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ΠΥ 7 7... 77. 
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ἘΌΙΤΕΙ) 

Εν τ -ςΘΘις ΜεΑ-; νον ὧκ ἘΣΧΕΈΤΕΒ, 

ΤΑΤΕ ΡΒΕΕΔΑΟΗΕΕ ΑΤ ΠΙΝΟΟΙΙΝΘ ΙΝΝ, ΟΗΆΑΡΙΑΙΝ ΙΝ ΟΕΌΙΝΑΒΥ ΤῸ ΤῊΕΒ ΟΥΕΕΝ. 

ΜΕΝ ΤΕΒΤΑΕΕΟΝΕΙ;: 

γον. 11: 

ΟΝ δ τὸ ΕΖ. ΕΧΖΟΝ. 

ΕΘΝΘΌΘΝ: 

ΤΟΗΝ ΜΕΝΕΚΑΥ, ΑἸ ΑΚΝΤ ΤΈΣ. 

188ι. 

[4] Αίρλις αγὸ γ4667:" 66. 
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0 ΠΕΡ: ΥἹ. ξ, 6, 13, τῇ, 21 

Οἡ ΟἤΔΡ. Υυἱ]. 1, 5) 6, 21, 25 

ῬΡ. 1-238. 
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ἵν ΓΟΟΝΤΕΝΊΘ. 
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ἹΝΤΕΟΘΘΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ, ΑΝῸ ΟΘΟΚΕΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒΘ. ΒΥ ΤῊ"»Ἁἑ« 

ΒΕΥΝ. ΟΑΝΟΝ ἘΝΑΝ5, ΡΕΟΒΕΒΘΒΟΚΒ ΟΕ ΟἈΕΕΚ ΙΝ ΤΗᾺἙ ὈΝΙΝΕΆΒΙΓΥ 

ΟΕ ὈΌΚΗΑ,ΛΜ, 

ΡΡ. 239--376. 

ῬΑΘΕ ΡΑΟΒΞ 
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Οπ ΟΡ. υἱ. 2 : 5 : 587 Οη οἰιδρ. Χὶ. 4) 28 ς : γ20 

Οη οΠδρ. νἱῖ. 9,) 21 - , - 204 Οἡ (Β8Ρ. Χυ. 3, 29 Ἴ : τ Ἔγηη: 

Τ. ΟΟΕΚΙΝΊΤ ΗΑ 

ΙΝΤΒΟΡΌΟΘΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΎΥ, ΑΝῸ ΟΘΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ. ΒΥ ΤΗΒ 

ΚΕΥ. ΟΞΕΡΗ ὍΝΑΙΤΕ. 

ΡΡ. 377-481. 

ΡΑΟΘΕ ΡΑΟΘΕ 

ἈΡΘΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 

Οἡ ΤΠ ΔΡ. 1. 3 3 : . 398 Οἱ Οἰβῃ- Υἱ. τό τς ὶ ᾿ ΚΡ 

Οπ οΟΒδρ. 11]. 5 : Ἔ ᾿ ΟΣ Οἱ ὉΠΕΡ. Χί. 28. Ὁ- : Ὶ . τ466 

Οη οδδ8Ρ. ν. 3 . : : ὦ 424 Οἱ ΟἸἴ8}: Σἰῖς ἀρ ς : ᾿ τ) 4, 

ςΔΙΕΙΛΤΙΑΝ-: 

ἹΝΤΚΟΌΠΘΟΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΎ, ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕ5. ΒΥ ΤῊΒᾺΙ 

ΨΕΚΥ ΚΒ. 1. 5. ΗΟ ΘΟΝ, ΒᾺΝ ΟΕ (ΘΗΕΒΤΕΚ. 

ῬΡ. 483-536. 
ΡῬΡΑΟΘΕ 

8 τ. Παΐε απ Οεεαςίογι οΥ ἐῤὶς Ἐῤίοϊε, " : : ς- ς ἥ : 3,85 

8. 2. Ηἰδέονν απά Οραγαείεν οὐ δὲ Οαἰαπαπε. : Ξ : ᾿ : : .(Ξ487 
δ. 3. (ὐηπίεπίς απά Ποοίγῖπε 9 ἐδὶς Ἐρῤίοεο Ε - : ἃ : ᾿ , 180 

ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: ΡΑσῈ ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕΒ: 
Θη ὉΠΕΡ. 1- τος - : - 500 Οη οΒδρ. ἵν. : : -  ἀἤ 5 
Οἡ οΒδΡ. 11... 5 Ὁ :  πτο Οη οΒδ8ρ. νυν... : : ὃ ἕν 5292 



ΟΟΝΤΈΝΤΘ, ν 

ἘΠ ΘΙ ΙΝ, 

ἹΝΤΕΟΌΌΘσΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΆΑΒΥ, ΑΝῸ ΟΑΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΘ5. ΒΥ ΤῊΣ 

ΚΕΝ. ΕΞ. ΜΕΥΚΙΟΚ, ΡΕΕΒΕΝΌΑΒΎ, ΕΧΑΜΙΝΙΝΟ ΟΠΗΠΑΡΙΚΑΙΝ ΤῸ ΤΗΣ 

ΒΙΒΗΟΡ ΟΕ ΤΙΝΟΟΙΝ, ἈΒΟΤΟΚ ΟΕ ΒΙΙΙΘΟΚΙΗΙΝΟ. 

ῬΡ. 537-578. 

ῬΑΘΕ ῬΑΟΒ 

δ 1, δὲ. Ραμὶ αἱ Ἐῤῥεεις, Π τ 3927 2. Τηΐογπαὶ Εν ἄθησθ . 5238 

8. 11. δὲ ῥαις: Ἐῤιεέϊος ἥγογι Κοῦιθ. , 5388 3. (ὐουτοθογαῖίνο Εὑνίάοποα 539 
δ Τ᾿ τὔλοπι δε Ἐρλεεΐρ ἐο ἐδ Ερδε- 8 Ν. ἤρῥεπεε 1 αυας «αυγιῤέεη ἀπά αὐρὲη 540 

ἔ δ. ν. {εῤιῆροῦο ἀπά σμῤγεοῦ. . 520 

“άπ αὐας αὐἰάγεσσοί 6. 538 δ ΝΙ. ““παϊνοεῖς 9 115 εοπέεπές - “542 

1:. Εἰχίογηαὶ Εν! ἄθηςο . 538 ὃ ΝΜ). Οεμιμίμεγευς 97 δὲ Ερῤίϑεϊο 4 "543 

ΑΡΌΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 

θη ΟΠΔΡ. 1 22, 23 . . . . . . . ο Γ . . 548 

ῬΕΧΟΡΡΤΙΆΑΝ ΟΝ 

ἸΝΤΕΟΌΘΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΑΥ, ΑΝῸ ΟΚΙΤΊΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΘ. ΒΥ ΤῊΝ 

ΝΕΑΥ ΚΕΝ. 1. ΟΥΎΝΝ, ΕΑΝ ΟΕ ΚΑΡΗΟΒ,. 

ΡΡ. 579-641. 

ΡῬΡΑΘΕΒΕ ΡΑΘΟΞΒΞ 

1. Οεεαςίοη, απάὰ ραγαοίον 97, Ἐῤ᾿οηίθ. 579 ΙΝ. (μέθης ς - : . τσ ἰδιο 
Π. ΡΡΙΡῥὲ ἀπά :ἰς Οριγορ ᾿ τ 588 Ν. (επιίμοηεος απα Τπΐεογ ἡ} ς ἐν ΒΕ ΒῸ 

ΠΠ. ῥίαεε «γα Τίγιε 977 ἢ γλίδησς οἰ 882 Ὁἱὶ. απαΐγοιδς : : . Ἰ ΠΕΟΣ 

ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 
ΚΠ ΠΕΡ... Σ,.8;.0) 17, 16,17,.18,22, 22 604. ΟΥ ἜΠ5Ρ- 111. 2. 85. 29. 21 ᾿ . 629 

Οἡ οδδρ. 11. ό, 30 5 : - ὍΣ ΟὨἡ ΟἸ8Ρ. ἴγ. 3) τὸ. . . . ὅό4ι 

ΠΟ ΘΊ ΑΝ τ; 

ἹΝΤΕΟΌΘΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΎ, ΑΝῸ ΟΘσΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΘ. ΒΥ ΤῊΣ 

ΠΟΚῸ ΒΙΘΒΗΟΡ ΟΕ ὈΒΚΆΒΥ. 

.ῬΡ. 643-685. 
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ΡΑΟΘΕ (κα) ΤρΡε “ Ρῥνηγρίαη ῥεγδιν " . . “644 

1, Οοἴονε ᾿ : ᾿ . 643 (ὁ) ΤΡε εαϑὸ 9 Οπευίγεις “ . 644 
2. δὲ. Ραμ; γεϊαξίομ ἰο 1} «ὐας, ῥγοδ- 

αὐίν, ποὶ αἰϊγοείν ῥεγσοπαὶ. ἜΝ 612 

3. ΟἸγοιγηείαηεες αὐῤ΄εορ σαμδεά ῥίγγε ἔο 

αν, . ἃ : . 644 21] οα 07 ὃς : ᾿ . 644 

4. δὲ, ας εαῤῥϊυτέν τιοί ἡποοπςὶσέοπὲ 

αὐἱ!ρ Τγεεάοηε 965 ἐχέογπαϊ (ς0271-- 



ἐφ. 1} 

ν: 

ἘΠ 

1. φρενί ῥέου 977 (οοσσο ἀπά 15 ΣΟΈΠΕΥ 

2. Ῥγοδαδίε Ἰοεαὶ απά δεγιῤογαγν αἰϊμ- 
σίοης ἐπ ἐῤεὲ Ἐρῤίσ] 

1π: 

Τὲ Ερίειϊο ἱστοῦ 

Ι. 1 γιαΐγ γεαίμγες ἀείογηιίπεά ὧν ἐροσὲ 

οὐ ἐῤο “ Ρῥγγσίαη ῥέγεςν ἢ. 

ἈΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 
Οπ ὈΠΔΡ. 1. 2, ό, 13, 15-19, 25, 24 

Ὅπι ἘΠΆΡ; ἯΙ. 8, ΤΊ, ὙἪ, 15; 10, 18 

Ουόποσδὶ Νοῖε οἡ 1]. 8, σεψῳ. 

ῬΑΟΘΕ 

645 

647 

648 

648 

6όι 

67ο 

672 

ΟΟΝΤΕΝΤΟΘ. 

1. ΤΉ ΒΘ ΤΟΝ ΣΝ 

ἹΙΝΤΒΟΘΌΘΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΎΥ, ΑΝῸ ΟΚΕἈΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΈΘ. 

ΓΠΟΚῸ ΒΙΒΗΟΡ ΟΕ ὈΒΆΒΥ. 

ἰ 

. δὲ, Ραμ αἱοὶέ ἰο ΤΡεσεα]οπίσα "4 

2. Τρε:ταἰἱοπίεα---(οπέοχέμγε 9.) οἰτοι771- 

σίαποες ἰο αὐῤ΄ίερ ἐῤὲ Εῤίδέϊο αυας 

αὐάγεσσεά 

Ἧ- 

Ουπέορίς οὔ δε Εῤίτεε. : 

1. Πορτηδίϊο εἰθηιειέ. 

Τριρογίαποε ὁ ἐῤῖις ἠπ ἐῤὲ τοὶ 7} 5. 

Ῥαιῖ: Ἐρίσέϊες Α - 
Κήλοαυ «υῤ΄ίεξ 15 ἑαζεη ἐπι 1ξ 

“4. Οὗ Οῤνιε. 

Β. Οὗ Ηἰς ἤγογά. 

“4. Υίεαυ οὶ αῤγίοσὲ 

(4) ὕεσς ἐς Τ,οτά 
Εογεοε οὔ ἐῤὶς. 

(2) ὕεριι ἐς νγουϑῃ!ρρεά 
ογεε οΥ ἐδίς. . 

ΡΑΘΕ 

687 

688 

689 

689 

689 

689 

689 

689 

689 

όρο 

όφο 

ΡΡ. 687--731. 

ῬΑΘΒ 
2. Πὲς οἰγίο ἰαγροὶν ἱηημεπεοάῖ ὧν ἐβὲ 

ἐραγαείογ, 97 1ἐς ῥγίπεῖραί σμδῆεεί. 648 
Ἡεπεέ ἐῤγέθ οὐγεοίϊοπς ἰο ἐῤὲ απ 

ἐρερέεῖέν 27 ἐδὲ Ἐρίσηϊε ἀγὲ τες 
ἡΜιμεά : 649 

Ἵ: “Ἵπαϊνεῖς 97 1ρὲ ἘῸΝ ἐο ἐῤὲ εὐρὸ 
σἰαηις ᾿ : : 80 

ΙΝ. 

Ἐχίογπαὶ Ἰερηηιοην ο. ὅξι 

ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 
Οἷι ΟΠΆΡ. 11]. 7, 132, τό; τὸ ό8ο 

Οη οΒδρΡ. ἵν. 17 684 
ΟΕ ὉΪΔΡ. 1. 15; ἶν. 17 685 

ΒΥ ΤῊΝ 

ΡΑΘΕ 
{ρὲ Εἰγε 9. 8.. Ραμ εχέαπέ 

Ἐῤῥσείες αδοιιηαῖς ἐπὶ ἀϊτεοί ῥ ΑΕ 
ο ὥργιο--- δὲ. Ῥαμῆς ἱσαεῤ- 
1η5 ἃ τεῤγοάμείίοη 9 δὲ. 816- 
2ῥεης: 69ο 

Β. δῖεν ὁ, Οῤγιμῦς τοῦς ἦπ ἐῤίς 
ἐαγ εσί αγηοηρ δὲ. Ῥαμῖς Ἐρίδίϊος ὅρτ 

2. Ἐβομαζοϊορίοδὶ εἰρητεπὶ ἐπ ἐφ Ερὶεέϊος 
ο ἐῤε Τρεσσα]οημίαης : 693 

Τ2ῶὲ «πῤῥοσεά ογγογ 97 8. Ῥαμὶ, --- 

4 1ῤὲ ΙΝεαυ Τερέαγιεπί σεπεγαίίν, 
ας ἰο οἹ7) 1, ογαΐ  ΣΟ71716᾽ 693 

3. Μογαὶ απά ϑοςῖαὶ εἰθηιεπίς ς . 696 

(4) ϑέγεις αϊά ποῦ ἱπάμεῖσν . ΟΝ 
(2) 1ριρογέαποο ΚΓ ἐῤε εαγίν σγέεοσ- 

γιἼοπ 977 ἡπάμοίγίαὶ αἰγέμες 698 

4. ἘΣ οἰ] ἐβιβέ!οδὶ εἸοηηθηξ ἐπὶ ἐῤὶς Ἐρίσίϊδ. ὁρᾷ 
Εχισίοηποο, ἐχῤγεσσὶν τεσοσηίςεα, ΟΣ 

ὧν Τρ ]]οαίοη, 953:-- 



ΘΘΝΕ ΕΝ. ν" 

ΡΑΘΕ ΨΨῬΑΘΕ 

(α) 4 Ορεγεῦ . : χνν 6. ϑουὶρίαυγαὶ οἰεηηθηξ. : Εν 1 
(2) Βαῤίήίδηε : ἣ (α) Κεξέγεπεες ἐο ἐδ Οἰἱά ΠΡ ᾿ ΘΕ 
(2) Ηοὶν (ογιηεμηίοπ ὁ. ν 698--7οα (ὦ) Κεγάγεριεες ἐο οἱ Πιογαϊΐς ἐεασῤίπς 702 

(4) “μόῤἠϊε Κοαάϊης ᾿ ΠΙ. 

ραν ““παϊγοῖς ὁ), ἐῤῥεὲ ΕἸγοὶ πάν ἔο ἐῤέ 
Τρεςσα]ογιίαη. Ξ Ἵ . 702 

5. ΓΟΟΔ] οἰρηιρηΐ ᾿ “π᾿ δ: . 700 Ξ 

(6) «ΑἸκείοπ ἐο βουίμίοη Ἔ ὙΒΕυ τας “ἀμ ῥομέϊεῖίν ΟΣ ἐδ ἔρισεε. : ᾿ς 75}: 

τ ς ᾿ ἧς, 109 (4) Βαιγ᾽ς οὐ᾽εείίο ὁ. : Ἐ ΠΠΣ; 
(2) Οβαγαείογ ὁ} Τῤεοςταἰορμία,ις 7ΟΙ (ὁ) Εχέεγπαί αυἱέπεος . : ΟΣ 

ΑΡΡΙΤΙΟΧΑΙ, ΝΟΤΕΒ: ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 
Οη οΒ8Ρ. 11]. 7, 8, 19 . : μα Οπἡ οΒδρ. ἰν. 8, τό. . : ΟΣ 

ΘΠ ὈΠΆΡΤΗΪΙ 2,3. ᾿ : ἌΝ ἼΒ το παρ. νοῶ τ΄ - : ς ἘΠ 7311 

ΠῚ ΕΞ ΤΟ ΙΛΑΙΝ ΑΙ: 

ἹΝΤΕΟΌΌΘΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΑΒΎΥ, ΑΝῸ ΟἈΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕ5, ΒΥ ΤῊΕΣ 

ΓΟ ΒΙΒΗ͂ΟΡ ΟΕ ὈΒΆΒΧ. 

ΡΡ. 794; 732-748. 

ΡΑΘΕ 

Ι, “παἰνοῖς : ᾿ : Σ ἱ : : Α - ἐΟΥ 

Πι. ΑἸμ ῥεπέτελέν : Ξ Ξ Ξ ᾿ : ᾿ Α Ὁ ΟΖ 

ΠΠ. Οεπεγαί (οπείμοϊοας ὁ. Σ ᾿ : ν : ᾿ ι ι Ὁ 705 

ἈΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: ΡΆΘΕῈ ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 

ΘΙ ΈΒΠΑΡΥ Ί. 87) 12:01} ξ ἱ Ἅ..738 Οἢ ΤΠΔρΡ. 11. 2, 6, Τὶ 3 ς 716 

Θηῃ οἤδΡ. 11. 3 ὲ - 739 Οἢ ΟΠδ8Ρ. 1. 9 , ; . - ΠΑ 

Οη {πε Μδη οἕ 81η, 11. " σεφᾳ.. τὸ 719 

τ ΠΟ ΓΗ τ Ττὺς 

ΗΕ ΡΆΘΤΟΝΑΙ ἸΡΙ ΘΙ: 

ΙΝΤΒΟΘΌΘΤΙΟΝ. ΒΥ ΤῊΒ ΜΕΥ. Η. ἍΑΘΕ, Μ.Α., ΡΆΕΑΘΗΕΒ ΟΕ 
ΓΙΝΟΟΙΝ ΙΝΝ, ΡΕΟΕΈΘΘΟΚΝ ΟΕ ΒΟΓΙΓΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΘΒΤΟΚΥ Ν ΚΙΝΟΘ 

σΟΙ  ΕΟΕ, ΠΟΝΌΟΝ. 



ντ ΘΘΙΝ ΕΝ: 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒῪ ΑΝ ΑΒΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΞ. 

ΟΕ ΤΌΝΟΝ. 

ΡΡ. 76ο--δ:18. 

Ι. ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ΑΡΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: ΡΑΘῈ 

Οπ οΒ8ρ. 1. 3 ἷ Ξ ᾿ ἃ 

ΘἾΌΠΟΒ: 1Π01΄ 8; τό : τ 70 

ΒῪ ΤῊΒ ΤΟΝ ΒΙΘΒΘΒ 

1. ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ΑΡΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΞΒ: 

Οἡ οΠδρ. 11. 26 

ΤΙΊΤυ". 

Οἡ οΒδρΡ. 11. 13 

ΡΗΤΙΘΕΝΜΙΘΙΝΣ: 

ἹΝΤΕΟΘΌΘσΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΑΟΚΙΤΊΟΘΟΑΙ, ΝΟΤΒ5. 

ΓΠΟΚῸ ΒΙΘΒΗ͂ΟΡ ΟΥ' ὉΕΕΆΒΥ. 

ΡΡ. δ19-ὃ44. 

ΡΑΘΕ 

8 1. τ. Οεεαςίου οΓ ἐῤὲ ἰρέευ. δι 8]. 

2. “παϊνοῖς ο7 1: σομέφηϊς: . 820 

ξ 11. {ρὲ γροίογίς 9 ἐφε Ἐρίσέϊε ἐὸ ξ Ιν. 

Ῥριοηιοῖ. : ἅ ἀν 3 70 

ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 

ΟΠ νϑῦβϑθβ 2, 9, 15, τό 

1 εομπϑοίοῦ αὐἱὲῤ 

σ]αε 

Εχίογπαί δε 70» 

Ἐριοῖε 

Β. ΠΝ 

ογταῆι 

ἕο ἐῤε 

ΡΑΘΕ 

822 

829 

842 



Πὰν ἜΝ, ἐΣ, 

ἹΝΤΒΟΘΌΟΘΤΙΘΝ.: 
ΡΑΟΘΕ ῬΑΘΕ 

δι, ΑΥΤΗΟΒΒΗΙΡ : ᾿  2π 8 8. ΙΝΤΕΘΕΙΤῪ ΟΕ ΤῊΕ ΕἸΡΙΒΤΙΕ. 20 

8 2. ΤΙΜΕ ΑΝῸ ΡΙΑΟΕ ΟΕ ΝΕΙΤΙΝΟ 1 Ι. Του έ»ιοην οὔ έῤε εαγίν Εαέρεγς 20 
Ι. Νοίες 9 Τίνιε απά Ῥίασε ἱπ 11. Τουξίηιοην ὁ) εχ σέϊη Μαμ- 

χῦ., χοὶ. ᾿ ὃ δ." φορές. ε ᾿ 2.2 
11. πα ϊεαΐίοης 07) Τίηις ἱη Κορ. 111. Ιπίεγηαὶ Εφϊάφγιοο τ 25 

ἦ. 1ο-3 (α) ΤΡε ])οχοίοσν . ὌΣ2 5 
. ΠΑΝαῦΆ6Ε.. (ὁ) Οραῤέεν: χῦ.,) χοὶ. 26 
. ΤΕΥΒ ΙΝ ΕΟΜΕ 89. ΑΥΤΗΟΚΒΙΤΙΕΒ ΕῸΝ ΤῊΕ ΤΈΧΤ 30 

. ΟΟΟΘΑΒΙΟΝ ΟΕ ΝΆΙΤΙΝΑ 

. ΤῊΕ ΡΌΚΡΟΒΕ ΟΕ ΤῊΕ ΕΡΙΞΤΚΕ Ὁ ΟΡώΟυ 

8.3 
δ4 ὃ 
δ 5. (ἨΒΙΒΤΙΑΝΒ ΙΝ ΚΟΜΕ 
δ 6 

δ7 

δ 1. ΑΥΤΗΟΆΒΗΙΡ, 

ΠΗ ἘΠὀἔ οἵ {6 ἘΡΙιβι]ῖ6α ἴῃ [ῃ8 
οἰάδϑὲ τηδ βου ρίβ 15 ΒΙΠΊΡῚῪ πρὸς 

Ῥωμαίους, “Τὸ [ῃ6 Ἐοχηδῃβ :ἢ Ὀαΐ [Π68 
Πτο ψοτά οὗ {ῃ6 ἘΡΙ5116 1[561{ πᾶ ΠΊ65 Θ΄, 
Ῥδι] δ5 15 δυΐμου, πὰ 1 μᾶ5 θθθπ πη]- 
ΨΕΥΒΑΙΥ δοοδρίεα ἴῃ 811] ἃρὲθ ἃ5. [15 
δεηυηθ ἡγουκ. 

Τὸ 15 σποίθα νεΥῪ ΘαΥ͂Υ, [ΠοὰΡ]. Ποῖ, 45 
ΒΟΙ6. Πᾶνα 5ΠΡΡΟΞβεά, ἴῃ ἴπ6 Νὲν Ταβίδ- 
τηδηΐ 1156} 

Τμι5 ἴῃ 2 Ῥεί. 1]. 15 ἴΠεῖ6 15 8ῃ 
ΔΙΠαϑίοπ ἰο 51. Ῥδ}5 ἰεδοῆϊηρ, ΜΠ ]Οἢ ἸΏ 
ΠΟ ΒΘΠ]ΊΘΠοΕ οὗ ἃ 5]15}} Τα Ὁ] ΠΟ 6 1ἢ 
1ηΠ6 Ιαηριιαρα ἢα5 Ὀθθη {πουρῆΐξ ἴο τρίθυ 
ΕΘΡΘΟΙΑΙν τὸ Ἐοτῃ. 11. 4; θαΐ 51. Ῥείδθυ, 
45 ἴπ6 οοπίαχί οἰ θαυ 5ΠΟΥ5, 15 ΤΘΙΘΙΤΊΠΡ 
ἴο {πΠ6 πηοτὰ] δχῃοχίδίοη ἰουπα ἴῃ 8}} 
5. Ῥαι}} 5 ΕἸΡιβί]65, θαβϑά δ5 11 σοωπλ ΠΥ 
βου. 186 Ἐχρθοίδιοη οἵ (ητιβ 5 Βεοοπά 
ΠΟΙΏΙΠΡ. 

ΤΠῊΘ ΘῸΡΡοβϑα δ᾽] ϑῖίοη ἴῃ 51. 78Π165 
((. 14) ἴο 51. Ῥαὺ}}5 ἰβδοῃῖηρ ἴῃ [Π6 ΕΡΙ5118 
ἴο {πΠ6 Ἐουηδῃ5 15 ἱποοῃϑβιβίθῃς ψη ἢ ἴῃ 6 
ΓΈ ΠαΪν ἀπ σομπήδηϊςαὶ ᾿πΐθγοουτβα οὗ 
{πΠ656 ἔνγο Αροβίϊε85 (Αοΐβ χν. 4, 25 ; Οδὶ. 
11. 9), ἃηἃ ψι (Π6 δι! θῦ ἀαίθ αἱ ψῃΊ ἢ 
5... Ταγηε5 τηοϑί ῬτΌΡαΌΥ ψτοΐθ. Οἡ 
115 Ροϊηΐ, πονανϑῖ, [Π6 τϑϑάθσ τημπϑί 
ΤΟ ἴο {Π6 [1] ἀἸβουβδίοῃ ἴῃ (ῃ6 (οτη- 
Ταθηΐαυυ Οἡ 5.. [4Π165. 

Βυΐ τπ6 Ἐριβῖ]8 15. σδγίδηϊυ αυοίοά 
Ἄνευ 7 ε1.---ῖζ οἱ,. 111. 

έ 2- 

ὃ το. ΟΟΝΥΕΝΥΒ ΟΕ ΤῊΕ ΕἸΡΙΒΤΙΕ. 32 
ἌΡΡΕΝΡΙΧ.--- ΤῊΕ Τὰν, “ΤῊΕ 

ἘΜΕΒΗ ἢ. 41 

Ῥεΐοτε {π6 επά οἵ {ῃ6 τϑί οθηίυσυ ὈΥῪ 
ΟἸΙεμιθπί οἵ ομμθ ἴῃ ἃ ρῬᾶββϑαρα ΨΏΙΟΙ 
Ὑ0111 Ὀ6 ἰου πα ἴῃ της Αἀαϊοπμ8] Νοῖβ οα 
ἰ. 22: ἴπ {πΠ6 2π4 οσδϑηΐατυ τ 15 ἡυοίοα 
ὈΥ Ιρπαίϊι5, Ῥοίγοασρ, Πϑη ΜΑΓΤΙΥΥ, 
Δ 4 Ιτϑηϑοιῖ5: [Π6 ᾿αβί-παηηθά ἘΔΙΠΘΥ 
τερθαίθα!ν δη 4 ἘΧΡΓΘΒΒΙΥ ΤΘίουβ ἴο 10 85 
[ῃ6 ψοῖῖκ οἵ 8... Ῥαὰὶ (111. χνὶ. 3, 9). 
ΤῊΘ ᾿πΐουπαὶ δνιάθπος οὗ 115 ῬΈΠΕΙ ΘΠ 655 
Πᾶ5 σαιτθα οομνιοίίοη το [Π6 τηϊπη45 οὗ 
τὴς πιοϑβὲ οδυίίζοιια ἀπά [ῃς πηοϑβὲ βοαρί!οδὶ 
οἵ οΠο5. ἘΝΟΙΥΥ σπαρίετ, τη ἴδοΐ, ὈΘΔΥ5 
[ῃ6 ἱπηρτοϑ5 οἵ ἰῇ βαπὴ8 τηϊπα [το 
ΜΉΘ τὰς ἘΡΙ 5.165 ἴο ἴῃ Οματομθ5 οὗ 
ΟοΥμίῃ πὰ (ὐαἰαῦα ππάοιθίβα!ν ῥτο- 
ορεβαρά; απὰ δνβὴ Βαιγ δηά [π6 οὐ Ο5 
οὗ 5 βεῇοοῖ, ῆο τηᾶκα νεῖν εἤοσί ἴο 
Ῥτονς [ῃ6 ὕννο ἰαϑὲ οπδαρίειβ 5ρυτΙοιιβ, ἃγΘ 
ΟὈΙΙρΕά το δάμη {πᾶὶ ἴπμ6 τεϑὶ οἵ [π6 
ἘΡΙ5118 15 1π6 βϑβηυσίηθ ψγοτκ οἵ 50, Ῥαι!. 

ὃ 2. ΤΙΜΕ ΑΝῸ ῬΙΑΟΕ ΟΕ ἸἾΆΙΤΙΝΟ. 

ΤῊΣ Ῥαββαᾶσθ ΜΉΘ σοπίαϊη ἀθἤηϊία 
Πἰϊβίουοαὶ βἰαϊεπιαπίβ ἱπαϊοδίίηρ [Π6 Π͵ΩΘ 
ΔΠ 4 ῥΐαθβα αἱ νηοῦ [π6 ΕΡΙ5116. ψγὰ5 
νυ το τα 811 οοηίαϊπεα 1ῃ [Π6 δῇ ὑῸ 
ΟΠμαρίεγϑ, χν. 25--21 ; ΧΥΪ. 1,.2, 21, 23. 

Βεΐ τπ6 τὴς δηὰ ρῥίασα οὗ ψυυτιηρ᾽ ο8} 
αἶςο 6 ἴηΐουτεα ῖτῃ ργθαΐῖ ῬγορὈΙΠΥ 
ποιὰ ἱπάϊτεος νιάθπος σοπίαιπϑα ἴῃ 1. 
1ο, τῷ, 13: 

ΤῊΪ5 Ἰαςίογ ρτοοῦ 15 αι ᾿πἀθρθηάθηϊ 
Α 



2 ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

οἵ [Π6 [οὐτηθυ, δηα νη σοι] η6 ἃ ν᾿ ἢ 
1 ΤΌττὴ5 δῇ ὑηαεϑιρηθα σοϊηοϊάεξηςα Ρ6- 
θθῃ {Π6 ἢτϑί δημα ἰαϑί οπμαρίειβ οἵ {Π6 
ἘΡΙ5116, ἃπα ἃ νϑὶθαῦ]6 σοηἢΥπηδίϊοη οἵ 
1ῃΠ6 φεηυηθηθ85 Οἵ σμαρίειβ χν. δηά 
ΧΥ]., ἡ ΠΙΟῊ οἵ ἰαΐθ γεαῖβ 85 θθθῃ τ ῇ 
αἸβραίαά, 

1. Δοίες ο7 71η16 αγια ας γι χῦ., αὐ, 

Αὐ {πε {{π|Δ6 οὗ ψ ΠΠΩΡ {Π15 ΕἸΡΙ5116 
Θὲ, ῬδῈ] ννὰθ ῬΌΪΩΡ ἴο ΟΔΙΓΥ ἴο [Π6 ῬΟΟΥΓ 
βδιηΐθ. δ Γευιβα] 8 πη) ἃ σΟΠ ΓΙ ΡΠ] ΟῊ τηδ 6 
οΥ {πεπὶ ἴῃ Μδοβάοηϊα δηά Αςπμδΐα (χν. 
25, 26), ἀπ 6 Πορβᾶ δἰἴεγνατάβ ἴοὸ 
ν δι. ΒΟΠΊΘ Οἡ ὮΙ5 ψᾶ  ἴο ϑραίϊη (χν. 28). 
1 νὰ σοιῆραγα ἴΠ656 ρβαββϑᾶρεϑ ΜΙ Αοἰϑ 
ΧΙΧ, 21 8Πη4 ΧΧ, 2, 1 15 ΟΙε8 7 {μαΐ (Π6 
ἘῬΙΒ116 τηιιδί πᾶν Ῥθεη ψυ6η ἰοῦ (6 
ΑΡοϑί16᾽ 5 δύγίναΐ ἴὴ τθθοα οἡ ἢ15 {π|τὰ 
ΤῊΙΒΒΘΙΟΠΆΤΥ ἸΟΌΓηΘΥ, ΏΘη ἢ βρεῃΐ [ἤγεα 
Τ ΟΠ ἢ 5 1η (ΟτΙηΊἢ. 

ΤΠ6. ϑαπηθ ΘΟΠΟΙ θη [Ο]]Ονγ5 {ΓΟ ΠῚ 
ΠΟΙΠΡΑΙηρ ἘΒοΙηΔη5 χν, 25-2ὃ ΜΠΠ1 
ΟΟΥ. ΧΟ]. 1--5, Δη4 2 ὍὉΟΥ. ν11]. 1--, ΙΧ. 
1, 2. [ἾῺ φύξϑεηοα οὗ {π6 δοβίι!θ οτ- 
αἰδὴ ὙΠΟ 15 αἸγεοίεα ἀραιηδὲ [Π6 ἢ18- 
ἸΟΙΙΟΔ] γα] οὐ πε Αοίβ, 1 15. ψουίῃ 
ποίΙοΘ ἰῃαΐ {ἢ15 βεοομα ρτοοῦ 15 ᾿ἰπ46- 
ῬΡεπάεηϊ οἵ 51. Ταικε 5 πατγγδίϊνε. 

Αϑβϑυμηηρ, Πούγαν ΟΥ, ἃ5 νγὰ 1501 ΤῆδῪ, 
1πη6 δυϊμθητ οι ἃηἃ δοουζδου οἵ ϑῖ. 
Τα κεῖβ Ὠιβίοτυ, γε σδῃ ἢχ αἰπηοβί ψΊΠ1Π 
8 ψΕαῖς [πΠ6 ἄαία δ ψΏ ἢ οὐ ΕΣΡΙ5116 
νγὰ5 ἀδϑραίομβα. 

ΕῸΣ ψῈ ἰθατὴ ΠΌΠπιὶ Αςοίβ χχ. 3 ἰΠδΐ, 
845 δῖ, Ῥαὰ] ψὰ5Β δροιΐ ἴο 5841 ΠΌΙΩ 
ΟοΥητῃ Ἰηἴο ϑυτῖα, (η6 Τ7ενν5 1414 νγαῖζ 
ΤΟΥ Πίτη, αηα οἡ [Π15 δοσοιηΐ μ6 σμδηροά 
Ὧ15 τουῦΐθ αἵ [6 Ἰαβί τηοτηθηΐ δηα ἀείοι- 
ΤΩΙΠΘ4 ἴο τείασηῃ ττούρῃ Μδοβάοηιδ. 

Τὴη6 ἘΡΙ5116, 1 υυιτθη ΔΠΕῚ {Ππ656 
1ποΙἀθηΐβ, νγου] δἰπηοϑί σοτίαιγ Πᾶνα 
σΟΠΙΔΙΠΕΩ͂ ΒΟΙη6 Ταίευθποςα ἴο ἰπεπὶ, πὰ 
ΘΘΡΘΟΙΑΠΥ ἴο {π6 ρῥ]οὶ οἵ {Π6 765, ἡ] ἢ 
16 Αροβϑίία οουἹἱά ποΐ πᾶνε [6 ἴο 
ΠΟίΙΟΘ 1ἢ ΔΠΠ4]]ηρ’ ἴο 1Π6 ΘηΠν οὗ ΠῚ5 
ΠΟΙΠΊΓΥΙΩΘΗ ἴῃ οἢ. Χχν. 31. ε ΠΊΔΥ, 
1Ππογθίοσγθ, σο Π 6ΠΕ]Υ 1ηΐδυ {Παΐ 1Π6 Ἰειίοῦ 
νγὰ5 ἀθϑραίοῃηθα Ὀθίοσγα 5... Ῥδὺ] δοίια!]} Υ 
Ἰες Αοἤδια, ἀπά γε ποῖ Ἰἰοὴρ Ὀείοσε 
(χν. 25). 

ὙΤΠῈ νΊΠΊΕΥ νγὰβ δ δὴ δ ῃηα δηά Πᾶνυ!]- 
ϑαίίΐζοη δα ΤἝΟΟΙΠ]ΘΠΟΕΩ, ἴοτ “14 τὐᾶς 
αὐύομέ ο φατέ ἐγίο ϑγγία᾽" (Δοῖβ χχ, 3). 

γε [ῃ6 ϑρτίηρ νγὰ5 ποί ἃ δάἀνδηῃςεά, 
[ῸΓ δε {τάνε!]!ηρ [του Μαοδάοπῖα 
ἴῖο ΜΗεῖΐι5 (Αοἰβ χχ. 16) Πα 58]] Βορεά 
ἴο ΤΕΔ ἢ Τ6γβα θη) Ὁ Ῥεπίξοοϑί. 

γγὲέ οδῃ ἤχ 1[Π6 βεᾶβϑοὴῦ δνεῇ ΤΏΟΪΘ 
ΘΧΔΟΙΥ : ῸΥ 5[. Ῥαὰ] ἀπ 15. σΟΙΏΡΔΠΥ 
βρεπί “216 ἄαγς 97) πγιἰρατοηεῖ ὀγεαα" αἵ 
ῬΉΠΙΡΡΙ (Αςἰβ χχ. 6), ἀπὰ τηϑὲ {πϑγθίοτα 
πᾶνε Ἰεῖς (ὐοσιπίῃ βοιὴβ {πη6 Ὀείοσα [ῃ8 
ῬάΆΒθΟνἝΥ.. 

ΤἼς φτοοῦ [Παΐ {π6 ἘΡΙ5116 νγὰβ νυυιτθ 
το (ΟΥΙΠΓἢ 15 Μ0ῈῸῈ]1] δίαίεα Ὀγ ΤΠθο- 
ἄοτεῖ : “ΕἸτϑί, ἢ6 σομπηηθηαθ ἴο {π6πὶ 
ῬΊΟΘΡα, σα]]Π]ηρ ΠΕΙΓ ἃ ἀβδοοηββ5 οὗ [Π6 
Ομυτοῦ δ (δηοιτθο {πῦ' τὴν ἀπ 
Οδμοῆσθδ 15 ἃ ροτί οἵ ἴπΠ6 (οί! Δ 8, 
Απα 6 ἢδ «150 5ρεακβ {ππ5: “ Οαΐπης 
γη1716 Δοεέ σαῤμίοίζ γοῖε᾽ (Χν]. 23). Νον 
{παι (ὐαῖι5 νγὰβ οἵ (ουιηίῃ 15 ΘΑΞΥ ἴο 
Ιεασθ ἤομπὶ {πΠ6 ΕἸτθὶ ἘΡιβίῖϊα ἴἰο [6 
(της δη5, ΟΥ ἢ νυτι65 ο {Π6Π| {Ππ5 : 
“7 ἑλαρᾷ γν Οοα λα 7 δαῤῥἠοειί 710716 
97 γοιι, σας Ογίφφμς απαὶ Οαΐμδ᾽ (τ (οΥγ. 
1 1. 

Τὸ {π656 διριτηεηΐα οἵ ΤὭροάοτεί να 
ΤΉΔΥ 844 {π8ἰ ἔουγ οἵ [Π6 βενθὴ Ῥείβοηβ 
Παηθα ἴῃ Ἐοπι. χν]. 21--23 --- ΤΙΠηο- 
ἴΠδιι5, ϑοβιραίου, [βοη, δηα (ἀδῖι5---οδῃ 
θ6 5ῃονῃ ΜΠ στοαί γον ἴο πανα 
Ῥεθῃ μι 51. Ῥαὰὶ! ἀυτίηρ ἢ15 βεοοῃά 
Δ θοάς δἱ (ὐουηῖῃ. ὍΤῆδ σοπο]βοη ΠΠΌΤῚ 
1656 ναυῖοιβ ρτοοίβ 15 {παὶ ῃη6 ἘΡιβ618 
ἴο [η6 ἘΟΠΊΔΠ5 νγὰ5 νυ τ 6 ἴσοι (οτ!η ἢ 
ΒΠΟΥΓΥ Ὀδίοσα Ἐϑίθσ Α.}. 58. 

11. “ρηαϊεαξίογις 97 7 17716 171. ἢ, το--13. 

γε τρᾶὰ ἴ1ῃ {15 ρᾶββδαρα {μας ἴῃ6 
ΨΥΤΙΓΟΥ Πα 5 ποΐ γαῖ Ὀθθη δὲ Ἀουηβ, Ὀαΐ 15 
Ἰοηρίηρ ἴο νιϑιῖ (6 ὈΘ]ΙΘν 5. ἴπετθ, δηά 
μαὰ5 “ογίολζίγιος φημ οσεα "ἡ ἴο σουηβ τπιηΐο 
Ποῖα, Ὀὰΐ μα5 Ὀθαβῃ “ ἀηηαεγει ζ1έλεγέο." 
ΤῊΝ Ῥύτροβα οἵ ν]βιηρ Ἀοτηβ 51, Ῥαὰ] 
2κμδίιεῖν ἀἰεοίαγεα ἀπτιηρ [Ὧ6 Ἰαίίοσ ρατγί οὗ 
ἢ15 θροῦς δἱ ΕΡριμθϑιβ: “4177267 ἔδεσε ἐλέγχοις 
τυε7γ6 ογαφα απ ῥιγῥοσοῶ 772: 26 52 1γ12, 
τυλερ Δὲ λαά αςςεά ἐλγορά “αεραοηῖα 
ἀραὶ ΑἸελαΐα, ἰο σὸ 10 7εγμδαίεηι, δαγέγι, 
Ὧν 7 ατνε ὁδογι ἐλεζε, “ τέσ αίδο 566 
οηιθ᾽" (Αοἰϑβ ΧΙχ. 21). 

γε 4ο ποῖ Κπον μον ἰοηρ [πΠ6 ΑΡοϑβία 
Πα εηἰογίαιπθα {πΠ6 Ρατροβα ἤούα ἴου {πΠ6 
ἢτδὲ {πη6 τεοογαθα: {ποῖα 15. ΠῸ ᾿παϊοα- 
ἸἸΙΟΩ ΠΟΙ ΡῬΓΟΡΔΌΙ ΠΥ (παΐ 1 επίεγαα Ἰηΐο 
1[ῃ6 ρίδῃ οἵ 15 ἢυβῦ ἸουσΠΘΥ ἰὼ ΕΤΟΡΘ 
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(Δοίς χνΐ. 9---Χ}, 18). Βαυΐ γγχ ΠΊΑΥ 
οοη͵δοΐαγα 11 50Π1Ὶ6 ΡΥΟΌΔΌΙΠΥ (παῖ 
ἴῃ6 ἄδϑιτε ἴο νιϑι Βοιηθ πα Ῥβεῃ ἢγϑβί 
Κιηα]οα Ὀγ 8ι, Ῥαι]5 ᾿ηἰεγοοῦσβα ΜΊ 
Ασαια δηα ῬΙ5011α θη {πεν ἢδά 
Ἰαΐεὶν σοπλα ἔτοπὶ [{4]νῪ ἴο (ὐοτιηῖῃ (Αοἰβ5 
ΧΡ]. 1), Δηα [οϑίεγεα ὈῪ σοπϑίαμί 8550- 
αἰαίίοη τ πθτὴ ἀπτηρ [Π6 ἸΟΌΓΠΘΥ 
τόσα (ουηΐ ἴο ΕΠ 6βι5 (Αοἰβ χν]]. 26 ; 
π᾿ 4 1; τ (ΟΥ χυϊ. το). ΤῊ α15- 
{ποῖ ραγροβϑα {πεγοίοσα οἵ ν᾽ϑιηρ ΟΠ] 6 
σου ΠαγαΪγ ἤᾶνα Ῥθθη ἰουμηβα ὀεζυγε 
δύ, Ῥαὰ]}5 ἀροάς αἱ ἘΡἤδϑιιβ, πού σου] 
1π6 5ἰαίειηθηΐ ἴῃ ἘΠ]. 1, 1Ὸ0-ἴὁ 2 ἤανα 
Ῥεδη τηδάβ ὀεύογε ἴῃ6 Ἰαϊίεσ ρατί οἵ [ῃδΐ 
ῬΕΙΠΟΩ͂, 4 σοΟΠϑΙάθιΆ Ὁ]6 ἰαρθα οἵ {{π|6 
ὈΘΙΠΡ 1Π}Ρ]164 τη {π6 νγοσαβ “97,202: 7277165 
7 2πμγῥοφδεα 10 407716 1{710 γοῖέ, μέ τυας ζεΐ 
λιἐλογίο." 

Αρϑίῃ, ὈΥ σοπηρδτῖβοι ψι ἴπ6 σοη- 
, ἴξηΐβ. οἵ [πΠ6 (ογηίῃδη ἘΡΙ5.165. 10 ΤΑΥ͂ 

ῬὈ6 οἰβαυγ ρτονεά {παΐ {πΠ6 ἘΡΙ 5116 ἴο {π6 
ἘΛΟΠΊΔΏ5 τητϑὲ ἤᾶνα Ὀδθη νυ ς6ῃ 47,767 
2 (οὐ δ η5 (5ε6. ΒΡ. Τ ρμιοοί, “ 4]4- 
[Δ 5, Ρ. 48): [παΐ 15 ἴο 88ν, αὔεγ τῃ6 
Ἰαἰογ ρατί οἵ {Π6 γεαῦ 57. Τῆι ΜῈ 816 
Ῥγουρξ ναῦν οἷοβα ἴο {Π6 {Ππ|6 ᾿πα]οαίθα 
ἴθ Βοη. χν., ΧΥ]., Δη4 Πᾶνα ἴουπηα δ 
᾿πἀδρεηάδηϊ ρτοοῦ οἵ ῃ6 οογγεοίῃθϑϑ οὗ 
1π6 ἀαίεϑ βρίνβη ἴῃ ἴῃοϑε σμαρίειϑ. 

δ 2. ΤιΑνσῦᾳκοε. 

ΘΑΙΠΊΘΤΟΏ (ΡτΟΪδρ, 1. 35) ΒΡ ΡΟβϑά {π6 
ἘΡΙΒ11]6 ἴο ᾶνε Ὀδθὴ ΟΥΡΊΠΔΙΠΥ ΟΟΠῚ- 
Ῥοϑβεᾷ 1ὴ 1,δἴϊη, Ῥθοδιιβα 1 νγὰ5 δ ἀγθϑϑθά 
ἴο 1,4.1η5, νυ} 6 ἢ ὈΥ Δ ΔΠΠΔΠ ΘΒ Ώ515 ΜἼΠὴΟ 
ῬοΟΙΘ 4 1αίη παρ, Τογίι5, ἀπά αἸο- 
ἰαῖϊβα ὉΥ δὴ Αροβίϊα ψῆο πηδὲ Πᾶνα 
Κηονῃ [Τδίη, δἃ5. Πανίηρ ἴπ6 οἱ οἵ 
Ἰοηριιθ5. (ΟὈΥ̓ΏΘΙπ5 ἃ Τρια ἀἸβοιι5565 
1Π15. [8 ΠΟΙ Πα] ποίίοη, δηα τηοάϊῆθϑα Ὁ ὉΥ 
ΒΡ Έϑιηρ ἰπΠαὶ 5ὲ, Ῥαὰ]}5 ατεεκ δαυΐο- 
ΒΑΡ γγὰθ {Γηϑαίθα τἰηΐο 1 ὈΥ 
“οσίι5 Δη4 [Π6 ἰγα βίοι βαπί ἰο ἘΟΠΊΘ. 
ΤῊΘ ΕἸΤΟΥ ΔΙΌΒ6. ΠΌῸΠῚ Ἰρπόσαηος οἵ {ῃ6 
αοΐ, ΠΟ ὙὙ611 αβϑίδὈ]Π5η6 4, {παὲ [Ὸγ ἃ 
ΘΟΠΒΙἀΘΥΆ Ὁ]6. ρατί οἵ {Π6 ἢτγϑὲ ἴῆγεε σεη- 
ἴα116 5 “τη6 ΟΠυτοῆ οὗ ΒΟΙΠΕ, ἀπά τηοϑί 
1 ποῖ 41] [ῃΠ6 Ομυτοθε. οἵ (ῃ6 ὙΥ εϑί, 
ὍΕΓΘ, 1 ΜῈ ΤὩΔΥῪ 50 5ρ68κ, ατεεὶς τε- 
ἸΙρίοιιβ ΠΟ] οηϊε5. ΤΉΘΙΓ ἰαηριιασα νγὰ5 
Οτααῖκ, {πεῖ οὐρδηϊβαῦοη Οτξεῖκ, {ΠΕῚΓ 
ὙΓΙΓΕΥ5. ΟτΤαεῖς, ἘΠΕῚΓ δου ρίατοβ ατεακ᾽ 
(Μηπηδη, “ 1δἰϊα ΟΠ τιβδηϊγ, 1. 1.). 

ΑσοογαΙηρν, ἴῃ ἴῃς ἘΡΙβΕ]6. 156] νγα 
Πηά 5.1. Ῥαὰ] οἱ δββϑιγιηρ τη ΚΠ ἃ5 
“ Οσαοκβ πα Βδυρδγίδηβ᾽" (1, 14) οΥ 
“ΠΕ ἀπὸ ΟΥ̓ΘΕΙΚΘΙ (1 τὸ; 1Ϊ, ὃ) 1ὸ; 
111. 0; Χ. 12); δη4 ἴῃ {π6 βαϊαίδίοηϑ ἴῃ 
Οἢ. Χν]. (Π6 πδᾶπηθ5 Ὀοίῃ οἵ [Ἐν ]5} δηά 
(θα ]8 σοηνοσίβ Δ΄ ΠΘΑΙΙΥ 411 ατεεῖς, 

8.4. ΤΕΨ5 1΄Ν ἘΟΜΕ. 

θη γα Ρᾶ85 ΠΌΤ] {Π6 δαίῃοΥ ἴο ΠΙ5 
Ταδάθυβ, οὐγ {πουρηΐθ ἰὰτῃ τοὶ ἴο {πὸ 
ΟΥΙΡΊη οὗ ἴπΠ6 765 ΟΟΙΟΠΥ 1η ΒΟΙΊ6. 
ΤΠ6 ἢιδί ΘΠ ΑΒΘ δεηΐ ΠΌΤ [6 Γι15816 ΠῚ 
ἴο Ἀοιηθ Ὀγ [πάα5 Μδοοδθεδιι8, Β.Ο. τότ, 
ΟὈίαϊπΘα ΠῸΠῚ ἴῃ6 ϑεηδία ἃ ἰγθαίγ οἵ 
τησΐαα] ἀείθδποβ δηα [ΘΠ 510, ΠΟΙ 
γγὰ5 ΤοηΘνΘα ΘΟ Θβϑιν εἶν ὈΥ [οπμδίμδῃ, 
Ἐς 1214. ἢν. ΘΙΠΠΟΠ, ΒΙῸΣ 141. δ ὈΥ͂ 
Τομη Ηνγτοδηι8, Β.Ο. 129 : 5886 τ Μδος, 
ὙΠ]. 17, ΧΙ, ΧΙν, 24; 8Π6 ΠΟΒΕΡΠΙΙ5, 
ἈΠ: ἘΠῚ Ὁ: 

ΟΓ τῃ6 7ενγ)ὲ Ψῆὴο σαῆηθ ἴο ΒοπΊΘ ἴῃ 
1ῃ6 ἰταῖη οἵ ἴπεβε “τεααθηΐ δ 4 55165 
ΒΟΠΊΘ ψγΟΙ]ἃ σΟΥΔΙ ΠΥ 56 {116 {πεσρ, ἴοσ 
{Π6 ΠΟΙ ΠΊΘ͵ΟΙ4] δαἀνδηίαρεβ οἵ τοι θηοβ 
10 {Π6 στϑαΐ οδριΐαὶ νου] ποῖ θῈ περ- 
Ἰδοίϊθβα ὈΥ ἴπ6 δηϊεγρσιϑίηρ τσ ΠΙΟΗ 
γγὰ5. ΤᾺΡΙΟΪΥ ΘΡΥ δα ηρ ον Υ 811 [Π6 οἰν!- 
Ἰιβεά ννου]ά. 

Τῆς ἤτϑὶ ποίιοὰ 1ῃ 1 δ ΠΙογαίασα οὗ 
[ῃς6 Του 1ἢ ἘΟΠη6. 566Π15 ἴο ΡῈ [Π6 ψῈε]}- 
Κηῆον Ραβϑαρα ἰῇ (ἸσΕτο5 ἀείεηςα οἵ 
Ι. αϊθγῖιαβ ΕἸασουβ5. (ο. 28), ΨΠΕΙΕ να 
Ιδαῦῃ (ῃαὶ {πΠ6 θεν ψγεῦα δοοιιβίοτηθδα 
ἴο 56η4 ρο]ά δνεῦυ Ὑὑεαγ ΠῸΠῚ Τία]ν ἰὸ 
76 ιβα!θη, δηα [ουπιθα τη ΟΤη6 156] ἃ 
[Δοίοη 50 ΠΌΤΊΘΓΟΙΙ5 Δηα [Οὐτη] 4016 {παῖ 
1ῃ8 »τβαΐ οὐδίοτυ Ροϊηΐβ. ἴο {ῃ86ΠῚ ἃ5 
ΤΠΓΟΠΡΊΩΡ αἱ ἰῃαΐ τηοπηθηΐ {Π6 βίερβ οἵ 
1π6 Αὐτοί {πιριηα], δηα Ἰοννεῖβ ΠΙ15 
γΟΙΟΘ ἢ Ρταίε 64 [ΟΙΤΟΥ 16ϑὲ {Πᾶν 5Ποι]ἃ4 
ΟΥΘΙΠΘΑΥ ΠῚ5 οτάβ5. ΤΠ656 γε! ἢν δπά 
1ηΠπθη 1184] Τεὴνν5 τηπδὲ πᾶνε Ὀθεη 56 {{|64 
1ῃ Βοπηα ἰοηρ Ὀεΐογα {πΠ6 σαρίϊνεβ νυν ΠΟΤῚ 
Ῥοιρευ Ὀτοιυρῃΐ ἴτοπὶ Τθιιβαίθη ἴο 
ΔάΟΓΝ ἢ15 {ΓΠ ΠΤῚΡῊ ΟἾΪΥ ἔνγοὸ γϑαῦβ Ὀθίουθ 
της ἀδίβ οὔ (σου β οὐδίϊομ, Β.0. 50. 

Βαυΐ ῬοΙηΡοΥ 5 σα ρίνεβ ὑγΈῈγῈ ἴῃ ΘΟΌΤ58 
οὔ πη6 5εΐ ἴτε ὃν [ἢο58 ψηο Παα Βοιυρῃΐ 
ἴθ ἴῸΥ 5ἰανθβ (ΡΏ11ο, [πά. “ 46 1,δραϊ. 
ο. 23), ἀπ τΠ6 76 15}. ΘΟ ΠΊΜΠΙΥ [ἢ 
Ἐοπια νγὰβ {ππ|5 συ δα Ὺ ̓ πογθαβθά, {{11ι5 
(ϑαῦ ἰγθαϊθα {πε πὶ ΙΓ ΒΙΠρΊΠΠΑΥ [Ἀγ ΟΙΙΓ, 
Δα ΘΧΡΓΙΘΘΒΙΥ βαῃοοηθα {Π6ῚΓ ΜΟΙΒΠΙΡ 
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ἴῃ {ΠΕῚΓ ΞΥμαρόριιθ5 (705. “Απίια. χίν. 
ς. 1ο, 8), ἃἀηα [Π6 ϑδ1ὴη6 ὈτΊνΊ]Ἔρα5. ὙγΕΓῈ 
σομππε 4 ὈΥ Ααριβίι5 ἀη4 ΤΙΌΘΓΙΠΙ5 
{Β ΠΟ, 10). “ΠΕ οτδαι ΠΙΜΙ5ΙΘῚ ΓΕ 
Ἐοπια ΠΟ 15 Οἡ 1Π6 οΟἴΠοεΥΓ 5146 οἵ [8 
ΤΙΡοΥ γὰ5 οσσπαρ 64 Ὀγ {πΠ6 Γενν5 " (ΡΠ1]Ο), 
Δα 50 Πυϊηοτοῖβ γε ἴμεν, {μας 6 
Ατομοῖαιθ οαῖηθ ἴο Βοηα (Α.Ὁ. 2) ἴο 
Θ6ουγ6 [Π6 ΘΟ Θ5θ0ὴ οὐ (Π6 ἀεξαίῃ οὗ 
Ἡετοά, ϑοοο οὗ ἴῃς εν ἀννε!!ηρ [ἢ 
Βοπια ἴοοϊκ ρα δραϊηδί ΠΙπὶ (705. 
ΒΒ}. Ὁ, “ἈΠ... χὰ τ: τα; τὸ. 

ΤΠΕ ἴανουσ οἵ {πῈὸ (ξϑαιβ νὰ ἴῃ 
τηδικεαᾶ οοπίταϑδε ἴὸ Π6 σοηϊετηρί δηά 
μαίτεα ψ τ ΠΟ ἢ [Π6 ἈΟΠΠΔη5 ΙΠ ΡΈΠΘΓΑΙ 
Ἰοοκεά ὑροὴ (Π6 7ε8. (ἝἸσεσο οδ]]5 
{π6 πὶ ἃ Πϑίϊοη “ῬΟΓΏ [ῸΥ 5ἰανεγυ (6 
Ῥτον. 6. 10), 8η4 {Π6}Γ ΤΘΠΡΊΟΠ ἃ Ὀδτ- 
Ῥάᾶτοιι5 5 ΡΕΥβ ΠΟ η, ΔΌΠοῖγθηΐ ἴο {Π6 
δηςαϑίσαῖ ᾿πϑατ]οὴ5 οἵ Ἀοπια δηα ἴο 
1π6 βΊουυ οἵ 115 διῃριγα (( Ῥτὸ ΕἸδοοο, α. 
28). ἩἨἩοΐδοα τείθτβ ἴο {Π61Γ Βτόβεῖὶυ- 
τἰβιηρ 264] (1 “ 58ἴ.᾽ ἵν. 143), [Π61Γ 5θθτηϊη 
ΟΥ̓ ἀΌΠΥ (ν. τοο), πα {πὸ τ] ΠρΡ]6α οοη- 
τεπιρί δη4 ἔδασ ψ 1 ἡ ΏΙΟῊ {Π6ῚΓ τα] ρου 
τιῖε5 γε  τεραγάεα (χ. 69--72). Ο5ΈΡΠι5 
( Απ4.᾿ χνη]. 3, 5) [6115 πον (ῃ6 Πιαυά 
ψΠΙΟμ ἴουγ εν 8ἢ ᾿πηροβίουϑ ρσασίιβρα 
ΟἹ ΟΠΘ οὗ {ΠΕῚΓ ἔξ πηα]α σοηνεσίβ τηονεά 
ΤΊΡοτα5. ἴο ΕΧΡΕΙ 411] 7εὺν5 ῸΠῚ ΟΙηΘ 
Δ 56η4 4οοο οἵ {πδ6πὶ ἴο ϑ8εῖνε 8ἃ5 
50] 4165 ἢ Θασάϊηια. Βαΐ ΠΘΙΓΠΘΥ 6ΧΙ]8 
ΠΟΥ Ῥετβεοσοῃ, ΠουΡἢ ταρθαΐθα πη 6. 
Βισοθϑϑῖνα ΕἸΏΡΘΥΟΥΒ, οουὰ ἄπνα (ῃ8 
7ενν5 ῬευΠΠΊΔΠΘ ΠΥ ἴτοπὶ οιηθ. ΤΠον 
ΒΟΟΠ ΤΕαἰαΓΠΕΩ, ἀπα {ΠΘΙΓ ῬΟΥΘΥ 50 1ῃ- 
οτεδβϑα {Παΐ, ἴῃ ϑθηθοδ5 οσά5 (Αρτϑί. 
«ἀε Οἴν. 1).᾽ νὶ. 11), ““1ῃς σοπαπεῖαα τος 
ϑανε αν ἴο 115 ΘΟ] ΌΘΓΙΟΙΒ.ἢ 

δ 5. ΟΗἨΚΙΒΤΙΑΝΒ ΙΝ ἘΟΜΕ. 

1 νὰ δϑῖκ αἱ ψῇῆαΐ {{π|ὲ δηα Ὀγ γῇ Ο 
{η6 (ἀοβρ6] νγὰβ8 ἢτϑί ρσγεδοῃβα δἱ Ἀσοιηβ, 
γε πᾶνε ἴο σοῃϑ: 6 Γ 5 ΠΟΥΎ ΔΏΒΥΘΙΒ ΡΓΕ- 
βϑηΐϊβα ὈΥ̓͂ ἐσο]6ϑιαϑίοαὶ ἰγδα! ΠΟ. 

ΕἸγϑὶ 6 δῖα [014 τῇ [Π6 (Ἰδγαθηίης 
ἩΟΠΊ165 ἐπαΐ ἴῃ (ἢ6 τεῖρῃ οἱ ΤΊΡΘΓΙ5 
{ἀ]ηρθ οαπη6 ἴο ἈοπΊθ ““{παΐ ἃ οδγίδι 
ΟΠ6 ἴῃ Τπά258, ΒΕΡΊΠΠΙηΡ ἴῃ {Π6 5ΡΓΙΠΡ 
ΒΘΆΒΟΏ, ὅγὰ5 Ῥγαδοῃϊηρ ἴο {πΠ6 76 ὴν)5 [Π6 
Κιηράοτη οὗ {π6 ἰηνιβιῦ]6Β ἀοά," δηά 
ῬΟΓΚΙΠΡ ΤΏΔΗΥ ΨΟΠΟ ΘΓ] γα 0165 δηά 
5:5 }5 (Ηοπι. 1. ας. 6). 

“ΤῊ [Π6 βᾶπλ8 γεαγ ἴῃ [Π6 δας πη 568- 

500. ἃ σεΙία! ΟΠ6 5ίαῃαϊηρ ἴῃ ἃ ῬΌΡΙς 
Ῥίασα οτἱεά δηᾶ 5, “Με οἵ Ἐσοχης, 
πθασκθη. Τηα ὅοη οἵ Ο(οά 15 σοτῆβ ἴῃ 
7ιᾶφθα. φῥτοοϊδιτηιηρ δἴεσηδὶ 116 τὸ 8}} 
γγΠ0 Ψ1]], 1 [ΠῈῪ 5181] ἰϊνε δοςοτσαάϊπηρ' ἴο 
1ῃΠ6 σοιπη588ὶ οἵ 1πΠ6 Βαίηθυ, ψὴο Ὠδίῃ 
βϑεηΐ Η]τμη ἢ (ς. 7). 

ΤΠθβθ6. ϑἰδιειηθηΐ οὔ ἰῃ6ς Ῥβαειάο- 
ΟἸδ θηΐ ἀγα οἵ σοῦγβα ΡΌΓΕΪΎ ποι ΟΙ5. 

ΑΠΟΙΠΘΥΙ τδτνε]]οι5 βίουυ 15 τεοοσαθά 
Ὀγ Του] (Αροϊορείιςι5, σ. 5) : “ ΤΙι- 
ὈΘΓ5, ΔΟΟΟΓΟΙΠΡΊγ, ἴῃ Ποβα ἄδΥ5 [6 
ΟΠ τιβδη Ὡδιὴθ τηδάα 115 ἘΠΙΓΥ ἰηΐο [Π6 
γγοΙ], Πανιηρ ὨΙπη561 τεοεϊνεα 1πῖ6]]1- 
δϑθῆσα ἴτοπὶ Ῥαϊεϑίίπαε οἵ ἜὌνεπίβ ΠΟΙ 
δα οΟἸθαυν 5σῃονῃ ἴῃ6 παῖ οἵ ΟὨτϑι 5 
αἰνιπιῖγ, Ὀτουρῃς [μ6 τηδίίεσ Ὀείοσα {88 
Βαηδίθ, ἢ ἢ οὐ ἀΘοΙβίοη 1ἢ αν ΟυΓ 
οὗ Ομτιθί, Τὴδ ϑεηδίθ, Ὀβοδιιβα 1 δά 
ῃοΐ ρίνθῃ [Π6 ἀρρζονδὶ 1561, τα͵εοϊβα 
Ὠ15 ῬτΌροβδὶ." 
Τὴ ἴα]ϊα Ὠδαῖβ Οὐ [15 ἔδεβ 411 [ῃ6 

ΤΩΔΙΚ5 οὗ ππίσατἢ (Ν᾿ απάεσ, “Ομυτοῇ Ηι5- 
ΤΟΥ, 1. 128), ἀηα ΤοΥΆ]]ΠΔη, Ο νγὰ5 ΠΟ 
σΠς, μα ρσόραῦὶν Ῥεθη ἀδξοεῖνβα ὉΥ 
ΒΟΠῚΒ Οὗ [ῃ6 ΤΊΔΗΥ 5ρυτοιβ “Αοίβ. οἵ 
ῬΠΔι6." 
γε οογῆα πεχί ἰο ἔνο {γα Π]0ῃ}5, ΡεῚ- 

[εο]γ αἰβηποί ἴῃ {Π6ῚῚ οτιρῖη, ψ]οἢ 
ΔΒΟΤΡ6 {π6 ἰουπάδίοι οὗ ἴπ6 σματοῇ δ 
Ἐπ ἴο 5, Ῥείεγ. 

Α. ΤῈ ἰοπηοσ οἵ ἴπ656 {πα 0 }5, 
ψΏΙΟἢ ταρτοϑεηίβ 5, Ῥείεσ 85 Ῥγεδοῃϊηρ 
δἰ ῬοΙηΘ [ἢ {Π6 Γαῖρῃ οἵ (ΟἸαπάϊι5, ἀτΟ58 
8.5 [ΟΠ]ΟΥΒ :-- 

(1) 7 δίῃ Μδτγίντ τῇ ἢ15 ἢγϑί ΑΡΟΙΪΟΡΎ, 
ΔαΘΥΘΘβΕα ἰο Απίομπιπιιβ Ρι5, ἩΓΕ 5 
Ππ|5 (α. 26) : “ἼὙΠΕΙα γα ΟΩ6 ΘΙ ΠΊΟΏ, ἃ 
Θαιηδτίδῃ, οἵ [6 ν]]αρε οδ]]δα Εἰοη, 
ὙΠΟ 1η {Π6 τεῖρῃ οἵ (Ἰδιάτι5 (ροβασ, δηὰ 
ἴῃ ὙΟῦ ΤΌΥΔ4] οἰ οἵ Ἐοιηθ, αἸ4 τηϊρῃΥ 
βαίβ. οἵ πηαρῖς ὈΥ {μ6 ατί οἵ ἀξθίηοῃβ 
ὙΟΥΚΙηρ ἴῃ τη. Ηδ νγὰ5 σοῃϑβι Εγθά ἃ 
δοά, 8ΔΠη6 85 ἃ ρΡοά γγὰβ Ποποιυγβϑά δΔιηοηρ᾽ 
γοι! ΨΥ] ἃ. βἰδίιθ, γῇ] ἢ βίαίαβ τγὰ5 56ΐ 
ὋΡ [ἢ {π6 τῖνεσ ΤΙΡῈγ θεία 1Π6 ἔνγο 
ῬγΙάραβ, δηα Ῥεδῖβ τῃ15 που! ρίοη ἴῃ 
Τδίῃ : 

“ἐ 5 πηοπὶ 60 ϑδπηοίο ; 

ὙΏΙΟΙ 15, 

“Τὸ ϑίπιοῃ {πε ΠοΙγ αοά. "ἢ 

ὙΤΠΕ βυρβίαδηος οὗ {Π15 βίοτυυ 15 τερεαϊβά 
Ῥγ Ιτεηρου5 (΄ δᾶν. Ηφτ. 1. ΧΧΙΠ, 1), δηά 
ὈγΥ Τεια]]δη (( ΑΡο].᾿ ο. 13), ἯΠΟ τα- 
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Ῥίοδομεβ ἴῃ6 Ἐοπηδηβ ΤῸ [Π5[4]Π1Πρ' 
ΘΙΠΟη Μάᾶριιβ [ἢ [Π6Ὲ}Γ Ῥαπίμθομ, δηά 
δ᾽νιηρ Πἰπη ἃ βίαϊιθ δηά {Π6 {Π|6 ““ἩΟΙΪγΥ 
αοα." 

Ιῃ Α.Ὁ. 1574 8ἃ ἴομθ. ψῇοῃ μιά 
[ουτηβα {π6 Ὀά56 οὗ ἃ ϑβίδίιιβ, νγὰβ ἀρ ΠΡ 
ΟἹ {πε 5:16 ἀδβϑοπρθεά ὈγΥ Τ[πϑίϊη, της 
15]. πα 1ῃ (Π6 ΤΊΡΘΓ, θαυ ηρ ΔῈ ἸΠ5ΟΠΡ- 
ἴἰοπ: “ΘΕΙΊΟΩΙ ϑᾶποο 2 εοὸ ΕἸᾺΙοΟ 88- 
οὐατη," ὅο. Ἡδποθδ 1ἴ Πα5 θθῈη βαρροβεά 
ἐπα {πι501} ΤηἸβίοοῖϊκ ἃ βίαίπα οἵ {π6 βδΌϊη6 
Οοά, “8επῖο ϑδηςι5,᾽" [οΥ ομδ οὗ 5ιΠηΟη 
Μᾶαριβ. 8:6 (ῃ6 ποῖβϑ ἴῃ Οἰίοβ [υ501Ὲ 
ἽΜατγίυυ δηα 5.6 μ᾽ 5 ΤῈ ΠΕ Ί5. 

Οπ τῃς οἴπεσ παπᾶ ΤΠ]επιοπί (( Μέ- 
ΤΏΟΙΓΕ5, ἴ, 1. Ὁ. 482) τηδιηΐαιπ5 {παῖ 
Τυβη τῇ δὴ Αροϊορυ δἀαάγεββεά ἴο {π6 
ΕΙΏΡΕΘΙΟΥΙ 8ηα ψυυτθη ἴῃ Βοιηθ [ἴ5ε] 
σδηηοΐ ΤΟΑΒΟΠΔΌΪΥ Ὀ6 ΒΙΡΡοβεά ἴο Πᾶνε 
[8116 πὶ ̓Ἰπΐο 50 πηδηϊίαϑί Δ ΕΥΤΟΥ. 

ὙΥΠΙΟΠανεσ νἱεν γα ΔΚ οἵ Τι501Π’5 
ΔΟΟΌΓΔΟΥ σΟΠΟΘΓΏΙηΡ {Π6 ᾿ΠβοΠΡΟΝ δηά 
ἴπ6 βἰδίιιθβ, μετα 15 ποίμιηρ ΠΠΡΤΟΡΔΌ]8 
1Π 15 βἰαίευηθηΐ {πᾶΐ ϑίῆοη Μάαρτιβ νὰ 8 
αἱ Ἔτη τη {Π6 ΤΕΙσῊ οὗ ΟἸαπάϊι5. ΟἿΪΥ 
γγῈ τητιϑί Οοὔβεῖνα ἰπαΐ ΤπϑΠ 5αγ5 ποῖ 
Οη6 ψοτχὰ δῇουΐ ,δΛ “ εἼεγ᾽ 5 416 σ θα νιϑιΐ 
ἴο Κοτηβ δηᾶ ἢ15 Ἑεποοιηΐοσ 1 ΒΙΤΠΟΠ 
Μᾶδρι5. 

(2.) Ῥαρίαβ, “ἃ τῆδῃ οἵ νε Υ 5118] 
τη " (Ειι56 0. “ Ἐπεὶ]. ΗΙβι.᾽ 11. 39) 58 γ5 
[1Π4 {πΠ6 ῬΙοθουίε ΤΟ η υϑεα ἴο 54γΥ 
τα Ματῖκ, “1ῃ6 τπἰεγργοίεσ οὗ Ῥείεσ, 
Τεοογ 64 ἢϊ5 [βδοῃηρ Δοσυταίε]γ. 

Ηδξτα {πεῖα 15. ΠῸ τη ΠΟ οὗἉὨ ,52771071 
ἤαριέδ, ποὺ οὗ ἴῃ Ζζγι6 ἀμ φἠαεε οἵ 81. 
Ῥείει 5 ργεδοῃιηρ. 

(3.) ΟΙεπηεπὶ οἵ ΑἸεχαπάτγια (ς. Α.Ὁ. 
200), υοίεα Ὀγ Ελιβεθῖπ5 (“Ἐν Ἡ.᾽ νἱ. 14), 
ταρεαΐβ “ἃ ἰγδάιποη ἔτοτα {π6 εἰ άθτβ οὗ 
ΓΟΥΠΊΘΙ ἘΠπ165,) {παῖ “δῇεσ. Ῥείεσ παά 
ῬΌΡΠΟΙΥ ρτεδοηθα {Π6 ψοτά ἴῃ ἘοπΊα," 
Ματῖκ δ {με τεαιαϑί οἵ ἴΠ6 ἤδασοὺβ ψσοίθ 
ψγῃαὶ ἢ Πα 5414, ἀπ 50 σοϊηροϑβϑά ἢϊ5 
ΒΟ5Ρ6Ι. 

Ησετῖα ἀραΐη (Π6 Ζίγι6 οἵ Ῥείθι᾽β ργεδοῦ- 
ἴηρ᾽ δῖ ΒΟΠΊΘ 15 ποῖ τῃηθηςοηβά. 

Βείογε νγγα Ρᾷ85 ΟἹ [ἴΐ 15 πιοϑβὲ πηροτί- 
δηΐ ἴο οὔβεσνα {παΐ {π656 {γα ! 05 Ρτα- 
5εινεα ὈΥ Ῥαρίδαβ δῃηᾷ (]επχεηΐ μαναὰ ποῖ 
16 5]1ρ} 65 σοπηδχίοη οὗ 267 5οης, Ζ17716, 
ΟΥ 2έαεα, νι Τυβῦπῃ Μαγίγτβ βίου οὗ 
ΒΟ. Μδριι. 

(4.) ἘιΒΘΌ 5. ἴῃ Πῖ5. “ Ἐπ ΟΙ6βιαβίοαὶ 
Ἡ!βίοτγ ̓  (ο. Α.Ὁ. 225), συοίεβ Γυϑ[1η 

Μαγίυγβ δίουυ δοιξέ ϑηοη Μαρτιιβ 
(Εἰ Η.᾽ 11. ας. 13), δηά {πεη, ψιπουΐ τα- 
[θυτιηρ᾽ ἴο ΔΩΥ δας ΠΟΥ, ΡῸ65 ΟἹ ἴο δϑϑβϑεσί 
(ο. 14) [μας ““᾿τητη !δίε!ν ἴῃ [Π6 5876 
ταῖρτι οἵ ΟἸαιάϊι5. αἀἰνίηα Ῥτονιάεποε ᾿εά 
Ῥβίθσ 1ῃΠ6 Οτεαΐ ἀροβίῖα ἰο Ἐοτης ἴο 
ΘΠΟΟΙΠΊΘΥΙ [Π15 ρστθαΐ ἡ θβίσουε οἵ [πἴ8,; 
Δηα (Παΐ Πα {ππ86 Ὀτοιρῃΐ {Π6 ΠρΏΐ οὗ 
1ῃ6 (ἀοβρεὶ Ποπὶ (Π6 Ἐδϑδί ἴο ἴῃοβε ἴῃ 
1η6 Υγεϑί. 

Α5 (Π6 ἀαίε οἵ {Π15 νἱϑιξ ἰο Βοιηθ 
ἘλΙΒΘΌΠι5 ἴῃ {Π6΄ (ἸὨΤΟΠΙΘΟΙ ᾿ ρΊν65 Α.Ὁ). 42, 
Δ Πα 584Υ5 [παΐ Ῥδίθυ σειηδιηθα δὲ Ἐοσηα 
ἔνε ΠΥ γεαῖβ (5ε6 (αηοη (ΟΟΚ᾽ 5. Διο] 8 
“Ῥείεγ᾽ τὴ {π6 "Ιο ΟπδτΥ οὗ [πΠ6 ΒΙ016᾽). 

ΤῊΝ. ΔΥΡΙΓΓΑΥΥ δηα ΕἸΤΟΠΘΟῖ5 ΠσΟΠΊὈΙ- 
πδίοη οἵ {δα !ςοη 5, συ] οἢ Πδα ΠΟ ΟΥΙΡΊΠ8] 
ΠΟΠΠΘΧΊΙΟΙ, ΠΊΔΥ ΡΟΒΒΙΟΪΥ πᾶνε ῬΘθη 5πρ- 
ϑεβίεα το Ἐπβεθῖα5 ὈΥ [Π6 ΠΙβίουιοαὶ σοη- 
παχίοη Ρεΐνεθη ϑιῆοη Μαριβ δηα 81. 
Ρείεσ ἴῃ Αοίβ γ111., ΟΥ ΤΏΟΓΘ ΡτΟΡΔ ΡΥ μα 
ΤΩΔΥ πᾶνε Ὀοιτονεά 1 ἴτοτὰ (Π6 βίσδηρα 
Ποίοπϑ5 οὔ πε “ ΟἸεπηθητη6 Ἀ ΘΟΟρτΠΟΠ5᾽ 
πα “ΗοΙη1165,᾿ δηα “ Αροβίο!ο Οοπηϑβαίςα- 
τοπ5.᾽ (866 “ βοορῃμοηβ, Π]|. 633-65 ; 
“ἩΤΩ 65, 1. χν. ἵν6ς “ἘΡΙ56|6 “δὲ 
ΟΙετηβηΐ ἴο [ατη65,᾿ ς.1.; “Αροϑί. (οηβας 
γι, Ὑππὲν 15.) 
Πα ὅ8ι. Ῥείεσ γγὰ5 ποὶ δἱ ΟΠΊ6, ἀπ 

Πα ποΐ Ῥσυθνι οι βὶν θη ἴπεγθ, θη 51. 
Ῥδὰ] ψτοίε ἢ15 ΕΡιβί]6 ἴο ἰῃ6 Βοιηδηβ5, 
ΤῊΔΥ Ὀ6 58ίειυ 1 ο γε ἔτΓῸΤ 115 5116 Π606 
ΠΟΠΟΘΓΉΪηρ ΠΙτη, απ ΠῸΠπὶ [ῃ6 ἴαςί {παῖ 
{ποτα 15 ποῖ ἃ Ῥαίο]α οὗ {τγιβίνοσυίην 
εν! άθηςε ἴῃ ἔα νου οὗ Δ ΠΥ ΘΔΙ]ΠΕΥ νἱ]8]1. 

Β. Τὴ οἴπασ ἰγδάϊτομ, τυ] ἢ ταρτε- 
βαηΐβ {πΠ6 Ἐοιηδη ΟΠματοῆ ἴο ἤανα Ὀθαη 
ἐουπάεα Ὀγ 5:. Ρείεσ δπά 8[, Ῥδὰ] Ἰο ΠΥ, 
ταδί οἱ {Π6 [Ὁ] Ίηρ᾽ Δ ΠΟΥ 65. 

(τὸ τε παοτιθ ΠΠῈ Ὁ στ “ΜΔ ΠΕν 
ῬΡ]Ι5η6α ἃ νψυιτθη (ο5Ρ6] διηοπρ [ἢ 6 
Ἡδθτγανβ 1 {ΠΕῈῚΓ οὐ ἰδηρταρα, δΐ {Π6 
{πὴθ ΠῈπ Ῥείεσ δη4 Ῥδαὰ] ψεσα ρσθδοῦ- 
ἴῃρ ἴῃς. οβρεὶ δ οιηξ δπῃά ἰοππαϊηρ 
τπῃ6 Ὁῆστοῃ. Βαΐ δἰζεσ {Π6ῚῚ ἀδρασγίασα 
(οΥ δοοογάϊηρ ἴο ἃ νϑύίοιιβ τβδ!ηρ, δἰζευ 
Μδιμονβ ρα] δίοη) Ματκ «150 [Π8 
ἀἸβοῖρὶα δπα ᾿πἰευρτείεσ οὔ Ῥείογ παπαθά 
ἄονη ἴο 5 ἴῃ ΜΥΠῚΠΡ ναί νγὰβ ργεδοῃ θα 
Ὀγ Ρείεσ." Ἐμβοῦιι5. (( ΕοοΙθ5. Η!ϑβζ.᾽ ν. 
8) εἰϊας. [Π15 ραβϑᾶρα ψιποῦΐ ποίϊοϊηρ 
[παι 1 15 ᾿Ἰποοπῃϑβιϑίθεπε ψἹ ἢ Π15 οὐ βίαΐθ- 
Τηθηΐβ ἴῃ 1. 15. ΠσΟΠΟΘΓΠΪηΡ {Π6 ΘΑΤΠΘΓ 
[ουηάδίοη οὗ {πΠ6 οτιηδη ΟΠατοῇ Ὀγ 81. 
Ῥείθυ, ᾿παϑηηΟἢ 8ἃ5 1 ΘΧΡΊΘΕΒΙν ἈΒΟΥΙῈ5 
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τῆς ουπάδξίοη (θεμελιούντων) οὗ {Παΐ 
σατο ἴο [Π6 51: πη]! ηθοιῖ5 ργαδοῃϊηρ᾽ οὗ 
{π6 ὕψο ΑΡροϑβίϊθβ, νυ ῃϊο σδηποῖ ΡΟΒΒΙΌ]ΥῪ 
ῬῈ ϑϑιρῃεα ἴο {παΐ δαυ]οῦ ἀαΐα ἴῃ {πῸ 
τεῖρῃ οἵ (Ἰδααϊι5. 

(ΟἿ τε οῖῖσ. 1ΠῚΠῚ ΡΠ ἈΠ 18 
στεαίεϑδί δηα τηοϑί ἃ ποιθηΐ ἃ πα πηϊνεῖθ- 
ΑΠν Καονῃ ΟΠυτοῃ, Τουπαθα δηά εβία- 
ῬΠ5Π6α τὰ Βοτηα Ὀγ [Π6 ἴννο πιοϑβῖ ρ]οσιοιιβ 
ΑΡοϑβί!ε5 Ῥείεσ δῃὰ Ῥαυ]." . 
11 ἘΠ πὶ 7 ΦΉΑΙΠΡ' ἘΠΈΓΕΙΟΥ 

Τουπθα δημα ῬιΠῸῈ ἀρ {πΠ6 ΟΠυτοῇ [Π6 
Ῥ]εββθα ΑΡροβίίθβα βηίγιιβίθα 115 ΘρΊβοοραὶ 
Τα Ϊ 5 ΤΟ ἴο {Π6 Παη 5 οὗ [1πηπ5.} 

[3 ΕΠΞΘΡ: ΦἘἸΘΟΙ ΕΠΞΙ 18 25: ΤΠ ΒΑΠ] 
15. τεϊαίϊθβα ἴο πᾶν θεεὴ Ὀεῃεδάεα ἴῃ 
ἘἜοΙηΘ6 1{561{ἰ ἀπ Ῥείευ πκανιθα ἴο Πᾶνα 
Ῥεθη οχποιῆεά ἴῃ 15. (Νεῖο᾽ 5) {{Π26. 
Απα {πε 5ἴουυ 15 δοούβαϊεα Ὀγ [Π6 δρρεὶ- 
Ἰαίίϊοπ οἵ Ῥείεσ δπᾶὰ Ῥὰὶ! Πανηρ ῥτα- 
να!]δα πΡ ἴο {Π6 ρτεβεπί {πὲ οὐ ἴπ6 
ἰουη 5 {Πε͵α (κοιμητηρίων).᾽ 

(4.) 1014. ΤΙοηγϑίαβ. οὐ Του τντὶ- 
{ἰπρ ἰο (Πἢ6 Βοπιδηβ (8115. οί {ΠΕῚΓ 
ΟΒυσγοῆ ἀπά (παΐ οἵ (Οομπίῃ ἃ Ἰοϊηΐ 
ῬΙδηϊαίίοη οἵ. Ῥείευ δηα Ῥαυ], απ δάαϑβ 
{παι ““Πανὶηρ ῬΌΠΘ ἴο [ἰα]ν δηά ἰδυρῃΐ 
Ἰορείπευ πϑύθ ΤΠῸΥ αἰθα 85 τηδυίυτβ δ 
[6 584116 {1π16.᾿ 
ΠΕ ἰγαάιτοη δ οαΙ6α τῇ {Π656 ρΡ858- 

Βᾶ 565 ΟἸΘΑΙΥ Υοίδυβ ἴο {Π6 {πὴ6 οἵ ΝΟ 5 
ῬΘΙΒΘΟΌΓΙΟΗ, 51Χ ΟΥ̓ ΒΕ ἢ Ὑ6 875 ἰαΐου [ΠΔη 
ἰπ 6 ἘΡΙβῖ16 ἴο (ῃ6 Ἐομηδη8, ἀπά ἰἤγονϑ 
ΠΟ ΠΗ  ΠΡΟΙ {Π6 ΟΥΡῚΠ Δ η4 Θαη]168[ οὐ- 
ϑδιιϑϑίίοη οἵ [Π6 Ἀπ ΟΠατΟΗ. 

ΤῊ6 ἘΡΙ5616 τἰ5ε], σοιηρατεα τ [Π6 
ΠΑΥΓαῖνῈ 1η Αοίϑβ, 15 [Π6 ΟὨΪΥ {πιβύνγοσί νυ 
ΒΟΌΓΟΘ ΟὗἉ ἸΠΙΟΥΤΊΔΊΊΟΙ. ΟἹ [Π656 ῬΟΙΠΐϑ5. 

ΕΎΊΟΙῚ 1. 8-12 Δη4 χν. 25 1ἰ 15 σευίϑιῃ 
τῃδΐ {Ππαγα Παα ὈΘΕΠ ΤΟΥ ““ γ1ι471} γεα7.5 "1 
ἘοπΊα ἃ σΟΠΒΙ 66 ]8 θοᾶγν οἵ ΟΠ βδῃ5 
ΟΠ] δ΄. Ῥαὰὶ Παᾶά ἃ ρύβαΐ ἄδϑιίσα ἴὸ 
νίβϑι 1 ῬΘΊβοη, ας Πδά ΒιΠετίο Ὀθεη 
πιηπεταεᾶ, 

ΤῊΝ ἄἀθϑισα ἴο νιϑις {Π6Π|, απα ἴο πανα 
ΒΟΠῚ6 ἢππ|| διηοης Π6Πὶ (1. 13), σοι ιποα 
ὙΠ Π15 ἀδοϊαγθα πη] ΠΡῈ 655 ἴο ΡυΠ1]ἃ 
ΟΠ ΔΠΟΙΠΕΓ Πη8Π᾿5 οι ἀδίοη (Χχν. 18--24), 
Δη4 νὰ Π15 Ῥο]άπ655 ἴῃ δΔαπη ΟΠ] 5Π1ΠηΡ᾽ 
πεῖ (χν. 15) Ὀγ νιχτίπμα οἵ ἢ15 Αροϑβίοι!ς 
ΔΌΪΠΟΥΙΥ, ΓΟΥΌΙ5 τ1ι5 ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ {παΐ {πΠ6 
Ἐομδη ΟΠυσοῆ Παα Ῥεαη ἰουπάδα ὈῪ 
ΔΌΥ ΟΥΠΕΙ ΑΡΟΒί16. 
γε τῇῆδυ Πονγενεῦ Ἀ550116, ΑἸπιοϑί ἡ] ἢ 

οογίαιηΐυ, [ῃΠαὉ {πΠ6 τίδε οἵ {π6 πϑνν ἐδ! 

ἴῃ Τεγαβαίθμη, ἀμ [π6 ργεαΐ δναηΐβ ὈΥ͂ 
ΜΟΙ 1 Παα ῬΕΘΘη π5ῃεγεα ἴῃ, τηϑί πᾶνα 
Ῥθδβη αυϊοκιν Κπονῃ τη Ἀοιηθ. Ὑδοῖτα5 
ἴῃ ἴδος δχρύεϑϑιν δββϑεῖίβ [Π15 ἴῃ ἢ5 
δοσοιηΐ οἵ Νεῖοβ ρειβθουοηβ οὗ ἴπ6 
ΟἸ τι βίδηβ, Ἀμμ ]5᾽ χν. 44: “ ἘΠΕ ὩδΙὴ6 
γγα5 ἀειινεα ΠῸΠῚ (γιδί, γῆ. ἴῃ {Π6 
τεῖρῃ οἵ ΤΊΡΕΥ5 Βαασα πη ΕΥ ῬΟΒΙΠ5 
Ῥι]αῖθ, {π6 Ῥτοουζαίου οἵ πάτα. ΒΥ͂ 
τπαΐ ἐνεηΐ {Π6 βεςΐ οὗ ψὩ ἢ Π6 νγαὰβ ἴΠ6 
ΓΟυποσ τεοεϊνεα ἃ ον ὙΏΙΟἢ [ῸΓ 8 
{{π|6 σῃεοκααά (ἢ στον οὗ ἃ ἀδήρθγοιιβ 
ΒΌΡΕΙΒΕΙΌΠΟΙ ; Ῥαΐ 1 Τανινεα σοῦ 7267, 
Δ ηα βρίθαά νι τεογαεα νἹροῦῦ ποῖ 
ΟὨΪγ ἴῃ Τπάφθα [Π6 501] ψΏΙΟΠ ρανα 1ἴ 
Ῥισίῃ, θαΐ ὄνβη 1ῃ [Π6 οἷἵγ οἵ ἈΟΠΊ6, ἴῃ 6 
ΠΟΠΊΠΊΟΝ 510Κ ἰηΐο ψνΏΙΟη ανευυίῃιηρ 
Ἰηΐδτηοι5 δηα ΔΌΟΉΠ840]6 ἥονγβ. {κα ἃ 
τοτγθηΐ [τΌτη 411} υδγίευβ οἵ [Π6 ννου]Ἱά, 

ΤΠΘΓΘ νγὰβ σοηϑίδηϊ ᾿πίθγοουσβα Ὀ6- 
ὕνθθηῃ [ῃ6 ὕνγο ρτϑαΐ οἱ[165, δηα “' 50Π16 
0 δά φΌΠΕ ἰοσίῃ ΟΠ] ἘΟΙΊΒ 85 [εν 
ΙΏΔΥ ΨΜῈ61 ἤανε τσταίυσηθα {ΠΟΙ 85 
ΓΟ ΓΙ βιδη5 " (Β.Ζβο 6). Τ{' 15 ποΐ ττη- 
ῬτΟΡΔΡ]6 {Πα βόηθα οὗ [{Π6 “σΖγαηρεζς οὗ 
ο»6," 1. 6. Ἀουηδη5 τοϑιάθηΐ 1ῃ [61ὰ- 
5816 Π2, ΠΟ ὙΠ 65564 [ῃ6 ψοπάδιβ οὗ 
1ῃ6 ἀαγ οἵ Ῥεηίεοοβί (Αοἰβ 11. 10) τηδΎΥ 
ἢανα Ὀθεῃ διηοηρ (Π6 ἢτβί ἴο ὈΠπρ Ῥδοκ 
1με ροοά {1ἀ]ηρ5 ἰο [πΠ6 σαριίδὶ. 

Μ. ἀοάει (’ [καἰτοαποίοπ,, Ρ. 63) 15 
ὉΠ ]Π]ηρΡ ἴο δάμηε [Π15 Ἔχριαπδίοῃ οὗ 
1ῃ6 οΥἹρίη οὗ 1πΠ6 Ομυτοῃ οἵ Ἀομηθ, ἃ5 
Βθϑιηηρ ἴο Ῥύονθ {παΐ {Π6 (σοβρεὶ νγὰ5 
ΒΡΙΘΔΩ ἴῃ (ῃ86 ΟΙΥ ὈΥ τηθᾶηβ οἵ [Π6 
ΒΥπμαρόριιθ, Βαΐ {πΠ6 οἰθαῦ δηα ροϑιίνα 
βίαϊειηθηΐ οἵ Ἴδοῖπιβ, [Πα (ΓΒΔ ΠΙΥ 
σοολι α7 767 [6 ἀδαίῃ οὗ 115 ΒουΠάεγ βργεδά 
Ενθῃ ἴο (Π6 ον οἵ ἈοπΊθ, οαπποῖΐ Ὀ6 56 
5146 [ΟΥ̓ δδ. οἵ Δ ΠΥ 1ΠέΘΓΘΠΟ65 {Πδΐ ΤΑΥ͂ 
Ὀ6 ἀτγαννῃ [τΌτὰ 1. 

ΝΟΙ͂ ἀοδ5 τὸ ὈΥ Δ}Υ Τηθ8η5 [ΟἸΪον {παΐ 
1πΠ6 Θυμπαρόριια τητιδί ἤανα Ὀθθῃ {Π6 5016 
ΟΥ̓ ΟΠΙεΓ σἤδπη6] ΤὨγουρῊ ΠΟ Π ἃ Κπον- 
Ἰεᾶρε οὗ [πὲ (σοβρεὶ νθρ αιδβιβεα 1ῃ 
Βοτη6. - 1 {6 ἢγϑὲ Ῥε θνεὺβ γγεσα [εννϑ 
ΔΠ4 Ῥγοβεϊίγίββ, ἰο ἴῃθϑθ ἔπεσα ψουἹά 
Β500η Ρὲ δάἀάθα (απ! ΟΠ τβδη5, ΠῸ 
Ῥειηρ ΘΙΓΠ ΘΓ ργονῖηο 1415 πα Ὀτουρῆς {ΠΕ ῚΓ 
Πδνν [811 ἴο ἈοΠΊΘ, ΟΥ̓ Ρεϊηρ ΒΟΠΊΔη5 
Πα Ἰδαστηθα 1{ ἴῃ {Π6 ῬγοΟνΊηΟΕ5 ; ΠΟΙ ἃ 
[αιτ 1] σαηΐατιοπ, ἃπα ἔπεσα ἃ ἀἄδνουῦΐ 
50] 4Ι6Γ οὗ {Π6 ΤτᾺ]Π184ῃ σοΠοστί, νου] ῬΘΑΥ 
ὙΠ 655 δ ἈοπΊα οὗ {π6 {πηρ5 ΠΟΙ ἢ6 
δά 566 δπά Πϑαζά ἴῃ 76 586 πὶ. 
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ΤΠῈ ΠΡ 6, οἵ Ὀ6] Ια νο β νου] τὰ ΡΙα]Ὺ 
ΙΠΟΥΘΑΒ56 : 8ἃ5 {π6Ὸ ἢγβθίέ ἰβϑοῆθιβ οἵ {Π6 
(ἀο5Ρ6] ψγεῦε ἀγίνθη [οσίῃ ὈΥ Ρϑυβθοιοη, 
ΟΥΌΥ {πΠΕ6ῚΓ ΟΥ̓ ΠΤ] 55] ΟΠΑΙΎ Ζ64], θεγομά 
{π6 θουπάβ οἵ Ῥαϊδβϑίίπμα (Αοίβ νη]. σ, 4; 
ἈΠ 10; ΧΠ. 17; ΧΙ], 2), ΘΥΘΙῪ ῬΙΟνποδ 
ἰῃδί νγὰβ ἱγανευβθα ὈΥ δὴ Αροϑβίϊβ, βυεῖν 
ΟἸΕΥ ἴὴ ΠΟ 4 ΟΠ τ βίη σἤθτοἢ νχὰ5 
Τουπα 664, νου] ΠΕΡ ἴο 5.611 {Π6 πιῆ ΡῈ Γ 
οἵ ΟἸ γιβίδη5 ἄγαν ἰοραίμεῦ ἴῃ οιηα 
{το 4}} ραγίβ οἵ {Π6 διηρισθ. 

Βαυΐ ὈΕ]Ιανθῖβ, ἴα νγ ΟΥΙΏΔΠΗΥ͂, ϑοαίίαγθά 
ΟΥ̓́ ἃ ργεαΐ οἷἵγ ἀο ποί σοηῃϑετίαίςα ἃ 
ΟΒυχοῇ 5ᾳ0}} ἃ5 ἴπο56 ΠΟ ἢ (Π6 ΑΡοϑβί165 
ξουπάεα, ΠΙά 500} ἃ (υτοῇ, ἀπ]γ οτ- 
Βδη56 4, εχίϑὲ θὰ Ἀοπθ με η 5ι. Ῥδὰὶ] 
ψτοίθ (η15 ἘΡιϑα ἢ Νὸ ἰτάσε οἵ ϑπ0 ἢ 
ΟΥΡΘΠΙϑΔΙΟΩ 15 ἰοιπα ΕἰἴΠῸΥ ἴῃ {πῸ 
ἘΡΙ5116 1561 οὐ ἴῃ [πΠ6 παιγαίϊνε οἵ 51, 
Ῥδιυ} 5. βϑιϑθαιθηΐ ταϑιἄάθηοθ αἱ Ἀομηα 
(Αοἰϑ χχνῃ]].). 

1 γα ρυῖ αϑιάθ [Π6 οἰγοι]αῦ ]εςίε 5, 
“ ἘΡΡἢΠ6ϑβϑίδῃβ᾽ δηαὰ ““(ο]οβϑβίδῃβ," γε Ππὰ 
1ῃα  1ῃ 411 51. Ῥαιι] 5 ἘΡΙ 5.165 δ ἀγοββϑά 
ἴο Ομυτομαθ ΟΠ τα Κπονῃ ἴο Πᾶνα 
Ῥεθη ΠΥ οὐρα !θε ἃ {ΠῈῚΘ 15. 5ΟΠ]6 τηβη- 
{π᾿ Οὗ τπ6 ΟἸυτο (1. 11. ΤῊ 685., 
1,11, ΟοΥ., (8].), οὐ οὗ “τῆς ΒΙ5ῃορβ δῃηά 
Τοδοοηβ " (ΡΠ1]. 1. 1). Βαΐ 1ῃ “ Κοιηδη5 ἢ 
1ΠΕ͵6 15 ποίμιηρ οἵ {π6 Κιηά, δἰ Π 6 Υ 1ἢ 
1ῃ6 δάγαβϑ, ΟὐΓ[ὁ 1ῃ {π6 θΟῸῪ οὗ [Π6 Ἰείεσ, 
ΟΥ̓ ΙΠ ἴΠ6 ΠηΔ] 58] 8 1018. 

Τῆδ οἷν ““ ΟΠ ΤΟ "ἢ τηθη οη( 15 {Π6 
1016 ἀβϑθιη]ν ἴῃ (ῃ6 ἤοιβε οἵ Ασιμ]α 
8.Π4 ῬΙ56114 (Χν]. 5) : {Π6 ΟὨΪΥ γείεγθησα 
ἴο ΕΘΟΟΙ Θ᾽ ϑίι 8] τη] ]δίθυβ, ἰθδοθβ, ΟΥ 
ΤΌΪΘΙΒ 15 1η Χ]]., 4-, ἃ βἰδίθηηβηΐ οὗ {Π6 
ΘΘΏΘΓΑΙ ὈΓΠΠΟΙΡΙ65 οὗ ΟΠυτοἢ οτάεγ, ΠΟ ἢ 
ῬΙονϑ5 {πΠ6 πΕ66 ταίῃου [πη {Π6 οχιβίθηοθ 
οἵ 510 δὴ οὐρϑῃϊβϑίοη [ἢ {Ππ| (ΓΒ δη 
ΘΟΠΊΠΊΠΠΙΥ δ ΟμΠΘ 85 ΜΟΙ] 56οσΓα 
[16 γνγ61]-τοσυ]!αϊθα αχοϑσοῖβα οὗ ᾿παϊν άπ] 
δι. 

ΤῊΘ ψΠΟ]6 ἴοπα οἵ {Π6 ἜἼχῃογίδίοηϑβ ἴῃ 
ΟΠαρίθυβ. ΧΙ.» Χῖν., ΘΠ ἘβΡΘΟ ΠΥ ἴῃ ΧΙ]. 
10, 566ΠῚ|5 ἴο ἱΠΊΡΙΚΥ ἃ σΟΙΠΠΙΠΙΠΥ οἵ 
Ομ βίδη Ὀγείῆγθη, ἴῃ ΠΟ ποπα Πδῆ 
γεῦ δθῃ ἰηνθβϑίθα {ἢ δΈΡΕΙΟΥ δι.- 
1ποτιίγ. 
ΠΕ δνιάθησα {ππ|5 δ ιγη]5η6α ὈΥ {π6 

ἘΡΙ5116 1|561{15 ἴοο βίσοῃρ ἴο Ὀ6 ββί δϑιάβ 
ῬΥ ΠΘγ6 οοη͵θοΐαγα γα σδηποί ἄρτεα 
ψΠΠ Μαγο 5 ΟΡΙπΙοη (Ρ. 20, Εἰ. ΤΙ.) {πα 
1π6 οχἰβίθσπος οἵ “Ἃ μυγοῇ [ὈτΠΊΑ]]Υ 
σομϑιταϊθα τ 6 ραίμετεα ἤοῖη [Π6 

ΒΘΏΘΙΑΙ ΔΗΔΙΟΡῪ οὗ οἴπεσ Ομυτοῖας (Παὶ 
ἢδά δἰγθδάγ Ὀθθῃ Ἰοὴρ ἴῃ δχίἰβίθηςα :ἢ 
ΤΉῸΟΠ. 1655. Υ]Π 15. ΠΙΓΓΠΕΙ ἀβϑυτηρίίοη, 
--΄΄ ἘΒΡΘΟΙΑΙΠν τῦᾶὺ ἴῃς αχιβίθηος οὗ ἃ 
Ῥοάγ οἵ Ῥγεβθυίθυβ, ΨΏΙΟἢ νγὰ5. Θϑϑθη τα] 
ἴο ΟΒυτοῇ οτραμϊβαίίοη (Αοΐβ χῖν. 23), θῈ 
ΤΟΡΑΤΑΘΩΑ 85 ἃ τηδίζοῦ οἵ σοιγ58.᾽ 

ἜΠΕ [ΟΓΠ14] οὐρϑῃϊβαίοη οἵ ἃ (πατῇ, 
Δα ἴπΠ6 αχιβδίεμος οἵ ᾧ Ῥοᾶγν οἵ Ῥζεζ - 
Ὀγίθιϑ, οδῃ 6 1ηΐοσγθα ἴγοση {Π6 δΔηδ]ΟρῪ 
οἵ οΥοὺ ΟΠατο 65, ΟὨ]Υ 1ἢ ἃ 456 ὙΠΘΓΘ 
1015 Κπονῃ {παΐ ΑΡροβίο!ς δας που Πὰ5 
Ῥεθῃ Θχθσοιβαά, Μεγεῦ ΠΙΠ56 1 {ἢπ5 
ΓΙῈ5. (Ρ. 22) σοπῃοθσηϊηρ {πῸ6ὶ Ἐοπηδη 
ΘΟΙΏΠΊΙΠΙΥ αἵ 8, ΘΔΙΠΘΥ ΡΕΙΙΟΩ : “ [πη61- 
νά] (γι ϑίαηβ νγοῦα ἰπθτθ, ἀπά οοϑτ- 
[Δ 1Π]Ὺ 4150 (τιβίαη [6] ον], Ὀαΐ 5111] 
ὯΟ οΟΥΡΔΏΪ5Ε 4 Οἤατοῃ. ΤῸ ρ]δηΐ βοῇ ἃ 
ΟΠυσο ποθ νμὰ5 πΘβαβά, 85 15 Ρ]δ]η 
ἴτοτη. [Π6: ΔπαΪοΡῪ οἵ 41] οἴῃθῖ οδβ65 οἵ 
τ[ῃ6 ἰουπάϊηρ οἵ Ο(μυτοῆθβ: ἢ νγΠ10]} 
6 δῖα δοσιδιηίθα, ογᾶααζ αοίϊογε ΟΝ. ἴΠ 6 
Ραγί οἵ ἰβδοῆουβ ἐηαοζυει (γεν 97 121- 
αἸἸγεοζν τυϊΐὰ “12οςἱοίςε αιέογτίν." 

Μέεγεῖ ον: θην ΔΥριιθ5 ἢ ἃ ΟἸΓΟΪΘ : 
“ΟΥμοσ ΟΠΌτοΠ 5, παιηα]ν ἴῃο56 ἡ Ώ]Ο 

μαά Ῥβθεῃ ἰουπήβα ὈγῪῚ Αροϑίϊεϑ, ψεῖθ 
[ΟΥΠΊΔΠΪΥ ΟΥ̓ΡΔΗΙ564 : 

ΤΠογείουα να. 1πΐδσ, ὈΥ δηδίορυ, (ῃδί 
ἘΟΠῚΒ νγὰϑ [ΟΥΤΉΔ1]Ὺ ΟἸΡΔΗΙΒΘΩ : 

ὙΠεγείοσα Βοιηδ πηιϑῦ ἤανα Ὀθθη ΑΡοϑ- 
ἰο]Ί οα}} ἰουπαβα.᾽ 

Βαίηρ 45146 βοῇ Ρῥτδοδυίοιβ 1ηΓοτ- 
ΘΏσ65 ΠΌΙΣΏ 8ὴ πηρίονθα Δηδίορυ, 6 
Βαῖθου ἴσο (ῃς ΕΡΙβ:16. 1|561{ (Πδὶ [68 
ΟΠ βίίδηβ δ Ἀ οπΊθ ΕῚΘ ποΐ 85 γὙϑί ἃ 
Ομυαγοῦ ΠΥ ἀπ [ΟΥΤΉΔΠΥ ΟΥ̓ΡΔΠΙ56Ὰ. 
ΒΔΙΠΟΙ ἴπῈῪ ψΕῖῈ ἃ ἰαῦρα δῃα ““τηϊχϑά 
ΠΟΙ ΠΥ οὗ Γονν ἀηα (σα π116 σοηνεσίβ," 
γ}6}} ἀθβϑοσι θα Ὀγ ΒΙΒΠΟΡ Γι ρμείοοί (ΡῊ1].᾽ 
Ῥ. 13) 8ἃ5 “8 Πείειορβεηθοιβ Π1855, Ὑγ 1} 
αἴνεῖβα ἔβα] ηρθ Δηα βυπραῖῃ!65, ] ἢ ΠΟ 
γ76}1-ἀἜἤπηαα ΟΥΡΔΏΙΒΔΊΊΟΏ, Ὑγ11Π ΠΟ ΟἾΠΘΥ 
Ῥοπά οἵ υπίοῃ {πῃ {Π6 Ὀε]ΙθΓ ἴῃ ἃ οοιη- 
ΙΏῸη Μεββιδῇ ; ραίμοσιηρ, γα ΤηΔΥῪ 510- 
ΡΟΒΘ6, [ὉΓ Ρυγροβαβ οἵ ὙγΟΥΒ ΠΡ [ἢ 5Π14]] 
Κηοίς Πεῖα δῃᾶ {Πϑγα, 85. οἴοβα πειρῃ- 
Ῥουτποοά ΟΥΓΥ ΘΟΠΊΠΊΟΩ ΠΑΙΟΠΔΙΥ ΟΥ̓ 
ΒΓ ΡδίῃΥ οΥἩ ἀοοϊάθηΐ ἄγαν [Π6η} [ΟΡ ΠΟΥ; 
Ῥαΐ, 45 4 ῬΟάγ, ἰοϑβί ἴῃ [Π6 ναϑί πιαβ5565 οἵ 
[π6 πϑαίμθηῃ ρορυϊαίίοῃ, ἀηα ΟὨΪΥ [αΊπΕ]ν 
ἀἰβοθσπεά οὐ σοῃίθπιρίποιβιυ ἸσποτΙθά 
δνεη ὈΥῪ {π6 Ιατρα σουηπηηΥ οἵ ΓΘ 15} 
ταϑιθηΐβ." 
6 τΔῪ βαίμοσ ἰτοπὶ ([ῃ6 ἘΡΙ5116 {παῖ 
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δὲ, Ῥαὺὰ Ππαᾶ Ῥείοστε ἢ15. τηϊηά 411 {πε 
ΟΠ ΘΓ δἸθιηθηΐβ οἵ {Π15 ΤῊΪΧΘ αὶ σΟτηΓΉΠ ΠΥ 
οἵ (Ἰιιβίδηβ, ἃ5 νγ6}] ἂἃ5 [Π6 πποοηνετίθα 
1εν8 δῃὰ Πεϑδίμθηβ δηηοηρ ΏΟΙη {ΠΕΥ 
Ἰνϑά. 

ἽΠΕΙΘ γε 7ονν5 οὗ ῃ6 ϑυπᾶροριιε 
ἴο ἡΠοπΣ [Π6 οβρεὶ αά ποΐ γεΐῖ Ῥεβῃ 
ῬΙΓΕΔΟΠΘα, ΟΥὦὍΎ ὈΥ ΨΠοΙη ἰξ Πα Ῥεθῃ 
Ἰοηρ βίποβ τε]εοίβα, δηα ὴῸ ΔΡΡΕΔΥ 
ΓΕΘ γξδῖβ ἰδίεσγ ἴο ἢᾶνα Ὀδθβεῃ 511] 
͵ΙΑΡΡΕΘΑ ὉΡ ἴῃ σοπίειηρίτοιβ ἸΡΏΟΙΆΠΘΘ 
οἵ “115 5εοῖ," ψῇϊο “15 Ἐνευυν ΠΕ α 
ΒΡΟΚΘ ἀρδίηβὶ" (Αςίβ Χχν!!. 22). ΑΒ 
ἴῃ δῖ, {λπι|κοβ παισαίϊνε (ἢ6 ΑΡροϑίϊ!ε 5 
ἢγϑί σὰγθ ΜΠ ΠΙΠ ἴἤγεα ἄαΥ5. δέει 15 
ΑΥΓΙνᾺ] ἴῃ Β ΟΠ 15 ἴο 68}} ““1π6 οἢϊεῖ οὗ 
τῃ6 76 ν5 Τορείμεσ," δηα ἴο εχροιπά πηΐο 
1π6πὴ “1Π6 Κιηράοπι οἵ 6οά, ρετβυδαϊηνσ 
ὙΠΟ. ΦΟΠΟΕΙ ΠΡ ΤΕΒῸΒ.: 50 π᾿ {πὰ 
ἘΠΡΙ5116 Π6 τιίεθ {1 τὸ); 1 ἀπ ποῖ 
ΔΒΠδτηθα οἵ ἴῃς (ο8ρεὶ οἵ (ησγιβί : [ὉΥ ἴἴ 
15 1Π6 Ροόονεῖ οἵ οα πηΐο 5αϊναίίοῃ ἴὸ 
ΕΥΕΙΥ ΟἿΘ6 [Παΐ ΡὈε]θνεῖῃ ; Ὁ 2.6 Ἴέεῖ 
λγοί, αὐτιὰ 4150 ἴο {ῃηε τεεκ. 

Αραὶθ θη ἢ6 νυυιίεβ, “ΟΠ ΠΕΙΠη65 
ἱ ῬΡυτροβεά ἴο σοπὶθ ππίο γοῖ, ἰμαΐ 1 
τηρης Πᾶνα ϑοπηθ ἔπ διποηρ᾽ γοῖ 4150, 
ΕνΕἢ ἃ5 ΔιηΟΠΡ ΟἴΠΕΥ (ὐβῃΈ1|65: 1 81Ὲ 
ἀθθίου θοίῃ ἰοὸ (ῃς Οτεεκβ δπά ἴὸ [ῃς 
ΒΑΥΡΑΙΙΔ 5" (1. 1.3, 14). 10 15 οἶθαγ [παῖ ἢ 
ἤΟΡΕ5 ἴο Ῥσξβοῃ (ἢε (οβρεὶ ἴο (ψεπε]ες 
αἴ ἈοπηΘ ΨΠηΟ Παά ποΐ γεί Πεατζά 1. 
ὙΠ Πῖη τΠ6 ΟΠ τβιϊδ ἢ σοτη πη ΠΥ 1[561Ὁ 

ἴΠΕΓΕ ὙΓΕΙΕ ΤΏΔΥ ΨΆΤΙΟΙΙΒ ΘΘΟΙΙΟΠ5: [Ενν5 
οἵ Ῥαϊδβέιης, βουηβ οἵ ψγνῇοπῃ, πκΚ6 Απάᾶτο- 
ΠΙΟῸ5 8Π4 Τππῖα5, Ῥδι]}} 5. ΚΙ ϑηθεη ἂπά 
[Ε]ΠΟν-ὈΓΙΒΟΠ ΕΓΒ, ἡγετα οὗ ποίε ἀπιοηρ᾽ [ῃ6 
ΑΡΟοβί165 15 Τ6υιιβα] ΠῚ, ΔηΠ ΕΓΕ 4150 ἴῃ 
ΟΒηβί θείοσα Ῥϑμ] ΠΙΠ]561 (χν!. 7) : 7 8νν8 
οὗ [ῃ68 ῬΊΒρούβίοη, πκ Ασα οἵ Ῥομέι5 
Δα ἢ 6 ῬΥΊ50111α, Ῥαα] 5 σμοβθη ἀ15- 
ΟἸΡΙ65 δηά ἀδβνοίβα {πἸεη 5 : ργοβεὶγίεϑ οὗ 
ἘἈΟΠΊΘ, ΠΟΥ͂ ἰπτηθα ἰοὸ (Πγιϑ; (Ἂμ ί 16 
ΟΠ τβίδηβ, οὗ ψῃοπὶ βοῖηα, Πκὰ (ἢ ψνε]]- 
Ῥεϊονβά Ἐρεπείιιβ {πῸ βγϑί γαϊ5 οἵ Αϑῖα 
πηΐο ΟἸγιδὲ (Χυ]. 5) δα θεδθη 8:. Ῥαυ]}5 
ΟΥ̓ ΠΟΠνετίβ ; Οἴπεβ, {κα ΑΤΏΊΡΙ185, 
ὕτραῃ, ϑίδοῃυϑβ, 15 Πεῖρειβ ἴῃ ΟΠ γιβί Οὐ 
{ΠΠ6Π65 Ρεϊονεά ἴῃ {πε Τοτά ; οἰἤοτβ ἀραίῃ 
ὉΠΚΠΟΜ ΙΗ ὈΥ ἴαςθ, ψΠοτη γεῖ ἢδ 5α][65 
ὈΥ͂ Πδᾶῖὴηθ 85 ““Ὁὔοόβθῃ ἴῃ {πῸ Τιοτά, ΟΥ 
“ΔΡΡτονβά ἴῃ (τβί," ψῃ16 οὗ τῃ6 ργϑαΐ 
ΤΩΔΊΟΙΥ ἢ6. ΟἿΪΥ Κπεν {παΐ {ΠΕ (ᾺΠῈ 
ὰ5 ΒΡΟΚθὴ οὗ ἰῃτουρμοῦς (ἢ6 ψ ΠΟ] 
ΨΥ ΟΥ]Α, 

ὃ 6. ΟΟΟΑΒΙΟΝ ΟΕ ὟἾΕΙΤΙΝΟ. 

θη ΑἸΙΟσά Πα5 7π5{1ΥὙ οὈβετνεᾷά {πδΐ 
ἴῃ ΔΠϑνΟτηρ (ῃς αποϑίίοη, ἢ τ ηδὶ 
ΟὈ]θοῖ νγὰβ {πὸ Ἐριβϑίϊς τι ξη ἢ ΟΠΠ]65 
ἢανα ποΐ ϑι ΠΟ] μ ]Υ ῬΟΓΠΘ ἴῃ τηϊηα [Πδὲ 
“222 οεεασίογι 97 το 71 1271σ᾽ Δ ἘΣΡΙ5116 15 Οὴ 6 
[Π]ηρ,--τῦάεέ σγεαΐ οὐγεεξ οἵ ἴπε ἘΡιβεῖε 
[561 ἀποίῃοτσ. 

ὙἼΤΠ6 ἀΙβΠΟΊΟΙ 15 1 {π6 ῥσεβεηΐ οα56 
τηοϑί Δρριοργίαΐθ, ἴὺσ 16 (Π6 ἀείετ- 
τηϊηδίϊοη οὗ {Π6 για οὐζετί οἵ ἴῃς ἘῬΙ5116 
15. ΟΩ6 οὗ [Π6 τηοϑβὲ ἀϊβραυίεα ργοθ]ειηβ οὗ 
τη δΎῃ οὐ ΠοἸβτη, {πε ᾿τηπηβαϊαία ϑεζαϑῖο7, 
97 τυ71 1716’ 15. ΟἸΘΑΥΪΥ βίαίεα Ὀγ {π6 ΑΡοβί!α 
ὨΙπη56 1, Ηδς Παᾶά Πεατὰ {πῸ ἔϑι[ἢ οἵ {πΠ6 
Κοιήηδη (Ἰ  Ἰβιδῃ5 δνεσυῃθτα ΘΡΟΚαη οὗ 
(.. 8), ἃπα [ῸΓ ΙΏΔΗΥ γεδ15 μά {εἰΐ 8 
ἸΟηρΡΊΩΡ ἀ6βῖγα ἴο νἱϑιῖ πεῖ (1. τι; χν. 
23): Π6 Πα οἴΐϊεῃ ἀβῆπιίεϊυ ρυτροβεά 
ἴο 40 50 (1. 13), Δη4 μαᾶά Ὀδϑῆ 85 οἴΐζεῃ 
(τὰ πολλά, χν. 22) ΒΙηεΓαά. 
Α γεαῦ Ῥείοτε, ἤδη δἱ ΕΡἢδβδιβ, 6 

Π44 ΡῬαΓγροβεά [ἢ [Π6 ϑΡι1 ἴο ρῸ {πΠτουρἢ 
Μδοβάοηϊα «πα Ασἤϑῖα, αηα ἴπεποα ἴο 
]Θυαβαίθιῃ (Αοἰ5 χιχ. 21), “ σαγίγιρ, Α7767 
7 λαῦε ὦδε ἔλεγε, 7 γε αἴδο 566  ο7ι6.᾽ 
Ης μαᾶ Ἴοομρ]είεα {παῖ ροτγίίοη οἵ 15 
Ἰουτη Υ ψΏΙΟΠ Ὀτουρηΐς Πίστη πεαγεϑί ἴο 
ἘοΙη6, Δη4 ννὰβ Ποὺ {πγηηρ ὈΔΟΪς ΠΌΓΙῚ 
ΟΟΠΠηΙἢ ἴο {πε ἰατ Ἐλβί, σοὶπρ θοπηά 1π 
1Π6 ϑΡιΓῚ ἴο Γεπβαίθιη, ἀπ δἰτεδάγ ἴοτε- 
5ΘΕΙηΡ (Πα ἀδηΡΕΥ δνγαϊιεα ὨΪπὶ {Π6ΓῈ 
του {Π6 ὉΠΌ6]Ιαυιηρ Γενν5 (Χν. 21). 

Ηδ 511] ἸΙοῃρθ δη4 ΠΟρΡ65 ἴο 5686 ἈΟπΊα 
((. το), Ὀπΐξ ΔΙγαδαυ δ 15 Ιοοκίῃρ θεγομαᾶ 
1 ἴο {ῃς αἰβίδηί νΥεϑῖ : ΒοπΊθ 15 ἴο Ὀ6, 
8ἃ5 [6 Ὠορδ5, ἃ τεϑιηρ-ρίαοα ἔοσ Ὀσιεῖ 
50] ΟἿ ΟἹ Π]5 ΛγαΥ ἴο ϑραΐϊῃ (Χχν. 24, 28). 

ΤΠΕ6 οαπ86 οὗ [15 σἤδηρῈ ΟΥ Θχίθηϑιοα 
οὗ Π15 ΡΙδῃ 15 ποῖ βίδίεά, θαΐ 1 ρσόοθ  ]Υ 
ΒΡΙΔΩΡ ΠΌΤΩ [πΠ6 ργεαΐ σοῃπιῖοί οὗ {Π6 
Ῥαβϑί Ὑεαῦ αραϊηϑὲ [εὴγὸ δηα ΤπάδιζΖίηρ 
ΟΠ τιβίδηβ, ἰη6 τεοογάβ. οὗ ψΏΙΟἢ ἃ.α ΠῚ5 
ἘΡΙβ1165 ἰο {Π6 (τη μιαηθ δπα (δ]α- 
[ἰΔΠη5. ΗΠ Πετίο ἢ Παᾶ ρυβδοῃβα [Π6 
(οΟΒρΡ6] Ἔνευυποῖα ἴο {Π6 [εν ἢγϑέ, θπξ 
[Π61Γ βΈΠΕΙΔ] τα] εοίοη οὗ 1 γνγὰβ. ΠΟΥ͂ 8Π 
Εἰ ὈΠ5Πη66 ἴδςοΐ (ΙΧ. τ ; Χ. 3), Ονὰὶ ΜΠΊΟἢ 
Ὡς τηουσηθά, Ὀαΐ ἴῃ ΠΟ Π6 580.) 8Π 
᾿ητἰτηδίϊοη οἵ (οὐδ ψ1] {παΐ δ 5που]άᾷ 
πον ἀἄδνοίθ ΠΙΤη56]Γ τόσα Ἔχο] πβίνεὶν ἰο 
ἢ5 ΟὟ 5ΡΠετα οἵ Αροβίοϊ!ις ἰδθουσ, ἀπά 
80 ἔτ ΟΥ̓ υπίο ἴῃ8 (ἀβμί 65. 
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ΗΠ5 νἱϑὶξ ἴο Τει βαίθτη ἢ [Π6 4]Π|5 
οὗ τῇς (εηί]ο5 τῖρῃς θ6 ρεῖπαρ5 ἴη- 
ἰεηαθα 845 ἃ ἴαγεν! τοΚθη οὗ ἢ15 ἴονε 
(Ὁ 4]. 11. το). Α σοῃβί θυ] {{πὴ6 τητϑί 
Εἴαρϑε θείογε με σοι] τϑϑοὴ ἈοπΊα, ἀπά 
ΤΠ6Π 15 54} τηιιϑί Ὀ6 5ποτί : δὴ ἘΡι58[168 
ψγου]α θα πϑϑΐα] ἴΟΥ [ῃ6 ργεβεπί πεβα5 οἵ 
{π6 Ὀτείῆσγεη Πεῖθ, δπα ὈΚ ρταρατίηρ [ἢ 6 
ὙΑΥ [ῸΓ ΒΪ5 ῬΕΙΒΟΠΔΙ ΤΠ] ἰβγαί]οη νοι] 
ΤΟΠΠΕΓ Ὧ15 5Ποτΐ 50] στη ΤΟΥ͂Θ Ρτοἤία 8. 

ῬΉΩΘΡΘ, ἃ ϑεῦναῃΐ Οὐ ἀβδδοοῃβββ οὗ {ΠῸ 
Ομυτοῦ ἴῃ (ἰεποῆτες, πα Ὀαβίηθ55 ἴὸ 
ἰγαηβαοῖ ἴῃ Ἀοτηθ (Χν]. 1), δπα ἴο ΠΕΥΓ 
σμαῖρα [ῃ6 ἘΡιβί]ϊΒ ψου]α πβίσγα!ν Ὀ6 
δπί(τιβίβα, 

δ. γ. ΤῊΞ ῬΌΕΚΡΟΒΕ ΟΕ ΤῊῈ ἘΡΙΞΤΙΕ. 

Ιῃ φομηραηρ [6 ἘΡΙβ|6 ἴο (ἢ8 
Ἐοιηδη5 ΜΙ τη6 ἘΡΙ51165 δἀαάγθβϑθα ὈγῪ 
δὲ, Ῥδὰ] ἰο οἴπαυ ΟΠτοΠ 65, γα ΡεΎοεῖνα 
δῇ Τποβ [παΐ 1 15 αἰβηρι 5η6 4 [τῸΠῚ 
1Π6πὲ 411] ἃ5 οοῃίδι ]ηρ ἃ ΠΟΤΕ ΡΈΠΕΓΙΑΙ 
ΔΠ6 ϑυϑβίεμηδίς βἰαϊεηθηΐ οἱ (ΓΙ ϑίδῃ 
ἀοοσίπηθ. [Ιἰ 15 ασαπα παίυχγαὶ {Ππαΐ [Π15 
τηοϑί βπκηρ ΡΕΘΟΠ]ΠΔΤΙΥ 5Που] 4 Πᾶνα 
Ῥεξδη [Π6 ἢτϑί οδ]εοΐ οἵ αἰζεηίομ ἴο ΔΗΥ͂ 
ὙΠΟ γα ΘῈ βθθκίηρ (ο αἸβοονεῦ (Π6 οἢ]οῦ 
δἴτη δη ὦ ρατροβα οἵ ἴπῸ ψυΠηΡ. 

Ιῃ τῃ6 Μυταίοτιδῃ ΕὙἸαρτηθηΐ, ΠΏ ]Οἢ 
Ποπίδιηϑβ [6 δαυ]εϑί Ἔχίαπί σαίαορια οὗ 
[1Π6 ῬοοκβΒ οὗ πὸ Νὲν ΤΤαβίδιηεηΐ, 
ΤΠ ΓΘ ΔΌΟι 170 Α.Ὁ., {Π6 δυῖΠοΥ {πι5 
ἀαβοῦθεβ {πῃ ἴουσ ρτεαίεσ ἘΡιβι165 οἵ 
51. Ῥαϑὰὶ] : “ Εἰτϑί οὗ 41]1 ἢ ψτοίε ἴο 1πΠ6 
(ΟΠ ΠΙΔη5 [οΥ Ι ΔαἸηρ Ρατίυ βοῃίβιῃ, παχί 
το {Π6 (ὐδ]αἰ!δῃ5 Γου Ια] ηρ᾽ ΟἸΓΟΌΓΠΠΟΙΒΙΟῊ ; 
Ὀπὶ ἴο ἴΠ6 ογηδηβ ἢ6 σοίε αἱ ρυξδίευ 
Ἰδηρίῃ σομοουηηρ (6 ρίαη οἵ [Π6 
ΒοΙρίαγαβ, ϑῃονιηρ δ [Π6 ϑδ1ὴ6 {Πὴ6 
τμαΐ {Π61]Γ ἰουπάδίοη 15 Οτβί." (ες 
ἘΠῚ τ 616, « Ἐπη]διεαπρ ὑπ ἀν Ν- Ὕ.; 
ῬΡ. ὃ8--τοῦ ; Ἀουίῃ, “ Ἐ6]1. ὅδου. 1. 394 
566. ; δηὰ δ εβίοοίξ. οὐ {ῃ6 (δποη οἵ 
1:6 Νενν Τ᾽ αϑίαιηθηΐ, Ρ. 241.) 

γε οὔϑβεινα {παῖ (ῃ15 δβϑυ]θθὶ οὗ 
Οπίοβ, 16 ἀβϑιρηηρ το [ῃΠ6 Οοτη- 
τπ181 Δηα (ἀδ]αἰίδῃ Ἰει[ε β 5ρεοὶαὶ τηοίϊνεϑ 
ΔΥΙΒΙηΡ οὐδ οἵ 1ῃ6 ρῥδγίου]αγ οἰτουτη- 
βίδῃοθ οὗ ἴποβα (ῃυτοῆθϑ, αἰπιρυΐθϑ5 
ΠΟΠΘ Ρυΐ 4 Ρεδγίβοι  Υ ρεηθταὶ αϊάδοία 
Ῥύγροβα ἴο {π6 Ἐριβιῖβ ἴο [Π6 ΒοΓΏΔΉ5. 

Ογίρει, τὰ ἴῃ6 ρτείδοα ἴο πὶ. (οηῖ- 
ΤηΘηΐατυ, ποίιοεβ {πῈ ἀπο] γ οἵ [Π6 
ἘΡΙβι]α, 115 ᾿παϊοδίίοηβ οἵ ὅ8:, Ῥαι]}β 

ῬτΙορταθ5. ἴονγατβ ΟΠ γιβδδῃ Ρετγίθο 9, 
Δ 1ῃ6 ΠΤη6 πα ρ]δοβ οὗ ὑυηρ ; Βαϊ 
γιοΐ ἐἦε ιηγῤοσε. 

Οὐγγεορίοηιε ΟΌβουνεβ ἰῃας 81, Ῥαὺ] 
ψτοία ἴο αἰἤδτθηὶς Οἤυσομαβ ἤοπῃ αἸξ- 
[εγεηΐ τηοίϊνεβ ΔπΠ4 οἡ αἰβεγεπηί 5] βοί5, 
ἃ πα Πηά5 1Π6 τηοίνα οἵ (ῃ15 ΕΡ 5116 ἴῃ 
Ὧ15 ἀβϑιγθ' ἴο διῖῦτασα [Π6 ψΠ0]6 ἡνγου] ἴῃ 
Ὦ15 ΤΠ] 5(ΤΥ δηα ἴο ᾿πϑίτιοί [ῃ6 ἘΟΥΊΔΠ5, 
“( φεζαιέδε ϑαϊῖῃ Πδ, ο7 2. ογαζςέ ἐλαΐξ ἐς 
φἴσνε 0 γ16 οἵ (ἀσοά, [πα 1 5που]4 Ὀς {Π6 
ΤΩΙ ΠΙ βίου οὗ [6585 (ἢ τιβί " (χν. 15). 

Ζλεοράογοεΐ 8805 ἰπαΐ ““1ῃ6 1ηϑρ͵τεᾶ 
ΑΡοβί!8 οὔξυβ ἴῃ [ἢ15 ἰθίίευ νατιεα 4οο- 
{{1π6 οὗ 8}1 ΚΙπ5.᾽ 

(Ε αεηεϑιῖτέδ, ΔΙΌΘΥ ΠΟΌΟΙΗρ᾽ [Π 6 Ῥευβοηδὶ 
1ηἰτοάποίίοη (1. 1--15), β58Υγ5 ““[ἴογ (Π6 
ταδί Π6 πηᾶ Κ85 ἢ15 ΕἸ ΡΙ 5116 ἀϊάδοίξϊο,ἢ 

δ με 5805 ἴῃ ΠῚ5 Ρτείδοες ἰο [Π6 
ἘΡΙ5116, {παΐ 10 ““ σοῃίδ!ηβ. ἴῃ [{5ε]Γ τῃ8 
Ῥίδῃ οἵ ἴῃ8 ψῇο]Ὲ ϑοτιρίαγα, δηὰ 15 ἃ 
τηοϑδί οομρ δία δριζοπα οὗ ἰῃς Νεν 
᾿Γεβίδτηθηϊ Οὐ (ἀοβρεὶ, ψῃ]οἢ (ο5ρεὶ 1ἰ 
ΘΧΠΙΡΙΪ5 ἴθ ἴῃ6 Ὀχϊείεθί δηα οἰβαγαϑέ 
ΤΩΔΉΠΟΥ."ἢ 

Οαὔουϊη πυῦῖῖαα : “ ΤΏΘ ἡ ΠΟ]6Ὲ ἘΡΙ5116 
15 850 ϑυϑίεπιδίϊο, [ῃδὲ Ἔνεη {Π6 Θχοσάματη 
1[561{ 15 σοιῃροβαα δοοοσαϊηρ' ἴο {Π6 τὰ ]65 
οἵ «τί. Ηδ τΠ6ῃ ρῖνεβ δὴ οὔ{Π1πη6 οὗ 6 
οοπίθηϊΐθ, ἴθ ΜΏΙΟ 6 τεραγ5. “ 75ῆ- 
οαίοη ὈΥ ἰαιἢ ἃ5 [Π6 ῬΧΙΠΟΙραὶ απ θϑίοη 
οἵ [ῃΠ6 Ψῃο]α ἘΡιβ|16,᾽ δπὰ [ῃ6 ἀθϑίην 
οἵ Ιβγαθὶ ((χ.---χὶ) ἂἃ5. ἃ ϑιθοσαϊηδία 
5 ]6οί. 

ΤΠ6 ἘΡΙϑ6 15 ἀδβορεα πῃ ΠΠΚ6 
ΤΩΔΠΉΘΥ Ὀγ .«ἡ7εϊαρελέλοι ἃ5. ἃ. “ σοτῃρβη- 
ἀϊστη οἵ (ΟΠ βίίδῃ ἀοοίτηα," δπα ὈΥ 
Ογοΐμδ 85. “δαἀάτεϑϑθα βρθοια ΠΥ τὸ 1Π6 
Βοιηδη5, θαΐ σοπίδιπηρ 81} [Π6 ἀείθηοαβ 
(τλππιτηθηΐα) οἵ [π6 (γχιβίϊδῃ σϑ Προ, [ἢ 
ΒΌΟΠ ψγ|56 {πα 1 γΧ2Χ6Ὲ}} ἀδβεσνεα {παῖ 
ΟΟΡΙ65 5Πποι1ἃ ΡῈ βεπΐ ἴο οἵἴπεσ (ατο 5." 

Κείοδς ἴθ. Ἠϊδ (ΟΙΩΠΠΘΠίαΤΥ οὐ {Π6 
ἘΡΙΒ116, Ρ. 84, Δ01465 “ὈῪ {πε νἱεν (Ππαΐ 
τ1π6 ἘΡΙβΙα ἴο {πΠ6ὲ Βοιηδηβ 15 ἴο Ὀ6 
ΤαρΑταΘα δοσογάϊηρ ἴο 115 γηαΐζογίαί (772 
8ἃ5 ἃ ὈΠΙΝΕΙ͂ΒΆ], ΡΟΡΌΪΑΙΓ ταρσγαϑθηίδίοη, 
δααρίεα ἴο {π6 {ππ|6, οὗ [πΠ6 πεοββϑιίυ, 
δίοῦγ, δηα αϊνίηβ δχοαιίθποθ οἵ 1τῃ8 
ΟΠτβδη τπθίμοά οὗ ϑαϊναίίοη, στ 
ΤΟίδσε ποθ ἰοὺ τηδη]014 ΟΡ] ΘΟ ΟΠ5. 65Ρ6- 
ΟἸΔΠΥ οἵ [ῃ6 οἷά ὙΠΘοοσαου, οοτηθὶπϑά 
ΠῚ ἃ Ὀπεῖ δα οη οἵ ρεπαηα 
ΕΟ υιβέδη ἔεε!ηρ ἀπ σοπάποΐ ; θὰΐ {παῖ 
115 ,2ογηιαί αἷγι ταῦθ Ὀ6. ΠεΙά τὸ Ὀ6 



ΙΟ 

ἐείαῤἠηηληιοιέ 1, Οἠγίρηέίϊαη γαϊϊ ἀπά 
Οἠγίξίϊαγ οἱγέμε." 

Ζ7Ζηοίμεοξ 4150, ἴῃ 15 δα ΕΓ ΘαΠΙΟΉ5, 
Ταρατάς [πΠ6 ἀδβδίρῃ οἵ ἰῃ6 ἘΡΙι51]18. ἃ5 
“ ΠΠν ΘΥ54] δηα ιοΖ γοιέγαἰεαὶ ογι 714 μεειζαγ' 
εἴγειέηιδέαγεος οὐ ἐλε οηιαλ Οὐπζολ." 

58, Ῥαϑι, 6 {1η5, ἀπαδγίακαεθ δῃ 
Ἐχροϑιίομ οἵ {π6 βηῦτα βοπθιηα ῥτο- 
Ἰεοίεα ὈγΥ [6 Ὀινὶπα Βείηρ [ῸΓ {ῃ8 
58 ΙνδίΊΟἢ Οὗ Τηδη ΚΠ ΔΟσΟΙΑΙΩΡ 85. 1 15 
ΤΕΥ ΘΑ] α ἴο τ15 ἴῃ [Π6 (ἀο8ρεὶ ; Δ πὰ δἴϊζου- 
ψγατά5, ας αλὶ αῤῥελάαρε ἴο 1Π15, ἡνΠΙΟἢ 15 
1Π6 Ιαγροσ ρογίίοῃ οἵ {Π6 Ἰαίίεσ, ρσγοςθβαβ 
ἴο [ῃ6 ΡῬϑοι δῦ οἸγουπηβίδηοθβ οἵ (Π8 
ΟΒυτοῇ, 50 [ᾺΓ 8δ5 ποὺ ψεῖα Κπονῃ ἴο 
ΒΙη1. 

ΘΟΙΘ. οὗ ἴπεϑε ϑἰαίθῃηθηΐβ 16 Θν]- 
ἀεμν δχαρρεγαίθα ; θὰ γα πιιδί ποί 
ΟἹ [παΐ δοοθυηΐ το]εοὶ {π6 ἀπ ΠΟ ἢ 
ΤΠΕΥ οοπίφη. ΤῈ Ἐριϑ!8α ἀο65 ποῖ 
“ἐ ροηΐαϊη ἴῃ [56] ἃ ρίαῃ οἵ {6 ψῇο]β 
ΘοΙρίαΓα," ΠΟΥ͂ ἰ5 10 “ἃ σοι] θί8 δριζοσηβ 
οἵ ἴῃ6 Οο5ρ61]"; [ὉΓ ἴπεῖθ ἃῖθὸ ΠΟ] 
ῬΙΟνΙησ65. οἵ τϑνϑα]θά {πῃ οἢ ΨΠΙΟῆ 
1 ΒΟΔΥΟΘΙΥ ἰοιοηεθ. ὙΠπῈ ταηρα οὗ 115 
ἀορτηδίϊο ἰθδοῃηρ 15. Τρ ΠΥ τη ]οαίβα Τ᾿ 
ΜΕΙΔ ΠΟ ΠΟ 5 Πιθβίοη : “15 1 ποῖ 1 
ΤΘΑΠΠΥ οὐ (ῃ6 Τὰν, Οἡ ὅ51η, 8Πη4 οἡ 
Οταςοῦ, {παὶ τῃ6 Κπον]εᾶρε οἵ Οἤἢτβί 
ἀερεπαβῦ᾽ Απα ψ πη ἽΠΟΙπΟΚ τ Πΐα5 
1Πδὲ 5. Ῥδμ] ““ν 5η6 4 ἴο 5ῆον πον {π6 
(ο58Ρ6], πῃ [6 (ἀοβρεὶ αἷομθ, ἔν 
ΔΏΒΝΕΙς ἴο {Π6 501} 5 πεϑα οἵ ϑαϊνδίϊοῃ, 
4 περ ΠΟ ΠΕΙΙΠΕΙ Ῥαρδηθὴ ΠΟΙ 
Ταάαῖθπι σου] 5δϑίγ," να οδπ δοοαρί 
1Π15 Ταργαϑθηζαί!οη 85 {ππ6 1ῃ [561 θαΐ 
Ποῖ 85 ἃ σοιηρ]εία οὐ βιίποϊθπί δοσοιηΐ 
οἵ [με ψῇο]α ρύγροβα οἵ ἴπ6 Ἐριβϑίίεα, Τί 
15, 85 411 πιυϑί δάμη, τοῦτα αἰ δοί!ο, 
τηθίΠποαϊοδὶ, Δηα ππη]νο 58] 1η 115 ἰθδο]ηρ᾽ 
τπδπ ττοϑί οἵ 51. Ῥαι]5 ΕΡΙβι165 ; δῃᾷ πὸ 
βίαιθηηεηΐ οἵ 115 ῬΌΓΡΟΘΘ δ ὈῈ 58{185- 
[δοίουυ ΠΟ ἢ ἄο65 ποί βῖνα ΠῚ] ἱπιροτί- 
Δ ΠΟΘ ἴο [Π15 οἰατδοίοσιϑίς [ξαίασα, 
Βδιγ ΠΙτηβ6 1 ταραγάβ (Π6 ἘΡΙβῈ6. “85 
8. ϑυβίειηδίο ἡΟΥΚ, ἀθα] ηρ 1 ἃ Πα 551ν 8 
Ῥοαγ οἵ {πουρ]ῖ," ἀπα οοπίγαβίβ 1 ἢ 
τῃη6 ΕΡΙ51:16 ἴο [Π6 (ἀα]αίίδηβ, “"1π6 ομ8 
Ῥεῖηρ {π6 ἢτδί βκείο) οἵ ἃ Ῥοϊὰ δηά 
Ῥιοίουπμα ϑυϑίεαῃι 8ἃ5 δοποαῖνθα 1ἢ 15 
ΟΠδτδοθυι βίο δα δϑϑθηίαὶ [δαίιγαϑ, {Π6 
Οἴμου τῃ6 σομηρ]εἰθα ϑγϑίθπι, ἀθνεὶορθα 
ΟΠ 8}1] 51465, δῃὰ ριον δα ἢ 8]]} 
ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ ΔΙΡΙΙηΘηΐ5. Δηα 1ΠΠ|5[ΓΔΈ]05.᾿" 
(Ῥαι},᾿ 1. 309). 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Βαϊ {Π15 ἀορτηδίϊς βυϑίεπι 15 ποΐ {πΠ6 
ΟἾΪΥ εἰειηθηΐ {παΐ πλαθὲ θῈ ἴακβη ἱπίο 
σοηϑιἀογαίίοη ὙΥ̓μαΐ 1165 Ῥείοια 5 15 
ποΐ ἃ τηδηῖ8] οἵ (γιβίδῃ ἀοοίτΠ6. ΠΟΥ͂ 
ἃ ΤΠΘΟΪΟρΡΊΟΔΙ ἰτθαίιβα, θαΐς ἃ Ἰετίεσ ; δῃά 
1015 οἵ [ῃ6 ΝΕΥΥ 6556 η66 Οἔ ἃ ἰείίεσ {Παΐ 
10 4ΥΪ565 ουΐ οἵ Βρεοῖδὶ γϑδ!]οη5. Ὀδίννεθη 
1Π6 ΜΙΠΕΙ δΔη4 ΠΙ5 ταδάθυβ, ὈγῪ ΠΟ ἢ 115 
ῬΌΓΡΟΞΕ 15 ἴῃ φσϑαΐ τηδαϑιστα ἀθίθυμηηθά. 
Ιῃ τερασά ἴο {15 ἘΡΙϑΕ16 1 ἢὰ5 Ὀββη ἴοο 
ἸΡΉΕΙΥ ἀϑϑυμηθα {Παΐ ἃ. ΘΡ6οΙ8] τηοίγα 15 
᾿ποοηϑιϑίθης ΜΠ ἃ ΘΈΠΟΙΆΙ αἸάδοίο 
ῬύΓροβα. 
“Τα σπαδβίοπ,, τύιιῖεθ Μ. Οοαοί, 

“ἐρίαῃαθ ἴῃὰ5: [{ γψγἶὲὰᾶὸ ἀϑϑ!ιρῃ ἃ βρεεῖαὶ 
ῬΙΔΟΙΙοα] αἱπὶ ἴο ἴπ6 ἘΡιβί16, γε ρυΐ 
ΟἸΥΒΕΙν 65, ἃ5. Ὁ 566 Π15, 12 σοη Ύδ]Ο0 ἢ 
ἴο [Π6 νοΙῪ βΈΠΕΙΑΙ πα α1851-ϑυϑίθιηδίϊς 
ΟμδΙδείεσ οὐ 115 σοηίθηϊθ. [ΓΟ ΠΠ 6 
ΘΟΠΊΓΑΙΥ γγ6 ἀ50 106 ἴο 1 ἃ ἠϊάδοῦο ἀπά 
ὙΏΟΙΙΥ ΘφΈΠΘΓΔΙ Αἰπι, 1 αϊῆθτβ {πευΘ Όν 
ἔτοῖὰ {6 οἴμοΥ Ἰοιίοιβ οὗ δὲ. Ῥϑΐμ], 4]]} 
οἵ ψῃοἢ 5ρηηρ ΠΌΙΩ βοῖὴ8. Ῥαυίοι ΑΓ 
Οσσδϑίοη, δπὰ πᾶν ἃ ἀδβῆηιϊίε δἰπι." 
(6 Ῥ- 80): 
γε οδηποί τερασα {Π15 8ἃ5. 4 οουσθοΐ 

βίαϊθιηθηΐ οὐ πε οαϑε: ἴῃ βυρροβεά 
ἀΠ]δτηπηα 15. ῬΌΓΕΙν βοιέοι5. ὙΠΘΓΘ 15 
ΠῸ ΠΕΟΘΘΒΔΙΥ ΟΥΓΥ Ά Πδίμτα] ΟΡΡΟΒΙΠΟΠ 
Ῥαίύνεθῃ ἃ ΠΊΟΙΕ βἜΠΟΙΑΙ ἃηα ἃ ΤΠΟΓΘ 
ΒΡΘΟΙΔΙ ρύυγροβα: [ῃ6 ἔνγο Ῥεοοῖηβ ορ- 
ΡῬοββά οὐἱυ ΜΉΘ ἴἰ 15 ΔΙ ΙΓΑΤΠΥ ἀϑϑυγηθά 
τπαΐ ΕΠ Γ οὗ {π6πὰ 15 ἔπε σοτϊηρεῖθ δᾶ 
ΕΧΟΪβῖνα ΡΌΓΡΟΘΕῈ ; δηα ἴο βυρρεβί δῇ 
ΟΡΡοβιοι νΙΟἢ ἢᾶ5. ΠΟ τϑ8] εβχἰβίβποα 
15. ΟἿΪΥ ἴο ογεαίε Δ ᾿ΠΠΡΊΠΔΥΥ ΟΠ ΠΟυ] 
ου [)6 58 Κα οἵ τεϑηιηρ 1{. 

ΤΠῈ τ68] αἰβηοι γ [1165 ποῖ 1 τΠ6 
οο-οχἰβίθμος οὗ ἃ βἜΈῃεσαὶ ἀπ ἃ 5Ρ6618] 
Ῥύγροβε, Ῥαΐ ἴῃ ἀείθγηϊηϊηρ ἴΠ6. αχδοΐ 
παίατα οἵ δδοῖ, [Π6ῚΓ στεβρθοῦνα {Ἰτη15 
84 τησπίπ8] ΤΕ] ΟΠ. 
γε ρα85 οὔ ἴπϑῃ ἴο σοῃϑι δου [Π6 νΊθν5 

ΟΥ οΟΥΠΕΓ ἱπίογργείοιθ ηὴὺ πᾶνε θη- 
ἀξανουγεα ἴο ἀϊβοουεσ {πΠ6 ϑρβοῖαὶ οἱτ- 
σαμηδίδηςσθβ ΏΙΟΙ ᾿πῆπεποεα {Π6 ΑΡοβί8 
ἴῃ ΨΥ Πρ {Π15 ΕἸΡΙ5116, ἴῃ οἵπου ϑγοσαβ ἴο 
ἀείθυμηηθ [5 ΠΙβίουιοα] οτἱρῖη δηῃά 
Ῥυῦροβθ. ε πᾶνε ϑθεθὲὴ δἰγθδαν [Ιὶἢ 
δ αὶ [Παἰ ἴπ6 (ΟΠ γιβίίδηβ αἱ Ἀουηθ ταδί 
μανβ ἴουμηθα ἃ σοι οἵ εἴνθῦβα 
ΕἸ θηΐβ ἄγαν ἱτΌΤη νδυΊοι5 Πα (05 ἃ πα 
οὐθαάς, ἴπ ΜΉΘ γα ΠΥ 0611 Ὀε]ϊθνα 
{παῖ ἜδνευΎ νατείγ οἵ (Πτβδηῃ τπουρῃϊ 
84 [δε!ηρ ουπμα 84 Ρΐαοθ. γε μαννα 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ,. 

αἶδο 56θῃ ἰπαΐ ἴῃ σΟΙρΡΑΥΒοη. ΜΙ Θ. 
Ῥδι]} 5 οἵποῖ Ἰείευθ “ {Π6 ρστθαΐ οπδυδοίευ 
οἵ τὲ Εριβϑ!ς. 15 115 ὉΒΙνοβδ γ ̓ 
(Βίβῃορ ὙΥ ογαάβινουίῃ). 

Βαΐ {Π15 νΕΥῪ ΟΠαγαοίαυ οἵ ἘΠΠῚν ΘΥΒΑ ΠΥ, 
Ῥοίῃ ἴῃ {π6 Ἰοἰζεσ δηα ἴῃ [Π6 (ὐοτητ ΠΥ 
ἴο ψνΒ]Οἢ 1 15 Δ ΓΈ 5566, τ] 5. 10 ΤΟΤΕ 
πᾶπ ἀϑιια}}ν απο] ἴο ἀδίειτηηθ {Πα 
ταὰία8} τοδί! οη5. οὐ {π6’ ἀἸΠδσθηΐ ο]4 5565 
οἵ (μη βδηβ αἱ ἈΟπη6, Πα {Π6 5Ρ6οῖαὶ 
τηούϊνα δπα ρυτροβα οἵ {Π6 [εἰίογ. 

Αποίπευ οἰτουμηδίαηοβ. ΏΙΟΠ δἀἀ5 ἴο 
115 αἸΠΠου]γ 15 {πα 51. Ῥαὰ] Παὰ ποί 
γεῖ θεβη δ οι, δΔηα σοηβθα θη Υ να 
Πᾶνα 0Π6 οἵ ἴῃπο58 11{6-|1Κ6 ρΡιοΐασεβ. δηα 
ΒΥΆΡηϊς βίγοκεθ ΜΉΘ 8εῖ 50. υἱνια]ν 
Ῥείοσε οὔ εγαϑ {Π6 ΙΠΠΘῚ ΠΠ6 οἵ [ῃο86 
Ομυσομοθ ἴο ΠΟ 5 ΘΑΙΠΟΥΓ ἘΡΙΒΕ165 
“ει δά γεϑθϑεα, ΤΠ Θββα]οηῖσα, (ΟΥΙΏΠ], 
84 (ὐα]αίϊα, 

Ιῃ 8.0 αἰτοιπηδίδησεθ βρθου]δίοη 
Πὰ5 ἴτεα. θόρε, δῃά {ΠΘΟΥ65. ΔΙῸ ΠΊΟΙΘ 
ΘΑΒΙΠΥ ἰοτηθα {πῃ ταπιίθά. ΒΥ δχαρ- 
δετδίηρ βοῖὴθ [δαΐισεβ δη4 ἀἰβγερασα- 
1ηρ' ΟΥΠΕΙΒ, 1 15 ΘΑΒΘΥ ἴο ρίνα δὴ δὶ οἵ 
ῬΙΔ ΒΥ ἴο νεΥῪ αΙδγεηΐ νΊενν5 οἵ [Π6 
ῬΓΘν ΑΙ ηρ ἰαμάθηοιθβ οὗ πουρηΐ ἀπά 
ῬΙδοίίοα ἴθ ἰῃ6 ΟἸγιϑίίαῃ (ΟΙΠ ΠΥ 
αἴ Βοιηθ, δΔπῆ οἵ (ῃ6 ΘΟΥΓΕΒΡΟΠΘΙΠΡ' 
ῬυΓΡροβα οἵ [Π6 ΕΡΙ 5118. 

ὙΤΠΕΙΕ 15 ΠΟΕΥΕΥ ΟἿ6 ἢΙβίουι αὶ οἹτ- 
αὐτηδίδηςσα ἴο ὙΠΟ ἃ ῬΓΙΠΊΔΤΥ ᾿ΠἸΡΟΙΤίΔΏΟ 6 
15. δἰπηοδὲ ἘΠΊΝΘΥΒΑΠΥ σοηςθαβα, Τη6 
δτεαΐῖ τεὶρίουβ ἀἸΠ]ου]γ οὗ [Π6 {ἰτὴ6 νγὰβ 
ὉΠ4ΠΙΘΒΕΠΟΏΔΌΪΥ “{Π6 Τα]δίιοῃ οὗ Γπ6 8151} 
84 Ηδδίμθηΐβη ἴο Θδοῇ ΟΙΠΟΥ, δηα οὗ 
Ῥοίῃ ἴο Ομ βεδηῖν " (Βαμτ, “ Ῥαυ]αβ᾽ 1. 
216), Δ τΤηοῦα Ἔβρθοῖα!]ν {Π6 ἔθος {Παΐ 
ΠΟΠΊΓΑΤΥ, ἃ5 1( 566 Π166, ἴο (ἀΔΟΟ᾽ 5 ΡῬΓΟΙΏΙ565, 
ΗΘ. σμοόβεῃ ΡΘΟΡΙῈ ψεῖα βϑιρειβε θα ὈΥ 
(ΟἙμΕ165 (Ρ. 317). Νὸὼὸ οπβ οδῃ τεδά {Π6 
ΒΘΟΙΊΟΠ5 1. τ8---ἰν. δηα 1χ.--χὶ., ψιποσΐ 
Ῥετσθινιηρ ἐμαὶ {ΠπαῪ Πᾶνα {Π15 85 {ΠΕῚΓ 
ΘΟΠΏΟΩ 51] 6οΐ, ἰγθαϊεα 1η ἀἸΠδυθηΐ αΥ8. 

ΟἸβΒμαυβθη, οἵ ψποπ] ῬᾶὰΓ 5068 Κ5 
85 ΘΧΠΙΡΙΠηΡ “16 αχίγαπιθ ροϊηΐ οἵ 
1Π6 ΡῬυγοὶν ἀορτηδίῖς νἱδν ἡ (Ρ. 312) 
Πηες ἴῃ {πΠ6 ἘΡΙιβ]α ἴο ἴπΠ6 Ἐογηδῃβ ἃ 
Ῥύγε!γ οΟὈ]θοίνε βίαιθπηθηΐ οἵ Π6 παΐπγα 
οὗ 116 (ἀοβρεὶ, “" ργομηαφαῖ ογιἦν ο71 216 
δφεμόγαί οῤῥοοίζίολ ὀείτυοεε 7Ἴεῖυς ἀγα 
Οδηίος, ἀπ ποῖ οὐ ἃ τηοῖα 5Ρ06014)] 
ΟΡΡοϑβιίίοη ἴῃ {π6 Ομυγοῇ 1561 Ῥεύνεεη 
ΤιυἀαϊΖίηρ᾽ ἀπά ποη- ιἀδἰζίηρ (τσ 85 ἢ 
(. Οομπημηθηΐατυ,, Ρ. 47). 

11 

ΤΠ5. νίαν, ἡ ΏΙΟΙ 15 ΝΘΙΥ͂ 5Ι ΠΊΠΔΙ ἴο 
1)ὴς γεῖίε᾽ 5, 5βεεῖηβ ἴο εἰγΓὺ!;Ἢ 1ἢ 1Π5Ι5ΠΠ ΠΡ 
τῃαῦ {πΠ6 βεπθγαὶ απθϑίοη οἵ (ΠῈ ορροβιίΐθ 
τΤοἰαίζοηβ οἵ 7εὴν δηα (θημθ 16 ἴο [πῃς 
(Ο5Ρ6Ὶ 15 [ῃ6 ομῖν Ἰβίοσιοδὶ ρστοιπά 
οὗ ἴῃς ἘΡΙβί16, ἀμ ἴῃ δ] ονηρ ευβῃ ἴο 
{Π15 ἴοο {||6 ᾿μἤπιθηοθ ἸΡΟῚ 115 τηδῖη 
ΡῬΌΓΡΟΒΘΕ. 

Βαυΐ, ὈΥ ὑγΠΟπα {Π 611 νίανγα ἀ΄6 ΚΕΘΗΪΥ 
ΟΥ̓ ΙΟΙΒ6 4, Ραΐϊβ. [ουνγασᾷ δη ἘΠΕ σαΙν α1- 
εσεπξ (ΠΘΟΥΥ, ἴῃ βαρροτί οἵ ψῃοἢ ἢδ 15 
ΟὈΠΡΕα ““1Ἃἢο δἄνδῃοθ ἃ νίαν οἵ {π6 
οαασίοῦε δμἃ ηγοσε οἵ ντιηρ [ῃ8 
ἘΡΙ5116, νυ ἢ 15 γα] α}]}ν ἀΠΠ σθηΐ [το 
[π6 σοιημηοη οπ6᾽" (( Ῥαὰ]}, 1. 310). 

ΑἸΓΠΟῸΡ ἢ Βαυτ 5. {μΘΟΥΎ μᾶ5 ποῖ θη 
δοσερίεα ἄνεὴ ὈΥ [5 οὐ [Ὀ]]ΟΥΤΕΙΒ 
ΜΙ που ρτεαξ δηα δβϑθηία] τηοα!ϊῆοᾶ- 
[ΟΠ 5, 1 Πα 5 ἰουπηθα [Π6 βίασιηρ Ροϊηΐ οἵ 
ὨΘΑΙΥ 411 συ ρδεαπεηΐ ἰγεαίτηθηΐ οἵ 1ῃ8 
50] ΕΟ, ἀπ α τησϑί {Ππουθίοσα Ὀ6 αἱ ᾿ἰβαβί 
Ῥηεῆν δχδιηϊηβα, 

(τ) ΤΠ [ἢγεα8 σΠαρίατϑ 1Χ.----χὶ, ἀγα “{Π8 
ΒΕΙΠ) ἃῃηα σεβηΐίτα οἵ [16 ψΠΟΪθ, ΠΌΙΩ 
ΠΟΙ [Π6 ΟἾΠΕΙ ῥαγίβ βρΊδῃδ; δηα να 
5Πο114 ἰακα οὐἵ. ϑίδῃη 4 οἡ ἴμεβε [ἤσθα 
ΟΠμαρίευθ ἴῃ ΟΥ̓͂ΘΥ ἴο δῃΐεῦ ἴηΐο ἴῃ6 
ΑΡοϑΕ16᾽5 ΟΥΙΡΊΏ4] σοποθρΡίΊΟη, ἴτοτη ὑγΠ]Ο ἢ 
1ῃ6 ψΠΟΙ]6. οΥρϑηϊβιὴ οἵ ἴπΠ6 ἘΡΊβῖ18. νγὰβϑ 
ἀεθνεϊορεα, 45 ὅὰ Πᾶνα 1 Θβρεοῖδ!}Ὺ 
10 {Π6 Πτδί εἰρῃξ οπαρίετθ. ἘῸΣ {Π15 
ῬΌΓΡοΟΒα γα πᾶνε ἢτδύ ἰο δχϑηηηθ ἴπ6 
σοπίθδηϊβ οὗ σμαρίευϑβ ᾿χ.---χὶ.ἢ 

ΤῊΙΒ5 Βα ΡΙΟΠ 15 ὈΥ ΠΟ ΤηΘΔ 5 561- 
ενιάθηί. Αἱ ἢτβί βιρῃξ 1 ουἹά ἀρΡΘαΓ 
αἱ Ἰδαβῦ τἤοσα ρΡγόῦδὈ ]Ὲ {παΐ ἴο ἰταοθ ουΐ 
{π6 ΑΡΟοΚΕ16᾽ 5. Π|π6 οὗ τπουρῆς σΟΥΓΘΟΙΥ 
ψγῈ 5ῃομ]α [Ὁ]]ονν [6 οΥ̓ΘΓ 1 ΠΟ ἢ Π6 
1ιὰ5 ΠΙΠ561 ργαβεῃ θα 1 : δ Πα 1ἴ, 1ἢ ΟΥΘΥ 
ἴο ππαογβίδη ἢ15 ἀἸβο 550 1 1. 17--- 11]. 
30, ΔΗΥ ἱπαϊοδοῃ οἵ [Π6 οσοαβίοη ἀπά 
ῬύΓΡοβα οἵ Π15 ψυΠηρ 15 ΠΕΟΘΒΒΑΤΥ, [ὖ 
τηιδέ σουίδιηγ 6 τιρῃΐ ἴο 566 Κ [Παΐ 
ῬΓΘΙΙΠΊΙΠΑΤΥ Πα] δ ΙΟη ἴῃ 1. ὃ--τό, ταῖποΓ 
1Π8ῃ 1 ΙΧ.----ΧΊ, 

ΤΊ 15 οὔνίοιιβ αἷβο ἐπαΐ Ὀγ [Π15 πιοᾶβ οἵ 
Ἰητογργείαίίοι Βαιτ, {πΠ6 ῥτοίεϑϑεα σμδτη- 
Ῥίοπ οἵ Πἰβίοτίοδὶ οὐ !οῖβηη, Πα5. 105} 
Ἰπουτγθα {π6 οπαῖρα Ὀτουρης ἀραϊηβί 
μῖπὶ ὈῪ ϑομοίὶ (ρ. 4), [μαῦ Π6 Πὰ5 ΘμΕΓΕΙΥ 
Ἰρποτθα [Π6 Ὠἰβίοτιοαὶ πηθίμοα, ἀπα οοη- 
βγιοίθα {π6 ΠΙδίοτυ ουΐ οἵ 5 ον ἀορ- 
τηδίϊο ᾿ηἰθυργθίδιοη. 

(2) ΤῊς σοπίθηίβ Οἵ ἸΧ.----χὶ, πανηρ ΘῈ Θ ἢ 
ὈΠΘΗν δηὰ [αἰΠΠγ βιαϊβα, Βα τρ Εν 
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σΟΠΟΙἄθ5 {παὶ {π6 δαθ]εος ἱτεαϊεα Ὀγ 
1πΠ6 ΑΡοβίία “15 Ῥοίῃ {π6 ταϊαίίοη οἵ 
Τυάαϊθη ἃπμ4 θαι Πθηϊθη ἴο 6δοῇ 
οἴου, απα [τἢ6 τεϊαίίοη οἵ ῬὈοΐῃ ἴο 
ΟἸ τιν "ἢ" (ρ. 21:6. Ἐξ δαάβ, 
“ΤῊ σΕΥΔΙΗΪΥ ΔΡΡΘαΙ5. ἰπδξ Π6 σδηπμοῦ 
Βανε ἀδθνοίε 50 ἰαῖρα ἃ ραῖΐ οἵ ἢ15 
ἘΡΙ5116 ἴο δηβυγουίηρ [Π15 σαθϑίοη ψ]- 
ουΐ βοιηα σ2εῖαϊ ομεἑτυαγαί γεαδο7ε Ῥτοτηρί- 

ἴῃ ΠΙπΔ ἴο ἄο 80, 5.0 ἢ 85 ΤηΔΥ Πᾶνα 
ΔΙΪβθη οὐξ οὗ [Π6 οἸΤΟι βίδα οὗ {Π6 
ΟΒυτοἢ κα «Κοηη6.᾽" 

ΤῊΘ ψοτάβ ΠΟ ἢ γα Πᾶνα θη ρΑ51:Ζθά 
ΤΩΔΥΪς, 45 χα Ὀα]Ιενα, [Π6 ΡΥ ΠΊ6 [Ἀ]Π]16οΥ οἵὗἁ 
Βα 5 πεοῖγ. Ηδε σοηῆιδβεβ {Π6 ϑεζαϑῖο) 
οὗ [6 Ἰδιῖεῦ τ 115. γιαῖγ οὐγεοξ. ἨΘ 
566 Κ5 ἃ σζείίαί ἃ ἀρεαί κατέδε, ΜΙ ΏΘῊ ἃ 
φοιογαζ οὐα 15 πεβαβα : Π6 [8115 ἴο α15- 
ἘΡΊ 5}. ἃ ΤΟΆΒΟΠ [ΟΥ̓ (αΐἴγ5 5]710 1216 6767 
ζο ογιο, ἔγοτα [ῃ 6 τθάβοῇ [ῸΓ ψηρ ἃ, 
[1] Δη4 ϑυϑβίθιηδίς αἸβουββίοη οἵ ἃ στβαΐ 
ααθϑίίοη. ὈΥ ΠΟ ἢ 2.6 τυλοίό Οὐγδίϊαι 
Οἠηγοῖ τὐας αὐ ἐλαΐ Ζΐηιε αρτίαζοί, ἁτιὰ 
ΜΉΘ. γγὰθ ΔΠ4 δνοῦ τητπδὶ Ὀ6 οἵ [Π6 
ἄδβερεβί ᾿πςεσαϑί ἴο 411 (τ! βιδῃ5 4116, 

(3) ΤῊΘ ΕἸΤΟΥ ἴῃ ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ, νΏΙΟἢ νγα 
Πᾶνα ᾿α50 ποίςεά, 16.445 ἴο 8ῃ 1]-[ουπα θα 
δΔηα, ἂ5. γα Ὀ6ΙΙΕνΘ, τηϊβίδ θη νιον οἵ {Π6 
δαί] σοπμα ΠΟ η 8 Πα οἸΤΟυΙηβίδ ποθ οὗ 
τῃ6 (μτιβύδη (ὐουμηπη 1 δἱ ΟσηΒ. 

(1 {Π1η1κ,᾿ Π6 ψτιῖαϑ ((. 331), “ΜΘ 416 
ΘΩΔΠΠ64 ἴο ἴαϊςα 1 [ῸὉΓ ρτυδηῃίεα {παΐ (Π8 
βϑοίοη οἵ ἴῃ8. Ἀοιηδῃ Οπατοῇ ἴο ΠΟ ἢ 
ἴῃς ἘΡΙ5116 15 Δ ἀγθϑβϑθα πηαβί πᾶν ὈΘΘη 
1π6 Ρῥτβρομάδσγαϊηρ δἰθπηθπὶ 1ἢ [Π6 
ΟΒύτοῇ ; δα 1Γ [Π15 ΡῈ 50, {Π6ὴ [ῃ6 
Ομυτοῃ σοηβιβίθα τηδῖηϊγ οἵ 6 15} 
ΟΠ βδΔη5.᾿ 

ἼΤΠΙ15 θεϊηρ ἃ ροϊηΐ οἵ σῃΙοΓ ᾿ηροσίδποβ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ Θϑυτηδίηρ Βαιτ᾿5 [Πθοτγ, Ὀαΐ 
ἴῃ [ΌΓΙΏΙΠΡ ΔΩ σοΙγθοῖ νοῦ Οὗ {ΠῈ 
Ῥύχροβα οἵ ἴῃ8 ΕΡίβι16, γα τητιδί ὈγθΗν 
ΘΧΑΠΠΘ ἴΠ6 αδνιάθηοθ ψ]οῆ ὈΘαΥβ 
ἘΡΟΏ 1. 

Ιη 1. 2, 2 Βαυγ {π|ῈΚ5 [παι “ΟἹά Τα5- 
ἰατηθηΐ 1άθαϑ ἃ βἰπαϊοιβὶν ᾿ηἰτοάποθά, 
ΜΠΙΟΠ 5Ππονν {παι {π6 ΑΡοϑβί]8 μΒβαά Τεν]5}- 
Ομ βύδη τεδάθιβ ἢ ΠῚΒ ἐγ ῃΈη ἢδ6 
Δα ἀτοβϑεά Πιμ δε ἰο [Π6 σοπηροϑβιίοη οὗ 
1π6 ἘΡΙ5116.᾽ 

ὙΤΠαΐ ἃ ροτίοη οἵ 5... Ῥδυ]5. τϑϑθυβ 
ψΕΓῈ Το 5 ΟΠ ΤΙβυ Δ η5. 15 δα μη 64. ὈΥ 
411 οὐ πιο 50ὙΕΥΓ ον άθηοα [πη 15 
σοπίδιμθα ἴῃ {Π656 νϑῖβαβ : αΐ τ [Π68 
Ἰηἰτοσποίίοη οἵ ΟἹα “Γεβίαιηθηϊ 1ἄβαβ 15 

ΙΝΤΚΟΘΠΌΟΤΙΟΝ. 

ΒΙΡΡΟΒΘΩ ἰο ρίόνε (μὲ [ῃ6 ΤενΊ5ἢ 
ΟΠ ϑδηβ ψγοῖθ [ῖἢ6 Ῥτεροπάθγδιηρ 
ΕἸεπηθηΐ, 1 Τρ 85 γγ}6}1 θ6 αὐριιθά, οἱ 
[πΠ6 5απη6 στοιηά, {πα {πὸ ΟΠ το 65 οὗ 
(οτ πῃ δηὰ (ἰδία ται ἤανε οοπβϑίβά 
ΤΉΔΙΉΪΥ οἵ [615 (ΓΒ. 185. 

ΤῊΘ τηϑδηϊηρ οὗ ἴΠ6 ραϑϑθᾶρα 1. 5, 6 
(ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ἐν οἷς ἐστε καὶ 
ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ) 15 ΚΕΘΗΪΥ 
αἰβοιι556α, 

10 15 ΟἸαϊηδα ὧδ [6 δὲ δἷδθ ἃ 
Ῥτονιηρ ἀεδοϊβίνεϊν {παΐ ἴῃ6 τηδ]ουν οἵ 
[ῃ6 τεδάβθιβ δααγεβθθεά με 6] 5} 
ΟΠ ΓΙΒΈ18}5. 
“Τῇ τεβϑρεοῖ οὔ Π6 7 εϑἢ (τΙβιδη5, Π6 

5066 8 οἵ [Π6 ὉΠΙνΘΥβα ΠΥ οὗἉ Π15 σδ]]Πηρ’ ; 
1 αχίθπαθα ἴο 411 παίίοηβ δἰιςθ, πα [Π6 
7 νι ΟΠ βδηβ οἵ Βοῖηθ ψεῖα ποῖ 
Ὀεγομα 15 β50ορθ. [ἿΪ}ἢ οὐάδσ ἰο πτηβϑῖ 
{π6 οδ]εαίίοπ (πΠαὲ 6 τγὰβ 8ὴ Αροϑβίϊα οὗ 
της (ὐεμΈ 65 δηα μα ποίηϊπηρ ἴο ἄο ψι 
Του θ ἢ Ομ βιδηβ, ἢ6 5ρεακβ οὗ [Π6 7ενν5 
ἃ5 ὉΠ6 ῬΘΟΡΙΘ ὑπ 66Γ {Π6 ρΈΠΘΓΆ] ἰθτπ οὗ 
τῆς ἔθνη ((1πΠ6 παΐϊίομβ). Ηδ β5ῆονγβ ἢ15 
οΥΘἀθητα]ς ἢ τερασγά ἴο {Π6 Ἐν ]88 
ΟΠ τβέϊδηβ, ἰο πε γ {π6 ἘΡΙβ]6. τ ΏΙΟἢ 
ἢ6 15 βοίῃρ ἴο τε" (Βαυγ, “Ῥαδι,᾽ 

Ἰ. Ῥ. 333). 
ΜΟΙΚηλαΥ (( Ῥαι]ὰ5 ΒΟιηεγρτι ἡ Ρ. 

141) ΒΡ Ροτίβ [Π6 8116 νἹδῦ : 
κα --τ4. 1 566πὶ ᾿π4 664 ἴο 6 ΤΠΘΓΙΟΙΥ 

α (δεμα]ς-Αροβίϊθ, ᾳς τὔτοὰρῃ [Π6 
ΟΠ γιβὲ πᾶνε 1 θθθη οδ]]εα το Ὀτηρ ΠΟη- 
(εμα]ς ΟΠ τι βδῃ5 (Μεβϑίδη θυ) 4150. ἴο 
[6 τϑ]ρίουβ οθθάιθηοα ῃ]Οἢ ΟΟὨΒἰ (5 
ἴῃ (1 ἴῃ ΟΠ τὶβί, απ {ποτε ΌΥ ἴο ΠΕΙ͂Ρ 
τονγαγά 5 {π6 ΘϑίϑὈ]ΠΒητηθπί οἵ ρθαοα ανεῃ 
ἴῃ ἃ Ομυσοῆ ψΠΙΟῈ 15 ἃ 50ΓΔΏΡΕΓ ἴο 
ῬεαΘΟΙς 

ΤῊΪ5 νίαν, ἀπ Δ} ]6 85 1τἴ Τα Π]Ὺ 15, Πα 5 
πηϊοτειπδίαὶν Ὀεθη αἰϊαοκεά οὐ [Π8 
ΨΙΤΟΠΡ ΡΟΙΠΐ8. 

ΤῊΘ τεπάθγηρ “' αηιογρ αἷζ γα 7715," 
γ ΠΟΙ 15 ἴπαὶ οἵ οὐὐδ ΑΟΝ., 15 ποῖ ΟἿ 
ΔΑ ΠΊΙ551016, Ῥπὺ τῇ {Π15 σοηΐθχὶ ἄνθη 
ῬΓΘίδγα ]ς. το τὲ ψΠΙΟΝ 15 Ῥτοροβθά 
1ηϑἰθδα οὔ, τς ἀιηοηρ' 411 {π6 (θη {1165.᾿ 
566 1ῃ6 ποίβδ. οὐ ἴπΠ6 ρᾶβϑβϑαρθ.0 Ποβα 
ψΠο, πκα Μ. ἀοάειί, νου] δἰῆχ ἴο {π6 
ὑγογάς “ἃ ἀδῆπιίθ, τεϑιτοἰεα, δηα πτι|451- 
ΤθοΠηο4] 56η56, Ζ.ε γιαἤ1ο715 ἴῃ ΟΡΡΟΒΙΠΟΝ 
ἦο ἐλε σῃοβθῃ 2εοῤΖο," 5βεεῖὴ ἴο ἑοσρεῖ [Ππδὲ 
{πεν {πειηβθῖνο5 δοκπονιθάρσα {παΐ ποτα 
6ΙΘ 50Π16 [158 ΟΠ ΓΙβι δ 5. δτηοπρ ἴΠ6 
τεδάειβ δα ἀγεββϑεά, ὙΉΏΙΟΙ τηθαπίηρ ἴῃ 6 ἢ 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΧΤΙΟΝ. 

οὗ [ῃ6. νοτὰ ““παΐζζοϑιδ" 15. τποϑὲ δα 018 
ἴο ἴῃς ορεηϊηρ δάάγθϑβϑ, ἴπΠ6 παίυγαὶ 
ταθδηϊηρ ΠΟ ἢ ἸΠο] 465 411 [ῃ6 τθϑα θβ 
μους αἰἸσειποίοη, ΟΥ̓Χ1[Π6 [δοῃηῖϊοδὶ 
τηθδηΐηρ ΜΜῃΪο Ροϊηΐθαν δχοϊπάθβ ἃ 
Ῥοσχίίοῃ οἵ {πϑῖὴ ἢ 

Απ Ππηρδτῦα] 5ιπάθηϊ, ῆο ᾿ᾶ5. ΠῸ 
ἃ 2γίογί ἴθ ἴο ϑιρροτῖ, Μ11} ὈῈ 
ἀἰβροβεα ἰο δαάπηξ [Πδΐ, ἴῃ ἃ ἰβίίε δά- 
ἀτεϑβεα ἴο ἃ τηϊχϑα σοτητηθηΥ οὗ ΓΘ 158 
Δ (απ ας ΟΠ τιϑθδηβ, 5:. Ῥαὰ] οου]Ἱά 
ῃοὺ ῬΟΒΒΙΌΙΥ πηθδη ἴο δχοϊιάθ ΔηΥ͂ ὈΥ 
Ῥνογα 5. ΠΟ ἢ. τηϊρηΐ θ6 50 ππάδιβίοοά ἃ5 
ἴο ποῖά ἔπτη 8]]}. 
ΤῊ σΟΠΊΡΓΘἤΘηϑινα β5θ6η86 οἵ {πε 

τγογ 5 “ αηιολιρ αὐ γαΐίογια "15. σοπῆτσγιηθα 
ὈΥ {π6 ἔγὰθ τηθδηϊηρ οἵ τ. 6, “““ ιοηρ' 
τυλοῦι α76 γὲ αἴδο [116] εαὐεα 977 7εδης 
Ολγιίι" ΝΕΙΠΕΓ ΒΑῸΓ ΠΟΥ 15. ΟΥ̓ Ο5 
Πᾶνα βεθὴ [Π6 {τὰ6ὸ σοηπαχίοῃ θαῦμα ῃ 
1Π15 8δπηαἃ (Π6 ργεοβαϊηρ νοῦβθ. ἘῸΓ ψ}1]8 
1 του] θῈ ϑυρετῆμπουβ ἴο [ῃίουτα 
(απ Έ1165 ἂς σμοΐ τη {ΠΥ μετα Ἰπο πε 
““ ΔΙΏΟ ΠΡ 811} [Π6 (ἀαπ [1165 " ((οάεί), ἀπά 
ΘαΌΔΠΥ ϑαρεγῆμποιιβ ἴο Ιηΐουπὶ [εν ]5ἢ 
ΟΠ βεδηβ {παΐὶ ἴΠῸῪ ας Ἴέῖυς ἍΕΥῈ 1η- 
οἸμ 64 ““Διηοπρ 411 [πΠ6 πιδιοηβ᾽ (Βα), 
1ι 15 ΠΘΙΓΠΕΙ βυρογῆμοι5. ΠΟΙΓ ᾿ττοϊθναηΐ 
ἴο τεηηα Ὀοίῃ 7615 πα (αμί]8 
ΟΠ τι δη5 {Παΐ [Π61Γ ὈεΙηρ Αἰτεδᾶγ ““εαεα 
47 γέσιες Ολγίδἐ"" 15. δὰ αείμαζ Ῥτοοῦ {παῖ 
{ΠῈῪ τὺ ᾿ποϊπἀθα ἴῃ {Π6 σΟΙΏΠ]55ΙΟὴ οὗ 
ΟΩΘ6 ΨἜῃο 84 τεορινεα τΠγουρ [6515 
Ομβὲ ΗΠμηβε1 “ ργας αγιαἱ αῤοσίεο τ 707 
οὐείϊεζιος ἐο ἐλε γαΣέλ αηηοϑιρ αὐΖ για ΐοι5.᾽" 

ΤΠῈ οτθαΐ τη855 οὗ ἴΠ6 (ἀσβῃί!α πγου]Ἱά 
γγα5 ποΐ 85 γεί 80 οδ]]θα : [πΠ6 στεαΐ τηδ55 
οἵ 16 εν Πα τε]εοῖθα τῃ6 οδ]]Πηρ. 
ἼΠι5 1ῃἢ6 ΑΡροβίίβ ρυδοθῆην δοκηον- 
Ἰεάρες {π6 ροβιοῃ οὗ ρυίν!!εσα ψῃΙΟἢ 
Ὧ15 τοδήθις μα δἰγθδαν αἰίζαϊπθά, δηά 
ἔπΓη5 1 ἰηΐο ἃ ῥῖοοῖ οἵ 15 τίρῃΐ τὸ 
Δ αγθ85 [Πδϑτη. 

ΤῊΙ5 τη δ η1Πηρ᾽ οὗ Φ. 6 15. ΜῈ}} εχ ργεϑβθά 
ὈΥ Μ. Ἀδυββ5: “εἴ νοῖδ 811551, νου 5 
γοῖ5 {τον 62 ἄδηβ ο6. ΠΟΠΊΌΤΘ ΟΟΙΏΠῚΘ 
Δ ΡΡεϊέβ ἀβ 7έϑι.5- (ἢσιϑί." 

ΑΠΟΙΠΕΙ τηποἢ αἰθρυϊεα ραββαρα 15 
1. 13,14, “21αΐ 7 γιῖρλέ ἦστε σοῦης ἡ μΖ 
ΟΡ γοῖέ αἶδο, δεῖ ὧδ α,ΙΟ7 οἵδε 
(είς, θτα [Π6 ᾿αϑί νγοσγαβ αύρ Ὀθι(οσ 
ΤΕ ἀογεα “ας φηιογρο ὉΠ 6 γτϑϑὺ οἵ 0Π8 
(ἰφηέζος." 

Ηδτβ αἷβδο Βδαὺγ δηᾶ ΨΟΪΚτηδγ (ρ. 73) 
ἀϑϑηβ [μαΐ ἔθνεσιν τηβᾶῃβ δ51ΠΊΡΙΥ 
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“ἐ ἩΔΙΙΟΠ 5, δηα ἄγαν [ῃ6 σοποϊαβίοι {Παΐ 
δῖ, Ῥαὺὶ “βρϑεακβ οἵ [ῃ6 Τενν 85. ΟἿ6 
ῬΘΟΡΙΘ ὑπάρθυ {πῸὶ ρξῃθίαὶ ἰεσπὶ ἔθνη." 
Βαυΐ νγε πανβ ποΐ ἤΠεῖα [Π6 588Π16 δι ρῃδίς 
ἘΠΙνΘΓΒΑΙΠΠΥ ὙΜΏΙΟῊ Ἰη Φ. 5 ἀθιηδη 5. {ΠῈ 
ΠΟΙΊΡΓΘΠΘΉΒῖνα 56η88 “ σώ γιαΐλογι5." 

Ενεη 1 νὰ δάμη {παΐ δῖα 850 
ἔθνη ΤΩΔΥ͂ ΤΠ ΒΙΠΊΡΙΥ “δίῃ 5" ὙΠΠ- 
ουἱ τείδγεποα ἴο {π6 αἰβειποίίοη θεΐνεεπ 
7ενν δῃὰ (σεῃί!ςε, γα δῖα 511] [ΔΓ ΠῸΠῚ 
1ῃ6 σοΟΠΟΙ βίη [πα ἴῃ6 Αροβίὶϊα Πδᾶ5 
ΔῊΥ {ποιρῆΐς 1 Π15 τη οἵ [πΠ6 76 ν}8 85 
8ἃι ΠαΙΊΟΠ, ΟΥ οἵ (τι ϑιδη5 αἱ ἘΟΙη6 ἃ5 
Του 5 (ΟἸγιβϑίίϊαηθ. ΕῸΓ {Π6 δη ΠΏ 6515 
Ιηδὲ ἴπεη ἢᾶγα Ὀδαη ““δοηρ γοι 
(185), 85 διῆοηρ [Π6 ταϑί οἵ [ῃ8 παϊοῃβ᾽ : 
ΠΟΙ α5. ΠΟΥ͂ 1ᾧ 15 ΟἸΘΑΥΎ [Π15--- ΔΙΠΟΙΡ' 
γοι (ΟΙΏΔη5), ἃ5 διιοηρ {Π6 ταϑί οὗ [Π68 
ΠΔΠΟΠ5. Ἐνθη 1 [Π18 56 η56 οὗ ἔθνη 
τποτγεΐοσε, ἰΠ6 τϑϑάθιβ ἀτα τερασάθα ποῖ 
85 165 (ΟἸγβιαηβ, θα 5ΙΠΊΡΙΥ 85 
ἘοΙΏΔΏ5. 

Ηονενεσ, γα οδπηοί Ραΐ ἀρτθα ΜΠ 
[Π6 ρουξαΐ στῃϑ]οσιυ οἵ Ὁοίῃ ἀποιθπὶ «ηά 
τηοάθγῃ 1πἰαρσείθυβ (ΠΟ  παϊηρ ΔΠΊΟΠΡ' 
ἴῃ6 [Ἰαἰίεσ Μαγοῖ, Ἀβδιιβ5,  βιζββοκεσ, 
Ααοάεί, Τ)ανΙ 450) ἰπαΐ [Π15 Ῥαββᾶρξ, Φ. 
13, (ἸΒΌΠΟΙΥ Ρύονϑϑ {Π6 (τίη (οτη- 
ΤΩ 1 δ ομΊΘ ἴο ἤᾶνα ΘΟ Βἰϑίθα ΤΠΔΙΗ]Υ 
οἵ ἀἀβηί6ε5. 866 ποίβ οἱ [Π6 νεῖϑβ6, 

Ιῃ σοῃΠΘΧιοῃ ΜΙ [Π6568 ἴνγγχο ραβθαρῈ5 
διῃηα {πῈ τηἰτοσποίοη οὗ νγ] ἢ [ΠΘΥ ἔΌττα 
Ῥατί (1. 1-15), ἷὰχ τηιϑί ποίϊοβ ἃ ποίῳ 
τηϊϑίακα ἱ᾿πίο ΠΟ ἢ ΤΩΔΠΥ ὙΤΙ ΓΕΘ. ἤανα 
[116 ἢ 1ῃ {Π6 Θαροση 685 οἵ {ΠΕ} ΟΡΡΟΒι- 
το ἴο Βαυγ 8πα Π15 βΒαΠοῸ]. Ασοογαϊηρ 
ἴο {Π656 Ἰἰαἰίοσ, δέ, Ῥδὰ] ψΊ5Π 65 ““ἴο πηδεΐῖ 
1ῃ6 οὈ]εοίοπ {παΐ μ6 νγὰ8 δὴ Αροϑβίϊβ οἵ 
1ῃ6 (ἀεῃίε5 ἀηα Πα ποίμιηρ ἴο ἀο 
ΜΠ 7615. ΟΠ γιβίαηβ" (Βαυτγ, “Ῥαυ, 

Ρ. 333). Ἶ 
“ῬΑ. [ῃ6 ΑΡοβίία οὗ [6 Μεβϑβίδῃ 

7655 ψῖ5η65 ρῖᾶοα πη ρβεξᾶςβα ἴο τπῈ 
Ομυτοῆ οἵ ἀοα ἴῃ [Π6 σαριίαὶ οὗ 188 
Ὑγοῦ ! 1 5εεπὶ ᾿ἱπαάεεά τὸ γοὰ ἴο Ὀ8 
ΤΩΘΙΕΙΥ 8Δῃ ΑΡοϑβίϊε οἵ [ῃς ἄτεεκβ, Ὁ 1 
ΔΙῚ οΔ]164 ὈΥῪ αοά ἨἩΗἰϊΪπιβεὶῇ {Πγουρἢ 
76β515 Ομγιβί, ἴο ρσεαςῃ Π6 (Ο5ρΡΕῚ οὗ 
(οὐ ὅοῃ ἴῃ {π6 ϑριτιῖ τὸ σὰ ΠΔΊΟΠΒ5, 
δγεη Νοη-Ἡδ]]θη65, ἃ5 γε Μοβαῖίο [0]- 
Ἰονγεῖβ οἵ Μϑϑϑιδῇ ἴου {Π6 τιοϑί ρασί δύ" 
(οΟΙΚπηδγ, Ρ. 1 ; ΘοπΊραγα Ρ. 141). 

“ Μοίξονεῦ ἢ6 ὈΠηρ5 ἰουνατα [ἢ ΠΟῪΣ 
[ΟΥΠῚ5 οὗ 5ρβθοῦ ἴῃ8 ππΙνευβα! γ οὗ 15 
οἴδος 45 δὴ Δροβίϊβ ἴοσ (8. ορεάϊθηςβ οὗ 



14 

[1 ἢ δυηοηρ᾽ 411 ΠΟ η5. ΕῸΓ ἢ6, ΨηΟ δἱ 
βιδ δα στουηάθα ἢ15 Αροβίοϊ!ς ο]αίτη 
ὍΡΟΙ {Π6 [δοΐ {Παὶ ἢ6 νγὰβ ο]]1 64 Ὀγ αοά 
ἴο "Ὀ6 [ῃ6 Αροβίία οἵ ἴῃ6 (ἀβηί]εβ, 85 
Ῥείεῦ ἴο 6 [ῃ6 Αροβίϊα οὗ [6 76ν8 
(0 ]. 1. 7), σουἹὰ πον ψ]ὰ [6 τιρῃΐ ἴο 
564 4 Ἰείίεσ οἵ Αροβίοϊςο ργθδοῆιηρ ἴο 
της Τεν 5} ΟΠ τιβίδηβ δ Βοπηθ ΟἿΪΥ ἴῃ 
50} ἃ [ὉΓΠῚ ὈΥ ὈΓΙΠΡΊΩΡ ῬΙΟΠΊΙΠΘΠΓΥ 
Τουννατά {Π6 τπίνευβα! ν οὗ ἰδ οοτη- 
τη βϑιοη "ἢ (Ηοϊβίεη, “1)ὲγ εάδηκθηρδηρ 
ἀφ5 ΒΟΥ τιοίβ," 1η {ΠῸ “ [Δ σου ΠῚΓ 
Ῥτοίεβίδῃ5ομα ΤΠΘΟΙ]ΟρΊα, 1879, ΝΟ. 1, 
Ὁ: τοῦ): 

ὙΠ15 ταρτεβϑαπίδεοη οὐ 51. Ῥδὰ] 85 
Βανίησ Ὀδθη ΠΙ[Πετίο δχο ϑῖν αὶ 8ῃ 
ΑΡροϑβίῖα οἵ [ῃ6 (σεμί!]εβ μὰ5 Ῥεεῆ ἴοο 
ΠΡΗΠΥ δοςερίεα Ὀγ ἴῃο56 πο 566 ἴο 
ἄταν ἴτοιὴ 1 δῇ ΘΧΘΟΙΥ ΟΡροϑβιία σοη- 
ΟἸαβίοθ. [Τί ΜῈ] ὃς βυίποϊεηξ ἴο ποία ἃ5 
80 ΕΧΔΙΉΡΪῈ οὗ [15 νίενν {Π6 ψογάβ οἵ 
ει Ζϑᾶοκοῦ ἴῃ [15 Θχοα]θπΐ Δ] 1018 
“Τῦροη {πε βα]δϑὲ (Ὁ τιϑίίδη ΟΠΌΤΟἢ. αἱ 
ἘοπΊα᾽ ἴῃ {Π6 " 7 ῃτρύο μου Πὶγ ἀδαΐβομα 
ὙΤΒΘοΙορια, 1876, Ῥατί 11. Ρ. 250: “Ἡδετῖα 
1015 ποῖ ἃ 4αεϑίϊοη οὗ {Π6 ᾿πιευργείδίοῃ οὗ 
1ηὴ6 ψοσγὰ (ἔθνη) ἴῃ 1[561{ τηθγεὶγ. Ηδξ 
ΔΡΡΕΑΙ5 ἴο 158. ΟὟ ΡΙΌΡΕΙ Αροβίοϊις 
ΤΩΙ5510η, ΘΟΠΒΘΠΠΘΗΓν ἴο 15 (σα μΈ]8 
ΑΡοβῇ 5ῃ1ρ. ΒΥ [Παΐ αἰοῃθβ [Π6 τηβδηηρ 
15 δὲ οπςβ ἀεξοϊάςεα ΡῬεγοπα σαθϑῦοη. 51. 
Ῥδι] σου] ποῖ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἜΧΡΥΈ55 ΠΙΠΊ56] 
8ἃ5 ΠΕ ἀοε65 1ῃ [Π15 ᾿ἱπίτοάποίίοη ἴο {Π6 
ἘΡΙ511ε, 1 [6 ΟΠ τιβιδηβ δ ΒΟΙΠΘ 6ΓΘ 
ἄνθη Ῥυΐ [ῸΓ [Π6 τοῦθ ρατί ἃ 7615} 
Ομ ϑάδη Οματοῃ. ὙΠΕν Ὀεϊοηρ ἴο τη 
Ῥεοδιιθϑα ἢ 158 Οἰϑιζϊε 4220». κ((ς σμολ 
ἀδ᾽ λας γιοΐ ἰο ἀο τοίζᾷ 1.4 εἴγεἸεγηείςφα,, ἃ.5. 15 
ΒΟ ὈΥ Π15 σοπμνευβαίίοη ἢ ῬΕΙου, 
(ὙΆ1. 1|. γ;. 8:" 

γε τῇδαυ σοῃῇάθη ΠΥ 5αν Παΐ 51, Ῥαὰ] 
ΠΘΥΘΙ ἴοοϊς 50 Ππη6 4 ΔΠ4 ΠΔΙΤΟΥ ἃ 
νεῖν οὗ ΠῚ5 ΑΡΟΒΕ65Π1Ρ 85 15 1Ρ]164 1ἢ 
1η6 ψοτάς νηοῦ τ πᾶνε ριιηΐθα 1 
1141|1.5. ΠΕ ἢ6 88Υὺ5 ἰῃπαΐ [τγοιρη 
7εϑὺ5 ΟΠγχιδὶ ἢ6 ““τεοεϊνεα ρῖϑοα δηά 
ΔΡΟΒΈΘΒΗΙΡ [Ὁ οὔεάϊεποα ἴο [πΠ6 (ἢ 
ΔΙΔΟΙΡ 811 Πα ΙΙΟΠ5 "ἢ (Ὁ. 5), ΠΕ 15 συ! η] Ὁ 
ποῖ {πιπκιηρ οὗ [Π6 υγδηρθιηθηΐ τηδᾶβ 
ψτἢ 51. Ῥεῖογ (( 4]. 11. 7-9), Ὀὰΐ οὗ {Παΐ 
ΑΡοΒΈ ϑηρΡ Ψ ΗΟ νὰ “ποΐ οὔ 2167, 
|611}.67γ ὧγ γηαγι, ὁμεέ ὦν Ἴέσες Ογίϑδί, ἀγα 
Οοἕ 1λὲ αΐλεγ, τυῖο γαϊφεα Ψϊγι )γοηι ἐδε 
ἀεαα" (( 4]. 1. 1), οἵ [πα νοῖοβ ΠΟ ἢ 
84 5414 ἴο Απδηΐδβ, “ σο ἿΔγ τυαγ: 207 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΌΟΤΙΟΝ, 

16 ἴς ὦ εὐοδοῖ τόδϑοῖ 147120 7216, ἔο ζ6α7, 221} 
7716 ἤεζογε ἐλε᾿ (τ εγιΖζσς, ἀγα ζίγιο5, αγι41 
4λε οἰάγερ 97 75 γαε᾽" (Αοίβ 1χ. 15), δῃά 
οἵ τὴς νογάβ οἵ Απδηϊαβ ΠΙΠΊ561Ὁ “ Ζ οι 
σλαΐί ὅς Δὶς τοϊζηεδς τεγιίο αἰ γι: 97 τυλαΐ 
ἑλοιε ας σοι αγια] ζεαγα " (Αςίϑβ χχι, 15). 

1 15 ἔπια (Παΐ εὐ Αροϑβίϊα σῇοβα [ῸΓ 
Ὦ15 ΤῊἸΒΒΙΟΠΔΤΥ ΙΔ ΌΟΙΓ5 ἃ 5Ρ6ΟΙ4] Πε]4, ὁπ α 
ϑοιὴρ μη {24 “εαΐδε, δυιοῖμευ τεγήο 126 
ἄγαιεῖϑῖοη ((α]. 11. 9); Ὀαΐ ἃ5 ΑΡροβί!εϑ 
ΤΠΕΥ 411 ἄθαὶὲ νι 411} τηετηθεῖβ οἵ {πΠ6 
ΟΠ το 65, ᾿τγαϑρεοῦῖνε οἵ {ΏΕ6]Ὶ Τάςθ, 
Κπονηρ παΐ “25: Ολγίδέ γέδς ἔλεγε ἐς 
,617147. 7ετω 7107. (σὐ εριέϊ 6" (( 4]. 111, 28). 

Το ᾿ππᾶρῖπθ 5ι, Ῥδὰ! πηρὶγιηρ {παΐ 
Ῥεοδιῖιβα Πα νγὰβ δὴ Ἀροϑβίϊε οὗ {πε (εη- 
{Π65 6 μά δβ5 ϑιςῇ ῃοίῃϊηρ ἰο 4ο ΜΙ 
[6 7ενν5, 15 ἴο ἱπηραῖα ἴο τη ἃ [πουρῃξ 
οἵ ψῃϊοῆ μΠῈ νγὰβ ᾿ΠΟΔΡΔΌΪΘ, Δηα ΟΠ6 
ὙΏΙΟἢ 15 ἀἸΤΕΟΙΪΥ ΟρΡροΟϑαα ἴο ΠῚ5 οὐγῃ βίδίθ- 
Τηθηΐβ5 1 γδυοι 5 ρα 5565 οὗ [Π15 ἘΡΙ 5116, 
510) δϑ 1. τό, 1; ο71|: 10: ΤΠῸ ΘΠῸΣΡ 
ἢδ5 ἴῃ ἴδοϊ Δ.Ιβθἢ ΠΤῸΠῚ [Π6 ΨΕΓΙΥ͂ ΡΈΠΕΓΔΙ 
ΤΩἸΒΙΠ ΕΓρυθ δ Οῃ οὗ ἢῖβ ψψογβ ἢ ΧΙ. 13, 
ὙγΠ1Οἢ αἰἸΒΕ ΠΟΥ ἸΤΡΙΥ ἰΠδΐ Π6 γγχὰβ ποΐ 
80) Αροϑβίϊε οἵ [ῃ6 (επί 165 ολμν, θαΐ {Πα 
[815 νγα5 οὔ φαγί (μέν), [πΠουρῇ ἀου.1655 
[με σι θ  ρατί, οὗ ἢ15 οὔθ : 566 ΟἿἿΓ ποίβ 
ΟἹ 1ἴῃ6 ράᾶββαρθ, δηῃᾶᾷ [ηϊσοάποοη το 
1 ῬΕΙΕΣ, ὃ. 2; ΠΟίΘυΟ: 
ΤῊΝ βδτὴβ ραϑϑαρε χὶ. 132 15 τη ϊβιη- 

[εΥργείθα ἴῃ δηοίμευ σταϑρεοῖ ὈΥ ΒΓ, 

Ρ1232: 
“ΓΘ ψνεῖῦ ἴδοΐ [Παΐ σθη [Π6 ΑΡοβίϊβ 

ἴὰτπ5 ἴο [ῃἢ8Ξ ἀεπᾶϊε ΟΠπβίδπβθ, Π6 
ΤΉΔΚΟ5 1 ΔΡΡΘΑΥ {παΐ με ἄοεβ 50, δηά 
Δάάγαθθαβ {Π6 πὶ 5ΡΈΟΙΔΠν (ΧΙ. 123-24) 
5Πο 5 ἰπαΐ ἴῃ {πεῸ τεϑὶ οὗ 1πη6 Ἐρίβι]8 
με Παά εν τη ἢ τόσα ἔπη (απ 118 
ΘΒ τβεδηβ Ὀδίοσα 15 τη], ὍΤΠ6 τη 
διρυτηθηΐ Ῥεϊηρ σοποάθά, [ΠΕΥ 816 
51ΠΡ]64 ουὔξ 85. ἃ ρατί οἵ [Π6 σογηπη 1 γ, 
ΤΠΕΥ ἴα δαάγεββεα βρεοῖα!ν (ὑμῖν γὰρ 
λέγω τοῖς ἔθνεσιν, χὶ. 13), ἀπ [Ππ|5 ΔΡΡΘΑΓ 
85 5 οταϊηδία ἴο [Π6 φσϑῆθσαὶ Ὀοάγ, ἴπ 
Δα ββιηρ ΠΟ ὯῸ ΒΡΘοΙα] ἀθβισηδίοῃ 
15 τα α]υϊγαά.; 
ΤῊ ῬοΙά 5ίτοκε οἵ :πἰεγργείδίοι 

1 ποΐῖ ῬθδΥΓ ἜΧϑΠ] ΔΈΟΙ. 
Ιη [Π6 ἢτγϑβι ρίασε πεῖ 15 20 ζυγηπρ' 

ΠΟΙ ἃ βΈΠΕΙΑΙ ὈΟΩΥ οὗ τϑδάβιβ ἴο 8 
ῬΟΓΓΟΏ 5ρΘοΙΑ ΠΥ 5ιηρὶεά οὐ. ὍΠῈ 
γγοσά5. ὑμῖν τοῖς ἔθνεσιν ἄἀο ποΐ Τη684}, 
8ἃ5 ΒΔῸΓ ΒΈΡΡΟΒ65 “γοιῖ {π6 (ἀΕΠΠ]6 ρατί 
οὗ ΤΥ τϑαάθιβ,, Ρυΐ “γοῖ ΙῺΥ ΤΟΔάΕΙ5 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΨΏΟ δἵὸ (σεῃί!ε5 : 8686 ΟὟΤ᾽ ῃοίβ οὐ 
{π6 ραββᾶρε, δῃ!ᾷ οοτῆρατζε στε, ἡ ατδτη- 
ΤῊΔΥ οὗ {Π6 Ν. Τ΄. Ὀια]εοῖ, Ρ. 199. 
ΤΠτουρῃουΐ [Π6 ψγΠ0]6 ΕΟ ΈΙΟΏ, ΙΧ. ---Χῇ., 

ἘΠπουΡ 50 ἀβαρὶν ᾿πίευθϑίηρ ἴο ΘΝΘΙΥ 
76νν, 6 τα 15 πο [Π6 5]Π|ρῃ 1650 1πα] ΔΙΊ Ο ἢ 
{ηαἱ 5. Ῥαὺϊ “Πα 7615} τῆοσα ἰΠδῃ 
(ομα 6 ΟΠ τ βυϊδηβ Ὀεΐοσε Π15 τη]ηά," 5 
αι, αϑϑετίβ. ΟἿἾΪΥ οὔσας Ὀεΐίοτε ἴῃ (Π15 
ΘΘΟΙΟη 416 {Π6 τεδάξυβ ἀεβου θεά, δη4 
ΤΏΘη 5] ΠΊΡΙΥ, 85 “" Ὀσείῃσεη ᾽ (Σ. 1.) : [Π6Ὺ 
816 αἰβιηρπβηεα {πὨγουρῃουΐ ΤΌΤ [Π6 
7ενν5, οἵ ὑῇοπ) ἢ6 5ρβακβ “85 {Π1τἅ 
ῬΕΙΒΟΙ5" (Μεγεῖ). Ηδ 68]15 {Ππεπὶ “" 21} 
Ῥτϑίῆσεη, 217) Κιηϑίηθη δοσοσαϊηρ ἴο {Π6 
6 5ῃ," ποῖ ““θη7 Ὀγείῃγθη, Ομ 7 ΚΙΏΒΙΊΘΗ,᾽" 
8ἃ5 οι] Ὀ6 παίυτγαὶ 1 Ὠϊ5 Γαδ θυβ ΓΕΙῈ 
οΥ 1Π6 πιοϑί ρατί [6 8. 

ΒαιΓ ΠΙΙΏ561 ψτιίεβ: “ἼΠ6 ψΠΟΪα 
5ΕοΟη ΠΟ σΟΠοΙπ465 [Π15 ρατί οἵ [Π6 
ἘΡΙ5Ε16, χὶ. 132-26, 15 σουίδιηϊν ἀδνοίεα 
ἴο {ῃΠ6 (ἀεπιΠ6 ΟΠ βιδη5 : {Π15. 15 Βῇθ ἢ 
ῬΥ (ῃς τερεαίβα ὑμεῖς ἴῃ τ. 28, 30, 
21, 84 ὈΥ (ἢ6 ατι οἵ [ῃ6 ρΡάᾶββαρε 
τ. τῦ-29, ΘΠ ΟΟΥΓΘΟΙΪΥ ππηάεγϑίοοα. 
Βυΐ [Π15 βεοίίοῃ 15 οἵ ἴπΠ6 παίυσγε οὗ ἃ 
αἸρταβϑίοη, δηά [ῃ6 δγριπηθηΐ [ΠῈΠ 
ΤΕίαΓη5 ἴο 115 ῬΙΌΡΕΙ ΟὈ]εοῖ " (ρ. 2233). 
ΓὮΣ5 ΘΟΠΟΘΘ5ΙΟΙ 15 ἰαία] : [ΟΥ̓ ΠῸ ὉΠ6 Ὑὴ0Ο 
μὰ5 ΠηρΑΙ Δ }}γ 5αιαϊθε 4 (Π6 ἰταῖη οὗ 
1πουρης 1ῃ ΙΧ.--τχὶ. δηα [Πῃ6 οἷοβα ςσοη- 
ποχίοη Ὀδίψεαῃ οἢ. ΧΙ. Δη4 ΧΙ]. 1, Μη] Ὀ6 
Εαβιγ ρειβαδά θα {Πα ΧΙ]. 13--26 15 ἃ ΤΠ6Γ6 
αἸΙΡΎΘβϑοη. ΟΥ̓ ΔΏΥΓΠΙηΡ 1655 ἴΠ8η 1[ῃ6 
ΒΥ σΟΠΟΙ 5 οη οὗ {Π6 ψΠΟ]6 διριιπηθηΐ 
ἼΡΟΩ (6 ἀδβϑίην οἵ 5786], ΠΟΥ Μ1]] 
Ῥεῖανα {παΐ [η6 τεαάειβ δ ἀγεββαά 1ῃ [ἴῃ 6 
ΤΟρϑαϊθα ὑμεῖς ἴΏ φῦ. 28, 30, 21 816 
ΟἾΪΥ ἃ. 5Π18}} (ἀβῃ(116 ἐταοίοη οὔ Π6 ΠΟ] α 
Ῥοαγ ἴο σοι [Π6 ΑΡροϑβίϊβ 58ὺ58 1Π ΧΙ]. 1, 
“7 δεεσέσοζ γοῖε ἐζεγεγογε, ὀγείγέγ, ὧγ ἐδέ 
γιογεῖες οΥ (σοα "ἢ: 566 [ῃ8 ποίβϑ ἔῃεσα. 

Ἡδνίηρ ΠΟΥ ΘΧΔΠΊΪ 64 811] {πΠ6 ρα βθαρῈ5 
ΒΡΘΟΙΑΙΥ ΑἸ]θρθεά ὈΥ Βαιτ 85 ῬτΌν ηρ' 
ταί [ῃ68 τϑαάθιβ γγεῖβ ἴὺσ [ῃΠ6 πηοβί ρατί 
7Θν βῃ ΟΠ βιδη 5, να πηιδέ ΠΟΙΪΟ6. ΤΠΟΥΘ 
ὈΤΙΘΗ͂Υ 84 ἴδυν οἴμει ραβϑϑᾶρδϑθ ψΠ]Οἢ ΤΩΔΥ 
6 ϑιρΡΡοβεά ἴο βϑιιρροτῖί {Π6 5816 νἹ 8. 

Τῃ 11. 17--20 1 15 ἴοο οὈνίοιιβ ἰο πεϑά 
ΤΟΥ͂Θ πη ἃ Ρϑββϑίηρ σοιηδῖῖς {πδὲ [Π6 
76 νν 50 Βίβα γῃῃηϊυ δ βαυοδβί α ΠΠγ Δ ἀγοϑβθά 
σϑηποῦ ΡΟΒΒΙΌ]Υ ΡῈ ἱπουρηξ οὗ 85 οπβ οἵ 
ἴπ6 τϑϑθυβ ; ΠΟΥ͂ 15 ἴπεῈ16 ΔΗΥ πεεά ἴο 
ἄγ 6}} οὐ ΜΟΙ ΚυηδΙ 5 βίγαηρα ποίϊομ {Πδΐ 
1ἴῃὴ8 Ραβϑαᾶρα 1]. τῷ “15. ἃ αἸδ]οριθ 
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Ῥεδύναθῃ [Π6 7ον 752: [ῃ6 7 5 ΟΠ τη 
Δ [ῃ6 πηΔ γΟ 15 5]δη ογθά ἃς ψ|5}- 
ἴῃρ ἴο ονϑυίητον [Π6 Τὰν {Ππαξ ΓΠτουρΡἢ 
1Π15 6.1] ροοά τηδΥὺ ςοιης.᾽ 

Ϊὴ 1ν. 1, ΑΡγαῆδιη 15 οα]]θα “ σμ 
72αἰλεν," οὐ “" οπγ' ἴον 6 [δ θυ. Τ)οε5 (ῃς 
ῬΙΟΠΟΙΏ “΄ 0147, ἢ ἸΤΏΡΙΥ, 85 15 δΙαρεά, [Π6 
765}. οΠρὶη οὗ [π6 ΟΠ τιβίίδης οἵ Ἐοσης ἢ 
ἐν ἘΦ ΤΡ 69. ΝΜ: οῦδὺ 61 16 53} 8-: 
Ἰαϊίοη ΜΕΙΕ: οὩ 7 γα εγ σερρργαγιρ 10 1Δ6 
ΤΩ͂ΣΞ 

Μ. Οοάδε δοσοσαϊηρν ἢᾶ5 τεοοῦῖβα ἴο 
1ῃ6 ἰογοθά δηά πηβιςα0]6. σΟΠΠΘΧΙοη, 
“ὙΠπαΐ 5141} νγὲ βὰν {πὶ Α ταῆατη μδίῃ 
ἴουπμα δοσογάϊηρ ἴο {ῃ6 ἤξϑῃ Ῥ'"---ηά 
δῖνεβ ἴο προπάτορα ἴῃ6 56η86 Οἵ ““5ρ111- 
ἴὰ41] ἰοτείίμοσ." ὙΠεῖΕ 15 ΠΟΥΘΨΟΥ 
ΠοίΠΙηρ ἴῃ (ἢ6 Ζγηηιφαϊαίς σοπίαχί ἴο 
ἸαΒ δᾳοὴ 84ῃὴ δηθοειραίίοη οὐ {πΠ6 
“21γ αἰ [αἰ Ποτοοα οὗ ΑΡσδῆδϊη, νῃϊοῃ 
Π͵ΙΒΌ ΘΟΙΏ65 Ιηἴ0 ΠΟΙίος ἢ Φ. τι; δῃηᾶ 
Ποῦ 5.0 ἢ ἀπ ΟΙραίοη [Π6 ΘῸΡΡροΞΒθά 
αΠΠου]ν 15 ποῖ τετηονεά Ὀγ [ἢ8 οἤδηρα 
οὗ σοπϑί πιο οη. 

ΤῊΘ ΨΕΙΥ 51Π10|6 Ἐχρίδηδίϊοη 15 {παΐ 
ἴΠ6 σιδβίοηῃ 15 παίασα!ν ρας οτη [Π6 
βίδα ηρ-Ροιης οὗ ἃ 7ενγ, ΘΠ 8. 
ῬδᾺ] ὨΙΠη56]Γ ΟΥ̓ 8ΔΠ ἹΤΠΔΡΊΠΑΤΥ ΟὈ]ΘοΐοΥ 
15 Οἵ πὸ σοηϑεάπεηοθ. ὙΥ̓́μαΐ εἶδα ἴῃ 6 ἢ 
οοὐά Π6 54. {πδῃ “0,7, τοτδίδί μου 
ΘΡεακίηρ ἴο (δηῖ 65. σοποεγηΐηρ [Π6 
76 ἴῃ ρεπεγαῖ, ἃ εν γγοι]α 580, 85 81. 
ῬδιΪ] 5805 ἴῃ ἴχ. 3, “"21}) ὈΓΘΙΏΤΘΏ, 22} 
ΚΙΠΒΙΊΘ ἢ δοσοτάϊηρ ἴο [Π6 Ηδϑῃ " ; Ῥυΐ-Ἰη 
Βρβδκιῃρ οὗ ΑΡτδῃδπη, ΟΥ οὗ 5880, 85 ἼΠ 
ΙΧ, τό, πο οπα 7εν οουἱᾶά 5δραγαΐα 
ἨΙΠΊ56ΙΓ ῸΠῚ 5 δέου πα 580 “722} 
[οσείδί μεσ ΑΡσδῆδιη, ΟΥ̓Κ 21) [δ ΠοΓ 
1548ς." 

γγειζβϑοϊεσγ (120. Ρ. 259) ῥΡαΐβ. [Π6 
ααθβίοη στρ : ΚΙ 1 (οΥ, χ. τ Ῥδὰ] 
5Ρ6 δ Κβ οἵ [Π6 ϑγδεὶτῖθϑ ἴῃ [6 ψΠ] ΘΓ Ή655, 
8η4 {πετα 64115 {ΠῈπὶ χα ἴῃ [Π6 βᾶτη8 
ΑΥ “αἰ ομγ 7αΐλεγ5.. Βυΐ γῆο ψου]ά 
ἴπθηοα ψ 5 ἴο σοποὶπάσ, 1η 5ριῖ6 οὗ 8]]} 
εν! ἄθηςσα ἴο {πῸ σοπίγατυ, {παΐ τ[πΠ6 (οτ- 
Ἰπτ πη ΟΠ ΤΟ νγὰθ Δ Θϑρεοῖα!]ν [Ἐν ]5ἢ 
Ὁ τιβδη οπε ἢ 8ὅεε οὔὐἵ ἰοοί-ποίβ δηά 
Δα ΘΙ ΟΠ 4] ποΐθ Οἢ ἷν. 1. 

Ιῃ νἱϊ. τ π6 Αροβίία ψτῖῖαβ “ ἄγου 
72 τιοΐ, ὀγεέλγο, (707. 7 σξεαξ ἐο ἐλέη ἐλαΐξ 
ἔδμοτν ἐλε ζατο) ὥ"α δπιὰ ἴῃς ραγβῃιῃαϑβὶβ 
15 ΒΈρροβεά ἴο ροϊπξ ἴο ΓΘ Ί5ῃ τεδάεβ. 
Βαυΐ Μεγεῖ 5 ΔΏΒΥΨΕΥ 15 σοτηρ]εία : “ ΤοοΚ- 
ἴῃ ἴο [8 οἷοβα σοηπθχίοῃ 5 ϑιβηρ 
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Ῥαύνψεθη [Π6 Το 5 πα (θη! 6- Ὁ τιβίδῃ 
Ῥογίοη5 οἵ {πὲ Ομυτοῦ, ἴο ἴῃς οὔ5- 
ἴοτῃ Ὀοϊτονγεὰ ἤομι (ῃη6 5Υπαρόρις οἵ 
τεδάϊηρ ἴτοπι (ῃς ΟἹά ᾿Τεβίαμηθηϊς,. 1ἢ 
ῬΌΡΊ]Ιο, πα ἴο {Π6 ΠΘΟΘΘΘΑΥΎ Δ Π4 6556 η118] 
το]αἰοη5. γ]οἢ ΕνΔΏρ ΘΙ ΙΟ4] 1ῃ5.ΓΠΟΙΟΙ 
δΔηα ΡῬτεδοῃϊηρ βιϑίαϊηθα ἴο {π6 Ο. Ἴ, 
50 ἰπαΐ [Π6 Ἰδίίεγ νγὰϑ 1ῃ6 Ὀδ515 ἴγουῃ 
ΠΟ, {ΠΕῪ σίατίεα, [Π6 ΑΡροϑβί!β τηϊρῃϊΐ 
ἀεβισπαίς ἀΐς γεαίογς ροιογαίίν ἃ5 γινώ- 
σκοντες ἰ τὸν] νόμον, ἀπ ῥγααϊοαίε οὗ [ΠΕ 
δι δοσυδιηΐδηος ΨῈ [Π6 Τανν." ὍΤΠΙ5 
Βίγοηρ᾽ ΔΥρΡ ΠΘηΐ ὈΘΟΟΙΊ65 Ἔν ἢ 5[ΓΟΏΡΈΓ, 
ΜΏΘη [Ὁ {πῸ Α. Ψ. ψὲ βυρϑβεζαϊα {ΠπῈ 
ΤῆοΥα οοττεοῖ το πάθτηρ τααυταά ὈΥ [Π6 
αῦβεποα οἵ τῃ6 Ατῇοὶς Ῥείογτβ γινώ- 
σκουσιν Δ νόμον : 566 [οοί-ποία Οἡ ἴΠ6 
γΕΙ58. 

Ὗγε τηαῦ δ44 {πδὲ ἴῃ [Π6 οαβ6 οἵ ὈΌσῃ 
7ενβ α Κπονίεάρε οὗ {ῃ6 Τὰν ψου]Ἱά 
Πᾶνε Ῥθεδη ἴοο τηποῇ ἃ πιαίίου οἵ σουγ86 
ἴο ΤΕ ]αῖτα {Π15 βρβοῖαὶ τηθπίομ, ΜγΠ]Οἢ 15 
ΟὨ {πε οἴπεὺ παπᾶ ρεγίεου Υ πϑίαγαὶ 1η 
1πΠ6 οαβ86 οἵ (ἀβηθ!]ς σοηνοτίθ ῃη0 Παά 
ποΐ αἰναγβ Κπονῃ ἰῃ6 ἰαν. ὙΠῈ5 Ἰῃ 
(ὐαἸαϊδῃς ἵν. 21, δῖ, Ῥδ]. 4515, “" 7 1 7916, 
γε ἐλαΐ (οεῖγε ἐο ὧδ τι16167 166 Ἴσήυ, α γ6 
γιοΐ ἄεαγ ἐλε ἰατυ 3" Ὑεῖνθμο που]ά ᾿ηξδτ 
ἴτοτη {π15 {παΐ {ῃ6 (ὐαἰαίίδῃ ΟἸΠΌΤΟΠ 65 
ΜΈΓ οὗ [6 ν]5}} ΟΥΙΡΊΩ ἢ 

ΜΟΙΚΙλαΙ πάθεα νεηΐαγοθ ἴο ΒΑΥ͂ 
(Ρ. χὶ.) Πδὲ ἴῃ Ῥ οτη. νἹ]. τ᾿ “ θοσῃ Ἡ ΘΌΓΕΥ5 
8416 αἰτεοῖν δα ἀγαββθά, 85 ἴΠ6 τοοί-β[ε πὶ 
οἵ [6 Ομυσοῃ: Ῥαΐ νὰ την σοηῇά θην 
τερῖν, νι ὙΝ εἰζβᾶσκευ (ρ. 259) {παῖ 
“1 ΔΉΥΟΩΘ ΜΠ] ΙΔΥ ϑίγεβ5. ΠΡΟΠ [ἢ15 
ΕΧΡΓΘΘΒΙΟΏ, ἴἃ Θρεᾶκβ τοῦ ΤηοῦῈ [ἢ 
ἔδνουγ οἵ επί 6 τΠΔη οὗ Γεν]5} γθθυβ." 

ὙΠΕ ρᾶϑϑᾶρα χν. 14-16 15 0508} δῃηά 
Τα5Ὲ}γ τερατάβα 85 ἃ οἴβαὰσ ῥτοοῦ {ῃμδΐ {ῃ6 
τοδί δ άγεϑϑεα Ε͵Ὲ [ῸΥ {Π6 τηοϑβί ρασί 
Οεμίε5. Ὅτ, αν άβοῃ ἄοαβ ποῖ δάμη 
115 (“ Ιπἰτοάδυσέίοη ἰο Ν. ΤῸ’ 1, 125): 
“Ἡρξῖα Ῥὰ] δηηοιησεβ ἨὨϊτη56 1 τ1Π6 
ταὶ ἰβίεσ οὗ [655 Ομ τιδὲ το [ῃ6 (ἀβμΈ 65, 
παῖ τῃε οἥετιηρ οἵ [ῃ6 (ἀβμΈ 185 τηϊρῆϊ 
Ῥε δεςερίδθι!ε ἰο σοά. Βαΐ [ῃς Ἄοοηίθχί 
ἄοες ποῖ πϑοββϑασην [τη [Π6 7727 176’ 
97 {16 (ΟἸεριήϊοες το {παΐ οἵ ἴῃς “οηίαε 
Ολγίείίαγιδ, ἃ5 15 δϑϑυμηβα." ΤΠ]5 οὔ- 
Ἰεοιίίοι 15 υϊία Ῥεϑίάθ [Π6 τηδῖῖ : 10 15 
ποὶ δϑϑιπηεα δἱ 41} πα [Π6 οἤξσχιηρ 15 
Ἰτηϊεὰ τὸ “ογηαγι ΟἩτιβεδηβ : θαΐ 1{ 15 
τηληϊεϑὶ {παΐ 51. Ῥδὰ] 75{1ῆ65 ΠΙΠΊ56]Γ 
ἴογ Ὑππρ ὈΟΙΑΪν το τἴῃ6 Ἀοιηδῃ5 Οἢ 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

[6 στουπά [πα ᾿ξ 15 ἃ τη! η]δίευ οὗ (ῃσϑε 
το {τῃῇ6 (ἀβηῖε5. ὙΠῸ φΟΠΟΙ βοὴ. 15 
ἸηΘν 4 016, [Πδἱ [πε τοδάθβ ἴῃτι5 δα ἀγεϑϑϑᾶ 
γγΕγῈ (σε π.1165, 

ΤῊϊ5 Ρᾶϑϑᾶρε 15 ἰτεαϊεα ἴῃ ἃ ἀἰβδγεηΐ 
ΜΑΥ ὈΥ ἰῃε Τυριίηρεῃ οὐἹοβ, Ψγη0 τα- 
ῬΙΓαβθηΐ 1 5 8ὴ δααιοη τηδάθ ὈΥ ΟΩ6 
οἵ [με Ῥαυΐίπα ῬΑΙΥ δἱ ἃ ἰαΐεσ ρεποά ἴο 
ΤοΙῆοΥ 6 οΥἩ βοΐϊεη “τῆς δά ᾿τηργεβϑίοῃ ἢ 
τηδάβ ὈΥ [πΠ6 ρεῆθϊπα ΕΡΙβ(ῖΙ8Β ροπ ἃ 
Το ΟΠπβίίαη Ομυτοῆ ΠΟ ψγὰ5 
ΔΙτεδ αν βδὶη]ηρ᾽ ῬΓΘ- ΕΠ] ΠΘΠΟΘ ΟΥ̓ΕΓ ΟΠΘΓ 
ΟΠυτο 65, Δα οἸαιτηϊηρ ΠΟΙ ΠΕ ΑΡΟοϑΞβί]6, 
Θὲ, Ῥαίοθσ, 45 115 ἰουπάθυ. 866. ΒδΌΓ, 
“ῬΑυ]ι5, ΡΡ. 355, 365. Αρατί, μον- 
ΕΥΘΥ, ΠΌΠῚ {Π15 ρᾶββδαρεὲ με ἢᾶνε ἰουπά 
Δριηάδηΐ ενιάθηςβ ἴῃ {Πδΐ ροτίοη οὗ [Π6 
ΕΡΙ5]6. οἵ ψῃϊοῃ (6 φσεηυίηθηθθθ [85 
ποῖ Ῥεθη Πιεϑιοηεά, ἴο Ῥύονα (μδὲ (π6 
τ Δ] ΟΣ Ὑ οὐ [Π6 (τι βεδη5 δ ἈομηΘ, ΘῈ η. 
51. Ῥαὰ] ντοίε ἴο ἴμϑτ, τγεσα ποί οὗ [εν ]5ἢ 
Ῥαξ οἵ (ἀσβηί 8 οΟΠΡΊΗ : πα Βεσγθνἢ γα 
Βαγνε σειηονεα {Π6 σοΥπεΙ-ϑίομβ οὗ Βδαυτ 5 
ΟΥΠ [ΠΘΟΙΥ δΔηἀ ΤΉΔΗΥ 5 βεαπδηΐ τηοαϊ- 
βοδίοη5 οὗ 1{. 
Ποῦ ἀνθ! !ηρ Οὐ ἴπε886 νϑτιοι5 

ΤΠΘοΥ65, Ὲ Ρτοσεεα τὸ σομβι θυ [ἢ6 
56ν Υα ἰβίουιοδὶ αἰτουτηβίδμοθθ, ΜΏΙΟΙ 
τεη4 ἰο ἤτον Πρηΐ οα [Π6 Ρρύτροββα οἵ {με 
ἘΡΙ5ι18. 

Ιη ἀοϊηρ {Π15. γε οδπηοί Ππηϊξ ΟἿΓ 
νίαν, 85 ΒαυΣ Π85 ἄοῃα (Ρ. 310), ἴο [ῃ68 
ΒΡΘΟΙΔ] οἰτουπιδίδμοεβ ἃπ4 ἀοοίτπδ] 
ἰεηἄθποῖθβ οἵ {ῃ6 τεδάειβ δάἀάγαββαα, 
γε πιαϑβί ΙοοκΚ αἷβο ἰο (ῃς ροϑβιίοη οὗ 51. 
Ῥδι] ΠΙτ 561 δὲ [Π15 {{π|6 1η τϑἰδίϊοη ἴο 
Βοιηβ, ἰο Τεγιβαίεση, ἴο ἴῃ6 (βηῃ|8 
ΟΒυτοΠ 65, ἰο τῃ6 ψΠοΪ]Ὲ οουτβ6 οὗ 15 
Αροβίοϊις ψουκ, δῃά ἴο {6 ρτϑαΐ 
αιαδϑίοηβ ΠΟ μετα δὲ {παΐ {Ππὴη6 τηοϑέ 
ἸηΕἰπλαίεὶγ οοηηεοίεα ψ ἢ 1Π6 {γαῖῃ οὗ 
[6 (ζοβρβὶ μοι μ6 Ῥσεδοῃβά. 

(α). Τὸ 15. τπίνευβα!ν δατηϊεα παΐ 
πεῖς ψεῖα ὈΟΙ [Θγ]58ἢ δηα (εῃῖ 8 
ΟἸὨτιβέίδηβ ἴθ ἴῃ6 Ἐοπιδη (ΟΓΙΏΤΩΠΠΙΪΥ. 
ἙἘτοπι δνϊάθποςε {πτηιϑῃεα Ὀγ {π6 ἘΡΙ5118 
νὰ Πᾶνε οομοϊμάεα {πμαὶ (ἢ6 658 
εἰεηθηΐ νγὰβθ ποΐ ρξάοιηϊηδηῖ, Βρ. 
Τὐρμιίοοῖ, μο δ οπε {πη δάτχηϊοά 
“ῃ6 οχιβίθπος οὗ ἃ ἰασρε, ρεύμαρϑ Ρὑτδ- 
Ῥοπάεσγδηΐϊ, [Ἐν 5} ΕἸ επιαπί ἴῃ {πΠ6 ΟΠ ΤΟΙ 
οἵ [ες Μείτοροιβ Ὀεΐοσε 8:. Ῥδὺ}85 
Αυτῖνα! " (( ῬΒΙΠΙΡΡΙΑ 5 Ρ. 17), 566 15 ἴοὸ 
ψΠάτανν [Π15 ΟΡΙΠΙΟΠ ἴῃ ἃ β5ι 5θαπθηΐ 
Ε558 0 ἴῃ {πῸ “Τουτηδὶ οἵ ῬῃΠοΟΙοσυ, 1869, 
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Νο. 4, Ρ. 228: “5ι. Ῥαυ], 1Γ 1 γτηϊδίαϊκα 
ῃοΐ, 5ἰατίβ ἔγουῃ {6 ἔδοΐ {παἰ [ῃ6 ἈἈοπηδῃ 
Ομυτοὴ βίοοά οὐ (σβηί 6 ρτουπά, δηά 
τπαΐ νετὺ ἰατρα ἀημα ρεουπαρ5 ργεροπάσδτγα- 
ἘΠΩΡ ὨΘΕΙ͂. Οἵ 115. ΠΊΘΠΊΌΘΙ5Β Ὑ6ΓΘ 
Οδμι 165. ΤῊΝ 15 15. 5 1Ποδί!ο [ῸΥ 
ὙΠ Πρ’ ἴο ἰπ6 πη}, ἃ5 ἴπ6 Αροβίίς οὗ τῆ8 
(ἀεηθ85. [{ ΠανΕΥ Οἤς86 ΟΟΟΙΓ5 ἴο ΠῚ 
ταὶ 6 15 1ηἰπππάϊηρ οα ἴΠ6 Ῥγονίηοβ οἵ 
οἰΠεῖβ.᾽ 

Τ τὴς τηδ]ουν οἵ {π6 Ἀοιηδη (γχιβί- 
Δ η5 ΨΕΙΘ, 8ἃ5 ἵᾷ θεϊϊενε, οὔ ἀδηθ]ε 
ΟΥΡΊΠ, 10 τηδῪ 5111 θὲ ἐπουρῃς {Πῶΐ {Π6 Ὺ 
Παᾶὰ Ῥεδθη ϑιθ]θοι ἴοσ [Π6 πιοϑί ρατί ἴο 
ΤυἀαϊΖίηρ ᾿πἤπθησθβ, ἀπ ὑυῈ 6 5(ΤΟΠΡῚΥ 
ῬΓΕ] μα οαα δραϊπδὲ δ, Ῥαὰ]. “Μ. 
Ἐδηδη ᾿ηϑ]ϑί5 ὑπαὶ {πΠ6 Βοπηδη Ὀτοίποτ- 
Ποοά πχιβί πᾶνε Ὀθε [ουη6α ἀπα ΡῈ 
ὋΡ ὈΥ ΕΠ 1558 7165 το Ῥα]θϑίηθ. Βαΐ 
ὙΜΏΥ 5Ππου]4 (ῃ6 (ΟΠ β Δ μγ οἵ Βοπηθ 
6 ἀπ ἴο [6 βάθη 50] αν, ἀπά ποΐ 4150 
ἴο Απίοοῃ δηα (ογηῖίῃ δηα ἘΡἤ6βι5, 
ἢ ΠΟ ΕἸ{165 σΟΙΠΠΠ] Δ ΙΟΙ τημδῖ 
Πᾶνα Ὀθεη Ἔνβῇ ποτε [τεααθηί ἢ ὙΥ᾽Υ αἱ 
ἘΟΠΊΘ Δ]Ιοπα 5Ποι14 (Π6 [πάφϊς οἸθπηχθηΐ 
ΡῈ 4Π-ρονεγία! πα {πμ6 Ῥαυ]ηθ 1π51Ὁ- 
πΙποδηΐ ἢ" (Βρ. Τὐρμίίζοοί, “ ουτπαὶ οὗ 
ῬΒΠοΙορΥ;, Ρ. 289.) 

ἼΠΕΓΙΘ 15 τη ἴπΠ6 ΠΟ] ΕἸΡΙ 5116 ΟὨΪΥ οπα 
ΒΠοσί τϑίβγσβηοα ἴο ἴβἰβα ἰβδοῃεῦβ (Χνυ]. 
17--20), 8η6 Ιῃ [Π15, 1 [Π6 ῬϑΊβοῃβ τηβδῃΐ 
ὝΕΓΘ, ἃ5 15 ἀϑϑη6 4 8ΔΠη6 (Πδὲ ψιἢ ρτααΐ 
ῬτοΟΡΑὈΙΠγ, Τπααϊζίηρ δάνεγβθαυιθβ οἵ 
δὲ, Ῥαυ], γα Πᾶνα ἃ αἰβίηος ρῥτοοῖ, {παΐ 
ἴῃ6 ἰεδοῃιηρ ὨΠΠοτο ργαναϊθηΐ τὼ τῃ8 
ΘΟΠΊΓΠΠΠΙΥ νγὰ5 ποί [πάαϊδίις πὲ (Π6 
ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ῃ {Π6 ννογά5 “““ιαγᾷ ἐλεηι τυλίολ 
ἐαπέδε ἡἸυϊδίοηις απαὶ οὔ δισος εολ1747}) {0 
Ζλε ἀρρίγίζιο τυλίεῦ γε ἄσυς ἐεαγηφα," Τὰ 
ΟὟΥΓ ποίεβ. οὐ ἴῃ ραββαρα νγα [Ὁ]]ον [Π6 
ἀδι1α] Βα ΡΡοΟϑιτοη {Πδι 1ἴ νγὰβ νυτιτθη, ΠΚα 
ἴπ6 ταδί οἵ {π6 ΕΡι 5116, δεζογε δ. ας 
Ζηιῤγφολ71671: αὐ Δ ολη6. πὶ 566 1ῃ6 σοῃ- 
ΟἸπαΙηρ ΡΑΓΑΡΥΔΡἢΒ οὗ ὃ 8. 

ΒΙΘ6Κ Πα5 ἰγθαϊβά 115 ροϊμξ ψὙ1Π ρστϑαΐ 
ΟἸθαγη 655 8η64 πιοάδγαίίοη ἴῃ 15 “ [πίτο- 
ἀποίοι ἰο ἰμῈ Ν,. Τ᾿, 1. 442: “Τα 
ῬΙΟΡΑΌΠΙΥ 15. {παΐ 1 (( ΓΕΔ Ώ1γ) γγὰ5 
ποῖ σοηναυθα {Π|ΠΘῚΓ ὈΥ ΔΩΥ 5Ρ6οῖα] οὐ 
ῬΙΟΙΙΠΘηΐ [ΘΔΟΠ ΕΘ 5. ΟΥ Π]ΙΒΒΙΟΠΔΤΘ5. βαηΐ 
ἴοΟΥ 1πΠ6 Ῥγροβθ, Ῥαΐ {παὶ τοϑιάθηΐβ ἴῃ 
ἴῃ8 οἷίγ, εν δῃᾺ (ἀβπί]65, Ὀεοδπια 
δοσιδιηΐθα τ 1 ἀπ σγετα σοηνεγίβα 
Εἰβθνηεσα, ἀμ ἀροὴ {ΠΕ ὶγ ταϊατῃ τηδάα 
ΟΟηνοτίβ ΔΠΠΟΏΡ᾽ {Π6]ΓὙ [τΘ 45. ΤὨΪ5 ΠΥ 

εν 7. 1:----- οι, 111. 
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ανα Ὀξθὴ ἴῃ6 οᾶβθ6 Θβρβοῖα! γ ὙΠ 
ΤΩΔΩΥ [6 νν5 ΏΟ ΕἸΓΠΕῈΥ ἡ γα ἀσινθη ἴγοπῃ 
Ἀοιμα ὈΥ ἴμ6 εὐϊοὶ οἵ ΟἸαυᾶϊαβ, δπά 
ὙνΠ6η {Π15 αα!ϊοί νγὰ5 ἰουροίίθη ΟΥ Τανοκεά, 
Τα η 6 α ἀράᾶϊ, ΟΥ γε ηΐ ἴο ταϑι4α {Πεγα 
ἴου {π6 ἢτϑί {{π|6δ.1 ΤΉΘΥ ΤηΔΥ Πᾶνα Ὀθθῃ 
σοηνετίεα το ΟΠ βεϊδηι νυ αγίζν Ὁ 51. 
Ῥ] 5 Ρσθδοῃηρ, ΟΥ ὈΥ [Παΐ οὗ Π15 σοτη- 
ῬΔΏΙΟΩΒ ΟΥ [ἢ 80π1Ὶ6 οἵ [Π6 (Πυτοῇα5 
ῬΙαπίεα ὈΥ Πίμη, απά 2αγίζν ἴῃ ΟἰΠΕΓ 
ῬΙαςαβ, 4. σὶ ἰῃ Γυαβαίθιη 11561{ 
γε πον θεγοπά ἀουθέ ἐπαι αἸβδσθηοε5 

οἵ θα θῇ δηα ργασίιοα δχιβίθα ἴῃ Β ΟΤηΘ ἃ5 
ἴῃ. οἴμεσ Ομυγοῆθθ. Ομα οἶαβ85 ψου]α ποί 
βαὶ ἤθϑῃ ΠΟΥ ἀτηκ ψῖη6 (Χιν. 2, 21) ἰθϑί 
ΤΠ6Υ 58ου]α ὃς ἀεΠ]βα (ν. 14), ἀμ αἰ50 
ΟὈβεσνεα οοτίαϊη ἀὰγϑ 85 τοσα ΠοΙν πᾶ 
ΟἴΠοΥ5. (Ὁ. 5); ΨΏΠ6 Δ ηοίμου οἱαβθ ταὸ- 
βαταβα 411] Κιηάβ οἵ οοά, δῃηά 4}] ἐδγϑ5, 
ΑΚ. Ἴηεβθα μετα πο] θα ἴο ἀ65ρ158 
[Π6 [ὈΥΠΔΕΙ 85 5 ρεγϑεἊοιιβ, [Π6 [ΟστηοΥ ἴο 
ςοπμάδμηη [ἤθη 85 Ῥτοΐδμθ (ζ. 3, το). 
Βρ. Ταρμίίοοι {π|ηΚ5 {παΐ [Π6 Δ βοθίο 51 
δῖα ἀββουι θεά τΔῪ ῬΟΒΒΙΌΙΥ 6 ἀπ6 ἴο 
Ἐβϑθηςβ ᾿Ππθηοα5 (΄ (Ο]οββιῃβ, Ρ. 169), 
γγ 116 Βαιτ αϑϑαυίβ [μα [16 σΠαγδοίου βί0 5 
“ἐς ἈΥ6 5Ό0ἢ ἃ5 τα ἐομπη Ππουνῇογα εἶβα Ὀπΐ 
ΜΠ] ἢ τπ6 ΕΡΙοηΙ65. ὉΠ τιρια οὔβοτ- 
νάπος οὗ [μ6 ϑαῦραίῃ δημα οἴπαὺ ΠΟΙΥ 
ἄαγϑ, δῃα δχίγεπιθ ΒΓ ΙΟΙΥ͂ ἴῃ δαΐηρ 
8 η4 ἀτηκιηρ, ΕΓῈ ΟοΙηηοη ἴο Ὀοίῃ 
Ἐββεῃδβ δηα ΒΝ ΙομΙ65. ΒαυΓ σοηΐθ5565 
{μας {Πδ6γ86 15 ΠῸ δχρῦϑϑββ βίδίεμηῃηΐ ἰῃδί 
τὴς ΕΠΙοηΙ65 αϑίαιημβα [τομὴ ΨΊΠ6. 

ΟΥ τμς Ἐδββεπθβ [βαρ (΄ ΒΕΙ]. 7πα᾿᾿ 
11. 8, 5) ἴππ5 ψτιίαβ : “θη ἴπαῪ Πᾶνα 
ἴα Καὴ {Π6ῚΓ 5εαΐβ χαϊθίϊγ, [πΠ6 ῬΔ ΚΕΙ͂ 565 
Ἰοανθ5 Ὀείοτθ πθηὶ ἴῃ οὐάθῦ, δηα [ἢ8 
ΠΟΟΚ 5εΐβ οὔβ 150 οἵ οὔβ Κιπά οἵ ἰοοά 
Ῥεΐογε βαοῃ." ὍΤὴηα ψόοτα “[οοἀ ᾿ (ἔδεσμα, 
“ΡῬυϊηδηίαμ}) ἄοαβ ποί δχοϊμαθβ ἤβϑῃ 
(ΡΙαἴο, “ΤΙπηθουβ,, 73, 4), 8δη4 [Π616 15 
ΠΟ πηδηΐίοη οἵ δρϑίμθεηοα ἴτοιη Ψ1η6 
ΕἸΠΘΙΓ μεῖθ, οΟΓ δ ψῈ Ῥε]ῖθνα ἰῇ ΔΗΥ͂ 
οἵ [Π6 οἰμεὺ ποίίοεϑ. οἵ ἰῃ6ς Ἐββθῆθβ. ὈΥ 
Τοξθριαβ (τ8., 2; ““Απί.᾿ ΧΙ, 0, 
ΧΥΠΪ. 1, 5), ΟΥἮΎ ὈΥ ῬΗΙΠΟ {πάδει5 (( ὥποά 
ΟΥΔΠΪ5 ΡΥ 5. ΠΙΡΕΥ,᾿ ΧΙΙ., ΧΠΙ, ; ΕὝἼΆΡΤΩ, 
δρυά Ἐλι560. “Ῥτδεραγ. Ενδῃρ. ν1]. 8). 

ἼΠΕΓΕ 15 Πογανεσ ἃ ἀδβοτροῃ οὗ (ἢ8 
ὙΠεταρϑαΐδθ, ἃ Γεννῖ5. βεοῖ Ποῖ ῬΠΠΟ 
ἀἰβηρσιθηε5 ἥοσὰ {π6 Εββθηθθ ( 1 
(ὐοπίεδιαρ!]. 1ν.), ὑυιο ἢ Θοτ ΙΠ65 41} [Π6 
ΟΠαγδοίθσιϑέϊς ΒΟΥ 165 τηθηΠοηβα ὈΥ 51. 
Ραμ] : “ὙΠΕΥ οαὐ ποίῃϊησ οἵ ἃ ΘΟΒΌΥ 

Β 
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σμαγδοΐεσ, θαΐ ρΡ]αη Ὀτεδα δηα ἃ ββαβοη- 
1η5 οἵ 541{, ψῃ]οἢ [Πη6 τηοσα ᾿ΠΧΌΓΙΟΙΙΚ 
οἵ 1Π6πὸ ἦο ΠΙΤΙΠΕΥ βθάβοη ΜΠ ἤΥΘΘΟΡ : 
ΔηΔ {Π6}Γ ΟΠἸῺΚ 15 ψγαίθσ ΠοῸΠπῚ {ῃ6 
ΒΡΠΙΉΡ." 

Τὴ Δ ποίπϑυ ραββϑαρα (0. 1χ.) ἢ6 βᾶυϑ8, 
1π ἀΘβοτΙηρ ΠΕῚΓ ἔδαβίβ, " η6 15. ποῖ 
Ἰηἰτοάποδα, θα ΟἿἿΥ 1ῃ6 οἰδαγεϑί νγαίου ; 
ΠΟΙ4 νναίθυ ἔῸσ [6 ρεποσα]ν, δηα Ποί 
ὙνΑΙΕΥ [ΟΥ̓ [058 οΪα Τηθ ΠΟ 876 δοςιι8- 
ἰοτηθ 4 ἴο ἃ Ἰυχυποιβ [|Π6.Φ Απᾶ {Πα 
14.016 ἴοο Ῥδδῖβ ποίῃιηρ ΠΟ Πα5 Ὀ]οοΟά, 
Ῥυΐ {ΠΕγῸ 15 ΡΙδοθα προῆ 1 Ὀτεδα [ῸΓ 
[004 ἃ πα 541{ Ι͂ῸΓ βεαβϑηϊηρ, ἴο ψ ΠΟ 
4,50 ὮΥΒΒΟΡ 15 5οπηθίηε5 δα θα ἃ5. δῇ 
Ἐχίτα 5868 [ὉΥ ἴΠ6 588 οἵ ἴῃοββα ψῆο 8Γὲ 
ἀε]ςαίθ τη ἘΠΕῚ δδίιηρ." 

ἼΓΠ656 Τπεγαρειίαθ ὑγΕ ΘῈ. ΠΠΠΊΘΤΟΙΙΒ 1ἢ 
Ἐργρί, αὶ γνεσα 4150 πιδί ν ἢ 1Π ΨΔΤΙΟΙΙ5 
Ῥίαςθβ, 'ῃ ατθθοα δ ηα ἴῃ [Π6 σομηςΥ οἵ 
1η68 Βαγρασιδη5 (10. 111.). 

10 15 1Ππ5 αυτῖα ΟἸΘΑΥ οπ σοπίθῃι- 
ῬΟΙΔΥΥ Θνιάθηοα {πΠαΐ ἀϑοαῖς Ῥγδοί!σα5, 
ΒΟ 45 5ί. ΡδῈ] ἀθβου 65, γγεσα ἴῃ ΠΙ5 
ἘΠΠῚ6 σΟΠΊΠΟΠ ΔΙΠΟΠΡ᾽ {Π6 ΤΕ]ΙρΊΟι5. [6 78, 
Δηα ποῖ πη} Κεὶγ ἰο ΡῈ δἀορίεα ὃγ 7 5 ἢ 
ΟΠ ΠΙ5ΕΔῃ8 ; Μ}Π116 ἔτοτη {πε ἴοπα ἴῃ ΠΟ 
δὲ, Ῥδὰ] 5ρθακβ οἵ {πΠ686 Ὀσείῆγεη ὑνϑαῖκ 
1ηὴ [1{ΠΦ γα ΤΠΔΥ 58 [ε]γ 1ηἴοῪ {Πδὲ {Πεν, 
Ζ, 6. 16. Τα νν5 (ΓΙ βίη 5, γευα ἃ Π1η- 
ΟΥ̓ Ῥοίῃ ἴῃ Πυπμηθεῖ5 δηα ᾿πῆπεπορ, 
ὙγΠΟ56. σΟΠΒΟΙΘΏΓΟΙΙ5. 5ΟΠΠΠΡ]65. 5Που]4 ΡῈ 
ἰγθαϊθα στ Κιπάπθ55 δηα {ΟΥ̓ ΡΘΔΥΔ ΠΕ. 
ὝΠΕΥ ἀϊά ποῖ ρᾷΐ {Πϑπηβοῖνεβ ἔοσινατά 
“1 8 Δρ ΎΕΘσϑινα 8η11- ΡΑΘ]Π]η6 δειίαπαε : 
{ΠῈῪ γετθ πηθῃ ποΐ οἵ Ποβί]θ, θα ΟΗΪΥ 
οἵ Ρῥγϑ)ιαϊοθα πλπ5, ἤοβα ποτα] σοη- 
ΒΟΙΟΙ5η655 ἰδοκοα [ῃ6 νἹροὰῦ ἰο τϑραγά 
δι ῬΘΟΙΠΑΥ ἈΘΟΘΙΙΟΙ5ΠῚ ἃ5. ὉΠ ΘΘΘΘΏ 4] 
(Μεγεη). 

Τπ {πῸ ἄδϑιγε ἰο αραίε {ῃς ἀἸββθηβίοη Ὀ6- 
ὕψθεη [Π656 ἔνγο οἰαβ565,}}Ὲ 566 ἃ 5 {Ποϊθηΐ 
ΤΟΙ [ὉΓ ΟΠἠ6 Ρουίοη οὗ 1ηΠ6 ἘΡΙ5{16 
(Χῖν.----χν. 13), θα πο βιυβιοϊθπί ρτοιμπά 
ἴΟΥ {Π6 ρτθαΐ ἀοοίσι 8] ἀγριπηθηΐ γΒ] ἢ 
Ῥτβοβα68 (1. τ8---χ].). [Ι͂ἢ οἴμεῦ ψοσάϑβ Ζε 
2,1171 ῥιγῴοσε οἵ ἴῃ 6 ἘΣΡΙΒΕ16 15 δ ΠΕῚ ἃ 
ῬΟΪΘπΙς ἀραϊηϑὲ Τεν5 ἢ (ΓΕΔ 5. ΠΟΥ 
δι αἰζθιηρί ἴο τϑοοηο] ]α Το 5} ἀπά 
Οὐδ 116 θ6]Ιθνεσβ, Οσσαβιοηθα Ὀγ [πε ἸοΟ Δ] 
οἰτουτϊηβίδηςεϑ 8 Πα 5Ρ6ΟΙ8] [οπάθποῖθ5 οὗ 
1ῃ6 (ΟΠ γιβίίαη (ὐομ ΠΥ αἱ  οτη6. 

ες (6.) ΑΠΟΙΠΘΥ πηροτίαπε ροϊηΐ ἴῃ το- 
ἔεσθηοθ ἴο {π6 τηοίϊνε οἵ ες ἘΡΙ516 15 
ϑῖ, Ῥαι]}5. Οὐ ῬΟΒΙΠΙΟη δὲ {Π15 πη6 ἡ] 

ΙΝΤΚΟΘΙΠΟΤΙΟΝ, 

Τερατά ἰο Βοπὶς δῃᾶ οἱποῦ (ὐεμί6 
ΟΠυσοΠ 65. 

ΗΙ5 δαγηεϑδί ἄδϑῖτα ἴο νἱϑδὶὲ ἘΟΠῚΘ 
(4« Το-Ὶ5, Χν. 22--24) [ΟΥπηεα ραᾶτί οὗ 8 
δτεαΐῖ ρδη οἵ οδυύσγιηρ ἴπΠ6 (05Ρ6] Ιπίο 
1η6 ἀιβίδηϊ ΤΕρΡΊΟΠ5 οἵ {ῃ6 ὕεβί, ΤΕ 15 
δΔοκηον]θαρεα να Ὀγ πόδε γγῆο ἀουθί 
1ῃῆ6 δυίῃαπίοιίν οἵ Ἔοπη. χν. ἐπαΐ {ῃε 
ἀαβϑιρῃ ΠΘΙΘ ΤΠ ΠΟΙ ΤΠΔΥ 7611 Πᾶνε 
Ῥδθη δηίογίαϊηθα ὈγῚ (πῃ Αροβίῖβ, δηΐ 
1ῃαὶ {π6 πηθηίοῃ οὗ ἴἃ 15 ἴῃ βοΐ δῃ 
δισυσηθδηΐ [ῸὉΓ 1[Π6 βσεπιΠ6Πη655 οὐ [Π6Ὲ 
Ῥᾶβϑαρθ. ἼΠΕΓΙΕ 15 ΠΟ ΠΙΒ[ΟΓΙΟΔ] ον θη οῈ 
(1655 1 6 {π6ὸ πηιοῇ αἰϊδρυίθα δπώ 
ἀουθί] ρῆταβο, ἐπὶ τὸ τέρμα τῆς δύσεως 
ἐλθών ἴὴ τῇς ἘΡΙβῖ]ϊα οἵ ΟἸδιημεηΐ οἱ 
ἘοΙΩδ, “Ὁοτ, ᾽ν) 8 5’ ἘΠῚ ἜΤΕΙ 
νἱβιίθα ϑΐραϊῃ : δῃᾷ ἱποιρῃ ἴδ 15. ποί 
αἴ 4}} Ἰπηργοραῦϊα (παΐὶ Πα. πδΥ ἢᾶνθ 
επηἰοτίδι θα ἃ Ρυῦροθα ΠΟ ἢ6 νγᾶϑ 
ΠΕΥΕΙ Δ016 ἴο ΔΟσΟΙΏΡΙΙΒΏ, 1 15 1 {ΠῈ 
ΠΙρμαϑὶ ἄθρτθθ που 1016 [Πδὲ ἃ [ΌΤΡΘΙ 
5Που 74 {ΠῚΠΚ οὗ Ζηϑερ 0 [ῸΥ ΠῚ ἃ 
ἀδβίσῃ ΜΏΙΟΠ αἸα ποΐ σοΙΤΕϑροηά ΜΠ 
ΔῊ Κηον δνεπί 1π ΠΙῚ5 ΠΠ6. (ΟΟΙΏΡατΤΕ 
Βαυγ (( Ῥαυ]αβ, Ρ. 180), Τλιοῃΐ (Ρ. 192) 
ἩΠΡΕΠΕ]α (Ρ. 486). 

Τη {Π15 ἀδϑῖρῃ (ἤθη γα πα οπα οΠϊοί 
αι56 οἵ {Π6 ΑΡοϑί16ε᾽5 δαγπεδί (6516 
ἴο γιϑιὶ Ἀοιηθ. Ηἰβ γγουΐς ἴὴ ἰῃ6 Ἐλαβί, 
50 [ΔΓ 85 1 ΤΕ ΓΘ ΠῚ5 ΡΕΥΒΟΙΔ] ΡΥΘΒΕΈΠΟΒ, 
γγὰ5 ΔΟΘΟΠΊΡΠ5Π64 : ΠΕ δα ῥγεδοῃθά [Π6 
(ο5ΡῈ 1] “1!ςτοῖὴ [6γιβαίθοη δηα τοιπηή 
ΔΌοαΐ πηίο ΠΙγτίοιιπ." ΤΟΓ 5] θτὴ 1561, 
Ταπηδβοι5, (δαβασθα, ΓΆΓΒι15, ““[Π6 ΤΕΡΊΟΠ 5 
οὗ ὅϑγγῖία δπὰ (Ποῖα (Αοίβ ἴχ. 19--20 ; 
(Δ]. 1. 21; 11, 2) ἀτὸ ἢ π Π|1|1ν 
πο] 64 τὰ πΠ6 βθηθσαὶ Ρἤτγαβα ΨΏΪΟἢ 
ἀδβοῦθεβ {πΠ6 δχίθηξ οὗ 15 δα ]ν ΙΔ ΌΟΙΓ5 
1ῃ {πῸ Εδϑβί, “ )Ἴεγιεδαζοϑι αγια γολζα αὐομΐ,᾽" 
Οὐϊίς ΤεοαμΥ Π6 Πα ραϊᾷ « βεοοῃῶ 
γίϑιί ίο Μδοβάοῃηϊα δηά “Ἅ ἀααῖ ροϑιδ οὐ 
ζήοτο αγίς" (Δοῖβ χχ. 2), ραβϑίηρ' 80 81 
ἴο {ῃ6 δ'εβί δ5 ἴο γσθδοῦ ΠΙγτσατη, ἡ Π]1Ο}) 
Ῥοτγάθγϑ ρου Μδοβάοηϊα (Ρα]αγ᾽ 5" Ηοτδθ 
Ῥαυ]πδα,᾿ (ἢ. 11. Νο. 4). 

Νενεῖ Ρεΐοτε Πα πε΄ ῬΈθη 850 ΠΕδδΥ ἴο 
ἘΠΕ, 8Δη4 πον {παΐ ΠΙ5. ΤΠ]Π6 νγὰ5 ἢῚ]] 
οἵ [ῃ8 ρτεαΐὶ ἀδϑιρῃ οἵ σδιτυηρ [Π6 
(οβρεὶ ὈῬεγοηα Ἀοπηθ 1[561{ τπΐο ἔποβ6 
ἴᾺΥ ΤαρΊοη5 οἵ δγεβίθσῃ Επισορθ, ΠΘΓΘ 
ΟΠβδὶ νψὰ5 ποΐ γεί ῃαπηθδα (χν. 20: 2 
ΟΟΥ. χ. 15, 16), 6 Παά [Π6 βἰγοηρεϑί 
ΤηοΐνῈ 5. ΤῸ [ΟΥ̓ ΠΡ ΤΟΥ ᾿πΕπηαΐθ τθ- 
Ἰαϊίομ5 νΠ {ῃΠ6 ΟΠγ βίης. αἱ ἘΟΠΊΘ, 



ΙΝΤΕΚΟΌΠΌΟΤΙΟΝ, 

τηοίϊνε5 ααϊ ᾿πἀερεπάθηϊξ οἵ [Π6 ᾿πίθυ πα] 
σΟηΠΙοη οἵ {Π6 17 (ΟὈπΠητηηϊγ. ἨΗ1ΐ5 
Καθη εγςε σου]ά ποί Ῥαΐ ἀϊβοθσῃ {Π6 ναϑβί 
ἹἸπαροτίδῃοα οἵ βθοιτηρ 4. θᾶ456 οἵ ορϑῖδ- 
ἸἸΟΩ5 ἴῃ (Π6 (δριία] οἵ [6 ὙΥ εϑίθυῃ 
γγου4. ἨἩδεηςα 1ῃ ρατί 15 ἰεγνεηΐ ἀθϑῖσα 
ἴο νἱϑι Ἐοπηθ, ἤθῆσα 4150 ἃ πιοίϊνα [ῸΥ 
ΤΙ ΠΩρ᾽ [Π15 ΕἸΡΙ5.16 ἴῃ οὐδε ἴο βεαιτα δἵ 
ΟΠσα πε βϑυῃραίῃγ «δηα Παρ οἵ ἢ15 
Ῥτγείμγεη ἔμετθ. δε τῇδ δάϊηϊξ ψ] ἢ 
ΒΙΘεΚ (Ρ. 445) (αὶ 5:. Ῥαὺ] “ ἀϊβοεγηβά 
Π6 ρτθαΐ ᾿πῃηροτίδηςε οἵ {π6 Ὁπατσοῃ 1η 
510 ἢ ἃ οοηίτα, δηα οἵ [π6 ἰεπάθμοιαϑ 
ὙΠΟ 1 δαορίεα, ἃ5 ἱπῆπαεποιηρ (Π6 
Ομυσοη οἵ (ΟἸὨγχιβί αἱ ἰαῖρε, δαηὰ πον 
ἀ6βισα Ὁ ]6 10 ννὰβ {πὶ [Π6 (τϑδῃ5 {ΠῈ γα 
5ῃου 1 ποί θα αἸβευτθεα δηα τεηΐ ἀϑιιη 6. 
ὍΥ ᾿πίθγηαὶ ἀἰβραΐεβ πα ΡΥ 5{{{65.} 
ΤΆ νγὰβ παίιτα! {πα ἴῃ6 ΑΡροϑβί]β, Ῥεϊηρ 
ὉΠΔΌ]6 δ οὔσα ἴο νἱϑιὶ Βοτηθ, 5ῃου]α 
δΊδ αν ἰακα δῃ ορροσίπηϊυ οἵ βεπάϊηρ ὈῪ 
ῬΠΟΘΡΕ ““ἃ ἰδίζεσ σοῃίδιπηρ Π15 ΑΡοβίο]ς 
1Π5 ΓΟ ΙΟΏ5. δΔηα ἐχποτγίαιοηβ᾽ (ΒΙΈαΚ). 
ἼΤΠῊ6 τρα]ν οὗ [Π15 τοῖα οαπηοί Ὀ6 
ἀουθίεα, τπουρὴ 115 ᾿πηροτίδμοθ. ΠΊΔΥ͂ 
6 δχαρρετσαίβα: 1 δοσοιηΐβ ἴοΥ 5... Ῥδι]}}5 
ΨΥ ἴοὸ Ἀοηηθ, πΠουρὴὶ ποί [ΟΥ̓ ἢῚ5 
ὙΓΠΊΩΡ 50. ΤΕΙΊΔΙΚΑΌ]6 δὴ ἘΡΙ5116 : γα 
σδηηοί, τι ϑομοίί, πα ποτα {πΠ6 ΚαΥ 
ἴο ἀπ]οοῖς [Π6 ἡΠΟ]6 τηθαηὶηρ πα ΡαΓΡΟΒα 
οὗ [ῃ6 ἘΡΙ5116. 

(4) Αποίπευ. ἢιβίοτιοαὶ οἰτουτηβίδμοα 
τη ΠΟΘ 1 (6 ΕΡΙ5116 15 δὲ. Ῥδι)])}5 
Ἰπἰθη θα ἸΟΌΓΠΕΥ ἴο 6 ϑαίεη : θη 
1Π15 Ιπἰθη!ΠΟ ἢ 15 ἢγδ δηποιησθά δἱ 
ἘΡΠΘϑιι5 (Αοίβ Χῖχ. 21) 1 15 σοῃηθοίθα 
ΙΓ (ῃ6 ἄδϑιτα ἴο νἱϑὶ Βοπμθ. ὙΠαΐ 
ἴπεη νὰ (ῃ6 πτηοίνε ΜΜΏΙΟἢ πἀτρεα {πὰ 
ἈΡοβίίδ6, ἴθ ϑριῖα οἵ ννδύῃηρθ 8δηά 
ῬΓΟΡΠΘΟΙΘ5 ΔΠ4 ἢϊ5 οὐσῃ [τα οαηρ5. οὗ 
ΠΔΠΡΟΕΥ (Αοἰβ χχ. 22, 22, 28; ΧΧΙ, 4, 
11--14), ἴο Ραββί 1ῃ Π15 Τεβο το ἴο ΡῸ 
ἋΡ ἴο ΤΕΥ βα]θιη ἢ Τί τγὰ5 δνϊἀθηῦγ [Π6 
ἄδϑισα ἰο νἱπαϊοαίθ ΠΙΠΊ56 1 ἀραϊηβὶ {π6 
ΟΔΙ ΤΏΠΙ65. οἵ {π6 {π|4δἰζίηρ δάνθυβατιθς 
ΠΟ Πα 580. τηδ]ο οι] 84.5541164 ἢϊ5 
ΟΠατγδοίευ, ἀβηϊθα 15 ΑΡοβίο]ιο δα Πουν, 
δΔη ἃ ΠΙπάοτθα ἢ15 νοῦ ἴῃ {πΠ6 ΟΠΌΤΟΠ 65 
οἵ Οογηίῃ δηα (α]αῖα. ὙΠεβθῈ δάνετι- 
ΒΔΤΊΘ5 ὕγῈΓῈ ποί 7 5 (τ ϑ[Δη5 οἵ {Π6 
ΟΓΟΊΠΑΤΥ ἰγρ6, τα ἢ 655 γεγα {ΠῈΥ {πῸ 
δας Ποτιβεα ἀρϑηΐβ οὔ Π6 οτ]ρΊη 4] ΑΡοβί]εϑ: 
ἴπεγ γεσα [Π6 ϑατὴβ Ὀϊροίεα ἀπά πποοτη- 
ῬΙΟΙΏ5Ιηρ' ραγ 585 οἵ {π6 ΟἸΓΟυ ΤΠ ΟΙΒΊΟΉ, 
οὗ ψῇοπὶ ψγὰ τεαᾷ δ 8ῃ δι] εῦ ροτοά 

[9 

(Αοὶβ χί. 2, 3) ἰμαΐ {πὸὺ σοπίεηαςεα ψι ἢ 
Ῥείεθσυ, “"αγίγο, 7 ἤοιε τυρρήεσί 1721 10. 791671 
44γ1γ ε1εγριεῖσεαῖ, αγι1 “16 ἐ ἐαΐ το Ζλέ7»." 
Απᾶ νὰβ ἴπεῖὲ ποῖ σϑιιδα [ῸΥ 5, Ῥδὰ] ἴο 
ἴξδυ {παᾶΐ {π6586. Ὀ.ΘΥ ΘΠ 6 Π1165 ὑνου]α 510 
ὋΡ 5 ἴῃ Ἐοχηα ἃπΠα {τΥ ἴο {πιιβίγαΐϊθ 
ὯΙ Ιου ἴῃ {π6 ήεβί, δ5 ἴπδὺ [δά 
ΔΙτεδαγ ἴη {π6 ἘαϑερΡ ΤὨΙ5 ἴδαυ νου] ὈῈ 
τηοϑβί παίισα!!ν βυρρεβίβα Ὀγ ἴπ6 ΑΡοϑβεθ᾽ 5 
ΨΕΙΥ ταοθηΐ δχραιίθπμοθ δ (ουηΐῃ. 
ὙὝΠΕΥα 6 Παᾶ ψοῇ 4 Ὠαγά ν]ἱοίουυ ΤΥ ΕΥ 
[πο56 ““ ονεσρτθαΐ ΑΡροβί!εβ (2 Οὐου. χι. 
δ; ΧΙ. 11) ΨἵΟ ψγεῦα ποίμιηρ 6586. {Π88 
“γαΐδε 4120Ἄἤἴες, αἰδεείζγεζ τυογάεγς, ἐγ α715- 
7ογηεΐγιο ἐλεγιδοίνες γιίο (ἐλε) “12οοήδες οὗ 
Οὐγῖσέ᾽" (2 (οΥ. χὶ. 13): [Π6]Γ 5]δῃάε β 
μδ4 τεδοηθα [π6 δα οἵ [ῃ8 ΤηΔΗΥ͂ 
{πουβαπάθ οὗ 7εβὴ ὈΕΙΙΘν ΕΒ ἴῃ [6Πι- 
58 |6γὰ : [Π6Ὺ ταϊρηϊ Ἔν θῇ Τα158 ἃ ΡυθἼ 168 
ἀραϊηϑί ΠΙπῚ ἴῃ {π6 τηϊπα5 οὗ {πΠ6 {πι6 
ΑΡοϑβί!ες, δηᾷ οἵ [πη65 δηα {π8 εἰ δῖ5 οἵ 
τῃ6 Ομυτοῃ. ἨΔ5 ρείβομδὶ ργθβθηο6 δηὰ 
τεροτὲ οἵ ψμαὶ “Οσοά ἡαα τυγομράξ 
αηιο,ο {56 (ὐφηζίίος ὧν ἀϊξ γιϊγι257.)},᾽" 
ΒΙΡΡουίεα ὈΥ (Π6 ἰδβϑηοηυ οἵ [Π6 
[λ1 1] Ὀτείθτει ῆο δοσοιαρδηϊθα Ὠϊτη, 
8Δη4 ὈΥ {πε βυθβίαπεα] ργοοῦ ἢ ΤΠΘΥ͂ 
ΟΔΙτεα τ ἢ {Πθ πὶ οὗ {Π6 ροοάψ} οἵ 
1πῃ6 (ἀαμῖ!]α Ομυσομεβ ἰονναυᾶβ [Π86 ῬΟΟΥΓ 
Θαιηΐβ δ Γϑταβαίθιη, σνοι]α τοῖον [ἢ 8 
ππ͵]πβέ βυβρίοιοηβ οἵ Τενϑὴ σοηνεσίβ 
Δ5ΒΘΙΩ 164 ΠΤῸΠῚ 811} ραγὶβ ἴοσ (πΠ6 [δαϑβί αἱ 
Το βα]θτη, δμα ψ]η ἔταϑῃ σοππάθηςα διά 
ΒΥΤΩΡΑΙΠΥ ἴὺγ (π6 Αροβίϊβ ΒΙπη56] ἴῃ 
ΘΠ ΘΓ ηρ ΠΡΟΩ Π5. ΠΕ 5ΡΠΕΙΕ οἵἁ Π115- 
ΒΙΟΠΑΙΥ ΜΟΙ ἴῃ Ῥεβίθσσῃ ἔλπισορθ. [ 
ΒΟ ψψεῖῈ ἴῃ6 ΑΡοβί]ε᾽β πιοίϊνεβ [ῸΓ 
πηάοτγίακιηρ [Π6 Ῥοηΐοι8 ἸΟΌΓΠΕΥ ἴο 
Τεγαβα θη, τ οαη Πατάϊγ θ6 ἀοιθίθα {παῖ 
1η15 ἘΡίβι]6, νυτθη δὲ ἴπ6 βϑαᾶπῖθ {{Π16, 
ψγὰ5 ἄπο, ἴῃ ρῬατί δἱ ᾿βαϑί, ἴο {ῃ6 5416 
ἄεβιτθ ἴο τϑρϑὶ {πΠ6 [8156 δοοιιβαίίοηβ. οὗ 
Τυάαϊζίηρ ορροπεηῃΐβ, ἴο σομοηταΐα {Π6 
ΒΟΟΩΜΗ] οἵ 7ενίϑῃ (τ β ΙΔ 5 ἢ ΒΘ ΠΘΓ,ΑΙ, 
Δα ἴο ῥτοιηοία ἴῃ Βοηβ δπὰ εἶϑβο- 
ὙὙΠΕΙΘ ἃ Οἴοβεσ ἀποῦ Ὀείνεεη [6 15} 
854 (ἀεπ!]ς ῬΕ] Ια νεῖ5. 

(4.) Βαΐ ψπθη γα Θδχϑηηϊης {Π6 τροοτά 
οἵ 8:1. Ῥαυϊ 5 Π|6 αὖ {π|5. ροτῖοά, νγα μπᾶ 
μαϊ 5. πιοϑὲ ἀδηρετοιβ ἀηπἀ αθδαὶν 
ΘΠΘπη65 νγοσα ποῖ Γ ον ]5ἢ (ΠΤ. 85, ΠΟΥ 
Ἔνθη Τπάαϊζίηρ ἰδαομοτβ, θαΐ φγιδοίζου17,᾽ 
7ετυς. 

Τη ἴῃς ἰθυτῦ]6 σαίαϊορτια οὗἩ βυβοιπρϑ 
ΥΓΘη ἃ ἴεν τποπίῃ5. Ὀεΐοτα ἢ15 ΕΡιϑ[16 

Β2 
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ἴο {π6 Ἀομδηβ, π6 (6115 οἵ ρει15 ὅν Ζὲς 
οτυγι φ01471{7}7)1671, ἃ 5. Ὑ76}1 ἃ5 ὈὉγῪ Ἡθδίμθῃ 
8.η4 [4156 Ὀγθίῆσεῃ ; Π6 [6115 αἰδο πον οὗ 
26 γοτυς ἤνε {65 π6 δαᾶά τερεινοά 
ΤΟΥ δΕΠΠΡῈ5. ξανθ ΟΠὲ (2 (οἱ ΧΙ): 
1 νὰ τὴ ἰο δ5ι:, {λικε 5. παιταῖϊνα ΜῈ 
ππά {Π6 Αροβίία ἴῇΏ ἘΡΡἤδϑιιβ ϑραυηρ ΠΟ 
εἤογί, ϑῃσγιηκιηρ ΟΠ] ΠῸ ἀδηραῦ, 1ἢ 
ῬΙΘΔΟΠΙηρ ἴο ἀϊς ὀγείλγεῦε Ὡερο7 (716 10 
26 αλλ δρὰ “ρεγϑυδάϊηρ ἴπ6 {π|ὴρ5 
ΠΟΠΟΟΤηΙηρ {πΠ6 Κιηράοπαη οἵ ἀἋοά.᾽ 
Ττῖνεὴ δε ἰἤγεθ τηοηῖῃ5 Ομ [Π6 
ΒΥΠαρΌρια 1 ΜΏΪΟΠ, ἃ5 ΠΥ. ῬΑτταΥ 1η- 
ΘΈΠΙΟΙΒΙΥ σοη͵ οί Γ65, βοῖηθ οἵ ἴπΠο56 ἤνθ 
ΒΟΟΙΓρΡΊηρ5. Πα ῬαΘη Ῥδ ΘΠ Υ δπαπταϑά, 
ἢ 5111} σοπεπιθα ὈΥ (Π6 5ρᾶοβ οἵ ἴνο 
γε ΔΥ5 ρτθαοῃϊηρ δοίζ {0 7εῖυς αϑια] σγεεᾷς 
1ῃ6 ψοτά οἵ {π6 Τιογα [6515 (Αοῖς χῖχ. 
8--το). 

Αραϊη, ψΠΠὴ 4 ἴεν ψεα κα δίζευ 
ΤΠ ΠηρΡ ἴο {π6 Ἐοιηδηβ, μ6 το πη 5 [Π6 
ἘΡἢδϑιίδῃ εἰάειβ αἱ Μιϊδίῃ5. οἵ ἰβπηρία- 
ἜἸΟΠ5 ΏΙΟΠ, 85 που Κπθν, πα Ὀδίδ! θη 
Ἠϊπὶ ““ὁγ {164 Ζγέγιρ' 12: τυαῖέ ο7 ἐλε 7ότυς5." 
Ιῃ 76 5816 πη [561 (ῃΠ6 ““Φογαάς ἀγα 
αἸἼ]εζίολς" ΜΏΙΟΠ ἀνναϊῖθα Πΐπι (ΧΧ. 23) 
ΟΔΠΠ6, 845 δά εξ ἰογθβθθῃ, ποΐ {το ΠῚ 
Τυααϊσίηρ ΟΠ βίη πὰς ποτα ἔδηδί!ο 
“ἐ Ἴρυς τυλίελ τυόγὲ οΥ «Α5ς1α" (ΧΧΙ. 11, 27). 

10 15 ευὐιάθηΐς {παΐ ἀἸ55 θη 5:90 η 5. ὙΠ ΠΙΠ 
{πὸ Ομυτοῆαθ Ὀείνεθη [615 δηά 
(ἀθηῖ ες ΟΠ ιβθδηβ γεσα θαΐ ἃ ἰδϊηΐ τα- 
Πεοῦοη οἵ ἰῃ6 ὈΠΙΕΙ δΔη4 πποδαϑιηνσ 
ΘΠΠΉΠΥ νι νΙοἢ 5... Ῥδα] νγὰ5 Ρρυϊϑιιθά 
Ὀγ [ῃ6 ἀπθε]θνίηρ [ον : δπα {πὰ5 1ἴ 15 
ἴῃ [Π6 στϑαΐ σοηῆϊοὶ Ὀβίναθηῃ “ Ζλε έτος 
γερο" ἀα [Π6 (οβρ6ὶ οἵ (μτιβί, παῖ 
ψ6 ἢΠηά [6 ἔτι οᾶιιθα δΔη4 ρύγροβα οἵ 
{παΐ στεαῖ ἀοοίτηαὶ ἰγθαίϊβα. (1. 18---χ].), 
ὙΠΙΟΠ ἔουμηβ {π6 τηδῖη ϑβυδ]εοί οἵ {Π6 
ἘΡΙ5β616, γε] ἀθβοσι ρθε ὈΥ Βδιγ ἃ5 “πε 
τοίου οἵ [{πάδ]58πὶ δηα δίῃ βτὴ 
ἴο Θδοῇ οἴμοῦ, δηα οἵ Ῥοίῃ ἰὸ ( τιβί- 
ΙΔ 1 γ." 
1 τθη γα τοπηθιη ῈΥΓ ἴΠ6 αἸβΕ] ποίοι 

[ουτηουϊγ ποίιοεα Ὀαίνθθη {Π6 οααςρίολι 
οἵ ψυηρ, ἀπ {Π6 τηδίη 2ηγφοσο οἵ τΠ6 
ΕΡΙΒ116, 1ῃΠ6 [ΟΥΠΊΘΓ ΤΥ Ὀδ6 τοίοσγθα 
ἴο {ῃ6 ῥείβομαὶ οἰτουτηβίδμοθβ οἵ [ῃ6 
ΑΡοϑβί!β, δᾶ Πὶ5 τοϊδίίοη ἰο {π6 (τβί- 
18} 5 (ΟΠ δὲ Ἐοπη; ΜγΠ16 Ιῃ 
1ῃ6. ἸΙοοὰ] οἰγουμηβίδμοαθ 8η4 5Ρ6014] 
το πάθῃοιθς οἵ {παΐ σοτ ΠΥ γῈ ΤΠΔΥ͂ 
ἀἰβοονεῦ Ὀοτῃ {πῸ6 οεαςσῖοῦ λα φηγῴοσε οὗ 
:οογίϑιη Βα ΡοσγἸηδίθ ρου οη5 οἵ [Π6 Ἰδθίζου 

ΙΝΤΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

(1. τ--τό, χΊ!.----χν 3) αὶ 45 {Π6 γηαῖ) 2247 
206 977 ἐλε τυλοίσ ᾿ῤίξέ( να σὰτὶ ΔΟΚΠΟΥ͂Ν 
Ιεάσε ποίμιηρ [655 σοιηρυθηθηβῖνα [Π81 
της ἀεϑιῖτα οὔτηθ Αροβίϊ!β, δ 8 πῃηουηθηΐοιι: 
ΟΥ515 ἴῃ ἢ]5. οὐηι ΠΠ{π5 ΟΥΚ δἀπα 1π [πε 
Ὠἰδίουυ οἵ {πθ ψῃοὶ]ς Οματοῃ οὗ ΟΠτιδὲ 
ἴο 56ῖ ουτἢ ἃ [1] ἀπα ϑγϑίεσηδίο βίαΐθ 
τηδηΐ οἵὁἩ ῃοβε Πιηαδτηθηΐαὶ ὈΥΙΠΟΙΡ]65 Ο 
της (ῴφοβρεὶ, ννῃιο ἢ τθηεγ ἰὲ [Π6 ΟΠ6 ἔπ 
ΤΟΙ ΡΊΟΙ ΤΟΥ 411 [ῃ6 πδίοῃβ οὗ {π6 βασίῃ 
8.54 τηδεΐ Ἔβϑρθοῖα!ν ἴοϑὲ ἀξαραϑβί νηί: 
οἵ πυαπηδῃ παίαγα, ΠΟ {πάαϊδτη σους 
ποί 5δἰϑίγ, στρ εοι 5655 ἴῃ ἴΠ6 βισῃξ ὁ 
(οα, «πα ἀεἸϊνεσαῆοα ποτ [Π6 ῬΟΥνΕ 
οἵ 51η δῃηά ἀἄβαίῃ. 

ΤΏ σΠδρίεθυβ 1Χ.----χὶ. γα ἤανα ΠΟ ΤΠΘΙ 
ΒΙΒίου οὶ ΔΡΡΘΠΑΙΧ ΟΥ σοτο τ, Ὀαΐ δὶ 
Ἰῃ ΘΏΒΕΙΥ δαγπαϑί δηα ργδοίοα] ΔρΡΡ]Ιοα 
ποη οὗ {π6 ῬΓΠΟΙΡΙῈ5. Ργαν  ουιϑγ (15 
Οὐ5564 ἴο (Π6 ξτϑαΐ τε]θίοιιβ αἰ που ΠΥ ὁ 
[Π6 ἄτης, {πΠ6 το]θοίοη οὗ [π6 (σοβρβεὶ Ὁ: 
τῆς τη855 οὗ 1ῃ6 75: πδίιοη, πα [ἢ 
δοςερίδησα οὗ [πΠ6 (σε μ 1165 1 {Π6ΙΓ ΡΪδοι 
85 ἴῃ6 σποόβεῃ ρεξορὶβ οἵ αοά. 

δ ὃ. ἹΝΤΕΟΘΕΙΤΥῪ ΟΕ ΤΗΕΒΕ ΕΡΙΒΤΙΕ. 

Τὐμάεγ (μ15 μεαά να μαγε ἴο φῇ 
5:46 ἔὸ σἀπθϑομ5. ΨΨΏΙΟΙΠ ἀδρεπα 1 
Ῥᾶῖΐ οὐ [π6 βϑᾶπι6ὲ δνιάεησε : [5 ἰἢῆις 
ΔἀΟΧΟΙΟΡΎ (χν!. 25--27) βεπυηθ ἢ [᾿ς 
ΟΠαρίθιβ χν. 8η64 χνὶ. Ὀεϊοηρ ΨΠΟΙΥ 
ΟΥ̓ ἸΏ ῥᾶτΐ, ΟΥ̓ ποΐ δὲ 811} ἰο {Π15 ΕἸ Ρ:5116 Ὁ 

ἼΤΏὴ6 οΥ̓ΡΙΏ ἃηα ῃδίυθσα οἵ τἋἢ686 
ααδϑίιομβ Μ}01 6. Ῥεϑὲ Ἐχρ]διηθά, 1 τνς 
Ῥερίῃ ἢ [6 ἰαϑιμη ον οὗ [Π6 Θδυ]ν 
[τ Π 6 Υ5. 

Ι. ΤΕΒΤΌΙΙΙΑΝ, ΤΙ ΩΡ Α.Ὁ. 2Ο7--21Ὸ 
δραϊηδί Μδγοιοη᾿β “ δ μΖλερες," οὐ ΟΟῊ 
{τα ιοομβ. Ὀεΐνγεεη ἐπε ΟἹά «πᾶ Νεἕν 
Ταβίαμπηθηΐβ, βᾶγ5 (σάν. ἤ7αγε. ν. τ3) 
“ὙΥ̓Βδἱ στεαὶ ρὰρϑ Μδζοίοῃ πιδᾶβ Ἔβρεοὶ 
ΑΙ ἴῃ {ῃ15 ἘΡΙβΕ]6 (ἴ1ο π6 Ἐοχηδη8) Ὁ 
ΕΧΡΟΠρΡΊηρΡ Παΐανεσ πα μοι], ψ}1}} ῬῈ 
ΟἸθαῦ ἴτοσ {πΠ6 πηπλαΠ]αἰεα ἰθχί οἵ οἱ] 
ΟΥ̓ ΟΟΡΥ. ΞΟΠΊΒ Ῥαβϑᾶρεβ ΠΟΥΤΘΨΘΥ 
ὙΠΙΟΝ Οὐρηΐς δοοοτσάϊηρ ἴο [5 ΡΙδη ἴς 
μαννα Ῥδθθὴ δχραηρεα, μα ογνε]οοκεά 
Δα ἢ 15 ΘΠΟΙΡΉ [ῸΓ ΠῊΥ ῬΌΓΡΟΒ6 ἴς 
δοσδρί {Ππ6586 85 ἰπϑίδῃοαβ οἵ ἢ15 ΠΕΡῚΙ 
ϑεηςοα δηά ὈΠΠη6Π655." 

Ιῃ 15 ϑυρβεαιθηΐ αὐριατηθηξ ΤῈΓ 
{118 φαοίθ5 ἢῸ ραβϑαρα ἴτοτὴ οπαρίους 
χν.-τχνὶ., 8Δη4 ΤΕΙΕΙΒ ἴο ΧΙν. 10--1 2. 8: 
Ῥεϊηρ δὲ {π86 οἷοβα οἵ ἴπῈὸ Ἐριβι]8 (“1 



ἹΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

οἰαυβαᾶ,)): Ῥὰαΐ 85 ἢ6 τ1ι56885 ΟἿΪΥ 500} 
Ῥᾶβθαρὲβ 85 Μαζοίοῃ πᾷ τεία θά, [15 
ΟἿΪΥ ἰεη45 ἴο ῥζονα {παῖ {Π6 1αϑὺ οπαρίβυβ 
ὙΘΙΘ νγα τ] ηρ, ποΐ ἴῃ ΠΙ5 ΟΥ̓ ΠΟΡΥ, Ὀπί 
1η Μδζοιοῃ 8. 

Τῃ {π6 ἰτδαίῖθα οὐ Βαδρίϊϑηῃ, οἢ. ΧυΊ]., 
Το ]Π]Π]αη ταίειβ ἴοὸ {π6 “Αοί5 οἵ Ῥδμ] 
Δῃα ΤΠΘοΙα᾽ : πον ἴῃ {παΐ Ποίίοη {Π6Γα 
ἰἴ5. πεσαθηΐ πηθηίοη οὗ 8 οοτίαϊη Τὰγ- 
ῬΒδθηα, 0 {ΠΟῸΡῚ Πντηρ αἱ ΑΠΈΠΊ ΘΟ 1ῃ 
ϑγτία 15 Ἔν ἀθητν σοππαοξβα ἢ Ἀ ΟΠΊΕ, 
Ῥεϊηρ σα]164 (Π6 Κιμδννοσῆδῃ οὗ ((ξββϑᾶγ. 
ΤΠΕΙα οδη Ὀ6 Π|{Ππ6 ἀουθὲ ἐπαΐ {Π15 πδπης 
ΤΥΥΡμαθηα ἢ85 ὈΘΘη ἴακεῃ, {κα ΟἴΠΕΓ 
ΠΔΠ165 1ἴΠ {Π6 βαπηδ ΜΟΥ, ΟΠ ΘΒΙΡΠΟΓΙΒ, 
Τ.επλ45, δηα Ἡ τη ορ Π 65, [το ΠῚ 51. Ῥδι}}5 
ἘΡΙ51165. Ἡδποθ 1ἴ [Ό]]ονγ5. (Πα Ἀοηι. 
χυὶ. νὰ Κηονη, 1 ποί ἴο Τεγί δ ῃ 
ΠΙτηβα]ῦ, δ ἰθαθί ἴο δῇ ΘΎΕΙ ὙΓΠΈΕΓ 
γγΠοτ 6 ααυοία5. 

Τὸ πηαϑὲ πονανεῦ 6 δαμπη 64 [Πδἰ 1η 
Τεγία Πα 5 ΟἾΠΘΙ ψΟΥΚ5. ΠῸ ΟἸθδΥ τα- 
ἴεσεηοα ἴο ἴμπεθβαε οπαρίειβ πὰ5 Ὀξθῃ 
ἰουπα, {ΠΟῸΡἢ 411 {Π6 ΟἾΠΘΙ ΟΠμαρίθυβ ἃγα 
ἐτεααθηῇ]ν ααοίαά. 
ΤῊ σα886 15 {Π6 58Π1|6 ψ Π Π ΓΒΕ Ν ῦϑ 

8Δη 4 ΟὙΡΕΙΑΝ, οχοαρί ἐπαΐ ΟΥρυδῃ [8115 
4150 ἴο φιοίβ τοσὰ ΒΕ οτη. ἱν. 

Βυΐ {Π15 ὐριπηθηΐ ἴτῸΠ] 51:16 η0 6 15 
ὙΟΙΓΏ]655, 85 ΠΊΔΥ ὈῈ ΘΑΒΠΥ 5ΠΟΝΏ [ΤῸΠῚ 
1ῃ6 Ῥᾶ18116] σαβε οὗ 1 (ου. χυὶ. 

Ογρίδῃ αποίεβ ΠΌΠῚ ἜΥΕΙΥ ΟΥΠΕΓ 
ΠΟΠδρίου, ἀθουῦ ΤΟΙ {1Π165 ἴῃ 8]] ; [ΧΈ Πδοι15 
Παοίεβ νεῖ οἴμεῦ ομαρίεσ δχοερί 
χῖν., δροιΐ ϑβενθηίγιϑαυεη {πῆ65 [ἢ 
811: γεῖ πε ΠΕΥΓ ΙτΤΘΠροιι5. ΠΟΥ ΟΥ̓ΡΓΔῊ 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἴο πᾶνθ δνεῦ αιοίβα τ (ΟΥ̓. ΧΥΪ. 
Τεγία] 14 η, ἴῃ Ὧ15 ΟΥΚ ἀραϊηϑδὶ ΜδΊοΊοη, 
αποίθ5 ΘΥΕΥΥ ΟἴΠΘΙ ΤΠαρίεσ οὗ τ Ἃου,, 
120 {ΠΠ|65 1ὴ Δἃ]], γεῖ ΠΕΥΟΥ ταίευβ ἴο οἢ. 
ΧΥΪ. : [ἢ Π15 ΟἾΠΕΙ νου Κ5 ἴΠ6͵Ὸ ΔΙΘ ΤΏΟΥΘ 
πῃ 3200 αιοίδίοηβ ἔτοιη (με ἘΡΙβ[16, 
ΠΟ] ΠἀἸΠρ᾽ Ἔν ΕΥΥ σΠδρίευ Ἔχοδρί Χυ]., ἔΓΌΤα 
ΜΏΙΟΠ [Π6ΥΘ 15 ῬΟΒΒΙΌΙΥ ομθ ααοίδίοη, 
1πουρἢ γα πᾶνε [8164 ἴο νειν ΤΊΒΟΠ η- 
ἀοτῖβ τείεσεησα "Ὁ Ῥι οἰ, 14. 

ὙΈΏδη {πογείοσα Τλιοῃΐ σοποϊπδϑ [ΓΌΤα 
115 5|]θηοθ {πὲ 1 15 20 τῃαῖ 
'Γευία]]Παη, Ουρτίδῃ, αηα [τϑῆϑθοιι5 μα ΠΟ 
Κηομ]εάρα' οἵ οι. χν., Χν]., 7 ΠΊΔΥ 
ΥΘΡΙΥ, 10 15 δα Ά}}ν 2οτολδίε ἀθα πΘΙΠΘΥ 
ΤΟΙ͂Ο ΠΟΥ 1655 2γοδαδίο, ἃ5 ἴᾺΥ ἃ5 [}15 
56 ΠΟΘ. 15 ΠΟΠΟΘΙΠΘΩ͂, ἰ(Παὲ [ῃ6 ϑ581ὴ6 
[αϊμειβ δά πο Κπον]εᾶρε οὗ 1 (ου. χυὶ. 
Α τροῦα 2γοδαῤίο Ἔχραμαίίοη 15 {πδΐ 
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Ἰτϑηδθιιθ Δ Πα ΟΥΡΙΔΏ, τἰβ]ηρ ΟἸΪ 500 ἢ 
Ῥᾶββαραθ 85 βι1{64 {ΠΕ6ῚΓ ΟΥ̓ ἰτητηεαϊαΐα 
Ῥύγροβθ, {κ6 Τογί]] απ 1 Πἰ5. ἰγθαίῖςα 
ἀραϊηϑί Μδτγοίοῃ, ἔα πα πὸ οσοδβίοη ἰο 
ΤΕΥ ἴο Ἀπ. χν., χυὶ. [Ι͂ὴ ἴδεϊ {ῃδθα 
ΟΒαρίευβ, πκ6 αὶ (ΟΥ̓. χν]., 416 ἴῃ ρχϑαΐ 
ΤηΘΑΒΌΓΘ τη8 46 ὋΡ οὗ ΡῬβύβομδὶ τηδίζευς 
Ἰη ΘΥθϑίηρ ΟΠΙΘΗ͂Υ ἴο {πΠ6 Αροβίῖε δπά 
ἢ]5 ἱπηπηβα!αία ΠΟΥ 5ροπάθηΐβ αἱ ΚΒ ΟΠΊΟ, 

ΟἸΈΜΕΝΤ ΟΕ ΑΙΕΧΑΝΡΘΕΙΑ Πποίεϑ 
ῬαββᾶρῈ5 ἤῸΠ2 Ὀοΐῃ οΠαρίθιβ ΠΕ ΙΘΠΕ]γ, 
ΔΠ4 ἀ6βου 65 {Π6Πὶ ἃ5 Ὀβ]οηρίηρ ἴο ἐπα 
ΒΡΙ5116 ἰο {π6 Ἀουηδηβ, ψιπουὲ [Πς 1δαϑὲ 
ΔΡΡαύθηΐ σοῃβοιοιι5η655. ἐπαΐ [15 σου] 
ΡΟΒΒΙΡΙΥ 6 ἀοιρίεα. 

ΟΕΙΘΕΝ. Α τηοβί πηροτίαπε {Ποιρἢ 
ΤΩΌΟἢ αἸβραϊθα ἐΘβ ΠΟ ΩΥ ἰο {πΠ6 ρϑπιηε- 
Π655 οὗ {π685865 οἤαρίειβ 15 ἰοιπα ἴῃ 
Οτρο μ᾽ 5 (ὐοτηΠἸΘὨΪΑΙΎ ΠΡΟ ἴπΠ6 ἘΡΙ 516 
(( Ορεζα,᾽ ἴοτη. υἱῖ. Ρ. 453, 1οπητηδίζβοῃ : 
ἴοτη. ἴν. Ρ. 687, δά. Βεη.). Αἴἴεσ χυοίίπηρ 
[πΠ6 ἸΟΧΟΪΟΡΎ (Χν]. 25--27) ἴῃ [15 τιϑιια] 
Ρίαςβ δὲ [ὴ6. δά οὗ [ῃ6ς Ἐρίβι]6, Οτίρθη 
Ῥτοςαβάβ : 

“ Μαζοίοῃθ, ψὴο ἰδιηρεῖθά ἢ {π6 
ὙΠ ΠΠηΡ5Β οἵ (Ξ Ἐνδηροθία πᾶ 
ΑΡοϑβίεβ, βῃίγοὶν ἴοοῖκ αὐναὺ {Π15 Ῥατὰ- 
δΊΔΡῊ ; ἀπά ποῖ {15 οἡἱγ, Ὀπέ 4150 ἔγοϊη 
ἰμαΐ Ῥίαοβ ψΏοσα 1 15 νυτθη, ἤἤλαξτο- 
ὍΦ67. 15 γοῇ 97) }αἹλ ἐς σἵγι (χῖν. 23), τὶρᾷς 
ΟὨ ἴο {Πε6 επά, 6 ουἱξ 811 αυνᾶὺ (επποίᾳ 
ἄϊββεοι). Βα ἢ οἴπεὶ σΟρΊα5, {παῖ 15, 
ἴῃ ἴπο58 ψῃο πᾶνε ποΐ Ῥθθη οοτταρίθα 
Ῥγ Μαζοίοῃ, νγα Ππά [Π15 νθΥΥ ῬΑΥΆΡΎ Ρἢ 
ΑἸ δ υ μ Εν ρ]ασθα. ἘῸΓΙ ἴῃ βοὴ τηδηι- 
5ΒουΡ 5 δίτου [ῃ6 ραβϑαρα ἀῦονε γτῃθη!οη 66, 
ΤΠ λαΐδοουο ᾿ς γοΐ οὐ γαϊΐζ ἐς σἵγι, [ῃθτα 
[Ο]]Ονγ5. 1 ᾿τητηθαϊαίβ σοπΠΘχΊο (β δ! πι 
ΟΟΠΘΥΘῊ5), Διο τιι10 ἀϊγι ἐλαΐ ἐς οὗ 
2οτοεγ το οἠαῤἼίδλ γοιε. Ὀπΐ ΟἾΠΘΙ τηδηι- 
Βουρίβ πᾶν 1 δ ἴΠ86 εῃά, 85 1 15. ΠΟῪ 
ῬΙαςεα," 

ΤῊΙ5 Ραβϑαρα Ποτη ΟΥρΡΕη οα5. ποί 
ῬΙΌΥΘ, 8ἃ5 5016 ἢᾶνε [ἴηξεισγεά, {παΐ 
Μδγοίοη τεραγάθαά {Π6 ΤΟΧΟΙΟΡῪ ἰπ 
ῬΑΥΓΓΟΌΪΑΥ ἃ5 ΒΡΌΓΙΟΙΙ5, ΠΟΥ {παὲ ἢδ 8ρ- 
ῬΕα]ὶεα ἴο δδυ]ῈΓ ΜΘ. 45. οχημηρ 1ἴ, 
ΠΟΥ͂ (παι ΟἸραη ἰοαπα 1{ ογηΖΖγεα τὰ ΔΏΥ͂ 
οἴου Μ55. Ῥεϑιάθβ. ἰποϑα ψοἢ Παά 
Ῥδβη πλυ Π]αϊθα Ὀγ Μδτζοῖοη. 

1 ἄοε5. ρύονε (Πα Οτρεη Κπὸν οὗ 
ΟΟΡΙ65 οσοτμαρίεα ὈΥῪ Μαγοίοη, ψὑΠΙΟἢ 
οἸϊ 64 411 ἴτε {Π6 Ἰαϑί νεῦβε οἵ Ἄς. χὶν. 

1 ΠΏΡΙ165 (μαΐ, ας 747, ας Ογίρεγι ζγιδτῳ, 
(Ιλιομΐ, Ρ. 39) πὸ οὐλογ"Μ55, ολιοα τῃ 6 
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Ποχοΐορυ, Ῥαξ βοπα ρἰασβά 1Ὁ Ῥεΐνθθη 
Χὶν. 8ΔΠ4 χν. 

ΤΠι5 γα μανα ονϊάεηςε οὗ ἃ 4}72067.»]Ὲν 
97 2οείζίολ Ὀείοτε ΟΥροπ 5 {πηθ, δηά 
Τοραγάθα ὈΥ ΠΙΠΔ ἃ5 ἱπάθρεπάθηΐ οἵ 
Μδτγοῖοπβ τα Π]αϊθα ΟΟΡΙ65.. Βυΐ ψα 
μᾶνε πῸ δνιάεηος οἵ οηριροῖολ Ὀδίοτα 
Μαχοίομ, ῆο νγγὰβ δί ουηβ ρτοραβδίηρ 
115 νιν αρουξδ Α.Ρ. 138-140. Ηξ 
2γοδαῤίν ἀι511κεα 5.. Ῥδυ]}5. βἰδαίεηηθηῖβ 
σΟΠΟΘσηηρ {Π6 π56 οἵ [ηΠ6 ΟἹ Ταβίαμηθηϊΐ 
1ῃ χν. 4, 8, ἀπ 2οφοῖδέν τὴὰν πᾶν ἰουπα 
8 Εχἰ βίϊηρ σε) έν ο7 2οοτίζοι τὸ αἰοτά 
ἃ. Ῥτείεχί ἴου ἢ15 σηιΐδϑῖοη οἵ χν., ΧΥΊ. 

γε ΤΠΔΥ {αΠΠΕῚ οὔβετνα πᾶΐ ΠΘη 
Μδζοίοῃ 15 5814 ἴο πᾶνε εχρυηρεά δηά 
οὰδ ἀνγαν (( ἀρβίαμι, “ ἀἸββεοιμτ)}) [Π68 
ὕνο ομαρίειβ δπά 6 Τ)οχοίορυ, τὰ 15 
ΟἸΘαυν πηρ]Π1εἀ ἐπαΐ {Π6586 ὑγαγα ρεηιηα 
Ροχγίίοπϑ οἵ 5.. Ῥαι]5 ἘΡΊ 516 ογείζεα 3177 
ὧν “ἥαγαοϑι. 

ὙΠαΐ {π|5 γα {πΠ6 Οριπῖοη οὗ Οτρεη 
ΒΠη561 ποῖ ΤΏΘΓΕΙΥ οἵ ΠῚ5 {Γδηϑίαΐου 
Ἐυῆπιβ, 15 δατη64 ἃηα ρῥτονεά ᾿Ὺ 
Τλιομὲ ΠΙμη561 (Ρ. 36): δἀπὰ ΟΥΡΘΠ 5 
Ἰυάρτηθηΐ τύ ΜῸ] 6 ρῥτείειτεα ἴο 
Τα 5. Ὀάβεῖθθθ σοπ]εοίαταε (δαορίεα 
ἥοπ Βα “ΑΙ Π5,. 07. 350) ἱπαὶ 
Μδγοῖίοη ΤΑΥ͂ μάνα οὔτε τῃ6 ἔνο 
ΟΠαρίειβ θθοδιιβα {Πα ψεγα ποί ψγθη 
ῬΥ 8:. Ῥδι, Ῥυΐ δαάξεά ὈΥ ἃ ἴὈΓΡῈΓ 
([μιομΐ, Ρ. 41). 

11. Ετοπὶ [Π6 ἰεβατηοην οἵ ἴΠ6 Θδυν 
ξαμεῖβ γῈ ρ855 ἴο {παΐ οἵ [πε εχ βίην 
Μϑ595. 

(α) ΟΠαρίεβ χν., Χχν]. ἀγα ποῖ οπηίθά 
ἴῃ ΔΠΥ Κπούῃ Μ5. 

(ὁ) πε Τοχοίορυ (χνὶ. 25--27) 15 
ὙΔΙΙΟΌΒΙΥ ΡΪαςεά, τερεαίβα, οὐ οτηϊ 66, 

(1) Τὰ 15 ρἰασβά δι (πε επὰ οἵ χυὶ., ἀπά 
ὁηϊγ τἄετεα, τὰ. δὶ, Β, Ὁ, Ὁ, Ἐς 1, Να]ρ., 
ϑγγίδο (ϑομδδαῦ), Μεηρῃ., Αβίῃ., δπα τΠ68 
Τιαῖιπ [ῖΠετθ. ὍΤΠῈ οὐτδῖνε ΜΒ. 66 «αἴεγ 
ἴῃς ἀμήν οἵ Ψ. 24 Ῥαΐβ τέλος, ἴο τηᾶτκ 
1Π6 6πα οἵ {[8ε ἘΡιβι]6, Ῥὰὶ τπεῃ δαάς 
ἴῃ6 Τθ͵οχοίορυ, πα μᾶ5 ἴῃ [Π6 τηϑΙρΊη 
(815. ποίθ : “1 {πΠ6 δποῖθπί σορὶθ5 {πα 
Πα οἵ [ῃ6 ἘρΙιβί]8 15 ἤϑῖβ (ἡ, 4. δέϊεσγ 
{πε Αροϑβίοι!!ς Ῥεπεαϊοίίοῃ, ψ. 24), Ὀαὶ {Π6 
τοδί (1, 4. ἰπεὸ ΤΘθΘΟΧΟΪΟΡΎ) 15 ἰουπά δἱ {Π6 
δα οἵ [πΠ6 τ41ἢ ομαρίεοσ." 

(2) 1 15 Ἰουπά αἱ (πΠ6 επά οὗ χίν., δπά 
ἴπθτθ ΟἾΪΥ, ἴθ 1, πιοϑὲ οὔτβῖνεβ, {Π6 
ατεεκ Ἰεοιοπδτῖθβ, συγ. (Ηδτο]θδη), ἀπά 
ατεεκ (οπηπιρηίαίοτβ, εχοαρί Οτίβεῃ. 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ, 

(3) Τὸ 15 ΤἸουηά ἴῃ Ῥοίῃ ρίδςαβ ἴπ Α, Ῥ, 
Τὴ} ΔΤΙΗΣ 

(4) Τὰ 15 οχὔηϊεα ἴῃ Ῥοίῃ Ρασεβ ἴῃ 
Ἐς, α; Ρυΐ ἴῃ Ἐ᾿ἃ ὈΙΔΠΚ 5ρ86ε 15 [εἴ τα [Π6 
ατδακ δίζεσ χν]. 24, Δη 4 [ῃ6 σοΙτεϑροπά- 
ἴῃ 5Ρ866 ἴῃ {Π6 Τ,δίη (Π) 15 οσσαρίεα ὈΥ 
1ῃ8 ΙΟΧΟΪΟΡΎΥ ; ΨΏ16 ἴῇΏ (ἃ 4 ὈΙδηκ 
5Ρ8466 15 Ἰαῖ 1η [Π6 ατεεῖκ, δπα οοπβο- 
ΠαΒηΠγ τη (Π6 πίη ΘΓ 1, ἴῃ, θεΐγθ θη 
ΧΙν. Δη4 χν. 

(2) Τῃ ΤηΔηΥ τηδηπβουρίς οὗ {πῸ Τα] π 
ΒΙΡ]6, Ἔβρθοῖδνγ οοάθχ Απμηϊδίϊπιιβ, ἀπά 
ἘΠ] 6515, Ὀοίῃ οἵ {π6 6(ἢ ςεπίατυ, ἔπ 6τα 
15. ἃ αἸνβϑίοη ᾿πΐο ββοίοῃβ (οδρι α]δ 10) 
ΤηΔΥΚαα ὈΥ ΠΌΠΊΡΕΙΒ ἴῃ {Π6 ἰδχί, ἀπᾶ ἃ 
Ῥτθῆχϑα ἴδ] οἵ οοπίβηίς ψ] ἢ σοττα- 
ΒΡΟΠΟ ΠΡ ΠΌΠΊΡΕΙΒ, ἱπ νΙ ἢ [ῃ6 5υδ]εοῖ 
οἵ Θδοῇ ββοίοῃ 15 Ὀσιεῆν ἀθβοσθεά. 

ΤῊΘ βοίῃ βεοῦοῃ ἴῃ {πΠ6 (οάθχ Απηΐα- 
ἘΠπ5 “ΟἹ [Π6 ΡΕΠ] οἵ ομβ Ψηὴ0 ρτίθνεβ 
Π15 Ὀγοίμεσ ὈΥ ἢ15 τηθαΐ," σοΙΤϑροπ 5 
ὙΠ χιν. 15-22: Βαΐ {πΠ6 ποχί δηά ἰαϑὲ 
βϑοίίοῃ, “Οἡ [{Π6 τηγξίειυ οὗ {π6 Τιοτά 
Κερί βεογεί Ῥείοσε Ηἰβ ραβϑίοῃ, Ραΐ δέου 
ΗΙ5 Ῥᾶβϑίοῃ τὲανεαὶθα,, δῆβεῖθ ἴο 
ΠΟΙΠΙΩΡ Εἶδα ἴῃ {Π6 Τα] πο οὗ {π6 
ἘΡΙ518 δχοθρί 1ῃ6 Ποχοίοργ. 1 [15 
1πδγθίοσα ἃ παΐασα! σομο βίο {παΐ {15 
ΠΔΡΙΓ]ΔΊΙΟη νγὰβ5 ἢγϑί δαδρίβα ἰο ἃ 1,δι ἢ 
Μ5. ἴῃ ψῇοἢ (Π6 ΤΟΧΟΙΟΡῪ νγὰβ ρἰδοβά 
πη] Θ δία ]ν ΔΕ χῖν. 23 δηα ΧΥ., ΧΥΪ. 
οτητ6 4, Οπ {Π656 σδρι τ] ΠΟ η5 566 Βρ. 
Ταρμίοοί, “ Τοῦτα] οἵ ῬΏΠΟΙΟΡΥ, 1871, 
Νο. ό, ΡΡ. 1:96--2ο3. 

(4) 1ῃ οπὲ ΜΆ. (6) 811 τηεπέοῃ οἵ 
ἘοΙΩΒ ἴῃ {πΠ6 ἘῬΙ 5.16 15 ννδῃίηρ. 

Ιῃ 1. 7 ἴου τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπη- 
τοῖς Θεοῦ, νγα πη 4 1η Ὁ, τοῖς οὖσιν ἐν ἀγάπῃ 
Θεοῦ, ἰῃ6 1,ΔΠη (6) σοΟΥΓΕΒρομα!ηρ, 

Τὴ 1, τῷ [ῃ6 ψογάβ τοῖς ἐν Ῥώμῃ 816 
ΟΥ̓ 64 τη (ἃ 8Π6 δ. 

Οπα οὐἴβίνα τηδηπβουρί (47) Πᾶ5 ἃ 
ΤΊΔΥΡΊΠ4] ποία ἰπαΐ ΒΟΠ]8 ΟΠ, ΔΡΡΑΙΘΠΙΥ͂ 
ΔῊ δηοιθηΐ σοιηηηδηΐδίοι, “μα Κα5 ΠῸ 

τηθ πο οὗ [Π6 ψγοτγάβ ἐν Ρώμῃ ΕἸΓΠΕΙ ἴῃ 
[86 1ηἰϑγρσείδεοῃ ΟΥ 1ῃ [Π6 ἰαχί," 

Ιῃ {15 δνιάθεποθ ““1Π6 ϑβίδίεπηθπί οἵ 
Οπρεπ ταϑρεοίηρ Μαζοῖοῦ (ςοπῆιτηδᾶ 
ὈγΥ {π6 :ποϊάδηΐαὶ Ἐχρσεβϑίοη οἵ Τεῖ- 
{{]Π16}}, 1πΠ6 αὔβεμπος οἵ σααυοίδίϊοης. ἴῃ 
ΒΕΨΘΙΆΙ ΘΑΙΥ ἔαίΠετβ, δπα {Π6 οδριίαϊα- 
ΤΟ (ΟΥ Πρ ]α 1005) οἵ {πῃ6 [1,δ{1Π 
ΒΙ1Ρ165," Βρ. Τλρμοοι ντιεβ, ἦα μαναὰ 
[Θ5ΠΠΠΠΟΠΥ νϑτίου5, Οππη]δίϊνα, ἀηα (45 1ἢ 
ΒΘΕΙῺ5 ἴο Π16) [ΓΠ6515{1016, ἴο ἴΠ6 εχϊβίβ πος 



ΙΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ. 
οἵ 5ῃουίεγ σορίθϑ οἵ {π6 ἘῬΊ 5116, σοηΐαϊη- 
Ἰῃρ' ΟὨΪΥ ΤΟυτίεξθη οΠαρίθυβ ψιἢ οὐ ἡ οὰΐ 
της ἀοχο]ορυ, ἰῃ ΘΑΙΎΥ {{πη65.᾿ 

““ΤῊς δάσο, ὈΥῚ ψΙΟὴ 1 βουρῃξς ἴο 
ΠΟΙΌΙη6. δηα οχρίαϊη [Π656 ἰδοΐβ, ᾿νᾶ5 
1{Π15; {παΐ 51, Ῥαὰ] αἱ ἃ ἰαίεύ ρεηοά οἵ 
Ὠϊς5 1πἴὸ το-ἰβδϑιθα [η6 ΕἸ 518 ἴῇ ἃ ϑΠουίευ 
ἔοτιη ψ] ἃ νον ἴο ρΘΏΘ͵ΓΑΙ ΟἸΤΟΙ] ΠΟ η, 
οὔ Πρ [ῃΠ6 ᾿αβὲ ἴνγο σμαρίθυβ, οὈ]οσὰ- 
τἰὴρ [Π6 τηθηΐοη οἵ. Ἀοηθ ἴῃ [ῃ6 ἢγ͵ϑβί 
Παρίου, δῃά δαάϊηρ [πΠ6 Ποχοίορυ, ΠΟ 
γγὰϑ 0 ρατΐ οἵ [ῃ6 οΟΥΡΊη41 ΕΡΙ5616 
(΄ Τουτηαὶ οἵ Ρἢ.᾽ 1871, Νο. 6, μι 203). 
᾿ς ΤΠ ΤΠΘΟΙΥ νγ5 50] οἰ ἴο ἃ [ΘΠ αν 
Ῥυΐ Καρη δηα β5βδομιηρ᾽ ΟΥ ΙΟΙ5ι. Ὀγ Ῥτο- 
ἔεϑϑου Ηοτί (΄] οὐγπα] οἵ ΡΗ.᾽ τ87ο, Νο. 5), 
δα ἀείδηαβα ἴῃ [Π6 [Ὁ] ον ηρ πα ῈΓ 
Ὀγ Βρ. Τιρπιίοοί. 

10 15 δἰπηοϑδί πβϑά]6βϑ ἰο 5 ἰῃαΐ {π6 
νίθννβ οἵ οί ψυε β. ἀγα δεῖ ἔοσίῃ ψΠ 
ΟΟΠΒΙΠΊΠηαία 511], πα {(Π6 [ἢγεα Ῥαρεῖβ 
416 οὗ ρτϑαΐ Δη4 ρειτηδπμαηΐ νϑ]16 ἴο Ἐν ΕΥΥ 
βίπαάεηϊξ οἵ {πΠ6 ἘΡΙ5[16. 

Ῥτοίδβθϑοσ Ηοσί {{165 ἴο ρίονε, θαΐ ἃ5 
γγῈ νϑηΐιγα ἴο {Π1ΠΚ πηϑισσαβϑίι]]ν, (Παΐὶ 
Μαζοίομ (45 ταρτεβεηίθα ὈῪ Οτρθη ἴῃ 
1Π6 ΟΥ̓ΡΊΠ4] τϑδάϊηρ οὗ ἢ15. σοιητηθη[) 
οἰ 66 ΟὨΪγ [Π6 Τ)ΟΧΟΙΟΡΎ, 8δη4 ποίΐ {Πα 
ἵἴνψο ΨγΠ016 οπαρίειβ : ἢ6 δἰίζδομθβ. 0 
δτιεαῖ πηρογίδῃοα ἴο {Π6 ΔΌῦβεηςε οὗ 4υο- 
ἰαῖ]οη5 ἴῇΏ Το] 184, [το ηθο5, δηά 
Ογρστίδῃ : δηα {Π1ΠΚ5 [παΐ [πΠ6 ΠΟΧΟΙΟΡΎ 
ΙΩΔΥ αν Ὀδθη ἰγδηϑίεγγαα ἔτοτη {Π6 δηά 
οἴ τε Εριβι!ια ἴο [ῃ6 ροβιίοῃ ψΏοἢ 1ἰ 
ΠΟΥ ΠοΙ45 ἴῃ βοῆβ ατοοκ Μ95., δἰζογ 
ΧΙν, 232, Ὀδοδιι56 σμαρίθιβ Χχν., ΧΥ. ὕΕΙΘ 
ποῦ τῆθοῇ τι564 τη [6 (μυγοῇ |6550η5, 
“ δΔηά γεῖ βοῖὴβ (πυσοῃ, ἴου ᾿ηϑίδηοςβ [μδΐ 
οὗ ΑἸθχδηάγια, ΤΥ Πᾶνα Ὀθθη ροἷδά ἴο 
ΤΈΒΟ 6 [Π6 ϑίγκιηρ ΠΟΧΟΙΟΡῪ δἱ ἴῃ6 επὰ 
ΤΟΥ σΟΠΡΥΘΡΑΙΟΠΔΙ τι586 ὈΥ Δαάϊηρ 1 ἴο 
5ΟΙὴ6 ΠΕΙΡΏΟΙΓΙΩΡ 6550}... .. ΘΟ 65 80- 
Οὐβίομηθα ἴο Πραὺ 1 ἴῃ [Πα σομπαχίοῃ 
1ῃ. [6 Ρ.Ό]1Ο ΙΘ550ῃ5 νγου]α Π4] τηθοῃδη]- 
ΟΔΙΪγ Ἰηἰγοάπος 1 ἰηίο (ῃ6 ἰδχὶ οἵ ϑί. 
Ῥδὰ] (ὦ, 4. δἴϊει: χῖν. 23)... Τῆδη ἴῃ ἐπα 
οΟυ 56 οὗ ἔτὴ6 1 μου] θ6 βεθῃ {παῖ 81. 
Ῥδὰ] νγὰ5 ποΐ {|κεὶγ ἴο ἢᾶνβ νυγτίεη {Π6 
ΤΟΟΧΟΪΟΡΎ ὑψοα ΟΥ̓ Υ [ἢ [Π6 5816 ΘρΡΙ5{16, 
δηα 1 νου] ὈῈ 5ίσιοϊς ουΐ ἴῃ ομς ρίδοβ 
ΟΥ̓ {π6 οἴπετ " (ρ. 72). 

ΤῊΙ5 δἰζθγηδίνα Πυροί 6515 15 τα]θοίεά 
ὈγΥ Βρ. Τηρμίίοοί 85 “ ἀδνοϊ αἰϊκε οἵ 
δνιάθποα δηἀ ργοθδθ]Πγ." Ηδξ τηδίη- 
[15 {παΐ [π6 σαρι]αίίοη οὗἩἨἁ 1ῃ6 σοάθχ 
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Ατηϊαΐπιι5 Πα 5 ΠΟ γος οἵ Ρεϊηρ ᾿ηἰεηαρά 
ΟΥ̓ ἸΘοίΟΠΑΥΥ τ.ι5886 (Ρ. 202), ἱπαΐ 1 νγὰϑ 
ΠΠΙΘα ΟΥΡΊΠΑΙΪΥ ΤῸΓ ἃ 5ῃοτγί ΘΟΡΥ͂ οὗ {Π6 
ΟΙΑ 1,Δἴη, γεῖ τηδϊπίαϊηβα 15 Ρτοιπά 85 
ἃ Πομητηοῃ τηοαδ οἔὗἉ αἰνάἸηρ [πΠ6 ἘΡΙ511ε, 
ἘΠῚ] 10 νγα5: δ ἰθηρίῃ. βιρθιβθάβα Ὀγ [Π 68 
Ῥτγαϑθηΐ αἰ ν:βιοὴ Ἰηΐο. βιχίθθη οΠαρίουβ 1ἢ 
{Π6 Ἰατίετ Πα] Γ οἵ ἴῃ6 τ2ῖἢ σβηΐατγ.᾽ 

ΒΡ. Τιρμίοοι ἀρῃο]άθ Πὶ5 {ΠΘΟΥΥ 
ΒΙΠΏΡΙΥ 85. “1Π6 τηοβϑὲ ρΥο 4 Ὁ]6 οχρὶδηδ- 
οη οὗ [Π6 ἔβοΐβ, ΠῚ] ἃ Ὀείίευ 15 βὰρ- 
δεβίεα " (Ρ.. 194): δῃά 1 15. σεγίβιηΥ 
1655 ἀπΠἤοα]ς το βιρροβα {παΐ δι, Ῥδὰ] 
ὨΙΠΊ5ΕΙΓ αἱ ἃ ἰδίεγ. ρετιοά οἵ ἢϊ5. ἴδ 
δααρίβα τῃς Ιεθ. 1η: ἃ βῃοτίθηθα [Ο Τὴ 
ἴο, ΚΘΠΘΙΑΙ ΟἸΓΟ]δίοη (Ρ.. 214), ἴμδη ἰο 
δοσερί Μ, Ἀβθηβη᾿β σοπηρ]οαϊθ ΤΠΘΟΥΥ 
οὗ ἴουγ οὐ ἔνα ΟΥΡΊ Δ] αὐ! Πο0η5 Δἀ ἀγεϑϑοά 
το αἀἰεγεηί (το 65, 4}} δὲ Ἰαϑί Ὀσγοιρῆης 
τορϑίμεῦ δῃηά οομῃροιπήθα [ἰπηΐο οἱΓ 
ΡῬτγεβϑεηὶ ἘΡΙβ:16, 

Βιυΐ ὄνεη {Π15 Πγροίμεϑιϑ. οἵ ἃ 5ῃουίευ 
ΤΘΟΘΏΒΙΟΙ. 5564 ὈΥ {π6’ ΑΡοβ[18 Ὠ]πΊ56], 
Ραΐ ἰοσίῃ δἱ ἢιδὲ Ὁγ ἈΠοκογί πα 51π608 
50 ΔΌ]γ δἀνοοδίεα θυ Βρ. ΓΙροοί, 5βεατη5 
ἴο ἴῆνοῖνα 5016 βετῖουϑ. ἀΠΠΠΟυ}{165. 

(1) ὙΠ6 οαριςα] δ !οη5 ἃΓ6 βαρ ροβαβά ἴο 
μανθ Ὀδθη ἰουπηθα ΟΥΙΡΊΠΔΙΠΥ ΠῸΠῚ ἃ 1,11 
ΘΟΡΥ͂ οἵ {πε ΕΡΙ5118 επάϊηρ ἢ Οἢ. χὶν. : 
γεῖ 0 ΟἴΠΕΥ ἴταοθ. Πδίανου οὐ 50} 8ῃ 
ΔΟΡτανιαἰεα Τδη οοάεχ πον εχ ϑβίϑ. 

(2) 1 116 Δργαθνιαἰβά γβοθηβίοῃ ὑγ6 γα 
τηδάβς ὈΥ 5:. Ῥϑὰὺ] ΠΙπΊβαὶέ, δηά τῃ6 
Ποχοΐορυ δα αβά ἴο 1ἴ, ἀπ [Π15 αἱ οτη6, 
85 Βρ. ΓΙρμίοοί βυρϑεβίβ (Ρ. 214), 1 15 
βίσαηρα δηά δἱπηοϑδί ππδοοοπηΐαθ]α (πα 
ΠΟ ΘΟΡΥ͂ οὗ [Π15 σεηυηθ Δ Ὀτανϊαίθά τα- 
οΘηβίοη μᾶ5 Ὀθθη ρῥσαβεῖναά, ἀπά τῃαΐ ἢῸ 
Κπονῃ [,αἰη σοάθδχ σοηίδιηϑ5 [Π6 5]Π]ρῃςεϑὶ 
ἰτὰοθ οὗ {Π6 ροβιίίοη οἵ [ῃἢ86 Τ)οχο]ορΎ 
Δἰτου χὶν. 22. ΤῊΘ ὈΙΔΩΚ 5ρᾶςα 1ῃ {πΠ6 
Τί, σοΥγοϑρομαϊηρ ἴο {πᾶ ἴῃ {Π6 
ατβεῖ οἵ ἃ ρίονϑϑβ ποίῃϊηρ, 85 [Π68 Τιδίη 
15 ἱπίϑυ] ]η 687. 

(3) Τα ἀϑϑυτηρίοη {πὲ (Π6 ΠΤ) ΟΧΟΪΟΡῪ 
γγὰ5. ΟΥΙΡΊΠΔΙΠΥ ρ]αςεα δἴζευ οἢ. χῖν., δπά 
ἴπθποβ ἰταηβίοιγεα ἴο ἴῃΠ6 δῃά οἵ 1ῃ8 
ἘΡΙ5116, 15. ορροβεά ἴο [π6 δνϊάβηοα οἵ 
[6 ΡΠΙΠΔΙΥ ἰὐποιϊαὶθ, ἃ, Β, Ὁ, οὗ 
ΟΥροπ᾿ 5 Ἔχρύθϑβ. ϑδίαϊειηθηΐ σΟΠΟΘΤΏΙΩΡ 
Μαζοῖοη, οὗ 411 Τιδίη Μ55., δῃά οἵ {πε 
Τιῦη ἔα ΠοΥβ ; {πΠ656 41} ἀρυβα ἴῃ Ῥ]δοιηρ, 
[Π6 Ποχοορυ δἱ {π6 εμα οἵ [ἢ8 ἘΡίϑ58{16, 
8Δ.Π4 {Π6γ6 ΟἸΪγ. 

(4) πεπ 8, Ῥδὰϊ] 15 τθργεβθηϊθά ἃ5 
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ΟΠ τ ηρ 15. ΟΥΡΊΏΔ] ἘΡΙ5Β]6 ἰο ἃ 
Ππὸνν ΡΌΓΡΟΒῈ ὈΥ “ΟΠ Πρ (Π6 Ἰαϑὲ ἔννο 
οΠαρίειβ, Οὔ] θγαίηρ τῃ6 τηδηίοη οἵ 
Ἐοπλα ἴῃ {Π6 ἢγϑδί σπαρίθυ, δηα δάάιηρ 
1Π6 ΤΟΧΟΙοΟρΡΎ," [Π6 ῬΥ͂ΟΟΘ55 566ΠΊ5 ὨΔΥΪΥ 
1ῃ. Κααριηρ πὶ {Π6 ἰγαςῃ 1] 511} Ρ]1Ο 
οἵ {πὸ Αροϑβίθ 5 ομαζαοίθεσ. ὙΠΕΙΘ 15 
{τὰ ᾿ῃ ψηαὶ ΜΕΥΘΥΙ θᾶ γ5 Οἱ (ἢ15 ρΡοϊηΐ: 
“ Ἐ ἀοκοσί᾽ 5 σοπ]θοίατα, [αὶ Ῥδι] ὨΙΠ56}1Ὁ 
ΤΊΔΥ ἤᾶνα Οδιιβ6 6 ΘΟΡΙ65 ΜΙ ΓΠοαΐ [Π6 ἸοοΔ] 
αἄἀάτοος ἴο Ὀ6 δεηΐ ἴο οἴπεὺ (υσο 65, 
ΔΘΘΌΠΠΘΘ5. ἃ ΤΠΘΟΠΔΠΙΟΔΙ ΔΙ ηροηΘηΐ 1ἢ 
ἈΡοβίο!ς Δα ΠΟΥ5 10, οὐ ννῃ]οἢ {Π6Γ6 15 
ΕἸσθυηοθ ΠΟ ἰτὰσθ, 8η4 νγὩ]Οἢ 566 ΠῚ5 
Θν θη ΟΡΡΟΒβΕεά Ργ (ΟΟι. ἵν. τό." 

(5) Βρ. Τηρ]οοί ϑυρρεβδίβ (Ρ. 213) 
[μα Μαζοίοη, ὕηὴο 15 Κποψῃ ἴο Πᾶνε 
ΤΟΒΙ 464 [ῸΓ ΠΊΔΩΥ γαΘαῖ5 ἢ ἘΟΠΊΘ, ΤΠΔΥ͂ 
Πᾶνα [8]Π16ἢ ἴῃ ΜΠ ἃ ΘΟΡΥ οὗ {πΠ6 5ποσί 
Ἐδοεπβίοη, 8Π4 νγε]σοπηθα 1{ Ρ]ΔαΪγ. 
θη νὰ ίακθα ἱπίο σοηβι θυ ἢ 

ΟΥροη᾽ 5 Ἔχρίθδ5 βίαίεηθηΐ {παΐ .77αγεῖο)ι 
ἀίγισολ ἐχῥιέγρεα ἀγα σέ ατσαν {δε ας έ 
ἔυο εὐαῤίογο, τ 566 π8 ΤΟ ΤΏΟΙΘ 

ῬτΟθΔ]6 τπδΐ (Π6 ᾿ποοτηρ] δία ἀοσπτηθη(5, 
πο ΜΉΘ (ῃἢ6 (δριτα]αίίοηθ ΨΈΓΘ 
{τατηβα, ψγεῖα ΟΠ ηρ Εἶδ6 ΤΠ8Π ΘΟΡΙΘ5 
οἵ Μδζοιοηβ οὐ τη Πα ἰοχί, ἢ 
{π6 Τοχοίορν δάάεά. ἃ χτυμ]αίθα 
Ἐδοβδηβίοη, πον ἴο ΡῈ {ΠπῸ ψουκ οὗ δῇ 
ΔΙΟΏ-Πουθο, νγὰ5 το ἢ τηοτα {ΠΚΕ]γ τὸ 
μανε αἰβαρρθατεα δἰϊορείμεσ, πῃ δ 
ΔΌΡτγανιαίθεα ἈΘοθηβιοη Κῆονπ 85 ἴΠ6 
Θαμιη6 ΟΥΚ οὗ 51, Ῥδα] ὨΙΠΊ56 1} 

(6) 1 45 Οτίρθεῃ ίαίϊβδβ,ρ Μδίοίοῃ 
τσ] ας ἴῃ6 ἘρΡιϑ]α Ὀγ οὐἰηρ οἱ 
ΠΠδρίε 5 χν., Χν]. ΘΠΓΓΟΙγ, Π6 νου] πανα 
ἃ. Τηοίνε [ὉΓ τεηονὶηρ ἐν Ῥώμῃ 8150 1ἢ 
7 τῷ: ΤῸ ἃ. ἸΒΓΕΙ θα δ θα ὈΥ Θί. 
Ῥαὰὶ ἴἰο [ῃ6 (τιϑδηβ αὖ ΒΟΠΊΘ, [Ιἢ 
ΠΟΤῚ Π6 ψὰ5 50 ἀβερὶ)γ ᾿πἰθγθϑίθά, οου]α 
πο ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἐμὰ 850 ΔΡΌΓΙΡΕΥ ἃ5. δἵ 
χίν. 23, ΜΙ Ποῖ ἃ 51η6016 4]}Ππ5]0η ἴο Π15 
ΟΥ̓ ῬΕΙΒΟΠΔΙ βία οὐ {Π6 118, Ποῖ ἃ 
510016 ρτεδθίηρ, ψιπουΐ ὄνθῃ δ τιβ118] 
Αροϑίο!ις Βεπμεαϊοίίοηθ. Μαζγοίοη {πετε- 
ΓΕ 15 ΤΟ ποῖα ΠΚΕΙγ (Π8η 5, Ῥαὰὺ] 
ἴο πᾶνε ΟὈ]Θταίβα {Π6 πηθηίοη οἵ Ἐ οπΊα 
1η [6 τϑί οπδρίεγ. 

ΑΠΟΙΠΕΥ ῬΟΒΒΙ016 Ἔχρ πίοι 15 5τρ- 
ϑεοβϑίθα ὈγῪ Μεγεῖ, [πᾶΐ “ Ῥϑύμαρϑ βοῖηβ 
Ομυτοῦ, ψΏΙοἢ ταοεινεα ἃ ΘΟΡΥ οἵ {πε 
ἘΡΙ 5186 ἴτοπὶ ἴπΠ6 ἈοηΔη5 (ῸΥ ΡᾺΌ]1ς 
ΤΟΔαΙηρ, ΤηᾶΥ 3,207 ἐἠεῖγ οὐ 247 Ἴοα7, 
Οἠμγούτ-εδο πᾶνε ἀα]είθα {Π6 δχίγδμθοιιβ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἀοϑιρηῃδίιοη οἵ ρἷδοθ, ἀπά ἔππ5 ᾿πα νι] 
ΘΟΟΠΟ65 ΤΠΔΥ Πᾶνα Ρα5564 1ηἴο ΟἸτου]Δ 0 
ΜΙΠουΐ 11. ΜΟΙΚΙΏΔΓ δΔάορίβ ἃ 511τη118 
Ἔχρὶδηδίϊοη (ρ. 74). 

Βυΐ οὐ {15 ϑιρροβιίίοη τα δῃου]ά 
εχρθοΐ ἴο πᾷ 53οπιῈ οἵ ἴπ6 Τιβο ΟΠ δυΙ6ς 
ΟἸΩΙΙηΡ [ῃ6 ννοσᾶβ, ΠΕ 5. ΤΠΕῪ 8]], 
ΔΡΡατγεηῦγ, σοπίδιη {ΠΕ η2. 

Ομ ἰῃ86 ψῆο]86 ψ οδηποί Ῥαΐ δατηϊῦ 
[ῃ86 ἴοτοβ. οὔ μοῦ β σοποϊϑίοη (ρρ. 
65, [) τ[πμαΐ 1 [Π6 Τθ͵ΟΧΟΙΟΡῪ νγα5 ψυθ 
ὈγΥ 51. Ῥδὰ] ΠΙΠΊ561{, 115. ΟΥΙΡΊΠδ] Ρ]αοα 
τηδί ἤᾶανα Ῥεθὴ δἱ {π6ὸ επᾶ οἵ ἰῃ8 
ἘΡΙ5116, δηά ποῖ δῇϊζεσ χὶν, 23. 

(6) ΤηΘ Βεπϑάϊοίίοηθ. Ασςοτσαϊηρ ἴο 
ἴῃ6 τϑοεινεα Τεχί πεσα ἀγα [ἢτεα σοη- 
οἸπαἸηρ ἑοστηα]ςο, [ηΠ6 Αροβίο!ς Βεπηεάϊο- 
[ἰοη δ χν]. 20 (ἡ χάρις κ. τ. λ.), [Π6 58 1η6 
Βεπααϊοίίοη ταρθαΐβα δἱ χυϊ. 24, ἃπα [ῃ8 
Ἰ)οχοΪορΥ. 
ΤῊ Βεπααι 95, ἂὲ τΥΪ. 26 45 τ|π- 

ἀουθίθαϊν σόπαϊηα, Ὀδηρ οἸη 64 ΟἾΪΥ 
ἴῃ ἴποϑ8 Μ55. (Ὁ Ε 6) νῃῖοῃ 50. οτηϊζ 
[η68 Ἰ)οχοΪορΎ δἱ {Π6. επά, δῃά ἰεανε {ῃ6 
Βεπβαϊοίοη δὲ Χχν]. 24 85 {Π6 σοπο] ϑ! Ο 
οἵ [88 ἘΡιβ5116, (με τηοῦνε οἵ [656 
σἤδηρα5. Ἐν] ἀθηίΥ Ῥεϊηρ ἴο τεάμος {ῃ8 
ἘΡΙ5116 ἴο {π6 δοσιβίοιηβα [ΌΥΠη. 

ΤῊς6 Βεμβαιοίοη δἰ χυ]. 24 15 οὐ ἰεα 
ἴῃ [6 οἤϊθΓ πποῖα]5 (ΝΑ Β Ο), ἴὰ Ατηϊαΐ, 
Εὰ]4. ἀπα οἴπεσ Μ95. οὗ τη6 υϊραίε, πα 
τῃ6 Οορίϊς δπά Αβίπιορις Ν εβίοηβ, δηά 
ἴῃ Οπρεη. 

1 15 [ουπα 1 [Π15 ΡΪδςα ἴῃ 1), Ἐν, α, 1, 
47, 41, ἴ8ε ναυϊραῖε (θεῖα: 000]. πὲ 
ΟἴΠΕΓ ΟοΟα1ς65), ἴΠ6 ϑγτίας (Ηδτο!εδη), 
δὰ {ῃ6 Οοίῃιϊο, δηᾶ τῇ πιοϑὲ οὐ {Π6 
ατεακ (οιηπηεηίδίουβ. 10 15 ρα δἰϊεσ {Π6 
ΠΟ οΧΟΙΟΡῪ ἴῃ Ρ, 17, ϑυτίας (3. μδ81), Αστη. 
Αεβίῃ. 

ὕροῃ [15 δνιάθβποθ {π6 Βεηθαϊο!ΙΟ ἢ 
δα χνὶ. 24 15 τε]εοίεά ὈΥ 1.ΔΟΠ 8 ΠΗ, 
ΤτΕρΕ]165, ΔηΠ4 [ἢ Ὠ15. ἰαϑί βἀϊοη (8) ὈγῪ 
ΤΙΒΟΠα ποσί, Βρ. Τὐρμίίοοί, δΔπα Ῥτο- 
ἔεβϑουῦ Ηοσί τα͵θοὶ 1, θαΐ 1 15 τείαιπηϑά 
Ὀγ Μεγεῖ, Ἐπίζβομα, Τηρθ, ἩἨοδηδηη, 
Ταςῃὲ (Ρ. 82), ΗΠ ΡΕΠ Ε]4 (΄ ΕἸη]οΙ .᾿ Ρ. 
426), Ἀδιι55, ΟΪΚΙΠΔΥ, 85. γγῈ}} δ5. ὈΥῪ 
ΟΙΩ ΘΓ 1 αυρσείευβ ΡΈΠΘΎαγ. ὍΤΠ6 απ|65- 
τοι {πογείοτα οὗ 15 β 6 ΠΕ55 τηϑί θ6 
τεραγαβα δ5 511] ππ6Υ αἸβοι55Ι 0. 

Οὐτ ον Ὀ6]16Γ 15 ἰπαΐ [πΠ6 Βεπεαϊοοη 
15. βῬἜθηη6 1ῃ ὈΟΐῃ ρΡίαςαβ, δηα {παΐ ἴῃ 
Φ. 20 1ἴ ἔουτὴβ5 {π6 σοπο]βίοη οὗ ἃ Ἰαίεσ 
Ἰειίεσ ἴο [η86 ΟΠμυσοῦ δἱ Ἀοπιε, οἵ ἡ ΒΙΟἢ 



ΕΝ ΕΘΙΘΘΟΤΥΤΤΙΟΝ,. 

ἴπΠ6 Παρτηθηΐ τ. 3--20 ὈθοδπΠΊ6 ἸΠΟΟΙρο- 
ταῖϊεα ἢ Ἀομηδη5. Κα {πΠτπ5 δοσοιηΐ 
δ΄ ΟΠσ6 ἔοΥ {Π6 56θ:ηηρ᾽ ΓΕρθ !Ποἢ οἵ {Π6 
Βεηράιοϊοη αὖ ζ. 24, δμὰ α]50 5866 ἃ 
Τηοίνε [ῸΥ 115 ΟἸΏΙΒΒΙΟΩ {Π6 ΓΘ 1ἢ 50 Τ]ΔΗΥ͂ 
βοοῦ ΜΘ5, [πε θειηρ ΠῸ ΟἴΠΕΥ Θχϑιηρὶα 
οὗ 500} ΤΕρϑ. τ οη, 

111, ΙΝΤΕΒΝΑΙ, ΕἸΙΡΈΝΟΕ, 

(..) 77ε “οχοίοσγ. Ο]εοῖοη5. ἴο 
186 ρεημπίηθη655 οἵ [η6 ΤΟΧΟΙΟΡΎ ἀὙανγῃ 
ἔγοτὴ 15 5ρεοῖδὶ ομαγδοίευ ἂγὲ αἰγεοίβα 
ΘΙΓΠΕΙ ἀραϊηϑί 115 [ΟΤΠῚ, 115 ῬΗΓΆΒΘΟΙΟΡΎ, 
ΟΥ 1ἴ5 14688. 

(1) Ζ1ε.}όγηι. Τί 15 Δ] Θρϑα [πὲ {Π6 Ρε- 
δΙΠΗΙηρ 8η4 [Π6 ἐπα (τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς 
στηρίξαι. ... μόνῳ σοφῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα κ- τ. λ.) 5Πον {παῖ 
ἸΠΘΙΘ 15 ἃ τηϊχίασα οἵ ἔννο αἸΠογθης [ΌΥΤη5 
οὗ Ἰθοχοίορυ. πὲ ψΠΟΪ6 αἸΠΠΟυ]Υ 1165 
ἴῃ [ῃ6 βιρογῆμποιιβ Βα]δίνε (ᾧ), απὰ 115 
Ῥοϑιίοη. ΤΠ15 ταϊαῖναε 15. οἵη 64 [ἢ 
10ὴ6 Μαίϊοδη Οοάθχ ἂμ ἱψὸ οὐΥβῖνεβ 
(33, 72); ἴῃ ἔ, {η6 Τιὔῃ οὗἩ Ἐ᾿, τὰ ϑοῆδαῦβ 
ΘΎΤΙΔΟ, Δα ὈΥ ΟΥροπ (ΟΥΎ Ἀπῆηι5) ἴῃ 
ὮΙ5 ΠΟΠΊΠΊΘΠΐΔΙΥ ΟἹ [Π68 ρᾷβϑϑαρθ. Ὁ. 
Ἡοτί (΄ ]ουτηδὶ οὗ ῬΠ11Ο].᾽ Νο. 5, Ρ. 57) 
{ΠῚ Κ5 {Π|͵0 ““ ᾧ 15 ῬΤΟΌΔΌΙΥ 80 ᾿ΠΙΓΠ5ΙΟΉ, 
πού Πβίδπάϊηρ [ῃΠ6 Ρ͵ΓΘϑαρίοη ἴῃ 
ἔάνουῦ οἵ δὴ παραγ σοπϑδίγποςοη. 
αοάδέ {Π|ηΚ5 [Παΐ νθη 51. Ῥαὰ] θερδῃ 
{Π6 βαεπίεηςα, Πα α14 ποῖ πηδδη 1ἰ ἴο δπά 
1ῃπι5--ἴο ΠΙπΔ Ὀ6 ρβίοιγν "-ας ΜΠ 
5Ο0ΠῚ6 50 ῃ {Ποπρΐ ἃ5---- ἴο ΠῚ 1 ΠΟΠ1- 
ΤηΘΠ4 γοι᾽ (συνίστημι ὑμᾶς, (ἸδΟΚΙΕ1). 

ΗΘ δάά5 “ον ε ρῖνε ροιυ ἴο Πίτη ΨηΟ 
λας ἄοηε ἴῃ 6 ουΐκ : αὶ 1ἢ Τορατά ἴο ΠΙΠῚ 
ὙΠ0 ἦς αόζ ἴο 640 1ἴ, γγε Ιοοῖκ ἴο Πῖπῃ ἴο ἄο 
1, νγγα οἱδαίπη ΠΙ5 ΠΕΡ, ψ δχρσββθ ΟἿΓ 
σοημἤάθηοα [ἢ Πϊμ 8Π4 ἴῃ 5. ῬΟΥΡΟΥ." 
Βαΐ {Π15 Τα βοηϊηρ' 15 δὲ οὔσα ταπιϊε ὈΥ 
8. δίαποθ αἱ Ἐρῃ. 1]. 2ο, τῷ δὲ δυναμένῳ 
οννν αὐτῷ ἡ δόξα κ. τ. λ. 

ΜευοΥ ]οΙη5 διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ΜΠ 
σοφῷ, “οὐ ψῆο (πτουρῃ 7655 (τιβί 
Πᾶ5 5Πονη ΠΙΠΊ561Γ [Π6 ΟἿΪΥ νῖβα," της 
ΟὈ]εοΐ οἵ {Π15 Παυβἢ σοηποχίοη Ὀαϊηρ ἴο 
ΔιΟΙΪά [Π6 5ιρΡοβεά ἢεξοαβϑιν οἵ ταίδυτηρ 
ᾧ ἴο {ῃ6 ΡῬΕΙβοη ἰαϑὲ παπηθα, [6515 
ΟΠ δῖ, ἀπ 8580 δβϑοθιηρ ([ῃ6 ΡΊΟΙΥ ἴο 
Ηΐϊμη. ΤΠ ΠΘΟΘΘΘΙΥ 15 ΠΕΙΓΠΕΙ ΤΏΟΓΙΘ 
ΠΟΥ 1655 ἴδῃ ἴῃ ΗΘ. ΧΙ]. 21; 1 Ῥεῖ. ἵν. 
11, ΨΏΘΓΘ 566 {Π6 ποίθϑ. 
. ἘΔ] ἰγδηϑαῖεϑ 85 1 {π6 οὐθσ γε α 
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ᾧ διὰ Ἶ. Χ. ἡ δόξα, ἀπ Ξᾳρροβες (Πϊ5 
Ὠδίαγα] ΟΥΘΥ ἴο παν Ὀθεη ΟΠμδηρεα [ῸΓ 
ἴῃς β8Κ8 οἵ [ῃγονηρ 8ἢ ΘΠΡΠαβὶ5 ΟἹ 
“ [του ρΡἢ [6515 (στιβι." 
γε οδὴῇ δοοδρί [ὶ5 {ταηβίαιοη. ἃς 

ΤΡ ΠΥ ἜΧρυβϑίηρ γΠαΐ ϑ:. Ῥδι] τηεξαηΐ, 
Ῥαΐ ποΐ 15 Ἔχρ᾽αηδίίοη οὐ {π6 ππιι518] 
οτά θυ, ψνῃ]οἢ 15 (ἢ τηδῖη αΠΠ συ ]ίγ. 

ὕροῃ (Π6 ψΠο]Ὲ γε δῖε ἀϊβροβεβά. ἴο 
ΔΡΎΕΘ ψΠΠ 1) τ. Ἡοσί {Παΐ “΄ ᾧ 15 ῬΥΟΡΔΌΙΥ 
8) ΙΠ ΓΙΒΙΟΠ," {ΠποΟυΡ ΟΥ̓ ἃ ΨΕΙΥ ΘΔΠΥ 
ἀαίθ. να τηιϑί δατη [παΐ ἢ 50 ρτθαΐ 
ἃ. ῬΙΒΡΟΠάβτδηο6 οἵ δχίθγηδι δα ΠΟΥ ᾧ 
Οαὔρηΐς ἴο Ὀδ ταίαιπϑα ἴῃ {πε ἰεχέ πονν, 
ΨΠαΐθνο ΤηΔΥ Πᾶνα Ὀδθη [15 ΟΙΡΊΗ. 
Βαϊ οἡ {Π6 οἴπευ παηα {πῸὶ δας Που!165 
ἴοΥ ἴπΠ6 ΟἸΏΙΒΒΙΟΩ ἃ16 ναῦθ δηάᾶ οὗ 
ΠΟΙ ΒΙἀΘγα Ὁ]6. ναῖπθ: νν}116 {Π6 1ΠΙΓΙΒΙΟΙῚ 
ΤΡ νΕΥῪ ΘΑΒΠΥ Πᾶνε ὈΘθη σδιιβεά ὈῪ 
[Π6 Ῥσββεηῆςα οἵ ᾧ [ἢ {Π6 ρᾷ.8}16] ρα ϑϑαρῈϑ 
ΕΙΣ ΤΙ Πη Ἶν, 18: ἘΠῸΡ᾿ ΧΙ 21; 
τ ΒΕῖ, 7 Εἰ Ἀ ΟΚΕΙ τε] οῖβ. ᾧ; Πα 
ἌΘΙΟΠΕ, ἴῃ ἢ15 ΟὙἸΠςΑ] (ὐοτητηπίασυ, σοη- 
οἰπάα5. τπΠαὲ 1η6 νυευ οἵ [Π6 ΠΟΧΟΙΟΡΥ 
Ῥοτγοννγβα 1 ΠΌτη ΗΘΌ. ΧΙ]. 21 οὐ [πά6 25. 

ΓΠΘ οὈ]εοίίοη πα 85ι:. Ῥαὰ] ἄοεβ ποί 
ὁγεἾ Ὦ15 ἘΣΡΙ51165 1 ἃ ΤΟ ΟΧΟΪΟΡΎ ΠΟΙΠ65 
ΜΠ Π 116 ἔοσοα ΠΌΤ ἴποϑα πο, ΠΚ6 
ΒΑΓ 8ἃη4 Ἱμιοηΐ, σοὰηΐ ΟἿΪΥ [δ7866 
ἘΡΙ51165, 6 ϑι 465 ἘΟΠηΔη5, ἴο θῈ βϑ πα η6, 

ΤΠδί {Π6 ᾿αβί οἰδυβε οἵ [η6 ᾿ϑοχοορυ 
15 Ἑμαγδαοίογιβίς οὗ 51. Ῥϑὰ] 15 5ββϑῃ 1ἢ 115 
Οἷοδθα σϑϑοιη δησα ἴο χὶ. 26 ; (8!. 1. αὶ ; 
Δα 115 αἸδγεποα ΠῸΠ τ Ῥεῖ, ἵν. 1ὰ ; 
ΔῈ ΠῚ: 
Πεη Το ῃς ὑτρο5 {παι ΤΟΧΟΙΟΡΊΘ5 

ἰουτηϊηρ Ιοηρ πη σοπιρὶείθ βεπίθησεϑ 
416 ποῖ ἰοιΠ6 ἴῃ 5, Ῥαι]}5 ΕΡΙ51165, θαΐ 
ΟΠ ἰ ΕΡΕ: 11. 29; 2τ; ῬΙΜ αν: 20; 
τ 1 Σ ΘΙ τ: δ; Ππ|6 Ὲ΄.28; 
25; 6 σῇ ΟἾΪΥ ΤΕΡΙΥ {παῖ {Π6 ἴῃγεα 
ἘΡΙ5[165 ἢτδί παπηθα ἀγα 20 “5 5.. Ῥδι]}}5, 
Δα 8ἃ5 5110 ἢ {πΠδῪ ΠΕΙ͂Ρ ὈΥ͂ {Π6ῚΓ ΠΊΔΗΥ͂ 
ῬοΙπίβ οἵ σταβθ ]α πο 8 ἰο [Π6 ΠΟΧΟΪΟΡΎ 
ἴῃ ΒΟΠΊΔΠ5 ἴο ΘΟΠΗ͂ΙΠῚ 115 ΡῈ ΠΙΠΠΘΉ 655. 

ΟΥΠπεῚ οὈ]δοιοηΒ ἰο {πῸ6 Ἰδεπρίῃ οἵ {ῃ8 
ΠοχοΪορΎυ, ἴο ᾿ἴ5 πυμπηθγοιιβ ᾿ς ουτηβαϊαίβ 
Οἰδιι565, ΔΠα ἴο {Π6 μηϊχίατσα οἵ βίγοηρ δηο- 
τἰοἢ ΜΠ Ῥτοίοιι πα ἀοοίγΠη4] βίαια θηΐβ, 
416 τοδιϊεα ὈΥ ἃ ἄτι δρργβοϊδίοη οἵ [Π6 
ῬΘου] Αγ σπατδοίοῦ οἵ {πΠ6 ΕΡΙ51 16. ““ὙΠα 
Ψ ΠΟ]6 ἘΡΙ516 σου Παταϊν πανα 4 δίζαυ 
αἷἴοθα {μὴ ἃ ΤΘΟΧΟΙΟΡῪ δ θοάγιηρ ἴπ6 
[ἢ το ΜΉΘ 115 σαπίγαὶ οΠδρίθυβ 
Ῥτοοθαᾶ᾽" (Ηοτῖ, Ρ. 56). 
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“ΤῊς Ἰεδάϊηρ Ι΄εα5. σοηίαϊηθα ἴῃ (Π6 
ψ ΠΟ]6Ὲ ἘΡίβ]6α, 45 ἴῃδγῪ Παᾶ αἰτγτθαάγ, 
Τουπα τη {Π6 ᾿πἰγοσποίίοη (1. 1--7} {ΠΕ 1Γ 
ῬΙΘΙαἀἸηρ Καγ- ποία, δηἃ ἀρΆ] 1ἢ ΧΙ. 32 
Τῇ, ΤΠ6ῚΓ ῬΓΘΙΙΠΉΙΠΑΤΎ ἀοΟΧΟΙΟΡΊΟΑΙ ἜΧΡΥΘ85- 
5100, ΠΟΥ͂ ΠΠΓΠΕΙ ταοεῖνα, ἢ ἴῃ6 {{]]6ϑὲ 
ἘΠΙΒΟῚ ΟἵὗὨ ΙΠ5Ρ᾿Γεα ρΙεῖγ, ΠΕ] σοποθη- 
ἰταϊβα ουἱθυγϑί ΤΟΥ ἴΠ6 ἔστιθ ἢπΠ8] σομβ6- 
οτδίϊοη οἵ [η6 ψῃο]6 " (Μενετ). 

(2) “ιωίονι. Τλιομς δοκπον]βάρεϑ (Πδΐ 
ΕΥΘΙΥ 51ηΡ16 ἜΧΡΓΘΒΒΙΟῚ [ἢ 1η6 Τ)ΟΧΟΪΟΡΎ 
(εχοερί σεσιγημένον) Τῆηᾶῦ ὈΕ ἰοιπα 1ῃ 
51, Ῥδι}5 σθῆσιηθ ΕΡΙβ6165, Ὀγ ὑγ]ο ἢ Πα 
ΤηθΔη5 Βοιη8η8, (ΟΥΙΠΓΠΙΔ 5, Δη6 (ὐΔ]ὰ- 
{18}. 

ΤΠῈ Ῥαβδῖνε σιγᾶσθαι 15 ἴουπα πο- 
ΜΏΘΓῈ οἶσε ἴῃ 1Π6 Ν, Τὶ οὐ ΤΧΧ; Ρυΐ 
51, Ῥδι]}5 ι56 οἵ σεσιγημένον 15. {ΠῚ 
Τυβῆεα ὈΥ 510} ῥαβϑαρθθ 8ἃ5 ἘλΠΡ, 
ΤΡΠΙρεηῖα 1η ΓΓατΙ5, τογύ, πάντα σιγη- 
θήσεται, Ῥιπάδτ, ΟἹ. 1χ. 156, σεσιγαμένον 
οὐ σκαιότερον χρῆμ᾽ ἕκαστον, Δα ΤΩΔΏΥ 
οἴ ΕΥ5. 
ΤΠ οΡ]εοίοη {παΐ [Π6 βενεσαὶ νοτγάϑ 

Δα Ρἤταβοβ οἵ τῃ6 Ἰθοχοίοσυ, (πουρῃ 
[ουηα 1ῃ {πε ἔουγ ρτεαΐ ΕΡΙ50165, ἀτα Π6 τ 
564 ΟὨΪΥ ἴῃ ΟἰΠΕΙ Π]ΘΔηΪηρ5. ΟΥ (Οη- 
ΠΘΧΙΟΠ5, Μ01}1 [ῸΓ πηοϑί τεδάειβ θ6 ϑαῆι- 
ΟἸΘΠΕΥ δηϑνετεα ὈΥ μοῦ ΠιτίΠΕΥ 
ΟὈ]εοῦομ, ἰΠαΐ {Π6 ΤΟΟΧΟΪΟΡΎ 1ἢ 4}} [Π658 
ῬΟΙπΐ5 ἀρΡΎΘΘ5. ψι ἢ νἡγνῆαΐ ἢ6 64115. ποη- 
Ῥδυ]ηθ ψυΠηρ5, ἴῃς ἘΡΙβί]85. ἴο {π6 
ἘΡἢδβίδῃβ, (ὐο]οβϑϑίδηβ, Τπηοίῃγ, δηά 
ΤΊϊα5. 

ἼΠεθ6 ΡῬοϊηΐβ. οἵ ἀρτεοηθηΐ 816 1η6]- 
οαἰδα ἴῃ ουἵ ἰοοί-ποίαϑβ : ἀπα 1ζ 15 ΟἹ]Υ͂ 
ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ ἴο δαἀ (μαΐ ἴῃΠ6 δχρσΎθβϑίοῃ 
““ βνευ βίην (οα (αἰώνιος Θεός), ἴο 
ψ ΠΟ Ταιοῃΐ οὈ]εοΐβ, 15 ΠΠΠν π50ῆεἀ 
ὈΥ [με τϑᾶρα οἵ [πε 1, ΧΧ ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ 
70 χχχῇ]. 12, αἰώνιος γάρ ἐστιν ὃ ἐπάνω 
βροτῶν, Ὀὺπΐ 4150 1π [ἴῃ68 νεῖὺ 5{ὙἸΚΙηΡ 
Ῥᾶββαρεὲ ἀεη. χχὶ. 33, ἐπεκαλέσατο ἐπὶ 
τὸ ὄνομα Κυρίου, Θεὸς αἰώνιος. ἨΗδεΙα 
“ 7Ζεῃονδῇ 15 Ἑδ]]6 4 [Π6 δνεηαβίηρ αοά 
845 1ἴΠ6 δίεγπα!]ν τα, ΜΠ τοϑρεοΐ ἴο (ἢ 6 
Εἴθσηδὶ σονεθαηΐ ΠΟ ΗΘ δβίὈ 564 
ψΠ ΑΡταμαῖ χυῖ. 7 (ΚΕ ἃ ἢ ε- 
11{Ζ56}}}. 80 Τοιη ΓΑ 0 ]8 ἃ {ΠΠ|6 τηπϑί παν 
Ῥδθη [8 ΠΉ111|8γ ἴο 8ι. Ῥααὶ, αη ἃ 115 πι58 Π6τα 
1ῃ Ταίεγεηοα ἴο [Π6 58Π16 δίευπαὶ σον θπδηΐ 
15 850 Δρρτοργίαίθδ {παξ (ῃἢ6 ϑιρροβεά 
ΟὈ]ΘΟΊΊΟΩ 15 ΓΕΑ ἃ 5ίτοηρ διρατηθηΐ 
ἴοΥ 5:. Ῥδιυ])5 δυςπούβῃ!ρ. 

(3). 7εα5.-- Το ἢ 5 αἰζειηρί ἴο ρτονα 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ, 

[πὶ [ῃῆς ΤΟΧΟΙΟΡῪ Πᾶ5 4 (ποβές ἰδη- 
ἄξπου, δ πα τηιϑβί {Ππεγείοσε ΡῈ οὗ ἃ ροϑβί- 
ΑΡροβϑίο!ιο ἀδίβ, 15 στ]ρη ΠΥ ἀἸϑιη5θεα ὈΥ 
Μέεγεῖ 85 Ραββα ΟἿ]Ὺ ἸΡΟῊ τηϊϑιπίοσρσεία- 
το Δη ἃ ἃ ῬΓΕ- 5 ρΡΡΟΒΙ ΠΟΙ {παΐ 41} εχοερέ 
ἴπ6 ἴουγ ργβαΐθσ ΕΡι: 5165 οἵ 51, Ῥδὰ] δῖα 
ΒΡΌΤΙΟΙΙ5. 

(0.) Ολαίεγς σύυ., συϊ, ἼὮε οὈ]εςοη5 
Ῥγοιρῃΐς Ὀγ Βαυγ, δηα ἰῃ6 οχίγειηθ ῥδῖ- 
{ἰ58Π.5 οἵ ἢ15 6 ῃοοὶ, ἀραϊηβί [Π6 ρεηαίηθ- 
Π655 οὗ ἴῃεϑε ὕνο ψΠΟΪα ομαρίειβ δ 
Βᾶνα Π|1|6 ννειρῆϊ αχοερί ἴῸΥ ἴῃοβε γη0 
δοσθρί Π15 βΈΠΕΊΑΙ {Πεοτυ οὗ ἴῃ6 ραγροβα 
οἵ τῃ6 ἘΡΙ5116, ψῇοῆ γα ἤᾶνα ΔΙ ΓΕΘ αΥ 
ΘΧΔΙΏΙΠΘα ἢ ὃ 7 δῃηά ἰουπα πηΐθηδθ]6, 
Αϑϑισηϊηρ [η6 Ῥγθροπμάργδημος δ ομηα 
οὗ ἃ ΤΠ πάδιΖιίηρ᾽ ΡΑΙΥ ἴο ἡ ῃοτη [πε βδυ]εΥ 
Ῥοσίίοῃ οἵ ἴπΠ6 ΕΡιϑί]α νοι] Ὦανε Ὀθεη 
αἰδίαβίοπι!, ΒαυΣ 5665 ἴθ {π6 ἰαϑὲ ἵνο 
ΠΠαρίθιβ {Π6 ψοῦκ οἵ ἃ Ἰαίοσ “" Ῥδυ]ηϊδὲ 
ὙΠ ΠΡ 1 ἴῃ6 5ρι τι οἵ τῇς. Αοίβ οἵ" [ῃ8 
ΑΡοβί[65, ββεκιῃρ ἴο βοοίῃς ἐπε πᾶ α]5.5, 
δΠ 4 ἴο ρτγοπιοίβ ἴΠ6 διε οἵ Ὁπ|ΐγ, ἀπά 
{Πεγείοσα [οι ρεπηρ [Π6 Καδη δηί1- Πα ίβηα 
οἵ Ῥδὺ] νι] ἃ. τη] 6. δηα τηοσα σΟΠ01]1- 
ΔίΟΙΥ ΘΟΟΠΟΙ5Ι0η ἴο Π15 ΕἸ ΡΙ5116" (“ Ῥαυϊα5, 
1.520}. 

Τλιοἢΐ, 1655 ΡΟ {Π4η Βαυτ, ἄοες ποῖ 
νεηίαγα ἴο ἱγτεαΐ {[ῃΠ6 ἴψγο ομβδαρίειβ 85 
ΠΟΙ ϑρυμποιβ: δαμηπηρ παΐ [ῃ6 
ΟΥΡΊΠΑ] ἘΡΙβ616 οουἹά ποῖ ἢανε επαεά δἵ 
ΧΙν. 23, Π6 {Π10Κ5 ἰῃαΐ ροτγίοηβ οἵ {πΠ6 
ΘΘΠαΪΠ 6 ΘΟΠΟΙ ΒΟ Ὲ 416 5111} ἰο Ὀὲ ἴουπα 
1 ΟΠμαρίειβ χν. ἃπά χνυ. Ηἰ5 {ΠΕΟΥΥ͂ 
15 (πα {π6 Ἀοπιδη ΟἹεΓρΎ, δαυηρ ἰθϑί 
οἤξηῃςσα τηϊρηΐς ΡῈ ρίνεη Ὀγ 1ῃ6 Αροβί!ε᾽ 5 
ἰτβαϊμηθηΐ οἵ δϑοθίίς βού 85 85 “2.6 
7 177111165. 97 ἐλε τὐέαᾷ " (χν. 1.), ΠΕ ]ὰ 
[Π6 σοποϊ βίοι οὗ {Π6 Ἰδείευ ἔγοπ ΡαΌ]1ς 
1.56, 8Δπ4 Ἰα14 1 ὯΡ 1ῃ {ΠΕῚΓ Δύο ϊνε5 ἴο- 
Θείμεσ ἢ ἃ Ἰείίεγ τὸ ἴῃ6 ἘΡἢεβιδηβ 
ὙγΠΙΟὮ ὈΥ πιϊβίακα μαά Ῥδθῃ Ὀτουρῃϊ ἴο 
Εοπηε : δηά {Πδΐ {π656 σεππϊηθ Ῥαυ]πα 
τηδίοσιαὶς ψεῖα ψουκεά πρ ὈΥ ἃ ἰαΐεσ 
ὙΓΠΟΙ ἰηἴο [Π6 ρῥσεϑεηΐ ἔοσγῃ οὗ {π6 1αϑδὲ 
ἴνγο Ἵπαρίειϑβ. 

Ασοοτγαϊηρ ἴο ΨΟΪΚΙΉΔΓ (ΡΡ. 129-132) 
1Π6 Ἰαϊίεσ ρατί οἵ ἴπ6 ρεησπα ᾿Ἰδίεσυ νγὰ5 
ΕἸΓΠΕΥ Ἰοϑί ΟΥ̓ ῬΌΓΡΟΒΕΙΥ ΒΌΡΡΓΙΘΒΒαα, ἀπά 
ἴῃ ἴῃΠ6 2Ζῃηά (βηΐυτυ ἴνγο δἰζειηρίβ ΨΕΈσα 
ΤηΔθ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἃ Πίϊπρ' σοποϊαβιίοῃ ἰὸ 
χὶν. 22: ἴῖὶὴ ἴῃ6 Ἑδβίοσσθῃ Ομυσοῦ (Π6 
ΠΟΧΟΙΟΡΎ ννὰ5 δα ἀ64 (χν!ϊ. 25--27)}, 1 {π6 
γ᾽ εβίδσῃ Ομασοῆ [Π6 σγυθδίθσ ρατί οἵ {ἴῃ 8 
Ιαϑὶ ὕνγο σμδρίεβ, ΠΑΠΊΕΙΥ ΧΥ. 1--32, ΧΥΪ. 



ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

4-τό, ἀπά τῇ-2ο. Αἤεγναγάβ Ῥοίῃ δά- 
αἰ οη5 γαῖα σομ] ΙΠ6α 1Π νΔΥΙΟΙΙ5. νγαγ 5, 
Δα ὉΠ ΩοΥ [Π15 “ Οδίμο!ς σοῃρ]οπηθσγαΐα ἢ 
Οὗ Πσοπο]Π]αίουυ πηδίτευ ἰὰῪ [Π6 βϑηιπα 
σοΟΠΟΙϑίοη ἰοηρ ΠΙ4ἄδῃ, γαῖ δοουτγαίε!Υ 
ῬΙΓΘβειν α [ἢ ἴνγο ρᾶ558 9685 ΧΥ. 33---ΧΥ]. 2, 
δΔιΠα χΧΥ]. 21--24. 

Τὸ 411 {[Πε586 διθιγασυ Πυροίμεβϑαβ γα 
ΤῊΔΥ ΔΡΡΙΥ {με τϑηατκ οἵ ΗΠραπίε]α 
(Ἢ Εἰπ]ειτυηρ,᾽ Ρ. 322): ““ηδξ 15 Πεῖξ 
ΤΕραταβα ἃ5 πη-Ῥδα] 6 ΟἿΪΥ 5Π6 785, 8ο- 
οοτάϊηρ ἴο ΤῊΥ σοηγιοίίοι, (παΐ 5]π668 
Μαγοιοηβ {ἰπ|δ {πε πα5 Ῥθβῆ ἃ οπδ- 
51464 ρΡἱοίατε οὗ 51. Ῥαὰὶ, ἴο ψῃ]οἢ βοιηα 
511] ἄξϑίγε ἴο τηακα ἴπ6 ἱπιδὲ Ῥαὰ] σοΥ- 
ΤΕΒΡομα." (ΟΠΊραΓΕ ἴῃ [Π15 (ΟΠ ΘΠ ΔΙῪ 
ἴῃς πἰτοάποίοη ἴο τ Ῥείου, ὃ 2. 

Α5 τερασγάβ [Π6 χυίῃ (Παρίει ψῈ ΤηδΥ 
ΠΟΙ ΘΏΓΥ 54 {πᾶΐ [Π6 ταϑαϊῦ οἵ τηοάθση. 
ΟΥΙΠΟΙΒ Πᾶ5 Ὀδθη [ἴ9ὼ ρίονε Ὀεγοῃά 
ΤΕΑΒΟΠΔΌΪῈ ἀοαθὲ τπαΐ 1 15 Ὀοΐῃ {πα 
δεπιῖηα ψουκ οὗ 51, Ῥδὺ] πα δῇ ΟΥΙΡΊΠΑ] 
Ῥογίίοη οὔ [6 Ἐοιηδη ΕΡιβι186. “1 15 
ἘΠ ΘΠΙΔΌΙ6 τΠαΐ χν. 1--12 Ὀ6ΙΟηΡ5 ἴο Χὶν, 
8Δ}6 {παΐ χν. 14--ξ32 ἔθσυτηβ [Π6 σοῃο] 5100 
οἵ [ῃ6 ἘρΙβΕιε " (θὲ Ὑνείίε, “ ΚαγΖζε Ἐτ- 
ΚΙΒσαηρ,᾽ Ρ. 2904). Ῥῆξκιάετγεσ (΄ Ῥαυ 151), 
11. 41, Ποΐθ) ἘΧχρΎΈβϑὶυ πηδιηΐαϊη5. ΜΙ] 
ἩΠΡΕΠΕ]4, “1ἢ 5ριίε οἵ Βαυτ, 1 ποῃΐ, ἀπά 
1 Δρϑ51ι5," {παὶξ τῃ6 σμαρίευ 15 βἜΈΠα]Πη6. 
ἼΠΕ ΟρΡροϑβιίέβ ΟριπΙοη Πὰ5 ΠΟΥ͂ ἔδυ δύ- 
γοσαίεβ Ἔνβῃ 1ῃ (ε Δ ηΥ. 

Ιῃ τερατά ἴο (παρίεγ χνὶ. {Π6 σᾶβ6 15 
ΤαῖῃοΥ ἀἸἤεγεπί. Ἀσοογάϊηρ ἴο [πΠ6 σοη- 
Ἰεεΐατα οἵ ὅϑομυῖΖ, δἀορίεα ὈΥ Ἐννδ]ά, 
Ἑδηδη, Βδιι55, ΕΔΙΤΑΥ δπα οἰπεοῖβ, (Π6 
σταδίου ρατί οἵ ἴῃ ομαρίεσ Ῥε]οηρεά ἴο 
ἃ. Βαμα πη6 Ἰοιίευ οἵ 5{, Ῥαὺ] δαάγεββεά, 
ποῖ ἴο ΒοΙη6, Ρυΐ ἴο ΕΡΠ 6515. 

Ιῃ σΟΠΒΙἀοΠηρ {Π15 ΠΘΟΥῪ 1 Μ}}}1 θα 
σοηνθηῖθηΐ ἴο Θχϑη]ὴ)6. Ἔδοῇ ΡΟΥΓΟΙ οὗ 
1ῃ6 σμαρίθυ βεραγαίεϊγυ. 

ζῦ. τ,2. 7714 (ογιγιογαάαέίογ οΓ Φλωδδ. 

1 15 οδ]εοϊεα {πὲ 51. Ῥαὰὺ] σου] ποῖ 
μανε νυ δη {Π15 σοτημηθ πη ἀδίϊοπ οἵ ΡΏΟΘθς 
ἴο 4 ἀϊδίαπί μυσοῃ, Ὀθοαῖθα ἢς Παά 
ΒΠΟΤΓΠΥ Ὀδίουα ἜχρΥαϑϑθα ἃ αἰβραιαρίηρ 
ΟΡΙΠΙΟΙ οὗ σοπηπηεμἀδίοτυ ἰδἰίοῖβ (2 (Του. 
11. 1). Βαῖΐ {{{τπη6 ΑΡΟοΒι16 ἴῃ νἱπάϊοδίίηρ 
Π15 Δ [ΠΟΥ δϑϑεσίβ ἰΠαΐ 6 Πα5 πὸ πεϑά 
ὉΥ “ οῤίοίϊος 97 εορηιγιογααἤίογ," τὰ ὍΥ πὸ 
ΤΩΘΔῊ5 [Ὁ]]ονγ5 {παΐ ἢ6 ἱπουρηϊ {Πεπ ἀη- 
ΠΕΟΕΒΒΔΙΥ ΤῸ 411} ῬΘΙΒΟη5. ἊΑἃ ΜΟΙηΔη 
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ὉΠ4οτίαΚΙησ ἃ ἸΟΌΤΠΕΥ ἴο ἃ ἀϊδίαπε οἰ(Υ 
Τα]ρηϊ 1611} πεβα το 6 σοιηπηθπαθά το 
1ῃ6 οατα οἵ [Π6 (τι βίίαη σΟΙΏΠΠΪΓΥ, 
ΘΒΡΘΟΙΑΠν 1 516 νγὰθ (45 15 βΈΠΟΓΙΑΙΥ 
ΒΌΡΡΟΒΘΑ) [Π6 Ὀθδγοσ οἵ ἴπΠ6 Αροβι!ε 5 
Οὐ ΕἸΡΙΒΈ16 : σοΟΙΏΡΆΓΘ [Π6 σοΙητη ΘΠ ]δΔί]οη 
οὗ ΤΙμηοΐηΥ ἴῃ τ (ΟΥ̓. χν]. 1ο, 11. 

ΑΠοΙΠ ΠΟΥ ΟὈ]ΘοίΙΟη 15 Ὀσοιρθς ἀραϊηϑί 
[μ6 ἀεβοσιρίίοη οἵ ῬΏΩΡε 45 ὑεϊπρ “ὦ 
σέγϑαγιέ (διάκονος) 97) Ζλε εὐμγολ τουλίολ ἐς 
αὐ Οὐηελγεας," οα ἴῃ6 στουπά {παΐ {πα 
οἴποα οἵ ““ἀξδοοῆβϑβ᾽ νγὰβ5 οἵ Ἰαίευ ΟΥἹΡΊΗ. 
ΤΠ6 οΡ]βοίίοη ψουά ἤανα Παά ϑοϊηβ 
ἴοτοα 1 {Π6 {Π|]6 (διακόνισσα), νγ 1 ἢ, νγὰβ5 
οὗ Ἰαΐθσ οὐἱϑίη, μα θεβῆ 5ε4. γε τεδά 
ΪΠ 1 ΟΟΥἾ. ΧΥ]. 15 1παΐ [ῃη6 Ποιβεῃο]α οὗ 
ΞίΘΡηδηδβ παα ἀδνοίεα {Πεοιηβεῖνεβ ἴο {Π6 
ΤΩΙ ΠΙΒΕΤΥ οὗ [πΠ6 βαϊηΐβ (ἔταξαν ἑαυτοὺς εἰς 
διακονίαν τοῖς ἁγίοις) : ἀπά 5ιοἢ 5614 661- 
οδίιο ἴο ἃ 5ρεοῖαὶ σψοσκ, {Ππουρ ἢ ααϊς 
ςοηβιϑίθης ] ἃ. ἔουτη] ἀαϑιρη δίῃ ἴο 
πε οἤϊοθ, νγουἹά ὄνθὴ ψεπουέ τ Πᾶνα 
Ῥεδθη βυίποιθηΐ ἴο π50ΠΠ )  1Π6 ΔΡΡΙΙσδίοη. 
οὗ [6 βΈΠΕΓΙΑΙ ἴοστὴ διάκονος ἃ5 ἀΘϑουρῦνα 
οἵ ῬΏΟΡΕ ἴῃ ΠΕΙΓ ΜΟΥΚ δ (ἰβποῆγαδθ. 
566 ΟἿἿ ποία Οἡ ἴῃ ρᾶββᾶρβε. 

Ιῃ ψῇηαίενευ γὰὺ ῬΏΟΡΕ Ππαά Ὀδεη “ἃ 
ΒΙΙΟΘΟΌΤΘΥ (προστάτις) Οἵ τηϑηγ," ἀπά οὗ 
δῖ, Ῥδὰ] ΠΙΠΊ561 8150, ἔπ Ὲτα 15 ποι ]ηρ' 1η 
510 ἢ 56ΥΥΙΟ6. Ἰπσοηϑιβδίθηϊ ὙΠ Π15. ἴτε- 
ασηΐ Δ55ο 9.5 {πα ΠῈ Παα ποῖ δοσερίεα 
ΔΗΥ͂ ΤΙ πο πᾶσα ἴτοπὶ {πΠ6 ΟΠυτομα5. οὗ 
Αοἤαΐα, [ΟΥ̓ {π656 δϑϑθυίοηβ 816 4}} οἵ 
Δ. ΘΔΙ]ΠΘΙ ἀαία (1 (ΟΥ. ΙΧ. 15-ἰὃ ; 2 (ΤΟΥ. 
ΧΙ. 7-12 ; ΧΙ. 13--8). 

ἘῸΓ [Π6 ΟΡΙΠΙΟῊ {Παΐ [Π15 σοτητη ΘΠ ἀΔΠΟΠ 
νὰ 5 Δ ἀγεϑβεά ο {πὸ Ομυτσοῇ οὗ ΕΡἢ6βιι5, 
ποῖ ἴο ΚοπΊα, γα σδῇ ἡἸβοον ΠΟ ΓΘΆ50Π 
αἴ 81}: [ῃ6 ϑυρραβίίοη παῖ ἴτοσ (  η- 
Οἤγααθ 5856 ψουὰ Ὀ6 581Π1|ὴρ ἰονγατάϑ5 
ἘΡΠθβιθ δη ὐὰὺ Ποῖ ἈΟΙΠΘ 15 51|- 
ΠΟΙΘΏΕΥ δηϑυγετεα ὈΥ ϑαγίηρ [Πα 5Π168 ΠΔΥ͂ 
Βαανα Ῥβθη 581Π1πρ ποῖ ἴτοτη (εποῆγαδθ, 
Ῥυΐ ἴτοπὶ Το μδθιπι, ἴΠ6 ρου οἡ ἴΠ8 
Οοππτῃδη (α], ἀπ ἴῃ ἰπαΐ οα56 νου ]Ἱα 
Ῥᾶ55 [τοιρῃ ΟΠ ἢ Οἢ ΠΕΙ νγαγ. [1.668] 
Ὀυιβίηθθβ νου] 6 τῆοτα [ΚΕ ἴο ἴα Κα 
Ποῖ ἴο οι ἰπδῃ ἴο ΔΩΥ ΟἴΠΕΓ ΟἸ(γ. 

συ. 3-. ϑαϊεξαζίογ φογέ ἐσ Αἰ ψιίζα αηα 
γερο έζα. 

γε Ἰεασπ ἴτοπὶ Αοίβ Χυ"]. 1, 2 ἰῃαΐ 
ἴπε86 Ῥδίβοηβ Ῥεϊηρ ἴεν οἵ Ῥομίιβ 
ΜΕ͵Ὲ ἀτίνεη ποσὶ Ἀοπια Ὀγ {π6 εαϊοΐ οὗ 
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ΟἸαπάϊα5 (Α.Ὁ. 52); [Π6Ὺ ψεῖα Ἰοϊηθα ὈῪ 
5:, Ῥὺ! αἱ (οτγιηίῃ, δηα ἴπθησς 5616 
Ὑγ1Π Πϊπὰ ἴο ἘΡ6βι15 1ἢ ἴΠ6 βρυὶπρ οἵ {Π6 
ὙΘΑΓ 54, ΠΘΥΘ ΤΠ 6 Υ ΤΕ] 4164 (Αὐοίβ5 χνΠ]. 
19), 8η4 εϑἰαὈ]Π5Π6 4 “α εἐὐπγολ 172. ἐλεῖγ 
λἀομδε" (1 (οὐ. χνὶ. 19). Ετοπ ΕΡΠ 6515 
ΤΠ6Υ 5εηΐ. ἃ βα]αίδοη ἰο (οτί πίῃ ἴῃ 51. 
Ῥαι 5 τοί ΕΡιβι]ῖα θοῦ ΑΡΓ] Α.Ὁ. 57. 
Ἴδη οὐἉ ἔννεῖνα τλοηΐῃ5 ἰαίεσ 5ὲ, Ῥδα], δο- 
σοτάϊηρ ἴο Ἐοτη. χν]. 3, 56π45 ἃ βα!ΐα- 
ἰἰοη ἴο {Ππ6πὶ “ σμα 9 ἐλε εὐπμγοῖ Ζλαέξ ᾿ς 
Ζγι Ζλε1γ ἀοιδε" αἵ ομ]θ. [Ι͂ἢ δῆϑνεὺ ἴο 
Μ. Βδμδη᾿ 5 οὈ]εοίίοη ἰπαΐ {Π15 νου ]Ἱά 
ΔΘ ἴο {Ππ6πὶ ““ἴ00 ποιηδῆϊο ἃ [1{6,᾽ 
ΒΡ. Ταρμίίοοί 8515 ψ ἢ ροοά Τϑάβοῃ, 
“( 15 {Π6 16 Δ}Υ ΓΘ8] αἸΠΠ ΟΠ] Υ 1ἢ ΒῸΡΡΟΒΙ ΠΡ; 
ἰῃπαΐ {Πα ὺ ταίασηθα ἴο Ἀπ 1π [Π15 1η- 
ἴεῦνὶ οἵ ἃ Ὑθ8 ΤΊΟΥΘ ΟΥ̓ 1655, ΔΠ4 παῖ 
5ῖ, Ῥδὺ] 5ποι]4 ἤᾶνε Ὀδθη τηδάθ δο- 
αααϊηίεα νὰ {ΠΕ 1 τοίαση, βθθίηρ {παῖ 
5. ΟὟ ἰταγεῖὶθ Τ]Θϑην 116 ἢδα ἰδ]η 
ΤΔΙΉΪΥ ΟἹ {π6 τουῦΐα Ὀαίννεαεη ἘΡ6 515 
δηα Κοπιθ᾽" (] οὐτπαὶ] οἵ ῬΠΠοΙορΥ, 1869, 
Ῥ- 276). Ι͂ἢ Δῆϑνγευ (0 [Π6 δισίῃεσ οὔ- 
Ἰδοίοη {πᾶὶ Ασαια ἀπα ῬΙΙ501116 ΔΡΡεβαΓ 
ἀραῖη αἱ ΡΠ ϑι5 (2 ΤΊτη. ἵν. 19) ἰῃς 
ΒΙΒΠΟΡ 458κ5 ψι ἢ Θα.Α}}Ὺ ροοά Τεάβοῃ, 
“Ὶς 1 αἵ 411 ΠηρτΟῦΔ]6 {Παΐ ΔῈ δὴ 
1ηΐουνα] οὗ πθαυγ ἴδῃ (ερ ἢ ἢ) γεαῦβ {Π6Ὺ 
5ῆου 14 ἀραὶ ταν 51. [115 ᾿Ἱπηροτγίδηϊΐ οἰἱγ ἢ 
ΤΠΕΥ ννεῖθ νη θΥθτβα ποῖ ΟἿΪΥ ὈΥ {Π6 
ΕΧΙΡΈΠΟΙΘΒ5 οὗἁὨ {ΠΕῚΓ ἰταάδ, θπΐ αἰσοὸ Ὀγ {π6 
ΟὈΠΡαϊοη5. οἵ {Π6}Γ ΠΠΙΒΒΙΟΠΔΤΥ ΟΥΚ ἢ 
(ΠΣ ΒΠῚ]: Ρ 5.27.7): 

50 [ΔΓ δ5 {Π6 ἴση] οἤαγαοίογ οὗ {π6 
Ῥᾶϑϑαρβ 15 σοποοΎη θα 1{ τη]ρηϊξ Πᾶνα ῬΈ θη 
Δ ἀγαββϑα δἰπογίο [Π6 Οἤατοῇ οὗ ΕΠ 6βιι5 
ΟΥ ἰο Βοπια: ἴῃ ἴἄνουγ οἵ {6 [ἰδίου 
ἀεϑεμπαίοι ἃ 2γέηια γασῖε ῬυθϑατηρΈοα. 
15 Ταῖβθα Ὀγ 115 ἀρρθαζδηςθ ἴῃ {πῸ ἘΣ 5168 
ἴἰο ἴΠ6 Βοιηδηβ. [Τί σοπίδιηβ η0 1η6]οὰ- 
τιοη οἵ ἐΐε ἤχει αἴ ἡΏ1Ο ἢ. 10 νας σι 6. 

Φ. 5. Ὁ. Τί ἀοδϑ5 ποί [Ὁ]]ονν ἔσοτη (ῃ6 
ἀεβουρίιοη οἵ Ἐραβπείιιβ. ἃ5 “Ζήε ἅγεξ 
7ηιῖς 97 41σῖα τρί Οὐγίρέ" τμαΐϊ [Π15 
ΘΥθαηρ νγὰ5 5θηΐ ἴο Π]ΠῚ ἴῃ Αϑῖδ, 1.6. 1ἢ 
ἘΡΠαβϑιιβΒ. Βεὶηρ Ππαπιθα 1ἢ ᾿πηπιθαϊαία 
ΠΟΠΠΘΧΙΟη ΜΠ ΑΘΌ]Π]α ἀηα ῬΥΊΒΟΙΠ1α 1 15 
ΘΙ ῬΓΟΌΔΌΙ6 {παΐ Π6, πκ6 ΑΡο]]οβ, μαά 
Ῥδθη [ηϑίγαοίθα ὈγΥ ἰπθπὶ ἃηα Ὠδα δἱ- 
ἰδοῃθα ΠΙΠη561 ἴο [ΠΘῚΓ σΟΠΊΡΔΠΥ, ΠΕΊΘΟΥ 
αἵ ἘΡΠ6ϑι5 οὐ δ ΒΚ οΙη6. 

ΟΥ̓ [Π6 22 οΟἴμθὺ Ῥείβοηβ ΠΑΠΊΘΩ͂ [πῃ ζῦ. 
6-τὸ ποῖ ὁπ6 οδῇ 6 5ῆθψῃ ἴο ἢανε Ὀβθῃ 
αἱ ΕΡΠ6βι5, μας 1 15 αϑϑαπηθα ἰπᾶΐ ΟΗΪΥῪ 

ΤΝΤΕΟΒΌΘΦΨΙΟΝ. 

αἱ ἙΡΠεβιι5 οουἹα 51, Ῥαὰ] να δά 50 
ΤΉΔΏΥ ἔτι 6 45:85 ΓΘ ΠΘΙΘ 5α]πἰθα. Αραϊηβί 
1Π15 ἀϑϑα Πρ Οη. γα Πᾶνα ἴο 5εΐ βθνϑσαὶ 
ἈΠΟ ΠΙΘΒΠΟΠΔΌΪΕ [δοί5. 

(1) “ὕτραμιβ, Ἀπὲι5, Ατηρ] δία, 
Τα]α δηα ΤΠ ὰη1ὰ ἃγα βρεοιἤποδ!ν Βοπηδῃ 
ἨΔ Πγ65." (Τλιοηΐ, Ρ. 131) 

(2) Βεϑβιάβϑ {Π6 ἢγϑί ἴοι οὗ {Π6 58 ΠδΙη65 
ἴδῃ οἴμθίβ, ϑίδομγβ, Αρ6]165, Τυυρμδθμᾶ, 
Τύγρθοβα, Ηβιμηθ5, ΗΠ ουπηα5, ΡαΊΤΟ 85 (ΟΥ̓ 
Ῥδίτοθι5), ῬΠΠ]οΙοριιβ, [ὰ]18, ΝΈΥΘΙ5, Τα 
ἰουμα ἴῃ {Π6 56ρι!οῆγαὶ 1π5ΟΠΡΙΟη5. ΟἹ 
1π6 ΑΡΡίδὴ γγᾶῦ 8ἃ5 ἴΠ6 πᾶῃη65 οὗ ῬΕΙ͂ΒΟΠ5 
οοπηθοίθα ψ] “ δθϑαῦβ ΠΟυΒΘΠΟ]ά ἢ 
(ΡὨ1]. ᾿ν. 22) δια σοῃίθιηρ οΥΙΎ ΜΙ 51. 
Ραμ]. Βρ. Τὐρμίίοοι Ἰῃ ἢ15. τηοϑβί ᾿ηΐου- 
Θ5ΠΠΠΡ᾽ Ε558 0 Οὐ [6 ραβϑᾶρε [85 ροϊηίβά 
οὐ {παΐ ψ}1]16 βοῖὴα οἵ ἴπε886 ΠΔΠΊ65 816 
ἴοο σΟΠΊΠΊΟΙ ἴο δΔῇοτα δὴν βαΐξ σγοιηά [ῸΓ 
Δα πο γιηρ ἴ[Π6 Ῥούβοηβ, οἴμεῦβ (Θίδοῆγϑ, 
Ττυρμδεπα, Ραίσοθαβ, ΡΠΠ]ΟΙοριιθ, Ν ΓΘ 5) 
816 σΟΙΏΡΑΙΔΤΙΝΕΙΥ Τάγθ, Δηα γεῖ ἀύα ἰουπηα 
ΟἹ {Π6 πηομππηθηΐβ οὗ {Π6 “Πρ τα] Ὠοιι56- 
ΠΟΙΑ αἵ {15 ρετιοά. ὍΤῆθ Πουβθῃο]ά οὗ 
Ατβίορυϊαβ ἀπά [Π6 Ποιιβεμο]α οἵ Νατ- 
οἰβ51ι5 σου] 6 οηἱγ αἱ Ἀοηβ. “ἍΑ οοτη- 
ῬΙπδίοη 580 45 ῬΏΠΟΙΟριιβ δηα 70]18,᾿ 
ντϊο5. Βρ. Γλρμιοοί, “ δῇοταβ [τποτὰ] 
5011 ρτοιηα ῸΓ ᾿πΐδγεησα : δηά ἴῃ οΟἴπαῦ 
(8565, ἃ5 1 {ῃ6 Ποιβοῃοα οἵ Ναγοίβϑιι8, 
[πΠ6 Ῥτο α ]6. οἰτουτηβίδμοαθβ ϑιρραϑί ἃ 
σομπθχίοη ΜΙ [η6 Ῥαϊασθ. 1 50, δὴ 
Ἔχρ δηδίοη Πᾶ5 θεβῃ ἰουηά οὗ {π6 τεΐετ- 
666 ἴο Π]Θ ΠΡ ΕΓ5 οὗ (δ οϑαι 5 ΠΟΙ 56 ΠΟ] [ἢ 
1ῃ6 ῬΒΙΠΙΡΡΙαη Ἰδιΐεσ. Αἴ 411} δνβηΐβ {Π15 
᾿πγαϑιρσδίϊοη 011 ποῖ παν ὈΘ ΘΠ 11561658, 
1 τὸ μὰ ϑῆδνῃ ἰπαΐ [ῃ8 ΠΔΠΊΕ5 δηά 
ΔΙ] ΒΙΟΩ5. δ {πΠ6 οἷοβα οἵ ἴῃ Ἀοιηδῃ 
ἘΡ 55 αὐτὰ ἰὴ Κεερίηρ σι {π6 οἰτουτη- 
βίδῃμοθϑ οἵ ῃ86 Μείγζορο!β ἴῃ 51. Ῥδὺ]}}5 
ἄγ: ἴοτ {ππ5 1 ΜΠ] πανα ΒΌΡΡΙ θα δὴ 
ΔΏΒΜΘΙ ἴο ἴνγο ἔοστηβ οἵ οὈ]βοοη ; (ἢ 6 
ΟΠ6 ἀεδηγιηρ [πΠ6 θυ θη 685 οὗ [Π6 ἰαϑί 
ὕνγο οπαρίοβ οὗ [Π15 Ἰϑιίδσ, ἀπα {Π6 οἵἴμεσ 
ΔΙ ηρ {ΠΕῚΓ σα ηθΠ6η 655, θα ἀδίδομηρ 
{Ππ6 βαϊαϊαίοης ΠΌΤ {Π6 Γαϑί 8 Π6 5515 Ὲ- 
ἴηρ {[Π6η ἴο δ ποῖ ΠΥ δρΊ5{16.᾿ 

ΤῊΘ ΔΉΒΘΙ 56 6Π15 0 6 ΘΟΠΟΙ βῖνα 
ῬοΟΙΠ 45 ἴο ἴπ6 ρθη θη 6855 οὗ {Π6 54811- 
ἰαίϊοπβ, πα δἂ5 ἴο Ζ2.ε έαεε ἴο ΜΠΊΟῃ 
{πεν ψετα δ αγεββεά, πατηθὶν, Ἀοιηθ δηά 
ποῖ ΡΠ 6515. 

Βιυΐ 1 ἀοα5 ποῖ τϑπῖονα ψνηδΐ 15. δίευ 
411 τῇς. ομιεῖ ἀπ πουν οἵ τπ6 οΠδρίοσ, 
τηδὶ αὖ Ζἦε “γι6 οἵ ψτι]ηρ Π15 ΕΡΙ5116 ἴο 



ΙΝΤΚΟΏΌΦΤΙΟΝ. 

τη6 Βοπιδηϑ, 50. Ῥαι] σαηηοῦ Θαβ!]γ Ὀ6 
ΒιρΡοβεά ἴο βανε παά βοῇ 8ῃ ᾿πίτηδία 
Κηον]εάρε οὗ 50 πη ηΥ οἵ {πΠ6 (τ 5185 
αἱ Βοηθ. [Ι͂ἢ {ῃ6 “Τουγηδ] οἵ ῬΠ1]|ο- 
Ἰοσγ; 1869, Νο. 4, Ρ. 2745 Βίδῃορ 1 ρῃι- 
ἔοοί, ἴῃ ΤΡ ἴο Μ. Ἀθηδῃ, 85 5ιρ- 
βεβίεα ἃποίμευ Ἐχρίαπαίϊοη : “1 ποῖ 
8. ΤΏΔΠ 5{Π4]ΟΌ5}} τείταιη [τῸΠῚ τ] ΘΠ ]ΟΗ- 
ἴπρ ᾿παινιάια] πδηλ85 ΠΕΓῈ Π6 15 δά- 
ἀγεβϑϑίηρ᾽ ἃ ἰασρα οἸτο]Ὲ οὗ Ππιθηαϑ, ἔβα] τη 
ἰμαῖ 1Ε 15 νοι 5 0 51η6]6 οἷξ βοῖὴβ 
ῸΓ 5ΡΘοῖαὶ] πηθηοη, ΘΙ 8Δῃ Εχἤδιι5- 
{πν6 ᾿Ιδὲ 15 ΠΡΟ ϑια Ρ Οἡ [{Π6 οἴπεῦ 
Βαηά, ψῇεγα ΟἿΪΥῪ ἃ ΠτηἸ6 4 ΠΌΠΊΡΕΙ ἃ1Ὲ 
Κηονῃ ἴο ΠΙΠ, ἢ6 σα Π8Π16 8]], ἀῃη ΠΟ 
οἴδξηςβ 15 ρίνεη." [Ι͂ἢ ϑιρροτς οἵ [ῃ15 
χρδηδίιοη, [ἢ 15 ὑτρεα τπαξ ἴῃ Οἴ ΠΟΥ 
ἘΡΙ51165 οἵ 5:. Ῥᾷὰὶ (ῃ6 πυροῦ οἵ 
ὨΔΙΏ65 ΤΠΘΗΓΟΠΘΑ 15 [ἢ ἸΏ ΕΙ͂ΒΘ. ΡΙΓΌΡΟΙ- 
τοη ἴο ἢ]5 [ἈΠ] ΥΙΥ ἢ ἘΠπ6 σματοῃ το 
γνῃοἢ Πα 15 Ὑ ΠΠΠΡ : το (ογηΐῃ, ΤΠ 655α- 
Ἰοπῖσα, δῃά ῬΆΙΡΡΙ πὸ 58] παι! 5 
ῬΙΟΡΕΙΪΥ 850 ο8|164 αἴθ δα άγθδβεα, “Οἡ 
1Π6 οΟΥΠΕΥ Παηά, ἴθ {πε ἘΡΙΊβ16 ἰο {Π6 
(Ο]οβϑίδῃβ, ῃοση {[Π6 ΑΡοβί]α μδα ΠΘνεΥ 
νϑι(ε4, σογίαιη ῬΘΙΘΟΩ5. 416 βα]αεα ὈΥ 
Πδῖη6." ὙΏδη Μὰ ἰατη, Πονενεῦ, ἴο 
ΟΟΟἸοβϑίδηβ, γγα πα ΟἾΪΥ ΟΠ6 58 }π|8|]0 ἢ 
ῬΙΌΟΡΕΙ͂Υ 80 οδ]166, 1.6. Δἀἀγαββεά ἴο ἃ 
ῬΑ ΟΊ] ῬΕΙΒΟΠ ὈΥ Παῖηα: “Δι γηιῤηλας 
ἀγα ἐλ4 ἐληγοΐ τυλϊῆος 1ς 1η Ζϊς ἀοιέδε." 
ΤῊ ΕΧδΠΊρΡ]6 15 ἰπαγθίοσα πῸ Ῥδῦδ}]6] 
ἴο {π6 Ἐογηδῃ ϑβαἰπαοηβ 1ἢη ΠΊΟΠ, ἴῃη- 
οἸπαϊηρ Αια ἀηα ῬΓΙΒΟ1114, ἐννεηίν-[ΟυΥ 
ῬΕΙΒΟΩΒ. 816 ϑβα]υἰθα ὈΥ Πδιῆθ, Ὀε6βι 65 
56 6 γ8] ΠοιιβῈΠΟ]α5. 
ΤΙ 5εσῖοι5 αἸΠΠ σα] ἐγ, Δ Πα σοτὴς οἴ υ5, 

816 ΨὙΠΟΙΙΥ τοιηονθά, 1, ἃ5 γα Ῥε]Ιενε, Π6 
ΜΏΠΟΪΘ ραβθϑᾶρθ ΧυἹ. 23--2ο, Ὀεϊοηροά 
ΟΥΙΡΊΠΑΙΥ ἴο ἃ βεοοηα ἰειίοσ δααγεβϑεά 
Ὀγ 5.. Ῥαὰ] ἴο {π6 Ἀοιηδῃ Ομυτοῃ αγίγ' 
δὴ: γεοίδαδε γγοηι Ζϊς 3γεΐ 1ηιῤγίδογιγηογέ αὖ 
«Κογηθ. Οἱ τ1παΐ πιρροβιίοῃ, {π6 πιππι518] 
ΠΌΤΟΥ Οὗ Βα]πἰδοηΒ 15 δ οὔσα εὃχ- 
ῬΙαϊ πε, ἀπά {π6 ᾿πα!οδίϊοηβ οἵ ᾿πεϊτηδία 
ῬεΥβομδὶ Κπον]βᾶρα οὗ 50 ΤΏΔΗΥ ΤΠΘΙΊ ΕΓΒ 
οἵ [6 Ομυτοῇ, βοὴ οἵ ψΠΟΠῚ 566 ΠῚ ἴὸ 
Βανε θβὶοηρεά ἰο ““ (δϑϑατβ Ποιιβεῃο]ά,᾽" 
ποῦ ΟἿΪΥ Ταϊδα πὸ ΟΠ Που]γ, Ραΐς Ρε- 
οοτηθ ἴῃ βἰτοηρεβί ρτοοίβ οὗ ἃ βεηπηα 
Ἰειίευ. 

Τῃ {παΐ οα56, Α4α11α δηα ῬΥ5Ο111α ΤηΔΥ 
Ὑ706}1 θῈ ἐποιρῃς ἴο πᾶνε δἰ πο  ρσεσεάβα 
ΟΥ̓ [ΟἹ] ον 8.1, Ῥαὰ] ἰο Ἀοιηθ, δηα {Πετα 
ἴο Πᾶνε δ᾽]θνιαίεά 15. ψγεαγβοῖηα ἰτὰ- 
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ῬΙΙΒΟΙΤ Θηΐ, Δηα Ἔνθ Τἰβαα {ΠΕῚΓ ᾿ἴν 85 
ΟΥ ἢ15 546. 

Απαάτομῃίουβ ἀπά πη] (υ. 7), Ὀεϊηρ᾽ ἃ5 
Κιηϑτηθη οἵ 51. Ραμ], Τοννϑ Ὀγ Ὀἰσί ἢ, γν6}} 
Κπονῃ ἴο [Π6 οἴμεσ Αροϑβίεβ, αῃὰ “1 
ΟΠ τιϑυ" Βοίοσε 51. Ῥδὰϊ] Ὠιτηβε 1, ταδί Πᾶνα 
Ῥδθη σοπνοσίβα εβἰβενεσα [ΠΔῃ 1 ἘΟΠΊΘ, 
τηοϑὲ ΡΟ Ὀ]Υ ἴῃ }Θτ 516). - Βαΐ ἤθη 
ὙΕΓΘ {ΠΕΥ {6]]Ονν-ῬΓΙΒΟΠΕΥ5 οὗ 51, Ῥαὶμ] ἢ 
ΤΥ [Π15 ἀθβου ρΌοη νγὰ5 νυυιτ6 Ὀαίοσα ἢϊ5 
ἢχϑῦ Ἰτ ρ Ιβοητηθηῖ δὲ ΟΤηΘ, γγΧὲ 816 ἰεἴϊ 
ἴο σοπ]εοίατα {Πα {ΠΕῪ ΤηΔΥ Πᾶνα ματα 
ΒΟΠῚΒ ΟΠ6 Οὗ 15 ΠΊΔΗΥ Π]ΡΙΙΒΟΠ ΤΊ ηΐ5, οὗ 
γνΠ]Οἢ ποι] ηρ' τηοτα 15 Κπονῃ. Βαΐ ΠΟΥ͂Ν 
ΤΟ ΠΟΤΕ ἴοσοι Ὁ] 6. Δ η4 Δρρστοργίαΐα 15 
τ[π6 ἀθβογρίίοῃ, ᾿ξ δεν ἢ15 σϑίθαβα δηά 
ἀερατίυτα ἤοὰ Βοῖηθ, ἢ6 ϑβηΐ [(ἢϊ5 
βαϊαἰδίίοη ἴο ἔνο οὗ ἰῃο88 ψηο πᾶ Ὀδθη 
ἢ5. [Ἐ]]ονγ-οαρίϊνεβ ἴμοτθ. ὍὙηθ μοτά 
1[561{ (συναιχμαλώτους) οοπῆττηβ ἴΠ6 σοη- 
Ἰδοΐατα, ἴοσ 1 15 υϑεα ΠΟΥ ΕΓῈ εἶ88 [ἢ 
της Ν.Τ᾿., Ἔεχοεερί σοπμοοσηϊηρ ΑὙΙ [το τι5 
(ὉΟΙ. ἱν. το), ἀπ ἘΡαρῆτγαβ (ῬΒΔ] θη. 23), 
Ῥοίῃ οἵ ψγβοτα ψεσθ Ῥδι}}5 }εζοτυ-εαῤέίνες 
Ζ7η1 οϑι6. 

Τι Ππα5 Ὀδβεη ἐπουρῃὶ 84 ἀπΠου ΠΥ [Παΐ 
ΠΟΠΘ οὗ {Ππ6 Ῥεύβομϑ παιηξά 1 ζῦ. 3--ιό, 
Δ1Θ τηθη!Π]οπθα ἴθ ἴῃ6 ἘΡΙ51165. νυ 6 ἢ 
ποιὰ βομηθ ἀυπηρ {πε ἢτϑβί ᾿ΠΠΡΤΙ50η- 
γπηθηΐ, “Ηον 15 11" (655 001. Εδγτγατ), 
“τῃδι ποῖ οπ6 οἵ [8658 Ἔχθιηρί τυ ἰνγεπίγ- 
δἰχ 816 διποηρ {π6 ἴτεα [6 ν 5} {πΠ6 Πα 5 
ὙΠῸ 816 δοπθ (δ {ΠΠ|] ἴο Πῖπη, ανεῃ Ὀ6- 
ίοτε π6 Νευοῃίδῃ ρῬειβθοιοη5 ὈΕρβδῃ, 
Δα ΟὨΪΥ ἃ ἴξυν γβδγ5 δίζεσ [Π15 Ἰθίζευ γγὰ5 
ἀεβραίομβά ((]. ἵν. το, 11}}} 

ἼΠΕ ΔΉΒΝΕΙ 15 Θᾶ5Υ, 1{ [ῃΠ6 ρῬαβϑᾶβα 
(υν. 3--τ6), νγὰ5 Δ΄΄ἀγα5564 ἴο ἈΟΠ6 7267 
[6 ἢγβὲ πηρτιβομτηθηῖ. ΒῸΓ ἴῃ ῬΠΠρ- 
Ρίαπϑβ, [πΠ6 βαϊαϊδίοπθ 816 ΟἾΪΥ ΒΈΠΘΤΙΑΙ : 
«Γῆς Ὀτθίῆγθη ΏΙΟἢ ἀγα ψιἢ τὴθ στθαΐ 
γοῦ. ΑἹ] {π6 βαϊπίβ βαϊπία γοῖι, σΠΙ ΘΗ 
ΠΥ {μαΐ ἀγα οἵ (ὐδθϑβαι 5 ΠοιβεΠμο] ἢ (ιν. 
21, 22); ἴῃ (ὐΟ]οββίδῃβ. πὰ ῬΠΙ ΠΟΙ, 
[6 Ῥείβοῦβ πδηηθα ἃ5. βεπαϊηρ βα]αΐα- 
τἰοη5 ατὲ ϑὲ, Ῥαι]}β σοιηραηίοηβ δηά 
[Ἐ]]ονν-ἰαθουγοῦβ, ἀπ ἴπετα 15 ποῖ {π6 

5Π ΡΠ αϑὶ τεαβθοῃ ἴοὸ ᾿ε]θνα {Ππαΐ ΔΠΥ Οη6 
οἵ {πδπὶ ννὰ5 ἃ ρειπηδηθηΐ ἱππαριΐαπΐ οὗ 
Βομθ. [ ψὰβ ποῖ {κεῖγ, {πμεγθίοσα, 

{παῖ 9. Ῥαῦ], ψυϊηρ ΠΌτη ἃ ἀἸβίαποθ ἴο 

Βοιηθ, που] βεπά {πεπὶ φυεθίηρ : 

ΤΠΕΥ ῬτΟΡΑΡΙΥ είς Ἀοτηθ θα Πα αἰά, 
1 ποΐῖ Ὀείοσο. 

Τῃ κ6 τηδηπου, ᾿ὑ Μ1Π] ΡῈ [ουπά, {παΐ 
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τηοϑβί οὗ {πὸ αἰ βΠ σα] 165. [εξ ἴῃ τερατάϊηρ 
τυ. 3--τ6 45 νυτιτθη δὲ οπηα 1η Α.Ὁ. 58, 
ΔΙΘ ΘΒ} τειηονεά, 1 να ΒΌΡΡοβα 1ΐ ἴο 
μανα θβθη ψυυ(6η 7727 Δὶς ,γεΐ 17:- 
2γἱδογιγησέ, “ΓῊΘ Δοσαπη] ΔΈΟΣ Οὗ ΠΔΠ165, 
ἴπ6 δηάθαγηρ δρι[Πδΐ5, {πΠ6 οπαγδοίευ- 
15:15 «θβουι ρίοηβ οἵ 850 Δ ΠΥ οἵ [Π6 
Ἐοιηδη ΟἸΓΙιβδηβ, ΠῸ ΙΟΠΘΘΥ Ῥγθϑθηΐ 
Δ ΟΠ Ου] 165, Ὀπξ ἀΥ6, ΟἹ {Π6 σΟΠίΓΑΙΥ, 
105 ἐ παΐμγαί Ααἰἴτευ ἴῃΠ6 ΑΡοϑβί!ε᾽5 Ἰοῃρ 
ἹΠΡΥΙΒΟΠΠπηθηΐ, ὙΠ 105. ΤΠΔΠΥ ΟΡΡοτίι- 
ΠΙ[165 οἵ ραϊηίηρ σοηνογίβ (ο {Π6 (411Π, οὗ 
[ουτηϊηρ ᾿ΠΠΠπηαΐα {ΠἸΘ Π5Π1ρ5, πα οὗ τε- 
ΠΟΙ νΙΠΡ ΤΩ ΟὮ ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ ΠΕΙ͂Ρ Πα ΚΙΠΊΠ655, 

ΤῊ6 ψναΥηϊηρ ἀραϊηδί [α]586. ΦεδοΠ 5 
(υν. 1τ7--20) ἰ5 ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ οοηδβίβίεηί 
ΜΠ [Π15 ΒαΡΡοΟΒιΟη οὗ ἃ Ἰ᾿αΐεσ ἀἡαίε, 
Ῥυΐ δήάϑ πὰς ἴο 115 ρτο θα Ὀ1Π1Πγ. ἘῸΓ 
ἀυτίηρ 15. ἹΠηρτβοητηθηΐ δ Ἀοτης 51, 
Ῥαι] νύυιίες ἴο {πὸ ῬΠΙΠΠΙΡΡΙΔἢ5 (1. 15-- 
17), ““,ϑογη6 1ηαορί φγέαςῆ, ΟἼγΊδέ δυο) 
οἵ ἐῶν αγια οἵγίγς; αρα δοριδ αὐδοὸ ο7 ροοα 
το: ἐάε οπὲ ῥγεαεῦ Οὐγίδέ 97 εογιέο)ι- 
Ζίογι, τιοΐ σἱγεογεῖν, σῤῥορίηιο 0 αὐά 
αὐίιείίονι ἐο τιν δομαάς: ὀπμέ 116 οἵλεγ οἵ 
ουε. [Τὰ 15 δνιάδης {παΐ [ῃ6 ψαυηηρ 
(Εοπι. χνὶ. 17--20) 15 τη πο ἢ ποτα πδίμγαϊ 
Δα ἴΌτοιθ]6, 1 νυ θη δἰΐευ 51. Ῥδὰ] 
μα πυϊτίεά Ἔοπμηθ, ἰεανίηρ {Π6586. [8158 
ΤΈδοποβ ὈΕΠΙ Πα Ὠ]ΠῚ. 

ΤΓ τΠ15 ΤΠεοτυ, {παΐὶ Ἐλοτη. χυ]. 3--20 15 
Ῥατί οὗ ἃ ἰδία ψυτθη ἴοὸ ἈομηΘ αλίε7, 
ΛΔ Φαμζς 1γιῤγίδογηροζιί ἔλεγέ, 6 δο- 
σαρΡίβα 45 ἴῃ [561 ρσόῦδθῖθ, 10 Μ.111 ΠΕΡ 
ἴο σοπῆττῃ {π6 {γα το οἵ ἃ βεοοηά "η- 
Ῥτβοηπηθπΐῖ, δηα {π6 δας ΠΘΠΓΟΙΥ οἵ {Π6 
Ῥαβίοτγα ἘΡ:5[165. 

δ 9.1 ΑΥΤΗΟΒΙΤΙΕΒ ΕῸΚ ΤῊΒΞ ΤΈΧΤ. 

(1) ὥγιείαί γερο απο ῤές. 

(α) “ΘΒ ϑαη8 ἃ5 ἴοσ {π6 (ἀοβρεὶβ ἀπά 
Αοἰἴϑ. ͵ 

δξ (Οοάοχ ϑιπαϊίίοιι οοπίαϊπθ [ῃ6 Ῥδυΐπθ 
ἘΡΙ56165 βῃίῖγα, 

Α. Οοάοχ ΑἸοχδπαάτγπιβ : νγαπίβ 2 (ΟΥ. ἷν. 13--- 
ΧΙ: Ὁ: 

Β, Οοάεχ Ναίϊοαπυβ : ΗΕ. ΙΧ. 14--Χ|1]. 25 ὈΥ͂ 
ἃ Ἰαΐοσ παπᾶ. 

ΓΟ, (οάεχ ΕΡἤγδθμι 5 γγὶ : νγαηίβ {Π6ὸ [Ὁ] ονγίησ 
Ῥάᾶββαρεβ,--- 

Εοτη. 1]. 5-ἰ]. 21 ; Ιχ. 6---χ. 15; χὶ, 21- 
ΧΙ. 1Ο. 

1 ἘῸΥ τοίεγθησοϑ ἴῃ ἰπ6 ποΐθϑβ ἴο ὃ 9 ἴογ ἀἸβοιιβ- 
Β'οπβ οἡ ““ἼΠ6 Τὰν," πη ““ἼΠε ΕἸ6βἢ,᾽ 566 
ἈΡρεπάϊχ ἴο {π|5 [πἰγοάποίίοπ, 

ΙΝΤΚΟΏΌΟΟΤΙΟΝ, 

Ι Οοτγ. νἱϊ. 18--ἰχ. 6 ; χΙ]. 8--πχν, 40, 
2 Οοτ. χ. 8ὃ---Οας. 1. 20. 
ἘΡΗ. 1. 1---ἰι. τ ; ἱν, 17--- ΠὨ]], 1, 22. 
ῬὨ1].. 111, 5--ἶν. 223. 
1 ΤΉΘ655. 11,,9-- ΤΉ 655. 111. 18. 
ΗΘ. 1. 1-ἰϊ. 4; νἱῖ. 26---χ. 15; Χ. 24--- 

ΧΙΪ, 1, 
1 Τμη. 1. 1--ἰϊ]. 9; ν. 20---νὶ. 21, 

ἘΟΥ ποῖίςο5 οὗ {Πε5εὲ ἔβπιοιβ {7Π018] 
Μ55. 5ε65. ϑογίνεπεσ, “" [πἰτοάποιοη ἴο 
1ὴ6 ΟΠ οῖθ οἵ {πὸ Ν. Τ’ σηὰ τα 
ΡῬΡ. 83-ιορ, ΤΙβομπεηάοτῇ, γι εά., Ῥτοὶε- 
ϑοιηθπμᾶ ΟΧΧΧν.---ΟἸ!., απ “Ν, Τ' αταεςε, 
εχ ὅ1η. (οά,, τϑός. (ὐΟΠΊΡΑΓΙΕ αἷ5ο π6 
Ιηἰτοάυοίίοη ἴο 51, Τομη5θ (ὔοβρεϊ, 
ῬΡ. ΙΧΧΧΙΧ.----χοῖν., δη4 (μ6 [Ιπίτοάσο- 
τοη ἰο Αοίδ, ΡΌ. 2345, 346. 

(ὁ) ΤΠ6 [Ὁ] ονηρ Μ55. δύ ποῖ {π6 
ΒΆΠ6 ἃ5 ἴῃοβε γῇ ]Οἢ ἀγα Κπονῃ ὈΥ ἴΠπ6 
5816 Ἰαἰ(ΕΥ5 1 ἴπ6 (σοβρεῖϑ5. 

1ὴ, (οάεχ ΟἸαγοτηοπίδπιιβ, ἃ ψΕΙΥ ἱπιροτίαπίὶ 
Μϑ. οὗ ἴμε δῖ ςεπίυγγ, ατθοκ ἂπά 
Ταἴῖπ., ΤῈ οοπίαϊης 51. Ῥδ]}5 ΕΡΊβί]ες 
επίϊτα, Ἄχοθρί Ἀοτη. ], 1- ; αἷϑοὸ 'π Κουη. 
Ἰ. 24-27 ἴῃς Τιαἴϊη οἡΐυ, 1ἴπὰ Το, 1, 
27-30 Ῥοίῃ ὅτεεὶς πα 1, αἰϊη, αδπά ἴῃ 
1 Οοτ. χὶν. 13-22 [πῸὸὶ ταὶ ΟἿΪΥῪ ἅτε 
ΒΌΡΡΙΘα Ὀγ Ιαΐεγ μαπημβ. 8:66 5 σιν ΠΟΥ, 
Ῥ. 151, ΤΙΒομεπάοτε (7: εἀ,), Ρ. οἸχχχὶ. 

Ἐς, Οοαεχ Θαηρδυτηδηθηβῖ5, ἃ ΠΊΘΓΘ ἰγαηβοσὶρί 
οἵ 10, τηδβ ὈΥ βοηα ἱρποζαῃΐ 5. γε : 
“εἴς Οτδεῖ 15 τη δ] 6501 νγοσγί 1655, ἀπά 
5Πο 14 Ἰοηρ βἴποα πᾶνε Ῥβδπῃ τοιηονεά 
[τΌτὰ {Π6 Π15ὲ οὗ δαςῃουι 165 ̓ (ΘΟ ΓΝ ΕΠΕΓ, 
Ῥ. 153). Τῇςε 1 δίῃ (6) 15 [πουρῃΐ ἴο ΡῈ 
8, Ππ||16 Βείζίεσ. 

Ἐς (οάοχ Αὐρ]εηϑβῖβ, ατεεῖς ἀπά 1 δη, οὗ [Π6 
(ἢ οεπίυτυ, αἱ Ττϊπῖν ΟΟ]]θρα, Οδηι- 
Ῥηάρε, εαϊξεα Ὀγ ϑοσίνεποσ, 1859. ““ἼΠ6 
ἘΡΙβ1165. οἵ 51, Ῥδμ «γε ἀείεοϊξίνε ἴῃ 
ΠοΙ,. 1. 1-], 19 ; δπά {πεῸ τδοῖκσαίοπα 
ἴπ 1 ΟοΥγ. 1]. 8---τ6 ; νἱ. 7-14; (ΟἹ. 11, 
1-8, ΡῬΏΠΘΙΩ. 21-25." Ιπ ἴπε6 ἘΡΙβ16 
ἴο ἴῃ ερτγενβ ἴΠ6 ατεοῖκ 15 ΨΒΟΙΙΥ 
]οϑί, 866 δουϊνεηεῖ, ἢ. 154; ΤΊΒΟΙ. (7)» 
Ῥ.- ΟἸΙχχχν. 

α. Βοειμῃεγίδηιβ, αἱ τεβάθῃ, ρατί οὗ ἴΠῈ βᾶπηθ 
ψΟΪαπη6 ἃ5 Δ οὗ με ἀοβρεῖβ, Ὁοάεχ 
ΒΔηρΑΙ]Θηβῖ5, οὗ ἘπῸ οἵ οεπίασγ. ὍὙπὲ 
τρεῖς ἰοχὲ οὗ 13 Ἐριϑί]ε5 οἵ δι, Ῥδὰὶ] 15 
τοπὰ ἴΠ6 βατὴβ βοῖτοα 45 Ε, Ὀοίῃ Ρεϊὴσ 
ῬΙΟΌΔΌΙν ἀοτινεα ἔτομι ἃ 5: οΠποτηθίσιοδὶ 
ΜΘ. τησοῃ οἹάοσ ἴμδη ἰποιβεῖνεβ. ὙΠῈ 
πίοι] ΠηθαΥ Τιαιπ 5 {ῃ6 Τίαϊα τηθοῃ 
δἰϊεσεά, 866 Θουνεπευ, Ρ. 157 ; ΤΊβοῆ. 
(7), Ῥ.- ΟἸΧΧχν. ΤῈ νναπΐίβ Ἀοηι. 1. 1--Ὁ ; 
11. 16-26; «πᾶ ἴπ {πε οἴμεσ Ῥαυ]πα 
ἘΡί 5165. [ῃ6 βαπὶβ ραββαᾶρεβ ΨΏΙΟΙ ἃ 
γναπίϊηρ ἴπ Ἐὶ 

Κ, Μοξαιεπβῖβ, α ΜΆ. οἵ [Πε6 οἵ οσοπίατγυ, δὲ 
Μόοβοονν, σοηίαϊπῖηρ πε (δίῃ ο]ῖς ΕἸ ΡΊ51165 
Θηΐγο, ἂἀηά 5.1. Ῥαὺ])}5 ἘΡΙ 5165, Ἔχοθρὲ 
Εοπι. χ. 18, 1 Ο(οΥ. νἱ. 13, ἀπά 1 ΟΟΥ. 
ΜΠ, 7- 11. ΒΟΥ ΈΠΟΙ, Ρ. 149. 



ΙΝΤΚΟΌΠΌΟΤΙΟΝ. 

Ι, (οάθχ Απρεϊϊοιιβ, ΤΟΥ ΟΥΎ Ῥαβϑίοπεὶ, οἵ 
1ης (ἢ οεπίυγΥ, οοπίαϊπ5 Αοίβ (Ῥερὶπ- 
πἰηρ αἵ ν11]. 10), ἴπΠ6 (δίμο!ς ἘΡίβε]ες, 
51. Ραυ] 5, ἀπά Ηδρτονν5 85 (Ὰ δ5 Χχὶἰϊὶ, 
10. 

Ῥ, (οάεχ Ῥογῆτχγδπιιβ, ἃ ρα]!τηρβαβί οἵ {ῃς οἱἢ 
οαπίαγυ, εαἀϊεά Ὅγ ΤΙΒοποπάοτγί ἴῃ {Π6 
δίῃ 8η64 6ίἢ νο]απ165 οὗ ἢἰβ " Μοπιυπηεηΐα 
ϑδογα [ηβαϊΐα.,᾽ Τί οοπίαϊπς Αοίϑ, 411 {Π6 
ἘΡΙ 5.165, ἀπά {πΠ6ὸ Αροοδίυρβα, Ῥαὰΐ 15 
ἀείδοϊινε πὶ τ[ῃ6 [ΟΠ] ον ὶηρ ἀιηοπρ Οἴ ΠΟΥ 
Ῥῶββαρβϑβ : Ικοπῃ. 11. 115-11}. 5; ὙΠ]. 33-- 
Χ. 11; ΧΙ. 22---χί!. 1. 866 ΘΟυνΈ ΠῚ, 
Ρ. 150. 

ἼΠΕ τεϑάϊηρβ οὗ 411 ἰῃς. Μ55. Βι.Ποτίο 
ΤΩΘΠΓΟΠΘΩ͂, 416 αοίθα ὈΥ ΤΙΞΟΠπεπἀογῇ 
(8), ἀπ οὗ 811] ἐχοερί Εν, ὈγῪ Ὑτερε]]αβ. 

ἼΠ6 Ἰοίίεῖβ Ἐ“, Ἡ, 1, Μ, ᾿παϊοαΐθ ςετ- 
ταῖσι Δ ποῖθηΐ Δ Πα να] Ὁ ]6 “ταρτηθηΐς οὗ 
ἸΠΟΙ4] ΜΩ5., οἵ ὙΠ ποίϊοες Μν1}} θ6 
[ουπά ἴῃ ϑουίνθηθυ, ΡΡ. 154--ιύο. 

(2) Οὗ γεῖνο γεοξ 27.5.5. {ΠῈγα ἃτα 
ἴογ δῖ, Ῥαυ]}5 ἘΡΙ50165, ΠΕΑΥΪΥ 300: [Π6 
ΤΌΠΟ ΊηΡ᾽ ἀγα οἰϊβα Ὀγ Τ͵ΈΡΕ 1165 τπτουρῃ- 
ουξ Π15 ἰοχί, ἀπ ἤθαπ μεν Ὀγ ΤΙβομθη- 
ἀοτῇ 

17 (ΞΞ- ἔναπρ. 33), ου. βασοῃπηεπί, οὗ [πε ααἰῃ 
οεπίυγυ, δἱ Ῥδυῖβ. 

37 (Εν. 69), οἵ {π6 141 σεπίυτυ, αἱ 1 εἰςθβίοσ. 
47. ἴπι ἰῃ6 Βοαϊείδη, οἵ {π6 1ττἰἢ οεπίυτγυ. 

ΤΙΒΟΠοποτί 4150 πδπγ65 67 ἘἘ 5 σοῃ- 
ΔΉ] Πρ ΤΟΙΊΔΙΚΑὈ]8 ΤΕ Δα ἸΠΡ5, ὙΕΙΥῪ 51 ΠΉ11ΔΓ 
ἴο Β. 

(3) Κεγοϊονδ, 

ΤΠΘ τηοϑβί δηοιθηΐ νΈΓΒΙ 5, ἘΒΡΘΟΙΑΠ ΠΥ 
1π6 Τιϑί]η, τα οἵ ρυβαΐ ᾿πηρογίδποθ [ῸΓ 
1Π6 οὐ οῖϑπὶ οὗ [Π6 τρεῖς ἰεχί, θεϊηρ 
ΟΥ̓ΘΟΙΡ]8. τη 6 5565 οὗ 158 [ΟΥΠῚ δὲ ἃ {{π|6 
ΟΠΘ ΟΥ ἔνο σΘηζ 165 ΘΑΓΠΟΥΓ πᾶπ [Π6 
οἰάαβί Ἔεχίδης Μ55. 

716 Οἱ Ζαΐζίγ, οΥ Τίαϊα (11), ἀδίίηρ 
ἔτοπὶ {Π6 2πα σαπίθτγυ, 15 Τερτεϑεπίθα ἴῃ 
δύ, Ῥαι]}}5 ἘΡΙβι165. σῃι εν Ὀγ της Τι δίῃ 
ΨΕΙΒΙΟΠ5 (ἃ, ε, ᾧ, σὴ, αἰϊδοῃεᾶ ἴο {Π6 
ατεεὶς ὕποϊα!5. Ὁ, Ε, Ἐ, 6. Τιβομθη- 
ἀοτῇ αἰ5ο αποίθβ (ρ116) σετγίδιη ἤταρτηθηΐβ 
οἵ τς δι σεπίιγγ, δἰίαομεα ἰὸ (ῃ8 
Οοίπῖς νεϊβϑίοθ οὔ {ῃ6ς Ὑγο ἘΠΕῚ 
ῬΙμρβοϑία ((οάθχ (σπε] ου θυ ΕδΔηι15), 
ΠΟ σοπίδιη ΒΟΙΏ, ΧΙ. 32-- ΧΙ. κα; χῇ. 
17--- ΧΙ]. 1 ; Χχῖν. 9-20 ; χνυ. 232-12. 
Α ἴεν ᾿ταρτηθηΐβ (1), πᾶνε α͵5ὸ ῬεΈβῃ 

ἰου μη οὐ (ἢς οονεῖβ οἵ (ῃ6 ΕἸ βίπρῈα 
ΜΒ. αὐ Μυῃίοῃ, σοπίδϊπίηρ ρατίβ οὗ 
Ἰοπ,. ΧΙν., Χν., 8Πα ΟἾΠΕΙ ραββϑᾶρεβ οὗ 
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5. Ῥδὺ]5 ἘΡιβ|165. βεηυτηεσαίςα Ὀγ Τί5- 
ομαπάοζί (7), Ῥτο]αρ. Ρ. οοχὶνὶ. 

7116 Κμζοαίε, οΟΥἉὈ Τιαἰϊῃ νευϑίοη ΟοΥ- 
τεοίβα Ὀγ 7 ΘΥΌΠΊ6, 15 θεϑέ σεργεϑεηίθα ὈΥῪ 
[Π6 ἔνγο [Ὁ] νην Μ55. οὔτμα 61 σεπίυτγ. 

(οάθχ Απηϊαίϊηιι5 (4πι), εἀϊίεά Ὀγ 
ΤΙΒοποηάοτί, Δα δἀορίεα Ὁ ΤΤΕρΕ]165 
85 ἴΠ6 Ὀα515 οἵ Π15 1, δίῃ ἰαχί, ννὰβ ἴοτυ- 
ΤΩΘΙΥ ἴῃ {πΠ6 Μοπαβίοιυ οἵ Μομπίε Αμηϊα- 
{1η0, Βαΐ 15 ποὺ δ ΕἸοσεποθ. “1ἰ νγὰβ 
ψΥΠίθη ἀροιΐ [Π6 Ὑεδὺ 541, ὈΥ {πε 
ΑΡΡοί ϑϑγναπάιι " (ΤΊβοῆ. 8, Ρ. φοχ]ν]].). 

Οοάδθχ Εὰ] θη 515 (1), ἴῃ {πὸ ΑΡΡεΥ 
οἵ Ευ]64α, ἴῃ Ἠ 6556 (45856], ννὰβ νυι 6 ἢ 
1ῃ. 546, ὈΥ οτάεσ οἵ ψιοίοσ, ΒΙΒῃορ οὗ 
ὕδρυα, ἁπμα οοτγθοίεα ἀπμα ἀαίεα ψ ἢ 
ἢ5 οὐ μαη. [Τί 15 Τα] ΚΑ ]6 ἴοσ {πῈ 
ῬΘΟΙΠΑΥ ϑγϑίεπι οὐ σαριἐπ]δίοη ργεῆχεα 
ἴο 1πΠ6 ἘΡΙ5116 ἴο {πΠ6 Ἰλοτηδῃβ, οὐ ἡ Ώ]Οἢ 
566 ΔῦονγθΕ, ὃ 8, Ρ. 22. 

Οἱ [Π6 ὅγγίδς, δῃα ΟΥΠΕΥ ἀποϊθηΐξ νετ- 
5ΙΟΠ5 564 [ὉΥ ΟΥ̓ ΠΟΙβιη οὗ {πΠ6 Τοχί, [6 
ΤΕΔΩΘΥ 15 Τείευγθα. τὸ ΤΙβομοπάοτσί, ϑοτὶ- 
ΨΘΠΘΥ, ΟΥ {πΠ6 [πΠΟΘπο.Ιοπ5 ἰο {πΠ6 Ν, 7. 
Ὀγ ἼΤΕρΕ]165, ΒΙΈΈΚ, πα ΗΠΡΕΠΕΙα. 

(4) Ζαἴεγ-. 

Ατηοηρ ἴῃΠ6 Οατεεὶς Βαίμεσβ, Οτίρεῃ 
βίδῃ 45. ῬΥΘ- ΕΠ] πα πὲ ἃ5 “1Π6 ΡΠΠῸς οὗ 
δ ποιοί ΟΥο5 ἢ (ΤΙΒΟ Πα ποτ. [π᾿ ἢΪ5 
ΟΟΙΘηΐατΥ οα ἴπΠ6 ἘΟΠΊΔΏ5, νΔΙΊΟΙΙ5 
Τεδάϊηρθ Δ΄ΥΘ Οἴἴθῃη ἜΧΡΓΘΒ5ΙΥ αἰβοιβ5ε, 
8.4 1ῃ 5110 σα5865 Π15 Ἐεϑ[ΠΠ]ΟΠΥ 15 1Π615- 
Ῥυΐαθ]θ. Νεχὶ το ἢϊπὶ Τιβομεηάοτε 
Τά Κ5 ΟἸδιηεπί οἵ Αἰεχαηάπα, δπά 
Ισϑῆφθιβ: [Π6 ψοΥΚ οὗ {πε ἰατίοσ “Αραϊηϑβὲ 
411} Ἡ δσβίιοβ, 15 ἐχίδηΐ ἴοσ {Π6 πηοϑὲ ρατί 
ΟἸΪΥ 1π ἃ ΨΕΙῪ ἃ ποϊδηΐ Τ ΔΕ] ἐγ 5] ΔΈΟΙ ; 
Ῥαυΐ 4η 1] πϑ γαίῃ οὗ 115 στεαΐ γαϊὰβ ψ1]}} 
ΡῈ ἰοαμὰ ἴθ οὐὐὖ Ααἀάϊίομαὶ Νοίε οἡ 
Ἔσοχη. ν. 6. 

ΟΠτγβοβίοιη᾽β ἩΟΠΉΙ]Π1Ὲ5. ΟἹ 411 {Π6 
Ῥαυ]πα ΕΡΙβῖ]ΙῈ5. ἀγα οἴζθεῃ τι5ε ἢ] ἴο {Π6 
οὐς οὗ 1Π6 ἰεχί, ἃ5 νγ8}} δ5. 1νϑια Ὁ] 
ἴο {Π6 1π[ευρτείευ. 

ἼΠῈ δαηιεϑὲ Τιαῖη (ΟΟΙΠΠΙΘΠΐασΥ ΟἹ 
σι. Ῥαὺ}5 ἘΡιβίεβ 15 ἴῃαΐ ΠΟ 15 
[ουπα ἴῃ (6 ψοτκϑ οἵ 51. Ασρτοβα, δηά 
1514} ἀϑοσι ρθε α ἰο ΗΠ]ατΥ τῃ6 ΤΠ θάσοη 
(ΑἸ Ρτοβίαβίθσ), γῆ 15 ΒΙΡΡΟΒΘά ἴο πᾶνε 
᾿νε αἱ {πῈ6 οἱοββα οἵ {π6 3τὰ οϑῃίατσγ. 

Οπ 1ῃ8 να]ὰθ οἵ {π6 ΒΑ Π θα. ἃ5. ψ]- 
Π65565 0 {π6 Τεχῖ, 5ε6 “ΙΒομθηάοσί (7) 
ΡΡ. «ΕἸν.--οοἸχῖχ. 
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Ιο. ΟΟΝΤΕΝΤΘ ΑΝῸ ΑΒΟΜΕΝΤ. 

ΤΠδ τηδῖη ΤΙΝ 5105 οἵ [6 ἘΡΙ5116 τα 
ΟἸΘαΙγ πηατκαά: 

1. Τῆς Ταἰτοάποίοη, 1. 1-τ-ῚΡ ; 
11. Τπε Ἰθοοίτιπα, “ὙΠα Εϊρῃίεοιι5- 

655 οὗ (οὐ Ὀγ ΕΑΙΠ,᾽ 1. τ6---ν 1. ; 
111. Τὴ Ἰροοίτηα. τεοοηο! θα ΜΠ 

15184.6}᾽5 ὉΠΠΌΕ]1εΓ, 1χ.----χὶ. ; 
1Ν, Ἐχπογίαίίοι ἰο Ομπβάδη ΠΤ) α.165, 

ΒΈΠΕΓΑΙ Δ Πα 5ρ6ο14), ΧΙ, 1--χν. 13; 
Ψ. (Οομποϊαβίοῃ, χν. 14--χνῖ. 27. 

1. ΤῊΕΝ [ΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ : 

(4) Αἀάτεβϑ οἵ [π6 ἘΡ 5116 (1. :--7) ; 
(0) Τῆς νηοῦ 5 Μοίϊναβ (8--: 5). 

(4) ΤῊΞ [ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 15 τηδΥκεϑά 
τὨγουρμοις ὈΥ δὴ δαγηθϑί ἄθϑῖσα ἴο ΨΊΠ 
ΤΟΥ ΠΙΠΊ561 δηα [ῸΥ ἢ15 (ο5ρ6] [Π6 οοη- 
Πάεδποθ ἂδπᾶ βροῦν} οἵ δὴ ἱπιροτίδηϊξ 
ΟΠ τιβίϊδη σοπη 1 ἴο ΏΙΟΠ ἃ5 γαῖ ἢδ 
γγὰ5 ῬΘΙΒΟΏΔΙΪΥ ἀπκηονῃ. ΠΙ5 τποίνα 
15. 566 ἴῃ {π6 ἰῃγθοίο! 4 ἡ αβουρίοη οἵ 
της ογβείαξ ἐλαγαςίε7γ, Μ ΠΟ σῖνα5. Πῖπη [Π 6 
Τρῆς ἰο δάάγεβϑβ {Π6ΠῚ, ἃ5 Ὀθῖηρ (ῃτιβῦ 5 
βευναηΐ, ἀπ]ν ο4116 4 ἰο 1π6 ΑΡοΞβ(65}1:Ρ, 
δια 5βεΐ δρατί ἃ5 ἃ οῃοβθβῃ νε556] ἴο ΟΔΙΤΥ͂ 
ἃ Τηδϑϑᾶσα οἱ ρἷδαά παϊηρθ το ἀοά 
(υ. 1). 

πῃ {παῖ τηρϑϑαρα (οαθ ῬΓΟΠΊ565 ἴοὸ 
ΗΙ5 δηοϊθηΐ ρῬεορὶα 87 {]Π]|164 ἴῃ ΗΙπὶ 
ΠΟ γγὰ5 θοῖ Ῥοτη οὗ {ΠΕ 5εεα οἵ Τθανιὰ 
ἴο Ὀ6 [918 6}5 Μεββίδῃ, δπὰ ρτονβά Ὀγ 
[με Καϑυσγεσίοη ἴο ΡῈ [μα ὅοη οἵ αοά 
ψ ΠῸ ρβίνείῃ [16 ππίο {Π6 νου] δηα ἤδίῃ 
411 τῆς Ἡ βαίμϑη ἴοσ ΗΙ5 ᾿λῃουίδηςθ ΤῊῈ 
ΑΡροβίίες οἵ Ὅπε ψὴο 15 ἴπι|5 τηδηϊ βία 
85 ῃ6 Θανίουῦ οἵ {Π6 νγου]ά γτητιϑὲ βρεακ 
1ῃ ΗΙ5 παπηθ ἰο “αὧ γιαΐίογι," ἀπ {Ποτρ- 
ἔοσε ἴο ἴποβα δ Ἀομθ αἷδοὸ ῆηο ὈΥ ἃ 
Τ)ινί πα οδ] Πρ ἀγα δἰτεαν ΗΙβ (συ. 2-6 : 
566 ἅθονθ, ΡΡ. 12, 13). ΤῸ 8ἃ}1 σις ψηῸ 
8416 ἴῃ Βοπηθ, ΠΘΙΠΟΥ ΤῈ ΟΥ (ἜἘΠΉ|6, 
Ῥεϊονεά οἵ (ἀοά 85 ρατίαϊκετβ οἵ Η]5 ΠοὶΚ 
ΠΔ]ΠἸηρ, Ῥαὰὶ τῃἢ6 Αροβίίβ βεπμᾶς {Π15 
βτθθίηρ : “ Ογαζ ἰο γοῖε αγια] ῥέαξέ 7707] 
Οοα οὶ Μαΐλεγ, απ 216 Ζογα 7όσις 
Οὐ, : Ὁ (7. ηὴ): 

(Ὁ) Τὸ παῖε 15. ΑΡροβίοϊις οἱἰαὶπιβ {Π6 
ΤΏΟΥΘ δοσδρίαθ!ε 5[., Ῥαὰ] Ἔχρυβθ565. ΠΙ5 
ῬΘΙΒΟθΑ] ἰπίθγαδὶ ἴῃ [Π6 ψε]τα οὐ ΠΙ5 
Τεδάετθ, ἴῃ {Πα ΚΒοΊνηρ ΤΟΥ {ΠΕῚΓ αι ἢ 
(υ. 8), ἴῃ ΡῬτάγεῦ μας Π6 ΤΊΔΥ Ὀ6 Ρε- 
τηϊϊζις ἃ ἴο 566 ἔπδθῖὴ (σῦ. 9--ξ:2), Δ 1ῃ 8 

ΓΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΔΒΒΊΓΔΠΟΘ (ῃαΐ Π6 [ὰ5 Ἰοῃρ ἀεϑιγθά απάᾶ 
511] 15 βαρ τ ἴο ΠΙΠ] ῃ6 ἀπίγ οἵ ρσβδοῆ- 
ἴηρ' ἴη6 (σοβρεὶ δ πη (ζϑ. 13--15). 

11. ΤῊΕ ΟΟΤΒΙΝΕ : “ ΤῊΕ ΒΙΘΗΤΕΟΙΞ- 
ΝΈΒ5 ΟΕ (ΟΠ ΒΥ ΕΆΙΤΗ ᾿" 

(4) Τὰ ὙΠποτηδ (1. τό, χη): 
(Ὁ) Τὴ ἀπίνεϑαὶ πορά οἱ ΒΙρΒίθουβ- 

Π685 (1. 18---1]. 20) ; 
(0) 118 τὐπίνετβα εν οἵ ΒΙρθοιιβηθϑς 

Ὀγ Βαϊ (11. 21---ν.) ; 
(4) Τα ϑαποιβοδὔοη οἵ 186 ΒΕ ΙΘν ῈΥ 

(Ἱ.----ν 1.). 

(4) ΤῊΕΜΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕ. 

Τὴδ τηεπίϊοα οἵ ἴπ6 (οβρεὶ, ψ ποῖ 
5 Ῥδὰ] νου ἴδῃ Πᾶνε Ρῥγεδοπμθά δἱ 
ΚοΙηβ ἴῃ Ρεϑίβοῃ, ἰθβαβ πδίμσγα!ν ἴοὸ 8 
ἀδβοσιρίίοη. οὗ ἴὉ ἃ5 ἴῃ6 στεαῖ ὙΠμεῖηα οὗ 
115 ἘΡΙ5116 (σύ. τό, 17). [πὶ [5 Ὀστιδῖ 
βίαίθυηθης οἵ ἴῃΠ6 ϑιυθ]εοῖ γε ἀἴβοοῖη 
Αἰτθδαγ [ῃ6 Ἰεδάϊηρ ἐπουρῃῖα πα πηαὶπ 
50006 οἵ [Π6 ἰτοαῖ58. ΠΟ ἢ [Ὁ]]ον5. ΤΠ6 
(οβ5Ρ6Ὶ 15. ΠΟ τηεῖα ψογά οἵ πιᾶῃ, ὑπαὶ 
(1) ἃ ““2οτυεῦ οΥ σα" αἰτεςοίεα ἴο πηδπ᾿ 5 
Βα] γί ; ἃ ῬΟΜΕΙ ΏΙΟΠ ση ποῖ ΟΠΪΥ͂ 
Ἃο ““τυὐλαΐ ἐλ. ατο ερμζά ιοἐ αο (ν 1. 3), 
58 ν 6 ΠΙΌΠῚ 51η, Ὀπΐ 4150 ογθαίβ δηᾶ 1π|- 
Ῥατί ἃ ποὺ [16 οἵ Πρῃςθου 5685. 

(2) ΤῊΝ ““2οτυεγ 9.7, (ρα «γιήρ τασα- 
Ζο)1" 15 ὉΠΙΝΕΙ͂ΒΔ] 1 115 ΡΌΓΡΟΒΕ, Ὀεηρ' 
περάβα δηᾶ :πἰεπαβα [ῸΓ “ἐφορν ολι6, 
Δ η4 ἴῃ [Π]5 ὉΠΙνεβα γ “2.6 7έῖυ " 15 
ΕΧΡΓΘΒΒΙΥ πο] παθα ὈΥ πᾶῖὴθ ΜΙ “ 2764 
Ογερᾷ " οὐ δηί!α νοῦ. Τῇ ΡῬυΙΟΤ 
ΔΒΒΙΡηΘα ἰο (ῃ6 ΤΕ ἴῃ {πε τεςεϊνεα 
Το δα ϊηρ (πρῶτον) ἄοα5. ποΐ πιθδῃ [δὲ ἢ 
15 ἴο πᾶνε ἃ ρῥγείεσεποα δπα δαναμῃίαρε, 
Ῥαΐ οΥἱΪγ {παΐ {Π6 ϑαϊνδίιοῃ Ἰοηρ᾽ Ῥτοτηβεά 
ἴο {Π6 Ἐδίμευϑ 15 ἴο θῈ οἤεσγβεα ἴο ἢϊπ 
ἢγϑί : 1[[5 ΘΟΠαΙΠΠΟΏ 15 [6 5816 ΟΥ̓ ΠΙΠῚ 
δηα ἴοσ {π6 (ἀθμί]ε : (ἀοα᾽ 5. βανδίιοῃ 15 
(3) ἴον “" ἐὐέῦν οὔ ἐλαΐ ὀείϊουείλ." Ὴϊ5 
ἀαἤπηϊίοηῃ οὗ [Π6 σοβρΕ] 85 Ὀτιηρίηρ 54]- 
νΔΙΟΩ ἴο ΘΥΕΓΥ ὈΕΙΙΘνῈσ 15 ΘΟΠΗΓΙΗΘΩ͂ ἴῃ 
Φ. τῇ, οὐ ψηῃϊοἢ 566 {πΠ6 ποίβϑ. 

(Ὁ) ΤῊΝ ΤΌΝΙΝΕΕΒΑΙ, ΝΕΕΡ ΟΕ ΒΙΘΗΤ- 
ἙἘΟΌΒΝΕΒΒ 15 566 ῃ 1ἢ {πΠ6 πΠΙΙΡΘΟΙ5Π 655 
οἵ 41}, ῃτϑί οἵ πε (ἀβμίια (1. 18--32), δά 
ἴπ6η οἵ {π6 76νν (11. 1τ---"]. 20). 

ΤΠδ [ουπάδθοη μοὶ 81. Ῥαιΐ Ἰαγϑ [πα 
{Π15 ββοίίοη (1. 18--32) 15 ἴοο Ὀτοδα δηά 
ἄδερ ἴῸὉΓ δὴ ἃίριμηθπί ᾿πἰθη θα ΟὨΪΥ ἴο 
ΒΕΙνΘ. 5ΟΠΊΘ. ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΪ ῬΌΓΡΟΘΘ. ΔΙΒΙΠΡ' 
οι οἵ [Π6 Ρβουῦ δ Γ οἸγοιπηδίδηοαβ οὗ {π6 



ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

Ομ ἰβάδηϑ. αἱ Βοιηθ. Ηδά 1 Ῥβεὴ 15 
5016 ΟΥ̓ ΘΠ ρυτροβα ἴο τοῖηονα [ῃ6 ῥτα- 
᾿Ἰυάίοε5 δηά αραΐθ [ῃ8 οἱαίπηβ οἵ 7615} 
ΟἸτβίδηβ, ἔπεσα ψουα ἤανθ θθθη ΠΟ 
δάδαιαίε πιοίϊνε [ῸΓ ΠἸ5 δἱαβογαίβ 46- 
βουϊρίίοῃ οὗ {πΠ6 ἀδβρτγανιγ οἵ [6 ἩἨαίμθη 
ΟΣ, 80. τ[ΕΥΓ0]6 ἃ ῥΡὶοίατα οἵ 51η5 
ἀραϊηδί σοα δηά δραϊηβδί πδίθσα, [το η] 
Β0οη6 οἵ (ῃς μψοῖβί οἵ ψῃοὴ [μΠ6 [6 νν5 
ὙΘΙΕ ΘΟΙΠΡΑΙΔΈΝΕΙΥ ἔτεα, τητιϑὶ πᾶνε Ὀθ θη 
Ἰηἰθη θα ΡὈΥΙΠΊΔΓΪΥ ἴο ἀοιθα ἴπ6 οοη- 
50Ιθῆςβ οἵ {π6 Ἡβδίῃθηβ ἐπδιηβεῖναβ, δηα 
ἴο Ῥίονε [ΠῈ}ΓῚ πεϑά οἵ τιρῃϊςθοιιβη 6885. 
ΘῈ οταϊπαία ἴο {Π15 ΤηΔ]η ῬΡΌΓΡΟΒΕ 15 ἴῃ 6 
ΤΠ ϑίουοα] π886 νῃ]οἢ {πΠ6 Αροβίία τηδκαϑ 
οἵ [ῃ6 τότ] ᾿παρηαίίοη. νη] Ο ἢ 580 ἢ 
ἃ. ἀδβουρίοη σου] ποί [81] ἴο τουβα ἴῃ 
ῃ6 7ενν ἀραϊηϑί 1ῃ6 “"βίπῆθιβ οἵ {16 
(θη 65." 

ΤιοοἸκίπρ Ῥδοῖς ἔγομῃ {Π15 ροϊηΐ δἱ {Π6 
Τηἰτοάποοη (τ. 1--15}) γγ8 οδῃ Ὁπά6τ- 
βίαμα 50. Ῥαι]}5 δΔηχιεΥ ἴοὸ σομηη6η6 
ὨΙΠ1561 ἃπα ἢ15 (ο5ρ6] ἴο {πΠ6 ἘΟΠΊΔΗΒ, 
ΙΓ Πουΐ ἀβϑ Πρ ΔΠΥ ΓΘ ΠΟΙ ΕἸ ΓΠΕῚ ἴο 
δἰΐδοῖϊς ΟΥ̓ ἴο σοποι]αίθ δὴ δάνειβα [παὰ- 
1ΖΙηρ τη] ΟΥΥ. ΗΠ5 πηοῖϊνθ, ΜΠ] οἢ γα 
ΟΠ ΠΟΥ͂ ΟἸΘΑΙΥ αἰἰβοθση, νγὰ5. 5ΠΏΡΙΥ ἢ 
Θαγηθϑὶ ἄδϑια ἴο ψ ΠΌΤ 81] ἃ ἰανουτγ- 
8.016 Πϑασίηρ ἴῸΓ ἃ (ἀοβρϑὶ ψῃϊοῇ τηιϑί δἵ 
ἴη6 ουΐδεῖ θ6. πηνγθίσοιηβ θοῇ ἰο [6νν 
8.54 (ἀαμῖ!]6, ἀηα ποΥῈ ἜΘΡΘΟ Δ ΠΥ ἰο {Π6 
7ενν, θδοδιιβα 1 15 Τουπμαεα οα (πς ἰδοΐ 
1Πδὲ 411 ΑἸ αὐ ᾿πᾶεσ 5ῖη, δηά Ἔχροβθά 
ἴο οὐ᾽β νγαίῃ. ὙΠ6 ϑ81η6 τηοίϊνα εχ- 
ῬΙαίη5 γὮγ [Π6 ΟΥ̓ΘΓ οὗ Ψ. 17 15 τευ ῖβεα, 
Δα {πΠ6 (ἀθηι]86 ἤγϑὶ Ὀγουρῃΐ ἴῃ ΘᾺ ΠΙΥ 
ὙΠ {Πη6 ΠῚ] δϑϑθηΐ οἵ {[ῃ6 7ενν, γηο 
5. ]ἀθη]γ Πηας. ΠΙΠΊ56]Γ Ἰπνοϊνεα ἴῃ 1[Π6 
58 1ὴ6 σΟΠαΘΙΠΠΔΙΊΟΙ : ΟΟΠΊΡΑΓα [Π6 ποία 
ΟἹ 11. 1. 

Καπονίηρ ανθ ἢ ΠΊΟΙΘ ΟἸΘΑΥν [Π8πη {ἢ 6 
Ἡδαίμθη “ Ζἦε γιεαρηιεγι οΥ (σά, ἔλαΐ ἐλεν 
τυῆοσ ὅο σμο ἐάίγρος γε τυογζλγ 97 ἀεαΐλ," 
1ῃ6 τηδῇ ψῆοΟ 7πᾶρεβ {Ππεπ|, δηα ἄοαβ [Π6 
ΒΆΤΏΘ, 15 ΜΙΓΠΟυΐ Ἔχοιδα (1. 1, 2). Νὸ 
ῬΘΥΒΟΠΔΙ ὈΓΙΝΙ]ΘΡῈ σα δχϑιηρί ΠΪΠῚ [ΤΌΤ 
Ἰυαρτηδηΐ, [Ὁ (ἀοά 15 πο ταβρθοίεσ οἵ 
ῬΘΙΒΟΠ5, Ὀαΐ Ψ}1}1 ΤΕΠΟΘΥ ἴο ἜΘΕΙ ΠΊΔΗ 
ΔΟσΟΥΙηρ ἰο ἢ15 αεαά5, ἰο {πΠ6 7ενν ἢγϑί 
ΘΕ 4150 ἴο {π6 (σεμῃ!]β (συ. 3--ι1)ὴ. ὙΠΟ 
αν Μ011 ποῖ Ὀεημθῆί {πῸ6 76 πΠ]655 Π6 
ΡῈ ἃ ἄοεζ οἵ [Π6 ἰαν : Ἔνεῃ {Π6 (θπία 
Ὑ}71}} θ6 Ἰυάραα Ὀγ [6 αν νυττῖθ αι οι 5 
Πρδατί (σύ. 12--τ6)ὴ. [Ιῃ νϑίη {πογείοτα 
ἴπ6 7ϑνν ῬΊοτα5 ἴῃ ἃ ἴα ποῖ 6 ἀοα5 

Αναν 72: 1.--- οἱ,.. 11]. 

τὸ 

ποΐ ΚΕαρ, δηᾷ ἴῃ ἃ οἰγουτηοϊβίοη νΠ]οἢ 15 
ΟἾΪΥ ἰμαΐ οὗ μ6 ἤδβῃ, ποὶ οὗ (ῃς ἢπβατί 
(συ. τη--29). 

11, 1-ᾶὃ, ΤῊΕΒ {εν 5 ΟΒ]ΈΟΤΙΟΝΒ 
ΑΝΒΜΈΞΚΕΡ. 

Ηδ5 ἴπεη [πΠ6 7ενν πο τεαὶ δἀναηΐαρε ἢ 
γε5, ἴ[ῃ6 οὔδοϊθς σοηίδιηϊηρ (ἀοά᾽5. ρτο- 
ΤΏΪ565.. ὙΠοΟΟΡΉ ἀἸ5θε]θνεά ὈΥ 501η6, 
{Π61Γ {ταςῃ 15 ὉΠΙΤΗΡΑΙΓΘα : {Π6Ὺ 5}8}] γαῖ 
ΡῈ δΙΠΙΙβα (σύ. 1--4: σοΙΏΡαΓΘ ἰχ. 6: 
ΧΙ. 25--22). 

Μαηβ πΠΡΕ]1οΓ οχα]β (οαἦ5. (δ ΠΠι!- 
655. [5 ἀαοα υπυῃηπΠρῃίθουβ ἴπθη [ἢ 
Ῥαηιβῃϊηρ {Π15 πη 6] ΝΥ, ἴοσ ἴπθὴ 
1 ψγουἹα θῈ πητιρῃΐθουβ ἴο πάρα ΔΗΥ 
51η. Ὑεῖ 1 51ὴ 15 ὀνευτι θα πἀπίο Η!5 
ΒΊοΙγ, ΨΏΥ πάρα ἴῃ6 βίππεῦΡ ΝΥ 
5ῃο 14 γα ποῖ σαί ρῸ ΟἹ 5ἰπηϊηρ ἴο 
ΗΙ5 φυδαίεσ ρου» Τὴθ νεῦὺ {ποιρ]ν 
ἄδβεῖνεβ (οὐ τὶρῃΐθοιιβ σομἀθ δ ΊΟΠ. 

11. 9-2ο. ΤῊΒ ΟΒΙΡΤΌΒΕΒ ΟΟΝΕῚΕΜ 
ΤΗΕ (ἬΔΛΒΟΘΕ ΟΕ ὈΝΊΙΝΕΙΘΑΙ, ΘΙΝΕΟΙ.- 

ΝΕΒ5. 

1 τὰς εν 15 ἐεχειηρίεα Ποπὶ Γπαρτηθηΐ 
ΠΘΙΠΕΥ Ὀγ [ῃ6 1 ανν, ΠΟΥ ὈΥ ΟἸΤΟΙΠΠΟΙΒΙΟΏ, 
ΠΟΙ ὈΥ͂ [Π6 ῬτΟτηΪθῈ5. ν Π]Οἢ ΤΘΙηΔΙ {{π6 
ἴῃ βΒρι16 οἱ 15 πηθε]16--- ηαϊ (Πεη το- 
τηδίηβῦ (δῇ ψὰ οἱδὶπὶ ἴο 6 Ὀδίίου Ἰῃ 
ἴοι πᾶη τ[πΠ6 Ηδαίπμεη (δὴ νγ8 ϑᾳΥ͂ 
[πὶ γα 7εὐῦ]ὸ ἃ ““ οεγς 97 166 ἔστ 1 
ΝΥ, ἢ ΠῸ ὙΨ|Ι86: [ΟΥ̓ {Π6 μαῦρα Ὀβίουα 
τηδάθ, {παΐ 411 δῖ ὑπάθυ 51, 15 ζοη- 
ἢΥΠ]6α ὈΥ ΟἿ ον ϑοηρίιταεθ. ὙΠΘΟΥ͂ 
ἰΘ50 {7 {Παΐ 41], Γενν8 85 Μ}ὲ}} ἃ5 Ἡ θδίῃβῃβ, 
ΔΙΘ ἸΥΔΉΒΡΎΘΒΘΟΥΒ Οἱ (οα 5 αν: δηᾷᾶ [ῃδΐ 
ανν 15 ὈΙΠαΙηρ οὐ ἰῃ6 7ενν ἴο ψ ποτ [ἴ 
ἀγα ῦν 5ρθακβ (ἀοα 8 ΘΟΙΠΙΠΔΠΠΙΠΘηΐ8, 
{πᾶς 15 που! 845. Μ0Ὲ]}} 8ἃ5. δυειν οἴπογ 
ΤΏΔΥ Ὀδς 5ἰορρεά, ἀΔπᾷ 411] Ῥσουρῃς ᾿πΐο 
Ἰυααρτηδηΐ Ῥεΐίοτε (οά, Ῥεβοαῦιβα ΟΥ̓ ἰαὺν 
τηδῇ οδηποί αἰΐαιῃ ἴοὸ τὶρῃζεοιι5η 655, Ὀὰΐ 
ΟἾΪγ ἰο Κπον]εαρα οἵ 51η. 

Ἐνβῃ δρατί ἴτοῖη {ΠῈ τερεαϊβα πιθη 
οἵ ἴπ6 πϑῖηβ “ γέ " ἴῃ 1ῃ15 Δη4 {Π6 ΡΓ6- 
οααϊηρ ΟΠπαρίευ, τ 15. ενιἀθηΐ {παΐ {Π6 
ΟἸΤΟΙβ. ΜΏΙΟΩ 51. Ῥαὰ] πρτοοίβ, ἀπ (Π8 
5105 ὙΠΙΟΠ Π6 σομ 6 Π1η5, ἀγα ποῖ ἴΠ056 οὗ 
[μ6 7 ΘΊ5ῃ ΟΠ τι βίίδῃ, θαΐ οἵ {π6 ἀπο] τθυ- 
ἴηρ᾽ [ενν. [ἢ {Π6 τε! 655 ἴο [πᾶρ6 ΟἴΠ6Γ5, 
Δηα ἴπΠ6 ργθϑυμηρίποιιβ ΠΟρΡΘ οἵ ρβϑίβομδὶ 
δχϑιηρίίου Ποπὶ (οὐ 5 Ἰπαρτηθηΐ (11. τ-- 
16), ἴῃ [μ6 δύύορᾶῃοθ, ΠΥΡΟΟΓΙΒΥ, ΔΠ ἃ 561 

ζο 
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ΠΟΠΊΡΙΔΟΘΠΟΥ οὗ [Π6 5] ΠΕΙ ΜΏΟ ἴῃ ἴΠ6 
τηϊάϑί οἵ 15 51ὴ5 πηᾶα5. 15. Ῥοδϑί οἵ 
(οά 8η4 {Π6 Τανν, ἀπά 15 σοηβάδης [Πδΐ 
6 15“ὦ ρα οΥ {λε ὀδίγηα, α ρλέο 7, ἠδε7 
τυ ϊοῦ αγό 2 (6,7 ζγι6δς" (τη--24), ἴῃ 1ῃ8 
ΔΌϑοΙαΐς το δησα ΟἹ ΟἸΤΟΌΙΊΟΙΒΙΟΙ (25-- 
290), ἴῃ Π6 ἀδηηρ ῥτοίαϑβί, “ ἤν) γεΐ 
γι 7 αἶδο γμαρσεα ας α οἴϑι7167, 3 (111. 7) 
τερϑαίβα ἴῃ ἴχ. 1, “ ἤγὰν δοίδ ἦε γεΐ 
ἤηά γαμ{3"---ἰὰ 411 [Π15 να 5686 βοῖηξ- 
[ῃ]ηρ νετν ἀϊετγεηΐ ἔγοηι [Π6 Ἰεραὶ δηά 
ΠΘΙΘΙΠΠΟΠΪΑΪ] [Ἐπ ἄθηοῖα5 οὗ Γε5ἢ. (ἢ τιβι- 
ΔΌΪΥ, γγχῈ 566 [Π6 ρ]Δ Πρ 5115 Δ ΕἸΤΟΥΒ Οἵ 
Τυάαῖϑπη 1156] τη 15 ψοῦϑί βίαίβ οἵ σου- 
ΤυΡΙΙΟΏ. 

(Ο) ΤῊΣ ΤΥΝΙΝΕΒΒΑΙΙΤΥῪ ΟΕ ΤΗΕ ΒΙΘΗΤ- 
ἙΟΒΝΕΒ5 ΟΕ ΒΆΑΙΤΗ. 

Ετοτὰ [π6 ππίνευϑαὶ ῃεεά οὗ [Π6 54]- 
νδίϊοη ἀθϑοηθθα ἴῃ 1. τό, 17 5:. Ραὰ] 
ΠΟΥ͂ Ρᾶ5565 ΟἹ ἴο [15 δοίιια] τηδηιζεβία- 
τοη. ΗἨδΐδ Πᾶ5 βϑῇοψῃ (ῃαΐ 411 4|1Κ6 816 
ὈΠΩ͂ΘΙ 510, 811] Ἔεχροβεά ἰο (οαβ ντδίῃ: 
1ῃ6 ῬΠΙΨΠΘρ65 οὗ {Πς6 76νν, [ΠΟῸΡἢ. Το8] ἀθὰ 
στεαῖ, 4ο ποῖ Ἔχειηρί ἢϊτη ΠΠῸΠῚ παρτηθηΐ, 
ΠΟΥ ἄοα5 {π6 Ἰὰνὴ Ἔη8 016 ΠΙπ ἴο αἰΐαϊη ὈῪ 
ὯὮΙ5 ΟΥ̓ ΟΥΚ5 ἴο ΤΙρῃςθοῦθηῈθ5. “.δπμέ 
γοῦν," ἴῃ ἴΠ6 ποὺ αἰβρθηβαίίοη οἵ 1Π6 
(ο5Ρ6], ἴῃ οοῃίταδί ἴο ψταίῃ τανϑα]θά 
ἴτοπὰὶ ἤθᾶνθῃ ἀραϊηϑί [ἢ 6 ὉΠΙΙΡὨ ΘΟΌ 5655 
οἵ τῆδΔῃ, ψγ 566 [ῃ6 “τιρῃίεοιιβηθϑα οὗ 
(σοά τενεα]θα ΠΌμ [41 το 1}. ὍΤῊΙ5 
15 [Π6 ββεοοῃά ροϊηΐ ἴῃ {πῸ φτοοῖ οἵ [Π68 
ὙΠΕ515 ἰδ] ἀονγῃ 1 1. τύ, 17. 

11. 21--Ζ6. ΤῊΞ ΒΙΘΗΤΕΟΞΝΕΒ5 ΟΕ ΟΡ 
ΜΑΡΕῈ ΜΑΝΙΕΈΘΤ. 

ὙἼΠῈ αβϑϑθηΐαὶ οπατγαοίθυιβϑίοβ οὐ {6 
Τρῃςεουβηαθβ οἵ (οα δἵε. ἤεῖε οοιη- 
ὈΙπεά, 

(1) Ιπάερεπμάςηϊς οἵ “17 85 ἃ σοη- 
ἀϊθοη οἵ βαγηϊηρ σὶρ ΘΟ 51.655, 1 15 νν- 
Π65564 Ὀγ “216 ἐατυ " 85 8. Ἰδίνιπε τϑνεὶα- 
τοη (υ. 21). 

(2) Τῆια τηοάβ 1ῃ ψΏΙΟἢ τηδῃ τϑοαῖνεβ 
1015 Ὁ ΒΥΟΌ ἢ [αἰ ἴῃ Ἴέσς Ολχίρέ," 
ἴῃ ψΠΙΟἢ ἀεπη!Ποη ἔλ1 ἢ 15 5θθη ἴο 6 [Π6 
ῬΙΠΠΟΙΡΙΕ οἵ [παΐ ῬΡΘΥβοηδὶ Πἰν]ΠρΡ ὉΠΙΟΠ 
Ὀεύνψεθη Ομσιδί πα [Π6 Ὀ6]θνεσ (7. 22) 
ὙΠΟ 15 [Π6 τοοῦ ἴῃ τηδῃ ΟὗὨ 81] 150 }Ὶ ΠΡ’ 
8η 4 81] βαπου γ1ηρ Τρ θοιι5Π655. 

(32) 15 ἀπίνεῦθαὶ ἀθϑιηδοη “΄ “7120 
αἴ αγια τέῤογι αὐ Ζζορι αΐξ ὀφίευ!᾽᾽ τϑ5}15 

ΤΝΤΕ ΘΟΘΘΟΤΙΘΝ. 

πο 1ῃ6 παΐυγο οὗ δι, 45 ἃ σοῃαϊοη 
ΠΟΙΓΘΒΡΟΠαΙηρ᾽ ἴο ἴῃς {τὰ6 ταϊδίίοη. οὗ 81] 
τη! ΚΙ ἴο Οοά, δηά ἰμετείοσε διε ἰο 
ΒΌΡΡΙΥ [ῃ6 υπμϊνεῖϑαὶ νγαπί οἵ “276 ρίο.γ 
47 Οοι" (υν. 22, 23 ; ΠοΙΊΡΑΓΘ {Π6΄ ποία 
ΟἹ 1.16, 17 85 ἴο {πΠ6 παΐατα οἵἉ [81{Π}. 

(4) ΤΠα ἔτεα δηά ρταίυϊουβ οπδύδοίευ 
οἵ (οὐ 5 βαϊναίὶοῃ 15 566, ἴῃ (δῖ 411 γγῇῆο 
Ῥατίδκε οὗ 1 δα ᾿υϑΠεα ποίῖ ὈΥ πηετῖΐ 
Ῥυΐ “,ηεοῖν ὃν ΤΠ ῆς ργαεθ" (υ. 24). 

(5) ΤὴΘ ϑβυββίαποβ οἵ ϑαϊνδίίοθ, {π6 
οἰ ΠΟ Οοαβ ρταοα Ῥεβίονβ δῃά 
ΤηΔ 5 81 δοσαρίβ, 15 “ 274 γε θη} 207: 
ἡλαΐ ἐς 1γι ΟἼγίδέ 7έδις " (υ. 24). 

(6) ΤΠα ἢτβί οδιβα οὔ [ῃ15 τεάδιῃρ- 
[ἰοὰ 15 αοά [6 Ῥδίμοιβ ἰονα: 115 
τηβίῃοά, “270 ΙΖ αΖϊογι," 1.6. Δ ἘΧΡΙ Δ Οἢ. 
ΙΟΥ δῆ ὉΥ ΨΏΙΟΝ ΠΊΔη 15 ταϑίοσθα ἴο 
(οὐ ἔἄνουγ : [ῃ6 δἤποϊεπΐ οαυβα οὗ ρῥτο- 
ΡΙΠδίοη, [6 οπα {τὰς βδοσίῆοθ, (σιβί 
“ἐγ, ΠΣ οτοϑὶ ὀῥοοά :" ἴῃ 8 Δρρτορσίδίίομῃ. 
ὈΥ τηδῃ οἵ [Π15 τεάἀειηρίίοπ, “ ΖάγοιρἪ 
7,3." τᾷ6 ρυΐροβα οἵ σοάᾶ [ἷπ ἔπι5 
βϑίςηρ ἰοῃ (τιβί,-- 0 85 6Χ- 
Βἰθιὐϊοη οὗὐ 15 υἱσῃύθουβϑηθδ5,". 
Ῥβοδιβα Ηδ παά βυβετεά {Π6 51πη5 οἵ 
ΤΟΥΠΊΘΙ ΡΈΠΕΓΔΙΟΠ5 ἴο ρᾷ855 ὈΠΡΙΠΙβηθά 
ἴῃ {Π6 Τοτθεασαποα γοη Ηδ δχοσοιβθα 
(ἢ ὙἱΘῪ οὗ μ6 Θχῃϊθιθϊοη οὗ 
δὶς γίρλίφομδηοες" ἴῃ 818 Ῥγθδθηῦ 
1116, τμαὲ πον Ηδ τηϊρῃΐξ 6 Ὀοίῃ 
τὶσῃΐθοιιβ ΗΠ ΠΊ561 85 σοπἀδμηηΐηρ 51Π 
Δη4 [Π6 δυΐμου οὗ τιρῃϊτθουβμθβθ ἴο Π1ΠῚ, 
ἐζῃαὶ 15 οἱ [αἰ 10 δο ΒΕ “6 
ΜΏΟ 5665 ἴῃ (ῃ6 ἀεξαίῃ οἵ (πγϑὲ {Π6 
ἀφαίῃ ἴὺγ 810 ψ ΠΟ Π6 Πὰ5 ἈΠ] Πη56] 
ἀδβεινθαᾶ, δῃά {ῃ6 ἀἄβξαίῃ ππηΐο 5ῖη οὗ 
ὙΥΠΙΟΏ Π6 15 Παποείοσίῃ ἴο ραγίδκβ. 

11, 27--21. υϑΤΙΕΊΘΑΤΙΟΝ ΒΥ ΒΆΑΙΤΗ 
ΙΝΘΕΡΕΝΘΌΕΝΊ ΟΕ ΤΑΥ͂. 

ΤῊ τπιρῃίθουβπθβα οἵ σοά, ποΐ Ῥεϊηρ 
ΘΔΥηΘα ὈΥ ψοσκ5 οὗ ἰανν, Ἔβχο 65 τη 5 
Ῥοαβηρ (συν. 27, 28), τεοορη565. ΟΠ6 
(οά 45 {π8 διίμου οἵ βϑδνδίοη ἔοσ [6 }Κ 
δὴ (επί 6 (στ. 29, 30), 8δπηα ἴδι' ἴτοτ 
ΔΌΟΠΒΠηρ 1," Εϑία ὈΠ15Πη65. 1 ἴῃ 1085 
{Ππ6 σμδσδοίεῦ 85 ἃ ἰδν οἵ [ἢ : σομΡΑΓα 
ψ 11]. 4. 

ἷν. 1-2:5. ΤῊΕ ΒΙΟΗΤΕΟΟΞΝΕΒ5 ΟΕ ΟΡ 
Ι3 ΜΙΤΝΕΒΘΒΕΡ ΒΥ ΤῊΕ [ΑἹ ΑΝ 

ΤΗΕ ῬΕΟΡΗΕΊΞΒ. 

Ενβῃ ΑΡγαμαῖη, ἴπΠ6 σταὶς ραίζετῃ οὗ 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Τἱρῃθουβηθβϑ, νγχὰ5 1 501Π64 Ὀγ (1 ἀπά 
ποῖ ὈΥ͂ πιο οὗ ψόοσκβ (υῦ. 1--5), ἴῃ 
δοοογάδηοα ψ ἢ Πᾶν! 5 ἀΘβουρίίοη οὗ 
ἴῃ Ὀ] ββεάπαββ οἵ ἴτεα δηα πὑπάδβεσνεά 
[ΟΥρΊν η655 (συ. 6--ὃ). 

ΤΠΘ τὶρῃίεοιιβηθβ85 οἵ Οοά 15 ἴοσ αἱ], 
ποί [ῸΓ ἴμ6 οἸτουτηοϊβεα ΟἿΪΥ : ΤΟΥ ΟΙτ- 
Οὐπηοϊϑίοη γγχὰ5 ποῖ {ῃ6 σαιιθ6 θαΐ {Π6 
55 Δηα 568] οἵ ΑΡγδΠΔΠ)5. [51 Ποδί!ο 
ὈΥ [αΙ[Πἢ, τηατκίηρ ΠΙπὰ οὐἦ 45 ἴΠ6 [ΔΊΠΕΥ 
οὗ 411 ἐπθ6 πὶ {πὲ Ὀε]ανα (σύ. 9--12). 

ἼΠ6 ᾿ππουϊίαπος οἵ {πΠ6 Ῥτοιηῖβ56, 46- 
Ῥεμαϊπηρ ποῖ οἱ ἰανν Ῥαΐ οἡ 11, 15 τηδ 8 
5ΈΓΕ ἰο σα ἴῃς 5εεὰ (συ. 13--17). 

ΑΡταμδτη 5 διἢ, Ῥοΐῃ ἴῃ 115 5Ί ΓΘ ΡΊΗ, 
Δα ἴῃ 115 οὔ]εοῖ---“ στοά τυλο ψιοζεοίλ 
216 εκεί," 15 τεοοτάβα [ΟΥ̓ ΟἿἿ ΘΧΔΙΏΡΙ6 
(συν. τη--25). 

ν. 1-||Ὶ. ΒΕΡΕΜΡΤΙΟΝ ΒΥ ΤῊΕ ΠΕΑΤΗ 

ΟΕ (ΗΒΙΞΊ, 

ΤῊΕ Ὀ]εϑϑίηρθ τεοεϊνεά Ὀγ ἴποϑα ψῆῸ 
8416 “με ἡγεεῖν ὁν (σὐοας σγαζέ 
Ζἠγοιερί, 216 γεερήϊογε ἐδαξ ἰς 1ῳ. Οὐγῖεέ 
7)εσως" (11. 24, 25) τὲ Ῥβᾶςθ, Του, δπά 
Ηορβε οὗ βίοτγυ, 411 [ουμάθα οα (οα 5 
Ἰονε, ψῃῖοἢ Πδνιηρ ΤΕΟΟΠΟΙ]Θα ΘΠΘΙΏ165 
ὈΥ Ομ Π505 ἄδθαίῃ νν}}] το ΠΊΟΥΙΘ 5ΌΓΕΙΥ͂ 
5806 [Π6 ΤΕσΟΠΟΙΪΘα Ὀγ ΗΙ5 {Π|6, 

Υ. 12--2ι:. ΤῊΝ ΓὈΟΝΙΝΕΒΒΘΑΙΙΤῪ ΟΕ ΘΑΙ.- 
ΨΑΤΙΟΝ ΒΥ ΒΆΙΤΗ, Π{1ΚῈ ΤΗῊΗΕ ὕὺκνινεκ- 
ΒΑΙΙΤΥ ΟΕ ΞΘΙΝ, Ι5 ΒΑΘΒΕῈὼ ΟΝ ΤῊΒ 
ὌΝΙΤΥ ΟΕ ΜΑΝΚΙΝῸ ΙΝ ΑΡΑΜ ΑΝ. 
ΙΝ (ΗΒΙ5Τ. 

Ιῃ 1Πη6 ρτεοβάϊηρ δὐριυτηθηΐ [ῃ6 τπη|- 
ΨΕΙ541] 51:0 }Π||ὴ655 οἵ τ8ὴ Πᾶ5 Ὀδθη 
εϑίδ ὉΠ 15Π64 45 ἃ ἴαοί ἴο γν]Οἢ ἘΧΡΘ ΊΘΠο 8 
8Π4 ϑοχγιρίασα θοίῃ θα σψιΐηαϑθ, Ραΐ 
5ΒΙΤΏΡΙΥ 85 8 ἴδοί ψιπουΐ ΔηΥ ἀβο] το 
οὗ [Π6 σδιι56 οἵ 15 ὉπΠΙνΕΥβδ γ. 

Οη {Πδ οἴπεῦ παπά {Π6 πηῖνεῦβαὶ βαῖνα- 
ἰἰοη ψΙΟἢ (οὐ Παθ ργεραγεαά ἀερεπαϑβ 
οὔ ΟΠ γιδί δῖοπε : ̓ηϑίεδα οἵ βοῇ τηδῃ 
ΘΔΥΙηρ ἴῃ6 Ῥαάοῃ οἵ [5 51ὴ5 ὈΥ͂ 
γιγίαθ οὗ Π15 οὐγῆι τερεπίδηςσα 8Π4 5.086- 
ᾳαρηΐ ΟὈΘαΊΘΠς6 ο {Π6 ἰανν, Οπα6 4165 [ῸΓ 
411, Δ! ἴοσυ ΗΙβ5 βακα ποΐ ΟἿΪΚ ἔοτρινε- 
655 δυΐ τιρῃξεδοιιθηεθθ δὴ [16 816 
Ῥαεβίονεα οἡ 811] {μαΐ Ὀε]ανα ἴῃ Η τ 
(ν. 6-τ1)ὴ. ὙΠ6 τἀπινευβαν οὗ βαϊνα- 
τἰοα 15 ἴππ|5 ἰτασβά ἴο 115 σϑιιβα ἴῃ {πε 
ῬΠΏΟΙΡΙΘ {παὶ “186 την, “086 
ΠΙ ἀτὸ ἸΠΕΙΘα τῷ “1106 Ὁπθ." 
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Τῆς Αροβίίβα ποῦ δχίθηβ δηα οοτη- 
ῬΙεἴαϑ5 15 διραγηθηΐ ὈΥ 5πονιηρ [παῖ {Π6 
ΟΙά Τεβίαπηθηΐ ἰτᾶσαθ [ῃ8 ἘΠΙνΘΓΒΔ]ΠΥ 
οὗ 515 δῃᾷ ἀβαίῃ ἴο [6 β81η6 ῬυΪΙΠΟΙΡ ΙΕ: 
[ἴῃ86 ομθ τη [Πτοιρ ΠΟΙ 510 δηά 
ἄδαίῃ οαπης ᾿ηΐο {Π6 ψουἹά, ἀπ ραϑβεά 
ὌΡΟΩ 811 τηεῃ, 15 ἃ ἴγρβ οἵ ἴῃΠ6 πε 
ΤὨτοῦρ ὙΠΟ ΟΟΠΊΘ ΤΙ ϊΘοιι5η 655 δπά 
1186 ἴο 411 (τ. 12--14). 

Βαΐ {Π15 σΟΠΊΡΑΙ5ΟΠΝ. ἸΠγΟΪν 65 4150 ἃ 
Πσοπίταϑῃ: Οοαἶβ βῖδοβ 15 ρυβαίεσ δῃά 
τῆοτα Δρυαπαδηΐ [ΠΔῃ ΓΔ Π᾽5 {ΓΔ ΠΒΘΎΘΒΒΙΟΙ : 
τ] θοιιβη 655 8Πη6 ΠΠ{6 Δ16 1ῃ {ΠΕῚΓ παίπιτθ 
ΤῊΙΡΉΓΠΕΙ ρονεῖβ ἴΠπδὴ 5ϊὴ δηα ἀεδίῃ. 
Τ 5η δηα ἀξαίῃ σου] ρ885 ΠῸΠῚ ΟΠ6 ἴο 
411, γημεΐ γ1076 51.811} τἱσῃϊθοῦβηθϑβ Πα 
116 (συ. 15--10). 

γε ποῖϊςβ ἴῃ Φ. 18 ἃ ργεριδηΐ ΡῆταβῈ 
“)μδίϊβεαϊίογι 97 172, ΠΟ. ΠΟΙ  Ιη65 
8:4 ΤΕΟΟΠΟΙ]65 ἔνο Ἰθδάϊηρ δἰθπηεπίβ οἵ 
σι, Ῥαυ]}5 ἀοοίτπα. οἱ 5βαϊναίίοῃ. Οἡ 
ἴῃ656 ἔνο εἰετηθηΐβ [ἀΚθὴ βαρδγδίε!ν ἔνῦο 
ορροϑιίς 5γϑβίειηβ οἵ ἀοοίσίηθ πᾶνε Ὀξεη 
ΤαΙΘΘα, ΠΔΙΊΕΙΥ Ππ5{Ποαίοα ὈΥ ἱπηραΐα- 
ΟῚ ΟὨΪν, δΔη4 1π5{|πΠολίοη ὈΥ̓͂ ΟΥ Οἡ 
δοοοπηΐ οὗ δοίπα] τσ θοῦ 5 655 ΥΟΌΡ ΐ 
ἴῃ τῖϑῃ ὈΥ γα} τυογ γι ἐζγοιιο ἤοτι. 

ΤΠΕ Ρῆταβα “ 2ωϑ1)εαίίοι ο7) 2172 ΟσουΓ5 
αἱ ἃ ρΡοϊπηΐ οἵ 51. Ῥδι]}}5 ἀυρυτηθπΐ ΠΕΙΕ 
{Π656 ὕνο εἰδεηδηΐβ οἵ ἢ15 ἰεδοῃϊηρ τηδεῖ: 
ἴου {π6 ἀοοίτιης οὗ ᾿υϑιποδίίοη ὈΥ ἴδῃ 
ΜΠ Πουΐ πγουκ5 οὗ [αν Ἐπ Ἰπρ Π ἢ ο. ἴν.» 
δπα τμ6 ἀοοίπηε οὗ π6 τὰ (τβί, δ5 ἴπ6 
ΤΕΙΠΘΑΩΥ [ῸΓ ᾿πῃεσθηΐ 510 δη4 βουτοα οἵ 
᾿ΠΠθτθπὶ τὶρηίθοιβηθθθ, ὈΕρΡΊΠηΙηρ δἷ 
ς. ν., τα Ῥοίῃ ἱποϊπάεαᾷ τη “2 εαΐϊο,ι 
97 ζω." Ἑαϊΐῃ, μέσο γα τεοεῖνα 
(οὐ ᾿πϑγίηρ βεηίεποθ, 15 4150 [6 
ΤηΘΔη5 ὈΥ͂ ΨΏΙΟΠ γα τϑοεῖνα ἴπῈ6 ΠΘῪ 
“472 τῃαΐῖ Ῥτηρδ ἰοσίῃ τὶρηςθουβη 6855 Οὐ 
ΠΟΙ 655 οὗ ΠνΊηΡ. 

( Τῇ [Πετε παά θβθη ἃ σευ βίνεμ ψΠ]Οἢ 
οουἹά ανε ροψε ζ{72, νεΥῚν γον Ζορ14571655 
5Που]4 πᾶνε θεθα ὈΥ ἀστν (( 41]. {|. 21). 
Βαξ πὸ ρίαοβ μα5 γαῖ Ῥβεπ ἰουπά ἴῸγ 
ἄστυ ἴῃ τῃ15 “7 Ππεαίίον 97 172. 51. 

Ῥαμ], Πουγενεῦ, ποὺ ρτγοσθθάβθ ἴο 5Π0ΟΥΣ 

[μαὲ ““ ἀστυ" Ἰἰ56 1 νγὰϑ ἴῃ Οπ6. ΜΑΥ 580- 

βουνίθηΐ ἴο ρίᾶςα, δνθῃ ΒΥ ΤΠ] ΠΡ  γ1ΠῈ 
{δ ϑρτεββίοη (7. 20, 21). 

Βδβοσνίηρ 815 εχρίαπαίίοη οἵ {Π18 
Ρύτροβε οὗ [ῃ6 ἴα ἴο (ἢ. νἱϊ,, τῃ6 

ΑΡοϑβεῖς παβίθβῃβ δὲ οὔποθ ἴο πηδεΐῖ 1Π6 
[ουπ! 4016 Ιου] ν]οἢ 50 βίταηρα ἃ 
οἰαϊθηςηΐ οου]ά ποί [811] ἴο ταῖβθ ἴῃ [Π 8 

ς 2 
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ΤΠ ποῖ ΟὨΪΥ οὗ ἃ σοῃβοϊεπίϊοιι5 [6 νν 
Ῥαυΐ οἵ ἐνεῖυ ἰπουρπῃια] τοδαοσ. 

(4) ΤῊΞ ΒΘΑΝΟΤΙΡΙΟΘΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΞ ΒΕ- 
[ΠΕΥΈΕΒ. 

Ιῃ 1. 8, ὅ5:. Ῥαὰ] ᾶ5 δ᾽] πἀεα νεῖν 
ὈτΙΘΗ͂Υ ἰο ἃ ἴαϊδβε οπαῖρε ἰπαΐ ὈΥ͂ ΠΙ5 
ἴθδοῆηρ ἢ6 εποουζαρθα [ῃΠ6 ψοΚαα 
1πουρηί, “ Δεΐ μς ὧο εὐῖ4 ἐλαΐ ροοα »ιαγ 
407716. ἨΐΠ5 ἀοοίπηθ οἵ ργαθὺβα Πὰ5 ἴῃ 
δοϊ 1ῃ 411] ἃρϑϑ Ὀθθη τηβγαργεβεηίεα ὈΥ 
ὉΠΒΟΓΙΡΙΪΟΙ5. ΟΡΡΟΠΘηΐ5. δηα ρεγνεσίβα 
ὈΥ Πυροογο8] ϑαρρογίειθ. Ηἰβ5 ΟΥ̓ ἢ 
ΔΏΒΜΨΕΓ ἴο [6 συξδίίοπ, “σαί τὲ 
(ΟΡ 1 72146 171 5171, ἐζαξ ργαζε πα} αὐοιεγα 7." 
5Π0114 Πᾶνα τηδθ βοῇ ΡδΎν βίο οὗ 
Ὦ15 (δοΠ]ηρ᾽ ΠΡΟ551016. ὍΤηαΐ ΔΠΒΨΕΥ 
15 Του πα] θα Οἢ [Πξ6 ϑ8πη6 ΠΊΥβ[108] ὉΠΙΟΠ 
Βεύνεεῃ (γιδὲ ἀπ {πΠ6 Ὀ6] θυ εσ ΠΟ 15 
αἶθο {πΠ6 στομῃά οἵ Η15 15 Ποδίιοη : δηά 
της ἀοοίτιης οἵ (οὐ 5 ἴτεε σταςα ἰτοιρῇ 
[ἢ τη ΟΠ γῖβί 15 ἴππ5 ἰουπα ἴο θὲ [Π6 
ΟὨΪΥ 51|6 Του ἀδί]οη [ΟΥ ΠΟ]1Π655 οἵ [18. 

νὶ. ΤῊΕ ΜΟΒΑΙ, ἘΈΡΕΟΥΒ ΟΕ Τυϑτιει- 
ΟΑΤΙΟΝ ΒΥ ΒΆΙΤΗ. 

Τῆς Ῥε]Ιθνεσ ῬαραΖεα τπίο [Π6 ἀδαίῃ 
οἵ Οῃγιβὲ θοίῃ ἀ165 ἢ Ηπη ἴο 5ϊη, δπὰ 
ΤΊ565 ἴὴ ἩΠτη ἴο ΠΘΠ685 οὗ ΠΠ|{6 (τ. 1-- 11). 
Τ6ὲ {Π15 ἰγαῖῃ ὈῈ τϑα] δε Παποδίοσίῃ 1ἢ 
ὙΟΌΣ Ἰἴνε5 (ὕῦ. 12, 13), ἴοτ {115 15 {πΠ6 
τρης οἤἴδοϊ οἵ θείηρ πὸ ἸΟΠΡΈΓ ““ Μλι167 
18. ὁμέ {1167 φγαζο "ἢ (υ. 14), τπαΐ γοῦ 
ἃτξ τοὶεαβθά ἴτοιη [ῃ6 Ὀοπάαρε οἵ 51η, 
δα 5εΐ ἴτ86 ἔοσ [Π6 ξεῖνος οἵ ἀοά (συ. 
15--23), ΠἘ6, δηὰ γεὶ ““" σε ψαηιές ἔο γίρἠ- 
40, 571655 172110 58. ΟΠ οαὐϊ ἢ." 

γ11. ΠΕΙΙΨΕΒΑΝΟΕ ΕΒΟΜ ΤῊΕ ΒΟΝΘΑΘΕ 

ΟΕ ΤΑΝ ΑΝῸ ΟΕ 9ῖ1Νν. 

Ἡπμετίο 5.. Ῥαὰ] ἢὰ5 βϑροκθη οἵ [πε 
αν ἴῃ ἃ. περαίίνε βεῆβα : ἢβ ἢὰ5 5Π0 
[Πδὲ 11 πα ποῖ ἴῃ ἴαοϊς ἜβπαΌ]εα {πὸ 7ενν 
((Π. 11.), ἀπ Δεσογάϊηρ ἴο {π6 ϑοτρίατε 
ΠΟΙ] ποῖ ΘμΔ0]6 ΔΗΥ Πη8Δη, ἰὼ αἰίαίη ἴοὸ 
τιρ θοῦ 6 85 ὈΥ ψΟΥΚ5, Ὀαΐ ΟΠΪΥ ίο ἃ 
Κηον]εάρε οἵ 510. (111. 20) ; {πδΐ 1 Πα5 πὸ 
Ῥατί τῇ [π6 τηδῃιοβίδίοη οἵ {πῸ τὶρῃῖ- 
ΕΟυΒη655 οἵ (ο΄, εχοαρί 85 ἃ ψιΠ655 
(11. 21); [Παΐ 85 ἃ ἰὰν7 οἵ ψουκϑ ἴἴ οου]ά 
ἢοΐ Θχοϊθθ τηΔη᾽5 Ὀοδϑίηρ (111. 27) ; 
{παῖ 1ἴ νγὰβ ποῖ αἰϊδοῃεα 5. ἃ φοπάϊμοη 
ἴο [ἢ ᾿ππϑυιίδησα οἵ ΑἸ σαμδμη᾽5 Ὀ]Θϑϑὶηρ 

ΠΥΠΚΘΘΌΘΕΙΘΙΣ 

(1ν. 13); [Πα 1 ψουίκείῃ ψ γαίῃ (ἰν. 15) ; 
{Παΐ 115 εἤεοϊ νγὰβ {π6 ἱπυρπίδίίοη οὗἉ 51η, 
854 {ῃ6 τα] Πρ] οαίίοη οἵ {γα ηϑρΎ 55:05. 
(ν. 13, 20); 8ἃπηα (ῃ5 ὑπο γ ̓ανῦ Τη6 
γγ6 ΓΕ Ὀτοῦυρης ᾿ηΐο θΟΠαδρῈ ἴο 51η (ν]. 14). 

ΘΌΟΙ ἃ αἰβρασζαριηρ νιον οὗ [π6 ἰανν 
ταδί πᾶνε Ὀ6θη ἃ ρτίθνοιιβ οὐβίδο]α ἴο ἃ 
σΟΠΒΟΙΘηΓΟυ5 θαΐ ἀπο πΠρὨςαπϑα [αν : [ἢ 
παααβα Ροίῇ (ο Ὀ6 δχρἰαϊηβα δηά 50Ρ- 
ΡΙειηθηίβα. 

10 15 Ἔχρίαιηθα Ὀγ {π6 ρπΠποΙρΙῈ ἐπαΐ 
[μ8 ροννγεὺ οἵ ἰανν 15 ἐθυτηϊηδίθα Ὀγ ἄβδίῃ : 
ΙΟΥ ΘΧΑΙΊΡΙΘ, ἃ5 ἃ ψιΐδ 15 τ] βαβθα ΠΌΓΙΩ 
1π6 Ιανν (Παΐ ὈΙΠ 45 ΠΕΥ ἴο ΠΕΙΓ Ὠπβθαπηα Ὀγ 
ἢ15 ἀδδίῃ, ἀπ 15 ἴτ68 ἴο ΠΊΔΥΤΥ Δ ΠΟΙΠΕΥ, 
50 {Π6 ὈΕΙΙΘνεσ Ὀγ [Π6 ἀθαίῃ οἵ “Ζ2.ε οἰ 
γα: ψΠΠ 1 Ογτιβί (νι. 6) 15 τε βαββάᾶ ἔγοια 
[868 αν, διγά ἔγεε ἴο Ὀ6 υπιθα ἴο δποίμουσ, 
Ἔν (ΟΠ τιβί, 0 15 ταϊβθα ἔγοση {π6 ἀβδα 
(νι. 1-6). 

ζῦ. π-13. ἘΒΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΒΞ [ΓΑ ΤΟ 
51Ν. 

1 τῆδί [ὈΥΤΠΘΙ ἀπο τγὰ5 ἃ θοημᾶαρα 
ἴο 510, δηᾷ 1 το ὈῈ ἔτεε ἔγοσῃ 91 ψὰ τηϊμϑβί 
Ῥε ἴτεε ΠΌμ {πε ἰανν, {Π6 4 Θϑ. ΟΠ. 811568, 
“,]ς ἐδ ἕστο οἵ} Ιπ ΔΏΒΨΕΙ ἴο {Π15 
4ασβίοη 51. Ῥδὰ] ργοσβεαβ ἴο βιρρίθτηθπηΐ 
Π15 δοσουηΐ οἵ {Π6 ἰαὰνν ὈΥ 5ῃπονηρ 15 
{ππ6 παΐαγο, πα 115 δοίπαὶ στϑ]δίϊομ.: ἴο 
510 (σϑ. 7--13). 810, ΟΥ ἴῃ ΟΙΠΕΥ ψγοτα5 
1[Π6 ΡῬΡεύνειβε ορροβιοῃ οἵ πιδῃ᾽5 Μη), 15 
τουβεα ᾿πΐο δοιινην ὈΥ [Π6 ἰανν, δηα εχ- 
Ὠ1Ρ115 115 Ἐχοθ θα ηρ 51Ώ{π]Π655 ἃ5 ἃ ΡΟΥΕΓ 
ψοΥΚίηρ ἀδαῖῃ ὈΥ ᾿πεδὴβΒ οἵ 1ῃ6 ἰδνν 
ὙΠΟ νγὰβ ογἀδιηεα ἴοὸ 116. ΕῸΓ [πΠ8 
1ανν ἸΏ [56] 15 ΠΟΙΥ, 18ΐ, ἀῃα ροοά : 1ἴ 
15 “ “2͵γίϊμαδ᾽" 5 Ὀεὶῃρ ἃ Τινίπα τανεὶα- 
τοι, θαΐ 1 15 ποΐ 8 1{{6-ρ᾿νιηρ 5ρ1π|, ἀπά 
{πογαίοσα σδηπηοῖ Θμ8 Ὁ ]6 τη [0 ΟΥ̓ΕΙΟΟΠΊΘ 
[ἴῃ ρονοῖ οἵ 511. 

συ. τ4-25. ΤῊΕ ΟὈΝΕΙΙΟΤ ΟΕ ΕἾΕΒΗ 
ΑΝῸ ΚΡΙΒΙΤ. 

ΤΠῈ Αροβίία σοπῆσγιμηβ ἢῖ5. νἹ πα] σδί!οῃ 
οἵ τὴς Τινῖηε αν ὈΥ 8ῃ Δ:Π ΑΙ γϑ5 οἵ {Π6 
ΜΟΥ Κίηρ οἵ 511, ἃ5 Πα μα οὈβενεά 1ἴ ἴῃ 
5. ΟΥ̓ ἸΠΏΘΙ ΘΧΡΟΠΙΘποΘ. Αἱ ἢτδὲ Π6 
ΒΡΘΑΚ5 οἵ ΠΙμη56 1 δ5. 1ἰ Παΐ ρατί οὗ ἢ15 
Ὠαΐαγα Ώ]Οἢ [ἢ δοίίοη. ῥΎθάοχηϊηδίεβ 
ἍΕΓῈ (Π6 ΨΠΟΙΪῈ τη; “774 ἤατυ ἴς 
οἰγίίμαί, ὁἊμέ 7 αηὶι οὗ ἤθβῃ, σοί 
4» 7 “5. Βαϊ ΟἸΟΘΕΓ ΟὈΒουνδίοη 
Τενθα]ς δὴ [ΠΠΕῚ σοηῆϊοῦ: (ῃ6 ἤξβῃ, ἴῃ 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΠΟ ἀνε! 6. ἢο σοοά {πΙηρ 15 πού (Π68 
ψΠΟΪ6 τηδῃ (υ. 18), ἴΠ6 16 15 Δῃποίμευ “1, 
σοηδβϑηίπρ ἀπίο ἴῃς ἰανν Ζλαΐ 12 ἐς φοοί "ἢ 
115 Ὀδιΐεσ 561, “214 ἡρμευαγαῖ για" 
(2. 22), “226 »ηἱρμα" (Φ. 23), οΥὦὁἁ ταὶ 
5... Ῥ5ΠΙ ΘΆ}|5 ἰὴ τ (ΟΥ. 11, τι, “ 212 Φ91 71 
47) γ»ιαγι ἐλαΐ ἐς {η 179," ἀεβΠρ 5. ἴῃ {Π6 
Ιὰνν οἵ αοά, Ὀυΐ 15 ονευρονγεγθά Ὀγ 1ῃ68 
510 ϑγ ΠΟ Τ1165 85 ἃ ἰανγ [ἢ ἴΠ6 ΤηΘΙΏ ΕΓΒ 
οἵ [ῃ6 ουὐνατα τηᾶη. 715 {γπ6 56} 
ΟΥΕ5. ἴῃ δηρι θη, “Ὑ)͵ΊΟ 5141}}] Ἃ6]ἴν Υ 
Τὴ6 ἢ" δΔηά [Πε ΟΥΥ 15 δ οποα ἰγη64 Ιηΐἴο 
{πα ηΚδρινιηρ ὈΥ ΤΕΟΙΠΘΙΩ τα ποα. οἵ [Π6 
ἀεΙΙνεσᾶθοα ΔΙΤΕΔ αν ψτουρῃς ὈγῪ ἀοά 
ΤὨτουΡ [6515 ΟΠσιϑί (σῦ. 24, 25). 

γ11. ΤῊΕΞ ΘΡΙΒΕΙΤ ΟΡ [ΠΕῈῈ ΙΝ ΟῊΗΒΙΘΤ 
7Ε8ῦ5 ΒΕΙΝΟ5 ΓΙΒΕΕΤΥ ΤΟ ΤΗΕ (ἬΠ1.- 
ὉΕΕΝ ΟΕ ἋΟΡ, ΑΝῸ ΟΟΜΕΟΒΤΒ ΤΗΕΜ 
ΨΊΤΗ ΤῊΕ ΗΟΌΡΕ ΟΕ ΟἸΟΒΥ. 

ΤῊῈ ἀοοίτίπα ἰπαΐ τῇδ 15 π5{1Π664 
ἔγβοὶγ ὈΥ Οοαΐβ ρυαὺβ [το ρ ἢ ὉΠΙΟΙ 
Π ΟἸτδὲ (ν. 12---21}) ἢὰ5 Ὀδθη 4ε- 
δ πάβα ἀραϊηδί ἔνο οἤῃϊεῖ οὈ]βοίοη5. οὗ 
ἴμε 7ενν. [Ὁ πᾶ5 Ῥεθὴ 5ῆοψῃ (1) ἴῃ (Π]. 
γί. [δὲ ἔδΥ τοΤ ἘμΟΟυΤΑΡΊηΡ᾽ ΘΟΕ ΔΏΟΒ 
1. 5[η, ἴῃ ἀπο ἢ (τι Ζγεῤίϊος 17, 
2 γίρε[ 4. ἀβαῖῃ ππΐο 5]π, δῃα δὴ δ ηΓα 
τοΙεαθα [ΤΌΤ 115 ἀοΙηΙΠΙοη ; δπα (2) ἴῃ 
(ἢ. νιῖϊ. {μαΐ [π6 Τίανν, (πΠουρὴ ΠΟΙ δπά 
ΒΡΙΓ ΙΔ] 1ἢ 1561 Δ Πα ΤΕΟΟΡ 564 85 580 ἢ 
ὉΥ Π|Δ 5 ΤΠ ΟΥ̓ 5Ρ1Π|, οαπποΐ οὌνεῖ- 
ΠΟΠΊ6 {Π6 ΡοΟνΕΥ οὗ 51π ἴη {πε ἤκδβῃ, Ραΐ 
ΤαῖΠοΥ ῬΕσοο65 8ΔΠ ΟΟΟἝ5Ι0η. οὗ βίσεηρίῃ- 
ΘΠΙΏΡ᾽ 115 ἀΟΥΩΙΠΙΟΠ. 

ΤῊῈ ααερϑίοη, “ὟΟ 5181} ἄε]ῖνεῦ 
ΤῊΘ δ᾽ 15 ποῦ ἴο ὈῈ δηβϑμνεγεᾶ: “7726 
ἤατω 97 “.ε .5217γ12} οΓ {172 121 Ολγῖϑ )όση5." 
51ηὴ δἰτεδαν σοπαάδεηπααά τη (Π6 ἤδβῃ ὈγῪ 
ΟἾτΙ50᾽ 5 ἀδαίῃ 15 ἴο θ6 ἀδϑίτογεα Ὀγ “2.ε 
2271} 07.172 ψ ]οἢ Ἠδ ᾿τηρατίβ ἔου (ῃ6 
Ἐ]Π]τηθς οὗ [ῃ6 τιρῃίθοιβπθθβ οἵ [Π6 
Ἰανν (συ. 1τ--4. ΤῊϊ5 Πῖνηθ ϑΡιΠὶ ποῖ 
ΟἾΪΥ ϑαθάμες “2. γηϊγιαῖ οΥ 1.4 ἤ65}," 
γν ΠΟ ἢ “΄ ἦς ἐη7,112} αραῖγι5ΐ (ὐοα]" ἀια ἴΠετε- 
ἴοστα “ ὠεαΐλ," Ὀπΐ Ψ}}] αἱ Ἰαβδί ρῖνε 118 
Ἔνθ ἴο ἴΠ6 ῬοαῪ ποὺ ἀδδά Ὀεοδιβα οἵ 
510 (σύ. 5-13). 
ΤῈ 8δ1ὴη6 ϑριπὶ οἵ (ητιδί ἰεϑίῆθα 

ἴπαΐ νγε τὲ 50η5 οἵ (οά, δΔπα ρῥδγίακετιβ 
οἵ ΗΙ5 ᾿πῃδγιίδηςσα οὗ βΊουυ 1 γα ρατίακο 
οἵ ΗΙ5 βυβεμηρβ πον (συ. 14-τ7). Νο 
Ῥτθβϑθηΐ ϑαδυηρ 15 ἴο 6 σοτηρατεά ΜῈ 
[ῃδΐ β]οΥν, ἴΟΥ ΨΏΙΟἢ [πΠ6 ΠΟ]6. οχεδίοῃ 
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15 ῬΤοδηΐηρ ΔΠΠ 5ἰρῃηϊπρ, δηα νὰ οὐχ- 
56 ν 65 816 ὑγδ] Πρ ἴῃ Προ οὗἹἉ 115 σοΙηρ]6- 
ἄοη ὈΥ {Π6 τεαθπιρίίοα οὐ οὐγ Ὀοᾶγ 
(τυ. τ8--25). ΑἸΤΕΔΑΥ να Πᾶνα ΠΕΙρ ἴου 
ΟἿἿ ΠΗΓΉ 1 [Π6 ΘΡΙΓΙ 5. ̓ς ΘΓ βίο α 
(τ. 25--27), δπια {η6 Κπον]εᾶρε “ 2λαζ 
αὐ ἐίγιφις (αν θη 5 Πα] Πρ5) τύογξ ἔσροίλο; 
.7)ογ φοοά 10 ἐλεηι ἐλαξ ἴονε οί," Ῥξοαιβε 
ἴμεν ““ αγε «αἰεα αερογεἴζιρ ἐο [715 φηγφοςε.; 

ΕῸΓ τυλοῦῖ [76 γογεζργοιν ὡς ἐρυΐησ 
“Πὔῖηι, Ἠδ ργεάδβεπεα ἴο θὲ σοπίοτπηδα 
ἴο {Π6 ᾿τηᾶρ οἵ ἨΙ5 50}, πα {παΐ ρτε- 
ἀαβηδοη οδηηοί [81] ἰο Ὀς Δοσοιηρ]5η6α 
ἴῃ [ΠΕΙΓ ΟΔΙΠ Πρ Δ ηα ἸπϑιΠοαίίοη, ἀπά 
ΒΙουιβοδίομι, θθοδιιβα ΠοίΠΙηρ οδἢ 56ρᾶ- 
ταῖβ [ῃ6πὰ ΠΌτη (ἀοα᾽ 5 Ιονε (στ. 28--39). 
γα Ῥδᾶῖιβα [ὉΓ ἃ τηοϊηθηΐ ἴο βϑίβ 5 ἢ 

ΟἿἿ Ιη ουργθίδιοη οὗ {Π15 τηοϑὲ ἀπ ῆσυϊι 
Δα Ἰπηρογίδηϊ ραβϑαᾶρα ὈΥ {π6Ὸ6ὶ δυίποτιν 
οὐ τῃ6 ἢτδὲ (Ὁ τιβίίαη Ἐδίμθυ, ΟἸεδτηθηί 
οἵ Ἀοιηθ, “νῆᾶο Παᾶ ϑϑεὴ {ῃ6 Ὀ]θοϑεάᾶ 
ΑΡοϑβίϊεβ δηᾷ οοηνειβεά ψ] ἢ {πθη, ἀπά 
511] Δα 1ῃ6 ῥτγεδοῃϊηρ οὗ [Π86 Αροϑέ!εβ 
ΤΊΠΡΊΠΡ ἴῃ ΠἸ5 6815 8Δη4 {Π6ῚΓ ἰγδα οι 
ὈΕΙΌΓΕ Π15 εγϑ5᾽ ([τϑῃ. 111. 3, ὃ. 3). [Ιὰ 
[18 ΠΟΥ τεοονεσεα ρουϊίοη οἵ ϑ8ι. 
ΟἸΙεμμθηῦβ ΕΡΙ5115 ἴἰο (πΠ6ὲ (μι ϊδη5 
(ἰχ. 9) γε ἢπά ἃ οἶθδὺ τείξγθεηςε ἴο 
ΚοΙη. νΠ]. 2δὃ ἴὴ {Π6 νγογάς : “ὙΠῸ ἀοβί 
ΤΏΔΚΘ ΤΊΔΗΥ ΠδΙΟΠ5 ἸΡΟΠ βατίῃ, ἀπά οιἱέ 
οἵ 411] ἐϊαξέ εἤοοσο ἐλενι ἐλαΐξ ζρυε ζλεε 
δλγομοά γέσμς Οὐγίδρέ ἴγ Ὀεϊονεᾶ ϑὅοῃ, 
[στοὰρῃ πο, Τμοὰ ἀϊάβε οπαβίεῃ 
58 ΠΟΙ, Δα ΠΟΠΟῸΓ τ|5.ἢ 

11. ΤῊΕ ΠΟΟΤΕΙΝῈ ΒΕΟΘΟΝΟΙΠΕ. ΜΊΤΗ 

ἸΘΕΑΕΙ 5. ὈΝΒΕΙΙΕΕ. 

ΤῊΘ Ῥυγεῖγ ἀοοίτίηδὶ ρογίίοη οἵ {πε 
ἘΡΙ5118 15 οοποϊπάθά, Ἐδοῇ ρατὶ οὗ {Πε 
ΤΠΕΙΒ ῬΙΟΡΟΒΕα 11. τό, 17 Πᾶ5 ΠΟΥ 
Ῥεθη ἀδβνεϊορεά ἴῃ ἃ οἰθαῦ δπᾶ οἱ οβεὶυ 
Ποηηθοίβα δΙριπιθηῖ, ὙΠ μουΐ (τβὲ 
811 Πδίϊοηβ ΑΠκ6 δῖε ᾿γίηρ ὑπάρθσ της 
ψΥΔῖῃ οὗ (ο΄, 411 νιπουΐ αχουβα, {μα 
Ἠδαδίμθη οοπάεδιηπθα ὈΥ Π15 οη οοη- 
ΒΟΙΘΏΟΒ (1. 32), ἴπΠ6 7εν ὈΥ 1Π6 ἰαν ἰο 
ὙΏΙΟΙ ΠΕ ἰτιιβίβ ἴῃ ναὶπ ἴο 1π50Π{ 7 Πϊτὴ ὈΥ 
ἢ15. ΟΥ̓ ΟΥΚ5 (11. 20)». Βυΐ ΠΟΥ ἴῃ 
Ομτδὲ (ῃ6 τιρῃίθοιβπεβ οἵ ἀοά [15 
τΤανϑα]εα ΠτΌΠῚ (ΔἸ ἴο ἔδιἢ, ᾿πάθρεπάεπηί 
Οὗ ἸΙανν γαῖ νυ π65564 Ὀγ 1Π6 ἰὰνν ἀπ ἴη6 
Ῥτορηδίβ, Ἔεχίβπαϊηρ ἀπο 41} (ἤθῖὰ {παῖ 
Ῥεϊιενε αοαΐβ σι οἴρεαςβ δῃηα Πορε δηὰ 
ενει]αϑίηρ 16, 
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ὙΠαΐ 51. Ῥϑὰὺ] 85 ἰγεαΐβά [Π6 ἀοοίτηα 
οἵ ̓ υϑΠοδίοη ΕΥ̓ ἴδιἢ τυ Θσρθοὶαὶ τα- 
[εσθηοβ ἴο {πΠ6 ῥγα)ἀ1σθ5. οὗ [ηΠ6 73 ν75 15 
ΟὈνίοι5. Βιαΐ. 1 15 ποῖ ἃ ΠΕΟΘΒΒΆΤΥ 1ῃ- 
ἴεσεθοα ΠΠῸΠῚ {Π15 τηοᾶς οἵ {τεαϊζηγεηΐ, 
[παὶ ἃ Τα αϊζίηρ ἰθπάθημου ργανδι]δά 
ΔΙΊΟΠΡ Ὦϊ5 ΤΟ 6Γ5. 
ΤΠ οδ]εοίίοπ5 ὕσοιρῃς [οσναγά οα 

[6 ρατί οἵ [ῃ6 [εν τα ἱπῆθσθηΐ τη [Π6 
56] 6 οὐ 1{56]1{, ἀπὰ πηαϑί ἤανα βηΐογεα ᾿πΐο 
ἃ αἰδοιβδϑίοη οὗ με ἀοοίτηθ ἴο ψΠοιη- 
506 οΥ Δα αΓο55εά. 

Μοτγεονεῖ 56. Ῥαι]} 5 οὐ ΠΉΠΑ νγᾶ5 
[11] οἵ [πς φιδϑίίοῃϑ Θοποοση]ηρ [π64815Π|, 
δῃα πε τηοάς οἵ ἰγϑαίηρ τ, ΤΠ6 ἘΡΙ5118 
ἴο (6 Ομυτοῆες οἵ Οαϊαῖία παά Ὀδθθῃ 
ψγιτθη Ὀὰΐ 4 5ποτί {ππὴ6 ὈΕίοσα : ποτα 
{μ6 Τυἀαϊζίπρ Ρατγ Πα ϑίτίνεπ το (Πε 
αἰπηοϑί ἴο δοσοιηπηοάαίε (ΓΙ 5ΕΔΗ1Υ 1[561} 
ἴο 76 ]ϑἢ Ργα͵μαῖσθ5. 85.. Ῥαὰὶ ἢδ4 
νΘ ΕΘ ΠΥ οΟρροβεά {Π15 ταείγορτδας 
τηονοιηθηί Ῥοίῃ ἴῃ ρείβϑοη δηά 1ῃ ἢΪ5 
Ἐρίβι168. Νον Πα οου]ά τερᾶγα {Π6 ψῃΟ]6 
αακϑβίίοη οὔ(Π6 ταϊδίϊοῃ οἵ [πα α]5πὴ ἴο {Π6 
(οβρῈεὶ πλοῦ δ ταν, ἀ 6] Θγαΐεὶγ, δηά 
ΠΟΙ ρτθθηβίνεϊυ. ΕῸΓ ΠῈ νγὰβ5 ΨΤΓηΡ᾽ 
ἴο ἃ Ομυτοῇ ἴῃ ΠΟ ἢ Π6 Πα ΠΟ ΡΘΊ50Π4] 
δηϊαροηϊβίβ, Πα ΠΟΘ Ρδτίγ-ϑριγι  Παά 
ποῖ γεῖ δι: εγβα {Π6 ρτοαΐ σΟΠ ΓΌΟΝ ΕΙ͂ΡΥ : 
ἃ ΟΒυτοἢ τπούθονεῦ 86ΐ ἴῃ [Π6 τηϊαϑβί οὗ 
50 ΠΙΠΊΘΙΟΙΙ5. ἃ ΟΟΪΟΠΥ Οἵ ΠΡ] Θν!ηρ’ 
Τενν5, παΐ τ[ῃ6 αεβθοῃ οὗ {Π61Γ τε]θοῖοι 
νν85 566} ἴῃ 8}} (Π6 ρτεαίῃβββ οἵ 115 ῥτο- 
ῬΟΓΓΟΏ5. 

Ηδξηοα ψα 566 (παΐὶ {6 βυῦ]εοι α15- 
οὐϑ5θα 1 ΟΠδρίευβ ΙΧ---χὶ, σδπηοΐ ΡΟ5- 
5070 Ὀ6 τερδιάβα ἃ5 ἃ τῇβυθ βίου! ἃ] 
ΔΡΡΘΠΩΙΧ, ΠΟΥ ἃ5 ἃ. ΟΟΙΟΪΙΑΤΥ ἴο {πΠ6 Ρτα- 
νίουβ ἀοοίγιπα : 1 15 ἴῃ δοΐ {πΠ6 τβοοη- 
οἸΠαϊοη οἵ {παΐ ἀοοίτηθ ἴο {π6 ρτβαΐ 
απ ργαϑϑίηρ ἀπ ου]Υ ν]Οἢ Πα ΔΥΒ6 ἢ 
ἔτουα {πῸ τα]θοίίοι οἵ [πΠ6 (οβρεὶ Ὀγ [Π6 
στααΐ τη8585 οὗ [6 ΓΘ 15}. ΡΕΟΡΙΕ. 

ΙΧ. 1τ-ῷὸ. ΜΟΌΕΝΙΝΟ ΟΥ̓ΕΕ ΙΒΒΑΕῚ, 

ὙΠ ϑεοιηίηρ ΔΟΓΙΡίΠ655, γαῖ [ἴῃ 
οἷοβθ οοππεχίοη οἵ {πουρῃϊΐ, 51, Ῥαὺ] 
Ῥᾶβ865 ἴοπὶ (Π6 Ἰου! δβϑισαποθ οὗ 
ϑαἰναίίοθ [Ὁ 8411] ἰῃ6 εἷβοῖ οἵ “ἀοά 
(νυ. 28-290) ἴο ἴπ6 πιουτηα! δπά 
τηγϑβίθυϊουβ. οοηίταδί ρτεϑθηίθα ὈΚ τῃ6 
ΘΧΟΙϑίοη οὐ ἴπ6 οἤόβθη Ῥβορὶθ οἡ 
ΠΟΙ 850 ΙΏΔΠΥ 8Πη4 ργϑαΐ ῥΧΙν]]ῈΡῈ5 
Πδ4 Ῥεβη Ῥεβίοναβά. 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ, 

σύ. 6--τ3. (ΟΡ᾽5Β ῬΕΟΜΙΞΕ ΗΑΒ5 ΝῸΤ 
ΒΑΠΙΕΌ. 

ΤΠΕ ργαβθηΐ το]εοοη οἵ [5186] 15 ποῖ 
ἴο Ὀ6 Τεραγάβα δἃβ ἃ ἴαιπτε οὗ (οὐ β 
ῬΙΟΙΉΪ56 ; {Π6 πη 6] 16Γ οἵ βοπηὲ ἄοθϑ ποῖ 
ΤΆ Κα {Π6 [ΔἸ Π|]|πη655 οἵ σοά οὗ ποῃ8 
εἤεοίΐ, 11. 2 ; [ῸΓ [Π6 ΡῬΓΟΙΏΙ56 νγα5 ποῖ ἴο 
411 ([ῃεξ βεεα οἵ Αργδῆδιῃη αἴζεσ πΠ6 ἤβϑῃ, 
Ῥαΐ το [Π6. σμοόβεη 5664, ποί ἴο [[5ΠΠπ|86] 
Ῥαΐ ἴο ἴ5848ς, ποΐ ἴο ἔδαι Ῥαΐ ἴο 400. 

ᾧν. 14-τ8. ΝΟΒ 15 ΤΗΕΕΞΒ ΑΝΥῪ [Ν]ΌΒΤΙΟΕ 
ΙΝ σΟθος 

Ἐὰγ Ὀξ 1ἴ ἔτῸΠ τι5 ἴο βαΥ ἰῃδί (οά 15 
πη] 5ὲ 1ἢ {Ππ|5 ΟΠΟΟΘΙηΡ ΟΠ6 8ΔΠ4 τα]εοίηρ, 
Δ ΠΟΙ Που, Ῥαίοσα {Π6Υ Πᾶνε ἄοπα ροοά οὐ 
Εν}. ἨΗΐ5 σῇοῖος 15 οί ἀείειτηηξά ὈΥ 
16 τηϑηΐ οἵ πὴδη5 ψόοσῦκβ, Ὀυΐ ὈγΥ Ηἰ5 
ΟΥ̓ 8 ἂἀηά τπηάεβεγνεα τηρσου, ἰοσ 1ἴ 
15 ῬΡτονβά Ὀγ Ηἰ5 ψογάβ ίο Μοβββ δῃά ἴο 
ῬΠΔτΔΟΝ {παΐὲ ““ ογε τυλοϑι ἦε τοῖδί, ἀδ λαΐᾷ 
67, αγιαἱ τυλογε ἦφ τοῖζ ἀπ λαγαερεί." 
Οηἡ [6 τείδεεμοθ ἴο ῬΠΔΥΔΟΝ 1ἢ Φ. 17 
566. (ῃ6 ἰοοί-ποίας δῃά (ῃς Αἀάαϊπομαὶ 
ποίβ αἱ (ῃ6 επά οἵ (Π6 Ἅσμδρίεσ. 

συ. τ9-2ι. (ΟΡ 5 ΑΙΜΙΘΗΤΥ ΥΊΠ, ΜΑῪ 
ΝΟΤ ΒΕ ΟὔΕΒΤΙΟΝΕΘΏ. 

1 (οὐ 5. Ψ1Π 15 δοβοϊυίεὶν ἴα δηά 
1ΓΓΕΒΙΞΏΡΙ6, “τοἦν ἀοέζ ε γεΐ μπᾶ γα 3" 
ὝΝΏΥ ΠΟΙ πῆδῃ ΓΟΘΡΟΠ51016 ἢ 

ἼΠ6 ΑΡοϑβί]ε ἢγϑί τε θυ ΕΒ {Π6 διτορᾶῆοα 
οὗ ἴππ|5 σοπίθπαϊηρ ψ ἢ (ἀοά, δη68 ἀϑϑεσίϑ 
[μαι ΗἱΙ5 τιρῃτ] ρον Ὶ (ἐξουσία) ονεΓ 
Τῇ ἰ5. 8Ἃ5 δῦβοϊυΐα δπα ὉΠ6 ΘΒΕΟΠΘΌ]6 
85 [πα΄ οὔΠ6 ροίϊίε ονϑὺ {π8 οἷδὺ 1παΐ μ8 
[Δ5Π1ΟΏ5. 

Ηδά {15 Ῥδεη {π6 ΟἿΪΥ δηϑνγεσ, {6 
7εν οουἹά ποΐ πᾶνε ἴουμα ἴδας ψΊ ἢ 
1ἴ, ΙῸΓ 1 15 ἀσαᾶνγῃ ΠΌΤ. 15 ϑΘοιρίαγαβ ; 
Ῥαυΐ 51. Ῥαὰ] μᾶ5 μοί ΓΓ ΔΏΒΨΕΓ. 

ψῦ. 22-29. (ΟΡ᾽5 5ΤΙΘΕ ΑΝῸ ΜΈΚΟΥ 
ΥΙΝΡΙΟΘΑΤΕΘ. 

ΑΠΟΥ δϑϑουηρ (οὐδ ἀπαπθϑθομδ]8 
τρηϊ το ἄδα] σι {π6 οτεαΐατεβ οἵ Ηἰβ 
Βαπά δοοοσζάϊηρ ἴο ΗΙ5 ΜΝ], (ῃΠ6 ΑΡοβί!8 
Ῥτοσβαάϑ ἴο 75 οα᾽5 δοίπιαὶ ἀθα]ηρ, 
ὙΠ [5186], δ5 σμαγδοίοσιβεα ὈΥ Ἰοπρ- 
5 εσιηρ ἰονναγάθ ἴἤοθα ὙΠῸ ψαῖθ ἀ6- 
ΒΘΥΝΙηΡ ΟἿΪΥ οὗ ψτϑίῃ, 8ἃηα ὈΥ͂ ΤΠΘΓΟΥ͂ 
τοναταβ ἴμο56 ἤοπὶ ΗΘ οΔ]16α Ὀοτἢ τοῖα 



ΙΝΤΚΟΌΟΟΤΙΟΝ. 

ΔΊΟηρ εν ΔΠΩ 4150 ἴϊῸὉΠῚ ΔΠΊΟΠΡ 
(βμ 1165 ἴο 6 ΗΙ5 ρξορὶα. 

Μούβονοσ Ῥοΐῃ {π6 οδ]]Πηρ οἵ {Π6 
(σε μ 165, δηα {π6 τα)]εοίοη οὗ 411 Ἔχοβδρί 
ἃ 51η4]1] τεηηπαπΐ οἵ 15γ86], μα Ῥθβῃ 
ξοσείοα Ὀγ ἴη6 Ῥτιορῃεῖβ,---α ρτοοῦ [Πδΐ 
ποτα Πα Ὀθθη πὸ ἴδιατα οὗ ΗΠ5 ῬΎΌΤΊΪΒ6 
10. 115 {ππ|6 Τ᾿ θη]. 

ζ. 30-33. ΤῊΕ ΡΑΒΑΡΟΧ ἘΧΡΙΑΙΝΕΘ. 

Τὸ 15 ἃ βδίστδῃρβ τϑϑυ] (Πδὲ (ἀαΠ]65 ΠΟ 
ΕΓ Ποῖ σΟΠΒΟΙΟΊΙΒΙΥ 5εακιηρ τ]ρῃςθοιι8- 
Ὧ655 δἰζαϊπεα ἴο τὶρῃϊθοιιϑηθβθ, ΜΠ116 
15γδεὶ, γῇο βουρῃΐ, 414 ποί αἰΐαιη πηΐο 
δι ἴα οἵ τὶρῃίθοιιθμθθθ. Απᾶ ψῇετο- 
ἴοτε  Βδοδιιβα ἴπ6 εν 414 ποί 5εεὲκ 
γι μδΐ [Π6 (σε 1165 αἰίαιηβά, ἃ τὶρῃίθοιβ 
655 οἱ 2, Ὀὰπΐ βουρῃϊ στρ θοιιβη 655 
ὈΥ ὝοΟΙΚ5 οἵ ἴαν, δηα 580 πῃ ]εά 
ἀραϊηβὲ Π6 ἌΟΟΚ ΠΟ νὰ ἰδ 1ῇ 
Ζίοη ἴῸΓ ἃ 8:16 [Οππιϊδίίοη ἴο Ἔν ΕΙΥ 
ΟΠ6 ἰπῃαΐ δεϊευείλ. 
γε πγαϑί μοί ἰεανα {π|5 Παρίου ψ]- 

οὐ αἀγανιηρ αἰζθηίοη ἴο [ῃ6 ρτϑαΐ [π- 
Ῥοτίδῃοα οἵ {πῃ6 βἰαϊδιηθηΐ οἵ ( γιβ 5 
ΤεΙν ἢ Φ. 5, δηα ἴο [Π6 ρϑηθγαὶ τηϊ5- 
ὉΠ οΥβίδηἸηρ' οἵ [Π6 ῬαββαρῈ σΟΠΟΘΓΠΙΩΡ' 
ῬΠΑΥΔΟ (ζ. 17) σοηβεαιθθηΐ οὴ [(Π6 
ἀείδοίίνε ἰταηϑιαοη οὔ [16 ΟΥΙΡΊΠΔ] 
Ῥᾶβϑαρα ἴῃ {ῃ6 Α. . Βοίῃ ροϊῃηΐβ δῖῈ 
ΠΠΠν ἀἰἸδοιιββεα ἴῃ [Π6 Αἀάϊίομαὶ Νοίεϑβ 
ἴο (ἢ8 (Παρίου. 

Χ. 1-4ψ.--[ἝΕῈ ΟΑῦΒΕ ΟΕ ΙΒΒΑΕΙ,5 
ΘΤΌΜΒΙΙΝΟ. 

ὙΤΠΟΥ βουρῃΐς ἰο βία ὈΠ5} {ΠΕῚΓ οὐ 
Τρ ῃϊθοιθηθθθ ΟΥ̓ ψοΥΚ5 οὗ ἴαν, δῃηά 
ΤΕι56 4 ἴο βυ τη ἰο (οὐ 5 τὶρηςθου5η 655 
ΜΉΘ 15 δἰίαϊπθα Ὀγ γαϊλ, Ὀδσδιιβα {πεν 
ΨΕΓΕ Ἰσποτύαηΐ {Πα “ ατο," τεραγαβα 85 ἃ 
γγᾺΥ οἵἁ δἰζδιπῖηρ ἴο Τρ ηθουθη 685 Ὀθίοσα 
(Οοά, 15 δ δὴ επά ἴῃ (γιβί, ἢ ογάθΥ 
ἴπαΐ τρηςθοιθηθθθ πᾶν Ὀ6 αχίθπαθα ἴο 
ΘΥΘΙῪ ΟΠ6 [Πδἱ ὀεϊευεῖλ. 

φῦ. σπτο. ΤῊΒ ΤΕΈΘΤΙΜΟΝΥ ΟΕ ΜΟΒΕ5. 

15γὰ8] οὐρῃϊ ποῖ ἴο αν Ὀβεπ ἱρηο- 
ταῦΐ οὗ “214 γίρλέεοδηεςς τοἼεζ ἐς οὗ 
,7}αΠ]}ἢ,᾽ ἴου Μοβεβ Πιπη56 1 ποῖ οὐἱγ “““ε- 
σεγίδοίδ 1066 γίρλίερδηεςς τυλίορδ ἐς οὗ 
1," Ὀσπὲ 4150 5ρεᾶκβ οἵ δηοίμου Κιπά 
οὗ τιρῃςθοιιβη655, ἃ το! ρίοη οὗ ἴΠ6 Πθαγί, 
ΨΥ ΏΙΟΠ 15 [26 τἱρῃθουβηθβθ οἵ [δι ἴῃ 
ΟὨτβί. 
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ὔυ. τι-21. ΤἸῊΞ ΒΙΟΘΗΤΕΟΟΞΝΕΘ55 ΟΕ 
ἙΆΑΙΤΗ 15 ΟΕΡΕΒΕΡ ΤῸ ΑΙ,, ΒΌΊ ΒΕ- 
]ΕΟΤΕΡ ΒΥ [5ΒΑΕῚ,. 

δύ, Ῥδὰ] ΕἸ ρ ἢ. Δ ΠΥ δϑϑοτίβ. (Π6 πη ]- 
νευβα Πν οἵ [Π6 βἰαίθυηθπέ ΔΙτεδ αν χυοίεά 
1η ἴχ. 33, “Ποβοδνεζσ 8] θνείῃ οα ΗΪπὶ 
58.411 ποΐ θ6 Δϑῃδτιηβα " ([538]1. χνη]. 16) ἃ5 
Ῥτονίηρ {Ππαΐ ἴῃ [Π6 τἱρητθοιιβη 655 οὗ [1 1ῃ 
ἴΠ6Γ6 15 πὸ ἀϊβξγεμος Ὀεύνψεθη 7δνν δηά 
Οτεεκ ; «πὰ περ ἤοπη ἱψο οἰποῖ 
Ῥαββαρεϑβ (Τ06ε] 11. 20 ; 1541. 11. 7) Ῥτονεβ 
1μαΐ {π6.(αο5ρΡ6] πιϑὲ θῈ ργεδοῃθά ἴο 8]]. 

“δ μέ ἐΐεν οἸα ποῖ αὐ οὖεν 226 σἸ δᾶ 
1] η 5 5:" γεῖ 1 νγγὰ5. ποΐ τοπὶ ψαπί οὗ 
ΠΘΑΙΏΡ, ΠΟΥ͂ Οὗ γα ηρ,, ἴογ Μόοβθβ ἀπά 
158 18} [οσείο!α θοίῃ {πε τεοδρίϊοπ οἵ {πα 
(ἀβμί65, ἀπα {Π6 ἀἸβορεαϊεποε οὗ [5γ8ε6]. 

ΧΙ. ΤῊΕ ΒΕΞΤΟΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΙΞΒΑΕΙ, 

ὙὝνΙοΘ δἰγθααν (ῃ6 Αροϑβίϊς ἢδ5 ἱπ|1- 
τηδϊβα {Πδΐ {Π6 πη 6] εἴ οἵ {Π6 ρστεαΐ τηδ85 
οἵ {π6 Τεννβ ἢὰ5 ποῖ δῃηπα}]6α {ῃ6 [Δ 1{Π81]- 
655 οἵ (ἀοά᾽ 5 Ῥ͵ΟΙΉ1565 (111. 2 ; Ιχ᾿ 6). 
ΤΠ6 581ὴη6 ἱποιρῆξ 15 ἤθσα Ὀὑσοιρῃξ ἰηΐο 
ΟἸο586. σοηπΘχίοη ΨΠΠ {π6 σεγίαιηίν οὗ 
Βα] νδίίοη ἴου (ἀὐοα᾽ 5. εἱθοῖ (ν11. 28--30), 
“(οα λαΐδ ποΐ εαδέ ατυαν «ΠΡ έοῤίο, 
τυλτο .1ὲ 7)ογεΐηειν," ἴμῈ τα Τϑγαθὶ. Βαϊ 
ὙΠΟ 4τ6 {πΠ6 ἔτι 15τ8 61} Νοί [ῃ6 τπ- 
ΒΕΙΙΘ νη Τη855 (Οογηραγα ΙΧ. 6), θαΐ τΠ6 
“ γειγιαγιξ αειο7 (1710 10. εἰθείογε 07, ργαξε." 
ΤῊ εχιβίθσποα οἵ ϑοῖ. ἃ τειηπαηΐ οὗ 
Ὀ6ΙΙθνίηρ Ιβγαθὶθ διηϊἀ ἃ φΈΠΕΙΑΙ 
ΔΡΟΒβίαϑυ ῬΥΟν 5 ΠΟΥ͂, ἃ5 1 ΕἼ1) 4 5 ἀδγ5, 
{πὶ οα Παά ποὶ τε]εοϊεα [5186] ας ὦ 
Ζ2εὐ ἴδ. 

Απά δ5 Ηδ Πα5 ποῖ τε]εοίβα [Π6 ρΡεορὶβ 
οπ δοοουηΐ οὔ Π6 ἈΠ Ρ6]16Ε οἵ [Π6 πη Δ] ΟΥ ἐγ, 
50 ΠΕΘΙΙΠΕΥΓ μὰ5 Ηδ ῥγεβεγνεά {ῃε τοπηπαῃΐ 
ΟΠ δοσοπηΐ οὗἉ [Π6ῚΓ οὐ ΠπηοτΙΐ, θα ΟὨΪΥ 
οἵ στᾶσα (ζϑ. 1--6). 

Ὑμαΐ {πε 15 (6 τεϑ Τὴ τηδ85 
οἵ 5786] ββεκιηρ στρ θοῦβη 655 οὗ σου Κβ 
οὈίαϊπαά 1ἰ ποῖ ; {πΠ6 εἰεοΐ, ἔοσεκποόνῃ οὗ 
(οά, «πὰ οἤοβεη ἴο ΡῈ Ηἰβ5 Ρθοριδ, 
οὈἰαἰπΘα τρηζθοιβηθθβ. οὗ στᾶσθ [σοι Ρἢ 
[αι : ἀπα [Π15 Παγάθηϊηρ οἵ [Π6 Πη855 15 
ψνῃαΐὶ (ῃΠ6 Ῥτορμείβ Πᾶνα ἰοτθίοϊα 85 ἃ 
7α5ι )υάρηηθηΐ ἔτοτη (οά (τ. 7--το). 

Βιΐ ψμαὶ 15 οα᾽ 5. ρατροβα Πασδὶηῦ 
15 1 {πα {πα ὺ 5που]α [8}1 ἤπιαν ἘὰΥ 
ἔτοτσι ἴδ: δἰγθδαν {Π6ῚΓ βίθμη Πρ Πᾶ5 
Ῥτουρῃς βαϊναϊίοη ἴο {Π6 (ὐσβῃί]εβ, ἀπά 
ἘΠ|15 ἰγαηβίευ οἵ οα᾽β ἔανοιιγ 5Π4}} ρτονοκα 
ἴῃς 76 νν5 ἴο Ἰθαϊουϑβυ, ἀῃα 50 εῃὰ ἴῃ [6 
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ταϑίουδίοη οἵ (οὐ 5 δηοϊθηΐ Ῥεορία, ἀπά 
8. ΠΕ ΠΠπ οὗ {Π6 νου (στ. τι--τ5). 
ΘΌΟΠ ἃ ΓΕϑ[οΟΥδ ΟΠ 15 πϑίμγαὶ, ἔοσ [Π6 
ΠΟΙΥ τοοΐ οἵ [6 σῃοβθῃ γ06 τηΔ 65 105 
ῬγΆΠΟΠ65 ΠΟΙ: γε (σεηί!ε5 α΄ Ὀυΐ 
δταίι5 οἵ νὰ οΟἱτν6 δητιομ θα Ὀγ {Παΐ ΠΟΙΥ 
τοοί. Βοαϑί ποίΐ {παΐ παίυσγαὶ ὈγΘΠΟ ΟΠ 65 
Ε͵Θ ὈτΌΚΕἝη ΟΠ ἴο τα κΚα τοοτὴ ἴοσυ γοῖ ; 
ἴου 1 οά ϑ5ραζεά ποῖ {πεπὶ παι μ τ ψΜ91}} 
Ηδ β5ραζβὲ [ἢξε, δπᾶ 1 {ΠπῈῪ ἴστῃ ἔΤῸΠῚ 
ἘΠΕῚ ἀπε] εξ, {Π6 ροοάηαδθ5 δηα ΡΟΥΤΘΥΓ 
οἵ αοά νη]οῇ ρῥταΐθα ἴΠ6 6 σΟΠΊΓΑΥΥ ἴο 
πδέιτα ἰπίο {πΠ6 ροοα οἾἶνε, 5141} τηποῃ 
ΙΏΟΥΘ 5ΌΓΕΪΥ σταῖς ἴῃ ἀραΐη [Π6 πδίαγαὶ 
ῬγδθΟΠ65 (τ6--24). 

ΤῊῖ5 Πινίπα Ρατροβα, ἰπαΐ {Π6 Ππατάδη- 
ἴπρ οἵ [βγϑ8ὶ 5ῃοι α Ὀτὶηρ βαϊνδίίοη ἴο 
{π6 (ἀεμ 65, αηα 50 1δδα αἱ ἰαϑί ἴο [8 
ταϑιοσδίοη οἵ 811 15γ8 6], 15. ἃ τηγϑίειυ στα- 
νεβαϊεα πον, ἀπ Ἰοπρ 51π6 6 ̓παϊοαίεα 1η 
5818}: ἂδπᾶ Οοαβ ρσδοίοιιθ ΡΌΓΡΟΒΕΒ 
Δ ἢ ΠΟΡΟΓ [1], θαΐ ανεη αἸΒΟ ΘΙ μος 15 
50 Ονευτα!]εα τη ΗΘ ΤηΔΥ ἢᾶνα ΤΏΘΤΟΥ 
ΠΡΟ 81] (25--32). 

Ο ἀερίῃ οἵ (οὐ νιβάογη 5 γραϑϑίηρ 
411 [ῃαΐ τηδη᾽5 πεατί σου] σοποεῖνα ' Ὁ 
ἄερίῃ οἵ ᾿πεχῃδιβί 6. τίσ Π65, ταοεϊ νης 
[τοτὰ ποπα Ὀαϊ ρίνιηρ ἔτεεὶγν ἴο 411} ΕῸΓ 
7 οι ΐρι ἃ5. ἸΠΕῚΓ ἢγϑὲ σϑιβα 811 {Π]ηρ5 
Ῥερίη, ζάγοιρά 71 5111} νγουκίπρ ἴῃ {ΠΘ τὴ 
ΤΠΕΥ ἡγοῦ ἰορείμεγ, αλαῖ πγίο Πἤήηε ἴῃ 6 Ὺ 
[6 Π4 45 {πῸ ἤπα] σδιϑβε οἵ 8]] : ““ 70 ζλογιε 
δὲ ἐΐδ οίοῦν 707 ἐυεῦ,, Α΄ γιῶ" (συν. 33--56). 

ΤῈ 15 ᾿πΠΡΟ551016 ἴο ἰοοῖκ θδοκ ου 1ῃ68 
ψ ΠΟΪΕ σουτβε οὗ {πΠ6 ΑΡροϑβί!ε᾽5 δυρυϊηθηΐ, 
ἔτοσα [ῃ6 τενεϊδίίοη οἵ (οὐ ψτδίῃ 
δραϊηϑὶ ΔῈ ὉηρΟαΪγ ψγο ]α (1. 18) ἴο {15 
τηγϑίειν οἵ (οα΄ 8 4]]-Θῃη ὈΥΔ ΟΡ ΤΊΕΓΙΟΥ, 
ψπουΐ ἐδα!ηρ {Παΐ, ψ ηαΐίθυεσ ἰοοδὶ, 
ἰξΙΩΡΟΥΆΤΥ, ΟΥ ῬΕΙΒΟΏΔ] ΟἸΓΟΠΙηΒίδ ΠΟ 65 
ΤΑΥ͂ πᾶνε ἱπάποεα 51. Ῥαὰὺὶ ἴο δάᾶγββϑ 
[15 Ἰδιίοσ ἴο ΕοπΊα, Β8 6 ἢ 8ῃ ΘΧΡΟΒΙΠΟΗ 
οἵ [6 (σοβρεὶ σου] ο]γ πᾶνε ρτοσεααβα 
ἔτοῦ {Π6 τηϊηα οἵ οὔθ ὕὴο νγὰ5 τηονεά 
ὈΥ ἴμε Ηοὶν Οποβὲ ἴο νυυϊΐε ἴοσ 8ἃ]}} 
ΔΡῈ5 Δ μα [ΟΓ 411 τηδηκιηα. “.Α ποτα 
[αγ-τοδομηρ σδηοθ ννὰθ ΠΘΥΘΥΓ Οᾶϑί ΟΥΕΓ 
[6 Πινίπθ ρίδη οἵ [ῃ6 ἢιβίοτυ οἵ [Π8 
ψοτ]α " ((οαθΌ.. 

ΙΝ. ἘΧΗΟΒΤΑΤΙΟΝ ΤΟ ΟΗΒΊΙΒΤΙΑΝ 

ΤυΤΙΕΒ. 

ΤῊδ ἀοοίπη8] ρατὶ οἵ {π6 Ἐ 5118 ΠΟῪ 
σοποϊπαβα 15 [Π]Πονεὰ ὈΥ δῃ Ἔχροϑιοῃ 

ΤΝΤΕΘΟΘΘΤΕΙΘΝ. 

οἵ Ομ τβδη ἀπίν οἴοβειυ σοπηδοίαα στ 
ἴΐ, Δα ΠΑΙΑΪΥ 1655 βυϑίθιηδίο δηα οοιη- 
Ῥτθμθηβῖνθ. [{ οοῃβίϑδίβ οἵ ὕνγο τηδίῃ. 
ῬΟΓΙΠΟΙΒ: ; 

(4) Τὴε ββῆθίαὶ ἀπέϊε5 οἵ {π6 (τ βίδῃ 
1||6 ὑχῆ Ἐπ); 

(Ὁ) Τῆς βρεβοίδὶ ἀπίγ οἵ τηυΐπδὶ ἔοτ- 
Ῥδαύδηοα δηα οΠδτΥ ἴῃ τερατὰ ἴο [Π]ηρϑ 
ΠΟΙ - 6556 [14] (Χῖν. 1-τχν. 13). 

(4) χἱί!., χ, ΤῊΕΞ ΟἩΒΙΒΤΙΑΝ᾿ 5 ΟΥΤΤΕΒ 
ΤΟΨΑΒῸΒ ΟΡ, ΑΝῸ ΤΟΥΑΒῸΒ ΜΑΝ. 

Τῆς Αροβίϊε Πα5 5εΐ ἐοσίῃ “" Ζζε ριδζεῖες 
97 Οοα ἴὰ 5 βδύγνευ οἵ ἴῃ6 Ἠινῖπα 
Ῥύγροβε δπα τηεϑίῃοά οἵ 5αἰναίίοη. ΤΠ 658 
ΠΙΘΙΟΙΘ5 Π6 ΠΟΥ͂ ΔΡΡΙΙ6Ὲ5 δ5 τηοίνεϑ ἴὸ 
ΒΟΙΙη655, ὈΕρΡΙμηΙηρ ἢ ἴπ6 σεπμίγαὶ 
τπουρῃς οὗ 56] σοπβθοσαοη, (ΟΟπίοσπη 
ποΐ Ἔνεη οαξναγα!ν ἴο {Π6 ἰαβῃϊοη οἵ [Π15 
νου, θαΐ Ὀ6 ᾿πυγαγα νυ {δ 5[Ουτη 6, γουΓ 
Ῥοάϊε65 Ῥεϊηρ ἀενοίεα ἴο (οὐ 5 5βσνίςβ, 
γΟυΓ τὩ]η65 τοηενεα ἴο Κπον Η!5 ρεγίθοϊ 
071} (1, 2). 

Ῥτδϑυτηθ ποῖ οἡ ϑρεοῖϊαΐ οἹῇῆϑβ, θαΐ 5 
ΤΠ γα οἵ οπβ θοάγ ἴῃ (Πτϑὲ ΕἸ ΡΙΟΥ 
[Π6πὶ ἕο (ῃ6 ροοά οὗἉ 81]1} (3-8). Τιδὶ 
Ιονε, π6 500} οἵ 411 (ῃγιβίίδη νιτγίμεϑ, 
Δηϊπηαῖθ ὑοῦ οσοπάπος ἰονγατάβ ὙΟῸΓ 
Ῥτείγεη ἴῃ ΟΠ τιβί, δῃα ἰονγασάϑ 411] τηβῃ, 
ἜΝΘ ὙΟΌΓ ΘΏΘΠΏ165 (9--21). 

ΟΡοΥ {Π6 τυ ]ετβ οὗ {πΠ6 ϑίαΐβ, 45 Ῥουγεβ 
οτάαϊπβα οἵ ἀοά (ΧΗ. 1--7). ΕἸΠΗῚ {πε 
ΤΟΥ] αν οὗ τηυΐααὶ ἰονε (8--το), ἀπά 
ται θη της (πὲ [η6 ἀΔΥ οὗ (Ἡγιβέ 15 
αἵ μαπά, ραΐ ου {πΠ6 δύππουῦ οὗ Ἰρῃΐ, ρμαΐ 
ΟἹ {πΠ6 πεν πη {(11--14). 

(Ὁ) χῖν. 1---χν. 13. ΒΡΕΟΙΑΙ, ΕἸΧΗΟΕ- 
ΤΑΤΙΟΝ ΤῸ Μύυτύῦὰλι, ἘΟΒΒΕΑΒΑΝΟΕ 

ΒΕΥΨΕΕΝ (ΟἨΒΕΙΒΤΙΑΝΒ. 

Ῥ βρῖ5ε ποῖ {π6 βουιρ!65 οὗ {πΠ6 σγεὰκ 
σοηβοίθπςοθβ, παι υ σοπάδιηη {Π6 ἐτεθάοπ 
οὗ {Π6 βίτοῃρ. Ὗνε ἅτε ἃ}} (οὐ 5 βευναπίβ: 
ἄο 811 {πὶπρ8 85 ὑπίο {πῸ Τιοτά : δπά 
ῬΓΙΕΡαΥΘ ἴοσ Ηἰβ Ἰμπαρτηβηΐ, ἰπϑίθδα οὗ 
Ἰπαρίηρ ομα δποίπεγ (1-τ3). [1ἢ {πϊπρ5 
᾿παἀπεγθηΐ ρῖνε ΠΟ ΟἤΈΠΟΒ ; [ῸΥ πηεαΐ ΟΥ 
ἀπηκ Ιθαα ποῖ (γ Ὀτγοίῃευ ἴηΐο 511 
(24--23). 

1εἰ (ῃ6 5ίτοηρ Ὀθασ τ (ἢ6 ψγεδκ, 
ἃ5 ΟΠδὺ μᾶὰ5 Ῥοσῆβ ψ ἢ ἃ: ΤΘΟΘΙνΘ 
ΟΠ 8ποίμει, 85 ΟἸσγϑί Πα5 τεοεϊνεά 
5 (χν. 1-2). ΗἜδ οδπις ἴο ἢ1ΠΠ] (αοα 5 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

ῬΙΓΟΙΪσ65 ἴο [5786], ἀπά ἰο Ἔχίεπα (οάβ 
ΤΉΘΙΟΥ ἴο (Π8 Οεμ 65: τείοϊοσε ἰῇ ἩΠη, 
ἴου γ8 4Γ6 411 Ἠ]5 ρεορὶβ (8--τ3). 

Τὴ6 ΑΡοϑβίϊεβ σβᾶβοῃ ἴὺυ δα γαβϑίηρ 
ἴο ἴῃς (ΟΠτιβιίαηβ δὲ οι [Π15 βρβοίαὶ 
χῃογίαςομ ἴο πηπίτα] ΓΟ θθασαμοα 15 ἴὸ 
θὲ βοιρῃξ ἴῃ {π6 ἀϊνείρθηοα οἵ νἱδννδ 
Βείναεη (πΠ6 Τενιϑὴ Δη4 (θη ]α. Ὀε- 
ΠΟΥ ΕΘ : 566 ᾶῦονε, ΡΡ. 17, 18. 

Ν. ΟΟΝΟΙΙΞΙΟΝ : 

(4) Τῆς νυιτοτ᾿β τηοίϊν 85 ἀπά ρτγόβρθοῖβ 

(αν. 1τ4-.3); 
(0) Οὐποϊπαϊηρ βδ]αἰδίίομϑβ (Χν].). 

(4) Βθδσ γι τὴγ ὈΟΪ 4655 ἴῃ Δα τη ἢ ]5}- 
1πρ γοιι, ΟΣ 1 ἃ ἃ τ ΠΙϑίεσ οἵ (ἢ σιϑί, 
ἴο ῥτεϑεηΐ [ῃ8 (ἀβη!1165 45 δῇ δοσδρίδθ!α 
οἴεσγιηρ (14-|ι6). 1 ροτγ {πεγεΐοσε, γαῖ 
ΟἿΪΥ ἴῃ ψνηδί (γιδὲ πὰ5 ψτοῦρης [Πγουρἢ 
ΤΩΥ ΡΓΕΔΟΠΙηρ ΗΙ5. (ο5Ρ6] ἴο {πεῖ ψηῸ 
δά ποῖ Πεβατῇ ΗΙβ ἤδῖηβ (17--21). Οἴξῃ 
ΒΙηογθα ὈΥ {Π15 ἀπίγ, 1 ΠΟΥ δὴ ἔτεα ἴο 
ΠΟΠ]6 ἴο γοῖ! ΟἹ ΤῊΥ͂ ]ΟΌΓΠΘΥ ᾿πἴο ϑ'Ρ41Π, 
8.5 ΒΟΟΠ 851 ἢανε σϑιτ]θα ἴο [6 5816 Πὶ 
Π6 δἰπὴ5 οὗ {Π6 ἀθηι86 ΟΠατοΠ 65. ΠΘΓα 
(22--.29). ῬῬΓᾺΑΥ [ΟΥ̓ ΤΥ 46] νϑύηοα [ΠΌΤ] 
16 πΠΡ]θνίηρ [6 νγ8, ἴοσ (Π6 δοσαρίδηοα 
Οἵ ΤΩΥ̓ 56ΥνΊοα ὈΥ [(Π6 581] ηΐ5, 84 [ῸΓ Τὴν 
ΠοΙηΪηρ ἴο γοι ἴῃ Ἰογ. “«““πώ 274 (οά 
97 2εαεο ὅδ το γοῖε αἰ (3ο--33). 

(0) Οοιπιημθπάδίοῃ οἵ ῬΠΟθα (1, 2): 
ΑΡροβίοϊις ργϑείίηρβο (3-|6); Ψγαγζηϊηρ 
ἀϑαϊηϑί [1586 [θδοπθυβ (17--20) ; ϑαϊαία- 
ἔοηβ ΠΌπιὶ ϑί. Ραυ]ς σΟΙΡΔΠΙ ΟΠ 5. (21-- 
23); Βεπβάϊοϊοη (24); Ποχοίορυ (25-- 
27} 

Οἡ {Π6 σοπίεηίβ οὗ {Π15 ΟΠαρίευ σοτη- 
ῬΆΓ͵Ε ὃ ὃ, ΡΡ. 24--29. 

ὙὝΠΕΓΟ 15 ἃ οἷοβα σουταϑροπάδμποα Ὀε- 
ἔψεεῃ [πΠ6 Τηἰτοάιπιοίοη δηα {Π6 (οποΙὰ- 
510 οὗ {Π6 ἘΡΙβ16, θοΐῃ ἴθ ἔοττη δηά 
ποιρης. ΤΠ βεοίοη (84) δηβυνεῖθ ἴοὸ 
1. 8ὅ-15, ΜΏΠ6 ἴῃ (Ὁ) ψὲ ἢπά [Ἷἷὴ (ῃῈ 
ΤΘΟΧΟΪΟΡῪ ἃ {μ]ηθ85 οἵ {πουρῃς δηά 
τη] ϑίυ οἵ ἜχρΎθϑϑίο. Ὑγ ΠΟ ΠΔΥΠΊΟΠΪΖΕ 
γ}6}1 νι [Π6 οΠδυδοίθυ οὗ {Π6 ορεῃϊηρ 
8 αγ685 (1. 1--7). 

ἈΑΡΡΕΝΌΙΧ. 

““ΤῊΞΒ Τὰν," ΤῊΕ ΕἸΕΒΗ." 

ΤῈ 5θνεῦαὶ ᾿πηροτίδηΐς ραβϑϑαρθϑ οὗ [(ἢ15 
ἘΡΙΒ116 11 15 Ἐββθῃΐα] ἴο 8 τὶρῃξ ππάσοτ- 
βίδῃἸηρ οἵ 5[, Ῥαι]}}5 αὐριχηδηΐ {Παΐ τ γ8 
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5Ποι 4 Ῥ6 4016 ἴο ἀδίεσγηϊηθ [ῃ6 εχαςοί 
ΤΑΘΔΠΙΏΡ ΟΥ̓ ΤΠ6 ψοτά ““ἀστυ (νόμος) 
ΜΠ ἀπά ψιπουέ [πΠ6 1) εἤηϊίς Ατίὶοϊϑ, 
 Τηπϑ 6 ΠΟΙ ΘΠ. 5805 ΒΡ, 

ἹΜιάαϊεδίομ, “Ομ [ῃ6 ατεακ Ασίο]ε,᾽ Ρ. 203, 
“ἐ [ῃδ΄ ἴΠΕ6Γ6 15 ΒΟΥ ΕἸ γ 1 [Π6 ψΠο]6 Ν. Τ᾿. 
ΔΏΥ δτεαΐου απ που]γ πη (Π6 δβοετῖ- 
ἰαϊπηρ οἵ [68 νοι Πηθδηϊηρθ οὗ 
νόμος ἴῃ 1π6 ἘΡΙ51165 οἵ 5, Ῥαμ].; 

Οπα οἵ {ῃ6 θαυ]ιθϑὶ σϑιηατκα οὐ τῆς 
5] 6οἱ 15 [Πα οἵ ΟΥΡΘ ἢ ΟἹ ΤᾺ ΟΠῚ. 111. 21: 
“ ΜοΙ5 εϑὲ δριὰ Οὐξθοοθ ΠΟΙΏΙΠΙΡιΙ5 
ἄρθρα ῬΥΦΘΡΟΙΙ, αἴ ἀρ πῸ5 ροβϑιηΐ 
ΑΥ̓ΤΟ] ΠΟΙΏΙΠΔΙ. ,52 φηαηηο Τρ 7 
οσίς δέσεηι 7107ι171α΄, σοὐζη71. 7102)11712 
2»Ω, 2 41γ,11({247,1. 51 απθαηο ψνεῖο 
Πδίθγα! απ γα] ἰπί6]]ΠρῚ, δῖπθ Ατῇσα]ο 
ποτηϊηδί ἰαραηη." ὙΠοιΡῃ {Π6 ἴοι οὗ 
{π6 ἢιβθὲ ϑεηΐίθησςε (δριὰ Οτεοοβ," 
“Δ ΡῸΠ ΠΟ5 ἢ) 5πεν5 (Π8ὶ 1 15 ἀπε ἴο 
{πΠ6 Τιαίίη ἰταηϑιαῖοσ Ἐπῆηιῖβ, {πῸ τὰ]α 
Δρουΐ [ῃἢ6 886 οἵ (ῃ6 81.101 6 56δτηβ 
ἴο πᾶνε ρτοοβεάθαά ΠῸπῚ Οτρεη ΠΙπη- 
561: Ι͂ῸΓ 1 15 (Π6 Ῥάα515 οἱ Π15 ΨΏΟΪ6 
Ιηἰαγργθίδξιοη οὐ Ἐλοπ. 11]. 21, Ῥοίῃ 1ἢ 
ἴπ6 (ὐοΙητηθηΐαιυ δηά ἴῃ (πΠ6 ῬΗΙ]οσαΐία, 
ΟΔΡ. ΙΧ. 

1 15 δαπηίεα οα 411 παπ5 {παΐ {Π15 
ΤΌ]6, 50 8. δ5 1ἴ τείδθιϑ ἴο [πΠ6 1 οὗ 
Μόοϑβεβ 15 ορεημογαζίν ἔγιε, 1.6. πὲ ὑγΠοτα 
1π6 Ἰανν οἵ Μοβεβ 15 πηδδηΐ νόμος π|5118}}Ὁ 
165 1η6 Ατίιο]α ργεῆχεα. 

15 {Π6 τὰ]ς {πὶ του ΘΧΟΘΡΕΟΏ5 ἢ 
1Γ ἴΠεγ8 ἃ΄86 ΔΠΥ ἘΧΟΘΡΙΟΠ5, 8τῈ {ΠΟΥ 

ΤΏΘΙΘΙΥ ΔΙ ΓΓΑΤΥ͂, ΟΥ ΟΔῃ {ΠΕΥ Ὀ6 Ἔχρ]αϊηθά 
ΟἿ ΔΩΥ͂ ΚΠΟΥΏ ῬΓΙΠΟΙΡΙ]Ε, 850 ἃ5 ποῖ ἴο 4ε- 
ΒΊΤΟΥ 1Π6 σΘηΘΊα] τα]α ἢ 

Ιὴ οἴπεσ νος ἄοεβ ϑί. Ῥαὰὶ τ|56 
νόμος ἀπ ὃ νόμος ᾿πΠ6ΠΠΈΓΕΠΕΥ ἴο 5ΙΡ ΠΥ 
1Π6 Ῥαγίοιαγ ἰαὰνν οἵ Μοβοϑὺ 

Βρ. Μιάαϊδίοῃ τηδιηίαϊηβ {Π6 βἜΈΠΕΓΑΙ 
{γαῖ οἵ 1π6 τὰ]8, δατηιηρ᾽ “πὸ ΟἴΠΕΥ 
ΕἜΧΟΘΡΈΟΠΒ {πῃ ἴπΠο56 ὈΥ ΠΟ. νγοτσα5 
1Π6 πιοϑί ἀβῆπιία τὰ ἱγεαιθητν αἤδοίβα." 
γε τηιϑί ἢγϑθί Ἰηηπῖγα οὐ ΜΠαΐ. ΡΤ]Ὲ- 
ΟἸΡΙΘῈ [ῃ6 βξηῆθσδὶ τὰ]α 15 [οππα64, ἀπά 
ἴπ6 σΟΠΒΙ 46. [Π6 ΔΠΠ6ρϑα ἘΧοθρΊ ΟΠ. 
Α οἷθαῦ νιενν οἵ {πΠ6 παίυτα οἵ {πῸ 

ΑὙΤΈΟΪΘ, δηα οἵ {πΠ6 δἤξοϊς οἵ 115 15 τ Ο ἢ 
ΟΥ̓ ΟἸΠΙ55ΙΟ0Π, νγἃ5 ΙΟηΡ᾽ 51π66 βρίνεη Ὀγ Μτ. 
Τ. 35. ατέθηῃ, “ Οταπιμηασ οὗ {πΠ6 Ν. ὙὍ. 
ΤΙδ]θεῖ,7 1842, Ρ- 122. “Ὑπὸ Ασθςὶθ 
15 ρυεῆχεα ἰο ἃ ψνοτὰ, ἤθη τ σοην Υ95 
ΔῊ ἰάδα ΔΙγεδ αν ἴῃ βοπῖα ἄδρτθα [Δ Π1]]- 
ΠατιΖεα ἴο {π6 τηϊηᾶ, πὰ τ 80 ἀοϊηρ 
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ΘΧΡΓΘ5565 βουηθίῃιηρ ἀαῆηϊίθ. Ἰεἤηϊίε- 
Π685 δἰίδομθϑ ἰο {Π6 φελεχζαΐ ζαξα, νυ ΘῈ 
1Π15 1468 15 Ζωϊγϊεα τοί ογ6 τυλίεζ “ας 
δεῦρ αἰγεααγ 1γηῤ7γεσσϑαῖ τοῦ ἴῃ 6 τηϊηά. 
ἼΤΠῈ Ατμοΐα 15 ἃ 515} οἵ [Π15 1ἀδ με ῆσα- 
1οη, ιηα [ἢϊ|5 15 οἱ βαὶγ θὰ ποῖ ὈΥΙΠΊΔΤΙΪΥ͂ 
σοπηθοίθα ἢ ἀθἤμιῖθη 655." (ΘΙΙΡΥ 
ΔΡτΙαρεά.) 
ΡΠ, Ρ: ΤΟΡ : ἸΘΙΠΟΒ πὸ ἈΤΕΙΟΙΘ 15 

ῬΙΓεῆχοα τὸ ἃ ψοσᾷ ψῆθη 115 146α 15 
ΔΙΤΟΔΟΥ [ἈΠΜΠ]ΙΑΥΙΖΘα, Δ ΠΩ 15 8. ΠΊΔΙΚ ΟΥ̓ 
1πΠΠππδίοη οὐ {μα οἰτουπηδίαηοθ, [ῃ6 
παίαγα! βἰἴδοι οἵ 115 ῬΥ͂ΈβῈΠΟ6 15 ἴο αϊνοσί 
{1ῃ6 {πουρηΐβ του ἀνθ! ]!]ηρ ΠΡΟ [16 
Ῥεου]δγ ᾿ηροσί οἱ [Π6 ψοτά, δηα 15 σάγεγοε 
20 ἐΐς 1γιεγε7ι2 γιοἤίογι σ α) 1171.’ ομἔ ας ὦ 270- 
γ,11716071} 2οἹγιΖ 1721 {16 5756 οΓ {746 αδδαϑε, 
1 ῬεΙηρ δὴ ὉΠΟΠΘΒΈΟΠΔΌΪΘ αν {Παΐ, 
Ὑγ116 ὩΟνΕΙΓΥ Ἔχοῖίθϑ αἰζθηίοη δ ηα 5οσι- 
ἘΙΏΥ, [ἈΠ] ΤΙΥ 15. ΘΟΙΠΠΊΟΗΪΥ ἀϑϑοοϊαίθα 
1 ἃ Ραβϑιηρ βδησα.ἢ 

ΤΗς ἢτϑί ραββᾶρε ἴο ΠΟ Μτ. ατεεῃ 
Ταίοιβ (Ρ. 171) δ {]πβίγαϊηρ “(Π6 (εη- 
ἄδπου οἵ [Π6 ρύεϑεησα οἵ {π6 Ατίο]ς ἴο 
ἄἰνεσὶ τῃ6 αἰζεηίοη ἔτοσὰ [ῃ6 ῬΕΟΌΠ]ΠΙΑΓ 
1 Πογθηΐ τηθδηϊηρ οὗ ἃ ψοτά ἴο ψΏΙΟἢ 1{ 
15 ργβῆχαα, δῃηα οὔ 5 τεῆον] ἴο στο 8}} 11 ἢ 
5 [οἢ. 1. 1, Θεὸς ἦν ὃ Λόγος : “Ηδά [Π6 
Ατίοὶα Ῥεθη ρτεῆχαα, [ῃ6 βεῆβα μοι] 
αν θθϑη, [πμαὐ {πε νοσγὰ γνγὰβ 146 1108] 
ΜΠ [Π6 ἘΠΕΓΘ 6556 Πη66 οἵ [Π6 5016 1) εΙγ. 
Τη [Π6 δοίπ8] νγογὰβ Θεός 15 [Π6 ργεαϊοδίε : 
τα 15, 411 [Πδὲ 15 Ἰη νον 1 {ΠῸ ποίη οὗ 
Θεός 15 ρτεαϊοαίεα οἵ {Π6 δ οσά, πδιηβὶν 
1πΠ6 ΡΙΌΡΕΓ παίυσα δηά δἰθαΐεα οἵ 
1)ειῖγ. {πὲ δρθεποα οὐ {πὸ ἈΠΕΟΙ͂Θ, 
ξασίθοσ, δατηϊβ οὔ [πὲ Τλινῖης γοτσά 
Ῥειηρ Ῥοβϑεβϑεάᾷ οὔ [Ἃἢ15 παΐμτα [1ἢ 
ΠΟΙΏΙΊΠΟΙ ΜΙ ΟἸΠΕΥ ῬΕΙΠρΡ5 ΟΥ̓ ῬΕΥΒΟΠΒ." 

ΤΠῈ πηροτίδημοα δηα σοιγεϑοΐηθβθ οἵ 
1815 βίδιειηθηΐ ν}}}} 6 δ οὔοβθ 566 ὈΥῪ 
τϑίθυτιηρ ἴο Ῥγοίεβϑου Υ εβίοοι5 ηοΐβ οἢ 
1Π6 βϑατηθ Ῥαβϑᾶρα ἴῃ {Π15 (ὐοηη ΠΐδΥΥ : 
“ΤΕ 15 ΠΘΟΕΒΘΑΤΪΥ σους τῃ6 Αττο]α 
(Θεός ποῖ ὁ Θεός) Ἰπαϑιίπιοῃ ἃ5 1 ἀε- 
5065 {Π6 πδίαγε οὗ [ῃ6 Υοτά, δηά ἄοϑϑ 
ποΐ 1Δδηἶν Ηἱἰβ Ῥείβδοη. [10 νου] θ6 
Ρυγα 8614 }15Π} ἴο 5840 ἴπΠ6 Ὑνοτα νγὰβ 
ὁ Θεός." 

Ἄραϊπ, ΟΝ ΠΟἿΡ ν6 2, ὃν ἡνδϑίοοες 
ΙΠῈ5: “ΤῊΘ ΟΠΙΒΒΘΙΟη οὗ ἴπ6 Ατῇο]8 
ςσοποεῃίγαίαβ δἰζεπίοη ἸΡΟῚ ἴΠπΠ6 παίαζα, 
8) ποῖ ΠΡΟΙ {Π6 ῬΘυβοθα ΠΥ οἵ (τιβί.᾽" 

Αρδὶῃ ΟἹ χίχ. 7: “ΤῊ ΟἸΙ55Ι00 οὗ 
16 ΑἸΟ]Θ (υἱὸς Θεοῦ) σοπορθηίγαίθϑ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

αἰτοη!οη ΠἸΡΟΙ {Π6 ἡδίσσα δηα ποῖ ΠΡοπ 
[ῃ6 Ῥευβοῃδ νυ οἵ (γιϑί." 
γε τῇυ5 566. {μαΐ {π6 ῬτΠΟΙΡΙΘ οἡ 

ΠΟ Μι. τεεη ἰουηαεα {πῈ ρεηθγαὶ 
Τὰ]Ὲ [ῸΓ (6 ΙΠ5ΘΥΓ ΟΠ. ΟΥΈ ΟἸϑϑίοη οὗ 
[ῃ8 Ατ(οΪα 15 δοσερίεα ὈνΥ Ῥυοίββϑβου 
γν βϑίοοιξ : νγε 5141] ἢ Ῥγεβθηῦν {παῖ 1ἰ 
Ι5 ΠΟ [655 Οἱθδυ νυ ταοορη!]56 4 ὈΥ Βρ. 
Τιρπέίξοοι. 

τὐπίοτίαπαίεὶν Μτ. ατἴξεεη νὰ τοΐ 
σΟηϑβίβηΐ 1 ΔΡΡ  γιπρ 15. ΟΥ̓ ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ 
ἴο 5:. Ῥαι}}5 ιι56 οἵ ἴῃ6. ψοτζά νόμος : [ἢ15, 
ἢΘ6 ψυτίθθ, “15 ῬΥΓΘΟΙΒΕΙΥ ἃ οᾶ56 ἴῃ 
ΏΙΟἢ 1 τηϊρῃΐ Ὀ6 εχρεοίεά {μαΐ [ῃ6 
οσοηϑίδηϊ δηἋ [ἈΠΏ1]ΠΔΥΓ τι56 οὗ [ἢ6 ψοτά 
νου] Ἰεαα ἴο ἰῃ6 ἀτορριηρ οἵ [8 
ΑὙΤΟΪΕ ; δηα {παὶ σοῃ νγαὰθ 1ῃ6 δοίι8] 
εἤἴξοϊ, τῇδ Ὀ6 οοποϊααθα ποτὰ 5.0 ἢ 
Ῥαβϑαρεβθ 8ἃ5 ἴῃ6 [Ὁ] ονίηρ: Βοτη. Χ. 4, 
τέλος γὰρ νόμου Χριστός, τ Μδοο. 1Ϊ. 21, 
καταλιπεῖν νόμον καὶ δικαιώματα" (Ρ. 228). 

Μτ. αγξεῃ [ἰπίειβ {παὶ ψγὰ οδηποῖ 
5δ εν σοηοϊάθ “(Παὲ [Π6 ΑΡοβίία ἤδνεῪ 
1.565 106 Δπαυίῆτοιιβ γοσὰ ἴο 5ιρην (6 
7ενγιϑῃ Τὰν." ΒΕ δὲ. ἀὐθθη. τὶ 
νου] ἃ ΘΟΔΥΟΘΙΥ Ὀ6 ἴοο ΠΑΓΙΑΥ Δ ΒΒ ΓΊΡ- 
τοη, {παΐ 216 “12οκς716 Ζας ὀέογ 2γεεῖςο το 
γεσζειξ το ἐΐεέ Αγίϊοία 19 Ζοσε φαδεαρες οΓ 
ες τογτγιος τολέγε αι} αηιδιριῖέν τᾶς 
τγ4125]γαὐζ." 
ΤῊ ἀποοίδιη τηοάς οἵ βρβακίῃηρ 

νΙΓ ΙΔ ΔΡΔΠΟΠ5 ΤΊΔΗΥ͂ ΡῬαᾶβθαρῈ5. ἴο 
ἴΠ6 σΔΡΙ ΘῈ, ΟΥ̓ Ῥ͵ΙΓΘΟΟΠΟαΙ γε ΟΡΙΠΙΟΙ5 
Οἵ ᾿1παϊνιάπα] (ὐομηπηθηΐδίοσβ. [{ ψ11}} 
Ῥ6 τηδάβ οἰθαὺῦ ὈΥ ἃ ἴενν Ἐχϑιῇρῖθ5 (ῃδΐ 
1π6 αιδϑίίομ οἂπ ΠΑγαΪγ 6 5814 ἴο ἢᾶνα 
ῬΕβη 85 γεῖ ἜἘΧρΊΈβ5}γ δηα ἤπα!}ν 5ες 64. 
εδη ΑἸίοσγα νυῖθ5. οα Ῥ ΟΠ,. 11. 12 ἢ, 

“Νόμος Ζἠγοιρηομξ 5:5 η1ῆε5. {πῸ ἰανν οὗ 
Μόοβββ, Ἔνθῃ ἐποιρῇ Δηδτίἤτοι!5, [πῃ ΕΥΘΥΥ͂ 
ῬΙίδοβ Ἔεχοθρί ψῆεσα {πῸ δθβεηςε οἵ {πΠ6 
Ατίοὶα σουτεϑροηάβ ἴο 4 δορίεαί ἰμα6- 
ΠηϊΐθΠ 655, ἃ5 6. Ρ.. ἑαυτοῖς εἰσιν νόμος, τ. 
14: δῃὰ δνϑὴ θεῖα ποίΐ “ωὄὼ, ἰανν " : 566 
ποίρ. Τα ποίβ οἱ Φζ. 14 15, “476 20 
Ζλε» δεῖνος (50 [81) ὕΠ:8 18., ποί “Ζ ἰανν, 
ἄς; 

Αραδῖῃ, οἡ 11. 13 (οἱ ἀκροαταὶ νόμου), 
“νόμος νγὰβ πα ]βραίαΥ [η6 Ια οὗ 
Μοβεϑβ." 

ἼΤΠΉΕ656 βίαίεμηθηΐβ 566 ΠῚ αἸσ ΟΥ ορ- 
Ῥοββά ἴο Με. ατβεη᾿β νιον οὗ {πΠ6 βῇδξοὶ 
Ῥτοάποθα ὈΥ οπηιβϑίοη οὗ ἰῃ6 Ατίοὶθ 
ΤΠΉΘΥ 816 δα} 7 ορροβεᾶ .«ἴο Ὦγτ. 
Ὑδυρμαη5. οαγθία! ἀἸβιποίίοη οἵ νόμος 



ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

Δα ὃ νόμος ἴῃ ἰδ ποῖθθ οὔ Ἀοτη, 1]. 
12-15. 

Βρ. ΕἸΠοοίΕ ἴῃ ΠΙ5 (ΟΤΠΠΘηΔΥΥ ΟΠ 
(αἸαίίαη5 δάορίεα θεαη ΑἸοσα 5. νῖϑνν, 
ΜΏ16 Βρ. Τὐἡρῃίίοος ἀρῖθθ5 ψη ΜΤ. 
ατϑθη, τ. νΥ εβίοοίί, δαηὰ Ὁγ. Ναυρῇδῃ. 
ΤΠὰ5 οα 11. 19, διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, 
Βρ. ΕἸΠοοίε νυῖε5 (πὰ 1854) “ὙΠ6 Τα] 
αΠΠουν 1ῃ [Π685886 ψογάβ σταϑίβ οὔ [ῃ6 
τηβδηϊηρ' οἵ νόμος : [Π15 τηπδί Ὀ6 ἀδοϊάθα 
ΟΠ. ΘΧαρείοαὶ ρτοιπάβ, [ΟΥ 1 ΔΡΡΘδΥβ 
τηοϑέ οδγίαϊη ἰπαΐ νόμος Τηὰὺ Ὀ6 δηῃ- 
Δύῖῃτοιιβ, μα 51] ΟἸΘα Υ τηδαη [Πῃ6 ἰανν 
οἵ Μοβθβ: 56ε6 ]ηεῖ, Ἅ ατ. ὁ 8.) Ας- 
ΠΟΓαΙΠΡῚΥ (μ6 ΒΙ5ΠοΟΡ δαᾶάς {πμδὲ “Νόμος 
1ὴ ΘΔ ἢ οᾶ88ὲ ᾶὰ5 ἴΠ8 58Π18 ΠΊΘΔΗΙΠΡ ; 
[ῃαΐ τηθαηϊηρ' 15 ἴΠ6 Μόοϑβαῖο ἰδνν." 

Βίβδῆορ 1ιρῃιοοί, οα 6 σοΠίγαγΥ, 
ὙΠῈ5 ΟἹ (ῃ6 5416 ρᾶβϑϑαρα : “ἼὙΤῃα 
ψυτ 6 Ιανν--ἰῃῇς ΟἹά Ταβίδιηθηί--- 15 
ΔΙνγαγ5 ὃ νόμος. Αἴ ᾿δαϑί 11 566 Π15 ΠΕΥΕΥΓ 
ἴο 6 αιοίεα οἴπεγνιθαε. Νόμος ψιπῃουΐ 
1πΠ6 Ατίοὶα 15 “1ανγ᾽ σΟηΒΙἀογααά 845 ἃ 
ῬΓΠΉΟΙΡΙΘ, Ἔχε ρ!ῆθ 4 πὸ ἀοαρί οΠΙοῆν 
Δα 5|6Ώ ΑΙ ἴῃ ἴῃΠ6 Μοβαῖς αν, Ὀαΐ 
ΨΕΙΥ τη ΜΙΔΘΓ Π8ῃ [ἢ15 ἴῃ 115. ΔΡΡ]1- 
οδίϊοη." 

ΤΠΕ βϑδῖὴθ ἀἸβεγεποα στὰπ5 {Πγούρῃοις 
[Π6 ὕνο (ὐουητηθηΐαυιθ5 ΟἹ (δ᾽ Δ η8, ἃ5 
ΤΩΔΥ Ὀ6 566} ΡΥ τείθυτηρ᾽ ἴο {Π6 ποΐθ5 οἢ 
1 ππ8]: ἰν ἢν πο νν. 18; ν1:.12::. Αἴ5ο 
οα ῬΏΠΙΡΡ. 11. 5, κατὰ νόμον Φαρισαῖος, 
ΒΡ ΕΠ ΙΘΘΕΡΒ. -ποῖδ:. 155. “1π| ταϑρδοῖ 
οἵ (6 ἴᾶὰν (οὗ Μοβε8) ὦ“ 2Ἴαγίξεε. 
“Νόμος 15 Πεῖα [Π6 “ Μοϑαῖο ἰανν, ὅζχο.": 
Μ 116 Βρ. Τιρμιίοοί ψυαβ : ““ νόμον] 
ατν᾽ ποῖ “216 ἰατυ᾽; ἴου τπουρῇ της 
Μοβαῖὶς ἰαὺγ 15 τηθδηΐ, ἴἴ 15 ἤεῖθ τὸ- 
βαταβα 1ῖὶῃ {πῃ6 δὐϑβίταοϊ ἃ5 ἃ ῬΠΠΟΙΡΙΘῈ 
οὗ δοίίοῃ, θεϊηρ' σο-οταϊηαίεα 1 ζῆλος 
84 δικαιοσύνην." ὅ8566:6 ΡεΪον, Ρ. 47. 

᾿ς ὝΠΕη ορϊῃίομβ 50 ἀἸ ΠΟΥ ορροϑβίία 
ΔΥΘ 50 5[ΓΟΠΡῚΥῪ τη] ἰδ! "6 ΟἹ ΕἸΓΠΕΓ 5166, 
1 15 ΤΟΑΘΟΠΔΌΪΘ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἴπαΐ 50Π18 
Τατίου ᾿πνεδιραίίοη οἵ ἴῃς ἰδοίβ οὗ {Π6 
(ᾶ58 15 Ὠξοδβϑαῖγ. ὅγε ρῖόροββα {πεῖὸ- 
ἔογα [0 δχϑιῆϊηθ (Π6 ϑᾶρὲ οἵ {Π6 ψοτγά 
νόμος, ΜΙ ἀπα ψ]Ποιῖΐ {Π6 ΑὙΤῸ] (1.) ἴῃ 
ἴῃ6 ϑαριυδριηΐ, (11.}) πῃ [Π6 Ν᾽ νν Τ αβίαιηθηΐς 
δΈποΓΆ γ, ἀηα (111.) ἴῃ 51. Ῥαὺ]}5 ΕΡΙ51165. 

1. ὕϑΑΘΕ ΙΝ ΤῊΒΞ ΒΕΡΤΌΑΟΙΝΤ. Α5 
ΤτοΟΙΏΠη 5 (οποογάδπος ἴο ἴπΠ6 ΤΧΧ 15 
ΠΟΙΟΓΙΙΟΌΒΙΥ ᾿τηροτίεος, γγα 5681} επάδανουσ 
ἴο ϑ0ΡΡΙθηθηΐ 115 ἀδἤοιθηοῖθ5 τοι ἴῃ 6 
ΘΧΟΘΙ] ες Ἤ ργον (οποοτάδηςα οἵ Εὐτβί, 
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γε τηΔΥ ἢτβδί οὔβετνα (παΐ {ῃεῈ ποτά 
(Π 5), οἵ ψῇῃῖο νόμος 5 (πΠ6 τ508] 
ΤΟΠΟΘΙηΡ, Πᾶ5 ἃ ΨΕΙΥ Ψι|4Ὼ6 ταηρα οἵ 
τηθδηϊηρ. Ασοοτγαάϊηρ ἴο Εὐγϑί 1 τηθδης 
“ ἀΟΟΙΤΙΠ6, 1Π5 ΓΠΟΊΊΟΙ, ἐαϑοῃϊηρ ραίθγηδὶ 
84 ΠΙνΠ6 ; ἤθηοθ ἴπΠ6 ψΠο]ες Μοβαῖς 
Ιανν, Δα 4150 [ῃ6 ψῇο]ϊα ποτὰ οἵ (οά, 
Ῥοίῃ Ια΄ν δπα οτάϊπδποθϑ, ἔπΠθη [Π6 Ἰανν 
ΒΡΘΟΙΔΠΥ, δηα ῬΑΥΠΟΌ]ΑΥ ἰανγβ δ μα Ρτε- 
Παρίβ, ἤθη τηθίδρῃουί αν ϑυβίειη δηά 
τηθίΠοά (2 δῆ. νἹῖ. 19). 

ΕῸΓ δὴ ᾿ἰῃβίδμποα οἵ [Π6 ΠΟΤῈ βθηθγαϊ 
56η86 Οὗ [Π6 ψοτὰ γγχὰ ΤηδῪ τείεσ ἴο (Π6 
ποίβ [ἢ [ῃ15 (ὐοπηΠ] ΐατΥ οὴ ΜΙο. ἵν. 2, 
““)}0γ7 ἐλ αν σἠαΐ ρὸ γογίζ 97 Ζίορ." 
“ Ἀδίποσ, γογ οαὖ οὗ Δΐοη «Ἴαϊίρο γογίζ 
ἃ. ’ᾶψ. ἼΤῃεὲ Ηδῦτοεν ψοτά [Ὁ ζατυ 
ΠΠΈΘΓΑΠΥ 5ιρηϊῆθα 2,5 μασι. ΤΠΘ οἷά 
Ἰανν 15 ποί ψῇῃδί 15 Πεύα τηθδηΐ, αὶ {ῃς 
γιεἰβένιονέ οἵ τὸ (Μαίί. ν. τ7, 18), πε 
ἰεδοῃϊηρ οὗ (τιβί." 

ΑΠΟΙΠΘΥ Ροϊπΐ ἴο ὈῈ ποίιςβά 15 {παῖ 
ἴῃ ταρασὰ ἴο (Π6 τ56 οὗ (Π6 Ατίοὶς ἐπα 
Βερίαδριπε [Ὁ]ον 5 τἢ6 δεν ΕΓ 
ΟἸ]Ο5ε]γ. 
ΤΠ [Π6 ψοτά νόμος 15 τιϑε( ἴο γα π5]αῖα 

ΠΛ ἀρουΐ 187 {Ππη65, ΔπΠ4 ΟὨΪΥ ἴῃ δρουΐ 
ΒΙΧ Ῥαβϑαρὲβ 4ο {Πα Ἡδφρταν δπᾶ (ῃ6 
Οτθαὶς αἸΠΕΓ ἃ5. ἴο {ῃς ᾿πϑϑυοη ΟΥ 
ΟΙΉΙβϑίοη οὗ (ῃΠ6 Ατίϊοϊθ. Ιῃ ἴουσ οἵ 
[Π656 ρΙαςθβ (Ῥτον. χχυ. 4 (νος 6), χχὶ. 
18, 1541. Χχίν. 5) ἴπΠ6 1,ΧΧ Πᾶνα Ζ»2- 
2γοῤογάν 1γδεγίφ 1ῖ, ἃ5. 15. νγ6}1} Ἂχρ]αϊηβά 
ὈΥ 1) ε]ΠςΖβοῇ 1ῃ ἢΪ5 ποίβ οἢ [538]. χχίν. 5: 
“ Τὐπαδυβίδηα!ηρ [η6 δϑυίῃ 45 γα ἀο 1ῃ 
ἃ ΒΈΠΕΓΙΓΔΙ 56η56, “276 ατυ᾿ σδηποί 515- 
ΠΥ ΤΏΘΤΕΙΥ {Π6 ροβιεϊνα αν οὗ [5τγδεϊ. 
ΤῊς ἀθηῖ]8 ψουἹα Παα 4150 « Ζογᾶξ οὐ 
αἰνπα ἰθδοῃϊηρ τ] 1, ἡ] ἢ σοπίαϊπεα 
8 Δρυπάδποθ οἵ αϊνίμε ἀϊγθοίθη5 
([οτοι})." ὙΜΊ {Π15 νίανν ἄρτβα 7 τοπης, 
ΑΡθΘη- γα, ψισηρα, ἘΟΒΘητ ΠΠ]6Υ. 

Ιῃ Μιι. 11. ὃ, ο (ἐν νόμῳ) ἔῃ 1, ΧΧ Πᾶνε 
ον ]οοκοά [Π6 Ατίοϊα τη ΠΊΠΙΞ, 

ΝΟΥ͂ 4ο65 [Π15 οἱοβα ἀρυβεπηθηΐ ΠΏΡΙΥ 8 
ἀδρατγίυσα ἔτοπη {Π6 βΈΠΕΓΊΑΙ τι568 οὗ [ῃ68 
ΑτΟ]6 ἴῃ Οτξεκ : ἴοσ “ἴῃ Ηδρτον {Π6 
ΑΥ̓Ο]6 15 δ ΡΙογἝα στ 4 Νοῦη ἴο Πτηϊξ 
115 ΔΡΡΙΙΟΔΊΙΟΙ. 1ῃ ὨΘΑΙΪΥ ἴΠ6 58 Π16 σα565 
8ἃ5 ἴῃ ΟΥδεῖκ οὐ δπιδῃ (07 . γρ15}), 
ὨΔΤΊΕΪΥ, ΟΥΪΥ ΘΠ ἃ 4Ἶ67}171116 ΟὈ]εοΐ, ΟΠ 6 
2γενϊοιισῖν 7,671] ογι6Ἷ, ΟΥ αἰγεααῖν ζηοτωε, 
ΟΥ̓ Ζἦε ογῖν ο716 οἵ ἐΐς για, 15. ἴῃ6 δα θ]θοῖ 
οὗ ἀἸβοουτβε" ((αβθηπι5, “ Η ῦτεν αταχη- 
ΠΊΔΤ,᾿ ὃ 1το0). 
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ΟΥΓΙΠ6 187 ραββϑαρθϑ ἄῦονα ΘΠ Π ΟΠ 4 
ὃ νόμος 15 8684 ἴῇ 120 ΜΙ ΟΠΕΙ 46- 
Ππιηρ γοΟΥ5. γΠ1Ο) Τα ἄθυ {π6 ΑΥΤΟ]6 
ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ ἢ ἴπεθθ δχϑιρίεθ Ὡδεα ῃῸ 
αἸβο 55:0}. 
ΤΠ 584Π16 ΤΔΥ 6 5414 οὗ ἥνε οἰΠΟΓ 

Ῥαββϑαρ85, [ἢ ΠΟ τοῦ νόμου 15 ἀΘρεπάξδηϊ 
Οὴ ἃ Νοὰῃ ψ 0 ἢ85 ἰῃῇ6 ΑὙΤΟΙΟ, 
ΕἸΓΠΕΥΓ τὸ βιβλίον ΟΥ τοὺς λόγους (2 ΚΙ. 
ἜΣ ΤΣ ἸΧΎΠῚ 27:2 ὍΝ: Χχχῖν; Τὸ]; 
ΝΙΝ: ψ111. 2, 0); 8Π6 1 ἴῃ. 0716 ῬΆΒΒΆΒῈ 2 Κι. 
ΧΧΙ. 8, βιβλίον τοῦ νόμου εὗρον, ψΠΕΓΕ 
τοῦ νόμου 5ΘΕΙὴ5 ἴο 6 ἀδρεπάβηϊ οἢ δῇ 
αγαγίλγοις Νοιη, τΠ6 Ατίοὶα Ῥεΐοτσε 
βιβλίον Ὧὰ5 Ὀεθη Ζγιῤγοῤεγέν οταϊτ6 4 ὈΥ 
{π6 ΤΙΟΧΧ ΠῸΠῚ ἃ {|τ6γὰ] δα πεγεηςσα ἴἰο [Π6 
ἩΡταν, ἴῃ ν]Οἢ (ῃ6 δηἰεοεάδης Νουη 
15 1ηὴ {πΠ6 οοπϑδίπιοί βίαϊα δηα {πεγείοσα 
ψυιτποι [Π6 ΑτΈΟ]6. 

Τὰ ΕΙΡΊ ΡαΒθαρ 5 (2 ΟἿΣ ΣΑΣ ΖΤ; 
Π7τα, Ὑ11 τὸν ΣΧ 2; ΝΕ ὙΠ ΣΤ Σ 
24, 3236: ΧΙ]. 3) ὁ νόμος ἢᾶ5 ἴῃΠ6 ΑΥ̓ΤΟ] 
Ῥϑοάῖιβα “(ῃς Τὰνν οἵ Μόοβεϑ᾽ 15 τηξδηΐ, 
2. 6. ἴτἴὴε6. Ῥεηίαίειιοἢ ἃ5 ἃ ΨΟ]6, ΟὐὁΥ ροϑ- 
Β10]1Υ ἴὴΏ ΕΖΙ8, Χ. 3 [ἴῃ6 Ῥδιπουϊατ αν 
δουΐ [Π6 τηδιταρα οἵ Ῥυϊθβδίβ. [ἢ Τ6γ. 
τι. 8 (πηὶῆπ ΒΓ) τπμ6 ΤΙ ΧΧ πᾶνε δάαεά 
μου ἈΠΠΘΟΘΒΒΆΤΪγ. [ἢ ΖΕΡΉ. 111. 4 ΤΙΟΠΊΠῚ 
τες ἀσεβοῦσιν εἰς τὸν νόμον, Ὀὰΐ ΕἸ6]4 
Πα5 ἀσεβοῦσιν νόμον, ΜΏΙΟΩ ἀρτεθ5 ΜΙ 
[η6 ΗθΡτθν. 

Αἀάϊηρ [Π6 ἴουγ ραβϑαρεὲθ αῦονε τηθη- 
τοηεα ἴῃ ΏΟἢ (ῃΠ6 ΤΙ ΧΧ πᾶνε πηρτο- 
ῬΕΙ͂ Ἰηϑουίθα (ῃ6 Ατῇο]α, γα Πᾶνα 140 
ῬαβϑαρῈ5 ἴῃ ΨΨΏΙΟἢ ὁ νόμος ΟσΟυΓ5, Δη4 ουΐ 
οὔ {Π656. {πεῖ ἃῖθ ΟἿΪΥ εἰρῃΐ, ᾿η ψΠϊςἢ, 
ὙἹΠοσ σοι Πατίμοσ ἀθ ἢ πΙ ΠΟΙ, 1ἰ βίαπάς 
ἴ0γ “τὰς Τὰν" οἵ Μοβεβ. [Ἷ}ἡ βεΐ 1ἴ 
15. ΟἿἾΪΥ ἴῃ [Π6 Ἰαΐεσ ῬοΟΚα 2 Κίηρϑ, 
2 ΟΠ ͵ΟΏΉΙΟΙ65, Εἶτα πᾶ ΝΕΠθιηδῃ, {Πα 
ἘΠῚ5 ΠΠΠ 66. βεπξα Οἱ Π6 Τα 15 
Τουπά. 

Τ0 ΤΘΙΏΔΙΠ5 ΤΟΥ τι5 ΠΟΥ͂ ἰο δχδυηϊηα [Π6 
[οτίγ-ϑθνυθῆ βαβϑᾶρεθ ἴθ ΜΉΘ, νόμος [5 
ιι564 ψιπουΐ {Π6 Ατί]ο]6. 

ΤΙ νγαηΐν οἵ [Π656 ραββαβεϑ νόμος 15 [0]- 
Ἰοννεα Ὀγ ἃ (ἀδῃϊνε ἀεἤηϊηρ {ΠῈ6 ΚΡΊΝΟΥ 
οὗ {π6 Ιαᾶνν Κυρίου, Θεοῦ, τοῦ Θεοῦ, 
Μωῦσέως, μου. 

ΤΙ [ἢτε8 οἰἴμεὺ ραββαρθβ (Νε. ἴχ. 12 ; 
Μδ!]. ". 6 ; Ῥτον. χἹ]. 15) νόμος, [Ο]]ονγεά 
ὈγΥ ἃ Οεηϊῖνα, μὰ5 ἃ Ῥευίεοι ! ν᾽ σϑηθσαὶ 
56η58 “84 ἰανν οἵ {πιῃ," “8 ὙὙΙ’.6 ΠΊΔΠ᾽ 5 
ΒΓ ΠΟ." 

Ιὴ ἴῇγθθ ραββᾶρββθ νόμῳ 15 ἰουπα ψΊΠ 

ΙΝΤΚΟΘΠΌΟΤΙΟΝ. 

τη8 ῬΤΕΡΟΒΙΟΙ ἐν, 2 (τ, χν. 2, ἐν οὐ νόμῳ, 
γγΠΘΓΘ 1 15 ρεσίθοιυΥ ᾿ηἀδθῆηϊίθ, δηὰ Μαὶ. 
11. ὃ, 9 ἐν νόμῳ, ΟἿ ΜΨΏΙΟΙ 566 ἅθονε, Ρ. 43. 

Ιῃ ἔνψο ραβϑαρθϑ [ῃ6 ρβηϊίνε νόμου 46- 
ῬΘΠΘΙηρ Οἢ. 8 ΔηΔΙἤΤΟι5Β ΝΟῸΏ 56ΕΙη5 
αἱ ἢιβί βρης ἴο τηθᾶῃ ἀαἤπ ΕἸ Υ “ τῃ6 
1ανν.᾽ 

Βαϊ ἴῃ [6 ἢτϊβί οἵ ἴε86 Ῥαββαρεϑβ 
2 ΟἸγ. χχχῖν. 15, βιβλίον νόμου, τῇς 
1 ΧΧ μᾶνα θβθη ἀρϑῖη τη]5164, 85 1ῃ 2 ΚΙ, 
ΧΧΙΙ. 8, ὈΥ {Π6 ΟἸΏΙ55Ι0η ἴΏ Ἠδῦτον οὗ 
τ1ῃ6 Ατίοὶα Ὀδίοστα {πὸ Νοῦη ἴῃ τῆς 
σοηϑβίταοί βίαία : [Π6γ6 ἔπδὺ ντοία βιβλίον 
τοῦ νόμου, ὮΕΙΘ ΠΟΙ σΟὨΒΙϑίθ πα Υ βιβλίον 
νόμου, ΜΜΏ116 1η Ὀοΐῃ ραββαραβ τό βιβλίον 
τοῦ νόμου ΜΟΙ Πᾶνε Ὀεεη (πῃ τὶρῃΐ 
τα ἀοσηρ, 

Ιῃ [Π6 οἰΠΕΥ ρᾶβϑϑαρε, Ῥτον. νἱ. 23, 
λύχνος ἐντολὴ νόμου καὶ φῶς 15 8. Τηῖ5- 
{γδ 5] δῖοη οὗ (5 ἩΗδρτεν, ψΏΙΟἢ 
Τηθ8ῃ5 8 “" ΟΟΙΠΙ ΘΠ ἀμ θηὖ 15 ἃ 1812}, 
δηὰ ἰπϑυγαούΐοη (Τοτᾶῃ) 15 1ἰρσαύ," 
16 Ατίο]85 θθιηρ ΤΟ ΉΡΙΥ 1ηϑοτίεα 1ὴ [Π6 
Α. Ν. 866 .6]1Πς|2Ζ5ο0 ἢ οα [Π6 Ῥάββαρξ, 
ΠΑ αἵ Ρ. 42 οἵ Π15 (Ομ η ηΐαυ Οἡ 
ῬΙΟΥΘΙΌΒ : “ἢ νϑϊῃ ἄο νγα ἰοοῖκ ἴοσγ {π6 
ΠΔΙῊΘ ἴβϑύδε]ὶ ἴῷὸ ἴῃ6 Ῥτονετῦβ, ενεη {πΠ6 
Πᾶτη6 ΤΟΥΔΠ Πμᾶ5 ἃ τποῃ τότε ἤδχιθ]α 
1Ιάθα δἰίδοῃβά ἴο 1 [δὴ ἰδμαΐ οἵ {Π6 ἰανν 
ΓΙ ΙΘη αἱ 51Π81]: σΟΙΏΡΑΙΘ ΧΧΥΙΙ. 4: 
ΧΧΙΧ, 18, ΠῚ ΧΧΨΙΙ. 7; ΧΙ. 14. ὅτο." 

Ιῃ ἴουγ οἵ ῃ6 τϑιηδιπὶηρ ὨἸπϑίθθῃ 
Ῥᾶβϑασεθ γα Πηπα νόμος εἷς, ὙΠΙΟΗ πεεάς 
ἼΟ ΤΟΙΊΔΙΚ, [Ι͂ὼ ἰῆτεθ τηοτα (Π δαί. 
ΧΧΧΊΪ χ: Νδῖν Ἴχ. 124; 58} ΠΡ Πδ 
Α. Ν. τεμάδυβ νόμος τἱρ ΠΥ ψιπουΐ {ῃ6 
Τλεῆηϊα Ατὐίοϊθ. [}ἢ ἔνεῖνα Ῥαβϑαθα5 
(Ρσον: συν! 7, 9.; 1581. τ. 9 νι τον 
ΤῈ 7εν. νη τ ΤΆσαΣ ἀπ Ὁ ἜπΕΙς 

1, 26; Μῖο. ἱν. 2; ἨδὈ. 1. 4; Ηδρρ. 
Ἱ: τὰς 'Μαι. 7) Ἰῃδ ΤῊ ΔΉΙηΡ 15. 1ῃ- 
ἀεδηϊία, “ πϑπτον δν "0 Εν Ι πΠηὉ 
τῃ6. Ατῇο]α 15 ΙΟΠΡΙΥ ᾿ηβοσίθα ἴῃ [Π6 
Α. Ν'., ποῖ Ῥεϊπρ Τουηά τῇ ἴ[μ6 ἩΡτον. 
γε {ῃπ5 αἵτῖνε δ ἴῃ6 βρβῆθύδὶ σϑϑυϊέ 

{παΐ νόμος, τυϊΐλοιέ ἐλε Αγέϊείε, «ρα τοϊέλ- 
ομμἔ 5076 (ογγιΐγιο (Οὐ δ 76, 716 2.67 7;161715 
[6 Ἰανν" οἵ Μοβεβ ἂς ὦ δρῆγίς το οί. 

ΓῊΙ5 ταβα] 15 σομῆττηεα Ὀγ {Π6 ὑεπίγ- 
ΕΟ ῬαββϑαρῈ5 1 ΜΏΙΟΉ νόμος, ΜΙ ΟΥ̓ ψ  ἢ- 
οὐ {Π6 ΑΤΈΟΙ6,15 Του πα τὰ {πΠ6 ΑΡοΟοτΥρΠᾶ. 

ΠΏΘη 1ἰ τηϑϑη5 ἀεἤηϊε]ν “πε ἰανν," 
10 ΘΕἸΓΠ6Γ ἴακαβ {Π6 Αὐίο]α (ΕἸ ΟοἸ 65! βποι5 
ΧΗΣ. 4; 2 Μδος: ἵν: τῇ ΠΟ. 5 5015. ὅν πὴ 
ΟΥ̓15 [Ὁ] ον Ὀγ ἃ ἀεῆηϊηρ (ἀβμτνα ΟΥ̓ 



ΨΝΤΓΕΚΘΘΌςΤΙΟΝ. 

Ἐεϊαῦνε (Ἐπο]εβιαβίουβ χχῖν, 22; ΧΧΧΙΧ. 
Π 5; ΣΠΠ 8... ἈΠῚ,.2.; ΧΙ ν. 20; Χὶν. 17; 
Ἐϊ, τ}. 

Ιῃ ϑθγεῆ ρᾶβϑϑᾶρεὲβ (ἘΠ Ο] ἐβϑιϑίϊοιβ 
ἘΣ ΠΗ 2; ΧΧΧΙ, 2, 2: χχχῖν, 8: 
Χχχν. 1; Χὶν. 5) ἴπ6 ρελεγαζ τι δ] ηρ' 
(θινῖπα ᾿ηϑίσα θη, ἃ Ργθοθρί, ἃ 18.) 15 
ενιαβηΐ. 

Ιῃ τ Μδος. 11. 21 (καταλιπεῖν νόμον 
καὶ δικαιώματα), ἴΠ6 ραββδαρα αιοίεα ὈῪ 
Μτ. ατεβῃ, [Π6 οπηϊβϑίοη οἱ Π6 Αὐίο]α5 
ΤῊΔΥ Ὀ6 ΘΧρίδιμθα ὈΥ {Π6 ΡῬΓΠΟΙΡΙςῈ οἵ 
“ ΘῃυμηΘσϑίοη " (ὙΠ οΥ, Ρ. 149, ποίβ 2; 
Μιαάϊδίοη Ρ. 99), ΟΥ ΜῈ ΠΊΔΥ ΨΕΙΥ 
ῬΙΓΟΡΕΟΥ͂Υ ταίδιη (ῃ6 [ἰ6γὰ] ταπάδθυηρ 
(“ ἴο ἴοτβακα αν δῃα οταϊπδηςαβ ᾽), [Ππ|5 
ῬΥΡΊΩΡ Οὐΐδ 1ηἴο ΡῬΙοΟΙηηθηοα. {πα [1η- 
Πεύθηΐ ἴοσοα οἵ ἴῃ6 :ΐβδὰ5. ὍΤΠῈ ἴῆγεα 
ΤΟΙΠΊΘΔΙΠΪΠΡ᾽ ΡαΘθαρῈ5 (1 Μδος. χ. 37; ΧΙ. 
34, 57) ᾶνβ πο Ὀδδυηρ Οἢ ἴΠ6 4ιαδβίοη 
Ῥεΐοζβ 8. 

1. Ὅβασε ΙΝ ΤῊΕ ΝῈΝ ΤΕΒΞΤΑΜΕΝΤ 

ΘΕΝΕΒΑΙ,Υ. 

θη γα ἴασῃ ἰὸ {Π6 Νὲν Ταεβία- 
τηθηΐ, νγγα Ππα {παΐ 1ῃ {π6Ὸὸ (οβϑρεὶβ νόμος 
Οσου5. {πιτίγ-ϊνγο {{π|65, 8Δηἃ ἢδ5 πῈ 
ΑὙὐἕοὶθ ἴῃ 411] δχοαρί [ἢτεβ Ῥαββᾶρεβ. 
1ῃ [μ|κα 11. 23, 24 ἐν νόμῳ Κυρίου, {πε 
ΑΥΟΙΘ 15 οπηίίθα οἰΠῈΥ Ὀδοδιβα ἃ 
ῬΑΙΠΟΙΪΑΥ αν 15 τηβαηΐί (Εἰχ. Χί]. 12; 
1,6ν. ΧΙ. 6), ΟΥ τποῖδ ῬΎΟΌΔΟΪ Οοἢ 
δοοοιηΐ οὗ [Π6 δπατίῆτοιιβ Κυρίου, ἃ5 ἔτε- 
ααδηίν τη (ῃς 1,ΧΧ, 

Ιῃ [οἢ. χιχ. 7 (" γε Ἴαυς α ἤατυ " 
νόμον ταίετβ 27,16}1γ11ἦν} οἰ πε ἴο [ῃ6 
ὙΠΟΙΘ αν, ΟΥ ἴ1ἴὼ {ῃ6 Ρδγίου αν Ιανν 
1ν. χχίν. τό,---γιαγιτίδέν Ὀδοδιιβα [ῃ 6 
ΒΡΘαίκοῖ 4 οί ἀβϑυτης [Πδὲ 1 νγὰβ ῥτε- 
νἱουϑγ πον ἴο ΡιΪαΐθ, ΟΥ 686 ἴο ἀγανν 
αἰζαπίιοι ἰο (Π6 δυίῃοτιαίνε σπαυδοίευ 
οἵ {6 οοάξδ, 85 ἐτῦ ψΠΙοῆ οὐρῃΐ ἴο ΡῈ 
ΟΔΙτΙΘα οί. 

ἼΠ6856. ἴγθα δχοθρίίομβ 12 ΠΟ ΨΥ 
ϑίβος {π6 {γαῖ οἵ ΟΥρθη 5 τὰ]α τ ΏΕη 
ΔΡΡΙΙΘα ἴο {π6 ἀοβρεῖβ, ἐπαΐ ψπεη {μῈ 
ἴα οἵ Μοβεβ 15 ππϑδηΐ 1ἴῃΠ6 Αὐίοὶα 15 
αἰνγαγβ αϑθ6α (ὃ νόμος). γε 450 Οὔβετῖνε 
ἴῃ [{πΠ6 (ἀοβρεὶς (μδΐ ὃ νόμος, ψιπουΐ 
ξαγίπευ ἀαἤηϊοη, Π85 Ὀξοοῖηα {ΠῈ τε- 
ΟΟρηϊβθα {16 οὗ ἰ[ῃς Μοβαῖὶς 1,νγ, ΟΥ̓ 
Ῥεμηίαίειοῃ. 

Τη Αοίβ ὁ νόμος ΟσουΓ5 Πἰπϑίθθῃ {ΠΠ|68, 
νόμος ΟΠΪΥ ΟΠΟΕ ΧΙ]. 39 (ἐν νόμω Μωῦσέως), 
ψ Πθτα {Π6 ἀθῆπίηρ (δηϊτνε τη εῖβ [ῃ6 
ΑὙ(ΟΪΘ ἈΠΠΘΟΘ ΘΔ. 
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Ιη [π6 ἘΡιβίία οἵ ϑ5:. Ταπιθ5 (Π6 ποτά 
15 Τοππα ἴδῃ {{π65. νος ΟἿΪγ (1. 9, 
10) 1 τη68ῃ5 “1Π6 Ἰανν" οἵ Μοϑβεβ ἃ5 ἃ 
γγΠ0]16, δηα 85 [πΠ6 Ατίο]δ. 

Τῃ (ἢγθ8 ραβϑαραϑ [6 ΟἸΙ55100. οὗ {π6 
Ασΐοὶθ Ὀτηρθ οὗξδ ΕἸΩΡΠΔΙΙΟΔΙΥ {Π6 
ΟΠδτδοίθυ οὗ [Π6 Ῥυίου]αῦ αν τηθαηΐ ἃ5 
“ἃ 26γγεεξ ἔα" (1. 25), ἃ ““γογαΐ ἕατν " 
(11. 8), “ἃ ἔστω 97 ἤδεγέν" (11. 12). 

Ιὴ {6 ἤνβ τϑηηδι ]ηρ᾽ ᾿Πϑίϑ 65, 11. 11, 
ὉΠ ἰν. 11, γγΏΘΓΘ νόμος ΤΓΘΟΙΙΓ5 [ΟῸΤ {1Π165, 
1015 ἴο Ὀ6 Τοῃ θα 5ΙΠΏΡ]ΥῪ “αν ἢ ἃ5 ἴῃ 
1πΠ6 Ρεγίβοι υ 5:18 Ὶ ρᾶϑϑαρα Ἀοτη. 1]. 
25) ΏΘΓΘ 566 Ὠοίδθ. 

11. ὕ75ΔΑΟΘΕ ΙΝ ὅ1. Ῥαυτ7ἢ5 ΕΡΙΞΤΙ,Ε5. 

Βείοσε ρτοοδεάϊηρ ἰο δχϑπληθ 5. 
Ῥαα}5 ἀϑαρα: οἵ {πΠ6 νγοτά, ἰδΐ τι5 τϑιηηἋ 
ΟὔΥΒΘΙνῈ 5 (Πδὲ [η6 απ βίη 15 ΠΘίΠΘΥ 
νόμος τουϊΐποιεί {64 Αἰγίἤφσ ἰ5 Ἔνεῖ 866, 
1{|κ6 ὁ νόμος, 5]ΠΊΡΙΥ 85 8 ῬΙΌΡΕΙ Νᾶπηε οἵ 
“[ἢ8 Ἰανν" οἵ Μοβεθ. ὅγε μαᾶνα ἔουπά 
ὯΟ 500 56 ἴῃ ἴῃ6 ΤΙ ΧΧ, Αροοσζυρδδ, 
(οβρεῖβ, Δοΐβ, οὐ δίμο!ς ἘΡιβίϊεβ. 15 
1 ἰο 6 ἔουηά ἴη 81. Ῥϑὰ]ῦὉ 

Τὴ6 Ρεβϑὲ τπηοάθ οἵ δηϑνευηρ (Π6 
Παθϑίίοη ΨΜ}11 Ὀ6. ἴο οἰδβϑιίν {Π6 ιι565 οὗ 
1ηΠ6 ψογὰ ἢτχθί ἴὴ οἴμεσ ΕΡιβί165, ἀπά 
ΤΠ6} βεραυδίε!υ ἴῃ ἘΒ ΟΠΊΔΉ8. 

Ιῃὴ 5.ι. Ῥαὺ]}β Ἐριβίίαεβ, οἴπεσ [ῃδῃ 
Ἐοπηδηβ, {πΠ6 ψοσά οσουῖθ ἰογίγ-ϑθυθη 
ἘΠΏ65, μοὶ ἹΠΟΪ Πρ τ (ΟΥ. νἱ1. 39, 
ΠΕΓΘ νόμῳ 15 ᾿πηἱετροϊδίθά. 

(1) ὃ νόμος. Ιῃ εἸρῃίθθη ρα558 65 11 Πᾶ5 
{πὸ Αὐοῖδισ (δοτ. τσ. 8, ὁ; Χχιν. Ζ2Ὶ, 34; 
ἘΝ 50; (081. 1 ὙΘ, 12; 12: τῇ, Τὸ; 21, 
2 αν τ νὰ 2, τὰὔἍνΒ ὑἱ. 2. {π|ν- τὸῦ 
Χριστοῦ) ; ΕΗ. 11. 15; 1 Τίη,. 1. 8. 

ΤΙ 811 {πΠ6586 ραβϑᾶρεδ 1 τηβδῃ5 276 ζατυ 
97 Μήἥοξες, Ἔεχεθρί ἴῃ Ὁ]. νὶ. 2, ἃπα ρτο- 
ῬΒΡΙΝ εἰ ον σιν. 2:1. 

(2) νόμος. (4) [χὰ ἴτεα Ῥ85586685 1115 
εν ἀθ πη ν, ἔτοτὰ {Π6 ἴοσπὶ οἵ {Π6 βεηΐθῃος, 
ἰπἀεῆηϊία : (41. 1]. 21, εἰ γὰρ ἐδόθη 
νόμος ὃ δυνάμενος κ. τ. Δ. ν. 23, κατὰ τῶν 
τοιόυτων οὐκ ἔστι νόμος (4, αποίαί!οη ἔτΟΠῚ 
Αὐδίοι!α : 5866 ποία. οὔ Ἰλοπη. 11. 14)» 
τ: ΤΊηι. 1. 9, δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται. 

(Ὁ) Τπ ἷχ ραβϑᾶρβδ να πᾶνε [Π8 ρῇγαβθ 
ἐξ ἔργων νόμου (64. 11. τό, [ἢτ]ο6 ; Ππ|. 2, 
5, 10), οἡ {πΠ6 τηθδπίπρ' οἵ ΜΉΘ 566 ΟἿΓ 
ποίς οὐ ΒΌπΠι. 1. 20, δη Βρ. Τὐρμείοοί 
ΟἹ Ὁ Δ!. 1. το. 

Οἱ [15 ροϊπέ νγα σϑίδυ ψ ἢ Ρ] άβαγα ἴὸ 
Μετ. 8. Ὁ. ἀτεθηβ Ἔχοα]θηΐ “ Ηδπάροοκ 
ἴο {π6 ταπητηδῦ οὗ [μ6 ατϑοκ Ταβίαπιθηΐ, 
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Ῥ. 2τὃ; “Βογη. 11]. 20 : ἐξ ἔργων νόμου 
κι τ᾿ λι, Ὁ ἀθθα5 οὗ 14 σ“λαΐ πὸ ἤαλ 
ὧδ γμο Ποιά, ἴΟΥ ὉΥ 16 ἐς Ζλ2 ζηιοτουίεασε 
97 εζρι. 

ΤῊΘ οπηβϑίοη οὔ {πῸὸ Ατθοα σῆονβ {ΠῸ 
{τὰ{ἢ ἰο 6 τπηϊνεῖβα], ΔΡΡΠςΘ8 016 ἴο 8]] 
ΤΏΘΏ, 86 ἴο ΘΥΕΓΥ ἴοτπι οὗ ἰανγ. (ΟΙΏρΡΑΓα 
2. 28; (18: 11: 10; 11 2, 5, 0. π Δ] 
ὙΏΙΟΠ Ραβϑαραθ (ἢ6 Ατίϊοϊα 15 ΘΟΠΒ515- 
16 ΗΠ Υ ΟΠ 64." 

Θὲ. Ῥαι]5 ψγουῖς ψου ἃ Πᾶνε θεεη Ραΐ 
ἢ4]Γ ἄοπο, 1{Π6 Πδα οἿΪΚ ρτγονϑά {Παΐ τηδῃ 
οου]ά πού ὈῈ }π51Π664 ὧν 2.4 τυογῶς οΓ 216 
Ζατυ οΓ οσς. ΨΥ μαὶ πα ἢα5 ρτονεά, 
Δη4 ψῇηδί ρῖγεβ ἴο 15 ΕΡΙ 5616 15 βίευῃδὶ 
ΒΙΡ:ΙΠοΔΠΟ6 15 {παΐ ὅν 0 τυογᾷς 97 ἤατυ, 
ὈΥ ΠΟ Ἰερᾷὶ ορεάϊδηςθ, οδῇ τηδη 1 ΔΗΥ͂ 
856 ΟΥ̓́ΠΔΙΙΟΠ ΘΔΙῚ [ῸΓ ΠΙτη561{ τὶρῃΐθοιι5- 
655 Ὀείοτε ἀοά: 1 ἢς οουἹά, ΟΠ τϑ 5 
ἀθαῖῃ νγὰβ πεβά]ε55 (( α]. 11. 21). 

(ὦ Τὰ Ὁ]. 11. τ9, νόμῳ ἀπέθανον, [ῃε 
αν οἵ Μοβεβ 15 τεραυβα ἴῃ 115 παΐσσα 
85 κ"1ΔΥ "ΠΟ απ Μορσίϑ, 564 παῖα Ἰϑχ. 
“Ἱ ἀἸδά ἴο αν, 85 ἃ Ῥυῖποῖρ]α οἵ 1π5ῆ- 
ΟδΙΙΟΗ. 

Ιῃ (8]. νὶ. 132, οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμ- 
νόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, [Π6 τηδΔη- 
ἸὴΡ 15 [δὲ {ῃ6 οἰγΟυΙηΟἸΒΙ ΟμἸϑίβ, ηΟ 
Εηΐοτοθ 1Π6 Ῥδγίϊοι δῦ οΥαϊηδησθ, 816 
ποῖ {ΠΘΠΊ5θΙνα5 τη {Π6 [1]] ἀπά {ππ6 56 η56 
““ Ζοεγς οΓ ἤτω," Ὀδοδῖιβα {Π6Υ οτηῖς “2.6 
τυελο 167 γιαήεγς 977 126 ἦατωυ--- 7μαο)ιογιΖ, 
2167»), αγιαἱ γα]. Τὰ Ὀοΐῃ ρῥαββαρθϑ 
ἴπ86 δῦβεηςβ οἵ {πε Ασίοὶς σῖνεβ ῥτο- 
ΤΠ Π06 20 274 ρεμογαΐ ἰάφα “ 18,7," ἃπὰ 
1ῃ6 ΑΡοϑβι16᾽5 πουρης ραϊη5 Ὀγσεδά τ δηά 
ἴοτοβ Ὀγ {Π6 τῆοτα δχδοΐ το πα θι]ηρ. 

Ιῃ 1[Π6 Τοιηδιηϊηρ οἰρῃθθη ῬαβϑαρῸ5 
νόμος “ιτπουέ [ῃ6 Ατίὶο]β 15 ρονεγηβά ὈΚ 
8. ῬΥΕΡΟϑιτοη διά, ἐξ, ἐν, κατά, ὑπό : τ (οΥ. 
ἼΧ. 20. (ΟἿΣ ΕΠΠη65}; (Δ]. 11. 10, 21 ; 1]. 
ΤΡ τ τ 25. ν. ἡ, νῦν, 21 ιν 4, 
τ ΠΗ: {1: 5; Ὁ. 0. 
ΤΠ ποίίοῃ ἰπαξ ἴῃ {Π656 Ῥαββαρεϑ 

νόμος 5 ΔΗΔΙΓΏΤΟΙΙΒ. 5]ΠΊΡΙΥ Ὀδοδιιβα 
10 15 ΡΌνΕΙΩΘα ὈΥ 4 Ῥτδροβιίίοη Πᾶ5 
ΠΟΙΠΙΠΡ 1 115 ἔδνοισ: 1 15 Ορροβϑά 
ἴο [16 σομδίδης ὑϑᾶρὲ οὗ [πὲ 1 ΧΧ, 
ΑΡοοτυρα, δηα4 (οβρεῖβ, ἴθ πόμα οὗ 
ὙΏ1Ο]} (5 γα πᾶνε βθεὴ ἃΌΟΥῈ) 15 {Π6τΘ 
ἃ 51Π5|6 Ῥαβϑασθ ΨΠΕΓΘ νόμος Τηξδηϊην 
“ 1ὴ6 Ἰανν " οὗ Μοβεβ [0565 115. Ασίϊο]ε οὴ 
δοσοπηΐ οἵἉ ὈῬεϊηρ βογεσγηθα ὈΥῪ ἃ Ῥτεροϑι- 
ἴοῃ, Ἔχοθρί Ποῖα {ΠῸ 1,ΧΧ ονευϊοοκεά 
1Π6 ῥτεβϑθῃος. οὔ [π6 Ασίοὶα ἴῃ {πα 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

Ηερτον. Οἡ {Π6 οἴπει βαηά ἴῃ δνοτΥ 
Ῥαββϑαρα ΨΏΘγα (Π6 ΑΤΈΟΪ6 15 οτηϊ θά, ἐπε 
οοπίδχί ποῖ ΟὨΪγ δάτηϊ5 {Π6 Ἔχαςξ τοηοσ- 
ἴῃ “Ἰανν" Ῥαΐ ραίηβ ὈΥ 1 ἃ τῆοσα ἔοσοιθ]α 
8:4 σΟΙΏΡΓΘΠΘΗΒΙνῈ τηθδηϊηρ. 

Α5 ἃ ΟΥ̓ΌΟΙΆΙ ἰδϑί νγὰ ΤΠΔΥ ἰακα {π6 
ΡῬᾶβϑδαρα Ἀοπ. 1. 21, νόμον οὖν καταρ- 
γοῦμεν διὰ τῆς πιστέως ; μὴ γένοιτο, ἀλλὰ 
νόμον ἱστάνομεν. Ἰ)εᾶῃ ΑἸζοτα5. ποία 
15. ἃ5 [Ὁ]]ον 5: “νόμος ποί “Ζατυ᾽ Ὀαΐ 
ὙΠ. 6. 1δνν,᾿ ἃ5 Ἔνεῖυνῃεσε ἴῃ {π6 ἘῬΙ5{16. 
γε ΠῆΔῪ δῖε Υ 580 [παΐ {πΠ6 ΑΡροβίίβ πενυεὺ 
ΔΥρ65 οὗ ἄστυ, αἰ ϑίταςσί, Ιῃ ἴΠ6 5θεῆβα οὗ 
α 5 γ5ΐθηι 97, 27 ἐπεῤές---ἰἰθ ΔΕ 65. ΟΥ̓ 115 
εἤξοί5--- ας αἰναγβ οἵ ΤῊ ΤΑ, σοη- 
οτείβ,--ὐάς ἤατυ 9 Οοα οἴσει ὧν ἥοσος, 
ΠΘΠ 5ρεδκίηρ οὗ {π6 7678, δ5 Πεῖα: 
2λε ἰατω 97 Οοώ, ἴῃ 85 [1 85 ὑυυϊ 6 ΟἹ 
ΤΠΘΙΓ σΟΏΒΟΙΘΠΟ65, ΜῬΠΘΏ Βρεακὶηρ οὗ [Π6 
(ἀἝμΈ1165.᾿ 
δὴ νγὲ τϑα]Υ ὈΘΙΙΘνε ἰμδὲ δι, Ῥαι 

τηθδηΐ, ψγῃαΐ 15 {πτι5. δἰ ραίε ἴο ΠΪΠῚ, 
ἐγγ6. ββίδ Ὀ]Π15ἢ ΤῊΕΒ 1 Ανν,᾽ σοποτζείθ, {Π6 
Ιανν οὗ ἀοά ρίνεη ὃν Μοβεϑβ ἴο {πε 7εννϑ Ὁ 
Βρίοτβ δηβνγθυίηρ, Ιεἰ [ῃ6 Τοϑάθυ ϑίπαν 
ψγῃαΐ δῖ, Ῥαῖ] πα ψυυεπ ἃ ἔν τηοηίἢ5 
Ῥείοσα ἴο (ῃ8 (αϊαϊίδηβ (1. 18) στῇ 
1)6δῃ ΑἸΙΟγα᾽ 5 οὐ ΠΟΙ ΘΠ ΔΙΥ͂ ΠΡΟῊ τ: 
“77 7 ὀμμῖ ἀραῖσε ἐΐε ζλίγιος τουζλε 7 

ἀεεέγογει, 7 7παῖζε γγ5 677 ὦ Ζγαι5ρ765507.᾽ 
ΤΗΘ ,όγεα οἵ 16 νεῖβα 15--- ύοι, ὈΥ ΠΟΥ 
ΤΟ -5βθσίηρ [ἢ6 ΟὈ]ΙΡαίοη οὗ {Π6 1ανν, ἀτα 
Ῥτονίηρ (φμοακ 6) [μας ὙΟΥΤ [ΟΥ̓ΠΊΘΓ δίερ 
Οὗ βϑίπρ δϑιάβ {ῃ6 ἰανγ νγὰ5 ἴῃ ἰδοϊ ἃ 
Ζγαγαργεδοῖο οἵ 1τἴ.ἢ 

1 ΔρΡρβαῖβ ἱποοποθίναθῖα ἰπαΐ 51. 
Ῥαι], αἴζευ [Π15, 5Βῃ οι] 58 ὺ “ννα ββϑία 58 
1πη6 ἰανν," Ῥαΐ 10 15 Ρουθ υΥ παίαγαὶ [Πδὲ 
ἢ8 5ῃοιυ]ά 5βαύ, “να ἀο ποῖ δ Πη1], ΠΔΥ 
6 ΘϑἰδὈ] 50, ἔστ ἴῃ 115 {τι σΠδγασίεῦ 
ΔΑ Θββθηΐ4] παΐαγα ἃ5 ἃ τονεϊδοη οἵ 
ἴπΠ6 ΠοΙγ Μη] οἱ ἀοα,᾽ νηοῦ σα ὈῈ 
ΓᾺ]Π]Π16 4 ΟΥΪΥ ττγοιρῃ [1 ἴῃ (Ἰτιβὲ 
(ν1. 4). 866 οὔῦ ποίββ οῇ ἴΠ6 ρββ55868. 
γε ρτοςββά ἴο οἰδβϑιῖγ {π6 νου 

1τ1565 οἵ νόμος 1ῃ {πΠ6 ἘΣ ΙΒ[16 ἴο {π6 Ἐ ΟΠΊΔ 5. 
Ι. γὙε ἢπά ὃ νόμος ἁῇουί {ῃϊτίγ-ῆνε 

ἘΠη65, ΒΟΙΊΘΕΠΠΕ5. 1ἢ ἃ ΤΤΟΡΙΟΔ] 56 }56 
(85 ἴπ Ἱ]. .21.. 23; ὙΠ. 2), δ: {5Π6}{Ὸ 
ΤηΘδηηρ' [ΠΕ Ια οἵ Μοϑβεϑβ. 

11. Ιῃ δρουΐ [ὈΓΓ Ῥαβϑαρὲβ νόμος 15 
ψιπουΐ τ[η6 Ατίο]θ, δηα 115 πηβδηηρθ 
ΤΥ Ὀςξ οἰαβϑιποϑα 85 [Ό]]ονν5 :-- 

(α) νόμος ““ἀατυ" ἴὰ ἃ ΌΡΙΟΔ] 56 η86, 
“ἃ. Τὰ ]Π]ηρ ῬΠΠΟΙΡΙΕ.᾽ 



ἘΝ ΘΙ ΙΘΙΝ: 

ΒΟΙΊ. 11. 14, ἑαυτοῖς εἶσιν νόμος. 
“58 ὃ Ν ’ , 

,,) 1, 27, ὁια νομου πίστεως. 
“5 ΄ ΄ »-“ ᾽, 

... ΨΙ.. 22, ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέ- 
,ὔ 

λεσί μου. 
- 25, νόμῳ ἁμαρτίας. 

ΙΧ. 31, νόμον δικαιοσύνης. 
»» 5», εἰς νόμον [δικαιοσύνης]. 

Νο οπα οουἹά {ππκ οὗ δρρί γιηρ {Π6568 
Ῥᾶβϑαρ65 ἴο {π6 Τὰν οἵ Μοβαβ. 

(Ὁ) νόμος “Ἴατυ" ἴῃ δὴ ἀ}] 1 Π]6 4 5656, 
ἴῃ πορῦνα Οὐ ᾿ηἰεπγορσαῖῦνε 5θηΐθη 685. 

1]. 27, διὰ ποίου νόμου ; 
ἷν. 15, οὗ γὰρ οὐκ ἔστιν νόμος. 
γ. 13) μὴ ὄντος νόμου. 

Τὸ ἴπεϑ6 ραβϑαρεβ ψε σδηηοί ἢιδϑιίαϊα 
ἴο δαὰ 

1. 14, τὰ μὴ νόμον ἔχοντα. 
ι »» » οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες. 

566 [Π6 ποΐεϑ οἡ {Π15 νεῖβ6. 
(Ω Ιῃ δῃοίμεσ οἷἶαθϑ οἵ ραββϑᾶθθθ {Π6 

ΟἸΏΙ5ΒΙΟΠ οὗ (ἢ6. Ατίϊο]α Ῥτηρδ ᾿πίο ῥτο- 
ΤΩΪΏΘηΟ6. [ἴΠ6 παίυτα οἵ “.2ατυ" 85 ἃ 
ΒΘΠΘΙΑΙ ῬΠΏΟΘΙΡΙΕ : 

11, 17, ἐπαναπαύῃ νόμῳ. 
» 25) ἐὰν νόμον πράσσῃς. 

ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ἧς. 
παραβάτην νόμου. 
νόμον οὖν καταργοῦμεν; 
ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν. 
νόμος δὲ παρεισῆλθε. 
γιγνώσκουσι γὰρ νόμον λαλῶ. 
ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ. 

Χ, 4, τέλος γὰρ νόμου Χριστός. 
ΧΗΪ, 8, νόμον πεπλήρωκεν. 
»» 1ο, πλήρωμα οὖν νόμου ἣ ἀγάπη. 

2) 

.2᾽ 27; 

111...21: 
2) 2) 

γ.. 20, 
Ψ]]. 1, 
ὙΠ|:.2. 

ΑΠΕΡ ΟΔΥΘΠΙΠΥ ϑἰαάγιηρ ἴπ6586 Ρᾶ85- 
βᾶρεβ ΜῈ 58}}] [66] πὸ ἀοιυδί [ῃδὲ (6 
5ΔΙῺ6 ΡἜΈΠΕΙΑΙ ἸΙάεδα οἵ ““Ἰανγ" 15 ἴο Ὀ6 
[ουπα 1 [π6 [Ὁ] ηρ ραβ58Ρ685: 

᾿- Φ“ 3 , “ 
11. 12, ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον. 

διὰ νόμου κριθήσονται. 
1ϊ.. 23, ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι. 
“..: Ν Ν ’ 5 δῇ ε 

111, 20, διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἅμαρ- 
τίας. 

21, χωρὶς νόμου δικαιοσύνη πεφα- 
νέρωται. 

ἷγ. 13, οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία. 
,. 14, οἱ ἐκ νόμου. 

Ν Ἂν , ε ’, 5 ν. 13, ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν. 
" 3 Ὰ 3 Ἐπ νΝ ΄ ν]. 14, οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον. 
» 15), οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον. 

111, 
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γῇ. 7, ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ 
νόμου. 

8 Ῥ » Ν ’ 4 “ ; » 8, χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά. 
Ε Ν ’, ΄ 

» 9; ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ. 

- μι , 3 ’ὔ ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται. 
χωρὶς ἔργων νόμου. 
« Η μι ΄ ὡς ἐξ ἔργων [νόμου]. 

11. ΖΟ, 

“3 28, 

ΤΣ 22. 

ΤΙ {π6 ΟἿΪΥ Ταπηδἰ ΠΙηρ᾽ ρα 558 ΡῈ ΥἹ]ῖ. 25, 
νοὶ δουλεύω νόμῳ Θεοῦ, να τηϊρῃΐ δχ- 
ῬΙαΐη [ῃ6 ομηϊβϑίοη οἵ [ῃ6 Ατίο]α 85 ἴῃ 
Τακε 1. 232, Ὀυΐξ τῃ6 δηθΈῃ 6515 νόμῳ 
ἁμαρτίας 5ῃον 5 {πᾶΐ ἴῃ 6 ῬΙΌΡΕΓ το πα οτ- 
ἴηρ 15. "ἃ 1817 οὗ αἀοα" “ἃ αἰνίηβ ἰδνν.᾿" 
566 ποίδβ. 

Τη {15 ἰαϑὲ οἷαθθ (ὃ δἵβ [ουσηά {ῃ6 
Ῥαββϑαρθθ, ΜΏΙΟΝ Πᾶνα Ὀθθη (Ποιρῃΐ ἴο 
Ρτονα τηοϑὲ οατίδη]γ (παΐ νόμος 15 πι5ε4 
1η 61 υθητἶν ἢ ὃ νόμος ἃ5 ἃ ῬΙΌΡΕΥ 
Νπηιε ἴου “τε Τὰν οἵ Μοββϑ5. 

ἘῸΤΙ ἃ τόσα οοτγθοΐ ᾿πηἰευργείδοῃ γγῈ 
ταδί στείεσ ἰο {ῃ6 ἰοοί-ποίεβ οθ. βοῇ 
Ῥᾶβ58Ρ8. 
8 ΤηΔΥ ΠΟΥΕΥΘΙ ΤΟΥ ΠΕ ἴο ΟΠ6 

ΟΥ ἴνγο ραβϑᾶρεβ ἴῃ ΜΉΙΟῆ, αἱ ἢτϑί βιβῃΐ, 
ἴξ ΤηΔΥ 5θε απο] ἴο τηδϊηΐαη [ἢ Ὲ 
οοττθοΐ {γα πϑδίίοη οὗ [6 ᾿πεἤπιῖα νόμος. 

Ιῃ ῬΉΠ. 11. 5, κατὰ νόμον Φαρισαῖος 
(εἰϊεά δῇθονε, Ρ. 43), 1ἢ μα ᾿ηἰτοάποβ {Π6 
ἀεῆηϊθ 5θη86 “26 )ατυ," νὰ 5ῃου]α ὈῈ 
ΟὈΙσεα ἴο ᾿ποϊμάς τ[ῃ6 ΟΥΑΙ Τιανν, [ῸΓ 1 
ψὰ5 {πΠ6 διπάδτηθηίαὶ Ῥτϊποῖρα οἵ {π6 
ῬΠΑτθεα5 ἴο τπῖᾶκα ἴπΠ6 ΟΥΙ Τὰν 85 
Ῥιπάϊησ δ5 ἴῃε νυἊθη Τὰν οἵ Μοββα5. 
ΤΠΘ τὰ] τηθαηίηρ ΠΟΙΈΕΙ 15 ἱπαΐ 51. 
Ῥαι] μά Ῥδθδῃ 85 βίγιοῖ ἃ5 ΔηΥ͂ ῬΠΔΤΙΒΕ6 
κῃ γορατα ἴο 18.0," Ὀεοδιβα ἢθ Παά 
Ἰοοκεά ὑροὴ Δ. ἃ5 ἴπ6 ρυϊποῖρὶα οἵ 
Ἰυϑιποδίοῃ Ῥείοτε αοά. 

Ιῃ 1 ὍἋοΥ. ἴχ. 20, τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς 
ὑπὸ νόμον, μὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ νόμον, 51. 
Ῥαιυ]5 τηθδηϊηρ 15 [πα Π6 τνὰ5 ποῖ, {κῈ 

[μ6 ἀποοηγετίεα 7685, “πᾶ 6} Δ 

α5 ἃ φοπαϊξοπ οἵ τἱρῃθουβηθθθ. [ἢ ΠΟ 

ΟἴΠοΥ 56η86 σου] Πα 580 {παΐ ἢ νγὰ8 πϑΐ 

ἩΙ5ΟΙΓ ἀπᾶσου ἴΠ6 ανν, πΠ]685 1Πη86 ἰανν 

ψΈγο Ππιτθα ἴο {π6 (βγεπηοηῖαὶ 85 (185- 
τἰηοῦ ἴτοπι {[Π6 Μοταὶ [νν. 

Βυΐ οαπ ψὰ δάορί {π15 ἀἰβποῦοῃ ἢ 

(δη νὰ 580 {μαὶ ϑ5:. Ῥδὰ}5. ἘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ, 

« Υ αγϑ γιοΐ τιγιι67 ἐς ἰατυ, διεξ π716167 

γιοῦ; ἀΡΡΙΪ65. ΟΕΪΥ ἴο ἴμ6 (ΟΘγθ Δ ἢ]Α] 

δηα ποὶ ἴο [πε Μοτγαὶ {ἂν ΤΆ 15 οἰ βαα]ν 

᾿πηροβϑῖῦ]θ. ῬῸΓ ψ]αΐ 15 {Π6 ἘΧΔΠΊΡ]8 
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οἤοβεη ΡΥ {π6 Αροβίϊας ἴο ρτονε {πδξ νγα 
8Υ6 (δ! νογθα ΠῸΠ (ῃ6 Τὰν ἢ [Ιἰ ἰ5. πο 
Οὐΐνγαγα ΟΥΙΏΔΏσΕ, ὯῸ ΠΟΙ ΠΊΟΠΪα] Οὔ- 
56ΎνᾶΠο6, θαΐ ἃ Τηοτὰ] ργεοθρί, {πΠ6 ἄθερ 
ἢθαγί- 5Θ ΔΛ ΠΩ ὈΥΙΠΟΙΡΙ6 ΟὗἉὨ Τηογα] οὔϑαϊ- 
εηςθ. ““7Ζζοιε «Δαζέ τιοΐ εουεξ" (Έοπι. νἱ]. 
7, μὴ ἐπιθυμήσεις). ΤῊΙ5 15 [Π6 ἰανγ οὗ 
ὙγΠΙΟΠ 5ῖ, Ῥαὰ] βαγ5 ἰπαΐ 1 ψτουρς ἴῃ 
ΒΙμ. 411] ΤΠ ΠΠΕΥ οὗ σοποιρίβοθποθ, δηά 
[ῃαΐ 510 ἴοοῖκ Οσσδβίοη ΟΥ̓ 1, δῃᾶ 516 
ἢπη. Ηον οου]α {πμε88 ἀεδάϊν εἤξοίς 
ΤΈ5.1} ἤοτὴ [Π6 ΠΟΙ] αν νγῃ]οἢ 15 ΠΟΙΥ 
7υ5ῖ δῃᾷ ροοά, οτήἠδιπϑά ἴἰο ΠΠἴ6, Ἴχοερί 
ἔτοτὴ 115 ὈΕΙΠΡ ῬΘΓΨΘΙΒΕΙΥ ταραγαθα ἃ5 
ἃ. ΤῊΘΔΠ5 Οἵ Εδηηπρ ᾿π5ΠΠοδοη, ὙΠ] ἢ 
15 δίαιτα ἃ5 18. (οΥ ας ἢ 

1 ΑΒΊ]Υ, 5 ἴῃ 6 θεϑί Δροϊορυ ἴοσ ἃ Ἰοῆρ 
αἸἰβοιβϑίοη, γγΧ8 Ὑ}}1 αιποία (ῃ6 νγεῖρῃ γ 
ψοτας οἵ Βρ. Ταρῃίίοοί, ““οα 84 [{65}} 
ῬΘνιβίοη οὗ [η6 Νδυν Τ᾽ αβίαπηθηΐ," Ρ. 99. 
“ΤῊς αἰδαποίςοηι Ὀαίνγεαεη νόμος δηά 
ὃ νόμος 15 ΨΕΙΥ ΘΟΠΏΙΠΟΗΪΥ αἰβγεραταεά, 
Δα γαῖ 11 15 ΠῚ] οὗ βιρῃϊῆοαηοθ. Βεϑῃϊπά 
1ῃ68 σοηογαεία το ργθϑθηίδίοη---ῃ6 Μόοβαὶς 
Ιανγ 1561 --ϑί, Ῥδὰ] 5685 δῇ ἱπηρογίοιιβ 
ῬΠΠΟΙΡΙΘ, 8 ΟΥ̓ΘΥ ΠΟΙ Πρ ῬΥΘΒΘΠΟΘ, 
Δα (Α ΟΠ ]5[16 ἴο στᾶςΒ, ἴο ΠΡ τίν, ἴο βρι τι, 
8 ἃ (πὰ βοπὴβ ἀβϑρβθοίβ) ὄενϑὴ ἴο [{-- 
αδίγαοι ἰανν, νοι, που ρῃ {π6 Μοϑαὶς 
ΟΥΙΠΔΠΟΘ5. 816 [5 πηοϑί βίρῃαὶ δηά 
σομρΙθίβ δἸη οαπηαεπί, πϑνθυίμε] 655. 15 
ποΐ δχῃδιβίθβα {πϑγεῖη, ας δχοείβ 105 
ΟΥ̓ΌΒΗΙΏΡ ΡΟΥΕΙ ΟΥ̓Γ [Π6 σΟΠΒΟΙΘΠΟ6 [ἴῃ 
αἴνθιβα πηδηϊδϑίδίίοηβ. ὙΤΠῈ οπμε-- π6 
᾿σοποῖοίθ 8ἃη 4 5ρ6018]---ἰβ ὃ νόμος : [6 
οἴμοι---ἰηΒ αὐρϑίγαοίς δηά πηϊνεῖβα!---ἰς 
νόμος. Το [π6 ΠῚ] υπάεοτβίαπάϊηρ οἵ 
ΒΌΟἢ Ράβϑαρεὲβ ἃ5 ΒΟΠΊ. 1Ϊ. 12 59., 11]. 
ΤῸ 92.) ἵν. 13 5.7..001]. τ 59.) 8]. 1, τὸ “Κ., 
Δα ἸηΔθ66α ἴο 8δῃ δάβαμδίθ σοποδρίϊοη 
οὗ {Π6 Ιδδάϊπρ 146 οὗ 5:. Ῥαα]5 ἀοοίτίπα 
οὗ ἴα δη4 ρτδςβ, {Πἰ5 ἀἰβιποοη. 15 
1Π 4 ΠΙ5ΡΘΏ58 16." 
γε Μ1Π ομἱν δα {πὲ “Ἰανν ᾿" δβϑπιθς 

[815 ἴοσιη. οὔ δὴ ἱπηροθγίοιια ῬυϊποΙρ] 6 
ΟΡΡΟΞΒΕΩ ἴο ρῖδοβ δηά ΠΟΤ ΟἿΪΥ ἡ ΠΕῈΠ 
1 15 νἱεννεα ὧς “ἦε εολαϊίϊογε 97 γμδέϊεα- 
ἤϊογι, ἴῃ 8. τηβθδηβ οὗ δἰίαίπίηρ ἴο τιρῃϊ- 
ΕΟιι5η6855 Ὀοίοσα (ἀοά {Πγοὰρῆ {π6 τηϑτῖΐ 
οἵ ροοά ψοῦκβ. Ψιενεα δοοογάϊηρ ἰο 
15 ἴτι8 ἰΙ΄θα ἃ5 (Π6Ὸ δβχρτγθϑϑίοῃ οἵ αοα᾿β 
Ὑ}1}}, Δηἃ [ῃ6 σις οὗ τηδη᾽5 οὈβάϊθηςα, 
1. (15. πον, ᾿π5ι ΠῚ βΟΌΠΣ ἡ ΞΡΙΠΣ 
ἴπ8],᾽ δῃᾷ “οτάδϊπεα ἴοὸ {8 (ν1]. το, 
12, 14). Ἷ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΕ ΕἾ ΕΞΗ. 

ΤῊὴΘ νοοῖ “ἤξβϑῃ" (σάρξ) οσου5 
Ὀνθηΐγ-ειρης {ΠΠ165 ἴῃ ΒΟΙηΔη5, δηα ἔτε- 
ΠΆΘΏΓΥ ἴῃ 51, Ῥαὺ]5 οἴμεσ ἘῬΙ5{165, 
ΘΒΡΘΟΙΆΙΠΥ (ἀδ]αίδηβ.: τ ἢα5 ψδηοι5 
ΤΘΔΏΙηΡ5 ὙΏΙΟΠ τηϑὲ 6 σΑΙΘ ΠΥ ἀ15- 
ἘΠΠΡΊΠ5Π664, 1 γα ψιβῃ ἴο μᾶνα ἃ οἴθαγῦ 
πΠαοτβίδῃ Ἰηρ᾽ οἵ [Π6 ΑΡροϑβί!ε᾽ 5 ἑβδοῃϊηρ 
ἴῃ ἸΏΔΗΥ ἱπηροτίαπί ραβϑᾶρεθ. ΤΠ6 ἰῃ- 
ΑἸΠΥ Πᾶ5 ὈΕΘΘη ΠηΔ 6 ΤΠΟΙΕῈ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ 
Ὀγ 1ῃ6 εἤογίβ οἵ τεοθηΐ ὙΥδυβ το ΠΟΥ 
{πα 51. Ῥαι 5 πι56 οὗ {π6 ψνογάβ. “ ἤξϑῃ 
84 “5ρ11 ἢ ἀρΊβα5. ποῖ 8580 πῇ ἢ ΜΠ 
ἴῃς ΟΙα Ταβίδηγθηϊ ἃ5 ΨΠ {Π6 ἀπ14]151Ὲ 
οὗ [ῃ8 ατεεκ ΡΠΠ]ΟΒΟΡΥ οὗ ΠΪ5 ἀρθ. 

ΤῊΝ νίαν οἵ 81. Ῥαϑι]5 ἀοοίτηθ οὗ 
ἐξάε 25." 15 δἀορίεα νι γατγίοιιβ 
τηοα!βοδίίοη5 Ὀγ Ηοϊβίεη, ΒΚ. ϑομτημαῖ, 
ΤΑΙἀο ΔΗ, δηα Ρἢδιθγου, ὙΠΕΙΓ βανεσαὶ 
νίθν5. 416 τῆν ϑἰαίθα δη4 σοτηρατεά 
Ὀγ γνεηάξ ἴῃ ἃ βοοᾶ τῃορορτάρῇ “ ΠῚ8 
Βαρυηδ : Β]ΘΊβοἢ πηᾶ Οεἰβεὲ;" ῬΗΘΙ δυο 5 
γΙΘν5. 816 οοηίαϊηθα [ἢ 15 “ ῬΑ. ΠΙ51ὴ,᾽ 
ῬΡ. 35π-όγ. γθ οϑῃ ΟἿΪΥ ποίϊςβ. {π6 
ΟΠΙΕΓ ροϊηΐ5 οἵ {Π6 τΠεοτΥ. 

Τῆς ΕἸηΙ6 δηα {πε Τπηβηιίθ, Μδη απά 
(οά, ἅτε 5814 ἴο ΡῈ σοποεϊνε ᾿γ 8ί. Ῥδι] 
85 “ ΕἸ65ἢ ᾿ δηά “ϑριπι," ΤὙΠΕ656. 816 
οοπίγαβίβα ἢγΥβί 1ῃ ἃ Ῥῃγϑι0 8] 5685. 

“ Β]Θ5} ἢ) 15 (026 δαυίηϊγ, τηδίοιιαὶ, 
ἸΙνιηρ βαρβίδῃμοα οἵ πηδη5 ὈΟΟῪ ; δνεῃ 
[μ6 ““σομ" (ψυχή) 15. Ἰπο]θ46 4 ἴῃ {Π6 
“Με, Ὀδίηρ [Π6 νἱῖδ!γ ΟΥ̓ ΔΗ Πρ 
ἔοσσε οἵ 115 δα σίῃ]ν τηϑίζεσ. ὙΠῸ Δ ἢ 6515 
ἴο “,}εηλ᾽ 15 “ “2171, ἃ ὨΙΡΉΘΥΙ τηδίεσϊδὶ 
Ὀαΐ ποί βαυίη]γ βυρδίαποθ, Ὀθ]οηρηρ οχ- 
ΟἸϑίνε]γ ἴο [πΠ6 Τινη6 παΐατθ, απ Παν]ηρ᾽ 
8.5 115 Ἔϑβϑθῃη[141] οῃατδοίθτ βίος 8 1{{6:-Ί νη’ 
ἴοτοθ. Ασοοταάϊηρ ἴο οπα νεῖν (Ηοἰβίεη 8) 
{Π6 ψγΟ]6 τῇδ 15 τῖδαβ ὑρ οὗ “Μεαλ᾽: 
“171 [ΟΥΤὴ5 ΠΟ ρατί οἵ 15 παίμτθ, θαΐ 
ἴ5 ΒΙΓΊΡΙΥ ἰταηβοθπάθηΐα! ἀπ Ὀϊνίπθ 
(νεμαῖ, ρΡρ. 8ο, 86). 

“ γε," τὰ 1τἴ5 ρῃ γϑιοδὶ ἀϑρεοΐ, 15 εκ, 
{ταϑιθηΐ δηα 2εγίςλαδίδ: ἴθ 16 ᾿πίε]]εο- 
ἴι8] νου 1 15 [Π6 ῬΠΏΉΟΙΡΙ6 οὗ 47707 
1ῃ {Π6 5ΡΠ6ῖα οὗ πηοσϑ5, 1 15 [Π6 ὈσΙΠΟΙΡΙΘ 
οἵ εὐ, ἀπ Πεῖα 1 σομῈ5 ᾿πίο αἰϊγεοῖ 
οομῆϊος ἢ “ “21712, ἃ5. ἃ Ορροβίῃρ 
ἴοτοβ (16. Ρ. 8ὃ1). 

“«Ζάμς 7 οι δε οῤῥοκηζίογι οΥ 2 γεϊεαζν 
(Ἰ7 εν ἐγιέ σιὀοίαηιεες, ἃ5 δεῖ Τουίῃ ἴῃ τ (οσ. 
χν. γερμζς {ες ἀμαζίδηι 9.7 αιαροΊιῖςίζε 
γηογαί φγίμεϊξέος " (ῬΗδΙάοτοσ, 1. Ρ. 54), 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

“ς Ἐ]659} δηᾷ ϑριτιὶ Ῥοίῃ αἵ ἴο Ῥαὰ ποί 
ἱποτὶ Ῥαΐ δοίῖνε βιιθδϑίαποθ (ΠΕ οΠ,. ν]]]. 
5 [{}. ὙΠε ἤδϑῃ ὑγουκϑβ 85 56 η5118] 6βῖτε, 
1ῃ6 5ρ:Γ ἃ5 ὩΟΠ- 56 η5114] ν}1}] " (Ηοἰ]βίβη, 
“Τ)15 Βνδηρεϊατῃ 4. Ῥαυ]α5, Ρ. 127). 

ΤῊΙ5 ἰ΄66 οἵ {Π6 “,Μελ" 15 βΒῃρροβεά 
ἴο Ῥεύνδάδ 5, Ῥαμ]}5 βυϑβίθπι οἵ ἀοοίτη : 
10 Ἔχρ δίῃ Π15. νιϑν οἵ {ἴπ6 Τὰν, οἵ 51η, 
οἵ ΟΠ τιβῦ 5 Ῥϑύβοῃ δηά νουκ. 

(1) Πιβγεραγαάϊηρ [Π6 σΘΓΘΠΊΟΠ14] ΟΥ- 
ἀἸπαπο65 ἃ5 πανιηρ ταίεσθηοα ΟἡΪν ἴο {Π6 
«( ἤ65}ῃ," 6 τεοορη 565 [Π6 Μοτῖδὶ Τὰν ἃ5 
Βρι σία] δηα ἀν] Π6. 

(2) ϑ᾽ῃ Πα5 115 παῖισαὶ βοισοθ ἴῃ {Π6 
“,ε5}," ΜΏΙΟΝ 15 1 [561 πΏΠΟΙΥ, [ἢ 
ΟΡΡοβιίοῃ ἴο “521711 ΜΏΙΟΙ 15 ΠΟΪΥ. 
Βυΐ {86 5η ἰπιι5 δοίμα!]ν στουπαθα τῇ 
Τη8 5 πϑίιστα (ἁμαρτία) 15 αἱ ἢγ͵βδί πη- 
ΠΟ,ΒΟΙΟῖ5 8 η4 ρΊΠΠ11655, δη ἃ 15 ἴΠπ5 415- 
ἘΠΊ 554 ΤΌΤ ΘΟΠΒΟΙΟΙΙ5. ἰγϑ ΒΡ ΘΒΒΙΟΩ 
(παράβασις). Ἰπάννε!]Π1Ὡρ᾽ 510 15 ἰππ|85 ἃ 
Τ6 8] {ποὰρ πποοηϑοϊοιιβ [απ άθπου οἵ 
τμ6 “3241 ἴο 5ίτῖνε δραϊηϑβί [Π68 “" "22712," 
Δ 4 {π6 ϑριΓ{{πῈ] ἰανν, δη 4 {ππι5 10 1η- 
εν! ]ν δηα οἵ πϑοδϑϑιίυ ργοάτιοθϑ σοη- 
ΒΟΙΟΙΙ5 {Τα ΉΒΡΤΈΒΘΙ0η. Δ Πα (Π6 56η86 οἵ 
δ (162. Ὁ. 82). 

(3) Ομτιδὶ γε ἴῃ ἨΪ5 ῥτδβιχιβίθηϊ 
βίαϊβ 15 τεραυβα ἃ5. τῆ8ῃ, [ἢ 6 Πδανθη]Ὺ 
σῥιγίζμαζ ταατι : ΗΠ5 “ Πεβἢ " Ῥεϊοηρβ ποί 
ἴο ΗΙβ5 ρεγμηιδηθηΐ Βείηρ, ὈῬαΐ ΟὨΪΥ το 
Ἠ1!5 βαυίη!]γ 16. 

510. (ἁμαρτία, ποΐ παράβασις) ἄνγε]ξ Ἰῃ 
ΗΙ5 ἤβϑῃ δ5 1ῃ {παΐ οἵ οἴπεὺ τηβῃ : δηά 
Πβῆοα ἴῃ6 ᾿πάνε!ηρ ΡΟ οὗ 510 
νγὰ 5 ἀεβίτογεα 1ῃ {π6 ἀδβίγαοι θη οἵ [ῃ6 
εαυίῃ]ν βαθϑίδηοα οἵ ΗΙ5 ἤδθβῃ. 

Τῆς “πεν Π|ὸ" οἵὗὁἨἉ ῬεΙΙθνεῖβ. σοϑἰβίβ 
ἴῃ {πΠ6 ρῃῆἔ οἵ [ῃ6 Τῖνη6 5Ρ1110 ὑγΠΘΥΘΌΥ 
ΤΠΘΥ Δρρσορσίαΐθ δῃηα σγθα]156 1 {Π6ῚΓ οὐ 
ῬΕΙΒΟΩ5. [Π15 εἤξοϊς οἵ (τ ϑ 5. ἀραίῃ, ὈῪ 
ΟΠ ΙΉΠΑΙΠγ σαθάϊππρ {π6 Πα5ῃ τὸ (Π6 
5ΡΙΠ, ἃ ῬΙΌσΘ55 ΜΥΏΙΟΠ 011 θς ροτίεοιεα 
ΟὨΪΥ ἴῃ [πΠ6 επᾶ οἵ {Π6 ψου]ά, ψΠθῃ 
τηδίζου, [ἢ 115 ΡΤΟΒΒΘΥ [ΌΤΤῚ, γΧ71}1 θῈ ΠΟΙ]Υ 
ονερονεγεά ὈΥ 5ριτῖῦ (26. Ρ. 83). 

Τὸ 15 ενϊάθηΐ ανθῃ ἔτοπὴ (Π15 Ὀτιθῦ δηά 
᾿πηροτίθοι βκείοῃ {παξ ἴῃ [Π15 50-0 8116 4 
Ῥδα]πθ ἀοοίτπα νγα πανα αὐ1186 “Δ ΠΟΙΠΕΥ 
805Ρ6ε!, δπα ποΐ {παῖ ψῃῖοῃ 5. Ῥαὶ] Πᾶ5 
ῬΘθῃ τιβι8}}} Βαρροβαά ἴο ρύεαοῃ. ὍΤΠα 
ΤΠΘΟΥΥ, 1ῃ 411] [ῃ6 νϑοιιβ [ΟΥΠῚ5. ὉἸΠΟΘΥΓ 
ὙΠΟ 10 15 Ργεϑεηίθά, 15 τηδη]ν ἰουπαθά 
ὌΡΟΩ ἰῃ6 δβϑιηρίίοθ {πᾶς 5. Ῥδὰ] 
τορατάβ {ῃ6 ““Μαλ᾽ 85. Θϑβθ} ΓΑ }}γ 511Π|]. 

λἔσιν Ζ7.27.---- οι,. 11]. 
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1 ἴππ8 Ἰνοϊνεβ [Π6 ὩθοθϑβασΥ ΘΟη86- 
ἀσθηοα (Πᾶς Οὐ Β]65564 Τιογά ποῖ οῃἱυ 
Ῥαγα “216 Ζίἔβεγιοςς 977 οἦγιζμ 3651, Ὅπι 
[Παἱ Η15 ἤδϑβῃ 1561 νγὰβ ϑ:ηΠ1] ἢ 566 ποίβ 
ΟἿ ὙΠ|. 7. 

1 ψ}}} ηοΐ [θη 6 ἐποιρῃΐ ἃ πεθαϊθος 
ἸΑουΓ 1 νγα {ΤΥ ἴο δϑοθτυίδιη ψῃδΐ τηθδη- 
ἴὴρ ἴπΠ6 Αροβίϊα τϑϑ]ν δἰίδομθά ἰοὸ ἃ 
ὙΟΙΩ͂ 50 ᾿πηρογίδηΐ ἴῃ 15. ἰβϑοῃὶηρ ἃ5 
“6 ΘΒ ἢ." 

τ, ΤῊ 115 ΟΥΙΡΊΠΔ] Δ Πα ῬΙΟΡΕΙ͂ Ταθδηϊηρ 
σάρξ ἀεποίε5. [6 τηδίεθσια! οἵ {πε Πνίηρ 
Ῥοάγ, ψῇῃθίμοῦ οἵ τῇδ ΟἹ οὗ οἰπεῚ 
ΔΏΙΠη415, ἃ5 ἴῃ [,Θν. ΧΥ]]. 11. 

ΙῈ [Π15 56η8586 1 Οὐσοι5 ἴθ 1. 28, 
“( 417, οὨε7,,151071, τολίοξ ἐς οττυαγαῖ ἐμ {26 
“ελ: σοιρατα Βρ. Τρ οοἱ᾿ 5 ποίε ὁπ 
(Ὁ τ 25. 075. 226 δον ΟἹ. “ὴν ἤν 
1 τηιιϑέ "6 οὔβεγσνεά {παῖ ἴῃ χὶν. 21, “2 
ἐαΐ χ65}," [6 ατεεκ μψοτζὰ 15. ποῖ σάρξ 
Ῥυΐ κρέας, γγΠΙΟἢ τηθδη5 ἀθδα ἤδθϑῃ, ἃ α15- 
ἘὨΠΟΙΟΙ ΤΙΡΉΓΠΥ οΟὈβετνεα ὉΥ {πὸ 1 ΧΧ 
ἴῃ τα ηϑἰδίϊηρ [πΠ6 ΗΘΌτονν τγοσαὰ (8) 
ὙΠΙΟἢ ΠπΊθδἢ5 ἤΠΘϑἢ δἰ ΠῈῚ ἀδδα οὐ νην. 

2. ἴχ [Π6 σοημηοη ἩΘΌτγεν ΡἤΓαβα 
“ ΩἿ 77 Σ᾽ ((ξ ἢ; Υ15 125} 13; Το; νῖϊ: 2 τὴ 
411 δαυίῃ]γ Πν!ηρ' ΓΠΙηΡ5 τα ᾿πο] 64 ψ ἢ 
ΤηΔ, εχοθρί ψηεγε {ῃς6 οοπίθχι 11Πη1{5 
[Π6 πηθδηϊηρ ἴο τη κιη 4 (100 χὶϊ, τὸ ; 
ΘΙ ΤΣ 7. 1061 1 28). Ἰπ| ὍΤΩΙ, 1π|| 
20, οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον 
αὐτοῦ, ἃ αποίαίοη ΠῸΠὶ Ῥ5. ΟΧ]1. 2, 
ϑῖ. Ῥϑὰ] Πα5 δι θδδαςιεα “ μὸ ἤε" [ῸΓ 
κο για ἤϊυηιο," δῃὰ [ῃ6 οἤδηρα 
ΤΔΥ ἤᾶνα Ὀθθη τηδ4θ Οἡ ΡΓροβα ἴο 
βΒίγθηρίΠθη [η6 σοηίταβί δύνα ΤηΔΗ, 1Π 
15 ᾿Ἰπηρογίβος παίασε, δηα ἴῃς οα Ῥείογε 
ὙΠῸ} ἢ βἰδηάβ. 

4. “δκωλ᾽" 15. Δρρ]1δα Ὀγ ὅ:. Ῥδϑὰ] ἴο 
᾿μαπηδη ΚΙΠαΓΕΩ͂, 85 1 ΙΧ. 2, “ 21} ὅγείλγόι, 
771} ζ1715771671 ἀφο 7 (Ἶ1γι0᾽ “0 116 65 }.," ΧΙ. 14, 
κῃ» ,ε5}. ὍΠ15 πἀϑᾶρθ, πκ {ῃ6 ρτεὲ- 
σϑαϊηρ, 15 ἄφηνε ποῖη με ΟἹά Γαϑβία- 
ΤΠ πη: 5866 (ΔΘ ἢ, ΣΧΧΥΙΙ Ζ27, 722. 15 ΟἿ 
ὀγοΐλεγ, ἀραὶ οἱ ει}. Υε σαπηοί 566 
[πα 1 ὨΘΟΘΘΘΑΤΠΥ 1ΠΊΡ]165, ἃ5 ὑνεμπαΐ 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ, Ρ. 159, ἃ ωλέγαφέ θεία [Π 6 
ΤΊΘΓΟΙν Πυϊηδῃ τοϊαίίοη, απ 1Π6 τϑ]αίοη 
οἵ τηδῃ ἴο (οά, οἵ Ῥεύνθε “ 3ε5 2" δπὰ 
“ .21γ11,, ΤΠ παίατε ἀεπνοα Ὀγ Κιη8- 
ΤΉΘἢ ΠΟΙ ἃ σΟΙΏΠΛΟΙ ΘΠΟΕΒίοΟΥ 15 5ΒΙΠΊΡῚΥ 
ἀθβοσιρεα ὈΥ ἰπαὶ ρατί οἵ 10 ψΏΙοἢ 15 
ψΊ51016 Δη4 Ρ4]ρΡδ]8. 

Ιῃ ΙΧ. 8, οα (ῃ6 οἴπεσ ἢδηάᾷ, {πογ6 15 
Δ ἜΧΡΙΕ55 οοπίτζαϑί τηδθ δίνῃ “ Ζλε 

Ε9) 



50 

εὐτάγοι οΥ ἐλε 365" δὐπὰ “τῆς σῃ]Π]άτεη 
οἤ ἐλε 2γοηηῖςο," εααϊναϊθηΐ ἴο (Π6 σοπίγαϑβί 
ἴῃ (4]. ἵν. 29 ὈῬεΐψεθῃ ἢϊπ “ Ζλαξ τᾶς 
ὦογη α7Ζεγ ἐλε ἤ.λ" διὰ “ Ψἴηι ἐλαΐ τυαᾶς 
δογη αὐίογ “46 .521711.᾽ 

Ιὴ ἵν. 1, Πεα ΑΡΥΔἤδτη 15 οδ]]θά 
(ΟᾺΥ ΓοΥοίαθοΥ δοοοΙαϊηρ Ὁ 21}ὲ 
ωλ." ἃ ϑ'γη!]αὺ σοηίτγαδί β5εεῖὴβ ἴο ὈῈ 
ΠΏΡΙ 6 Ὀεΐννεθη ἃ ΤΘΓΕΪν πδίαταὶ δηά 
ἃ. ΒΡΙΓΠ 4] ταδί! η. 

Ιῃ ΠΘΙΓΠΘΥΓ ρᾶβϑαρα Ποανεσ ἄοαβ {Π6 
σοπίτγαβί, ἘΧρΡυ 5564 Οὐ ΠΏΡ]166, Ἰηνοῖνα ἃ 
Ἰαάρτηθπς ἀροη (Π6 »ιογα ἀπαΠγ οὗ 
“7216 ἤελ, πε 1 15 αἸβ ρι5η6 4 {το 
“[ἢ6 ϑριπί, 45 {παΐ ΠΟ ἢ 15. 2267.» 
πδίαγα] ΠΌτη (Πδΐ γνΠ]Γἢ 15 ἀΌονε Πδίμγα. 
1 {ΠῚ5 ἀϑᾶρα σάρξ ΤΕρΓαβαηΐβ ΠΊΔΠ 5 

ῬύΓΕΙΥ πδίαγα!, θαυ γ ΤΟΠμαΙΠΟη, ἃ 
σΟΠαΙΠΟη Ἰὼ ΨΏΙΟΠ Π6 15 βιθΊεος ἴο 
ἸΠΠΥΓΥ, 50 τιηρ, δηὰ ἀδαίῃ, 5ιὈ]6ςΐ 
αἶθο ἴο {Π6 ἰεπηρίδιιοηβ ΠΟ ψΟΥΚ 
[Ὠτουρἢ [Π6 56 η865 δηᾶ {ΠΕῚΓ ΔρΡρεΕ[α5, 
Ῥαΐ ποῖ ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΥ Δ Πα ΘϑϑθηΈ 14 }}γ 5ιη{π]. 

ΤῸ 15 1ῃ [15 56η56 [Πδΐ (Ἰτ5ι 15 5814 ἴῃ 
1. 2 ἴο ἢανα Ῥβθθὴ “γιαΐε οὗ ἐδε σεσ οὗ 
“οαυϊά 4.5 ὕο 2᾽ε Πεδἦ," θὰ ἴῃ Ιχ. καὶ ἴο 
Πᾶνε ϑρῦιπηρ “ας 0) 677:170 ἔΐε “651, 
ἔτοπ 5186]. 1Ι͂ῃ0 Ῥοίῃ ράᾶβϑαᾶσεὲβ σάρξ 
ἀεποίθβ ψνηαΐ νγὰβ ΒΙΠΊΡΙΥ δηἋ 50]Ε}γΥ 
πδίατγα! [ἢ Π15 δαυίῃϊν Πές. 

4. ΤΒΟΙΡΗ “πε ἤδϑῃ Ὁ 15 ποῖ 6556 Π Δ ΠΥ 
517], 1 15 6556 ΠΈ14}} 7. σα κ, ἀηα ΠΕποΘ 
1Π6 ψοτγά 15 πι58684 ἴο “δ βοῦ!θα τῆϑῃ 1ἢ ἢΠΙ5 
Ὑγ Δ ΚΠ 655, ΡΥ 5164], πο] οἴ], ΟΥ̓ ΤΠ ΟΓΔ]. 

Α5 σοπηοίηρ᾽ ΠΠΘΙΘ ῬΏΥ 5168] γγεα ΚΠ 655 
σάρξ 15 ἴοιπα ἸΏ 56 νΕ 8] ραβϑαραβ οἵ 5[. 
ΠΣ {ΠῚ ΒΕ Ισι16 5 (2: Ποτ: ἵνε τα; νὴ: δ; 
ἘΠ; (181: Ὁἱ. 20: ἵν. Ἐ72) θΠῚ ποὶ ἴπ 
ἘἈοΠηΔη5. 8 τῇδυ σϑιηδυῖκ [Πα βοῇ ἃ 
ῬᾶϑθαρῈ 85 (18]. 11. 20, “2.ε Ζ72 ἐλαΐ 7 
γοτυ ἤζυε 171 {16 ε, 7 σε ὧν {δε χαϊϊ οὗ 
ζλε .5071 07 (τοί 15 ἀδοῖβινε ἀραϊηβδί {Π6 
ποίίοη (παῖ ““ ΠΕ5ἢ "15 5οῃ)θίῃ!ηρ᾽ 6556 }- 
{1411 511Π|]. 
γε πεῖ ῬὮγϑΙοα] γεακηεθ οἵ {πῸ 

ἤεβθὴ τὴᾶὺ Ὀ6 ἃ ΠΙπατϊτδησθ ἴο ΤηΔΠ}᾿ 5 
ΒΡΙΤΙ, ἃ5 ἴῃ Μαῖίί. χχνἹ. 41. “Ζ2ῴε “2171: 
ΖηαἸ οι 15 το] ἤζηλο, ὅπμέ ἐε ἥεδλ ἐς τυέαξ ; 
Δα {Π6 Πυτηδη ϑριγι ἴῃπ5 Πατηρετεα ὈΥ 
ἴ8 ψεαῖπεθα οἵ [ῃ6 ἢδ65}) 15. 50 ἴδυ 
πἀηπίίεα ἴο ΡῈ ἴπΠ6 οτρϑῃ οἵ [π6 ϑριτΐ οἵ 
αοά. 

ΤῊΝ Ορροβιίοη οὗ “1με ἤδϑῃ " ἴο 81] 
ἴῃαΐ 15 5ΡιΓΠ 8] 15 ΤΟΥ ΟἸΘδΙ]ν τηδτκαά, 
θη “216 ἥπλ᾽" 15 τεραγάβξα 85 (ῃ8 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

οαυβ8 οὗ Ζγηέοίφοίμαϊζ ὙΘΑ ΚΙ Ὲ55: 115. 15 
[Π6 οᾶ586 ἰὴ Βοη,. νἱ. 19, “7 “σ2εαξ α7ογ᾽ 
ζλ6 »14717167. 97 γ1έ7ι δεεαισε 97 ἐλε 171717,)912ν 
97 γον ε5}," ἃ Ῥαββαρε γῇ οἢ 5που]ά 6 
ΠΟΙΏΡΑΙΕα ΜΙ τ (ΟΥ̓. 1. 14, 1]. 1. 

5. Βείοτε νγγε ρτοσεεά ἴο βχϑπηηθ {Π6 
Ῥαββαρεὲβ 1 ΜΉΘ 51. Ῥαὰὶ βρεᾶκβ οἵ 
“212 βελ᾽ ἴὰ 1τἰ5 οἴλϊεαζ ἡπδ]νγ 85 
αἴδοιθα ὈΥ 5ϊη (σὰρξ ἁμαρτίας), ἴξ “ψ1}} 
ΡῈ ἀδθϑίσαθ!]α ἴο ποῖςβ μον ἴποβα ῆΟ 
νοῦ] ῥτύονα [πα {πΠ6 Αροβίϊβ τεραγάϑβ 
“16. ἢδϑῃ δ Θϑβθῃ 8} γ 51ηΠ] δη- 
ἄξανουῦ ἴο τεῆονε ἴπ6 οϑίδοϊας ρῥτε- 
βεηΐεα Ὀγ ΒοπΠΊ. ν. 12 ἴο ἴΠ68 δοοδβρίαποβ 
οἵ {ΠεῚΓ [Πθοτγ. 

ΤῈ 15 δατηεα ὈγῪ Ῥῆεξιάδγοσ (΄ Ῥδὰ]- 
1Π1511, Ρ. 45) 1παΐ {Π6 νγνογάβ ο7η,) δηζργεαῖ 
Ἵητήρ ἐλε τυογία ““ἀπιἀουθίβα!γ ΠΡΙγ {Ππ6 
Θπίταποθ οἵ ϑοιηθίπιηρ πεν, ΜΏΙΟΘΗ 
ΘΟΠΒΘΠ]ΙΘΗΓΥ 414 ποῖ ῬΓΘΥΙΟΙΙΒΙΥ εχὶδὲ δὲ 
411, διὰ ἰπογείοσα “1 15 ψαϊα οὐδ οὗ 
Ῥίαςς ἴο ᾿ἰπίτοάποα Πασα [Π6 ἀοοσίτιπα οὗ 
{πῸ σάρξ 45 ἴῃε παΐηγας ῬΥΙΠΟΙΡΙ6 οἵ 512, 
ἴου {Π15 Ῥαϑϑᾶρα ἜΘΧρΎβββὶῪ δχῃ]θῖῖ5 {Π6 
ῬΠΠΟΙΡΙῈ οὗ 51ὴ ποΐ ἃ5 παΐυταὶ, θαΐ ἃ5 
97 ἀιφίογίσαζ 0710721.᾽ 

ΤῊΙ5 ον ἀθπξ τηθδηϊηρ οὗ Βοτη. ν. 12 
15. δατηϊ 64 ἰο θε ᾿ἱποοηϑιβίθηϊΐ ψ ἢ {Π6 
ἀοοίτιπςα δἰραϊεα ἴο 51. Ῥαὰὶ] ἴῃ Βοτη. 
ν., [πὶ “21ε “65 1." 15 ΟΥΙΡΊΠΑΠΥ δηα ὈΥ 
115 ΟὟ ΠδίΠΓΟ, ῬΤΙΟΙ ἴο {ῃ6 ἢγϑβίέ τη} 5 
ἘΓΑΉΒΘΤΕΒΒΙΟΏ, [Π6 ῬΠΠΟΙΡΙΘ οἵ 51η. Βαΐ 
Ἰηϑίβαα οἵ τερδγαϊησ [Π15 λογψιαζ εογέγα- 
(Ἰϊεΐίογι ἃ.5. δι ὑβᾶβϑοι ἴοσ ἀοιθίηρ 15. ΟΠ 
νον οἵ [ῃ6ς ἀοοσίππε ἴΏ Βοτιη. ν]!]., 
ῬΗδιθσου πη α5 1 1 ἃ ΤΕΆΒΟῚ ΤΟΥ βϑί!ην 
α5146 ψπμαΐ ἢῈ Πᾶ5 δἰτεδάυ δατηϊπίεα ἴὸ 
6 [Π6 πα 5 ΟΠ Δ 16 τηθϑη]ῃρ οὗ ν. 12: 
“ΤΓ γα 816 σομρα 64 ἴἰο οοπίθβϑα ἰῃαΐ 
{ποτ 15. ἃ 2ογηιαξ εογέγααϊείϊονι δῦ θη 
Βοπη. γ. 12 ἔὶ δπᾷ Ῥδι}}5 ἀοοίτπηα οἵ [Π6 
5100] σάρξ, νγε ἅτε 811 τῃ6 τποσα ᾿π5Π66 
ἴῃ Ῥεπείσαϊηρ [Πτουρῇ [Π6 ΟΌνΙΟΙΙ5 [ΟΓΠῚ 
οὗ 1ῃς ἀοοίτηε ἢ ΒΟΠΊ. ν. 12 ἢ ἴο {Π6 
ϑρδουϊδῦνα 1άδα ΕἸ οα!ϊδα 1η 1, γΏΙΟἢ 15 
50 ΡΙΔΙΗΪΝΥ βιρσεβίθα Ὁ {Π6 δοΐπδὶ ννοσ5 
οἵ Ῥδι], ψῇθτα Πα 1ἀεπῆθ5 {πΠ6 δοΐ οἵ 
Αἄδην ΜΠ {Π6 σοτησηοη δοῖΐ οὗ 411. 80 
ΘΟΟΙ 85 ὙὙῈ ὲΗβ,δβρ {πὸ {πουρῃΐ {παῖ 1Ὲ νγα5 
ποΐ ἴῃ πῃ {πε ἢτβί τηδη 85 8 1η αν! 418] 
Ὑγὴ0 νγὰβ5 {η6 5] 6οΐ οὗ [Π6 [8]], θπξ τῆλ 
85 Τῆδη, ἷ1ὰ 566 {Π6 ΠΙβίουιοαὶ ὈΕΡΊΠηΙπ 
ἴο δὰ τῆϑγοὶν {πΠ6 ἔοιτη ὑγΏ]Οἢ ΘΧΡΥΘ5565 
1πῃ6 τηϊνγευβαπίν οὔ {πΠῸὶ ῬΠΠΟΙΡΙ6. ΠΟ 
μὰ5 πὸ Ῥεριηηϊηρ ; δηα ἴππ5 [πΠ6 50Ὁ- 



ἹΙΝΤΕΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

βϑίδη 41] ἀρτθειηθηΐ οὗ {Π6 ραβϑαρα ψ] 
{η6 Πἰη6 οὗ {πουρῆξ 1ῃ ἈΟὨ,. νἹ]. 15 ρ]ασβά 
Ῥεγομα ἀουρί." 

Βείοταε ψα οδῇ σοηῃϑεηΐ ἴππ5 ἴο 56ΐ 
αϑῖ4θ {6 οὔνιοιβ δηἋ δοκπονεάρσεα 
ΒΕΠ55 ὉΓΓΕΟΠπι. ν᾿ 12 1 ἔνΟΙΙ οἱ 8 
“ἐ φρβουϊαίίνα ἴ΄ῆθα" δἰτοσθίμεσ οοηίγα- 
αἸοίουν ἰο “16 Το ν]5 {ΠΘΟ]ΟρΡΊΟΑ] 
ἀοςσίππε " (Ρἤκιάσθγοσ, ρ. 46), γε οὐρῆξ 
ἴο Ὀ6 ΠΥ σοηνίποεα ἐπαΐ {Π6 γτο- 
Ῥοββα ἰπἰεγργαίδίίοη οἵ {πΠ6 Αροϑβί!ε᾽5 
Πη6 οἵ ἱπουρῃΐ ἴῃ ΒΟΠ,. ν]]. 15 δ Ἰβαϑί 
8.5 ΟΌνΙΟΙ5 8Π4 85 σευ! η, ἃ5 Π15 ΤΠ ΔΗ] ΠΡ 
1ῃ Βοπη. ν. 12 15 δΔοκπον)εᾶσεα ἴοὸ Ρε. 
Ιῃ οΟἴΠΕΙ ψογάβ, 1 ουρῃί ἴο ΡῈ βῇονῃ 
τηδι ἴῃ Ἔτη. νἹ]. ““ 21ε Με" 15 ἀἸβ ΠΟῪ 
ἀβοϊαγεα ἴο Ὀ6 ΟἸΠΡΊΠΑΙΠΥ ἃ Πα 1ἢ 115 ΟΥ̓Ώ 
πδίαγε 5: η}π], δηα (Παΐ ΠΟ ΟΙΠΘΙ [ηΐετ- 
Ῥ͵ΓΘΔΈΟΙ 15 Δ ΤΏ1551016. 
γε Ῥτοςββά ἴο ὄἼχδίηϊηα {Π15 ροιηΐ. 
ΤΙ ΨἹΙ1. 5, “ τυλελ τῦξ τῦ676 771 ἐἤε “εςλ " 

5... Ῥ80] 5ρβακβ ἂἃ5. ὁμῈ ΠΟ 15 “2,2 276 
εωλ᾽ τὸ Ἰοῆρεῦ: “ 2λε ἤελ " {πεγείοσα 
οδηποί ἤΘ᾿Θ Τη6 8} [Π6 Τηδίοτ!α] 58} δία πο α 
οἵ [Π6 ῬΟΟῪ 267 56, ΠΟΙ {Π15 Θαγίῃ]ν 
ῬΟΩΠΥ 5ἰαΐϊε 267 “6, θπξ ΟὨΪΥ 45 βι ]εοῖ 
ἴο 5016 Π8}1{ } [ΟΥΠΊΘΥΙΥ αἰίδοηθα ἴο 1{, 
ΠΔΙΊΘΙΥ, 8ἃ5 {Π6 σοηίεχί βῆονβδ, ἃ ῥτε- 
ἀοπηηδηΐ 51η{π|| ργορθηβιίγ. ΤΠ15 Ππ8}Π{γ 
15 Τποσείοσα δοοιαθηΐαὶ 8 η 4 Βαραδ 16, πα 
ποί οἵ [16 δϑϑεποα οἵ “Ζλε ἥδ᾽" σου- 
51:46γθα 85 {Π6 πηδίει) βιθϑίδηςε οὗ {Π6 
Ῥοάγ : 84Π4 50 851. Ῥδι] σδῃ ψυῖίε “216 {72 
Ζλαί 7 πιο Ζέουε γι ἐἦε ἤεδλ, 7 ως ὧν 216 
721 97 “ἦε 59»: 97 (σοά" (( 8]. 11. 20), ἃ 
Ῥᾶββϑασα ΠΟ, 85 οἰθαυν 85 ΕΟη. νἹ]. 5, 
τοίαϊας {Π6 ποίϊοη ἰΠαΐ “2. επλ," 1.6. της 
ΤηδΔίΘΤΊ4] ΠνῚηρ᾽ Β ϑίδπος οἵ ἴη6 ὈΟΑΥ, 15 
6556} {14} 5176]. 

Τὴ6 ποχί ραβϑαρα ἴῃ ΨΏΙΟἢ {π6 ψοτά 
ΟΟΟΕΪΒ 15 Υ11. τᾶ, ““.2ὺγ7 7 ἄπουν “λαΐξ ἦγ 
2,6, ἐζαΐξ 1 τ »} βαλ, ὠτυείζέλ 710 σοοάῖ 
λίγο." Ἤξετα ῃοΐ ΟἿΪγυ 15 {Π6 ΠΊΟΤΑ] ννεὰκ- 
ΠΕ55 8Π64 ΜΟΥ Π]Θ55η6855 οὐ “216 Παλ᾽ 
Δ55θυ αὶ 1ῃ {Π6 βίτοηραϑί ΡΟΘ510]16 ΓΘ ΤΏ5, 
Ῥαυΐ [Π6 αἰίευ Όβεποα οἵ βροοα 15 8Δ]ερεὰ 
8ἃ5 δυἹάεηοα οἵ ϑβογηδίῃϊηρ ἡΟΥΘ6. ΠΔῃ 
ΕΔ ΚΠΘ55, οὐ ροϑβιίινα πάνθ Πηρ 510 
(2.17): 

“716 ἤελ᾽" τδη 15 τεραγάβα Ὀγ 51. 
Ῥδὰ] 845 ἃ ἀνε! Πρ: ὈΙαςα, δηα βϑδΐ, ποί 
ὩΘΟΘΒΒΔΙΙΥ [Π6 ΟἿΪῪ 5θδΐ, οἵ 5ίῃ: Ραΐ 1{ 
15 ἱπηροτίδηξ 0 ΟΌβεῖνα {παΐ ἢϊ5 1πᾶρ- 
τηθηΐ 15 [Π6 τεϑα]ῖ οὗ ργδςοίϊοδ] Ἔχρϑυίεποα 
(οἶδα), ποῖ οἵ δὴν ϑρεοιιϊαῖῖνε Δηα]γ515 

δΙ 

οἵ [ῃ6 146α5 οἵ “Μελ᾽ αδμπὰ “ Ἅςὔ." Ἠξς 
ἰουΠπα 85 ἃ ἰδεϊ 51ὴ ἀνε] ]πρ' ᾿η Π15 ἤσθϑῃ : 
γγ6 ΤΑΥ͂ δα ἀ {παΐ Πα τερασγάβα [Π15 45 ἃ 
ἴαοϊ οἵ πίνεῦβα] Ἔχρουιθηοα (1|. 9---20) : 
Ῥυΐ γα αν ΠΟ Υϑάβοῃ ἴο 5ΈΡΡοβα [ῃδί 
ἢ τερατάεα 510 ἃ5 ᾿π5θράσα Ὁ] 6 ἔτοιῃ (8 
ΨΕΓΥ 6556 η06 οἵ ““27ε ες}, νὰ ἀτθ 511] 
τ ἴτοιη [ῃ6 φομο βίο [πα 1ῃ (Πα 
ΑΡοϑβιί!ε5 τηϊπᾶ “1τῃῇ6 ἢξββθῃ 15 Ὁ [5 
παΐατο Δη4 Ποῖ {π6 Ὀδρμηϊηρ [ῃς 
ῬΠΠΟΙΡΙΕ οὗ 51η " (ΡΠξιδσευ, ρ. 62). 
γε Ρδ85 οὔ ἴο Υἱῖ. 25: “,δὸ ζζφι τουΐτζ 

Ζλε τα 2 γιγδοζ σεγῦς ἐλς ἑατω οΓ αοά; 
ὁμέ τυ ἐλεεῖ “ἦε ἤατω ο “171. 

Ηδεῖα [η6 ἴοπῃη οἵ {π6 βεηΐθηοα {15- 
ἘΠΏΡΊΠ5η65 “1ῃ6 ἤδϑῃ" Ποπὶ ““1ῃ6 5ίη ἢ 
ὙΥΏΙΟΙ ρῖνεθ ἰανν ἴο 1ἴ, 45 Οἰθαυ 45 1ἰ 
ἀΙβαηρι5η65 “1Π6 τη ΠΌΠ, (οὐ 
ΠΟΘ αν 1 5εῦνθϑ. 91η1η αεί ρρβδὺβ 
ποΐ 845 Δ δϑϑθῃία] ρθουν οἵ ἴῃ ἤδβῇῃ, 
Ραΐ ἃ5 ἃ Ῥουεῖ ΏΙΟ Πα5 Ὀτγοιρηΐ 1{ τηΐο 
Ῥοπάδρε. 

Τῆς ἢσξβῃ ἔπι5 τυ] ὈΥ 511 ῬεοοΠΊ65 
ἃ ΠΠΙε βοῦτοα οὗ ορροϑβιίοη, ποῖ ΟἿΪΥῪ ἴο 
1ῃ6 Ῥαίίου πρυ 1565 οὐ “πα τηϊηα," Ραΐ 
Α]5σὸ ἴο (ῃ6 ἰαὰνν οἵ Οσοά πᾶ ἴο {πε 
ἹΠΗΠ 6 πο οἱ Ἧΐϊσ6. ϑριπέ. Ἑΐδποα .τὐ 
παίατα ΠΥ ΒΘΟΟΙΊ65 ΡΕΥβΟηΙΠΘα ; Δη6 {Πδΐ 
ΠΙΟΠ νὰθ ἃ ΤΊΘΕΙ ΠΊΔίΘΙΙΑΙ δι δίδποβ, 
ΤΊΟΤΑΙΠΥ ποσί, 15 ᾿ηνεϑίθα τὴ {με Αροϑβίϊες 
{πουρηΐ ἢ ἃ Θροπίδηθουβ ΘΠΕΙΡΎ ἂπά 
δι ᾿ινιηρ ΜΠ], ἢ Δἤδξοίοηβ δηα ]π5ῖ5, 
ἰδὲ γγὰσ ποῖ ΟἿΪΥ ἀραϊηδί {π6 50], θαΐ 
δραϊηϑί αοά, 50 (μα “2λε ἤεσλ ζμδίσζ 
ασαϊγιοΐ ἐδε 5,21γ1:, ἀγα ἐδε 2171 ασαῖηι5ΐ 
ἦλε βαλ; αγια ἔλδδε α7ε εο71176.7.} 126 0716 20 
Ζ.ε οἱλεγ᾽ (( 4]. ν. 17). 

ΤῸ 15 ἴῃ [15 56η56 (δὲ “2716 Με" 
15 50 οἴξῃ τη ΠΠΟΠΕα ἴῃ οση. ν111. 85. ἃ 
ῬΠΠΟΙΡΙΕ Ρεγνδάϊηρ 811 τηδη᾿5 Θϑυίῃ]Ὺ 
18, δηα τυ]]ηρ 1 1ῃ ΟΡΡΟΒΙΠΟΠ ἰο 81] 
{παι 15 5ΡιΓΠπ4] 8Δη64 ΤΙΝΙΩ6 : ΠΟΠΊΡΑΓΘ 
{Π6 ποίθ 5 οπς ΜΠ]. 2, 4..55 ὃ, 7, ὃ, 0, 12, 
13 ; ΧΙ. 14: 8150 56ε6 {π6 ποίεϑ. Οἢ ΥἹ]. 
14 (σάρκινος) Δα χν. 27 (σαρκικός). 
ΤΠ ρτεοβεάϊηρ τείδγεποθθ ἱπο]μ8 

ΕΥΕΙῪ Ῥᾶϑϑᾶρα ἴῃ {πε ΕΡΙ56 ἴῃ Μ ΒΊΟΣ 
σάρξ ἀπ τἴ5 ἀετναῦννεβ οοοσσ. Βαΐ Οη6 
οἵ ἴπε886 ραβϑαρθδ (ν11. 3) Τεαιγα5 ἴο Ὀ6Ὲ 
{σΊΠοΥ ποίιοβά. 

115. ἔπιθ ἴηἰεγργείαϊοπ ἀθραμαβ. Οα 
ΟὐἿ Ποϊάϊηρ [λοι [6 οὐρῖπαὶ τηθαπίηρ οὗ 
“ γήο ἤελ᾽ ὑπάδυ Ἔνεν τηοαϊποαδίίοη ἰο 
ΜΉΘ 1 15 βὈ]εοἰβα ἴῃ τῃ6 ΑΡοϑβί]ε᾽ 5 
ι:5.. ΠΕη 1ἱ 15 5814 ἰμαὶ ἰῃβε ἰαν 
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ΕΖ 

“ἐρᾷς τυέαξ ζάγοιρά {16 ἤσλ," νὰ 5εὲ 
1ῃηδἱ 51. Ῥαι] 15 τεραγάϊηρ “ 2.6 ἤιε" τὴ 
τί Ροϊηΐ οἵ νῖεν ψῃϊο ἢς Πᾶ5 {ΠΠ]]Ὺ 
ΘΧΡΙΔΙΠ64 1ἢ νἹ]. 14--25, [Πα 15 ἴο 580, Π6 
ταραγα5. “216 αλλ" ποῖ ΟἿΪΥ 85 πόσα] 
ψγΟΤΙΠ]655, ἀθνοιά οἵ 411] σοοά (υἹῖ. τ), 
Ῥυΐ 845 Ῥοβιίνεὶνυ ορροβϑεά ἴο {ῃ68 ἰανγ 
ὙΥΠΙΟ 15 5ΡΙΠίμδ] (Ὁ. 14), δηΠ ἃ ἃ5 βχϑῖ- 
ΟἸΒΙ Πρ 510 ἢ ἀΟΠΏΙΠΙΟΙ ΟΥ̓ΘΙ ΠΊΔΠ᾽5 γγΏΟΪ6 
16 {πΠαὶ ψ 116 {Π6 Πη]Π4 σομβεηΐβ πηΐο 
τῆς ἰανν {Παὶ 1{ 15 βοοά (ζ. τ6), [Π6 ψ}1}} 15 
ποῖ δ0]6 ἴο ρῖίνε εἤξοϊς ἴο 1:5 Ὀείζου 
ΠΏΡαΪΞ65, Ῥαΐ 15 ἰογοθά, δ5 1 ψΈΊα, 
ὉΠ ΠΠΠΡΙΥ ἰο ἀο {παῖ ψηϊοἢ [Π6 οοη- 
Βοίθσποθ Βαίΐίες (7. 15). Αραϊηϑί {Π15 
σΟΠΙΓΟΠΠΙηρ ρον οὗ “ Ζ21ε Με " τῃ68 ἰανν 
νγὰ5 γγ68Κ. 

Βυΐ ἀοά 5εηΐ ΠῚσ. ΟὟ 50ῃ [ἴῃ {πε 
Π|Κο 655 οὗ {Π15 βϑαπλα ἤθϑῃ, ννῃι ἢ Πα 1ἢ 
411 τηβη Ὀεξοοιηα κΚ ἢ 65} οἵ 51." Τὴ οὐζγ 
ποίε5. ΟἹ 1[Π15 Ῥᾶβϑᾶαρα  ἤπανθ {ΠΥ 
ἀἸβοιβϑθα {Π6 τηθϑη]ηρ᾽ οὗ ἴΠ6 ἜΧΡΥ 5500 
« γφοιος 97. 65} οἱ 51η," δηα ἢᾶνε, 
8ἃ5 ΜῈ ῬεΙΙονα, ρτονεα δ 1 4οα5 ποῖ ὈῪ 
ΔΗΥ͂ ΠΠΘΔ 5 ΠΉΡΙΥ {πα (τΙϑ 5. οὐ ἤεϑἢ 
γγὰ5 51η{1, [0 τηδὺ Ὀ6 ψ1Ὲ}} ἴο 5ἴαίε {Π6 
ΟΡΡοϑβιίε νἱενν ἴῃ {Π6 νγογαβ οἵ ομξ οὗ 115 
ποδί 80]16 δηά τηοάεγαία δανοοδίαϑβ : 
“ΒΥ τηθδη5 οἵ [πΠ6 πνεῦμα ἁγιωσύνης, 
ψΠΙΟἢ σοηδατςαςε ΗΙ5 ρευβοηδΠν (ΒΕ ΟΠη. 
1. 4), Ομ Π8. νγὰβ ἴτεε το ΡΕΙΒΟΠΔ] 51}; 
ποΟΐ ΤΉΘΓΕΙΥ [ΠΌΤ 51η{π| δοίίοηβ, δας ΠΤΟτα 
ΔΏΥ ῬΘΕΙΒΟΠΔΪ ᾿πνγαγά ἜΧραυθηοα ψηδίβο- 
ΕΥΕΙ Οὗ 51ὴ 8ἃ5 Ηἰβ ονῃ: δ νγὰ5 Οῃ6 
ΚΟΤΕ Κο 2. 0 εἴ," Σ ὍΘΕ, ΟΣ “Ζὲ. 
ΝουνΠβίαπαϊηρ (Π15, Ηδ ραγίοοκ δο- 
ΟΟΥάΙηρ ἴο [ῃ6 ἤξβῃ, οὐ δοσοσάϊηρ ἴο 
ΗΙΝ5 ουΐνατά τηδη, οἵ [{ῃ6 ὉΠΙνοΊβ54] 
Βατηδη ὈΓΠΟΙΡΙῈ οἵ 5ίη, ἴοσ Ηξ δά 85 
ἴῃ 6 πηδίετιαὶ! οἵ Ἠ15 Ῥοάγν Ζ.ε σαι 7ε5} οὗ 
517 ας αἰἱΖ οὐδεγ γιε7ι᾽" (ῬΠΕΙάΘτοσ, “ Ῥδα!- 
1ΠΊ5Τ, 1. 152). ΤῊ5 νιον 15 ΠΙΤΙΠΕΓ 
σΟΠηΘΟΙΘΩ͂, 85 γγα τηϊρῃΐ Ἔχρεοί, ἢ ἃ 
τπεοτγ οἵ ΟΠ τσ 5 ργε-οχιβίθης παΐασε νΟΥΥ 
αιῆεγθηΐ ἴσοι (μα ψΠοἢ 85ι. Ῥαὰ] 15 
ἸΒΌΔΠῪ ΒΌΡΡΟΒΕα ἴο ἰεαοῆ. Ασςοτάϊηρ 
ἴο ῬΠῆδιάθγου ΟὨτβὶ “γα Ἐϑβϑθηί 8 }}Υ 
8.4 ΟΥΙΡΊΠΔΙΠΥ ἃ ΠΘανΘΗΪΥ τηδη "ἢ (Ρ. 132). 
Ηςε 15 [Π6 ρεσγίεοί πηῆᾶρα οἵ (οά ΟΗΪγ 50 
ἴαΥ ἃ5 ἴῃ6 ΠΊνΊη6 Ἔβϑθῆσα 15 “σΔΡΔὈ]6 οὗ 
τηδηϊ δϑίϑίοη." “Βα {Π15 Ῥεῖηρ {Π6 
ΨΕΙΥ παρα οἵ (οά 15 50 [δ᾽ ἔτοίη θεϊηρ 
6414] ἰο Ηϊτη, πα οὐ [ῃ6 σΟΠίΓΑΥΥ 
ΟΠ γιϑῦβ Του ῃ!ρ ΟΥΟΥ ἴΠ6 σΟΠΊΠΙΠΠΙΥ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

δΔη4 [Π6 ψνουῦ]Ἱά ΠῚ Ρ]165 Πῖ5 ὑποοπαϊοηδὶ 
5 οταϊηδίίοη ἴο ἀοά᾽ (ρΡ. 135) 

Ηἰ5 Ῥεϊηρ “21 7266 70γηι 97 αοά᾽ 
(Ρ1. Π. 6) “ὌΥ ΠΟ τηβδη5 1ΠΡ|165 {Παΐ 
Ης Ηϊτπη561Γ νγὰ5 α]50 (οά (Θεὸς ὃ λόγος) ; 
ΟἹ [πε σοπίγαγγ, πΠ6 Ῥαυ]ηα ποίίοη οὗ 
Ὀεηρ ἴθ [πΠ6 πηᾶρε οἵ (οα ἀἰβθποῦΥ 
Ἰπο] 465. ΠΠ1Π 1561 {Πδΐ οἵ Ὀεὶηρ {6 
Ῥαίζεσγη οὗ Πυμηδηῖν ᾿᾿ (Ρ. 138). 

Ιη [Π15 {ΠΘΟΥΥ ψγὰ 566 οὔξε οἵ {π6 
ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ ΓΟΒΕΪ5 οἱ [Π6 ν ΠΕ 5. ΓΉ]51η- 
ἰϑυρσγθίδιοη οὗ ἴῃ6 “ξεεςς 977 οἴγιγιέ 
Μεωλ:" τ (ῃπβῦβ οὐ ἤδϑῃ 15 ἀϑϑυσηθά 
ἴο 6 51ηΠ|], νγγαὰ δῇ δβοᾶρε ΠΌτη [ῃ6 
πο] γα Ὁ]86 Ἐπουρῃξ {παΐ 51η νγὰϑ ἴῃ {πῸ 
Μδημοοά ἴακεῃ ἱπίΐο (οά, ΟΠΪΥ ὈῪ 
ἀδηγίηρ [ῃ6 (οαπεδά οὗ ἔπε ὅοη. 

Οπ {Π6 σοπίτγατυ ΠΟ]4 [δὲ [τουρῃουῦί, 
85 [6 5816 ὙὙΥΙΟΙ ἔχε ΠΘ ΠΕΠῪ 1ηϑιϑίβ, {παῖ 
“226 εχ" 15 Ἔνείυνμεσα “{Π6 τηδίεσιαὶ 
Βα βίδηοα οὗ {π6 Ῥοάγ " (ρρ. 48, 49, 57), 
Δ ηἃ ῬῈ σοπίεης ἴο σοπθίηθ ψΙ ἢ [Π15 
ψγΠαΐ [Π6 βαῖὴβ δῖμοῦ (Ρ. 52) (8115 ““ {πε 
σοιηηοη ΗἩΘΡΌταϊς ποίοη οὗ σάρξ, δοεςσοτά- 
Ἰῃρ ἴο ΜΏΙΟΙ 1{ 51:51} 1ῆ65 πηδίθτα] 580- 
βίδῃοβ ψΏΙΟἢ 15 γοια ᾿πάεδϑα οὗ {πΠ6 5ριὶπί 
Ῥαΐ ποΐ σομίγατυ ἴο 1ΐ, νγΏΙΟἢ 15 ΘΟΥΓΔΙΗΪΥ 
ψγΕΔΚ Δη4 ΡΘΙ5Π40]6, ἀπ 50 ἴθ. ΠΟΙ] Έδη, 
Ῥυΐ ποΐ ροϑβιτνεῖν εν], πο Βοἢ ἴῃ 81] 
Ιη6η εχοαρί (μηδὲ 15 οοιγαρίεα ἀπά 
ἀ6Π]6α ᾿γ 51η, Ὀαΐ 15 ΠΕΙΓΠΘΥ 51} 1561 ΠΟΥ 
[Π6 οΠΠρΊηΔ] βοῦτοα Οἔ 51η, ΠΟΥ 1ἢ 15 ἘββῈ πῸ 8 
51ηΠ|],--}ηα 50 γχἷὰ δῇ ὉΠπ4εγβίθ πα ΠΟΥ 
ΟΠμπβέ ὈΥ ἰακίηρ ΟἿΤ ἢδθβῃ 1ῃ 115 Ῥυγα 
Εβϑεπος ΜΙ Ποιΐ 51η, Δ πα ῥσεβούνιηρ 105 
5ΒΙΏ]ΘΘ5Π655 1 ΘΨΕΙΥ βίαρε οἵ ΟἿΓ δαυί]ν 
εχιβίθδησα (Ὠτουρῇ [Π|86 Δηα πηΐο ἀξαίῃ, 
“( φρ714162}1716 41 5171. 17: ἐἦε ἤελ," σοπάθιηπεα 
1 85 βανὶηρ ΠΟ τὶρῃξπι! ΡΪαοῈ ΟΥ ΡοΕΥ 
ἴΠΕΓ6, σοΠ ἀθηηη64 11 85 8Π ΞΠΘΙΗΥ͂ ἴο ὈῈ 
Ὀγ ΗΙβ5 ΠΕ6ΙΡ σοπααεγθά δηα οδϑβί οὐ. 

ΤἼΤΠῈ πλείῃοά οὗ τηἰεγργείδίοη ΒΊΟΝ 
Ὸ Πᾶνα ΠΟΥ͂ ΔρΡΡΙΠΕα ἴο ΘνΘΥΥ Ραβϑαρ8 
ἴῃ ΜΉΘ {Π6 ψοτα σάρξ Οσου5 [π΄ {Π6 
ἘΡΙ5|6 ἴο ἴῃ Βοιηδηβ 15 ἘΠ ΌΔΠΥ ΔΡΡ]}- 
σΔ 16 ἴο 15 186 1ῃ ΟἴΠεῚ ἘΡΙ 5165, ἀπ ἴῃ 
1π6 ΒΙΡΙ6 βϑπμοῖα!γ. ὙΠΕΙΕ 15 ποῖ, 85 
6 ὈΕΙανα, ἃ 51ηρῖ6 Ῥαϑϑᾶθαὲ ὙΠΟ ἢ 
οοπίδ!η5 [Π6 ἀοσίτιηα ἰΠαΐ [Π6 Π65} 15 [Π6 
ΒΟΙΓΟΘ Οὗ 51ὴ 8η4 Θ556}ὨΠ8}}Ὁ 511η}|],---ἃ 
ἀοοίπηβ ψ ΠΟ αἰἰβμοηοιτβ ἢοΐ ΟὨΪΥ 
ΤηΔ 5 παίισθ, Ὀαΐ [Π6 ἘΔΙΠΟΓ τ η0 οτεαίεα 
1.5, Δη4 {Π6 50ῃ Ψ͵ΠῸ [ὉΓ ΟἿἿ τε θη ρίοι 
γγὰ5 τηδα ἤδβῃ, δῃηὰ ἀνεὶς διηοηρ᾽ 68. 



ΒΤ" ΟἹ ῬΑΟΥΙ, 

ἘΠ ΟΝΙ 

ΘΗΆΡΤΕΕ Ί. 

Ι Ζαπῖ εογηηρι6ηαἴοίζ .δς σαϊἼίγερ' ἐο ἐλ4 Αοηιαγις, 
9 αηάαΐ ἀδε αἰεσῖγε ἐο κοηῖδ ἐο ἐλευ. τό ἤἤζλαέ 
δὲς φοσφοί ἐς, αγιαῖ ἐδδ γερλέφολεστιθος τυλίεζ τέ 
σλειυείά. τ (να ἐς α7290 7} τοὴέζ αἰΖ »2α7272167 
ΟἹ οἴη, 21 "λαξ τυέγέ ἐδε σἵγς οὔ ἐλ Οε71:- 
Ζϊ1ς. 

ΓΟ ΑΒΘ ΝΞΟ. ΤῊΝ 

Ἄν 9 

ΑΌίΙ,, ἃ ϑεγναπέ οὗ [εϑι15 ( τῖβί, 
οΔ]]εἀ 20 ὧδ δῃ δροϑβίϊε, ὅβερα- “ Δοῖς 13. 

2. 

γαῖθά ππίο τῃς φοβρεὶ οἵ (σοά, 
2 (ὑν Βῖςἢῃ με πδά ρτγοπιίϑεά δίογε 

ὈΥ 58 Ριορῃδίβ ἴῃ ἐπθ ΠΟΙΥ 8οτῖρ- 
{ὰΓ65,) 

(ΗΔΡ. 1. 1--7. ΑΡΡΒΕΒ5 ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙΒΤΚΕ. 

ΤΠῈ ἴση οἵ ϑβαϊπξζαίϊΐοη νυ ννμῖοῃ 81. 
Ῥαμ] Ὀερίηβ ΠῚ5. ΕἸ Ριβί[6εβ, 15 Πθσα δη]ασρεά ὈΥ 
Ἰπηρογίδηΐς ϑἰδίεπηθηΐ σοποογηηρΡ Π5 Αρο- 
βίοϊς οἴςος, {πε παίαγα οὔ ἴῃ6 (σοβρεὶ, απ {πὸ 
Ῥεγβοη οὗ (ἢγιϑί. ἽΓῊΙ5 βίαίο!υ {{]Π655 ἴῃ {π6 
ΟΡεπίηρ δάγθββ οἵ Π6 ΕἸΡιϑί]ε ννῈ}} θεΠίβ {π6 
ΒΥΔΠάΘαΓ οὗἁ [5 ϑιδ]εςί, ἀπά {Π6 ἀἸρ ΠΥ οὗ ἃ 
ΠΆΓΟΙ 5εαΐθά 1η [Πε [πηροτ8] ΟἸγ, ἴο νυ] ἢ 
18 νυ ΥΠῈΓ νγᾶ5 85 γεΐῖ ἘΠΙΚΠοννη. 

1. ΟΠοΙΑ] ἀεϑιρπαίίοη οἵ ἴΠ6 νυιῖοσ. δι. 
Ῥαυ}}5 ἤγϑέ Ἴᾶγο, ᾿ηΠ δήάγοβϑιηρ ἃ σμιΓΟῆ ἴο 
ὙΜΏΙΟΒ ΠΘ6 15 ποῖ Ρθυβοῇῃδ! !  Κπονη, 5 ἴο 
5Πονν ὈΥ νγνῆδΐ δυς που Υ Πα υυτιία5. 

σεγυαηὲ οὐ εσις ῤγισί.] δεγυσπὲ 97) Ο Ἀγ ἰδ 
7958: 566 ποίε δὲ {Π6 επά οἵ {με ἌἽμπαρίεγ. 
ἼΤΠδ πηϑδηΐηρ οἵ {πῸ6 {Π|6 15 ποΐ ἴο Ὀε ἀδγινεά 
ἔγοτα ἐπθ σοηάϊέοη οἵ ἴπΠ6 ατεοκ 5ανε : 115 
ἩΡγονν ΟΥΙΡΊΠ 15 ΟἸθα ν 5θ θη ἡ Π6Π 81. [4165 
(( τ) “4115 μι πηβο Κα ϑεγυαπέ 97, Οοά ἀπά οὗ 
ἐῤε ]ογὰ ὕέσις Οῤγὶςί." Τὴ [Π6 ΟἸἹά Ταβίαπιεπί 
“ φεγυσπί 9.) Οοά" οὐ “ σεγυαπέ 97 Χερουαρ᾽ 15 
ΔΡΡΙΙΘά ἴο 411 νγουβῃρρεῖβ οἵ {πῸ ἔστι σοά 
(θευΐ. χχχι!. 26; 2 ΚΙηρ5 Χ. 23; [28ῃ. 11]. 26), 
Ὀαΐ ποτα ἘΠΊρΡ ΔΕ ΟΔΠΥ ἴο ἴΠο56 ΠΟ ΓΕ 5ρ6- 
ΟἸΔΠΥ οα]]οἃ το (ὐοά 5 βεύνίςθ, 85 ΑὈΓΘΠΔΠῚ, 
Μοβεϑ, ᾿ϑ αυϊά, δηά {πε Ῥσορῃείβ, ἀπά ργϑτϑηῖ- 
ΠΟΙΟΥ͂ ἴο {ΠπΔ Μεβϑίδῃ (Ρ5. ον. 42; ἔχ. χῖν. 
ΠΕΣ ΒΘ. ΣΥΠῚ {{ΠΠ| 6: 1541: ΧΠΠ 1. [ΕΓ 11. 25. 
Ζεςῇ. 111. 8). 8ε6 Εὔννα]ά, “ Ηἰβίογυ οἵ [5γ86],᾿ 
11. Ρ. 2οο, ποΐθβ. [πίῃ6 Νεν Τεβίδπηθπε {ΠῸ 
ΠΟΥΓΟΘΡΟΠαϊπρ {ΠΠ|᾿ 6,“ βεγναηΐ οἵ (ησχϑι, 15 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΠΥ τἰιϑεά οἵ δε Ιθνοβ ἴῃ φΘηΕΓΑ] 
(αι ΟοΥ. νυἱ!. 22; ΕΡἢ. υἱ. 6); θαξ πιογὰ ἔγε- 
ΠΙΙΕΠΕΙΥ Δροβί!εβ ἰΙονα ἴο ἀρργοργίαΐε ἴο ἔποιη- 
5ΕΪν 65 ἃ {ΠΠ]6Ὸ 50 βίβηιῆοαπέ οἵ Ἔδπέϊσε ἀθνοίίοη 
ἴο ἃ πηαϑίεσ ΠΟ 15 αἰδὸ ἐποὶῦ Τοσὰ δηά Οοά 
ἘΠ το; ἘΠῚ]: 1. Ὑ: ΠΕΙΠΕΘ τ 2.2 ΒΘΕ τι 
[αάς 1). 

εαἰϊοά ἐο ὧς απ αῤουέϊθ.1ὺ Α 641198 ΔΡΟΒ.18. 
Ι͂η ρτοοῦ οὗ ἢϊ5. διιι που δι. Ῥδὰ] πον δα ἀ5 
1ῃε πλοῦ βρϑοῖαὶ ἐθϑιρπαΐίοη οἵ ἢ15 οἤῇςα : Πα 
5 8η ““αῤοονίϊε᾽ ἴῃ ἴῃ6 [{]1] Δη4 ΡΓΟΡΕΓ 56η56, 
1|κ6 {π6 ἔνγεϊγε ὑσμοπὶ (ἢ γῖβὲ 50 παπηβὰ (1Ἁ,ΚῈ 
Υἱ. 13}, 4η4, κα πεπὶ, ποΐ ϑε]-δρροιϊπίεα, 
ΠΟΙ͂ οὗ πηᾶπη᾿5 σμοοβίηρ, Ὀθαΐ “ εαἰϊεά," ἀπά 5επί 
ὈΥ (Ομγιϑί μἰπηβεὶὲ (Ὁ Δ]. 1. τ; Αοΐβ Χχυΐ. 17, 
ἐγὼ ἀποστέλλω σε). 

σεῤραγαϊεά. 860 ἀρατί. ΤῊ ΠΙνῖπα 64]}} δ 
Τ) αηαϑοιβ, ἴπ ΠΟ (σοὐβ5. οἰθοίπρ ΡΌΓΡΟΚΒα 
νγᾶ5 Δοσοιηρ 5Π64 (Ὁ Δ]. 1. 15), νγαὰ5 [Π6 οὐ 515 
ἴῃ 81. Ρδι]}᾿5 {|| συνῇ ἢ ἀδίοστηϊηθα ἢ15 ζαΐαγο 
ΠΟΌΓΒΕ : Πεποείογνγαγαά 6 νγὰϑ “αὶ ροφθη “σε: εἰ 
ο ὠεα Οῤγίοῦς παρε ὀείογε Οεπέϊίος, ἀπά 
ἀίπρε, απά ἐῤὲ εῤϊάγενι ὁ Πεταο]" (Αοἰδβ 1Χ. 15; 
ΧΧΙΙ, 14) 15.) ΤΒὰὺβ ΠΕ Παά θδδη ῸΓ Ἔσεῦ 
ἐβρῦ δραυί᾽" ἔγοπι οἴπεσ πίθη ποῖ οδ]]δά ἴο 
[ΠΕ βδπη8 οἰ ςΘ, δηὰ ἔγοτα οἴου ΡΌΓΘ 5, “πιο 
ἐῤὲ σουρεὶ ὁ, Οοά. “ Οουρεῖ᾽ τββδῃβ ἤεσγε Π6 
δοῖιπδ] ἀπποιποοιηθηΐ, [Π6 Πντηρ αἰΐεγαπηςε οὗ 
“ ρ]ά Ἐ41Πρ5,᾿ ποΐ ΟὨ]γῪ {πε ἕδοΐβ δηα ἀοοέτγίπε5 
οοπίαϊηθα ἴῃ {πΠ6 φσοβρεὶ (5εα. ποΐβ. ου Μαγκ 
1. τ,8Πη4 τ (οΥ. 1. 17; (Δ!. ἢ. 7; τ Τ665. 111. 2). 
ΗδΓο, 845 ἴῃ 6 8!. ἱ. 6, 2 (ογ. Χὶ. 4) εὐαγγέλιον 
15 πιϑοά συϊίμποις ἐπ δτγίϊο!θ, θθοδιιβε δῖ. Ρδὰ] 
τνου]Ἱά ᾿πάϊοαΐθ {π6 πδίυγε δπά 4υΔ}ΠΥ οἵ {πε 
Οοβρεὶ 45 4 ᾿ἰνίπε πΊθ55ΆΡῈ --- ξοοά ἘΔ] Π55 
ἔγοιι σοά," 

5-5. Βτοτῃ ΠἰΠΊ561 δηά μἰ5 οἤοα 81. Ῥδὰ] 
Ρα5565 οπ, ἢ {ποιιρηῖβ Κιπά]ϊηρ δηά οχ- 
Ραπάϊηρ δ ῃθ τηθπίϊοη οἵ ἔπε Οοβρεὶ, ἴο 
ἄθοίαγο 115 τοϊδίτίοπ ἴο δποϊθηΐ ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ (Ὁ. 2), 
πὰ ἴΐ5 στεδί βιιδίθςξ, ἐπ ϑοη οὗ Οοά, ἴῃ 
Η!5 [ποαγηδίϊοη (Ὁ. 3); 

Η!5 Βεϑαγγεοίίοη δηά 1 γάϑῃ!ρ (συ. 4), δηά 
ΗΙ5 πηδπίξεσίαιτίοη ἴο {πεῈὶ νου] τὨγοιρἢ 

ΗΙ5 Αροϑβί!εβ (υ. 5). 

Ω, 8, Τπο οοπηδοίίοη ἢ {πΠ6 ῥγαυῖοιβ 



54 ΒΘΟΝΕΑΝΒ:Ή; 

4 Οοποετηίηρ; Πῖ5 ϑοη [εβι5 (ἢ γῖβε 
οὐἵ [οτά, ννῃῖο ἢ νγαβ τηδάε οὗ {πε 

γοΥβ6 πιιϑί ποΐ θὲ ἱπίογγιρίεα ὈγΥ Ὀγαοκοίβ, 85 
ἴπ [π6 Αὐἱποτῖϑοά Νεγβίοη: ὈΟΊμ 5θπβα δηά 
ςοπϑίγιοξίοπ ἤονν οπ---ἴπΠ6 β]αά τἀϊηρ5. οἵ 
Οοά νοι Π6 ΡῬγοπιϑθά σοποογπηρ Η15 ϑοη." 

ὙΠῸ ργορμεῖβ [οσθίς!! θοΐῃ {ΠῸ ΡΠ] δέΙοη 
οὗ [ῃῈὲ Οοβρεὶ δπά 115 οοπίθηίβ : “{ῤὲ ἰααὺ 
σῥαὶ! σο Κογὶ ῳΚ Ζίοη, απά ἐδε «υογά ογ 
δε 1ιογὰ 2,οηι «εγισαίοηι" (Μῖς. ἵν. 2), 
«Ὁ ὑεγικαίονι, φαΐ ὀγίησεσί σοοά {ἐϊάϊησο, 
ΠΣ τῷ τῶν «οἷοε «υἱὲ οἰγεησὲρ" ([56]. ΧΙ]. 
9), “Ποαυ ῥεαπίμ πῤοη ἐῤὲ »ιοιίαϊτς αγ 
δὲ γξεέ Γῇ ῥίνη ἐδαὶ ὀγίμισειρ σοοά ἠϊάΐηρς, 
ἐραὲ ῥμὠϊΠερει ρεαοε᾽ (1541. 11. 7; Νῇ. 1. 1.5). 
ἼΠΕο56 δύο θυΐ ἃ ἕδνν οιξ.οοῦ ΠΊΔΠΥ͂ Ραββα ϑ 65 
ΜΠ ΙΟἢ ἔογθίθ!! {π6 δαΐαγο ργοοϊαπηδίίοη οἵ 
ἃ τηθϑϑᾶρο ἴτοτη Οοά, ἐραγί ἔγοπη δΔηγ ἀε- 
βου ρίίοη οἵ 115 σοπίοπίβ. Βιυΐ 8[. Ῥαὺ] ποῖ 
ΟΠΪΥ 5665 ἴο θῆπάποθ {ΠῸ τηδ]θδϑίυ οἵ {Π6Ὸ 
ΟΟΒΡΕΙ 45 ἴδιι5 μογα! θά ΕΥ̓͂ ΡΥΌΡΠΘΟΥ ; Πα 
4150 ς8115 Οοά᾽ 5. σῃιθῖ ἀπ θα ββδουϑ “ δὲς γο- 
ῥεῖν, 45 νυ Π65585 ἴο ἘΠῸ {γαῖῃ οἵ 15 σοπίεπί5. 

ἘῸγ ἴῃ στ. 3,4 Π6 Ὀγίηρϑ [ογυναγά ἴννο Π15- 
τοτῖς ἔμεῖβ οἵ ραγαπιοιπξ ἱπιρογίδηοθ, νυ οἢ 
ΔΘ ΠΕ Υ {Π6 ὅθ οοποογηΐηρ νν ΠΟ Ρ] δα ἘάἸη 55 
ψοΓο Ργοπηϊδθά ἢ |εθ5 ποῖα Ρδὰ] 
Ργεδοῆθ5. ΤῊ ῬΓΟρ οῖβ Βρθᾶκ οἵ ΟΠ6 νγΠΟ ὦ: ἦο 
δὲ θογη οὔ {π6 βθεά οὗ ) αν (5. Ἰχχχίχ. 36; 
76γ. χχ!!. 5), ἀπ ἐς ἐο δὲ ταϊβεὰ ἔγοπη [ῃ6 ἀθδὰ 
(65. 11.. 7; χν!. το; Αοἴϑ 1]. 25-32; ΧΙ]. 32--37); 
ἴπῸ σοβρεὶ {6115 οἵ Ηἰἴπὶ νγιο αὐα-ς ὈοΥΠ δηά 
αὐας ταϊδοά. ὙΠ4ΐ {π656 ἔννο [δοῖβ ἴογπι {Π6 
γΕΥΥ Τουπάήαδίίοη οἵ 51. Ῥδ1}}5 [δ Βηρ, 15 οἰ θα 
ἔγοσα {815 Ῥαβϑαβο δηα 2 ΤΊπι. 11. 8: “ερτεῦη-- 
δὲγ 1685 Ομυ δῦ ταϊβοᾶ ἔσο {860 ἀθϑᾶ, 
οὗ {89 5608 οἵ Θαεανϊᾶ, δερογαΐγι ἐο 721} 
σουῤεὶ. Αοτρατα Αοίβ χη]. 23; 30. 

ἐπ ἐδὲ ῥοὶν ϑεγίρέιγεν.] Ἷπ ἈΟΙΥ͂ σοΥΙῤίμ γε Σ 
(ΝΟ). ὙΠ Ὀοοκβ. οἵ {με Ῥγορμοῖβ ἃΓῸ 
“ὁ ΠΟΙ. νυ ηρ5,᾿ Ὀοΐηρ {πὸ γϑοογάβ οἵ ΠΤ ̓νπ6 
τευθδίίοπ. (ΔοΠΊΡαΓΟ ΧΥΪ. 26. 

(ἰοπεεγπίπσ ῥὶς δοη.) ὙΠῸ δββθηςα οἵ {ΠῸ 
ΟΟ5ρΕΙ, 45 ἀϊνίπεὶν ᾿πηραγίβα ἴο 81. Ρδι] (Ὁ 8]. 
1. 16) δηά ργθδοῃθά ὈΥ μἷπὶ (2 (οΥ. 1. το), 
νγα5 {π6 τε νοϊδίίοη οἵ “πὸ ϑοη οἵ (σοά;," “15 
οὐῃ 50η" (111. 3, ΘΟ ρΡΑΓΕ Ὑ11]. 32, ἰδίου, Δη4 
(ο]. 1. 12-17; ῬὨ]. 11. 6). 58.. Ῥδὰ] 5θεῖη5 
ΠΟΥΘΓ ἴο παν Δρρ δα {πὸ {Ππ|6 “8δοη οἵ σοά " 
ἴο (μτῖβξ ἴῃ ΔΠΥ͂ οἴμοὺ ἴδῃ {Π6 ΒΙρ ἢ Πδβί 5θηβ6, 
σεγίδίην ποῖ θα, μογα πὸ ϑοη οἵ Οοά ἰ5 
ἀδοϊατοά το θῈ ἴπ6 οπὲ ρτϑαΐ ϑβιδ]εοΐ οἵ {πΠῸ 
Οο5ρ6ὶ δηά οἵ Ρσόρῆθου. 866 οἡ ὕ. 4: 

αυῤ΄ίερ «ὐας νιαάε, Φ ε7 ἴπ ογάεθγ ἴο {]Π] 
{παῖ ποῦ Ππαά Ῥθθη Ργοπιϊδθά σΘΟΠΟΘΓΠΙΠΡ' 
Ηΐπι, ἴμ6 Εἴογηδὶ ϑοη τηιϑί θοΐῃ θθοοῖηα {Π6 
ϑοη οἵ Μδη δπά δὲ πιαηϊοϑίθα 85 ἴΠ6 δοη οἵ 
Οοά. Εογ [815 σδιιβο Ηδ “αὐα-ς γιαάε, ΟΥ ΌΟΥ ΠῚ, 
97 ἐῤε σερά οΚ" Παυϊά;" Ἂῃι Ἔχργθβδδίοη ΒΟ ῃ 
ῬοΪπίβ ἴο (ἢ γιβι’ 5 πυσηαῃ ὈΙΓΓΙ “45. ἀθγίινεα 

Δ 

βεεά οὗ [ανίά δοςογάϊπρ τὸ τε 
Ηε5ῃ : 

ἔγοπι {μ6 βγεδίεδε οἵ [5γ86}}5. Κίηρϑ, δηά ἴπ 
ΕᾺ]ΒΙπηοπὶ οἵ {π6 βδιτα ψψογά οἵ ῬγορῇθοΥ ἢ 
(ΕΠΙςοίς, 2 Τίπη. 11. 8). (ομῆραγε [οδμη υἱῖ. 
42, “Ηαἱ πο 1ῤὲ ϑεγίῤῥιγε σαἱά, ἐρα! ὥῤγίδέ 
εογιοῖρ οὔ έῤε σεεά ὁ, Παυϊά 3" Μεγεγ, Ἀδι55, 
ΔΠΑ οΟἴποῦβ {ὙΥ̓ ἴο τεργεβεπί 8. Ῥδ}}}5 νγογάϑ 
85 ἱποοηϑίϑίεπί ἢ {Π6 ϑαρογηδίιγαὶ σθηθγα- 
τἴοη οὗ [εϑιι5. Βαυΐ {παὶ Μαγυ, 845. ΨῈ}} 85 
Τοβθρῇ, ννα8 οἵ {πῈ ᾿πϑαρὲ οὗ Πδυϊὰ 15 οἰβατὶν 
{ππΡ]16« ἴπ {Π6 ΒΙδίοτυ οὗ {πθὸ Αππυποϊδίϊοη, το- 
οσογάρα ΒΥ 581. Ρδι]}5 οοπβίαπξ σομηρδπίομ, 81. 
Ταϊκο, οἰ. 1. 321-25: 566 ποΐθ ἴβεσθ ὙΠι5, 
ὙΜΉ1Π6 [6515 νγὰβ {πΠῈ 80η οὗ Πανὶ δοσοσαϊπρ: 
ἴο [Π6 ΟσιἰιβξοπηαγΥ δηά 16Ρ 8] νἱδνν, “ δείγιῃο' ἂς 
αὐᾶς σμῤῥοσεά ἐδὲ το 97) .2.0:6}},᾽ ΗἨξ νγὰβ5 αἵ 
[Π6 βατὴβ {{π|6, ΟΥ̓ δοΐυδὶ ἀδβοθηΐ, “ ῳ ἐῤὲ 
“πῶ 9}, Παυιταὗς δοάν" (Ρ5. ΟΧΧΧΙΪ. 11, 12). 

Ιπΐο {π656 αἰϑεποιξοπβ, πονγενοσ, δῖ. Ρδὰ] 
ἄοοθβ ποῖ πεῖθ επίθγ: ἴθ δίαίεβ. ἐπαὲ νυ ϊοῖ 
Δοςσογάϊηρ ἴο ΘΙ ΕΠΘΓ νον 15 {Γπ6, ἀπά ἡ] Οἢ 15 
ΘΥΘΓΥΠΟΓΘ τοραγάθα 85 ἃ ποίοσϊοιιβ ἕαοξ ἴῃ 
1ῃ6 Ο5ΡΕ] Πἰβίοτγυ, {παΐ [6515 “νγὰβ ἀδββοεπάθα 
ἔγοτῃ αν " (Μαίι. ἴχ. 27: Χν. 22; Χχ. 30,31; 
χχὶ. 9). 866 ποΐθβ οἡ Μαίϊ. 1. τό, 18. 

ὙΠΟ ἱπιρογίδηςε οἵ 81. Ρδι1}}5 [6 ϑΕΠΠΠΟΠΥ͂ ἴο 
1ῃ6 Τλανιάϊς ἀδβοεπί οἵ [6ϑ8115 15. βσεδί!ν θη- 
Βαηςρά ὈῪ {6 ἔδοῖ ἐπμαΐ (ὐδηηα]16], δὲ νΠοβα 
δες μθ ννὰβ Ὀγοιρῃΐ ὑρ, θεὶπρ σταπάβοη οἵ {Π6 
στοαί ΗΠ116], νγὰβ ΒΙπηβε οἵ {πε Ποιῖιβα πὰ 
Ἰηθαρο οἵ 1) αυ!ά. 

ΒΟΥ 45 (Πγῖϑε πιυϑβὲ θεὲ {π6 ὅοη οἵ Παυϊά, ἔπε 
Βγϑί δηά βἰπιρὶθϑὲ θϑὲ οἵ {π6 οἱαϊπὶβ οὔ [65:15 
νὰ5 [15 ἀδβοοπί; δηά {Π15 νγᾶϑ ἃ τηδίζογ πιοϑῖ 
ΘΑΒΙΥ 8ἃΠη4 5.ΓΕΙΥ ἀϑοογίδιπθα ὈΥ ἃ γϑίθγθποα 
ἴο ξαπθδίορίθβ 50 σαγοι!ν Κερί 85 ἴποβα οὗ 
[Π6 τουδὶ ἔτη ]ν οἵ Τπά4ῃ. Ηδά {Π6 5]1ς8ίθϑί 
βῃδάον οἵ ἀοιιδέ Ἔνοσ θθθη σαϑὲ προη με ἀ6- 
βορπΐ οὗ [6515 ἔγοπι Πᾶνα, τ᾿ πιβὲ πᾶνε θθθη 
Κπονη ἴο (θη 16}: «ἀπά μ15. ἀἴβοῖρὶα 588] 
σου] πονοῦ μᾶνθ δοςορίθα 85 πε Μεββίδῃ ὁπ 
Ὑγμοβα οἱαίπι ἴο ἃ Ρίαςθ ἴπ {Π6 τουδὶ ᾿πθαρθ, 
ὙΠ] ἢ (Δ ΠΊΔ]16] 5μαγθά, νγαβ ἴαἰβε οὐ ἀουθίξα]. 
8866 Τδδη ἢ, ΟΔ8Ρ. ἵν. ὁ 2: “ΔΌὈΙ [κεν] βϑιίῃ : 
ὙὝΠΘΥ ἴουπά ἃ τῸ]] οὗ βεπθδίορίθβ δὲ [θτι- 
58] 6, ἰπ ΜΏΙΟΝ νγᾶθ νυ θη, Η1116] ἔτοσα 
ΤΠ αν.» 

αεεογαΐς ἰο ἐδ 32:1 Α5Β ἴο ἐῤὲ Ἴε:. 
ὙὝΠΕ 56η56 ἰ5 {Π6 ϑϑῖὴθ 85 1 οἷ. ἴχ. 5, “οὐ 
αὐῤοῦγὶ ας εοηοεγπίης ἐδὲ Με ῤγὶσὲ εαηῖε." 
Ιπ Ὁ]. 'ν. 23, 29, ἴπ6 ννογάβ κατὰ σάρκα, 
κατὰ πνεῦμα, ΑἼἼὲΓ ἐῤὲ ,εη, ἀπά αὔεγ ἐῤὲ 
ϑ͵γὶ, ΑΥ̓͂Θ ᾿ι564 1πΠ ἃ 56Πη58 αι ἀἸΠδγεπέ ἔγοτη 
τΠδῇ ἴῃ νυ ΒΊΟΝ ἘΠΟΥ ἅΓα ΠΟΙ Δρρ]εα ἴο (ἢ γιβί 5 
ΠΕβἢ δηά ϑριγιί. 

“ Β]οε ἢ ἴὶῃ 115 Πτπηϊθα πα ΡΥΓΟΡΟΥ 56 η56 
ἀδθποίοϑ {Π6 τηδίθγι! βυθϑίδποε οὗ ἴΠ6 ἸΙνῖπρ' 
θοάγ, διιῖ [15 5: 5π!Ποδίϊοη ἴῃ Θουρίαγα 15 ΤΑΊ ΟΕ 
ΤΊΟΓΘ οχίθηβινο Δη4 ναγὶθ : 566 ποΐθ οἢ ΥἹ]. 5. 
Α5. ἀδηοίίηρ; μυσηαη παΐαγε οἡ {παΐ διάβ οὗ 



ν. 4. 

4 Απά !άεοϊαγεά 19 δε ἴπ6 ὅοη οἵ 
᾿Οοά νυ] ρονγεῖ, δοσογάϊηρ ἴο ἐπα 

ΚΟΜΑΝΡ, 1. 

Βρ|ΠῈ οἵ ΠΟ]! η6588. ὈῪ {Π6 γαϑιγγθοίίοη 
ἔτομα τπῈ ἀεδά: 

ὙΥΒΙΟΙ. ΟἿ 56 Π565 ἴα κα ἀϊγεοῖ σορηΖᾶηοθ, 1Ὲ 15 
τοδί Δρρσορχίαΐ μουθ, γΒΘγα ἴΠ6 ῬΈΓΡΟΒΘ 15 
ἴο ἄφοϊατα {παΐ (γιϑί ννὰ5 ΓΓΟΪΥ τηδη. 

4. “4πά ἀεεϊαγεά, 45. Α ὨΙΡΠΟΥ ἀβρεοΐ οὗ 
ΟΠ γϑί '5. παίασε ἰ5 πονν Ργεβοηϊθα ἴῃ ἃ βεοοῃά 
οἴαιιβα βοΐ βιάβ ὈῪ 5ἰάβ νυ ἢ {ΠῸ6 ΤΟΥΠΊΕΥ, ἀηα 
το πογοά δηρἤδίϊς ὈΥ {ΠῸ ΔΌβεποα οὗ Δηγ σοη- 
Ἰαποιίοη, δηἀ ὈΥ δῃ εχαςΐ τϑρεϊτοη οὗ {ΠῸ 
ΒΆΤΏΘ ΤΌΤΤῚ : 
“ρίερ αὐας ῬοΥπ 97 ἐῤὲ σεεά οΓ Π)αυϊέ- 
ὝΕΙΟΒ 85 ἀοδὶσπαίοα ῤὲ δὸη 9 Οοώ." 

ἀεείαγεα. ὙΠῸ Οτεεὶς τνοτά (ὁρισθέντος) 
ΤΊΘΔη85 ΕἸΓΠΟΙ “ ἀδῇποα " πηθηΐ8]}}0, 85 ἴῃ ΙΟἙΊΟ, 
(ζει, “ἥερι. ΤᾺ νἱ. 4,. 6) οΟΥ “ἀοδίρπεῖοᾶ 
δοίαα}]ν.: {π6 Ἰαΐίευ βθῆβθ, νυ ΠΟ 15. ΟἸΟΒΕΙΥ͂ 
ςοππηροῖθα νυ] {Παΐ οἵ “Ἰπϑε{π{1πρ’, “ Δρροιηΐ- 
15, ΟΥ̓“ ΟΥ̓ ΔΙ ΠΙηρ᾽,᾿ 15 1Π6 ΟΠΪΥ 56 η856 νυ ΒΙΟ ἢ 
{πῸ ννογά ἢ85 ἴὴ {πὸ Νὲνν Τ αϑί. (5εε Αοΐβ χ. 42: 
ΧΥΙ]. 31). 

ἐῤὲ ϑοῃ 97) Οοά.] Βίβιορ Ῥεάδϑοσι, " τθθά, 
Αὐί. 11., σῃθυννβ {παὶ (γιδί 15 50. οα]]δά (Ρ6- 
5:465. οἴπϑυ γθαβοη5) θθοδιιβο Ηδ 15 γϑὶβθά ΌΥ 
ΟΟά ἱπιπιθάϊδίο]ν οὐδ οἵ {πῸ δαυίῃ τἰπΐο 1π|- 
τηοσίδὶ 116, θθοδιιθα δου ΗΙ5 Κδϑασγγθοίίοη 
Ης 15 πιδάθ δοίια!ν ΗΓ οἵ 411] {ΠϊηρΡ5, θεῖ 
ἀθονα 411 θεοαιδα Ηδ νγὰ5 Ὀεβοίζθη οἵ 1ῃ8 
ῬΔΊΠΟΓ Ὀείογα 811 ννου] 5. 

ὙΠΕ ἀϊτεοῖ ἀπ ΡΓΌΡΕΥ ρῥτοοῦ οἵ {Π1|5 ἰαϑί 
τηθδηϊηρ οἵ {Π6 {Π1|6 15 ἴπ6 Ἔχργθββ [θδοπίηρ οὗ 
Ομ τιβὲ ἀπά Ηἰβ Αροβίϊεβ: γεῖ ὄνεπ Ϊη 1Π15 
56η56 Ηδ νγ5 ἱπά γοῦν ργονεά ὈΥ {πε Ἀδβατ- 
τϑοῖοη ἴο θ6 {πΠ6 ϑοη οἵ σοά. 

ἘῸΓ {Π6 ΓΕΒΟΓΓΘΟἴΙΟἢ νγ85 (151) ἃ 5154] τη η1- 
[δϑίδίοη οἵ Π Ίνπθ Ροννεγ (νυ Ποῖ Ποῦ Ἐχογοϊβθά 
Ὀγ Ομπδὲ Η:πη56], οσὐὁ ὈΥῪ {πε ΒΑΙΠΟΥ ἴῃ ἢἰβ 
Ὀ6Π41{) ; δηά {πεγείοσε (2Π6]γ}) ἃ [θϑει ΠΟΥ ἴο 
1ῃ6 γα! οἵ Ηπὶ ΝΟ οἸ]αϊπιθά ἴο θὲ “{ῃ6 
80η οἵ σοά;" «πᾶ αἷ5ο (3Γγά]γ}) δοοοσάϊηρ ἴο 
8:. Ῥδι}}5 ργεδοῃϊηρ, η Αοἴβ ΧΙ]. 22, ἃ ννᾶϑ 
[Π6 Ργορμοίιϊς βρη νπῖοἢ Οοά Παά 5εΐ ΠΡΟ 
ΗΙ5 ϑοη ἴῃ ἴδε βεοοῃηα Ῥβαὶπη. ΒΥ 1{, πεγο- 
ἴογστθ, Ηδ ννὰβ πηαγκεα οι, οὐ ἀδϑιρηῃδίθα, 85 
{Π6 ϑ8οη οἵ σοά. “ ΑἸΓμουρ ΗΙ5 ργεςερίβ, 
ΗΙ5 τΓΔο]65, ΗἸ5 οπαγδοΐοσ, Ηἰβ. ἜΧΡΓΟ55 
Ἰδηριιαρο, 811 Ροϊηϊθά ἴο {πΠ6 {γαῖ οἵ ΗΙ5 σοά- 
ποδά, {π6 σοπβοίθηςα οἵ τηδηΚιπα ννα5 ποῖ δ] 
ἘΠΩΘΓ ἃ ΤΌΥΠ.4] ΟὈ]Ιρδίίοη ἴο Δοκπονν]θάρο [, 
ἘΠῚῚ] αἱ Ιεπρίῃ Ηδ μαά Ὀδθὴ ἀθῆπεοα ἴο θὲ 
ἐῤὲ 8οη 9 (οά «υἱὲ ῥοαυεν, πεοογαϊγηρ ἐο ἐῤὲ 
σΦΙΥΙ  οΥ ῥοίϊηεος, ὧν ἐδ γεσμγγεομοπ 7 οηι δὲ 
ἀεαά" (1 άοη, “ Βαταρίοη 1,6οΐ.᾿ Ρ. 60). 
νε τοδί δαά {πᾶΐ {πΠ6 ταϑυσγθοίίοη οὗ 

7Ἔβϑιι ποῖ οπΙΥ ργονθά δηά βϑμβεννεά ννῃαΐ Ηε 
ννα5, διυιῖ αἰ5ὸ ψτουρῃΐ ΔΠη δοΐμ4] σμαπρῈ 1π 
{πε τποάς οἵ Η!5 ἐχιβίεποε (σοάθ). Εὸγ Ηδε 
0 ἴῃ {πὸ [πολυπδίίοθ Ὀδοαπια πο (Πτιϑβί, 
ὃν ἰακίηρ οἵ {πε Μδῃποοά ἱπίο σοά, δγ Ηἰβ 
ΤΕΒΌΓΓαοίοη επίογεα γ)ὺ5 ἐῤρὲ ἤγοὶ ἐΐγιε ας ἐφὲ 

Οπὸ ἄργὶδὲ ὁδοὶ σοά απά “απ ἱπῖο {Π6 βΊΟΥΥ 
οὗ [ῃ6 ϑοη οἵ σοά. ὙΠι5 ννὰ5 Ηθ (ἡ Ῥβαγ- 
80Πη}5 ννογά5) ““ἀθῆποα οὐ᾽΄' σοπϑβίτυϊοα «πὰ 
ΔΡΡοιϊπίθα {πΠ6 ϑοη οἵ σοά᾽" (ατεεά, Ασί.1.). 

αὐἱὲ ῥοαυεγ.] ΒΥ ἴμε τϑϑυσγθοίίοη (ἢ σὶβι 
ϑγ85 ἀδϑιρηδίθα “ «ὐδήρ ῥοαυεγ ᾿ ἃ5 ϑοη οἵ σοά, 
Ὀεδοδιιβθ Ρονν Γ ννὰ5 ἴπΠ6 Τ)ῖνιπο αἰσιθαΐα ρτα- 
ΘΠ ΠΟ ΠΟΥ αἰἸβραγεά {πεγοῖη. 80 8[. Ῥδῃ] 
5ΡΘΔΚΒ5, ἴῃ ΒΡ. 1. 19, οὗ “ἐῤὲ ἐχεεεάϊηρ σγεαΐ- 
πεος 9 ῥὶς: ῥοαυεῦ ἰο τοταυαγά «ὐο δείϊευε, 
αεοογαίγ ἰο ἐῤὲ «ὐογκϊηρ 7 ῥὶς γηρ δὲν ῥοαυεῦ 
(1Ε οὗ 186 πιϊρδῦ οὗ μ15 βύσϑηρυ), αὐῤῆὲε 
ῥὲ «αυτγομσὲ Ἰπ νοὶ, αυϑέη ῥὲ γαϊφεα ῥί)γι ἤγοῦι 
ἐῤὲ ἀεαά." 

ἀετοῦ ας ἰο ἐξ οῤὶγὶέ 9 ῥοϊίπε...),) ὍΠῈ 
ῬὮΓαΒο5 88 ο ἦἐῤὲ ἥε}---ὧβ ὕο δὲ ϑΡΙΤΙ 
ΔΥῸ 50 Β5.ΓἸΟΙΥ Ρᾷ͵8}161, πὶ {πΠ6 βϑοοπά 
Τηϊιϑὲ ΠΘΟΘΒΘΑΓΠΥ γϑργεβεηΐ, 85 ἴπΠ6 ἤγϑθὶ (065, 
ἃ σοηϑεξαεπέ ρατί οἵ (ΠτΙϑ 5 οὐ Βεϊηρ. 

Μογθονοσ, {π6 ρϑοι αν Ρἤγαβα “' δ2)γ1 οΥ 
ῥοἠϊγε5.5, ἴουπα ΟἾΪΥ ἴῃ {Π15 Ρῥᾷβϑᾶβθ, 15 δυ]- 
ἀθηΐν σμοβθη ἴο ἀἸϑΕ Πρ 5}: {Π6 ΠΟΙΥ 5Ρ ΓΙ] 
παΐαγο οἵ (Πγιβὲ ἔγοτῃ “ ἐῤε Ηοΐν ϑῤ1γ1,,) ννΠῸ 
15 {πε ΤΙ ΗΓ Ρούβοη οὔ {πὸ ΤσΙηϊγγ. 866 Νοίε 
αἵ {πε ἐπά οἵ {Π6 (μαρίογ. 

ΤΠΕ ἔννο οἰδιιθθ5 {Πτι5 ργεβεπέ ἔνγο 51465 ΟΥὐἤἁ 
φϑρϑοῖβ οἵ Π6ὸ Οπο [ποαυπαῖα ϑοη οἵ σοά; 
1π6 “32:60 τ8αΐ 5146 οἡ ψνῃῖοῃ Ηδ 15 νἹ510}Υ 
ΟΠ6 Μ]Π τι5, “ὙΘΤΥ ΠΊΔη,᾿ “Ῥοτη Οὗ ἃ νγοπηδῃ : ἢ" 
ρὲ ϑῤΙΓΙ  οΓ ῥοίζηπεο:,᾽, τΠαΐ 5146 ου ῃῖ ἢ Ηδ 
--ίῃε βαὴθ ϑοὴ οἵ Μδϑη---ἰβ ργονεά ΒΥ {Π8 
ΤΟΒασγθοίίοη ἴο θεὲ {πΠ6 ϑοη οἵ σοά. 

ΤΠΗΙ5 “ϑρὲγὴέ 97 ῥοίϊιεςς" ( Βομαυ ἢ 
ΟἸάΘΟΥ ἱπίογργείευβ να ἴακα τὰ ἴο πιθδη (ΠῈ 
Θ55ΘΠΈΙ41 Το Υ οὐ (ΟΠ γιβί, οὐ, 85 βεεῖηβ ἴο δ6Ὲ 
ΤΉΟΓΘ οχϑοῖ, ἴπ6 ϑριγ α οποα Τῖνπα δηά 
Πυπιδη οὗ {πῸὸ [ηοαγηαΐθ 80Π) νγᾶβ ἴῃ εἰἴΠῸΓ 
᾿α56. {π6Ὸ βρῆθσε δπά οὔρᾷῃ οἵ Ηἰβ Ὠ᾿νπα 
Ῥοννοσ. [Ιἢ 1 Ηδ {π᾿ππρ θα ονεγ ἀθδίῃ : 566 
τ Ῥρί. 11. 1.8,“ δείγιρ' ῥμμέ ἰο ἀεαὶ ἐπ (ἐδε) “εεῤ, 
διέ φιμϊεζεγεοά ᾽πὶ (ἐε) δέν!) ---α ῬΡαββᾶρδ ννΒΙοΒ 
σοηῆγτηβ ἴΠ6 τηθαηϊηρ ΜῈ Πᾶνα βίνεη ἴο 
“ Π6 5} " δηά “ϑριγιί." 

ὧν ἐδὲ γεριγγεοίίοη γον ἐδ ἀεαά.] ἘἈ εδά, 
οὗ 786 θα. 8:1. δὶ] ΠΟνῈΓ τι565 {πῸ εχ- 
ΡΓΘΘϑΙΟΠ “ γεβασγθοίίοη ἔγοιη {π6 ἠ6δά," δι 
(5 1{π6 ἀκα (ΡΙυ1Γ4]). 868 Αοίβ χυΐ! 32: 
ΧΧΙΝ τ, 21: 

80 ἴῃ Αεἴβ χχνυΐ. 22. ϑ[. ΡῈ] βρβᾶῖκβ οὗ 
ΟΠ τιϑὲ δ5 ἴπεὸ “"Βυϑύ ἔγοπι 89 ΥΘΒΌΤΤΘΟ- 
ἴοι οὗ {86 ἀ684" (Ρ] 0ΓΔ]). 

ΕΠ γιβί[β σἰϑίπρ ννὰθ 8 "σδασσυθούϊοι οὗ 
π6 ἀοαᾶ᾽" (ΡΙιιγα]}, θϑοδιιβθ ἴῃ Ηΐϊπὶ Π6 
ΒΘΠΟΓΑΪ ΒΟρα οἵ πηϑπκίπα τϑοοϊνθά ἃ ἢγβε ἔμ]- 
ΒΙπιοπί. Οἰδμεῖς μδα θεθῃ γϑὶβθά ΒΥ Ῥσγορῇῃοίβ 
οἵ οἷά, «πᾷ ὃν (μγῖθε Ηἰπηβεὶξ, θὰϊ ΟΗΪΥ ἴο 
ἴθ ἀραῖπ: “Οὀγίδέ δεῖτισ σαϊσοάί Ἴγορι ἐδὲ 
ἀεαά ἀεί πὸ ἠιογε." 
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 ΟΥ, ζο ἐλδ 
οὐεαίζεγιοδ 
οὐ ψαΐιλ. 

ΕΟΜΑΝΘ, 1. 

5 ΒΥ νψγῆοη) νγὲ ἢᾶανε τεςεϊνοά 
σίάσα δηὰ Δροβείεβῃίρ, ᾿ογ οθεάϊεηοα 
ἴο {Π6 (ΔΙ ἀπλοηρ; 411 παίίοηβ, ἴογ ἢ 15 
ΠᾶΠΊΘ: 

εσις Οργῖσέ οἱ 1Πογά Τῇ {Ππ6 δυϊπουῖζθα 
γουϑίοπ {π656 ννογάβ 4Γ6 ΨΓΟΠΡΊΥ Ρ]δοθά ἰπ τ. 
3, αἴζου “ ῥὶς ϑοη. ὙΠΕΙΓ σὶρ μέ ροϑιτοη 15 δ 
1π6 οπά οἵ συ. 4. ὙΠδ ϑοη οἵ αν δηά δοῃ 
οἵ ΟΘοά [5 ἴπ5 ἢπΑ}ν ἀεβουιθεά ὈΥ ἴπγθα 
ψνγ61}1- Κποννη {{{Π6Ξ ; “εις γΒΙΟἢ ΔΘ ΠΕΠ65 
Ἡ τ Ἃ5 {86 ογυοῃεα ϑανίουσ, “ Οργῖσε" 1ῃ6 
Ρτομηβοά Μεβϑίδῃ, “ οὐχ 1,ογα" ἴπε οχαϊοά 
Κίηρ, ἴο ὑνῃοπὶ 811} ΡονγῈ 5 ρίνεη ἴῃ Πϑάνθῃ 
δῇ ἴῃ δασίῃ. 

5. Βγ αὐῤορῖ αὐὸ ῥαύθ γερείυεά.] ἘΔ ΠΟΥ, 
ἘΠ χΟῦΡ ΜΒΟμ 1͵Ὸ γϑοοὶνθᾶ σγασέ ἀπά 
“Αῤοεεουῤὶ»"" Ἐγτοπὶ {π6 τηθηΐίοη οἵ (τῖβὶ 
45. “Ομ 1ογά," 81. Ῥαμ] ἴακθβ ορροσγίαπιυ ἴο 
ἄδβογιθα πῖοτγα [ΠΥ {Πδῃ ἴπ το. τ ἴπ6 δα ΠΟΥΙΥ͂ 
ἀν ἢ πὸ Πδα γϑοοεϊνθα [τῸπὶ Η [πὶ 85 “" ῥεαἋ οὐεῦ 
αἰϊ ἐῤίγισς ἐο ἐφε Οῤιγορ" (ΕΡΗ. 1. 22). ὙΤΠὰ5 
ἔγοσῃ {πΠ6 πια]θϑίυ οἵ (τ ϑῖ᾽ 5 Ρεγβοη Π6 ἴδοι 
ΠΏΡ]165 [Π6 ἀρ μη Υ οὗ ἴπ6 Αροβίοι!ο οἢῖςοθ. 

ἼΠ6. ρῥυγαὶ μετα ἰ5 πιοβί δρργοργίαΐθβ, ἴου' 
ΒΥ ἴἴ 81. Ῥαὰὶ] αβϑβεγίβ μῖ5 οὐνγῃ δα ΠΟΥ 1Π 
ἃ ἴογπι ννμῖοῃ ἄοο5 ποῖ δχοϊπάθ, ἘπουρῈ 1ἴ 
ἄοεβ ποΐ ἜχρυΙ σϑὶυ ἱπο]αθ, Π6 Οἵ ΠῈΥ ΑΡοβί!θϑ. 
ὙὝΠι5, ἴπ δἀάτγοβϑίηρ ἃ μυτοῆ ψΜΠΙΟῆ ΠΟ 
ΑΡροβίϊα μαά γεῖ νυἱϑιίεβα, μθ ΠΑΡΡΠΥ͂ ἸβΏΟΓΘΒ 
ΔΗΥ αἰδιϊποίίοη οἵ δα ΠΟΥ Υ ὈΥ τιϑίπρ {Π6 1η- 
ἀεῆπιζα ρ]υτγαὶ: οα {πΠ6 ΟἴΠΟΥ Παπα τη (ΔΙ. 1]. 
8, 9 Οὔβογυθ πον σαΓΘ[ΌΠ]Υ Π6 αϑϑεσίβ μ15 οὐνη 
ἱπάϊνι ἄτι] οἰαῖπι, ονθη ἴο {π8 εχοϊβϑίοπ οἵ 
Βαγηδθᾶ5. 

81. Ῥδὰ] οὔθ βρθακϑ οἵ ΠΙ5 64}1 ἴο δροβί!ε- 
5Π1Ρ 85 “ἐῤεὲ ργασε ἐῤαΐ «υας σίυεη " ἴο ΠΙπη 
ὈγΥ Οοά (Κοπι. χν. 15, τό ; Ὁ]. 1. ο; ἘΡῃ. 
111. 7-9). Βαΐ ννὲ πιιδί ποΐ οἡ {πδΐ δοσοιηΐ 
[κα {Π6 ἔννο ἰθυπὶβ ἱοροῖ ΠΥ 845 δα ναὶθπέ ἴο 
16 “βτάςβ οὔ Ὡροβίθβῃ!ρ," ΠΟΙ γαῖ ἘπΠΈΓΟΙΥ 
βεραγαῖθ {Πποπὶ 85 1 8[. Ῥαᾷὰ] Ππαά ἢγϑί γεοεῖνθα 
{Π6 ΡΕΓΒΟΠΔ] ρυᾶςα οἵ βα]ναίίοη, νυ ΒΊΟἢ 15 σοπι- 
ΠΊΟΠ ἴο 4}1 ὈδΙΙΘνοῦβ, 8η4 πθη αὔἴογνναγάβ 
Ῥθθη οδ] 6 ἴο ἴμ6 Αροβίοϊ!ϊς οἤϊςα : ἔπε ἔννο 
τιοηηθηΐβ νΕ ΓΕ ἴπ ΠΙΠῚ τη] 4, ἀπ {Π6 “γάρ 
οἵ ψῖς ἢ 411 ραγίακα ννὰβ πα ποθα ἴῃ ἢ15 σα568 
ΕΥ {με ϑρβϑοῖαὶ βριὶῇ οὗ “Ἅαροοέϊε:ῖΡ. Ῥτοπὶ 
θεῖηρ ““α ὀιαφῤῥεριεῦ, ἀπά αὶ ῥεγσθομέογ, ἀπε 
ἐιγιχίοις" (τ ΤΊπι. 1. 13}, 6. νγὰθ οδ]]θά αἵ 
οὔσθ ἴο “γεαερ ἐδ γαὶὴὲ «υδῖῆῖερ οπεθ ῥὲ 
ἀεείγογεά" (0 8]. 1. 23). ὙΠ [Π6 βεῆβε οἵ 
Πῖ5. Ὡηννοσ Π] Π655 ΠΉΙ ΠΡ] Πρ ἢ Ἔνεγυ πουρἢῃΐ 
οὗ ἢἰ5 Αροβίοι!!ς οἢῆοθ τλαῖκ65 1 ἴο ΠΙπηβο] (Π 6 
σγοδί τηθηηοσίαὶ οἵ (σοά ̓δβ βχοεβάϊηρ ΤΊΘΓΟΥ: 
(Ἰ7ηΐο γ16, αὐϑο αὶ ἰρος ἐφαπ ἐῤὲ ἰεασέ 9 αἱ! 
σαϊγές ἐς ἐῤρὶς ργασε στε, ἐραΐ 1 «ῥομίά ῥγεαε 
απιορρ ἐρε Οδηέϊίος ἐφὲ ὠποεαγοραύίε γίεες οὗ 
αῤγὶσε" (Ερῃ. 111. 8). 
)ῶγ οὐοάϊεηιοε ἐο ἐῤὲ ζαὶ:}.1 ἘἈεπάσδγ, 707 

οὐξάϊοπεε το ἔαϊλίμ: ποῖ, 45 ἰπ Αοίϑ υἱ. 7) “ἴο 

[ν. 5--7. 

6 Απιοηρ ψγῇοπι δῖε γ8 αἶβὸ (ῃ68 
οΔ]]εἀ οἵ [εϑ5 (γιβε: 

7 Τὸ 81] ἐμαὲ δε ἴπ οπια, δε- 
Ιονεά οἵ (Ποά, οδ]]εά 10 ὁὲ 5αϊπίϑ : 

ρὲ χα}, 1.6. ἴο Ἰῃ6. ροβρεὶ οὐ ἀοοίγιπε οὔ (ῃ8 
ται, ἔοσ ἴμ6 Οτεεῖὶς Αστοὶθ 15 ποτα οπμεά. 

“ρῥεάίεγισε το αὶ" 15 τῆλ Π᾿5 ΒΟΓΓΘΠΩ͂ΘΓ 
ΟΥ̓ ΠΙΠΊ56ΙΓ 1π τη δηά πρατέ ἴο [αι 85 {Π6 
ΡΓΪΏΟΙΡΙΘ ἀπά Ρονεσ, “πε οὔρδηῖς ἰανν," οἵ 
{Π6 πονν {|| τὴ (γιϑί. 

Μαγρίη, “"ἐο ἐῤὲ οὐεάϊεπεο 9 γα. Βιυΐξ 
{πε πηθδηϊῃρ “ οδεάΐοηεε το ἔδὶ Ὁ" 15 σοπῇγπηθά 
Ὀγ {Πε 5: ΠΉΠ1ΑΓΓ ρΡἤγαβθ5 οὐεάϊεημε ἐο ἐδε βαϊε (Λοῖϑ 
ΥἹ. 7), “οὖν ἐδ Οουῤεὶ᾽" (οχι. χ. τό; 2 1655. 
1. 8), Δη4 {πε σοπϑίγποίζίοη οὗ {με βϑηϊένα 15 ποῖ 
ἘΠΙΙΒΙΙΔ] : ΘΟΠΊΡΑΓΕ “2ᾳ οὐεγίγιο ἐρὲ ἐγμί," 111, 
Ἔ1ῃ [86 ονθᾶϊθποθ οὗ ὕ86 ὑσα μ᾽" (1 Ῥεί. 
1. 22}, δηά “1ῤὲ οὐεάϊεπεε ὁ (1.6. 00) Οῤγῖσε "ἢ 
(ὁ δε Χ- 5). 

αγιοηρ αἰϊπαΐίομς.] 81. Ῥδ0}᾽5 οὐ βῖπα] οοτη- 
τηϊβϑίοη, οἵ ννβῖοῃ δα 15 Ποῦα βρβακίηρ,, 6πὶ- 
Ὀταςθά θοίἢ [εν ἀπά (σεπί!]ε5 (Αοΐβ ἰχ. το ; 
χχυΐ. 17, 20): δηά ἐποιρῇ βρϑοῖδὶ Ῥγοπηθ πο α 
15. βίνεπ Βοίἢ ἴῃ {Π15 ΕἸΡΙβΕ!6 (1. 12; χὶ. 13; Χχν. 
16) «πά εἰβενθεσα (Αοΐβ χχῖϊ. 15 δηά 21: 
ΘΔ]. 1. 16) ἴο ἢ]5 τηϊβϑίοῃ ἴο {πῸ (σεπέι]65, γεΐ 
ΠοΓΟ ἴπ {πὸ βαϊαξαίϊίίοη 11 15 τῆοσγο παΐαγαὶ ἐπδΐ 
ΠΪ5. Αροβίοϊ!ς οβῆςε 5ῃμου]ά θὲ βεΐ ἕουίῃ ἴῃ 115 
ΕᾺ]Π1οϑὶ Ἔχιεπί, δηά 115 ἀρ ΙΥ Ἐπμαησοά ὈΥ {Πα 
νγου]ἀ-νῖ4θ ρύσγροβε ἔῸΓ ὑνμῖ ἢ ἴ νγὰ5. θ6- 
ϑίοννεα, ὍΠδ δοίι8] ἀϑβοοιαίίοη οὗ [ονν5 δηά 
(επί 65 ἴῃ {π6 Βυστοῦ οἵ οιηθ, απά {πε 
ἄεβίτο ἴο πἀπιΐθ {ποπὶ ἴῃ οἴοβεσ θοπάβ οἵ 
ΕἸ τιβεϊδη [Ὁ] Ονυ σὶρ, τοαυϊγεά παΐ Βοΐἢ 5μου]ά 
θ6 ἱποϊα θά ἴῃ τΠ6 δάἀάγεββ, ἼΠ656 σοηϑιάθγα- 
τἰοη5 ἀγὸ σοῃῇῆσγπιθα ὃγ {πΠ6 ἀβᾶρα οὗ {Π6 νγογάβ 
ἴη {πὸ Ν. Τ. ΕοττΠοιρῃ ἔθνη ἀπά τὰ ἔθνη σοπη- 
ΠΊΟΠΙΥ πιθδη (ΟΘΠΈΠΕῈ5. 85 ἀἸβεπριϑῃθα ἔγοπι 
76νν5, [Π6 Ἔχργοβϑίοῃ πάντα τὰ ἔθνη τεϊαϊῃ5 [Π6 
{ΠΟΙ 56 η56 ἴῃ ὙΠ Οἢ 1Ὲ 15 ἢγβέ ἐπηρ] ουεά, ἴῃ {Π6 
ΒΙοσϑίηρ οὔ ΑΡγαμαπι, σ επ. χυπ!. 18, ΧΧΙΙ. 18. 

3ῶὃν ῥὶς παρι 3. Οὐ, κ“ἴοὺ 15. πϑπιθ᾽ 8 
58 Κ6. ὍὙΠὲ επά δηά ρῃζροβα οἵ “ οὐεαϊεδτιεθ 
ἐο ζαϊἐῤ αγιοηρς αἰΐ παΐϊοημς " 15. ἴο ῥγοπηοίθ {ΠῸ 
ΒΙΟΥΥ οὗ (μτβ, παῖ κἴπ δὲς παηιθ δ 67} ἔπδ6 
σῥομίά ῥοαυ,᾽ ἀπά ““δὺεγ» ἐολσμθ σοπήξος ἐῤαΐ 
ὕεσις Οῤγίοὶ ἰς Τιογά, ἰο ἐῤὲ σίου Γ᾽ Οοά ἐφε 
Ραΐῥεον" (ΡΆ1]. 1. το: σοιῆρασγα Αοίβ ν.1 41; 
Ἰχ τ; τὸν ἘΣ 2). 

8. «Ἧ»ιοηρ αὐδον: αγϑ γ6ὲ αἰςο.1] Ἡνὶηρ ἀ6- 
βουιθοα μἷβ σοπηπη βϑίοη ἰΠ “". 5 85 ἘΠΊ ΥΔΟΙ ΠΡ’ 
811 παίίοῃβ, {πὸ Αροβίϊθ πονῦ ἜἘΧΡΓΕΒΘΙΥ [6115 Π15 
τοδάογϑ αἱ Βοσπθ {παᾶξ ἔποΥ ἀγα ἱπο! 64 τη ἴϊ, 
ἸΑΡΙγπς ΤΠογΈΡῪ {παῖ μ6 Πὰ5 δυϊμουΥ ἰο 
αἰ αγο55 ἔμ οπη. 

δὲ εαἰϊεά ὁ ὕ6εις Οῤγ ἢ Μοτα ΠΈογα ΠΥ 
(( 7εβιιβ (ἢ τβ [5 οα]]θ οπθ5:ἢὉ σοιηρασ [ῃ6 
Θχργοβϑίοη “ Οοὐβ εἰεοῖ" (1.33), Δηά “[5Γ86], 
ΤΑΥ͂ ο1]164 " (153αἱ. ΧΙΝΙΠ. 12). (ΠΊΕ 5“ σαΠ]οα ἢ 



ν. 8.} 

Οτᾶςε ἴο γοιῖι ἀπά ρεᾶοα ἔτοπι (σοἄ οἱγ 
Ἐδίμεῖ, δπά τῆς [ογὰ [655 (Ἠτιβέ. 

8 ΕἸγϑί, 1 τῆδηκ τὰν (σά τΠτοιρῇ 

416 ἴποϑα ψνῆο Ὀεϊοηρ ἴο πὶ 845 Ππανίηρ ὈΘΘη 
(41164 ὈὉγΥ Οοά [με Βαΐμπου, ἴο νυποτα {πε δοΐ οἵ 
ΟΔ]]ΠΠρ’ 15 αἰνναγ5 δϑογ θά. 

ΒΥ δἀάϊηρ; [Π15 ἀδβοσιρίίοη οἵ ἴμοβα ννῇουη 
ἢ δἀὐάήτεβϑοϑ, 8[.ἕ Ρϑι}, νυν ῃ1]16 ἀβϑοσίϊπρ ΠῚ5 Οὐ ἢ 
ΔυςΠουϊγ, δ [Π6 βϑαπιθ ἘΠπ|6 ΥΕΟΟΡΉΪΖΕ5. {ΠΕΙΓ 
ῬΟΒΙΓΙΟη 85 θεῖπρ ΔΙ ΓΘ αΥ ππθιλθεΓβ οἵ ( Πγβί 5 
ΟΒατγοῃ. 

“7. ΤἬγουρ {ΠῸ οτοννά οὗ {ποὰρηῖ5 ΒΟ Β 
δά Ῥγθββθά ἴῃ προ Π15 τη ννἢ {πὸ ἢγϑί 
τηθηῖζίοη οἵ Π6 (σοβρεὶ, υ. τ, δῖ. Ῥαὰὺὶ μα5 ποννῦ 
φοπηθ θδοὶς ἴο {π6 ἀϊγοοῖ τοϊαῖίοη Ὀθΐνγθεη 
ΠΙΠΊ561 πὰ ἢϊ5 γεδήδγϑ, απ 50 ργοςθθάβ ἴο 
Δαάγοθ5 Π15 Ἰδίίευ ἴο {Ππ6π|, ἀηα σοποϊάε5 ἴῃς 
δά άγοϑβ νυ] ΠΙ5 πιϑι18] σα! αϊαίίοη. 

10 α]} ἐραὶ ῥὲῖγ ΚΚογο, ὑοουεά (ο4.] Ἐ αἴποτ, 
“Π|Ὸ 411 αοα᾽ 5 ὈοΙον θα ὑμπ8ύ ΣΔ7ΥΘ 1π Β Ο116." 
ὙΠΟ αἀϊγεοῖ σοπηθοίιοη 15 ΙΓ Ὁ. τ: “Ραΐμ... 
1ο αἰ σού": ῥείοτυεά. (Οοὐΐβ Ρβορὶβ ἃγὰὲ οδἹ]ϑά 
ἴπ (πε Ο. Τ᾿. “ δὶς δείουεά᾽" (5. ΙΧ. 5; ΟΥ111. 6 ; 
ΟΧΧΥΙ,. 2): 81. Ῥδὶ] ἀρΡ 165 {πὸ ἴθυτὴ ἴο [5γδοὶ 
1η (ἢ. χὶ. 28, δπά ἴο (ΓΙ βίη5. [ἢ ΒΈΠΟΓΙΑΙ, 
1 ΤΊΠΊ. νἱ. 2. Οπε θοπά Ὀοΐνεοη {π6 Αροβίϊε 
Δ Πα Πῖ5 γεδήθυβ 15 {Πδΐ {ΠΟΥ ΔΥῸ ἴῃ ΠΟΙ ΠΊΟη 
ἴῃ6 οὈ]οοῖβ οἵ Οοάβ ἴονθ, 4 βεοοπά {ΠῸῚΓ 
ΠΟΙΏΠΊΟη ΟΟΠδβθούδίίοη ἴο ΗΙ5 ϑ5θύνίοα 85 
0116 Βαϊπύβ ((οαεί). 

Οπ {Ππ6 οτηϊββϑίοη οἵ ἴπθ ννογἀ5. “25 Κοτε," 
ἴῃ Ὁ. ς, 5ε6 [πγοάιοίξοηῃ, ὃ 8. 

εαἰϊεά ἐο δὲ ταἱπί..] 1.11. “641168 5Βεὶπύ5," 
(ἸΟΙΠΡΑΤΕ τ. 1: κ 8 04116ἃ ΑγροΒ5.16." “Οοα᾽ 5 
Βε]ονεά ἤ ἃ16 «150 Η [5 “" εαἰεά ταἱπίς,᾽ βΒεραγαϊθα 
Ὀγ {πε λιν πα 68}] ἔγοτη {Π6 ννου]ά, δηά πηδάθ ἃ 
ΠΟΙΥ ΟΥ σοπβθοίαϊθα ρθορὶθ; {πκὸ ἴϑγϑεὶ οἵ οἱά 
(Εν. χιχ. 5, 6), ἔΠ6 Ὺ ἃγὸ ποῖ 5 ΠΊΡΙΥ “ εα]εά ἴο 
Ὀε ῥοὶν" (Δ. Ν.), ΠΟΥ “οδ1|16ἀ4 Ὀεσδιιδα ΠΟΙγ,; 
δας ““ΠοΙγν Ὀδοδιιβε ΤΠ] " (Απριβπθ). ΤΠΘ 
ΠΟΙΙΠ655 15 ποῖ ῬΥΙΠΠΥΠΥ {παΐ οὗ ἱπάϊνιπ8] 
ΤΊΟΓΑΙ οΠπαγδοΐοσ, θα  {παΐ οἵ σοπβθοσδίϊοη ἴο 
Οοαβ βεύνίςθ, δηα 15 {πουθίοσο Δϑογ θεά το 411 
(γι βείδηβ, νη Ὸ 8γ6, ποννονοῦ, θοσηα ὈΥ {Π15 
ΨΘΓΥ͂ ΠΟΠΒθογϑίοη ἴο ῬΟΥΒΟΏΔ] ΠΟ]Ιη655 οὗ [Πἴ6. 
866 μοΐβ οἡ υἹῖϊ. 20. 

Ογαεε ἐο γοῖε απά ῥεαςε.] “ΤῊ ἔοτπι οἵ δά- 
ἄγεβθθ στποϑέ 115118] ἴῃ ἃ τθοῖκ Ἰεϊζου 15 βθθῃ ἴῃ 
ΛΟ ΙΞ χν- 21: ΧΧΊΪ. 26: [41|65.1.1. Βα 6 
“ἼΟΥ͂, ΟΥ̓“ ΠΕδ]Π," ΟΥἨἈ ““ ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ" νγὰ5 
οι Π|65 οὐηϊ θά, ἀπά ποίπίηρ νυττθη Ὀαΐ 
[Π6 ΠᾶΠΊ65 πη ἀδβουιρίιοπβ οἵ {πΠῸ υυυϊίοῦ ἀπά 
τοδάθσ. 8, Ῥδὺ] πανπρ δάορίοα {πΠ|5 5μοτί- 
εηθά ἔουπὶ οἵ δήάγοθϑβϑ, πονν δάἀάβ ἴο ἴΐ δῃ 
᾿ηἀορεπάθηξ βεηΐθπος σοηΐδϊηϊηρ Δ 6β5θη- 
1411} (τ βίδη βα]υϊαϊίοη, ἴῃ νΠΙΟἢ “σγᾶσε 
15 [π6 Τινίπα Ἰονα τηδη! οβεϊηρ; [[561} τονγαγ5 
5101] τηδη ἴῃ ἔἴγθθ ουρίνθπθθα πα πητπογ θά 
Ὀ]αββϑίηρ, πᾷ “2εαεθ," τμ6 οἱ οἵ Οοάβ 
Βτάςθ, 15 {πεῈ δοῖιιαὶ βἔδίθ οἵ σϑοοπο δῖοι : 

ΚΟΜΑΝΘ, 1. 

]6ϑι5 (ἼἾγιβε ἰογ γοῖι 81], (Πδὲ γοιγ 
ΓΑ 1 185 βρόκθεῃ οἵ τῃγοιρῆοιε {Π6 
γγΠ 016 νγου]ά, 

866 ποίαξ οὔ ὕ. 1. “ΕῸΓ ψῃθη ΤΠΓΟῸΡΗ 
ῬΊΔΟΘ 5'π5 πᾶνε Ὀθθη [ΟΓΡΊναεπ πα ΘΠΠΠΥ 
ἄπο ΑυνΔΥ, ἰξ ΤΟ ΠΊΔΙΠ5 [ῸΓ τι5 ἴο θ6 Ἰοϊπβά ἴῃ 
Ρδδᾶςα ἴο Ηἰπὶ ΠῸΠΙ νγΠΟΠὶ ΟἿ 51η5 4]οπα ἀϊά 
βθραγαῖθ τι5 (Απριϑβίπθ). ὍὙΠῆΕ Γ]ΠῈΥΓ ἴοστ 
[ουπά ἰπ {π6 Ῥαβίογαὶ Εριβί]θβ, “ γάςε, γΙΌ ΓΕ, 
αι ῥεαεε," σοπῆγπηβ {πΠ6 ἱπίογρτοίδίϊοη νυν βοὴ 
1Π5 βῖνεβ ἴο “φγαςθ᾽ (χάρις) «πὰ “εαεε" 
ἃ ζι]ηθ55 οἵ πιεαηίηρ ποῖ [οιπηά ἴπ ἴπ6 Οτστϑεὶς 

χαίρειν ΟΥ̓́Σπ6 Η Εὔτονν Ὀδου. 
ὥϑονι Οοά οἷν Ἑαΐρεν, απά ἐφε 71ογά «έσμς 
αν ὙΠῸ οὔβῖπαὶ βοισοθ οἵ “3 γαζ από 
έαεο᾽ 15 “ Οοά οἵ" Βα ῥέεν," ὙὙ80 ἢδ5 τηδάθ 115 
Η!5 σμΠάτγεη ὈΥ δἀορίίοῃ (Ὑ111. 1.5}; [Π6 ΠΘΩΤΟΓ 
ΘΟ σοΘ ἔτοτη ννμΙοἢ {πο ἤονν ἴο τι5 15 κ"ἐῤὲ 
Τογά ὕεπις ῤγὶσε" 45 Ἡδδά οἵ {πὸ (μυτοῇ. 
ΤΊ 15 οἴθαγ ἔγοιη {Π6 βα! αϊδίϊοηβ ἴῃ Ἐπ ΕΡΙ βΈ]65 
οὗ 8ι. Ρείεγ δπά 8. {π46, νγῇεγε {Π6 βεπίθεησα 
ἰ5 σοιηρ είθα, “ρταςθ.. . . δ6 πῃ] ρ]164,; 
{παΐ 81. Ῥαι}}5 βα] αἰ δΈ!οη 4150 τηπιδὲ θῈ ἀπάρθγ- 
βίοοα 45 ἃ Ῥεπϑαϊοίϊίοη οὐ ργᾶγεσ. ὙΠι5 ἴῃ 
1π6 δροβίοι!ς Ἰθίζουβ {πΠ6 ἔογπιβ οἵ σοπηπΊΟη 
118 τὲ μα!]ονγεά ὈΥ (Ἰγιβείαπ Ἰονθ, ἀπά ἃ 
Ραβϑὶπρ σοι Γίο συ 15 γα πϑίοσιηθα ἱπΐο ἃ ῬΥΑΥΟΣ 
ῸΓ ΠΘΑΥΘΠΪΥ Ὀ]Θ5βίηΡ5. 

8-τ5, ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ὙΠῸ βαϊυϊαίίοη (1--7), νυ μΙοἢ ἀδθοίαγεβ δῖ. 
Ῥαι] 5 οποία! τοϊδίίοπ ἴο ἴπῸ (γι βίίδη5. δὲ 
Βοτηθ, 15. ἴο!]οννοά ΟΥ̓ ἃ Ὀγεέ ἱπιγοάιοίουΥ 
βίδίϊθιημοπί οἵ [5 ρεύβοπμδὶ ἔδβεϊ!ηρβ ἰονγαγαβ 
ἘΠ6πιὶ, 'ἱπ μος μΠ6 ἀθοίαγοβ Π15. {π8η ΚΙ ]Π655 
ἴοσ {Ππεῖτ ἔα! (τ. 8), Π15 Γοιποιθγαποα οἵ {6 πὴ 
ἵπ ῬΓΔΥΘΓ (Ὁ. 9), ἅπ4 [5 ἀδβίσγε ἴο νἰϑίξ {Π6πὶ 
Πα ἴο ἰαθοιτ Δπλοηρ {Π6Πὶ ἴῃ Ργαδοῃίηρ {Π6 
Οο8ρεὶ (1ο-:15). 

8. Εἰγοξ 1 ἐραπᾷ γτῖν Οοά ἐῤγοῖα ψεσις 
Οργῖσε 2ὸγ γοι αἰ] ὝΠΕ {παηκβείνιηρ, 
νοι {πῸ ΑΡροβίϊα θερὶπβ {Π15 ἀπά τποβὲ οἵ 15 
ΘἜΡ᾿ 5165, 15 ποῖ ἴο θῈ ἀϑογι θά ἴο τθσ τῃϑίοσιοδὶ 
ΑΥΐ ΟΥ̓ σουτίεοιϑ ἰδοΐ ἴῃ νυἱπηϊηρ {πὸ σοοά ψ}}}} 
οἵ Πἰ5 τϑδάθυβ, ΠΟΥ ἴο ΔηΥ͂ πα ΠἸπρουῖηρ ΟΥ̓ΘΓ 
80 ἰάθα] ρἱοΐασο οὗ ἃ ρεστίβοί μπασοῃ,. ὙΒΠαΐ 
ἔογ ψμῖοῃ 81. Ῥδὰ] βῖνεβ {πη ῖτα ἰο (οί 15 πὸ 
ἸΠΛΔΡΊΠΟΥΥ ΘΧΟΘΊ]οπσα, θαΐ {π6 μοί ἰΠπδῖ θνετυ- 
ννμογο, ἴῃ {πε ΟΠΌΤΟΠῈ5. νυ ΠΙ ἢ ΠΕ νἱϑβιῖβ, ῃΘ 
Πραγϑ {{4]1πρ5 οἵ {πὸ ἔτ οὗ ἴποβθ ΠῸ πᾶνε 
οαδταοθά πὸ Θ5ρ6] ἴπ οπιθ. ὍΠΕ ἱπϑίϊηοΐ 
οὗ Ιονθ 1θϑα5 δῖπι το ἰοῦ οι ἢγϑι οὐ {πδξ νυ Β]οἢ 
ἴα ἘπδηἸ νου ΠΥ ἴῃ ἷ8. Ὀτγοίῃγοπ:: “ΤῈ ννὰβ 
τπθοΐ ἴο τπᾶῖκο ἃ ργεϊθ ὑνΠῈΠ {Παη κβρίνιηρ ἢ 
((ξευππηοπία5), θεοδιιβα ΠΟΥ ποῖ ΟἾΪΥ Ὀε]ϊονθά, 
Βυΐ 50 ΟρεΠΙΥ ἀθοϊατθά {Πθῖγ Ὀο]οῦ, {πᾶΐ 1 
νγα5. ΡΠ Ι5Ππ6α {πγουρποιΐξ {πὸ νΠΟ]6 ννου]ά. 
Οὔβοῦνα {παῖ ἴῃ Αροβίίβ ἄοεβ ποΐ ργαῖβε 
{ποτὶ ἔοσ {πεῖ ἔϑῃ ; ἢ 15 ἴοο ἄϊνπθ δῃά 
ΘΧΟΘΙΙοπὶ ἃ ΕἸ ΤῸ ρῥγαῖβθ. “ΤῊ φτϑαΐεβί 
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ΚΟΜΑΝΡ, 1. 

9 Εογ (σά [5 ΠΥ νγἱέπεββ, ΠΟ πη 
Ι βεῦνε ἵνγιτ ἢ ΠῚῪ 5ρΡΙΓ1Ὲ ἴῃ ἴΠ 6 ρΌΒβρεὶ 
Οὗ 8. ϑοη, ἐπδΐ νυ τποιε σεδϑίηρ 1 
τπλλῖζα τηθηίοη Οὗ γοιῖι αἰνναγβ ἴῃ ΤΥ 
ΡῬΓΔΥΕΙΒ 5 

ὈΙΘβϑίηρϑ 6411 ΠΟΙ ΤΟΥ ῥγαῖβα, Ὀὲ ἔου βοσηθίμ!ηρ' 
Θ͵Θδίου δηά Ὀείογ᾽" (Ατγιϑίοί., " Νῖς, ΕΊΠ.,᾽ 1. 
ΧΙ. 4); δηά 81. Ρᾷ1} ρῖνεβ βοϊθίηη {Π8ηΚ5 ἴο 
Οοά ἔοσ μϊ5 Ὀγθίμγθη᾽β (Δ. 

3ῶν γοιι αἱ. 866 ποΐθ οἡ {πε γεδάϊηρ δ επά 
οὗ σμαρίοσ. Ηδ τϑραγάβ {ΠεῚΓῚ [Δ] 85 ἃ β!Π ἴο 
ΒΙΤΉ561 Ὁ, ἔοσ νυ Βῖοι Π 15 θοιπά ἴο βρῖνα {πη Κ5 
ἴο σοά: 566 2 ΤΊ 655. 1. 3; 11. 13. 

ΤΊ 15 1ῃ15 [δε] ηρ οἵ ρθύβοῃδὶ ᾿πίοσγοϑί ἴη ἘΠΟΙΓ 
ννε] το {Ππαΐ ργοπιρίβ {πὸ Ἰονίηρ, [Γ βία] ννογά, 
(γηγν Οοά," [Παΐ 15, “πε σοά νγῆο 85 βίνθη 
ΤῈ6 ἃ ἔγθϑῃ ργοοῦ οἵ Ηἴβ ἰονε ἴῃ γουγ αι. 
Οοτήραγα ΡΏ]]. ἱν. το. 

ἐῤγομσ 72επῷ Οῤγὶο1. “ΤῸ τοπάρυ {Πδη]κ5 
ἴο Οοά [15 ἴο ΟὔεΥ 4 βαογιῆςε οἵ ργαῖβε: δηά 
{πογοίοστο μῈ δἠ5. “ἐῤγοῖ ὕεσμς Οῤγίδέ, ἃ5 
{ΠπγοὰρΡῈ {πὸ στοαΐ ΗΊΡΗ Ῥυίοβί." (Οτρεπ 

ΜέεγΕΥ ἀγρῖιθθ {Παΐ (ἢ γιβὲ 15 {πΠ6 Μεαϊδίου 
οἵ {Ππφη ΚβΡΊνηρ ΟΠΙΪΥ 85 {πΠ6 οδιι58] δρεηΐ οἵ 
{Π6 ὈΙΕσϑιηρδ ΤΟΥ νυ ῃ] ἢ {Π8ΠΚ5. 84ΓῸ βΊνοη, δηά 
ποΐ 85 ἴῃ6 Μεράϊδίηρ Οἤἴογοσ. Βαΐ {παῖ {πΠῸ 
{ΠΔη Κ5ρΊ Νηρ 1156] 15 οἤδνοα {Πγοιρὴ (τιβί 15 
σου ΓΑ ΠΥ [Π6 νἱονν Ργοβθηϊθα ἴῃ τ Ρεί. [1]. δ: 
ἐγ Ο7ῈΓ μρ σρίγμαὶ σαογίγεες, πεεεῤέαδ[ε ἰο 
Οοά ὧν “7]ετ᾿5 ῤγιο." ἘΠ ΑΙΠΥ ΟἸΘΑΓ 15. {πε 
τηεαπίηρ ΟΡ Ἡ ΕΌ. ΧΠ: τ. (ΟἹ. 111: 1, 5π6 
ΠΡἢ 65. ν. 2ο. Ψνε πιιβέ {πογοίογο σοϑίδιη {πΠ6 
ΘΑΙΠΟΙ Δ Π4 ΤῆοΓ6 514] ᾿ηςογργοίδίοη {παῖ 81. 
Ῥδ1] ονοβ {πη κ5 ἐῤγομσ ὕέσς Οῤγὶσέ, ποῖ 
ΟἾΪγ θδοδιιβα {Π6 ραγί!ου!αγ Ὁ] βϑίηρ Ποννβ ἕτοιμη 
Ἡ! πη, ἀπά ποῖ ΟΠΪΥ θδοδιιβο Ὀ.Ὺ ΗΠ ΔΙοηΘ γα 
416 Ὀγοιρηΐ ᾿πΐο 510} ἃ τοϊδίιοη το (σοά {παΐ 
να σΔῃ οἤξσυ Η πη {Πδη Κδρινιηρ, θα. θΘΟδι156 ΟἹΓ 
{πδη ΚΒρΊν! Πρ 1[56] Δπη4 ““.Α1] ΟἿΙ 5υσ σο5 πορά 
ἴο θὲ οἸεδηβθα δηά Πδ]]οννεα ὈΥ Ρραβϑίηρ ἤγοιΡ 
{πΠ6 Παπάϑ οἵ οὐγ τηοβί ΠοΙΥὺ ἀπά ππάρΠ]οα ΗΠ ΊΡΗ 
Ῥυίθβδί, ἴο θθοοιηθ συνθεῖ δηα ϑανΟΙ ΤΥ (ΟΥΓ ἴο 
Τοοοῖνε ἴπαξ ὑσμὴν εὐωδίας ψΜποι 8.1. Ῥδὶ]} 
5ΡΘαΚ5 οἵ), ἔγοτη θοίηρ οἤεγεά τρ ἴῃ Ηἰβ 
(δηβοσ." (βαῖτον, ἐ ΒΘ Οἡ (Ο]. 111. 17). 

9, Εογ Οοά 1 γν «υἱέπε55.}] 8ῖ. Ῥαὰ] σοη- 
Πυτὴβ {Π6 βι ποουῖν οἵ 15 {ἘΠ} Κ5ρ Νηρ ΟΣ {Π6 
ΕΒ τιβδηβ αἵ α οπλα ὈΥ ἀθοϊαγηρ μ15 σοπδίϑηξ 
τουπθιηῦγαηος οἵ Ἐποπὴ 1π ῬΥΔΥΕΥ (Ὁ. 9), ἀπά 
Π15 Ἰοπρίηρ ἄθϑίγο ἴο 566 ἴποπὶ (τ. το). ΤῊΙ5 
ἀθοϊαγδίίοη μ6 ἱπίγοάμοθθ ὈΥ ἃ ΨΕΓΥ͂ 50] 6 ηΠ 
ΔΡΡΕΔ] ἰο (σοά 45 νυ]ῖπ685 οἵ 15 {γα ἢ (2 (οΥ. 
χι 4:. ΠΗ: 1 5} ΞΡ 5υΟΙΝ Ἰαπρταρο [00 
ΒΕΓΟΠΡ ἴῸΓ [Π6 οσοαβίοη ὃ [5 δῖ. Ρϑδι)], 85 
ΒΟΙῚΘ. Βανο {ποιρηΐ, 50 σαι τῖθ ἀνναῦ ὈΥ {Π6 
Ιηϊεηϑιεν οὐ ἢἰ5 ἔθο!ηρβ, οὐὁἨΥ̓ΈΠ6 ἔεγν! ἃ βίγ]α οἵ 
ΠΙ5 856 8δη4 σουπίγν, ΟΥ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΙΓ ΟΔ1156, 85 ἴο 
ἴῆν κα {Π6 παπιθ οἵ (σοά {{π||5 ΒΟ] ΘΠ Π]Υ 1 Π- 
οἷξ 8Π ἸΓΡΕΠΐ τεάϑοη ἢ ΟΥ̓ ἦο65 Π6 βρθᾷκ {Π6 

9---1ἰτ. [ν. 

1ο Μακίπρ τεφιαβέ, ἰξ ΕΥ̓ Δῃγ 
ΓΘΔΠ8 ΠΟΥ δὲ ἰβηρίῃ [ πιρῃξ Πᾶνα 
ἃ. ῬΓΟΒΡΕΓΟΙ5. ΙΟΓΠΘΥ ΟΥ͂ 1μ8 Ψ}] οὗ 
(οὐ το ςοπηε ιτπίο γοιι!. 

11 ΕῸΓ 1 Ἰοηρ ἴο 8εῈ γου, {Παΐ 1 

νγογάβ. οὔ {γα ἀπά βοθϑῦπεθὶ νὰ τηιμβί 
ΤΟΠΊΘΙΊΒΟΓ {παΐ {πΠ6 ΑΡοβίὶθ 1ῖ5 ψυυ!ηρ ἔγοπΊ 
(οτπηῖῃ, γΠΕΓΘ ΠΙ5 5 ΠΌΘΟΥ νγὰθ. ΓΟΟΘΠΕΥ 
σΔ]]16 4 ἴῃ πιιοϑβίίοη, θεσαιιβθ Π5. νἱϑὲ το {παῖ 
σΠΌΓΟΙ Παά Ὀδθη ροβίροπεά: ἴο {παξ σμαγρα 
ἢ8 βᾶνθ ἃ [1]] δηά 46] 1θεγαΐθ γοξαϊδίοη (2 (οσ. 
1. 15--24}, ἴῃ {Π6 σουγβα οὗ ψ ΒΙΟἢ (Ὁ. 23) δ 
᾿ι56 4 δυθῃ ἃ 5[ΓΟΠΡΟΥΓ ργοζεβίδεοη μδη ἴῃ [Π6 
ΡαββϑαρῈ Ὀδίοσε τ5. Μουύδονυεγ, μῈ 15 ὙΠ ηρ 
Οἡ {Π6 εξ οὔ ππάογίακιηρ ἃ ἸΟΙΓΠΕΥ͂ ἔγοπῇ 
(ΟΥΙπΠΊΗ---ἃ ΟἸΕΥ σΟΠΊρΑΓΑ ΓΙ ΟΙΥ ΠραΓ ἘἈΟΠΊΕ--- 
ἴο [ΘΓι54 16 ΠῚ, Ὑνοἢ ννὰ5 [Υ ἀϊδίαπί. Ηδ 
{Ππ15 ἀρρθασβ ἴο θὲ τυτηϊης Πῖ5. Ῥδοκ ἀροη {Ππ6 
ἘοτηΔη5, ἢπ|5ῖ ννμθη 1 566 ΠΊ5 τηοϑί παίμγαὶ ἴο 
ῬΑΥ Πῖ5 Ιοηρ' ᾿πθ πα θά νἱϑιξ ; δηα δ μα5 ἔπεσα - 
ΟΥΓΘ Τϑάβοη ἴο δαγ ἰθϑὲ π6 5ῃου] θ6 βιιβρθοίθά 
ΟΥ̓ ΠοΚΙΘηΘ955 ΟΥ̓ ᾿Πϑι ΠΟΘ ΓΥ, ΟΥὁΓ δύῃ οἵ Ὀεϊης 
ΔΒΠΑΙηΘα ἴο ργεαςῇ {πῃ6 (σοβρεὶ ἴπ {πῸ 'στεδῖ 
ςεπίγα οὗ ᾿Ἰθαυπῖηρ Δη4 ΟἸνΠ]Ζϑίοη. 

Αἴ ρῥγεβεπίξ ἢ6 οδηποῖ ρζουθ Π15 ϑβ' ΠΟΟΤΙΥ, 
6 οδῆ ΟΠΙΥ ἀβϑβεσί ἴ: μ6 σδηποΐ 5ῃονν ννῆδί 
5 ἴῃ 5 Πϑαγί, μ6 σϑῆ ΟΠΙΥ 04}} {π6 Βααγί- 
ΒΘδΓΟἢηρ ΟΟά ἴο νυν] Π655. 

αὐδοῦι 1 τοῦ «υἱέῥ τὶν σργ ἢ] δ ψΒοβα 
βούνδηΐ Δη4 γηϊηἸβίεσ 1 8ΔΠΊ, ἴο ψνῃοῖὴ 1 ΟΗῈΓ 
ΠΟ ΠΊΕΓΟ Οἰζνναγα ΒΟΥ 6 π᾿ ῬΥΘδομίηρ {Π6 
Οοβροὶ οἵ Ηἰβ ϑοη, Ὀυξ ἐπογθῖη βοῦνε δπά 
ὙΟΥβῃῖρ Η πη ἴῃ ΤΩΥ͂ ΒΡΙΓΙ (χν. 1τ6),--Ηξ 15 
ΓΑΥ νν]Π655 {Παΐ 1 ἰοπρ ἀπά ΡΥΔΥ ἴο ἀο Ηϊ5 
ΟΓΚ διηοηρ Υγ0ι (2 ΤῚΠ|. 1. 3). Ηδς Κποννεῖῃ 
“βαΐ ΟΥ̓ (ΤΑῖΠοΓ ἢ ον) τυϊέρομέ σεαοίτο 1 παῖε 
»ηοηέϊονι 97 γοῖι αἰαυαγς ἐπ τὴν ῥγαγεγς" (ΒΡΗ. 1. 
τὸ; ΠῚ 7; 2): 

10. “αζϊησ γεχμεσί, 45. Μακίηρ τεφμεοί 1 
ὧν αην Ἠιέαπς 1 Β58811 ΘΥΘΥ δ θοῦ Ὀ6 
ῬΙοΟΒροσϑᾶ ἴπ ἐῤὲ «αὐἱ] 9.5) Οοά ἐο δοριθ ππίο 
γομ. Ἦονν Ὀθδα αν [π6 Αροϑί!θβ ἰαηρταρα 
τοῆθοίβ {Π6 ἰηνναγά Τοηῆϊος οἵ Π15 [δ] ηρβ ! 
ΤἼΘ τοπ]οηθΥΆΠοα οὗ ραϑὲ ΠΙΠάγᾶποαβ 15 οΟΠη- 
δΙποά νΠῈ {πὸ ἐογοϑιρῃξ οἵ ξαΐαγε αἰ ΠΟ] 1165, 
Δη4 {ῃ6 Θαρογηθ55 οἵ ἡδϑίγε 15. ειπρεγεά ὈΥ͂ 
τε σπδίίοη ἴο {πε νν}}} οἵ σοά, γγο νν1}} Ὀγὶπρ 
411 ἴο ἃ ΡῬΓΟΒΡΟΓΟΙΙ5 5516 ἴῃ ΗΙ5 Οὐ ΨΨΑΥ͂, 
Δη4 αἱ Ηἰβ οὐνῇ {{Ππ|6. 

ὙΤΠῈ σοΙηδΙπδίιοη ἤδη ποτέ νυ] ἃ Επέατα 
Ἀ55ΙΡὴ5 ἴο 84 ἸΙοηρ-οχρθοίθα ὄνοηξ 8η ΘΔΓΙΥ͂ 
(ἤδη) θὰὰῈ ἀποογίαδιη ἀδΐθ (ποτέ). (ἸΠΊΡΑΓΘ 
ΨΊξοΥ “ἀδ Τἀϊοςϑιη5 στ. Ρ. 411; ΡΆ1]. ἵν. το; 
ΑΤΙΒΊΟΡΗ. “ Ἀδπαθ᾽ 931. 

θ6 ῬΥοβρϑυθᾶ.) 866 1 (οὐ. χυΐ. 2; 3 Ϊοῇη 
2: 8π4 σοιήραγο [Π6 τι56 οἵ {Π6 βαπὶθ ννογά ἴῃ 
ΓΧΧ 2 Ομοη. ΧΠ- Ὑ2: ΒΒ ᾿ς 2, Ἐτον 
ΧΥΙ. 8 (Μαγετ). 

11, Εογ 1 Ἰοπρ ἰο «66 γο.] ὙΠῸ τϑᾶϑοη οὗ 



ν. 12---13.} 

ΤΩΔΥ ἱπηρατί ὑπίο γοιι 80Π16 5ρ ΓΙ ΠᾺ] 
οἰ, το τς επά γε πιαύῦ 6 εβίδῦ- 
115Π64 ; 

12 Τῆδε ἴ5. {πὲ 1 πιὰὺ 6 σοπη- 
(ογίβά ἐορθίμογ ἵννῖῃ. γοι ὉΥ τς 
πιαΐζαδ] ἔπ θοΓῃ οὗ γοιῖι δηἀ της. 

[ἷ5 δαγποϑί ῬΥΔΥΕΥ 15 [Π6 ἀθϑίγε ἴο 566, ἴδςε ἴο 
ἔλςο, ἢἰ5 Ὀγείμγεη δ Ἐ οπιθ, ἰπ μοβα ννε]αγα 
Π6 ἴἰ5 δἰγθαυ ἀἄθαρὶν ἱπίθγεδιθα, (ἀοιηραγθ 
Χν. 23, δηἋ ποΐθβ5 ἴμθῦα. 

ΎΠεΕ νογά “1 Ιοπρ " (ἐπιποθῶ) ΘΧΡΥ͂ΈββῈ5 
Βοίῃ {πΠ6 ἄδϑῖσγο [Παΐ ἄγαννα πὶ ἴο {Π6π|, ἀπὰ 
Εἷ5 τεστοῖ παΐ πῈ μα5 ποῖ θθθὴ 40]6 ἴο σοπὴθ 
ΒΟΟΠοΓ (Οοάεῦ). 

σοῦ σρίγηἑμαὶ σἱ 7.1 ΤῊ νογά “' σΠ Αγ 5πη8 ἢ 
15 ΠΘΥΘΥ τι566 ἴη {Π6 Ν. Τὶ. οἵα ββὶ ἔγοτη τηδη, θὲ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΔΡΡΙΙΘΑ ἴο ἁηγίμ!ηρ νυν μΙΟἢ σΟΠΊ65 ἔγοτη 
Οοὐδβ ἔγεο σγάσε, νυ μοί Που 1ἴ θ6 ἃ ργονιθηί!4] 
«ἰδ! νογάπος ΠΓῸπὶ ἀδαῖῃ (2 (ΟΥ̓. 1. 11), ἃ ΠΊΟΓΑ] 
γἰγίιθ, 45 σοπίϊπθησο (1 (οἴ. νἱῖ. 7), σοαβ 
ἕανοιυγ ἴο [5γ86] (ἢ οπι. χὶ. 29), {π6 μι οὗ εἴεγ- 
8] 11ἴ6 ἴῃ (ἢ γιϑὲ [6ϑι15 (ν. 15, 16; νἱ. 23), ΟΥΓ[ 
ΔΗΥ͂ οὗ {πΠ6 πιδη!ο]4 ε᾽Ε5. οἵ {π6 ϑριτι (χί!. 
6; τ (ΟοΥ. ΧΙΙ. 4), νυ εΊ ΠΟΥ ταϊγασυ]οι5 (1 (ΟΥ. 
ΧΙ]. 9, 10), ΠυΪΠἰδίεσίαὶ (1 ΤΊμη. ἴν. 14: 2 ΤΊΠ,. 
Ϊ. 6), ΟΥ 5ΙΠΊΡΙΥ ΡΕΙΒΟΠΔΙ, 85 [αι (τ (οΥ. χιϊ. 
9). Α κε οἵ [ἢ15 Ἰαϑδέ Κιπά 15 ἤθσῖα τηθαπί. 
8... Ῥᾷ] Πορεβ {παξ 'ἰπ ΚΒ οΠΊΘ, 85 δἰβθννῃογα, 
Ηιἷθ. ῬΟΙΒΟΠΔ] ΤΙ ΠἰΒΊΓΥ ΤΑΥ͂ θ6 δἰίεπάθα ψ τ ἢ 
50ΠΊ6 δἰ οἵ Οσοά 5 Ηοὶγ ϑριγιῖ, [Πδΐ τηΔΥ 
σοηῆτη 8δη4 ίγοηρίπθῃ 15 Ὀσγθίμγοη [Π 
1Π6 ῬΓΪΠΟΙΡΙ65. ἀπά ργδοίϊοα οἵ ἴπ6 ( γβίδη 
1|6. [Ιπούϑαβὲ οἵ Κπον]θάρθ, ἰονε, Οὐ ΠΟρε, 
ΟΥ ΟὗὨ 81}1] τῃθϑ56 σοιηδιποά, ννου]Ἱὰ 6 βοῇ ἃ 
ϑριστιια] οἱ; θὰΐ (Π6 ποχί νεῦβε 5Πδνγ8 
{πμαΐ {πΠ6 ϑίγεπρίπεηίϊηρ οἵ [αϊῃ 15 ἴοτε- 
τηοδέ ἴῃ ἴπ6 Αροβί!οβ {ποιυρηΐθ.Ό δύο ἃ 
ΘΙ 15. οα]δά σρίγίἑμαὶ!, ποῖ ἃ5 Ῥϑυίδι ΠΙηρ; 
ἴο ΠΊΔΠ᾽5 βρι γί, θυ 45 ργοσθθήϊηρ ἔγτοπὶ {ΠῸ 
ϑρισγῖ οἵ σοά. 81. Ρϑὰ] οαῃ πραγ 1 ΟΗΪΥ͂ 
Ὀδοδιβα ἢῈ Πδ5 τϑοοῖνεα “ βύδοα δηά δροβί!ε- 
5Π10,᾿ [ὉΓ {Π1|8 ΨΕΙΥ Ρυγροσθ. (ομηρατα 
ΧΥ. 29. 

10. Τραὶ 1ς, ἐρδαὲ 1 γιαν ὧδ σογηγογ θα ἐορ δ θοῦ 
«υἱὲ γοι.] ΑΒ ΘΔ] Ἔχαυηρὶα οὗ 81. Ραι] 5 
Βυτ ΠΥ Ἠᾶφδ πϑνεγ ἰογεοῖβ [Παΐ {Πο56 ννῃοπὶ 
ἢ δἀάγοββεϑ ἃἀγθ (ΓΙ βί 5 45 ννῈ}} 45 ἢ] ΠΊ56]{. 
Αἴ {Π6 νεγΥ οιΐδεί ἢ βῖνθϑ {Ππδηῖ5 ἴο (ὐοά [Ὁ Γ 
{Π 611 ννῈ}]-Κποννη [ΔἸ ; ἀηἀ Πποῦα ἢ ἄοοβ ποΐ 
ΒΑΥ “παῖ 1 ΤῆΔΥ ΘϑίδὈ! 5ῃ γοι, θὰ “ἐῤαΐ γὲ 
για» ὧε εοἰαῤ]ροά," ΠΑτΊΟΙΥ ὉΥῪ Οοά. Βαΐ, 
Ἰεϑέ θνεὲπ πιι5 ἢῈ 5ῃοι]ά β5θὲπὶ ἴο τοργθβεηΐ 
{πε θεποῆΐ οὗ 15 νιϑιξ ἃ5. 411 οἱ {π6}Γ ϑἰάθ, μὲ 
Βιαβίθῃβ ἴο οογγθοῖ 15 ἜἌχρῦθϑϑίοη, Δη4 ἴο ρίαςθ 
ΒΙΤΊ561 Ὀεβιήθ {Π6Π|, 85 βῃδγιηρ ἴῃ {πΠ6 Ὀοποῆί 
οἵ πιαΐι8] σοπιίοτί. Ηδ ἄτορβ {πὸ ἴάδθα οὗ 
{ΠΕῚΓ ποράϊπρ ἴο 6 εβίδὈ βιὰ 845 ῬΕΥΒΟῃΒ 
ψνΕ ΔΚ ἴῃ ἔα, πα ἸΟΙη5 ΠΙΤη56 1} νυ {Π6 πὶ 85 
πεοαϊηρ ἴο Ὀ6 δῃοουγαρθα ΟΥ̓ {ΠΕῚῚ ἴα! ἢ, ΠΟ 

ΚΟΜΑΝ, 1. 

13 Νονν 1 ψοιυἹά ποὲ ἤᾶνε γοιι 
ἱρπογαπέ, Ὀγθίμγεη, Ἐηδέ οὔζεπείπηαβ 1 
ΡυΓροβεά ἴο σοπηθ τιπΐο γοιι, (ὈιιΕ νγὰ5 
εξ μι πεγίο,) παῖ 1 παϊρῃς ἤᾶνε βοπα 
ἔγαϊε "δπιοηρ; γοιι 4150. Θν θη 48 ἈΠΊΟΠΡ'  Οσ, ἐπ 

οι. 
ΟΠ γ (πε πΈ1168. 

1655 (ῃαῃ {ΠΟῪ ὈΥ ΠΙΒ; [ῸΓ ΒΥ ““πιυΐμα] ἐΔΊ ΓΗ,» 
15. βεύθ πηραηΐ “ἴῃ δ ννῃῖ ἢ Θδοῇ 5665 ἴῃ 
{π6 οἴμοσ, Ὑπὸ ψΠΟ]Ὲ νεῦϑε πΠΊαΥ Ὀε {πι5 
ΓΟΠάογρα :--Ταῦ 185, Ὁμαὺ ψ͵1ὸ ΠΙΔΥ 6 ἴο- 
ΒΘΌΒΟΥ οοπιζογίθα διηοπρ γοὰ 6808 ὈΥ͂ 
{16 ΟΥΒΟΥ 5 ἔδιμ, γουῦβ 885 ΜῸῸ]1 88 
τη 6. ΒΡΒῸΓ {πε οοπδίγαοίςςοη, 566 ποΐς δἵ 
εη4 οἵ σΠαρίεγ. 

18. Ινοαυ 1 «υομδά ποΐ ῥατυε γοῖ ἱφπογαηὶ, 
ὀγείῤγεη.) ϑ8ῖ. Ῥαι]5 τδι4] πιοάβ οἵ δη- 
ΠΟΙΙΠΟΙΪΠΡ ΒΟΠΊΕ ΠΟῚ 8ΔΠ4 Ππηροτίαπξ Ροϊπΐ 
(ϑεε ποΐβ οἢ χί. 25). Ηἰβ ἤγβί πουρῃΐ Πᾶ5 
Ὀδοη οἵ [Π6 ρῥγεβδεπί ἃηά ἔπζιγε ννε]ΐασα 
οἵ Πὶ5 τεαάθιβ (υτ. 8-12): Π6 5 {πδηκῆμ] 
[ὉΓ {ΠοῚΓ ἔτη, Δη4 Ἰοηρβ ἴο ΠΕΡ ἴῃ οϑίαθς- 
᾿Ι5ῃϊηρ τ. ΒΒ {θη σοπΊεβ {πΠ6 πιδβίίοῃ, 
ΜΕΥ Πὰ5 6 Παυοῦ γείῖ υἱϑίίεα {ῃεπὶ} δηά 
1 (η15 Ὀ6 ποῖ δηβννεγθά, ἴ πα [ἤγουν 
ἀοιδέ προὸπ ἴΠπῸ βἰποουιυ οἵ Πῖ5 ργεϑεπί ῥσο- 
ἔθϑϑιοηῃ. Ηδ {πουϑίογα δβϑιγ65. {Ππ6πὶ {Ππαΐ Πα 
ποΐ ΟΠΙΥ͂ πον ἰοηῦβ8 ἴο 566 ἴπεπι, δῖ Πὰ5 
οὔζεη δοΐπδ!ν [ογπιθά ἴΠπΠ6 Ραγροβα οἵ σοπηηρ 
ἴο {Πεπη. 

(μέ «υας ἰεέ ῥίέῥεγίο).] “ΑΜΑῚΙ 5 πϊπ- 
ἀροτϑᾶ ἀπ] πον." “Αραϊη ἢθ 5ῆονγβ ΠΙ5 
Ἰονε ἴῃ ἃποίΐμοσ νγαῦ. ΒῸΓ ποιίμεσ θη 1 
ννα5 Πίηάεγθά, ϑαγ5 Πα, ἀϊ4 1 σθαβα ἔγτοπὶ {Π6 
αἰζετηρί, Ὀὰϊ νὰ αἰνναγβ αἰζοπηρίϊηρ δηά 
αἰνναγβ5 πιηάογοα δηα Ππονοσ ἀββίβίπρ " ((Πτγ- 
ΒΟ5[ΟΠ1). 

ΤΠἼΘ παίυγε οἵ π6 ΠΙΠάγαποοβ ἰ5 Θχρ αἰπθά 
αἰἴϊζογνναγάβ, χνυ. 22: πούὸ {π6 ἀροβίία. οἱ 
4|18465 ἴο {Π6Πὶ ἴῃ ἃ ὈΓΙεῦ ραγο πίῃ 68|5, ἰθϑὲ 6 
5Πο0 114 βθοῖὰ ἴο Πᾶνα ομδηροα ἢϊ58. ΡΌΓΡΟΒΘ 
ἸΙΡΠΕΥ, ἀπά 50 Παβίθβηβ οἡ ἴο ἴπε τηοΐϊνε οἵ 
Π15 οὔ -ἰηϊοπά δά νἱϑι. 

ἐῤαΐ 1 γεῖσῥέ ῥασε σοῦ 3,μ11.1 ΤῊΘ 581ὴ6 
τηοάδβίυ, νυ ῃϊοῖ 15 50 σΟΠΒΡΙΟΟΙ5 πη τ. τἰ 
12, ΤΉΔΥ Ὀ6 ἰγασοα ἀρδίη ἴῃ ἴῃ 6 νγογάϑ “ ψοϑῖθ "ἢ 
δ “,21τμ1. ὙΠῸ επρμαϑὶβ 15. ἡ ““σογηθ᾽ 
(τιναὺ νυ Βῖο ἢ πογα, ἐμουσ ποΐ π51Δ}}Υ, βίδηςϑ 
ἢγϑί. ὙΠα βοοά ννῃϊοῖ 81. Ρϑὰ] πορεά ἴο 40 
Διηοηρ {Π6 πη, νυ μθί ΠΟΥ ται ἢ ΟΥ {Π1|6, ῃ6. τα- 
ΡΓεβθηΐβ 85 ἃ θθπθῆξ ἴο Πἰπιβοὶ. [ἢ ΔΗΥ͂ 1η-- 
οἴδαβθ οἵ {πεὶγ ἔα ἀπ ΠΟΙΪπ 55 ἀπά ροοά 
γνΌΎΚβ, Β6 ψνου]ἀ τθὰρ ἃ παγγεϑέ ἴο τονγασά 
ἢἶβ Ιαδουγ (σοπηραγα νἱ. 22; ΡΆ]]. ἵν. 17, 
ΔΠ4 Το. ἴν. 35-328). 866 ποΐβ δὲ επά οἵ 
σμδρίεγ. 

απιοηρ γοῖε αἶδο, ευδη ἂς αἀπιοηρ οὐδοῦ τ η- 
ἐϊΐ.. Βοδά, 86 τϑϑύ οὗ Ὁ89 θη. 1198. 
ΤΗΘ “γοϊε᾽" ΤΠ ΟΠΪΥ ΠΊΘΔΠ ἤΕΓΕ, 45 [ῃΓΟΙΡἢ- 
ουξ {π6 οοπίοχί, [ἢ8 (Ἠγβίίδηβ δ Ἀοπιθ; 

᾽ 



όο ΒΟΜΆΝΟΡΙἽἝ: 

141 δὶ ἀεδίογῦ Ὀοίῃῇ ἰοὸ {πε 
ατεεκβ, δπά το τς Βαγραγῖδηβ ; Ὀοῖῃ 
ἴο {Πς ννῖβε. δπά ἴο {Π6 τιηνν!β86. 

15 80, 45 ΠηΠΟἢ 458 [ἢ ΠΊΕ 15. 1 πὶ 
ΓΕΔαΥ ἴο ρύθαοῇ ἘΠ6 ροβρεὶ ἴο γοιῖι {Πδὲ 
416 αἵ Κοπης αἶϑο. 

ἔῸΓ {ῃ6 ᾿οἰίεγ ἰἴ5 δά άγεθθθά ο {πεπὶ, δπά 
ποΐ ἴο 411] {π6 ρεορὶεὲ οἵ βοπιθ' [ἴΐ [15 
1π5. ΟΙθαγ ἔγτοπι ἴπῸ Ὄχργθϑϑίοη “γος αἰδο" 
-- ρὲ γε 97, ἐῤὲ Οεμίϊίες," τμαῖ {π6 (τῖ5- 
τἰαη5 αἱ Βοπιθ ἡνοῖα, ἰπ {Π6 τηα85, (σεπί165. 
ὙΠΕΥ {πι5 Βεϊοηροά ἴο “πε Αροβί]β οὔ [ῃ68 
εμέ 65, Ἐπουρ ἢ 45 γεῖ πηνἱϑιϊθα Ὀ. ΠΙΠῚ, 
(Ο]. 11. τ. 

14. [α»| ἀρΦέογ δο! ἐο ἐλε Ογεεῖς, ἀπά ἐο ἐδὲ 
Βαγώαγίαπς; οὶ ἐο ἐῤὲ αὐἱδε, απά ἐο ἐῤε τιη- 
αυΐτ6.71 Βοΐῃ ο αὙΘ6Κ5 δπᾶἃ ΒΑΥΡΔΥ1818, 
Ῥοίῃ ἤο ψΙ|85886 δα ἀπν18568}1 81 ἀρ ὈΌΟΤ. 

Νδίϊοπβ τηδ αἰ ν ἴῃ Ἰαηριιαρο δηα οἰν1]1Ζα- 
τἰοπ 45 “Ογεοῖς απ Βαγφῥαγίαης," ἀπά τηθη 
ΠΊΔΥ ΕἸΒῈΓ [π΄ ᾿πίο]]Π]ρΈ πος 845 “αὐὴεε ἀπά τιπ- 
αυΐσο -" Ὀαΐ 41] 41Π|τ6 ἀτὸ ἱπο] πα 64 ἴῃ {Π6 5ΡΠ6ΓΘ 
οἵ Αροβίοϊ!ις ἀπίγ, θϑοδιιβα ἔπῈ το]αϊίοπ ἴῃ 
ὙΥΒΙΟἢ πιθη βίδπα ἴο Οἢγιϑὲ δηά Ηἰ5 σοβρεὶ 
15. ἄθβερθι δης τηοῦθ Θϑβθπίϊα] {Π8η 411} παίϊοηδὶ 
ΔΠ4ἃ Ρϑύβοπμδὶ ἡἰβεϊηςίίοηβ. ὙΠῸ ὅ8οη οἵ Μη 
(ς γῖβοβ αῦουθ {πΠ6 ραγεπίαρθ, ἴῃ6 Ὀ]οοά, {πΠ6 
ΠΑΥΤΟΥ ΠΟΥΪΖΟΠ ὙΠΟ ἢ Βοιηάρα 45 1 βεεπιθά 
Ηἰ5 Ηπυμπδῃ 118; Ηδ 15 [6 Ατομεῖυραὶ 
Μδη ἴῃ Υ μοβὲ ρύδθβεηςθ αἰβειποίίοηβ οἵ Κάς6, 
ἱπίογναὶβ οἵ ἀρ85, ἴγρ85 οὗ οἰν]Π]ΖϑΈοη, ἀἜρ Θο5 
οὗ πιϑθηΐδὶ οὐ]ΐατθ, ἀγῸ 45 ποίῃιηρ" (1146Ὰ0η, 
“ Βαιηρίοη 1,δοΐπγ65,᾽ Ρ. 12). 

10 15 δϑκϑά, ἴπ ψνῃ]οἢ οἷἶαθ5 ἄοοβ 8... Ῥδὺ] 
τῆθ8η ἴο Ρίαςθ ἴπ6ὸ Ἐοπιαη58. Απά Τἃ,8Δη56 8π- 
ϑινοῦβ [πὲ {Ππ6 ἘουηΔη5 ἀΥ6 ἱποϊ πα θά ἢ {Π6 
Οὐεεκβ 45 μανίηρ {Π6 βϑαπηθ σα]ίαγο, δηα {παῖ 
Ἶενβ ἂπά Οὐξοκβ ἅτ σοπιργεῃθηθά 1 [πα 
ΤΟΥΤῚ “΄ «ὐ2:6. 80} 4 ΠΘ5ΈΠΟΠ5 5ΠΟ00]4 ποι ΠΟΓ 
θεὲ ἀϑκεά ποὺ δηϑβυνεσεά : {ΠΟῪ 5ῃονν ἃ σοπῃρεῖθ 
τηϊβοοηςερίοη οἵ ἴπΠ6Ὲ Αροβί!εἰβ τηθαπίηρ, ὈΥ͂ 
ἘΥΥΪΠρ’ ἴο ἐϑί Ὀ]15} {πΠῈ νοΎΎ ἀἸβΕ ΠΟ ΈΙΟΠ5 νυν μῖο 
ΠῈ βθθῖκβ ἴο Ὄχοϊιάθ Οἱ {πὲ παϊοπδ! νυ οἵ 
μα (Πγιβίϊδηβ αἱ Βοπιθ, 5ε6 [πἰγοάποίοη, 

5 3: 
1 αι ἀοῥίογ.] 81. Ῥδὶ] 5665 ἴπ 5. σοπι- 

ΤὨἸβϑίοη ἴο Ῥγθαοῃ {π6 (σοβρεὶ ἴο 811 πδίίοῃβ 
ἃ ἀεδθὲ {παΐ πλιιδὲ θῈ ραϊά, Οὐ 85 Π6 Ὁ 8115 1 ἴῃ 
τ (ΟΥ̓. ΙΧ. 16--1ο, ἃ ΠΕΟΘΒβΙυ ἰδ οἡ Πίτη, ἀπά 
ἃ βδίθννδτ ἀ5ῃ10 δπίγιβίθα ἴο ἢ]Π|. 

15. 80, α΄ γημερ ας ἱπ 716 ἴς, 1 αι γεαάν. 
ΤῊῸΒΙ ΤΟΥ ΤΥ Ῥϑτί αγι γεαάν. ἴῃ δοοογά- 
Δποθ ψἱ {Π|5 ἀπιίγ, ΒΟ 1 ονα ἴο 4]} 
Παίίομβ, 1 δπὶ ΤΟΔΑῪ 50 [ᾺΓ δ5 1 ἀδβρθηάβ ου 
τὴ6 ἴο ΡῬγθϑδοῦ {π6 σοβρεὶ ἴο γοῦ 8150 Ὁμπδΐ 
ΔΥΘ πῃ Βοπιθ. ἴ πᾶνε Ὀδθη ΠΙπάεγεά, δπά, τ 
ΘῈΟἢ 15 Οοὐἶἷβ 1], πᾶν θ6 Πιπάεγεα ἀρδ]η ; 
Βυΐ {ποῖα ἴα πὸ ἰαοκ οἵ ν}Π]ΠΠρη655. ΟΥ̓ ΖΘᾺ] 
ΟἹ ΤΥ ρᾶτί. ὍῊΘ βσαπηπηγαίίοδὶ σοΠβίγ οἴῃ 

[ν. τ4--τ7. 

16 Βὸγ 1 δηλ ποΐ δεπαπιχαεά οὗ {πε 
Θ05ΡΕ] οὗ (ἸἨγιβε : ἔου ἴῈ 15 {Π6 ρονχεῦ 
οὗ (ὐοά πυπίο ϑ5αἰνδίίοῃ ἴο Ἐν εΥΥ ΟΠ6 
τΠαὲ ΒΕ] Ιθνεῖῃ ; το τῃς ἴον ἢτϑῖ, ἀπά 
αἶϑο ἴο {πῸὸ (στθεκ. 

17 Εογ {πεύεῖη 18 ἐπ6 τὶρῃέθοιϑ- 

δηά οχαςΐ γτεπάρσιηρ οὗ [πΠ6 νεῦϑε δτὰ ἀϊβοιιββεά 
ἴῃ {Π6 ποίδ δἵ επά οἵ οπαρίοσ. 

γοΐ... αἰδο.7] 886 οἢ Ὁ. 13. Ηετγε {Π6 ἀθ- 
ΒΟΓΙΡΈΟΙ ““γοῖι ἐῤαΐ αγε ἴπ Κογιε," βῆονγβ {παΐ 
51. ῬδᾺ] 15 Ἐπ: πκίηρ οἵ {πὸ (τ ϑέίαη ΟΠΌΓΟΝ 85 
5οὲ ἴπ {π6 πηϊάϑε οὗ {πα στεαῖ οἱἵγ ἴῃ τυμῖοἢ 
“1ἢς Κιηράοτηβ οὔ {πε νου] δπά {ΠῸ βἸΟΥΥ οἵ 
{π6πὶ ἢ ἡγοῦ Ὲ πον σοποεπίγαϊεα, ἀπ νυ μι ἢ ννὰ5 
4150 ““ὙΠῸ6 οομητηοηῃ 51ηΚ οἵ 41} {Ππ6 νγοῦϑὲ νἱοθϑ 
οὔ μυτηδηϊΥ, δηά Ἐπογεΐογα ἘΠ6 ποῦ]θϑί βρῇ θγα 
ἴογ Ενδηρεὶὶς Ζ64]" ([Ἱρμείοοί, ΡΠ]. Ρ. 13). 

Οἡ π6 οπηϊβϑίοη οὔ ἐν θώμῃ ἴπ Ο. 5, ΠΕΓ6 
Δηά ἴῃ τ". 7, 5ε6 [πἰγοάποίοη ὃ 8. 

γν. τό, 17. ΤΉΕΜΕ ΟΕ ΤῊΕ ΕἸῬΙΒΤΙΚΕ, 

16. ον 1 αἂγιὶ ποὶ αεῤαηιοά 9,06) ἐδ ροιῤῥεὶ 
9 Ορνι ἢ “0 Οῤνῖσε" ταῦυβὲ θὲ οπιηίίεά, 
ἢ {π6 Ὀεσὲ Μ855. ὙπΠοιρῃ 8.. Ῥαὰ] 15 
ἀϊτθοῖν δάἀάγεββίπρ {πΠ6 (τ βιίδηβ αἵ ἈΟπΊΕ, 
1 15 ποῖ ροβϑίθὶα {παΐξ πε, {ῃ6 Αροβέὶε οἵ 
τη6 (Οδηί]θ5, σου] {πῖηκ οἵ ργεδοῃίπρ {Π8 
Οο5ρ6ὶ ἴπογα ἴο {παξ Π|{16 θαμὰ οὗ Ὀε αν ο 5 
ΟἾἶΪγ. ὙΠῈ πιεπίίοη οἵ Ἀομηθ 5βιιρροβίβ ἔμ6 
{πουρῃς οἵ σοπηηρ ἴαοα ἴο ἕδος ψἱ [Π6 
ΤΊ ΕΥ̓ Ρονγο σοποσηίγαίθα ἴῃ παΐ ϑίτοπρ- 
ποϊά οἵ Ἡραϊμβοηάομπι, δπά σμῃ {π6 ναβί 
ταιπᾶ65 ἘΠοῦθ σαίμεγεά ἰορείμοῦ οὐξ οὗ 
ΕΥΘΓΥ͂ Παίίοη πηάογΓ ἤδανεη. [{15 {π|5 Γπουρ ᾿ς 
1Παΐ 5ρθαῖκβ ἴῃ {πΠ6 ννογάϑβ, “1 Ἂν ποὲ αεραηιεα 
οΥ ἐρὲ (ουρεὶ," νυ λοι ἔοστη τΠῸ ἰγδηβι ΕΟ η ἔγο πα 
{πε ᾿πἰγοάποξίοη ἴο πε ἐπεπηε οἵ [ῃε6 ΕἸ ῬΙ516. 

ὝΠΟ ἰτεαίπιθης ΠΙΟἢ 8.. Ῥδὰ] δά εχ- 
ῬΕΥΙ ΠΟΘ ἴῃ οἴ ΠοΓ στϑαΐ οἰ 65, ΒΊ ΘΗ 45 ΑΙΠΕη5, 
ἘΡμοβϑιβ ἀπά (ουϊπίῃ (γεποα μ6 νγᾶ8. ΠΟ 
ὙυΤ ΠΡ), τηϊραΐ νν6}1 μανα ἀδιπίεα ΔΗΥ͂ [655 
οἰθδαάΐαβε 5011} ; ευϑῃ Πδ ἴδοϊβ ἴπ6 ἔ1]}] σοπίγαβε 
Βεΐννθεη {Π6 ρονοῦ 8Πη4 ΡΟΠῚΡ 8ἃπ4 ϑβρ᾽βπάοιτ 
οὗ ““1Π6 σδριίδὶ ἀπά {πεαίγα οἵ ἴπ6 νου] " δπά 
[Π6 5θθ πη ηρ να Π655 πα [ΠΥ οἵ ἴπΠ6 (τοββ: 
Πα γεῖ Π6 15 ποῖ δϑῃδιηθά ἴο ργθᾶοῃ δὐθῃ ἴῃ 
Β οπῖθ {πε ἀοοίγίπο οἵ ἃ οὐποϊ θα ϑαυϊουτ. 

3ῶὃγ 1 ἰς ἐρε ῥοαυεῦ 9.6}, Οοά τέο τα υαΐοη.] 
(ΟΙάρατα τ (ογ.Ϊ. 24. ΤῊ Οο6ρεὶ, ἴῃ 8}} 115 
ΒΘΟΠΏΙΠΡ ΘΔ ΚΠ655, 15 ἴπ ἴδοι “ ἐῤε ῥοαυεῦ οΚ, 
Οοά;" ποῖ δβἰπΊΡΙΥ ἃ ϑίδίεπιεπί οἵ Οοά β 
ῬΟΥΨΟΙ͂, ΠΟΥ͂ ἃ ΠΊΘΓΕ ᾿πβίγαπηθηΐ ὑνῃϊοἢ (σοάβ 
ῬΟΥΨΟΙ τι565, θυΐ (σοά5 ᾿ϊνίπρ ταναϊδίίοη οὗ 
Ηπλβϑῖε, 4 Πινίηθ ροννεσ ἤοννίηρ ἕογίῃ ἔτο ΠῚ 
Η πὴ ἴο βᾶύε ΠΊ6Π᾽5 501115 ( [81η65 1. 21). 

ϑΟΠΊΘ Πᾶνα 566 ἴῃ {Π|5 βεπίθηςα ἃ ἐπϑογείῖ- 
ο8] ἀδῆπιτίοη οἵ {π6ὸ οβρεὶ: δαΐ 8.. Ῥδὰὶ] 15 
βίδίιηρ ἃ ἴαοΐ οἵ Π5 ονγῃ ὄβχρευίθποθ Ηδ Πα5 
ΚΙ [815 “ 2οιυον 9 Οοά τῇ ΠΙπιβε], μ6 μᾶ5 



ὙΣ 19:] 

Π685 οἵ (ὐοά τενεαϊεά ἔγτοπῃι (ἢ τὸ 
ΕΓ ΙΕ 5 ἴὲ 15 νυυίθῃ, ΚΓ Π6᾽ 7158 

5841} Πἴνε Ὀγ ἔτ. 

ΚΟΜΑΝΞ. 1. 

18 ΕῸΓ {πῸ ννΎδίῃ οὐ (οά ἰς το- 
νεαϊθά ἔγοπα ἤϑάνεη δραϊηϑέ }} πιη- 
ΘΟΔΠ1Π 655 Δ ἃ πη τ] ρ Θοιι8η 688 οὗ τηεῃ, 

νυν ποϑϑοά 115 εβδοΐς οἡ οἴμεγβθ, δπάὰ μᾶ5 5Ἔϑῆ 
ἴξ 5ῃ6 ἃ [π|8 δηἀ ἸΟῪ ἀτοιιπά ἢϊπη, 45 οἴζεῃ 85 ἴΐ 
τοπομοα θο]Ιονίηρ Πραγίϑ. 

10 δογ» οὔδ ἐρῥαΐ ὀεϊϊουεί.] ὙὝΠ6 ϑανὶηρ 
ΘΒσδον οἵ (σοά 5 ροννεὺ 15 "πη ὈῪ [ἢ 85 
ἃ σοπάϊτίοη νος ῃ (ὐοά ΠΙπη561Ε ᾿ἱπηροβαβ, ποῖ 
ΔΊ Ιγασιγ, θα ἴῃ δοσογάδπορ νΊ ἢ [Π6 Θββαπί 4] 
ἀἸΒΠΙΥ οὗ πιδη5 ΤΟΥ] παΐαγθ. ῬΡΠΥΞΙΟ Δ] 
ἔογοθ δοίϊπρ ἸΡΟῚ πιαίίεῦ 85 Π ᾿πνδυ8 0} ]6 
ἃ ΠᾺ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ εἴδοΐ : ΠΊΟΓΔ] ΟΥ̓ΒΡΙΓΙΓΠ4] ΡΟ ΟΓ 
γΑΥ]65 ἴῃ 115 εἴδος ψἱἢ {Π6 ἔγεα σεβροπβα οὗ 
[86 5ρισῖξ οα νΒΙΟἢ τ αοί5Β. ὙΠι5 {Π6 οὔτ οὗ 
αἰ νδί!οη 15 {Ππ6 βαπΠΊ6 ἴο 41]: [ἴξ 15 εβξβοίιια! ἴπ 
ἴῃο56 γγῆο νυ] ΠΡῚΥ δοςερί [ἴ, ἀπά {Πδᾶΐ νυ ΠΠΠΠπρ 
δοσερίδποθ 15 [4]. 

ἐο ἐῤε ὕεαυ γε] ΤῈ ΟΟ5ρΕ] δ5 ἴΠ6 βοννεῦ 
οἵ Οοά ππΐἴο 5αϊνδίίοπ 15 πε] ἴο [θνν 85 
Ὑ6}} 45. (θηί!ε : {Π15 15 {π6 ροϊπί ργονεά ἴῃ 
11. 1-- -Π, 20. ΝΟΥ 15 ἴπεῦα ΔΠΥ αἰβε ποίίοη 
θεΐννθεη {Π6 πὶ 845 ἴο {πΠ6 οπθ οοπαϊοη, δίῃ, 
(Χ. τι, 12). Βαυΐ πε ψογά οἵ σοά πιιβί θὲ 
ΒΡΟΚθὴ “ἴο {ῃΠ6 ονν ἢγϑι " (Αοΐβ χι. 46), 
85 ΠΑΥΪΠΡ' ΡΥΙΟΥΙΓΥ ἴῃ “{Π6 σονεπαπίβ οὗ ρτο- 
ΤΉΪΒ6 ; “δηά αἷϑο ἴο {πε στεοκ," 2.6. ἴο ΔΥ ΟΠ6 
ὙΠΟ 15 ποΐ ἃ [ϑνν. δῖ. Ρδὰ] αἰννᾶγβ ρευῖβ {Π6 
7ενν ἢγϑί ἴπ ῬγΙ Προ, δηα ἢγβί ἴῃ ΓΈΒρΡΟΊΒβι- 
ΠῚ (1. 9, το); 50 8. Ρεΐεσ οἡ {Π6 ἄδὺ οἵ 
Ῥεηΐεοοβί,---ἰ [Π6 ῬΓΟΠΊΪΒ6 15 ππίο γοι 4ηἀἃ ἴο 
γΟυΓ ΤΠ] άγθη, ἀπ ἴο 811] {παᾶΐ ἃγὲ αἴαύ οὔ " 
(Δεῖϑ5 11. 39). 

17. ΤῊς ἀεβογιρίίοη οἵ {πῸὸ (σοβρεὶ είνβηῃ 
ἴῃ Ὁ. τό 15 ΤὈΓΊΠΟΓ οχρ απο ἀπά οοηῇγπηθα 
1ῃ 680 οὗ 1[[5 Ἐβϑθηΐ!α] ραγτίβ. ὙΠῸ ΟΟ5ρὲεὶ 15 
ἃ “οαυεν ππΐο σα]υαίϊοηπ," ΤΟΥ͂ ἃ “ τισδίθοις- 
πεὲ55" ΜΥΒΙΟΝ 15 ἰὴ οῇξοΐ 1Π{ δη4 5δ᾽νδίίοη 15 
Τενθβα]θά 1 ἴ{. 

1 15. “ Οοαά: ῥοαυεγ,᾽" ἴου [Π6 τὶρ μθοιι5η 655 
τανεδ] θά 1η 1 15 “ ο" Οοά.; 

ΤΈ 15 ἔῸΓ “'Ἔνεῦγ οπς ἐῤαΐ δε ϊθαυε,᾽ ἴου τἱρῃῖ- 
ΘΟΙ5Πη655 15 Γενθδὶθα “" ἔγομη ζαὴ ἴο [11}.᾽ 

ΑἸΙ {Π15 15 σοπῆιτηθά 45 θεϊηρ ἴῃ δοσογήδησθ 
ἢ {πῸ ἀεοϊαγαίίοη οἵ Οοαΐβ σοιπ56] [ἴῃ 
ἩΔΌΔΚΚαΚ 11. 4, ὑνΒΙ ἢ ΡΓΟΠΊΪΒΕ5 {78, 2.6. «αἱ- 
ααἴΐοῃ, ἴο ἴῃς γσῥέεοιις ὈΥ Μαϊἐρ. 

81. Ραμ] Πᾶ5 {Πι15 ραββθά ὈΥ 8ῃ Θαϑύ δηά 
ΠδίαΓΑ] ἘΓΔΠ5ΙΓΙΟΠ {το ΠΊ {Ππ6 ΡΟΓΒΟΠΔ] τηδίζοῦϑ 
ὙΠΟ ἢ ἔογτη Π15 ἱπίγοάιπιοίοη ἴο 84 ϑίαϊεπιθηΐ 
οὗ {π6 στϑαΐ ἀοοίγιπε μοὶ 15 {Π6 ποπηθ οὗ 
{Π6 ἢτγϑί εἰρῇῃξ σμαρίεγβ οὗ ἴῃ ΕἸ Ρι 5116. 

ἐρεγεῖθ ἧς ἐρὸ χίφῥίφοισπεος 97 Οοά γε- 
«εα!εα4.1] (ΔΟΠΊΡαΓα Ρ5. Χον. 2, κ Τ2ὲ Τ7ογά 
ῥαΐῤ »ιαάδε ἔποαυπ ῥὶς ταἱυαίίοπ: ῥὶς τσ ίοοι.- 
σιεςς ῥαὶῤ ῥὲ οῤρετίν τῥεαυεά (Ματρ. "τον 8168, 
ϑερί. ἀπεκάλυψεν τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, Ν α]ς. 
ἐγενθίαν ) ἐπ ἐῤὸ σἰσῥὲ 977 ἐδ ῥεαίῥεη." δι. 
Ῥαι}5 τεΐθγεποα ἴο {πὶ ραβϑᾶρα ἰἴ5 πΊδάβ 
ενιἀθπί ὈΥ Πἰ5 δάορίίοη ἰπ στ. τό, 17 οἵ {Π68 

Ῥϑα]Π15} 5 ἴῆσεα οἢϊεῦ τνογάβ, “ σα͵υαίΐϊοη," 
“ γισῥίοοισηες," “ γευεαίεά," «ὐὰ οἵ {πὲ 
ῬΑΓΔ]]16]15πὶ θθίννθθη “ σαἰυσίΐου " (Ὁ. 16) ἀηά 
“ γισβίοοισπεῦς "ἢ (υ. 17). 

ἐδ γισῥίφομσπεος ο7 Οοά) ἘΒδίπμοΥ “ἃ 
τἱραύθουβηθ85 οὗ Οοα. ὍΤΠϊ5 (ογπὶ οο- 
ΟΟΤΥΪΠΡ [ἢ ἃ 5.ΠΏΤΊΔΤῪ 5βίαίοπηεηΐ οὗ {Π6 στοδΐ 
{πέτα οἵ ἴπ6 ΕἸ ϑῖ]6. 15 τότ [ΠΚΟῚγῚ ἴο ὃὲ 
1564] 1η ἃ ΠΟΙΊΡΓΘΠΘΏΒΙνα Π8η ἰπ ἃ ταϑίσιοϊθα 
56η56. Ὗνε πηιϑέ {πογείοσε θ6 Ἴοηΐεπί, δί 
Ρτεβεπΐ, ἴο ἀθῆπο 115 τηθδηὶηρ ΟΠΙΥ 50 ὩΓ 85 
10 15 ἀδίευτηϊπθά ΕΥ̓ {πῈ ἴουπι οἵ ἴΠῈ βχργεβ- 
βίοῃ, ΟΥ̓ {Ππ6 ᾿πηπηθάϊαϊα οοπίοχί, ἀπά ὈΥ δῖ. 
Ῥαι]}}5 2γευΐοις πϑᾶσθ. ἕε {ππ5 πα {παΐ ἴἰ 
15. ἃ ΤΙΣ ΘΟ 5Π655 Πανίηρ ΟΟά 85 115. δα ΠΟΥ, 
ΔΠα τηδῃ 85 115 γεοιριθηΐ, γηο ὈΥ 1 Ὀοοοπλθ5 
ΤΙ ΐθοιιβ : 115 οἤοΐ 15 ϑαϊναίίοη, δης 115 σοη- 
ἀϊοη ἔδιἢ : 1ἴ 15 επηθοάϊεα ἢγϑε ἴῃ [Π6 Ρεγβοη 
ΟΥ̓ (Πγιβί “αὐῤο ἰΒ μι δὰθ ἀπο 5 τϊβᾶουι 
ἔσοιῃ Θαοὔ, απά χλσῤίφοι 76..." (1 (ΟΥ̓. 1. 20), 
ΔΠη4 1 15 θεβδίονγε οἤ τι5 θθοδιῖιβε οἵ (ἢ σιβί 5 
ΤΟ ΘΟ Πρ ὑνοσΚ, ννμογεῖη Ηθ “ννὰ5 πηδάδ 51η 
ΤΟΥ τι5, ἐῤαΐ αὐ ηιῖσῥὲ δὲ γ»ιαάε ἐφε σισῥίδοι- 
πεῖς 0.0Ρ,|;ἡ Οοά 1π. ῥὶγι" (2 ΟΟΥ. γν-. 21). 866 
ΤΊΟΓΘ 1Π Ποΐδθ5 Οἡ 11]. 21--25. 

γευεαίεά ,γοηι γα 1ο ΚΞ ὝΓΗΪΒ 15 
{π6 ΟΠΪΥ σοπποοίίοῃ ρευπηθα ὃν {Π6 ΟΥ̓ΔΟΓ 
οἵ {πΠ6 ννογάϑβ, ἀπά 1 ἴθβαςμθβ τι5 {Πδΐ, 50 ἴὩὙ 85 
τῆδη 15 σοηοοΥποά, {Πς τενεϊδίίοη οὗ {πὸ τιρῃῖ- 
ΘΟ Ι5Πη655 οἵ σοά Ὀερὶπ5 Τοτὴ πα Ἰεδβ οὴ ἴο 
ἔα. (ὐΟΙΉραΓα 2 (ΟΥ̓. 11. 18, 7γογγῖ σ]ογ} 10 
“ἰογγ. ΤΟ ΠΕ τηδῃ ννΠΟ [Ιϑίεπϑ ἴο {πε (σοβρεὶ 
νυ Ποὺ ἔδι, [Π6 σὶρ ξθουβηθβϑ οὔ (σοά 15 ποΐ 
{Βόγεῖη γαυθαὶ θά, θὰ σγοπιδῖηβ μι ἄδη : ἴο Πἰπὶ 
ὙΠῸ ]Ιϑΐθηβ νυ] ἴαιτῃ, [Π6 τἹρῃθοιιθπεββ οἵ 
Οοά θερὶπβ ἴο ὃς {πογεὶη σαγεα]θά, δπά 115 
ῬΓΟΡΎΘσδινα σονοϊαίίοη ἰοπάβ ἴο ργοάποα ἃ 
ΠΙΡΙΟΓ ἄδρτεο οὗ ἔτ ἃ5 115 σεβϑ!. ὍΓΠι5 
κ(ρ φεῦ» οὔδ ἐῤαὶΐ δείϊοευεῖ" [Π6 Οοβρεὶ θε- 
ΠΟΠΊ65 ΟΥ͂ {Π15 τονοϊαίίοη οἵ {Ππ6 τὶ ΘΟΙ5η 655 
οἵ Οοά ἃ “οαυεν ο Οοά τριΐο ταἰτναίοη," Ὀ6- 
οαιι56. ΟΥ̓ ἔα ἢ πΊΔΠ ΘΠΊΥΔΟ65. 85 Πῖ5 οὐ [Π6 
ΤΙ θοιιπ655 γουθδὶθα ἴο Ὠ1Π|. 

ΡῈ 7μπέ ρα]! ἰΐε ὧν ,αἰ: δ. ὍΗΪ5. σοη- 
πεοίίοη “σφαὶ! ἰυε ὧν ζαἰ 15 τϑαιῖγοά Ἷὴ 
{6 Ηρθῦτον οἵ Ηδ0. 11. 4, ἀπ σογγεβροηάβ 
Βεβὲ σι 81. Ῥαὰ] 5 δρρ!οσαίίοη οἵ ἐπε Ρ885- 
ΘᾶΡ6: ῸΓ ΠΕ 4065 ποῖ 58γ {Πα “σὶρ: πέδοι ιβῃ 55 
ΒΥ (11 15 γενεα]βά," θὰΐϊ {παΐ “ τλρδέδομηεςς 
ἐς γχευεαίεά γγονι αὶ ἐο γα, ἀπὰ 45 ἴῃς 
τὶρηΐθοιιβπθθ γουθαὶθ ἀπά Ὡρργοργιαϊθα ὈΥ 
ἔα 15 1Π6 ρονεσῦ οἵ Οοά ὑπίο ϑβαναίίοῃ, 
“{Π6 τἱρἢΐθοι!5 514]] Ἰἴνε ----.6., 5841} Ππά 1|{8--- 
ὈγῪ αἰ." (οπιρατε Ὁ Δ!. 11. 20, “2θὲ 1178 «υῤῆεῤ 
1 ποαὺ ἰΐε ἐπ ἐῤε Με 1 ἰΐυσ ὧν (ταῖπεσ 18) 
ἐῤὲ χαὶ! ὁ ἐδὸ δὸπ Καὶ Οοά," ὅτε. 866 ποΐεβ 
οη Ηδ8. 1]. 4, πα ποίΐξ δῖ επά οὗ σμαρΐογ. 

6ι 
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ΨηΟ Πο]4 {Π6 {τ ἴῃ πητρῃέθοιιβ- 
Π6Β8; 

19 Βεοαιβα {πδξ ὙΪοἢ πιαγ ΡῈ 

ΒΟΜΑΝΌΘ. 1. [ν. 19---2ο. 

Κποννη οἵ (σοά 15 πιδηϊξεβε "η {Πθπη ; " 
ίου (φἀοά Πδῖῃ βῃεννεά 22} πιπίο ἔμθιη. 

20 ἴογ {με ᾿πνίβ1016 τΠϊηρ5 οὗ ἢϊπη 

ἡαρῇ ὍὝΠπε Ἡρῦγενν ψοσά 50 σγοπάογοά 
ΤΊΘΔΠη5 ΡΓΟΡΟΥ͂Υ “Ἢ 5ἰοδάξαϑίηθϑϑ, “" [8 }{]- 
Π655,᾿ “ΠάΘ]Πγ,᾽ “ Ἐιβε!πη655,᾽ γαΐμοσ {Ππδπ [Π6 
δοίνα ““{ΓΠ 5 {ΠΏ 695; 2.6., 1 πηθδη5 {π6 (8 1ἢ 
ὙΠ ΟΝ πιᾶγ θα ΤΕ] οη, ΓΑ Γ ἐπαπ ἐΠ6 ἋΔ1Π 
Ὁ Ώ]Οἢ ΤῸ] 165. “ Βιι 1 νν1}} δὲ ἐϊπηθϑ ἀρργοόδοῃ 
ΠΘΑΓ ἴο {Π6 δοΐϊνε 56η56: ἔοσ σοῃϑί ΠΟΥ͂ ΠΠΩΘΥΓ 
ταπηρίδιοη Οὐ ἄδηροῦ ἢ Δη [5γϑϑ!ῖο σου] 
ΟἿΪΥ 5ΡΥΪΠρ ἔγοπι τ ησΘ οἢ Ϊοπονῃ. Απά 
ΒΟΙΠΘΙΠΙ Πρ οἵ {Π15 {γδηϑ: ΟΠ 4] ΟΥ̓ ἄοιιθ]6 5θηθ6 
1 μᾶϑ5 ἴπ Ηδ5. 1]. .. ([ρμείοοί, ΟἹ. "1. 11.) 

ΓΗΑΡ. 1, 18---111. 2.56. ΤῊΕ ΓΠΝΕΙΘΗΤΈΕΟυϑ- 
ΝΕΒ5 ΟΕ ΜΑΝ. 

δὲ. Ῥᾷὰ] ΠοΥδ δπίουβ ΠΡῸΠ {π6 ρῥτοοῦ οὔ 
ἢ15. »υθαξ {ποπιθ, {παΐ Ῥοΐἢ ἴῸγ [ὃἐνν δηά 
(ΟΘπΕ 6. βαϊναίϊοι 15 ΟΗΪΥ ἴο 6 ἔοιπηα ἴῃ {π6 
τονοϊδίίοη οἵ ἴΠ6 τὶρῃξθοιιβηθθθ οὔ ΘΟοά ὈΥ 
ΤΑ11}.. 

ΕἸγϑί Πα ϑινοννϑ, 45 ἃ πιαίίογ οἵ ἴδοΐ δπά ὃχ- 
Ρατίθηςθ, {Ππαΐ ποιῖποῦ (ΘΟ ΘπΈ]6 (1. 18--32}) ΠΟΥ 
{δνν (οἱ. 11.) Παϑ δὴν τἱρῃίθοιιβηθβϑα οὔ Π5 οννπ 
Ὀγ νυ ἢ π6 σδη θ6 1π5Έ1Π64 Βείοτε σοά ; {μθη, 
ΔΙΓΘΓ ΔηΒυνγΈΥΙηρ’ ΟὈ]ΘοἴΙΟΠ5 γο]δίϊπρ' ἕο {πὸ οαβὸ 
οὔ Βς [ονν (1. τ--8}, 6 σοπῆγπιβ {Π|Ὸ ἐθϑ ΠΟΥ 
οἵ δχρϑγίθποα ΒΥ {πεὸ ἀδβοϊαγαϊΐοπβ οὔ Οοά 8 
ὑνογά (111. 9-- 20). 

18-82.. 88. Ρᾷ1] Βδγα βῖνεϑ 115, ποξ ἃ ἢἰβίογυ, 
Βυΐ ἃ (Βτιβίϊαη ΡΠ] Οβορην οἵ Πἰδίογυ : ΠῈ 15 
ποΐξ παγγαίϊηρ {π6 σγοννίῃ οἵ ᾿ΔοἸΔίγΥ 8π4 νἷςθ 
1ῃ {Π15 οὐ {παΐ παξίοῃ, διυιξ 5ῃονίηρ ἴῃ ἃ δγοδά 
ΕΘΠΘΓΔ]1Ζο νονν (Π6 σοπάϊξϊοη οὗ {πὸ μϑαΐμθη 
ϑνΟΥ] 8η4 {Π6 οδιι565 οὗ [15 σουταρίίοη. 

ἼῊΟ Δ] βϊοηβ ἴο βρβοῆς ξουπηβ οὗ γίσθ δηά 
ἸΔΟΙΔΈΓΥ βἤονν ῥ᾽ δίη]ν [ῃδξ Πα 15 ἀθϑογιθίηρ [Π6 
Βραίμοπ; θὰξ {πὸ ῥυίποῖρ]θα ννῃϊοῃ Πδ Ιαγ5 
ἄοννη, Βεϊπρ οἵ πππΐνουβαὶ ἀρρ]οδίίοη, ἰηνοῖνα 
(Π6 [ϑνν 4150 1ἴπ Π|κὸ σοπάοπιηπαίίοῃ, 85 15 566 
1η (ἢ. 11. 

ἦρε αὐταὶ 9} Οοά ἱς τουεαϊεά 77) ογγι ῥοατθη.} 
ΚΑΠ Ἐχογάϊιπη [ΘΥΤΙ] 6 45 ΠΡ ἢ πῖπρ ἢ (Με- 
ἸΔΠΟΒΕΠΟΠ) 15 [ουτηθά Όγ {πΠ6 βιιάάθη ἀπά βέγικ 
ἴῃς; σοπέγαβέ ἴο [Π6 ργθοβαϊπρ' νθῦϑθϑ. ὙΠΟ 
15. ἃ ὑνοο]ά σϑνοϊδίίοη : ἴπ {πὸ οπθ ἰβ βθθῆ 
ἃ “ῬΡοΟνΕΓ οἵ Οσοά ππηΐο ϑαϊναίίοη,; ἴπ {πὸ 
ΟἴΠογ, πὸ ἀδβίγου!πρ ΡοννοῚ οἵ Θοαβ ψγαΐῃ: 
ποτα {Π6᾿ σὶρ θουβηθθ5 οὐ Οοά, ποτὲ {πὸ ππ- 
τ θοιβη 655 οὗ τηδη. 

ἈἸΡΒ θοιιβηθθ5 15. γανθα θά ἴῃ {πῸὶ ΟΘΟ5ρϑοὶ; 
νυγαΐῃ 15 σΤουθαὶ θα “3 οηι ῥεατσεη," Ὀδοδιιβ 
{ποτα “πα Τοστα μαῖῃ ργοραγθά ἢἰ5 τἤτοπο ἢ 
(5. ἴχ. 7; χὶ. 4), ἀπά ἔπθηοα “Ηἰς ἡμασηιεγις 
80 ἔουίῃ ἃ5 089 1ἱρμύπῖπρ" (Ηοβϑα νἱ. 5, 
ΔΠ4 ποίβ {πογθ)ὴ. ὙΠῸ ρουνογ ππίο 5αἰναίίοη 
15 ἔογ “δύδγν ογδ ἐῤαὶ ὀε]ϊουυε δ᾽"; [ῃ6 νυγδῖῃ 5 
ἀδαϊηβέ {Ππδπὶ “ ἐφαὲ ΒοΙὰ ἄοτγπ ἐῤεὲ ἐγμέῤ ἐπι 

ερηγ σ ῥέεοι γος: " ((ἢ. νἱ!. 6: 2 ἼΠ655, 1]. 6). 
ΤΠ πηρδηΐϊηρ οὗ {Π|5 γεῦβε 15 ΠΊΟΓΘ {ὉΠ οχ- 
ΡΙαιηθά ἴῃ {πῸ ῥαβϑᾶρθ ΠΟ ἢ ἔο]]οννθ. ἵνα 
ἴΠογα 566 {ῃαδΐ “ρὲ ἐγμρ ἢ τηθδηβ {π6 ἱζῆον- 
Ιεάρε οἵ σοά (στ. 19 δηά 25), δηά {παξ {Π6 
ὙνΠΓ] σα ρρΥθββίοη οὐ {Π|5 γα 5ίγαρ  ηρ ἴῃ 
[Π6 Πϑαγί 15 ννβαΐῖ ἀρργαναΐθβ [ῃ6 πηροα 1 Π655 
ΔΠη4 ὉΠΙΙΡ ΙΗ Θοιιβηθθα οὐ πιεπ, ἰεανῖηρ ἔποπα 
νυ Ποῖιῖ οχοιιθθ. ὟΝ Ὲ 566 4150 ῥοτυ πε νυσδίῃ 
οἵ Οοά [5 τϑνθαϊθά, παπΊο]υ, ἴῃ {π6 ἀθθαβίπρ 
γΙοῈ5. ἃΠα ΠΟΠΒΟΙΟΙΙ5. ΤΠΙΒΘΙῪ ἴο ννβίοῃ {Π6 
ΒΙΠΠΘΥ 15 βΊνοη ΟΥΟΥ (24--32). 

τιγσοαΐπε: ἀγα μριγῖσῥέδομ 65.) 1.6. ἸΤΩΡΙ ΘΕΥ͂ 
Δη4 ΙΠῚΠΊΟΓΔΙΙΥ, ἀγα Ὀοΐῃ ΤΈρατ 64 845 51Π5 
ξαϊηθέ Οοά. ““ὕπροαἠρ,εν:" ῖ5 ἘΠ6 βίγοη μοῦ 
ΕΧΡΓΟβϑίοη, διὲ “ μργλσἑεοι γε: 1Π6 ΠΊΟΓΟ 
ΠΟΙΊΡΓΘΠΘηβῖνα δη4 βΈπογαὶ (Αὐὶβίοιϊε, περὶ 
ἀρετῶν, Υἱϊ. τ; ῬοΟΙ]Ι, ΠΙ. 6. 13,3}: [Π15. τεῦ 
ΔΙοπθ ἰ5 στεροαίθα ἴῃ {πὸ [Ὁ]]οννηρ οἴδιιβ6, 
γνΠΘης6 ἴΠ6 [464] ογάεγ οἵ ἀθνεὶ ορπιθηξ 15 ΒΘ ῃ 
ἴο θὲ (1) υητὶρμθοιιβηθβ5, (2) βυρργοβϑίοη οὗ 
1η6 {τ ἢ σοποογηϊηρ Οοά, (3) ππροά]ηθ55 
Δ η4 ᾿ἸποΓθαβθα ΠηΓΙ  ΠΘΟΙΙ5Π655. 

19. Βειαιο, 495.ἢ ὝὙΠΕ οδιδε οἵ Οοὐΐβ 
Ύδῖῃ [ΠΡ] 16ἀ τη (ἢ6 οἷοβα οὔ Ὁ. 18 15. Πϑῦδ 
ἀἰβειποῖ!ν βίαια, {Πδΐ πιθπ πᾶνε ἃ Κπον]θάρο 
οἵ Οοά ψη]οῇ {ΠΟΥ ΠΥ Θαρργεββ, απ 50 
Ἰϑανα {πο ΠΊβοῖν 5 ποι οχοιβθ. 

ἐραΐ «υρίερ γπαν ὧδε ἄποιυη 9 σοά ὙΠῸ 
ψνοΟγά τὸ γνωστόν ΟΟΟΙ͵5 ΠοΟνΠΘΓΕ εἶδα [ἴῃ 
81. Ῥδι]}5. δρίβίϊοβ ; δας ἴθ Αςίβ Χῆ. 238 δηά 
ΧΧΥΠΙΙ. 28, ΘΓ 8. Ρδὰ] 15 [Π6 βρϑδῖίζοσ, 1Ὲ 15 
1564, 845 ἴπ {Π6 Ν. Τ᾽. ΚΘ ΠΟΓΑΠν, 1 ἃ 1655 ργο- 
οἶδα 'βθηβε--“ Κποννη," ““ποίδθ!6," οὐ “ ποῖο- 
τίοι5. Ηδογοθ, Πονγθυεσ, {πε σγμοὶα σοπίθχε 
Τί565 ἱπίο {πΠ6 τϑρίοη οἵ (σι βέϊδη ΡὨΠΟΒΟΡΉΥ, 
Δ Πἀ4 ΟἿ {γδηβϑίαἴουβ ἤᾶνα ἄ0Π6 νγῈ]}] ἴῃ γθηάογ- 
ἴῃς ἴΠ6 νγυοσὰ τηοῦτθ βίγιοῖ]γ. 8ὅ66 ΕὙΈΖΘΟΠΘ, 
Δη4 ΟΥἸΙΠΊΠΊ, “ ΟἸαν!5 Ν. Τ᾿. ΡΒΠοΙορ.ἢ 

Τραΐ «αὐῤΊῆερ γιαν δε ἄποαυῦ ταυβὲ ποῖ, ἢονν- 
ἜΕΥΘσ, ΒῈ ργεββθά ἴο τηθδῃ 81] {Πδὲ σϑῃ Ροϑβϑβι ὈΙΥ 
Ὀε Κπουνῃ ; δι, 45 1Π6 ποχί νϑῦϑθ ρ] ΙΗ] 5ῆθννϑ, 
1ἴ πηθδηβ [δὲ Κπον]θοάρε οἵ Οσοά νψϊοῇ 15 ΟΥΓἁ 
ΒΊΟΝ ΠΊΑΥ Ὀ6 βαποα ὉΥ πηΔΠ᾿5 παΐιγαὶ ἴα α]- 
[ἰ65. δχουοῖβο ἀρὸη (Οα 5 τηδηπιδϑίδίίοη οὗ 
Η ἸΠΊ5Ε1 ἴῃ ογϑδίϊοῃ. 

15 γιαηπῖ,οοΐ ἦι ἐφοῦι; 70 Οοά ῥαὲῤ τῥεαυεά ἐξ 
τιίο ἐφεηι.) ἘἈδίμοσ, “,2ὸογ Οοά τοδπὶξοβίθα 
10 ἴο 8611." 

“χα ἐβοηι" ἄοεβ ποῖ τηθδη “ διηοπρ {Π6πιὶ," 
ἃ5 που Ρ {Π|5. Κηον]θάρθ νγογα Ππη θα ἴο ἃ 
ἴδνν οἵ {π6 νψγιῖβεὲ πᾶ ᾿ἰϑθαγηθά, ποὺ “ἴῃ ἐποῖτ 
ΠΟΠΒΟΙΟΙΙ5η655᾽ (Μεγογ), δῖ “ἦπ ἐῤοηι᾽" 85 
θείης ννμδὲ ΠΟῪ δγθ, 15 {ΠΕῚΓ ὙΕΙΥ παίυγα δηά 
ΠΟΠΒΕΓαΕΙΟΠ 85 τηθπ. [Ἐ τηθη δά ποῖ δου ΕΥ̓ 
ἴο τβοεῖνα “ ἐῤαέ αὐῤίοῤ »ιαν δὲ ἀποτυη 9" Οοά,". 

Ο 
Ζλέ 



ν. 21.} ΚΟΜΑΝΘ, 1. 63 

ἔτοτηα ἴῃς ογεδέίοη οὗ {π6 νγουῦά δα ρονγεῦ δαπά (ποάπεδά: ἴϑο τ[ἢδξ {ἢεν ἵν, ἐῆαε 
“ {λὲν ὑπᾶγ 

οἰδαγὶγ βεθη, θεΐηρ ππάειβίοοα Ὀγ τἢς 
τΠϊπρ8 τΠδὲ ἀγα πιδά6, δύθη Ἀ]5 δἴθγπδὶ 

Ηδς οοὐἹά ποΐ θὲ 5αἱά ἴο ἤανε πηδηϊεϑίθά 1 
“0 6 1|. ὙΠῸ νοῖβθ, {πογοῖοσγθ, ἴθαομαβ5 
{Παΐ ἔπεσα 15 θοίῃ δὴ Ἔχίθγηδὶ τηδηϊθϑίδίοη οὗ 
Οοά ἴο πῆθῃ, δηά ἃ που] τυ ἴῃ {Ποῖ ἴο Τεοοῖνα 
1; δά {π656 δγὲ {πὸ ἔννο 1ἄθαβ ἔπαΐ ἃγὲ ἄδενε- 
Ἰορεά ἴῃ {πε ποχί νεῦβθ. 

(ΑἸνπ5 ποΐε 15. βίσικίηρ : “π ϑδαγίηρ {παῖ 
Οοά »ιαπὶ εεοά 1:, ἢ τηθδηβ {παῖ {πῸ ΡυγΡροβα 
ΤΟΥ νυ Ὡς ἢ πηδπ 15 ογοαίθα 15 ἴο θὲ {πε βρεοία- 
ἴογ οὗ {π6 ἔαδτις οἵ {π6 ψνουἹά ; ἴπ6 Ῥαγροβε 
ἔογ νυμῖοι εγο5 παγα Ὀθθῃ βΊνθη ΠΙΠῚ 15 {παΐ ὈΥῪ 
ΒΑ ΖΙΠΡ ΟἹ 50 ἴα! δῇ ᾿πηᾶρῈ Π6 ΤΊΔΥ Ὀ6 ἰεἀ οἢ 
ἴο [5 Αὐΐποτ.᾽ 

20. ΕχρΙαπαίίοη οἵ {πε βἰδίοπιθπί, ““Οοά 
τλϑιιὶξοβίθα ᾿ὖ ἴ0 {1 611." 

ἐῤε που οίδίο ἐῤίηισις ὁ δῖί»ι.] 81. Ῥδὰ] ραΐβ 
ἴῃ {π6 [ογοπλοβέ ρίασθ {πὸ ᾿ην βι0]6. παΐασα οἵ 
Οοὐϑβ διτιθιΐοβ, Τιϑὲ Ὀθοδιιβε πηθη ϑἰηηθαά ὈῪ 
ΘῈ ΒΕΓ Πρ νἹ51016 ἱπηαρὸβ ἴοσγ ΗΙ5. ᾿Πυ]510]6 
Ρεγίεοϊίοηβ. ὙΠῸ ΡΪτΓᾺ] γοργεβοπίβ {πὸ ἰην!- 
51016 παίιιτε οἵ (ὐοά 1ῃ 115 τηδη 1] 4 ΡΓΟρΡαγί!65, 
85 Ἔχρδιηθα Ὀγ νυ μαΐ [Ο]]οννϑ8. 

ἴονι ἐῤῥὲ εγεαΐϊο 9.) ἐδ «αυογϊ Μοβί 
τηοάεγπ ἱπίογργείουβ ππάογβίαηα [15 ΠΊΘΓΕΙΥ͂ 
Δ5 8 ΙΩΔΙΚ οὗ {{πὴῸ,| “'δίποθ. ἔπ6 ογϑδίοη." 
866 ποΐβ οἵ επά οἵ ἽἙπμαρίοσ. Βιιῖΐ [π6 οἱὃῦ 
᾿πίογργοίδίιοη πᾶθ ΠΊΟΥΘ ἴογοθ, δηά 15 ποῖ 
ΤΘΔΠ]ν Π40]6 ἴο {Π6 σμάγρα οὗ ἰδυτοϊορυ. “ὙΤΠ6 
ογεδίϊίοπ οὔ {π6 νου," υἱεννεα 85 ἃ ὑγΠΟΪ6, 15 
ἢγϑ ργεβθηΐθα 845 ἴπ6 σούσγος ἵγτουη νυ πο ΤηΔη 
ἀοτῖνοϑ ἃ Κπου]θάρο οἵ {Π6 πηβθοη Οσοά ; δηά 
θη {πὸ γηείροά 15 ΤὈΓΕΠΕΥ ἀεβογιθεά ἢ {πὸ 
τη η 1014 ἸΏν151016. αἰ γθυο5 Ὀθσοπηθ ΟἸ ΕΑΓ 
566ῇ, δεὶπρ οοποεῖνοα ἴπ {πε τηϊη ὈΥ͂ Πιθδἢ5 
οἵ ἘΠ6 νδγίοιιϑ νυ τ. 

ἼᾺΒΕ ᾿πνιβι0]6 Ἰγίηρ ΒΕ μΙ Πα {ΠῸ νἱ510]6 45 115 
οάυ5θ, ἴπΠ6 ὉΠΟΠΔΠΡΘΑθ]6 ὉΡΠΟ]ἀηρ 411 {π6 
σΒᾶηῆροβ οἵ {πε6 ννοτ]ά, {πεὸ νυϊδάοτη νν]οβα 
τπουρ 5 ἀγα νυ τε ἴῃ πϑάνεη, ἀπά θατίμ, ἀπά 
568, ἴΠ6 ῬοννῈῦ νυ Οἢ ΠΊαΚο5. ἴμποβα που ηΐ5 
ΤΘΔΠΠ165;---Π656 ἀπά [Π6 οἴμποσ Ὠἱνπθ αἰίτι- 
Ὀυΐε5. ἀγὸ σοηςεϊνοα ἴῃ {Π6 τηϊπηά (νοούμενα), 
ΔΑ 50 ἀϊβοεγποά ὈΥ τηθδῃβ οἵ {πὸ {π]ηρ5 {Παΐϊ 
ἅΓῈ τηδάθ. ὙΠῸ βροπίδπθοιβ δοΐ οἵ γθάβοῃ ὈΥ͂ 
ψν ὨΙΟἢ {Π6 τηϊη σΥα5ρ5 ἴῃ σγοαίίοη {πὸ ἰάθα οἵ 
ἃ 1)᾽νῖπο Αὐΐποῦ, 81. Ρ811} 455 1ΠΊ65 ΔΠ4 δϑϑογίβ 
85 Δῃ Δα πη{εἀ ἃΠΠ τΠ] 165 ἘἸΟΏΔ0]6 ἴδοΐ : [Π15 
ἴδοϊ 15 ἱπήάθοά {π6 για ᾿πιο]]θοῖπα] Ῥαϑῖ5, 5 
σΟηβοίθησα 15 {Π6 τηοσα] θα515, οὗ 411 παίιγαὶ 
το] ρίοη. Οπ πε ῥγοσθββ ΟΥ̓ ψνΠΙοΟἢ {ΠῸ τηϊπά 
ἀϑοθπάβ. ἔγοπη ἴῃ6 ϑθηῆϑιθὶθ ἱπηργθϑϑίοηθ οἵ 
τπίηρ5 {παΐ ἅτ βθϑὴ ἴο {πὸ [άθα οἵ {ΠπῸ 1ῃν]510]6 
Οοά, “«ηά 50 845 ἴἴ νγεσε τεϑουπάβ δηά τοὸ- 
Θσμοοβ δος {π6 τοδί (σθδίογ᾽ 5 ΠαπΊ6,᾽ 506 
Αυάνοτίῃ, “ [τηπλυΐαθ]Ὲ Μογα γ,, Ρ. 177; 
ἃπὰ ἃ ἢἤπε ραϑβαρὲ σαιοίεά ἔγοτη 1,61 ηϊ2, 
“Ἐδϑαῖὶβ ἀες Ὑπέοάβιοξε,, Ῥατί 1., ΟΥ̓ δ4ἰβϑβεῖ, 

α΄α ννιῃουξ εχοιιβε : 
21 Βεσδιιβα {Ππᾶΐ, νγῆδπ ἔπεὺ Κηονν 

Έ 581 ἀθα. ῬΕΠΟΒΟΡἢΪς το]ρίθιιβο, Ῥατέ 1. 
ὃ 5. 

ῥὶς εἰογπαὶ ῥοαυογ.] Ατηοηρ “ ἐῤε ἡγε ϊεῖδίρ 
ἐῤίηρς" οἵ Οοά “οαυεγ" ἃΊοπβ 15 βρεοϊῇθά, 
Ὀδοδιιβα ἴξ 15 [Π6 δἰσιθαΐα ἢγϑί δηά τποβί ρτο- 
ΤΑΙ ΠΟΠΓΥ ἀἸβρίαγθά τη τγεϑαΐίοη. [{ 15. οἰ θαυ] ν 
566 η ἴο Ὀ6 εἦεγπαὶ, Ὀδοαιιθα ὈΥ τὰ 411 {πὶπρ5 
[ρῆΡΟΓᾺ] νεσα ογοαϊθά. ΠΕ οἵπογ δισιθιυΐος 
οἵ Οοά ννῃῖοἢ ἀγα ΟἸΘΑΓΙ͂Υ βθεη ἴῃ Η!5 ννου5, 
ΒΈΟΙ 45 νυὶβϑάοπι δηα βοοάποβϑ, δῖ. 811} 511ΠῚ5 
ὮΡ ἴῃ οὔθ ψογχγά, ποῖ σοάῤεαά, Ὀὰϊ Ὠϊν:πλύγ: 
1π6 ννοσγά 15 ποῖ {παΐ νυ] ἢ ἜΧΡΓΈ5565 ἴΠῸ Ὀοῖπρ' 
ΟΥ̓ Θββθποα οἵ (4οά, 2.6. Πλογ ((ΟἹ]. 11. 9), δα 
ἃ Κιπάγεα «δπά ἀεγινοη τνοσά, βιρηϊγιηρ ἴπ6 
Τλινηθ ΠΑ] ΟΥ Ρογίδοϊοη οἵ σοά 45 βἜθῃ 
ἴῃ Η[5 αἰ{τδθαΐε5. 

νο ἐῤαὶ ἐῤρὲν αγὸ «υἱέῥομέ χει. Ὑπδΐ 
Ὁ Π6Υ πϊρσαῦ 6 ψιύμβουΐ οχοῦβθ. ΤΠῸ 
νγογάς. (εἰς τὸ εἶναι) ΕΧρΡΓΘΘ5 ποῖ ἃ τηρτρ 
ΤΕΒΌΡ Βα Ὁ αἰ ΡΠ ΡΟΣ ΕΟ 1: τ ἵν τ τὸ, 
8; ἐν} Π2.; π|: δ; ΜΉ ΓΖ ΟῚ ἜΚΙ ἘΠῚ δος 
ΟΠ 2 Ο(ὐΥ. γ11]. 6 566 ποῖΐβ πόσα. 

Μοβί πιοάδγῃ (λοπηπηθηΐαζουβ ἤανθ πηϊϑβοά 
{Π6 {για σοηποδοίίοη οἵ {Π15 οἰδιιβο, ἀπά οἵ {π6 
ΠΟ] ράβϑαρε (στ. 19--21). 

ἼΠΕ βεπΐθηςθ, “ Τὸν ἐῤθ τηουϊοδίε ἐῤίησς ο 
ὌΝ πο - γ᾿ ΡΤ ΠΕΡΙ τοι δλη 
ΘΧΡΙαπαίίοη οἵ {πὲ δίατοπηθηξ αοἂ τιδπϊ- 
ξοβίϑα 1 απο {βθι; δπά 85 {Π6 τποάς 
1ῃ νυ ΠΟ {15 τηδη! εϑίδ οη αὐας γηαάδ ἐο ἐβοϑη 
15 1π6 πηοάθ ἴῃ ννὩ]οἢ 1ἰ 2’ γπαά ἴο 8}] τπθῃ, δ 
411 {{π|65, {π6 Ἐχρ᾽αηδίίοη 15. ρα ἴῃ {π6 τηοβὲ 
ΒΈΠΟΓΔΙ δης αρβίγαςί ἔοσμη (Ρτεβεπί Τεηβα ἀπά 
Ῥαββθῖνα Νοῖςθ), σπουξς ΔΠΥ ΠΙπηϊδίίοη οἵ 
{ΠΠπ|65 ΟΥ̓ ῬΕΙΒΟΠΒ ; ννὮ1]6 {Π6 ργεσθήϊηρ δπὰ 
[Ο]]οννίηρ βιαϊοπηθηΐβ (πιαγκεά ὈΥ {πε Βιβίοσγιο 
ΑοτΙϑῖ5) στοίεσ ἀθἤηιϊίεὶγ ἴο ἴποβα ψγποπὶ 8ί. 
Ῥδμ] ἰ5Θ ἀδβογιθίηρ (αὐτοῖς, “. 19, αὐτούς, 
τ. 20, αὐτῶν, “. 21}, ἴῃ6 πιθὸπ ὑμδί πο] 
ἄονπ {86 ταῦ πὶ ἀρ ΘΟΌΒΠ 6858. 

ὙὝΠυ5 ἴπ6 βδεῆβα ἤοννβ οὐ ψἱμπουΐ ᾿πΐογ- 
Ταρίϊοη, ἀπά π6 νΠΟ]Ϊ6 ῬαβθαρῈ ΤΥ 6 
Το Πα ογοά 85 [Ό]]οννβ:--Εοὐ αοἃ πιδπϊζοβίθα 
ἀῦ απο μοι; ΤῸΓ [89 1 151016 {πὶ π 65 
οὗ Βἰπι, 815 δὔθι 8] ΡοΥ πᾶ ἃἅϊ- 
ΥἱΔΙΟΥ, ἴσοσι {86 οτθδύϊοι οὗ {86 σψοτγϊᾶ 
ΔΥΘ ΟἸΘΑΥΙΥ 5866Π, Ὀοΐϊπρ απαἀουβίοοα ὉΥ 
{86 πϊπρ5 παῦ 810 πιδᾶθ: Τμδαύ 86 0 
ταϊσεῦ 6 σψιῦμουῦ Θδχοσβθ, δεεαμσο ἐῤαΐ 
αὐρέῃ ξεν ἄπεαυ σοά ἐδὲν σίογβεά ῥίηι ποΐ Ἂς 
Οσοά. 

ΕΠ τγϑβοβίοπι᾽β οδ]βοίίοη, οἴξθη τορεαΐεα ΠΥ 
οἴμούβ, {παΐ 1 σου]Ἱὰ ποῖ θεὲ Οοαά 5 φεγροιε ἴῃ 
τηδηϊ δϑέηρ Ηἰπιβοῖῦ ἴο ἀδργῖναε πιὲπ οἵ ὃχ- 
οἰι56, ΑΙ ΠΟΙ ἢ [Π15 ννὰβ {86 σεγμξ, 15 ἀἸἰβοιϑϑθά 
ἴῃ {πΠ6 ποίθ δἵ {πῸ επὰ οὗ πε σμαρίοσ. Ηθγα 
1 ταῦ ὈΕ δπουρῇ ἴο 580, (ὐοά 5 δφώγροιε ν'ὰ3 

δέ. 



64 ΒΟΜΆΝΒΕΟῚΙ͂: 

(ὐοά, {πεν ρ]ουιῆςά ἡΐηι ποῖ 45 (οὐ, 

[ν. 22---23. 

22 Ρτοίεββίηρ {πεηηβεῖνεβ ἴο δὲ 
ΠΟΙΓΠΟΓ νγεῦα {παηκῆι]: ΡῈ θεσαπηα υνίβε, {ΠΟΥ Ὀεςδπηα [ΟοΟΪ5, 
νη ἴπ ἘΠΕΙΓ ἱπγαρ᾽ ΠδίΙοη8, πὰ ἘΠΕΙΓ 
[ΟΟ 15} Πεαγί ννᾶβ ἀδγκοπεά. 

23 ΑΠπά οδβαηρεά τῆς βἱοιγ οὐ {πε 
ὈΠΟΟΓΓΙΡΕΌΙΕ ὁ(αοά ἰπίο δη ἱπΊΔΡΕ 0. 

ἴο ἰεαυε ποίῃμιπρ πάρης οπ Ηἰ5 ρατί, {Π6 
ΟΠ 5500. Οὗ νυ Β]Οἢ Τρ εἶνε ΠΊΘΠ Δ ἜΧχοιιβα 
ΤΟΥ 51η. 

21. ““ὙΠεΐ Κπον)θάρο, οὐ γι Ἰπιοπέ (5οη- 
1114) οἵ Κπον]εάρε, οοποογπηῖηρ; αοά ψΒΙοΝ 
ΤῊΔΥ Ὀς οδίαϊπεά ὈΥ σοπίειηρίδίίοη οἵ Ηἰβ5 
ΟΥθδίασγοθ.. . . . 50 ΠΙσοῖἢ ἴο σοηνίποο δέ 5Π|, 
Βυΐ ποΐ ἴο [πέουπὶ σο]]ρίοη.... Νὸ ΠρΡΒΐ οἵ 
παΐαγα οχίθπάδίῃ ἴο ἄθοίασε {Π6 ψ}1}} δηά {για 
ὙνΟΥ5Π1Ρ οἵ Οοά." (Βδροοη, “ Αανί. οἵ [Ἁ,ρατη- 
ἴηρ,᾽ Β. 11.) ΤῊΙΒ 15 ἔγσπε οἵ (σοά᾽β ραγέοα]αγ 
ὙΜ11}, Δηἀ οὗ 5ρβθοῖδὶ] τηο 85 οὔ" ὑνουβῃρ ἀοϑισοά 
Ὀγ Ηἰπι; θυΐ δ8δ.. Ῥαὶὶ Πεγθ οἰθαυ! ἔθαοῆεβ 
{μαξ πηοὸπ Κπονν ΘΠΟΙΡῊ οἵ Οοά ἴτοιη Ηἰ5 
ὙΨΟΓΚΒ ἴο ΡἹΟΥΥ ΗΠ ἴῃ ἃ νγὰὺ θοβίξηρ Η 5 
Ὀιϊνηθ Ναΐαγε; θαΐ {ΠΕῚΓ ἴαι!ξ Δ ἴῃ ποῖ 
Ἰονῖπρ ννηδ {πο Ὺ Κπονν :--- ΜΙΠαῈ5 διηδηΐ σποά 
ΒΌΠΉΤΠΘ οϑί. “ὙἼΠΕΥ ἴον ποΐ ρογξδοι! υ {πῈ 
Ρεγίεοεξ Βείηρ." (Αυρ.) “ὙὍΠὲ ρίοτυ οἵ Οσοά 
15. ἴπ6 δάπηγαθ]θ Θχοθ]]θ ΠΟΥ οὗ {παΐ νἱτέιθ 
ἀϊνηθ νΏΙΟἢ Ὀεϊηρ τηϑάθ τηδηϊθϑέ σδιιβθίῃ 
Τῆ6η ἃηὦ Δηρεῖ]5 ἴο δχίοὶ Ηἴ5 φγαΐηθβϑϑ, δηά 
ἴῃ Ταραγά {πογθοῦ ἴο ἴδϑατ Ηϊπ|. ΒΥ ὀείφ 
φἰογιηεά, τι 15 ποῖ τηθαπξ Ἐπαξ Ηδ ἀοίῃ σϑοεῖνα 
ΔΗΥ͂ ΔΙΙΡΤηΘπίδίοη οὗ ΡΊΟΥΥ δὲ οἵ Βαπάσ, θυ 
ΗΙ5 ΠᾶπῚ6 να β]ου νυ, ννῃθη ννα ἰθϑΈ γ ΟἿΓ 
Δοκπον]θάσππηθηί οἵ ΗΙ5. βἸοῦγ. (οοκΚεχ, 
ΠΡ. ΒΕ ΤΙ πη τὸ 

δῖ. Ῥδὰ] τουοῃθ5 (Π6 τοοῖ οἵ δὴ ἰῇ {π6 
ννογάβ “ αὐῤέη ἐρεν ἄπεαυ Οοά, ἐῤὲγ ἀϊὰ ποΐ 
ΘΊΟΥΔΙΥ ἷτη 88 Οοᾶ, ΟΥ ΕἰγΘ 8815." 
ἼΠΙΒ ΡαβϑαρῸ 566 ΠΊ5 ἴο πᾶνε ᾿πϑριγοά ἰῃδΐ 
Ἰοΐειεϑί βίγαιη οἵ (μγιβείδη δάοσδίίοη: “ὟΝ Ὲ 
ΘΙοτΙ. ΤΉΘΕ, να βῖνα ἴΠδπκ5 ἴο ΤἼδο ἔογ ΤΥ 
δτεαΐ βίοτυ." ὙὍΠὲ οοπίοχε Ποννενεσ ἰοδάϑβ τι5 
το {πῖπηκ οἵ Οοά ποΐ οηἱγ ἴῃ Ηἰξβ παΐῃσγε, θεῖ 
ῖη Ηἰβ νψγοῦκβ, 25 (σαδίου δηά Β Π]6γ οὗ {Π6 
νυ ΟΣ] δηά {ῃ6 βοιγοα οἵ 41} παΐιιγαὶ Ὀ]Θβϑηρ5 
ἴο πηδηκιπά. ὙΠῸ ραϑθϑαρθ ψ1}} [Ππ5 ΤΉΘΔη : 
““ὙὝΒΕΥ ἀϊᾶ ποῦ ΘΙΟΥΙΥ Εἰπὶ 85 αοα (η ΠΪ5 
Ῥῖνίηθ Ρεγεο 0η5) οὐ σῖνθ ὉΠ 8π ΚΒ ([0 Πϊπὶ 
85 Οοά {Π6 δΔιυίποῦ δπὰ βῖνοσ οὗ ἃ]1] βοοά. 
Οοτήρατα δ[. δι] 5 ἀἰβοοισθεβ ἴο Ποδίμεη 
ΔΙΠΙΘΠΟΕ5 ἴῃ Αοΐβ χῖν. 17, ΧΡ]]. 24--29. 

ὁμέ ῥεοαγι αἷἱπ.] ὝΠΟ ἀϊτοοξ ορροβῖ- 
ΤΟΙ 252 φεὶ ἴο ρ)]ουιγιηρ Οοά 45 Οοά, 15 
ἴο Θχομδησα ΗΒ ΡΊΟΥΥ ΤῸ 8 ᾿πτηᾶρθ, ν. 23: 
Ὀυΐ δι. Ῥδὰ] ἢγβί βῇῆοννβ (Π6 ᾿πποὺ τοοΐῖ οὗ 

{Π|5 ορροβιίίοθυ. Ὑπὸ Ἡδργενν ποτά δ8π 

“ἐ Βγθδίῃ," ““νδροιγ," ““υδηϊγ," 15 5ρεοῖδ }} 
ΔΡΡΙΙΘά ἴο δὴ 1640], 85 ἴῃ 61. 11. 5: κ"ῤεν αγὲ 
ξοπε αὰῦ γογι σῖε, απ ῥαῦες «υαἰξεά αὔέετ' 
ααηὶίν (Ἰ,ΧΧ τῶν ματαίων, ναῖη ἘΠ] 85, 2.6. 
4015) «πὰ αγὲ ὀδεοῦιὲ «υαἱη᾽" (ἐματαιώθησαν). 
566 ποΐβϑ οὔ 2 ΚΙηβ5 Χυῖϊ 15, ἀπά ΠΟΠΊΡΑΓΘ 

Ι 84ΠΊ. ΧΧΥ͂. 21: “1 ῥᾳτυε ῥίαγεά ἐφε οἱ 
(μεματαίωμαι) απά ῥατε εἐγγεά ἐχεεεάζ ν.᾽ 

ἡμ ἐῤεὶν ἡραρσίπαΐίοησ.)] ΓΘ ννογά διαλο- 
γισμός 15 ΠΟΤΗΠΊΟΠΙΪΥ͂ πιο οὗ εοὐ Ππουρ 5 θοῃ 
ἴη {πΠ6 1,ΧΧ ἂπά Νεὲν Τεβί. [1 15 νδΓΙΟἸΒΙΥ 
ΤτΤεηάογεά : “Ἢ ππδρὶπαίίοη (1, Ὧπ|. Π]|. 60) ; 
“( χρβϑοηϊηρ" ({7πΚὸ ἴχ. 46); δηά τηοβὲ ἔτε- 
4ΙΘηΠΥ “Πουρ 5. (Μεαῖίί. χν. 19; 1 (οσ. 
ΠΙ|. 20). Ηδστα ἴἴ τηθδηβ {πε ἴαϊβε ποίϊοπϑς 
ὙΜΒΙΟΙ τηθη [Ουτηθά ἴοσ {πο πΊβεῖνεβ οὗ Οοά ἴῃ 
ΟΡρΡοϑβιξίΊοηῃ ἴο ἴπ6 {τὰ βεῖ Ὀεΐοσγο {π6πὶ ἴῃ 
Ηβ νγογκβ. “ὟΝ Βεσείῃ Ἔχδοῖ!ν ἐΠ4 {Π15 σαπΖὴν 
(οἵ {μεῖγ ἐβοιρηΐ5) σοπϑίδε ἢ [π ἔνγο {μΐηρϑ: 
(1) 1ὴ {πε αῦϑοπος οὗ ἃ ἔοιιπάδεοπ ἴῃ γαῖ : 
Δῃἃ (2) ἴῃ {πΠ6 ροϑβιξίνε δρβιγαμυ οἵ {πῸ 1616 
ἔληοῖ65. πῃ θοάϊεα ἴῃ πε Ἡ εαίμθη ΜυΠΟΙΟΡΥ 
Δηἃ ννοΥβῃ1ρ." (ΒΙββορ ΤΒΙΓ]νν411.) 

ἀπά ἐῤεῖν )οοἱϊερ ῥεαγέ αὐας ἀαγζεπεά.] ὍΠα 
ΒΑΓ 15. ἴὴ ϑουιρίιγαὶ ἰδηριᾶρα {Π6 βεδΐ οἵ 
Ἰης6]]θοῖι8] ἃ πὰ ΤΠΟΥᾺ] 845. νν6}} 45 οἵὗὨ δηϊπηα] 
1188, ἀπά ουΐ οἵ 1{ γοςεεά οἱ ἐῤοισῥίς (Μαίϊ. 
Χν. 19, ὅζε.). ὙΠι5 {ΠΕΙΓ Ποαγί νγὰβ δ γθδαῪ 
ΡΓονθά ἴο δε ““ἔοο] 5 ̓  ΟΥ “νοιϊά οὗ ππάογ- 
βίδπαϊηρ " ΠΕῈΠ {παν ἔαι]δα ἴο ἀΐβοθγη, ΟΥΓ 
ἀἰβοεγηῖηρ ἀϊἀ ποΐ ἴονε, {πὸ {γα νυν Οοά 
ἢδά 5εΐ θείοτε ἔμετη. ὍΠΟΥ ἰαγποά ἵγοπῃ {Π6 
ρὲ «πα ἐῤεῖσ οο ερ ῥεαγὲ αὐᾶς ἀαγζεπεά : 
115 νγὰβ ἃ ψγΟῦβα δίδαία [ῃ8πη {Π6 ἴΌΟΥΤΠΊΟΓ 
(Ερμεβ. ἵν. 18). ὙΠῸ δθιιβδε οὗ σγϑάβοῃ [π|- 
Ραϊγθά {πῸ βου] Υ 1[56]1ξ, ἀπά ὈῪ ἕο] ον ῖηρ 
ΤΠΕΙΓ ναὶῃ {πουρηΐβ ἴΠπεΥ νγεσα ἰδ ἱπίο ἃ 
Ἰοννεσ ἀβρίῃ οἵ βρισιξ8] ἀδγκη655. 

29, 8ε:ποοποοὶξ δηα ἔΟΠΥ ΡῸ παπᾶ ἴῃ ΠΒ4Π6: 
ΦΜΆ116 2γογεσοῖπο ἐῤεηησείυες ἐο δὲ «υΐδε, ἐβεν 
δεεαηη6 οἷς " (τ (ογ. 1. 19--24). Μοβί πηοάξγη 
᾿πίεγργοίουθ ἀρτεα ἢ (α]νιη {πεῖ ἴΠ6 Αροβ- 
116 ἄοεϑβ ποΐ σγεῖεσ ἴο {Π6 βρεοῖδὶ ργοΐξεσβίοῃ οὗ 
ννβάουη ΠΟ Πς ΟὙΘΕΚ ΡὨΠ]ΟΒΟΡοΥβ ; ἴοσ {ΠΟΥ 
ΕΓ ποῖ {Π6 Δι Ποῦβ οὗ ἸἀοἸδίγυ, ΠΟΥ νγᾶ5 ἴἴ 
ΡΕΟΙΠ]ΠΙΑΓ ἴο {Π6πὶ ἴο ἘΠΙΠΚ ἘΠΟΠβοῖνεβ ννῖβα 1Π 
{Π6 Κπον]εάρε οὔ Οοά. Ηδ 15 ἀεβογιθίηρ {πε 
ΠΟΠΟΟΙΈ Οὗ νυ]βάοπι νυ ΒΟ ἢ 15 ΠΕΟΟΒΒΑΓΠΥ͂ ΠΟΠ- 
πεοοίοα ἢ 4 ἀδραγίαγο ἔτοπῃ Π ᾿νῖηῈ ἐγαῖῃ, 
Δπ4 ουξοῦ ψῃϊοῖ {πεγεΐοσγα Ἰἀο] αἴ σΥ ἴῃ 115 
ΤΊΔΠΙ ΙΔ «ηὰ ἔαπίαϑδίις ἔοττηβ πισδὲ Πᾶνα 
ΒΡρΥΠηρ. “ΕῸΓ Πεδίποηϊβιη,, δάάβ Μεγεσ, 
“15. ποῖ {πῸ ρυίπηεναὶ στο] ρίοη οὐδ οὗ νοὶ 
ΤῆΘἢ ΡΥΔΙΠΔΠΥ δάναπορά ἴο {π6 Κπον]εάρε οὗ 
{86 ἔγῃς σοά; δυΐ 1 15 Π6 σοπβεάποπςοα οὗ 
ΤἈΠΠΠΡ ἀνναῦ ἵγότη ἴἢ6 Ρῥγίπηϊξῖνα σενεϊδίοπ οἵ 
Οοά ἴῃ ΗΙἰβ ψοσγκβ." 
ΠΕ βδπι8 ΟΥΡΊΠΑΙ] ΕΙΠΕ ᾿π οπε ΟΟά ΤΠΔΥ͂ 

θεὲ ἰτασεά ἴπ Ερυρίϊαη, [πάϊαπ, ἀπά Οτεακ 
ΤῊ ΠΟΙΟΡΎ, δηα {Π15 δοσογάδησα οὗἩἨ ΘΑΙΪΥ {γδᾶ- 
ἀἰΠοη5 ἀρτθοβ ΜΙ μ6 [πάϊδη ποίΐΐϊοη {πδΐ 



γ. 24. 

τηδάς {κε ἴο σογγιρέ]ε πηαη, ἀπά το 
Ὀἰγάβ, απά [ουτίοοίεά Ὀδεαδϑβίβ, δπά 
σγεερίηρ ἘΠΊ Πρ5. 

24. ΝΥ Ββεγείογε (ὐοά αἷβο ρανε {Πεπὶ 

ΚΟΜΑΝΞ. 1. 

ἋΡ ἴο ππΠοΙδαηη 688 ἘΠγοιρ τἢς [ἰιιῖ5 
οὔ {πεῚΓῚ οὐῆ Πεαγίβ. ἴο ἀϊβῇοποιγ 
{ΠΕΓ οὐῖῶ Ὀοάϊεβ Ὀεΐνγεεῃ {πεῖη- 
86 Ϊνεϑβ : 

“ ἐγατ τγᾶ5 ΟΥΡΊΠΑΠΥ ἀδροβιίεα ἢ τηθῃ, 
υΐ φυδάμδ!]Υ 5 πη θεγεά ἀπά νγα5 ἕογροίίεη "Ὁ 
(Ἀαν]πϑοη, " Ηεγοάοειϑβ᾽ ΒΟΟΚ [1., ΔΡΡεπάϊχ, 
«ἢ. 111. Ρ.. 297). Οη {πε ρῥυιπητινα σεοογάβ οὗ 
ἃ Ῥυγτε Μοποίμεϊβμι ἴῃ Εβυρί, 5ε6 ποΐε 36 οῃ 
Ρ. 450 οἵ ΚΟΙ. ἴ. οὗ [ῃ15 (ὐοπηπηθηΐαδτυ. 

Ο3, “4πὼ4 εραηρεάί ἐξδε σίοῦν ὁ ἐῤὲ τιπεοῦ- 
γΩῤεδίο Οοά ἱπίο απ παρε γ»παάε ἰΐᾷε ἐο εογ- 
γῤἑϊδίε γιαη.} [πὶ {ΠΕΙΓ [Ο]]Υ ἀπά 85 {π6 ουῖ- 
να ΘΧργθβϑίοη οὗ ἴ τηῈη Θχομδηροά [ῃ6 
νου ῃρ οἵ Οοὐ ἴογ {Παΐ οἵ Ι4οἱβι ὙΠῸ οοη- 
ἐγαϑὲ θείνγθθη ἐῤὲ ἡπεογγμρῤηδίε ἀπὰ [Π6 εογ- 
γεῤ λόϊο βεύνεβ ἴο ἀσρταγαΐθ {πὲ [Ὸ]]Υ. 

ἡηίο απ ἰγιασε γπηαάδ ἰΐξε ἐο φογγΉῤ δὶο 
γιαη.) Ἐ δά, ἔοΥ αὐ Ἴγιασε οἵ 88 ἔοττι οὗ 
εογγῤ Ἰδίο παπ. ὙῊΘ Ἰδηριιαρα, ΡΑΓΠΥ ὈοΥ- 
τοννεά ἔγοτη 5. ουϊ. 20, τηθδῃβ ποῖ {πδΐ {ΠῸῪ 
σμδαηρεά Οοὐΐβ βΊοΥΥ ἡμπέο Δ} ᾿πγᾶρΘ, ἔῸΥ (15 15 
ποΐ Ροϑϑίθ!]α εἰζπευ πη {πουρῃΐ ΟΥ δεῖ ; δεῖ 
Ἐπδξ ΤΠοῪ Ἔχοπδηρεά οπα οὔ]θοξ οἵ ννουβῃὶρ 
ΤΟΥ Δηοΐμοσ. Οἡ {Π6 βσδπηηδίιοαὶ σοηβίσαο- 
ΟΠ 566 ποΐδ δ επά οἵ ἍἽμπαρίου. 

ὙΠδΐ 8:. Ῥδι] 15 Βοσῦα ἀθβουιθιπρ [Π6 ΟΥΙΡῚΠ 
οἵ δοξι8] ουξένγατγαά ΙΔοΟ]αίγν 15 οἰθασ ἔγοπὶ {ΠῸ 
ὙΠΟ]6 οοπίοχί, Δηα ἘΘΡΘΟΙΔ ΠΥ ἔγοπη {πΠῸ 4}1π- 
βίοῃβ ἴο 5. ον. 2. (ΙΓ ἀοβοῦθο5 {ΠπΠῸ 
ὍΟΥΒΗΙΡ οἵ {πῸ6 φοϊάθη ςδ]Ε), δπά ἴο {ῃ6 
Ἐσυρίδη νγούβῃὶρ οὗ ““ὈΙγά5 δπά ἔουτ-ξοοϊοά 
Ῥεδβίβ, ἀπά Ἴγεεριηρ {Π|πΠρ5,᾽ {Π6 1015, {πὲ Ὀ8]], 
{πΠ6 βεσρεπί δηά {πΠ6 Ἵσοσοάμθ. ὍΠε ϑἴδίιθβ 
οἵ {πΠ6 βοάβ οἵ σστεεοα ὈΥ ψΠὶοῇ 8.. Ρδ1} νγὰβ5 
ΒΕΥΓΟΙ Παδά δἵ (ου  ΠΊΠ ΤηΔΥ ἤανα ὈΘΘΠ ἴπ ΠΪ5 
Τα 45 μῈ στοίθ, Ὀιΐ 140]5 ἴῃ ΠυτηΔη ἔΌΥΠῚ 
ὍΕΙΘ ΠΟΠΊΠΟΠ [Π 4}1 πεδίμεη σοππίγθβ, δηά 
{Π6 ΑΡοϑέ!6 15 Πεσῦα βίνιηρ ἃ νἱϑνν οὗ {ΠῈ οὐἹρίη 
Δηά βτονίῃ οἵ ΙΔΟἸΔΙΓΥ 1ἴπ σΘηοταὶ, ποῖ ἃ ἐεὃ- 
ΒΟΓΙΡΈΟΙ ΟἵὨ ΔΗΥ͂ ΡΔΙΓΙΟΙ]ΔΓ ἔογπῃ οὗ 1 Ἔχ βέϊηρ 
ἴῃ Π15 {π|δ. Ηἰ5 δηριιαρε 5 ΡδΥΕΥ ἴα κθη 
ἔγτοτῃ ἴπε6 Βοοκ οἵ δ ν]βάοτχῃ (566 χὶ.--χη!. δηά 
ῬΑΓΓΙΟΙΪΑΥΥ Χὶ. 15, ΧΠ]. 132} Υ ΠΙΟΝ 1561 εοῃοο5 
{π6 Ἐποιρηΐβ5 οἵ [ϑαῖδῃ (Χ]ῖν. 13). (ΟΙΏΡΑΓα 
Του. ἴν. 15--1.8 δηά Ρ5. οχνυ. 4-7. 

24-22. ΤῊΕ ὨΙΨΙΝΕ ΒΕΤΕΙΒΌΤΙΟΝ. 

ΤῊΙ515 5μουνῃ ἢγϑίϊη [Π6 Δραπάοητηθηΐ οὔ π6 
Ἡεδίμθη ἴο τηπδίιιγαὶ νἱςα5 (24--27), δηά ἔπεπ 
Ἰὴ {ΠΕῚΓ σοπηρ]θΐα δηά τεῦ ἀθργαν!ν (28--32). 

24. ἤρεγεξογε Οοά αἰτο σας ἐῤερι τ ἴο 
πμηοϊεαηπεςς ἐῤγοιορ ἐῤὲ Ϊμδές ΟἹ ἐῤεὶγ οαυπ 
ῥεαγί5.)] Ἐδαά, ἤρεγεξογε Οοά σαῦε ἐῤεοηι 
τῷ ἴὰ ἐῤὲ ἱμείς Γ᾽ ἘΟΙΥ Ὠθατῖβ [ο ππ- 
ΟἸΘΔΗΠ 655, ΟΥ̓ Παΐ 15 {π6ὸ παίισε οἵ {ῃ15 
Τλιῖνίηα ἈΡΘΠΟΥ ἡ 

1. βεγηηίσεῖυε. ( γγβοβίοτσῃ (εἴασεν), ΤΘο- 
ἄοτεξ (συνεχώρησεν), ἀπ οἴπεῖβ τεάπος 8. 

σεν 7.251. ---Τ οι, 111. 

Ῥαι}}5 βἰαίεπηθπί ἴο {Π1|5, {παΐ (ὐοά 5 πΊρὶῪ 
ῤεγηη οί [ῃ6 Ποαΐμθη το [411] ἱπίο πποϊθδη- 
655. Βυΐ {π6 ἴογος οἵ {πῸὸὶ σστεεῖκ τννογά5 
ςαηηοέ ΒΕ {Πιι|5 βοϊεπηθαά ἄονη: 566 2 (ἤγοῃ. 
Χ ΚΣ 1; ΜΙΑ͂Ι. ΣΧ. 21, Χχῖν. ὁ. τ (ἸἰοΥ, ν᾿ 5. 

2. βγίυαίϊυε. “ον ἀϊά Οσοά ρκ'νε {Ποτὴ 
ονοῦὶ Νοῖΐῖ ΡΥ Τςοχηρε]]ηρ, θὰ ὈΥ [ογβακίηρ 
{Ποτὴ " (Αυρ., ϑεύτη. 59). ΑἹ] Βιβίοσυ ϑῃογγβ 
{πὲ (σοά ἐϊά ποΐ 464] νυ] ΟἿΠΟΓ Πδίϊοη5 ἃ5 Η 6 
ἀϊά ἢ Η15 σμοβθη ΡΘΟΡΪΘ, Γαϊβιηρ ΠΡ ΡΓῸ- 
ῬἢΠαῖβ απ βοπήϊηρ να ΠΡ 5 4η4 ΤΠ ἰβετηθηΐβ 
αἸΓΘΟΕΥ δηα νἹΒι0}ν ἴγοπὶ Η 1 Π]561Ὲ ἴο γοϑίγαιῃ 
ΟΥ̓ΤΘΟΔ1}1 {Ποτὴ ἔγοσπη 14Ο] Δί ΓΥ ἀηα ᾿ΠΊΡΟΓΙΓΥ. 

ὝΏΠΕη {Π6 Ποαΐποη {πγηθά ἀυνᾶὺ ἔγοπι ΗΠ, 
βῃυζίηρ ΗΠ ουξ᾽ ἔγοπι {ΠΕ ῚΓ {ποὰρ 5. ἀπά 
Ποαγίβ, δηά ρίνιηρ ΗἸἰβ ΠΟΠΟΙ͵Γ ἴο 56 η561655 
Ιάο]5, Ηθ “βανὲ {πεπὶ ουὐεῦ ἱπ (ποΐ ἐῤγοῖο 
845 ΑΝ.) 86 ᾿α5808 οὗ μ6 7 μθασΐβ [0 
ἈΠΟΙΘΒΠΠ655. ΟἈυΟἀ αϊά ποΐ οσδιιϑε {ΠΕῚΓ 
᾿πιρυτχιῖγ, θὰ Ηδ δραπάοπθα {πεπὶ ἰο {ΠῸ 
ΠδΐαΤΑΙ σΟΠΒΘαΊΘΠΟα5. οὗ {Π6 [πιδΐβ δΙγοδαν 
νΟΥ Κρ τη ἴΠ6πὶ. (ΑἸρ. οἡ Ρ5. 35.) 

3. “καϊείαὶ. “ΓΘ ργθσοεάϊηρ ᾿πεογργεξδΈοη 
15 ΤΙσμς 45 [ὩΓ 85 ἴΐ βοϑβ, θυΐ ᾿παάθαιδία 
1655 ΔΟσοΠΊρΡΔηΙοα ὈῪ ἃ τὶρῃΐ νον οὗἨ νγμδΐ 
ΔΥΘ (Δ]]6 4 ““ παΐιγαὶ σοηβοαιεποοθ." Υνε 
ἸΘΑΥΠ ἔγοπΊ Θχρουίθηος {παΐ ΟΠ6 51η ἰοδάβ ἴὸ 
Δ ΠΟ ΠΟΥ, δηἀ {παῖ ᾿πδῖ ᾿πά προ ρ1η5 ρσθδίογ 
Τηδϑβίοσυ. 

““ΤῊΪΚ5 15 [Π6 νεγΥ οὐτβ6 οὗ εν]] ἀεεά, 
Τμαΐ οὗ πενν εν]] 1 Ῥεσοσηθβ {πε βεβά." 

5ΟΗΠ.1ΕῈ (φροίεα! ὃν ϑελα). 

Ὑνμαΐ {π6 Αροβίϊε δισγίμου (θοῇ 65 115 15 ἰΠαΐ 
{Π15. ἰὰνν οἵ ΟἿἿ ΤΟΥ] Παΐμγο 15 ἃ ἰὰνν οὗ {Π6 
ΤἸνίηρ Οοά, πο Ἡ ἸΠΊ561 νου Κδ 1 ἀπά ὈγΥ ἴἴ: 
Δ Πα [Π15 15 ποΐ ἃ {ποιρηξ ρθου]αγ ἴο 8. Ῥδ]} 
ΟΥ̓ ΠΪ5 ἀρ, θὰξ ἃ {γΓαῖῃ ἔγο ΠΥ ἰδιρηΐ ἴῃ 
ϑογιρίαστο δηα δοκπον)θάρεά ὈΥ ἜυΈγΥ τα]]-- 
σίου τηϊηά (Ρ5. Ιχχχὶ. 12 ; Ασίϑ τῇ]. 42). 

ΤῈ 15 ποπα {ΠῸ 1655 {για παῖ Ἔνεσυ ἀονγη- 
γαγὰ ϑἴερ 15 1Π6 β'ππουβ οννὴ ὙΠ] ας, ἴῸΓ 
ὙΠΟ μ6 Κπονβ ΠΙΠΊΞοΙ ἴο Ὀ6 ΤΕΒΡΟΠΒΙθΙ6. 
ΤΠΕβε ἔσο γα ἢ5 ἅτ τεοορη!Ζαα ΒΥ {Π6 τηϊπά 
8.5 ἸΓΥΘΟΟΠΟΙ]4016 ἴῃ ῃθοτυ, θαΐ οο-οχἰϑίθηΐ ἴῃ 
ἕαςξ ; ἀηά {Π6 ἔτιιε ἱητεγργείδίοη οἵ 8[. δι} }5 
ἀοοίτίπο5 πλδὲ θῈ βουρπί, ποΐ ΟΥ̓ Ρατίηρ ἄονγῃ 
ΔΠΥ, θα ὈΥ͂ ΟΠ ΕΠ’ ΠΟΠΘ. 

ἐο ἰτῥοποι ἐρεῖν οαυ δοάϊος ῥείαυδο ἐῤ6771-- 
σείσεν.)] ΟΥ̓́, μαῦ {μπ0 1 Ῥοᾶϊθ8 βΒβοπ]ᾶ 
90 ἀἰϊβῃοπουτοθᾶ δηοηρ ὕμοπι, 866 ποῖε 
αἱ επ4. (οΙηρατα 1 (ΟΥ̓. νἱἷ. 15-18. [{ 15 
Ποΐ ΠΕΟΘΘΘΑΤΥ͂ [0 ΡῸ Ὀεγοπά {πε ΒΙ0]6. ἔῸΓ 
᾿πϑέδποες οἵ {π6 οἷοβδα σοηπεχίοη δεΐνγθθῃ 
Ἰάο!δίγυ δηά ᾿πρυτΥ (566 Ναπι. Χχν. 2: 
154. χῖν. 12, 23-27). ΑΑ5 {πε πραΐμεη ἀ15- 

Ἑ 
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ΒΟΜΑΝΒΩΙ 

25 ΝΟ ἙοΠδηραεά τῆς {τ οὗ (σοά 
Ἱπίο ἃ ἰἴ6, δηἋ ννουβῃ!ρραα ἀπά βεγνεά 
τε ογθαΐιγα ποῦς τἢδη (ἢ (ὑτεδίου, 
νγ ΠΟ 15 Ὀ]6ββεα [ὉΓ ενεῖ. Απηεη. 

26 Βὸγ {Π15 σδιιϑεὲ (ὥοά ραᾶνε {Π6πΠὶ 

[ν. 25---29. 

{Ποῦ ; πιθη ὙΠ πιο νγογκίπρ ἐπδέ 
γνΠ]οἢ ἰ8 ππβοθηλίγ, Δη4 τασδὶ νίηρ ἴπ 
τποτηβαῖνεβ {Πδΐ τεσοιηρεησα οὗ {ΠΕῚΓ 
ΕΓΓΟΥ ὙΠΟ ἢ νγαβ πηεεί. 

28 Απά ἕνα 885 {ΠεῪ (14 ποῖ {πκα 
το τοίδίη (σὐοά ἴῃ ἠἠεῖγ Κπον]εάρε, ἴ Ὁ 
()οἀ ρᾷνε {πε πὶ ον ἴο ᾽α γεργοθαῖε ἐκ 
πηϊπά, τὸ ἀο τποβα {Πϊπρθ νυ ῃ] ἢ ΔΓΕ γεν 
ποῖ σοηνεηϊεπέξ ; 27 

ΠΡ ππίο νι]ε «ἤεςίίοηβ.: [ὉΓ ὄνεη 
{πεῖ ννοπηθη 414 σἤδηρε {πε ηδίιγαὶ 

188 ἱπίο {Πδὲ νγῃ] ἢ 15 ἀραῖηδέ ΠδΕΓΕ: 

27 Απά [πΠκεννῖϑε αἰδϑο τῃ6 τηξῃ, Ἢ) 
Ἰεανίηρ {ΠῸ πδέιγαϊ τι586 οὗ {ΠῈ νγοπΊδη, 
θυγπεά [η {ΠΕῚΓ ἰπιϑὲ οπε τονγαγά δπο- 

ποποιγοά Οοά ὈΥ {πο Ιάο]5, 580 Ηδ μνᾶν 
1ΠῈΠῈ Πρ ἴο ἀἸβῃοποιγ {Ππ6ῚΓ ὈΟά 65. ὈΥ ᾿πὶ- 
ΡΟΓΙΥ. 

25. Τὸ τῆλε πῆοῦο ἀϊβίιηςς {Π15 σοτγα- 
βροπάθηςθ θεΐνγθθῃ {Π6 5ϊη {πᾶΐ ννὰβ ριιηϊβῃθὰ 
ΠΑ {Π6 5η {παΐ ννὰβ 15 ρεπα]ίγ, 81. Ῥδὰ] 
ΔΡΆΪη ΡοΙΪηΐ5 ἴο {π6 σϑιιβε ΤῸΓ ψοῃ Οοά 
Βᾶν {Π6Πὶ Ρ,--τ-ᾶ σαιι56 ᾿γῖπρ ἴῃ [Π6]Γ Οννη 
ΠΠαγδοΐου ἃ5 “πῖθὴ ΠῸ ΘΧΟΒαηροᾶ {896 
{γαῖα οὗ αοἂ ἔογ {86 116. (ϑὃεε ποίε οἡ 
τ. 232) “12ὲ ἐπι οἱ. ΟΣ 15. ΕΠ|5 ἘΠ ΠῈ 
ΠδίμΓΕ 85 τηδη]} ϑιθα ἴῃ Η]5 νου 5, [Π6 ΡΊΟΥΥ 
οἵ [ῃε τεδίου (Ὁ. 23). “Ἴπλθ 110) 15 [Π6 
ἔα156. βιιθϑιςαΐθ ἴο ν ΒΟ ἴῃς Ἰάο]αΐου ρἶγθϑ 
{π6 ΠοπουΓ {Παΐ 15 ἀπε το Οοά οηἱν ([5. χἰϊν. 
20.; 6: ΧΙ, 215; ΧΥΪ. τοὺς 

γιογε ἐῤαη ἐῤα (Ἰγοαίογσ.] Ματγρ. “ΥΔΌΒΘΥ 
ἐῤραη ἐῤεὲ γεαΐον." ὝΠΕ οσοπίοχι ϑθοννθ {Παΐ 
ΤΠ6Υ ἀἸά ποῖ νγούβῃρ ἴῃς Οτεαίου αἵ 811, πὶ 
Ῥαβϑίπρ ὈΥ ΗΙπὶ ϑνουβῃρροά {πε ογθδΐασε ἴῃ 
ῬΓαίδγθποθ ἴο Ηΐϊμπη. 

αὐρο 15 ῥ]εσσεά 307 ουοῦ. ““γιοη. Α πδέυγαὶ 
οὐΐραγϑί οἵ ρι θυ ἴπ {ΠπῸ [απ] Γ Ιδηριασο οἵ 
{Π6 ΟἸα Ταβίαπιθηΐ (5. Ιχχχῖχ. 52). Η Ὄνγενεὺ 
1ῃ6 Ηδαίμθη τηανὺ ἀἸβῃοποιῦ Οοά, Ηἰ5 β]ΟυΥ 
15. ποῖ {ῃΈγΘΡΎ ΓΘΑΠῪ ᾿τηραϊγοά : Ηδ 511] ““ἰη- 
ΒαὈΙ15 {ΠῸ6 Ῥγαῖβεβ οἵ ἢἷβ ρθορὶε᾽" (5. χχίϊ. 3), 
Ηε [5 51Π] “" Ὀ]εββεά ἴου ἐνεσ ἢ (2 (οσ. χί. 31). 

26, 27. ον ἐῤὶς σαμθθ.7 Α ϑβϑοοπά Ἐϊπ|6 
1Π6 ΑΡοβίϊε ροϊηΐβ ἰο ἴῃε δροβίδϑυ οἵ {πὸ 
ἩΘαΐμθη (Ὁ. 25) δ5 [Π6 σδιιβα ΠΥ “Οοά σατο 
ἐῤέγι τ τριίο «ἱΐε αὐεδοίϊοηις," ΟΥ̓Κ’ 5μαυηθα] 
Ῥαββίοηβ." ὍΤῇῆὴδε δἰη δρδϊπδὲ Οοάδβ παδίισγο 
Θηΐα}]5 45 15 Ῥεηα τυ, 51Π ἀραϊπϑδέ ΠΊΔΠ᾽5. Οὐ Π 
Πδΐμγο, “(ΤΡΕΙ͂Σ ΦΥΤΟΙ ἢ νγὰ5 1ῃαΐ οἵ ἀροϑβίαϑυ 1 
ΧΟ ΔηρΊηρ {πΠ6 {τὰς οἵ Οοά ἔογ {ΠῈ 116 (υ. 
25): “ἐὲ γεξοῦηῥεπθο αὐῤ΄Ίορ αὐας ηιθεί,᾽ 1.6., 
ὙΠΟ δοσοτγάϊπηρ ἰο (ὐοά 5 δρροϊπίπιθηξ {Ποὺ 
τηϊιδί γθοαῖνθ, νγα5 {ΠΕΘῚΓ Δα πἀοππηθπηΐ ἴο ἴΠ 656 
ὈΠΠηδίμγΑΙ] ]ιισῖβΊιΎ. ὙΠοβθα νη Κποὸνν ννδαΐ 
Οτεεῖ δπά ΚΕ οτῆδῃ ροϑῖβ5. ἢᾶνε υυυτθη οἡ {Π6 
νἱσο5 Οὗ {ΠΕῚΓ ΘΟΙΠΙΓΥΠΊΘη οδη Ὀαβί ἀρρτο- 
οἰαΐα 1πΠ6 σσγᾶνε δπα πηοάοϑβί 5] ΟΥ̓ οἵ {πα 
ΔΡΟΒΕ6 5 ἰἸαηρσιιαρα. 

28-31. ΤΠΘ τπιηπαΐιγαὶ [τι5ῖ5. αἰγοδν ἐ6- 
ΒΟΥ! θθα ὑνογο τΠ|6 τηοβί βίγικῖηρ ργοοῦ τπαΐ {ΠπῸ 
Ἠδφδίμθη ννουϊά νγᾶβ ἱγϊηρ ἀπο {ΠπῸ νυγαῖῃ οἵ 

29 Βεῖπρ ΠΙΙεά νυ 411 πητῖρῃῖ- 
Εοιι5η6885, ἰογηϊσδίίοη, νυ κεάηεββ, οο- 

Οοά. Βιιξ βδιιοῇ β5ῃαπηθίμ] 51η5, ΠοννΕΥ Γ σΟΠ1- 
ΤΠΟΠ, ΕΓ ὈΥ ΠΟ ΠΊΘΔΠΒ ΠΗΪΨΘΥΒΑΙ, ΠΟΙ ὑγῈ ΓΟ 
ΠΕΥ [ῃ68 ΟΠΙΥ 51π5 ἴπ ΜΜΠΙΟῆ 4 ΠΪνπ 
Τα ΓΙ Βα ΙΟη νὰ ἴο θὲ ἰτασθά. δῖ. Ῥδῃὶ] 
τπεγοίοτο δἀ5. ἃ σοπΊργ ΘΒ 6 ΒΕΠΩΤΠΔΤῪ οὗ 
ΟἾΠΟΓ 51Πη5 ἴο ΠΟ τη6 Ηδδίμοη ἡγεγα βΊνεῃ 
ΟΥ̓ΘΓ. 

28, “4π4 εὐδη ας ἐρεν ἀϊά ποΐ 112ε73 Ἐογ πα 
{πιγὰ εἰπηὸ {Π6 Αροβίϊς ᾿πϑιϑίβ ου 1Π6 οσγε- 
Βροηάθηοθ Ρεΐννβεαῃ {π6 ἱπΊρι οΥ ὑνῇο ἢ ταὸ- 
Ἰεοῖϊεά Οοά, δηά ἴπθ6 ρεῆδὶ σοῃβθαιεησαβ οὗ 
1ηδὲ ταϊθοίίοη. ὍὙΠῚ86 σογγεθροηάεποθ ἴ5 
ΠοΙρμϊοποα ἴῃ π6 ΟΥΡΙΠΑΙ ὈΥ͂ ἃ ΡΙΔΥ͂ οἡ 
ννογάβ ΠΟ σὰπ ΠΆΓΩ 6 τοργοάμπορά ἴῃ 
ΒΡ 5ῃ: “Εγθη 85 {ΠῈῪ σεργοθαίθα (1. ἀϊά 
ποΐ ΔρρῖΌυθ) Κεορίῃρ Οοά ἷ'π Κπον]εάρο, 
Οοά ρβᾶγνε ἴποῖὴ ῸΡ ἴο ἃ γεργοῦδαΐα τηϊπά." ΒΥ 
“ἐᾳ γεῤγοδαΐδ γηϊπα " 15 τηθαπί ἃ πηϊπά {παξ 15 
ΠοΟΠάοθπηηθ4 δηἀ Γα]εοΐθα 85 νγοσίῃ ] 655 (1 (οσ. 
ἴχ. 27; ΤΊ. 1. τ6), ΤῊ ννογάϑβ “ ἘΒΕΥ ἀϊ4 ποῖ 
ΔΡΡΓΟΥΘ ἢ ᾿ΠΊΡῚΚ {Παΐ {ΠΕῚΓ τοϊθοίίοη οἵ σοά 
ννὰ5 ποΐ πποοπϑείοιιβ, θὲ ἀθ] θεγαΐῖθ δπά ἡ15- 
ἀαϊηῖα!. [Ιηβίοαά οὗ παργονίηρ {πὶ ἢγϑέ 
Κπον]εάρε οἵ σοά (γνόντες, “. 21) ἱπΐο ᾺΠ1|6Γ 
Κηον]εάρε (ἐπίγνωσις) ὈΥ͂ αἰζεπίίοη «ἀπά το- 
Πεοίίοη, {πο Υ Ραΐξ 1 ἔγοπῃ {Ποπη, ἀπα 50 θθσαπηα 
ἐρε Ηεαΐρεη ἐραὶ ἄπεαυ ποὲ Οοά" (τ ΤΠ 655. 
ἵν. δὴ: 
“πα ΠΟΘ τθϑηβ {Π6 νγΠοΪῈ σΓεαβοηης 

δου! γ, ̓ πι6]]θοίι4] Δ πα τηογαὶ], 41} Πδὲ οοη- 
ΒΡΙΓΘ5 ἴη ἀοἴηρ ἃ βοοά δοίίοῃ, Οἵ, 85 ἤεῦθ, ἴῃ 
ἀοιηρ “6 ΤΊ Ρ5 ΨΒΙ1ΟΩ 06 ποῦ Ρ6- 
δεῦρ" (2; ΒΡἢ ἢν ΤῊ 

299-31. ΤἼΘ τηογὰ] σοπάϊξοη οἵ ἔπε Ἠθα- 
1Π6η ννμοπὶ (οά ἢδ5 βίνθη ουὐδὺ ἴο ἃ γεργοθαῖε 
τηϊη4. [π᾿ {πΠ|5 σαίδίορσιιθ οἵ 51Π5 ἔπ γα 5 ΠῸ 
ΒΓΙοῖ ϑυϑίεπι οὗ ἀυγαηρουηθπηΐ, θαΐ ἴγαοαβ οὗ ἃ 
βοσέ οἵ παίιγαὶ ογάθυ ΤπΔὺ ὈῈ βθεὴ ἴπ {πΠῈ 
ϑτουρίηρ οἵ Κιπάτοα Ἰή645, ἀπ ὄἜνεη οὗ νγοσγάβ5 
γγ]οἢ βοιιηα βοιπονγμδῖ ἈΚ ἴῃ Οσσθοκ. ΤΠῈ 
ἔογος οὗ [ΠῸ ρΡαβϑαρθ 15 ΠΊΠΟἢ ᾿πογθαβθα ΌΥ {πῸ 
ΔΌβθηςο οἵ 411] σοππϑοίϊηρ' ΡΑΓΈΟ] 65. 

29. [πῃ {πὸ ἢγϑξ »στοὶρ νγα τημδί οὐηϊέ {86 
ψνοχὰ “)ογηπὶεαέοη" ἢ {πΠ6 θεβὲ Μϑ858. (δὲ 
ΑΒΕΚ, ἄζο.), απά τοδά “Μά «υἱὲρ αἰ τιγ-- 
γὶρῥίοομσηεσς, αὐυϊοξεάπευς, εουείομσπεσς, 716 11-- 
εἱοισηες5.)" “ γι δίφομσηει:" ΠΟΠΊΕ5 ἢγϑβῖ 85 ἴΠ6 



ν. 3ο---32.} 

νεΐοιιβῃθββ πη] ]οἰοιιβη688; ἢ] οὗ 
Εηνυ, πιιγάοτ, ἀεραῖε, ἀεςεῖῖ, πιὰ- 
ΠΙΡΏΪΥ ; νγΠΊΒΡΈΓΟΓβ, 

30 Βαοκρθίτογβ, μαίειβ οὔ (ξοά, ἀε- 
βρίτειι!, ργοι, δοδϑίειβ, ἱπνθηΐοῦβ οὗ 
Εν] τμΐηρ5, ἀἰβοθεάιεπε ἴο ρδγεηΐβ, 

41. νν τους ππάογβίαπαϊηρ, οονε- 

ΒΟΜΑΝΞ. Ι. 

παπί-Ὀγεακοῖβ, Γννιπουε πδίιγαὶ αἴεο- 
τίοη,, ᾿πηρ] δ ]6. τππηεγοῖἔα! : 

2 ὟΝΠο Κπονίπρ {πΠ6 ᾿πάἀσπιεηξ 
οἔ (σοά, τΠδὲ {παν ννῃῖ ἢ σοπηπηϊξ βιιοἢ 
ΓΠ]ΠρΡ5. ἅΓα νγουίηυ οὐ ἀβδῖῃ, ποῖ οἡΪν 
ἄἀο τῆς 84πι6. διιξ 'πανε ρίθαβιιγα ἴῃ 
ποῖ {Πδΐ ἀο {Πεπ|. 

Ι 

τηοϑὲ βΈΠΟΓΑΙ [θυ πῇ, Πα ΟΠ6 ΔΙΓΕΔΑῪ τι το 
ἀξθβοῦῖθα {π6 βίαίε δραϊηβδί νυῃῖοῃ (ὐοα 5 ννταῖῃ 
15 τευθαὶθά (υ. 18). 

ΒΥ “«υἱοζείπε:: " (πονηρία) 15 τηεδηΐ {ΠῸ 
δοίίνε τη βου οι θηθ95. Ποῖ 5 σοηπροίεά 
ν {πῸ ἱπνναγά ἀϊβροϑιτίοη. ἐχργεββεά ὈΥ͂ 
ἰ γῃαίεϊοι τος ἢ" (κακία) (ΤΎΘΠΟἢ, ὅγη. οἵ Ν.Τ᾿. 
2η4 861..). ὙΠῸ ννο ννογάβ. ἀγὰὲ οοπηθοϊθα ἴῃ 
τ (οΥ. ν. 8, ἐῤε οἰά ἰεατυθη οὔ »"αϊεε ἀπά «αυἱεζεά- 
26... 

ἐπῶν, τιιγάεγ ἢ ὙΤΠΘ παΐιγαὶ βααπθηος οὗ 
{μοβς [4688 15 τηδάθ τοσο εηρἤῃδίϊο ἴῃ Οσθοκ 
Ὀγ τῃ6 4]}Πτογδῖίοπ φθόνου, φόνου. (ἀοΙηραγα 
Επατρ. “Ττοδάθϑ, 763, δα 1 Ἰρμιοοί, Δ]. ν. 
21. ΒῸΥ “ ἀεδαίε,᾽ τοδὰ "βύσἱ το." “)Ὠαϊισην" 
(κακοηθεία) 15. ἃ ἀϊδροδίξΙοη ἴο ἴδε 8}} {π]πρ5 
ἴῃ {πε νγοῦϑὲ 56η56, ἃ ομπαγαςίοσγιβίις. οἵ [Π6 
ἀϑοα δηά {Π6 σδ]υτηηίοιι5 (Ατὶϑί. ἈΠεῖ. 1. 
ΣΙ 5. 1ΠΠ τῆν. το): 

80. “ Βαεκόϊ!ογ:᾽" οΟΥ μΚΒΙΘμἄΘΥ̓ΘΥΒ᾽" ἰ5 
ἃ ΤΠΟΥΘ ΡΈΠΕΓΔΙ ἴθστὴ [Πδη “ «ὐδίσῥεγεῦο," 1π0]1- 
ἀϊπρ 811 ννῆο ἴα} αραϊηϑδί ΤΠΕῚΓ ποῖ θυ Γ5, 
ὙΠΕΓΠΕΓ ΟΡΘΠΙΥ ΟΥ̓ ΒΘΟΓΘΙΥ. 

ῥαίογς οΚἡ, Οοα ὝὍὝΠῈ ννοτά εἰβεννμεγο Πα5 
Αἰνναγϑ ἃ Ῥᾶϑϑῖνε βθῆβθ, ““μαίϊεά οἵ Οσοά᾽ 
(νυ]ξ. ὅ.ζ.), δῃηὰ 15 Ἔχρίαἰπθά ὉΥ Μεγυεῖ ἴῃ 
1παΐ 5θη86 85 δείπρ “' ἃ βιιπηπηαΙῪ Ἰπάρτηεπί οἵ 
τηοταὶ] ἱπαϊρ παίϊοη τοϑρεοίϊηρ 411 {ΠπῸ ργθοθα!ηρ; 
ῬΑγΈ οι ]ατβ, 50 {παΐ Ἰοοϊκίηρ; θαοΚ οπ ἴπεβς 1 
οΥΠΊ5 ἃ Τοϑτ ηρπροϊηΐ ἴῃ {π6 αἰβρυδοθῦμ] οαΐδ- 
Ἰοξιιθ." Βιῖὲ ἴῃ {πες βαγ]θϑὲ ποία. οἵ {Π|5 
Ῥάββϑασα ((]εοτηθπί. “Ερ. δὰ (ὐοσ. Ὁ. 35), δη 
ΔΟΙγ 6 56 Π56 15 δϑουιθθά ἴο {πε ννογτά (Θεοστυ- 
γία, “Παϊγοά οἵ Οοα ἢ; 1 μα {π6Ὲὸ ϑ8η16 
56η56. “ ῥαίογς οΥἹ Οοά᾽ ῖτπ ἴπ6 Ῥβειάο-ΟἹε- 
τηθηΐ, Η οπι. ἴ. 6. 12, ΔΠ4 15 50 ππάογϑίοοα Ποσα 
ὈγΥ Ὑπεοάοτεί, (Εουπιθηΐιι5, ἀπά διι445. ΤῊΪ5 
δον βθῆβε ἰ5 πάήοιι ίθα!ν θείου βυϊθά ἴο ἃ 
οδίαίοραο οὗ 51Π5, αηά {π6 ροβιίξίοη οὔ Ππθ ννοσά 
15 πηοϑὲ ϑίσικίηρ δὲ {ῃη6 ποδά οἵ ἃ ἀββοθπαϊηρ 
ΒΟΓΙ65 οἵ {Π6 [ὈΥΠῚ5 οἵ υτόρδηςθ, ἢγϑί ἰονναγά5 
Οοά δηά πθη ἰονναγάβ θη. ὙΠῸ ἀβοθηπ!ηρ 
ΟΓΘΥ 5 ουπά ἴῃ 2 ΤΊΠη. 111. 2 ““ δοαορίεγς, 
2γοιια, ὀ]αςῤῥενιεγς." 

ἀεσρῥίἑοι, ῥγομά, δοασίεγ 3 ὙΠ6Ὲ6 νγοΥβα 
ξουπΊ5 οἵ {Π6 ϑῖῃ οοπῃα ἢἤγϑί. 

ΤΠ “ ἀεεῤίἑεζιι," ΟΥ̓Κ 1π8016 8} γα ἴη]1- 
τίοιιβ ἴῃ δοὲ (1 Τίπι 1. 13}: {π6 ““2γομά " 
ΟΥ̓Θγννβοηΐηρ ἴῃ {ΠΕ ΙΓ ἘΠοιρ 5 τονναγβ οἴπουϑ ; 
“ δοαςεέογς ἢ νΑΙΠ-ΒΊ]οΥοι5 ἀθους {παγηβοῖνθϑ 
(Ξεε Τσεηο). “Πρυυεπέογς οὶ εὐ] ἐῤῥησο" ἅτ 

ΒΕΓΠΚΙΠΡῚΥ ἀθβογθεά ἰπ Ῥ5. χχχυῖ. 4, ἀπά Ῥτονυ. 
Ὑ]. 12--15. 

[πη 2 Μδος. χὶϊ. 21, ΑΠΕΟΟΠΙΙ5 15 οα]]θα “ ἐῤὲ 
απμέροῦ 97 αἰ! »ιϊτεῤῖο" (πάσης κακίας εὑρετής, 
«πα ῬΏΆΙΠΟ ἀδβογῖθοβ {π6 δάνιβευβ οἵ ΕἸΔοοι5 
(ς. ἵν.) 45. “δονεῖβ οὗ βϑάϊίομ, Ὀαϑυ θΟα 65, 
ἀενίβογ οἵ εν] (εὑρεταὶ κακῶν). 

ἀϊτοδεάϊεπὲ ἐο ῥαγεηί ἢ ὙΠῈ τναπί οὗ ἀπ1- 
0] αἰδοίίοη ἴῃ {Π6 [ἈΠΊΠΥ βίαπαβ ἢγϑε ὩΠΊΟΩΣ 
ἃ 561165 οὐ 5ἰπβ5 ἱπάϊοαίίηρ (ΌΥ {Π|Ὲ ΥΕΓῪ ἴΌΓΠῚ 
οὔ {ῃ6 Οτεεὶῖς ψψογά5) {π6 νναπί οἵ δυεγΥ 
ΡΓΙΠΟΙΡΙΘ οα ὙΠΟ 50 οῖα] ΠΟΥ ΠΥ 15 Ὀαβθά 
(Μεγοῦ). ὙΠδ βαιὴθ δἰπ μα5 {πε βαπῖθ ᾿δά 
ῬΓΘ-ΘΙΙΠΘΠΟΘ. ἴπΠ ἃ 51ΠΉ11ΔΓ 56ΓΙῈ5. ἴῃ 2 711Π|. 
111..2. “ Πἱδοῤεάϊογιί ἰο ῥαγεηίς, ἐπέραπάγιε, 1ι71-- 
ῥοΐγ, «αυἱέῥομέ παίμγαὶ αὐεείίονι, ἐγιιοε--ὀγεακεγς.᾽" 

81. ΤΠ ννογά ποῦ γοηάογοά “ Ὡρρίαεαδίε," 
δηά ἴῃ 2 ΤΙπι.. 11. 3. “ ἐγμεετ-ὀγεαζεγς" Ἠδ5 
ΡΓΟΡΔΡΙΥ Ὀθοη Ὀγοιρηΐ ἴῃ ΠῸΠπὶ {Ππαΐ ράϑβαβα. 
Οπληρ Ὁ ννῈ ΠΊΑΥ {γϑηϑίαΐθ [Π6 υθγβα {Π||5: 
ἤίέδοιέ πράεγείαπαάζηισ, εουεπαπέ ὀγεακεγο, 
αυἱϊῥομί παίμγαί αὐεοίίοη, ψιῦ μου Ὁ ἸΔΘΤΟΥ ; 
« (Πουυέεπαπὲ ὀγεαζεγς" (ἀσυνθέτους) 5 [Π6 
ΒΔ ΠῚ6 ϑγογά νυ ῃ σοι 15. ΤΠΤΙσῈ ΔΡΡΙΘά ἴο “ ἐγέα- 
εῥέγοις Ζμάκαρ ᾽ ἴῃ 6γ. 11. 7, 8, το. 

82. ΤῈ ““τεργοθαΐα τη " τεϑοθας ἐῃ6 
1αϑί βίαρϑ οἵ νυ Π655 ἴῃ πηθη {παῖ ἅττα σοη- 
βοίοιιϑ οἵ {πῸὸ ἀθδάϊν σα] οἵ ϑιιοῇ 5[η5 85 
μανθ Ὀδθη Ἂἀοβοσιθθά, πα γεῖ ποῖ Ομ] ἀο 
{π6πὶ, θυιῖ 4150 ἴακο ρ᾽θαϑασα [ἴῃ {ΠΕῚΓ ὈαΙηρ 
ἄοπο ΒΥ οἴπμευϑβ. 

Οπ ἴδ νϑγίοιβ τεδάϊηρϑ ἴῃ {Π|5 νθῦβα 566 
Νοίς αἵ Ἕπά. 

ἤῥο ἀποαυΐη.) Νῖ 6 μδῦ 7611 Κπουίῃρ, 
2.6. τάθη οὗ 5.0 ἢ ἃ σπαγαςοίοσ {παΐ που Ρ ἴΠῈΥ 
ψγ6}} πονν, ἄς. 

ἐρε ἡμάσηιετιέ οΥ᾽ Οοά᾽" (δικαίωμα) 15 1Παΐ 
Ἶαπ5ὲ βεπίθποθ ψνΒῖοἢ Ηδ ογάδίηβ 85 {πε Τὰνν- 
ΒΊΟΥ Δα δηξοῦοεβ 85 ἴπ6 [πάρε οὔ 4}} πηδη- 
Κιπά : 566 11. τό. 8:. Ῥδι] ἤθῦθ βρϑᾶκβθ οἵ τ 
85 ἃ Ἰπάρτηθπί ἔ]]ΥῪ Κποννπ ἐνθ ἴο πῸ το- 
Ρτοθαΐῖθ, ἀπ {πογοίοσθ 85 οπε {παῖ μὰ5. θεθῃ 
βίαιηροα ᾿π46]10]Υ προη πιὰ πΠ᾿5 σοηβοίθηςθ. 

εογγι)γι11.1 Βερά ρυδοῦϊβθ: 566 οῃ ἴΐ. 2, 3. 
«αὐογίδν ο7) ἀεα! . 866 Κα ΧΧΙΪ. 15; Αοΐβ 

ΧΧΙΙ. 29; ΧΧΥ: 11, 25; ΧΧΥΪ. 31, ἴῃ 411 ΨΠΙΟΗ 
Ῥαβϑαροβ “" ἀβδῖῃ ᾿ Ππιθδη5 5ΙΠΊΡΙΥ σαΡΙ τ] ρη- 
᾿ϑῃιποηί. Βαΐ 1ξ 15 ϑυϊάθης {παΐ {π6 Αροβί!α 
ΠοΥο βρεακβ οἵ ἀθαίῃ (1) ἃ5 ἃ Ριηἰβῃπηθπί οὗ 
5'η δηά {πογεοΐοσε ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ 85 {πὸ πδίατγαὶ 
ἐπα οὗ {Π15 {|| ; (2) 85 ἃ Ριιῃιβῃτηθπῖ ογάδιηθὰ 

Ἑ 2 

50. 
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ἢ Οτ, τεϑι5 
οἰαφέφ, 

ΟΥ̓, εοϑ:-: 
δεγιζ εὐἱέκ 
Ζάο,. 



δὸ ΚΟΜΑΝΘ, 1. 

ὈΥ Οοά, «ηά {Πογοΐοσο ποῖ βΠΡΙΥ {πε ἰαϑί 
ῬΘΠΔΙΕΥ οἵ Πιιπηδη ἰὰνῦ ἢ (3) 8ἃ5 ἃ ᾿)᾿νῖπα 
ῬαΠΙβῃπηθηΐ γοοορηϊΖοά δγ {πε Ηθφαΐποη, {Πογο- 
ἴογε ποῖ ΟΠΙΥ ἃ5 γενθα]θά ἴῃ {πῸὸ Μοβαΐο 1νἂνν 
ΟΥ̓ΤΠ6 ϑουιρίαγα δοσοιπηΐ οἵ {π6 ἢγϑί επίγαησα 
οΟἵἉ ἀδδίῃ. 

πο οπὶν ἐο ἐφ ταγῖθ, δμξ ῥατυε ῥίεασμγε 1π 
ἐῤόηι ἐῤαΐ (ο ἐῤεηι) ποί οπῖν ἀο ὉΆΘγὰ, θα 
8180 ῥαυε ῥίεασιιγε 11 ἐῤεηι ἐῤραί ῬΥ80- 
{1886 ἐῤει. “ΝΝοὲ οπἷν. .. ὁμέ αἰδο:" 1τῃ68 
ΟἸἸπιαχ {π85 ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ ἱπάϊοαϊε 15 ἴπ ἴδοΐ 
ἄουδθ!ο:: (1) ΤῸ ““Ῥγδοίῖβθ᾽᾽" 15 ΠΊΟΥΘ {πη ἴο 
“ 40, ἸγΙΡΙ γἹπρ' τηοΥο οὗ ἀθ! Πογδίίοη ἃπά Παθϊῖ ; 
(2) Α πιδῆ πιδὺ “ Ἅο" 6.1} ὑπάδγ {Π6 ἱπσε πίνε 
ΟΥ̓ ραβϑίοῃ, ἴοσ {π6 βακα οἵ {Π6 αἰζεπάαδπί σταί!- 
Ποδίίοη ΟΥ̓ βαΐῃ : Β6 σᾷπ ΔΡΡΓΟΥΘ 6Υ]]} ἴῃ ΟἴΠο 5 
ΟΠΪΥ ὧς εὐἱ], ἴογ 115 οὐνῃ 586. 

ΤΠ6 ψοτά γεπάργοα “ ῥασε ῥίεασιγε τη" 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΞ οα (8. 1., 

1. Ουῖὶθῦ 7655. ὙΠ15 οΥοΥ, ἰοιηά ἴῃ 
Β. 4π|. 14. Ατὐπλ. ἀπά ἃ ἴονν Ἐδίμουβ, 15. Ργο- 
ἔεγγεαά ΟΥ̓ πιοάθυῃ ΟΥΕΟ5. 85 1655 τι], δηά 
{πογθίογο ποῦ ΚΟΥ ἴο παγα θδθδη αδἰζογεά. 
Τὰ 15. αἰϑο Ἵπαγαοίογιβες οἵ δῖ. Ραμ], ἴο νν ΠΟΠῚ 
{π6 Τιογὰ ννὰ5 ἢγβδί πιδήάθ Κποννῃ, ποῖ 845 {ΠῸ 
τη |6515, θυ 85 {πὸ συίβθῃ πα δβ]οσγιπρά 
Ομτιϑέ. ὙΤῊὴΘ βαπῆθ ΟΥΩΘΓ 15 ΪὉμππά ἴῃ {πὸ 
58] ἰδίϊοη ἴῃ τ (οΥ., 2 (οΥ., ΕΡΗἢ., ῬἈ1]., (Ἱ., 
1 ἈΠῚΠα., 2. Π1Π|: (Π 150 ἢ). δὴ): 

4. “{ρὲ ϑῤιγι 7 ῥδο]ϊπε5.. ΤῊΙ5 ἘΠῚ6 Πὰ5 
ὈΘθη ἱπίογργοίθα ἃ5 τηθαηϊηρ (1) ΤῈ ΗοΪν 
Ομποβί, {πὸ ηγά Ῥεβοη οἵ {πμ6 'ΓΥΙΠΙΓΥ ; (2) 
ΤΠΟ οβϑθηίαὶ 1λεῖγ οὗ [Π6 δοη ; (3) {π6 ϑρισγιξ 
ΟΥ̓ 16 ᾿ποδγηαΐθ δοη. 

(τ) (αμγγϑβοβίοιη δηά Τπεοάογες ὄχρίδὶῃ 
{παΐ [6515 ννὰ5 ργονϑά ἴο ΡῈ {π6 ϑοὴ οἵ σοά 
1ῃ δοοογάδησο ἢ {πΠ6 Ρουσίηρ οὐΐ οἵ {πΠ6 
ΗἩΟΙΥ Ομοβὲ ἀροὴ {πὸ Αροβί!οβ αἴζεσγ ΗῚ5 
ΓΟΘΠΓΓΘΟΓΟΗ. 

ΟΥΠοῖ5 Ππά {Π6 ρῥγοοῦ οἵ Η15 ινῖπθ ϑ8οη- 
5ΠΡ ἴῃ {π6 τηϊγαοϊθβ μὴ Ηδ ντοιρπΐ 
Δοσογάϊηρ ἴο {πΠ6 Ρροννεσ οἵ {Π6 Ηοὶν Ομοβὶ 
ἀννε πη ἴῃ Η]ΠῚ, ΟΥ̓ ἴῃ 1πῸ ργθάϊοίοηβ οἵ {Ππ6 
Ῥτγορῇῃεῖβ νγγῇπο βρακθ οἵ Ηἱπὶ 85 {Π6Ὺ νοσα 
τπιονοά ΡΥ [6 Ἡοἷν Ομοβί, οὐ ἴπ {πε Ἀ δβγ- 
ΤΘΟΈΙοη 1561 βαρροβθά ἴο θὲ οἤδοϊθα δγ ἴΠ6 
5ΡΘΟΙΔ] ορεγαίίοη οἵ [πΠ6 Η οἷν ΟΠοβί (5ε6 ποῖθ 
ΟἹ Υ11]. 11). 

Αρδὶπϑὲ 411 {Ππ6ϑὲ ἱπίουργείδίοηβ ἔΠογο ἃΓῸ 
ἴννο ἀἄδοῖίϑινε οδ]θοίοηβ, {παΐ {Ποὺ ἀϊδγεραγᾷ 
1Π6 Ῥϑου]αγ {Ππ|6 πνεῦμα ἁγιωσύνης, ἀπά παῖ 
ὈΥ βιίνιηρ ἃ ἀϊευθηΐ βθηβα ἕο {πΠῸ Ῥυβροβιξοη 
(κατά) ἴποῪ ἀδβίγου {π᾿ ῥαγα 6] 15ὴλ οἵ {πῸ 
ἴννο ῥἢγαβθβ.-- φοσογάϊησ ἰο ἐῤὲ “ε:,᾽ “ἀο- 
δογαϊγο ἐο ἐῤὲ 81γ11.᾿ 

(2) Τα ““ϑρισιξ οἵ πο] η655 15 βιρροβοά 
ἴο ΠΊθΔΠ {Π6 Θββϑθπίϊαὶ 1 εἰν οἵ {π6 ὅ8οη, [Πδί 
Ῥγε-οχιϑίθης 1ινηθ Ναῖασθ ἴοὸ ψ ΠΟΙᾺ {ΠπῸ 

(συνευδοκεῖν) ἄοε5 ηοΐ ἀδβοῦθα ἃ ραβϑῖνα 
αϑϑεηΐξ οὐ δοσι]θβοθηοα ἰῃ ΕΥ1], θαΐ δοξγα 
ΠοΟηβθηΐ 4η4 ΔΡΡΙΌΨΔ] : 566 {{πΚ6 χὶ. 48; Αοἴβ 
11. ας ΧΧΙΪ. 20; τ ΘΙ ὙἹῚΖ, 12. 

ΤἼΘ ἴοτοε οἵ 8. Ρι}᾽5]δηξριιαρα 15 ἱπηραϊγοά 
ἴῃ 1πΠ6 Αὐἰποτῖζοά Ναγβίοπ ὃν 115 αἰ δγεπί 
Δηα λυ] Υ τοπάουπρδ οὗ {Π6 ψννογά πράσσειν, 
“ὁ ροχηπη ἢ δηὰ “ ἀο. 866 ποίξ Οἢ ΥἹΪ. 15. 

Τὰ 15 δὴ ἀρργδυδίίοῃ οὗ βὶ]} ἴο “ ἔποαυ ἐῤὲ 
)μάσηιεπί 9.7, σοί ἐῤραΐ ἐῤεν «υῤίῆερ Ῥυδοῦϊδ8θ 
σμορ ἐῤίγισς αὐγὰ «ὐογὲργ οὶ ἀδαΐῤ," ἀπά γεῖ ἴο 
“ραύε ῥίεασιγε ἐπ ἐῤεηι ἐραΐ Ῥτϑοῦΐθο ῥοῦ." 
10 15 {πι|5 δνιάθης {παΐ 8... Ῥαι}5 οἸπηαχ, ἴα Γ 
ἔγοπὴ ὈοΙηρ ΔΙ ΗΟΙ4], [δ Ὁ]6, ΟΥ̓ ἱπαρρτορτίαΐα 
(45 50Π16 σοηβι θυ 1{) 15. οἰθαῦ δηά [όσοι ]α 
ἴῃ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠ, 15 ἴῃ {ποιρῃΐ, Δηα τηοβὲ 
ΔΡΡΓΟρΡσΙαΐθ ἴῃ 115 ρίαςθ δὲ [η6 οἷοβα οἵ {πῸ 
ἀΑΥκ οαΐδ!ορηα οὗἉ 51η58. 

ὥῦ, τ, 4, ὃ, 12, 12) Ἐπν 175) ΖΟΣ ΖΩ͂ Σ, 55: 

Ηυπῖαη Ναίυταε νγὰβ δαάθά τῇ {πῸ [πρᾶγ- 
Πδίϊοη. 

(3) Το ““ϑριγιξ οἵ πο η655᾿ 15. ἔπ6 ϑριυ1 
οἵ [Π6 Ιπολῦπαΐθ ὅοπ, {πὸ σοά Μδη, δπά 
{πογοίοσα δὲ οηοα μυτήδη ἀπά 1) 1ν1Π6. 
ΕἸΠΕ οὗ {Ππ656 ἔννο Ἰαΐϊζεσ ᾿πίογργείδεοηβς 

15. σοῃϑίβίθηξς νὰ {πῸ6 ἰαπσπασε οἵ 8[. Ρϑὰ], 
Δη4 ἴῃ σΠποοβίηρ Ὀαΐνγθθη {Π6Π|, Ὁ 15 γγ16}} ἴὸ 
ΤΘΟΔ]1 [Π6 ψῖβα οδιίίοη οἵ Τϑαη 8 Ο βοῃ, 
ἐΟγερα, ΒΚ. νἱῖ. (μδᾶρ. 39οθ. “ὙΠΕ πΔΠΠΕΓ οὗ 
{Ππ6 ἀπίοη Ὀοΐννθοπ {πὸ ϑοη οἵ σοά «πᾶ [πε 
5664 οἵ ΑὈΓΑΠΔΠῚ 15 ἃ ΠηγϑίεΥΥ (παῖ ὁπ οἵ {Π6 
Ὀ]οσθθά ΤΥ αἰοπα Ἔχοερίε) πηοϑδὲ ἴο 6 
Δαἀμηϊγοά ΟΥ̓ 411, Δπ4 Ιδαϑὲ ροβϑίθῦῖεὲ ἴο δὲ 
ΘΧΔΟΙΥ ἜΧΡΓΘΘβοα ὈΥ ΔΥ Πν]ηρ᾽ πιδη οὗ 8}} {πῈ 
τηνϑίεσιοθβ ποβα ὈΕΙ6Ε γα ῥγοΐεβθ ἴῃ {π|5 
ἈΡοβί!οβ᾽ τερά. 

ΤῈ ννεὲ δάορί {πὸ ΤΟυ τη Υ οἵ ἴπεβα ἔννο ᾿πΐογ- 
ΡΓΘ δε Οη5, νγα πλιϑδὲ δάτηϊ {παΐ 8. Ῥϑὰ] ἀο65 
ποΐ ΠΕΙῸ βῖνε ἃ εοὐιῤίοίδ. ἀσσοιηΐ οἵ (ἢ γιϑί 5 
ἱνγοίο! 4 παΐπγθ. ΒΟΥ οἴπογννῖβα να πγϑί 
ΕἰΓΠοῚ ἄθηγ {Πδὲ (τὲ Πα ΔΠΥ ΠυΠΊΔη 5ρΡΙΓΊΐ, 
ὙΥΠΙΟΒ 15 [Π6 ΑΡΟ]]ΠἸΠατΙΔ ἢ ΠΘΓΘΒΥ, ΟΥ̓ 54Υ͂ {παΐ 
Η!5 ϑριγΠ νγαβ ἱποϊ πα θά 1η {πὸ “Με ἀεγινοά 
ἔγοπη {Π6 βθθά οἵ Τ)αν!ά. 
ΤΟ αἰ ΠΥ 15 ἀἰβοιιββεά ὈΥ Οτίβεπ ἴπ 

Πῖ5. σοπηπηεπέ οἡ {Ππ6 ρᾶββαρε, ὈΥ ΑπριβίΠ6, 
“ἘΠΟΒΙ ΓΙ ἀἸοη,᾽ ο. 38, Πα γΈΤῪ ἔΠΥ ὈΥ ΑΠυΪΠ85, 
“Βυχηπηα ΓΤ ΠΘΟΙορῖσα, Ρᾶγβ ΠΠ. Οἱ. 32, νυ ΒΈΓα 
{πὸ ϑδἰαϊθπηθηίβ οἵ Ατηργοβε δηα [εγΟΠΊΒ ἅΓ6 
αιοίαά. 

ΤΠΟ (δίμο]ς ἀοοίγιπα οαῃ ΒαγάΪγ θῈ ΠΊΟΓΕ 
ΘΧΔΟΙΙΥ βίαϊθα {μδη ὈΥ [Δοκβοη, “τϑβά, ΒΚ. νυἱ!. 
οἰ. 39: “ΝεΕΙΈΠΕΥ {πῸ6 ϑδιυιθβδίαποθ νη ἢ {ΠῸ6 
ϑοη οἵ Οοά ἴοοκ ΠΌΠπι {πε Ὀ]εσϑεά ΊγρΊη, ΠΟΥ 
1Π6 ΓΘΔΘΟΏΔΌ]6 5011} νυ] ἢ νγαβ τπιπδα τιπΐο 1, 
δά ΔΠΥ͂ ΡΙΌΡΕΓ εχἰβίθηςε θεΐοσγα {ΠΕ 1Γ ππίοη 
ΜΠ {π6 ΤΊνιπα παΐιγο." “(ἢ γιϑί 5 γεάβοπ- 
4Ὀ]6 501} νγᾶβ ποΐ ἴῃ οὐγάει εἰ ποῦ οὗ {ἰπ|6 οὐ 
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παΐυγο ἤγϑί ογοαίθα, [πη δβϑαπηθά, Ὀαέ 1 νγὰ5 
ογραϊθα ννΏ1|6 ἰΕ νναβ δϑϑιπηθά, δη4 δβϑιπηοά 
ὙγΠ116 1[ἰ νγα5 ογεαΐϊβά." 

ΤΠ15 βίαϊεπιεπέ οἵ Τ) οδη [Δ ΚΟ 5. 566 ΠῚ5 
ΕΠ το ᾿πβ  (μ6 {π|γὰ ἱπίογργοείαδίίοη, 
ΠΑΠΊΘΙΥ {πᾶΐ (ΠΓΙβι 5 Βυπηδῃ 5ρ γι 15 ἱπο πιά θά, 
ποῖ ἴῃ {π6 “23εεῤ,᾽ Ὀυϊ ἴῃ {πὸ ““δῤέγὴέ 97) δο!]- 
γ65.,᾽ 45 Ὀεϊηρ {π6 ϑριγιε οὗ ( γιβί. 

ΤΠΕ βαπῖθ ἀἰϊβιϊποίίοη οἵ “Πεβῃ διά 
«ἐ ϑριτῖς " ἴῃ {Π6 ποαγπαΐθ ὅοη 15 ἔοιιπά ἴῃ 
τ: Τίπη. ἢ]. τό, “ ἤζῥο «υα΄ »ιαρὶγεοίεα 1π ἐῤὲ 
66, γα πεά ἐπ ἐῤε δρίγι!,, πεσε ΒΡ. Ἐ}}1- 
οοξ στρ ]γ πιαϊπίαιηβ παΐ “ 1Π6 ϑριγ Ὁ 15 
ποί {561 {ῃ6 ΤΠ εἰΐγ, θα {ΠῸ “ΠΙΡΊ ΘΓ ΡΥΙΠΟΙΡΙΘ 
ΟΥ̓ Βριτιτ4] ΠΠξ8,᾿ ἴῃ νι οι (ΗΠ γῖδί “' ννὰ5 βῆθννῃ 
ἴο ΡῈ {πε ΑἸ]-ΠΟΙΥ ἀπά {πε ΑἸ]-τὶρβίεθοιιβ, γϑα, 
τηδηϊ δ βία νυ Ρονγεσ ἴο θῈ {πὸ ϑοη οἵ σοά. 
ΤΠ βέιθἀθπί γγΠῸ ΤΠΔΥ͂ νυ ῖϑ ἴο Ρυγϑαα {Π6 

5 ]θοῖ σπου] οὔβεγυα {παῖ ἴῃ ἴΠ6 ραββαρθβ 
ὙΠ ΙΟἢ ἀσβοσῖθε τπ6 [ποαγπαίίοη (Μαίϊ. 1. 18, 
20; [{0{Ὸ 1. 35), ἀπά αἴ50 ἴῃ ἴπ6 δαυῦ]ν ατεεῖκ 
Ἐδίμεῖβ ἀπά (τεθάβ, πνεῦμα ἅγιον 5ίαπάϑ 
ψπουὲ {πῸ Ατίο]θ. ὍὙῊΙ5 ἀἸβε ποίη νγα5 οἵ 
σουγδα ἰοϑὲ ἴῃ 1, δίπ, δἀηα {Π15 τηακο5 1 {Π6 
ΤΟΥ͂Θ ΤΕΠΊΑΓΚΔΡ]6 {παΐ {Π6 1 απ Εδίμογβ 50 
ΒΘΠΘΟΙΔΙΠΥ ἱπίογργεῖ “ ΗΟΙΥ ϑρί σις" ἴῃ ῃοβα 
Ῥαβϑαρεβ οἵ {με ϑθοη; 5ε6 Ταεγί]]αη, “ α. 
ῬΤΑΧΘαΠΙ, ὃ 26, “46 (ᾶτηε ΕἸ ΠΞΕ1,᾽ 8. 18, ὁ ὦ, 
Μαζοϊοηθπ᾽ ἵν. ὃ, 18, ΗΠατγ, “ ἄς Τυϊηϊζαΐο, 
Χ. ““᾿Αϑϑυπιρίᾷ 5101 ρεῦΓ 868 εχ ΨΊΓΡΙΠΘ σάΓΠΘ, 
1Ρ56 5101 εἴ εχ 86 δηϊπ)απὶ (Οποαρί! ΡῈΓ 868 
ΠΟΓΡΟΥΙΙ5 σο-ἀρίαν!." (οτηραγα {πΠ6 Ρτεΐαςθ ἴο 
1Π6 ννοσκβ οἵ 8. ΗΠ ΠΑΥΥ, ὃ 57; Βίβπορ Βι]], 
“Τ) εἴδηβίο ΕἸάδὶ ΝΟ ηδ,᾽ ΡΡ. 52) 53,139, 203 
(Οχοη. 1846); ΤλοΥποῦ, “Ῥούβοη οἵ (ἢγίϑβί, 
1. 1. ΡΡ. 367 Π, “Ρτοϊεβίαπε Τ᾿ Βεοϊορυ, 11. 457; 
ῬΠοΙάοσογ, “δα ηἰβηη,, 1. 125. 

8. ΕῸΓ ὑπὲρ πάντων ὑμ. ΤιΔοῆτη. ΤΊΒΟΝ. 
Ττορ. τε περί νι ργαροπάοδσγδηςε οὗ δι- 
{ποσιγ. ΑὐΟΠΊραγίβοη οἵ Ερἢθβ5. 1. τό 
{ππερ) τ. 1 (τ. 1- 4: Ἱ ΓΠ655, 1. 2; 2 
655. 1. 3; 11. 13 ϑῆοννδ {παΐ ὑπέρ τηϊρξ μᾶνα 
θεδη τιϑϑὰ ἴῃ {Π6 58Π16 56η58 85 περί. 

19. ΤΠοΥα 15 ἃ {{{|6 ἸγγαρΊ ] ΑΓ ἴῃ {π6 
ΘΥΑΠΊΠΊΔΕ104] σΟΠΒΙΓΠΟΙΙΟΗ, 

Μεγεῦ, ἴῃ ογάεσ ἴο ἢπά ἃ ιβεοξ [ῸΓ 
συμπαρακληθῆναι ΤηΔῖτο5 1 ΡΑΓΔ116] ἴο ἰδεῖν : 
“ ἙῸΓ 1 ἸΙοηρ ἴο 566 γοιι, ἄς.; {παῖ 15, ἴο θῈὲ 
φοτηοτίβα δπηοπρ; γοι." 

ἼΠΕ οΟὈ]δοίοηβ ἴο {Π15 σοπϑίγ οί 476: 
1. 1 Ρᾶββὲβ οὐεῦ ἴΠ6 ΠΟδΥΟΥΓ σοηπθοίίοη 

ἢ εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς ἴο ἴΠ6 ΠπιοΓα 
ἀϊδίαπί ἰδεῖν. 

2. 1ἰ πιαῖκοβ5 δ[. Ῥϑι]75 σουγδοίίοη οἵ 15 οχ- 
ῬΓΕΘΘΙΟη ΔΡΡΙΥ͂ ἴο ἰδεῖν κιτιλ., νν] ἢ ἄοο5 
ποΐ ἃ5 ἃ ΨΠΟΪ6Ὲ πορά σουγϑοίίοῃ, ᾿πϑίθδα οὗ {πΠῈ 
Ῥατί εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς ψΜΒΙΟΠ 15 {Π6 
ἀϊγεοῖ οδιβα οἵ {πε σοττθοίίοη. 

3. 1 5ῈΡΡΙ165 85 ἃ βιιδίεοϊς ἴῸΓ συμπαρα- 
κληθῆναι ΟΠΪΥ ἐμέ, νγμϊοἢ ἄοε5 ποῖ ἄρτθα νυν! ἢ 
[86 [ΟΠ ]οννπρ Ρηγαβα τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως 
ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ. 

ΕῸΓ {π656 ΓΘ Ά5ΟΠ5 ἴἴ ἴ5. ΠΊΠΟἷ. ΘΙ ΠΡ Θσ, ἀπά 
ἴῃ ἴδοϊ πβοθββατΥ, ἴο τἱπάἀογβίδπα ἡμᾶς Ξε ὑμᾶς 
καὶ ἐμέ 45 ἴΠ6 51:]6ςΐ. 

ΤῈ 1| Ὀς οδ]θοΐεα (Παΐ ὑνπογα ἃ πον βιιθ]θοΐ 
5. ἱπἰγοάμπορα ἴ οὐρῃξ ἴο θὲ ἀϊβιιποι! Υ οχ- 
ΡΓΕΒΘΘΩ, 1 15 βι Πηοϊθπί ἴο ΔΠΒΥΨΟΥ : τϑί, [Πδΐ 
ἡμᾶς σου] ποΐ Ὀ6 ΒΕΓ ΘΧΡΓΘΘΒΘα ἴῃ {Π6 5θῆβ8 
τοαυϊγεά (ὑμᾶς καὶ ἐμέ), Ὀδοδιιδα. 1Π6 ΤΟΥΤῚ] 
ΔΗΓ 6515 εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς, τοῦτο δέ 
ἐστιν ἡμᾶς συμπαρακληθῆναι νγουά Πᾶνα 
ΤἸπηοα ἡμᾶς ἴο ἃ 56Πη56 ΘΧοΟΙ Ἰηρ ᾿πδίθδά οὗ 
᾿ποϊπ της ὑμᾶς ; αηἀ 5εοοπάϊγ, {παΐ 8.. Ῥδὰ] 
1᾿πάϊσαῖοβ {ΠῸ δυδ]εςΐ, νοι μπ6 σου] ποΐ οχ- 
Ρ͵Γ655, δΥ {πε σύν ἴῃ συμπαρακληθῆναι---ἃ ΠοΠη- 
ΡῬομπά Τομπηά πονμοτα 656 ἴη ἴπ6 Νανν αβί. 
οΟΥΊ,ΧΧ. 

18, καρπὸν σχῶ.] ““Ἔχειν ἴῃ ἰΐ5. πηδη!ο] 
ςΟἸ]οσδίϊοη5. ἢ τιμήν, δόξαν, ὅζα., 51:5:}1ΠῸ5 
“ φασεχ, ἃπια 50 ποσα ᾿ ( Βο] πο Κ). 

ΤῊΙ5 15 4 ψτοηρ οχρίδηδίίοη οἵ τς τὶρσμῖ 
ΤΩΘΔΠΙηρ Οὗ σχῶ, “ἰδμαΐ 1 τηῖϊρῃΐ ρεῖ. ὍΤΠ6 
γΕΓΌ ἔχω Τη64Π5 ἴο Πανθ, ΠΟ], ΟΥ Ροββ655: δῖ 
{πῸ6 δογίϑί ἢδ5 ἃ ΠΊΟΠΠΘΠΙΑΤΥ͂ ΔΠα, 85 1 νγεῦα, 
1π|{Πΐῖνα ἔογοθ, νυ βοῇ τηΔΥ οἴζθη θ6 Ἔχρυοβϑθά 
Ὀγ σαι; 566. 10ΠΠΠ| ἵν. 5.2} 51. χτι, 728: 
ΜΙΣΤΕ 1 25: ΔρΙθ χαν. 20; ἘΠῚ]. 1: 27..1 
655. 1. 9. 

15. οὕτως τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόθυμον. Δ ΑΥΙΟΙ5 
Ποπϑίγποίοη5 πᾶνο θΕῸπ Ρτοροβθά. 

Α. τὸ κ. ἐ. πρ. ἴάΚοη τορεῖμογ 85 βιιδ]θςος 
(1) ἴο ἃ βεπίεηςε οὕτως ἐστιν Ξε ““1η δοοοτά- 

πος ὙΠ [Π15 ΔἸΥ 15 {ΠπῸ τϑδϊη655 ΟΠ ΓΗ͂ 
Ρατγί ἴο ργβδοῃ. 

(2) ἴο ἃ βεπΐβηςο ἐστιν εὐαγγελίσασθαι. 
“ ἈΠΟΟΓΑΙΏΡΙΥ ἴΠ6 ἀθϑῖγα Οἢ ΙῊΥ̓ Ρασί 15. ἴο 
ῬΓθδοἢ.; 

Β. τὸ κατ᾽ ἐμέ ἴαϊκεη ἀρατί ἔτοτη πρόθυμον. 
(1) 85 8ῃ δάνογθιδὶ ρῆγαβε : ““{Πι15 {Π6 τα 15 

--80 δγ 85 ἴῃ τὴβ |165---ἃ ΓΕΔ 1Πη655," ὅζα. 
(2) 85 βυδ]θοΐ ἴο πρόθυμόν ἐστιν. “80 ΤῊ 

Ῥαγΐ 5 Γοδάυ; 501 ΤῸ ΤΥ Ραυῦ 81 Τϑϑαγ." 
ΎΤΠΕ ομοῖοθ 1165 θεΐνγεεη Α (2), νυ ῃῖοῃ 15 

ΠαΥβῇ, απά Β (2), ΒΟ 15 Βαρροτγίθα ({πουρῃ 
ῃοΐ ἢ111Υ} Ὀγ ῬΏ]]. 1. 12, Δπά4 15 ἀθοιάβά!ῃ ἴο 
θ6 ργείεσγθα 5 βίνιηρ ἃ ῬΓΌΡΕΙ Β͵ΑΠΊΤΉΔΊ108] 
ςοπδβίγαοίίοη. 

117. {ρὲ 7μ5ὲ τῤαὶ! αν ὃν χαἰ}}Ὶ ἼΠΕ δοσθηΐβ 
1π 1Π6 Ηδθῦτον ἀο ποί ἱπάϊοδίο Π6 σοπηθοίίοη, 
“1Π6 Ἰπ5ὲ ΟΥ̓ Πῖ5. ἔἈΠΠ," θα. 5ποὸνν παῖ {πε 
βίγθββ οὔ {πὸ βοπίθπορ ἰ5 οὐ “ὉΠ, νυ ἢ 15 
Ῥίαοβά δπιρμδίϊοα!ν εΐογο {πῸ σεῦ : “Πα 
Ἶμπ5Ὲ ον ὈΥ [εἶθ (ΘΠ 5114}} 6 11ν6.Ὁ 868 
ΤεἸΖϑο οπ ΗδΔ5. 11. 4 ιοΐοα ὈΥ ῬΈΒΕΥ, 
0 δήάάβ, “1πῈ Ὄχργθϑϑίοη γιὲ ὧν δίς Ἄαὶὲρ 
ἄοοθϑ ποῖ οὐἼςιγ οἰζμοῦ ἴῃ {πὸ ΟΙά οὐ Νὸνν 
Τεβί. [Ι͂πη ἔπεϊ, ἴο βρϑαὶς οἵ οπβ σὑϑ8Π}γ τιρῃῖ- 
ΘΟΙ5 (45 ΣΝ Αἰνναγ5. 15) 85. Ὀθῖηρ “στρ ΐθοι5 
ὈΥ Πἰ5 Γ᾿ νου] ᾿πΊρΡῚῪ τπαΐ τηθη σου] δα 
Τρ ῃΐθοιιβ ἰπ 5οΠ16 οἴου νναγ." (΄ (ΔΟΤΩΠ]ΘΠίαΥΥ͂ 
οὐ πε Μίμποσ Ρσορμεῖβ.)) 

ΤΠε δέ ἴῃ ὁ δὲ δίκαιος, τεϊαϊηοα ὈγΥ 8[. Ῥδι], 
βῆονγβ παῖ {πΠ6 ΔηςΠ 6515 15 Ὀθίνγεαεη “1ῃ8 



70 ΚΟΜΆΑΝ΄. 1. 

Ρτοιὰ " «δηά “{πὸ 1π5ῖ,᾽ ποῖ θεΐννεεη “{πῸὸ 
7υ5ὲ ὈΥ ἔαιτἢ "ἢ ἀπά “[μ6 1ι|5ῖ " ἴῃ δΔῃγ οἴπεῦ 
ΨΥ. 

ὙΠΟ 1,ΧΧ ἐκ πίστεώς μου (ΟΥ̓ 85 ἴπ 5ΟΠΊΘ 
Μϑ85 ὁ δὲ δίκαιός μου ἐκ πίστεως) ζήσεται 
ΒΘΟΠῚΒ ἴο Πᾶνε δ.Ϊβεη ἔγοπι τηϊβία κίηρ Ἱ ἴου ". 
8:. Ῥ] οπηϊῖβ ἴΠ6 δγγοόπθοιβ μοῦ ΜΙ Πουΐ 
ἸΠΒΘΓΕΠΡ; αὐτοῦ, 85 ᾿ΠΠΠΘΟΘΒΒΘΑΙῪ [ῸΓ 15 ΡυΓ- 
Ροβθ. ϑ8ϑεὲ οπ Ὁ]. {|. τι, ἀηά οἡ Ηδθθῦ. 
ΠΡ 

50. ἀπὸ κτίσεως κόσμου.) Ὑῆα ρΡἤγαβα 
Θ6οη5 ἴο ΟσΟΙΓ ΠΟΥΠΕΓΕ εἶδα ἴῃ 1,ΧΧ, ΟΥ̓ 
ἸΝ ΠΣ 
ν θη {π6 ατοαίϊοη 15 ΘΠΊρ] ογϑα 45 ἃ τηδτὶκ 

οὗ π|6, ἴΠ6 ΡΏΓαβΘΘ ἀΥΘ: 
(1) ἀπὸ καταβολῆς κόσμου (Μαίϊ(., Τὰκο, 

ΗδΘῦγ., Αροςα]. ἀἋἐ πρὸ καταβολῆς κόσμου, 
ΕΗ. 1. 4). 

(2) ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου, Μαίϊ. χχῖν. 21. 
(39) ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως, Μαγτ. Χ. 6 ; ΧΙ. το; 

2. }0ὈΕι. π|..4.; ἌΡΟΥ. 1}: τὰ. 
ὙΤΠΟ Ῥεβηῖίο ϑυγίας βῖνεβ {ΠῸ βατὴθ γα πάου- 

ἴηρ; Βεύδ δ5 ἴῃ Μαῖίϊ. χχν. 34, [πη Χχυ]ῖ. 24, 
“ἔγοπι {Π6 ἔοι πάήαδξοη οἵ {π6 ννου]ά. Απά ἴῃ 
Ῥ5. ϑαίοπη. υἱῖϊ. 7, ἀπὸ κτίσεως οὐρανοῦ 
καὶ γῆς, ἴδ ΠΟΓΙΔΙΠΙΥ ἃ τηᾶτκ οὗἉ {{π|6. 
Τῆς Νυϊραΐθ, οὐ {πῸ οἴποῦ Παπά, ἴοσ 15 

5118] Γο πθυ!ηρ5 “ἃ σοηϑετ 006 τηπΠ4],᾽" ΟΥ̓ 
ἐς 40 ᾿π|τἰῸ πιΠΩΙ," ΠΟΘ βῖνεθ “ἃ ογθαίιγα 
τὰ ΠΩ], πηϑαπῖηρ “ {π6 ογεαϊοά τπίνεγϑβθ.ἢ 

ὙΠοοδοτεῖ, (ΒΒ ουπηθηῖϊι5, γτι, ῬΒοίϊιβ, 
Τα Ποσ, (δἰνίη, ὅτο., τοραγά ογεδίίοη ἃ5 {Π6 
σομγος οἵ ἴπ6 Κηον]δάρο. 

Ταῦ 60 παϊρθῦ ΡῬ6 ψιλιύμοῦὺύ 6 Χο α56.7} 
ΤΠε αἰ ΠΠ σα] Υ Τοιιηα τη {Π|5 Παγὰ 5αυ Πρ 5Π 6 6 
1ῃς ἄδγβ οἵ (πΠγγϑβοβίομη, θείης ἀπε ποΐ ἴο 
8{. Ῥαὰ] Ἀπ το ΠΙ5 ἱπίογργείουθ, πλυδὲ ποῖ 
᾿πάποθ τι5 ἴο ἤθη ἴπ6 ρ]αῖὶπ φτατη πη δ]16 8] 
56η56 οὗ {π6 ΑΡροϑίϊεβ νγοτγάϑ, 

1. ΤΠα τὰ]θ {Ππαΐ εἰς τό νυ 8η Τηδηϊΐῖνα 
ΕΧΡΓΘΒ565 8 ΕΠα ΟΥ̓ ῥέγῥονε, ποῖ ἃ πΊΘΓΟ εοῖ-- 
σΟΩΜΦΊ6, ΒΘΘΤῚ5 ἴο Πᾶνθ ΠῸ δχοερίιοη ἴῃ {πε 
ΝΗΙΣ 

ΤΠ6 ΞπὈηρεβδὶ αῤῥαγοπὲ οχοθρίίοη (2 οσ. 
ὙΠ. 6), ἢα45 τϑσεινθά 115 {Γπ6 ἱπίογργοίαίξοη 
ἔτοπὶ {π6 ἤπε ᾿πϑῖρμξ οὗ Μογεγ, [Ο]]οννίης 
1π6 οἶδ βίνεη ἴῃ {πΠῸ ννογάβ διὰ θελήματος 
Θεοῦ: κἴπ {πὲ Ὡς {πᾶΐς. [Π6 ἴποῦθαβθα οἵ 
ΠΟΠΑΥΥ τοιρης ὧν Οοα: «υὴ]} ἴῃ τῃΠῈ Μεςο- 
ἀοηίδηβ, μαἀ δποοιυσγαρεά πὶ ἴο δΙ4 ΤΊ5 
εχίοπα {π6 ςο]]θοίίοη ἴο (Δοσιπίῃ, δι. Ῥδὰὺ] 
5665 {π6Ὸὸ0 {{ΠΠ]|πιοπί οἵ {πὸ Το Ίνπθ ΡιΓΡΟΒα 
ὙΠΟ ἢ Π6 {Πογοῖῃ βογναβ." 

2. ΤΕ ϑρδβοι]δίϊνο οδ᾽θοίίοη {πᾶΐ “1 σα 
παγάϊν ΡῈ {ποιρπί {Ππαΐ “ {Ππ6 σοηνϊοΐίοη, οοη- 
ξιβίοη, Δπ4 σοπάήεπηπαίιοη Οἵ ΠΊΘΠ ννᾶβ ΔΠΥ͂ 
Ρατί οἵ {πΠ6 Τῖνπο ρίαπ τῃ (γθαίίοη, δἰ ΠΟΙ ΡῊ 
1 [ΓΟἸ]ονν5. 85. ἃ εογἼθηιοοε ἔχουσα 10" (ΒΡ. 
ὙΝ ογάβυνοτίῃ) 15. βεῖ. αϑίάθ. ὈγῪῚ {πε ἀϊϑίϊηο- 
τἰοη ΠΙΟΠ ἩΟΟΚΟΙ Ππὰ5. 50. οἰθαυ δβίδο- 
᾿Ι5ῃ6 ἃ Ὀεΐνθθη {πὸ “' Ργῖποραὶ Ὁ 1] οἵ Οσοά, 
δη4 Ηἰ5 ““σοδϑΙΟη4) ἢ νν}}}. (8εεὲ. ἀρρεη- 

αἰχ 1, ἐο ὁ Ἐςοΐο5; ῬοΙν ΒΕ: Κ΄. τοῦ Βὴν 
αὖος αἱἱ ἐῤίηρ: ΜῈ αὔὰ ἴο ποίΐε ννῆδέ σοά 
νΥ]]] ΘῈ ΒΙΠΊΡΙΥ οἵ ΠΙ5. οὐνὴ ψΟΪπίατΥ πο} 1πᾶ- 
τἰοη, Δπ4 νναΐ ὈΥ οσοββδίοη οἵ ϑβοιηδίῃϊ πο 
ΡγΓεοθάεδπηξ, νυ ποι ννΙοἢ {ποτα σνομ]α θα ἴῃ 
Οοά πο 5560} ψ1}}.; 
ΤΠδ 5|ΠΊΡ|6 οὐ ““ρυϊποιραὶ 1} οἔ Οοά ἴπ 

δίνης ἃ Κπον]θάρε οἵ ΗΙπη561Γ το Ηἰ5 τεαβοη- 
ΔΌ]6. ογδαΐηγεβ 15, {πα {ΠΟῪ πιὰ ἢπά {πΠΕὶΓ 
ΔΡΡΙΠο55 ἴῃ Ηΐτη; ἴἴ 15 ΟἹΪΥ “ΟΥ̓ οσοαϑβίοῃ "ἢ 
οὗ {ΠΕῚΓ 5: Πμ] πορ]θοξ ΟΥὁ δθιι5ε οὗ {Πϊ5 Κηονν- 
Ιεάρε {παΐ σά ν]θῖῃ “45 1 νγεσε ψ ἢ ἃ 
Κιηά οἵ ὑπν]1η η6 55," {Πδΐ Ποὺ δμουά Ὀ6 
ποι αχοιθθ. [Ι͂ἢ ἴἶ{κὸ ΤΠΔΠΠΟΓ 1, ΕἸ η12, 
ΟΠ] οννηρ {π6 ϑομοοϊπηθη, ἀἰβεϊηρ  5η65. ἴπ 
Οοά “ἴνο δϑρθοῖβ οἵ {π6 ψ}}]: οὔθ δῇ 
απίεεράεπέ νν1}1, νοι ἢδ5 ἔου 115 οδ]εςξ 4]} 
{Π8ξ 15 βοοά : ἀπά {Π6 οἴπε δ᾽ εοπδεχμεηΐ δπὰ 
ἀδογοίογυ νν11}}, νυ ῖο ἢ δοῖβ ἔοσ {Π6 Ὀεβί, δηά 
1πο] άθ5 6Ὁ}} 845 8 ςοπάϊοη οἵ ρμοοά. 
(ϑαϊβϑβεῖ, " Εἶ5ϑαὶ ἀθ ῬΉ1]|οβ. γο]ρ.᾽ Ρ. 221.) 

3. [τ 15 ἴο Ὀ6 σαγοί!γ οΟὈβεσνεά {παξ {π6 
ῬΌΓΡΟΒα ἀβοῦῖθθα ο Οοά ἴῃ πιακίηρ ΗΙΠΊ561Ὲ 
Κποῦνῃ 15 ποῖ “ {πὸ σοηνϊοίίοη, σοηξιβίοη, δπά 
ςοηάομηηδίϊοη οὗ στήθη ἢ; 1 15 ποῖ {παΐ {ΠῸῪ 
τηῖρῃς θ6. ΡιΠΙ5ῃΘα ῸΓ 5: Πηϊηρ' ἀρϑιηβέ Κπονν- 
Ἰεάρο, δας {παῖ {Π6Ὺ ταϊρξ πᾶνε ΠΟ Ἐχοιιβα ἔῸΓ 
ποΐ Κηονψηξ. 

28, ΤῈ σοπϑίγαποίίοπ ἀλλάττειν τι ἔν τινι 
ἰ5 ποῖ ἴοιιπά ἴῃ οἷδβϑῖσαὶ Οστρϑεῖς, θὲ ννα5 
δἀορίεα ὈΥ {πε 1,ΧΧ ἴῃ ἱπηϊϊδίίοη οὔ πε 
Ηδργον ὙΠ “ἴο ἐχομδηρο [ο]]ονγεά Ὀγ 3 
οἵ {86 {πϊηρ ἢ ψΒΙοἢ δηγίμπρ 15 οχ- 
Ομδηροά: 566 1,6ὺ. χχυνῖϊ, Τὸ; [85. ουἱ, 20; 
5Ι1γᾶς. Υἱῖ. 18, Μὴ ἀλλάξῃς φίλον ἀδιαφόρου 
μηδὲ ἀδελφὸν γνήσιον ἐν χρυσίῳ Σουφείρ. 

Φά. τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν 
αὐτοῖς. ΤῊΪ5 15 {Π6 τϑδάϊηρ οἵ τηοάθυπ οὐ - 
(αἱ εἀϊΐοτβ (ΤΊΒοἢ. 8), ἀηα 15 ἴο θῈ τγτεπάογοα 
μα ΠΟΙ Ὀοᾶϊ65 ΒΒοπ]ᾶ θ6 ἀϊδμοποιτγθᾶ 
δ ὕπο. ὙΠῸ τοπάοσιηρ “50 {Παΐϊ,᾽ ὅζα. 
(ΑἸΕΟΓΑῚ) 15 ΒΟαΥΟΕΙΥ Δα, ] 5510 168. 

ΤΠΕ τι56 οἵ τοῦ ψτῃ [πῇ ἴο ἜΧΡΥΘ55 ΠΊΘΓΕΙΥ͂ 
1ῃ6 φυεπΐ τπηπηϊχοά συμ {Π6 ἀξεΐση, 15. ὙΕΓΥ͂ 
αθϑΕΟΠΆ0]6, 8:. ΡῈ] ΠΟΙΠΙΠΟΠΙΥ͂ τι565 1 ἴο 
ἜΧΡΓΘ55 ἴΠ6 ῥιζρονε, ΟΥ̓ δἰ ᾿Ἰθαϑὲ {π8 ξεμάφηςεν οἵ 
8ῃ δοῖ : Κοπῖ. Υἱ. ὅν υἱὲ 3.) ΧΙ. 8, Σ0: 1 (δ, χ- 
11; Ὁ]. Π|. το. ὙΠὲε τεδάϊηρ ἐν ἑαυτοῖς 15 
ἴουηά ἴπ ἘΠῈ τδ]ου Υ οἵ Ἰδαίου πΠΟΙ815, ἰπ βΡοοά 
ΟΟΓΒΙνΘ5 17, 37, 47) ἴπ ἴπ6 Ψυϊραῖε, Οτίρεη, 
ΕΠγγυϑβοβίοπι, ἃδηά Ὑπεοάογοί. [{ σϑααῖγαεβ 
{π6 ΜΙΔ441]6 βεηβε οὗ ἀτιμάζεσθαι, ἀραϊηϑῖ νυ] ἢ 
1η6 αὔβθηςθ οἵ οἴμοι ᾿πϑΐαποαβ 15 ποΐ ἀβθοϊϑβῖνθ. 

ἐν ἑαυτοῖς, τοϊαϊποά ὈΥ ΜοΥΕΓ, ΘΧΡρΥΘσϑα5 
ΤΟΤΕ ΟἸΘΑΥΥ {πᾶπ ννου]Ἱά ἐν ἀλλήλοις {πε 51Π 
ϑαϊηβέ ΠΕΙΓ Οὐ, 85 Ὑ}Ὲ}} 85 δραϊηϑδέ δᾷοῃ 
οἴου 5 θοάγ. 

89. ΤΠ Ν αίίσαη Μϑὅ. ( ΙΒοΠεπάοτγῇ, 1867) 
ἔογ ἐπίγνόντες, τοαή5. ἐπιγινώσκοντες, ἀπ ἴῸΓ 
ποιοῦσιν, συνευδοκοῦσιν, ἴῃ. ΡαΓΓΟΙΡΙ65. ποις 
οὔντες, συνευδοκοῦντες. 

ΑἸΙεπιοπί οἵ οπια ((ογ. ο. 35) αἴεγ ἀ6- 



ν. 1--2.} 

ΠΟΙΠοΐηρ βουὴ οὗ π6 51η5 τηθπίϊοηθα ὈΥ 81. 
Ῥϑαὶ ἴῃ τ. 29, 30, 445: ταῦτα γὰρ οἱ πράσ- 
σοντες στυγητοὶ τῷ Θεῷ ὑπάρχουσιν, οὐ μόνον 
δὲ οἱ πράσσοντες αὐτά, ἀλλὰ καὶ οἱ συνευδο- 
κοῦντες αὐτοῖς. 

Ηδηποο ἴξ μ45 θεὸ βιρροβεά {παξ (Ἰ]επιεπΐ 
ξοιπηά ἴῃ Ἐ οπιδηβ ἴΠ6 σοδάϊηρ,,---οὐ μόνον δὲ οἱ 
ποιοῦντες ἀλλὰ καὶ οἱ συνευδοκοῦντες τοῖς 
πράσσουσιν. 

Βυΐ 1ἴ 15 ἃ πιοῦα ργοῦδθ]α {παΐ {πΠ6 ἰγαη- 

ΒΟΜΑΝ-. 11. 

5ΟΥΙΒοΥ οὗὁ Β, ΟΥ̓ ΒΟΠΊΘ δα] οῦ Μ8., Βανὶηρ [ῃ6 
ΡῬάβϑδαρα οἵ (ΕἸεπιθηΐ ὈΥ ἢἰβ βἰάθ, βιιθϑεζυξοα 
ἴῃς Ῥαγίοριεβ ἴπ {πΠ6 ἰοχί οἵ Ἀοπιδηβ ὈΥ͂ 
τηϊϑβία κα. 

ὙΤΠΕ βοηΐθησο θεϊηρ {πι5 ᾿ποοπιρίεΐθ, 85 ἴπ 
Β., Ἰαίεγ (οργιίβί5 {τε ἴο σοπηρίεῖο τ ὈῪ 
νατίοιια δάαιϊίίοπβ: οὐκ ἐνόησαν 1) ΚΕ, οὐκ 
ἔγνωσαν {: 

ῬῸΥ ἃ {1} ἀϊβειιβϑίοη 566 Κ εἴσῃθ, " (σοτητηςπί, 
τς. 

ΘῊΡΎΙἊΙ ἿἹ. 

Σ 7Ζζεν ἐλαὲῤ εἦγι, ἐλομρά ἐλεν φογια6771711 11 1721 
οἔλεγο, εαγιγιοΐ ἐχειδε ἐλεηιείσες, 6. αγιαῖ γε 
ἴδ ἐσεαζέ ἐλε γμαρηιοηέ ο7 (σοα, 9. τυλείλεγ 
ἐλεν ὅε ὥετυς 07 (Οεγεζϊεο, 14 7114 (Πεγεηίος 
εαγιγιοΐ ἐσεαΐέ, 17 7107. γεΐ ἐλ ξτυς, 25 τυ ογῦ 
ἐλολγ εἰγαιεηιεῖ ογ σλαϊί τιοΐ 2γομέ, 17 ἑάεγ 
δεεῤ τιοέ ἐζε ἰατυ. 

(ΗΑΡ. 11.--ΤῊΞ᾿ ΤΕ ΒΕΟΘῊΗΤ ἹΝΤῸ 
ΤυΡΟΜΕΧΤ. 

1-99. 8ι. Ῥδὺὶ] ρΡιιγϑιιεβ 5. ργοοῦ οὗ {πε 
ἘΠΙνογβαὶ περ οὗ 5 ἢ ἃ Βαυ]ηρ ΡΟΥΡΕΙ 85. 15 
ςοπίαϊποά ἴῃ {πε τενοϊδίίοῃ οὗ {πὸ τὶρῃΐθοιβ- 
Ὧ655 οἵ Οσοά δγ ἴδῃ. 

Ης Πα5 ἰτασεᾷ ἴῃς ἀονγηνγαγά σουγβα οὗ 
τηδηΚιηά ἔτοπὶ {π6 ἤγϑε νυ] το]θοίίοη οἵ {πΠ6 
Κηον]θάρε οἵ σσοά {Πγοιρῇ 411 {Π6 βἴαρϑ οἵ 
ἸἀΟΙα ΓΥ ἀπ νἱςθ, δϑῃοννηρ {πὸ πιυΐμδ] τα- 
ΔΟΙΙΟΠΒ οΟὗὨ ΠΊΟΥ4] ἀθρυαυ!ν δηἋἃ πιοπίαὶ ἄδτκ- 
Π655. {Ππάφγ βθηοῦαὶ [ουτη5, ἀπά ποι οποα 
πδιηϊηρ {Π6 (επί Π|65, μῈ μα5 ραϊηΐθα {πΠῸ ρῥτο- 
τηϊηοηΐ ἔδδξιγοβ οἵ {πΠῸὸ ποαΐμεη ννου!α τη ὈοΙά 
Δ ηἃ νἹβΌΓΟι5 βίγοκεβ. Αβ {ΠῸ ρἱ εἴγε ἄγαννθ 
τονγαγβ δὴ δπά {πὸ 5βῃδάοννβ ἄδβερεῃ, {Π|]] αἵ 
Ιαϑὲ ἰῇ τ. 32 νγὰ 566 {ῃδὲ ἤπαὶ βίαρε οἵ Ἷού- 
Ταυρίοη ἴῃ ννΒΙ ἢ πηθη, πανίηρ ᾿οϑέ 41} παΐαγαὶ 
σιγίαπα {πογηβεῖνεβ πα ανεη {πῸ Παίγοά οἵ νἱσεὲ 
ἴπ οἴποῦβ, γεΐδιη ΟἿΪΥ {Π6 σοηβοιοιι5η655 οὗ 
ἘΠΕΙΓ ΤΊΙΘΕΙΥ ἀπηα βαπξ, Κπονηρ {πε π5ῖ 
βεηΐθηςε οἵ σοά οη {ποῖὴ γῃϊοῖ ἀοὸ 510} 
{Π|ηρΡ5. 

Βυΐξ ποῦ ὑγεῦα 50ΠΊ6 ἃπιοπηρ {π6 Πεαΐίμεθη 
ὉΠΑ ΤΊΔΗΥ͂ ΔΙΊΟΠΡ ἴΠ6 ἴθννβ ἴο ὑυπουὴ {Π15 
ἀεβοσιρίοη οουἹά ποῖ θὲ Δρρ]ιεα ἴῃ [ἴ5 
βίγοηρεδί ἐχέεγπαὶ ἴεαΐαγοβ οἵ ὈΠΠπα ἸΔοἰ ΔΎ 
ὉΠ4 ΠΙίάδοιι5 νίσθ. ὙΠΟΥ Παά ποΐ Ἰοβί δ]]} 
Κπον]θάρε οὗ {Π6 ἔγια πδίισγε οἵ σοά ; {Π 6 Ὺ 
αἰά ποΐ ργαδςίϊβθ, 511} 1655 ἀρρ δια, [Π6 ΡΊΟΘΒΟΥ 
ζούτηβ οἵ υἱσα ; {Π6ῚΓ ΤΟΥΑ] 56η56 νὰ Κθθῇ 
ἘΠΟΙΡ ἴο σοπάδθπιη {Π6 51Π5 οἵ οἴπουϑ: γεῖ 
ἴΠΕΥ ἴοο τηιϊϑέ θὲ Ὀγοιρῃΐ ἴο ἔδο] ἐποπβοὶνοσ 
διμγ θείοτε ασοά. ον ἀο65 δῖ. Ρβι] οεἤξοϊ 
{Π15} Ηθ 5ίγικεβ δ πο Ἴοηβείθηςσθ, δη4 
Βίγι κο5 ϑιιάάθηὶυ δηἋ ϑΘΠαΓρΡΙγΥ : “Ἃποὰ {παῖ 
Ἰυάρεϑβί ἀοεβέ {μ6 βατηθ (Πϊηρ5: {πεγείΐοσα {ΠῸ6 
ΠΊΟΓΑΙ βθῆβα νμοἢ Ἰπρε5 οἴμουβ, διιξ ἀοο5 
ποΐ ταβίγαϊῃ {πγ561 ἕο πὶ ΕΥ]1], ᾿πογθαβθ5. {ΠΥ 

ΗΕΚΕΞΕΟΚῈΕ ἐδου δγὲ ἱποχοι- 
84 0]6. Ὁ τηδη, νγῃοβοανεῦ ποι 

αὐ (Πδξ ᾿πάραβϑὲ : (ογ νυ πογεῖη ποι 
Ἰμάρεϑβε δποίμαγ, ποι σοπάεπηπαβέ ἢ γ- 
861; [ογ ποι {παῖ πάρεβε ἀοαβέ {Π6 
54 Π16 ἘΠΙΠρ8. 

2 Βυῖ νγε αἵε 816 τῃδέ {π6 1πάρ- 

ςοπάοπηηδίίοη : ἔογῦ Οσσοά ψ1} πάρε ἔπεα δο- 
ςογάϊηρ ἴο (ΠΥ ἀεεάϑ᾽" (υτὐ.1, 2). 

1, Τρεγεΐογε ἐφοιῖι αγὶ ἱπεχεμεα ᾽ς. ἍΤ ΒΘτ6- 
ἔοτϑ ποιὰ τὸ ψιύμοιΐ 6ΧΟα560 (566 1. 20). 
ἍΜΈΠ βίδγεππρ ϑυάάθηποβθ {πΠ6 ΑΡροβίϊα ϑίαίεβ 
Π15. σοποϊβίοη ἢγβί, ΤΊΘΓΟΙΥ ΠΙΠίπρ ὈΥ {πα 
Ομ νογὰ “ΒΟΥ οσ θ᾽ 115 ἀδρεπάθηςθ οἢ 
{Π6 ΡΓΙΠΟΙΡΙΘ βἔαϊθα ἴῃ 1. 32, “ἐῤαὲ ἐῤρὲν «υῤῖερ 
δ 791) 11} σμο ἐῤίγισς αγὸ «ὐογ έν 97 ἀθαὶ :" δηά 
{Π6η ἴπ {πΠ6 ννογάβ “ Ο γιαη, «υῤοσοέυεγ ἐροι αγὶ 
ἐῤαΐ 7μάσεν!," Ἠδ 51Π9165 οἂέξ βοῇ γα θυ 45 Π6 
ΥΕΙΥ ΠΊΔη δάάγοββοα, δπη4 δ {πῈῸ 58ΠΊ6 {{ΠῚ6 
οχίθηαβ ἢΪ5 ἀριιτηθπηΐ ἴο 4]1, π΄ ογάοσ {πα ἢς 
ΤΉΔΥ Θν ΠΕ 1}Υ ΔΡΡΙΥ 1 ἴο {πΠ6 [6 νν. 
ΠΕ διισοαθθ οἵ 5110} 8ηὴ Δρρεδὶ ἴο ςοη- 

ΒΟίθηςα χγοϑίβ οὐ {π6 ἴδοξς {παῖ δυθσΎ τηδη 
ΤΘΟΟΡΏΪΖΟΒ 1η ΠΙΠη561 δ Ἰθαϑδὲ {Π6 βΈυπιβ οὗ 
1Πο56 51ὴ5 νυ ἢ ἢ σοπ6Π1η5 ἴῃ Οἴποῖβ. ϑδέ. 
ῬΔᾺ] τι565 {π6 ἀγριπηθηΐ νυ Δάτη γα Ὁ] 6. 511] 
Δη4 ρονγοῦ: 6 πιᾶϑ5 γοιιβθά ἃ 7π5ῖ ᾿πά!ρπαίοῃ 
θΥ 15 ἀδβογιρέίοη οἵ Παρταπί βϑίππεῖβ, ἀπ ἃ5 
{Π6 βίεγῃ βεπίεπος οὗ σοπάθιηπδίίοη 15 Ὀυγϑί- 
1ηρ᾽ ἔογίῃ, Π6 5εῖΖεβ δηά {πγη5 1 ῬδοκΚ ΠΡΟη 
{Πε6 πάρε Πιπιβο!, “ὙΠῸ τῆλ [Πδὲ Παῖῃ ἄοπα 
1Π15 {Π| Πρ’ 514}1 ΒΌΓΕΙΥ ἀ16. “ὙΠοιι ἀτί (ἢς 
τηΔη.᾽ 

ΎΤΠΕ δὐριπηεπί, δεῖ ἴῃ 115 Ἰορίοδὶ ΟΓΆΘΥ, 
νοι] βίαπαά {ππ5: Τ Ποὺ ᾿πάρεϑί {πὲ {ΠΟΥ͂ 
ΜΒΙΟἢ ἀο διοῇ {Πϊπθ5 ἀγα ννοσίῃυ οἵ ἀθδίῃ : 
ΎΤΠου {παΐ Ἰπάρεβδε ἀοεβδὶ {π6 βαπηα {Πϊπρ5: 
ὙΠΕεγοίοσε ἴῃ πάρης ΤΠΥ πεῖρηθοῦῦ {πο 
ςοπάοπηποβε {μυϑεὶξ, ἀπά ἀτί νποιέ δχοιιβα. 
5:. Ῥὰ] ᾿πνογίβ {πΠ1|5 ογάθσ ΌΥ τιϑίηρ Π15 σοπ- 
οἸαβίοη γϑέ ἀπά ργονίηρ 1ἴ δὔογνναγσάβ. ὙΠῸ 
τερεαίθά ἀδβογιρίίοη “ ἐῤος ἐφαΐ ὑμάσεοΐ," 
1ποιρ ΔρΡΡΙΙ σα Ὁ] 6 ἴο 811] πΊθῃ, 15. ββρεοί δ! !ῦ 
ομαγαοίογιϑέϊς. οἵ {Ππ6 [θννβ, ὑυοβα σοπάθτηπα- 
τοη οὗ “ βίππουβ οἵ {πῈ (ὐ δπί!65 " (0 Δ]. 11. 1.5) 
νγ85 ἘΠΒΡΑΙΠΡ. 
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πλεπέ οὗ (ὐοά 15 δοσοζάϊηρ ἴο ἐγτῃ 
ΔΡΔΙη8ΒΕ {Πεπὶ ψῃϊοἢ σοπλπηϊε 800 ἢ 
τῃ]ηρ5. 

32. Αμπά {δίηκεαϑὲ ἔμοιῖι {ῃ15, Ὁ πλδη, 
{πὲ {1πάρεϑε {πὲπὶ ννῃῖο ἢ ἀο 86 ἢ 
{Πϊηρ85, 8π4 ἀοαϑὲ {Π6 84π|6. {Πδὲ ποι 
8410 Ἔβοᾶρε {ῃς ἡπάρπηοηΐ οἵ (σοά Ὁ 

ΤΠΕ ψψογάβ “Ὁ για," ἃ5. ἴῃ 1Χ. 20, 1π641- 
ΤΘΟΙΥ τορικα {π6 ῥγοβασηρίίοη οὗ ἃ ννϑαῖὶκ 
ΤΠΟΓΊ8] 1Π ἀ55ῈΠΊΪ Πρ ἐΠ6 ΠΙνη6 ργοσοραίινα οἵ 
Ἰυάρτηθηῖ. (ὐομιραγα [Κ6 ΧΙ]. 14. 

ΎἼΠΕ δοσιιβαίίοη Ὀγοιρμῃΐ ἴῃ {πΠ6 ψνογάβ 
{Ποιὰ αἀοοδὲ {πΠῸ 58ΠΊ6 {Π|ηρ5᾽ 15 τεπεννοά 
ἀραϊηβί ἴπ6 [ονν ΕΥ̓ ΠαΠῚΘ ἴῃ στ. 17--27. 

ο. 8ι. Ῥαμ] πονν σοπΊρ]οίοβ δηἋ4 σΟΠΠΓΠῚ5 
Π15 ΔΥρ πηθηΐ ΟΥ̓ Δἢ ΘΧΡΙΓΘ55 Δϑβουίοη οἵ {Π6 
ΡΓΙΠΟΙΡΙΘ, αἰγθδαν ἀββτηθ τη 1{, {παΐ (σού 5 
Ἰυάρηπεπί δραϊηδέ {π6 ἀοεγς οἵ 6.1} ΔΡΡ]165 
ΘΠ]ῈΔΠΥ ἴο 8]},---ἰο {πο56 ΠΟ πάρε ὄθυβὴ 85 
ἴο {μοϑα ψγγῆὴο ἴαϊζα ρ᾽θαβισα ἴῃ ποπὶ {παῖ 
ΡΓΔΟΕΙΒ6 5 ἢ (Πϊηρ5. 

ΕῸΥ {Π6 {γαῖ οὗ [Π15 ρυῖποῖρ]6 μῈ ἀρρεδὶϑ 
ἴο {Πς σοπβοίεηοθ ΘΕ Π5 γθϑοΥβ (85 1ἢ 111. 19}: 
“6 ἄποαυ," τ 15 ἃ σογίαιη δπά ννῈ]]-ποννῃ 
{γἢ “ἐραὲ ρὲ 7μάσγηιεμέ ὁ.) Οοὐ " (τπ|1Κα 
{πᾶΐ ἱποοηβιϑίθηΐ Ἱπάρτηθπηί οἵ πηδῃ, “". 1) 15 
ἀϊγθοίθα ““περογάϊπ 1ο ἐγμῖ," 1.6., νυ ποὰΐ 
ΟΥΓΟΙ͂ ἀηἀ ψ] Ποῦ ΡΑΤΓΑΠΠΥ (58ε6 τ. 11) 
ἀραϊηϑί {Π6 οογς οὗ 6υ]]. 

8, “πὰ ριηκεοὶ ἔῤοιι ἐῤίς, Ογιαη, ἐφαΐ γμάσεος 
ἔῤόγι αὐρίορ ἀο ϑιερ ἐῤίηο, ἀπά ἀοεσὲ ἐῤὲ ταηιε, 
ἐῤαΐ ἐῤοιι σραϊξ ϑέσαῤθ ἐρὲ ἡμαρσηηεηὶ 9 Οοά 3] 
Βαΐύ ἐῤίηκεοί ἐροῖι ἐῤὶς, Ογηαρ, ἐῤαΐ ἡμάρεςί ἐβεηι 
«ὐυῤιίοῦ Ῥτϑοῦϊβθ σμορ ἐῤίτρς, απά ἀοεσέ ἘΆ 6 τα, 
9 .. Τῃη οοπίτγαβί ἴο {Π6 βιισα {γα οἵ Οοὐβ 
ἸΠΊΡΑΓΕΑΙ Ἰπάρπιθηΐς οὔ εἐν]άοεγϑ, βίαπα {ΠπῸ 
ΕΓΓΟΥΒ ὈΥ ὙνΠ]οἢ πιθη ονδάθ [5 δρρι!οδίίοη ἴῸ 
ἘΠΕΠΊΒΕΪνεβ : δηά ἤγβί, [Π6 ἀθ]πβῖνεα πορεὲ οὗ 
ῬΘΥΒΟΠ4] δχοιηρίίοη. “ἍΒιυΐξ {πϊηκοϑὶ {ποὺ 
1}15---ἰῃδὲ ἐῤοῖι 5.4] ὄἜβοᾶρε θείης ᾿πάρθα αδἱ 
411} ὝὝΠΘ [Ὁ]]Υ οὗ 5:0 «ἃ ἐποιρηΐξ 15 τπαάθ 
ΤΟΥ ΡΓΟΠΊΪΠΘΠΕ ὈΥ {π6 ἀεβοτρίίοη οὗ {π6 
ΡΕΙΒΟΠ ϑΡΡροβθά ἴο επίουίαιη τ : “Ὁ πηδηῃ, 
τηδῇ πάρ εβέ {Π6πὶ νυ ΒΙοἢ ργδοίϊβα 5θ ἢ Ἐπίηρ5, 
84 ἀοεβέ {πεπ|. Τοβὲ ποι, ψγῆῸ τί 
ἴπτι5 Ἰπθχοιβαῦ]α ἀπά 56] -σοηάετηποά (υ. τ), 
(ΒΚ {παῖ ἐῤοῖς ΟΥ̓ 411 πδθη 518]: ΒῈ ὄχεπιρί 
ἔτῸπὶ Ἰπἀρτηθηΐ κὶ 

ΝΟ δΔῆβϑνεῦ 15 περάβά : 85 500ῃ 5 {Π6 
1Πποιυρηΐ 15. ΟἸΘΑΤΙΥ βίαϊεά, 115 [Ὸ]1Υ 15 {γ8η5- 
Ῥαγεπί. Ὑεΐ 1 15 ἃ σΟΠΊΠΊΟΩ ἴοσπ οὗ 561- 
ἀεοθρίίοη : ΠΊΘΠ ΔΥῸ Δἰπιοϑδί ἘΠΟΟΠΒΟΙΟΙΙΒΙΥ͂ 
᾿ηΠπθπορα ΒΥ ἃ γϑρια δηά ππηάἀεῆῇπεα Ππορεὲ οὗ 
ἱΠΔΡΌΠΙΥ Ὑν ΠΟ ἢ {ΠΟΥ ἀο ποῖ δοκπονεάρε 
Ενεῃ ἴο {πειηβοῖνθθ ὙΠηῈ Ιεθ, Πουγευου, 
ΟΡΕΠΙΥ οἸαϊπιθ οχοιηρίίοη ἔτοπὶ (οὐ 5 ̓παρ- 
Τηθηΐ 85 ἴῃ 8 ΘΟΙΩΠΊΟΗ ὈΓΙΨΠΘΡῈ οὗ {Π6 σΠΠ]Πἄτθη 
οἵ ΑΡγαῆαπη. ““Α]] ᾿5γδθ τεθ5 νν1}] μαγα ρατί 
ἴῃ 1Π6 νου] ἴο σοπὶα :Ὁ “ΑΡγΆΠατη 5ἰῖ5. Β6- 

[ν. 4---5.Ψ 

4 Οἷἐ ἀεβρίβεβε ἔοι ἐπε τίςμεβ οὗ 
ἢϊ5 ροοάπεββ δηά ἰογθεάίαποα δπά 
Ἰοηρβιεσίηρ ; ποῖ Κπονίηρ {πὲ 1ῃ6 
ϑοοάπα885 οἵ (Ποά ἰεδάβιῃ ἔπεα ἴο τε- 
Ρεπίδηςο ἢ 

5. Βυῖ δἴζεγ {ἢν μαγάπεϑβ ἀπά 1π|- 
ΡΕπιΐϊθπς Πεαγέ “ γαδϑιιγεβέ ΠΡ πηίο “71π 

βι46 {Π6 ραΐεβ οἵ [61], ἀπά ἄοθβ ποῖ ρεστηϊξ 
ΔΩΥ ὉΙΟΚΟά ᾿ϑγδοιῖα ἴο ρὸ ἄονγῃ ἴο ἢΠ6]].ἢ 
(ϑεε {π6 οἰζαίίοηβ ἴῃ Β1}}}}5 “Ηδτγτη. Αροβί., 
ΟΧΥΙ. ὃ 6, «πὰ τη Μούδῃ, “ ΟἹά Ῥαίῃ5,᾽ Ρ. 
459.) “ὙΠΕΥ ΨΠΟ ἅγὲ {Π6 βεθά οἵ Αθγδῆδτη 
ΔΟσοΟΥα Πρ ἴο {Π6 ἤΘ5} 541] ἴῃ ΔΠΥ φᾶ86, θύβῃ 
1Ὲ ΤΠΘΥ ὈῈ 5 ππθῖβ 8π4 ἘΠθε]Ιονίηρ δπ4 ἀ15- 
ΟὈράϊοπέ ἰονναγάβ Οοά, 5ῃαγε ἰπ {πΠ6 δίεσπαὶ 
᾿πηράοιη. (Τ{5{. Μαζί. “ 14]. ς. Ττυρῃ.; ς. 
1409.) [{ 15 ἴΠ6 βαπια ποίίοηῃ {ῃδΐ 15 σεθιικεά 
ὈΥ Τομπη {πῸ Βαρᾷϑι, “Βγίπρ ζογὶδ᾽ ἐφογεζογο 
7 ηιαΐς τιθοὶ 707 γεῤεπέαπεε: ἀπά ἐῤίπᾳ πο ἐο σἂ} 
«υΣέῤὶπ γοιγοοίυες, 76 ῥα “ῤγαραηι ἐο Ομ 
7αΐῥεν " (Μαῖίι. π|. 8, 9.) ὙΠὺ5 ψι που ηΔπὶ- 
ἴῃ [Π6 [δνν δ. ΡῈ] 4 γεδαν ἱπάϊοδίεβ ἢἰπὶ ὈΥ͂ 
ΟΠ6 οἵ 15 πιοϑί σῃπαυδοίογιϑί!ς ΘΥΓΌΥΘ. 

4. ΟΥγ ἀεοῤίτετέ ἐῤοι, Θ᾽. ὍὙΠ6 Αροβεὶα 
πον Ραΐβ 4η δἰζεγηδίινθ αιιθδίοη, βαρ Ρ βίϊπρ, 
ΔΠΟΊΠΟΥ Θχρ δηδίίοῃ οὔ {πΠ6 ἐϊβγεραγά νυ ῃ]οἢ 
ΤΏΘΏ 5Π0} ἴῃ ργδοίίοςε [9 {π6 δοκπον]θάρεά 
{γα οἵ ἃ Γαΐυτο Ἰπάρτηθπί. ὙΠῸ εβδθοΐ οὗ 
Οοὐβ ραΐϊΐθποεα ΠΡΟ ἃ πθατί Ππαγάθηρα 1π 5ἰπ 
15 ΟΠΪΥ ἴο ργοάιποεβ ἃ σοπίοπηρίμποιβ ἔθε]ηρ οὗ 
ΒΘΟΌΓΙΥ : “Βεραμθε σεηίεποε ἀρσαϊΐησέ απ δυἱ] 
«υογῷ ἱς ποΐ ἐχεομίεά «ῤεεάϊν, ἐῤεογεζογε ἐφ 
ῥοαγε 9 ἐδ σοης 977 γιεῖῖ 15 7μἱὶν σοὶ ἐπι ἐξῥεῦη 
ἐο 40 εὐἱἱ! (ΒΘ Ο]65, γι τὰ; θεν τὴ τὸ: 
ΘΊΓΔΟΗ ν. 5, 6.) Οοὐΐβ “ ροοάπεες᾽" 15 ἃ 5τὰ- 
οἴοι5 θΘΠΙΡΉΪΥ {Πδΐ νου] βἸδά]ν Ὀ[655. ἀπά 
ποῖ ΡΕΠΙ58ῃ :;: Η5 “)ογδεαγαπες " 5 5ρεπαβ. {Π6 
Βίγοκθ, θη δΠ ΟὐἹδθ [ῸΓ γϑηρεαῆςο: Ηἰ5 
“ἐ οη στα 7 ΓΊτ "ἢ Θηάπγε5. ταρεδίθα ργογοοα- 
ΤΙΟΠ5 ΔΠ6 15 511] δονν ἕο δῆρθσ. “ρὲ γχγίεῤρες 
9 Οοά: ψοοάπεις" Π6 ΟΠΪΥ οδη ἄδβρίβθ, γῆ 
ῖ5 Ἰσπούαπέ οἵ ἴΠ6 ρΈΓΡΟΒΕ ΤῸ ΨΠΙΟΒ 1 15 
τηδη! ϑιθά : 1ξ 15 ἃ πΊοσᾺ] ὉΠ Πάπ655 ΟΠΪΥ {πδὲ 
ΟΔη τηϊδίακο (ὐσοά 5 ραΐίίθδποα ἴῸΓ ἃ γε ΚΠ6 585 
ΟΥ̓ ᾿πΠ4ΠΠθγθηοα ἔΓοΠὶ ν᾽ ὨΙΟἢ ΠΠΔ] ᾿ΠῚΡῸΠΙΕΥ͂ ΤΑΥ͂ 
Ὀὲ οχρθοΐθά (ς. ἴχ. 22). ὙΠῸ Ὀινῖηθ “ ροοά- 
π6:: "15 ΠΕΙῸ ργεβθηΐθα ἴῃ ἃ ἔνγοϊο!α ΤηΔηΠΕΓ: 
ὙΠΟΙΘ 15 ποῖ ΟΠΙΥ͂ ἃ φβυδοίοιβ αἸβροϑβιτοῃ 
(χρηστότης) ἴῃ Οοά, {πδξ πιακο5 ΗΙπὶ «υλ γι, 
ἴο ἰΘδ4] 5ΙΠηΘ 5 ἴο γθρεηΐδηςο: {Π6 58 ΠΊ6. βσὰ- 
οἷοι5. 44 ὴ γ ἐπι θοά!δα ἴῃ (οά 5 ἀδδ]ηρ5 (τὸ 
χρηστόν) 85 ἃ χεαί φεΐίοπ ἴῃ Ἰοδηρ ἴο ΓΘρεπ- 
ἴαποθ εὐθῃ ἴμοβα γῆ. πϑνουίμοὶεβα ἄο ποῖ 
γοροπί : (οα΄ βδάϊηρ᾽ 15 ἃ5 ΤῸ 8] 85 πιδη 5 τὸ- 
βιϑίδηςθ ἴο Ῥεϊηρ ἰθά. 

5. ΤΕ ἴδε νίθννβ ᾿π]ρΡ|1664 ἴῃ {πε ἔτνο Ρτε- 
σράϊηρ 4ιθϑίϊοπβ ἃΓῸ πονν γοβιξεα ΒΥ α ἀΐγεοῖ 
ασεογέΐονι Οἵ ἴπΠ6 {Ὑπὸ παῖιτο δη 4 σΟ ΒΕ] ΠΘΠΟΕ5 
οὗ {π6 πηρθηϊθπΐξ 5 ηποῖ 5 σοπάποΐ: {π6 ἀΕ]ὰ- 
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ἘΠ 561 νγδίῃ δραϊπβδέ {πῸ ἄγ οὗ 
ὑγγαῖῃ δηά γον εἰδίοη οὗ {Π6 τὶρέθοιιβ 
Ἰμάρπηεπε οὗ αοά ; 

ΚΟΜΑΝ". 1]. 75 

6 4ΨΥΈῆο ψ1]] γτεπάοσ ἴο ΕΥΕΙΎ πιᾶπ ε Ρ5, 62. 
. . 2. 

ΔΟσοΙά Πρ το Π15 ἀεςάϑ8 : Μδίε. τό. 

7 Τὸ τἢεπὶ ψγμο ΒΥ ραίϊεπξ ςοη- 27" 

βίσε πόρε οἵ ρεύβοηδὶ ὄὌχεπηρίίοη (Ὁ. 3) 15 
Εβρεοίδ!ν ἀθα]έ ἢ ἴῃ σὺ. 9 ἴ.; δηά {Π6 
ΒΘοΟΠα ΟΥΤΟΥ οὗ ἀδϑριϑίηρ Οοὐἶβ βοοάμποββθ ἰ5 
{Π5 δ οὔςε ὄὌχροβθά ἰπ ἃ ἀϊγθοῖ δηα νἱν 
ςοπίγαβδί. Οοὐΐδβ βροοάπεββ ἰεδβ ἴο τερεηΐ- 
Δῆςεα; Ὀαΐ δη πηροηϊΐεπέ μοαγί Ψν1}} ποῖ ΡῈ 
1εά, «ἀπά 45 δὴ εῇξοί οἵ {ῃ15 οράγαου {πῸ 
βίογε οἵ νυυδίῃ 15 ἱπογθαβθά δΥ ἴπῸ σχίεφες οἵ 
Βοοάποδβ σεϊθοῖϊθα. ὍὙΠ6 Αροβίϊθ βαγ5 ποΐ 
“ (οά {τεδϑυγείῃ. ἃρ ψγαίῃ, θυ “μοὰ 
ἐγεασηγεσέ μῤ αὐγαὶ μπίο ἐῤγοε ἢ “Η4Φε δάάβ 
ἴο Ηἰ5 Ἰοπρτβαβοτγιηρ, {πο ἴο {Π]π6 [η1- 
αυϊγ. . .. Απά ψγιῇηδί που ἰαγεϑβί Ρ ἃ {π{| 
ΕΥΕΙῪ ἄδγ, ποι! ν1] Πηπα ἃ πηᾶ55 Πογθδίζοσ.ἢ 
(Ααυρπδίης, ΕΠατΥ. ἴῃ Ῥ5. 93.) 

αὐγαὶ αραϊποί ἐρὲ ἐαν 97) «αυγα!Ρῥ] ἘἈδδά 
“ἐᾳυγαΐῤ ἴὰ ἐῤὲ αν 97 «υγαΐῥ." ΠΟ ἜΧΡΓΟΒΒΙΟἢ 
5εῖβ Τοσί ἢ νυ τ ἐουσι]6 οταρμαϑῖ5 {πΠῸ παγάθηθά 
5 "ΠΟΥ 5 ἄοοπη. Βιΐ ψν}116 ἴο ἢϊπὶ (Π6 [π4Ρ- 
τιθηΐ ΠΑΥ͂ 15 ᾶῦονα 411] ἃ ἀδὺ οἵ νυυδίῃ, 1 Πα5 
4150 8 ΠΊΟΓΕ ΣΈΠΕΓΑΙ ΟΠαΥδοΐου 45 ἃ ἀΔΥ νυ ῃῖοῃ 
ΥΕΥΘ415 ἴο 4]1, θοΐῃ ροοά δπά εν]], πλδὲπ δηά 
ΔηΡΈΪ5, {παΐ (ὐοά 15 ἃ τἱρῃΐθοιιβ [προ (δικαιο- 
κρίτης, 2 Μᾷδος. ΧΙϊ. 41); πδΐ ποῖ ΟΠ]Υ 1ἴπ (Πα 
Ιαϑὲ σγεαΐ αςοΐ οἵ Ἰπάρτηθπί, θὰξ τη 411] Ηἰ5 
ἀδβὶηρ5 δηά ἀϊβρεπβαίίοπβ, Ηε Ἰπάρει στὶρῃῖ- 
ΘΟΙΒΙγ. ΤΠ15 τγονεϊδίίοη οἵ (σοά 5 οραγαείε 
ας ἃ γίσῥίεοις 7μάρε (δικαιοκρισία, ν. Ῥϑειπάο- 
7Τυκῖ. Ματί. Ουδϑίι. (σεπί. 28), νν1}] σοπϑίϑβί ἴῃ 
Ηἰδ5 γϑπάουηρ ἴο ΕΥ̓ΕΤΥ πηδΔη ΔΟσοχγάΠηρ ἴο ΠΙ5 
ἀεεάϑ. 

6. ΤῊϊ5 γεῦβε 5 Ὧη δχδοΐ συοίδίοη ἔγοπη {Π6 
ϑερίπαρὶπί (Ρτον. χχῖν. 12}, αηἀ {ΠῸ βᾶπηθ [πη- 
ἀατησπίδὶ ἐγατῃ οὗ ἃ Γαῖα Γα ππηϊνεῦϑαὶ ᾿παἀρτηθηΐ 
ΔΟσΟΙΑ Πρ ἴο ΠῚΘΠ᾿5 νυ ΥΪς5, 15 ΠΟΠδί Δ ΠΕΥ δα ρης 
ἴη {πὸ Νενν Τεβίαμηθηξ ΠῸ 1655 πδη ἴῃ {πὸ 
ΟΙά (Μαῖίί. χυΐ. 27; χχυ. 321-46; 2 (ογ. νυ. το). 
᾿Αραϊηβί νη ργείθηβι οηβ 8Π4 ἱΠΠΔΡΊΠΑΤΥ ΡὈΓΙν- 
Ἰερεβ, 8:. Ῥαὰ] ϑβεῖβ (ἢ, δοϊςπον]εάρσοα {τὰ 
πα Οοά ψ1] πάρε ἂπά σονναγά ΘΡΕΥΥ Ππιδῃ 
ΔΟσοΟΓάΪηρ ἴο Πῖ5 δοίιι8] [πὸ ἀπά {για ἐμᾶ- 
ΤἀΟΙΟΥ. 

ὙὝΠΕ οοπίγαδεξ ἤΠεταῈ ἴα ποῖ Ὀεΐνγθεπ ὑνΟσ ΚΒ 
δῃά [α, θυϊ Ὀεΐνγεεῃ ἃ πΊαη5 ἀδθήβ 85 
ΤΕΑΙ 165 δηά 411 {πὲ ἰ5 πηγϑαὶ, θεΐνγεεη ἀοίηρ 
δη4 Κπονιηρ, Ὀθεΐννθεη Ὀείηρ ἀπά βϑοιηΐϊηρ, 
Ῥγδοίβίηδ αηα Ργοΐθδϑιηρ. ὍΤΠι5 να πορά ποῖ 
αἴβοιβθ τηοήθϑ οὗ γεσοηο]ηρ [15 ράβϑασα νν ἢ 
{πε ἀοοίσίποε {Πδῖ “γαῖ ἐς ἡμεεπεά ὧν ζαἰἐ αὐ1- 
ομἑ ἐρὲ ἀδϑάς 97 ἐδ ἰααυ" (111. 28). ΤΊΉΘΓΕ οδῃ 
θῈ πὸ ἀϊβογθραπον, 85 ἴπ6 οοηίγαβέ θεΐννεθη 
“ΤΑΊ ᾿ ἀπΠ4 “Ἰγογκϑ οὗ {Π6 1δνν" Πα5 Π0 ρίαςθ 
δ [Π15 βίαρε οὗ {πΠ6 Αροβί!θβ ἀγριτηθπί. Ηδ 
15. τηδι πίδιηϊηρ πογα παῖ {Π6 τὰ] οἵ Οοὐβ 
Ἰπάρτηθηΐ ν01}} θῈ τα] ἀβθάβ οἵ τὶ 5 θοιιβηεβ5 
ΟΥ̓ ὉΠ θοιισηθββ. Ηδ Μ}}}]} δὔζογνναγάβ 5βῆου, 
ἐπαΐῖ [ῃοϑεὲ “"ψοσκβ οἵ {πε ἰανν," ψ ΠΟ ΠῈ 

σοηίγαϑίβ ΨΥ αι, ἀγα ποῖ στοὰ] νγοσκβ οὗ 
Τὶ Πίθοιι5η685. 

Αραδῖη, νγὰ τημιδί ποῖ οὔ ἴπ6 οὔθ Ππαπά 50 
βίγαϊῃ {πΠ6 βθῆβα οἵ {πΠθ6ὸ ραβϑϑαρθ, 45 ἴο ἱπίεγ 
{Π4ξ δδοῇ πιαηβ ἄδθάβ θαῦη ΟΥ̓ {Π6]Γ οὐνη 
᾿Π{ΓΠΠ516 τηϑσῖξ {παΐ τανναγά νῃοἢ Οοά ν}}}} 
ΤΕΠΩΘΓ ; ΠΟΥ͂ Οἢ {Π6 ΟἾΠΕΓ Παηά [πη {Π6 56η56, 
ἃ5 1 {πΠ6 Αροβίϊα μαά νυιτίθη “ΝΠ ο ψ}}} 
ΤΘΠἍΘΥ ξ0 ΘΥΕΤΎ τηδη ΔΟσΟΙ Πρ ἐο ἐρε ευϊάεπεε οΥἢ 
ἢϊ5 ἀθεάϑ " ((δἱονίιι5, Μεγεσ). Ὑν Παΐ 8. Ρφὰ] 
Τη684η5 ΟΥ͂ ἴΠ6 δΔοοογάδποα Ὀαδίννεθη ΘΔ Ὸἢ τηδΠ᾽5 
ἀδοάβ ἀπά 15 γενγαγά, ἢθ ἢ: Πη56 1 Ὄχρ αΐηϑ ἴῃ 
1Π6 [ΟἸ]οννίηρ γεῦβθβ, ΔΠ4 ΠῸ Πδυσγόννοῦ Πτηϊΐα- 
τΙοη ΟὗἉ Π15 ΠηΘδηΪ Πρ 15 Δ πη1551016. ΤῊ ΟἸΟσῸΥ 
ἀοἤηιτοη5 αἰζεπιρίοα ἴῃ {Π6 ἰπίογθϑίϑ οἵ σοη- 
ἈΓΟΥΕΥΙΒΘΥ͂ Γαδ οἡ αἰβεποίίοπβ νυ ]οἢ ἀγα ποί 
οοπίαϊηθα 'ἴπη {π6 Αροϑβί!ε'β ψψογάβ, ἀπά γα 
αυϊῖα οἷ οἵ ρίαςε ἴῃ ἘΠῚ5 βίαρβ οἵ 5. δύρι- 
τηθηΐ, 866 ποΐθβ οἡ ἵν. 4,) δηἀ Ατιριιβίηε, 45 
ἘΒΕΓΕ οἰζεά, αηἀ σοηρατο Αςίβ χ. 34,35: “Ὁ 
α ἐγ 1 ῥεγοεῖυε ἐραΐ Οοά ἱς πὸ χεεῤεοίε οΚ 
έγσοπσ: δμξ ἵπ ϑυϑῦν παΐΐοσ ῥὲ ἐῤαΐ ξατγεῖθ 
ῥίηι, απ «ὐογζείρ γισῥίεοιηεις, ἐς ἀεοεῤῥεά 
«υἱὲῤ ῥῖΊῖ»:.᾽ 

7-10. ΤΠ δοσογάδηςε Ὀεΐννεθη “ {πὸ ἀεεάβ 
ἄοῃθ ἴῃ ἴπ6 θΟΩΥ ᾿ ἀπά {πΠ6 Γαΐαγα γανγασγὰ 15 
ΠΟΥ 5ἤθυνη ἴῃ ἴνγο ρσϑαΐ οἱαββθβ ἱπίο ὑνΒ] ἢ 
411 τδηκιπα ἀγα αϊνιἀεα, δοσογάϊηρ ἴο πο 
ΤΉΟΓΔ] Αἰπὶ Οὗ {ΠΕῚΓ Πἴν65. 

Π. ϑοπῆθ ἱπίεγργείευβ (45 Ιλ εἴσῃθ, Ἐννδ]ά, 
Δη4 ΗοἤτΔηΠ) νοι] ἈΥΓΆΠ56 [Π6 νοῦβα {Π||5: 
- Τὸ {πε οπε, βθοκιηρ εἴεγπαὶ 116, πα Μ1}} 
ΤΕΠοΥΓ δοσογάϊηρ ἴο {ΠΕῚΓ Ῥίϊθποα ἴῃ νγῈ}}- 
ἀοΙηρ, 5ΊΟΥΥ δηἀ ΠΟΠΟΙΪ ἃΠα ἱπηΠΊοΟΥ Δ] ΠΥ." 
ὙὝΠΟΥ ἄγρια ἰπαΐ {πΠ6 ννογάβ “" δοσογάϊηρ ἴο 
Ῥίίθησε ἴῃ ννε]]- ἀοἱηρ, πιιιδί Δηϑυνεσ ἴο {Π6 
εἴαιιβα “ δοσογάϊπρ ἴο ἢϊ5 ὑγοσῦκβ᾽ (συ. 6), ἀπά 
50 Τῆϊιϑῖ ΘΧρύῈϑ5. “"ἦῤε γί ὧν αὐῤΊερ οά «υἱ[] 
7μάσε.; 

Βυΐ {πε οἹεΥ ἱπίογργείδίίοη [ΟΠ] οννεά ὉΥ 
ΟἿ {γταηβίαϊουβ 15 ἴο 86 ργείεσγεά, θεοδιιβα 
τι Ὀοΐῃ ῥργεβοῦγεβ {Π6 πδῖιγαὶ ογάεσ οἵ {πε 
ΟΥΡΊπαὶ ννογάβ, ἀπά βῖνεβ δ ᾿ἰβαϑδί 85 βοοά, 
ΡΕΥΒΑΡ5 ἃ Ὀείίου, 56η56 ; ἔοσ 8. Ῥδα!, ἰπβίθδά 
ΟὗὁὨ ΤΠΘΓΕΙΥ ΤΟΡοδΕπρ' {πῈ βἰαίεπιεπί {πδΐ 1πάρ- 
τηθηΐ 5Π4}} 6 δοςογάϊηρ ἴο νγοῦκβ, Ὀγίηρδ5 οὐ ἃ 
ἃ πεν πουρῃΐ, ἘΠδὲ {πε τὰ]ε οἵ (σοά 5 ἕαπξασε 
Ἰμάρπιεπέ τηιδέ αἷἰδὸ θῈ {ῃ6 τι]θ οἵ τηδη᾿ 5 
Ρτεβεπί {Π|6, Δη4 50 {πε γενγαγά τητιϑὲ 6 βου ρῃϊ 
ζῃ [86 ΨΔΥ οὗ (κατά) ρῥαΐίεποε 1π αυεἰϊ- 
ἀοϊπρ." ᾿ 

ὙΠῸ ἰασὲ ννογάβ πισῃξ 6 τε πάογοα ΤηΟΤῈ 
ΟΧΔΟΙΙΥ ΡΘΥΒΘΥΘΙΘΠΟΘ ἱπ Βοοᾶ ΜΟΓΚ:" 
ποῖ {Π15 οὐ {παῖ βοοά ὑγοσκ 15 τηθαπΐ, δῖ {Π6 
16 οὗ {Π6 τὶ ββίθοιιβ 15 υνἱθννεα ἃ5 ἃ γνΠΟΪ6 ἴῃ 5 
ἘΠΙΕΥ͂ Οὗ ΡΌΓΡΟΒΘ, ἃ5 9η6 ΒΟΟά νγοσΚ ρα ΙΘ ΠΟΥ 
Ρυγϑααά (ς. ΧΗΪ, 3; Ὁ 8]. νυ]. 4; τ Βεί.1. 17; Κδν. 

22. 12. 



ΚΟΜΆΑΝΞ. 1. [ν. 8---ἰ 2. 

!Οτ {ἰππᾶπσς 1η ν να ]] ἀοίπρ 566 κ ίου οἱοῦυ ΠΟΙ {πε 7ενν ἢτϑί, δπά αἷϑο οὗ {πε 'σεη- 
ἈΠὰ Ποποιιῦ Δ η4 ἱπλπηογίδ γ., εἴεγηδὶ 
1: 

ὃ Βυΐ τππίο {πεπὶ {παξ ἅττα σοη- 
ἰαπέϊοιιβ, ἀπά ἄο ποῖ οὔεὺ {πε ἐγαῖῃ, 
δια ΟΡΕΥ πηγρ μθοιβη 688, ᾿Πα!ρΠδτοη. 
πα ψυτάῖῃ, 

9 Γηθυϊδέοη ἀπ δηρι5ἢ. προη 
ΕΥΕΓΥ 8011] οὗ πιδη {πᾶΐ ἀοδίῃ εν]], οἵ 

ΧΧΙΙ. 12). ὙΠαΐ [ἢ15 πὸ οὗ τρ θοιιβηθ55 σδη 
θ6 ΕᾺΠΥ γθα]ϊχοα ΟΠΪΥ ἰη ἐμ (Π γιβίϊαη ΒΕ]! νου 
Μ011 6 5ιεννη δἵ ἃ ἰαίει βίαρε οἵ {πΠ6ὸ ΑΡροβίϊθ᾽β 
ΔΥΡΟΠΊΘηΐ (Υἱ. 11-232). ΥΠαΐ μῈ μεγα βεΐβ 
Του 15 ποῖ {π6 βρθοιῆς σϑα]ζαίίοη, διῖ {πὸ 
ῬΈΠΟΓΑΙ Ιάφρα οἵ [Π6 16 ννμῖοῦ Οοά ψΠ]| 
Τουναγά. [{5 ἴοστη οὐ ουϊνγαγα πηαη![οϑίδίοῃ 
ΜΠ 6 “Ῥϑύβθυθύϑδηοθ ἱπ ροοᾶ ψΟΥΪ;" 
115 ἸΠπΠῸῚ πιοίνα {πΠ6 ἸοπρΊπρ' αἰζοῦ ἃ ΠΙΡΠΘΥ 
βίδίθ, ἴῃ νυ ῃϊοἢ πα 5 ρεγίθοϊθ παίισγο νν1}}} 
5Π1Π6 Του ἴῃ “σίονν," Ἠϊ5 [ΑἸ ΓΠ ]Π 655 νν1}]} Ὀς 
οστοννηθά νυ “Ἢ ῥοποιι," ὉΥ ΟΟα 5. ἀρρτουδὶ, 
Δ Πα ΠΙ5 ΠαΡΡΙΠ655 βθοιγαά ΟΣ αυοσ ὈΥ ἴΠ6 πονν 
ΘΙ οὗ ““2γιριογα ἐγ. 

ΎΠΕβε [Πγθα εἰοπιοηΐβ, “ σίου» ἀπά ῥοηοι" 
αηα 1ηγι»ιογ αἰέν," ἅτ σοπιθιποά 1ἢ “ εἱεγηαὶ 
135, πὰ οὐγ Αὐτπουζοά Νεύβίοη Πα5. 1Π6 
δαἀναηΐαρο οἵ τεργεβεπίιηρ Π6 νϑγίοιιβ εἰ6- 
τηθπίβ οἵ ΠΡΡΙΠ655 νυ] Οἢ τηδῃ Π85 ἰοηρεα [ῸΥ, 
85. Ὀεὶπρ' 811 πιο τη {Π6 τευναγά μι ἢ Οοά 
ψ}1}} θοβίονν. 

8. Βιέ κηΐο ἐῤονι ἐδαΐ αγὸ εορέφηέϊοιις, ἀγα 
Ὧο πο οὐὖεγ ἐῤὲ ἐγμ.) “Βαΐ απο πηι ὑμδΐ 
ΔῚΘ ἔδούϊουβ διὰ αἱ ΒΟ ΘΥ ὕμ6 ὑγαῦμ." 
ὙΠΕ τπητιρῃΐθοιιβ ἅτε ἀθβουιθοά 85 “ {πῸ τθη 
οἵ [οςΠοιι5π 655," δὴ Ἰάϊοπη νυ ῖο ἢ ΤΟργθβθηΐβ 
“( [ΟΕ ]ΟἸΙ5Π655 45 ἴῃ στοοΐ οἵ {πεῚΓ πΊΟΓΔΪ 
ὈΠΑΥΔΟΙΘΙ, (8566 ΠΟΙδ5. Θὴ 11]. 26: 1. 12. 14; 
Ὁ]. π|. το.) 

Οἡ {πε ννογά ἐριθεία 5ε6 Νοῖε δ οπά οὗ 
σΠαρίοσ. ὙΠὲῈ οοπίοχί μεῖρβ ἴο ἄθῆπε 15 
ΤΠ ΘΔΠΙηρΡ πα: ἴἴ 5 ἃ “" ΤδοςἸοι βῆ 655 νυ ΠΙΟἢ 
ςοηϑβίϑίβ πη “ ἀἸβοθεγίηρ ἔπς {ταῖῃ, δας οὔογ- 
1πρ ὉΗΓΙΡ  Θοιβη 655. ΑἸ]ορίαηοθ 15 ἄϊ ἴο 
“6 {Γπ{Π᾿ (ν Ποἢ ηϑννοῦβ ἴο ΓΙΡ Π ΘΟΙΙ5Ώ655, 
τί (τ, πα δ: ἘΡΏ. ὅν- 24: 2 1655. 11- τὸ -- 
12): ἴο {ΓΔ ΠΒ[οσ {Π15 Δ] θρίαποθ ἴο {πὸ ορρο- 
βιἴ6 ῬουγοΓ ὁ’ ΓΙ Π ΘΟ Ι5Π655 "Ὁ 15 [Δ ΟΓΊΟΙΙ5. 

ἡπαϊσπαΐίου απ αυγαΐΡ.) “ἼΒΘΥΘ 5881] 
86 ψιϑδίῃ πὰ ἱπαϊρπδύϊοι," ΤῸ οοπι- 
Ῥὶεῖθ {πῸ βοπΐθησο ννῈ Πλιιδέ ποῖ ΒΙΡΡΙΥ 85 1 Ὁ. 
γ, “ Οοά 5841} τεπάεθσ, δῖ θοῖῃ πεσε ἀπά ἴῃ 
τὺ. 9, το, “{πεγε 5}8}} θ6. Ὑπὸ βιυάάθη 
ΠΠμδηρε 15 διρῃϊοδηῖ : ““ϑαϊναϊίοηῃ 15 σοαβ 
ΟΥΠ ΜΟΓΚ, ΡΠΙΒῃπηθπέ νν}}} θὲ {π6 εἤδοΐ οὗ 
[Π6 βἰπηθγβ οθάπσαου " (( Ομ Πι6 1115). 

Ιπ {Π6 στρ ῃΐ ογάογ “ ψΎαῦὰ δια ἱπᾶϊρπϑ- 
υἱοι," [Π6 βίγοησου νου σΟΠΊΕ5 ἰαϑί, Δα] ηρ; 
π6 ἸΙάθᾳ οἵ ποῖ θιυγηϊπρ δῆρεῦ. ϑ8.. Ῥδὰ] 
ἴξϑο 65 τι5 {παΐ {πὸ βεῆβε οἵ (σοά᾽ 5 νυσδίῃ υν1}} 

1116 5 

10 Βιυΐ ρογγ, Βοποιιῖ, ἀπά ρβᾶςβ, 
ἴο ΘνΟΥ πιᾶη {παῖ ὑγουκοῖῃ ροοά, 
ἴο {πεὸ6 [εν ἢτϑῖ, δηά αἷβδο ἴο δε 
ΓΈ πΈ]ε : ᾿ 

11 ἘσρΓ {Πεῖα 15 πο γεβρεςέ οὔ ρεῖ- 
80η5 ΜΠ (σοά. 

12 ΕῸΓ 845 ΠΊΔΠΥ͂ 45 ἢᾶνε 5ἰππαά 

θ6 4 «με βθπηθηΐ ἴῃ ἐπα “ εὐεγπαὶ ἀφο γμοίίοη ᾿ 
(Ω ΤΠ655. 1. 9), ψβῖοῃ γε τηϊρῃΐ Πᾶνε εχ- 
ΡΘοΐεα Πὶπὶ ἴο παπὶθ Πούα ἃ5 ἴπΠ6 Τρροϑιίθ ἴο 
“ ρέογπαὶί 172. 

9, 10. 8:. Ῥᾷ] πονν γορθαῖβ {πΠῈ ἐπουρηΐβ οὗ 
τ. 7, 8, ΜΥ]ΓΠ ΒΡΘΟΪ4] ΘΠ Ρ μα515 ΠΡΟΠ {Π6 πηϊ- 
γεγβα ν οὔ {πῸ Ἰπαάρηηθηξ 85 ἱποϊάϊηρ [ενν5 
85 ΨΝῈ]] ἃ5 (σεπί!]θ5, ἃη4 50 τοῦαζεβ {πΠῸ [6 υν5}} 
ΕΥΤΟΥ ᾿παϊσαίεα ἴῃ τ. 3. ὙΤΠ6 ΡΓΘΥΙΟΙΙ5 ΟΥΩΘΥΓ 
Οὗ Ιάθα5 15 ἱηνογίθα, {η6 ἱπουρῃξ οἵ Οσοάβ 
γαῖ ἢ ἀραϊηδὲ 81η Ὀεὶηρ σοπίϊ 64 ἔγομη Ὁ. 
8; 50 [παῖ {ῃ6 ννογάβ ὑνμ ἢ ἄἀθβοσιθε {πῸ 
ΒΙΠΠΟΓ 5. ἀΟΟΠῚ 816 Πεοαροά ἰορεῖμεῦ συ ἢ 
ζοστῦ]6 εἤδοῖ. 

ΎΤΠαΐ νη] ἢ σοιηΐησ ἔγοπὶ (σοά Δρρεδῦβ 
ἘΠᾺΘΥ {Π6 [Ὀγπὶ οἵ ““ψτδῖῃ ἀπά ᾿παϊρπδίίοη," 
Ὀεσοπε5 γμθη ἐπάιγεά ὈΥ {Π6 βίππεσ, “ Ζγὶδμ- 
ἰαΐίονι ἀπά αι ῤ." 

ὙΠΘ [ΟΥΠΊΟΓ ννογά ἀδθποΐεβ {πῸ ργθββιγα οὗ 
ἃ ΟΥ̓ΙΒΗΙΠρ θαγάρση, {π6 Ἰαίίοῦ {Π6 “ βἰγαϊπεβ5᾽ 
οἵ φςοπῆποιηεπΐ, δηα {πε σοπβθηιθηΐ ΠΕ]ρ]655- 
Π655, νυ] οἢ ΤΟΥ 411 Πορε οἵ ββϑοδρε. 

“Ετεγν σοι ΟΣ γιαη᾽ 15 ποῖ ἃ ΠΊΕΥΘ οἷτ- 
Ομ] ΟΠ ΟΠ ἔοΓ “΄ ΕΥΕΓΥ͂ ΠΊΔΠ :Ὁ 500} ΘΧΡΙΔΠ8- 
τἰοη5 ΤῸ Ιαηριιαρε οἵ Π4]} 115 18 ἀηα Ῥοννεσ. 
ΤῈ 15 1Π6 5011} παΐ βυογβ (Μαΐ. χχυΐ. 38, Αοἴβ 
11..43}, ἀπά 6. [Π6 νυυϑίῃ οἵ Οοά, ἐνεῃ ννπεπ (Π8 
Ραΐῃ γθϑοῇ 65 ἴἴ {πγοιρἢ {πε θοάγ. 866 ΧΙ]. 1. 

ΤΠΗΘ ἔνο ννογάβ “ «υογζεῖῥ," «. το, 8πά 
« ἀοε ,᾽ οὐ. 9, ἴα1] ἴο τεργεβεπί {ΠῸ ἀἸβεϊποίίοη 
Ὀεΐνγεεπ {Π6 5: ΠΊρΡ]6 νεγῦ ἴῃ πε Οτεεκ, απ 115 
σομηροιηἢ (κατεργάζομαι) : ῬαΠΙΒΗπηθπΐ 15 
ἱπῆϊοῖθα οἡ Πῖτὰ ννῆο “ ψοΥ Κοῦδ οαὖ 6Υ11" 
ἴο [5 1] ἐπα (Ὁ. 9): νγῃ116 μα “ἐραΐ «υογζεῖῤ 
φοοί " 15 τονναγάθα οσ {πε εἴοτί [[5618 νυ πουὲ 
Τοίοσεποθ ἴο {πὸ βισσεβϑία! δοσοτηρ  !ϑῃτηθηΐ 
οὗ [6 ψγοσῖκ. 866 Υἱ!. 15. 

ἐῤὲ ὕει γε ὙΠῸ [δνν, ννπο 15 Πεγα ἢγϑί 
ΘΧΡΓΕΒΘΙΥ Ἱποϊιἠοα ἴπ {πῸ Ἰπάρτπθηΐ, μ85. ἃ 
ῬΓΙΟΥΙ Εν [ἢ ΤΟΒΡΟΠΒΙΌΠΠΥ δἀηἀ ΡΒ πηθπΐ, 85 
ὙΜ6}1 45 ἴῃ τίν] θρο τα γαννασγά : 566 Οἡ ἴ. τό. 
Βυξ {Π15 ῬΧΙΟΓΙΥ͂ ΜΝ} ποῖ ἱπίογξεσε στ {Π6 
ΔΡΡΙοδίίοη οἵ {πὸ βαπὶθ σγὰϊθ οὗ Ἰυάρπιεηΐ 
Δοσογάϊηρ ἴο ΘΥ̓́ΟΤΥ ΠΊΔΠ᾿5 γγΟΥ ΚΒ. 

Οεμ}11..1ὺ “ΟὙ661:" 

11. ΤῈ γϑάβοη ΨΥ [εν ἀπά (ὐεπέ!]6 νν}}]} 
Ὀ6 Ἰάροά Ὀγ ἴπ6 ϑαπὶ6 τα]α 1165 ἴῃ {παΐ ἔγεε- 
ἄοπι ἔγομη ραγία! "ν, νυ ΠΙΟἢ 15 ρατί οἵ Οοα 5 
ΠΠαγδοίοῦ 845 [86 ΕἸβῃίθουβ. πάρε (εξ, χ, 

ὅθε οἴ. 16. 

Ογεθὶ 



ν. 132-14. 

στ μους [ανν 5141} α]5ο ρευῖϑῃ νι πουέ 
]ανῦ: Δη4 25 ΓΠΔΠΥ͂ 85 μάνα βἰππϑά ἴῃ 
τ αν 5141} θῈ ᾿πάσεά Ὀγ {ΠῸ ἰανν ; 

12 (Βογ ποῖ τῆς ββαγοῖβ οὔ τῃς ἰανν 

ΒΟΜΆΝΕἙ.: 11 

αγὸ 7υϑὲ Βεΐογε (σοά, θιε της ἀοεῖβ οὗ 
{Π6 ἰανν 5141] θὲ 1ιι5τ|Π6ἀ, 

14 Εογ ψῇδη πα (ΠΕ ΠΈ}|65, νυ ΠΙς ἢ 
αν ποῖ {τπ6 ἴανν, ἀο ὈΥ παΐιγα τῃ6 

17: 2 (τοη. χἷχ. 7; [00 χχχίν. 19). κΤὸ 
δοςοθρέ {πὸ ἴβος ννὰβ ἴο βίνε ἃ βΊδΟΙΟΙ5 ταὰ- 
σερέϊοη ἴο ἃ βιρρι!ϊαπ οὐ βιιϊζου ((σεη. Χὶχ. 21: 
7ΤοῸὉ χιϊ. το, χῇ. 8), ἀπά {π6 Ρβγᾶβθ θεῖης 
οἴζθη ἀρρ! θά ἕο ἃ σογγαρέ ἀπ4 ραγίϊα] Ἰπάρο 
(ἴμεν. χίχ. 1.5, ὅζα.) Πᾶ5 αἰννᾶγβ ἴῃ {πὸ Ν. 1 
ἴῃς Βαά 56η56 οὗ ραγί δ! γ (Μαίί. χχιϊ. 16). 

19. ΤΠεῈ ἴεν πιῖρῃς θεὲ Ιεἀ ΕΥ̓͂ ΠΪ5. δοίιαὶ 
ῬΓΙΥ ΠΡ 65 ἴο ἀουδθὲ νυ μεῖον [Π6 Ρυηοῖρ] 6 {παῖ 
ἐ ἐῥεγὸ ἰς πὸ γεῤεοὶ 75) ῥεγσοῦς αὐἱέρ Οοά," 
ςου]ά θ6 Δρρ!ϊθαά ἴο πῖπι. ΤΠ Αροβί!ε {μοτο- 
ἔογτε ρτοσθθάβ ἴο 5Πονγ" ΠΟ ἃ ίγιοΐ [ἰπ1- 
ῬΑΓΕΪΔΙΙΕΥ νυν} θὲ πιαϊπίαπθά ἴῃ Οοα 5. ἔμέιιτα 
Ἰπάρπιθης οἵ 811] πῖθῃ, Ὑγμθῖμεῦ Οπῖ 165. ΟΓ 
7ενν8. Α ομίοθῇ ἀϊβειποίίοη ᾿δίννθθη {Π6Π ννγὰ5 
τπδὲ τῃς6 ἴοννϑ μαΐ, ἀπά {π6 (ὐ 6δπῖ 65 μαά ποῖ 
ἃ τευθαϊθα δπά νυυϊτθη ἰὰνν οἵ Οοά; ἴο 5 ἢ 
ἃ ἴανν, 1πεγοίοσθ, 81. ῬΑᾺ] πον ΔρΡΡ]165. {Π6 
ΒΔ ΠῚΘ ΔΥΡΙΤποπέ ἕγοπι Οοαδβ Ἰπάρτπμθπί ὈΥῪ 
ὑνοσβ, νυ ῃῖοῃ Π6 Πα5 ΙΓ αΥ τιϑϑα ἴῃ τσ). 1, 2, 
ΠΟΠΟΟΓΠΙΠΡ ἃ ΤΠΟΥΔΪ 56η586 ν ΠΟ ΘΠΔΌ]65. ἃ 
τηδῃ ἴο ςοπάοφιηη 5ἰπ ἴῃ οἴπούβ, δῖ ἄοθβ ποῖ 
τΤοϑίγαϊη ἢϊπη ἔγοπι ἀοϊπρ [Π6 βάση ΠΙΠΊΒΟ]Γ. 

ΕὸΓ αὐ παν ας ῥαυε οἰππεά αὐἱέῥοιμὲ ἰααυ.] 
ΤΠ Αροβίϊα ἐθαῖὶ5 ψιμ {πὸ (σεπί 65. ἢγβί. 
Α5 {ΠΕῚΓ βίῃ, 50 5814}} {ΠῚ ῬιπΙβησηθπί θὲ: ἴο 
ποῖῖποῦ οὗ {Π 656 νν}}} {πε βἰαπάδλγά οἵ ἃ ννυγτθη 
1ὰνν 6 Δρρ]164, ἀπά γεῖ δραγί ἔτοτὴ 411 σοη- 
βιἀογδίίοη οὗ βιο ἰανν, ἃ5 ΒΌΓΟΙΥ 85 ἃ ΠΊΔΗ 51Π8, 
50 ΒΌΓΟΙΥ 5841} π6 Ρϑγῖβῃ ἀπάσγ {Π6 Ἰπάρτηθηϊ 
οὗ ΘΟοά. ὝὙΠε νναπί οὔ {πε φυεαΐογ πρηΐ ρῖνοθ 
ΠΟ ἱπιΡῸΠΙΥ ἴο αθιιβα οὗ {Π6 1655: δυξ ΡαηΙ5}- 
τηθπΐ [Ὁ]]ονν5 845 ἃ παΐιγαὶ ΠΟΘ] 6 Π66 οΟὗἉ 51Π 
ὉΠΩ͂ΘΥ Οοὐ 5 σΘΠΘΓΑΙ ΠΊΟΓΆ] Ρονθγηπιθηΐῖ. ΤῸ 
«ῥεγὶ ρ᾽ ἴῃ {πε ἕαζατε Ἰπαάρτηθπηί 15 ἴο ἰοβ6 
ὑΠδὲ Πα5 Ὀθθη Ὡἰγο αν ἀεβογ θεά 85 “ “αἰυα- 
4ϊοη," “φἰογγ ἀπά ῥοποῖι ἀπά 1γιηιογ αν," 
“ ξογπαὶ 172." 

ἀπά α΄ τιαην ας ῥατο σἱππεά 1π δὲ ἰατυ τῤαὶ] 
δὲ ἡμάσοά ὧν ἐῤὲ ἰααυ.) “ “πὰ ἂς πιαην ας 
ῥαῦε οἱπποάί αὶ ἸΔῸ «ῥαϊ δὲ ἡμάσεά ὉΥ 
17. [Ι͂π 5ίαξιπρ {πΠ6 βϑῆθγαὶ ρυϊποῖρ] οἵ 
Οοὐδβ Ἰπάρτηοπί, δῖ. Ῥαὰ] τι5885. {Π6 [εγπὶ 
Ἔα" ΜΠ Ποὰΐ [Π6 Δγίιο]6 ΤῸΓ ΔΠΥ νυ θη 
τουοϊδίίοη οἵ (σοά᾽ 5 ψ}}}; Ὀαΐ, 45 ἴῃ ἕαςΐ, {Π6ΓῸ 
νγᾶ5 ΠῸ ΟἾΠΟΥ δ οἢ ἰανν βίνθη, διΐ {παῖ οἵ 
Μοβϑϑ, [Π6 56η586 15. ποῖ τηδίογι Πν αῇθοΐθα ὈῪ 
πη εηρ ἴῃς πνογά κ1ανν" ἴο “ρὲ ἰααυ οἵ 
ΜὯοβ65, 85 ῖὶὴ Αἱ. 866 [πἰγοάιοίίοῃ, ὃ 9. 

ἼΠῸΕ ἴονν, πο σου] ποΐ ἀϊδββθηΐ ΠΠῸπι {Π6 
ἈΡοβί!εἶβ βίαϊεπιθηΐ οἵ {π6 σοπάϊτοη οἵ {πὸ 
(Ἵπές, 15 Ἐα 14} Ἰηνοϊν θα ἴῃ σοπάοιηπηηδίϊοη 
ἸΠΩΘΓ ἃ Ἰπαρπιοπί, ννῃϊο ἢ 15 ᾿πηραγίϊαὶ δηά 
ΔαοσογάΪ Πρ ἴο νου Κ5. ΕῸΥ ΠῈ ῬΟββ65565 ἃ ἰᾶνν, 
Δ Πραῦβ ἴἴ τα ἴῃ ἴΠ6 ϑυπαξοριια οἡ ἴπ6 

ΒΑΡ Δ ἀΔΥ, δης Ἰἵνο5 ἴῃ ῥγοίεβδϑοά οθθάϊθηςε 
ἴο ἴ. ὙΠι5 “αν ᾿ σοπδίζιΐζεβ {πΠ6 τηοτὰ] 
οαίο 'ἰπΠ Μ ΠΟΙ ΠΟ ᾿ἰνθ5: 1 Π6 51η5, 6 ϑἰῃϑβ 
( ἤηῃι ΟΥ̓ ἸΠΩ͂ΘΓ, ΟΥ̓ “18 1Δν,᾿ πα {Πογείοσγα 
Ἔ Ὁ γ ΙΔ" Πα 584}} θῈ Ἰυάρεά. 

138. ΤΠδ δρριϊσαίίοη οἵ ἰανν 45 πο στι]α οἵ 
Ἰπάρπιοηΐ, 15 δὴ ἰάθα αι ορροββά ἴο {868 
ποθ ρυίνθρα ἀπά θχοιηρίίοη οἵ ἴῃς [ον ; 
9: Ῥὶ] ἐπογεΐοτα σοηῆστηβ 1 ὈΥ τ ίοσστιηρ ἴο 
{πὸ Κπονγῃ Ρῥγίποῖρὶα οἵ 4}} ἰανν: “";}ὶογ ποί 
ΠΟΥ ΠΟ 816 ἈΘΔΥΘΙΒ Οὗ αν" (ἀπά πο- 
Τηϊηρ τῆοτα ῃδη ΠΘΑΓΘΓ5) 88.811 θ6 1.80 Ὀ6- 
ἤογτϑ αοᾶ, θαΐ {16 ἄοθτβ οὗ ΙΔ Ὁ 5188]] Ὀ6 
5186. ὙΠΐδ ΡΈΠΟΓΑΙ ΡΥ ΠΟΙΡΙ 6 15 αββοσίθα 
ὈΥ͂ ἐπα [εὐνιϑιι ἰὰνν 1561 (1) ϑαΐ. χΧυ!, 26), ἀπά 
9:. Ῥαὰ] Πεγα θυ! ἀθΠΕ]Ὺ 455}1Π|65, ἃ5 Κποννη ἴο 
Ηἰ5 τοδάθγβ, ψῃαῖ ἢ6 δχργεβϑεβ δἰβαυνῃοσα: 
«ον Μοσες ἀεπογίφοὶ ἐδὲ γι ῥίεοισπεος αὐρίορ 
15 97 ἐῤὸ ἰααυ, Τραΐ ἐδὲ γιαμ αὐῤίερ ἀοείδ ἔϑοϑθ 
ἐῤὶίποε στρα]! Ἰΐδ ὧν ἐῤρεηι" (Χ. 5). 

ΤΠε νογά “" γωηηἼεά᾽ 15. πιδοά παῦε ἴοσ {Π6 
ἢγϑί {πὸ ἴπ {π6 ΕἸ βέ]θ, απ να οαπηοί Πᾶνα 
ἃ θείου ὁρρογίιπηϊν οἵ σομβι ἀθυῖπρ; 115 πηθδῃ- 
1ηΡ;, νοΐ 15 οἰθασῖν ἀδῇποά Ὀγ {πε σοπίοχί. 

(αὉ Τί σδηποῖ πλθᾶὴ ““ραγάοπεά:" ἴογ ἢ 
{Πδΐ 15 [5{{Π64 45. 4 ἀοεῦ οἵ ἰανν, μὰ5 ποίῃϊηρ; 
ἴο θὲ Ραγάοπρά ἴοσ; ποὺ (ὦ) οδη ἴξ πιθδῃ 
“ γηαάδ Ἰι5ι" ἴῸΓ Π6 5 ι8ῖ δἰγεδγ ὃν {Π6 
ϑιρροβί[ίοη. [{ πιθαη5 ἴο θ6 “ δοϊζπον]θάροα 
η4 ἀδοϊατεα 151: 1 15 {πΠ6 Ἔχαοῖ σοπίγαγυ 
ἴο θεΐπρ “ ςοπάετηποά." ὙΠΕΓΙΟ ἰ5 πο »τοπηά 
οα ννἤϊοἢ ἴο σοπάθπΊη ΟΠ6 ννῆ0 {{|Π15 [86 Ἰᾶνν, 
6 πιιιϑὲ ἐπογοΐοσε 6 πβδιιηςα. ὙΠῸ νοτά 
μᾶ5 δυϊἀθ ΠΥ [π6 58 ΠΊ6 πηθϑηϊηρ ἴῃ 11]. 4.) 20. 
Ιη {π6 ργεβοηΐ ρᾶβϑϑαρὲ {ῃ6 πιδαηΐηρ 15 σοη- 
Βτπηθά ΒΥ ἴπ6 ρῬϑγα]]θ] οἰδιιδα : “ἴοὸ ὃ6 7ι5{1- 
Β6α 15 ἴπ6 βατὴθ {π| Πρ 45 “ ἴο Ὀὲ Ἰ5ῖ Ὀείοσα 
Οοά;," λε., δεσογάϊηρ ἴο ΠΙ5 ἡπάρστηθηϊς (1 (ΟΥ. 
11. το; 2 1665. ἱ. 6). 

14-16. 8:. Ρᾳ4] μα5 Ξϑῆονγῃ Πονν ἔΠ6 βΈΠΕΓΑΙ 
ΡῬγΪποΙρ 6 {παὲ (ὐσοά ““ «υδὴ γεηδγ ἐο δῦ 6 7} γ1απ 
αεοογάϊπισ ἰο ῥὶς «υογὰν,᾽ ἈΡΡΙΙ65 ἴο {Π6 [ενν5: 
{ΠΟΥ ΜΠ] ΒῈ ἱπάροα ὈΥ ἴανν, ἀπά ΟΠ ἰανν- 
ἄοειβ δῈ ᾿υβῆεα. Ηδ πον 5ποννβ [δέ {Π| 
58 ΠῚ6 ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ 5 ρρ] σα] 6 ἕο {πὸ (ὐἘπέ|65 
αἶϑο, μορ ἀπάθγ ἀποῖποῦ ἴοσπι. ΒΟΥ 8]- 

{που ΤΠΕΥ Πᾶνα πὸ “ ἰανν,᾿ ἴῃ {Π6 βιτοἴο 
5656 Οὗ {π6 ννογά, ἰμαξ ἰβ ἴο 5ανῦ, ΠῸ γευθαὶθά 
πα νυ τθη [αν πΚὸ “1πΠ6 Ιανν " οἵ Μοβεϑ, 
γοξ βυιδϑιδητ ΠΥ {ΠπῸῪ Πανθ ἃ ἰᾶνν, ΟΥ̓ ταί θοῦ 

ἔμεν “ ἀγὲ α ἰααὺ μπίο ἐῤῥθρισουες." 
ΓΠΙ5 ἴπ οὐ. 14-τ6, 8. Ραμ] βιοννβ {πᾶΐ {Π6 

ΡΓΪΠοΙρΙθ βιαίθα ἴῃ Ὁ. 13 15 ἴῃ ἕδοξ ππίνουβαὶ, 
πα {παΐς {πὸ ἴοσπμαὶ αϊδιϊποίίοη. Ὀεΐννεθη 
Οεπί]ς ἀπά [ονν, Ὁ. 12, ἄοθβ ποΐ ἴπυοῖνα ΔΗΥ͂ 

“8 



γ ἙΌΜΆΑΝΒ. ἢ. [ν. 15--τό, 

{Πΐηρβ σοπέφϊ πο ἴῃ τῃς ἴανν, {Π656. 
Ἠανίηρ ποῖ {Π6 ἰαν, ἃτῈ ἃ ἰδὺν τιπΐο 
{Πα πηβεῖναϑ : 

15. ΝΒΙοἢ 5Πενν {πΠ6 ψνοῦκ οὗ {Πε 
αν. νυγϊτεη ἴῃ {ΠΕῚΓ Πδαγίβ. ᾿ {Πεὶγ 
ΠΟΠϑΟΙΘη 6. 4580 Ὀεαγίηρ τν]ΈΠ 688, ἀπά 

ἐπεῖγ Ἐπουρη 5 ΠΕΠ6 τηθαη ννἢ]]ε δο- "0 
ζευξέ 

ΟἸβίηρ ΟΥ ΕἾ586 Ἐχοιιϑίηρ οπθ Δη- ἕλον 
δεῖσι οἴΠαγ :) 

16 Ϊῃ τῆς ἄδλν ψῇεη (Ποά 5421] 
ΤΟ σ, Ζ.δ ᾿ 

Ἴυάρε {πΠ6 βεογεῖβ οὗ πίεὴ ΒΥ͂ 6βιιβ (Ο7: 5 ΟΖ 716 6 
τυ 7226.5.5272᾽ 
τυῖξζᾷ ἐζελ. (Ἴγῖβε δοσογάϊηρ; το ΠΥ ροβρεΐ. 

Ἐββθηίίαὶ ἀἸΠθγοπος Ὀεΐννθθη {Π8Πὶ ἴῃ ΓΟΙΌΓΘ ΠΟΘ 
ἴο {π6 Τ)ῖνπηθ Ππάρτηθηῖ. ΤΕ Γοα] οχἰβίθπηοα 
Οὗ {π6 ηνναγά ἰαὰνν ἴῃ {πὸ (Ἐπί ]]65 δάπηῖ5 ἃ 
ἄοιθ]α ργοοῦ, [πΠ6 οπθ ἀογινοά ἔγοπι ουζνναγά 
δοίβ (ὦ. 14), {πε οἴποὺ ἴγοτη ἴΠ6 ννοσκίηρ οἵ 
ΠΟΠΒΟΙΘΠΟα (Ὁ. 15). 

14. Γὼγ" πυῤεῦῖ ἐδὲ Οεπὲ 5.1 ὙΠῸ βθῆβα 
οὗ {πὸ νεῖβθ ἰ5 τηδήθ οἰθαῦ ΟΥ̓ {γαηϑιαίηρ 1 
ΜΠ ἄπ αἰίοπίίοη ἴο {πὸ τιδῈὲ οἵ {πὸ στθοκ 
ΑΤΟΙΟ: ΚΕῸΥ ΆΘΠΘΥΘΙ ΟΘΠ 1165 ΈΪΟΒ 
Ββαν πού ἴδ, ἀο ὈὉΥ παύυτϑ 86 ὉΠ 1Π 8 
Οὗ 16 18, [8658 πού Βανὶπρ ἃ Δ 8ἃ16 
ἃ ἸΔῈ ἀπο {6 Π1561γ 65." [{ 15 ΟἸθαγ {παῖ 
ΠΕΓΘ, 45 {πγουρποῦξ {Π6 σμαρίοσ, [Π6 (επί 1]65 
ΟΥ ψ»Ποπὶ δ8.. Ῥᾷ}] 5ρϑαῖβ τὸ Ππραΐπθῃ ; δπά 
ὈΥ ““παίπγε,᾽ 85 σοηίγαβίθα ἢ {πῸ ἴ6806]"}- 
Ἰηδ ΟΥ̓ Δ Οἰνναγά Ἰανν, Π6 πηθαπθ {Π6 ΠΊΟΓΑΪ 
Δου] ΠΥ, νυ ΠΟ 15 θΟτη ἢ ον σΎ πηδη, μονν- 
ΕΥΕΥ ΠΊΠΟΪ ΟΥ̓ 6 τ πηαΥ 6 αἰϊογνγαγ5 
ἀενεϊορεά. Βαυΐ {πΠ6 Αροβίϊς ἄοεβ ποῖ βρθὰκ 
οἵ “ῤῥὲ (επί ε5 45 ἃ ΠΟ] 6, Ποὺ οὗ {Π6}Γ 
ΤΟ ΠάοΥΙ Πρ ἃ σοπΊρὶοῖθ οθεάϊθηςε ; ΟΟΟΔ510Π8] 
ϑοοά᾿ ἠδοάβ, ϑισῃ ἃ5 κἐῤὸ ἰααυ᾽ ΔΡρσονυεβ, 
ἄοπθ ΕΥ̓͂ ΡΕΥβΒ0η5 γγὴ0 Ππᾶαγα ποι Υ Παξ ΠΟΥ 
ΔΏΥ ΟἾΠΟΥ Οὐϊνναγα ἰανν, ΑΥΘ 50 ΠΊοΙοπί ργοοῦ οἵ 
ΔΠ ᾿ηνν γα ΡΓΙΠΟΙΡΙΘ, ὈΥ νἱγίιθ οὗ νυ ΒΙο ἢ 5 ἢ 
ῬΘΙΒΟΠ5 816 “4 ἰααὺ τρίο ἐῤοηισοίυες." Τί 15 
ΤΟΠΊΔΤΙ 4 ]6. {παΐ 81. Ῥαὺὶ] ΠΟΓΕ τι565 {Π6 θχαοῖ 
ννογ5 οἵ Ατιβίοί]θ, νυν βαγ5 σοησογηΐηρ ΠΊΘΠ 
ΟΥ̓ ἐπηῖποπξ νἱγίτθ ἀπα υυβάοπ: κατὰ δὲ τῶν 
τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος" αὐτοὶ γάρ εἰσι νόμος 
(ῬοΙ. ΠΠ1. χῆϊ. 14). ὙὉΤμε ἢγϑέ οἴδιιβθ 15 
αιοίοα ἴῃ (8]. ν. 23 δαπά {πῃ6 βϑοοπά Πεσεο. 
(ΟΠΊΡαΓΕ 8150 Ατὐὶβί. “Ἐπ. ΝΙσοπλ ἵν. 8 (14) 
ὁ δὴ χαρίεις καὶ ἐλευθέριος οὕτως ἕξει, οἷον 
νόμος ὧν ἑαυτῷ, ἴῃ τοίογοηςε ἴο θβίϊης. 

15, ἤῥιερ σῤεευ “ἸπδΒΙΛ ΘΙ 845 ΒΟΥ 
Β5Βῃον." (Οεπί!65, σι ἢ 45 παν Ὀθεη ἀθβϑοσι θεά 
ἴῃ “. 14. 16 Ρτονεά ἴο ὃὲ κα ἤατὺ τριίο ἐῤε)ηι-- 
σους, Ὀδοδιιδα ἴπ {ΠΕΣ σοοά ἀθθάήβ [ΠΘΥ βθθνν 
{Πα “ῥὲ «αὐογῷ οΓ ἐῤὲ ἰακυ," 1πουρὴ ποῖ 115 
ννογά, [Π6 βυθβίδηοθ ποι ἢ ποῖ {Π6 [ΌΥΤῚ, 15 
“ἐ αυγλεῦι ἦι ἐῤοῖγ ῥεαγὶς" ὉΥ ἴμ6 ἤπρεγ οἵ 
Η! πὶ πὸ πιαάθ ποπη. (ΟΠΊραΓα ϑαπάθυβοῃ, 
“) 6 ΟὈ]Ιραΐίοπο (Δοηβο πές, ἵν. 25, δηα (ἰς. 
“4ε Ἐδρ. 1. 22: “ Εβί συϊάεπὶ νεγὰ Ἰθχ γεοίᾷ 
Ταῖο παΐιτο σΟΏΡΤΙΙΘη5, αἰ ἤπιθα 1Π ΟΥΊΠ65, 
ςοηβίδηϑ, βειηριΐουπα, {πὲ νοςεΐ δά οἤποιιτη 
7αθοηάο, νεΐδηάο ἃ ἔγαιιἀα ἀδίεγγοδί," 

ῥεῖν εογισείεπε αἰςο.1] ΜΝ {π6 οὐννατγά 
εν! άθηςο οἵ αοΐίβ ἄοῃθ ἴῃ δοσογάδησε ἢ {ΠῸ 
1ανν {ΠπῸῸ ρυθοθ α'5ὸ (ξυμμαρτυρούσης) 8ἃῃ 
ἸΠΠΘΥ ΥΠΠ655, {Ππ6 ΠΟΤ] 56 η56, ΕΧΟΓΟΙ βίην [[561} 

ὈΡΟΠ Τη]6Π᾿5 οὐ δοΐβ δηά τροη {ποβα οὗ ἘΠΟΙΓ 
ἔθ !]οννβ. ΤῊΘ ΑὐἰμογὶΖϑά Ν᾽ θυβίοη 15 ἱπασοιγαῖθ 
ἴῃ ΤΈΠάοΓΙΠρ μεταξύ ΠεΥΘ “2ῤὲ »ιεαπαυῖϊε;» 
ἰγδηϑίαΐθ {ΠῚ18 :-ττ 61 5 οὐ ΘΟΠΒοΐθπ 68 
οϊπὶπρ τἰΐῦποθ55, πὰ Ῥοίθθη οΠ6 81- 
ΟΥ̓ΒΘΥ ὉΠΘΙΥ ὑπουρηῦβ δοουβίπρ᾽ ΟΥ 6156 
Θχουβίηρ ({π 611}. 
Ηον ἀο65 51. Ρδι]}5 πιβὲ οὗ {πε νγοτά Ἷοοῃ- 

ΒΟΙΘΠΟ6. ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΑ ἴο {πῸ τποάρθγη τι56 ὃ δπά 
ννηαΐ αἰἤδγθησθ, τ τηὰῪ ὈδῈ δϑκεά, 15 ἔπθγα 
Βεΐννθεπ “ἐῤὲ «αὐογᾷ ο7 δὲ ἰααὺ «υγϊξέεη οι ἐξ 
ῥεαγὶ," δηὰ “ἐῤὲ σοποείθησρ ὀδαγίγι «υλέπεις 3 
ΠΕ [ΟΓΠΊΕΥ 15. {Π6 βιισ ρθβίνε Οὐ ργοβρεοξινα 
ΠΟΠΒΟΙΘΠΟΘ {Πδξ ϑροπίδηπθοιιϑιυ ἔογ 15 οὐ σοτη- 
ΤηΔ 45 ΡΓΙΟΥ ἴο δοίίοη ; {Π6 ᾿ἰϑίξεσ 15 {Π6 510- 
56] Πδπέ ΟΥΓ τεῆθοξινε σοπϑοίθησε [Πα ρᾶ5565 
Ἰπαρπηθηΐ οἡ ἀθεάβ ἄοηθ, οἰἔΠοὺ ὈῪ ΟΌΓΒΕΙν 5 ΟΥΓἹ 
οἴμοῦβ. (οιμλρατο Ε]οπηηρ, “ οςΔὉ. οἵ ΡΠΠο- 
ΒΟΡἢγ,᾿ Ατί. “(οπβοίθποα. “ΤῊΙ5 δου] Υ 15 
ΟΔ]16ἀ ᾿ηἴο ΘΧθυοΪβο ποῖ ΤΉΘΓΕΙ͂Υ 1η Τοίθσεποθ ἴο 
ΟἿΓ οὐ σοπάιπςοΐ, θὲ 4150 ἴπ σεΐδεσεπηςα ἴο {Π6 
οσοπάπος οὗ οἴμεογβ. [ΤῈ 15 ποῖ Οπ]Ὺ τεῆθοζίνα 
θαΐ ρῥγοβρεοίϊνθ, ἴῃ 115 ὁρεδίίοηβ [{ 15 απηέε- 
τεάεπὲ ἃ5. ὙΜ6}} ἃ5. σμῤσεψιοηξ ἴο δοίίοη, π᾿ 15 
ἜΧΘΓΙΟΙΒΟ; δηά 1 15 οσσπρίθα ἐδ γαοϊεπάο, ἃ5 
ΜῈ] 845 δ γπείο." ϑ8ε8 αἰϑο Μδπβεὶ, “Ῥσο- 
Ἰεροπιθηα Τορῖσα,, ΑΡροπάϊχ, ποῖα ΒΕ, ϑ88η- 
ἄετβοη, “Π)6 (οηβοϊθπτιᾶ,᾽ 1. ὃ 27. 

16. ΤΠ ΕΓΘ 15 ΠΟ πορά ἴο ρυΐ τ. 13-15 1Π ἃ 
ῬαγοΠίΠοβι5, 50 ἃ5 ἴο οοπηθοΐ ὡ. τό ἀἰγεοῖ! 
ΜΠ “. 12. ΤῈ ψογάβ “25 ἐῤὲ αν," ὅζα., 
τοῖο ἴο {Π6 ΨΠΟΪῈ βιθ]θος ἀἰἸβουββεά, ἔγοπι 
τ. 12, ΟΥ̓́ΘΥΕἢ ΠῸΠῚ “'. 6, ἴο “. 15. Τὴ6 βὰπὴθ 
ννογά5. ἃ’ Δρρεπάθα 1η ΠπῸ βατὴβ [ηοστηΔ], 
θυ ᾿ΠΊΡΓΘΘΘΙνΘ, ΠΠΊΔΠΠΟΓ ἴΠ 2 ΤΠ 655. ἱ. το. 

ὙΠαΐϊ στ. 14, 15. 416 ποῖ πποοππεροΐρά ἢ 
ο-. τό, 15 56δη τὴ {πΠ6 {πουρηΐ παΐ “ ἐῤὲ σεογεῖς 
97 »ιεῦι᾽" 5841} θὲ πάρε; {πε Πῖνῖπα Ἰπάξ- 
τηθηξ 5811 ρεποίγαϊε το {ΠπΠ6 ΠΟΙ Βρῇθσα οὗ 
ΠΟΠΒΟΙΘΠςΘ, 8Π4 σΟΥΓΟΒΡΟΠΑ ἴο “ἐῤε᾿ αυογᾷ ὁ 
ἐῤὲ ἰααὺ «υγ]ἱέοη ογι ἐρὲ ῥεαγί." 
ἍΏΥ ἄοοβ δ8[. Ῥᾷι] 54Υ, “" σεγογαῖπο ἐο 721} 

Οοεῤρεῖ 3 Ἠ!5 δὐριυπηθηΐβ Βι[Πποτίο πᾶνε θΈθῃ 
ἄγαννῃ ἔγουη ῬΧΙΠΟΙΡΙ65. ἘΠΙνΘΥΒΑΠΥ δαπηταά : 
ἃ Ἰπάρπιεπί ἴοο οἵ βοπῆθ Κιπά ννᾶβ δοκπον- 
Ιοάροα Ὀοίῃ ὈΥ [εν᾿νΐ «πὲ Ουτεεκβ; θαΐ {παῖ 
7655 (ἢγιϑε ννου]Ἱά θῈ ἴῃς Ππάξο, ὈΥ ποιποσγ. 
ΙΒ 15 ἃ ἀἰϊδιϊποῖνα ἠοοίσιηε οὗ ἴπΠ6 σοβρεὶ 
(Τομὴ ν- 22.: Αςίβ. Σ. 22; πυΐΠ 11:. ποθεῖν 
5); δΔη4 845 8[. Ραὶ] πα5 δἰγοδάγυ, ἴῃ ἢ15 ἱπίτο- 
ἀποίίοη (1. 1--5, 9, 15, 16), Βροκεὴ οἵ {πε 
ῬΓΕΔΟΠΙηρ οὗ {παῖ (σΟ5ρΡῈὶ 85 π 6 νου ἴο νυ ΠΙΟ ἢ 
Πα νγὰβ5 δϑξ δρασί, ἢ ΠΕΙῸ ὙΘΓῪ Παίμγα]]ν 6815 
1 “ιν Οοοῤεὶ, οπ πε ἢγϑί ὁσοαβίοη οὐ ὈΓΙ ΠΡ ΠΡ ὦ 



γ. 17---το.} ΒΟΜΑΝ, 11. 

17 Βεμο]ά, ἐμοῖι γέ ο4}164 «ἃ ἴενν, ργονεϑέ {Π6 {ΠΊηρβ τΠδὲ δἀῦθ ποτα εχ- 
ἀπ τεβίεϑε ἰπ {π6 ἴανγ, ἀπά πηακοϑὲ ςε]]επέ, θεϊηρ ἰπϑίγιοῖοά οὐδ οὗ {ΠεῈ 

“οὐ τ[ὴγ Βοδβὲ οὔ (ὐοά, 
ἐν 18 Απά Κπονναβέ ἡὲς ψ1]}], ἀπά 'δρ- 27. 

ξουννασά ἴῃ ἢἰβ ἀυριπηθηξ οπα οὗ 115 ῬΘΟΌ]ΑΓ 
ἀοςοίγῖποβ. ΕῸΓ οἵποῦ ἰηςογργείδί!οπβ 5βεα Νοίθ 
αἵ ἴπμε επά οὗ {πΠ6 μαρία. 

171-971. ὙΠΟ ΠΛ ΠΟΥ ΡΓΘΙΊ155 οὗ {ΠῸ 50]10 5 15Π| 
ἴῃ νεῖβα 1, ““Τῤορ ἐῤῥαῤ ἡμάσεσέ ἀοεεί ἐρὲ 
σαν ἐῤίπρο," ῖ5 ποσῦα ργονεά δρδϊηϑδέ {π6 [εν 
ὈΥ ΠΑΠΊΒ. 

17-24, Βεῤοϊά.}. " Ἐεαά “Βα 17 ὙΤΠῈ 
ἀταπηαίῖς “ Βεμο]ά ! 15 ποῖ υπϑυϊθά ἴο {Π6 
“ἐ βρ] πα 14 ἀπηα νομοπιεηξ οἰοαιθποα " οἵ {Π|5 
ΔρΡοβίσορῃε ; δυξ {π6Ὸ σοπηθοίίοη 15 πιδάθ 
ΟἸδατου ὈγῪ {Π6 τἸρῆΐ γοδάϊηρ. 

“Βα Ὸ" ἱΠΊρΡ]|165 ἰπαΐ (ῃ6 σοπάποϊς ἴο ὈῈ 
ἀεβουθεά 5 ορροβεά ο {πμ6 ῥυῖποῖρ]α [π5ῖ 
Θϑίδ 5ηθα, {μας ποῖ {πῸ6 ἤρασοῦβ, θυ {π6 
ἄοοῖβ οἵ {π6 ἰανν 5141} θῈ 1πϑίιπεά. [Ι͂η ττ.. 
17--20 ἃ ϑιρροϑι(ίοη ἰ5 πιαάθ (“11,)}) ἴπ ψῃῖςῃ 
1ῃ6 Ὀοαβίεα ρυίν!]εροβ οἵ ἴπ6 [ὲνν (17, 18), 
ΔΑ ΠῚ5 55 Πη6 6] ΘΙΡΟΙΙΟΓΙΓΥ ΟΥ̓ΕΥΓ ΟἴΠΕΓ5 (19, 
20), ΔΥ6 ἔοσ {πΠῸ τηοπηεπί δάπητϊεα : ἀπά {πθ 
ἃ 50γῖ65 οἵ ριηρεηΐ αιεβίίοηβ, Του πάθ οἡ 
ΈΠ656 δάἀπιηϑϑίοηβ (“ἢ Του {8 6π,᾿ Ὁ. 21), πᾶ 
Ῥαξ ἴῃ βίδσγεπρ σοπίγαδε νὰ {παῖη, ὈΤΙΠΡ 5 
ουξ {π6 ἤδργαπέ ᾿ποοπβιβίθηοΥ Ὀεΐνγεεπ ρτο- 
ἔεϑϑίοῃ δηα ργδοίίοα (21, 22). 

Τ στ ἐπα Αὐἰπμουῖζοά Ν᾽ ύβίοη, πα πιοϑβῖ 
εὐἀϊΐοῦβ, νγε τηῖτθ τ. 22 4150 4 4ιθβίοη, νγῈ 
ταδὲ Βρροϑθα {παΐ [Π15 ἀπά {π6Ὸ ργϑοβαϊηρ 
4ιοβίϊοηβ ἀγα τοραγάθα 85 δΔαπη τη ΠΟ Ρο5- 
51016 ἄθπι8]. Βαῖΐ ἴῃ {[Π6 Οτεοκ ἃ 5Π5ηξ σμδηρα 
οὗ σοπβίγιοίοη ἔγοιη ἴπΠ6 Ῥαδγίοιρὶθα ἴο {πῸ 
Ἐ εἰδῖινε (Ὁ. 23), ΡΥ ὈΙ]Υ ᾿πάϊοαίεβ {ΠῸ {ΓΔη- 
ΒΙΠΠΟΩ ἔγοπΊ [Π6 56 7165 οἵ Πιθϑίοηβ ἴο {Π6 
ΔΒΒοσίΟη νυ] ἢ ον 65 ἃ ΠΟΙΊΡΓΘΗΘΠΒΙΥΕ ΔΉΒΥΨΕΓ 
ἴο {π6πὶ 81}, ἀῃηα οἰοβεβ {Π6 βθδυοῃπρ' ᾿ΠΠ]ΠΙΓΥ͂ 
ΙΓ ἃ ἄθοῖϑινα σοπάδθπηηηδίϊοη (ΜΈΘΥ υ, [,.4ΠΡ6). 
ΤΠα νεγάϊοϊ, νυ μοίποσ Πτ|5 ἀθοϊασθα ἴῃ τ. 23 
ΟΥ̓ ἀϑϑιτηθδα δου 1{, 15 σοπΗττη ἃ ἢ «Ὁ. 24, ὈΥ 
115 δοοογάδηος ΜΙ Π6 Ιαηρααρα οἵ {π6 ΟἹα 
“Γεβίδπγεπί, ἴῃ 5ῈΟἢ ράβϑϑαρεβθ 85 [ϑϑίδῇ 111. 5, 
ἘΣ ΖΕΙΚΙ6] Χχχυ!. 2ο--223. 

17. ἀγὲ εαἰϊεά α εαυ.] ὙΠ6 παπὶθ Τενν, 
ὙΠΙΟΙ ἤγϑέ οσοι5 ἴῃ 2 Κίηρβθ Χυϊ. 6, νγᾶϑ 
εχίθπαθα αἴζογ. {πὸ σαρίνν ἴο {πΠ6 ΠΟ] 
ῬΘΟΡΙΘ, ἀηα 85 αἰ !πρι 5Π1ηρ {ποτ ἔΓῸΠὶ {Π6 
Ποδίμθη, νγα5 ἀϑϑοοϊαϊθα νυ] πδίοηδ] ργοσορα- 
{γε δπά Μεββίδηϊς ῃορεβ. Ὑπὸ ονν, ἔπεγα- 
ἴογθ, 15 γΤεργοβδεπίθα 845 ρυϊἸηρ ΠΙ ΠΊ56 1 ἀρΟη 
ἢ15 πδίΟ 4] παπη6 (ον. 28, 29; ΙΧ. 4; Οἱ. 1. 
ἘΠ᾽ Βιαν. Κ(. 9; 11]. ο). 

γεσίεσέ πὶ ἐδε ἰααυ.] “Ἐοβύοδί ἀροπ ΔῈ." 
Α5 ἴῃ6 οοπἤάεποβ οὔ {π6 [δνν τθροβεά οἡ 
16 τῆθγα ἕδος οἵ Οοαΐβ Βανίηρ βίνθη Ηϊπὶ αὶ 
ἴανν, ποῖ οὐ {8 Ραγίϊοα!αῦ σμαγδοίεσ οὗ {πὸ 
1ανγ 50 βίνβη, {πΠ6 πῖοσα δχαοΐ ἰγδηβίαίίοη. 5 

Ιανν ; 
19 Απά αἵέ σοπβάεηε {δὲ ποι 

ἐγρίοβύ ὌΡΟΣ ΙΔ: [ῃ6 Οτξεκ ἀγα 15 
οὐηεἀ ὈΥ {π6 οὐτσα] δἀϊΐοσβ. (ΟΉΡΑΓα 
“«. 25, ἃη4 [ηἰτοάιιοίςίοη, ὃ 9. 

ὙἼΠΕ6 τοὰ] οιππάδίίοη οὗ {π6 ργεγοραίίνα 
οὗ {[π6 Ϊεννθ νγὰβ Π6 ῥγοϊηϊβα βίνεβη ἴο 
ΑΡγαματη, ἴπ6 σονοπαπέ οἵ {πὸ ἰανν Ὀεΐηρ 
Βιθογαϊηαΐθ δηα [επηρογασγ. Βαΐξ {π6 [6 νν 
Πα4 Ἰοβῖ βίσῃξ οἵ {Π15 ἰγαῖῃ, ἀπά θεοδιβα Οοά 
“( φῃρυνοά 5 ννογά τππίο [Δοο Ὁ, Π15 βίδίυζεβ 
Δ ηα Ἰπάρπηοπίβ. τπΐο [5Γ86], ἀη ἢδα ποῖ ἀθδὶξ 
8580 ΜΠ ΔΠΥ παίϊοῃ " (5. Οχ]ν!. 19) [{Π8 
7ενν τεβίθα β.ΡΙΠΟΙΥ ἀΡοη {Π6 ροββεϑβίοη οἵ ἃ 
ανν ἃ5 Δῃ Ἀ5ϑΌγαΠοΘ οἵ (σοά 5. ἴανοισ, ᾿πϑίοδα 
ΟΥ̓ τπιϑίηρ; 1Ε 45 ἃ γ]ο οὗ 116, ἀπά ἃ ᾿Ιρῃξ ἴο 1πΠ6 
ςσοπϑβοίθποθ. ὙΠῸ βαηθ Οατθοκ ψοσγά 15 πιϑεὰ 
ἴπ 186 ϑερίπαριπί (Μ|ς. 11. 11), “Ὑεξ ψ1}} 
1ΠῈΥ ἠεαπ πῤο ἴπ6 Τιογά, δηα 540, [5 ποῖ 
1ῃ6 Τιογά ΔΠΊΟηΡ τι5 1 ΠΟΙ ΕΥ1] οδπ ΟΟΙη6 
ὍΡΟΙ 115.᾿ 

ὙὝΠΕ βαρ βϑριστιΐ 15 ἱπασαίθα ἰπ {Π6 πεχί 
αἴδιιβα. 

απά »ιαζεσΐ ἐδν δοασί ῳΚὶ Οοάα] “πᾶ 
Ῥοαβίοβθ ἱπ αοα." Αἡ δὐτοραηΐ Ρευυθῦϑίοη 
οἵ {Π6 β]ογγίπρ ννπίοῃ (ὐοά σοτητηθηά5, “[,εῖ 
Πΐπι {παΐ β] ουθῖ ἢ βΊΟΓΥ ἴῃ 15, [παΐ Πα ππάρθτγ- 
βίαπάθεῃ απ Κποννεῖῃ Με, {παῖ 1 δπὶ {πε 
Τιογὰ νος οχογοῖσθα Ἰονὶηρ- Εἰπάπεββ, ἱπάρ- 
τηθηΐ, πα τὶρβίθοιβηθϑβ ἴπ {π6 θασίῃ : ΤῸΓ ἴῃ 
1Π656 ἐπίηρϑ 1 ἀε]ρ Πΐ, βαῖτἢ {πὸ 1,οτά. ὍΠΙ5 
Ράβϑαρθ οἵ Τθγεπηδῃ (ἸΧ. 24) ΠΊαΥ πᾶνε Ὀθθη 
ἴῃ 8[. Ρᾷ1]}}5 πηϊηά ; [ΟΥ̓ {Π6 ἰαϑί οἰδιιβε σθη- 
ἀογοά ἴῃ {πῸ 1,ΧΧ., “1 {Π 656 15 ΤΥ ΨΜ01]},᾿ τὸ 
θέλημά μου, 5εεπι5 ἴο 6 εοπορά ἴῃ ἢἰ5 πεχί 
ψνοσάϑ. 

18, “πὲ ἀποαυεοί ῥὶς «υἱἐ4.1 ΤΑΓοΓΑΙΥ, “ {Π6 
ΜΠ], ὙΜΏΙΟΠ ΠΊΑΥ ΤηθᾶΠ ΟἸΓΠΘΥ 5ΙΠΊΡΙΥ “ῥὶς 
«αὐἱ]! 45 ἴὴ Α. Ν΄., ΟΥ ΡΕΓΠαρ5 ΟΥ̓͂ νΥΑΥ͂ οὗ 
ἜΧΟΘΙΙΘηςΘ, “ {πΠ6 οπα ρεγίθεοξς ψ1}}. 866 Βαγ- 
Του. ϑουτη. 1ν. Ρ. 34, Δηά4 ποίεε οἡ Αοΐϑβ ν. 41. 
Ὁγ. Τλρμίοος (΄(  ενιβίοη οὗ Νενν Τ βίδπιθηΐ, 
Ρ- 106) 5πεννβ {παΐ θέλημα, Ἔνεη που {Π6 
ΑΤΈΙΟΙΘ, πιθαηθ {Π6 Τῖνγπθ ΔΜ] ἴῃ τ (οΥ. 
ΧΥΪ. 12, 8η4 ἴῃ βεύθγαὶ ΕἸ ρἰβί]ε5 οἵ ϑ8[. Ιβιμδίϊα5. 

ἀπά αῤῥγουεσέ ἐρὲ ἐῤίγισς ἐῤαΐ α7ὲ ΤΟΓῈ ἐκ - 
εεἰϊεπ! ἢ Δοκιμάζω πιραη5 (1) ἴο “[εβῖ;, 
ρτοΥδ, “ ΘΠΙΒΟΘΙ (δ. κιϊ. 2: τ (Δοῦ- {11} 
ΧΙ 28: 25 ἙΘἸῸΣ Υἱῆ. 8, δ); 8π6 (2) Ὁ 
( ΡΡτονα ἢ 45 {Ππ8 σϑϑι]ὲ οὔ ἐδϑίϊηρ (6. 1. 28 ; 
χίν. 22: 1 ἝΟΥ. ΧΥΪ. 3:}1 ΤΠ655. 1]. 4; δπά 
ΕΘΡθοίδ ΠΥ ῬΏ]]. 1. το, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς 
τὰ διαφέροντα). 

ΜδηΥ͂ ἱπίογργεΐουβ ργείευ {Π6 [ΟυΤΠῈΓ τπεδη- 
ἴῃ; Πογθ, ἀπά υπάεγβίαπα ὈΥ διαφέροντα “τπ6 
{Π]ηρ5 παῖ ἀἰΠθτ," εἸΓΠΟΥ ΤΠΟΓΑΠΥ, 845 σοοά 
Δη4 οΥἹ], οὐ {πὲ αἸΠῸΓ ἔγοπὶ “ ἐῤὲ «αυἱ]]᾽ οἵ 
Οοά. Βιυξ {πεθεὲ ἱπίογργθίδίοπβ ἅΓῈ ὙΕΓῪ 
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ΒΟΝΑΝΒΣΤΙΙ. 

ΓΠγ561 γέ ἃ σιυϊάθ οὗ {π6 ὈΠπά, ἃ 
Πρῃε οΥὗἉ ἘΠῈπὶ νν ΠΟ Οἢ ΑΓ ἴπ ἀδγκηε88, 

20 Απ ἱπϑβίγυσίοῦ οὗ {πῈ [θο] 15}. ἃ 
ἴεδοῃογ οὗ Ρ4065. νυν ῃῖοἢ Παϑέ {ΠῸ [ΌΎπα 
οἵ Κπον]εάρσε δηά οὗ {πΠ6 {τὰτῃ 1π {Πα 
Ϊανν. 

21 Βοιι {πεγείογε ννῃοἢ ἐεδοἢαϑβέ 

[ν.- 2ο---22. 

ΔηοίΠεΥ, τεδομαβὲ ποι ποῖ Ἐπγβεὶξῦ 
τῃου {Παΐ ργεδοῃεβί ἃ τηδῃ 5ῃου]ὰ ποῖ 
βῖθα], ἀοβέ τποιι 5ζεδὶ ἢ 

22 ἼΒου {Πδὲ βαγεϑβί ἃ πηδῃ 5Ππο0]4 
ποῖ σοπλπηϊξ δά α]τεγυ, ἀοξέ που σοπη- 
τας Δάυ]τεῦυ ὃ ποὺ {πα δοΠογγεβί 
140]5, ἀοβε τῆοιι σοπηπηῖξ βδογίίερε ὃ 

ἔθεὈ]6 θη σοπηραγεά ἢ {π8ΐ οὗ {πε Ψ α]- 
δαΐε ἀπά Α. ν. [11 ψοιυ]Ἱά θὲ ἃ 5Π14}1} {Πϊπρ ἴο 
5ΒΔΥ͂ Οὗ {Π6 [ενν νγΠ0 ῥγΙ465 ΠΙΠΊ561Ε οἡ ροββϑβϑ- 
Ἷηρ [Π6 ἰὰνν δηά Κηονῖηρ {πΠ6 Ψ1}} οἵ Οοά, 
παῖ πο ἀἸἰβοθσηβ {πὸ ἀϊβδσγθηςσο θεΐνγεθη ροοά 
ΔηἋἃ ον]. ὙΝ Παῖΐ 88. Ῥδ}}] 58γ5 15 ΠΊΠΟἢ ΤΠΊΟΓῸ : 
“Ἔῃοι ἀρργοναβδί ([η ΠΘΟΥΥ) [Π6 τῆογα Ἔχοε]- 
Ἰεπέ {Πϊη;5., ὙΠῸ [6νν ἴΠι15 βαγ5, 85 ἰξ ὑνΈΓΟ, 
οὗ ΠΙπΊ56 1 ““ΨΊάεο τηϑ]ογα--- ργόθοαιιο," δηά 
ἔδ6]5. 1ῃδξ {π|5 γεπποπηθηΐ οὐ ἢ15 ΠΊΟΓΑΙ δϑπίῖ- 
τηθπί 15. 84ὴ δάἀναπίαρσθ νγῆϊοῖ Π6 ἀθγῖνοβ ἔγο 
“ Βρίηρ ἰηϑίγαοίθα ουξ οὗ {Π6 Ἰανν,᾿ νυ ΒΊΟἢ γγὰ5 
ῬΟΌΙΙΟΙΥ τοδά δπά ὄχρ]αϊπεα ἴο ἢ οα {πε 
ϑαῦθαῖῃ. 866 Ὀεΐονν οἢ σ᾽. 20. 

ὙΒΠΟΙΡΕΗ {Π6 Ἰαπριδρο 15 1π5ῖ ψνηδί {Π6 [ενν 
οι] ἀ Πᾶνα τϑοὰ ἴο ἀθβοῦῖθα ΠΙπηβο], {πους 
ἰ5. ᾽ηΏ {πΠ6 Αροβίϊε᾽β 86 οὗ 1 ἃ Ἰαΐϊεηΐ 'γοῃυ 
ὙΠΟ ὈΘΟΟΙη65 ΠΊΟΓΕ ΒΙΓΟΠΡΊΥ πηαγκοά ἴῃ {Π6 
ΟΠ] πρ γεῦβα5. Ηογα ἴπΠ6 [εν 5 οὐ ΡὈΓΙνΙ- 
Ἰερεβ ἅγ6 δηιτηθγαίθα ἢ {Ποῦ {ΠῸ οἱαῖπη5. οὗ 
ΒΙΡΟΓΙΟΥΠΥ͂ ΟΥ̓ΕΓ ΟἴΠΕΙ5. ν ΒΟ ΠῈ ἔουπάεά 
ὍΡΟΙ {Πο56 ὈΓΙΨΊ] ΘΟ 65. 

19. “πώ ατί εοηπάεπέ ἐδαΐ ἐῤοιι ἐῤγεοῖῇ τὶ α 
φμίάε 9 ἐρὲ ὀϊιπά.) [τ νγὰβ ρατί οἵ Οοαβ 
Ῥγροβα ἴῃ ἙΠοοβίηρ ἴ5Γ86] (Πδΐ {ΠΟῪ 5Ποι]4 
Ὀεσοοτὴθ {π6 νυποϑϑεβ πη ἴεδοῆοῖβ οἵ Η!5 
{ΓΈ : {ΠΕῚΓ 51Πη ἰδῪ 1Π τηδκίηρ ἃ ναὶη Ὀοαϑβί οἵ 
1Π6 ῥσίνηοσα, ᾿ηϑίοδά οἵ μ]Π]]Πηρ {π6 ἀπίγ 
ΤΊ Ἰδηριιαρσα ἴ5. 510} ἃ5 νγᾶ5. σΌΓΓΘηΐ ΘΙΠΟΠΡ' 
{Π6 [εννβ ἴὴ τεραγά ἴο ργοβεϊγίεϑβ, ἀπά ἴο {πε 
Ποδίμθη ΚΘΠΘΓΑΙΠΥ ; διῖ 81. Ραμ] Πθαρθ ρῇγαβα 
ὌΡΟΩ Ρἤγαβθ, αηἀ “15 ἰανῖβῃ ἴη ννΠμαΐ 566 ΠῚ ἴο 
Ὀδ {ΠΕῚΓ ρῥγαίβθβϑ,᾿ ἴο βίγθηρίμθη {πΠῸ6 σοπίγαβί, 
“( ρχδ]τηρ' [Π6 οΠη6 δηά δραϑιίηρ' [Π6 οἴποσ, {παΐ 
᾿6 ΠΊΔΥ 5Π|1{6 {ΠῸ ΠΊΟΓΕ 5ΒΠΆΓΡΙΥ, δη4 τηδκα ἢΪ5 
δοσπβαίίοη πθανιθγ." ((Πγγϑοβίομλ.) 

20. «υρίερ ῥα" ἘΒαίποσ, 85 Βανΐπρ. 
Α5 ἴῃ τ. 18, 580 Πεῦθ δραίη ΠΊΟΓΕ δ ρἢῃδί!- 
ΟΔΠγ, {πε ἰανν ἰῖ5 Ὀγοιρηΐς ογνγαγά 85. {πὸ 
δτοιιηά οἵ {Π1|5 Ργδβιπιρίποιιβ σοηβάθηςο: 
“ Τροῖς αγὶ εοηπάενιέ ἐῤαΐ ἔρος ἐῤγοεῇ ατί ἃ 
φιμίάς οὔ ῤε ὀϊπά. . .. 885 Βανὶπρ {Π6 [ὈΓΠῚ 
οἵ Κπον]οάρε πη οὗ {Π6 γαίῃ 1η {Π6 Ἰανν.᾽ 

“ΡΟ ϑῶγηι" (μόρφωσις, “ Τοττηδίίοη 7) ΠΕΓΟ 
τάθδη5 {Π6 1464 ]}}ν ρογίοος ργθβεπίδίοη οἵ Κπονν- 
Ιεάψε δηά ἐγ, ἴπ6 οιμνναγά σοπογπιδίίοη 
ΔΏΒΥΘΥΙΩΡ ἴο {ΠΟΙΓ ᾿πΠΠῸῚΓ παίαγα ((Πτγγβο- 
βίοτη, Οτοίι5, Μογεσ, Ἐνναά, ΒΥ ΈΖβοῃο, 
ῬΉΠΙΡΡΙ). 11 15 ποΐ ορροβϑά ἴο {πε βιιθβίαπος 
8ἃ5 ἴπΠ6 ἸΠΙΘΔ] ἴο {πὸ τΤοΔ], ΟΥΎ {πὸ ουξννγαγά ἴο 
[86 ᾿πνναγά ; Ὁ ποῖ δνϑὴ 8[. Ρδι] ΠΙΠΊ5ΕΙΓ, 
ΤΉΠΟἢ 1655 [Π6 [ονν, μοβα {που 5 ἢ6 15 ΠΈσΘ 

Εχργαϑϑίηρ, θε]θνεά {Πδξ ἴπ {ΠῸ ἰὰνν ἴΠογα νγὰβ 
ἃ ΤΊΘΓΘ ΘΙΏΡΙΥ ἔογπὶ οὗ Κπον]εάρθ. ὙΠ [εὺν 
ΒΕ]Ιονοά {παῖ πα Παά ἴπ {Π6 Ἰανν ἴΠ6 5016 ετη- 
Ὀοάιϊπηοπηΐ οὗ 811] Κπον]εάρε δηά γαῖ ἴῃ {ΠΕΙΓ 
τηοβέ ρογίεοϊ “)ῦγηι," οὐ (1 ννε πηϑέὲ Ἔχρσε 55 
1η6 Αςξῖνε βεῆβα οὗ [Π6 οὐρίπαὶ ννοτσά), {παῖ 
ἢδ6 Ροββοβϑεά ἴῃ {π6 ἰαὺν “ἴπ6 ξοστηϊπς οἵ 
Κπον]θάσε δηά {τὰ 1ῃ,᾽ {Πδΐ Πα σου]ά κῖνε ἴο 
Κηονν]θάρε δηά {Γαῖῃ {ΠΕῚΓ στρ ἔοστη, ἀπὰ 50 
ννὰ5 {ΠῸ6 ΡΓΟΡΕΓ θοῇ ογ οὗ {πε ννοσ]ά. (ϑίγαοῃ 
Χχὶν. 8-12.} (οΙήραγα ἈΑΌΡΙ Ατσίομη, ϑεγηιοης 
(1873) Ρ. ττο: “1Ὲ της βαγίῃ 15 ἴο ΡῈ 3μ] οἵ 
ἐῤὲ ἀποτυίξάσε 9 ἐῤὲ 71,ογά ἂς ἐρὲ «αυαΐεῦ: ξουεΥ 
ἐδε σεα, ἴὶ ταυιδὲ ὈῈ ΓΟ Β Ἢ ΟἿΓ ἀρθποῦ. νε 
τηϊιβὲ 1ηξι56 (Παΐ Κπον]θάρε: νγα Ῥόβϑϑεβθθ {Π8 
Ὀεϑί τηδίθγιαὶβ [ῸΥΓ {παΐ ᾿πϑιγιοίίοη, ἀπά νγα 
τηϊιϑέ πλᾶκα ἴἴ ἃ ἀυτγ δηἀ ἃ ΡΊΟΓΥ ἴο Θη]]βῃΐθη 
18 ννοσ!ά. 

21. “ΑτἸεηρίῃ [μ6 Αροβῇα ἔυγΠ5 ἴο 5{{1Κ6.᾿ 
(1ον ει.) 
ΠΟ ἀὐτόραηξ οἶδ᾽ Π5 ἀπἃ ργοξεβϑίοηβ οὗ {πε 

7ενν, 85 Ἰι5ὲ ἀεβοσι θεά, ἀΓΘ ϑί γδη ΟΕ] Υ ̓ΠοΟηβί5- 
τεπὲ νἹἢ 15 δοῖι4] σοπάμποϊ; δηά 1ἴ 15 [ῃϊ15 
ἸησΟΠϑιϑίθηου {παΐ ἔογπιβ {πΠ6 στοιυηά οὗ {πε 
ἈΑΡοϑβί!ε᾽5 4 εϑί 5. 

ΤΠα ἡ ΠΟ]6 σουγβα οἵ {πουρῃΐ, δηά {ΠΕ ἔννο 
51η5 ἢγϑί βρεοιῆρά---Ποῖς ἀπά δά ]ΕΓῪ ----5 6 6 ΠῚ 
ἴο Ὀε βυρρεβίθα ὈΥ Ῥϑ]π1}]}. τό: “ ἥγῥαῤ ῥαςέ 
ἐῤοῖι ἰο ἄο ἰο ἀδοίαγε 71» σἰαξμΐες, οὐ ἐδαΐ ἐροι 
σῥομίάεοί ἰαζε γι) εουεπαπέ ἐπ ἐδ γιομί 3 
δεείγο ἐῤοις ῥαΐεουέ ἐποέγμοίίοῦι, ἀπά σασίεσί 71:} 
«υογάς ῥεῤῖηπά ἐφεθ. ἤἤζῥεμ ἔρδοις σαπυεσέ α ἐῤίεξ, 
ἐρέμ ἐῤοιι εοποεμίεαςί αὐἱὲρ ῥίηι, απά ῥαςσέ δέει 
ῤῥαγίακεν «υἱὲῤ αὐἰμίΐεγεγο." 

Ὗν»ὲ πεβά ποῖ 5'ρροβε, ἐπεγοΐοσο, {παΐ ἴπ65α 
51Π5 ΨΕΓΘ 7η10γῈ Παρταπηΐ δὲ {Π|5 {ΠΠὴῸ ἀπο ηρ᾽ {Π6 
71εννβ ἴῃδη δ οἴμευ {{πΠ|65, ΟΓΥ ἃπΊοηρ ΟἴΠΟΓ 
παίίοπϑ  Ὀαΐ ἐπαΐ ΠΟΥ τύεγε Παρταπέ 15 Ὀοΐῃ 
ΠΙβίοσ 41} σεγίδίη, ἀπά ᾿τπηρ] δα 1η δῖ. Ῥδὺ]}5 
ΔΥΡΙΠΊοηΐ. 

ΤΠΘ τεδοῃίηρ δηά ργεδοῃίηρ ἰ5 ποῖ {παῖ 
οὗὨ ΟΠοἸ4] Ρθβοηβ ΟἹΪΥ, Ὀαΐ 411 {πΠ6 ἴθννβ ἅτὰ 
Δαἀάἀγοϑθοά 45. ΟΠῈ Ρϑύβοῃ ; ἃ ἰοιά δηά οβίεη- 
ταϊϊοιιβ ἀθποιποοπηθηΐ οἵ 5ϊη νγὰβ ραγί οἵ [Π8 
ΠδίΙΟΠΔ] σΠαγαοΐογ. 

Τροι ἐῤεγεζογε.] 
στ. τ7--24. 

ὩΠΤΉοα 861." ὅ8ὅ66. Οἢ 

(οεὲ ἐῤοιι εο»ριγεϊξ σαεγίίεσο 5) “ἃοβὲ ἴποα 
ΤΟῸ ὕθη}Ρ165} ὍΠῈ {π|γὰ οἤξποες σμαγρεά 
15. ΒΔοΥΠ6ρΡῈ, ΟΥ [ΘΠΊΡΙΘ- το θηρ. Βαξ ἄοεβ5 
81. Ῥ} τθδῃ ἴο σμαγρα ἴπ6 [εν ἢ τοῦ- 
Ὀιηρ Ποδίμπθῃ [ςΠΊΡΙ65, Οὐ {ΠΕῚΓ οὐγη [αΠΊΡ]6 ὃ ἢ 
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23 ὙΓΠου {πὲ πηαίςεβὲ ΠΥ Ὀοαϑὲ οὗ 
1ῃ6 ἴανν, τγουρῃ Ὀγεαϊκίηρ {π6 ἰανν 
ἀϊβῃοποιιγεβέ ἔμοιι (σοά ὃ 

Ρμεπιθά ἁπλοηρ {π6 (ΠεμΈ 1165 Ἐπγοιρἢ 
γοιι, 845 ἴξ 15 “υνγιτίθη. 415. 52. 5 

. ῥά . ἘΖεκ. 36. 
25 ΒΟΥ οἰγοιτηοβϑίοη. νογ ] ΡΓο- 90, 23. 

24 Βὸγ ἴῃς παπὶῈ οὔ (Ποά [5 }]458- Βέορτῃ. 1 τποὰ Κεαρ {πα ἰανν : δας 1 

ΤΏ οε5 ἢθ τρί ἴο Ὀγθδομοβ οἵ {π6 ἰανν Ἰαϊά 
ἄοννπ ἴῃ Ποῖ. Υἱῖ. 25, 26, ἀπά τορϑαΐϊθά ὈῪ 
7οβερμιβ (( Απί. ἵν. ος. 8, ὃ το), “ΚΟ ποῖ 
ἔογείβῃ [6 ΠΊρΡ]65, ΠΟΥ [αἶκθ δῃ ΟβΈ ΓΙ Πρ ̓ πβοσ θεά 
ὙΠ {Π6 πᾶτηθ οὗ ΔΠΥ͂ βοά ἢ" ΟΥ̓́, ἀοεβ. ἢε 
τηθδη ἰπαξ {πΠ6 [εν τοῦροά Οοά οἵ Ηἰ5 
οὔἤετγιηρβ (Μ4]. 1. 8, 12, 13, Δη4 ΠΙ. 8-10) ἀηά 
ΒΥ {πεῖς Ἔχίογίοη δπά ἔγαια τηδάθ Η 15 [6 ΠΊρ] 6 
“4 ἄδη οἵ {Πϊθνοβ" ΤῸ {πΠ656 Ἰδίίευ ργδοῖϊοο5 
τὴ6. οΥρῖηαὶ ψνοσγά 15 ποίΐ εἰβθννῃοσα δρρ! οί, 
ῬΟΙΠΔΡΒ 15 ΠαΥΪΥ ΔρΡΡ]Ισ 4 0]6 ; απ {Ππ6 ππθπίϊοῃ 
οἵ “τς 140]5᾽ ἴῃ {π6 ορεπίηρ οἰαιιβθ, ροϊηΐβ 
ἀθοιβίνειυ ἴο {πΠ6 τορθϊηρ οἵ ἴ΄0] [τη] 65. 
(οπιραῖα Αοςίβ χῖχ. 57. 

5Π4ΥΡ 85 ἴΠ6 σοπίγαβί 15 θεΐνγεθη [ΠΘΟΥῪ ἀπά 
Ῥγδοίῖςα ἴῃ [Π6 ξΟΥΤΠΟΓ ΠΙΙΘϑΈ ΟΠ 5, [Π6 5ΑΓΟΘ5ΠῚ 
ΠΘΙΘ ΥΘΔΟΠ65 ἃ ΟἸπλαχ οἵ βϑυευγ. [40]5 δηά 
411 {π]πρΡ5 δ] οηρΊπρ' ἴο πὲ πὶ ννεγα ὈΥ {π6 ἰὰνν 
ὈΓΙΟΓΙΥ ἀοσιγβεά δη4 ὩΡοπη πα ]6 : γοῖ σονεῖ- 
ΟἾ5Π655 σου] ΡΓΘνΑ]] ὄνεη Οὐεσ ἴπ6 ΔΌΠοΥ- 
Το ηςΘ οὗἉ 14ο]5. 

ἼΤῊΙ5 ἱπτογργοίδεϊιοη 15 σοπῆγπιθά ὈΥ͂ συ. 24, 
ὙΥΏΙΟΗ βηθννβ {Παΐ ἐΠ6 515 5ρθοιῇθα δ ϑ1:0 ἢ 
85 νγου]ά [4]] ππά δου {ΠῸ ποίϊςε οὔ {πε Ὠεδίμθη :; 
ἈΠ ποίῃίηρ νου] ΠΊΟΓΕ 5ΌΓΟΙΥ τηδῖτθ {Π6ΠῚ 
ὈΙαΒΡμοπα (σοα 8 παπὶθ ἴμδη {π6 γοῦθετγ οἵ 
{ΠΕ 11 [6 ΠΊΡ]65 ὈΥ {ποβα πο τηδάβ {ΠεῚγ θοαβί 
οἵ σοά. 

25, Τροιι ἐδαΐ γιαξεςΐ ἐδγν δοαςσέ ο7 ἐῤο ἰααυ, 
ἐδγοῖο ὀγεαξίησ ἐῤρὲ ἰααὺυ αἀϊεροποιγεσέ ἐροῖ 
Οοάϑ) Ἴποὰ ὑμαύ ρΙοτυὶοβῦ πὶ 18, ὉΥ͂ 
ΤΥ ὑΥδηβρΊθδβῖου οὗ ἊἋἢ806 Ιδΐ ἃϊ15- 
Βοπουγοϑύ αοᾶ. 

ἼΠΕ ἢγϑβέ οἰδιιδα 15 ἃ βιιπητηατν οἵ στ. 17--20, 
ἴῃ Ἰαϑὲ ἃ ἀβοϊβῖνο Δηβυνεσ ἴο ““{πῸ ἴΟυΓ 41ι65- 
ἘΟΠ5 οὗ ΤΟργοδ ΟΠ 1] βίοι ϑηπιοπε" (Μογετγ), 
1η τ΄. 21, 22. ΤΠΘ ςοπίγαβε Ὀοΐνγθθη ΡΥΪν]- 
Ιεραε δηά ργδσίϊσα {παΐ στη Τῃσγοιρ [ΠῸ 
ὙΥΠΟΪΘ ῬαΘΘαΡῈ 15 {Πππι15 πιϑϑά ἀρϑίη, ἴο ᾿ποῦθαβο 
{Π6 ἔογοα οἵ {π6 ἢπα] σοπάεπηπαίίοη. 

24. ΤΠΕ 5ἰαϊεπιθπέ {πᾶξ {πΠ6 [ῖονν ΒΥ ἢἰ5 
ἘΓΔΉΒΡΤΈΒΒΘΙΟη οἵ “ἐῤὲ ἰααυ," ἀἸϑῃοποιγθ “06 
αοα᾽"" νὴο βᾷνε [ἴΐ, ἰῖβ5 ΠΟᾺ σοπῇχτηθα δηά 
ΘΧΡΙαἰπθά ἴπ ἰδηρτιιαρσα Ὀογγονγθαά ἔγοπι [58] } 
1, 5, θαΐ Δρρ!θά ἴῃ ἃ πεν βθῆπθθ. ὙΠὲ Ρστο- 
Ῥμεῖ πηθαηβ {πδξ Ὀδοδιιθε Οοα᾽β ρβορὶθ ἅττα 
5 Πγαα ἴο [811] ἀπάεσ {πῈ ορργεϑϑίοη οὔ {πεῖν 
ΘΠΟΠΊΪ65, ἴπεθα ἰαϑὲ πο] 4 Ηΐβ παπηθ ἴῃ οοη- 
τεταρί. ϑδ8.. Ῥδι}}5 τηθδηϊηρ 15 ἐπαΐ {Π6 νἱοθβ 
Δηα 51Πη5 οὐ {πῸὸ [ϑνν τηβκθ ἢὶ5. σοϑ]!ρίοη ἀπά 
5 (ὐοά φοπίειηρεθ]ε ἴπ {πῸ6 βἱρῃξς οἵ {πὸ 
Πραΐμθη. ὙΠΟΓΕ 15 ποίπίηρ ἰπ ἴπ6ὸ ἩθΌτγονν 
οἵ Ιβαϊδῇ σουτθβροπαάϊηρ ἴο [Π6 ννοσα5 “' ἀητοῦ 
ἐῤε Οεημέϊίες." Ὀυΐ ἘΠΕΥ ΟσσυΓ ταρϑδίθα!υ ἴῃ 
ἃ Ῥᾶθϑᾶρε οἵ ΕΖβικῖθὶ (χχχυϊ, 21-23), ΒΊΟΝ 

ΒΘΟΠῚ5 2ἰδὸ ἴο ἤάᾶάυθ Ὀδοπ ἴῃ {π6 Αροβί!εβ 
τηϊη4, απα ΤΠΕΥ ΔΥῸ ΠδίΌΓΑΙΥ 5ιρρεβίεα ὈγῪ 
1Π6 ἰαϑὲ οἰδιιδα οἵ σ. 22ὥ. ὙΠῸ δάάδιίίοπ {ἢιι5 
τηδάθ ὃγ δῖ. Ραὰὶ] ἴο {πΠ6 ννογάβ5. οἵ ἰϑαίδῃ, 
ΒΘΟΠῚ5 ἴο πᾶνε ογθρί ἱπίο {ῃ6 ϑορίμαριπε 
Μεγϑίοη οὗ {Π6 ΟΥΙΡΊΠΑΙ ΡάββαρῈ ἢ ἃ ΤΠΊΟΓΕ Γα- 
ΤΊ ΓΚΑΌ]6 ᾿ἰπβίδηςε οὗ ᾿πθγροϊδίοη, ἄτι ἴο {ΠῸ6 
ΒΔΙΠΘ. ΟΔ1156, 011} 6 ΟὈβοσνθά ἴῃ τῃ6 ποχί 
σΠαρίοσ. 866 ποίβ οἡ {Π. 132 ἢ 

ἐῤγοῖο γομ.) Ἔθοδαβθ οὗ γοῦ. 

925-29. ΤΙ Πᾶ5 Ὀδθη ϑῃοννῃ {παΐ ποηα δι 
ἄοοῦβ οἵ {π6 Ἰανν 514}} θ6 1πι5ι1Π6 4, πὰ {παΐ {πὸ 
Ἶενν, [ποιρὴ πηακίηρ Π15 Ὀοαβί 1π {Π6 ἰανν, 15 
ποΐ ἃ ἄοεγ οὗ ἴἴ (12--24). Βιιξ πο τηϑπίϊοπμ Π85 
γεῖ Ὀεθη πιδάθ οἵ ἢϊ5 οἴπεῦ οτϑδί ῬὈσΊ Προ, 
ΕἸΓΟΙΤΉΟΙΒΙΟη ; 1 [815 15 {πὲ 564] οὗ δῇ ὑποοη- 
απο μΑ] Ὁ] βϑίηρ, ΠῈ ΠΊΑΥ γοῖ θβοαρθ. δῖ. Ραμ], 
{Πογοίοσθ, ΡοῈ5. οὔ ἴο ἽἿοπῆγηη απ σοτηρ]εῖα 
Π15 Ργθοθαϊηρ ἀριπιθηΐ, ὈΥ ϑῃοννίηρ {παῖ {πὲ 
Ὀεποῆξ οὗ οἰγοιιπιοϊδίοη ἀθρεπάβ. οἡ ἴΠ6 ϑᾶπιθ 
ΠΟΠα ΟΠ 45 {παΐ οἵ {ΠῸ Ἰανν. 

25. “ῸΓ εἰγοιηοίσίοῦ, 1 αι ἀναϊί, 15 ΟΥἨ π56 
15 τὉ΄ποὺ Ῥγδοίϊβθ δ; ὁμέ 1.0. ἐῤοῖξ ὧδ ἃ 
ΤΥΔΉΒΡΥΘΒΒΟΥ Οὗ 17, 1ῤ) εἱγοι7ηιεῖ.1071 ἢ 8.5 
Ῥθοοπ 6 τιπεϊγομηιείσῖοα." ὙΠῸ Αττο]Θ 15 
νναητηρ, θεσδιιβα “ {ΠῸ βίγεβϑ 15 1Δ14, ποῖ Προ 
ἐῤὲ ἰααὺ νυῖοῖ (σοά δβᾶνο, Ὀιιξ ἀροη Ἰααὺ ας 
φίυεπ ὧν σοά" ((τετηοσ). ὙνΒαΐῖ 81. Ῥδὰ] 
ΓΘΟΟΠΊΠΓΟΒ 15 {ΠῸ6 ῥγδςοίϊοθ οἵ πλοῦὰὶ οδβάϊθηςε, 
“ἀξ {ποῖ ΒΕ ἃ ἰαιν -ἀοοσ." (οήραγε ποῖθ οἡ 
ΤΥ; ΓΙΡΠ ΘΟ; (81. 11 ΤΌ; ἴδ: 55) 86π6 )Τ. 
ψδιρΡ μη 5 βοοά ποΐθ οἡ {15 ρᾷϑϑαβθ. 

δ: ῬΔᾺ] 15 ποῖ μεσ βίφίπρ' [6 ΠΘΟΘΒβ ΓΥ [ΟΣ 
840 οχδςοΐί {]ΠΙτηοπξ οὗ {ΠῸ ὑνΠΟ]6 ἰανν, ἀπὰ {Π6 
εἤεοΐ οὗ δῃ ᾿πάϊν 4118] αςΐ οὗ ἰγαηβργθβϑίοη ; Π6 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ5 ἴῃ ἴπΠ6 οη6 σᾶ86 8η Παθιίι4] ργαςίῖςα] 
Το ραΓα ἴο ἰανν (πράσσειν νόμον), ἈΠ ἴῃ 1[Π6 ΟΥΠΕΥ 
Δ ΠΑὈΙΓΠ4] {γαπϑρσεβϑίοη οἵ 1. Ηδ 15 ἠε- 
ΒΟΥΙΙηρ, ποί {πῸ σοπαϊοη οἡ ὙΠΟ ἢ ἃ [δνν 
σου] δαγῦ ΤἹΡ θοιι5π655, θα (Πα οἡ νυ ΠΙοἢ 
6 τρηΐ ΠΟρῈ ἴῸΓ ἃ Ῥχγουηϊβοά δ] βϑίπρ. ὙΠῸ 
παΐιγο οὐ [Π15 Ὀ]Θϑβιηρ: 15 θχρ αἰηθα αἰζογνναγβ 
(ιν. τα; ἴχ. 4). ὍΤΠε εβδοῖΐ οἵ παδιζιαὶ ἔγαπ5- 
ΒΙΘββθίοπη 5 ἐμαΐ [π6 σονεπαπί ἰ5 δηπι] θά ; 
ΕἸΓΟυπηοἰβίοπ Π85 Ἐπογου Ὀεσοπιθ ἘΠΟΙΓΟΠη- 
αἰβίοῃ, 50 ἴῶσγ ἃ5 ΔΠΥ θεποῆϊς ἔγοπι ἴΐ 15. οοπ- 
(οΥπΘά, δι. Ῥϑι]}5 ννογάβ οἵ σοιγβα θθδγ {Π]5 
Πρυγαῖίνθ τηθαηΐηρ, Ὀιιὲ 5 πΊ]αὺ Ἰδηριιαρα 15 
τι5εα ἴῃ ἃ 16 γᾺ] βθῆβο ΕΥ̓ {πὸ ἈΔΌΌΙ5: “1,εῖ 
ποΐ Πογοίϊοβ, αροβίαίζεβ, πα ᾿πηρίου5 θη, νν ΠΟ 
ΑΥ6 ᾿ϑγδοὶθβ, ϑαΥ, “ϑ΄ῖποθ νν8 ἅΓ6 Οἰγοιπιοϊβεά, 
6 ΡῸ ποΐ ἄονῃ ἴο ΠΕ6]1. Δα ἴμθη ἀοοβ5 
{πΠ6 ΗΟΙΥ «πᾶ ΒΙεββεά σοά" Ηδβ ϑβεπάβ δῃ 
ΔΏΡΕΙ, Δη4 {πγη5. {ΠΕΘῚΓ ΟἸΓΟΙ ΠΠΟΙϑίοη ἰηΐο τΠη- 
Οἰγουτηοιβίοη, 50 παῖ ὄν ΤΠ6Υ βῸὸ ἄονῃ ἴο 



ΚΟΜΑΝΞΡ. {’ 

ποι θὲ 4 Ὀγεαίκεῦ οὐ {ῃ8 ἴανν, ἘΠῪ 
ΟἸΓΟΙ ΠΊΟΙΒΙοη 15 πιδάς ἘΠΟΙΓΟᾺΠΊΟΙΒΙΟΠ. 

26 ΓΠετγείοτε 1 τπ6 πποϊγοιπης!- 
ϑίοη Κααρ {πΠ6 τὶρῃίθοιιϑηθββ οὗ {Π6 
ανν. 5141} ποῖ ἢϊ8. πποϊγοιπηςίϑίοη θῈ 
σοιιπίοά [ῸΓ ΟἸΓΟΙ ΠΟΙ ΒΙοῇ καὶ 

27 Απά 541] ποῖ τπιποϊ ΓΟ ΠΟΙ 510 
ὙΠΟ 15 ὈΥ παίιγεα, 1Ε ἴ ΜΠ] {Πα 

μΕ]1. (ϑεβεοπιοῖῃ ἈδΡ0Ρ0. δρ. ϑεβδίίρεη.) 
(οτήρατα ΓΠἸρβιοοί, “Ἡογς ΗδΡΓ.,᾿ ὁπ τ (ΟΥ̓. 
ΥἹ]. 18. 

926. ΤΠ βαπὴ6 ΡΓΪΠΟΙΡΙΘ σι]65. {Π6 σον οΥβ6 
(ᾶ56 οἵ {πΠ6 (σεμῖηε : 1 οθδάϊθησθ 15 50 τπθ οἢ 
ΤΊΟΤΘ ἱπηρογίαπξ {Πμ8Π ΟἸΓΟΙΠΊΟΙϑίοη ἐπαΐῖ {ΠῸ 
Ἰαίου 15. τ1561655 νυπουΐ {Π6 ΤΟΥΤΊΘΓ, ΠΊΔΥ͂ νγῈ 
ποῖ [πο {παΐ {Π6 νναπί οὔ οἰ γοι πο βίο ΤΠΔΥ͂ 
θὲ βιρρ θα ὃν οδϑάϊοθποε ὃ 

ὝΠΟ ᾿Πΐδγθηοα 15 ΘΧΡΓΟΒβθα 85 ἃ 4 Θϑίοη ἴο 
ΠΟ πο ἄθηῖ4] σα θα βίνεη. 

Τρογοζογε 15 ἐῤὲ πμοϊγοιϑιεῖς]0. ἄεεῤ ἐδὲ 
γὶσβίεοισηεςς 97 δὲ ἰααυ.) “Ἰὖ' 68 δὲ μπεῖγ- 
εἰγιοῖ σἼογι ζεοῤ ἐδ οὐ ἀϊπ απ 665 07 ἐῤὸ ἰααυ." 

ΟΥ̓ ΙΠπδης65 (δικαιώματα) ΤῆδΔη ΠΟΓΕ ΠΊΟΓΑΙ 
τε γα πηθηΐβ. 866 ποΐθ οἡ 1. 32. 
ΓΘ ἘΧΡΓΘββΙοη “δὲς τρια ομ7216 15 1071, ΟἸΘΑΤΙΥ 

Ρίονοβ {παΐ 81. Ραμ] 15 ποῖ {πιπκίηρ οἵ {πε 
ἐς ὩΠΟΙΓΟΙΙΊΟΙΒΙΟῚ ἢ 845 ἃ ψγΠΟΪθ, δι ΟΗΪΥ οἵ 
[Π15 ΟΥὉΤΠδΓ ἸΠΟΙΓΟΙΠΊΟΙσθ ΡΌΥβοη. ΝΟΥ͂ 5 6 
ϑΡρθακιηρ οὗ “' 8δη ᾿τῃροβϑιῦ]θ οαβο (ΑΙΓΟΓά), 2. 6. 
οὔ ϑιιοῃ Δη δπέΓο ἔμ] Π]πηθηΐ οἵ 411] “ [Π6 στρ ῃτθοιι 
ἀεπηαηάβ5 "ἢ οἵ [ῃ6 ἰανν 85 ΠῸ ΠΊΔἢ οδη ΤΌΠΟΥ: 
Π6 15 ΘΙ ΡΡοϑιῃηξ, ἃ5 1η Ὁ. 14. ἴΠ6 ῬΡΟβϑιὉ]6 σα88Ὲ 
{πᾶ 4 Ποαίμοη τηϊρηΐ τοηάθυ ἠπδὲ ϑιο ἢ 8Π 
ΟὔὈδάϊθποα ἴο {Π6 ΤΠΟΓᾺ] ἰανν 85 ἃ Ρίοιιβ [εν 
ταϊρ ς ἀπά οπρῃΐ ἴο Γοπάογ; Πα ΔΥΡΊΙΘ5 {παῖ 
{πῸ (σε πΈ 6’ 5 πποϊγοιτης βίο νγοι] ἃ ποΐ πηακὸ 
Π15 ΟὈθάϊθηςε ἴΠῸ 1655 δοσθρίαθ!θ. [1 6 ἠο 
τρί, δηα 50 ἴα 845 ΠῈ ἄοϑβ τιρμί, ἢ6 5141] 
5ΠΑΥΘ ἴΠ ἴΠ6 ΤΠΕΓΟΥ σονοπαηΐθα ἴο {ΠῸ Ρίοιιϑ 
ΤΕ (ΝΠ δ. νι ὐπὸ τ οτονη. τοῖς: Ολ1: ν. 
6). [{ 15 ποῖ οἰγοιυπηοίβίοη, πογοίοσο, {παξ {Π6 
Οεηῖηε ννδηΐβ. 

ΟἿ. “πά τῥα]! ποῖ τιγιεϊγοιγηοίςῖογ πυίορ ἐς 
ὧν παΐπιγε, 1 11 Κεῖ] ἐδ ἰααυ, ἡμάσε ἐῤεθ, αὐρο 
ὧν ἐῤὲ ἰδέξοῦ ἀπά οἰγοιγηοΐ ῖογε ἀοσὲ ἐγαπσστεος 
ἐῤε ἰααυ 3] 

Ἀδπάεγ: Απᾶ {μ6 πδύυτδὶ ποτ ο 1 - 
οἰβδίοι {ὰ1Η11Π1πρ 016 ΙΔῸὉ 5881] Ἰπᾶρ 6 
[66, {μ8ύ ψιῦὰμ Βουϊρύθυτθ πὰ οἰ ΓΟ π- 
Οἰβίοι αὐὖῦ ἃ Υ̓ΔΙΉΒΟΎΘΒΒΟΥ Οὗ 140. 

Ιῃ {πε Α. Ψ. [15 γεῦβθ, 85 ΨΜῈ]}} ἃ5. Ὁ. 26, 
15. ἰγθαϊθα 85 8 4 θϑίοη ἢ [ Πᾶ5 βυθδίου [ΌΓΟΘ 
ἃ5 Δ ΔΠΒΨΨΟΙ, [Πρ ΠΡ ἀπ δη]αγρίηρ {Π6 
Β]Θο-τηδίῖου οὐ [ῃ6 πιοβίίοθ. Οπ 1Π15 
ἴουτη οἵ δηβινεῦ, 566 [615 "σταὶς Ουσδιητηασ, 
880, 1. 

Τ᾿ πὸ ΑΕ ατυ Βα 
ΘΕᾺ |655 τερϑιτοη οὔ {πΠ6 Πγροίπεβὶβ πηδάθ ἴῃ 

[ν. 26---29. 

Ιανγ, Ἰπάρε {Πε6, ψῆο ὈΥ {πε ἰεξξεῦ 
ΔΠ6 ΟἸΓΟμπηοΙβϑίοη ἀοβέ {ΓΑ Πβργεθ8 {Π6 
αν ἢ 

28 Βὸγ πε 18 ποῖ ἃ [ενν, ψγ] ἢ 18 
ἠδ. Οἰνγαγα νυ ; ΠΕΙΓΠΕΓ 15 2Παΐ οἰτ- 
ΟἸΠΊοΙ βίο, νη οἢ 15. Οὐζνγαγά ἴῃ ἐπα 
Ηεβῃ: 

29 Βυξ Πα 2: ἃ [ενν, ννῃ] ἢ 15 οὁΠ6 

τ. 26. ὍἼΠε ἀϊδοδεάϊεηςος οὗ ἴπ6 εν δηά {Π6 
ΟὈράϊεποα οὗ {ΠπῸ (ὐεπίμε βαρροβεά ἴῃ οὐ. 25, 
26, 816 ΒΕΓ θοΐἢ δϑϑιτηθά. 

“ἼἌῊ6 πδύμτϑὶ Ὁποϊσοα οΒῖ0 1" ΤΠ64}5 
1π6 (σεπί!]θ, [Π15. οὐ {Ππαΐ ᾿παάϊν! ἀπ], νγηο το- 
ΤΊΔΙΠ5 85 Π6 νγὰβ ΕΥ̓͂ Παΐι ΓΘ, ὉΠΟΙΓΟΙΠΊΟΪ56Ω, 
800} δη ΟΠ6, {]Π]Π1Πρ' {πὸ ᾿ανν, 5141] ΒΥ σοη- 
ἰγαϑί Ἰπάρϑ [π6 [δνν [Πδὲ ΓΑ ΒΡΤΘ5565 1. 
ΤῊ [ενν, [Πδξ νγᾶ5 50 γεδαγ ἴο πάρε οἵ μοῖς 

(ὁ κρίνων, «. 1), 15 ἴππ18 ΒΙπη561Ὲ Ὀγοιρῆῃξ τὸ 
Ἰιπάρτηεπί. 

ΒΟΥΙΡΙΠΥΘ᾽" 566 ΠῚ5 ΤΠΟΥῸ δα ]6 [Πδη 
“ )ο εν," νυ] ἢ 15 ἴοο παῦσον. ὙΠῸ σοπηίγαϑβί 15 
ποΐ Ὀεΐννθθη “Ἰεξίοσ " δηὰ “"βριγιί," δ5 ἴῃ Ὁ. 
29, θυΐ Ὀεΐννεοη “ἃ αὐγιεπ ἰᾶνγ, δπὰ τπ6 
ἘπΠυντ (θη ἰανν Οἱ παΐαγα (τυ. 14). 

ΑὐσοοΓαΙηρΊν, ΓΠΕΓῸ 15 ΠῸ αἰἰβραγαρθπιθπί ο 
1π6 νυυιτίθη ἰανν ; γαῖ μ συ 1 15 γτεραγαβά, {κὸ 
ΕἸΓΟΙΠΊΟΙϑίοη (Ὁ. 28), 45 8Δη δάναδηΐδρθοιιβ οἱ ἵ- 
σὐπηδίδποο ἴο {Π6 [ονν, θῈ πα ἀπάρϑγ ἡ Ὡς ἢ, 
{ΠγΟ ΡΒ Π5 ονν δα], ΠῈ σοιηθ5 ἴο πὸ δείζεῦ 
ΤΟΒ.Π [ΠΔη ὈΕΙΠΡ ἃ [ΓΔΠΒΕΤΈΒΒΟΥ͂. 

ΕῸΓ ἃ 51ΠΉΠ|8Γ πι56 οἵ {πε στεεκ ργεροβιξοπ 
διά ἴο ἀδποίθ {πεῸὸὶ αἰζεπάδηϊς οἰγοιπιβίδποαϑ, 
ΒΕ ν. ΓΤ ΣΙΝ 20. 

98, 29. εξ γϑάβοῃ ὙΥΠΥ͂ ΟἸΓΟΙΠΊΟἸβίοη αν41}5 
50 Π|{|6 ἰὴ {Π6 οαβ86 1π5ὲ ἀιβοιιββεα (25--27) 15, 
{παῖ 1 15 ποῖ ῃς ἔσθ οἰγοπτησίβδιοη οἵ {Ππ6 
ποατγί, Ὀὰξ ΟΠΙΥ 1Π6 5ῖβη, νι πουξ [Π6 στάςθ. 

98. ΤῊΪΚ νευβ8 15 γγ)Ὲ}} τε πάἀθγοά ἴῃ ΑΟΝ. [πῃ 
αὐ. 29, ἴπ6 δ θ]θοῖβ ΟΠΪΥ͂ ΔΥῸ ΘΧΡΓΕΒβοά ἴῃ {πῈ 
Οτεεῖς, δηά τἢς Ῥυθάϊοδίθϑ πγιβξ 6 ΠιΘπίδ ΠΥ 
τοροαϊθαά ΠῸΠῚ τ. 28, {ππ5: “Βαΐ Β6 10 Ὰ 
1β ἰηψδΥάγ ἃ δον (15 {ΓὈ}Ὶ ἃ εν), πᾶ 
ΟΙἸΤου οἰ βίοι οὗ μοαυῦ ἴῃ ΒΡῚΤΙῦ ποῦ πῃ 
1Θ.ΌΘΥ ([5 {{π6 ΟἸΓΟΙΠΊΟΙ5] ΟΠ). 

ΟΙγουτ οἰ βίοι οὗ ΒοδΥῦ," 45 ἃ ἤριγα- 
ἔνε Ὄχργθβϑϑίοη ἔου ἱπννασα ΡῬΌΓΙΥ, 15 85 οἷά 
85 ἴπ6 Βοοκ οἵ ϑυζεγοποιηγ. 866 Χ. τό: 
ΧΧΧ. δ᾽; δηά ΠΕΓΈΙΩ, ΙΣ- 26: {πΊΠῈῸ} Π ΠΠΕ 
1464 15 [οι ιπα ΟΠ]Υ ἴῃ 81. ϑέθρῃεπ᾽β πηθλ σα Ὁ ]6 
ΒΡΘΘΟΉ, δηά ἴῃ 8. Ῥϑὺυ}}5 ΕἸ ῬΙ51165. 

ΤΗΕ οἰειηθηΐ ἴῃ ὑνῃ]οῖ {Π|5 γα οἰγοατη- 
αοἰβίοῃ ἴακθϑ ρίαςε 15. “"υρηγὶ Ὁ τΠαΐ ἴ5, {π6 
ἸΠΠΟΓ 116 νυ ΠΙΟἢ τηδῃ Π1γ65 ἀπά θυ {πε ᾿ἱπῆπιθποα 
οἵ {π6 Τλῖνιπο ϑΡι ΓΙ. 

1π οοηίγαϑέ ἴο {Π1|5, “"' ἢ Ὁ 15 {Π6 πλεγα 
οΟυϊνγαγά οἰετηθηΐ οἵ νυυϊτεη Ἰανν ; ἀπά οἰτ- 
ΠαπΊοϊδίοη ἐπ βριστὶῦ ποῦ ἱπ 1Θ ΓΘΥ," 15 ἃ 
ΟἰΓΟυοἰϑίοη ΒΟ ἀο65 ποΐ ϑίορ βῃμοτέ οἵ ᾿ 



Υ. 29. 

ἱπνγαγάϊν ; δηά οἰγοιπλοίϑίοη ἐς ἐΠαΐ 
οὗ της Πεαγί, ἴπΠ [6 8611, ἀπά ποῖ ἴῃ 

ΚΟΜΑΝΘ, 1. 

της Ἰείζίεγ ; σνῆοβε ρίαϊβε 2: ποΐ οἵ 
πηδη. δις οἵ (Θοά. 

Οὐζνναγα σοΠίογ ΕΥ̓ ἴοὸ [Π6 ἰανν, θας δχίθηάϑ 
ἴο {Π6 5ρῆεσε οἵ {π6 ᾿ππὸγ 16. (ΔΟΠΊΡΑΓΙΘΕ νἱ]. 
ό, 2 αοΥ. Π|, 6. 

αὐδοσε ῥγαΐδο ἐς γοὲ οὔ γιέ, ὁμέ 9 Οοά.] 1 
15 ποῖ δὲ ἢγϑί βίβῃξς ἀρραγοπί νυ δῖ. Ῥαιυὶ] 
45 δάἀἀθά τῃς οἰδιιβθ, “" ἤῥοσο ῥγαΐδσε 15 πο 
ἔσο γηεη, ὑμί ἔἕγσοτα. Οοά. Βυΐ να τηϊιϑβί 
ΤΟΙΘΤΉΌΟΙ [Παὶ μ6 θεραη Π15 δάάγθθθ ἴο {Π6 
7ενν ἴῃ σ᾿. 17, ὈΥ͂ Δη Δ]] ϑίοη ἴο ἴΠ6 ὩδΠΊ6 Οἢ 
ὙΒΙΟΙ ΠῈ ρῥυϊἀθα ΠἰπΊβο , “ἐροῖι αγί εαἰϊεά ἃ 
εαυ," δὰ {ῃδὲ μῈ Πα5 1π5ὲ ἀθβογιθθά ἴῃ {Π|5 
νΕΓΒ6 {Π6 [ενν {παΐ 15 ννοσίῃυ ἴο θ6 50-]]6ά. 
ὙΥ μαΐ, {μεπ, οαη θῈ ΠΊΟΥΘ Παΐαγαὶ, ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ 

1π|Κκ6 8.. Ῥαι]5 βίν]θ, [ῃδῃ ἃ γεποννθα γϑθσοπος 
ἴο {πΠ6 πιϑαηϊηρ οἵ ἴπΠ6 παῖὴθ [εν ὙΠ εη 
1,οδ ὈᾶγῈ ΠΟΙ [ουγίῃ βοὴ 516 ϑαϊά, “οαυ 
αὐἱ 1 ῥγαΐσο ἐρὲ Τιογά: ἐῤεγεγογε σρὸ εαἰϊρά ῥὶς 
παρ «μάκαρ (Οεη. ΧΧΙΧ. 35). 

ἌΝ ΠΕη δοοῦ ἰαΥ̓ δ-γίηρ, {πΠ|5 νγὰβ {ΠῸ 
Βοριπηὶπρ οὗ Πἰ5 Ὁ] δϑίηρ ἀροη [πάδῃἢ : “κάαῤ, 
ἔρος αγί ῥὲ αὐῤοηι ἐῤν ὀγεέῤγεμ στρα ῥγαΐδε 
(6σεη. χΙῖχ. 8). 

8:. Ῥδμ], ἴῃ {Π|κ6 τηαπηοῦ Δ] Ππϊης ἴο {ΠῸ 
ΤηΘδηΐηρ Οἵὁ {Π6 Πᾶπηθ, β5γ5 οἵ {π6 ἴσια [ὲνν 
1παξ ΠῚ5 ῥγαΐδε 15 πο ἔσοτι θη, δμΐ ΤΥ οὐα 
Οοά. 

ΑὈΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οἡ νεῖβϑϑ 8 δηά τό. 

8. τοῖς ἐξ ἐριθείας.] 866 ΕΥΙΓΖΒΟΠΘ᾽5. εἰαθο- 
Γαΐθ ΘΧΟΌΓΒΙΙ5 ΟἹ {15 ΡαΘ58ΡῸ, 

ἔριθος, ἃ ἸΔΟΙΙΓΟΙ, ἃ ΒΓΕ] Ιηρ.. 
ἐριθεύω, ἴο ἃςξ 85 ἃ ΠΙΓΟΙΙΠΡ, 2.6. ἴῃ ἃ ΤΊΘΓ- 

ΘΘΠΑΤΥ͂ 561 -βθοϊκίηρ βρισιὶ (ἐριθεῦσαι μέν τι τῷ 
πρεσβυτέρῳ μὴ βουληθείς, Θ΄.Πο]. 44 ϑορῇ. 

ΑἹ. 833). 
Ήδεποε ἐριθεύομαι (Ατϊδί. ῬοΙΙ. ν. 3) δπά 

ἐξεριθεύομαι (ῬΟΙΥΌ. Χ. 22, 9) πᾶν {Π6 56 Π56 
οὗ σδηναϑϑίηρ᾽ ΟΥ̓ ΠΙΓΙηρ Ραγ 58 η5. δηα [Ουπηΐ Πρ; 
[Δοῖοη5 ἴῃ [τ ϑίαίε ; πᾶ ἐριθεία (Ατίϑί. 
ΡΟ]. ν. 2 δηά 3 Ρ. 1302, δηά ρΡ. 1303) ΠΊΕΔΠ5 
ἃ 561-5ϑθ κίηρ διηιἐϊοι5. ΤΊ ΝΑΙΓΥ, ΡΑΓΕΥ ΒΡ ΓΙ, 
ΟΥ̓ [δος[Οτ5Πη685. 

ΤῈ 15 580 δχρίαἰπθά ὈΥ ϑυϊ4δ5; δπά (ῆγγβο- 
βίοτμη, Τ᾽ Πθοάοτοΐ, αηὰ ὙΤΠϑορμγν]αςοΐ ᾿πίεγργεΐ 
1Ὲ 45 “" σοῃίθῃεοιβη 655 ̓ ΟΥ̓ “Γδος[Οτ5Π655,᾿ ἃ 
ΠΊΘΔΠΙΠρ᾽ νυ ΠΟ 15 σα 5} δἀαρίοα ἴο {πο σοηΐοχί 
ἴῃ {πε Ν. Τ᾿. ραϑϑαροβ (ΟΠ. 11. 8; 2 (ΟΥ̓. ΧΙϊ. 
ΒΕ ΟἾΙ νυν. 26. ΡΊΗΙ. 1. τὴ, 11; 74. 11- τά, τό 

16, φερογαϊης ἰο γ1) ρσουρῥο.] ὝὍΤΠΕ τὶρμί 
ἱπίουργθίιοη 15 βίνεη ὈΥ Οτὐίρθη, ννΠῃΟ, αἰτοῦ 
ΤΟΠΊΔΤΚΙηρ πὲ {Π6 βθογοῖβ οἵ πηθη σα Ὀ6 
Ἰυάρεά ΟἾἰγ ὉΥ Οοά ψγῆὴο βθαγοποίῃ {πὸ 
Ποατῖ, ργοςθοάβ {ππ5: “ΒΟ Β. Ἰπάρπλοπί 
ΠΕΥΘΥΓΠ6]655 δοσογάϊπρ ἴο {Π6 βΌΒρεὶ οἵ Ῥδῃ], 
{Παΐ 15, [6 ῬΌΞΡΕΙ νγμῖ ἢ Ῥαὺ] ργθδοῖιθϑ, νν}}} 
ἴδια ρ'ασθ {πσοῦρ [655 (Πγιβ : “7,07. ἐῤὲ 
Ἑαΐδεν ἡμάσοι πὸ γα, δι ῥαῖ σον εά αἰἱΪ 
7ιαἀφητοέ πιο ἐῤε δογι.᾿ ἢ 

ὝΠΉΙ5. ἱπζογργθίδιοη 15 σοπῆγπηιθά ΕΥ̓ {Π6 
ΟἾΠΕΥ ἔννο Ραβϑαροβ ἴῃ ΠΟ 81. Ῥδι} 1565 
{π6 ΘΧργαβϑίοη “' 72} ρουῤεί," τὴ Ὀοΐῃ οὗ ψν ῖο ἢ 
6 τοίευβ ἴο ἀἰβεϊποῖῖνε δηά Γππάἀατηθηΐαὶ ἀοο- 
{γποὸ5 οὔ {πῸθῸ (ὐσοβροὶ ννῃΐοθ μῈ Ργεδομοά, 
ΠΔΙΊΘΙΥ ἴῃ ΧΥΪ. 25 ἴο {πὸ ἐχίθηβίοη οἵ (τ ϑί 5 
Κιπράοτῃ ἴο τἴΠ6 (ὐ Θπῖ1165, αηα ἴῃ 2 ΤΊΠη. 11. 8 ἴο 
1Π6 γοβισυθοίίοη δηα [λανϊαῖς ἀδβοοθηΐ οὗ (σιβί. 
(ιν 5. σοπηΠΊοΠί, “ ΗῈ (4115 1ἢ 15 βΌΒρΡ6] 

ἴῃ τρίεγθηοθ ἕο ἢϊ5. πιϊηϊβίσυ, τποιρὴ ποί 

τῶν 7155. .Ξ--- νοι, 111: 

ΒΕ ΠΠοΙΘ πη ΠΟΓΙΘ, 15 46 ὩΡΡΙ ΙΓ ΔΌ]6 ἴο 2 ΤΠ655. 
τ 12. Ὁ Π6.2 ἸΌΝ. ἸΥᾺ 25 
ΟἸΠΕ 5 1655 ΠΟΥ ΟΕ Υ γσεραγά κατὰ τὸ εὐαγ- 

γέλιόν μου ἃ5 ΕΧΡΓΕΒδηρ ἴΠ6 τὰ]α ὈΥ γΒΙΟἢ 
Οοά Μ1}} 1πάρε. 
Τμι5 Μεγεῦ: “81 νγὰ5 50 Ἴογίδίη οὗ 

{Π6 5016 {σὰ οἵ ἴπ6 (σοβρεὶ Ἴοπιη τε το 
Βῖτη (Χν!. 25; Ερἢ. ἵν. 20 ἢ) ψνῃϊοῃ μα παᾷ 
Ὀγ τονοϊαϊίοη οἵ σοά (Ὁ. 1. τὰ ἢ) {παῖ Πα 
σου] ποῖ ιΕ ΡῈ Θαπα}}ν σογίαιη {παΐ {ΠῸ 
Ἑαΐαγα ἡμάσηηογ νγου]α ποῖ θ6 πο] οἴμουννῖβα 
{πη ἀερογαϊπρ ἰο ῥὶς σουῤεὶ, νυίοβθα σοηϊεηΐϑς 
ΔΓ σοποεινεα 85 {πὸ σἐαπάαγα 97 ἐδὲ τοηίφηςε. 
Βαξ [6 5ἰαπάδσγα πᾶ5 Ὀθθὴ δἰγοδαν βἰαϊθα 1 
. 13; Οοά ΜΗ] 1πάξρϑ βνεσῪ τηδη “΄ ἀεσογαϊην 
ἰο ῥῖῇς αὐυογᾷς ἢ: ἀπά {ῃ6 {πουρμξ {μαΐ {π6 
Ο5ρ6ὶ ργθαοῃοά ὈγῪ 8:. Ῥδμὶ ψ}}} θὲ 188 
βίαπάαγά ὃν ννμῖοἢ (οά Μ}}} Ἰπάρσα [ενν5 ἀπά 
(ΟΘΠΕΠ165 15 νΟΥῪ Ἱπαρργορσίαΐα δἵ {Π15 βίαρε οἵ 
πΠ6 ἀγρατηθηῖ. 

Ταηρο: ὙΠΟ ἄαΥ οὐ ΠΟ Οοά ἤπάρε5 
{πὸ βεογεῖβ. οἵ τῆθη δοσοσάϊηρ ἴο ἴπ6 (σοβρεὶ 
οἵ Ῥδι], 15 {πὸ ἀδὺ ννπεη πε ΑΡροβί!θ ργεδοῃο5 
[Π6 βΌΒΡΕΙ ἴο {ποπη. ΤΠϊ5. Θχρίδηδίίοη 15 
Θχοϊαάεα γ 1ῃ6 ενιάθπέ ἕασξ {παΐ {πΠῸ νυ Πο]ο 
ςσοπίοχεέ ροϊηίβ ἴο ἴπ6 ἡδὺ οἵ ἤπαὶ 1ι48- 
τηθηΐ. 

ΤΠ ποίϊοπ ἐπαΐ ΒΥ ““γ 1») σουρεὶ᾽ 81. Ῥδὰ] 
τπθδη5 {πῈῸὶ (Ό5ρΕῚ δοσογάϊηρ ἴο 8[. ἔπΚῸ 15 
τηθπίϊοποά ΒΥ Εἰδθδιι5, “Η. Εν. ΠΠ1. ἵν. ἴῃ ἃ 
ν ΑΥ̓͂ ΒΊΟΝ ᾿τηρ]165 {μας μῈ βᾶνθ πὸ ογθαϊξ ἴο 
ἴὲ (φασὶν δὲ ὡς ἄρα κ. τ. λ.). 

ὙὝΠαϊ 6 οσαπποῖ πῆθᾶπ ἴο σπαγδοίουϊζθ ἢ 15 
Οὐ5ρεὶ 45 αἰϊβεγεπε ἔγοτη {παΐ ῥγοδοπθά ὈΥ 
1π6 οἴμοι Αροβέϊθβ, [5 εὐ δπί ἔγοτη ἴθ ἕδος 
{παΐξ {ΠῸΥ αἶϑο ἔγοπι {π6 ἢγβί δά δηποιιπορά 
ἃ5 ἃ ἀἰδιιηςτῖνα ἀοοίγιπε οἵ ἴῃ6. οβρεὶ {παῖ 
(Ὠτῖβε νου σοπῖθ ἀραὶη ἴο ᾿πάρσα {πὸ ννογ]ά. 
(Αοῖβ {Π. το τῶι; Χ. 42: σοπηρατα Μαῖίί. χχν. 
31; [οΠη ν. 22.) 

Ε 



82 ΚΟΜΑΝ-. [11|. 

ΘΗΠΑΡΒΕ ΤΙ: 

1 7716 ὕει. 2γεγοσαΐίἌοε: 3. τυλίελ ἕλεν Ζαῦνε 
γοΐ ἐρσέ: 9. ἀοτυδεοίέ ἐλδ ῥατὸ σογιν σοί ἐλδηὲ 
αἴ 97 οἷτε : 20 ἐλεγεέψογε γιὸ γερὰ ἐς γιεσέϊηεα 
ὧν ἐάλε ἕατυ, ὃ ὁμέ αὐ, τυϊέλμομέ οἰ εέγέ,ιεε, 
ὧν γχαϊέά ογιῖν : 31 απαὶ γεΐ ἐφ4 ἑατυ ἐξ 7ιοἕ 
αδοζελεά. 

(ΗΑΡ. 111.--τ-8ὃ, ΤῊΕ [Ενν΄5 ΟΒΟΕΟΤΙΟΝΒ 
ΑΝΘΊΕΒΕΤΘ. 

58.. Ρφ] μα5 5βῆονη {παΐ {Π6 [θνν᾿5 ΘΙ ΡΟΓΙΟΥ 
Κπον]δάρε οἵ Οοά ννὰβ τ1561655, νυν Ποῖ ργδο- 
τἰςα] ουϑάϊεπος (1. 17--24}, ἀπὰ {πα οἸγοιπη- 
οἴϑίοπ ψιϊμοιιξ ἰηνναγά ΡΌΓΙΥ νγὰ5 πὸ Ὀείίογ 
{πάῃ ΠΟΙ ΓΟΙΠΊΟΙΒΙοη (1. 25--29)). 
Υε {πΠ6 Ρθορὶθ ψμοπὶ Οοά μή σμοόβθῃ ἔοσυ 

Ἡ πι561 ουὐἱὐ οἵ 411 παίϊοπϑβ, πλιιϑὲ Πᾶνα 5ΟΠῚΘ 
γεαὶ δανδηΐαρε ονεῦ {πε ποαΐμθη; δηά {πε 
ςονεπδηΐ, οὗ νυ] ἢ ΟἸΓΟΌΠΊΟΙΒΙΟΠ ννὰ5 {Π6 516}, 
πτιϑὲ σοηΐοσ ϑοῖὴθ Ὀεποῆΐ, ἴογΓ Οοά Η:πηβο ἢ 
νγᾶβ {πῸ δυῖμοῦ οἵ 1. 

81, ῬᾷᾺ] δχρύθϑβϑοβ {πΠ656 {πουρηϊα ἴῃ {ΠῸ 
ΟΡΘηΙηξ; 4 6ϑζ!οη5. οἵ (ἢ. 1]., 1Π ἃ ἴοστη ψνΒΊῸἢ 
Δ55.1Π|65 {Π6 ΤΘΑΠ ΠΥ οἵ [ον !δἢ ΡΥ Ί]6ρ 6. 

1. ἤζραΐ αἀυαπίαρε ἐδέπ ῥα ἐῤὸ ὕεαυ 3 ογ' 
αυῤαὲ ῥγοῇπὲ 1 ἐδογε 97) εἰγειεε ον 9) “ ὝΒατ 
18ὸπ 5 886 δἀναπύαρο οὐ ἐῤὸ ὑδεαυ 3 
Ον «υραὶ [8 Ὀθποδῦ 97 εἰγομηηε ίοη Ὁ 

ΤῊΘ 5ΕΠΊΠΊΑΤΥ ΔΉΒΥΟΓ, “με ἐσὲ» αὐαν,᾽ 
5. ποῖ {π6 Ὀοδβί οἵ δῃ ᾿πΊαρΊΠΑΥΥ [Θνν 5ἢ ορ- 
Ροπθηΐ, γποβα ἀγριτηθηΐ (1--2} 15 ουΐ 5ῃμοσί 
ὈΥ δι. Ῥᾷὰ] ἴῃ Ὁ. 4: δα τὲ 15 {π6 Αροβί]εβ 
ΟΥ̓ ΠΟΠνΙΟἴΙΟΠ, 85 15. Οἰθασ ΠΠῸΠπΊ {Π6 ΡΑΥΔ]]6] 
Ῥᾶββαϑθ, ἰχ. 4, 5. ΝΠ ὄχροβίηρς ψΙΠ 15 
βουθγυ [πε [ονν 5 ΠΟΙ ]ονν Ργείθηοθβ ἴο ΡΘ 5018] 
ΤΊΘΓΙ ΟΥ ἱριΠἰΐγ, ἢ6 γαῖ τ ΟΟρηϊΖ65. ἢ 
{Π6 ϑριστιξ οἵ ἃ γι [βγδϑὶῖα ἴῃς βοοά ρὶῆβ 
ΜΠ Ιοὴ Οοά Παά Ὀοβίοννεα προὸῃ Η!5 Ρρβοριαϑ. 
(οπιρατο 1)ειῖ. ΧΧΧΙΠ. 29. 

Ὁ. εἰΙεγ, δεσαισε ἐραΐ τριΐο ἐξεηηι αὐδῦξ 60771-- 
τη δά, 49.5.7] “ΦἙἜΟΥ βυβύ [1 15 πιο} μας 
ΤΟΥ 616 οπαὐτγαβίοα ψ1ῪῈ ἐῤὲ ογαείες οΓ 
Οοά. 581. Ρδὺ] ἀο065 ποῖ ΘΧΡΊΈΒΒΙΥ 58, 85 ἴῃ 
ΑΟΝ.., παῖ {πΠῸ ροββθββϑίοῃ οἵ ἐῤὲ ογαείες ον" Οοά 
ννὰ5 {Π6 [ενν 5 εὶς} δαἀναπίαρθ, θυ ᾿πλΡ]165 85 
ΠΛ ἢ ὈΥ βἰνίπρ τ {π6 ἢγϑί ρίασθ ἴῃ [15 ἴη- 
τεπάθα δπυπιθγαίίοη οὗ ἴπΠῈ Ὀ]οββϑίηρα οἵ (Π6 
᾿σογεπαηΐ. (ΟΠΊΡΑΓΟ Ῥ5. Οχ]ν!. 19, 20: “ἢ 
σρεαυδὲρ ῥὶς «υογά πρηΐο «]αεού, ῥὶς σἰαίΐμέες ἀπε 
ῥὶς ἡμάσγιεηές το σγαϑ. Ἦςξ ῥα ποῖ ἀεα 
σο «αυἱἱῤ αην παΐϊοι.᾽ 

ΤΠΘ Πδῖη6 “ ογαείεν,᾽ 15. Δρρ δα ἴῃ {πὸ Νὸνν 
Τεβίαμηθπί ΟΠΪΚ ἴο ἴπ6 του ]δίοηβ πιαάθ ἴο 
Μοβεβ (Αςῖβ. νἱῖ. 38), απά ἴῖο 1{ῃ6 Πνῖπα 
ἘΓΓΟΓΑΠΟΘ5. ΡΈΏΘΥΑΪν (ΠΕΡ: ν- 12; 1 Ῥεῖ. 
ἵν: τ): 

(1 δπὶ ποῖ ππανναῖο," νυτῖῖοϑ ΡΏΠ]Ο, “{Παΐ 
411 {Π6 {Πῖπρ5 νΒΊς ἢ ἀγὲ νυυτεπ ἴῃ {Π6 βαογοά 
ὈΟΟΚΒ ἃγῈ ΟΥ̓Ο]65 ἀδ]νοσθ ὈῪ ἢϊπὶ (Μοα5): 
ἃπὰ 1 Μ|1] 5εῖ ἴοσῖ νυ παῖ ᾿ποσα ΡΕΟΙ] ΠΑΥ]Υ 

[ν. 1-2. 

ΗΑΤΉ «ἀναπίαρε ἔμεη Πδίῇ 
τῃ6 εν ὃ οΥΓ ψγνημδί ργοῆξ 2: 

ἐεγ οἵ οἰγοι πιο 819 η ὃ 
2 Μιςὴ ἐνεῖν νγαῦ : «οἰ εῆγ, θε- 

δια [ῃδξ τππῖο {πΠδπὶ νγεῦα σοπ- 
ταϊτιεἀ {Π6 ογδςοῖςβ οὗ (σοά. 

3 ΕοΙ ψγνῆαΐ 1ξ βοπιε ἀϊά ποῖ θΡε- 

ΠΟΠΟΘΓΏ5 ΠΙΠΊ, γγΠ6η 1 Πᾶνε τηθπίϊοπηθά {Π15 
ΟΠ6 ΡΟΙΪΠΐ, ΠαΙπαΪν, {Παὲ οὗ ΤΠ βασσγθά οὔᾷο]θβ 
ΒΟΙΏΘ ΔΙῸ ΓΟΡΓοβοπίθα 845 ἐδ]νοσοά ἴῃ {π6 
Ρεύβοη οἵ σοά ὃγ Ηἰβ ἱπίεγργοΐοεσ, [Π6 ἀϊνὶ πα 
Ρτορπδί, νυ 16 οἴπουβ ἅγα με ἴῃ {Ππ6 ἔοττη οὗ 
Πιδδίίοη ἀπα δηβννοῦ, ἀΠ4 οἴμογϑ ἀγὰ ἀδ] γεγο 
ὈΥ Μοβοβ ἴῃ ἢ5 οὐνῆὴ ΟΠαγδοῖου 85 ἃ αἰ ΠΕὶῪ 
Ρτοτηρίθα Ἰαννρῖνεσ, ροβϑεϑϑοα ΟΥ̓ ἄϊνιπθ 1πΠ5Ρ1- 
ταϊϊοη." (1{|8 οἵ Μοβεβ, Ὁ. χχῃ!. (ΔοΙΏραγα 
“ἔῃ {Π6 νηγίαεβ δηά ΟΠοα οὔ Ατηθαϑϑαάουβ, 
ς. ΧΧΧΙ) ὙΠ σοΥγοβροπάϊηρ ἴογπὶ 'π {Π6 

ΟΙά Τεβέαπιοπε (δὲ ΣῊ ξ, τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ) 
15 564 οἵ ΔπηΥ Π)1νῖπα σενοϊφίϊοπϑ (Ν τη. χχὶν. 
4; 16), οὕ {π6 ργεοερίβ οἵ Οοά β ἴνἂνν (5. οΥἹ]]. 
11; ΟΧΙΧ. 148, 158), Δη4 ΘΒρθο αν οἵ Οσοὐβ 
ΡΓΟΙηΪβῈ5 (5. οχῖχ, 38, 49, ὑυΠΟΓῈ 566 ποΐθ5). 

ὙΠαΐ ΜΠΙΟἢ ρανε ἴο “ ῤε ογαείες ὁ Οοά 
ἴῖῃ {π6Ὸὸ ΟΙά Τεβίαμηθηξς {πε ΠΙρμθϑέ γϑ 6 
ν 85 ἴΠ6 Ργοτη56 οὗ βαϊνδίίοη ἴῃ (ἢ γίβί, νυ ἢ 
Τα 1ῃγοιρῃ {πὸ [νἂνν δηά {πε Ῥτορμοίβ : ἀπά 
{Πδξ ργοχηῖβα θεῖης τηδάθ, ποῖ ἴο οπε βεΈπογα- 
τοη, δῖ ἴο “«““ὀγαῤανι ἀπά ῥὶς σεεά 707 ευεγ, 
ποΐ ἴο οπε παίϊοῃ, Ὀὰΐ ἴο “αὐ ἐῤε παΐίογς οΚ 
ἐῤε εαγὶῤ,᾽ ἴῃ οὐδ] νοι σοπίδιπεα τ 
ὙΥΘΓΘ ἃ {γιιδί σοιηπητ 6 το [η6 [6νν5 ἴογ {πε 
ΠοΠΠΊΟη Ὀοπεῆΐ οἵ τηδηκὶπά. 

Απά ΟΥ̓ΕΥΓ 8ἃη4 ἀθονε {πεὶΓ βῆατγε ἴῃ {Π6 
ΒΘΠΟΓᾺ] ΡΓΌΠΊΪ56, {Π6 [ὸνν5 μδά ἃ ρυϑαΐ δηὰ 
5ΡΘοῖα] δάναπίαρε [π᾿ Βανίηρ {Π15 {γιιϑὲ σοτη- 
τε ἴο {Ποπη. 

ΒΟΥ {π6 {τιυϑδῖ ποΐ ΟΥ̓ Ὀγοπρμξ νυ 1 
16 νδύῖοιι Ὁ] βϑίηρϑ νυν ῃ] ἢ αἸ5Ε Πρ 5Πη6 4 {ΠῸ 
71ενν8 ὑπάογ πε οἱά σονεπαηΐ ἀῦονα 41] {Π6 
παίϊοηβ οἵ {πΠ6 ϑασίῃ, θὲ νναβ ἔπγΈ ΠΟΥ δοσοιη- 
ΡΑΠΙΘά ὈΥ 5ρεοῖδὶ ἀπά βεοι δῦ ῬΓΟΠΊ565 ΘΊνΘΠ 
ἴο 1Π6 εν 8ἃ5 ἃ παίΐοῃ, {παΐ ἴπθὺ 5ῃου]ά 
{Πα πηβεῖνοβ με Πογ5 οἵ {Π6 ΡῬγοπηβθα βαἸνδίϊοη. 
Απά 1Π15 παίυγαὶ ργοσγορδίϊνα μὰ5 ποῖ Ὀβεῃ, 
8Δη4 σδηποί Ὀα, Ἰοβί, 45 δῖ. Ῥαὶ] Ργοσθεάβ ἴο 
5ῃονν,--ἰῃπ5 ἀγορρίηρ ἴῃ6 επαπιοσγαίίοη οὗ 
ΟΥΠΕΥ ΡΥΙΝΠΠΘΡΈ5. 

8, Εν «υραΐ ἱ «ογο αἰαὶ ποὲ ῥεϊΐους 5. εραὶ] 
ἐῤεῖγ τιριδείο  γιαάε ἐρὲ γαὶ1 975) Οοά «υἱέροιέ 
ἐὔεε! 3) ἘοῸΥ ψϑμϑΐύ 1 βοηλθ ἀϊβθοιϊονθαϊ 
588411 {ποῖ ψαπῦ οὗ ἔα 8 ῖκθ [890 
αὶ ἔα] π 655 οὗ αοἂ οὗ ποι οβθοῦ δ δι. 
Ῥδα] ἰ5 ποῖ βρεακίηρ, ἃ5 5ΒΟΠΊ6 πάνθ ΘΙ ΡΡΟΒΕΘά, 
οἵ ἀϊδοδθάϊεηςοθ ἴο {π6 Τνανν, ΟΥ̓ πη ΑΙ ἔα] 655 
το {Π6 σονεπαπί, θα οἵ ἀἸβθε]ε οἵ {π6 ογας]ε5 
δηα {πεὶῚ {]Π] πος 1 (τὲ. ΤῆῈ Οτεεὲκ 
ννογὰ ἀοε5 ποΐ πιθβη “ ἀἸἰβοδεάϊεπος, θαΐ ““ππ- 
θεοῦ ΝΟΥ οουά 1 θΕ βϑυρροββά {πεΐ {με - 



ν. 4-5.] 

Ἰανα ὃ 58.4}} Ἐπεῖγ πε] εξ παῖε {Πα 
[ΑἸ 1ἢ οἵ (σοά νἱτπουξ εβξεςι ἡ 

4 ἀοά [ογθι4 : γεα, ἰεὲ (σοά Ρὲε 
ἔσθ, Ῥυξ ΘνΘΥΥ πιᾶη ἃ [12 ; 848 

4:1Ὁ 15. νυ τέεη, ὁ Τηδε {ποι ταϊρῃς- 

ἀἰβοθεάϊεποε οὗ ἔουτηευ ΡῈ Πογδίϊοπβ μα ἔογ- 
ζετο [Π6 παίίοπδὶ ὈΎΙν Παρ: ΓῸΓ (Π6 ΡΓΟΙΊΪδ6 
Παά Ὀδθη τεπονγεα ἔγοπι ἃρὲ ἴο ρὲ 25 ἰοπρ 
85 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ σοπίπιθ. ΑἹ] ἔοΥΠΊΘΥ ππθε]τοΐ 
αἀϊὰ θαΐ ἔογοϑηδάονν απὰ ρύερασε {π6ὸ σσϑαΐ 
Πδ(ΙΟΠΔ] ἀροβίαϑυ Πονν νγ6}]- ΠΙΡῊ ΔΟσΟΙΊρ]]5Πη6 4 
1η {Π6 τοἸθοΐϊίοη οἵ (ἢσγιβὲ θγ {η6 [ενν8. ΤῊΪ5 
50 ]6οί, ποτα Ὀτθῆν (οι ομθα ἴο πιθοῖ ἃ ροϑ- 
51016 οὈ]δοξίοη, 15. {Π|6 τηδὶη {Ποπηα οἵ «ἢ. 1χ.--- 
ΧΙ. Απά νν {πεοῦὰ 566 πον δηχίοιϑβ 8[. Ρδὰ]} 
γγ45 ἴο 4556 ἢΙΠη561Γ δηά οἴποῦβ (Πδΐ “ ἐῤε 
σφ: ἀπά εαἰϊίης 97, Οοά ἀγὲ «υἱέρομέ γεῤέηπέ- 
αηεε," δηὰ {παΐ ΗῚ15 [αι 1] Π6 55 ννου]α ΞΌΓΕΙΥ 
ΔΟΘΟΠΊΡ]15.) Η]5 ΡΓΟΠΊΪ565 ἴο [5Γ46] 1Π [Π6 ρῈ5 
ἴο σοπηθ. ΤΠΙ5 ἴῃ {Π6 αιιοβίίοη, 8.411 ΤᾺ ΘἿΤ 
ψαπί οὗ ἔαὶο ἢ τι 6 Ὁπ86 ἔδὶῦμ ]1 6855 οὗ 
Οοἂ οἵ ποπθ οξθοῦ τ" {Π6 Γαΐιγα ἴθη58 Πὰ5 
15 5ΙΠΊΡΙ6 ΔΠη4 ΡγΟΡῸῚ τηθδηϊηρ. 

Ενθῃ {Πε6 ργεβθηΐ πΠθ6]16Ὲ οἵ {Π6 [εννβ ννὰ5 
ΠΟΐ ὈΠΙΥΘΓΒΔ]: “ δογηδ αἰϊά πιοΐ ῥε]ϊθαν ,) ““ σογ1δ 
ογέρε ὄγαπερες τ 606 ὄγοζεη ο7 (ΧΙ. 17}: “δὲιπά- 
7165. 11 ῥαγὲ ἰς ῥαῤῥεπεά ἰο 1εγας]" (ΧΙ. 25). 
ΙΒ 15 ποῖ δη ἱηϑοοιγαΐθ τηοάθ οἵ βρεακίηρ, 

ΠΟΥ͂ 8η δἰζεπηρί ἴο βοΐζεη ἄἀόννῃ δΠ τηννε] ΟῚ 6 
{Γπ {ἢ ; 511] 1655 15 1 8Π ΘχρΊθϑϑίοη οὗ ἸΓΟΠΥ͂ ΟΥΓἁ 
σοπίοπιρί, 845 {ποιρ ἘΠΡΕ]ΙΘνοῦθ, Πονθυεῦ 
ΠΙΔΠΥ͂, ὑν6Γα οἵ ΠΠ|||6 δοσουπί. ΕῸΓ 8. Ρδι]} 
15. ποΐ αἸβΕηρ. ]5Π}1η5 Ὀεΐννεθη “βοπὶθ ἢ δηά 
ἐτηΔηΥ,᾿ θαΐ Ὀεΐννθεη “'50ΠΊ6 ᾿ δηά ““8]]} ; ποῖ 
{ΠῚ Π ΚΙηρ’ οὗ ἐΠ6 σοπηραγαίνθ Πα ηθ Γ οὗ [Θνν]5ἢ 
θα] ΙΘνεῦβ δηἀ ἘΠΌΕΙΙΘν γα ἴπΠ Πα Οὐ ΚΘΠΟΓΑ- 
ἔἰοη, θα Ἰοοκίηρ ἔογνναγά ἴο {πε {πῆς θη 
“ 41} Πεγαεὶ τρα]! δὲ ταυεά (ΧΙ. 26). 

1Ὲ 15 ἴο θὲ σεπιγκεά ῃδί “ σοηιθ᾽ ἴῃ {πΠ6 
ΟΥ̓ΡΊΠΑ] 5 5165 ἃ ρατί οἵ ἴῃῆ6. ψνβοῖθ, Βυΐ ποῖ 
ΠΕΘΕΘΘΑΓΙΥ ἃ 5114}} Ῥαγξ οἵ ἴ. [1{ πιὰῦ ΡῈ ἃ 
ΥΕΓΥ 5γθαΐ ρασγί πὰ πΊΔ]ΟΥΥ οὗ ἔπ ἡνΠΟ]Ε,-- 
5 1ηὴ ΗΘΌγοννΒ 11]. 16, ὑν ΠοΓῸ 1{ 5 βαϊά, “" ϑοῖης 
νυ ΠΕ η ΤΠΘΥ Πραγά ργονοκοά, πονν θεῖ ποί 811 {Πδὲ 
σαγη6 Οὐξ οἵ Εργρί νι Μοβαβ." ΑἹ] ἐϊά 
ρΡγόνοκα Οοά οἡ ἰπδΐ οσοαβίοη οχοθρί [οϑῃια 
ἡπΠἀ (160, «πὰ ῆοβθα ψνῆο νγεῦξ 511} ἴοο 
γΟΙΠρΡ ἴο ΕΔΓ ΔΥΓΠῚΒ. . ((ΔΠα]πιοτβ.) ὙὍΠα 
ἢ ἸΘϑίοη Ὀεῖπρ, ἮΝ Παΐ 15 {πῸ δἀναπίαρε οὔ {π6 
εν ἢ (Π6 σονθ ταμδὲ θ6 βοπηθ οἵ ἐῤε ὕέεαυς. 
[Π ΕΥ̓ΘΙῪ ῬΈΠΟΓΔΙΙΟη ποτα ὑνεῦῈ ἃ ἔδνν ἔοιπά 
ΔΙ ΓΠ ΓᾺ], Δη ἃ 50 ἴπ {ΠῸ βεπογαίίοη ἴο ννμίοἢ {Π6 
(σο5Ρ6] ννὰ5 ργεδοῃθ. Απά μοῖρ {ΠῸ σσοδί 
ΔΊΟΥ οὐ {Παΐ φεπογαίίοη, απὰ οὗ 411 {παΐ 
Ἴανα βιισοθοάθα 1{, ἀϊ4 ποῖ Βε]ΐθνα, 511} {πὸ 
ΠΩ ΤΙΟΏ 5 ποῖ ΗΠΑΙΠΥ το]εοίθα (χί. 1, 25, 26). 
Μοσθονοῦ, ουθ ἴῃ {Π6 οᾶ56 οὗ ἴποβθ ψνῆο αἰϊά 
ηοΐ Ὀε]ενε, οὐ 5 ρΡγοπηῖβα ννᾶ5 ργουθα ΓΒ] : 
ἬΘΥ παά {π6 δανδηΐαξε, ἐπουρὴ πο Ὺ ννου]ά 
ῃοἵ 1568 ἴΐ, 

ΤΣ ΟΙΑ ΝΒΤΙ, 

εϑὲ 6 ᾿υβεΠε4 ἴῃ ἐῃν βαγίπρβ, δπά 
πιϊὶρῃταϑδε ονείσοπηα ὑγῃεη ποι ατγί 
Ἰυάρεά, 

5. Βα 1 οὔ πητὶρῃξθοιιβπεβ88 σοπη- 
πηθη4 {Π6 τὶρ πέεοιιβη 685 οἵ (σοά, ννῆδέ 

4. Οοά γογῥίά: γεα, Ἰεὶ οά δε ἐγμε] Νοί 
50 6 10: Ῥαΐ 1οὕ Θοα 6 γι. [{ ἰ5 ποῖ 
ΘΠΟΙΡῊ ἴο Τεϊθοξ νυν ἢ τὶρῃΐθοιιβ ΔΌΠΟΥΓΘ πο α 
(μὴ γένοιτο) {86 Τποιρηΐς ἐπαΐ {π6 ππρε]!θ 
οἵ 50πΊ6 οου]Ἱά τηᾶκα νοϊά (σοάΐβ [4] ΠΕ] πο55 
ἴο οἴμεγϑ. (Οὐοὐδβ γαίῃ 15 αρβο!αία δηά τη46- 
Ροπάθηξ ; 1 σαηπποΐ θῈ ηραϊγοά, ονθη 1 πηδη 5 
[ΑἸϑθῃοοά 6 πΠΙνοΥβδΙ. 

ΝΑΥ τῇοτα, (ὐοά 5 {γαῖ 15 {Π6 ΟὨΪΥ γαίῃ: 
1 νν}}} ὈῈ ἔουπά ἴῃ {με επά {παΐ Ηδ δοπο 15 
ΠΟΙΥ Δη4 τἱβῃΐθοιιβ, ἃΠα Ἐν ΟΓΥ τηδη, ἴῃ ΠΙΠΊ56 1}, 
ὈΠΉΟΪΥ Δη4 πηΥΙΡὨΐθοιιβ. 80 ἰεΐ 1 6: “ δε 
Οοά δὲ ἐγιμο, μέ δυεῦ» γιαηπ ἃ ἤ1αγ." 
ΤΠ ᾿αϑέ οἱδιβα, Ὄχργοβϑβαά ἴῃ, ἔπΠ6 δχδοΐ 

ννογ5 οἵ 5. οχυϊ. 1 (ϑαρίμπαρι πε), 15 Δη 6856η- 
[14] ρατγέ οἵ {Π6 ἀυρυμηθηΐ, ἐΠαΐ {γαῖ τηπδὲ 6 
Δϑοσιθοα ἴο σοί, ἀπά ποπε διέ σοά. 

δῖ, Ῥδὶ] δάορί5. {πὲ δρί ψογάβ οὔ {ῃ6 
Ῥϑδὶγηϊβί ἴο Ἔχρῦεβϑϑ ἢΪβ ον {ποιρηΐξ, ἀπά ἘΠ 15 
15 ΨΥ ἴογ “' τις 167. δηὰ ““ )αἱ δ είπευς " (υ. 3} 
ἢ πονν 5:1 ϑεταξε5 {πε σογγοϊδίϊνε 4685 {γα ἢ 
ΔηἋ ““ Δ]βθῃοοά : {π656 ἀρδαίη βῖνε ρίασθ ἴο 
“ἐ Τρ ΘΟΙΙ5η655 ἢ δη6 ““5ϊη " 1η {ῃ6 αιιοίδίίοῃ 
γν ΠΙΟἢ ΓΟ] ]ονν5 ἔγοπη {Π6 ταί Ῥϑδ πη. 

ΤῈ 15. οἰθασ, ἔγοπι 1π6 οδ]εοίίοη ἱπέγοάιορά 
ἴπ “. 5, ἴῃμαΐ δι. Ῥᾳμ] χιοίε5 (6 ννογάβ οἵ 
Τλαν!ἃ 45 ἃ ἀδθοϊαγαίίοη [Πδὲ τηδη᾽ 5 51Π 5ΈΓΎῈ5 
ἴο Θϑίδ! 5 (οὐ β στρ θοιιβηε55. 

Απά {Π15 15 Πλαν 5. οὐνη Τηδθδηΐηρ, ἡν ΘΠ 
6 5αῦϑβ, “φαίη! ΤΡεε, Τφεθ ομπίν, ῥαυε 1 
σἱρηθά. .. ἐῤαΐ γε ίεσί ἐδοι ὧδ ἡμείΠ]εά4. (ϑ668 
ποΐίε ἰχ. 17, Ηρα αηά Ῥούονπα οἡ Ρ5. 
11. 4, Δη4 ὙνΊπεγ  ΟΚ. στ. 11.) ἌΝ  Βεη Ὁ νι 5 
ΠΟΠΒΟΙΘΠΟΘ 15 ἀυναΚεποά, ἢ6 ὈΕΠοἸ 5 5. 5η ἴῃ 
115 πχοβί Πϑίποιῖ5 ἀβρεοΐῖ 85 ββϑϑεπίϊα ΠΥ ορροβθά 
ἴο {Π6 Πο]ΙΠ655 οἵ (σοά: δπά ἴῃ {πΠαξ ορροϑβιζίοη 
ΠΕ 5665 {Πδΐ ἢ15 οὐ 51Π 5ΕΈΓγ 65 ἴο βϑίδὈ! 5 ἐΠ6 
{τα ςἢ τΠαΐ (ὐοά δοης 15 τ ρβῃτθοιιβ. 

ννε παᾶνβ {Πι15 4 πε οἰπηαχ ἴῃ (6 Αροϑβί!ε᾽β 
{που ηΐβ: “8Π4}} {Π6 πη 6 ]16Ὲ οὗ βοπηθ τηδῖκα 
γΟΙά {πΠῸ ἐπ μ1π655 οἵ σοά ὁ Νᾷυ, ἰΙεξ σοά 
δίοπε 6 ἴοιιπά ἔγιιθ, δπά αὐ] τλθη ἔα]σα : [ῸΓ 
1Π6 δίῃ οὔ πηδῃ βεῦνεβ ἴο 5ῆηονν {πμαΐῖ “οϊ- 
πέος δεϊογισεῖ ππίο Οοά ΓΙ 15 πὸ αἴρτο5- 
ΒΙΟΙ : ΙῸΓ 1ἴ 15. οὐϑὺ {Π6 βε! σι βζθοιβποββ οὗ 
[6 [ἐνν ὑπαὶ δι. Ῥαμ] πηιιδὲέ ννῖη 8. ννᾺΥ 
ἴο {πε ρσυοδῖ γσατῖῃ ἐπαΐ ““ 411 πᾶνε ϑἰππϑά "ἢ 

(9, 19). 

5. Τα ἐγυῖ 5ἰαίεα 'ἴπ τ. 3, 4, Πρ ἢΐ 
ΘΑ 5γ θῈ ρεγνογίοα ἰηΐο 4 ἔβα οἰαίπιὶ οἵ 1π|- 
Ραηϊγ. 1 μ6 υὑπτρῃϊθοιβηθθθ οὗ τ1ι5 τηθῃ 
Εϑ δ 5Π65 ἀπά σοιηπποπἦβ ΟΟα 5. στὶρῃξθοιβ- 
ΠΕ655, νν δξ σοπο! πϑῖοη 5Π4}} Ὀ6 ἀσγαννῃ ἢ 

ΤΠΕ ἴεγπὶ “σι ίεοιμοσηιεας 9.7 Οοά ἢ Ὦδτγα 

Ε 2 



ΚΟΜΑΝ΄-. {1Ἴ|. 

5Π.8}} χὰ βαυδ 1.5 (σά πυητῖρῃξεοιιβ 
νγΠοῸ ἰάΚθῖῃ νεηρεδηςε ἢ (1 βρβὰκ 88 
ἃ ΤΔΠ) 

6 (ὐοά (οτϑιά : (ογ Ἐπθη ἢονν 512]] 
(σά πάρε {πε ννου]ά ὃ 

 οὸγ 1 τῆε {τὰς οὗ (σοα Παῖῃ 

ἀεποίεβ {πε Ὀ᾿νίηθ δίγιθιιῖο ἴῃ 115 σου ρσο ιθη- 
5ΙΥ6 56η56, 85 ἱπο] πάϊηρ Οὐ 5 [Πα] Π655 (Ὁ. 
3) π4 {τ (σ. 4). ὙΠῸ ἀὐριιπηεπΐ 15 σα ρα Ὁ ]6 
οὗ ππίνουβαὶ ἀρρ!!σδίίοη, θα 15. ΠΟγα αἰτηθά δ 
1Π6 σοηβοίθεηςα οὗ [8 [δνν, ἔγοπὶ νυμοτὴ [Π6 
ΑΡοβίίβα ψοιἹὰ οὰΐ οὔ 411 ἔαϊβε ργεϊοχίβ. οἵ 
ἸπΡ αν. 

1: Οοά τργίσῥίδοιις αὐδὸ ἐαζεῖ «"εηφέαιοο 3) 
15 αοἂ {μεῦύ ἱπβιούοῦμ 815 ψύϑῦῃ πὩ- 
τἱρμύθουβῖ δε Κπον {παΐ (σού 5 ννγδίῃ 
15. γϑυθαϊθα ἀραϊηδὲ πητΡ ΠΘοιισηθ55 (1. 18, 
1ι. 8): “15 Ηδ 85 [Π6 1πΠ|οίοσ οἵ παΐ νυγδίῃ 
ἘΠ ΐθοιιβ ἡ [5 1ἴ ππ]πϑὲ τη ΗΠτὴ ἴο ΡΠ 5} 
1π6 5η {παΐ σοπῆγπιβ {ΠῸ6 5016 β]ΟΥΥ οἵ Ηἰ5 
τ ΘΟι5Πη655 ἢ" 

1: Οοά πηγὶσῥίθοις 5) “ΓΘ νΈΓῪ ἔουπι οὗ {Π6 
ααοϑίίοη, ἴπ ἴῃ6 Οτροὶς, πη Ρ]165 {παΐ {ΠῸ δη- 
Β.ΟΙ τητιβὲ θ6 ποραΐῖΐνθ. Απά γεῖ ϑυϑη ἴῃ {15 
Τοσπλ 8.. Ῥδὰ] σαπηποῖ ϑίαϊο ϑσῃ ἃ ᾿πουρηΐ 85 
ΠΟΠΆΪΠΡ' ΤΌΤ ΠῚ5 οὐ ΠΠ: “1 «ῥεακ," πὸ 
ΒΆΥ5, “ὧό αὶ γιαη,)" 1.6. “ πεοογαϊη ἐο ἴΝν6 ΤΟΟ] 5} 
ΔΠ4 -πηνγουίῃυ που ρηΐ5 οἵ Οοά, δηϊογίαϊπθα 
ὈΥ "πα." 

Θ. ΝΠ εη δ Ῥερὶπβ ἴο βρθαὶζ ἃ5 ἃ (γι βίῃ 
[εδοποσ, δοσογάϊηρ ἴο ΠΙ5. οὐ ΠΙΡΠΟΙ ϑίδη- 
ἀαγά, 6 σδῃ ΟΠΪΥ το]θοΐ διιο ἢ ἃ ἱμποιρῃΐ 85 
ἸπΊρίοιι5: “Οοά γογόίά Δ ον, ( Οοά {παῖ 
1ΠΠΙοίθ ἢ Πα. νυυδίῃ ἦς {πόσοῖη ππ]μ5ῖ,) δοόοαυ 
σῥαὶ! Οοά ἡμάσε ἐῤὲ «υογία 3 

ὝΠΟ ἀΓριπηθηΐ 15 ὙΘΓΙΥ͂ 5ΙΠΊΡ]6 ; 1 ἀοδ5 ποῖ 
5Ὸ Ρεγοηά {ΠῸ Πἰπη5. οἵ τῃΠ6 {πουρηΐ ἴῃ Οδη. 
ΧΥΠΠ, 25, “ δφαϊ! ποὶ ἐῤὲ ἡμάφε ὁ, αἰ ἐῤὲ εαγὲ 
ἀο γισρὶ 3" 

ὙὟΠΕ δι ρροϑιξοη οὗ [πΠ]πιϑέϊοε ῃ (Οοά 5 ̓πῆϊο- 
τἰοη οὗ 15. νυγδίῃ 15 αἰ γθοῦν σΟΠίΓΑΤΥ ἴο {ΠπΠῸ 
ξαπάατηθηΐαὶ ἐγαῖῃ {Ππαΐ (οὐ 5Π4}} “7πάφε {πὸ 
ὙΜΟΥ]Δ ἴπ ΤΙ θοιιβη 655 (ΗΘ6Ρ. νἱ. 2; Αοίϑ 
ΧΥΙΙ. 31). 

ὙὝΠαΐ {τυ ἃ5 οπα οἵ ἴΠ6 ἢγϑξ ο]επιθηΐβ οὗ 
ΤΟΙΙΡΊΟΠ 15 50 σογίαιη, {παΐ νυν μαΐθνου σοηίγα- 
ἀἸοῖβ 10 τηιιβὲ οἵ πθοθβϑιίυ 6 ἴα]5θ. ΤΠ ι5 ὈΥ 
ἃ ΤΑΡΙ Δρρεδὶ ἴο {Π6 ἢγϑί δἰ πηθηΐβ οἱ ΓΘ] ]ΡΊΟη, 
δῖ. Ῥδὰ] 15 σοηΐοπί ἴο 5σῃπονν {Πδΐ {πε βιιρροϑι- 
το οὗ 1π]τιβέϊςθ ἴῃ {πΠῸ ΡιπΙβημηθηΐ οἵ 5η, 
Ὀδοαιβθ τ Θβία]Π5η65 (ὐοά 5. τἱρηϊθοιιβηθϑ5, 
τατιδὲ Ὀ6 ἴα]5δθ. ἤζρεγε 1ἴῃ6 [Ἀ]ΠΔον ἰδ ἴῃ {ΠῸ 
ῬΓΟΟΘ655 οἵ γοϑϑοηϊηρ {παῖ σου] Ἰοδά ἴο σι ἢ 
ἃ ἴαϊδθ ἱπῆπιθηςθ, Πα ἄοαβ ποΐ βδίορ ἴο δῇῃονν. 
ΤῊ Θχρ᾽αηδίϊοη. ΘΟΙΠΠΊΟΠΙΥ οἴνοη 5 {παῖ 
Οοαβ τὶβηθουβηθϑβ 15 Θβία ]Π]5ηθα ποΐ ὈΥ 5[η 
ἦρι ἱΐσεῖ Ὀὰΐ ὈΥ 51ὴ 4Ἃ5 ἄθα!έ νὰ ὈΥ Οοά, 
ΡΕΠΙΒΠΘα ὈγΥ ΗΙ5 ΠΟΙΥ νϑθῆρϑδηςθ, ραγάοῃθα ὈΥ 
ΗΙβ5. ξβύδςθ, οὐΓἠ ουὐευυ θεά ἴο ροοά οἴθοϊ ὈΥ 
Η!5 ψ]βάοπι. 

[ν. 6--Ὁ8, 

τῆογα δροιιπάθα τΠγουρῇ πην [16 ἀπέο 
5 βίουυ ; ὑγὮῪ γεῖ πῃ 1 αἶβο 1πᾶρϑά 
ἃ58 ἃ 51Ππογ ἢ 

8 Απά ποὲ γχαΐλεγ, (45 νγχ8 6 5ἴδη- 
ἀεγοι5] Υ γαρογίεά, ἀπά 85 580ΠῚ8 ΔΕ ΓΠῚ 
(Πα νγε 8340.) [,εξ τι8 4ο εν], τπδέ 

Α 51ὩΡΙΕῚ νον δηα πλοτα ϑιυϊθά ἴο {Π6 
Ποπίοχε 15, {Παξ 5 {Π6 5 ΠΠ ὺ 4065 ποῖ νυ 5 ΟΥ̓ 
ἱπίθπά ἴο δβίδθ 5} (ὐοά 5 τὶ θοιιβηθβθβ, ΠῸ 
Τ ΘΓ ΤΟΥ [Π15 τϑϑα] 15. ἄϊιθ ἴο Πἰ5 51η, νυ ἢ 
ΤΕΠΊΔΙΠ5 ΠΠ ΘΓ 8Π ΠΠΕΙΠ]Π5Πμ6 ἡ σΓ56. 

Ο  6. οδηποΐ 54Υ {ΓΠἠἢ Ή {παῖ ας Οοά ἴο ΠΙ5 
ΟΥ̓ ῬΊΟΥΥ ἀἸὰ οτγάδϊη ΟἷΓ ΠΑΡΡΙΠπΕ55, απ ἴο 
ΔΟΠΟΠΊΡΙΙ5Π. ΟἿ ΠΑΡΡΙΠ655 Ὡρροιηΐ {π6 βῚ 5 οἵ 
Η!5 βσαᾶςθ, σο Ηδ αἰά ογάαϊη ἴο Η!5 βΊΟΥΥ οὐστὶ 
ῬΕΠΙΒΗ θη, απ ῸΓ πηδίίεῦ οἵ ριιπὶβῃτηθπηΐ 
ΟἿ 51π, ΒΟΥ ΡΕΠΙΒΗΠηοπί 5 το ΗΙ5 Μη] πὸ 
ἀεβισοά εηά, θαΐ ἃ σοηβοηιεηΐ Θηϑαΐηρ 5]: 
ΔΠ4 ἴῃ τεραγά οὗ 5η, Ηϊ5. 9ΊΟΥΥ δὴ δγνεηΐ 
{Ππογθοῦ, ας πῸ Ργορθσ εἤξοϊ, ννϑῖοῖ δη- 
βυνθυθίῃ Π}ν ἐπαΐ τορι πῆρ Ργοροϑιξοη,--- [ἢ 
τηδη᾽5 51η 6 (σού 5 βίογυ, ννῃῆγ 15 Οοα δῆρτνυ δ᾽" 
(Βοοκεγ, “Ἐ Ρ. ΒΟΥ Αρρ ΝΟ. ᾿Ξ ἡ πὸ δα. 
ΚΟΌΙΘ, νο]. 11. Ρ. 572) (ΟΟΙΠρΡαΙῈ αἰ5ὸ Αὐοῦ- 
ὈΙΒΒοΡ Κίηρ, “ Οτρὶπ οἵ Εν1],᾽ νοὶ]. 11. Ρ. 440. 

Π. ΤΠ ἀγριπηθηΐ οὗ τυ. 6 15 ςοπίππιο. ΤΕ, 
θδοδιιβθ δ1η σοιηπιοπβ {πὸ τ θοι5πῈ55 οὗ 
Οοά, ἴ 15. τπ]ιδὲ ἴον Ηϊτπ ἴο Ριηῖβῃ (πῸ 
ΒΙΠΠΘΥ͂, 411 Ἰπάρτηθηΐ θ5ΟΟΠΊΘ5 ᾿ΠΠΡΟΚΒΙΌ]6, ΒῸΓ 
Ϊ, ΟΥ ΔΗΥ͂ ΠΊΔΠ, ΤΠΔΥ͂ ὉΠ {Π|5 στοιιηά ρῥγοΐεβί 
ϑαϊηδί θεῖηρ πα σεά, ἀπά ρ]θαά ἴππ5 δὲ πα 
Ιαϑδὶ ἐδγ :--- Οοα 5 ἰσαϊῃ ννὰβ τόσα ἀθιπ- 
ἀδΠΕΥ τηδη!ϑίθα ΟΥ̓ ΤΥ 116, ἀηά Ηἱἰ5 β]οΥΥ 
{ΠΟΥ Υ ἱπογθαβθά, 15 ποῖ ἐπαΐ ἐποιρὴ ἡ ὙΝΉΥ 
ἔΑΥΊΠΟΥ ἃπὶ 1 Α]5ο, οὔ ΠῊΥ 5ἰάθ, Ὀγοιυρῃΐ ἴο 
Ἰπαρτηοπί 85 ἃ 5 ΠΠΟΥ ὁ 

ἼΠΕ ἴεμβοβ 5πὲνν [Πδΐ {πΠῸ 5οθπθ 15 ἰαϊά αδἵ 
1π6 Ιαϑσὲ [πάρηηθηῖ ; απά {πὸ επιρῃδίϊς ρτο- 
ΠΟΙΙΠ5 ἴῃ ““21} 16," δηὰ “1 αἱφο," 5εΐῖ οἰθα 
Βοίογθ τι5 ἴπ6 ᾿πά νι ι184] ϑΠ ΠΟΥ ΟΠ ΟΠ6 5166, 
Δ η4 Οοά οη {Π6 οἴου. 

ΕῸΓ {Π6 βϑποῦαὶ ἴθυτη “ 5ἴη, οὐ “ αητῖρῃΐ- 
ΘΟΙΙΒΗ655" (Ὁ. 5), “Μὲ 15 υϑοά ἴΙῃ ΓΕΪΈΓΕΠΟα 
ἴο {πΠ6 ννογάάβ “' εθῦν γιᾶτι αὶ ἰἰαγ," ἴῃ ὦ. 4. 
Τρ ἐγ 7 Οοά, ἃ5 Ηϊ5 αἰίγιθαῖΐα, 15 ποῖ 
ΘΔΡΔ4Ό]6 οἵ ᾿πούθαβθ, θὰ 1 ΠπΊαῦ ἀθΟΙΠΑ ΠΊΟΤΕ 
πηΐο ΗΙ5 βΊοΥΥ ΟΥ̓ θεῖπρ' πιοσα ΓᾺΠΥ τηδηϊ- 
οϑίθα ἴῃ {πῸ σοηίγαβέ νυἹ1ἢ Πγ8Π᾿5 51Π, 

8. ΤΠ ἔαϊϑε ρ]θα, 15ὲ ργονθά ἴο 6 ἱποοῃ- 
βἰβίθπε ἢ {Π6 σογίαιπ {τ οἵ ἃ Γαΐαγα 
Τιυάαρπιοηΐ, 15 πον 5πονγη ἴο δὲ ἀεβίγιοξζινα 
ΟΥ̓ 4}1} πηογα]ῖγ. ὙΠῸ 5πποῦ, ΠΟ Βρθᾶκβ ἴῃ 
«α. 7, ῖ5 δδροιξ ἴο σοπίϊηιιο ἢΪ5. ἀατίηρ ρῥγοΐαβέ, 
ἍῊΥ δηὶ1 Ἰπᾶρεά " ἀπά ΨΠΕΥ πιᾶὺ 1 ποῖ ἐο 
ΕΝ1] {πᾶΐ βοοά ΤηΔΥ σοῖηθ ὃ 

Βυΐ τὰ6 {ποιρῆΐ οσοιγβ ἴο ϑ8ῖ. Ρα], {πδΐ 
{86 ΝΕΥΥ͂ ΟΠαγρῈ 5] Πάθγο 5 Ὀγουρ ΐ ἀραϊπβί. 
ὨΙΤη561} απ {Ππο56 νν πο το]οννεὰ ἢἰ5. ἀοοίγιπα 
γγᾶ5, [πδξ {ΠΟΥ Ργδοίίβθά ἀπα ἰδαρμξ {Π|85. 
᾿ΠΊΡΙΟΙΙ5 ΠΊΑ ΧΊΙΗ. 



σϑά. 

ν. 9---12.} 

ϑοοά τη  σοπηθ ὃ νγῆοβα ἀδηηηδίϊοη 
15 75. 

9 ναί {Πεῃ ὃ αὔὰ ννε δείξει ἐπα 
ἐμεγ ὃ ΝῸο, ἴῃ πὸ ννῖβε : ογ νγὲ Πᾶνε 
Βείοτγα 'ρτονεᾷ θοῖῃ [ἐνγ ἀπά (ὥεη- 
Έ1165, ἐπδὲ ἘΠΕΥ ἅΓα 81] τιπ46Γ 581Π :; 

ΘΜ ΝΘ.ΤΕΙΙ. 

ΙΟ ΑΒ [1 15 νυγϊτέεη, ΓΠεγα 15 ΠΟΠ6 
ΓΙ θοιιβ, πο, Ποῖ πα: 

Ι1 ΓΠεΙΕ ἰδ ποπα {πδέ πὑπάοτ- 
βίδ πάθε, Ποῖα 5 ποηα τῃδέ β5βεκείῃ 
αἰτοῦ (σοά. 

12 ΠΟΥ δΓα 41] ροπα οιέ οὗὨ {ῃε 

“πὰ ποὶ γαΐῤογ, ας αὐ δ σἱαπάογοιιον γε- 
ογίεά,) Απᾶ ΨΜῈΥ ποῖ, 85 15 518 ΤΟ 51γ 
τϑρογίθα οὗ ἃ858. ΤΠε βοηΐθηος θεριπηϊηρ, 
“Απμᾶ ΜΕΥ πού," 15 ᾿πϊουσιρίοα Ὀγ {Π6 5ι6- 
ἄδη {πουρηΐ, “85 15 ΒΙ δ ἀθτΟ 51Υ τϑροσίθα 
ΟΥὗἨ αϑ, αμά’ ἂς “οὔ αὔῆγρι ἐδαΐ αὐε «αν; 
ἃ η4 {πὸ ᾿πίογγιρίεα σοπο] ᾿βῖοη 15 ἴπθη δἵ- 
1οΠῃ θα ἴο {Π|15 ᾿πο υΘηΙΠρ' δεπίθηςθ, ἀπά πθοθβ- 
ΒΑΤΠΥ ΘΧΡΓΘΒΒΘα ἴῃ {πΠ6 Ρ]τγΑ], “δὲ μς ἀο εοἱΐ 
ἐῤαΐ σοοίΐ 726} εο»16." “ΓΘ 5ἰδπάθυ ἴο νοι 
8:. δὶ] {Πιι5. 4]}465, νγὰθ θυϊάθητ]ν ἀἸγθοΐϊθα 
ραϊηϑί Πἰ5 ἀοοίγιηθ {παῖ πηὰπ 15 1π5Έ1Π6 4 ὈΥῪ 
ται, ποῖ Ὀγ {πὸ ὑνουκβ οὗ {πὸ ἰὰνν (566 Υἱ. 1, 
Δ Πη4 το 1). Βαΐ {πε το[ϊδίίοη οἵ {πὸ 5᾽απήεῦ 
ΠΟΙ 15 ΟΠΪΥ ἱποϊάθηΐα! : {π6 τηδΐη ΡΈΓΡΟΒ6 
οὗ 1Π6 ρᾷββαρϑ (συ. 5--8} 15 ἴο συ οἵ ΠΟΤ [Π6 
76νν 8}} οἰδῖπὶ οἵ Ἔδχοπιρίϊοη ἔγτοπὶ (σοῦ 5 1πάρ- 
τηθηΐ. 

ΔΟσοΟΥΑΙΠΡῚΥ {πῸ6 σοποϊπάϊηρ βοπίθποθ 15 
ἀϊγοοῖοά, ποῖ ἀρδίηβί {πὸ απ θυ υβ 1151 πηθη- 
τἰοπαά, Ὀὰξ ἀραϊηδί {Ππο86 ννπο οδ]εοΐ ἴο θεϊηρ' 
7μάρεά 85 ϑἰππεοῖθ: “ψπο58 Ἰπᾶριμθηΐ 18 
7.90.) ὍΠῸ ἤπδ ΙΓΟΠΥ͂ Οὗ [Π15 5:1ΠἸΠΊΑΤῪ ἄ601- 
ΒΙ0οη, δπη4 {πΠ6 σοπποχίοη οἵ [Π6 ραβϑᾶρθ, δ΄Ὸ 
ΤΑΙΠΕΥ ΟὈβοιγοα ΟΥ̓ 5 5.1 τη, 45 πη ΑΟ Υ,., 
“ ξογεηημα ]ο71 "Ὁ ΤΟΥ “ἡ πᾶριιθπΐῦ." 

9-2ο. (ΟΝΕΙΚΜΑΤΙΟΝ ΕΕΟΜ ΤῊΕ ΪΕΨΨΊΙΒΗ 
ΘΟΒΙΡΤΌΒΕΒ ΟΕ ΤῊΗΕ (ΟΗΑΛΒΟΘΕ ΤΗΑΤ ΑΙ], 
ΛΔΕΕ ὕΝΘΌΕΒ 981Ν. 

9. ἤρα ἔῤῥει 3. ὧγὸ αὐὸ δεΐίογῦ ἐῤφαπ 
ἐῤεν 3] ὍΠΘ ΡΓΙΝΠΕΡῈ5 οὗ ἴΠ6 [ονν5 (υσ. 1τ--4) 
Τηΐρ  ἸΘαα Π6 ΠῚ ἴο ᾿ΠΙΌΓ, ἃ5 ννγαὲ Κῆονν {ΠΟΥ͂ 
αἸ4 ᾿ηξογ (586 οἡ 11. 3), Ἐπαΐ ἘΠΘΥ ννοσα θεοῦ 
{Π8Πῃ ΟἴΠοΥ5 ἴῃ (σοά δ 5ιρμί, δηά ἴῃ νίθνν οὗ 
ἘΠ5 Ἰπάσηηθπί. ὍΠῚ5. ἴαϊθθ ργεβιιπηρίίοη. 15 
πον Ὀγοιρ ἢ ΡΓΟΓΩΙΠΘΠΕΥ ἔογνγαγά ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΓ 
ἴο δε σομρ]είοϊν σοι ε. 866 ποίδ δ επά. 

Νο, ἱπ πὸ α«υἱ.6.}10 Οὐ πάντως [ᾶ5 ἴνο 
τηθδηΐηρθ. (1) “ Νοΐ αδἰϊορείμεγ᾽ (1 ὕοσ. νυ. 
10). 

(2) “Νοΐ δἱ 811. ΑΔ οἴθαῦ βχϑηρ]θ οἵ {Π15 
Ἰαϊίεν πιθδηϊηρ 15 ἴοιπά ἴπ 1ῃ6 ΕἸΡΙ5116 ἴο 
Τϊοβπεία5, α. ΙΧ. :---οὐ πάντως ἐφηδόμενος τοῖς 
ἁμαρτήμασιν ἡμῶν (ὁ Θεός). 

ΤΠΙ5. 56Πη56, γοαιγοά ὈΥ {μ6 οοπίοχέ, 15 
ΤΌΓΟΙΌΙΥ ἜΧΡΓΘΒΒΘά ἴῃ {πὸ ΑΟ Ν. 

ον αὐὲ ῥαυς δεζονο ῥγουεά δοὶῥ ὕοτυς «πὰ 
Οεμμο... ΚἜΟΥ Μ͵ὸ Ῥοίονθ ομβαῦρϑᾶ Βούῃ 
ο διῃηᾶἂ αὐθοκβ." ἼἽΠῈ σμάγρε δραϊηϑέ 
{π6 (ΘῈ ΠΕ 1165 15 τηδάθ ἴῃ ς. ἱ., ἀπά {πδΐ ἀραϊηβί 
186 Τενν5. 1 ς. 11. 17--2δᾷ: Βαϊ {π6 Ἰαζίου ἅΓ6 
ἢδγθ ραΐ ἢγβί ἴῃ δοσογάήδηςσθ 1 {Π6 ΑΡοβί!θ 5 
ῬΌΓΡΟΒΘ, ἡ ΠΗ] ἰ5 ἴο 5ῃονν {παΐ [ενὺν25 ἂς «ὐεἰ] 

ας (ὐεμί 1165 ἀγα ἃ]] 5 πποῖβ θοίοσο Οοά (υ. 19). 
(ΟΟΠΊΡΑΓΘ ἰ. τό δΔηά [1]. 9, Το, ἔοσ ἃ {πὸ ῥυϊουιν 
Ἀϑϑιβηθά ἴο {π6Ὸὸὶ [ϑννβ, δηα [ῸὉΓ ἴπε τιδὲ οἵ 
“ΟΥ̓ 60.Κ5," 85 εαιυίναϊοηξ ἴο ““ Οερέϊίεν" ἴῃ 
ΒΈΠΟΙΔΙ. 

ἐραὶ ἔδεν αγὸ αἱ] ππάθν οἷμ.1 “ΓΘ ΘΧρυθϑϑίοῃ 
ἀδποίοβ ϑιδ)]θοίίοη ἴο δῆ 85 ἃ ρονψεὺ {Ππεΐ 
ΡΓΔΟΈΟΔΙΠΥ ΤΓὰ]65. {πὸ Π|δ οὗ 811 τθῃ, ἴπ {ΠῸῚΓ 
ΠαΐμΓΑ] δίαίθ, πηγεπαννοά ὈγῪ (οὐ 5 βσᾶςθ. 
(ΟΙΏΡΑ͵Ὲ νἱῖ. 14; (Ὑ4]. 1]. 22. 

10-20. “1: 1 1 αὐγίδέεη.] ΑΈἙ {Π15 Ροϊπέ, 
81. Ῥδὺ] [ὰγη5 ἴο {πε ἐθϑίϊπιοηυ οἵ ϑουϊρίαγο, 
8ἃ5. ὈοΙηρ ἴῃ δοοογάδησθ ἢ {Π6 παῦρα οὗ 
ἘΠΙΝΘΥ͂ΒΩΙ 51Π{{]Π 655 ὙΠΟ Π6 Πὰ5. δγεδάν 
τηδ6 οἡ οἴ »τομπηάϑ. 

10-19. ΤΠ15 ἤγϑί αιιοίδίϊοη 15 ἔγοπη Ῥ5. χίν. 
1--3, ὙνΠΙΟΙ 15. ἰτηοϑὲ [4Θπίϊοα] ἢ Ῥ5. 1Π|. 
1-3. δ. ΒΔ] 566 Πὴ5 ἴο ποία ἔγοιῃ {π6 Γ,ΧΧ, 
νυ ποίθνγουίῃΥ νυ! 05. 

ΤΡΟΓῈ ἐς ποθ γισῥίεο.) ἩἩΘΌΥ. ἀπά 1,ΧΧ, 
ΠΥΓΠΘΓΘ 5 ποπα {ἰδὲ ἀοθίῃ σοοά," 85 ἴῃ τ. 12 
(Ὁ5. χῖν. 3). Ὑπὲ νογὰ “γσῥέδοιι " βῖνεβ 
1ῃ6 58Π16 56Π56 ἴῃ ἃ ἔουΠΊ ΠΊΟΤῈ ΘΧΔΟΙΪΥ ἀρτϑο- 
ἴηρ ἢ {πΠ6 ΑΡοβί!θ 5. βθπογαὶ Υραπιοπΐ : 
“ Δίκαιος ΡΠ) γΘΥΡΙΙΠῚ 1Π ΒΟΥΠΊΟΠΘ ἐδ 115- 
{π|8." (Βεηρεὶ.) 

πο, ποΐ ομθ)] 1,ΧΧ, οὔκ ἐστιν ἕως ἑνός, 
ὙΥ ΒΊΟΝ. βᾶπη6 ννογ5 σου Βοῖονν ἴῃ τ. 12 (-Ξ- 
Ρ5. χίν. 3). Ὑπὸ Ηθῦγονν μα5. σΟΥΓ βρΟΠα!πρ' 
νγογβ ἴπογα, θυ ποπθ Ποῖα {πῆς δήαδϊεοη 
νγᾺ5 ΔΡΡαγΘΉΓΥ πηδήθ Ὀγ 8.. Ραμ], δηα σαγτιθα 
θδοῖκ αἵ δῃ βαυὶν ροτοά ἱπίο {πὸ 1,ΧΧ. 866 
ποΐβ οἢ σ. 12. ΠῸῈ ννογάβ {Ππ|5 δ 464 ἴο {π6 
ἢγβί βθηΐθηοα οἰϊθ Ὀγ {π6 Αροϑβίϊ!θ, βεῦνε ἴο 
Ὀτιηρ ουΐ [π΄ 51 Ὀϑίαηίϊα! ἀργθθπιθηΐ ν ἢ {Π6 
Ῥϑαδὶπηϊβί, ΟἾΪΥ πλοῦ ΘΠ ΡΠ Δ ΓΑ Π]Υ, {πΠῸ πη1- 
γΘΥΒΑ] Ρργθναίθηοθ οὗ 51η, νι ἢ δάπη5. ΠῸ 
εχοθρίίοη. Τ15 15 ΠΟΘ ἴῃ δοοογάδηςε ἢ 
δὲ. Ῥδ1}}5 ΤΆ ΠΠΟΥ͂ ΟΥ̓ αιιοίδίίομ, ἐπα ἴο 5110- 
ῬΟΒ6 {μαΐ δου {ΠῸ [ουπλι]8 “ἂς 2 ἰς αὐγδέθη,» 
ΔΠ4 Ὀεΐοσα ἴπ6 ννογάβ οἵ ϑογιρίισγο, πθ Παὰ5 
Ἰπίθγροβθά ΠΙ5 Οὐ Β.ΠΊΠΠΔΙΥ Οὗ 41] τῇαΐ 
ΤΌ]]ονν5. 

11, ΤΡογε 1ς ποῦ ἐραΐ μπάργοίαπάενρ, ἐδεγὸ ἐς 
ποῖ ἐῤαΐ τ«οεζείρ αγὲγ Οοά.) Ἡθῦγ. δπά 
1,ΧΧ, 5. χίν. 2: κτρε 1ογά ἰοροξεά ἀοαυπ 
7 γον» ῥεατσεπ προ ἐῤὲ δ᾽ άγεοη 9 γιθηι, ἐο σε 15 
ἐῤεγὸ αὐεγὸ απν ἐῤαΐ αϊά πρπάογείαπαά, πα σϑοξ 
Οοά. ἴῃ αὐτιάριπρ {Π6 ράββδαρε, δῖ, δὰ] 
ΤΊ ΠΕΙΥ Ἔχρύεββεβ ἴπ6 ποραίϊνα βθῆϑεὲ ΠΟ ἢ 15 
᾿Ρ]1εἀ ἴῃ ἴπ6 οὐ ΠΑ]. 

ἴῃ {πὸ τιβΐ στϑδάϊπρ (ὁ ξυνιῶν), ΟΌΞεγνα 
(1) {μ8 ἔογπι ξυνιῶν, 518] ἴῃ {πε 1,ΧΧ, ἴῃ 
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ΒΟΜΆΝΒ ΤΙ; 

ὙΑΥ. 1ΠΕΥ͂ ἃΓα ἐορθίμεῦ θεσοπηθ τη- 
ΡΓΟΠίΔΡ]Ε ; ἘΠαγα 15 ποηθ {πᾶΐ ἀοεῖῃ 
θοοά, πο, ποῖ οΠ6. 

12 ἽΠεΙγ {τοδί ἦς ΔΠ ορεη βερι]- 
αἶγα; νι {ΠΕῚΓ τοηριιε5 {ΠαΥ Πᾶνα 
ιι564 ἀεςεῖξ : [Π6 ροίβϑοῃ οὐ 8808 2: 
ὉΠᾺΘΓ {ΠΕῚΓ ΠΠΡ5: 

14 ὟΝ Βοβε πηοιῖῇ 25 ἔμ]] οὗ συγβίηρ; 
ΔΠ4 ὈΙΓΓΘΓΠΕΒ8 : 

{Π6 ποπηϊπαίϊνεα 5 ΠΡΊΪ2Υ ΟἾΪΥ, ΤῸ ξυνιείς, 
ὙΠ ἢ οσςοιΓ5 ἴῃ Ρ5. ΧΧΧΙΠΪ 15 ; (2) {Π6 Ατίο]ο, 
“ῃρῃ εβί 4πὶ ἱπίοθ!Πραῖ; (2) {Π6 1άδα οἵ 5ἴη 
45. ἋῸΠΥ, ἴῃ δοσογάδηςθ ἢ {ΠπῸ ΟΡΕΠΙηρ; 
τπουρμς οἵ {π6 Ῥϑαὶπι, “ὙΠῈ 00] Παῖῃ βαϊά 
ἴῃ Π15 μϑραγί, ΤΠοσῈ 15 πὸ σοά." 

19. ΤΡεν γε αἱ σοπθ οἱμέ οὶ ἐρε τυαν, ἐῤὲν 
ἀγὸ ἑοσείῤεν δεεονιο μπῤτοβέαίε.) “ΤῊΪ5 ἀΡΎΘῸ5 
ΘΧΘΟΙΪΥ ἢ {πε ΠΤ, ΧΧ. ὙΠῈ Ηδῦτγεν νογά 
το πη ογοά “ μηρῤγοβέαῤἠε,᾽ τλθδη5 ΠΠ ΘΥΑΠΥ “ οοΥ- 
Τυρί, 45 5010 ΤΏ}. 866 ποίβ οἡ Ρ5. χίν. 3. 

ἔφεγε 1: ποὴς ἐραΐ ἀρεῖ σοοά, πο, πιο οπε.] 
ΗδὈ. “ποΐ ἐνεὴ οὔθ: 1,ΧΧ, “μετα 15 ποῖ 
Ἔνεη ἴο οὁΠ6.ἢ 

Ηετα {πε πιοίαϊϊοη ἔγοπι Ῥ5. χῖν. δπάβ; 
Ὀυς [πΠ6 οΟἴΠΟΙΓ ραβϑϑᾶρεβ ηιοίθα ἴῃ οὐ. 13-8, 
ἔγοπὶ ναῦίοιιβ Ῥϑαὶπηβ ἀπά ἔγοπὶ [5814 }, 8.6 
᾿ἱπίογροϊαΐθά ἴῃ 5. χῖν., ἴῃ βοῖὴηβ Μϑ95, οἵ {π6 
1ΧΧ, ἴῃ {π6 Νυϊραΐθ, δηά {ῃθποὲ 1π ΟἿΓ 
Ῥγαυογ ΒοοΙς Νεγβίοη. ΡΟ ΔΌΪΥ 1πΠ6 ὑγΠΟΪ6 
ῬᾶϑϑαρΡῈ [τ πὴ Ἀ ΟΠΊΔΠ5 νγ85 νυ! θη δὲ ἢγϑί ἴῃ {ΠῸ 
τηδΥρΊη, πα {Ππεποα ογθρί ἱπΐο {πε ἰοχί οἵ {πῸ 
Ῥϑαῖπη. ΟἿΠΟΥ ΘΧϑΙηρΡ 65 οἵ {Π15 τοῆοχ δοίίοῃ 
οἵ υοίδίίοη πἀροη {πε ἰοχί οἵ {πΠ6 1,Χ Χ, ἀγα 
ΤΠ 1π Ε5., χῖν. 1; 58]: [{| 5, ὅδ. 566 
ποία οἡ 1Ϊ. 24. 

18. Τρῤεῖν ἐῤγοαΐ ἰς απ οῤθη σεῤμίεγε; «υἱὲ 
ἐῤεῖγ ἐοησμες ἐῤὲν ῥαυε πμοεά ἀεεεὶ!.)] “ΓΆΚΘη 
ΘΧΔΟΙΥ ΠΌΤ {πε Τ,ΧΧ οἵ Ρ5. ν. 9. Α5 [πε 
δύανο {Παΐ 5ἴαπάβ γθδυ ὁρεπϑά νν1}] ΡΓΘΒΟΠΕΥ 
Ὀ6 ΠΙΙΕά στ ἀθαῖῃ πα σουγιρίϊοη, 50. {πῸ 
1γοαῖ (]ἀγγηχ) οἵ {π6Ὸὸ νοκεά ορεπηθα ΤῸΓ 
ΘΡθθοῦ ΜῈ] θὲ [Ὁ]] οἵ σογγιρί ἃπά ἀθδα!Υ 
ΓΑ]Ίσθποοά. (οπιραῦα [εγειη. ν. τό: “" ΤΡεῖγ 
4ιμΐπυεῦ ἐς απ οῤέη σοῤμίεῤτγε." 

ῥμρατε τρεά ἀεεει.)] 1 ΑΐογαΠ]ν, κΚ νεσα ἄδθοοῖν- 
ἴῃς: [ῸΓ [Πε ἴοττη ἐδολιοῦσαν 566 ΔΝ ΠΟΥ, 
ΡΟ 5 τὸ τ ὙΠῸ ἩΡΡτεν οὗ 5. συ. 0. 
ΤΊΘΔ4Π5 ΠΈΘΓΔΙΥ “ πΊα Κα 5πλοοΐῃ ἘΠ6ῚΓ [οηΡῈ :ἢ 
Α.Ν. ““"αΐεν «υἱἱ ἐρεῖν ἐοησιίο,)" οἵ, Ῥτον. 11. 
τό. 

ἐῤε ῥοίτομ 97, αδῤ- ἱς τιπάεγ ἐρεῖν Πῤ6.} Ῥ5. οΧἸ, 
3. ὙΠῸ νοποιὴ οἵ [Δἰβεπμοοά 15 85 ἀβδάϊυ 85 
δά ἀογ᾽5 ροΐίβοῃ. 

14. ἤγῥοσε γ»πομὲρ ἐς Κὰὠ] 9.7 ειιγεῖισ ἀπά 
δἰξίεγπες.. Ῥ5. Χ. 7; σοιηραγα [00 Χχ. 14, τό. 
ὙΠΕ ροΐβοῃ οὗ 4505 νγὰ5 βιιρροβεά ἴο 116 ἴὴ {Π6 
ὈΙΕΟΓ 54}1, αηἀ ἤθηςε ““ ὀῥἑίεγ πέσ 15. ἃ ΠΡΊΓΟ 
ΤΟΥ ὙΕΠΟΙΉΟΙΙ5 πηΔ]ῖοθ, “ Τῴγοαϊ," “Ἰοηριε,;» 

[ν. 123-19. 

Ις ἽΠεῖγ ἔεεέ Ἂγ6 ϑυνς το 5Πε4 
ὈΙοοΟά : 

16 [)εβεγιοίίοη δηἋ ΠΊΙΒΕΙΓΎ 476 ἴῃ 
ΤΠΕῚΓ νγαγϑ: 

17 Απά {πῈ6 ννὰὺ οὗ ρεᾶςε πᾶνε 
{πᾶν ποῖ Κπονη: 

18 ΓΠΕΓΟ 15 ΠΟ ἔδαγ οἵ (σοά Ρεΐογε 
{ΠΕῚΓ Ἔγεϑ. 

Ι9 Νοὸνν να Κπον ἰπμαξ ψῆηδί 

“ ῥα τ αγκ {ΠῸ ϑιισοθβϑῖνα βίασεβ ὈΥ ΠΟ ἢ 
ΒΡΕΘΟἢ ΠΟΠΊΘ5 ἴοσίῃ ἢ {Π6 ““ χτομέρ ᾿" βιτηβ ΠΡ 
411 ἴῃ οπα (Βεηρε!). 

15-17. Αντιάροα ἔγομη {πὸ 1,Χ Χ οὗ 154]. 
1ιχ. 7, 8, ὑοσα 5ε6 Νοῖΐβϑ. 

18. τοι Ῥ5. χχχυῖ, ω {{Χ Χ} 
ὟΝ ε πιιιϑί πονν 851. πονν ἔὰγ ἴΠ656 ῬαβϑαρῸ 5 

σοηβττη {πΠῸ σμαγρα οὗ ππίνογϑβαὶ βἰηξα] 655, ἴΠ 
ΒιρΡοσγέ οἵ νυν ἢ [ΠΕΥ ἃτγα δ]ορϑά. 

[πη Ρ5. χίν. τ--3, [αν ἄξοϊαγοϑ {πὲ {π6 
Τογά Ἰοοκίηρ ἄονγῃ ΠῸπὶ ἤδάνθη ΠΡΟη “ ἴΠ6 
ομΠάγεη οὗ πιθη ἢ σου]ά πα ποπο τὶ ΐθοιβ : 
ΠΟ, ποῖ ὁη6. [ἴ 566ΠῚ5 ΡΟΒ51016 ἴο ἔγδτηθ ἃ 
ΤΏΟΓΘ Ροϑιτῖνθ ἈΘβογ ΓΟ Οὗ {ΠΙν 58] 51Πη{|]-- 
ΠΕΘ5: Δπη4 1 ἰῇ στ. 4, 55) ἵγὲ ἢπά ἃ Ρθορὶε οὗ 
Οοά, «πὰ «Α “ βεπογδίίοη οἵ {Πῃ6 τὶ ῃίθοιβ," 
{Π6 ᾿ποοηϑβιβίθηου Ὀθΐνγθθη [Π15 δη4 [Π6 ἔΟυτΠ6σ 
βίαϊοπηθηΐ οἵ {πΠ6 Ῥϑαδὶπηϊδξ 15. ΟΠ]Υ͂ Δρραγεηΐ 
Δη4 εχίθγπαὶ. [}ἢ {Π6 ἄξερ [ἴΠΠΟΥ 56 η56 νυ ῃ] ἢ 
81. Ῥᾷι} ρῖνθϑβ ἴο {Π6 βαββᾶξε, “"1Π6 βϑπογδίίοη 
οὔ {με τὶρῃίθοιβ ννου]Ἱά Ὀς {Π6 ἢγβέ ἴο δο- 
Κηονν]εάσε {Πδΐ {πο ἴουπὶ πὸ Ἐχοθρίϊοη ἴο 
1Π6 ὉΠΙνΘΥ58] δ᾽ η 1] 655 δϑϑοσίεα ἴῃ {πὸ ορεπ- 
ἴῃ γ 6 568 οἵ ἴπ6 Ρ5481Π|. 

ὙΠῸ παοίδί!οηβ ἴῃ στ. 13, 14. ἔτοπα Ῥ 55. ν. 
9, ΟΧ]. 3, ἀπά ΣΧ. 7 Τοίεσ ἴο {π6 ῬΘ2ΙΠΏ5Ε5 
ΘΠΗΘΠΊΪ65, ΟΥ̓ Το {Π6 ψυ]ΠΚΟα 85 ἃ οἶαϑβ5, ἀπά σοπ- 
ἴδ] ΠΟ Δβϑοσίίοη οὗ πη]  βα] 5 1 Π655. 

ΤἼΘ ρᾷθϑαρε αυοίοα ἴῃ οὐ. 15--17, ἔγοτα 
Ιβῖδῃ Ι1χ. 7, 8, 15 ἀἰβει ποῦν ἀϊγεοίε ἀραϊηβί 
{πΠ6 Ὁητρθοιιθηθθθ οἵ ἰϑῦδε]. ὍΠ6 Ἰαβέ 
ααοίαίίοη (Ὁ. 18) ἔγοτη 5. ΧΧΧΥΪ. 1, ἀθβουθε5 
1ἢς βίαΐϊε οἵ ἃ νυ ἱοκοά τπδῃ, ποι ΔΠΥ ταίογ- 
6ης6 ἴο {Π6 τη]  βδ ΠΥ οἵ 51η. 

ΤΠι5 1Π6 ἢγϑδέ χαοίαξζίοη σΟΠΠΥΠΊ5. πη 1[5 
ψμο]Ὲ οχίοπί {πῸὸ Αροβί!εβ βἰαϊοπιεπί {παῖ 
7ενν8 25. ψ Ὲ}}] 85 (σεῃίη]ε5 4γῈ 411} πᾶ ευ 5ἰπ, 
ὙΜηΠ16 {πΠ6 ΟΥΠΟΙ ΡῬαβϑαροβθ 5ΡΡΙΥ͂ ΡΑΓΕΟΙΪΩΓ 
1Π 5 γδίοηβ οὗ {Π6 βϑθποῦαὶ ἐγαῖη, αηά βοῖηθ οὗ 
{πεπὶ ἀγα ἀϊτεοίθα ἴο {πΠῈῸ συγ Ρροϊπέ οἵ {Π|Ὲ 
ἈΑΡοϑβῇϊε 5 δύριπιεπί, {παΐ [Π6 [εν ᾶἃγὰὲ ποῖ 
Θχοπηρί ἴγοπι {Π6 βΈΠΕΓΑΙ 5  Πἔα]Π655. 

ΤΠ ΠΊΑΥ Ροββιθὶν θὲ οδ]θοΐϊθα {παΐ {Π6 σματρα 
ΟΥ̓ ΠΠΙνΟΓΘΑ] ἀροϑίαϑυ ἴῃ 5. χῖν. ΔΡΡ]165 ΟΠ] 
ἴο 50Π16 ΡΔΙΓΙΟΙ ΑΓ σα πθγδίίοη, ἀπά ποῖ ἴο 81} 
{{ππ6. 

ΤΠ τῃ6 οὈ]θοίϊίοη νρεσα να], 1 νου] ποῖ 
αἴδος 81. Ῥδὶ]}5 δγρατηθηῖ : {πῸ «αοίείοη 
νου] 511] ρῦονε ἃ5 ΠΊΙΟΝ 85 ΠΘ τι565 ἴξ ἴο 
ΡΓΌΥΘ, δηά τῆοσθ, ΒΕῸΓ {πΠ6 παίαστε οὗ {πε 
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᾿ 

Δπ4 4} {πὲ νγου]ά ΓΊΔΥ Ὀεςσοπηθ, ΕΝ 

σα] θεΐοτε (οα. ἼΠΙ Σ 
7εοέ Ζο τάδ 

20 ὙΠεγείογε ΒΥ {πε ἀεεάς οὗ τπε 7 

τΠΪηρ8 βοανεῦ {πῸ6 ἰδνγ 5411. 1Ὲ βϑίτῃ 
ἴο {Πεπὶ νγὴ0 δῖε ἱπάργ {πεῸ ἰαν: 
τῆλε Ἔνεῦυ πιοιῖῃ ππᾶῪ δα 5ίορραά, 

Ῥτοοῦ βιηρὶογεά ὈΥ {μ6 Αροβίϊθ 15 γεΎῪ οἴζεῃ 
τηϊδιτιἀογυβίοοά, 

Α ἀεπιοηβίγαϊιναε ργοοῦ ἰπαΐ ἜνΕΥΎῪ πιδῃ 15 
ἃ 5᾽ΠΠΟΓ, 15 ἴγτοπὶ {πΠ6 παΐισγε οἵ ἴπ6 οᾶβ6 1π|- 
ῬΟΒβῖ016. δὲ. Ῥαι]}5 πηθίποα 15 [Π15: Π6 ἤγϑί 
Ὀτίηρα {πΠ6 σἤαγρε οἵ δοΐι] πη ἀρϑιηϑί 4]], 
(ἐπέ 65 ἀπά [εννβ, Πα ἀρρθ815 ἕο ποίοσιοιιβ 
ἕαοῖβ ἕο ργοοῦ οὗ {π6 βϑποίαὶ {τ οἵ {Π6 
σΒαγρθ, ᾿δανιηρ᾽ 115 παν άπ] δρρ]σαίίοη ἴο 
ΕΥ̓ΘΓΥ ΠΊΔΠ᾽5 ΠΟΏΞΟΙΘΠΟΘ (1. 18--Π1]. 9). 

ΗΘ {Πεη 5ποννβ παῖ {Π15 σμάγρο οὗἉ πηϊνοῦβαὶ 
5: Π 1 Π655 15. ΠΠπδίγαϊε ἀπὰς σοοπῆγπιθα ὈΥ 
γΑΙΙΟΙΙ5 βίαϊοπιθηίβ οὔ {πθὸ ΟἹὰ “Γαβίαπιθηΐ 
ΠΟΠΟΟΓΠΙηρ ἴπ6 [εν δπΠ4 Τηθη ἴῃ ΡΈΠΕΙΑΙ : 
Δη4 {Π6 Ῥᾷ5ϑαρῈ5 οἰϊθα ννοιἹά ὈΘΑΥ 4}} {παῖ 15 
1Π5 Ἰαϊά ἀροπ {Ποπὶ, αυθη 1 ΤΠΕΥ ννεῦα 1655 
ΕΧΡΙΙΟΙΕ 85 ἴο ΠΠΙνΘΥβα ΠΥ οὗ δίῃ {Ππ8η βοῖὴθ οὗ 
{Π6Π| 8Γ6. 

Οπα οαυίίοη, {πο Ὲ15]} ΘΓ ΟὈνίοιιβ, 15 ποῖ 
ἘΠΠΘΟΘΒΒΑΤΥ : {Π6 ἀοοίγπο5. οὗ τπηΐνοῦβαὶ 5]η- 
Γα]Π655 ἀπά οἵ 1ι50ΠΠοδίϊοη ὈΥ ἔῃ ἅτα ρεῦ- 
ΘΟΕ σοπϑιϑίθηξ ν ἢ {ΠῸ6 οχἰβίθηςε οὗ ἃ ἴσια 
ΤΙ θοιση655 Ὀοΐῃ ππάθγ {πὸ [ἃ ἂνν Δηα Ὀεΐογα 
{6 ὰνν. Ὗνε πᾶνε βεεὴ δῦονο {Ππαΐ {Π6 οὔθ 
βίγοηροϑί δηά τποβί δβοϊ]ιΐζε ἀϑϑοσίίοη οὗ πη1- 
ὙΘΓ54] 5: ΠΕ] Πη655 1Π Ρ5. Χχὶν. 1--5 15 ΠπηπΊθη1- 
δἴεϊν ξο]ονγεά ὈΥ {πΠ6 πιθπίίοη οἵ ἃ ρβθορὶβ οἵ 
Οοά (σ. 4), ἀπά ἃ ρεπεγαΐίοπ ὁ ἐδὲ σχισῥέξοις 
(υ. 5). 8.:. Ῥᾳυ]5 ονγη ἀἴβοῖρὶα ἄοεβ ποῖ 
Βεβιίαῖθ ἴο ϑβαὺ {παΐ Ζομασίαβ ἀπά ΕἸ] ΖΑ ἢ 
ψνεῦῈ “ Ὀοΐῃ τιρῃίθοιιβ Ὀθείοστε (σοά, νγαϊκίηρ 
ἴῃ 411 [ῃΠ6 σοτημηδηατηθηΐβ απ ογάϊπαηςοβ οὗ 
{πε 1,ογαὰ ὈΪΔΠΊ6]655" (1 πΚθ6 1. 6). 

ΘΠΟἢ ἃ τἰρθοιιση 655 οὗ “' ΠΟΙΥ δηά Πυπη0]6 
Τήθη οὗ Ποατί " ννὰ8 ἴΠ6 νεῦὺ ορροϑιίθ οἵ {πΠ6 
561 -τὶρ πθοιβπθθθ σοπάἀθπηημθά ὈΥ 8. Ρϑμι]}, 
ὙΠΟ ἢ Γαδ, ποῖ οἡ Οοαβ πηεσου, θαΐ ὁπ 
ΤΠ 5. ΟΥ̓ ΜΌΓΚΒ, ἀηα τἰ5ϑ4 [πΠ6 ΟΥ̓ Πα ΠΟ65 
οὔ [Π6 1 ανν 85 τηθδΠ5 οὗ πηοσϊΐ, ποΐ οἵ βτδςθ. 

ἼΠΟ6 ΟΟ5ρ6] πΊοΟΥΘ οΟἸθαΥν τονοδ] θά, δι ἐϊά 
ποΐ δἱΐοσ, {πῈ6ὶ παΐιιγε οἵ [41 δηά τὶρηΐθοιιβ- 
655: ἴ{ δηϊασρεά {πὸ οδ]εςίΐ οὗ ἴαιΠ, δά άδά 
ΠΘν πιοίϊνεβ το οὈθάϊθηςθ, ἀπά τηϊπιβίογεά 1ῃ 
ΤΊ ΠΟΥ θιηάδηοσθ 1Π6 βαποι γίηρ σΊάσοα5. οἵ 
(οὐ β ϑριγι. 

Ἧνε 5ῃοι]ά οὔβεῦνε αἷδο {παΐ {πθῸ ροϊπί 
ὙΠΙΟῃ {Π6 ΑΡΟΒΕ]6 15 Ποῦ ββϑίὈ Π5Π1Πρ 15. ποῖ 
ἴῃς «οογ σι Οἵ ΟΥΙΡΊΠ4] ΟΥ ὈΙΓΓἢ --ϑιη (85 1π ν. 
12), Ὀπΐ {π6 Μὰεξ οἵ τπΐνουϑαὶ βἰ ΠΓ1]Π655: δηά 
Ἔνθη ἴῃοβθ ΠΟ τα]εοῖ {πε ἀοοῖγιπε Ὧο ποῖ 
ἄδην {πὸ ἕαςΐ. 

19, 20. Απ οχρ᾽απαίίοη οἵ ῃ6 σοπποχίοῃ 
δ η4 πηοδηϊηρ οὗ {Π|656 νῦβθϑ νν1}} θῈ θεϑβέ ᾿πίτο- 
ἀπιοδα ὈΥ͂ ἃ τενυϊβεα ἰγαηϑίαζίοη : Βαΐ αὐε ἔποαῦ 
ἐδαΐ αὐῤραὲξ ἐῤῖίπος σοευεῦ ἐῤὲ ἰατυ σαἱδῥ, 1 
ΒΡΟδ κοί 19 ἐῤρέηι αὐῤὸο αγὸ μηάογ το ἰααυ, 
ἐρῥαὶ δεν πιο γῖαν δε οἰοῤῥεά, απά αἰ ἐρὲ 
«υογίά γῖαν Οοτὰθ ππᾶθυ αοα᾽5 υᾶσιμοπῦ: 

Ῥθοδαθθ ὉΥ͂ ΨΟΥΚ5 οὗ αν σῤαϊ! πὸ 3εε 
δὲ γμαεεά ἐπ ῥὶς εἰσί: 709. ΒΥ ΟαΡ ΔΨ 
οομπούμ ΚπονψΙθᾶρθ 97 οἴη. 

19, ΤΠΙ5 νεῦβα 15 ΡΈΠΟΓΑΙΥ ππάεγϑίοοα 85 
Δ} Δ5ϑθυίοη [ἢδῖ 411 [Π6 ΟἸ] 1 δβίατηθπί ϑογὶρ- 
ἴπΓ65, απ {πογοίοσγο ἴΠ6 ῥαβϑαροβ ᾿5ὲ φυοίεὰ 
ἔγτοπι ἴπ6 Ῥϑα]πὶ5 αηα [5α]δἢ, βΒρθαὰῖκ ἴο {Π6 [εν 
1Π ΟΥ̓οΓ {Πδΐ μ15 πιουίῃ, 85 ν᾽ 6}} ἃ5 ἜἘΥΕΓῪ οἴμογ, 
τηδύ Ὀς6 βίορροά δὃγ {πε ἀδπιιποϊδίίοη οἵ ἢ]5 βίη. 

Βαΐ {Π15 ᾿ηϊογργείδίίοη 15 ΟΡΘη ἴο 56. 5 
ΟὈ]δοίΙοΠ8. 

(1) [ἴ τεϑίβ. οὴ {πὸ υϑῦυ ἀοι ΕΓ] ἀβϑιτηρ- 
ἐίοη {παῖ 81. Ραμ] πᾶν Πᾶνα ἱποϊάθαά {π6 
Ῥτορῃείβ αηά Ῥϑαϊτηβ ππ66γΓ {Π6 παπης οὗ “π6 
Τ ανν :Ὁ ννΠΟΓΘα5 {15 Ἔχίθπϑίοη οὗ {ΠπΠῸ ΠαΠΊ6 15 
ἰοιπα ΟΠΙΥ ἴπ ἴννο ΟΥ̓ Πγ66 ρᾷϑϑαραβ οἵ 8ῖ. 
7οΠπ’5 Οσοβρεὶ, ἀπά 15 σοπίγαγυ ἴο δ. Ῥϑῃ]}}5 
ΒΑΡ 6, 1 (ΟΥ̓. Χὶν. 21 Ὀεὶηρ ἴΠ6 ομθ ἀοαδθίζα! 
Ἐχοθρίοη. 

(2) ΤΗῖ5 οχίεπάθά πιϑδαηΐϊπρ οὗ κ ἐῤὲ 7,.ατυ͵,᾽ 
ενθὴ 1 1 ννεγα ποῖ ππιι5ι4] π΄ δι. Ῥδι]}}5 
ΤΠ ΠΡ5, νου] Ὀ6 ᾿ηΠΔαΠΊ1551016 Ποσα, θεϊησ 
ΟΡΡοββά ἴῃ ἔννο τϑϑρεοῖβ ἴο {πε ἱτηπιθάϊαϊθ 
ςοηΐοχί. (4) [π Ὁ. 21 “{π8 Τνὰνν ἢ 15 ΕΧΡΓΘΘΘΙΥ͂ 
αἰβεηρ Ἰ5ῃθα ἔγοτη “πὸ Ῥτορμείβ." (2) 1π 
[με βεπΐθησε {πὸ 1ἃ,ὰνν 5ρθδκβ ἴο ἴπεπὶ {παΐ 
4ΥΘ πάθοι {Π6 Τἃὑανν," {Π6 ἴογπὶ πγιιδὲ εν 4  ΠΕΥ 
Βαγνα {ΠῸ 54Π16 πηθδηΐηρ ἴῃ Ὀοίῇ Ρ]αςα5, απ ἴῃ 
{Π6 ᾿αζίεγ 11 οἸθαυ]ν τπθδηβ ἴπ6 Μοβαῖς ςοάϑ. 

(3) ΤΠ π|518] ᾿πτογργοίδξομ ἦ065 ποῖ ἄρυθα 
ἢ {πῸ σοιγβα οὗ {πΠ6 γραπιοπΐ αἵ {Π15 Ροϊπί. 

ὙἼΠΕ ραβϑαροβ ἔγοπὶ {πΠ6 Ῥϑδ]πὶ5 δη4 5818 
Βανε Ὀδθθὴ Ὀγοιρῃΐ ἴο σοπῆγπιὶ {πΠ6 οἤᾶγρα 
ΔΙΓΟΔαγ τηδήθ ἀρδιηϑδί [ονν ἀπά (σεπί!ε, “ ἐῤῥαΐ 
ἔρον αγὸ αἱ] μράεν «15. ΒΒαῖΐ 1ἴ ννᾶβ ΠΟ ΘββΑΎΥ 
ἴο ΡῬῦονε πῆοσα μη {Π|5 ἴπ {πΠ6 οδβθε οἵ {πῸ 
]ενν, ἴπ ογὔάθσ Πὰξ ἢ15 “ποι γηῖσρὲ δὲ 
σέοῤῥεαά᾽ πὰ {παΐ πὲ τηϊρξς κ06 Ῥσοιρδΐ 
ἸΠἅΘΥ {86 Ἰυαᾶρπηιοπύ οὗ αοα:" [Ι͂ῸΓ νὰ 
μανγθ 566 Ππ ΔΓ {παΐ {ῃΠ6 εννβ ΟΡΕΠΙΥ͂ 
οἰαιπηθά Ἐχοπηρίϊοη ἔτοπὶ ἤηα] σοπ ΘΠ Δί! Οη, 
ΕΥ̓́ΘῚ ΤῸΓ ψ]οκΚοά [9γαθ]εϑ : ὅ66 ποίβ οἡ 1Ϊ. 3. 

ΤΠΕ ΡυΓΡροβε {πογείοσε οἵ τ. 19 15 ποΐ ἴο 
5Πον [Πδξ {πὸ δοσγιρίασε ἀθβοσθεβ {Π6 [εν 85 
ἃ 5:ηπ6Υ, δα {ῃαΐ, θεϊηρ ἃ 5 ΠηθΥ, Π6 15. ἴῃ 
ἀδηροΥ οὗ {πὸ Ἰπάρπηεηί. ὙΠ 656 ἴΠΓΕῈ6 ΓΘαΘΟΠ5, 
ΔΠ4 Θβρθοῖδ!!ν {Π6 Ἰαϑί, σοτηρΡΕ] τ15 ἴο τα]εοΐ {Π6 
ΠΟΙ ΠΊΟη ἱπίογργείδίίοη οἵ {Π15 νεῦβθ, δη4 ἴο 
ἴλΚθ ἃ ἀϊβεγεοπέ νίθνν οἵ {πὸ σοπποχίοη οὗ ἴπΠ6 
γΠΟΪ6 Ραβθαρθ, υτ. 9--20, γΒ]ΟΠ 15 45 [Ό]]ονν5 : 
“Ἀν 6 8476 ποῖ ἴῃ ΔΠΥ͂ νΥΑΥ ΟἸΔΙΓΊΙΠΡ᾽ ἃ 510Ρ6- 

ΥἹΟΥ͂ (οτ, Ρυξέϊης; ἔογνγατά δῃ ΘΧοιι56) νυ] Οἢ 
ΤῊΔΥ οχεπηρέ {πῸὸὶ ἴενν [τῸΠῚ σοπαάθπηηδίίοη, 
ΒῸΓ ἴπ6 ομαῦρο νν μοῦ να Ὀεΐογο Ὀγουρῃΐ 
(ες. 1. 1.2, ἀπά ψ ΠΟ ϑοτιρίαγα σοπηῇτγτη5 
(1. το--18)), 15 [Πδΐ 411, [δ νν 45 ννῈ}} 45 (σεπέ!ε, 
ΔΙῸ ὉὈΠΩ͂ΘΥ 51η. 

“Βαυΐ [Π6 Ιανν, ἴαγ ἔγοπὶ βίης ἴο {π6 [εν 



ΠΌΜΑ ΝΘΙΣΥΤΙ. 

ἴανν τῃθτα 5}4]} πὸ ἤδϑῃ δὲ 1ι5{|Π6ἀ4 
ἴῃ ΗΒ 5ϑῖρῃξε: [γ Ὀγ πε ἴανν 2: {πΠ6 
Κπον]εάρα οὗ 5ἰη. 

21 Βιυξ πον {πε τὶρμέθοιιβηεβ5. οὗ 

[ν. 21--22. 

(Θοά νἱποιξ {πε ἰανν 15 τηδηϊβίεα, 
Ῥοΐπρ νυ]ποββεα ΒΥ {πῸ ἰανν ἀπά {πε 
ΡΓΟΡΠΕ(8 : 

22 ἔνεη {ῃς τἱρῃίδοιιβπαββ οἵ (σοά 

ἸΠΑΡΌΠΙΓΥ ἔῸΓ Π]5 51η, βρθαῖζβ ἴῃ 4]] {Πδΐ 11 βαυϑ8, 
ΘϑΡΘΟΙ ΠΥ ἴο ΠΙπη 85 115 ϑιθ]θοῖ, τη ογάθυ {Πα 
μ6 ἢγϑί (πᾶ 50 8}} ἔμ ννου]ά), τηδὺ Ὀ6 Ραΐ ἴο 
51:16 ηςθ, ἀπά τοις ππάογ Οοαβ Ἰπαρτησθπί. 

ἠέ ταὶ] 1} βρθακϑίμ. [π᾿ 4}}] {παΐ {πε 
Ὧν “«αἱἱρ᾽ (λέγει), 1.6. ἴπ΄ 411 {πε ςοπι- 
ταδηπιοηΐβ. νυ οἢ ἴἰ σοηπίδ!ηδβ, 1 βρθδκοίμ 
(λαλεῖ) ἴο ἔποβθ γγμὸ ἃγδ “ ππάφγ ἐῤὲ 1 παυ," 
85 ἴΠ6 Π᾿βρεπϑαίίοη ἴῃ νυ μῖ οἷ {Π6Ὺ Πνε. 

ἐδαΐ ἐεγν φιοιί ηῖαν ὧδ σίοῤῥεά) (ἸΟΥΏΡΑΓΘ 
7οὉ ν. τό ; Ῥ5. 1Χ11]. τὸ ; ΟΥ̓]. 42. ὙΠῸ που τἢ 
15 βίορρεθά, νγνῇθπ ΘΥΟΓΥ ἜΧΟΙ56 15 [ΚΘ ἀννΑΥ. 

δεσοῦιε ριῖδν ὀοζογε Οοά] ὕοταθ ἀπᾶθῦ 
Θοάβ ᾿πᾶρπιθηΐ, ΟΥ ΠΊΟΤΟΕ ΘΧΔΟΊΠΥ, “ θΕΟΟΠΊΘ 
Δοσοππίαθ!ς ἴοὸ Οοα (ὑπόδικος τῷ Θεῷ). 
ὙἼΠΕ ννοτγά 15 ποΐ τι564 εἴβεννοσα ἴῃ {πὸ Ν. Τ᾿. 
οὐ 1 ΧΧ, θυΐ 15 σοιησῆοη ἴῃ Ρ]αῖο απά {πῸ 
Ατς Οταΐουϑ : [ἃ τηθδῃ5 “Π140]6 ἴο ργοβδοι- 
τιοη, δια ἃ Π.δἴϊνε [ο]]οννηρ 1ἴ ΤΘΙΈΓΒ ΕἸΓΠΟΥ 
ἴο {π6 νἱοϊαϊθα ἰανν, οὐ ἴο {πὸ σὶρ μα] ργοβο- 
σπΐοτ. ΟΟοά [5 {Π5 τοργεβεηΐθα 85 Παυὶηρ ἃ 
ΠΟΠΊΓΟΥΘΙΞΥ ἀραϊηϑί 5 ΠΠΟΥΒ (00 1ἴχ. 3; [6Γ. 
χεν. 21: ΜΠ; νἱ. τὴ; ηΐ Βιπδο ΕΘ 15 2150 
1ποῖγ Τπάρο (Ὁ. 20), νγ8 ΠΊΔΥ [ΑΙΤΙΥ ΓΔηϑ]αΐθ 
1πῸὸ ψνογάβ ἃ5 ῦουθ, “"θοῦθ ἀπᾶρὺ αΟα᾽Β 
ἡπαρηιοπΐ," 

50. Τρεγεζογο] Β6 08.888 (διότι) : [Π15 νγοτά 
ἱπίγοάιιοσθβ ἴῃἢ6 ΥὙΘᾶβοη ΨΥ ΘΥΘΥῪ τπουῖ ἢ 
5841] θ6 βίορροά «πὰ }1] Ὀσοιρηξ ἀπάογ 1πάρ- 
πιθηῖ. ὙΠῸ βθῆβθ οἵ {π6Ὸ ΠΟ]Ὲ ραββαρε (9-- 
20) 15 Ρεγνοσίε Ὀγ ἴΠ6 Θγγοπθοι5 ΓΕ ΠΩ ΘΓ Πρ 
“ἐ ἐῥεγεζογε," ὙΠΟ τπῃ6 ΑΟΝ. ἢγϑέ Ὀγοιρῆΐ 
ἱπίο {π6 Εἰ ΠΡΊΙ5η ΒΙΌ]6. ὙΠῸ ἔδ!ατε οἵ {ΠῸ 
[ἐν ἴο 1ι5Έ ΠΥ ΠΙΠΊ5Ε} Ὀεΐογα Οοά 15 "ποτα 
ἰγαοθά το ἃ οϑιι56 νυν ΏΙ ἢ 15 σΟΠΊΠΊΟΠ ἴο 8]], 
ΠΑΙΠΟΙν, ἴΠ6 ννθακποβ5 οἵ 5:ΠΠ1}] πιᾶπ ἱπάϊ- 
οδΐθα 1π {πΠ6 ἴεγπι “ Πεβῃ." ὍΠ15 ἴοιτὴ (πᾶσα 
σάρξ) 81. Ῥδὰ] σι δδβετιῖε65 ἴον πᾶς ζῶν, “΄ ΕΥΕΓΥ͂ 
τῆδῃ ΠἸν]Πρ,᾿ ὈΥ ΜΠ ἢ {πῸ 1,Χ Χ τποσα ΘχϑοῦΥ 
τοηάετβ [πΠ6 Η εῦτον : “411 Πεβἢ " σοηνευ5 {Π6 
ἰάθα οἵ ππίνθῦβαὶ {γα ]Ὑ Δ Π4 5] ΠΓ0]Π655 ; 566 
Οεη. νἱ. 12). ΤΠΘ ϑαῖηθ ραϑβᾶρὲ (5. οχ]πι. 
2} 15 αυοίεά ἴπ {Ππ6 58Π16 [ουπὶ ἴῃ (Δι. 1]. τό. 
ΤΙη Βοΐἢ ἰπβίδποοθβ 8[. Ῥδὰ] ργεΐίδοθβ {πε ηιοίαδ- 
τίοη Βγ {Π6 ννογάϑ ἐξ ἔργων νόμου, ὉΥ “ΟΥ̓ ΚΒ5 οὗ 
14'Ψ, ἃ ἀδῆπιίοη οὔΠε Ρ βαἸ Πλ15[᾽5 τηθαηῖηρ θΟΊἢ 
σοττδοῖξ ἴῃ 1561} Πα ΠΘΟΘΒΒΑΤΥῪ ἴπ {Π6 Δρρ]1ςὰ- 
τίοη ἴο τῃ6 Αροϑβί!εβ αγριιπηιοπί. Οὔβετνεα, πονν- 
ΘΥΘΥ, {Πα {Π6 βίαίοπηθπί Ὀεῖπρ ΠΠΙνοσβα] πα ποῖ 
᾿πητβα το {πΠ6 [ονν5, {πΠ6 Αροβί!β 4065 ποῖ νυυΐα 
“ρὲ «α«υογᾷες 4 ἐῤῥε ἰααυ," Ὀυΐ “ΤΟΥ ΚΒ οὔ Ἰαν,᾽" 
Ὀδοδυβθ ΠΘ 15 βίβίηρ ἃ βΈΠΟΓΑΙ {Γαῖἢ νυν ΠΙ ἢ 
γαβα] 5 τοπὶ {π6 παΐαγο οἵ ἰανν, 845 Ὀεϊηρ ἃ 
{πιπηρ νν ΠΟ σαηποΐ ρσῖνα {Π{ δη4 τὶρῃΐθοιϑ- 
Π655 (( 8]. 111. 21). 866 [πίγοάιπιοίοπ ὃ 9. 
Ἠϊ5. πιοδηῖηρ 5, {παΐξ ΠῸ τηδη 5}8]}} ΟὈΐδΙΠ 

75 Ποαδίίοη ἔγοπη ἴπῈ βοῦγοα γμθηςσα ἔπ6 [ονν 
566 Κ5 ἴἴ, ΠΑΠΊΘΙΥ, ἰγοπὶ ἴπ6 πιοεὶΐ οἵ γοσκ5 
ἄοπο ἴῃ οὈθάϊεποθ ἴο ἃ ἰανν. 

ἼΠι5, Πθη {πῸ [εὺν 15 Ραξ ἴο 51:16 Π6 6, ἜΥΘΓΥ͂ 
τηομῖῃ 15 βίορρεά: πΠοὴηθ οδπ 54Υ δἰΐζεσ 15 
ΠΟΠοιηΠδΈΊΟΗ, {Παΐ {ΠεῪ σου] αἰΐαϊη ἴο τὶ σῃς- 
ΘΟΙΙ5Π655 ΟΥ̓ ΓΠΕΙΓ ονγπ ΟὈαάϊεποο, 1Ε ΟὨΪΥ ἘΠΕΥ 
Πδ4 « ἰανν ἴο ἴθαοῇῃ ποῖ νυϑαΐ (σοά το α Π|Γ65. 
ἼΠΕΓΘ 15 πο σοπίγδαιοξίοη Ὀεΐννεθη {ΠῸ βίαίθ- 
ΤηΘηΐ [Ιη 11. 13, “ἐῤε ἄοεγς 97 Ἰδὲ σῥαϊ] δ 76 1]-- 
εά-: απὰ 1ῃ15 ραβϑαρθ, ""ὋΥ ψοκ5 οὗ δ 
σῥαϊ πὸ ἤει δὲ 7 6: 16 ΤΟΥΠΊΘΓ δίδίεϑ 
{πΠ6 αὐβίγαςί ρυιποῖρ]6 οΥΓ σοπάϊοη οἵ ἰθραὶ] 
Ἰυδαποδίιοη : {Ππ6 Ἰδαίου ἀθοϊαγοβ ἐΠαΐ ΠῸ τηδῃ 
οδη ἘΠΠ] {παΐ σοπάϊοη. 

7ὸν ὃν δὲ ἴααυ ἐς ἐῤὲ ἀποαυϊδάσε 97) εἰμ. 
ἙΟΥ͂ ΤΠΤΟΌΡΕ ἸΔῈ οομμοίῃ Καηοσιθᾶρο οὗ 
βἷπ. Α ΥΘΆΒΟη ΨΨΠΩΥ͂ ΠΟΠῸ οἂπ δὲ Ἰμ5{1Π6 4 
ΓΠΓΟΙΡῊ ἰὰνν: ΤῸΓ ἰανν Πᾶ5 {Π6 ΨΈΓΥ Ορροϑιίίθ 
εἤδοϊ ; [Πγοὰρἢ 1 ἤγϑί σουηθ5. ἃ οἰθσ Κπον- 
Ἰεάρε (ἐπίγνωσις, 85 ἴπ 1. 28) οἵ 5ῖη. ῊΙ5 
ὙνΟΙΡ ΠΥ ΓΠουρηΐ 15 [ΚΘ ΠΡ ἀραὶη απα ἀο6- 
γε]ορθά ἴῃ υἱ. 7  νε ἅγὲ ἴδμεσγε ἰδαρῃς 
Πονν ἴΠπ6 σομηπηαπάπηθπξ ἄγαννβ οὐέ 1Π6 51η{8] 
158 συν ἢ 1 σοπάεστηπβ, θυΐ σαπποΐ βαυθάμπα: 
ΔΠη4 ποὺ {πΠ6 ἰανν ἢα5 ἄοπθ 411] ἐπαΐ 1 σδῃ 
ἄο, ννμθη [Π6 5ΙΠΠΟΥ 15 ἰοσοθά ἴο βχοϊαῖπῃ, “Ὁ 
αυγεΐεῥεά γιαῃμ ἐῤαΐ 1 α7η, αὐρὸο σραϊί «εἰ εῦ 
716 7γουι ἐῤὲ ῥοάν φ7 ἐῤῖς ἀεαὶ 3 

21-26. ΤῊΞ ΕΙΘΗΤΕΟΟΞΝΕΒ5 ΟΕ ΟΟΡ 
ΒΕΨΝΕΑΙΕΤΡ. 

“ΤῊς οροϑηΐϊηρ οἵ ἃ Ὀγιρῃζου βοθπθ. "ἡ (Βεη- 
561.) 8:. Ῥαὺ] Πὰ5 5ϑθοννὴ {πΠ6 πηΐνεσβαὶ ποοά 
οὗ τρθοι5Πη655 (1. 18 --1Π1. 20), ἀπ πονν {ὙΠ|5 
ἤοτὴ {πὸ ποραΐινε ἴο {ΠῸ ροβιίϊνα 5146 οἵ {πε 
{ποπὶθ ργοροβϑά [π. 17. 

1. “Βμέ ποτυ,᾽ τηᾶτκδ [Π6 σοηίγαβί θθίννθθη 
1Π6 {{π|6ὸ5 οὔ {πὸ οἱά ἃπά πϑνν ἀἸἰβρεπβδίοῃβ, 
85 ἴῃ Ὁ. 26, ἃηἀ χγΥΐ. 26. 

“ΟΜ ΑρπαΒ ΔΌ ἱπίαρτο 5θθο σι τη παβοϊτπτ οΥο.᾽ἢ 

ἐῤεὲ τὶ σῥίοθοισηοος ο7 Οοα «υἱέδοιέ ἐῤδε ἰααυ ἐς 
γ»ιαηιγδοίεά.)] “ἈΑγρατῦ ἔτοτι δ ἃ τἱρῃύ- 
ΘΟ 5688 οὗ αΟοα μ85 Ῥ66π πιϑηϊξοβίθα," 

ΤΠΘ ννογάβ “δραῦύ ἔσοτῃ 18. ν7,᾿ Ραΐ ἴῃ οἱοβα 
Δ οπιρμαίῖς σοπίγαβδέ ἴο “ΒΥ ΟΌΡ Δ "ἢ 
(υ. 20), 5πδνν {Ππᾶΐ {Π6 δοΐι8] τηδηϊοβίδίοη οὗ 
“ ΟΟα 5 στρ θοιβη 655" Πα5 Ὀεδη απ ᾿πά6- 
Ροηάήθηΐὶ οἵ “1 τ," 2 6. ποῖ ΟΠΙΥ {πε ἰανν οἵ 
Μοβεβ, θυ {π6ὸ ψγμο]α ΡσὶποῖρὶῈ οὗ ἰανν δπά 
Ἰεραᾷὶ ορεάϊεηςθ. 

ἐῶ Υἱσαύοουβποδβ οὗ αοα." ὅδεα ποΐθ οα 
Ϊ. 17. Α τῆογὰ Τοπηρ᾽οῖθ ἀθῆπιίίοη οὗ {15 
ΤΙ Π Θου5Π 655 Το ]οννβ 1η ον. 22--26. 

ΚΠ μΒ88 Ῥ60η τιϑηϊξεβῦθα." Ηδυΐπρ Ργα- 



ν. 23-24.] 

τυλίεἦ ᾿ς Ὀγ [11 ἢ οὗ 76βιι5 (ἢ τῖβε πηΐο 
411 δῃὰ ἀροη 411 ἐἢεπὶ ταί Ρεΐϊενε : 
ῸΓ {πεῖ 15 πὸ αἰῆετγεπηςε : 

Ὑ]Ο ΒΥ θεεη ἰάθη πη (ΟἽ 5 σοιη5615 τ Πδ5 
πον Ὀθθη πλαάθ πηδηϊθϑὲ τη Πδίοσιοαὶ γα! ν 
ἴῃ {ΠπΠ6 Ρϑύβοῃ οὐ [θϑιι5 (σιβδί (1 (οσ. 1. 30), 
“ὝἼΒμΟ 88 Ἰιϑηϊῖζοβίθα ἴῃ ἤθβαῃ, 1ι501- 
Βοᾶ ἴπ βρισιῦ, σθθη ω απρσεὶς, ῥγεασῤεα τιέο 
ἐῤε Οδηίίες, δε οαυεάί ὁπ ἐμ ἐρὲ «υογία, γεκοῖ υδά 
Μῤ ἱπίο σίογν" (τ ΤΊπι. Π|. 16). ὙΠῸ πιδη1- 
Γαβίδίοη ἴῃ ἴδοϊ 15 σοιηρίοίε (πεφανέρωταιλ) ; 
{πῈ τυθδίίοπ ἴῃ {πΠ6 (σο5ρΡ6] 5111 βοθθ. ἢ 
(ἀποκαλύπτεται, 1. 17). 

δεῖπρ' «υἱπιες σα ὧν ἐδὲ Ἰααὺ απά ἐῤὲ ῥγοῤῥεί-.] 
Τὰ νγᾶβ πϑοθββατυ {παΐ {Π6 τηδηϊθβίαδίιοη οἵ {πὸ 
ΤΙ ΡΠ θοιι5Πη655 οἵ (σοα 5ποι]ὰ δὲ ἀθϑο]ΐο]ν 1η- 
ἀδροπάοπί οἵ ἰανν ; {παΐ {πὸ ἴσια πηοάθ οἵ οὔ- 
δὶ πη! 1{, ν1Ζ. ὈΥ ΓΑΙΠπ ἴῃ (Δ γιβὲ [651|5, ταϊρ ΐ 
Ὀ6 βεῖ θευοπά γϑδοὴ οἵ ἀοιθέ. Νονοσίμο 655, 
κε ἰααυ" οἵ Μοβεβ μὰ5 ποῖ βοὴ ψιΐποιΐ 
(5 156 Πορϑί νου, ἴῃ ΡγΟά πο Πρ ἃ Κπον]θάρα 
οΟἵἩ 5ἴη (τ. 20), ἀπ ρΡοϑιξνοὶυ, π΄ Ὀθαγίηρ νν]ῖ- 
Π655 ἴπ ΠΟΙΠΙΠΟΩ ΨΥ {πῸὸ ΡΙΟΡΠοίβ ἴο {πὸ 
ΠΟΠΊΪηρ; αἰβροηϑβαίίοη οἵ στὶρῃίθοιιβηθβθ. ΤῊΙ5 
ΤΕΒΕΠΠΟΗΥ οἵ ϑογιρίισθ ἱπο 1465. 411 ἔγρεϑβ, 
ῬΓΟΠΊΪΒ65, ἃΠ4 ΡΥΟΡΠΘοΙΘ5 οἵ (γιϑδ: ἴοσ “ἴο 
Ππὶ ὈΘΑΓ 41] [Π6 Ργορπεῖθ υυἱΐπθβϑϑ, {παῖ 
τὨγοῦρῚν π15 Πα ΠΊ6 νυ οβοθυοῦ δ] νθίῃ 1π ΠΙΠῚ 
5}48}] ΓΕ οῖνα ΓΟ ΠῚ βϑίοη οἵ ϑἰηβ᾽ (Αοΐϑβ χ. 41; 
ΧΧΥΙΠ. 23). δε Πᾶνε Δῃ ΘΧδΠΊρΙΘ οἵ ἴΠ6 ννδῦ 
ἴῃ νυ] οἢ 81. Ῥδι] τι585 [Π15 [ΘΒΈΠΠΠΟΠΥ ἴῃ α. ἰν. 

9.2. Εσεοη ἐρὲ γιρῥέφομσπεσς 77 Οοά «υῤ΄ῆεῤ ἐς 
ὧν Μαἰ ὁ, σεσς ῤγι] Ἀρδαά, “Ἔνϑθη ἃ 
ΥΙΡΗ ΘΟ 81055 Οὗ αοα ὑΒΓΟΌΡἊ ἔδιςῃ ἴῃ 
0885 στ ἰθί." ὙΠῸ βυδ]εςΐ οἵ “". 21 15 τε - 
Ρεδίθα νυ] ἃ πλοῦ ργθοῖβα ἡ βῇπιίοη ἐϊἸβεϊποῖ 
ἵτοπὶ (δέ) {που ποῖ ορροβεά ἴο {πε ργεςβάή- 
1πΡ. (ΠΟΙΏΡΕΓΙΟ ἰχ. 20; ΡΗ]]. 11. 8: 1 (οχ. 1. 6. 
ὙὝΠΘ6 Ροϊηΐβ ΠΊΟΥΕ ὈΓΘΟΙίβεΥ ἀθῆηθα ἅτ {Π6 
ΤΉΘΔη5 ΕΥ̓͂ ὙΠΙΟΙ Τρ θΟιισ 655 15 δἰζαϊπϑά, 
8 ηἀ 115 ἀδβδίιπθα οχίοπί. 
ΦΦΒΤΟΌΡ ἔδῖῦ ἴῃ 7 6588 Ομ Υ δύ." [π|5- 

ἘΥΙηρ ΓΑ 15 Πογε ργεβεπίθα, ποΐ 85 ἃ [ἢ 
ἴη Οοά οὗ νῇίοῃ (Ἡγίβί 15 {π6 διιῖμοῦ (ν π 
Ήξηρεὶ, ζς.), θυ 45 [αἰ τη Ομσιδὲ Η πηβο]ῇ: 
ΠοΙραγα ΜαΓΚ ΧΙ. 22 ; ( 8]. 11. τό, 20; 1. 22; 
ἘῚΡΉ. 111.12 ; ἴγ. 12; ΒΏ]]. 11.9. “ὙΒ6 Ῥεύβοῃ 
οἵ (γίϑε ἴῃ 115 ὉΠΙΥ 8πη4 ἰοία!γ (( ὕέσις 
Οῤγισε} 15. ἴῃ6. Ῥσγορεὺ σϑάριηρίϊνε οδ]εοΐ οἵ 
Ἰπππ (Πούμεῦ, “ Ρεσξοπ οὐ ΘΟ υγίϑι, Ῥ. τὰ 1, 
Ῥ. 113). 

μπίο αἱ] ἀπά πῤοη αἱ ἔφθη ἐῤδαΐ δεϊϊοιυε. 
ΤΙΒομθη ογῇ δηα πιοδὲ πιοάθγῃ οἀϊίουβ τϑδα 
ὙΠ {ΠπῸ πηοτο ἀποίοπί Μ88. “ πηΐο 811 {Ππ6πὶ 
πὲ ΒεΙῖονα :ἢ {Π6 νατϊδίίοη ἄοαβ ποί πιαΐογί Π} ν 
αἴἴδοξς {Π6 5θῆβθ, δυιξ {π6 διηρμαίίς στορθι!!οῃ 
ΟΥ̓ “(411 νυ ἀἸβεγεηε ργθροβιςοηβ, ἰ5 ΥΟΓΥ 
οΒαγδοίογϑεις οὗ δῖ. Ῥαυὶ (χὶ. 36; 6]. 1. τ; 
ἘΡΗ. ἵν. 6 ((.ο]. ἱ. 16). [1 οί ἃτα τεϊαϊποά, 
δ μπΐο αἱ Ὁ τρᾶυκ5 {πὸ ἀθϑεϊπδίίοη ἀπά “ πῤορ 

ΒΟΌΜΈΆΝΕΙ 111: 

23 Βοΐ ἃ]1 πᾶνε ϑἰπηεβά, δηὰ σοιης 
8Πογί οὗ {Π6 ρίογυ οἵ (ῷοὰ; 

24 Βείπρ [υβτῆε4 ἔθεον ὈΥ Πΐ5 

αἱ ΟΥ̓ ΟΥ̓ΘΥ 41], 1π6 οχίθηβίοη νυ ῃῖοι [ΠῸ6 
“ γὶφῥίεοισηεσς οὐ Οὐ " δ ἴο Ππᾶνθ, θοῖῃ θείην 
ΤΠ 4 το “ ἐῤε»γι ἐραΐ δείϊειυε.᾽ 
ΒΑ ἴῃ (ἢ γιϑε ἔπιι5 ργθβθηΐθα ἃ5 [Π6 5016 

ςοηαϊεοη οὗ τ θοιιβηο55 ἰ5 ποῖ τοραγαθα ὈγῪ 
81. δ} ἃ5. ἃ τεϑίγιοίίοη οἵ (ὐοά 5. ρσᾶςο, δι 
85 [Π6 Πθδη5. οὗ ρδγ οΙραίίοη ΒΥ νυ πο ἢ αἰοης 
1 σα θὲ Ἰπσοννη Ορθη ἴο 8}] πηδηϊτὶηά. Βδίτῃ 
᾿γὰ5 1561} ἃ τιπίνθυβαὶ Πίη655 ΤῸΓ τηδῃ : ἴξ βΊονν5 
οι οἵ ΠΙ5. ΟΥΒῚΠ4] το]αίοη ἴὸ (οά, Δπά ἴ5, 
ὉΠᾺΟΥ 4}1 ΟἰΓοιΠηβίδποθϑ, {μ6 σὶρ Γι] ἀἸβροϑβὶ- 
τίοη οὔ {Π6 ογεδίιτο ἐονναγάβ Π15 Οτθαΐοσ. [ἢ 
ΤηΔΠ ἸΠΙΆΠ]ΘΠ 1Ὲ νγὰ5. Π6 {{π|5{π| Ἰονῖπρ' 56 Π56 
οἵ ἀδβρεπάθηςε προη οὐ 5 σοοάμπεϑβ : ἴῃ [8 ]]6η 
ΤΉΔη 1ἴ πιηϊῖ65 {Π6 ἄθορ ἔδε!ηρ οὗ πηννοσίῃϊ- 
Ὠ655 ΜΙ ἘΠ6 σοηνιοἴίοη {Πᾶΐ ΠΊΘΓΟΥ το]οῖοθ5 
ἀραϊηβί Ἰπάριπιθπέ ; ἀπά {π|ι5 ἴπ ΒΟΊΉ βίαΐεϑ 
ξῖνεβ. Οοά {ΠῸ βἹουυ. 
ΒΑ ἘΠογοίογα 15 ποῖ δὴ δι γατυ σοη- 

ἀἸΈοη ᾿πηροβαά ΠΡΟ τι5 ἔγοτη υνπουΐ, ας ἃ 
Ἰανν οἵ ΟἿΓ για δίαγο; ἴξ δχα]ῖβ τηδη ἴο ἢἰ5 
ΤΊΣ ΓΑΙ αἸρηϊγ ΒΥ Δ]]οννίπρ {πὸ ἔγθα ςοηβοηΐ 
ΟΥ̓ Π5. Ψ1], απὰ {π6 δοΐϊνε ὄχούοῖὶθβε οὔ ἢἰ5 
δου] 165, ἀπ γεῖ μι Π10165 ἢἰπα Ὀείογο Θοά ἰπ 
ΔοΚπον θαρτηθηΐ οἵ ΠΠΟΓΟΥ τπιηήδβοσνοά, Πι5 
ΓΑΙ 15 δὲ ποθ 1Π6 βοι] 5 Πρ μοϑὲ Ὄὄχογοῖβθ οὗ 
ἔγθθάοπη, 115 Ἰονν]οδέ “' ςοηοϑϑίοη οἵ 5ἰη,᾽" δηά 
1Π 6 ΟΠΪΥ Ποπῆᾶρο 1 σαη τε πήογ ἴο Οοά. 

70. ἔῤεγε ἱς πὸ αἠεγεηεθ] ὍΘ τἱρῃΐθοιβ- 
Π655 οἵ Οοά ΒΥ [ὩΙ[ἢ 15 ἴοσ αἱ], “ ἔου 618 15 
πὸ αἰβύϊπούϊοι " της {πογεῖπ, θὲ (ὐοπέ!|6 
ΔΠ4 [ονν ΓΘ 4}1 ᾿πο θα ἴῃ Π6 5δη16Ὲ πιο πού 
οἵ βαἰναίίοη : δΔπ4 {πΠ6 γθᾶβοη ΨΥ πὸ ἀϊβίϊπο- 
ΤἸΟΠ 15 τηϑ 6 ἰ5 {μαΐ {ΠογῸ 15. πὸ ἀἰἤδγοηοθ ἴῃ 
ΠΕ περ (Ὁ. 23). 

28. Τὸν αἱ ῥάτυο οἱπγοα, πα σοῦιθ τοὶ ΟΣ 
ἐῤε ίογν οὐ Οοά.] ὙΠ οἱ οΓ ΕἸ ΠΡ 5}. νουϑίουβ 
ΤΊΔΤΚ ΤΟΥ͂Θ ΘΟΓΓΘΟΙΥ ἴῃς αἰβδγεπος οὔ {πὸ 
ἴθηβθβδ, δη4 {μ6 τηθαηϊηρ οἵ ὑστερεῖσθαι : 
“ ΒῸΓ 4}1 Πανε βιπηθά, αηἀ ἀύῦὸ ἠθϑιίαΐο οὔ {πΠ6 
ΒΊΟΥΥ οἵ σοά᾽ ((γδηπιοσ, θηθνα): “ἘῸΥ 
81] τη 61} Βῖπ π6ᾶ, δηἃ πᾶν πθθ4 ο7, ῤὲ σίουν 
97) Οοα" (νν γε. ὙΠῸ ϑυθ]θςίνε ἴοσγος οἵ 
16 ΜΙΔαΙ]Ὲ Νοῖςς (“ἴο ψεεὶ νναηΐ ἢ ψ}}} θὲ 
ΟἸΘαΥΥ Ρογοεῖνθα ὈΥ σοπίγαϑίίης {Π6 βε! ποοτη- 
Ρἰδοθηΐξ αιιθϑίίοπ οἵ {πὸ τὶς γοιηρ ΒΌΪΕΓ, 
“ἤρα ἰαεᾷ [γε 3" (Μεαίϊ. χῖχ. 2.0, ὑστερῶ) 
νἹ ἢ [ΠῈ ἀδβογιρίίοη οἵ {πὸ Ῥσοάϊβαὶ, ννμθη “δὲ 
δερατι ἐο ὧδ ἦι αυαπέ᾽ ΔΠᾺ ἴο ἴδε! τὲ (1 Κὸ χν. 
14, ὑστερεῖσθαι). “ΠΟ 5Ι΄ΠΠ| Πρ’ 15 Γοργθϑθηϊθα 
Ὀγ {Π6 δογὶϑί 45 δη Ὠιἰβίοτγίς ἕαοϊ, αἰγοδν ργονθά: 
115 Ργεβεηΐ δπΠ4 σοπίϊπιθα οἤδοΐ 15 ἐΠδξ τηθη 
ποΐ ΟΠΪΥ͂ ΘΟ 5μοτί οἵ (ὑστερεῖν) θα ΘῈ Γ 
νναηΐ (ὑστερεῖσθαι) πιὰ ἴδ6] ἐΠοπηβοῖνεβ ἀδϑβίϊ- 
ταῖε οἵ “ ἐῤὲ σίονν 9), Οοά." 
ὙΠ πγεδηϊπρ' οἵ {Π15 Ἰαϑί Ἔβχρυθϑβίοῃ 15 ΠΊ Οἢ 

ἀἰδριιῖοά, θυὲ ᾿ἰηδίοδα οἵ ἀἰβοιιβδίηρ ἔπ ναγίοιιβ 



00 ΕΟΜΆΝΒΡΗ, 

ο,γᾶσα ἘΠγοιρἢ πε γαάἀετηρίίοη {Πᾶΐ 5 
ἴη Ἰδὲ [6βι8: 

τη ηΪηρ5 νυ] Πᾶνα θθθη ἱηνεπίεαά ἴου 1τἰ, ννα 
5141] Ὀείου πίθου ἱπίο 8[. Ῥι}5 σοποθρίϊοη 
οὗ ““2ῤὲ ίογν ὁ) Οοά," ὈΥ σοπιθιπίηρ {π6 Ομ οῦ 
ἀβΡεοῖβ ἴῃ νυ ἢ Π6 τοραγάϑ ἴ{. 

Ι͂ῃ 1. 23 “16 βρίογυ οἵ {πΠ6 ἱποουγιρε ]6 
Οοά" 15 (πίε ννογάβ οἵ Ἡ ΟΚΟΥ, “ Εἰ. Ῥ.᾿ 11. 2, 
δ 1) “τε δήγηιγαθ]α ὄχοο]]θηςς οἵ {παΐ νἱγίιια 
Τοῖνίπθ, νυ ἢ Ὀεϊηρ πηδάςβ τηδηϊοδί οδιιβεῖῃ 
ΤΊΘη Δ Π4 Δη56]5 ἴο δχίοὶ 15 σσθαΐποβϑβ. 

ἼΠΙ5 “βίογυ οἵ ὐοά "ἢ ποῖ Οὔ] πιδηϊξεϑβίβ, 
ας ςοπΊΠλιηἸσαΐθ5 ᾿ΐβο!ξ, Ὀοὶηρ τοῆθοϊοα τη 
5010 ἢ οἵ ΗΙ5 ογθαίιγοϑ 85 86 σαρϑῦ]οα οἵ Κηον- 
1η8 Δη4 Ἰονίπρ ἀπά φσοννπρ ἴκὸ Ηπη. ϑί. 
Ῥδὰ] {πουθίογθ, ἢ τ (ου. χὶ. 7, 64115 {Π6 τηδῃ 
1Π6 πηᾶρῈ 4η4 ΡΊοΟΥΥ οὐ (σοά," θεοδιιβα Π6 15 
σΆΡ40]6 οἵ γτϑοοθινιηρ ἀπά τοἤθοίηρ (οὐ 5 
ΒΙΟΥΥ. (ΟΟΠΊΡΑΓΕ [ΓΟΠΌΟΙ5 Πἰ. 20, ὃ 2: “ὙΠ6 
ΒΊΟΓΥ οὗ πηδη 15 (σά, «δηά οἵ {πῸ ορογαίϊοη οἵ 
Οοά, «πᾶ οὗ 411] Η5 νυ]ἱβάοπι πα ροννεὺ, πη 
15 {π6 γεοδθρίδοϊο :᾿ δηὰ ἴν. τό, ὃ 4: “τηδῃ νγὰβ 
1η ννδηΐ οἵ {Π6 βίοτυ οἵ σοά." 

566 ἰβὸ ἩΠΘΟΚΕΙ ΕΒ 1 ΣΤ ΕΣ ἘΠΕ ΕΓΒ 
νγῈ ὨΔΡΡΥ, {πογοίογθ, ννμθη ΠΥ να ΘΠΊΟΥ 
Οοά 85 8η οὐὔ]δθοϊ νυ ποσοῖη {π6 Ροννοῖβ οἵ ΟἿΓ 
5011] Δ[Ὸ 5 5ηθ Ἔνθ ἢ ονου]αϑίιηρ ἄορ ῃΐ : 
50 {Παΐ ΔΓ ΠΟυ ἢ ννα 6 πηθη, γεῖ ὈΥ θεὶπρ τπηΐο 
Οοά υπϊῖοά, ννῈ ᾿ϊνῈ 85 1ἴ ννοσθ, {πὸ 1π|ὸ οἵ σοά." 

ἼΤΠἼδ σοπιρίεΐα τηδη!οβίδεοη οἵ ΠΤ Ίνῖπο ΡοΓ- 
Τδοίίοη 15 “ἐῤὸ σίογν 9 Οοά ἐπ ἐῤε πε οὶ 
7ός Οῤγῖσι, ΟΥ̓ ἴῃ ΟἾΠΟΥ ννογάβ, “86 σΊΟΥΥ͂ 
οὐ Ομ τ ἰδ, τυρο ἱς ἐρε ηασο οἵ αοά ̓ (2 (ογ. 
ἵν: 2, 6) 

ΤῊΙ5 βοῦν οἵ σοά 1η (Πγῖδε βῃϊπίηρ ἕοσίῃ 
1η [Π6 (σοβρεὶ προ ἴθ θο]ϊονοσ 5 μεασί {γαη5- 
ΤΟΥΠῚ5 ΠΙΠῚ ἱπίο “ΠΡ ς τη {πὸ Τογά ἢ (Βρῃ. ν. 
8): πὰ 50 “αὐό αἰΐ «υἱὲρ οῤρεῦι ἤιε δεῤοϊηϊπς 
ας ἵπ α σίασς ρὲ σίοῦν 4 ἐδ 1,ογά, αγὸ ἐραγσεά 
Ζπέο ἐῤὲ σα716 ἴγηασε 770» σίογν ἰο σ]ογ}" (2 (οΥ. 
111. 18). 

ὙΠΕ {γαηϑίοσγηδίοη Βορὶη5. ΠΟΥΘ, Βιξ τη8η᾽5 
[11 ρῥαγιοραίίοη ἴῃ Δ“ 1πῸ βου οἵ σοά 15 
{Π6 ΠοΟρΡε οἵ οἵιγ ΠΙ ἢ ΟΔ]]ΠΠ1Πρ' ΓΕΘΟΥν α [ῸΓ τ15 ἴπ 
ΠΕΣΨΕΣ ἴδ: γε 2.1 1 Π655: 1]. 12: 2 ἜπΠ6 ΕΒ, τ: 
14). 

24. Βείρρ' 7626] 7 Γεεὶν ὧν δὶς σγαε.] ὙΠῸ 
Ῥγεβοπί ῬδγίορΙΘ. “ δεΐσρ 75 εα " 15. ΟἸΟΒΟΙΥ 
ςοππροΐθά στ {πΠ6 Ργθοθάϊηρ οἰδιιδθ, 45. 115 
ΠΕΟΟΘΒΘΔΙῪ ΔΟΠΟΠΊΡΑΠΙΠΊο πὲ (ὑστεροῦνται---δι- 
καιούμενοι) : ἸΠΘΥ͂ ΠΟ {ΠΓΟΙΡῊ 51Π βυ ΠῈΓ 1055 
οἵ {Π6 βίογυ οἵ σοά οδη σϑοεῖνα ᾿πϑιϊποδίϊοῃ 
ΟΠΪΥ 85 ἃ ἴγθε βῆ ΟΥ̓ ΠΙ5 βυᾶςα. 

“ΤΗ6 βίοτυ οἵ σοά " {πΠι15 τοϑίογεά ἴπ Μδη 
85 Η!5 ἱπγᾶΡῈ6, 15 ΤΙ Εν σ4]16 ἃ “{Π6 ρΡογξθοςομ 
οἵ ἢ15 στδςθ. ϑενσίδηιβ, σαση. (ὐδί. ἴῃ ἰός. ; 
ὑστερεῖ αὐτοῖς ἡ τῆς χἄριτος τελείωσις. ΠΙ5 
Ιηβίοδα οἵ πλδ]τΠρ᾽ τ. 23 ἃ [ὈΓΠΊΔ] ραγ θη Π 6515, 
Δηα {Π6 ἢ ΤΓΘΘΕ ΠΡ ΠΙ5. βιθ]θοῖ τη ἃ πονν 56η- 
ἴδποθ, 81. Ῥϑι], 45 ΠῚΒ ΠΠΔΠΠΟΙ 15 (566. οἢ 
“. 26), 5|1465 θδοκ ψιποιΐ ΔΠΥ ΤΌΥΠιΔ] ὈγΘὰΚ 

[5 

2ς Βοπὶ (ὐοά Παίῃ ἴβεξ ἔσῃ 20 ' ον, 
ἔδεε ἜΡΑ Ρ, Ρ- “ ργάαι 

δὲ ἃ ρτορι4τοη ἘΠγοιρἢ τῆ 1ῃ ἢΪ5 

τηΐο {Π6 τηδῖη σοιγβα οὗ Π15 δριστηθηί. ῸΓ 
[Π6 πιθδηϊηρ οὗ ““ ᾿ι511Π64,᾿ 566 ποίβ οἡ 1Ϊ. 13: 
1 15 ἴποσα πιδθά οἵ οπδ 5 ρροβϑά ἴο ὃὈ6 δοίια!!ν 
“7ι5ῖ " Ῥοΐοσθ Ὀοὶπρ ἀθοϊαγεά 5ὸ ὈγῪῚ Οοά, 
Πεγθ οἵ ἴμοβδθ ψῃὴο Ὀεΐογε ννΈγῈ βππούβ, θαΐ 
ΠΟΥ 41΄6 ὈοΟΙΠ ἀεοϊατγοά «ηα »ηαάθ γλσῥέδοιι., 
866 οί οἡ Ὁ. ν. 19, ἀπά {πΠ6 ραβϑᾶϑθα ἡιυοίοά 
ἔγοπη ΒΡ. ΒΒ], Ἅ ΕΧαπηθη (Δ πβιγα,, ὃ 17, ἴῃ 
ΟἿΓἿ [πἰγοάποίίοῃ 6. 

ὟΝ ε ᾿Ιϑράγῃ ἔγοτη {Π15 νϑῦϑε {Πδὲ {Π6 }πιϑι1Ης4- 
το οὗ {ΠῸ ῬΘ]Ι νου ἴα Κ65 ρίδςο---(1Ὁ) ἃ5 ἃ ἔγθα 
ΒΓ, ποῖ 45. ἃ γονναγά οὐ᾽ δοκπον)θοάρτηθηξ οὗ 
ἃ ΤἹΒ ΘΟ ιΒη 655 ΔΙΓΟΔΩῪ οχίβίης 1η ΠΪπὶ; (2) 
“ δγ ῥὶς σγαζε᾽" ἴῇθσθ θθῖηρ ἃ ϑ!!ρμς Θρἢ 515 
Οὐ ἴπθ ΡῬγοποιῆ, ψῃ ἢ οοπίγαθί Οοάΐδβ 
ῬΊαςΘ, 2.6. ἴγεα. ππρουρῃΐ ἰονθ, ἢ τδη᾽5 
ΠΊΟΤΙ5 ΟΥ̓́ΛνΟΥ 5 (ΕΡΗ. 11. 8); (2) “Τῤγοισ 
ἐρὲ γεάοριρέίο ἐρῥαΐ 15 ἱπ ῤγίδὲ ὕδοις," [815 
Βεϊηρ ἴπ6 ᾿πβίγιπηθηΐ ΟΥ̓ ΠΊΘΔη5 οἡ Οοὐδβ 
ΡῬαγί, 45 κ)Ζαϊρ ἴῃ ὕέδμς αῤγῖδι," αὐ. 22, ἴ5 οἢ 
ΤΔΠ᾽5 Ρατσί. 

δὲ γεάοριῤῆοπ ἐρδαΐ 1: τη Οργισὲ “εσἢ 
“ Κεράρρηρί]οῦ " 15 ΠθσΘ Ἔχρδιηθά Ὀν Οτίβϑη 85 
ἃ“ ὙΔΏΒΟΠῚ " Ραϊά ἴῃ ( γιβί 5 Ὀ]οοά ἴο ϑαΐδῃ 
ἔῸΓ {Π6 σεῖθαβο οἵ ἢ15 σαρίϊνοϑ. 15 Ποίίοη, 
580. ΠΟΠΊΠΠΟΙ ἘΠΕῚ {πῸ6 {{π|6 οἵ Απϑεὶπὶ, ἰδ 
ἀεγινοά ἔγοπι ἴῃ6 Οὐθεὶς δηά 1, αἴη ννοτάβ5 
(ἀπολύτρωσις, τεἀετηρί!0), ποΐ ἔτοπὶ πὸ Ἠδε- 
Ὀγενν. [π {με Ο. 1᾿. ἴπεῈ βυϑαΐ ἰγρίςδὶ δςΐ, 
ΠΙο ἤχοβ {πῸ Ἰάθα οὗ σγεάοπηρίίϊοη, 15 {ΠῸ 
ἀο!νοσάποθ ἤοπὶ ργρί. Ϊ|εμοναῖθ 15 {π6 
Ἐ άΘοΟΥ ΟΥ ΤΟΙ ΙΨΟΥΘΥ ὦν), ψγΠη0 ἀεοηηδηάϑ 
{Π6 τϑίθαβα οὗ Ηἰβ ρεορίε: “ 1γαε] 15 221} 5071, 
ἐτὐει 72} βγοίς-δογη: ἀπά 1 σαν ππίο ἐβεε, 1,6 71} 
“οὔ σο, ἐραΐὶ ῥέ αν σεῦ 716: ἀπά ἐροι γεξμθε 
ἐο ἰδὲ ῥί»γι ρο, ὀοῤῥοϊά, 1 «υἱΠ] οἱαν ἐδν σοη, ξυδ 
ἐδν γε-δογη" (Ἐκ. ἵν. 22, 23}: “1 αὐ! τε- 
ἄξδορι γος (ΟΥ̓Δ) «υὴὲ α οἰγείεῤοά ομ αΥΖι, 
απά «υἱὲ σγεαΐ 7μάσγηεπὲς " (ΒΒ. νἱ. 6 ; χν. 13). 
ΤΠΟ ραγροβο οἵ {πὸ γϑάοιηρίίοη 15 {Π6 οοπβα- 
ογδῖοη οἵ [5γ86] ἴο (ὐοα 8 βϑύνίςε: “" 1 φυἱὴ 
ἐαζε γοῖε ἐο 716 70 ἃ ῥεοῤίο, αγιαὶ 1 «υἱΖ] δε ἐο γοΐ 
α Οοὐ᾽" (ἘΧ. νἱ. 7). 6ῃονδῇ ρᾷὺϑ ΠΟ γϑηβουη 
ἴο {Π6 ΟΡΡΥ͂Θββϑοσ, Ὀυΐ ἔγοπι Η15 ρβεορὶς Ηδς 
ΤΘα]ΠΪΓ65 8η δεῖ οἵ [δ Πἢ,, ἴῃ {Π6 βδογιῆςα οἵ {Ππ6 
Ῥαββουθυ, δηἀ 8δη δεῖ οἵ ποὶν ουβάϊθηςθ ἴῃ {Π6 
ΠοΠβθογδίίοη οἵ {πΠ6 ἤγβδίσθοση (ἔχ. χα. τ; 
ΧΙΧ. 4-6). ἼὙΠεθα ἴγρεβ ἃῖθ τπϊϊοά δη4 
ἘᾺ]Η]Π1Θ4 τη “ Οὐγσε ομ Ρασεοῦυεῦ:" Ηδ [15 
οί “ἐῤὲ 1,α»γὦὁ ἐραΐ αυας «ἰαΐη᾽" (Ἀν. ν. 12; 
ΤοΠη 1. 29; 1 (ογ. ν. 7), απὰ “2ῥὲ ἥγε-δογη 
ορι ἐῤὲ ἀραα" ((ΟΥ. 1- τ8ὴ). ΤῆῸΞ 
γε θη 1οηι" 15. “1η Οργῖδὲ ὕεσις," ποῖ πῃ ΔΠΥ͂ 
δςοΐ οΥ νγοτῖς, {π6 εἴθοξϊ οἵ νυ ἢ ταϊρῃξ θ6 56- 
Ῥαγαῖθα ἔγοπι {πῸ ἀρεηΐ, θα τη Η Ἰπη561Ὲ (ΕρΡἢ. 
1. 71 (Ο]. 1. 14), “ἴῃ Ηἰ5 ρεύβοῃ νυν ΒΙΟῃ 
Η!5 ννουκ [ΟΥΠῚ5 ἃ νην την ἢ (ΟἸΒΠαιιβθη, 
ἘρΡῃ. 1. 7): Ηνίηρ ᾿νε δηά ἀϊθά δηά ᾿ἰνεὰ 
ἈΘΆΙΠ [ῸΓ τιι5, Ηδ 15 “Γ᾽ Οοά »πμαάξ τιρΐο τις 



γ 25:]} 

ΒΙοοά, ἰο ἀδοϊαία ἢ15. γΓΙρ πθοιιβΠ 688 
τ ῸΥΓ {πὲ ᾿γεπηβϑίοη οὐ 81Π5 [πδξ δῖα 

νον. χεβεριῤῥέϊομ᾽" (1 Οοτ. 1. 30), Ὀθεΐηρ ἴῃ 
Ηἰπιβοῖε τῃ6 τοάεξομηον (ΤΙΐ. 1. 14), {μα 
Τδηθοπὶ (1 ΤΊπ,. 11. 6), ἀη {Π6 γϑάθεπιθα ἃ5 
ἐγρε βγείπδογη αριοης γαην ὀγεέργεῦ " (Ὑ11]. 
05 τ (ἰοτ: χν, 22; Κεν. 1. 5). 
ΤῊΘ ΓΑηβΟΙῚ ἰ5 ΠΟΤΕ ΟἸΟβοὶν ἀθῇποά 85 “ δὲς 

“78 " οὐ ““ομ]" (Μεαῖίί. χχ. 28; Μαγκ χ. 45), 
ἀπά ““ ῥὶς ὀίοοά " (τ Ῥεῖ. 1. 19). 

Λϑ5 ἴο {πε οχίεπί οἵ {πὸ σγϑάθπιρίοη, 1[{ 15 
ΤῸ" 5.56] {{ππ|1ε 1. 68 : 11... 32: ΧΧΙν. 21), ἴὉΥ 
“ῃ απ" (Μεαῖίί. χχ. 28; Μᾶαγ. χ.' 45), ἴον “αἱ 
(α Τιμι. 11. 6), ἴογ “1ῥὲ ῥμγεῤρασεά ῥοσσοςεῖοη ἢ 
(Βρῇ. 1. 14). 

1 γθάθοπηϑ ἔγομη δ'π δ η4 115. Ῥεπδ 65 (ΤΊ, 
"τι ΠΠΟΡ ΣΧ τοῦ 1 ΒΕΐ. 1. τ8: ΕΡἢ. 1...; (ΟἹ. 
1. 14}, ΡΑΤ ΕΟ ]ΑΥῪ ἔγοπι ἀθδῖῃ (Ἀ Οηλ. ν11]. 253; 
σοιήραγα ΗςΌ. ΧΙ. 35), 8η4 ΒΈΠΟΓΑΙΪΥ [τῸπὶ {πὸ 
ΡῬΓΘβθηΐ 6ν1] δίαϊθ ἱπίο ἃ ίαίϊε οἵ βΊΟΥΥ δηά 
ὈΙοβϑίηρ ({Κα χχὶ. 28 ; ΕΡΗ, ἵν. 30). 

Ο5, 26. Α {γίμοῦ Ὄχρίαπαίίοη οἵ Οσοάβ 
τηθίΠοά οὗ 1π5{ΠΠοδίιοη “ ἐῤγοισ ἐῤὲ γεάθηιρ- 
ἐϊογι ἐῤαΐ ἐς ἐπι Οῤγῖσέ ὕεσις." 

ἤρονι Οοά ῥαΐῤ «εἰ ζογΦ. Ἴννο ἱπτεγργεία- 
{ἰοη5 οἵ [πθ νεὺθ ἃγὸ Δ ΠΊ]551016. (1) “Δ  Ποσὰ 
Οοά 5εΐῖ βεΐοτε Ηἰ5 ον πηϊπα,᾽" ργοροβεά ἴο 
ΒΙΠη561ξ, ἃπ4 50 “ἀεδβιρποά," “ργοροβϑά," 
« ρτάαϊποα " (ὟΝ ΟΠ). ὙΠῈ Μαγρη “ἴοτο- 
οΥγάἀαϊποα ᾿ 15 1655 σοσγϑοῖ, ργθοθάθηοθ 1π {1ΠῚ6 
ποΐ Ῥεΐηρ Ἔχργθβδβεά ὈῪ {πε πρό, δι ΟΠὨΙΥ͂ 
ἱπιρ|1ο ἃ ἴῃ {Π6 Ιάθα οἵ ἐθβϑίβῃ Οὐ ΡΌΓΡΟΒΕ ; 
“ ᾳφιοά ποηπάμππη οβί, ργοροπίίαγ (ΟΥΡ 6). 

ΓΠΙ5 ἰβ ἴΠ6 πιοῦο ἀποϊθηξ ἱπίογργοίδίοη, 
Βεῖπρ ἔοιιπά ἴῃ {πῈ ϑυτίας (“᾿ ργαάεβεπαν," 
80 ῃ 84), Οτίρθη, (πγυβοβίοπι, (σδπηδάϊι5. ἴῃ 
(Εοιπηθηῖ5, ἀπ οἴ ΠΕΥ5. 

1 αἰϑο ἀρσϑεβ ἢ {πΠ6 γποαηίπσ οἵ {Π6 
ψεΥ ἴπ {86 Ν. Τ᾿ (οι. 1. 13; ΕΡΗ. 1. 9), 
1ποιρῊ ποῖ νν] ἢ 115 οΟΠβίΓποίΊοη, 85 Δη [ΠΠη1- 
{ἰν6 5114} ΓΟ]]Ονν5. 

(2) “γῥονι Οοά «οἱ 2071," 1.6. ““ ῬΆΒΙΠΟΙΥ 
θεΐοστε {πὸ ογεβ οἵ 4], {παὶ πὸ πὸ ψ}}}} 
6 γτράβεπηθα τη ἄγαν πίρ " (ΡεΪδρ1 5). 
ΤΠ5. 5θη56. ἰβ Βιιρρογίβα ΟΥ̓ οἰαββίοαὶ ᾿ι5ᾶ58 
(Ηετοά. 1. 148; ατιρ. “ΡΗΟΘη. 1330, Πεεο. 
613), ὉΥ {π6 Νυ]ραΐθ, (ὐαητηεσ, εησνα, ΑΝ, 
δης ἴΠ6 τλΔ]ΟΥ ΠΥ οὗ πηοάθτη ᾿πίθυργθίουϑ. 

[π {Π6 1,ΧΧ {Π6 ΝετΌ οσσυγβ [ἢτῖσα ἴῃ (Π6 
ΜΙάά]ε Νοῖςος, θαΐ ἴῃ ἃ 56η86 5110} ΠΥ αἰ ΠοΤΙ Πρ; 
ἔγοιὴ εἰἴποὺ οὗ {πε δῦονε: 5. 1ϊν. 3 ; (( ἴπδῪ 
ῃᾶανα ποΐ βεῖ σοά Ὀεΐογε {π6π|,᾽}) Ῥ55. ΙΧΧΧΥΙΪ. 
12. ἀπὸ ΕἸ: 7. 
ὙΠΕ πιθαηϊηρ; “ ἤῥονι (οά το ζογ ἢ 15 Ὀεϑὲ 

βιπεα το Ἐπ6 τήθα, πηδάθ 50 ῬγοπΠθηΐ ἴῃ {Π15 
Ῥαββᾶρε, οἵ 4 ρυθῦ]ῖς οχμιδιοπ: ἂδπά {Π6 
ΜΙάάϊα Νοῖοθ ᾿πάϊοαΐοβ {παῤ (σοά Βιπιβο!τ 
νγὰ5 ἱπἰογοϑίθα ἴῃ {πιι5 βείςπρ ἕοσίῃ Η15 οννη 
Θ0ῃ ἃ5 ἃ Ργοριταῖοη ἴο 5πονν ἔοσίῃ Ηἰ5 
τὶ θοιιθηθθθ ΝΠ ΟἰΠῈΥ ππθϑηΐϊπρ, {Π6 
ἘδΙΠοΥ 15 {πὸ δυῖπου οἵ οὐγ γεάεπιρίίοηῃ. 

ΒΟΜΑΝ. [1]. 

1ἢ6 (Οὐρεαΐαπος. οὗ Ραβί, τῃγοιρῇ 
αοα; 

, ἴο ὧδ ἃ ῥγοῤ᾽ῥαίίοι.) ἃ8Β ὃ ῬΥΟΡῚ ΙΔΌΟΤΥ, 
1.6. ἃ ΤΩΘΓΟΥ͂ δεῖ. ΕῸΓ ἃ [{]] ἀἸδοιιβϑίοη οἵ 
{π6 Οτεοκ νογά ἱλαστήριον, 5ε6 Νοία αἵ επά 
οἵ σπαρίεογ. 
Απά 411] {Π6 ναγιθίυ οἵ γοπάουιηρ {Π6 65- 

56 Π͵14] πη δ ηΙηρ' Οὗ {Π6 ννογα ΓΟ ΠΑ Π5 50ΓῸ ; 1 το - 
ΡΓαβθηΐβ (ἢ γιβέ 45. τηϑιιηρ 2γορίῥϊαΐίογι ἴοΥ 
51 ΠΠΘΓ5, Πα 50 Οὔ ΠΙ Πρ ΤΠΘΓΟΥ ἀηὰ ἔογρῖνε- 
Π655 ἴῸΓ {Π61].ἄ 

Μογθονου, {πὸ 411-ἰπηροσγίαπε {γα [Πδὲ {Π6 
ΘΠϊοΔοΥ οὗ (ἢ γιϑί᾽β ργοριατοη 1165. “215 ῥὶς 
ὀίοοά," 1. 6. ἴῃ ΗΠ15 ἀγίπρ 45 ἃ 5δουῆοο ἔου 51η, 
5Π1η65 Οἷἱξ. ἴοο ΟΙΘαΓ ἴῃ {Π6 οοπίοχί ἴο 6 
ΟὔὈβοιοά ὈΥ ΔΠΥ͂ ΡΟΒ51016 γοπάογπρ οἵ {π6 
ννογά ἱλαστήριον. 

ἐῤγοιο γαὶ1 1π ῥίις ῥίοοά.] ὝΠΟ οἶαιιθα 
“ ἐῤγομσ γα], οταϊτθα ἴῃ. Α, απ ποΐ ἱπίογ- 
ΡΓείθα ὈΥ (Πγυβοβίοπη, 15. δι Ποπίϊοαίθα ὉΥ͂ 
{π6 σοπβθηΐ οἵ ἃ}}] οἴμποῦ. Μ858., Εδίμογβ, δπά 
ΨοΥβιοη5, αηἀ σοπῆσγηηθα Ὀγ {Π6 γεσυγγοποα οὗ 
ἐκ πίστεως «αἱ [Π6 οἷοδα οἵ Ὁ. 26. ΤΠ 820- 
Β6ποθ οἵ {π6ὸ Οτεοὶς Ασίοὶο ἀοο5 ποΐ αῇδθοξ 
{π6 ΕΠ] 5 ἐγαηβ]αί!οη, ΠΟΙ {Π6 οοπηθχίοη οἵ 
1Π6 οἰαιιβα νυ ἐπ σοπίοχί. 

ΤΠΘ [Ο]]οννηρ σοπϑιἀθγαϊοηβ τηϊρῆξς 6 
{πουρῃ ἴο ἴϑνοι ἴΠ8 σοηποχίοη βίνθη ἴῃ 
{π6 ΑΟΥΝ. 

(α) Τα {πε σοπβίγαοίοη “2α1} πὶ Ηῖς 
δ]οοι( 15 ϑΥΔΠΊΠΊΔΙΙΟΔΠΥ σογγοοΐ, 15 ΟἸΘΑΓ ἔγο 
ἘΡΗ. 1. 15, τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ Κυρίῳ 
Ἰησοῦ: ΜΜΏΘΓΟ {Π6 δῦβοποο οἵ ἃ βεσοπα Δ. Ο]8 
ΔΕΓΟΥ πίστιν 5ίιονγβ {παΐ 1ἴ 15 βί ποία γα ν οοη- 
προίθα δηά ἔιβεά ἱπΐο οπε ἰάθα νυ] ἐν τῷ 
Κ. ., [με δυυθβίαπίινα πίστις ἰαἰκῖηρ [Π6 βδᾷτης 
ΠΟΠΒΕΓΙΟΙΟΩ 845 {ῃ6 ΨΝεγῦ, πιστεύειν ἐν 
(Μέεγεγ, ΒυΖβομθ). (οπιρασε 1,ΧΧ ΡΝ. 
ΙΧΧΥΙΠΙ. 22, οὐκ ἐπίστευσαν ἐν τῷ Θεῷ; 7ε6Γ. 
ΧΙ, 6, μὴ πιστεύσῃς ἐν αὐτοῖς: ΜΙ 1. 15. 

(ὁ) ὙΠπα οδ]θοίίοη {παΐ πὸ οἴου ΘΧΑΠΊΡΙ6 15 
ξουπα ἴῃ ϑογιρίασε οἵ δι Δ ΘΧΡΓΘΘΒΙΟη 85 
“ 6] 16 τη {πε Ὀ]οοά οἵ (Ἡτιβί," 15 δεῖ «5146 
Ὀγ 1Π6 Θαι4}} 7 ἀΠΟΧΑΠΊΡΙΘα ΘΧΡΙ βϑίοη5 “716 - 
ἐϊηοά ἀὰ ῥὶς ὀίοοα " (ν. 91), πὰ ““γπαάο πὶρ ἴπ 
ἐῤε ὀἰοοά 4 ῤγίσι" (ΒΡΗ. 11. 1.3).Ψ 

(2) Τμαῖ [π6 Ἐχργεβϑίοη 5 ποῖ ἱπᾶρρῖο- 
ΡΓΙαΐα ἰβ {ππ5 ργονεα ὃγ Βρ. Ο Βσίβη, "Ναίιιγθ 
οὗ δι, Νοίε Ρ. Ρ. 182. 

(1Ὲ τνγὰ ἂύβ ἰο]ά τῃδὲ {πὸ Β]οοά οἵ (τὶβὲ 
ννᾶ5 5η64 ἔοτ {Π6 το πηϊβϑίοη οἵ ΟἿΓ ϑ'η5 (Ματκ 
χῖν. 24); ἴμαΐῖ νγὲ αγὲὸ ᾿πβειηθα Ὀγ (1η) Ηἰ5 
Βίοοά (Ά οπι. ν. 9); {παῖ ννεὲ βαᾶνβ γϑάθιηρίοῃ 
{πγουρῃ Ηἰ5 Βιοοά (ἘΡΉ. 1. 7); {παῖ Ηδ πηδάα 
Ρθδοθ Ἐπγοιρα {ΠῈ Βιοο οἵ ΗΙ5 ὥτοββ (( ΟἹ. 1. 
20); {μαΐ ἴποϑδα γῆ. νεῦθ δίασ οὔ ννεσα 
τηδάθ πἰρὰ ΒΥ ((π) “Ηἰδ5 Βοοά " (ἘΡΗ. 11. 13}; 
{παῖ Ηδ ριυγομαβθά {πὸ Οματοῃ οἵ Οοά νὰ 
ΗΙβ οὐγὴ Βιοοά (Αοἴβ χχ. 28); {παΐ Ηδ Πᾶ5 
να βθα τ15 ἔγΟΠῚ ΟἿ 51Πη5 ἴῃ ΗΙ5 οὐὐη Βιοοά 
(ον. 1... 5), 1παΐ Τῃγουβῃ Ηἰ5 Βιίοοά χα πᾶνᾷ 

ΟΙ 
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26 ΤῸ ἄδοΐαγα, 7 -αγ, δὲ {158 εἶπηθ 1ι8ῖ, ἀπά τς υ5.1Π6Γ οὗἩ Πΐπη νυ ῖςῇ 
ἢ]5 ΓΙ ἐθοιι5η 6885 : {Πᾶς ΠΕ τηϊσμε ΡῈ Ὀε αν εῖῃ [ἢ [6βι115. 

Ὀο]άπηθϑβ ἴο δηΐου ἰηΐο {η6 Ἡο]οϑὶ (Ης. κ. 
19); 1 411 [μ|5.. .. 15 ἀθοϊαγθά σοποθγη!ηρ᾽ 
1ῃ6 εἤϊοδον οἵ Η15 Βιοοά, 1 οαῃ Παγαϊν 6 
{ποιρηξ βίγαηβο (παῖ 1 5ῃοι]ἃ4 ΡῈ ΔηγννΠοτα 
βίδίοἀ {παΐ ΗΙ5 Β]οοά 15 [με οδ]εςΐ οἵ τῆς ψαϊ:ρ 
οἵ ΗΙ5 ρβορίβϑ. 

Βαυΐ 511], πο {Π6 οχργοβϑίοη “χα ἐπ 
}ὶς ῥΙιοοά " (Ροβιί-(Δοπητηιποη ῬΥΑΥΘΓ) 15. ἴπ 
1561 πποθ]θοιοηα]6, {πΠ6 ςοηίοχί οἵ {πὸ 
ΡῬΓΘΒοπς Ραβϑαρα ΓΘ] ΠΪΓΟ5 {Παξ {Π6 ο]επιθπί ἴῃ 
ὙΈΙΟΙ 1165 1Π6 ᾿πΠοσοπέ ΡονοΥ οὐ (ἢ γΙϑί 5 
Αἰοποιηθπί, νἱΖ., Η15. δ]οοά, 5ποι]ά ποῖ δῈ 
Ἰηἰγοάιιοεα 45 ἃ ϑιθοσγάϊηαίθ Ροϊπί, ΠΊΘΓΟΙΥ 
ἴο ἀθῆπε πιογα οἰοβοὶν {Π6 διιδ]θοίςνε οοη- 
ἀἸΠ!ΠΟΠ, τπηΔη᾽5 [α]ἢ, θιιΕ 5Ποι] ἃ ΠοΟΪά ἃ ΠΊΟΓΘ 
ῬΓΟΠΊΪπθηΐ ἀπη4 ἱπάθροπάθπξ. ροβιίοη 1ἢ {πΠῸ 
βεπίθηςα (Μεγεγ, ΡΏΠΙΡρΡΙ, ὅζο.). 

ὝΠΙ5 ἀγριμηθηΐ 15. ΤΠ ΠΟἢ} βίγεπρίῃοποά ὈῪ 
[Π6 εππρμαίϊς ροβί(ίοη οὔ αὐτοῦ, τὶ ΠΕ οχ- 
ΡΙαποά Ὀγ {π6ὸ Οτεεῖς Βαίμοσθ. “Ὑπὸ Ρσο- 
ΡΙΓαΐοσυ οἵ οἷά ννὰβ [561 Ὀ]οοά 655, βίποθ 
ἴι νὰ αἷδο ψῆποιΐς ΠΠ6, θα 1 τεοεινθά 
1η6 βρυιηκΊηρ οἵ {πΠ6 Ὀ]οοά οὗ {Π6 58οτὶ- 
ἤσοσ: Ρυΐ {πΠῸ Ἰογά Ο(ἢγιδὲ δηά Οοά [5 αἵ 
οποο Ρτοριταἴοτγ, Η 5 ἢ Ρτιθϑί, ἀπά 1,4 πηῦ, ἀη4 
ἴη Ηἰβ ονὴ δοοά (οἰκείῳ αἵματι) πορο- 
{ἰαϊϑ ΟἿ βα] γδίίομ, γε αἱ ΤΊ Πρ’ ΟὨΪΥ [ΑΙ ἔγουη 
τι5 (ΓΠπῃβοάογεῖ). ὍὕΠΘ ἔννο οἰδιιβοβ κἐργοῖσ 
721," ἀπὰ “πη ΗΙΣ οσσπ δίοοά," τὲ {πογείοσα 
ΡΑΓΔ116], ἀη4 Ὀοΐῃ ἀθροπά οἡ ἱλαστήριον: 
τϑηάογ, {πεγεΐοσο, “ὕἵοσι ΘΟ οα 5θὲ ΣΟΥ τ 885 
8, ῬΥΟΡΙΓΙΔΊΟΥΥ ΤΒΥΟΌΡῚ ἔαιίμ ἴθ Ηἰ5 
ΟὟ Ὀ]οοα," (ἰοπΊραγα ΗΘ. ΙΧ. 12, 25. 

ἦο ἀεείαγε ῥὶς γὶσῥίοφοισπεν.) ΚΟΥ 8 6Χ- 
ΒΙθΙύϊοι οὗ ῥὶς γίσῥίεοιηε..5. ΠΙ5. αἰϊγεςοί 
ΡΈΓΡΟΒΘΕ (εἰς), Δη4 σοῦ ἤπ4] σδιιδθ ἴῸΓ νυν Ι οἢ 
Οοά 56ΐ [οὐ (γιέ, 15 αἴζογνγαγάϑ τηοτα {ΠΥ 
ἘΧρίαἰηθά ἴῃ Ἐπ ννοσ 5 εἰς τὸ εἶναι ἀυτὸν δίκαιον, 
κιτιλ. 

ΤΠ6 σοπποχίοῃ οὗ {π6 νΠοΪθ ραβθαρα (συ. 
21--26) ΤΗΔ]Κ65 1ξ οἰθαῦ {Πα Ηὶς σισῥέεοισπευς 
ΠΟΓΘ 15 1Π6 5 ΠΊ6 “ χλσῥέεομ ες οΓ, Οοα ᾿" νΥ]]οἢ 
15 ΒΡΟΚθη οἵ ἴῃ στ. 21, 22. ΠΟΥ {Π6 ΑΡροβί!θ 
ἀεῆῃο5 15 γϑϊδίοη το {Π6 Τἃ ανν, η4 {Ππ6 πηθδπ5 
«Πα οχίεπί οἵ 15 δρργοργίδίίοη ὈΥ πηδη ; ἤθυθ 
Π6 Ροϊπίβ ἴο 8η θαι οἵ {πὸ βαπὶ τὶρμῖ- 
ΘΟΙΙΒΠ655 ἃ5 ἴΐ οχὶβϑίβ ἸΠΩΘΓ ἃ ὑνγοΐο!α αβρεοξ 
1η Οοά 15 Δι ΠΟΥ δπα βοιγοθ; Ηθ ἰ5 Ηϊπ- 
561 1π5ῖ, ἀπά Ἰιι5{1Π65 {Π6 ῬΙΙΘνοσ ἴῃ [65ι15. 
ΗΙ5 15 δ οποδ ἃ ϑβπτοοπήθιηηϊηρ ἀηα 51η- 
ΤΟΥ ΊνΙηρ ΤΙ Π ΘΟΙΙ5Π655. 

ἼΠῸΟ νδ͵ΓΊΟι 5 ̓πτογργοίδιοηβ “ΓΕ ΠΓ]Π 655," 
“ρροοάηρ55, ““ΠΟΙΠ655," “1 π6 1014] τιρῃΐθοιβ5- 
Π655,᾿ ““Ριιπιΐνε τὶρθοιι5η 655, ἄς., 411 [81] 
ἴο 5δ.5ῖν {Π6 οοπίοχξ, θθοδιιβα ΠΟΥ συ θϑξαξο 
Δῃ ΔΥΡΙΓαΤΥ δηά ΠΙτητοα τάδα οἵἉ τὶ ρη ΘΟιιβη 655 
ἴογ 1Παϊ “χλσῥέεοισηεςς 90 Οοά," ΜΙ ἢ 1 15 
ἴΠ6 νευν ῬΌγΡοβο οὗ {πὸ ραβϑασε ἴο Ὄχβιθιξ 1ῃ 
41} {Π6 ἔᾺ]Ππ655 οὗ 15 τηδηϊϑϑίδίὶοη. 

ον ρὲ γεηιϊσοίοη 7 οἷς ἐῥαΐ αγὲ ῥαςἢ 
ἘΡΘοΟΔ 856 Οὗ 8 Ραββί πρ᾽ ΟΥ̓ΘΣ Οὗ {86 
Β'5 δδΐ δᾶ ρομθ Ὀθἕοτο." ὅ8εὲ 1) ε- 
ΠΈΖΒΟΙ, ΈΕΡ [πὸ τὸν 

Ιη {πιι5 ἀἸ5ΕΠρι5Πῖηρ, συ [πΠ6 ΜαΓρΊη, 
Ὀοίννθθη πάρεσις “ ῬΓΞΕΘΙΠΊΙΒΘΙ ΟΠ," “Ραββί η δ; 
Ὀγ,᾽ δηά ἄφεσις “ΤΟΙ. 5ϑίοη,᾿" 2.6., ἔα]} τεθαϑα 
ΔΩ ἀἸ5Π11554] οἵ 51η5, νγε ἃῦὸ {γεδάϊηρ οα {Π6 
5Π65 οἵ ἃ ἤδθγοβ. Ῥαυΐ οχίποΐ σΟΠίΓΟΥΘΓΘΥ͂ 
ΠΟΠΟΘΓΠΙηρ [Π6 ΤΟ ββίοη Οὗ 5Π5 ΠΠΩΘΥ {Π6 
Μοϑαῖς ἡἰβρθηϑβαίοη, οἵ νυ] ἢ ἃ τοῦ ποία 
ΤΥ Ὀ6 ἴοιπηα πη ΤΎΘΠΟἢ, ᾿ΘΥΠΟΗΥΤη5 οὗ 
Ν, ΕΞ 188 ΞΕΥΪ65; ΓῈ ἜΤ. 
ΝΕ πηιιϑί 4͵50 οὔβοσνε {παΐ {πὸ νυογά Πεσα 

᾿ι564 ἴῸΓ 51η5, ἁμαρτήματα, 18 ΠΟΙΠΊΡΑΥΔΕΨΕΙΥ͂ 
ΤΆΤΕ (ΜΑγΚ 11]. .28 ; ἵν. 12; 1 (οΥ, νἱ. 18} 1πα 
ἀεσποῖοβ {Π6 βίπία] ἀθοάβ ἄοπο, ποΐ [Π6 θβϑβϑεη- 
114] ϑῖπ ἁμαρτία, οἵ νγΒΙΟἢ ΤΠΟΥ ἅγα {Π6 ουΐ- 
ΠοΠηηρ5. [{ 15 Ἰοϊπθά νι παριέναι ἴῃ 
7Τόβερμιι5, α πές. χν. 3, 2, δπά ἴῃ ΧεπορΠοη, 
ΞΗ!ΙΡΡαγοῇ. νἱ]. το, “1 15 ποῖ στῖρμξ ἴο Ἰεΐ 
οἤδηποθβ ρᾶ55 ΕΥ̓͂ Πρ. πίῃ θά.» 

ΦΎΜΏρη {Π6 50η οἵ δίγαοῃ (Ε οο]ι5. ΧΧΠΙ, 2) 
ΡΓαγ5 ἴο Οοά {πμδΐῖ Ηδ «υοσμ]ά πο “ῥα. γ᾽ δῖ5 
51η5,---θ ΔΘΒΌΓΘΩΪΥ ἄ065 ποῖ τι58Ὲ οὐ μὴ παρῇ 
ἃ5 Ξξ οὐ μὴ ἀφῆ. Ὀὰϊ ΟΠΙΥ 45Κ5 [μαξ Π6 ΤΑΥ͂ 
ποῖ Ὀ6 Ἰε ποι 4 νυ Βο]θβοηθ οἢαβίϊβε- 
τηθηξ [Ὁ] Οννηρ οἰοϑα Ομ ἢΪ5 ἐγϑηβθ τ βϑι 5." 
(ΓΥΘΠΟΙΝ, 1.16.) 
ΠΟ Τςοπίγαβί θεΐννθθῃ ὁ" ἐῤὲς ῥγεέρεηΐ ἐΐγη6 ἢ 

αηἀ {πΠ6 κ'βῖπβϑ ὑμαῦ μβαᾶ ροῦβθ ὈΘΖοΟσ θ᾽" 
5ῃονγ5 {παΐ {Π6 ΟΓΘΡῸΠΕ 51η5 οἵ ψ μοι 81. 
ῬᾷᾺ] Πεῖε βρϑᾷκβ ἃτ6 ποῖ ἔποβε οὗ :πάήϊν]- 
ἄπι415 Ὀεΐογε σοηνοβίομ, δὰ “Ἂ ἐῤὲ οἵσς ο7 ἐῤὲ 
«υογά ὀέΐογε ἀῤγὶει" (Μεγετ), ἱποϊαάϊηρ “ἘΠ6 
{ΓΔΠΒΡΎΘΒΘΙΟΠ5 ἴΠδᾶΐ ὑἡνεΓα τπογ {πῸ ἢγϑί ἰαβία- 
τηθηΐ," 2. 6. {Π6 51π5 οὗ {μ6 ἴεν (Η6Ό. Ιχ. 
τὴ: 
τως ξΟΥΓΘΡΌΠΕ 51η5 Οοά δά 1εΐ ρ855 ἴοσ {Π6 

{ἰπι6 συ πουΐ δάδαμαΐῖθ οχρίδίϊοπ ΟὐΓ ῬῈΠΙ5Π- 
τηθηΐ. Η!5 νυγδίἢ ννῖ ἢ Πα θθθη σονθα]θα ἔτῸΠ 
Πδανθη ραϊηϑί 411 προ Π1Π6855 (1. 18} ννὰβ ποΐ 
ἃ ςοπιροίθ νἱπάϊοδίίοη οἵ ΗΒ. ΠΟΙΙη655, ΓῸΓ 
{ΠποῸΡῃ {πΠ6 51Πὴ5 δραίπδέ ὑγΟι 1 ννὰ5 ἐ6- 
ΠΟΙΠΟΘΩ νγεῦα ᾿πογθαϑοά πα ἀρρυδναίθα (1. 
24--12}, γεῖ Ηε αἸά ποῖ βιιῆεγ Ηἰβ γΠ0]6 ἀ15- 
ΡΙθαϑιιγθ ἴο ἅγῖβθ, θα, νυ ἢ ΓαΓῈ ΘΧΟΘΡΈΟΠΒ5, 
Η!5 Ἰυβέϊοε βθεπηθά ἴο 5] υτηθευ. 

ἐῤγοισ ἐδὲ 7ογεαγαπεε) ἴπ ἐδ ϑογδεαγ- 
απερ. “ΤΠΙ5. ον ]οο κηρ οὗ 51Πη5 Π85 15 σϑῖι56 
κῃ ρὲ γογδεαγαγες 9.) σά," ἂῃιὶ Ἐχργεββϑίοῃ 
ὙΠΟ ἢ. ΟἸΘΑΤΙΥ «ΙΒ ΠΡ Ί5Π65 1 ἔγοπι ἴΠ6 ΓΕ ΠΊ15- 
5Ι0η οὗ 51η5, νυν ἢ 15 ἴη6 εἤδοΐϊ οὗ Ηἰ5 βρσύδοε 
8Δ:ῃη4 [ανουγ. 

“ ΒΟΥΌΘαΥδηςΘ ἢ (1. 4) 15 ἃ 6 ΠΊΡΟΥΔΤΥ 5115- 
Ῥοηβίθη οὗ ΔΠΡῸΓ, “ἃ {γσα ἢ {ΠῸ 5ΙΠΠΘΓ, 
ὙΠΟ ΟΥ̓ ΠΟ ΠΊΘΔΠ5 ᾿ΠΠΡ]165 {παΐ {π6 ψυδίῃ 
ΜΠ πο 6 δχϑοιίθα δ {πε ἰαβέ ; πδΥ, ἰη- 
γΟΪνο5 {παῖ 1 σΟΓΙΔΙΗΪΥ 01}, πη]655 πὸ θῈ 



γ 27.} 

27 νΠεγε 2: θοαϑείηρ {πεη ὃ [ΙΕ 
ἰ8 δχοϊιάθά. ΒΥ ψῇμᾶΐ ἰὰν ὃ οὗ 

ΟΕ ΘΕΆ ΝΒΕ ΠΕ 

νγογκοὺ Ναγ: δυξὲ Ὀγ {πε αν οὗ 
διτἢ. 

ἴοαπά ἀπάθυ πονν σΟπα!Οη5 " (ΤΊΈποἢ, 2πά 
86.165, Ρ. 15). 

Οπδ εβξεὶ οἵ (σοή᾽β5 ἔουθεαγαπος ἰ5 ἴο οὔ- 
ΘΟΌΓΘ ἔογ [6 {ἰπ|6 ΗῚ5 ΤἹρΓΘΟιιβη655: “ Τετὸ 
ἐῤίησς ῥασέ ἐροις (ογιο, αγιά 1 ἀεῤὲ σἱίεπεε; ἔοι 
ἐῤοισρίεσί ἐδαΐ Ταὐας αἰϊορείδετ σμορ αὸ 9π6 ας 
ἐῤγεε 7 (Ρ5.1. 21; σοπηραγα ΕἰςΕ]. ν11]. 11--13).Ψ 
ἼΠΙ5 ἴῃ {Π6 ᾿ΠΊΡ ΠΥ Οὗ 51η ἀυσῖηρ [Π6 {{Π|65 
οὗ ἱσπογάποθ {πα (σοά νἱπκοά δ (Αοί5 χυῖϊ. 
30), ποῖα ἃῦΌβα ἃ βθσοπὩΥῪ οδιι56, ΤῸ 8ΔΠ 
ΟΧΒΙδἴοη οἵ Ηἰβ τὶρῃϊθοιιβηθβθ, (διὰ τὴν 
πάρεσιν, κιτ.λ.) ἃ σαῖι586 Πανῖηρ᾽ ΓΕΕΓΈΠοΘ. ΟΠΙΥ͂ 
ἴο ΗΙ5 πηοήδ οἵ ἐθδ!ηρ νυ {ΠῸ 51π5 οἵ {πε 
Βεπογαίϊοηβ νυ ΙΓ ἢ ᾿νε Ὀείοσε (ἢσγιδέ. Βιιΐ 
ἴπ6 ῬΓΙΠΊΔΤΎ οαιι56 οἵ {Παΐ Ἔχῃιθιτοη οἵ Η]5 
ΤΙ θοιβη 655 νγα5 ποί {ΠῸ πϑοά οἵ ἃ “νπα 
“ΤΗξοάϊοέα οἵ {πε ραϑί Πιβίουυ οἵ τηδηκὶπα "ἢ 
(ΤΟΙ αςΟΚΚ, ας {πε Γουρίνθπθββ οἵ {Π6 51η5 οἵ 
411 ἀρϑ5, βύθῃ τιπΐο {Π6 επά οὗ {πε ννου]ά. 

26. 10 ἀεείαγε, 1 ταν, ῥὶς τἱσῥίεφοισηε.ς.]} 
ἐΔῃ νἱϑτ οὗ {μ6 ΘΧΒΙΌΙΟ1ΟΙ οὗ 15 τἱρ ύ- 
ΘΟ. 51655.) ΤΠε Α. Ν. {τεαΐῖβ [15 ἃ5 ἃ ΠΊΕΓΘ 
Ταϑιπηρίϊοη οὗ εἰς ἔνδειξιν κ. τ. ΧΑ. ἴῃ Ὁ. 25; 
ἴῃ νυ Β οἢ σαβ6 ἴΠ6 σπαηρῈ οὗ Ἔχργεβδϑίοη (πρὸς 
τὴν ἔνδειξιν) ὈδΟΟΠΊΕ5, ἃ5 ΜΈυΕΥ σΟΠΐΕ5565, 
ἘΠΠΊΘΔΠΙΠΡ,. 

Βιξ οσοππεοοΐ {πῸ6 οδιιθθ ἢ {παΐ νυ ]Ο ἢ 
᾿πητη  ἸδίοΥ ργθοαάθβ, πα 8}1 15 οἰθασ  Οοά 
δεῖ ἔοσίῃ (γιϑδὲ ἔοὸσ ἂπ οχειθιίίοι οἵ 
Η5 τΙρηϊθοιιβηθββ---Ῥθοδιιθα Ηδ Πα ἰεΐ {ΠῸ 
51ηὴ5 Οἵ ΤΟΥΠΊΕΓ ΡΈΠΟΓΔΓΙΟΠΒ ρΡᾷ55 [ὉΓ {πὲ 
{Π16 ΠΠΡΕΠΙΒΠΘα ἴῃ σίθτν οὗ 86 οχϊ δι οι 
οἵ Πῖ5 ΤΡ ΘΟ 5η655 δὲ {Π15 ργεβϑεπί {{π|ὲ-- 
{παΐ πὸ πηϊρηΐς θα 1πι5ῖ, ες. ὙΠῸ ραβϑαρα {Π1|5 
ΠΟΠβίΓθα, 15 ἃ β.ΓἸΚῖπΠρ ΘΧΑΙΊΡΙΘ οὗ ἃ ννε}}- 
Κπονγῃ ΡΘοιΠἸατΙΥ ἴῃ 81. Ρδι1}}}5 βίυ]6, οἵ νυν ΒΙοἢ 
ΔῊ ΘΧΔΟΙΥ ΡΑΓΑ]]6] σα56 15 ἔοιιπά ἴπ ΕΗ. 111. 3, 
455: ἢ6 “ξοα5 οἵ δὲ 4 ννογά " (μυστήριον), 
ἴῃ ΟΥ̓ΟΓ ἴο σοπηθοῖ ψ]Π ἰΕ ΘΟΠῚΘ ΔΟΟΘΒΒΟΥΥ͂ 
1πουρῃξ, νυν Ποῖ Π6 [Ο]]ονν5. οὐμξ ἀπΠῈ}] 1 ὈΓΙΠΡ 5 
Πϊπὶ Ὀδοὶς ἴο {πΠῈ βαπὶ6 ννοσά ἃραὶπ (ἐν τῷ 
μυστηρίῳ τοὺ χριστοῦ), ἀπά ἰποη 5]1465 
Ὀδοῖ ᾿πΐο {π6 τηδίη Π1π6 οὗ {πῸ βεπίθποθ 1 Π- 
Οἱ ΔΗΥ͂ Ρατθη 655. ΟΥ̓ Οἴου ἔστη] ἱπίθυτιρ- 
το Οὗ {π6 βιαπηπηαίϊοα! σοηβίγαοίίοη (8566 
4Όονε οἢ Ὁ. 24.) 

Ήδεγε Πα βοαδβ οὔ δὲ {πε ννοτά ἔνδειξιν ἴπ 
ΟΥ̓ΕΥΓ ἴο Ὀγΐπρ ἴῃ ἃ ϑιθογάϊπαίε γϑάβοη ἔρυ 
ΒΟἢ 8δη ΚΘΧΕΣΡΙΓΟ π᾿" νι ἢ ππρῃΐ οἰποτ- 
υνῖθα ἤανα θη ογετυὶοοκοά (διὰ τὴν πάρεσιν 
κ- τ. λ.), ἅπ4 νυ {Π15 ἐποιιρμῖ, δπά ὉΥ͂ 
ΤηΘΔΠ5 οὗ ἴΐ, υγοῦϊα τοπηα ἴο [Π6 584Π16 νγνοσά 
ΑΡ81ὴ (πρὸς τὴν ἔνδειξι,.). ὙὍὉΠ6 Ατίο]α 
5 τεαιιτοά ΒΥ (Π6 τοπουνεά πιθηΐίοη οὗ ἔν- 
δειξις, νν ΠΟ ἢ 15 1Π6 ϑατηθ δα! [10 45 θεΐοτο, 
Βαΐ τη δοσοτάδηςε νυ] {Π6 τηθπίίοη οὔ {πε 5ἰπ5 
οὗἉ ΟΥΤΠΊΘΙ {{Π|65 15. ΠΟΥ ΤΠΟΓΘ ΠΘΑΥΪΥ ἀθῆποα 85 
Κ0Π6 ΧΙ ι οι ἴπ {818 ΡΥ θβοπῦ {1π|0,᾿ 
ἔνεη {Π15 δἀαϊίοη οὗ ἐν τῷ νῦν καιρῷ Ὀεΐπξ 

Δῃ εχαοῖ ρδαγΆ}16] ἴο {π6 δάαϊοη τοῦ Χριστοῦ 
ἴῃ ΕΡἢ. 11]. 4. 
“ΠΕ {π|)ὸ οἵ (Πγιϑέ 15 ἃ {{π|6 οἵ οὐ] τς 4] 

ἀδοϊβίοη, νν ἤθη {Π6 πάρεσις 15 αἴ Δη εΠά6, «ηὦ 
τη τηϊιδὲ εἰ ΠῈΓ δοσαρί {πὸ 1} ΓΟΠΊΙ55Ι 0 ἢ 
(ἄφεσις) οἵ 51Π, ΟΥ ΕΧΡΟΒ6. ΠΙΠη56][ ἴο ἴῃς 
Ἰιπάρτηθηΐ οὗ ἃ τἱβῃίθοιιβ (σοά " (ϑο δῆ. 

ἼΠῸῈ οἰδιιβθα “ἴῃ {Π15 ργοβεπί {1π|Ὲὲ" ροϊηΐβ 
ἴο {πΠ6 ςσοπίγαϑβί οὗ [ΌΥΠΊΟΥΓ ἀρθβ. “72ὲ γὶσῥέ- 
ἐομόπεῖς 0 Οοά ἢ τῇδ ῥδγίΑ }ΠΥ οΟὈβοιγοά, Πα5 
Ὀδθη ΟἸ ΑΓ πιδηϊοϑίεα ἀπ οχμιθιίθα “25 
ἐῤὶς ῥγεσεγιέ {ΐγ16," 1. 6. ἴΠ6. {ἰπ|6ὲ βιιθβθαιθηΐ 
ἴο (Πιγιϑί 5 ἀβαίῃ. 

ἐραΐ ῥὲ γιῖσῥὲ ὅδ 7μ5ὲ, απαὶ ἐδὲ 7μ 67 ὁ ῥῖγε 
ἐραΐ δείϊευειρ ἐπ ὕ655.1] Τραΐ ῥὲ γιῖσῥὲ Ἀἰτα- 
861} δὲ γμπέ, 45ε. ΓΏΘΓΘ ΓΘ 5ΟΠῚΒ ΓΕΠΊΔΓΚΑΌΪῈ 
1ΠπθΓΓΔ ΟΠ 5 οἵ {Π15 ἀπΕ ΠΘΈϊΟ 4] ἘΧρΎθβϑίοη 1Π 
506 οὗ {π6 ΒΑΡΌΙΠΙΟΑΙ] σοπηπηθηΐβ Οοἢ [58]. 
1π|π πὰ 

“Ὴ:5 (Μεββίδῃ 5) ἴσια ρεγίδοξοη νν}}] σοη- 
βιβί, ἢγϑί οὗ 411, ἴπ ἢ15 ρεσίβοςηρ ΠΙπη56]ξ 45 ἴατ 
85. ῬΟΒΒΙΡΙ6 ἴῃ Π6 βούνίςθ, {πΠ6 ἔδασ, δηά {πὸ 
Ιονε οἵ (σοά, ἀηἀ αἴζογνναγάβ ἴῃ σοηζουσίηρ ἴΠ6 
ΒΔ ΠῚ6. ΡΟΓΓΘΟΙΟΠ ΠΡΟ ΟἴΠΕΓΒ, ἃ5 15 ἄοπο ὈΥ 
1μ6 ΑἸτηΙ ΕΥ̓ ΠΙπηβε ἢ 

“Μόοβεβ, ΠΟΤΕ [Π8Π ΔΠΥ͂ ΟΠ6 Εἶδε, μεῖρεά 
ἴο πιᾶκθ οἴμπουβ ρεγίδοϊ, δοςογάϊπρ ἴο {πὸ 
ΒΑ υ]ηρ', ]οσες «αὐας 7μπὲ «πα 7 εά »ιαην.᾽ 

ΦΜΟΒΕ5. νγὰ5 ὙΥΟΓΈΠΥ ΠΙΠΊ56] ἢ, πα πιδάθ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΟἴΠΕΥΙΒ ΝΟΥ 845 ννεῈ}}" (Ναιθδιιου, 
ἼΠΕ [Θννῖβῃ [πίογργοίουβ οἵ [58]. 111]. ΡΡ. 325, 
339, 287). 
ὙΠΕ εχμιθιεοη οὔ (πῃ τὶρῃίθοιιθποϑα οὗ 

Οοά μεά «ἃ ἀοιῦὶα ρῦγροβα : (ἢ γιδέ. ννὰβ5 
{πογεῖη δεῖ ΤΟ ἢ (1) 85 "ΡΥ ΟΡ ὉΣΔΌΟΥΥ 1π ῥὶς 
ὀίοοά᾽" ἴο 5πὸον {παΐ Οοά 15 Η!ΠΊ561} “7ι5ῖ,᾽ 
2.6., ἴο νἱπάϊοαίε Ηἰ5 τσ ΐθοιιβηθβϑβ ἀρϑίηϑδέ {Π6 
ΒΘΟΠΊΪΠΡ᾽ ἱΠΊΡΙΠΙΓΥ οἵ 51Π5 ἴῃ ΤΟΥΠΊΘΥ 565, δη4 
(2) Α5 “Ῥσυοριθϊιδθουυ ἐῤγοισ Κα], ἴο 5ῆουν 
{πα Οοά 15 ἴΠ6 διυΐμου οἵ σὶρ θοισηθ55 ἴὺ 
{ποῖὰ {παΐ θεῖθνθ. ““ὙἼΠῈ τὶρῃΐθοιιβηθββ οὗ 
Οοά 15 5ποννῆ Θβρθοῖα ΠΥ η΄ {Π|5, παῖ Ηδ 50 
ΕἰΓΟΥΙΥ Παΐοθ5 βίη, [παῖ ἴῃ ογάθσ ἴο ἀδβίγου 1ΐ, 
ΔΠ4 τῆᾶκα τηδῃ τὶρῃΐθοιιβ, Ηθ βεπί Η15 οὐῃ 
80η ἱπίο {πΠ6Ὸ6 νγου]Ἱά, απάὰ βσᾶγε Ηἴπὶ ὉΡ ἴο 
ἀδδίῃ " (ι5Ε1|5). 

(αν! π5. ἱπίεγργοίαίίομ, ἘποιΡ ἢ ποῖ ϑ γι ΟΕ Υ 
ἀεγινοά ἴγοσα {πὸ οοπίοδχί, πκὸ {πδΐ νυν πο ἢ Π85 
Βεθη βίνθπ ἀθουε, ῖ5 ποῖ ἱποοπϑβίβίεηξ νυ 1Έ, 
ἈΠ 15 ψοσίῃ παοίίπρ Ὀτεῆν : “ὙΠΙ5 15. ἃ 
ἀεβπιτίοη οἵ {παῖ τὶρμίθοιβποθβ ὙΥΠΙΟΒ νγᾶ5 
Θχμ διε ἴπ {πΠ6 εἱἢ οἵ (μγιβί, ἀπά τενεαὶθά 
ἴῃ {π6 ΟΘοβρεὶ ((. 17). [{ σοπβίβίβ οὗ ἔνο 
Ρατίβ: (τ) Οοά [5 τἱ᾽βῃΐδθοιιβ, ποῖ. 85 ὁπ6 
ἈΠΊΟΠΕ ΤΩΔΠΥ͂, διιΕ 45. σοπίδιπίηρ ἴῃ Ηπιβε]ῇ 
Δ]οΠ6 811 ἔμ] π655 οὗ τιρῃϊθοιιβηθβ85 : (σοά δἷοπα 
15. τὶ βμίθοιιβ, απ 411 πιαπκιπα πητ ΘΟ 5. 
Βυξ (2) ΘΟ 5 τἱβῃίθοιιβπθβθθ 15 ΘΟ Π  ΠΠ108- 
ἔνα : Ηδ ρουτβ ἴἃ ἴοτῃ οἢ τηᾶη. [ἢ 115, 

93 



94 ἘΘΟΜΟΝΘΕΊΤΤΙ, 

248 ΤΓΠεγοείογα να σοποϊιιάς {ῃδΐ ἃ 
ΤΠ 15. Ππ|5Ὲ1Π64 ὈῪ [11 νυιτπουζ {Πα 
ἀεεάςβ οἵ {Πε ἰανν. 

[ν. 28---29. 

29 1. μὲ {πὲ (ἀοά οὗ {με 76νν8 
οηΐγ ὃ 2: Δὲ ποῖ αἷβϑο οὗ της (σεπιει]εϑ 
Ὑ ε8. οἵ τῆς (σ}πι!]65 αἷϑο : 

{πεγείοσγα, ἴπ6 στὶρῃίθοιβηθθθ οἵ Οσοά ἰ5 τε- 
Πεοίεά, ᾿παϑηλιοι 85 Ηδ 1ι5{165 τ15 ὈῪ ἐδ! ἴῃ 
ΕΒ γιβί." 

ῥίνι αὐῤῆορ ῥοΐοαθῖρ ἐπ 7 6σι.] ΤᾺ ΛΈΘΓΑΙΠΙΥ --- 
ΠΒΔ {πα 15 οΟὗἨἩ δι ἱπ 76588,᾽" 2.6., Ὠ]ΠῚ 
{πα Πα5. [11 ἴῃ [6ϑι5 ἂ5 πε τοοῖ οἵ ἢ15 
τοϊαϊίΐοη ἴο (σοά, ἴῃ ορροϑβιξοη ἴο {μεπὶ {παῖ 
ΓΘ Οὗ {Π6 ἰὰνν οὐΓ οἵ ννογκβ: 566 ποίβ οἡ 11. 7. 

27-21. ἈΕΒΌΠΤΒ ΟΕ ΟΟΡ᾽ 5. ΜΕΤΗΟΡ ΟΕ 
ΤυΒΤΙΕΙΟΛΤΙΟΝ. 

ΤοοΚίηρ ὈΔΟῖ Οἡ Π]5 γῇ Ο]6. ΡΥΘΥΙΟΙΙ5. ἀΥΡῚΙ- 
Τηθπί ἔτῸΠῚ 1. 18, Πα ΤΟΓΘ ΘἜβΡΘΟΙ ἢ] οἡ ἴῃ 6 
ΤΟΡγΓ βοπίδίοη 1η 111. 21-- 26, οἵ “1Π6 τιρῃΐθοιιβ- 
Π655 οἵ (σά δγ [ϑἢ,᾽ 81. Ρ8ὰ] πονν ργοσθθάβ 
ἴο ἀγανν οἷμξ βοῖὴβ οὗ 15 βγαπά σϑϑι]β: (1) 
1παΐ 1 βῖνοβ βΊίογυ, ποῖ ἴο πηδη, Βυΐ ἴο σοά 
ΟΠΪΥ (στν. 27, 28); (2) {μαΐ 1 ᾿ποϊιιάε5 [ὃν 
Δη4 (ὐεηίΠ6 ἴῃ ΟΠ6 ἘΠΙνΟΓβαὶ] τη ποά οἵ 841- 
νδίϊοη (29, 30); (3) {Πα τἰ Θϑίδ! 5Π65 Ὀῖνπ 
ανγ Οἡ 115 ἴσια θα515 (31). 

ἤγῥεγε 1ς δοασέίηρ ἐῤειξ. “ὍΒΘΤΘ {μ6ῃ 
δ μ Ῥοαβϑύϊηρ 1, [5 ἴσιο {Παΐ 411 Πιιπηδη 
ΒΙ]οΎγ Πρ 15 ΘΠ ΠΥ Ἔχοϊάθά, θαΐ {Π6 αιοβίϊοη 
ἢα5 5Ρ6οἶδ] γϑίδγυθηςθ (45 ἴῃ6 Ασίοὶα 5ῆονν5) ἴο 
1Π6 Ὀοαβίϊης Ῥϑέογε πηθηίοποά (11. 17, 23), 
ΠΑΠΊΘΙΥ {Ππαΐ οὗ {πΠ6 [δ νν, νυ ἢ μῈ μα5. θθθη 
οοτηθαίϊηρ ἱΠγουρποις τΠ6 γνΠο]6 βθοίίοη (1. 
17--- 11. 20). [Ιἴ 15 {π15 βεῆβα οἵ Ἴοπῆϊος 
Ὀγοιρηΐς ἰο ἃ νυἱοϊογίοιιβ επά, {πα ρῖνεβ 50 
{ΓΠτΡΠαπξ ἃ ἴοης ἴο {πΠ6 ΑΡροϑβί!θβ ιδϑίϊοη, 
1Π6 ἴοπϑ οἵ ἃ σοπαπογοῦ Ἰοοϊκίηρ ΓΟιΠ4 ἔῸΓ 8η 
ΔΑΨΘΥΘΑΤΥ ὙΠῸ Πᾶ5 Δἰγοδαν αἰβαρρθαγοά (1 
(οΥ. 1 2ο: Σν- 55)- 

ΠῚ ἰς ἐχοϊμάεά.)] “ΓΠΟΙΡΗ ἴπεῦα σα ΠΟΥΟΓ 
ΥΘΔΠΥ 6 ΤΟΟΠῚ ΤῸ ΔΠΥ Ὀοαϑίϊηρ ΟἹ ΠΊΔΠ᾽5 ρατί 
Ῥείοτε Οοά, γεῖ δοαδβίϊπρ νν1}} πέσ θ: ΠΟΥ 
οΔη 1 θ6 δμὰΐ οὐξ Ὀγ 86 δ οὗ χοῦ Κα," 
ὙΠΙΟΙ ταΐμοῦ [οπ45 ἴο ἔοβίου βο τὶ ρῃΐθοιιβ- 
Π655. Βιυΐ “4Δ]Ιὰνΐ οἵ ξαῖυ," ἃ ἀἸβρεπβαίίοη 
ΨΜΏΙΟΝ βαγ8, ποΐ “ὙΤῊ15 ἦο, ἀπά ἔποι 584] 
11νε,᾿" θυΐ ““Βεῖῖονθ, ἀπά {ποιῖι 584] θ6 βανθά," 
αἴ Οἤσθ 5Πιῖ5 οἷ 411 θοδϑίϊηρ: ἴοσ ἴο δ] θνα 
15 ἴο {γιιδὲ ποῖ 1ῃ οὔσβεῖνεβ, θὲ ἴῃ Οοά, ἴο 
ἴδε] οὐβοῖνοθ. ἤθΙρ] 655, ἴο σοπίθθθ ΟἸΓΒΟΙ 65 
πΠπνγοσίμυ, ἀπά ἴο οαϑδὲ οἰ γβεῖνοβ ἢ {{]] 
ζςοηπάσῃοα Προ (ὐοα 5 ΤΠΈΓΟΥ ἴῃ (Πγιβί. 

Β»ν αυῤαΐ ἰααυ 3 07) αυογλε ὃ Ναν: δι ὧν ἐδὲ 
ἴααυ οΚ 71.) ἈΘδά-- ΒΥ ψ δῦ ΔΉ Π ΘΓ οὗ 
Ἰανὶ (ΒΥ ἴπθ 184 οὗ ψουκθ Ναν; θαΐ 
ὍΓΥ ἃ ἴὰνχ οὗ ἔδ:ιυ." 

81. Ῥ}5 ὄἜχαοΐ ἀπά ϑἰρῃιμπῇοαηξ τι5εὲ οὗ {Π6 
Αστιοὶα 15 ἀϊβγοραγάθα ἴῃ {πε Α. Υ'., δηα πηὶ5- 
Ἰηϊογργείθα ὈΥῚ ΤΙ αηρα: “ϑίηςε {πὸ Μοβαῖς 
1ανν ννὰ5 ἃ ἴὰνν οἵ νγοσκϑ ἴῃ ἔουπι ΟΠ]Υ, ἀπά ποῖ 
ἴῃ βριγιΐ (566 υἱῖ. 7), {π6 αιιθϑίίοη ῥγθβαρ- 
Ῥοβε5 {παὶ ἴπογα 15 ΠΟ ϑδιιοἢ ἰὰνν οἵ ψόσκθδ: 

16. ϑρισγιξ οἵ {πῸὸ ἰανν 15 {ῃ6 ἴανν οὗ [8Π.᾽ 
ΤῊ15 τοῆποά ἀἰἸβεϊποίίοη θεΐνγθθη {Π6 ἔοστη ἀπά 
Βριγιῖ οὗ {πῸ Ἰανν οἵ Μοβεβ 15 ουξ οὗ ρίδςβ. 
ΤΠ6. δγίϊοϊα θεΐογε ἔργων 5ῃονβ παξ {πῸ 
οἰαιβα τη θὲ σοπλρ]είθα {πιι5---διὰ τοῦ 
νόμου τῶν ἔργων; [ῃδϊοδ οἵἨ ΡΓΕΒΙΡΡΟΒΙΠΡ; 
1Πδὲ ἘΠογα 15 ΠΟ 5110 ἢ} ἰαὰνν οἵ ψγογίβ, ἔπῈ 4ιι65- 
το ἴῃ ἔαοϊ ΡῬγΓΘϑιρροβοβ ἐπαΐ “πε (ἀφῆπιξο) 
Ἰανν οἵ νγοσῖκβ " 15. νγ6]]-Κποννη. ΑΟΘΟΓΑΙΏΡΊΥ 
“ἃ δ ο7 ,αἱ:}᾽ ἄοε5 ποΐ πηϑθδῃ {πὸ ἰανν οὗ 
Μόοβεβ γτεοορηϊβοα ἴῃ 115 βρι σις 5. θείη ἃ [ἂν 
οἵ ΤΠ (1 4ηρΡ6}): Βαξ τΠ6 (σΟ5Ρ6] 15 οδ]]ϑά “8 
Ιὰᾶν οὐ 7), Ὀδσαδιιβθ, {κὸ {π6 Μοβαῖς Ἰανν, 1 
ἀθοίαγοβ ἐῤὲ «υἱ] 9}, Οοά, ΟὨΪΥ νυ μαξ 1 ἀθιπδη 5 
15. 2αἰερ, ἴου “τρὶς ἱς ἐρὲ «ὐογὰ 9 Οοά, ἐραΐ γὲ 
δείϊετυε οὐ Ηζργι «υδογη δὲ ῥαΐῤ σεπέ" (]7οῇ. νἱ. 
29; ΠΟΠΊΡΑΓΕ τ οἢ. 111. 23). 

28. Τρεγεζογε αὐε εοπείμας.) ἘΡΟΥ ψ8 ἄθϑπι 
(ΟΕ). ὙΠΕ τϑδάϊηρ γάρ, πονν σοπβτιηθά 
ὈΥ ἴμ6 δ8ιπαῖίῖς (οάεδχ, 15 ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ ἴο {π6 
56η56. Ὑν Παΐ [Π6 σοπίοχί γα] ΕἰΓ65 15 α σοηῆγ- 
τηδί!οη οἵ {ΠῸ ϑβίαϊομηθπέ 1π Ὁ. 27, {παΐ θοδϑίηρ 
15 Ἔχοϊπάθά ὈΥ ἃ ἴανν οἵ γαἰδ. ὙΠπαΐ σοπ- 
Πγπιδίίοη 851. Ῥ8}} Ὀγίηρθ ἔγτοπὶ {πΠ6 βϑπογαὶ 
ΡΓΙΠΟΙΡΙΘ φἰγοδάυ ἘΘβί] ϑηῃθά ὈΥ {πῸ ΠΟῸ]6 
ΡΓΘΝΙΟΙΙ5. αἰἸβοιιββιοη {παῖ ἤλαπ ἀρ ἡμέ βεα ἐγ 
αι ἀραντῦ ἵἔτσοιι ΤΟΥΚΒ οὗ δ: οοτη- 
ῬᾶΓῈ ἴπ6 ννογάξ “"αρασῦ ΤΠ 18.," [π΄ Ὁ. 
21. ὙΠαΐῖ “γηαη ἐς για εά ὁγ γαϊἐῤ," Ῥύονεβ 
1Παΐ [ΑἸ 15 ΠΘοθβϑασυ ἴο {πε [ἐν : {παΐ πιδπ 
15 1π5ΈΠΠ6ὰ νυ Ποῖ ΟΥ̓ ἀραγί ἔγοπι “ΤΟΥ ΚΒ οὗ 
18. 7," Ργόναβ {παΐ ““ἐῤὲ «υογᾷς 97) ἐῤὲ ἰααυ 
ΑΥΘ ποΐῖ τϑααϊγοά οὗ ἴπῸ (σεπί!]θ, ὙΠὰ5 {π6 
Ὀοδδβίϊηρ οἵ {π6 [ϑνν 15 ΒΟΙΠῪΥ δχοϊοά : [ῸΓ 
ποΐ ΟΠΙΥ͂ 5 {πὸ ἰανν ({1π νοι Πα μδά πιδάβ 
μ15 Βοαςϑί) 1ηϑιΠοϊοπε νυπουΐ [Δ Π, δας ΘᾺ 
15. 5 ΠΠοΙοπί νυϊτποιΐ ἴῃ6 ἰανν: σοιραγα ποῖα 
Οἡ “«. 30, Δηἀ Ὁἁ4]. 1]. 14-τιό. 

Οη {πμ6 νογά “ηριαῦ," (ἸΠγγυϑβοβίοπι᾽β σοπῇ- 
πηθηΐ 15 Θχοο]] θη. “Ηδ ϑβαγ8 ποῖ " [ενν, ΠΟΓ 
ἢ {παῖ 15 ππάογ {π6 ἰανν τ᾿ Ὀαΐ Πανὶπηρ επ- 
Ιατροά {πΠ6 ἀγθὰ οἵ ἢῖβ ἀγραπιθηΐ, ἀπά ορεπϑά 
ἴΠ6 ἀοοῦβ οἵ ϑβαϊναίίοη ἴο {Π|6 ννου]ά, μῈ βαῦ5 
“ΤηΔΠ,, ϑηρ {πΠ6 ΠΑΠῚΒ ΟΟΙΠΙΠΟΠ ἴο [π6 
παΐαγε.» 

29. 15 ῥὲ ἐδὲ Οοά 97.) ἐδ ὕεαυς οπῖν 35] 
ΤΠῈ οχαςΐ σϑηάθσιπηρ ννοι]ά ὃς “ΟΥ̓ 15 σοά 
οὗ [εννϑ οἠἱγ ἢ δαΐ ἴῃ δη ΕἸ Πρ 5 Ψεγβίοη 1ἢ 
15 Ὀδτῖεῦ ἴο τερθαΐ {πε ννοτὰ “Οοά:" “ΟΣ 18 
αοὰ (4 οὐ) οὗ Το )78 ομἱγῇ Νού οὗ 
αΘμ 1165 41580ῖ Ὑ65, οὗ ΟΘΠΌ1165 8150. 
Α πιεβίοη νυν] ἢ σΟΠΗΓΠΊ5 {πε ϑίδίεπιθηΐξ οὗ 
α΄. 28, ὈΥ 4]]ΘρῚΠρ' 85 ἴΠπ6 ΠΟΟΘΒΒΑΙῪ ΔἸ Γογηϑνα 
γαῖ 15 τη: 5Ε]Υ ᾿ΠΠΡΟΒ51016. (οτῆρατα οἡ 
{π|5 156 ὍΣ ἢ, ποῖδϑ' ὉΠ Ὑἱ. 3: Υἱῖ. ᾿. Σ 21 
ΣΙ: 

Μδη πιαβδὲ θὲ 1ι5ι|Πεὰ ὈῪ ἔα! ἢ ποὺς 



Υ, 20---21. 

30 ϑεείηρ 1ξ ἐς οπε (σοά, ψῃϊοῇ 
518} 150} τῃ 6 οἰγοιπιςοϊβίοη δγ [Ἀτἢ, 
ΔΠ4 τπιποϊ Γοι πιο βίη Ἐῃγοαρἢ (ΔΙ ἢ. 

ΕΟΜΑΝΞ5. 111. 

41 ο νγχαὲ {πεπ πιᾶκα νοϊά {ῃε 
Ιανν. τἤγουρῃ πη (ἀσοά τρια: 
γαᾶ, νγε βϑίδὈ] 18}. τῃς ἰανν. 

ὙΟΥΪτ5 οὗ Ἰανν, ογ οἰσὸ ἴῃ 6 ἸπβῈ1Π σαίοη νυ μΊ ἢ 
Οοά Πα5 ργονιἀθ ἀδρεπήβ οἡ ἃ Ἴοπάϊίοη, 
ψ ΠΟ ποπθ οαη {{|6] Ὀὰΐ {ΠΕῈΥ τ ΠΟἢ δγα 
πΠάΘγ {Π6 ἰᾶνν. Οοά ψοι]Ἱά ἴπι5 5πανν {παῖ 
Ης οσαγοά ἴῸΓ ποηθ Ὀαΐ [ενν5, αηὰ Ὀεϊοηρθά 
ἴο {Π6πὶ ΟΠἩΪΥ. 

80. δοοίσιρ 1 1Σ ὁπό σοά.] “1 80 80 μπ8ΐ 
αοἂ 15 οπ 6. ΤὍὕΠὸ ρῥτγοοῦ {παῖ (σοά 5 σοά 
οἵ (ὐεπί!]65 85 νγῈ]}]} 45 οἵ [Ἔνν5, [165 ἴῃ {Π6 ἢγϑί 
Τα πα απιθηΐαὶ ἁγΈϊο]6 οὗ {πὸ εννβ᾽ το] ρίοπ, {πα 
7εόοναῖ 15 Οοά αἴοπο, ἐνεη {π6 Οοά οἵἉ Δ]] 
{π6 Κιηράομηβ οἵ {πὸ βδασίῃ. 866 2 ΚΙ. χίχ. 
15; ἰβαίδῃ χ]ϊν. 6; [)θαΐ. νἱ. 4: 1 (οὐ. Ὑἱ}}. 
4-6; τ ΤΊπι. 11. 4.-6. ΤΕ ἀϊθδγθηος Ὀεΐννεθῃ 
ἐπείπερ (“ “εἶπ ἐραΐ 7) ἃπὰ εἴπερ (“1 5ο ὍΘ 
{πῶ} αἤδοίβ. {π6 γποίουιοδὶ ἔογπι οηΪγ, δηὰ 
ποΐ {Π6 Ἰοβίοαὶ σοβθπου οἵ {πΠ6 διριιπηθηΐῖ. 
ἢ εἴπερ 81. Ῥαὶὶ1 ἄοεβ ποΐ ἢἰπΊβοὶ ἢ 

5561 {Π6 ρβο! αἴθ σουίδιπίυ οἵ {πε ϑἰδίθπιθηΐ 
“(Ἀοἂ 15 οπθ," θα. Κηοννηρ ἴ ἴο 6 ἴῃ ἔδοϊ 
8ἃ5 ΔΟβο ἴον σεγία!η [ῸΓ Π15 τϑδάθυβ 85. [Ὁ Γ 
ΜΙ π 56], Ραβ 1 θοίογε ἔποπὰ ἴο ἀθοιάθ. (οι- 
ΡῬᾶγα 2 1685. 1. 6. 

αὐῤίερ τραὶ! ἡμοεν ἐδ εἰγομηοίςῖογε ὧν 7αϊ:, 
ἀπά τρπεϊγ οι γα ςῖοη ἐῤγοισῦ χα “ἍῸῸ 
ὙἍΙΠ ἸαβΌϊ ἐν οἰτοππιοϊβίοη," ζἄο. ὍΤΠῈ 
τ {παΐῖ “αοἂ 15 οΠ 6," Πανὶπρ θθθη 4]- 
Ἰερεά ἴο ρύουθ {παΐ Ηδ 15 Οοά οἵ σεπί!ο5 
85 ΜΜῈ]] ἃ5 οἵ [εννβ, δῖ. Ρδ811 πον ἀρρεπήβ ἴο 
1, 45. ἃ σογο συ, {π6 ππ|γ οὐἨ ΗΙ5 ρίαη οἵ 
7 5ἘΠΠΟΔΈΙΟη ΤῸ 411. ὍΠ15 15 ἴΠ6 σοπποχίοῃ: 
“Ὑ65, οὗ (ὐεπίι!]ε5. αἶβθο, ϑίησθ Οοά 15 οπε; 
ΔΠ4 50 Ηἰ5 ρίψῃ οὔ Ἰπβεισδίίοη ὈΥ ΓΑ] νν}}} 
ἱποϊάς θοΐῃ [ονν απ (σεπ!]6. 

“ΤῸ 15 ποΐ ἴο θὲ βιιρροβεά," βϑαγ8 Οτίβθη, 
Παῖς δῖ, Ῥδὰ] πᾶ5 ναγίεἀ ἢ15. τιδὲ οἵ ρτθ- 
Ροϑβιξοπβ δ τα πάοπι." Η5 τιδ6 οἵ {πῸ διέϊο!θ 
15. ΘΠ].ΑΠΥ ἔτεα ἔγοπὶ σάργίσθ, δηἀ πο η να 
[41] ἴο ἀἸβοθση {Π6 πηθδηϊηρ᾽ Οἵ βοιηθ ποθ ἡ5- 
τἰποϊίοη ἴῃ {π6 Αροβί!θβ σμοῖοε οἵ ννογάσ, ἴΐ 
15 ΠΟΥ ΓΘΔΒΟΠθΪα ἴο ἱπιραῖθ {πΠ6 ννδηΐ οἵ 
αἰἸβου πιϊ πδι!οη ἕο οἰ Γ5ε͵νεβ πη ἴο ΠῚ. 
ΤΠ ἀ5118] ἐδ ποίίοη Ὀείννεθη ἐξ δηά διά 

15, {παΐ ἐξ ἱπάϊοαΐθβ ἔπ6 οὐἱβίπ, ϑουσοθ, ΟΥἁ 
τοοῖ, 2. 6. ΤΠ 6. ὈΥΙΠΊΔΤΥ σδι56 : διά, {πΠ6 ἰπίογ- 
ΥΘΠΪΠΡ, ᾿Πϑι Γι πιθπίαὶ, Δηἃ 50 {ῃ6 ϑβιιθϑιαγῪ 
ΟΔ11586, ΤΉ64η5, ΟἹ Ποπάϊοη. 
γα, δοσογα!ηρ]Υ, ἐκ πίστεως ἰ5 τι5εά οὗ 

{πε 7ενν, ἴο ἱπάϊοαίβ {πὲ νυ μαΐθυου πηᾶΥ θ6 
ἢἰδ ῥγθϑθηΐ οοπάϊξοη ἀπά ργίν!θρθ, {πῸ τθα] 
ΒΟΙΓΟΘ ἃη4 τοοίῖ οὗ 1π5{ΠΠοδίϊοπ (50 ἴω δ5 
1ὲ ἀθρεηάβ οῃ ΠἰπΊ5616) πλιιϑὲ θὲ ἴδῃ. Απά 
ἔπ Ὀεῖηρ βοπιθίῃϊηρ πον νοι {πε [εν 
Πὰ5 ποΐ γεῖ βοΐ, πίστις 15 πο ψιποις (ΠῈ 
ἁΥΊΙΟΪΟ, 

ἴῃ τερασά ἴο {πῸὸ (ὐσεπί]]θ, {πὸ ροϊπξ ἰπ ἀ15- 
Ῥυΐθ νγὰβ ποῖ ὑνΠθίΠου Πἰ5. ᾿πιϑεΠσαίίοπ Πα 
115 οὐἱβίη ἴῃ (ἢ, δας Ἰνμείμεσ 5. ἔα [ἢ ἴῃ 

(Ἰτιϑε νὰ βυβίοϊθπε ἴο 1π50ΠΠῪ Πῖπὶ τυτποιῖΐ 
εἰγουπηοϊβίοη ἀηα {Π6 ἰἴανν. ὙΠῸ ἴννο ορροϑβίίες 
νἷθννβ οἵ {πῖ5 πιδϑίίοη πηϊρμΐ ὃς ἴπι5 εχ- 
ΡΓΕΒβαά : 

(1) δικαιοῦται ἐκ πίστεως διὰ νόμου καὶ 
περιτομῆς. 

(2) δικαιοῦται ἐκ πίστεως καὶ διὰ τῆς 
πίστεως χωρὶς νόμου. 
ΤΕ βθοοπά νΐδνν, νυν μΙοἢ 15 81. Ῥϑι]᾽5, πηθδ ἢ 5 

{παῖ ἴπ {π6 ᾿πϑιΠοαίίοη οἵ ἴπ6 (ὐθπί]θ, {π6 
ΤΑ νΠῖ ἢ Πα αἰγεδάν Πᾶ5, ΞΌΡΡ]165. {π6 ρ΄δοθ 
ΟΥ̓ 811 5 ϑι Ια ΥΎ πιθαη5, 510 ἢ 85. οἰ ΓΟ ΠΟΙ βίοῃ 
δηἀ {Π6 ἰᾶνν. (ἀοιῆραγα ποΐε οἢ Ὁ. 28. 

81. [ὴο «αὐὲ ἐῤεμ »ηαζε -υοἱά ἐδε ἰσαυ ἐῤγοιο» 
“αἰ “Τα " (νπουΐ [Π6 ἀγίϊο]6), πηθᾶῃ5 
ποῖ που τὰς Ο. Τ᾽. ϑοτιρέιιγοβ (566. οἡ Ὁ. 19), 
ψνῃῖοι 81. Ῥαι] ἄοοθβ ποῖ δϑϑιπιθ ἴο ἐβίδ Ὁ] 15} 
ὈΥ Πῖ5 ἀοοίτίπθ, δυιὲ σοηνοβαῖυ, ἢ15. ἀοοίγιπα 
ΒΥ {πΠ6 ϑογίρίυγοβ; Πού “{πε Ἰὰνν οἵ Μοβεβ,; 
ἃ5 ἴπε Βαβὶβ οἵ {πὸ [ενν]5ἢ Π᾿βρθηβδαίίοη, ΠΟΥ͂ 
ΔΗΥ͂ Ραγίϊσι]8Γ ἰανν, κι {πὲ νυ οἷι 15 σοτηπιοη 
ἴο 411 Ιανν, 115 Θβϑθπίϊα] οἰ αγαοίοῦ πα ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ6. 
(ομρατα Το !Ζϑοῖν οἡ Ηδῦτ. νι]. 6. «πά 
ποίθ Ν. 

Ιη {Π|5 5θη56 8[. αὶ] Ππᾶ5 δαϊά {παΐ “86 
Υἱραίθουβηο55 οὗ αοα 88 Ὅθθῃ πιϑηϊ- 
Τοϑθα ἀρατΐ ἔσοπι 17 (Ὁ. 21), Δη4 {παῖ 
ἔχῃαηι 15 δ ϊῆθα ὈΥ ἔδιὶύμ ἀραυύ ἔσγοτλ 
ὍΟΥΚΒ οὗ δ" (Ὁ. 28). ΤῸ {π6 ενν πο 
Κπονν πο “ἰανν " δι “16 Ἰανν ᾿ οἵ Μοβεβ, ἀπά 
ναὶ θά {παΐ 45 ἴπθ τηϑίῃοά οἵ αἰζαϊπίηρ ἴο 
τη τθουβηθ55, 5 Οἢ. βίαίϊθιηθηΐβ Πλιιδὲ 5θ 6 πὶ ἴο 
ΔΌΟ 5 1Π6 ννΠΟ]6 ΡΠ ΟΙΡΙ]Ὲ οἵ ἰανν, ἀπά τηϑῖκα 
τὶ νοϊά. 

8.. ΡῬαᾺ] ἴπ ΠΙ5. τι5118] ΤΠ ΠΠΟΙ Δη[οΙραΐαβ 
16 οδ]εοίίοπ, ΕΥ̓ Ρυϊζειης; ἴο ΠΙΠΊ561 {ΠῸ 41|65- 
ἰίοη ψΒΙΟΝ τηϊρμῃξ θ6 ὑτρεᾶά ἃραϊηδί ΠΒΪπι: 
“Ὧρ 6 8 πᾶ κΚ0 ἴδ οὗ ποη6 6Πθοί 
ΦΆΤ οΟαΡα ζαῖῦμ 1 2.6. (ὨγορΡῚ “ {π6 χα" 
ὙΠΟ γα ἰᾶνα τηθπίϊοποα ἀθονα 85 ἴΠ6 5016 
ςοηῃάϊξϊοη οὗ 1π5ι1Ποαίϊοη. 

Εὸγ [Π6 5εηβ6 οἵ καταργοῦμεν, 566 11]. 2; ἰν. 
τ4. 81. Ρϑι] ἀϊ4 ππάοιθίθα!Υ τλαῖα οἵ ποπῈ 
εἤδοις {π6 [ονυῖβῃ Ἰάθα οἵ “ ἐῤὲ ἰααυ," 85 ἴΠ6 
τηθδηβ5 οὗ αἰζαϊπίπρ ἴο σὶρ θοιβπθββ, 8η ἃ5 
ΠΕΟΟΘΒΘΔΥΥ͂ [ῸΥ {μΠ6 (επί (σοπηραγ Ὁ]. 1]. 
τό6--τ9}; αξῖ Π6 5ῃγιπκα ἔτοπὶ {πὸ {πουρῆξ 
(μὴ γένοιτο, 566 11]. 4, 6) οἵ πιακίῃρ; “1αν᾽ ἴῃ 
115 για ομαγδοίοσ οἵ ποπε εῇδοῖ. 

γα, αὐ εεέαῤίϊερ ἐδ ἰααυ} “ΝΥ, «αὐ εεΐα- 
δι ταν" νὰ δεῖ 1 ἀρ, ἀπά τηακο ἴξ βίαπά 
Βσπι ΒΥ Ραξείπρ ἴΕ προπ [5 ργορεῦ θα56. Ἰθννθὰ 
85 ἃ τονοϊαϊίοη οἵ {πῸ εἴθγηδὶ Ῥγὶποῖρ 65. οἵ 
ΤΛΟΓΔΙ ΠΥ, ΟΥ̓ ἰη ΟἴΠΟΓ ννογάβ, οἵ Π6 ΠΟΙΥ ν}1}} 
οἵ Οοά, ““Ἰανν,᾿ 50 ἔστ τοπὶ θεΐπρ τηδάθ νοϊά, 
15. ἔοσ {με ἢγϑί {πὸ ΠΥ νἱπάϊςαϊο, ἀπά 
Ἐϑίδ! ϑῃθα ὈΥ {πε Οοβρεὶ οὗ “ τὶ β}ϊτθοιιβη}55 
Ὀγ (ἢ. 

9. 



οὔ ΒΌΜΑΝΒΗ, 11, 

ΤΠΗΘ ἔνο 5465, περδίϊνα δη4 ροϑιξο, οὗ 
1ηὴ6. Αροβί!εἶβ δηβυνοῦ ἅττα ἀδνοοροά ἴῃ ἢΪ5 
5 ΒΘ] 6 ΠΕ ἀΥριπηθηῖ. Α5 ἴο {Π6 ἔοστηθγ, Πα 
ΡΓΟσΘαά5 δ οποα ἴο δῇονν [1 ς. ἴν., {παΐ ἰὰνν 
15. ποΐ τηδάθ γοϊά ὈῪ 115 θχο  αϑίοη ἔγοση 1π|511- 

Βοδίϊοη, ἴῸΥ {Π15 μδα αἰνγαγβ Ὀδθεη 50; ἰξ δά 
ΠΟ Ρΐαςβ 'ἴπ ΑὈΥΑΠΔΠ15 1π5{ΠΠοδίτοη ὈΥ δ ΙΓ. 

ὝΠΟ ροβϑιξϊνε ϑι4θ, {πῸὸ ὌϑίδὈΠϑηῃτηθπηΐ δηά 
νἹΠαΙσδίοη οἵ ἰανν ἴῃ 15 {Γι σμαγδοίου, ᾿5 
ἀἰϊβεοιιββεα δὲ ἰασρα 1 (Ὁ, ΥἹἱῖ. 

ἈΒΌΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒ οὐ 7ζ. 0, 25- 

9. 1. Τί οὖν; προεχόμεθα; οὐ πάντως" προῃ- 
τιασάμεθα γάρ. ΙΒ 15 ἴπ6 τερσεϊνοά ἰεχί, 
Βιρρογίθα ὈΥ ἃ βτϑαῖ ργθροπάήργαποθ οἵ {ΠπῸ 
Ὀεϑέ δυϊπου65, ἀπά δοςερίθα ὈΥ 411 πιοάθγῃ 
ΟΥ̓Ο5. [{5 ᾿πτογργαείδίοη ἀθερεπβ. Προ πα 
τηθδπΙηρ Οὗ προεχύμεθα. 

(4) προεχόμεθα, Ῥαϑϑ5ῖνα. 

ὝΤῊΙ5 Θχρίαπαίίοη 15 βίνθῃ ΕΥ̓͂ ἃ ϑομο]Ἕαβί 
(Ροββιθιγ Ῥμοίμι5) ἴῃ (ΒΒ ουσηθηῖ5. ΤΠ 8ἃ5- 
βουίίοη οἵ {πε ργθαΐ δάναπίαρε οἵ 1πΠ6 [ὲνν, 
Ιεδάβ [ηΠ6 σσεπί]ε ἴο δχοϊδιπη, “ Ν Βαΐ {πη} 
ΑΥδ νγὲ [ογεβία θά, δηά ϑιυγραϑϑαὰ ἢ ἡμεῖς 
προελήφθημεν, προεχόμεθα; ΤῸ ψΒΙΟΠ Βῖ. 
Ῥᾳι1] τε ρ 165,“ ΝΟ, ἴῃ πο νν]56. {{{ΠῸῪ πᾶνε ποῖ 
ἄοπο τιρῇῃξ, ΓΠΘΥ ἃΓῸ ΓΈΒΡΟΠΒΙθ]6 11ι5ὲ ἃ5. Ὑ01] 
Ατο, 1 γοι Πᾶνε ποῖ ἄοπα τὶρῃῖ. Βαΐ 1 Ὀοΐῃ 
ἀὁ τιρηΐ, [Π6 σα] ναίίοη 15 Ἐ4 84], 50 {πδΐ γοὰ 8ΓῈ 
ποΐ 5ιιΓραϑβοά (προέχεσθε). 

ΤῊΙ5 56η56 οὕ προέχεσθαι 15 ἴοπιπά ἴῃ Ρ]ι- 
ἴατοῃ. Βυΐ {πΠ6 ἄδοϊθῖνε οὐδ]θοϊίοη ἴο [Π15, 
Δη ἃ 4}1 οἴοσ Ὄχρδηαίίοηβ. ὑυΠΙΟἢ ἀβοσῖθα {Π6 
ἀαοβέοη ἴο ἃ (ὐθπί!μο, 15 ἐμδΐ ἔπεσα 15 ποίῃϊηρ 
ἴῃ ἴπε οοπΐοχί ἴο 151 } {Π6 ἰγδηβϑιίοη ἴο ἃ 
ΟεπΕ]ο βρεακοσ, (ΕσιΖβοῃθ, Μεγεῖ.) 

(0) προεχόμεθα, ΜΙιάαΙΘ. 

(Ὁ “ο νε (1, Ῥαμ], ἀπά οἴμεῦ ενν5) 
Ρυΐ ἔογννασαά δηγίῃϊηρ 85 ἃ ἀδίβηοβ οὔ ὃχ- 
σἰι56 ἢ 

ὝΠΒΕΟΓΘ 15 ἔοσοε ἴῃ ῬΠΠΙρΡΡΙ 5. ΟὈ]δοίίοη {παῖ 
{Πη6 ΝεΥΌ 1η [Π15 56π86 τηϊιϑὲ μανθ 115 οδ]οςί 
ἘΧΡΥοββοα---προεχόμεθά τι; Ἡετοάοί. 11. 42, 
προέχεσθαί τε τὴν κεφαλὴν ἀποταμόντα τοῦ 
κριοῦ, 15 ΠΟῸ εχοβρίϊοη: θα Μευεῦ ἀϊβγε- 
ϑαγάβ [Π15 οδ]θοίοη, ἀπά νυ ΕτΙΖβοῃθ, 
Εννα]ά, ΤῊ. ϑομοῖς, Μογίβομ, δάορίβ {6 οχ- 
ῬΙαπδίίοη, νυ] ἢ ἀΡΎΘ65 νγ6}} νυ ἘΠ οοπίοχί, 
Δ“ ΡΓΈΒΟΓΥ 65 [Π6 1|5118] Π] Δ ηΪηρ Οἵ προέχεσθαι. 

(2) “Ῥο Με ρΡαΐ ουγϑβεῖνοβ ἔογνναγα ὃ" 2. δ.) 
85 Ὀοίζου τΠδη ἴποβθ οὐοσ γΠοπὶ (σοά 5. {πιά ε- 
γηθηΐ ἱπιροπάβ (Η οηδΠΠ), οἵ, 85 Ὀεϊίεσ ἐῃδΔη 
1Π6 (επί 1685. 

ΟΡ]θεξίοη. Νὸο δχδῆρ!α μαᾶ5 Ὀεεη ἴοιιηά οἵ 
προέχεσθαι ἴῃ [Π15 56η56. 

(3) “Ατε νὰ θοζζοσ {μδη {ΠοῪ 3 
ὝΠΙ5 15 {πε ἱπτογργείδίίοη δάορίβα τη {ΠῸ 

ἘΠΕΊ 5. Ν εγϑίοπδ ἔγοπι ΔΝ ΊΟΙΠ το Α. Ν., ἀπά 
15. 1Πε βἰπιρὶθϑὶ ἀπά θεϑί. [{ 15 βιιρρογίεά ὈΥ 
τῃ6 Νυ]ραΐε: “Ουά οὐρὸ ὃ Ῥυφ ΟΕ ΠΠλι15 605 ἢ 
Δα ὃν ΕΠ γτλ5 (αρουέ Α.Ὁ. ττοο), αποίϊεά 
ὈΥ Βεῖίςομο ἴῃ 5 “ σοι! (Δοπηπηθηΐί. :᾿- 
Ἄρα περισσὸν ἔχομεν παρὰ τοὺς Ἕλληνας ; 

Τη 115 σᾶβαὲ με ΜΙ4α1]ε  οῖοα μ85 15 5ι- 
Ἰεςξίνε ἔοσοε : Κ'Ασα νγε ἴῃ ΟἿΓ Οὐ Π ΟΡ ΠΙοη 
θείου ὁ 1)0Ὸ νγὰ {Π1ΠΚ Οὔ ΓΒοΙνο5 θεζίεσ ἢ 

1. Τί οὖν προεχόμεθα; οὐ πάντως. 
ἼΠ6 τεοοῖνθά τοχί, ἢ {15 ρυποξαδίϊοη 

[Ὠγοννίηρ ἴΠ6 ἔννο 4:6 5Έ 05 ᾿πΐο ΟΠ6, 15 {ΠῈ5 
ΘΧΡΙ αἰ ηθα τη (ΒΟ ΠΊΘΠΠΙ5 ; “ ὙΥ Πδΐ δἀναπίασο, 
τῆξπη, πᾶνε ννὰ {[δνν8), 4πά νυμαῖ ἀ14 ννὲ βαῖῃ ὈΥ 
Βεϊηρ Ργοίεσγοα Ὀθέοσε της ὈποΙγοιπηοἸβ6( ὃ ἢ 
Βυΐ [ἴη {Π15 σα56 ἴῃ6 δῆβινεῦ πιιδὲ πᾶνε Ὀδαπ 
ἴῃ ἃ ἀϊβεγεπί ἴοστη, δηϑυνεσίηρ ἴο τί; ε. ξ. 
οὐδέν ποΐ οὐ πάντως. 

ΠῚ. Τί οὖν προκατέχομεν περισσόν ; προῃτια- 
σάμεθα, κιτ.λ. 

ΤῊΙ5 τοδάϊηρ, ἴῃ ΠΟ οὐ πάντως 15 ὙΠΟΙΥ 
ΟΥ̓ 64, 15 σαραΌ]6 οἵ ἴννο ἱπιοργείδίομβ : 

(.) “ νν»βαΐ δἀναπίδρε, ἴμεη, 4ο ννγε ([6νν5) 
ΤΕΙΔΙΠ ἡ ἢ 

80 1Π6 ϑγγίας (8. δα), “Οὐά ετρο οὔ- 
ἘΙΠΘΙι15. ΘΧοο ] πέῖο ὃ ον! θπε]ν τεξεσσίηρσ ἴῸ 
αν τ: “ὙΝΒαΐ δἀναπίἴαρϑθ, [μβη, παίῃ {ΠῸ6 [δνν ἢ 
Δ η4 Δρσθοίηρ ἴῃ [Π6 βΈΠΟΓΑΙ βθηβα ψ] ἢ 1. Ὁ. 3. 

(11.) “Ν»μαῖ δἀναπΐαρε ἀο ννεὲ (( γι βεϊΔη5) 
ΒοΙ4 ᾿᾽ 

ΓῊΙ5 Ἔχρ δηδίϊοη ἴα δάἀορίθ ἀρραγθηγ ΟΥ 
Οτίρθη, (ἸΠγγυβοβίοιη, αηὰ ὙΠπεοάοσγεϊ : ὈΥ͂ 
ὙΠΕοάοΓΙΙΚ ἴῃ ΟΥ̓ΔΠΊΟΥ 5. (ὐδΐεπα (“ Αἴζοσ 1Π6 
ΤΟΡτοοῦ οὗ οἷ ΚΙπβπηθη, 2.6. ἴπ6 [ενν8, να 
Ὑ}1}} σρεὰκ οἵ {πῸὸ βτθαΐπεββ οἵ οὐσγ δάνδη- 
ἴαρεβ,7) δπά 51Π] τόσα δχρι ον ὈΥ ὅδενε- 
ΤΊΔΠΙΙ5 [ΟΥ̓ ϑϑυθσιβ οἵ Απίϊοοῃ (είωρε)}], [πὶ 
(Εσαμπηθη5 ἃπἀ ἴῃ ΟΥ̓ΑΠΊοτ᾽ 5 (αΐ. τί ἔχομεν 
ἡμεῖς ἐκ τῆς χάριτος περισσὸν καὶ ἐξαιρετόν ; 
τὴν πίστιν τὴν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ δικαιοσύνης 
οὖσαν ἀπεργαστικήν. 
Βα {ΠπῸ τϑδάϊηρ, που ρ τουπά ἴῃ Ὁ Ο᾽ οδη 

ΟἾΪΥ θὲ τοραγάθα 85 Ὧη δηοῖθπί β]οβϑ, δάορίθα 
ἴηῖο {86 ἐδχέ οἡ δοςοιηΐξ οὗ {ΠῈ δια ΠΥ ἀπά 
ἀπο !ν οὗ {ΠπῸ τεοεῖνθα γϑδάϊηρ. 

25. ““γοῤῥίἑαξίοη :" ποῖ πε Αρβίγαος Νουη 
ἵλασμός (τ ΪοΠμη 1]. 2; ἴν. 10), Βαϊ ἱλαστήριον, 
“ ΡΓΟΡΙΓΙΔΙΟΓΥ,᾽ ΟΥΙΡΊΠΑΠΥ ἃ πουΐου Δα]δοΐίνα, 
θυ ςΟΠΒΙΔΠΕΥ τἰϑεὰ ἴῃ ΒΙΌΙΙοΑ] Οσθεκ 85 ἃ 
βαιθδίαπεινε ἴῃ {πῈ ἀεῆπιίε σοπογεῖα 56 η568 
 Ρ]ΔοΘ ΟΥ̓ Ἰηβίγιπηεπί οἵ ργορι!δίϊοη ;᾿ σοπη- 
Ρᾶτε ἀκροατήριον, δικαστήριον, θυμιατήριον, 
θυσιαστήριον. Οπος ἴῃ Ν. Τ᾿. (Ηδεθ. ἰχ. 5), 
δ ης δθοι {ννεπίν -ῆνα {{π|65 ἴπ 1,Χ Χ, τ τηθδΠ5 
{ῃ6 114 οἵ βο]ά αῦονε {πῈὸ Αὐἱκ, οδ]εά ΠΞΞ 
ἀγηρΓΟΥ -ϑϑαῖ, ΟΥ̓ “Ῥγοριἰαΐουγ. [Ιἐ ἢγϑέ 
ΟσοιΓ5 ἴῃ ἔχ. χχυ. 17, καὶ ποιήσεις ἱλαστήριον 
ἐπίθεμα χρυσίου καθαροῦ, “ἀπά ἴμοὰ 584] 
τῆακα ἃ ῥτγορι ἰδΐογυ, ἃ 14 οἵ ρυγα βο]ά," 18 



ΕΟΜΑΝΘ. 1Π. 

σοηϑίγιοίίοη Βεΐπρ {Π6 βαπιθ 45 ἴῃ ΕΧ. χχνί. 
1) 7. ὙΠὶ5 δρροβίξϊοη. οὐ ἱλαστήριον ἃπά 
ἐπίθεμα 15 ἴῃ6 πιοῦα παίιγαὶ, Ὀθοδιι56 Οἡ 1Π]15 

Βγϑί ὀσσυγγοποα οὗ ΠἼΞ3 {πε {γα πϑίαΐουϑ πηρηΐ 

νυ 5 ἰὼ 5μονν {παῖ {ΠῸῪ Ππαά Ὀοΐῃ πηθδηϊηρ5 
ὈΠΩΘΓ ἘΠ εῖΓ σοηϑιἀθγαίϊοη. 

Ιῃ ΒΖεκ. χἹΠΐ. 14, 17, 20, τὸ ἱλαστήριον 15 
564 ΒΥ (π6 1,ΧΧ ἴογ [86 Ἰοάρε οὐ ταϊβθά ΡᾷβῈ 
οἵ {π6 δ᾽ίασ, “" φ6 σεἰἰε" (Α. Ν.), ῖ ἢ Πκα 
[Π6 σαρροσθίῃ ννγὰβ ἴο θῈ ϑργιπκὶθά ἢ {Π6 
δΙοοά ; ἃηά ἷπ Αἴηοβ ἰχ. 1, ἴου ἼΠ53, “πε 
πο], πηϊβέα θη ρΡραΥ ΠΥ ἴον ΠΞΞ. ῬΆΠΟ 
(ἐ ντα Μοϑ.; 110. 111. ς. νἱϊϊ., ἐπίθεμα τὸ 
προσαγορευόμενον ἱλαστήριον) ΤΕΟΟΡΏΪΒ65 ἱλα- 
στήριον ἃ5 ἴπ6 ΓφοΒηῖςοα] αηὰ σοπβίαπί πᾶπηα οὗ 
{πὸ 14 οἵ (ῃ6 Ατκ. 

τροη ἐμῖ5 ΒΙΡΙΠΘΑΙ ἀϑαρα 15 ἰουιπάθα {Π6 
Δ ΠοΙΘηΐ ᾿πτεγργείδτζίοη. 

Ογίσοηι βαὰγὺ5 {παΐ {πΠῸ Αροβίῖθ ποῦε “" τεΐευϑβ 
{πΠ6 Ργορ!δζοσυ ἀδβογθοα ἴῃ Εἰχοάτι5 ἴο ΠῸΠ6 
Ὀαΐ {π6 Τιοτά οἱἵ'᾽ ϑανίουσ." 8ὃ0. οἡ {Π6 
Οο5ρεὶ οὗ 8. Ϊομπη, ἴοπη. 1, ς. 38, Π6 5405 
[παῖ ““{Π6 βοϊάθῃ ργορι δον Γοβίϊηρ οἡ [Π6 
ἴννο (Πουιδῖπι ἴῃ ἴΠ6 Ἡοῖὶγν οἵ Ηο]165 ννὰ5 ἃ 
βου οἵ 5Βῃδήου οἵ [Π15 ργοριτἰαΐογγ." Ηδ αβὸ 
αιυοίεβ [νεν. ἵν. τό, καὶ εἰσοίσει ὁ ἱερεὺς ὁ 
Χριστὸς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου κ.τ.λ. 

Οὐῤγγεοσίοε (Ὸ 15 πιϊδιιπάογϑδίοοά ὈΥ͂ 
Μέεγεγ) δβῖνεβ {Π6 βαπιθ ἱπίογργοίαίίοη, ΑΠΘΥ 
5πουίηρ {παΐ “ ῥὲς οπαυπ ὀίοοά " 5ἴαπάβ ἰη σοη- 
ἐγαϑί ἴο {Π6 1668] βδουῇςθϑβ, ῃΠ6 θχρίαῃηβ ἀπολύ- 
τρωσις, ἃἃ ΤΠ6η 565 οἡ : “Απά [ΟΥ̓ 115 
ΨΕΓΥ ΓΘ,ΒΟΉ ΠΕ (8115 ΗΙπὶ ἱλαστήριον, 5Βῃῃονν ΠΕ; 
{παΐ 1 [Π6 ἴγρε Παά 50 τητο Ροννεῦ, πιο ἢ 
ΠΟΤῈ ν01}}} {Π6 ΤΟΙ ΠΥ ἜΧΠΙΌΙΕ [Π6 βαπηα. 

Τρεοάογεί. 866 {πῈ βίΓἹΚΙΠρ ράββαρο σιοίθα 
ἴῃ {πΠῈ Τοοϊποίβ οπ {π6 ννογάβ “ ἐῤγοιρ γαὶἐῤ 
2π ῥὶς δἰοοά.;» 

γι], ἴὰ Ογδυηεσβ (δίεπα: “ ΒῸΓ δ Πᾶ5 
Ὀδθη βεΐ 8ἃ5 ἃ ριορι(ἰδίουυ {πγουρῇ [ἈΠ Ἰη 
ΗΙ5 ὈΙοοά ; ογ βίποβ Ηθ μα5 τηδήβξ Ηἰβ οννγῇ 
ὈΙοΟά 8η θχοῆδηρε ἴοσ {πὸ {Π| οὔ 811, Η 6 Πα5 
βανθὰ {Π6 νου], απ τπαήάρ τῃ6 Οουά «πᾶ 
ΒΔΙΠΟΥΓ ἴῃ Πδάνεπ Ρῥτορίξίοιιβ ἀπά ξινουγδαῦ]ε 
ἴο ι.5.} 

ΤΡεοῤῥγίαοέ, απιὰ (σθπηδάϊι5 ἴη (ΕΟ ΠΊοΠΙῖι15, 
βῖνε {Π6 βϑῖηδα ἱπίουργοίδίοη. 

ἼΠΕ δγγίας ᾿α5 [Π6 βαπὴε νγνογτά ἤοῦθ, δηά 
1ηὴ ἔχ. χχν. 17, ἃ ψογή, ποννενεῦ, ψ Βι ἢ 1ἰ 
1565 450 ἴῃ {Π|6 βθῆβε οἵ “" δἴοποιηθηί." 

ὙΠῸ 71. αἐϊη ναυῈ5 θθένγθθη “ ρσγοριδζοτγίατη,ἢ 
“ἐ ΡΓΟΡ ΕΠ ΔΙΟΓΘ ΠῚ," ΔΠ4 “ Ργορ ΔΕ ΟΠ 5 ΠῚ. 

Τμέρεν βῖνεϑ “ Οπδάθη-ϑ.}}}," ἂπὰ Ἱγπάα]ε, 
“ἃ βϑαΐῖβ οὗ πηθΓοΥ.» 

ἼῊΪ5. ἱπίεγργείδείοη μὰ5 θθθη βυρροτίοαά 
ψ ἢ ἀθυηάδηΐ Ἰδαγηίηρ, ὈΥ ἃ Ποβὶ οἵ Ἴοπη- 
τηθηΐαΐοῦβ.. 

ἼΠΕ [Ο]]οννίπρ οδ]θοίο"5 αγὸ ὑγρεά ἀραϊηβί 
ἴι ὃν Μεγεῦ δπά οἴπεῖϑ. 

͵Δίεευ 7.5 ..---ὀττόοι, 111. 

(1) Ὑπε Ασίοῖϊο ννου]ά ΡῈ γοααϊγεά. 
ΤῊΝ 15 ἃ τηϊβίαϊςθ, τὸ ἱλαστήριον νγοι]ὰ ἀ6- 

βίρῃδίθ (45 ἴπ ΗθΌ. ἴχ. 5) ἐῤὲ αυεϊ!- ἀποαυπ 
2 γοῤῥῥίαξονν ᾿[561} γαῖῃου ΠὰΠ 4ῃ Δπιγρε ΟΥ 
ΤΑ] ΖΕ Ἰάφα οἵ 1ἴ, πονν πιοπίϊοπθα ἴοσ {πε 
ἢγϑέ {{π|6. 

(2) ΤΠ. παπὴθ ἴῃ 115 δρρ]!σαίίοη ἴο (ἢ τὶβί 
ὑγοι ἃ σοπης ἴῃ πεγα 46 αὐγεῤέϊν, νυ πους 
ΔηγτΠΐηρ ἴῃ [Π6 σοπίοχε [0 ΡγΘΡΆΓῈ ῸΓ ΤῈ. 

[ 1Π15 οδ]θοΐϊίοπ νγεῦα νδ]α ἀραϊπϑέ {Π6 
τηοϑὲ ἔἈΠΉΠΔΥ βθηβα οὗ ἱλαστήριον, ᾿ξ ννοι]ά 
ΔΡΡΙΥ͂ ΜΝ ΠῈΠ 5111] ρυθαΐου οτος [0 41} [ῃ6 οἴπεὺ 
1655 1118] τπθϑηϊηρ5 νμΙ ἢ πανα θθθη Δβογιροά 
ἴο {π6 ννογά. 

Βιυξ ἴῃ ἕδος {π6 πιεπίϊοη οὔ “ χειωεριρέϊοη," 
ἴῃ τ. 24, Πα5 ἱηἰγοάιισεά ἴΠ6 ΡΈΠΕΓΑΙ Ἰάθα οὗ 
δἰοποιηθπί, ἀπά {πῸ σοΐδσθποθ ἴῃ τ. 21 ἴο ἴΠ6 
[αϑε ΠΟΥ οὗ {Π6 ἰᾶνν, ῬγθρΆγα5 {Π6 ννΑΥ [ῸΓ 8Π 
ΔΙ] ιδίοπ ἴο 115. ΤΥ ρῖςα] δἴοποιηθπίβ, οἵ ψνῃ]οἢ 
1Π6 ΥΕΥΥ͂ Ποπίγα ἃΠ4 σΟΥῸῈ νγᾶ5. “{ΠπῈ6Ὲ ΠΊΘΓΟΥ͂ 
βϑαΐ ; ὃγ ἴἴ [Π6 Ἰανν ρᾶνθ [15 πιοϑβέ 50] 6 πη δηά 
Β σης απ εϑίϊπηοπΥ ἴο ἐπαΐ σὶρ μἰθοιβηθ55 οἵ 
Οοά νἘΙοῆ ννὰ5 ποῖ γεΐ πηδάβ πηδηϊξεβί. 8668 
ΗδΘΡΥ. ἰχ. 1--1ο. 

(3) Ὑπὲ οδ]εοϊίοη {παξ προέθετο, “ «εἰ 
γι, νου] θὲ ἱπαρργοργίαίϊε Ὀεοδιιβα {Π6 
Ατκ οὗ {π6 (ὐονεπαπί, 'ἰπ {πὸ Ηοὶγ οἵ Ηο]ΙΕ5, 
ννα5 Πιάάθη ἔγοπι {πθῸὸ ρθορίβ, 15 ποῖ ΠΊΘΓΕΪΥ 
τεϊιίοα Ὁγ Ηερ. ἰχ. 8-το, διυιῖ {π6 ΡαΌ]1ς 
βϑίξης ἕοσίῃ οἵ {86 Απείγρε ὈεςοπΊθβ, ἴῃ {Π6 
ΠΡΗ οὗ ἐπαξ ρβϑϑαρθ, Ὧπ' δριιπηθπΐ [ἢ ΓΆΥΟΙΓ 
Οἵ Δη Δ] π5ῖοη ἴο {πὸ πιάάθη ΤΎΡα. 

(4) “1 Ομ τῖβε ννοῦθ σϑα!ν τμουρμί οὗ 45 
(δρρογθίῃ, τῇς [Ὁ]]οννηρ εἰς ἔνδειξιν τῆς 
δικαιοσύνης αὐτοῦ “οιϊά 6 ἱπαρργοργίδΐε, 
βϑίποθ {πΠ6 σδρρογείῃ τηλϑὲ πᾶνε ἀρρεαγθά 
ΤΑΙΠΟΥΓ 845 {Π6 ἔνδειξις οἵ ἴπΠ6 Τλῖνπ6 σγάᾶςε. 
(οπῆραγε ΗΡΘΒ. ἵν. τό." 

ΤΗΪϊ5 οδ]οσίίοη ἢα5 πὸ οἴπο [οιιπάδίοη 
{πάη 1Π6 πᾶῦτονν ἃΠ4 Ἔὐσοηθοιβ ἱπίογργοίαϊοη 
οὗ “1Π6 τἱβῃίθοιιβηεθβ οἵ Οοά, 85 1 1 νγεσε 
ἸΙπηϊεθἀ ἰη {Π15 ραϑϑαρὲ ἴο “{π6 ἡπά!ς]α], τλοσῈ 
ῬΓΘΟΙΒΘΙΥ {πῸ ῥερέίυε ἡμοίϊσο, νυ ϊο τηϊιϑὲ 
ἢπά [5 ΠΟΙΥ ϑαϊἰβϑίαοϊίοη, ἀπά τεοοῖνεα παῖ 
βα Ἰϑίδοιϊοη. ἴῃ {πῸ ργοριτἰἀΐοσυ οβεσγίηρ οὗ 
ΕΠ τῖϑί." (Μέεγεγ.) Βιυΐ “1Π6 τβῃμίθουβηθϑ5 
οἵ Οοά; τἱρμῖγ ἀπάετβϊοοά, 15 ἴῃ ἴδοϊ οπς 
νυ Η! 15 πλοσου. 

(5) Ὑπε ςοπορρίϊοη οἵ (γε 45 {πε δηί!- 
ἴγρ6 οὔ [Π6 τηθυου βεδΐ, ἰδ ἰοιιπ πόννθεγα εἶδα 
πη {πΠ6 ψΒοῖῈ Ν. 1. 

ΤΠΙ5 ἰ5 ἴσια ; δεῖ ᾿ ἄοεοβ ποῖ {πογεΐοτο 
[Ό]]Ονν ἐπαΐ {π|5 σοποθρίϊοη 15 ογεῖρῃ ἴο {ΠῸ 
Αροϑίε᾽β τποάδ οἵ νἱδννίπρ {πΠ6 δἴοπίπρ' ΤΟΥ Κ 
οἵ Οἢτγιθ. ὙΠεΥΟ ἅτ ΟἾΠΟΥ ΘΧΑΠΊΡΙ65. οὗ 
Ο. Τ. ἰάφα5 ἀπά ἤριιγεβ. ἀρρ! θα οποα ἀη ποθ 
ΟΠΙΥ ἴο (Πτίϑί, 45. “ἐῤὲ Κοοῖ" (τ (ογ. Χ. 4), 
(ἐδ δεγρῥεπὲ" (]ὁ}η 111. 14}; ἀπ σΟΠΨΕΓΞΘΙΥ͂ 
νο ἢμὰ « Ν. 1. ἴΙ͂άθα δρρ] θὰ οπεθ ΟὨΪΥ ἴο 
Ο. Ὑ. Πἰβίογυ 'ἴπ τ (ογ. Χ. 2, “ δαῤῥϊπεά ππίο 
Μοβεβ." ((οιῆραγε {πῸὸ Αἀάϊοπαὶ Ν᾿ οῖθ θη 
᾿κῖ ΘΒ) (τὖὲ 

1. ἼΠμετα 15. πὸ ρτοοῦ {παΐ {πΠ6 ννογά ννᾶϑ 

α 

γ 



ΚΟΜΑΝΟἝ. 1. 

ΘΟΥΟΥ τιϑθ ΕΥ̓͂ ΔΗΥ͂ ΨΤΠΟΙ ὧς α ϑιῤοξαπίζυε, ἴοΥ 
“ἃ ῬΓΟΡΙΠΙΔΙΟΥΥ ΟΠθτΙηρ,,᾿ ΟΥ “4 ργοριτδίϊοη,᾽ 
ΟΥ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΟΥ {ΠΔη {π6 νν6]1- Θϑί δ 5μ θά 
ΒΙΡΙ1Ο4] βθηβθ. ΤΠ ράββαρθϑ δ] ορθά ἴῃ ἔανοι τ 
οὗ “4 Ργορι δου βϑογιῆςθ," ῥσγονα οἠΪν {Παΐ 
1π6 Αἀ]οοΐξίνο ννὰβ Ἰοϊπθά ἢ διιοῃ ϑιυθβίδη- 
{ν65 85 θάνατος, μνῆμα, ἀνάθημα: 566 4 Μᾶδςς. 
ΧΥΙ.. 22; [05ῈΡῃ. Απίϊᾳ. χυϊ. ς, 7; 1ο Ομ γγὰ 
ΟΥ̓ΔΕ ΣΙΝ τ 
ΤΠ ΔηΔΙΟΡῪ οὗ τὸ σωτήριον (πιοῖε ἔτο- 

Πιδηΐυ, ἡ θυσία τοῦ σωτηρίου), “ἐῤε ῥεαεε- 
77] γί," 151η [ἈνΟῸΓ οὗ {Π 6 56η56 βῃρρογίθα ὈῪ 
ΒΙΌ]ΪΟΑ] πι5ασθ, ποῖ Οὗ {πᾶξ ἔοΣ νν ΒΟ ΠΟ πἰϑᾶρα 
οδη δθ6 ἔοιπά. 

ΜΟοτθονοῦ, ἴ ἱλαστήριον ΤηΘΔηΐ ἃ 5ΔογΙῆςρ, 
[Π6 δπηρμδίϊς αὐτοῦ (ἰπ μῖ5 οὐπ ὈΙοοα") 
νου] 6 πΠΙΠΘΔηΪηρ ἢ ἴζ 15 πϑϑάϊθβθβ ἴο 58 γῪ 
{Ππ4ξ ἃ. 5Δου σε 15 Ῥγοριτδίουυ ἴῃ 115 οαυη 
ὈΙοοά. 866 ἰθοΐποίΐε οἡ πε ννογά5 “ ἐῤγοισρ 
7 α1} 1π ῥὶς δίοοά.; 

Π|. ΤΠ αρϑίγαςξ τάθα οὗ ““ ργοριδζὶοη "ἢ 15 
ἸΠΑΡΡΓΟΡΓΙαΐο ἔου προέθετο, νΥὨ] ἢ ΡοΪπίβ ἴο ἃ 
ἀδἤπηϊα ρα]. ἀρρθάγαηςθ, (Μογογ.) 

ΙΝ. “Ῥτοριαΐογ," ἔοιιπα 1Π 50πὶ [1 ΔΕ] πη 
(οάά. (Οτίρεη), 15 δάορίεάἁ ὈγῪ Ασαπαᾶ5, 
ΜεΙδπομίμποη, Εὐβίι5, Κη Ηθηροὶ, δηὰ τστοη- 
ἀεγοεά ὈγῪ ΨΜΊΟΙΕ “ ΟΥρΊν συ," ὈΥ (ΥΔΗΠΊΟΓΙ, 
“ἐ ΟὈΓΔΙ ΠΟΥ Οὗ ΠηΘγου." 

Ψ, Μοτίβοῃ ἴδκεβ ἴΠ6 ὑγογά 35. 5 ΠΊΡΙΥ δῇ 
Αἀϊδοίίνα, “Ῥγοριδογυ," ἴῃ νυ ]οἢ οδ56 αἶσὸ 
ΤῈ πλυϑέ θ6 τηαϑοι ]η6. 
ΙΝ νἴθνν, [ΠΟ ΓοΌΓΘ, 85 ν76}} 45 Γ΄... 15 Ορθῃ 

ἴο Μεγετ᾿β οδ]θοίοη, [Πδὲ ΠΟΘ 15 ΠΟ ΘΧΔΠΊΡΙ6 
ΟΥ̓ ἱλαστήριος 1564 ψΨῈΠ τγοΐθγθηςθ ἴο ρεῦβοβ. 

1 τὸ ΡῈ υτρρά {ῃδξ {πῸ ϑἰπιρὶε δάϊθοϊνε 
15 {Π6 ΠΊΟΓΕ ΠΟΠΊΡΓΘΠΘηβῖνο στο πάθυίης, οη- 
Ὀγδοὶηρ 411] [Πδὲ 15 θϑϑθῃίίαὶ ἴπ {Π6 τοβέ, απά 
ἀδβιβπδίης (γῖδεὲ 45 {π6 δηξίγρε οὔ αἱ] 
5ΥΠ10015 οἵ Ργοριεἰδςῖοη (5 ἤδδΕ οὴ ΜΟΤΙΙ5ΟΠν, 
νγῈ Πητιδέ 511}] τηαϊ πίδ! ἢ (Πδὲ ΤΠΘΓΕ 15 ἃ 5ρθοΐδὶ 

ΘἸΑ ΒΝ ΝΕ ΥΝ.: 

Ι Αὐγαλαηις γα τυᾶς ἐρεῤιίοα ἐο Ζέγε 705 
γλρλίξοιγιδσσ, ΤῸ ὁεγογε ἦε τυας εἴγειεγεεί σε, 
13 δν γχαϊά ογιῖν λὲ για Ζὴς σεσαῖ γεκείνεα ἐλε 
2γογιῖσθ. 16 “ὀγαλαηε ἐς “λε γαίλεγ ογ αἱ 

: 

δηἀ ργθάομπηϊηδηΐ 4]] 50 η το [Π6 ΤΊΘΓΟΥ͂ 5εδΐ, 
ποΐ ἴο {Π6 ϑδοσιῆςο. 

Οἡ {6 ψγῆο]6 νγὲ σοποῖπάδ πὲ {Π6 σοπάου- 
ἴῃ “8 Ῥτορἱτ δύο  γ," Τηδαπίηρ “8 ΤΠΕΓΟΥ͂ 
5οδί, 15 τθ|ισγοά θ. {πὸ ἔΟ]]οννίηρ σοπϑιάθγα- 
Ἐοη5 : (1) {Π6Ὲ αὔβεποε οὗ ΔΠΥ οἴπεγ δάθηπαία 
Ἔχρίπδίίοῃ οὗ {Π6 οιπρμδίϊς ροϑιξοη οὗ αὐτου 
ἴη ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι: 566 ποία οη ἴδοβα 
ννογάβ : (2) [μ6 νγε]]-Κηονγη ΒΡ] σα] 5θηβα 
οἵ ἱλαστήριον : (3) ἴΠε σοπϑεπί οἵ ἴπΠ6 στεοκ 
ἘΔίΠοΥβ, πο] πάηρ Ογγβοβίοπι ; (4) {Π6 ρῥσο- 
ΡτΙοῖυ οἵ {Π6 1ά68 “ἴῃ δοσογάδποα υνἱἢ νυ ΠΙ ἢ 
ΟἾγιβί {Π6 Ὀθαγοσ οἵ ἴπθὸ Τῖνὶπθ 5]ΟΥΎῪ δηά 
ῬΎΊΔΟΘ, βρυιπκὶοά ἢ Ηἰ5. οὐ 5δουῆς!α] 
ὈΙοοά, νοι] θῈ τοραγάβα 45 {ΠπῈ δηείγρε οἵ 
186 Καρρογείῃ." (Μεγεγ 

ὙΠῸ ἴογοθ οὗ {Π1|5 ἰαϑὲ ἀγρηπηθπέ 15 πη ἢ 
Θημαησθά ΠΘη νγῸ ΤΟΠΊΘΙΩΡΕΥ ἴπ6 ἰννοίο! 
β σηὶΠποδηςο οὗ “ἘΠ6 ῥγοριδζοσυ." 

(1) 1 ννα5 {πΠ6 ςοπίγαὶ ροϊπέ οἵ {πΠ6 ΤΙνη6 
Ῥγόβθποθ «απ Μαηιξοβίαίϊίοη, {πὸ ρίαςθ. οἵ 
τηθοίϊηρ 4η4 σοπητηππίοη, Ὀεΐννγεεη σοά δπά 
(Π86 τεργεβοηίαίζινε οἵ Ηἰβ5 ρεορίε; Εχ. χχν. 
22: νον. Χχν]. 2. 80 ἴ1ῖὶὴ (ἢγιβέ {Π6 {ὑ]] τηδηϊ- 
[εϑδίδίιοη οἵ (σοά ἴο πῆᾶῃ 15 πηδήθ, δηά ὁ 
ΗΙΠΊ γεϑίβ “"μ6 φοτν οἵ {πΠῸ Τ,ογά," {πΠ6 για 
5Π6κίηδῃ, πονν γενεαὶ θά Ὀγ ἔπε τεπάϊηρ οἵ π6 
ψα]]. 

(2) Απιοηρ 41] ᾿ἱπβίγιιπηθηΐβ ἀπ 5υπΊθο]5 
οἵ αἰοπεοιηθηΐ, {Π15. δἴοπθ νγαὰθ δ] ]θὰ “{Π6 
ΡΓΟΡΙΓΑἴοτΥ "Ὁ 845 Ὀεῖηρ {Π6 πγοβί δπηϊηαπί. Α5 
Οἡ ἰΐ ννὰβ πιδάθ ἃ βΈΠΟΓΑΙ δίοπαπιθηΐ ἴογ 
1ῃ6 οἰ άγοη οἵ [5γ88] γ᾽ 411] {ΠΥ 51η5 
ΠΟΘ ἃ ΥΟΔΥ (1,Εν. ΧΥΙ. ΤΆ. 14, 15, 320); 50 
ἴη (ἢγιδέ [επονυδῃ Ἔχριαΐθϑ αηα ἴακεβ ἀυναῦ 
1Πη6 δ'η5 οἵ [ῃη6 νοῦ! ά, {πεῦοῦν ἀεοϊαγίηρ, 
Η πεῖ (Π6ὲ Ηοὶν Οπο, ΨῃῸ ΨΜΜῈ] ἢᾶνα 
ΗΙ5. Ρθορῖθ αἷἰϑδο ἴο Ὀ6 ΠΟΙΥῪ (ςοπιρασε ΒΔΓ, 
ΘΥΊΌΟΙΚ ἀ65 Μοβ. Οα]έι5, 1. 387 Ε΄. δπά 
ΚυτίΖ, “ ϑδουιῆςιαὶ ΨΝΟΥβμρ οὗ {πε Ο. Τ᾽ 
Ρ. 42). 

ἐλαΐ δεοίσυε. 24 Οπ’ γ,αέζ αἶδο σλαζ δέ 111- 
2μεέθα ἐο τις 707 γήρἠἐεοτδητε55, 

ΗΑΤ 5181} ννε 540 1Ππεη {Πδΐ 
ΑΡταμδπ οὐ ἔδίΠεγ, 45 ρεῖ- 

ταϊπϊηρ το {πε ἤβἢ, Πδίῃ ἰοιιπά ὃ 

ἸΟΒΤΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΒΥ ΕΑΙΤῊ ΙΝΡΕΡΕΝΘΌΕΝΤ 
ΟΕ ΝΌΟΒΚΒ, ΟΕ ΟἸΒΟΜΟΙΒΙΟΝ, ΑΝῸ ΟΕ 
ΤΗΕ ΠΑΡ΄. 

[πῃ ΠΙ. 27-21, δῖ. Ῥδὶ] μιὰ5 γδρι αν βίσιηρ 
τορϑίμοῦ βοπῖθ οὔ {π6 σοηῃβθηιθηοθ [Πδέ 
[ΟΠ] ]ονν ἔγοτη {πΠ6 συθαΐ ἀοςίγιηθ δοὲ ξουίῃ 
ἴη τ. 21--26, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ (ῃοθθ σΟΠβΘ ΘΠ ΟῸ5 
ὙΠΊΟἢ ἀἰγθοῖγ αἤεοξς ἐῃς ροβιείοη οἵ [ονν ἂἀπά 
ΟεπΈ]6 ὑπάεγ πὶ πον ἰανν οὗ ἔα. ὙΠΕ656 

ΒΌΙΗΓΊΔΤΥ βίδίθμηθηΐβ οὗ {πε οἱ βίπρ' νεῦβαβ οὗ 
ς. ΠΙ., ἀγα ἔΆ ΚΘ ΠΡ ἀραὶη πα ΕΠΠΥ ἀἸβουββοα 
ἴῃ βιιθβθαιθηξ ραγίβ οἵ {π6 ΕῬΙ5Ε16. 

ΤΠΕ ἢγβί ροὶπί 15 {πε6 δχοϊιβίοη οὔ {πῸ 
ΒΙογνίηρς οὗ {πΠ6 [εν (111. 27, 28}, ἀπά 6 
ΒΘΟΟΠΩ, ΟἸΟβοΙν σοπηροΐθα νυ] 1,15 ἘΠ 6 ἘΠ 8} Υ 
ἴῃ οὐ δβ 5ιβῃξ οἵ [ενν α«πά Οεπᾷ!ε, οἰγουπι- 
Οἰβίοη. ἃηὦ ὈΠΟΙΓΟΙΠΠΊΟΙΒΙΟΠ (τ. 29, 30). 
ἼΠ656 ἴννο ροϊηΐβ ἴπ πκὸ ογάθυ δηά σοηποχίοῃ 
ἔοττῃ {πὸ βυθ]εςί οἵ ς. ἵν. 



ν. 2-3.} 

2 ον ἰξ ΑΡγδαμᾶπι νγεῦε 1υ561Π64 
ΒΥ Ὕγογκβ, μῈ παῖ τὐῤόγεογ το βΙοΓΥ ; 
ΡΒιιξ ποὲ δείοτε (σοά. 

1-8. ΤυβΤΙΕΙΟΘΑΤΙΟΝ ΒΥ ΒΑΙΤῊ ΨΙΤΗΟΟΤ 
ὝΜΟΙΚΚΒ ΕΟΚΕΒΗΟΥ͂Ν ΙΝ ΤῊΕ ΕΧΑΜΡΙΕ 
ΟΕ ΑΒΒΑΗΑΜ, ΑΝῸ ΙΝ ΤῊΕΒΕ ΝΟΙΡ5. ΟΕ 
ΏΑΓνΙΡ. 

1. ἤζραὲ «ῥα]] αὐὲ ταν ἔρον δαὶ “ὀγαβαηι οὩ 
)αίρεν, ας ῥεγέαϊπίηρ ἐο ἐδε 6, ῥαΐδ 7οιηπά 3] 
ΤΠῈ Ρῆγαβο “ὙΠπδύ 861 58. 8}} 1718 580," ὅσ. 
Ἰηιγοάμποοβ 8Πη ἱπίδγθησθ ἔγοτη {ΠῸ ργεθοθαϊηρ 
Ῥαβϑαρθ ({Π|. 27--31), ποΐῖ ἔγοπὶ 115 ἰαϑξ ννογβ 
ἘΞΡΟΙΙΙ:, ΘΟΙΏΡΑΙΟ Υἱ. 1: νἱ]. 7; ὙΠ]. 21: 
1Χ. 14, 30 (δη Ηδηρε]). [1Ε β]ογγίηρ 15 εχ- 
οἸυάεά, 4η4 {ποτε 15 πο αϊδβεϊποίίοη Ὀείννεθη 
7ενν δπά Οεπέθ, ννμδὲ πο 5411 ννε δὰν οἵ 
1Π6 ςα56 οἵ ΑὈγαῃατῃ ἢ 

ὙἼΠΕ τεοογά οἵ Αὔγαῃδπὶβ ἔα ἴῃ Οδεη. 
Χν. 6, 5ΞΈΡΡΙΙΕ5 δῃ ᾿ἰπβίαπος οἵ στἱβῃζθοιβη 55 
ραν ἔστομι 16 7 Δπ6 γεῖ “αυξίπεσεοά ὧν {δὲ 
71,ααὐ ({ϊ. 21). [ἢ σϑαβοπίηρ νυ] [εν σοη- 
ςογηΐης {Π6 “ σὶρ ῃθοιβηθβα οὗ [1{Π,᾿ δῖ. Ρδὰ] 
ςου]α ποῖ ΡΟββιθ]ν ρᾷ55 οὐεῖ [ῃ6 Ἐχϑπηρὶθ οὗ 
ΑὈγΑματη 5 ̓ϑεΠΠσφίοη (Ὁ εη. χυ. 6), νυ ΠΙΟἢ νγᾶ5 
ἃ βἰαπάδτγά {πεῖης οὗ ἀϊβοιιββδίοη ἴῃ {Π6 [εν] 5ἢ 
βΌῃοοΙβ. Βρ. 1ἰρμέξοοις (΄ Ο αἰδίίδηβ, Ρ. 154) 
ἴῃ 8η ἱπίθγεϑδεηρ Εἰβϑαυ οἡ “ὙΠῸ [ἢ οἵ Αὐτὰ- 
Π4π|,᾽ αιοΐε5, διηοηςρ ΟἾΠΕΥΓ 5ΕΓἹΚΙη Ῥάβϑα ΒΡ 65 
ςοἸ]εςξοα Ὀγ ΟἰΌγοσ, οπε ἴγοπι {Π6 Μεοῤιϊέα ΟὉ 
Ἐχ. χῖν. 31:-οὦ ΑΓΔ Π Δ ΠῚ Οἵ ἔΈΠΕΓ ᾿πποτιθα 
1Π15 τννου]ά δηά [ῃ6 νου] ἴο σοπηθ 50]6}ν ὈΥῪ 
{Π6 τηϑσῖξ οὗ ἔα ἢ, υΒεσεθν πα ΒΕ] ενβ ἴῃ Π6 
Τιοτγά ; [ὉΓ ἴἴ 15 βαϊά, “πᾶ δὲ ῥεϊευεά 1π ἐρὲ 
]1ιογά, ἀγα ῥὲ σοιριέεα 1 ἐο ῥῖηι 707. τισῥίοοιις- 
πε... 

Οπ {πε ορίηΐοη {ῃδὲ δὲ. [τη65 (11. 14--26), 
τοίου ίο ϑ8ί. Ῥδϑι15 ἀοοίγίηθ, ΟΥ̓ ΤΟ 50ΠῚ6 
ῬΓενα]θηΐ Ρογνθύβίοη οἵ 1ἴ, 5ε6 {π6 [πίγοάιϊιο- 
τἰοη ἴο 8[. [ἀπ|6Ὲ5 ἴπ 1ῃ15 (οηπιεπίασυ, δηά 
ὙΠΕΙΙο,.’ (οτηπηθπί. η ΕΡ. [4 οο0]1,᾿ ΡΡ. 145--ι66. 

ἀς ῥεγίαϊμίησ ἰο ἐδεὲ ες Ρῤ Δοοοτᾶϊπρ ἴο 
86 Ά65}, δῖ. 81} ρευῖβ [Π6 αιιθϑίίοη 85 ρΓο- 
ςοράϊηρ ΠΌΤ ἃ [ϑνν, ἀπά ΑὈγδἤατη 15 {Ππογο- 
ἕογθ οι] ““ομγ Καί ῥοῦ," ΟΥ̓, ἃ5 ἴῃ ΠΊΔΗΥ 
ΔΟΪΠΟΥΙ 65, “ΟΌΥ ἔογοἔδίμοτ." “ΗἜς (ο8]15 
ΗΪπ ἃ [αίποι δοσογάϊπρ ἴο τῃ6 ἤδϑη, εἸεοῖ- 
ἴῃς ποτὰ ({π6 [6νν5}) ἴγοσα για Κἰπβῃρ Ἰἢ 
ΒΙπη, πα ΡΥΘρΡΑΥΙηρ ἴΠ6 νΑΥ ἴῸΓ {Π6 ΚΙΠΒΠΙΡ 
οὗ [με (σεπί!!ε5᾽ ((Πγυϑβοβίοπι) : “ΒΟΥ ὉΥ 
ἴα ἃπά ὈΥ Ργοπῆῖδα ννα {παΐ Ὀε]θνα ἅ1γῸ 
ΑὈτγαμαπυβ σμΠ] ἄγθη " (ΡῬΠοΙ 5). 

ὙΠεοάοτοί δορί πὸ οἴμπεσ τοδάϊηρ--- 
ΦΧ Ήδς 514} ννεὲ δύ {πῃαΐξ ΑὈγΑΠαπΠῚ ΟἿΓ 
ἔα μεσγ μαίῃ ἔοιιπα δοσογάϊηρ ἴο {πεῸ ἤδϑῃ ὁ" 
Δηά {Ππ|5 ᾿πτογργεῖϑ 1: “ δαί στὶρῃξθεομβηθθβ 
οἵ ΑΡγδπδηιβ, υουρῃς ΟΥ̓ οσκ5 Ὀεΐοτε Πα 
Ῥεϊιονοά Οοά, ἀϊά ννγεὲ Ἔυεῦ πεασῦ οἵ ΕῸΓ 
[86 τιρῃξεοιιβηθθβ ἰΠδξ 15 ἴῃ ψοΟυΚ5, Π6 (8115 
“ἐ δοςογάϊηρ ἴο {πε ἤε5." 

ἘΟΝΑΝΒΓΙΥ. 

4 Βὸγ ννῆδέ 584ϊ1ἢῃ (6 βογιρέυγε 
Αὐταμαπὶ Ὀε]ενεά (σοά, δηὰ [τ νγὰβ 
σοπηῖαά τπῖο ΠΙΠῚ ἔοΓ ΤΡ ΕΟΙ5Π658. 

Βρ. Βι11, αἀορξϊρ [Π15 φοπποχίοη, Ἐχρ δη5 
κατὰ σάρκα 85 τηρδηΐϊηρ “ΟΥ Πῖ5 παίῃγαὶ 
Ρονεῖβ ποις {π6 ρύᾶοα οἵ Οοά: 50 
Οτοίϊιβ απὰ Ηδπιπιοπά. Ῥεϊαριιβ, Εἰβέϊιβ, 
δηῃ4 οἴμεῖθ ἢᾶνθ τοίεσγεά τ ἴο αἰτγουτη- 
αἰβίοῃ, 85 σεοοῖνεά ΒΥ Αργαμαπὶ ἢγϑε : θὈυΐ 
οἰγουτηςίϑίοη 15 ποΐ γθαϊθα οὗ ππ|] Ὁ. 9. 

ΎΤΠΟ ργθροπάογδηςα οὗ δα ΠΟΥ Υ 15 1η ἕν ΟσΓ 
οὗ [ῃαξ ογάθσ οἵ {πὸ στθεκ ψογάβ νν ΒΟ ἢ 
ΠΟΠΊΡΕΪ5 τ1ι5 ἰο δάορί {π6 σοπποχίοη: “ὙὙἘ8παΐ 
{Ἐ6Ππ 588411 ΧἷῪ 54Υ ὑμαῦ ΑὈΤΔΕΘΙΩ ΟὟΤ 
Σοτοξαΐμου δοοοζάϊπρ ἴο {886 658 Βαῖμ 
Τουπαῖ" 

ὙΠΟ βοηοΓΔ] αιεβδίίοη “ὙΠ μ6η 15 086 
δάναπίαρο οὗ 86 76 1" (11. τ) 15. {Πι|5 
πιαάθ ἴο ἀδβρεπά ἴοσ ἀθοϊβίοη οα {πῸ οᾶβα οἵ 
16 στοαΐ Ῥδίτσίαγοῃ, ἔγοπι νυ βουὴ 811 Ὁ] σϑίηρ 
Δη4 Ρτίν]θρα νγαϑ ἀογινοά : “ ὙΝ Πδῖ δάναπίασε 
45 ΠῈ μαϊπθά ἔοσ ΒΙτηβο δηὰ [ῸΓ τὶ5 ΠΙ5 
ἀεβοοπάήδηϊϑβ ᾿ἢἢ 

Οπ {Π8 τγϑαάϊπρ 566 ποΐδ δ επά οὗ Ἅσμπδρίεγ. 

ο. ΤῊϊ5 ἀγρυσπηθηΐ (45 νν6}] 45 {π6 4 θϑίοη 
ἴῃ τ. 1, ὙγΗΙΟἢ 1 15 πηραηΐ ἴο βιιρροσί,) 15 ριξ 
ἔγοπι {π6 [Θννῖϑῃ ροϊπξ οἵ τἰδνν, 85 Ὧπ οδ]θο- 
(ἰοη ἴο {πμ6 βἰδίθιηθηΐβ ἴῃ ἢ]. 27-320, ΠΟ 
ΒΘ ΠῚ ἴο ἄδην 81}1 δἀναπίαρε ἴο {πῸὸὶ [ονν, αηά 
ἴο 6 ἱποοηπϑίβῖθῃί ψ ἢ {πῸ ταοεϊνθα ἴεηε 
1ῃδὲ ΑΡΥΑΠΔΠῚ ννᾶ5 ᾿πϑΈ πο Ὁ. ννουκβ (1 δος, 
1 τ, 52: ΘΙ γπ0Π| ΧΠν: 20; 1|8..1|. 20): 

« ΟἸἹογγίηρ, γοῖι 54Υ, 5. θχοϊπάθά. ὙΝΒαΐῖ 
1ῃ6η 51|4}} νγὲ βᾷὺ οἵ ΑὈγαματη ἢ ΕῸΓ 1, 85 
να [ενν8 Πο]ά, ΑΡγαμαπὶ νγὰβ Ἰιιϑιπεᾷ ὈΥ 
ψΟΥΚβ, π6 Παΐῃ νυ Πογθοῦ ἴο β]οσυ." 

[πη {ΠπΠ6 Ἰαϊίεγ ρατί οἵ {πε νεῦβε---Αλλ᾽ οὐ 
πρὸς τὸν Θεόν---8[. Ρ41} ἔγομη Π15. οὐνη Ροϊηΐξ 
οὗ νἱϑνν τΊΟΓΕ ΟἸοβεὶν ἀθῆποϑ {Π6 Δ ιιοι5 
[ογπὶ ““ βἰουγίπηρ," δηά αἵ ἴπθ ϑαπῖα {Ππὴ6 
ἀἰγθο Υ ἄθηιθθ ἘΠῸ6 σοπο]ϑίοη: “Βμὲ ΑὈτα- 
μᾶπὶ Πα5 ποί νυ πούθοῦ ἴο βΊΟΥΥ δεζῶγε Οοά." 
ΤἼΪ5. ἄθηϊ4] οἵ {Π6 σοποϊθβίοη, Ὀεϊησ ργουνθά 
ἔγοπι ϑογιρίθγα, ἴῃ τ. 3-ὁ,) 5ιοννθ {παΐ [Π6 
απίθοθάθπξ σι ρροϑιτοη αἶβὸ 15 ἴαϊβε, απά (ῃδΐ 
ΑΡγδΠαπὶ ννὰ5 ποῖ ἸιβεΠποά ὀεζῶγε Οοά ὈγῪ 
ΟΥΚ5: ἃ ΤΟσ]ΠῈ ἡ ΒΙΟἢ ἰ5 ΠιγΠοΥ σοπῆτστηθά 
ἴπ ὧν. 6-3, ὈῪ 115 ἀοσογάαπος νΠ [πε ἰεβί- 
ΤΩΟΗΥ οἵ Π)αν!ά. 
ΤΠ πυεβίίοη οἵ τ. 1, “ὙΠπαύ ὉΠ 61 5881] 

͵ἢὺ 580 μδύ ΑΤΑμδΠ ΟἿΤ ἕο δ Ο 6 Υ 
δοοοτᾶϊηρ ἴο {Π6 ἤσθ5 δίῃ ἔουπ γ᾽" 15 
{μπ15 ἴῃ ραγξ αηϑννεγοά : Π6 Π85 ἴοιιηά, ποξ ΔΠΥ͂ 
σαι56 οὗ β]ουγίηςρ ἴῃ ᾿ἰβ. οὐν πιογιῖβ, Βαϊ “ τῤδ 
διεοσεάπευς ΟΥ᾽ ἐδὲ ριαγὶ τιγιέο αὐῤονὶ οά ἐπι- 
2εμέεέρ γισδίθοισπενς «ὐἱέροιέ πυογάς.᾽ 
ΤΠ ααοβίίοπ, ννμαΐ Πα5. ἈΡγαπαπὶ ἔοιπά, 

ΓΘΟεῖνε5. ἃ ἔαΓΓΠΟΥ ἈΠΒυνΟΥ ἴῃ {π6 ἀἸβο βίο 
ΠΟΠΟΟΥΠΪ Πρ ΟἸΓΟΙΓΠΊΟΙβίοη, νν]οῇ [Ό]]Ον 5. 1Π 
συ. 9-12. 

σα 2 

99 



ΙΟοΟ 

4 Νον ο Πίπὶ {πδξ ννογκείῃ 15 
{π6 τενγαγά ποῖ γεοκοπθά οὐ ρῖδςβ., 
θυΐ οἵ ἀεθε. 

ς Βιυῖ το Πἰπιὶ {Πδὲ ννογκείῃ ποῖ, 

ἘΟΜΆΑΝΒ ΨΥ. [ν. 4--.. 

Βας ΒΕ] νεῖ. οα Βἰπὶ {πδὲ {π|8{|Π 6 Ὲἢ 
τΠ6 πηροαΐγ, Πἷβ ἔα ἢ 15. σοπηίαα ἔῸΓ 
ΓΙ ΘΟιι5η688. 

6 Ἐνεβη «45 [ϑανιἃ αἷβϑο ἀδϑογι θείῃ 

Απτοηρ {πΠ6 δἀναπίαροϑ οἵ {Π15 ἱπίεγργοία- 
(Ἰἴ0ἢ, ἀτΘ [Π6 ΓΟ] ονπηρ : 

(1) 1 πλακοβ {πε Αροϑβί!εβ ἀγρισηθηΐ Ρεγ- 
ἔδοΕν ΟἸθαγ ἃ πὰ 51ΠΊΡ]6. 

(2) Τὰ ἄοεβ ποῖ ἀβρεπᾷ οπ {πε ραγεϊοααῦ 
56η56 δβϑίρῃθά ἴο κατὰ σάρκα, ἃ ῬΆΓΑΒΘ. Οἢ 
ννΠῖοἢ ΟἴΠΟΥ ἱπίεγργοίδιίοηβ ρὰΐ ἃ βίγαϊηθά 
ἀορτηδίϊς ἱπιροτί, νυ ῖοἢ ἢπβ8. πὸ βιιρροτί ἴῃ 
{8ε σοπίοχί. 

(3) Ιξ δνοϊάβς. πὸ βρυθαΐ ἴδυ]ῖβ οἵ τε 
Ῥαΐγίϑεϊς ἱπίογργείδείοη, ὑνμϊο Δβϑῖβη5 ἴο 
(5 Ε1Π{6 4 ἀηΐ “ β]ογυιηρ " τηθαηη85. 46 
ἱποοπϑίϑίοπε στ δι. Ραμ] 5 ἀβαρο; 566. Βρ. 
Βι1]], ᾿π Νοίῖδ αἵ ἐπα οὗ ομαρίεγ. 

8. Ῥτοοῦ ἔοπι ϑογίρίασγε [Πα ΑΡγαμαπὶ Πᾶ5 
ποῖ δηγίμὶπς ψνπογεοῦ ἴο θοαβδί δεΐοστε Οοά. 
ΤΠ ΘΠΠρμα515. οἵ {πὸ πιοίδιϊοη 1165 οἡ ἴπ6 
ννογὰ “' δεϊοεά," νΥ ΒΟ ἢ 15 Ὀγουρῃξ ἱπίο τῃ6 
Βγϑὶ ρίασθ ἴπ {π6 βϑηΐθηςθ, ἀπ “ στϑηάογθά 
Αἰπιοϑὲ ἀπ Ποίϊοα] ὈΥ ἃ {ΠΠΊηρ σπαηρα οἵ δέ 
ΟΥ καί (ΝΊΠπογ): ἴα, ποῖ ψογκ5, ννγὰβ5 
οοππίοα πηΐο ΑὈγαμᾶπὶ ἴου τὶ μΐθοιιβπεββ, δ6- 
οαιθθὸ Ψμεπ οἷά «πὰ οἢ]] 1655 πα Ὀε]ϊονοά 
Οοαΐβ ρτγοιηῖβα {παΐ ἢἷ5 βθθά 5ῃοι!ά θεὲ 45 1Π6 
βϑίασϑβ ἴη τα] τάδ: 566 ποῖα οη θη. Χν. ὅ. 
ὙΠε ἱπιροτί οὗ {πΠ6 ργογηῖβθ, ἀπά {Π6 παΐπσε οὗ 
ΑΡτΑΠαπα 5 ἴα ἀτὸ οχριαϊηθά ὈΥ δῖ. Ῥδα], 
1η στ. 17--22. 

11 αὐας εομπΐοα μπίο ῥίγη.1 Ι͂ῃ στ. 3-ττ, {Π6 
ΑΟΝ. επιρίογϑ ἴπγθα ἀϊβεγεηΐ ννογάβ “' εομ γιέ," 
 γρρβοῦ," “ἡγιῤμῖο," ἴο το πάθυ {πὸ βατηθ Οτεεὶς 
ννογά λογίζομαι, ἀπ {Πππ15 ΟὈΒΟιΓο5. ἔΠ6 Οἰθατ- 
μ655 δης ἴογοθ οἵ [Π6 δύριιπηθηΐ. 
“ Πγιῤμέο᾽" ἀρΎΘ65. ΟἸΟβοὶυ νυ πῸ Ἡ ΘΌτονν 

Δ Π, νυ ΠΙς ἢ ἴῃ ΚΑΙ πιθᾶπθ ποῖ ““ἴ0 πιιπηθεγ," 
Βαΐ “ἴ1ο {πῖηκ, ταραγά, οὐ σοηϑι θ᾽ (οπη- 
Ρᾶτε ὅεη. Χχχυ!]. 15; 1 84Π|. ἱ. 13 (“ απά ΕΠ 
ἠοοζ ῥέεν 70 Υ α ἐγμπζθη αὐονιαπ ἢ}; 2 ϑ8Πι. ΧΙ͂Χ. 
19; Β5. χχχὶϊ. 2. Βιυΐ 45 “ρρῤιμίε᾽ Ἠὰ5 Ὀ6- 
σοτὴθ ἃ ἰθομηῖοαὶ ἔθγπι ἰῃ ΤΠΘΟΙΟΡΎ, ἀϑϑοοϊ θα 
ὙΠ ἃ ῬΑγΓΟΙΪΑΥ ἘΠΘΟΙΎ οὗ [πϑεποδίϊοη, ἴῈ 15 
Βοίίοσ ἴο τι5δὲ {πε ννοτὰ “ εομπὲ" {πτοπρῃουῦί 
{Π6 Ρᾶϑϑᾶ88. 

3ῶ2ν τἰσρίεοι πες.) ΑὈγαμαμλ 5 [ἢ νναβ 
οοιππίρα ἴο πἰπι ἂς γιοῥέθοισηεςς, πΟΐ ΤΉΘΓΕΙΥ͂ 
ἂς Ἰοαάίπο ἰο γι ρίδοισπεσς ; ΠΘ νγὰθ Ὀοΐἢ το- 
βαγάθα δηά ἰγεαϊθα 85 δεὶπρ τἱρῃΐθοιιβ, ἀπά 
ἐμαΐ θδοδιθθ ἔδιἢ ἴῃ ΟΟά [5 ἴῃ στϑ! Υ τηδη 5 
ΟὨΪΥ {γι σὶρ ϊθοιβηθββ. 866 ποίβ ἢ 11]. 22. 

4, 5. Ἐχριαπαίίοη οἵ {πὸ ἰδηρτιαρα τιϑεὰ 
ςοποουηΐπρ ΑΌγαΠαπι ἴπ Οεη. Χν. 6, 5Βῃοννης; 
τπαῖ ἴξ ἴπνοῖνοα {π6 ργίποῖρὶα οὔ Ἰιϑεποδίίοη 
ΒΥ ἴδια ποι ννοσγκϑ. 

Νοαυ ἰο ῥίνι ἐῤραῤ «υογζεῖ.] Ιῃ {Π|5 
1Πππίγαϊίοη, ἴακθη ἔγοπη σοπηπιοη [1{6, {πῈ 

νγογάβ μᾶνθ {ΠΕῚΓ ΟΥΔΙΠΑΤῪ πιθδηϊηρ. 00 ἢ 
ἱπτογργθίδίοηβ 85, “"νοσσθῖ ἢ σὶρ θοι5Π655 " 
(ΓΤ Πεβοάογει) “νγογκϑίῃ {παῖ νυ πιο 15 βοοά᾽᾿ 
(ΒΡ ΖβοΒθ), τὸ ουΐ οἵ ρίασα; ἀπά δύβῃ 1 Έ ΠΟΤ ̓5 
« Πρ] Θίἢ ἴῃ νου κβ, ΒοΙοηρ5 ἴο 6 Δρρ] δ ἢ 
ταῖμου τῃδπ ἴο {πῸ6 1]π5ἰγαίίοη [561], ΠΟΤΕ 
15. ποίῃῖπρ ἴο 6 βιιρρ]δά, θαῖ {πε Ν ετΌ ἐργά- 
ζεσθαι ἰ5 υϑοά ΔΟβο] ἴεν οἵ ““ψουκίηρ ἴῸΓ 
ἈΠῸ" 45 ἴῃ οί. Χυπὶ. 1: τ ΘΟ Ὁ; 
2 ἼΠΕ655. 1.12. ὙΠ15 πηραπίηρ, δἀορίεα ὈΥ 
Οτΐίρθη, ἰδ ρΡυξ θεγοπά ἀουδὲ Ὀγ {πα ἔο]]Ποννῖπρ; 
ψνογά5, “δὲς γεαυαγά" (ὁ μισθὸς), 1. 6. “89 
ΤΥ Θ᾽" σοΥΤϑροπάϊηρ ἴο Π15 γΟΥΚ. 

ἐς ἐδὲ γεαυαγεα ποὶ γχεσζοπεά 9 σῦαξρ, δμΐ οὗ 
εὐ 81. Ῥᾷδμ] ἀβϑιπιεβ [μδὲ {πὸ ἰδηραδρα οὗ 
Οεη. χυ. 6 ἱπΊρ|165 ἃ σγαΐξμίέοιις. ἱταραϊδίοη, 
δηὰ οὐ [ῃαΐ δϑϑυπηρίίοη ἀγριιθ5 {παΐ Αὔτα- 
ΠΑ Πγ᾽5' ̓ 501Ποδί!οη νγαὰ5 ποῖ {κὸ {π6 οαβε οἵ 
οὔθ ΜῈῸ ψουκ5 [ῸΥ Πὶ5 τονγαγά, ἀπά Πδ5 ἴἴΐ 
οσοπηΐεά ἴο ΠΙΠῚ 85 5ίΓΙ ΟΕῪ ἄπι6. 

Βιιῖ γγῆθο 15. {Π15 1Ιάθα οἵ σγαΐξμέοις ἸΤΉΡ- 
ταϊϊοη ἴο ΡῈ ἔουπά (1) ἴη {πε ννοτά ἐλογίσθη 
ἰἴ561; (2) ἴῃ εἰς δικαιοσύνην: (3) ΟΥ ἴῃ 
ἐπίστευσεν ἢ 

Αραϊπβδέ (1) ἴξ 15 Θποῦρῇῃ ἴο οὔβεγνα {παΐ 
λογίζομαι ἴ5 τιδε ᾿παΠΠ Γ ΠΥ οὗ “΄ βεϊξηρ ἴο ἃ 
ΤΠ’ 5 δοσοιπί νγυμβαΐῖ 15 ΟὐΓ 15 ποΐ Πὶ5 ἀπε; 
δ. σ- 1ῃ6. ἱπιραζαίίοη οὗ 5ἰῃ (τυ. 8) 85 ΜῈ} 85 
οὗ τὶ ΘΟ  5Π655. 

Τῆς ἔσθ οχρ απαίίοπ [165 ἴῃ (2) ἂδπά (3) 
ΠΟΙ ΙΠΘΩ, 2. 6. 1ὰ {πε ἕδοϊ {παῖ γαϊέῤρ, νυ βῖοῃ 
νγὰ5 σοπηΐοα 20. γλσῥίεοισηεσς, ἸΠγ οἾγα 5 ἴῃ 115 
ΥΘΥΥ͂ Ἔβϑθποθ ἴῃ6 τΟΠΕΠΟΙδΙΙοΠ οἵ 81] τηθγῖί. 
1 οουἹά τπογείοτε θεὲ σοππίρα ἔοσ τὶρμΐθοιιβ- 
Π655 ΟΠΪΥ ΒΥ 8η δοεΐ οἵ (σοά β ἴτε ργδᾶςβ. 

5. Βμέ ἰο ῥί»ι ἐδαΐ «υογζεΐ ποί.] 8ῖ. Ῥαὰϊ 
ΒΘγΘ Ὀθρ η5 85 1 Πα πιϑαπΐ ἴο βῖνε δη 1Ππ|5ίγα- 
τἴοη ΡάΓΆ}16] ἀηὰ ορροϑβιίίε ἴο {παΐ σοπίαϊποα 
ἴῃ ὦ. 4: “Ἃο Πῖπὶ {πΠαΐ ννουκοίῃ ποῖ νυῃδίευεῦ 
5. τϑοϊζοηθά, πλιϑὲ 6 τθοκοποά ποῖ οἵ ἄδθδέ 
δυὲ ΟΥ ᾳταςθ. Βαξ ἴθ ἘπῸ οἰαπε κοὐ )ὲ 
δοίϊευεί,᾽ ὅχςε., ἴῃ 6 φΈΠογαὶ ῬΧΓΙΠΟΙΡ]6 ΓΤ 5 ἱπίο 
1ῃ6 Δρρὶϊοαίίοη, απ 15 Ἐχργεββθά 1ῃ ἰαγπΠΊ5 
ΔΡΡγορσίαΐθ ἴο {πῈ οᾶβ8 οἵ ἸπιϑιΠοδίϊοη. 

ὁηὲ ὀεϊϊευεέῤ οι ῥίηι ἐραΐ γε ἐρὲ μπ- 
οὐδ ὝὍΠε σίγοηρ ἴεγπὶ τὸν ἀσεβῆ “ἴῃ8 
ὈΠΡΟΟΙΥ τλδη,᾿ Πᾶ5. θθθη Τποιρξ ἴο τϑῖευ ἴο 
ΑΡγαΠ πὶ 85 Παυϊηρ ὈΘΘΏ ΟΥΠΊΕΓΙΥ δη Δο]δίαυ. 
(ΘδΙΠηρογ, “Εἰσθέ ρε οὔ ὙπῈ Οδυτγοῃ;, 1. 
273, Ποῖα.) 

Βυΐ {πῸ διπριαγ, τὸν ἀσεβῆ, Πα5 ἔπε οτάϊ- 
ΠΑΤῪ ΘΈΠΟΙΙς 56η56, ἀοϑουθίηρ ποῖ ἴῃς ἰη641- 
νάϊ] ΑΡγάμαπι, ας τῃ6 οἷαθβ ἴο ψνῃὶςοῃ 
ΑΡγάΠατη ἃπΠ4 8}1} γιὸ ἃγα 15: {Π64 Ὀγ [αἰ ἢ 
θεϊοηξ. 



ν. 7----.] 

(6 Ὀ]εββεάπεθβ οὔ 1ῃ6 πιδη. τἰπίο 
ννμοπὶ (Ὡοά ἱπιριίείῃ τΙρ θοιιβΠ 688 
γν ποι νγογΚϑ. 

γ ϑαγίηρ, ΒΙ6ββεά αγὸ {ποὺ ψΠοβα 

ὙΠΟ ννοτά ἀσεβής, ννΒϊοῖ ἄοαβ ποΐ οσςιΓ ἴῃ 
{ῃ6 (σοβρεὶβ οὐ {πῸὸ6 Αοΐβ, 15. εαποπέ ἴῃ {ῃ6 
1,ΧΧ, δπά 15 ποΐ Ππϊθ ἴο [15 βίγιοῖ οἰγιπο- 
Ἰορῖοα] 56η56, “οπὲ αὐο ἐἶοε: ποῖ «ὐογοδὲρ ἐῤὲ 
ἐγμθ Οοαΐ," Ὀαΐ 15 4150 τι564 ἴῃ {Π6 βΌΠΟΓΑΙ 5656, 
“ΟἸγΤ ]]ρΊοιβ, ἸΠΡΌΑΪν, νυν] κοά," Βοηρ 4αϊΐθ 45 
ΟΟΠΊΠΊΟΏ 8ἃ5 ἄδικος ΟΥ̓ ἄνομος, ἃΠ4 [ΔΥ ΠΊΟΤΘ 
ΠΟΙ ΠΊΟη [Πδη ἁμαρτωλός. 

ἼΠῸ ἴογοα οἵ ἔπε ψψογά 15 δάμη ΓΑ]. οχ- 
ΡΙαϊπεὰ Ὀγ Βενεγι ἄρ, ϑοτηοη χο., 85 ἀἄθβοσῖθ- 
1η5 “ννδίευευ 15 οἴδηβινα ἴο (σοάδβ ρεύβοῃ, 
ΟΟΠΙΓΑΙΥ ἴο ΗΙ5 παίιγθ, 1η]ττοι5 ἴο Η5 
ΠΑΙΊΘ, ΟΥ̓ ΠΠΘΟΟΠΊΪΠρ; Η]5 ΠΟΠΟΙΙΓ δηἃ τηα]θϑίυ 
1η {Π6 νου]. 

866 ϑι ]σογ5 ὙΤΠΟΒΔΙΓι5, ἀπά ΟΥΡΘΠ ΟΠ 
«-. 6 ἴῃ (Υ̓ΔΠΊΘΓ. 

ὙΠῸ βϑίγοηρ ὑνογά 15 σῇοβθη, 845 ἴῃ τσ. ό, 
ἴο Πεοϊρμίθη (ῃθ6 οοπίταθε Ὀϑίννθθη {πῸ τη- 
ὙΠ] Π655 οὗ τηδη, ἀπά ἢ6 πιογου οἵ Οοά ἰπ 
Ἰαβεγηρ Πῖπη. (οἴηρασε ἐπῃ6 ἘΡίβε]α ἴο 
Τιορποδίιι8, α. ΙΧ. ““ΒῸΓ ννῃδΐ εἶδα σοι]Ἱά σονοῦ 
ΟἿΓ 51ηὴ5 θυΐ Ηἰ5 στὶρῃζθοιιβθηθθθ ἡ [π ΠΟΙ 
νγὰβ ἴἴ ΡῬοβϑίθ]θ [ῸΓ τι5, {πὸ υυἱοϊκοα δπά τιη- 
ΒΟΩΙΥ (τοὺς ἀνόμους καὶ ἀσεβεῖς), ἴο θ6 1πι5{{Π64, 
ἐχοθρί οηἱυ ἴῃ {Π6 ϑοη οἵ σοά Ὁ 
ΦΎΨ {Π6 στον ἴῃ βοοάποθθ σΊονϑ 

[Π6 βεῆβε οἵ 5ῖη. Οπδ ἰανν ΠΠ]ΠΠ1οδα σμονβ ἃ 
{ποιιβαηά περ]θοίθά. Μοτζὰδὶ δαἀναποειηθπΐ, 5 
ἃ Παίιγαὶ σΟΠΒΘα Θης6, ἀδϑίγσογβ {Π6 βθηβα οὗ 
τηοτϊί, ἀπ ργοάιπιοε5 ἐπαΐ οἵ 5ϊη. (Μοζίϊου, 
“Ἐββαγϑβ, 1. 326). 

ῥὶς γαὶὴρ 1: τομρέθα 707 γι σῥίοοισηε.. ἢ ΝΕ 
566 ΠΕΙῸ {Π6 παίῃσο οὗ της (Δ {Παΐ 15 σοππίρα 
ΤΟΥ ΤΙΡ ΘΟ ΙΒη655 ; 11 15 {Ππ6 [ἢ οὗ οπθ νγῃο 
ταραχάς ῥζηισεῖ ας “ τρισοάίν," ἀπ πΠ40]6 ἴο 
ΤΟΒΌΡΥ ΠΙΠΊ561Ε ὈΥ Πῖ5. οὐ ὑνοσῖκβ, δας οα {Πα 
ΟἾΠΕΥ Παπα Πᾶ5 1] ἐγιΐ ἐπ Οοαδς γπέγεν ἴο 
7 ΒΕ Πΐπι, ἀν ΟΥΓΠΥ 45 Π6 5. 

ΤῊΪ5 15 {π6 σι} ΠΥ οὗ {το ἈΠ οη [5 
Παπηδη ΟΥ̓ 5ιιδ᾽]εοίίνε 546. “Ὑπὸ θΕΙΙΘυῸΥ 
ἢα5 ποίῃιπρ' τηοσθ ἴο Ἔχρθοῖΐ {μ8π νηΐ Οοά 
Ὀεβίονβ οὔ {πθῸὶ ππΠρΌΩΪΥ ννποπὶ Ηδ Ππ5ΈΏ65 : 
ΔΠ4 ποίπιηρ ΠΟΤῈ ἴο Οὔ ἰο Οοἄ {πλη ννῃδΐ 
1Π6 ὈΠΡΌΘΙΥ νν πο Ἰοηρ5 ἴο δ6 Ἰι5ι{Π6 Πα5 ἴο 
Ὀτίηρ ΜΠ ΐπι, παπηοὶν, ἔα." (Ηοβπαπη.) 

6-8, ΤἼΘ ἰδηρσιιαρα οὗ ϑογρίατα σοησουπίηρ' 
ΑΡΥΑΠΑΠη5. 1π5ΕΠΠοδίίοη 85. ἀῦονυε ἱπίογργείθά 
(νυ. 3--5), Πογγοθροπάβ νυἱτἢ {παΐ οὗ {πῸ 32π4 
Ῥϑα]ηπη, 'ἴπ νυ ἢ Τλαν! α150 ργοποιιηςθβ {ΠῸ 
Ὀ]Θβϑίπρ οὗ ἘπῈ πῆὰπ ἴο νποπὶ Οοά πηραίοίῃ 
ΤΊ θοιιβηθθθ ποι ὑνοσκθ. ΤῊΪ5 ἴΠθη 15 
ποΐ ἃ βεςοῃά ἐχανρίο ἴτοτη {πὸ Ο, Τὶ οἵ Οοὐ 5 
τηθίΠοά οἵ ᾿υδεΠσαείοη, Ὀαΐ 4 βἰαίεπιοπί οοπ- 
Πγπλϊηρ {π6 ΑΡοϑβίϊθ᾽5 ἱπιογργείδίϊοπ. οὐ {π6 
(458 οἵ ΑὈγάμαπη, νυ ἢ ἢ ΓΘβιιπη65 ἴῃ τ᾽. 9. 

ΟΜ ΝΒ. ΤΥ. 

᾿ΠΙ4ΙΪΕΙ65. ἃγα [Ὀγρίνεη, δηά ὑγῆοβε 
81Π8 26 σονεγεά, 

ὃ ΒΙεββεά ἧς 1π6 τηδη ἕο ὑγῇοπὶ 
{Π6 Γ,ογὰ νν}}} ποῖ ἱπιραΐς εἰη. 

ἀρεογιδοίρ ἐδὸ ες οάπεν.. “ ὉΘῚΠ1ΘῈᾺ ἐμ 6 
Ὀ]οΒβῖπρ,." ΠΕ μακαρισμός (Ὁ. 9 ἀπά 6. ἵν. 
15) ΠΊΘΔη5 ποί ““ δΙο: εαίπες," Ὁ “ἃ ἀφοϊατίηρ 
Ὀ]ο5βθα," “ἃ ξε]οἰξαίίοη ;Ὁ 1ἴῈ ἰ5 ἘΠ6 ῥγορεσ 
νγΟΓα ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο Θά, ἀπά ἴο {πε τηοϑὲ Θοά- 
1ΠκῸ ἈΠΊΟΠΡ ΤΏΘΠ, ἃΠ4 ἴο 811 {παΐ ἰ5. Πρ βοβέ, 
Παρρίεϑέ, δηά θεβὲ (5εε Ατίβίοι]ο, “ Νὶς ΕΈΠ. 
ΤΣ ΡΘΕ Τ, ἰχ 72. 

ἡγιῤιίε τλσῥέεομςηε.ς.. ἍΝ ΠΘη Οοά οοπηΐς 
ἃ ΤηΔη᾽5 [Δ Π ἴο ΠΙΠῚ [ῸΓ σὶρ θοιιβηθβθ, {Π15. ἰ5 
ΤΊΟΓΘ ὈΓΙΘΗ͂Υ ΘΧργοβϑοά ΒΥ βαγίηρ {πα Οοά 
σοιηΐβ στρ Θοιιβη655 ἴο ΠΙπὶ, {παξ Ηδ σοιηΐς 
]π σὶρ ἴθοιιβ, ΟΥ, ἴῃ Οηθ ννογά, 15:15 Πΐπη. 
ΤῊ ἀοοίτίης. οὔ ““πηριῖεα τὶρῃϊεοιιβηθββ, 
Ἰουπάθα ΡΑΓΕΥ πρὸπ {Π5 Ραββαρθ, δ55:Πη65 
ΒΟΠΊΘΕΠΠΘ5 ΒΟ βίγαηρε ἔουπι5 {παΐ ἃ 1] 
6 ἀδβεῖι] ἴο χιυοΐθ Ποῦ {π6ὸ τνογάβ οἵ ὁπ 
οὗ 115. πιοβί ἰθϑαγηθά δηά τποάογαϊο φδἀνοςβίοϑ. 
“ ΒΙΠάϊηρ 1 ἀἸβε!ΠοΙ]Υ βίο ποῖ Ομ] ἐπαΐ 
ΒΙΠΠΟΙΒ ΔΙῸ ἸΠ5[ΠΠ6 4 ΒΥ χαῤ, δας ἐπε ΄ γὴρδέ- 
ἐομαηεςς αὐἱέρομέ «ὐογᾷς 1ς ἱριῤιιίεά 10 ἐῤε, 
ἐρεῖ Κα] δοίτι σοιιιέεα 70. τὶσῥίεοισπεις, 1 
ἢανε ποΐ Πεϑιίαϊεα ἴο βἔαΐε ἐπαΐ θα] θνους ἀγὸ 
7 5Έ {64 Ὀγ ἐργιῤμίφά, ποῖ Ὀγ ἡπῥεγεηέ, τὶς πέθοιι5- 
Π655.. ὙΠαΐ [Π15 15 (τ ϑι 5. τ βῃϊθοιιθπθθθ ἴῃ 
1Π6 5θῆβε {ῃαΐ ἴξ 15 1Π6 {γιὲ ἀπ ραγομαβο οὗ 
Η!5 νους ἴῃ [Π6 Πθβῇ, οαπποῖ θὲ ἀοιιθίεα - δῖ 
{παΐ 1 15 ΗΙβ ἴῃ {ΠπῸ ποσὰ βίγιοῖ δηά δχαςΐ 
56η56, ἴῃ ννΠΊΟἢ,, ἃ5 {Ππ6 Ασομ ίβηορ (Τ Π]οίβοη) 
ἘΓΌΪΥ 5αγ5, 1 ἈρΡρθαῦβ ἴπ {Ππ6 βἰαϊοπχθηΐς. οὗ 
ΒΟΙῚΘ ϑιρρογίειβ οὗ {πῸὸ ἀοοίγιπθ, 1 Πᾶγθ 
ΠΟΥ ΕΙΘ αϑββοσίοα, θυ ἢᾶανθ θθθη δηά δηῚ 
511] σοπίοπξέ ἢ [Π6 ΘΟΌΘΓ βίασίοπηθηΐς οὗ 
Ἡοοϊκογ, (΄ ΠΙβοοιιγβο οὐ [πϑεΠοαέϊοη, ὃ 6.) 
“(ΠγῖβΕ Πα πιουιεα τὶρῃθοιιβπθθθ ΤΌΣ ἃς 
ΤΊΔΩΥ ἃ5 816 ἴουπά ἴῃ Ηπὶ" (Βρ. Ο᾽ Βτίβη, 
“Ναίαγα οἵ δ ῃ,᾽ Ρ. 352, ποίβ Ν). 

αὐἱέρομέ «υογᾷς.] Α5. τῆς ὈΙ]οββθάποβο οἵ 
ὙΠΙΟΙ Τν ἃ 5ρθαῖτβ γοϑίβ 501 6]ν οἡ {πῸ ἔασοξ 
{παΐ «ἦπ ἴθ Τουρίνεη, Ἴονογθά, ποῖ ἱπηριζοά, 
ἴπ6ΓῈ 15 ΠΟ ΤΌΤ ἴο {Π|ΠηΚ οὗ «υογᾷ ἴῃ 50 ἢ ἃ 
οᾶ56. ὙΠῚ5 ποηῃ-ϊπηραζαϊίϊοη οὗ 5ἰη, 8[. Ῥὺ] 
(4115. 4ῃ ἱπηρυζαίίοη οἵ τὶ πίθοιιθποββ (υ. 6), 
Δ τι585 {Π15 πρίν αϑρεςΐ οὗ 1π5ΕΠΠοδέϊομ 
85 5ΠΟΥ ΠΡ Πιοϑί ΟἸΘΑΓΥ {Παΐ 1ἴ 15 ΔΓορ οΊ ΠΟΥ 
᾿πάἀθροπάοπέ οὗ ννουῖκϑ, ἀπ 50. σοπῆγπηπηρ 15 
ΔΥΒΌΠΠΘ ΠΕ ΘΟΠΟΘΓΠΙηΡ {Π6 Ἰπ5ιΠοαίίοη οὗ 
ΑΌΤΑΠΑΠΊ. 

ΤΠ, 8. δϑαγίγιρ, Β[ες το αγὸ ἐῤεν.] ΤΠΘ Οτθοκ, 
85. 611 45 ἴπ6 Ηθῦγονν, πὰ 6 θείου τθη- 
ἀεογθαά βεσῦθ, δη4 ἴῃ ὡὉ. 8, ἃ5 δῇ θχοϊδιηδίίοῃ : 
ΚΗ ΔΡΡΥ 86 γ," ἄς, “ΗΔΡΡΥ μ6 181, 
ὅο. ΕῸΓ {Π6 ΘΘ ΠΟΙΆ] πλθαηΐηρ οὗ ἴῃ 656 γϑῦβθβ, 
8566 ποΐθβ οῃ 5. ΧΧΧΙΪ. 1, 2. 

ΙΟῚΙ 
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9 (νγοίδ τῃϊ5 Ὀ]αββθάπαθθ {Πθη 
ἼΡΟΠ {Π6 ΟἸΓΟμΗ ΠΊΟΙδΒιοη. σπἰγ. ΟΥ ἸΡΟΠ 
[6 ὉΠΟΙΓΟΙΙΠΊΟΙΒΙΟΠ. αἶ80 ὃ ΓῸΓ νγὲ 54 Υ 
{παῖ [δι ἢ ννα8 γβεοκοπεά τὸ ΑὈγαῆδπι 
ἴου στρ θοιιβη 688. 

Ιο Ηονν ννγαβ ἴ {ἢδῃ τεοκοπθά ὃ 
ὙΠΟ η Πα νγᾶβ 1Π ΟἸΓΟΙΙΠΠΟΙΒΙΟη. ΟΥ̓ ἴΠ 

ΒΟΜΆΝΟΘ.ἿἾΥ: [ν. 9-11. 

ὉΠΟΙΓΟΙ ΠΊοΙϑίοη ἢ Νος [π᾿ οἰγοαπηοῖ- 
810η. δι 1Π τπιποϊΓοιτη οἰ βἴοη. 

11 Απά Πα τεςεϊνεά {πε 5ίρῃ οὗ 
οἸΓΟπηοἸβίοη, ἃ 864] οὔ {πε τὶρῃίθοιιβ- 
Π685. οἵ {π6 (ἢ ννηϊοὴ Δ μαά γεΐ 
Ὀείηρ πποϊγοιπηοϊβα : τῃδὲ Πα τηϊρῆς 
θ8 της 1 Πογ οἵ 11] {π6πὶ τῃδὲ θε]ΐανα, 

ΤῊΕ ΜΕΑΝΙΝῸ ΑΝῸ ἴ58Ε ΟΕ (ΕΙΚΆ- 
ΟΥΜΟΙΒΙΟΝ. 

9-12. 

9, 10. Τὴ αιιοβέοη “ ΔΝ δῖ μαὰ5 ΑΡΥΔΠΔΠῚ, 
οἵ" ογεζαέρογ, ἴουπὰ ̓ἢ (τ. 1), ΠΟΠΟΘΓ5 
ΑΡγΑμαπη 5 σΠΠΠἀγθη 45. νν6Ὲ}} 45. ΠΙΠΊ56] ; δηά 
1π6 ραγίϊα! δηβννεῦ, {παΐ ἢ μαὰ5 ἴοιιπά ἃ 
Ὀ]Θσϑηρ 5ᾳοἢ 45 [αν Πῖ5 ἀεβδοθηήάαπί ἐ6- 
ΒΟΓΙΌ65, ρῖνοβ Οσσδβίοη (ῸΓ [6 ΓυτΊ Π ΟῚ ἡ θϑίοη 
ΠΟΙ ΠΟΥ {Π15 Ὁ] Θϑϑιηρ 15 ΠΠπηοἀ (ο ἴΠοΞ6 ννῆῸ 
416 οὗ {πΠ6 οἰγοιτηοιϑίοη, 85 ΑΌγαμαπὶ ἀπά 
Τλανιἃ οί ννγεῦθ. ὍΠι5 δέου μανιηρ 5ῃηοννῃ 
1πδξ ΑὈγαπαπι 5 15{1Ποδίϊοη νγὰ5 ὈΥ ΤΑ] ἀπά 
ποῖ ΒΥ ψογκβ, 81. Ρδὺ] ργοσεθάβ [γί Πεῦ το 
Ρύονε {παΐ ἴἴ νγὰβ ποῖ ἀθρεπάθηϊ οἡ οἰγοηι- 
αἰβίομ. 

Οονιθιρ ἐῤὶς ὀϊευσοάπεςς ἐρόη πῤοπ ἐρὲ εἰγ- 
δἰιγγιοί 1ο71 ογιῖν, ΟΥ̓ πον ἐῤὲ τροϊτγομηεοἼσῖοη αἰφο 9] 
15 Ὁπ86ὴ {815 ὈΙΟΒΒΙΠΡ ὌΡΟΣ ᾧὕμθ Οἱ - 
ουμποΐβίοη, ΟΥ, α. 
ΤΠ ννογά “ ογὴν "15 ποῖ ἴπ {π6 Ότϑβεκ, δπά 

1Π6 56 ῃ56 15 5{ΠῸ]Θ ΠΕ]Ὺ ΟἸθασ ποι 16. 
ὙΠε νοσγά “ ἐῤεη" 5ῆοννβ {παΐ {Π6 χιδϑβίίοη 

ΑΥΪ565 οἷ οἵ Π6 ργθοθάϊηρ ἀυριπηθηΐ, ἀπά 15 
ἴο θ6 δηβυνεγοά ἴῃ δοσοογάδησο νι τ : [Π15. 18 
ξυγί μευ σἤοννῃ ἴῃ {πΠ6 ννογάβ {παΐ ΤΟ] ]ονν, “707 
αὐὸ 547. 

ὙΤΠΕ τοδϑοηὶηρ Μ11 6 πιαάθ οἸθατοῦ ΌῪ 
ἀτγορρίηρ ἴπ6 ᾿πίογγορδίνε ἴοστη. ΑὈΥΑΠΔΠῚ, 
ννῈ ΘαΥ, ὈΘΟαΠΊΕ Ραγίδϊτοῦ οἵ [Π6 Ὀ]Θσϑίπρ νΠῈΠ 
Π6 νγᾶϑ ἸπϑιΠ6 4 ὈΥ 0]: Πθ ννὰβ 850 1πϑΈΠθα 
ψν 116 γαῖ ἴπ ἀπο ΓΟ τη ἰβίοη : {πουοίογθ να σοη- 
οἷπάςα {πα 1Π6 Ὀ]οβϑίηρ ῖ5 ποῖ προη {Π6 οἰγοιπη- 
αἰβίοῃ οηἱυ, δῖ προη [Π6 ἸΠΟΙΓΟΙΠΊΟΙβίοη 4Ϊ50. 
ΤΠῸΟ σοποϊιβίοη, [ποι ἄγαννη ἔγοπι {Π6 οπ6 
οᾶ56 Οὗ ΑὈγαμδτη, 15 ἀβϑιπηθα ἴο Β6 ρΌ ΠΟΊΑ], ἀπά 
ΤΙ ΠΕ 50, θεοδιιβθ {Πδΐ οα56 15 ποῖ τη ΓΕΪῪ δΔη 
ΘΧΔΑΠΊΡΙΘ ΟΥ̓“ ΙΓ βρθοϊπιθπ "ἡ οἵ [Π6 ταβί, θα 
1Π6 οΥρῖπ δηά σδιιβα οἵ 81], 45 15 τῆοσο ἔΠ|ν 
5ῃονγῃ ἰῃ τ. 11. ὍΠι5 ἴπ6 παίιγο δηα οοη- 
αἰτίοπ5 οἵ οἰγοιπηοϊϑίοη. ἴπ 41} οαβθ5 ἀθροπά 
ἸΡΟΙ 115. ΠαΐμΓ ἀπ σΟΠαϊ ΟΠ ἴῃ 1ῃ6 οᾶ56 οὗ 
ΑΡταΠαπι, αηα {Π6 ΔΓΡΈΠΊΘΠΐ 15 ΟΠ6 ἔγο πηι σδι56 
ἴο εἴξοί. ὙὍῇΠὸ τοροραΐθα ᾿πίθγγορδίοηβ δηά 
ΑΠΠοπιπιαβ οἵ τ. 9, το, Δ44 τηποῇ ἴο {Π6 τπο- 
τουῖςαὶ ἔογοθ ἀπα βτᾶςσθ οἵ {Π6 ρᾷββϑαρθ, θυ {πὸ 
ΠΟΡΘΠΟΥ οὗἩ [6 τϑαβοπίηρ 15 ποῖ ἀδβρεπάδηϊ 
Οἡ {Πε6Π|. 

11. ΤῊϊ5 συϑῖβθ ἰ5 οἱοβεὶν σοπηροίθα νἹ ἢ 
τῆς ργθοθάϊηρ, αηα σοπιρ]οῖθα [Π6 ἀθβουρΈοη 
οὗ τῆς τεϊδίίοπ θθίννεθη ΑὈγδῆδπλ5 1υδιΠποα- 

τοη πα Πῖ5. οἰγοι πο βίοη, νυ σι ἴοοΚ ΡΪασθ 
ΔὈουΐ ΓΟυγέθθη γϑαγβ δβθγνγαγάϑ. 

ἦρε οἱσπὶ Γ᾽ εἰγειηοίσίοη.) [Ι͂ἢὰ ἰπϑεταξίησ 
ΟἸΓΟΙΠγοΙϑίοπ (πη. χυῖ. 11), Οοά βᾶγ5 “1 
σῥα!! δὲ )ὸγ α ἐοάζεη (1, ΧΧ, σημεῖον) οΓ᾽ ἐρε 
εοὐεπαηπί εέπυϊχέ Μὲ ἀπά γομ." ἘΕΟΓΠΊΟΓ 
σογθηδηΐβ Πα ἴῃ {πΠκὸ ΠΑ ΠΟΙΓ ὈΘΘη σομηῆγπηθά 
ΒΥ νἱβ5:816 5ιρη5, [πΠ6. γαϊηθονν (Όεη. 1ἴχ. 12, 13) 
17) Δπη4 {Π6 Βυγπίηρ ἰδρ (Οεη. χν. 17, 18). 

α σαὶ οὶ ἐῥὲ γἱσῥίθοισπεος 97 ἐδὲ Καὶ, 49" .. 
Ιῃ «-. 17, δῖ. ΡῈ] Θχργεϑϑὶν ιοίεβ {πΠ6 οΒΙθΕ 
ῬΓΟΠΪβ6 οἵ {πΠ6 σονεπαπηΐ οὗ οἰγοιπηοϊϑίοη, “1 
ῥατυὲ γιαάδ ἐῤθὲ αὶ γαξβοῦ 9 γαην παΐίοης," ἀπά 
ἴῃ το. 18 ἀθοίαγοβ 1’ ἴο Ὀὲ “ φεεογαζγερ ἐο ἐραΐ 
«ὐρίορ αὐας σῤοζεη, 8ο σραὶ! ἐδν σοϑά ὦ," 1.., 
ΔΟσΟΓΩΙηΣ ἴο [Π6 ὙΕΥῪ ΡΓΟΠΊΪ56. ΠΟΠΟΘΓΠΙΠΡ' 
ὙΥΠΙΟἢ 1 Παὰ Ὀδοη βαϊά, “ “όγαῤαηι ὀοίϊουυεά ἔπ 
ἐρε 1,ογά, ἀπε ῥὲ δοιιγιέεα 1 ἐο ῥίγι 707 τὶσ έθοιι-- 
πος" (6εη. χν. 5, 6). [ἡ οἴπεσ ψψογάϑ, [86 
ΠΕ σονοπδηΐ, ταρθαίηρ Πα οπ]αυρίηρ {Π6 
ῬΓΟΠΊΪΒΘ νυ ῖο ἢ ΑΡγαπαπὶ Παα Ὀο]Ιονθ, νγαθ Δ Π 
ΔΘΒΌΤΑΠΟΘ ἴο ἢϊπη {Παΐ 15 ἴα ἢ Πδα Ὀθοη δρ- 
Ρτουθά ; δηά “ρὲ σἦση 7 εἰγοιηιείσίοπ," ὙΒΙΟἢ 
“δὲ γεσεϊυεα " νυ 1ἴ, ἀπά ψν]οἢ ἐπ6 ΒΚ ΔΌΌ15 
οΔΠ16 ἃ ““1ῃς 8684] οἵ Αθγαμαπη," ννὰβ “ἃ σεαὶ οὶ. 
ἐῤὲ γἱσῥίεομσηπεος " Ἰτηραϊθά ἴο Πῖπη θΘοδιβα “ ο 
ἐῤὲ γα «υῤίορ ῥὲ ῥαά δεῖρμρ'. γεὲ τε ἱ ΓΟΙ4771:: 
εἰσεά : ΟΟΠΊΡΑΓΟ Ὁ. 12. 115 πλοία ρ ΠΥ 4] 
56η56 οὗ {πΠ6 ννογά ““864],᾽ ΠηΘδΠΙ ΠΡ ΔΠΥ͂ ΞΊΓΟΠΡ, 
ΘΧίθγ 8] σοπἤγιηδίίοῃ (1 (ΟΥ. 1Χ. 2), ΔΓ565 ουξ 
οὗ {Π6 ιιδὲ οὗ ἃ 564] ἴο δυϊπεμπίϊοαῖα δηά σοη- 
ἤστὴ ἃ νυσιτθη σουθπδηΐ. 

)ὲ: δεῖπο μηπεὶγ οι σε)] 1 ἸΊΕΓΑΙΥ πὶ Β15 
ὉΠΟΙΤΟΌ τ Οἰ 5101. 

ἐραΐ δὲ γησῥέ δὲ ἐδ γαΐδεῦ 9 αἰ ἐφοηι ἐφαΐ 
δείϊετυε, ἐροιισ ἐῤὲν ὅδ γιοέ εἰγοι»εῖφεά.) 1 ἸΈΘΥΔΙΠ]Υ͂ 
ἘΜ 8116 ἴπ ὉπΟΙΤΟῸπΙΙ 51 οι." Βοίῃ {π6 
ςοηβίγποίοη ἂδπὰ ἴπθ βεῆβδε οἵ ἴπ6 ραββϑᾶρα 
ΑΓ ΠΠπβίγαϊθα ΕΥ̓͂ Δη ΘΑΓΥ ααοίδίίοη οὗ 1ξ ἰπ 
{πὸ ΕΡΙβί]α οἵ βδγπαῦβ5, Ὁ. Χχι].: ὁ ΒεΒοΙά, 1 
Πᾶνα πιαάθ πες ἰαῖμπεγ οἵ {π6 πδίοπηβ ΠῸ 
ΒεΙθνς ἴῃ ἀπ Τοτὰά ψιποὰΐ Βανίηρ Ὀθοη οἰτ- 
ΟἸΠΊοΙβοα (δι᾿ ἀκροβυστίας). ΕῸΤ [Π15. τι58 
οἵ διά σοπΊρΑΓΘ 11. 27; ΧΙΥ. 20 ; 2 (ΟΥ̓. 1]. 4. 

ὙΤΠ6 ὈΙ]οβϑιίηρ Ργοιηϊδοά ἴο ΑὈσαῃατη 1π- 
οἸαἀοα ἔτοπὶ {πῈὸ ἢγβε “411 ἔαπλ1}165. οὔ {πὸ 
εαγίῃ " (6 εη. Χἰὶϊ. 2, 3), ἃπ4 {Π6 58Π16 ππίνεῦ- 
ΒΔ ΠΥ ἰδ. 5Βθθῃ ἴῃ 680 }} το παυγαα ΡῬΥΌΠΊΪβ6, πα 
Π15 564] 5141} θῈ δ5 {πὸ ἀϊπιβέ οἵ {π6ὸ βασίῃ 
(Οεη. ΧΙ. 16), ἃηα 85 [6 βἴδτϑ οἵ ἤθανβη (Χγ. 



ν. 12.] 

τπουρἢ ἘΠογ δ6 ποί οἰγοιιπιοῖβαά : {Πδξ 
τσ τθουιβηθ85 πηῖσμε θ6 ἱπηρατοά πηῖο 
1Π απ 80 : 

5). ΑΡγαμαπιβ ΓΑ Π ἴῃ [Π6 ῬΓΟΠΊΪσ6 ννᾶ5 566 Π 
ἴῃ Πἰ5 σοπάμπιοξϊ οἡ δδοῖ οσσαβίοῃ, πα οὐ {ΠῸ ἰαϑῖ 
1 νγᾶϑ ἘΧΡΥ͂Όβϑὶὺ τεοογάθα δηά “ εομηίεα ἐο ῥῖγι 
ὃν γἱσδίεοιισπευ.." Ἠρς νγὰβ {π5 δοσορίοα 45 
τὶ πίθου Ὠγοῦρῃ {π|{π, ΠΟΈ ΟΠΙΥ ἔοΓ ΠΪΠΊΒΟΙΕ, 
θαΐ 45 {πὸ ἔα που οἵ [ῃ6 Ῥγοπηῖβθα βθβά, [Πδξ 
ΤΠΕΥ αἴ5οὸ τηϊρμξ θ6 Ἰμιβειπεα {Πγοὰρῃ (ΙΕ: 
ΔΠΔ 50 ἴᾺΥ 85 [5 [που μοοά σοηνευβ {ΠῈ 
Τοῖνίηθ Ὁ] δίς, [Ὁ 15 ἃ [1 Πουῃοοα δοςογάϊπρ: 
ἴο Ργοπηῖβθ, ἀη4 δοσογάϊηρ ἴο [41{Π|, ποΐ δοοογά- 
ἴπξ ἴο {πε ἤδβῇ : σοπηραγο ( Δ]. {ἰ}. 7. 

ΤῊΪ5 ἰ5 πιδάθ γεῖ οἰθασοῦ ὈῪ τνπαΐ [Ο]]οννβ 
ἴῃ Ὅεη. χυὶ.: ΔΑΡγαῆδπη, Δ ΓοδΥ Ργοποιποθά 
τὶ πέθοιιβ, δηα βοϊθοΐθά ἴο θὲ {π6 [ῖ Ποσ οἵ πὸ 
ΡΓΟΙ,ἰβοα βοθά, βθεῖτβ ἴο οδίδίη 1 “Ἅ δοσογάϊηρ, 
ἴο {μ6 ἤεϑῃ ; Βαΐ 5ῃπιδοὶ, 50 Ὀθσοίίθη, 15 ποῖ 
186 ΠΕΙΓ οὗ {π6 δ]6βϑίηρ, ποῖ θείης ἴμ6 ομΠ4 οἵ 
ΤΑΊ, ΠΟΙ οὗἉ ΡγοπΊΪβθ. 

ΎΠοΠη ἴπ Οεη. χΥ]]., ἐΠΙγίθοπ γεϑαῦβ αἰτοῦ - 
νναγάβ οοπῆεβ {Π6 ϑο]θπη τα πανγαὶ οἵ [{ΠῈ 
ςονθηδηΐ, ργοίαδοθα Ὀγ ἴμ6 σοπάϊτοη “ ἢ αἱᾷ 
δεζῶγο γιθ, απὰ ὧὲ ἐῤοιι ῥεγζξεῖ," ἱπαπραγαῖοα 
ὈΥ {πΠ6 ποὺ πᾶπιο5 Ε]-βῃδ4άδι, ΑΡγαμδπι, 
ΘΓ (566 ποΐεβ οη Οσεῃ. χυ]].), ἀπ ΠΉΔΙ]Υ 
βεα] θά ὈΥ {πα 5: οἵ οἰγοιι πιο βίοη. 

Ιη {π6 τεπθνγθα ργουηΐδοβ {ΠπῸ ἘΠ νΟΓΒΑ  ΕΥ͂ 
οὗ {π6 δ᾽εβϑίηρ, ἀπα 115 σε]! ρίοιιθ. ΟΥ̓ 5ρι ΓΙ [18] 
ΟΠμαγδοίοσυ 476 5ίγοπρῦ πηαυκοά: τ. 4, 5) 
ἐκ βοι τραϊέ δ αὶ γαέφεοῦ 9 »ιαπν παΐίοπς, 11. 
“ΟΣ ἃ πιὰ] πὰρ οὗὨἩ Θαογίπι:"" ὦ. 6, “1 «υἱ][ 
γιαζε παΐΐομς Κ᾽ ἐῤοο, αγια ζίπσε σραὶ] σουῖθ οἱμέ 
φ ἐῤεε :" οὐ. 7, “1 «υἱΖ]] ἐσέαὀἠϊερ γῖν σοσυεηαηέ... 
ον γ ἂπ ἐυεγί σέ οσουεπαηέ ἰο ὅδ α Οοά 
μΐο ῥέε, απά ἐο ἐῤ᾽ σϑεά αὔέεογ ἐῤεε." 

Ιη βἰγικίηρ σοηίγαϑί ἴο 115. ἘΠΊ ΟΥ54] ρατί!- 
εἰραίϊίοη ἴῃ {πε Ὀ]οϑϑίηρ 15 {π6 ΠἸπυϊδίίοη οὗ 
1Π6 ογάϊπαηοθ οἵ οἰγοιπηοϊβίοι, νυν] ἢ 15 ποΐ 
οχίθηἠθά θεγοπά {πὸ ἔα πλ]ν οὐἠ ΑὈγδῆδτη (566 
ΜΊΟΒΔΕ]15 η ποία οἡ Οδη. χυ]. 13). [{ Π5 
τηαγκοαά πη 5θα]θα [ῃ6 ῥωγιαῦ σοΐγο οἵ ἴῃ8 
ΡΓοΙηΪβεά Ὁ] ββϑίηρ, ΠΑΠΊΘΙΥ ΑὈγαΠδτηῚ᾽ 5. “' δοάν 
ποαὺυ ἀεαά," ἀπά τπ6 ῥμγηα εραπμπεί, ΠΔΙΠΘΙΥ͂ 
ΑὈΓΑΠ τη ̓5 θά ΠΥ ἀεβοθπηήδηίβ. 

ἼΤΠῈ [ενν5 ονου]οοκοά (ῃ86 4}]-ἰπηρογίαπέ 
ἀἰδειποίίοη θεΐνγθθη {πὸ ὈΠίνουβα] ᾿πΠουιαποα 
οὗ {πῸ ὈΠΟβϑίηρ, ἀπ [Π6 ρῬαγ ]ΑΥ ᾿πβίΓπηθηΐ 
σΠοβθη ἔου 115 δοίμα] γα] ϑαίοη : {Π6Ὺ ἀϊ4 ποΐ 
τπιπάογϑίαπα [Πδὲ 1 νναβ ἴο δ6 γϑδ]ϑθα ἐῤγοισ 
{πε δὰ 207 8]],---[ῃγοῦρ οπθ σἤῇδηπηο6ὶ 
οὔοβοη, 5εξ ἀρᾶγί, πα σεαϊθά ὈΥ͂ ΕἸΓΟυΤΊΟΙ5ΙΟη, 
Ὀυΐ 30 411 ννῆο 5ῃοι]4 θῈ Πίϊοα ἴῃ {πὸ ϑϑῖηα 
ὙΨΑΥ ἃ5 ΑὈΥΑΠΑΠῚ ννὰ5 ἴο γεσοῖνα {πὸ Ὀ᾽οβϑίηρ, 
2.6... ἴοΤ 411 νγπο Πκ6 πἰπὶ 5ῃου]ά Ὀο]ονο οὐ 5 
ῬΓΟΠΊΪ5Ε οὗ βαϊναίίοη, δη4 ννα]]ς Ὀεΐογε ΗΠ ἴπ 
ἘὈΡΓΙΡ ἢ Π655. 

ὙΠα5 ὈΥ ΟἸΓΟΙΙ ΟΙΒΙοη ΑΡΥΔΠ δὴ ννα5 τπηαυϊκοά 
οὗξ 85 {π6 ἀϊνι πεῖν ἀρροϊηϊοα [απο οὐ {Π6 
ῬΓΟΠ ΒΘ 5664 ἴῃ ΘΥΕΓΥ͂ 5εη56; (1) οὗ {πε βεβά 

ΚΒΟΜΑΆΝ". ΙΝ. 

12 Δπά {τς ἔδίμοσ οὗ οἰγοὰ πιο ϑοῃ 

το {Πεπὶ νγῆο δῖε ποῖ οὗ {6 οἰγοιπι- 

αἰβίοῃ οἠΐγ, δας ννῆο 4150 νγαὶκ ἴῃ τῆς 

ἴῃ ΨΠΟΠῚ 411 παίϊοηβ βῃοι!ά 6 ᾿]εοββεά, 2.6. 
ΕΠ γῖϑε; (2) οὗ τμ6 βεεά (ῃδΐ 5ῃοι!]ά ὃς {πὸ 
ΒαπΊΔ ἢ ἘΠάηπΠ6] οὗ {πὸ Ὀ]Θβϑίπρ, 2.6., [6 [δνν5, 
δηά; (3) οὗ {πε6 βερά {παῖ 5ῃοι]ά θ6Ὲ 45 [πε 
ϑίατϑ οἵ πϑαάνθπ, [π6 τυ] ςπά6 οἵ παίίοπβ {Παΐ 
5ῃο 14 θὲ οοιπίεα 45 Αὐγαῆαπλβ Ομ] ἄγη, 
Βεΐπρ Πεῖτβ οἵ {ΠῸ βάτηθ δ] 6βϑϑίηρ [ἤγοῖρῇ [ῃ6 
11|κὸ ἔ] ἢ, 2.6. “ ο7 αἱ  ἐβερι ἐραΐ δε]ουε.᾽» 

8:. Ραμ Πεῖα ἰγεαῖβ οἵ {πὸ [Ππουμοοά οὗ 
ΑΡΥαμαπὶ ἴῃ ἴπ6 ἴννο Ἰαϊίεσ 56 η565, 2.6.) ἴῃ 
τοίδσθμοθ ἴο (ὐθῃεϊοβ ἀπά [ενν8. ΕἸγοιπι- 
αἰβίομ, 85 8 568] οἵ {πὲ στ βῃτθοιιθπθϑβ οἵ [811 Π 
ἴη [6 πηρσὶγοιπηοϊϑοα, νγὰθ ποΐ βίνεη ΤΌΣ ἢΪ5 
54] αἴοπθ, δῖ {παΐ ὈΥ ἰγαπϑιλιττηρ [Π 6 ἀϑβιτγ- 
δῆς οἵ {Π6 [κ6 ὈΙ]Θϑϑίηρ ἴο Οἵ υ5 "μ6 παρ ὑ 
86 δύμοΥ οὔ 411 θὰ ὑμαῦ ὈΘΙ1Θν 6, 8116 
ἱπ αποϊτοὺππιοϊδίομ, πῃ οτάθυ ὑπδύ τἱρδῦ- 
ΘΟΙ51655 ΠΥ 6 ἱπιρπίθαᾶ ἴο Ὁ} 611." 
ΜΠ {π15 σοπποχίοῃ [Π6 ῬΆΓΑ]16] οἸδιιβθβ, 

“ γαέρον οΚ αἱ! ἐφοηι ἐῤαΐ δείϊεε," ἀπὰ “γα θοῦ 
67 εἰγοιηιοίτίοη," ᾿ὰνα {Π6ῚΓ ἄπ ΡΓΟΠΊΠΘΠΟΘ, 
γνΠ οἢ 15 γαΐμου οθβουγοά, 18 {Π6 οἰδιιδα “1π 
ΟΥ̓ΑΟΥ ὑμαῦ τἱραύθουβπηθ585," ὅἄο., 15 τηδθ 

ῬάγΔ]16] ᾿πϑίθαά οἵ ϑβιθογαϊηαΐα ἴο “ὑμπαὺ μθ 
τιϊσμῦ 6 ξαύμου," ἄο. 

19. “πῶ ρὲ ζαῖρενγ ὁ εἰτοιηηεὶςῖοπ.] ὙΠῸ 
Βθοοπα ΡΌΓΡΟΒΘ ἴῸΓ νυ Ποῖ ΑὈτγάμάτη μαά “ σε- 
εοἰαεά ἐῤεὲ οἰση ΟΓ εἰ γοιγγηοί σοι ἢ νγα5, παῖ ἢ 
πΊΡ ας ἰγαπϑπηῖξ 1{, νυ ἸΠ 115. ἀββαγαηοα Οὗ Ὁ]655- 
ἴπρ, ἴο [ἰ5 βθβά δήου πἰπι: ἴπ οἴπευῦ ννογάβ, 
ἐμ δῦ Β6 πιϊρᾷῦ 6 ξαῦμου οὗ οἰτοῦτ- 
οἰβίου." Βυΐ ἴο ψνῃοπιὶ ΤῸ ἴποβε νῃῸ 
τοςοϊνοα 1 845 6 στϑοεϊνθα ἴ{, ΠΆτηο]ν, “ας ἃ 
σεαὶ ὁ ἐῤὲ γἱσδίθοιισηεσς ὁ. γαὶ; ἴο {Ποβθ, 
{πογοΐοσθ, πὸ πᾶνα ποῖ ΟΠΙΥ {πε ουϊνγαγά 
5 σὴ ἴῃ {π6 ἤδβῃ, Ὀαξ αἷϑὸ {π6 ᾿ηνναγὰ 48} 
οὔ ψ ποι ἴἰ 5 ἴΠ6 568], 2. 6. ἴη 8. δὰ} 5 
Οὐ ννοτάβ, “29 ἐῤεῆι «αὐρὸ αγὸ ποΐ οὗ οἱἷτ- 
οὐπιοϊδίοι οπὶν, δέ αὐδὸο αἰτο «ὐαἱᾷ ἐπ ἐθὲ 
σίορε αγέῤας Κα] ογ ον ζαίρον “ὀγαῤα,η αυίεῤ 
ῥὲ ῥαά, ψ ἈΛ16 ἱπ πποϊτοππιοϊδίομ." ΤῊ 
γΘΓ56 ΟΥΪ ΔΘ ΠΕΥ τοίοτβ ἴο [ενν5 ΟΠΙΥ, δας δέ. 
Ῥαι], ΟΥ̓ ΤΑΙ ΠΟΥ ΠῚ5 ΔΠΊΔΠΙΙΘἢη515 Τ γί π5, ννῃ 0 
νυτοΐθ {Π15 βρίϑίϊθ, ογ πα οὗ 115 θαγ!]οϑὲ ἰγᾶπ- 
ΒΟΥΌοΓβ, Π85 ἰπβουϊεά ἃ βιρεγπαοιβ Αστοὶο 
- ἀλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσιν, ἴπ6 οῇθοί οἵ 
ννΒΙοἢ νου θὲ ἴο εχίοπά ἴο αὐ {πδξ νγαὶκ 
ἴῃ {Ππ6 βίερβ οἵ Αργαμαπιβ [αἸΠ| ἃ βἴδτοπλθηξ 
ννῃΪοἢ ἀρΡΡΙΪΘ5. ΟΠΙΥ ἴο ποδ8 Ὑ}Π0 ἱΠΠΟΥΙ ἔγο πη 
Ηἰτπα {πὸ τῖϊ οἵ αἰγοιιπιοϊϑίοθ. ὙΠΟΓΕ 15. ΠῸ 
τας οὗ ἃ ναγίοιιβ γοδάϊηρ, Πα ΠῸ ΠΡ ΘΠ 
οαη Θχρίαῖπ ἴμ6 Ατίοὶς, ννπουξ ἱπέγοάποης; 
ἃ ςοπἥιδίοη οἕ {ποιρμξ ν]ΟΠ]Ὺ ἴοσγοῖρη ἴο 81. 
Ῥαμ]. [{ ἰ5 ἴῃ ἕλοϊ ἃ βίγοῃρ [θβ ΠΠΟΩΥ ἴο {Π6 
5114] ργεοϊϑίοη οἵ 5 γθαβοπίηρ' ἀπά ἰδηριιαρθ, 
1Πδὲ 50 πιδπΥ οἰαθογαΐα ἀἸβοιβϑίοηθ πᾶν θΈΘη 
ταϊβεὰ ουδι ἃ ΠΊΕΙΕ 5110 οἵ {Π6 Ρβη, Οὐ οἰθυῖοαὶ 
ΟΥ̓ΤΟΥΙ͂. 

ΙΟ2 



1οΆ4 

βίερϑβ οὔ τῃδὲ (ἢ οἵ οἱ ἔδέμεγ ΑΡγὰ- 
Πάτη, ννῃῖοῃ μὲ μα Ὀεϊηρ γεέ ἀποῖγ- 
ομπηοϊβοά. 

132 Βὸγ (ῃς ρτοχηῖβε, τἢδξ ἢ 5Ποι] 4 
6 1ῃς6 ΠεγΓ οὗ {πῈ6 ννου]ά. τᾶς ποῖ ἴο 
ΑΡτγαῆδπι, οὐ ἴο ἢΪ5 5664, Ἐπγοιρῃ Πα 

ΚΟΜΑΝ΄Ξ5. 1ἸΝν. [ν. 13--ἔι4. 

Ἶανν, θὰε Ἐγοιρἢ {Π6 τὶρμέθοιιβηεβ8 οὗ 
ἔα τ. 

14 Εογ 1Ε {πεν ψῃῖοἢ ἀγα οὗ τῆς 
ἴλνν δὲ ἢεῖτβ, [δ 15 τηδάς νοἱἹά, 
ἈΠ τῃ6 ριοπηϊδβα τηδᾶς οἵ ποπα 
ἘΠΕ Ες: 

δεῖπο γεΐ τρηοἱ)ομγηοϊςοα.] 1 ΔΊΘΓΑΙν, 1 8116 
ἴπ ἀποϊγοπτηοϊδίου. ΠΥ ἄοοβ δῖ. Ρδὰ!] 
580 ΘΙΠΠΡΠΔΈΙΟΔΠ]Υ τοροαῖ, νυ παῖ τσ  ΠΟΙῸ 566ΠῚ 
ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ, {παῖ ΑὈΥΑΠ ΠῚ 5. ΓαἸ 1 ννὰ5 ἃ [811 
ΒΙΟΠ. ΠῈ Πα ννΠ1Π16 γεΐ ἴπ ὈΠΟΙΓΟΙΤΊΟΙ5Ι0Ὴ ὃ 
Βεδοδιιβδα {Ππ6 νοῦν Ροϊπΐ οἵ 15 ΔΥρατηθηΐ 15 
{Π|5, [Παΐ τη {πΠῸὸ Ἔχαπιρὶε οἵ ΑὈγδῃαπη νγε 566 
{Π6 1πϑ1Ποδίϊοη, ποῖ οἵα οἰγο τη οἸ5οά, θα οἵ Δη 
ἘΠΟΙΓουτ οἸδοά ὈΘ]ΙΘνοσ. “ΤῈ 15 ποῖ ἴοσ θὲ- 
Ἰονιηρ (ὐΘΠΈΠ|65 ἴο θηΐου ὈΥ {πὸ μαΐε οἵ {πὸ 
16νν5, θυΐ ἴοΥ {πῸ [ενν5 ἴο επίοσ Ὀγ {πΠ6 βαΐβ 
οὗ {πε (ὐεπί!65" ((ὐσοάεῖ). (ἀοπιραγα ποΐβ οἢ 
ὔ. τό 

ΤῊΕ ΡΕΟΜΙΒΕῈ ἹΝΡΕΡΕΝΌΕΝΥ ΟΕ 

αν. 

18. Τὰ α5 θθθη δ5ποννῃ {παΐ ΑΡΥΑΠαπι5 
ἸυβΕοδίίοη, πὰ {παΐ οὗ Πῖ5. ομΠ]άγθη, ἢ 
π6 Ὀ]Οσϑὶπρθ ΓΟΘ.]ΓΠηρ ἔγοσ 1ἴ, νσεσα ἄἀθροη- 
ἄἀδθηΐ, ποῖ οὔ ΟἰΓΟΙΠΊΟΙ5Ιοη, θ1Ε ΟΠΥ Οἡ [δ] Π 
(στ. τι, 12). ΤΠΙ5 15 ποὺ σοηησιηθα, δηά 
εχίοπάθα Ὀγ βῃμδνίηρ {παΐ {Π6 ΡΓΟΠΊΪδα νγὰ5 
64 ΠΙΆ} }Υ ̓ πάἀθροπάδηΐ οἵ {πε ἰανν. 

13-17. 

18. ἔὸγ ἐῤὲ ῥγοριῖσο, ἐδαΐ ῥὲ σῤομίά ὧδ ἐδὲ 
᾿εῖγ ο ἐδ «υογ]α, αὐας ποὲ ἰο “ῤγαῤαρηι, οὗ ἐο 
ῥὶς σοφά, ἐῤγοια ἐρὸ ἰααυ.] ἘΟΥ ποῦ το σα 
1 18 88 ῬΥΟΙ8506 [70 ΑὈΤΘΔΒΘΙΙ ΟἿ 0 
815 βΒθ06ᾶ, ΤΠ6 ἀγριτηθηΐ ΟἸΟΒΟΙΥ ΓΘΒΟΙΊΡ]65, 
θυ 15 ποῖ 1[ἀθηξιοδ] νυ, {παΐ ἴῃ (Ο]. 11. 18. 
ΎΠΕΓΕ Κ1αν" (ὐποὺΐϊ {ΠῸ Ατέ]ο]6) 15 γοργὸς 
Βοηΐθα 845 ἃ ῥΧΎΙΠοΙρίΘ ἀϊγθοῖν Ορροβεά ἴο 
“ἐ ῥγογριῖφε," 50 {παῖ “ρὲ ἱπῥρεγιίέαηοο" σδῃποῖ 
θὲ ἀδθρεπάθπξέ. οὔ ἴανν, Ὀθοδιιθθ σοά [85 
δταπίθα 1 ἴο ΑὈγαῃαπη ὈΥ ΡΓΟΠΊΪΒΘ. 

Ηεῖθ “Ια πὲ “Υἱσίθουβη 655 οὗ 
ξαὶθμ" (δοῖῃ ψιποὰΐξ πὸ δἀγίϊο]6)ὺ ἀγα {ΠῸ 
ΡΓΙΠΟΙΡΙΕ5. ΟΡΡροβθά ἴο δηά θχοϊπάϊηρ θαοῇ 
Οἴμεγ; δηά ννῆμδΐ δ8[. Ῥϑι] δϑϑεσίθ ἢ Ὁ. 13, 
Δη4 Ργονεβ ἴῃ {π6 [Ο]]Ονν πη ν Ύβ65, ἰ5 {παῖ 
ἐκ ῥὲ ῥγογιΐδε᾽᾿ οἵ {Π6 ἸπΠπουϊΐαποθ ννὰ5 ἴο θὲ 
ΤΘΑ 5θα πα Δρργοργιαΐῖθα “ποῖ ἐῤγοῖσ 18. 
(14, 15) δμέ ἐῤγοιϑ υἱραίθουβθηθδβ οἱ 
Ὁ {τὸ; Τὴ): 

ἐραΐ ῥὲ φρομιίά δὲ ἐῤδε ῥεῖ ὁ) ἐδε «υογ]α. 
ΔΑ μαΐ 15. “'ἐῤθ ῥγχγοηρῖνε᾽" τηθαηῖ ὁ ΕῸΓΣ {ποῖα 
15 ΠΟΠ6 ἴῃ (ὐϑῆθϑὶβ ΘΧρΡγοβθθα [πῃ {Π656 ὑνογάϑ. 
ΜδηΥ σοπηπηθηϊδίουβ, νυ ΜογυοΊ, γοίου 1 ἴο 
1Π6 ΡΓΟΠΊΪ56 οἵ {π6 Ἰδπηα οὗ (ἰδπᾶδη, ᾿πἰογργοίθα 
Ὧἃ5. ἃ ἴγρε οἵ {π6 ἘΠΙγΘΓΒα] ἀμ ηΙοη οὗ {Π6 
Μεββίδηϊος πθοογαου, ἰηνοδίθα Ὀγ {με Ρτο- 
Ρῃοῖβ ἢ ἃ Πα]Ὸ οἵ βΊογυ, δάορίεα ἴῃ 8116- 
Βοτῖς ἔστι ὈῪ (ΟΠ γιϑὲ Η]π156}Ρ (Μαίί. νυ. ς ; 
ΧΙΧ. 28), ἀπη4 5ῃαγθά ὃν 8:. Ρϑὶ] (υἱ11. 17; 

1 (ΟΥ̓. νἱ. 2). ὙΠ6 ςοηίοχί ἔογθ 45 ἐῃ15 ἱπίθγ- 
ΡΓοίδίίοη, μανῖηρ' ΠΟ τοέθογθπος ἴο {ΠῸ ργοπηΐβα 
ΟΥ̓ 1ΠῸ Ιαπά οἵ δπαδη, δας τὸ ““{π6 βεεα " 1ὴ 
ὙνΠΟΠῚ 411] παίίοηβ οἵ {Π6 θαυ ῃ νγεσα ἴο θ6 
Ὀ]Εββθά. ὙΠε βιδ]εςξ οὔ ἐπθ νμοΪς ομαρίου 
ἰ5. ΑὈγαΠαπη 5. 1 ι5{1Πσδίίοπ Ὁ ΤΠ 1η ἐπ ρῥγο- 
πΊ156. (6 εη. χν. 5, 6): “-ὁ σραίί ἐῤν “θεά δε." 
ΤῸ {Πα ραββαρὲ δῖ. Ῥδὰ] σϑοιγϑ, αραῖπ δηά 
αξαῖῃ (56εε οὐ. 3--2, 9-12, 13, 14) τό, 18, 2ο-- 
22). [Ι{ 15 ἱποοῃοθίναθ]θ ἐπαΐ ἴῃ {Π15 τ. 13, 
κε ῥγοηιῖσε. ... ἐῤγομσ ἐῤδὲ χιφῥέδομεπεις 
ογ ) 1}, 5Βμοι]α τλθδη ποῖ {πὸ ρσγογηῖβα νυ ἢ 
ΑΡγάμάτὴ Ὀα]Ιανθά, απ ἕο Βο ον πρ νγᾶ5 δο- 
σομπηίρα τὶρβίθοιιβ, δας δποίπου σα θογάϊπαία 
ῬΓΙΌΠΊΪΒΕ, ἴο νοῦ {π6 οοηΐοχέ πηαῖκθθ ΠῸ 
Δ]Πϑοη. 8. ΡῈ} ἄοοθ5 δ]Ππ46 βενθσαὶ {{Π|65 
ἴῃ {Π1|5 σμαρίεγ (υσν. 17, 18} ἴο ὩΔποίΠοῦ ραββϑᾶσα 
οἵ Οδϑηρβὶβ (Χυ1]. 5), ἴῃ ογάθσ ἴο 5πονν {Π6 
το]δίίοη οὗ ἔα ἴο ΟἰΓΟΙΠΊΟΙΒΙΟη ; ἀπά Π6 τὸ- 
Βαγάβ. {Παΐ βαββαρθ, ποΐ 845 οοπηίδιπίηρ ἃ α1- 
ΓΘ ΠΕ ΡΓΟΠΊΙ56, θὲ ἃ5 σϑΕ γηρ δηα ἀθΗπίπα 
16 βᾶπὴθ ΡΓΟΠΊΪ56 οἵ {Π6 βϑεά (566 Ἔβρβοίδ!!ν 
«. 18). ΠΑΓ ΟΠ6 ῬΓΟΓΙΊΪ56, ΓΙ ΡΠΕΥ ἀπάοτγϑίοοά, 
πο] 64 411 [Π6 ταβέ ; ἔου,, “21: ἐῤν σεεά σαὶ] 
αἰ ἐῤὲ παΐϊοπς 977) ἐρὲ δαγὲρ δ ὀίεςθά:" [15 
νγᾶ5 “ἐῤὲ ὀέίοεείγ 97 Αόγαῤαηι" (Ὁ 8]. "ϊ. 14), 
ΜΉΘ. νὰ ἴο σοπΊθ ΠἸΡΟῚ ἴπΠ6 (ΘεπΈ 165 ἴῃ 
(Πγβὲ [65ι15, απ {Π15, θθοδιιβα 1 ἱποϊ 64 4]] 
ΟἾΠΟΥΓ Ὀ]ββίηρδ, ννὰ5 {Π6 ἱπῃογιίδηςε οἵ ἐπ6 
νοῦ], ἴπΠ6 βαπιθ6 ᾿πΠῃουϊδησθ οἵ ψΙοἢ 8ῖ. 
Ῥαὰ] μᾶ5 βροόκβη ἴῃ Ὁ]. "||, 18, 29: σοπΊραΓα 
1 ὍὉΟΥ. 1. 22, 22: ΗΕ 1. 2 ΤΠ ΒΓΟΠΠΞα 
Ὑ01}} θὲ ΠΈΘΓΑΠ]Υ ξᾺ]Β]16 4 νη ἐπε Κίηρἀοπηβ οὗ 
{π6 νγου]ά ἃγὲ βίνβη ἴο {Π6 ρξεορὶε οἵ πε Μοβί 
ΗΊΡ, απὰ (ἢγιδὲ νν}}} σι] ἢ ΗΝ. ϑαϊηΐϑ 
ΤῸΓ ΕΥΕΣΡ ΔΠΠ Ἔνεῦ {1953Π: ν᾽ 2. ἐζ0 ) 
(ϑομα) 

ὁμέ ἐῤγομσ ἐῤὲ χισβέθομογιευς ΟΣ 71}. ὙΠΟ 
Τρ θουβηθϑβ οὗ ἴα 15 ποῖ ἴῃ6 ργοοαυσίης 
οαπ56 νΠ]οἢ πιονεά Οσοά ἴο σταηΐ {Π6 ῬγοτηΪβα 
(45 Μδϑυϑὺ βίγδηροιυ αββοσίβ), δας {πῸ οοπ- 
αἸτίοπαὶ οαι56 ΟΥ̓ νΒΙοἢ ἴΠ6 ΡΓΟΠΊΪΒ6 νγα5 ἴο 
ὈῈ δἀρρτοργιαίθαά, ἀπά 115. Γ]Π]πηοπέ βθοαυγεα, 
“Βαλε ρ᾽ δα Ὀδδη Το] ἔογίῃ ἔγοπι {ΠῈ6 Εσϑὲ 
ΔΠΠΟΙΠΟΘπηθηΐ οἵ {Π6 ΡγοπΊῖβα (Ὁ εη. ΧΙϊ. 1--3), 
θα [Π6 Θχργθϑϑίοη “ χιρφέθοισπεις Γ᾽ Καὶ, 
Ροϊηΐβ ἴο 16 τϑπονγαὶ οἵ ἴῃξ ῥγοπῖβα ἴῃ 
Οσεη. χΧν. 5, 6. 

14, 15. Ῥτοοῦ {παΐ {πῸ Ῥγουηϊβα 15 ποΐ ἴο 
Ὀ6 τϑϑ]βοα τγοιρ ἰανν. 

14. ον 10. ἐῤεν αυῤῇῆερ αγὸ οΓἹ ἐῤὲ ἰαευ ὧδ 
ῥεῖα, γαὶ δ 1 πιαάθ οἱά.] ἘρΥ ἴπ8 ΡῆΓαβα 



ν. 15---τό.] 

1Ις Βεοαιθβα {πΠ6 ἰανγ νόγκείῃ 
νά : [ὉΓ ψγμετα πὸ ἰανν 189 ἐπεγδ 
15 ὯΟ γδηβρβϑίοη. 

τ6 Πεγείογε 22 25 οὗ (811, τηδὲ 72 
γιίσηΐ ὅδ ὉΥ φσίᾶςε ; το {Π6 επά τῃε 

οἱ ἐκ νόμου, “ΒΟΥ ΜΨΈΪΟΙΒ 816 οὗ 18," 
566 ποίξϑβ οἡ 11. 8, δι! 11. 26. ὙΤΠΕ δυριμηθηΐ 
Τεϑίβ οπ {π6 δϑϑιπηρίίοη {παΐ “ἰααυ" «πὰ 
«Κα ἀγὸ ὁρροβίξε ῬΥΙΠΟΙΡ 65 νυ ΠΙΟἢ Θχο]ιάθ 
Θδαοἢ οἴποῦ; ἴογ, 45 (μγυβοβίοτη βδᾶγϑ, “ἢῈ 
{πᾶξ οἸϊπρα ἴο ἴπῸ ἰανν 85 βανίηρ Πίτη, α15- 
ΠΟΠΟΙΓ5 1Π6 ΡονῈΥ οἵ [41{Π. 1, {Πεη, ΤΠ6ΥῪ 
ὙΒΙο ἀδρεπά οὐ ἰανν, ἀπά ποῖ οὐ [διἢ, ἀγα 
Ποῖγβ οἵ {π6 Ῥγουηῖβθα Ὀ] βϑίηρ, {Π6η [ΑΔ --- 
ἡ πΐστις, ἐδε ἴα οἵ ννμῖοἢ να πᾶνε Ὀθθη 
ΑἸ Κίηρ. ον (δῦ Ῥ661) παάε «οἱά," ἰἰ 
μὰ5 Παά πὸ τΌΟΠΊὶ ἴο ορεγαΐθ, ἃη4 πὸ [ἰπ- 
ἤυεηος οἡ {πὸ τϑϑα!ῖ, θυΐς ῥας δέει φιρηϊεά 
ΟΥ 115 ΒΡροβεά ροννεῦ. 

ἀπά ἐδὲ ῥγοριῖδε γιαάθ 9 ποῆὲ ἐὔεεί.] (οτα- 
Ῥᾶγα Δ]. 11. 17, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγε- 
λίαν. 

15. Βεεαιϑο ἐῤὲ ἰααυ «υογζείδ «υγαΐδ: 707 
αὐδόγε πὸ ἰααυ 15, ἐδεγε ἱς πὸ ἐγαποσγεσσίοη.] 
εβά, ΕΟ ἐῤεὲ ἰααυ αυογζεῖρ αυγαίῤ, θπΐ 
αυῤεγα πὸ ἰααὺυ 1., ἐῤρέγε 1 πὸ ἐγαποσγ 5 5105. 
ὙἼΤΠῈ δϑβϑουίοη τηδήάθ ἴῃ (σ8]. 11. 18, {παῖ 
ΦΡ ἐῤρὲ ἱπρεγίξαρος ὅδ 9Κ ([Ππ6) ἰααυ, 1ῤ ἰς 
710 1076 9} ῥΙογιΐδε," 15 ἸΘΥΘ τποτα {ΠῚ Υ οχ- 
ῬΙδιπθά ἔγοιη {Π6 παίπσα ἀπά εἤθοΐ οἱ ἰανν. 
ΒΥ πιακίηρ Κπονγῃ 1Π6 εχἰβίθποθ οἵ 51η, δηά 
ΘΧΒΙΒΙΠηρ 1 ἴῃ {Π6 ἔογπι οἵ δοῖιμα] ἴγδη5- 
ΒΊΘΒβιοη, {ΠῸ αν ὈΓΙΠΡ5 ΠΊΔη ἘΠΩΘΓ Οοα 5 
γαῖ δηα σοπάοπηηδίιοῃ, 50 ργοάιϊιοϊπρ 8 
εἴξος {Π6 νευῪ ορροβιΐε οὔ παῖ ψΒΙΟἢ 15 
1Ἰῃητοη 64 ὈΥ [Π6 ῬγοπΊῖβα (566 1]. 2ο, δηά (]. 
11: το, 11). 
ΜΈ [Π6 βεοοηά γάρ Τοϊαϊποά, 825 ἴῃ {πΠ6 ΑΝ. 

{μ6 ργοοῦ {παῖ ὁ ἐῤῥὲ ἰααὺ «υογζείρ αὐγαὶ ᾽ 
15. ΠΟΠΊΡΓΟΒβοα ἱπίο ομα Ὀτιεῖ Ῥαΐς βεΚιηρ 
Βοπίθηςε: “ΕῸΣ αὐρόγὸ πὸ ἰααὺ 15, ἐῤέγο 15 πὸ 
ἐγαποσγεσοῖοη." Τὸ σοπιρίοῖθ {πΠ6 ρτοοῖ, νγὲ 
τηιβί αδὐά, “πὰ ψΠεγο {Ποῖ 15. ΠῸ {{8Π5- 
ΒΊΘΒΒΘΙΟ, ποτα 15 ΠῸ ψυσῖῃ : δηά {Π6η, 
ΤΑΥ ΠΟΥ, ἀβϑατηθ {παΐ {Π6 πορδίϊνο ΡΥΟΡΟϑι ΓΟ 5 
ἴηνοῖϊνε {π6 {γαῖ οἵ {ΠΕῚΓ ρΡοβιῖνε οοιιηΐου- 
Ῥατγίβ: “ Ν ΠεΥα ἰανν 15, {πο Γ6 15 ἘΓΑΠΒΡΎΘΘΒΙΟΗ : 
ΔΠα ἡ ΠΟΙ {γαηΒΡ Θ5ΒΙΟἢ 15, ἔΠΟΓῸ 15 ψσδῖῃ.᾽ 
ἘῸΓ «ἃ {{|| ὀχροβιίίοη οἵ {πῸ τεϊδίίοη δ6- 
ἔννθθῃ ἰᾶνν ἃπα 51}, 566. υἱῖ. 7 Π ; δηὰ ἴοσ {ῃς 
αἰβειποίίοη Ὀεΐννεεη 5 Π δηα {γδηβρτθβϑίοῃ, 
ὙΏΙΟΝ 5. 51Π δραϊηβί ἃ πονῇ ἰανν, 566 Υ. 13, 
14. 

Βαΐῖ ψ ἢ {Ππ6 νατίοιβ γοδάϊηρ δέ (ἐ, Δ, Β,6, 
ὅζα.), πον ΒΈΠΕΓΑΙΠΥ τγϑοοϊνθα ἰηβίθαα οἵ γάρ, 
{π6 σοπϑίγιιοιοη. 15 ΠΊΟΝΙ 5 ΠΡ]Εσ. [ηβίθδά 
οἵ δη ἱποοπηρίεῖα ργοοῦ {πδὲ “ἐῤὲ ἰααυ «ὐογζειΡ 
αυγαΐ," νὰ αν {π6 {γαῖ {Παΐ “ ἐῤε ῥγοϑριῖδε 
15. ποὲ Γ᾽ Ἰακυ," φτονβά, θοίΐίῃ ροϑβιτνεὶυ ἀπά 

ΒΟΜΑΝΞ. Υ͂. 

ΡΓΟΠΊΪ586. πηρῃς θῈ 8116 ἴο 4]1] {Πε 
βε6ά ; ποῖ το {ῃδξ ΟἡΪγ ννῃ]ο ἢ 5 οὗ 
1Π6 ἰανν, θῈ το {παΐ αἰἶθο νυῃ]ςἢ 15 οἱ 
τῆς. (ἢ οὐ ΑΡτδπῆδαπὶ; ννῆο 15 τῆς 
[λΊΠοΓ οὗ τι5 1}. 

Παρδίν ον, ἔγοση ἴἢ6 οἤδοίβ ργοάιιοθα νγῆθτα 
{ΠογῈ 15, ἀηά ψΠοΓΟ {ποῦ 15 ποῖ, αν ; 1Π6 
ποραίνε ϑδἰδίθιηθηΐ βοῦνοβ δὲ {Π6 58 ΠῚ6 {ΠΠῚ6 
ἴο Θχρίαϊη ἀπά σοπῆτστη {ΠῸ ροϑβιέϊνο, θγ 5ῃον- 
ἴῃ πον ἰανν ψοσκοίῃ νυσαῖῃ, 2. 6. ΤὨΓΟΌΡῃ 
{ΥΔΠΒΡΥΘΒΒΙΟΏ. 

ἼΠΘ ΔΓΈο]6 15 ργθῆχοα ἴο νόμος ἴῃ πε Βε- 
ΒΙΠΠΙηρ οἵ {π6 νεῦβθ, Ὀθοδθθ 1 Πᾶ5. Ὀθθη 
τηθητοηθά Ἰμπ5ῖ Ὀοίοσα [ἢ Ὁ. 14. [{ 15 ἀγορρεά 
ΔΡΆΙη ἴῃ {π6 οἷαιδα “αὐῤογεὸ πὸ ἰααὺ 1:," 
νΠΊΟἢ 15. ΡΟΥΓΘΟΙΥ ΡΌΠΘΓΑΙ, το ουσιηρ ἴο 8]} 
Ιανν, ἀῃ 4 ποῖ ομἱυ ἴο “{Π6 Ἰανν. 

16,1:77. Τρογεγογε 1 ἐς 9 7α1}.1 ΤῊ αθβέϊοι 
ἀϊβοιιθβθά Ὀγ δι. Ῥδὺ] 15 ἴπ6 5: ΠΊρΡ]6 δΐογηδ- 
{να νυ οίποῦ {Π6 ΡΓΟΤΊΪΒ6 15 οἵ ἰανν οὐ' οἵ [ἢ 
(υ. 13): δανίπρ ργονυθά ἴῃ στ. 14, 15 {δμαΐ 1ἰ 
αδηποί 6 οὗ ἰανν, Π6 αἴ οποθ σοπο]ιάοθ5, “ ΕῸΣ 
{818 ὁδ89 2} ἡ: οὔ γα]! ἢ: σοταραγα (δὶ. 
111: 12: 

ἐῤαΐ 1 γιϊσδὲ ὲ ὧν φυγαγθ.] “ΓῊΙ5. 15 {Π6 
ΤΙΨΙΠ6 ΡΌΓΡΟΒΘ ὈΠαοΥ]γΙηρ [η6 ἴαος {Πδὲ “2 
1 9 71}. Ῥτοχηῖβο, αι, ἀπά σσαᾶςθ βίαπά 
Το Ί ΠΟΥ ΟἿ ΟΠ6 5146: ἰανν, νου Κβ, πα τπϑτῖς 
ΟΠ {πε οἴου. (οιῆραγα ὑσν. 4, 5 δπά Ὁ]. 
Π|. 18, “ δὸν 17 10ὲ Ἰπρεγίέαποε δὲ 9 (1Π6}) ἰατυ, 
1: δ πὸ γῖοσθ 97 ῥγοηηῖσε: μέ Οσοά σαῦε 1ΐ 
(κεχάρισται, “παῖ »ταηίεά τ οἵ ὅτδοβ) Ἴο 
“Ἵὀγαῤαηη ὧν ῥγορηδε." 

δὲ. Ῥ8ι}᾽5 γὰρ! βθῃίθηςαϑβ-- ΕῸΥ {Π15 σαιι58 
οὗ ΤΑ1Π, {παΐ ὈΥ νναὺ οὗ ρσύαςε᾽"-πιδύ 6 σοπι- 
ΡΙείεα εἴπου ΟΥ̓ ΒΙΡΡΙγΙηΡ ἔγουη “«". 13. “δὲ 
2γοηγιῖδε 18, ΟΥΓΓΟΠῚ τ. 14, “ἴπ6 ᾿ππουϊδποα 
15 (Γγηάασϊβ, γαηπιοσ, σεηθνα). ΤΗΪβ το- 
ἔΈγΘηοΘ ἴο Ὁ. 14 15 τῆοσθ ΡγΟΌΔ016 θδοδιιβε οἵ 
1Π6 5ἰβηϊποαπί σοηίγαβδί ἐκ νόμου, ἐκ πίστεως 
(τσ. 14; τ6). 

ἰο ἐῤὲ ομεί ἐῤὲ ῥυγοριίσθ γηῖρδέ δε σιιγὸ ἐο αἱ] 
ἐῤε σεεά.] Ἡδτο, 85 ἴῃ τ. 11, 8[. 80] 5665 ὁΠ8 
ῬΌΓΡΟΒΘ πα ουγ της; ἀποίΠοῦ ἴῃ {Π6 ἄθορ οοπη- 
5615 οἵ Οοά : {πὸ ἱπμογίζαηςο 15 “" οἵ [δι ἢ ἴῃ 
ΟΥΟΓ {παᾶΐ 1 ΠπιᾶΥ ὈῈ βίνεῃ ὈΥ νΨΑΥ͂ οἵ Βτδςθ, 
ΔΠ4 οὗ ρσαςθ {παΐ [Ὁ τλαῦ Ὀ6 βϑοιγθά ἴο 8]]. 
«Ἠδφδ Πεῖὸ βίαίεβ ἃ ἀουθ]Ὲ θοοη, {παΐ {Π6 βοἹΓ5 
4ΥῸ “σπγε,, ἀηἃ {παῖ [ΠΟΥ ΔῈ διστα “10 αἱ ἐῤὲ 
σεεα ᾽" ((ΠΒγγϑβοβίομη). 

ποὶ ἐο ἐῤαΐ οπῖν αὐδίεῤ ἱς 9 ἐδὸ ἰααυ.] 1 [Π68 
Ῥγοτηῖβο οου]ὰ μᾶνα θθθη βεοιγοά Ὀγ {πὸ ἰᾶνν 
ἴο ὧπν σεεά, ἴὰ ταυϑὲ παν θθθη “10 ἐῤαΐ ογιὴν 
αὐῤίερ ἰς 97, τὲ ἰααυ," 1. ὁ., ἴο 7δννθ μῸ ᾿ἰν8 
ἀπάθγ {πῸ ἰανν οἵ Μοβθβ. Ραΐ ἴῃ ἴδοϊ {πε 
ΡΓΟΠΊΪβ6 1 ἀδρεπάθηϊς οἡ ἴανν σου]Ἱά ποῖ ὃὈὲ 
506 ἴο ΔΠΥ͂, 5ΒῖΠ6 6 ΠΟΠῈ ΘΟ] Θάτη 1 Ὀγ Κοαρ- 
ἴῃς {Π6 Ἰανν : {Πτ15 θύῃ ἴο [θννϑ ἴἴ σὰπ Ὀ6 5Γ6 
ΟΠὨΪΥ 85 οἵ ξσσᾶοβ δπά {πεγείοσε οἵ [Δ1]|; ἀπά 

1Ιο5 



: 6εη. 17: 
5: 

; 
Ἰοτ, ἕο ἴμε8 ἃ ἔλῖΠευ οὗ πηδηγ παῖίοηβ,)} θε- 

τού 

17 (Α8 [ξ 15 νυγτίθη, 41 Πᾶνε πηδάς 

γέ ἀΐπε. ἔογε Ἠἰπα νγποπὶ ἢ Βε!ανεά, δύδμ 
(σοά. ψῃο αυίοκεποίῃ τῆς ἀεδά, Δπ4 
ΟΔΠ]ΘῚἢ τποβα τπὶηρ8 ψῃῖοἢ θὲ ποῖ 88 
τΠουρ τῆδν γεγα. 

ι8 ὟΝο δραϊηβέ πορε θε]ϊενεά ἴῃ 
Πορε, {μας ἢς πιίρῃς Ῥεσοπηε τῆς 

Δρδῖη νγῈ ΤΑΥ͂ 54Υ: ΤΠῈ [ον πηιιδὲ θπίθυ ὈΥ͂ 
1ῃ6 βᾶτὴθ ψαΐθε ἃ5 1η6 (σθηΐ!8. 86 ποΐβ οἡ 
1.ϑὲ εἰαιιβθ οἵ Ὁ. 12. ὙΠδ βαρ οοηάϊίοη, 
{πθη, ννῖο. ἃοηθ πιᾶῖκοβ ἘΠ ῬΓΟΙΊΪΒΘ. 506 
δυθη ἴο {ποϑ6 ομΠ]Πάτοη οἵ ΑὈγΑμαπὶ 0 ΔΓ 
οἵ [π6 ἴανν, ΠαπΊΕΙΥ ἴπ6 σοπαϊοη οἵ [δ ![ἢ, 
τᾶ κο5 ἴἴ “σαγὲ ἰο αἰ ἐῤὲ «εεά, ποὲ ἰο ἐῤαΐ 
οπῖν «υδΊῖορ ἱς 90 ἐδὲ ἰατυ, ὀμὲ ἰο ἐφαΐ αἰθο 
αὐδίοῤ ἱς οὐ ἐδὲ Καὶ 9" “ὐὀγαῤαηι.» 

ΤῈ 15 βεπονιἀθπὲ {παΐ ἴῃ ἘΠ|5 σοπποχίοῃ “ ἂἱ 
ἐῤε τεεά " ταθδῃ5 “811 {π6 θε]ονιης 5εθά," δπά 
“ἐῥαΐ «ὐῤῆορ ἱς 9 ἐφὲ ἰακυ" τῆθδῃβ ΟΠΪΥ {πὸ 
Βε]Ιενίης [6 νν5: σοπιρατο Ὁ. 12, δη4 ΟΔ]. Π]. 

7:-- 

αὐρο ἱς ἐδὲ ζαίβον οἵ πὸ αἱ ἢ ὍΠῸΕ βριγιξιαὶ 
Γα μουποοά οὔ Αθγαϊατη ΔΙΓοδαΥ δβϑογίθα ἴῃ 
τ. Τ1. 12 15 πονν ργονθά Ὀγ ἴΠ6 βοϊθηηη 58πο- 
το οἵ 4 ΤΠ ῖνὶπα πἰίογαηςο: “7205 α γαίῤεγ οἔΚ 
»ιαην παΐϊουις ῥαυε 1 γιαάε ἐῤεε" ((σεη. ΧΥΙΙ. 
5, ἴακδθη ΘΧΘΟΙΥ ἔτοπη [πὸ 1,ΧΧὺ. ὙΠῈ 
ῬαΓΘΠΕ 6515 ΟἿΪΥ σορϑαΐῖβ {Π6 Ῥγθυίοι5 βίδία- 
τηθηΐ ἴῃ ἴπ6 ννογάβ οἵ ϑογιρίασο, ἀπά 50. ἀο65 
ποῖ οὔβοιστο {πΠῸ σοηποχίοη: “ἤρο ἐς ρὲ 
“αῖρεον οὐ τὸ αἰ. . .. δεξογε ῥίηι «αυῤοηι δὲ 
δεϊϊοσυεά, εσεη Οοά." 

ὙὝΠῸΕ Ῥγεβεηΐ ΤΈη56 ΘΑΥΤΙΘ5 τ15 Ὀδοὶς ἴο {πὸ 
50θπο οἵ σεη. χυ. ννῆεσο ΑΡΥδΠδπι, βϑἴδπαάϊηρ 
Ὀεΐοτε Οοά (κατέναντι, σοπηρατα ΕἾΧ. ΧΧΧΙΪ. 11) 
ὙγΠΟ56. ΡΓΟΠΊΪΘΘ Π6 Πᾶ5 θΕ]]Θν θά, 15 ΔΙΓΘΔΑΥ͂ 1Π 
ΗΙΚ5 δἰῃξ {πὸ ΓἈΊΠΟΥ οἵ ἃ βθεὰ σου πί]655. ἃ5 
{6 5ἴαγϑβ : ἴογ Οοάβ ρίσροβο κῆπον πὸ Πϊη- 
ἄταποο : Τπουρῃ ΑὈγαΠ απ 15. 85 Οπ6 ἀθδά 1" 
τΤερατά ἴο {π6ὸ παΐιγαὶ Ροννοῦ οἵ θερβθίιης 
ἙομΠάτθη, Οοά ἰ5 ὸ "ὑμαύ ρινούμ 1186 0 
{16 ἅθ88᾽" (σοπλρατο [)θι. ΧΧΧΙΙ. 39: 1 ϑΆ1η. 
1. 6): δπά {ποὰρὴ ΑὈγΆΠατὴ Πᾶ5 85 γεῖ ΠΟ 
βθθ, (οά 15 μα {παῖ “δι 0886 Ὁπ1π885 
μαῦ Ὅ6 ποΐ δ8 ὑμπίπρϑ ὑμαύ 6." ὍΠ15 
ΡῬΏΓαΒΘ ἄοοθβ ποῖ ΘχϑοῖῪ πΊθαπ “' 4115 ἰηΐο 
Ὀοϊηρ,," ΠΟΥ “' ΠᾶΠΊ65 ἃ5 θεῖηρ," Ὀαΐ “(8115 ἴο, 
ΒΕΠΊΤΛΟΠ5, ΟΟΙΠ Πα Πἦ5 {πΠῸ {ΠῚ πΠρ5 {παῖ 6 ποῖ 
45 Ὀεϊπηρ," 1. 6.,) ἃ5 1 [ΠΥ ψνΕΥῈ 85 τ ἢ Ρτο- 
ϑϑπί δηά ονβάϊοπε ἴο ΗΒ ννογὰ 85 {πίηρ5 {Παΐ 
θῈ: 4 ςοποθρίίοη οὗ δἰπη ΠΥ ῬΟνΘΓ ΠΊΟΤΘ 
ΒΕΌΠΤη6, 1 ΡΟΘ51016, {ἢδη {π6 ογθδίίνα ἤδί, 
(1,6 {μετ Ὀ6 ᾿ἰρῃϊ, ΟΥ Ά{πΠ6 δι πηϊϑί 5 
{πουρῆς “ΗἜἙ τ6]]οἢ τπ6 πυροῦ οὗ [πε 
δίδγϑβ : Π6 σδι]θίῃ {Πϑηὴ 411 ὈΥ {Π 6 }Γ ΠΑΠΊ65.᾽" 

ὝΠΟ β]ογίοιθ δἰ θα. ἔπιι5. 1ΠΡ]|164 1ῃ 
Οοαβ ργοπιῖβθ, νοῦ σϑα] δὰ ἴῃ ΑὈΓΑΠ ΠῚ 5 
ΑΙτἢ, αηὰ ξογιηθά 115 βίγοης Του πάδίοη. 

ΚΘΜΧΑΑΝΒ, ἜΓ. [ν. 17---19. 

[Δ Πεγ οὗ πηδην πδίϊοηβ. Δοςσογάϊπρ' (0 
(δῖ νγῃ]ς ἢ ννᾶ8 βρόκεη, ὅϑο 5}4}} τῃγ ὁ 
8664 θε. ᾿ 

19 Απά δΒεϊηρ ποῖ νγεὰΐ ἰπ ἔδἢ, 
Πα σοηβιἀθεγθά ποῖ ἢῚ5 ονγῃ ὈΟΟΥ͂ πον, 
ἀεδά. νγνῆεῃ ἢα νγᾶβ δδοιιξ. δὴ ἤἢυη- 
ἀγεά γεδῖβ οἱ, πείεμεγ γεῖ {πῸ ἀδθδά- 
Π6538 Οὗ βαγαῃ᾽β γγοπη : 

συ Ὡν 
Ω 

ΤῊΕ ΘΤΕΕΝΟΤΗ ΟΕ ΑΡΕΔΗΑΜ᾿Β 
ΕἙΑΙΤΗ. 

18. ἤρο ασαϊπεΐ δοῤε δε ϊευεά ἐγ ῥοῤρε.1 “ ἤ2ο 
αφαϊγοί ῥοῤὲ πὶ ΒΟΡ8 Ὀ61:ον θᾶ," ΓΠ15 βίσΚα 
ἴῃ ΟΧΥΤΠΟΓΟΠ, ΟΥ̓ ΘΟΤΠδΙΠαίίοη οἵ ορροϑβιία 
4. Δ] 165, 15 νγῈ}} ἐχρ αηθά ὈΥ {π6 οἱ θσ σοπη- 
τηθπίδζουβ : “ραϑί Πορὲ οὗ τῆδῃ, ἴπΠ πορὲ οἵ 
Οοα᾽ ((μυγυϑβοβίοπη) : “βαϑὲ πορὲ δοσογάϊηρ 
ἴο παΐιγο, θὰ ἴῃ Πορε οὗ {πΠῸ ῥσγοπηῖβα οἵ 
Οοά’ (ΓπΠροάογεῖ) : “ ραϑδὲ βορε οἵ μῖ5 ον 
παΐμγο, ἴῃ πορα οἵ ἴπ6 ροννοσ οἵ Ηϊπὶ [Παΐ 
ΡῬΓΟΠΊΒοα "ἢ (ϑενεσῖαηι5). Μογεγβ ἈΠΑΙΥ515 
ΟΥ̓ ΑΡΥδῃδτλ 5. [ΑἸ 1 85. “ οῤῥοσεά ἰο ῥοῤὲ ἴῃ ἴζ5 
οὐϊεοοίίυε γοΐογθποο, δηᾷ γεῖ δανεά οπ ῥοῤὲ ἴῃ 
115 σμ᾽ είτε Υοῖογθηςθ," ϑμαΐβ. οὐδ ἔΠ6 δοΐμδ] 
οὐ εεΐίυε τοΐθγθηοθ ἴο (ὐοα 5 ροννεσ. 

18--22. 

ἐφαὶ ῥὲ γηισφί ῥεσοριθ ἐδὸ ζαΐδεγ 975, γιαην 
παΐΐοη..] “ἼἸο 89 οπᾶ ὑμδύ;," ἄς, 45 ἴῃ Ὁ. 
τ6. ὍΠΪ5 ννὰ5 ηοΐ οπἱ]υ {Π8 αἰ ν ΠΟΥ ἀρροϊπίθα 
ἐπα οἵ Αργδῆαπλβ ἔτη, θὰ 4150 ννῃαΐ ΑὈτα- 
Πᾶπὶ ΠΙπ56 1 Ἰοοκοά ἴο 45 ἴπθὸ οπά οἵ ΠΙ5 
ἕλῃ. ΗὌ Ὀε]ονθὰ ψ] ἢ {Π6 [1] ᾿πτεηίίοη οὗ 
Ὀεςσοπηϊηρ, ννμαὶ (σοά ργοπηϊϑδεά, “ρὲ ζαέρεῦ 
97 γιαην παίΐϊον..᾽ 

119-291. “4ηὼ δείης ποὶ αὐεαξ ἐπ αι, βὲ 
εοποίάεγεά πο ῥὶς οπυτι δοάν ποαὺυ ἀεαά.)] “ΤΠΙ5 
Ῥάβϑασθ, δοοογάϊηρ ἴο {πε Ἀεοεϊνοα Ταχί, 
Τοίουϑ ἴο {π6 παγγαῖϊνο ἴῃ σεη. χυ. ττό. Οἡ 
{Πδῖ οσσαβίοη ΑὈγαπὴ ἴοοΚ ποὺ Περά δἵ 411] ἴο 
1π6 αἰ βηου 165 αἰζοπάϊηρ [Π6 Ργοόυηῖβε ; πα ἀϊά 
ποΐ ἢχ Πῖ5 πη ἀροὸη {πὸ ἕαοξ {παΐ Πῖ5 οννη 
ΒΟΥ νγᾶβ αἰγοδάν ἀθδάθπϑά, μα θεὶπρ θοῦ ἃ 
Βυπάγεα γθαγβ οἷά, ἀπά ἀροη {πε ἀδαάηθϑβ οὗ 
ΘΆΓΔΠ 5 ννοτηῦ : Βαΐ αἴ οπςθ, 45 1Π6 ᾿πηπηθάϊαα 
56 4ΈΘηςΕ ἰὴ {ΠῸ παγγαίῖνο ᾿ΠΊρ]165, ΠῈ β γασθά 
Δη4 Βε]θνεά {Π6 ργοπιῖβδθ. “ΓΠΪ5 νον οἵ {Π6 
ῬΑΘΘΑΡῈ 85 γείοσσιηρ ἴο σεη. ΧΥ. 1-6 566 ΠῈ5 αἵ 
ἢγϑὲ δισμξ ἴο θ6 σοπῆγπιδά ΒΥ σ. 22: Ὀαϊ 566 
ποίξ {μογο. 

Μοάθγῃ οὐεῖοβ, βιρροσγίθα ὈΥ βίσοηρ ενὶ- 
ἄδπος οἵ Μ858, Νεγβίοῃβ, δη4 Εδίμεγϑθ, οπηϊέ 
16 πορδίϊνα ἴῃ οὐ κατενόησεν, ἀπά τεΐεγ {π6 
Ραββᾶρθ ἴο θη. χυὶ!. 17 ἢ, ἔγοστη ὑνΠΙΟ ἢ ΘΟΠΊΘ 
οὗ 115 ἰΙδησίιαρο 15 Ρ]ΔΙΏΪΥ Ὀογτοννοά. ὙΠ 
1815 Γοδά!ηρ τ. 19 πιιιδὲ 6 οἸοβεὶν σοηπεοοίθά 
ΜῈ «". 20, [πΠ6 βεῆβε Ὀεῖϊπρ {Παΐ ΑὈτγάμάτη ἐϊά 
ποίϊςα {πῸ αἰ ΠΟ 165, θὰ γοῖ ἀουδίεα ποῖ 
Οοαάβ ργόγηϊβθ, 2. 6.,) ἴῃ 6. πὸνν Ῥσγουηΐϊβε σοῃ- 
ΠΟΓΠΙηρ᾽ ϑΑΓ ἢ ἴῃ εη. ΧΥΠ]. τό, 21. ΤΓδηϑαΐθ : 



ν. 20---25.] 

20 Ηε 5ίαρρετεά ποῖ δί 1ῃς ρτο- 
πιῖδα οὗ (σοά τῃτοιρὴ ἀπε] 16; δῖ 
νγὰ5 ϑίγοηρ 'π (Δ. οἰνίηρ, ΡΙΟΓΥ ἴο 
αοά; 

21 ΑπάΡείηρ; ἔᾺΠ]Υ ρεγϑιιδά θα {Παΐ, 
νγηδὲ Πα Πα4 ργοπηὶβεά, ἢ6 νγαβ δΔ0]6 
4150 ἴο ρευογπι. 

22 Απά {Πογείογε 1 νγαβ8 ἱπηραζεά 
ἴο ΠΙπ1 ἔογ στρ τθουβη688. 

ΚΟΜΑΝἥ. ΙΓ. 

22 Νὸονν ἴ' ννᾶβ8 ποΐ νυγιζίθεη ἔοσ ἢΪ5 
88 Κα δοηδ, [Πδὲ 11 νγῶβ ἱπιριιζεά το Πΐπ ; 

24. Βυξ [ὉΓ τι8 αἰϑο, ἴο νγνῇοπι ἴΐ 
58Π8}} 6 ἱπιριυΐῖεά, [Εἰ νγε ΡῬεϊΐενε οἡ 
Πϊπὶ {Παΐ γαϊβεά τρ [αϑιι5 οὐγ [οτγά 
ἔγοπι πε ἀςδά ; 

25 ὟΝΠο νγαβ ἀε]ϊνεγεά ἴογ οὐγ 
Οἤδηςα8, ΔΠ4 νγὰ8 γαϊβϑεά ἀρϑίῃ ἔογ οἱιγ 
Ἰυϑειποδείοη. 

“Αὐ πἰίμουαῦ ρυονίηρ 68 Κ ἱπ 
ξαὶῦμ, μΒ6 οὐβουύνϑᾶ 18 οὐηὴ Ῥοὰγ ἀθδά- 
επθᾶ, Ῥοΐπρ αόομὲ ἃ ῥισιάγεά γεαγς οἷά, ἀπ ἃ 
ἐῥὲ ἀεαάπες 9.7. ϑαγαῤ᾽: πυοριό; ὍὈπ δ 
086 ΡῬΙΟΙΪ8Β6 οὗ αοα δ βίαρροτθα ποῖ 
ἐῤγοιρ τριδεϊεῦ, μέ ψαχθὰ βύσομρθ 71 
δαὶ, αἰαίηρ σίογν 1. Οοά, απεάί δεῖς γεν 
εγεμαάειί ἐφαΐ «υϑαΐ ῥὲ Βαῦὰῃ (ΑΟΝ. ῥα4) ργο- 
γιἱσεά, ῥὲ 18. ((Α.Ν. «ὐα.}) αὐίε αἰδο ἐο ῥεγζογηι.᾽ 
“ϑέαρσσεγειά," ἃ βίγσοηρ δηά ρσζιγθϑαιθ ννοσά 
ϑαθϑετυϊεά ὈΥ Ὑγπάδὶο ἴογ Δ ΟΠ 5. τποσὸ 
Ἔχαςξ δηά βιπηρὶα “ ἀοιιδίο ’ (χῖν. 22; Μαίί. 
ΧΧΙ. 21, ζς.). ὙΠπὲ Οσεηενα Νεγϑίοη τεδάβ 
«( βΙβρυϊοά," δῃ δαἀπη]5βῖ0]6 βεηβθ (Αςίβ χί. 2; 
746 9), Ὀυΐ 1655 δα 816. 

20. ρἱοΐτρ φίογν ἰο Οοά.] 1.6., Ὁ δοκπον- 
Ἰεάρίπρ Ηἰ5 δἰταὶρ ΠΥ ΡοννοΥ ; {Π|5 ΠΊΘδηΙηρ; 15 
τηδθ οἴθαγ ὈΥ ἴπῈ Ἐχρίαπαίίοη δἀάθά ἴηῃ {Π8 
ξο]]οννπρ οἴδιδβθ, “ ἀπά δεῖης εν ῥεγεμαάεά," 
ζο. ὙΠεθθ ἔνο ΡδΓΓΟΙΡΙΑ] οἰαιιθε5 ἀ6- 
5οΥθ6. {πῸ6 τηθπία] οεἤδθοῖβ πο αἰζεπάρά 
1π6 ϑίγθηρίῃοηϊηρ οἵ ΑὈγΑΠαΠ1 5 αι. Βαΐ 
νῈ ΠΥ δάά {παῖ ΑὈΓΆΠΑΠῚ μάνα ΡΊΟΥΥ ἴο 
Οοά [ἴπ δεῖ 45 νεῖ] 85 ἴὴ {ποιυρῃΐ, ΟΥ̓ ΠΙ5 
Ῥτγοιηρί οδϑάϊεπος (Όεη. ΧΥΠ]. 22, 23). 

90. “πὰ ἐῤεγοίογ 1 αὐας Τριριμίοά ἐο ῥὶίηι 
23. γ τἱσδίφοισπες.) “ἽΝ ΒΘΥΘΙΟΥΘ 8180 2} πυᾶς 
γιῤμίεά," Φε. Ἵ 

“ὙΠ ΒΘΥΘΙΟΥΘ "ἢ ΤΟΙΕΥ5 ἴο {ῃ6 Ργεβοθάϊηρ 
ςοπίοχί, τ. 18--21, Δη Τηθ8η5 “Ὀδσδιιδο Π6 
ἴππι5 με ἴαϑε ἢ15 ἔα ἃπΠ4 βὰν 9ΊΟΥΥ ἴο 
Οοά. 581. Ραμ] οχίεπαάβ {πε ἀθοϊαγαίίοη οἵ 
σεη. χν. 6 ἴο {πΠ6 ἰαΐογ οσσαβίοη (Ὁ εη. χΥ]].), 
Ὑνῃθη {ΠῸ6 {ΠῚ ΠΡ οἵ ΑὈΓΑ Δ πλ5 (ἢ νναβ5 
ἜΘ ΠΊΟΓΘ σΟΠΒριοιοιι5. [}ἢ [1Κ6 ΠΊΔΠΠΟΙΓ [Π6 
ΒΕΤῚΘ ῬΑΘΘΑΡῸ 15 ΡΡΙΙΘΑ ἴῃ τ Μᾶδος. 11. 52 ἴο 
{π6 οἴεγιπηρ οἵ ἰβϑαδο: “ἢ ας ποί “όγαραηι 
7οιηά “αἰ ργμὶ 1π ἐοριῤίαίίογ, πα 1: «ὐας 1γ1-- 
2ιι64] πγιέο ῥῖγγι 707 τίσ ῥίεφομσπεςς 3 (ΔΟΙΏΡΑΓα 
1[. 11..22. 

233-25. ΑΒΒΑΗΑΜ ΟΥΒ ῬΡΑΤΤΕΕΝ. 

ὝΠΟ Ἰεδάϊης Ἔχαταρὶθ οἵ ᾿μπβεποδίίοη. ὈῪ 
αϊτ ἢ πανὶηρ Ὀθθη ἔΠ]ΥῪ ἀἰδουβδθά ἴῃ τοραγά ἴο 
ΛΌγΆΠδτὴ ΠΙπΊ56 1 (ὑπ΄. 3--22), 88. Ῥδ1} ρτο- 
φεααάβ ἴο ΔΡΡΙΥ 15 [ϑδοῃϊηρ ἴο Πἰ5 γοδάθγϑ. 

28. Νυοαὺ 2: αυας πο «υγἹέΐεῦι 707 ῥὲς σαξε 
αἰοπθ.)] (οιάραγα ΡΠΙο ἦ Οπ ΑὈτγαμδιη;᾽ ς. 1.: 

ΦΜΘη ννΠΟΒ56 υἹ τί 65 ΔΓ Γεοογοα, 45 οἡ ΡΙΠ1ΔΓ5, 
ἴῃ {Π6 5δογθά βογιρίιγεβ, ποῖ ΟἹ]Υ ἴο {Π|Ὲ Ργαῖβα 
οὔ [6 πῆθη {πειβοὶνοβ, Ὀιιῖ 4150 ἴῸγ {πῸ βακὸ 
Οὗ ΘῃΟΟΙΓΑΡΊΠΡ' ἴΠο56 πὸ τοδὶ {ΠῸ1Γ ΠΙβίουν 
«πα Ἰοδάϊηρ {πο οἡ ἴο δπλϊαΐθ {Π6ῚΓ σοη- 
ἀιιοί. 

24. Βρέ )ογ πὸ αἱϑο] “Βπύ ΤῸΥ ΟὟΤ 58Κ6θ 
8.150, 2.6., ποῖ ΟἾΪΥ [ῸΓ ΟἿΓ ᾿ηδίγιοῖοη ἀπά 
ΘΧΠΟΓΔΙΙΟΠ, ΧΥ. 4 ἀπ 1 (ΟΥ. ᾿ἰχ. το, δαΐ ἴο 
ΔΒΒΌΓΘ τ15 [Πα σὶρ ἢ θοιιβη 655 5Π4]}} θῈ ἱπηρυ τε 
ἴο 115 ἴῃ {κὸ τηδῆποῦ; ῸΓ “ Νν αΐ 15 νυσιτΐθη 
οὔ ΑὈγαμαπὶ 15 νυττςεἢ οἵ 5 σμηάγεη ἢ: 
Βεγόβοι. ἃ. (ΒΟ οΚ). 

ἐο πυῤόνι 2ξ ταὶ]! δὲ ἱριῤρμέδα, 1, αὐε δεϊϊοενε.] 
Ἀοδά “20 «υῥογρι 1 οὐρα]! ὅδ ἱγιῤιίεά, τιϑιτα 617 
ἴου5 ἷπὴῸ Ὀ6Ι116γ 86. ὍΠε ἰαϑί ννογάβ. ἠθῆπο 
1Π6 οἷαϑβ ἴο ννῃϊ ἢ ννὲ πλιιδὲ θοϊοηρ, 1 {παῖ 
ὙΥΒΙΟἢ 15 τοοοσάθά οἵ ΑὈγαμδπ 15 ἴο ΡῈ ἔμ]- 
ΠΙΙΘα αἰθο ἴῃ τ8'. ὙΠὲ ψοσγά μέλλει 15 ποῖ 
ἃ ΠΊΘΓΘ δα πϊνα]θηΐ το {Π6 ξιζατγα “1 νν}}} θα 
ἱπηρυτοα," Ὀυΐ (45 ἴπ ν]]1. 13) ἱΠΊρΡ]|165 {Π6 
ΠΟΓΔΙΠΤΥ οἵ ἃ Τ)Ίνη6 Δρροιϊπηίπηθηΐ, “1 15 10 
θεὲ πηριτοά,᾽ δηά {παΐ ποΐ ἴῃ {πὸ ξυΐαγε Ἰπάρ- 
πιοπΐ, δῖ 45 50οῇ ἃ5 νγῈ Ὀθ] ον. 

ἐῤαΐ γαϊσεά πῤ «εσις οἱ 1ιογα ζγοηι ἐῤὲ ἀεαά.] 
“ ἐραί ταϊϑοὰ ὕεσι," 495. ὙΤΠῈ [ἢ νυνὶ ἢ 
ἰ5Β ἴο 6 ἱπιριιο ἴο τι5 [ῸΓ ΤἹρ ΘΟ 5Π655 ἰ5 
{ππ15 ἀθῆπεα Ὀγ {π6 βρεοῖῆς οπαγαοίογ οἵ σοά, 
ἴπ ψνοα ννα {γιιδῖ: Ὧἃ5 ΑὈγαπαπὶ Ὀο]ονοά ἃ 
Τλῖνιηθ ΡΓΟΠΊΪΒΘ, ὙΠΟ ΟΠΪΥ {πὸ 1Π{-ϑΊ νηρ’ 
ἀπά ογθαΐῖϊνα ροννεῦ οἵ σά οου]ά ρογίογτη 
(υ. 17), 580 ΟΠ τγιβίίαπβ {γιιδί ἴοὺσ σγϑάογηρίϊομ 
δηά Ἰιυδεπβοδίίοη ἴοὸ Ηΐϊπη ΠΟ Πὰ5. δἰγεδαΥ 
Ταϊβεαὰ [6515 ἔγομπι πΠ6 ἀ6δ4 ἴοσ [Π]5 νεῦν ΡΓ- 
Ροβε. 

25. ΤΕ τεάθοπ ΨΥ [ἢ ἴῃ Ηΐϊπὶ ΠΟ 
Ταϊβθά ἪΡ [6515 ἴτοπὶ {πὸ ἀθαά, 15 ἴο δ6 ἱτὴ- 
Ρυϊεά ἴο τι5 ἴῸΓ σὶριίθοιβηθθβ 1165 π΄ {Π6 
Ρύτγροβα οἵ (μγῖββ ἀθαίῃ πα ΤοϑυττθοΙοη, 
ΤῊδ Αροβίϊα {μι15 γϑίασηβ ἴο {Π6 πιαΐη ροϊπέ 
οὗ Πΐβ βυιθ]εςξ (111. 24) “ ὈγΙπρίπρ 'ἰπ [ῃ6 σΟ55 
ἰηΐο {πὸ πηι άϑὲ ᾿ ((ἢγγϑ5.). 

ἤΡο «ὐας ἀεοἰμυεγεά 22 οἱ οὔέηπεες.) 1.6. 
“αοΙΣνοτ θᾶ ἀρ," ἴο ἀθδίῃ, ἃ5. ἴῃ {πε ἰεδάϊης 
Ράββαρθ, 15. 1Π|. 12: ἀνθ᾽ ὧν παρεδόθη εἰς 
θάνατον ἡ Ψυχὴ αὐτοῦ,. .. καὶ διὰ τὰς 
ἀνομίας αὐτών παρεδύθη. 
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τοῦ 

ΎΤΠΟ Ῥαβϑῖνα Ψογθ5. ᾿πάϊσαίς {παΐ (ἢ τῖβέ 
τνᾶ5 ξίνθη ῸὉΡ ἴο ἀδδίῃ, ἀπ σαϊβθά δραίη Ὀγ {ΠῈ 
ἘΔΙΠΟΥ : σΟΠΊΡΑΥΙΘ 11]. 32. 

“ Βο7" οἵ οὔεπεος," 1.6., ἴο αἴοῃθ ΤῸ {Πποπι: 
Ὁ ομγ 7μαεϊβεαίίοη," ἴο δΔοσοιηρ] 158} ἸΈ, 
2.6. ἴῃ οΥ̓ἄοΓ {παῖ ννθ, πκὸ ΑὈγαμαπη, τηϊρῃΐ 
θ6 7ϑε θα Γπγοῦρῃ ἔα ἢ ἴῃ Οοά {παΐ αυϊοκ- 
δηθίῃ {πὸ ἀδαά ; σογῆραγο τ. 17 ΜΙ Ὁ. 24. 
ὝΠΟ ἔΟΥΤΊΟΥ οἴδιιβο, 1 1 ϑἰοοά αἱοπο, ταῖρηϊ 
ἔαιτὶν θα ἱπίογργοίθα, “ θθοδιβε οὗ [πΠ6 οἤδηςθϑ 
ννΒΙ ἢ ννῈ πᾶν σοπηπηεα." Βαΐ {Π6 ΠποΓΘ 
ΠΟΙΊΡΓΟΠοΠϑῖνα βθηβθ, ἱποϊπάϊηρ {π6 ἴαοῖ οὗ 
οἤδηςοβ σοπιηλ 6, 15 {παῖ βίνοη Ὀγ ΤΠοο- 
ἀοτγοῖ: “Οη δοοοιπξ οἵ οἱἱἵ οἴδηςθβ Ηε θη- 
ἀατοά {πΠ6 Ῥαββίοῃ, 'π ογάθγ [Πδὲ Ηδ τηϊρηΐ ΡαΥ 
οὐ ἀθδι. ὍὙΠΪ5 αἰ5σοὸ ἀρυθοβ θείου ψν]Π {Π6 
ΡΑΓΔ]16] οἴδιιβθ, “σόβα αραΐῃ [Ὁ ΟἿΓ Ἰπ5ΈΠῆσἀ- 
Ἐἰοπ, ἴῃ νυ Ιοἢ {π6 βατὴθ Ῥυεροϑβιίτίοη (διά) 15 
τι5664. 

ὙΠοΟΙΡΗ {πΠ6 Αἰοποπιθπέ ΤῸ 515 νγᾶϑ τηδάθ 

ΒΟΜΑΝΞΒ. 1Γ. 

ὈΥ ΟΠ γιβι 5 ἀδθδίῃ, 1 νὰ ργονεά δηά τηδηῖ- 
[οϑίθα ὈῪ {15 Τϑϑυγγθοῖοη, αηἀ 50 ργοβοπίθα 
8ἃ5 8η Οδ]εοξ οἵ ἢ. ὍὙΠῈ γτοϑυσσθοίίοῃ, 
{Πογοίοσγθ, βεῦνοβ {Π15 ῬΡΌΓΡΟΒΘ, {παῖ γγῈ ΤΠΔΥ͂ 
{πο γθΥ θα 64 ἴο Ὀεΐονα μαΐ (γὶβέ ἀϊθά οσ 
ΟἿΓ 51η5, 8η4 ὈΥ 50 δ] ονηρ ΠΊΑΥ ΓΘΔ]Ϊ56 
«πὰ ἀρρσγοργιαΐθ ἔῃ Ὀεπηοῆΐϑ οἵ Ηἰβ ἀθδίῃ :" 1π 
ΟἴΠΟΥ νγογάβ, {παΐ νγα τηδὺ δ6 1π5ι1Π6 6. 

Μῶόοτο πδπ {Π15, {πε Κϑυσγεοίίοη 15 1{561} 
{πῸ βοῦσγος οἵ ΤιβιΠορδίίοη δηά {πὸ (ν. 18 : 
νἱ. 5,6: ἘΡΗ. ἢ. 1 (01. 11:.19} ΘΝ ἘΠῸ 
Εσοβ5, ΟἿἹΓ ΓοΓὰ σβᾶνα Ητη5Ε]Γ [ῸΓ τπι5 ; [ΓΟ ΡῈ 
{6 Κ δβυσγεοίίοη, Ηδ βίνεῖῃ Η Πη561Ὲ το τι5. 
Οη {πε ἄγτοββ, Ηδ νναβ {πὸ 1,4πὶ0 νυ ῃϊοἢ ννα5 
5141Π ΤῸΓ {πΠ6 5'η5 οὗ {πῃ6 ψοτὶά; ἴῃ {6 
Ἀ δϑιισγθοίίοη, {παΐ ΒοΟΩΥ ννῃϊοῦ νγὰθ 5]8]Π 
Ὀδοδπηθ 1,1{6- σινίηρ." (Ραδου, “ Οἢγιβὲ Κ ἰβθη 
ΟἿ [5 ΠΠοδίϊοη, ἃ ΠΟΌΪῈ ϑευηοη ΟἹ 1ἢ15 
τεχί.) 

ΑΠΌΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οα ΟΠαρ. 1Υ., στ. 1, 2, 25. 

1. (1) Μοάογη Ἑάιῖοτβ τοδά ψἹ ἃ δτοαΐ 
ΡΓΘΡροπάοθγαηοο ἀπά να θίΥ οὗ δ Πουτυ, 

εὑρηκέναι ᾽Αβ. τὸν προπάτορα ἡμῶν κατὰ 
σάρκα. 

(2) Οπιξ εὑρηκέναι Β, 47: (ΠΒγγϑδοβίομη 
ἄοοβ ποῖ σοπηηθηΐ οη ἴζ. 

(3) ΡΙαςε εὑρηκέναι ἱτητηθαἸαἴο]ν θοΐογο κατὰ 
σάρκα: ΚΙ, Ρ, 47 τῇβ. 507.) ΤΏΔΠΥ ΕΔΙΠΕΓ5. 

(4) Ῥογτπο πἀπιιβια] ννογὰ προπάτορα ΤΩΔΗΥ͂ 
Μϑ85 δπηά Εδίποιϑβ τϑαά πατέρα. 

Ὅτ. ᾽ν εβίοοϊε (ζεῖ. οΚ Βίόῤϊε, 11. Ῥ. 530) τὸ - 
φατάβ εὑρηκέναι ἃ5 ῬΟΒΒΙΌΙΥ 8Δη ἱΠΙΕΓΡΟΪΔΊΙΟΗ : 
δας 1 15 βυιρροτίθα Ὀγ ονογννοϊτηϊηρ δαῖπο- 
ΤΥ, Δπά {6 5θῆϑ88 15 50 οἴθασ ψ]πουέ Τῇ, 
{παΐ ἃ σοργίϑε ννοι]ἃὰ ΡῈ πῖοσα ΠΠΚΕΙῪ ἴο ΟΠ 
{παπῃ ἴο ἱπβοτί ἴ. ὙΠῈ 5 ἴο βθουτα 15 
ςοπηοχίοη ἢ κατὰ σάρκα Δοσομηΐδβ ἔργ 6 
σἤδηρα οἵ ρ]δςβ. 

ο. ὙΠε αγριπιοηΐ οὗ [15 ρΡαββαρθ 15 ΓᾺΠῸγ ἀ15- 
οἰι5ϑθα Βγ Βίβῃορ Β11}, “Η γτηοηΐα Αροβίοιοδ, 
Τ)ιϑϑογίδίίο Ῥοβίθυϊου,, ο. ΧΙ. 14-27,), ὕΠοΟβ6 
οὐ ἰοἴϑιη τηᾶὺ 6 Δγιάρϑά 845 [Ό]]ονν5. 

Α. [πἰογργοίδεοη οἵ ρὲ σγεθς Βαΐρεγ---- 
Μαϊοῦ : 15. “ῤγαφαρε αὐας 7μπήεά ὦν «υογάς, 
ῥὲ ῥας ποΐ απγέῤίπρ ἰο σίοῦν 4 δεΐογε Οοά (ϑῖπςθ 
115 δοτέ οἵ δὌχίθγηδὶ σὶρ θοιβηθββ, ΠΟννΘΥΟΥ 
φἹοτίοιιβ ἴῃ [ῃ6 δγεβ οἵ πιθῃ, ἰδ ΟΕ ΠΟ νδ]ιιο 
1η [Π6 5ἰβῃξ οἵ σοδ). 

Μίποῦ: Βεὲ “ῤγαραηι ῥαά «υδέγεο ἰο σίοην 
δεύογο Οοά (1.6. 6 ννὰ5 ἀρργονεά ὈγῪ σσοά Ηπι- 
5610). 

(οποϊιβίοη : Τρεγεζογε “ῤγαῤαηι αὐας ποΐ 
7 πεά ὧν «ὐυογά-. 

«ΤῊΘ σοποΙιβίοη 15. ἴῃ δοσογάδπος ΜΠ 81. 
Ῥαι]5 πιραηΐησ, δας {πε ΡΓαπηῖβϑαεθ ἐο ποῖ 
ΑΡτθα ἢ {Π6 ἰοχί. 

(4) 18 ἀν οπϑ βῃοι]ὰ 5αὺ {παΐ υ". 2 Ῥε]οηρ5 
ΠΟΥ ἴο {μῈ ΤηΔΊΟΥ ὈΓΘΠΊΪ55 (2.6., 85. {Π6 

Οτεοὶς Ἐδίμουβ ἀθουθ), Πα νου] γε ]ν τπακα 
1Π6 ΑΡοβί!ε᾽β δύριιηεηΐ τηΑΓΥ Θ]]ΟἸΙ5]Υ 6] ΡΈΕΙ], 
ἃ5. σοηϑιϑίηρ οἵ οπ6 Ῥγοροϑβιίίοη ΟὨΪΥ, νυ] ἢ- 
Οὗξ ΕἸΈΠΘΙ ΤΠΪΠΟΥ͂ ΡΓΘΠΊΪ55 ΟΥ̓ ΟΟΠΟΙΙβοη οχ- 
ῬΓαββθά. 

(ὦ) Μοζϑξονογ, 88. Ρὰ] τα πη] ΒΕ 5ρεακβ οὗ 
[Π6 54Π16 β]ουυηρ ὑνΒΙΟῊ ἴπ 111. 27, Πα μδά ἀἠ6- 
οἸατοά ἰο θὲ βχοϊπάθά ὈΥ {πΠῈ αν οἵ ἔδιτῃ ; 
Πα γΠΊΘΠ, ἘΠογεΐοσθ, μῈ σου] ποῖ αἰγιθυΐε ἴο 
ΑΡΥΑΠΑΠῚ, ΠΟ ΠῚ Π6 ΘΥΌγυ ΠΟΙ πη πίϑιη5. ἴο 
θὲ πε ηοα Ὀγ {παΐ ἰὰνν οἵ (δ᾿. 

ΤῈ 15 γὰρ ἐπδὲ {ποῖα 15, 85 Οὑσοί5. 545, 
ἃ δῖ ἀπά ΡΓΌΡΕΓ 5οσί οἵ β]ογγίηρ, ευθη Ὀείογα 
Οοῦὐ (ν..2,3, τα ττ (ὈΥ 1}71: 20 ἘΠΞΤΤΝ 
Ῥαΐ [15 44} Υ σογίδιη {Πδΐ ἴῃ ἰγΘϑ!ηρ;, 85 ΠΟΤΕ, 
οὗἩ {π6 πιαίζοσ οἵ 1πβειποδίϊοη, τ 15 Π6 Αροβ- 
{εἶ5. Παθι ἴο Ἔχο8 411 β]Ογυῖηρ ἘΠΕΓΕΙ͂Υ. 

(ὦ Ἑυχέμοσ, δοοογάϊης ἴο {Π15 ἱπίεγργείδ- 
τίοπ, (Π6 Αροβίϊα ννουἹά σοπίγδάϊοξ ΠΙΤη5Ε]Ὲ 1π 
τουηθ: ἴῸΓ πὸ νου] ὈῈ βιρροβεά ἴο ἃῦριια 
{ππ|5: 

1 ΑΡταμαπὶ ννα5 15. 1Π6 6 ΒΥ νγουῖτβ Ὀθΐοσα 
Οοά, ἴπϑη πε ἀεβογνθά ργαῖβθ ΟΠ]Ὺ οἵ πΊθη, 
Δ τϑοθῖγθα ΠΟ ργαῖβα ΠΟΥ τευναγά ἔτοπὶ Οοά. 
15 ποί {15 {π6 βᾶατῆε 45 1 {πε Αροβίϊε μδά 
βαϊά, 15 ΑΡγαΠατὴ ννὰ5 1πϑεπεά ΕΥ̓͂ γοΥΚ5, μ6 
νγα5 ποῖ ἡπιβι πο} 

(ὦ 1τῷὸ τὸ δὲ 581. Ἐπὶ “ἸΞΕΙΠΡΗ ἡ ΠΕΙΒ 
πιθδη5 “τοραγάθα 85 στ βῃΐθοιιβ ὈΥ πΊΘη,7 {Π|5 
15 Ορροβϑβά ἴο {π6ὸ ψμο]ς σοοπίδχί, π΄ ννΒΙοἢ 1Ε 
8 ἴοο οἰθασ ἴο ποεά ρτοοῦ πὲ ἐπ6 αιιθδίίοη 
ἀἰβοιιββθά 15. σοποθγηηρ ΠΊΔΠ᾽5. ἸΠ511Ποδίϊοη ἰπ 
1Π6 5ἰβῃί οἵ Θσοά Η!ϊπιβεί. 

ΜοΥθουεῦ ἴπ {π|5 νγαῦ 4150, {ποτα Μ}1]} θ6 ἃ 
56 Π561655 ἰδιιςο] ΟΡῪ ἴῃ ἴῃ ΑΡοϑβί!θβ ννογάϑ. 
ΤΕΥ νοῦ ΑὈγαπατη τγα5 ᾿πϑΈΠ6 4 Βαΐογα 

τήθη, ἴπθη ἢ6 νγᾶβ }ιϑ{1Π6ἀ θεΐογα τηβη, ποῖ 
Ὀεΐογε σοά. 



γ 1: 

μας οδη 6 τοῦτα δρϑιγά {παη 500} 
Τοαβοηϊηρ ᾿ἢἢ 

Β. ΤΠΟ ἱπίογργοίαδίίοη οἵ ΒΊβῃορ Β}Π]] ἢϊπη- 
561} ΒΥ Ζβομο, ἀπά οἴμοι 15 85 [Ό]Π]ονν5: 

ἍΠΑΣ {μθη 51|8}} νγὲ βαὺ {παΐ οὐχ ἔοτο- 
ἔα ΠοΥ ΑΡυάμαπι ἢα5 ραϊπθά δοσογαϊηρ ἴο {ΠῸ 
ΠΕΚἢ, 2.6., ὈΥ ἢ15 οὐ Παΐαγαὶ ρονγοῦβ Ποῖ 
{πε στᾶςο οἵ σοά» 

Ης [45 βαϊπθά ποίῃϊηρ ἴπ [Π15 νγᾶῦ. ΕῸΓ 
εξ τι5 ϑιρροβε ἴῃ σοπίγαγυ, {παΐ μ6 οὐίαϊπθά 
Ἰπδειποδίίοη δοςοτάϊπρ; ἴο {Π6 ἤαβῃ,, {Παΐ ἴ5, ὈΥ͂ 
γνοσκ5 ἄοης ἴῃ Π15 οννη βίγεπρίῃ. 
Τ “ὀγαφαηε «ὐας 7μσηβεά ὧν «ὐογᾷς, ῥὲ ῥας 

σουηοί ῥίγιο ἐο δοασὲ ο7) δέζογε (σοά, πδτηοὶν {πε 
ὑνοσκα ΟΥ̓ ψνΠῖο ἢ ΠῈ ννα5 Ἰπϑειπε4. Βα 1ῃ68 
φοηβθαιθηΐ 15 ργονεά ἔα]βα ΕΥ̓͂ ΗΟΙΥ ϑογιρίαγαε 
(οὐ. 3--5), ἀπά Πα Π85 ποΐ δηγίῃίηρ; ἴο Ὀοαβί οἵ 
δεΐογο Οοά. 

ὙΠεγεΐογα ἐπε δηϊθοθάεδπί πιϑὲ θα ἔ8]56, δηά 
ΑΡτδῆδπι ννὰ5 ποΐ Ἰ5ι1Π6 4 ὈΥ ννουκ5, ἀπ μᾶ5 
ϑαϊηθα ποίμῖηρ δοσογάϊπρ ἴο με ἤαβῇῃ. 

95. Ῥεαη ΑἸξοτά πεγε δἰγιθαΐοβ ἴο 81. 
Ῥδι] 4ῃ “4]}Π1Πογαΐνα τὲ οἵ {πΠ6 βαπηα Ῥστε- 
Ροβιίίοπ, πεσε ἴπῈ ΠηθδηΪηρΡ5. ἃ΄Ὲ ΟἸΘΑΥΥ 
ἀἰβεγθηῦ, πὰ τεηαγκθ οπ Ὁ. 24) “ ΟΌδβεῦνε 
{μαΐ διά ἰπ ἴπ6 ἔννο οἰδιιθβεβ μαὰ5 ποῖ ὄἊὄχϑοῖ!ν 
[Π6 5816 56η56,-- Οἡ ῥές ἀοσοιιηΐ᾽ Βεϊηρξξ( τ) 
ἴο σοἰούγαΐε ῥὶς Κα}; πὰ (2) οπ ουσ δοσοιηΐ 
Ξε ῶγ οἱ" ῥγοῇέ: 586 οῇ υ. 25. 

Οοάεξε «αἰβθο ᾿πϑιϑίβ (ῃδξ διά ἢδ5 115 ΟΠΙΥ͂ 
ῬΓΟΡΕΙ ἀπά παίμγα] βθῆβα ἴπ {πε ἤγϑί οἰδιβθ, 
“ ροδιβα οὗ τῃ6 οἤξησθβ ὑυμῖσῇ γα Πᾶνα 
ςοχημη64,᾿ ἀπ {παΐ {Π6 βεςοπά οἴδιιδα πλιιβί 
ἐπογοίοστε Ὀ6 τοηάογεά, “Ὀδθοδιιδθ οὔ ΟἿΓ 
1ι5ε:Ποδίίοη ΒΟ ννᾶ5 ΔΟσοΟΠΊρ Ι5η6 4 ΟΥ̓ Π]5 
ἀρδίῃ." ὙὍΠδε ϑδπι6 υἱονν οἵ [Π6 ραβϑαβε νγᾶβ 
ἴακθη ΟΥ̓ Οτοίϊιβ, ΒΡ. Ηογβίου, ἀπά Ὁ Χ. 
Βιυχγίοη ἴῃ ἢΪ5 ποΐβ οἡ Βρ. ΒΒ], “Ηδγπιοηϊα 
Ἀροβί., Ρ. 12. 

ΝΟΝΨΑΝΙΘ ΟΝ 

ἼΠΘ ννΠΟΪ]ς ἀΠΠΙΟΙΠΥ τ ]565 ἔγοπι αδἰσϊυΐ- 
ἴῃς; ἀἰβδγθηέ βδθῆβδεβ ἴο διά. ὙὍΠ15 σδάϊοδὶ 
ΟΥΓΟΥ͂ 15 αυτά ἴο Δη οχίγομηθ ὈΥ (ουποϊτι5 
ἃ Τιαριάθ, ννῆο βῖνεβ ΠῸ 1655 {Πδη ἤνε 56 η565 
ἴο {πε Ῥγδροβιίζίοπ ἴπΠ {πε ἰαϑέ οἴδιιβθ, βαυὶπρ 
{Παΐ 1{ 51|51Π65 {Π6 παίουσα] σαιι56, [ΠῈ Θχοιηρ- 
ἸΑΥΎ, ἴπ6 οῇηοϊοπί, {πῈ τηϑυιτοσίοιιβ, ἀπά {Π6 
ΠηΔ] σαιι56. 

ΤΠΕ ἔδεξ 15, {παῖ διά ἢ τῃ6 Ασοσιβαΐίνα 
(τὰγοιρῃ ἴο ἢ) 5:ΠΊΡῚῪ ἴγασθβ δὴ εἴξος ἴο ἃ 
σΆι156, 1 πλαγκβ {Π6 εχλεέεμεε οἵ ἃ σαιι58] γο]8- 
τἰοη Ὀεΐννεεπ {πεπὶ, ννιποιιΐ ἀθῆπίηρ [5 ρατγ- 
ἐϊεμίαν ἐραγαεσίοσ. “ΓὮϊ5, 'ἴῃ ἴπ6 ΘΟΠΊΠΠΟΠ 
ΡῬῆγαβα διά. τοῦτο, “ ἴῸΓ {15 σδι156,᾿ 1{ 15 1π|- 
ῬΟΒΘΙΌ]6, νι πουΐ τοίοσσιηρ ἴο {πΠῸ οοπίοχί, ἴο 
ΒΑΥ ὩὙΠΕΟΙΠΟΙ {πῸ οδιι56 15 απμέεοράεηέ (85. 1Π 
Ϊ. 26, Υ. 12, ΧΙΠ. 6), ΟΥ̓ παί (85 ἴπ ῬΒΙ]ΘπΊοη 
15, τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν 
ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχης. (ΔΟΠΊΡΑΓΕ 1 ΤΊΠ]. 
Ϊ. 13). [ΙΕ ἴῃ {Π6 ΤΟΓΠΊΟΥ σ456 να οἤοοβα 
ἴο ΤΕπάθυ διὰ τοῦτο “Ὀδοαιδε οἵ {Π15, δηά 
ἴῃ {πῸ Ἰδοῦ οαθθ “"ἴὉΓ {Π15 ΡιΓΡροΟβα," ννα 
ταϊιϑέ ποῖ ἱππαρὶπθ {παΐ διά [561 Πὲ5 {Π658 
ἀἸδγοπέ τηθαπίηρϑ: ννῈ ΔΓ 5]ΠΠΡῚΥ ἘΓΔΠΗΒΙΘΥΤΙ ΠΡ; 
ἴο {πῸ Ρτδροβιίοη ἃ ἀἰβειποίίοη νυ] ἢ ὈοΘΙοπρ5 
ἴο {πε σοπίοχί. ὍΠι5,1ηὴ Ὁ. 25, {Π6 τι58ὲ οὗ διά 
ἴῃ ὈοΙΠ οἰδιιϑο5 ἄοοβ ποῖ ἀδθίθγιηϊπε νυ μοί Υ 
{Π6 σδιι58] γϑ]δί!οη 15 ΟΥΓ 15 ποῖ οὔ [Π6 βατηθ Κἰπά 
ἴῃ Ὀοΐἢ (4565 --“ (Πγιβὲ ἀϊθα ῸΓ Οὐ οἴ ποεβ᾽ἢ 
ΤΑΥ͂ τηθδπ ΕἸΓΠΟΓ “ θεσδιιβο νὰ Πα οἤεπάορά,» 
ΟΥ “ἴο αἴοῃε ἴὉΓ οἱἵ οἴξποθβ. “(ἢγίϑί 
ννὰ5 ΤΓαϊβοα ΓῸΥ ΟἿ 1π5{ΠΠΟδί!οη,᾽᾿ ψιλοὲ τηθδῃ, 
50 [ἴὉΓ 25 ΟΥ̓ΑΠΊΠΊΑΥ 15 ΠΟΠΟογποά, “ Βεδοδιιβα 
Οὐ ἢ π5Πσδίίοη νγαθ5. δἰ ΓΟ  αὙ δοσουηρ] 5Π64,᾽ 
Βυΐ ἴῃ δοσογάδηςε νυ ἢ {ΠῸ ᾿πηπηθ δῖ οοπίοχί 
(υ. 24), ἀπά τ {πε δι] ἀορτηδίς Ταρσε- 
βϑηίδίομ, ἴ ΤΠ ἢ ΠΟΤΕ ΡΓΟΌΔΟΪΥ, νγῈ ΠΊΔΥ 
Δἰπγοϑβί 5Υ͂ σεσίδί ΠΥ, πλθδη5 {πὶ Ηδ νγᾶβ γαϊβεά 
ἴῃ ογάθσ [Πδΐ ννὰ πῖρῃξ θὲ Ἰπ5ΈΠ64. 

ΘσΕΑΡΤΕΒΥ. 

Ι “Βείγιρ 7είζεα ὧν γαΐέλ, τοῦ ἄατνε έαεε τοΐδῆ 
Οὐαί, 2 αγιαἱ 70» 171. ο27, ἄοῤε, ὃ ἐλαέ οἱ τος 
τόδ γεσογισίίσαί ὧν Δ ὀίροαϊ, τυε7ε τς τϑ76 
ἐ7167,1165, 1Ὸ τῶθ σλαϊί γιρελ γ107γ6 ὧς σασεαῖ 
Φείγιο, γεγο) θα, 12 “45 σἵγι ἀγα ἀφαΐζ καγ,6 

ΓΗΑΡ. Ν.---1-ἰ1. ΒΙΕΒΘΕΡΝΕΒΒ ΟΕ ΤῊΕ 

ΤΟΒΤΙΕΙΕΤ. 

δῖ, Ῥδὺ] μα5 βΒῆοννῃ [δὲ ποι μοῦ (επί 6 ΠΟΥ’ 
7ενν Παά αἰζαϊπεά ἴο σὶρ θοιιβηθβθβ ὈΥ νου Κ5 
((. τ8--ἴ.. 2090}; Π6 Πα5 ἀδβογιθεά “πε τιρμῖ- 
ΘΟΙ5Π68585 οἵ Οσοά;, ψνοἢ 15 Ὄχι θα ἴῃ 
ΕἸ τι β δἴοπίηρ ἀδβαίῃ, δηά Ὀεβίονε ΒΥ 
Οοα5 βυῖδςδ 85 ἃ ἔγθε τς Πποὰὲ ννουκϑ, ἀπά 
τπογοίογα υἱΠουέ ἀἸβεϊποίίοη οὗ ρεσβοηϑ, ΠΡῸΠ 
411 νγῆο ὈΥ ΓΑΙ δοςορέ 1ἃ (11. 21--20}; δηὰ ἢε 
δὰ5 ρτουβά ὈΥ (π6 Ὄχαπιρὶα οἵ Αργαπδπι, ἀπά 

ὧν Α«ἴανι, 17 σο γε 1076. 710 7 71602|5 7165 
αι {742 ὧν ες Ολγίρί, 20 ἤχλεγε εἴγε 
αΦοτεγιαἶεαῖ, σγαςέ (ἴα στεῤεγαδοτεγια. 

ΗἨΕΕΚΕΕΟΚΕ Ρείπρ 1ι5εΠεὰ 
Ὀγ [Ιτἢ., νγε πανε ρεᾶςβ ψττῃ 

(σοά {πγουρῇ οὐ Πογὰ [6ϑιι5 (ΟΠ τῖβε : 

1Π6 ἐοϑεπιοπΥ οὗ Πανὶ 4, ἐπαΐ ἢἷ5. ἀοοίτγίπε οὗ 
“ τὶ θοιιβηε 85 ὈΥ ἔα νΈΠουξ ὑγογκβ "15 ἴῃ 
ΠΑΥΤΊΟΠΥ͂ ΜΠ ϑοτγρίαγε (111. 31τ-ἰν. 25). Ης 
Πονν βϑίϑ ἑοσίῃ {πὸ Ὀ]εσβθάποββ οἵ {ΠῸ 1πϑΈ 64, 
85 σοῃϑιϑεπρ ἴῃ ργεβοπί “ῤέαες «υἱὲ Οοά,; 
πα Ἰογξι] “ῥοῤῥε οΓ δὲ σίονν Γῇ Οοά," Ὀοΐῃ 
τοϑίϊηρ οἡ {πὸ ἀθαίῃ δηά [πὸ οἵ Ηΐπὶ, “ὅν 
αυϑογι «αὐ ῥαυε ποαὺ γεζεϊυεά ἐῤὲ αὐἱοποηιθηΐ Ἢ 
(συ. τ--ττ). 

1. Τρεογεΐογε δεῖγρ γα ϊηεά ὧν γαϊε, αὐὸ ῥασυε 
}έαςε «υἱὲ Οοά.] 581. Ῥαὺ] βρεαῖβθ ἃ5. οἣβ οὗ 

ΙΟ9 



2 ΒΥ ΨΠοΠΊ 4530 νγεὲ ἤδνε δοςεϑ8 
Ὀγ (ΔἸ ἱπῖο ἘΠ5. ργᾶσα ννμεγεὶπ νγα 

1Πποβε “τοϑο δοίίειυε οὐ Ηΐγι ἐδαὶ γαϊτϑά τ 
“]εέρμς ομ7 1ογα ἤονι ἐδὲ ἀραα" (ἰν. 24}: {Π5 
ΤΠΟΓῸ 15 ἃ βοιιη οὗ σφοπῆοποα δης ἐγ τΡἢ ἴῃ 
[15 νγογάβ, “7 βῆ θὰ ὑπογθίοσθ ὧν ζεἰ 
αὐε ῥαὺε ῥδασθ «υἱὲ Οοά. Ἠξδ 5ρϑᾶκβ οἵ 
δα Ποδίίοη 45. 8 {πίῃς δγοδν τϑοεϊνεά : [Ὁ 
ἢ μᾶ5 γεϑρεοΐῖ ΟΠ]Υ Οὐ ὉΠ ΘΗΥ ἐο ἐπαΐ αςΐ οἵ 
ϑγάσο, ΠΟ ΌΥ ΟΟά «αἱ ἢγϑέ δθβοϊνεβ {πὸ Β6- 
ἸΙθν ει ἔγοπι 411 σα], ἀπ τοοοῖνεβ Ηἰπὶ ἱπίο ἃ 
βίαϊε οἵ ἴανοιιγσ. Τῆηδί ϑίδίθ οὗ ἔδνοιιγ 1ῖ5 ΠοστῸ 
(Δ]]6 ἃ ““Ρεᾶςε ψ ἢ Οοά. Οη {πε ἀϊδεϊποίίοπ 
Ὀαίννθεη ργεβοπί πὰ ἢπαὶ [1|5{1Πσδίίοη 56ὲ 
Δ αἴθυαπά, “ΟΠ (ἢς ΕποΠατίσί, ἰχ. 2, ἀπά 
Βασγτονν, νοἱ. 11., ϑθυπηοη ν., Ρ. 64. 

Οἡ {ῃδ πΊΔΥΡΊΠ4] στο πάογίηρ, “Ἰδὲ τι πᾶν 
Ῥθᾶσθ νν ἢ Οοά," 5εὲ Νοίε αἵ δπά οἵ Ἵμδρίογ. 

ΚΟ Ρέασο «υἱὲ Οοά᾽" (πρὸς τὸν Θεόν) 15 ποΐ 
46 146 πές 4] νυἢ “ρὲ ῥέαεε 9} Οοά, ὙΠῸ 
ΓΟΓΠΊΘΓ 15 ἴΠ6 ρϑᾶςθ {πδξ ριυιϊῖβ δὴ επά ἴο νγαῦ 
Δη4 ΘημηΥ, {Π6 πονν χοαΐϊον αυἱὲρ Οοά, ἱπῖο 
γνΒῖο ἢ ἘπῈ Ἰπ5Έ Πα ΒΘΙΙΘνθῦ ἰ5 δα πη : Π6 
8 ΠῸ ΙΌΠΡΕΙ Δ ΘΠΟΠΊΥ ᾿ὙἹΠρ πΠΩΘΓ ΎΔΊΗ, 
θυ ἃ 50 σϑοοποι]θά, τοϑίοσθα ἀπά δοϊονθά. 
ρου {π|5 πον γχείαΐϊο ὀεοίαυεεπ Οοά αρά 
γι 4 15. Τουπηἀθά {πΠῸ νοσκ οὗ ἔπ Η οἷν ϑριγιξ 
7: γλδῃ, ὙΥΏΙΟἢ ΤΘ5.]15 ΠΠΑΠΥ ἴπ {π6 ρεγίθοϊ 
ΠΑΓΤΠΟΠΥ͂ οἵ {Π6 ἴπποῖ [ἰΐθ, {πὸ ἄθερ ἰτδη- 
ΠΥ οὗ ἃ 5011 τὲ μὰ5 ἔοιιπά 115 {γπ16 
Βαρρίηθϑθ δηἀ τοβί, ἰῇ ἃ τννογά, “1πθ ρϑᾶςθ οὗ 
σοά." 

2. Βν «υῤογι α]:ο αὐὸ ῥάσα αεεξςς ὧν ζαὶ:} 
ἡπίο δὶς σγαζο αὐῤογεῖσι αὐε σἰαπά.)] ΤΆΤΟαΡᾺ 
ΠΟΙ 8180 17 Πα 6 δᾶ ουγν ἱπίτοδποίίοι 
ὧν γα ἱπίο ἐῤὶς σγάσε αὐρεγεῖγ αὐ σἐαγιά. 

ὙΠΟΙΡΗ 8[. Ραμ] Πα5 πὲ θθέοσ βροίζθῃ οὗ 
Κέσμς οἵαν Πογα, αὐδο αὐας ἐεἰϊανογοα 707 οἱμτ' 
οὔεπεος, ἀπά γαϊδοά ασαϊπ 707 οἵα γε εκ ϊοι," 
Ὠ6. οδηηοΐ ἄδββοῦῖθα 1Π6 ΒΑΡΡΥ 5ίαϊες ἱπίο 
ὙΡΒΙΟΙ γα ἅτα {Π1π|5 Ὀγοιρ ἢ, που ἀραΐη τὸ- 
τη πα ἴ Πρ’ τι5 ἴο νυ ΠΟΤῚ ΟἿΓ ἐπ ηἸκβρίνίπρ ἴα ἄπ: 
“αρε ῥαθε ῥέασε «υτὲῤ Οοά ἐῤγοιισ οἱ 1ιογά 
“εσς Οῤγῖςσι." 

ὙΠΟ ἀϊβξτγθποα οὗ ἔδηβθ 'ἰπ {πῸ ἔνγο σψϑῦβϑϑ, 
ὉΠΠΟΙΟΘα ἴῃ {πὸ ΑὐςΠοτβθά ΨΝογβίοη, 15. 'πι- 
Ῥογίδηϊ : 1 βῆοννβ {παΐξ “ἐπ ἱπτοάποίϊοι 
ἱπίο {118 ρΎδο0Θ᾽ 15. ὈΓΙΟΥ ἴο “ῥέαεε αυἱὲρ 
Οοά,᾽" τῃδΐ 1 15 ποῖ ἃ βθοοῃά δηά ξιγίμου Ἂβδοὶ 
οἵ πιϑεΠοδέϊοη, δι ΠπϑεΠοδέϊοη 1561 ὙΠι5 
ἴῃ6 νψογάὰ “χΠο᾽ ροϊπίβ ἴο {π6 ἰάἀθπεξν οὗ 
{πΠ6 βίνεῦσ: ΗδἜ ἐῤγοισρ ΠΟπὶ νγὸ ῥαύο 
Ρεδσθ, ἰβ ἔπ βαπθ ΦπΤΟαΡῚ ΜΉΟΠὶ ΜΘ 
μᾶνθ μδᾶὰ 86 ἱπίγοάποίίοπ ἱπίο {1Π]5 
δΊασο; ἦν ῃο ὈΓΟΙΡΗΣ τι5 ΠΟΑΙΓ ὙὙΠΘΠ νγα 
ὑνεσγο ἴΓ οὔ ((Σῃγγβοβίοτη). ὍΠὸ τϑίδγοπος 
οὗ 41} το (ῃτῖβε 15 ξιγέμο 5θθη ἴῃ {πὸ νυοσά ἴη- 
δαἀεαιϊαίοϊν γαπάθγθα “' χέρες: 1Ὲ ἀθβογῖθος ποῖ 
ΟἿ δοΐ, δῖ (ΓΙ ϑ 5, ποῖ οἱσ σοπιίηρ, δας 
Η!5 Ὀτϊπρίηρ τ5. ὙΠῸ αϊδεϊποξίοη 15 ουβοσνθά 
ὈΥ (μιγγϑβοβίοπι ἴῃ 1μ6 ρᾷγᾷ!!8ὶ ραββϑαρο, ΕΡΗ6- 

ΚΟΜΑΝΘ. ν. [7 2: 

βίδη, δηὰ τοϊοϊσα ἴῃ πόρε οὗ {ῃε 
ΒΊΟΥ οὗ (Ξοά. 

ΒΙΔΠ5 11. 18, ““ Γον ἐῤγοισ Ηϊρι αὐε δοέ ῥασε 
ΟἿΤ ἱπύτοάποίϊζοι (Α. ΜΝ. ἀερεν..)ὺ ὦν οὔὲ 
ΙΓ τιιίο ἐῤὲ Βαΐῥεγ. δ 5αϊά ποῖ “δε- 
εε55," Ὀυὰΐ “ἰπύτοάποίΐοι," ἴῸΓ ποΐ οὗ ουτ- 
561 ν65 αἀἸ4 ννὲ σοπῖθ πθραῦ, θαΐ ΕΥ̓ ΗῚπὶ αὐεγε 
ὀγοισρὲ ποαγ. ὝΠΟΓΘ 15 ἴπΠ6 βαπῖθ {πουρῃϊ 
ΒΙΠΊΠΑΤΙΥ ΘΧΡΥΓΘΒΘΘΘα ἴπ τ Ρεΐ. Π|. 18, “ ὥῤγιίσὲ 
αἰτο ῥαΐ οπεο στ 7ογθά γον οἷπς, ἐδὲ 7μοὲ 70 ἐδὲ 
τι) δὲ, ἐδαΐ Ηδ ηηῖρὲ ὀγίης μὸ ἰο σοί.» 

ΤΠ6 ννογάϑ “ ὁν χεὶρ" (αἰϊοϑίβα ὃῪ ἃ ρὑτε- 
Ροπάργαηςθ οἵ δι ΠΟΥ 165} ᾿πἀ!σοαΐο πε αοῖ οα 
ΤηΔΠ 5 Ρασί, ἴῃ νυ ἢ Π6 ἰαγϑ5 μο]ά οἵ (γῖϑί 5 
Δττὴ Οἰβίγοίοῃποα ἴο Ὀτὶηρ Πἰπὶ ΠΘαΓ ἴο Οοά. 

“ΤρΙς σγασο αὐῤεγείη αὐὸ σαπά," 15 ἃ ἀββοῦρ- 
το οὗ {Π6 βίαϊε οἵ {π6 πε! θα ᾿τρ  γπρ Ργο- 
56 ηΐ ἔάνουσ απ δοσορίαποθ ἢ Οοά, δπά 
Η!5 ΒΕΙΡ ἴο Κθορ τι5 ἐπογοίη. (οσρασα τ (ου. 
ΧΥΣΤ Ὁ ΡΈΕΙ ν: 12. 

ἀπά γεγοῖσο ἱμ δορός 9 ἐῤὸ σίονν ο7 Οοά.] ΠΕ 
νγογά τοηάεγοά “ χεγοίσο 15. ἴῃΠ6 ϑαπίθ ΒΟ 
Πδ5 Ὀδθῃ γον {γαηβϑιαίθα “ δοαςσέ" (11. 17; 
111. 27; ἵν. 2); 1ἴ ᾿πάϊσαΐῖεβ ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ {Π6 
ἰηνναγά ἸοΥ οἵ {π6 Ππεατί, κί {πΠ6 φστδΐθξῃα! δά 
οσοηπάοπέ τυἰΐογαηςσα οἵ Π6 Π|Ρ5. [ἢ σοπίγαβί 
ΜΊΓΠ 411 ἔα]5ε θοαβέϊηρ, {πΠ6 ΘΙ νΓ Ὀοαϑίβ [Π 
ΒΟΡΘ οἵ {πὸ βίοτυ οἵ σοά. 

ἼΠΗς οἴδιιβα 1561 15 ποῖ ἀθρεπάεηξ οῃ εἰ ποῦ 
οὗ ἴμοβὲ ννῃϊοῖ ργεοεάθ τ, θὰξ ἱπίγοάμποαβ ἃ 
Πονν δηα ᾿πηρογίδηξ ο]οπιοπί ἱπίο {πὸ Αροϑβί!ε᾽5 
ἀδβοσιρέοη οἵ {Π6 βίαίε οἵ {Π6 1πιϑιΠε 4 : “αὐ 
ῥατῦθς ῥέαε αὐἱὲέρ Οοά," “ἀπά ͵ὦ γεοίσε 11 
βοβὸ 9 ἐδὲ σίουν οὶ Οοά." 

Απάᾶ ννῆδΐ 15 ἐῤὲ σίου 9 Οοά 3" Τί ἰ5 δῃ 
Θἴογηδ] τηγϑίογυ ὑνῃ]οἢ {ΠῸ Ποατί οὗ πδῃ οδη- 
ποῖ γεῖ σοηοοῖνο, θαΐ οἵ ἢ ]οἢ ΗΟΪΥ δϑογρίαγα 
δῖνεβ τι5 Πεύο δηά {ποτε βῃογέ β] πηρβεθ. [216 
{Π6 τὶρῃϊθοιιβηθϑϑ οἵ σοί, ἴῃς ἐτιῃ οὗ σοά, 
γη4 16 1 οἵ σοά (Βρηῆ. ἴν. 18), 1 μα5. 115 
μιάάδη βοιγορ ἴῃ της ΕΔΙΠΟΓ, [τ 15 τηδηϊοϑίθα 
1ῃ ἴΠ6 ὅ0η, 1ἰ 15 τοῆδοϊεά ἴῃ τηδη: “Τῤε σίοῦν 
πυρίερ ἐῤοι ραυεεΐ γῖρ, 1 ῥαυε σίσέη ἐροηι "ἢ 
([Ἑὁδη χυΐ]. 22). 

ΟΥ̓ 1{Π15 “σήίουν ὁ Θά" τῆδῃ νγαϑ8, ἵγοπι {ΠῈ 
ἢτβί, ἀθϑίσηθά το ραγίακε (1 (ουσ. χὶ. 7), θα 
ΒΥ 5ἴη 411 πλθη “" εο»Ἱδ εῤογὶ ἢ ΟΥ̓́ΒΆ ΠΟΥ 1055 οἵ 
1 (111. 23}; 115 τοβϑιογδεοη 15 τοιρμξ Ὀγ {ΠῸ 
ΘΡΙΓΙ τονθα!ηρ πὰ ἱπηραγίηρ {Π6 β]ουΥ οὗ 
(ἸὨγιβα; “ ἢ αἱ] «υἱὲῤ ορεη γαεε ὀεβο άϊηρ ἂς 1π 
α »ἰαις ἐῤὲ σίογν 9 ἐδὲ 1,ογά, αγὲ εραησεά ἐπίο 
ἐῤὲ ταριε ἡγίασε 7γο»ῖ σίοῦν ἐο σίονν, ευδη ας ὧν 
ἐῤὲ δίγιξ ὁ ἐδὲ 7ογά "ἢ (2 Οογ. 11. 18). [ῃ 
ΡῬΓΘβεπίης [15 “ ρίογν 9 Οοά," 45 δὴ οδ]εςΐ οἵ 
1ῃ6 ὈΕΙΙΘν τ 5 φοῤε, {πθὸ Αροβίϊα ροϊηΐβ ἴο 15 
“ιεμγε ρεγξεοξίοη ἴῃ {6 β]ογιβοδίίοη οὗ οἱ 
ὙΠΟ]6 ἡδίαγο, θΟάγ, 5011], απ βριγι. 
ΤῊ βἴοτυ ἴῃ ἢ ϊςἢ πηδῃ νν1}}} {Ππ|5 Ὀ6 ἰγδη58- 

Πριγοα νν1}}} 5111 θ6 “ρὲ σίογν ῳῇ Οοά," Ἔνβῃ 
ἃ5 {Π6 βιιηβῃϊηθ γθϑίϊηρ ἸΡΟῚ ΘΓ 5 511] {Π6 
ΡῈ οὗ Βεανεη; τ ΜῈΠ θὲ δὴ δνευαϑεπρ 



ν. 3---5.} 

2 Απά ποΐ ΟΠΗΪΥ 50.) ὈιιΕ νγα β]ΟΥΥ 
ἴῃ τ] ]α(Ιοη85. 4180: Κπονπρ τἢδΐ 
«ΓΙ Βα] δίϊοη νγου Κεῖ ρδίϊθποθ ; 

ΒΟΜΑΝΞ. Γν. 

4 Απά ρείίϊεηςε, εἐχρογίεπςοα ; δηά 
Ἔχρουίθηςα, Βορο: 

5 Δπά Πορα τηδίζείῃ ποΐ δϑῃαπηαεά ; 

ΒΊΟΥ, 1π5ὲ Ὀθοδιιθα πΊὰη ὙΨ}1}} νν6}}] ΤΟΥ δνῈΓ 
ἴῃ {πὸ Ἰρὴξ οἵ οὐ 5 σοιιηΐθηδηςθο. 

8. “πώ ποί ογιῖν “0, ὁμί αὐὸ σίοῦν πὶ ἐγὶδιι- 
Ἰαϊίοης αἰσο.) ΝΟ 5Βοοηεῦ Πὰ5 {π6 Αροβί!β 
Ῥοϊηΐοαᾷ ἴο “2φὲ σίογν οΚ᾽ Οοα," 85 ἃ Ἰιρῃξ 
ΒΠΙΠΙηρ αἴ ἴο σμθοῦ ἴΠ6 ὈΟΙΙΟνΟΓ Οἡ ἢΪ5 
σοιγβα, ἔπαη 6 {π|πη|5 οἵ {πΠ6 σοηίταβ θ6- 
ἔνθϑη {παΐ Ὀτγιρῃΐ αἰδίαποθ απ {Π6 λυ ηθ55 
1Παῖ 1165 ἀγοιηἃ πη ΠΟΓΘ. 

ΤῸ ννΘαΚοΥ [1 ΘαγΓΠ]Υ βουγοννθ πρὶ 
ΒΘΟΠῚ ἴο εϊπὶ ἴπ6 ΠοανθηὶΥ ᾿ρΐ : Ὀκζ ἴο ΠΪπὶ 
ΠΟΡΘ 5Π1η65 οἷἱἍἝἱ Ὀτιρ μεν {Πγουρ {πὸ Ρ]ΟΟΠΊ. 
ΤΠῈ βυάάθδη ἰγαηϑιου ἴγοτη “κίον " ἴο 
“ ἐγιὀιαΐίογς," Ὀτησα οὐκ {πὸ ἔμ] Ππ655 οἵ {πὸ 
ὈΕΙΙΘνευ5. {ΠἸππρῃ. 81. Ραὰ] σα ΡΓΟΙΊΪ56 ΠῸ 
ΘΧΟΙΠΊΡΓΟΙ ἔγΓΟΠΊ ΒΟΓΓΟΥΨ, ἴῸΓ Π6 Κηον5 “ἐῤαΐ 
αὐὲ γι ἐῤγοισ γε ἐγιφιμίαίίοη ὁμέοῦ ἱπίο 
ἦρε ἀϊησάοηι οΚ Οοά" (Ἀοῖΐβ χὶν. 22). ὙΠοτο- 
ἴογε μ βρθαᾶκβ ποῖὸ οἵ κμθ ὑυὶθα]δύϊοι 5," 
ΟΥ “ΟὟΥ ὑγἰϊθαϊδύϊοι 5," 45. ἴΠ6 δρροϊπηίοα 
Ρογίίοη οἵ {πὸ ΠΏ 6], 115 45 οὐσγ 1ογά το] ά 
ΗΙ5 ἀἴβοῖριθβ, “πὶ ἐῤὲ «υογίά γε φοραὶ ῥατο 
ἐγὶδιιαΐίογις." 

Βυΐ {π6ὸ Αροϑβίϊα Κποὸνν {πΠ6 ϑννεοῖ τι565 
οἵ δἀνεγϑγ: πὸ Κπὸνν {παΐ “ ΟΠ τῖδὲ ποι- 
τΊβῃθῖ Η15 ΟΠαγο ὈΥ͂ 5. ΓΙ ηρ5 " ([6γ. Τὰγ- 
Ἰοῦ, “δῖ ἃαπάὰ Ῥαίζοποθ οὗ {πῸὸ ϑαϊιηΐβ," 
ῬΑΓΈ 11. 18), 4π4 {παΐ ““ἐῤὲ εὐασίθηϊης 97 ἐδὲ 
1ογα 15. ἃ ἀΙβοῖριπα ὈΥ ΠΟ ἢ Η!5. σΠ]]ἄτγθη 
ΔΙῸ ΡΓΘΡΑΓΕα ΤῸ βοσγυ. ὙΠογοίοσο, Ἰοοϊκηρ 
{πγοιρἢ {πὸ οἹοι5. ἴο {πὸ ὈΓΙΡ ἢ Π655 θουοπά, 
Π6Ὲ 5605, “9 τϑήοϊοθ 841560 ἱπ οὐχ ὑτῖρυ- 
1Ἰαύϊο 5.᾽" 

Αἴ οὔποθ Ππ6 Ἰιυβίιῇοβ (ῃ15 Ὀοαδὲ ὈΥ δῇ 
ΔΡΡΘδὶ ἴο {πΠῸ σογίαϊπ Κπον]εάρο οἵ (τ ϑίϊαη 
Ἔχρογίθηοα; “ ἀποαυΐπρ (85 ννὲ 401) ἐφαΐ ἐγίδιι- 
Ἰαΐίον «υογάοί ῥαΐϊεπεο.) ἘΦ {πι|5 σοπηοτίβ 
π6 ννϑα-ποαγίθα, Ὀγ βῃονηρ πον {τἸδι- 
ἸδΙΟη ὑνογκ5 115 ον ΟἸΓΟ; ῸΓ 115 ἢγϑὲ ἔστε 
15 ““δαίϊεγιεε." ΟΥΓ ον νογά ““αΐϊεγιοο " 
ΕΧΡΓΘ5565 {Π{1ῚῸ0 ποτα Π8ῃ Ραβϑῖνθ γοϑιβίαποθ 
ἴο 611, {Π6 οδ]πὶ οπήϊπιγαποθ οὗ ἃ 5011 {παΐ 
ΤΟΒΙΡῚ5. [561 ῖο 5υβοτγιηρ. [Ι͂π {Π1|5 56η56 
Τυ]ΠἸδη 5θ4 ἴπθ Οτεθκ ννογά ἴῃ ἢ15 βοογηξα! 
ΔΏΒΥΝΟΥΓ ἴο ἔπε (ΠΓΙβίαη5 πο σατὴθ Ὀοίοτο 
Ἠϊπὶ ἴο σοπΊρ ἴῃ οὗἨ ρεγϑθουίίοη : “ΤῸ 15. γου 
Ρατί, νυ ΠΘη Εν] οπίγοαΐθα, ἴο θῈ ῥαίϊοπί: ΤῸΓ 
ἘΠΙ5 15 {πὸ σουητηδηάτηθπέ οὕ γοι Οοά. 

Βιυξ Βεβιάθϑ {Π15 ραββϑῖνε οἱθπηθηΐ, {πὸ οτἱ- 
5ῚΠΑ] ννογ ᾿πρΡ]165 Ὧη δοῖϊνο ρϑύβθνογδποθ, ἃ 
Ὀγανα ρευβϑίβίθηςθ ἴῃ σοοά ᾿ψοτῖτβ, Παξ νν}}} ποῖ 
Ὀ6 5ῃδίζθῃ Ὀῃ ἔθαγ οἵ 6υ]], ἀπ 4 δὴ δι ἀϊηρ ΒορῈ 
οἵ Ππ4] νἱ οἴου νυ ΠΟ ΠΟ ργθβαπί ἀδηβεῦθ ΠΊΑΥ 
ἀϊδίυγῃ. 

ΤΠῸ νογὰ “ αὐογεῖ " (κατεργάζεται), ἀο- 
ΒΟΓθ65, ποΐ ἃ ἐγαπβδίθπε ορογαίΐίοῃ, Ὀιΐ ἃ σοπ- 
Ῥ]εΐα δηα Ῥευπιδηθηΐ γοϑα] ; ραίίθηςς ἀο65 ποῖ 

Ῥᾶ55 αν ΜΠ {πὸ «ἰΠΙοἰϊοη {Παΐ 6415 1Ε ᾿ηξο 
ΘΧΟΓοῖβο, θὰ ΓοπΊαῖη5 85 Δη οἤξοί αυγοισέ οἱ 
ὍΡΟΙ [Π6 5011]; ἢ οἤθοϊ ργοάιοίίνο 1η 115 {ΠΓΠ 
ΟΥ̓ ἃ πον ἔπυἰ{---“ ἐχρεγίθηεο. 

4. “πώ ῥαΐϊέεηεε, ἐχρογίεπεθ] “πέά ῥαξίεῆεο 
ΔΡῬΥΟΥΔΙ. ““χρεγίομοο" ἀοθβ ποΐ ΘΧδοῖν 
ΤΕΡΓΘϑοης {πἢ6 Οτθοὶς ννογά δοκιμή. Μείαδὶ 
τΠαΐ 5 ρῬαγιΠοά ἴῃ ἤγο σδ1Π5 Πογο νυ Δη Δρργονυθά 
ΟΠ γδοῖου ; {ΠπῸ γα ἴῃ νυ ἢ ΟΠ) Τηδη 15 ΡυΓΙ Πα 15 
“( ΦΠΠΙστΊοη,᾽᾿ {ΠπΠ6 τρις οπάπσγαπηοθ οἵ νυ ΙΓ ἢ 15 
“ἐ Ῥᾳίίθηςς," δηά 15 γθϑα]ξ ἃ σογίαϊ πὶ “ΠΑ ]ΠΠΥ ΟΥ 
ΠΠαγδοῖου πηδυκίηρ' {Π6 τηδη οἵ “ ρσγοοῖ," Δοκιμή 
ΒΟΙΠΘΕΙΠΊ65. ΠΊΘΔΠ5 ἴΠ6 ΡΓΌσΘ55 οἵ {Π15 πηογα] 
“ ἈΘΘΑΥ ΠΡ; ἢ (2 (ΔΟΥ. ν1|11.. 2. ὙΜΊΟΙ), οΥ “ρτο- 
θαίίοη :; θὰ: Ποτο, 45 δὴ εἴδβοϊς ψυγοιυρῃξς ὈΥ 
( ῥαΐϊοησο,᾽" 1 τη γαῖ που 6 {ΠῸ σϑϑα] οἵ {πΠῸὸ 
ΡΓΌσΘΘ5. “Ργοοῦ οΥΓΥ “δρρύονδὶ."" (Εϊνε 
ΕἸεγρυπΊθη.) 

ἀπά ἐχρογίοποθ, ῥοῤρθ.}] “ἈΑΡΡῬυου 1᾽" ἴῃ 15 
ἴὰσπ ννοσϊκοῖῃ Πορο, Ὀοϊηρ ἴῃ 115 νΕΤῪ Παΐαγα 
ἃ ΡΙβάρε οἵ ρούβθνοδησα ἀπο {πὸ 6πά, 

ἼΠιι5 ΠΓΟῸ ἢ ἃ 56Γ165 οὗ νἱγίιθ5 ΘΔ ἢ Ιη 115 
τυγη οἤδοΐ δηά οαιιδθ, {Ἰ υ] αἴθ. 15. “{Π6 
ΠΌΓΒΘ Οὗ ΟἿΓ ΠΟΡΕῈ ἴῃ ἴπ6 ννου]ά ἴο ςοπΊο.᾽" 
(νη! ΑἸοχ.) 

5. “πώ ῥοῤὲ»ηιαζεῖῤ ποΐ αεραγιεά. ΤῊΘ Πορα 
[οϑίοσθ Ὀγ {185 βίθλνη πιγίιγο 15, ἃ5 Ὀοίοσγο, 
δὲ ῥοῤῥὲ οΥ᾽ ἐρῥε σίουν 9.) Οοά. ὍὙΠς ἐϊ5- 
ἘΠΟΊΙΟΠ 50 ΠΠΟΙΥ ἄγαν οἷ ὈΥ ΤΥ. (ΠΑΙ ΠΊΟΥ5 
(Τδοϊαγοβοη Κ᾿ οπιδη5,᾽1. Ὁ. 284) θεΐννθθη “1π6 
ΠορΡΘ οὗ [ἢ (τ. 2) ἀπά “1π6 Πορε οἔ οχ- 
Ῥοσῖθηςο ᾿ (Ὁ. 4) τιιιδὲ ποῖ Ὀ6 Ῥγεϑβθά ἴοο ἔδγ. 
ΠΕ 58Π16 Πορθ, νμΙ ἢ Βργῖηρ5 δ ἤγϑβί 5 ΠΡΙΥ 
ἔγοτη [41 ἴῃ (Οοά, 15 ϑίγεπρίμοποά ὈΥ {Ππ6 
ὙἹΟΓΟΤΊΟΙΙ5. ἰϑϑθ οἵ {πΠ6 {{|4]15 ἴο νυ μοι 1ἴ 15 
5] οοἴοα {Πγοιρ]ν {τ θυ ]δίϊοη. 

ἼΠ15 ΠορΘ, ἀη}1κὸ {Παΐ νΒΙΟἢ τοϑίβ ἡ ΤΠΔΠ, 
(ΔΠ ΠΕΟΡΘΙ ὈΥ 1ἴ5. [4]ΠΠπΠ|ΓῸ Ριὰξ τι8 ἴο 5Π4ΠΊ6, 
Ὀδοδιιδα 1 15 Τοιιπθα προη (ὐοα 5 ππομδηρίην 
Ιονβ. 

δεορατισε ἐῤδὸ ἰουε 97 (νά ἱς τῤεά αὐγοαά 121 ΟἿΤ 
ῥεαγί..1] ἸἈΘδά, δεεαῖσο ἃ ὁ ἃ᾽ 5 1ονθ 85 665 
Ῥουτοᾶοαυΐ ἐπ οἱ ῥεαγίς. Αὐριβίπα ππάογ- 
βίη ὈΥ “ἐφὲ ἴουθ 9" Οοά;," ποῖ {παΐ γπογο- 
ψ] ἢ Ηδφ Ἰονεβ τι5, θα {Πδξ ννπογον Η δ πλάκα 5 
15 ἴο Ιονε Η!Ἰ πὶ." (“ ) 6 ὅϑριτγ. εἵ 1,1 ο. 32.) 

ΤΠΙ5. ἰπίογργοίδίίοη πα θη ῬΤΘΥΙΟΙΙΒΙΥ 
τοϊθοιθὰ Υ Οὐΐρεθη 45 τπηβιθα το {Π6 σοη- 
ποχίοη οὔ {ποιρῃί. Ὑπὸ ψνμοΪς οοπίοχξ 
5ῃοννβ {παΐ {πὸ Αροβίϊθ τηθαὰὴη5 (οά β ἰονε 
τονναγάβ τι; {πΠ6 ὈΘ]ΙΘνου 5 ΠΟρΡΘ γοβϑίβ ποΐ θοῇ 
ΔηΥ Πρ ἰπΠ ΠΙΠΊ561Ε--ποΐ θνθὴ οἡ ἴπ6 ΠΑΡΡΥ͂ 
ΠΟΠΒΟΙΟἴι5π655 οἵ Ἰονίπρ σοά--τ οἡ σοῦ 5 
Ἰονθ ἴο πῖπιὶ ἰῃ (Πγβί, {παῖ Ἰονθ νυ ἢ 15 δοῖ 
ἔοσίῃ ἴπ [ῃ6 ΤΟ] Ονν Πρ νΈγβ65. 

1 15. πὸ νὰ οὈϊθοίίοη ἴο 5βαὺ ἐπαξ ΟΠΪΥ͂ {Π6 



ἼΗΙ 

Ῥεσαιιβα {πΠῸ ἶονε οὗ (ὐοἀ ἰ5 5Πεά 
αὐτο π᾿ οἷ Πεαγίβ ὉγῪ {πε Ηο]γ 
(ὐμοβὲ ννῃϊοἢ 8 ρίνεη τπηΐο 18. 

ΟΝ ΑΒ: "ν, [ν. 6. 

6 Εογ ψἤεβη νγε νγεῦε γεῖ νυἱτποιε 
ΒΕΓΕΠΡΊῃ, ἢ1η ἄϊια {ἰπ|ὲ ΟἸιβὲ ἀϊεά ᾿ς 
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σόησ οἵ (οὐ β ἴονθ, ποῖ {παξ Ἰονε 1561, σδῃ 
Ὀὲε ροιιγρά οι ἴῃ {πῸ Πρασί. 

11Κ6 δη ονεγῆονιηρ βίγοαπὶ ἴπ 4 {ἢ ΓΒΕΥ 
απ, 50 ἰ5 {π6 στίςῃ βοοά οἵ Ὠινίηθ ἰονα 
Ροπγοά οἷ ἀπά 5ῃ6 4 ἀΔογοδά 'π {πῸ Ποατί. 

ἘΠΕ Θεῆβα Ὁ (ΕΒ ἴονα 15 δὲ ὉΠῸδ 
ἈΥΑΙΚΕΠΘα, ἄνθη 8ἃ5 {ἴπῸὸὶ εγε [ὰβ5 ἃ 56η56 οἵ 
{86 Πριΐ {Παΐ Π]15 1 ; πενθγίμο]θβϑϑ {παᾶΐ νυ] ἢ 
[ιὰ5 θθθη ροιυγοά οἷ ἴπ {πΠ6 Πραγί ἰ5. ποῖ ΟἿΓ 
56η56 οἵ Οσοαΐβ ἴονθ, θαΐ {π6 ἴονε 1[56}} οπι- 
Ὀοάϊοά ἴῃ {πΠ6 ννογά ἴο νυμίοῃ ἐπε Η οἷν ΟΠοβί 
δῖνεβ 1 ἀπά ρονγεῦ. Ὅμι5 {πε ἴσια 56- 
4αδηςα οὗ {Πποιρξ 15 πιαϊηΐαι πο : ΟἿΣ ΠΟρα 
σαηποΐῖ ἀἸβαρροὶπέ τι5, θεσαιιθα (σοάβ ἰονε--- 
ὙΨΠΙΟΉ 15 [5 οννὴ υυῖπ655 ἰῇ Οἱ Ποατί---ἰ5 ἃ 
ΡΙεάρο [ῸΓ 15 {]Π]|πηδπί. 

ὧν ἐῤὲ Ηοῖν Οονὲ «πυῤ΄ῇῆοῤ ἐς σίσεπ τρέο 5. 
Ἀεδά “μα ψὰ8 σῖνθῃ "Ὁ" δηα 5ε6 Νοίβ οῃ 
Αοἴϑβ χίχ. 2, θ1ὰ γο τϑοϑῖνϑ ἐῤε Ποίὶν Ορβοιΐ 
ΜΏ6Π γ8 ὈθοδΙ6 ὈΘ]1Θσοβῖ Ηρτγο, μον- 
Θνεσ, 81. δὶ! πηθαηβ, ποῖ 8η ΘΧίγΔΟΥ ἸΠΔΓῪ 
διτς, Βαϊ Ὁπ6 σοιηπηΊοη ἴο 411 ὈΕ]ΙΘνοΥβ, 45. 15 
56θὴ ΠΌτη {Π6 εἤδοΐ ἀβογιθεά το 1{---[ῃς ρουτγ- 
1ηξ οι οὗ (ὐσοάβ Ιονε ἴῃ {Π6 πρατί. 

1 να αϑὶς πονν {π6 Ηοἱγν ϑριγιε ροῖτθ οὐΐ 
{με ἰονε οἵ (σοά ἰῇ ἴῃς πραγ, ννε τᾶν ἢπά {πὸ 
ΔΉΒΥΨΟΙΓ ἴῃ ΟἿἹ͵ἹΓὨ [[οΥγ 5 ννογάβ: “ΗἊδ 5}4]] 
ΕΒ οἵ Με: “Ηἄὄἔ 58}4]1] ρ]ουιν Με: ἴοσ 
ἨΦ6 51Π4}} ἴακε οἵ τῇϊηθ, δηα 5}4}} 5ιιδνν 1 πιπΐο 
γοιι." (ΟἸγίϑδε ἰἴ5. {π6ὸ ἐοιιηΐαίη ἔγτοπὶ ἡ] οἢ 
Οοὐβ Ιονε 15 ρΡοιγοά [οσίῃ ἴῃ ἴΠῸ6 πραγ. 

6-8. Τπαΐῖ τπη6 Πορε ἰοιιπάθβά οα Οοά 
Ἰονε οαπηοί 41], 15 ΓσΊ ΠΟΥ ργονθά 1ἢ στ. 6--8, 
ὈΥ « ἀεδβογιρίίοη οἵ [6 ϑιιγραβϑίηρ συθδίπθ55 
οἵ {Πδξ ἴονθ, 85 σον ἴῃ {Π6 ἴδοξ {πΠαξ (Πτὶβὲ 
ἀἰδα [ὉΥ τι5 νυ 116 να γνεῈ 511] ἴῃ οἷσ ΠΕ] ρ] 655 
Δ Πα ὈΠΡΟΩΪΥ 5ίδζο. 

6. ἔον πυξεοη αὐ αὐϑγε γεξ «υἱέῤῥοτιέ τἐγοησέρ, 
151 εἶμ {γι ὀγῖσὲ ἀϊοα 7 γ ἐδὲ πριφοά ν.] ἘδίΠου, 
Ορνιδὲ αἰθά ἴῃ ἂπϑ ὑπ 01 186 ππροᾶ!]γ. 
Οη {Π6 νἅγιοι5 το ηρ5 566. Νοίβ αἵ {πε επά 
οὔ {πε σμαρίογ. 

ἼΠῈ ψογάβ, “ αυρεμ αὐὸ «ὐογὲ γεΐ «υἱέῥομὲ 
σἐγέησιρ," ἀὸο ποΐ ργεβδεηξ πηδη5 ΠοΙρ]655- 
Π655 45 ἃ σιοΐϊυε οἵ (ἀο᾽5 ἰονε (Μεγογ): {Π6 
ΒΡ ΘΟ βίο οὗ ἃ πηοῖγα νγου]α ΟΠ]Υ νγϑακθη {πὸ 
{πουρῃς οὗ 6 ρᾷββαρθ, {παΐ (ὐοά 5 Ιονε νγὰβ 
5ποννῃ θη ἴπεγα νγὰβ ποίΐμίηρ 1ἴπΠ Ππη8Π ἴο 
ἰην]ῖθ, θιιΕ Θνογυίῃϊηρ ἴο ΓΘΡΕΙ 1. ὉΠ οἴδιιβα 
[ΟΥΠῚ5. Ρατέ οἵ {πὸ οοπίγαβε θεΐννεεπ {πΠῸ Ὀ6- 
ἸΙθυ θυ 5. ργεβθηΐ ϑίαΐθ, βίγοῃρ 1Π ΠΟΡΈ, ἴῃ ρα- 
Ἰίεηοθ, ᾿π ἜΧροσίθηςθ, απά ἴῃ {Π6 δβϑισγαποθ οὗ 
Οοὐδβ ἴονε, ἀπά πῃ [ΟΥΠΊΟΓΓ δίαϊε ἴπ ΨΒΙΟΗ 
Τῆθῃ ννϑαϊζθηθα ὃν 5πη δηά ποΐ γεΐ μανῖπρ {Π6 
δι οὐ {πὸ ΗοΟΙνΥ Ομοβὲ μαά ποιῖμοῦ {πῸ ψ1}} 
ΠΟΥ {Π6 Ροννοῦ ἴο ρίθαβα σά, 

ἼΠ6 Ρῆγαβθ, “15 ἄμε {ϊγ16,᾽ ΟΥ̓́Κ ἴῃ 5θΆ5οῃ ἢ 

(κατὰ καιρόν) μᾶ5 ὈΘΘΠ ΨγΑΓΙΟΙΙΒΙΥ ἜΧΡ αἰ πο 85 
(1) 4 {{π|ὲ ἁρροϊπίεα Ὀγ {πε Εδίμεσγ, οὐ (2) 
Τογοΐο] Υ {πε ργορπείβ, οὐ (3) ορρογΐιηθ ἴῸ σα 
δῖ. δὰ] δηά 5 ἤγϑί σγϑδάρυϑ; 45 1, 1η οὐγάθυ 
ἴο Ὀτίπρ Ποῆθ ποτα αἰ γαῖ Υ ἴο {παΐ ρΈπογα- 
τίοη {πΠῸ 56η56 οἵ (σοάδβ ἰονε, ἔπ Αροβίϊε μά 
5814, “(ἢγῖϑὲ ἀϊθδὰ ὁρρογίιποὶυ ἴοσῦ τὸ: παά 
Ηδ6 οοπΊε ἰδίθγ, αὐὸ 5Βῃου] ἃ πᾶνε ραϑβϑεά δυναῦ 
πηγοάθεπηθά. 

80 Γἢ ἃ {Ππουρηΐ 15 Υ ἴοο παύσουν ἀπά ἴοο 
56] Π5ῃ ἴοσ 81. 81}. 

(4) ὙΠα ξεπεῦδὶ ϑβίαίϊα οἵ [ῃ6 νου] νγὰβ 
ΟΡΡοσγίιπηθ ἴογ σα 5 ΡυΓροβοα. 

ΒΥ 1Π6 ςοπίδοϊ οἵ πε [δνν5 ψ πὶ ἘΠ 6 ΘΠ ρῖτα 
οἵ Κοπιδ δηά {πε Ππογαΐασε οἵ σσεεοο, ΠΕ οπα 
{γι Οοά πιιβδί πονν θθοοτῖηθ Κηοννη ἴο Δ]}, ἀπά 
{πογοΐοσε {Π6 ραγίϊαὶ απ [οπροσυασΎ ἀϊβρεη- 
ΒΔΙΊΟΩ τηϊιδὲ σῖγα ρίασα ἴο ἴπΠ6 ππίγεγϑαὶ ἀπά 
ἢπΠ4]. “Ψνε Ὀε]ῖονε {παῖ {π6 νυῖάδ εηριῖγε οἵ 
ἈοΙηΘ νγὰ5 ργθραγοά Ὀγ (σά β ργουϊάβῃςβ, 'π 
οΥάου {Πδΐ {πΠῈῸ παί!οηβ νυ πιοἢ ἡνεσα ἴο θεὲ οδ θά 
ἰηΐο {πὸ οπα θοάυ οἵ (ῇτγιϑδέ τῖρῃξ θὲ ρσγε- 
ὙἹΟΙΒΙΥ ϑβοσϊαῖθα ππάθγ {Π6 ἰαὰνν οἵ ομβ εἐπὶ- 
ΡΙγα. (Πὲ Ννοκσαδίϊοηθ (σεπίϊιπι, 11. 16.) 

Μδη, {Π6 ΠοΙτ οἵ [6 ῬγΟΠΊΙ56, ννὰ5 ΠΟ ἸΟΠΡῈΓ 
ἃ ΠΠΠ1ἃ το θὲ Κορέ ππάογ Γπΐοῦβ5 Πα ΡΟΥΘΓΠΟΥ5 
(6. ἵν. 2): ψῃ {Π6 στονίῃ οἵ τποσα] σοπ- 
ΒΟΙΟΙ5Π655 51η Παά τεδοῃϑα 115 ἔᾺ}} ἀθυθιορπιθπέ 
85 Ῥοβιξίνα {ΥδΠΒΡΎΘΘΒΙΟΠ, Δηἀ 50 {ΠῸ {{π|6 ἴῸΓ 
ὙΟΓΚΙηρ ἃ Υδάϊο 4] οατα δά ἀγγινγεά. 

ἼΠΕ σοτηπιοη ἴδα]ξ οἵ βοῇ Θχρ απαίίοπϑ 15 
{παῖ [ΠΟΥ ἀγα ΔΥΡΙΓΓΑΓΥ ἃπα Πᾶνα ΠΟ ΞΙΡΡΟΓΙ ἴπ 
ἴῃς σοπίοχί : {Π6 ομθ ροϊπί ἔπεσε ργεβεπίθα 15 
1παξ {Π6 {{π|6 νγαὰβ5 ὀρροσίιιηθ ἴοσ βῃουνίης {πε 
δτοαίποββ οἵ σσοάδβ ἰονθ. ὙΥ Παΐθνευ ρσξεραγα- 
τίοπ ἴπ6 νου] Πμαά ππάεγροπθ, ἴῈ νγα5. 511] 
Ἰγῖπρ ΥἸΒΙΡΙΥ ἰπ πΠΡΟά]ΙΠ655; δηαἃ ὙνΠδίθυεῦ 
ΟἴμεΥ εἴεοῖβ μα Ὀδθη ντοιρῃξ ΟΥ̓ ΡΓΘΥΙΟΙ5 
ἀἰβροηβαίίοηβ, {ΠΟ Ὺ δα ΠεΙρεά ἴο πιᾶκα ΠΊ8η 5 
ΘΑ ΚΠΘ55 ΔΠ4 πηνγοσ Π]η655 ΠΊΟΥΘ τηδηϊ[6ϑῖ. 
Ἐφ αἀεπηρίϊοη εβξοΐϊεα ἀπάθυ ϑιισ σοπαϊ! 05 
νγὰ5 566ῇ ἴο θὲ {πε ρῇῆ οἵ Οοάβ ἔγεε. βτᾶςθ, 
ποΐ ΡυΓοΠαβθά ΟΥ̓ ΡΥΘΡραγεα ὈΥ ΔΠΥ ΡΑγίΙ4] ἱπα- 
ΡΓΟνΘΠΊΘΠΈ Οἡ ΠΊΔΠη᾽5 ραστί. ὙΠῈ51η Δοσογάδποα 
ΜΠ {Π6 ρατροβε οἵ Ηἰπὶ γγπο 1π5Ε {Ποῖ} {Π6 
ὈΠΡΟΩΪγ, ΟἸγιδὲ “ ἃϊθᾶ ἱπ ἅἂπθ {ϊπ|6 Ζὸτ 
[86 Ὁπροῦϊγ": ποΐ [ῸΓ “ἐῤὲ μηροά ν᾽" 85 ἃ 
οα55 ἀϊδέίϊηος ἤοπὰ {πΠῸ βοα]γ, Ὀαΐ ἔογ 8}} ἂς 
δεῖγι τρισοαϊν. “ΓῊΪ5. ἰβ 5Βῃοννῃ ὈΥ ἐπ Δθβεποα 
οὗ {Π6 ἁγέϊοὶα ἰπ {πΠῈ6 Οτθοκ, 845 ἴῃ {πε ῥράββαβξ, 
(1 καῖ ποί ἐο εαἰἱὶ (126) γἱσῥίθοι.." Οοά 5 
Ἰονα 15 τηδρηιῆθά ΒΥ ἴῃς βίγομρ ἀδββογιρίϊοπη οὗ 
ΟἿ ὉΠΥγΟΓΠΙΠΘ55, 85. [Π ᾿Υ. 5, ὑγΠΕΓῈ 566 Νοΐβ 
Οἢ ἀσεβής. 

“, 8. Ομ γιϑι 5 ἀγίπρ ἔοσ {ΠῸ ἸΠΡΟΩΙΪΥ 15 πον 
5ῃονη ἴο ὃ6 ἃ {πϊπρ δΔορεῖπεγ ϑιγραβϑίηρ 81] 
ἜΧΡΟτθπος. οὗ Πυπίαη ἰονε " ἴοσ ΔΙΠΟΠΡ ΠΊΘΠ ὦ 



Υ. 7---9.] 

 Ἐσογ ϑβοδίσοὶυ ἴογ ἃ τἱρμέθοιιβ πηδῃ 
Ὑ}1}} ομς ἀἷε : γεῖ ρειδάνεπειγα [οΥ ἃ 
ϑοοά πηδῃ ϑοπηθ νγου]ὰ ανεπ ἄλγε ἴο 
ἀϊς. 

ΒΟΔΙΌΘΙΥ οΔη ΔΩΥ͂ ὃς ἴοιιπά ψΟ ν}1}} ἀ16 ἔοσ ἃ 
τὶ ρμίθοιβ πηδη, πλΊ Οἢ 1655, 45 ΟΠ γὶβὲ αἰά, [ὉΓ 
5 ΠΠῸΙ5 δηἀ τηροαϊ]ν. 

ἡ. ον τεαγοεὶν 70. ἃ γι ῥίθοιις γχιαη αὐ1}] οπδ 
ἡ ὝΜΠΕΓΙΕ 15 ἃ ἀϊβιϊἱποϊΐοη Ὀεΐννεεη {πῸ 
“ γέσῥέεοι " ΟΥ̓“ 751 " πΔΠ, γγῆ0 4065 51Π1Ρ]Υ̓ 
Ὁ Πδΐ ἀπγ το υϊγε5. οὗ Πἰπὶ, ἀπά ἴΠ6 “χοοά 
γηαη,᾿"  Ὦοβα θθπθνοϊθηςθο, ποῖ δεϊηρ; Πἰπη6 4 ἴο 
{Ππ6 τϑαυγοπηθηΐβ οἵ βίγιοῖ ἀυΥ, ΠΊΔΥ 64}} ἔοσ ἢ 
ΘΟ συ ςιἊθ πὰ ἰονα, {Ππᾶΐ ἔοσ Πὶπὶ “Ρεγ- 
Δαἀνοπίμγαε βοῆθ ΟΠ6 δὐθῇ Πᾶ5 [8 Παατί ἴο 
ἀϊε." 

ΤΠι5, Μνἢ1]16 {π6 Ῥοβϑὶ ὈΠ1ῸΥ ᾿ταρΡ] δα 1π {π6 
ΤΟΓΠΊΘΥ οἴδιιδα 15 τηοσο αἰ βΈ ΠΟΙΥ σοποαααα, 1ἴ 
15 δ {Π6 ϑαπὶθ {{π|6 Πἰπηιτοα ἴο ΓΑΓ ἘΧΘΙΏΡΙ65 
οὗ Ἰογε ἱπϑριγεά Ὀγ {πῸ πιοβί αδἰίγαοίνε ΌγΠῚ 
οὗ νἱγέυθ. ὙΠῸ πλοῦο οχα]ίθά {πὸ υἱγίπε νῃΙ ἢ 
δἰοης (4115 Τογίῃ βισῃ ἰονθ, {Π6 βίγοηβεῦ 15 
1π6 σοηίγαβδε ἴο {π6 ππρΟα] 655 δηα ΘΗΠΊΥ 
οὗ ἴῃοβθ ἴοσγ ψμοπὶ (γιδέ ἀϊθά ; δηά ἴἴ 15 
ῬΓΘΟΙΒΕΙΥ {Π15 σοηῖγαβί νυν ῃῖοἢ 5είβ Οοα᾽β ἰόν 
ἀθονα 411 μυπηαπ Ιονθ. 866 ποίβ αἵ επά. 

8. Βμὲ (οί εονγιγηεηαάοιρ ῥὶς ἰοε ἐοπυαγά τς, 
ἦμ ἐραΐ, «υῤίϊε αὐ αὐεγε γεΐ σίππεῦς, ῤγισέ ἀϊθά 
7ῶγ τὸ.) ““Οοπιριεπάοί ρ,᾿ δῃ Ἔχοο]]θηΐ τα πάθγ- 
15, ΠΥ 15! Π θα Ὀγ 81. Ῥαϑι]5 ἀϑᾶρα (2 (οΥ. 
111. ας ἱν. 2 ; Υ. 12, ὅζς.), δπὰ ὈγΥ {ῃ6 οοπίεχί. 
Ο γιϑὲ 5 ἀθδίῃ ἴῸΥ ϑ'πηθῦβ ποΐ ΤΠΘΓΕΪΥ 27 οσες 
Οοὐβ ἰονε ἴο 6 ἃ ἔδοΐ, θυΐ ϑβεΐβ 1 θΘΙΌΤ 6 τὶ5 
1Π 4}1 15 φυϑαΐπεβϑ δῃηά ὄὌχορ]]θηςσο, Δπηα 50 
«ὁ φογ)17716514|.5. " 11 ἴο 115. 

ΤΠ6 τι56 οὗ {[π6 ργεβθηΐ ἴδθπβο, ἀπά {ΠπῸ ἔτγε- 
ατιεηΐ σερϑίτοπ ἴῃ {Π1|5 νεῦβα οἵ {πε ἢγϑβί 
ῬΕΓΞΟΠ, 5ῃονγ πον ν ν]γ 81. Ρδ] γϑδ]βθά 
Δη4 Δρργοργιαῖθα {πΠ6 ργοοῦ οἵ Οσοαΐβ ἰονε. 
(Πτιβὲ ἀϊθά οηςθ ἴῸγ 8]}], γεῖ ἴῃ {Π6 Θπάυ την 
Ὀεποῆίβ οἵ Η!5 ἀδαίῃ ννεὲ πᾶνε ἃπ Ἔνεῦσργεβδεηΐ 
Ῥτοοῦ οὗ [Π6 ΤΠ 1νῖπα ἰονε ἴο θδοἢ οἵ 115. 

ὙὝΠΕ Ἔχργεββίοη “ γεΐ σἱΠΟΓΣ "ἢ σΟΠηνΟΥ5 {Π6 
Ι΄θᾳ {παξ {πεῖ ννὰθ ποίῃϊηρ ἴῃ πιᾶῃ ἴο 
ἄεβεῦνα Οοαβ Ιονε: σοιηραῖε Ὁ. 6. 

ΟΌβεῦνα αΑἴ50, ιὖ 15." κὶβ οσ ον λοτυαγας 
τς" τμαὶ (οά {{π5 σοΙηπιθηα5 : “818 ΟὟ ἢ 
(τὴν ἑαυτοῦ) ἰῃ 115 οΥΡΊΠ, 5ρυϊπρίης Πότ {Π6 
ἀδρῖῃβ οἵ {πὸ Τλῖνῖπα πδίασε ; ποΐ οδ]]εα ἰπηΐο 
εχἰβίθμοθ ὈΥ͂ ΔΠΥ͂ ΡΟΟ΄Π655 ἴῃ 115 οδ]θςΐ (45 ἴῃ 
{πε βυρροβεά Ἵᾶβε οἵ υ. 7), ἴο συ “αὐ αὐεγε γεΐ 
Φ1ΡΉΟΓ Ὁ ποῖ ἃ ΓΈΒΡΟΠΒ6 ἴο ΔΠΥ ἴουξ οὗ ΟἹ Γ5, 
ἴογ νψὸ ψεσα ΗΒ ΘποπΠΊῖ65. ““ Ηεγεῖη ἐς ἰοῦε, 
ποΐ ἐραὶ «ὐὸ ἰουεά Οοά, μέ ἐῤαὶ ῥὲ ἰουοά τς, 
ἀπε τοπὲ ῥὶς δὸὴ 10 δὲ ἐῤε ῥγοῤ᾽ῥἠαΐίογι ΚΟ ΟἿ 
σης" (α Τοἢ. ἵν. το). 

ἼΠα5 {π6 οπίεῦ ἐποιρμξ οἵ ΟἿΣ ῥαββϑᾶσθ 15 
56εδη ἴο θ6 ἴΠ6 σοπίγαβί θεΐννεθη Οὐ β ον δηά 
ΤΊ 5 ἰονθ, ποῖ ἴῃς ἀϊβιϊποίίοη Ὀεδΐνγεθη {πὸ 
Ἰρδι ΠΟΥ ̓5 ’Ιονε ἀπά (ἢ γιβί 5 Ιονθ. Νενυθσίμο]θβϑ, 

σευ Ζ7.61.-- οι, 111. 

ΚΟΜΑΝΘ, ΚΥ. 

8 Βιι (:Ποὐ σοπιπιεπάδιῃ ἢϊ5 ἰονε 
ἴονγαίά ιτι59 ἴπ {παΐ, ννῃ}]6 να νγετα 
γεῖ βἰπηθῖβ, (ἢ γῖβε ἀϊθα [ογ ιι5. 

9 Μίιςοὴ πιοῦε {πεη, Ῥεΐπρ πον 

11 15 ῤὲ Ἑαΐῥεγς Ιονε [παΐ {Πι15 βυγραββοβ 4]]} 
ΠυπΊδη ἴον, δηὰ 15 ργονοΦ ὈγῪ Η!5 ρινίηρ ΗΙ5 
80η ἴο ἀϊδ6 ἴῸγΓ Η!5 Ἔποῆϊθβ. Ἴννο {ποι 5 
41Ὸ {Ππ15 ϑιιρροβίεα: 

Εἰγϑί, (σοάδβ ψυγαίῃ ἀραϊηβδί 5ϊη, 15 ποῖ ἴῃ- 
ςοῃδιβίοηί ἢ {πῸ ἰοπάογοδί ον ἰονναγάβ 
5ΙΠΠΟΙ͂Β. 

ϑεςοηάϊν, {πΠ6 ργοοῦ οἵ (ὐσοά 5 Ιονε ἰονναγάβ 
115, ἄγαννῃ ἔγοπη (γϑι 5 ἀθδίῃ, 15 βίγοηρ ἴῃ 
ῬΓΟΡογίίοη ἴο {π6 οἰοβθηθθβ οἵ {π6 τπηΐοῃ 
Ὀεΐννθθεη σοά «δπά (ἢ τιβί. 
Ἄν Πποσα ννουἹά Ὀ6 {Π6 ργεαΐποββ οἵ σοάβ 

Ἰονβ, οὐ πονν σοι] 1 θ6 σοπηραγοϑά ἴο δη δοΐῖ 
οἵ 561{-ϑαογῆςο, 1 Ηδ, νῇοπὶ (σοά δβανε ἴο 
θ6Ὲ 4 βϑδουιῆςθε ἴῸὉΓ τι5, ψγεῦα ποΐ Ηἰβ οὐη 
80η---ΗΑ!5 ΟΠΙΥ Ὀεροίίεη, Η!5 Ῥεϊονβά Ὁ 

Οργίδέ αἰοά ῶῶ 5.5 Νοῖ “1π οἱγ 5ίεδα " 
(ἀντί), ΒΕ “ἴῃ Οὐ θΕμ ΑΙ" (ὑπέρ). 85ε6 Νοῖβ 
αἴ 6πά οἵ ομαρίογ. 

ΤΠΕ ἸΙάθα5 ΠΟ ἢ ὑπέρ ΘΧΡΓΕΒβ65, απ ἀντι 
ἄοεβ ποῖ, ἃγθ Ῥγθοίβθὶυ ἴποβ8 νυ ῃῖ ἢ πλάκα {Πα 
ἄἀσφαδίῃ οἵ (ἢ γῖβί τλοϑέ ργθοίοιιβ. [{ ψόου]Ἱά θ6 
ΕΠΟΙΙΡΉ ἴο 540 {παἰ (γιϑί ἀϊθα “ ἴῃ οὐζ βίθδά "ἢ 
(ἀντί), 1 ΗΙἰ5 ἀθαῖῃ παά Ὀδθη τΠΟΟΠΒΟΙΟΙΙ5, 
ἘΠΥΨΠ]1ΠΡ', ΟΥἹ ΔοοΙάοηία]. Βαΐ 1 85 οὔγσ σμαπὶ- 
ρίοη, ἔγιθπά, ἀπά Ὀγοίμοῦ, Ηδ Ἰαϊά ἄοννη ΗΙ5 
ΟΥ̓ ΠΠδ νυ] ΠΡῚΥ ΙῸΓ ΟἿ 56]ζθ, δηά 1Ε Ηδ νγᾶβ5 
ΔΡΡΙονεά ὈγΥ Οοά κδ5 οἿὐ τεργεβεηΐδίνθ, 50 
{Πα ψΠΘ “οπε ἀϊοά 7ὸγ αἰ!, ἐβεῦι 411 ἃϊοα,᾽ 
ἴῃ δηἀ ἢ Ηἱπὶ (2 (ὐογ. ν. 15), ἴμεη {Π658 
1που ἢ 5 τητιδέ θῈ Ἔχργοβϑθα ΟΥ̓ βαυἱηρ', 85 8. 
Ῥαμ] ἄοοβ, {παὶ Ης ἐϊθά ὑπὲρ ἡμῶν, ἴῃ ΟἿΓ 
ΘΠ 41, αηα ἔοὺγ ΟἿΓ 5416. 

9. 81. Ῥαμ] μα5 θθθη 5ῃονίηρ {παΐ [Π6 Πορα 
ΟΥ̓ ΒΙΟΥΥ σαπποί [41], Ὀδοδ 56 1ἰ 15 Τα πα δα οη 
(οὐ ἴονθ, 45 πιδηϊοβδίθα ἴθ {π6 ἄδαῖῃ οὗ 
Εμτιβϑὶ (συ. 5-8). Ηε πον ἄταν οἷἱξ ΤΟΤΕ 
{ΠΥ {Π6 ἔογος οὗ {Π15 δυριιπιεηΐ, Ὀγ οοηίγαβί- 
1ηρ' Ραβί αἰγοιπηβίαποοβ νυ ργεβεπΐ. 

Τρεπ ΝΥΘ ὙΥΘΥΘ 5'ΠΉΘΥΒ, ποαῦ 6 ἢᾶγα ὈδαΠ 
Ἰπβεβοά ὈΥ (ἢ γιβιβ δΙοοά ; ἰ Ηδ ἀϊβά ἴογ 
σἦππεγς, ΤΑ Οἦ τλογα σογίδίη 15 [ἃ {πα Ης ψ1}} 
βᾶγθ {πΠ6 πω λεά. 

ΎΠΕ οχργοββίοῃ, “ γμεέβεά ὧν ῥὶς ὀίοοά," ἰδ 
ψνοσ ῃΥ οἵ ποΐεδ. 
(Ὁ ΝΥ ἴ5 πὸ τηϑπίϊοῃ πιδάβ οὗ (ὉΠ ὃ 
Βεϑοδιιβο 8. Ρδὰ] ἰ5 ποθ νἱθυνῖηρ 1π5{1Π64- 

ἘΠ 5ΠΠΡΙΥ 85 ἃ ργοοῦ οἵ σοάδβ ἴονε; δηά 
Δ δας ποίμίπρ ἴο {π6 εἰ οἵ Οοά, θαΐ 
ΟΠΙΥ δοςερίϑ 1{. 

(2) 1ἰ ταῖρμξ θὲ ἱπέδστεα ἔγοπι ἷν. 25 {παῖ 
ΟἿΓ 7 ι5Ε{Πσδί!οη 15 1655 οἱ Οβοὶν σοηποοίεα ἢ 
ΟἿΓ 1, οτά 5 ἀθαίῃ {Πὰπ νυ Ἰἢ Η 15 τεϑασγθοίίοῃ : 
{παΐ δας δη ᾿ηίθσθησθ ννοι]αὰ θ6. ΘΥΓΟΠΘΟΙΙΒ, 
5. δὲ οὔςθ 5ῆοννῃ ΟΥ̓ ἴμ6 νογάϑ, “μη βεά ὃν 
ῥὶς ὀίοοά.; 

Η 
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Ἰυβηπεά Ὀγ Πὶβ δοοά, ννεὲ 5141} ὃς 
βανεα ἔγοπ) ννγαῖῃ Ἐῃγοιρῇ ΠΪΠῚ. 

.(ΚΟΜΑΝΞ. Υ. [ν. το. 

10 Βὸγ ἢ, ννῆθη νγὲ νγεῦε Ἐῃ απ 168, 
νγα νγεῦε τεοοποι]εά τὸ (σοά ὈΥ {Πα 

πη ἔδεΐ, ἴῃ οπο οὗ 15 αϑρϑοΐϑβ, “" Ἰ5{ΠΠοδίϊοῃ 
οἵ 51ΠΠῸ6Γ5 φΟΠΊ65 ἴο {Π6 βᾷ1ὴ6 νυν! ΓΕΠΊΙ 5510 ἢ 
ΟΥ 5'η5. (ν᾽ αἰεσϊδηα, " ΕΝ. α. Ιχ.; Β.]], 
«Ἡδττα, Δροβί.᾽ ς. 1. ὃ 4.) 

“ΤῊΘ ψ͵ταῦμ᾽" ἔγοπὶ νι ἢ νγὰ σῤαϊ δὲ 
βανοά, οϑηποῖ δῖ 6 “ἐῤὲ αὐγαὶ ἰο εογῖε 
(Π|0 τ 8. 1{|| ξι: τ ΤΠ Π|6 55:1. τοῦ ΠΕ ὈΕΙΙΕΨΕΓΙ 
ΠΟΡΘ5 ἴῸΓ βυεαδίοσ {π|ηρ5 {πᾶΠ ΤΊΘΓΕΪΥ ἴο 6 
βανοά ἔγοτη {πὸ ψνγαῖῃ οἵ σοά. Βαυΐξ {με 
ΔΡοβίϊθ, ὈΥ Ῥγθϑεπίηρ βαϊναίίοη. πη θγ {Π|5 
᾿πἸτο ἀϑρθοΐ, βίγεπρίμθηβ ΠΪ5 ἀΥριπηθηΐ ῸΓ 
15 σογίδιηίγ. 1 νὰ Πᾶνα δἰγεδαν ταροϊνεά 
ἔγοπι σοά 50 ργεαΐ ἕδνοιι 85 ἴο Ὀ6 σϑοοπο]θά 
Δη4 Ἰπ5}1ΗΠ 64, πλιοἢ ΤηΟΓΘ 5141} νγα θὲ βανεὰ 
ἔγοιη Η15 νυγϑίῃ. 

10. ον Σῆ, «υδοὴ αὐ αὐεῦε οπθριΐθς, 49"..] 
Ερν Ζ2 θοΐπρ ἐποηιΐδο, αὐ αὐϑγὸ τϑεογεὶ ρα ἐο 
Οοά [τουρᾺ ἐῤὲ ἀεαΐρ 977 ῥὶς σοῦ, της 7,107 
Βεανΐπρ θ661η γχεἊορειίοα, «ὐὸ τραὶ! δὲ σ«αὐδά 
ἴπ ῥὲς 32. ὍὙΠΕ ρῥγεοεαϊηρ ἀγριπηθηΐξ 15 θοῖἢ 
Γοροαΐθα ἴπ ἃ ΠΟΓΘ ΡΓΥ͂ΘΟΙβα βίδίοπιθηΐ, ἀπά 
βίγθηρίποηοθα ΟΥ̓ ἀποΐμευ οἰθπηθπΐ οἵ οοπίγαβί 
Ὀεΐνγεθη {πὸ ραϑδὲ δηά {πε ργεβεηῖ: (τ) ἢ 
δεῖγιο᾽ ΕἸ6))165, ΨΥΘ ΨΥΘΥΘ ΥΘΟΟΠΟΙ Θά, τηποῇ 
ΤΊΟΓΘ, μανίηρ ὀεει χεεοροὶ οί, να 51.841} ὈῈ 
βανεά ; (2) 1 νὰ ννεῦθ σϑοοπο θά ὉΥ {πὲ 
ἀεαίρ οἵ Ηϊ5 ὅοῃ, πηιοῇ ΤΠΟΓΕ 5}4}} νγὲ Ὀ6Ὲ 
βανθά ὃγ Ηἰ5 "7. 

(1) ἴῃ ννῆδΐ 56πβ8 ἴἴ 15. μεύα βαϊὰ {παΐ ννα 
ὑγΟΓΘ “ δριγιῖος" ἴο (σοά, «πα ννεῖθ ““ χέθοὔῖ-- 
εἰ]ρα" ἴο Ηἰπι, σαπποΐ Ὀ6Ὲ ἀξοιάθά ὃγ {Π6 
ΠΊΟΓΕ ννογάβ, ὍΓ ἴπεθθ τὰ 564 ἴο ὄχρῦθβϑ 
ΤΟΙΔΓΙΟΠ5. Οχί βίη Ὁ ΕἸΓΠΟΥ δ᾽ 46, οσὐὁ οἡ δοίῃ. 
νε πιιβὲ Ἰοοὶς ἴο ἴῃς ςοπίοχί, ἀπά ἴο {π6 
50ΟΡ6 οἵ {Π6 ἀὐβατηθπί. 

“ ΚοἊοπεὶ ρα," ἴῃ Ὁ. το, ΘοΥγθβροηἦβ ἴο 
“ἡμέ εα," ἴῃ . 9; ΔΠἃ ἀρϑίη, ἴῃ Ὁ. 11, [Ὁ 15 
Βα], ““αὐὸ ῥᾷσε ΒΕΘΕΙΝΕΡ ἐῤεὲ Υβοοποὶ λ8- 
ἐϊοπ." Τί 15 Τῆϊι5 οἰθασ {Παΐ ““ χεἊομοὶ αΐονι ἢ 
15. 4 θοοη ψ ποῖ (σα Ὀεβίοννθ; να ἃγῦὲ στὸ- 
ΠΟΠοΟΙρα το ΗΠ, θη ᾿νὸ αὐ τγοϑίογρα ἴο 
ΗΙἰ5 ἔανοιιγ: “Οοά «αὐας ἱν (ργιεὲ, γϑεοηοῖ ἤγς 
ἐῤὲ «υογ]ά πριέο δίγισεῖ πού 1γηρμέίγσ ἐν ἐγες- 
ῥα5565 τριΐο ἐῤε)»." (2 (ΟΥ̓ ν. 19.) 

ΕὙΟΠῚ {Π|5 τηθδηϊηρ οὗ “ σεχοηοὶἠϊαΐϊοη," [Παΐ 
οὗἨ ““ ὁποηηῖθς "15 αἴ ὁποβ ἠἀθάμποθά. ΒΥ Οοάβ 
ΘΠΟΠΊΪΘ5 ἀΓῸ ΠΟΙ τηθδηΐ {ποβῈ νγῆῸ 116 ἸΠΩΘΥ 
ΗΒ ψσδίῃ, απὰ {Πογ ἀγὸ γοοοηοι θα ἴο Η!Π, 
ννποη Ἐπδὲ νυσαῖῃ 15 Γοπηονθα ἴῃ {ΠῸ ΓΟΠΊΪ5ΒΙΟἢ 
οὗἉ 5118. 

ἼΤΠ6 βᾷπι6 σοποΙ ϑίοη ἴο]]ονν5. ἵγοπη {πὸ 
ΒΈΠΟΓΑΙ 5οορο οἵ {Π6 ἀγριτηθπί. “ΓΒτγοιρποῦξ 
1π6 Ρραβϑαϑο (στ. 1-11} ΟἿ ΠΟΡΕ ἰ5. βῃοννῃ ἴο 
τοδί, ποῖ οἡ δηυνίῃ!πρ ἴῃ πη8Π, θυ 50]6]Υ Οἢ 
Οοάδβ Ἰονθ. Ηονν 15 1ἴ σοηϑιϑίθηξ νυ] {Π15, 
ἴο 5γοιπηά {πὸ ρυθαΐου σογίδιπίν οὗ βα]νδίίοη 
ὌΡΟΣ ΔΗ͂ σμδηρε ἴπ ΟἿἿΓ ἔξε!ηρ ἰονναγά5 
ΟοάΞ 

(1) Τμα ἢτθὲ ομᾶπρθ ψγοῦρῃξς ΓΟ ΙΡΗ 

ΕἸ γΙϑί 5 ἀθδίῃ, 15 ποῖ ἴῃ τῇδπβ ἔδεϊπρ, θα ἴπ 
ἢ15 βίαίθ, ἀηἃ σοπβθα ΠΕ]Υ ἴῃ 15 σαϊδίϊοη ἴο 
Δ ὈΠΟΠαηρίηρ Οοά. 

ἼΤῊΙ5. ἱπιογργοίδίοη οἵ {π6 ραβϑϑασα πᾶὺ ὃς 
ςοηπιτηθά ὈΥ σοπϑιθσίηρ βοῆα οὔ ἴῃς αἰϊῆϊ- 
ΟΠ] 65. νυ] ἢ Πανο Ὀθθη [ΕἸ] σοποογηϊηρ 1. 

1 Οοά ἸΙονϑά τι5 ννῇεπ νγὲ νγεῦε γεῖ βπποῦβ 
(τ. 8), πονν σουἹά νγεὲ 6 αἵ {π86 βαπὴῆβ {1Π|6 
τοραγάθα Ὀγ ΗΠ 85 ΘΠΟΠΊΪ65 ἡ 

1)ο65 81. Ρᾷ] βϑρθακ ΟἿΪΥ ἴῃ 4 ἤφιισε οὗ 
Οοα θείης δηριγὶ ΟΥ̓, 1ῖ56 Οοὐάδβ δῆρεῦ 
ποίμίηρ εἶδ {πὰπ {Π6 ΤΉΙΒΟΓῪ ὑνῃϊςῃ, Ὀγ ΗΙ5 
ΔΡΡοϊπίπηθηΐ, νναῖῖβ ἡ 58ϊη ὁ 

Δ 8 πηιϑβί γουηθηθοῦ {παῖ ἴο ἀδβοσῖθα (σοά 5 
ΠΊΟΓΑΙ «ἰγυ65, τη Πη ἢᾶ5 ΠῸ ΟΕ ψοσάβ 
1ΠΔη {πο56 νυ ἢ ἀγὸ Ὀοτγοννοα ἔΤοτη ἢϊ5 ον 
ΠδίιΓο. 

ΙΕ πιαὺ ποῖ 6 Ροβϑϑίθ]α ἴο ἄϊνοϑδέ βοῇ 
ὑνογθ 85. “'ΔΠΡΕΣ," “ΠΆΓΟΙ 50) Ἰονο, ΟΓἹ 
ΒΟΙΠΘ ἀϑϑοοϊ ΔΈ! Οη5 νυ ὶο ἢ, ὈδΙηρ προγεὶν Πυτηδη, 
ΔΥῸ Ἱπαρρσγορτίαίο ἴο σοά. 

Βιιξ τη 5 ΠΊΟΥΑΙ παΐασα (γα βρθαῖκ ποΐ 
πονν οἵἉ 15 σογγιρίϊοη, θα οὗ 115 Ἔββθῆςθ) 15 
ἴΠ6 ἱπιασὸ οἵ σοά. Απᾶά ψῇξη νὰ 54Υ ἴμπαΐ 
Οοά Ἰουείῤ τὶρ  θοιβηθβ5 ἀπά ῥαΐεί Ἰπ: 4], 
ΜῈ Πιοδῃ ἃ ἰοῦ δηά ἃ ῥαίθ ὑυΠοἢ ἀγα ΓΟδὶ, 
ΡΟΙΒΟΠΔΙ, απ σοηϑοῖοιβ. (οπίραγ ΗΟ ΚΟΥ, 
ἋΣ Ρ., ΒΝ: ἈΡΡΕΠΟΙΣ 1 Ὑ01 1. 85 τ 9 
(ΚΘΡΙο 5 βἀϊοη). 

ἼΆΠΙΙ5 1 15 πὸ ἤσιιγο, Ὀαξ ἃ ἄθερ ἃπά βββϑη- 
114] {ταΐῃ, {Παΐ (σοά Παῖΐθ5 δίῃ; δηά βῖποδ βπ 
18. ΠΟΟΘΒΒΑΓΠΥ ΡΘΙΒΟΠΔΙ, ρὲ οἱη67 ας σμοῤ, 
1.6. ἦβο [ΔΓ δ5 6 ΠΥ τἀΘπΈ ες. ΠΙπΊβοὶ 
νἹἢ ΠΪ5 51η "ἡ ((σοάε(), 15 Βαϊεὰ οἵ σοά, Ηἰ5 
ΘΠΕΙΩΥ͂ (ς. ΧΙ. 28). 

Βιῖ (οά ἴον βνουυίπιησ ὑπαὶ Ηδ Πᾶ8 
τηδάθ. Ηδ οδπποῖ ἰονα πιᾶπ ἂς αὶ σέργογ,, Ὀτξ 
Ηε Ἰἰονεβ ἢϊπὶ ἂς γηα7, ΘΥΘῃ «ὐῤέχ ΠΕ 5 ἃ 
ΒΙΠΠΟΙ. [|π [κ6 ΤΠΔΠΠΟΙ ἴπ6 ἴεννβ ἅτ ἀ65- 
οΟΥΙθ6 4 45 θεϊηρ αἵ {Π6 βϑῖηδ {ΠΠ|6Ὲ ἘΠΘΠΊΪ65 ἰπ 
ΟΠ τοἸδτοη ἀπά Βε]ονοά ἴῃ ἃποίποῦ (ΧΙ. 28). 
Ητπᾶη ἰονα Ποῦ οἶδθυβ ἃ {16 ΔΠΔΙΟΡῪ : 

{Π6 τόσα ἃ δέου ἰονεβ ΠΪ5. 50Π, {Π6 πιοῦθ Π6 
Παΐθϑ 25: ῥίγι ἴπ6 ἀγπηκαγά, {πΠ6 1181, ΟΥ̓ {Π6 
{Υδιἴου. 

ΤΠι5 Οοά, Ἰονιηρ 85 Ηἰβ5 ογοδΐασγοβ ΠΟΘ 
ψΠοπῚ Ηδ Παΐθβ5 45 βϑ] -πηδήθ βἰπποῦβ, ἄθυῖϑθ5 
ΤΊ Πη5 ὙΥΠΟΓΘΌΥ {ΠΟΥ ΠΊΑΥ͂ 6 ὈΓΟΌΡΠΕ ὈΔΟΚ 
πηΐο ΗΠ. 

ΒΥ {πε ἀθαΐῃ οἵ Η!]5 ϑοῃ, βἰη5 ἀγα Ριχξ ἀνναᾶῦ ; 
τήδη, θεῖπρ Γοργοβοηίθα ὈΥ (γιβῖ, 1ῖ5 ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ 
ἃ 51ΠΠῸ0Ὶ ἴῃ (ὐσο 5 βἰβῃΐ, θαΐ στιρμίθοιβ, ἀπ ἃ5 
5.10} ΓΘΟΟΠΟΙΘα οΥ τεβίογοά ἴο Ηἰβ5 ἕν οι. 

Ηδηοθ {π6 ἴογοα οἵ ἴπΠ6 Αροβέ!ϊθβ ἀγρὶ- 
τηθηί: 1 οὐδ ἴον σϑοοποι θα τι5 ὑγΠθη να 
ννογο ΗῚ5 ΘΠΘ 165, ΠΊΙΟἢ ΤΠΟΓῸ Ὑ}11] 1 αν 6 115, 
ΔἰΟΥ να παν Ὀθεη σγϑοοποι]θά. 

(2) Τὸ νοῦϑο οοπίδϊ πη ἃ βθοοπα σοηΐγαβδί 
Ὀεΐννθθη {Π6 πιθδῃβ οἵ ΟἿ τεοοπο]]δίίοη, ἀπά 



ν. 11--12.} 

ἀεδίῃ οὗ ἢϊ5 δοη, πιο ἢ πηογα, θεϊηρ: 
γεσοπο 64, νγε 5141} θῈ βανεὰά ὈΥ ἢἰ5 
16. 

11 Απά ποΐ ΟΠὨΪΥ 50, Ὀιχέ νγε 450 

ΟΥ̓ Οὐγ σοπίϊπιιοα βαϊναίίοη:: ἴ{ σεοοπο]θά 
χοῦ πὸ ἀεαὶρ οἵ Ηἰβ 801, τ Οἢ ΤΟΤΕ 
51.411 ννα 6 βανϑά ἴῃ Ηἰδβ "178, ποῖ πλεγεὶν “ ὦν" 
θαΐ “1π δὲς 1172, 45 βαγίδικουϑ {πογθοῖ. ((οιη- 
Ραγα Τοῆη νυν. 26: χῖν. 19.) 

ϑοπηθ πᾶνε {ποιρπί {παΐ {πῸ Ροϊπί οἵ οοπ- 
ῬΑΓΊΒΟΠ ΠΟΙ 15 ΡΟΥΨΕΓ. 

ΕἸ γῖϑὲ ἴπΠ Ηἰβ5 ἀθδίῃ βαηῖκ ἴῃ ΠιιπηΠ]αί!οη 
Δα νγθακηθθθ ππάθγ {ῃ6 ψγαῖῃ οἵ Οοά. 
Εμγιβέ πονν ᾿ἰνθῖῃ 85. ΟἿ δἴογπαὶ Μεαϊαΐογ, 
Τπίογοθσβϑου, δηὰ Κιίηρ, τππΐο ννΠοπΠὶ 411] ῬοννῸΥ 
15 βίνεη ἰπ ἤδάνθη δηά ἴῃ ϑασίῃ. [{15 ἀξαίῃ 
παά Ῥονεῦ ἴο σοϑίογε τι5 ἴο Οοαάΐδβ ἔδνοι, 
Βονν ΤΟ ἢ ΤΌΤ 514}} Η 15 116 ἤανε ροννεῦ ἴο 
ΒΑΥΘ 115 ἴτῸΠ νυσαῖῃ Ὶ 

Βιιξ {πγουρμοιξ {π6 ραβϑϑαρὲ ἵγτοπὶ τ᾽. 5, 
δῖ. Ῥᾷ}] βρθακβ, ποΐ οὗ (ὐσοάδβ ροτυεν, Ὀαΐ οὗ 
Η!5 ἰοῦε, ἃ5 {πὸ Τουιπάδίτοη οἵ οὐγ πορα. [ἰ 
νγὰ5 ἃ ΒΊθαΐου {{18] οὐ ἴον ἴο γθοοης!]6 τ|5 ὈΥ͂ 
ΕἸ τιϑι 5 ἀδαδίῃ, ἔπη ἴο ϑᾶνε τι ἴηὴ ΗΙ5 "πὰ; τ 
οοβὲ ΠΊΟΓΕ ἴο γϑθοπῚ τ15 δὲ ἢγϑί, {πδη 11 νν}}} 
ΠΟῸ οοϑὲ ἴο ϑ88γὲ τι ππΐο ἴΠ6 επά. ΤῈ 
ΔΥΒΌΠΊΘηΐ 15 ἃ ζογίογὶ, ἔγοπι {Π6 συθδῖοσ ἴο {Π6 
1655. 

11. “πώ ποΐ ομῖν 50, ὁμί αὐό αἷφο 7ον ἐπι Οοά.] 
Οπ {πε τοδάήϊηρ αηὰ ςοπβίγιοίοη, 566. ἴπῸ 
ποία αδἵ {π6 επά οἵ {πὸ σπαρίογ. 

Εσοῖη {πὸ ἕαςξ οὔ οὐσ Πανιηρ ὈΘθη τοοοη- 
οἰ]δα ἴο σοά (τσ. το), ἴννο σϑϑη]ῖβ [Ό]]ονν, ποΐ 
ογἶν ἃ ζαΐιγε ϑαϊναίίοη, μέ αἰσο ἃ Ῥγεβεηΐ 
τε]οϊοίηρ τη Οοά. 

ΤΠῸ {ταϊη οἵ {πουρῆί, ἀπά {π6 ννογά τθη- 
ἀεγεά “ 70} ΟΥ “Τ6] 0106, ἅτ6 {Π6 54 ΠΊ6 ἃ5 
Ἰη || 1, 2: ΠΩ ΠΕ͵δ, 645. ἔπεα, δὲ. Ῥδὺ] 
ΤΟΠΠ 45. τι5 παῖ ΟἿἿ͵ΓΟ β]ούνιηρ ἴῃ Οοά 15 
τηδἰπίφιηθα ΠΟ ρῃ {π6 βαηθ 1 ογὰ [6515 
(ἢ γῖδί, {χορ ΨΠΟΠῚ να, γΠῸ ψνΕΥῸ ἔοτ- 
ΤΩΘΓΙΥ͂ ΘΠΘΠΊΪ65, μᾶν 6 Ποὺ ὈΘΘη ΤΕΟΟΠΟΙΪΘα ἴο 
σού. 

ἐῤε αἰογοηηογ.)] Ἐδαά, ἐῤε υϑοοποὶ!αύϊοι, 
85 ἴῃ Χὶ. 15) 8η4 2 (οΥ. Υ. 18, 19. ὙΠῸ ψοτά 
“ αἱοπεγηεη," ὙΥΠΙΟΝ ἴῃ {πΠ6 Ο. Τ᾿. σοπβίδ ΠΥ 
ΠΊΘΔΏ5 ““ΘΧΡΙΔΕΙΟΠ," ΟσΟιΓ5. ἴῃ {πὸ Ν. Τ΄ ΟΩΪν 
Πόσα, Βείηρ βιι δυο ἴῸγ [Π6 Ργοροῦ ννογά 
ΚΥΘΟΟΠΟΙ ΣΟΙ." 

12-21. ΑΒ ΙΝ ΑΡΑΜ ΑΙ], ΙΕ, ΕΝῈΝ 80 ΙΝ 
ΟΗἩΒΙΒΤ 5Η.Α11, Αἴ], ΒΕ ΜΑΡΕ ΑΙΠ]ΨΕ. 

850 ἴαγ, 8:. Ῥ8] Πα ϑῆοννῃ {παΐ δὶπ 15. 27 
πε ππΐνθυβα] ἴῃ πηδηκη4, ἀπ {πὲ [τοι 
ΟΠγίβέ αἷοπα Οοά πὰ5 ργουϊ θά “20. αἱ] 
τὶ Πέθοιιϑηθββ 8η4 116. Ηδ πονν ἄδβερθῃβ δπά 
Βίγεηρίῃθηβ. ἢἰβ5 δγριτηεηΐ Υ ϑῃμονίηρ {Παΐ 
ἐῤὲ σαῖσε οἵ [815 ὈΠΙ νου βα Υ οἵ βίη, πα οἵ 115 
φοηβοηθθηςε, ἀθαίῃ, 15. 1π6 ὈΠΙ οὗἉ τηδηκίηά 

ΒΟΜΑΝΆΞ. ΚΓ. 

Ἰογ ἴπ (Φοά τῃτγοιρῃ οὐγ ΤΠ ογά 7 6515 
ΟἸγβέ, ΌΥ ννῇοπὶ νγεὲ ἢᾶνε πον τ6- 
ςεϊνεά {ΠῈ δίοπεπιεηῖ. 

12 νεγείογε, 485 ὈΥ οπε πΊδῃ 

ἴΪῃ Αἄᾳξπὶ; απά {παΐ, σουγεβροπάϊηρ ἴο {ἢ 15, 
{ΠΕγΘ 15 ἃ ΠΙΡΠΟΥ ππ|ΐΥ ἴῃ ΟΠ τΙβί, ννῃο {Π|15, 
αἃ5 1πΠ6 {τι6 πεδά απὰ στοϑργοβοηΐαίζίνε οἵ {Π6 
Βιπηδη Γάςθ, θεοοῖηθ5 ὈΥ Ηἰ5 οθϑάϊεποα τπίο 
ἀφίῃ, ἃ βϑοισοα οὗ 1Π| δηά τὶρθοιιβηθβ5 ἴοὺγ 
4}}. 

1 5 {πι5 ενϊάθηξς {πδὲ {Π|Ὸ6 σΟΠΊΡΑΓΊ5Οη 
Βεοΐννθεθπ Δάδιη πὰ (ἢ γιβὲ 15. πΠῸ σῇεΐοσγιοαδὶ 
ΠΠπβίγαϊίοη, θυ δη εδαγηθϑδί, δγριτηθηΐαίςνα 
ϑδίαϊεπηθπΐ οὗ ἔννο ρσοδΐ γαςῃ5. ἴῃ ἘΠΕΙΓ 6 556Πη- 
τ18] ςοηποχίοῃ, ΠΠΊνΕσΘ4] 5 ΠΓ1Ππ655 ἀπά πη1- 
γ γα] γεαοπηρίϊοη. 

ὙἼΠ6 ςοΠΊραγίβοη ἴ5 θαβεά προη π6 ἀετῖ- 
ναί οἵ 5π απά ἀθαΐῃ ἴτοπὶ Αὐάδπι, νυν ΠΟ ἢ 15 
{Πιι5 {γεδίθα 45 ἃ ποννῃ δηα δάμη 6α ἔαοί. 
8:. Ῥδι]}5 γεργεβθηίαίίοη οἵ ἴἴ 15. ΒΟΥ ἀ6- 
τνοά ἔγοπι ἴῃ6 οὐ βῖπα! παγγαῖϊνε η΄ (σα παβίϑ ; 
πα ἱπίγοάιιοθβ ΠῸ πονν ἰδαΐιγο, αηὰ 1 15 πεσο- 
ἔοτγθ σταϊυϊΐοιιθ ἴο δϑϑιπιθ {Ππαΐ ΠΕ ἄγαν ἔγοπη 
ΔΏΥ ΟἾΠΟΥ βοῖγοθ. ΎΊαΟα5 οἵ {πε 58πΊ6 4οο- 
{τῖπθ ἴῃ {πῸ ΑΡοοῦυρμαὶ θοοκ5 (Ν Ιβάοπῃ, 1]. 
24: Β οἸοϑιαβίςοι5 Χχχν. 24), ἀπά ἴῃ ΒΌΡΙΠΙΟΔὶ 
ὙΥΓΠΕΠρ5, 50 ᾺΥ 85 ἴΠ6Ὺ σῆονν ἴΠ6 ορίπίοῃ Ρῥγε- 
ναϊθπί διηοηρ {πῸὸ [6 νν8, ΠΊΔΥ θη ΤποτῈ ΟΥ̓ 
1655 ἴο σοπῆστη, θυ σαπποΐῖ ΡΟΒΒΊΟΪΥ ννεακεη, 
1η6 Αροβίϊθ᾽β [Ἔδει πηοηΥ ἴο {Π6 ΠΙβίοσι δ] {Γπἢ 
οὗ {πε ΕΔ]1, ἂ5 {πεῈ βοῖισοθ οὗ δῖη αηά ἄδξαδίῃ. 
(]Θὁμη νὴῖ. 44.) 

ὙΠῸ πιαϑίογ-: πουριί οἵ {πΠ6 ΠΟ ]6 ραββϑαθα 
ἰ5 {πὲ ὉΠΙῪ οἵ ἐῤὲ ηηαην 1π δὲ οπδ, νυ ἈΊῸἢ 
ξογτηβ {Π6 ροϊπί οἵ σοπηραγίβοη θεΐννθθη Ααδπὶ 
δηα (Πγτιβί. 

“ΤΉγουρμοιῦξ ἢ6 ΟἸ1Πρ5 ἰο “ [6 οπε,᾽" δπά 
σΟΠἑΪΏ.ΠῪ ὈΓΙΠΡ5. 1Π15 ΓΟΥνν Τά, 5Αυ ΠΡ, “ΑΒ 
ΕΥ̓͂ οὔ γα 51π επίεγαα ἱπίο {πΠ6 ννου]ά," δπά 
“1 {Π6 ἔγεβϑραβθ οἵ ἦβρε οπδ ἐῤε γηαηγν ἀϊδά," 
Δη4 ““Νοΐ 85 {πῃγοιρ ἢ ογὸ Πᾶν] Πξ ΒΙΠΠ66 15 1Π6 
αἰ, ἀπά “ὙΠῸ Ἰπάρτηθηΐ νγᾶϑ5 ἔχοι ο76 τιπΐο 
φοπάεοπηπδίϊοη," ἀπὰ ἀραϊη, “ΕῸΓ 1 Υ {π6 
ἴγοϑραβϑ οἵ ἐῤε οπἊ ἀθαῖῃ γοϊρηθαά {ΠγοιΡ ἢ ἐῤὲ 
οὔε," πὰ “ὙΠοΓγεοσα 45 ΤΠΓΟῸΡῊ οπε {Γ65- 
Ρα55,᾽ δηά ἀρδίη, “"Α5 {ῃγοιρὴ {π6 ἀἸδοθε- 
ἄἴδηςο οὗ ἐῤε οπὲ τῇᾶπ ἐῤὲ »ιαην ΝΥΕΥΘ τῆλ 
ΘΙ ΠΠ6Γ5, δη4 6 φοηβίδηεν τορθαΐῖβ “{Π6 
ΟΠ6," ἴῃ οΥογ {παῖ θη {πΠ6 [ὲνν 55 ἴο 
γοιι, “Ηονν ὈγῪ {Π6 ννε]}]- ἀοἱπρ οἵ πο, (γῖβί, 
ννὰ5 ἴπ6 νου] βανϑὰ Ὁ γοῖϊ τῆδὺ ΡῈ 40]6 ἴο 
ΒΑΥ ἴο Πίπι, “Ηον ΒΥ {πε ἀϊδοθεάϊεπος οἵ 
οπθ, Αἄδτη, νὰ ἔπε ννουἹ οοπαεπιπεᾷ ἢ 
((ΔΒγυϑβοβίοχῃ.) 

ὙΠΟ 58Π16 γϑοδριἐπ]αίίοη οὔ {πΠ 6 παστηδη τασα 
1ῃ Αἄδπὶ πὰ ἴῃ (ἢ γίϑβί 5 ἴρηξ ἴῃ τ ογΓ. χν. 
22. “ΕΓ αὐ ἱπ “άαηι αἱΐ αἰϊδ, δες “ὁ 15 
Οῤγίσέ σραὶ! αἱ δὲ »παάε αἰΐυε," 

19. Πῥεγεζογε] “ἜἘΟΥ {185 68180,--- 
ΠΑΠΊΕΪΥ, {πᾶς ΟΠ γδὶ ἀἰθα δηα τοβα ἀραΐῃ ἔῸΓ 

Η 2 
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ϑΠηΠ επίεγεά ἱπίο {πΠ6 νου, δηά 
ἀβδίῃ ΒΥ 5ἷπ; δηά 80 ἀβαίῃ ραββεά 

ΒΟΜΑΝΘ. ΚΓ. [ν. 12. 

ΡΟΠ 81} πιεη, ἰΐογ {πὲ 411] ἤᾶνε "Ὅν, 
ΒΙηη6ἀ: 

υ5, παι νὰ τηῖρῃς Ὀὲ ᾿πειῃεα ἀπά ϑανθά 
χοῦ Ηττ (8--11). 

ας ὧν οὔ ηιαῦ οἱη ἐπίογεά ἱπέο ἐῤὸ «υογ]ά, 
απά ἀεαΐ ὧν οἷπ)] “415 ΤΆΤΟΌΒᾺ ομὲ γηιαη ἦγ 
επίεγεά ἱπίο ἐῤὲ «υογ]ά, απά ΓἈΥΟΌΡ βὶπ 
ἀθδίμ. ΤΕ σοπηραγίβοη ποσὰ θαραη ννου]Ἱά θὲ 
ΓΟΓΠΊΔΠ]Υ͂ σοΙηρ]εῖθα {π5: “50 ΟΥ̓ ΟΠ6 Τηδη 
ΤΙ ςθοιισπθθθ επίογοα ἱπίο 1ῃ6 ννου]ά, δηά 
16 Πγοιρἢ τὶρῃϊθοιιβηθϑϑθ." Βαΐξ δἴζεγ {πὸ 
αἰρτ βίο ἴῃ στ. 13, 14, ϑ8ῖ. δι], ἰπϑίθδά 
ΟὗἨ ΓΕΒΙΙΠΊΪΠΡ Π15. ὉΠΗΠΙΒηθαά βοπίθηςθ, 5] 465 
ὈδΟΚ, 45 ΠΙ5 ΠΊΔΠΠΟΙ ἰ5 (ς. 11]. 25, 26: ΕΡΒ. 
111... 3,.4), ἱπῖο 15 ἔουΠΊΕσ σοιϑε οἵ {ποιρῆΐ 
ἴπ ἴΠ6 νψογάβ, “" “άανι, αὐδὸο 1: α ἤσιγε οὗ 
ῥῖνι ἐραΐ αυας ἐο τονε." “ΠΕ ΡαγΘΠ Π 6515 85- 
5166 1π π6 ΑἸ ποτγιβεά Ν  Ύβίοη 15 {Πιι5 5θθῃ 
ἴο 6 ᾿πδάγηῖ5βϑιῦ]6. ὍΠε ννογάϑβ, “ ΤΠΤΟΌ ΡῈ 
0186 1181,} 46 Ρ]αςσθά ἢγβί ἔ0γ {πε ϑᾶκε οὗ 
ΘΠΊΡἢ 8515, θθσδιιβα {ΠΕΥ σοπίδϊη ἴῃς ροϊπέ οἵ 
ΠΟΠΊΡΑΥΊΞοη, Δηἀ 50 δῇδοξ [Π6 016 νϑῦβϑ. 

“ 52,1 15 ΠΟΙ υἱεννεά 85 ἃ ΨΠ0]6, δπά 8, 
Ῥ4}] Ροϊπίβ ἴο {π6 βδοιισοθ ἔγοιη ννμῖςἢ 41] 
Πυπηδη 51η Πᾶ5 ἤοννθά : δὴν ἀϊβειποίίοη ἔποτγα- 
ἴογε Ὀεΐνγεεη {πῸ ργορεπβιίυ, {πε δοῖ, Οὐ {Π6 
Πθιῖ, νου] μεσγε θὲ ουξ οὗ ρίδςεβ. 
(Το «υογία, ἱπῖο Ποῦ “οὐ ἐπέογεά 

ἐῤγοιο ΟΦ 771171, 15 ἴῃ6 ΠυπΊδη Τάςσς (ς. 11]. 
19; ΧΙ. 15). Πα ῥΡγενίοιιβ εχἰβίεποθ οὗ ϑἷπ 
αηά ἀθαΐίῃ ουΐϑιάθ {Π6 ννουἹὰ οἵ πηᾶῃ, 15. ἃ 
τηδίίεσ ππίουσμεά ΡΥ {πε Αροβί!εβ 5ἰαΐε- 
τηθηΐ. 
ΜΕΥ 15 ποῖ ἔνε πηθητοηθά, ννῆο 5ἰηπθά 

είοπο Δθστὴ (2 (τ. ΧΙ. 3: 1 πὶ. Πἰ. 14: 
ΘΙΓΔΟΝ Χχν. 24)} 

Βροαμβα {πΠ6 εχαοῖ ροϊπέ ἐομπομθά Ὀγ 8. 
Ῥᾷὺ] 15 ποῖ ψῆο ἢγϑί βϑἰππθά, ΠΟΥ ἤον 5]Π 
ΔΥΌΒΘ 2: Αἀδπ), Βα: πον ἃ Ὀθοδιηθ ππηϊνοῦβαὶ 
1η τηδη ΚΙ, 

“ ἼἌ4αηι αὐας γι ,ογηιθά, ἐῤδὲπ Ετε᾽ 
{τ πὶ οἰ 11). ΟἼΡῈ ΨΩ 15 πο 7. ρὲ 
«υογηα, ὁμί δὲ αυογιαη ὁ ἐδὲ γιαη᾽" (1 (ογ. 
ΧΙ. 8). ὙΠιι5 ἄοε5 8[. Ῥαὰ] ἀδῆπε {6 ροϑί- 
τοη οὗ Αάδπὶ 45 {Π6 ἴου πο πα τοργαβθη- 
{αῖϊνε οἵ {η6 στᾶσθ, {πγοῦρ Ποῖ 116 γνὰβ5 
{γϑηβγη64 ἴο 4]1, ἀπ ΜΠ 116 4150 πη δηά 
ἀεαίῃ (Οεη. ν. 3). 

απά ἀεαΐρ ὧν “σἱπ3 πὰ ΒτοαρΡΕ βδη 
ἄθαίῃ. Ὑπηαΐῖ ἄθδίῃ πηιδὲ μοῦ ὃ6. πἀπάοτγ- 
βίοοά ἴῃ 15 ὈΥΙΠΠΩΤΥ 56η56 85 {ῃ6 ἀδθδίῃ οὗ 
με ὈΟΩΥ͂, 15 Οἰθασ ἵγοπὶ ῃ6 σοπηθχίομ ΜΙ 
αὐ. 14, ΥΏΘΓΕ ΠΟ ΟἾΠΟΙ Τηθδηϊηρ ἰ5 Δ4Π|15- 
5106, «4 ἔτΌπα [Π6 ππτηϊβία Κα ]6 τοίθγεποθ ἴο 
[Π6 παυγδίϊνα ἴῃ (σθηδβϑὶβ (Οεη. 11. 17), δπά 
πε βεπΐθῃοθ πεῖ Ῥγοποιποβά, “ ώσέ ἐῤοι, 
αγί, απά μρπίο ἄμε σραϊέ ἔδοι σείμγπ" (Όεη. 
111. 19). 866 ΜΊβάοιη 11. 24: 1 (οΥ. χν. 21. 

ὙΒΟΌΡΗ ΒΟΩ ΠΥ ἀθδίῃ 15 τοραγάθα ἴῃ οπεϑὶβ 
Δπ4 ὈΥ 81. Ῥᾷ}] 45 16 ἀυίπεὶν ἀῤῥοϊτίεά 

2πμηέεῥηιεηΐ Οἵ 5ϊπ, [0 πα θ6 ποηθ {Π6 [655 15 
παΐμγαί εοπσέψμεπεε. ΜΝ ἤθη {Π6 ἱπηπ ΟΥ̓ 8 ]Πγ, 
ὙΠΟ νου] ἢᾶνα Ὀδεη {πὸ τονγαγά οὗ Αὐἀδπη5 
ΟὈδάϊεποθ, νγὰ5 ἴογίειοα ὈΥ ἢἰβ ϑίη, ἐπὸ 
ΕΔΥΓΠΙΥ ἔγατηθ νγουἹά παῤεγαϊν τϑζαγη ἴο᾽ 115 
ἀπέ. Ηξεγο, πονγανεσ, [ῃ6 στεδΐ {τ 85- 
ϑογίεαά ὈγῪ δῖ. Ῥδὺὶ] 15, {παΐ Ὀοάγ ἀθδίῃ 
15 [ἴῃ πῆδη {Π6 ΥΌ5]Ὲ οὗ 51Π: ἃ υἱδὺν [γη "18 Ὁ 
ἴο 5 85 (μγιβίίδηβ, θαΐ ποῖ ἴο {πε πεδίμθη, 
ψγῃ0Ὸ τεραγάθα ἀδαΐῃ, ““ποῖΐ 845 ἃ ριιηῖβῃ- 
τηθηΐ, θὰΐ 845 εἰἴπεῦ ἃ πεοαβϑιυ οἵ παΐυγο, 
ΟΥ̓ 8 Γεβί ἔγοπὶ ἴο1]5 δηὰ ἴγοι]65" ((ἱς. ἴῃ 
(δί. ἵν. 7). 

1 ννὲὰ {γΥ ἴο φυδᾶϑρ ποτα {μη 15 σοπίδιποὰ 
ἴη 1ῃ6 ρᾷββϑασθ, ὈΥ ἱπίγοάιοϊηρ ἴῃς 1άδ645 οὗ 
“ἐχῃογαὶ ἀδδίῃ," δπά ““{Π6 βεοοηά ἀθδίῃ," νγὲ 
ΤΟΪαχ οὐ Πο]ἀ οπ {Π6 διπάδπηθηία) γα τἢ πδΐ 
ὈοάΠΠν ἀθαίῃ 15 Π6 ρεπα]υ οὗ Αὐἀδπη 5ἰη. 

ΝΟΥ͂ 15 [Π15 ΔΠ ἱΠΠΑΡΊΠΑΓΥ ἀἰδηρΡΟΓ, ἴΟΓ 5ΟΠῚΘ 
ἤανα Ὀδεπ ᾿Ἰεά οἡ 50 ἴα 85 ἴο ἄδθηγ {παΐ {πὸ 
ἀφαίῃ οἵ ἴΠ6 θοὰγ νγᾶϑ δ 411] ἱποϊπάθά ἴῃ {π6 
ἀδαίῃ (ῃγεδίεπεά ἴο Αάδτὴ ἃ5 ἴῃ ρεπδὶυ οἵ 
5 πη (Αυραβέ. ΘῈ υπι. ΟΟΧΟΙΧ. 10, 11---ρδίηϑβε 
{με Ῥε]αρδη5). 

“ΜΟΓΙΔ] " ΟΥ̓ “ 5ρισίἔπα] ἀθδίῃ "15 4 ἤσιιγα- 
{ἶἰν ἜΧΡΥΓΈββίοη ΤῸ δίῃ [ἴβε], ἀπά {πογεΐοσγε 
σδηποΐῖ δὲ ἱποϊπάθα ἴῃ ἀδαίῃ, νυ μθπ ἀθδίῃ 15 
αἰβΕ Πρι 5Π66--5 ΠΕΓΕ --ἔτο πη 5ἴη. 

ΚΤΡΟ «εοροπα ἀεαΐ,᾽ ἃ5 ἰβ ϑΒῃονψῃ ΒΥ {Π6 
ΥΟΙῪ ΡΏΓαβΘ, απ Ὁγ ἴΠ6 οοπίοχε ἴπ ΨΏΙΟἢ [ἴ 
οὐσουϊβ (Άεν. χχ. 13, τὰ; ΧΕΙ 8). ΠΠΕΞ᾿ πηξ 
ΒΘρῚη {1 αἰἴζεσ [Π6 βΈΠΟΓΑΙ γοϑυγγεοίίοη δηά 
1ῃ6. ἢπα] Ἰπάρτηοπί. ΤῸ ἱπίγοάιισα βοῇ 8η 
Ιάδαᾳ ἱπῖο ἴΠ6 ργϑϑεπί ρβαβϑαρα ἰ5 ἴο σοηΐοιπα 
{Π6 αβέ Ἰπἀρπγεπΐ, οὗὨ ννῃισἢ 1 15 βαϊά, “εν 
αὐὲγε ͵μάσεά δυεγν αὶ π]οογα 5 ἐο ἐῤεῖ7 
«υογζς,᾽ ΜΠ {Π6 Ἰμάρτηθπε ργοποιιποθά Ρροπ 
Αἄάδπῃ 'π Οεη. "]. 19, ΜΠΙΟἢ οχίθηάθά ἴῃ 115 
εἤξοῖβ Ἐα0 4 }}ν ἴο 4}1 ἢ15 ἀββοεπάδηϊΐβ, ὑυΟσ ἴὸ 
ΔῊΥ Ποπϑιάοσδίίοη οὗ βοῇ τηλη 5 ΨΌΓΚΒ, δπά 
νου Δ ΠΥ ἀἰδεϊποίϊίοη Ὀεΐννεθῃ ἔΠῈ εν] ἀπά 
{πε ροοά. 

ΕὙΓΟΠΘΟΙΙΒ υἱθννβ οὗ {π6 ραβϑαρα ἤανα δ.ίβθη 
ἔγΟΠῚ ΟΥΘΓΙΟΟΚΙης; Βα ογαὶ ᾿πηρουίδπξ σοηϑβιάθγα- 
(1015. 

1. 8[. Ρδ}} Ὀτίηρϑ ἱπίο {Π6 σοπηρατίβοη ΟΠΪΥ͂ 
{Πο56 εἴξοίβ οἵ Αὐδπη5 {γα ϑρτβϑίοη ἡ] ἢ 
ΔΥῸ ἐγαη 7 εα4 ἐο αἰΪ ὨΪ5 ῬΟΞΙΘΓΙΕΥ͂, ΠΑΠΊΕΙΥ 1Π6 
᾿ππογιΐαποθ οἵ ἀδαῖῃ δηά οὗ ἃ ϑιπέμὶ ἡδέα ; 
ψν 16 Οοα 5 ἤπα] Ἰπάρτηεπί 15 θαβεά 50] οἡ 
ῬΕΙΒΟΠΔ] δηά ἡπαϊυϊάμα! τΕΒΡΟΠΒΙ ΒΠΠν. 

2. ΤΏς ἀθαῖῃ οἵ (ἢγιδὲ ἄοεβ ποΐ γεεΐεεῖν 
γευογθο ἴῃ εοβξοίβ οὔ Αὐάδηνλβ 51π, 1 οσυεγ- 
οαυετς ΤΠ πὶ ὈΥ σγεαΐεῦ βἹ 5. 

3. ΤΏ ἀδαίῃ οἵ {πε ὈΟΟΥ 85 ἀεποιιπορά 
ὌΡΟη Αἄδηη σου]ά ποῖ θὲ τοραγάθα 85 ἃ ΠΊΘΓΕΙΥ 
[ΘΠΠΡΟΓΔΙῪ βοραγαίίοη οὗ ὈοαΥ απά 508], θαξ 
ΟὨΪΥ 85 {πΠ6 Ὀεριπηΐϊηρ οὗ ἃ Ρεγπιδηθηΐ 5ίδίθ. 
Ηξδηοθ [ΠῸ6 Ρ]ΟΟΠΙΥ τἱενν οἵ ἀδαῖῃ ψΠΙοἢ 



ν. τ3-.4.} 

13 (ΒῸΓ {πὲ} τπ6 Ἰανν δ'π νγὰϑ ἴῃ 
1η6 νου! : θαξ 51π ἰ5 ποῖ ἱπηριῖθα 
γνΠεη {ΠΕΓα ἰ8. ΠΟ ἰδνν. 

Ρεγναάθβ [ῃς ΟἹά Ταβίαπιοηΐ, Ἔεχοθρί ἴπ ἃ ἔενν 
ΤΟΠΊΑΓΚΑΌΪΘ ΡΓΌΡἤθοΙεθ. [{ νγὰβ ΟὨΪΥ͂ ΠΕΠ 
Εἰ τῖβὲ “ δγοιοδὲ {78 απ ἱριριογ αν ἐο ἰλσέ᾽ 
ὈΥ Ηἰβ οὐη τοϑυγγθοίίοη, {παῖ {πΠ6 (γι βείαῃ 
νίονν οὗ ἀθδίῃ 845 4 [θη ροΥαΎ βοραγαίίοη οὗ 
ΒΟΩΥ «πά 5οιι, 4 ἰγαηϑίίίοη ἴο ἃ ΠΙΡ ΠΟΥ 116, 
σου] θὲ γε] ββά. 

απά .0] 1.6. ΤΥ Οα ΡᾺ βῖπ νν ΒΙΟἢ Παά [561 
ΠΟΤΠ6 ἴῃ ΒΤ ΟΌΡ 016 Π181. 

ἀεαίρ ρασσεά πῤοη αἱ γ»πεπ.)] “Ῥαββϑᾶ 
ΦὈτοῦΡ ἀπίο αἰϊ γε." 

)ῶγ ἐραὲ αἱ! ῥαυυε οἱἰππεά. Ἐθδά “20γ ἐῤαΐ 
αἰ! β1ππ9 8," 

Οη ἐφ᾽ ᾧ 5εε Νοίε δ επά. 
ὙΠαΐ ἀδρεπάεπος οἵ {πΠ6 ἀδθαίῃ οὔ 411] ἀροη 

1Π6 ϑἰπ οὗ οπβ, νυν ῃϊ ἢ ἰβ γον ἱπηρ] 164 ἴῃ {ΠῸ 
νγογά “0, 15 τοΓα ἔᾺ]]ν ἀηα ΡΓΘΟΙ5ΕΙΥ βίαια 
ἴῃ [Π6 οἰαιιβθ, “)2ῶὼγ ἐῤῥαΐ αἱ βὶπιπϑα." δε 
αν δἰγεδαὺυ τεπιαγκοά {παὶΐ {πὸ νψοτγάβ 
ΦΒΥΟΌΡ οπὲ 7η1αη᾽" αῇἴδοξς {πὸ ΠΟ]6 νεῦβα: 
{ΠΕ ῚΓ ἰηῆἤϊπιθηοθ οὐ {Π15 αϑὲ οἴδιιβα 15 πιοϑί 
ἱπιροτίδηξ, ἐθίουτηηϊηρ ἰἴ5 πιθδηϊηρ ἴο 6 
ἐς οΥ 1ῃδξ 411] βιππρά ἐῤγοιο οὔ6 η1Ω71 ": σοπη- 
ΡΆΓΘ 2 (ογ. ν. 14, “ΤΡ πὸ ἀϊοαά γὸγ αἱ], ἐῤεῦι 
ἘΆΘΥ͂ 411 ἀϊθα," 2. 6. ἴῃ {πὸ οὔθ. [1ἢ θοίῃ 
Ραϑϑαρθβ {π6Ὸ Αὐἰπῃουῖδοάᾷ Ψεγβϑίοη (“ ῥατε 
βἰηπ6 4," ““αὐεγε 811 ἀεαά 7) 15 ᾿ἱπδοουγαῖθ. 

81η ἀπά ἄδθαίῃ ποῖ οπ]Υ “ ἐπέεγεά ἱγέο" 186 
Βυτηδη Γάς6, θὰϊ 4150 “ 2α55“ε“4 [τοὺ ρ ἢ" ἴο 
ΘΥΕΓΥ͂ ΤΊΘΙΊΒΟΓ οὗ 1 ““ ἐῤγοι οπε γιαη." 

ὙΠαΐ ἀδαίῃ οχίθηάεα ἴο 8]] 15. ἃ ραῖΐοπί ἔδεΐ: 
ΔΠηα 5ἰποθ ἀθδίῃ επίογεά “ ἐῤγομο οἱπ" δηά 
“0 Ῥαβϑεά οῃ, ἴἴ 15 ργεβδιρροβϑά {Παΐ ““ καῇ 
βἰππθᾶ." ΟἿΪΥ {πι|5 15 {Π6 σδιιδα “ σἱη" σο- 
οχίθηϑθινθ ἢ (ῃ6 εἤεος “ ἀεαρ᾽" : αἱ τῃ6 
Β8ΠῚ6 {1Π|6, βίπος “ αἱ βὶπποᾶ"" ἐῤγοῖ ὁπ, 
1Ὲ 15 4 4} {γα {παῖ “ὧν ἐῤὲ οὔέπες 9 τὰ 9 
ΟΠ86 [86 8 ῺΥ αϊεά" (υ. 15). 
ΤῈ Αροβεῖεἶῖβ ψγῃο]8Ὲ γϑδβοηίπρ ταδί Οἡ 

{Π656 ἔννο ρυῖηοΙρ 65: (1) 81η 15 με σδιβε οὗ 
ἀεδίῃ ; (2) ΒΥ νἱτίπα οὗ {πΠ6 ὑπ|{γ οὗ πηδηκιηά 
βίη διά ἀθδίῃ δῇ ὈοΓἢ {γδηβπηλ θα ἔγοπι οηα 
ἴο 811. ὙΠ {Π6 5ίη οἵ {πΠ6 πΊΔΠΥ δπά {πε 
ἀδαίῃ οὗ 1Π6 πΊΔΠΥ͂ ἀγα ἱποϊι δα ἴῃ {Π6 51η οὗ 
ἴΠ6 ὁπ δηά {ῃς ἀφαΐῃ οὗ {Π6 οπθ, δηά {Πογὰ 
αἵ {ΠΕῚΓ σΟΠΊΠΊΟΠ 5οιγοα {πΠ6 σοππαοχίοη δ6- 
ἔννεθῃ πη δηά ἀδξδαίῃ 15 ἤχθά οπος ἴῸΥ 8]]. 
“ΤῊ οονεπαηΐ οὗ [1ἰἴδ, επίογοά ἱπίο ψ ἢ 
Αἀδπὶ ἴῃ Πῖ5 βίαίε οἵ ᾿ἱπῆόῦθποθ, ννὰ5 ὈΥ 5 
51ὴ τηδάδ νοϊά, ποΐ οὐΪγυ ἴοσ ΒΙτηβα] ἢ, θα 4150 
ΤΟΥ Πὶ5. Ῥοβίεγιυ ; 50 ῃδΐ πον 411] 50η5 οἵ 
Αἀδπι, 85 ϑιοἢ  [1.6. αῤαγὲ ἥγογι γι), 
καΥ6 αυϊΐς σπὰξ οἷἵάσ ἔγοπι ΔΠΥ ΡγοπΊβα οὗ 
᾿ἱπηπηοσ δ! Πγ, ἀπά δι δ]εοΐε ἴο ἃ ποοοβϑυ οἵ 
ἀγίηρ, νβουξ Ππορα οἵ γοβϑισγθοῖίοη. ΝῸ 
ῬΓΟΡοϑί[οη ἴῃ 411 [ΠΘΟΪΟΡῪ 5 πιοῦα ςογίδ! ἢ 
{ῃαη [Π15: ῸΓ 1 15 δνευυννμοσα ϑἰαίεα πιοϑβί 

ΚΟΜΑΝ. Υ. 

14 Νενεγίμεῖεθθ ἀξίη τείρπαά 
ἤοση Αἀδπὰ ἴοὸ Μίοξεβ, ὄἜνεῃ ονεῦ 
{πεπὶ {πᾶς Παά ποΐ ϑβἰππεά δίζεγ {ῃε 

ΡΙΔΙ ΠΥ Δηα ΘΧΡΥΘ551. ᾿ἰπ ἔπε Ν, Τὶ. βουὶρέμγοϑ, 
ΘΒΡΘΟΙΑΠν ἴῃ ἴπΠεῈ ᾿ρι βία το (ες ΒοπΊδης 
τὨγουρῃοις δἰπλοδέ [Π6 0] 6 δίῃ Ἵμαρίοσ 
(Βρ. Β}1, “ Εχαιθπ (ὐθηβαγο, Αηἰπ,.᾽ χυῖϊ. 
Ρ. 208). ὙπΠεοάοτοίβ οοπηπηθηΐ, ““ ΒῸΓ ποΐ 
Οὐ δοσοιηΐ οἵ 5 [γε δε μου 5 βίη, διιξ οἡ 
δοσοιπηί οὗ ΠῚ5. οὐνῆ, δδοῇ τηδη ταοοῖνος {Π6 
ἄοοπὴ οὗ ἀδδίῃ,᾽ 15 85 ἀϊγεοῖν ορροβϑά ἰο 8. 
Ῥδι}5 δυριπηθηΐ ἃ5 ἴ 15 ἴο δβχρογίθηςα «πὰ 
ΤΠΘΟΪΟΡΥ : [Π6 ΕΥΓΟΥ 4ΓΪδ65. ἔγοτη σοηξοιι πα ϊπρ' 
1Π6 βεπΐθεποθ οἵ ὈοάΠΥ ἀθδίῃ, ννμῖσ ἢ [ῃγοιρὴ 
ΟΠ6 τη8Π᾽5 5ῖη δχίθηδά ἴο 8]], νυ τ [Π6 ϑ'ππου 5 
ἤπΠ4] ἀοοπΊ. 

18,14, δ[, Ῥδὺ]) ρυγβιιεβ (πΠ6 {Ππουρμξ ἐπδὲ 
“6 4}} δἰππαά ἐῤγοορ οἼ6,᾽ δπη4 {πδξ ογ ἐῤὲς 
αεεοιηέ ἀθαῖῃ Ραββα ἀροη 411. Ηἰ5 ργοοῦ [5 
ἄγαν ἔγομη {Π6 οδβ6 οὗ [ῃοβα γῆο ἀϊεα Βεΐοτα 
ἃ αν νγὰ5 δίνεῃ, Δη4 στϑϑίβ οἡ {Π6 ργίποῖρὶα 
ΔΙΓΘΔΑΥ βἰαϊοά ἴῃ ἵν. 15, {παΐ “'ΠΘΓΕ ΠΟ ἰανν 
15, ἴπ6γο 15 ὯΟ {γδηϑ βίο η.ἢ 

ΕἸγβέ μ6 βίαίεβ 85 ἃ Κποννῃ ἔβεξ {πδξ ἀυτίηρ 
1π6 ρεγίοά ΠῸπιὶ Αάήδπὶ ἴο Μοβεβ, {πδΐ ἴ5, 
“πὴ ἐρὲ ἰααυ, ἔδογο αὐας εἰ ἐπὶ ἐρε «υογίά.» 

Βιιϊξ 45 ““οἱπ ἐς ποὶ ἱγιῤμίεά," ποῖ Ὁτουρβξ 
ἰηο δοοοπηΐῦ δρδϊηϑβί {Π6 β'πηοῦ (566 Ρἢ1|6- 
ΤΏΟΗ «". 18), ““«υδέῃ ἐῤεγδ ἰς πὸ ἰααυ,᾽ τβθῇ σου]Ἱά 
ποῖ {Π6η ὈΓΙΠΡ ΠΡΟΠ {Ποπηβεὶνεβ [Π6 ΡοΠΑ ΕΥ̓͂ οὗ 
ἀξίη, 45 Αάδπὶ ἀ14, Ὀξοδιιβα ἔΠ6Υ σοι] ποῖ 
51η, 85 Αἀδπ), ἀραϊηδέ 4 Κπονῃ ανν. ὙΠΕΓΟ 
νγὰ5 βίη, δυΐ ποΐ ἴῃ {πε ἔογπὶ οἵ ἐγδηβργεβ- 
510}, 4Δη4 {πΠογείογο ποΐ ἴδίκθβη ἱπΐο δοςσοιιπηΐ. 

ὙΠΕΙΓ οὐ 5ἰη {θη ννᾶβ5 ποῖ {Π6 σδιιβα {παῖ 
τήβη ἀϊεά. Βιιΐ {πεὺ ἐξά ἀϊε: “ ἀεαὲῤ γεϊσπεά 
7 ηονι “άα»ι ἰο ἴονες δύ οὐδ ΤᾺ ΟΒ6 ΜἘῈῸ 
βΒ'ππθᾶ πού αὔεγ ἐῤὲ οἰγι μας ῳ 186 
ἐγαποσγεσσίοῦ Οἵ Α ἃ ἃ τὰ." 

ΑΠά 85 5ϊη 15 {π6 σδιιβδα οὗ ἄθαίῃ (υ. 12), 
Δη4 Αἀδηιβ 51Π δἷοπθ οοι]Ἱὰ ὃ ἔδκθη ἱπίο 
δοσοιπηί, {ΠπΠεΥ ἀϊθά {ῃτοὰρῃ Ααδπὶβ 5|Π. 
ἼΠΙ5 15 βιϑίδη ΠΥ (ΠΓγϑοβίοιηβ ἱπίογργε- 
ἰδίοη. 

ἼΠΕ υὑπανοϊἠΔ0]6 ᾿ηΐθγεποα {παξ ἐῤγοιςΡ 
Οὔ 7γ1α71}5 οἱπ 11 ἀϊδά 15. ΟἿΪΥ ἴογ ἃ πιοτηθηΐξ 
ἀείεγγθά ; ἴὴ σύ. 15, 17, Δη4 19 ἴΐ 15 δίγτηθά 
ἴῃ ἜΧΡΓΘ55 [θΥΤΉ5. 

Μεδηνγῃῖ6 ῃσγοιρῃ {πῸ ἱπίγοάιοίίοπ οὗ 
Αάἀδτηβ παὴθ {Π6 Αροβίϊθ 15 δ0]6 ἴο σε γη 
ἴο ἴπΠ6 σοπΊρΡΑΓΙβοη Ὀαριη ἷἴπ τ. 12. Τἢιϊ5 
{π6 γσοϊδίιγα οἰαιιβα “'αὐφο ἐς ἐδ ἤφεγε 9 ῥίγε 
ἐῤαΐ αὐας ἐο το7)16 ᾿" 56ΥγῈ5. ἃ ἀουθ]6 ΡΌΓΡΟΞΒΘΟ: 
ἴΈ ᾿ΠΡ]165 ᾿πά γε γ {Π6 σοπο] βίου ἴο ὃ6 
ἄγαν ἔγοπὶ τ. 13, 14, [Πα 41} βιηπρά δηά 
ἀϊεά ἴῃ Δάδπη), νι ῆο 15 ἴπι1ι5 ἃ “ἤξιγε ἢ ΟΥ̓ ἃ 
ἐγ Ρ9᾽" οἵ ΗΐΪπὶ ἴῃ ννῃοπὶ 411] αὐὸ πε ηθα 
πα τηδάθ αἷϊνε : δηά 1 θπδθ]65 δὲ. Ῥᾷὰ] ἰο 
ΤΕΒΙΠΊ6 ἃΠ4 Πςοπιρ]οία ἢἰδ τη ηἸβῃθα σοιηρατῖ- 
50ῃ. 

ΓΙ 
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βἰ πα ΠἸΠτὰ 46. οΥ Αἀαπι᾿β {γαηβργεββίοη, 
νγΠῸ ἰ5 {πΠ6 ἤριγα οὗ Πῖπὶ τΠδΐ νγᾶ8 ἴο 
ΠΟΠΊΕ. 

ΚΟΜΑΝΞ. ΚΓ. [ν. 15. 

Ις Βυΐ ποῖ 45 {πε οβξηςε, 50 4͵50 
ἦς τῆς. ἔτες οἱ. ΒὸῸγ 1Ε τῆγοιρῃ τῆς 
οἴδξπος οἵ οπα πηδηῦ θῈ ἀεδά, πιο ἢ 

ὙΠΙ15 σοιηρΑτίβοη ἰ5 ἤογο σοηῆηοά ἴο {πε 
οἤδοίβ ἴῃ πηδη οἵ Αὐδπλβ βίῃ «πᾶ οἵ (γιβί 5 
οὈδάϊθηςο : τ ἀοθ5 ποῖ διλῦγαςε (45 'η τ (ΤΟΥ. 
ΧΥ. 24--28} ΠῚ Π᾽5 ἰογάϑῃιρ οὐθὺ ἴΠ6 ογθδίμγο5 
ἃ5 ἰγρίοδὶ οἵ (ἢ γίβ 5 ππηΐνουβαὶ ἀοπλϊη!οη ἴῃ 
[Π6 ““{{πι6ὸ5 οἵ {πὸ τϑϑεὰῖοη οἵ 811 {π]πρ5.Ὁ 
Οὐυΐ Αὐἰποτγιβοά Ν ογβίοη {πουοίοσγα στρ ΒΥ τεη- 
ἄογβ, “ μἴπη ννῃῖσ ἢ αὐα-ς ἴο σοπΊα,᾽ ποΐ “ψΠΙΟἢ 
'ς ἴο σοπΊα.᾽ 

15. Βιὲ ποὶ ας ἐῤδὲ οὔέηεε, το αἰδο ἐς ἐδὲ 2786 
“3. Βιέ ποὶ ας ἐδὸ ὌΓΘΒΡ 858, “0 αἰδο 'ς ἐδὲ 
δού οἵ σγ8δθ6. ΤΠῸ σομηρατίβοη Ὀεΐννεθη Ἀπ δπὴ 
ἀπ (Πγῖβέ 15 δ {ΠῸ βᾶπη6 {{π|6 ἃ σοπίγαβί : {Π6Ὺ 
4Υ6 Δ|1κὸ ἴῃ {παΐ {Ποὺ Ὀοίι βίαπά αἱ ἴπῈὸ ἢϑδά 
οὗ {πΠ6 Βυιηδη Γάςθ, 4Π4 50 Ἔβχίεπα {πε ᾿ηἤπιθησς 
ΟΥ̓ {ΠΕῚΓ δοῖβ ἴο 4}]:; πη]|1κ6 ἴῃ [Π6 παΐαγο οὗ 
1πο586 δοΐίβ, ἀηά [πε σοῃβοηιθηςοβ {παῖ ἤονν 
ἔέοσα ἴπεπι. “ΚΑΌΌΙ Ὑοβέ, {πὸ (σα! αθαη 
βαϊά, “οπὴς ἔογίῃ δηα Ἰθάγη [Π6 στρ ΘΟ 5η655 
οἵ {π6 Κιηρ Μεββίδῃ, απά {πῸ6 γονναγά οἵ {μ6 
ἦαδὲ ἔτοπι {π6 ἢγϑβξ πιᾶη, ψῃοὺ τεοεῖνοά θυΐ 
ΟΠ6 σοπιπηητηοηΐ, ἃ ργΟΠΙ δ᾽ τἰοη, δηα ἰγδη5- 
ΒΊΘΘΘΘα ἰζ: σοηβιογΓ ἤονν ΠΊΔΠΥ ἀθαίῖηβ γΕῈ ΓΘ 
᾿πΠτοῖθα ἀροη ΠΙΠΊΒΟΙἔ, πΡΟη μ]5 ον βοΠοΓα- 
τἰοη5, δη4 προὴ ἴποβο {παΐ [Ὁ] οννεὰ {Π6ΠῚ, 
1Π1 (6 επά οἵ 411 βεπογαίίοπβ. ὙΝ μιῇ αἵσι- 
Βυΐθο 15 {πΠ6 ρυθαΐοθσ, {π6 αἰ{γιθυῖς οἵ βοοάῃθϑ5, 
ΟΥ̓ ἴμ6 αἰγιθυΐο οὗ νθηροδηςο ὃ’ Ηδ δηβυνεγοά, 
ΤΙ αἰγιθυΐίθ οἵ ροοάμπεβθ 15 ἴπΠ6 ργϑαΐου; 
8ΔΠη4 {π6 αἰτιδιίθ οὗ νϑηρθᾶηοθ 15 {π6 1655: 
Πονν τς ἢ τηογο, ἴΠ θη, νν}}} {Π6 Κὶηρ Μοββίδῃ, 
Ψ ΠῸ επάϊιγεβ δἰπιοίίοη δη4 ῥαὶη5. ἴοσ ἴῃς 
ἰγαηθρυοθβθοῦβ (45 ἴ 56 νυ θη, “δ αὐαᾶ-ς 
«υομπαάεά,᾽ 49..}, Ἰ5ΌΓΥ 411 ρα ποσδίιοπβ ' ἀπά 
{15 15 ψῃδΐ 15 πηϑραπί, ψιθη ἴἰ 15 βαϊά, " “πά 
ἐρὲ 7ογά »ιαάς ἐδ ἱπὶψμϊέν ΟΣ πιὸ αἱ γιϑοΐ μῤορ 
ῥὲγι.᾽" (Νευβαδιοσ, “ [6 ν]588 [πιογργείευβ οἵ 
1521;,᾽.}}1}. Ῥ. 11.) 
Τῆς νοτὰ τοπάογθα “2 ογγδηοθ" 15 1Π6 

βᾶη6 ΨΨΏΙΟΠ 5 ΔΡρΙΘά ἰοὸ Αἀδπὶθ 8η ἴῃ 
ὙΝ ἸΒἀοΠὶ Χ. 1, ἀπ ἴπογα τοπάογεα “ ῥὶς μα]: 
ἷπ {πΠ6 Οὐοβρεὶβ ἰἴἃ 15 γαμπβιαϊθα “ ἐγεραςς" 
(Μαι. νὶ. τᾳ; Μαγ. χῖ. 25). ὍΤῈδ β(γὶοῖ σοη- 
ἰγαϑί ἴο Δάδπιβ ἐγεῤῥανς 15 (ἢ γιβί᾽β οὐεάϊοηςεο, 
δας 8ι. Ραμ], γορατάϊπρ' ἔπαπὶ θοΐῃ ΟΠ εῆν ἴῃ 
{Π61Γ ᾿ηἤπιθποθ οη πηδη ΚΙ η4, Ρα5565 οἢ δὲ οὔσθ 
ἴο {πΠ6 εῇεςξ οἵ {παξ οδεάϊθηοθ, παιεὶν τς 
δού οὔ σ1 8690 ὈΥ ΜΜΠΙΟΙ {Π6 οἤδεοϊ οὗ {πΠ6 ὕγ 65- 
Ῥ855 5 ΔΠη111|64. Οπ {π6 νδγίοιιβ ΔῥΡΡ]1ς8- 
τοη5 οὗ χάρισμα 566 ποίξ Οἡ 1. 11: ΠΕΙδ [ἴ 
ἱπαϊοαῖθσ {πὸ δοὶ οἵ σοάδβ ἴεα. φσᾶςβ ἴῃ 
Ραγάἀοηΐηρ; ᾷηά 750 γϊηρ. 

ον ΤΡ ἐῤγοιο ἐξ οὔέηεθ 77 ὁπ γ:6η} ὅδ 
ἀεαά, »ιμεῤ γιοῦ ἐδὲ σγᾶζ 9" Οοά, απά δὲ “ἡ 
ὧν σγαζε, αὐῤ΄ῆορ ἱς ὧν οπὸ γχιαη, ὕεεις Ορῤγιςί, 
ῥαΐρ αδομπάρά ππίο γιαπγ.) ἘἈδαά: “ ον ζῇ 

ὌΥ {10 ὕγθβϑρδ8β οὗ 089 Ο109 89 ἸΔΩΥ 
ἀϊοᾶ, γτημορ γιογε ἃϊᾶὰ ἐρὲ σγᾶτε 97 Οοά 
απά 185 »ἱῇ δοουπᾶ ππίο 8 ΠἸΘΔῺΥ 10 
{86 σ͵δ00 οὗ 886 ὁπ6 γα “9ε:5-5 Οῤγίς. 
“} ἄοεβ ποῖ Πϑύβ ἱΠΊΡΙΥ πποογίαϊπίγ, Ὀαΐ 
Ιλγβ ἃ Ὀαβὶ5 ἴῸΓ δγριπιεπί : παῖ “ὉΥ͂ 189 
ΟΥΘΒΡΔΒΒ οὔ [89 016 {89 ΠΔῺΥ αἱδᾶ," Πα5 
θδΘη ΔΓ αΥ ῥτγονϑά : το τηοτθ οογίαϊῃ 15 
1 1Παὲ {Π6 βσᾶσβ δϑοιπάβα ππίο ἴΠ6 ΠΊΔΠΥ, 
ἴογ οὐδ ργᾶσθ ἤονγβ ΠΊΟΥῈ ἔγθεὶυ {ΠΔη Η15 
γαίῃ. ὙΠῸ ννογά τεπάσθγοα “ 7" (δωρεά) 
5 τιϑϑ4 ἴὴη ἴπὸ Νενν Ταβίαδμηθπξ οἡἱΥ οἵ σού β 
ξυθαΐοδί ἀπά Ὀοβί ριῆϑ, ἃ5 (ἢ σιϑί Βιτηβοιῦ, {Π6 
Ηοἱγν Ομοβί, δηά ἢϊ5 βἰἴ5 (Τ]οἢπ 'ν. το; Αςίβ 
11. 28; Ὑῖ!. 20; Χ 45) 2 (ΟΙΟΣ; 1π τῆ ΠΡῆ. 
1. 8: ἶν. 7) ἂπεῖα 1 τρθδὴθ ἘΤ 5 ἢ 
γισῥίφοισηεις "ἢ (Ὁ. 17). “Τρ σγαξε 9 σοά" 
αηΔ “ῥὶς ρ} ΑἸΒΈΓ ΟΠΙΥ 845 σαι δηά 
εἴεοῖ ; [ΠΕῚΓ ΘΒΘΘΠΕ4] ἘΠΙΓῪ 15 ΡΕμᾶρ5. ἱπάϊ- 
οαἴοά ἴῃ {πε Οστεεὶς ΒΥ ἴΠ6 βίπροϊαῦ ΠυτηθοΓ οὗ 
1Π6 νου νυ Π ἢ [Ο]]ονν5. 

ἐΤροὸ σγᾶσο 9.64| Οοα" ἃοοιιπάε “1π {89 
στδοθ οὗ [80 οὔθ τδη ΟὨΥΙΒύ 50818,᾽" ἐνεῃ 
8ἃ5 ἴῃ6 νναΐεσ οἵ {πε ἔουηΐδίη Δθοιηά5 ἴῃ {Π6 
ΓΊΝΟΥ. 
ΤΡῸ σγάς αδομπάρα ἴῃ ἴΠ6 βεῆβα [ῃδΐ 1 

νγα5 ποῖ Π|πη|164 ἴο ἃ Τανοῦβα] οὗ {π6 εῇεοίβ οἵ 
Αἀδπη5. 51η: ἴ 14 ποΐ τγεβΐοτε ἴῃ ἴΠ6 βᾷπη8 
ἔοτστα {πα νυ ἢ πα Ὀεοη ἰοβί ἴῃ Αὐδπι, δι 
Ὀεβίοννεά ὩΣ ποτα ἴῃ ΠΕῸ δηά Ὀείζεγ ρ 9. 
ΤΠΕ Ροπα]υ οἵ ἀθαίῃ 15 ποῖ δθο] βμβά : δὰ 
ἃ πον [τὸ 15 πηραγίθα, ἴῃ ΜΜΠΙΟΒ ἀἄθδίῃ 
1561} 5 ἰο 6 βϑυνα!οννθά ὑΡ δ ἴπ6 γσϑϑασγτεο- 
τἰοη : πηδῃ 5 ποΐ ρυΐ Ὀδοῖς ᾿πΐο {παῖ τιπϑί0]6 
ἱπποσθποθ ἤοση νοῦ Αἀδαπὶ ἔ611, θὰξ κἷ5 
51Π5 416 ἰογυρίνεη : {πΠ6 σογγαρίίοη οὗ πδίιγο, 
ὙΠΟ νγῈ ἹΠΠΘΥΙ ῬΥΙΟΥ͂ ἴο ΔΗΥ͂ ΕΧογοῖβα οἵ οἱτ 
Οὐ Μη], 15 σοπῃιρεηβαΐθα ΟΥ̓ ἴποβα ϑεογεῖ 
᾿ηΠπθησο5. οἵ ἴπῈ ϑριίγις τυ πεγοὶπ δ βίγινεβ 
ΜΠ τι ούθη δραϊηϑδί οὐσῈ. ΜΜ11. Απά ἴο 
ἴποϑα πῸ Ψ}1} δοςσορί {μ6 ρσαςθ, 1 Ὀτηρ5 
οί σγοαΐῖθσ δϑιιπάδποθ οἵ ρσασα ἤεσθ, δπά 
1ῃ6 5ιιγὸ Πορε οὗ βΊΟΥΥ πεγθαΐζογ. 
ΤᾺ 6 πὰ ΘῈ Υ "ἢ υπίο νν Ποτὰ {ΠῸ οἰ ἀρουηάεά 

“ὍΥ 86 Ρ͵Ύ80Θ Οὗ {80 οὔθ δὴ Ομ τὶ 
7655 πιιδὲ ἱποὶθάθ 89 πϑηγ" 80 
ἀϊοά “ὉΥ 86 ὉΥΘΒΡ8885 οΟὗἩ [8 96 οΠπ6.᾽ 
ΤΠ ρΙΗ “ αὐοιπάραά τριίο ἐῤδ γιαην," ἰἴῃ85- 

ΤΠ 845 (ΟΠ γΙβῖ 5 γεάθοπηϊηρ ΟΥΚ Πᾶ5 ΤΟ 
ΒΊΔΟΘ [ῸΓ 411 πιθῃ: {ΠεῚῸ 15. Π0 {πη ἴῃ {Π6 
ΒΙΠῸ ἴ561ξ, θαϊ ΟΠ ἴῃ τηδη 5 ΨἹΠἸΏΡ 655 ἴὸ 
δοςορί 1{. 

Τῆς Αὐἰπμουιβοά Ψεγβίοη ἰοβϑεθ {πΠ6 1} 
τιθδηϊηρ οἵ ἴπ6 Ἐχργεβδϑίοη μ9 οὔδ 2145," 
{παῖ ἰδ {π6ὸ ποδὰ δηά τσεργεβεπίδίινε οἵ 
τηδη κι, “1ῤὲ ἰαοὲ “441, τὴς. θεριππίπρ οἵ 
1Π6 πεν ογεαίίοη, “ἐφ βγείδοῦη αρΊοη 5 Τ1ΩΉΣ 
ὀγείφγοη᾽"" (Β οπι. νἱ1]. 29). 



ν. τ6---τ8.7 

πιοῦα τς ρύδος οὔ (σοα, δηά τῆς οἷα 
ὈΥ φδςς, τυλίομ ἰς ὈΥ ὁπ6 πιδη, [6ϑι18 
ΟἸ τῖβί, μδῖῃ δϑοιιηάβά τηΐο πηδηΥ. 

16 Απά ποῖ 85 1: τυᾶς ὈΥ οπα ἢαΐ 
βἰπηθά, .ο ἐς ἴῃς οἰ: [ογ τῃς 1π4ρ- 
πιοπί τὐᾶς ὈΥ οπς ἴο σοῃπάειπηδίϊοη, 
θαῖ τῃς ἔτεα ρει ἧς οὗ πηδηγν οἤξξηςεϑβ 
ἀηἴο {π|8{Ποδτείοη. 

16. “πά ποὲ α-ς 1 «υας ὧν οπὸ ἐραΐ οἰππεά, 50 
ἧς ἐῤὲ αἱ: ὍΝ 5που]ά θ6 γεπάθγεά 85 οη6 
οἰαιιθο: “δηὰ {80 σιδύ 18 πού 85 ΒΥ ΌΡ ἢ 
Οὔ Βανΐπῃρ β'πη θα," 

ἴπ τ. 15 ἴπΠ6 δὔριμηθηέ ἀθρεπάβ οὴ {Π6 
σοπίγαβέ ἴῃ ἐῤε παΐμγε οἵ {π6 {γϑβραβ5 δηά {Π6 
διδο, {παῖ 15 οὗ 5ῖπ δπά ρίδςε: ἴπ υ. τό 1ῃ68 
σοηπίγαβί γεΐθυβ, ποΐ ἴο φμαλέν, Ὀΐ ἴο φιαρεϊν ; 
{πΠ6 βῆ οὗ 15 Ποδίίοη 5 σγθαΐοσ ἴππ {ΠπῸὸ 
ςοΠοπηηδίοη, Ὀθοδιιβα Ὁ 15. Οσοϑι οΠΘά, ποῖ 
ὈΥ οπο οἥεποο, Βιιῖ ὈΥ πιαηγ. Αἀδπὶ γεοεϊνοά 
ἃ ἴανν ἢ ἃ ἀθῆπιίθ ροπδ] δἰίδομθά το [ἴ: 
Πΐβ δπ νγὰβ {πογείοσε ἃ ἀϊβίιπος ἀηα ἔΟΥΠΊΑ] 
“ ἔγοβραβ5,, ϑγΒΙΟΠ νγᾶ5 Δἴ οησα “᾿πηρ[64 ἢ ΟΥ̓ 
ἰαίκθη ἱπίο δοσοιιηῖ. ὙΠῸ σομηπηαηα Πα θεθη 
δίνεη ἴο Αὐδαπὶ ννἢ]]6 μῈ ννὰ5 γεῖ δ8]0η6, 
“ΤΠΟα 5Π4] ποΐ δαί, κῃ {Π6 ἀδὺ {παΐ ποὺ 
οαΐοϑί, {ποῖ 51|4]0 βιι γε ἐϊθ : 50 ἴο Αὐἀδπὶ 
Δίοπθ 15 {6 σοπάεοπηηδίίοη δάἀάγεβϑο, “ Πιιβί 
ποι γί, δηά ππίο ἀιιδί 5Π4]1 {ποι γοξιγη.; 
Βυΐ {πΠ6 βδεπίθηςα {πι1ι5 ΡΓΟΠΟΙ ΠΟΘ ἸΡΟΠ ΟἿΓ 
ἢγβί ἔΊ ΠΟΥ ΔΙοπα οχίεπάθά ἴῃ 115 εἤεοΐβ ἴο 4]} 
Ὧ15 οἰ] άγεη : “ ἐῤρὸ ἡμοίρηηεηέ αὐας ΤΥ Οτὶ 0716 
κγιέο εογαοηηραίϊοτι. Ιἴ νγὰ5 οἴποῦνβα νἹἢ 
{π6 βαἰτ: ἼᾺ6 σι τ͵β ποῦ 88 ὑβτουΡ ἢ 
Ο19 Βανὶηρ β'ππθᾶ," ὙΤΠ6 οπθ ἔγεϑραβϑθ 
ἵγοτη ὑνῃῖ ἢ ἱπάρστηθηξς ργοσθοάθα ννα5. [0]- 
Ἰοννεὰ (αυξεη ἀηα ῥοαὺ νγε 514}} ὈῈ ἰο]ά δἴογ- 
νναγά5), ΟΥ̓ ΠΊΔΗΥ ἰγεβραββεβ, ἘΥΕΤΎ οπ6 οὗ 
ΜΙ Οἢ ἀεβογνίηρ σοπάθιηπδίίομ ὈεοδπΊα ἃ 
ἔγεϑῃ οσοδϑίοη ἴογ ὑππλογ θα ξουρίνεπαβ8 : 
ἴλι15 “ρὲ 2,Χὲ6 »ἱ7} αὐας ΤΟΥ ἸΛΘΩΥ τ65- 
Ῥ85868 2510 7μ5Πεαίΐοη. ““ (οπάεριπαΐίοι "ἢ 
(κατάκριμα) ἀῃά 1ι5{1Ποφζίοη (δικαίωμα) Πδγδ 
ΠΟΥΓΕΒΡΟΠΑ ἴο Θδοῖ οἴποῦ : ϑδοὴ ἀθβοσιθθ5 ποί 
Δ δοῖ ἴῃ ῥτΥΌςαβ5, θυΐ πη δοῖ ἄοπο, ἃ βεπΐθησθ 
Ῥαᾷβϑϑθά, Α5 οπα ᾿πάρπηθπί ππίο σοπάδπηηδ- 
το οχίοπάρα ἴο 4]], 50 ἴοσ 411 {πϑῖϑ 15 θμξ 
ΟΠ6 ἔτεα βις ἀπίο 1ι5{1|Ποφίίοη, {Π6 ἀρρ]ϊοα- 
το οὗ ννῆϊοι ἴο ϑδοὴ ὈΕ] θυ ΥΓ 15 ΘΧΡΥΘσβοα ὈΥ͂ 
ἃ ἀϊδεγεπί ἔΌγπὶ οὗ {πὸ νγογά 85 ἃ “' 1 ϑε γἸηρ ἢ 
(υ. 18). 

17. ΤΠδ πίαϊεπηθης {παῤ “ἠδὲ 3γεε οἱ 
ἧς τιέο μα ἠπεαίϊον," (. τ6), ῖ56. πον οοη- 
ΠΥπηΘα ΠῸπι {π6 σου! ηΐν ἘΠπαΐ ἃ 511} βυθαΐοτ 
Ὀ]Εβϑίηρ Ὑ}1}} 9Ὸ]]ονν. ὙΠῈ ΔΥριπιοπί 15. ΠῸ 
ΤΊΘΓΘ ΤΕΡΘΕΕΙΟΙ οὗὨ τσ. 15: ἴἴ ρδίπεγθ ΠΡ δπά 
ΠΔΥΓΙ65 Οηνγαγά [Π6 Γαβι 5 ΔΙ ΓΟδαΥ αἰίαϊπθά ἴῃ 
τ. τ5, τό; Ὀυΐ ἴἴ «αἰ5ο δἀήβ ἃ πονν σοπίγαϑξί 
θεΐννεεη {πὸ τγεῖρη οἵ ἀθαίῃ απά [Π6 σεῖρῃ οὗ 
{86 7υβε1Π6ἀ4 ἴῃ 118 

ΚΟΜΑΆΝΘ5. ν. 

17 ογ 1 'ΌῬΥ οπε πιδη᾿5 οῇξησς 
ἀεδδῖῃ τεϊρπεά ὈΥ οπα; πηποῇ ΠΊΟΓΕ 
ΠΕΥ ΠΟ. τασεῖνα δδιιπάδηοα οὗ 
δίαςε ἀπά οἔὗἉ {ΠῈ ρῃ οὗ Τρ βου 688 
841} γεῖίρῃ ἴῃ [16 ὈΥ οπθ, [εβϑιι 
ΟἸΒγ81.) 

18 Πετγείογε 45 'Ὁγ {πε οἔξηςε  Οτ, ὅν 
716 ογεγιςθ. 

οὗ οπα ἡπαρηιοτέ σαγηθ ἀΡΟΠ 8}} πεη 

ὙΤΠΘ ςοποϊιιβίοπ οὗ Ὁ. 15, {παΐ “2ῤὲ σγαζθ 
οΓ Οοά «πὰ Ἀΐ εἴθ αὐομπάεά ππίο [9 
ἸΔῈ," 5. ΠΟΙΓδ ἀϑϑιπιθά ἴῃ {Π6 ννογάβ “ ἐῤὲν 
«αυρίερ γτερεῖυς [6 ἃ θα πᾶάδθποθ οὗ 89 σ͵ΔΟ0Θ0 
απά φρο οἱ ο γι σδέθοισηοςς." 

ὙΤΠΟ ςοποϊιιβίοη οὗ σ. 16 15 α͵50 δϑβϑιιπηθά 
ἴῃ ἴΠ6 ϑαπὴβ οἴδιιβε: ἴὉΓ 45 “δὲ 3γὲ6 μἱγ ἱς 
τέο ἡ ϊπεαίίοη," τ 15 πον ΠΟΥ ΟἸΟΒΕΙΥ ἀ6- 
ἢπρὰ 45 “πο οἱ δῦ οἵὗὨ τὶρῃίθοιιβπεβ5" δηά 85 
τοοοινοά ποαυ. 

ὙΠΟΥ {Πθη ψηΟ ταοεῖνε {Π15 β!Π οὗ τὶρῃῖ- 
ΘΟΙ5Π655 ΠΟΥ Ὑ}011] 5. ΓΕΙΥ γασαῖνα 4150 {ΠῸ βὶς 
οὗ Ππ|ὸ Πεγϑδῆογ. 

ΤΗΪ5 ἀϑϑιγαποα ἰ5 ποῖ πιδθ ἴο ἀβρεπά 5ο] ΕἸ Ὺ 
οἡ {86 πέσ ποῖος σοηπθοίοη Ὀθίννθθῃ τἱρῃΐθοιιβ- 
Π655 δηά [᾿ξ : 1 15 πηδάθ ἀοαθ]ν διγα ὈΥ {ΠπῸ 
οοηίγασί ἢ [Π6 Β]ΟΟΠΊΥ τεῖρῃ οὗ 5ϊπη δηά 
ἀθαίῃ. 

Εν 1 ὃν οπδ γιαπ᾽ς οὔέεπεε.) “ΤῊ τϑαάϊπρ 
τοργοβθηΐθα ἴη {πὸ τηϑύριη (“ ὉΥ οπε οἤδξηςε ἢ) 
μὰ5 θϑθη δάορίθα ὈΥ βοπὶα ογιϊοϑ; Ὀαΐ [ἢ 
Πα5 685 διίπουγ, ἀπά ἄοοβ ποῖ ἄρῦξθα 30 
ΜῈ} ἢ Π6 σοΥγοβροπάϊηρ οἴαιιβα αἵ {Π6 
οπά οἵ {πε νεῖβθ. Τγ͵απϑίαΐθ: “ΕΥ̓ 17 ὉΥ 
{886 Υ68Ρ858 οὗἨἁ [89 οπμθ ἀεαὲρ γχεϊσπεά 
Του {86 οὁ16, τημερ γιογὲ ἐῤὲν πυῤῖΊερ 
γερείυε [86 αὐμπάκαπεο ὁ [6 σγαζτε απά οὗ 
ἐρὲ οἱ 9 τιφῥίσοιπεις τραὶ! γεῖση ἐπὶ “78 
Το ΌΡ {86 οὁΠ6, [6515 ΟΠ τίβί." 

Ννε πιᾶὺ ποίϊςα ἃ ἀϊβεγεπος οἵ Ὄχργεβϑίοη 
ἴῃ {Π6 ἔννο οἰδιιϑθβ. “" 1) εαὴ γεϊστιθά "ἢ; ὑπάοΓ 
5 ΕΥ̓ΓΑΠΗΥ͂ Π]4Π᾿5 [ΕΘ ὩΔΡΈΠΟΥ 15 ἀδβίτογαεά : 
186 15{ΠΠ6 5411 {Π6 ΠΊ5 εν 5. “Ἢ γελση 11. ἰΔ76 ""; 
ἴου 116 δἴθγπαὶ 15 {π6 οἰθπιοπί ἴῃ νυ οἢ πη Π᾿5 
ΡΟΙΒΟΠΔΙ Πα σοηβοῖοι5. ΔΟΓΙΝ ΕΥ̓͂ 541] Ππα 115 
Β]ουίουβ. ἀθνεϊοριηθπί. ὙΠ Ὀἰθϑθίηρ ἤΠΕΓΘ 
ῬΓΟΠΊΪσοα 15 ἴᾺΥΓ ποτα {Πᾶπ {Π6 γεβίογαίϊίοη οἵ 
ννΠαΐ ννα5 ἰοβέὲ {πγοιρῃ Αἄδτη: [ἴ 15 ρΡγοπηβθά 
(πογοΐοσε ποῖ ἴο 411] ὑποοπάϊοπα! !γ, θαΐ ἴο 
πόθο ψγῃῸ δεχορὲ {παῖ βῆ οὗ τἱβῃςεοιιβηθ55 
ψνΠ ἢ ἰ5 οἴεγεά ἴο 8]}. 

18. Τρεγεζογε ας ὧν ἐδ οὔέπεο 9 οπὸ ἡμάρ- 
γιοπὲ εαρὸ πῤοπ αἱ γιέπ' 10 δοηερηηηα ϊοῦ ; 
δυό «ὁ ὧν ἐῤὲ γἱσῥίθοισηδες Ο οὔθ ἐῤὲ 7786 
“17 εαῖε μῤοπ αἰϊ πιο πιπΐο ἡμσεβεαήοη γ᾽ Ἰϊ78.] 
ἼΗΙϊ5 νοῦβα βαῖμουβ ΠΡ {Π6 νδτίοιιβ σοηϊγαβίϑ 
οὗ ἴπ6 ννβοὶβ ραβϑϑαβε (στ. 12-17} ἴῃ ἃ 5:1π|- 
ΤΩΔΥΥ͂ ΠΟΠΟ]βΐοη. 

ὙΠαΐ [μ6 πιαγρῖπαὶ γο ποτ πρθ ἃγα {Π6 ΤΠΟΤῸ 
ςογγθοῖ, Μ}}} 6 βεὲπ ΟΥ̓ σοιηραγίηρ ἴῃ {π6 
Οτοοκ υὧ. 1τ8 ἢ τ. 19. ΤΘ Αὐἰπῃογιβοά 
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Ἱ Οτ, ὁν 
γι σζζέγισδ. 
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" Ον, γ΄ (0 σοπάεπηπδίίοη ; ἔνε 80 'δγ {πε 
ση6 γάρ έ- 

Ι9 ΕῸΓ 485 ΟΥ̓ οπες πηδη᾿β ἄϊβοθε-: 
ἐσισμεος. ΥἹΡΉΘΟΙΙΒΠη685. ΟΥ οη6 ἐἤσ 3γε6 ρὲ ἀΐεπος ΠΥ ψγεῖῈ πιδάθ 5 ΠΠΘΓβ, 80 

εαῦη6 ἀροη 8}} πηβπ τιπίο {π|5{Ποδίϊοῃ 
οὔ ΠΠ|6. 

ΜΕΥΒΙΟΠ ΒΘῈΡΡΙΙῈ5. ἴπ {πΠ6 ἢγϑί οἰαιβα “ 1υ46- 
τηθηΐ σδπη6," δηά ἴπ [6 βεοοῃηά “τῃε ἔγθε 
δΙΓῸ σαπι6 ἢ᾿: ΟἹ ΡΒΥΊΔΠΊΠΊΔΙΙΟΑ] ἃ η4 τῆοίοσιοδὶ 
ΒιΟΠ45 1 15 ἸπΠοοησοίναθ]ε ἐΠαΐ ἴννο βυδ]θοῖβ 
βίδηάιπρ ἴῃ σοηΐταδέ σοι] Ὀοΐμ Ὀς 1Πι5 
οπηϊτοά. 

ΎΠΕΓΟ 15. ΠῸ σοτηρίεία ργοροβιίοη, ας ἃ 
Κιπ4 οἵ Ἐχοϊαπιαίίοη, νυ] Οἢ 15 ΡΟΥΓΕΟΙΙΥ ἱπ|ε]-- 
ρΊ0]6Ὲ που Δηγ δάάϊίϊοη. 

Ἴ80 6} 8ἃ5 ΓΠΤΟΌΡἢ 0168 ἔτ 8}Ρ888, απίο 
811 0, ἴο οοπᾶριηπδίϊοπ; 80 8180 
ΦΤΟΡΙ οὔθ υβιϊιβοδύοῦυυ δβθηύθΠ0θ, 
ἀπο 811 πιθ, ἴο ᾿υβίϊδοαίίϊοι οὗὁὨ 1176." 

8:. δι] ἄοοβ ποῖ γϑρϑαδΐ {Π6 βί γι οΕ]Ὺ ἸορΊοδ] 
ςοηίγαβί οἵ υ. τό, θεΐννθθη “7650 855 δηά 
ἘΡῚ ΣΕ οὗὅὨἨ σΎ͵Ύδ06," “Ὃεογαάεγηπαΐίοσι "ἢ ἀπ “7 88- 
ΕἸΒΟΔΊΟΥΥ βοπύθποθ;" θυΐ φἀναποῖηρ ΠΡΟη 
{παΐ σοπο]ϑίομ, Π6 πον 5εΐβ ἀραϊηβί {ΠῸ “918 
ΤΥΘΒΡ855᾽ {Π6 “Ὁπθ ᾿υΒ0: δοδύουΥ 8561- 
θπο6," ἃπ4 ἀρδιηϑί {Π6 ““ εογαἰδ)ηγα 1071, ἃ 5 
ΤΟΔΟ Πρ ἴο 411, [Π6 Ἰβιγιηρ ΡΓΟςΘ55, ΟΥ̓ 
“αἰ πεαΐου ὁ 1176 " απο Δ]]. 
ΤΟ ννογάϑ “ αἱ] γι" ται ἢανθ {Π6 β8πΊ6 

εχίθηϊξ ἴῃ θοΐἢ οἰδιι565 : 8η4 85 1Π6 σοηοπηηδᾶ- 
[οη Ρᾷββθά προη “αἱ! »ηδη" ἴῃ ἴΠ6 ῬΥΟΡΟΓ 
56η56 οὗ ἴῃς ννοτγὰ “ αἱ], 50 {π6 “οπὲ 1518- 
ΟΔΙΟΥΥ Βοπύθποο᾽" ᾿οαήβ ἴῃ Οοά᾽ 5 ρΡιΓΡοβα 
τπίο 1πι5{ΠΠοφίϊοη οὗ 118 ῸΓ 411. ὙΠΟ στρα] βα- 
τοη οἵ {Π|5 ρυσροβα 1π ᾿πάϊνι ἀπ] τηθη ἠ6- 
Ροπάβ ἸΡῸμ {πΠῸῚΓ δοσερέϊηρ ὈΥ ἴα {ῃ6 
7υϑΠοδίίοη ἀδϑιρ πο ἔοσγ ἴμεπ|Δ. Βαΐ 1{ 15 ποῖ 
δῖ. Ῥδ} 5 ρισροβα ἴο Ὀγὶηρ οἷα ΠΟΥΘ, ΠΊΟΓΟ 
ξα]Υ ἴΠ8η ΠΘ Πὰ5 ΔΙγεδ αν ἄοπο ἴῃ Ὁ. 17, {Π15 
50] οῖνε σοπά του οὗ 1π50Ποφίϊοπ ἢ Π6 15 
Βρεακίηρ οἵ ἴπ6 ομθ ἢιϑ5ι1Πσαίϊοπ [ΓΟ ΡῊ 
(γιβί 85 δα ΠΑ }}Υ σοπιρ ΘΠ ηβινα νυ ἢ {πΠ6 οὴΘ 
σοπάοπηπαίοη [Πγοιρῇ Αἄδπι. 

7μοέϊεαίίοα ὁ 15] “Α Ἰιδειπβοαρίίοπ ὈΥῪ 
ΜΝ ὨΙΟΙ ννα ἀγῸ γϑοα]]θά του {Π6 ἄθδίῃ οὗ 5ἰῃ 
πἀπίο {πΠ6 16 οἵ ὕσυασθ δη4 ρ]ογυ" ((οσῃ. ἃ 
Τ,4Ρ146). ὍΠΙ5. ᾿πίουργοίδιοη 15 σοηῆσγπηθά 
ὈΥ «-. 21, “ἐῤῥαὲ σγασε ηηῖσῥέ γεῖσπ ἐῤγοι 
γίσῥίεοιαπεις τρΐίο εἰεγπαί 3,2. (οπιραγα 
Β}Π]], “ Εχαπη. θηβαυτγε,᾽ ΔΑπΐπη. 1]. 

ἼΠΕ6 ρβεπηῖῖνε Οχρύθϑϑεβ ἴΠ6 εδοϊ οὐ ριΓ- 
δα: “γι βεαΐίοπ ἢ 15 ἀπΐο, ΟΥ̓ 1 ΟΥΘΓ ἴο, 
“8 (ννΊπεγ, ὃ 30; στεεη, 8 270). 

19. Οπε ροϊπέ ἴῃ {ΠπῸ σοιηρδγίϑοῃ 15 511] 1π-- 
Πομηρ εἴθ. Ααὐδπι 5 “ ἐγεσῤας:" Πὰ5 Ὀδεη οοπ- 
{ταϑίθα, ποῖ, 35 ννα τηϊρῃς Πᾶνα Ἔχροοΐθά, νυ ἢ 
ΕΠ γιβιβ οδϑάϊθηοθ, δὰ: ἢ {ῃ6 τπουϊηρ 
οδιιβα οὗ {παῖ οδοάϊοποθ, ΗΒ ρσᾶςα (τ. 15), 
ἀπά νυ [Π6 τοβϑα]ῖ Ρυγομαβθά Ὀγ Ηἰβ οδράϊ- 
ΕΠςθ6, ἀπά Ὀεβίοννοα ὈγΥ Ηἰβ βύᾶςθ, “ἐῤε σῇ 
φῇ τὶσῥέθοιι γος" (Ὁ. 17}, ἀηὰά (ῃς “7 5018- 
ΟΔΤΟΙΥ͂ Βθπύθη060᾽ (υ. 18). 

Ὀγ τε οδεάϊεπες οὗ οπε 5841] τηδῃηνῦ 
θε πιδάς τὶρῃέεξοιιβ. 

ΤῈ τοπηδίη5 ἴο ϑῆονν {Π|Ὸ τήθϑηβ ὈΥ νῃ]ο ἢ 
ΕΠ γιβ 5 ὅτάσθ ψγοιρμξ ἴπ656 οῇεοίβ, νὶΖ., Η15 
οΡδάϊεπος 1ἴ56 1, ἀπά 50 ἴο ργεβεπέ {πῸ Ἔχαςΐ 
ςοηίγαϑδέ ἴο {πδΐ οπα {γαηβρυθβϑίοη, ΟΥ̓ νυ] ἢ 
411 ννεσῦε τηδάθ βίηποῖβ. ΤΠ15 ἰ5 πον ἄοπο, 
ΔΠη4 [Π6 ΒΕΓΙΗΠΊΔΥΥ ΒΊνΕΠ ἴῃ Ὁ. 18 5 {ΠΕΓΈΥ 
ΕΧρ απο απ σοπῆγπιηϑά. 
“ον ἂς ὧν 189 αϊδοδεάϊεπεε οὗ ᾺΘ 01. τι 81 

{86 76.} «ὐδγξ γηαἋ6 1717167.5, 50 8.180 ν ἐῤὲ 
οὐδάϊομπεε 9Γ [μ 6 οπὲ σῤραὶΐ ᾿μᾺ 6 γηαην ὧδ ηιαάε 
τίσ ῥέεοι.᾽" 

ὙἼΠῸ6 ννογαϑ “ πυδγε 7η16416 “1716 7.5 " Ὦδγο 66 Π 
ΨΕΓΥ νΔΙΙΟΙΒΙΥ ᾿πτογργείθα : “ ΒΕ Α ΠΊΕ 5 ΠΠο 5," 
-τ γεγο ργονεα ἴο θε,"--“ νεσα γεραγάβα δπά 
ἰγεαίεα 845 Ὀεῖηρ 51:5 Π6 5," --ἴμεϑθ 411 πη155 {Π6 
εχαςΐ ἴοσοθ οἵ {π6 ννογά (καθίστασθαι), νγῃϊο ἢ 
Ῥοϊηΐ5 ἴο {π6Ὸ ,ῶγηιαὶ δόσέπεε, ἴο {παξ ψνῃ]οἢ 
εοη ἐἸἐμέδς ΤΉΘῚ 5'ηπΠοῦβ. 8. Ρ81] Πᾶ5 5ῆοννῃ 
ἴῃ “. 13 [παῖ 51ὴ ΠΊΑΥ Εχὶϑδί ὑουξ θεΐησ 
ἴθ ἱπίο δοοοιηῖΐ, 1. 6., νι μουῈ γογηιαίὶν 
εολ ἐμέ 16 τῆλ ἃ 5'πηθσῦ. Βιυΐ Αὐἀδηηβ 
ἀϊδοδοάϊθηςθ, θεϊης ἃ [ΟΥΠΊΑ] {γαπΘΡ  βϑίοῃ, 
σδιιβθα 8ῃ δβϑϑθηΐ!α] απ [ΟΥΠΊΔ] σμᾶπρα ἰπ ΠῚ5 
ΤΊΟΓΆΙ σίαίε : ἣθ δηά 411] 5 ἀδθβοθπάδηϊβ 
ὙΕΓῈ δὲ ΟΠῸ6. [ΟΥΤΊΔΙΠΥ σοπϑετξο 5᾽ΠΏΘΓΚ 
(“ Ρεσοδίογεβ σοπϑδεταςι βιιπὲ," Κμίραίε), ἀπά 
ἃ5 510 ἢ γνεγο ϑβιδ]εοΐθά ἴο ἀοδίῃ. ΓΠδ αἴδιιβα 
βίαϊθϑ βχρ ον, νυ μαΐ 15 Αἰγοδάυ σοπίαϊποα ἴῃ 
αὐ. 12, [Πα “Ζῤγοιισρ οΠ6 ηιαῦι. ... αἰ] εἰπηπεά.ἢ» 

Α5. Αἀαπλβ ἀἰϊβοδεάϊθηος οοπϑβιϑίθα ἴῃ ὁπ6 
ΒΙη516 δοΐ, 80 ΌὉΥ̓ {π6 οδϑάϊθηοθ ςοπίγαβίεα 
ψ ἢ 1, ννῈ πλιδὲ ππάογβίαηα {Π6 οπα σσοννη- 
1ης; ἂςΐῖ οἵ (γιϑί 5 ορβάϊεπος (ΡΏ]]. ἢ. 8), Ηἰ5 
ΒΌτηἸβϑίοη ἴο ἀθαῖῃ. Ὑεΐ {π|5 ἀθαίῃ ἴπ 1τ[5 
ΔἰΟΠΙΠΡ᾽ ΡΟΝΝΕΥ ῬΓΕΒΊΡΡΟΒΕΒ5 ἃ 51η655 {Π{ῸῚ : οπ6 
οί σοηδίιξαζοβ ἀἸβοδθάϊθηςο, Ὀὰΐ ἃ ρεγίεος τς 
15 πΠϑϑάξαῃ] ἴο 4 σοπιρίεΐας οθθάϊθποε, 

ΤΠΕ εοεςοί οἵ (ἢ γιϑβ ορϑάϊθεηςθ, {κὸ παῖ 
οἵ Αἀαπιβ ἀἰϊβοθεάϊθηοθ, ἰδ 'ὴ 115 οδ]εςίινα 
ΔΒΡΘΟΙ ὈΠΊγΟΓΘ4] απ ᾿πητηθήϊαΐθ. [1 να Ἰοοκ 
ΟΠΪΥ ἴο (ἸτΙβι 5 ννου]ς, ἀπά (ὐοά β β:Ε, 411 15 δ 
Οὔσθ ςσοπηρὶοῖεά. Αβ ἴῃ Αάδπλ ἴῃς ΤΠΔΗΥ͂ 
Ὑ ΟΓΕ τηδε 5ΙΠΠΘΓΘ ΡΓΙΟΓ ἴο ΔΠΥ σοηβι ἀθγδί!οη 
ΟΥὨ ΠΟΙΓ ον 51η5; 50 ἴῃ ( γὶϑέ, 5 ] ον οἡ 
ἀοσοιπέ οὗ {ΠῸ6 πηοῦῖῖβ οἵ Η15 οδεάϊεποε, ἀρασγέ 
ἔγοτη, δηἀ ῬΓΪΟΥ ἴο 8ΔηΥ τὶρῃίθοιιβ ἐθεάβ οὐ 
ἀἰβροϑβιτοηβ οἵ {Π61Γ οὐ, ἴΠ 6 ΤΠΔ ΠΥ 51|4}} “ὈῈ 
γιαάε γὶσῥίεοις ᾿ (κατασταθήσονται) ἱ. 6. ποΐ 
ΤΊΘΓΘΙΥ ἀδοϊαγεαά τιρῃΐθοιιβ, Οὐὁ Ρξ ἱπίο {πὸ 
Ροβι(ῖοη οὗ στὶρῃΐθοιιβ τηθη, «πὰ {γεαίϊθα 85 
5.0ἢ, Ὀὰπὲ σοηδειταΐοα τὶρῃίθοιϑ. 

ΕῸΓ 85 οἱ ὑπίρη ἢ Αἄαπὶ πηδάδ τι5 8]} 
ΡατγΓοΙραΐουβ ἴῃ τπ εἤξοίβ. οἵ 15 {γαηβοτοβ- 
ϑίοῃ, ἀπά {πουϑῦν σοπϑειτιζοα τ1ι5 ΒΙΠΠΘΥΒ ; 50 
ὉΠΙΟΠ νὰ ΟΠ γιβέ, νν ΠΟ 15 ΟἿ ΤΡ  ΘΟΊ 5655, 
5 {παΐ ννμῖοῃ σοηδεζζεβ τι5 Ἐββαπίϊ!ν ἀπά 
ξΟΥΓΊΔΠΥ σὶρ θοι5. 



Υ. 2ο---21.} 

20 Μοτεξονεῦ τῆς ἰανν επίεγεά, 
τπδὲ {πε οἴξηςς πιρμξ ἀροιπά. Βυΐ 
γνῆεγε βίη δδοιιπάςεα, ργασα ἀϊά πιιοῇ 
τηοῖα Δροιιπά : 

ΒΟΜΑΝΘ. ΝΥ. 

21 Παΐ 45 ϑδἰπ πδίῃ τεϊρῃηβά ιπίο 
ἀεξαῖῃ, ὄνθῃ 80 πιὶρῃέ ρίδοβ γεῖρῃ 
τὨγοιρἢ τὶρμέθοιιβῃ 688 ππίο δίθγηδὶ 
1 γ [6ϑ8ι5 (τῖβε οὐ [νοχὰ, 

ΤῊΘ ἰάθαβ οὗὁὨ ἱππεγεπέ ϑἰπ δηά ἱππογοηΐ 
τὶρὨϊθοιιθηθβθ Ὀθοηρ ἴο {π6 [Ὁ]]οννίηρ σΠᾶρ- 
ἴογϑ : ἴο ἱπίγοάιιος. {Ππαπὶ ὈΥ͂ ΠΟΙ ραί!οη Πθτα 
5 ἴο σοηξιδα {πὸ ΑΡροϑβίϊθ᾽ 5 ἀγβισηθηΐ, νυν ἢ 
ΠοΓα ταρσαγάβ ἢ π8ΠΠσαίίοη ἴῃ 115 οὐ]εοΐϊνε 85- 
Ρεςΐ, 8ἃ5 ψτουρῃί ὈΥ Οοά {πγοιρῇῃ (Πτῖβί. 
ΤΠ Γαΐαγα “Κ σραμ] δὲ πιαάε γἰσῥίδοιις," 065 

ποΐ τοίου ἴο {πὸ ξαΐαγα ἡπάρτηθηΐ, ἔοΓ 1ἴ 15 ποῖ 
5{, Ῥαι]}}5 μαθιῖ ἴο νον 1πι5{1Ποαίοη 45 5οπλθ- 
ταϊπρ' Ταΐατο, διΕ 45 ργεβεπί, δηα δἰγο αν αἵ- 
ἰαϊηθ. [Ι{ 15 Ὀεσδυδα ᾿π5ε[Ποαίίοη, {ποι ἢ 
Ρογεοϊοα οὐ (Ἰγιϑ 5 ρασγί ἴῃ οπβ δεῖ, εχίθπαβ 
Οηνναγάβ ἰπ 115 εἴδοϊς ἴο φϑπογαίίοηβ γεΐῖ υἢ- 
θογη, {πα ἴἰ 15 ἀθβογιθθα 45 ξυΐαγα. 

90. “Μογεουεν ἐρὸ ἰααυ επίογεά, ἐῤαὶ ἐῤὲ 
οὔεποε γιΐσδὲέ αδοιπ] “Βπαύ Δ οδπιθ 
πη Ῥοβίᾶθ, ὑπδῦ {86 Υ05Ρ855 τΐρμῦ ὈΘ 
τι 101}1108," 

Α5 πε ϑἰπ οἵ Αἄδπὶδηά {π6 ρύδαοα οἵ (σὶβί 
μανθ Ὀδθη ργεβοηίθα 85 ἴΠ6 πιαΐη εἰθιηθηΐβ 
Πα ΤΠΟΙΠρΡ ΡΟνΟΙ5 ἴῃ ΠΊΔΠ᾽Β Πίβίοσυ, {6 
αιοϑίίοη. παΐιγα! ! γ ΟσουΓδ5---ννῃαΐ ννὰ5 {Π6 
Ραγροβα οὗ {πὸ ἰανὶ Ψν μαΐ ννᾶ5 115 γεϊδί!οη 
ἴο 51Π δηά ἴο στρ μίθοι5Π688 κ᾽ 

Βεϑίάοβ {Π|58. βΘΠΘΓΑΙ αϑϑοοιδίίοη υντ {Π6 
Ῥγεοθαϊηρ Ραββᾶρθ, {πΠ6 ἰὰνν μπᾶ Ὀθεὴ οχ- 
ΡΓΘΒΘΙΥ τηθπίϊοποα ἴῃ τ: “πε! ἐδὲ ἰααυ «ἴηι 
αυᾶς ἐγ ἐῤε «υογίά; δ4έἐ εἴη 1ς ποὶ ρηῤμέεα αὐρέγὸ 
ἐῤεγο ἱς πὸ ἰααυ," ὦ. 13. ΝῊ {μθη, ἴἴ πιαν Ὀ6 
Δ5ΚΘά, νναβ ἴπ6 ἰανν βίγεη ἢ ὙΝ Βαΐῖ ρᾷγροβε ἀϊά 
1 5εῦνε ὃ 

᾿Αραΐῃ, ἴῃ υ. τό, [ῃ6. οπε οἤξηςεβ οἵ Αὐδπὶ 15 
ςοπίγαϑίθα ΜΠ “’ γ1αη} ἐγεςρα5.565. ΜΝ θηςα 
ΠᾶΠη6 ἴΠ656 ΠΊΔΠΥ γοϑραβϑεβὶ Γμαΐ αι θϑίίοῃ 
15 πον δηβννογεά, 

81η Βα4 σοπθ ἰηΐο {ΠῸ ννου]ά θείοτγε (υ. 12), 
Δη4 τοπηαϊ θα ἴπ {πΠ6 νγοσ]ά (τυ. 132): θπῦ 51η 
ΜΙ Πουέ ἰανν 15 ποΐ ἴαφκεη ἰηΐο δοσοιηΐ (Ὁ. 13), 
Δη4 ἄοεβ ποῖ σοηϑίϊζεαϊζε γ685Ρ8858 ΟΥ ἴγαη58- 
Β͵ΟΒϑίοη (ἰν. 15}: {πογύθίοσα δ οι ἴῃ 
θο51ᾶ9 (51Π)) 1π ογάου ἐῤαξ ἐφὲ ΟΥ̓ ΘΒΡ8.88 γιὲ 
θῸ πὰ] 1}Ρ116 ἃ. (οΙηραγα Ὁ]. 11]. 19, “ ΤΡ 
ἴααυ «υας αὐάεά ὀδεαισε ο (ΤΟΥ [86 5819 οἵ) 
ἐγαηθρΥ 5.510715.᾽ 
Το {πεβε ννογάβ δἰσιθυίε ἴο (οί, 45 {Π6 

ΔαΙΠΟΥ οὗ {Π6 ἰανν, [πΠ6 ραγροβα οἵ ᾿πογθαβίηρ 
51 ἢ 

ΤῸ δῆβυνγου {Π|5 4ιιθϑίίοη {1} ΠΕΓΘ, νου] 
Βα ἴο απίϊοἰραῖες {ῃ6 σουτγβα οἵ 8[. Ρ81}}5 οννῃ 
ΔΥΡυΤηΘηΐ ; ἴῸΓ ἴῃ Ὁ. Υἱ1. 6 δπίθυβ ἱπίο « 11} 
αἰδβοιιβϑίοη οἵ ἴπ6 παΐιγο πὰ οῇδοὶ οἵ {6 
Ιανυ. Αἵ ργεβοπΐ τνγε πγιιδὲ ποίϊσθ ΟΠ]Υ 5.0 ἢ 
Ῥοϊηΐβ 45 δυῖβα ἀἰγθοῖν ουξ οὗἉ [Π15 ραββᾶβε. 

1. Ασοοτάϊηρς ἴο (Πγγυβοβίοπη «πη οἴποῦ 
Οτεοὶς σοπιπηθηΐδίογβ, 1 15. ΟΠΪΥ δὴ εὔεοὶ οἵ 
1Π6 ἰανν, ποῖ ἃ ῥώγρονε, [ῃαΐ 15 βίαϊεά, Βιΐ 

1115 ἱπξογργοίδί οι ννθαῖκθης {πὸ παΐιγαὶ ἔΌΓοΘ 
ΟΥ {π6 Αροβί!εἶβ ννογάβ, ἀηἀ ΟΠΪΥ Ρδγίϊ}}Υ 
50]γῈ5 {Π6 αἰ Πα] γ : [ῸΓ δη εὔξοὶ οἵ {Π6 ἴανν 
τημδὲ ἤᾶνα Ὀθθη ἰογεβϑθθη, απ {πουρίογο ἴῃ 
ΒΟΙΉ6 56η56 ΙΠο0] 66ἀ Ιη 15 ΡΠ ΓΡΟβο. 

2. ΤΕ ννογάβ πιθδη, ποΐ “1ῃδὲ {Π6 ἔγεβραϑ5 
ταϊρ ἢ ᾿ποῦθα56 ἢ ΠΊΘΓΕΙΥ ἴῃ ΠηΔη᾽5. φοπβείοιιϑ- 
Π655 δηά Κηον]θάρε οὗ 1ἴ, δῖ “ τηϊρμξ ΒῈ 
ΠΊΠΠΕΡΙΙΘ δοΐια!!ν ἢ: {Π15 56 π56 ἰ5. αἶβο σϑ- 
αυϊγεά ΒΥ {Π6 σοηπαχίοη νυν [ῃ6 ““ΤηΔΠΥ 
Οἤξποοβ᾽ ἴῇΏ Ὁ. τό, ψῃϊοῆ οδηποΐ Ρυξ Β6 
δοίμα!. 
ἡ τ: ΟΠ ἴπ6 οΟἴμεῦ Παηά νγὲ τηιιδὲ οὔβοσυθ 

τῃδἴ--- 
3. ΤἼῊΘ ΡυΓΡοΟβα βίαίθα 15 ποΐ {πδΐ «ἷπ, δαῖ 

{παῖ “2ρὲ ὕγ 65Ρ855᾽" τηϊρὴϊ ἴπογθαϑβο ; {Παΐ 5ἱπ 
ὙΜΠΙΟΙ ΔἸΓΟΔΩΥ οχιβίθα, ποννενευ ἀουπηδηΐ ΟΥ̓ 
ἘΠΓΘΟΟΡ δα α (Υ11. 7, 8, 13}, τηϊρῃξ ἴακο ἐπ 
ἀοΠηϊΐθ [ογπὶ οἵ δοίίνα “' [Γαβραβ5," ΟΥΓ γαπϑρσεβ- 
5:0η οἵ ἃ Κπονγῃ ἰανγυ. δέ «ἱσ 11561 ᾿πογθαβθά 
15 βίαϊθα ἴῃ [6 πδχί οἴαιιβθ, ποΐ 85 ἃ ῤμγφϑι6, 
θυ 45 δὴ ἐὔεεί, ἀπὰ {παΐ δὴ οῇξοϊ ονεγγι]οά 
ἴογ βοοά Ὀγ {πὸ βιιρογαθιπάδηςα οὗ ρσᾶςο. 

4- ΤΠΘ ᾿πούϑᾶβ6 οὗ {Π6 ἔστ 8β5ρ858 15 ποῖ Ζῥε 
γώριατν ῥεγρῥοσο οἵ [Π6 1ὰνν, σογγθϑροπαάϊπρ ἴο 
Οοὐ 5. φγίμείῥαὶ ΟΥ̓ τἰσποα νν1}1, νυ ἢ 15 {παῖ 
τήθη 5ῃοιἃ οὔβογνα (ῃς ἰὰνν ἴο ἀο 1ἴ. (οπι- 
Ρᾶγθ ΗΟΚΕΓ, “ Εςο]. Ῥο].᾽ Β. ν. ΔΡρεπαϊχ 1., 
Ρ. 573, ἴῃ ΚοθΙ]ο5 εὐϊίίοη. 

5. [05 ποῖ ἐῤε μὐξέγιαΐθ ῥιγρονο οἵ 1Π6 Ἰανν, 
Ὀαΐ ΟΠΙΥ Δη ἱπίεγπηθαϊαΐα ριτροβο, ἃ πηθαῃ ἴο 
8 εηά: {π6 υ]ξ]πηαΐα ριιγροβα 5 “ ἐφαΐ σγαξζθ 
γηι19.}δὲ γεῖσπι ἐδγοισῦ γιφῥέεοιισπε... (υ. 21.) 

μὲ «αὐῤέγε οἱτ αὐομηπάεαά, σγασε αϊά γηο ἤιογδ 
αδοωπαά.) ὙΠῈ Αὐἰπογιβεα Ψεγϑίομ τι565 (Π 6 
5816 ννογά ““ φὀοιιγια" ἴοὉΥ ἔννο αἰ εσοπὲ Οτθοὶς 
νγογάϑ : γΘΠ6υ, κ μέ αὐρογε οἱπ τὰ ] 1} 1168, 
ϑΓατδ ΒΆΡΘΥΔΟΙ ἀθα,," 50 85 ἴο βιιγραβ85 {Π6 
1ΠΟΥΘ 856 οὗ 51η. 

21. “1η {Πη15, Οοά δεΐβά, ποῖ νυ τ σγαο ἐγ 
δυξ ἔου {πΠ6 Ρᾷαγροβα οὗ ἤΠθα]ηρ. ΕῸΓ βοιπο- 
ἘΠ165 ἃ πδΔῃ {ΠῚ Κ5 ΠΙΠ 56] ννμοΪθ, απ 15 βίοκ; 
ΔΠη4 ᾿ΠΑΘΠΊΙΟΪ. ἃ5 ΠῸ 15. 5]οϊκ, ἀπά ρογςεῖνεβ [τὲ 
ποΐ, Π6 5665 ποΐ ἃ ρῃγϑίοϊδῃ : {ΠπῸ6 ἀΐββαβθ 5 
ΠΟΥ ΑΒΘ 4, {Π6 ἱποοηνεπίεποθ ρτοννδ, {πΠ6 Ρῃγ- 
5: οἴδη 15 Βοιιρξ, Πα 4]1 15 μθα θα " (Δαριβέῖπθ, 
Ἐ5: οἷἷ- τιδὴ. 

Ηετα 8. Ῥδὰ] βρϑαῖζθ τιοσῈ ΒίΓΟΠΡῚΥ οὗ {Π6 
᾿πογθαβθαά ροννοῦ οἵ 5ϊπ, νυ ἤθη {Π6 ΤοΙη Ωγ 8ρ- 
Ρεδῦβ, ἀπά Οὐ δβ {{] ριισροβα ἰ5 ἀβοϊαγοά. 
Υεῖ πε ἄοεβ ποΐ ϑᾶύ, 45 'ἴπ {π6 Αὐξποσγιβοά 
Μειϑίοη, “ ϑ1η μαίῃ σγεϊρπαα μπέο ἀἰθαίμ," θὰ 
ἔχῃ ἀραΐ,᾽ 25. ἃ Ῥγονίηοβ ννῃ ἢ 1 Παά ψοη, 
Δα νυ γθίη 1 ἘΧουοβθα [5 ἀουηϊπίοη. Π θδίῃ 
τπογεΐίοσθ, τη θ6. ππάογϑοίοοα ἴῃ [μ6 βαπὶθ 
56Π56, ἃ5 ἴῃ στ. 12; 14. 
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Βιυΐξ {πε τόϊρη οὗ πη απά ἄθαίῃ μὰ5 θεθῃ 
οὐογροννογεά ὃγ {πὸ βυρογαθιιπάήδηςε οὗ ρσγάςθ, 
ῥαΐ φγαζο ηηιϊσέ γείσηη ὌΝΤΟ εἰεγπαί 1178. 
Οὔτάςα 15 σοπαοτ Πρ, ἀπ Πα5 γεῖ ἴο ΠΟΠΩ ΘΓ, 
{16 Κιηράοπι οἵ 51πὴ δπᾷὶ ἀδαίῃ, θεΐοσε 1 οδη 
δπίοῦ ᾿ηΐο {πὸ [1] ροββθϑϑίοῃ οἱ 1:5 οννῃ Κιηρ- 
ἄοπη. Π15 σοπηιμοϑίὲ ἴτ σα 65. ἡ ΤΠΓΟΙΡῊ 
ἴ5 οὐ ΤΌΥΔ] ρἹΠ οὗὨ “χισῥίοομσηπεις Ὁ 186 
ὈΟΙΠ41655 γοαὶπῃ μζέο νυ Ὠϊ σῇ 1[ 5118}] αἰζαϊη, Βας 

ΒΟΝΓΑΝΝ 5:: .. 

γνΒΙΟἢ τν1}] 511] βεγεῖο ἢ οὐ ἔῸΓ ΕΥ̓ δηά δυθῦ 
Ὀεοτο 1ἴ, 15 “ δέεγπαὶ 1172." 

Οπος ἀρδῖη ἴῃ βιρῃΐ οἵ {Πδὲ Κιηράοπι ΟἿΓ 
{ποιρηΐῖβ. ἀγὸ τπγποά ἴο {πῸὸ Κίηρ ΗἰΪπΊιβοῖξ, 
“ΟΕ Αὐἄδπὴ ννὲ Πδδγ ΠῸ τοΥα : (ἢγὶϑέ δοπθ 15 
ΤΟΙ ΘΠ θΟΓΘα " (ΒεηρΡ61]). Οὕτάᾶςοθ 518]] “Ἂ χεΐση 
ἐῤγομς τισῥέεομσπεις προ εἰεγπαὶ “6 ἐῤγοιςΡ 
“ετμς ργῖσέ οἷ 1,ογά." 

ΑὈΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ 

ΤΠε Μαγρίπ, “Ἰεῖ τ5 μανο ρεασα ἢ Οοά," 
ΥΟΡΥ βθηΐβ ἃ τεδήϊηρ ἔχωμεν αἰζεδίοα ὈΥ ἃ 
στϑαί πηδ]οσὶγ οἵ ττηςοῖαὶ Μ|58., Ν ἐγβϑίοηβ, ἀπά 
Βαίμοιβ, απ δάορίοἀ ὈγΥ Τιβομποπηάοτῇ (8), 
ΎΤτΕρο!]ο5, Ν εβίςοί, Ετσϊίζβομθ, Ηοΐπιαπη, 
ἄχεα. Οη {πε οἴπεγ παπά, ἔχομεν 15 ΤοπΠά ἴῃ 
Β5 δὲ Ε Ο (πο ἴῃ 5) Ρ, πιοβί ουγϑβινοβ, π6 
Ἰαῖεῦ ϑυγίας, δηἢ 4 ἔδξυνγ Εδίπουβ, ἱπο] πε’ 
ΡΓΟΡΦΌΙΥ ΤΟΥ 1181, νν ΠΟ 566 Π15 ἴο θ6 ὙΥΓΟΠΡΥ͂ 
οἰαϊπηθὰ [ὉΓ τπ6 οἵαν γοδάϊηρ : ἔχομεν 15 ΡΓΕ- 
ξευγθα οὐ ᾿πίθυηδὶ ρτοιηάβ ὉῪ Μεγεγ, [)6 
ψνεῖίθ, [ηρο, ῬΆΏΠΙΡΡΙ, Β εἰσῃθ, (ΟΥΕΠΊΕΟΓ, 
ϑογίνοποσ, ΜΟΟΙΕΙΙδη, ΑἸέογά, ᾿Ν ογάβννοστῃ. 

ὝΠΟΓΘΟ 15 ἃ 51Π|118Γ γαγίαίίοη Ὀείνγεθ ἔχομεν 
δῃηὰ ἔχωμεν ἴῃ Η θτοννβ χὶϊ. 28. γα [Π6 
τοδάϊπρ ἔχωμεν, Παν]ηρ 50 δσϑδΐ ἃ ργβροπάογς- 
Δης6 οὗ δχίογηδὶ ἰθϑιηοηυ, ἴπθ ἢγϑί ἀπῖγ οὗ 
σΑΠΠΙ4 οἰ ἰοἸ8πὶ 15 ἴο σοηϑι θυ νυ ποῖπου 1ἴἴ 
ΟΠΕΓΘ. ΔΗΥ͂ ΠΠΘΔΠΪΠΡ ἴπΠ ΠΑΓΠΊΟΩΥ νυ] {Π6 
ςοπίεχί. 

ι. ΒΥ ΖΒΟΠο, ννπο Ργοίευβ ἔχωμεν, ννΓΙΕῈ5 
{πι5: “ΤἸ 15 δυϊάθπε {παΐ, 1Ε γοῖ τΈρίαςο 
ἔχωμεν ἴῃ “. 1, καυχώμεθα ἴῃ τ. 2, 3 ἴα (οη- 
Ἰαποῖϊνο, ποῖ [πάϊ]οαίϊνο." Βιυΐ ΕΥϊΖβομα [α5 
ονετὶοοκεά {πῃ ἴβος {παΐ {πὸ (ὐοπ]μπποίνα 
Μοοά 15 δρβοϊαΐοὶν δχοϊυάθά ὈΥ {Π6 οαδΐο- 
ΒΟΓΙΟ4] περαῖϊνα (οὐ) ννῃῖοθ [Ό]]ονν5: [Π6 
ἴογοθ οἵ {Π15 ἀυραπιθηΐ 15 ποῖ αδοιθα θγ {πῸ 
ΨΔΙΊΟΙΙΒ Γοδάϊηρ καυχώμενοι, «. 3. 

2. Ἡοῆηδηη, Ὡνοιάϊηρ ΕἼ ΖΒ ΠΕ 5 ΟΥΓΟΥ, 
ἴῆγοννβ {Π6 δ ρ 4515 οἡ {π6 ννογάβ “" ἐῤγοισ 
ες αν," ἃῃὰ τῆαῖκοβ {πῸ6 ἔννο οδιιβεβ 
καὶ ἐσχήκαμεν ἃηά καὶ καυχώμεθα ῬΑΥΔ]16] ἴο 
δδοῖ οΟἴμοσ. ““Βεοδιιβα τ ἰβ [Ἐϑι5 (ἢ γιβί 
πγοιρῃ ΠΟ να ποῖ ΟἾΪΥ Πᾶνα πα ΟἹΓ 
Δοσθθ5 ἴο {Π1|5 βσσάσθ ψΠογθῖη ννα ϑίαπηά, θαΐ 
4150 σαΐοισθ ἴῃ ορα οἵ [Π6 β]ουυ οἵ σοά; 
{πογθίοσγε να ΠΥ 6 Ἔχμποτίθα {παΐ τΠτοιρἢ 
Η!πὶ ννα 5ποι]ὰ ἰεΐ οὐγ τεϊδίίοη ἰο σοά θὲ ἃ 
τοϊαίιοη οἵ ρβαᾶςβ.» 

Το {Π|5 ἱπίογργοίδεοη, ἡ μ] ἢ 15. ϑυθβίδη- 
Ἐ14}10 {παΐ οἵ Οτίρεη ἀπά ( γγϑβοβίοπη, βθυθγαὶ 
ΟὈ]δοίοη5 αΥῸ τηδήθ. 

(1) “ὙΠο επὴραβίβ, νυ μοι ΟὈΥ]ΟΙΙΒΙΥ τοϑίβ 
ἴῃ {πὸ ἢγϑδί ᾿πβίδποα οη δικαιωθέντες ἀπά {Πεη 
ΟΠ εἰρήνην, 15. ἴα Κοη ἴο 116 οἢ διὰ τοῦ Κυρίου 
ἡμ. Ἰ. Χ." (ΜΙεγες): 
ε ΠΊΔΥ Δηθνοῦ (Ππαξ {π656 ἱπιροτγίαηΐ 

ψογάβ. ἀγα ΠαΓΌΓΑΙΠΥ ὈγΟΙ ἢ 85 οἷοβα ἃ5 Ροβ- 

οὔ ὔῶ. 1, ὅ,. 7, 8; Εἰ 15. 

51.016 ἴο {Π6 τοϊαΐϊνε οἴαιιβα ἀθροπάθηξ οἡ 
{Π6Π|, ἀπά αἵ [Π6 ϑαπὴα {{π|6 γτϑοεῖνε {πΠῸ ἐπὶ- 
ΡΠ α55. ὑνμῖοῆ ὈοΙοηρ5 ἴο ἴπ6 οἷοβε οὗ {ῃ8 
βεηΐξησα. 

(2) ΤΠε δχμογίδξίοη, “εξ τ15 πᾶνε φεᾶςα 
μι Π Οοά, «πὰ ποΐ Ὀδϑοοῖης ΗἸΒ. ΘπαπηΪ65 
Δ ϑαῖη ΤΠΓΟΙΡῊ ἔΓ 5 51η5,᾽ 15 βα]α ἴο 6 οι οὗ 
Ρίαοθ ἴῃ {Π|5 σἵῃ σπαρῖογ, [πγοιυρῃους νυ ἢ 
8. ῥδ}} 15 ϑδίαξιπρ {π6Ὸὸ δοίιια] Ἂἤεοῖβ οἵ 71ι5{1- 
Ποδίίοη, “ αὐὸ ῥώτσε ῥέαεε «υἱὲ Ονά," ἀῃὰ “αὐὸ 
γελοίσο ἐπι ῥοῤδ ΚΙ ἐρὲ σίογγ 9") Οοά.; 

Το {15 ννὲ ΤΊΔΥ ΤΟΡΙΥ, [παΐ {π6 Αροϑίϊθ, 
Βοριηηϊηρ Πῖὶ5 δχπογίΐδίϊίοη ἰῇ ν. τ, δπά 
τοι Πα ϊηρ 1 ἀροση ἴπ6 Ὀοποῆίβ δἰγεδαν τὸς 
ςοινοά τῃγοιρὴ (Πτιβί, 15 ἰθά οἡ ἱπίο ἃ {ὉΠ]|6Γ 
βίαίθπηεηξ οἵ {π6 πϑέμσγθ, σαιι56, πα οχίεπέ οὗ 
ἴποβθ Ὀεποπίβ (στ. 3-21), ἀΠη4 ΟΠΙΥ͂ ΓΕΒΊΠΠ65 
ἢ15 ργαςίϊςδὶ Ἔχ πογίδτιοη 1Π υἱ. 1. 

(2) Μτ. ϑδογίνεποῦ σοποϊπάθβ, “ ἴμαΐ {Π6 
14 οἸ5 ΠῚ ὦ ἴῸΓ ο, 50 [ἈΠ] Γ ἴο 4}} σο]]αΐοτβ οὗ 
ΟΥὐθοὶς πηδπιιβοσιρίβ, οσαρί ἱπΐο βοθ ΥΕΓΥ͂ 
ΘΓ ΘΟΡΥ, ΠῸΠῚ ννμ]οἢ 1ἴ νγὰ5 ργοραραῖθά 
ΔΙΏΟΠΡ ΟἿΙἿΓ πιοϑδὲ νεποῦα Ὁ] 6 οοάϊσοβ, ἄνθη 
{Πο56 ἔγοπιὶ ννῃϊοῖ {Π6 ΘΓ ΠΘσΈ Ὑ ΒΟ Π5 ὙΓΕΓΘ 
τηδήθ :---[παΐ {Π15 ἰβ οπα οἷἱἽξ,. οὗ ἃ 51η4]] 
ΠΕΠΊΌΕΓ οἵ νν6]1- ἀϑοθγίδι πο σοαβ65 ἴῃ νυ Β] ἢ 
1η6 πηϊϊρά (ΘϑΕἰπλοη 65 οἵ {πΠ6 θεβὲ δας που 65 
ΠΟΠΒΡΙΓΟ [ἢ ΒΊνΙηρ ἃ ΟΥΒ6 γεδαϊηρ ἴπδη {Παΐ 
ΡΙΓΘΒεσνθά ὈΥ ἰαΐεσ δηά ([οὺΥ ἴπε πηοβὲ ρατγί) 
αἴθ ᾿ΠΓΘΤΙΟΙ ΠΟΡΙ65.᾽ 

Αραϊηβὲ ἘΠ15 νγαὲ ΠΊΔΥ ΓΑΙΓΥ βεῖ ἔΠῸ ὁρροϑιία 
ΠΟΠΟΙ βίη οἵ ΤΙβομοπάοσε. ἐπαὶ {π6 {εϑβί1- 
ΤΩΟΠΥ͂ ἴοΥΓ ἔχομεν ἴ5 ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ Ογεγρονγεσοά 
θΥ {παῖ ἴῃ ἴανοιν οὗ ἔχωμεν, ἀη4 {πεγείογα 
“ἔχωμεν σαηποΐ 6 τΤα]εοϊεα τΠη|655 1ξ θῈ αἰΐο- 
ΘΟ ΠΟΥ ἱπαρργοργιαΐῖθ, αηὰ ἱπαρργοργίαΐα ἴἢ 
ΒΕΘΠΊΙΗΡῚΥ 15 ποΐ.᾽ 
νη μους ργθϑυπηίηρ ἴο ἀεοϊάε Ὀαδίνγεοπ 

5 Οἢ ΔΟσΟΠΊΡ ἰ5Πη6 4 οἴ 5, νγα ἀγα θουπηά (ο 
ΕΧΡΓΘΘ5 ΟἿΓ ΟΥ̓ ΟΡΙΠΙΟη {πΠδξ [ῃ6 ἱπίεγηδὶ 
στοιηάβ οἵ οδ]εςοη ἴο ἔχωμεν ἅτε ποΐ 51{Π- 
αἰεπί το ουΐννειρα {πΠ6 ργεαΐ ργεροπάθγαποθ 
οἵ δχίθγῃ8] [δ ΠΊΟΠΥ͂ ἰπ 115 ανουγ: θαΐ ἴπ ἃ 
(ᾶ56 ννῆθγα Βοῃ ]αγ5 οὗ {πΠ6 σγϑαΐθϑδε Δα ΠΟΥ Υ͂ 
ΑἸ ΠἘΓ 50 νυ ἱάσὶγ, να {π|πκ 1 Βείίεσ ἴο τεΐδίῃ 
ΪπΠ ΟἿΓ  ἔοοίποίΐεβ πα τανιϑοά ψεγβίοη {Π6 
τοδαάϊηρ; οἵ {πε τεςεϊνοά Τεχί. 

6. 1. Ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν 



ΒΟΜΑΝ". ν. 

κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. 5 15 
πε γτεδάϊηρ οἵ {πε Τεχίιϑ Ἀεοερίαβ, ἀηα ἰ5 
ἐούη ἢ Ὁ ΚΡ 57 37 47 Ατηι. 

ΠΠ.- ΤΠ βαπιθ γοδάϊπρ στ {πε δάαποη 
ΟὗἨ ἃ βεοοπά ἔτι δῇ. ἀσθενῶν ἰ5 ἴοιιπά Ιπ 
ΝΑΟΊ" 31: (ει οπιηίαπιὶ σΟΥΓΙΡΕΟΠΌΙΩ 
τεοερίδομλιπι, ἰδίορε) 137 ϑυγ". 

{Π|. [πεἰοδά οὗ ἔτι γάρ {πε [Ο]]οννΙηρ; νατῖα- 
ἰίοηβ ἀγα ἔσιιπά : 

Β [μ]4. ΑΕ. 
(ορΡ. [5ἰ4, Ῥεῖιι5. Αὐυριιϑί. 
(οἱ ἐρΐ»ι, ἘΡ᾿βί. τ49, 1) 68 
Ῥεςς. Μεγ. 1. 43) 

ϑυγ. (ϑομδαῖ) 

() εἴγε 
(2) εἰ γάρ 

(3) εἰ δέ 
(4) ἔτι δέ 
(5) εἰς τίγάρ Ὀ'Ἐ 6 

οὐ αυ4 επὶπὶ ἀ ε ἢ 5ὶ υϊρ. ἴσχε. 
Εδαβίϊη. 

ΟΥ̓ {μεβ6ὲ δυίπογιε5 Β Ὁ" ΕΟ Αὐυριϑί. 
δαἀά {πΠ6 Ξεοοπά ἔτι δἴζευ ἀσθενῶν. 

Οπ {15 ενϊάθποθ γα πᾶν ἴο παῖε 1ῃ6 
ΤΟ]]Ονν]Πρ' ΓΕΠΊΔΓΪΚ5. 

(4) Τα ροβιξίοη οἵ {πε ἢγϑβί ἔτι, βεραγαίβα 
ΌΥ Χριστός ἴτοτη (πε νγογάβ ἴο ψῃῖ ἢ 1 Ὀ6- 
Ἰοηρ5 (ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν) 15 ὙΘΥΥ͂ ὉΠῚ15118]. 
Βδίοῃθ ἴῃ ΠΙ5 Οτιοαὶ (ΟΠ ΠῚ ΠίΑΤΥ ἜΧΟιι565 
ἴξ οα ἐμδ στοιιπηά {Πδΐ 8:. 811} νυ ϑῃβά ἴο βῖνβ 
ἘΠΊΡΠαϑῖὶβ το θοίῃ {ποιρηΐβ, (1) {παΐ ᾿ς ννὰβ 
ἄρχισε ἐρὲ ϑοη 9 Οοά νγο ἀϊδά ; (2) {παῖ Ηε 
ἀϊεά ψνἈ1Π6 γα οα γαῖ βίπποῦβ. Βυΐ [Π15 
Ἔχρ απδίϊοη 15 ἴα ἔγοστη βαϊἰϑίδοζοτυ. 

(0) ὙΠε ἀοιθ]ε ἔτε μὰ5 πευεῦ Ὀαθη ϑαίἰ5- 
ἔλοῖοΥ ΠΥ Ἔχρ απο, ἀπά {πΠ6 σοηποχίοη νῃῖοῃ 
ΤΙΒομοπάοσε. ἱπαϊσαΐῖεβ ΟΥ̓ Πῖβ. Ριιποϊιδίϊοη, 
ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι, 15 ΟρΡοΞεά ἴο [πε 
ΤᾺ]Θ, ἘΠΙΨΘΓΘΔΙΥ ΟὈβεσυθά ἴθ ἴῃ6 Ν. Τ', 
{παξ ἔτι ἴῃ 4 Ῥαγίοιριαὶ οἴδιιϑα ργεσθάθβ [Π6 
ῬΑ ΟΙΡΙ6. 

Οπ {πε οἴμοῦ μαπά, {π6 στϑρβετοη οὔ ἔτι 
θ᾽ ὙΕΙΥ͂ ΘΔΒΠΥ ΘΧρ απο ὈΥ {π6 σοηζαδίοη οὗ 
1π6 νατγίοιιβ γε! ηρ5, 

(9) ΟΥ̓ {με ναγϊδίίοπβ Ὁ ἔτι γάρ {πε τηοβί 
ποίϊσθαθ ]6 ἰ5 ΠΠ|. (5) εἰς τί γάρ. Τἰ 5 πουρῃΐ 
ΒΥ Βείοῃε ἴο ἰιᾶανα θθεπ ἰογπιβά ἔτοπιὶ {Π6 
Τ,Αἴϊπ “αἰ φαϊά δηϊπ|,᾽ δηά “αἰ αι! ᾽ 15 τι564 
1π 1π6 υ]ραΐῖε ἔργ εἰς τί, 6.5. Μαῖίί. χχνὶ. 8, 
Μδανγ. χῖν. 4, 85 νγ}6}} 85 ἴῸΓ ἵνα τί, Μαίί. 1χ. 4, 
ΧΧΥΙ,, 46, 1.0.. ΧΙ. 7, Αοἰβ νἱ]. 26, τ (οΥ. 
χὶ 28. 

ϑείθγοη ({τοηαι5, 1. ΠΠ. ο. χνὶ. ὃ. 9) δαουίεὶν 
ΤοΙΛΑΓ Κ5 {πὶ [ΓΘΠςΕΙΙ5 ΒΘ 6 ΠῚ5 ἴο Πᾶνα τοαά ἵνα 
τί γάρ. Ν»ε πιΔΥ 844, {μα ονπρ ἴο {πὸ 
Ρτγεοθάϊπρ ἡμῖν, ἱνα τι ϑγΟ] ἃ ΘΑΒΠΥ ἰοβα 115 
ἢγϑέ ϑυ δῦ], ἀπά {Π6 σταπηδίπίπρ ἰεϊε 5 ατὰὸ ὈῈ 
ομδηροα ἱπίο ετι. Ἵνα τί γάρ, ΟΥ̓ εἰς τί γάρ, 
ψ] ἢ {Π6 βαπῆθ βΈΠΟΥαΪ 56 η56 85 ἴπΠ6 στϑοεινοά 
τοδάϊηρ, νου] ρῖνε ἃ Πνθ οῦ ἔαγη ἴο {πὸ οχ- 
ῬΓΘβϑίοη : “ΟΣ ἴο ψνῃαΐ ρυγροβα (1 οοσ πορα 
15 δε 411} ἴἰο ἀϊβαρροίϊηξ 1.5) ἀ14 (σιβί ἀϊο, 
ϑερυἱ". τ- 
γ. νεβίοοι (( θιςΐ. ΒΡ. 11. 5304) 5ι- 

δοβίβ {Ππαΐ {Πογα 5 ἃ σουγαρίϊοη θαυ! οῦ ἤδη 
ΔΗΥ͂ ΓΕΠΊΔΙΠἰΠρ ἀοσιτηθοηί. Ψνε Ὀεϊονα τῇδ 
1η6 ΟΥΙΡῚΠ4] τοδάϊηρ 15 σεργεβεπίθα 'ἰπ {π6 
Τ1,αἴη “αἴ φυϊά οηἰπὰ (γί βίιβ, 4ιπα δάδμιςο 
ἸΠΠΥΤῚΙ ΘΒ5ΘΠΊΙΙ5, 5ΘΟΙΠπΠΠῚ ἴδιηριιβ ΡΓῸ 
᾿ΠῚΡ115 τηοσίιι5 εϑί ἡ " (ΝΡ. [στρη. ἄς.), ἀπά 
{παῖ 1 τδη ἴπιι|5: ἵνα τί γὰρ Χριστὸς ἔτι ἀσθε- 
νῶν ἡμῶν ὄντων κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν 
ἀπέθανεν ; Πα Ροδιίίοη οὗ ἔτι ἱπάϊσαϊεα ὃγ {Π6 
1, αἴῖη 15 σοπῆγπιθα ὈΥ ΕΡΙρῃαπιῖιβ (Ματγοίοῃ, 
269), ψῃο αμποΐεβ {πΠῈ νγογάβ ἔτι ὄντων ἡμῶν 
ἀσθενῶν, ἴῃ 1ῃ15 ΟΥ̓άθοΓ. 

“. 15 ἴμεγα δΔηγ αἰϊβιϊποίίοη θεΐννεθη ὑπὲρ 
δικαίου ΔπΠ4 ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ᾽ 

(2) Ὑπε ψΠοΙ]Ὲ οοπίοχί, Ὀεΐοτα δηά δῇζοσ, 
45 γείδγεηοθ ἴο αἀγὶπρ' [ῸΓ στό; δηά [Π6 δη1- 
{Π 6515. θοΐῃ ἴο ἀσεβῶν (τυ. 6) ἃῃά ἁμαρτωλῶν 
(Ὁ. 8), ἀεπιαπά5. [Π6 τηδβοι]!πα σε η56. Πογα ἴῃ 
Ὀοῖἢ δἀϊ]εοίίνο5. 

((1.) ΤΠ ἢγβέ βεπίθηςα 15 υἱγΕ 4} παρδίϊνα 
(μολίς), ἀπά δικαίου {ποτοίογα ᾿ἱπάθἤηϊίο, ἀπά 
νυ Ππουὺς {Π6 ἁγίϊς]α ; [ῃ6 αἢηγπηαίίνε βεπίεποα 
Ἀ5Β.1Π|65 ἃ ἀθῆπιϊα ἱπβίαποα πιαγκοά ὈΥ {πὸ 
ΔΙΈΙΟ]Ε (τοῦ ἀγαθοῦ). 

(11.) 15 ἴμεγα ΔηγΥ ἀἰβειποίίοη οὐΓὁ ρταάαϊίοη 
οὗ 5βθη86 Ὀεΐνγβ δίκαιος ἀῃὰ ἀγαθός ὃ 

Ισϑη. 1. ΧΧΥΙ. 1. τὸν μὲν δίκαιον, τὸν δὲ 
ἀγαθὸν ὑπάρχειν. 

ΑἸΙεπιεπί. “ Ηοπι. ἵν. ς. 13. ἀγαθὸν μὲν ὡς 
μεταμελομένοις χαριζόμενον τὰ ἁμαρτηματα, 
δίκαιον δὲ ὡς ἑκάστῳ μετὰ τὴν μετάνοιαν 
κατ᾽ ἀξίαν τῶν πεπραγμένων ἐπεξιόντα. 

ΑἸΩΙΊΟΠΙΠ15, κακὸς πονηροῦ διαφέρει ὥσπερ 
ὁ ἄκακος τοῦ ἀγαθοῦ. 

ῬΒΑνοΥπιι5, ἀ γα θὸ ς ὁ τὰ καλὰ χαριζόμενος 
ἀφθόνως. 

ΧομοΟρΡΗ. ἦ“ Αρεβ81].᾽ χὶ. 8 8, χρήμασί γε μὴν οὐ 
μόνον δικαίως ἀλλὰ καὶ ἐλευθερίως ἔχρητο, 
τῷ μὲν δικαίῳ ἀρκεῖν ἡγούμενος ἐαν τὰ 
ἀλλότρια, τῷ δὲ ἐλευθερίῳ καὶ τῶν ἑαυτοῦ 
προσωφελητέον εἶναι. 

Ῥγοπὶ {π656 Δπ4 οἴμευ ραββαροβ, δά ποθά 
ὈΥ νᾶγῖοιιβ (ἀοπητηθηίΐδίουβ, ἰμ6 αἰβιϊποίίοπ 15 
ΟἸθαγ. 

ὙΠαΐ [ἰ 15 σεϊαιηθά ἴῃ πε Ν. Τ᾽, βεα Μείϊ. 
ΧΧ το; 11. ΧΧΙΪ. ξο. Β ΘΠ; Υἱῖ. 14: Τ.ΌΠΟΙ,, 
Ν,. Τ΄ ΘΥΠΟΠΥΠΊΕ5, 2Πη4 ϑεγῖεβ, ἀγαθωσύνη ; 
Οτεηοσ δ “1 Ἔχίςοη (ἀγαθός) ἃηὰ ΟΥΠΊΠῚ, 
“ΕἸανὶβ Ν. Τ᾿. ΡΒΠοΙ.᾽ 

ΠῚ 45 Τρ ΠΥ {π|η]ς, ἔμ6ΓῸ 15 πὸ αἰ δι οποα οὐ 
δταάαίίοῃ Ὀεΐννθεη δίκαιος ἀπ ἀγαθὸς ἴῃ ἴΠ6 
ΡΓΕβθηΐ ράβϑαρο, [15 τη θδπὶ πρὶ 15: “' ΕῸΓ 5ΟΔΤΟΘΙΥ͂ 
ἴῸΓ 4 τἱρῃΐθοιιβ πηδῃ νν1}} ΔηΥ ἀϊδ; σεαγοεῖν ἴ 
ΒΑΥ͂, ΤΌΤ ΡΟΓΠΔΡΒ [ῸΥ 5.10 ἢ ἃ πιᾶΠ 5ΟΠΊΘ ΟΠ6 ΤΊΔΥ͂ 
Ἔνθῃ ἄαγα ἴο αἴ6.᾽ 

(αῚ) ΤῈ βεοοπά βεπίθποθ ἴ5 'ἴπη {Π15 σᾶβα 
φαγί ΠΥ βαρ ουἤποιιβ ; ἴου ἴῃ μολίς ““ ΒΟΔΤΟΕΙΪΥ ἢ 
τ {πὸ ἐριρτοδαῤ έν, τὰ ῥουοδι ἐν αἰβὸ 15 
1 Ρ]164, 

ἼΠΕ περάϊθϑθϑ τπηοάϊβοαδίΐοη. ΟΠΪΥ͂ νυεακθη5 
1Π6 ῥγανίοιιβ βίαϊθπιθηΐ ; δηα [θγοπηθ᾽5. Δ Π|15- 
βίοῃ ““ρεπάιιϊο βγϑάϊι βεηίθητίαπὶ [επιρογαΐ," 
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ἀοβοῦῖθο5 ἃ πηοάθ οὗ ΓθαϑΟηΙ Πρ ΥΕΓΥ͂ ΠΠ|ΙΚΘ 8. 
Ῥαι]5. Βαῖΐ 1 ἀγαθός ἀεδογῖθεβ ἃ τῆοσα βῈπο- 
ΤΟΙΙ5 αης αἰίγαςίίνα 414} 1 {Πᾶη δίκαιος, {ΠΕ η 
{Ποῦ 5 Γδάβοη ἴου ποίιοϊηρ [Π6 ΡΟΒ51016 εχ- 
ςερίίοη : ννμαΐ 1} ῥαγάϊν Ὀ6 ἄοπο ἴῸγ {πῸ 
ΤΏΔΠ ὙΠΟ 5 ΠΊΘΓΟΙΥ ἤτ5ῖ, ΠΊΔΥ ῤεγφαῤς Ὀε 
ἄοπο ἴοσυ ἴπε βοοά δηά βΈΠΕΟΓΟΙΙΒ Πηδη. 

(ὁ) Μεγεῖ ἅγριιοβ παξ ἔπ6 Αροβί!εβ οδ]εςοΐ 
1ῖ5. “1ἴο πιᾶκθ {πὸ εῤαγαεσίεν οἵ {Π6 πιδη ΤῸΓ 
ὙΠΟΠῚ 50ΠΊΘ Οἠς6 πΠΊϊρῃς ρου ρ5. τῆαῖα {Π15 
56] Ἐϑδουιῆςθ, πΊογα ἀἸ5Ε ΠΟΙ ]Υ [ΕἸ], ἕο Π6 βαῖκα 
οὔ {π6 οσοπέγαϑί :᾿ 8η ἀγριπηθηξ ΠΏ ]Οἢ τοη65 
ἴο ργονε, ποί {μδὲ ἀγαθός 15 ἃ 5΄τη 016 Θααϊνα!θπηΐ 
ἴο δίκαιος, Ὀπΐ {παΐ 1ἴ 15 πῖοσα ἔογοιθ]ε. δηά 
ερμαίῖς. [{5 ργοπηηθηΐ ροϑιίίοη δὲ {πε θ6- 
δΙπηϊηρ οἵ {πῸ βθπίεποθ ροἱπίβ ἴΠ6 58ΠΊ6 ὙΨΔΑΥ͂. 

(2) Αραΐη, 1 15. υῦρθα {πμαΐ δίκαιος σαηποί 
ΤΆΘΔΠ 5 ΠΊΡΙΥ͂ ἃ Ἰπι5ΐ, Ποποϑβέ, πργῖρμΐ πιαπ, θα 
τυισὲ πᾶνε {Π6 ψΊΔΘῚΓ βθῆβα “ χζσῥίφοι.ς,᾽" 1. 6. 
τ]βΒίθοιιβ5 Ὀοίογε (οά, 85 νγῈ]}] 45 Ὀθίογα τηδπ, 
θεσδιιβα οἵ {Π6 σοπίταϑί ψ ἢ ἁμαρτωλῶν, ν. 8. 

Μενοῦ Βοο [815 ἱπῖο σοηζαβίοπ, ἔγοπὶ ποῖ 
ΟὈβογνίηρ {παΐ ἴῃ {π6 δορί] οαϑθ οἵ (γβί 5 
ἀγίηρ ἔου πιδη, ἁμαρτωλός, ἐχθρός, ἀπά ἀσεβής 
ἄδβοῦῖθθ τηδη 5 ομαγδοίοῦ. “εογαηι 1260: 
Ὑγ 1116 ἴῃ {πΠ6 15 γαῖ! Π, νυ ΠΟΓῈ τηδῃ 165 ΤῸΓ 
ΠΙ5 [Ε]ΠΙονν πιᾷη, δίκαιος ἀπά ἀγαθός ἃτα 
οί πο ἴο Βιιπιαη τοϊαίοηβ, ἀπά Πᾶνα 
{ΠΕ} ἀϊδίιηςξ δηἃ ΡΓΟΡΘΙ τη δΠΙ ΠΡ. 

8. ἀϊεά 22 γ.1 1.6. “ἴῃ ὈεΠ4]Ὁ οἵ ὑπέρ ; ποῖ 
“ Ἰηβίθδα οἵ" ἀντἔ. ΨΒΘη αν οτεϑ, 
“ΜΟΙ ά Οοά 1 Παά ἀϊεά ἴογ περ, Ο Αδ- 
ΒΑΪΟΠῚ ΠΊΥ 500, ΠΊΥ 50ῃ ! (2 ϑϑτϊη. Χν"]. 33), 
ννε Ππά ἴῃ {πὸ 1,ΧΧ ἀντί σου. Βιιΐ τη ἕαεΐ 
ἀντί 15 ΠΘΥΕΓ τι5θ4 οἵ (γί γέρο 70. τι, 
Δη4 “1η ἀοοίΓΙ 4] ΡαΘθαρ 5 γο]αίπρ ἴο (τιβί 5 
ἀδαῖι (Ὁ). 11. 13; οηι. ν. 6, 8; Χὶν. 15; 
ι Ῥεῖ. 1. 18, ὅς.), 1 15 ποῖ ᾿πβΈ1Η40]6 ἴο 
ΤοΠάογ ὑπὲρ ἡμῶν, ἀη4 {πε [{κ6, ΤΙΡΟΓΟΊΒΙΥ 
ὈΥ ““ποίεαά 97.᾽ ΤΘΓΟΪΥ οα δοςοιιπί οὗ βοῇ 
ῬΆΓΆ116] ΡαβϑαρῈ5 ἃ5. Μαῖίί. χχ. 28, λύτρον ἀντὶ 
πολλῶν." (νΊπεγ, “στ. Ν. Τ᾿, Ρατέ 111.,) βεςῖ. 
47, Ε. ΤῸ 
ἌΝ Πεη Ῥυϊαδάθβ ννου]Ἱά ἀϊθ ἔογ Οτγταβίοβ, ΟΥΓ 

ΑἸςαβίῖβ ἔῸσ ΠΟΥ πυβθαπά, νδγῖοιβ ῬγΘΡΟϑι το η5 
ΠΊΑΥ͂ 6 ιι864, ἀντί, ὑπέρ, περί, πρό: πὶ 
δα Πᾶ5 ᾿ἴἴ5 οὐ ῬΓΌΡΕΙΓ πηθδηϊηρ. ΕῸΓ 
θνήσκειν ΜνΠὩ ὑπέρ, 566 ΕΓ.  ΑἸΟΘβΕ 5, 155, 
284, 682, ὅ0ο; 701: ΜΈΝ ἀντί, 424, 524, 
τό. ὙὝΠαΐ ἀντί ΘΧΡΙΟ5565 ἴΠ6 ὈδγῈ δχίογηδὶ 
ΘΙ δε αςοη οἵ οὔθ ἴου δηοΐμεγ, 15 εὐϊάδπί 
ἔγουη 510 ἢ ΡΑΘΘΑΡῸ5 845 {π6 ον ηρ :---- 

ἐγώ σε πρεσβεύουσα κἀντὶ τῆς ἐμῆς 
Ψυχῆς καταστήσασα φῶς τόδ᾽ εἰσορᾶν. 

(  ΑΙς. 28.) 
τς “ - ϑῈ ἐνῷ, ὁ « ; ΄ 

συνυν γεένου τοῖσδ᾽ αντ εμου μῆτηρ τέκνοις. 

(Ὁ. 377.) 
σὺ τὸν αὑτᾶς ἔτλας πόσιν ἀντὶ σᾶς 
ἀμεῖψαι ψυχᾶς ἐξ “Διδα. (Ὁ. 461.) 

ΤῊΙ5 ῬΓΟΡΟΙΓ βθῆϑθθ οὗ ἀντί σου ποῖ ροϑ- 
ΒΙΡΙΥ θῈ εχργεθθβθά δῪ ὑπέρ; ποῦ ἐδ ἀντί 

ΚΟΜΑΝΌΞ. Νν. 

ΕΧΡΓΕΘ5 {Π6 βεῆβε οἱ ὑπέρ, “οη δεμδ]ῇ οἵ 
ΚΟΥ {Π6 βοοά οὗ ἀεγινεά ἔγογῃ [5 86 ἴῃ {Π6 
Ιοςὶ] βθηβθ οἵ θεμάϊηρ “ συετ " οπ6 ἴο ῥγοΐεοΐ 
δη4 ἀείοπά ἢϊπ|. (ΟΙΊΡΑΓΕ 2 Μίᾷδοο. γ11]. 21, 
ἑτοίμους ὑπὲρ τῶν νόμων καὶ τῆς πατρίδος 
ἀποθνήσκειν, 4150 νἱ. 28 ; Υἱ]. 9: δηά [Ιρπαΐ. 
δα οῃ,. 4, ὑπὲρ Θεοῦ ἀποθνήσκω. 

Ι͂ῃ 1ῃ6 ραββϑαρθβ οἱϊρά Ὀγ ἈΔΡΠ6] οἡ Ἀοιη. 
ν. 8, ἀη4 δοςερίοά ὈΥῪ Μᾶρεε 85 “"᾿πάαϊ5- 
Ραΐδ0]6 " (( Αἰοποιμθηΐ, 1. 245), {88 1άδα οἵ 
5 ΒΕΓ ΟΠ 15 ποΐ σοηγευθα ὈΥ ὑπέρ, δεῖ 
ὈγΥ ἴῃ6 οοπίοχί, 866 Ἐβρεοῖ!]ῦ Χοη. “ΑΠαρ. 
ΨΙΙ. ἵν, 9. 

11. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα. ΑἸ] 
τηοάογη ΕΒ ἀἸοῦβ τοδά καυχώμενοι νΥ ἢ ἐξ ΒΕ 
), ζο. ὍΠὸὲ τϑδάϊηρ καυχώμεθα τηᾶγ Ὁ ἄτα 
ἴο σ΄. 3, ἃπ4 ἴο {πε6 αΙΒΙ Ομ] οὗ Ππάϊηρ ΔηΥ 
ΤΟΡΌΪΑΓ σοΟΠϑίΓοΊΙΟη ἴοσ [Π6 ῬαγίοΙρΙ]6, νυ ἢ 
15. 511] ναγ! οΒΙ Υ Ἔχρίδἰπθά, 

(1) “Απά ποῖ ΟἿἱὺ [45 σεοοης θά], θαΐ 
4150 45 ἴπβε Ψῆο Τεϊοϊσα ἰη σοά᾿" (Μεγετ). 

ΒΟΥ {15 νἱονν 1{ πηαὺ δα 5814 [Πδΐ {ΠῸ συδαῖεῦ 
1πΠ6 ργεβεηξ δ] βϑιηρ, {Π6 τόσα οογίβιη 15 [ῃ 6 
Γυΐαγο ϑαϊναΐίοη. Νονν ἴπ6 στϑοοπο]]δίϊοῃ 
τηθητοηθα ἴῃ γεῦβα το, 4ο65 ποΐ {ΠΥ ἜΧΡΓΘ55 
1ῃ6 Ὀ]Εβϑίπρ ΠΡΟ ῬΏΙΟὴ πε ὈΕΙΙΘυα μᾶ5 
ΔΙΓΟΔΥ επίογεα, ΤΟΣ [15 ᾿πο] 465 4150 ἃ Ἰου- 
ἔα] σοππάθηςε ἴῃ Οοά. 

1 15, Πονγθυοῦ, τι οἢ ΤΟΥ 5 ΠΊΡΙ6 ἴο το 
οὐ μόνον δέ ἴο {Π6 ΡΓΙΠΟΙΡΑΙ ἐπουρηΐ σωθησό- 
εθα. 

᾿ (2) ““Απὰ ποῖ ΟΠΙΥ [5Π4]1] θῈ βανεά], θαξ 
Αἶβο βαυθά 1ἴὶἢ 51:10} ἃ ΠΊΔΠΠΟΙ {πΐ νγῈ 5141} 
Ταϊοϊςθ ἴῃ ΟἿΓ δαϊναίίοη " (ΕσιίΖβομα, σοάεῖξ, 
Δ ΊΠΟΓ, ὃ 45). 

πη {Π|5, 85 ἰπ {Π6 [ουπΊῈΓ Ὄχρίαπαίίοη, ἐπ 6 
Β6η56 ΔΡΡΘΩΓΒ ἴο 6 ϑβδογιποθά ἴο {πὸ βΊδπη- 
ΤΠΔΓ, ἴΟΥ [Ὁ 15 ΤΟΥ͂Θ. Πδίμγ8] {Π8ΐ καυχώμενοι, 
1|κα καυχώμεθα ἴῃ ον. 2, 3, 5ῃο]ἀ τεῖεῦ ἴο ἃ 
ΡΓΟβθηΐ σο]ο οἰ Πρ. 

(3) «“πά ποὶ οπῖν [58.411] θὲ βανβά], δμξ αὐ 
αἰτο τϑ]οΐϊοθ ἡπ σοά ἐῤγοισῦ οἵἱ 1,ογά σις 
αν, ΓἈτοα σ ἢ αὐροῦὶ αὐ ράσο ποαὺ γεςεῖυεά 
ἐρὲ ἡϑοοποϊϊδύϊομ." 
ΤῊ 15 ἴπ6 ᾿ηϊογργοίδιοη οἵ Ουίρεπ, ἴῃ 

Οταπλοτ 5 " (δίθηδ, δπά οἵ Τπεοάοσγεξ: τἴ δά - 
τηϊΐβ ἃ ϑ!ρμς τεριαγιγ οἵ σοπδίγποίίοη, θὰ 
ἰαῖηβ {Π6 παίιγαὶ ΠΊΘαΠΙ Πρ οὗ {Π6 ΡῬαβϑᾶρδ. 

12. ΕοΓΊΠ6 τι56 οὗ ἐφ᾽ ᾧ ἴῃ οἸαββίςαὶ δα ἢ ΟΥ5, 
566 ΤΒις. 1. 113, ΡοΪΥΌ. “ ΗΙδ5ζ.᾽ 1. 59,  ΠΕΓΟ 
τῃ6 διΐασο ᾿πάϊοδίϊνο [Ο]]ονν5 ; δηά Χοπορῆ. 
“ΑΡΘβΙΙιιβ ᾿ ἰν. τ, " ΗΕ] θη. 11. ς. 2, ὃ 20, ΒΘ 
[Π6 ᾿πῆπιῖῖνα ἔο]]Ονν5. 

ΤΠΘ ργεβεπΐ οὐ ραβδί ἱπάϊσδξεινε ββεηβ ἴο θ6 
ΓΑΥΘ; θυ ΔΠ ΘΧΑΠΊΡΙΟ 15 βίνεη Υ ῬΠΑνΟΓΙΠΙῈΒ : 
ἐφ᾽ ᾧ ἀντὶ τοῦ διότι λέγουσιν ᾿Αττικοὶ μετὰ 
πνευμάτων διαστολῆς" οἷον, ἐφ᾽ ᾧ τὴν κλοπὴν 
εἰργάσω. 

Ι͂ῃ 2 (ὐοΥ. ν. 4) δηά ἴῃ Ἐ οΠΊ. ν. 12, ἴξ 15. ννῈ}} 
τοπάοτοά ἴῃ {πῃ6 Αὐἰμογῖϑεά Ψεγβίοη “70. 
ἐῤαΐ." : 



ν. 1--2.} 

ἼΠΕ656 ἴννο ραβϑϑαρθβ ἃ1΄Ὸ ἐϊβοιιδβεά Ὀγ ῬΠο- 
15; Ερίβί. 14 (εἀ, Ϊ. Ν, Βαϊείία, 1864) τούτου 
δὴ τὴν διάνοιαν οἱ μὲν “ἐφ᾽ ᾧ---τῷ ᾿Αδάμ,; 
οἱ δὲ “ἐφ᾽ ᾧ---τῷ θανάτῳ συνυπακούοντες 
᾽ , ἀπο λαν, .5.0.. “. ὝΓ Ω 
ἀποδιδόασιν. ἐμοὶ δὲ οὐδέτερον δοκεῖ: οὐδὲ γάρ 
τι συναπακούειν δεῖ, αὐτόθεν ἔχοντος τοῦ ῥητοῦ 

Α ᾽ ᾿ 4 Ν' Ἐξ 3:}8. 4 , ] ΕΣ τὴν ἐντέλειαν᾽ τὸ γὰρ “ ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον 
- “: , 

νῦν οὐ προσώπου τινός, οὐδ᾽ οἷον προσώπου 
δεικτικόν ἐστιν, ἀλλ᾽ αἰτίας μάλιστα παραστα- 
τικόν' οἷον, “ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον Ξε διότι 
πάντες ἥμαρτον." κοτιλ. 

Ιη ῬΏΙ. 111. 12, [6 ΟὨΪΥ Οἵ ΠΟΙ ραββαρὲ οἵ {π6 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΨΥ]. 

1 "2 γιαν γιοὲ ἰΐζ 171 οἴ7ι, 2 707 τῦδ αγ αεαά 
γεγο 11, 3 ἂς αῤῥεαγείλ ὧν ομ7' ὀαῤίϊεηϊί. 12 
Ζ]ιοὐ γιοΐ οἴ72. γελρηε 71} 7107γ6, ὃ ὀέεαηδθ τῶν 
λαῦε γἠραϊφαί οτέγσείσες ἐο ἐδέ φεγύϊες οὐ γρσλέ- 
ἐομ 7ι655, 23 αγια 707 ἐλαΐ ἀεαΐᾷ ἐς {Δ τυαρες 
47 εἴγι, 

ΚΟΜΑΝΞ. ΓΥἹΙ. 

Νενν Τεβίδμηθηξ ἴῃ νῃοἢ ἐφ᾽ ᾧ 15 υδεά, {Π6 
ΒΔΙῚΘ 56η56 5. ΨΕΙΥ δια 0]16. (ουμ. ἢ τὸ 
ἐξ 5:5 ΦῊ 3 ΠΤ, “ “ ι , ᾿ 

ἐφ᾽ ᾧ " “ ἐπειδὴ " νόει, ἵνα οὕτως ἢ" διώκω δὲ 
» Ψ Ι) 3 Ύ ΓῚ , 

εἰ καταλάβω, ἐπειδὴ κἀγὼ κατελήμφθην. 
Ιπ 411 ἴχγεβ ραββϑαρεβ ἐφ᾽ ᾧ 566πὶ5 ἴο ΡῈ 

Θαυϊνα]εηΐ ἴο ἐπὶ τούτῳ τῷ λόγῳ ὅτι. 
ὙΠαϊ Οτίρθοη 50 υπάογδίοοά [Π6 ῥαββϑαρθ 

566 ΠΊ5 ΡΥΓΟΌΔΌΙΕ ἔγοπὶ ἢ Ῥδύδρηγαβα οἵ [1ζ, 
“(ομητη. ἴῃ Ενδηρ. [οἢ.᾿ ἴοτη. Χχχ. ὃ. 33: θανά- 
του εἰς πάντας ἀνθρώπους διεληλυθότος ἐπὶ τῷ 
πάντας ἡμαρτηκέναι. 

ΗΑΊΤ 5181} να 88 {πμεπὴ 
5411] νγε σοπίϊπιιε ἰπ 51Π, 

τΠδΐ ρασβ πιᾶὺ Δροιηά ὃ 
2 (οά [οὐθιά. Ηον 5841] ννγε, 

{πὲ ἀγα ἀεδά ἴο ϊη, ᾿νε ΔΠΥ ἰοῆρεγ 
τΠογείῃ 

ΟΗΑΡ. ΥΙ.---ΤῊἙΞ ΜΟΒΑΙ, ἘΡΕΕΟΥΒ ΟΕ 
ΤΟΒΤΙΕΙΟΑΤΙΟΝ. 

ὙΤΠ6 Ρυγροβα οἵ πὸ Παρίου 15 ἴο σϑῆονν {παῖ 
“86 τὶρῃίθοιιθποβ οἵ Οσοά " τϑνεαὶθὰ ἴῃ ἐπα 
ΟΟ5ρ6ὶ, απὰ ἀεβοῦθεά ἴῃ {π6 ργεοράϊηρ 
σΠαρίοιβ, 50 ἴδ ΠῸΠΙῚ ΔΗΌΓΑΙ Πρ ΔΠΥ ρῥγεΐοχί 
[ΟΥ̓ ᾿Τη ΠΟΥ] ΠΥ, 15 [Π 6 ΟὨ]Υ δυσο ἰουπηάαίίϊοη οἵ 
ΡΓΔοίΙο4] ΠΟ] Π 655. 

1, ἤρα τῥα]] αὐὸ ταν ἐῤῥεπ δαὶ! αὐό εο7:-- 
ἐΐπμθ 11 οἴη, ἰδαὶ φγαζε γα) αὐομηά 3) γε 
Πᾶν δἰγθδ αν βεϑῃ (111. 8) {πα {Π6 ἀοοίτίης οὗ 
ἸυβΕ Ποαίίοη ὈΥ [ΑἸ] τυ πουΐ ννοσῦκβ οὗ Ἰανν 
νγ85 ΠΟΙΠΤΠΟΠΙΥ ΤΠ ΒΓΘΡΥΘβεπίθα ὈΥ ΘΠ Π165 ἃ5 
{Π ΘΠΟΟΙΓΑΡ ΠΊοηΐ ἴο 40 ΕΥ1] [παῖ ροοά πλὶρηΐ 
ΠΟπΊΘ; δηἀ δραγί ἔγοπΊ ΔΠΥ͂ 5110 ἢ ΘΔ] ΠΠΊΠΥ 
ΤΠΕΓῈ νγ85 50ΠΊ6 γθ8] ἠἄδηρεῦ {παᾶΐ [Π6 ἀοοίτιπο 
τηϊρῃξ Ὀς δοιιβεά (6 8]. ν. 13). 

Ιῃ Ραβϑίπρ' οἡ, {πουείογθ, ἴο σοπϑιθυ [5 
ΤΊΟΓᾺΪ ΠΟΠΒΘΟΊΘΠΟΕΒ5, δῖ, Ρδμ] ἢγϑί Ὀγίηρϑ ἴοτ- 
ὑναγά, ἴῃ {π6 [Οτπὶ οἵ ἃ 4ιϑϑίϊοη ἴοσ ἀθ]Π Πθογαὰ- 
τίοη, {π6 οὈ]εοίίοη νυ ἢ ταὶς 6 τηδάς ἴο 
5 βίαϊεμπθπί ἴῃ οἷ. ν. 20, 21, σοποθγηΐηρ ὑπ 6 
ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ {Π6 ἰανν, δηά 115 γε]αίίοῃ ἴο ϑἰπ δπά 
δ͵ΔςΘ. 

“ ζῥαὶ στρα! αὐὸ ταν ἐῤεπ 3" ΝΑ ἰηΐοτς 
ΕΠσ6 5118}1 νγε ἀὐδνν ἴουγ ΟἿ ΠΊΟΓΑ] συϊάδποα 
ἔγοπὶ {πε ἕλοϊ {πΠαΐ, “«υῤέγε οἱπ τα 11} 1168, 
δ, αἰά βιαρθυδθοιυπᾶ!" Ατὸ ψὰ ἴο 
Ποπίϊηι8 ἴῃ βίη, 'πΠ ογάογ {παξ Οοαδβ “φγαζδ 
γᾶν ὍΘ τι ]01}1104," Δηἢ Ὀ6. πιοῖα δριιη- 
ΑΔ ΠΕ ἀρ αγεά ὃ 

᾿Επιμένωμεν, ἴπΠ6 ρα παΐπο το ϊηρ, 5 1Π6 
50] αποίϊνε οὗ 46] ογδίίοη. 

2. Οοά γογδὶ4. 886 οἢ. 1.4. ὙΠΕΊΒουρμς 
ἰδ ἢγϑί ἀδβργεοαδίβα δ5 ἱπῃρίοιιβ, αηὰ ἔμθη σοξαϊθα 
85 ἀθβιιχα, 

Ἡραυ «ῥα]] αὐε, ἐῤαΐ αγὲ «ρας 1ο οἷπ, Ἰΐυε ᾿πν 
ἤοησεν ἐῤεγεῖη 3) ἘἈθαά, “ὙἍ7Ὃὁ ὑμαΐ ἀϊϑᾶ ἴο 
Βῖπ, ΠΟ Β5818]11 ψγὸ τε απ’ ἰορσεῦ ἐῤεγεῖ 3 
ὙὝΠΕ τοϊδέϊνα οἰδιιβθ, ρΡΙασθα ἢγϑί ἔου [Π6 βακθ 
οἵ ΘΠΊΡΠαβίβ, σῖνεβ ἃ σμαγαοίογιϑέῖς ἤδθῆηιϊ- 
τ΄ἴοη οἵ Ὀε]Ιθνοῦβ, ὑνΒΙΟἢ βῆοννβ {Π6 ἀρϑιυγ ΠΥ 
ΟΥ̓ ϑιρροβίηρ {παῖ {ΠΕΥ δῖα ἴο ““φομίϊημδ 171 
σἱη.ἢ 

ὙΠΕ δογίβί, ἴοο, πγιιδὲ θ6 ῬΓΟΡΕΙ͂Υ γοηάεγεά: 
“π)͵ο {μδ΄ ἀϊοα ἴο 51π," ποί ““αὐὸὖὸ ἐῤαΐ αγὸ 
ἀεαά;᾽ ἴου 1ἴ 15 ἃ τῆεῦα {Γ1115ΠῚ ἴο 540 {παΐ ἴο 
Τῖνα 1 51Π 15 ᾿ποοῃβίβίθηξ νυ] ἢ ἃ σΟΠ Πιι6 4 δηά 
ΡτΓαβθηΐ ἀθαάπαββ ἴο 115 ᾿ηΠτιθ ποθ, απ νυν παῖ {Π6 
ΑΡΟΒ(Ι8 πΊθδη5 5 {παΐ ἴο “τ ἸΏ 51Π 15 'ποοῃ- 
βἰϑίαπξ ψ ἢ ῥα ΐηο οπεθ ἐϊδά ἴο ἴι. ΤῸ Πᾶνα 
5ῃαγοά (ἢ γιϑί 5 ἀθδίῃ, 'ῃ 1Π6 ΠΊΟΓΑΙ 5656, 15 
{Π6 βδιγα ργοὶαθσθ ἴο βμασγηρ Ηἰβ πον 116. 
ΤΠ6 παρϑίίοη “Ησαυ 9" Ἰτηρ]165 Ποσα ποῖ ἃ 
ΡΠγϑῖοαὶ ᾿πηροβϑι Π1γ, θὰ ἃ πλοΓᾺ] σοπίγααϊο- 
τοη. 

ΤῸ ἠζα) ἐπι “17: ΤΩΘΔΠ5 ΤΟΓΘ {ΠΔΠ ἴο “΄ δολιήἑττιδ 
Ἴμ οἱ: 1 15 ἴο πᾶνθ 5]η [ῸΓ {Π6 δ]θπιεηξ ἴῃ 
ὙΒΙΟΠ να ᾿νε, {πῸ ποσὰ] δἰμηοβριθτο νυ] ἢ 
ΟἿ 501115 Ὀγεδίῃθ. 

ὙἼΠῈ Ὄχργθβϑϑίοη “ ἀγίπρ ππίο 51η 15 ἢγϑί 
ἔουπα ἴῃ {Π15 ῥραβϑαρθ, ἱποιρὴ 81. Ῥαὶ] ἴῃ δη 
ΘΑΤΠΟΙ Θρβί]6 βρεαῖβ οἵ “ ἀγίηρ ἴο {Π6 ἰανν 
(6 ]. 11. το; νἱ. 14; οπι. νἱῖ. 4; τ Ῥεῖ. 1. 
24.) [{ τιϑδῃβ ἴο θ6 τε]εαβθά ἔτῸΠὶ 41} Ῥοννεῦ 
«ηἀ ᾿πἤπιρηςα οὗ 5[π, 85 ἃ ϑίαγνθ 5 ὈγῪ ἀδβαίῃ 
Το]οαβοά ἔγοπη {πὸ Ρροννεῦ οἵ ἢ5. πηαϑίοθγ : 566 
Πποίθ Οὔ σ. 7. 

1,6ϑὲ {86 ρῆγαβθε “Ἂϊεά ἰο οἱρ᾽" ποιά 
566 ΠῚ βίγαῃρε δηἋ τπἰΠῖ6}]1010]6, (η6 Αροβίϊθ 
σἤθοκβ ΠΙΠΊ561Ε δηα Ὄχρ αῖπηβ ἴἴ ; γεῖ θνθη ἰπ 
ἢ1ϊ5 πιοάθ οἵ ἀοϊπρ {Ππ|8 6 ἱπΊρΡ]|165 {παῖ 
ἢἰ5 γτϑαἄθυβ οὐρῃΐς ποΐ ἴο πεϑά δῇ δχρ]απα- 
τίοη. 
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“6 ΠΟ ΒΎΨΙ. 

3 Κπον γε ποί, [ΠδΔξὲ 850. ΠΠΔΠΥ͂ 
1 τ, αγό. ΟΥ̓ τ1ι5. ἃ5 ἵννεῦγε βαρίιζεά ἱπίο ζεϑβιι5 

(ἼἾγιβϑὲ ννεῦε Ὀαρεζεά ἱπίο ἢ΄5 ἀεδίῃ ἢ 
4 ΤΒεγείογε να δῖα θυγίεά ψίτῃ 

8, Κποαυ γε ποῖ] “ΟΥ̓ ἄποτυ γε τοἱ. ΤΠ 
νγνοΥά “ΟΥ̓ Ροϊπίβ ἴο {π6 ΟΠΙΥ δἰζογηδίϊνε : 1 
πον ἄο ποῖ ππηάεογβίαπα ννμαΐ 1 5 ἴο “ῥασε 
αἰεί ἐο εἶπ," ἴπϑῪ τηδὲ 6 ἱρπογαηΐ οἵ {ῃ6 
ἸηΘΔηΪηξ; ἀπ εἤξοΐ οἵ {ΠοῚΓ Ὀαρίϊσπι; δηά {ῃς 
ΕΓ ΤΠουρΠΐ οὗ 5110} ἸβΠΟΓΑΠΟΘ βῖνθβ ἃ ἴοπο οὗ 
Τορτοοῦ ἴο {Π6 πιιθβίίοη. 

Η γα (85 ἴῃ Ὁ. 11), ἰηϑίθαά οὗ κεσις ΟΡγῖσι,ἢ 
18Π6 ΤΙΣ ΟΥ̓ΟΓ 15 "Ομ σὶδῦ 76585:;" {πὸ Με- 
αϊδίοτία! παπια ΠΟΙ ἀβ {πΠ6 ἊἘπιρῃδίϊς ροϑιοῃ 
Π6ΓΘ, ἃη4 5 ᾿ιϑδοά αἰοπθ ἴῃ {πῸ [Ὁ] οννὶπρ σοη- 
ἰεχί (στ. 4, 8, 9), Ὀδοδιιβα Ηθ ᾿πΐο ὑνΠΟΠῚ νγα 
4Υε ὈαρίΖοά 15 ἴη6 Ποδά, νυ] ἢ νυ ῃοτη 811 {ΠῸ 
ΤῊΘΠΊΒΕΓ5 ΔΥῸ πηϊζε ἴῃ οπε Ὀοάγ. 

ΤῸ δὲ “δαρῥϊαεά ἱπίο Οργισέ᾽" 5 ἴο θὲ 
Ὀγουρης ὈΥ Ὀδρίϊ5π) ἱπίο τηΐοπ ἢ ΗΠ: 
Ῥυΐ {Π6 ΟΥΙΡῚ ΠΑ] νγνογά σοργοβθηΐθ Π|5. ὉἸΠΙΌΠ 
1η ἃ υἱν!ἃ ρίοΐιγθ, νυ ΠΙΟἢ να οδη ΟἿΪν ΤΈΡΙο- 
ἄποο ὈΥ͂ ἀ5]Πρ᾽ 5ΟΠΊ6 1655 [4 ΠΎ1]Π|ΑΓ ννογά, ---“ 1π|- 
ΤηοΥβοα ἡπέο Οργιςὶ,," “ Ἰτητη υβεα 2μέο ῥὲς ἐξα! ." 
80 {Π6 ᾿ϑγδθὶ θα ἅτ βαϊά ἢριγαίνοὶυ ἴο Πᾶνα 
Ὀεθη “ αἱ] δαρῥϊπεά προ (ἀπ το) οτος ἐπ ἐρὲ εἰομε 
απιαὶ 1γ1 ἐῤὲ σεα "ἢ (1 ΟΟΥ. Χ. 2), Ὀδσδιιβ6 [Π6 σϑϑα]έ 
ΟΥ̓ ΤΠΟΙΓ ΡΑβϑίπρ' ππάθυ 1Π6 οἹοιά ἀπά Τῃγοιρἢ 
ἴπῃ6 νναΐθιβ ννὰᾶβ ἰῃδΐ “ΠΟΥ θε]ενοά {π6 
Τοτά δηὰ ἢ15 βεγναηΐ Μοβεβ᾽ (Εν. χίν. 31), 
Δ ννεῦα ἴΠπ|5 ππιϊοὰ ἢ Μόοβεβ ἃ5 {ΠΟΙΓ 
ἀδΙΙνΈΥΟΥ ΠΟΠῚ {ΠΟΥ {γιιίθά, {ποὶγ Ἰοδάθυ 
ὙΠΟ ΠῚ ΠΟΥ ΤΟ]]οννοα, δηὰ {ΠΕῚΓ τηράϊδίου ἴῃ 
ψΠοβθ σονθηδηΐ {ΠΟΥ 5 αγοά. (οπιρατα 4150 
α  (ἰοΥ. ΣΙ. 12, δηΐ, (δῖ. 111...27, 1π. ψΨΒΙΟἢ 
Ῥᾶβθαρθβθ, 85 ἤοῖθ, {πΠ6 ππηΐοη ἢ (ἢγίϑε 
ἴῃ ὈΔΡΕΪΒΠῚ 15 ΘΧΡΥΓΘΒΘΙΥ Δβου θα ἴο 411] ψνπὸ 
ΔΥ6 ὈαρίϊΖοά, Ὀδοδιιδο τ ἰ5 ἃ μι οὔ Οσοά 
Ὀεαβίοννε ἔγθεὶυ ἡ 411, ἐμο Ἢ ἔγοτα 15 υϑγΥ 
παΐαγα ἀδροπάθηξ οη ἃ στἰρῃξ τι56 ἴῸΥ 115 σοη- 
τππιοα ΘΒοδον. 
(ἢν β ἀθαΐῃ, ὈΓ͵ΙΔ], 4 π4 τοϑισγθοίίοη 

ῬαΙπ; ΠΟΟΘΒΒΔΙῪ βίθρϑ ἴῃ [Π6 ρσόοθϑβ ΕΥ̓͂ νυν] οἢ 
Ης υπϊΐεθ5 τι ἴἰο Ηϊπηβε]ῇ ἴῃ ἃ πον ΠΠἴ6, ἴο 
θὲ ““δαρίϊπεοά ἱπίο Οῤγίεὶ" 5 ἴο θὲ Ὀγοιρῃῖ 
Ἰηἴο ππῖοη νυ Η5 ἀθαίῃ (Ὁ. 3), ΗΙ5 ΒατΙΔ] 
(Ὁ. 4), ΗΙ5 τεϑαγγεοίίοη (Ὁ. 5). 

δαῤιϊσοά ἱπέο ῥὶς ἀεα δ] ὝΠΟ ππίοη ννἹ ἢ 
ΕΠ γιβί ᾿ηΐο νυ ΠΙΟἢ ννὸ οπίου ὈΥ ὈδρίΪ5Π1 15 ἘΠτ|5 
ΤΆΟΓΘ ΟἸΟΒΕΙΥ ἀθπηθαά ἢγϑίὲ 85. ἸΠΙΟῚ ψ] ἢ Η! 5 
ἄδαίῃ ; δυξ {Π6 ἀθαίῃ οὔ (ἢ τιϑέ 45. νδγίοιιβ 
ἀϑρεςοίβ, απά {πὸ οοπίοχί ται ἐδίοιτηϊηθ ἴῃ 
ὙΠΟ οὗ {Π656 [Ὁ 15 ργεβοπίθα. “ΤῊ5 15 οἰθατν 
βίαϊοα ἴῃ “". το: “21 ἐῤῥαΐ ῥὲ αϊρά, ῥὲ αἀἰϊδαὶ τιζεΐο 
σἱη οπτο." ΗΠ 15 ἀθαΐῃ 15 Πθσθ νἱθννθα 45 Π6 ἢπα] 
Δη4 σοτηρ δῖα ἠδ] νούαπος ἔγομη ἃ 16 ᾿η νυ ἢ 
ΤΌΤ ΟἿ 5885 Ηθ παά θδϑβϑη βιδ]θςξ ἴο σοπάϊ- 
ἘἸΌΠ5 ᾿τηροβθά Υ Οἵ βἰπθ; δηά {Π1|5 5θῆβ86 
ΘΧΔΟΓΥ ΘοΥγ βροηβ ἢ {πὸ {Πποῖσης Μ ΠΟ] 
Ιδά ἴο {πε πιθῃζίοη οἵ (ἢ σιϑεβ ἀθδίῃ, “ Ησαυ 

ἵν. 3---. 

Πϊπὶ Ὀγ Ὀαρείβπι ἱπέο ἀεδίῃ : (ἢδὲ κα 
45 (ΓΙβε νγδβ γδίβε4 τιρ ἔγοπι ἴῃς ἀεδά 
Ὀγ {πε φ]ογγ οὗ {πε Εδιμεγ, ενεῆ 80 νγε 
Αἶδο 5ῃοιι 4 νγαὶκ ἴῃ πανγπαβ8 οὗ [1ξ8. 

σραϊ] αὐ ἐῤαὶ ἀϊοὰ 10 εἶτ, ἰῦε χη» ἰοΉ 56" 
ἐῥεγεῖη 2 

ἼΠιι5 [6 τηοΎα] σΠαγαςίοῦ οὗ {πὸ ψνΠοΪὸ 16 
οὗ [Ἰτἢ 15 ἀθέου ηϊπθά ἴῃ ἘΠ6 νΈγῪ δοΐ ὈΥ ψνῃ οι 
ΤῆΔΠ δηΐρῦϑ ᾿πΐο {Πα {1ξπ, 

4. Τρεγεζογε αὐὸ αγὸ ῥμγίθά αὐ ῥίηι ὧν δαῤ- 
ἐϊφηι ἱπίο ἀεαΐ.) “9 61Θ Ὀατὶθᾶ 86 το0- 
ἔοΥΘ Ὑ1ΓῚῸ ΕΪπὶ ὉΥ͂ ΟἿΤ Ὀαρύΐβιι ἱπίο 815 
ἀθαῦῃ." Αδϑϑιιπηϊηρ Πῖ5 τ δά θυθ᾽ αϑϑοπέ ἴο {Π6 
ἴλοῖ {πὶ “ννγε ννεσε Ὀδρεζεά ἱπίο (ἢ γιβϑί 5 
ἀαδέῃ," δῖ, Ῥαὰ] ργοσθθάβ ἴο βίαίζε (1) 115 1π|- 
τη δία σΟηΒΘΠ]ΊΘΠΟΘ, αὐ 7676 ὀηγίθαά «υἱὲ 
ῥίγι,," δηά (2) 115 πα] Ργροβο, {παΐ ννεὲ τηϊρ μέ 
θα, πὸ Η:π|, γαϊβθα τρ ἴο 8 πονν {1{6. 
ΤΠ δχργοβϑίοη, κ"Ἧ121οΟ 6,6 ΒΌΤΙΘα," ΤΊΔΥ 

ἢανα Ὀδδη βιιρρεβίθα ΒΥ {Π6 τηοπηθπίατΥ ΒυΓΙΑ] 
Ὀαπθαῖῃ {πΠ6 Ὀαρεσπηαὶ νγαίοσ (566. ΒΙΠρΠΑΠῚ, 
“Απίη.᾽ ΧΙ. χι, 8 4):- 1 ἀξοίασοβ 1π ἘΠ 6 
βίγοηροϑί ΤΠΔΠΠΕΥΓ ΟἿΤ ἸΠΙΟῚ ὉΠ (Πγιϑί ἴπ 
ἀεδίῃ, απ ΟἿἿΓ ἘΠΕ ΓΘ βορδγδίοη ἔτοσα {πε ἴογ- 
ΤΏΘΓ [ἴδ ἴπΠ ΨΜΠΙΟ βίη σεϊρτηιθά. Βαΐξ ὈυΤΓΊΙΔΙ, 
θεῖπρ ἃ βρη δης 5641] ψἘΙΟἢ δίζοϑίβ {ΠῸ σϑδ ΠΥ 
οὗ ἀδαΐῃ, βεῦνεβ αδἰϑδο ἴο αοἴζεδί {πθὸ σϑϑν οὗ 
[86 τοβϑυσγθοίοη : μθηςο {πε ϑἱρσηΐϊποαπηοα νυ Ὠϊς ἢ 
δι. Ραμ] αδἰΐδομοβ ἴο (γιδί ’ 5 θυγίαὶ, απ ἴὸ 
ΟἿΥ Ὀαρίβηημαὶ γα] ἢ Ηΐπι; σΟΙΊΡΑΓΕ 
(Ο]. 11. 12: “ὀιιγίεά αὐἱὲδ ῥίγει ἐπ δαῤρίλεηι, 
αυῤογεὶπ αἰτοὸ γ6 αγὲ σγίβοηῃ αὐ]ὲρ ῥίχι, ἐῤγόμο 
ἐρὲ γα 9 ἐδε οῤογαϊίοη 9 Οοά, αὐδο ῥαΐ 
γαϊσεά ῥί»ε ἤγογι ἐδε ἀεαά.᾽» 

ῤγίδε αὐας γαϊδεά Ἡρ ἤορι ἐδ ἀφαά ὧν ἐβὲ 
φἰονν ΟΣ ρὲ Ἑαΐρογ] “Οἰονν" 15 ἴπ6 τηδηϊδβ- 
ἰδίίοη οὗ Θχοθ]οποθ, πὰ “ἦρε σογγ ὁ ἐῤε 
Εαίρον "ἢ πο! πάθ5. 411] {πΠ6 ἐχςεθεηςε οὗ Π) εἰΥ 
{Παΐ σδη Ὀδ6 τπηδηϊοβίθα :; 1{ 15 ἃ ΤΟΥ σΟΠΊΡΓΟ- 
Πϑηβῖνε δἰίγιθαΐα {Πδη “ Ροννοσ," νι οἢ 15 ἴΠ6 
Κιπά οἵ Ἔχοθ!]θησθ ἘβρθοΙΔ ΠΥ τηδηϊ δία ἴῃ [Π6 
Τεδυστεσίίοπ (Εἶι- 15 4; τ΄ οτς τ ΣὉ; 2 (ΘΌΤῚ 
ΧΗ]. 45. ὰρῖι. Ε τον 

(ΟΟΓΠΊΡΑΓΟ ΟἿἿ 1 οΥ᾽ 5 ννογάβ. σοπηοογηϊηρ [Π6 
ΤΟΒαυγγθοίίοῃ οὗ 1, Ζαγιϑ: “ ϑαϊά [ποῖ μπίο ἐῤεε, 
ἐραΐ, ἡ ἐῤοιῖι «υομἱάεεί ῥείδοαυε, ἐφοι τ ροιίάετέ 566 
ἐῤὲ αἱογγ οἱ Οοα ϑ᾽" (]ΘὁΠη χὶ. 40). 

“ἐ(ῤγισέ αὐας ταϊτεά ὁγ ἐδε σίοσν 97 δὲ Ἑαΐδεγ, 
Ποΐ 85 ᾿ἰδοϊκίηρ' βίγθηρτη ΕΠ τηβο]ξ, ἔοσ Ηρ 15 1Πε 
1, οτγὰ οἵ 411 βροννεῦβ, θξ Ὀθοδιβα οι (Πγὶϑὲ 
δη4 Ηἰ5 Αροβίϊοβ Ὡβϑογίθα ννῆδξ 15 ἀθονε πηαπ᾿ 5 
πδίιτα ἴο {πΠ6 5] ΟΥΎ οἵ {π6 ΒΡ ΠΊ6 πδΐιγο ἢ 
(ΟΥΥ] ἴῃ Οτδτηογβ " (δίεπα᾽). 80 Ῥεδῦβοῃ 
5ῆονυνβ ἢ Δαπλ γα ]6 ἔοτοθ ἐπαξ “ [Π6 ταϊϑίηρ 
οἵ (γῖβέ 15 ατἰτθυΐεα ἴο (οὐ {πῸ Εδίμοσ, δὲ 
5. ποΐ δἰ θυϊεά το {Π6 Ἐδίμου δ]οπθ." 868. 
“Ἐχροϑβιτίοη οἵ ἴῃ6 ατοθα, 1. 301-304, ἀπά, 
πΠοΐθ Οἡ Υ1]1. 11. 

ΒΥ ““πεαυπεῦς οὗ 178 " 15 τηϑαπΐ “'" πϑυγη 655" οἵ 
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ς Ἐοὸγ ᾿ξ νγεὲ πᾶνε θεεπ ρδηϊεά 
τορείμεγ ἰη {Π6 {Κα π6885 οὐ ἢϊ5 ἀβαῖῃ, 

ΒΟΜΑΝΘ. ΓΙ. 

νγὸ 5η41]1] θ6 αἷδο 2φ ἐὴε ξομδες οὗ ᾿ς 
ΓΟΘΕΓΓΘΟΊΟΗ : 

6 οἰθπιεπί οὔ 11ἴδ, οὔ {πΠ6 Ἰινίπρ δηϊπηδί! Πρ; 
ΟΥΙΠΟΙΡΙῈ, ποῖ {ΠῸ 18 {Πῖ 15 ᾿νεὰ ἀδὺ ὈΥ ἀΑΥ 
βίος), θὰξ {πὸ 1 νυ ῃῖ ἢ Ἰϊνθῖῃ ἴῃ τι5 (ζωή). 

Οη {Πϊ5 πιοβὲ ἱπιηρογίδηξς αϊἰβιϊποίίοη, 566 
Ττεηςι, “Ν. Τ᾿ ϑγη., 2ηα 56.165, δπά {Π6 
Ογμηπηθηΐ οἵ Τ ΠΕΟάοΓΙΙ5 ἰῃ ΟΥΑΠΊΟΙ᾿ 5 " (δίθηδ᾽ 
Ὅη 115 ραϑϑᾶρθ, [ῃδΐ “νγὰ οὐκῃμί ἴο Ἔχβῖθι {π6 
σοπά πος ΡΓΟΡΕΥ ἴο {παΐ ᾿ξ (ἐνδεΐκνυσθαι τὸν 
βίον τῆς ζωῆς ἐκείνης) Ἰηΐο νν ΠΟ γα Ὀε]Ιονα 
δι ννγα ἤανε Ὀθθη θοτηῃ {Πγοιρ ἢ ΟἿἿΓ Ὀδρί5Π1.᾽ 
ΤῊ σοπάπιοξ οὗ [τ (βίος) 1ῖ5. πεγε Ἔχργεββϑά 
ΟΥ̓ ἴη6 ἤριιγα οὗ “' αυαἱάϊρρ," 85. ἴῃ [Π6 5: ΠΑ Γ 
ραϑϑαρα 8]. ν. 25. (ΟΠΊΡΑΓΘ 8150 Εὲρῃ. ν. 2, 
ἐ αραίᾷ ἐπι ἰουε,᾽ αηὰ (ΟἹ. ἵν. 5, “ «υαἱᾷ ἐπ «υἱς- 
70). ὍὝΓΠῈ εΠἴὸ ἴῃ (ἢγίβί 15 ἃ πὸνν [1ἴ6, δηά 
[Π15 4. ΠΥ 15 τη 6 ργοπηποηΐ Ὀγ {πε βαθϑίδη- 
ΠΥ 4] [ΟΥΠῚ, “΄ ποπυους 97) [76 : σοτήραγα οἢ. 
εὐ Ὁ ΤΑΠΙ τ, ΕἼπ|; νἱ; τῇ: νίπεν, “6τ., 
᾿᾽ Χχχίν, 2. 
ΤΠΕ “172 τηρατγίοα, 45 15 ϑΒῃονψῃ ἴῃ ὑ. 5, 

(5. ηδὲ οἵ {πΠ6 τίβοη (ἢ γιδὲ ἴῃ Ηἰβ5. β]ογιποά 
Πυπ] Δ ΠΥ, οἵ νΠΙΟἢ {Π6 ΑΡοβίϊα νυυϊίεβ ἴο {πε 
(Δο]οβϑίαηβ (οἢ. ἢ. 3, 4), “Ὑὸ αγὲ ἀεαά (Ὑ8 
1164), πα γοι {78 ᾿ς (885 661) δίάάεπ «υἱδ[ῥ 
ΟΡγέ ἐπ σοάἅ. ΜΝ θη Οργισέ, αὐῤο 'ς οἱ 
75, ρα]! αῤῥέαγ, ἐρεπ σραὶ! γὲ αἰδο ἀῤῥεαγ' «αυἱ 
ῥ γι γι σἰογγ.᾽" 

ΒΟΥ 8η δάμη γα] 6 σοτηπηθηξ οἡ {πῸ ἀοοίγιπα 
οὗ {Π6 ραβϑαρε, 5ε6 ΗΠ ὁόκογ, " Ε. Ρ.᾿ Β".Υ. ςἢ. Ἱν]. 
8. 6. “Τα 5οῇβ οἵ σοά παγε σοαβ ονῇ πᾶ- 
ἔπΓᾺ}] ϑ0η 45 ἃ βεοοπά Αὐδπὶ ἴγοπιὶ θάνε, 
γνΠΟ56 ΓᾶΟ6 8ηκἶ ΡΓΟΡΕΠΥ͂ {ΠΟΥ 476 ὈΥ͂ 5ΡΙΓΙ[4] 
ΔΠ4 ΠαανεΠ]Υ ὈἰγΙῃ." ὃ 7. “Οοἀ τηδάςδ ἔνε οἵ 
{πὸ τ οἵ Αὐδπι. Απά ἢϊ5 πΌγοἢ Π6 ἔγατηθίῃ 
ουξ οὗ {Π6 νοῦν ἤδβ, {Π6 νεσῪ νου πάρα δηά 
ὈΙΘεάϊηρ 5ἰάε οἵ {πε ὅοηὴ οἵ Μη. Ηἰβ θοὰγν 
οΥΓΠΟΙΠοα δπὰ Ηἰ5 Ὀ]οοά 5ῃ64 ἴογ [Πε {πὸ οἵ {πε 
ὙνΟΥ]ά, ἀγα [Π6 {Γπ16 δ] επηθηΐβ οἵ {παΐ θαυ ΠΥ 
ὈεΙηρ ἡνμΙ ἢ τηφκείῃ τι5 ΘΟ 45 Η Πη56} 15 οἵ 
Ὑν ΠΟ νγῈ οςοιηθ."---1ὖ. ““Αἄδγὴ 15 ἴῃ τ15 ἃ5 δῃ 
ΟΥΒῚΠΩ] σα 156 οἵ Οὐ ἡδίιγο, δηἋ οὗ [δὲ σοτ- 
ΓΠΡίοη οἵ πδίμγα ἡγῇ] ἢ σδιι565 ἀθαίῃ ; (ἢ σίϑί 
85 ἴΠ6 σϑιι56 ΟΥΡΊΠΔ4] οἵ γοϑζοσγδίοη το 116... ... 
(Ἶγιδὲ πανίηρς Αἀδαπλβ παΐῃγο, 85 να ἤᾶνο, θὲς 
Ἰησογγαρί, ἀδγίνεῖῃ ποῖ παίασγε δας ἱποογγαρ- 
τοη, ἀπά {παΐ ἱπητηθἸδίοὶυ ἔγομη Η 5. Οὐ 
ῬΕΥΒΟΠ τπιηΐἴο 8}} [Παΐ Ὀοϊοπηρ ππίο ΗΠ. 
1 ΜΠ| Ὀς 5θθη ἰῃ Ὁ. ψιϊ!. 2, 9-11, {παῖ {Π15 

ἢΘνν ΥἹΓ4] εἰθηηθηΐ 15“ ἐῤς δέγὶὲ 9 1172. Ιη 
{Π15 νου! {ΠῸ “172 1561} 15 Βιάάθη, θυ (5 
εἤξοίβ ἀγὸ ἴο ὈῈ 5εῈπ ἴῃ ΟἿἹΓ “' «υαὐζίης «716 
ἐῤὲ δῤιγὶ:" (ὙΠ. 4). 

5. ον 17 αὐ ῥατε δέει ῥίαπίοά ἐοσοίβεῦ ἱπ 
ἐρε ἰϊξεπεῖς 97 ῥίς ἀεαΐφ. “ον 17 αὐε ῥασσδ 
Ῥθοοπθ απϊύθα το ἐῤὲ ἠξεηευς 97.) ῥὶς ἀεαΐ,᾽ 

ΤῊς ἀδαΐῃ δηά γεβιγγθοίίΐΊοη οἵ (γί ϑί 5 
πδίιγα] Ὀοαγ Πᾶνα {Π6ῚΓ σογγοβροηάίπς οβεοίβ 
ἴπ Ηἰ5 πηγϑίϊοαὶ θοάγ “{Π6 Ὀ]6βϑθά σοιηρδηῦ οἵ 

411 ΓΔ] Π 1] ροορ]α." {ρὲ Πἰξεγοςς 97, ῥὶς ἀραὶ 
15. {Πεῖγ “ ἀθαῖῃ τπΐο 5ϊη,᾿᾽ δηά “Ἂἐῤὲ δβεσεςς οὗ 
ῥὶς τεσμγγϑοίοῦ" 15 ΤΠΟΙΓ “ποὸνν διγίῃ ππίο 
τ Ὠϊθοιιβηθβ5. ὙΠΕ656 ἀγὰ Ὀοίῃ ἱποϊἀ θά ἴῃ 
Βαρίίϑηη, ὈΥῪ νῃϊοῃ (Π6 ὈΘ ον μὰ5. ὈθῈη 
Ὀγουρῆΐς ᾿ηΐο ΠΝ ηρ ππῖοη ἢ (ΓΙ ϑ 5. τηγ5- 
τς] Ὀοάγ, μὰ5 Ὀθοοῖῆθ οπε ὈΥ διγίῃ δηά 
δτονίῃ (σύμφυτος) νὰ ᾿ἴἴ ἀπά ψ ἢ 119 
Ἐβϑθπίϊαὶ ργοροσίϊθϑ, “Πα ἡξβεηεςς ο7 ῥὶς ἀεαὶ}᾽ 
δΔηά “2ρὲ ἠζεπεςς 97 ῥὶς γερμγγδοίοη." 

ϑΟΙη6 ἱπίογργοίουβ ρῖνε ἃ αἰβδγοπί ἔπτη ἴο 
{Π6 Ραϑϑαρεβ “1 νγε μάνα Ὀθθη ππιζεα «ὐἱέρ ῥίγει 
ΒΥ {π6 {Πκϑηδ85 οἵ ἢἰ5 ἀθαίῃ." Βαΐ {Π|5 οοη- 
βίγποίίοη ΓΘ ΕἾ ΓῸ5. Δ ἀΥ ΘΙ ΓατΎ Δἀἀϊοη ἴο 81. 
Ῥι] 5 νογάβ, νυνί ἀο ποΐ ὄβργεϑϑ, ποι ρῇ 
ΠΟΥ οὗ σουγϑα ἱπΊρὶΥ, α ἀϊγθοῖ πηΐοπ οἵ {πε 
ὈΕ ον γ ἢ (Πγιϑὲ ΗΙπΊβε!ε, 

αὐὸ τρα]] δὲ αἰτο ἱπ ἐρε ἰξεπεος ΟΥ᾽ ῥὶς τόρμ7- 
γεοίίοπ.] ὍὙΠῸΕ Α. Υ. βῖνεβ ἴῃ βθῆ88 σογΎθ νυ, 
Δη4 ἴἰ 15 Βαγά!γ Ρροβϑίθ]6 ἴο Ἔὄχργεβϑϑ ἴπ ΕἸ ΠΡ] 5ἢ 
1Π6 ἸΙνεὶγ τὰγη οἵ {πὸ Οτεεκ (ἀλλὰ καί): 
“ὙΜῊΥ τΠ6η 4150 οὗ Πἰ5 γΓεβαγγθοί!οη νγῈ 5}4}} 
ΠΕ 

(ΤΡ. Ἰϊξερδις 9.7 ῥὶς γορηγγ δ. 1071) 15 {Π6 
“( πραυπεος 0 {78 " ἱἸτηραγίεα ἴο ιι5, 85 {π6 βιτϊ 
οἵ σοί, ντγοιρῃΐ ὈΥ {ΠῸ 58ΠΊ6 ἀϊνηθ ῬονῈΓ 
νν ΠΙο ἢ ταϊϑοά (ἢγιβί ἔγοσὴ τπ6 ἀδαά. “ Βεοδιιβα 
1Π6 νγοσκ οὗ ἢἷ5 ϑρισγιξ το ἴποϑο εθοῖβ᾽" (βδποῖ!- 
Ποδίίομ δηά [1 6} “15 ἴῃ τι5 ργενεηΐεα ὉΥ δίῃ 
δηἃ ἀθδίῃ ροβϑθϑϑίπρ' ι15 Ὀεΐοσγο, 1ξ 15 οἵ πεοθβ- 
βἰγ {Παξ 85 νν6Ὲ}} ΟἿ ργεβοηΐ βϑποιβοδίϊοη τπίο 
ΠΟυγη655 οἵ [Πἴδ, 5 16 ἔπξασε γοϑζογαίίοη οἵ 
ΟἿἿ Ὀοά 65 5Ποι4 ΡγΘϑρΡοβα ἃ ραγίϊοι ρ τ ΊΟη 
οὗ {π6 ρσσᾶςθ, ἜβσδοΥ, πιουιξ, ΟΥ υἱγίπθ οἵ 15 
θοάγ δηά ὈΙοοά " (Η οοκογ, " Ε᾿. Ῥ.᾽ 118. ν. ς. ἵν]. 
δ το. “1 ἰ5 ποῖ τϑαυϊγοά {παξ ννὰ 5ποι 4 ἀ16 
1η6 ἀθαίῃ οἵ πε Ὀοάγν 85 (ἢγιβε ἀϊά, θαΐ ἴο 
ἄϊε 5 ἴβαας ἐϊά ἴπ {Π6 βι πα ]Πτπἀ46 ἀπά ἤραγα 
οὗ Π15 ἀθαδίῃ : {πὲ 15, νναὲ 5Βῃοι]ά ἀἴ6 το 51Π..... 
Απά δ5 1 15 ποῖ σϑαιυίγεά [Πδξ νγα 5ῃοι]ά ἀϊ6 
16 ἀεδίῃ οἵ {πΠ6 Βοάγ ἴῃ Βαρίϊ5πὶ;: 50 1ἴ 15 ποΐ 
ἴο θεὲ δχρθοϊβά ἐπαξ ννγεὲ 5ῃοι]α θὲ Του ννιτῃ 
Ταϊβθά πηΐο {Παΐ 5ΊΟΓΥ, νυν μογοιπίο Ηδ τοβε, θαΐ 
ἴο (σ2ε) θεὲ ταϊβθά τιπΐο ἃ βἰ πα]! τπ46 ΟΥ̓ ΠΠΚΘΠ 655 
οὗ 1, {παῖ 15, τιπΐο πϑνγηθϑ5 οὔ Π|ἴδ, νυ ἢ 15 
[Π6 ἢγϑί στϑϑυσγεοίίοη. Απά οἵ {μ15 γεβιγ- 
ΓΘοίίοπ νγῈ 5141} ποῖ [41] ἴο Ὀ6 δοΐιια] μδγ- 
[Δ κοῦ Ὀγ Βαρίίϑπι, ᾿ξ ννα θ6 σὶρμτν ἱπιρ᾿αηΐθά 
ἱπίο {πῸ ϑιτητιάθς οἵ Ηἰβ ἀθαΐῃ ; [ΟΥ̓ 50 
{πῸ Αροβί!οβ ννογάβ ἀτὸ᾿ ([6οκβοη, " τεθά;, 
ΧΙ. 17}. 
Τῆις 1Π6 δαΐζατα ((΄ αὐ «ῥα}} δὲ αϑ'ῃ σ. 2, 

15 ποῖ ἴο 6 υπάογϑίοοά οἵ ἴΠ6 ξαΐασγα ΓΈΒῸΓ- 
τϑοξίοη, ὈαΕ Ἔχργαβϑϑοβ {Ππαΐ νυ ΠΟ ἢ 15. ΠΊΟΓΑΙΠ]Υ͂ 
σογίαϊη ἴο ἴακθ ρίαδοθ. ἃ5 ἃ σοπβθαιθηοα οὗ 
Βανίηρ θεθη πηϊοά ἴο (ἢγὶβέ ἴῃ ἢΪ5 ἀθαΐῃ (566 
αἶϑο ΑἸζογά). 
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6 Κπονιηρ 115, [ῃδε οὐ οἷά πιᾶη 
8 ογιοβεά νυ ἢ λέτι, τας της θοάν 
οὗ πη πιρῃξ ὃς ἀεβίγογεά, {δῖ 

ΚΟΜΑΝΑ͂. ὅἼ. [ν. 6---8, 

 ογ ἢς δὲ ἰ8 ἀεδά ἰ5 ᾿τορά ἐν 
[τοπὶ 51Πη. 

8 Νὸον ἴξ νψε θεὲ ἀεδά νι Οτίβε, 
να θΕΙΙανε τπαΐ ννγε 53Π4]1] αἷβϑο ἱἷνε 
γι Πιπι: 

Βεπορίοσί ἢ να 5ποιυϊά ποΐ ϑ8εῖνε 

51Πη. 

6. Κποαυίησ ἐῤ. Μοίϊπρ ἐδ. ὍΤἢε 
Κπον]θάρε Ποῦα πιοδηΐ (γινώσκοντες) 5 ποΐ 
Κπον]θάρε οἵ 4 ψπεί, 5 ΊΡΙΥ 45 ἃ ἴδοϊ (εἰδότες 
τ. 9), Ὀὰϊ οἵ {πε ἑάεα ᾿ηνοϊνεά ἰπη 1{, 4 Κπον- 
Ἰεάρε ψνῃῖο ἢ τοϑυ 5. ἔγοπι {πε Ἔχογοῖβα οἵ {Π6 
πηἀεγβίαπαϊπρ (νοῦς). 

ΤΠ6 Ραγίοιρὶα 15 οἱ βου ςοπηεοῖθά ἢ 
ἴπ6 ργεοβάϊηρ οἷδε; ΟἿἿἹΓ ΠΘΟΠΙΟΓΠΊΠΥ ἴο 
(ἢ τιββ σοϑυγγθοῖοη ΠΊμδῖ ΒΡΓΙΠΡ ἔγοπΊ, ΟΥ̓ 
αἱ Ἰεαϑὲ θὲ αἰζεπάθα θυ, ἃ τρῃξ ρεγοθρίίοη οὗ 
{π6 ἰάθα ἀπά ρύγροβθ οἵ οὔγ ππίοη ἢ Η 5 
(ἰθδίῃ, α5 δίδίεἀ τη ννῃδΐ [ο]]ονν5. 

ομ7 οἷά »ηαπ ἰς ἐγμοίποά «υἱέ ῥίι] ΤῊΪ5 
15 ἔγθααΘΠΕΥ ἱπιεγργείθα 45 1 ἴπ6 νῆα 5ἰη- 
ξα]η655 οὗ {πὸ ππγοροπεγαΐθ πη8η, οὐ {Π6 ννΒο]α 
5 ὩΓᾺ]Ππ655 οἵ ΟἿ σοΙηΠΟη παΐμπστε ἀεγνεά 
ἔγοτη Αἀδπ), ννεσα ῥεγφοηΐβεά ἀπά θυ {Π6 Ππᾶτὴς 
ΟΥ̓ “ομγν οἷά »ιαπ.) Βιυΐ διῇ ἃ ἤριγε οἵ 
5ΡΘΘΟΙ [4115 ἴΥ 5ῃογέ οὔ {πὸ νἱνι ἃ ἀπά ἱπίβηβε 
ΤΟΔΠΠΥ οἵ 81. Ραι]β ἐῃουρμῖ. [πη ὉΔ]. 11. 20, 
ἃ Ῥαβϑαρα νυυϊτθη ΟΠΪΥ ἃ ἴενν τποηίηῃβ Ὀεΐοσα 
1η15, ΒῈ βϑαγϑ: “1 παῦθ Ῥ6601 εγμεί γε αὐἱὲρ 
αρῤγίδέ: πὰ 1 15 πῸ ΙΟΠΡΘΥΙ 1 {μδ΄ 1109, 
διέ Οῤγὶδε ἰἰυθὲρ τη γιὲ. (οπίγαβειπρ Π15 
ἔουπηοσ νυ ἢ Π15. ργθϑοπί ϑίδίε, [ῃἢ6 Αροβίϊβ 
ἔθος {παΐ Πθ ἴ5 πκὸ ἀποίπου Ὀεῖηρ, ἀπά Πᾶ5 
ἘΠΑΘΓΡΌΠΘ ἃ σΠδηρῈ 85 σοπΠΊρΙ]οΐα 45 {παῖ οἵ 
ἄδθδίῃ ; ἷβ [ΟυπΊοΓ 56] μὰ5 ραϑβϑθά νναῦ, ΠῈ 
11νῈ5 35 ἃ ΠῸν τῇδη ἴῃ (Πγίβῖ, ἀπά (γιβέ ἴῃ 
Πῖπι. ὍΠΕ “ οἱ για 15 ἴπι15 βθθὴ ἴο θ6 πὸ 
ΔὈϑίγοίοη ΟΥ ρουβοπιΠοδίιοη, 1 15 ΟἿ ΤΟΥΠΊΘΓ 
561} ἴῃ 1ῃ6 οἱά σογγαρί ἀπά ϑἰηξα! σοπαϊίίοη : 
1Π6 ἤριπχα 1165 1 νν δῖ [Ο]]ονν8. 

ἧς ἐγμοϊπεά «υἱὲ ῥῖνι.] “ΑΒ ἐγμεϊπεά «υἱὲ 
ῥιγη1,᾽ ΠΑΤΠΘΙΥ ἴῃ ΒΑρί!5ιη, 45 1Π6 νυν ῃο]Ὲ σοπίοχί 
ΤΕ] το5. [Ε 81. Ῥϑι}}5 ἰαπριιαρα βθεὴβ δχ- 
ρϑεγαϊθά, 1 15 Ὀθσαιιθα γα Ψὴ0Ὸ ννογο Ὀδρ- 
{ἰΖεά ἃ5 ἘΠΟΟΉΒΟΙΟΙΙ5. ἰηΐαπῖίθ σὰη ΠΑΓΩΪΥ 
ΤΘΔΠΪ56 ννῃαΐ Βαρίίϑηι νναβ ἴο {π6 δ α]ξ ὈΘΙΙΘν ῈΓΓ 
ἴῃ {π6 Αροβίοϊ!ς ἃϑ8. 
Τῆς χεοριθηΐ--πιι5 Πᾶ5 δ[. Ῥδὰ] ἤριγα- 

ἘἰνεὶΥ σεργοϑθηΐθά ΠῈ Ῥγοοεβϑ---ἰθ σΟΠΒΟΙΟΙΙ5 
(1) ἴπ {πε6 Ὀαρίϊθπι ΘΠΟΓΔΙΥ : “ΝΟνν 811 
δπίοσίης ἱπίο [6] ονυϑῃρ ψΠ {π6 ἀοδίῃ οἵ 
ΕἸ τίβε ᾿" (2) ἴῃ 1ῃε ᾿πηπιθυβίοη : “Νονν δπὶ 1 
Ῥοίηρ Ὀατγιοά νυἢ (τῖϑι Ὁ" (0) ἀπά {Πεπ ἴῃ {Πα 
ΘΙΠΘΥροποο: “Νον [1 τίβα ἴο [ῃ6 πεν {8 
ψ ΟΠγιβι "ἢ (Μεγετ). 

ἐραὶ ἐρε δοών 97 οἵη γεῖσῥὲ δὲ ἀεεγογεά. ) Α5 
1Έ 15 ποῖ “1πμ6 τδῃ ἢ βιπρΙΥ, Ὀὰὲ {πὸ “ οἱά 
γιαπ᾿᾽ τῃδΐ ννα5 ογιιοῆβά, 50 (ῃ6 ργροβε οἵ 
παῖ ογαοϊηχίοη νγὰθ ποῖ {παξ “με Ὀοάγ 
ΒΡ γ, Ὀαΐ “ρὲ δοάν ὁ οἷ᾽ ταῖρῃξ ὈῈ ἀ6- 
βίγογεά. 

ΤῊΙ5 15 [6 ὈΟάγ οὗ ἔπε οἱά πηδη {πδΐ νγὰβ 
ΟΥΟΙΠ6ά, {Παΐ 15 ἴο 540, 1ξ 15 π6 πδίιιγαὶ θΟΩΥ 
1η 15 οἱΪά σοπάϊξοη, 45 {Π6 βοσναηΐ οὗ βίη. 

ΤΗΪ5 τοϊαΐίοη οὗ βεγυιπ46 15 αἰβεϊ ΠΟ Υ οχ- 
ῬΓΟσβοά ἴῃ ἴπ6 ἔο]]οννὶπρ ννογάβ, κμαῦ τ 
Βῃου ἃ πὸ ΙΟΠΡΟΥ ΒΩΙ͂ΤΘ 511, δπή [15 
ἔν ἀθνοὶορθά ἴῃ στ. 12-1ἰ4, ἡ ΏΘΓΘ Πποίῃ!]πρ' 
εἶδε πᾶῃ {πΠῸ6 πδΐιγαὶ ὈΟάγ, ἀπά 15 τηθτηθ Γ5 
οδη ΡΟΒ5:0]Υ θὲ τπηθαπί. ὍὙΠαΐ νης ἢ ἴῃ (Ο]. 
11. τα 15 οϑ]]θά “2ρὲ δοΐν 9, ἐῥὲ 3ε:}, Ὀξοδιιβα 
οἵ {Π6 δ]]τἰϑίοη ἴο ΟἰΓΟῸΠΊΟΙ5ΙΟΠ, 15 ΠΟγα σα] δά 
κβο ῥοάν ὁ} εἱη," Ὀδοδυβα οὗ [Π6 γεἔθγεποθ 1π 
[Π15 σοπΐοχέ ἴο 51Πη 85 ἃ Ρουοσ σαι ηϊηρ 1Π [Π6 
θοῦγ (ὅν 21 ν νἱ: 2, ΤΆ ΤῸ} 

γηῖσῥέ δὲ ἀεείγογεά.)] ὍὙΠΕ ὈΟΑῪ ἰ5 ἴο θὲ 
ἀοβίγονεά, ποῖ ἴῃ 115 τηδίθσια] βιιθϑίδηςεα, δι 
1η 15 γϑδίϊοη ἴο δἰ: 1 15 ἴο θ6 γεπάδγϑα 45 
{ΠΟΓΟΙ ΚΙ ΪΥ ἱποσξ, πποί! ΟΠ] 655, αηα ἀθδά, ἴῃ τὰ- 
ἸατΙοη ἴο 51Π, 85 1ἴ 15, ὈΥ͂ δοΐι 4] ογαοιῆχιοη, 1Π 
Το]αίΙοη ἴο 84η ΘΑΤΊΠΥ τηδϑίεσ. Ασςογάϊηρ ἴο 
ΟἿ ϑδνυίοι 5. οι ρῃδίϊς ἰαηρίιαρο, ἴπθ σῖρῃΐ 
ΕΥ̓ 15 ἴο θῈ ρ] ιοκρά ουΐ, ἀπά {πΠπ6 τῖρῃξ μαπά 
ςυΐ οἵ ἔτοπι {Πδ βεγνίςα οἵ 51π. 

ἡ. ον ῥὲ ἐῤαΐ 'ς ἀεαά ᾿ς ἥεεά γγονι «15. 
πῃ νεῦ. 6, 85 ἴῃ [ομη υἱῖ!. 34, [Π6 5 πηεῦ 15 τα - 
Βαγάβα 85 ἃ βεύνδηΐ οὐὔ᾽ δανε, γγῆο ἰ5 σγσιοιῇοά 
Πα ἀϊδε5 ἢ (γδῖ, ἴῃ ογάθσ {Ππαΐ ΠῈ τηΔΥ 
ΠΟ Ἰοηφοῦ Ὀ6 δπηϑανεά ἴο βίη. ὙΠὶ5 νον οὗ 
{πὸ ὈΘΙΙον ου᾽5 Γο]δί!οη ἴο 5ϊη 15 πον οοηῆγπιοθά 
Ὀγ {ΠῸ ξϑηογΑ] πηαχίτη τΠπδὲ ἀδαίῃ Ραΐ5 δὴ επὰ 
ἴο 411 θοπάαρϑθ, δηἀ 5]ανεββ 

“ἔρποβ ξεσγι θα ο᾽εσ ἴΠ6 χανε 
ὙΠαΐ ραγίβ τι5, ᾶἀγθ δβπηαποῖραΐα δπὰ Ἰοοβ᾽ ἀ.᾽ 

((ονρεσ, “Τῆς Ταβκ.ἢ 

ΤΠῈ οἠἱγ αἰ συ] Υ οὗ {Π6 νεῦβε ἴ5. ἀπε ἴο 
1ῃ6 Ὀγονιν νυ ΒΙοἢ δ8[. ῬᾷᾺ] σΟΠΊΡΓΕΒΒΘ5 
Ἰπῖο οπθ βεπΐθηςθ {π6 1] πϑίγαξοη ἴβκεϑη ἔγοπι 
ΠΟΙΏΠΔΟη [1ξ, δηά 115 δρρ]ϊοαίίοη ἴο ΟἿΓ 
βρίτιζι4] ϑίαίθ “"Α5 {Π6 δίανε θη ἀθεδά 15 
5θ6ῖ ἴδ ἔϊοῸΠῚ ἢ15 τηδϑίευ, 50 με {παΐξ Ππα5 ἀϊεά 
ψ ἢ ΟΠ γιβ 15 ἔγεεα ἔτΌση 5ιη.᾿ 

ἼΠΟ ψοτγά δεδικαίωται ἄοε5 ποῖ Π6ΓῈ τῆθδῃ 
“ 7506 4 " 1η {πῃ ἀορτηδίϊς βεῆβε, θὲ (85 ἴῃ 
51Γᾶς. ΧΧΥΪ, 29: οὐ δικαιωθήσεται κάπηλος 
ἀπὸ ἁμαρτίας), “ τεϊοαδεά «πὰ ετηδποϊραϊεά 
ἔγοτὴ 5ϊη " ((Υτ11 ἴῃ (Βουπιθη 5): ἴῃ 1, Δ{1Π, 
“ἐ γἹΠἀ]σδίι5 τη Πθοσίδίοτη." 

ὙΤΠΕ οοπίοχί 15 {1} οἵ {π|5 14ϑα οἵ Ἂπιαποῖς- 
Ῥαξίοη ἔγοπι {Π6 5] νΕΥΥ οὗ ἰη (στ. 14, 17, 18, 
22}, 8η4 ἔγοιη ἴπΠ6 βοννεγ οὗ ἰανν (ΥἹ!. τ--6) ; 
πὰ Ὀοίῃ {πε56 ἰάθαβ ἅγὰ ἴοιιπά 1η {κε 56- 
4.6 η0 6 ἴῃ τ (ΟΥ̓. Υἱῖ. 21 δηά 29. 

8-14. ΤΕ Αροϑβί!θ ποὺ ἴπγηβ5 ἴο ἃ ΠΕ 



ν. 9-1 10} 

9 Κπονίπρ [ῃδὲ (ῃτγίβε θεῖπρ γαϊβεά 
ἔγοτα τῇς ἀεδά ἀϊθίῃ πο ποῖα ; ἀξαῖῃ 
Βδῖῃ πο ποῦ ἀοπληοη ον Γ ΠἰπΠΊ. 

ΙΟ ΕῸΓ ἱπ {παῖ πε ἀϊεά, με ἀϊεά 

Δηα ρϑου αγ ἔδδίαγε οὐ [Π6 οαβα: [ῃ6 ἄδθδίῃ, 
ὙΠΟ ἢ ἀο] νοῦ ἔγοπι {ἴθ Ὀοπάαρε οὗ 5ἰπ, 15 
[ο]οννεά Ὀγ 4 πονν {πὸ οἵ ΠΠεγίγ (συν. 8--τ1), 
ὙΨΠΙΟΝ ἰ5 ποῖ ππάου 5Π᾿5 ἀοπηηίοη, Ὀμΐ 15 ἴο 
Β6 ἀενοίθα ἰο {π6 βϑοσνίοθ οἵ ἃ πεν πηδϑίεγ 
(υυ. 12--14). 

8. Νοαυ 17 «ὐὲ δὲ ἀεαά «υἱδ Οῤγίςέ, 49".] 
Κεαά, “Βαυΐ 17 τὸ ἀϊοᾶ ψιῸ8 ΟἈΥ1βύ," ὅζο. 
δίηςθ (ἢ γίϑι 5 ἀθαΐῃ πα5 θεὲπ τὸ Ηἰπὶ {Π6 
ΡΓΕΙαάθ ἴο 4 πεν [ἰξδ, γα γγηοῸ Πᾶνα ϑῃαγεά 
Η!5 ἀδαί ὈεΙῖανα σὶρ ΠΥ (παῖ νγα ἀγα ἴο 5ῃδγθ 
Η!5 ᾿ἰξε αἱβο. 

Τμαΐ τῃς 11 Πεῦα βροῖβη οὗ 15 ἃ βῆ θὲε- 
βίοννεά ὈΥ (τισι 5 ρυᾶςθ, 15. νγῈ}} βῇονγῃ ὈΥ͂ 
(αἰνίη οἡ υ. το, “1 Πα νεῖ ΟΠΙΥ͂ ΓΕ ΠΊ ΠἸ Πρ’ 
5 οὗ 4 ἀπ{γ, 5. πιοάβ οὗ ϑβρεακίηρς νγοι]ά 
Πᾶνε Ὀδθη {Π|5: “ϑῖ΄ποβ ψγὲ πᾶνε ἀϊεά νυ 
(ἢ γίβί, νγε ουρῃξ ἴῃ Πκ6 τηδηποῦ ἴο ᾿ἴνα νυ ἢ 
Η!πι.’. Βυΐ {πε ννογά Ἅ"δεϊϊευς᾽ 5ῆοννβ {παΐ 
ἢ6 15 ἀἰβοιιβϑίπρ 4 ἀοοίσιπο οἵ ἔπ, ουπάδά 
ὌΡΟΠ ΡΓΟΠΊΪ565, 85 1 Πα Παά 5αϊά, “" Βε]θυθῖβ 
οὔρπξ το ΠΟΙ 1 σεγίαϊη {πα ὈΥ (ἢ τιϑί 5. β! 
οὗ σταᾶςθ (Ὀεπεῆςϊο), {Ποὺ πᾶνε 50 ἀϊθα δοοοτά- 
ἴπρ ἴο {π6 ἤδϑβῃ, {παξ [Π6 βαπιῈ (ἢσιϑδί πιαῖη- 
(αῖπ5 {πΠ6 “πενγπεβ5 οἵ {π|ὸ᾿ ὄνθῆ τππίο {Π6 
οη4.᾽ 
ΤῊ ξαΐζαγο, “αὐὸ ταὶ] ἰΐυε, 15. ποῖ ἴο 6 

Ἰπθά ἴο {Π6 πα] τοϑιγγθοίίοη, Ὀαΐ 5ῃονν5 
ὙγΠαΓ νν1}} ὨΘΟΘ5ΒΆΓΠΥ [ο]]ονν, αἴϊευ οὐγ ρατγί- 
οἱραίίοπ ἴῃ (ἢ τιϑί 5 ἀθδίῃ. 

9. Κηποςυΐπρ, 49..1 Οἱ ὈΕ]ΙΘΕ [πὲ νγα 518]} 
να ἢ (γιέ σγοϑίθ Ὁη ΟὐἹΓ Κπον]εάρε οἵ 
{πε ἕαςξ (εἰδότες), (παῖ Ηδξ 15 αἰΐνε ἴοσ Ἔνοῦ- 
ΤΠΟΓΟ; ψγὙὰὸ σου]Ἱά Πᾶνθ ΠῸ φ5ϑΌγαποα {πΠαΐ νγα 
51}4}} Π᾿νγὲ ἢ Η πη, τ1Π|655 νγο Κπον ἐμαί Ηδ 
(ἢ ΠΕΥΕΓ σθ486 ἴο ᾿ἴνθ. ὙΠογοίοτε 81. Ρδὲ] 
γεροϑαΐβ ἴΠ6 βϑαπΊα ἱπηρογίδηξ {ὙΠ 511} ΤΟΓα 
ΘΥΩΡ ΔΕ ΟΔΠΥ : “ ἀξαΐ ῥαΐ πὸ γιογε «ογυΐγίονι ἢ 
(ΠἸΓογΆ ΠΥ, “615 ΠῸ ἰΟΠΡῸΓ τηδϑίου ) “ ουεν ῥί».᾽ 
Οἰμεῦβ νγγῆο παά Ὀδθη σγαϊβεά ἔγοτη {πΠ6 ἀθδά 
Ταϊαγηθα ἴο {παΐ σομηπηοη [16 οὗ τῆθη, ἴῃ 
ὙΠ ἢ ἀδαίῃ 5111 Παά ἀοπιϊπίοη οὐεσ {Π6ΠῚ: 
δυὰς συ ΟἸγιβὲ ἃ νὰ ποΐ 5ο; “ο ποΐ 
{μ1ηκ, Ὀδοδιθα Ηξ ἀϊθά οηςθ, {πα Ηδ 15 
ΤΩΟΥΪΔ] : ΙῸΓ 1Π15 ΨΕΙῪ ΤΟᾶθοη Ηδ δϑϊιάδίῃ 
Ἰπηπιοῦία!. ΕῸΥ Ηἰβ5 ἀθαΐῃ μα5 Ὀεοοπὶθ {Π6 
ἄἀδαίῃ οἵ ᾿Πεδίῃ ; ἀπά θθοδυβα Ηδ αϊδά, {πογο- 
ἴογε Ης ἀεί πο πλοῦ ; ἴοσ θυβῆ {παΐ ἀθδίῃ 
Ἦδ8 ἀϊεά υπίο 5ϊη. ((τγϑοβί.) 

10. ῥὲ ἀϊδά το οἱπ οποε] (τῖσε νγᾶ5 508- 
Ἰεοϊοα ΓΤ ΟὐιΓ βαῖκζα ἕο 1ῃ6 ρονγεὺ οὗ ϑἰπ, ἴῃ 
50 ἕαγ [Πα Ηδ επάμυγθα 411] [6 ευ}]5 {Παΐ δίῃ 
ΘΟμ]4 ᾿πΠϊσξ ὁπ οπα “«υῤο ἀϊά "ο «ἱη. ΤῊΪ5 
ΕΥΓΔΠΠΥ͂ Οὗ 5ῖπ (ποΐ ΗῚ5 ονγη, Ὀιξ ΟἰΓ5) ννᾶ5 
Ῥοιτηϊθ4, [ὨγΟαΡ ἢ {π6 σουηβεὶ οἵ Οοά αδπά 
(Πγϑβ ἹΠηρ; οδεάϊθποθ, ἴο οοπιραβθ Ηἰβ 

εἴνχιν 751.--- οἱ, 111. 

ΕΚΟΜΑΝΞ. ΓΥἹΙ, 

πηΐἴο 51η οπσα: δαξ ἴῃ τῃδΐ ἢς Ἰϊνείῃ, 
Πα Ἰνεῖῃ ἀπίο (σοα. 

11 [Κενγῖβα γεοκοὴ γα 4Ϊ50 γοιιγ- 
86Ἶἶνεβ ἴο δε ἀεδά ᾿πάςεά πηΐο 5ϊη. θυ 

ἄεαδιῃ : “" Ηκἑδ ῥιιγιδίρά ῥῖίγηςοί ἀπά δεσαηηο οὐεαῖ- 
ἐπὶ τγίο ἀεαΐ " (ῬΏΠ]. 11. 8). 

Βυΐ {ποῦ 515 ΡοΨΕΥΓ ΟΥ̓ΘΓ Ηΐπὶ σραβεά, 
Ὀθοδιιβα [ῃ6 ΡΌΓΡΟΒΘ, ΙΟΥ νΏ] ἢ 1 ννὰ5. ρεῦ- 
τηϊτ6 44, νγαθ δοςοπΊρ ἰ5ηθά. ὙΠῸ 5ἰη οὗ πδῃ, 
πον (ῃαΐ ἴἴ Πα5 οσοβὲ ΗΙἰπὶ Ηἰβ5 16, σαῃ Πᾶσα 
ΠΟ ΠΊΟΥΘ ΡΟΥΕΥ ΟΥ̓Υ Η!πι: Ηδ αϊεδά οπος ἴογ 
411 ““μριέο εἶγι, 1.6, ΗἸ5. ΡΓΘΥΙΟΙΙ5 σεμαΐ 971 ἐο «171 
σατηθ ὉΓΕΓΙΥ ἴο δὴ επά, Ηδ ννὰ5 νυ] Πάγαννη 
ἔῸΓ ενοσ ἔγοπι Π6 ῥοννεῖ οὗ 51η, ἀπά {ποείοσγε 
ἔγοπη {ΠῸ ροννεῦ οἵ ἀθαίῃ. ὙΠΟγα ἀγα {Πιὶ5 
[ῆτοθα ροϊηΐβ ἴο θῈ οὔβεγνυϑά ἴῃ (ἢ γιϑί 5 γείδίϊοη 
ἴο 5[η: 

(1) Ηἰβ5 Ἰιῖθ, 85. ἃ ἌἽοηῆϊοξ συμ, ἀπά ἃ 
{ΓΓΙΤΊΡΗ ΟΥΘΓ, 5ϊη, πηακῖηρ ΗΠῚΠὶ 85 ΤῆΔη ΡεΓ- 
ΒΟΠΔΠῪΥ οχοιηρί ἔγοτη ἀθαίῃ. 

(2) Ηἰ5 νοϊιπίαγυ ΒυγΥ 6, ἔοσ [Π6 51η5 
οἵ [Π6 νγου]ά, οἵ « 1πἴδὸ ποί ξογίειεἀ ὈΥ 5ἰη οἵ 
Η!5 οννῃ. 

(3) Τε εβεςῖξ οὗ {Π15 νο] απίαγυ βι ΠΊΙ5ϑῖοη 
ἴο {ῃ6 σΠαβιϊβοπηθηΐ οὗ ΟἿ 51Π5, γἱΖ. Η!15 ἤΠ84] 
βεραγαίΐοῃ ἔϊοπΊ δὴ δηά ἄθαῖΐῃ. (ὐοιηραγε 
Ἡ εὔγτεννϑ γἱ]. 27; ΙΧ. 25--28. 

διΐ ἱπ ἐδαΐ δὲ ἰλυεῖρ, δὲ “ϊυθῖ τἰπίο (σοά.]} 
ΕἸ γιβί 5 βαυίῃ!γ 1Π{ νγὰ5 ποΐ εχοϊμεί νεῖν ἃ 1116 
πηΐο Οοά, Ὀαΐ Πα αἶϑο ἃ σογίαιη σεϊαίϊοη οἵ 
5] οἴΙοΠη ἴο 5ϊη ; Ὀθμξ πον [Π6 ΠΕΑνΈΠΙΥ 116 
δὲ Ἰΐυεῖρ μπίο Οοά," ΒΟΥ ἀπά Χο 5 ΕἸ Υ. 
Ι͂η Ηΐπὶ {πΠῸ τπδηπμοοά ἴαϊκοη ἱπῖο Οοά, δπηά 
Ρεγίδοϊεα ΒΥ βιιβεγιηρ, ᾿νῈ5. ΟΠ]Ὺ [ῸΓ 15 {Γπ 6 
εηά, ““[ἢ6 βΊογυ οἵ Οοά." [1 οδη, [Πεγεΐοσα, 
6 ΠΟ τῆογϑ βιδ]εςΐ ἴο {Π6 πϑιγροα ἰγγάπην οἵ 
51ὴ δηἀ ἀεαίῃ: Ηδ “ ἀϊε πὸ »ιογε" (υ. 9). 
Ὗς ϑῃου]ά στϑπηθαθου ἐπαΐ ἴῃ {Π6 ννογάϑ, 

“6 Ποῖ," γα πᾶνε 1ῃ6 θϑι ΠΟΥ οὗ οπα 
ὙΠῸ Παά βεεὴ ἴῃε Τοσγά. [Ι͂π {π8 ΠΡ {παῖ 
5Π0Ππ6 ΤΟ Ηΐπὶ ὈΥ 1απιδᾶϑοι5, Π6 Πδά τα- 
ςορηϊβδεά ἢγδὲ ἃ Τλῖνπα ργέβοηςα, “ ἤῥο αγί 
ἐῤοιι, 1,ογα 3 δηα [πθη σαῖηθ {Π6 δου παάϊπρ 
αἸβοονυ γΥ μαξ {Π15 Ἰνίπρ Τοτὰ νγὰθ {ΠπΠῈ ρεῖ- 
βοοιῖοα [65115, νυ ἢ ΠΙνείῃ, ἀπὰ νγὰβ ἀδδά, 
ΔΑ 15 4Ἰῖνθ ἔοΥ ΘΥΘΥΠΊΟΤΘ. 

11. ἀεαά ἱπάξεά μπίο «ἷη.1] ΤΕ ννογά “ ἀεαά 
(νεκρούς) πετε ἀδθβοτῖθεβ ἃ οοπειϊπιρα βίδα οὗ 
ἀδδίῃ : Ὧ5 (γιϑέ ἀϊθαὰ οποθ ἔῸΓ 4}1 πῖο 51η, 
80 {Π6 Ὀε]Ιθνεσ, οησα ππιῖεά ἴο (γῖβε, τημϑί 
ΤΕΡΑΤα ΠΙΠΊ561Ὲ δ5 ἀεαά το {πε ἀοπηϊπίοη οἵ 51Π 
ῸΓ Ἔνευ. 

δι αἰΐδυε ὠπίο Οοά ὙΠῸ ὈοΙ ον ε5. ΠΟῸ 
1 Ὀεϊοπρθ ΠΟΙ τὸ Οοά, δηά τηιβὲ ΡῈ 
ἀενοίθα επίίγεὶιν ἴο Ηἰβ. βογυῖςα: {κὸ (ῃγιβε, 
ὙὙΠ056 16 μ6 βῆαγθϑ, “δὲ ἤζυθὲρ τριίο οά᾽" (υ. 
10) 4 [ἰξδ, νυ Βῖ ἢ ΒΘ ρΙππίπρ Οἡ Θατῃ ἴῃ ΠΟΙ ΠΕ55, 
5141 σοπέϊπια ἴῃ Πράνθη ἴῃ ΒΊΟΥ ἀπά ΠΟΠΟῸΓ 
δηά του! γ. 

Ι 
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Ι Οτ. 
417,7715,) ΟΥ̓́, 
τυέδαῤογις. 

Αἰῖνε ππίο (σοά τΠγοιιρῃ [ἐϑιι5 (ἢ γίβε 
οὐ ΓΔ, οτγά. 

12 1,εἰ ποῖ 58η {ῃεγείογς γείρῃ ἴῃ 
γΟΙΓ πηογί] θοάγ, (Πδὲ γε 8Ποι]ὰ 
ΟΡΕΥ [τ ἴῃ {ῃ6 ]πι5ῖ5 {πεγεοῦ, 

13 ΝεΙῖμεγ γἱθ]ὰ γε γουγ πιεπι- 
θεῖβ ἂς ᾿Ἰπβίγα πηεηΐβ. οὐ πητὶρίθοιι85- 

ἐῤγοσ ὕες ῤγίσέ ομῦ Τογ ἢ Ἐεδά, 
“ἷὰ ΟΕΥϊδύ 7685.) (ὙΟΠΙΟΥΠΊΓΥ ἴο ἴΠ6 
ΠΚοηθ55 Ὀοίἢ οἵ (ἢ γιϑί 5 ἀεδίῃ τπίο 5ἰπ, δπά 
οἵ Ηἰ5 Π|6 πηΐο σοά, 15 ἴο θ6 αἰζαϊπεά ποῖ 
ΤΊΘΓΟΙΥ “ἐῤγοισΡ," Ὀὰὲ “1π," ΟΠ γιδὲ [65ι|5. 
ΤῈ 15 [ἴΠ6 ΡΙΌΡΕΟΓ οῆδοϊ οὔ “ δαρίϊεγε ἡγιέο ῥὶς 
ἄεαΐ᾽" (τυ. 4), Ὀιῖ 4ὴ εῇξοΐ ΒΟ ἢ σαῃ ΟΠΙΥ 
θὲ δΔοςοπηρ 56 ἴπ ἔποβθ ΠΟ τοδ] 156. ἀπά 
ΔΡΡτορσγίαΐε {Π6 ρσαςε θοβίοννοα οἡ {πεῖ ; 2. δ. 
ὙΠῸ θεῖθνα ἀπά δοσομηΐ {πειήβοῖνεβ ἴο θ6 
ἀδαά πηΐο βίη, ἀπά αἰϊνε ππίο (σοά ἴηὴ (γιβέ 
1[651.5. 

19, 183, ΤἼΏΘ οχμουΐδίοη πον δάνδῃοεϑβ 
ἔσοτη ἔϑἢ το Ρῥγδοίςο: ἰδεξ γοῦγ σοπάιιςξ 
Ργονθ {Πδΐ γι ΓΘΔΠῪ ΓΘ 5. Οἢ 85 Υοῖι ΓΘΟΚΟΗ 
γΟΌΓΒΕΙν 5 0 θ6, ἀπά {πδξ θοίῃ περαίίνεὶυ 
Δ πα ροβινε]γυ. 

1,εὲ ποὲ οἱπ ἐξογεζογο γεῖση.] Τιοῖ 1 ΠΟ ΤΟΥ͂Θ 
Πανθ ἀοιηϊπίοη ; ἴοσ νὰ ἀϊθά ψ τ (ἢ γτὶϑὲ {Παΐ 
6 5Π0ο114 πο ἸΟΠΡ ΘΓ θῈ 51Π᾿5 βίανεβ.. “Βεῖπρ 
ΟΔ]164 ἴο τεῖρῃ νυ (Πτιβέ, ἢ 15 δοϑισγά ἴο 
σἤοοβα ἴο Ὀεϑσοπια [η6 σαρίίνεβ οὗ 5ἰπ: 85 1 
ΟΠΘ 5Π0ι4 ςαϑί οἵ {Π6 σγοννῃ ἔγοπι 5 ποδί, 
ΔΠΔ ννῖβῃ ἴο θὲ ἃ δἰανε ἴο βοπὶθ ἀδπιοπίας 
Βαρ ΑΥ-νγοτηαη οἸοί θά ἴῃ τὰρ85.) ((μιγ- 
βοβίοχη.) 

ἦπι γοιγὶ γηογ αὶ ῥοάγν.] ὙΠῸ ϑριγιε οἵ Ηἴπὶ 
1Πδὲ Ταϊβθά πρ δϑιι5 ἔγοτη (π6 ἀθδά, 5}4]] 
Βογθα τ Υ Πα! ΟΚθη 4150 γουγ πτοία] θοάγ ; δαὲ 
85 γεῖ {ΠΕΓΘ6 15 1Π 115 πιουίβ "γ ἃ ΓΘ Πδπέ ΟΥ̓ 
ἴοκεη οἵ ραϑέ θοπάδρο, δαηὰ γοιῖ τὲ νναϊ της 
ἴοτ 115 γεαθιηρίίοη. (ἸοπΊρδγθ ν]1]. 11, 23. 

γιογέα! δοάν.] “ΓΘ οηἱν ἀδθαίῃ ἤοπι ῃΙο ἢ 
ΟΠ γῖβέ μα5 ποΐ τεαἀθοπηθά 115, 15 {π6ὸ ἄθδίῃ- - 
ΤῸΓ ἃ {{π|6---οὔ {πΠ6 θοάγ: δπά {πὲ ἕβδεϊ {παῖ 
πα ἀθαίῃ οἵ {π6 θΟΩΥ 15 511] πάσα ὈΚ τηδῃ 
ΒΙΠΊ56]Ὁ, σῖνεβ ΠΊΟΓΕ ΘογδΙ ΠΥ Δ Πα ῬΓΟΠΊΪΠΈΠοΘ 
ἴο {π6 {τὰ {παΐ {π6 ἀδαῖῃ ννῆϊο να Πᾶν 
αἰγεαάν ἀἰϊδὰ ἴῃ (ἢ τῖβε 15 ἃ ἀθδίῃ ἴο {Ππ6 βοννθὺ 
οὔ 5ἰη---ἃ ΤΟΥΔ] δης βδοσγατηθηΐδὶ ἀθδίῃ, νυ] ἢ 
ΘΠΠΓΑΠΟ 565. ΟἿΓ ὙὙΠΟ]6 παΐμπτο, θοάΥ δπά 
5011], ἔγοπη 51η᾿5 ἀοπιηίοπ. ΕοΥ {ΠΟιΡἢ ἐεαΐρ 
αἱ] τεῖσπς ΟΥΕΥ [Π6 τηογίαὶ θοάν, [Π6 βέϊηρ 
οἵ ἀφαίῃ-- νῃῖο ἢ 15 «σἱπ-ττῤας εεασεα 1ο χεῖρη, 
εχοαρέ {Βγοι ἢ ΟἿΓ οὐνπ δι]. 

ἐῤραΐ -γὲ σ“ῥομία οὖεν 1} ἐπ ἐδ ἱμείς ἐφεγε 
Ἀεδά, νι {πε οἸἀοϑὲ Μ88., ““Ζῤαΐῤ γε σῤομίά 
οὖεν ὕμ8 188 {μΘ 607," 2.6. οὗ {ῃ6 Ὀοάγ. 
1 υδῖ5 οὗ {πὸ Βοάγ ἴμθγα ψ}1}} θ6: ἴογ {πους 
1π6 ΠΙΡΙΕΓ ραγί οἵ πιδη- -ἷβ βριγιί---ἰβ ἴῃ 
ΟΠ ΓΙβι 5. τπθηθε 5 ΔΙγοδάν Α]ῖνα ππίο Οοά 
(ἿΠ. 10), {πε θοάγ 15 511} βιιδίεος ἴο ἀβαίῃ, 

ΞΟΜΆΝΒΘΟΥ͂Ἱ: [ν. 12--τ4. 

ΠΕ85 πηΐο 510: διέ γιε]4 γοιγβεὶν 8 
πηΐο (Ποά. 45 {Πποβε δὲ γα 4[ῖνε ἔγτοτη 
τΠ6 4644. 4η4 γοιιγ ΠχῈ ΠῚ ΕΓΒ ἄς ᾿ΠϑΈΓιι- 
πιεηΐβ οἵ τἱρῃξθοιιβη 88 ππίο (σοά. 

14 ΕοΓ 5|ὴ 514] ποῖ πᾶνε ἀο- 
ΓΆΪΠΙΟΏ ΟΥΕΓ γοι!: [ὉΓ γὰ ἅτ ποῖ 
πη 46 Γ {Π6 ἰανν, θυιΕ ἀπά ογΓ ρτᾶσα. 

ΔΠ4 511] Ἔεχροβεά ἴο {πῸ δέίδοκβ οὗ 5'π. 866 
1Π6η {παΐ 51π σχεύσπε ποῖ ἴῃ {π|5 πηοσίδὶ ραγῖ, 
6ϑέ 1 5Βῃου]ά Ἂχίθπά 115 πϑαυγραίίομ ἔποπος ἴο 
{Π6 ᾿πητποσίδὶ. 

18, ΛΙΕΙΈΡΕΓ γίοϊά γὲ γομῦ)θ 7η167ηιδογς ας 15 
σἐγιηοηίς ΟΣ μπγὰσῥίδοισηεσς τιπίο σἱπ] 81Π 
ΠρΠῖβ ΟΣ {ππῸ πιδβίογυ ; 1Ε (4115 οἷ 8ῃ ΔΙΤΗΥ͂ 
Οὗ {Π6 55 οὗ {πε Ὀθοάγ, δπά 5665 ἴο τπιδὲ {π6 
ΤΠΘΙΊΌΕΓβ, μαη, ΕΥ̓6, ΟΥ̓ [ΟΠΡΊΙΘ, 85 νΕΔΡΟΠ5 
γν Βογοννἢ {Π6 1πι5ῖ5 ΠΊΔΥ ΓΘ -Θϑίβ Ὀ] 15} {Π6 στα ]6 
οὗἨ τητὶρ θοιβπεθ5. “ Πποΐγιμιεγίς ᾿ (ὅπλα) 
Τήθδη νγθΔΡΟη5 οἵ νγῦ (ΪὈὉΠη ΧΥΠ]. 3; 2 (ΟΥ̓. 
ἘΣ" ἀξ"). 

ὁμέ γιοἰά γοιγτοίυες πο Οοά7 ὍΠ8Ε Οτεεῖ 
ἴθηβε 15 οῃδηρθά:; “ο ποΐ ρΡῸ οἡ ρυζίπρ 
ΥΟΙΓ ΠΠ]ΘΠΊΘΟΥΒ δἵ 51Π᾿5 ἄἴβροβαὶ, θὰΈ ΟηςΘ ἴῸΓ 
411 ργεβεπί (Χχι!. 1) γουγβεῖνεβ, θοῖῃ ΒοάΥ ἀπά 
501}, πιπΐο Οσοά.» 

ας ἐῤοῦο ἐῤαΐ αγὲ αἰΐυε ζγουι ἐξε ἀεαά. Α 
515} Οπηϊβϑίοη οἵ βροσἤποι5 ννογάθ βῆοννδ 
[Π6 σΟΠηΘΧΙΟη ΤΏΟΓΕ ΟἸΘΑΙΙΥ : “ γε] 4 γομγσείυες 
μηΐο Οοά 848 αἰΐνθ ἔσοιι ἐμ ἀθϑᾶ," 2. δ. 
85 ΤΏΘΠ Γαϊβοά ἴο πεν [16 ἴῃ (ἢγβί, 8668 
Νοίβξ αἵ επά. 

πα γοιι) γιεηηιΐεγς, 49.717 Α5 ἴπ {86 ρτο- 
μΙτἰοη, 50 ΠΟΘ ἀρϑῖη 1π ἴῃς ρΡοβιξνε Ἔχμογία- 
τίοη, {Π6 τηογῈ ΚΘ ΠΟΓΔ] που 15 ΤΟ] ονγεά Ὁ 
1Π6 ΠΊΟΓΕ 5ΡΕΟΙΔ] : γε] 4 γουγβεῖνεβ ἴο Οοά, 
δηὰἀ γἱιε]ά ὙοὰΓ ΠΊΘΠΊθΕΙΘ ἃ5 ψγΕΆΡΟη5 οὗ 
ΤΙΣ θοιιβη655 τπίο Οσοά. 

14. Γον οἷσι οὐρα] πο ῥαυε «ἀἰογγήγίοπ ο.67᾽ 
γο..)] ὍὙΠῈ εχποσγίδίίοη 15 σοπῆσγπηθα ὈΥ ἃ 
ῬΓΟΓΙΊΪ5Θ : “ΒΕ ποΐ ἀϊβοουγαρεα ὈΥ͂ ΥΟῈΓ ΟΠ 
Ὑν ΘΑ Ϊκη655 ΠΌΠῚ δΊ ΠΡ γΟΌΓΒΙνε5 θΡ ἴο Οοὐβ 
ΒΟΥνῖ σα: ὙΟᾺΓ Εἴογί 5Π4}} ποΐ ἔαι!, “ΤΟΥ 51Π 
518} ποῖ ὈῈ πιαβϑίεσ Οὐεῦ Ὑοιι. ϑ81ηὴ 01} 
τοιηρί δῃηά ἤαγαβθθ ἃΠ4 ΘΏ5ΠΆΓ6, 1 ν}}}} 511] ὈῈ 
ἃ Ῥονογῖα!, ἄἀδπρογοιῖιβ, δηά ἴοο οἴδξη υἱο- 
ΟΓΙΟΙΙΒ, ΕΠΟΠΊΥ : Ὀιιῖ 10 584}} πᾶνε ποὺ δ τ Ππογιν 
ΟΥΕΓ γοι ; ἴἴ 514}} ποὲ θ6 γοὺγ Ἰἰοτά δηά 
τηδϑίοσ, ἀἰβροβίης οὗ γοῖ δ ψ}}}, δηά, 845 1ἴ 
ὙνΈΓῈ, οὗ τρμε (ὙἹ. 9; Υἱ!. τὶ Χχῖν, ο; 2 (Ὁ. 
'. 24: τ π|- ὟἹ. 15). 

7ὸν γε αγὲ ποὲ ππάδϑγ ἐδε ἰααυ.] “ἀπᾶθσ 
14. Α5 {πε ργϊποιρίθ οἵ « σονεπαπέ οὗ 
ΌΓΚΒ, ἰὰνν 15. {Π6 βίγεπρίῃ οἵ βἰπ (1 (οσ. χυ. 
56), ἀπά [Π6 οὐσοαβίοη οἵ 115 μεζεπρ {Π6 
τηδϑίοσυ. Βιιϊΐ γοιι πᾶνε δποίμεσ Μαβίοσγ, γῆο 
ΤῸ]65 ποΐ Ὀγ ἴανν, θα ὃγ ξγᾶσθ. (ηγίβε Ηἰπὶ- 
561 ννὰ5. “ γιακδ τιπάρτ 18, 'π ΟΥοΓ Πδὲ ὈΥ͂ 
Η!5 ρεγίδοϊ οδεβάϊεηςβ πὰ δίοπιηρ ἀθαίῃ, “ ῤὲ 
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17 Βυὲ (οά δε ἐμδηκοά, {πα γε 
γγεῖα {Π6 βεγνδηΐβ οὗ 8ϊη. δι γε ἤᾶανα 
οὐεγεά ἔἴτοπι {π6 Πεατέ {παῖ [ὉΥΠπὶ 
ΟΥ ἀοςίτιπε ἵννῆϊο ἢ νγαβ ἀε]ϊνογοά ἢ στ. 

“υὐογείο 

ΟἿ 

15 ΝΥ δι τπεη ὃ 588}1 νγε 51η. δε- 
σᾶτι58 νγα 416 ποῖ τππάργ {π6 ἰανν, Ὀαΐ 
ἀπάογ ρσγασε ἡ (σοά [οτθιά. 

16 Κπον γε ποῖ, {πΠαΐ ἴο νγῇοπῇ 
γε γιε] 4 γοιυγβεῖνεβ βεύνδηΐβ ἴο ΟΡΟΥ, 24 τυε7ξ 

ἀεἰζυεγεά. 
5 βεγνδηΐβ γε 86 ἴο ψγῇῃοπΊ γα ΟΒΕΥ ; 
ὙΠ ΕΊΠεγ οὗ 5η ππίο ἀςαῖῃ, οἵ οἵ οδε- 
ἀΐεποςα ππΐο σὶρ θοιιβη 688 ἢ 

18 Βεῖπρ {Πεη πηδάε ἔγεε ἔγοπη 581η. 
γε θεσαπηα {Π6 βεγνδηΐβ οἵ γὶρῃζεοιιϑ- 
ΠΕ688. 

γγισ δὲ γεάεορι ἐφεηι ἐραὶ πυόγε τι6|67 180, 
ἐῥαΐ αὐ τισι ῥὲ γεεθῖυε ἐῤὲ αὐοῤίϊοη 9 σοπς ἢ 
(Ὁ 4]. ἱν. 5). [Ι͂ἢ οἴμεσ ψογάβ, “1ῃμδῖ νε 
πα σ θ6 Ὀτγοιρἢς “ τρράε7 σγασε, ἃ} 50 Ὀεϊπηρ' 
ΓΘΟΙΥ ραγάοηαά, ᾿πι5ἘΉ6 4, 4υ!οἸΚοποά πὶ ΟΠ τίβί, 
Ἰη4 τηδάθ οπα ἢ Η πὶ, ταϊσηΐ θῈ ΠΟ ἸΟΠΡΕΓΓ 
ουνδηΐβ οἵ ϑἰπ, Ὀυΐ βοηβ οἵ σοί. 

15. ἥσζραέ τῤεη 8] Ατὸ νὰ ἴο ἴὰστη {Π6 
Τα 6 Οἵ Οἱ ΟΟά [πἴο ἰαβοϊν!οιιβηθβα ([π46 
,.}} Αὐδ Ψ͵Ὲ ἴο δῆ ἴῃ Βορὲ οὗ ἱηριη]ἴγ, 
ὁ ῥϑεαμθε αὐὸ αγὰὸ ποΐ τριάογ 18. Ὶ, δμξ πράεγ 
γος ξὉ “(οὐ 7ογῤϊά.᾽ 

16. ὙΠΟ ϑρ οϑΈοη Παρ ΠΑ ΠΥ τε]θοΐθα ἴῃ 
Ὁ. 15, 15. πον Γείυϊεἀ ὈΥ 8ῃ ρρδδὶ ἴο {γι 5 
ΠΟ σαηποΐῖ 6. πΠπονγη ἴο {π6 Γεδήογ ; 
Πγϑί, (ῃδὲ π6 ννῆο Βαθιει4}}Υ γ]6 145 ἢ πΊ5 6] πρΡ 
Ὁ ἃ 5]αυ ϑῃ οδβαΐϊθηοθ, 15 1η ἴαςξ {Π6 5ἰανε οὗ 
ΠΠπΔ ὙΠοπ] ΠῈ οὔδγβα (0 Πη 111. 34); πᾶ, 
ΠΣΊΠ ΘΓ, {Παΐ “ πὸ »ιαῆ σα “676 ἑαυο 7165 ΐ67,᾽ 
οας πλιδὲ θῈ {Π6 βεγναηΐ “οἱ 6. 97 σἱ71 πρι0 
ἠεαΐ, οΟΥ 0.0}, οὐδάϊεηιοο τπίο χὰ ῥέθομοηοι..)} 
ΟΌβεσνε {παΐ δῖ. Ῥὶ] ριυιΐβ 1Π6 ΟΠΪΥ ἔνο 
Δ ογπαίνοϑ ἱπίο {πΠῸ6 ϑῃδαγροϑδέ ορροϑβι(ἴοῃ ὈΥ͂ 
[Π6 «ἰά οὗἉ ραγίςοϊοβ (ἤτοι, ἢ}, νυ μῖς ἢ ἀγα ουπά 
ΠΟ ΠΘΓΕ εἶδα ἴῃ 6 Νὸνν Τεβίδπιθπί (566 
ΠοΠΔ] ἀσοπβ ὁ ΟΥ. Οτ. ὃ 552). 
ΤΠΘ επά, πηΐο νυ ῃῖοἢ {πὸ βογναηΐξ οὗ 51η 15 

Ὀγοιρμΐ, ἰ5 “ ἀδαΐ ἢ ποῖ πϑγὸ θά ΠΥ ἀδδῖῃ, 
[ΟΓ {Πδΐ 15 ἃ γεϑυϊ οὗ Αὐδπηβ 51η, ἔγοπι νυν] ἢ 
ηοΐ ὄἐνθη {Ππ6 βεγναπίβ οἵ (σά ἃγὰ ἐχειηρΐ, ΠΟΥ 
ΤΉΘΓΟΙΥ ΠΊΟΓΑΪ ἀδαῖῃ, νυ ΒΟ ἢ 15 51η ᾿ΐβο], Ὀὰΐ 
οἴου] ἀθαῖῃ. (ΟΙΊΡΑΓΕ τ. 21--23. 

“Οὐεάϊοηοο᾽" 15 τϑοά ἢγβί ἴῃ ἃ βΈη ΓΑ] 56η56, 
δι 15 Ππλϊτο {Π6 βεοοπά {ἰπ|6 ἴο [Π6 βρεοῖδὶ 
5686 οὗ ““οδεαάϊεηος ἴο Οοά," απά {πε επά 
Οἵ 50 ἢ}! οὈδάϊοποε 15 {πῶΐ “ χισέεοιδπε.ς," 
ὙΜΠΙΟΝ 15 αν α]θπί ἴο 116 εἴεγπαὶ (1. 17) ἀπά 
850 5βίδῃ 5. ὁορροβεά ἴο “" ἐεαΐῤ." 

17. ΤΠ βόποσαὶ {{Γπ| σἰαϊθα ἴῃ Ὁ. τό, 15 
πον ΔρΡΡΙΙΘά ἴο {π6 (γιβίίδηβ δ Βουηθ ἴῃ 
ἘΠΕΙΓ Ραϑί ἀπά ργοβθηΐ βίαίθ, {πΠ6 ΠΑΡΡΥ Ἷοη- 
{γαϑί Ὀεὶπρ υἱνιἱγ Ἐχργεββεά ἴῃ ἃ Ὀιυγϑί οὗ 
πα Κδρίνιηρ ἰο σοά ; “Δίάογ ρεοΐογιβ ἃρο- 
δἴο!οὶ Ὁ (Βεηρε].) 

Βοίῃ [πε {ποιριξ δηα ἴογπὶ οἵ ὄβχργθϑϑίοῃ 
ΔΥΘ 5ΙΠΉ]ΠΔΓ ἴο ΠἃπΚ6 χν. 23, κ ἰθξ τι ϑαΐ δπά θ6 
ΤΩΘΓΓΥ͂, ΤΟΓ {Π|15 ΤῊΥ 50ῃ νγαβ5 ἀεδά, δηὰ 15 αἰΐνε 
ἀρδῖη." (Οομραγα Μαίϊ. χὶ. 25, δηά βεαὲ Νοίβ 
δῖ επά οἵ οῃαρίεγ. 

δμὲ γ6ὲ ῥάαυε οὐεγεά.] “πὸ ονογοᾶ." ΤΙ5 

ΒΙΠΊΡΙΘΥΓ δηά τηογα Ἔχαοΐ στε πάοσγϊηρ Ὀγίηρϑ [Π6 
Ἰαϊτογ. οἴδιιβα ᾿ηΐο οἸοβεῦ σοππθχίοη ἢ {Π6 
ΟΥΠΊΟΘΓ, ἴο νν μοι 1 Δ]ΠΠ1ονν5 115 ἀπὲ ἘΠΊΡ 515. 
“ΤΉ ΔηΚ5 θὲ ἴο Οοά [ΙῸΓ γου ΠΑΡΡΥ͂ ΟΠμδηρο 
ΟΥ̓ δευνίοθ: γ86 Ψ γα βοινδηΐβ οἵ πη, δυΐ 
Ὀεςοαπλα οὈεαϊεπέ ἴο {πΠ6 (σοβρεὶ]. 

81. Ῥι]5 {πη κῆιποϑθ {παξ {ΠΕΥ̓ ὈδοδπΊα 
Οοὐβ βουνδηΐβ, 15 με βῃξοπεα ὈΥ ἰῃ6 ΤΕ ΠΊΘΠ1- 
Ὀγάηςθ {Πδξ ΠΟΥ αὐόγε βοσναηΐβ οὗ 5ϊη. 

ον ἐῤὲ ῥεαγί 3 “ἘῸΓ γε νγεῦα ποΐ οοπη- 
ΡΘΙοἀ ποῖ ἔοσοθά, δυξ ψἹΠΠ]ηρΡ]γ, ἀπά ἢ 
ΘΑΡΘΓΠΘ55 {ΠΓΠΘα ἀνναὺ ἔγοτη 5ἰη." ὙΠΪ5 5εῦνε5 
δῖ ΟΠΟΘ [ῸΓ ῥγαῖβθ δηά ἴοσ γοργοοῦ; [Όυσ, δίζεσ 
ΠΟπλησ Οὗ γουγ οὐγὴ δοσοτγά, ν ποι ΔΗΥ͂ 
Πομηριἰϑίοη, ναί ἔουρίνεηθβθ, νν παῖ ΘΧΟΙΙΒ6, 
ςοι]4 γοιῖι ρβεΐ, [ΟΣ ΓΘΓΙΓΠΙΠΡ ἴο ὙΟᾺΓ ΤΌΓΙΛΕΓ 
βδίαΐε Ὁ" ((μγγϑοβίοπι.) 

δαὶ ,όγηι 9" ἀοείγίπο αὐῤίερ πυας ἀεἰϊυεγεά 
.γομ.] ““Ἰραὶ γόγηι 97 ἀοείγίσε ἀπιῦο ΜΆΙΟᾺ Υ9 
Ψ6Γ6 ἀρΙϊνοτοϑᾶ,᾽" 2.6. ΒΥ Οοά, 
ΤΠ νογὰ παραδίδωμι 15 ποῖ ἸΠΟΟΠΊΠΠΟΠΙΥ͂ 

᾿ιϑοὰ οὗ ρίνιηρ 4 οἢ!]ὰ ονοῦ ἴο ᾿πϑίγιοίίοη. 
(Ηεγοάοί. 1. 73; Ῥ]αΐ. “1 ναρΡ. 811 ΕΝ) 

ΚΡ ρ6 γογηι 9 ἀοεἰγη6" ταθδη5, ἴῃ σΈΠΘΓΔΙ, 
[Π6 τεδοῃιήρ ἴο νοι {Π6 Κ οπιδη5 Πμαα Ὀδθη 
δίνθη ουοῦ Ὀγ Πιινῖπο Ρσονιάθποθ οη Ὀθοοιηϊηρ; 
ΟΠ γιβίίδηβ. Βιυΐ {πεῈ ψογὰ “)2ῶγηι᾽" (τύπος) 
ἢα5 ὈδῈη νΑΓΙΟἸΙΒΙΥ ἱπίουργείεά : 

(1) (μγιβείαδῃ ἐοδομίηρ 45. “8 πιο Ἰηΐο 
ΜΠΙΟ ψγὸ δῖα Ραΐ ἴο θὲ ἐϑῃιοηθδά ἴο 1[5 
5Π8Ρ6. (ΒεζΖα.) 

(2) Τῆς Ῥαϑιυ]πηα “ἰγρε οὗ ἀοοίτιπο " (1. 
16; χυὶ. 25; Δ]. 11. 2), ψΒῖο ἢ παά Ἀεθη 
ΡΓΘνα]θηΐ ἔτοπὶ {πε ἢγϑί αἱ οπιθ. (Μεγετῖ.) 

(3) Ὑπε Οοβρεὶ 45 ἃ ἠθβηϊίε ἴογπη οὗ 
τεβοῃϊηρ ἀϊδίϊηςς ἔτοπὶ οἴ 5, [δ υνϑἢ, μθδίμβῃ, 
ὅζα. 

(4) “1ὲ ,ογηὶ 9 σοισιαί πυογς" (2 ΤΊπι. 
1. 13), ΟΥὉ ἢχεά δηά ζουπιαὶ ϑυιπηπΊ ΤΥ οὗ 
ΕΟ γβίίδη ἐγαΐῃ ἴῃ ΜΒΙΟἢ σοηνοσγίβ ὑνΈγα ἴη- 
βίγαοσίεα. 

(5) (Ομ γιβείδη [εδοῃίπρ 45 ἃ ΤᾺ] ΟΥ̓ Ῥαζζεση 
ΟΥ ΒΟΙΥ Ἰἰνίηρ. ((τγγυβοβίοπι, (ὐβηπδάϊι5, 
(ΒΕ οευπηθπῖι5.) 

ΤΠς Ἰαϑὲ βθῆβε ἰ5 {π6 ϑἰπιρίοβί, ἀπά ἈρυθῈ5 
θεβὲ νι 81. Ῥϑὺ]β ιι5ὲ οἵ τύπος (1 ΤἬεΒ5. 1. 
7: 2 ΤΠεββ. 111. 9; ΡΠ]. ἅϊ. 17; τ Τίπι. ἴν, 
12; ΤΙ, 11. 7), αηά νι πΠ6 οοπίεχέ, νυνί ἢ 
ἰπάϊοαΐεβ οδεάϊεμος ἴο στποῦαὶ ἃπά ργδοίϊοδὶ 
ΤΙ Ϊ65. 

18. Βείηρ ἐφεη πιαάθ 7,6 7γοηι «5.1 “Ἀπὰ 

Ι2 
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Ι9 1 βρεὰκ δίζγ (ες πηδηπεῖ οὗ 
τιεη θεσδιιβε οὗ ἐῃε ἰπβΓΠΊΥ οὗ γοιγ 
βεβῃ : [ὉγΓ δ8 γε πᾶνε γιβὶ θά γοιιγ 
τ ΘΠ 6 5 ϑεῦνδηΐβ ἴο τπποίδαππεδβϑϑ ἀπά 
ἴο ᾿ΠΙ4ΦΌΪΟΥ τἰπίο ἱΠΙ4ΖιΠΥ ; ανὲπ 80 
ΠΟΥ Ὑἱ6] 4 γοιγ τηΘ ΠῚ 6Γ8 βεγνδηΐβ ἴο 
τσ εοιι5η 6858 τππέο ΠΟ]! Π658. 

ΚΟΜΑΝΞ. ΓΙ. [ν. 19--21. 

20 Βοῦ ψῇξῃ γα νγεῦα {πε βεγνδηΐβ 
οἵ 53ϊη, γ8 νγεῦε ἔγεε ἱἤοπὶ γἰρῃίθοιβ- ᾿ς 

γὴ Π688. 
21 [αι ἤττὸ Πδ4 γε {πεπῃ ἴῃ 

1Ποβ6 {πϊηρβ ννῃεγεοῦ γε δ΄6 ΠΟΥ 
ΔϑΠδπηθά ὃ ἰοῦ {πε επά οἵ ἐποβα {πίπρϑ 
ἧς ἀεδίῃ. 

72Ε. 

Ῥοΐὶπρ πιϑᾶθ τ 66, 0. ΤῊΪ5 15 ποῖ ἃ σοπο]ι- 
βίοῃ ἀγάνγῃ ἔγοπὶ υσ. τό, τ7, Ὀπέ ἃ τοῦ Ρὑγα- 
εἶδα δηά ροϊἰπίεα ἰαϊεπηθπε οἵ [ἴῃ6 ΠΔΡΡΥ 
σμδηρα ΔΙΓΟΔαΥ αββεγίθα ἴῃ ὑ'. 17. 

19. 1 ῥεαξ αν ἐδ Ῥιαηη 7 Ο77 γ1671 δεσαμο 
9 ἐῤὲ ἱπβγηεὶέν 9, γον, 366. “ΠΕ ννδαῖκπθβ5 οἵ 
{Πῃ6 ἤφδϑῃ 15 ποῖ [Ιἀθπίϊοαὶ νυ ἢ 15. ΞΙ ΠΕ] Π655, 
Του ὄυθη (ἢ τὶδὲ 5ῃαγοά 41] [5 ννβαίζηθθβ. ΒιΠ 
{Πδὲ ψΒΙΟΗ ἴῃ ΗΙπὶ νναβ βιιθ]εςξ το Η!15 ϑριγι, 
Δη 4 ἔγθθ ἔγοπι 411 9'Π, 'π τι5 5: Π] πηθη ποῖ 
ΟΠΪΥ τοϑίβίβ ΟἿΤ βρι τις, θὲ ἴοο οὔζθῃ Ῥγθυ 8115 
ΟΥ̓́ΘΓ 1{, Δηά {παΐ ἴῃ ἔννο νγᾶγϑβ, θοΐἢ ἀδυςθηϊηρ; 
τῃ6 υπάογϑίδπαϊηρ ἀπά ρευνοσίπρ {πῸὸ ΜΠ]. 
ΤΠ πιϑαηϊηρ οἵ {πΠῸ ργεβδοπί ραββϑαρὲ ἀθρεπάβ 
οἡ {π6 4ιιοβίϊομ, ννῃ] ἢ οὗ {Ππ656 ἔννο εἤδοΐβ, 
186 ποῦ] οὐ 1π6 1πιδ]]θοίπαὶ, 15 ΠΟΥῈ Δϑουθεα 
ἴο “ρὲ ἐρηβγηιέν 7 ρὲ ες.» 

(1) Πα δποῖθπί ᾿πίογργείογβ, (ΒΥ βοβίοπΠΊ, 
ὙΠπροοάογοῖ, ἀπά οἴμογϑ, σοηπηθοΐῖ {Π15 οἰδιιβο 
ψ ἢ νυν μαΐ ΤΌ] ]ονγ5, ἀπά πὑπάεγϑίαπα “' ἐῤὲ 71-- 
ἤρηιϊέν ὁ) ἐῤὲ ἤει} 45 ἃ νφριογαΐ νγθα Κη 6 55 
ΠΙΟἢ Τα Κο5 1 Παγά δὲ ἢγϑί το ᾿νε 1Π6 116 
οἵ (μγιβίίαη ΠΟ] Π655: “1 50 ννῆμαΐ 15 τηοάθ- 
ταῖθ δηά ψῃϊη {Π6 Ροννο οἵ ΠΊΘΠ 1ῃ βΌΠΟΙΓΑὶ 
(ἀνθρώπινον, 1 ΟΟΥ. Χ. 13}: ἴὉΓ 1 ΟΠΪΥ διά 
γοῖι ΓΟ ΠΩΘΥ 5010 Ὧἂη ΟΡδάϊθησα ἴο τΙβμΐθοιβ- 
Π655 85 Υ011 [ΟΥΓΊΘΤΥ βάν ἴο 51η." 

(2) Ῥμοίϊιι5, ῆο 15 []οννεά ΟΥ̓ πιοβί 
τιοάθγῃ σομηπηοηΐδΐζοῦθ, σοηπθοῖβ 1ῃ6 οΪδιιθα 

ὙΠ Ὁ. 18, 45 Θχρ αἰ πηρ {Π6 βίτοηρ θχρσθβ- 
5105, “γε νγεῦα πηδάθ 5]ανθβ᾽ (ἐδουλώθητε) : 
( [Π15 15. ΡΙαῖπ ᾿ἰαηρσιιαρο ἴακοη ΠῸπι {πῸ 
σοπητηοη [16 οἵ πιθη, ἀπά ποΐ δἱζορθίπου δῃ 
δἀδηιμαίθ ἀδβογιρίίοη οἵ ὑοῦ Δ]]θρίαποθ ἴο 
Ηΐϊπὶ “Δ οβε βούνίςβ. 15 ρεγίδοϊς ἔγεθάοπηι :ἢ 
ῬαΐΙ τι56 τ “ δεεαισε 7 ἐρὲ πῇ γηην 977 γοῖτ 
ες’ (αν, νυν μισῇ πλαῖκο5 {πὸ ΠΠ{ὸ οὗ τιρῃΐθοιβ- 
Π655 566ΠῚ ἴο γοιι δὲ ἢγϑέ ραί 1] Πα ᾿ΓΚΒΟΠΊΘ, 
85 ἃ Κιπά οἵ θοπάαρε (ῬΠοίϊι5), οὐ (ὦ), σνμῖοὰ 
15. ἃ μἰπάγδηςσθ ἴο ΥὙΟΌΪ 5ρισιτ 4] ἀἸβοθσητηθπί. 
Ιπογεΐοσο βρθαῖ οὗ " βεγνιζε ᾽ (υσ. τ6--18),, 
4 1πῖηρ θΕΙοησίηρ ἴο {Π6 σομηπΊοη {1{6 οὗ τπθῃ, 
ἴο ΠΕΙ͂Ρ γοιι ἴο ππάογβίαπα {πδΐ γοῖ ἅγα Ὀοιπά 
ἴο ἀδενοΐθ γουσβοῖνοβ ΘΠΕΓΕΙΥ ἴο (ὐοαά 5. 5εῖ- 
νἱςθ." [Ι͂π {Π|5 1αϑὲ ἱπεγργείδίίοη, (νυ μΊ ἢ 15 
ΤΊΡΒΕΥ δἀορίεα ὈΥ Βεηροὶ, Μεγεσ, το.) “ ἐρὲ 
7εε,, 1.6. τὰς. σοπάϊτιοη οἵ {πΠ6 παίΐαγαὶ πηδῃ 
(τ (οΥ. 1. τᾷ; 1. 1) 5 {πΠ6Ὸ βοῖισοα οἵ ἃ ννεακ- 
Π655 οἵ μρηάργοξαπαϊ ἴῃ ἘΠ] ΠΡ5 ΒΡ ΓΙ 4]. 

Οη “ἐῤρὸ 3ε:," 566 ποῖβ οἡ υἹ]. 5. 

)ῶν ας γε ῥατε γίοἰάοά (γΥ 6 γἱ618 6) γοτγ 
γιοηιδεγς σεγυαπὲς ἐο προϊοαγηε:ς απ ἐο ἐπὶ ψμίέν 

μγιίο ἱπίψμγ.) ὙΤῊΘ Ργδοί αὶ] τεαβοη οὗ ΤΩ 
βρθακίηρ δροιξ βεγυϊτἦθ 15 {Π|5, ἴο ἌἼχποσί 
γοιι ἴο ἀενοΐε γουγβεὶνεβ 85 {ὉΠ} }Ὶ το {ΠπῸ 1π|ὸ οὗ 
ΤΙ θου5Π655 85 γοι αϊ4 ἴο {πε [1 οὗ 51π, 

)οι7 γιοηιδογ.] (ἸΟΤΆΡΑΓΕ Ὁ. 13. 810 15 ἤθσα 
ῬΓαβεπίθα ππάογ ἃ ἄοαθ]ε ἀϑρεεῖΐ, 85 “" αποδαι-- 
πες" ἀδῇϊηρ (π6 πῆᾶῃ, ἃπά “ἐπέψεν 
(ἀνομία) νἱο]αίηρ; (ὐοα 5 ἰανῦ : [Π6 ϑβυδ)εςξοπ 
οἵ [Π6 πιοηθε 5 ἴο [Π656 συ]πρ ἔογοαβ θα 
“ μῃίο ἱπίφηέν " 45 ἴῃ6 Ῥγδςίιςδ] γεϑα]. 

μηΐο ῥοϊϊπο...) ““μπίο Ββδπούϊβοδίϊοπ." 
“ἩΟ]Ιη655" 15 ἴΠ6 τῆοσγαὶ Πα] ΠΥ ἴο θεὲ δο- 
αυϊγοά: Ὀὰξ “βαπουϊδοδύϊομ" (ἁγιασμός) 
᾿πο]ἀθ5 [Π6 βαποιγίηρ δοῖ ΟΥ̓ ῬΓΌΘΕ55, 85 
ὙῈ11 45. 115 σευ: 56 Ὲ ὃς 22: τ ὅν 15 18} 
1 ὙΠ|655. ἵν: 7, 4,7; 2 “ ΠΕΞΕῚ ΠῚ ΤΥ; την 
11. το; ἩΕθΣ ΧΙ τὰν τ“ 

240-29. Ἀδαβοη (γάρ) ἴογ {πε Ὄχποσγίδίίομ 
οὗ α. το, ἄτγανγῃ ἔγομη ἴῃς τοβϑα 5 οὗ εἰ[ΠΕῈΓ 
ΒΘΥΥΙΓΘ. 

20. Σὸν αὐῤέη γε αὐεγὸ 2ῥὲ σεγυαπές Ο ση, 
76 αὐεγὸ 3,6 ἤγοηι γί ίοοισπεσσ.] “ΕοΤ' αὐρεσι 
),6 αυέγὸ βθυνδιΐβ οὗ β'}, γε αὐέγεὲ 77Γεὲ 
οἵ τἱρμύθουβπθ85:" 2.6. ἔγεε ἴπ σεϊδίίοη ἴο, 
ἴγθε ἔτοπὶ [Π6 βεγνῖσα οὗ τἱβῃΐθοιιβηεβθ. ΝὼῸ 
ἸΓΟΠΥ͂, διιξ 4 5ἰαϊεπιεηΐ οἵ ἴαςΐϊ, [1] οἵ ἄδερ 
ΤΊΟΓᾺ] ραΐϊη (Μεγετ). ὕὔοὰ 4 ποῖ ἴπεπη 
αἰτοπηρέ ἴο βεῦνθ ἴνγο πηαϑίεγβ (ςοτηρ. τ. 16), 
δι βανθ γοισβοῖνεβ ἡγ ΠΟΥ το {πε βογυῖςθ οὗ 
5ῖη. Υ͂ Βαῖ μεϑη νγᾶβ {πε στεϑα] (τυ. 21)} δὲ 
{πῈ15 566 [Παΐ Ὁ. 20 ΡγΈραγεβ ἔΠῈ ὙΧ8γ ἴοσ νυ μδῖ 
[Ο]]ονν5 (Μεγετ). 

91. ἤῥαὶ 711 ῥδαά γὲ δέῃ. ...  “,ῥαὲ 
“ει μου οΐοτο ῥαά γε ἐῤεπ". ... “ἼΒοτο- 
ἔοτθ," 2.6. ἴῃ σοηβθαθηςε οἵ (15 ἀπαϊνιἀεά 
5ΒΟΓγΊςο οὗ 5ίη (υ. 20). 

ἐπ ἔρον ἐῤίτσς πυρόγεο γ6 αγὸ ποαὺ αεραριε.] 
ε ἢπά δνβὴ ἴῃ πε βαυ]εβδε νεύβίοηβ ἀπά 
σοτμηπλθηίδίοτθ αἰ εσοπί νγαγϑ. οἵ σοπηβοίηρ, 
{815 οἰδιιβο ννἢ {Π6 σοπίοχί. 

τ. Ασοοτάϊηρ ἴο Α. ΨΥ. 88. Ῥαμ] 49 κ5 “ννμαῖ 
ἔγαϊ, 2.6. παῖ ργοπξ ΟΥ τενναγά Πδά γοι δ 
1ῃδὲ {ἴπη6, ἔγοτῃ πηρα ἄοπα ἰπ {Π6 βεγνῖςε οὗ 
51Ππ, δ {πΠ6 νεῦὺ ἱποιρῃξ οἵ νυ ἢ γοὰ ἅτ6 
ΠΟΥ Δϑῃαπηθά ὃ Υὕοι Παά ποηδ: ἴογ ἐπε επά 
οὔ {ῃοβεὲ 1ῃϊηρδ 15 ἀθαίῖῃ. 81:Ππ ῬᾷΥ5 ΠῸ οἴπεῦ 
ὙγΑΡῈ5 (τ. 23), ΔΠ4 515 ΒΈΥΎ 06 ἢδᾶ5 ΠΟ οΟἴπεῦ 
{τγαῖ. 

2. ΤἼῆε παοϑίίοῃ 15 5 ΠΊΡΙΥ, Κ νμδὲ ἔγαϊε μαά 
γε αἵ {παΐ {{π|ὲ ὃ δη4 {Π6 δῆϑυνεσ, “ ΤΠ ΙΠρ5 
ὙΥΠογθοῦ γ6 ἅτ Ποὺ ἀϑματηθα, ἔογ {πΠῸ επά οὗ 



ν. 22--- 23.} 

22 Βιιῖ πον Ρείπρ πιδάε ἔτεε ΠῸπι 
β'η, ἀπά θεσοπια βϑεγναηΐβ ἴο (:ο(, γε 
Πᾶνα γοιγ ἔτι. τἰπῖο ΠΟΙΙΠ 685, δηά 
τῆς επά δνογϊδβεπρ [{{6. 

ἘΟΜΑΝ-. ΓΙ. 

27 ΟΣ ἘΠΕ 088. ὍΓ ,51Π 25 
ἀεδαῖῃ ; δυὲ τῆ6 οι οἵ (ὐοἀ ἦς 
Θἴογπδὶ Π6 ἘΠγοιρῇ [6ϑι5 (ἢ γιβε οὐγ 
ΤΙ οτά. 

{Π6Πὶ 15 ἀβδίῃ." ὙΟἿΓ ΟΠΪΥ ἔγιι!ς σοπδί βία ἴῃ 
ἴπ6 51} β8]η5 ΟΥΡΙθαβιιγοβ, οἵ νοι γοι 
ΔΥ6 πον Ὡϑμαηθά, Ὀδοδιβα γοῖ πᾶνε Ὀθοοτηα 
ΔΥΥΆΤῈ οἵ {Π6ῚΓ ΓΘᾺ] παΐαγο, {παῖ ΠοῪ Ἰοδά ἴο 
{παῖ ἀδδίῃ νυ] ςἢ 15 {πε ορροβιὶΐε οἵ “ ευεγίαςΐ- 
ἡης ἰὑ)6" (τυ. 22). 

ΕἸΓΠΕΙ ἱπίογργοίδίοη γ16145 ἃ σοοα 56Π56, 
Βαΐξ [ῃ6 [ὈΥΠΊΘΓ ΠΟΟΠδίΓΠΟΙΙΟΠ 15 ἴΠ6 ΙΏΟΓΘ 
παΐαγ] ἃ 5|ΠῈΡ|6. 

οϑ. Βιὲ ποαὺ ῥείγρ' γιαάε 77γεε 7γοηι «ἴγι, ἀπά 
δεςοῦηε σεγυαηπίς ἰο Οοά.)] Α ἀοιθ]ε οοπίγαβί 
ἴο {ΠΟῚΓ ΤΟΙΙΠΟΥΓ βίαϊε ἀθβοσι θεὰ ἴῃ τ. 20: 
Ἐπ ποραΐθα ἔΓΌΤη 51Π᾿5 ΒΕΥΎ]Ο6, [Π6ΥῪ Πᾶνα θΘΘη 
χηϑθ βεγναηίβ ἰο σοά. Τὴδ βαῖιθ βίγοῃηρ 
ὙγΟΓ 845 ἴῃ τ. 18 (δουλωθῆναι) 15 τι5ε4 ΔρΡΆ!]Π: 
Ῥαΐ ᾿ηϑίθδα οἵ βεγνδηΐβ “" ἐο χισῥίθομσηεις," 6 
ΠΟΥ 5405 ““ἐγυαηΐς 19 Οοά," [ὨΙΠΚίηρ αἰγοδαν 
οἱ ΗΙπὴ 85 ἴπε Οἴνεγ οἵ δθνευαβίϊηρ [|6, 

7 76 ῥατυε γοιγ 7γῤ πριίο ῥοϊπεσ... “ ὕπίο 
Βαπ Οὐ ΒΠοΟΔΌΪΟΙ :) 566 ποΐβ οῃ ἁγιασμός, Ὁ. 19. 
ὙΠΕ ἢγϑί ἔτ οὗ ἀδαϊσαίίοη το (σοάβ βεσυῖοα 
15 ποῖ ἴθ ἀθϑογι θα 85 “ βαποιοδίϊοη," Ὀαΐ 
85 βοπιοίῃιηρ {Ππαΐ τοηπ5 “απίο βαπούϊβοεα- 
ἴοι." ὍΠ15 15 ΕἸ ΠῸῚ {πΠῸ6 ὈΑρ Ι5Ππ14] στᾶσα οὗ 
“θυ η655 οὗ {Π|8 (υ. 4), ΟΥ 115 ργοάᾳοΐ, {Παΐ 
Ῥγδοίςα οἵ βοοά νγουκβ ]οἢ Ργοχηοΐοβ δη4 
ΕβίδὈ]Π15Π65 ““βϑῃοιΠοδίϊοη." (οΙηραγα “ ἐῤε 
πιῶ ὁ ἐῤό ϑδίγι:," Ὁ 4]. ν. 22. 

ἀπά ἐῤε ἐπά εὐεγί αι 7.5.1 Ὑου ἢᾶνα 
ΥΟῸΓ Ργεβδοηΐ ἔχις ππίο βαποιποδίίοη, ἀπά 

ΑΠΘΙΤΊΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΞ 

5. Σύμφυτος---δογη ἐοσείῥεοτ, ΡΊἸαῖο, “Τ μοδοί. 
Ῥ. 157; “Κερυ}]. Χ. Ρ. όοο, Α; 3 Μᾶδος. "1. 22; 
π-οορπαΐες, ἀϊπάγεά, ῬΊ]αῖο, “1,6 ρ65, Χ. Ρ. 2ο7. 

6. ἐῤὲ δοάν 97 οἱπ.] ὙΠῸ ἱπίογργοίδίοῃβ ἃ.Ὸ 
ΠΊΔΏ ΓΟ] 4, 

1. “ὝΠΕ ψνΠΟ]Ὲ τηδ55 οὗ 5ἰη." Βιυΐ σῶμα 
ἴῃ {Π6 βεῆβε οἵ “τῆδ55 15 Δρρ δε οἠἱ]ὺ ἴο 
τηϑίθγίαὶ {Π]ηΡ5, ἃ5 ννδίου οὐ τηεία] (Ασιβίοί. 
ῬΥΟΒ]. ΧΙ, 7, ὃ 1, Χχὶν. 9, ὃ 3), ποῖ ἴο {ῃϊηρ5 
᾿τηπηδίογίαὶ, ἃ5 ν᾽ γί 6 ΟΥ̓ Υἱς6. 

2. “ὙΠΟ. Ἔββεποθ, ΟΥὐΓ[ βυρδβίδηςε, οἵ ἰη 
(Βαυτ), 45 Ασι βίοι !α 64115 [ῃ6 ΕΠ Πγτηεπα {Π6 
ἡ μα, τ 5] βϑίδποο οὗ τῃδίουϊοαὶ ργοοῦ (( ἈΠοί. 
Πα 8 3). 

3. ΑἸ ΤΊΘΓΘ ΡΕΓΙΡΉΓΑ515 ΤῸΓ “ 51η "ἢ (ΡΠοίι5, 
ϑοποίίρεη, ἅο). Βαξ ἴῃ {15 ἰϑαρὲ σῶμα [5 
ΔΡΡΙΘά ΟΠΙΥ ἴο Ῥείβοπβ ἀπά ΟΠΙΥ ἴῃ ΡΟΕΙΓΥ. 
Νοπθ οὗ {Ππε56 ἴῃγεθ 56η865 διξ {Π6 σομίοχί 
ΟΥ̓ 81. Ῥδι}5 πιδᾶρ6. 

4. “ 8δῖη τοργεβεπίεα 85 Παυὶπρ ἃ θοάν, ἴῃ 

γοι ἤᾶνα 4|50 85 ἴῃ6 επά οὗ ὑΟυΓ 56Ύνῖ 6 
τ ΟΠ) 1 1}7.0᾽ 7.6 2 566. ὯΠ 11. ἢ, Ὑ. 21. Ϊ 1 
οἶθαγ {Παΐ “ ευεγίασίίη [78 ὈΘΙηρ ἤογα οδ] δά 
κε ἐμά 15 τεραγάβα ἴῃ 115 ξαξιισε βρεθεῖ: 
ἀπά γεΐ δ[. Ῥᾷὰ] 5405, "γε μᾶνθ 1{ πονν, 2.6. 
γε πᾶν 1 85 ἃ ἔιΐασγα, δυιὲ ἀβϑυγθα σγϑϑα]ῖ, 
ἴπ6 σΟΠβιπητηδίίοη οὗ ὙΟῸΓ ργεβθηΐ 116 ἴπ 
ΟΠγιϑβί. 

28. ον ρὲ αυαρες 9 οἷτι ἰς ἀφα!}.] “ ἤαρες:᾽" 
(ὀψώνια) ΡΓΟΡΕΙ͂ν, 851 ΓνΚ6 Π|. τᾷ ; 1 ΟΥ̓. 
Ιχ. 7; 2 (ογ. Χί. 8, ἃ 50116γ}5 ΓΔΙΙΟΏΒ ΟΥ̓ ΡΩΥ͂. 
Ηνίηρ 5ροίζθῃ 1 τ. 12, 13, Οὗ 51ὴ Γει βηϊηρ, 
Πα οὗ ννεδροπβ, ῃΠῈ σοπῃίϊηϊιθβ ἴπ6 ἤριπε οὗ 
ΠΆΠΠΠΓΑΤΥ͂ 5εῦνοθ. Βαΐξ χάρισμα Τ]ΘΔΠ5 5ΠΠΉΡΙΥ 
ἐᾷ ΕΠ ΟΥ̓ ρ»ισδςθ," ποῖ ἃ τη] ἀοπαίϊνθ 
(Τετῦί. “ἀε Κ δϑυγγεοίίοηθ (άγη!5, 47; (ἢ γγ5.). 

δμέ ἐδε αἱ 9 Οοά.] 81Π ΟΠΪΥ ρᾶγβ ματάὰ 
ννᾶραβ, θυ οὐ βῖνεβ οἵ Ηἰ5 ἔτεα ρσάσθ ννῆδΐ 
ΠΟ 56ΓΥΊΓῈ οομ]ά βαγη. 

εἰεγπαὶ {78 ἐῤγοισ ὕεσς Οργίδὲ οἱσ 1,ογά.] 
“ ρίεγπαί “7δ κα Ομ τῖβ Το 8ὰ8 οἵ 1,.ογά.; 
(οὐ 5 βἹΠ οὗ εἴεγηδὶ {6 15 ποΐ οἠἱὺ θεβίοννεά 
ἐῤγοισ (τΙβί, θυ 15 ἡ: (γὶβί 85. 115 δ! ἀϊης 
5ΟΙΓΟΘ, δηὦ οδη ΟἾΪΥ Ὀ6 επ]ογοά ἴῃ τΠΙΟη 
στ Ηἰμὰ (8εε 2 ΤΊΠ,. 1. 1, 9, ἃΠ4 Νοίε οἢ 
Ὑ111. 1). 

ἼΠΕ ἀοοίτίπε οὗ βα ποι βοδίϊοπ ἴῃ {Π15 ομᾶρ- 
ἴεΓ, «πα {παΐ οἵ ̓ ιδεΠΠοδίϊοη ἴῃ ςἢ. ν., θοίἢ επὰ 
ἴῃ {πε βᾶπια {τ ρῃδηΐ σΟΠΟ] βίοη. 

ΠῚ 77. τ Ὁ, Τὸ Τὴ 21. 

ΟΓΘΓ ἴο ΟΑΥΤΥ Οὐ {Π6 πηοίδρῃοῦ οἵ {ΠπῸ οσποῖ- 
ἤχιοη οἵ {πε οἹ πιδῃ (ΟἸϑῃδιιβθῃ). 

5. κ' 81ὴ ΤΟργεβθηΐθα 845 ἃ θοάγυ πηδάθ πΡ οὗ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΠΊΘΙΠΊΒΕΙΒ5, ἴῃ δοοογάδηςθα ἢ [Π6 
Πραγαῖνα ἱητογργοίδίοη οἵ “ {πε οἱ τηδη " (υ. 
6), ἀπά νι (ο]. "1. 5 (δι: 566 ποίβ {πογε). 
Ι͂ῃ {Π15 ᾿πίογργοίδίοη, “ 2ῤὲ ὀοάν οἵ σἱμ᾽ 15 
ΟΠἼΪΥ ΔΠΟΙΠΕΙ ΠΑΠΊΘ [ῸΓ “ἐῤὲ οἱά γιαη," ΟΥ̓ 
ΤΑΊΠΟΥ [ῸΓ 115 σοπογοίς ἴοσα ἢ (Ηοάρε: 50 
ΕΒγγϑοβίοτη, ΡΉΏΠΙΡΡΙ, ὅζο.). 

6. ἴῃ Ορροϑβιτίοη ἴο 811 {πθ656 ἢριγαΐνα 1η- 
τεγργείδειοηβ νὰ ἴακα “"ἐῤὲ δοών ὁ οἱρ᾽" ἴο 
Ιηθᾶπ Π6 πδίμγαὶ ὈΟΩῪ 50 ἴὩΓ 845 ἴΐ ἰ5 {π6 
βεύνδηΐ οἵ 5ῖη (Με γεσ, 6 Ν᾽ εἰΐβ, ΑἸτογά). 

Οὐγεοίίο (α): ἹΡε δοών αἍ ἐῤὲ σεαΐ οἵ σἱπ 
᾿απηοΐῖ 6 πιϑαπΐ, Ὀθοδιιθα {Π|5 σ8Π ΟΠΪΥ θ6 
ΔΙ ΠΠαοά (καταργηθῆ) ὈΥ͂ παΐιΓα] ἄθδίῃ. 

““ποαυεν (1). ΤἼΙ5 οδ]θοξίοη ἀοε65 ποῖ ΔρΡρΡΙΥ͂ 
ἴο “με ὈΟΩΥ 45 σἐγυαηὶ οὗ 5ϊη,᾽ ψν ΒΙ ἢ 15 Πθσ 
δι, Ῥαι] 5 νον 85 5σῆοννη ΟΥ̓ μηκέτι δουλεύειν. 

“ποπυεν (2). ὙΠῈ 5εηβε δϑϑιρῃηβά ἕο κα-: 

1). 
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ταργηθῇ ““ ΔηπΙ Ια εὰ ᾿ 15 ἴογοθά, 15. ἔγιια 
ΤηΘΔΠΙΠΡ; Βεὶπρ δχρίαϊπεά ΟΥ̓ τοῦ μηκέτι 
δουλεύειν. 

Οδγεείοπ (ὁ). ὝΠΟ ΦΟ]]οννπρ σῶμα θνητόν 
ἴῃ “. 12, σδηποΐῖ ἠεδίοστηϊηθ ἴΠ6 τηθαηῖηρ οὗ 
σῶμα τῆς ἁμαρτίας, Ὀεϊηρ Τοιπά ἴῃ 4 ἀϊεγοηΐ 
φοπηθδοίίοη. 

“ποαυεγ. Τί 5 ἔοι ιηα ἴῃ ΡγθοΙβεὶυ Π6 βαπηθ 
ςοηπεοίίοῃ, {Π6 σἐγυέεο 97 σἱπ. 

183, ὙὝΠε νατίοιιβ γοδήϊπρ---ὡσεί ἴογ ὡς--- 
δάορίεά ὈΥ ΤΊβοῃ. (8), ΤΊΘΡΕΙΙΕ5, ΓΟ Ππηάπη, 
ἄχο., ἢ ἃς Α Β Ὁ, ἰ5 [ῃπι5 Ἔχρ δἰ ηθά ΒΥ͂ 
ὙΒεοάοτο οὗ Μορσιιοβέϊα (ταπλοτ 5 (δί.): 
“ΤῊ6 πιοβί ΠΊΑΓΥΘ]]ΟΙΙ5 {Ππρ; 15. {παΐ Π6 βαύϑ8, 
“ας 1 αἴϊνε ἴτοπὶ {πε ἀδαά,᾿ βμθνίης {παΐ ἢδ 
ἄοες ποὲ ἀοπιαπα ἔγοπι ἐμέπι τΠ6 ΠΝ θαῖ 
{πῸ πηι δέϊοη, Δοσογάϊηρ ἴο ΤΠΕΙΓ Ροννοσ. ΕΓ 
εἴ ττπιτίον ἘΠΟΥ 11 θὲ “αἰῖνε ἔγοπι {ΠπῈ ἀθδά : 
θυ πον 6 βϑαγϑβ, “85 (ὡς) αἰΐνε ἔγοπι [86 
ἀεαά," ᾿πϑίθδα οἵ “᾿τηϊταίιηρ [παῖ 85. πλιΟΙ ἃ 5 
Ροβϑίθ!ο.» 

ὙΠΟ νυ ΔΈ ΙΟΠ τϊρης ΘΑΒΠῪ ΑΥΪ56 ἔγοπη {με 
βουῖθε σερεδίπρ' ρατί οἵ {Π6 Το] ονσπς ἐκ. 

17. Κείςμο, Εσιζβομο, Μουε, απ οἴμουα 
Τπαϊξ ἘΠ6 σαιιθο οὗ {Παηκϑρίνιηρ ἴο η6 ννογά5 
ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, ἴο ΨΏΙΟΙ {ΠΟΥ Δ5ογθ 6 
ἴπ6 ΡῬγερπαηΐ βεῆβθ, “σε ψεγα, δυΐ ἃ΄6 ΠῸ 
Ἰοπροσ, {Π6 5]ανεβ οὗ 51η." 

Γ(ΗΑΡΤΕῈΚΝ νῇ. 

Ι Δ ἰατυ λαέλ 2οτυδῦ οὐΦ7 ἃ Ῥια72 70719:67 ἐξα 
λε Πυείζ. 4 διέ τῦς αγέ αδαα ἐο ἐΐε ἤατυ. 
ἡ Υεΐ ἐς ποί ἐΐε ἔατυ 5171, 12 ὁμέ λοῖν, 7152, 
φορά, τ ἂς 7 αεἰγιοτυίσαρο, τυὰσ αηὲ ργίφυεα 
ὀεσαμδε 7 εαγιγιοΐ ζεοῤ 1. 

ΝΟΥ γε ποι, δγείῆγεη, ((ογ 1 
ΒΡΕδΚ ἴο ἐπδπι τπδὲ Κποὺν ἐδ 

ΓΗΑΡ. ΥΙΠ1.--ΠΠ ΕΠΙΝΕΒΑΝΟΕ ΕΕΒΟΜ ΤῊΕΒ 
ΒΟΝΡΑΘΕ ΟΕ ΤΑ ΑΝ ΟΕ 9ι1Ν. 

1-6. Τα ππίοπη οὗ {πΠῈ Ὀο]Ιθνοσ ἢ ΟΠ γιϑέ 
15 ΠΟΠΊΡΑΓΕΩ ἴο ἃ 56σοπα πηδυσαρθ. ΤῊΪ5 
ΘΈΠΟΓΔΙ Ἰάθα πδίατα ]Υ αἰν! 465 1[561 ᾿πίο [ἢγθα 
Ραγίβ: (1) [με ἀϊββοϊαϊίοη οἵ {πῈῸ6ὶ ἔΟΥΠΊΟΓ 
ΤΉΔΥΓαΡΕ; (2) {πΠ6 πὸνν πηαυτίαρο; (3) [115 
Γτγα]5. 

ἼΠΕ ὈΕΙΙονου, σγε]θαβθα ἔγοπη {πΠ6 ἰὰνν ὈΥ͂ 
ἀγίπρ; ἴῃ [ΕΠ]ονν βαρ νὰ {πῸ ἀξαίῃ οἵ (Πγιβί, 
ἰ5 ἔτεε ἴο Ἂπίογ ᾿ἱπίο ἃ ποὺ τπῖοπ ΜΙ τπὲ 
τίβθη (ἢ τιβέ, ἴῃ ογάοσ ἴο Ὀτπρ Τοσίῃ {πὸ {ππς5 
οἵ ΠΟ] η655 ἴο σοά 5 ΠοποιιΓ. 

1. Κηποαυ γὲ πο] Ἐδίμοσ, ΟΥὁ 8186 γ9 
ἱρποσδαπῦ, ὀγείῤγοη, ἴοΥ 1 δὰ Βρϑδκὶῃρσ 
ἴο πῖθ ὑμπαῦ Κπον ΙΔ. Οἡ [{Π6 Π]ΘΔΠΙηΡ 
ΟΥ̓ “ζποαυ," 1. 6. ἀπάογβίαπα (γινώσκούσινῚ, 
566 ποίϑ οἢ σἱ. 6. “Οχ," οχὐηεθα ἴῃ Α. Υ. 
ἤΘΓΘ, 45 ἴῃ υἱ. 3, ἱπίσοάιισεβ ἃ ΠΘΟΘΒΘΟΤΥ 

ΚΟΜΑΝΘΞ. 1]. [ν. 1--2. 

ΤῊΪ5 υ56 οὗ {π6 διιδβίδπίειε Ὑ εχ ἰ5 ν γε }}- 
Κποννῃ ἴῃ [,811Π: 

“Ἑυϊτηυβ Ττοοβ, πηξ Πίπτ εἴ ἱπρθης 
ΟΙοσγία." (Νεγρ. 2 η. 11. 325.) 

“Μαρπαπὶ τηαποί Ασάθα ΠοΙΊθη, 
564 οσίυηα {αἰ|.72 (ΥἹ1. 413.) 

Ι͂η Επισρ. Ὑτοδά. 582, πρίν ποτ᾽ ἦμεν δηά 
Ηες. 284, κἀγὼ γὰρ ἦν ποτ᾽ ἀλλὰ νῦν οὐκ εἴμ᾽ 
ἔτι, ἴῃ 8 οεβϑβαίίοη οὗ ἃ ἔουπηθ βίδα 15 ἘΧργεββθά 
ποΐ ΒΥ ἦν, Ὀυῖ ὈΥ {πε ννογάβ ννῃϊςῃ δοσοπη- 
ΡΔΗΥ͂ ἴἴ : δηἀ {Π6 58Π16 15 {γπὸ οἵ {Π]5 ΡᾳᾷββαρΈ, 
δηα ΕΡΗ. ν. 8, ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς 
ἐν Κυρίῳ, γεγο [Π6 ἀπε Πδέϊοϑὶ σοηπεβοίίοη οὗ 
1Π6 οΟἸδιι565 15 ΡΕΓΙΘΟΕΥ οἰθαγ, δηα ἔπ6 ᾿πβογίϊοη 
ΟΥ̓ μέν 15 46 ἸΠΠΘΟΟΘΒΒΑΤΥ, ἴΠ6 ΠΊΟΓΕ 850 ΟΠ 
δοσοιπέ οἵ {πΠ6 ετηρμαίϊς ροβιξίοη οὗ ἦτε. 866 
1618. “Οτ. στ. ὃ γ6γ, 3, «πὰ ΝΥ ΊΠΕΓ, 11. 652, Εν. Τ᾿. 

21. Καρπὸν ἔχειν ΤΩΔΥ ΤηΘΔῃ ἴο θδὰγ ἔγαμε, 
85 ἴῃ υ-. Ἰ., Νδῆ. 11. 12, συκαῖ καρποὺς ἔχουσαι, 
Οσεη. 1. 29, ξύλον ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπόν, «πὰ 
ΡΕΓΠαΡ5. 880. 11]. 1, ἔξει καρπὸν ἐν ἐπισκοπῇ 
ψυχῶν. 

Βυϊῖ {Π15 πιϑδηΐηρ σαηποΐ δε ἔοτοθά (85 ὈγΥ͂ 
ΑἸ ΟΓα) οἡ 81. Ρϑι}}5 τιδὲ οἵ [ῃ6 δβχργεβϑίοη ἴΠ 
1.13, Υἱ. 21, 22. ΤΠαΐ καρπός ἄοο5 ποΐ 8]- 
νγΑΥ5 τηθδη ἴη Ν. Τ᾿ “ σοίίοης, [Π6 ἔγυτε οὗ ἐπα 
Τῆδῃ σοηϑι ἀογθα 45 ἴπ6 ἰγθα," Ῥαξ {πα ἔτυΐε οὗ 
Π15 ΔοΓΙΟΠ5, 15 Οἶθασ ΟΠ ῬΗΙ!. 1. 22,) τοῦτό 
μοι καρπὸς ἔργου. 

Ϊανν.) πονν {πδὲ ἐῆβ ἰανν ἢδίῃ ἀο- 
ΤΪΠΙΟΠ ΟΥ̓ΕΓ ἃ ΠΊΔΠ 885 ἰοῃρ 85 Πε 
ΠΙ νεῖ ὃ 

2 Εὸὺ7ὺ {π6ὸ ψοπηδη νος Παδίῃ δη 
Βυβθαπα 15 θοιπηά Ὀγ {Π6 ἰανν ἴο λδγ 
Πυθα 80 ἰοπρ 45 ἢε ]ϊνείῃ ; δι 1 
1ῃ6 Πυβραπά θὲ ἀεδά, 5Π6 15 ἰοοββά 
ἔτοπι {ΠῸ ἰανν οὗ ἢε7γ Ὠυβραπά. 

Αἰζογηδίϊνε  εἰζμοσ γοῖι δάπης ἐπε σαί οὗ 
ΤΩΥ͂ 4550, [ἢ γοὶ] ΔΓΕ ΠΟ ΙΟΠΡΈΓ ἘΠΩΘἵὑ 
1Π6 ἰὰνν (Υἱ. τ4ᾳ 81), θὰξ πᾶνε θεεη ϑεΐ ἔγεε 
ἔγοπῚ 5ῖπ δης Ὀθοοιὴδ βεσναηΐβ ἰο Οοά Πανῖηρ 
γουΓ ἔγαϊς ππΐο ΠΟΙΙπῈ55 (Ὑ]. 22), ΟΥ̓ Εἶβ6 
γοῦι πλιδὲ 6 ἱρηοταηΐ οὗ νυ μδέ 1 ΒΌΡΡοβε γοι 
ἴο Κπονν, {π6 παΐισγα οὗ ἰανν, ΠαπΊοὶυ, πα 
{Π6 Ιανν ἢδ5 ρονεῖ Οὐϑὺ Π6 Ρεῦβοῃ βιθδ]εςί το 
1 ἔογ 15 ἸΠδ{1π|6, ἀπά πὸ ἰΙοῆρασ. “ΓῊΪ5 ργὶπ- 
ΕἸΡΙΕ 15 ποῖ ςοπῆπεά ἴο {πΠ6ὸ Μοβαὶς ἶανν, εἰπε σ 
ἴπ ἕαοϊ οὐ ὈΥ {πΠ6 θυ πὶ Πεα ϑϑά; γεΐ 1ξ 15 
Οἰδαγ, ἔγοστη {Ππ6 νυῃοὶθ ἴθπου οἵ {πὸ δγριπγεπΐ, 
{παῖ δι. Ρδὰ] 15 {πιπκίηρ οὗ ἴπμ6 Μοβαὶς ἰανν, 
ΔΠᾺ 55 πη65 {παῖ 1 ἰ5 Κπονγη ἴο ΠΪ5 γεβάεβ. 
(ΟΠΊΡαγο ΟἹ. ἵν. 21. 

ο. ΤΠ αν οὗ τηδυτίαρα αῇογάβ {πΠ6 πιοϑί 
σοπΊρΙεῖθ δηά βίγικιηρ 1Ππδίγαϊϊοη οὗ {π6 
ΒΈΠΟΓΑΙ ΡΓΙΠΟΙΡΙῈ {παΐ ἴμ6 Ῥόοννεσ οὗ ἰανν 1αϑίβ 
ἃ5 ἰοῃρ ἂἃ5 Πἴὸ ᾿αδίβ, ἀπά πὸ ἰοῆρεγ; [ἴξ 



ν. 3-4.]} 

2 80 τπδὴ [δ ψ ΉΠῸ ἀδγ Πυβθαπά 
᾿νε, 5816 θὲ πηδιγιθά τὸ ἃποίπεῦ 
τῆλ, 8506 5}4}} θῈ οδ]]εὰ δὴ δάυ]- 
ἴεγεββ : δαΐ 1 ΠΕ Πυβρθαπά θὲ ἀεδά, 
816 5 ἴτεε ἔτοτῃ [δέ ἰανν ; 80 {Παΐ 58Π6 

4130 βεῖνεβ ἴο ἱπίγοάδιισθ [Π6 σοιηραγίβοπ, ἷπ 
“Ὁ. 4, οἵ ἴῃ6 πηίοη Ὀοΐνγεεη (ἢγχιβὲ δπὰ {πὸ 
ὈΘΙΙΘνοΥΓ ἴο ἃ ΠΟΥ ΠΊΔΥΓΓΙΔΡΘ. 

ἧς δομπά ὧν ἐῤὲ ἰατυ 1ο δὲῦν ῥμοδαπά “ο Ἰοπρ 
ας ῥὲ ἰϊυεὶρ.] ἘΒδίμοσ, 185 Ῥουπᾶ ἴο [89 
Ιἰνῖπρ μυθναμὰ ὉΓῚ ᾿Ιδ᾿ (586 1 (ὐογ. 
Υ]]. 39). 

]οοσε. “Ὁἰθοματροᾶ:" 1 15 πηοϑί 1π|- 
Ῥογίαπέ ἴο τηᾶτκ {π6 ἰάθη οἵ ἴμ6 ννογά 
(κατήργηται) ετα τεπάογοα “ ἠροσεά," δηὰ ἴῃ 
. 6“ ἀεϊυεγεά;" ἴἴ 15 ἔπ 450 ἴῃ Ὁ δὶ. 
ν. 4, βεγα 1 5 νἹΡΌΓΟΙΒΙΥ ταηάογο ὉΥ͂ 
ννγοε!: “γε ῦὲ νοϊἀθά ἀνναὺ ἔγοπι (ἢ γίβί. 
Οη {μ6 ἀθαῖίῃ οἵ ποῖ πυβραπά ἴπ6 νυἱα 
(δαθ65 ἴο δὲ « ψἕε; ΠΟΥ βίδζιιβ ἃ5 5100} 15 
ΔΌΟΙΠΙΒμΘα ἃΠη4 Δπηι]6, ἴῃ {π6 εγε οἵ {Π6 
αν; 5Π6 ἀ1ε5 ἴο {π6 ἰανν, ἀπά 15 {πι15 ἃ18- 
Ομαγροᾶ ἴοπὶ [5 ργομιθιτοη οὗ ἃποίποῦ 
ΤΩΔΓΓΙΔΡῈ, 

τ ε ἰααυ 9. 09 ἈπΒΡδπα᾽" τηθδπη5 {Π6 
δνγ σοποοσηϊησ {πῸ πυθθαημά. Ῥδγίϊοι]δῦ 
Ἰαννβ 8.6 ΠΟΠΒίδηΓΥ {πι5 ἀθῆπεά ὈΥ {π6 
δεηϊίνε οἵ Ἐπ6 Ῥεύβοῃ. οὐ 1ῃϊηρ ἴο ψνῃ ἢ 
{ΠΕΥ ΤΕΓΕΥ, 845 “ρὲ ἰααὺυ 9 ἐῤὲ Ἰεῤῥεγ" (1 ὃν. 
χὶν. 2), “1ῤὲ ἰααυ 9 ἐδὲ Νναξαγίίε" (Ναπι. 
Υ]. 132). 866 αἷδο Νυμ. νυν. 29, ὕὕβεῦα {πῸ 
1,ΧΧ πᾶνε {πὸ βαπῖθ Οτεεὶς ννογάβ ΠΟ ἢ 
δὲ, ΡῈ] ιι5ὲ85 ποῖα ἴο ἀδβοῦῖθα {πΠ6 νυ ἴδ 
(ὕπανδρος γυνή). 

ΤἈι5 “ 2ῤὲ ἰααυ ὁ. μὰ 6 Βα 50 81,᾽" πο] 465 
411 τῃαΐ {π6 Ἰανν οἵ Οοά, 45 τγϑνεδὶθά ἴῃ {πὸ 
Ο. Τ.., βαποίίοηβ. ΟΥ̓́ΤΟΥ 45 σΟΠΟΌγ ΠΡ ΠΊΔΓ- 
τίσ ; 115 Παΐυγαὶ Ὀᾶ515 15 1Π6 οΥἹρΊΠ4] Π᾿ν1Π6 
Ἰηϑτατοη (Ὁ Εη. 1. 27; 11. 21--24}; 115 ΤΌΓΠῚ4] 
ηδοΐτηθηΐς 15 ἴπ6ὸ ϑενεηῖῃ (ΟΠ πιθηΐ ; 
115 ᾿ηζεγργείαίίοη ἔπ νυγιτθη, ΟΥ̓ ὉΠ Ὰ6Π, 
ΤΘΡΊ] Δἴ ΟΠ5. σοποογηϊηρ δά] τοτῪ (1,Εν. Χ. 10), 
αἴνοτος (Πεαῖ. χχῖν. τ; Μαίί. ν. 27--32; ΧΙχ. 
3-9), Δη4 τεπιαυτίαρε (Πευΐ. χχῖν. 4; Οεη. 
Χχνυ. τ; 1} 1. 9). 

5. δὸ ἐῤεπ 12 ὦ. Βδΐμεῦ, 8οὸ ἐρεμ 
116 ΒΟΥ Βυβραπηᾶ Ιἱνοῦμ 816 5181] ὯΘ 
041108 δὴ δᾶυ]ῦο 688 1 8586 Ὀ0 ΤιΔ υΓἰΘα 
ἴο Δ ΠΟΙΟΥ͂ τδῃ : ὁμέ 1.0). ῥὲγ ῥιωδαηπά ἀϊθ, 
σὲ ἐς 7γὲε γονι ὕπ9 απ, ὑμαῦ 8586 ὍΘ 70 
αάμίίογεςς, ἐῤοιο τρὲ ὧδ »πιαγγίθα ἐο αϑπούβοῦ 
γιαῆ. ἴπ {115 ογάθσ, {π6ὸ ρδγβ]] 6] 15πὶ οἵ 1Π6 
ΟΥΡΊΠΔΙ 15 ΟἸΘΑΥΥ 5θθη, ἀηα θϑοῇ οἰδιιβε Πα 5 
115 ἄτα ἐπ ρῃμα5ῖ58. ὙΠῸ ννοσάβ κὑμδύ 586 ὍΘ 
πὸ αὐμίξεγεςς ᾿ ἜΧΡΥαβ5. ποῖ ΠΊΘΓΟΪΥ ἴπ6 Τοβι]ῖ, 
δας ἐῤὲ ῥιγῥοῦε, οἵ τπ6 ἔγοθάομη Ἴοπβε- 
ααθηΐ ὑροη ἴΠ6 Πιιβθαπα 5 ἀθαῖῃ ; ἀπα {Π15 
2ιγῥοῦδ ἰδ ἴπ6 πγοβὲ βββθηίαὶ δηά βἰσηϊβοδηΐ 
Ῥατξ οὗ [πε Ἀπορυ, 45 Ὲ 866 1η {πὲ 

ΚΟΜΑΝΘΡ. Υ11. 

5 ΠῸ δάυϊέξεγαββ, (Πουρἢ 566. δε πιδγ- 
τβἀ ἴο δποίμεγ πηδη. 

4 νΒεγείογε, πιγ Ὀγείῆγεη, γε 4150 
ΔΓΕ Ὀεσοπια ἀοαά το {Π6 ἰανν Ὀγ {Πε 
Ῥοάγ οἵ (ἸἾτῖβε ; τπμαΐῖ γε 8μοι]ά δὲ 

ΔΡΡΙΙοσφἰίοη (συ. 4), “ ᾿αὲ γε σῤομίά δὲ »ιαγγίοά 
10 «ποΐρεγ.᾽ 

4. ῥρογεογε, η1}7 ὀγείργεη, γ6ὲ αἰσοὸ ἀγέ ὁε- 
εογη6 ἀεαά.)] Ἐδίμποσ, 80 ὑμδῦ, 217) ὀγείγδη, 
γ6 αἰο ψογ0 ραῦ ο ἀθαίῃ 210 ἐῤὲ ἰσαυ 
ΤΒΤΟΌΡ ἐῤε ὀοάν 9 Οργὶσί, πὶ οὐ θυ ὑπδΐ 
γΥ6 ταϊρδῦ δε γηαγγίεά ἐο αποΐβογ. 

“80 {με (ὥστε) ἱπίτοάιιςεβ. 4 Ἷοηβε- 
Παθποα οὗ {παῖ βΈποσαὶ ῥγίποιρὶα Οὗ ἴανν, 
ὙΥΒΙΟᾺ Πᾶ5 1π5ὲ Ὀθθη ἜΧορΡ Π6α ἴῃ οὐ. τ--3. 

ὙΠῸ δήάγοβ “ γι») ὀγείῤγεπ,᾽ τερβαίβα 50 
ΒΟΟΩ ΔΕ τ. 1, 15 βιϊδα ἴο δὴ δγριπιθηί 
ὙΏΙΟΙ. ΡΓΙΠΊΔΓΠΥ͂ ΟΟΠΟΟΥΠ5. [Π6. [οννιϑὰ (ἢγι5- 
τἰΔη5, δῖ. Ῥι}5 Ὀγείμγοη δοσογάϊηρ ἴο {Π6 
ΠΕ5ῃ. 
“Ὑ αἱτο᾽ ΤηΘΔΠ5 γα 85 ΨῈ]] 45 {π6 υἱὲ 

ἴῃ {Π6 ΠΙὰδίγαίιοη. . 
ΠΕ ΡΗγαβῈ ΚΜ ΘΙΘ Ραῦ ἴο θα." (ἐθανα- 

τώθητε) ᾿ἱπαϊ!σαΐοβ ἃ νἱο]οπί ἀθδίῃ, ΠδΙη Υ {Π6 
ογποιῆχίοη οἵ ἐῤὲ οἱά γιαρ «υἱὲ ὥργῖσὲ (σι. 6) 
ΤΟΥ {ΠΕΥ ΌΥ {πῸ ὈΕ]ΙΘν σ ΠΗ Πη561 ἀϊεα ἴο {Π6 
Ιανν, ὈΥ νοῦ Π6 νγὰθ Ῥγθν] ου Β Υ Ὀοιππά. 
(οιηραγε Ὁ 8]. 11. 19, “1 ἐῤγομοῦ 1Δ.ῸῪ αἰϊεά ἐο 
1αν, ἐῤαὶ 1 σὲ [δυο μρΐο σοά. [ αηλ ογμοῖ- 
“Μεά «υἱὲ ργῖσε: πευεγέφείοσς 1 ἰζυε; γεὲ ποὲ 1, 
ὁμὲ Οὐῤγὶδὲ ᾿ἱυεὶ 1π γι. 

81. Ῥα}}5 δρρ]!οβίϊοη οἵ {Π6 ἤριχε 15 υαϊῖα 
ΟἸθαγ, 1 ννα ἕο ονν 15 οννὴ δι! άδηςθ. 

ΤΠΕ νυ στεργεβοηῖβ {παῖ ἱππιοβί 561Ὲ ΟΥὅἁ 
ῬΕΓΘΟΏΔΙΙΥ, νυ] ΒΌΓΥΪγ 5 4}1} ΟΠ 65, ΠΟΤᾺ] 
ΟΥ̓ Ρἢγϑίςδὶ, δηἀ σγεΐα!πϑ 115 ἀπε γ ἀΠάΘΓ 41} 
ΠοΠαΠΙοη5 οἵ εχιβίεποθ. 

ἼΤΠ6 ἢγβε Πιιβραπα 15. “ οἱ οἱ για) (ΥἹ. 
6), ἀη4 45 Ἰοπρ' 45 “ἐῤὲ οἱώ για" νγὰϑ αἰἶῖνε, 
νγ6 ΕΓ ὉΠΩΕΓ {ΠῸ Ἰανν. 

ΤΠΕ ἀθαΐῃ οἵ ἔπε ἢἤγδέ Πυιβραπα 15 {πῸ 
ΟΥ̓ ἤχιοη οἵ “οπμ οἷά γιαη᾽" ψ ΟΠ γιβί. 
ΤΠ νυἱ δεῖ ἔτεθ ὈΥ Ποὺ Πυιϑθαπα 5 ἀθδίῃ, 
ΔπΠ4 ΠοΥβοΙ ταάς ἀεαά ἴο {πε ἰὰνν οἵ {πε 
Βυβθαηα (κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός, 
τ. 2), ΔΏΒΝΕΥΒ ἴο ἴπΠ6 501] εεῖ ἴτεαε. ὈῪ {π6 
οὙποΙἤχίοη οὗ “ ἐῤὲ οἱά γηαν," πα [561 {ποτα - 
ὈΥ πηδάβ ἀεαά ἴο {πῸ ἰανν (ἐθανατώθητε τῷ 
νόμῳ, “". 4; δΔῃ4 κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, 
υ. 6). 

ΤἼια Ργροβα οἵ {πῸ ἔγεθάοχῃ {πιι5 δοαυγεά 
5 [ῃ6 ϑατὴβ 'ἰπ ὙΟΙΓ ΟΔΆ56, ἃ5 ἴῃ Π6Γ5, κ ἐπ δῇ 
γ9 πϊραῦ ὁὲ γπηαγγίοά ἰο αποίῤεγ, ὅο Ἀἷτι 
ΨῈΟ 188 ταϊβϑᾶ 2ηο»1 ἐῤὲ ἀεαά.᾽" 

ἼΠῸ ἱπίεγργείαίίοη οἵ {Π6 ραβϑᾶβα {πι5 
ἔὰγπ5 ΠΡΟῚ {πῸ τεςορηϊτίοη οἵ {πε ἴαοΐ, παῖ 
8:1. Ραὰ] Πεγα ἰγεδάν ἰπηίγοάιϊιοθϑβ ἃ ἀἰβιϊ ποίίοη 
(νυ μῖ ἢ να 584}} Ππα τυπηΐηρ ἐπγοῦρη {Π6 
ΜΏΟΪΘ Παρίου), θεΐννεεπ ἐῤὲ ὑὲσν “εἶ, {πε 
αὐτὸς ἐγώ, ἃπά [5 5ιισσεδϑῖνθ ΠΊΟΤΔΙ] ϑίδίεϑ, 
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! ὅτ. 2ας- 
“ἴογιδ. 

τ ΔΥΓΙἀ το Δηοίῃογ, ἐϑεμ ἴο ἢϊπΊ νγῆ0 
15. ΤΆΞΕΙ τοῦ ἘΠῸ ταἀβδη. ἘΠΕ ἅψτὲ 
8580} Ὀτηρ ἐογίῃ ἔγαϊε πηῖο (Ποά. 

ς ΒῸὸγ ψῆεη νγε νγεῦε ἰπ {πΠ6 ἤεϑβῃ, 
{Π6 ᾿πιοίίοῃβ οὐ 51η8. νυ ϊοἢ νγεῦα ὈΥ 

ΚΟΜΑΝΘΒ, 1]. [ν. 5-0, 

1Πε Ἰανν, 414 ννοῦκ ἴῃ οἵ ππαπηθοΓ8 ἴο 
Ὀτίηρ ἑοσίῃ ἔγα!ε απο ἀθδίῃ. 

6 Βυΐῖ πον νγε αἵε ἀε]ϊνεγεά ἔγομη 
τῃ6 ἴανγ, "παῖ Ὀεηρ ἀεαδά ψνμαγείῃ ! Ὁ 
να γεγο Βεϊά , {πᾶξ νγε 5ῃοι]ά βεῖνε ἔλα 

ῬΕΥΒΟηΙΠΘα 45 “ἐξ οἰκί ηιαγι," δηὰ “ἐῤὲ πέτὺ 
7471. 

ΤΠΕῈ ψογάβ, “Ὁ μτοαρῃ (86 ὈοΟάΥ οἵ 
Ομτ δέ," ἀο ποΐί τοῖο ἴο ΗῚ5 τηγϑίϊοδὶ ὈΟαΥ, 
νΥ ΙΓ ννῃῖοἢ να ἀγα ἱποογρογαΐθα, θυῖ ἴο {Π6 
παΐμγαὶ θοάγ, νη ]οἢ ννα5 Ραΐ το ἀθαῖῃ ΠΡΟ 
{Π6 στοβϑ; ᾿πΐο {παῖ ἀθαῖῃ οὐ (γιβῖ νγε τὰ 
ὈαρεϊΖεά, ἀπά {ποσοῦ [ἃ θεσοπη65 {ΠῸ6 ΠΊΘΔ"5 
οὗ οὐγ ἀεξαίῃ “10 ἐῤε ἰααυ. (Δοτηραγα ποΐβ 
ΟἿ τ. 5, Ἅπ| (Ὁ]: 1]. τὰ. 20. 

ΤῊΙ5. ραγοὶραίίοη ἴῃ ᾿ΠγΙσ 5 ἀθαῖῃ Πᾶ5 
Βδοη ΠΥ οϑία μεθα, ἀπ [115 δ᾽ βη! Ποαηοθ 
ἘΧΡΙΔΙΠΘα, Ἰὼ Ο. γ΄. ΓΟ, 845 ἔπεσε, {πὲ 
ὉΠΙΟΠ ἰη ἀθαΐῃ ὈεοοπΊεβ {πε σοῦγος οἵ ππΙΘῃ 
ἴπ [6 πονν ΠΠ{ οἵ {Π6 τίβεη (γιὲ. ὙΠῸ Ὀοβί 
ὉΘΠιπιδηΐ 15 2 (ΌΤΣ. ἡ. 4, 15: “ΠῚ ΠΡ ΟΖΕΩ 
,)ὸγν αἱ], ἐρεπ αἱ ἀϊοᾶ: απά ῥὲ αϊδά γὸγ αἰ, 
ἐδαέ ἐῤὲν αυῤ΄ῆερ ἠΐυε “ῥοιαί ποὲ ῥεπεεζογερ 
Ἴαυε μρΐο ἐῤερισείσυες, μὲ τριΐο ῥίγει «ὐρίερ ἀϊεά 
ὃν ἐῥέηι, πα γοσὲ ασαϊ.᾿" 

ἐῤαΐ γε “ῥομίά δὲ γ»ιαγγὶεά ἐο ἀποέφου ] ὍΤΠΗΘ 
ΑΟΝ. “δὲ »ιαγγίεά" 15 46 σογγδοῖ: ΤΟΥ 1π 
1Π6 Ῥαββϑαρθθ 15018}}ὙΥ οἰϊεά ἴτοπὶ {πὸ Τ1,ΧΧ 
{ΠΣ χαι τ 2, τον ἘΠΕ τ Π2; ΖΕΙ͂ παν 4) 
1π6 Ρῃγᾶ56 γίγνεσθαι ἀνδρί) 5 ΔΡΡΙΙΕἀ ἴο πιᾶγ- 
τα ΡΘ, Ποῖ ἴ0 ΡΓΟΠΊΪΒΟΙΙΟΙ5 ἸΠἴθγσοισβθ. ΗΘ 
4ἰ5ὸ ἴῃ6 οοπίοχί ΠἸπη115 1ΠῸ τηθαηίηρ ἴο τηδᾶγ- 
ΤΙΔΡῈ ; Δη4 {Π6 σοιηρατίβοη οὗ {πῸ πηΐοη θ6- 
ἔννθθη (ἢ γῖβέ δηα {π6 δ ον  ἴο ἃ πιαυγίασο 
5 Αγ] Γ ἴο 81. Ῥᾷὰ] (2 (οΥ. χὶ. 2; Ερῆ. 
Υ. 25; 29). 

ὙΠῸ Ρυγροβο οὔ {815 ““ βρι γτπι4] τηαγτίαρο, 
πα ππ|ῖγ Ὀεϊννῖχί (ἢγιδὲ ἀπά Ηἰβ ΟΠΌγοΙ,᾽ 
(η4 σοπβεηιθπῦν {Π6 ἢπα] ρυγροβα οὔ οἱ τ 
ΤΕΙθαβθα ἔγομη {πε ἴων), 15. “ῥα αὐὲ «ῥομίά 
ὀγίπς γον ΚΟ ππίο Οοά." ΤῈ 15 ἴο Οοὐβ 
ΠΟΠΟΙΙΓ, 845 ΟἿἹΓ (ὐδαΐου, ΒΚ βάθοπηθσ, δπηά 
1 οτγά, {παῖ 5οι]β ννεάάθα τὸ (ἢτῖδε δῃμου]ά 
ποΐ τοΠηΔΙΠη Ῥάτγοπ, δῖ 6 ἔγα{ὰ] ἴῃ σοοά 
ὙνΟΥ ΚΒ, 1 ΠΟΙΙΠ655 ΔΠ4 Ἰουβ. 

5. ΤΠΘ ΠΘΟΘΒΘΙΓΥ [ῸΓ {πῸ πονν τηδιτίαρῈ 
ΠΟΠΗγΠΊθα ὈΥ σοπίγαϑβεηρ, [15 {15 νυ ἢ ΓΠο56 
οἵ [16 ἔουπιοῦ τππϊοη. 

Ἰγρεπ αὐὸ αὐεγε 1π ἐδ 32:0] ΤῊ ψοτά 
“ πεερ᾽ 18 υ5ε4 ὈΥ δ[. Ρᾷ1] ἢ τηδην αἰ - 
ἕογοηΐ 5ῃδ465 οἵ πηθαηὶπρ, ϑνΠΙΟἢ ἀγα οἰ βϑιπθά 
ἴπη πε ποΐβ οἡ {πε ννοσὰ σάρξ ἴῃ {πὸ [πίτο- 
ἀιιοϊίοη, ὃ 9. Ηδφγε 85 ἃ βίαίε ἴῃ ννμῖοῃ θ6- 
ἸΙΘνεῦβ οησα ᾿νε, διιξ ἵνα πὸ Ἰοῆροσ, “ῤὲ 
ει: 15 τορατάρθα, ποΐ ἴῃ 115 ρῇγϑίομ θα ἃ ἴῃ 
115 εἴ] 4] 414} } ἃ5 ορροβθά ἴο ““ἐῤε ορίγιΐ," 
ΔηἋ {Π|π|,3 ποΐ ΟΠΪΥ 45 {πὸ βεδέ οἵ τῆογαὶ νγεακ- 
Π655 8δη4 ἰοπιρίαφίίοπ, το ννῃϊο ἢ ΒΕ] ΙΘν γα ἀγῸ 
5:1} βιιδ]εςξ, θυ 45. ἴῃς βρῆθσγε οἵ ἀοχγηϊπδηΐ 

51η{] «Βεοίίοηβ ἕο νυ πὶ ς ἢ ὈΕ]ΙΘνεῦβ παν αἰ 
ἴπ μτιϑί. “ἤρθη «ὐἋ αὐεγε ἐφ ἐῤὲ εν 15 
{πι|5 δαιίνα]θηΐ ἴο, ἐν ῃθη να ψγΈγα ππϊοά 
ἴο Οὔἱϊ οΪά τηδη,᾽ ΟΥ̓, “ψΠεη νὰ ΕΓ ἴπ {Π6 
Ῥοάγ οἵ 51η : ᾿ σοτήρΑΓΘ Υἱ. 6. 

ἐδ γηοίΐογις 9" οἱ. Μαγρίη, “ ἴπῈ ραβϑίοῃβ 
οὗ 51 η5᾽ 2.6. {π6 ραβϑϑῖνθ ΡΥ βϑίοη5 Οὐ "8 3 60- 
τἰοπ5᾽" (Ὁ 4].ν. 24), νυ ἢ ἀγα παία γα ΠΥ οχοϊτθά 
ΟΥ̓ {Π6ῚΓ ῬΓΟρΡῈγ οδ]εοῖβ, ἀπά 1 πηγοβίγαϊποά 
ΤΊΟΥ͂Θ 115 ἴο 511] ΔοΈΊΟΠ5: 566. Βυί]ετ᾽ 5 " Απαᾶ- 
ἸοΡΥ Ῥ-Ὶ Ὁ ΡΟΣ: 

αὐυρίορ πυεγε ὧγ ἐφ ]ααυ.] 80 Ἰοῃρ' 45 “ αὐ 
αυεγο ἦρι ἐῤε 341}, τπιτεα το “οἱ οἱά για," 
1ῃς ἰανν Βαά ἀοπηϊπίοη ονοῦ τι5 (Ὁ. 1). ον 
ἘΠ6 5: ΠΕ] ραβϑίομθ ἀγα οσοαϑιοποα Υ {Π6 ἴανν, 
81. Ρᾳὰ] Ἔχρ αἰηβ ἴῃ υτν. 7, 8. 

ἰά «υογὰ ἐπι οἱ ηγιοηιῶεγ 5) ΤῊΘ Ραββῖνα 
«Πδοιίίοης οὐ {Π6 δοὶ] Ὀδοοπηθ 'π ἘΠΕΙΓ ἔπ ΓΠ 
τηοίγε5 ννοσκίηρ οα {ΠῸ ψ}1}}, ἀπά {πγοιυρἢ 1ἢ 
ἴῃ 1Π6 ΠΙΘΠΊΡΟΥΒ (Εγ 6, μα πα, [ΟΠΡΊ16, ὅζο. ̓ » “70 
ὀγίηρ Κγ γηιωΐ ππίο ἀραιῤ, "ον ρΑΠΒδομν 
80 ἴο δοΐ 85 ἴο βιιδ]εοΐ ΘυΓβοΙνοα ἕο {πὸ ΡΟννΟΓ 
οὗ ἀδαίῃ, ἀθαίῃ θεϊηρ ππάογβίοοα 85 ἴῃ νἱ. 21. 
ΟἸΒεῖβ σοιῆραγο [45. 1. 15, δηἀ τῆλ ἴπ6 51Π- 
0] «αβδοίίοπβ {Ππϑυηβοὶνεβ θθασ ἔγαϊς, 866 {π6 
Αἀάϊοπα! Νοίς ου {με ψοζά ἐνηργεῖτο δ {Π6 
εη4 οἵ [Π6 σμαρίεγ. 

6. Βμὲ ποαὺ αὐὲ αγὲ ἀεἰκυεγεά ἤονι ἐδο ἰααυ. 
Καΐμεσ: Βαῦ ΠΟ ΘῈ Βᾶῦθ 66 ἃϊ18- 
οματροᾶ ,ονι ἐῤὲ ἰααυ: ἴῃ6 Οστεεῖκ ψοτγά 
θείης [Π6 β8πὶς 85 ἴῃ Ὁ. 2, " ὅὲ ἐς Ἰοονεά (ἃ 15- 
ΘΒ δ᾽ 68) 3 ο»ι ἐῤὲ ἰααυ 97 βεγ ῥμεδαπά," 

ἐῤαΐ δεῖησ ἀεαά, αυδογεῖπ αὐ αὐεγε ῥεϊά.] 
Βαΐποῦ: ὉΓΥ ἅγίηρ ἴο {με΄ πυῤεγεῖη αὖὐὲ 
αὐεγὸ ῥεϊά: 566 ποΐβ δ {Π6 επά. 
ὙΠ Θη “ΟἿἿ οἷά πηδη ννὰ5. οὐποϊῆθα ἢ 

ΕΠ γτῖϑί," να οὔσβοῖνθϑ, {πκὸ {πΠ6 ννἱΐε ἴῃ {Π6 
ἤριιτθ, ἀϊθᾷ ἴο 1ῃ6 ἰαὰνν (τ. 4), ψνῃῖοῃ Βαά 
ΒΙμογίο Παά ἀομηϊηΐοη ΟΥ̓ 115 ὈΥ͂ νἱγίια οἵ 
16 ἸΠΠΑΡΡΥ͂ πηΐοη θεΐννθεη Οὐ ΓΒ Ιν 65 ἀπ ΟἿΓ 
ΟἹ] 4 διηξα] παΐαγο. 

Α5 {Π6 Αροβί!ε, ἴῃ βίγάϊηρ ΠΙΠΊ561Ὲ πρ ἴο μα 
στοαί ἀυριαπηθηΐ νυ ΙΟἢ 15 ἴο ἔο]]ονν (στ. 7--25), 
Πιᾶ5 5ῃονῃ [π᾿ ἃ ΤΟΠΊΔΓΚΑΌ]Ε ΔΘ ΡΟΥΥ ὈΥ ννπαΐ 
τρμς ἀπά ἴῃ νι Πμαΐ ΤΠ ΠΠΕΙΓ να ἀγα ἐδ] νογοὰ 
ἔγοπι {πΠ6 ἀοπηϊηϊοη οἵ {πε ἰανν, [ἴ ννὰβ πδίιγαὶ 
ου Πῖτη, νυ ΒΘ η ᾿πάἸσδίϊηρ ΠοΓα ἴῃ «". 6 ἔπ εχαςξ 
{π6515 οἵ {Ππ|5 πηοϑί ἱπιρογίδης ἀϊβοιιββίοη, ἴο 
ἄθοϊ]αγθ, ἴῃ ἰαηριαρε ἀσγινεα ἔγοτη ἔπ6 ργεςθά- 
ἴῃ ΔΙΠΘΡΌΤΥ, ποῖ ΟΠΪΥ {Π6 ἕδοϊ οἵ ουγ Π᾿Πθεγαίϊοη 
ἔτοπὶ ἴπ6 θοπάαρε οἵ {Ππ6 ἰανν, Ὀπξ 4150 ὈῪ νυμδὲ 
τίρμΐ ἀπά τϑάβοῃ να ἃγὰ 1Ιθεγαΐθα, ΠΑΠΊΕΙΥ, 
ΚΡ Υ Πανὶηρ ἀϊδά ἴο {Π6 ἰανν 1Π νυ ἢ να Έγα 
ΒοΙα ’᾿ (ΆἈ εἰςβε, "οπηπι. τι.) ; 



ν. 7--8. πΟΜΆΑΝ ΘΒ: ΙΙ 1327 

! Οτ, κοι: 
οσἰεῤιδοέγοξ, 

ἴῃ Πανγη688 οὗ βριγΐ, δη4 ποῖ 752: [Π8 
οἰάηα85 οὗ {πε ]βείεγ. 

ογ 1 παά ποὲ Κπονγῃ ᾿]ιβέ, Ἔχοερέ 

 ὙΜΒαῖ 5181] νγε 580 {μεπ 7: 
1η6 ἰὰνν βἰὶπ ἢ (αοά (ογθιά. Ναγ. 1 
Πα ποὲ Κποννη 8ἰπ. θυ Ὀγ {πε ἰανν: 

ἐῤραΐ αὐὲ τῥοιμά τεγ 6] 80 {μδύῦ Ψ0 5619: 
ἃ βἰαϊεπιεηΐ οὗ {Π6 δοΐι8] Γθβα], ἃ5 1Π νἱ. 22. 

ΒεΙΙονοῦβ δεῖνα Οοά ἴῃ ἃ πενν βίαΐε, {πε ε]6- 
τηθηξ οὗ ψῇῃΐίοῃ ἰ5. “ βριγιῖ," 2.6. {π6 16 ἀπά 
ΡΟνΟΓ ἱπηρατίοα ἴο {ποτὰ ΕΥ̓ {πΠ6 ΗΟΙΪΥ ϑριγι: 
115 “πεαυπένς 97 Φῤίγι Ὁ 15 ἴπ6 ἀϊγεςξ δηςὰ ἐπὴ- 
ΡΠαίϊς σοπίγαϑ (Οὗ 5. οὐ, ποΐ μή) ἴο “ οἹ ἀπ 6858 
οἵ 1Ἰούῦθτ," 26. ἴῃ6. οἱά δηα οὈϑβοϊεῖς βίας οἵ 
Βοπάεαρε ἴο {πὸ ἰὰνν τεραγάθα ἴῃ 115 Ἰθίζεῦ 
845 ἀεπιαπάϊηρ 4η ΟὈδάϊθποθ ἡ ΠΙΟἢ ἰἃ ἀο65 
ποΐ 6Π40]6 τι5 ἴο γτεπάθσ. (ἀομηραῦα 2 (ὐογ. 
1]. 6. 

ἼΠ15 “οἹᾶπ 8858 οὗ 1οῦῦου" ννὰθ πρϑοϑββα- 
ΤΠΥ ἃ βίαίε ργοάιςοξινε οἵ δη (τυ. 5); δηά {Π15 
1πουσης ἔοσπηβ {πῸὸ ροϊπί οἵ σοπηθοίίοῃ ἴῸΓ 
νυ Παΐ ἕο] ]ονν5 ἴῃ Ὁ. 7. 

ΙΝΕΙΌΕΝΟΕ ΟΕ ΤΑῚ ΟΝ ΤῊΕΒ (ον- 
ΕἘΠΙΟῚΤ ΟΕ ΕΙΚΕΒΗ ΑΝῸ ϑρΡΙιΒΙΤ. 

7-25- 

Ταγίηρ «ϑιάθ Δ] ρουυ, δ[. Ρδὶ] πον θη- 
ἴειϑ ΠΡΟ ἃ ῥγοΐοι πα ρϑυοΠο] ΟΡ οα] ΔηΔ]γ 515 
οἵ {π6 ψνοσκ οὗ {πε6 ἰὰνν ἴῃ {πὸ ποατί. Ὑ}15 
ΔΠΑΙΥ515 15 ὀαυεά μῤοπ ῥὶς οαυπ ἘΧῥΟΥΙΘΉσΟ, ἃ5 
᾿πάθρϑά 1ἴἃ πηυδὲ 6 ἴῃ οὐοσ ἴο Πᾶνα ΔηΥ͂ {γαῖ 
ΟΥ̓ ναἶι6. ὙὍΠΕ 86 οὗ {ΠπΠ6 ἢγϑί Ρθύβοῃ 51} 5.18 
5 {πογεΐοσθ πὸ σῃοίουϊοαὶ Όγπη, ΠῸ Ρεγβοηὶῆ- 
σδἴϊοη οὗ {π6 Πυπηδη ταςθ οὐ οἵ {π6 [εν 5ἢ 
ΡΕΟρΙθ. [15 Ῥαὰ] Πἰπιβο] βρθακίηρ οἵ ΠΪπη- 
561 ῃγουρ πουέ : θα οὗ ΠΙΠΊ5Ε1} ποῖ 85 ἀϊῆοτγ- 
ἴῃ ἔγοπὶ οἴμοι 6] Ιονοῦβ, θυ 85. 8Δη ΘΧΘΠΊΡΙ ΑΓ 
η4 ἰγρε οἵ ννηδξ 15 σοπηθοι ἴο 4}. δε 
ἄδα]5, ποῖ νυ τἢ νυ μας 15 δοοιἀθηίαὶ ἀπά ῥεοιι- 
11ατ, Ὀὰΐς ἢ νμαΐ 15 οϑϑθηίαὶ, 50. {παΐ Πϊ5 
ἜΧροσίθποθ 15 ΓΕσΟρ Βα ὈΥ͂ ΕΥΕΓΥ ὈΘΙΙΘΥΘΥ ἃ5 
Π15 οννῃ. 

ὙΠΕ εχίγομηθ νἱανν5 ἴΠτ|5 βεΐ δϑίάθ αὐτὸ {Παΐ 
(1) οηἱγ 8:. Ῥαι)]5 ἱπάϊνι 4114] Ἔἐχρεγίθηςθ, (2) 
ΟΗΪΥ δὴ ἰάδαϊ βίγιιρ ]6, 15 ποῦ ἀββουιθοά, γε 
τοῖδίῃ 411 {Πδΐ 15 {γιιθ ἴῃ {Π656 ορροϑιίε υἱδννβ, 
ἴῃ βαυίηρ οἰἴΠοῦ παῖ 81. Ῥϑὰ] ἄθβογιθεβ. [15 
ΟΥ̓ ΘΧΡΟΓΪΘΠΟΘ 50 ἔδγ 85 ἰΐ ν 5 θββϑβθπίϊαὶ δηά 
ΠΟΙΠΟΠ ἴο 4]1, οὐ. {παί πὲ ἄθβογῖθεβ {88 
ΘΘΠΘΓΑΙ ΘΧρουίθηοθ 50 Ὁ 8ἃ5 ἴ παά Ὀεδη 
ΤΟ 564 [ἢ 15 οὐ Οᾶ586. 

7. 1: ἐῤὲ ἴααυ «οἱ 3] Ἡνίηρ ᾿πιρ] θα ἴῃ 
“. 5 1Πδξ {Π6 αν 15 δῃ οεεαοσίογ οἵ 51η, 81. Ρ8ὰ]} 
ΔΓ οΙραΐοβ 4 {πουρῃΐ {παῖ πλῖρῃΐς πδίυγα ]Ὺ 
ΟΟΟΙΓ ἴο {Π6 τηϊπά οὗ ἃ [ον ϑίι (γι βίη : [5 
{16 Ἰὰνν 1[56]1} β' πὰ] ὁ [5 {Π6 δίῃ, οἵ ννῃϊςῇ ἴἴ 
15. [Π6 οσοαβίοη, ᾿πΠῃογοηΐ ἴῃ 115 οὐγῃ παίυγθὶ 
Ης πλαῖκο5 {πε πιιθϑίίοη τοτθ εηρμδίϊς ὈΥ͂ 
ἸΒΙΩΡ; “ οὐη ἢ Ἰηβίθδα οἵ “" 510]: 566. 11. 10, 
ΘΝ Ν 
αν, 1 ῥαᾷ πο ἀποαυῃ οἷπ, ὁμὲ γ ἐδ ἰααυ.] 

τῆς ἰὰνν μδὰά 414, ποι 504] ποῖ 
ςονεί. 

8 Βιυϊΐ 5ἴη. ακίπρ' οσοδϑίοῃ ὈΥ {Πε 
ςοπηπηαηἀπχοηΐ, τνγοιρῃς ἴῃ πηε Δ8}]} 

ἘδίΠοῦ, ΝΑΥ, 51} 1 Κπὸν πο, 8809 
ΦΥΟΌΡῚ ἸΔῈ: ΤΟΥ Οὗ Ιυδ8 841801 δᾶ 0 
Κηονιθᾶρο, 18 ΓΠ09]18Ὲ δᾶ πού β81α, Τ ποιὰ 

ΒΒ α]ύ ποῦ 180, 
Τὸ {π6 [α]5δε ποίίοῃ 7ιι5ῖ το]θοΐθα, 8:1. Ῥδὰ] 

ΠΟΥ ΟΡΡΟβ65 ἢϊ5. οὐ ΘΧροσίθποα οἵ {Π6 Τα] 
εἤδοϊ οἵ {πε ἰανν, νυ μΊοἢ 15 ἴο Ἔχροβα 5ἰη ἴῃ 
115 ἔσθ παΐασθ ὙΠ6 ἀϊγθοῖ Τρροϑβιζίοη 15 
Ὑ}Ὲ}1 Ἔχργεθθθά ἴῃ Α. ΚΝ. ὈΥ με εἰπρῃαδίϊο 
(ΝΣ (ομβοαῖθ 1: 21; νὴ. 15, ΧΙ. ΤΙ, 1Π 
411 νυ] οἢ Ράββαρθϑ, ἃ5 Πογα, ἀλλά ἱηϊτοάιϊισθβ 
1Π6 σοπίγατυ ποίίοη ἴο {παΐ νυν] οἢ 15 σο]θοϊθα 
ἴῃ μὴ γένοιτο. 
ἘΤΟαΡ 14.) ΤΠτοιρμοῦί {Π|5 Ρα5- 

βαθ6 8[. Ρδ1}᾽ 5 ῬΈΓΡΟΒΘ 15 ἴο νἱ πάϊαΐα {Π6 1 Δαν 
οἵ Μοβϑϑ (ὁ νόμος): γεῖ ψΠαη ΠΕ ἰ5 βίδτίηρ ἃ 
ῬΓΪΠΟΙΡΙΘ. εοηηγιοπ ἰο ἰααὺ ας ἰάαυ, Ὦξ6 οτηϊίβ 
{Π6 ΔΊΈο]6, 45 1η {15 οἰ ἢ σοῆραγα τσ. 8, 
9, ΔΠ4 111. 20. 
ΤῊ σοπάπ]οη4] τοηάογιηρ, Χ“1 ῥαά ποὲ 

ἀποαυ;, 156 ὈΠΠΘΟΘΒΒΩΓΥ : δ8[. Ρδ1} βίαϊοβ {Π6 
οὶ τἰμαῖ ΠῈ σαπὶθ ἴο Κπον 5ϊη 85 51Π, ΟΠΙΥ͂ 
ὨγοιρῈ {ΠπΠῸ ἰανν. 

ΤῊΪ5 μα σοηῆστηβ (γάρ) ὈΥ͂ ξυγί Ποῦ (τε) οχ- 
ΡΙαϊπῖηρ {παῖ πα Πα πὸ ργδοίίοα! Κπον]θάρθ 
οὗἩ Ἰδὲ ἀπ] ἐΠ6 ἰὰνν ἕογθαάςδ τὸ, θαΐ βίη ἴοοκ 
οσσαβίοη {πογεῦγ, απὰ Ὀγουρμς ἀρουΐ 1υ5ῖ. 
« Ἐγρῃ υυἱτπουΐ {Π6 ἰᾶνν ἘΠΕΓΕ 15 ἀθβῖ γα [ἢ τηΔη, 
δαΐ ποΐ γεΐ 1ἴπ {πὸ δἴμῖςαὶ ἀδἤηϊΐθ σπαγαοΐθυ 
οὗ ἀεεῖγε αὔον ἐῤὸ γογῥι μάθη" (Μεγοτ). 
ΤΠ ςομΠηπηΠατηθπί βεϊθοϊθα 15 ποῖ ΠΠΘΓΕΙΥ͂ 

ἃ 58 ΠΊρ]6 οὗ {πε τοβί, θαξ σοπίδίπβ ἃ ῬΎΪΠΟΙΡΙ6 
{Πδξ ππάρθυ!165 απα οι γαςο5. {Ποτὴ 4]}, ἃ ῥγη- 
εΕἶρια ψῃϊςῃ, ὈγῪ Του! ἀϊπρ {π6 ᾿πάπ]!ρθποα οὗ 
ἀδϑίγα, ργοόνοκθβ ἃ βἰπῆι]! ορροβίζίοη οἵ {Π6 
Μ11]. 
Ύνο Κιπάβ οἵ Κπον]θάρε ἄγ πε εχ- 

ΡΓΕΒΒΘα ὈΥ ἔνγο ἀϊῆθγοπε ασεεκ Ψεγθβ: τῃῈ 
ΤΟΥΤΊΕΥ (ἔγνων) 15 ΔρρΙΙε4 ἴο {πε δρϑίγαςοϊ 
πιδίργϑίοαὶ ποίϊοη οἵ σἦπ, {Π6 Ἰαϊίεσ (ἤδειν) 
ἴο {πΠ6 βθηβίθ]8 Ἔχρογίθηςο οὗ βίγοηρ δηα ῥΡεῖ- 
γΕΙβ6 ἀεβίγθ 45 ἃ ἴαμος βγϑί Ὀγοιρῃξ ἀπά 6 Γ 
ΟὈβογναίίοα, ψμθῈη ἴπ6 ἀογμηαηξ ΡΓΟΡΘΠΒΙΥ͂ 
νγὰβ τοιιβεά Υ {πε ῥῬγομι το οὗ {πῸ ἰανν. 
ΤΠ Ἰαίεῦ νεγῦ 15 οΐθη Ῥεβδὲ τοπάθγοα ΒΥ 
ἐν γἱδὺ," 45 ἴῇ {.Κ6 11. 49; [0}.. ν. 13. 

8. ΤῊ πηγϑίθγίοιιβ ρου γϑ Υ οἵ πλδη᾽ 5 νν}}} 
( ΔΝεριω πὶ αὐϑέδέμηι σεηηβεῦ, σμῤ γε σφμθ 
περαία, 15. Ῥγονοϊκβάά ἴο ορροϑβιξοη ὈΥ {π6 
ΠΟΙ ΠΑΠΠΘΠΌ : 8ἃΠ Οεεασίοῦ, ΟΥ̓́ ΤᾺΪΠΟΓ ἃ 
βιατῦ, ἀπά ἴτηρι]5ε (ἀφορμή) 15 ἴΠιι5 βίνθη, οἵ 
ψΜΠΪςἢ βἰη, ἐμ6 ροννεῖ ᾿υγκίπρ ἀπ Κποννῃ ἰπ {Π6 
Πραγί, ἴακεβ δαάναπίαμθ, δη4 νγογκβ [του ἢ 
1πΠ6 σομηπηαπάπιεπί ἴο φῥγοάϊιοα θυθσὺ 1]ιβῖ 
ψνὨῖοὰ {μαΐ Του Ὀ]ά5, 866 Ῥτον. ἴχ. 17, αηα ποΐεβ. 
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ΤῊΔΉΠΕΓ οὗ σοποιρίβοεηςα. ΕὸΥ τ ἢ- 
οὐ {πε ἰὰνν 5[η τυᾶς ἀεδά. 

9 ΕοΓΙ νγὰβ αἰϊνε ψψιτποιε ἘΠε ἰὰνν 

εσοησμῤῥίσεπεο.] ἘΒΔΊΠΕΥΓ κ1π80" 845 ἴῃ σ΄. 7. 
ΤΠ ᾿πἰγοάποίξζίοη ἴῃ Α. Ν'.. οἵ ἀϊῆδγεπί ννογά5 
“μὲ, “εοὐεῖ," “ εοπομρίφοεησε," ΟὈΒΟυΓα5 Π6 
ΟἸθαγ 56η56 οἵ {πΠ6 οὐἹρίηα]. ΒΥ κ1π81᾽ (έπι- 
θυμία) 15 τηραηΐ, ποῖ ἴῃ6 πδίισγαὶ ἄθϑίγο ἴῃ 
1[561ξ, θὰ Ὁ ἘΠ6 ρουνθύβιοη οἵ {Π15 ἄθϑιγο ᾿πίο ἃ 
ΠΟΠΒΟΙΟΙΙ5 ΟΡΡοϑιίοη ἴο ἃ στρ ἴθοι5 ἰανν. 

ον «υἱέδομέ ἐρε ἰααὺ εἴτι αὐας ἀεαά.] Ἐ ΔΊΠΟΓ, 
“ἘΛῚ ψιΓΒουῦ ΙΔ Βῖπ 15 4688." ἼΠε βίαϊε- 
τηθηΐ 15 Ἐχργεββθά ἴῃ {π6 πιοϑί βΈΠΕΥαΙ [ο ΓΠῚ5 
5 8ῃ {πΠῖνο 584] {γαῖῃ, πο Ρ 81. Ῥ 81] Πα5 ἴῃ 
γον ὯῸ ΟἴΠΟΓ Δρρ]οδίοη οὗ 1ἴ, εχοερί ἴο {πΠῸ 
1ανν οἵ Μοβϑεϑ. (ἀοιῆραγα 11]. 20, ἵν. 15, Υ. 13. 

81η 15 οδιθά “' ἀεαά," ποΐ 45 Ὀεϊηρ 5ΙΠὩΡΙΥ͂ 
ἀΠπκπηοννη (Δπς.), ὈὰΈ Ὀδοδιιβθ, Πποιρ ἢ θΟΥΠ 
ΨΜΙΓ τι5, 1 15 ΒΘΘΠΙΠΡῚΊΥ 50Π]ΞΌόΌγπ, {1 τοιιβθά 
Δη4 5ΕΠπλιαἴεα πο δοίνγ. 80 1ἢ 45. 11. 26, 
“21: αυἱέρομέ «υογᾷς ἱς ἀξαά αἰτο.; 

Θ. ἔὸν 1 «υᾶς αἰΐυε «αυἱέῤοιὲ ἐδ ἰσαὺ οπεε.] 
Ἐδίπου, “Βαυΐ [ «ὐας αἰΐυε αὶϊμοῦύ 1Δ 
ογερ." ὝΠΟ εἰπρμαίις “7 βίδηαϑβ ουξ δἰγεδαν 
1η σοπίγαϑδέ ἴο {ΠῸ “25; ἐῤαΐ απυοίει 171 γε, 
“. 20. ΓΙ νν 5 αἰῖνθ, δῖ, Ῥ11} πιθϑηβ, ποῖ ΟΠΥ͂ 
1η {Π6 {]] επ]ουπιθηΐ οἵ παΐιγαὶ 116, δας ἴῃ 
411 {Π6 ἔγθοάοιη οὗ δὴ πηΐγοι Ὁ] 6 σοηβοῖθποο. 

Βιιΐ ψνποη " Νοῖ ἰπ ραγδάϊβε ( πθοάογοί), 
ΠΟΙ͂ ἰπ {π6 ἐϊπι6 Ὀείογε Μοβεβ ((:Πγγβοϑβίοιη), 
ἴογ 81. δ] 15 ποῖ βρϑακίηρ οἵ {πΠ6 Βιιτῆδῃ γᾶςα 
Ρεγβοηϊποά, ἀπα {πογοίοσγο ποί οἵ Αὐἄδπὴ οὐ {Π6 
ῬδίτΑγο 5, ὈιΕ οὗ Π15 οννη ΘΧΡΟΓΙΘΠΟΘ : ΠΟΙ γεῖ 
1Π ἃ Ρῥγδ-οχιβίθηξ βίαΐθ ((ε]βιι5 δὴ Η:σθη- 
{614}, οἵ συνῇ ἢ {Π6 ϑογιρίασγε Κῆοννβ ποι ἢ Ιηρ. 
ΤΕ ἀηγ ἀδῆηῖία {1π|6 15 ᾿πάϊοαίεά, ἴΠ6 ΑΡοβί!ο᾿ 5 
{που 5. βεεῖὴ ἴο {ὰγπ ὕδοκ ἴο Π15 ΘΑ͂ 
γεδγ5, νυ τ ἘΠΕῚΓ στ ἀγθάτη οὗ 

“ΕΠ ρ ἢ δηα ΠΙΡεσγίν, {ΠῸ βγη ρ]6 ογεεά 
ΟΥ̓ ΟΠ] ΘΠοοά.᾽" (ΝΥ οτγάβννοσίῃ.) 

ὝΠ15 ΤΊΟΥΑΪ] ἸΠΟΟΠΒΟΙΟΙΙ5η 655 15 ποῖ Ππηϊ θα 
ἴο ἙΠΠ]ἀΠοοά : 1 ΤΠΔΥ Ρ855 τπηαιβεισθεά ἰηΐο 
{Π6 Όγπὶ οὗ ἰθρ8] στρ ῃϊθοιιβηθϑβ, 45 ἴῃ {Π6 τ] ἢ 
γΟΙΠρ᾽ ΓᾺΠΟΓ, νν πο, γΠθη τοι ἕαοα ἴο ἕδος 
ὙΠ {πΠῸ (ΟΠ Πα Πλθηΐβ, σου] βὰν, “ .41] 
ἐῤέσο ῥαῦς 1 ἀεῤὲ 2γογὴ 71») γοὲδ μρ: «υῤαΐ 
Ἰαεξ 1 γε 3 “ΤῊΙ5 566ΠΊ8 ἴο αν ὈδΕΠ ἔου ἃ 
{ἰπ|6 {Π6 σα56 ψι 8.. Ῥαα], γνΠὸ {6115 τι5 {Παΐ 
ΠΕῈ νγὰβ “ας ἐομοῤίηρ ἐῤὲ γισῥίεομσπεος ἐῤαΐ ἐς 
ἦπι {δὲ Ἰααὺ ὀϊ!]αριοίονς " (ΡΏΠ, 111. 6). 

διέ αυῤεη ἐῤὲ εογιγιαηπάηηοπί κα7η6.1 Τη {Π|5 
βίδίε “" «υἱήῤομέ ἰπαυ," ἴῃ βρβοῖῆς σοτημηαπά- 
Ττηθπξ ΔΙΓΟΔΑΥ τηθπίϊοηθα ἴπ τ". 7, “ Τῤοι στρα]! 
σιοΐ ἰες1,᾿ μαά ποΐ γεῖ ργοβεπίβα 1[56]1} το {Π6 
᾿πά νά] σοηβοίθηοθ 85 ἃ στοϑίτιοίοη οὗ 
ΠαΐαγΑ] ῬΥΟΡΘΠΒΙΓ : θα ννΠΘΠ [Ὁ ΟΑΠῚΘ 85 ἐφὲ 
αυογα 4 Οοά φιῖεξ απά ῥοαυενμὶ, ἀπά τρανοῦ 
ἐδαηπ τῆν ἱαυοτεάσεά φαυογά, ϑιιἀΘ Η]Υ 411 νγὰ5 
σμδηρεά. 

ΚΟΜΑΝΞ. Γν1]. [ν. 9---Ἰο, 

οπςα: δυὲ νγνεη ἐπε σοπηηδηάπηεπε 
ΠΔΠ1Ί6, 51η Γενῖνεά, ἀπά 1 ἀϊεά, 

10 Απά {Π6 σοπημηδηαπηεηΐ, νν ἢ] ἢ 

οἷ τευϊυε) ϑ81π οδτῖθ ἴο 1179 δρδΐῃ, 
ΤΕΘΌΓΑΪηΡ Π6 δοίϊνε ΡοΟνῸΓ ὙΠΟ ΡΓΟΡΕΙΥ 
ΒεΕΙοηρ5 ἴο 1, θυΐ Παά Ὀεθη ἱγίηρ ἀοττηδηΐ. 
“ 4πά 1 αϊοά." ὙΠΟΓΕ 15 ἃ ἄθορ ἰγαρὶς ραῖμοβ 
ἴπ {Π6 Ὀγιοῦ δπά 5: πΊρ]6 βἰαίεπηθπί : 1 ββεπη5 
ἴο Ροϊπί ἴο βοπῖθ ἀθῆπιίε ρογιοά {1} οὗ ραϊη- 
ἔμ] τϑοο]]θοΐίοπβ. ἌΝ ΒΘη ΟΥ̓ πον 8548] ἢγϑί 
Ῥερδη ἴο ἔδει {πΠ6 σοπάοπηηΐηρ ρον ῦ οὗ ἐπ6 
ΤΠ νν, να Κηον ποῖ: θα ἴῃ ἃ ΠδίμῃΓΕ 50 βίγοπρ' 
ΔΠ4 δαγηθϑδί 845 5, ποι ΠῸσ Ομ] Κ6 ὑποοη- 
ΒΟΙΟΙΙ5η655 ΠΟΙ͂ ΠΠίΓΟΙ] 6 ΠΟΙΊΡΙΔΟΘ ΠΟΥ͂ 681 
ἢανθ Ὀεβεη οὗ Ἰἰοπρ σοπίϊπιιδηοθ. ΑἸγεδαῦ 
'ἴπΠ ἴῃ6 ῬΠΑτγΙβθθ, ᾿ἰνηρ δοσογάϊηρ ἴο {π6 
βίγαϊζοδέ βεοΐ οἵ ΠΙ5 γε]! ρίοη, να ΤΠΔΥ ἀἸβοθσῃ 
1Π6 ᾿πΐθηβα δῖ ππανυϑ]ηςρ εἴοτγί ἴο βαί βέυ ὈΥ͂ 
ουϊννατά ΟὈβεύναποθ ἴπ6 ἠσπιαπάβ οὗ ἃ ΠΟΙΥ 
Δ ηἀ Πραγ - θα ἢ ηρ ἰᾶνν. Δ με Π6 Ὀεοδτηθ 
“ᾳ ὀίαυῤῥεοηιοτ, ἀπά ῥεγεεεμέον, ἀπά ἐπ ασίοι ἢ 
(α Τίιπι. 1. 13), ἃ πηβριι θα Ζεαὶ ἴογ Οοά 
τημδὲ πᾶνε θδεη βοδαάθά ἱπίο ἔυσυ ὈΥ {πῸὸ 
β1Πρ οἵ δΔΠ ὈΠΘΑΒΘΥ ΠΟΏΒΟΙΘΠΟΘ 8Πἀ {Π6 ΘΥΓΟΥ5 
οἵ 1ῃ6 Τίανν. ϑοπιε 50 ἤσδβρογαΐθ τηοσαὶ 
ΒίΓΠΡῈ]6 56 Ὲ 5 ἴο 6 ἱπι{πιαΐρα, 845 ῬΉΠΠΡΡΙ 
βιιρροβϑίβ, ἰἴἢ ΟἿἹἿΓἿ 1 οτἷ5. ννογάβ, “1 ἡς ῥαγά 
7)ῶν ἐῤεὲ ἰο ἀϊοξ αφαϊποὲ ἐῤὲ ῥγχγίεᾷς" (Αςίβ 
ΧΧΥΙ. 14). ὙΝΏΉΙ6 {Ππ6 οὐζυναγὰ ἔμγγ, απά {πα 
᾿ηνναγ βίγιῖθ γεγο οί ταριηρ ΜΠ ππαθαϊθά 
Βογσεηθϑβ, {πΠ6 βδυάάθη βτϑαΐῖ Πρῃΐ, ἀπά {πὸ 
Δοςσιβίηρ νοῖσθ, ἤδϑῃθαά σοηνιοίΐίοθ ἀροη {πῈ 
501 δπά4 ϑβιυθάμποα {πΠ6 βίγοπρ ργοιά ψ1}}. 
ὙΤΠαΐ ννᾶ5 ἴΠ6 ἀθοίβινε πηοπηθπί οὔ {ΠεῈ βίγιρ ο]θ 
ΠΡΟΙ γνΠΙ ἢ {Π6 ΑΡροβίϊα Ιοοκβ Ὀ8οῸκ ὑγβεη Πα 
5805, “ἦὲ ς0)91771α76] 171} τΩ7716, “11 ΟΘ Τα Θ 0 
116 ἀρϑΐπ, αηά 1 ἀϊεά.᾽ 

( 51η5. ἀθδίῃ," νυ! (δίνη, “15. τηδηΐβ 
16 : σον Υ͂ΞΕΙΥ 51Π᾽5 {|θ 15 τη8Π᾿5 ἀθβέῃ. 
ΤΠ ἀδαίῃ νυ Ὠϊοὰ 81, Ῥαὶ] ΠοΓα βᾶγβ πε Πδά 

ἀϊθά 15. ἴο θὲ ππάεγβίοοα ἴῃ δοοογάδποθ ἢ 
γο . 8, “ δ, ἐαζίη οσεασίολ ὧν ἐῤὲ εοηιγιαηαί-- 
γγιογιὶ, αὐγομσ ρὲ 11. γῖ6 αἰ τρηαρηοῖ 9 ἱμεῖ." 
Ι{πι|5 Ὀδοδπηθ σΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ δηἋ 1η ἴπ6 {μ]16ϑῖ 
56η56 ἃ 5]ΠΠΕΓ, 84η4 Κπονν {Ππαΐ 1 Παά πο {γπ6 
Π|δ ἴῃ πα (ς, νΥἱ. 21, 23): (παῖ 1 ννὰβ ἀθδά ἴῃ 
Οοὐδβ 5βμῖ, ἀθδά ἴῃ {π6 δῦβεποε οἵ 411 ροννεῦ 
ἴο ψοΥΚ τὶρῃίδοιιβηθβϑ, ἀθδά 1η {πΠῸ σοπβοίοιϑ- 
Π655 οἵ ἀδβουνηρ (οὐ β νυ πα σοπάοσπι- 
παίίοη: 1 Κπον πδξ {Ποῦ νγὰθ ὈθρῚΠ 1Π ΠῚ 
ἃ ΤΊΟΓΑ] δηα 5ριΓΓ18] ἀθαίῃ, νυ μΊ ἢ νγα5 ἃ ἴογε- 
ταϑῖε οὔ εἴεγπαὶ ἀθαῖῃ. “ὙΠ {πῸ βεηβε οἵ 
δα, {πε σεηβα οὗ {Π6 ρεπαιυ οἵ ἀδαίῃ πιδάθ 
15 ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΕ : - - . ἴΠ15 βδθῆβα ἄοεβ ποῖ 
ἀἸβΕ πριθηῃ Ὀεΐνγεθη Ρἤγβιςδὶ, βρι στα], ἀπά 
εἴεγηαὶ ἀθαίῃ." (1,ΔηρΡ6.) 

10. “Ζπ4 ῤὲ εοριριαπαρηοηέ, «ὐδίορ «ὐας 
ογαάαϊπεά ἰο 172, 1 ,οιιπά ἰο δὲ τιἰπίο ἀεαΐ. 
« Απά ἐῤδὸ εοριγιαπάριεηΐ αὐῤῆῇῆερ «ὐας ἀπίο 

1176, [18 ψγ8 ζουπᾶ Ζ0Γ᾽ πιὸ 10 ὧε τιπίο 



ν. 11---ἰ2.] 

τυας ογάαίποαά το ἰδ, 1 ἰουπά 20 δὲ 
τπιηΐο ἀεδίῃ. 

11 Βὸγ πη, τα κίπρ' οσσαϑβίοη ὈΥ͂ {ΠῸ 
σοιητηδπάπηεηΐ, ἀδοεϊνεά τη6. πα ὈΥ 
ἴτ 5]ενν 716. 

12 ΝΒογείογε ἐῃ6 ἴδνγ 1: ΠοΪγ, 

ΚΟΜΑΝΞ. ΓΙ]. 

αηἀ {πεῸ σομηπιαπάπηθπε ΠοΙγ, δηά 
Ἰυ8ὲ, Δπ4 ροοά. 

12 δναβ {πεπ τπδΐ ννῃ]ςἢ 15 σοοά 
πιδάς ἄδδίῃ το πε ἢ (σοά [οτθια. 
Βιυΐξ 51π, {πὲ ἴῈ παρῇς ἀρρεδγ 58ἰΠ, 
ννογκίηρ ἀβαίῃ ἴῃ πηα ΡΥ {παΐξ ψῃ]ς ἢ 

ἀεαὶῥ. ὝὝΠΕ σοπηπιαπάμηθηξς νγὰ5 “ππηΐο 
116, Ὀδοδιβα τ Παά [Π6 ργογηϊβα αἰίδομοά 
ἴο 1, ““2ῥαὲ ἐῤὲ γιαπ αὐῤίερ ἀοείῥ ἐῤουε ἐῤίηρες 
σραὶ! Πα ὧν ἐῤογι" (Χ. 5). ΕοΥ {ῃοὰρἢ οχ- 
ἴθυπαὶ οδεάϊθποθ μά ΟΠ ἃ ΡῬγοιηϊβα οἵ 
τε ροΥΑ] τανγαγά (“ ἀκα}. ἰοπσ ἐπ ἐδε ἰαηπά," 
Ἰχ ἘΣ, 12), γεῖ ϑιοῖν ῬαϑθαρῈβ 85 [.6Υ.Ψ 
ΧΥΙ. 5, Πδυΐ. ν. 29, 33, ΕΖ. ΧΧ, 11, σοηίδὶῃ 
ῬΓΟΠΊΪθο5 ὙΠΟ ἀπ ἰβγδοῖε οὗ ϑρι ΓΙ [4] 
τη ψνουἹὰ παίιγα!γ ἀπά τἱρ ΠΥ οχραπά 
ἴο πηρεοί 811} {π6ὸ ἔμ] π655. οἵ 5 ἄθϑίγεβ. [ἢ 
16 ννοτάβ, “"Ἴμ6 δοπιδη ἀτηοηΐ ---ἴ818 
“5 ἔοππᾶ," {π6 τϑρείτοη οἵ {πὸ βιδ]θοῖ 
ἱπογθαβθβ {παξ {ΓαρῚς ΕἸ ΡΠ 4515 οἵ {ΠῸ βεπίθποα 
Οἡ ννῃϊομ (Πτγγϑοβίομη σοιηπιθηΐβ : “ Ηδ ἐϊά 
ποΐ 540, [{ Πα5 Ὀεοοπη ἀθδίῃ, οὐ, 1 Ὀγοιρῃς 
ἕουγ ἢ ἀδαίῃ, Ὀαΐ, [{ νγὰβ [ουπα ; ἘΧΡΓΌββιηρ' 
{ππ|5 {πΠ6 βίγαδηραε δηά ϑιγργίϑίηρ ἱποοη- 
βιϑίθεπου." 

11. Τα ἢτγθί τογάβ αγὸ {ΠῸ σα ΠΊΘ 85 ἴῃ 
“. 8, ἐχοθρί {πῃαΐ {ΠΕῚΓ ΟΥΟΓ 15 σμδηρθά : 51Π 
8ἃ5 ἴπ6 ΊΠΥ Εἰθπιοπέ 15 Ρ]αοθα ἴογοπιοϑί, 
ΒΙΝΙ Πρ ΕΠΊΡΠ 4515 ἴο {πὸ {πουρῆϊ, “1 ννγᾶ8 51Π, 
ποΐ ἴῃ σοτηπιαηάπηεηΐ, θυ 5ϊπ, ἰπαΐ ὈΥ {πα 
σοπηπηδηάπηθηΐ ἀδοεϊνοά δηά 5]ονν πιθ. ὙΠῸ 
ΘΠΊΡἢ8515 15 ̓ ΠογΘαϑοα ὈΥ {Π6 σϑρϑίτοη “ ἦν ἐῤε 
εο771771γ1εἰγγιεγι: ἀεεεϊπυεα πα ὧν 1: εἰραὺ γ16.᾽ 

ὝΠΕΓΘ 15 Δη εν ἀθπὲ ]]Ππϑοη ἴο σεη. 11]. 11: 
“Τρ σεγρεπὶ δεσμεά ηι6. (ἸΟἸΙΉβαΓα 2 (ογ. 
δ 5. ΣΤ τη: ἢ. τὰ. 

51η᾽5 ἀἄδοοὶξ σοηϑιϑίβ 'η ργεϑοπίϊηρ {π6 οδ]θςῖ 
οὗ ἀδϑῖγο 5 α σοοά, ποιρὴ Πθη οὈίαϊπϑα τ( 
αἴ οπςθ Ρτόνεβ ἴο ΡῈ απ εὐ. (ΔΟΙΉΡΑΓΕ [απι85 
1 τὰν ΠΡ ἶν: ἵνα 22; ΠΡΌ. ἢΪ,. 12. 

σίεαυ γι6.1 Νοῖ ΠΊΘΓΕΙΥ σῤοπυεώί γιὲ {παῖ 1 
γνὰ5 ἴῃ {Π6 νγαὰὺ ἴο ἀδαίῃ, θυ γουρῃΐ ἄθαῖῃ 
ἴῃ τῆ6, (ΟΠΊΡΑΓΕ ποΐς οἢ υ-. 9. 

10, γῥεγεζογε] “80 πε. ὝὍΠδ Ἰορίςαὶ 
Ἰηΐδγεπος ἔγτοπὶ στ. 7-11, ἰδ ἜΧΡΓ Θβοα 45. 8Π 
δοΐι4] σΟΠ5Θ  ΘΠΟΒ. 

ἩΟἸΙη655 15 ἤγϑί αϑϑοσίθα 845 ἃ σῃαγδοίοσιβεις 
οὗ (ῃ6 ψ ποῖα ἰανν, ἀπά ἴθ πιο ΠΥ δηά 
ΒΡΘΟΙΠΟ ΠΥ οὗ {Π6 σοπηπιδηπηοπί, “ Τοῖς τ ῥαϊέ 
ποΐ εοὐυεὶ :" Ὀδοδιιθα {Π15 ἢὰ5. Ὀδθη ἀδβογθοά 
δῦονε ἃ5 οἤθσιπρ' Δη Οσοαβίοῃ ἴοσ [πΠ6 ἱπογθαβθά 
ΘΟΕ ΠΥ οὗἉ 51. 

ὙἼΠΕ6 εδριπεΐβ, “ φοῖν, απά 7μεὶ, ἀπά σοοά," 
ΔΥῸ πΠοΐ ΠΊΘΓΕΙΥ 4 τοίου 81] δοσιπη ἰδέ! οη, 
τηθδηηρ {παΐ [Π6 σομηπηδητηθηΐ 15 δοσ οί ΠΕΥ 
Βοοά ; 686 ἢ νγοσγά ἢδ85 115 Δρρυορυίαΐθ 56 η868 1Π 
ταϊδίίοη ἴο ἴΠ6 ςοπίοχί. 

Τρε εοἸγιραπάνιεμέ ἐς ῥοὶν ἃ5 δῇ υἱίογαησα 

οἵ Οοὐβ ΠΟΙΥ ψΉ], ξογθι ἀἸπρ 411 ᾿ταριγε απ 
ἘΠΠΟΙΥ͂ ᾿5ῖ5. [1 15 “1, ΟΥ ΤΙΡὨΘΟΙΙ5, ἃ5 
ἀοπηδηάηρ ΟΠΪΥ 4η οὈδάϊθπος νγῃ]Οῃ, 1 ρεγ- 
ἔεςεγ τεπάδγεά, ννοι]ά σοπϑίϊειξα πηδη᾽β τὶ ρῃΐ- 
ΘΟΙ5Π655. [{ 15 “ σοοά᾽" ἴῃ [[5 δἰ πὴ, 85 ἰεὺπάϊηρ 
ἴο πιᾷη᾿5 [ἘΠΊΡΟΥΑΙ δηά εἴθγηδὶ σοοά, Ὀεϊηρ᾽ 
ογάαϊποα “μπίο 7" Το ἴποπὶ {παΐ ΟὈΘΥ [{. 
ΤῊΙ5 ἱπίογργοίδίοη οἵ “φορά, 15 τηδθ σοσίδί ἢ 
ΒΥ ἴΠ6 νγΑὺ 'ἴπ ψΠΙΟῇ δῖ, Ῥαὶ] οχρίαίηβ ἀπά 
νἱπἠϊοαΐθβ, ἴΠ Ὁ. 13, ΠῚ5. αϑϑούίίοῃ {παΐ {6 
Πομηπηδηἠτηδηΐ 15 “ ψοοά." 

18. Τα Αροβίϊα μα5 βίνθη, 'π Ὁ. 12, ἴΠ6 
ἢγϑί ϑιάβ (μέν) οὗ δη ᾿ηΐεπάθα Ἴοπίγαξε θε- 
ἴνγθεη {π6 ἰανν ἀπά 5ἰη; Ὀαΐ, ᾿πϑίθδά οὔ σοπη- 
ΡἸδτίηρ' [Π6 ΔπΕΠ6515 δέ οηςα (“ αΐ 5ῖπ..... 7), 
μ6 “ροββ οὔ αἵ {πε ννογτά ““ροοά," ἴο τηδεΐ 
4η ΟὈ]δοίίοη σοι τῖρξς 6 προ δραϊηϑὲ 
ἴΠ6 βοοάποββ οἵ {πθὸ σοπηπΊΠατηθηΐ, 85 δ ἢ 
1Πογε πος. ἔγοπι ΠΙ5 βίαϊειηθπξ ἴῃ τ. 1ο, “ἐῤὲ 
εο7γ1ι7)γ1αγαἰγιοηέ αὐῤΊῆορ αὐας ογάαϊπεά ἰο ἰ{8, 1 
7ριωιά ἰο δὲ τριέο ἀεα:." 

γα: ἔρος ἐῤδαὲ αὐῤίερ ἱς ροοά γ»ιαάδ ἄεαΐ 
τπίο γι. 5] “ΤΠ δῆβννεῦ ἴο {Π15 4ιιθϑίίοη 58Ρ0- 
ΡΙΙ65 ψγηδὲ νγαὰ5 δ ἤγϑί ἱπίεπαθα ἴο ἴοσπι {πὸ 
ΒΘΟΟΠ ρΡαγί οἵ {πε σοπίγαβε Ὀθεΐννεθη {Π6 ἰὰνν 
(τ. 12) δηά 5ϊη: Οσοά γογόίά } Βπέ οἵη (θεοῖς 
ἀδδίῃ τππίο Π16) 'π οΥὐϑυ ὑμαύ Ὁ τπιϊρμῦ 6 
ΒΟ 0 6 511 (οἵ. τ. 7), ὉΥ ψοτκίηρ 
ἀθαῦῃ ἤο πὶ ἐῤγομσ ἐῤαΐ «υῤ΄ῆοῦρ ἱς σοοά." 
ΤΠΕ ΤΊνΠῈ ΡΌΓΡΟΒΘ ἴῃ Δ]]Ονν Πρ 5[η ἴο νου Κ 
ἀδδίῃ Ἐπτγοιρ ἢ {Π6 ἰανν 15, [παῖ 51] πΊαΥ Ἔχ δῖ 
1[561Ὲ [ἢ 411 115 Παϊθξι!πθββ, ἴῃ ρεσυθσίηρ τυ παῖ 
15. Βοοά ἴο εν]. 5 ΡύγΓροβε 5 τερεαϊοά 
ἢ σοτοδαΐ ἔΌΓΟΘ ἴῃ ἃ ΡΆΓ4116] οἰδιιβθ, ννῃὶ ἢ 
ἔΟΓΠῚ5 8ΔΠ ΘπΊρΠαίϊς Πα 50] πη Οἷοβα : “ ἐῤαΐ 
ση ταϊὶρῦ Ὀθοοῖθ Θχοθθᾶϊπρ Βἰπἴαὶ 
ΤἈΥΟΌΡ Ὁ}. 6 ΘΟΙΙ 81 ἄπ 61 ζ.᾽" 

“ Βρεογιθ᾽" 15 ΒίΓΟΠΡΟΥ πα “ ἀῤῥεαγ;" ἰπ 
νου Κιηρ ἄθαίῃ 51η Ὀδοοπηθ5 ἴῃ δεῖ, δηά ἰπ 
ΟὈ]δοΐῖνα σγθδ]γ, Πδὶ ἴΕ Πα5. αἰνναγβ Ὀθθῃ 
Δοσογάηρ; ἴο [5 παΐαγα (56ς Π|. 4, αηὰ ΜαδυοΥ 
{ΠΟΓΟΟΠ). 

“ Οὔβοῦνο {πΠ6 ΒΙΕζοσ, οἰ πηδοξῖς, 5ΠΑΥΡΙΥ ἀπά 
γ ν Ἰ]Υ σογηργοββεα ἠδ] πϑαίίοη οὗ {Π6 β]ΟοταΥ 
Ρίσξαγε Ὁ (Μέεγεσῦ). Βιυξ οὔβεγνα αἰβδὸ {παῖ 
Οοὐδβ ἰανν ἰ5 νἱπάϊοαϊθά, δπὰ {Πῃ6 ρι]ς οἵ 
τη 8η᾿5 ἀθδίῃ στιρ μεν ἤχθά οἡ 51Π; [Π15 15 π6 
ΟΠΪΥ ΓΑΥ {πᾶΐ 85 γεῖΐ βῃ!ϊ]πΠ65 {σοῦ {Π6 ἀατγ κα 
Ππ655.. Βαΐ {πῸ ἸΙρῃξ φύονγβ 5 ΓΟΠΡῸΓ ἴῃ {πΠῸ 
ἀἰϊπεϊποίίοη Ὀεΐνγεθη “' 71») ἐγμθ σε ᾽ δηὰ {πῸ 
“ ὴ ἐραΐ ἀπυεί ει ἐπὶ πῖε," ΜΠΙΟΝ ἔοστηβ {πῸ 
5 0]6οΐ οἵ [ῃ6 πεχί βαγαρταρῃ. 

ἘΠΕ 
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15 ροοά ; {πὲ 8πη ὈΥ {π6 σοπηπηδηά- 
πιθπί τηϊρῃξς θεσοπηα Ἔχοθααϊηρ 5|Π|μ]. 

14 Εογ νγὲ Κηονν {Παΐ {Π6 ἰανν 15 

14-95. 8:1. Ῥαι] πον σομῆΓΠΊ5 (γάρ) Πῖ5 
νἱπάϊοφίίοη οὗ {πε ἰανν ἀπά ὄἜχροόβιγα οὗ 51π ΒΥ 
ἃ Ῥγοΐϊοιιηα πα] 55 οἵ ΓΠ6 ορογδαίίοη οὗ 51η 1ῃ 
ΤΊΔΠ ; 85 Πῖ5 δΥριιπιοπί ἴῃ στ. 7--13 νγᾶ5 θαβεά 
Οἡ {π6 ἀϊδειποίίοη, “ ποῖ ἴπΠ6 σοπητηδπαπηθηΐ, 
Ὀυΐ 51ηὴ ακίηρς οσοδβϑίοη ΟΥ̓ ἴπΠ6 οοτηπηδηά- 
τηθηΐ; 80 Πϑῖθ ἰἴΐξ 15 θαβθά οὴἡ ἴπ6 ἄξερεῦ 
ἀϊξεϊποΐίοη, “ Νοῖ 1, Βα βίη {πᾶΐ ἀνθ ]θῖῃ ἴπ 
116." 

« ἩἨϊΠοτίο πὲ μαά σοπίγαβίθα ΠΙΠΊ5ο], ἴῃ 
τεβρεοΐῖ οἵ πῖβ. ὑγβοὶθ θείη, νυ {Π6 ἀϊνπε 
Ιανν ; πον, πονευθσ, μα θδρίηβ ἴο ἀββοῦῖθα ἃ 
ἀϊβοογά ννιῖο οχιϑίβ συ π]ὴ Βιτηβε] ἢ (ΤΠο- 
1μςΚῚ. 
ΤΠ6 ἔτι 561 ν᾽ πάϊοδίθϑ [Π6 ἰανν, ασνθη νυ ἢ 116 

᾿πάνν θη βίη γαϑίϑίβ 1ἴ{. 

14. Εογ αὐὸ ἀποαυ ἐῤαΐ ἐδε ἰααυ ἱς σρίγίἑμαὶ. 
(1 δϑὲ ΔΠΥ ΟΠ6 5Π0114 βιρροβα {παξ {Π6 ἰᾶνν 
τγὰ5 ἴπ6 οι οὗ {πεβ8ε6 ονῖϊβ, πὸ ἢγϑί ριιῖ5 
ξογνγαγά ἢῖ5 νἱπαϊ!σδίίοη οἵ 1 ψ ἢ 1] ἔογςο, 
ποΐ ΟΠΙΪΥ δοαιυϊτης ἴ οἵ Ὀ]απηθ, θα ννθανιηρ; 
ἴοΥ ἴἴ « τίςῃ ογοόνη οὗ ργαῖβθ. Απά {15 6 
ῬΓαβθηΐβ. ποῖ 85 ἃ ἴανοιισ ἴγουη Πἰτηβε]ῖ, θα ἃ5 
ΔΠ ΘΧΡΓΘ5ϑΙΟη οὗ βεποσαὶ σοηβεπΐ; 85 {ποι ρ ἢ 
6 Παά 5αἱά, ΤῊϊ5 15. ὯΔη δοκηπον]θάροα δπά 
τηδηϊζοϑί {γυςῃ, [μας {ΠῸ ἰανν 15 βρι για], 50 [Ὁ 
ἔγοτη 115 θείηρ ἴπΠ6Ὲ οδιβα οἵ 5ϊιη. ((μτυ- 
βοβίομμ.) 

(ΟΠΊΡΑΓΘ 11. 2, 111. 19, ἴῸΓ 5:Π1|ΔΥ ΔΡΡΘΔ]5 
ἴο [ἴῃς ξθηθγαὶ ΓΘΙΙσΊΟι5. ΘΟΠβΟΙΟ 5η655 οἵ ἢΙ5 
τεδάστϑ. 

81. Ῥαὰ] ἄοθβ ποῖ 9 41}1 πὸ Ἰανν “«ῥέγίμμαὶ 
ΒΙΤΩΡΙΥ 45 Ὀεὶπρ αἰτίη ἴο {π6 ΠΙΡΠΟΙ βριγιπ14] 
Ρατί οὔ »ιαπ᾽ς παΐαγε---8η ᾿πτογργαίδίοη ἡ ΠΟΙ] 
Τογθιἀάθη ὈΥ {πῸ ἀϊγθοῖ σοηίγαβδί ἃπα ορροϑβί- 
τἴίοη 1π ΜΒ ΙΟ Π6 Ργοβεηΐβ {ΠῸ ἰᾶνν 85 βρι γι 4], 
Δῃη ἃ ΠΙΠΊ561 45 σαγηΔ]. 

ΤΠΕ ἰανν 15 τοραγάθαά {πγουρμοιί 45 οὐ 5 
1ανν---σοῃΊραγ ὕτ. 22, 25--Δηα [5 “ σρέγιέμαὶ," 
8ἃ5 ὈΘΙηΡ ἴῃ 15 Θββθηῖ! ΠΊΟΥΔΙ] παΐαγθ, ΠΚ6 
16 5ρι για! ραγί οἵ πηδη, αἰκίη ἴο {π6 1) 1ν1π6 
ϑριγῖ. ὙΠ 15 ἴΠ6 ΟΠΙΥ πιθδηϊηρ {Πδΐ 58115- 
ἢε5. {π6 ςοπίεχῃ ἢ ἴῸΓ ἴἃ 15 ΡῬγΘΟΙβΕΙΥ {Π15 
Τῖν᾽ πα ϑρι γι} ΠΥ (Πα Τοιιβ85. {Π6 ορροβὶ- 
τίοπ οὗ {ἴΠ6 σαγη8] ΓΘ πάθΠΟΥ οἵ ΤηΔΠ᾿5 ΠαΐιΓΘ, 
{που ᾿ξ 5 ἀρργονεά δγὺ [ῃ6 ἰὰνν οἵ {Π6 τηϊηά 
(υ. 23). 

ΟΥΠΕΟΥ ᾿πίογργοίδίοηβ ΘΧΡΥΘ55 ΤῸ {ΠῸ τηοϑί 
Ραγί, ποῖ {πὸ Ἔχαςοῖ {γυς}} βίαια ὃν δ8[. Ῥδ}], 
Ὀὰΐ οἴ ποῦ {γυςη5. σοηποοίεα νυ] 1 45 σοη- 
ἀϊπίομ5. ΟΥ σΟΠΒΘΠ]ΠΙΘΠΟΘΒ; Ἔ. σ. “ ἴΠ6 ἰανν ννᾶϑ 
νυ τῖθη ΒΥ Π᾿νίηθ ἱπβριγαίίοη ᾿ (ΓΠθοάογοί). 
10 15 “4 ἴδχομεσ οὗ νἱγίιιθ, απ δποηῦ οὗ 
νἷςθ " ((γυβοβίοπη). “1ἴ τευ 1ΓῈ5 ἃ βοσί οἵ 
Πράν θην ἀπά Δηροῖῖς Τρ θοισηθ55, Ραυγα ἀπά 
ἘὈΠῸ]ΘΠΙσῃ θα ἢ ((αἸ]ν᾽η). “1 τεααγεβ {παῖ 
ἜΥΟΥΥ που ρης οὗ πλδη 5ποι]ἀ ἀῆϑυνεῦ ἴο Οοα 5 
που : ἀπά Οοά ἰ5 ἃ ϑρι γι " (Βεηρεὶ). 

ΚΟΜΑΝΘΞ. ν1]. [ν. 14--15.Ψ 

βρί γταδ] : δας 1 4πὶ οαΓΠΔ]. 5014 πη ά46Γ 
81. 

Ις Εοὸγ {παξ ψὮΙΟἢ 1 ἀο 1 ἴδί]ονν στ. 

δμέ 1 αι εαγπα].] 866 Αἀάϊξίομαὶ Νοῖε οα 
σάρξ, Τηϊτοαποίίοη, ὃ 9. 

Δοςοτγάϊπρ ἴο {πῸ τϑδάϊηρ ΠΟΥ ΒΈΠΕΓΑΙΥ 
δςςορίοά, ἴπΠῈ ννογά πεῦθ γτεπάθγεα “ εαγπα] ἢ 
(σάρκινος) ἄοο5 ποῖ πιθᾶπ “" ΠΈβμὶν ἢ 1 ἰθη- 
ἀδηοΥ, Ὀαΐ ““ πηαάθ οὗ Πεβῆῃ. ὍΠ6 ““ Πεβῃ,᾽ 2.6. 
[Π6 ἀΠΒΡΙΓΙζ 4] ρογίίοη οἵ πηᾶῃ, Πᾶ5 θΕΟΟΠΊΘ 
50 ΡΓΘαοΙΊΪΠαηΐ ΟΥοΥ {Π6 ταϑί, [Πδὲ 1Ε νἱ γέμα} Υ 
ἔοτγτηβ {Π6 βιιθϑίαποο οἵ ἢϊ5 ν Π016 παΐαγε, τηογδ] 
85 ὙΜῈ}} 45 βῃγϑίοδ) : Κ1Ὶ δὰ οὗ 8.688." 

ΤΠΙ5 15 {π6ὸ Ρϑι]πο τιοάθ οὗ Ἔχργθβϑίηρ, 
Τραὶ «αὐῤίορ ἰς δογη ὁ ἐῤὲ ἥεηῦ, ᾿ς ες (]ομη 
11. 6Λ. ΤΠ Ῥαϑυϊπθ Ἐχργαββϑίοη οὗ “ Τῤαΐ 
αὐῤίορ ἱς ὀογη οΓ ἐῤὲ ϑΡΙΣῚΣ ἐς ορίγὶ!,᾽ ΟΊ ον 5 
ἴῃ ς. ν111. (Μεγετ). 

σοἰά μπώεν οἱπ.] (ΟΙΠΡΑΓΕ τ Κίηρβ χχὶ. 25. 
“ “ρα, «υῤίΊερ ἀϊά «6 ῥὶ»ιεε (ΤἸΧ ΧΟ ννὰ5 
5014) ἐο «υογᾷ «υἱεζεάπεςς ;" ἀηὰ Ιϑϑῖδῇῃ 1]. 1, 
“ Βεῤοϊά γῶν γοιιγ ἐπίφμίος ῥασσθ γε σοϊά γομγ- 
σους (Ἰ,ΧΧ το γουγ ἱπἰαυ 165 σγεγα γα 
5014}.᾿ 

ΤΠΕ πηδη 15. {πι15 ἀθβογ θα 85 μανίηρ θθθη 
Ὀτγουρμς ππάθυ τῃ6 ἀοτηϊπίοη οὗ 5ϊη 85 σοιη- 
ΡΙοίοιυ 85 ἃ ϑἰανθ ὑπάθγ {πΠ6 ρονεῦ οὗ {πα 
τηδϑίευ ἴο Ποπ ΠῈ Πᾶ85 Ὀδθη 5ο]ά. 

Α 5ϊανε [ῃδΐ μιᾶ5 θβθῃ 5014 15 ποτα σείοπεά 
[ἢδη 4 Βοιηθ -ῬΌσῃ 5ἰανα; δπα τηδῃ 15 βαϊά ἴο 
Πανθ θεβθη 50]4, θθοδιιβα ἢῈ Παά ποΐ Ὀξεῃ ἃ 
5]1ανθ ἔγοιη Π6 ὈδρΊππῖπρ (ΒΕηρΡΕ6]). 8] νεσΥ 
ἴο ἴῃ 15 ποῖ {π6 σι ρμί} σοπάϊτίοη οὗ Οὐ Γ 
παΐυγθ. ὙΤὴ6 ΓΟΆΒΟη ΤῸΓ τἰϑίηρ ἴπ6 Ρῥαϑϑῖνα 
ἔογπι σγαίμοῦ {π8η {Π6 δοΐῖϊνα “1 μαᾶγε 5ο]ά 
τηΥ 56} Ὁ" 15 566 ἴῃ Ὁ. 23. 

15-17. ΤΠΘ ϑἰαϊθιηθπΐ, 1 4Ππ| βο]ά ὑπ66Γ 
51η,᾿ 15 ποὺ σοῃῆγπιθα (γάρ) ὈΥ͂ 8ἃΠη ΘΕΧΡΙΔΠ8- 
τἰοη οὗ ἴπ6 παΐυσγε δηά σι οἵ {Π15 τηόσαὶ 
Βοηάαρθ. ὙὍΠδ ςοπβοααεπηΐ τεϊδίϊοη οἵ {πῸ 
{γι 861 (ἐγώ) ἴο {πε6 ἰὰνν 15. βεβὴ ἴῃ συ. τό, 
Δηά [{5 οί ἴο 51ὴ ἴῃ ὑ. 17. 

15. Εον ἐῤαῤ αυδίερ 1 ἀο 1 αἰΐοαυ ποί.] 
Βδίμοσγ, ον ἐραῤ «υῤίερ 1 ῬοΥουτα, 1 ΠΟΤ 
ποῖ. ὙΠῸ 5ἴανε οὔδϑὺβ [5 πηαϑίεσ νυ πουξ 
Πεοράϊηρς {πῸὸ σγϑϑα]ὲ οὗ {πΠῸ δοΐῖ νυ βίοἢ Πα Ρετ- 
ἔοττηβ ; 580 “1, δαγ5 ἴπ6 Αροβίϊθ, ἄο ποῖ 
ἀϊβοθγη {Π6 {γπ|ὸ παΐαγα 8η4 τῇογα] Ὀεδγίηρ οὗ 
{Παΐ Υ ΠΟΙᾺ 1 ρεγξουπι αἴ 5 η᾿5. διά ἀϊηρ. ὙΠῸ 
ΤΊΟΥΔ] 56 Πη56 15 ποῖ ΨΒΟΙΙΥ Ἰἰοδὲ ΠΟΥ ᾿πδοίϊνο, 
Ὀαΐ 1 15 σοηζιβεά δηἀ ονεγροννεγεά, ἀπά 50 
τεπάήσγοα ᾿πεβεοῖίνθ “1 δὴ ἴῃ ἀδγκπεβθ, ἱ 
ἃτὴ ἀγαρρϑά δἱοηρ, 1 Δπὶ αθυβεά, 1 4πὶ ἐτὶρρεὰ 
ὉΡ, 1 Κηονν ποΐ μον." ((γγυϑοβίοχη.) 

(δἰνίη ΥἹΡΒΕΥ Ρῥγοίευθ {π6 τηδδηΐηρ, ΚΙ 
Κπον, 1 υπάογβίδηα, 1 τϑοορηϊβα," ἴο {παῖ 
γνΠ] ἢ 15 ΕΧΡΓΘΘΒΘα τη Α. Υ.., “1 αἱοαυ." ὙΠ6 
ΤΠΔΥΡΊΏ Πᾶ5 ΚΙ Κπον." ΔΑΡΡΓΟΥΔΙ 714» εεο771-- 
}άαην τεοορῃϊίοη, Ὀυΐ ΙΕ 15 Πευοσ αἰ γε 
ἐχῤγεσσεά ὈΥ [μ8 ννοτὰ μεσα πι56ὰ, 



ν. τ6---τ8.7 

ποῖ: ἴογ ψγῆδλε 1 νου]Ἱά, {παΐ ἀο 1 
ποῖ; θυῖ ψῇδὲ 1 Παῖβ, τΠδὲ ἀο 1. 

16 1 τπεη 1 ἀο {παῖ ψῃϊοῃ 1 
σγουἹά ποῖ, 1 σοπβεπξ πηΐο {π6 ἰανν 
τῃδέ 1ΐ ἐς ροοά. 

ΕΒΟΜΑΝ5. ΓΥἹ]Ι]. 

17 Νον {Π6η [ἴ 5. πο πῆογα 1 {Παΐ 
ἀο ἴξ, Ὀπέ 5'η τπδξ ἀννε θῇ ἴῃ πηα. 

ι8 Εογ 1 Κπονν {παΐ ἴῃ πιὲ ({Πδέ 
ἶ8) ἴπΠ ΠΥ ἤε5}.) ἀνγα! θεῖ πὸ ροοά 
Πρ: [ῸΓ το ψΨ}|}} ἰ8 ργεβαπέ σι ῃ 

ΦΕῸΥ δα {παΐ 15 πιαδίεγοά ὈΥ ΡΙθαϑιγθ, ΟΥ̓ 
ἱπίοχιςαίθα ἢ ἘΠ ραβϑίου οἵ δηρευ, μα5 ποῖ 
ἃ ΟἾθασ ἀἰβοογππιεπί οὗ τΠ6 ση. Βιΐ, αἴϊεσ {π8 
ΘΙ βιάθηςε οὗ {π6 ραβϑίοῃ, μῈ γϑοαῖνοϑ {Π6 ρεῦ- 
ςερίίοη (αἴσθησιν) οὗ {πε εν11. (ὙΠροάοτοί.) 

ΎΤΠε [οἵδ] βιιρργθβϑίοῃ οὗ ἃ 5]. γε 5 σοῃβοίθποθ 
15 ΜῈ }} Π]αϑέγαϊθα ΕΥ̓͂ βιιοἢ Ραβϑαροβ 85 Ρ]διιιιβ, 
“(δρί. 11. 1. 6, “ΤἸπηάϊρπα ἀϊρηα μαθεηάα βιιηΐ, 
ΠΟΓι5 {τις ἔοἶ ς᾽ Ῥείγοπίι5, “ϑαίΐγτ. 75, “Νοη 
ἴυγρθ, σποά ἀοπιῖπι5 δεῖ ; ἢ ϑεηθοα, “ ὥοη- 
γον. ἵν.» “" Ἰπηρι τοῖα 1 ᾿ΠρΘΠιιΟ ΟΥΙΠΊθη αβϑί, 
ἴῃ βοῦῖνο πϑοεϑβϑίίαϑ, 'η ΠΠρθοσίο οβοιατη :" δηά 
Ῥιπάαγ, “ Βταρτη. 87, σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ πᾶν καλόν, 
᾿ΐβ θχοιιβθ ἴοσ {π6 ἔδπηαὶθ βἰανοβ ἀδβαϊοαίθά ἴο 
{μ6 βεύνυῖςθ οἵ  δηιβ {Πτὰπῖὰ δ (ἀουϊπίῃ. ὅδ6εα 
Βοίβϑίεσ, “1,4 Βο]βίομ γοπιαῖπθ,᾿ 1. 346, Δηά 
ΑἸΙατά, “1,65 Εβοϊανοβ οῃγέίξθηβ, Ρ. 136. 

3ῶν «υραΐ 1 «υομϊά, ἐραΐ ἀο 1 ποῖ; δ7ι4ε «υὐῤραὶ 
1 ῥαΐεο, ἐρῥαί ἀἐο 1) ἙἘΟΥῚ ῬΥϑοῦβθ ποῦ 
τεῦ ὙΜΈΪΟΒ 1 ψΊ1Β8Β8; θα ΨΠΕΔ401 Βδΐθ, 
8801 ἄο. ΤΠῸ Α. Ν. οὔβοῦγεβ {π6 πηθδη- 
1ηΡ ἴῃ ἴννο νγᾶΥ5: 

τ. ΒΥ τὨτονίηρ; [πΠ6 ποραίϊνα οἵ {Π6 ἔουπΊῈΓ 
βϑῃΐθποο ἔτοτη [6 ἢτγϑε ρίαςε ἴο {πε ἰαϑί, ἀπά 
ἘΠογΘΟΥ Θχοϊάϊπρ {π6 ταϊδίίνα οἰδιιβα ἔτΌ πη 115 
1πῆτιθποθ. 7. 15-1ἰ7 ἀδϑοσιθα {Π6 σοιγϑο οὗ 
6Υ1] δοϊίοη ἴο ψῃΟἢ {ΠῸ6 νν1}] ἀἄοε. ποῖ σοπσθηξ: 
πη ΥΟΓ. 18 Μ)ὸ6ὶ σΟΙη6 ἴο {Π6 «υἱΐΐ ἐο «(ο σοοά 
νοι σαπποΐ {1ΠΠ}] 1[56]Ὲ Ἰη οί. 

2. ΒΥ͂ υϑίηρ ἴΠ6 βᾶτηθ ψγοσὰ “{0" [ῖο 
{γΓδηϑαίθ ννο ἀἰβοσγοηξ Οσθοῖς νοτῦβ, οἵ νῃ] ἢ 
{Π6 ἴοσπιου (πράσσω, “ἅ5ο," Ν]ρ.) ἱπΠΊΡ]165 
ἃ (ΟΠβοΐοι5 Ρυγβαϊς ἀηα αἷμ ἴῃ {Π6 ΡΥ͂βοῃ 
Δοίπρ, νν ἢ 116 {Π6 Ἰαίέευ (ποιῶ, “ἴαοῖο," Νι]ρ.) 
ἀθβουθεθ. τη ΓΟΙΥ {π6 Οὐνγαγά οὐ’ οδ]εοίινα 
αοῖ, ὙὙΠΙΟΝ ΠΊΔΥ θ6 ΠπΊΘοΠδη 4] δηα πποοη- 
ΒΟΙΟΙΙ5: 566 1, 22. 

Βοίῃ {π656 νεγθβ γϑίεσ ἴο {π6ὸ δοίϊοῃ π᾿ 1ζ5 
γοσεῦς, ΝΥ Ἀ116 ἐπας νυ Βῖ ἢ 15 πϑϑά ἴῃ {πΠῸ ἢγϑί 
οἴαιιβα οἵ {ῃ6 νεῦβα (κατεργάζομαι, “ΟΡΘΓΟΥ," 
“ἐρεγῇοϊο ᾽ υ. 18, ΝΠ.) τεευβ ἴο {Π6 εογηῤήε- 
Σ]ΟΠ ΟΥ̓ Χαμ. 

Α ῬΑΙΑΡΉΓΑΒα ΤΠΔΥ͂ ΠΟΥ ΠΕΙ͂Ρ ἴο τηα κα {Π6 
ἈΡοβί!ε᾽5 πηδαπίηρ Οἰθασοῦ τὸ {πΠ6 ἘΠΡΊ5ἢ 
ΤοΔάθΥ. “1 δὴ 1η Βοπάαρθ πΠ66Γ 51η ; ἔου {|κὸ 
ἃ 5ἰανθ 1 ρευίοσγη ννμδΐ 51η επίογοθβ, ἱπουΐ 
ΤΕσορἰϑίηρ {πΠ6 {Γπ6 παΐῃγε οἵ {πε δοῖ : [0γ 1 
Το ον ποῖ οὔξ ἴῃ Ργαςσίοθ ΔΠΥ͂ ΡΟΟΑ ἱΠΊΡι1]56 
οὗ ΤΥ Ψ111, θυ ἴῃ ἃ ὈΠΠΑ ᾿ΠΓΘΑΘΟΠΙ Πρ νναῪ 1 
ἄο τπαΐῖ νυ Π ΙΓ ἢ 1ῃ ΠΥ ΠΟΠβοῖθποα 1 Βαΐε. 

ἼΤΠ6 παΐπγαὶ σοπβοίθποα αὐθῃ ἴῃ ῥεαΐῥεῖι: 
αἰίογθα 5: ΠᾺ1] 8 Ὑ ἀθο]αγαίίοη5: 

καὶ μανθάνω μὲν οἷα δρᾶν μέλλω κακά" 
θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων, 

(Εὐτρῖάε5, “Μεάςα, 1074.) 

δη6--- 
““ΨΜΊΑ6Ο τηϑ]ῖοσα το ΟΠ, 

Τεΐεγίογα βεχαοσ."---ῶν. “Μεῖ. νἱῖ. 
(νογαςτυογίλ.) 

16. χήρη 1 4ο.71 ἸἈαΐμεγ, "ΒυῸ ΣΙ ἄο:" 
ἃ ΤΓΈΠΟΓΙ βίερ ἴπ {Π6 ἀυριτηθηῦ, ὙΠ6 ΘΠΊΡἢΠ 4515 
5 οἡ “1 «υομά ποῖ," ΜΜῈΪΟΝ ἜΧΡΓΕΒ565 ἃ ροϑὶ- 
{να τιραυΣ έησηδσς ΟΥ̓ Ι511Κ6, ΘΟΥΓΘΒΡΟΠαΙ Πρ; 
ἴο “1 ῥαΐε" ἴῃ ὦ. 15. Βυΐ ΨΜΠΗΥ ἀοε65 81. 
Ῥδὰ] ποῖ τϑίδϊη ἴπῸ ϑαπῆθ Ρῆγαβθ, “1 ῥαΐε᾽ 3 
Βεοδιιβα {π6 βδίτοηρ υΐζεγαηοθ οὐ 5. ον 
Ὑἱν] 4 οχρογίθηςε τηϊρμξ ποῖ 6 ΠΥ ἀρρτο- 
ΡΓΙαθα ὈΥ 8]} ; αηὰ {πὸ πιοῦα τηθαϑιγο ρἤγαβα 
{Πι15 ἔΌΓΠῚ5. ἃ 5 ΓΟΓ, απ γεΐ βΠοΙθπί θαβῖ5 [ῸΓ 
ΠΪ5 ἱπίεσγθποθ: [ὃ 1 ἀο 6υ11] την] ]ν ἀπά 
νυ! ἢ αἴ 51}1κ6, 1 1Π ΠῚΥ ΠΊΟΓΑ] νν1}}} ΟΥ σοΏβοιθηοα 
ςσοπϑοπΐ ἴο {Π6 ᾿ὰνν {παΐ ἔογι45 {Π6 δυ]], ἀπά 
για “ ἐῤαΐ 1 1: ροοά." ΠΕ ψοτά γεπάεγοά 
“ σοο " (καλόν) 15 ποῖ ἴπ6 584 Ππ|6 85 ἴπ Ὁ. 12: 
Πεγα ἴῈ 15. ποῖ πε θεποῆςεπί αδἰπὶ οἵ {ΠῸ Ἰἰανῦ 
ννΒΙΓἢ ννα5 ογάδι πο ππίο 11ἴ6, ὈιιῈ 15 ποσὰ] 
ΒεδιΥ ἀηα Ἔχοθι]θπος {Παΐ 15 ἀβϑοστίθα. (οτη- 
ΡᾶΓα ποῖ οἡ 1: Ῥεῖ. 1]. 12. 

17. Νοαυ ἐῥερι 1 ἱξ πὸ γπογὲ 1 ἐῤαΐ 4ο 11.] 
“Βα πο ἰδ 18 10 Ι]ΟΥ̓Θ 1 {μπδῦ ῥρ61- 
ἔοτπι 10.) Α5 ο΄. τό ἀείεγπηπηθϑ {ΠῸ το]αίίοη 
ἴῃ ΒΊΟΝ 145 ἃ ΠΟΪΘ βίδηά ἴο {πὸ ἰανν, 50 
{Π|5 νεῦϑθ σοποϊιήάθϑ {Παξ [Π6 τϑαὶ αρεπΐ ἴῃ 
Ὀτιηρίηρς ἴπ6 6.}}] ἴο ςοπΊρίοίίοη 15 ποΐ {πὸ 
ἴσια “1 (ἐγώ ΕΧρυθ5564) “δι {πε 5ἰη {Πδΐ 
ἀνγε!!θῖῃ ἴῃ πιθ. ὙΠι5 {Π6 εἰρμαίς 1," 
{π6 ἔσθ βεὶδ [Π6 ἱππουπηοδέ σοῃβοίθηοθ, 15 
ἀἰβεπριϑηθα ἔγοπιὶ ἀποίμοῦ “' 716" ἴῃ νυ ΒΙΟἢ 
51η ἄνν ε]]5, απ νυ ΠΙΟ ἢ 15 ΠΊΟΓα οἰοβεὶν ἀεπποά 
1η {π6 ποχί νεῖβθ 85 ““721») 2ε:." 
ΑἸριβε πο 5 ννογάβ 1η σοίοσθηοθ ἴο {πὸ 

βίγιρ  !α θοίννθεη ἤδθϑῃ δηά βρίγις ἴῃ {πὸ ρτο- 
(685 οἵ Π15 σοπυθύϑιοη ἅΓῸ ΘΠ]ΠΔΠΥ ΔρρΡΙΙΟ 40 ]6 
Πεογο: “1 ννὰβ πΊΎ56 1 ἴῃ Ὀοίῃ ; θαΐ πλοῖα 
ΤΑΥ56ΙΓ ’η ψνΠπαί 1 ἀρργονθά, μᾶη ἴπ νμδΕ 1 
ἀἰβαρρτονεά," (οηΐδβϑ. υἱ]. σ (ΠΟΙ ΟΚ). 

ΤῈ 15. πονν δἰπγοϑὲ πηίνουβα!  δάπη θα {παῖ 
16 ΘΧΡΓΈϑϑίοηβ "που," ἀπά “(πὸ γιογε," 416 
ποῖ Ζεψιῤογαὶ, ἀἀἰϑΕ Πρ 5ῃπρ 1ῃ6 5ρεα ΚΟΥ 5 
Ργεβεπί σοπάϊξίοη ἔγοπι ἢΪ5 ΤΟΥ ΠΊΟΓ δίαία θεΐογα 
δταςθ, Βαΐξ ἠορίεαὶ: “{Π15 θείης {Π6 οαδ8 
((“ποαυ Ὁ, ἴπεγθ 15 η0 τόοπῖ ἰ6 ἔξ ἴο 580 [{ 15 1. 
(οπΊραγθ τ (ογ. χὶν. 6; Χχν. 20; δηά Ἐοπι. 
γ]1. 2ο; χὶ. 6 ; 6]. 11. 18 (Τρ βεοοί). 

18-90. ΤὴΘ ροννεῦ οἵ 5ῖπ Πὰ5 θββῆ 5ῃονγῃ 
ἴῃ στ. 15-17 ἔτοπι {Π6 πα Ὀ}Π1Υ οὗ {πὸ ἴσια βο] 
ἴο Πίπήου ψνῆαΐ 1τ αἀἰβαρρύουοβ; ἴΠ6 58 ΠῚ6 15 
5ῃοννῃ ΠΟΥ ἔγοσῃ {Π6 ᾿ἸΠ4Ὀ]Π1γ οἵ {πὸ ἵστα 56] 
ἴο ΠΑΥΤΥ Οὐ ἱπΐο δοίϊοπ ννῃαῖ ᾿ξ ἀθβίγθβ. 
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της ; δυξ ἀοῦυ ἴο ρεγίογπι τΠδὲ ννῃϊςἢ 
ἰἴ5 σοοά [ Πηά ποί. 

Ι9 Εογ {πΠεῈ ροοά {δέ 1 ψου]ά 1 
ἄο ποῖ : θυξ τἢς εν] ννῃϊςῃ 1 νγου]ά 
ποῖ, τη [1 ἀο. 

20 Νον 1 1 ἀο τῃαξ 1 νγου]ά ποΐ, 

ἼΠΕ ΡΆΓΆ]]6]Ι5πὶ οἵ ἴΠ6 ἔννο δύριπεπίβ 15 
τηδγκοά Ὀν {πὸ τεροίτοπ οὗ {Π6 βαπῆε σοη- 
ΟἸβίοη ἴῃ [Π6 βαπι6 ννογάβ ἴῃ Ὁ. 17 ἀπά τυ. 20. 

18. ἔν 1 ἔποαυ ἐῤαὶΐ 1π γπ6, (ἐδαΐ 1ς, 1γ 21} 
2ε:,) ἀπυοϊ οί πο σοοά ἐῤἧπρ.) ἘΟΥΤῚ ΚΠΟῪ 
{1880 ὉΠ 6716 ἀποι]θῦμ πού ἱπ τπη6, ὑμαύ 18 
π ΠΙΥ͂ 65}, Δ1Υ σοοᾶ. Α ρτοοῦ οὗ {Π6 
ΤΟΑΙΠΥ οὗ ᾿πάννε Πρ δ'η (τ. 17) 15 ΤὈΓΠΙβῃθά 
ὈΥ εἐχρεγίθηςθ οἵ ἴΠ6 αὔβεποα οὗ ροοά:; ἴῃ ἃ 
ΠΊΟΓΑΙ Ὀεϊπηρ, ἢ ροοὰ ἄννε}ὶβ ποῖ, δὴ τηϊϑβῖ 
νεῖ! ([,4η66}. 

72ῶγ ἰο αὐἱ] ἰς ῥγειοπὲ αὐἱὲδ γι.) Ιΐ 15 
Θβϑθηΐα] ἴ0 84 ἴι5ὲ ἱπίογργείαίίοη οἵ {πὸ 
Ῥαββδᾶρα {παὶξ {Π6 Αροϑβίϊθ᾽β ἰαῆριιαρα σοη- 
ΠΕΓΠΙηρ {π6 ΨΜ1] τονγαγάβ βΡοοά δῃμποι]Ἱά Ὀ6 
ψγ ΙΡ με α ἢ τηοάογαίοη πὰ σαπάήοισ. ΗἨδΐς 
ἄοεβ ποΐ ιι56 ἃ ννογά ὄβχργεβϑιηρ {Π6 ἀδ] 1 θογαΐα 
Δη4 ἢπα] ομοῖσα ὑνΠΊΟἢ 15. ᾿τηπηθαϊδίο!υ [0]- 
Ἰοννεά Ὀγ δοίϊοῃ (προαιρεῖσθαι, 2 (ΤΟΥ ΙΧ. 7}; 
ΠΟΙ͂ ἃ ψγοΓά ΘΧΡρΥ͂ σϑιηρ ἃ ΠΟΠΒΟΙΟΙ5 ΡΓΕΙΈΓΘΠΟΟ 
ΔΠ4 ΡΌΓΡοβα (βούλομαι): δας θέλω, ννΒΪο ἢ 
ΒΙ ΠΊΡΙΥ ΠΊΘΔΠ5 “1 αγ72᾽ αὐἱ]] τ." 

ἼΠΕ σοππροίίοῃ, μοννευεῦ (Θ5ΡΘΟΙ ΠΥ 51 Οἢ ἃ 
ὙΟΓ 845 ξυνήδομαι), ᾿ἸΤΡ]165 5ΟΠΊΘ ΠΙΠρ ΠΊΟΤΕ 
{Π8η ἃ ςο]ά δ5ϑϑεπί οὔ [πὸ ὑπάογϑίαπάϊηρ. Πα 
56η56 Οὗ ΤἸΊΟΓᾺ] ἀἰβοοσγά Παᾶ5 Ὀδθη τοιιβεά : {ΠῸ 
Ἰπνναγα ΔΠΡΊ 5}, 50. ΙΝ] Ραϊπίθα ἴῃ «Ὁ. 24, 
"φου]ά ποῖ ατῖδα νυ Ποιι 5οπΊῈ Θπχοίίοη οὗ {π6 
ΜΜ1}, 5οπλθ Κιπά οὗ ἔβεθ]ε Ἰοπρίπρ δηὰ νυ ]ϑῃϊης 
ἴοΥ βοοά, ννῃιςἢ γεῖΐ 15 νεσὺ ἀϊῆδθγοηξ ἔγοπῃ τΠ6 
ξαὐπαϑβί ἀθοίϑινε νυ] Πρ’ ὙΠ] ἢ ρᾳ5565 δὲ οποα 
ΙἸηΐο δοίίοηῃ. 

ἡ: ῥγειεπὶ αὐἱὲ γι6.7 Τιῖ. “1,165 Ὀείοσα 
ΤῊ6," τεδγ δὲ μβαπά. δῖ. δι] ἴβαϊκθϑ ἃ ΒΈΓΥΘΥ, 
845 ἴἴ ψνεγε, οἵ 15 δα !ρπηθηΐ ἔοσ {Π6 πλοσαὶ 
νγατ το: {Π6 ψν1}} (5. ἢ 45 δἰγοδάν ἀδβογθε 4) 
15 ἴπεῦα ργεϑεπΐ δηα σγϑδαγυ, διιὲ {πΠῸ ρΡεγίοστη- 
84Πη66 ποῖ. 

διιέ ῥοαὺυ ἐο ῥεγζογηι ἐραΐ «αὐδὶεῤ ἐς φοοά 1 πά 
ποῖ] [1 να οἷηέ “1 Μπά (εὑρίσκω) νυ] 
τηοάθυπ οὐϊτῖοβ, νγθ πγιϑδὲ στο πάθυ ἐμὰ; δαΐ 
πού 70 ῥεγζογηι ἐῤαὶ αυρίερ 1: φοοά. 

19. Ῥτγοοῦ {πδξ {Π6 νν}}} 15 ποΐ δοσοπηραηϊθά 
ὈΥ {Π6 Ροννεῦ οἵ ρεγίοστηδηςα (τὸ δὲ κατεργά- 
ζεσθαι τὸ καλὸν οὔ, “. 18). ὙΠ15 νεῦβθ, 
ΠΟννΕΥΘΓ, 15 ποῖ ἃ πιοῦθ γϑρϑιοη οὗ τ. 15, 
45 ἴπ6 ἀδβοσιρίίοη οὔ πὸ ᾿ποβῆςϊθ που οἵ {πα 
Ὑ011] 15 Πούα ἰπξθηβιῃθα Ὀγ ἃ ἀϊβίιηςξ σοπϑοίοιιβ- 
ΠΕ655 οἵ {Π6 πηοῦαὶ] παΐιγα οἵ {πὸ οδ]εςΐβ. ὑγε- 
βεηϊοά το 1, Ὀοΐῃ οἵ {π6 σοοά {Πδῖ 15 [οἴ τη- 
ἄοπε δπά οἵ {Π6 εν] ἐπαΐ 15 ἄοπθ. 

20, 8εε ποΐεβ οὔ Ὁ. 17. [1 {π6 εἐπηρμαῖῖς 

ΚΟΜΑΝΞ. ΓΙ]. [ν. 19--22. 

1 5 πὸ πιοῖα 1 {παΐ ἀο [1ΐ, μέ 5ἰη 
τῃαξ ἀνε! ]ςῖῃ ἴῃ πηα. 

21 1 Βηά τῆξη 4 ἰανῦ, 1Πδί, γγῇεη 1 
σγοι]ά ἀο ροοά, εν!] 15 ργεβεηΐ νυ] πη. 

22 Εογ 1 ἀεϊῖρμε ἴπ {π6 ἰὰνν οὗ 
(ὐοἀ «δῇεγ τῆς ἰπνγαγά πηδῃ : 

ἐγώ ἴπ {Π6 ἤγϑβί οἴδιιβα 15 τείδπϑά, ἢ ΤΊ5- 
σῃεηδοτῇ θαὲ ποΐ ΤΊ σερε ]65, τ τηϑέ 6 ἴδ κεπ 
ΜΙ οὐ θέλω. Νονν 1Ε1 ἀο {παῖ ψ βοῇ “1 
νγΟ]α πο, 1 15 ΠΟ πλοῦ “1 {Πα ρΡογίοσχῃ 1{. 

21-93, ΤΠ τοβυ]ῖ5 οἵ τ. 14-2ὸ ᾶ΄Γδ ΠΟΥ 
Βα Πα ὉΡ. 

21. 13πά τρεμ α ἴααυ, ἐδαΐ, «αυὐδέπ 1 «υομά ἀο 
Φοοά, ευἱΪ 1: ῥγεροπὶ αὐἱὲρ »6.) Ἐδίμεγ: Κ1 
Βπᾶ ΒΘ ΥΘἔοτΘ {818 18} Σ0Υ τ: ΠΟ Ὑ15Ὲ 
ἴο ἂο {89 ροοῦᾶ, {πδ΄ [0 π|θ 86 ΘΥἹ]] 1168 
010809 δ Βαπᾶ." “ὙᾺ18 18, ΠΠῚΘΓΔΠΥ “ΤᾺ 9 
14, 2. 6. ἴπ6 σοηδίαπξ σὰ] οὗ δχρεγσίεποθ, 
1ηδξ {Π6 6εν]] 15 αἴ μαπά. 
“(ΓΒ ἜΕΧΡΘΓΙΘΠΟΕ 15 ΥΕΓῪ 5:5. 1 ΠΟΔΠΕΥ οΔ]]εά 

ἃ “Ἰααυ,) Ὀεοδιιβα τ Ἔχργεβϑαβ ποῖ δὴ δςοὶ- 
ἀεπίαδὶ δηά ἰγαηβιθπί Ρμθηοσήθποη, θὰ ἃ πεοο5- 
ΒΑΤῪ ἀηἀ οοηῃβίαπί οπε.᾽ (ΡὨΠΙΡρΙ.) 

“ἼΤΙΘ 167" ΠΕΙΓΕ πιδαηΐ 15 5115 Δ ηΈ1Δ}}Ὁ 
{η6 ““Ἰααν ἐπ ἐῤὲ γποριόεγ: " (υ. 23), Ὀεϊηρ 
ἀεῇηθά 45 “86 18 --ῦμαῦ ἴο 1:9 89 6Υ]1] 
1105 01080 δὖ μαμᾶ." ὍΤΠη1ὶ5 ἀεῆπιίοη 
δΔοςσοπηΐβ ἴου ἴΠ6 τιδὲ οἵ ἴῃ6 Ασέίο]α, δηά {μ8 
ΤᾺ] {Πα ὁ νόμος τηθ8πη5 ἴπ6 Μοβαῖὶς [“ἂνν, 
ἔχε αὐδεγὸ 1ΐς γηιεαηίης 1ς οὐδεγαυΐσε ἀοβηπεά 
ὧν αεεοηιῥαηγίπ αὐογαῖς, 15 ΠΥ 5δβῆβά. 

ΤῊΙ5 Ἰπ ογργείδεοη ἰ5 ΞΙΓΟΠΡΙΥ σοπῆγπηθά 
ΒΥ τ. 22, ψγπεῦα “ρὲ Ἰααυ," ἴῃ {Π6 υ514] 
56η56, 15 (4164 “2ῤε ἰααυ 9 Οοά;" ἴο ἀϊδίη- 
δ 15} 11 ἔτοτὰ [Π15 ΟἴΠΕΓ ἰᾶνν ἴῃ τηδη, 

ΤΠΕ τερειτοη οἵ {ΠῈ επηρμαῖϊς ῬΥΌΠΟΊη, 
Δη4 115 ὈΠΕΙ5114] Ροϑιίοη ἴῃ ἴῃς ἢγβί οἰδιβα 
(τῷ θέλοντι ἐμοί), Βῖνε 5τεαΐ ργογηΐπεησε ἴο 
16 {πουρμξ {παῖ μ6 βειεβαπηα “1 15 {ΠπῈ 
5 θ]εος οἵ {πεθεὲ ορροβιΐθ Ἔεχρεγίεποαβ, {86 
νυ ϑἢ ἴο ἀο βοοά δπά [πε ἱπίγιβίοη οὗ 6υ]]. 

Αὐραβεϊηθ 5 ννογάβ ἴῃ τσείεγεποθ ἴο {Π6 
βία ρα θεΐνγθθη ἤθβῃ δηά βριγιξ ἴῃ {π6 ὑγο- 
(655 οἵ ἢἰθ σοῃνθῦβίοη 86 ΘΠ ΠΔΙΠΥ ΔΡΡ ΙΑ ]6 
ΠεΓα : “1 νᾶ8 τῆγβε] ἴῃ Ὀοίῃ ; Ὀυΐ πῆοτα 
ΤΑΥ͂561Ὲ ἴπ ψνμαΐ 1 Δρργονθά, παπ 'ἴπ ψνμδί 1 
ἀϊβαρργονεά." " (σοπίεβϑιοηβ, υ]. 5 (Τ Βο] ας Κ). 

ΤΠΘ Α. Ν. Ἔχργεββεβ [Π6 58Π16 ῬΡΈΠΟΓΑΙ 56η56, 
Βυΐ ψιποιξ ἄϊε τοραγά ἴο ἔπ6 εχαοῖ ογάεγ 
ηά σοπϑίγιοίίοη οὗ ἴπ6 οΥΙρΊΠη4]. 866 οἵπεῦ 
Ἰπϊεγργοίδίοπβ οὐ [15 οῦβοιγε δηὰ τηπςῇ ἀ15- 
Ραΐζεά ρΡαββαβα ἴῃ {πε ποίε δῖ επά ο Ἵδβδρίεσ. 

22, 23. Τῆς τηογαὶ ἀϊβοογά }υ5ὲ ἀθβοσι θεά 15 
πονν τηοσθ ἔᾺΠ]}ν ΠΠ πέγαίεα ὈΥ ἃ υἱνιά ρἱσίυγα 
οἵ Βοίἢ 115 ορροϑβιίε εἱθιηθηΐϑ. 

20. Εον 1 ἀεἰϊ δὲ ἐπ δὲ ἰααὺ 9.) Οοά αὔε"' 
ἐρὲ ἱπαυαγά γιαπ.) ὙΠῸ τεπάοσίηρ πεαάβ ΠῸ 
ἨΠΡΓΟν Ππιεπί : δἰζεπιρίβ παν Ὀθθη πιδάβ ἴο ἡ 



ν. 23---24.} 

23 Βιυῖ 1 566 Δποίμειγ ἰὰνν ἴῃ ΠῚΥ 
ΠΊΘΙΉθοΓ5, νγαγΓ Πρ ἀραϊηϑὲ 1Π6 αν οἵ 
ΠΑΥ͂ τη]Π4., Δη4 ὈΓΙΠΡΊΠρ, Πη6 ἰῃῖο σδρ- 

ΚΟΜΑΝΞ5. ΥΙ1ΙΙ. 

Εν ΠΥ το {ΠῸ6 ἰὰνν οὗ 5π ννῃὶο ἢ ἰ8 ἴῃ 
ΓΩΥ͂ ΤΠ ΘΠ 6 Γ5. 

24 Ὁ ψτείομεά πᾶη τῃδὲ 1 πὶ! 

ἜΧΡΓΕ55 ἴπ6 πηραπΐπρ' οἵ {πΠ6 σοπηρουπά νογῸ 
ΤΟΥ͂Θ ΟἸοβεῖυ : ΚΙ γσεϊοϊσα ἢ πε ἰανν οὗ 
Οοά (Μεγεγ); “1 τεϊοῖςα νυν οἴμεγβ ᾿η {π6 
Ἰανν" (4η Ηξεηρ6]): “1 ταϊοῖσθ νυ τηγβοὶῇ 
τη {π6 ἰανν:" (ΡΆΏΠΙρΡΡι). Βαΐ {Ππ656 ἀγα ἀοιυρί- 
ἔὰ] «πὰ ὑπποοθββασΥ σοῆπειηθηΐβ, ποΐ ἀ6- 
τηδπάθά ὈΥ [6 ἰϑᾶρὲ οὗ ἴΠ6 ψογά: 566 
ΕτΙρ. “ ἈΠ6βι5,᾽ 958, ᾿ ΗΙΡρροϊγίι5, 1286. 

ὙὝΠΙ5 “ ἀεϊσῥὲ ἐπ ἐδ ἰααυ" ἀϊῇδθυθ ἔγοτη 
“( ξργ σε}, ὦ. τό, ἃ5 ὈΕΪΟΠΡΙΠρ ἴο {Π6 5ρῇθτα 
οὗ [δο]ηρ Τγαῖπευ {Πα οὐἠἨ ἱπίο!]δοῖ : [ἃ {Π||5 
ΟΧΡΙΘΘΘῈ5 ἃ 5ίγοηΡΕΥΓ ΠΊΟΓΑΙ 5 ΠΡ ΠΥ ψ]ἢ 
γνΠδΐ 15 βοοά. 

ἐῤὲ ἱπαυαγά γιαη.] Τ᾿ 15 πον δάτηϊεἀ ὃὈχ 
411 σαπάϊα ἀπά σοτϊηρείεπί ᾿πςουργεΐουβ {πᾶῖ 
[Π15 ἘΧΡΥ͂ βϑίοη 15 ποΐ 15 1156} δαυϊναϊαπί ἴο 
“ρὲ πόαὺ γιαπ" (ΕΡΗ. ἱν. 24) (ΟἹ. 111. 10), ΟΥ̓ 
“ἐπραυ ἐγεαίηγε" (2 ΟΟΥ. Υ. 17, ΟἿ]. νἱ. 15): 
1 ᾿ηά!σαΐεβ {Π6 “ γι πα" (νοῦς, . 231 δηά τ. 
25), “16 «ῥΙγὶ ὁ γιαη" (1 Οὐογ. 11. 11) 45 
ςοηίϊγαβίοα νυ] “΄ ἐῤό ομἱαυαγά γιαη," ἴπΠ6 ΒΟΥ 
ΟΥ̓ ἤδβῃ (2 (ου. ἵν. 16). Τῖ5 “ ῥίείοηι γταη 
97 ἐρὲ ῥεαγὲ" (1 Ῥεῖ. 1. 4), ψιτ πους ψνμ]ς ἢ 
τηδη νγοι]ά ποΐ ΡῈ πιδῃ, ἰ5 ἔπ6 βρι γί], νν}}}- 
1η5, ΤΕαβοηϊηρ ὈοΙηρ, ἴῃ ΜΜῃΙοἢ {πΠῸ τερεπο- 
ΤΑΤΙΠρΡ Ροννεῦ οἵ {Π6ὸ ΗΟΙΥ Ομοβί θερὶπβ ἴο 
ἔοΓΠῚ “Κ ἐῤε πϑαὺ για," ἘΡΉ. 1.16. ὙΠΕ οοη- 
ἴεχέ ΟΠΪΥ οαη ἀἄδοϊάθ νυ βεῖπου “ ἐῤὲ ἱπαυαγά 
γιαη" 15 τοραγάθα ἴῃ 15 παΐιιγα] ΟΥ̓ ἸΏ ΠΪ5 τὸ - 
Βαηογαΐα βίδα. 

28, «ποΐῤογ ἰααυ.] ἘἈδίμου, κα ἀϊβοτοπί 
171" 1{Π6 ννογά (ἕτερος) ποῖ ΟἿΪΥ ἀϊϑβίϊη - 
ΒΌΙ5Π65 Ὀὰΐ οἴζθεη οοηπίγαβίβ, 85 ἴῃ (σ8]. 1. 6. 
ἼΠ5. οἴμου ἰαὰνν βίαπάβ ορροβεά ἴο “ἐῤε Ἴααὺυ 
9.) Οοά," «πὰ “ῤὲ ηηοηιεγς " ἴῃ νυ ἢ 1ἴ [ὰ5 
115 βεδί ἴο “ἐῤὲ ἱπαυαγά »ιαπ." 

ἐῤὲ ἰααυ ον νπά. ἍΜ Βας Πα Παά δ6- 
ἴογε οδ]]θὰ {πὸ νν}} το ἐο ροοά, 6 [α5 πεσε 
παπγοα “δὲ ἰατυ 97 ῤὲ γπῖπά : " ΜΆΙΟΙ ἰανν οἵ 
1ῃ6 τηϊπά ἴῃ 15 Οὐ ΡΓΌΡΕΙ δοίίοῃ ἄρτθε5 
ὙΠ ἀπά σοπβεπίβ ππίο “ἐῤε ἰααυ 9}, Οοά." 
Οπ {Π6 οἴδβεῖ μαπή, {μ6 ᾿τηριι]5ϑθ5 (ἀρρεϑί65) 
οὗ {ῃ6 Ὀοάγ «πὰ {π6 ἄδϑίγεβ. οἵ {π6 ἤδθϑῃ Πα 
(4}15 {Π6 “Ἴααὺ ἐπ ἐῤὲ ριοριόεγ: " (Οτϊβθη). 

ΤΠῈ “ »ιϊπά " (νοῦς) 5 ΠΕΥΘ 845 1514}}Υ ἴῃ 
{πΠ6 Ν, Τ᾿ (ῃ6 ψιογα] τϑάβοη, πε [ἀου]γ ὈῪ 
ὙΠΙΟΙ ροοα δηά εν]] τὸ ἀϊβοογπρά, {π6 νν}}}- 
ΠΡ ἃ5 Ὑ}6}1 45 {π6 {π]πκῖηρ [δου : “ἡ Πεη 
Ὀγ {Π6 ἀϊνίπε ἰανν πιδῃ 85 δἰίαϊπεὰ ἴο 4 σοῃ- 
ΒΟΙΟΙ5Π655 οἵ βοοά δηά εν]}, [Π6γῈ δγβ65. ἴῃ 
ἨΙπῚ ἃ ΠΟΠΒΟΙΟΙΙ5 Ψν}}} ἔοσ {π6 βοοά:.... {πΠ6 
5 ]εοῖ οὗἩ {Π|5 νν}}} 15. ἢ15 νοῦς." (Πε]ἴχβοῃ, 
“ΒΙΒΠ1ς 4] Ῥ5Υ ΠΟΙ οσυ,᾿ Ρ. 212.) 

ἼΠΕ6 νοῦς 86 ΡΓΟΡΕΟΙ͂Υ δὴ οὔρᾶπ οὗ {πῸ 
πνεῦμα, ἃ Ῥαγΐ οἵ ΤηΔΠ᾽5 5ριΓΙ[π4] ηδίαγα  Ὀαΐ 
ἴῃ {πδΐ νναγίατε οἵ ννῃϊ ἢ πε ΑΡοβίϊθ βρβϑαῖβ 
1 15 σοπηπεγεά δηά ἴακθϑη οδρίϊνε ἴο “ ἐῤὲ ἰααυ 

ΟΓ εἰ ἐῤαὶ ἐς ἐπ ἐρὲ »ποριεγ," ἃπἃ 50 15 
τοστηθα “ ῤὲ ηγϊγ4 φ ἐῤὲ ες" ((]. 1. 18). 

ϑοῖὴ6 σοΙηπηθηΐδίουβ αἸβΈΠρι 5. ΠΟΓΘ ἔΟῸΓ 
ἰαννβ. 8ὃ0 Οτίρεη, Μείμοάϊιβ, Εννα!ά, 1)6- 
᾿ἸΖβοι (( ΒΙΌ]. Ῥϑυςῖ. Ρ. 445). 

“866, 5ᾶγ58 ῬΠοίΠ5, ᾿ῃ (ΕΠ ομπηθηΐ 5, “ΠΟΥ 
νγῈ ἅγα δεΐ στοιπηα ἢ ἰανν5 αἸα πη ΓΙ 4}}Ὁ 
ΟΡΡοϑβίίθβ. ΒὸΥγ {Π6 ἢγϑξ ραὶγ ἤονν ἴῃ ἸΡΟΠ τ15 
ἔγοπι νἱπουΐ, [Π6 πα ἰηνίηρ ἴο ἄο ψοοά, 
1. 6... 6 δνδηρθιοδὶ ἰανν ((Π6 ἰανν οἵ Οσοάἂλ), 
1Π6 ΟἴΠΟΥ ΟΔ]]ΠΠρ τι5 ἀϑιθ ἴο ου]]}, {Πδξ 15 {Π6 
ςοπΠιΙοζηρ; ἰανν οὐ {Π6 νὶοκεά οπο. Βιΐ {Π6 
ΟἾΠΟΙΓ ΡαΙΓ τα νη ἀπά ΟΟΟΙΡΥ (συνέχω) 
{Π6 5011] ; οπα {πε ἰανν οἵ {πΠ6 πηϊπα ᾿πηρ]απίθα 
Ἢ 15 ΟΥ̓ ἴπΠ6ὸ Ογδαΐογ ἀπά Ἰθδάϊηρ ἰονγαγάβ 
Π6 Ὀεζζοῦ σοιγβθ, διέ {Π6 ἐουγίῃ, ννΠ] ἢ 15 
50 “1Π6 ἰανν οὗ 5ἰη,᾽ 15 παγάθηβα ἴῃ τι5 θ6- 
σαιι56 οἵ {πὸ παδιτπδίϊοη ἴο 51η." 

ΤΏῊΙ5. ἱπίεγργοίδίίοη, ἀπ {Π6 τήοῦα τεσεπέ 
τηοάπ!ποδίϊοῃβ οὗ 1ἴ, ἀγα ἱποοπϑίϑίθπε ψυἹἢ 8.. 
Ῥαιι]5 Ἔχργθϑϑίοῃ, “ ἐῤὲ ἰααυ οἵ εἰμ αὐῤΊίεῤ ἐς ἱπ 
721} 7ηεγγιδεγ.5.᾽ [ῃ6 Ἰαϑέ ννογά5. οἵ ννῇϊοῃ 5Πο 
ΒΕ ΟΠ 411] φιεβίίοη {παΐ “ἐῤὲ Ἰααυ φΓ εἶν᾽ 15 
πο οΟἴπογ ἴΠδη “ἐῤφε ἰααὺ ἵπ ἐῤὲ ηηϑηιδογς ἢ ΔΌοΥΘ 
τηθητοπαϑά. 

1 νγᾶβ ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ͂ ἴο οΠαγδοΐθυιβα [ἢ15 ἰὰνν 
Δασογάϊπηρ ἴο 115 {{πὸ πδίιγθ, απ {πουθέοσα 
Ἰηβίοδα οὗ “" ὀγ:ηρίρ γ716 ἱγιίο εαῤ ξοϊὲν [ο 1[561} 
6 μᾶ5 νσιδη “ 20 ἐῤε ἰααὺ ο εἴπ αὐῤΊεῤ ἱς 1π 
γη1» γηοηιδεγς" (Αυρτιῖ, “ἀε Νιρί. 1. 30: 50 
Μεγεγ, ΡΆΠΙΡΡΙ, ἹΓΠΒολιοῖ,, ῬΠοίϊ5). 
ἼΠε οδ]εεΐίοη οἵ ναη Ηρθηρεὶ, [Πα {Π6 ἰδ 

ΜΝ ΏΙΟἢ Ἰεδ 5 τη σαρίϊναε σαπηηοΐ θ6 ἴπ6 ϑαπὶδ 
ἴο νοι ΠΕ 15 πιδάθ οδρίϊνε, [5 ἀπϑυνεγοα ὈΥ 
1Π6 ΨΕΥῪ ἤρΈΓΕ ΕἸΩΡΙΟΥΘΩ, ἃ ΨΨΑΥΓΙΟΓ τ Δ ΚΙηΡ᾽ 
Π15 ΘΠΕΙΩΥ ἃ σδρίϊνε ἴο ΠΙΠΊ56]Ε, 

ἼΠΕ ναγίδίίοη ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας, 
δοσορίεα ὈΥ “ΙΒΟΠεπάοτῇ ἀπ ἼΤΊΘΡΕ]]ο5. οη 
᾿π4θοἰβῖνα (θϑεπΊοην, πηαῖζο ΠῸ ρτοδίεσ αἰ- 
ἔδγεηοθ ἰπ ἴπ6 βθῆβθ 1π8η “οδρίϊνε ἴῃ {Π6 
Ιανν " ᾿Ιπϑίθδά οἵ “ σαρίϊνε ἴο {π6 Ἰανν." 

24. ΤΠ ΠΊΙΒΕΓΥ͂ οδιι56 6 ΕΥ̓ [Π15 ἰηνναγά σοη- 
ΠΙοΐ ἀπά σδρέινιν νυ τ Πρ 5 ἔγοσα {Π6 Πεαγί ἃ νν81]} 
ΟΥ̓ ΔηΡΊ 5} ἃΠα ἃ ΟΥῪ [ῸΓ ΠΕΡ. ὍΤΠΕ αιϊεβίοη, 
“ρῥο «ῥα! ἀετοῦ 7η6 3" ΘΧρΡΥΘσθο5 ποῖ ΟΠΪΥ͂ 
ΘΑΡΕΥ ἸΟΠΡΊηΡ, Ὀιις 4150 δὴ αἰπιοβὲ Πορεὶθβ5 
ἔδο]ηρ οἵ {με ἀπο οἵ ἤπάϊηρ 4 ἀε- 
ἸΙν σου, 

ἐῤδὲ ῥοάν οΓ᾽ ἐδὶς ἀεα! ἢ ὝὍὝΠΕ οἴμοῦ τϑη- 
ἀογίηρ, “{π|5. ὈΟΩῪ οὗ ἀεαδίῃ," ἀδϑβίγουβ {Π6 
ΘΙΠΊΡΠ 8515 ἰδ ὦ προη {Π6 παΐαγα οὗἉ “ἐῤὲς ἀεαὶ," 
2.6.) ΟΕ τῃ6. ἀδαίῃ ψμὶοῃ 1 ἴδε] νη τηθ, δηά 
ψ ΒΟ 1 Πᾶνα 1π5ὲ ἀδβογιθεά ; [Π6 ἀδβίγα 15 
ποΐ ίο θὲ τεϊθαβεά ἔγοπι ἴπΠ6Ὸ ὈΟΩΥ 5 ΠΊΡΙΥ͂ 85 
Βεῖηρ πιοτίδὶ, θυ ἔγοπι {ΠπΠῸ ΒΟΩΥ 85 {πε βεδΐῖ 
οὗ {Π|5 βῃαπηθῖι! ἃπα ΠΊΙΒΟγα Ὁ] 6 ἀθαίῃ οὗ 5ἰη 
(τ. 9-11, 13) 23). 866 ποίΐς δΐ επή, 
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"Οὐ, ἐμὴ τγῆο 5}2]}] ἀδ] νεῦ πλθ ἔγοπὶ 
δοάν οὗ 
ἄεαΐλ. 

ἴτε θοάγ 
οὗ {15 ἀβδίῃ ἢ 

25 1 τῇαδηκ (ὐοά τῆγουρῃ Έβιι5 

ὙΠῸ ρατίβ οὗ {Π15 γεῦβε ΔηβνγΕ  Ο]ΟΘΟΙΥ ἴο 
{πε Ργεσθάϊηρ : 

“1 δτὴ ἃ ςαρίϊνθο' ΔΝ 5881] γϑβοῖια τη ἡ "ὦ 
“ (αρίϊνε ἴο {Π6 αν οὗ 510 ἴῃ ΠΥ τη ΙΉθΘΓ5. 
ἍΝ ΒΟ 5811 ἀθ] νοῦ τὴθ ἔγοσῃ {μ6 θοάγ ΒΥ νυ Β]οἢ 
Ι πὶ θηϑίανθά ἴο {π15 ἀθδά!]ν ροννεῦ οἵ 5ἰπ} " 

25. 1Πἐῥαπᾷ Οσοά ἐῤγοιισρ εσμς ΟΡΥΙσέ ομτ' 
]1ογά “ὙΜΑπΚΒ Ρ6 [0 αοἂ ἐῤγοιο ὑεστς 
Ορῤγῖσε οἵμῦ 1,ογά. ὙΠ|5 15 ἴο 6 ργείεγγεά 45 
Βοίῃ {πὸ ϑιοτίοδε τϑαάϊηρ (χάρις ἰπδίοδα οἵ 
εὐχαριστῶ, ΟΥ̓ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ), ἀηά [ῃ6 οπα 
γνῃῖ ἢ θεϑὲ Ἔχρίαῖπβ ἴΠ6 οὐ βῖπ οὗ {Π6 οἴ ΠΕοΙ5 : 
566 ποίΐδ αἵ επά. 

ὙΠΟ ἰαπρσιαρο 15 ΔΟγιρί, ἀπά {Π6 σεπβα ἴη- 
ΠΟΠΊΡΙΕἴΕΙΥ Ἔχργθββθά, πὸ ἀϊγεοῖ δηβνγει θεὶηρ 
δίνεπ ἴο {πῸ6 αἡποβίίοη, “ ἤΡο «ῥα! ἀείϊαεν 
»ι6 2 ὍΤΠΙ5 ΔΟΓΙρίη655 15, Πονγανοσ, ἴῃ 1[561 
ἃ ῬΓΟΟΙ͂ οἵ βεπιιηθηθβθ, ἈΠβυν υἸηρ; 85 1 ἀ065 
πηοβὲ παίηγα!Υ ἴο {π6 οὐ Ραγϑὶ οἵ δηρ 5. ἴῃ 
τα. 24, αῃὰ ἴο {πε βιιάάδη τονυ]βίοη οὐ ἔβα! !πρ: 
ἢ νυ πῖοἢῃ {π6 Αροβίϊα ἔπτηβ ἴο νἷθνν ἢΠΙ5 
δοίι8] ργεβεπηΐ βδίαϊ ἴῃ σοπίγαθί ἴο ἢΪβ ΤΟΥΠΊΘΥ 
τηΐβοῦυ. 

ΤΠΘ οδπι56 οὗ {Παη]κ 1 Π655 15 ποῖ ἜΧργεββθά, 
ὙΜΠΙΟἢ ἰ5. “' αϊία αἰΐοσ {πΠ6 τπαπηογ οἵ ᾿νε ὶν 
δπιοίίοη " (Μεγοτ); δὰ ἃ ἘΠπαηἰκβρινίηρ οἤθγεα 
ἴο Οοά “ἐῤγοι 7επς Οῤγῖσὲ" ἸτΡ 165. {Παΐ 
Ηδε 5 1π6 διΐμογ οὗ [π6 στϑάδιηρίοη 50 σε ῃθ- 
τ ΠΕ]ν ἀοβιγθά. 

80 ἐῤεγι «υἱὲ ἐδὸ »ιϊπά 1 »1γ)5ε17, 45)..7 Τὶ 15 
Βεϊίογ ἴο Κεορ {πὸ ογάθυ. οἵ {πε ΟΥἹρΊηα], 
ὙΠ ϊοἢ ρα. δὴ ΘΠ ΡΠμα515 Ου αὐτὸς ἐγώ, “80 
ἘΠ6 5 1 πιΥ861 ψιῖμ {π6 ταϊπᾶ," ὅο. [ἢ 
ΕἸ γῖβέ 15 ΤῊΥ ἀο]νοσοσ, [ἢ 15. ἹπΊρ] 164 {πα “1 
γι}. 6. νυἱμους ΟΠ σῖϑέ σαπποῖ βεῖ Ὀεγοπά 

ΒΟΜΑΝ΄Ἕ. ΓΥΙ1Ι. [ν. 25. 

(Ἰτβε οὐγ ],οτά. ὅ8ὅο ἔπεπ ψιῇ τῃς 
ταϊπ ἃ 1 παγβ6 1 βεῦνα {πε ἰαὰνν οἵ σοά ; 
δας νι {πὸ ἤδβἢῃ {πε ἰανν οὗ 5. 

τηε 5ίαίε οἵ ἀϊβίγασίίοη δηά 56} -σοπίγδαϊσξίοη 
ΔΙΓΟΔΥ ἀδβογιθεά ἴῃ τ. 14-232. ὙΤΠ15. ἰη- 
ἔογθηςε ἔγοτῃ {πε ἱπηπιθάϊαϊε οσοηΐϊεχὲ (ἄρα οὖν) 
15 [Ππ|5 δὲ [Π6 54Π16 {{Π16 ἃ 5:1 ΠΊΔΤῪ ΓΕΟΔΡΙ- 
Ἰατίοη οὔ μα νγμοῖὶα ραϑϑαρθ. “" ΤΡε ἰααυ 9 Οοά " 
Δη4 “2ῤὲ ἰααὺ ο7 οἱπ᾿" παν Ὀοῖῃ Ὀθεθη τηθπ- 
[ἰοποὰ ἀθονα ἴῃ τ. 22, 23, εδοῖ ἢ (5 
ΔΥΈΙΟ]Θ : ΠΟΓΘ τῃ6 τέο] 65 ἀγα οταιεἀ ἴπ ογάθγ 
ἴο Ὀτίπρ οἷξ τῆογθ οἰθαγΥ αυὐραΐ εαε ἰααυ 15 
ἴῃ 15 παΐῖπιτε δηδ αι! γ, (ῃ8 οπ6 κ'8 18} οὗ 
αοα," [με οΟἴμεῦ “ἃ δὼ οὗ 5811." 

ὙΠΟ ργοροβαὶ οὗ 1, δοῆτηαπη, αη Ηδεηρεὶ, 
Δη4 οἴπεῖβ ἴο ἰγδηβίογ {Π15 ἰαζίεσῦ ραγί οἵ 
τ. 25, ἀπά ρῥαΐ ἴἴ ἱπιπηθάϊαίου δἰε τ. 23 15 
ἀξαϊηϑέ 411 δυιςπουεγ, ἀπά ννου]Ἱά ἀβϑίσου {Π6 
ξ ομοτ 56η56 οἵ αὐτὸς ἐγώ, ννΠΐο 15. ΟΠΪΥ͂ 
τοιρῃς οὐδ ΟΥ̓ σοπίγαδε ἢ διὰ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ. 
ΜΈ τπς ργοροβϑά ἰγαηβίεσ, ἔπ6 ρσόσαϑϑ οἵ 

τ1ῃ6 Αροβί!ο᾽β ἱπουρηῖβ νου θὲ ϑίτι ΟΕ Υ 
σοΥγθοῖ ἀπά Ἰορίοδὶ, θὰς μονν ἰᾶπλθ 'π σοπη- 
Ῥατίβοη τ {Π6 ϑυάάθη ουὔζθαγϑί οἵ δπιοίίοη 
ΘΧΡΓΟΘΘΘα ἴῃ {Π6 δοῖμαὶ ἰοχὶ! Αἵ {Π6 οὐ βὶ5 
ΤοΔΟΠ α ἰπ τ. 23 ἔπε. ἰ5 ἤγϑέ 8ΔΠ ἸγΓγθργθϑϑίθ!α 
θαγδί οὗ δηρείβη, ἀπα {Ππθη ἃ βάθη σϑνι]βίοη 
οὗ {παη Κϑρίνιπρ ἃ5 ἴΠ6 Αροβίϊε ἴοσ ἃ πιοπιθηΐ 
ὈγΘΑΚ5 ἀνγᾶὺ ἴτοπ {Π6 πηβογαθὶα ραϑί ἴο {Π6 
ΠΑΡΡΥ Ργεβθηΐ, δηά ἔμθη ἴῃ {π6 οἷοβα οἵ {πῸ 
γΕΥ56 ΓΘΓΠΓΠΒ ΤΏΟΓΘ ΟΔΙΠΊΪΥ ἴο [Π6 ΚΈΠΕΟΓΑΙ σοη- 
οἸϑίοη οἵ Πὶ5 Ιοπρ ἀθβογιρίίοη. 

1 15. ἃ τλιςοἢ ἀϊδριιεἀ αιαϑβίϊοπ νυ πείμεγ 86. 
Ῥδμ] ἴῃ {μ15 σπαρίεσ ἀθβογίθεβ ἔπε σοπῆϊοίβ οὗ 
Δῃ ὉΠΤοροπουδίθ οὐ οὗ ἃ γερεποῦαΐῖα τηάη. ΤῈῊΘ 
ΓΘ ΔΠΘΝΨΕΓ 5 ρίνοη ὈῪ Π θδη [δοβοη (Χ. 52) 
ἴπ ἔννο ννογάϑ, “' ἱπίθνυ τοροπογδηάατῃ," “ ἴῃ πα 
ῬΓΟςΘ55 οἵ τεροπογδίίοη. 

ΑΡΒΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οὐ Κῦ. 1, 5, 6, 21, 25. 

1. ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῆ. Ἡοϊτηδπη 15 τρί 
ἵπ πιαϊπίδιπίηρ ἀραϊηδὲ Μουοσ {παΐ {πΠῸ οπη- 
ΡΠ 4βὶ5 οἵ {ποιιρηΐ (45 οὗ Ροϑιίοη) 15 οῃ ζῆ, δῃὰ 
ΔΡΡΕδΙΙηρ Ιη Ργοοῦ ἴο ὡ". 2, τῷ ζῶντι ἀνδρί. 566 
4150 Ὁ. 3, ζῶντος. 

Μογεῦ ἰγ65 ἴο ἀδίεπα 15 νῖθνν ὈΥ ὑγρῖπρ; 
{πὶ “[Π6 νϑυΥΥ Ἔχργθϑϑίοη ὅσον 5ῆοννθ {Ππαΐ Π6 
ΘΠΊΡΠΑσἷ5 ἴθ οἡ ἐφ᾽ ὅσον χρόνον, τηδδηϊηρ; “ 41] 
1π6 {ἰπ|6ὸ {παῖ Ὀαΐ [Π15 15 ΠΥΡεγουι οὶ! ἀπά 
ΘΥΓΌΠΘΟΙΙΒ. 

ΤΠὸ [ΠΠΠῚῸῚ {ποιιρέ, κ 580 ἸΙοηρ 45 πὸ ᾿νε 
ΔΠ4 πο Ἰοηρογ," ἔδυ ἔγοπι Ὀδίηρ υἰίεγ] Ὁ ἰσγο]6- 
ναπΐ, 15 φὐϑο ον τοαυϊγθά. δῖ. Ρδι}}5. οοη- 
ἰθπίίοη ἰ5 ποῖ τη ΓΟ {πᾶΐ {Π6 [ϑνν, 85 516}, 
νγὰ5 Ὀθοιπα ὈΥ 1ῃ6 ἰανν 411 Πἰ5 1π|6, ιιΕ πιοσα 
ῬΑΓΕΪΟΙ]ΑΥΥ παξ ΟΥ ἀδαῖῃ μ6 ννᾶβ δεῖ ἔγεε 
τόση [{. 

ΤῊ Ϊ5 5 οἰθαῦ αἷβδο ἔγοπι Υἱ. 7) “" δῦ δὲ ἐραΐ 
ἧς ἀδαά ἰς γεθά 7γογι σἱπ." 

5. Παθήματα ἴῃ {Πῖ5 Εἴ σα] 5σεηβε ὁσοαγβ ἴῃ 
1η6 Ν. Τ᾿ ΟΠΥ ΠεΓα δπὰ ἴῃ Ὁ δ]. ν. 24. 

11 15 ἀϑεα ὈΥ ΡΙαἴο (ε.5. “ῬΗεάο, 79 Ὁ: 
καὶ τοῦτο τὸ πάθῃ μα φρόνησις καλεῖται) δηά 
Αὐσιϑίοεθ (( ΕἸΉ. Εππάεπλ. 11. 11. 2,3: κατά τε 
τὰς δυνάμεις τῶν παθημάτων καθ᾽ ἃς ὡς 
παθητικοὶ λέγονται, καὶ κατὰ τὰς ἕξεις, καθ᾽ ἃς 
πρὸς τὰ πάθη ταῦτα λέγονται τῷ [ἤτοι ὃ] πάσχειν 
πὼς ἢ ἀπαθεῖς εἶναι), ἱπα 1 ΓΕ ΠΥ οὗ 4}1 επιο- 
τἰοη5, ἀπά δ5 οηϊιναϊοπί ἴο πάθος, που ἢ 
115 Ἰαϊίον νγογὰ 15 ΠΊΟΥΓΘ. σΟΙΏΠΠΟΠΙΥ͂ ΔΡΡΙΪΘἀ ἴο 
6Υ}] αῇδοίίοπα : σοιηρατα Κοτη. 1. 26; (οἱ. 
11. δὶ 1 ἼΠ655. ἵν: 5- 

ἐνηργεῖτο. 866 Ατἱδίοί. “Εἢ. Επά. 11. ἢ τ; 



ΚΟΜΆΑΝΒΙ ΤΙ: 

ὙΠΟΓΘ Πα 5ῇοννβ [Πδί ἦθος, νΥ]ο ἢ στοννβ ουὐΐ οἵ 
ἔθος, ῖ5 ἀοαιϊίγοά ὈΥ Ὀεΐπρ οὔϊθη πιονβά ἴῃ ἃ 
σογίαϊη νυ, ἃη4 50 δ ἰθηρίῃ [ῃ6 ἘΠΟΓΡῪ ΟΥ̓ 
δοίίνε ἦθος, τὸ ἐνεργητικόν, 15 Τογπχεά. 

ΕΠ γυϑβοβίοπι ἴαϊκοβ ἐνηργεῖτο ἴῃ ἃ ῬΆβϑῖγΘ 
Β6Ώ56, “ὙΕΙ͂ ΨΓΟΌΡΙΣ ἴῃ ΟἿ ΠΊΘΠΊΌΕΓΒ," 85 
5Ποννης [Πδέ “ [ἢ 6ν]} 15 ἀθυινϑά ἴτῸπὶ ΔΠοΐ Ὁ Γ 
5ΟΌΓΟΘ, ἔγοτη {ΠῸ {Ποιρ 5 Πδὲ ἡνουῖκ, ποῖ [το ΠῚ 
[86 πιο θοῦβ [δὲ ἀγα τοιρῃξ προη.Ἶ 

ὙΠΟ Ῥαββίγνα οσοιτβ ἴῃ ῬΟΪΎΌΙ5, 1. ΧΙ]. 5; 
Ἐπ πο 2.,..: ΣΧ 1: ο;...05..Δηὲ. 10. 110. ΧΥ. 
ς. γ-. ὃ 3,1. 40, ὨΠάοτ: ἴῃ 411 νυ ραβϑαρο5 
ἴΈ ἰ5 ϑϑά οἵ {Π6 ὁρεγαίίοηβ συγ ΟἹ 1ῃ ὙνΑΓ. 

Α σαγϑῦα] σοηϑιἀθγδίίοη οἵἨ 411 [Π6 ἜἘχδιηρ 85 
"π ἘΠῸ Ν Ὑ: (τ 8655; 11..1.2.;; 2: Τ Π655. 11. 7; 
τι 6 1ν.12.. οἷ. ν' 6: ἘΓΡΉ. 111. 20; 
(ΟἹ. 1. 29; [45, ν. 16) 566ΠῚ5 ἴο 5ῃον {παΐ {Π6 
ΜΙάά]6 5επβα 15 βυθυυννμογο Ργθίθγα Ὁ] 6. ἴο {Π6 
Ῥαββῖνθ. 

ὙἼΠῸ Αςέϊνα νοῖςθ 15 τιϑδοά οὔ δὴ ὄβχίξεγπαὶ ουΓ 
᾿ἱπάερεπήεπε ἀρεηΐ ; {πὸ ΜΙάάϊο, οἵ ἃ Ροννεῦ 
ΔΙσοδ αν θεοηρίηρ ἴο {πε ϑθ]εοῖ ἴῃ ᾿ν ΠΟΠὶ 1ἴ 
γνΟΓΚ5. 

6. Τα Α. Ν. 15 ἰοππηεα οὐ πὸ τοδάϊηρ 
ἀποθανόντος, νΥ ΠΟ Πὰ5 πὸ Μϑ8. δυςπουγ, Ὀαΐ 
νγᾶ5 ἱπίγοάιοθα ἱπίο {Π6 ρῥγϊπίθα ἰοχί Ὀγ Βεζα, 
ὙΠῸ ΘΥΓΟΠΘΟΆΒΙΥ ᾿ηΐουσοά ἔγοπη {Π6 σοπηπηθηΐ 
οἵ (μγυβοβίοπι [πδΐ μῈ Πα {παΐ τεδάϊηρ Ὀεΐογα 
ΠΙτη. 

τοῦ θανάτου 15 ἴπ6 τεοδάϊηρ ἔουπά ἰπ {Π6 
Οτρεκ-Ὶ δΕη ποῖα ]5 Ὁ Εἰ Ε ΓΟ, ἴπ {πε 1 δῇη 
Ψεγβίοηβ [{. ἀπά ας. (εχο. οάθχ Ατηϊδί!πιι5 
(γηοτθηΐο5 ἢ), ἴῃ {ῃ6 1, δἔη Ἐδίμπουβ, ἀπά [ἢ 
φορίε5 πηθηςξοπθά ὈΥ Οτίρεη (οΥΓ Ἀπῆπι15), 
ΠΟ, Ποννενεῦ Ργοίευσοα ἀποθανόντες, “564 
Πος, [ά εϑβί, τβογίμ οϑί ν γ τ15 εἴ γθοῖ 5. ΜΟΥΟΓ 
ΤΙΡΉΕΥ τοραγάβ 1 85 "ἃ 5]οϑϑ, μβανίηρ ἃ ργϑοί!- 
(4] ὈδαΥΠρ Οἡ τοῦ νόμου, νΥΏΪΟῃ Π5 αἰβροβ- 
565564 {Π6 ΡΑΓΈΟΙΡΙ6 γοραγάθά 85 ἀἸβευγθιηρ τΠ6 
σοηϑίτοίοη." ἘΚ ΘΙΟΠ6 {Π|ΠΚ5 τοῦ θανάτου νΥ85 
51 ϑετπἰοα ΤῸΓ ἀποθανόντες, 85 5ΡΡΙΥΙΠΡΣ 8ῃ 
ΘΑΞΥ͂ ΓΕΪΈΓΕΠΟΘ ἔΟΥ ἐν ᾧ. 

ἀποθανόντες 15 ἃ ΞΒΙΡΟΓΔ υΠἤδηί ννεῖρῃΐ οὗ 
Δα Ποῦ (Β Εἴς Π6), ἀηα 15 σοπῆγπιθα ὈΥ {πα 
ῬΕΟΙΠΙ ΑΓ οἵ {π6 σοπϑίγαοίίοη, ἀποθανόντες 
ἐν ᾧ κατειχόμεθα, νΙὨϊςοἢ 15 ἀἸΒΠ σα], Ὀὰς ὈΥ πὸ 
ΤΉΘΔη5 ἴο Ὀδ τεϊεοϊθ 85 εἰΐ πε σΟΠΊΓΑΤΥ ἴο 
ΟὝτεοῖκ πἰϑ8ΡῈ ΟΥ νοϊά οὗ ἃ ϑιπαθ]6 βθηβθ. [ 
[85 Ὀθθη ναγ Οϑν γα ογθά. 

(4) ἤζε ῥασε δεοῃ αϊδεῤῥαγρεά ὧν ἐἰδαὶ 77 ογι1 
1δὲ ἰααυ «υογεοῖγ αὐ αὐεγὸ ῥεϊά: Ἐ ἀςκογί, 1) 6 
ὑνείίε, ἄς. ὙΠ15 το πάδγιηρ ρῖνεβ Ἔχοθ]]θηΐ 
56η56, δῖ 15 Του ἤθη ΟΥ̓ πε ροβιίξίοη οἵ 
ἀποθανόντες. 

(Ὁ) ἤζε ῥα δεθπ ἀϊτεραγροά ἤγοῦι ἐδὸ ἰατυ 
ὧν ἀγίης πὶ ἐδαΐ «ὐρογεῖη αὐὸ ἀὐόγὲ ῥεϊά, 1.6. ἦγ 
οἵίγ" οἷά γιαη (Ε ΟΥθ65). ὍΓΠ]5, ἴοο, βῖνοβ ἃ βΡοοά 
56η56, Ὀ: {Πο6Γα 15 ποίῃϊπρ ἴΠ {ΠῸ6 ᾿τηπηθάϊαῖα 
ςοηΐοχί ἴο βιιρροβί (Παΐ {ΠῸ6 δηϊθσεάεπί ἴο θῈ 
ΒΡ ΙΘα 15 “ οὐ οἱά γιαη.᾽" 

(ο) ἤζε βατυε δεη αϊτερανσεά ζουι ἐδε ἰατὺ 
ὧν ἀνίπιρ 1η ῥῖγηι ἐπ «υδογῖ αὐε αὐέγε ῥείά, 1. 6. ἱπ 
νει. 

εν Ζ7.:1.---Τοι,. 111. 

ὙΤῊΪ5. σοπδίγιοίοη Πᾶ5 ΠῸ βιρροσί ἴπ [Π6 
᾿τηπηθαϊαῖο σοπίοχί, δ {Π6 πηθαηϊηρ αἰἰτθυΐοα 
ἴο κατειχύμεθα 15 ἘΠιι5118] ΔΠα 1ΠΔ6ΠΊ15510]6. 

(4) 3ὴὸ πᾶν Ῥθθ5 ἀϊβομβαυρϑθᾶ ἔγουι 
{886 ΙΔ) ὉΥ ἅγίηρ απο ὑμαύ  Βοτοϑΐπ 79 
676 Β6]α, 2.6. ἴο [Π6 ἰανν, 'ῃ ννῆοβϑῈ 5Ία5Ρ νὰ 
ὙΨΈΓΘ. 

ΤἼ15 ἰαϑὲ σοηϑίγιοξίοη, ὙΠ] βῖνο5 {Π6 
ΒΏΙΠΘ 5656 85 (4), 1ἰ5Β δάορίςα ὈΥῪ Μεγεγ, 
Κοιςἢο, ὅζο.; ἀηἀ4 15 πηι ἢ ἴο 6 ρῥγείεστοα. [ 
βίαϊεϑ ἴῃ δοσογάδησθ ἢ {Π6 ργθοθάϊηρ 4116- 
ΒΌΓΥ {Π6 τηοάθ 'ἴπ ννῃϊο να ψνεγε σεϊθαβθά 
ἔγοση {Π6 ἰανν, Πα ΠΊΘΙΥ Ὀγ ἀγίπρ ἴο [{. 

ΟἹ, ὙΤΠΪ5 ραϑϑαρο 15 τεσαγάθα ὈΥ (γγϑοβ- 
ἴοτὰ δηά οἴμεῦ Οὐδεὶς Βδίμουβ ἃ5 “ἃ ἀδγκ 
ΒΑΥΙΠΡ,᾿ δΔηἀ4 15 5Ίνεπ ῸΠΡ ΕΥ̓͂ 5οπὶ6 πιοάσθγῃ 
Πομηπηθπίαϊουβ 85 ΠΟΡΟΙΘσϑΥ πΠΙΠί6]1Π15 1016. 
ὝΠΕ56 ἱπίογργοίουβ, Ὀοΐἢ δηοϊθπί απ τποάθτῃ, 
Πᾶνα ἴπ ἕδος πιδάθ ἴῸγ πο βεῖνε 5. Δ ᾿Π5ΠΡΟΓ- 
4016 βδίυτηθ!πρ-Ό]οοὶς, ὈΥ ᾿πϑιϑίίηρ {Ππαΐ τὸν 
νόμον »ηππὲ τῆθᾶῃ {πΠ6 Μοβαῖς ἴϑὰνν. [{ ψ}}}} 
θὲ ϑιιηοϊεπε ἴο βῖνθ ἃ ἴδνν βρθοιπηθηβ οὗ {πὸ 
ΘΧρΙ παίϊοπθ. {ππι5. αἰτεπιρίθα, νυ πῖο ἢ ἴὸσ {ΠπῸ 
τηοϑβί ραχξ σοίαξε ἘΠουηβεῖνεϑ. 

(4) (μγγυϑοβίοτχῃ δ] {π6 Οσξεὶς σοπηπηθηΐδ- 
ἴοΥ5. ῬΈΠΟΓΑΙΠΥ, ᾿πδίθδα οὗ ἱπίεγργείηρ (Π6 Ρα5- 
ΒΔΡΘ, αἰπιοϑδί σγενσιῖο 1 νὰ ππηννυσδηΐδθ]8 
δΔααιτοη5: “1 ἢΠπά {Π6 ἰανν ῥεϊῥίηρ ἀπά ἐπ- 
Ομ ΩΡ 70 ΤῊΘ, νΥΠῸ τ ἴο ἄο βοοά, διέ αι 
ἐπ αυαπὲ 97 ῥεῖ, Ὀδοδιιβα 6ν1}] 15 ρσγεβεηΐ νυ ἢ 
π|δ." 

(Ὁ) Ἐσιίζβομα δηά οἴμϑῦβ βΌνΕΓῃ τὸν νόμον, 
ποῖ ὈΥ εὑρίσκω πὲ ΕΥ̓ ποιεῖν, ἀη4 τηᾶκα “Πε 
1ανν" Ιάἀθηΐοαὶ ἢ “ἴπ6 ροοά: “1 ἢπά 
δὲ ἴο πι6 αυῤο «υἱοῦ ἰο ἄο ἐῤὲ ἔπαυ, ἐῤαΐ ἐς ἐδὲ 
δοοά, ΕΥ̓] 15 ργεβοηΐ. 

(ο) Ἐννα]ά, ου {πε σοῃίγατυ, [ἀθπίῇεθ5 “ (Π6 
1ανν " νι “ΠΕ ἐν] ἢ: “1 Πηά {πεγείοσγε {παῖ 
ἐρε ἰααυ, νυ ἤθη 1 ἄδθϑῖσε ἴο ἄο {π6 βοοά, “ες αὐ 
ῥαπά ἰο γι ας ἐῤε εὐἹ]. 

(4) Νενν σοιηρ]οδί!οηβ ἀγα ἱπίγοάιιοδα ὈΥ͂ 
Μεγεῦ: 

“τὸν νόμον 5 ἴο δε ππάεγοϊοοά οἵ {Π6 
Μοβαῖς 1,ἀνν, δπά Ἰοϊπεά σῇ τῷ θέλοντι, 
ποιεῖν ἴ5 ἴο Ὀ6 ἔΔΚεη 45 [πῇπ|{|ἰνὲ οἵ {π6 ρυτ- 
Ροβα (Βυκίπιαπη, πε. ΟἿ.) Ῥ. 224), δηά ὅτι 
κ. τ. Δ. 5 οὐγεοΐ οἵ εὑρίσκω (ΠσογΊρΡ. Εὐ5Γ. 11. 26): 
1 γϑσιΐες ἐο 7716, ἐδεγεζογε, ἐῤραΐ, πὐῤηϊε 7,» «υἱ]] 
ἦς αἰγοείεά ἐο ἐῤὲ ἴααυ, ἱηι ΟΥ̓ΟΓ ἰο ἀο ἐῤὲ ροοά, 
ἐῤε οἱ] Πδς δε ον 916." 
ἍΜ ΉΠΕ ΜεΥΘΥ ᾿π5Ε] 7 [ο ΠῚ8 Οἴου Υἱθννϑ, 

οι Π6 ταϊθοΐβ, “ )ογεθάί ἐχρεάϊεηίς," ἀπά 
“ ζογέμοιις ἐχῤίαπαίίοπς," ΔΘ 15 ΒΌΓΡΓΙΘΘα {Παΐ 
Πἰ5 οὐ ἱπίεγργοίδίίοη βῃοι]α ΡῈ τεραγάθα 
85 “ ῥαγο" () ε]Π}|256}}}, ““7ογεεά " (ῬΆΠΙΡΡΙ), 
“ έγαησε απα γιεαγιήγσἰεος " (Η ΟΠ). 

95. ΤῊΘ ναιϊϊαίίοη ἴῃ {Π6 τϑδάϊπηρβ 15. ἴη- 
βίγαοίξίνα : 

(1) χάρις τῷ θεῷ Β ὙΠεβαϊςα. 
(ὃ χ. δὲ τῷ θεῷ δὲ" (ὐ, 5οπὶ6 ΟὈΓΒΙνΈβ. 

Μειιρμο. 
(3) ἡ χάρις τοῦ θεοῦ ὌὋ Ε,, ἀ ε, ν ξ. 

Κ 
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(4) ἡ χ. τοῦ κυρίου Ἐ Ο, ἔξ. 
(5) εὐχαριστῶ τῷ θεῷ ΑΚΙ;Ρ, ουγϑῖνεϑ, 

ϑυγΙδς. 
ὙἼΠ6 Θχοο]]θηςα οὗ {Π6 Ναίςαπ (οάεχ (Β) 

15. Πεῦθ σοηβριοιοιβ. [{5 τϑδάϊηρ, {που 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΪΥ ἔοι πα ἴῃ ΠΟ Οἴπου Κηοννῃ Ππηδηιϊ- 
βουιρί, δη4 βιρρογίθα ΟΠΪΥ ΟΥ̓ ΟΠ6 υϑιβίοῃ, 

ΘΗ ΡΙ ΕΙΣ ΨΠΙ. 

1 71εν ἐλαΐ αγὲ 1η1. Ολγίεί, αγιαῖ Ζἔσα ἀεεογαζγιρ᾽ 
ο ἐδε .521γ1ΐ, αγὸ 7γὲ6 ἡγογε σογιαϊεη)εγιαζίοε. 
5, 13 λαέ ἀαγηε εογτοίζ οὐ ἦε ἤερᾶ, 6, τ4 
αγιαῖ τυλαΐ φορά ογ ἐλε .521γ7γ11: τ ατια] τυλαέ οὗ 
ὀεῖγερ' Οοα᾽ 5 εὐϊ(, το τυΐοσό σίογίοιες αἰεἰϊσε7.- 
ἄγε αὐῤ ἐλέγεσις ἰογιρ᾽ 707, 29. τυας ὀεγογελαγαῖ 
αρεγέραί ἡγοῦ Οοώ, 538 ἤζλαξ σαγε σεϑε7 1ι5 
7ρογε ἀξ ἰουε 3 

ΘῊΑΡ:- ὙΠ]: ΝΑΤΌΒΕ Ὁ ὙἘὲὶ 1) Ε1:1- 
ΨΕΒΑΝΟΕ ΑΝΤΙΟΙΡΑΤΕῈ. ΙΝ 51. ΡΑ 5 
ΤΕΙυΜΡΗΑΝΤΥ ΤῊΛΝΚΒΟΙΨΙΝΕΟ ΙΝ ΓΙ. 25. 

1-11, (ὐοπάοπηηδίίοη ππάογ “ἐῤεὲ ἴααυ ῳ οἱῃ 
ἀπά ἀεαΐῥ᾽ 15 ΔΌ ΟΠ Ι5ῃθα Ὁ ““2ῤὲ ἰααυ 9 {δὲ 
ΦΦΙΓΙΣ ὁ “78 ἐπ αὀγισέ σεις." 

1, ἐῤεγεζογο] ΑἸ ᾿πίθγθηςο ἔγοπῇ {Π6 {πη Κ5- 
ΒΙνΠρ ἴῃ ΥἹῖ. 25, 85 15 5ῃονη ΒΥ͂ {π6 ννογάὰ 
“πραυ," τηθδηΐηρ “πον {πᾶΐ ἃ ἀθ] νουο Πᾶ9 
Ὀδθη ἴοιιπά ἴῃ (μγιδὲ [6β05, {κα {ΠῸ ““ποαὺ ἢ 
ἴῃ ΥἹ], 6. 

ὙΠΙ5 σοπηθοίίοη 15 τηδάθ σογίδίη ΒΥ͂ ὑ. 2, 
ὙΥΒΙΟΠ ΘΧΡΙΕΒΘΙΥ ἀββογίβ {Π6 ἀθ]νεγαηςα 45 {ΠῸ6 
(Δ 1158 νΜὩΥ ““ἐῤεγε 1: ποαὺ πὸ εοπάεριπαίϊοη." 

ο ἐῤεγι αυῤίερ αγὸ ἱπ ῤγίσέ ὕε1... “Τὸ 
6 ἴῃ Ομγιβί ᾿ ἄοεβ ποῖ τηϑδῃ ἴῃ ϑ8[. Ῥᾳι]}}5 
ΤΙ ΙηΡ5. “1 6 ἀερεπάθπε οὐ Ομ τϑι " (8 
ΠΟΙΠΠΊΟΠ ΟἸ5ϑῖοα] ᾿158Ρ6)}, ΠΟΥ͂ ΠΊΘΓΘΙΥ (85 
ΒυΙΖβομα {Γ65 ἴο Ρσγονθὺ) ἴο θὲ Η!5 [Ὁ]]Οννοσ Οὐ 
ἀἴβοῖρία, α5 ΡΥ Παροσθαηβ οὐ Ῥ]αϊοηϊδίθ νυοτα 
[ΟΠ] Οννεγβ οὐ ΤΠΘΙΓ 5ΘυΘΓᾺ] πιαϑίουβ [ἔ [πῚρ]165 
{παῖ 1ἰνῖπρ ππῖοπ μοι (ἢ γτὶϑὲ ΗἸπηβ6] ἢσϑί 
τηδάβ Κπονγῃ: “Ἢ Βεραιε 1 ἤΐπυε, γε τραϊὶ ἤΐπυο 
αἰδο. «(ἿΈ ἐραΐ ἀαν γὸ τρα][ ἔποαυ ἐῤαΐ 1 α»ὶ ἐπ 
γῖν Ἑαέῤρεγ, απά γε ἴηι Μῆε, ἀπά 1 1π γοι" (]ΤοΠΒη 
ΧΙΥ. 19, 20: ΠΟΙΏΡΑΓΘ Ιοῇη Χν. 4--7). 

ΤΠΙ5 υπίοπ ιῖμ (τιβέ 15 ἔγθ θη ἀ6- 
5οῦθεα Ὀγ 81. [ὉΠ 85 “" θείῃ ἐη Ηΐγι: τ ΄οῃπ 
1Ὲ 5 Ὁ 2 28. 1 2 Ρ. 20. 

ὝΠῈ 58ΠΊ6 ΘΧΡΥΓΘΒΒΘΙΟΠ 5 ἰοιιπὰ ἴῃ 1 Ρεΐ. 
1|, τό; ν. το, 14: Ὀαΐζ 15 Θβρθ ΠΥ σμαγαςίογ- 
ἰδίῖς οἵ 81. Ῥαι]5 νυτηρ5, θεῖηρ Δρρ εα ὈΥ 
Πῖτη θοίῃ ἴο σμυγοε5 (Ὁ Δ]. 1. 22; 1 ΓΠΕβ5. 1. 
1311. τΆ4.; ἵν. 16; 2. ὙΠπ655. 1. τ) δησ 10 1π4|- 
νἀ 415 (1 οΥ. 1. 10; 2 ΘΟΟΥ. ν' 17; ΒΡΗ͂. τ; 
11. το, ὅζς.). ΔΝ Βαῖ 88. Ῥβϑὰὺ] δῆ!γπηεά δὲ Αἴ ἤθη 
οὗ 4}} πηδηκΊη 1η ἘΠΟῚΓ παΐιγ8] γοϊδίίοη ἴο (οί, 
{Πδΐ “25; Ηΐ» αὖὐὸ 6 αγιαἰ γιός πα ῥασσε Ομ 
δείγ " (Αοἴβ Χχυ!!. 28), Π6 ΔΡΡ 65 ἴπ ἃ Βίρῃεῦ 
56η56 ἴο {[Π6 5ρ| Ἱπ14] ἀπίοη οὗ ὈΕ]Ιανεῦ5 ἢ 

ΚΟΝΜΆΝΝΒ5ΨΊΓΙ. [ν. 1--α-.Ἔ. 

ΔΠη4 Α ἔἴδυνν οἰζδίοηβ ἰη [Π6 ἘδΠΕΥβ, 15. ὑπα41165- 
ἘΙΟΠΑΌΙΥ ΒΘηιπῈ : ἴξ δἰοπθ Ἂχρίδίπθ 41} {πὸ 
Οἴμεῖβ. ΒΟΥ δχαπηρίθ, {π6 τοδάϊηρ οὗ {Π6 
Τεχίιβ ΒΚ δοερίιβ (εὐχαριστῶ) τηᾶῦ ὈῈ τοδά ΠΥ 
ἰγασθά ἴο ἃ σοπιδιπδίίοη οἵ χάρις ψῇ {Π6 
501140]65 νυ ῃῖοἢ ργεοθάθ δηά ἔο]ονν ἴἢ ἴῃ τΠῈ 
ΟΥΡΊΠΔ] τοδάϊης: (ουχαριστω). 

ΗΕΙΚΕ ἃς τῃεγείοτε πον πὸ 
ςοπάοιηπδίίοη ἕο {Π6πὶ νγῃ]οἢ 

αἴ ἴῃ ΟἸμηϑεὲ 7εβι8. 0 ψγδ]ῖς 
ποῖ αἤἴεγ τῃεὲ ἔἤεβῃς δυξ δῇεσγ {πε 
ΘΡΙΠΕ. 

2 Βὸγ τς ἰανν οὗ πῈ ϑριτιε οὗ Π|8 
ἴῃ (τε [6ϑι15 μαῖῃ τηδάβ πηὲ ἔγεε 
[ΟΠ {Πς ἰανν οἵ 5ῖπ δπά ἀβαδίῃ. 

(ἨΠτιδέ. [ἢ Ὁ δ]. "]. 26--8, ψε 5ε6. θοίῃ {Π6 
Ἰηνγαγα ἀπά Οἰΐνναγα πιθϑη8 οὗ [Π15 ὈΠΙΟΠ, 
ΠΑΤΊΕΙΪΥ, [Δ δηα Ὀαρί 51). 

[π βρεακίπρ οὗ [15 τιπῖοπ, 8[. Ῥϑι] πουοῦ 
11.565 {Π6 ΠΑΠῚΘ “΄ 6βι15 ἢ" δΙοπε ποὺ ἤγϑδί, Ὀὺὲ 
Βῖνεβ ῬΥΟΠΊΠΘποα ἴο {πεῸ ϊνίηα αἰ Υ ἀπά 
ΒΑΥΙΠΡ᾽ ΡΟΥΟΥΙ οἵ ““(Πγιδι " (ἵδη Ηξεηρεὶ!). 

“ΤΕ 15 ἃ Ροϊηΐ ποΐ οὔ ορϊπίοη, διέ οὗ Ὀε] εξ, 
τπαΐ {Π6 ϑοη οἵ σσοά ἡἸὰ ἴακε ΟὐΓ παΐιγα ΠΡΟ᾿ 
Η πη, ποΐ οπ]Υ ἴο {πε επηά {πεῖ Ηδ τηϊρῃξ ἰδῪ τ΄ 
ἄοννγῃ [ὉΓ ΟἿἹἿ ΓΔΏΒΟΠῚ, ΟΥ̓ 5ΗῈΓ ἔοτ' τ15 ἴῃ 1Π6 
Ποβῃ, Ὀὰΐ ἴο (Π6 ἐπά μα] {παΐ, Πανίηρ 5αΐ- 
ξεγεά ΓῸΥ τι5 δοοογάϊηρ ἴο Η15 Πυπιαπιίγ, Ηα 
τηῖρηΐ ὈΥ 1{ τρίς μα μπίο Ηϊ»ισοὶ ας Ηε 15 Οοά 
ἴῃ ἃ ΤΟΥ͂Θ ῬΘΟΙΠΙΔΥΙΓ ΤΔΠΠΟΙ ῃδη. ΟἿἿ͵ ΒιΙΠΊΔΠ 
παΐασε ψ]ΠοιῈ σοῃ ὑπίοπ ἴο ΗΙ5 ΒιυπΊαη 
Παΐαγθ νγὰ5 σαραῦ]Ὲ οἵ ([4ςΚβοῃ, “πὶ [Π6 
ατεεα, Ὁ. ΧΊ!.). 

ὝΠΙ5 ὉΠΙΟη ἰ5 Ταργεβδοηΐθα ὉΠάδΥ νδγίοιιβ 
ἤριγεβ 85 {παῖ οὗ [Π6 νἱπε δηά 15 ὈγαποΠ 65, 
τΠ6 οιπάδίοη δηὰ {[Π6 ὈαΠάϊηρ, [π6 Ποδά 
Δ ηἋἃ {πΠ6 τπϑιη 6 Γ5:: [ἴῃ [Π15 ραϑϑαρε {πΠ6 σοπίοχέ 
(τυ. 2 σομπμραγεαά ννἹ ἢ νἱ]. 4, 6, 25) ϑυρρεβίβ 
“Π6. ΒΡ ΓΙΓΠ4] τηδυτίαρα ἃἀηἀ ὈΠΙῪ Ὀεϊνιχί 
ΕΠ χτιβὲ δηά Ηἰ5 σμυγοι." 
ΤΠ6 ψογάβ, “ αυρο «υαἱᾷ ποὲ αὔέε ἐδὲ 366, 

διΐ αἴεογ ἐρε δι γ:," ἂτὲ τοϊβοΐεα ὈΥ 411 οὐ το 5 
8ἃ5 ἃ δίοββ Ὀγοιρῃί ἴτοη Ὁ. 4. ὍΤΠΒ ἰπἴογ- 
ῬοΪδίίοη 15 οὗ νεΥῪ δατὶν ἀδίθ. 

2. ον ἐφε ἰααυ φῇ δε δῤίγὶῥ οΚ Τὰ ἐπ Οῤγὶσέ 
ϑεέσς ῥαΐ »ιαάδ γι 3γδέ ζγορε ἐῤε ἰααυ φῇ τἷγι 
απά (οἵ) ἀεαΐῥ. ““1ῤὲε ἰααυ ο7 εἷπ απά οὗ ἀεαΐ δ᾽ 
ἔγοπὶ νη Ϊοἢ πιδη 15 βεΐ ἔγεε πγιϑὲ οἰ θαγὶν 6 
τῃαΐ ἴο ψνῃ]οἢ Π6 ἢδ5 68 π ΡΥΘΥΙΟΙΒΙΥ ἴῃ σαρίϊ- 
ὙἹΓΥ, ΠΑΙΊΘΙΥ, “ρὲ ἰααὺ 97 οἵη ἐπι ἐφὲ ιογιδεγε: 
(11. 23), ΒΟ 15 4150 ἃ ἰὰνν οἵ ἀδαδίῃ, δ5 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 1ΠΊΡ]16ἀ ἴῃ Υἱ]. 11. 

ὙὝΠΙ5 ΒεΙηΡ ἃ ΡΟΥΟΙ νΙΠῚπ {π6 πηδη, {Π6 
Ιανν νυ ἢ 15 ΟρΡροβεά ἴο ἴΐ, αηά ὀνεγροννεῖϑ 1, 
Τηιϊιϑὲ αἰθὸ 6 8ὴῃ ἱπνναγά ρονγεσῦ. ὍΒι5 ““2ῤὲ 
ἰααυ ὁ 1ῤὲ ΘΡΙΣΤῚἘ οΓἱ “72 15. ποῖ πε σοβρεὶ, 
ΠΟΥ͂ ἴἴ5. ΡΪαη οὗ ϑαϊναίίομ, πεῖ μοσ 15 1 “ ἐῤδ 
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2 ΕὸῚὺῚ ψῇῆδέ {πε ἰδὺὺ σοιά ποὲ ὅοη ἴῃ {Π6 [{Κθη6885 οὗ ἰπηΐμ! ἤδϑβῃ, 
ἄο, ἰπ παῖ ἴξ νγᾶβ νγθὰκ {πγουρῃ ἀπά ἰΐογ βἰπ, Ἴοηἀεπιπθά δἰπ ἰη της ᾿ς ον,» ἃ 
τῆς ἤεβθῃ, (ὡὐοά ϑεπάϊπρ ἢῖβ οὐῆ ἢδβῃ: υ)ον. σι. 

ἴααυ 9 ἐῤε γηἱγηα" (ν11. 23}, νυ ἢ Πα5. Ὀθθη 
ΔΙΓΘΔΩΥ͂ Ργονθά ροννθῦϊθθθ ἀραϊηϑδί Π6 ἤδβῃ ; 
θυΐ 1Ὲ 15 {π6 11{6-ϑΊνησ ΡόοννῸΓ οὔ {π6 ΗΟΙΥ 
ΟΠοβί, γα]ηρ᾽ 85 ἃ ἰὰνν ἴῃ Π6 Προασί. 

ΤΓ}ὲ δΡΊγἘ ΟΣ 178 Ὁ 15 50 οδ]]θά, θβοδιβθ Ηδ 
15 16 Αὐΐῃοῦ δηὰ Οἰνοσ οἵ {ἴδ : σοτῆρασε Ὁ. 
Ἐπ Π0ΠΠ| 1.63: 1 ΟΟΓ. ΧΥ. 45; 2 (ΟΥ̓. 111. 6. 

ὙἼΠῸῈ ρεπΙνα Ἔχργοβϑαβ {πὸ οἴδοϊ νντοιρῃΐ, 
85 ἴῃ [οἤη νἱ. 35, “ἐῤὲ διεαά ο 72," ἀῃιὰ Ἀουη. 
ν. 18, ““ιαηπεαξίοπ ο7 1172. 

Βτοπὶ “ρὲ δίγἘ οΓ [76 ἀννο! !πηρ τη {Ππ6 
ἸΠΠΟΙ ΤηΔΠ ΡΌΘΒ ογἢ ἃ ΡΟΥΕΥ γΠΙΟ ποῖ ΟΠΪΥ͂ 
ΠΟΙ ΤΠ ηἦ5. 85 ἃ ἰᾶνν, Ὀιΐ 4150 ας κθη5. ἀπά 
ἸΠΒΡΙΓῈ5. ΟὈδάϊθησθ 85 ἃ ᾿ἰνὶπρ ἀπα 1Π{6-ρΊ] Νηρ 
ἰανν, ἀπά {πἢτ|5 ϑδεῖβ {Π6 τηδῃ γε ἔγοπι {Π6 σοη- 
ἘΓΑΥΥ “ Ἰααυ 7, 5ἴγι αγιά οἵ ἀεαΐ.᾽" 

ἼΠΙ5 ἠδ] νθύδησα νγὰ5 ἤγϑί οῇδοίθα 1π {ΠῸ 
Ῥεύβοη οἵ (ἢγιβί, 45 15 5ῆοννῃ ἴῃ «Ὁ. 3, ἀπά 
σδη Ὀδ σοπίϊηιθα Οἠἱν “2π Οῤγίσέ δος," 1.6. 
“ἐ1ῃ [6] ον 5 Πρ οἵ Ππ|ὸ νυ ἢ Ἡ πὶ, ἴῃ θείης δηά 
νης ᾿ῃ Ηἰπι, Ὁ. τ" (Μεγετ). 

ὙΠΟ γε βίαπάβ Ὀοΐννεθη ἴννο ργθροϑβιτ 98] 
οἴδιβεβ, θοΐῃ ἀερεπήθπηε οἡ 1: “2π Οῤγίσὲ 
έσς παϑᾶθ 716 2766 7γογη ἐῤὲ ἰααυ οὗ, οἵ απά 
οὗ ἀεαΐῥ. ὝὙΠΕ 58 1η6 Διγαηροτηθηΐ 15 Τοιπά 
Αἶδο ἴῃ 1, 17, 11. 7, ν. 17, 86 εἶδιιϑαὸ ψ ἢ 
ἐν ὈΕΙΠρΡ ΡΪαΟΘΩ, 845 ποσο, θοΐογε [η6 γεῦθ : δῃ 
ΕἸΏΡΠα515 15 {ππ85 γον οἡ {πε ννοσά5 “ 2π 
Οῤγῖδὶ ὕδσμα,, 45 1ἴὰ τ (ΟΥ̓. ἵν. 15; Οδ!. ν. 6. 

8. Το σοπῆγπι {πε {Τὰ δἰαίθα ἴῃ (Ὁ. 2; 
δῖ, Ῥδ1} πον ἀθοίασαβ {πῸ δοΐμα] τπθῖποά ὮὈΥ 
ὙΠΟ {π6 ΠΙθογδίίοη ἔγοπι {Πς ἰὰνν οὗ βίη δπά 
οἵ ἀδδίῃ 15 εξοίθά : δπά ἢγϑξ με βηῃαποαβ {Π6 
δ͵εαΐηαββ οἵ {Π6 ἴ85Κ. 45 Ὀεῖηρ [Πα νυ Πῖςἢ {Π6 
Ἰανν οἵ Μοβεβ μά ποῖ ροννεσ ἴο Δοςοῃλρ] 5}. 

Εογ αὐραξ ἐῤε ἰααυ εομά ποὲ ἀο.7]ὺ Οπ {π6 
Ποηβίγποίίοη, 5εεὲ Νοῖΐθ δὲ επά: {ΠῸ 56η86 15 
ΟἸΘΑΥΙΥ͂ βίνθη ἴπ ἴπΠ6 ΑἹ Ν.: ““«υῤαΐ ἐῤὲ ἴατυ 
εομ] ποί «ο,᾽ 15 νγυπαΐ σοά 14 ΒΥ Οἴπεσ τηθαῃβ, 
2.6. “' σοπαοηγηεα κ171 171 ἐῤὲ 65 ῤ.᾽ 
ΤΠ ἰᾶνν σου] ποῖ ἦο {Π15, ““ 2π ἐῤαΐ 1 αὐας 

αὐεαζ ἐῤγομσ ἐῤὲ ,ε:,᾽.--ὰ σαῖι5ε οὔ ἔδι! στο 
ΔΙΓΕΔΩΥ οΘχρίαἰποά 1 νυ]}. 14--25. 

Οοά «εγπαάϊη ῥὶς οαυπ ϑὸπ.)ὴ ΑΥ̓ΟΥ ϑῃονῖηρ 
ΕΧΔΟΙΥ νυ πογοίη {πὸ αἰ] ΟαΠΥ ΙαῪ νυ μῖο ἢ {Π6 
Ἰὰνν μΒαά ποῖ ρονγεῖ ἴο ονεγοοπηθ, π6 Αροβί!α 
Ῥτγοσθεάβ ἴο ἄἀβοίασε πονν (σοά ΤὌνθγοδιηθ 11. 
ΠΕ ᾿ΔηΡΊΔΡῈ 15 ΓΕΠΊΔΥΚΑΌΪΕ : {Π6 πὶ ρΠαῖία 

ὙγοΓάβ5, “Ἢ: οαυη 80η," πυρὶ] γίηρ Ἐπ6 ἔμ] πο 55 
οὗ [᾿νπθ ΡΟυΤΕΓ ἴπ {Πῃ6 ὅθοη οἵ Οοά, βίαπα ἴῃ 
ΒΕΓ ΚΙηρ σοπίγαδε Ὀεΐνγεεη ἐπ6 ἱπιροίεποθ οἵ 
τπ6 1 ἂνν 8η4 {πὸ νυεακηθβϑ οἵ ( ἢγιϑί 5 Βυτηδῃ 
ΠδίμΓΘ. 

ἦπι ἐδε Ἰΐξεποῦς 9 εἰημῖ ,ε6 6. Τὰ 11 ΘΠ 6585 
Οὗ ὑΠ6 ἤ6581} οὗ βῖῃ. 

ἼΠ6 ἤθβῃ οὗ βῖπ ἀθβοῦῖθος πηδη᾿5 δΔηΪΠηΑ] 
Πδίμγα 85 ἢδνίηρ ὈΕοΟΠΊΘ {Π6 5εθαΐ οὔ ἱπάννε! πε 
5βη. Βαΐ οὗ {παΐ παίιγα 1156] ϑἰπ 15 ΠΟ ραυσξ ΠΟΥΓ{ 

ῬΓΟΡΕΓΙΥ, ΟἹ]Ὺ [5 ἴατ]ς ἀπά σογγιρίίοη. Ἡ θπςε 
ΟΠ τιδὲ σου] ἴακα για Παπηδη ἤΠοβἢ, “οὗ ἴΠῸ 
βιυθοίδηςε οὗ {π6 ψΊγρη Ματν Ηἰβ5 Μοίμεσ," 
νου {παΐ 44} )}γ οἵ 51:η{111Π6 55 νυ ΒΙΟῊ 1 Πα 5 
ΔΟΘΕΓΘα [ἢ τ15, νν ΠΟ ΓΘ ““ΠαίαΓΑΠΥ σησοπάογοα 
οἵ {π6 οἤδβργιπρ οἵ Αὐδπι." “1η ριυτηςσ οα 
ΟἿ ἤεβδῃ Ηδ τπδάθ ἴἴ Ηἰβ ον: [1η τηρκιηρ 
1 ΗἰΒ. ονη, Ηδ πηδάδ [ἴἴ 51}1655 ( εγζ ]Π14η, 
“6 δγπα (ἢ γιβε, ο. 16). (ΕἸ γιβέ {πι1ι5 ννᾶϑ5 
βΒεηΐ “ἴῃ 11Κ61655 ο07 οἱπηγμ] ἤε:,᾽ ποῖ 85 1ἴ 
Ηε Βαά ἴακεη οἡ Ηπὶ {Π6 “Κα η655 οἵ ἤθβϑῃ ἢ 
1Π [6 56η586 οἵ ἃ βεπιθίδηςο οἵ θοαγ ᾿πβίεδα οἵ 
115 γθα}ν : θαὲ δ[. Ρδ1} τηθαηβ τι5 ἴο ππάοτγ- 
βίαδῃηα ᾿Κοηθ55 ἴο ἴπ6 Πθϑἢ ψνῃ]οἢ ϑἰπηθά, Ρε- 
σαιι56 [Π6 Π65}} οἵ (σιβί, νν πιο ἢ σοτηπη6 4 πΠῸ 
51ὴ [561 ννὰβ πκὸ {πδΐ ννῃῖοἢ Πα 5ἰππηεά.-- 
1|κὸ 1 ἴῃ 115 παΐιγθ, θέ ποΐ ἴῃ πὸ σοΟΥΓΠΙΡΙΟΠ 
ἴ τεοεῖνεά πο Αὐἄδπι: ψνμεποθ νὰ 8]50 
Αἰῆστη ἘΠαΐ ἘΠεγα ννὰ5 ἴῃ (ἢ τιϑί {πε βαπηθ ἤθϑἢ 
45 1ῃδί ννῆοβε παΐῃγε 'π τηΔη 15 δίηζα! (ΤῈ τ- 
11]. 10.). (8εε Αἀάϊξίοπαὶ Νοίε,) 

ἀπά 72ῶ]γ σἱπ] ὙἼΠ6 ννογάβ πηρῃΐ αἷσοὸ 6 
ΤΕΠάοΓοά; “ δη4 45 ἃ 5ἰπ-᾿ οδσιηρ," θεῖηρ 50 
566 1η {Π6 ϑερίιυδριηΐ, [,6ν. 1ν. 31; Υ. 6, 7, 
8, 9... νἱ]- 77: ἀπ 8; ΣΙ; ὁ; πᾶ π᾿ ΙΧ: 
6, 8. Ηετο, Ποννευθῦ, 84Δη δχοϊαϑῖνα γεΐεγοποθ 
ἴο 58ουῦι ποθ 15 ποΐ ρουπη θα ὈΥ (πε ςοπίοχί, 
ὙΠΟ Τείουβ, ποῖ ΟἿΪΥ ἴο {πῸ δχρίδίίοη, δὲ 
αἶδο ἴο ἴπ6 ργαοίϊοαὶ σοπάοπηπαίίοη δηα ἀθ- 
βίγαοίίοη οἵ 5ἰπ (τ. 4).- ὙΠῈ ποσὰ οοιηρτε- 
Πθηβῖγα ΠΊΘΔηΙΠρ᾽ “(707 οἵη (1.6. “ΟἹ δοσοιιπΐ 
οἵ ΟΥ ““φΟΠΟΟΓΠΙηρ 51η ἢ) 15 ἱπεγείοσε ἴο δὲ 
ῬΓΕΙΕυγθα Πεγο, δηά 15 ουηα ἴῃ Α. Ν, ὄἜνϑῃ ἴῃ 
ΗΕ. ΧΙ. 1, ΠΟγῈ {πΠ6 σοπίοχξ ἘΧΡΓΈΒΘΙΥ͂ 
Τπ1ἴ5 {Π6 τ ΘΔ ΠΙηρ᾽ ἴο “’ 5Β8ουῆςα [ῸΓ 5ἰη.Ἶ 

εογαε)ρη6 “171 1721 ἐφ 3ε Ὁ.) ὝΤΙΘ τεπάσσιηρ 
“1ῃ ὯΙ5 Πεβῃ," 2.6. (τ ϑί᾽ 5, 15 ηοΐ δα πη] 551016 ; 
ἴΟΥ {Π6 ἤΠδβῇ Πᾶ5 δἰγεδάυ Ὀθεη ἔνψῖςα Ἰἀθπεῆοά 
ἴῃ {Π15 νεῦβθ νυ {πὸ “ ἤθβῃ οἵ 5ἰη," 2:. {πε 
ΠΕ5ἢ ἴῃ ὙΥΒΙΟ ἢ 51Π ΘΧΘΥΟΙβο5. 115 Ὀσρεά ἀο- 
ταϊποη. Ηονν ἴπδη ἀἸ4 (ὐοά εομαεηιῦι «ἱη ἐπὶ 
ἐῤε 7ε:}, 1.6., τὰ Πυιπηδῃ Παΐαγα ΡῈ ΠΟΥ ΠΥ ἡ (τ) 
ΒΥ ΕΧΒΙ ΙΕΠρ ἴπ ἴΠ6 Ρεύβοη οἵ Ηἰβ [ποᾶτ- 
πᾶίθ 80ῃ {πΠ6 58ΠπῚ6 ἤδβὶι ἴῃ ϑιιθϑδίαποθ θα 
ἴγεθ ἔγοπη βίη, Ηδ ργονβά {παΐ δἰη νγὰβ 2μ ἐῤὲ 
εὐ ΟΥἿΪΥ ἃ5 8δῃ ἘΠΠαΐιΧΑΙ] 8η4 ἘἸΒΟΓΡΙΏΡ 
ἰγγαηῖ. ὙΠ {Π6 τηδη!δϑίδιιοη οἵ (γῖβὲ ἴῃ 
5101655 ΠΙΠΊΔΠΙΠΥ δ Οποα σΟΠομηπηθα 51Π ἐπ 
2γίπερίο. ἘΟΥ [815 βεῆβε οἵ κατακρίνω, ἴο 
σοπάδμηη ὈΥ σοπίγαβί, 5δε6 Μαῖΐί. χὶϊ. 41, 42, 
δΔῃα ΗΘ. χι. 7. 

Βαυΐ (2) Οοά οφοπάοπηπαά 51η φγαείεα)ν ἀπά 
εἤεείμαλίν ὈΥ ἀδβίγογίπε 115 Ροννεῦ δηα οδϑίϊηρ; 
τ Οὐδ: ἀπηα [115 15 {Π6 56 η88 Ἔβρθοίδ!]ν τὸς 
αυϊτεά ὈΥ {πε οοπίεχί. ὙΠηῈ ἰὰνν σοι]ά᾽ 
ΠΟΠΑΘΠΊΠ 51Π ΟΠΪ]Υ ἰπ ννογά, απά Ἴου]Ἱά ποῖ 
ΤΆ κο [5 σοπάεπηπδίίοη οῇδβοΐα]. (τὶβὶ 
ΠΟΙΏΙΠρ; “7,07 οἱπ ἢ ΠΟΐ ΟΠΪΥ πιαάθ δἰοπεπιοπί 
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4 Τῆδὲ τῃ6 Τρ ἐθοιιβη 685 οὐ {Π6 
Ιανν τηῖρῃε ΡῈ ΚΙ ΠΠ1Ὲ4 ἴῃ τι8, Ψῃο 
νγαὶκ ποῖ δῇεγ τῃς ἤδβῃ, δὰ δέτευ ἐπε 
ΘΡΙΓΙΕ, 

πΟΝΓΑΝΒ. ὙΕ [ν. 4---5. 

5. Εὸγ {πεν {Πδὲ ἃγε δίζοσ {πε ἤξϑῃ 
ἄο πηϊηά τς ἐΠϊπρ5 οὗ {πε ἔβη ; δς 
πεν {Παξ αἴξ δἴζεγ τε ϑριγιέ {πε 
{Π]Πηρ5 Οὗ ἐπε ϑριτγι. 

ἴογ ἴ θγΥ Ηἱἰβ Τοβίῃ, θαξ τπϊτπρ πιὰ ἴο 
Ἡ]ΠΆΒ6]Ὲ “ἦι πεαυπέος οΓ 78" (σἱ. 4), βᾶνε 
αείμα! εὔεοέ ἴο ἴῃ6 σοπάεπηπδίϊοη. οὐ 5ἰπ 
ὈΥ ἀεβίγουϊηρ 115 ἀοπηϊηίοη “ἦπ ἐῤὲ 3652 
τὨγοι ΒΡ {Π6 ΠΠ|6- Ί νης απο. Πγηρ Ρονγοσ οὗ 
Η!5 ϑρισι. 

4. ΠΕ ΡΌΓΡΟΞΚΕ ἴοΎ νΒ]οἢ Οοα σοπάετηποά 
51} 1η {Π6 Πεβῆ. 

Τραὶ ἐῤρὲ γἱσῥίεοισπεις 9 ἐδ ἴααὺ ηιΐοδέ δὲ 
) εἰ ]οα Ἰπ τ.] “Τα ἐῥευὶρ ὔθουΒ ἀθπιδπᾶ 
9 ἐρε ἰααυ,᾽ χε. 

ἼΠΘΕ οπο τ]ρῃϊθοιιβ ἀθιηδης οὗ {ΠῸ ἰᾶνν νυ πὶ ἢ 
1πο] τι 465 8}1 1[5 οἵ ποῦ ἀθπιδη 5 (τὰ δικαιώματα 
τοῦ νόμου, 1]. 26 ; 1,6 1. 6: ΝυΙΏΡοΓ5 ΧΧΧΙ. 21, 
1ῖ5. ΒοΙγ οδεάϊθηοθ ἱπϑρίγοά ΒΥ {πὸ ἰοσε οἵ 
Οοά (κε χ. 27). ὙΠαΐ [15 “τἱραύθοιῦϑ 
ἀοιιδπα ὁ. ἐρὲ ἰααὺ γιῖσδί δε βιζηηεά 15 τ), 
νγὰ5 [ῃ6 στοδί ἢπα] σαιιβδα οἵ (σο 5 βοπάϊηβ 
Η!5 80η ᾿πΐο {ΠῸ ννου]ά. 

ΟΥ̓ΒΕῚ Ἱπξογρυ Δ ]0η5 οὐ {ΠῸ βαβϑαρῈ πηδὺ θὲ 
ΟἸαβϑι Πα ἀοςογάϊηρ ἴο {Π6 τηθαηΐηρθ ἀβϑιρηθά 
ἴο δικαίωμα. 

(1) “ὙΠαε τἱρῃίεοιυβ βεπίθποθ οἵ ἐῃθ Ἰανν 
ἴῃ οοπάοιηηδίϊοῃ οὗ 5ἴη (1. 32). 

ὙΠΙ5 ἴ5 ΘοΟΠΙΓΑΓΡΥ͂ ἴο [Π6 ἔθ ΠΟΥ οὗ {Π6 ραββαρθ, 
Δ ηἀ ἴο {Π6 Ρ]αίπ τηθδηϊηρ' οἵ {πῸ ννογάβ “",2ω- 
 ηεά ἦι τις: ΤῸ 85 ἴο {π6ὸ σοπάθπηπδίοτυυ 
βθπΐθηςο οὗ {ΠῸ ἰανν, (οὐ 5 ρῃγροβα ἴῃ βθπαϊηρ' 
Η!5 ϑοῃ ννᾶ5 {Παΐ 1 τηϊρΐ ποῦ θ6 {{ΠΠ]16 ἃ ἴῃ τι5. 

(2) ΤῊδ ἸυβΕοδίϊοη, οὐ ἡπ5Έ Εν ̓πρ' σοπίθηοθ 
οἵ {μ86 Ἰανν (νυν. 16). ΒΥ ΖΒΟΠΘ τοίου ἘΠ15 ἴο 
1Π6 Ῥγοιηΐβα (1 εν. Χχυ!]. 5, ᾿ειῖ, ν. 33) {πδὲ 
ἴΠ6 πίδη ὙΠῸ αορβ (6 σοπηηδππηθηΐ5. οὗ 
Οὐ 5}411] Ππά [16 ἘΠπεγείη. 

Βαυΐ ““Ἰπ5ΕΠΠοδίιοη "ἢ 15 ποῖ δπά Ἴαφηποΐ θ6 
ΒΟΥ 6 ἴο {Ππ6 ἰὰνὺ (111. 20; (υ4]. 1]. 1, 21; 
Αοἵβ ΧΙ. 39): “1 15 σοά {παῖ {π5[|Π6:ῃ. 
ΑΟςςοΓΑΙΠΡΙΥ δικαίωμα ἴῃ {ῃ]5 56η56. ἰ5. ποῖ 
Του νν ἢ νόμου. 

(39) Τμε στιρῃίθοιιβμθθθ ΟΥΓ τῖρῃξ σοπάποξς 
ΠΟΥΤΕΒΡΟΠΪηρ ἴο {π6 Ἰαννβ ἀθιηαπά (νυ. 18 : 
Αρος. χῖχ. 8). 

1η {Π1|5 5θῆβθ 4150 δικαίωμα 15 ποξ ἔοιιπά ἴῃ 
ΠΟΙ ΠαίΙοη υν ἢ νόμου : ἀπη4 1ἔ 510 ἢ ἀϑᾶῦο 
ὙΜΕΓΘ ΕβίϑὈ]Π5Π6 61, [ΠῈ ΡἜΠΘΓΑ] τηθαηΐηρ οὐ {Π6 
Ράβϑαρθ νγοι]Ἱά θῈ ἴΠ6 58πὶ6 85 1ῃαΐ νυν ῃῖ ἢ ννα 
ἤανθ βίνεπ ἃῦονα; ἴοὺγ {π6 τὶρμίθοιιϑηθβα 
ΜΜΒΙΟΙ ϑαςσῆεβ ἴΠ6 ἰὰνν 15. ἔπ6 σοπηΐογραγέ οὗ 
1Π6 ἰαννβ τιρῃζθοιιβ ἀθπηαπά. 

ΤῈ τηδὺ θῈ ψνῈ}] ἴο βαΐπου πρ {πῸ ἔπαρτηθηίϑ 
οὗ {γαῖῃ Ἡνῖο ἢ ἀπο ]α Ππ656 νδτγίοιιβ ἱπίου- 
ῬΓΕίδΕ ΟΠ. 

Οτῖβε σαπλθ ἱπάθορά {Ππαΐ {Π6 Ἰανν"5 “" στὶρῃί- 
ΘΟΙ15 βεπίθῃοθ᾿ οἵ σοπάοιηπαίίομ ἀραϊηϑί 51Π 
τρῃς θὲ ΔΙΠ]Β]1ο, ποῦ ἐπ τῷ, ας ἴῃ Ηἰβ5 
Αἴοηίηρ ἀθαίῃ. Ηδ οατηθ, ἐπαξ “1Π6 7ι|511-- 
ἔγίῃξ βεηΐθηςθ," πο φῇ ἐδὲ ἰααυ, θὰϊ οὗ Οοά, 

ταῖρι 6 ταιῃθά δης Δοσοιηρ 5ηθά προη 81] 
ΨΜηῸ δεῖιονε ἴῃ Ηϊπι. Ηδ σᾶπηθ 450 “70 
ΑΙ αἱ! γὶσῥέεοισηπεας" ἴθ ΗΒ οὐ ῬΕΥ͂βοῃ: 
ποΐ ΟΠΪΥ ἴο Κβ͵'να τι1ι8 8ΔΠ Θχϑῖηρὶα οὗ ρεγίδεϊ 
οΟὈράϊεηςθ ἴο ἴπΠ6 ἰανν, θυΐϊ αἰϑδο ἴο γεάθεπι τ15 
ἔγοπι ἴΠ6 συγβθ οἵ {π6 ἴανν, δηά ΠιγΈΠοΥ ἴο 
“ ροῃάομηη 51Π ἴῃ {πε ἤθϑῃ " ὈΥ͂ 5ῃονπρ' {Παᾶΐ 
ἴι Πὰ5 ποῖ ἃ τὶβμει} Ὀὰξ ΟἾΪΥ 4η τπϑιτρεὰ 
ἀοπλ πο ἴΠεγθ, ἀπά 50 ἴο “6 νῈΥ ΟἿ ἡνΠΟΪ6 
παΐατο, Ὀοάγ, 5011, δηά ϑριίγιΐ ἔγοπΊ 51η᾽5 
Ὀοπάαρο, δηὰ {πῃ ἸΔ5ΕΠΥ 50 ἴο πηδκα τι5 ΟΠ6 
ἢ ΗΠη561Ὲ 1π {Π15 τοηονγεά πδίαγο, {παῖ 
τσοιρ ἴΠ6 ΔαΙοΚθηϊηρ δη4 ϑαποιγιηρς 
ΡοννΕῚ οἵ ΗΙ5 ϑριγιξ ννὲ 4150 ΤῇΔΥ “«υαἱᾷ ἐπ 
πεαυηεςς 9, “78 (ΥἹ. 4), ἴῃ οἴ ΠῈΥ ννογάβ “" ἐῤαΐ 
ἐδ γισῥίεοιισηεος Κ᾽ ἐδ ἰααὺ (115 ἀεπιαηά οὗ 
ΠΟΪ]ΙΠ655) 7η2α» ὧε γειά ἴπι τις. 

ὙὝΠΕΙΘ 15 ΠῸ ἴοσοβ. ἴῃ (δἰνιη5 οδ]βοξίομ, 
{παξ ΘΠ ονοῦβ τεποννθά ὈΥ {π6 ϑριγιὶ ἄο ποῖ᾽ 
1η ἴαοϊ αἰΐαϊη ἴῃ [15 ΠΠ|ὸ ἴο βίο ΡΥ ΠΟΙ ΠΟΥ 
ἴῃ ΠΟ] Π655, {Ππαΐ {ΠῸ τὶ ἢ θοι5η655 οὗ {πὸ Γνανν 
5. ἔ]ΠΠ164 ἴῃ {Ππεπὶ: ἴοσῦ Οσοάδβ Ργροβο, οὗ 
ΠΟ ἢ 81. Ῥδὰ] 15 δῖα βρεακίηρ, 15. ΟἸΘΑΓΙΥ͂ 
Δἰησιηθα ἴῃ δῖος ραβϑαρεὲβ 85 ΕΡΗἢ. 11. 10, 
(ΟἹ. τ, το. ΟἸΟπΊΡΑΓΕ ΧΠ|. 8; (ὁ51 νυν 15. 
ΤῊ Ϊ5 ᾿πιουργθίδεοῃ 15 ρίασθά Ὀθογοπά ἄοιδέ 

ὈΥ {πε δάάιτίοπα! οἰαιιβδα νη ἀθῆπεβ {ΠῸ 
ἐραγαείο" οἵ ἴποβθ 12 ψΒοπὶ {ΠῸ τὶρῃΐθοιι5 
ΤΟαΙΙΓομηθπί οἵ {πὸ ἰὰνν 15 ἴο θὲ {μ]Π]1εἀ ; 
ΠΑΙΊΘΙΥ 5010} 45 “«ὐαἱᾷ ποὲ φεῦ ἐδ “ες, διΐ 
φἼον ἐῤεὲ δριγι:;" 1815 ραγαςίε 156 ἀείεγ- 
τηϊηθα ΕΥ̓͂ {πε στυ]!ηρ ΡΓΙΠΟΙΡΙῈ δοσογάϊηρ ἴο 
ὙΠΙΟΗ ἘΠ6 1 δοΐααὶ 116 15 τερ ]αΐϊθά,. ΠΟΥ 
“ ᾳραὶξ ποί αὔορ ἐῤὸ εε, ἴου τῃ6 ἤδβῃ 
ἢ 115 αῇδοίϊίομβ πα [ἰπϑῖ5 στϑθεὶβ ἀρϑίηβέ 
1π6 Ιανν, “" δμίΐ αὔίογ ἐῤθ δρίγίιί. “126 8}1Γ11,; 
Βεῖπρ Ποῖ τορατ δα δ5 {Π6 γορ ἸΔΈ Ωρ ΡΓΙΠΟΙΡΙῈ 
(κατά), σαπηοῖ Ὀ6 τηδπ᾽5 οὐ 5ριγιξ Πονγενεῦ 
Τοηουν θα δπά βαποίῆθά, θαὲ {π6 Π ᾿νπα Ρονγεῦ 
1[561} νυ μῖο ἢ τοηθννβ 8Π4 βαποίιῇς, 2.6. ἐπ 3η- 
ἀννε!ηρ; ϑρισιε οἵ Οοά, 85 ἴῃ Ὁ. 9. 

5. Τὸν ἐῤον ἐῤδαΐ αγὸ 7167 ἐδὲ 36:6} ἀο ηεπά 
ἐῤε ἐῤίγισς οὔ ἐδε ἤε5}.] “Τὸ θὲ αἴζεγ {Π6 ἤθβῃ "ἢ 
ἴ5. ἴο μᾶνϑ {πὸ ἤθϑβῇῃ [ὉΓ {Π6 ΓᾺΠ]Π]Πρ' ΡΓΙΠΟΙρΙῈ οὗ 
ΟἿΓ δεῖηρ : ““ἴο νγα]κ αἴἴοσ {π6ὸ ἤθϑῃ "ἡ (-. 4) 
15. ἴο [Ο]]ονν {Π15 ΡΧΙΠΟΙΡΙΘ ἴπ {Ππ6 δοίμδ] 116. 
ἼΠΟ ἀἰβιποίίοη 15 ποῖ πιθαπί ἴο Ὀὲ πηδάθ 
ῬΓΟΙ Ιποηΐ ἢ θαΐ 1ξ 15 ΠΘΟΘΘΘΩΤῪ ἴο 5Ὸ ὕδοῖκ 
ἔγοπι {ΠπΠ6 Ουζνναγ βυπιρίομη ἴο {6 Ο81156, ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΘΓ ἴο ἄογινο ΠῸΠπῚ {παΐ {πΠ6 ἱπίογπγθαϊαΐα 
ῬΓΟΘΘΒΒ : “ἐῤεν ἐραΐ αγὸ αὐϑῦ ἐῤὲ ἐπ ἀο τηϊπα 
ἐῤε ἐῤίηρς οΥ ἐδ Με, διὰ 50 “ αυαἱᾷ α7εῦ 
ἐῤὲ 365." 
κΤὲ ἐῤίησε ὁ ἐδε εν" τὲ ορροβϑά ἴο 

ρὲ ἐῤίποες οὔίῤε ϑρὶγ11,)---- 
(1) 45 πιυπηὰη ἴο ἄϊν]πο,--- Τοῖς σαυοιγεσί, 

(ΠςΘγΆΠΥ πιΐπ 650) ποί ἐῤὲ ἐῤίηπος ἐδαὶ δὲ ο 



ν. 6---ο.} 

6 Ἐο ἴΐο θεὲ σδύπδι]ν πιηάἀδθά ἡ: 
ἀεδίῃ ; Ὀὰε ᾿το δε βρι ΓΙ υ8}}Υ πὶ πἀ θά 
ἐς πίε δῃηά ρεᾶςβ. 

" Βερσαιιβα "πε σαγηδὶ τηϊπά ἐς εη- 
τη ἀραϊηδε (σοά : [Ὁγ ἴῈ ἰ8 ποῖ 5ιὉ- 
Ἰεςξ το {πε ἰανν οἵ (σοά, πειτμεγ ἱπάςεά 
σδῃ 6. 

Οοά, διε ἔδοτε ἐῤδαΐ δὲ οὔγιεη" (Μαζί. χυΐ. 23); 
(2) 45 βαγίῃ!ν ἐπῖπρϑ5 ἴο Πβανθην (ΡΏ]]. Π]. το, 
(ΟἹ. 111... 2), ἀπᾷ (30 ἴῃ υἱέου τηοσαὶ σοηίγαάϊο- 
ἘΟΏ, 85 51ὴ ἴο ΠοΙΙΠ655 ((σ4]. ν. 19--21; 22; 
22). 

Θ. Τπε ἀοβηϊίίοη οἵ ἰποβθ ἴῃ ποτὰ {Πα 
Υἱρζθοιιβποθθ οἵ 1ῃ6 ἰανν ἰβ ἴο ὃ {{|Π|1ς4 
(υ. 4) 15 1υϑΕΠῆ 64 4η4 σοπμῆγπιθα Ὀοΐῃ οἡ 115 
ποραίϊνε δηά ροβιξινε δἰάθβ ὈΥ ἴῃ86 σεάβοῃ 
βἰαίθά ἴῃ τ. 3, ΜΏΙΟΝ ΥΘάβΟη 15 ἰἴ561 οοη- 
Βγπηθά ΡῈ ἃ ἔυγίμοΥ ἀθνειορπιθπί ἴῃ Ὁ. ὅό, 
ἃΠἀ {πα ἀραΐῃ 15 Ὄβχρίαἰηθά οἡ [86 πϑρδίϊνα 
5146 ἴῃ τ΄. 7. 

ἐο ὧεέ εαγπαὶϊν τεϊπάρά.) “ἼΤΠΘ Ἰυ5ὲ οἵ 1ῃ68 
Πθ5ῃ, σα]16 4 ἴῃ {Π6 Οτεεκ φρόνημα σαρκός, 
ννΒΙ ἢ σοπια ἄο δἐχροιπα {πὸ νυ]βάοπη, 50ΠΊ6 
56 Π518 1 Υ, 5Θοπιθ {Π6 αβδοίίοη, βοια {ΠῸ ἄ6βῖγο, 
οὗ [Π6 Πδβῇ, 15 ηοΐ βυῦ]εςοί ἴο {πε ἰὰνν οἵ σοά " 
(Αγ. 1χ.). ὙΠΕ Α. Ν. 15. ἃ [αἱγ ραγδρῆγαβε οἵ 
[86 ᾿ἰἴθγαὶ τπηθδηϊηρ απ οΥ 89 Η68};," 
ἴῃ ΜὨΙΟΝ “παπᾶ (ΟΥ Ὼ “σιϊπαϊΐην" Μαγρ.) 
τηθδη5 ““{πουρπμΐ," “ ραγροβε, ““ βεπιπηθηΐ,᾽ 
ΟΥ̓“ 5ἰιαν," 45. ἴῃ υἱῖ]. 27, “Οοά ἀποαυεί 
αυῤαὶΐ ἐς ἐῤό γιϊπα 97 ἐδὲ δριγ." 

“ΤΠ 6 ἢ 65} 15 ποῖ [Π6 τῆθγα πηαΐουαὶ οὗ 
{πΠ6 Ὀοάγ, διὲς “με Ιηΐβοϊίΐοη οἵ παῖισε ἢ 
(Δι. 1χ.). Οοτηρατγε Π 6] Π[ΖΒΟΉ, “ ΒΙΌ]ΙςΑ] Ῥ8Υ- 
ΟΠΟΙΪΟρΡΎ,᾽ ΡΡ. 439, 442, ἀπά ΑἀάϊοΠ4] Νοΐε οα 
σάρξ, πἰτοάποίίοη, ὃ 9. ὍῊδ βίδϊετηθηΐ {παῖ 
ἘΠ μ6 τιϊπᾶ οὗἩἨἉ {89 ἤθβιι ὦ; ἐξα 15 εχ- 
Ρἰαπεά ὈΥ 81. Ῥδ] ΠΙΠΊΒΕΙΕ ἴῃ τ. 7: [ῸΓ 
“ δηγγιϊἐγν ασαϊηεὶ Οοά,᾽" 5εραγδίϊπηρ τλδῃ ἔγοια 6 
ΟΠΙΥ 5ουγοα Οἱ [πΠἴ6, ποῖ ΟἿΪΥ ἰεδάβ ἴο ἀθδίῃ, 
Ὀυΐ 15 1561} [Π6 υεῦΥὺ θββεποα οὗ ἀδαδίῃ, 50 {παῖ 
16. ΠΟΙ 15 ἀδδά νγῃ116 μ6 ᾿νε (1 ΤΊπι. 
᾿ 6). 

δμΐ ἐο δὲ σρίγιἑμαϊν γ»επάρά ἐς 1178 ἀπά ῥεαεε.] 
ἐμὲ [Ὧ9 τιϊηᾶ οἵ πὸ βρι:τυϊῦ ἢ “75 ἀπά 
2έαεε." Μεγεῖβ Ἐχραπδίίοη {παῖ “ [Π6 5 σιγὴν 
οὗ {πΠ6 ΗΟΙΥ ϑρισγιξ ἰεπάβ ἴο ἰθδά πηδη ἴο 
Θἴθυπδὶ 16 δηα] Ὀ]Θββθάμπεβϑ᾽" 15 ἰηδαάθαημδίο. 
“ΤῊὴ6 τὐϊπα οὔ {80 ϑρισγιί," [Π6 Ψ ΠΟ]6 
βίαϊα οὗ {ποιρηΐϊ ἃ πα [δα] της ννμΙοἢ ργοσθθάϑ 
ἴγτοπι {πΠ6 ϑριγιῖ, ἄνγε!!ηρ ἴπΠ πΊΔη5. Πρατί 
(υ. 9), “ἢν 72, τὰε σὰς [πὸ οὗ {π6 5ου], 
{Π6 ἢγϑί- τας οὗ Πα οἱ οἵ σοά ψΠΙοῃ 15 
Εἴθ ΠΑ] 118 (ὙἹ. 23). 

“Ὁ Ρραεο" 15 ποῖ πούϑ {Π6 δοΐ οἵ γθοοπο]δίϊοη 
νος ὈΥ. ΟΠ γδ 5 ἀθαίῃ (Ὁ. 1), ας {πὸ 
ΠΟΠΒΟΙΟΙΙ5. Θπ]ουτηθηξ οἵ ηδΐ τϑοοποι]]δίϊοη, 
τῆς ΠΟΙν οα]πὰ Ὀγοδί με οὐασ ἴΠ6 501} Ὀν {Π6 

ΟΝ ΝΙ ΒΓ ὟΨΤΙ. 

8 ὅ8ο {ῃεη ΤΠΕΥ {Πδὲ ἃ ἴῃ {ῃ6 
ἤε5ῃ σδηποῖ ρίεαβε (σοά. 

9 Βιυΐ γε ᾶεὲ ποέ ἴπ ἐς ἤςϑῃ, Βυΐ 
ἴῃ ἴῃ6 ϑριγ, ΠΕ 80 ΡῈ {παξ {Π6 ϑριτγιῖ 
οΥ (σοἀ ἄνεὶ! ἴπ γοι. Νονν ἴΕ δηγ 
πλδῃ ἢᾶνε ποΐ {Π6 ϑριτγιῖ οἵ (γῖβί, ἢς 
5. πΠοης οὗ ἢΪ8. 

ΗΟοἷγ Ομοβὲ ρουτσίηρ ἔοσίῃ Οοάδβ ἴονε προη 
1Π6 ἢεασί. 866 ποΐβ οἡ υ. 5. 

Π, 8, 8ῖ. Ῥαὰ] πονν ἴο]]ονν5. οἷἵέ βθραγδίεὶυ 
της ριοοῦ οἵ {π6 [Ουπιου ραγί οἱ᾽ σ. 6, “ΤᾺ 9 
ταϊηᾶ οὗ [80 Η.65} 18 ἀθδύῃ :" 15 ΔΥβ πο πΐ 
5. Ἐχρ  δἰπθά 'ἴπ {πΠῸ ποῖε οἡ {Παΐ οἰαιιβθ. ΒΥ 
δάἀάϊηρ 1πΠ6 ννογά “"ῤεαἊθ᾽" ἴο “78 ἴῃ ο-. 6, 
ἢθ 85 δἰγθδαυ ργθραγθά [Π6 νυᾶὺ ΤῸ ῥαβϑϑίηρ 
ΟΥ̓ΕΓ ἴο {πε πηεπίϊοῃ οἵ {παΐ “ ἐπηιἱγ " ΜΜΒΙΟἢ 
15. “ ἀεαΐῤ᾽ (Βεηρβεὶ). ὙΠ6 ργοοῦ {πδΐ “1 6 
ταϊπα οὗ {μ6 65} ἡ. δηηιν ασαΐηο Οοα 15 
566ῃ ἴῃ 1Π6 ἴδοϊ {παῖ “12: 1. πο σμόγοο ἐο ἐῤὲ 
ἰααυ 9 Οοά:" δῃὰ 1Π15 ἔδοΐ οἵ ὄὌὄχρεγίθηςο, 
({ὙΠῚΥ οϑίδθ]!βηθα ἴῃ ας. νἱ1.} 15 ξαγί ποῦ {γασθά 
ἴο 115 ᾿Ιππιοβὲ σϑιιβα ἴῃ ἴη6 ἀδθργανεά [θη θ Ποῦ 
οἵ κΊμ6 πιϊπᾶ οὗ {86 65}; “ζοτν 10 ἀοία 
ποῦ Βαῦμῦ ὐβ61} 210 ἐῤὲ ἰααυ 97), Οοά, ἴον 
ἱπᾶθοᾶ 10 οαππού," “Ηδ 4065 ποῖ 540 {παῖ 
1Ὲ 15 ΤηΡΟβ51016 ἴοσ [Π6 νν]οκοά πηδη ἴο θθοοπῖδ 
δοοά, Βιι {Πα 1{ 15 ᾿ΠρΡΟΒ51016 ἔου Π]πῚ γϑιη] Π- 
1η}; νυ] οΚϑά ἴο βιιθ πη ἴο (ὐσοά : ὈΥ͂ σοηνευβίοπ, 
Πονγανοῦ, ἴ 15 ΘΑϑΥ ἴο Ὀεοοπὶα βοοά δηά 
50 πη]. ((γγϑοβίοχῃη.) 

8. 8ο ἐῤρεμ.) “Απᾶ᾽" (δέ) : [ῃ6 ρδγξϊοα 
ΤΉΔΓΚ5. “ἴῃς σοπΕπιιδίοη ὑπ 6Γ ἃ 5]15}}Πγ 
σμδηροά ἴοττη " (Βρ. Ε]ΠΙςοι) οἵ {πῈ ορεπίπρ 
βίαϊθιηθηί οἵ τ. 7: “.Βεοαμσε [86 τηϊπᾶ οἵ 
{86 ἤθ5} 12. ἐπηην αρσαϊηοὶ Οοά .. .. ἀπ ἃ ἐῤεν 
ἐῤαὶ ἀγὲ 1η ἐῤὲ 26: εαγιοΐ ῥίεασε οὐ." Ἐτοτα 
{Π6 αὐρϑίγαοϊ ργῖηοῖρ]α μ6 Ρ45565 ἴο 15 ργδοί!οδὶ 
γα β. 1. 

9. δι γε αγὸ ποὶ 11 ἐδ ἥδε, μὲ ἐπι 1ῤὲ 
δ227γ11.3 ῬΘΥΒΟΠΔΙ] ἀρΡ]οαίίοη το [δ τϑδάθγϑ 
οὗ {Π6 βϑποῖαὶ βίδίθπηθηΐβ οἵ τὺ. 5--8. “γ᾽ 
15. σα ΡΠδί1Ο, 

ἐΤρὲ 36:0" δηὰ κ1ῤὲ ϑριγ]!, τϑργεϑοηίεα 
ἴῃ Ὁ. 5. ἃ5 ΤΠΠΙΠΡ ὈΓΙΠΟΙΡΙΘ5, δοςογάϊηρ ἴο 
ὙΒΙΟἢ ΤηΘη᾿5. ΠΊΟΥΑΙ 16 15 τϑρι]αΐθαά, Πογο 
ΔΡΡΘΑΓ 845 ορροϑβίίε οἱεπηθηΐβ, ἰῃ ὉΠ6 Οἵ Οἵ ΠΟΥ 
οἵ νοι {Παΐ 116 5 5ἰβί5. 

1 το δὲ ἐραΐ ἐῤεὲ δρΊγὶἐ οὐ Οοά ἀκυε]] ἐπι γοι. 
10 15 ομαγδοίοσιβίς οἵ 81. Ραμ] {με με ἢγϑί 
ΘΧΡΥΈ5565 ἢΠἰ5 βίγσοηρ απ Ἰονίηρ σοηπάθποσ ἴῃ 
Π15 Γοδάθυβ ἴῃ {ΠῸ φΌβο]ΐε Ὡ5βοτΈΙΟη, “ 76 ἀγὲ 
πο ἦγ ἐῤὲ ες, ὀμὶ ἐπ ἐδὲ ϑρισγίὶξ "Ὁ" ἀπά [Πθη, 
ΤΕΠΊΘΠΊΒοτΙηρ {Πδΐ 50 ππ4π|4}1Π6 4 4 ϑίαϊεπηοπέ 
σου] ποῖ 5αίε!ν θ6 Δρρ! 64 ἴο 811, μα δά 5, ὈγῪ 
ὙΨΑΥ͂ Οἵ σδυςοη, δηἋ βἔτλι]ι5. ἴο 56]1- Ἔχϑτηϊ- 
παίιοη, ἴπΠ6 σοπ άπ οη ΡΟ ννῃϊο ἢ 5. βίαϊθ- 
ΠηΘηΐ ΘΟΠΟΘΓΠΙΠΡ [ΠΘ ΠῚ ΠΘΟΘΒΒΑΓΪΥ ἀδροπάς, 
ἃ ““ ΠΟΠΑΙΟ. 5Β1η6 σαὰ ποη. 
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ΙΟο Απά 1 Ομ τβε ἦς ἴῃ γοι, {Πα 
ῬοαγῪ 1: ἀεδά βεοδιιβε οἵ 8ίη ; διιῖ τῆς 

ΚἘΟΝΑΥΥΎΒΕΎΎΤΗΙ. [ϑσπο, 

ΡΙΠΕ ᾿ς [Π6 θεσδιιβα οὐ τὶρμέεοιιβ- 
688. 

“ Βγ {πὸ ϑριγιε οἱ (σοά πιιβὲ ἄννε}] ἴῃ {Π 6 
τηΔη ἴῃ οτάου ἐμαΐ Ηδ πηᾶν θ6 {πὸ ἀθίθυ μη] 1 Πρ; 
ΟἸοπιοπί ἴπ ννῃΪΟἢ {πὸ πηδῃ [ἰγ65 :ἢ ΘΟΙΏΡΑΓΕ 
81. [0Ππ᾿5 Ἔχργεβϑίοη “716 271 76, ἀπε 1 771 
γοι (Μεγεῦ). ΒῸΓ {π6 σοπάϊξϊομαὶ “ ἀαυο]]᾽ 
τοδά “ἀνθ! "Ὁ" 566 ποΐθ δἵ ϑηά. 

Νοαυ 17 απρ γιαηὶ ῥᾷυς πο ἐῤὲ ϑῤιίγίέ οὗ 
Ορνγ] “Βυΐ 1 ΔΗΥ πῖδπ Πα ποῦ," ἄο. 

ΤΠΕ ἔδνουσαθὶθ βυρροβιίίοη, “20 ἐρὸ ϑΊ᾽γ1 
9. Οοὦ ἃ 6116 0 ἦπ γοῖ,᾽ νγὰ8 Δρρ!!ϑα ἴο ἐπ 
ΤοΔο 5. βΈΠΟΓΆΪΥ: δας οη {π6 τιπΐανοιγαθ]α 
ϑιάα ϑ8(. δὰ] ρε 5. ΟΪΥ ἔπ βιρροϑβιίίοη Πδὲ 
{Π|5 ΟΥ̓ 1Παΐ τηδη ΔηΊοπρ {Π6 ΠῚ Καθ ποΐ ἐρὲ 
ϑρέγὶέ 97, Οῤγὶε!. Ιἴ 15 οἰθασ ἥτοπὶ {πε σοη- 
προΐίοη {παῖ “ἐῤε δρίγίέ οΥ᾽ Οῤγισέ" 15. {Π6 
Θ81Π6 85 “ῤε δφίγιέ 97 Οοά," 1.ε., ἴῃς. ΗΟΙΪΥ 
Ομοβί, ννο 15 ποῖ οπἱ]ν βεπί Ὁ (γιβί, Ὀαΐζ 15 
580 ΘΒΒΟΠΓΙΔΠΥ οπα ψπ (Ἰτίβί, {Πα ΗΙ5 
1ηΠννθ ΠἸηρ ἰ5 ἰπ ἴπΠ6 ποχί οἴδιβα ἀθβουιθεα ἃ5 
ἐ ( γὶδὲ 1 γοῖε:᾽ 566 Οδ]. ἴν. 6; Ῥ}1. 1. 1ο. 
ἼΠΕ {Προ]ορῖςαὶ ἱπηροσί οὐ {Π6 ρᾶββαρα 15. ννῈ}]} 
Ἔχρ απο Ὀν ΡΏΠΙΡΡΙ, ννμὸ 5ῆοννβ {παΐ, ὑνῃθη 
σοιηραγοά νυ ΟΑ]. ἵν. 6, 11 15. ἃ οἰθασ ργοοῦ 
οἵ {ῃ6. ργοςεββίοη οἵ {π6ὸ Ηογ Ομοβί “το πὴ 
τ1ῃ6 ΒΑΙΠΟΥ ἂδπά {π6 80η, 845 ΜΝῈ}}] 85 “δ 
1ΠΠϑίσοβ ἐθϑε ΠΟ ΠΥ͂ ΘΟΠΟΟγηΪηΡ; ἴῃ6 ΗΟΪΥ 
Ὑτιηϊΐγ " (Βεηρε!). 

ῥὲ ἱς ποῦ 9 ῥί.. ] ὙῊΘ γθάβοη ΤΟΥ σμδηρηρ 
{πΠ6 {||6 “ϑδέγὴὲέ 9 Οοά᾽ ἰηΐο “δ2)γ1 οἵ 
Οὐγῖσε Ὁ νγὰβ ἴο Ὀτίπρ οὐ οΟἸΘΑΥΥ πα οι ρἢδί!- 
ΟΔΙγ τ ]5 γαῖ παῖ “πὸ [πδὲ Παῖῃ ποί 
ΕἸ γίϑιβ ϑρισιί, ι5 ποῖ (σ᾽ 55: θθοδιβα (τῖβέ 
βαῖνε Ηἰβ ϑριγιξ ἴο 411 [Πδΐ ἅτε Η15᾽ (1 [ὁπ 
ἴν. 13). “Τὸ θὲ (μι γιϑί 5 15 [ῃ6 54 Π16 85 “"ἴο 
θ6 ἴῃ Ομ τῖβι " (6 !. 11. 28, 29). 

ΤῸ ΖΡ. 7). ΟΡΤΙΣ 6 τὲ 0.) “Βπ| 
Οργὶσε 15 ἐπὶ γοῖι:" 115. 15. ἃ ἀϊγεοῖ σοηίγαβί ἴο 
1π6 Ἰαίίογ ρατί οἵ τ". 9, ἃΠ4 ἃ σθῆδνναὶ οἵ {ΠῸ 
ξανουγαθ]α Βα ρροβιζίοη 1ῃ ἴΠ6 ἕοττηοῦ ρατί, “25 
ἐῤὲ ϑιγι οΓ Οοά ἅν θι]οῦ 2π γοι." Ιἴ πον 
ῬΕΙΤΈΠΟΥ ἀρρθαῦβ {παῖ ““ἴο πᾶνε {πε ϑριστι οἵ 
ΕΠ τιϑι" (τ. 9) 15 ἴο μανεὲ (ἰτῖδὲ Η]ϊπΊ5Ε]Ὲ 
ἀνθ! ππρ ΙΓ] {Π6 ποατί : σοπραγα ΕΗ. 1]. 
τό, 17: “1ο ὧδ εἰγεησ ῥεηθα «οἱ τισι ῥὲ ὧν ῥὶς 
δέν ἐπὶ ἐδ ἱππεῖ τιαπ, ἐραὶ Οργὶσὲ ἡῖαν ἀκυεί 
ἦη γοιιγ ῥεαγίς ὁγ 741." 

ρὲ δοάν ἱς ἀεαά δεσαισε 9 εἴτι, δέ ἐῤρεὲ δῤιγιέ 
ἐς 322 Βαΐμοσ, “Ὁ Βοαρα ἐῤὲ ὀοών ἱς ἀεαά 
ὀεσαιε Ο οἷπ, γϑὺ ἐῤὲ ϑῤιγὶξ ἐς 72. 

Ὁ ΓΡ Οὐγὶθε 1 πὶ γοῖ," τι ΪΟ]]ονν5. {παΐ “2ῤὲ 
ϑ2έγιἑ ἐς 78; γεῖ ἴῃ σοπίγαβί ἴο ἐῃαΐ εῇδοξ 1ἴ 
5. δάτηεἀ (μέν) (παῖ ἴογ {π6 ργεβεπί “ρὲ 
δοάν ἰς ἀεαά:᾽" Ὀμπΐ ἐνεὴ {Π185 οοπίτγαβε δηά 
Ἰπηϊταϊίοπ ἴο ἐμθ ϑριγ 5. οραγδίίοῃ 5841} ὃ8 
ἄοπο ἀναν ποθ ου (Ὁ. 11). 

ὙἼΠΘ τρίδγεποθ 1 ᾧΦ. 11 ἴο {πΠ6 τΈβαστθο- 
τίου οἵ 1Π6 τηοσγίαὶ ΒΟΟΥ πιακοβ 1 σεγίδίη (ῃδί 
ἴῃ βαγίηρ “"ἐῤὲ δοάν ἱς ἀεαά᾽" δῖ. Ῥαὰ] 15 ἐπιη]ς- 

ἴῃς; ΟΥ Ρῃγϑιοδὶ ἀθαΐῃ οἡ δοσοπηΐ οὗ 5ϊη: σοπησ 
ΡΆΓΕ γ. 12. 

“ ΜεΙΙηΚ5 "ἢ (ϑγ5 Δαριϑβίπθ, ἡνῆο ἄννε]]ς 
ΤᾺ ἢ ἼΡΟΠ {Π15 Ρα554Ρ5 6), “ἴπδξ πουσῃΐ 50 
ΟἸθαῦ δηἀ ρ]αίπ πθοήβ ποΐ ἴο Ὀε Ἔεχροιυπάθα, 
θαΐ ΟΠΪΥ ἴο δε τεδά." (.1)ὲ Ῥεοοδίογιπι 
Μετσ 5, 1. 7). : 
“ΤῊ Αροβέϊα ἄοεϑ ποξ 58Υ, “" ὙΠῸ ΒΟΩῪ 15 

τηογίδὶ Ὀξοδιιβα οἵ 5ϊη," Ὀαΐ κ2ρὲ ῥοάν ἐς ἀεαά 
δεσαισε 90 οἷν. ΒῸΥΪ ΡγΪοΟΥ ἴο Αἀδπὶβ 51π 1Ἐ 
Τρ ὈῈ σαΠ16 ὦ ὈοΐΠ τποσία] ΟΣ ΟΠ6 ΓΈΑΒΟη 
Δ ἸΠΠΠΔΟΥΔ] ἴῸΓ Δ ΠοΟΐΠΕΥ τϑάβοη: παῖ 15, 
τηοτία], Ὀθοϑ56 1ἴ ννᾶ5 Παρ Ὁ]6 οὗ ἀγίηρ; [τη- 
τηοσχία], Ὀθοαιβο ἴ ννὰ5 σαρδῦ]6 οἵ ποῖ ἀνίηρ. 
ον ΑΠά 50 {Παζ ΔΠη1Π1|8] 4η4 {πεγείογα πποσίδ] 
Ὀοάγ, ννῃῖο ἢ οἡ δοςοιιπῖ οἵ τὶρμθοιβηθ55 
5Βῃοι 4 Πᾶνα Ὀθοοτῖης βρί γι] ἀπ {πογεΐογα 
ΔΙΓορεΠΕΥ ᾿πητηοσίδὶ, ννὰ5 τηδάς οἢ δοςοιπί οὗ 
51ηὴ ποί ““πηοσία],᾽" ννΒΙΟἢ τ νγα5. θεΐοσγε, θαΐ 
“εαά," νυ Ὠϊςἢ 1 πηῖρῃξ παυογ Πᾶνα θασοτη εἴ 
ΤηΔη Πα ποΐ 51πηη64. 
“ον {πογεΐοστε ἄοεβ {π6 Αροϑβίϊθ, ννβεῃ 

βρεδκίηρ ἀθομΐ ῬΈΓΘΟΠ5. 511] Πἰνι Πρ, 6411 ΟἿΓ 
Ὀοάγ “ ἀξεαά, ἐἀχοθρί Ὀδϑοδιιβα ΠῸ ΠπΕοΘβϑΥ οἵ 
ἀγὶπρ οαπρ το ἴῃ σμηάγθη ἔγομη {πε 5ἰπ οὗ 
{Π61Γ ραγεηΐβ ὁ (.1)ὲ Οεπεβὶ δά {π εγαπι, 
ΥἹ. 36). 

ΤΠΟ Ὀοάγ ἔμιι5 ἀοοτηθα ἕο σετγίδίη ἀδθαΐῃ, 
Δη4 Ὀδατίπρ; ἴῃ 1561 [Π6 βϑύτηβ οἵ σοσγαρΡίΟη, 
ἰ5 ἴῃ 8[. Ρδι}}5 υἱνίά σοποθρίίοη ΔΙΓΘΔΑΥ 
“εαά,᾽" “ἃ Ἰινὶπρ σοῦρβε" (ϑορῇ. “Απέϊροπα, 
1167). 

ὁμέ ἐῤρὲ δδίγ ὶς 17... “1)ὲ βρὶ τἱτ," 2.6. {π6 
Πιιπηδη ΒΡ ΓΙ ; [Ὁ 15 ᾿πηρ]1Θἀ ποΐ ἴπ ἔπε νγοστά 
1[[561ξ θα τη {π6 σοπάϊτοη “2.0 Οῤγίδὲ 15 12 
οι," τμαῖ [π6 Πιυιπίδη δρισγιΐ 15 4ι!οκοποά ὈΥ͂ 

186 πα ννε]]πρ ϑρισι οἵ σοά. ὍΤΙ τείεσγεποα 
ἴο {πΠ6 Βυτϊηδη 5ρ γι 15 ὑγονθά δΥ {πῸ ἀϊτεοξ 
ςοπίγαβί οὗ “"ἐῤὲ δοάν " δηὰ “ ἐῤδὲ σρίγι! " (α (ογ. 
ΥἹ]. 34; 2 οτ. να; 6. 1: 26), 4Π6. δ. {ΠπῈ 
ΠΑΥΘ μα] ἀἰἸδεϊποίίοη. οἵ πΠ6 Θινῖπα ϑΡΙΓΙΕ ἴῃ 
αὐ. 11, 85 “ρὲ ϑριγὶξὲ ὁ ῥίηι ἐραὶ ταϊδεά π 
ψεσιις 7γοῦηι ἐρὲ ἀεαά."» 

ἼΠΕ βριγιξ οὔ πιᾶπ, 6 Π Τα παυγεά δηά ρεῖ- 
νάφθα Ὀγ {Π6 ϑριγιΐ οἵ (γιβί, πο ΟΠ] {{ν65, 
θυΐ 15. 411 “172, Θϑβθπίια!ν ἀπά εἴεγπαίϊγυ. 
ΤΠῸΕ Πίθσιου γεδάϊηρ (ζῆ, “ Πνείῃ ἢ) [4115 ἴὰτ 
δῃογί οὗ δι. Ῥδὺ]}β5 {πουρῃῦ: “ἴδε Ὠινηα 
16 Ὀθοοπιε5 ἰπτοιρῃ ἐπ6 ἩΟΪΥ ϑριτῖς ποῖ 
ΟΠΙΥ ἃ φιαϊ ιν οἵ ἴ[πΠ6 πυσηδη βριγιξ, ἃ θΘοοση65 
115 παΐμγε, ἴῃ 5ΌΟΠ ννῖ56, {παΐ ἢ οδπ ἀἸθπι56 
1561 Τῃγοῦρῃ {π6 νΠΟ]Ὲ Ρεβοη ἵτῸπὶ {Π6 
βριγιξ ἴο {πε 5οι] δπά θοάγ" (Οοάεί). 

δεσαμσο 9 τίσ ῥέοομσπενς.] 81Ππ06 σᾶιι58 ΡΌΘ5 
Βεΐοτε εβεοῖΐ, {πμ6 σὶρ θοιθηθθθ νυ] ἢ 15 {ΠῸ᾿ 
ΠΟΠαΙΕΟΠ4] καῖε οὗ Πξπ ἴῃ {ππ ὈΘΙΙΘνῈ (85 ϑἰπ᾿ 
ἰβ {π6 οαι5ε οἵ ἀβαίῃ), ι5 {πδὲ “ χζσφέεοισπειςς 
9. Οοά ΜΟΙ 15 ἔΓΈΘΙΥ βίνεῃ ἔὼγ (ἢ γιβί δ᾽ 



ν. 11-τ3.} 

ΤΙ Βυξ 1 ΕἾΘ᾽ ΘρΡΙΠΕ, ὍΓ “ Π1πὶ 
Πδὲ ταϊβεά τρ [εϑ5 ἤἴοπὶ {πε 
ἀεαά ἄννε]] ἴῃ γοῖ, ἢ6 {παΐ γαϊβθά 
ρ ΟΠ τβε ἤοπι {πῸὸθ ἀεαά 5841} 
αἶδο 4υίΐίοκεη. γοιγ πιοῖῖαὶ ὈΟάΪ68 
'θγΥ [δῖ8 ϑριπε {πᾶ ἀνα !]εῖῃ ἰη 

“ γοα. 

ΘΒ, ΚΘ, ΠΟ 15 Δοσομηραηϊεά ὈΥ͂ {πῸ οἱ οὗ 
δἴθυτιαὶ 116 (ν. 17, 18, 21), 4Π4 ΒΊΟΝ ὈΓΙΠΡ5 
Του Ὲ ἢ 45 115 ἔγις [Π6 νου 8 οἵ τὶ ρ ἢ θοι5η655. 

ΤΠ6. ϑϑη6 ΠΟΠΟΙΠ5ΙΟη. [ο]]ονν5 τοτ {Π6 
ΔΆ Ποϑῖβ οἵ [Π6 ἴννο οἰδιιβοβ; “ἠῤὲ ῥοών ἱς 
ἀεαά ῥεσαισε 9. (Αἀδτη᾽ 5) «ἦπ, ὁμέ ἐῤὲ Βρ1υ1ῦ 
ἦς 1178 δέσαισε 97) ((γΙ5 5) σφ φίεοισπεςς ἢ 
ΘΟΥΠΡΟΓΕ, ΟἿ. Υ, 12, 15. 17. 

“( Ργορίου 1πϑΈ1Ποδίϊοποτα" (1...) 15 {Ποτο- 
ἴοτε στἱρῃΐς 45. ἃ Ῥδύδρῆγαβθ, [που ρὴ ποῖ 85 ἃ 
{γδηϑδίοη οἵ διὰ δικαιοσύνην. Οἡ {Π6 ΟἾΠΕΓ 
παηα ΟΥγτ!}5 Ἱπίεργοίδίιοη 15 ὑυΠΟΪ]ν ᾿πδάτηϊ5- 
510]6 : ““Βεϊηρ' φι!οκοπθα δ {πὸ ρύᾶςα οἵ {π6 
ἩΟΙγῪ ϑριτῖξ αφηὰ στὶς ἴῃ σὶρ θοιιβηθβ5 ΓΠΓΟῸΡ ἢ 
ΠΟΙΠΠΊΙηΙΟη ΜΠ ΗΙπι: [ῸΓ {π5 ἃΓῸ να 
Ῥαγίδικουϑ οἵ {Π6 ἀϊνίπθ πδίισο." 

11, ΤΟ ργεβοηΐ ροβϑοββϑίοῃ οὗ {ΠῸ ϑριγ οὗ 
Οοά ἰ5 δὴ δϑϑισαησθ [Πδΐ Ἔνθ ἴῃ {π6 ΒΟΩΥ͂ 
116 5411 δ ἰαϑέ {γι πτρῃ ΟΥὐοσ ἄθαίῃ. ὙΤΠ6Ὲ 
ςοπάϊτοη, “207, Οῤγίδὶ 18. 1η γοι," 15 ΠΟΥ ΤῈ - 
Ῥεδίβα ἴῃ βιθβίδηςσθ, θαῖ σμδηρθα ἴῃ ἔΌτΠῚ ἴο 
βς {πΠ6 πον ϑβίαϊεπηθπέ σοποοσηίηρ Οοα δ 
ΤΑ Ιβι Πρ’ Ρ [65115 ΠΌπα 1η6 ἀεδά. 

Βμὶ 17 1 ὲ ϑΡιΙγῚ 977 ῥίηι ἐῤραΐ ταϊτεά τ ὕόδης 
7ῦο»»" ἐφὲ ἀεαά ἀτυεὶ] γι γομ.}] Ἐ δῖμοΥ κ ἂπ 611- 
ΘᾺ 271 γοῖι : "ἢ 566 Οἡ τ΄. 9. 

“Τρ δίγϊἐ 9, Οοά,᾽" σα]16α 4150 “ρὲ 2171} 
9.0, Οῤγῖσε" ἴῃ «. 9, 15 πονν ᾿πίγοάποθα ππά6Γ 
ἃ. ον {Π{|6, νυ ΠΟ ἴῃ ἴαοΐ ἴουπιβ ρατί οἵ {πῸ 
ἀΥσαπηθηΐ ; Ὀασδιιδο 1 15 δϑϑιηθά {πα Ηε 
ὙΠΟ Γαϊβεά Ϊε6βϑι5 ἔγοπὶ {πΠῸ ἀθαά σδη 8]50 
γαῖθ6 5. ἹΠΟΙΡΗ {πΠ6 80η 45 Οσοά πεά 
ῬοΟνΕΥΓ ἴο ἰαΥ ἄοννῃ Ηἰβ 16 δηά ἴο ἴακε 1ἴ 
ἀρδῖη (ΤΟ μη 1]. 19, Χ. 18), γεΐῖ [6515 45 Μδῃ 
15 Γαϊβθά ΟΥ̓ {π6 ρονεῦ οἵ σοά {πε ΒδίΠοΥ 
ΜΟΙ. 11.3.32; ΘΔ]. 1.. 1: ρῃ. 1. 20: “σοπι- 
Ῥάᾶγα Ῥϑαδύβοῃ, “τα, Ασί. ν. Ρ. 301). 

ῥὲ ἐῤαΐ γαϊσεά τ Οργίοὲ ζγογι ἐδ ἀεαά.] 
ὙΠῸ τηράϊαζουϊα! {{{|6 ““Οῤγῖσε (“ Ομ γῖβί 
7655, ΤΊβοῃ. 8) σοΟΥΓΘΒροηἦ5. ἴο {ῃ6 45- 
Βιτη α σοππθοίίοη Ὀεΐννεεη Η5 γοϑυσγεοίίοη 
ἈΠὰ ΟἸ5, (ΟΙΏΡΑΓΕ 1 (ΟΥ̓. Υἱ. 14: 2 (ΟΓ. 
ἸΥ. 14. 

σρα]] αἷσο φιΐεξοηε γοι7 γπογία] δοάϊε5.] 1η- 
βίδα οἵ “" γαῖβε, δῖ. Ρ41] πονν 58γ5 “" φμίεξεη,᾽ 
ΟΥ ““Τηδῖκα αἰϊνο " (ζωοποιεῖν), ἴῃη σογγοβροηά- 
ἐποα ΜΠ τ. τὸ: “ἐῤὲ σΟΡΙΡῚ 1ς 76 ΔἸΥθδαΥ, 
{π6 ὈΟΟΥ͂ αἴ5ο 514}} ὈῈ τηδάθ δἱῖνε πογδαῖζογ. 
Ιῃ Ὁ. το ἴπμ6 ὈΟΩῪ 15 οδ]]δά ““ ἀεαά," ἃ ἢγρεῖ- 
ΟΙΪΙς Θχργθϑβίοη, ννῃῖοῃ ννου]ὰ θ6 ννεακοπθά 
ὈΥ τερβαίϊηρ ἴπΠ6 βᾶπῖθ νγοσά ἴῃ [Π6 54Π16 

ἘΘΝΕΑΙΝΥ 5... ΔΙΠῚ. 

12 ΓΠοτγείογε, Ὀγείῆγεη, να δΓῈ 
ἀεθίογβ, ποῖ ἴο {ῃς ἤκσϑῃ, ἴο Ἶΐνε δἴτει 
τῃς ἤςεβῃ. 

13 Βὸγ ἰῇ γε ἴἵνε δῇει (ῃε Η6βῃ, 
γε 514}} ἀϊε : δας 1Γ γε {πτγοιρῇ {Πα 
ΡΙΓΙΕ ἀο πηογ γ {π6 ἀεεάβ οὔ τῃε 
θοάγ, γε 512}} Ἰἱνε. 

56η56, 4η4 ΟὈδοιγοά ΟΥ̓ ΔΡΡΙγΙΠρ τ ἴῃ 4 αϊξ- 
ἔεγθηΐ β5θ6η86 ἴο Ὀοάϊθβ δοίια!ν ἀοαά. δῖ. 
Ῥαι] ἐπογείουθ Ποὺ ΔΡΡ]165 ἴΠ6 ῬΓΌΡΕΟΥ ννοτσά 
“γογέα! ἴο ἴπ6 ργθβεηΐ βίαϊε οἵ ἴπΠε Ὀοάγυ, 
ὙΠ] Οἢ. 51.411 Πουθαου Ὀ6 αυϊοκοηθά ᾿πΐο ἰπ|- 
τηογίδ] ΠΥ. 

“Ἠφς6 ἄοθα. ποῖ βὰὺ “ἀθαά Ὀοάϊοβ, δυΐ 
ἐ»γηογίαὶ ὀοάϊεος ;᾽ Ὀδοδιιδα ἴῃ ἴπ6 ΤΟβασΥθο- 
ΤΟ ΟἿ Ὀοά 65 5Π4}} ποῖ ΟΠΪΥ σϑαβα ἴο ὃ 
.ἀεαά᾽ (Ὁ. το), 1.6. Βυθ]εοῖ ἴο ἃ πεοδβϑῦ οὗ 
ἀδδίῃ, θυιξ αἰϑὸ 5}41}1} σϑᾶβθθ ἴο θὲ “ποχγίαὶ,᾽ 
2.6. ΠΑΡΑΌΙΕ οἵ ἀγῖπηρ, 5010} 845 ννὰ5 Αὐδπὶβ 
θοάγ Ὀεΐογε ἢ15 ϑῖὶῃ. ΒῸΓ δου {Π6 σϑϑυσγγοο- 
τἰοη οὐ Βοά 165 518}] θ6 δἰϊορείμοσ ᾿πηπλοσίδ]. 
(Ααι1π85.) 

ὧν ῥὶς δΡΙΥ ἐρδαΐ ἀαυο]οῖδ 1π γομ 866 
ποΐς δὲ επά οἵ Ἅσπδρίογ. 

ὙἼΠ6 ΠΊΔΥΡΊΠΔ] τοδάϊηρ Κθθοδ86 ΟΥ̓ 18 
2171} ἐῤραὲ ἀπυε]εί 1γι γοι, " 15 τποβί ἴῃ δοσοτά- 
Δῆ66 ΜΙ {Π6 Ἰαηρσιαρα οὗ {π6 Ν. Τ᾿, ΜΠ ἢ 
ΠΟΥ ΠΟΓΕ ΤΟΡΓ βοηΐβ ἴΠ6 ΗΟΙΪΥ Οποβί 85 ἴῃ8 
ΒΡΘΟΙΔΙ ἀρεηΐ ΟΥ ᾿ἱπβίγαπηθπί ΕΥ̓͂ Ποῖ {Π6 
ἀδφδά ἃγῈ γαϊβθά. “““}Τῆς Βοάϊε5 οὗ {Π6 βδϊηΐβ 
ΔΥῸ {Π6 γγηογιδεγς 9 Οῤγίσί, απ ΠΟ τηθΠΊθ6Γ5 
οἵ Ηἰβ 5114}} Χγϑπηαιη ἴῃ ἄθαΐῃ : [Π6ΘΥ ἅτ {Π6 
ἐδηηῤίες οΥ ἐῥε Ποὶν Οῥονί, ἀπά {πογεΐογε 1 
{Π6Υ Ὀς ἀοβίγογοά, [ΠΥ 514}} θ6 σαϊβθά δρβϑίη. 
ΡῸΓ “27 ρὲ ϑῤιγὶε φ ῥδίγηε ἐῤραΐ γαϊφεά πῤ «εδης 
3 ογι ἐῤὲ “εαά ἀαυε]] ἴπ τις, 5. δ ἀοίῃ, δῃηά 
ὈΥ 50 ἀνειηρ πη καῖ Οὐ Ὀοά 65. θη Ρ]65, 
“δὲ «υῤ΄Ίεῤρ γαϊτεά εῤ Ορῤγίσὶ ζγοηι ἐρε ἀεαά τῤαὶϊ 
αἰτο φιΐοζεη οἱ γηογία! ῥοάϊος ὁγ (Ὀθο8π589 οἵ) 
ΗΙ5 ϑριγ {πᾶΐ ἀννε]οίῃ πη 15 (ΡΕδγβοη, 
“(τερά;, Ατέ. ν.). (οηραγο 2 (ΟΥ̓. Υ. 5, ΠΘΓΕ 
81, Ῥαὰ] βρεδκϑ οἵ {πε ριίτς οἵ [η6 ϑρι11{ 48 δῃ 
Θαγπαβέ οἵ {Π6 σεϑυσγθοίίοη. 

19, 18. Ῥτγαςίϊςδὶ θχμπογίδίὶοη [ουπάθα προη 
1ῃ6 σοπμβοηιθησεβ ἡγοῦ ἤανα ὈΘΘη 5Πποννῃ 
(τυ. 1-11} ἴο ἔΌ]Π]ονν ἔτοπι ᾿ἰνίπηρ αἰζεσ (68 
Πο5ἢ ΟΥ̓ αἴζεσ {πε ϑρισγι. 

ΤΡρεγεζογε.] “80 861: 85 ἴπ Υἱῖ. 3. Υοι 
Πᾶνα βθεὴ (υυ. 6-8) [πὲ 1 ““Πεβῃ " θὲ {Π6 
ΤΌΠΙΠΡ ΡΓΙΠΟΙΡΙΘ οὗ γουγ 6 ἦγ πιιβύ ἅ10᾽ 
(Τγπάδιε : μέλλετε ἀποθνήσκειν), ἀῃὰ [ἢ 15 
ΘΓ δΔπη 4 Κποννη τϑϑι]ξ ἰ5 ποῖ 500 85 ἴο ἸΑΥ͂ 
γοῖ ὉΠᾺΘΓ ΔΠΥ ΟὈ]ΙΡδίίοη ἴο {Π6 ΠΕ5ἢ : γοιϊ 
ονα ἴἃ ποίπ!πρ ΕΥ̓ απίϊοϊραίίοπ, {παὶ γοὰ 
5Βοι ἃ Πἰνὸ δοςοσγάϊηρ ἴο 15 Γα]6. 

διιὲ 17. γὲ ἐῤγομσῦρ ἐφ ϑιγὶὲ ἀο τιον}. 
“αὖ 17 ὉΥ {86 ΒΡΙΥΙΌ γ86 τποτῦϊ γ." 

[π Ὁ. 12 ἴΠ6 ογάθσ. οὗ {πε νγογάβ “" αὺὐὲ αγὲ 

ΤῊ 



[52 

14 ΕοΥ 45 ΠΙΔΗΥ͂ 45 416 δά δῪ {πε 

ΚΟΜΑΝΦ. Υ]Π]. [ν. 14--15.Ψ 

Ις5 ΕῸΓ γε πᾶνε ποῖ τεςείνεά 
δρίσιε οὗ (αοά, {ΠΕΥ δε {πε 8οη8 οὔ τῆς 8ρίγίε οὔ θοπάασε δραίπ ἴο ἔδβαγ:; 
(σοά. θυΐ γε Βαανα τεςεινεά της ϑρίγιε οὗ 

ἀοὐίον.--ποὶ 1ο ἐῤὲ 73ε:},᾽ Ιφδἀ5 οὐσ Πποπρἢῖ5 
ΟἹ δ οποβ ἴο {Π6 ννγῈ]]- πον Πα ΠΕΟΘΘΘΑΓῪ 
δἰτογηδίϊνε (υ. 4), “θὰ ἴο [με ϑρισγι {παΐ ννὲ 
5ῃοι ἃ ᾿νε αὔζογ [η6 ϑρισγι :" [86 τξαβοη 
τπογείοσε οἵ {παΐ βιιρργθδϑεά δἱζθγπαίίνε 15 
πον Δα 464. 
“6 ἀεεάς ὁ ἐδὲ δοάν᾽ τ ποῖ Ὀοά ΠΥ δοίς 

45 5110}, θυ 115 Δοί!οη5 Οὐ ργαςοίϊςεβ (πράξεις) 
Πομϑι ἀογθά ἴῃ {Π6 ΙΓ ΠΊΟΤΆ] το πάθηου, νυν ΠΙ ἢ ἴῃ 
1Π15 οα56 15 ἰονναγ 5 61}: σοιήραγα (οὶ. Π]. 9. 

ΕοΥ ““2ῤὲ δοών᾽" 15 Ποῖ τοραγάθα 45 “δὲ 
δοών ο7 οἱπ (ΟἹ. 6), 2.6. ἃ5 τι ]θα ὈΥ 5ἴη ἄννε}}- 
ἴῃ ἴῃ 115 ἤθβϑῃ. ὙΠῸ ναυῖοι5 τεδάϊηρ “ {Π6 
ἢε5ῃ "15 οὐ 1655 δι πογιίυ. 

ΎΠΕ νὰν ἴο ““2ηογ 1), ΟΥ̓“ Ραΐ ἴο ἄδαίῃ 
(θανατοῦτε) ἴΠπ6586. “ἀεεάς ὁ}, ἐῤὲ δον," 15 ἴο 
βιθάμπε ὈΥ περ οἵ οὐ β ϑδριγιε {π6 5ιηα] 
ἀδϑῖγοβ ΒΟ ὁ. {Π6Ὶ τηοΐίϊνε Ρροννοσ. [}ἢ 
1Πε οἸαιι565 “. γὲ σῥαὶ] ἀϊε,᾿ “γε «ῥα! ἴτε," ἴῃ 
ἀθαίῃ δηά 1 ἀγὲ Ὀοΐῃ εἴδγηδὶ. 

14-17. Ῥτοοῦ οἵ {π6 ργοπΊῖβα “γα «ῥα]] 
ἠυε,᾽ ἴγοτα {πε παΐιτε οὗ {π6 ᾿πάννε] της ϑρι γι 
85 ἃ ϑριγιῖ οἵ δάορίϊοῃ. 

14, ΑἹ] ψο ἃῦὸ πηουθά δηά ριϊἀθά Ὀγ {πΠῸ 
ϑριΓΠ δηά [Ό]]οὸνν ΗΙἰβ συϊάδηςσθ, {Π656, επη- 
ῬΒδίΟΔΠΥ (οὗτοι, νἱϊ. το; Δ]. 11. 7) δπὰ 
ποη6 Ὀμΐ {Π656, ἀγὸ {πΠ6 5οῃβ οἵ Οοά, δπά δ5 
ΒΟΠ5 ἄογινα ἴδ ἴτοπὶ [Π6 Ἐδίποσ, ΝΥ ΠΟ 15 {π6 
ουηΐ οὗ 16. Οἡ ῖῃς ἀϊῆθγθηςθ Ὀεΐνγεθῃ 
τεοοίνιησ ἴῃ6 ϑριγιῖ δηά Ὀείηρ “εά ὧν ἐῤὲε 
δ) γ 11," ΟΠγγυβοβίοπι σοΊατ κ5 : “1, 6βϑί 1η το- 
᾿απσθ ἸΡΟη {πε Ὀαρί 5πια] οἱ {ΠΕῪ 5ποι]ά θα 
ΟΑΓΘ]655 Οὐ {ΠΕΣ ΔΠῸΥ 116, Π6 βαὺ5 παΐ ὄυθη 
1 γοιῖι γεοεῖνα Βαρίίϊβπη Ὀὰΐ ᾿πίεπά ποΐ ἴο θὲ 
Ἰεά ὈΥ {πε ϑρίπε αβεγννατάβ, γοιι πᾶνε Ἰοβί 
{Π6 ἀἸρη!Υ σοηΐογγοά ἀπά ἴΠ6 ΡῬΓΘ- ἜΠΊΪ ΠΘΠσα 
οἵ βοῃβῃὶ]ρ." 

15. Ιῃ ρτοοῦ οἵ {πε δϑβεσίίοη {παῖ “ΠΟΥ 
ὙΠῸ ἅγὲ Ἰεά ὈγΥ {με ϑριγις οἵ σοά, ἂγὲ {πῈ 
50η5 οἱ σοά;," δ[. Ῥαδὺ] ἀρρϑαὶβ ἴο ἢϊ5 τοδάθυϑ᾽ 
Θχροσῖθηςθ οὗ [Π6 σμαγδοίοσ δηά οἤεξοϊξ οἵ {Π6 
ϑΡΙΓΙΕ μοι {Ποὺ μδα τεοεϊνϑά. 

Εογ γὲ ῥαυε ποὶ χγεεεϊυεά ἐδε φῤίγὶξ 977 δογιά-- 
α9ὲ ἀφαΐγι ἰο 7ξαγ.) “Εον γε τϑοθϊνϑᾶ ποΐ ἃ 
ΒΡΊΤΙΌ οΓ ῥοπάασε ασαΐϊπ ἀπο 2ξαγ." 

ὙΤΠῈ δογὶϑδὲ ροϊηΐβ ἴο {πὸ {{πὸ ψΠεη θ6- 
ἸΙθνηρ ἀπά θεϊηρς ὈαρίΖεά {ΠΥ τεοεϊνεά {Π6 
ΗὸοΙν Ομοβῖ: {παξ νψνμαΐ που {πεπ σϑοεϊνοά 
νγὰ5 “ἐῤὲ δρισγιΐ 97 Οοά, ὉΥ ν᾽ ποπὶ {πον ἃτὰ 
511} ἸΙεἀ (τ. 14)), 15 ΟἸΘΑΓΙΥ βἰαϊθά ἴῃ Ὁ δ]. ἵν. 5, 
6, αῃὰ 15 ἤεῦθ δϑβιιηθά ἴῃ {Π6 ἃρρΡεδὶ ἴο 
1ΠΕΙΓ Ἔχροσίθποθ. ὙΠῸ πιοδϑίίοη ἴο ΡῈ ἀε- 
οἰάρα ὈγΥ {παξ δχρεγίεποα 15, Δ παῖ Κιπά οἵ 
ΒΡΙΓΙΕ (Πδΐ νναβ; δηά {Π6 δῆβυγοῦ 15. ἔννοίο!α, 
1Π6 νεῦρ Ὀεῖηρ Ἔπηρ δία! ν τεροδίθά, κΎῪ9 
χϑορὶνοᾶ ποῦ ἃ ΒΡ: οὗ Ῥοπᾶεαρο, θαΐ 

γ8 τϑοθὶνθᾶ 8 βρι σι οὗ δᾶορίϊου." ΤΠ 
ννοτά κβρισ ̓" 15 1η θοΐἢ οἰδιιβεβ ἃ (ὐοη πο 
Νοιπ, ποΐ ἃ ΡῬΥΌΡΕΙ Νδπιθ, δηά ἐπογοίοσα 
5Ποι114 ποΐ θὲ νυιτςθη νυ ἃ οδριί4] Ἰδίίεσ. 
(ΟΠΊΡαΓΕ 2 ΤΊΠ,. 1. 7. 

ΤΠΕ ““δομάαφε᾽" ΟΥ̓ ““ 5ἴδυθιυ," συ ῃῖοῃ 
τΠγοιρ οι [Π15 ΕἸ ΡΙβΈ]6 15 σοπίγαϑί θα νυ ἱἢ Π6 
ΠΡασίυ οἵ {πΠῸ 5οπ5 οἵ σοά, 15 ἔπε θοπάδρο οἵ 
51η (ΥἹ. 6, τό, 17, 20; 11. 25), 1Π|} 0. δῦ": 
ΤὌΡΓΟΙ ΟΥ̓ ἀθαίῃ 45 {Π6 σοπβεήπεπςοα οὗ 5ἰπ 
(υ. 21). ὙΤΠῈ Αροϑβί]εβ γεδάεγβ, θοΐῃ [εν 
ΔΠ4 (επί 165, μαά 411 θθθη ομεὸ ὉΠάθσ [ἢ 15 
θοπάαρε (ν]. 17) νῃῖοἢ τεπάβ “ππίο Μ“ξαγ," 
Ἔνεη {ΠῸ ἴθαγ οἵ ἀθαΐῃ (Ηδ6Ἀ. 11. 14, 15). Βιέ 
1π6 ϑρισις νυ] ἢ ἘΠΕΥ τεσεῖνοά οἡ ὈΕσοΠΊης 
(τ βείδηβ ννὰ5 ποῖ [οπη4 ἴο Ὀ6 “ἃ «δέγίΐ οὗ 
δοπάασε ἴεπάϊηρ ἀσαὶπ ππίο 7ξατ," Ὀὰΐ “8 
ΒΡΙΤΙΌ 9.) αὐοῤῥϊοηι" ΟΥ̓́“ ΔΕ] ΙΔτΊΙΟη "----ἃ βρισῖξ 
ὙνΒΙΟἢ ΡΓΟΡΕΙΙΥ θΕΙοπρ5 ἴο δηά 15 ἍἽμαγδοίογ- 
ἰβίϊς οἵ δάορίεἀ ομη]άγοη. 

“Πἀοῤῥϊολι νγὰ5 ἃ ῬΥΟσΘ55 ἀΠΚποννη ἴο {Π6 
76 5} ἰανν, ἀπά {πε ννογά υἱοθεσία, ἢγϑοξ ἔοι πὰ 
ἴῃ Ὁ]. ἵν. 5, νγὰ8 ΡΥΓΟΌΔΟΙΥ ἔογπιθά Ὀγ 81. 
Ῥδι] Βἰτηβο] Εσοτη 1{Π15 οἰγοιτηβίδηςθ δηά 
ἔτοπι {πε ἕαςξ {παΐ 81. Ρδι], ἃ ὶ οπίδη οἰΖεη, 
ἰ5 Βοσα ψυυιηρ ἴο Κὶ ΟΠΊ4Π5, ἴξ 15 αἰπιοϑέ ςεγ- 
ταῖη {παῖ {πῸ Δ]]Πϑοη ἰ5 ἴο {Π6 Ἀ οπηδη ἰανν. 
81. Ρᾳι}}5 ννογά νγὰβ ἴῃ Ἰδΐεσγ {Ππη65 δρρ θα ἴο 
Βαρί5πι (διε γ): Π6 ΔΡρ]165 1ἴ ΒΙΠΊ56 1 ἴο 
Οοὐβ ἰγρίςδὶ δάἀορίίοπ οἵ {π6 [νυ βῃ πίοι 
((χ. 4), ἴο {Πε δοιαὶ] δάορξοη οἵ Ὀε]!θνεῦβ 
θοΐῃ [δνν5 ἀπά (σεπί!65 ἴο θ6 πε σμη]άτγεη οὗ 
Οοά (6 Δ]. ἵν. κ᾽ Ἐν 1: 5), 4πθ 10 {π᾿ εὶς 
Ρεγβοϊεα δάορίίοη ἴπ ἴπ6 διΐαγα βίδίθ οὗ 
ΒΊΟΥΥ (11. 23). Οὐομρ. Νεδπάεσγ, " Ρ] πίϊηρ; 
οἵ (γβιδημγ, 1. 477), πὰ ΕΠΙοοί, “Οα]:᾽ 
ἶν. 5. 

[πη {π6 ρἤιγαβα “ ὡρέγὶξ οὗ αὐοῤῥϊοπ " τμ6 βϑπϊ- 
{ἰν6 ἄοεβ ποΐ τηθδῃ {πδΐ δάορίἊοη 15 {πε εβεςξ 
οἵ Παγίηρ τοοεϊνεά {Π6 ϑρισι (ΑἸ μαπαβῖιβ δά 
ϑ6γρ. ΒΡ. 1. 6. 19 υἱοποιούμενοι τῷ πνεύματι) : 
ΟΓ ἴῃ {π6 ΡᾶγΆ 116] ραβϑϑαρὲ (8]. ἵν. 6, νγε 568 
[πὲ {πΠ6 δάορίϊοπ βοα5 Ὀθεΐοσγε {Π6 (εϑΕ ΠΊΟΠΥ͂ 
οὗ [Π6 ϑριτ, ““ανίηρ ἴα κθη ρίδοθ {πγοιρἢ 
ΑΓ δηα Ἰπβειπορίοη ᾿ (Μεγεσ). Ὑεὶ {Π15 
ΡΠ] η6 ἀοοίγίπα 15 ῬΕΓ ΒΟΥ ςοπϑίβίεπί ἢ 
{πε ϑριγι 5. ΡΥ͂θυῖοι5 ΜΟΥ Οὗ τοροπογδί!οῃ 
(1Ὀολη 11. 5), ἴοσ “ ἤῥοσοουεῦ ῥεϊϊευείρ ἐῤαΐ 
ϑεσις ἐς ἐῤῥὲ Οῤγίσὲ τς ῥογη 9} Οοά" (1 Ϊομη 
ν. 1). 81. Ρϑῃ], ἴῃ ἴδεΐ, 15 ἤθε βρϑακίῃρ ποῖ 
οὗ {Π6 ἢγϑε βεογεῖ ννοσὶς οἵ {π6 ϑριγι ἴῃ τε- 
Βαπογδίϊηρ {Π6 501} Υ ἔβη, Ὀπέ οἵ ἐΠπ6 βιιθβε- 
4ιοηΐξ ἰθϑι ποῦ οὗ {π6 ϑρισιῖ, νυ ΒΙΟἢ, νυ ΒΕ Έ ΠΟΥ 
ΔΟΘΟΙΠΡΑΠΙΘα ΟΥ ποΐ ὈΥ͂ Ουΐνναγα 51:55, ὈΟσΘ 
ὙΠ Π655 ἴπ {πΠ6 Πραγίβ οἵ θε]θνεγα ἐπαΐ ἘΠΟΥ͂ 
Παά ΒεςοπΊα 5οη5 οἵ σοά. 
ΑΚ ΟΡΙΓΙΣ ὁ, ααοῤίἑοη" 15 ἴμπ15 ἃ βρί σι Β6-- 

Ἰοηρῖπρ ἴο Δάορίίοη 85 115 ΡῬγΌΡεσΓ σμασδοΐου, 



ν. τ6---τ7.} 

δαορίίοη, ὙΠΕΡ γα οἵγ9ν ΑΡρΡα, 
Ἐδίποτ. 

τ6 ΤΠε ϑριπε 1561 βαθεῖ νῖῖ- 

ΕΟ ΑΝ ΠῚ, 

ΠΕ85 Ὑγ]ἢ ΟἷΓ 5ρ1Γ, ἘΠαΐ νγα δε {6 
ομΠ]άγεη οὗ οά: 

17. Ἀπ τ ὈΠίάγδη; ἘΠΕ Π6ΙΓ5: 

αηὰ “α σΡίγὶ: ο7) δοπάαχε᾽" ντουἹὰ ἴῃ [Πκὰ 
ΤῊΔΠΠΟΙΓ δ6 “84 5ριγἰΐ σπαγαοίοσγιβίῖς οἵ θοπά- 
8856" δηά 50 ἰεπαϊηρ' “ππίο γξαγ.; 

(οπηπηεπίδίζου Δηοῖθηΐς δηἀ τηοάθγη ἤαᾶνα 
Β6ΓΕῈ σὰ Μ}14 ἴῃ ἘΠΕΙΓ αἰζοπηρίβ ἴο βῖνε ἃ ροϑί- 
ἔνθ δη4 ρεύβοπαὶ εχἰβίθηςα ἴο {Παΐ οὗ ννμῖο ἢ 
δι, Ῥ811] 5ρεδῖβ ΟΠΪΥ Παρδίνα] Υγ. ““ΘΟΙΊΕ 580 
1 5 {π6 ϑρι τὶς οἵ {π6 Εν Οπο, Ὀαΐ 1Ε 15 ποῖ 50; 
ΤΟΥ ἴἰ 5 {π6 Πιὰνν {παΐ Π6 Πού (8115 ἃ βριγ οἵ 
θοπάδρο (ϑενθυίαπιιθ 'ῃ (ΥΑΠΊΘΓ: 50 9) 10- 
ἄρτγαβ, Τ᾿ πεοάοτιιϑ). “ὙἼΠ6 ἰανν 45 βίνεη ὉΥ͂ 
{π6 ΗοΙγ ϑριτιε (εοάογθι). “ὙΠ ϑοῖῖρ- 
ἴπγ65, 85 θδῖηρ᾽ ΒΡΙ ΓΙτπ14] Δη4 σα ρογπδίιγαὶ, θα 
ἘβίδὈΠ5Π] Πρ ἃ ἀἸβροηβαίοη ἴῃ νυ ΠΙΟΠ. ΡιΠΙ5Π- 
τηθηΐβ δη4 τανναγάβ ννεσα τηθίθα ουξ {κα {πε 
ἀἰΔ1}Υ Ρρογξίοη οἵ ἃ βίανε" (( ῃγγβοβίοτηῃ ; ΤΠποο- 
Ρῃγ]. (Εσαχηθη.) Αὐριβίηθ ΔΡΡ 165 1 ἴο {Π6 
ΗοΙν Ομοβέ, ““θδοδιιδε {πΠ6 βαπῆβ ϑρισιε οἵ 
Οοά, {παξ 15, ἤησεῦ οἵ σοί, ψ μεγεῦν {πῸ 
ΤΑ} νγὰ5 νυυϊτθη οἡ 40]65 οἵ βίοπθ, δίσγιιοκ 
ἘΘΓΓΟΥΙ ἱπίο ἴποϑῈ νγποὸ Κποὺν ποΐ γεΐ Οοαβ 
5͵δςΘ, [ῃαὲ ΕΥ̓͂ [Π6 [ἂν {ΠΟΥ τηϊρῃξ ΡῈ οοη- 
νἱηςεα οὗ {πΠΕῚΓ ᾿ΠΗΓΙΠΥ ἀπά 51η" (( Οταϑί. 
ἴπ Εἰχοά.᾽ ἵν. ; σοῃῆρ. ϑεῖπι). 156). Βιαυΐ [ἴῃ 
ΔΗΟΊΠΕΙ μάᾶβϑϑαρα (΄ Ρτοροϑβίίίομεβ εχ ΕΡ. δά 
Εοιη. Ἔχροβ.᾿)) Π6 βχρ δἱηβ ἴἴ 5 “" {Π6 βριτιΐ οἵ 
Πἰπὶ ἴο ὙΠΟΠῚ 5 ΠΠΘΙ5. 416 ἴῃ Ὀοπάαρο: 50 
{Πδΐ, 45 ἴπΠ6 ΗΟΙΪΥ ϑριτγιξ ἀ δ] νεῦβ ἔτοση {Π6 ἔδυ 
οἵ ἀφαΐῃ, {π6 βρισγιξ οὗ Ὀοπήδρε ννῇο μαίῃ {6 
Ῥοννεῖ οὗ ἀεδίῃ Πο] 5 ἔΠθ β. ΠΥ 1π ἔδαυ οἵ {παῖ 
βᾶτηθ ἀθδίῃ ; ἴῃ οὐὔάθυ [ῃδΐ βοὴ ΠΊΔΥ͂ {ΠΓῚ 
ἴο τπ6 ΤΕ] νουοσβ ΠΕΡ, Ἔευεῃ ἴῃ βριίε οὗ {Π6 
6.1], 0 ἀεϑίγεβ ἕο πᾶν Πίτὴ 1 5 ΡΟΥνΟΥΓ 
ἰνναυ5." 

ῬΆΠΙΡΡΙ «πὰ οἴπεῖβ ππάογϑίαπά {πΠῸ6 οχ- 
ῬΓΕΘΘΙΟη5 510] 6 οἴ νον οἵ {Π6 5εσν]]δ πα ἢ]14] 
ΒΡΙΓΙΕ ΟΥ̓ ἸΒροϑβιτίοη επρθηάογθαά ΒΥ {π6 1 ἂν 
ἀπά {πΠ6 (σοβρεὶ σαβρεοίΐίνεϊυ ; Ὀαΐ 1{Π15 15 
ορροββά ἴο {πΠ6 πιθαηϊηρ' οὗ πνεῦμα τεα]ιγοά 
γ {πε σοπίοχί ἰῇ στ. 14, τ6ό.0 ὙΠαβ5εῈ ἐπΠῆ- 
ΟΕ] 165 411 αγῖβα ἔγοπη παρ]θοίπρ {πε ογάου οὗ 
ἴῃε ννογάϑβ: δῖ, δὰ] ἐϊἀ4 ποῖ υυυῖῖα ““Ὑ6 Πᾶνα 
ποΐ γερο υεά ἀραϊπ ἃ 5ΒΡ᾿ΓΙ οἵ Ὀοπάδρε, δεῖ 
“ἃ 5ρΡ᾿ΓΙ οΥ θοπάδρε ὀγησίτσ γος αραΐη Ἵηΐο 
ἃ σαί 9", )2αγ. (ΑΟοπραγα 2 ΤΊΠ,. 1. 7. 

αυῤεγεῶν «ὐὸ εγγ.] 1ι106ΓᾺΠΥ “1π τ ΒἱοᾺ 
(Θριγι) αὐϑ εν}: ΠΟΙΏΡΑΓΘ τ᾿ (ΟΥ̓. ΧΙ! 3. [ἢ 
ἴῃ6 βυάάθη ομαπρα ΠῸΠπιὶ {πΠ6 2πηἀ ἴο {Π6 τϑί 
ῬΕΙΒΟῚ νγὲ 566 8[. δ] ὨΙΠΊ561ῈΕ ἴῃ [Π6 58 ΠΊ6 
ΠΑ] ϑριγιξ Ἰοϊηηρ ἴῃ Π15 Ὀγεί γε ἢ 5 ΟΥΥ. 

“4ῤῥα, αέῥεγ. ὅ8ε6ε ποΐε οη Μαγσῖ χίν. 36. 

16. Απαῖγϑὶβ οἵ νυμαΐ ἴα Κ65 ρίαοθ ῃθη νγα 
ἴῃ {Π6 ϑριγιξ οὐὺ “ “ῥα, Εαΐῥεγ :" ἴΠΕΓΘ 15 ἴΠθ 
ἃ τυνοίο!α θὰξ πηϊϊοα ἐοϑε ΠΊΟηΥ, νγα ΟΥ̓ ἂπά 
{Ππ6 ϑρι σις ΟΥἼ65 ἴῃ τι (Ὁ 8]. ἵν. 6). ““1ὲ ϑισγιὲ 
21:61. 1.6. τῆς ϑριτ οἵ Οοά, ψ  ῖο ἢ Πμα5 1ι|5ῖ 
θεςη ἀθβου θεά 85 ἃ 5βρι τ οἵ δάορίοη, “ ὁεαγεῖ 

υἱέος αὐἱτ οτμ7 ΦρΙγ. ΓΒ Τα Πουῖηρ᾽ 15 
ΤΟΥ οογγεςΐ [ΠΔη (Παΐ οἵ [ῃ6 Ν πραΐο ““ ἴο ΟἿΓ 
5ΡΙΓΙΕ : 1 ΠΏΡΠ165 Ἐπαΐ ΟἿἿ βρισιῖ αἴδο ὈΘαΓ5 
ννἸ[Π655 [0 τ1ι5,4η 1468 ἴο νυνὶ ἢ ΤἃἀΠΡῈ βίγαη ρον 
ΟὈ]εοΐβ, ἔογρείςηρ {παΐ 1 15 νγμαΐ οσσιγβ ἴῃ 
ΕΨΘΓΥ δοΐ Οὗ σΟΠΒΟΙΟΙΙ5Π685. 

8:1. Ῥαὰ] 15 σοηβοίοιιβ {πὲ {πῸ ἱπΊρι]56 
ἴο ΟΥΥ̓ “«“4ῤῥα, Καΐῥεγ" Ῥγοσθεάβ το πὶ ἢ15 
ΟΥ̓ ΘΡΙΓΙ δοίη ᾿πάρθγ {πΠῸὸ ᾿πἤτιιθηοα οὗ 
1Π6 ΗΟΙΪΥ ϑριγιξ δηά ἴῃ σοποοσί ἢ Η]ΠῚ: 
ΠΟΠΙΡΟΤΟ Ι΄ 15, ΔΠῚ Σ᾿. 1. “72. ΦΟΖΞ 
σοίοηοο αἰδο δοαγίηρ γ716 «υἱίγεῦς ἱπ ἐφ Ηοΐν 
Οῥουΐ. ““ΤῊΙ5 ψιη655 οἵ ἴῃς ϑρι11 15 ποῖ ἴο 
Ὀ6 Ρ]αςσθά τηρΓοὶὺ ἴῃ {πῸ [δοϊηρ (1 [ομη 11]. 
19), θυῖϊ ΗΙἰ5 ψ ΠΟΙ] ᾿ηννασά δηα οινγατα 
Εἰ ἤΠσδοΥ τηπϑβὲ Ὀ6 ἴδϊκεη [οροίπμου ; ῸΥ ᾿ἰπβίδῃοε, 
ΗΙ5 σοπηΐογξ, ΗΙ5 ᾿ποϊϊοπιθηΐ ἴο ῥγαυεσ, Η 15 
ΠΘηΒιΓΕ οὗ 51η, Η!5 ᾿ἱπηρι}156 ἴο νγογκϑ οἵ ἴονϑ, 
ἴο νυἱηεϑβ Ὀθεΐοσε {π6 νγου]ά, δπά 50 ἴογίῃ. 
ἴτροη {Π6 ἐοαπάδίξοη οἵ {Π|5 ᾿τηπηθϊαΐο (αϑίῖ- 
ΤΊΛΟΠΥ͂ οὗ {πΠ6 ΗοΙγν ϑριγιξ, αἱ ἐῤὸ γερεπεγαΐθ 
γιαπὴς εογυἱοίϊοη 97, ὥῤτίσέ ἀπε Π1: πυογὰ ΠΑ] 
τεβϑίβ. ΕῸΥ [ἢ ἴῃ {ΠπῸ ϑογιρίαγε 1561 Πᾶ5 
115 θα 55 ἸΡΟῚ [Π15 Ἔβχρεγσίθποα οὔ {Π6 αν ΠΥ 
ΟΥ̓ {Π6 ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ νυ ῃῖ ἢ 1 ΡΓοσηῖβθβ, πα νυ ῃῖ ἢ 
Ποννβ ἱπΐο {πΠ6 Ὁ Ι να ννῃ 116 ἢθ 15. οσοιρίοά 
ντ ἢ 11. (ΟἸΒΒδαβεη.) 

ὙἼΠΟ6 Ραβϑαρα [αβϑίϊῆθϑ βίΓΟΠΡῚΥ ἀραϊηϑδέ {ΠῸ 
Ῥαπίποιβδίς σοηπιβίοη οὗ ἴμ6 μυχϊηδη βρίγιζ 
δη4 {πῸ Ὠ᾿ν Πα. 

“ΤῊΘ ψιηεβ5 οὗ {Π6 ϑριγ 15 ἃ σοπβοῖοιβ- 
Π655 οἵ οἵγἵτὶῖ Πανίηρ Γαοεινεα ἴῃ πα ΟΥ̓ {πῸ 
ϑρισῖς οἵ δάἀορίίζοη {Π6 [ἘΠΊ ΡΕ 5 πη θπτοηΘα ἴῃ 
πε ννοτά οἵ (σοά 45 Ὀεϊοηρίηρ ἴο ΠΙ5 δἀορίεά 
σμΠ]άγεη,- --α Ἰονίπρ ποαγί ἰονναγάβ Οοά ἀπά 
τονναγὰ 411 τηδηκιηά ; Παηρίηρ νυ σΠΠ]Π Δ ΠΚα 
σοηῆάοθποθ οη Οοά οἱ Εδίμοῦ ; ἀδϑισίηρ πο- 
{πῖπρ θυΐ ΗΠ, σαϑβίϊηρ 411 ΟἿἿ͵ σάτα οἡ Η!Π1. 
ἐνον ΤΕ ΙΒ. ἃ σΟΠΒΟΙΟΙΙ5η655 {παῖ να ἅγὰ ἴη- 
ϑνατ αν σοπίογπηθά Ὀγ {πε ϑριγιῖ οἵ σοά ἴο ἴΠ6 
᾿τπηᾶΡῈ οἵ ΗΙ5 ὅπη, δπά {παΐ νγὸ νναὶκ Ὀοίοτο 
Η τὰ ἴῃ Ππβίῖςα, ΠΊΘΥΟΥ, δη4 {γαΐῃ, ἀοῖπρ {Π6 
{πῖπρ5 ψΠΙΟῆ ἅτ ρ]θαβίηρ ἴῃ Ηἰ5 5ἱβῃί." 
(ν δβίϑυ, ἴἢ Παπροῖβ ᾿ (οτητμηδηΐατυ.) 

17. “222. 2. διάγει, δεῖς δε1...}. ΤΙ 
ἈΡοϑβέ]ε ξο]]οννβ οὐκ Π15 ργοοῦ οἵ {π6 ργοπηῖβα 
ἴῃ τ. 13: “γ)ὲ ταὶ] ἰξυε, ἴοΥ γε τὲ σοάβ 
σἈΠάτοη (υν. 14-16), ἀπ4 {πεγοίογε μετ οὗ 
ΗΙ5 ἱππογιίδησθ, “ ἴπ6 βΊΟΥΥ ννῃΐοῃ 5}4}} θῈ 
τονθαὶθά ἴῃ τι5 (Ὁ. 18}, ννΒΙ ἢ 15, ἴῃ οἴποῦ 
ννογάϑ, δἴθγπδ] {0 : σοτραγα ἴΪ. 7. 

ΕῸΥ ““«ογ.᾽" δὲ. Ῥᾷ] πον 5805 “ εῤῥ]άγερ,"» 
ὙΜΠΙοἢ ἰ5 θοΐίῃ πιοσα ἰοπάθσ (Μεγετ), δηᾶ 
ΤΟΓ6 σοΙΡΓ Πθηϑῖνο, (ΟἹ. Π|. 26--28.) 

ῥεῖν: ο77 Οοά Ὅνο {πουρηΐ5 σπῆδηςσα {Π6 
στθαΐποϑα οἵ {π6 ἱππογιΐαποθ, τπαΐ 1 σΟΠΊΕ5 
ἔγοιη Οοά, ἃπά 15 5Βμαγεὰ νυ (ἢ γιϑί, ὍΘ 
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Βείτβ οὔ (ὐοά, «απά Ἰοϊμε- μεῖγβ συ ἢ 
Ομηβε; 1Γ 80 θὲ {πδΐ ννε βυεῦ τ τἢ 
γι, τῃδξ νγε πὰ Ὀ6 αἶβδο φ]ογποά 
τοροίμεῦ. 

ι8 ΕῸΓ 1 τεοκοη {παῖ {πε βιογ- 

᾿ῖνῖπο ᾿ἱππουϊίαηςσθ, πΠ|Π|κ6 ΠῸ6 Πυτηδη, 15. θ6- 
βίοννεα ὃγ {ΠῸ Ἰἰνίηρ ΕΔΊΠοΓ προη Ηἰ5 Ομ] άσγθη. 
{κεῖ χν: 12.) 

ἀπά 7οϊπ!- οῖγς αὐ Οργ ἢ ΒΥ ον δῇ 
1ανν 1πῸ οἱ ἀθϑὶ βοὴ παδά 1ῃ6 Ἰαγξεβί βίασγθ, δηά 
ἀδαρῃΐουϑ υνεῦα θχο! θα, 1655 ἘΠΘΓΘ γῈ ΓΕ ΠῸ 
50η5. (“ῖςί. οἵ ἴπ6 Β1616,᾽ Ρ. 779, Ὁ, Ηεῖγ.3 
Ἐν {ῃε Βουηδη ἰὰνν 50η5 ἀπε «δι ο 5 5πασοά 
Θ]ΙΔΠΥ ἴπ {πὸ ἱπμοτγϊίαποθ, δηά δάορίοά 
ΟΠ άγθη ννοσα ἰγθαῖθα Πκὸ οἴπογβ. (ϑηλ 5 
ς“ Ὁΐϊςοξ. οἵ ΟΚ. «πᾶ Βοπι. Απίί.,᾿ Ρ. όοο, 8.) 
(Ἡγισὲ δάμη 81] ΗῚ5. Ὀτθίγθη ἴο 5ῃδγ6 4Π1κ6 
ἴπ {παΐ ἱπῃογϊΐαησε νμῖοῃ Ηθ Πα5 ννοη, ποΐ 
ἔογ ΗΠ ΠΊ561Ὲ θαΐ ΤΥ {Π6π|. 

7. το δὲ ἐῤαΐ αὐ στ 77 «υἱὲ ῥῖγι.) Τί ννὰβ 
Ρατέ οἵ {πθὸ Τ ῖνῖπθ ογάθσ οἵ βαἸνδΈοη “' ἐῤαΐ 
Ορῤγῖσέ ηιμδέ σι 767," ἀπ ΓΠγοὰ Ρἢ 5 ΠΘΥΙ ΠΡ Ρα55 
ἴο ΡΊΟΥΥ ({πικε χχῖν. 26, 46; Αοΐδβ Χυ]!. 3; 
χχυῖ. 23; Ηθγονν5 11. 9, 10), Δη4 4150 {παῖ 
Η!5 [Ὁ]]Ονν δ τητιϑὲ βα οῚ ἢ ΗΠ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ 
ἴο θὲ Ρ]ογιβθά τορείμεσ. (Μείί. χ. 38 ; χυΐ. 
21: ΧΕΙ 22: Τ ΠΠΕΞ5. 11 2.2 (ἿΟΓ 15.5.5 ([0]: 
1 22... 5 ΠΊΠ. 11. 12: τὴς ΠΟ ΤΕ ΠΣ 
ῥίγγι᾽ 15 ἴο 5 ΒῈΥ “ἴῸΥ Η!5 βᾶῖο, δηά {πΠ6 σσοβ- 
Ρ6]᾽ 5 (ΔΜίατικ νι], 35): σογηραία τ Ῥείου ἷν. 13, 
(ς Κεγοῖσο, ἱπασηιμερ ας γ6 αγὲ ῥαγίακεγς οΚΓ, 
αῤγισβε σιηζεγίπσε; ἐδαὶ αὐδόπ ῥὶς σίογν φοραὶ 
δὲ γευεαϊεά, γὲ Ῥιαν ὅδ σἰαά αἰφο «υἱὲ ἐχ σεεάϊης 
[ο»γ. 
τὰς εἴπερ 5686 ποΐβ οἡ τ. 9: ἴἴ σγϑργεβθηΐβ 
“6 7] οαυςρῖρ ὁ δὶς οὐ εγίησς" (ΡῬΆΠ.. ΠΙ. το) 
85 8ΔΠ πα !βρθηβαῦϊο σοπάϊτοη οἵ 5μασίπρ ΗΙβ 
ΘΊΟΤΥ, ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ (501 Ρ1|1π6 ἴο Πέ τι5 ἴου {Παΐ 
ὈΠΙ55ΓᾺ] τανναγα νυ ἢ 15 ΡΟ ΓΟ Παβθα ΤῸΓ τι5. ὈΥ͂ 
16 5016 πηουῖξ οἵ οἵἷιγ ϑανι οι σβ οὐνῃ 5. εγ- 
ἴῃ55. “1ἢ Δ]] παίϊοῃϑ, ᾿πάβθά, δηά δ 4]]} 
{{π|65, {Π6 ννᾶὺ ἴῃ νυ ΠΟ τηθη πᾶνε τηθΐ ἀθ δῖ}, 
Δηὦ ψΟΊΘη ἤανα τηθῖ βου ηρ, Ππᾶ5. θθθη ἃ 
65. ΠΟ ΠΥ ἴο {πὸ σοηνϊοίίοη {παΐ ραῖη, ΠΘη 
δπάιγοα ΤῸΓ ἃ ΤΠΟΓᾺ] ΡΌΓΡΟΒΘ, ΠΊΔΥ θ6 ἴγδη5- 
ξουτηθά το ΠῚ ἃ σα Γ56 ᾿πΐο ἃ δ] βϑίηρ, Πα ΠΊΑΥ 
οἰθναΐθ {πῸ παίισο οἡ ΠΟ ἢ 1 5ΘῸΠΊ5 ἴο ἰπ- 
ΒΙς 4 ουπά. Βαΐ {Ππ|5 σοην!οίοη Πᾶ5 Ὀθθη 
Θϑία ὈΠ5Π6 4 85 οπο οὔ {πε βιυργοπιθ ἰαννβ οὗ 
Βυπηδη πδέιτο Ὀγ {ΠΕ οΓΟ55 οὐ (γι ( ςθο, 
ΟΠ τ β Δ Υ ἀπά Μογα]γ,᾽ Ρ. 316). 

18-320.. ΤῊΕ ΘΟΒΟΕΒ ΟΕ ΟΟΜΕΟΕΚΤΥ ὕΝΡΕᾺΚ 
ΤῊΕ ΝΕΘΕΒΒΙΤῪ ΟΕ ΘΌΕΕΕΒΙΝΟ. 

ὝΠ656 ἀγα {ῃγθείοἱά : 
(1.) πε Βορϑ οὗ βοτυυ ἴο νι ]ο 811] ογθα- 

τἴοη Ἰοοῖκ5 [οσυνατά (18--25): 
(2.9) ὙΠδ ργδβεηΐξ περ οὔ πε ϑριγι (26, 27): 
(3.) Τῆς 411-οηδυδοιηρ Ραγροβα οὗ σοαβ 

ΒΕΓ6 ἰονε (28--3ο). 

ΕΘΝΓΑΝΕ ΕΝΙ, [ν. τ8---τ9. 

ἴηρ8 οὐ {185 ρίεδεηξ {{π|δ γέ ποῖ 
ὙνΟΓΓΠΥ 10 δὲ εοηραγεά νυ τῃ6 
ΒΊΟΥ νγῃὶοῆ 514} δε τενεαίεά ἰῃ 
118. 

19 ΕῸΓ ἴῃε βαγηεβὲ Ὄχρεοίφίίοη οὗ 

18. Γον 1 γεεζοῦ.) Αὐθάβοη ἴου βυοσιηρ ἢ 
ΟΠ τιβέ ῇ οσγάου ἴο θ6 β]ουιῃθα ΒΗ. ΤΠ 
ςοηποχίοῃ ψν ἢ {ΠῸ ἰαϑὲ ννογάϑ οὗ «ὡ". 17 15 ἀϊγθοῖ 
Δη4 οδνίοιιβι ὙΠῸ βαπηθ ννοτγά (λογίζομαι) 15 
ΤΟ Πάογθά ἴῃ ΑΟΝ., “ τῤίπά᾽ (1. 3), “ εοποϊμαο᾽ 
(1. 28), “τὠῤβοῦξδ᾽" (5 (ΕΣ ΚΞ 5) Ὁ το πὲ 
(ΡΆὮ11. 1.13). [{ ἀο65 ποῖ ἱΠΊΡΙΥ͂ ΠΊΕΓΕ ΒῈΡΡοΟ- 
ϑοη ΟΥ̓ οριπΐοη, θυΐ {π6 Ἰπάρτηθπί Οὐ [ηΐογ- 
Θποθ ψνΠοἢ ἔπε Αροβίϊε ἄγαν ἔτοτὴ σοπη- 
Ῥατίηρ {πΠῖπρ5. Ῥγοβοηξ δηά {πϊηρ5 ἴο ΘΟΠΊΘ, 
{παῖ {Π6 ἔΟΥΠΊΟΥΓ γα οὗ πὸ ννεισῇῃξΐ οΟὐὁ σνοσίῃ 
ἴῃ {π6 ςοπιραγίβοη. “Τρὶς ῥγερεηξ {1716 
(καιρός) Ἰηά᾽οαῖο5 {Π6 οὐἹτο 4] ἀπ ἤπ4] βθάβϑοῃ 
οἵ {πΠ6 ἀϊδρεπϑαίίοῃ οὗ “1815 ννου]" (αἰών), ἃ 
βθβϑοη οἵ ἀἰβίγθϑϑ νυν] ἢ 15 ἴο οπά δ (ἢ γιϑί 5 
ΘΟΠΊΪΠΡ : ΠΟΙΊΡΑΓΕ 111. 26 ἃηά ΧΙ. 5. ΜΠ ΧΙ. 
11 ἈΠῸ ὦ ΟΣ Ὑἱ 20. 

ρα δὲ γευεαίρά.] ΤῊ ΡΊ]ΟΥΥ ΔΓ Δαν 
Εχἰδίβ 'ἰη ( γῖβί, 1 ΟΠΪΥ τοπηδῖηβ ἴο 6 τὸ- 
νϑα]θά ἴῃ τιι5. 81. Ρ81] ἀοβ5 ποῖ 1158 {Π6 5] ΠΊρ]8 
Ἑυΐυγτε Τεηβθ, Ὀυΐ (45 'π Ὁ. 13 δηά ἵν. 24) 
ΔΠ ΘΧΡΓΘσϑίοη (μέλλουσαν) νγ ΓΟ ταργαβθηΐβ 
1π6 ξαΐασε τγονεϊδίίοη οἵ ΒΊΟΥΥ 85 βοπιθίῃϊηρ, 
1Πδΐ 15 ἀθϑεϊηθα το δε δπά νν}}}] Ῥ6. (οιηρατα 
(1. 11. 23, ῇοσε 1Π6 βαπὶα ννογήβ ἅγὰ τιϑεὰ 
ἴη [Π6 ϑᾶπηθ δπρῃδίς ογάεσ. 866 αἷδοὸ (ΟἹ. 
1... ΓΙ αἰ 12. 1 8 ΕΈΠΙ 

ἡπ τοῦ ὙΠῸῈ Οτϑεῖς ρῥγεροβιοῃ (εἰς) ἐχ-- 
ῬΥΘΘβ65 {πΠ6 ἐπουρῃΐ {παΐ {πΠ6 τϑνεϊδίίοη οἵ 
ΒΊΟΤΥ Μ}1}} γεαορ ἰο ἀπ ἴδκα ρίδοθ 22 τ15. 

19. ΤΕ εεγέαϊπίν οἵ ἴ[Π6 ἕαΐαστα γανοϊδίϊοη 
οὗ Β]ΟΥΥ ἰπ τ1ι5 ἰβ σοῃῆτγπηβα ὈΥ {Π6 βυταραί πεῖς 
Ἰοηρίπροβ οἵ 411] ἁἀγοιιηά 5. ΚϑΌῦϊε, ἴῃ {π6 
(ΟΝ ΤΙ ΒΔ Ὑεαγ᾽ (Δπ 5: 5ΠῈῚ ἩΤΙΠῚ) Πη5 
ἔουπά 4 {ποπηε ἔοσ οπδ οἵ ἢϊ5 ἤπεβέ ροειηβ 'π 
1Π656 " Οσόδηβ οἵ Ναδῖυτο,--- 

“ς Θίτοηρ ὙΘδυηΪΠΡ5 [ΟΥ̓ ἃ Ὀ]εβί παν Ὀἰγίῃ, 
ὙΥΊ 5[η]655 β]ογῖθϑ οσοννη᾽ α." 

δὲ εαγηεοί ἐχῥεείαίίομ (ςοτήρατα ῬΆΠ]. 1. 20) 
5. ἀθβουιθεά ΒΥ Ἔχργοβϑῖνα σοτηροιπάβ, 5π 0} 
45 δῖ. Ρι] Ιονθβ, ἴῃ ΨνΠΙΟἢ ΠΟρΡΘ 15 ἀδριοίθα 
ΒοΙῃ ἴῃ 15 Θαρεῦηθ55 “νΠ Ποδά πρ|1, 
(ἀποκαραδοκία) Δπ4 ἴῃ 1ζ5 ΡΕΥΒανΈσΔΠ66 νναϊζ- 
ἴπρ οἷ {πε ἐπα (ἀπεκδέχεται : σοΙΏΡΑΓΕ τ Ρεΐ. 
111. 20). 

ἐῤὲ ἐγραίμγε ἢ] ἘΔΙΠΕΥ 186 οτγθαύΐοι," 
2.6. ἴῃ6. τπϊηρ5. ογεαῖεα {(Να]ρ. “ ογεαΐαγα᾽). 
ὙἼΠΕ ννογά 1561} 15. οἵ ππ]τἸ 64 Δρρ]Ἰοδίοη 
(ΔΜ ατγὶς χα. 19), δηά {π6 σοπίοχί ΟΠΪΥ οδη 
ἀδίθσγγαϊπα {πε εἐχίοπί οἵ 115 πηεδηϊηρ. 

ΟΥ̓ {Πϊηρ5 ογϑαΐβα, ἴο θθρὶη νυ ἢ {Π6 Πιρῃδβί, 
βοοά Αῃρθ]β ᾶἃγῈ Ἔβχο!παθά, ἔῸσ ΠΟΥ ννεγα ποῖ 
“ἰ ηῃαάε σωῤεοί ἐο απ" (Ὁ. 20); δηά εν] 



ν. 20. 

{π6 οἴθδέισο νγδιξθίῃ [ογΓ {πῸ πιδηϊ- 

ξεϑέαϊίοη οὕ {ῃε 5οηβ οἵ (σοά. 
20 ΕοΥ τῆς οἴδαΐυγθο νὰ πιαάς 

ΚΟΜΑΝΘἝΒ, Μ1Π1|]. 

Β] ες ἴο νδηϊέγ, ποΐ νυ] ηρ]γ, Ῥὰέ 
Ὀγ τβάβοη οἵ ἢϊπὶ γγῃο Πδίῃ βι]εςίεά 
ἐδ σαι ἴῃ ΠΟΡΘ, 

Απρεῖϑ, ἴσ ΠΟΥ Πᾶνα ΠΟ 5ῃαγα ἴῃ {Π6 Πορε οὗ 
ΒΊΟΥ : οἵ Μαηκίπα 1 15 οἰθασῦ ῃδξ ΒΕ] ΙΘν  β 
816 ποῖ Πού πο! πἀθα ππάου μ6 οὐθαύϊοιμ," 
ας τηθπέϊοπθα βεραγαΐεὶυ ἀπά αἸ5ΕἸΠΟΙΥ ἃ 5 
5ΠΑΤΙηΡ {Π6 βαπηθ ἰοηρΊηρ, [ΟΥ̓ ““ ποΐ οπίν ἐῤὲγ 
((ῃς6 ογεδίϊοπ) ὀμέ οἰ είε: αἷφςο, «ὐῤίορ ῥαυε 
ἐῤε γε: 7115 97, ἐδὲ ΘΡΙγΙ,, ϑυεῦ αὐ (Ὁ. 23) 
οποίος σγοαῆ αὐ] ῥῖη ομγσείυες, αὐα]ζηρ 7ῸΓ 
ἐῤε αὐἀοῤῥϊοη." 80 ἴδυ {ποῦ 15. ἃ ΥὙΘΓῪ βῬΈΠΟΓΔΙ 
ςοπβθηΐ διποηρ ᾿ΠΓουρυθίουβ, που 5οπΊα ([Π 
ἀεῆδπος οἵ {πὸ οἰθαγ ἀἸβεϊποίίοη πηδά68 ἴῃ ον. 
19, 21, 23) Πιαϊπίαϊη ἰπαΐ θυθη ὈΘ]Ι ΘΓ. ΓΘ 
Ἱποϊ θα ὉΠΩΘΥ 09 ΟΥ̓ Θαύο π᾿" 85 ἃ ρατγί 
ἀπά οΥ {Π6 ἡ ΠΟ]6. 
ΤΠ ομϊεῦ ροϊηξ, μοννενοῦ, ἴῃ ἀἰβριΐε 15 1Π6 

ἱποϊαδβίοη οὗ [Π6 ποπ- γί σέϊατ ροτίϊοη οὐ πηΔη- 
κιηά. 

Νονν, ἔγϑε {π6 ἰθυπὶ “' σγεαίίοη " (κτίσις) 
ΠΘη ΔΡΡΙΘα ἴο τηδηκιπα Αἰνναγβ “εποίοβ 
γιαπζίπαά ας αὶ «ὐῤοΐες, ἴπ6 ὰτηδη ογϑδίϊοη. 
Βιυΐ ἴῃ “. 21 8ἃ Ρογίίοῃ οὔ τηϑηκιηα, “ρὲ 
εὐιάγεν 9 Οοά," ἃτὲ σοπίγαβδίεα νυ, ἀπά 
50 οχοϊιάθα ἔἴοπὶ κ0μπο ογϑδύΐοῃ 2156}. 
γνΠΙοἢ (ΕΓπὶ {πογοίουθ οδη ΟΠΙΥ͂ πηθϑη, “1Π6 
ογθαίϊΐοη 85 αἰϊβίϊηος ἔγοπι τηδηκιηά," {Π6 
᾿γγαϊίομδὶ ογθαίιοη, δηϊπιαΐθ 4η4 :πδηϊπηδΐοθ. 
ΎΠΕ Αροβίϊα “" ρβεύβοῃϊμῇθβ {Π6 νου], 7π5ῖ 85 
τπ6 Ῥτγορῃεοῖβ ἀο σε {ΠΕΥ πιακα ἰΠῈ Ποοάβ 
οἷαρ {Ποῦ μαηή5." ((Βγγϑοβί.) 

11 15 οὁπα οἵ {πῈ ἤπεβί δηά πιοβί ἔγεαπεηξ 
ἤρυγαβ οἵ βρεθοῦ {πΠπ5 ἴο πιακα Ναίιγα 5υτη- 
Ῥαΐμιδε ἢ πιῆ: Πθη ἴῃ6 Αϑϑυσίδῃ 15 
ονοσίῃσονγη, (σοά βαγ5, “1 εαμσοά 71, εφαποῦ ἰο 
γηιομ71 707 ῥίγι, ἀπά αἱ ἐῤὲ ἐγεες 9 ἐφε πείά 
“)αϊπίοά 3ῶν ῥίγι." (ΕΖΕΚ. Χχχί. 15.) Ηέεγα ἴῃ 
1Π|κ6 τηϑηποῦ δι. Ῥϑὰὶ] ππάοιθίθα!Υ Ἀ5οσιθῈ5 
Βυπηδη ἴδε! ηρ5 ἴο ἘΠ]ησ5 νυ ποι γεάβοη δηά 
ψΠοαυΐ Ππ|ὸ : Ὀαΐ Π6 ἀο65 πλιοἢ πλοσθ. [7 ΠΉ6Γ 
115 Ὀδδα 1] ἤρπιγα, 85 115 πτοϑί Δρργορσγίαΐα 
ἄγθϑβ, μ6 ργεβεηΐβ {Π6 ρσδῃά {τ ἢ τονθαὶθά ἴῃ 
{ῃ6 ΟἹά “Γεβίαπηεπέ ἐπαΐ {πΠ6 ννΠο]6 ννου]ά οὗ 
παῖιγε, 50 πη ἢ οὗ 1 δἵ Ἰθαϑδέ 85 νγὰβ ρίασθά 
ἸΠΙΘΥ ΠΊ4Π᾽5 ἀΟΥΊΙΠΙΟΠ, Π85 ἃ ΓΕΔ] σΟΠΟΘΓΠ ἴπ 
{π6 ρΡαϑδὲ Ὠιβίουυ ἀπά δαΐσα ἀδβίηυ οἵ Μδη. 
Ἄν μεη Οοά 5675 ἴο Αάδπι, “ εμγσεά ᾿ς ἐῤὲ 
φτγοιια γογ ἐδν τακε" (Οεη. 1. 17); ψΠεη {Π6 
ΒΊοοά, Ὀγ Πῖ ἢ Μδη’5 νν]οἸςο Π685 15 ΡΠ Ισμθά 
ἀαβίγουϑβ “"δὺθγ}) “πυΐρισ σμῤοέαποε αὐῤΊῆερ αὐαᾶς 
μοῦ; ἐῤὲ ὕες ὁ ἐῤὲ σγοιπαῖ " ((σεη. νυἱῖ. 23): 
ψγΠθη “ἐῤε ἐαγὲ αἰδο ἰς ἀοπίρα ἐπάφν ἐῤὲ ἱπῥα- 
δίἑαπές ἐφθγθο ῦ; ῥεσαμας ἔρον ῥα ἐγαποστεςσοά 
ἦρε ἰααυς, εραπσεά ἐρε ογάϊπαπεε, ὀσοξοη ἐρὲ ἐυεγ- 
Ἰασέπρ εουεπαηπέ," ἀπα “ ἐρεγεζογε ῥα δὲ σμγ56 
ἀευομγεά ἐῤὲ εαγέῤ,᾽ ἃτιὰ νυμθη ποῖ ΟΠΙΥ ““ἐῤεν 
ἐῤαΐ ἀπυεὶ] ἐρογεῖν αγὸ ἀεποίαΐο,᾽ ὈὰῈ 4150 “ἐῤὲ 
πεαὺ αὐἱηὸ μον πε, ἐῤὲ αἷπο ἰαησπμς ῥεῖ," “ ἐρὲ 
«υἱπάοαυς 7γοηι ογ: ῥὶσ γε οῤεῖι, απά ἐῤε 7οιπάα- 
“οπς 9 ἐῤὲ φαγὶ ἀο σῤαζο᾽ (15. Χχῖν. 5 81); 

ἴῃ 411 βοῇ ραβϑαρθβ, νν μεΈ ΠΟΥ ΠΙϑίοσίοαὶ, ροείϊ- 
(4], ΟΥ Ρτορμοίϊο, {Π6 βᾶπηθ γαῖ, ΟΥ δἵ 8]]} 
ενθηΐβ {Π6 βϑπηθ ἀοοίγιηθ, 15 ΘΧΡΓ σβθα ὑγῃΙῸ ἢ 
δῖ, Ῥαμ] σἴαΐθϑ 'ῇ Ὁ. 2ο, {παΐ “"ἐῤῥὲ οὐϑαίϊοιπ 
αυας 5 Ὀ]οὐθἃ 1ο “απ11}.} 
ἍΜ ΠΘη οὔσθ {Π15 15 δαπητοα, [πους 15 ΠῸ 

τοουῇ ἰοἔ ΤῸΓ τΠ6 δυριτηθηΐ παΐ απ τηιιβί 
6 ᾿πο]ιάθά Ὀγ 8.. Ῥδαὰ] ἴῃ “Ἐμ6 οὐϑδύϊοπ᾽" 
85. “Παΐ νγ ΠΟ οῖνοβ Ργορυ!θίυ, σοΠβί βίο ΠΟΥ, 
ΔΠ4 ὈοδΔιΥ ἴο ἴῃ6 ψΠμοὶΒ ταργεβεηϊδίοη. 
(βοΎθα5.) 

ΤΕ “Ἰη βρθαϊείηρ οἵ (ῃδί β]οσγίοιιβ γθϑεπτὶοη 
οὗ 411 {ππρ5, συμ ἢ μα5 θθθη {ΠῸ {μοῖηδ οὗ 4]} 
{π6 Ῥτορπεῖβ, δη4 {πῸὸ στοαΐ πορε οἵ {πε 
ΕΒ ΓΟἢ βίηςα {πὸ ννοσ] θορδη, 8:. Ρδι]} τηθη- 
{1ἴ0Πη5 οἡ Π6 οπα μαπά {πε {π|||6 Ποοκ ἐπαΐ παά 
{θη τϑοεϊνϑά {Π6 ἢγϑίς-τ115 οὗ {πὸ δριγιῖ, απ 
οη {π6 οἴου μαπά, ΠῸ πηαίθγιαὶ Πα ᾿ΓΓΑΊΟΠΔ] 
οΥΓθδίΊοη :ἢ 1 ἄοο5. ποΐ [ο]ονν {παΐ “1Π6 1η- 
ΠΌΙΊΘΓΔΌΪΘ τη] 465 οἱὨ “ αἱ ἐῤὲ γαηη]ες οΥ 
ἐῤὲ εαγὶῤ, ποῖ γεῖ σοηνεγίεἀ ἴο (ἢγιϑί, ἂῦα 
ὈΥ πὶ ψὴΟῸ νγαβ 5ρΡθοι} ΠΥ σα]]οα το θὲ {πε 
ἈΑΡοβίϊ!ε οἵ {πε (σεῃί!]ε5. ραββϑθα δγυ, ψιποιυΐ ἃ 
1πουρῇῃΐ οἡ ἘΠ6 1 σοπα!ϊτοη οΥΓ ἀδβίϊηγ ! ἢ 
ΤΠ 1 15 [μαὲ {τὸ [βαΐίδῃ (Ἰχν. 17), πὸ 

δι. Ῥεΐογ (2πά ΚΡ. 11. 13), ἀπά πκὸ 8. [οη 
(Κεν. χχὶ. 1), δι. Ῥαὰὶ Ἰοοκεά ἔοσγ “αὶ πεαὺ 
ῥεαυεῦ απά αὶ πότὺ εαγὶ :" Ὀὰΐ Ὀεΐοτε {παῖ 
ἐἰ γρ ίο 9, αἰ ἐῤίπος, πὲ ἐχρθοίθα {παῖ 
κέ ῥε γείπεςς 97 ἐρὲ δηλ Ἴος" 5ῃ οι] σοπΊα ἴῃ, 
δΔη4 ““ αἰ Ἰεγαοὶ δὲ τατεά. Μαηκιπά {πογε- 
ἔογθ, 50 Ὁ 85 {πε Ὺὺ {{1Π] {Π6ῚΓ ῬΥΓΟΡΟΓ ἀθβίηυ, 
ἴῃ δοοογήάδπος ἢ {Π6 σσοαΐ ΡγΓΟΠΊΪβθ, “27 
ἐῤν σεορά στρα] αἱ! ἐῤδὲ παΐίοπς οΓ ἐῤὲ εαγὲ δε 
διεςσεά," ἅ06 411 ἱποϊιάθά δοηρ “Ἢ ἐῤὲ «ο7ις 
97 Οοά," νν ἈΠῸ “ρὲ «υῤοίο ἐγεαΐίον᾽" πο] 65 
411 {Π6 ᾿γγδί!οῃδὶ ογεδίαγοβ, Φη!πηδίθ ΟΥ 1Π8Π1- 
τηδΐθ, 45 1η ΔΝ Ιβάοιῃ χυϊ. 24 ; Χίχ. 6. 

ἐῤφε »ιαηίγδοξαϊίοη 97, ἐδ σοης οΥἡ Οοά ὍΤΠαΐ 
ἰ5 “186 τουϑιδύϊοι οὐ ἐῤὲσοης 9} Οοά ἢ τῃεπι- 
56ῖνεβ, ποῖ ΠΊΕΓΕΙΥ οἵ {ΠΕΙΓ ΘΊΟΥΥ : {ποὺ ψΜ1} 
Ὀεσοπθ Κπονγῃ 845 “ ἐῤὲὸ σοῖς ὁ Οοα" τῃγυῦρῃ 
1π6 β]οΟΥΥ νυ μῖοῃ 584}} {πεπ θὲ ᾿πηρατίβα ἴο 
{ποῖ. Αἱ ρῥγεβθηΐ, ποιρὴ ποννπ οἵ σοά 
δΔηἋ Κπονῖηρ ΗΊτη 85 {ΠεῚῚ ΕΔΊΠΕΓ (στ. 14--:7) 
“ ἐῥε «υογἰά ἀποαυεῖ ἐῤεῦη ποί, δεσαισε 1ὲ ἔπεαυ 
ῥίγει ποί. (1 Τολη 1Π|. 1.) 

20, 21. ΤῊΕ ΟΑΥΒΕ ΟΕ ΤῊΕ ΓΟΝΟΊΝΟ ΑΝῸ 
ΤῊΕ ΟΕΟΟΝΡ ΟΕ ΤῊΕ ἘΕἸΧΡΕΟΤΑΤΙΟΝ. 

50. ἐῤε γεαΐμγο αὐᾶς τισί τμδγεοὶ ἐο σαπῖΐν.] 
ΤῊὴο ογθδύϊοῃη ψ885 ϑαυρή͵]θοϊοα 20 τ᾽απίΐγ. 
ἼΠ6 εππρμαβὶβ ἰδ οἡ ἴΠπ6 “"νδπίίγ," [Πδὲ ννγε}}- 
Κποννῃ ὑδηΥ οὗ {Π]ηρ5 ογεδίεα (τῇ ματαιότητι). 
«ΤἬΟΙΡ 411 {Πὶπρθ ΕΓ πιδάθ γΕΓΥῪ βοοί, 
γεῖ ἤθη {πε ἤγϑί τηδῃ βἰπηθα {Π6Ὺ ΕΓῈ σοτ- 
τυρίεά, Δπα 514}} σγϑίαστη πὸ τῇοτο ἴο {ΠΕῚΓ 
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ΠΟ τσ, ἐσ ερν 

21 Βερσδιιβα {ἢς ογεδέιγα ᾿[561{ αἶϑθο 
5.81} θ6 ἀε]ϊνεγεά ἔγτοπῃ ἔπ Ῥοπάδρε 
οἔὗἉ σογγπρείοη ᾿ηἴο ἘΠ 6 ο]ογίοιιβ Πα γΓΥ 
οἵ τμ6 σι] άγεη οἵ (σοά. 

22 ΒῸΓ νγα Κπον {παΐ πε ψΠοΪα 

ΡῬΙΌΡΕΓ 5ίαϊθ, ἘΠῚ] ῬΊΘΓΘΖ, 1. 6. Μ Θββίαβ, 5114}} 
(ΟΠΊ6.᾽ (Βεγεβῃ. 8600. ἢ, 2, .. Βδιςμα.) 
ΤΠ Οτθοὶς ννοσά γοπάογοα “" σαπηίν᾽ 15 ἵγουα 

ἃ τοοῖ νυ ΠΟ ἢ ΠΊΘΔΠ5 “΄ ἴο 5εεὶς υυτποις Ππάήϊηρ,᾽" 
Δη4 50 1Π1ρΡ|165 “ ἔγαβίγδτ ἢ : Ὀὰΐ {Π|5 οἴγτπος- 
Ἰορῖοαὶ βθῆβθ τημδὲ ποῖ θ6 ῥγθββοά, 1 15 {Π6 
ὙΟΓΑ ΘΟΠΊΠΊΟΠΙΥ τι564 ἴῃ [Π6 ϑορίπδριπέ, ε. κ. 

ἴῃ ΕἸ ΠΟ] ϑἰαβίεβ 1. 2, 11. τ, ἴοσ {πὸ Ἡ βῦτονν 23 
(ΗΠ θεῖ, ΑΡε1}), “"γεδίῃ," “"νὰρουγ," δρρ!ἰθά ἴο 
411 [Πδξ 15 ἔγα:! ἀμ Ποοθίϊηρ. (ΟΙΊΡΑΓΘΟ Ποΐθ οα 
ἸΖῸῚΣ 

ποΐ «υἹ]]γισ ἦν. ] ϑυ]θοίοη ἕο νϑηϊυ 15 σοη- 
ἘΓΑΤῪ ἴο {παΐ ἰοπάθπου οὗ παΐαγο, νυ] ἢ Ἰοδα 5 
ΕΔ0ῇ ογθαΐησγα ἴο 566 ῖκ [5 οὐ ΡΓΘΒΟΥυΔΙΙΟΠ 
ΔΠ4 ρΡεγίβοϊιοη. 15. θά Θ ΠΟΥ 15 σοιῃραγρά 
ἴο {π6 πυμπδῃ ΝΠ], θθοδιιδα ογθαίίοη 15 Ροῦ- 
ΒΟΠΙΠΘΩ, 

δμΐ ὧν γεαφοῦ 97" ῥὶγγε αὐδὸ ῥαΐδ τιὀγοείοα ἐδε 
“4)56.}] ἈΔΙΠΟΥ, “θαῦ οπ δοοοππύ οἵ πἰπὶ 
ἍΠῸ Βα θ]οοίοα 10. (866 ποΐθ οῇἡ Τόῇη νυἱ. 
57.) ΤΠῈ Αροβί!α τηθπίϊομβ ΠῸ οἴμοι εαϊδ 
οἵ {π6 βιιδίθοϊοπ οἵ {π6 ογεαίΐοῃ ἴο νδη 
τπδῃ 1Π6 ὩΡΈΠΟΥ δηα ν}}}}] οἵ “ῥίγει «ὐῤο 58Ὁ- 
θούοᾶ 10." ὍΤΠ15, ἴῃ δοσογάδησθς ψἱτμ {πῸ 
ΠΙβίοσυ, σδπ θῈ πὸ οἴπου {Πδηὴ σοά. Ηδξ ψῆο 
Πγβί ρ᾽ασθά {ΠῸ ογθαίατα ππΠΈ6Γ τη η᾽5 ἀουηϊ πο 
4150 “βι θ͵] οίοα 10 το {πΠ6 εἴεοῖβ. οἵ πιδηβ 
βίη (Όσεη. Π]|. 17, ν. 29), ἀπά νν1}}} πιακο ἴὰ ραγ- 
Δ ΚΟΥ οὗ {πῸ Ὀ]οββϑιηρ οἵ ἢ15 τθϑίογαίίοη. (οπι- 
ῬΗΠΕΊ ΤΕΣ σ᾿ 1. ΠΠ: ᾿χυϊ- 22: 5: αἷϊ. 26, 27: 
2 Ῥεί. 1.11; Κδν. χχὶ. τὶ 8ΔΠ4 566 ποΐίε οἡ 
15. χί. 6 45 ἴο {πΠ6 γβαβοπδθ]θΠ 655 οἵ {Π15 ϑ.υ]ρ- 
ἴὰγ] ἀοοίσιπο οἵ {Π6 πεν ογεδίίοη. 

ἦπ ῥοῤῥε, δεσαμθε ἐδὲ Ἴγεαΐεγε 1561} αἱφοἢ 
ἘΔΙΠοΥ, κ1π ΒΟΡΘ ὑμαῦ π6 ογϑαύϊοι 1ΐ58617 
8150.) ΤὍὙΠ6βῈ ννογ5 ΔΥῸ Ὀθϑί σοπηθοίθα ψν] ἢ 
[Π6 ξΟΥΠΊΟΓ Ραγί οἵ «. 20: [Π6 ϑιθ]θοῖίοη νναβ5 
ποΐ δθβο!πΐα πα πποοπάϊοηα], θὰ {πὸ σοη- 
ἀϊοη προ νυ ἢ ΚΠ 6 οτθαύϊομ 185 58Ὁ- 
ἡθοίοα ἴο σαηἱύγ"" ν᾽85 ἃ ῥδοῤὲ βταηίθά ἴο ἴ{, 
μι αὖ 1 4150 5}4}} ϑαῦθ ἴῃ ΠΊΔΠ᾽5. 46] ]νογαησθ. 
ΤῊΪ5 Ρυγροτί οἵ ἴῃ6 Πορε πιιβδέ θῈ ἜΧΡργΌσϑΙῪ 
βίαϊθα, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥΓ ἴο 5πονν {πὸ ρσοιιηά οὗ {πὸ 
ἐχρεοίδίίοη ἴῃ τ᾿. 19, 85 ἀϊγθοϊθα ῥγεοί βου 
ἴο ἴΠ6 πιδη!βίδεςοη οἵ {Π6 βοη5 οἵ σοά. Απ 
ππάοθῆηθα πΠορΘ τηϊρηΐ ΘΙΡΡΙΥ 4 τηοίϊνε ἴῸγ 
Θχρθοίΐδίϊοη οἵ ἀθ] Ινογαποθ τη ΡΌΠΟΓΑΙ, ὈΕ ποῖ 
ἴοΎ Ἔχρθοίδξζίοη οἵ βῃδτγῖηρ ἴῃ {Π6 βΊΟΣΥ οἵ {Π6 
σμΠάγεη οἵ σοά. (Μεγετγ.) 

ἦῤε δοπάασε ὁ. δογγμρέϊοσ.) “Οογγμῥέϊοη᾽ 
ἱποϊάθϑ ἐπ6 ἀ4ΠΥ Ρογιβῃϊηρ 845. νγ6}} 85. {Π6 
ΠΠΔ4] ἀἸββοϊζοη οὗ [Π]ηρΡ5 ογθαϊθα. “ΓῊΪ5 5110- 
7δοίίσπ ἴο ἄθοαὺ ἃπὰ ἀθϑίῃ 15 ννηδὲ 81. Ρδ1]} 

ΚΟΜΑΝΞ. νΠΙ[ΠΙ. [ν. 21--23. 

ογεδίίοη ρτοδπείῃ δηά {γανδι θη ἴῃ 
Ραΐη τορεῖπεγ τΠῈ]] πονν. 

23 Απά ποῖ οἠἱγ ἐλΐεγ, Ὀμὰξ ουγ- 
βεἶνεϑ αἶβο, γῇ ἢ Πᾶνα της ἢγϑεγα! 5 
οἵ τΠ6 ϑριγιξ, ενβὴ νγὲ Ουγβαῖνεβ στοδῃ 

(4115. “' 2ῤὲ δοπάασε 97} εογγμρέϊοη." 
ἩῈΙ: 11. τὸ; 2 ΟΝ ἢν το. 

ἐδὲ σίογίοις ἰἰδεγίν, 49. Βδίμου, “686 
ΤἸΡΟΥΌΥ οὗ [Π6 ΡΊΟΙΥΥ οἵ ἐῤὲ εὐῤϊἸάγεη ς᾽ Οοα," 
ἼῊΙ5. βΊοσγυ, θεϊηρ ἃ [}} ἀηα ρογίβοξ ἀδνεὶορ- 
τηθηΐ οὗ 8}1} [ῃ6 [δου]165 ἀπ Ρονγοῦβ οὗ ΟἿΓ 
ΠαΐαΓ6, 15 ΓΙΡΒΕΥ Τα] ἀ “ ἀδεγὲν" ἴῃ ορροβιξοη 
ἴο “26 δοπέίασε 9 εογγμρίϊοη." ὙΠῸ ψΠ0]6 
ΟΥΘΔΙΙΟΙ 15 ἴο ΠΠΑΘΓΡῸ ἃ ΠΟΥΓΕΒΡΟΠΑ Πρ σἤδηρο, 
Δ Πη4 ὈδοΟΠῚΘ {Π6 Πξ βοοπα οἵ {Π6 β]οτΥ οἵ σοαβ 
Ομ] ἄγη. “1ὴ {ποϑα ἄγ 5141} π6 ΠΟ] 
ογοαίίοη ΡῈ σμαηρσεά ἔοσ [ῃ6 θείζίεσ, δπὰ στο- 
ἴπΓη ἴο [5 Ργϊβίϊπθ ρευίβοϊοη ἀπά ριτχν, 
ΒΟἢ 845 1 νγὰβ ἴῃ {Π6 {{πὶ6ὸ οὗἨ {Π6 ἢγϑι πηδῃ 
θείογα ἢ15 δίῃ" (Β. Βεομδὶ ϑομυίοῆδη Οτθα, 
ἕ. 9, 20]. 4, φῃμοΐεά Ὀγ ἈεἰοΠΕ). 

20. Ῥτοοῦ οὗ {πΠε τϑα]γ οὗ {Π15 ῃορε οἵ 
ἀθ]ναύαποα (τ. 21), ἴτοσὰ {Π6 Ῥγεβεηΐ 5|5 5 
οἵ ρΡαΐη δη4 {γᾶνδ!!. 

Τοῦ αὐὲ ἀποαυ.] 81. Ῥδὰ] ἀρρεθδ]5 ἴο ἢϊβ5 ουγῃ 
Δ ηἀ Π΄5 τοδουθ᾽ Κπον]εάρε οἵ ἃ σοπαϊξοη οὗ 
411 παΐῃγθ, ἀπαοβοιβ ἴο {μαξ οὗ ἃ ννοϊηδῃ ἴῃ 
ἴγανδ!. ὍὙΠε Κπον]εάρσε οὗ Ζῤε αεΐ, νυ ῖο ἢ 
ΔΙΟΠΘ 15 πιθαπί ΠεΊθ, 15 ἀθγινθα ΠῸπὶ οὔϑογνα- 
ΟΠ ΔΠ4 δἜχροσίθποθῦ; ἔπε Κπον]εάρσε οὗ 115 
ἀερεπάθηοθ οἢ πη’ 5 ΒΔ]} (Ὁ. 20) 15 ἀεγινεά 
ποῖ τονοϊαίίοη. 15 στοδπίηρ Οὗ ογεδίϊοπ 
5 ὈΠίνθγϑαὶ, σοπϑίϑδίεπξ (συμφώνως, ὙΠεο- 
ΡὮΥ].), ἀπά τιησραβϑίηρ. ὙΠῸ «υδοΐε στεδίο ἢ 
Βτοδηθίῃ ζοροέδεῦ ἔγοτη 1η6 ἄδὺ οἵ [15 5ιὉ- 
Ἰεοϊίίοη τρί! ποαυ. ἽὝΠΕοβε ρᾷηρθ οἵ ἃ ᾿ψου]Ἱά 
ἴῃ ἘΓΑΥΔ11 σαηποῖ θ6. ἘΠΙΊΘΑΠΙΠΡ : {ΠΟΥ ΡοΪϊπί 
ἴο ἃ σοπληρ {{π|6 οὗὨ ἐδ] νεσυ, ὑμθη “ἴΠο γα 
5Π4}} θ6 πονν πδᾶνεηβ ἃΠά ἃ πενν δαί Πα γείη 
ἀνε] ]θῖῃ στρ βου βη655." 

(ΟΟΙΡΑΓΘ 

28. Βεγοηά {Π15 ἴδοϊ οὗ σοτησηοη Θχρεσίθποα 
1165 ἀποίπου, ρεοι]αῦ ἴο ἴπ6 ῤηλεέίασε σοη- 
ΒΟΙΟΊ5Πη655, δηα οὗ γεῖ ἄδορεῖ ββηϊῆοδηςθ 
ἴῸΓ {Π6 γϑδ]ν οὗ ἴπῈὸ μορε οἵ ἀε]ϊνεγαποα 
ἀββογιθοα ἴῃ τ. 21. 

“πὰ πο ομπίν ἐῤεγ.] Ἐδίμοσ, “πά ποὶ 
οἷν [86 οτϑαύϊου." Ὑπη6ὸ ψογά ἴο δὲ 
ΒΙΡΡΙΙΕα, ΟΣ {ποτα 15 ποπθ ἴῃ {π6 Οτδεκ, 15 
ΟἸΘΑΥΥ Ἰηἀοαίθα ὈΥ (ῃ6 δηςΠθϑὶθ νυ ῖο ἢ 
ΤΟ]]οννϑ---- ὁμέ αὐὲ οἰγδείανες αἰδο." 

«υδίερ ῥᾷσε ἐῤὲ ἤιει ὁ, δὲ ϑῤίγ" 
Ἀδίμοσ, κἸ βοῦρῃ ψχὸ Βανβ," ἅς. ΤῊ 
αἸαιιθα σοπηρ[εἴεβ {πῈ οἰ πιὰχ οἵ ργοοῦ ΒΥ {π6 
1πουρηϊ {πᾶΐ ανθη (τ βεαηβ, ΠΟΙ ΡῊ 50 ΠΙΡΉΙΥ 
ἰὰνουτοαά 85 τϑοϊριεπΐβ οἵ 6 ἢγϑε ουρουγίηρ: 
οἵ {π6 ϑριτγιῖ, ννγεσα ποῖ Ἔχεπηρί ἔγοπὶ 8 ΘΑΡῈΓ 
πα Ρῥδη αι] ἸΟΠρΊΠρ ΤῸ π6 1] 1 ΡΘΓΕΥ δηα 
ΒΙΟΤΥ ΨΥ ΠΙΟΒ. τνετα γεῖ ἕο θὲ Ὀεβίοννεα οη. 
{μοτὴ, Νοῖ ΟΠΪΥ {π6ὸ Αροβίϊεβ οη {πε δύ οὗ 



Υ. 24---26.] 

ὙΠ Π]Π Οἰβαῖνεβ, ννδιτηρ ἔΟΓ. {Πα 
. Δαορείοη, ἐσ τυΐΐ, ἴῃς “τεἀοπηρίίοη οὗ 
οἷ Ὀοάγ. 

24 ὸΓῚ νγα δίβ βανβά ὈΥ Πὸρε: 
θιυὲ Πορε {παΐξ 15 βεθὴ 185 ποῖ μορε: 
[ογ ψγπαῖ ἃ πιδη β86εῖῃ, ννῆγ ἀοῖῃ Πα 
γεῖ μορε ἰογἘ 

“ἊΝ 

Ῥεπίεοοβί, θυ 411 ννπο ἴῃ {παΐ ἢγϑε ἂρὲ μαά 
Ῥεθη δἀάεά ἴο {πῸὸ μαγοῖ {Ὠγοῖρ {ΠΟῚΓ 
τοδο μην, ἀγα τορασγάθα δὺ δῖ. Ῥᾷὰ] 85 5ῃατης 
ἴῃ {Π6 ἢγϑβί βοὴ οἵ {παΐ δρισῖς, νυ ΒΙ ἢ 15 ἴῃ ἄτα 
{ἰπι6 ἴο 6 ροιγοά οὐδ οη 8}}] ἤδβῃ: {ΠΥ 
παν της Πγϑί- γι 5. νυ ΠΙ ἢ ἀτὸ ἴο θὲ ΤΟ] οννοά 
Ὀγ {Π6 σσϑαΐ παγνοδί. ὙΠαΐ Παγνοβί τηπιδὲ θ6 
ΓᾺ]Ὺ σα πεγθά, θοίογα {πΠ6 ἢπαὶ τονοϊαϊίοη οἵ 
ΒΊΟΣΥ σΔη ἴαϊτα Ρ]αςθ, οὐ {π6 Ἰοηρίηρ δηά 5ι5ὴ- 
1ηΡ Πεᾶ568. 

δπυε7] αὐ οἰ σε] ε.1 8 ΟὟΥ̓ΒΘΙΥΘΒ 8180: 
{Π|5 Το θυ! Πρ ῬΥΓΘβοῦνοϑ {ΠῸ θη ρῃδίϊς στορο- 
τοἢ οὗ ἴπ6 ΟΥ̓ ΡΊΠΔ], δοσογάϊηρ ἴο {πὸ τεδά- 
Ἰηρ᾽ ΡΓΕίεσγε ὈΥ τϑοθηξ οὐο5. Ὑ ΠΕ ν.ΊΟιι5 
ΤΟ ΔαΙηΡ5 ἀο ποῖ πηδίευγ!!}!}Υ αῇθοῖ [Π6 σΘΠΟΥΑ] 
56Π586. 

Φ͵οαῦ αὐἱέῥὶπ οπγοοίυες. ΓΘ Ἰοπρὶπρ οὗ 
ογθδίοη 15 ἘΧΡ  ββοά ἴῃ οὔζνναγά 555 δηᾷ ἴῃ 
ἃ ϑοτί οἵ ὉΠΙΝΟΥΒ4] ϑυπιραῖῃΥ (συστενάζει): 
ἴῃς Ἰοηρίπρ' οἵ {ΠῸ ὈΕΙΙ νυ οσ 15 ᾿ηνναγά, Κηοννῃ 
ΟΠΙΥ ἴο Πῖ5 οὐ Ποαγί. 

φυαϊίίηο 7ῸΓ ἐδὲ «άοῤίϊομ.] ΒΔΙΠΟΥ, τ ἱ ὑ- 
ἱπρ ἔογ δἀορύϊομπ. Βε]ίθνοῦβ Πᾶν ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 
τΤοοϊνεά δάορίϊοη ἴῃ Ρρατγί, Πδιηοὶν ἴῃ ΟΟοα 8 
ΡυΓΡοΟβα δηά ἴῃ {π6 βῆ οἵ 4 ϑριγιξ ψΠὶοἢ 
ὈΘΙΟηΡ5 ΟΩΪΥ ἴο (ὐοά᾽ 5 ομ]άγθη (τ. 14-τ6); 
Ὀιΐ ἃ 511] νναϊτηρ ῸΓ {παΐ ἢπ8], οοτη- 
ΡΙεΐθ, ἀπά ρθ]ῖς φἀορίίοη ννῃϊο νν 1] ἰαϊτα 
Ῥίαςς ἴῃ “Ὁ 89 τονυϑιδύϊοι οἡ ἐῤὲ σοης "ὶ Οοά 
(σ. 19). 

ἦο «υἱέ, ἐδε γε δρΙῤΊ]οη 977 οὐ ὁο})] ΒΥ 15 
Δρροβιίίοη ἴπθὸ Αροβίϊα Ὄχρὶαΐπβ πον {ποβο 
ὙΜ0Ο ἃγα γεν {ΠῸ 5οη5 οἵ (σοά σδη 511] 6 
νγδτηρ; ἴογ δάορίϊοη. ΤῊδ δάορίίοη, “ νἱοννοά 
ΒΡΘΟΙΠΟΔΠΥ 85 σοτηρ]οῖθ " (1,4 ηρΡ6)), 15 Ιἀοπειποά 
ὙΠ Ἐπαξ ρατγί νυ μΐο σοτηρ]θίεβ. 1{, ΠΑΠΊΟΙΥ͂ 
κρο γϑάθηηρίϊοη 977 τιν δοάν " ἴγτοτη 115 ρσγεϑεηΐ 
ΠοΠαΠΠἸΟη Οὗ νγθα Κη 655, 5: πἔ]πο55, ἄθοαν, ἀπά 
ἀδαίῃ: “ον ἐπ ἐδὶς αὐ σγοαη, εαγπεσίϊν (6-- 
σἰγίης ἰο ὧδ εἰοΐῥεά τῤοῦι «υἱὲρ᾽ οἵ’ ῥοισο «αὐῤῖεῤ 
15 7γογε ῥεασεη" (2 ΟοΥ. ν. 2). 

24. ον αὐὸ αγὲ «αὐεὰ ὧν ῥοῤῥε] ἙἘΡΥ ἷπ 
ΒΟΡῸ ΧῸ Ψ6ΙΘ Βᾶγϑθᾶ, δῖ. Ῥδι] ϑαγϑ8 
ΒΟΙΠΘΕΙΤΊΘ5 “γε ᾿ (ΟΥ̓ νγ6) νγεσε βανθά (Β οχη. 
ὙΠ]. 24.), ΟΥ̓ “Ὑα πᾶνε θθθη βανθά " (Ερἢ65. ἰϊ. 
5, 8), ΒΟΙΊΘΕΙΠΊ65 “Ὑα τα θείης ξανθά " (1 (ου. 
Χν. 2), ἃΠ4 5οπηθίϊπηθβ “ Ὑ8 58.481} θῈ βανθά᾽; 
(β ὁηι. Χ. 9, 13). [ΙῈ 15 ἱπιρογίαπί ἴο οὔβοῦνθ 
1Π15, θεσδιβο νγα ἀγα ἐμτι5 ἐδαρης {παῖ ““ “5α]να- 
ΟΠ ᾿ηγΟΪγ 5. ἃ ΠΊΟΥΔ] σοπαϊτίοη νη ϊοἢ πιιϑέ 
Βανα θαριη ΑἸἰτοδάγυ, ἐΠοι ἢ ἴῈ νν}}} σοοεῖνα [15 
ἤη4] δοσομῃρ! ἰϑῃπιθπε μογεδῖῖογ᾽ (Βρ. Πὶρμι- 

ΚΟΜΑΆΑΝΕ, ΥἹΠΠ]Ι. 

25 Βυΐ τ ννε Πορε ἔογ {Πδέ νγε 8ε6Ὲ 
ποῖ, ἠδέ 4 νγε υγὶῖ ραίίεποα ννδῖξ 
[ογ 721. 

26 Τη]|κεννίβε {πς ΘριγΕ αἶβο Πεϊρείῃ 
ΟἿἿΓ ἱπΠΓΠΊΙ 65: [ὉΓ να Κπονν ποῖ 
ψγΠμας νγα 5Πποιϊὰ ΡΥΔΥ ἴὺὼγ 85 νψγε 
οἰρῃέ: δὰς {π6 ϑριγις 1[56}Γ τπακείῃ 

[οοί, “ΚΕ εν βίο, Ρ. 94). ὙΠῸῈ τθάβοη ΨΨΠΥ͂ νγ8 
ΔΥῸ 511] νναϊτἰηρ ἴῸΓ [ῃ6 τϑάοιηρίϊοη οὗ Οἱ 
Ροάγ 15 {παΐ {πὸ ϑβαϊνδίίοη οἵ νυ ἢ νγῈ νγΈτα 
τηδάθ ραγίαικουϑ (Όγ ᾺΔ1ῃ ποῖ “" ὁγ ῥορε ᾽ν 15 51] 
Ὧη οδ]θοΐ οἵ Πορο, ποΐ οἵ σοϊῃρ δία γθα] δαί οῃ 
Δη4 ῥγθϑοηΐ ροββθϑϑίοη, ΤΠῸ Α. Ν.. “ὧν ῥοῤε᾽ 
ἀϊδγερατάϑ 81. Ρι}}5 ἀἸἰβειποίίοη δεΐνγεεπ [ΔἸ ἢ 
αηἀ πορα: “ [ὩἸΠ δοςσορίβ {ΠῈ ργαβαπΐ σϑυηῖ5- 
510 Οὗ 51Π5 ; ΠΟΡ6 15 ἴπ6 Ὄχρβοϊαίὶοη οἵ Γαΐατα 
ἀο!νοσδῆςε "ἢ (ΜοΙδπομίμοη). Οη ἴΠ6 “τὴο- 
Ὧ4] " ἀαίίνα 5θ6. Ν Ίπου, ὃ Χχχὶ. 7, ἃ. 

δὲ ῥοῤρὲ ἐραὶ ἱς σϑοπ.] “ΑΔ ΒΟΡ Θ᾽" Τῆθ8Π5 ἴῃ 
{815 οἰαιιθθ ἃ ἐμϊηρ ΠΟΡΘΩ ἔοσ (( Οἱ. 1. 5; τ ΤΠ. 
1.τς Αοίβ Χχυη!. 290). ΔΝΊΠΕπ δἰτγοδαν ργεβεπέ 
Βεΐογθ {πὸ ὄογθθ ᾿ξ οθᾶβεβ ἴο δὲ δη οδ]εοΐ οἵ 
ΠΟΡΕ: ἴοσ 115 οἵ {π6 βϑβεποα οἵ Βορβ {παῖ ἴἴ 
Ιοοκϑ ποῖ δὲ {π6 {π|ηρ85 {παῖ ἃγὸ 5εεη, θαΐ δ 
[Π6 1Πϊηρ5 τῃλί ἀτὰ ποῖ βεεὴ (Η66. χί. 1). 

)ῶγ «υραὲ α πιᾶπ σϑείῥ, αὐὖν ἀοὴρ ῥὲ 8180 
ῥοῤῥε )ογ 3) Τα δοΐμαὶ βρέ πὰ ροβϑβεββϑίοη οὗ 
1Π6 οδ]θοΐ Ιϑανὸβ ΠῸ σοοπὴ [Ὁ ΠΟΡΘ ΡΓΟΡΕΓΙΥ 
50 (164. Βιι 1 {πὸ οδ]θοῖ οἵ οὐσγ ΒΟρβ 15 
1η566η, ἔπη ψγ6 παΐιγα!]ν [4}} ᾿πῖο ἘΠ6 ΡΓΟΡΕΥ 
διττὰς οὗ Πορϑ, ἀπὰ νναῖῖ κἰπ ραύϊθπορ." 
Οπ {Π15 βεπβε οἵ διά νυ {πΠ6 φρϑηϊῖνο, 566 
ποΐεϑ Οἡ ἰΪ. 27, ἵν. 11, χῖν. 20, δηά ΔΊΟΥ, 
Ρ. 11. ὃ 47. 

26, 27. ΤῊΕ ΡΕΕΒΕΝΤ ΗΕῚ;Ρ ΟΕ ΤῊΕ ϑΡΙΕΙΤ. 

ΤΠἼΪ5 15 {π6 βεοοπά ρτοιυπά οὗ Ἔδποουγαρο- 
τηθηΐ ἴο νγαῖϊξ ρϑίθΠΕ]Υ πη ργοβεπΐ βυ ΠἘτΊης; 
ἴοΥ {ΠῸ6 β]ΟΥΥ νυ μῖ ἢ 514}} θῈ γενεαὶ : 566. οἢ 
τ, τᾶ. 

2.6. 11ζεαυΐσο ἐρὲ ϑΡΙΓΙ αἰτο ῥοϊρεί οἱ 17-- 
γηηηε “Απᾶ ἱπ 11Κ6 ΔΉΠΟΥ ἐῤὲ 
ΥΣΓΙΣ αἰσο ῥοίρειρ ομγ ἴπ Β τ ταῦ γ." ΤὙΠῈ 
Ράββαρθ γϑίδυβ ποῖ ἴο “" 2} 165" ἴῃ 6 ΠΟΓΑΙ, 
Ὀὰξ ΡῬΑγ ο]ΑΥΥ ἴο 1π σαι ῦνγ" ἀπάθγ ρῥτα- 
56πὲ βυβογιηρ δηα ννδιτπρ : {Π|5 σΟΠΠοχίοη 
ἢ ἘΠμ6 ργεοθάϊηρ σοπίοχί 15. οἰ Αγ ν᾽ σἤοννῃ 
ὈγΥ {πε νογά “ἡ βεαυΐτς (ὡσαύτως). Α5 ννῈ 
ΟΠ ΟἿ Ρᾶτί νγαῖϊξ ἴῃ ραΐίεποθ, 580 οθ σα β 
Ρατέ {ποῖα ἴα {πὸ ΗοΙγ ϑρίγι: Ἰοϊπίπρ Η!5 
ΠΕΡ ν᾿ ΟἿ ννϑαίτηθθβ ὙΠὲ ραϊθηΐ οχ- 
Ρθδοΐδίϊοπ, νυῃΐϊοῃ [Ό]]ονν5. ἔγοπι {π6 πδίαγε οἵ 
ἢορβ, ννοιἹά [811 {μγοιρῃ Οὐ ἱπῆγπηϊτυ, 1 
1π6 Ἰαϊίεσ νγεγθ ποΐ ϑιιδίαιηθα ΕΥ̓͂ {π6 Πεὶρ οἵ 
(οὐ β ϑριγιξ. 
δὴ Ηδηρο 5 ̓πἰογργοίδξοη οἵ “ρὲ δρέγὶ 

45 τηϑδηΐηρ ἴπ6 ϑριγιὶ οἵ Οοαβ ομη]άτγεπ, {πα 
{γυδὲ δπα οοπῆάδποθ ἢ νοι μΠ6 ΗΟΪΥ 
ϑρ ΓΙΌ ᾿ηϑρίγαβ {Πεπὶ, ἴα βχοϊ θα ΕΥ̓͂ ϑιοἢ εχ- 

ΤῊ 
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ἸΠΓΘΓΟΘβΒΙΟη. ἔΟΓ τι8 ὙΠ φΥΟΔΏΪΠΡΒ 
νν ΒΙ ἢ σαπηοΐ θα τἰτογαά. 

27 Απὰά πε {παΐξ βεαγομπεῖῃ {πε 
Πεαγίβ Κπονγεῖῃ ψνηδί 2: {π6 τηϊπά οὗ 

ΒΟΜΑΝϑ. ΓΜΠΠΠΙ. [ν. 27--28, 

της δριτιέ, ᾿θεοαιιθα ἢ6 ππλκοίῃ 1η- ᾿( 
ΤΕΥ βϑίοη ἔργ {Π6 βαἰπίβ δοσογάϊηρ ἴο 

ἐπε τυτἱ! οΓ ἀοά. 
28 Αμά νεὲ Κπον {(ῃπδέ δ] 

ῬΙΓΕΒΒΙΟΩ5 45 “ἦῤὲ ηιϊηεί 977 ἐδε 51.111, “1ῤὲ 
δ2ὴγ]  ηιακοῖρ 1πὲδ7 σδσοίοπ 77 τι5,᾽ ΝΥ ΠΙΟΠ ἸΠΊΡΙΥ 
ἃ ΡΕΙ͂βΟῃ, δη4 ἃ Ρεύβοη ἡἰβίιηοί ἔγοτη {π6 θ6- 
ἸΙΘν σ ΠΙΠΊ56]Ὁ, 

Βεΐοτθ ργοςθθάϊης ἴο ἄθβοῦθο ῥοαυ {π6 
ϑρΙΓ ΠοΙρεῖῃ. ΟἿἿΓΟ πῆγα {π6 ΑΡροϑβί!8 
5ῆοννγβ ΠΊΟΓΟ {ΠῚ ἘΠ6 παΐαγα οὐ {παΐ ᾿πηγ ΠΥ 
ἴῃ Τοίθγθπος ἴο ῥγᾶγθσ. δε Κπον ποΐ ννῆδΐ 
ΟἿ ΡΓΔΥΘΙ 5Ποι] 4 ΡῈ, ἔῸΓ ἔννο σθϑᾶβοηβ, θ6- 
σαιι56 {86 πξαγθ 15 511] πιάάδη, ἀπά ὄονεῃ ἴπ 
1ῃς ρῥγθϑθηΐ {6 ννγαὲ Κπονν ποῖ ψνῃδΐ 15. Ῥεβί [ῸΥ 
15 (Δαριβίη6). 

.)ῶγ αὐ ἄποαυ πο «αυὐῤαΐ αὐ «ῥομ]ά ῥγαν 707 ἂς 
αὐὸ οσρί.)] “ΟΥ̓ ψ μδ΄ [0 ΡΥΔΥ δοοοτΙᾶ- 
ἱπῦ ἴο ΟἿΤΥ π0604,Ὠῳῳ ψ0θὸ Καον ποῖ," 
ΓΙ υ56 οὗ πΠ6ὸ τοῖς Ατέο]α 15 Ὡς Θ 8016 : 
᾿ξ τὰγη5 {πΠ6 4ιθϑίίοη “Ν Παΐ δβοιυ!ὰ ννὲ 
ῬΓΔΥ ἢ" 1᾿πῖο δὴ Οδ]εβςεξίνε δεπίθηςα ἀθρεπάθηϊ 
οἤ οὐκ οἴδαμεν. Δ ε Κπονν ποῖ {Πε--ἰνῃδΐ ἴο 
ΡΓΔΥ, ζο. ὍΠε σοπβίγαοςοη 15 Ομ γδοϊουϑί!ς 
οἵ 8ῖ.. Ῥαὺϊ πα 8. 1κθ: 5δθ6 [π|κὸ 1. 62: 
Ἴχ. 216... Ῥκῖχ: 215... ΧΕΙ 2. ἅ., 2, 24: 275. Δεῖ 
ἵν: 222 ΧΕΙ. 265) ποτ, ΚΠῚ Ὁ: (σα ν᾿ 1: 
Ερἢ. ἵν. 9: τ 1655. 'ν. 1. “ραΐ αὐὸ «ῥομά 
2γαν 7ῶ γ " 156 ἰεϑ8 οοσγεοῖ ἴβδὴ “πμαῦ 6 
ΒῃΟ.]α ΡῬΥΔΥ," 26. νν παῖ ΟἿΤΓ ῬΓΔΥΟΥ 5ποι]ά 
Ὀ6 : σΟΙΠΊΡΑΓΕ [μ|Κ6 ΧυΠ]. τα; ΡΆ]]. 1.9; τ Κιηρθ 
111. 30,48; 2 ΚΙηρβ χῖίχ. 2ο. “Δοοοσᾶϊπρ 
ὕῦὍο οὐ προᾶ":; {π6ὸ Οτεεκ δάνεγθ ἐοεβ 
ποΐ τοίθυ ἴο {Π6 γιαηπηεγ οἵ ργαγίηρ, θαΐ ἴο {Π6 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠἄδποα θεΐννεεπ {Π6 ΡΥΔΥΘΓ ἀπά τῃδΐ 
Ὑν ΠΙΟἢ 15 γον ποράεά. 

Ῥυίπαροσαβ ἔοσθαα ἢΪ5 ἀἸ50 1 0165 ἴο ῬΓΑΥ [ῸΓ 
{Π6ΠΊβοῖνεβ, θθοδιιθα {Ποὺ Κπονν ποῖ νυ παῖ ννὰβ5 
ἐχρεάϊθηί. ϑοογαΐθβ ΠΊΟΓΘ νυ] 5Ε]Υ ἐδυρηΐ ΠΙ5 
αἴβοῖρ]85 ἴο ῬΥΔΥ 5: ΠΊΡΙΥ ἴῸΓ βοοά {Πϊηρ5, [Π6 
(Οοάβ Κπονηρ θοϑδί ννμαΐ βοτί οἵ {π]η58 8416 
δοοά (Χεη. “ Μεπι. ϑοογδί!5,᾽ 1. ἢ, 29). Βυΐ 
Ὀοιίου ἢ] βίγαίίοηβ οἵ 851. Ῥᾳι}᾽5 τηθαηῖηρ ΔΥῸ 
Τοπ 1π ἢΪ5. Οὐ ΘΧροτῖθποθ, γοοοσαθα ἴῃ 
ῬΆΠΙΡΡ. 1. 22, 22. “ἤρα 1 τῥαὶ! ἐϑοονε 1 
αυοΐ ποί. Εογ 1 αηὶ πὸ ἃ σἰγαϊ ῥοίαυϊκέ ἐαυο, 
ῥαυΐησ α ἀεεῖγε ἰο ἀεῤαγί, απ ἰο ὧε «υἱὲ 
Ορῤγιοὶ ἢ ἀπά τπ {ΠῸ ἐχρογίθησθ οὗ Οὐγ Τογά 
Η Π561Ὲ, “ Δοαυ ἐς γι») “οἱ ἐγομίεά : ἀπά 
αυραΐ στρα! 1 “«ανόὸδ Καΐῥεογ, ταῦσε γπη6 2) ογῖ 
ἐῤὲς ῥοῦ: ὁμέ 70 ἐδὶς σαῖδε καῖε 1 ππίο ἐῤὶς 
ῥομγ. Καΐφεγ, σίογ ἐν παρὸ" (]ΌΠη 
ΧΙ. 2}, 28))- 

δμξ ἐῤὲ ϑΡΙΣῚ 1156] ΟΌβεσνα ἴΠ6 οἸἸΠΊαχ: 
[86 ψΟ]6 ογθδίίοη ΡΊΌΔΠ5 ἰοροῖμου : νγῈ ΟἿΓ- 
56 |νθβ, [ΠΟ Ρ ἢ γε παγα {Π6 ἢγβίς-ἔγι5. οἵ {πὸ 
ΘΡΙΓΙΕ, σγόδῃ νυν Π] ΟἸΓΒΕΙνΕΒ : ΠΑΥ͂ τπΟΓα, {Ππ6 
ΗοΙγ ϑριγιξ Η πη561Ὲ ᾿ηογοθάθθ ΤῸ τι5 ἢ 
ΒΥΟΔΠΙΠΡ5. 

ΤΠι5 {Π6 ἀϑοθηάϊηρ ογάογ οἵ ἱπουρηΐ, {ΠῸ 

Ερμαῖὶς ἔοσπὶ “ἐπ ϑριστιθ δἰ πι561}" 
ἀηἀ {Π6 ρῆγαβα “"ιαζεί Ἰηίξγεεσίοπ 707 τις, 
5Ππονν [Παΐ ποιῖποῦ ἐπα βαησί θα Πμπηδη 5ριγιΐ, 
ΠΟΙ͂ ΔΠΥ͂ ΞΡΙΓΙΠ4] οἸ ΓΕ, σις ἢ 85 [Π6 οἰ οἵ ΡΓΔΥΕΥ 
ΔΠ4 Ιπίογοθβϑίοη, απ βδίϊϑίγ {πῈὸ ΑΡροϑβίϊε᾽ 5 
τηθδηΐηρ. [{15 {πὸ ΗΠ ΟΙΥ ΟΠοβὲ ΒΙπΊβεὶ] {πδΐξ 
ἱπίογοθάθβ, δηα {πα ψ τ στοδπίηρθ γΒΙΟἢ 
816 ΗΙ5, ᾿παϑηλιο ἢ 85 ΓΠΕΥ ΓΕ Ργοτηρίθα ὈΥ 
ΗΙπὶ δηά δἜχρύεϑθ “ἦῤε γιλμα οΚ᾽ ἐῤδὲ ϑῤ|γ1." 
Υεῖ 81. Ρδϑὶ] ἄοε5. ποῖ τστεργεβεπί {π6ὸ ΗΟΪΥ 
ΒΡΙΓΙΙ, 85. [65115 15 σϑργεβθηίθα ὈΥ δῖ. [οῃμη, 
“ σγοαπίηρ «υἱῥίη ῥίγει" “ἸΈ 15. ποῖ ἴῃ 
Ἡ!πηβεὶξ, ποῖ τη {πε βιιδβϑίαποθ οὗ π6 Εἰ ἴθσηαὶ 
δηα ΒΙεββεά Τυιηϊν, δα 1ἴ 15 ἴῃ τι5 {πΠαΐ Ηδ 
Β͵ΊΌΔΠ5, θεσαιι56 Η 6 ΠηΔΚΚ65 τι5 συόδη ἢ (Απραβί. 
Ττδοί. τη 0}. νἱ. 2). 

αὐ σγοαμίγιος αὐρίορ εαπποὶ ὧε πέεγεά.] 
Οτ--" ἢ δρθθοῆ]οθβ στοδηϊηρβ. “Νοΐ 
ἴῃ νογάβ θυις ἴῃ φτοδηθ ἀοίῃ {π6 ϑριγιξ 
τηακο ᾿πίθγοθθϑίοῃ [ῸΓ {πὸ ϑ86ϊπίβ, ἀπά ἰπ 5 οἢ 
ΒΥΟΔῊΒ5 85 οδηποΐῖ ὃ6 υἰζεγεά ἴῃ ννογάβ. ΕῸΓ 
ον οδη ἰδηριιαρα ἜΧρτε55 ννμδὲ (οα᾽β ϑρισγῖξ 
ΒΡΟΔΚ5 ἴο (σοά, Ἤδη βοπλθ! πη65 Ἔυθῇ ΟἿ οὐ ἢ 
ΒΡΙΓΙΕ σαηποΐ Ἐχρίαὶπ 'πΠ ψογ5 ψνμδὲ 1ἰ ἔεε]5 
Δηα {Π1ΠΚ5 ἢ " (Οτβεη). 

δῖ. Ῥ] πηθᾶηβθ σογίδι ΠΥ ΤηΟσῈ {Π8Π ΔΠΥ͂ 
ΤΉΘΓΟΙΥ ΠΙΙΠΊΔη ΘπΊΟ ΟΠ, Πονγενεῦ ἄδορ δπά 
ΠΟΙΥ ; {Π6 στοδπίηρβ οἵ ἴπ6 ΗΟΙΥῪ ϑριγιξ σδηποῖ 
6 υἱίεγεά 1π πὸ ἰδηριαρα οὗ δασίῃ, ποῦ Ηϊβ5 
τ θδηΐηρ {1} Κποννη ἴο πιᾶπ. ὙΠῸ ὈΕ]ΙΘν ΕΓ 
ΒΙΠΊΒΘΙΓ 15 σοηβοίοιιβ [Πδὲ ἢ6 σάπηοΐῖ ἜΧΡγ 55 
1η ννοσβ {Π6 ᾿πῇπιτθ πΠορο5 δηά Ἰοῃηρὶπρβ {π8ΐ 
6 ἔδβεϊβιυ Βιυΐ Οοά ἰ5 “Ηε {παῖ βϑαγομείῃ 
ἴη6 Πραγίβ᾽ οἵ τθη δηά Κποννβ 4}} {παΐ 15 
ἄοπα ἴπεγα : δπά {π6 Ππροαγί, τοραγάθα 45 {πὸ 
βεδέ οὔ βρι γιἔι14] 85. νγ6}} 85 παΐιγαὶ {Π{ 15 {πῸ6 
ΒΡΠΕΓΕ οὗ {πε ϑριΓ}5. ννοσκίηρ : ἔπεσα Ἠξ 
Ιηογοθάθβ ΤῸΓ 5, τπἰϑίηρ {πΠ6 Ποατί δ5 {π6 
Ἰηϑίγιπηθηΐ οἵ Η15 ἀρρϑὰὶ ἴο σοά; δπά 530 
(ἀοά “ἀποαυεῖρ «αὐῤραΐ 1: ἐδ »εϊπα (ΟΥ̓ ““ τηθδΔη- 
1η5, φρόνημα) 9 ἐρε δρΙγΊἑ  : σΟΥΙΆΡΑΓΕ τ. 6. 

ΟἿ. δοεαιας ῥεηηαξεῖ Ἰρπέογεεςσίοτι ΚΓ δὲ σαἱηπῖς 
αεεογαϊπ ἐο ἐῤε αὐ] Οοά.) “δεσαισε αι οοΥ ἂ- 
πο ἴο αοα᾽ 5 Μ1Π 86 πιδιϑίβ ἱπύθσοθβ- 
βίοι ΤῸΥ βαϊηΐβ." 1 1Π}ΈΓΔ]ΠΥ, “ Δοσογαϊπρ ἴο 
Οοὐ; 45 ἴῃ 2 Οὐὗυ. υ111. 9, 1ο, “ΒΟΥΤΟΝ 80- 
οοτάϊπρ ἴο σΘοα," ὙΠΕ6βῈ ψογάβ (κατὰ Θεόν) 
ὉΤῈ Ρ]δορα ἢγβϑί θεοδιιβα ἴΠοΥ ἀγα Ἐπιρῃδίϊο. 

ΠΟΥ βϑὶηῦβ:᾽" [86 δῦβεποα οἵ {με Ασξοὶα 
Ὀτίηρ5 οὐξ {Π6 Θββεηία] 48} 1γ. 

ἼΠα5 {πΠῸ οἸδιιθα σΟΠΊΌΙΠ65 ἔνγο ΓΘαβΟη5 ἴπ 
ΟΠΘ, ΨΥ Οοὰά πτηϊβῖ Κπονν ναί {πε τηθαη!ηρ᾽ 
ΟΥ̓ {π6 ϑριστι 15: ἴοσγ (1) Ηἴ5 ἱπίθγοδββίοη 15 
ἴῃ δοσογάδποο ψ] ἢ Οὐ 5 οννῃ ν}1}} απ ΡΌΓΡΟΞΒΘ, 
“Ὁ γ ἐδὲ δΡΙγὶΣ σεαγερεῖρ αἱ ἐῤίγιος, γεα, 
ἐεῦ ἐῤε ἄδορ ἐῤίηισε ὁ, Οοά " (τ ΟοΥ. 1. το), 



τ. 28.] 

ΓὨϊηρ8. ὑγοῦκ (ορείμοῦ ἰοῦ ροοά ἴο 
Πα πὶ (Παίς ἰονε (σοά, ἴο {πεπὶ ἡνῃο 

“Πα (2) Η!5 1π[ο σ βϑίοῃ 15 “2,0 βαῖϊπύβ," δπά 
βαἸ ηΐ5, 45 50 ἢ, ἀ΄Ὸ {Π6 5ρθοῖδὶ οδ͵]θοίβ οἵ 1Π6 
ΓΙνη6. ΡΌΓΡΟΒΘ, ἴῃ δοσογάδησε ἢ γῇ] ἢ 
[η6 ϑριγις ἱπίογοεάθθ. ὙΠ6 ἔνο {πουρης5 
{Π||ι5 σοιηδιποά, Οοα 5 Ραγροβο οἡ ὈεΠα]Γ οὗ 
βαἰ Πΐβ5, ἔοστη {Π6 {ποῖα οἵ {Π6 ποχί ραγαρυαρῆ. 

28-30. ΤῊΕ ΑΙ], ΈΜΒΕΑΟΙΝΑ ΡΌΕΒΡΟΒΕ ΟΕ 
ΟΡ 5 ΠΟνΕ. 

Τὸ {π6 ᾿ηνγαγά σοπιίοτέ νοι {π6 Ἡ ΟΙΥ 
ϑΡΙΓΙ ἱπηρατίβ ἴο Οοαβ ομΠ]άτεη, 81. Ῥὰ] 
ΠΟ αὐήβ ἃ {πϊγά δηά ᾿αϑὲ σγτοιπά οἵ εη- 
σΟΙΓαοΙηθηΐ, Οὐ Κπον]θάρε παῖ ἴῃ {πὲ 
Πινίηθ ρονεγησηθπί οἵ {πὸ νγου]Ἱα 411 {π|πηρ5 
σοηίγιθιῖα ἴο {ΠπῸ νγε]αστο οἵ ἔποβα ννῃο Ιονθ 
Οοά: δνεη ἐπε ἔγσοιθ]ε5 {πογοίοτο οὗ {Π15 116, 
50 αγ' ἔγοῖὴ ΠΙπάθγιηρ Οὐ βαἰναί!οη, Π6]Ρ 1ἴ 
[ογννασα, 

28. α] ἐῤίγιο:.] 1.6. α1], νυ ἈΘΈΠΟΥ ΡΓΟΒΡΌΓΟῖΙ5 
ΟΥ δάνεγβθ, αἱΪ ᾿πο]ϊηρ “ ἐῤὲ σι εγίπσς οΓ, 
ἐῥὶς ῥγεσοηὶ ἐΐγι6. ὙΠῸ ςοπίοχέ ΓΘ] ΠΠ1ΓῈ5 {Π15 
ΟΘΡΘΟΙΔ] γαίογοησα ἴο 50 Π ΓΙ Πρ5. 

ΤΠΕ τεδάϊηρ ““ Οοά ψοσγκείῃ 411 ἐπίηρϑ,᾽ 
Πδ5 1655 Δι ΠΟΥ Υ, Δ 15 ποῖ 50 ΨῈ]} βιϊεα ἴο 
[Π6 οσοπίοχί. 

«ὐογξ ἰορσείρεγ. ἢ Νοῖ τηθγοὶγ ἄοεβ {πὸ 
Ἰοϊη δηδ σοιηριηθά ννογκίηρ οἵ ἴπΠ6 ψνμοὶα 
ΓΟΒΙ] ἴῃ ἃ Ργεροπάογαηςε οὗ φσοοά, δυΐ δά- 
γΕΥΒ6. ΟἸΓΟΙΤηδίϑποο5. 85. Ὑγ6}1] 85. ΡὈΓΟΒΡΕΓΟΙ5, 
80 δηά 4]1, οοπάιιοσα ἴο βοοά. ϑ8εὲ {μ6 
ΑἀάπΠοΠη4] Νοίε. 

ΦὙΜΉΏΘη Π6 5475 “411 ἐπίηρϑ, Β6 ΠΊΘΔΠ5 
δύθη {π|η. 5 πδξ βθεπὶ ἴο Ὀ6 ῥαϊπῆμ]!. ΕῸΓ 
δσύθη 1 δἰπιοίίοη, ρονεσίυ, ἱπΊρΡΓΙβοηπΊθηΐ, 
ΠΌΠΡΕΥ, δαί, ΟΥ ΔΠΥ ΟἴΠοΥΓ {πίηρ 5ῃοιυ]ά 
ΠΟΙ ΠΡΟῚ Ππε66, (ὐοά 15 8016 ἴο ἔπ γ 411] {Π656 
[Π6 σΟΠΙΓΑΤΎ νγ8Υ. ϑίηοε {Π15 α͵5ὸ 15 ρατί οἵ 
Η5. ᾿π6ῆδ]6 Ροννεσ, ἴο πηῆακθ ννμαΐ {πϊηρ5 
ΒΕ θῇ ΓΟ] βοῖηα Πρ ἴο τι5, ἀπ ὙΠ {ΠΕ Πὴ 
[0 ΟἿΓ ΠΕΙρΡ " ((γγυϑοβίομπη). 

,7ῶν ροοά Νοῖ οπἱὶν {πεῖῚ ἔπξισε δηά 
δἴοΓ Δ] ΠαρΡίΠοβ5, Ὀυς 4}1 Ππαΐξ πον βαρρογίϑβ 
4ηὦ ΠΕΙΡ5 {ΠῈπὶ οἡ {π6Ὸ6 ΨΨΑΥ ἴο δἰίδίη ἰΐ 15 
πο! αἀθά ἴῃ {π6 ἔογπὶ “ ροοά.» 

ο ἐῤεηι ἐῤαΐ ἰοῦ Οοά)] ὝὍΠΕ ᾿ππρογίαδποα 
ΟΥ {Π|5 σοπα!τΙοη 15 πλαυκοά ἴῃ τη6 Οσθακ ΟΥ 
[5 δι ρηδίϊς ροϑιξοη δὲ ἴπ6 Ὀθριππηῖηρ οἵ {π6 
Ο]Δ 1156. “ΤΟΥ οδιι565 6] νοῦβ ἴο ἴδε 8]] 
ἘΠ ηρ5 {παὶ (σοά 5επάϑ {ποπὶ [ανουγαΌ!Υ δπά 
π᾿ ΡΟΟά ρατί ᾿ (Βεῆρεὶ). 8ε8 ΕΟ] ββϑι δϑίσιι5 
ΧΧΧΙΧχ, 27, “" 411] ἐρέτε ἐῤίγισς αγὸ 707 φοοά ἴο 
ἦρε σοάϊν; το ἐο ἐῤὲ οἰρισιογς ἐρὲν αγὸ ἐμγπεα ἱπῖο 
κυ. Οοἀ Η!Ππιβοῖῇ 15 πιαη᾿5 ομίοῦ ροοά, δηά 
[Π6 ἰογε οὔ Οοά [5 Πι15 ἃ πθοθϑβαυυ σοπαϊοῃ 
ΟΥ {Π6 1] Θη]ογτιθπί οἵ Η5 βιβίϑ, νυμθίμοῦ 
[ΟΠ ΡΟΥΔΙ ΟΥ̓ δἴδγηδ! ; ἴῃ οΟἴΠΟΥΓ νγογάβ, {ΠΟΥ͂ 
ΓΘ ῬΓΘΡΑΓΘά ἔογ ἴποϑα πο ἰουα Ηἱπὶ (566 

ΘΑ 5... ΨΗΠΠΙ. 

ΔΥΘ {Π6 οΔ]164 δοσογάϊηρ ἴο ἦς ρυτ- 
ΡΟβ6. 

τ: ΟΣ 1 Ὁ: πρὶ νἱ 24....2 ΤΠ: 1᾿. 8. 
15 15 152. 1: δ. ἀπ6 ΕἸ σοῖκοῖ ΑἸ ΡΥ Ὁ χῖς 2): 

ἰο ἐῤεογι αὐρο αγὸὲ ἐῤὲ εαἰϊορί σεεογαϊϊγισ 10 
ῥὶς ῥμγρονε ὍΠΙ5 βεοοπά ἀδβογιρίίοη οἵ {Π6 
ΒΔ ΓΘ Οἶα55 οὐὁἨ ΡθΥβοἣβ 15 ποῖ ἃ φουγθοίίοη ΟΥὐΓ 
Ππλϊξαῖοη οὗ {πῸ6 ρῥγενίοιιβ ἀθπηϊῖοη “ ἐβε7γ 
ἐῤαΐ ἰοε Οοά," Ὀϊτΐ ἃ 5ἰαίεπγεπί οἵ {πῸ σαιιβα 
ὙΨΩΥ 411 {πἰηρ5 νγουὶς ορ Ποῦ ΤῸ {ΠΕῚΓ ροοά, 
ΠΑΙΊΟΪΥ, Ἐπαΐ ΠΟΥ “αὐφο ἰουε Οοά᾽ αὐ ἴῃ8 
ΥΘΙῪ Οἷα55 οὗ Ρεύβοηϑ νη 0 γε “ οα]ρί ἀεεογά- 
ἦγ ο ῥίς ῥπγροσο." ὙΠΟΙΓ ον οἵ σοά [5 ἃ 
ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ εοπαϊἑίοη, Ὀὰς (σοά᾽5 οννὴ ῤηγρουο, 
νου Κίηρ ΘΠ] σΔΟΙΟΙΙΒΙΥ 25 ἀπ 207. ἴΠοϑα ΠΟ 
16 Τα]]6α ἴῃ δοσογήδηςσε νυ ἢ 1ἴ, 15. ἴπ6. εατθδ 
παῖ τῆακοβ 411] {πῆρ ὑΟΥΚ ἰορθίμευ [ῸΓ 
{πεῖῦ ροοά. ὙΠῸ ρηῆρῥοσο Ὀοϊηρ {παῖ οἵ Η πὶ 
(αυρο «υογζορ αἱ ἐῤίηρς αὔίον ἐῤὲ εομησεί ὁ 
ῥὶς οαυπ «υἱ]] (ΒΡΗ. 1. 11}, 10 [Ο]]ονν5. {Παΐ 4}} 
Ταϊϑὲ ννουκ ΤῸ βροοά ἴο {Π6πΠὶ νγῆο ἃγδ οδ] θα 
δοσογαάϊηρ ἴο {Παΐ ρισροβθ [{ 15 βίγαηρθ {πδξ 
50 ΘΠ] ρῃοηθα Ὧπ ἱπίεγργθίευ 8ἃ5 (γγβοβίοχηῃ 
5Π0]4 τππάογϑίαπα Ὀγ “πε ροσε᾽ ποίῃ!ηρ ΠΟΤῈ 
{πδπ {Π6 νν}}] ΟΥ̓ ῬΡΓΡΟΒα οὗ πιᾶῃ Ὡϑϑθηΐπρ ἴο 
1ῃη6 ουννατά ς4}}. ΒῸΓ {πΠ6 {{πὸ᾿ τηθδηῖηρ 
ΠΟΙΊΡΑΙΘ ἰχ. 11; ἘΡΠ. 1. ΤΙ, {|.- 11 2 11Π|: 
1. 9. 

ὝΠΟ ςοπίγασε Ὀθίννθθη {πῸ “σπηαπν εα]εά "ἢ 
ΔΩ ““,έαυ εῥοτεη" (Μαίί. χχ. τό; χχιϊ. 14) 
15. ἔοιιηα ΟΠΙΥ ἴῃ οὐἵ᾽ ΤΟΥ 5. οὐη [Εδο ΠΡ. 
ΤΠῸῈ ψογά “εα]ρά᾽" (κλητός) 15 Δρρ!δά ὈῪ 
81, Ῥδι] ΟὨΪΥ ἴο ἴποβα πο Πᾶνθ, δ5 ἴδ 85 
τηδη οΔη πάρο, οθεγεά {ΠῸ 68]] : 115 τ156 ἴΠιι5 
σΟΥΓ ϑροπάϑ ἴο {παῖ οὗ “εἰεεί," “ σαἱπὲές," νυ ἢ 
ὙΠ ΠΙΟἢ ἴἴ 15 βοπηθίτηθϑ σοπηδηθά. 866 1. ό, 
ΠῚ ΟΣ 1.2,..24; {π|Ὲ1:; ἌΡΟΟ: ΧΥΙΙ ΤΆ- 
Μογβϑονεῦ, ἴῃοβα “"συῤο ἰοῦ Οοά᾽ ἤδανε ἴῃ 
{ποπηβεῖνοϑ {Π6 νυ πο55 {παΐ {ΠΟῪ ἅΓα “΄ οδ]]εά 
Δοσοτγάϊηρ ἴο Η!5. ΡγΡροβο," {Π6 64}} 85 ρτο- 
ἀπορά [5 τῖρμξ εῇξοῖ, ἀπά [π6 τόσα] οοηάϊ- 
τοη ΤῸΓ ἔαγίμοΓ ΡΓΌΡΊΟ55 15 βαϊίβϑῃθσά. ὍΤὴ6 
ΑΡοβί!β {ππ5 Βερῖη5 ΜΠ ννμδΐ 15. Κποννῃ δηά 
ῬΥΓΔΟΊΙοαΙ], ἀπ [15 βυ βθαιιθπΐ βίαίεπιθηΐβ ἴῃ 
αὐ. 29, 30, 816 ἀἸ5Ε1ΠΟΈ]Υ ΠΠπη6 ἃ ἴο ἘΠποβ6 1π61- 
ν᾽ τι415 'π ὑΠοπὶ ἴΠ656 ργδοῖίοαὶ ΓΘβι] 5. ΔΥῈ 
ἔοιιπ4. ὙΠ656 ροϑίεἰνέ γϑϑυ]5 ΔΙ Γοδ αν τϑα]σεά 
Βα ἔγαςθϑ Ὀδοὶς ἴο {ΠΕῸῚΓ δἴθγπαὶ σδιιδθ, ἴῃ ΟΥΘ 
ἴο 5πονν {πα {Π6 βέερϑ 511] ἴο θῈ δοοοπῃρ]5πεά 
(ΕἸοσιβοδίϊοη, ὅζο.) ἂτθ σιδγαηΐθθα ΕΥ̓͂ ἴῃοβα 
ΔΙΤΟΔΟΥ πηδάθ, 8}1} θεϊπρ' ΠΠΠΚ5 ἴῃ {Π6 βισε Ἵμδίῃ 
ΟΥ δὴ υηΐδ!]Ππρ ἀπά δἴογῃαὶ ρυσροβθθ. Ὑηδΐ 
ΡΌΓΡΟΒΘ, 85 ἰγασθά οἷἱέ ἴῃ {πῸ ΤΟ]Ονν ΠΡ; νΈΓβ68, 
ἢᾶ5 ᾿ἴ5 δίθγπαὶ ουπάδίϊοη ἴῃ [ογεκπον]θάρα 
Δη4 ργεάεϑβεϊπαίίοη, 115 ἔθ ρογαὶ το] βαίίοη ἴῃ 
1{π6 ΤΠ ῖνίπο δοΐβ οὔ οδ]]Ππρ δηά ᾿υϑγιπρ, ἀπά 
15 δἴθγπαὶ ἔπ] Π]πηθης ἴῃ βοσυ. (ἀοιῆραγα 
Τ,εἰρῃίοη οἡ 1 Ρεΐ. ἱ. 2: “ὙΠ σοπποχίοπ οὗ 
{Π656 νγὲ ΔΓῈ πονν [ὉΓ οὐχ ργοῆΐ ἴο ἴακα ποΐϊςα 
οἵ: {παῖ εὔεείμαὶ εαἰτς ἰδ ἸΠΒΘργ Υ τἰεἀ 
ἴο {Π15 οἴθσῃδὶ γογεζποαυίεάσε ΟΥ̓εἰδοίίο ΟἹ. 
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29 Βὸγ ψῆοπι ἢε ἀϊά (Ὀτείκηονν, πε 
αἶδο ἀϊά ργεάἀεβεϊηδζε ἐσ δ. σοῃ ογπηεά ἴο 

{π6 οπϑ βἰάβθ, δαηά ἴο «αἱσναΐΐοσ Ομ {Π6 οἴπευ. 
ἼΠΕ56 ἴννο 1ΠΠηΚ5 οὗ {η6 σῃδίη ἀγδ ΠΡ πη Ππεάνθη 
ἴῃ οὐδ οὐ Ππαηά; θὲ 1Π|5 πη α]6. οπ6 15 
Ἰεῖ ἄοννῃη ἴο βαγῖῃ ἱπίο {μ6 πρατίβ οἵ Ηἰβ 
σμΠάγθη, ἀπά {ΠΕῪ Ἰαγὶηρ ΠΟΙ οἡ 1ξ, πᾶνε βιιγα 
ΠοΙά οἡ {πε οΟἴμεσ ἔνγο, Ὁ ΠῸ Ῥοννεῖ οδη 
ΒΕΥΘΥ {Πα Πλ." 

229-80. Αἴ {115 ρΡοϊπξ 88. Ῥϑι] ρα5565 ἔγο τα 
{πε ργουΐποθ οἵ (γι βείδη ὄχροσίθποθ ἴο ἐπαΐ 
οὗ Πλ1νῖηθα ῬΗΠ]ΟΒΟΡηΥ. Α5 νν8 ἔο!ονν Πϊπι, Ἰεΐ 
115 θδαγ [ῃ πη {πε νυῖβα σδιιξίοη οἵ Η ΟΟΚΚΟΥ 
([.- ἢ, 2): “δηρΌΓΟΙΙΒ 1 ννο σα ἔοσ {π6 ἔδε 16 
Ῥγδίη οὗ τηδη ἴο νγδάθ ἴασ ἱπΐο {Π6 ἀοίϊπϑϑβ οὔ {πὸ 
Μοβί ΗΊβ : ννΒοπὴ δἰ ΠΟῸΡῊ ἴο ἵππον θα Ἰξ6, 
Δη4 ἴον ἴο πιακα πηθπίϊοῃ οὗ Ηἴ5 παπιδ ; γεῖ οἵ σ' 
βοιιπήσβε Κπον]θάρε 15 ἴο Κῆονν ἐΠπαΐ νὰ Κπονν 
ΗΠ ποῖ 845 ἰπήἤεεά Ηδ 15, πϑι[Ποσ σδῃ ἱτπονν 
Ἡΐϊπη; ἃπά ΟἿἿ 5αΐθσδσξ εἰσ θποθ σΟΠΟΘγΠΙ Πρ, 
ΗΠ 15 Οἵ 5116 ης 6, ΏΘη 6 σοηΐοθϑϑ τυ τποιῖ 
σοηΐεβϑίοη {παΐ Η5 βἼΟΓΥ 15 ᾿Πθχρ]!οδ0]6, Η 15 
δτεαΐηεθβ ἀθουα ΟἿ σΑΡΘΟΙ ΕΥ̓ ἀπά στρα." 

Οἡ ἃ ραΐῃ 50 ΠΙΡ Ἢ δη4 5]]ΡΡΟΓΥ͂ ἴογ Πυπηδη 
ΓΘΆΒΟΠ ΟἸἹἹΓ ϑαΐθίυ 1165 ἴῃ Ρ]απίϊπρ ΟἿἹἿΓ βἴδθρϑ 
ΟἾΪΥ ὑγμοτα {ΠῸ Ιηβριγοά Αροβίϊθ μα5 δἰγεδάν 
Ρἰαπίεα ΠΙ5: 1Ε νγὲ νθῃέμγθ, 85 ἴοοὺ ΠΊΔΠΥ͂ Πᾶνα 
νεπίαγοα, θεγοπά ἐπα ΠΠπη15 οὗ μἴ5 ἼΓΑΟΚ, ἔπ γα 
ΔΓΘ᾽ ῬΓΘΟΙΡΙσε5 ἃηα οἤαϑπ5 Οἡ ΘΡΘΓῪ δἰάθ, 
ὙγΒΙΟἢ [Π6 πιοϑί ὑυΑΥῪ οδῃ ΠΑΤΑΪΥ Ἔβοδρο. 

ΤῈ 15 νγῈ}] {πεγοίοσε ἕο ποίϊςε ἴπ {π6 οιϑεξ 
1μαΐ {πΠ6 Αροϑβί!εβ βίαίεπηθηΐβ ἴπ {Π15 ραββϑαρ 
ΑΓΕ Ἰπη τε ἴο {ΠπῸ ο]455 οὔ ρϑύβοπϑβ δΙγθδαν 
ἀουθὶν ἀδῆπεα (1) 845 ἴποβα ψῆο ἴογε Οοά, 
Δ Πα (2) 85 ἔπΠοβὲ ννῆο ἃγὸ σβ]]θα δοοογάϊηρ ἴο 
ΗΙἰβ. Ρᾷγροβθ Ηἰβ ψῆο]6 ϑιθήεςξ 15 Ἐπεὶ 
ΡΓΕ αϑεπαίίοη. ἴοὸ βἴοσυ: πὸ ορροβίίε νυἱδνν 
ΠΟΠΟΘΓΏΪΠΡ ἘΠ6 ἸΠΡΟΩΪΥ, πὸ ἀοοίγιπθ οὗ δῃ 
Εἴεγηδ] Γαργοθδίϊοῃ, ἰ5 ἐνθη ϑυρρεβίθα, 

29. ΠΕ οοπῆἤάεποθ δχργεββθά ἴῃ σὉ. 28 
ρα αἰ! ἐῤίτισι. «ὐογξ ἐοσείρεον 707 φορά ἴο 
ἔῤενι ἐραΐ ἰουε (οα᾽ 15 ποὺ {π51ΠΗΠἔ6 4 δηά 
ΠΟΠΠΙτηΘα (γάρ) ΕΥ̓͂ 4η Θχρίαπαίίοη οὗ πὸ 
τηοάθ ἴη ννῆϊοἢ (ὐο5. ραγροβε σοποογηϊης 
1Ποπὶ 15 ἀδβνοορεά. ΕΒῸΓ ἰπαΐ ρύγροβο ἴπ- 
οἰ465. 4}1 [ΠῸ βίαρϑθϑ 'ἴπ {ῃ6 ρσγόσθβθβ οἵ βαϊνα- 
ἰοη, ἃπά {πεϑ8 ἅτε 50 ΠἸηκθὰ τορείποσ {παῖ 
ὙΠΕΥΕ. ΟΠ6 Πᾶ5 ἴδκθῃ ρίδοβ {πῃ τεϑὲ πιιβδὲ 
Το]ονν, ἔγοπη [μΠ6 ππγ οὗ ἔπε Τ ᾿νίπα ραγροβο 
Δη4 {Π6 σοπίϊπεν οὗ 115 ννογκίηρ. 

Απά 5ίποα Οοάδβ ἴον μ85 {πι5 ββϑοιγοᾶ 
{π6 ἤπ8] Παρρίπθϑβ οὗ “ἐφοσο αὐρο αγὲ εαἰϊοά 
αερογαϊγι ἐο Ηϊς ῥεσροσο," ποίῃ!ηρ Γθα]]ν Πυγί- 
[] σαῃ ΠΑΡΡΘῚ ἴο {πθπὶ δυθῃ ἴῃ {Π|5 [Π : 
ΑΙ σΕΙοη5. ἀτθ ποίῃίπρ' εἶδα θαξ [Π6 πιθαπβ ὈΥ 
ὙΠΙΟῊ ΠΟΥ 8.Ὲ “(2ο δὲ εοηγογηιεαά ἐο ἐῤδ ἱγιαρε 
47 ῥὲς δοπ᾽ ἴῃ 5 θυ ηρ5 85 ἴῃ ΒΊΟΥ (Ὁ. 17). 

Εον αὐδουι δὲ ἀϊά Μογεξποαυ.) ὙΠῸ ΤΥ 
ΥΔΓΙΟΙΙΒ 56 η565 ἤογα διιγιδυϊοά ἴο τπ6 Ὠ ἱνῖπθ 

ΠΟ ΒΨ ΨΠ, [ν. 29. 

Πε6 ἱπιᾶσα οὗ Π15 ϑοη, ἐπδέ Πα πιρῃὲ Βα 
της Πιβίθογη ΔπΠΊοηρ᾽ ΠΊΔΠΥ͂ ὈΓαΙἤγεη. 

Του που ]θάρε τη  ὈῈ οἰαββεά βοπηθννηδί 85 
[Ο]]ονν5 -:- 

(1) “Εογοῖπονν ἢ --- ΤΩΡ 45 ῬθΊβοηβ ἴο 
ΠΟΠῚΘ ἰπΐο δχἰβίθπος Ποσθαῖτου. 

ἼΠΙ5 15 ἴοο βθηθγαὶ δηα νᾶρτια, θεσδιιβ δἡἠ 
46 {Πππ|5 ΤὈσοκηοννῃ, νυν Ώ116 ἔπ6 Τογεκπον]θάρε 
ΠΟΘ τηθδηΐ 15 ΠΠπηθ ἃ ἴο [Π6 ΡΥ ΟΌ]ΑΓ ΡΕΓΒΟΠΒ5 
νγΠο0 θεσοτηδ ργοάοβεπαίθά, ο41164, ὅζο. 

(2) “Εογεῖκπον "--θ βοοά δπηά ννουίῃῦ ἴο 
6 Κποννῃ, 2. 6. Δρρσγονυβά : 580 Οτίβεῃ. 

ΟΥ, “Φγεκπονν ἢ 45 ἴῃῇοβθ ψῆο ψννουἹά δ6- 
Ἰονα δηἀ ΟΌΘΥ {π6 (4}} (ΑἸριβε πο 5. ΘΑΎΠΠΟΓ 
γίονν : “Ῥγόροβ. εχ ἘΡ. 88. Βοσα, ἵν: “πον 
ΡΓαθάθϑβεπαν 4]17 16 πὶ Πἶδὶ 416 ΠῚ ὈΎδθϑοῖν 
ογθαϊζαγιπη οἴ βεσπξασαμη νοσδί ΠΟ ΠῚ 5.ΘΓΏ, 
405 εἴ εἰεοΐοβ ἀϊοϊ ). 

ἼΠΕβ6 ἀπά οἴμεσ {κὸ ἱπίογργείδεϊοηϑβ, ἢ ἢ 
τα ἔα, οθθάϊθηςθ, ΟΥὐΓὁ πιοσγὰὶ ννοσίῃ ὑπ6 
οὈ]οοζοῦ {πὸ ΠΤ) ̓ ντπὸ σε Κπουν]θάρα ΠοΓ τηθδπέ, 
ΔΥΘ ΤἸΡ ΠΥ γο]εοϊθα 845 δάάϊπρ δὴ [άθα νυ πιο ἢ 
15. σοπίαἰποα πϑιῖΠοσ ἴῃ [Π6 νγοσά προέγνω ΠΟΥ͂ 
ἴῃ 1πΠ6 ςσοπίοχί. 

Μεγετβ ᾿ητεγργοίβεοη--- “Ὅσα ηονν 45 ἴποβα 
ὙΠῸ 5Ποι]4 οὔθ ἄδν Ὀεσοοπηθ σοπίογπηθα ἴο 
{πΠ6 παρὸ οὗ ἢϊ5 ϑοῃ "--ἰβ ἴῃ {κὸ ΤΆ ΠΠΕΓ ἴο 
Ὀε τεϊθοῖϊε 45 δάάϊπρ δη ἰάθαᾳ νυ ῖοἢ 85 ποΐ 
γεῖ θεϑη ργεβθηΐϊθα ἴῃ ἴπῈ ργθοδάϊηρ Ἴοπίοχί, 
ΔΠ4 ννῖοῃ οαπποῖ 6 δϑοτιθεά ἴο προέγνω 
που ἀδβίγογιπε {Π6 ἀϊδεποίίοη θεΐνγθεη [1 
ἃ Πα προώρισεν. 

(3) “Εογοκηον ἢ 15 ἴδῃ 85 δαιϊναϊοπέ ἴο 
“ ξογθτοσάδιηθα, Κπονν αηά δάἀορίεα ἘΠῸπὶ 85 
ΗΙ5 ον, οἵ ΗΙ5 ον ἔγθο ἰΙονε δπά δθϑβοϊιΐα 
ἄδθογοε (Ὁ δίνιη, 1 νοἰρῃίοη, Η ἃ] άδπ6). 
ΤΠ οδ]εοξίοηβ ἴο {π15 {πιγά ἱπίεγρσγείδίοη 

ΔΥῸ :- 
(α) Ὑμδΐ [τ 15. ποῖ βιρροτγίϑαά ΒΥ ἴπ6 πἰϑᾶρὸ 

οἵ {πὲ νογά. 
(ὦὴ) Ταῖ 1 1ἀοπεῆθ5. δπά σοπέοιιπάβ ἔννο 

Ιάθαβ ννμῖοῃ ϑογρίασα Κεαρβ ἀϊβεποί, ἔογε- 
Κπον]οάρο δπά εἰεοϊίομ, 6.9. 1 Ῥεῖ. 1. 2, 
“ φἰρεί αεσογαϊγησ το ἐδὲ )ογεξποαυϊεάσο 97, Οοά." 

(4) “Εοτγοκπονν" 25 {π6 ᾿πάινι τι] οδ]θοΐβ 
οὔ Ηἰβ ρύγροβε (πρύόθεσιςῚ, ἀπὰ {πογεΐοτα ἕογο- 
Κηθνν 85 “ἐρεηι ἐῥαΐ ἰουε (οά :" 566 ποΐβϑβ οῃ 
ὧΣ 25. 

ἼΠ15 ἱπίογργοίδίιοη ἱπίγοάιμιοεβ ποῖ πρ' 
{παῖ 15 ποῖ δἰγεδάυ ἴουπα ἴπ {πῸ6 γεεεαζ 
ςοηϊοχί, δηα σεΐαϊηθ {πὸ βτηρὶα δη4 ΡῬγΌΡεΓ 
τθδηϊηρ οὗ προέγνω. ΝΟΥ 15 1 Ορβηῇ ἴο ΔηΥ͂ 
σμαγρο οἵ τηακιηρ ΒαΠΊδη σηογὶἑ ἴΠ6 στοιπά οὗ 
(οὐ β εἰδεοίίοη ; ἴοσ {πῈ ἴονε ψπῖο Ηδ ἴοτγε- 
Κπονν 15 δας [Π6 ἀῆβνεσ ἴο Πλε ἑοσε Ρουγεα 
οαΐ ἴῃ {π6 ποατί Ὀγ Ηἰ5 ϑριγιξ (ν. 5). 

“ Βοτθκπον]εάρο "15. {Π6 δεῖ οἵ σοῃβοίοιιβ 
ῥεγοορέίοη, νυϊτποιξ νυ μιοῆ ἴποσθ σὰπ Ὀ6 πῸ 
“οἰ οτ. ΑἸ ΒΕΠΕ ΠΊΑΚΕΟ5. ἃ Οἴθασ ἀϊβδίϊης- 
το : “{ΠεγῸ σα Ὀ6. πὸ ρῥγϑάεϑβειπαδαίίοη νυ ἢ- 
ουξ ξογεκπομ]εάρε: δυΐ ἔπαγε ΠΊΔΥ Ὀ6 ἔογε- 



ν. 30-- 22. 

30 Μοίξονεγ ψῇοπι ἢς ἐϊά ρτε- 
ἀεβιιηαΐε, {Ποπὶ ἢα α͵5ο ςδ]]εά : δηά 
γνῃοπΊ Πα ςα]]ε4, {παῖ Π6 [50 11|8- 
Ἐ|Π6ἀ : δηά ννῆοπη Πα 1ι5{1Πε44 {ΠεῈπὶ 
ἢ «ἶβο ρ]ογῃεά. 

31 ΥΝΒαξ 5}4}} νγεὲ {ῃεῃ 840 ἴο 

Κπονν]οάσε νυ πουξ ργθἀβϑεπαίίοη : (ὐοὰ ΤΠΔΥ 
ογθ πον αἰ50 Ἐπίπρθ νος Ης ἄοο5. ποῖ 
Η Ἰπλβοὶῇ ἀο " (1)ὲ Ργαάσϑβε. ϑαποίοσγιπ, χ.) 

Οοὐβ εἴεγῃμαὶ ρΡΌΓΡοβα ἘΠΊ Γᾶ 65. 411] ϑἴαροβ 
1η βϑἰναίίοη ΠῚ ἢγϑί ἴο 1αϑῖ. Η!5 μουγεζποαυ- 
ἰεξάσε ἀεῆπες ῥέγϑοης ἃ5 ἴῃς οδ]εςΐῖβ. οἵ {παΐ 
ΡΌΓΡΟΒΟ ποΐ δ ΓΓΆτΊ]ν, Ὀυ 45 ἱπο πιά θά ἴῃ {ΠπῸ 
οἶα55 οἵ “" ἐῤορι ἐῤαΐ ἰουε Οσοά"; Ηΐ5 εἰβοΐίοῃ, 
δοίζιιαίο ὈΥ ἰονε, εροοσες ἴῃποβθ ῤέγϑοπς [ποῖ 
ΘΧΡΓΕΒΒΘΩ͂ ἴῃ δὶ Ρα55αρῈ}; Ηἰ5 ργεάεε πα οι 
ἀθέου πη π65 ὑνπδί Η 6 νν}}}] ἀο ἔοσ {πο πι. 

ῥὲ αἰ.ο ἀϊά ῥγεάοοίϊηαίο ἐο ὅδ εοη  ογηηδά ἐο ἐῤὸ 
ἡγίασε 97 ῥδἰς 8ο:1.7 ὙΠῸ Π᾿νῖηθ ργεάθϑβίπα- 
[Οἢ ἰ5 ἴη {πὸ Νὸνν Τ αβί. αἰνγαγ5 44 }Π1Εθα, ἃ5 
Πεγθ, ΟΥ̓ ἃ 5ίβδίεπιθηί οἵ 115 ἐπα δηά αἰπι: 
ΠΟΙΏΡΑΙΕ Αοίβ ἱν. 28: 1 Ἃου. 1ϊ. 7; ΕΡΗ. 1. 
δ, 11. 866 {Π6 Αἠάϊποηαὶ Νοίο. 

ΒΥ ““ἐῤρὲ ὕπασὸ 9 δὶ: δοη᾽" 15 ποί πιδαηΐ {Π6 
ΘΧΘΙΊΡΙΘ. ΟΥ̓ Ραίζογη οἵ (ἢ γιϑι᾽β βυβουὶπρο 
((αἰνίη), οὐ. οἵ Ηἰβ5 ΠοΙΥ οδεϑάϊθηςο, δῖ {πὸ 
απ θοαἸπηθηΐ οὗ {πὸ Πλῖνιπο 4πά Πυιτηδη ΠδέιΓῈ5 
1η {Π6 ᾿ποαυπαῖθ νογά. (οΠΊΡαΓΕ 1 ΟΟΥ. χυ. 
20: 2 (ΟΥ̓. 111. τ8; (0]. 1.1, 11}. 10. 

ΟΥ̓ [Παΐ ιίνίπο [τπᾶρὸ βαοῇ ρ]ου θα ϑαϊπηΐ 
Ὑ}}}} θῈ ἃ Ῥδγί οι ]αΓ ἔΌΓΠῚ : Πα σΟΠΙΟΥΤΊΙΥ ἴο 
1Πδΐ ἱπλᾶσο ἴῃ ὈΟΩΥ, 5011, ἀπ βρισῖς 15. “ἐδ 
σίογν αὐῤ΄ῆΩορ στρα]! δὲ γευδαϊεά ἱπὶ τς ἢ (υ. 18), 
85. ἴΠ6 Τϑβι] οἵ (σοά 5 ργϑάδϑβεπαίίοη. 
Βα {Π6 ἔμ]] «πὰ ἢπα] αἷπὶ οἵ {πὶ ργεάθϑεπα- 

{0Π, ΤοδΟ ΠΡ»; ὈΕγοΠα τι ἴο (Ἠγίϑβί, 15. “ῤῥαΐ 
Ηδ »ισῥί δὲέὲέ ἐῤῥδὲε Μγείδογη χροὶ 716Ή» 
ὀγείδγθη," ποῖ βίαδπαϊπρ ᾿η Ηἰβ “5016 βΊοτυ ἢ 
85 1Π6 ΟΠΪΥ Ὀεροίίοη ϑοη οἵ (σοά, θεὲ πιαϊκίπρ 
ιι5 Ηἰ5 Ὀγείῃγοη ὈΥ ἃ πεν ογθαίίομ, δηά 50 
κ ΦΡΙΗΘΊΡ Ὁ1Ω71} 50715 τιο σίογν." ((οπιραγα 
ΒΟ Ἵ, 15, 18; ΤΡΌ1. 6, 11. το, 11.) 

890, Πἤογεοσε αὐδογι ῥὲ «ϊά ῥγεάοεϊπαίε, 
ἐροηι ῥὲ αἰτο εαἰϊοά.] ΜΝ ε ἤοῦεξ ρα55 ἔγοπι {ἢ 8 
Οἴου Πα] ΘΟΙΙΠ56] ἴῃ 115 ἰἄθα] ρύοςθβθβ ἴο [15 
γ Δ] Ισαί]οπ ἰπ {ἐπη|6. Ηδφτγο αἶβο ἴἤγοθ ΤΠ νη 
ἃοῖ5. α΄ Θρθοῖῃεα,---ἢς “ οα]]οά," “75 θα," 
“ φ]ου θα. 

“ (αϊεα, 1.6. ὉΥ ἴῃ6 ρῥγοδοῃὶπρ οὗ {86 
ΟΟ5ρΕῖ, 85 'ἰπ 2 ΤἼ6ϑ55. ἴἰ. τ4, “"γῥεγομπίο δὲ 
εαἰοά γοι ὧν ομτ' σουῤε!." Βιυΐ {π6 ὑϑᾶρα 
οὗ {Π6 νϑγρ ἴῃ {Π15 5θηβ6, {κὸ {Παΐ οὗ κλητός, 
ΒΕΘ 5 ἴο δὲ Ἰπηϊοα Ὀγ 1ῃ6 σοηΐοχέ ἴο {ΠπῸ 
(α565 οἵ βῇδβοίι] σα] πρ : ΠΟΘ σογίδι ΠΥ [{ 15 
80. (ΔΟΠΊΡΑΓΕ Ἀ Ει155, “ΓΤ ΖΟΙΟρα ομγέςεπης; 
11. 120. 
ΘΟἢ ἃ ΟΔ]]Πηρ 15. ΟΥ̓ παοθϑϑιυ ΓΟ] οννεά ΒΥ 

Ἰπ5Ποδίϊοη, εν θη 85 }π5ΕΠ δέοι ΒΥ β]ουβοδεοη. 
ΟΥπογννῖθε οὐ 5 ἐογεκπον]εάρε ἀπά ργεάεϑ- 

ἤναι 7.ώ51----ἶοι, 111. 

ΕΟΜΑΝΞ5. νΠΙΠ|Ι. 

{Πε686 τῃϊηρὺ [1 (ὡὐοά δὲ ἔογ ιι8, 
νγΠοῸ εαη ὑφ ἀσδὶηβῖ 18 

22 Ηε τῇδέ βραγεά ποῖ ἢΪ8. οὐγῇ 
ϑοη, διυιὲ ἀε]νεγεά ἢΪπ τπιρ [ὉΓ τι5 8}}, 
ἤονν 5141] πε ποῖ νυ ΠΙπ α͵50 ἔγθεὶῪ 
Βῖνα τι8 1} {Π]ηρϑ ἢ 

τἰηφζίοη ννοι]ά θῈ []5ιΠθ. ὙΠῸ Αοτίβί “τος 
ΡΓΕβθηΐβ {Π6 ξαίαγα 5] ΠΟΔΊΙΟΠ 85 50 ΠΘΟΘΘΘΑΤΎ 
Δηἀ οσογίδιη {Παΐ 1 ἀρρθδγβ5 845 1 δἰγεδάν βίνε 
Δη 4 σοπηρ]οίθα νυ {Π6 ἐδικαίωσεν." (ΜέαγεΥ, 
ὙΠΟ τείεγβ ἴο Ή οστη. ΝΊΡ. Ρ. 747.) δίμεσ, 
1πΠ6 ΑοτἹδὲ Πᾶ5 ἴπ6 ϑ8π)6Ὲ 56η8ε ἴπ 4]}} {Π6 
οἸαιι5θ5.: [ἴ γϑργοβϑοηΐβ ἐδοῦ δοῖ 845 σοιηρίοΐα 
(πα {πογεΐογε σογίαι ἢ) αὐλέδομέ «εξ ογ 7111» 
(ἀόριστος) 15. Τοϊαΐῖίνα {πὸ νυν ῃεῖμου Ῥαβῖ, 
Ῥγαβοηΐ, οὐ Επίισγθ ΓΤ ῊΙ5. ΔΙ ΓΑΙ 56 γνὲ5 
ΚΈῃ6. {τ πτρμαηΐς ἤονν οἵ [πὸ ρσθαΐ Ἵσμαϊη οὗ 
1πουρΐ, ἀπά {πὸ ΤΠοτοΙ ΡΣ ΪΥ ῬΑΆ]ηῈ ὈΟ]άΠ655 
οὗ Ἔχργεϑϑίοη." (Μεγεγ.) 

31-190. ΤῊΕ ΒΙΙΕΒΒΕΡΝΕΒ5 ΟΕ ΤῊΕ ΒΕ ΕΟΤ. 

ὙἼΠῸ ἀοοίγιπηε ᾿ΠΊΡ]164 ἴῃ Ὁ. 28, δηά ἄδνεο- 
Ἰορεά ἴῃ στ. 29, 30, ἰδ ΠΟΥ Δρρ!εα ἴο {π6 
ΘησΟυγασοιηθηΐ οὗ [Π6 Ὀ6]ΙΘ νου. 
“ΤῊ ᾿ηϑριγοά [41 οἵ {π6ὸ ΑΡοβίϊβ, Ἰϑανίηρ 

411} δαγίμ]νγ {Π|πρ5 ἴα ἄοννη Ὀεῖονν ἢ15. ἵδεῖ, 
τοΠοοῖβ 1561} ἴῃ {Π6 500} ΠΗ }γ οἵ ἔπε Ιαηριιαρα.; 
(ΡμΠΙρρὶ.) 

31. ἤγρῥαΐ «ῥα}] αὐὸ ἐῤέη σαν ἐο ἐδενο ἐρίπρε 3] 
ἘΔΙΠΟΓ, 45 ἴῃ Υἱ. 1, Υἱῖ. 1. “ ῥραξ «ῥα! «αὐ 
ΒΔΥ 861," ἄρ. Τιοοκίηρ δἵ {πΠ656 {πϊηρϑ, ἴΠπῈ 
τανθαὶθά ριγροβα οἵ Οοά δπά 8]}] ἴῃ8 βισγα 
βῖθρϑβ οἵ [5 {]Π]πηλθπί, ννμαΐ ᾿πἔθγθηςα 51Π4}} ννα 
ἄγαν ἢ 
“Γ Οοώ δὲ (ταῖπιου, “15᾽) 7,207 τις, (45 ἴπεβ8ὲ 

1ΠϊηρΡ5. ΡΙδΙ ΠΥ 5Πονν) αὐῤο εαπ δε ασαϊγοΐ μς 3 
ΠΙ5 15 ἴΠ6 ἤγϑί οἵ ἃ βϑίγοατη οἵ γαρι ἃ δηά εχ- 
ὉΠΠΠΡ 4ιιθϑίϊοπβ, ἴῃ νυ μι ἢ {π6 ΑΡοβίϊα οδηποῖ 
νγαῖϊί ΓΟ ΔΠΥ [ΟΓΠΊΔ] Δ ϑυν υ. 

82. Ηε ἐῤαΐ σραγεά ποΐ ῥὶς οαυγι 805. “ΓΤ Ι5 
“ οἸτηαχ οἵ (Οοὐβ τπογοῖοβ" (Τ ΠΘοάογεῖ), 
{Π6 ϑἰγοηροϑί οἵ 4]}] ργοοΐβ {παΐ “" Οοά 1: 2ὸ 
15," 15 Ὀγοιριῖ [Ὀγννασά στ ΔΠ ΘΠΊΡΠΑ515 
(ὅς γε) {παΐ ννεὲ σαηποῖ ἱπϊταΐθ, 45. Π6 5 γ6 
δτοιπά οἵ {π6 αιϊοδέίοη {Ππαΐ [Ὁ]]ονν5. ὙΠῸ 
Δ]Ππϑίοη ἴο σεη. ΧΧΙΪ. 12, 1ό, 15 ἴοο οἷοβα ἴο 
6 δοοϊάθηΐαὶ : δῖ. δι] τι565 {Π6 υεσυ ννογά 
(ἐφείσατο, “““ραγεα"}) ννμῖοῃ {πε 1 ΧΧ. τς 
ςοποργηΐης ΑὈγαμαηλ. ΤῊ 5 ΘΧΡΥΓ ββίοη ΡΓΌΥΘΒ 
πο ἀοπία!ν, δας τηοϑέ οἰθαγὶγ, ἐπαΐ δὲ. Ῥδὰὶ 
τοραγάθα {π6 ὅοη οἵ Οοά 85 Ὀεΐπρ ὁ. ολδ 
παΐίμγε «υἱὲ ῤὲ Βαΐῥεογ: οἴπογννῖβα ΠΘΓΘ 
ννουἹά θὲ {πε ἴογος οἵ {π6 σοπηραγίβοη ἢ 
1ῃ6 ΒιυπΊδη [ΠΟΥ γΠῸ νυν] Π6] ἃ ποῖ ἢΪ5 ΠΥ 
50. 
«ΤΠΗι5 μ45 σοα ΗΠΠΊ561Ὲ {ΠΠ]|16α {Πα ψν ΠΙ ἢ 

1π ΑΡγαμαιη 5. ΞΥΠΊΌΟΪΙς ΟΠσηρ Η δ ΔοΚπον- 
Ἰεάσεά 45 ἴπὸ Πρ μθϑί ΡοΟβϑίῦ!α ρσγοοῦ οὗ ἰονε.᾿ 
(ΡΒ ρρὶ.) 

Ι, 

ιό6ιϊ 
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23 ὟΝ ΒΟ 5841] ΔΥ δὴν {ῃϊηρ ἕο {πε 
ὈΠᾶτσο οὐ (ΘΟ 5 αἰεί ἢ, 1: (τοῦ 
τῆλε 1ι5ΈΠΠΕ1ῃ. 

34 ὟΝΒο 2: Βα τῃδξ σοπάεμπειῃ ὃ 
7ὲ τς (ἢτιβε τῃδε ἀϊεά, γεᾶ γαῖμογ, {Πδὲ 
18. ΓΙβθη ραίη, ΠΟ 15 ἄνεη δ {ΠῈ 
τισῃς Παπά οὔ (σο4, ννῆο α͵5ο πηδκεῖῃ 
ΠΕ ΓΟ β8Ί 0 [ῸΓ 18. 

35 ῆὴο 5181} βεραγαῖε ι1ι8 ἔγοπΊ 
{πε ἰονε οὔ (μτγῖβεὲ ὃ «μα ὶ τυϊθυ]δέίοη. 

ἀεἰμυεγεά ῥίγη μῤ.] 1.6. ἴο ἀθαΐῃ : 

ῥοαυ σῤραὶ! ῥὲ ποὶ αὐἱὲῤρ ῥῖηε αἰδο γθεῖν σῖτυ 
τς αἰἱΪ ἐρίηρες 3) ὝΠΟ βτοδίοβί ἀπ τηοϑβί σοβί!ν 
ΙΕ δηβυγοβ 411] {πΠ6 τοϑὲ {πὲ ἀδθρεπά οἡ [ΐ, 
411 τη6. {Π|π85 (τὰ πάντα) {Πα Οοά Πα5 ρτγο- 
Τηϊβεά ἴο τι ἴΏὼ (Εἢγιδ. Τὸ κρῖνε ΠΈΕΙΥ 
(χαρίζεσθαι) 15. Ἀρτοεδῦ]Ὲ ἰο Οοαδβ παίιγε: 
ἴο ἀδ]νοῦ ΠΡ μ15 δοὴ (ο ἀδθαΐῃ, «πᾶ ποΐ ἴο 
Βρᾶγθ ΗΙπη, ννὰβ {πὸ ργϑαΐοϑδέ βδοσιῆοθ σοά 
ΠΟΙ] 4 πηακο [ῸΓ πιᾶη. ἽΠι5 {ΠῸ ΥΡ πο ηΐ 15 
1|κῈ {Πδξ 1η ἢ. γ. 9, 1ο, ὑγθγε 566 ποΐβϑ. 

566 γ΄. 25. 

858-385. ΤῸ Ραυποίιαίίοη «ἀπα ἀϊνίϑίοη οἵ 
ψΕΓΒ65 ἴῃ {Π6 Α. Ν'.. πιιιϑὲ 6 5115 ΠΕΥ σογγεοίεά, 
ἴο Ὀτίηρ ουξ ἴπ6 ταγίῆσηϊς ἤονν οἵ ἐποιρῆς 
4 η4 Ἰαηθυαρο ἴῃ ἐῃϊ5 ΠΟΡ]6 ραββϑᾶσθ' 81Π| 11] 
οἵ {π6 πΠουρῃΐ οἵ (σοά᾽5 βιιγε Ιουε, [ῃΠ6 Αροβί!θ 
515 {ΠΠῸὈΠῚΡΗΔΠηΓγ, “Ρο τραϊϊ ἰαγν 8} 
ΟἸΔΥΡΘ αραϊΐϊηπδύ Οοαά"-: εἶδε 3" Ἦδ τηδκοβ5 
ΔΏΒΥΨΕΓ ἴο ΠΙΠΊΒΟΙΓ ἴῃ ΔΠΟΙΠΟΥ Ππθϑίίοη : “1 
25. σοά ἐῤραὲ ἡμαηπειδ: Προ ἐς δὲ ἐραΐ εοη- 
ἀο»ιηερ 3" Απᾶ ἴπθη, 45 1 Ὀουπαάϊηρ οἡ 
ἵγοπι Οὴδ τοοΪς ἴο Δποίπου, ἢ ρᾶββϑθβ ΠΤΌΤῃ ἴΠ6 
ἘδίΠοΥγ 5 ἰονε ἴο {Πδΐ οἵ ἴπθ ϑοῃ: 

ἘΠΕ ς Οῤγίσὲ ἐραΐ ἀϊεά, γεα γαΐρεν ἐῤαΐ 1ς 
γε, ΠΟ 15 8150 αὐ ἐῤε χίσῥέ ῥαπά ο Οοά, 
ἤῥο αἰτο γιαζεῖρ ἱριέογεοσσίοπ ἤογι : Προ στρα ὶ 
σεῤαγαΐε τις 7γογγη ἐῤε ἰουε ὁ ὥῤγὶεί 3 

ὙΠΙ5 οΥάοΓ 15 δάορίθα Ὀγ {π6 δαυὶν Οτδθεκ 
(ΟΠ θηΐδίουϑ : δης 15 σοηῆγπηθα ὈΥ σεΐθγοποθ 
ἴο ἴΠ6 βδοισγοθ οἵ ἴΠ6 Αροβί!θβ ἐποιρηΐβ [ἢ 
15 1. 8, 9(, ΠΕΙΕ να Πᾶν [ῃ6 δι 
ῬΑΓΑΙ]6 Ιϑτη : “Ηἔ 1: πεαρ ἐῤῥαΐ ἡ ποῖ γε; 
αυῤρο «υἱἠί εοπίεπαάί «υἱὲ γιὸ 3 ᾿ς, ““ Βερῤοϊά, 
ἐῤὲ 1,ογά Οοά «οἱ! ῥεοϊῥ γπ; «αὐδο ἰς ῥὲ ἐῤραΐ 
ρα]! σοραίργγιγι γη6 2 [ἴ 15 [Π6 ΟΠΪΥ ογήθυ {παῖ 
ΓΜΠΥ ῬΥΌβοσνο5. [Π6 ϑι προ γ, ἔτοθάοτη, δηὰ 
νβΟῸΓ οὗ [Π15 Ἰοϊιεδε ΠΙρμΐ οἵ (τι βίϊδη 
ΕἸΟα 6 ΠΟΘ. 

“ἐ (οὐ: εἸδεί,᾽" δ5 510} (οὔβογνε {Π6 αῦβθπος 
οὗ {π6 ἃ. 616), ποοά ἔδβαῦ ΠῸ δοσιιβεγ: [ἴἴ 15 
Οοά Η!ΠΊ5Ε]Ε, τη [πάρε οὗ 4]], {πδξ 1ιι5ῖιΠο5 
1ποπὶ (Ὁ. 30); ψγιὸ ἴπθη 15 {ποσὰ ἴο σοη- 
ἄεδπηη {Πεῖὴ ᾿ 

Ιῃ Ιβαῖδῃ 1 15 Μεβϑίδῃ Ηπι561Ὲ {παΐ {πΠπ|5 
ΒΡΕΔΚΒ; ἃ ἴαοξ νυν ῃ πηλακο5 δ[. Ρδι]}}5 ταριά 
ἰγδηβιίοπ 0 {πΠ6Ὸ πιοπίίοη οἵ (γιϑί 5 ἰόντα 
ΤΊΟΓΘ ΘΑΞΥ 8η4 ΠαίαΓΔΙ. 

1: Ορτγισε ἐραΐ ἀϊεά. 81. Ῥδὰ] δασιτηι]δίθβ 

ΚΟΜΑΝΞ. ΥΠ]|Ι. [ν. 323-37. 

ΟΥ ἀϊδίγεββ, ὉΓ ρεϊβεσιζίοη, οὔ [8- 
ΠΊΪΠη6. ΟΥ πακεάπεββ. οὐὟ ΡΕΓΙΪ. ΟΥ̓ 
βυγογὰ ὃ 

36. ΑΒ [τ 18 νυγίζεεη, ὅ Εὸγ τῇ γ βακε ὅ Ρ5 
νγε ἂἵε Κι]εά 81] τς ἄΔγΥ ἰοπρ; νγε 
ΔΓΕ Δδοσοιηΐεα 8245 85Π66ἠ0 ἰοσγ. {πε 
βἰδιρΉτζεγ. 

27 ΝΝᾶγ, ἴῃ 811] ἔμεβε τπίηρβ νγε ἅΓε 
ΤΊΟΓΘ [ΠΔΠ σΟΠΑΙΘΓΟΥΒ. ΓγΟΙΡἢ ΠΙΠῚ 
τηδῖ Ιονεά τι5. 

1Π6 ργοοΐβ οἵ ἰονε ἀπά ρονγοῦ : οἵ Ιουξ, ἴοσ “" 22 
ἐς Ορῤγίσὲ ἐῤαὲ ἀϊεα" ΤΟΥ ΟἿΓ͵Γ 51Π5; οὗ ῬουγΌΥ, 
ἴογ Ηδ ποῖ οπ]ῦ ἀϊθά, δι 4150 ἀς σχλγεῆ ΤΟΥ ΟἿΓ 
7αβεΠοδίϊοη ; οἵ ροννεῦ ἀρδῖη, ἴογ 1Ὲ 5 Π6 βατηθ 
ΟΠ γιδέ “αυρο ᾿ς 8180 ασὐ ἐῤε σγίσδέ ῥαπά οὶ 
Οοά ;" ἀπά ἴπθη, ἤπαΠ]ν, οἵ Ιου 511] δι ἀϊηρ, ἴΟΓ 
1 15 Ηδ ““αὐρο αἰφο »ιαζεῖ ἱπέεγ σεσοίοι 70 τ. 

955. ΤΠΕ ϑισγε ᾿πίθγεποθ ἔγοτη βο ἢ Ρῥγοοῖβ 
οἵ Βοΐῃ ἴπ6 νν}}] αηὰ Ῥοννεσ ἴο ϑ5ᾶγξ, 15 Ἂχ- 
ΡῬΓΕΒβΘα ἴῃ {Π6 {ΠΠππρῃαπέ παοβίίοη; “ ἤ7ο 
σῥρα!! σεραγαΐο τς ἤοηι ἐῤὲ ἰουθ 9 Ορῤγίο 3 

ΒΥ “ἐῤε ἰουε οΚἱ Οῤγὶθε" 15. τηθαπΐ, ποξ ΟἿΓ 
Ιονε ἴο Ηΐπι. θυ Η15 Ἰονε ἴο τι5, οἵ ννῃις ἢ ἘΠ6 
ΡΓΟΟΐΞ πᾶνε Ὀθθη βίνβη ἴῃ σ. 34. ὙΠ15 56 η56 
15. σοηβιτηθά Υ͂ τ. 37, “ἐῤγομσὺ ῥέε ἐραΐ 
Ἰουεά τς.᾿ 

σῥα!ί ἐγ δμίαίίοπ, ΟΥ̓ ἀϊίτεσ..] 866 οἡ 1]. 9. 
ΤΠδ656 {Πϊη55 τηϊρῃξ οσπξ ΟΥ̓ πηᾶπ5 ἴονε ἔγοπη 
τι5, θξ σδηποῖ Βπάογ (γι βι᾽5 Ιονε ἔτοπῇ γε ῃ- 
1ηδ᾽ ἀηἀ Θαν Πρ 115. 

Οἡ ἴδ νϑγῖοιβ τοδάϊηρ 5εῈ Δἀαϊοηδὶ Νοίδ. 

36. ἀ-: 1ξ ἰς «αυγ]έίεπ.)] (ΟἸΟΒΕΙΥ σοππροίθά 
ΜΙ {πΠῸ Ιαϑί νογά ““σαὐογά." 

[π {πΠ6 τηϊάσε οἵ 15 δπαπηθγαίϊΐοη οὗ 5υΐ- 
ἴευηρθ ἃπ4 Ρευῖ]5, βιισϑεβίεά, ἀουθΈ]ε55. Υ 
ἢΪ5. οὐνη δχρογίεηςθ (2 (ΟΥ. νἱ. 4), 81. δὰ] 15 
τεπηπἀδα ὈΥ {πε ννογά ““ “αυογά,᾽ οἵ ἃ Ῥαββϑαβδ 
ἴῃ Ῥ5. χ]ϊν. 22, νυ ῃῖ ἢ ἄθβουῖθεβ ἴῃ ἴΚὸ βαβετ- 
ἴηρ5 οἵ σοὐβ ἘΝ ΡΘΟΡΙΘ ἴῃ 8 ΘΔΓΙΘΓ ἃΡῈ, 
πα ννῃϊοῖ {πῸ Αροβίϊα τοραγάβ ἃ5 ἴυρίοδὶ οἵ 
ἴῃ Ῥεγβθοιξοηθ ἴο οι ἐπα ΤΑΠΉΡΩΙ ἅτ 
Ἔχροβϑά ἴπ Πμῖ5 οὐ ἃ56. “Βαΐ {πεγβα 15 {Π15 
τΟΠΊΑΥ 16 ἀϊβδγοποθ Ὀεΐννεθη ἔμπα ἴοπα ο 
1ῃ6 Ῥϑαὶπιϊδὲ ἀπά ἐπε ἴοπε οἵ {πε Αροβί!θ. 
ΎΤΠΕ ἴοστπού οδηποΐ τπηάδογβίαπα {πΠ6 ομαβίθη- 
ἴηρ, 4π4 σοιηρίαῖηβ ἔπαΐ Οοά 5. ΠΘΑΥΥ παπᾶ 
ἢ45 θθθη ἰαϊά νυ ποιε σαιιθα ΠΡΟ Η 5 ΡΘΟΡΙΕ: 
{Π6 Ἰαἰίοσ σδη σο͵οϊοθ, ἢ ΡΟΥβθο ΠΟη 4150, ἀπά 
ΘχοΪδί πὴ, ἐ Δαν, πὶ αἱ ἐῤεσο ἐβίτσς αὐα ἀξ ΤΊΟΓῈ 
ἐρα εογιψμογογς., " (Ῥογονηα). 866 ποΐεϑ οἢ 
1π6 441} Ῥ541Π|. 

81. ΝΝα».]. Ταΐογαῖσ, ΚΒ. ὙΠΕ περπ 
ΕἶἰγῈ ΑΠΘΥΡΟΥ 15 ΟΠ 64 45 56] - ουϊἀεπηΐ, ἀπά {π6 
αιδβέϊίοη πιοῖ αἵ οπςα ὈΥ͂ ἃ ἀἸΓΕΟΙΥ͂ ΘΟΠΈΓΑΓΥ 
ΔἰΠγπηδίϊοη. 

αὐ αγὸ »ΊΟΓΟ ἐῤαη ξοπψμογοῦς.1 ἈΠ ἜΧΟΕ]- 
Ἰεπέ γε πάρθγιηρ, ἢγϑί ᾿ηἰγοάιοεά ἴπ {πΠ6 σεπονα 
ΒΙΌΙΕ, 1557. (οΙηραῖα 2 (ΟἹ. ἱν. 8-11, 17. 



ν.. 38-- 20. 

48 Εογὺ [πὶ ρεῖϑβιιδάβά, τἢαΐ 
ΠΕΘΙΙΠΕΓ ἀεδῖῃ, ΠΟΙ [Π8, ποῦ δη- 
5615, ΠΟΙ ΡΓΙΠΟΙρΑ ΕἾ Ὲ8,, ΠΟΥ ΡοννΟΓ8. 

ΚΟΜΑΝΘ. ΓΝΠΠΙ. 

ΠΟΙ {Π]ηρ8 ῥγεβεηΐ, ΠΟΙΓ τῃϊηρ8 ἴο 
ΠΟΙη6, 

39 Νοῖ Πεῖρῃξ, ποῦ ἀερίῃ, ποῖ 

“ΦΑ ΠΒΟΙΥ ἀὐγόραποθ οἵ νυἱοΐουυ, ποΐ 56] βῃ, 
Βυς ἴῃ {Π6 σοηβοϊοιιβηθθα οὐ {π6 τηϊρῃΐ οὗ 
ΕἸ γιϑι "ἢ (Μεγεσ). “Μοτζτδ {Πδπ σΟΠαΠΘΓΟΙ͂Β  Κ 
ὙΝΒαΐ 15 {Πα} ὙΜῺῈΥ {ποὺ (.. 6. {πε δάγνεσγς- 
ΘΑΓΪ65 86 ποῖ ΟΠΪΥ ΟΥΕΥΟΟΠΊΕ δης ἀἸβαγπηθά, 
Ρις {ΠΟΥ ἀγα Ὀγοιρμΐ ονεῦ ἴο οἱγ [δοίίοη ; 
ΠΟΥ νγᾶῦΓ ΟἹ ΟἿΓ 5146. ((ΠΠΠηρννοσίῃ, 
ϑεῖτη. Ν. ὃ ὅτ.) “ΤΠΙ5 ἰ5. ἃ πεν ΟΥ̓ΕΥ οὗ 
νἱοΐοσγυ, ἴο σοῃηεγ ΕΥ̓͂ ΠΊΘ84Π5 οἵ ΟἿΓ δάγεγ- 
5 Ὑ]6 5" ((ΠΓγυβοβίοτγη). 

ἐῤγοισ ῥίγε ἐδαΐ ἰουεά 1.5.7ὺ “ΤῊΪ5. τηϊβὲ 
ΤΕΥ το (ἢγὶβέ, {Πγορ ἢ νυ ποϑα ᾿Πβοράγαῦ]θ 
Ἰονε (Ὁ. 35) νγὲ 16 πηδάξ σοῃη ΈΓΟΥ5. 

ΤΠΕ δογίϑδε ροϊπηίβ ἴο ΗΙἰ5 οὔθ βιϑαΐθδί δοῖ 
οἵ Ἰονβ, δἰγθδυ τηθπίοπθα ἴῃ Ὁ. 34. (ὐομη- 
ΡῬΑΓΘ νυ. 6. 

88. ΤὴΘ δῆβϑννοῦ βίνθπ ἰῇ τ. 37 15. ΠΟΥ 
σοπἢγπηθα ὈΥ ἃ ἀεοϊαγαίίοη οἵ πε Αροϑβί!εβ 
ΟΥΠ ΡΕΓΘΘΏΔ] σοην]οῖΟη, {παΐ ΠῸ ΡΟνΕΥ ἴῃ 
Πδθᾶνθῃ ΟΥ̓ ϑαγίῃ, ἴῃ ἘΙΠῚΘ ΟΥ᾿Π δἴογημυ, οδἢ 
βϑραγαῖθ τι5 ἔγοπὶ πΠῸ ΠΤ Ίνῖπα ἰονα. 

Δ μαὶ 81. Ῥδὶ] ἴππ|ι5 ὌχΡΥ͂ΌσβθῈ5. 15. ἃ ΠΊΟΓΑ] 
σοηνοἴϊοη γαῖῃοῦ ἘΠδη ἃ ἸορΊοα] σογίαϊπίγ. [{ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 «ϑκοά, δηποῖ {πὸ θ6]Ιθνοσ [4}}] ἀννᾶῦ ἢ 
15 ποῖ {π|5 ᾿τηρ] θα ἴῃ βοὴ οα565 85 ἰῃδΐ οὗ 
Τοπηδ5, 2 ΤΊΠπ,. ἱν. το, ἀηα ἴῃ δῖ. Ρδ1}}᾽5 ουνῃ 
ννογάϑ, “17 γὲ εομέϊμμο ἦα ἐρὸ Κα σγομράεαά 
«πὰ σεἰϊεά, ἀπά ὧδ πιοΐ ηιουεά φαυαν 7γοῦηι ἐῤὲ 
ῥοῤῥὲ οΓ ἐῤε Οοιρεί, «υρίερ γε ῥασε ῥεαγα᾽" ((οἹ. 
1. 23)} ὙΠα ΔηϑννΕΥ 5 νν6}} ρίνεη ὈὉν ΟΘοάεῖ: 
ΚΤ {86 ΤΠΟΓΔ] ΠΠ|6 {γεεάοπιὶ ἢδ5. αἰνγαγβ 115 
Ραγί, 845 ἴἃ παά ἔγοτὴ {πε ἢγβί τηοτηθηΐ οὗ δθ6- 
Ἰενῖπρ. δ μαξ δι. Ρδμ] πιθδπβ 15 ἴῃδι πο- 
{Πϊηρ 5}4}} ῥ᾽ αὶ τ5 οὐδ οἵ (ἢ γῖβί 5 ΔΥΠῚ5 
ἀραϊπο οἱμγ αὐ], πὰ 85. Ἰοῃρ 85 νγε σεῖιιβα 
ποΐ ΟἸΥβοῖναϑ ἴο αὐϊάθ ποτα: σοπρατα Ιοἢ. 
Χ. 28--3ο.᾽ 

πείέρεγ ἀδαΐδ, ποῦ 232. ὝὙΠῈ Ἰαϑὲ ροϊπηΐ 
τηθηζοηθα ἴῃ (ῃς αιεοβίίοῃ (στ. 35, 36) [15 
ἴαθη ἋρΡ ἢτγϑί, “ἀεαΐῤ,᾽ ἢ 115 ορροϑίίε, 
“76: σοϊηραῦα χῖν. 8. ΤΠ6 δύρατηθηΐ Γα- 
4υ|τ65 {παΐ ἔπ ννογάβ 5ποι1 ἃ μανε {ΠΕ νυϊάθϑε 
ΒΘη56, 85 βΘηΘΥαΙ ϑίαϊεϑ ἴῃ ΟΠῈ ΟΥ̓ ΟἴΠΕΥ οἵ 
ὙΥΠΙΟἢ ννα πλιιδὲ θ6 ἔοιιπά. ΕἸΧρΡΙ ἀπδίοηβ 56 ἢ 
85 “16 ἔδασ οἵ ἀδαῖμ, {πῸῈὶ ἴονε οἵ {|| 
(Οτοίϊι5), οὐ “ ἀἄδβαίῃ νυ [5 ΔΡΌΠΙ65, {Π{π 
ὙΠ 5 ἀϊδίγασίίοημβ δηὰά ἰετηρίδίοηβ ἢ 
((οάεε), ΟΠ]Υ Ππλϊξ ἐπα ΠΙρμΐ οἵ {πΠ6 ΑΡοβί]!θ 5 
1πουρη5. Ἰδὲ θη {ΠποῪ σνου]ὰ 508 γ ἃθονα 
411 ΠΙΠ}] Δ 105. 

ποῦ ἀπρεῖς, ποῦ ῥγίπερα ες.) ὍΘ ΔηΡ6]5 
πιθπτοποά ἴῃ {π6 Ν. Τ᾿. ἀγα πηιοῇ ποτὰ ἔτε- 
4αΘΠΕΥ της βοοά {πδη {Πε εν]] ; Ὀαΐ {Πς ννογά 
1[561 Ππονοὺ ᾿πάϊοαίοϑ {Π6 ϑρεοιῆς 4υδ} γ, ΕἸ ΕΠΘΓ 
Θοοά ΟΥ̓ 61], {Π|5 Ὀεϊπρ; ΕἸΓΠΟῚ ἜΧΡγΘββθά, οὐ δὲ 
Ἰεαϑί ᾿ταρ] θά, ἴῃ τῃ6 σοπίεχί. Μαουθιβ 4556 Γ- 
Ἐἴοη {παῖ ““φηρεὶς " υϑεὰ ΔΟβο] ἴον ϑιρηὶῆθ5 

ποΟίΠΙηρ; 656 [ΠΔη 51 ΠΊΡΙΥ σοοά δηρΈΪ5, 15 αγθὶ- 
ἸΓΔΤῪ ἴῃ 510} ρΡαβϑαροβ 85 Αοίβ Χχὶμ. 8, 1 (οΥ. 
ἷν. 9, ἀπ 4υϊΐα ᾿πδατη]551016 1πΠ 1 (ΟΥ̓. Υἱ. 3; 
ἩΡΣ εἴ: τὸ: 

ΙῺ ΟἿΓ ῥγθβθηΐ ραββϑαρο “απρεὶς" ἀπά ““ῤγὶπ- 
εἰῤαἠ ον" τασδὲ θοίἢ μανα ἴπ6 νυ] άἀθϑί ροβϑιθ]α 
ΔΡΡΙΙοδίίοη : (6 ῥΡοϊπί ἴῃ αιιθϑίίοη 15 ποῖ 
1Π6 τηογα] αϊβροϑβιίοη, νυ μεΊ ΠΟΥ Ροοα ΟΥ̓ 6υ]], 
δας [Π6 Ροννοσ οὗ ἴῃς δηῆρεὶὶς οσγάογ οὗ ογεαϊεα 
{Π]ηΡ5. 

“Ργῖπορα ον ἢ ΥΘ ΔΏΡΕΪ5 οὗ ρυεδίθυ Ρονν Ὁ Γ 
46] τῆῖρπε (ΠΡ. ὙἹ. 12;.2 ΒΕΙῖ. 1]. 11). 

πο απρεῖς, ποῦ ῥγίποίρα ες, ποῦ ῥοτυεγς.) 
ΤΠΙ5 566 ΠῚ5 [Π6 ΤΟΥ ΠΑΓΓΑ] ΟΥ̓ΕΓ, “ ῥοπυεγο 
ΒεΙπρ ακίη ἴο ““2γἱπείρα ες" (1 ογ. χυ. 24: 
ΒΡΗ. 1. 21): θαξ ἴΠ6 ννεῖρῃξ οὗ δποῖθπέ δυΐμο- 
ΤΙΝ 15 1π ἔανουγ οὗ ἃ ἀἸβογθηΐ ἀυγαηροπιθηΐ: 

Ι 2 
“ ΝΟΙΠΟΥ ἀεφδίῃ, ποὺ ΠΠἴ6, 

3 ᾿πῴ πολ 
ΝΟΥ͂ Δη5615, ΠΟΙ ΡΓΙΠΟΙΡΑΙ 165, 

, 5 
ΝΟΥ {π|πηρ5 ΡγΓαϑθηΐ, ΠΟΥ {Π|Πρ5 ἴο ΘΟυη6, 

ΝΟΥΙ͂ Ρονν εΥ5, 
ὃ 9 

ΝΟΥ Πειρῃΐ, ποῦ ἀθρίῃ, 
ΙΟ 

ΝΟΥ͂ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΟΥ ογεδίασο. 

“ΓῊς ΡΓΙΠΟΙΡΙῈ οὗ δυγαηροιηθπέ νου] 566 1 
ἴο θ6, ἴο ΡΙαςε δἰ θγπαΐθὶν ᾿πδηϊπιαΐθ ἀπά 8η1- 
τηδίθ οδ]θοΐβ, γεβογνῖηρ " ἐγεαίμγε,, ΝΥ ΠΊΟἢ ΘῈ ΠῚ5 
ἋΡ {Π6 ψγΠο]Θ ἰο {ΠῸ ἰαϑί Π1π6, ἴῃ ογάου ἴο ἀ6- 
ποία {Πδΐ “τΠ6 ἀοπηϊηΐοη οὐθῚ 8}} Π6 νογκβ οὗ 
Οοὐΐἶβ μαπάβ,᾽ ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΥ ἀοδιρηθά ΤΟΥ ΠΊΔῃ 
(Ο6εη. 1. 26; Ρ5. ν|1]. 6), ψνμῖο ἢ ΠῈ Πμαά Ἰοβέ ΒΥ 
Πανῖηρ θοννθα ἄονγη ἴο δηά “βεγνε {πὸ ογεδίαγθ᾽ 
(οι. 1. 25), 5ΒΒοι]ά πονν, [γουρ ἢ Π15. ἀΠΙΟη 
νν ἢ ΟΠγβὲ [6515, Ὀ6 τοϑίογθα το ΠΙπὶ, “ 8]} 
{Πϊπρβ θοϊηρ Ραξ ἴῃ βιιδ]θοίοη τη Π15 δεῖ, 
ΗΘ. 11. 8. (Βοτθεϑ). {ξ{πῸ ογάβν μα5 1815 
5:5} ἤσδηςθ, ᾿ἴ ταῦ Ὀ6 δἰ θυςεα το 51. Ῥᾷ}}}5 
[Ἀττι γ ἢ Η Ότονν ροείγυ, ἰπ νυ ΒΊοἢ ἘΠῸ 
τηοβί ρεγέεοξ ραγδ!]θ]σπη 15 οἴζθη ἴοιιηα ἴῃ Ρᾶ5- 
58 565 οἵ {Π6 πηοϑί ἔθγνι ο]οη  θποα. 
Μευο ΔιΎΔηρε5 {π6 ἠεπ ἴῃ ἔννο ῥαΐγε, ἴ01- 

Ἰοννεά θγ ἔννο ἐῤγχεες. 

ποῦ ἐῤίηφε ῥγέσθηὶ, ποῦ ἐῤίτισς ἐο εοριθ.1 ΝΟ 
ἀϊπιθπβίοηβ οἵ {ἰπιῈ: ““πογ ῥεῖσρί, ποῦ ἀἐεῤὲῤ;} 
ΠΟ ΕἸ] ΘΠΒΙ0η5 Οἵ 5ρᾶςβ. 

ΎΠΕοΞΘ δρϑίγαοίίοπβ Ὀσίης οὐδ {πΠεῈ Ιάδθα οἵ 
ἘΠΊ ΘΥΒΑΠΓΥ τηογα ΘΔ Ισ}}Υ, δηά 5 (Π6 
τῃοίογιοδὶ σπαγαςοῖοσ οἵ {Π6 ραββαρα Ὀεΐζοσ {Πδῃ 
ΔΗΥ͂ ΤΊΟΤΘ ᾿ἰπηϊ το ἃ ΘΧΡΓΘσβΙΟΠ5, ΒΊΟ ἢ ἃ5 “ Πθάνθη 
ΟΥ̓ δδτίῃ," ““Πδανθη οὐ ΠΕ]},᾿ ΟΥ̓ ΜνΠΙΌΝ 5ΟΠῚΘ 
νου ]α ̓ πίογργεῖ ἔπει. 

Τ᾿ Ζ 
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ΔΗΥ͂ ΟἾΠΕΓ ογαδδέιγα, 81.2}} Ῥ6 δ0]6 
ἴο βϑεραγαΐθδ: τ8ὲ ΠῸΠπῚ τῆς ἴονε οὗ 

ποῦ την οὐ ῥεγ εγεαίιγο.] Νὸο βίδίθ, πὸ θεϊηρ, 
ΠΟ ΡΟΨΨΘΓ, ΠΟΙ ΡΓΟΡΟΓΙΥ, 5Ό0 ἢ 85 ἴΠ056 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 
ΤηΘΠΕΙΟΠΘΩ, “ΠΟΥ ΔΠΥ ΟἴμοΓ ογοαίθα {Πϊπρ,᾽ 1Π 
5ῃοσί, ποίῃιηρ ἴῃ [η6 ογεαῖθα πηϊνοῦβο, “ σῥα] 
δὲ αὐίε ἰο τεῤῥαγαΐϊε πὸ ἤγορι ἐῤὲ ἰοῦ οὶ Οοά, 
αυῤίερ 'ς 1π Οῤγσε ὕει οἱ 1ογά. Οτίξεη, 
1η (Υαπιογ 5 " δίοπα,᾽ Ρ. 156, βιιρ;ρεϑβίβ Ὡποί Ποῦ 
ἱπίεγργοίδίιοη οὗ ἴπ6 ννογάβ (κτίσις ἑτέρα): 
“Βαξ 1Ε Βεβιάθϑ {Π15 ννῇοὶθ νυ 5101]6. ογθδί!οη 
ἴΠΟΓΘ 5 Δποίμου ογθαίίοη, νοι ἘΠΟΙΡ ἢ ἴπ 
Παΐαγα ν]510]6 15 85 γϑί ᾿ιηβθθη, γι νν1}] 451 
ὙΥΠΘΙΠΟΥ ἴο ἰπδξ πᾶν θὲ γείεσγεα {Π6 βαυὶηρ 
ἐπο7᾽ ΔΉ οἶον ἐγεαΐίοη στρα δὲ αὐΐο ἐο σεβαγαΐο 
μς 7γονι ἐῤε ἰουε 97 Οοά." Ιῃ βιυρροτί οἵ {Π15 
νίονν Οτ θη ΓΕ 5 ἴο ΕΡἢΠ65.1. 21, νν ποτὸ (ἢ τὶϑέ 
15 βϑεαίθα ““2αγ αὐότσε αἱ ῥγὶπείραϊέν, απά ῥοαυοτ, 
απά γιϊσῥέ, πα ἀἰογείγοη, ἀγα ἐπυθγν πάγη ἐῤαΐ 
ἦς παριεά, ποὲ οπῖν ἱπὶ ἐδὶς «αυογ]ά, ῥμὲ αἰδο τι ἐῤαΐ 
«υρίορ ἐς ἐο εο76.) ΑΨΕΓΥ͂ 51Π|1|4Υ 1πξογργεΐα- 
τἴἰοη 15 ἀρργονεά ὈγΥῪ (ἢ γγϑβοβίοιη, 85. ψγῈ}} 
β 64 ἴο {Π6 5110]1πη|]γ οὗ [ῃ6 ῥαββϑᾶρϑ. 

ΑΒΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒ οἱ 

2. ἘοΥ ἠλευθέρωσέ με ΤΙΞΟΠοηάοσῖ (8) 
τοαδάς ἠλευθέρωσεν σέ, ἢ Β δὲ ΕΟ. Τεῖ- 
{Π14Π᾿5 Το πρ ναγῖθ5: ἢ6 ἢα5 “ 16 ἴηὴ “6 
Ῥαάϊοιεᾷ,᾽ ο. 17, θα ““τὴθ " ἴὶη “Πε Κδϑυστθο- 
τίοπα δγηῖ5,᾽ ο. 46. ΤΠ ΕἸγδί ΡΕΥ͂ΒΟῚ ἰ5 το ἢ 
ΤΩΟΓΘ ΠαΐμγΑ] ἴῃ ἴπ6 σοπποχίοη ἢ ς. Π],, 
Δα σέ τῇδὺ Πᾶνε σοπΊα ἔγοπι {Π6 ἰαϑί 5114 016 
οἵ ἠλευθέρωσεν. 

Ηεγε {Πποπ, 45 Ὀθονν ἴῃ «Ὁ. 35, 1 πλιϑέ Ὀ6 
δατη64 {Παξ [Π6 Ν δίϊσδη απ δ᾽παιίιο Μ898., 
ποΐν Πϑίδη 1 Πρ᾽ ΓΠΕΙΓ ΡΈΠΟΓΔΙ ἜΧοα] Ιεποο, σῖγα 
ΔΠ ἸΠΓΘΓΙΟΥ Τοδάϊηρ. 

8. 4. Τὰ 15 βΈΠΟΓΑΙΥ ἀρτεοθά {Παΐ τὸ ἀδύνατον 
τοῦ νόμου 15 ἃ ΠοΟπηπηδίϊνα ΔὈΞο]αΐς (ςξ, ΕΓ. 
“ὙΤτοδα. 489) 1Π Δρροϑιίίοη ἴο {πῸ6 βεηΐθηςο, 
ὁ Θεὸς κατέκρινεν, κιτιλ. 

Βαυΐ ἀδύνατος 15 Ξοπηρίπη65 δοῖϊνο, κ Π4]6 ἢ 
(Αοεῖβ χῖν. 8; Κοπι. χν. 1), δπα ϑογηδί!πηε5 
ΡΆΞ5ΙνΘ, “' ἹΠΊΡΟΒΞ51016 " (Μεαίί. χῖχ. 26 ; ΗΘ. νἱ]. 
45) 18; Χ. 4). 

ἼΤΠ6 Ράβϑῖνα 56Π56, “{πδξ νυ] ἢ ννὰ5 ᾿πηροβ- 
51016 ἴο {Π6 Ἰᾶνν," 15 ψγ 6 }} ραγαρῃγαβθα ἴῃ {ΠῸὸ 
ΑΟΝ., ““τραΐ αὐρίερ ἐῤὲ Ἰααυ εομά πο 4ο,᾽ ἀπά 
15 Ῥγείδσσοα ὈὉῪ Μεγεῦ δπὰ ΑἸοτά. 

Τῆς οδ]δοίίοη ἴο 1ἰ 15 {παΐ 81. Ῥᾳὰ] ννου]Ἱά 
πᾶνε νυυϊτίθη τὸ ἀδύνατον τῷ νόμῳ, ᾿ἰπδϊοδα οὗ 
τὸ ἀδ. τοῦ νόμους ΟΥ̓ {Π15 ἰαξίεγ σοπιθιμαίίοη, 
τῆς. ραβϑῖναε ἀδύνατον ἀπ4 [6 ᾳϑηϊῖνα, ποὺ εχ- 
ΔΙΊΡΙΘ5 ἤαγα Ὀθθη Ὀγουρῆηΐ ἔογνναγά : ἴου ἴῃ 41} 
ἴπ6 Ῥαββᾶρθβ σιοίθα Υ Μευεῖ ἴῃ βυρροτί οἵ 
1πΠ6 ῥαβϑῖνε 56η56, ἔῃ6 δοῖϊνα 15 εὐ ἀθητ]ν το- 
αυγεά. 

ΚΞΟΜΆΝΒ. ΨΠ11. [ν. 39. 

(ὐοά, ψΠῖοῃ ἰ5 'ἰπ ΟἸΒγίβε [εϑὰ5 οὐγ 
ΤΙ, οτά. 

ἐρε ἰουε 97, Οοά αυῤίεῤ ἰς ἱπ ρῤγιδέ ὕόσς Ομ 
]1ογά ὝΠΕβα Ἰαϑῖ ννογάβ δας τ15 [παῖ 
“(ἢ γιβ 5 ἴον ̓  (τ. 35) 15. πὸ οἴπεῖ ῃδῃ 
“(οὐ β Ἰονε᾽ πιαηϊ διε ἴο τι5, ἀπά ορεσγαῖ- 
ἴῃ Οἡ ΟἿΓ ῬΘΠΑΙΓ ἴῃ τἢ6 Ῥεύβοη οἵ (ἤτγίβε: 
566 Νοίβ οῃ ν. 8. 

ἼΓῊΙ5. ΠΟΌ]6 ἢγπηη οὗὨ νυἱοΐουυ (στ. 31--39), 
ὙΨ8116 συόννηρ ΠδίιΓΑΠΥ οὐ οὗ 115. ᾿πητηθαϊαία 
σοπίοχί (στ. 28--320), Δη4 Πανὶπρ' ἃ ὈΓΙΠΊΔΓΥ 
ΓΟίογθηοθ ἴο {Π6 5:.Γ6 {ὙΠ Ρἢ οἵ ἴποπὶ {πα 
ἸΙονε σσοά, [ουπὶ5 δ ἴῃΠ6 ϑαπὶθ {{π6 ἃ φτδηά 
ΠΟΠοΟ] βίο ἴο {Π6 ννῇο]6 ἀοςίγπα] ροσγίϊοπ οἵ 
16 ΒΡΙ5[16. “1 15 [ῃ6 ογονγη οἵ {παΐ εἀϊῆςε 
οὗ βαϊναίίοπ ἴῃ (ἢ γίϑί, οἵ νοῦ 8.. Ῥὰ] Παά 
Ἰαιά τΠ6 ἔουπάδίοπ ἴῃ Πἰ5 ἀοιηοπβίγαίςοη οὗ 
ἐῤὲ χισῥέδοιισηοςς 9 αἰ (1.--ν.) ἂπά ταϊβεά 
{Π6 βιιρευβίγιοίαγα ἴῃ ἢϊ5 εχροβιτίοη οἵ σαπείῖ- 
Μεαΐοη (ν1.--ν111.). ΑἸΟΓ {Π15 [ἃ 11 ΟἾΪΥ 
ΤΟΙ ΔΪΠ ΤῸΓ τ15 ἴο 566 {πΠ6 ϑαϊνδίὶοῃ, {πΠ115 
βεμαἸο ἃ ἴῃ 1[5 Ἔββεποθ, τπηἴο]α 1561 ἀροη {πε 
βίαβε οἵ Πἰβίογυ " ((σοάε). 

ὕύ. 2, 3; 9; 11, 28, 29; 35: 

ΡΙαΐο, “ΗἸΡΡρ. Με]. Ρ. 295, Ε: οὐκοῦν τὸ 
δυνατὸν (“ [μας ΒΙΟ ἢ ἰῖ5. 40]6 . ἕκαστον 
ἀπεργάζεσθαι, εἰς ὅπερ δυνατόν, εἰς τοῦτο καὶ 
χρήσιμον, τὸ δὲ αδύνατον (“ Ὀιιξ ἔπαΐ ψΨΠΪοἢ 15 
ἘΠ40]6 ἢ) ἄχρηστον. 

Χεη. “Η6]].᾿ 1. ἴν. 11: ἀπὸ τῶν αὑτοῦ καὶ ἀπὸ 
τοῦ τῆς πόλεως δυνατοῦ (“ ἴτοπι Πὶδ οὐ το- 
ΒΟΌΓΟΘΒ ΔΠη4 ἔγοπι {Π6 ΔὈ]ΠΥ οὗ {Π6 εἰν: 
566 Βγειθη 80 }}}5 ποίθ. 

ΕΡίβεε τὸ Τϊορπεξι5, ΟΥἿχ (ς ᾿Ἐλέγξας Ξ-- 
τὸ ἀδύνατον τῆς ἡμετέρας “φύσεως εἰς τὸ τυχεῖν 
ζωῆς. ὙΠα δοΐνε 586 η586 15 βίγοῃ ]ν σοηῆγπιθά 
ὈνΥ ἴπ8 5 ΠΉ1]4Υ ΡΏΓαβα τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἴῃ 
ἸΣ 2.2Σ 
ὙΠ {πε δοῖίνε βεπβα ἴΠ6 σοπβί τ Ο[ἸΟἢ ΤΗΔΥ͂ 

Ὀ6 {πΠι15 Ἔχρ]αιηθά : “ Εογ {πε ᾿πηροΐθηςο οὗ {π6 
Ἰανν θεῖηρ {Π15, (παῖ 1 σου] ποῖ σοπάδπηη 51π 
ἴῃ {πὸ ἤεβῇ, Οοάὰ ἀϊά ςοπάεπιη βἰη ἴῃ τε 
ΠΟΘΙ ὁ ὅ:0: 

ὁ. ἐν ᾧ, “1η ἐραϊ, Α. Ν. ἃ τηῦοῖ δείξοῦ 
τοηάοσίηρ ἔπᾶη “θεσαιβε" (ΑἸΐογά). [ἰ 
Ροϊπΐβ ἴο {παΐ ἐπ αὐρίορ [ῃ6 πα} ΠΥ οὗ {π6 
Ἰανν σοηβίϑίβ, ΠΑΠΊΕΪΥ ἴῃ 15 Βοίηξ ονθγρονγεσεά 
Ὀγ {Π6 ὀρροβίτἰοη οὔ “2ῤὲ ,εεῤ᾽ (Ἱ!. 14-.8}. 
(οΙηραγε Ρ]αΐο, ,«ἰἈερ» Υ. ".: 455: τὸν μὲν 
εὐφυῇ πρός τι εἶναι τὸν δὲ ἀφυὴ ἐν ᾧ ὁ μὲν 
βαδίων τι μανθακεῦ ὁ δέ χαλεσον 

ς. ἐν ὀμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας. ὙΤΠΕ 
ΠΟΠΒΙβίθ ΠΟΥ οὗ {Π|5 Ἔχ ργθβδβίοῃ ὑυ ἢ {Π6 σϑα! εν 
Δα {Π6 51 Π|655η655 οἵ (γιέ β ΒἸΈΘἢ 15 Δ] 
ἀοξοπάοά Ὀγ Ταγε] ἕδη (ς Ποπέγα Ματγοίοποπι, 
Ν. τὰ; 6 ἀαγπο ΕΟ τΊβει,᾽ χυϊ., ΧυἹ1.), ἀπὰ 



ΒΟΝΜ ΑΝ. ΤΙ. 

ἘΥ͂ Απριδέϊπο, νγῸ 5ῆθννβ πον (ΓΙ ϑί᾿5. Ποϑἢ 
ννᾶ5 511655 οὐ οἰ μοῦ Πυροίμοβίβ οὗ Τυδάι- 
οἰαηΐϑηη οὐ (σθαι δηΐδπὶ (Εὐ ΡΙϑί. 164). 

ὝΠΙ5 ἀποῖοπε ᾿ηϊεγργοίδίοη, δοσερίεα ανεη 
Ὀγ Βαιτγ (( Ῥαι]5,᾽ ΠΠ1. ο. γ111.}), ἢᾶ5 θθθη εἰδ- 
θοταίοὶν αἰίδοκεά ὈΥ Ῥἤείθγοῦ 45 ἰηνοϊνίηρ 
ἐξ ἔγγο ΟΥΓΟΥΘ: 8. Τηϊβι γα βίο οὗ {Ππ6 ννογά 
ὁμοίωμα, ἀπ δῃ ἰπδάπη!55:0]6 βεραγαίίοη οἵ 
{πῸ ἔννο ἰάθαϑ σάρξ ἀπά ἁμαρτίας. Α5Ὑοραγάθ 
{πὸ ἢγϑί, 1 ἴα θεγοηά σιισβίίοη, {παΐ 1 {Π6 
ννογάβ Παά πλογοὶν Ὀθθη ἐν ὁμοίωματι σαρκός, 
ΠῸ οπθ ψοι]ά πᾶνε Ποϑιίαϊε τὸ ἰγδηβίαΐα 
1Π6 πὶ 5 ΠΊΡῚῪ 1η ΠΟΘΙ] 5Παρο, {Παΐ 15 ἴο 5 Ὺ, 
ἴπ ἃ 5ῃδρε οὐ ἴογτη οἵ δρρϑάγαηοθ νυ] ἢ νγὰ5 
1Π6 ϑᾶπηθ 45 {παΐ οὗ 411 Πιιπηαη ἤθϑῃ, ἀπά ἴῃ 
ας οοηδίβίθα οὗ ἤθβῃ" (΄ Ῥδιη]!ηῖ5π1,᾽ 1. Ρ. 52). 

[ἢ {Πἰ5 Ὀο]ά φϑβϑογίίοη Ῥ ΔΙ ΠΊΔΥΓ ἃ Πα 56η56 
4ΥΘ6 Α'ῖκα ραΐ ἴο σοηξιδίοη. μα Οδ]εοΐϊνα 
Οεηϊξίνα 15 ἐὰγπθά ᾿πίο ἃ (σοηϊίίνε οἵ {Π6 
Μαδίογϊαὶ : σαρκὸς ἁμαρτίας “ἀδποίε5᾽ (ννε 
46 1014} “ {Π6 τηδίοθγιαὶ οὔ νυν μῖοῃ {πὸ Πυιτηδη 
ἕογτη οἵ (γιβί, {κὸ {παΐ οἵ οἴου πηβη, σοη- 
βιϑίβ"" (,ώ2.). 

ΤΕ νγε ΔΡΡΙΥῪ {Πὶ5. τπηθίποὰ ἰοὸ θα. ἵν. 18, 
ὁμοίωμα παντὸς ἑρπετοῦ, ἴξ νΝ}}} {πγη “ἐῤὲ 
ἐγασεη ἥρπασε" ἰ[561 ᾿πίο “ἃ Ἴγθορίπρ {κ6- 
Ώ655 ; δηά ἴῃ Ρ5. ονϊ. 20 ἐν ὁμοιώματι μόσχου 
ἐσθίοντος χόρτον, ἴπ6 (“ΑἸ {πα Αἀγοη τηδάθ 
οὗ ρο]ά Ὀεβοοπηθβ Δη δοίιδ] ᾿ἰνίπρ “ εαἰ ἐῤαΐ 
εαἰερ ῥα." 

Ὗνε ρυείεσ {π6ὸ οριπίοη οὗ “τηοβέ οἵ {Π6 
Ποπηπηθηΐδίουβ, ἯπῸὺ οχρίαϊη ἴπθ ἐδοϊβῖνα 
Ράβϑασθ ἴῃ  ΟΠΊ. ΥἹ1]. 3 45 ἵΓ 1 τηθαηΐ {παῖ 
(γῖϑὲ ἀρρθαγθά ΟἹ ἴῃ ἃ " ἠζεγος οὐ εἰπεῖ 
εεῤ, τιαῖ 15. ἴο βᾷῦ, ἴῃ ἃ θΟΑῪ ΠΟΙ τὸ- 
ΒΟ 64 ᾿ηάἀεεά {πὸ Ὀοάγ οἵ ΟἴΠΟΥ πΊθῃ 50 ἴᾺΓ 
85 ἴξ σοηποιϑίθα οἵ ἤφϑι, θὰ νναβ ΠΉ}1|κὲ {Π 6 πὴ 
ἴῃ {Π15 τεϑρθοῖ {μα Ηἰβ ἤδϑη νγᾶβ ποί {6 
{πὲ οὗ 411 οἴ πουϑ, " οἱπζμ ες ᾽" (10.). 

Οἴμο οδἠθοϊίίοηβ ἃ ὑτρεὰ Ῥοΐίῃ ὈῪ 
ῬΗρδιάογου «πὰ Ηοϊβίθῃ : 

(1.) ΤῊ 5ϊπ]}ββῃθβϑ οἵ (σι 5 Π65ἢ ἀΙ ΓΘ ΕΥ 
σοηίγδάϊοϊβ [Π15 Ραϑβαρα : [ΟΥ̓ πον σου] Οοά 
μανθ οοπάθπηηθα “σι 21. ἐῤὲ 3ε6} οἡ {Π6 
ατοβ5 οἵ (μγιβί, 1 ΟΠ γιϑβ ἤοθὴ ννὰ5 ποῖ 
ΚΠ 65} οὗ 5ιη Ὁ 
ΠΙ5 ΟὈ]θοίοη γοϑίβ νυ ΠΟΙ]Υ Οἡ 1Π 6 ΘΥΓΟΠΘΟΙΙ5 

ςοηποχίοη οἵ ἐν τῇ σαρκί ποίσο4 Ρεῖονν ἴῃ 
Ὠοΐδ ἐ. 

(2). [τ 15 ορροβϑά ἴο {π86 ψγβοϊ]ε ἄδθνεϊορ- 
τηθηΐ οἵ {πουρης ἴγοπὶ νἱ. 1 ἴο νἱ1]. 2, νν ΠΙΟἢ 
Ἰαθουτβ ἴο ργονα {Παΐ Ὀδοδιι56 πηδη 15 ἴῃ θοπά- 
56 ἴο 5ἰη οχῖν ἐῤγοισρ ῥὶς ἤεσῤ, δ 15 ἀ6- 
ἸΙνεγοά ὈΥ {Π6 Οὐοβα οἵ (γίϑι 1ι5ὲ θδοδιιβα 
1 ἰ5 ρὲ ἀραὶ 9 ἐῤὶς σεῦ 2326 ὁ} εἶπ. 

1 15 Θποιρὴ ἴο Δηδυνοῦ {Παΐ 81. Ραμ] πο- 
ΠΟΥ αἰζειηρίβ ἴο ρῦονε {παΐ πη 15 ἴῃ 
Ὀοπάδρο ἴο 5ἴη ογὴν ἐῤγομσ ῥὶς ἤε:ῤ. 

(3). 88. Ῥαι] 5 ννΠΟ]6. ἈΠ ΒΓΟΡΟΙΟΡΥ τεοορ- 
ΠΙ565 πὸ Με: [Παΐ 15 πο ,ε6 97 εἱη. 

ἼΠΙ15 οὈ]εοίίοη τοϑίβ ἡ {Π6 βϑτης σσοιπά- 
1655 Ἀϑϑυτηρίοη 85 ἴπΠθῸ ργθοθάϊηρ (2): 566 
ποΐβ οἡ σάρξ, [πἰγοάιιοίίοη, ὃ 9. 

ΕῸΥ 4 [{|] ἀϊδοιδϑίοη οὐ Ἡοϊβίθπ᾽ 5 οὔ͵θς- 
τἰοη5 δηά οὗ {πΠ6 ψνῃοὶα βαυδ]εςΐ, 566. Ν επάϊ, 
“ ΕἸείϑοι πηἀ Οεἰϑβί. 

«4. καὶ περὶ ἁμαρτίας. (Πγγϑοβίοπι δηά 
οἴποῦϑ, ἀἰβγοραγάϊηρ καί, σοηποοῖ ἴΠ656 νγογά5 
γνΠ κατέκρινεν, ἴπΠ ἴΠ6 5εηβε ““σοπάοπιηερά 
51 [ῸΓ 5[η,᾽ 2. ε. ἃ5. Ὀείηρ; Ἔεχοθθάϊηρ, 5ἰηξμ]. 

ΑΙΙ [6 Επρ θη Ψοβίοηβ ἴῃ Βαρϑίευ᾽β 
Ηδοχαρὶᾳ (οχοθρί σπου) βῖνα {ΠῸ βαπΊε οοη- 
ποχίοῃ, {π6 Α. Ν. τότι δοίης ρΡιιποξιαίεά (Δς: 
1 5 ἴῃ ἃ οδαϊπβα ςορΥ αἵ ὟΝ αἱρσύανθ) {Πι15: 
«πα 70. οίηηθ σοπαεηιγοα σἱγ ἐπ ἐδὲ Με," 
ας [Π6 πλαγρῖη4] γοηἀοσιηρ, “ Δηα ὈΥ͂ ἃ 5840Γ1- 
βςο ἴου 51π,᾽ νυνί σογγοϑροπάβ ἢ ΟΥ̓ ἢ 5 
ἱπιογργείαίςοη. 

ΤΠΘ ΡῬΓΌΡΕΓ σοηποχίοη ΜΠ πέμψας 15 
βίνοη ὈΥ ὙΠθορηγαςΐῖ, (ὐεπηδάϊι5, ῬΠΗοίϊι, 
δηά οἴμουβ ἴῃ ΟΥαπΊο 5. ὁ δίθηα, ἢ {Π6 
ἱπίογργοίδτίοηβ “' θεοᾶιιβα οἵ 51Πη᾿5. πηδβίευν 
ΟΥ̓ΘΓ τηδη Κι η,᾽ ΟΥ̓ ΚΠ ΟΥΘΥ ἴο0 σΟΠΠ ΕΓ 51η.ἢ 
ΤῊΘ ΠΊΟΥΘ σΟΠΊΡΓΘΠΘησϑῖνα το Πάθγηρ “ΟΠ 
δοσοιηΐ οἵὗἉ 51η (φργορίες ρεοοδίιπη) 15 Ῥγθ- 
ξογΔΌ]6. 

6. ΤπεῈ νψοτάς τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί 
ταῖς ροβϑί]Υ θῈ ἴα κθη 85 [ουτηΐηρ οπ6 1468, 
“ἘΠ6 51η {παΐ ννὰβ ἴῃ Π6 ἤΠεβιι,᾽ 45 τοῦ βαπ- 
τίσματος εἰς τὸν θάνατον (Υἱ. 4): 5ε6 ὙΜΊΠΕΓ, 
Ρ. τόρ. 

Βιιξ {π6 νογάς ἐν τῇ σαρκί ἴῃ [15 σοη- 
ΕΓ ΟΠ ΟΠΪΥ͂ κῖνα ἃ ἀθἤηϊίοη οὗ βίη ψνΒΊΟἢ 
ἰ5 ποῖ ποοήβά ἴῃ (15 Ἵοοηΐοχί δζεῦ σαρκὸς 
ἁμαρτίας, ΝΥ ΟΓΘα5. 1Ε Ἰοϊπθά ψ]Π κατέκρινε 
ΤΠ6Υ ἅτ [Ὁ] οὗ 51:5: 1 Πσδηςθ. 

Τὰ τοπιαΐηβ5 ἴο Ὀ6 ἀδίογπηϊηθά 2, αὐῤαΐ 266 
5Π νὰ οοπάομηποά, δπὰ ῥοαυξ ὍὙΠε δη- 
ΒΥΘΙ5 ΔΥῸ νΑΥΙΟΙΙ5. 

1. Ογίσεη. ἴῃ (τ δι 5 Πθβῇ, σοῃβι ἀθγθά 48 ἃ 
5 π- Οθδσιηρ νυ μοι ρα ἀνναῦ 5ἰη (Η 66. ἴχ. 26). 

τ. σεππαίες, τη ΟΥ̓ ΠΟΥ 5 " δίθηδ,᾽ Ρ. 123. 
(4) ἴῃ (μτἰϑίβ ἤθβῃ, δ5. Βανίπρ θθεη Κορί 

ἔγθα ἔγοπὴ βίη, δηἀ πποοπαημεγθά ὃγ [{. 
(0) [πῃ Ομ τιβῦβ ἤθϑῃ οά οοπάήοπιποά 5[η 

97 οἶτι (περὶ ἁμαρτίας, ἀξε φεοςαΐο), Ὀεσδιιβο 
1 πη] 5Ε]Υ ἰηνοϊνεά (ἢ γιϑί 5. βίη]θθβ Πθβῇ ἴῃ 
ἄἀδαίῃ. 

ΑΙ! {πο5ε ἱπίογργείδείοπβ ὑγου ἃ τη πγα 
ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ ἴο ἀἰδί!ηρ. 155}. (ΠτΙϑί 5 
βΈ5ῃ ἔτοπι παῖ νος μα5 Ὀθεπ ἔννῖσα Ὀεοσα 
τποπίϊοποϑά, διὰ τῆς σαρκός, ἀπά σαρκὸς ἁμαρ- 
τίας. ὙΠΟΥ͂ ΕἸ, Πονγενεῦ, ΟὨΪΥ͂ ἴῃ 510 5{1- 

καΐίπρ {μ6 τῖοτα ᾿ἰπη θα βθῆβα “ ἢ15 Π65} " ἔῸΓ 

1Ππ6 ΠΊΟΥΘ ΡΈΠΟΓΑΙ “ἴπ6 Πθ5ῃ." (γῖβυ 5 ΠΟΙΥ 
116 ““ εοπαίργιγεά οἶηι" 85 Ὁηννουίηυ ἴο εχίϑί 
«πᾳ ἐῤεὲ 765} νος Ηε ἀπά 81} τλδη Πδά ἴῃ 

ξοϊητηοῃ : σομΊραΓα [το πῶιι5, {Π1. Χχ. 2. 

9. ΤΠουρ εἴπερ ᾿ἱπλΡ]165 ἃ ποτε σοηβάοθηξ 
αϑϑαπηρίοη ἔπδη εἴγε; ἴΕ φαπηοἵ ΡΟΒΒΙΒΙΥ πηθδη 
ἐ οἴηςσθ (ἐπείπερ, ΟΒτγγϑοβίομι), ἴογ {παΐ 
ψνουά οχοϊαάθ {π6 ορροβιῖθ ϑβιρροβιίοη 
ὙΠΟ ἴθ ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ͂ Ὀγοιρηΐϊ ἔογνναγὰ ἴῃ {Π6 
ΓΟ]]οννίης οἴδιιβο, εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ 
ἔχει. ὙΠε δϑϑιιπηρίίοη πιδάς 'π εἰ ΠΕ Γ οᾶ568 
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ΠΊΔΥ ΟΥ ΠΊΔΥ ποΐ σοΥγεβροπά ἴο {ΠπῸ6 οχἰ βίη, 
ξαςΐ, ποῖ θεσδιιβα ἔπ6 ἕδος 15 1156] δορ ἰεηΐ, 
Βαΐ Ὀεδοδιιδα 1ἰ 15 μρζηοτυη ἴο [Π6 5ρεᾶίογ. 

ΤΗΙ5 πποργίδιπίγ οὗ [Π6 ἀβϑατηρί!οη 15 [Ὁ] 
Ἔχργεββοά ἴῃ “ΖΚ 50 δὲ," ἀπά πε δ0]ιποξῖνο 
οὐρῃξ ποῖ ἴο ΒῈ τερϑαΐϊθά ἰη {ΠῸ νοῦ “" ἀτυελ," 
ΓΟΓ ἴῃ {πὸ οτἱρίπαὶ τπῈ [πήϊσαῖνα Ῥσγεβοηΐ 
(οἰκεῖ, οὐκ ἔχει) τεργοβοηΐβ ποῖ απὸ μρςεγ αι 
εοπέίπσοπεν, Ὀὰς {πᾶ νΠῖοῃ, δοςσογάϊηρ ἴο 
16 δϑϑιιτηρίίομ, 15 αἰγοδαν απ ἐχίσέϊης 7αεί. 
ὙΝ ΊΟ δ 5. τοηάογίηρ “απ 6116 01," ΚΠ δ," 15 
{πογοίοστθ τῆοῦθ οούγοοξ ἴπᾶπη {ἴῃ6 Α. Ν. 
« αυε!, ““ῥατυε," ἀετῖνεά ποτα Τ υπηάδ]θ. [ἴῃ 
ἀείεπάϊης {πὸ ϑυδ]μπηςίίνε, ΒΡ. ΕΠΠΙοοῖς (Οη 
1Π6 Β ουϊβίοη, Ρ. 175) [8115 ἴο ἀϊἰβεϊ ηρι5 8. θ6- 
ἔνεθη δποογξαϊγν 15: ἐῤὲ α.μ)ῤέϊοη, Δηά εο71- 

ἐἰρισόηςν ἴθ ἴΠ6 ἴαοϊ ἀϑβιπηθά : {ΠῸ οᾶβε ἧς 
ςοηίοπηραίοά, δοςσογάϊηρς ἴο {πΠ6 ΠυροΙΠΕβί5, 
85 δοίμ }]}ν ἴῃ οχϊβίθηςθ. 

11. [πη [πε Τ᾿δίοριιθϑ οη {πμ6 ΗΟΙΪΥ ΤΥϊηΙΥ, 
ἀϑουιθοα τὸ Μαχίπιιβ, {πὸ Οσθεὶς τποηκ ἀπά 
σομΐθϑβου (Α. Ὁ. 580-662), Οτιποάοχιιβ, θεΐπρ 
ΟΠΑΠ]Θηροα ἴο ργονθ [πα ἃ5 {πὸ ΒΔΙΠΕΥ ταῖβθ5 
16 ἀεδά απηά πυΐοκοπθ {ποπὶ (ζωοποιεῖ), 50 
αἰϑοὸο ἄο {πῈῸ ϑὅοὴη απά Ηοὶν Ομοβί, ηιυοΐεβ 
1815 ραβϑᾶρὲ ἱἢ ἘΠ6 τεδάϊηρ διὰ τοῦ ἐνοικοῦν- 
τος αὐτοῦ πνεύματος. Μδοράοηϊιδ. ΓΕΡΙΪ65 
παῖ [πῃ τεδήϊηρ 15 διὰ τὸ ἐνοικοῦν, εχοοδρί 
ῬΟΓΠΑΡΒ ἰπ ΟΠ6 ΟΥ̓ ἔννο [4]ϑΠβ ἃ σορίθβ. Οἵ- 
τῃοάοχιιϑ ἀϑϑουίβ {παΐ {Π6 βϑηϊξινε 15 Του πα ἴῃ 
41} {πὸ δποῖθπί σορίθϑ, δ, 45 115 15 οοπϑι ἀθυθά 
ὃν Μαοβάοπίμϑβ ἴο θὲ ἃ αἀἰϊβριιϊε ροϊηΐ, βΡᾷ5565 
οἢ ἴο ἃ ἀΙἢδγθηΐ ΔΥΡ ΤΠΘηΓ. 
ἼΙ5 ᾿ΠΔΑΡΊΠΑΓΥ ΠΟΠΥΘΥΒΆΓΟΠ ΟΠΙΥ͂ ΡΓΟΥΕΒ 

{παΐ ἴῃ {πΠ6 γίῃ σεπέισυ {πὸ σοδάϊηρ οἵ 1Π6 
Ράββαρθ ἢαά Ἰοηξρ Ὀδθπ ἴῃ αἰϊβραΐα, ἃ ἴδοξς οὗ 
ΜΜΠΙΟἢ μὰ μᾶγα δριιπάδπί ονϊάθηςθ οὗ το ἢ 
ΘΑΥΙΘΓ ἀαίθ. ὙΠῸ ρεηϊνε 15 Του πά ἴῃ δὲ ἃ 
ΑΕ; ἴῃ ΤῊΔΗΥ͂ ΟἸΓΒΙΥΟ5, ΔΠ4 50ΠΊΘ ΘΔΤΙΥ γοΥ- 
βίοπβ, δηά Βαΐῃοιθ. Βιιΐ {Π|5 ἰθβιΠΊΟΩΥ 15 
Ουϊννοῖρῃμοα ὈΥ ἰπαξ οἵ οἴΠΟΥΓ τἰποῖα]β δηά 
ουγδίνεβ, οὐ ἔπε Τἴδ]1ς ἀπα ϑυυῖας υθυβιοηβ, δηἀ 
οὗἩ 16 δαυ]οῦ ἘΕδίμουβ, [τε πριι5, Τ  συ[]]Δη, 
Οτίρεη, Μείμοάμ5. 

ἼΠΙ5 ργθροηάδξγαηςθ οἵ Ὄχίογπαὶ [ἘϑΕ ΠΟΥ 
15 ϑῃρροτίοθα ΒΥ {πὲ ᾿πίθγπαὶ θυϊάθποε : 

(1) ὙΠδ δγριυτμηθπηΐ οἵ [ΠῸ ρᾷβϑαρθ, 85 βίαϊϑα 
θγ Βρ. Ῥδβαύβοῃ ἢ] Π1561Ὲ (5ε6 ἰοοΐ-ποίρν, 5 ἴπ- 
ΠΟΠΟΙΪ βῖνθ, ΠΠ]655 να δι θϑιςυῖα 1Πῃ6 τϑδάϊπρ 
ΚΒ ροδῖι56 ΟὗὨ δὲς δρέγΖ ἐραΐ ἀαυε ει ἐπὶ γοι: 
ογ [Ὁ 5 Πουυποσα ἱπηρ! 16 ἀ πὶ {Π6 ῬΓΘΠΊ15565 {Παΐ 
(τῖϑε νγαϑ γαϊβθά τπρ “ ὁν ἐῤὲ ϑῤιγ1." 

ΚΟΜΑΝΘ. νΠΙ|Ι. 

(2) Το γϑϑυγγθοίίοη 5. Δϑουθεά ἴῃ (Π6 
Ν. Τ΄. ἴο Οοά ἴῃ ρβεπεῖαὶ, οΥΓ ἴο {π6 ΕΔΙΠΟΥ, 
ΟΥ 1 πδ- ϑοπὶ (7ὁΠη ν.- 21: ΥἹ. 70. ΚΙ. 25), 
Ὀαυΐ ποΐ ἴο (Π6 Η ΟΪν, Ομοβί ἴῃ ραγίσυϊαγ. 

(3) Τπε ρεηϊξῖνα 15. ποσα ᾿ΚΕΙΥ {Πδη {Π6 
δοςσιιδαῖϊνο ἴο πᾶν Ὀθθη ἱπίγοάμποθά ἔργ 115 
ἀορτηδίϊς ᾿πηροσΐ, ἃ5 ρσουϊπηρ [Π6 ΡΕΥβοηδ ΠΥ 
οἵ τῃ6 Ηοἱγ σμβοβιῖ. 

1 5Ποι]4, μοννενοσ, 6 ορβεγνυθά {πδὲ {Π6 
δοσιυιϑαῖϊνε στοργθϑεηΐβ [ἢ6 πάνυ! ]ηρ ϑΡΙΓ 
ποΐ ΟΠΙΥ͂ 45 {πΠ6 σοπάϊξοῃ, θυΐ 45 {ΠῈ σδαβε οὗ 
{Γπ6 νἱτ}Πγ. 

28. πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθὸν [ὃ Θεός]. 
ὙὝΠΟΙΠΡΗ ϑυρρογίοα ὈγΥ βοοά δυϊποσγίυ (Α. Β. 
ΔἜΒΙΟΡΙΟ) ὁ Θεός 15. ΡΥ ΌΔΌΪΥ ἃ β]οββ: θοΐῃ 
{πΠ6 ἔοτπη οἵ {πε βεπΐθηοθ δηά [Π6 56 η586 ἅΓγδ 
θείου ψτποιυς 1{. 
ΤΠ τηρϑηϊηρ οὗ συνεργεῖ, “ ψγΟΥΚ [οροίΠοΓ, 

οηθ. ΜΙ Δποίποσ, ργείουσοα ὈΥ βί5, 
ΒοηροΙ, Κεῖοῆοθ, «πᾶ ΑἸϊογά, βθεπὶ5 ἴο μᾶνδ 
Ῥεθη τεϊθοίθ ὈΥ ΟἴΠΕῚ ἱπίογργοΐοσβ νυ ποι 
ΒΕ ΠοΙοπί τθαβοη. ὙΠῸ ΨΕΥΌ Πα5 [Π15 56 η568 
ποῖ ΟΠΪΥ ἴῃ {πε Ρἤγαβοβ συνεργεῖν ἀλλήλοιν 
(Χεπορη. ὁ Μοππου. δου. 11. 11, 88) συνεργεῖν 
ἑαυτοῖς (1. 1Π1. ν. 16), Ὀμξ «150 θη ἔπεσα 
ἰῖ5 πο 1)αἴϊνε Ἔχργεβϑβοά 845 ἴῃ ἴπε ραββϑαρα 
ΟΥ ιορθποβ 1 δου 5. (Ὑ11. 104) αιοίεα ὈΥ 
ἘτσιΖβομθ, διχῶς λέγεσθαι τὰ ἀδιάφορα - 
ἅπαξ μὲν τὰ μήτε πρὸς εὐδαιμονίαν μήτε 
πρὸς κακοδαιμονίαν συνεργοῦντα. (ΔΟΙΏΡΑΓΕ 
ον ι5, ΧΙ. ἴχ. τ, Πετο συνεργεῖν 15 46 
ΒΥ ΠΟΠΥΤΊΟΙΙ5 νν] ἢ συμβάλλεσθαι. 

29. Τηε ννογΐ προορίζω, ποῖ ἴουπά 1π 
ΟἸαβϑίοαὶ υυυιουβ ΠΟΙ ἴῃ {ῃε 1,Χ Χ, 15 αἰννᾶγ5 
ἴη ἴῃς Ν. Τῇ. δοσοπηραηϊθα ΕΥ̓ ννογάβ ΠΟ ἢ 
᾿πάϊοαΐς [Π6 οπά δηά δἱπὶ οἵ ἴπΠ6 ργεάεδβίπα- 
τοη. 

ΤῊΙ5 δἰ πῇ 15 ΠΟΓΘ Ἔχργεββϑθά ἴῃ {π6 δάϊθοςνα 
συμμόρφους, ἃ ΞεςοπήδτγγΥ ρΡγοαϊοδίθ 564 ρτο- 
ἸΕΡΈΟΑΠΥ 45 ἴῃ ΡΏ]]. 111. 21, ὑνΠεγα {Π6 ψνογάβ 
εἰς τὸ γενέσθαι αὐτό ἃτ6 ἃ δίου5 δαάεά ἴο 
ΘΧρ αὶπ {πΠ6 σοπδίγποίοη. ΒΟΥ {πΠ6 56 οὗ 
συμμόρφους νὰ {π6 σϑπϊῆνθ, σε Βεση- 
Βατάγ, “ ϑυηΐαχ, Ρ. τό3; Μαίί. "Ο. Οσ. ὃ 370, 
οὔ5. 2. 

85. ΕῸΓ τοῦ Χριστοῦ Β καὰ ἀπά 5οπὴδ οἵΓ- 
βῖνοβ τεδά τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ ᾿ἸΙησοῦ, ἃ 
τηδηϊθϑί που ρο  ΔίΙοη {το ΠῚ Ὁ. 39, ἃΠ4 Δ τπ|η- 
ἀδηῖθ]α ᾿ἰπϑίδηοθ ἰπ ΠΟ {πῸ Ναίσαη δηά 
διπδιίς ΜΆ. σουηθῖπο π| δΊνπρ ἃ Ψ͵ΟΠΡ 
τεδάϊηρ. (οιηραγο Αὐάιίοπαὶ Νοῖθ οα τ. 2. 



ν. 1-.} 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΙΧ. 

1 Ζαμ ἐς 5077.) 707 ἐ.ε ὕζειυς. 7 ΑΙ ἐλε σορά 
97 4 ὀγαλαηε τυογε 71:0ἐ ἐλε σὐτάγει ογ7 ἐλε 2γο- 
γιῖΐσό. τῷ Οοα λαΐά γιεγεν τεῤογε τυλοηὲ 16 
τὐἱδδΔ, αχοἱ 7126 2οἠεγ γαν αο τουΐέλ λὴ σαν 
τυλαέ ὧδ 75, 25 7716 εαδέληρ 977 ἐλε ΟεργέϊἼες 
αγιαῖ γεζεσέζγερ᾽ οὐ ἐδε ετυΣ τυῦγὸ 7ογείοία. 32 
7114 σκατέσθ τοὧν 5σσ λέτυ ὍἼρτυς εριὀγαςσφαί 1.4 
γρλίεομσηες ογ )ατλ. 

Ϊ 5ΒΑῪ ἐπε γα τη ΟΠ τῖϑε, [116 
Ποῖ, ΠΥ ΠΟΠβΟΙΘΠΟα 4530 θΘδηρ; 

ΠῚ6 νυν] 688 ἴῃ ἔΠῈ ον (Ποβί, 

ΕΟΜΑΝΞ. 1Χ, 

2 ἼΠδέ 1 Βανε ργεδὲ μεανίπεββ δηΐ 
ΠΟΠΕΪΠιιαὶ ΒΟΥΓΟΥ ἴῃ ΓΠΥ Πεαδγί. 

23 Εογ 1 οουἹἱά ννῖβῃ {πὲ πηγϑ36} 
νγεγα ἰφοσιιγϑεά ἤτοπὶ (ἢ γδὲ [Ὁ ΠΩΥ 
Ὀγθίῆγαη, ΤΥ Κίμϑπηθη δοσοσαϊηρ ἴο 
τΠε ἤδβῃ: 

4 Ὗνῆο δῖε ἰβγδεὶῖεθ ; ἴο ψῇοπι 
ῥεγίαϊπείδ τῃ6 δάορίίοη, ἀπά τῃ6 
Θ]οῦγ, ἀπά {πῸ ἰσονεπαηΐῖβ, ἀπ τῆς 
οἰνίηρ οὗ πε ἰανν, δηά {ΠῈ β8εγσνίος 
97 (ὐοά, ἀπιὰ {Π6 ῥγοπΊῖ568 : 

ΓΗΑΡΤΕΙΒΒ ΙΧ.- ΧΙ. ΙΒΒΑΕΙ ΒΒ. ὈΝΒΕΙΜΙΕΕ, 
ἘΕΈΕΟΤΙΟΝ, ΑΝΡ ΕὔΤΌΒΕ ἈΕΒΤΟΒΑΤΙΟΝ. 

ὙΤΠῸ δὐριιπιθηΐ {παῖ {πὸ (σοβρεὶ “15. {Π6 
Ῥοννοῦ οἵ Οοά ιππίο 5αἰναίίοῃ ἴο δυΌσΎ πα 
{Πα Ὀε]ΙΘνθῖῃ ᾿ (1. τό--ν11]. 39) Ο]οβε5 ἴῃ ἃ 
βίσγαϊ πη οἵ {ὙΠ ρα ηΐ {πη 5ρΊν!ηρ. 

Βυξ ψἹΠ 411} {πΠ6 ΑΡοβί!ε᾽β ἸΟῪ ἴὴΏ ( τΙβι 5 
Βα ν ΓΟ {ΠΟΙ 15 ΤῊ] ΠΡ]οα ἃ βσϑαΐ δηά τἰπ- 
ΠΘαϑιπρ ΒοΙγοννυ. ΕῸΥ [ἢ βίαίπηρ ἴΠ6 {ΠῈπλὸ 
ΟΥ̓ ΠΙ5 βτϑαΐ δγριπιθηΐ (1. 16) δῖ, δὰ] δά 
ΒΡΟΙΘη οἵ ἃ ““«αἱυακίϊοι ἰο δε} οὐδ ἐῤαΐ 
δε]ιεαυεῖδ, ἰο ἐφὲ ὕόαυ γε, απά αἰδο ἰο ἐῤὲ 
Ογεεζ. ΝΥ {Πδϑη Πᾶνα Πῖ5. Ὀγείῆγοη δπά 
ΚΙΠΒΠΊΘη Δοσογάϊηρ ἴο {πε Ποβῇ 50 {{{{|6 5!ατθ 
1ῃ [Π15 βαϊγαϊίοπ ἡ ΠΟΘ 15 ἴΠπΠ6 ΡΓΟΠΊΪΒ6 
1 ννὰβ8 πηαθ ἴο {π6 ἴονν ἤγϑί ἢ [ἢ ὙΓϑϑίηρ' 
[15 βιθθος 81. Ῥαμ], ΑΓ ἃ ἔογνοηΐ ργοϊεβία- 
τἴοη οὗ ἴονθ ἀπά ϑούσγονν [Ὁ Πῖ5 ον ΡθΟρὶβ, 
(ἰκ. 1τ--5) ἀθοίαγεβ {πὶ 1Π6 σαιιβε οὔ {ΠΕῚΓ τα- 
Ἰδοίΐίίοη 15 ποῖ ἃ ἴαισε οἵ (σοα 8 ργοπηῖβο ἴο 
1ῃ6 σῃοβθη ρξορὶε ἴβγδεὶ (6--13}, ΠΟΥ͂ ΔΗΥ͂ ἴΠ- 
Ἰαπβέϊοθ 'η Οοά (14--29), Βαϊ {ΠΕῚΓ ον τα]θο- 
τοη οἵ “ἐῤὲ χγἱρῤίεοισηεσς οΓ, Οοά ὧν )αὶ:᾽" 
(κ. 3ο--κ. 21). (Δοῃδβοϊδίίοη 15 ἔθη ἴῃ {Π6 
Βα ἰνδίίοη οἵ 4 ““χεφιηατιέ αεεογ γι ἐο δ] δο 1071 
9 σγακε᾽" (Χὶ. 1-τοὺ), ἴῃ ἴΠ6 ρῥγθβεπί δοςορί- 
δῆς οἵ πΠ6 (επί! 65 (11--22), 8π4 {Π6 Γπξαγα 
τοϑίογδίοη οἵ ἰ5γαθὶ] (23--32), 411 νυν ἢ ἢ δγ6 
ΡῬΓοοΐβ οἵ {πε νυ ίϑάοτη δη4 »]οῦυ οἵ σοά 

(533-36). 
ΩΗΑΡ. ΙΧ. 

ΤΠ ϑυάάθῃ ἰγαηβιτοη ἔγοπη {ὙΠ πτηρμδηΐ 
ἾοΥ ἴο {πε Κοοποβδί βΒΟΥΎΟΥ 15 πιϑθ ΠΊΟΤΕ 
ΒΕΓΠΚΙηρ ὈΥ {Π6 ἀὔβεποθ οἵ ΔΠΥ σοππροί!η 
Ῥάγίιο]θ. Βυξίτπο ἀϊγεοῖ σοηποχίοη οἵ Πποιρης 
ΜΙ Ὑ111. 28--522 15 δυϊἠθηί. [Ε {π6ὸ Οσοβρεὶ 
Ὀτηρθ συγ βαϊναϊίοπ ἴο (σοά 8 εἰδβοΐ, ννῃν 15 
ἨΙ5 σμόβεη Ρθορὶθ ἰβϑῦαθὶ ποῖ [οιιη ὩΠΊΟΗΡ 
ἴμ6 ΠεΙΓ5. οἵ [15 δα] υδίΊο ᾽ 

1. 1 ταν ἐδε ἐγμὲδ ἱπ Οῤγισέ, 1 “6 πο ΟϑὃᾷΑ[8» 
ΒΡΘΘΔΚ ὑγαύμ, ὅθ. (ΟΙΏΡΑΓΕ τ ΤΙΠ|. 1]. 7. 
δῖ. Ῥδ1}}5 σοπῆϊοῖβ νν ἢ [6νν8 ἀπά [{|44]ΖΕΥ5 
τηϊρμΐ οὐδὲ ἀουδὲ προ ἢΪ5 ἰΙονθ ἴο ἢϊβ5 ον ἢ 
παίίοη. Ηδποο ἰδ Δ ΠΓΠη5 {Π6 βἰποου οἵ ΠΪ5 
ΒΟΓΙΌΥ ἴῸΓ {πο πὶ ἹΓΠ {ΠῸ ἀβϑασγαποα παῖ ΠΘ 
ΒΡΟΔ 5. ΜΠ 41} {π6 γα ΠΓᾺ] Ππ6 555 οἵ ὁπ ἡ ΠῸ 

1-5. ΜΟΌΚΝΙΝΟ ΟΥΕΒ ΙΒΒΑΕΙ.. 

ἔδ6]5 1πδὲ ἢθ 15 Π᾿ἰνὶηρ ἀπ δοίην “25 Οῤγὶε 
(Ερῃ. ἵν. 17; 1 ἼΠ6β55. ἵν. 1), δη4 ἴῸΓ ποτ 
1Έ 5 ἘΠπογοίογο ἱπΊΡΟβϑι016 ἴο 116 ((οἱ]. Π|. ο; 
ἘΠΡΗΣ 17 15} 

221) σον φεϊεῦισε αἷσο ὀεαγίπο 716 αὐἱέηεες ἐγ ἐῤὲ 
Ηοὶν Οῥουί.] ἈΔΙΠΟΥ, ζηῃ» σοησοίέηποο Ὁ ΘαΥΪΩ Θ᾽ 
ψψιῦηθ855 Μιὰ πιθ. Πα Ηοὶγ Ομοβί ἰ5 
ἐῥε ϑρίγιξ 9 ἐγμεῤ," πὰ ἴπ6 νυ ]ῖπ655 οἵ ἃ σοπ- 
560ΙΘΠο6 ΘΠ] ρμοποα Ὀγ Ηἰπὶ δης δοϊίηρ πΠ 6 Γ 
ΗΙ5 ᾿πἤπεηςθ τπιιβί Ὀ6 ἔσθ. δι. Ρα]}5 σοη- 
ΒΟΙΈΠΟ6 ὈΘΔΓΒ5 νυ] Π655 νυ Ἱἢ ΠΙΠῚ, 2.6. ᾿η δοσογά- 
ΔΠ66 νυ] ἢ 15 ννογάϑ, “2π ρὲ Ηοὶν ΟρΡουΐ,᾿ πὰ 
{Πογοίογο ἴῃ 4}1} [Π6 οἰθαγηθϑθ οἵ ἄϊνίπθ {γαῖῃ. 
866 ποΐβ οἢ ξυμμαρτυρεῖν, 1ϊ. 15; ὙΠ], 16. 

2. ΤΠ γα 50 50] ΠΊΠΙΥ αἰζοβίθα ἴῃ τ. 1 
15. ΟῚ Θχργοβϑϑοα ἔννιοθ, ἀπά ἢ στοννῖπηρ 
ἸΠΓΘΠΒΙΥ,----ἰς ργθαΐ στοῦ ἴο πΊ6,᾽ ““ ππορδβιηρ, 
ΒΟΓΓΟΥ ἴο ΤΥ Προαγί." 

8. ον 1 εομ]ά «υἱςῤ.1] ὝΠΟ ἴοστὴ οὗ θχργοβ- 
βίοη (ηὐχόμην, 1Ἰ[ΘΥΔΠΥ “1 νγὰβ5 ψΊβμ]ηρ ἢ ΟΥ̓ 
“ἐ ΡΓΑΥΙηΡ 7) ΠΉΡ]165 ἃ ΓΘ] θυ ρα βϑίπρ νυ Ί5ἢ, ποῖ 
ΟΔΙΠΑΪΥ ννειριθα ἀηα ἀ 6] ογαΐο!υ σγεϊαϊηθά, Ὀιξ 
ΔΙΓΘΔΑΥ͂ ΓΟΒΙΡ ΘΑ 85 ἱπηργδοίοα Ὁ ]6 (Αοΐβ Χχν. 
22; Ὁ Δι. ἵν. 2ο; 566 ᾽ν ἱπεὺ, [11]. 8 χὶιὶ 2). 

ἐῤαΐ γιγδεοὶῇ «αὐεγὲ αεοιγσεά γγορε Ορῤγίςσί.] 
Ἄν Πθη {πὸ Αροβί!α Ὀγιπρδ ΠΙΠη561Ε ἴο που {Π6 
σαιιδ6 οὗ 15 σσιοῦ, Π15 ᾿Ἰηΐθηβε ἰονθ δηα βούσον 
ΟΥ [5γ86 1] Ὀυγϑί τού ἴη ννογήβ νυ οἢ τσ ῃξ 
Ὑ}6}1 5661 ᾿πογθ 1016. Ηἱ5 βοϊοπηη ργοϊεβία- 
τ[ἴοη (τ. 1) ννὰ8 ποΐ ἘΠΠΕΟΘΒΒΩΓΥ, οὐθῃ [ἢ 
[15 Δἤδοίίοη ἴῸΓ ἢ5. σΟΙΠΙΓΥΠΊΘη Πα ΠΟΥΕΓ 
Ὀεεη ἀοπθίεά. 

αεομγσε.)] ὙΠῸ τηθδηϊης οἵ {πὸ ψοτά 
τ ΠΑ ΠΕΣΠΟΝ ἡ ΓΙ (ΘΟ: ἘΚῚ 3) ΧΙ 22; ἴα" ἴ- 
8, 9) 5 ἴο 6 ἀοτγινθά ἔγομη 115 τι5δὲ ΌΥ ἴῃ 6 
1,ΧΧ ἴὴ 1,6ν. χχυ!. 28, 20: “σεν ἀευοίεά 
ἐῤίηρ (ἀνάθεμα) ἰς »ιοσέ ῥοὶγ πρηΐίο ἐῤε 1,ογά. 
οπε ἀευοίει (ἀνάθεμα), «υῤῖίεῤ τῥα!]! δὲ ἀευοἰεά 
οΓ γηδη, σρα ! δὲ γεάεερηεά ; ὁμὲ οὐαὶ] σμσεὶν δδ 
2μὲ ἰο ἀεαΐ.; 

Ηδτο {με ἄοοπὶ οὗ ἴπῈ ἀενοίθα οπθ, ᾿πϑίθαά 
οἵ {π6 ἀθαῖῃ οἵ ἴπ6 ὈΟάγ, ἰδ βθραγδίίοῃ ἔτΌΤα 
(Πτὶϑί δηά ἔγομι {πῈ βαϊναΐίοη {παΐ 15 ἴηὴ Η!τη. 
{1 Μοβοβ 8. Ραμ], 1 1 ἀδβρεπάθα οἣἱυ 

ΟΠ Πἰβ5 ἴονθ, ννοι]ά Πᾶνα βίνοῃ Πῖ5 οὐ 5018] 
[ΟΣ 15 Ὀγαίῃγθη 5 58 ΚΘ, “1 50 Π6 τηϊρξ ὈΓΙΠΡ' 
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ς Βοβε αγὲ {πε ἰβίμειβ, ἀπά οἵ 
Ὑν ΠΟῸΠῚ 858 σοποθγηϊηρ ἴΠ6 ἤδβἢ (ΟἸ γιβέ 

{Π6πὶ ἴο {για σὶρ θοιιβηοβα ἀπά δἴογπδὶ ΠΠ| ἢ 
(Οτοί!μ5). 

Βιιξ 15 ποῖ διῇ ἃ νυ] ὈΠΙΘΑΒΟΠΔΌ]6 δηά 
Θυθη ΓΓΟνοσοπ ἢ [ἴ Πηιδῖ 566 ΠΊ 50 ἴο ποβα 
ψνιοθο ἤΠραγίβ θϑαΐ υἱθ ΠΟ ϑβίγοπρεῦ Ρι1]56 
{Παη {πα οἵ ἃ ῥγιάθηΐ 5ε]-Ἰηΐοσγοϑί. [{ 15 
ἃ ἴεγνεπί ουὐθιιγδὶ οὐ πηβε]ῆ5} ἴον, {Πδὲ 
ΤΩΔΥ ποΐ θὲ Το] Ϊγ οΥΙἸοΙβθα ἀπά ννεῖρ μεθα δηά 
Τηδαϑιγθά: [ἢ 5. οἷοβθ ακίη ἴο ἴΠ6 ϑριγιξ οἵ 
Ἰτῖβε 5. 5 ϑδογιῆσθ, απ ἴο {παξ “)2οοἰϊ}-- 
πες ὁ), Οοά " νυ πο ἢ “ ᾿ς αὐἱδξεῦ ἐραπ 7171. 
“Ὁ τηϊβ τυ Ἰονθ, Ὁ ὉΠ5ιΓΡΑ554 016. ρογέεο- 

τοη, {πΠ6 βούναηί βρθακβ Ὀο]Ϊν ἴο μὶ5 1, οτά, 
8Δη4 θεϑ5 Χο] ββίοη [ΟΣ ἴπ6 ΡΘΟΡΪΘ, ΟΥ̓ οἱ αἰ ΠΊ5 
ἴο 6 ΠΙπΊ56] αἴ5ὸ Ὀ]οϊεἀ οὐἱό ἢ Ποῖ "ἢ 
((ἸΙειηθηβ ΚΒ σι. 1. 53). 

4. ἤγῥο αγὸ 1εγαςϊέες; ἐο «αὐδονὶ ῥεγέαϊπει 
ἐῤὲ αὐορίϊον.)] 81. Ῥαι}5 βούγονν, ΡΥ ΡΊΠΡ; 
ἔγοπη παίαγα] ΔΠδοΈΊΟη [ῸΓ Π15 ΚΙπδσπηθη δοοογά- 
'πξ ἴο {Π6 ἤββῇ, 15 ἀβορεηθά ὈΥ Δποίπου [Θο] Πρ’, 
ἐς ΠΔΒΘΓΊΠΟΙ. 85 {Π6Ὺ (οἵτινες) ἅ΄Γ6 [5ΓΔ 6165 "10 
ψ Ποῖ ὈΘΙΟΠρ 411} [ἢς ρΎΊν Πρ Ὲ5 οἵ {Π6 ἀποῖοπί 
ςονθηδηΐ, νυ] οἢ ἀτὸ πονν Ρογίθοϊθα “25 ἐῤὲ 
)ιίπευς 9 δὲ δίοεοίτς ο7, ἐδε Οουῤεὶ ς᾽ Οῤγ σέ." 
Ηονν πποιγηξι}! {Πθη ἴο 566 {πὸ ΠοΙτβ οὐ {ΠῸ 
ΡΙΓΌΠΊΪδ6 μι ουξ ἔγοπη {Π6ῚΓ ἸΠΠουΙΐδποθβ ! 

ΕἸἰγϑέ ἴῃ {πὸ δπηρῃδίϊς θηιιπηθγαίίοη οἵ {π6 
ῬΓΙΝΠ]Θ 65. οἵ [5Γ86] 15. “ρὲ αὐοῤίϊοη," νυ] ἢ 
νγὰ5 ἢγϑί δηποιπορά ἴῃ Βργυρί:--Ἴγαθὶ ἐς 75} 
σο71, ἐὐδη γι} βγείδογη" (ἘΧ. 1ν. 22; 61. ΧΧΧΙ. 
9). Τὸ [5786] οἠἱν ιαὰ (οά {πι5 τουθα]οᾶ 
ἩΙΓΉΒΟΙΓ 845 ἃ Ἐδίμεσ, ἘΠῚ] “2ῤὲ «ἀοῤέϊοπ ἢ 
ννὰ5 Ρεσίεοϊοα ἴῃ (Πγῖϑέ (ὙΠ. 14-τ7)}. 

ἐρε σἰογγ.] “ΤΡ σίου ογγἐδε 1ογά," ψΒΙΟἢ 
νγ85 566 η οἡ 81ηδἱ (Εἰχ. χχῖν. τό, 17), ἀη4 ΠΙΙΘα 
{πὸ τ θογηδο]6, μα {πὸ ἴοόστη οὗ ΠΙΡἢΐ ΟΥ̓ ἤγο, 
ΠΟνΕΓΘα δὲ {ἰπ|6ὲ5 ὈΥ ἃ οἱοιιά : 566 ποΐβ οἢ 
Εκχ. Χ]. 34. 5Γ86] αοπθ παά ϑιιοῇ ἃ υἱβιῦ]6 
ἴοκοη οἵ (ὐοά 8 ργϑβθηςο. 

ΘΟἢ ᾿π ογργεΐδί 05 845 “" {ΠῸ Πα ΙΟΠΔ] ΡΊΟΓΥ͂ 
οἵ [5Γ86]" (Β.ΙΈΖΒΟ 6), ΟΥ̓ “{Π6 βΊογυ {ῃδὲ νν}}} 
θ6 {ΠΕῚΓ5 ἴῃ {πὸ εηά οἵ {πε ννου]ά " (Ἀ 6155), ἀγα 
ἴοο νᾶριια ἴο πᾶν ρίαςθ ἴῃ δη ΘΠ ΠΊογδαίιοη οἵ 
{86 βϑνθσαὶ ἊαἸβΕ Πρ 5Π]ηρ ΡΥ ΠΘΡῈ5. οὗ {πὲ 
εν». 

απά ἐῤεὲ εουεπαπίς, ἀπά ἐδὲ σίυϊπρ 0.7, ἐῤὲ 
Ἰααυ.] ἴῃ Ὁ 8!. ἵν. 24 δῖ. δι] βρεαῖκβ οἵ “"ἑκυο 
εὐτὐεπαηιίς, οὐδ ἤγουνι Μοισιέ δίγιαὶ:" Ὀὰΐ ποτα 
ἐκ ο σίουΐπς 9 ἐῤὲ ἰααυ," ἴπ6 ομθ στη γϑνεϊα- 
τίοη οὗ {π6 νν}}} οὐ [6 μόνδῇῃ ἴογ {Π6 γορα]δίϊοη 
οἵ {ΠπΠ6 πδίϊομδὶ απ ρουβοπαὶ [1 οἵ Η15 ρβορίβ, 
15. ἀἸἰβι ηρι 5Ππ6α ἔγοπι “' ἐῤὲ εοσεπα,ιές᾽" τηδάα 
Αἴ 56 ν ΧΆ] {1Π|65 νυ τί Π6 ΔΈ Πο β ότη Αγ Πτη 
ἀοννηνναγάβ. (2 Μδος. ν]1]. 15; 540. ΧΥ 1. 22 ; 
ΘΙΤΘΟ ΠΝ ΧΙν. ἀπ: ΗΒ. χῖτ7.) 90 9ΐ. ΕΗΠῚ 
ΒΡΘΔΚΒ ἴῃ ΕΗ. 11. 12 οὗ “ρὲ εο»ιριογαυεαί! ὁ 
Τυγαεὶ," ἃ ὑϑϑυ] οὗ {Π6 βίνίπρ οἵ {π6 ἰανν, ἀπά 
κε εουεπαρίς 9 δὲ ῥγοηιΐδε," ἃ5 αἰβίιποί ρτι- 

ἘΘΜΆΝΒΕΥΊΙΣ. [ν..5. 

εαγη6. νγῆο 15 Ον εἴ 81]. (σοά δ]εββεά ἔογ 
Ἔνεῖς ΙΠΘῆ: 

ψΠΘρο5 οὗ [5γΓ86] ἔγοστη νυν] ἢ Οἵ ΠΟΥ πδέϊοηβ μα 
Βεθη ὀχοϊάθά. ὍΠδ βιπραϊαγ, Το Πα ἴῃ ΠΤ ηΥ 
Μ8595, ΤηΔΥ πᾶνε ΔΥΊ56 ΠῚ ἔΓΟΠῚ ἃ νν 58} ἴο ΟὈν!αΐα 
{8Πε πηϊβίαϊτο οἵ σεξοσσιηρ {πΠ6 ρ] γα] ἴο {πε οἱά 
Δ πη ποὺ σονεπδηΐβ τηθη[ΟΠπ6 6 1η Ὁ 8!. ἱν. 24. 

ἐῤὲ τεγωΐσ 707, Οοά] “188 βουύνἱοθ" οἵ 
{π6 ΤΆΒΟΓΠΔΟ]Ὲ (ςοπιραγα ΗδΌ. ᾿Χ. τ) νγὰβ ἴπ6 
ΟἾΪΥ ννοΥύβῃ]ρ νοι Οοά πιά Δρροϊπίθά. 

ἐρε ῥγογιίσε ἢ ὝΠΕεβα, 85 αἰἸβε ρι5ηοά 
ἔγοιη “ἐῤ6 εουεπαρίς" ὌΡΟΠ ΜΨΠΙΟΝ ΠΟΥ͂ γα 
Ἑτουηάθά, ἱποϊάθ [πΠ6 πος θοάγν οἵ ρῥτγο- 
ῬΒΘοΙα5 σοποογηϊηρ (ἢ γδὲ δηά Ηἰβ Κίηράοση. 

5. 21ρὲ γαέρεγ".)] ΑὈγάμαπη, ἴβϑαας, δηὰ 
7δοοὸῦ (Αοἴβ 111. 13, ν]1. 32): ἴο πᾶνε βργιηξ 
ἔγοισι 500 ἢ Γογοίδί ΠοΥ5, ννὰθ μα οἵ {πῸ6 τηοϑί 
ΠΠΟΓΙΒηΘα ΡΓΙΨΠΘρῈ5 οἵ [5Γ86] (2 (ΟΥ. χὶ. 22). 

ἀπά 97}, «υῤοηι, ας εοπεεγπῖπς ἐδ ἥτε, ργῖσὲ 
εαγη6.} ὙΠΕ ᾿αϑέ δηά ργεδΐοδέ ρχίσιθρα οἵ 
{π6 Ι5γδο]ῖοϑ 15 {Παΐ {π6ὸ Μεβϑίαῃ, 50 ἴδ 85 
ΗΙ5 Πιυιπηδῃ ΠδίΓΘ 15 ΠΟΠΟΟΓΠΘά, ΒΡΓΙΠΡ5 ΠΤΌΤῚ 
ΤΠΟΙΓ τὰσθ. Ὗνε πηιβὲ ποίϊσα πού [Π6 ἰπὶ- 
Ρογίαης ἀἰβιϊποίίοηβ 50. σδγθ α Πγ Ἔχργεββθά 
Ὀγν 81. Ρ}}}5 ννογάβ δηά δνϑῃ ὈΥ {ΠῸῚΓ ὀχαοί 
ΟΥ̓ΘΥ : ““4η4 ἔγοπι ννῃοπΊ σαπΊε {πῸ (γιβί 5 
ςΟΠΟΘΥΠΙηρΡ ἴπ6 Πο5}." (Ἰγιϑὲ 15 ποῖ ἴῃ {πῸ 
ΒΑΘ 56η56. 85 ἴΠ6 Ῥδίγίαγοῃβ ἴπΠ6 ΡεΟ ΠΥ 
ῬΓΟΡοσΐΥ οἵ {π6 ᾿ϑγδο]ῖθβ, κγῃοβα (ὧν) ἄγ 
ἐρε γαίῤετ.. ἨΦ βργίπρβ ᾿πάθεα ἔγοπι {ΠΟΙΓ 
γᾶς (ἐξ ὧν ὁ Χριστός), Ὀὰπῖ Ηφδ “2: οσεγ αἰ." 
Δηὦ ποῖ ΟΠ]Υ 15 ΗΙ5. [ϑννῖϑῃ ΟΥΙΡῚΠ {πι|5 σοη- 
ἰγαβίθα νυ] ΗΙ5. ὈΠΙνΟγβαὶ ΒῸΡγοπΊδου, δὰ 1ἴ 
15. αἶβθὸ ΘΧΡΥΓΈΒΘΙΥ Ππ το τὸ ΗΙ5 πασπηδη πᾶ- 
αγο. ὙΠῈ οἸοβίηρ ΕἸ Ρ Ια515. οὗ ἴΠ6 οἰδιβα 
[4115 Ἰρὸπ ἴΠ6 ννογάβ “" ἂς εοπεογπίπσ ἐῤο 366," 
ψγΠΙΟἢ ΡοΙϊηΐ οηνγαγά ἴο {ΠΕῚΓ παΐαγαὶ σοηίγαϑβε 
ἴῃ ἴπ6 οἴμοῖ αϑρεοΐ οὗ Ηἰβ Ρεύβοῃ, ΨΝἘο 15 
“ (οά ὀ]ε5:ἐἀ 707 εὐοτ." 

αὐδο ἰς οὐεγ “ἢ, Οοἱἱ ῥίεσσοά 705 Ὄυετ.] 
ὙὝΠΟΓΘ 5 ΠΑΡΡΙΥ πὸ ναγίϑίίοη ἴπ ἴπΠ6 Μ855 
ἴο οαϑὲ ΔΠΥ ἄουδὲ ἀροὸη {πΠ6 ψογάϊης οὗ 
[15 σσοαΐ ρᾶβϑδᾶρε. Βιυῖΐ {6 Μ8585 Πᾶνε πὸ 
ΤΊΔΓΚ5. Οἵ Ριποζιδίοη, ἀπα 50ΠπΠΊΘ πηοάογῃ 
οὐο5. δάορί α« ἀἰῆογοηΐ σοηποχίοη. ὙΠΕΟΥ 
ἀ5511Π|6 {Ππαΐ {π6 ννογήβ5 “ ΟΟἀ ουὐδὺ 411} γα 
ἴο Ὀδ σοπηθιποα 1ῃ [Π15 ΟΥΘΓ ἃ5 ἃ {Π||6 641:1- 
ναϊθπί ἴο ““ποϑὲ Ηῖρῃ Οοά," «πηα δββοσίηρ 
{παΐ δῖ. Ῥαὶ] οου]Ἱὰ ποῖ παν ἀρρ θά {15 
ἘΠ|Ὶ6 ἴο (ἢγιβῖ, πον ἄδθπΥ {παΐ [ἢ6 οἶδιιξα 
ΤΟΙοβ ἴο Η!πὶ, απ τΌΠΩΘΥ τ 85 ἃ ἄοχο- 
ἸΙοΡΥ: “Μαγ (μὲ σοά ΨΠο 15 οὐδ 8]} θὲ 
ὈΙΕσϑθά [ῸΓ ὄνεγ. ΤῸ {Π15 ἱπίογργεΐδίοη 
{Πογ6 ἀγα βίγοηρ Οδ]θοῖοη5 οἡ ΡΥοιπἋ5 νυ] ο ἢ 
ΔΥῸ βίαιθα ἴῃ ἐῤὲ ποίε αἱ ἐῤρὲ εηεὶ οὔ ἐῤε εραῤίετ. 
Ηρτῖα τ πιδὺ Ὀ6. ΘΠΟΙΡῊ ἴο 5δῪὺ [Πδὲ 1 βῖνεβ ἃ 
τηοϑβὲ ἱπαρρυοργίαΐε 5θη56. 8. Ρδ1}} 15 Εχρῦεβϑβ- 
'πρ ἴΠ6 Δηρι 5} Οὗ ἢ15 ποατγέ δ {πὸ [8]] οἵ 15 
Ὀγθίηγεη : παῖ δηρι 5 15 ἀθερεπθά Ὀγ πε 
ΤΩΘΠΊΟΥΥ ΟὗὁὨ {ΠΕῚΓ Ρῥχίνιίθροβ, πηοϑί οἵ 4}1 ὈΥ 



ν. 6---ο.} 

6 ΝΥοὲ 45 ἐβοιρῇ {πε νγνογά οὔ (σοά 
ΒΔ ἰαἰζεπ ποης εἴδει. ΕῸΓ ἘΠῈῪ 
αγὲ ποῖ 8}] [5γδβὶ, νυν ἢ ἀγα οὗ [5γδε]: 

 Νεείεμοῖ, θεοδιιβα {Π 6 Ὺ ἀγα {πε βεθά 
οἵ ΑΡγδπαπι, γε ἐδὲγ 41} σμη]άγεη : 

τὸ Βιξ, 5 [ἢ [βαδς 588] τῃγ 8εεά θὲ Ἵδ]]εά. 
8. “πὸ 15: Τ ΠΕ τ πιο ἴθ {πε 

{Π6 Ἐποὰρπξ {παΐ {πο ὶγ γασθ ραν ὈΙγΓΕΝ το {ΠῸ 
Ὀινίηθ ϑανιουσ, νυ ΠΟΠὶ {ΠΟΥ Πᾶν το]εοϊοά. 
1π {Π15, {πΠ6 πι5118] ᾿πιογργοίδίοη, 411 15 πιοϑί 
παΐαγα] : {πε ἰαϑί αηὰ σγοαζοϑί σδιιβο οἵ Βούσονν 
15 [ἴΠ6 οἸπιαχ οἵ βΊοΓΥ ἔγοση ννῃῖοι [Π6 σΠπόβθη 
Ταςο Πα5 [4]]6η. 

Βαυΐ πονν σου]ά 5ιιοῇ ἃ ἰαπιθπίαίιοη. οἱοβο ἴῃ 
ἃ ἀοχοίορυ ' Ηον οοι]ά {πΠ6 Αροβί!]α Ὁ]655 
Οοά {παῖ (Πγῖβῖ ννγὰ5 θόγη ἃ δενν, 'π μΪ5. 8Πη- 
συ δα (Πδΐ Π6 [ενν5 Πδά το]εοῖεά Ηΐϊπ ἢ 

Οη {π6 οἴπου παηά {πὸ ἀδοϊαγαίίοη [Παΐ 
ΕΠ γῖβε ἐς οοῦ αἰ!, Οοά ὀϊουσοά 707 ἐσέ," 15 
8ῃ ΟΡρογίιιηθ δηα ποῦϊο ργοίοθδί ἀραϊηβδί {ΠῸ 
1πάΠΙρ ΠΥ σαδέ ἀροη Ηΐπὶ Ὀγ ἴπ6 πΠὈΕ]16 Ὁ οὗ 
{π6 [ενν8. “Εοὺ ννμδΐ, βαϊῖα μθ, 1 οἴ Π6Γ5 
ὈΙασριμοῖηο ἡ Υεῖ νὰ πὸ Κπονν Η!5 τππϑρϑϑᾶῖ- 
4016 πηγϑίεγιθβ, αηἀ Η!5 1π6 40]6 νυϊβάοτη, δηά 
Η 15 σγϑαΐῖ ργον! ἄθηςο, Κηονν [Πδί Η 6 15 νγουίῃν 
ποῖ ἴο 6 Ὀ]Αβρμοπιθά Ὀυΐ ἴο Ὅς β]ογιπθα " 
((Βγγυϑβοβίοτϊη). 

6-ι2. ΝῸ ΕΑΠΙΚΕ ΟΕ ΟΟΡ᾽᾿ 5 ῬΕΟΜΙΒΕ. 

8:. Ῥαι]}5 Ἰατηθηΐϊδίοη ΟΥ̓ΟΓ [5 Ὀγείῃγθη 
Δηα Κἰηϑιηθη δοσογάϊηρ ἴο {π6 Πεβῆῃ Πὰ5. ΠῸ 
ΘΟ ΤηΘΔΠΙΠΡ 85 {πα ΟΟα 5. ργοπηϊδε Πᾶ5 
[164,4 ἴοΥ {παῖ Ὀεϊοηρεά ποῖ ἴοὸ 811} παΐιγαὶ 
ἀεβοοπάδηΐ5 οἵ Αργδπδπι, θυζ ΟἾΪΥ ἴο {πὸ 
σἤόβθη 5εθά, {πῸ ἔσθ [5Γ86]. 

6. Νοέ ας ἐῤομσὺ ἐῤὸ «υογά 9.Χ7) Οοά ῥαΐ 
ἑαζοῃ ποῆθ εἤεεί. ΓῸΓ ἐδὲν αγὸ ποὲ αὐΐ Πεγαεί, 
αὐῤίεῤ αγὸ οΥ 1γαθ] “Βαΐ ποῦ 88 ὕπουρΡ ἢ 
ἐδῥεὲ «υογάί 9,7 Οοά Βαῖὰ ἴδ]1θα ὅο 86 
διουμᾶ; 70 ποῦ 811 ΠΘΥ ΨΒΪΟΘᾺ 8416 οὗ 
Ι15186] 816 1581861.) “1ῤὲ αυογά ὁ Οοά᾽ 
15 [Π6 Ῥγόσηῖβα βίνθη ἴο ΑὈγαπαπὶ πα ἴο Π]5 
βεοά, ὍὙΠῚ5 Πα5 ποΐ [6 4, ἴῸΓ 1[5. ΡῥσΙΠΟΙρΡΙῈ 
ἴγοπὶ {πΠῸὶ ἤγϑί ννὰβ ποῖ πΊΘγΘ παίιγαὶ βδιισοθϑ- 
βίοῃ, Ὀὰς Τ)ινιηθ οἰθοίίοη : ποῖ 8411 ννῆο ννεγα 
ΒΡΓΠΠΡ {ΤῸΠῚ ἴΠ6 σἤόβθη Ρθορὶθ ψνεσε {Ππ᾿ῆτὸ- 
ἴογθ {ποπΊβεϊνεβ {πΠ6 σἤοθθη. Ρθορίθ, {σι 
Ἰβγδο]ῖοβ, ΠΟΙΓ5. οὗ {ΠῸ ΡΓΟΠΊΪΒΘ. 

Οἡ 1[Π15 τι56 οὗ οὗτος 566 {Π6 ποίο δί {πε οπά. 

Π. ΝΝειέρδεῦ ὀέσαμθο ἐῤὲν αγὸ ἐῤὲ σοοά οἵ 
“ἀῤγαῤαρι] “ὯΟΥ δεεαισε ἐδὲν αγὸ ΑΡτα- 
ΠΤ ᾽'Β 5664 ἀγὲ ἐῤεν αἱ! εὐ] ]άγενι "ἢ ἢ. 6. σὨΠ]άγεη 
οὐ ΑΡγΑΠδπὶ ἴῃ {πὸ ἔ]]6ϑὲ βεηβθ, 85 ἴῃ ν]]]. 17, 
“2 ερἠϊάγεπ, ἐδνεη ῥεῖν". 81. Ῥαὰ] βοὲβ Βδοκ 
ἴο Αδγαμᾶπι 'π ογάθυ [0 ἀΐδοιιδ {6 οᾶβα 
οἵ 85 ἴνγο 50η5, πὰ ἴο ϑον {παξ 'ἰη [ῃ6 
ΨΕΙῪ ἤγδί ρεπογαίίοη, {π6 {Ππ|6 οὔ πδίιγαὶ 
ἀεδβοθηΐ ννᾶ5 ᾿ἰπηϊϊοὰ πα τοϑίγιοίθα Ὀν [ἱνὶπο 
εἰβοίίοη. [Ἃἢ σε γιηρ ϑαγαῃ᾽5 οἱαὶπὶ {παΐ [Π6 

ΕΟΜΑΝ ΒΘ. ΙΧ. 

᾿βίοη οἵ (σοά᾽ ἴγϑε οἱθοίίης βύδςθ. 

τόρ 

σμΠ]άγεπ οὐ τῆς ἤκεβῃ, {πΠ656 γε ποῖ 
τῆς Τμ]άγεη οὗ (σοά : θὲ τῆς ςἢ]]- 
ἄγε οὗ [6 ργοπηῖβα 4ΓῈ σοιηίαα ἔοΥ 
{Π6Ὸ Ξεβά. 

9. Εογ {Π15 ἐς τΠ6 νγογά οἵ ργοπηΐβε 
4 Ατ 1Π15 {ἰπῖ6 νν1}}} 1 σοιηθ. δῃὰ ϑδγδῃ το. 
85Π4}} Πᾶνε ἃ β8οῃ. 

50η οὗ {π6 Ὀοπάνγοπιδη 5411] ποῖ Ὀ86 Πεῖγ 
ἢ ΠΟΙ 50η, Οοά 5ᾶγ5 ἴο Αὐργαῆαπὶ (Οεη. 
ΧΧΙ. 12), “ 7ι ]ταας ρα]! ἐῤν σεοά δὲ εαἰεά,» 
ὦ. δ. ἴῃ 6. Ργοπ θα βοοα (Όδη. χίϊ. 15, ΧΡ. 5, 
ΧΥΙ. 7, 19); δηά {πϑὴ δάήϑ, “αμπά αἱδοὸ οὶ 
ἐῤὲ «οὔ οΚΓ, ἐῤὲ δοπααυοριαῖ «υἱ}} 1 γπαζε ἃ 
παΐίογι, ὀδοαισο ῥὲ ἱς ἐῤν σεεά." “ΤΠ ἴπ τιϑῖηρ; 
1Πῃ6 ἴουπὶ ““«εεά 9 “ῤγαῤα»ι" ἴῃ. ἃ ἰνγοῖο!ά 
56η56, ΠΕΙῸ δηἀ [1π ΟἴΠΟΥ ραβϑᾶσοβ, δῖ. Ῥδὰ] 
ΟΠΪΥ δάορίβ5 ἃ ἐἰἸβιϊποίίοη νοι. ὈεΙοπροα ἴο 
{π6 ΡΓΟΠΊΪ56 ᾿τοσ {πε ἤγϑί. 

8. Τραΐ 15, Τϑεν πυῤίορ αγὸ δὲ ἐῤιἠάγονι ὁ, ἐδὲ 
726:, ἐρέτε αγὲ ποί ἐδὲ οι άγεη ὁ. σά.) “Τῤαΐ 
15, Νοῦ {86 ομιάγοη οὗ ἢ) 6 ἤθϑῃ: 8716 
ΦΠΘΥΘΌΥ οΟὨΙ]άτοη ο7 Οοά. 81. Ῥαμ] ᾿πίογ- 
ΡΓεῖβ {π6ὸ (εχί 1ι8ὲ φιοίοα, δΥ ἀγανίης ουΐ 
1Π6 βΈΠΟΕΓΑΙ ΡΓΙΠΟΙΡΙ6 ᾿ηνοϊνοά 1π ἔπ ΡΑΓΕΟΙ] ΑΓ 
ςα56 οἵ ἰϑῇπιδθὶ {[π6 Ομ] οὗ {πΠ6 ἤσθβῃ, δηά 
Ιϑαας {π6 οΠ1ἃ οὗ Ργοσηϊβθ. Ασοοσγάϊηρ ἴο 
(Π6 Α. Ν. ποηθ οἵ κἐῤρὲ εἰϊϊάγενι ὁ, ἐδὲ 36: 
ὯΥΘ “ ερϊ᾽]άγεηι ὁ.) Οοά :" ἴῃ Οἴποσῦ ννογάϑ “ ἐῤὲ 
ερὶἠάγογι 97 ἐρὲ “εν ἀο ποῖ ᾿ποϊιάθ 411 {Π6 
ἀοβοθηήαηΐβ οἵ ΑΡγαμδτη, θυ ΟἾΪΥ ἴΠπο56ὲ νγῆῸ 
ΑΓ “ εῤ᾿]άγεη οὐ δε ες" πὰ ποίῃϊηρ τηοσθ. 
Βιυξ {πε Οτοοῖκ 1ἀϊοπι ἀθ5ο] πο] Υ τ  ΠΓῸ5. ἃ 
ἀἰϊβδγεπί πηθδηϊηρ, ννΠ]Οἢ νγὸ Πᾶνα {τά ἴο 
ΟΧΡΓΟ55 ἄθονθ. ΠΕ {τι “΄ εῤῥ)άγε " οἵ ΑΌτα- 
Παπὶ ἃΓῈ “' εῤἠἠάγει 9,7, σοί" ὈΥ νἱγίιιθ οὗ {Π|Ὸ 
δάορίϊοη, “. 4. Βαῖΐ αὐρο ἀτὸ ἴμο5ε ὁ Νοῖ “ ἐῤὲ 
ἐῤἠ]άγεπ 97, ἐδὲ 345 85 σις. 866. Νοίε αἵ 6πά. 

δμέ ἐῤὲ εῤι]άγεομ ὁ, ἐῤὲ ρῥγο»γιέσο.) “ΓῊΙ5 ἀο65 
ποΐ ΠΊΘΔΠ 5|ΠΠΡΙΥ {πε Ργουηῖϑοά σμ]Πήγοη, δας 
ἃ5 (Πγγϑοβίομη δᾶγν5 οἵ ἴϑϑᾶς, “ 1 ννὰβ ποῖ ἴπ6 
ΡονῸΓ οὗ {πὸ Ποβῆ, Ὀυΐ ἐῤὲ οἱγεηρὶρ Σ᾽ ἐῤὸ 
2τογηίσο ἴμαῖ ραν ὈἰτΠ το π6 μα." 1 
νου] θῈ. ΘΠ Ὲ4}1}Υ {γι6 ἴο δύ {πΠαξ {πΠ6 οἢ14 
ννα5 Ὀθοροίζθη τη ἐῤθ σἐγεησρ 9, Καὶ, Ὀὰΐ {πὸ 
ΔΥΡατηθηΐ ΓΘ] ΠΙΓΕ5 {πὸ ΠΤ ΊνΊΠη6, ποῖ Π6 Πιυπηδη, 
546 το Ὀ6 πηδάθ ργοπηϊηοπί. [{ 15 ποῖ Αὔγα- 
Παπλ5 [ Πποσποοά παξ ἀθίθυτηϊπθβ ἴΠ6 {γΓπ6 
5664, θα {Πδξ ΡΓΟΠΊΪ56 νυ ΠΙΟἢ ννὰ5 {Π6 Θχργοβ- 

1 15 οἰθαῦ 
ἔγοπι (αἱ. ἵν. 28 {παΐ “ἐῤὲ εὐϊ γε 97, δὲ ῥγο- 
γγιὴσ" σοτγεϑροπά, ἴῃ πε ΑΡροϑβέ]θ᾽ 5 τηϊηά, ἴο 
Β6]ΙΘνοῦβ, νυ ΘΕ [ὸνν ΟΥ (ὐπῖ|6, δηὰ “ ἐῤὲ 
ερίάγεη ο7 ἐφε ,εν}᾽ ἴο {π6 ἀπε] ονίηρ [ονν5. 

αγὸ εοἰρέε 70 ἐῤὲ σεεά.] Απά {πογοΐογα 
ΓΘΔΠῪ ἀγα νυ παῖ {ΠπῸὺ ἅτε ὈὉγ Οοά δοοοιπίοά: 
ΠΟΠΊΡΑΓΟ ἰἱν. 5, πα ποῖΐε {Ποτρ. 

9. ον ἐῤὲς ἱἰς ἐδὲ «υογα 97 ῥγο,γῖ:6.7 81. 
Ῥδι] σοηῆγπη5. ἢ15 ϑίαίοπιοπί Ὁ (σοάβ ννοσὰβ 
ἴο ΑΡγαῃδπῃ ἴπ (6δη. ΧΥΠ]. 14. “ΤΡε εὐῥάγοη,» 

) ἃ ὅεη. 18. 
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10 Απά ποῖ οηἱν ἐδίς; θαΐ τνπεη 
Εερεοςα αἶθο μαά Ἴςοηςεϊνεα ὈΥ͂ οὁΠ6. 
φυοη ὈΥ͂ οὐγ ἔλίΠεῦ ἴβαας ; 

11 (Εογ ἐπε οληάγοη Ὀεὶηρ ποῖ 
γεῖ Ῥογη, πειῖμεῦ Πανίηρ ἄοηθ δὴν 
δορά οἵ'΄. εν]]. {παῖ {πὲ ρυγροβς οἵ 
(Ο4 δἼοοογάϊπς το εἰεσίίοη. πηϊρῃΐ 

1 54Υ, “9. ἐῤὲ ῥγοριῖδο," “ἴου Ὁ818 ψοτὰ 185 
(4 ψοτᾶ) οἵ Ῥτοσι158." 

ΑΕ τρὶς ἐϊρι ἢ “Δοοοτᾶϊπρ ὅο {8185 
ΒΘΆ501:" 566 ποΐϑ οἡ ὅξηῃ. χυῆ!. το. 

10. “πώ ποὲ οπὶν ἐῤῖΊ..7] ΤΥδηβϑίαῖθ: “Ἀπᾶ 
ποῦ ΟΠἹΙΥ 586, Ῥαῦ ΒΘΌΘοΟΟΔ 8180, ΘῈ 
588 μδᾶ οοπορὶνθᾶ ὈΥ͂ 016, ΘΥ6 1 ὈΥ͂ ΟἿΤ 
ΑΌμοΥ 158480. ΤΠ ΠσΟΠϑίΓΠΟΓΙΟΙ 15 ἸΠοουη- 
ΡΙεΐε, δι 1π6 βθῆβθ ἴ5. οἰθασ. Νοῖ οῃἱὺ ϑδᾶσγδῇ 
τοοοῖνοα ἃ ργομηῖβο ἔγτομη Οοά, μι ἢ Πἰπηϊτοὰ 
1Π6 ἴσια βοθά οἵ Αθγδῃδπῃ ἴο ΠΟΙ 50η: δεῖ ἴῃ 
1π6 ποχὲ βοπογαίΐοη θθθοοα ἃ]50 σγϑοοϊνοα ἃ 
ΡΓΟΠΊΐβθ, ἴπ ὙνῃΪοπ {πὸ 58ΠπΠΊ6. ΡΥΙΠΟΙΡΙα οἵ 
Τινίηθ οἰθοίίοη 15. 511] πιοῦο 5ΕΓΙ ΚΙ ΠΡῚν ρτουθά. 

[5αας, ἴἃ ταϊρηΐ 6 βαϊά, ννὰβ {Π6 ΟΠ]Υ οΒΠἃ 
οὗ ΑΡγαπδπὶ ΕΥ̓͂ Π15. νυἹΐο, κ ἐρὲ ,γεε «υοηιαη ἢ 
(6 (1. ἵν. 22), ἀπά 50 {Π6 ΟὨΪΥ͂ ΡΥΌΡΟΓ ΠΟΙΓ: 
δυΐ ἔδβαιι ἀπά [ᾷοοὺ 0 ννεγα ἐτυΐη ΟΠ] άγθη οὔ 
οὔθ γαΐβεν, νυ ἢ 15. ἜΧΡΓΘΒΒΙΥ πηθητ] πη α ἴῃ 
οτάθυ ἴο θχοϊιάθ 4]1 ροβϑιθι εν οἵ ἀϊἤδγθησα 
ἴῃ Ῥαγοπΐαρθ. Αθγαμδπιβ 50η5 ἢδα ΟΠΙΥ͂ οὔ 
ςοιήσποι Ρατοηΐ, κ θθοοα5 Πᾶνα δοΐῤ. 

ἔθη ὧν οἵμγ ἤαῖρεν ΤΙταας.1] ὙΠῸ ἔννη5 μδά 
ῸΓ ΤΠΕΟΙΓ σοπιπιοη ἐλ Που {ΠῸ ραίσίαγοι οἵ {Π6 
σἤόθθη τας: δη4 γεῖ ὄνθῃ ἴῃ {Π|5 οα56 οπε οἵ 
ποῖ, ἀπά μ6 ἴῃς ἢγβίσθογπ, ννὰ5. θχοϊπαβα. 
ἼῊΪ5 οᾶ56 σου 65 ΠΟΘ ΠΊΟΓΘ {ΠῚ Υ ἴο 1Π6 [6 νν5 
1Ππδη {π6 το]θοίίοη οἵ Π6 ϑ]ανθσθογη [5ῃΠ188]. 

11. (Εον ἐῤρε εῤ᾿ἰάγεπ δεῖτιρ ποὲ γοΐ ΦογΊ, 
ποὶέρεν ῥαυΐηρ ἄοπε την βοοά ον εὐἱὶ!, ἐραΐ {δὲ 
ῥεγροῦο οΓ Οοά ἀροογωϊης ἰο εἰεοίίου γι δὲ 
σέαπά, πο ὁ, «υογᾷς, δμέ 977 ῥῖηι ἐραΐ εαἰϊεῖ :)}} 
ὙἼΠ6 ρῥδγθηΐῃαϑὶβ 15 ποΐ ΟΠΪΥ τι561655, δῖ 
ἀεβίτογβ π6 σοππθοίίοη ἢ ἘΠ [Ο]]οννης 
νεῖβο. ὙΠπῈὲ ςοΠαΙΟΠ8] ποραΐϊνεβ ( μήπω, 
μηδέ) ταργεβαεπέ {πὸ ΟἸΓΟιμηδίδησεβ ποΐ ἃ5 
τοΘΓ6 ἴαοῖβ οἵ Πιβίοτυ, Ὀὰὲ 85 σοπάϊτοπβ5 θη- 
τετίηρ ἱηπΐο (σοά 5 σοιιη56] δη ρίαη. Τῆς 
τἰπλθ οἵ {με ργϑάιοιοη ννὰ5. π|15 σἤοβθη, 1π 
ΟΥ̓ΔΘΥ ἴο τῆδκο ἴἴ οἰθασ {Πα Ηδ ΠΟ (4]}5 
τιθη ἴο θ6 Πεῖτβ οἵ Η]5 βανδί!οη τηρκῈ5 ἴτε 
σδοῖςε οἵ ποῖ Ηδ ψ1]], πηδίϊεγε ὈΥ ΔΠΥ 
οἰαϊπη5. οἵ διγίῃ ΟΥ πιο. ϑίοι δρβο]ῖα 
ἔγθθάοπῃ 15 {πὸ τὶ ρ μΕ] ργογορδαίίνε οἵ Η τη, 
ὙΠῸ 5. δοπθ ΑἹ]-ννῖβα ἀπά ΑἸ]-ροοά. ὍὙΠα 
ΟΥ̓ΔΟΓ οἵ {π6 οἰαιιδεθ 15 ΨΕΥῪ βρη Ποαπί: [Π6 
ἔπηθ ομόβθη ἴοσ {πε ργοάϊοίίοπ ἴο Ἀσθθοοα 
15. τηθητ πε ἤγϑί--- 116 π6 ΟΕΙΙᾶΤ 6 ἢ 
ὍΘΥΘ ποί γεΐ δογῆ, ΠΟΥ δὰ ἄοπθ διυρπί 
“οοά ογ εὐἱἱ;" ἴπθη {πὸ Τ)᾽νίη6. ΘΟ η56] 1Π 
σΠοοβίης {Π|5 τπηθ, κἐρῥαΐ δὲ ῥμγροσε οΥ Οοά 
αεοογαϊγη ἐο εοἰξείίοη πιο δὲ σἰαπά ποὲ ἄθΡθ1- 

ΕΚΕΟΜΑΝΗἍ. ΙΧ. [ν. το----4. 

βἴδηά, ποῖ οὗ νγογκβ, θαξ οὗ πῖπὶ {πδέ 
οΔ]]6 τ :) 

12 Τὸ! γ)β 841. ππίο Ποῦ ὙΠῸ 
α΄ 6] ἀεν 5841} βεῦνε ἘΠ6 ᾿γοιηρεγ. 1 

13 ΑΒ ἴξ 5 νγϊττεη, ὅ [σοῦ Πᾶνε 1 ἱ 
Ιονεά, θυς ἔβαι πανε ἰ Παΐβά. ΐ 

14 ΝΥ αϊ 5141] νγεὲ 540 {πεη 71} 

ἀθπίῦ οἱ «ὐογᾷε δμξ οὐν ῥίηι ἐῥαΐ εαἰϊεῖ ;) ἀπά 
1αϑῖ {π6 ργίποῖραὶ βεπίθποα, “ 2} αὐας ταϊα τἰηηέο 
ῥέγν, Τὸ εἰάεγ οὐαὶ! σεγσε ἐῤὲ γοιμσεγ. 

»ιϊσῥὲ τα) ΤΑζουαγ, “ τηῖρμξ ταπλδίη." 
ΤΠ Ργεβεπί Ἴ  ηβε οχίθηή5 [Π15 ΘΠ ΙΠΙΔΠΟΘ 
δυθη ἴο {πθὸ Αροβίὶεῖβ οὐ Ρβεπογδίίοη, [ἢ 
νυ ϊοι {Π6 ΡΥΪΠΟΙΡΙΘ νγὰ5. ἀραΐη 50 5: 5ΠΔΠΥ δὰ 
50 581]Υ Θχοιηρ!Πεά, 

12, 138. Τρε εἰάθνυ ερα]! τοῦθ ἐῤὲ γομρσεγ. 
ΤΠΘ νγΠο]Ὲ ραβϑᾶρα ἴῃ σξη. ΧΧΥ. 23 ἰ5. ἃξ 
ἔο!]οννβ: “Ττυο παίϊορς αγὸ ἐπ ἐῤν «υοηιῶ, πᾶ 
ἔπυο γηΩ71716 7 977 ῥεοῤίε τῥαϊί δὲ σεραγαΐεά 2) 071 
ἐδν δοτυεῖς : ἀπά ἐδὲ οπε ῥεορίε ρα]! δὲ σἐγοη 6] 
ἔραν ἐῤὲ οὐδοῦ ῥεορίε; «πα ἐῤφὲ εἰάεν σρα]] σογαν 
ἐῤὲ γοιη σε." 
ΗΝ. ρῥγϑάϊοξίοη, 88. Ῥα] βαύ8, 5 τθῈ5. ὙΠ 

νηΐ 15 νυ ἴῃ. ΜδΙΆΟΗϊ 1. 2: “1 ῥασε ἰουες 
γοιι, σαι ἰδὲ ]ογά. Ὑεὶ γε «αν, ἤῥεγεῖσ βασι 
ἔῤοιι ἰουεά μα. 2 "ας πο ται αεσοδ᾽ς ὀγοίρεγ 
σαὶ δὲ 1ογά: γεΐ 1 ἰουεά ὕαεού, «πα 1 ῥαΐδέ 
Εταπ, ἀπά ἰαϊά ῥὶς »πιοιριξαὶπς αηα ῥὲς ῥογηίαξι 
αυαοΐε.᾽" 

(1.2) Ῥτοτὴ {πὸ σοπίοχί οἵ θοῖἢ ραββϑαβεϑ [Εἰ 
Οἶθαγ {παῖ Εἶβαιι απ Ιασοῦ ἃγὰ τεραγάεα ἃ: 
ἴννο παΐϊοπς, πὰ 1 15 Δῃ ΔΙ ΓΑΓΥ Ἀ5ΒαΓΊ ΡΊΙΟΥ 
ἴο 54Υ {παΐ Μαίδοῆϊ ἱπίθπάβ ποῖ {π6 ἔν 
πδίϊοῃβ, Εἰάοτη ἀηα ἴ5γϑεὶ, Ὁ {Π6 ΡΕΥβΟ5 ὁ 
1π6 ἴνγο Ὀτοίῃε 8. 

(2.) Βιιῖ 1ἴ 15. αἰϑο οἴβασγ ἔγοπι {π6 τνογά: 
( αυρίΐο ἐρὲν αὐόγε ποὶ γεί ὀογη," Ὁ. τι, πᾶ 
81. Ρδ}] γοραγάβ {Π6Πὶ 85 ᾿παϊνιἀπ4] ῥεγθοης. 

(3.) ὙΒε ἐχρ]απαίίοῃ, νυ ΒΊοἢ σοπηθῖπ65 δοτ 
νἴθννβ, ῖ5. {παῖ {πὸ σμοῖσθ οἵ {πΠῸ παίϊοῃ 15. ἴπ' 
οἸαάοα ἴῃ {Π6 οδοῖςε οὗ 115 Τουπάοσγ, δπά {ἢν 
ΟΥΡΊΠΑΙ] ραβϑαροβ τοίου ἴὸ Οοαβ εἰβοΐίοπ ὁ 
ψαοοῦ ἀπά ῥὶς ἀεεεεπάαγίς ἴο Ὀ6 {πΠ6 ἀδροβι 
τατῖεβ οἵ Ηἰβ5 γαῖ Δη4 {Π6 σΠπδππεῖ5 οἵ Ηἰ 
ϑταοθ Ὑνμαΐ 81. Ρϑ1] 5ῃοννβ ἴ5, {παΐ τἢι 
εἰδοΐίοπ ἴο ἴπ656 ρυϊυ ]θροβ ννὰ5 ποῖ ἀδρεηάξῃ 
ΟΠ ΔΠΥ͂ ΡΕΥΒΟΠΔ] πηοτῖς οἵ {Π6 ἔοι Πά6Γ. 

ται ῥαυε 1 ῥαΐεα.}] 866 με ποΐεϑ ΟἹ 
ΜδΙδοΗὶ 1. 3. ὙΠῸ Ἰἰονα δηά {ΠῈ Παΐθ, ἃ5 σοῃ 
τεπηρ!αἰθα Ὀγ 8.1. Ρϑ}]}, ἅτ βΒῃονγῃ ἴῃ Οσοά᾽ 
ἙΒοοβίηρ {ΠῸ ὙΟ ΠΡῸΓ ἴο ΠΟΥ {Π6 ΜΈΕββίδηὶ 
ΡΓΟΠΊΪβθ, πα Ἐχοπάϊπρ {Π6 6] ογ. 

ΎΠΕ οχαρρογαῖθα βθῆβα οἵ “ροϑιξίνε Παΐθ 
ψΉΙΟἢ ΜΈΥΟΥ Δ55|Ρ 5 ἴο ἐμίσησα 15 41{8 [ῸΓ 
ὈιΙάάθη ὈΥ 1ῃ6 τεοοσά οἵ [π6 ἃπιρὶε Ι6βϑὶπὶ 
δεβίοννοα οἡ Εἶδδι. 

14-18. ΝΟ [ΝυῦϑτΙ0Ὲ ΙΝ ΟΟ}. 

Ηανίης βϑιονῃ ἔπι ἴῃ6 Πἰδίοτν οἵ [ἢι 



Υ. 15---τ|.] 

ἐπεγό τπῃτὶρ ἢ θοιιθηθβ8 γι} (σοά ἢ 
(ὐοά (τρία. 

1ς Εοὸὺ Πα βδἢ το Μίῴοβεβ, “1 ψῇ} 
αν πΊΘΟΥ οἡ ΨΠοῖη 1 ν}0}}} Πᾶνα 
ΤΛΘΓογ, δηἀ 1 ν}|}} Πᾶνε σοπηραβϑίοῃ 
οα ψγΠοπὶ ἷ νν1}}}] ἤανε σοπιρδϑ8Ιοῃ. 

ΚΚΟΜΆΑΙΝ ΒΒ. ὙΚΧ. ΤὴΙ 

16 8ο {πεη 72: 1: ποΐ οὗ Πίπι {Πᾶξ 
νΊ ]ΠΘ.ἢ. ποῖ οὐ ἢϊπὶ {πδὲ γαππαίῃ. δι 
οἵ (ΦΠοὐ τΠδΐξ βῃενγείῃ ππϑίου. 

17 ΒοΓ {Π6 βογίρίιιγα βδἢ ππίο 
ῬΒαγδοῆ, ἦ Ενεπ [ῸΓ {Π18 ϑᾶπηθ ριΓ- ὦ Ἐκ. 9. 
Ροβα μᾶνε 1 γαϊβεά τῃδς τιρ, τῆλε 1 

ΡΑ ΤΆΤ ἢ 5. {Παΐ {Π6 ργοβοηΐ θχο]ιβίοη οἵ [6 
[εννα οπὶ (γϑ 5 Κιπράοπι ἄοαβ ποῖ ἰπὶ- 
ΙΥ 4 ἴαϊ!ατο οἵ (σού 5. ργόγηῖβθ, δῖ. ῬδᾺ] Πονν 
σγοσθθβ ἴο ργονε {πμαΐ [ἃ οαπποῖ θῈ Δ5ου θα 
Ὁ ἱπ]μβίϊοα τη Οοά. 
ὙΠ ταϊθοϊίοη οἵ [ϑῃπιδοῖ ἀπά Εἶβαι νυ ἢ 

ΠΘΙΓ ἀεβοθηήδηίΐβ, Δ)4 {πὸ σποῖοα οἵ [5γ86] ἴο 
ποσὶ (Π6 ΡΓΟΠΊΙβα Ὁ] ββιπρ', ὑοῦ ἜΧΔΠΊΡ]65 
οἵ Οοὐ 5 οἱδοϊίπρ βσαςθ, νι ἢ ἃ [ονν ννου]Ἱά 
ΠΘΑΓΕΠΥ ἀρρῦονθ. Βαυΐ νι παῖ 1 1Π6 586 ΘχαΠΊρ] 65 
γοϊνοα ἃ ΡΥΙΠΟΙΡΙῈ {παῖ ννου]ά 150} {Π6 
»χοϊ ϑίοη οἵ ἴῃ6 τηθε]ενηρ [ὸνν Πἰτηβο 
ΤῸ 51:6} ἃ ΘΟΠΟΙ βίο, ΟἸΘΑΓΥ ἱπηρ] 16 ἴῃ 
υ. τι, ΟὈ]Θοςοη ννοι] αἵ ὁποθ θὲ πιδάβ. 

14. "ραῤ στρα ὶ αὐὸ ταν ἐῤεη 2) Ἐτοπὶ {Π6 
Ἰσσοιηΐ ρίνεη ἴῃ τ. 111-132 Οἵ {Π6 σΠοῖσθ 
οἵ [ΙΔφο Ὁ δηά το]θοίίοη οἵ Εἶϑαιι θείογο {ΠῸῪ 
Ἰαὰ ἀοπθ οἰζμοσ βοοά οὐ εν]. {πὸ ααθϑβίίοη 
ἸΔΤΈΓΑΙΠΥ Υ565. “ΠΡ ἐῤεγε ἱμγμσίϊοε ἦπὶ Οοά," 
Παῖ Ηδ {Πι|5 σμοοβοβ ομ6 ἀπά σε]θοῖβ ΠΟΙ ΠΟΥ 
ΜΙ που τοραγά ἴο {Πεὶτ ννοσκβὶ “ὙΠῸ [νυν ]δἢ 
ΠΟηβοΐθησθ, ἀθνοοροά ππθῦ {Π6 1 ανν, νγὰ5 
Ἰσσπϑίοσηθα ο σοπβι θυ {πὸ οοπάιποϊ οἵ σοα 
ΟΥαΓἦ5. ΠΊΔη 85 ἀθρεπαϊηρ Θη ΓΟ οἡ {Π6 
ὙΘΥΪΕ ΟΥ ἀειηετε οὗ [5 ννουῖκϑ" ((σοαεί). 
ΤῊΘ φυοιπηά οἡ ΒΟ ἢ 81. Ῥαι] γτε]θοῖβ. {Π6 
ΠουρΗς οἵ 1Π]π5Έ|6 6 15 σουηδτια Ὁ ]6. Η!5 δη- 
ΣΎ 15. ΒΙΠΊΡΙΥ 8 ἀΡΡΟΔ] ἴο {πΠ6 θϑεϊπηοην οἵ 
ἬΟΙΥ ϑογιρίαγο {παὶ Οοά ἀοες Ἔχογοῖβο Η!5 
ΠΊΘΓΟΥ͂ ννἱἢ ΔὈβοὶῖα Γγοθάοπῃ οἵ οποῖςα : {ΠπῸ 
ὍγοΘ {πογοίοσα οὔ Πῖ5 ἀγριτηθηΐ τοϑῖβ νυ ΠΟ] ]Υ 
ὍὯΠ [Π6 ΨΘΓΥ͂ ΡΓΪΏΟΙΡΙ6. Ργοσρροβοά ἴῃ {πὸ οὔ- 
Ἰδοιίοη, “(ΟΟά Ἄδηπηοῖ δε τιη]ϊι5ι. ΝΕΙΓΠΟΥ 
{Π6 {γα οὗὨἨ {Π15 ἀΧίο ΠῚ ΠΟΥ 16 Δα ΠΟΥ οὗ 
ϑουρίισο οου]Ἱὰ θῈ πιρβίϊιοηθά ὈΥ ἃ Ἶϑνν. 
ΒῸΓ ἃ Θ᾽ ΠΉ11ΑΓ ΔΥΡῚΠΊΘηΐ, ΔΠ4 ΤΟΥ {πὸ ἴοστη οἵ 
[Π6 αιιθϑίίοη, 1 νυ μοι {Π6 ποραΐίνα ΔΉΒΥΝ ΘΓ 
15. ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 1ΠῚΡ]164,, 566 1]. 5 8η4 ποίϑ. 

ΠΡ ΣΡ ῥὲ σαἹρ2ὦο οἷο Ἴο.ε..)7ὺ “ἘὺῸῚ ἴο 
ΜΟ565 86 88:1. ὍΠῸ ογάου οἵ {π6 ννογ5 
15 Εηρηδίϊο. “1 νγὰθ ΠΘΟΘΘΒΑΤΥ [0 ΠΊΘΠΊΙΟΙ 
Μοβαεβ, 'ἰπ ογάεγ ἴο ϑῆονν ἴπῈ σοσίδι πίΥ οἵ {ΠῸ 
βίαϊοτηθπί ΟΥ̓ ἴΠ6 Ῥεύβοπβ δοίη οἵ Ηΐπὶ ννΠῸ 
Βρᾶϊζο δη4 οἵ ἢϊπὶ ψν πο Πραγά ᾿ ( ΠΘοάοτγοί). 
Βιῖ τοῦ {πῃ {Π|15 15. ᾿Π1Ρ|16ἀ : 1Ε 10 77ο.ἐς 
Οοαδβ ἔἄνοιτ ννὰ5 δΌβο! υῖο]ν ἔγθθ ἀπά τπη- 
τηογιο, ἤονν ΤΠ ἢ ΠΊΟΓΕ ἴο ΟἴΠοΓΘ ! 

1 αὐ] ῥατυθ γῖογον οὔ αὐδονι 1 «υἱ] ῥατε 
72167γ.).}] ἘΧ. ΧΧΧΙΠ, το: ΠΟΙ “{Ππ656 ννοσγάϑ, 
που ΟΠΙΥ σοππροίθα νὰ π6 Ρῥγονῖοιιβ 
οἴδιιβα ὈΥ {π6 σορι]αΐϊνε αι, ἃγὸ ἴο Ὀ6 τη- 
ἀεγβίοοα ἴῃ ἃ οδι158] 5656 85 Ἔχργθϑϑίπρ {πὸ 
ΤΕάβοη ΨΨΠΥ͂ Μοβεβ᾽ τϑαϊεϑδΐ νγὰ8 βτιδαηΐθά, 

ΠΑΠΊΘΙΥ, {Παΐ 1 ννὰβ Ὧπ δεῖ οἵ τπποοηαϊοηαὶ 
Β͵ΔΟΘ Δηα σοπηραϑϑίοη οἡ ἴΠ6 ρατί οἵ σοά, ἴο 
ννΠΪοἢ πῸ πδη, ποῖ ὄνύθη Μόοβββ, οου]Ἱά ἰαν 
ΔΗΥ͂ ἢπιδὲ οἷαι" (Κ Ε1] δηὰ 10) οΠ1Π{256})}.. 

866 {πὸ ποίβ δἱ {πε επά οἵ {πΠ6 οπαρίευ οἢ 
οἴμοι ᾿π ουργοίδί! 5. 

16. δὸ ἐῤοπ 1ξ ἰς ποὶ 97 ῥίηι ἐφαΐ «υἱ]1ε1.] 
ΤΠῸ ἱπίογθηςθ οσ Οοὐ 5 ννογβ ἴο ΜΟβεβ 15, 
{παῖ {π6 θοβίονναὶ οἵ {πὸ ΠΤ) ̓ν1π6 τΊΘΓΟΥ ἀθρθηα5 
ποῖ Οἡ ΠΊΔΠ᾿5 Ὑ}1}} ΟΥ̓ΠΊΔΠ᾿5 ΘΠοτί, θυ ΘΙ ΠΊΡΙΥ 
οἡ “Οοά ἐῤαΐ τῤεαυερ γιεγῳ." δ σμοοβαβ 
γποπὶ Ηδ ψΜ1]1, ἀπά οὐ νυμαΐ σοπάϊοηβ ΗΘ 
ν}1}. Ηἰἴ5 ρβύδςβ 15 ἃ ἔτεα βρί, ποῖ ἃ ἀβθί: τί 
(4115 οαξ τηδη’5 νν}}} δπα οοτε, Ὀ 15 ποῖ ργε- 
ἀειογπιποά ΒΥ ἴποπὶ (ΡῊ]]. 11. 13). ΕῸΥ {πὸ 
Ἔχργαβϑίοῃ “ δίγι ἐῤαΐ γιέρποῖ ἢ ΠΟΙΏΡΑΓΘ 1 ΟΓ. 
ΙΧ. 24-ὥ6. 

17. 81. Ῥαὺ] ἀρρθαῖβ αραὶη ἴο ϑουϊρίιτσγα ἴο 
ΡΓΌνα 85 ἃ ἕαοϊ ἐμαὶ (ὐοὰ ἄο65 τοϊθοῖ, 85 νγ6}} 
45 σῇοοβοθ, νυν Πποιηθοθνοῦ ΗΘ ΜΝ}. [{ 15. 511} 
ΡΓΕΒΙΡΡΟΒΕά, 85. ἴπ τ. 14) παῖ “(Οοα οδηποῖ 
6 απ]ιϑῖ :Ὁ 1 ΗΟΙΥ ϑοτγιρίαγθ [θϑεῆθθ. {παῖ 
“ρὲ ῥαΐ »ιθγεν οὔ αὐϑονῖὶ ῥὲ «υἱἱἱ ῥάαστυε γΊΈΓΟ, 
αηα «αυδορὶ ῥὲ «υἱἱ ῥὲ ῥαγάεγείῥ," ἴπθη [ἢ 15 
ται θὲ ἔσαθ, ἀπά 1 πιιϑὲ αἰδὸ Ὀ6 σοηῃϑίϑίεπί 
νὰ Οοὐ 5 πδέῖςθ. ὙΠὸ ἴμοϊ 15 ἢγϑί βῆοννῃ 
ἔτοπὶ ϑογϊρίασο (τσ. 17-18), Δη4 {πθη [15 
πδίϊςθ 15 ἀἰβοιββεα (υυ. 19--24).. 

σε ον ἐῤὶς στανιὸ ῥεγροσο ῥατυε 1 γαϊσοά ἐρθὸ 
τ. Ἀδίμογ “)ὺν ἐρὶς ὙΘΥῪ ῥμγῥονο," ἄτα. 

ἼΠῸΕ 56 η56 οἵ ἴΠ6 ρᾷβϑαξθ ἃ5 ππάουβεοοί ὈΥ͂ 
{πΠῸ 1,ΧΧ 5 85 [Ὁ]]ονν5: “ΕῸΓ {Π|5 ῬΡΈΌΓΡΟΒΕ 1 
μανα ἸΡΠΟ] 4 {Πθ6, ἃπ4 ργεβεγνυθα ἢν Ππ6, {παΐ 
Ιπλρης 5ῃονν ΤΩΥ ΡΟνΕΓ ἴῃ ἴΠ66 ὈΥ ἃ Ἰοῃρ; 
56.165 Οὐ νναυπῖηρ5 ΔΠη4 ΟΠ ϑιβοιηθηΐβ, [ΟΠ] ονν θά 
ΟΥ̓ 4 ἢπαὶ! σγοαῖ ονυθγίῃγονν, ΤἤΟσΘ [ΠΕ] ΠΡῚΥ 
τηδπη ἴ οου]Ἱά Πᾶνα θθθη 5πόννῃ ΟΥ̓ ΠΥ ἰπη- 
τιθάϊαῖΐθ ἀεβίσαοίίοη. Ὅ{Π15 ᾿πἰογρσοίδιοη 
ΤΟΡΥΘβοπίβ [ΑΙ ΓΥ, ἱΠΟῸΡ ποῖ ῬΓΘΟΙβοΙγ, τΠ6 
ΒΌΠΟΓΑΙ τηθαηΐηρ οἵ {πὸ Η δῦτονν, «πα θεϊης; 
ποῖ ἀπϑριιϊῖοά το ἴπ6 ργεβοηΐ βίαρε οἵ ϑ8ῖ. 
Ῥαι]β ἀγριπιθηΐ, 15 δάορίοα ὈΥ Πίπα, νὰ 
{π6Ὸ [ο]]οννίπρ 5 θὰΓ νΕΥ ἱπιροτίαηϊ 
γνδυϊδί!οη. 

ΒῸΥ ἵνα, ΠΟ. ΘΧΡΥΟσβῈ5. {πὸ αἴγθοῖ ἃηά 
ΡΓΪΠΔΤΥ ΡαΓΡοβθ, “ἰη ογάογ {παῖ," 81. Ῥδὰὶ] 
ϑιδϑιταῖε5 ὅπως ἀεποίίηρ {Π6 τηοτο τοπιοΐα 
ἃ Πα 5ΘοοπΑΓΥ ΡΌΓΡΟΒΘ, “Πδῖ 50.᾿ 

ὝΜΠιι5 {πῈ ἐχμιθιίοη οὐ (σοα 5. Ροννοῦ πΡΟῚ 
ῬΠΆΥΔΟΝ ΔρΡΡΘΑΓ5. ΟἿΪΥΚ 85 ἴΠ6 ϑθοοηάδτΥ ΡιΓ- 
Ροβθ, σοπβοηιιθηΐ ἡ ἢἰδ τοίιβα] ἴο γ]ο] ἃ ἴὸ 
Οοὐΐβ ἀϊγθοῖ ψν1}}, “1,6 ΠΥ ΡΘΟΡΪΘ βο. 
ΤῈ πιοῦθ οχαοῖ τπθαηῖηρ οἵ [ῃ6. Ραβϑᾶβθ 
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τηϊρῃς 5Πανν ΠΥ Ρονγαῦ ἴῃ ἴΠ6ε6, ἀπά 
1Πδΐ ΠΥ πᾶπὶθ πηὶρῃξ 6 ἀεοϊαγοά 
τῆτουρῃοαυξ 81 {πε εἀγίῃ. 

18 ἹΠετγείογε δίῃ ΠῈ ΠΠΕΓΟΥ οἡ 
γνμοπὶ Πα νν1}}} ἤαὺε γη67 εν. πὰ ννΠοπη 
6 ψ1}} πε μαγάεηειῃ. 

19 Ποῖ νυ] 54 Υ ΠῈη πηΐο Πη6, 

ΚΕΌΜΆΑΝΘΒΟΥΣ, [ν. 18---21. 

Ἄγ ἀοίῃ Βα γεῖ ππά βαυϊε Εοτγ 
γγη0 Παῖῃ γεϑίϑες ἢ15 νν1}} ὃ 

20 Νὰγ δυῖ, Ὁ πιδη, νγῆο γί ποι 
τπδὲ ἵγερὶιεβὲ ἀσαϊηβὲ (σοά ἢ 28Π8}] {πε 
τὨΐηρ; ἔογπηθά βαΥ το Πϊπὶ Παΐ [ογπηεὰ 
1:, ΜᾺ Βαϑὲ ποῖ πιδάα πι6 {Ππ|8 ὃ 

21 Ηδῖῃ ποῖ τῃε6 “ΓΡοζίε. βοννεῦ 

(Βκχ. ἴχ. 16) ἰ5 τϑοορῃϊβεά δγ δῖ. Ῥαὰὺὶ οἵ ἃ 
Ἰαΐοῦ βίαρβ οἵ μΪ5 ἀγριπιοπί (τυ. 22). 

(Ποπιραγα ποΐεβ οη Εχ. ἴχ. τό, δῃ ἴοσ ἃ []] 
ἀϊβοιιβϑίοη οἵ ἐῃ15. πιοϑὲ ἱπηρογίδηϊ δηᾷ τηποῇ 
πιϊσι ηογϑίοοά ράββϑαρθ, 5σεῈ6 ῃοΐε αἵ ἴῃ6 πὰ 
ΟΥ̓ 1Π15 σμαρίευ. 

18. Α ἄουθ]ε ᾿πΐθγεηςς ἔγοπι [ἢ ἔννο ραϑ55- 
4865 οἰτεά ἴῃ τ΄. 15--17. 

Τρογεζογε δαΐρ δὲ γιοῦ οπ «αὐδογὲ ῥὲ αυἱ][] 
ῥα γ»ιεγςν.] “80 ὕπϑθῃ οὐ Βοσι μ6 ΜΠ 
Βαίῃ Β6 6 γ0γ." ὍὙΠῸ6 ἔγεεάήοτιῃ οὗ {πὸ )1ν1πΠ6 
ἙΠοῖςα 15. Βίγο ΡΥ τηατκοά ὈΥ {πῸ ἘπηρΠαίϊςο 
Ροβίξοη οἱ {πὸ τοἰαΐϊνε οἰδιι56 : ΠΟ ΡΑ ΓΘ Ὁ. 15. 

απά «υῤο»ῖ ἐξ αὐ} ῥὲ ῥαγάεπείδ.) 1ῃ Ἐχ- 
οὐϊι5 {π6 παγάθηϊηρ 15 ἀϑοσιθεὰ τὸ (σοά πη {π6 
ΡΓΘάϊςτοη, ἵν. 21 8Π4 νἱ]. 3: ἴὴ ἴΠ6 ἢγϑέ βενθῆ 
ΡΙασιιε5 ἴΕ 15 τοραγάθα 85 ῬΠΑγδΟΠ 5 οννῃ ἀοίηρ, 
δης ἴῃ {Π6 Ἰαϑὲ ἴἢγθθ, α5α. Οὐ 5 }πάϊοϊα] πατά- 
ΘΠΪΠΡ : 566 Ἰ)εδῇ |ΔοΚβοη, ἴχ. 394, 399, 400, 
407, 408, 458. 8.1. ΒΔ] ποτα 85 ἴο ἀο νψτἢ 
{Π6 εὐεμΐ οηἱϊν, δηά ποῖ ἢ ἴῃ6 2γόζενς, ἃ5 
Π]5 ΡΌΓΡΟΒΘ 15 ἴο ὈΓΙΠρ Γουνναγά οἴπασ εὐε,ιές, 
ῬΑΓΆ]16] το {πὸ τγοἸ]θοίίοη οὗ {πὸ [ϑνν8. Οἡ {πΠῸ6 
Βαγάθπϊπρ οἵ ῬΠΑΓΔΟΙ 5 Ποατί, 566. Οτὐίβθῃ, 
1) 6 Ῥυιησριῖ5, 111. 1. το, ψΠοΥα ἢ6 βῇοννδ 
{παῖ ὈΥ οπα δηά {πΠ6 βαπηθ ορεγδίίοη (οα Πὰ5 
ΤΊΘΓΟΥ͂ ΠΡΟ ΟΠΘ ΠΊΔΠ, ὩηΠ Παγάθηβ δηοίΠΟΥ, 
Ῥεοδαβο {πὸ Πεατύ οἵ ἴῃοϑ γῆ ἰγεαΐ ἢ15 
Κιηάποβθβ ἃπα [ΟΥθθασάποθ νυ σοπίοπηρί 15 
μαγάεποα ὈΥ {πΠ6 ἀο]αν οὗ {ΠΟΥ ῬΕΠΙΞΗΠΊΘηΐ, 
γνμ}]16 Πο5 6 ΠΟ πλακὸ ἢΙ5 βοοάποββ ἀπ ρᾶ- 
ἘΕπς6 8η οσσαβίοη οἵ γορεπίδηςο, ἢπά πλοσου. 
ΤΠ ἀΥριπηθηΐ οἵ {ΠῸ νυ ΠΟ] ραβϑαρε (14-τ8) 

ΤῊΔΥ Ὁδ 511Π|1|64 ὉπρΡ ὈΤΙΘΗ͂Υ {Π||5: 
ἼΠΟῈ οα56 οἵ Εδαιι δη4 Ιδοοῦ 5ῆοννβ {παΐ 

τηδῃ οδη αἸΒΟΘΓΠ ΠῸ ΥΘΆ50η ννν (ὐσοά σΠοοβ65 
ΟΠΘ δηά τε]θοῖβ Ὡποίποσ. Βιῖΐξ 1 ἄοθβ ποῖ 
ἕο!ονν {παΐ (σοά ἰ5 πη]ιδῖ. Ηθαῦ παῖ Ηδ 
βαιά ἴο Μοβθϑ: “1 «υἱὴἱῥατυε γηθ γεν οὔ αὐδο»ι 
1 αὐ]! ῥασυθ γη6γ}. [15 1ἴ πη]τιδὲ [παΐ ΤΠΘΓΟΥ 
5ῃο} 1 4 ἄο φΡοοά ψπεσα τ 11} ΙοοΚ αἱ 
ῬΒΆΥΔΟῊ : 1 ννα σου] 566 ΠΟ γθάβοῃ νυ σοά 
Βαγάθηθα ἢ15 ποαγί, απ πιαάθ ΠΙπη ἃ {γαρΊςα] 
ΕΧΔΙΉΡΙΟ οἵ ΗΙ5 ϑβονοσιίυ, 5ῃοι 4 ννα ο4}} ἔπαΐ 
ΒΘΥΘΓΙΓΥ πιη]δὲ ἐ ΟΟοα [οτδιά. 

119-21. ΟΟΡ᾿ 5 ΑΒΘΟΤΕ ῬΟΨΜΕΒ ΑΒΘΕΕΤΕΘ. 

80 ἔτ 8[. δι} Πα5 στερε! θα {Π6 οδ]δοίίοη 
ο. Οοὐἶβ 1πβέϊοθ, ννποιξ αἰτζοπιρίϊηρ ἴο οχ- 
ῬΙαίη {Π6 ἀπο] ν ἱηνοϊνθά ἰπ τ: «ηά ἢθ 
Κπονγβ {παΐ {Π6 βαπιε ΕΠ σα] Υ νν1}} Υἱδ6 ΠΡ 
ὩΡΆ1η πῃ ἃ αἰ δγεπί [ογπη. 

19. Τοῖς αὐἱ] ταν ρθη μπίο 714.) “Τρι 
αυὴἱὲ σαν ἴο τι8 {π6π.} Αραϊηβέ {π6 ϑίαζι 
τηθηΐ, “ αυῤογι ῥὲ «υἱἱ ῥὲ ῥαγάεπεί," 1ῃ15. οἱ 
Ἰεοϊίοη τπλὰῦ δὲ ταϊβθά : “1 Οοά Ηϊπληβε 
μαγάθηβ {Π6 πεατΐ, γῆν ἄοεβ Ηδ γεῖ ἢῚ 
ἔδυϊε νυ τα Δ δῖ 1ιι5ῖ|σε 15 ἴποῦθ. 
ΠΟΠΕΙΠαΙ Πρ; ἴο Δ {Π6 Ὀ]αΠΊ6 οἡ ἃ ογθαΐαγα νν] 
8065 Οἢ δπηΐπρ Ὀθοδιιβθο σά 50 ν}}}15 δπὰ 1] 
οδηηοΐῖ γοϑίβί ὁ ὙΠῸ οδ]θοίίοη, {ποι Ε: 
ΡΓΘΘΒΘΑ [ἢ ΡΈΠΟΓΑΙ [οΓΠΊ5, Πᾶ5. 115 ΠΙβίουις 
δτοιπηᾷ ἴπ {ΠπΠ6 τερτόδ 65 ἃπά Ἐχροβίμδίϊοι 
ψνῃΙοι Οοά οσοπίϊηιιθ5 ἴο δά άγοββ ἴο ΡΏδΓγας 
ἴῃ Εχ. ἰχ. 17, “ἦς γεῖ ἐχαΐδοξ ἔοι, ἐργο 
αϑαϊποί τιν ῥέοῤίο, ἐραΐ ἐῤοι «ὐἱ]ὲ ποί ἰδὲ δε 
503 Δη4 ΙΧ. 3, 4, ““ Ποπὺ ἰοησ αὐὴ]ὲ ἐροι τε 
ἠο ῥμριδίοε ἐῤγοο! δέήογε Μ͵|ε3" ἀ(7]ΔςΚϑβο 
“Οη ἴδε ατεεά, Ιχ.. 458.) 

8. Ρ81} ἀϑϑισηθθ ὑπαὶ {Π6 βαπια οὔ]εοίις 
Μ01}} θῈ πιδάθ 85 8Δῃ Ἔχοιιβα ἔοσ ἴΠπ6 ἈΠΡΕ]Ιοῦ 
5861. 1 (οά μᾶ5 σποόβθη ἴο μαγάβῃ {Πε 
Πρασῖβ, μον οαη Ηδ ᾿5ΕΥ ἰαῪ {Π6 Ὀ]ΑΠῚΘ « 
{Π6πΠὶ ὃ 

Εοῦ «υὐδο ῥα γεεϊσίοά ῥὶς «υ1}1 Ὶ 
ΠΘΒΙΙΟΠ ΘΧΡΓΌΘΘΘῈ5. ἴῃ ἃ ᾿Ινθ! ογ ἴογπι, {] 
ΒΘΠΘΓΑΙ {τας} {παΐ (ὐοα 5. Ψ1}] 15 ᾿ΓΓΘΒ 5Έ 1016. 

10 15 πηρογίδηξ ἴο ποίϊοβ {π6 ννοτὰ ἢ6 
564 [ῸΓ “α«υ2]1 (βούλημα): Ὀὰξ {Π15 δι 
ΟΥΠΟΥ οδιυίοηβ ποοάθα 1 ἱπίεγργείίηρ [ἰ 
οἰδιιθθ ἀῦὸ {ῃσόννῃ ἱπίο {π6 ποῖα αδἵ {Π6 εἰ 
οἵ {πΠ6 σμδρίοσ, ἴῃ ογάεγ ἴο ἰθανα {πε Αροβίϊ 
ΔΥΡΙΤηΘηΐ ἔγθα ἔγοπῃ πιο ρίΙοη. 

ὙΤΠῈ ὈτγΙοὲ ἀπ ΡοΓΟΠΡΙΟΤΥ αι ϑίοη5. ΠΒᾶ 
ἃ ἴοπο οἵ ἀϊδοοπίεπί ἃπα ΡῬγθϑιτρί!οη, νν ΠΙ" 
15. τηδί ἴῇ ὡ. 20 ὈΥ͂ ἃ βίετῃ τσερθικα: δσχρίδη 
[ΟΠ [Ό]]Ονν5 ἰδοὺ [ἢ τ. 22. 

20. Μιαν διέ, Ο »ιαη, αὐδο αγὶ ἐδομ.. .. 
δῖ. Ῥαὰ] τϑρεὶβ {πε οδ]εοίίοη, “ ἤν «οἱ. 
ψεῖ πα γαμ 3 Ὁγ τεθακίηρ {π6 Ργαβατηρίίς 
οἵ 66 0]6 πιδη ἴῃ {Πι15 “στρ  γἱηρ αραϊηβί ὅος 
ΠΘ ΠΊΔΓΡΊΠ4] ΓΟΠ ΘΓ ΠΡ5, “ ἀηϑυγογοδί ἈΡΘΙ 
ΟΥ̓ “' ἀἸδβριιζοβέ ἢ (σοά ᾿ ἃῖξ ποΐ 50 βΡοοά 
1τῃ6 ΑΝ. “τεῤ]εσέ (ΟΥ̓ γιαξεσὲ αηϑαυεγ) αρ αἱ} 
Οοά: σοπηραγο ἰοῦ χχχὶϊ. 12; [“ὑΚῸ χίὶν, 
ΔΠ4 ΙΟΥ {π6ὸ {|κ6ὸ ἀἰβραγαρίπρ Πιθϑίίοπ, 8 
Χῖν. 4, 8η4 Ρ]αΐἴο, “(ΟΟΥρΊ45,᾽ Ρ. 452, Ὁ. “Μὰ 
ΠΪΠΟΙ ἀοοίογβ βονουϊζαΐε ἀδίοσγεῖ, σαση αἰς 
Ο Βοχῆο, ἴι 4115 651" Οτίβρεη, [ἡ Εχοάιῃ 
Ἡοπλ. ἵν. 2. 

δαὶ ἐρὲ ἐῤίγιο ογυιθά σαν ἐο ῥίγηι ἐδαΐ 7ΌΓ 
1:, Τόν βαοέ ἐῤοιε νιααίε γιὲ ἐῤμς 9) “ΤῊΙ5 ἢρι 
οὗ [Π6 ρμοΐζοσ δηἋ 815 νε556] 15 ἀθσίνεά οΥἹρὶ 
4}}γ ἴτοπὶ {Π6 δοσοιηΐ οἵ {Ππ6 ογεαίίοη οὗ πὶ 



[0 |2.2.] ΚΟΜΑΝ-Ξ5. ΙΧ. 

ν6Γ (Πς οἷαγ, οὗ {πΠ6 88πι6 ἰππὴ|ρ ἴο ἦΐς νγγαῖῃ, δηά ἴο πηᾶκα ἢῖβ ρονγεῦ 
ΠᾶΚα οπα νεββεὶ τἰπίο Ποποιιῖ, ἀπά Κπονγη, επάιπγεά τ πο ῃ ἰοηρ- 
ΠΟΙΟΥ͂ πηΐο ἀἸἰϑῃοποιι ὃ ϑ οΥίησ της νοββεὶβ οὐ ψγαῖῃ βετεὰ ὑοτςς Ε ΠΣ 

22 ἤρα! τε (σοά, ν»]]Πηρ ἕο 5μανν ἴο ἀεβεγμοτίοη : 

Οεη. 1. γ, Βθησα γεγο ἀογινοά {Π6 [ουτα 
τοίϊορ αϑί" δρριιεά ἴο Αάδτα Ὀγ {με 1,ΧΧ 
γ᾽ϑάοπι νἱϊ. 1), ἀπά ““Ρ]αβϑπλα᾿ ἃ5 ἃ ἀδθ- 
ἸΡρΕοη οὗ πιᾶπ σοιάραγα Ρ5. οἷ]. 14, πὰ 
τα, 11,. 12. 

Ἤ τα 8ι. Ρϑι], χιοίίηρ {τῸπὶ [βαῖδῃ ἀηά 
γοτηἶ4}}, ᾿511ῆ 65 Οὐ β γε]θοίίοη οὗ ἴΠ6 [ονν5 
{πΠ6 γε ΥῪ ννογάβ οἵ ἴπΠ6 Ργορῇῃεοίβ ψνηῸ ῥτγε- 
ἰοά 11. 866 [5. χχίχ. τό, νῃΙ ἢ 15 τοπάοσγοά 
{Π6 1,ΧΧ {ππ|5: “8514}} γε ποῖ Ὀε σοιιηῖϊοά 
τῆς Ροίζζεγ᾽ 5 οἷα ὃ 54}} {π6 {πὶπρ' ἔουτηβά 
ὁ πλάσμα) 540 ἴο Πἰπὶ {Παΐ ἰογηηθα 1, Τ ΠΟΙ 
τηράσε τὸ πού ἡ ΟΥ̓ {πΠ6 {πὶπηρ τησάς ἴο 
ἢ [μαΐ πιδάθ τ, ποι πιαάθϑδί τὴς ποῖ 
56] Υ ἡ (οηραγα ἴ5. χὶν. 9: “δῥα]] ρὲ εἰαν 
ν 10 ῥὶη»ι ἐῤαΐ γασῥίοπείδ 1, ἤραῤ »ιαζεοὲ 
γι 3 δϑδ866 4150 15. Ἰχῖν. 8. 
Ὑμαΐ πλαϊτος ἴπθὸ Ῥσορποῖβ ἰδηριιαρο 50 
ἸΟΓΥ ΔΡΡτορτγίαία ἴο {Π6 ΑΡοβί!θ᾽ 5 ἀγβιιπηθπέ 
{Παξ {ΠΕῪ ἀγα Ὀοΐῃ ἀθα!ηρ νυ ἢ {π6 5απλαὲ 
ο͵]εςΐ, παιηοὶν, (σοά 5 Γογπιαίίοη οἵ [5γδθ] 85 
πδίϊοη, δηά Ηἰ5 σοηβοαιθπί ππαϊδβίϊοη- 
6 τἱσῃξς ἴο ἀ68] στ 1 85 566 πὶ5 βοοά ἴο 
τῆ. 

91. αὶ ποΐ ἐῤε ῥοΐίογ ῥοαυεῦ οὐδῦ ἐῤὲ 
γ, 9 ..1 “Οτ᾽ ῥαΐρ ποὶ," ᾽ς. ὙΤΠῚ5 15 1ῃε 
Θγηδίίνο ἴο {Π6 δριιπηοπί οἵ τ. 20: δἰέφοῦ 
ἃ τηιϑί δά πη {παῖ [5γ86] 15 ἱποοπιρεΐεπί ἴο 
δϑίίοη (σού 5 ἀθδ]1Πηρ5, ογ γ01ι Τηιιϑῖ 58 [ῃδΐ 
5 Ροΐζεῦ παίῃ ποῖ βουνοῦ οὐεὺ ἴΠ6 οἷα. δῖ. 
Ὁ] γείευϑ ἴο [6Γ. ΧΥ]. 4--ό, ἡ ΠΕΓΕ 566 ποΐεϑ, 
ὦ οὔϑεγσνε ἴπθ ποδάϊηρ οἵ {π6 σμαρίεγ: 
ΠΡΟ ἐρὲ ἐγρὲ 97) α ῥοίογ 15 τῤεαυεά Οοά᾽- 
τοίμίο ῥοαυεν 1η| αϊσῥοσίηο 97 παίϊοης." ΙῈ 
6 νγε τϑαά: “Ὁ ῥοῖψὲ ὁ ]Ἰεγαεί, εαπποὶ Τ 
αὐἱὲρ γομ ας ἐῤὶς ῥοΐίογ 3 σαὶ ἐῤὲ 1, ογά. 

ῥοίά, ας ἐῤὸ εἰαν 15 πὶ ἐδ ῥοΐἑεγς ῥαηά, “ὁ 
δ γὲ 15 γιΐγι6 ῥαπά, Ο ῥοι“ὁ οὶ Τυγαοί. ὙΠῈ 
55ΔΡῈ 5 ἴΠ6 ΤΌΤ ΓΟΙΊΔΓΚΑΌ]6. Ὀδοδιιδα {Π6 
ΟἸαγαίίοη ἐπαὶξ (σοά 15 845 ἔτεα ἴο ἀο ψνῇμδΐῖ 
6. 1] νυ] Ι5ΓΔ6] 45 1η6 ροίζεσ ΜΠ {Π6 
ἼΥ. 15. ΓΟ]Οννεα ἱπιπιθάϊαίεϊν (υν. 7-1το} ΒΥ 
6 ῬΓΟΓΊΪβ6 {παΐ [Π6 Ἔχουοῖβα οἵ [Π15 δθβο]ΐα 
ΘΙ 514}} Ὀ6 αἰϊοννσεά ἴο ἀδβρεπά οἡ {πῸ 
Πἰΐθησθ ΟΥ̓᾿πηρεηϊΐθποθ οἵ {πῸ παίίοη. ϑ8ῖ. 
1], 1Π στ. 22, 23, 5ϑῆοννβ πον {Π|5 Ῥσ τηΪ56 
(ἃ θδοη ΗΠ ἴῃ (οὐ 5 Ἰοηρ-ϑιβεγίηρ ἴο- 
ΔΓ5 [5Γ86]. 

9 ἐῤδὲ ταῦῖθ ἱμηρ 1ο γιαΐε οὔὲ “"δ5ςεἰ τιιίο 
πομ" απ ἀποέφοῦ τπίο ἀϊσῥοποιν 3] ἩΘΓα 
6 μανε ἃ ἀϊβίϊηςξ 8]]}ϑῖοη ἴο {πῸ Ἰαηριιαρο οὗ 
, Ἰβάοπι χν. 7, 8, θαΐ πῸ δρρ]!οδείοη 15 τοί] 
ἤδτγοηί. ὙΠῸ βυθήεος {ποτα 5 1Π6 ΤΌ] οὗ 
ΟἹ γγΟΥΒἢΡ, 85 5ῃοννῃ ΒΥ {Π6 ρονεῦ οὗ {π6 
ΟἰΓΕΓ ἴο πΊαΚα ἃ ναὶπ σοά οικ οὗ {Π6 58Π16 
ΑΥ͂, οἵ νυ οἢ “ )ὲ γηαζει δοὲῥ ἐφε υδ.5εἰς ἐθαὲ 

σός 707 εἰδαηι πες, ἀπά Πβετυΐσο αἰδο σμερ ας 
σοῦ ἰο ἐῤεὲ εοπίγαγ)." 

ΒΥ 81. Ραμ] {Π15. ἐἸβεϊποίίοπ Ὀαΐνγθθη “πε 
“ὐε5:ε] πρΐο ῥοροι πα ἀπού δεῖ πιο αἰϊερῥοποι ἢ 
15. ΔρΡΡ θά, {κὸ {πε γεϑί οὔ {πὸ ἤριισα οἵ ννῃῖοῃ 
ἴῈ ἔογπιβ ραγί, ἰο (σοά᾽β δθβοϊ]ΐθ ἔτεεάοτη ἴῃ 
ἀδα]ηρ ἢ πο παίίοη δηά δποΐπου. “ὙἼΠα 
56 1ὴ6 ̓ πΠῈΡ οἵὨ οἷαΥ " τοργοβθηΐβ πηδη ΚΙ Πα 85 ἃ 
8016. 8514]1 [5Γ86] ϑαὺ ἴο ἢ15 Μδκογ, Τμοὰ 
Παβὲ πὸ τῖβῃξς ἴο τη οἵ πιὸ δηυτμηρ ε58 
ἴπᾶῃ ἃ νθ5561] απΐο ποποιιγ, απά ποι μαϑί ΠῸ 
τίρμς ἴο τπᾶῖκα οἵ {πΠ6 (σθπί!]65 ἀπγίμίηρ Ὀαΐ ἃ 
γ65561 ὑπίο ἀἰβμῃοπουγὶ (Οοάοῖ). ὙΠΙ5 το- 
ἔεγεηςθ οἵ ἴῃ ραϑϑᾶρθ ἴο παίϊοπαὶ, ποΐ 1π61- 
νἱάμια], οἰθοίίοη 5 τεαιϊγεά ὈΥ {πὸ ψνΠοΟΪς 
Ρύγροβο οἵ δῖ. Ῥι]}5. ἀγριυπηθηΐ, ἀπά ρἰδοθά 
Ὀογοηά ἀοιιδί ὈΥ στ. 24-26. (ομηρΑΓΘ Εἰςο]ε- 
βἰαβίϊοιιβ ΧΧΧΙΠ. το 2: “Α]] τηθῃ 8ἃΓ6 ἔτοπὶ 
1ῃ6 βτοιπά, δηὰ Αὐάδπὶ νγὰβ ογεαϊβα οἵ βασίῃ. 
Ιῃ πτοῃ Κπον]θάρε {πὸ Τογὰ παῖῃ ἀϊνι θα 
{Πεπὶ, ἀπ πιδήθ {ΠΕῚΓ νγαγ5 ἀϊνεῦβθθ ϑοπΊα οἵ 
ποπὶ μαῖῃ μῈ Ὀ]εβθθά δπά δχαϊθά, δηα βοῖπα 
οἵ {πεῖ μαῖῃ ἢῈ βαποίῃθα δηά βεΐ πϑαγ Πίπη- 
56]: δι βοὴ οἵ {ἰοπὶ μα Πα ουτϑεά δηά 
Ὀγοιρῆς Ἰονν, δηά τὰγηθά οἵ οὗ {ΠΕῚΓ Ρ͵δοαβ. 
“4: ἐῤὲ εἰαν ἰς ἐπὶ ἐδὲ ῥοῤίογ ς ῥαπά, ἰο γασῥίοη 1 
αὐ ῥὶς ῥίεασιγε: 50 γηαη ἐς ἦι ἐδ ῥαπά Γ᾽ ῥίηι 
ἐραὶ φιαάε ῥίγι, ἰο Τοπάογ ἐο ἐῤέηι ας κεῖ ῥῖηι 
δε..." 

22-24. ΟΟΡ 5  5ΤΙΟΕ ΑΝ ΜΈΒΟΥ ΜΙΝΡΙ- 
ΟΑΤΕΘΘ. 

90. Αἴἴοῦ Πανίηρ αϑϑοτίοα (οαβ ὑπητ|65- 
ἘΙΟΏΔΡ]6 τὶρμς ἴο ἀο ψιτῃ Η 5 ογοδίαγοβ νυ ῃδῖ- 
ΕΥ̓ΘΙ 56 6Π|5 θεβί ἴο Ηἰβ σοὶ! γ νυϊβάοπῃ, 81. Ῥὰ] 
ΠΟΥ Ρᾶ5565 Οἢ ἴο Τπ5.Π } {ΠῸ δοίπα] σοῦγβα οὗ 
ΗΙ5 ἀθα]ηρ. ὍΤΗΐ5 Ἰπϑεοδίίοη οοηβίβϑὶβ ἴῃ 
ἐῤε χαεὶ οἵ Οοὐβ Ἰοηρ-ϑαβεγιπηρ, ΜῈ 115 ἔννο- 
Το] ἃ »ηοΐΐυε οἵ ἡ ρπηθηΐ ΔΠ4 πΠΈΓΟΥ. 

ἤγραϊ 17 Οοα Τ}ίογα!γ, “ Βαΐ 1Ε σοά:; 
ΤΠ βεπΐθποθ ἴ5. πῆ π|5ῃ6α, θὰΐ 1[5 ΠΘΔΠΙΠς 
ἴθ ΘΑΒΠΥ σοτηρείε : “Βυΐ 1 Οοά τη ἴδοΐ 
5ῃοννεά τηιοῃ Ἰοηρ-ϑυ ουιηρ, νυ παῖ ΓΤ ΠΟΥ 
οδ]εοίίοπ οδη γοῖι πιακο δραϊηβδί Η 5 ̓ πβίῖσο ᾿ἢ 
ὟΝ ε ΠΊΑΥ ΘΧΡΓΕ55 ἴἴ ποσὰ Ὀγιθῆν, {Ππ|5; “Βαῦ 
«υῤαὶ 175 Οοά; ἄχα. 

ΕΟΥ 5. ΠΉΠΠΑΥ ἘΧΑΠΊΡΪ65. οἵ βεπίθποθβς δερίη- 
πίη ΙΓ εἰ δέ, ἀηά [οἴ Ἱποοτηρ]οΐθ, 5θ6ὲ Αοΐβ 
ΧΧΙΠΙ. 9, δηα ὙΝΊπεγ, Ἢ ΟΥ̓ΑΊ ΠηΑτ, ὃ 64. Βαΐ 
(δε) τλαγκβ {π6 σοπίγαβε δεΐννθεθη (ὐοά᾽ 5 αῦ5ο- 
Τυΐθ τῖρηΐ ἀπά Ηἰ5 δοΐιαὶ Ἰοηρ-ϑιθυίηρ ; 566 
ποΐθ οἡ ἴΪ. 17--24. 
ΤΠ ἡ ΠΟ]6 ἀγριπιοηΐ 15. ΥΕΥῪ {πκ {παΐ οὗ 

ν ἰβάοχι χὶ., χἱῖ, : 566 Θβρθοῖα!}ν χὶϊ. 2. “ΤΡεγε- 
ἕὥῶγε εἰασίεπεοί ἔρος ἐῤενι ὧν {πὸ ἀπά {{{1||Ὲ 
ἐραΐ οὔεπά, ἀπά «υαγπεοὲ ἐρενιε ὃν ῥμέέίησ ἐῤοηι 
ἐπ γεριθηιόγαρο αὐῤεγεῖμ ἐῤεὲν ῥαυς οὔεπάεφά, 

178 
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2235. ἌΠ, ἐπῆε 6 ΠΠΙΡΙ τπλκα 

Κπονγη [Πα το Πα8. οὐ ΠΙ5 β]ουυ οἡ τῆς 

ἐῤαΐ ἰεωῖτσ ἐδοῖ)" «υἱεζοείπε.., ἔρον γηιαν ῥεἠϊεσυθ 
οὔ Ἵρεε, Ο 1ογά:" «ἀπά «. 26, “Βιιὲ ἐῤεν ἐῤραΐ 
φυοιεϊά κοί ὲ γεγογη θά ὧγ ἐραΐ εογγεοίίοπ, αὐϑεγε- 
Ὧπ δὲ «αἰεί «υἱὲ ἐδορι (παιγνίοις ἐπιτιμήσεως) 
σραὶ! 2ξεἰ α ἡμάσηιεπί «υογὲῤν 9Γ᾽ Οοά. ὝΠΕ 
Ροϑίτιοη ἰβ πὸ Ἰοῆϑοῦ τπδὲ οἵ ΟΟα᾽5 αὐιο]μΐο 
γισρί, Ὀὰΐ οἵ ΗΙ5 ἀοίθαὶ ἀθα]ηρ:. 

7. 22, 23 τὲ 8[. Ῥαι)}5 ἱπίεγργείδίοη 
Δ 4 φοπογα ἰδοά Δρρ]οαίίοη οἵ ἴπΠ6 ράϑϑαρὲ 
ΠΟΠΟΘΓηΪπρ; ῬΠΔΥΔΟΠ αιοίοα ἴῃ τ. 17, Δη4 {Π6 
4ιοίατίοη ἀπά {Π6 σομηπηθηΐ ΠΕΡ ἴο δχρ δίῃ 
ΘΔ 0 ἢ οἴΠοΥ. 

(1.) πε ςοπηπιοηΐ, “ ἐπάμγοαί «ὐ1ὲ γημο 
Ἰον τσ 7 γίησ,᾿ βίον {Παΐ 81. Ρδ1}}5 νθύβίοῃ, 
“1 ῥᾳύῦε γαϊσοά ἔζεθ τ" ᾿ὰ5 1ῃ68. 58 ΠΊ6. 5656 
85 ἴπ6 Ηδθῦτονν απ 1,ΧΧ, πϑπλεῖν, “1 Πᾶνα 
βιιδίαι θὰ ἀπ προ] ἼΠ6 6. ΠΟΥΓΘΟΓΩΡ ΟΠΙΥ 
ἴπ6 φΥαΠ ΠΊ4(Ι0 4] ἔογτη οἵ διετηρήθης, “ἴποιι 
νναϑί ργοβογνθά. 

(2.) Αραΐη {πΠ6 ννογάϑ “20 γ ἐῤδὶς σεγν ῥμγροσε 
ῥατσε 1 γαϊσεά τρεε τ, ἐῤαὶ 1 τηῖσδὲ σροαῦ γ1» 
2οκυεν," σλαϊκα 1 σογίαϊη, {πὲ ννπθη ϑέ. Ρδι] 
νυτο5 “ Οοά «υἱ]]ἔγρ ἐο σροαυ," ἴα πιθδηβ “δ6- 
οαιιθθ Ηδ ψ]ΠΘ ̓ ἀπά ποῖ “δἰ ποιρῃ Ηδ 
ΟΝ 
ΤΠ ἀἄοϑῖγο “ 1ο φροαὺ ῥὶς αὐγαὶ απά ἐο γιαζε 

δὶς ῥοτυὸῦ ἀποαυ»," νγὰβ ποῖ ἃ πιπάγαηοθ ἴο 
Ἠ!5 [Οὐ θθαγηοο (85 Μεγογ τοραγάϑ 11), δ ἃ 
τοῖν ἴο τῇ ; ἃ πιοΐίϊνο ἴοο δοίϊπρ [πσουρπουῦΐ 
ἴμ6 Ἰοηρ βουΐθβ οἵ Ὑν ΔΊ ΠΙΠΡ5. 8Π6 Ἰπαρτηθηίβ, 
δηα ποῖ Ππηϊ64 ἴο {Π6 ἤπ4] οαἰαβίγορμθ. 868 
Τὺ ΠΡ ΞΟ 17: ΥἼ|: ΤῸ, 22: Ἰκ. Π|) 209. δι: 
Ῥαι]5 ᾿ηςογργείδίοη {Πι15 ἈΡΊΘ 5. Ἔχδοῖυ νυ ἢ 
της {τ πα Ε}1] βθῆβο οἵ {πΠῸ οὐ β πα] ΚΟΥ 
ἴο ΒΟΥ [1968 ΠΥ ΡΟΎΘΥ;" Δηά [ἴ 15 641 18}}Υ 
ΔΡΡΙΙΟ4Ό]6 ἴο εἰ πο οα56, ἴπ6 ἀθβίγαοίοη οἵ 
ῬΠΔγΔΟἢ, οὐ ἐπ τε]θοίίοη οἵ [5.86], ἴῃ θοίῃ οἵ 
ὙΠ] ἢ (ὐοα 5“ φημο ἰογ19.- αἸ 7 ΓΊτσ ἢ ὙΘϑα] Θά, 
ΤΠΓΟΌΡ ἢ {Π6ῚΓ ον ΟὈΒΓΠΔΟΥ, ἴῃ τα κηρ {Π6 
“ἐ εσσοὶς 9 αυγαΐ "Ὁ τόσο σοηϑρίσποιιβ οὈθ]θοῖβ 
οἵ ΗΙ5 ἀνεηβιηρ ῬΟΥΨΘΓ. 

866 {Π6 ποίδε αἵ πὸ ἐπὰ οἵ {πε σμαρίθυ οἡ 
τ. Τὴ: 

ῥὶς ῥοτυογ.] τὸ δυνατόν αὐτοῦ, σοΥΓοΒροηά- 
ἴπρ ἴο ““γ271}) ῥοτυεγ " (τὴν δύναμίν μου) «. 17: 
ΠΟΠΊΡαΓΘ ποῖθ Οἡ ΥἹ11]. 3, “ ῥα ἐῤὲ ἰααυ τοι ά 
γιοΐ «ο.᾽ 

ἐῤε “"ε5:εἰς 977 αυγαϊ.] “γ855018 ΟΥ ψΥΔΡΒ," 
νυ πουΐ {πΠ6 [)οἤπιῖς Ασίοϊθ. ὙΠΟΙΡἢ ΠΪ5 
ἸΔηΡΊΙαΡ 15 5111] 1}} ΟΥ̓ 415] 0η5 ἴο {π6 ρῥσγε- 
γΙΟΙ5 ραβϑᾶρὲ (στ. 17--21), δῖ. 1] Πᾶ5 πον 
Ῥαββθα ἴτοπὶ {Π6 ΡΥ ΙΟΙΪΑΥ ΘΧΑΙΡ]6 οἵ {πὸ 
Βαγάθηϊηρ οἵ ῬΏΔγΔΟΝ ἕο {ΠῸ βΘΠΘΓΑΙ ΡΓΙΠΟΙΡΙῈ 
ὙνΙΟἢ σοπηποοίβ ᾿ἴ νυ Π15 ἱπηπηθα!ϊαῖο δι θ]θοΐ, 
1Π6 τοϊθοίοη οὗ [5Γ86]. 
ΠΕ ννογά ““ Ὁε.6ε|, ἴαίζθη το {π6 ἤραγα 

οὗ [Π6 ροίζεγ (τ. 21), ᾿π|ρΡ1|165 βδοπῆθ κιπά οὗ 
1156 νυ] οἢ [Π6 ν 6556] 15 ἴο βεῖνε : ἴΠι|5 “" ὑσσοῖς 
φ «αυγαΐῤ," ἃμᾷ “ «ε5φοἰς ο γιόσγον "416 510 ἢ 

ΚΟΜΑΙΝΘΛ ΚΙ: [ν:: 22. 

νΕ5865 οὐ τηθίου, γῇ ϊοἢ μα Πδά δίογε 
ΡΓΕΡαγεά τιπΐο ρ]ογυ, 

45 ΠΕ βοῦν (σοά᾽ 5 ρίγροβα οὗ 5ῃονῖηρ Ηἰς5 
ννγαῖ ἀηἀ ΗΒ ΤΊΘΥΟΥ. (ΔΟΙΏΡΑΓΕ ΕΓ, 1. 25; 
ΘΟ ὁ. 

“Μη αὶ 70. ἀφεἐγιοίϊο," 1. 6. ἘᾺΠ]Ὺ Ῥγθραγθά 
ἉΠΔ ννουίῃΥ: σομηραῖα ΔΝ βάομη ΧΙ. 20, 
ὀφειλομένους θανάτῳ, “σοπαεηιπεαί ἐο «φαΐ. ὡ 
ἼΠῸΕ Ῥαβϑῖνα Ῥαχτοῖριο ἄοοβ ποῖ ἄξῆπε Βονν, 
ΟΥ̓ ὈΥ νγποπι, {Π6 νϑ55615 οἵ νυσδίῃ πᾶν ἜῚ 
{Ππ|5 Ργοραγοά. “ῬΏΔΓΔΟΝ νγᾶ5 πίε ὈΥ Πἰπι- 
561 δηἀ Πὶ5 οὐῖῶῦ ἀοϊηρ᾽ ((Πγγϑβοβίοχῃλ) : 
“ Βείεἀ Ὀγ {με φοίζεγ " (δη Ηξεηρεὶ): “Ηδς 
νη Πα5 Πίϊοα {ποπὶ ἴοΥ ἀοϑβίγιοςοη 15 σοά "ἢ 
(Μέδγυεγ) : 411} [Π658 νίθνγβ ἃγῈ ἴοο ἤᾶστονν δηά 
ΘΧο]ϑῖνθ δε Πᾶνα ραββθά ἔγοτῃ {Π6 νον οἵ 
Οοαβ αὐϑβοϊΐε ροννοὺ (19--21) ἴο {Παΐ οἵ Η!5 
δοῖπ4] ἀθα!ηρ ἢ Η!5. ογθαΐαγεθ, απ Οοά 
ἄοοβ ποῖ ἴῃ ἴαοΐ Πί πίῃ, ΠΟΥ ἴῃ6 ροίζζεσ [15 
γ65561, [ῸΓ ἀοϑίγιοίίοη. Βοίῇ αοίογβ, σα 5 
ῬΓΟΒΔΙΙΟΠΑΤΥ Ἰπἀρτηθηΐβ, ΔΠα ΤπΔΠ᾽5. ΡΟΥΎΘΓβα 
ψν1}1, σοπάπιοθ ἴο {Π6 σοϑα], ἀπ 1 15 [Π6 σγϑϑῖ 
ΟΠΪΥ {Πδΐ 15 ΠοῈ Ἔβχργοββθά δΥ {πΠ6 Ῥαγέοιρίθ. 

ἼΠ6 ἀδϑοσιρίίοη “" ὑεσσεὶς ογαυγαὶ πέξεα 707 
ἀδοέγμοηοη "ἢ νΥᾺ5. ΟΥΑΙ ΠΘΠΕΥ ΔΡΡΙΙΟΔΌ]6 το {Π6 
τη855 οὗ [Π6 [ϑννῖβ. παίίοη ἴῃ 8[. Ρδι]}5 ἄγ: 
Κρεν ῥίεασε πο σοά, απ ἄγὲ εοπίγαν» ἐο αἰ 
216Ή ; 7ογ δια άϊγηρ τις ἐο σρεαᾷ ἰο ἐῤὲ (ερμίλες ἐραΐ 
δὲν γηῖσρέ δε «αὐδῶ, 1ο Μὲ τ ἐδεῖγ οἰἷπο 
αἰπυαᾶν; 2ῶὸγ ρὲ αὐγαὶ 1: δορῖθ μοῦ ἐῤθηι ἐο 
ἐῤὲ κέίογηιοσῖ " (1 655. 1. 155) 16). 

28. Απά ἐῤῥαέ ῥὲ πιῖσῥέ γπαζε ἀποαυπ ἐῤέ 
χίορες οΥ δὲς σίογγ.)] ὙΠΙ5 15 ἃ αἰγεοξ δηά 
ῬΓΙΠΊΔΤΎΥ ΡΌΓΡΟΒΘ (ἵνα) οἵ (ὐοά 5 Ἰοῃρ" -ϑΠ σΊηρ' 
τονναγ5 “ “ενφείς ο7 αυγαΐῥ.᾽ 

ἐΤΡε σίογγ" οἵ (ὐσοά 15, ἴΠ φΈΠΟΓΩΙ, {Π6 πὴδ- 
πΙβϑίδτοη οἵ {πΠ6 1) ̓νίηθ ρεγδοίοηβ (566. οα 
ν. 2), ΔΠ4,, ἴῃ {Π|5 σοπίθχξ, ΠΊΟΥῈ Ἔβρθοῖα !]}ν 1ῃ6 
τηδηϊδίδίιοη οὐ Ηἰβ βοοάποβθ δηα τηΘΓΟΥ 
(Εχ. χχχη. 18, 19): δηά “ἐφ σχίωρες 9 δὶς 
φίονν" (ΒΡΆ.- 1. τϑς: τπ- τὸ; ΟΠ 7) 1Ξ ἘΠῚ 
᾿ΠΟΧ ΒΔ ΒΕ 1016. ννθα! ἢ οὗ σοοάπθβ5 ὑν]σῃ οπη- 
ὈΓᾷΟΘ5 41} “σφεῖς ΟΣ γιόγεν ἢ ἴῃ {πε ἔα] Π655 οὗ 
Ὀ]οβϑίηρ. 

“βαίυσηοη ἐς 7 ἐδὲ ὕεπυς" (70Πη ἵν. 22), 
δηα τπογοΐοτο {πὸ σμόβθη ταςθ, ποϊν Πϑίδπηά- 
1ηρ᾽ 81} 115 [γα ΠΒΡΊΘΒΒΙΟΠΒ, 15 ΡΓΟΒογυ α, ἴῃ ΟΥΘΓ 
{παῖ {π6 ῬγοΟμΊβθα βα]νδίϊοη ΤΑΥ͂ ΘΠ ΓΑ ΟΘ [ἢ 
115 ΔΟσοΙρ 5ηπηθπΐ Ὀοίῃ {Π6 τοιηπαπηξ οὔ [5γδ6] 
Δη4 {πὸ ἔα] 655 οἵ πὸ (ΠΕ 1165. 

(ομιρασα ν]βδάομη ΧΙ. 19-22: “ΤΟΣ 
τηαγαϑί 1158 ῬΡΟΥΟΥ ννπῈπ ποῖ τν. Βαΐ ὈΥ 
500} ννογκ. Παϑὲ ἔποιῖϊ ἰδ ρηΐ {ΠΥ ΡΘΟρΙα {πδξ 
{Π6 1π5ῖ τηδη δῃοι]ά θὲ πηϑγοῖι], δη4 Παϑὲ 
τηδάα {ΠΥ οὨΠ]άγθη ἴο Ὀὲ οἵ ἃ βΡοοά Πορε {παῖ 
{Ποῖ σ᾽νεδί σοροπίδποθ ΤΟΥ ϑἰη5. ΕῸΥ 1 ποιὰ 
ἀϊάϑε ρα ηῖ5}} ἔΠ6 Θηθτηῖοβ οἵ ΠΥ σμΠ]άγεη, ἀπά 
ἴπ6 σοπάεπηηθα ἴο ἀθδίῃ, αυδὲῤ τμορ ἀεἰδεγα- 
ἐΐοπ, σιν της; ἘΠ πὶ {ἰπ|6 ἀπά ᾽Ῥίδςε, ὙνΒΕΓΘΡΥ {ΠΟΥ͂ 
τσ θῈ ἀε]νογοά ἔγοπι {ΠΕΣ τηϑ]ῖσα ; τ 
μον δτεαΐ οἰγοιπηβρεοίίοη ἐϊάβδε ἐποὰ πάρε 



Υ. 24--:6.] 

24 Ἐνεη τι5. ῇοπι μῈ ΠδῈἢ (1164. 
ποῖ οὔ {πε [εννβ οἱγ, δας αἶδοὸ οἵ τῃ6Ὲ 
(Πεπ||68} 

25. Α58 Πα β8.[ἢ αἷβο ἴῃ Ο8εε, 1 9“ ψ}}} 
6411] τῃεπὶ ΠΥ Ρεορίβ, νγῃϊοῃ νγογα 

ΕΟΜΑΝΞ. [Χ. 

Ποΐ ΓῊΥ͂ Ρεορίε ; ἂδπά Ποῖ Ρεϊονεά, 
νν ΠΙΟἢ νγαβ ποῖ Ὀεϊονεά, 

26 ΣΑπά [τ 514}1] σοπὶεὲ ἕο ρ888. 7 ἢοϑ. τ. 
ἐῆαὲ ἴῃ τῆς ρίας νμεγε ἰῈ νγὰβ βαϊά ἢ 
παπίο ἔΠδῖη, Ὗε αγὲ ποῖ "ΠΥ Ρθορὶβ ; 

ἶπθ ΟὟ 50Π5, τππίο ΨΠΟΒΘ [αίῃευα. {ΠΟ 
5 Ομ δη τηδάθ ςονοπαηΐβ οἵ βοοά 
ΓΟΠΊ1565 ᾿ἢἢ 

αυῤ΄ῇῆορ ῥὲ ῥαἋ αὔῶγε ῥγεβαγεά τριίο σον». 
ΟἸΠΡΑΤΙηρ [ἢϊ5. νυ ἢ {Π6 ῬΆγ4116] ο]διιθθ, να 
6 
(1.) Ὑπαῖ 8... Ῥᾷϑὰὺ] 15 Πεῦε βρβαϊκίηρ ποΐ οἵ 
Θοΐίοη οΥΓΓ ργεάοϑιπαίίοη, θΐ οὐ δὴ δοίμ] 
Γραγδίίοη ἃπ 4 ΡΟΓΡΔΕΙΟΠ ὩΠάΘΥΡΟΠ6 ὈΥ γ65- 
15. Οὗ ΤηΘΓΟΥ ἴο Πί {ποτὰ ΤΟΥ βίογυ, θεΐοτε Οοά 
γιαζες ἀποαυη ἐφ χίερες οΓ᾽ ῥίις σίογγ ποῦ 
771. (ΟΟΙΏΡΑΙΕ 2 ΤΊΠΊ. 11. 20, 21, ἃ Ρᾶββϑᾶβξ 
ΤΙ ἢ ον! ἀθηί]Υ ΙοΟ 5 Ὀ8οκ οἡ {Π|5. 
(2.) Ννε οὔβεγνε {Παΐ {Π15 ργεραγαίίοῃ, τη- 

Κα {πα ὈΥ ψΒΙΟἢ ““ σε’εεὶς 977 αὐγαὶ" δτ6 
έἑοα 707 ἀεσἐγιοίίοη,᾽" 15. βου θα ἀἸγαςῖν ἀπά 
(ΟἸ δίνουν ἴο (σοά 85 15 δα που, ὈθΙπρ' νυ ΒΟΥ 
ΓουρΊς ἀθουξ ὈὉγΥ Ηἰ5 Ῥγονιάθπος δηά ρτε- 
θη ρσᾶσθ. ὙΠῸ ᾿άθα οἵ Μέπεις, αἰκίη ἴὸ 
ιαΐ οὐ ἀφθϑοτέ, 15 βου θθα ΟΗΪΥ ἴο [Π6 νεβ556}5 
Γ υυγαΐῃ : 566 ποΐε οἢ σ᾽. 22. 
ΤῊΘ γεβϑο]β οὗ τηθγου Οοά Πᾶ5 πιδάβδ χεσάν 
Γ φοσυ, θυξ {πεῦα 15 πὸ 1464 οἵ πιεεϊΐ 
γοϊνϑά. 

94. Επϑπ τ, αὐουι ῥε ῥαῤῥ εαἰϊρά, 49"..1 Ἀ εδά 
ΜΠ Ομ 86 ἃϊᾶ 4150 6811 'π 8, ποΐ οπὶν 
ΟΠ ΘΙΊΟΠΡ 76 75, δμέ αἱρο ΤΥΟΥα ΘΙΔΟΠΡ' 
6Π01165,, ΕῸΓ {π6 δρροβιίοη οὖς---ἡμᾶς 
Ρατα Εαγτ. ἼΡΗ. Ταιτ.᾿ 63; ΒεΙΠΠαΓάγ, 
γΐ. Ώ. 302. 
Δ 6 ΒΕΓ 566 {Πδΐ [Π6 ργθραγδίίοη πηθητοπθά 

᾿ α. 23 Ρργθοθάδα {πΠῸ δοΐι] ς]}. 
ΤῈ 15 ἴππι5 [ἀθπεῆθα ἢ {πὸ νυν ο]6 σοιγβα 

Ε ἀἸβοὶριπθ απ στασα ὈΥ ννΠοὴ Οοά ρτο- 
γε δπιοηρ Ὀοίῃ [ενν5 ἀπά (ὐθπί1165 ἃ ΡθΟρΡΙΘ 
) Ὀς οαἸ]64 ἱπΐῖο Ηἰ5 Κιηράοιη. (ὡοιῆραγα 
ὭΪΘ 1. 17; δῃηά ΒΕ ομι. 1]. 14,) 15. 
ὙΤΠι5 ἴῃ {π6 δοΐμα] 6411] σσοά Ὀερδη ἴο {{1Π] 

[15 ΡΌΓΡοΚΒα οὗ “ηιαζίτιο ἔποαυπ ἐῤὲ σίερες ο 
᾿ς σίον οὐ “σε5 5 εἰς 0 ῬΊΘΓΟν ἢ ἀηὰ [Π15 Ηε ἀϊά 
16 ἸΠΟΓΘ ΠΟΠΒΡΙΟΠΟΙΒΙΥ ΟΥ̓ Ο4ΠΠ1πρ Η εδίμθη 85 
61] 85. [6 νν5. 

ΟΑΙΙ͂ΝΕ ΟΕ ΤῊΕ ΟΕΝΤΙΠΚΕΒ 
ἈΈΜΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΞ ΤΕΥΒ 

ΙΝ ΡΕΟΡΗΕΟΥ. 

5--2ο. ΤῊΕ 
ΑΝ ΤῊΕ 
ἘΕΟΒΕΤΟΙΏ 

25. 1 «υἱὲ]] εα]] ἐῤδερε γῖν ῥδορίο, αὐδίορ αὐεγε" 
οὐ 71} ῥεοῤίε, απα εν ὀείουεά «ὐῤῖἭΊερ «υας ποΐ 
οἰουεά.}) “1 «υἱ]! εαἰ! Ὀὰπ αὖ 72} ῥεοῤρίο «ὐῤῇῆοεῤ 
[85 Ποΐ 721} ῥεοῤίε," 45 ̓ς. Ἠοϑ. 11. 22, ασποῖρα 
ὍΕΙν ἴτοπὶ ἴπ6 Γ,ΧΧ, {πὸ ογάου οὗ {π6 ἴννο 
βῃηΐθηοο5 θοῖηρ Ἰηνεγίθά. 
ἼΠ6 ᾿ηΐεγθποθ ΒΟ 8.1. Ῥαι] τηθὰῃβ ἴο 

Τὰνν ἴγοτῃ {Π6 αιοίαίςίοη 15 νΑΓΙΟἸΙΒΙΥ ἀπάθγ- 
ἰοοά. 

(1τ.) Τπα ργοπηϊβδθά τοϑίογδίίοη οἵ ἀροβίδίθ 
Ι5γ8 61 τᾶν Ὀ6 τοραγάθα 85 ἃ ὑγοοῦ [Πδὲ {Π6 
σΔΠΠηρ θοῖῃ οἵ [ἐννβ απ (σθπί]65 (Ὁ, 24) 15 
ἃ ἵἴγθε βῆ οἵ (σοά 8 βσαᾶςε ἴο ἔποβε ψῃο δ 0 
{Π|16 ἴο 1 ἴπ ἘΠθῖτ Ργενίοιιβ οοπαϊίίοη (Η οἵ- 
ΤΏΔΠΗ : 566 ποία οἡ Ηοβ. ἱ. 1ο). 

(2) (μβυγϑβοβίοτη σοῃϑβίγιιοίβ 8η δγριπιθηΐ ἃ 
)ογηογὶ. 1Ὲ ϑγδθὶ, δῦ. 411 115 ἱπργδίταας, 
ΑΡιι56 οὗὁἨ ῥγΙν]οροβ, ἀπ δροβίδαϑυ, ννὰ8 γεΐ ἴο 
Ὀ6 γτεβζοσθά, το ἢ τπῆογα ἴπ6ὸ Ἡθαΐμθη, νγΠμῸ 
ΠΕΥΘΙ Παά 5110 ἢ ΡΓΙΥ ΠΡ 65 ἴο ἀθι156. 

Βιαξ (3) ἴῃς Ηεῦτγον τηθδῃ5 ΠΠ}6ΓᾺ]]νῪ : “1 
Ὑ0111 Πᾶγο ΤΠΘΓΟΥ͂ Οη 1,0- ΤᾺ ΠΑ ΠΊΔ ἢ, ἀπά ἴο [,0- 
ΔΙΏΙΤΩΙ 1 νν1}}} 5αῪ, Αὐητηὶ ασί {Ποι.᾽" 

Νονν {Ππε56 παπΊθ5 Ὀοΐἢ ἀδβιρηαίθ {πΠ6 Ἴδη 
ΤΙΡ65. ΟΠΪΥ, Θχοϊϑῖνε οἵ [πάλῃ (Η ο5. 1. 7), 
Δη4ἃ τηθδη {παῖ [5γ86] ἢὰ5 Ὀδθοοπηθ ᾿ἰκθ {Π6 
Ἡδαΐπθη, πο ἀτὸ ποῖ Οοαβ ρβορίο. 

ἼΠΕ ΡΓΟΠΊΪΒ6 οἵ [5Γ86]᾽5 γϑβϑίογαϊίιοη {πογο- 
ἔοσγα ᾿πο] 465, οἰ ΠΟΓ ὈΥ ῬΑΓΙΥ ΟΥ̓ ΤΘάΒΟΠ ΟΥ̓ 85 
ἃ ἴγρῖο] ργόρῆθου, {Π6 σδ]]Πηρ οἵ ἴπΠ6 (Οὐ 6πΈ 165, 
ἴο ψΨΒΙ ἢ 81. Ραὰ] ΠΕΙῸ ΔΡΡ]165 1. 866 {Π6 
ἰγθδίῖβθ ὩΠΊΟΠρ 1,6 0᾽5 ννουῖτβ, “Ομ ρὲ καἰ ἤΐηρ 
9. αἰϊ παίΐοηος,᾽ 1.10. 11. ο. ΧΥΠΙ. 

ἼΠΙ5 ᾿πογργοίδξςοη 15 σοπηγπηθα ὈΥ {ΠπῸ ἰπ- 
ψΘΓΒΙΟη Οὗ [Π6 ἔννο ΡΆΓΆ]16] οἰαιι565, ΕΥ̓ νυ ΠΙοἢ 81. 
Ῥδι] Ὀτὶπρϑ “ 1,0 -ἀΠηΠη:1 " ᾿πΐο ᾿τπητηθϊαΐθ σοη- 
τιθοίίοη νυ ἢ “ἐῤὲ (θη ες." “80 οὐ β ΠΊθγοῖε5 
αϑαὶῃ ονοσῆονν ΗῚ5 [Πτθαΐθηϊηρβ.. . ... [ἢ τὸ- 
γοΥβϑηρ Ηἰ5 βεπΐθποοθ [οη [5.461] Ηὸ Ἔπιθγαςοβ 
10 {Π6 ΔΥΠῚ5 οἵ ΗΙ5 τηϑΥοΥ αὐ νῆὸ ννοσα ποῖ 
Η!5 Ρθορ!ε" (Ριι5ευ οἡ ΗΟϑ5. 11. 23). 

96. ΤΠΘ ψΠΟΪ]Ὲ νοῦβθ 15 ιποίθα Ὄχδοῖν 
ἔγοτη {πε 1,ΧΧ οὗ Ηο5. ἱ. το, ἀπά ἰ5 Ἰοϊηθά ὈῪ 
δῖ, δ} ἴο {π6 ΤΟΥΠΊΘΥ Ράββαρθ “85 [ΟΠ Ϊη 
ΟΠ6 σοπηροίορα ἀδοϊαγαίίοη ἡ (Μογοτ). 
“Τε ῥίαεε αὐῤέγε 1 αὐας ταἱά το ἐῤοηι, ὙῈ αγὸ 

ποΐ 721} ῥεοῤ]ε, 15 ποΐ Ῥαϊδβδίϊπο, ννῆοσο {π6 ρσε- 
ἀϊοίίοη νναβ ἢγϑε υἰίογθά, θὲ “1π6 Ἰαπά οἵ 
ΘΧΙΘ, νΠ ΓΘ [Π6 παπηῈ ὈΘΟΔΠΊ6 δῇ δοΐμα] {γαῖ ἢ 
(Κεῖ δηά Ηρηρϑβίθηθ.). 
ΤῊ ρῥΐαςθ οἵ {πε ῚΓ τοϊθοίίοη, {πὸ Τ) βρεῦ- 

5Ι0ῃ, νγὰ5 [0 θ6 {6 ρίαςα οἵ {με}. γεβίογδίοῃ 
(Ρ56γ). 

ἼΠΙ5 5 σογίδη ἔγτοπὶ ΗΟ 5. ἱ. 11, ποτα {Π6 
Τοβίοσγαϊΐοη ἴο Οοάδβ ἔάνοισ ργεοθάθβ {ΠῸ 
Τοΐυγη ἔτοπὶ {πῸ Ἰαηά οἵ οχῆθ. ϑέ. Ρδῃ], 
{ΠΘΓΕΙΌΓΘ, 15. ἴπ 1] ἀρτθοπιθηΐ ἢ ἔῃ Ῥτο- 
ΡΠεῖ 45 ἴο {Π6 2Ίαεε ἱπίεπάθά. [Ὲ 15 ἔγιια ῸΓ 
1π6 Τιβρεγβίοῃ οἵ ἴβγϑθὶ (τ οί. 1. 1, 11. 10), 
186 ἰγρίοδὶ 1,οτ-απητηὶ, ἃπα ΤΟΥ 411} ννΠῸ ἴῃ {Π|65 
Ραβί ννεῦο ποῖ {πε ρξορὶθ οἵ σοά, {Παΐ ννμογ- 
ΕΝΘΓ {ΠΟΥ ἅτ Ὀτγοιρηΐ ἴο ἔδιτἢ ἴῃ (ΟΠγιβί, 
ἐκ ζῥεγε ρα]! ἐρὲν δὲ εαἰϊρά 5018 9 ἐδ “ϊυΐης 
Οσοά᾽ ϑ8εε οἡ Ηοϑβ. ἱ. το. 

Ῥ7α 



1γ)6 

ἐ Ἰς, το. 
22, 23. 

Ἱ Οτσ, Ζλδ 
εἰφοοτιζ, 

{Πεγα 5Π4}} {πεν θεὲ οδ]]οά τῆς ςοἢ1]- 
ἄγεη οἵ {πε ᾿Ἰνίηρ (σά. 

27 Ἐδαϊαβ αἶἰδϑὸ οὔθ σοποθγηϊηρ; 
15γδ8], ἡ ΓΠοΙΡη τπΠ6 παπηθογ οὗ τῃε 
ἐπ οὗ [βγδθὶ 6 ᾽δβ {πε βαπά οἵ 
16 8368. ἃ Γαι! Π Δ 5Π4]} θ6 βανϑά: 

28 ὸῸΓ Πα Ψ1] Πηΐβῃ πε ννοσκ, 

ΟἿ. 81. Ῥαὺὶ ποὺνν ῥρᾶβϑϑθβ οὐδῦ (δέ) ἔγοπη 
ῬΓΟΡΠΘοΙο5. ΔρρΙσαθ]Ὲ ἴο {πΠ6 οΔ]]Πηρ οὗἨ {Π6 
(ΟΟΘπΈ1165 ἴο ἕπου σοποογΠ Πρ {πΠ6 ΘΧο] βίο οὗ 
411 θα ἃ τοπηπαηΐ οἵ {π6 [6νν5 : πε σοπίοχί οἵ 
ΗΟο5. 1. το πδίπγα!Πν βαρ βίης {Π6 στϑρϑίοη 
οὗ {Π6 5δπῖ6 ργϑαϊοίίοη ὈΥ ᾿βαῖδῃ. 

Ἐταΐας αἷτο εγῖθρ σορεογηίης Τεγας ἢ “Βαϊ 
ἘπΒαὶδβ οὐἱϊϑύῃ ΤΟΥ 15186]1 (Ν 1οΟ116). ΤῈ 
ῬΓΟΡΠοί 5 ΟΥΥ 15 δἀάγοββεα ἴο Οοά ([5. Χ. 22) 
8ἃ5 Δ ϑαγηδβί ρ᾽θδάϊηρ οἵ Ηἰ5. Ῥγουῆῖβα: 11 15 
{ΠΟΥ ογο ἃ ΟΥῪ ΟὗἉὨ ᾿πίθγοθββίοη, “85 1 1 ννεσα 
1π6 ϑριγιε οἵ δάἀορίϊοῃ " ογγὶπρ οὐδ᾽ ἴῃ Πῖτῃ "ἢ 
(1. 15: 5ε6 Νοῖε οὔ ἴ5. χ. 22. Οοάεί β 
146, {παΐ [5814}}58 εγν (κράζει) 15 ἴΠ6 πηθηδοῖηρ, 
ἴοπο οὗ {πΠῸ Πογα]ά ργοςϊαϊπηῖησ (ὐοά 5 Ἰυάρ- 
τηθηΐ πολ [5186], 15 ΘΠΓΙΓΟΙΥ ΟρΡΡοβθά ἴο ἴπ6 
1ηΘΔηϊηρ; Οἵ {πὸ ννοσαβ5 δηά ἴο ἴΠ6 ἴθῃου οὗ {πῸ 
ςοπίοχῖ. 

ΤΡοῖ9} ἐδὲ πηρρδο ὁ ἐδε εὐὶ]άγεορ ὁ Τεγαεὶ, 
49.) 581. Ρᾷὰ] ἤογε ναῦῖθ5 τοπὶ ἴῃς ἃ, ΧΧ οἵ 
15. Χ. 22, 8η4 βο65 Ὀδοῖ ἴο {Π6 ννογάβ οἵ Η οβϑβὰ 
1. το... ΤΊ ΡΓΟΡΠΘΟΥ 15 οἵ σοῦγβα Τοππάθα οα 
{με Ῥγοπῖδα ἴῃ ὅδη. ΧΧΙΙ. 17, Μῃϊςἢ 1 ἀθῆμεβ5 
ΤΩΟΪΓΘ οἸοβε)γυ. 

α τερηιπαπὲ φραὶ ὁ σαυεά] ἘΒοδά, “ΤῈΘ 
χογγιγα,ι," 49. ὙΠΙΒ 15 {πΠ6 ροϊηΐ οὔ [5414 5 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ, “5Π6δΥ-]45Π00, ΔΠ4 15 ἘΠῚ ΡΠ Δ ΕΙΟΔΠΠ]Υ 
Ταροαϊθα ἴῃ τ. 21, 22. [ἰ πηθδη5 {Παΐ “2ῤὲ 
σεηιγαη "ἢ 5}}8}} ΓΘΙΓΠΓΏ ΠΟΙ ΤΉΘΓΟΙΥ ἔτοπὶ {Π6 
(δρενιγ, Ὀαΐ “πο ἐδὲ ηιϊσῥὶνγν Οοά," 1.6 
Μφββίδῃ : σοπΊραγε [5. ἴχ. 6 δηά χ. 21, δπέ 
ποΐθβ ἴπογθ. [{ 15 {πογοίογε ἃ ἀϊβίϊηςΐ ργθάϊο- 
τἴοπ {παΐς “ἐῤὲ χεγηπαηέ οὐρα] δὲ σαυδά" ἴῃ 
ΕΠ τιϑί. 

98. Γον ῥὲ «αυἱ]] πῖσρ ἐῤὲ «υογᾷ, ἀπά ομὶ ἐξ 
σῥογὲ ἱπ χισῥίεφοιηεσ..) “ἘΡῸΥῚ ἃ ψοτᾶ μ9 
ΒΒ ούμ, πὰ οαὐύοι Βποτσύ ἱπ στἱρῃῦ- 
ΘΟ 5Π658. Οη {πὸ οχαςοΐ τηϑδηϊηρ οἵ {πῸ 
Ἡϑερτον, 566 Νοΐεβϑ οἡ [5δϊδῇ. 

8:. Ῥ4}] τεΐδϊηβ {πὸ ννογάβ οἵ {πε 1,ΧΧ, 
νυ] οἢ βῖνο ἃ ΠΊΘδηΪ Πρ ΔΓ [γΟΠΊ δχαςῖΐ, γεΐῖ ποῖ 
ΟΡΡοββά ἴο {Π6 οτίρίηαὶ, απ ἴῃ [561 {τὸ ἀπά 
5 {Ποϊοπ ΤΟΥ ἴπ6 ΡγΓαβθπ ΡΌΓΡΟΒΘ. 

10 15 ἃ βἜΠΟΓΑΙ ομαγαοίοσιβίς οἵ Οσοά, {παῖ 
ΔῊ ϑΟΥΚ οἵ ΗΠ5 ΠΕ ΔΟΘΟΠΊρΡ Ιβμ65 δηα οἰ 
5ῃοσγί ψἹ ΘΕΠΙΠΊΑΤῪ Ἰπ5ίϊςθ, ((ΔΟΠΊΡΑΓΕ 158. 
ΧΧΥΠΠ. 22, δηἀ {ῃ6 1,ΧΛΧ {Π6τα.) 

δεεαμθο ἃ σῥογὲ αυογᾷ αὐὴΤ ρὲ 7,ογα γιαΐθ 
πῤοη ἐῤὲ δαγῤ.) “ἘΟῚ ἃ βῃοσγίτουαί ψοσχᾶ 
ψ11" 3; 

81. δ] 511] [Ο]]ονν5 {πὸ 1,Χ Χ, ας οπιίβ 
τῆ. 655 πηροτγίαηξ ἐθίαι!β ; {115 ραγί οἵ {π6 

ἘΘΜΚΑΝΘ. απ [ν. 27--29. 

Δηἀ οὐέ 2} 5Πογέ ἴῃ τὶρῃέεοιιβηεϑ88 : 
Ὀεσδιιβα 4 ϑῃογί νγοῦκ ψν}} {ΠῈ 1] οτγά 
τηᾶκα προ {Πα δαγίῃ. 

29 ΑΠά 85 Εϑαἴδϑ 5414 θείΐογε, ἔ ἔχ- 215. 
ςερὲ {πῸ [ογά οὐ ϑαθδοίῃ δά [εξ τι 
ἃ 8864, νγεὲ μδά θεεῆ 45 ϑοάοπηδ, δῃηά 
θεαη πιδάδ ᾿ἰκΚα ππίο (Ποπιούγμδ. 

ααοΐδεοη ταΐευβ ἴο (ὐοα 5 βιιΠΊ ΠΊΔΤῪ βεπίεπος 
ἘΡΟῚ [5Γ86], ἴῃ νγῃ]Οἢ [Π6 τηᾶ55 15 γοϊεσίθα δηά 
ΟὨΪΥ {Π6 Γαπηηδηΐ βανθά. 

ἼΠΕ ΔΟὈγονιαῖθα σγραάϊηρς οὐ {πΠῸ6 θαυ!θϑε 
Μ85., Δάορίε Ὀγ ΤΊβομεπάοτέ (8) δηά Ττο- 
56 1165, τηδῦ 6 ἴπιι5 Το ογθά : “ΒῸΥ ἢπι5ἢ- 
ἴῃ Δη4 ουζηρ σμοσέ ψογά Μ1] {π6 1,οτά 
Ρογίοστῃ 1 ἀροη βγη. 

29. “πὲ ἂς Εταίας ταἱά δεξογε, Εχεορρὲ, 45" ε.} 
Ἀοδά, Απᾶ, 845 Ἐβ8ῖδβ βαΐῃ βαϊᾶ Ὀθἴουβ, ὅθ. 
ΤῊῈ Ῥεπδοὶ ἀεηοίθϑβ, ἃ5 πι818], νμδΐ βίαπαβ 
νυτιτς6η ἴῃ ϑουιρίιγα. 

ΤΠηΕ Οτὐεεκ ννογά (προείρηκεν) ΤΊΔΥ͂ ΤηΘΔ ἢ 
εἰν “ Πφῖῃ ογείο]α ᾿ (σοτῆραγο Αςΐϑ 1. 14. 
1 ἼΠ655. 11]. 6) ΟΥ̓" ΒΙΓΑΡΙΥ “ Βαίῃ βαϊά θείογε 
(: τὼς ἵν. ὁ; 2. (ΔοΥΣ Ὑἱἶ 7. ΠῚ ΖῚ ἴτεὶ 
1: Ὁ): 

Ι͂η ἔδνοιτ οἵ {πΠῸ Ἰδίξοσ πηραπίηρ ἴξ 5 ἀαγριθά 
1Πδὲ [5418}}5 ὑγογάϑβ (1. 9) τεῖοσ ἴο {πὸ δίαϊε οἵ 
τῆς. Ρξορίε ἱπ ἢϊ8 ονγῇ {{π|6, ἀπά ἔπεα 15 
ποίῃϊπρ ἴῃ ἴπΠ6 ςοπίοχέ ἴο ἱπάϊοαίε ὄυεῃ ἃ 
ΒΘΟΟΠάδΓΥ ΡτορἤΠείϊς βεηβ6. 
Ὗὲ τηιβὲ βίιρροβα ἐπογείοσθ, δοσογάϊηρ ἴο 

{815 νῖθνν, (ἢδὲ 88. Ῥϑ11] 5: ΠΊΡΙΥ πα κοβ [5818 5 
ννογἦβ. Πἰβ οὐ, τϑιηρ {πο πὶ, ποῖ 85 ἃ ργδὸ- 
ἀϊσξίοη ΕΠ]Π]1οα, θὰ 85. ἃ ἀεβογιρίίοη δρρὶ]ϊο- 
4016 ἴο {π6 βίδίβε οὗ [βϑύδεὶ ἴπ Πὶ5 οὐνὴ ἐΔΥ: 
“Απά, 45. ἰβϑαϊδῃ Παΐῃ ϑαϊά Ὀεΐοσγθ, 50 βαᾷὺ ἃ 
ἀϑαῖη ἴῃ ΠΙ5 ννογάβ, ἐχεῤὲ ἐῤὲ 1,ογά 9 ϑαδαο!ρ 
ῥᾳά ἰεῈ τις ἃ “εε4, 45. ΤΠ τννοσγὰ “ δεζόγε" 
15 Αἶβο ἴβιζθῃ ἴο πηθδὴ ὁ" 1Π 8η ΘΔΓΠ ΟῚ Ράσθαρα." 
(ΑἸΙΟγά.). 

ἼΤΠῈ ΟἾΠΕΥ πηθαηϊηρ “ Παίῃ ἕογείο! α "ἢ 15 
ῬΓΕίδσγοα ὈῪ τηοϑβί σοτηπιθηΐαίοῦβ οἡ ἘΚ ΟΠΊΔΠ5, 
1Π6 Ῥαϑβαρε οἵ [5αῖδῃ (1. 7--9) θεὶπρ γτοραγάθα 
85 ἃ Ρῥγείδοθ ἴῃ νοι “1Π6 Ῥχσορῆεί ψ ἢ ἃ 
ἴονν βυοι πα βίγοκοβ βιαίου Πρ ἴπ6 ΨΠΟ]6 
Γαΐζαγα οἵ {Π6 Ρεορὶα οὗ [ἰ5γδεὶ " (Πυθα β]ογ). 

Α ἀθοϊβίοπ, νν ΒΟ πλιιβὲ ἀδροπαὰ οπ {ΠῸ 
εχδςί πηθαπηρ οὗ ἴΠ6 ΟΥΙΡΊΠ4] ραββαρε, ΒΕ] οηρ5 
ἴο ἃ ΠΟΠΊΠΊΘΠΙΑΤῪ ΟΠ [5814 }}, ΟΥ̓ ἃ ἰγϑαῖϊβθ. οα 
ἴη86 παΐυσγο οἵ ῬΥΟΡΠΘΟΥ, γαῖπεῦ {Πᾶπ ἴο ἘΠ15 
ποΐθ. ἼΠῸῈ αιοΐδίίοπ 15 νν6}1] ϑβυϊθά ἴο 8. 
Ῥαμ]}}5 ἀγριτηθηΐ, νυν ΠοΊ ΠΟΓ ἢ 11565 1 85 ἃ ργο- 
ΡΒΘΟΥ [Ὁ]Π]1644, ΟΥ ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ5. ἃ κ ρττον γοῖτ 
ΔΡΡΙΙΟΔΌ]6 ἴο ἰδ ουνῃ Ἐπῖο. 

α -εε4.1 ὙΤΠΕ Ηερτονν ννογά στοπάογοα ἴῃ 
5.1. 9. “ σεριηαγ "15. ποῖ “ΝΡ 45 ἴῃ {Π6 Ργο- 
ΡΠΘΟΥ͂ οὗ “51πθαγ- ασμαθ,᾿» δῖ ἽΣΦ 85. ἴῃ 
Νίχα, Σχὶ. 35,. Χχῖν. τὸς 1905 Στ᾿ 21, ὅξοις 
ὙΠ ἢ ἀδποίοϑ {πὸ ἴθνν ννΠῸ δβοαρα ἀπά βιιγς 
γίνε. ὍΠΗΙ τειηηαπΐ ἴπεὸ ΤΠ ΧΧ γεραγὰ 85 
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3290 δὲ 514} νναὲ 84Υὺ {πεηὴ 
ἼΠας {πεῸὸ (Πα ηΈ1165.. συμ ἢ [Ο]]ονγεά 
ποΐ δίζεγ γρμέθοιιβηβββ, πᾶνε δίξαι πο 
ἴο ΓΙΡΗδοιιβη 6855. να η {Π6 τρῃΐδοιι8- 
ΠΕ655 γγΏΙΟΗ 15 οὗ (8. 

31 Βιὲ ᾿βγδεὶ, νυ ἢ: ἢ [Ο]]ονγεά δέξου 
1Π6 ἰανν οἵ τὶρῃτθοιιβηθββ, Πα ποῖ δί- 
ταϊπεβα το {Π6 ἰανν οὗ τὶρῃξεβοιιβηεβ8. 

32 ὙΝΒεγείοσεὺ Βεοδιιβε {}6} 
σοσἠ ᾿Ὲ ποῖ ὈῪ (ἢ, θὰ 25. ἴξ ννεῖε 
θγ {πε νγοῦκβ οὗ {π6Ὲ ἴανν. ΕῸΓγ {ΠΥ 
δέπτη ]Ε4 δὲ ἐΠδὲ βει π)]πρϑίοπε ; 

33 Α5 ἴξ 15 ψυῦτέεη, 2ΒεΠο]ά, ἘΤῚ5. ; τα 
ΙΔῪ ἷἰπ ϑίοπ ἃ 5{π|Π|0]}]Πρϑίοης ἈΠῸ τ θδὲ πτοι 
ΓοςΚ οὗ οἴξηςε: δπά νψνβοβοθνεσ Ρε- 

. . ! ᾿Ξ ΠΙθνθῖῃ. οἡ ἈΪπὶ 588} ποῖ ΒῈ ᾿δϑῃαπιβά. τ 

“5664 (σπέρμα), ἴγοπι ννηϊο [π6 παίϊοπ 
514}1 ΒΡΓΙΠΡ ΠΡ ἀραῖῃ : σοπΊραγο ΗΟ5. 1]. 23, 
15. νυἱ. 13. 

«ὐὲ ῥαά ῥεξεη ας ϑοάο»ια.) “ ἤε ῥαά Ὅθοουιθ 
ας ϑοείογι," ὙΠΘΓΕ ΠΟ 564 νγᾶ5 ἰοξ (Βεηρεὶ). 
“Ή δε. δραὶη ἢ6 ροϊπίβ οἷἱξ Δποῖ ΠῈΥΓ οἰγοιπη- 
βίδῃςθ, {παξ ποῖ ὄνθπ {Π6 5Π14}} γειηπαηΐ 65- 
ςαρθά οὗ {πεβοῖνοβ, θὰς τνου]Ἱά 411] ἤανα 
ῬΟΙΙ5Π64, πα ποῖ οά ἴῃ βσϑαΐ τηθΓΟΥ βανθά 
ἴπαπὶ ὈΥ ἔπ ᾿ ((Πγγϑοβί.). 

80. ἤῥαΐ «ῥα! αὐὲ ταν ἐῤεηὴ ὙΝΒαΐ οοη- 
ΟἸαδίοη 5}4]}} ννὲ ἄγανν ἴγοπῃ 15 νΐονν οἵ (οα 5 
ἀεδ!ηρθὶ ὙΠ Δηβννο  σΟηβἰϑίβ οὗ ἔννο ραγίϑβ: 
(1) ἃ βἰαίεπιεηΐ οἵ ἔμοϊβ (30, 31) ἄγαννῃ ἔο πὶ 
π6 ΠΟ]Ὲ ργθοθήϊηρ ἀἰβοιυβϑίοη ἴῃ τσ. 6--29, 
Δη4 ΕΧΡΙΕββθα 85 ἃ βιγἹκΊηρ ΡΑΥΔΩΟΧ : ἀπά (2) 
ἃ ἀεοϊαγαίίοη οὔ: [Π6 σδιιβο (υτ. 32, 33), ὈΥ 
ὙΨΠΙΟΒ {Π6 ράγαάοχ ἰπ {πε οα5ε οἵ {πῸ [εννϑ 15 
ΕΧΡΙ αἰ ηθά. 

Τραὶ ἐῤὲ (δμέῖϊες, αὐρίερ γο]οαυεά ποὲ α77εγ 
γισῤίεοισπεις, ῥαυε αἰξαϊπεά ἐο τἰσῥίεοισπεος, 
ἐυεῖ ἐῤὲ γχιίρῥίεοισπεςς «ὐῤῆορ ἐς οΚ ζα11}}. 
Ἀεδά, “ἼἸμαύ ἀθπύῖ165, ΒΙΘΏ 616 ποῖ 
ΤΟ] ΠΡ ΔΙΓΘΥ τἱριύθουβη 6585, αὐζαϊπ θᾶ 
ἴο τἱρμύθοιβηθδββ, θαῦ ὑπ τἱριύθουθη 658 
ὑπαΐύ 15 οὗ ξδ10}.") ΤὍΤΠα ἴνο βίγδηρε {Π]πρ5 
Δ΄ [Πδὲ “α6 1 01165᾽" αἰίαϊπθα σὶρ θοιι5Π 655, 
δηἀ τπαΐῖ ΠΥ δἰίδιπθα ἴ τ Ππουξ σθοκίπρ ἴῈ 
((ἤγγ5.). (ὐοπιραγα 11. τ4: ““Οερέίες, ἐδαΐ 
ῥατυε ποΐ αὶ ἰααυ," ἴο 4υ!οΚθη {Πμ6 ΠΊΟΓΑ] 56η56, 
Δ΄ ποΐ, {κ6ὸ [ϑννϑ, σοῃβοΟΙΟἸΒΙΥ βθεκίηρ ἴο 
οδίδίπ σὶρ θοιιβηθβϑ: γεῖ ἘΠΟΥ “. αἰξαϊπεά ἐο 
τὶ ίφοισηεςς, θπὺ ἐῤὲ γὶσῥέδοισηοις ἐφαΐ ἐς οὗ 
7". ΤΠ “Ῥα0"" (δέ ΠΙ. 22) ἱπίτοάμιοε5 ἃ 
ΒΡΘΟΙΑ] ἀβἢπιτοη, ἃΠ ἜΧρΙ Δ παίοτυ πηοα!βοδίϊομ, 
ΒΥ ψΠΙΟΝ Π6 ραγδάοχ 15 δί οπςα βοϊνοά, 50 δῶ 
85 ἴπ6 (σβῃ1165 ἃγῈ σοποοῦποά. 866 ΔΝ ΊΠΕΥ, 
11]. 8 1Π|. γ, Ὁ. 
1 Πεγα 8:. δὶ] “στ [Π6 ἔδννοβί ννογάβ 

τοῦς α5 {Π6 ἀδεραβέ ξοιιπάδίϊοη οἵ ἐπ τπαίίεσ᾽" 
(Ε να] αν, 1 15 θεοδιβα μ6 μδ5 δἰγεδάγ (111., 'ν.) 
ΤᾺΠν ἀἰδοιιβδβθά {ῃ6 παΐατε οὗ {πὲ στιρπίθοιιβ- 
ΠΕ655 οὗ [ὩΠΠ ἴῃ ΨΒΊΟἢ {Π6 ἡ ΠΟ] βοϊαίίοη 1165. 
Οὔβοσνα {πε (γι ο-τερθαίθα “ σζρφέεοιτιο..ς,᾽ 
85 ἴῃ τ. 31 {Π6 τερεξείοη οὗ “" ἰσαὺ 9, γὶσῥί- 
ἐοι πε..." ὍΠΕ ΨΠΟ]6 ραβϑϑαᾶρα 5 {γαπιθά ἔοσ 
Ροϊπίε4 εῇξβοί. “ὙὍὴθ ΠΆΓΟΥ ἰ8 ΞΓΟΠΡΙΥ͂ 
Αἰδοίθα Ὀγ {πε σερεεϊξίοη οὔ ἐπε βατηθ ᾿ψογά, 
ἃ5 1Ὁ ἃ ὑγθᾶροπ γεσα ἴο ρίθγοθ {Π6 βαπὶὸ ρατγί 
οὗ 1ῃ6 ΒΟΥ ἁραΐῃ δηά δραϊη. Αυςίοσ δά 
Ἤδεγεπη. ἵν. 28. (Μεγεσ.) 

Ανόῖυ 7:1.-- ο,. 111. 

81. διέ ]εγαεὶ, αυδίερ 7] ]οαυεά αέεγ ἐῤὲ ἰααυ 
4 γἱφῥίφοισπεςς, ῥα ποὶ αἰδαϊπεά 10 ἐῤε ἰααυ ὁ 
γί ῥίφοιισηευς.] “Βμὲ Πεγαεὶ, Το] οὶπρ αἴξοτ 
ἃ ΔῊ οἵ Υἱρμύθοιβηθ655, ἀϊᾶ ποΐ αὐΐαϊπ 
ἀπίο 8 180 [07 γισῥίδοιιη6...» 

Δ Βδὶ 1Π6 (ὐβπί 65 βθεὲκ ποῖ, γεξ δἰξαίῃ, ἰ5 
“ γίφρίφοι πες," δὰ ννΠδΐ [5γΓ8 6] βθθκβ ἀπά γεῖ 
[4115 ἴο αἰΐδὶπ 15 ποῖ β' ΡΥ “ σισ έεοισηε:.," 
Βὰξ “« ἠααυ οὗ τἱφῥίεοις»εν, 1. 6. ἃ ἴὰνν ρτο- 
ἀπιοίηρ. Τρ θοι5η 655, ϑιοἢ ἃ Τα]6 οὗ τηογαὶ 
Δηἀ Το] ρίοιι5 ΠΠ{π 85 σου] τηαῖκα {ποπὶ τὶρῃς- 
Θοι5 θεΐοσε σοά. ϑιιοὴ “« λατυ ὁ} γἱφδίδοιι- 
πέος {ΠΕΥ βέγουβ ἴο ἢπά, δηὰ βοπιθ ἐ14 ἢπά, 
ἴῃ Οοαβ αν γενεα]εά ὈγῪ Μοβεβ ({μ|κα ἱ, 6): 
θυξ {Π6 πια55 οὗ ἐπε ρεορὶβ “ἀϊᾶ πού δὐὐαΐπ 
ππίο ἃ ΙΔ [07 γἱσρίεοιςπε:.). Οἢ {πὲ 
τεδάϊηρ 5ε6 {π6 Αἀάϊτίοπαὶ Νοίο. 

82. ἢ ογεζογε 93 ὍΤΕ πιιδβέϊοη τγοίογβ ΟΠ] 
ἴο ἴπ6 οα58 οἵ [5Γ86] (τ. 31): ννν ἀϊ4 ἘΠΕΥ 
ποί δἴίζαϊη ἴο ἃ ἰανν οἵ τὶ βῃξθοιιβπθϑ ἡ Δ ἢ 
{πε τϑοθῖνθά Τεχέ ἃ ΕἸηϊῖο Ψ γθ (ἐδίωξαν), 
τημϑῦ 6 ΞῈΡΡΙ ΙΕ ἴῃ {Π6 ἀπϑινεῦ : “Βεεαῖδε 
ἦρεν σομσῥὲ ἐξ ποὲ ἔσοτα γαϊέῤ, δμΐ 48 Το 
ΜΟΙΚΒ οὗ Ιᾶ'αζχ. Εὸγ ἐρὲν οἰτωγόίρα,᾽᾽ 495 :ε. 
ΤΠἼε ἴδοξ [Πδξ {ΠΟΥ ϑἔμπη]θα ἴἰ5 ἔππ|ι5 τεραγάθα 
85 ἃ ΡτΌΟΥ (ἴτοπὴ εῇδοΐ ἴο οδιι56}) {παξ ΠῈῪ 
ἀϊ4 ποΐ 5ίατί ἔγοπι [ἢ ἴῃ Οοά, διὲς ἤοπὶ ἃ 
ΤΕΙΙάποΘ ἢ ἴπ6 πιοεὶξ οἵ {ΠΕ ον τγογῖϑ. 
Ηά {ΠΕΥ 5ίαγίε ΠΌπι ἔδιἢ, [ΠΥ νου] Πανα 
ουηά ἃ ἰὰνν οὔ τὶ ῃέθοιιβηθϑϑθ, 45 ἔπ6 ΑΡροβίϊβ 
β5ῆοννβ ἰὴ {Π6 ποχέ σμαρίογ (χ. 3-τ3). 

Βιυξ οπητπηρ γάρ (ἰτπ πιοάσφγη βαϊξοτα 
ΔΠ4 ΤΊΞΟΗ. 8), γγὰε πιιβὲ ΞΙΡΡΙΥ ἃ Ῥατγίοῖρὶα 
διώκοντες, ΔΠ4 ΤΕΠΩΘΓ {Πππ5: “ΒΘΟδα58 586Κ- 
ἵπρ ἰὖ πού ἔτοιῃ αὶ, θα 885 ΤΟΙ ΤΟΙ ΚΒ, 
ΠΥ Βύ απ Ὀ16 8," ἄο. ὙΠῸ ΔΥΓριπτεπΐ 5 {Ππ|5 
αἰγεοῖ δης 5: Πηρ]6. 

Ιῃ “885 οὗ ψΟΥ ΚΒ," “ 8.5" ᾿παἸσαΐοϑ ἐῤε ζάξα 
ὙΠΟ ΟΠαγαοίογιβθα ἘΠΘΙΓ ῬαΓϑι οὗ ἃ ἰανν οὗ 
ΤΡ θοιιβποθθ: ῃοΥ ἐῤοισῥέ ἴο αἰίαϊη ἰο ἴἴ 
ἔτοιη νγοσκβ. Οἡ Ἐῃ|5 τιϑὲ οὗ ὡς 5ε6 ΔΝ ΊΠΕΥ, 
111. ξ Ιχν. 9, 8Π4 σοιῆρδγε 2 (ου. 1]. 17. 

ἔῤεν σἐμηιδίεά αὐ ἐδαΐ φἐπγὀ  ϊπισ έογο.) “ΤΡεν 
σἰμηιὀ]εά αι αἰτιϑῦ μ 6 βύοπο οἵ βέπτι ΒΙ1πΡ." 
ὙΠῸ Αγσίο]ο5 ᾿ηΠἸσαΐθ {Π6 ννῈ}}- Κπουνη “ δίοπα 
οἵ βἔυσηθ!πηρ οἵ ᾿ϑαῖδῃ ν111. 14, ΠΕΓΘ 566 
ῃοΐα5. 

53. “41: 1ὲ ἐς αὐτὶ επ. 5. ΧΧΥΗΪ. τό, ΤῊΪΞ 
15. ἃ Γοηλ γΚΑΌΪ]6 ἜΧατηρ]6 οὗ {Π6 ἔγεθάογη ψυῃ 
ΜΉΙΟῃ δῖ. ῬᾺ] ηϊιοῖθ5 {Π6 ἰδηριαρε οὔ {πε 
ΟἽ, 

Μ 
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Βοίῃ ραβθϑᾶρθϑ ἃ5 γ»Ὲ]] 45 Ῥ5. ΟΧΥ"]]., ΕΓ 
τοίου Ὀγ {πΠ6 [ενν5 ἴο Μεββίδῃ : 566 σϑῆς ἴῃ 
Ε οϑεπηλ 6 Οἡ 15. Μ111. 14, ἀη4 ϑοποείίρθη, 
ΦΈΉΟΤα ΗΕ δ, ἍΠῸ ΘΟΙΉΡαΓΘ ΝΙΘΈΕ. ΧΧΙ. 42, 
ΤιΚο 1]. 34) 1 Ῥοί. 11. 6-8. δῖ. Ραμ! ὈΥ ἰαἸκηρ' 
{πῸ ννογάϑ “" ϑβίοπθ οἵ βϑίπιθ!ηρ απ τοςκ οἵ 
οἤξηςς᾽ ([5.γ11. 14), Δη4 5:15 Πρ’ (Π6 πὴ ἴῃ 

ΚΟΜΑΝΌΞ. ΙΧ. 

15. ΧΧΥΠΙ. τό, ᾿ηϑίοδα οἵ “[ῸΓ ἃ ουπάδίοη 4 
βίοῃθ, ἃ {γε ϑἴοπο, ἃ ργξοίοιιβ σου που -ϑίοπθ, 
ἃ 516 ἔοιιηήδίοη," Πα5 σοιηδιηθά Ὀοίῃ {Π8 
Τπγοδὲ δηἀ {Π6 Ῥτουηθθ ἴῃ οπ6 Διοίδίοη. 
ΠΟ Ὀεβῖ σοιηπηθηΐ 15 1 Ροί. 11. 6--8, ποσὰ [Π6 
αἰ Πεγο πε ραββαρῈ5. 4.6 41} σιοίεα βεραγαδίεὶϊγυ : 
566 1Π6 ποίε5 {μεγα. 

ἈΠΒΙΓΙΘΝΑΙ, ΝΟΤΈΕΘΒ᾽ ΟΝ 72: 5; ὁ. ὃ, τῷ. ἘΠῚ Τὸ, 531 

5. Α. ΤΕ τείοσεηςο οἵ {πὸ ννογάβ ὁ ὧν ἐπὶ 
πάντων Θεὸς εὐλογητὸς κ- τ. Δ. ἴο (ῃγῖδέ 15 
βιρρογίθα Ὀγ {πε [Ο]]Οννίηρ; σΟΠ5Ι ἀθγδΊΙΟΠ8 :--- 

(4) 1ἴ 15 16 παῖιγαὶ δη βίτηρὶα οοη- 
βίγποί!οη, ννΠΙ ἢ ον συ ΟΥ̓ εὶς βομο α νοῦ] 
λἀορί νιμοιιξ Ποϑιϊδζίοη, 1Ε πὸ αιιοβϑίίοη οὗ 
ἀοοίτίπθ ννεσα ἰηνοϊνοά. ὍΠ15 οδηποί 6 5414 
ΤῸΓ ΔΩΥ Οἴου σοΠβίΓΟ ΙΟΠ. 

(Ὁ) [5 βυρβεϑίθα Ὀγ {Π6 ἱπηπηθάϊαΐε σοη- 
τοχί: {6 Μευοσ, ΜΠῸ τα]θοῖβ “ [Π6 δποϊθηΐ 
ΘΟΟΙϑιαϑίϊςα] Θχροβιτοη," ΤΔη Ι]Υ σΟΠἤθ5565 
{παῖ “1Π6 σοπίταβί ΟὈν]Ο 5] 1ΠΊρ|164 ἴῃ τὸ κατὰ 
σάρκα Μψου]ὰ ΡΟΥΙΗΪ 115 Πηθ Πα} Ὁ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἃ 
τὸ κατὰ πνεῦμα ἃ5 5115 511ηρ; [5618 Δῆἔ6σ ὁ ὦν. 
ὙΠαΐ 5ε] -ονάθπί ποραῖινθ Δη{Π{Π6515---ποῦ ας 
εο»το γι ἐῤὲ δρῖγ 11---ανν οα]ά {Ππ15 Πᾶνα ἴῃ ὁ ὧν 
ἐπὶ πάντων Θεὸς κ. τ. Δ. 115 ροδ!{1ν6 Θ! πο! ἀδίὶοη. 
(ΟΙρΡαΓα 1. 3, δπά {π6Ὸ ποΐβ ἔπθῦα οῇ κατὰ 
σάρκᾳ, κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης. 

ΤΗΘ ἴσια ᾿πίδγθπορ ἔγοσὴ {Π6 σοηζοχέ 15 νν6}] 
ΕΧΡΙΟΘβοα Ὀγ ΤΠπεοάογοξ ἴῃ ὐαπιοτ 5 (ὐδΐεπδ: 
«Απά {ῃθη ἰαδὲ 6 ρυΐῖβ ἴπ6 ρτϑαίοδὶ οἵ 
{πεῖ Ὀ]οβϑιηρβ-- - απά ὁ αὐροτὶ 'ς Οὗγίσέ ἂς 
εογσογπίησ ἐῤο “6. Απά {ποὰρῃ {πε δή61- 
{ἴ0Π, “ας εογοογηΐησ ἐρὲ 26:},᾽ νγὰβ βιιηοιεπί 
ἴο ᾿ΠΊΡΙΥ (παραδηλῶσαι) ἴπε ἀεῖῖγ οὗ (ΠτΙβί, 
γεί Πα δἠάήϑ, ““«υῤο ἐς οὐεν αἰ], (σοά ὀίεσσεαά Κ0 
ἐυεγ. «“Ἄγιερ," Ὀοΐἢ 5πονηρ {πὸ ἀἸἤεγοηςε οἵ 
16 παίιγεβ, απ Ἔχρ δι ηῖπ δ {Π6 ΓΘΩΘΟΠ Ὀ]ΘΠ655 
οἵ Πῖ5 ἰατηθηΐϊαίοη, {πᾶς Ποὰρῃ ΗΔ ΠΟ [5 
(οά ονογ 8}} ννὰβ οἵ {πεπὶ δοσογάήϊηρ ἴο {πὸ 
Παβι, γεῖ {ΠΟῪ [6]] ἀννᾶὺ ἔγοπΊ {Π15 ΚΙ ΘΠΙΡ." 
ΤΠ αϑϑογίίοη οἵ (ἢγιϑί 5 Π)᾿νίηθ Μδ]βίυ 15 

{π|15 Δα ΠΎΙΓΔΌ]Υ δυϊίθα ἴο {Π6 ΡΌΓΡοβα οἵ {πὸ 
Ῥάϑϑαβθ, νυ] ἢ 15 ἴο δχίοὶ {ῃ6 βυθαΐπεββ οἵ {Π6 
ΡΓΙΝΠΘΡ 5. θεβίοννεα τροη [5.86], ἀπά 50 τπη- 
ὨΔΡΡΙν Τογίοιτθά. 

(6) ὙΠπε τεΐξγεποθ ἴο (γιβί 15 βιιρρογίϑα 
ὈΥ {π6 τππδηϊτηοιι5 σοηβεπί οἵ {η6 Απίθ- ΝΊΘεπΘ 
Ἐδίμογθ. 866 [σϑηφι5, [,. 111. ο. Χνῖ. 8. 2; Τὸῖ- 
{]]14Π, ὁ Δάν. Ῥταχϑδη, ς. ΧΙ]. ο. Χυ.; ΗἸΡρο- 
ἸΙγίι5, “Δἄν. Νοείυχμῃ,᾽ νἱ.; Οτίρθη, ἴπ ἢ. 1.; 
αγρσγίδη, “ Τ δβίϊμηοη. 11. 6; Νοναίίδη, “ἄς 
Τυιη.᾽ ο. ΧΙ. ; Μείμοάϊμ5, “ ϑυπιθοη εἴ Απηπα, 
δι. [ἢ {πε Αὐϊδη σοπίγονεγϑιθβ ΟἿ Ραϑϑᾶρα 
5 σοηϑίδητΥ πδοά ὈΥ ΑἰΠδΠαβῖπ5: ἐσ. ΟΥ̓ 1. 
ς. ΑΥ̓δποβ, . 1ὸ, 11, 24. ἼΤΠ6 βαπὶ6Ὲ ᾿ἰπίογ- 
Ργοίδίίοη 15 βίνεη ὈῪ Βαϑὶὶ, σστοθοσυ οὗ Νγϑβα, 
᾿ΡΙΡμαηϊιβ, (γυϑοβίοπι, Τπεοάοτγεΐ, Απρι5- 
τπθ, [Ἔγόπηθ, αὐτῇ]! οἵ ΑἸοχαπάγια (ο. {π||84η. 
Χ.), (ουχηρηῖϊι5, ΤΙ ΠΘορυ]δοί. 

Αραδϊηβί [Π15 γειηάγκαῦ]6 σοπϑεπηΐ οὐ (τ βεϊδῃ 
ΔΓ ΛΠ ΠοΥα 15 ποίμιηρ ἴο Ὀ6 5θξ οἵ ΔηΥ 
ννεῖσηῖ. ΟΥΤ] ρῥαΐβ ἱπίο {πὸ τηουτῃ οὗ {Π6 
ΕΤΏΡΟΓΟΥ [{]ῖαη 4 ἀθηϊαὶ οὔ {πὸ γεΐδσεποα ἴο 
(Ἡτιβί, ΟἹ]Υ ἴπ ογάδυ ἴο αἤγπιὶ {π6 {για ἱπίογ- 
ΡΓγεϊδίίοη. Τιβομποπάοσε Ὀγίηρδ [ουνναγά ἕντο 
ῬΑΒΒΑΡῈ5 οἵ ΕΠ βθθ 5 οἵ (βαγεα, ἀπά ἔννο οἵ 
τῆς Ρβειάο-Ιρηδίϊιβ: διιὲ ἴπον ἀο ποΐ τοίου 
ἴο {Π15 ράβϑβϑαβθ, ΠΟΥ ἄδην {παΐ (γῖβί 15 “" Οοά 
ΟΥ̓ΘΓ ἃ]] " (ἐπὶ πάντων Θεός), Ὀιιξ ἅτ ἀϊγθοϊθα 
ἀϑδϊηδί {Π6 ΘΆὈ6]Π14Π ΠΘΟΓΘΒΥ νυ] ἢ πηδάθ ΗἩ ̓πὶ 
Ἰἀθηίο δ] νυ {Π6 ΕΔΙΠοσ, “ ἐῤῥὲ ΟΟοά ονεγ 81} 
(ὁ ἐπὶ πάντων Θεύς). 

Ἐνθη ϑοοίπιιβ δαἀπλῖβ {Ππαΐ {πΠ6 ννογάβ ἅττα 
ΔΡΡΙΙΘά το (ΟΠ γῖϑί. 
ΤΠ Τἢϊοε οδ]θοίίοηβ πγρεά ἀραϊηβέ {Π6 δη- 

αοἰθηΐ ᾿ηϊογργθοίδιιοπ ΟΥ̓ πποάθγῃ ἔπθο]ορΊδη5 
(Επιίζβομο, Βαυγ, Εὐνγα!ά, Μογεγ, ὅζο.) ἀγα 85 
ΤΟ]]ονν5 : 

(1) ΤΠαϑΐ 81. Ῥαὰ] Πανοσ ΔΡΡ]165 Θεός 85 ἃ 
Ργεάϊοαΐα ἴο (Πτιβί. 

(2) Τπαΐῖ ἴο ς841}1 (σὶβδέ ποῖ βι ΡΥ Θεός, 
δυΐ, 85 Ποσθ, ἐπὶ πάντων Θεός, ἰ5 Δ 50] πἴ6} Ὁ 
᾿πσοιηρδῖ Ὁ] 6. νυ {π6 οπίϊγε νον οἵ {Π6 
Ν. Τ΄. 85 ἴο {πε ἀδβρεπάβξηςε οἵ {πΠ6 ϑοη οἡ ἴΠ68 
ἘΔΙΠΟΓ. 

(3) Ὑπαῖ ἴῃ {Π6 βεπυϊηθ Αροβίο!σδὶ νυτῖτ- 
1Π85 νγῈε ΠΟυῸῚ τηθεῖ ἢ ἃ ἀοχοίορυ ἴο (γιβί 
1ῃ {Π6 ἔοστη ἡ ΏΙΟΝ 15 ἀβ118] νυ ἀοχο]οροβ ἴο 
σοά. 

Ἀ51ο {1 5ε6 Νοῖεβ ὁπ ΠἸΕ 1 ΤΊ: 2. ΠΕΒΕ: 
1. 12; Οἵ. 2 ῬΕΙ͂ τ 18; ΠΕ ΕΒ ΠΙΠῚΣ 
ΤΙ Ηγθορυ ν᾿ Ρ. 309, απ γεπιοσ, [νοχ. Θεύς. 
Βνθη 1 {πΠῸ6 ἕαοϊς γεῦα 45 δϑϑογίθά, 1 ψνουἹά 
ποῖ θ6 σοποιβῖνε ἀραϊηδέ {Π6 Δρρ]ϊοδίίοη οἵ 
Θεός ἰο (Πγῖβδε ἴπ {Π1|5 ραββϑᾶρθ. ΒῸΥΓ ψνΠδΐ 
ννοιἹά 6 τπουρμΐ οἵ δῃ δββϑουίίοη {παΐ 8ῖ. 
Τομη οουἹά ποῖ πᾶνε δρρὶ!δά Θεύς ἴο (γιβέ 
1η ΙΟἢ. 1. 1, θεσαιιδα (85 15 δ] θροά ὈΥ Μεγεγ 
ΔΠ4 ΟἴΠΟΓ5) Π6Ὲ ἄοϑβ ποῖ δἰβθυνῆεσα 50 ΔΡΡΙΥ͂ 
} (ὐοπραγα {πΠ6 Αἀάϊξοπαὶ Νοῖθ οἡ 11]. 25, 
ΟὈ]". (5), ἴῸΓ οἴμοῦ ΘχαΠΊρΙ65 οἵ ὑιϑᾶ5Ὲ5 
ΟΟΟΕΓΤΙΠΡ ΟΠΠ6 ΟΠΪΥ ἴῃ Ν. 1. 

(2) Βρ. 1ὶρμεοοί, ἴῃ Π15 ργοΐοιπά ἀϊβοι5- 
βίοῃ οἵ ἴῃς (τγιβίοίοσυ οὗ 8. Ραυὶ] (' Ερ. ἴο 
{6 (ο]οβϑίδηβ,᾽ Ρ. 190), Πα5 βΒῃοννῃ {παΐ {ΠοιΡῊ 
δῖ. Ῥᾷὰ] ἄοεβ ποΐ τι88Ὲ {πΠ6 [εγπΊ Λόγος, ΠΙ5 
ἀοοίτιπο οἵ ἴπ6 Ῥεγβοῃ οἵ (σιβέ 15 1 βιῦ- 
βίδηοα ᾿ἀθηίῖοα] ἢ {παῖ οἵ 81. ]ομη δηά 
{Π6 ΕΡΙβῖΙ6Ὲ ἴο {πὸ Η βῦγεννβ, ἃπὰ 15 ποῖ δάϑ-. 
4αδίε!Υ τεργεβεπίθα ὈΥ “ΔΎ σοποθρίίοῃ 5ποτέ 



ΕΟΜΑΝΘ,. ΙΧ. 

οὗ 1Π6 ρογίδοϊς ἀδιγ ἀπά ρογίδος Βυπιαηϊν οἵ 
ΕΠ γιϑί. 

Ἄγε τῆὰὺ δἀά {παΐ “πε ἀδρεπάήεηςα οὔ {ΠπῈ 
ϑ0η οἡ {πΠ6 Βδί μου," 85 θχργοββεά ἴῃ {πῸ Ν. Τὶ, 
(α Οογ. νἱϊ!. 6, χν. 28) τηϊρῃξ θὲ ρεγίβοι! υ 
ΤΘοοπο θα νυ {πῸ δίαϊειηθπε {πα Ηδ 15 
“ (οά ονεῦ 811, βου ποῖ ἢ μα Θ6Ὀ.]]δη 
νον {Παὲ Ης 15 “τῤῥὸ Οοά ονεῦ 8]},᾿ 2.6. ἴπ8 
58 ΠΊ6 ῬΕΥΒΟΙ 85 {πε Βδί μου. 

Βαΐ ἴῃ ἕδοξ {π6 ἘΠΠῸ “ (οὐ ονεσ 411 (βαγ- 
ἸΙ6Γ ΕΠ 5}. νευϑίοΠ5) ἄοθϑ ποΐ οσοιτ 1ῃ [Π15 
Ῥάββαρθ, ΠΟΥ ΔΡΡαγθΠΕΥ Δηγννπετγε ἴῃ {ΠῸ ΤΙ ΧΧ 
ΟΥΝ. Τ. [{15 τ ΒΕ σογγεοίθα ἴῃ {πε ΑΕ. 
“ ρο ἰς ουεγ αἰ], Οοά δἰεσσοά )ὸγ εὐεγ." “ΤΓῊ]5 
ἔΟ]]ονν5 {πΠ6 οχαςῖ ογάθυ οἵ ἴῃς Οσεεῖκ, ἀρτθοϑ5 
ψ ἢ 51. Ῥι}}5 πϑᾶρο 1η ΕΡΗ ἴν. 6, Δπ4 15 1π6 
ΟἾΪΥ σοπδίγιιοίίοπ ὑυμ]ο ἢ Ργύβεγναβ {π6 ἴνγο- 
ξοΙα πε Π6515 θθίννεθη ( γιβί 5 [ϑννιβῃ οὐ !η 
Πα τιπγοῦβα] ΘΙ ΡΥ ΠΊΔΟΥ, ἀπά Ὀεΐννεθη Η!5 
Ἡσυπηδη ἀπά ΤΠ ̓νίηθ παίαγοϑ. 

(3) ἴῃ υτρίηρ [15 {πιγὰ οδ]δοίϊίοη, Μουοῦ 
ἄοθϑ ποῖ ἄθηγν {παΐ {πὸ ἀοΧχο]ορῖθβ ἴῃ 2 Ρεΐ. 
Πἰ τ, ΗΕ. ΧΗ. 21, 2 11Π|. 10. 18, ΤΕΙῈΓ ἴο 
ΟΠ γῖϑί, θαξ τοραγ 5 [Π15 γε ίευθησα 45 “7ι5ῖ ὁΠ6 
οἵ {ππ γᾶςθβ οἵ ροβί-ροβίο!ς σοιηροϑβιίοη.ἢ 
ΝΙΕνευΠ6 1655 Π15 οδ]θοί!οη 15 να οὗ ἘΠ6 πλατκ, 
ΤΟΥ ὁ ὧν ἐπὶ πάντων Θεός εὐλογητὸς κ. τ. λ. 
85 ΔΡΡΙΙ6α ἴο (γιϑέ 15 ποὲ α ἀοχοίοσν αἱ αἱ]: 
θυΐ 4 50]6πηη ἀθοϊαγαίίοη οὐ Τεϊΐγ, Θχϑοῦ] Υ 
ΒΙΠΉΠΔΥ ἴῃ [οΥΠπὶ ἴο 2 (ΟΥ. ΧΙ. 31; σΟΠΊΡΑΓΕ 
ΒΕ οπι. 1. 25: 1 15 τεηδγκαῦ]6 {πΠαΐ {Π6 56 ἴννο 
ΔΥΘ ἴΠ6 ΟΠΙΥ ῥᾷβϑαρθϑ, ᾿εϑι δ {ῃ8. ρτθβθηΐ, 
ἴῃ νυ μῖοι τΠ6 σομη ἰπαίίοη εὐλογητὸς εἰς τοὺς 
αἰῶνας ἰ5 ιϑο4 ΒΥ 8[. Ραμ], πα 1ῃ ΠΕΙΓΠΘΓ 15 1 
ἃ ΤΠοΧοΙορυ, θὰ. Δῃ Ὡββουίοη τοβρθοίίηρ {Π6 
5 δ]εοῖ οἵ {Π6 βεπίθηςθ. (ΑἸΐοσά.) ὍΤΠα 
ατίμογ οδ]θοίίοη, μὲ εὐλογητός 15 ΠΕΡΕΙ 6]56- 
γΠΕΓα Δρρ θά το (Πτιβέ, θυ ΟΠΪΥ εὐλογημένος 
ΝΠ πὶ Ὁ; ΣΣΙ 10, ὅζ(.), ἀπά [Πδξ 
εὐλογητός, ἰδ ΟΠΪΥ ΔρΡΡΙΙΕἀ ἴο Οοά, ἀπά εὐλο- 
γημένος ἴο ΤΊΔΠ, 15 ὙΥΠΟΙΥ [Α]]Δοῖοι5. ὍΠΘ 
Ι,ΧΧ ΔΡΡΙΥ εὐλογητός ἴο τηδη ἴπη 1) επί. νἱ]. 
14: Βαςῃ 11. 20 ; 1 ϑδγη. χυ. 13) 8πΠ4 εὐλογη- 
μένος ἴο σοά ἴῃ τ (ἢ γ. χυῖ. 36 ; 2 ("ἢγ. ἴχ. 8; 
Ῥ5. Ιχχῖϊ!. 20 ; ΕΖ. 111. 12, ΔΠ4 1π 811 {π656ὲ Ρα5- 
βᾶρθϑ ἴπΠ6 Η θΌγενν νγοσγά 15 Ῥγεο 56] Υ {Π6 581η6. 

Β. 

Μοβὶ οὔ [ποβε ψῃο τεϊθοΐ {πῸ δποῖεπέ ἱπίογ- 
Ῥτγοίδεοη ρΡὰξ ἃ ἔι1]-ϑΐορ δῇεσ σάρκα (ΥἹἢ ἔννο 
ΟΥ ἰῃγοθ ᾿πίθυιοσ Μ988), ἀπά ἴαϊκκα [Π6 ψνΠοΟ]6 
Οἴαιθθ 85 ἃ ἀόχοίορυ ἴο {πὸ Εδίμου: “ ὙΤΠ6 
Οοά ψ}ο 15 οὐδὺ 811 Ὀε Ὀ]οβϑβθά [ὉΓ Ἔνεσ." 

(1) Τὸ {Π15 σοπϑίγιοξίοη [{ 15 ἃ ἔαΐδ] οὔ]θο- 
τῖοη, [παΐ θοίἢ ἴῃ {πε 1, ΧΧ δηά ἴῃ Ν. Τὶ, ν ποτ- 
ΕΥῸΓ εὐλογητός ΟΟΟΙ 75 ἴῃ ἃ ἀΟΧΟΙΟΡΎ, ἴΐ βίαπαβ 
ἢγβί, ἀπά Ἐπαΐ Πθοθϑϑαγη]ῦ, οἡ δοςσοιπηΐ οἵ 1Π6 
ΘΙΠΡΠ 8515: 5. ᾿Χν}]. 19, 15 ΠῸ ΘΧΟΘΡΙΙΟΠ, ΠΟΙ͂ 
ΔΥῸ ἴπ6 ΟἴΠΕΥ ραββδᾶρθβ ἡυοίθα ΟΥ̓ ΕΤΙ Ζβοῃο, 
ΕΠ Ρ ΘΒ Χὶ Ὁ] 2 (ἰἢτ. ἰχ. 8; [00.3.21 } 58, 
ΟΧΙΙ]. 2, ἴῃ 811 οἵ νυνὶ {πῸ Ν εῖΡ (εἴη, ἔστω, 
γένοιτο) 5ἴδη4β ἢγϑδε ἴῃ {π6 βεπΐθηςθ, δπά 
εὐλογημένος, 15 τιδεά, ποΐ εὐλογητός. 

(2) ὙΠ ρδυίοῖρ!6 ὧν 15 1 [115 σοῃϑί οἴ] οἢ 
ΒΙΡΟΥΠιιΟῖ5 δηα ἀννεννασά. Μουθουοῦ ὁ ὧν 
Τηϊιδὲ Παΐαγα ΠΥ Ὀ6 [ακθη 85 8η Δρροβιζοπ ἴο 
{πὸ ργεοθάϊηρ βυδ]εςοΐ (ὁ Χριστός), ἴΠεγα θεϊηρ 
ποίμιηρ ἴο ἱπάϊοαῖθ ἃ ἀδθραγίασο ἴτοπὶ {Π15 
τηοϑβί π5114] σοπβίγποῇοη, οἵ νῃϊοἢ 566 Ἔχατη- 
ῬΙΒΒΉΠῚΖ2 (τ. ΧΙ. 71 : ΠΟ]; 1. 18. ΔΠ6 ΣΙ. 17. 

(3) Τα επυτηθγαίίοῃ οὗ [5γ86}᾽5 ὈΥΙ γΠ]Π6ρ 65, 
᾿πδίεδα οἵ σιβίπρ ἴο 4 οἰϊπηαχ, νγου]α σΟΠΊ6 
ἄονγη αδἵ {πῸ οἱοβα ᾿πίο ἃ πΊεγα ᾿ἰτηϊτδίίοη δηά 
ΤΟΒ ΓΙ ΟἴΊΟῊ ---- ἂς φογιςογ711γ ἐῤέ 7165.᾽ 

(4) [τ μαϑ Ὀδεη 5πονγῇ 1η {πὸ ἱοοΐ-ποίθ (ἢδὲ 
ἃ ἀοχοίορυ ἴο {πῸὸ Βδίπου 15 ποῖ ἴῃ ΠΑΓΠΊΟΗΥ 
νι {Π6 σοπίοχί. 

πη ἔαεΐϊ, ἘΠ6 οἸδιιβθ, [δ ]ζθη 85 ἃ ἀΟΧΟΪΟΡΎ, 15 
Βοΐῃ ἴῃ ἴογπὶ απ 56 η86 50 αϑίθθββ πα 1Π8Ρ- 
Ρτορσίαίθ, ἘΠπαΐ ννε πλδΥ σΟη ΠΑ ΘΠΕΥ 580, 11 νγᾶ5 
ποΐ 50 τηϑδπίΐ δγ ϑ8ῖ. Ρδα]. 

: 
ἘΓΑΘΠΊΙ5, ὑγ0 15 ΤΟ] οννεα Ὀγ Ἀδιιβ5, Ρτο- 

Ροβοά ἴο ρίαςε {πε βίορ (45 ἴπ (ὐοϑά. 71) αἴϊογ 
πάντων, 50 {παΐ {πε ρῥγθοθάήϊηρ ννογάβ σγείεσ ἴο 
ΕΠ γιβί, αηά ἵπεη π6 ἀοχοίορυ ἴο Οοά []]οννβ. 
Βευΐ μονν ἱπΈΟ] ΓΔ Ὀ]Υ ΔΟΓαρί 15 {πΠ|5} (Μέεγετ.) 

Ὠ. 

ὙἼΠΕ σοπἸθοξιγα] ἰγαηϑροϑιτίίοη οὗ ὧν ὁ ἴοΥ 
ὁ ὧν 15 Ῥεγίθοι !Υ ΔΙ γασυ, ἀπ Πα5. ποίμίηρ ἴο 
τϑοοιητηθη 1{. “ἊΝ 85 8. δὰ] {Κοὶγ ἴο δῇπτπὶ 
{παΐ {π6 Τενν5 Πδά δη δἜχο]ιβῖνα ᾿πίεγοβί πη 1Π6 
Οπο Ττιθ σοί, θη πα Παά δἰγεδάν 1η [15 
ΨΕΙΥ ΕἸΡΙ5116 (111. 29) ἀϑϑοσίβα [Π6 σοπίγατυ ᾿ ἢ 
(ΜιάαἸείοη.) 

θη γα τονίονν [Π6 Πἰβίοσυ οἵ {πε ἱπίογ- 
Ργοίδίζίοη, τ σαηποῖ Ῥαΐ 6 τεραγάβα 845 ἃ 
ΤΟΙΊΔΓ ΚΑ θ]6 ἕδος ἰπαΐ ουετῪ οὈ]θοίίοη πτροὰ 
αϑαϊηδέ {πΠ6 ποῖθπί ἱπίθγργθίδιοη σγοϑίβ. 1{-- 
ταδί] Υ οὐ ἀορτηδίϊς ργοβιρροϑβιτίοηβ, δηα [δὲ 
ΘΕΥΕΤῪ αἰζογπαῖίνε ἐπαΐ μὰ5 θθθη Ργοροββά 15 
ΤΊΟΓῸ ΟΥ̓ 1655 οὈ]θοι Ομ Ὁ 16 Ὀοΐἢ ἴῃ {π6 ἔοτπι οὗ 
ΘΧργθϑβϑίοη 8η4 1π {πΠ6 οοππεοίίοη οἵ ἱποιρῃΐ. 
Ν ε δι ]γ δοςερὲ ΤΠ εδη ΑἸΐογα 5. σοπο βίο, 

1Ὲ ΟΠΪν νγε ΤΠΔΥ ΔΡΡΙΥ ἴἴ ἴο {π6 Α. Ν'. 1ηβδίθδα 
ΟΥ̓ Πἰ5 τεπάθγιηρ “ σά ονετ 8]}:" “ὙΠΕ τϑη- 
ἀεγίηρ βίνεη αῦονα 15 ἔπθῃ ποῖ ΟΠΪΥ {παΐ τηοβέ 
ἈΡΎΘΘΔΡΙΘ ἰο {π6 ἀβᾶρὲ οἵ {πε Αροβί!θ, Ὀαΐ 
ἐῤὲ ομῖν οπθρ αὐρηιΐταδίε ὧν ἐδὲ γμΐες 9, σγαηι- 
»ιαῦ ἀπά αγγαισοημει. [τ 4150 δαγηϊγαθ]ν 
ϑ15 {π6 σοπίοχί: ΙῸΓ Πανίηρ Ἐπυπηθγαΐϊθά 
1π6 Πἰβίογις δάναπίαρθϑ οἵ {πε [δυνῖϑῃ ΡΘΟΡΙΕ, 
ἢ6 ςοποϊιθβ ὈΥ ϑἰδίίπο οπα νυ ΠΟ ΤΆ ΚΒ ἴατ 
ΠΙρμοΥ {παη 411---ἰ αὶ ἔγοπι ποτὰ βργιηρ, 86- 
σοτγάϊηρ; ἴο {πῸ ἤεβῃ, Ηδ αὐδο 1» οὐεῦ αἰ!, σοά 
]εςσεά 2 ἐυεν." 

8. [πῃ {π|5 ράϑϑασε (οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ 
Ἰσραήλ, οὗτοι Ἰσραήλ) ἴΠ6 56η86 15 ἴο0. ΟΙΕΑΓ 
ἴο δ6 πηβίακεη ὄυθη ἴῃ {πὸ ΑὌ Ν. (ον ἐῤὲν 
αγὸ ποΐ αἱ Τιγαεὶ, αὐδίορ αγὸ ο" Τεγαεὶ ἢ), Ὀὰέ 
1ῖ5 τοὶ οίίεΥ Ἐχργοβθεά ΟΥ̓ ἴῃ6 “ΕἾνε 
ΑἸοΥρυτλθη, ΝΈΟΥ ποῦ 811 Π6Υ ΒΟ 8Υ0 
ΟΥἨ 5186], 8186 1571861. Ηετδ {Π6 δἰ ρἢ 8515 
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ΒΌΡΡΙΙΘ5 1Π ἃ ΠΊΘΑΞΙΓΕ {ΠῸ ΌΤΟΘ οὗ οὗτοι, ννΠ]Οἢ 
ΠΊΕΔΠ5 ““{Π6568 85 5110} (1 Πιυ]115. [ΘΥΤ 1η1}: 11 
παρ 6 γοπάθγοα Πογο “αγο {Ππογοίογο [5γ86].᾿ 
(Ρε6.) 

Τῆς ἀοπιοπϑίγαίναε ργοόπηοιπη {ππ|5 οηρἢῃα- 
ΠΟΑΠΥ δαἀάρα τοροαΐβ ἀπ οπίογοθβ {πὸ ρσο- 
σϑάϊηρ ϑυδ]θοξ, 11πη115. 1 ΘΠ ΒΔΓΙΟΔΠΥ ἴο 115 
ΡΓενίοι5 ἀθἤηιοη, ἀπά τα κο5 1 βίαπα οὐ ἴῃ 
(815 Πτηϊφίοη ἀἸδεϊποῖ ἀπ βοραγαΐθ ἔγοπι Δ]]} 
ΟἾΠΕΥ ποίίομβ.0. (οπίρατο (σ]. "1. 7, οἱ ἐκ 
πίστεως οὗτοί εἰσιν υἱοὶ ᾿Αβραάμ. ὝΠε εβξοΐξ 
15 ἴο ΔΗΠΓΠΙ ΟΥ ἄθηγ {πὸ [ἀθπε ΠΥ οὗ {πὸ βυιδ]εςξ 
ας ἐῤμς ἀεβηποαά ντῖ ἴπ6 ργθάϊοαΐζα : 566. Βεγπ- 
Παγάγ, “Οκ. ϑυπίαχ, 282; ΔΝ Ίηοσ, Ραγὶ [Π1. 
8.23, 24; ΡΙαῖο, “ (Παγτηϊάε5,᾽ Ρ. τό3, (. 

8. [η οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκός, ταῦτα τέκνα 
Θεοῦ, εἴς., [815 ἴογος οἵ ἔπῸὸ ργόποιη ἢα5 ποῖ 
Ὀεδη ΤἸΡΒΓΠΥ ΘΧΡΥΘΘβΕα ἴῃ {π6 Α. Ν.: “1Ρὲν 
αὐῤρίερ αγὸ ἐρὸ εὐ άγεη 27 Ἰδὲ ἤεηῤ, ἐρεσο ατγὸ γιοὲ 
ἐῤὲ οῤ᾿ἠάγεοη 9 Οοά. ΑΑσοογαϊηρ ἴο {Π15 τϑη- 
ἀογιπρ 411 [Π6 σμΠ]Πἄγοη οἵ {πὸ Ποβῆ βθοῖὴ ἴο θ6 
Θχοιπήθά, ἀπά {πῸ ραθϑαρα ἢδ5 ἴῃ ἕμοξς θθθη 
ἐγ ΠΟΥ {π|5 τηϊδυπάογβίοοα ἢ 6. ». “.Α5 
15} πη86], νγο ννᾶὰβ Ὀοσῃ αἴζογ {πῸ6 ἤσθϑῃ (Ὁ ]. 
ἴγ. 23), 4.6. Δοςογήάϊης ἴο {π6 σοιγδβα οὗ πδίιγο, 
νγὰ5 σο]θοΐϊθά, 50 αδὸ αὐτὸ {πΠ6 σμ]!Πάγθη οὗ {πΠῸ 
Πε5ἢ " (Ηοάξε). Τὸ 1150} {Π|5 ᾿πίογργεία- 
(ἰοη, τὰ τέκνα τῆς σαρκύς τηιιδ θ6 ἴδϊςκοη ἰπ ἃ 
ΡΓΘΡΠΔΠΕ 56 η56, “πὸ σΠΠ]Πάγοη οὗ {πῸὸ ἤοθβῃ 
νγΠ0 ἃ΄Ὸ ποίῃιηρ τόσο ἴμδηῃ οἢΠ] ήτο οἵ {Π6 
ΠΕΡ." [Ιη Ἃ8]. 1΄. 22, 221; 20, {Π|85᾽ ΘΘΟΏΒΟ 15 
τηδάθ οἶθαῦ ὈΥ {Πα ἀἸβεποίίοη τάδ ΠῸπὰ {Π6 
Πτδὲ θεΐνγθθη {πὸ πὸ 5οὸὴ “"“Ῥοσύπ δῇεγ {π6 
ΠΕ5 δη6] {πΠ6 ΟΥΠΕΙ ῬΥ Ρῥτοϊηΐϑε. Ηδθῖα 
1πΠ6 Αροβίϊα ὄὌχργθϑϑοβ {π6ὸ βᾷπιθ {Γπ|Π πὶ ἃ 
ἀἸΙΠδγθηΐ νναγ, ὈῪ ἀγαννίηρ ἃ ἀἰβεϊποίίοη θ6- 
ἴννθοη “411 {παΐ δύο οἵ [5Γ86],᾽ δῃηὰ “' [5.86] ᾿᾿1ῃ 
{πε {πὸ 5θῆη86 οὗ {Π6 πδιῖηθ,--βοένγεθη {Π6 βθρά 
οἵ ΑὈΓΑΠΑΠῚ ἃ5 ἃ ψνο]θ, απ {Π6 ῥγοπηβθά 
βεθά. ὍΤΠΙ5 [ΟΥΠὶ οἵ Ὄχργοβϑίοη 15 θθβέ βυθά 
ἴο {πε Αροϑβί!ε 5 ρῬΡΌγροβο οἵ βϑῃονηρ πονν Οοά 
τοδὶ παι ηθα 1Π6 ῬΥΪΠοΙρ 6 οἵ εἰθοίίοη ἴπ ΘΥΟΓΥ͂ 
βίαρε οἵ {Π6 ραίγιαγομαὶ ἀπ παίίοπαὶ Πβίοσγυ. 
ΠΕ τὴρηΐ Ἔχρ᾽ ηδίϊοη 15 σίνε θΥ {πε Οτθεοὶς 

ἘδίΠοΥ5 ΞΘΠΟΓΆΠΙΥ,, Δα 15. ψνῈ]} ἘΧΡΓγαββθά Ὀγ 
(ΕΠ οαπλθηῖμ5: οὐ γὰρ ἐπειδή τινες τέκνα σαρκικὰ 

τοῦ ᾿Αβραάμ, ἤδη καὶ τέκνα εἰσι κατ᾽ ἐπαγ- 
γελίαν. 

15. ΤῊ Α. Ν. ὈΥ τορεδίηρ {Π6 ϑαπι6 ἔθηβο, 
“7 αὐἱ}} ῥάατυε γεγο," γϑργθβοηΐβ σογγθοῖν [Π6 
φοπσε Ὀοΐῃ οἵ {πὸ Ηῦγενν ἀπά οἵ {πθὸ στθοκ, 
1π ΜΜΏΙΟἢ [Π6 [δ η565, [που ἢ αἰ Π ΤΙΠρ᾽ τη [ὌΓΠῚ, 
ΔΥΘ βίον σοτογάϊπαϊα ἴῃ βθῆβθ. Μεγεοῦβ 
ΤΕΠΊΑΓΚ “Παΐ {πῸ6 Εὺπΐατο ἀδποίοϑ {π6 δοίιια] 
ΠοΠΊρΡασϑίοη ἔμ] Π]]Π1Πρ 1156] ἴῃ ροϊηΐ οἵ ἔδεΐ, 
ΠΟ ΟΟα Ρῥγουηΐϊβοβ ἴο 5πον ἴο {ΠπΠ6ὸ Ῥευβοη5 
ΠΟΠΟΘΓΠΘΩ͂, ἴονναγβ ποσὰ Ηδ ϑίαπαβ ἴῃ {πῸ 
τηθπία] σγοϊαίοη (ἐλεῶ, ῬΊΘβΘηΓ) οὗ ΡΥ, 15 
Β͵ΔΙΤ ΔΕ ΠΥ ἱποοτστοοῖ (Π) οπα]άβομ, " σσεοκ 
Οτν ξ8. 5ο5, 514; Μαάνιρ, δδ 121,125; ΝΊΠΟΓ, 
Ρατί 11]. δος. χΧ]!. Ρ. 306, ὅζο. ζο.). 

ϑόύὴθ {π|πκ ἐπα [Π6 δπιρἢαϑὶβ 1165. οἡ {πὸ 
Τερεαΐθα νϑγὺ: “ΜῪ τοσοῦ 5841} θῈ (ρυτο) 

ΚΟΜΑΝΒ. ΙΧ. 
ΤΊΘΓΟΥ͂ ᾿ (ΑἸΕΟΓΑῚ), οΥ, “ ΜΥ τηθγοῦ 58.411 Ὅε 
506 ἀηα στοαῖ " (Πϑδη [δοκβοη, ἴχ. 440). 

Βυΐξ [Π86 ΤΘ8] ΘΠ ΡΠ 8515 15 ὁπ {π6 Κὶ οἰαέϊνε 
( νποπίβοονοσγ ἢ), ἃ5 15 Δρρατεπί ἴπη {πε Ούθεκ, 
ὙΠΟγῈ {πὸ ἴὍγοθ οἵ ἄν 15 [ἤγονγη οἡ 1{ ( 76], 
“ΕΥ. τ. 8 428; Μαάνὶρ, ὃ 126). ὙΠ {π6 
56η586. ἴ5, “πε οδ]εοῖβ. οἵ (ὐοα 8 ΤΏΘΓΟΥ ἃγα 
Πἤόβθη ὈΥ̓͂ {Παξ ΠΊΘΓΟΥ͂ 1[56]1ξ ἀπά ποί ὈΥ δηγ- 
1Π1ΠρΡ Θχίεγπα) ἴο 11. ὍΠΙ5 56η56 15 δχρ  αἰπθά 
ΪΏ α΄. 16, Δῃ ΘΧΡΓΕΘΘΙΥ͂ δϑϑεσίεα ἴῃ φτ. 18, 
“ Τῤεγεζογε φαΐ ῥὲ γιέγεν οπ «ὐῤοηι ῥὲ «υἱ]].᾽ 

17. 1{ 15 ᾿πηροτίβηξ ἴο σουῆραγθ {Π6 νευϑίοσς 
οὗ [Π6 ραββδᾶβε αιιοίϊβά, Εἰχ. ἴχ. τό, ἢ {πΠ6 
ΟΓΙΡ ΠΑ]. 

ΗδεΡ. (ΠΥ ΠΥ τοπάθγθ). “Ἅ Βυΐ ᾿ἱπάςρά 
Βδοδιιβα οὗ 1Π151 πηαάθ {πθ6 βίδπά, θθοδιβα οὗ 
τη κίηρ ἴΠ6 6 566 ΤΥ ΡΟΨΟΓ, δηἀ ἴο ἐπε ᾿ἰηΐοπέ 
{παΐ ΠΊΥ͂ ΠΑΠῚΘ Τ]ΔΥ 6 ἀξεοϊαγοά 'ἴπ 411} {πε 
αατίῃ. 
ΕΚ: καὶ ἕνεκεν τούτου διετηρήθης, ἵνα 

ἐνδείξωμαι. ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως 
διαγγελῇ τὸ ὄνομά μοῦ ἐν πάσῃ τῇ γῆ- 

δ... δα]: εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως 
ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, κιτιλ. 

Α. Ν. (Άοπι. ἰχ. 17) “Εγεῃ [ῸΓ {Π15 54 ΠῚ6 
ΡΌγΡοβο Πᾶνε 1 σαϊϑοά {πεὸ πρ, ἴΠδξ 1 πῖρῆξ 
5ΠΟΝ ΠΥ ΡΟΥΨΕΓ ἴπ ἴΠ66, Δπα [Πα ΠΥ Πᾶπις 
ταϊρε θῈ ἀθοϊατγοά Γπσγοι ρους 411 ἐπ 6 βασίῃ.; 

(4.) Τπδ Δ. Κ΄. Εχ. 15: τὸν, τ᾿ ΤΣ ΔΕῪ 
ἀδεά γῶν ἐῤὶς ἐπε," ἀπα 8[:. Ῥαμ]β εἰς αὐτὸ 
τοῦτο ΔΥῸ ΤΟΤΕ ΕἸΠρΡἤδίς δηκ ρσθοῖβθ, Δπ4 ἴῃ 
[815 ἀρσθθ θεΐζοσ νυν ἴμῈ Ηεθ., {Πᾶπ ἄοε5 
ἕνεκεν τούτου (1,Χ Χ). 

(ὁ.) Τα πιαγρίη, “1 ῥαῦθ »ιαάε ἐδεο σἱαπά," 
ΘΟΓΓΘΟΙΥ ταργεβεπίβ ΠΤ ΠΟΜΠ, ΗἸΡΒΙ οὕ 
ἽΝ, ὑπο ἢ Ε ἀγϑὲ σοπάθγβ, “' δίδίιεγο, βίδθὶ-- 
Ττα ; ργῆσογα, σοπϑειξιογα ; σΟΠβούναγθ, σοπ- 
ΒΥΠΊΆΓΟ,᾽ 
ΟΟὝβεπ 5 ΓΟΠΡΊΥ Δ5ΟΥθ 65. ἴο 1 {πὸ πηδδη- 

ἴῃρ “ὙοΙΒα, 581 ἂρ; ἵπ| ΝΕ τ 7 ΟὟ ΝΣ 
“ αῤῥοῖπέ᾽), πὰ ἴῃ 2 8η. ΧΙ. 11, 13, ἡγ ΠΟ 1 
ΤΊΘΔΠ5 ““ 5εΐ ἴῃ ΔΥΓΑΥ,᾽ ““ σοηϑί 6 γα δοί θη." 

ὝΠΟ τλθδηϊηρ “' Θβί δ] 15}, πΡΠΟ]α, ργέβοσνε ἢ 
5. Ἰουπὰ ἴπ Σ ΚΙ χὺ. 4; 2 ΟΠ τ το ΤΟΥ, 
ΧΧΙχ. 4, ἀπ 1921: Σ΄ τὴς 

Τι {Ππ|5 ἀρρϑαγβ {παΐ διετηρήθης ““ἴποιϊ νγαϑὲ 
ΡΓεβεσνοα "ἢ (ΠΧ ΧῚὺ 15 τῖρῃξ [ἢ 5εηβ6, δυΐ 
ὙΓΟΠΡ 1ἴΠ 5 δ π|1Ὶηρ 1πΠ6 Ῥαβθῖνα ἔοσ {ΠῸ 
Αςῖξνε Νοῖςθ: 45 {πὸ Αςέϊνε ὄχργθβϑεβ σοαβ 
ΔΡΘΠΟΥ͂ ΠΊΟΥΕ ΕἸΓΘΟΙΥ ἀπά ΘπΊρΠδί ΠΥ, ἀπά 
50 15 θείου βυϊθαά το δι. Ῥδὺ]}5 ρίγροβε οἵ 
ἀδοϊατηρ Η15. δρβο]ιῖθ ροννοῦ, μῈ σεβίογοϑ τ 
ἴῃ ἐξήγειρά σε, “1 Πᾶνε Γαϊβθα {πΠ66 Ρ ἢ 85 
ἔγοπη ἀδηρῸΓ ΟΥ̓ ἀδαῖῃ. ὙΠῸ (Δοιηροιπά ΝοΥΡ 
ἴῃ [Π6 ΟΠΙΥ Ραββϑαρα ΠΟ 1Ὲ 15 Τοπά ἴῃ Ἐῃ6 
Ν. ὙΤι, αὐ ΘΕ Τὴ 8η4 1Ιη 100 τ ΤΙ 
ἀΕΟΝΟΛΟΣΗΣ ἐξεγείροντα εἰς σωτηρίαν Πα5 {Π|5 
5 5 ΠΟΔΊΙΟΗ. 

ἼΠΙ5 56η56, “1 Βᾶνε σαϊβθα π|ρ," ΟΥ̓ “ῥγε- 
Βεγνεα ἴΠ66, ἢ βυρροτγίοᾳ ὃὉγῪ {μ6 ΧΧ 
διετηρήθης, ὈΥ ἃ ΆΓΙΟΙΙΒ ΤΟ Δα Ϊηρ ἴῃ ἐπ Ἡοχα- 
ΡΙα διετήρησά σε, ὈΥ Οτῖρ. ῬΒΠΟΟΔΙΪα ο. ΧΧΗΝ., 
διετηρήθη Φαραὼ ὑπὲρ ἐνδείξεως δυνάμεως Θεοῦ 



ΕΟΜΑΝΞ. ΙΧ, 

ὈΥ Ομγυϑ. ἴῃ 1. εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐτηρεῖτο, ὈΥ͂ 
ΟὨΚεῖοβ, δηά [ῃς Ασαθὶς ἴῃ ΝΝν αἱζοπ᾽β Ροϊγβίοίξ 
(δεε Ὀεϊονν), ἀπ 15 δάἀπητοἀ ὈΥ Μενογ ἴο ΡῈ 
{μ6 σογγθοΐ Πἰβίοσιςδὶ ἱπίογργείδίίοη οἵ Ἐκ. ἴχ. 
16. ΜδηΥ οἴπμεῖ τηθδηϊηρβ πᾶνε Ὀθθη ἰη- 
νεηϊρά: 

(1.9 1 μᾶνε ὑσγοιυρμέ {πεθ ἱπίο οχἰβίθποα 
(ΒεΖ8). 

(2.) 1 μανε Ὀσουρῃξ {Πθ6 ἔογιναγά ἀπά Ἰδὰ 
[Π15 ρατί ἀροη {π66 ((Δ]ν]Π). 

(3.})» 1 πᾶνε γαϊβοά πε ἴο {με ἴῃγοπθ 
(ΟἸδοΙΠοτ). 

(4.3) 1 Βανα βειγγοα {πθὸ ΠΡ ἴο τοϑιβίαποα 
(Λαριβέηθ). 

““Βυς ((Ο τ8ὲ Μεγεῦβ ψογάβ8) “{Π658 
ΒΡΘΟΙΔΙ ἀεἤηϊοπ5 οἵ ἴπΠ6 5θῆβθ πλαῖζα {Π6 
ἈΑΡΟΒΕΪῈ 5 ϑβοιηθίμίηρ 50 ἐπέϊγεϊν ἰἠεγεηὶ, 
θοΐῃ ΠΌπιὶ {Π6 οΟΥΡΙ πα] ἀπά ΠῸΠΙ {πε Γ,ΧΧ, 
παῖ πα οὐρπέ ἴο θὲ πεοοϑϑιίδίθα ὈῪ {με 
οοηΐοχε; δὲέ [Π15 15 ποῖ {Π6 σδ56.᾽ 

ἼΤΠ6 ϑαπῖθ ΟΥ̓ Ἰοῖσπὶ οοπάθηηηβ Μογοτβ 
ΟῚ ΔΙΕΗςΙ4] ἱπτογργοίδεοη {παΐ Ραμ] ἐχραρας 
1Π6 5ρθοῖ}] βθπβε οἵ ἴπθὸ Ηθῦτγονν ψοσά (2. δ. 
“ἐ Ῥγεβεσνϑα ἢ), ἴο ἀδποῖθ {ΠῸὸ νυ ο]8 Δρρεάγαηοθ 
οἵ ῬΒΑγδοΙ : “1 Πᾶνα σδιιβοά [Π66 ἴο οπιογρε," 
(ΠΥ ΨΠΟ]Ὲ βίου αὶ ἀρρθαγαποθ ἢα5 Ὀθθῃ 
Ὀγουρς ἀροιξ ὈΥ πΊ6, ἴῃ ογάεγ ἐπαΐ, ὅζο. 

(ε.) Τηβίθαά οἵ “Ἅϑῇονν ΠΥ βοννεσ ἴῃ {Π66,᾽ 
τμ6 Ηθθγονν πθδη5 “ 5Ππονν το {πΠεε,᾽ || ἐπα κα 
{πε ἴο 566 ΠΥ ροννεσ. ὍΤΠ6 Α. Ν'.. Γθσορ 5685 
1815 ἔσθ σεπάθγϊηρ ἴῃ Εχ. ᾿χ. τό, Υ ΡυἸητηρ 
κῃ τὰ Τ[4]165 : 50 4}} {Π6 δηοϊθηΐ νεΥβΙΟΠ5, 85 
Τεργοβοπίθα ἴῃ ὟΝ αἱΐοπ᾽β Ροϊγυείοίί ; 

Οπάεῖος : “ ϑισηπμὶ ἴα, τὶ οδίθηογοπὶ ΖΦ], 
ὅζα. 
ϑα,α ; “ διειδοϊείεγε ἴ6 ἴδοϊ, τι οϑίθθγεπὶ 

εἰδι.» 
«γα. “Τὸ σεσεγυσοΐ, αἰ οβίθπάθγοπι ἐϊδὶ.᾽ 
ὅγγ. “ΟΡ 1 δ δον, αἰ οδίθπάθγοπι ἐό1.᾽ 

ΕΥοΠῚ {Π656 ΓΟ ΠΊαΓΚβ, απ {πΠ6 ποΐθϑ ἴῃ {Π15 
ΠΟΙΠΠΊΘΠΊΔΙΥ ΟἹ ΕἾΧ. ἰχ. 15 δη4 τό, ἴἴ ν}}}} θ6Ὲ 
566η {πδΐ {Π6 56πη56 οἵ ἴπ6 ὑνο]β ῥΡᾷββαρῈ 5 ἃ5 
Ο]ον5 : 1 ᾿}}] 5ράγο {ποθ πὸ ἰοηρογ, δῖ 
5Πη16 {π66 ἴο {πΠ6 ᾿θατί νυ 411 ΤῊΥ Ρ]αριιθ5, 
{παῖ {ποὺ πιαγοϑὲ πον {Παΐ ΤΠΕΓΕ 15 ΠῸ ΡονγῸΓ 
1Π|κα τηΐπα (Ὁ. 14): ἴογ 1 1 Παά ποΐ ψμΠο]ά 
ΤῊΥ Παηά, θυΕ Πα 5ἰγοίοποα τ οἷμξ ἴο ϑῃηϊῖε 
ἴπ6ε δη4 {ΠΥ ΡΘΟρΡΙῈ ννἹἢ {6 Ρεβί]θποα, (Ποῖ 
ννου]άσε μανα Ὀθοη οαΐ ΟΠ ἔγοπι {πὸ δαγί δέ 
οπςθ. Βαΐ ᾿πήρθρά 1 βραγεά δηά πρἢε]ἀ {Πθο, 
ἴῸΥ [Π15 ὙΘΥΥ ΡΌΓΡΟΒΕ (ΔΙ γον ἀθοϊαγοά 1ῃ 
“. 14) ἴο 5ῆονν [Π66 ΤΥ ροννεσ. 

Α5 ῬΠΔΥΔΟΙ 15 5ΟΪΟΠΊΠΙΥ νναγηθα ἴῃ “ὕ. 14 
[Πα Πα νν1}] Ὀ6 ϑπητθη ἴο {πη6 Πραγί, π΄ θοϊηρ 
ταιρς {Πδ {ΠΟΓΘ 15 ΠῸΠΘ [|κὸ Οοά, [ξ 15 οἰθαῦ 
{παῖ {π6 ννογάβ “ϑῆον {π66 ΤὴΥ Ροννογ᾽ 1 Ὁ. 
τό, αἶ5ο ᾿ἱποϊιάθ {Π6 σοπΡΌΠΟΥ οἵ ῬΠΔΓΔΟΙ 5 
ςοπίϊπιεδά τοϑιδίαησθ πα ἀἠδθβίγιοίοη, ἃ πα ΔΓῸ 
τι564 ἴῃ {Π6 βᾶτηθ τὑῃοίουῖο δ] 56 η56 845 ψγὰ Ππά 
ἴη Εχ. χῖν. 4,) 18. “Απά {πΠ6 ᾿ἰργρίίδηβ 514}]} 
Κπονν {Παΐ.] 4πὶ {πὸ 1,οτγά." (οπραγε [πάρο5 
ὙΠ. τό, τ 84Π|. χὶν. 12: “ψγὲ Μ01} 5ῃον γοιῖ ἃ 
{πη ;," “νγῈ Ψ1}} πιὰ κα γοι ἴο Κπονν." Α 5311] 

ΤΊΟΓΘ 5ίγΙ ΚΙ Πρ’ ΘΧΑΠΊΡΙΘ οὗ {Π1|5 τηοάς οὗ ἐεχργοβ- 
ΒΙΟΠ 15 Του ΠΠ ἴῃ Ρ5. |ἰχ. 1.2: “ (Ἰογμοιίγις ῥεῖ 
14 αὐγαΐ, σογϑιγι6 ἐρόηι, ἐῤαΐ ἐδὸν γῖαν πο ὧδ; 
απά ἰδὲ ἐῤορι ἄποαυ ἐῤαΐ Οοά τιμοι ἦι Ψαεοὖ 
τριΐο ἐδ ἐπάς 97 ἐῤὲ ἐαγρ. ὝὙὝΠΕ ΡδΎβοηβ 1η6]- 
οαΐοά ἃγθὸ {πῸ6ὶ βᾶπῖα {πγοιρῃοιΐ, ἀπά {Π6 
Ῥϑα] ΠΊϊϑ[ 5 πηθδηϊηρ 15, [.6[ ἘΠοῖὴ Ρεγιβἢ, ἀπά ἴῃ 
ΡΟΙΙΒΗΙηρ Ιθασῃ Οοά᾽5 ροννεσ. 866 1) 6] }}Ζ5οἢ 
οη [Π6 Ῥβδίπι. 

Ὗνε {πι15 566 {πὲ {π6 τοπάοσιηρ οἵ τὴς 
1,ΧΧ, Ἐπουρῃ Ρ,ΓΑΠΊΠΊΔΕΟΔΙΠΥ νΤΟΠς, 15 ποῖ 
Ὀαά ἴῃ 56ῆβ86 : ἔοσγ 45 ῬΠδσΔΟΙ αϊα ἴῃ ἴαςΐ 
ῬΟΓΙ5ἢ ἴῃ θεϊηρ ἰδιρῃΐ {Ππ6 σγθαΐηθββ οἵ σοα β5 
ΡοΟνΨΟΓ, 1 βθοπηθά ἴο {πε ΠΧ Χ ποσὰ παίμγαὶ 
ἴο Γεραγά [Π6 Ιθββθοὺῃ 45 ἐαιοὲ ἰο οἔβεγς ἐπὶ ῥὶς 
όγσορ: Πα {Π15 ἱπογργοίατιοπ θεῖπηρ Θα 4} 
5.14 016 το 81. Ῥᾷ}}}5 ἀγριπιοπηΐ, 15 δάορίοα 
ὈΥ Πῖπι, θυΐ ποῖ ψιποιιξ ἃ ΥΕΓΥ 5ιρηϊποαπί 
σἤδηβο. 

(4.) ΕοΓ ἵνα ἐνδείξωμαι ἐν σοί (1. Χ Χ) 51, 
Ῥδὰ] νυυϊῖεβ ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ. .. καὶ 
ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου, κιτ. Δ. ΠΕ 
ΤΘΆΒΟη 5 θυϊάθπί. Ασοογάϊηρ ἴο ἴπΠ6 Η οῦγεν 
Οοὐβ ἢτϑί δπᾶ ἀϊγεοῖ ριγροβα ἴῃ ὉΡΠΟΙ ἠϊηρ 
ῬΒΔΥΔΟΙ νγᾶ5 “ἴο σον Πἰπὴ ΗῚ5 ροννοῦ : {Π6 
ΒΘΟΟΠΩΔΤΥ ΡΌΓΡΟΒΟ, σοπεπροπέ ὁπ {πε [1Π]-- 
τηθηΐ οὗ ἴῃς [ΟΓΠΊΘΥ, ννα5 “ τπαΐ (ὐοά 5. Πδῖηα 
τη 6 ἀδοϊαγοά ἴῃ 411 {πΠ6 βαγίῃ." ΤΠ 
ΤΙ ΧΧ νογβίοῃ, “ϑιιον ἴῃ ἴπθε ΤΥ Ροννοσ," τε - 
ἄμισεβ [Π6 ῬΓΙΠΊΔΓΥ ΡΌΓΡΟΒΘ ἴο ἃ ΠΊΘΓΕ δηπῖνα- 
Ἰεπὶ οἵ {πε βεοοπάήδλτγυ, ἀπά {πογεΐοτα δῖ. Ῥιὶ]} 
τεϊθοῖβ ἵνα δη“ τι565 ὅπως 1ῃ Ὀοΐ᾿ ΟἸδιι565: “ ΤῸΓ 
115 ΨΟΥΥ͂ ΡΌΤΡΟΒΘ 1 ὉΡΠΕΙά {Π66, {Παΐ 50,᾽ ὅζο. 
ΤῊΙ5 τοροϑιτοη οἵ ὅπως 15 οιιπ ΠονΠθ τα εἶδα 
ἴὰ ΝΟ: 

Ηρἤη. “81. Ῥαὰ] τεπήουβ ἼΣ93 45 ψῈ]]} 
Ὧ5 ΤᾺΣ ΌΥ ὅπως, ἴο ΕΧρΡΙΕ5Β5 ναὶ Οοά 
νυ Ἰ5Π θα μι ἐῤὶς αὐαν ἴο αἰζαϊη.᾽ 

Καη Ηεπρεὶ, δαἀταϊεηρ ἔΠῪ {παΐ ὅπως ἀπά 
ἵνα 416 Οἴΐθη τι564 ᾿π61Π ΓΘ ΠΠΥ, ἴῃ ΟἴΠοΓ νυυϊε 5 
85 ὙΜ76]1 δ5 ἴῃ {πὸ ΓΙ ΧΧ αδηά Ν. Τὶ. γεῖ τηδίη- 
ἰαϊη5 (ἀπ Ργονε5) {Ππαΐ ἴῃ ΤΊΔΠΥ Ράββαβεβ Ὀοΐῃ 
οὗ {π6 (Ἰδβϑίοαὶ δηά ΒΙΌΠΙΟΑ] νυυιίεσθ ἘΠΘΓΘ 15 
ΔΠ ΠΠΗΠΙΘϑΕΙΟηΔὉ]6 ἀϊδεϊποίίοη. Βεβι 65 Ρ]αΐ. 
ΚΘΡ. ν|1]. 566 Ε, 567 Α, «ηὐ Χεη. Μεπι. ᾿Ψ. 
ἵν. τό, οἰϊεά ὃγ  δη Η., 5εεὲ αἰϑο Μδεῃι. 1. 1. 
19, ΔΗ850. 11. νἱ. 21, δΔη4 Καὶ Ππποτ᾿5 ποίς. 

Ιη 8.. Ῥᾳι}5 δβριβί]εβ ννα ΠΊΑΥ ποίϊοβ 1 (ΟΥ. 
1. 27, ΠΕΓΘ {Π6 ἀδϑῖρη Θ γασοβ. ἔννο δο[Οη5 
ΟΠ6 ἱπητηθαϊαίθ (ΐνα τὰ ὄντα καταργήσῃ);, ἴῃς 
ΟἴΠΟΓ σοπίϊηρεπέ οὐ ἴἃ (ὅπως μὴ καυχήσηται 
πᾶσα σάρξ, “τμαΐ 50 πο ἤεδιι," ζἄο.). 

2 ΟοΥ. Ὑἱ1]. 13, 14: ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν 
περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα ἵνα καὶ τὸ 
ἐκείνων περίσσευμα εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως 
γένηται ἰσότης. 2 ΤΊ685. 1. 12 (5 ΠΛΠ47}. 

19. 5:. Ῥαμ] 56 6πὶ5 ἴο μᾶνθ ἴῃ τηϊπα 5.0 ἢ 
Ῥαβϑαροβ Α5 ΔΝ Ιβάοιη χὶϊ. 12: τίς γὰρ ἐρεῖ, τί 
ἐποίησας ; ἢ τίς ἀντιστήσεται τῷ κρίματί σου; 
700 1χ. το : τίς οὖν κριματι ἀυτοῦ ἀντιστήσεται; 
Το σδυίζίοηβ τὸ ποοάρθά. 
τ. 81. Ῥαὺ] βρθακβ Ποσο, ποΐ οὗ {Π6 ὈΥΪΠΊΑΓΥ͂ 

Δηα ϑροπίβπθοιιβ νν1}}} οἵ Οοά, ποῖ οὗ {παῖ 
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νυ Π οἱ Οοά, οἵ Η ἸΠΊ56]1} δοπο, ἀθϑῖγοβ (θέλημα) ; 
Βυΐ οἵ {πὸ σοιηβοὶ οὐΓΓ ἄθογθε ννῃϊοῆ Ἣδ 50 
ΤΟΥΠῚΒ. 85 [0 Ἰποϊιάθ Δηα Ὄνυεύγι]θ 16 ἔγθα 
δοίίοη οἵ πιδη (βούλημα). 866 ΕΡΗ, 1. 5, τα: 
1) ΟΠ] ἄβοηβ “Νονν Οσδίγ 5, ὃ 463 ; Ρ]αΐο, 
“1, Ἔρεβ᾽ υἱ. 769 Ὁ, Υἱϊ. 802, Ο. 
ὙΥ Πεη ἐθέλω ἀπά βούλομαι ἅτε ἀἸ5[1Πρ 5} 66, 

{Π6 ΤΟΥΠΊΘΙ Τηθ8Π5 ἴΠ6 51 Ρ]6 5Βροπίδμπθοιιβ νν1]], 
1Π6 Ἰαϊζου {π6 σοηβοίοιιβ ἀηά ἐδ] ]θογαΐα ριιτ- 
ῬοΟβθ. 866 Απῃπιοη!5, εἄ. Ν4]οΚη. ΡΡ. 231, 70, 
ὙνΠΟΘ56 ΓΕΠΊΑΤΙΕ Πα5 θθθη ἴοο ΠδϑίΠν τσοϊ]θοίθά. 

2. 1 15 δρδῖπ (ῃς εὐεπί, ἀπά ποῖ {πΠ6 ἱπίογ- 
τηθϊδῖθ ῤγοσθςς, {παῖ 15 ἴπΠ 4ποϑίίοη. Μϑη 
ἄοε5 γεϑίϑδί {πῸὸ ψν}}}] οἵ Οοά (θέλημα), {παῖ 
ΡΓΙΠΊΑΤΥ νν1}1, συν ΒΙ ἢ θα 5 μΐπὶ ἴο τϑροπίδηοθ, 
ας 1Π6 δνεηΐ αἰνναγβθ σουτεβροπάβ ἢ {πὸ 
Τῖνῖπα Ραγροβα (βούλημα). 

ΟΜ Α͂ΝΘ, ᾿Χ; [ν. 1τ--2. 

91. ΤΕ βεσοῃά δικαιοσύνης 5 ΠΟΠ5Ι ἀΘΥΔΌΪΘ 
ΔΟΓΠΟΥΙΙΥ, ΘΒΡΘοΙ ΠΥ οἵ Ν᾽ ευϑίοηβ δπὰ Βδίπεγϑ, 
θυΐ 15 ποῖ ξοιΐηά 1π ἐπ6 βαυ]θϑὲ {ποῖα]5, ἀπά 15 
Τα]θοΐθα ὈΥ͂ ΠΘΑΥΙ͂Υ 811 οὐ ες] βἀϊξοσθ. ΜδηΥ 
ΒοΟά ᾿πίουρυθίοθγϑ, Πουν υου, 5{1]] σοπϑι θυ ἴ{ ἴη- 
ἀἸβρθηβδθ]α ἰπ {πε ἰοχί; ΜοΥυοΥ 68}15 ἴῈ “πε 
ἱγαρίς ροϊπί οἵ {π6 ποραΐϊΐνε σοπηίογ-ϑίαίε- 
τηθηΐ.᾽ 

ΤΠΘ ρΡοϊπί οΥἉ {πΠ6 ραγδάοχ σθγίδΗ]Υ 15. Ἐπαΐ 
1Π6 [ενν5 δ ἀ ἰο αἰίαϊη [ἢ6 νϑῦὺ [Πΐπρ νυν ῃῖ ἢ 
ΤΠΕΥ ψγεγε ἐΟ]]οννίηρ αἴζεσ, 1. 6., κα ἰὰνν ον 
ΤΊ θοιιβηθ55. [Ε {πογοΐοσγα δικαιοσύνης θὲ 
ποΐ τϑρϑδῖθα, 511] νόμον τηιιδὲ ἤᾶνα {Π6 ϑαπηθ 
ΤΩΘΔΠΙΠς; 85 ἴῃ {Π6 ἢγϑί οἴδιιβθ, “4 ἴανν " ϑιο ἢ 
45. Π6Υ ννεγα βεεκίηρ, δηά ἐπογεΐοσε, ἴῃ ἔδοΐ, 
“ἐᾷ ἴὰνν οἵ τὶ θοι5η655.᾽ 

ΘΗΆΑΡΕΕΟ Χ: 

5 7716 φογίῤίμγε σλειυοίδ ἐΐε αἰ 2γόγιεο Φοίτυϊχέ 
ἐλ6 γλρέεοιεέσγεεσς ο7 {6 ἰατυ, αγτια] ἐλίς οὐ γα, 
11 αηιαἱ ἐλαΐέ αἰΖ, ὀοέλ ἵχετυ αγια (Τερί216, ἐλαΐ 
ὀείίουε, σλαϊδ γιοέ ὧδ εογι ομεγεαϊφα, τῷ αγια ἐλαΐέ 
ἐάε (ογιέϊίος ολαδέ γεσεῖνε ἐζε τυογαῖ αγια ὦέ- 
ἤϊέσέ. 19. Ζ25γαφί τυας γιοΐ Ζργιογαγιέ 977 ἐλεδο 
ἐλήγιρο. 

ΠΗΑΡ. Χ.--ΤῊΕ ΟΑΥΒΕ ΟΕ ΙΒΕΔΕΙ, ΒΚ 
ΘΤΌΜΒΙΙΝα. 

ὙἼΠΕ βυρ]θος οὗ {Π15 σπαρίου ἰἴ5 {πῸὸ (βοΐ 
ἀϑϑουίθα ἴῇ ᾿χ. 321-32, [Παΐ [5γ86] [4116 ἴο 
αἴίαϊπ ἃ ἴανν οἵ τὶρῃθοιβηθϑθ θθοδιθθ {ΠΟῪ 
ΒΟΌΣ ἃ τἰρῃϊθοιιθηθβθβ ἀδθρεπάθπε οπ {ΠῸ 
τποτς ΟΥ̓ ἐποιγ οὐ νοῦ. Βιυΐ Ὀεΐογα 
δπίεγίηρ οἡ {Π6 Ρδίηξι] δη4 ἰηνιάϊοιιβ ἰαϑὶς οἵ 
Ποπάδπληϊηρ ἢΪ5. ον παίϊοη, 8. Ῥϑ}] τϑπονν5 
{π6 ἀβϑυσγαηςσα οὗ μἰ5 Πϑαγίο]ε ᾿πίογοβί ἴῃ ἘΠ 6Ὶσ 
βαϊνδίϊοη. 

1. Βγείῤγεμ,) ὍΠΙ5 οχργθϑϑίοη οὗ δῇδοίίοη 
ἰοννατάβ ἢϊ5 τδάθγβ 156 ἴΠ6 τῇογθ ἄρρῖο- 
Ρτίαΐα πεῦα θθοδιδα ἴΠΘΓῈ ὑνΕΥῈ ΤΩΔΗΥ [εν 158 
(ΙΓ βίδηβ δπηοηρ {Π6Π. Ἶ 

71) ῥεϑαγς ἀεεῖγε ἀπά ῥγαγοῦ ἰο Οοά ,2ὸ γ᾽ 
Τγαοὶ ἐς, ἐραΐ ἐῤὲγ τιῖοδὲ ὁ σαὐεά.7] “Μν 
ῥεαγς ἀδεῖγε αηια ΤΑΥ͂ ΒαΡΡΙΙοαύΐοπ ο αοα 
ΟΠ ΘΙ ΘΒ 817 15 ΤΟΥ βαϊνδύίϊοι." Πα 
ὑνογα (εὐδοκία) ΠοΓα γθηογοά “ ἀρεῖγε," ΔΠ4 1ῃ 
ῬΗΠ]. 1.15.“ φοοά «υἱδ,᾿ κ1. 15.“ σοοά ῥίεασιγε," 
ΤίθΔΠ5 πΠοΐ ΠΊΘΓΕ Ῥαβϑῖνθ θθπονόίθποο, δι δη 
δοίνα ἀο!ρῃΐ ἀπά Ρ]θαβιισο, νμῖο ἢ. Δ“ ΠῈπ 
ἀϊγεοίθά ἴο δὴ οδ]θοϊς ποΐ δοΐμ!ν οχϑίθηΐ, 
Ὀαΐ 511] ἴο Ὀδ6 τϑϑ]ϑθά, Πα5 οἵ σοιτβο {Π6 
ΠΒαγαοίου οἵ ἃ νυ ιϑα" (ΡΠΠΙρΡΙ). (ΟΟΠΊραγα 
2 οτον. 8; τ ΤἼ685. 11. 8, ἀπά Βρ. ΠΡ ΒιΟοἱ 5 
ποΐθβ οῃ ῬὮΠΙΡΡΙ Δ η5. 

ΕῸΓ {πῃ6 ἀϊδειποίίοη Ὀοίννεεη “Ἢ ΡσΥ͂Άυο ἢ 
(προσευχή) ἴῃ βΈΠΟΓΑΙ, θὲ «ὐἀὐάτοοβεα τὸ οά 
ΟΠΪΥ, Δη4 δέησις, ἃ ΡΕ.ΠΙΟΠ ἔου 50ΠΊ6 ΡΑΓΕΟΙ]ΑΓ 
Ὀεπεῆΐ δάἀάγοβθοα ἰο (οά οἵ᾽ πιδη, 5ε6 Ρἢ], 

ΕΣ. ΤΑΥ͂ Πελγ 8. ἀβϑίγα 
ΔΠᾺ ργάγει ἴο (ὡ:οά ἴοσγ [ἰϑβϑγδεὶ 

18. [Πδὲ {ΠῈῪ πηρῃξ ὃς βανεά. 
2 ογ 1 θεδγ ἐπεπὶ τόοογα ἘΠδξ 

ΠΕΥ Πᾶνα ἃ Ζεαὶ οἵ (ῷΦοά, Ραξ ποῖ 
ΔΟσογἸηρ; το Κπον]εάρα. 

23 ΕῸΓ {πε θείηρ ἱρποζαπέ οἵ 

1γ. ὅ, ἘΡΗ. νυ]. 18; 1 ΠΠΠῚ τ τὸν τὶ π᾿ 5 
ΟΥ̓ ννΠΙΟἢ Ραβϑαροβ {π6 Α. Ν. μα5 “βαρριϊοῦ- 
Ὁ1οπ." 

“ς Ρογ Τεγ οὶ 15. ἃ τϑδάϊηρ ΡΥ ΌΪν ἄπ ἴο 
1πΠ6 ΠΟΙ ΙΠΘΠοθπηθης οὗ ἃ πον σΠαρίογ ἰῇ 
ΕΠΌΓΟΙ 1 ΘοοΠᾶτῖθ5: {πὸ {γπε τοδάϊῃρ (αὐτῶν) 
5Πονν5 {ΠπΠ6 οἴοβα σοπηθοίίοη νυ] ἢ (ἢ, ΙΧ. 

Ιῃ ἡ μὲν εὐδοκία 1Π6 ΠΙτη] ΠΡ’ ῬΑΓΈΪΟ]Ὲ ϑῆονγβ 
{παΐ {ΠοΓ6 15 ΔΙ γΓοδαΥ ἴπ {Π6 Αροϑβί!εβ πηϊηά ἃ 
{πουσης ορροβθά ἴο {παῖ πο μ6 ψου]Ἱά 
ἄδϑιγο ; [Π15 Ἐπουρηΐ 15 ἔουπά [ἴῃ Ὁ. 3. 
νὴ ἩΘΠΡΟΙ ᾿ἱΠ]ΔΡΊΠ65 ἃ ἀἸἤογοπέ πε {Π6515, 

ΚἘΠ6 φοράν} οἵ γεν) ποατί οὐ πεὶσγ ΘΠ δ], 
Πδΐθνυευ [ΠΘΙΓ ΟΠ ΡΕΥγΕΥβα ὙΠ] ΤΠΔΥ Ὀ6." 
Βιυξ {Π6 5115: }8Ὲ εἰαρπαῖῖς ἐμῆς 15 ἄπο ἴο {Π6 
ἀἰβειποίίοη Ὀεΐννεθῃ {πε ἄδϑῖτε οὗ δῖ. Ῥυ}}5 
οαυπ ῥεαγέ η ΠΪ5 ΞΡ! οδτοη ἐο Οοά. 

Ὁ. ον 1 ὀδαν ἐρει γεεογ)] ὝΠΟ τεϑβοη οὗ 
{πῸ Αροβί!θβ ἀβϑβίγε δΠ4] ῬΥδύΥ ΤΟΥ [5Γ86]: Π6 
Κηδνν {ΠΕΙΓ ΖΕΔ] δηα {ΠΕῚΓ νναηΐ οἵ Κπον]θάρο, 
ἴογ μὲ μα ϑβαγθά Ἰδύρειυ ἴῃ δοίῃ (Αοῖβ 
ΧΧΙ. 7}. 

“ Ζεαὶ γῶὼγ Οοά," Ὀεϊηρ ἴῃ [5618 ροοά, ἰ5 
Δ ΘΠΟΟΙΓΑΡΟΠΊθηΐ ἴο ΡΓΔΥΟΙΓ ΟἹ {Πεῖτ ὈΘΠΑ]Ε, 
δῖ, Ῥδι}}5 δἴδοίίοη 15 ἘΠπ15 ἀρ] θη 1η ροϊηΐ- 
ἴῃρ; Πγβί ἴο {παῖ νυ ῃῖοἢ 15 ΡγαΙβαυνοσίῃῦ : 566 
ΟἹ 1. δ. 

ὁμέ πο φεεογαϊγι ἐο ἐποαυϊεάρσε.] ᾿᾽᾿Ἐπίγνωσις 
15 1} δη4 {πογοιρῇ Ἰκπον]εάρο, ποῖ ἐπαΐξ 'π- 
Ρεγίθος Κπον]θάρε (γνῶσις) ΒΟ ἢ “ζει 
μρ᾽" (1 (οΥ. Υἱ11. χρῷ ΧΠΠ- 12: ΘΟΙΏΡΕΓΕ οἴη ΣΝ 
1. 28; ΕΡἢ.1. 17). ὙΠαῖ (Πα Ζεα] οὗ ἔμ [ενν5 



γ΄. 4-- 5. 

(οὐδ 8 τρῃέεοιιβηε885, δη4 ροΐπρ' ΔΡοι 
ἴο ΕβίδὈ 58} ἘΠΕῚΓ οννπ ΓΙΡ ΘΟ 5Π688, 
ἢανε ποῖ βιιθητε ἘΠαπηβεῖναβ τηΐο 
1ηε Πρῃτθουβηαβ8 οὐ (σοα. 

ΒΟΡΆΝ ες: 

4 ἙοΥ Ομγῖδε ἦς τῃῈ επά οὗ τε 
Ιανν ἴοσγ ΓΙ ΘΟιιϑη 685. ἴο ἜΥΘΓΥ ΟΠα 
1ῃδί Ῥε]νεῖῃ. 

5 Εογ Μοβεβ ἀββογι θείῃ ἐῃς τίρῃις- 

ννα5 που {πΠ6 σι!άδηςε οὗ [Π15 {γπὲ Κποιν- 
Ἰεάρε, 15 5ῃοννη ἴῃ {ΠῸ ποχί νεῦϑβε. 

8. ον ῤεν δείπρ ἱσπογαπέ ο Οοά᾽ς γἱσβίθοιι.-: 
γ655.] “ἜΟΥ Ὀοΐπρ ἱρποιδπῦ," ἃ 0.: “ ἐῤεν," 
Βεῖηρ Ὑν ΠΟ] που ομρἢῃα515, ΘΠ] ἤᾶγα 
ἃ ἰ655 ργοπηπεπί Ρ]αςα ἴῃ ἔπε βεηΐθηςθ. 

ὙΠΘΥ νγΕΓῈ ἸβΠοΥαπΐ (Πδὲ [Π6 ΟὨ]Υ 50 ΓΟα 
ΟΥ̓ τἱρ ΘΟ ιβη655 15 σοί, “ αὐφο γμο ει ἐῤὸ 
τιγισοα ν᾽ (111. 21--26 ; ἵν. 5): Δηά {Πι|5 “ σεαὶ] 20 γ 
Οοα᾽ ΟΥἿΪΥ πιδάθ {ΠῈπὶ 5εθκ ἴο βεΐῖ ΠΡ δηά 
“ ρεέαῤ[ορ (111. 31) ἐῤεὶγ οαυπ χὶσῥέξομεπεςς,; 
ἦ. ἐ. ἴῃ6. τ]ρῃίθοιιβηθθ νῃ]οἢ πο {πουρμΐ 
ΠΟΥ σομ]ἃ πηαῖκα νδ]14 θεΐοσε Οοά Ὀγ ϑίγιοΐ 
Οὔ βεσνᾶηςα οὗ Ηἰ5 ἰανν (ΡΗ]]. 1]. 9). 

ῥατε ποὲ σιεδ)η θα ἐροηισείανες τριίο ἐρὲ γὶσ ὲ- 
ἐοιίσπεςς ο7 οαά.] “ρὲ γισῥίδοισπεςς ὁ.) Οοά᾽ 
15 Πθύα ργεβοηίεά δ5 Ηἰ5 αἰνίπο ογάζπαπεο Του 
ΤῊΔΠ᾽5 βαϊνδίίοῃ, 8Π4 1 18 ΨΕΥΥ Ἔβϑ6ης 6, 85 
Οοὐδβ τὶρῃίθοιιβηθϑβ, [ἃ ἤν ϊνο5. πηΔΠη’5 56]{- 
ΤΕΠΕΠΟΙβΙΙΟΩ πη 5. θΙηϊβϑίοη. 

Βὸγ 168 ΜΙᾺαΙ]6 βεπβε οἵ ὑπετάγησαν ΠΟπι- 
ῬΆΤΘ υ111. γ, ΧΗϊ, τ, ἘΡΌ, χίϊ. 9; 1Άπι|65 ἰν. 7; 
1: Ῥεῖ. "1. 13, Βοδά ““ ὸν ὀεοΐγιρ ἱσπογαηπὲ οὗ 
Οοά"ς γἱρῥέεοισηες:, απαὶ βΒοοκῖπρ ο ἐεαῤ]ρ 
Ζ 617 οαυῇὶ τὴ ῥίδομσηε, Ὁ ΟΥ Βα θα 698 ποῦ 
μηΐο ἐῤὲ γιρῥίδοισηεος 97, Οοά.; 

4. ον Οργὶσὲ ἐς δὲ ἐπά 97 ἐδὲ ἰααυῦ] (οη- 
Πγτηδίοη οἵ Ὁ. 3. ὙΠῸ [ενν8 βοιρῆΐ ἴο εϑίδ- 
15} {ΠΕΙΓ νη Τρ θοιιθηθθθ ΟΥ {ῃ6 Τὰν ; 
Ὀυΐξ {15 νγᾶθ ἃ ἰδία! ἝΥΟΥ, σδιιβιηρ {πο πὶ ἴῸ 
ταϊεοῖ {π6 τἱρῃϊθοιιβηθθβ οἵ σοά: 322... (ῃε 
Τιανν, γαραγάθα 845 ἃ νγᾶὺ οἵ δἰΐδιπὶπρ ἴο τιρμῖ- 
ΘΟΙΙ5Πη655 θεΐοσγε Οοά, 15 δ πη επά ἴῃ (ἢτίϑβί, 
Δα σῖνεϑ ρίασα ἴο {πε τὶ ρηϊθοιιβηθββ οὗ [] 1, 

ΕἸ γῖϑέ 15 {πε επά οἵ {πε 1 ἂνν, 45 “" ἀθαΐίῃ 15 
1η6 επά οἵ Π|8᾿ (τέλος τοῦ βίου θάνατος: 
Τ) επτοβίῃ. 1306, 25). 
ΙΒ πηοβί σοητηοη Πα 51Π1Ρ]6 τηθδηϊηρ οὗ 

τέλος 5 Τααυγθα ΟΥ̓ {ΠῸ οπιρμαίίς σοηίγαβε 
Ὀεαΐννθθη ἰϑνν δηἋ ἢ ἴῃ {Π6 Βεριπηΐηρ δηά 
εη4 οὗ {Π6 βεπΐθηςθ, δηἀ 4]50 ὈΥ ἴπ6 ψΠΟ]Ὲ 
ςοηΐοχί, νυ ἀθβοῦθεβ {ΠῸ σὶρ μίθοιιβπθββ οὗ 
Τα 45 ὁρροββά ἴο {πε τὶ ῃϊξθοιιϑποβϑ {Παΐ 15 οὗ 
της Ἰανν, ποῖ 85 ἴΠ6 σοπιρ][ΙΟη, ΠΟΙ 85 {Π6 δἰπὶ 
οὗ {Π6 Ἰανν. 

Ιη {Π|5 Ρᾷ558 8:6 11 15 ποΐ σγαριριαξίσα ν αὐτοῦ 
ἴο ΤΕΠΩΘΥΓ νόμου, νγΠοιΐ {ῃ6 Δγίο]6, “ἢ 6 
Τὰν :Ὁ 566 [πἰγοάιπιοίοη, ὃ 9. Βιέ [{ 15 θεϑξίεῦ 
ἴο ᾿πίουρυθί 1ἴ 85 κ 1" ἴῃ ῬΈΠΕΓΑΙ, [ῃῈ ρσίη- 
ΟἾρία ψνΠΙ ἢ βαν5 “Τρ ἀο, απάῤ ἔῤοι σῤαϊέ 
ἡϊωε. Ιῃ 115 βθῆβθ, "1" 15 Δ ο Π5Π 64 ἰπ 
(Ἰγτιβί, δηά {Π6 ριγροβε οἵ 115 δθο  !]οη 15 
ΕΧΡΥΘΘΘΘΩ πη ἴπ6 ννογάϑ “207. γλσῥίδοισπεις ο 
ευενν οπὸ ἐῤαΐ δεϊϊειυε!.᾽ 

ΒῸΥ ΟΥΠΕΓ ἱπίογργοίδίοπβ, 5δεῈὲ Νοίθ δἱ {μῈ 
επά οἵ πε (παρίεσ, 

.7ογ γισῥίθομσποος ἐο 667} οηδ ἐῤαΐ δε]ευεί.) 
ΠΙ5 15 πα Ραγροβε οἵ ἴῃς Δ ο  οη οἵ “18 " 
ἴῃ (μγιδ. 1 Ια" τεπηδϊπθα ἴῃ ἴοσοθ 85 
1Π6 σοπάϊεοη οὗ τὶ ῃθοιβη655, Πθη σὶρ ίεοιιβ- 
Π655 σου] ποΐ ΡῈ δχίοπάδα “ 20 ευὲγν οπδ ἐῤαΐ 
δε οεῖ,᾽" θαΐ ΠΥ ἴο {Πο56 γγῆο ὑνθσῦε ΠΩΘΓ 
Ιανν Δῃη4 ΟΠΪΥ 1 [ΠΘΥ ννεῦθ “ἄοεσβ οὗ ἰανν 
(15 τ7ὦὃ 

5-1το. ΜΟΒΕῈΒ ΒΕΑΗΒ ΜΙ ΙΤΝΕΒΒ ΤῸ ΤῊΒ 
ΕΙΘΗΤΕΟΒΝΕΒ5 ΟΕ ΒΑΙΤΗ. 

5, ἐῤε γισῥίφομεποις αὐῤ΄ῆορ ς 9 ἐδ ἰααυ,] 
Ἀεδά, ἐῤὲ γίρῥίεομσπεις αὐῤίορ ᾿ς οὗ 18.'ὰ, ἀπά 
ἴοσ {Π6 ναγίοιιβ γοδάϊηρϑ οἵ ὡ. 5. 566 {Π6 ποΐβ 
αἴ {πε επά οἵ {Π6 ἌἽμαρίεγ. 

ἐῤὲ γιαῦῖ αὐῤ΄ῆερ ἀοεῖρ ἐῤροσε ἐῤίς] 
για αυῤΊῆορ ἀοοῖρ Ὁ Θυη.᾽" 

Ιπη 1,6ν. ΧυΠ]. 5 ΟΟά 58γ5, “716 «ῥαϊ] ἐῤεγε-: 
7ῶγε ζθεοῤ γῖν σἑαξμέες, ἀπά γῖν 7μαἀρσηηεγιές: αὐρίορ 
27 ἃ γιᾶπὶ ἄο, ῥὲ ῤραἱ! ἤυε 1π ἐῤρεηι.᾽" 

ἼΠΕ ϑερίπαρηΐ, το πὰ νυ ΒΙΟἢ δ. Ρδὰ] αιοίε5 
1Π6 Ραβϑαρθ Ὄχδοῖ!υ, γοαβ ἴῃ {Π6 ἔΟυΠΊΟσ ματγί 
οὗ [Π6 νεῦβε "716 σῤαὶ! ἐῤεγεζογε ἀεεῤ 811 71:7 
σέαϊμέες ἀπε 11 γι} ἡμαάρηηοηίς. ὝΠι5 ἴῃ {Π6 
Καορίηρ οὗ 8}] “ σἠαΐμέες " ἀηα “)μάρηιοηές " 16 
ἈΡοβί!6 5665 ἃ ἀδβογιρίίοη οἵ “ἐῤὲ σισρίεοιι"- 
πες αὐῤ΄ῆορ 'ς οὗ δ," ἀπά ἴῃ 1ῃ6 οἴδιιβα 
“ἐυρΊορ 15 α πιαπ ἀο ἢ ἢπάβ ἃ σοπαϊίοῃ 
ὙΠΟ σαηποΐῖ 6 ρΡετίθοιγ Γ]ΠΠ|164 ὈΥ [Ά]] θη 
ΤῆΔῃ, Δη4 ννΠ]οἢ ἘΠογοίογο σοπ ΘΠηη5 Οη6 νγΠῸ 
ἀερεπάβ οη Πὶ5 ον ἐπ] Π]πηθηΐ οὗ {Π6 ἰανν ἴῸΓ 
Ἰαδεποαίίοη θεΐοσε σοά. 

ὙΠαΐ [ἢ 15 15 81. Ῥαι}᾽5 τηθδηΐηρ 15 ΟἸθαΓ [ΠῸΠῚ 
της σοπίοχέ ἴῃ τσ. 3, 4, ἃη4 τῸΠπὶ {πὸ ΠΟ] 
ἴεποῦ οὗ [15 ΕἸ ιβέ]6 (11. 13, 1, 20, ζ.), 45 
ὙΨῈ]] 245 ἔγοπηι {ΠῸ θαυ ογ ααοίδίοη οἵ [Π6 54Π|6 
Ρᾶϑβαρθ ἴῃ Ὁ]. 1. 12, γΒΕΓῈ [Π6 τηθδηῖηρ ἰ5 
Ριιξ Ὀεγοπα ἀἄοιιδέ ὈΥ̓͂ Δποίμευ σμῃοίδίοη, 
“ (Ἰμγοοά 1ς ἐυθῦν οὔδ ἐῤαΐ εορέϊημοι ποί 171 αἱ Ϊ 
ἐρίηρες ἐῤαΐ αγὲ αὐγίϊέεπ ἦγ ἐδε δοοῖ 9 ἐῤὲε ἰααυ 
ἴο ἀο ἐῤε»»" (ει. Χχυ!!. 26). 

Βαξ ἴῃ αϑϑιπηϊηρ {παῖ {πΠ6 σοπάϊοη, “2 ἃ 
»ηα1 ἀο ἐῤό;1," 15. Ἰταργδοῖῖοα 016, δὲ, Ῥδὰὶ 
ΒΘΟΙῚ5 ΘΧΔΟΙΥ͂ ἴο ΓΈνοῦβο {π6 παίθγαὶ ΠΊΘΔΠΙΠΡ; 
οὔ ἴπ6 νγογάβ οἵ Μοβθϑβ. Ετέῤεσ' ἴῃοβα ννογα5 
ΤΘΔΙΠΥ τηθᾶπη τμαὲ Οοὐἶβ ἰὰνὺ βΊνεη ἴο [5γΓδ6] 
᾿σοηδιβίοα οἵ ϑβίδίιίοβ ἀπά Ἰπάρτηθηϊβ ὑνῃ]Οἢ 
»ησδὲ δὲ ἀδῤὲ πὰ ὈΥ Κεορίηρβ. πο μ {ΠΕΥ 
5Π0 114 επίογ ἱπῖο {8 : ογ ες ἱΠ6 Υ ἅτ ποίῃϊπρ 
Βεξζοσ {Πδη δπ ἰγοπῖοδὶ ργοπηϊβα θαβθα ἸΡΟΠ 8Π 
᾿ππρόοβϑίθὶα σοηάϊίοη. ὙΠῸ Ἰαϊίεγ ἱπουρῆΐ 
σδηποΐ θ6 ἴου ἃ πιοπιοπέ δηϊογίαι θά : ἔὸγ 10 15 
Οοά ἩΗϊπηβοὶε πο σρθακβ {πγοιρῃ Μοβοβ, 
τορϑαίίηρ {πΠ6 σοπιπηιδπατηθηΐ δηά ἴΠ6 ῬΓΟΠΊΪβ6 
ἰννίοθ, δη4 οοπβιτηϊηρ {ποπὶ ΟΥ̓ ἴπΠ6 πιοβῖ 
50 ]θπηη ἔοττηιϊΐα οἵ 1)1ν πε αἰζεβίδίοῃ, “1 αι 

ὩΣ 
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μεν κδ ἘΟ 5 Π 6885 ψ ϊςἢ ἰ5. οὗ τῆ ἴανν,  Τμαΐ 
3.1. {τΠ6 πηᾶη ΨΏΠΪΙΟΏ ἀοοθίῃ {ῃοβε {Πὶηρβ 
51. 3. τ8. Ὁ} Πἴνε ὉῪ {Πεπι. 

6 Βιυῖε {πε τιὶρῃξθοιιβηαββ ὑνῃ] ἢ 15 
ἤΒευξ, 30, Οἔ ΑἸ Π Θρθάκθίῃ οἡ 118 νγίβθ, ἤϑᾺῪ 

ἱπίο μεανεη ὃ ({Πδὲ 15, το Ὀγίηρ (μγίβε 
ἄοννγῃ δον αὐουε :) 

η Οὐ, Ὗ͵[ο 514}} ἀεβεεηά ἱπίο ἔῃμε 
ἄξερ ὃ ({παξ 15. ἴο θγηρ ἃρ (τίβε 
ἀραΐῃ ἔγομη {Πς ἀεδά.) 

Ὦ πρί ἰη τπϊπε πεαγί, ΝΟ 5}4}] δϑεεηά 

ἐῤὲ Τ,0Ὰ}." ὙὍὙΠδὲ γτοίεγθποθβ ἴο {πΠ6 ραβϑᾶρα 
ὈΥ ΕΖΕΚΙΟ] (ΧΧ. 11, 13, 21) ἀπά Νεμοριηϊδῇ 
(χ. 13, 29) ΟἸθαυν σμον {παΐ 1π {ΠΕΙΓ νἱενν 
1Π6 σοπάϊ]οη νγαθ5 ποῖ παργαοίοαθ]α. ΠΟΥ ἴΠ6 
ῬΓΟΠΊΪΒ6 τπἰπαϊία! 8016. 
14 πμθη 8.1. Ῥδμ] τηϊβγθργθβεπί ΟΥ̓ τηΪ5- 

πηάεγϑίδη {Π6 ράβϑαρε ὁ Νοῖ 81. Ρ}] Πιτη- 
561, δας {ποβὲ ἀπε] ονηρ [Θνν8, ννΠΟ56Ὲ ΕΥΓΟΥΓ 
Π6 ννὰβ Ἔχροβίπξ. 

ΤῸ οπθ ὑγῆ0 51᾽ΠΟΘΓΕΙΥ ἀαϑιγεά “20 ἐο μεν, 
απά ἐο ἰοσσε γριόγεν, απ ἴο «υαἱᾷ ῥιωγιδὶν «υἱὲ 
ῥὲς Οοά" (Μῖς. νἱ. 8), “με Ἰανν,᾽ ἴδκβεη 1η 115 
ἔᾺ]η655 δὰ ἴῃ [5 βριγιῖ, ννὰβ ππαουθίεαϊν ἃ 
Ῥαίῃ οὔ σἰβμζοοιιβηθθθ δηα [18. [1 νγὰ5 ἃ 
τονεϊαίίοη οἵ σοα ΗἰϊπΊβο] δηά οἵ ΗΪ5 ΠΟΙῪ 
Μ11, δοσοιηρδηϊοά ὈΥ 4 αἰδβρεηβαίίοη {1} οἵ 
ἴῃ6 πηθαηβ οὗ βγαςθ, οἵ ραγάοῃ, δπά τεοοπ- 
οἸΠδτ!οη [ῸΓ ἜΥΈΓΥ ΠυιτηὉ]6 ἀπά σοπίγιξα 508], 
Ἐ}} αἰ5ο οἵ ἴγρεβ δη4] ΡργΟΠΊΪ565 ἰθδά!πρ οἡ ἴο 
ΕΠγιβί. 

Βυΐ {π6 ῬΏΠΑΓΙβθοβ, ἀπά ππάθγ {Πεῖτ ρα!!ἄδηοα 
πε πιᾶ55 οἵ {π6 ρθορῖορ, ἀϊά ποῖ ἴδμιι5 γτθραγά 
ἐῥε 1ααὖ: ἴο {ποπὶ 1 ννγὰ5 “1 " πὰ 
ΠΟΙΠΙΠρ ΠΊΟΓΘ, ἃ σονοπδηΐ οὗ νου 5 85 ορροβθά 
ἴο ἃ σονεηδπί οἵ ρσύδςθ, [5 ῬΥΌΠΊβ οἵ πὸ 
ἀεροηάϊηρ οἡ ἴΠ6 τηοσιξ οἵ βίσιοϊ ἀπά βου ρι- 
Ιοιι5 οδϑάϊθηςθ. ϑιι ἢ ἃ νίθνν ἢ85 ΟΠΪΥ ἴο θὲ 
ῬιΒΠΘα ἴο 15 Ἰθριειπιαΐθ σοπο 50 ῃ ἴπ ΟΥΘΓ 
ἴο σοηξαΐε [56]: δηά {15 15 ννῃαΐῖ δῖ. Ῥδὰ] 
ἄοαβ: “1 γοῖι νοι] αἰζαϊη ἴο στρ Πἔθοιι5Π655 
ὈΥ “ἐῤὲ Ἰααυ᾽ ΤΩΘΓΟΙΥ 45 “167, {μεη 1{ πγιϑῖ 
θὲ {0]ΠΠ1οἡ ἴο τῆ νοῦν ἰεῖίεσ. Καϑορ αἱ τπε 
βίδίιζοβ, δηά αἱ {πε Ἰπαρσπηθηΐῖβ ΠΥ ἀπά 
ΡΕΓΓΘΟΙΥ, ἃπά ἴπεη γοιι 514}} “Ππά [16 ἴῃ 
{86 πὶ." 

δῖ. Ῥαι]5 πιεῖ ποά 15 ἴῃ ἴαοϊ ἴπ6 βᾶῖηθ 85 
ΟἿΓ Ιμογά 5: ΠῚ5 ΔῆβννοΓ ἴο ἴποβα ΠῸ 86 
βθοκίηρ “ἐῤὲ σὶψῤίφοισηθος αὐρίο ἰς Οὗ 18. 7 15 
“ἼΓῊΙ5 ἄο, ἀπά ἔποιι! 5[να] ἰἰνε ἡ (ΠὰΚα χ. 28). 
ΗΘ τοπηπάβ με πη, 85 1ἴ ννοσθ, {Ππαΐ “«υῤοτοξαεν" 
σραἱὶ ζεορ ἐρθ ψγΠῸ]6 ἰὰνν ἀπά γεῖ οἴδπά ἴῃ πα 
Ροϊπΐ, 6 15 βΊ ΠΥ οὐἉ 4}} (74. 11. 10): Π6 τι565 
1πΠ6 ψψογάβ οὗ {π6 1 ἂνν 85 ΠΟΥ νγετα πιϑεα ὈΥ͂ 
ἴμοβο 80 τγε]εοϊεά “ ἐῤὲ γι σβέεομσηπεις αὐρίορ ἐς 
φ χα: Πα πιθϑηβ, 8ἃ5 ἴῃ (8]. Π|. 21, [παῖ 
{Π6ΓΘ 15. ΠΟ ἰαν ϑγΠΙΟἢ ΒΙΠΊΡΙΥ ἂς ἑατῦ οΔῃ βῖνα 
18, ἀπά {πογοίοσα πὸ διιοῖι {π|πρ᾿ 85 ἃ “ χά δέ- 
ἐοι 7665 αὐῤΊοῤ ἐς οἵ 18..." 

6. Βωὲ ἐῤδὲ τγἱσρίθομδπεις αὐῤ΄ορ ἱἰς οΚὶ αὶ 
σρεαξεί οπ ἐῤὶς αυἱτο,7] ἘῸΓΤ ἃ 51ΠΉΠΔΓ Ρευβοηϊ- 
Πορίϊοπ δηά 56] {-ἀοβοσιρίοη οἵ ΔΝ Ιβάοπι, 566 
Ῥτον. 1. 2ο, δηά Ηδ6Ό. χ!. 5. Αραγί Ποπι {π6 
ἤρπγο, {π6 πηθαπίηρ 15 {παί Μόοβοβ {Πππ|5 5ρθαῖκϑ 
ςοποογηίηρ “ ἐῤε γι ίεοισηευς αὐρίο ἐς οΥ αὶ." 

8 Βυξ νψῇαΐ 58: τε 1 Πε νγχοτά Α- 

ΤΠῖ5 θοΐἢ ρατίβ οἵ Ὁ. 4 θὲ ρσονεά ὃδγ {ῃ6 
[αϑε ποηΥ οἵ Μοβεϑ--[Π ᾿ππροβϑι ΠΥ οὗ θείης; 
7υϑιπεαά ΒΥ ἰὰνν ἴπ τ. 5, ἀπά {π6 τ δ] ΠΥ ἀπά 
ΠΕΘΑΓΏΘ55 Οἵ {ΠπΠῸ τὶρηϊθοιιϑηθββ οἵ [δ τη οὐ. 
6--ὃ. 

Βυΐ ΨΠογε ἄοοβ δι. Ῥδὰ] ἢπά “1Πε γσῃί- 
ΘΟΙ5η655 οὗ ΜΠ ἢ ἴῃ {Π6 ψογάβ οἵ Μοβεϑ» 
[ῖη δας τΌποΙηΥ, “πὸ θΟΟΚ οἵ Μίοβεϑβ, νυπιο ἢ 
ἢα5 Ὀδθη τοραγάθα δἰπχοβί 45 8Π δυδηβϑ!! Ζαίιοπ 
οὗ [Π6 ἰανν " (Ὀοννεῖῖ). Οὔβεγνε αἷϑδο {παΐ ἴπ 
ει. Χχχ. 11-|4, Μίοβ65 βρθᾶκβ ἴο ἴῃοβε ἴο 
ὙΠΟΠῚ Π6 α5 ῬΓΘΥΙΟΙΒΙΥ͂ ϑϑια ἴῃ Ὁ. 6, “ Οοά 
«υἱλ! εἰγομηιοίσε ἐῤίπ ῥεαγί, . .. ο ουθ ἐῤὲ 
Τογά ἐῤν Οοά α«υἱὲῤρ αἱ! ἐῤίπιο ῥεαγί, ἀπά «υἱὲ 
αἱ ἐῤν σοι, ἐῤῥαΐ ἐῤοι »ιαγεεὶ ἰδὲ: τῃδΐ 15 ἴο 
ΒΔΥ, Μίοβθβ 15 βρθακίῃηρ ἴο {Π6 {π{ΠΥ Ρεπιΐεηΐ 
Δη4 ΔΙ [ἢ] [5γαθ!εβ. Απά 45 8. Ραὰ]} ἔουπά 
ρὲ γίσῥίοομσπεῦς Κ᾽ αἱ ἴθ ΑὈγαπαπι, ννμῸ 
θεϊθνθα Οοά, 50 πεύα 6 ἢπάϑ 115 νεΓΥ Ἔβϑεποθ 
1 ΟΠ6 ηΟ ἰονεβ Οοά, δπά ἔπγηβ ἴο ΗΙπ ἢ 
411 Πἰ5. Πεατί δηά 5οι] (Π)επΐ. Χχχ. 6--1ο). 

δ.» ποΐ ἐπ ἐῤίπε ῥεατί.] “ΓΙ 15 Ἰοπά τὴ  εὰξ. 
ὙΠ]. 17, απὰ ἰχ. 4, δη4 15 βιιδβϑευϊεαά ὈΥ 51. 
Ῥδ1] ἴοσ {πΠ6 οπθ ψοσγά, “20 “αν, ἴῃ 1) επῖ. 
ΧΧΧΟΙ2: “1 1: ποὶ ἐπ ῥεύσει, ἐμαὶ ἐροι τὐῤομίάεεξ 
σαν [Πἰ. “ἴο 540}, ἤο τῥραωἱ! σο τῷ 2ῶτ μι ο 
ῥεατεη, απά ὀγίηρ 1} μπΐο τς, ἐραΐ αὐ γηαν ῥέατ' 
11, απά ἀο 113 

“ΤῸ 54Υ ἰπ {π6 ποατί " ἴβ 4 Ηῦγεν [ΠἸοπ 
ΤαΘδηΪηρ' “ ἴο {Π|ΠΚ,} ΕΒΡΘΟΙ ΠΥ ἴο {πῖπκ ρΡοτ- 
γΟΓΘ6 ΠΠΠΟΙΥ Ποῖ Πἴβ, νυ] οἢ ΟΠ6 15 δϑῃμαπηβά 
ἴο 5ρϑαὰὶῖς οιἽξξ (ΡΒΠΙΡΡΙ): ὄσοπιρασα 6. 
χ᾽. 9, ΧΥΠ,. 21; 85. χίνα  ΝΙ514, χσῖν. 485: 
Εν. ΧυΙ]. 7. 

Μοϑβεβ ἴπιι5 νη !οδίος (οὐ 5 σοτηπηδπάπηθπε 
45 ποΐ θεϊπρ θεγοπά τηδη᾽5 γεδοῃ, Ὀθαΐ Δἰγεδάν 
ὈΓΟΙΡΠς ΠπραΓ δηὰ τπηδάθ ρ]αΐη ἔο δἰπι: ἴῃ 
Βαγθοἢ ἢ]. 29, 5 ΠΉ1]Γ δρᾶμα 15 ΔΡρΙ θά ἴο 
ν᾽ ἸΒ ΟΠ. 

ἐῤαὲ ἱς, το ὀγίπο Οῤγίσέ ἀοαυη ἢ Α5. Μοβεβ 
[ουθιἀ5. {πὸ ᾿βγδϑ!ῖα ἴο ϑαύ,  Ὲ νναπί 5οπΊ8 
ΟΠ ἴο ὑσίηρ Οοα 5 νγογά ἄοννῃ ΠΘΑΓΕΓ ἴο 15, 
50 “ρὲ γιφρίθοιμηοος ὁ γαὶρ᾽" 8805 ἴο 115, 
«ουδὲ ποῖ παῖ (ἢγιβὲ πα δἰγεδαῦ σΟΠΊΘ 
ἄονη.; 

ΎΤΠΗΘΕ νογάβ, “2οηι αὖουε," τὸ ἃ πεεάϊθβϑβ 
δά ἀπτοη ἴῃ ἐπ6 Α. Δ. : τπΠ6 Ραγεπίμαϑίβ, ἴοο, 15 
ἘΠΠΘΟΘΒΒΑΤΥ, {Π6 οἰζδί]οη5 Πα σοτητηθηΐβ θεϊπρ 
ΟἸΘΑΓΙΥ ἀπε Πρ ]5Πη6 4 νυ Ποιέ τ. 

Π. Ον, ἤρο στρα]! ἀεσεοπά ἑπίο ἐδ ἀεεῤ 3] 
Του. χχχ. 1: “ΝΕ ΕΓ ἐς 1 δεγοπά ἐῤὲ σεᾶ, 
δαὶ ἐῤοι τὐομάεεί σαν, ἤγῥο εραὶ! ρο οὐεῦ ἐῤὲ 

σε 70" τῷ, ᾽ς. ὍὙΠΙ5 5.8 βεσοπμα ἤριγα ὈΥ͂ 



ν. 9-το.] 

15. ΠΙρἢ τες, φύση ἵθιὶ ΤΠ γΥ πιουίῃ, πὰ 
ἴπ 1γ Πεαγέ: {πΐ 15. {πΠ6 νψογά οὗ 
αιτῃ. νυν ῃϊςἢ νγα ργϑδςῇ ; 

9 ΤΠδὲ 1 που 5Π4]1 σοηΐεββ ννττῃ 
τῃγ πποιῃ ἐπα Γογά [6βι15. δη ἃ 5Π4]1 
Βεΐϊανε ἴῃ της πεαγί ἐπα (σοά μδίῃ 

νΒΙοἢ Μοβεβ ἄθοίαγοβ {παΐ (σοά᾽5 σοτητηδηά- 
τηθηΐ ἰ5 ποΐ ᾿πδοοθββϑιθϊο: Ὀαΐ 8:. δι], ἴπ 
ΔΡΡΙνΙπρ {πε ραϑβϑαρα ἴο (γὶβί, Ὀγουρηΐ 511] 
ΠΘΔΓΟΘΙ ἴο 115 ὈΥ {Π6 ΓΟΒΙΓΓΘΟΊΙΟη, σἤδηρ65 {Π6 
1άδα οἴ ογοβϑίηρ {Π6 568 ᾿πΐο {Παΐ οἵ βοϊηρ ἄοννῃ 
ἱπίο “186 80 γ55:" «πὰ ὈΥ ““1πΠ6 ἀῦγ585" πε 
τΤθδη5 ποΐ {πΠ6 ἄδοθρ οἵ {Πε6 56α, διέ {πὸ αροάς 
οἵ {ῃς ἀδδή, “2ῤῥὲ ἀεῤὲῥε οὶ ἐῤὲ εαγέῤ,᾽ Ῥ5. 
Ιχχὶ. 2ο: ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς γῆς πάλιν 
ἀνήγαγές με, ἃ Ῥαβδᾶρ6 ὙΠΟ 566 Π|5 ἴο Πᾶνα 
Ῥδθη ἴῃ 8. Ρ8ι}}5 τηϊπά, ἀπά ἴο πᾶνὸ βιισβαβϑίθα 
{Π6 νγογάβ ἄβυσσος δῃηά πάλιν ἀναγαγεῖν. 

8. Βιΐ «υραὲΐ ταἱΐῤ 15 Α5 1 [ῃ6 πορδίϊνε 
ἴῃ Ὁ. 6 Πα Ὀεθη Ἰοϊπθά ψ ἢ λέγει: “1Π6 
ΤΙ ἢ Θοιι5η655 νυ] ἢ 15 οὗἉ [41 5! ποίῖ, Ν᾽ μο 
5}4]] ἀϑοθπά, ὅο. ἡ Βυΐξ ψῇηδί βαϊτῃ 1} 

ΤΡε «υογά 1ς πῖσ ἐῤεε, ἐπὶ ἐδν τηομέῤ, ἀπά 1γι ἐδ 
ῥεαγ!.] “Απαὰ γεῖ ψῇῃδΐ πϑϑά 5 {πϑσὰ δἰ ἵποσ οὗ 
Ἰοπρ ἸΟΌΓΠΕΥΒ ΟΥ̓ΘΓ [Π6 απ, ΟΥ οὗ ἸΙοπξὶ νου ἃ 565, 
ἔογ {Ππ6 βαϊκα οὔ ᾿πνϑϑι ραίηρ απ βθοκίηρ ουΐ 
νἰγίιθ, {π6 τοοΐβ οἵ νι ἢ [ῃ6 Ογρδίου μ85 ἰαἱά 
ποΐ αἵ ΔΗΥ͂ στεαΐ ἀϊδίαποθ, θυΐ 50 Πϑδῦ, 45 ἴΠ6 
ψν 158 Γανν ΕΊνΟΥ οὗ {ΠπῸ εννβ βαγ5, "Τ ΠΘΥ͂ 4ΓῸ 1Π 
ΤΕΥ τποιυῖῃ, ἀπά τη (ΠΥ Ποαγί, δηἀ ἴῃ ἴπΥ Ππαπα5,᾽ 
1η{Ἰππδτηρ; ὈΥ {π656 Πραγαΐῖϊναε ΘΧΡΥΘβϑιοη5 {Ππ6 
ννογήβ, δηα δοίίοηβ, δηά ἐθβϑίρηβ οἵ τηξῃ ἢ 
(Ρμῆο, “ἼΠπε Νιγίαοιβ 15 ἔσεε, ς. χ.). 

δῖ. Ῥαὺ] οἵηιβ ἴΠ6 ννογάβ “δηά [1ἷῃ (ἢγΥ 
Βεαηά5." δἠδθα ἴο {πὸ οὐρῖπαὶ Ὀγ {πε 1,ΧΧ, 
ἀηα {Π6 ςοποϊπάϊηρ νγοσγάβ οἵ επί. χχχ. 14, 
“ραΐ ἐῤοι γηαγεσὲ ἀο 11, ΜΜΏΙΟΠ ἀγὸ 1655 ϑιιτθά 
ἴο [5 δύξριιπιθηπῖ.Ὶ. “ὝἼὝμε Αροβίίε αιοῖοθβ 
νι Πουΐ τοραγά ἴο γογθ4] οχαοίηθβϑϑ, ΔρΡΡαγ ΠΕΪΥ 
Ῥεοδιιβθ μ6 15 ἀννθ! !ηρ' ΓΑΙΠΟΥ ὧπ {Π6 {τὰ ἢ 
Πα 6 15 ἜἘχροιπάϊηρ, {Π8η ἡ {πΠ6 ννογάβ 1ῃ 
ὙνΠΙΟἢ 1ἰ 15 σοηνουθά, μοί νου γ1ηρ᾽ ΓΟΙΈΓΘ ΠΟ 65 
Ὁγ ἃ ὈΟΟΚ, δι βρθακίηρ ἔγομπῃ {πῃ [Ὰ]Π655 οἵ 
{πῸ Πεασί " (]οννεί). 

Τραΐ ἱς, ἐῤὲ πυογά 97 7αἱἐῤ, «υῤίεῤ «υὲ ῥγεαεῤ.ἢ 
ὙΠΟ ννοσγά {παῖ 15 νθσὺ πιρῃ, ἴῃ {πὸ ποι ἀπά 
ἴῃ [Π6 Πραγί, 15 Θϑβϑθῃία! !ν [ῃ6 βαπὶθ 85 “16 
«υογά νΥὨϊο ἢ Θρεα κα οὐ γαϊρ,, 1.6. [ῃ6 φΌΒ5ΡΕ] 
ψνΉΙΟἢ Δηποιηςο5 “ 7} 5. ἴπ6 ῥσῖποῖρὶς οὗ 
ΤΡ ΘΟΊΙ5Π658. 

“ Βαϊ" 15. ποῖ Πεύδ πιδοά ἴῃ 115 οδ]εςίϊνο 
56η56 (τῆς πίστεως) (( 8]. 1. 23}, “της [α1Π,᾽ 
2.6. 1π6 (Πγιβίίαη ἔα ; Ὀὰς {πῸ ἀγίιο]θ 15 τος 
4υϊγοά ὈΥ ἴπ6 πιοπίϊοῃ οἵ “"ἋΤᾺ1Π ἢ ἴῃ {π6 σοη- 
τεχί, δηὰ σδαηποΐ θ6 ἰγαηϑ]αΐεά. 

9. Τραΐ 17 ἐῤοιε σῤραίέ εοηγξ5..32 ὙΠε οοη- 
ἰεπῖβ οἵ “ἐρε «υογά 97, 7αὶἐρ «υῤίερ «ὐε ῥγεαςρ᾽ 
ΔΥῸ ΠΟΓΘ 5ῆῃοννη ἴο σοΥγεβροπα νν ἢ {π6 ἴθδοῃ- 
ἴπρ οἵ Π.Θυϊθγοπογ. ὍὙΠῈ ταπάθσίηρ, “ ΤΟΥ 1 

᾿ΒΟΜΑΆΝ. Χ, 

Γαϊβθά Πϊπη ἔγοπ τπΠς ἀδδά, του 5Π4]1 
Ρε βανεά, 

ΙΟ ΒῸΓ νι {ῃ6 ἤδαγέ τηδη δε- 
ἸΙανθἢ απέο τὶρῃξθοιϑη 688 ; ἀπά ψ ἢ 
τῆς. πιοιῖῃ σοηΐδβϑιοη 15 πιδάβ ππΐο 
βαἰνδίϊοῃ. 

ποῖ 5μ 4] θθ]ονο,᾿ ταῖκοϑ {Π15 γος οἵ σοτ- 
ΓΕΒΡΟΠάθηςα ΠΊΟΓΕ [οστηαὶ, Ὀτι 15 Ποῖ ΠΕ ΟΘΒΒΑΓΥ͂. 
ΠΕ σοΥΓ βροπάθηρο [56] 1165 ἴῃ {ΠῸ σοηβοπΐ 

οἵ Πεοαγέ δηά του τοηιγοά Ὀοῖῃ ὈΥ Μόοβεβ 
Δηά ὈΥ {π6 ργεδομοῦβ οὗ “ ἐῤε «υογὰ οΓ 711." 

ἐρε Τ1ιογά ζεπι..) “ἼἸΒαῦ 7 65185 15 Τότ": 
{π6 Ναίίζοδη Μϑ8. ρῖνεβ {Π6 58ΠΊ6 56η56 ἴῃ ἃ 
ἀἰἤοσγοπε ἔοσπι, ἀογινεά ργοῦδῦὶν ἔγομη {ΠῸὸ 
ΡΆΓΔΆ116] Ραϑβϑαρθβθ, 1 (Οσ. χἱϊ. 3; ΡΆἢ]].. 11. τι. 
“Τῇ {Π15 δρρε]]αδίίοη ( [65115 ἴπ6 1, ογα) 1165 1Π6 
51πῇ οἵ [δ ἢ δηα βαϊναίιοη " (Βεηρεὶ). ὍΤΠα 
ΓΟίογθηςσθ ἴο Ὁ. 6, “Προ «ρα ΐ αροεηά ἱπίο 
ῥεαεη 5 ἐῤαΐ 15, ἴο ὀγίης ργισὲ ἀοαυη," 5ϑῆοννδ 
{παῖ [6515 15 Ποῦθ σβ]]θά 1. ογά, ποΐ 5: ΠΊΡΙΥ 
85 1ἴΠ6 ἐχαϊθα Ηρα οἵ {πῸὸ ΠΟΙ (σοτηραγα 
ἘΡΗ. 1ν. 9-11}, κέ 85 {πὸ οπ]γ-θεροίζεη ϑοῃ 
οἵ σοί, “2ρὲ Τιογά 3,0» ῥέαυεη᾽" (τ (ΟΥ. 
Χὺ 27) 

ἐφαὶ Οοά ῥαΐ γαϊτεά ῥίνι ζγογε ἐδὲ ἀεαά,] 
ΤῊΙ5 ΔΉβννΕ β ἴο σ.7. ὙΤΠ6 1) ει οὗ (μγιβῖ, 
«πα Ηἰ5 γϑϑιγγεοίοη, 4Γ6 {Π6 σΠ]6Ε οὈ]εοῖ5 οὗ 
μβαγιηρ ἤδἢ (1. 4; ἵν. 25; 1 (ΟΥ̓. ΧΥ. 17) 
ὅξ 0): 

10. ΤΕ πηεπίϊοη ἴῃ ΤΠ) επΐ. οἵ ““γεον δ᾽ δπά 
“ ῥεαγε" Πανίηρ Ὀδθη ἱπίεγργοῖθα ὃγ δῖ. Ῥδὰ]} 
οἵ σοπίδβϑιοῃ ἂδπα ἴδιΠ, μ6 πον σῆοννβ [Πδΐ 
1815. ᾿πίογργοίβδεοῃ 15 ἴῃ δοσογάδποθ ἢ ἘΠ6 
ΘΘΠΘΓΔΙ ΡΓΙΠΟΙΡΙ65 οἵ {πὸ (τ βίη ἀἴβρεηβα- 
τἴοη, ἴπ ννΒΙοἢ ὈΘ]ΙΘΕ οἵ Π6 Ποασί δπά Ἵοη- 
[εβϑίοη ΕΥ̓ {πΠῈ6 πιο ἀγα Ὀοΐῃ τοηαϊγεά. 
- Ηεαγὶ" «απὰ ““σιομίῤ," 1Π6 δπρμαῖις ννογάβ 
ἴῃ βᾷςῇ ϑβεϑηΐθησθ, ἃτῈ πον Ρ]ασθά ἴῃ {ΠῸῚΓ 
παΐιγα] ΟΓάΘΓ. 

Τυδεποδίοη πὰ ϑβαϊναΐϊΐοη. ἅτ μθγε ἐ15- 
ἘΠρΡιΞηΘα 45 ἴῃ ν. 9, ὑγοσο 566 ποῖΐβ. 84|- 
γΔΙΙΟΠ ΡΓΘΘΌΡΡΟΒΘΒ ἃ σοης πιά ποθ οὗ {Π6 [ἢ 
ΜΒΙΟἢ 7π5Έ1Π65, ἀπ ἃ σοηβθαιθπηΐ ΓΘ] βϑί!οη 
οὗ {Πε οβεοίβ οἵ δι ἢ, οὐ νος σοη οββίοη 5 
οὔθ: 8566 Βαύσον οἡ {πε ατθοά, ϑεποη Υ. 
τονγαγάβ {πὸ επά. 

Τιοοκίπς δος ἀροη {μ6 ὑγῃο0]6 ΡῬαϑϑαρῈ 
(συ. 5--το} νγὲ τηδῦ δ5ϊ, [)οε5 8. Ῥδὺ] γεραγὰ 
{π6 αυογάς οἱ Μοβεβ δ5 ἃ ῤγχγεαάϊείίοπ οὗ 188 
παίισε οἵ {πὸ τὶβίθοιιβμοθβ οἵ [ΓὩΠΠ ἴο θ6 
ΒΕ ΘΕ] ΙΒ ΠΕΥ τανθαὶοά ἢ (ΕσϊΖβομθ, Ρ. 389.) 
ΟΥ ἄοεϑϑβ ἢθ πηϑϑη {παΐ θεϑιθβ {πὸ ρ᾽δῖπ στατη- 
τηδίϊοα] ἀπὰ Πἰβίογίοαὶ βθῆβα οἵ {πῈ ννογάβ οὗ 
Μόοβεβ, ἔμποῦα 15 αἰϑθοὸ δὴ ἡπάϊγεοί αἰϊερογίεαὶ 
απά ἐνῥίεα! τόσο νυ πο ἰογοϑπαάοννβ {Π6 
ϑὈβθηιθπξ σενθίδίίοπ οἵ [Π6 τὶρῃθοιβηθ55 
ΟΥ̓ [ἢ } (Μέεγετ) ΟΥ ἀο65 ἴῃ Αροβίϊε 
ΤΊΘΓΕΙΥ τηακα ἃ ἴγεα. τιδὲ οἵ ῃθ νοτάβ οἵ 
Μοϑβεβ ἴο οἱοίμε 5 οὐνῃ {που ρ θ᾽ [5 {ποτα 
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11 ΕῸΓ {Π6 βοτρέιγα 5411}. ΖΦ Πο- 
Β8ΟΘνεΥ θα ον εῖῃ οἡ ἢϊπὶ 51Π4}} ποῖ 6 
ἀϑμαιηδά. 

12 ΒῸΓ {Ποῖα ἰ5 πὸ ἀϊῆεγεηςα Ρε- 
ἔνγεθη {πΠ6 [εν δπά {με ατεεκ : ἰοῦ 

ΠΟΙ Ιηρ᾽ ΤΊΟΓΘ [ΠΔη ἃ ΡΎΔΟΘΙᾺΙ] 811 πϑίοη (ΒΕΠΡΈΕΙ]), 
ἐᾷ ΠΟΙΥ «ηἀ ὈοδαΓΓᾺ] ΡΙαΥ οἵ (ὐοα 5 ϑρι τ 
ὉΡΟη {πῈ ννοσά οἵ {πΠ6 Τογά Κ᾽" (ῬΒΙΠΙΡρΡΙ, νη 
Ἡ δ ηρεὶ.) 

Βείζογ {Πδη ΠΥ οἵ {Π656 Ἔχρ᾽ ΠΕ ΙΟἢ5 15 {π6 
νίονν μοὶ ά ῪῚ Απριβέπο {παΐ {πΠ6 ννογάβ. οὗ 
Μοβθβ, ππήογϑίοοα ἴῃ {ΠπΕ6ῚΓ {γπ6 ϑρι σι τπ8] 
566 η56, ἄθβοσίθε ἃ στἱρῃίθοιβηθβθ νυ ῃΙΟἢ 15 65- 
ΒΘΠΕΙΔΠῪ ἴΠ6 ΤΙ Π ΘΟιι5η 6855 οὐ 1411 (46 Ναί. 
εἰ Οταῖία, ὃ 83. 

Μοϑεϑ 15 ἴῃ ἕδοϊ ἀθβογιθιηρ ἃ γο]! ρίοη οἵ [6 
πρασί: “ρὲ 1,ογά ἐδν Οοά «υἱ]}} εἰγοιητεῖσο ἐῤῖ716 
ῥεαγί, απεὶ ἐρὲ ῥεαγὶ ὁ ἐν σϑεά, ἐο ἰοσυθ ἐῤὲ 1,ογά 
ἐῤν Οοά «υἱὲ αἰ ἐρίπε ῥεαγί, απ «οἱ αἰ ἐδ 
σομί, ἐδαΐ ἐφοι ιαγοσΐ ἠΐυ" (υ. 6). ΤῸ οπα 
ψ πο {ππ5 {πῚ 5 ἢ Ποασί ἀπά 501] ἴο {Π6 
Τιοτά οθοθάϊθποθ 15 Θαϑύ; “ἐῤὲ αὐογά ἐς “ΕΥ̓ 
το ἔρεε, 1π ἐῤν γψιομὲρ απαὶ ἐπ ἐῤν ῥεατγί." 
ἼΠΪ5, 5αγ5 ϑί. Ῥδα], 15 ἴῃ βιθϑίδπος “ ἐῤε αὐογά 
ο. μα, «ὐῤῖΊεορ αὐε Ῥγεαεῦ. ἥ 

8. Ῥ4ι}}5 δχρ᾽δηδίϊοη 15 ποΐ Δ᾽] ρους] θα 
ΒΡ ΓΙ ΓΠ4] : “1 ρεπείγαϊοβ {πγοῦβῇ {ΠῸ ἰεϊίευ οἵ 
{π6 Ο. Τ᾽. ἴο 115 5ριγτ (ΟἸΒἤδιιβθπ), αηὰ {Πα 
15 1Π6 βρι τί οἵ πῈ σοβρεὶ. 

111-132. ΤῊΕ ΕΙΘΗΤΕΟΟΞΒΝΕΒΒ ΟΕ ΒΑΙΤῊ 15 
ΕΟΒ ΑΙ... 

11. Οπ {πε αιοίδίοη ἔΓοπΊ [5αϊδῖν ΧΧΥΠ]. τό, 
566 ἃῦονε ᾿ἴἰχ. 33: ὈΥ͂ τερεδίπρ 1 ΠΕΙῸ 81. 
Ῥδι] θοῇ σοπῆγηηβ {Π6 ργθοθάϊηρ ἀδβουιρίοη 
οἵ “1ῤὲ γἱσῥέεοισηεςς αὐῤ΄ίορ ἐς 9 7,1}, ἀπά 
Ῥᾶββεβ οὐ ἴο ἴπθ ἔυσίμεῦ πουρῃς {παΐ {15 
ΤΙΣ ΘΟιΒη 655 15 ἔγεθ ἴῸΓ 411. ὍΠΕ βίαϊοιηθηΐ 
ἴῃ ᾿ϑαίδῃ 15 ὉΠΙ|ΙπΘα, “ρὲ ἐραΐ δείϊουε!᾽"; 
δῃηά 81. Ῥαὶὶ ὈΥ {π6 αδἠάϊϊ᾽ῆοη οὗ οὔθ νοτγτά 
(πᾶς) τηαῖκοβ 1 ἘΧΡΥ ΒΥ ἘΠΙνΟΓΘ8], “ ΘΥΘΥΥ͂ 
οὴ8 {μεαύῦ ὈοΙΙονοῦ!," ἀπ «ἰ5οὸ ἀοἤηϊΐα 
“( φο !οαυε ὁ ογι ῥίγη1,; 1. 6. οα. (ἢ τιϑβί. 

19. ΤΏ υπ᾿νθύβα! νυ {Π|15 ἘΠῚ ΡΠ ΔΈ ΑΠΥ ρίνθη 
ἴο 1π6 βίαϊεπιεπί οἵ" ᾿βαῖδῇ 15 πονν }πδι1Ποα οα 
1πΠ6 ργοιπά {πα {π6ὸ οοπαϊτοπη, “ὲ ἐῤαὶ 
δοίίοαυοι,᾽ Υλαῖτο5 πὸ ἀἰβεϊποίίοη θεϑίννεθη ενν 
Δηἃ Οὐεεκ (σοπΊραΓα 111. 22); ἀπά {πε σι 
ΟΥ̓͂ {πΠ|5. ππη]ϊπηο 4 Ὀοδίονναὶ οὐ Ὀ]οβϑίηρ 15 
ἰτασθά ἴο {π6 ὈοιπίΥ οὗ 115 ΠΊνπθ ΑὐΐΠοΥ. 
ΤΠΘ ΡΤΟμΊΪδο ἴῃ [ϑϑῖδῇῃ οἵ {Π6 “ ῬΥ͂βοῖοιιβ ΟΥ̓ ΠΟΥ 
ϑίοπο᾽ 15 Μεβϑβίδηϊς, απ {ῃογείοσθ σὑϑ] 
τπιηΐνογβαὶ, ΘΟ 5. ΤΠΘΓΟΥ ἴῃ ΟΠ γΙβέ Ἐπ Δ οΙΠρ; 
411 {π6 πδί!οῃβ οἵ {π6 βασίῃ. 

3ῶν θὲ ταριὸ 1ογά οὐδ αἱ] ἐς σίορ, Φ9"ε.] 
ἘδίΠοσ, ΚΕΟΥ ἴπ6 58121606 18 ΤοΟΙᾶ οὗ Δ8]]; 
Ῥοίηρ Υἱοὰ επίο αἱ ἐφαΐ καἰ πίῤον ῥῖηι. 
ὙὝΠαεαϊ: (Πτβί, ποὶ Οοά {π6 ΒαΐΠοσ, 15. ΠΟΓῸ 
(ΔἸ “Τιοτὰ οὗ 811,» 15 ΟΙδασ ἔγοιῃ φ.. 9, ἃ5 

ΚΟΜΑΝϑΡ, Χ. [ν. 11--13. 

1ἢ6 βφαππε ],ογά ονοῦ ἃ1] ἰ5 τίοἢ ππίο 
41} ἘΠαΐ ς4}} πυροῇ ἢϊπη. 

13 ΒῸΓ ἡγΒόβοενογ 54] ς4}] ἀροη 579 
(ἢ6 πᾶπιὸ οὔ τε [Ινοτά 5881} δὲ ἦσι 
βανϑά. 

ὙΜῈ]1 45 ΠΠΙΌΠῚ 5110} ραϑϑαρῈ5 85 οἷ. χῖν. 9, ΒΗ]]. 
11. 1τ, Αοίβ χ. 36. 
ΤῊΣ ΟΠΙΝΟ ΒΔ] Υ ΟΥ̓ Ἰπ5ΕΠολέϊοη ὈΥ [αιτἢ, 

ὙΠΟ 15 ρσγονθά ἴῃ Ἂἰ. Π]. 30, ἔγοπῃ {ΠῸ ἔπ] 
1Παῖ “2: ἐς οπὸ Οοά," [6 Οοά δοίῃ οἵ [6νν5 
Δ η4 (ὐεΠΈΠ165, ννῸ 51Π4}} 15 ὺ Ὀοΐῃ, 15. ΠΟΘ 
ἴῃ {κ8 πηδηΠΟΙ 5ῃονγη [τῸπὰ {πὸ ἕαςξ {Παΐ ΓΠΕγα 
15. Οη6 δηά {Π6 βατὴθ "1 οσ ΟΥ̓ 811," γγῆο 15 
ΤΊΟΝ πἰπΐο 8]} “1ἴὴῇ βρσᾶσθ ἃηά βαϊναίΐοῃ νυ μοι 
ΠΟ πη] 4 οαπ Ἔχμδιβί" (ΒΕΠρΕ]): σοτη- 
Ῥᾶγε αὶ ΤΩ]. 11: 5: 

αἰ! ἐραὶ εαἰ πῤοη ῥίγνι] ἸΏ ΚΘ ΤΠΔΠΠΟΓ 
δ:. Ῥ] ἀδϑιρηδῖοβ (τι ϑίαηβ ἴῃ 1 (ΟΥ̓. 1. 2 
85 “ αἱ! ἐῤραΐ 1π ευεγ} ῥίασο εαἱ! προ ἐφὲ παῦε 
ογ ὕεεις ῤγῖοί οεσ 1ογά, δοίῥ ἐῤρεῖγο ἀπά ομτο": 
ΠΟΙΉΡΑΓΘ 2 ΤΊΠΙ. 11. 22. 

(ΓΠδι σδ]]ΠἸηρ οἡ Οοά, ννΠογεοη ϑαἰναίϊοη 
ἀορθηάβ, 15 ποῖ ἴπ ννογά 5 ΟἡἱΥ, θυ ἴῃ Πεασγί 
Δη4 ἀεεά. ΕῸΓ ψ παῖ. {πῸ Ποατί Ὀα] Ἔνθ, 
1{πΠ6 τπηιουῖῃ σοηΐεββείῃ, {Π6 Παπά ἴῃ ἀδεά [μ]- 
6ΠοᾺ ἢ (Ηρο ἀς 58. ΝΙοῖ, φυοϊεά ὈΥ ῬιβεΥ 
οη 7οε], 11. 32). 

18, Το ““εα] μοῦ ἐδὸ 7ογα ἢ τηθδῃβ ἴο 
ὙΟΥΒΙΡ Ἡΐ πὶ, ἀπά {πογοίοσθ, ἀπιοηρ ΟἴΠΕΓ 
1Πϊηρ5 ᾿πο] 64 1η ἔσθ ὑνούβῃῖρ, ἕο σοηξεϑ5 
Ἡ! πὶ ΜΙ {π6 τπουίῃ, 85 ἴῃ τ. 9, το, απ [ῃ6 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη {ππ15 ῬΓΘΡαγο5. ἴΠ6 νΥΔΥ ἴῸΓ [π6 
Θορίαυγαὶ ργοοῦ οὗ {Π6 βίδίθτηθηξ ἰῃδέ “υἱέ 
ἐῤὲ γιομίφ το 5107: 15 τιααθ τέο σα]υαίίοη." 
ΤΠΪ5 Ρργοοῦ 15 φιοΐθα χοῦν 1πη {πΠ6 ννογάβ οἵ 
16 ΤΧΧ Ποπ ἴΠ6 στοδΐ ῥγορῃθου οἵ {π6 
οπρουτίηρ οἵ πε ΗἩΟΙΪΥ ϑριγῖξ ἴῃ [οε] 11. 32, 
«οτοευεν σῥαϊ! εαἰ] ὁπ ἐδ παρῖὸ 97 ἐφε 7, ογὰ 
στρα! δὲ ἀεἰϊυεγεά (Βαν 64). ὙΠῸ ννογάβ “"δἱΪ 
ες} (7061 11. 28) δῃον {μαΐξ (σεπίη]85. δτα 
᾿πο] θα 1π {πΠ6 Ργόρῆθου. 866 ποΐβ οῃἡ ἴπ6 
Ῥάββαβθ. 

ΤΠῖ5 15 οπε οἵ {πε βἰγοηρεϑί ρβββϑαρεϑ ἴπ 
νου οἵ δάἀάγοβδϑιηρ ῬΥΓΑΥΕΥ ἴο (ἢγὶϑί. [15 
φἀπηοα {παῖ ἴο “ εαὐ πῤορ ἐῤε παῦε 9 ἐῤὲ 
Τιογα ἢ τ θΔΠ5 ἴπ {Π6 ΟΥ̓ΒῚΠΔ] Ρᾶβϑαβθθ ἴο ΡΓΩΥ͂ 
ἴο ΓΘ μόονδὴ 45 σοά. 

ΤῈ 15. αἷϑο δάἀπηιίεα ἐπαΐ {Π6 “1,οτὰ οὗ 411 
ἴῃ “. 12 ἰ5 (μγιβί: δπά {ῃδξ δὲ. Ῥὰὺ] γϑίειβ 
1Π6 νοτά “1 ογά,᾽ νυ Πῖς ἢ τη {Π6 ΟΥΙΡΊΠΑ] ροϊηΐ5 
ἴο Οοά, Ἰυ51|Υ ἰο Οῤγισὲ, νγοβθ Παηθ 15 ΠΟΥ 
{Π6 ΨΕΥΥ δρθοῖῆς οδ]εοξ οἵ {π6ὸ ὥῤγλιξίατ 
ΟΔΠπρ οἡ {πὸ οτά. 
ὙΠ {πε56 δατηϊβϑίοηβ ἔμογα 15 ΠΠ{Π|6 τϑαὶ 

βΙρῃΙἤσδηςα ἰο ἴῃ Μεγετβ Ππο- ἄγαν α15- 
{ἰποξίοη Ὀεΐννθθη “' αυογοιῤῥίποα αὐοοϊμέοϊν, ἃ5 
1: [8 Κ65 Ρίασθ Οπ]Ὺ ἴῃ γεβϑρεοΐ οὐ πε ΕΔΙΠΕΥ 85 
{π6 Οπα δυβοϊαῖο Οοά," ἀηα “ὑγουβῃῖρ δοσοτά- 
ἴηρ ἴο {παΐ τ]ϑεινν ἴῃ 1Π6 σΟΠβοϊ οι ιβηθ55. οὗ 
{Π|6 ϑγουβΠίρροῦ, νυ] ἢ 15 οοπαϊοποα ὈῪ ἔμῈ 



ν. 14---τ6.} 

14 Ηον τ{Πδη 5141] {ΠῈΥ (8]] οἡ 
Πϊπὶ ἴῃ ψηῃόμπη ἘΠῈΥ πᾶνε ποῖ Ρε- 
Πενε ὃ «πὰ ἤἢονν 514}] πε γ Ρε]ανα 
'π πὶ οἵ ψῇῃοπὶ {ΠΕ Πᾶνα ποῖ 
Πεαγ ὃ δπη4 πον 514}1] {Πθὺ ἤθαγ 
νοι ἃ ργθδοπε ἢ 

τεϊδίίοη οἵ (ἢγιβέ ἴο ἐῤε Καΐρεγ, νυῆοβε ὅ50ῃ 
Οὗ πκὸ παΐιισγθ, ννἤοβο ᾿πλαρθ, ρασίηου οἵ {πὸ 
ΤΉγοπΘ, Μεαάϊδίοῦ δπά Αὐἀνοςαΐθ οἡ {με ρμαγί 
οἵ πηθη, Ηε 15. 

14-21. ΤῊΕ ΟΟΒΡΕῚ, ΡΕΕΑΟΘΗΕ. ΤῸ ΑΙ], 
ΒΕΥΕΟΤΕΡ ΒΥ [ΒΒΑΕῚ,. 

ΤΠΙ5 Ραβϑαρα ὈΥΪΏΡ5 Δ ποῖΠοῦ Ρτγοοῦ {παῖ 
1Π6 ἴδ! οἵ [5.86] 5. Ἔχο] ϑίοη 1165 1πΠ {π6π- 
5εῖνεβι Εσοσὰ {πῸὸ παΐμσο Οὗ {πε ϑαϊναίίοη 
Ἰα5ὲ ἀθβουιθεά, 1 ἔο]Πονν5 {παξ {Π6 Οο5ρεὶ 
τηιδὲ Ὅς ΡγθδΟΠμοα ἴο 411 νυποιΐς ἀϊδίϊηο- 
τη. Βιιξ 1Π15 νεῦυ {τεεάομπι οὗ ἐῤφε 7787 
97 ταἰπναΐϊον ἐο δυο» δεϊϊευεν, ννὰ5. ἃ βίυιηθ- 
ἸΠΡ--ὉΙοοῖς το {π6 ππΡε]Ιονηρ [ενν5, 485. {Π6 
ἈΡοβί[6᾽5 ὄβχρευίθποθ πδά οἴζοη ργονεά (Αοΐϑ 
ΣΠΠ Π5 7, ΧΥΠΙ Ὁ, ΧΧΥΠΙ, 28). δέ. Ρδ8). 
Ὧἃ5. 1518], ΟἸΟΒΟΙΥ σοηπθοῖβ {Π15 πον ἴορὶς 
νὰ {π6 Ρῥτγεσεάϊηρ οοπίοχί ; ΤΟΙ ΠΙΘΠΙΙΠΡ, 
45 ἴἴ γγεσθ, ΠΡΟῚ {πῈ ννογήβ. οἵ Ϊοε], “"ἘΨΘΣΥ͂ 
016 «υῤουοσαεῦ στρα! εαἰ! πῤοπ ἐδῥὲ παρῖὲ οὗ 
ἐῤὲ Πογά, Ὠδ αὔριιθ ἢγϑδί {παΐξ κἐῤῥὲ παρε 
ογ ἐῤε 1ογα᾽ ἴο Ὀδ Ιῃνοκοά τηπβὲ θ6 θε]ϊονεά, 
8η4 {πεγεῖο πλιιδὲ θ6 πραγά, δηά {πογοῖο ργο- 
οἰαϊτηθά, δη4 {πεγθῖο ργθδοΠοῦβ πλιϑῖ θῈ βεηΐ, 
ΔΟσΟΓΠΙηρ ἴο 5818} 111. 7 (τ΄. 14, 15). 

ἼΠΕ6 Οο5ρΡεὶ Ὀεϊπρ Ππ15 ργοδοῃθά, 1 “ ποὶ 
αἰ], ἴο νἱΐῖ, ποῖ [ϑγδ68], βανε οθεγεά [ἴἰ (υ. 
16), ΠΟΥ Πᾶνα ποιῖπου {ηε ὄχοιδα οὔ ποί 
Πανίηρ πραγ (τ. 18), ΠΟΙ͂ οἵ ποΐ Βανίηρ 
Κποννη {Παΐ {Π6 ᾿ην! τα. ]Ο ννα5 ἴο 6 ργθδοῃοά 
ἴο 411 παίίοηβ, δας ἐπ ἔδι]ξ 1165 1ῃ ἘΠΕΙΓ οὐ ἢ 
ῬΕΓνΕΥΒΙΥ (στ. 19--21). 

14. Ησαυ ἐρεη) ἘΔΟΝ αηπεβίίοη ἴῃ {Π6 ομδῖη 
15. 8 ΔΥριηθηΐ, {Π6 σοπο]ιιδίοη οἵ ΒΊΟΝ 15 
δον Δϑϑατηθά, ἀπ ἔουτη5 ἴΠ6 σσγομηά οὗ {πΠ6 
ποχί αι βίο η, 6.5. “ Ηονν σαη Π6ΥῪ 6411 ἸΡΟΠ 
1Π6 1 ογά ᾿1η1655 ἵΠπαῪ θο] να οὴ ΗΙπι ἡ ὙΠΕΥ 
φαπποῖ: ἐπογοίοσα {ΠῸῪ πιιϑδέ ἢγϑδε θε]ϊονο. 
Ηονν οδη {ΠΕῪ θεΙθνο, 1 ΤΠῸΥ πᾶνε ποΐ πεαγά Ὁ 
1Π6Υ οαηποῖ :᾿ δηά 50 οῃ. 

4 «υδοηι ἐῤὲν ῥασε ποὲ ῥεαγά Ἐ δίμογ, 
ΚΒ οτα ἐῤεν ῥασε ποΐ ῥεαγά : ἴῃ ΕΡΗ65. ἵν. 21; 
ΟΠ {πε σΟΠΊΓΑΓΥ, νγα Οὐρΐ ἴο γοδή, “22.)γχ6ὲ ῥασσε 
ῥεαγά οἵ Ηϊ». Ἡοτο, ἃ5 ἴῃ ΒΡἢ. 11. 17, {Π6 
ΤΟΥ 15 ποσὰ βρϑακίηρ' ΓΠΓΟ ΡῊ Η]5 τηθββθη- 
Β6Γ5, 85 ἰ5 5Βῃουνῃ ἴῃ {π6 ποχί ηαοϑβίίοῃ. 

15. ἐχεεῤὲ ἐῤὲν ὧδ σεμὲ 3) ΒΥ ψποπὶὺ ΒΥ 
ἴπθ6 ϑ8πη6 Το (Ὁ. 13) ψποβα παπὶθ {ΠΟῪ 
ῬΓΟΟΪΔΙΠ,. 

Ιῃ Ν. Τ᾿ [Π6 ἘδΠογ “ σεπάς " [Π6 δοη, δπά {Π6 
80η ““«οηε: " ΗΠ5 Αροβίϊθβ : {πεθὶγ ΠΊ 550 ἢ 
Ἰποϊἀθ5. 411 τη ΠΙΒΊΓΥ ἀοτίνεά ἔτοπὶ ἱπθηη. 

ΚΕΟΜΑΝΞ. Χ. 

Ις Απά πον 514]}] {ΠῈὺ ργεᾶςῆ, 
εχοαρέ {Π6Υ θε 88επῖ ᾿ὶ 88 [{ 15 νυγ! (θη. 
γον Ῥϑδυίι] ἀγα {πῸ ἔξεί οὗ πϑτὴ 715 5:2: 7. 

Ν δῇ. 1. 15: 
1ῃδὲ ργεάςῃ {ΠῈ6 ροβρεὶ οὗ ρβᾶδςε, δηά 
Ὀτγίηρ ρ'δα τιάϊηρβ οἵ ροοά {Πϊηρβ8 ! 

τ6 Βυῖ {πδὺ παν ποῖ 11] ορεγεά 

(ἸΟτραῦθ ΓὰΚ6 ἴχ, 2.) Χ. το, 3; ΪοΒη ἵν, 28, 
ΣνΠ τὸ: ΑΟΙ5. ΣΈ: 1.7. 1 (Ἰἰτν 1: 17: 

8:. Ρᾷ1] ἀὔριιεβ ὕδοκ ἔτοπὶ εἴδξοξ ἴο σδιιβε, 
{ὨΓΟΙΡ {ΠῸ βουῖθ5 οἵ Ῥσδυύοσ, δ, Ἡ ϑαγίηρ, 
Ῥγτθδομίηρ, ϑοπάϊηρ : [Πτ|5. [Π6 ἰαϑί 11π|ς ἴῃ ἢϊ5 
ΔΥΡῸΠΊΘΠΐ τητιϑδὲ δ6 {Π6 ἢγϑὲ ἴῃ {Π6 σϑδ]]βδίοη, 
ἔγοπι νν οι {π6 τοϑὶ ἔο!]ονν : {Π15 οὔθ, {ποτ - 
ἔογβ, ῃ6 σοῃῆστηβ. ὈΥ̓͂ {ΠπΠ6 ργορῃδίς δηποιηςο- 
Τηθηΐ ἴῃ ἴβα. 11]. 7, οἵ τῃ6 βοΐϊηρ ἔοσίῃ οἵ 
{πὸ (σοβρθὶ ΠλΘΘΘΟΠΡ ΓΒ: “Ησαυ ῥεαμέζμ προτὶ 
ἐῤθ γιοπηέαϊΐης αγὸ ρὲ γεεὶ 97 ῥίηε ἐῤαΐ ὀγίισε 
Φοοί ἐαζγησς, ἐραΐ ῥμὀ ῥεῖ ῥέαεο; ἐραΐ ὀγίησεί 
Φοοά ἐαϊτισς 9}, οοά, ἐδαὶ ῥεδίϊεῥεί σαϊυαέίοηι." 
ἼΠΕ ΡΓΟΡΠΘΟΥ Τἱηρβ ὙΠ ἃ ἸΟΥ͂ {πκὸ (δ 
ὙΠΟ ὰ {π6 ΔΑροβί!α Πιπιβοὶῦ, [ΕἸΣ ἴῃ οοπίεπι- 
ῬΙδίηρ {Π6 βργεδά οἵ ἴπε (σοβρεὶ γοιρποιζ 
{πε ννου]ά. 

δῖ. Ῥδὰ] πιοίεβ [Π6 ρᾶββϑαρὲ ἔγεεῖὶν δηά 
ὈγΙθῆγ, οπλ τηρ; ννμαΐ ΕΟ Ρ5 5ΠΊΡΙΥ ἴο {πε 
Ροείῖς φο]ουτΙηρ -- “ ὠῤοη ἐδ ηιοιμπέαϊ.»," 
ἴὰγη5 {π6 φοἸ]θοίῖϊνε ϑιηρΊ]ατ, “ ῥίηι ἐῤαΐ 
ὀγίγισοὶρ σοοά Παΐηος," τηῖο {π6ὸ ρ]υγα), δπὰ 
οΙηΙ5 {πΠ6 ννογάβ “ ἐῤαΐ ῥμόἠεῤειρ σαἰυαΐϊοηι." 

ἐραΐ ῥγεαερ ἐῤὲ ροσῤεὶ 97) ῥέαεε, απά ὀγίγρ 
σαά ἐαΐπσες ΚΓ, ροοά ) Ἀαΐμεν, Τραὶ Ὀτὶπ δ 
ΒΙΔᾶ {τάϊη 685 ογῥέαεε, αὖ ὀγίηρ σἰαά ἐϊάϊγς 
οΓ οοά. “Πα στερείοη οἵ {Π6 βᾶπι8 ννογὰ ἴῃ 
{πΠ6 Ηεῦτονν, απα ἴῃ {πε Οστεεκ, οασμί οὸ θὲ 
ΡΓαβοσνεά ἴῃ {πὸ ΕἸ ΠΡΊ5}}: {γαπϑαίίοη. ὅ8ὅ66 {Π6 
ποία δἵ πθ οπά οὔ {πὸ Ἵμαρίοσγ, ἀπά {πῸ ποῖθβ 
Οἱ ἰϑαῖδῃ, ἀπὰὶ σοιῆραγα Νδτη 1. 15. 

πη {πεῈ ἐογεϑῃογίθπθα ρουβρεοῖίνε οἵ ρτο- 
ῬΠΘΟΥ [Πα τοΐαση ἴγοτα [Πμ6 σδρίνΥ ἴῃ Βαδν- 
ἸΙοπῃ, ἴο ψν ῖο {π6 Ραβϑαᾶσο οἵ [βαϊδῇ ὈΓΙΠΊΔΓΙΥ͂ 
Τοουβ, βθοιὴβ ἴο θῈ σοϊηοϊθηΐ νυ Π6 σΟΠΊΪΠ ’ 
οἵ Μεββίδῃ, ννῃῖ ἢ ΤῈ ϑυτηθ 1565 ἀπ ΡΓΘΡΑΓΘ5. 
ὙἼΠΕ ΡΥΓΟΡΤΊΘ55 οἵ {πὸ πα σπον δ[. Ρδ}] {Π|Ὲ 
ἀϊβειποίοη Ὀεΐνγεεη [Π6 ραγίϊα! οὐ ἰγρίοδὶ δηὰ 
{Π6 σοπηρίοΐα {Πα ΠΙπλοπί ννμῖοἢ Π6 ΠΕΥΘ στρ ΠΕΥ 
Δἰἤγμη5. 

“« Ησαυ ῥεαμέϊμ! αγὸ ἐδὲ ζδοὶ " Υλθδ 5 51ΠΊΡ]Ὺ,, 
“ ῥοαὺ «υεἰσογιε 15 ἐῤὲ εογιΐη.}ἢ 

16. Βμέ ἐῤρὲν ῥαυε πο αἱ οὐεγεά ἐῤε Οο-- 
22 Ἐαΐμευ, “Βαῦ 0 ἀϊᾶ ποῖ 481] 
ΟΌΘΥ 80 σΙδᾷ {1ἅ1πρ5.} 

ὙὝΠΕ ΠλΈββθπροῖβ ννοτα βοπηΐ, "' [βϑ δῇ [ἢ βριγιξ 
Βα. ΠΕΙΓ β]δά βἴερβ᾽" (Βεηροὶ}); Οοὐΐβ ραγί 
νγὰβ ἄοπο: δαί, πον βίδπαϊηρ {Π|15, ΠΟῪ 
ἀϊά ποΐ 411 ἄθασκθη ἴο δηά οδεὺ (2 655. 1. 8) 
1πΠ6 (σοβρεὶ τθββαρθ, 

ΤΠΘ Ππηοϑθαρο ννὰ5 δαἀἀγοββθα ἴο 8]}, δας {πὸ 
76νν5 85 ἃ παίϊοῃ ([οσγ 8[. Ρδ1]} 15 Πθσὸ βρθακίηρ 
οἵ {πεπὶ παι! πα ΠΥ, ποΐ ἱπαϊν:ι18}1γ0} ἀϊὰ4 ποῖ 
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ιδ88 : ΚΟΜΑΝΞ. Χ. [ν. 17---τϑ8, 

πον [Π6 ροβρεὶ. ΕῸΥ Εβαϊδβ βδίτῃ, “1, ογά, 
ΟΥ. δ ὑχῆ0 Πδῖῃ Ρε]ϊενεά ἴουγ ἵγεροτί 
Ως 17 80 {Πδῃ ἐδ εὐγιϑέἢ Ὀγ Πεδγὶηρ, 

Δη4 Πεδγίηρ ὈΥ 186 ννοτά οἵ (σοά. 2Ζ γεασλζη ,ρ΄, 

ΒΡ τη ἴο {Ππ6 γϑατγοπηθηΐ οὗἉ [ἢ ἀπά σΔ]]Π1Πρ’ 
ὌΡΟῚ {πὸ Τιογά. ϑοπια σοπητηθηΐδίογθ ΘῈ ΡΡΟΒ6 
1η6 ϑἰφίοπηθσπέ “ἋΠῸΥ ἀϊά ποΐ 1} οὔδγ ᾿ ἴο 
ΤΕΙΌΓ ἴο {πεῸ (σθηΈ 165, θας {Π|5 15 σΟΠΙΓΑΓΥ ἴο 
{π6 ἴεποῦ οἵ {π6 νγμοὶα οοπίοχί: δῖ. Ῥδὰ] 15 
ἀθδιπρ ἴπ {18 σμαρίου νυ {Ππ6 ππηθε]ϊοΐ οἵ 
1μ6 [εννβ, ποῖ οἵ {πὸ (ὐβπί!]65, ἀπά {πῸ ννογάβ 
νΠΙΟἢ ΠῈ οἰΐε5 ἔγοπη ἰϑαϊδι, σοίεσ π΄ {ΠΕΙΓ 
ῬΓΙΠΊΔΥΥ 56η56 ἴο [5Γ86], 45 αἰ βΕ Πρ Π5Πῃ6 4 ἔΤΟΠῚ 
ΟΘμΕ 1165, ἀπά ἅγ6 ΘΧΡΥΓΘΒΘΙΥ ΔΡΡΙΙΕα ἴο (Πε 
7εννβ Ὀγ 81. [οπη, χἱϊ. 38: 5686. ἴΠ6 ποΐθβϑ οἡ 
ἴ541. 1Π|. 1. 

Εν Εταΐας «αἱ! ν,.] ΤῊς ἀϊδοθεάϊεποα οἵ {Π6 
7ενν5 ννὰβ δὴ ὄνεπί ἔογεββε ἴὶὴ (ὐϑα᾽β σοιη56}: 
1 ννὰβ 50 ἴο θ6, ἴογ [ϑαϊδῇ ξογεῖθ!]β 1 : σοπι- 
Ῥᾶγθ Τομη ΧΙ. 38, “7 εὶ ἐῤρὲν δείϊευεά ποὲ οὔ 
Ηἰνι: ἐῤαΐῤ ἐδ σαγίπρς ο05, Εσαίας ἐρε ῥγοῤῥεΐ 
γιϊσῥὲ δὲ γμμἰιοά, «υδίορ ῥὲ “ῥαζε, 1,ογαά, αὐϑὸ 
ῥαὶ ῥεϊϊοαυεα ομ γέῤονὶ 3 
“Ομ τερον," ΠΓΘΓΑΠΥ, κ ΠῈ Ποατιηρ οὗ 15 

(Δ αγρ!π),, 2.6. [Π6 τλθϑβαρα Ποατγά ἔγομη τι5. ΤῊ 
Ῥτορῇεί 15 ἸΔ ΘΠ ΕΠηρ Ποῖ ΤΠΘΓΟΙΥ {πὸ αἰ 5θε] θοῦ 
οἵ 15 ὀνγῇ ᾶβθ, θυΐ, ᾿ῃ οἴοθα σοηπθοίίοη νυ ἢ 
{η6 ραββϑαρε ἀῦονε σιυοΐθα ([ὴ σοι Πα ἔογε- 
5665 {π6 σοπηηρ οἱ Ηἰπὶ “{μαΐ ΡῈ] 5Πθῖῃ 
βαϊναϊίοη, {πῶΐ βδαιῖ τἰπῖο Ζίοη, ΤΥ Οοά 
τεσ ποίη ἢ Πδ βοθβ οἡ ἴο βρϑαὶς ἴπ {Π6 οἱοβα 
οὗ ςἢ. 11. οἵ {πε βοσναπί οἵ (σοά, ννο 5}4}] ἢσϑὲ 
6 δραϑϑά δηά {πϑη δχαϊθά ; ἀπά ἴπεη 1η Ἷἢ. 
1111. 1, ἢ6. 8665 Δη4 ΠΊΟΙΙΓΠ5 ΟΥ̓ΘΥ {Π6 ἀἸ506]16 8 οὗ 
ΕΞ οὐ τηθβϑαρθ, δη {Π6 σοηβεηιεπί γεϊθοῖοη 
οἵ Μεββίαῃ. ὙΠῸ νογὰ “ Ζογά," δαἀάθαά ἤοσα 
Δη4 ἴῃ {πε Οτρεὶς νεσϑιοϑ οἵ [541]. 1Π]|. 1, 5ῆονυνδ 
1Π6 Ρσορμεῖ {ὑγπιηρ ἴο [6 ποόνδῃ, 85 {Π6 βεπάοῦ 
οὗ {π6 πιθϑϑαρθ, ἴο σοιρ]δη οἵ {Π6 ᾿πογθά } {Υ 
νὰ ἡ ΕΙ ἢ 1 15 τοοεῖινοά. ὙΠ6 δά! οη 15 ἴῃ 
ΒΑΥΤΊΟΠΥ ΜΙ {Π6 ΟΥ̓ΡῚΠΔ] τηθαπὶηρ οἵ {Π6 
Ράββαρθ, δη4 ἢ 81. Ῥδι}5. σοιημηθπί ΠΡΟῚ 
1 ἴὴ τ: 17: 

γῦρο ῥαΐῥ ῥε]ϊευεα 3 ἸΙἸηβίοδα οὗ ϑβαυῖηρ, 
ψ ἢ ΠΙἴογα] δοσυγαου, “ Ηονν ἴενν ὁ" τπΠ6 Ῥστο- 
Ρμεΐ, [Ὁ] οννοά ὈΥ Π6 Αροϑβίϊβ, ονευοοκβ {πῸ 
ἔδνν [ΑΙ ἢ] ΟπΘ5 ἴῃ Π15 Ραβϑίοηδίθ ὅτιθῖ ΟΥΘΓ 
{Π|6 πι455 οὗ ΠΕ] θυ 5. 

117. ὁγ ῥεατίη) ΒδίΠοσ, “ἔσοτα ΒΘατὶπρ." 
Αβαΐῃ, 45 1ἴΠῃ σ΄. 14, ϑῖ. Ῥ81} σοτημπηθηΐβ οἡ 

1π6 νογάβ συοίεά, ἀπά ἴγομη {πῈ αιαβίίοη, 
“ἍΜ ΠηΟ Βδῖἢ δεἠουεά [Π6 τπεβϑαρα ῥεασα ἵτοτη 
τι5} ἄγανϑ 4 ξοπῇῆγπιδίοη οὗ Π15 ΔΥΡΌΠ ἐπέ ἴῃ 
αὐ. 14, 15, ἴογ [Π6 πεοδβϑασυ ἀδρεπάρθησε οἵ 
Δ ἀροη ἴπ6 Πραγίηρ ἀπά ργεδοῃίηρ οἵ {πῸ 
Οοβρεὶ. Ηδβ {μι5 Ὀγίηρβ οὐΐ-τηογα ΟἸΘΑΓΙΥ͂ 
{πὸ στοιπά οὔ {π6 οδ]θοξοῃ νυ ΒΙοἢ. ἔΟ]]Ονν5. ἴῃ 
«. τὃ. 

“ Ηραγίπ "ἢ ταιϑὲ τηθδῃ, 85 ἴὴ Ὁ. τό, “πε 
Τηθϑϑαρε Πραγά," δηά {Π|5 σοπιε5 ἴγοπὶ {ΠῸ 

18 Βυὲ 1 8.γΥ, Ηᾶνε {ΠΕΡῚ ποῖ 
Βεατά ἢ Ὑὔἵεβ νεγΐγ, ἔζηειγ βοιπά ΤῈ 
ψγεηΐ ἱπίο 4}1] {6 δαγίῃ. δηά {Πεὶγ 
ὑγογάβ αηΐο {Π6 επάβ οὔ {Πς6 ννγογ]ά. 

ΙηΘββαρα βϑηΐ, Ψ ΠΟ 5 κ 12ε αυογά ὁ Οοά᾽" 
(ῥῆμα Θεοῦ). ὍΠ15 ᾿αϑὲ Ἂχργεββίοη, ἔπεγο- 
ἴοτο, ἄοες. ποῖ πιθδη ργϑοίβεὶν “ Οσοὐῦβ δὑϊἀ- 
ἀϊηρ, ΗΙ5. σομητηδηά ἴο {πὸ ῥγεδομεῦβ ἴο 5Ὸ 
ἕουίῃ, ἃ τηθδηϊηρ ΟΣ μη ΜεΕΥΕΥ ΔρΡΡεδὶ5 
ἴο 17᾽υκο ἢ. 2. ἵν. χ. τὦ δ: ΠΕΡ: Ὁ 5 πὶ τὶ 
Ῥυΐ {Π6 τηθϑϑθαρο ψ ἢ ὙΥΠΙΟΠ ἘΠΟΥ͂ ἅτ βεηΐ 
ἴτοτη Οοά, ἀπά ννῃῖοῆ οὗ σοιγδε ᾿πΡ]165. 1Π6 
ΒοΠἸηρ ΘΡΟΚαΘη οὗ ἴῃ “τ. 15. (ΟπΠΊρΡαγα [οἢπ 
11... 34: ΚΗ αὐρογι Οοά ῥα “ἐπὶ σρεαζεῖ ἐῤὲ 
αυογας 977) Οοα; απὰ ἰοῆπ χυϊ. 8: “1 ῥαύυε 
εἰσόη μρίο ἐῤοηι ἐῤὲ αὐογάς «ὐῤῖΊρ ἐῤοι σαυσεεὶ 
γι; απά ἐῤὲν βασεξ γχεγεῖυεά ἐῤεηι, απά ῥα 
ἀἄποαυη σωγεὶν ἐραΐ 1 εαῦη6 ομὲ ὕοηε ἐρεο, απαὶ ἐρεν 
ῥατε δεϊϊεσυεά ἐῤαΐ ἔῤοιι ἀϊδέ σεπά γε.) “ρε 
«υογάς οΥ, Οοά" (ῥήματα) Ῥτονε {Π6 βϑπάϊηρ. 

Ι͂ὴ {π6 ραᾶββαρα οὗ ᾿βαϑίδῇ, “"" ομσ' γέῤογι, 1.6. 
ἐῤὲ γιεσσασε ῥεαγα ζγουι μς, ᾿πο] 465. θοῖῃ {ΠπΠ6 
Πρατῖπρ ἀπά ρῥγεδοπίης οὗ σ. 14, ἀπά {πεγε- 
ἔοτε ργεδομίηρ, που ποῖ ἘΧΡΓΘΘΘΙΥ͂ ΠαΙηθέ, 
15 ἱπηρ]1Θϑἀ ἴῃ μα βεαίθποα μαΐέρ, ῥεαγίσν, ἐρὲ 
αυογά ο7) Οοά. “ΤῊΪ5 νἱανν 15 σοπῆσιμηθα ΌΥ σ΄. 
18, ὕγΠογα {πΠῸ6 αιιοβίίοη, “Ηδνα ποὺ ({π6 
ῥέαγεγ9) ποῖ Βϑατά ἢ 15 δηϑνγεγεὰ ὈΥ “"{ΠεῖΓ 
βοιπα (ρὲ ῥγεαερογο᾽) νγθπί ἕοσίῃ." 

ΤΠΕ βοπάϊηρ οἵ ἴΠ6 Ῥγθδομεσβ ΕΥ̓͂ σοά ἴ5 
ἀεγινοά ἔτοτη {πΠῸ αιοΐδίοῃ ποῖ 85 8Π ᾿πίθσεπος 
“ΤΟ ΠῚ {Π6 τηογὸ δ άγεββ " Ζογά,, νἹΒΙΟΝ 15 ΟὨΪΥ 
αὐάεά Ὀγ 1,ΧΧ, θυΐ ταῖμοσ ἥτοσα ἴπ6 ψγΠΟΪ]6 
αἰττὰάθ οἵ ἴπΠ6 Ῥσορῃεί δ5 {Π6 βεγναπί δηά 
Διηθαβϑαάου οἵ σοί, βρϑακίπρ Όγ Ηἰβ ννοτζά οὐ 
ςΟΠΊ Δ η4 " (Μεγετ). Οη {ΠῸ νδυΐοιιβ σεδα!ην 
“γογά οἵ (Πγιβῖ " βεὲ ποίβ δί επά. 

18. Βωὶ 1.47] ΑΕΓ 5ῃονῖπηρ ΞΈΠΕΓΑΙΙΥ͂ 
Μη δΐ νγὰθ8 ΠΟΟΘΘΘΑΙῪ ἴῃ ΟΥΟΓ Παΐ τπηδη ΤΡ 
ΒεΙονα, ῃ6 ΑΡροβίῖθ πον ἰπηυῖγεβ ἰηΐο ἴΠ6 
ῬΟΘΒΙθ]6 Ὄχοιιθθβ ἰῃδέ πῆρε θὲ πιδάθ ἴοσ {ΠῈ 
ἘΠΡΕ]Ιοῦ οὗ {Π6 εν, ἀπά τεζαξεθ ἔπ 6 πὶ ἔγοπι 
{ΠΕΙΓ Οὐ βογιρίαγαϑβ. 

Ηαῦε ἐῤεν ποὶ ῥεαγά 3] Βεξίου, κ15 10 Ὁπδ. 
Π6Υ ἀϊᾶ πού Βοαυῖ") ὙὙΠῈ ἔογπι οἵ {Π6 
αιοβίίοπ ἴῃ Οὐθεκ 5πονβ δὲ οποα {πΠαΐξ {π6 
Θχοιβθ σφηποΐ δε δαπηεα : “΄ ΘυΓΕΙν {Π6 πιθ5- 
βαρ αἰά ποῖ στοηδίη πηπθαγά ΟΥ̓ {πεπὶ ἢ 
(Μεγετ). 

γὲς τὐγὶν.] ἘἈδίμοσ, “ΝΥ ὙΘΥΙΙΥ"" 566 
Ιχ. 2.5θ. ΤΠ ΔΗΒΥΟΙ εογγεείς {Π6 βιρραβίοπ 
“ΈΠδ[ (ΠΟΥ ἀἸά πο ΠΘΔΓ," ΟΥ̓ ἀβϑευίπηρ ἐπαΐ {ΠῸ 
ΟΟΒΡΕΙ μα5 Ὀεθὴ ργθοδομθά ἴῃ ἃ}} ἔπε ψνου]ά. 
ὝΤΗΙ5 αβϑϑοσίοῃ ἔπ Αροβί!ε οἱοῖμεβ ἴῃ {Π6 ννογάϑ5 
οἵ Ρ5. χίχ. 4. [πτΠ6 Ρβδ]πὶ “ ἐῤεῖσ σομμα " 15 π6 
νοῖςθ οἵ παίιγθ, {Π6 5116 πὲ νυῖποϑϑ ἢ νοι 
“ρὲ ῥεακνοης ἀεείαγε ἐῤὲ σίοῦγ ῳΚὶ Οοά, απά 
ἦρε βγηιαριθηΐ σρεαυεῖρ ῥὶς ῥαγιάγαυογά. ὙΠ 
Ῥϑαϊγηϊδὲ σοπηραγαβ {Π15 πηΐνοῦβαὶ σου ἰδίϊοη οἵ" 



ν. 19--21.} 

τ Βὺδ ΤΠ Ξγ 9. “ποξ Ἰθγδεὶ 
35. Κῆονν ἢ ΕἾτθε Μόοβοβ βαϊζῃ, “1 νν}} 

ΡΓΟνΌΚΕ γοιῖι ἴο 1εδϊοιιϑυ ὈΥ ἐλθηι τἠ αὶ 
476 ΠΟ ρεορίε, ἀπά ὈΥ ἃ [θο 5: πίίοη 
1 νν}}}] ΔηξῈγ γοιι. 

20 Βυῖ βϑαϊαβ 18. νεῦΎ ῬοΪϊά, δπά 
ἄρ ΒΏΤῃ, 51 ννγᾶβ ἴοιιπα οἵ τπδθῖ {Παΐ 

ΚΟΜΑΝΒ. ΣΧ, 180 

ΒΟΙΡΗΕ πΊ6 ποῖ ; 1 νγὰβ τηδάς τηδηΐ- 
ἔεϑέ απο {πεπὶ {Πδΐ αδϑκεά ποῖ δίογ 
ΠῚΘ 

ἄδγ Ἰοπρ 1 Πᾶνε βίγείομεά [οστῃ ΤΩΥ͂ 
Παπάβ πίο ἃ ἀϊβορεάϊεπε ἀπά θ41η-- 
ΒΑΎ ΠΡ ΡΘΟρΪα. 

Οοά ἴῃ Ηἰβ ψοσγκβ (υν. τ-6)ὺ ψ τ] Ηἰ5 95ρ6- 
οἷα] σϑνεϊδτοη οἵ ΗΙπΊ56} ἴπ ΗΙ5 νοσγὰ (υῦ. 
7-ττὴ; δηά {πῸ Αροβί!β σδΐο!ιδϑβ {Π6 νεΓΥ ϑριγιξ 
οἵ πε Ῥϑαϊπηϊδὲ ὑνπθπ Π6 τι5865 Πὶ5 ψογάϑ ἴο 
ἄθβοσῖθα ἤονν “ ἐῤὲ σομρπα" οἵ {πΠ6 ργθδοποῦβ οἵ 
{πε (σοβρεὶ “Δ ψοϑδ οἱμἱ ἡγιέο αἰ ἐῤὲ εαγίῤ, απά 
ἐΡΕΙγ «αὐογαῖς 1πέο ἐρὲ ἐπας οὔ ἐδε «υογἰά. ὝἽἷΪΝΗΕ 
Ῥοδίϊοαὶ ἰαηριιασο {Πι85 Ὀογγοννεά ἔγοτη {ΠῸ 
Ῥϑαὶπὶ τηϊϑί ποῖ, οἵ οοιῦγβο, Ὀ6 ργοϑϑδοά ἢ 
ΠΙΈΘΓΔΙ Ἐχασίποβ55; 15. τι56 ννὰβ 15 1Πο Ὀγ {πὸ 
ϑτοδί οχίοπί ἴο νυ ῃ] ἢ ἔπε (σοβροὶ Πα αἰγοδάν 
θεθη ἀἸἤπιιβοα [πγοισῃοῦΐ {πὸ νου], απ ονοτγ- 
ὙΠΟΥῈ δαάάήγοββδεα ἴο {πε [ονν5 ἢγϑί. Αἴ {πὲ 
ἄαΐθ οἵ {π|5 ΕΡ 5116, [πὸ (σοβρεὶ παά θδθη 
ΡῬΓΕΔΟΠΕα αἰπιοϑξ ἴῃ ΘΥΘΙΎ Ρασθ ΠΟ ἃ 
5ϑι 164 θΟΩΥ οὗ [εννθ νγεγα ᾿ἰνιηρ, 50 {Πα Ἔν θη 
ἔΠοβο οἵ {πὸ [)᾽βρεύβίοη ἢδά ποΐ τε ὄχοιιβα οἵ 
ποῖ Βανίης πεαγά 1. 

19-21. Αποίΐμου ροβϑβϑιθ]8 Ἔχοιιβα βισϑοβίεα, 
Δη4 γοξαϊοα ὈΥ ϑοτγιρίατσα. 

19. Βμέ 1 «αν Οὔβοσν {πὸ ““δηρῃδίϊς 
Ποπΐοστην " (Μογοτν ρβαϊπεά ΒΥ τερθδίϊηρ [Π6 
νογάσ, “ Βιὲ 1 «αν, ἴτοπὶ Ὁ. 18. 

ΟΡ βοῦν α]5ο πον ἴῃ {πε ᾿ἱπουθαϑί Πρ ΠΓΡΈΠΟΥ 
84 οἸοβεπαβ5 οἵ {Π6 πιοβίίοη 8[. Ρδμ] οχ- 
ῬΓΘΒΘΙΥ ΠΑΙΠ65 “ Πγαεί,᾽ οπὶ πα Πα τηθαπί 
ἴῃ . τό, ““ἐῤεγ ῥαε ποΐ αἰΪ οὐεγεά ἐῤὲ Οοουρεί." 
ἴῃ {π6 τὶρῃξ ογάεγ οἵ πε σσγεεκ ψογάβ (Γ15- 
οἤθηάοτῇ 8), κ15: 861) 15 ἘΠ ΡΠ αίίς. 

1“ ποὲ Τεγαοὶ ἔποαυ 7] Β ΔίΠεσ, “1 15.861 
πού πον 1" “ἍΝ 45 1{ {Πα {Πεγ πραγά, θέ ἐ1ὰ 
ποῖ ρεγοεῖνο {Π6 πηθϑηϊηρ οἵ {Π6 {Πὶπρ5 βρόκεθῃ 
((Πγγϑβοβίοιη). 14 {Π6Ὺ ποῖ τπάογϑίδης {παΐ 
ἴπε πηθββϑαρα οὗ ϑαϊνβίιοη ννὰβ ἴο 6 ϑεπί ἴο 
ἜΥΘΙῪ Παδίίομ, ἀπά {πα {πε (σεπίι]65 νψοι]ά το- 
ΟΘΙγα ἴἴ βδάϊγ ὍΠΟΥ Κπονν {Π15 ἔγοπι {πῸ 
ΥΕΓΥ ὈερΙπηϊηρ, ΤῸΓ (ῃς6 ἢγϑέ ἰο ἄδβοϊασε ἴἰ 
(πρῶτος) 15 Μοβ65 ΠΙΠΊ56]Ὁ, 

[πη {π6 βσοηξρ οἵ Μοβεβ (Πδαξ. Χχχί!. 21) {Π6 
νοῖςε οἵ (οά 5 ποαγά ἀδβοϊαγίπρ {πᾶξ 45 ἴ5γδ}] 
Πδὰ πιονεά Η:πὶ ἴο 16] 5Ὺ ΟΥ̓ νγοΥΘΠΙΡΡΙ Πρ 
τῃδΐ νυ ΒΙ ἢ 15 “ποῖ (οά,᾽ 580 Ηδ οἡ Ηἰβ ρατί 
ὙΧ1}] τλακα Ἐμ 6 πὶ Ἰθα]οι5 Ὁ σον πρ ἕδνουτ ἴο 
ἘΠ 6 ΠῈ ὙνΒΙΟἢ ἅτ “Πο-ῬΘορὶε," 2.6. το ἔμοβα νγῃῸ 
ψνογα ποΐ ἱποϊ θά ἴπ {ΠῸ βρεοῖὶ σονεπαπξ ΒΥ 
ὙΠΙοἢ ΟΟά Παα τηβδάς [5γ6] ΗῚ5 ογῃ Ρβορὶβ 
(Ἐκ. χίχ. 6; Πδυΐ. υἱῖ. 6, χῖν. 2). 

Βοῖῃ {πε ἤφιιγε δὰ Ἰἰαπριαρο οἵ Μοβεβ ἃτὰ 
ταρϑαίθα ὈΥ Ηοβϑᾶ (1. 9, 11. 2, 23). (οιηραγα 
Β΄ χ. 25.:.: κ᾿ Βδῖς ἢ: το: 

ὅν ἐρεγι ἐφαὲέ αγὲ πὸ ῥεοῤίεβ)] Βδΐβεγ, 

“αραϊπδύ μα ΈΪΟᾺ 15 πὸ ΡῬ60}16." ὙΠῸ 
αιοίφίοη 15 ἔγοπι {πῸὸὶ 1,Χ Χ, νῆο Πᾶνα πορ- 
Ἰεοΐϊθα {πΠῸ ἀἸβειποϊίοπ ᾿η ἐπε Ηρτονν θοίννθθη 
“ῥεοῤίε" δῃηὰ ““ παΐίοηι :" 115 15 τσ ΒΕῪ τοβίογοά 
ἴῃ [Π6 ΑΚ. 

ϑίποα “ρὲ ῥεοῤΐε 9 Οοά " δἴοπθ δῆβνγοῦβ ἴὸ 
{πΠ6 ἴσια ἰάδα οἵ ἃ “ 2εορίρ," Δῃγ ““παίίογι " τῃαΐϊ 
Κποννθ ποΐ σοά ςοπίγασιοϊβ {Π|5 [Ι4δα ὡπά ἰ5 ἃ 
“πο ῥεοῤίε᾽" (1,ο-ἀταπιῖ). 8:1. Ρδ11} πιακοβ {πὸ 
ΔΡΡΙΙοδεοη πῆοτ6 ἀϊγθοῖ ἀπά ΡΈυβοπα] Βγ οΠπαπρ- 
ἴπρ' “1 «υἱ]] ῥγούοῖζε ἐδορηι" Ἰηῖο ““1 «οἱ ῥγουοξε 
 γομ.᾽ ϑ8ϑεὲ Νοίεϑβ οἡ δῖ. χχχῖϊ. 21. 

απ ὧν α 7οοἠϊεῤ παίίοη.] Ἐδίμοσ, αραϊπβῦ 
ἃ παίϊοῃ σοϊᾶ οὗ υπᾶοιβίδπαϊπρ: 2. 1 
ὙΜ11] 51 γοῖι ἕο ΔΠΡΘΓ Ὀγ ἰακίης; ἰπΐο ΤΥ ἕανου 
ἴποβθ ῆο πᾶν ΠΙΓΠοσίο σἤοννη ἘΠοῚΓ ἔθο 58- 
Π655 Υ͂ ννουβῃιρρίης ἰάο]5 οἵἩ νγοοά δηά 5ἴοπο. 

δῖ. Ρδ}} τὴρ ΠΕ]Υ τοραγάβ ἔπ ὈΊνὶπθ νἉγηΪησ, 
τἰἰίογο ΡΥ Μοβ65 85 ἱπίεπάβα [ὉΓ ὄἜνεγυ ἂρὲ οἵ 
15γ86}᾽5 Βιβδίογυ, ἀπά {πϑγθίογθ δρρ]ῖοϑ 1 ἴο Ἐπ6 
δοσορίδηοθ οἵ {Π6 (σοβρεὶ ὈγῪ Οτεοκβ ἀπά 
Ἀοτηδη5 ἀη4 ΟΥΠΟΙ Ἰ4ο]αΐτοιιβ (σα πί 1165 ἴπὶ ἢ15 
ΟΠ ἋΔΥ : ΠΟΙΏΡ. ἱ. 21. 

20. Βμέ σαΐας ἐς πογν δοία.] Ἐ δίμογ, “"Βαΐξ 
Ἐβδΐδβ Ὀγθᾶκβ ουὖ ῬοΟΙαΙγ." ὙΠὲ αιοία- 
ἘΙΟΠ 15 ἔτομι ϑαῖδῃ ἰχν. 1: “1 κηρὶ τοισρὲ ο, 
ἔβεῦι ἐραὶ ασζεά ποὶ 707 γιὲ: 1 αριγοιπα 97, ἐξεῦηι 
ἐῤαΐ σοι έ γ16 γιοί." 

δ. δὰ! γεΐδιπϑ {ΠῸ νγογάβ οἵ {ῃ6 1,ΧΧ, Βυΐ 
Ἰηνογίβ {Π6 οσάθυ οξ τα ρᾶγδ]]θὶ οδιιβθβ, ΓΠ ΓΘ ΡΥ 
ὈΓΙΠρΙπρ ἱπίο ρυθδίεσ ργοπιίποποθ {παξ πο 
γνΠΙΟΙ ΠΊΟΥΘ ΟἸΘΑΓΙΥ ΘΧΡΓΘσβο5 {ΠῸ σϑοθρίϊοη οὗ 
ἴΠ6 (επί 1165, “7 αὐας γομηά 97 ἔρεηι ἐῤραΐ τοις ῥὲ 
76 ποῖ. “Γαΐ [Π6 ΟΥΙΡῚ ΠΑ] ραββαρθ ἴῃ [[5 ΡΓΙΠΊΑΓΥ 
56η56. ΓΕΐοτβ ἴο {π6 Ηδδΐμθη, απ ποί (85 
Μεγεῦ δηά οἴπεγθ αϑβοσ) ῖο {πὸ [6 νν8, 
ΒΕΕΠῚ5. ΟἸΘΑΥ ἔτοΠῚ ΠΟΙΉΊΡΑΓΙηρ ἴπΠ6 νγογάβ, “ἃ 
παΐίο ἐῤαΐ «υᾶς πο εὠἰϊοί ὧν την) παρε" 
((ἰχν. 1) νι [χ|Π. το, “ἢ ὲ ἀγὸ ἐῤίηε: ἔῤοῖε 
76 67) δαγεοσέ γιρΐδ οσυοτ ἐῤοῦηι: ἔρον αὐεγὲ ποὲ σαἰἰρά 
ὧγ ἐν παριθ." [866 [ἢ15 (Τοπηπιθπίαγυ οἡ {Π6 
Ῥαᾶββαρθ.) Ὅῃ6 ἴθηβϑεβ οδηπηοΐ ἴῃ [βαίδῇῃ γε ευ ἴο 
ενθηΐβ δίγθδαῪ ραβῖ, 85 πὸ Ηθδΐμθη παίίοη μδά 
ἴπθη θδοη Ὀτγοιρῃΐ ἴῃ: ΠΟΥ ἃτῸ [Π6 πϑμα] 
ἴξῃβθβ οὕ ργσόρῆθον, δητοραίίπρ 115 ἔμ] Π]τηθηῖ, 
ΠΙΟἢ [πὶ 8[. Ραι] 5 ἐὺ ννᾶ5 ΔΙΓΟΔΩΥ δῇ δοσοιη- 
ΡΙΙ5Π6α ἴδοϊ. 

“ Δ εκεά πο αὔογ γ16," 1.6. γγο ἰηααγοα ποῖ 
οὗ πιθ, θαΐ οἵ οἵἴμεῦ ροάβ. (ὐοπιραγθ ΝΠ. 
ΧΙ: 21. [Οδίς ἴχο τὰ} [α΄ 1: ας Σν τ8; 
58 ἢ ΥἹ11. 19; ΧΙχ. 3. 

21. Βωέ το Τγαρὶ ] “Βαξ ἴῃ σεΐθγθησε ἴο 

21 Βυὲ ἰο Ιβγᾶ8] ἢβ ϑδίίῃ, 5 Α1]] 1" 65:5: 
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[5γ86],᾽ ΟΥὉΤΊΟΥῈ ὈτΙοῆν, “ Βωΐ οἵ 15186]1.") Οἡ 
1Π15 ιι56 οἵ πρός 5686 [π||κ6 ΧΧ. 19, “ἀγαϊποί," 
ΤΑΙΠΕΓ “Ομ οΟΥ̓ἷπρ,") δηά ΗθΘΡ. 1. 8, “ υηΐο 
1π6 50η,᾽ γαΐῃου, “οἵ π6 8501." 

ΤΗς ἄϊγεοῖ δή άγοβϑ ἠο 1 γαθὶ ἄοο5 ποΐ ὈΘρῚη 
{Π]1 154. Ιχνυ. 7. 

“)ὲ ταἱΐῤ,᾽ πιατηεῖν, [ϑαῖδἢ βρεακίπρ ἰη Οοα 5 
ΠΩΠΊΘ. 

“ ΑΙ] ἠαν ἰοησ 1 ῥαυθ οἰγείορδεά γογῈ 72} 
ῥαπάς." “Α1ΔΙ [89 ἀΔΥ]ΟΠΡ 1 Βᾶνθ Βρτθδᾶ 

ΒΟΜΆΝΒΙ ΧΙ [ν. 1--. 

οὔὖ ΠΥ 8818." [{ 15 ἃ ρισίαγε οἵ “ ἐῤε ϑυεγ- 
ἰαφέϊγσ αΥ 771: ΒΡΓΘΔΑ ΟΡΘη ἴῃ πηνγοαγι θα ἰόν: 
δῖ, Ῥδ1] αραὶπ σμαηρο5 {Π6 ΟΥΘΥ, ΡΊΨΙΠΡ' ΤΠΟΓΘ 
ΘΙΡΠ 515 ἴο {πΠῸὸ ννογάβ “8411 {86 ἅδ  1οπρ," 
ὙΠΟ Θχρύεβϑϑ (ὐοα 5 ρδίίθποθ δηά Ἰοηρ-ϑῆεγ- 
ἴηρ ἰονναγάβ ΗΒ. οὐγὴ ΡΘΟρΙῈ (λαύν), ΓΒοιΡῊ 
ΤΠΕΥ Ρογβίϑδί ἴῃ ἀἰβορουίηρ δηά σοξίαϑιηρ Η15 
1Ἰην! Δ [Ἰ0Π5. 

ΤΠῈ Ιάεαᾳ οἵ {Π6 σνμοὶα οπαρίεγ 15 ὈΓΙΕΗ͂Υ 
5Ὀ͵ΤΩΤΠΘ ὉΡ 1 {Ππ656 ἰαϑέ ννογάβ, 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕΘΒ οἡ 20. 4, 1τῦ, τῇ- 

4. Βεϑιάθβ ἐῃ6 ἠγθαπίηρ οἵ τέλος βίνθη ἴῃ 
1ῃ6 ἔοοϊ-ποΐθ, ἔννο οἴμοι βδθῆβθβ πᾶν Ὀθθῃ 
ὉΒΟΥθ 6 ἴο ἴ; (1) σοπηρ]είίοη, (2) αἰτη. 

(1) “Ομ γῖβέ 15 Π6 σοπιρὶθίοη (Ρογβοίο) οἵ 
{πε ἴανν, δηα (ἢ γιϑέ 15 ΤΙ ΡΠ ΘΟΙ5η655 :---ἂ)ὴηά Πα 
ὙΠΟ ΤΘοοῖνο5 ποΐ (ἢ γιβί, σαηηοΐ σοπλροΐα 
Ἔνθ {παῖ ΤΡ ΘΟιβη 655 νυ ΒΙΟἢ 15 οὗ [Π6 ἰανν." 
(Οτίρθη: Ουτ}, πλήρωμα; ἘΓΑΒΤΊ15, “ ΡΕΓ- 
ἴθοῖιο ; (δ]νίη, “' ςοπιρ] πηθηίμπη : (δον 5, 
“ ΟΠ ΤΙβ 5. ΓΠ]Π]πιοπὲ ἀπά ϑατϑίαοϊοη οὐ 1Π6 
ἴανν ὈγΥ Η!5 αοΐϊνε δης ραββϑῖνε ορθάϊθηςο. 

Βιιξ [Π15 56εη86. οἵ σοιηρθίίοη 15. ΨΨΤΟΠΟῚΥ 
δου θεά ἴο τέλος Ἔνθὴ ἴῃ 1: ΤΊΠ1. 1. 5, αηά [|8. 
Υ. 11: 85 ἴο 11|Κ6 ΧΧΙΙ. 37, σοηραστε Ματκ 
111: 26. 

(2) “ΤῊϊβ ἴΠθη ννα5 {πὸ δπά οὔ {ΠῸ ἰανν, ἀπά 
ἴο 115. 4}] ἸΙοοκεά, {πὸ ἔδαϑίβ, ἀπά {ῃ6 οτγάϊη- 
ἀηςο5, ἀη4 {Π6 5δογιῆςθϑβ, [Πα πη τηϊρῃΐ ΡῈ 
Ἰπϑειῃοα. “Βιυΐ [15 ὁπ (ἢ γιδὲ δοςοπηρ! 5ῃθα 
ἸΏ ἃ Ῥ͵ΘαΙΘΥ ννᾺΥ ΤΠΓΟΙΡ [ΑἸ]... 50 [Πδξ 1 
γοῖ Ὀ6 ον Η τη, νοι παν αἶϑο {1 Π]16α {πὸ ἰὰνν 
ΘΥΘη τ Οἢ στποτο {ΠΠ]Ὺ {Παη 1Ὁ σοΙηπηαπαθ6ά, ῸΓ 
γοῖ! ἤανα ταοοινθή ἃ τη ἢ σσδδῖοσ σὶρ ῃΐθοιιβ- 
Π655 ((Δτγϑοβίοπ), (σθῃηδα 15). 

ὙΤΠΙ5 βθηβα οἵ τέλος ἰ5 ἰοιιηά ἰπ 1 Ρεΐ. ᾿. 9, 
«ηα τ ΤΊτΠη. 1. 5; 1 Πα5. αἰϑδοὸ Ὀθεῆ δβχρ]αϊπθά ἴῃ 
ἉΠΟΙΠΟΥ ννΑΥ, 85 1ΤΟ]]ονν5: 

ΘΗΆΡΤΕΝ ΧΙ. 

1 Οὐά λαίλ γιοΐ εασί ο77 αὐ 7ογαεξί, 57) «507,16 
τυόγ εἰεεέφα!, ἐλοσλ ἐλ4 γεδί τυόγε λαγαϊεηιδα. 
16 774γὲ ἐς λοῤὲ οΥ ἐλεῖγ εογιυσγοῖοι. τὸ 
7164 Οεγεέϊδος γᾶν τιοί Ζγ1:5 17} τεῤογὲ ἐλ): 26 

7)ο0γ ἐλεγο ἐς ἃ 2γογῖδο ὁ ἐλε1γ σαϊναίΐϊογι. 33 
Οοαδς 7ιαἰφγιε)ε: αγὲ τεγισεαγελαῤἤε, 

ΠΗΑΡ. ΧΙ.---ΤῊ  ΒΎΕΒΤΟΒΑΤΙΟΝ. 

1. ταν ἴῤοη, αὶ Οοά εαοὲ ααυαᾶν ῥὶς ῥεοῤΐε 9] 
Α {π|γὰ απιεβίίοη, σουτοϑροηάϊης ἴο ἴποβα ἴῃ 
Χ. 18, το, θιῖ ΘΧΡΓΘΒβοα 45 Δη ᾿ἰπίθγοποα ἔγΌτα 
ν Πα Πᾶ5 ἤιιδέ Ὀδθη βαϊά οἵ [5γ86}]᾽5. ἀϊβοθε- 
ἀἄϊεποο---δὴ ἰηΐδγεηςθ, πονγθνεῖ, νυ] Γῇ 15 ΟἸΪΥ͂ 
Ὀγουρης ἔογυναγά ἴο Ὀ6 αἵ οηςδ τεϊθοίθα, 45 {πὸ 
ὙΕΓῪ ἴογηὶ οὗ {πε ιιαϑβίίοη (μή) 5ἰιοννϑ8 ---" ΘΌΓΕΙΥ 

ΤῊ Ἰανν ννγὰ5 βίνεη [ῸΓ {Π15 ΡΈΓΡΟΒΕ ἴο 
Ιεδά 85 ὈγῪ {πε Παηά ἴο δποίπευ τἱσπίθοιιϑ- 
Π655 : γεᾶ, ἴῃ 411 [Παΐ {π6 Ἰανν ἴδαςῃθβ, ἘεΠ]ΟΠ5, 
ΟΥ̓ ΡΓΟΓΠΊΪ565, [Ὁ αἰννᾶγϑ πα5 (γιβί ῸΓ 15 αἱπὶ ἢ 
((δἰνίη, Το] οννίης ἹΠποοάογείς, αυτῖ], ὅζο.). 

ΑΙΙ τΠ656 ἱπίογργοίδίοημβ ἃ ἱποοηβίβίεηξ 
ἢ {Π6 οοπίοχί, νυν ΒΙ ἢ βαΐβ “ ἐρε γσ έδοι σης 
αὐῤΊἼοῤρ ἱς Οἵ Τῶι" ἴῃ αἴγεοῖ ορροϑίξοη ἴο “ ἐῤε 
γι σῥέεοισηες αὐδίε 1: αἱ. 

15. ΤΘ οπλίβϑιοῃ οὗ {ΠῸ ἔουπιεγ οἰδιιβθ, τῶν 
εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, 15 ΔΡΡτΤονΕἀ ὈΥ̓͂ 1,46 ἢ- 
Τηδηη, ΤΊΒΟἢ. 8, 4η4 ἼΤΕρΡΕ 65: θυ ΜοΥΕΓ 
Γοραγάβ 1 845 ἃ σορυ βί᾽ 5 ἜΕΥὐΓΟΥ οὗ ἃ ΨΘΤῪ τι5118] 
κιη4. Αἡ ἱπίοσροϊδΐου νου] Πᾶνα ἴδίκθη {ΠῸ 
ννογάϑ οὗ {πε ΓΧΧ ἀκοὴν εἰρήνης, ποΐ εἰρήνην. 
Μογτθονθσ, {Π6 βο ΠΏ Π6Π655 οὗ εἰρήνην 15 ζοη- 
Πτηθά ὈΥ δῖ. Ῥι]}}5 Δ]]πϑΐοηβ ἴο {Π6 58 Π|6 
Ραββᾶρε ἴῃ ΕΡΗ. 11. 17, καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίπατο 
εἰρήνην, Ἀπ ἴῃ ΕΡἢ. νἱ. 15, ἐν ἐτοιμασίᾳ τοῦ 
εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης. 

117. ΤῊΘ νδγῖοιι5 Το Ἰηρ διὰ ῥήματος Χριστοῦ 
Πὰ5 δδοιιξ. δα] ννεῖρῃΐ οἵ διυςπου!ν, ἀηα 15 
ΡΓεΐοσσεά ὈΥ 1 δομπιαπη, Τιβομοπάογε, δηά 
ΎΓΕρΡΕ]]65. Βυΐ Μεγεσ, θὲ ΜΝ νείζίε, [83ηρ6, 
ΡΏΠΙΡΡΙ, ὅζα., ἀστθα ἴῃ ΓΟρΆΓ Πρ 1 85 ἃ 51]055 
᾿πίεπάθά ἴο ἀβῆπθ ΠΊΟΥΘ ῬγΘΟΙ5ΕΙΥ {ΠῸ ΠΊΘΔΠΪΠ ς᾽ 
οὗ διὰ ῥήματος Θεοῦ. 

ΒΑῪ {τπεη. δίῃ (ὐοά οαϑέ ἄννᾶὺ 
Πῖ5. ρεορὶε ὁ (σοἀ ουθι4. ἘΕῸΓ 

Ι αἶϑο πὶ δὴ [5γδεὶϊῖε. οἵ τ{ηε βεεά οὗ 
ΑΡγΆμῃδπι, ο7 τῆς ἐτθε οἔ Βεη]απηίη. 

2 (Ποά δαῖῃ ποῖ οδϑξ ἃννᾶὺ ἢΪ5 
Ρδορὶα ψῃϊςῃ μα ἔόσεκηεννυ. νοΐ γε 

Οοά [45 ποῖ ςσαϑί ΟΥ̓ ΗΙ5 ρββορὶε "" ἕδη 1 θὲ 
{παῖ {Π6 τεςερίϊοη οἵ {πΠ6 (σεπί!]θ5. πλθαπβ {Ππαΐ 
[5Γ86] 15 σαϑ οἵ δπά θχοϊιἀθα ἴγοπι {ΠπῸ ῥσο- 
τηθοα βαϊναϊίοπ ἢ (δη Οοά Πᾶνα ἄδαϊξ ἔπι5 
ψἢ ΗΔ οαυη ῥεοῤίο 5 “Γαΐ νοῦ {{{Π|6 απίϊοῖ- 
Ραϊεά {π6 δῆϑυνου, “ ἔοσ {πΠῸ6 Τιογά ψν}}} ποΐ [81] 
ῥὶς ῥεοῤίο, ἈΘΙ ΠΟΥ νν}}} μ6 ἔογβακθ ἢἰβ ἱπῃοσιῖς- 
δῆςε " (5. χοῖν. 14): σοῆραῖα 1 84Π|. ΧΊΙ. 22: 

Οπ {πε ὄἽχργϑϑβίοῃ, “ Οοά δογϊά," 5ε6 1]. 4." 



γ3:-.5} 

ποῖ νγνῆδέ {ΠῸ βογίρέιυγε 5411 οὐ Ἐ]125 ἢ 
ἢονν ἢε πιᾶκεῖῃ ἱπίεγοθϑδίοη τὸ (Ποά 
ἀρδῖηϑέ [5γ8 6]. βαυίηρ, 

πν 5.51.0. ἔπ γ μᾶγε ΚΙΠοά τῃγ ρτο- 
ΡΠείβ, δηά ἀἰρροά ἄονγῃ {π|π6 Δ] ΈΔΓ5 ; 
ΔΠ4 1 δπὶ [εἴξ δἷομε, ἀπά {ΠεῪ 566 Κ 
ΓΑΥ͂ 116. 

1 15 ποῖ ἃ Ἅεηίαί ἴο]]οννεά ὈΥ 115 χορ Ὀὰΐ δΔῃ 
ραγποϑίέ ἐεῤγεεαίίου Ἔχραϊπθά ὈΥ 115 ποέζτε: 
“ Εν 1 αἰδο αι απ ]εγαοίε. ΝΟ {για ᾿βγϑοὶ τα 
οοιἹά θεὰ {πε {πουρπέ {πα Οοά Πεά οαβί 
ΑΥΑΥ ΗΠ 5. ΡΘΟρΙα: απά δῖ. Ρδ1}, 'π ἔβε!πηρ 45 
ἴη Ὀἱοοά, νγὰ5 ἃ νεσῪ Η θῦγεν οἵ πὸ Ἡῦτονν5, 
ἐ Ἔρε τεεά 97, ὀγαραη," ἀπ ποῖ ἃ τηθσα ργοβο- 
ἰγίε,-- 9 ἐῤὲ ἐγιδε 97 Βερι) α»γεἴγι," νυ ἈΙ ἢ 4] ΟΠ 6 
νι [Δῃ ἔογπιθά {πὸ οογε οἵ {πε ὙΠΕΟΟγΔΟΥ 
αἱ 1Π6 αἰνίβίοη οἵ {πῸὸ Κιηράοπι δηά αἴτοσ {1Π|Ὸ 
σΔΡΕΙΝΙΕΥ : σΟπΠΊρατα ΡΉ]]. 1], 5. 

ο. Τῆς ἀἰγεοξ ἀθηϊὶ πογθ [Ό]]ονν5, ἀπά 15 
οἰ ησ Ποηθα ὈΥ τῃ6 ΕΠΓΈΠΕΥ ἀδβοσιρίίοη οἵ 
[5γ46] 485 (σοά 5 “"εοῤίο «ὐῤῆοερ ῥὲ γογεξπεαυ." 

ΤΠῸῈ δυδ]εςξ οἵ {πὲ ψΠΟΪΘ οπαρίου ἔγοση 
Ὁ. 1 15 {π6 παΐίοηαὶ ἀεβίηγ οὗ [π6 [ενν5. ὙΠ15 
[οΥΙ45. τι5 ἴο {ππ| (σα β ““2εορίε «αὐογι δὲ 
 ογεζηεαυ" ἴο 4 5ριγίίπ8} [5Γ86], ἔογθποννῃ 
Δηἀ Ργεάθϑεποά ἴο 6 βανεά τῆγουξῃ 1ΠΕΙΓ 
τεσθρίοη οἵ {ΠῈ Οοοβρεὶ. 
ΤῈ {ππ6 πιθδηϊηρ 5 {Ππαξ [5γ86] {πΠ6 πδίϊοη 

- ((4}} Τεγαθ]" (τυ. 26)---ἰα Οοαΐβ ““26οῤίδ 
αὐρίερ ῥὲ γογεζηραυ᾽" ας ῥὶς ῥεορίε: ΗἨΐϊ5 Ῥβοριίϑ, 
{Πογοοσθ, [5Γ86] 5111] 15, απ τητιϑί Ὀ6 ἴοσ νου ; 1 
σαηηοῖ Πᾶνα Ὀθθη οδϑί ἀυναύ, “70 ἐρὲ οἱ: απά 
ἐα] Ἰἔγισ 9.7, Οοά ἀγὸ «υἱέφοιέ γτεῤεπέαπεε " (Ὁ. 29). 

ἤοὶ γε ποῖ αὐδαΐ ἐξέ τον ρέμγε σαὶ 4} ΕΠ]ϊας 5] 
Ἐδίποσ, ΚΟΥ Κποὸνχ γ8 ποῦ ψῃϑῦ ὕΠ6 5Β0Υ]Ρ- 
στο βαῖτῃ ἴῃ [{π6 ΒΙΒΌΟΥΥ Ο7] ΕΠ1881" 

Οπ {Πε 1πίγοάιπιοίοῦυ Ρἤγαβθ, ΚΟΥ πον Υ6 
ποί," 566 νἱ. 16: 1 τηθδῃ5 Πεσα, οι τηϊιϑδῖ 
δάτηϊε {παῖ “ Οοά ῥα- ποΐ εασί ααυὰν ῥὶς ῥέορ[ε,᾽" 
ΟΥ̓ ΕἾἶ56 γοιι πιιϑβέ 6 ΞΕ ΓΑΠΡΕΙΥ ἱρποῦδηΐ οἵ νυ μδΐ 
(ῃς ϑουιρίασε βαγ5 ἴῃ ὑσοοῦ οὗ 115 ἴῃ ΔποίΠε 
ΒΙΠΊΠ]ΔΥ ο456. 

ΠἼῃ ἘΠ145.) ἘΕἼἸ145 15 Ποσα {Π6 παῖηδ οὗ {ΠῸ 
Ῥαγαβηδῃ, ΟΥ βεοίϊΐοη οἵ {πὸ Ηθῦτγεν ϑου!ρ- 
ἔμπγοϑβ, σοηοοσηηρ Ε]145. ὙΠ656 βθοίοηβ ἡ Γα 
ΟΥ̓ΤΡΊΠΑΠΥ ἀςεποίεα ποΐῖ ὈΥ πυπΊθεγβ, Ὀυΐ ὈΥ͂ ἃ 
Ὀγιοῦ ἀθβουιρίοη οἵ {πῈ σοπίεηϊβ : {ππ5 ΡΉΠ]Ο 
104. “ἀε Αρτυὶουϊέαγα ΝδΟΠ  ᾿ Χχίν., “1η {ΠῸ 
Οὐ γ565 "ἢ (Ο η. [1]. 15}; ἈΔ50ΠῚ ἡ ΡΞ. 11}. 6.53515 
βαϊὰ ἴῃ ΑὈΠοσ ἢ (2 ὅᾳπι. 11. 8 {ῸΣ πὰ οἡ 
Ηο5. 1Χ. 9, “ἴῃ ἴπ6 σοησαθῖπε ᾿ (Τπ4. χιῖχ.); 
Βεγδομοίῃ ἔ. 2, ας. 1, “ἴπ ΜΙομ861᾽ (15. νἱ. 6) 
ΠῚ τ: 2, “1π Ολθτιεῖ" (2 2η. 1χ. 21). 

γιαζεῖρ ἱπέογεεσοίου 9 Οοά ἀσαϊποὶ Πεγαεὶ, 
σαγίησ, 1,ογά, 45. ἘΔΙΠΟΥ, ΡΙθδἀοἩ ν.2 2. 
σοά δθεϊπδβί Ι15186]: Τοτγᾶ, 0. ““ ]1}πΐεγεε- 
“1071 15 ΠΕΥΘΓ ἀρδϊηβί, δαῖ Αἰ νγαγ5 οη Ὀεμδ]ῇ οὗ 
ΒΟΠῚΊΘ ΟΠ6. 

9. ἼΠεΕ ραββᾶρδ ἰ5 αυιοίεα ἔγεεϊυ ἔγοπι τ ΚΙ. 

ἘΟΝΡΑΝΘΥΧΕ 

4 Βυΐ νῆδέ β41ἢ [ῃξ δῆϑυγεγ ο (φοά 
ἀπο ΠΙπὶ ὃ 21 Πᾶνε γεβογνεά ἴο πηγϑε] 
βανθὴ {ποιιϑαπηα πηεη. γγΠπο Πᾶνα ποῖ 
Βονγεά τἢς Κπθο το δε ὦ ἡγιᾶρο οὔ [548]. 

5 ἔνοῃ 80 {πεῃ δὲ 1{Π18 ργεβϑεπηΐ 
{{π|6 αἶϑο {πεῖ 15 ἃ γΓεπηπαηΐ δοςοῖά- 
ἴηρ; ἴο {πε ε]εςσζίοη οὗ ρῖδοε, 

ἿΝ 

ΧΙΧ. τὸ δηά 14: ῸΓ {Π6 Ρδγί!οι]αγθ 566 {ΠῸ 
Νοίῖδθβ ἔπεα βίνβη ἴῃ {Π15 (οι ΠίδγΥ. 

ὙἼΠΕ Δϑϑιπιρίϊοη {παΐ ΕΠΠΔ ἢ τηθαηβ, “1 8Πὶ 
16 αἴοπα οὔ ἐῤὲ ῥγοῤῥείς,᾽ 15 Ἰποοῃπϑίβίθπε νυ] ἢ 
1Π6 οοπίοχί, νυ Β] ἢ σοσγίδι ΠΥ ἄοα5 ποΐ βρϑαὰκ οἵ 
5θύθη {Πποιιβαηά ργοῤῥείς, Ὀπῖ οὗ βενθη {πουβαπά 
ΤΑἸΈΠ Ια] νου ρροῦβ οὐ [οπονδῃ: 50 ΤΠθο- 
ἄοτεῖ. ὙΠΟΓΟ 15 ἴἢπ5 πὸ ἀϊνογϑιῖν Ὀεΐννεθη 
ΕἸΠ]4Π 5. τπθαπῖπρ δΔη4 δ8[. Ρ8}}}5 δρρ!ϊοδίίοη οὗ 
Π15 νγογάϑ, 

4. ἐρὲ ἀπεαυεῦ 97, σοά] ὍὙΤῆῈ Οτεεκ ψοτγά 
(χρηματισμός) ἴΠι15 Τρ ΠΥ γοπάθυθα ΠΊΘΔΠ5 ἃ 
ἐς ρΟΠΊΠΠΠΪ σΔΊΙΟΏ,᾿" ΕἸΈΠΟΓ ἔγοτη τηδη (2 Μίδος, 
ΧΙ. 17), ΟΥ̓ τοι Οοά (2 Μδος. 1.4). Ηξετε 1 
15. ἴΠ6 Δῆβυνευ τηδάα ΕΥ̓͂ {πὸ ““ τὴ ] τρια] “υοΐεο.» 

1 ῥρατσε γεφογεά ἐο γι}. 61} Ἐδίποσ, ΚΙ πᾶν 6 
1610 ΤΟΥ πιγ 5611.) [Πᾶγὰ σαιιδεα ἃ χεγιπαπέ 
(τυ. 5) ἴο Γαπηδίη. 

ἼΠΕ Ράββαρο ἴῃ 15 ΟΥΙΡῚ ΠΑ] σοηΐοχί (1 Καὶ ηρθ 
ΧΙΧ. 18) δίδηβ ἴῃ σοηποχίοη ψ ἢ (Π6 ξαΐαγο 
ΟΠαϑἸβοπηθηΐβ νυ ]Οἢ 5Γ86] νγὰ5 ἴο ϑιιῆεγ ὈΥῪ 
{π6 ἀρΈΠΟΥ οἵ ΗδΖδ6], [ϑππι, ἀπά ΕἸΙ5πα: δα 
Διὰ {Π15 ἀοϑίσιιοίοπ οἵ {πῸ αἰἸβοθεάιϊοηΐξ, “1 
ῥαυς {ε}, (σά 5405, ΟΓστϑίμευ, ἃ5 ἴῃ {Π6 
ΤΩΔΥΡΊΗ, “1 «υ1]} Ιεατυε, ““σευόη ἐῤομσαηαά," 1.6. 
Ι Πᾶν 1Π ΤῊΥ͂ ΡΈΤΡΟΒΘ δἰγοδάν ἀδίογπηηθα ποῖ 
ἴο ἀεβίγου {ποπὶ ἢ {πῸ ἀἰἸδοθοάϊθης. 8. 
Ῥδ11 Ὀτίηρδ {πὸ Ῥαϑϑαρθ πο ἱπητηθάϊαΐθ σοη- 
ποχίοῃ ΜΊΠ {πΠ6 Ῥσορπεῖ 5 Ἰαπηεηΐ {παΐ Πδ 15 
Ἰες ἃἴοπα: ἴπεσθ Εῦα, ὈΠΚπηονη ἴο ΠΙΠῚ, 
ΤΩΔΗΥ͂ ἴΓΠ16 ὙΟΥΒΠΙΡΡΕΥ5. οἵ [ϑποναῃ, ὙΥΠΟΠῚ 
Οοά νοιυ]Ἱά ᾿ἰϑβανε 45 ἃ σε πΊπδηΐ, ννῇθη {πὸ 
ψ]οΚοα 5Π οι] ΡΕΓΙ5Η. 

“ ρραεῦ ἐῤομσαηα" 15 ἴο Ὀ6 τοραγάθαά 85 ἃ 
ΤΟᾺΠα ΠιΠΊθΕΥ. ὙΠΕΙΕ 15 ποίῃϊηρ ἰὴ {πε 
ἩδεΡτενν σΟΥΓΕΒΡΟΠἸηρ ἴο ἴῃ6 νοτγάβ “)2ῶγ 
»ῃγ5εἰ 7 (ἐμαυτῷ), νν οι 81. Ῥϑὰ] δαἀ5 ἴο Ὀτίης 
Οὐδ ΤΟΥ ΕἸ ΡΠ ΔΕΙΓΑ ΠΥ {πῸ6 Τπουρμῖ {Πδΐ {Π6 
Το Πδηΐ 15 ργοβεσυθά Ὀγ Οοά ΗἨ!Π15ε}} ἴογ Η!5 
ΟΥ̓ Ρ,ΘΔΟΙΟΙΙ5. ΡΌΓΡΟΘΘ. ὙΠῸ ΨΥ 15. {Πι5 
ῬΓΘΡΑΓΘΩ͂ [ῸΓ {πε τηθπίϊοη οἵ δη “" εἰρεϊίοη οὗ 
Φ͵αοο ἴῃ ο. 5. 

αὐδο ῥρμασε πο ῥοαυεά ἐδὲ ἔπει ἐο ῤὲ ἵγιασε οἵ 
Βααϊ] ἈἈδίμευ, ψθῖοὰ μανθ ποῦ Ῥονϑᾶ 
Κπθθ ἴο Β8481:. ὍΠῈ Αροβίὶε βῖνεβ μεῦα ἃ 
ἔγεε Ῥδγαρῆγαβθ, δηἋ ὈΥΙΠΡ5. ἱπίο ΡῬΧΟΠΊΪΠΘΠΟΘ 
1Π6 “Παγδοίοσγίβίς οἵ {πΠ6 σεπηπαηΐ ργεβεγνϑά: 
ΠΘΥ͂ ἀγα πῆθῃ {πδΐ (οἵτινες) ΠΕγῈΓ Ὀονγεά Κπθα 
το Β88]. 

Οηἡ {Π6 ε πη πῖπα τῇ Βάαλ, 566 ποΐεβ οῃἡ [πώά. 
1 11..Χ5.6... 8 ϑΆπλ: νἱῖι Φ ΕΠΟΒΣ 5. τὸ τ. 
δηά [Θγογηῖδῃ, ας 171. 

ΧΟΙ 

ὅχ ὙΕΙ͂Σ 
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6 Απά ΙΕ Ὀγ ρίδςβ, θη Ζς 2} πὸ 
ΠΊΟΥΘ ΟΥ̓ νγογΚ8: ΟἴΠαγυγβε ρίᾶσε ἰ5 
ΠῸ ποῖα ρίαδοθβι. Βιΐ ἴξ 2: δὲ οἵ 
ννοΥΚβ. ΠπΠθη 15 ἴἴ ΠΟ ΠΠΟΓΘ ρίάᾶςε: 
Οἴουννιϑ8 ννοῦΚ 15 ΠΟ ΠΊΟΓΕ ψγουΚ. 

η ΨΜῇῆαϊ: {πε ἴϑγαεὶ μδίῃῃ ποῖ 
οδίδιπεά {παξ ννῃϊοἢ Πα βεεκείῃ ίογ: 

ΒΟΜΑΝϑἝἍ. ΧΙ. [ν. 6---8, 

θυ {πε εἰεςέίοη δέῃ οδέαϊπεά [ἰξ, ἀπά 
{πΠ6 τεϑέ ἵνγεγε δ]1π46ά. "Ὁ 

8 (Αςσοογάϊηρ 45 ἰξ 18 νυτξξεη. 
“(ῷΖοά Πδίῃ ρίνεπ {Πεπὶ Πα 58ρι τς οὗ εἴ 
[5] απ] θεγ, ἤαγεβ [Πδΐ ἘΠΕΥ 5Που]4 ποῖ γι 

41. 866. ΔΠ4 615 {πδΐ ΠΕΥ 5Ποι]ὰ ποῖ 
Πδδγ ;) τππίο {15 ἄδγ. 

5. Εσεπ .ο ἐῤεπ αὐ ἐῤὶς ῥγειεπέ ἐΐγιθ αἰφο ἐβεγὸ 
15. α Τεέηιαη αεεογαΐγς ο ἐῤὲ εἰδείίοσι ΟΣ σγασε. 
ΤΠ6 Οὐεεκ νοσγά (καιρός) ἀεποῖεβ ἐῤε 
εραγαςσίεῦ 975), α ἥριο, πὰ 81. Ρ8ὰ] ΠΚοη5 Πῖ5 
ΟΥ̓ {πὸ ἴο ΕἸ] 45, θθοδιιθθ θδοῇ νγᾶ5 ἃ 
ΒΕά50η Οὗ ΚΘΠΘΓΑΙ Ὀαΐ ποῖ ἘΠΊ νΟΥβα] ΔΡΟΒίαΞΥ͂ 
Δηἀ πΠΌ6]16Γ ἴῃ 5γᾷ6]. ὍΠΕ γοβοπηθίδηςσο οὗ 
1Π6 {{π|65 δῆοννβ ἰπαΐ σοά 15 ἀεβδιίηρ ψ ἢ 
15γ86] Ἰροη [Π6 54Π1Ί6 ὈΥΙΠΟΙΡΙ65 ; ἀπά 50 ἔγοπη 
[Π6 ΠΙνΠῈ ΔηΒιν ΕΓ ἴο ΒΕ] Π]Δἢ {Π6 ΑΡροβίϊε ἄγανγβ 
1ῃς Ιηΐεγθηςε (οὖν) [Παξ 1η Π15 {ἰπηε αἰϑο σοά 
Π45 [εἴ 4 γεπηπαηΐ γὸσ ῥίγισείς ἴῃ Οἴ ΠΟΥ νγογάϑ, 
 ρεγε Ἠ8Δ8 ΘΟΙΔ6 ο ὈΘ (γέγονεν) ἃ χεριηατιὲ 
αερογαϊγι ἐο ἂπὶ εἰδοίοη" ποῖ οὗ τησγιῖ, θὰ 
“Ο  γασε." 
ΤΠ οχἰβίθηςθ οἵ {15 “' χει " οἵ ΒΕ]: θυ ηρ' 

76νν5 15 ἴπε6 ρσγοοῦ {παξ Οοά ἢδ5 ποΐ τε]εοϊθά 
Η!5 ΡΘΟΡΙΘ α- α ῥεοῤίε (υ. 2). 

6. “πώ 1) ν σγασε, ἔρθη ἐς τὲ πὸ πιογε ογαυογᾷς: 
οὐῥεγαυῖδε σ,ΓΩ͂ΓΟ 15 ΠΟ 710ΓῈ σγακς.)] ΒΒ δίμου, 
“Απά τ ὃν σγαξγε, ᾽ὸ ἰβ πὸ γογεὲ 97 «υογᾷζε: 
Β'ποθ ΟὕΒΟΥ 186 786 Ε͵Ί80Θ ὈΘΟΟΙΙ6Β ΠῸ 
ἸΟΠΘΘΥΙ σγακε." ὍΘ ποραδίϊνα 85 νγῈ}} 45 {86 
Ῥοβιεῖνε 5146 οὔ {πε εἰθοίϊίίοη οὗ σσᾶςθ 5. 6β56Π- 
114] ἴο {Π6 ᾿πέδγεποθ νη ἢ 88. Ρδὰ] ἄγαν ἴῃ 
{πΠ6 πεχί νεῦϑβε: ἴῸΓ [5γΓ86] βεθκβ ἴο οδίδιη 
“0 «υογ κ᾽ τπαἴ ψΨΒΙΟῊ 15 ποΐ οὗ ψψοσκβ: σοπι- 
ῬᾶΓΕ ἴχ. 32. “ἼἸΒ6 φ,δ806᾽ ῥγθβϑιρροβθά ἴῃ 
1ῃ6 εἰθοίίοη οὗ {η6 τοιηπαπέ δχο]άθϑ 4]]} 
ἀερεηάθξηοθ ἹρῸη ΨΟΥΚΒ, ἔοσ οἴπογννῖβε ἴἴ 
ξβαβ565 ἴο θὲ “ ψγαχε᾽ αἵ 81], Ἰοβίπ 115 ΡγΟΡῸῈσ 
ΠΠαγδοΐεγ 85 {πΠῸ ὀρροϑβιΐε οὗ τπϑτῖί. 

ἼΠΕ6 ἰδίου ρατί οἵ {πε νεῦβο, “" Βωέ 27 1ὲ δδ 
7 «υογὰ:,᾽ 49:ε., 15. ΤΙ ΒΕΥ οτηϊ θα ἴπῃ πιοβί 
ΟΥΕΙΟΔ] τοχίϑβ. 

7. ἤσραξ ἔῤῥει) ΨΥ Παΐ σοποϊϑῖοη 85 ἴο 
1π6 ργεϑεπί βίδίε οἵ [5Ὑ86] τηιιϑέ θῈ ἀσγανγῃ ἔγοπη 
{ΠπΠῸ {γαῖ 5 151 βίαίθα Ὁ 

Τεγαεὶ ῥαΐ ποΐ οὐέἑαϊπεά ἐῤῥαΐ «ὐυῤίεῤ ῥὲ σεεοξ-- 
εἰ ογ.] Ἐδίμεγ, "Ἢ δῦ 15189] 15 βθροκὶπρ 
ΔΊΟΥ, π΄ ονὐαϊποᾶ ΠΘ ποῖ." ἴϑ5γδε], {Π6 
τη455 οἵ {Π6 Ρβορίθ, μ85 θβεξη Δη64 511} 15 βεεκίπρ' 
ΑΕΕΓ τσ θοῦ5πη 655, [Π6 νΈΥῪ {Ππρ {Παΐ Πα Πα5 
[α]θα το οδνίαϊη. 8. Ῥϑὶ] ἄοδθβ ποΐ 5ἴαυ ἴο 
ἀεῆπα {πὸ οδ]εοξ νυ ΒΊ ῃ ἴ5γ86] 5θεβ, ΠΟΥ ἴο 
βίαϊε {Παΐ Πα βοιρῆΐξ 1 ποῖ δτιρῆῃΐ, θθσδιιβα [Π15 
Πα5 Ὀδθη ἄοπα Ὀεΐοτα ἴπ ἰΧ. 32 δπά Χ. 3, δπά 
{Π6 ῬΥΙΠΟΙΡΙ65 αϑϑοσίθε ἴπ ἴπΠοϑαῈ ραββαρεβ ἤαγο 
7υϑῖ θεδη τηοβέ Ἐπιρῃδίιο!}ν ταρϑαίθαά [πῃ συ. ὅ. 

[Ὸ 15 τῆτι5 τηδάθ οἰθατ πδξ {π6 θε]ϊονὶπρ 
7]εννθ ἃγε βανϑά, {κὸ {1Π6 (επΈ 65, “ ὧν σγάσε 
ἐῤτγομσ ,αἹ " (ΕΡΗ. 11. 8), ἀηά {Πδξ “2ῤὲ γεσὲ 

αὐεγε Βατᾶθποϑα," ποί θεοαιθε Οοά Παά 
“ἐ χεγεεΐοα ῥὶς ῥεορέε,᾽ Ὀὰξ Ὀεσδιιβα ΠΟΥ βουρπξ 
ἴο Θβίβ 15}: {Π6ῚΓ οὐ ΤΙ ΒΕ Ο 5655 ΟΥ̓ ϑνΟΓ ΚΒ, 
πὰ βαρ θᾶ ποῦ ππίο ἐρὲ χὶσῥέξοισηεος 
4 Οοά᾽ (Σ. 3). 

ἐῤρὲ εἰεείίου)] ὙΠῸ Αβρϑβίγταοξς Νοῦὺπ βῖνεβ 
ΡΓΘοΙδίοη οἵ {ποιρῇῃξ, 45 ννῈ }} 45 υἱνδοῖν δηά 
ἔογοβ. οὔ Ἵχργδϑϑίοη: “πε εἰθοῖ κα: εἰξεῖ ἢ 
(Βεηρε!). 

«ὐεγε ὀ πε.) ἘΔίΠοσ, κι 61 Βατᾶθπϑᾶ.᾽" 
(ΟΙΊΡΑΓΟ 2 (ΟΓ. 11]. 14, 4η4 566 ποΐε οπ Μίδζκ 1|. 
5, Δη6 αἵ ἴΠ6 δπά οὔ {Π15 σμαρίοσ. ὙπΠαΐ Οοά 15 
ἤδγα τερατγάθα 45 {ΠῸ δυῖμοῦ οἵ ἔΠ6 παγάδπιηρ, 
15. οἰθαῦ ἔγοτη {πῸ ϑογιρίισε ργοοῦ {πδΐ ΓΟ] ονν5. 

8. 81. Ῥὰ] πον 5ῃονγβ {παΐ ἘπΠῸ Βαγάθηϊηρ 
οὗ Ι5γ86] δβραϊπβ τὴ8. (σοβρεὶ 15 ἴπ δοσογάδποα 
ΜΠ (Π6 ἰαβι ΠΟΥ οἵ Μίώοβεβ σοποαυπίηρ, 
{ΠΕῚΓ Παγάθπιηρ ἴῃ 15 ἐδ, ἀπά νυ ἰϑια ἢ 5 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ οἵ {πος σοπεϊππδηος οὗ {Π15 Παγάθη- 
1Πη8. (ΟΟΙΏΡΑΓΕ 58 υἱ. 9, 1ο. 

ΎὙνΟ ραϑϑαθεβ 416 ἴῃ {πΠ6ὸ Αροϑί!ε᾽β τηϊπά : 
158 ΧΧΙΧ. 9, το: “ΤΡ ἀτὸ ἀγιρζεη, ὁμὲ ποί 
αὐἱὲρ «υἱπὲ; ἐρὲν σἰασσεγ, μέ ποὶ αὐἹῇ σέγοῦισ 
ἀγίπᾷ. ον ἐῤὲ ον ῥα ῥομγεά ομέ τοὶ γοῖε 
ἐῤὲ σῤίγίξ ο7 4εεΡ οἰδερ, απά ῥαΐῥ εἰοτεά γοιτ' 
εγε:.: απὰ ει. χαῖσ. 41, ΦὙΣΕ ΖΡΕ ΠΟΤ 
ΗΑΤῊ ΝΟΥ ΟἸΨΕΝ Ὑυοῦ «4π ῥεαγὲ ἰο ῥεγεεῖυε, 
ἀπά ἘΧΕῈΒ ΤῸ 5ΕΕ, ΑΝ ΕΔΑΒΗ8 ΤῸ ΗΕΑΕ, 
ὕΝΤΟ ΤῊΙΒ ΠΑΥ. 

ΤΠΕ παοίαίοη 15 οὐ! ἘΠΕ ἴα Κοη ἔγοπη {Π6 
Ἰφίξοσ ραββϑαϑθ, τ Π6 Ἐχργθϑϑίοη “ἦρε σρίγιέ 
97 σἰργόετ," δἀορίεά ἴτοτῃη [βαϊδῃ, ἀπά ἃ σοσ- 
ΓΟΒΡΟΠαἸηρ σδησο ἴῃ {Π6 ροϑβίτίοη οἵ {ῃ68 
ποραίνθ, Οη ΥΠΙΟΗ 566 θεϊονν. 

ΤΠΗε νογάβ “ μπΐο ἐῤὶς ἀαγ᾽ ἅτε ρατγί οἵ {Π6Ὲ 
ααοίδτίοη ἔγοτη Πα ΓΟΠΟΙΏΥ, δη4 ἅγα ποΐ ἴο 
ΒΕ ἀἸτοςῖυ σοππεοίεα ψ ἢ Ὁ. 7: {πε Ὀγαοκοίβ 
οὗ Α. Υ. τπαιβὲ ἐμεσγεΐοσε θὲ οπηϊτεά. 

ἐῤρε τρίγιξ ἡ σἰμηιδεσ] ΜογεΕ ὑπάεγϑίδπαϑ 
ΕΥ̓͂ {Π|5 “4 5ριτῖξ σῆς εαώσες βιπρείβοςοη, 
ὙΨΒΙΘΉ 15 ΟὈΥΙΟΙΒΙΥ 4 ἀδοπηοηῖς βρισι." Βαΐ 
ΒΟ ΕἜΧΡΓΘΒΒΙΟΠ5 845 “ ἐῤ6 σῤίγιξ 90) ῥεαυϊηες.᾽} 
([5. 1χῖ. 3), “ ἐ σῤισίξ 97), πιεεξπες᾽" (1 (ον. ἰν. 
21), “ ἐῤὲ σῤίγὶ 9 δοπάαχε᾽ ((. ν|1]. 15) 58οννγ 
{Πα “11: 15 τιϑδεὰ Ὸγ {πε ρεγυδάϊηρ ἴθπ- 
ἀθποΟΥ δηά ἴοπε οὗ τηϊη4, {Π6 βρεοῖδὶ σμαγδοΐθγ 
ΟΥ̓ ΜΜΠΙΟΗ 15 ἀεποίεα ὈΥ {πε (σεπιεῖνα νυ βίο ἢ 
[ςΌ]]ονν5. 
ΤΒΟΙΡΗ 1 5 ἔσγαε {πμπαΐ (Π15 “ σρέγε οὗ 

σ]ωγιδετ᾽ 15 ἴπ6 σεβϑιηῖ οἵ ἃ “σξεοῖργοοδὶ ῥσγο- 
(655 θεΐνγεεη πιδη᾿5 ἀπο] οὗ απά Οοάβ 1υἀ5- 
τηθηΐβ᾽ ([,4η56), γεῖ 1π (Π15 Ραββᾶξε 81. δὰ] 



ν. 9--ι1. 

9 Αμά Τ)ανί 4 841, “1, δὲ {Πεὶγ 
140 16 θὲ πιαάβ ἃ 8ΠηδΓ6. δηά ἃ {{Ὧ}0. 
ἈΠᾺ ἃ ϑ[1{π|0]1Πρ΄--Ὁ]οοΚ, ἀπά ἃ τεοοπι- 
Ρβῆςα πηΐἴο ἐΠαῖη: 

Ιο 71μεὲ {Πεὶγ αγεβ ΡῈ ἀδγκαπαά, 

ΒΡΘα Κα ΟἿΪΥ οἵ {πε 1πάϊοϊ4] Παγάσθπίηρ, δηά 
Δ5ΟΥΙθ65 [Π15 Ἔα ῃ ΠΊΟ ΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἴπδπ 40 {Π6 
ΟΥΡΊΩΔ] ραβϑαρεβ ἴο σοί β ψ1] απ ριΓΡοβο, 
ὈΥ τυγηϊηρ {π6 ννογάβ κἐῤεὲ Τογά ῥαϊῥ πο 
φἰτδη γος. .. ἔγὲς ἰο σε ἱπῖο {πΠ6 βίγοηρ Υ 
βίαςοπηθηΐ, “ Οοά ῥαΐῤ σίυεη ἐῤε)η. .. ἐγες ἐραΐ 
ἐῤεὲν «ῥομά ποῖ «60. ΟὌδβεγνα αἷδὸ {παῖ {πὸ 
ΑΡοβί!8 δγθδυ ἢδά {Π15 βίΓΟΠΡῈΓ ἴοτστῃ οἵ 6χ-- 
ῬΓοδϑίοη Ὀεΐογα Π15 τη ἴῃ {πε ααοίαδίϊοῃ 
ὙΨΒΙΟἢ ΓΟ]]ονν5 ἔγοτη 5. [χῖχ. 23, 24. 
᾿Πἰργιδεγ,.] ὙΠῸ Ηδῦτενν ννοστά ἴῃ 15. χχίχ. 
[οΟ, ΠΊΘΩΠ5 “4 ἄἶδερ 5|6 60, δι 85 8]] οπ 
Αἀδπι, σσεη. 11. 21, οἡ ΑΡγδπάτη, σεη. ΧΥ. 12, 
ΟἹ 8811}5 αἰζεπήδηΐβ, 1 ϑ84Π1. ΧΧΥ͂Ϊ. 12 : (οπη- 
Ῥαγα Τοῦ ἵν. 12, ΧΧχ !. 15, ΡΥον. Χίχ. 15. 

ΤΠΕ Οτεεκ ννοτὰ (κατανύξεως) πιϊρ!νς Πᾶνα 
θεεὲπ ΔρΡΡΙΙθά, κ᾿ {π6 νεγρ ἴτοπὶ νυ π]οἢ 1 ἰ5 
ἀεγινεά, ἴο ΔΠΥ͂ ΡΙΘΓΟΙ Πρ ἀπά Τνεγροννεσῖηρ; 
βίγοα, 45 οἵ τϑηουβο (Αοΐβ 11. 37), δσιεῖ, ραίῃ, 
ΟΥ̓́ἕξατ ; δι 1 15 ἴῃ ἕδος ᾿ἰιδθὰ ΟΠΪΥ ἴο ἀδποία 
σἐμῥοαοίίοη, ἴῃ ἴΠ15. ραβϑαρα οἵ ἰϑαίδῃ δπὰ ἴῃ 
ῬΆ. Ιχ. 23. ““1μεῈ νπο οὗ δϑιοπιϑῃπηβηΐ.» 

9, 10. “4πά4 Π)αἱά «αἰ}δ.1 Οη {86 δυΐμοῦ- 
5810 οἵ Ρ5. Ιχῖχ. 566 ποΐβ ἴῃ {Π15 σοπηΠΊΘΠίΑΓΥ. 
Ὗνὲ τὴν δήά {παξ θοϑιθβ {115 Ῥϑαὶπὶ (οἰεά 
Παγα ἀπά ἴπ Αοίϑ 1. 20), ΟἡἱΪυ {Π6 11.) χυΐ., ΧΧΧΙΪ., 
ἈΠ ΟΧ. ΔΙῸ ΕΧΡΓΘΒΒΙΥ Ὁβου θα ἴο αν! Ἴπ 
Ν. Τι, ἀπά {πΠ6 Δ ΠΟΥβἢρ οὗ ἴΠ 656 15 Πδγά Υ 
ἴο Ὀ6 πιιεϑδξϊοηπθά. Ρ5. χον., φιοΐθά ἴῃ Ηθθ. 
ἴγ. 7, 15 [655 σεύίδιπ, απά {π6 ἕουπι οὗ οἰζαίίοῃ 
“φαγί ἱπ λα υἹά," ἀοε5 ποῖ πθοθββα ΠΥ ΠΊΘΔη 
ΤΠΟΥΕ {πῃ ὁ 5αυ!ηρ ᾿η {πΠ6 ΒοΟΙ οὗ Ῥβαὶπηβ :᾽ἢ 
566 ἱπίγοάιοίοτΥ ποΐθ οῇ 5. ΧΟυ. 

1ὲ ἐῤεῖγ ἑαῤίρ δὲ ηιαά α σπαγθ}] ΒῸΓ {Π6 
{1 ἱπτογργοίδίιοη οὗ [Π6 ραββᾶρθ, 566 ποΐββ οἢ 
1η6 Ῥ58]ΠΊ, δη αἵ {πὸ ὁπ οἵ {ῃ15 ἌἽμαρίογ. 
ἼΠ6 Ῥβδιπηϊδῦ, ἴῃ πὸ ὈΙΓςΟΓΠῸ55 οὗ ἃ 5οὰ] 
ΤΟΙ ἢ Δ]πιοϑβί ἴο πηδπ655 ΟΥ̓ {Π6 Οὐ ΙΒ] ΕΥ οὗ 
ἢ5. ἘΠΟΠΊΪ65, (8115 ῸΓ Ἰπδῖ νθηροάηοα ΠΡΟῚ 
{Π6πὶ : δὲ ἘΠΕΙΓ ὈΓΟΒΡΟΓΠΥ͂ ἀπά ἔαβα ρεᾶςα δ 
ἃ 5ΏΔΓΘ Δηἀ ἃ γὰρ, ἴο Κααὲρ {π6πὶ ἴῃ δ] Π655 
Δ) 4 ἴῃ Ὀοπήαρσε ἴογ Ἔνοσῦ. δί. ΡδᾺ] ι.ι565 {πὸ 
Ῥάϑϑαρθ, ποΐ ΠΊΘΓΕΙΥ 85 8η 1Ππ5ίγαίϊίομ, θα ἃ5 
ἃ ἴγρίοδὶ ῬγόρπθοΥ οἵ {π6 τοι θυ οη νυ Π]οἢ 
Πα [ἈΠῈ πρὸπ {πῸ6 [6νν8 οσ {ΠΕῚΓ οτιιοὶ 
τα]θοίίοη οἵ {πΠῸ Μφϑβίδῃ. 

ΤΠΘ “ δα Ιε᾽ βργϑαά [ὈΓ ἃ ἔδαϑί 15. ἃ παίιγαὶ 
ΘΙῚὈ]6 πὶ οὗ {ΠπΠῸ ΡΥΓΟΒΡΟΥ ΠΥ ἀπ σάγῸ]655 Θα56 
ὈΥ ννπΐοι 1Π6 Ππεαγί 15 θηβηδγοά “85 ἃ νι ]ἃ 
θεαβέ βυαβϑρ5 δὲ οοά, απά [1115 ἱπίο ἃ {γδρ." 

10. Οη {Πε6 ““ ἠατϊκεηίηρ οὗ {πΠῸ ογεϑ᾽ 85 ἃ 
ἤριγε οἵ [πὸ βρίτιέιιαὶ Ὁ] πάποϑϑ ἀδποιιπορά 
ἜΡΟΠ ἰβϑύϑε], 566 [58|δῇ νὶ. 9, το, δηά {πῸὸ 
ποΐοϑ ἴπογθ. ΕὙΠΖΒΟΠΕ 5. νίονν, [ΟΠ οννε ΟΥ̓ 

ἐλ ρῦ 7 δι - -αὐοῖ. ΠῚ 

ΚΟΜΑΝ, ΧΙ. 

{Πα ΤΠΕΥ ΠΊΔΥ ποῖ 866, δπά δον 
ἄοννη {Πεὶγ θαςοκ αἰνναγ. 

ΠῚ [1 84Υ {πεη, Ηλνε {Π6Υ βειπ- 
ὈΙε4 {παΐ {πὸ 5Πο]4 [81 } (οά 
[ογ Ια : δας γαέδεγ τῃγοιρἢ {Πεῖγ (2}} 

Οοάεί, Παξ [815 1πήϊοῖα] ὈΠΙΠάποθ5 ννὰ5. 1Π6 
ἐαπσθ, ποῖ 16 εοπρέχπεηςο, οἵ 16 το]θοίίοη οὗ 
ΕΠ γιβί, 15. ᾿ποοηϑίϑίθηὐ ἢ 1ῃ6 Ροβιτοη οὗ 
[Π6 Ῥαβϑαρα 'ἰπ {π6 Ῥβαὶπι, αηά {πὸ ογάεγ οὗ 
Ιάῴθα5 ἴποῦθ, δηὰ δϑρθοῖα!νγ ἢ (π6 ψνογά 
“( γε Ο»ΊρΘη.56 "ἢ ΟΥ̓ “ ει υτΙοη ᾽᾽ (Ὁ. 9), ΠΟ 
81. Ῥᾷὰ] δάἀορί5 ἔγοπι {πῸὸ 1,ΧΧ, σἱνίπε [ἰ δἵ 
1Π6. 58 ΠΊ6 {ΠΠῚ6 ἃ ΠΟΓΘ ΕἸ ρΡδίϊς ρίαςα δὲ {π6 
Εη4 οἵ [Π6 βεπίθηςθ. 

“πὰ ὁοτυ ἀοαυπ ἐῤεὶγ ὀαεξ αἰπυαν] 51. 
Ῥδμ]} [τοι ποι {Π15 νοῦβα [ΟΠ]Πονν5 ἔπ ΠΧ Χ 
ΘΧΔΟΙΪΥ : ἴ[Π6 Η ῦγανν 15 γοπάθγοα Πἰ[ΟΓΑΠ]Υ ἴῃ 
1Π6. ΑΟ Ν΄., ““πλακα ἘΠΕΙΓ ἸΟΪΠ5. σΟΠΕΪΠΙΑΠΥ ἴο 
5Πα κα." ΓΠΘ 5πακίηρ οὔίμα ἸΟ]Π5 15 ἃ βυπιρίοση 
οἵ ννβα 655 δηά ἴεσσοῦ (ΝΠ τὴ 11. το; 2 8η. Υ. 
6), ἴογ Ὡς ἢ {π6 ΓΧ Χ ϑυθϑιζαζα {Π6 σοττοβ- 
Ροπαϊηρ; 5βυτηρίοτση, ἴπΠῈ θονηρ ἄονγη οὐ θεπά- 
ἴῃς Τορεῖπεῦ οἵ ἴΠ6 ὈδοΚ. 

ἼΠΕ56 Πριγαῖίνε ἜΧΡΥΘββίοηβ, ὑνῃθη Δρρ ϊο 
ἴο {π6 [ενν5, ἀδποίε ϑβριγίξιιαὶ Ὀ]Ιπάποϑϑ δπά 
ΠΟΡοΙ655 ἀε]εοίίοη. 

11-15, ΑΠοΥ Δ]]Θρὶπρ' {πα {]Π]τηοπέ οὗ ρτο- 
ῬἤΘΟΥ ἴῃ {Π6 Βατγάεηϊηρ οἵ {πε [ενν5, δὲ. Ρδὰ] 
πον 5ῆοννβ {πδξ {πΠ6 ριγροβε οὗ {πΠ15 Ὠῖνὶπα 
τοί το η 15 ποῖ {Ππ6 ΠηΔ] το]θοίίοη οὗ [5Γ86], 
θυξ {πε σϑοοπο]δίοπ οἵ {πῸ ννοσ 4. ὙΠεΙγ 
Το]θοίίοη Πμᾶ5 θθθη 5ῃμοννη ἴο Ὀ6 ραγέϊαϊ: 1ἴ νν}}} 
4150 6 δεφηρογαγν. 

11, ας ἐῤὲν «ἰωργδίρί ἐδαΐ ἐδὲν τομία 
197 Βείζεγ, “διὰ ΓΠΘΥ βύαμι 16 ἴἰπ οὐδὲ 
ἰπαῦ ΠΟΥ τἱραῦύ 4111 
ὙΠ ἴννο [ἀθα5 ““ἴο βίη 16 ̓̓ ἀπά “ ἴο [2]] " 

ΤΟΥ ἃ Ππαΐίαγα] ΟἸταχ 1π νυ] ἢ ΓΠ6 ἘΠΊΡἢ 4515 
γεϑίβ οἡ ἴπε ἰαίϊίογ. 

Βοίῃ ννοτάβ αἴθ τιϑεά ἢριγαί νεῖν - {Π6 
ΓΟΥΠΊΘΥ οὗ ἃ πηοσαὶ οἴδηςθ οὐ βί μι πΊ ] Πρ’, 45 ἰπ 
ΤΆ1η65 1]. το, 11. 2, [Π6 ραγίσι]αγ οἴδηοθ Ποτὲ 
τλθαπί Ὀεῖπρ ἀἸ5θ 6] 16 οἵ (Πγὶβί, ἔου “ἐῤὲν 
σἐμηιδίρα αὐ ἐδαὶ οἐτεγιῤίϊγησ σἰοῦι,᾽ ἸΧ. 32. : νγ}116 
{π6 Ἰαϊίε νγογά ὄβχρῦοθββϑεβ ἴπ6 σοπβεηιθηΐ [4] 
ἔτοτη (ὐοά 5 ἔανοιιγ ἰπΐο ἃ βίαϊε οἵ σοπάδιηπα- 
τίοη ἀπά σι] : σοπΊραγα ΗΘ. ἵν. ττ δηά [4Π|65 
γν. 12. ὙἼΠ6 πιεδηϊηρ πθη οἵ {πΠ6 νϑῦβε 15 
Ὀγοῆν {Π|5: “ὙΠΕῈ [ονν5 βίη ]6 ἃ αἵ (ἢγιβε: 
15 [παΐ ϑίμππιθ!πρ ἀδϑιϊηθα ἴῃ ἐπ Ὠ ̓ νῖπε ρὶγ- 
ΡΟΒ6 ἴο εηά ἴῃ {πο Ὶγ [}} Ὁ" 

ὙΠΟ ἔοττῃ οὗ {πῈ ιιθβέϊοη ἰη πΠ6 Οτεεκ (μή) 
ἱπΊΡ}165 1Π6 περιδίίνα ΔηϑννῈγ νυ οἢ [Ό]]ονν5, 
ΦΈΑΥ ὍΘ 1," ΟΥ̓́“ Οοά γογῤιά." - 

διμὲ γαΐφεῦ ἐῤγοισ ἐῤεὶσ γαὶ} τα]ουκέϊογι ὶς 
δον πρΐο ἐδε Οεηέϊ 5.) Βείζογ, - Βα ὉΥ 
ὉΠΘΙῚΥ οΟἸἶΘπο6 Π6 Βδινδύϊοι 18 0116 ὕο 
189 ΘΘ0π01165.") Πα βεμπιθ] πη; οὗ τπ6 [6νν5 

Ν 

ΞΗΝ 
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ΓΟ τ, {ἀε- 
24}, ΟΥ̓́, 
ἰοςς5. 

βδἰναίίοη 15 0716 πίο της (ΠΕΠΈ1168, 
ἔογ ἴο ρίονοκε {Πεπὶ ἴο βδίοιϑυ. 

12 Νον ἰξ τῆς [8}] οἵ {πεπὶ δὲ {Π68 
τίς με5 οὔ τῃ6 νου], δπά τῆς [α41- 
τα  ΠΙΒῃϊηρ Οὗ ἐπαπὶ {Π6 τίομθβ οἵ της 
(ΖεπΈ 65 ; πον τπποἢ πλοῖα {ΠεῚΓ ἔα]- 
685 ἡ 

ἌΟΜΑΝΞ. ΧΙ. [ν. 12---ἰ 4. 

12 ΕῸΓ 1 8ρεὰκ ο γοιι (ΠεΠΈ|1ε8, 
ἸΠΑΒΠΊΠΙΟΗ 45. 1 πῃ {Π6 δροβίϊς οἵ ἐπε 
(απ 165, 1 πηαρη!Υ τπηϊπα οῇςα : 

14 [ΙΕ ὈΥ ΔΩΥ πιδδη8 1 ΠΙΔΥ͂ ΡΓο- 
νοΚε το επηίδίίοη Ζδεηι τυ ες αγό 
ΤΥ ἤσβῃ, ἂηά πιὶρῃξ βᾶνε 50πΊ6 οὗ 
{Πα πΠ|. 

ἰἴ5 Ποσθ οδ]]θά κι μοὶ οὔθπ 6," (Π6 νοτά 
Βεΐηρ {Π6 βατὴθ {Παΐ 15 τιιβεά 50 οὔϊδεη ἴῃ οἶι. ν. 
15 ἢ. ὝΎΠε τεϊβθοίίοη ὈΥ (με [ενν5 οἵ ἴδε 
ϑαϊναίίοη οἴεγεά το {πεῖ ἴῃ (Πγὶβῖ, ἀπά 1Π6 
Ἰπογϑαϑίπρ νυ] θποο οὗ ἔΠΕῚΓ ορροϑβιίξοη, Παα ἴῃ 
ἕαοϊ συθδῖν ργοιηοίθα {πὸ ργθδοῃϊηρ οἵ {πὸ 
Ὅο5ρ6] διηοηρ [με (ἐμ 65. (Αςίβ. νἱ]]. 4; 
χὶ. 19) ἀπ [5 φοπβθηιθπί δοςσθρίαπος ὈΥ͂ 
1ῃθπι. [Ι͂η 8[. Ρφι]}5 οννῇ θχροσίθηςε {Π15 μδά 
θεθη {π6 οα56 δ Απίοςοῃ ἴῃ ΡΙβιάϊα (Αςΐϑ χα. 
45-.43), ἴἴ ννὰ5 ἴο Ὀδ 50 ἀρϑίπ δἵ Β οπὴθ 1ἴ561Γ 
(Δεῖβ χχν!. 28). [π᾿ {Π15 ἴδοξ Π6 γθοορη!565 
πὸ ἔα] Β]τηοπί οὗ {πῈ ΠΙνὶπα ριιγροβε ἕογοίο] ἴῃ 
1π6 ραββᾶβε οὗ [δι [ΟΓΟΠΟΓΊΥ͂ ΔἸ γον οδ]]6ἀ ἴο 
τη ἰῇ χΧ 419ς. ὙΠ {γαηϑέοσ οὗ Οοα᾿β αν ΟΣ 
ἴο {π6 (ὐΘπΈ1165, ἔΠπ|5 σαιδθα ΕΥ̓ [Π6 ΡεΥυ θυ ϑ Υ 
οὗ [Π6 [δϑννϑ, ννγὰβ ἀββίπεά, ἴῃ Η15 ξΎδΟΙΟΙ5 
ΡύΓΡοβθ, ἴο ργόνοῖζα 6 ἸΟῪ ἀπά 50 ἴο 
Το ΚΙη416 {π6 ἴον οἵ Ηἰ5 δηοϊθηΐ ρβορὶε ; {ΠΕ ὶγ 
ΤἝΟΟΥΟΤΥΥ ἀηἀ ποΐ {ΠΕῚΓ [4}] νγὰβ Η 5 δἰ πῆ. 

Βαυΐ ννῆδΐ ἃ ργοβρθοΐ 15 {π85 ορεπϑά ! 

19. Νοαὺ ζῇ ἐρὲ }1] οὐ ἐδοηι δὲ ἐρὲ σίερες οὶ 
ἐῤὲ «υογἰά.] ἘΔΙΠογ, “ Βαΐ 15 8 617 οΒθ ποθ 
δὲ ἐρὲ γίερες 9 ἐῤὲ «υογ]ά." Τῇ ἐνθη {Π6 {γδηβ- 
Β͵θβϑίοπ οὐ {πῸὸὶ σβοβεῆ ρεορὶβ μᾶ5 Ὀγοιρῃΐ 
ϑαϊναίίοη ἴο {π6 (ΕΠ 165, ἀπά 1 ΓΠΕΙΓ 1055 ΟΥὗὁ 
αἰπιϊπυίίοη μᾶ5 {Π5 ὈΘΘη “ἐῤὲ σίερες 97 ἐῤὲ 
«ὐυογἰά," ον τη οἢ ΠΟΥ 5841} {πῸ Ῥγοτηΐβα 
οὗὨ ὈΙΘβϑίηρ ἴο 411 παίίοπβ ὃς {{]Π]|1δἀ τη {ΠΕῚΓ 
τεβιογαίϊίΐοη πὰ ἔα] η 655 νυ μθη “ αὐ 1 γαεὶ «ῥρα]] 
δὲ «ατδά, ο-. 26. 

ὝΠΙ5 Πορϑ, {μαξ {π6 πα] τοβϑίογαίίοη οἵ 
5.86] 5.411 6 ἃ βοῖιιγοα οἵ ρτϑδΐ Ἰοὺ δηά Ὁ]655- 
ἴπρ ἴο [Π6 νου], 15. πογα ᾿ηΐοσγθα ἔγοπλ ἘΠ6 
παΐιγο οἵ {πὸ οα56, [πὲ {Π6 Ὀετίου σδιιδῈ πλιιϑί 
θεὲ ΓΟ] οννεα Ὀγ [ῃ6 Παρρίογ εἤεοΐ : θαΐ 1 15 
Δἰγοδάν Ἵσοπίαϊηθα ἴῃ {παΐ ργορποίϊς βοηρ οἵ 
Μοϑβεβ, ννῃϊοὴ 8. Ραι] μα5 ψφιοϊοά ἴῃ Χ. 19, δη4 
ΨΥ ΒΙΟΙ μ6 αἰιοΐθ5 ἀρᾶῖη ἴῃ ΧΥ. τὸ “ Κεζοῖεε, γὲ 
Οεηέϊίες, αὐ ῥὶς ῥεοῤίε." 

ἐῤὲ αϊνγιϊγιϊεῥίησ 9 ἐρεῖ.) ΠΕ οοπίγαβί 
τπγοιυρμουῦΐ 15 ποῖ θεΐννθθη [Π6 εἰθοῖ σεπγηδηΐ 
δηά {Π6 τοϑῖ ψῃοὸ ψνοσα μαγάθποϑα, θὰῈ Ὀεΐννεθη 
15γ8 6] 45 ἃ παίϊοῃ δηά {πὸ τεϑὲ οἵ {πὸ ννου]ά. 
Ψιοννθά {Πιι5, 85 ἃ ὑγΠΟΪΘ, [5γΓ86] Π85 βίππη ] θα 
θυΐξ ποΐ ἔ8!]16η, πα5 θθθη Ππαγάδθηθα δαΐ τη ραγί, 
μα5 βιιβεγοά 1οβθ δηὰ αἰἱριίγμέίοτι ὈΥ͂ {π6 ππ- 
ΒΕ] οἵ βοπιθ, δαΐ 5141] θ6 τοβϑίογθα ἴο 115 
ΖΔ εονηρίογιοπί, νυμθη “δὲ [οἰ υεγεῦ σὐαἱὶ 
εοῦ16 ομἑ 97 Ζίοη, απὰ στρα! ἐιση ἀαυᾶν τρισοαϊ: 
655 “γογῖ «]αεοῦ," «. 26. 

ῥεῖν χμίπεςς 3) 1. 6. {Πεῖγ 11 σοτηρ επιθηΐ, 

85 ἃ ΔΈΟΙ ΠΟ ἸΟΠΡΟΓ αἰ πη ΠΙ5Πῃ6 4 δγ {Π6 1055 οἵ 
ἃ ἰατρα ροσγίίοῃ, θΐ ἔουτηϊηρ αραῖη ΟΠ6 ΕΠΕΓΟ 
ΡῬΘΟΡΙΘ. 866 ποίϑ αἵ {πε οπηά οἡ {πὸ τηθδηϊηρ' 
οὔ [πΠ6ὲ σσεεκ ννογάβ ἥττημα ΔΠ4 πλήρωμα. 

15, 81. Ῥᾷ1] πονν τὰ ΓΠ5 ἴο Π5 γεδάθγβ, δἀ- 
ἀγθβϑίηρ {πε πὶ ΘΟ] Εν Υ 85 (Ἐπί 165, ἀπά 
{165 ἴο ἱπηραγί ἴο {Π6Πὶ βουὴξ οἵ ἢ15 οὐγη νγΆΓΤα 
ἱπίογοϑε ἴπ {π6 ννοϊγε οἵ {π6 [εννβ. 

Ε͵ΟΠῚ {Π15 ροϊηΐ ἴο {πε επά οὗ συ. 32 {Π6 
Αροβέϊε σοτηθίηθβ ἔΠ6 πορε οὗ {Π6 γεϑίογδίοη 
οὗ τῆς [εννϑ νυ ἢ νναυπιηρ5 ἴο ἴπΠ6 (σεπί65 
ϑαϊηθί ρῬγθϑυσηῖηρ Οἡ ΓΠΕΙΓ Ργεβεπί δάνδη- 
ἴαξε5. 

ον 1 ῥεαξ ἐο γοῖι Οεη1165,.Ζ] Βπύ ἴο γοὰ 
ΟΘΠΌ1165 1 8πὶ βρϑακίπρ. 115 οἰδιβθ 
5Πο 14 θ6 βεραγαΐϊθά ἔγοπι ἔΠ6 Ὁ ]ονσῖηρ ὈΥ ἃ 
ςοΐοη : ϑῖ. δὶ} ἢγϑε ἄγαννβ {πῈ αδἰζθπίίοη οὗ 
ἢ15 τϑδάθυϑ ἴο πὸ ἴαςξς ἐπαΐ Π6 15 βρεδκίηρ ἴο 
[Ποτη, 45 θεῖηρ (ὐθ πε !165, οἵ [παξ νυ] ἢ ΟἸΟΚΕΙΥ͂ 
ΠΟΠΟΘΓΠ5. {ΠΕΙΓ νγο]αγθ, ΠαπηΘ]Υ, {Π6 ξαΐζαγα 
τοϑιογαίοη οἵ [5γ86]. 

1 15 σι ΒΕΥ ᾿ηΐογγοά ἔγοτη (Π15 ραβϑαρα {πὲ 
{πὸ Βοπιαη (τ βέϊαηβ ννεσα ἔοσγ {π6 τηοβί 
Ρατί Οὐ Ἕπίι68 : 5ε6 [ηἰγοάποίίοη, ὃ 7. 

ἑἡπασηιμερ ας 1 ἀρ ἐῤε αῤοοίϊο ὡΓ ἐρὲ Οϑηέίος, 
1 »ιαρηὶ τιῖπε οὔἥεε:) ἈΔΊΠοΥ, κῚπ 80 87, 
{Β Υ ἔοσθ, 851 δὶ 85 ΑΡοβίϊθ οὗ [89 
ΘΘΠπΌ1165, 1 ΒΙΟΥΣΙ͂Υ ΤΥ ταὶ ΒΌΣΥ." 

Οπ {πε νατίοιι5 τϑδάϊπρϑ 566 ποῖθ δὲ {πε 
δπά. [Ἷπ {ῃε6 ννογάβ "1π 80 δ. 851 8πὶ 81 
ΑΡΟΒΌ18 οὔ τμο 6 6π01168," 81. Ρδὰ] νυ ἢ Πϊ5 
115118] ἀο]οαῖθ σουτίεϑυ δηά ρεγίεος τηδϑίοσΥ 
οὔ Οτβϑοκ, ἱπΊρ|165 {Ππαΐ {Π|8 15. Ὀὰΐ οἠς ραγί 
(μέν) οἵ κἴ5. πα Πἰβίγυ, οἤόβθη ἃ5 μῈ νγᾶ5 ἴὸ 
θθαγ (ἢ γιϑυ 5 παπτδ “ δεζογε σοημέλίες ἀπά ἀΐτσς 
ἀπά ἐφὲ εῤἸίάγει ὁ 1εγαεὶ. Βαΐ 5ίποβ {Π6 
(ΘΠΈΪΟ ννου]ά 15 50 ἄβερὶν ἱπίογεβίθα ἴῃ {Π6 
τοβιογαίίοῃ οἵ [5γ86], 1Ὲ [Ὁ]ονν5. (01 67019) 
1Πδὲ ὄνθῃ ἴῃ Πῖ5 βρϑοῖδὶ τεϊδίίοη ἴο ἐμ σεη- 
1165, θη ἰαθουτίηρ πιοϑί ΖΘΘ] ΟΙΒΙΥ ἕο Γ {Π6 Πὶ 
δη4 οΪαϊπηῖπς {1} Πθοτίν πη δα ΠΟΥ ἴῸΓ 
ΠΙΠη56]} 45 ΠῚ ΑΡροβί!θ, μ6 511] Παϑ ἴῃ νῖδνν [Π6 
βαϊναϊίοη οἵ ἴϑγϑθὶ 85 ᾿πβθραγαθ]γ σοηπροοίθά 
ἢ {π6 Ὀ]εϑϑίηρ οὗ 411 [ῃ6 παίίοπϑ οἵ 1ῃ6 
ννοσ]ά. 

14. [7 ὃν ατν φιδαις 1 γῶν ῥγούοζο ἐο θρεμΐα- 
ἐΐοτι ἐῤροηι «ὐῤίορ αγὸ γι». 7εεῤ41] Β δίμοσ, “175 ὁν 
την πιραης 1 ταν ῥγούοζε ἰο ΘΔΙΟΌΒΥ͂ ΤἸΔ11Π9 
οὐ 658 δῃηᾶ 80 “αὐτο «0776 0 ἐῤῥοηι." ὙΠῈ 
νογὰ ΚΔ] Ο ΒΥ" 5που]ὰ θὲ δάορίεα 45 ἴῃ 
“. τι δῃά χ. τῷ; 8. Ρὰὺὶ] τοΐφηβ {Π6 βϑϑῖῆθ 
ννοσγά (παραζηλῶσαι) ᾿ῃτουρΠοαί. : 



ν. τ5---τ7.} 

Ις ΒῸΓ 1ξ {πῈ οσδϑείπρ νὰ οἵ 
τΠ πὶ δε τΠς6 γεσοποι προ οὔ ἘΠ νγου]ά, 
ναί σἠαὶ τῆς τεςεϊνιπρ δ ἐδθηι 6, 
θυ ΠΠ||π ἔτοπι της ἀεδά ὃ 

ΒΕΒΟΜΆΝΘ, ΧΙ. 

16 Ἐογ [τῆς Βτγβείγαϊε δε Βοῖγ, {πε 
Ἰὰπὴρ 2: αἰβδο ἡοίγ : δῃπὰ 1ξ τῆς τοοῖ δέ 
ΠοΙγ. 580 αγ6 {πε ὈγάποΠ68. 

17 Απά 1 β8οπιεὲ οἵ {πΠ6Ὸ Ὀγδποἢ 65 

ΤΈ τῖδὺ δ6 δάχγηϊ τε {Παΐ Π6 ἱπίγοάιποίίοη οὗ 
ἃ ἀἰβέγεπε ἘΠ 5 νγοσγά, “ ορυμ καίτοι," ὈΥΤΠ 5 
οὗξ Δποίμου 5η8δά6 οἵ τηθαπίηξ, πο! Δ δ ἀ ἴῃ Π6 
Οτεεκ, δπά αυϊξε ἀρργοργίαΐα Ποσα; θαΐζ [Π15 
δἀναηΐαρε 15 ὙΘΥῪ 5Π14}} 'ῃ σΟΙΊΡΑΓ5Οη ΜΠ 
{π6 ἀϊϑαάναπίαρε οἵ οὐβουτσίπρ ἴΠ6 σΟπηθχίοη 
ὙΠ “. 11 δηα ἢ [Π6 ΟΥΙΡΊΠΑΙ ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἰπ 
Τευΐ, χχχῖϊ. τό, 21. ΝΠ {πε ἐσχργαββίοη οἵ 
γγαγ πὶ ΔΠἰδοίίοη καῖ π 6 ΟὟ Ξ.65},᾽) σοτηρατα 
1Χ. 2, γΠοῦα {Π6 51ΠΡΊ ΔΓ ῬΓΟΠΟΊΙΏ “΄ 711716,᾽ 
ποΐ “ΟἿ, ἱΠ1Ρ]|165 ννμδΐ 15 ἤεῦΘ ΘΧΡΓΕΘΘΙΥ͂ 
βίαϊεά, {παΐ {Π6 γεδάεγϑ ἀγα (σεπί|65. 

81. Ῥᾳι}5 βεῆβε οἵ {π6Ὸ αἰ] συ] Υ οὗ ρετγ- 
βυδαϊηρ ἢἰ5 ἔθ ]ονν το Π ΤΥ ΊΘη 15 ΔρΡαγοπΐ [ἢ 
{πε τηοάσδϑξ ρἤγαβα “σοῦ ὁ ἐῥερι;" σοτη- 
ῬᾶΓΕῚ (ΟΥ̓. ΙΧ. 22. (Μεγεγ.) 

15. Τα σεάβοη οἵ {πὸ Αροϑβίϊε᾽5 πδορε {ῃδ 
6 “γῖαν τα “οὔ 15 ΒΊΥΕΠ ἴῃ 8η δΔΥΡΠηθηΐ 
ἃ ζογηογὶ (σοτῆραῦθ τ. 12) Ὀαβεά προη Πα 
σοηίγαϑέ Ὀθίννεεη {ΠῸ σο]εοίοη οὗ [5γα6] δηά 
ΤΠΕΙΓ ἕαΐζυγε ταδάπηϊβϑίοη ἴοὸ Οσοαΐβ ἔδνουγ. 
1 ἴῃ οσαϑίηρ οἵ᾽ πε βγεδίθσγ ρογίίοη οἵ Ηἰβ 
Δηοϊθπέ ρεορῖε Ὀεοδιιθε οὗ {πεῖ πΠΡεΕ]Ιοῦ 
Οοά ἔριπά δὴ οσοδβϑίοη οὗ σεοοπο]ηρ [Π6 
νοῦ α πὑπΐο Ηπιβοὶῖ, πον πλοῇ ρτθδίεῦ 
ὈΙΕσϑιηρ ΠΊΔΥ Ὀ6 ἸΙοοκεά [Ὁ ψπθη Ηδε 5841] 
Τασοῖνα {Π6ΠῈῚ ἀραῖη 85 ΗΒ οὐη Ἐ δ μαΐ ψ1}} 
{παῖ τεσερίίοη θὲ θεῖ “ “72. 23,οηι ἐῤὲ ἀεαά 3 

ἼΠΙ5 ἘΧΡΥΓΈββίοη 15 ποΐ ἴο θὲ υπάογϑίοοά 
οὗ 4 ΠΊΟΓΔΙ ΟΥ̓ δΒρΙΓΙι4] ΓΟΒΙΓΓΘΟΙΊΟΏ, ΤῸΥ 
{παΐ 15 δγεδάυ ἱποϊιάεά 845 ἃ ΠΕΟΘΘΒΑΓΥ σοη- 
Βοα]ιθηο6 ἴῃ ῃ6 τεοοπο]δίίοη οὗ ἐπα ννου]ά 
δηἀ {Π6 τεϑίογδίοη οὗ [5γ86]. ΝΟΓΙ 15 1 ἴο 6 
Ἰπηε, 45 ὈγῚ ὙΠεοάογεϊ «ἀπά οἴμπεσῦ στεεκ 
Ἐδίμουβ, ἴο {πῸ τεβυσγγεοίίοη οἵ {πῈὸ Ὀοάγ. 
1 15 ἃ ἤριυγαίίϊνε Ἔχργεβϑίοη ὙΠΟ. ΠΊΔΥ 
ἀεποίε εἰπε (1) δὴ ἱπούθαβα οἵ βρι γί] 
ἔεγνοιῦ δηά Ὀ]οσϑίπρ ἴῃ {Π6 ΠΟΙ ΟΠυγΟἢ 
οἵ (ἢγιβέ οἡ δαγίῃ, 50 ργεαΐ δηά ννοηάοσίμ 
ἃ5 ἴο δε. ΘΟΠΊΡΑΓΑΌΪΙΕ ἴο ἃ ΓΕΒΟΓΥΘΟΙΙΟη 
ἔγοτη {π6 ἀδαά ; ΟΥ (2) {πε πον [πὸ οὔ {ΠῸ 
γνοσ]ά ἴο σοῦηθ, {πεῸὶ ἤπα] ἀδνεϊοριηθηΐ «πὰ 
ΒΊΟΥΙΟΙΙ5. σΟΠϑιτηπηδίοη οἵ {πε Κιηράομῃ οἵ 
ΟΠ γῖδί. ὙΠαΐ ὈΪεσβθθα βίβίθ, ποῖ ΟἿἱ]Υ ἴῃ [1[5 
ἢγϑί βίβξε, --ῖμε γοϑισγθοίίοη οἵ ἴῃς θοάγ.--- 
δι ἴῃ 15 σγῆο]6 σμαγδοΐθυ, 85 σοιηραγεά νυ] ἢ 
{π6 ννου]ὰ {παΐ πον 15, νν1}} θὲ 4 “ἠ78 2 ογι 
ἐῤὲ ἀεαά. ὙΠῸ “πεαὺ ῥεατύεης ἀπά ἐῤὲ γιετυ 
εαγὲρ, «υῤεγεῖπ ἀπυε ει τὶσῥίεφοισηεις," ν}}}} 
ΒΡΓΪΏΡ 845 ἰἴί νεῦσε ΠΌτη {Π6 45Π65 οὗ ἃ ἀθαά 
ἁνοΥ] ἃ ̓πΐο δνου αϑίης [ἴ8. 

ὙἼΠΕ ΓΟΓΠΊΕΓ νἱονν ἰ5 [ῃ6 ϑΡΙΟΓ δηά {πε 
ΤΟΤΕ ΡΓΟΌΔΌ]6, Ὀθοδιιβε ἰἴξ ἀοοβ ποΐ ρα55 θ6- 
γοπά {πε Ὀοιπά5 οἵ [Π6 ργεβοπί σοπίοχί. 

16. “Αβεῦγ πε Αροβίϊες μα5 ἀϊβοϊοβεά ἢΪ5 
Ῥγοβρθοῖ οἵ ἴπ6 β]οσίοιιβ. γεϑ δ οἵ [5γ86}5 

ΠΟΠΥΘΥβΙΟπ, ἢ6 τοίμγηβ ἴο {Π6 το πηάβ ἔῸγ 
[6 Βορε οἵ {Π15 σοηνογβίοη 156} (1, δηρ6). 
Β δίμοσ, 8:. Ῥᾷι] ρᾶβϑβεὲβ οἡ (δέ) ἴο ἃ ἔξυσγί ποῦ 
Δύδαυτηθηΐ ἴοσ {πε τοϑίογαϊίςοη οὔ πε [ενν5, 
ΠΑΙΊΘΙΥ, {παῖ ἴα 15 ἴῃ δοοογάδποθ ἢ Πα 
ΟΥ̓ ΒΊη4] σοπβθογδίίοη οἵ {ΠπῈ τὰςθ. 

ον ἐξ ρο "γος 7 Χμ} δε ῥοῖν, ἐδὲ ἱμρηῤ 1 αἰδο 
ῥοῖν; απάὰ ἐξέρε γοοί δὲ ῥοῖν, :ο αγὸ ἐῤε ὄγαπερες.] 
Κδίηοσ, “Ἱἶ, τοο, ἐῤὲ γε γα δὲ ῥοίν, 50 
8180 18 {88 11π2}ὃ8ὃ: ἀπά 7 16 γοοΐ δὲ ῥοΐν, “ὁ 
8180 ἄγε ἐῤρε ὀγαπεῤες." 

ὙΤΠΕ ἢγϑί ἤριγο 15 ἴακθη ἔοπὶ ΝΠ. χν. 
19-21, ἍΠοτα “ ἐῤε ἤγοεὶ 97 ἐρε ἀοι 15. “089 
Βνυβίτ-σαϊ οΥ {80 [πρ᾿᾽ (ἀπαρχὴ φυρά- 
ματος), ἃ ῬογίΟΠ 5εΐ δϑιάθ ἵγοπι [ῃ6 Κηθδαϊηρ, 
ἴο τῆᾶκα ἃ Ἷακε ἴῸγ ἃ ἤϑαυθ- οἤργιηρ (Νεἢ. 
Χ. 37). ὙΠῸ ἢγβί- γα {ππ85 οὔδγθα ἴο 1Π6 
Ιοτά ᾿πηραγίθα 15 σοπβδθογδίίοη ἴὸ ἴΠ6 ΨΠΟΪ6 
Τῆδ55 ΜΉΘ ἴἴ νγα5 [Κα ἴο γεργοβοηΐῖ. [π {Π6 
βεοοηά ἤρῃτζε, ᾿Ἰηβίοδα οὗ ἃ ἰθραὶ ογάϊπαποθ νγα 
ἢαγα 4 παίιγα] ργόςσθβϑ, ἴπ6 Ὀγάποῃ ἀδγινιηρ 
15 ρῬγορεσίιεβ ἔγοπῃ {Π6 τοοΐ. 

Ιη {π6 ἱπίογργοίδίιοη οὐ θοῖῃ ἤρτγεβ {Π6 
ξππάαμηεηΐαὶ! ἱποιρῃξς 15. σου ΠΥ ἴΠ6 58ΠΊ6, 
Πα 411 [5γ8 6] ἢα5 Ὀβεῆ Ἵοπβεογαίθα ἴο σοά 
Ὀγ {πε σοπβθογδίϊοῃ οὗ 15 “" "γε τ )γιαὶ ἢ δηά 115 
“ὁ γροΐ." Βιαυΐ ψῇαΐῖ ἀγθ {Πε56} 

(4) Βοίῃ ἤξιγεβ τεργθβοπί {πΠ6 Ῥδίγγοἢ5, 
Θϑρθοίδ!ν ΑΡγάπάτη. (( γυϑβοβίομη, δπά [Π6 
ΤΩΔ]ΟΓΙΥ͂ οὗ ἀποϊεπέ ἀπά πηοάθγη ἱπίθγργεϊεγϑβ.) 

2) “1 Κπονν πο οἵἴμεὺ τοοῖ {Παΐ 15 ΠΟΙΥ, πΠῸ 
ΒοΙΥ ἢγϑί-ἔγαϊε, δας οὐγ 1 οτά [655 ΟΠ γιβῖ." 
(Οτῖρθη.) 

(3) “ΗἬε «8115 ἐῆε 1ογά ΟΠ γιβε δοσογάϊπο 
ἰο Ηἰ5 Βιιπίαη παΐιτο “{Π6 ἤγϑί- ἔχ, δηά 
[ῃ6 Ραΐγίασοῃ ΑὈγαῃδπὶ {Ππ6 τοοῖ. (ΤΠεο- 
ἀοτεῖ δηὰ οἵποῦβ.) 

(4) Τῆὲ [ον ψῆο ξουτηθά [ῃΠ6 Μοίμεγ 
ΕΠυγοῆ ἀτὰ “της Πγϑί- γα," δηὰ “τς τοοῖ ἢ 
αἶ5ο, 45 50πΊ6 {Π|ΠηἘΕ. 

10 ἰ5. οἰθασγ {μαΐ ποιῖμοῦ (Πγὶδὲ πού {Π6 
ΕΠ γιβέίδη Ομυσοη οαη 6 “πε τοοῖ" ἔτοπῃ 
ὙΒΙΟἢ “1Π6 παΐμπγαὶ Ὀγάποῆθ8᾽" νεγα Ὀσόκεπ. 
ΟΥ̓́: [γ᾽ ἴπθ56 Ὀγδαῆσῃοβ, {π6 [εν ΠΟ τα- 
Ἰεςθά (Πτῖβε, πενεσ Ὀεϊοησθά ἴο βοῇ ἃ τοοί. 
ΤΠΗΘ Ὀγάπομοβ δοῖηρ ἴπ6 εν. {π6 τοοῖ οδῃ 
ΟΠΙΥ θῈ ΑΡγαμαπὶ ἀπά τπ6 Ῥδίγγοῃ5 : σοτη- 
ῬᾶΓΕ Ὁ. 28, ΔΠ4 ΙΧ. 5. 

ΤΗῊΪ5 ἱπέεγργοίδίίοη 15 ξαστέμου σοπῆστηθά ΒΥ 
{86 εξ {παῖ 81. Ραμα} 5 ἤριγο οἵ {Π6 οἰῖνα ἔγθα, 
ψ ἢ 195 τοοῖ δπά Ὀγάποῆεβ, 1ῖ5 ἀθυνθα ἔγομλ 
τῆς ΟΙά Τοεβίαπιθηξ, ννπογα ἴἴ 15 ἀρ! θά ἴο [Π6 
ὙὝΠΘΟΟΓΔΟΥ ΟΥ Ἀ[εννῖϑῃ Οπυτοῃ. ΟΥ̓ {Π15 
7εγεγηῖδἢ υυτιΐοϑ, χὶ. τό: κ"'΄ρε ]ογὰ εαἰρά 
ἐῤν παριε, “4 σσέεπ οἶνυε ἐγεε, γαὶγ, απ ο οοάϊν 
2πιἀξ; τυ ἐρὲ ποῖσε Κ᾽ ἃ φγεαΐ ἐμεμΐξ (1.6. ἃ 
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ΓΟ συ,» 
ΖλόγΊε. 

6 Ὀτόκεη οἱ, ἀπά ἐποιι, θεϊηρ ἃ ννἹ]Ἱά 
οἰΐνε ἴτεθ, νγεγέ γαῖα ἴῃ ἱαπιοηρ 
1Πεππ, ἀπά νυ τΠ6πὶ ρατγίακαβϑε οὗ 
τῆε τοοΐῖ δπά ἔδίπεϑβ οὗ {πΠ6 οἷϊνε {τε ; 

18 Βοξβὲ ποῖ ἀραίπϑέ {Π6 Ὀγαποἢαβ. 

ΚΟΜΑΝ»-. ΧΙ. [ν. 18---ἰο. 

Βα 1Ε τποὰ Βοαϑί, ἔποι Ὀεαγεϑέ ποῖ 
τῃς τοοῖ, διέ τῆς τοοῖ {Πδα. 

Ι9 ἽΠπου ψ|]τ 540ὺ ἴμεη, Τὴε 
ὈΓΔΠΟΠ65. νγεγα ὕγοκεη οὔ, τῃδὲ 1 
πιῖρῃς θ6 σγαῆεά ἴῃ. 

{πυπάἀογβίουπα) δὲ ῥαΐρ ἀἱπάϊεά γε πῤορ 17, 
ἀπά ἐῤὲ ὀγαπεες ] τε ὀγοζε." ΟΥ̓ 1Π15 4150 
Ηοϑβθὰ 5805 (χίν. 6): “Ηἰς ὄγασερες τρα]] σῤγεαάί, 
ἀπά ῥὶς ὀδαμέν σρα]} δὲ ας ἐῤὲ οἰΐανε ἐγεθ." 

ὙΠΟ ΠΟΙ᾿Π655 ἀθγινεά ἔγοπι “{π6 ΕΔΙΠΟΓΚΒ ἢ 
ἴο {πεῖΓ ΟΠ ἄγθη νγαβ ποῖ ἰηνγαγα ΠΊΟΓΑ] ΠΟ]]- 
ῃ655. θαξ ςοπβοογδίίοη ἴο Οοά ὕγ νἱτγίιια οἵ 
Η!5 Ἅἐποῖςθ οἵ Αργαμαπὶ δηᾷ ἢ15 5664, ἀθοϊαγθά 
ΒΥ (6 ψοτγά οἵ ργοπιῖβα ἀπά σοηῇγμηεα ὈΥ 
1Π6 οσονοπαπί οὗ οἰγΟΠΊΟΙΒίοη ; ΟΟΙΉΡΑΓΘ 1 
(οἱ. γἱ}. ΧΆ. 

[π {πὸ Βτϑὶ ἤριιτγε οἵ {πε ἀοιρῇ πιδάθ ΠΟΙῪ 
ὈΥ {π6 οἴοτιηρ οὗ 15 ἢγϑί- γα, πὸ οἴου Κιπά 
οὗ ΠοΙΙη655 οἂπ ΡΟΘΒΙΌΙΥ 6 ἱπουρῃΐ οἵ θυ 
{Π|5. ἰϑραὶ «πὰ γϑϊαίϊνε ΠΟΙ π655 οἵ νυμαΐ ἢδ5 
θεεη οοηβοοζαίθα ἰοὸ σοά. ΜΠ 50. πλιιοῇ 
14 οπεϊγ οὔ ἐπουρΐ, σοτηδιηθα νυ τ [Π6 ΡάΓΑ]- 
16] 15πὶ οὔ ἔοσγπι, 1ἴ 15 ἱπῃρ ββίθ]α ἴο βῖνε ἐοΐδ!]ῦ 
ἀἰΠδυθπέ δρρ]οδίϊοπβ ἴο {π6 ἔννο ἤριιΓο5, ἃ5 15 
ἄοπο ΒΥ τηακίηρ {πΠ6 ἤτγϑίτ-ἔγυς (γῖδὲ οὐ {Π6 
(ἢ γιϑίίαπ Οἤυσομ, ἀπά ΑὈγαπαπὶ {πε τοοί. 
ΤΠ τἰϑιιαὶ ἱπίεγργείαίζίιοη. (1) 15. αἷοπα δά- 
ΤΩ 5510 16. 

17-24. 81. Ῥδὺὰὺὶ συγ οἡ {πῸὸ βεοοῃά 
βριγα οἵ {π6 τοοῖ δηὰ {π8Ὸ Ὀγάπομαβ, Ὀθοδιιβα 
1 δά πηϊ5 οἵ ἃ ἀἰϊβείποξίοη θείννθθη οπθ ὈΓΆΠΟΒ 
πα Δποίπου, ἀπά 50 οὰπ δ6 δρρ!ϊθά, σο]]θο- 
{τἰνοὶγ οὐ ἱπαἸνιἀπ4}}Υ, ἴο Ὀο]Ιθνοῦβ δηὰ πη- 
Βε]Ιονοῦβ, ἴο [6νν5 ἀη δῖϑο ἴο (σεῃί 65. [ἢ ἢΪ5 
ΔΡΡΙ]Ισαίίοη οὗ {π6 ἤρατε ἕο {π6Ὸ ργεϑεπηΐ ροϑί- 
τἴίοη θοῖι οἵ εννβ ἀη4 (ὐεπίι]65, [πΠ6 Αροβί!ς 
ΒΠηά5 ἃ νναγπίηρ ἴο {ΠπῸ ἰαϊίου ἀραῖηϑίέ θοδβίηρ, 
ἀπά ππθε] εἴ (17--22}), ἀπ ἃ {τοδὶ ἀγριπιθηΐξ 
ἔογ {π6 γοϑίογδίοη οὗ {π6 [6νν5 (23, 24). 

17. “πώ 1}, τογῖθ οὔέδε ὀγαπορεος δὲ ὀγοζεη οἵ), 
ἀγα ἐῤοιι, ῥοίησ α «υἱά οἱϊυε ἐγεδ, πὐογὲ σγαϊεάώ 
ἦηι αγρηοησ ἐῤθρι, απο αὐἱῇρ ἐῤορα ῥατγέαζεοέ οὗ 
ἐῤε γοοΐ ρα γαίπενς 7 ἐῤὲ οἶϊυε ἐγεε.)] Βδίμου, 
Βαΐ 27, σογῖθ 9 δὲ ὀγαπορες Τθτ ὀγοξεη οἵ], 
πά ἐῤοιι, ῥδίησ α «υἱἱά οἵἷγο, τ 88ύ σγωζεά 1π 
αηιοη ἐῤει, δπἃ ψαϑῦ πιδᾶθ Ῥαυθ ΚΟΥ οΚ 
ἐῤὲ γοοΐ ἀγα Καίπες οΥ ἐξε οἶΐϊυε ἐγεε." ὙΠΟ 
ΠΒυτοῇ οἵ Οοά θεϊηρ' τοραγάθα 845 οπῈ ἀπά {πὸ 
ϑᾶτπθ ἴῃ 8]} αρδϑ5, μανηρ ΑὈγΔΠ δὰ ἴῸΓ 115 τοοῖ 
δὰ 5 ομΠ]Πἄσγθη ἴογ [5 “ παΐμγαί ὄγαπορες," τὶ 
[Ο]]ονν5 {Πδΐ ““ σογῖθ οΓ ἐρὲ ὄγαπερες αὐεγε ὄγοζει 
ο γμθη {πε πηθε]θνίπρ [ενν8 ὈΥ τα]εοξῖπρ: 
ΟἸγιϑὲ σθαβεά ἴο θεϊοπρ ἴο {πΠ6 {6 Ρβορὶθ οἵ 
Οοά. Εἰχίοπάϊπρ μἷ5 δ] ΘρΟΥΥ ἴο {Ππ6 (επί! 6 
του], 81. Ρ88] ΘΟΠΊραΓα5 1 ἴο “α τυλίά οἰΐυε 
ἐγθο,)" τηῇγα {Ὁ] ἴπ {561}, θυ Βα ΡΡΙγπρ στα5 
ἴο θ6 ἰπβοσίθά πο {π6 φοοά οἷϊνε ἴγεθ ἀπά δη- 
τίομποά Υ [5 ἴδίπεββ: βιοῖ ἃ σταΐξ οὐἨ «υδ]ὰ 
οἶΐανε ἴα τἴη6 πάντ άπ] γοδάθυ. ; 

Οταξίπρ οἵ {6 νν 4 σμοοῖ οἡ {πε γα] 

βίοοκ 15 ἴῃ 6 σενεῦβε οἵ [Π6 σοπηπιοη τηθίῃοά ; 
ΔΠ4 {ΠουΡ} βοπηδίϊπηθ5 ργδοίϑθά, [ἃ νγᾶ5. ποῖ 
ἰπξοπήάθα ἴο ξογί Π156 [6 ν]]Ὰ4 οἶϊνα, θὰ ἴο 
δῖνε ἔγεϑῃ υἱβοῦγ ἴο {Π6 για] βίοςκ, ἃ5 ἰ5 
οἶθαῦ ἔγοπι ΡΠ] δά : 

““Ἐωοπηάαδί ἔθ 5 ρίπριιοβ οἰ βαβίαγ οἱΐναβ, 
Ετ 418 ποπ πονῖξ τηπηθγα ἔεγγθ, ἀοοεί. 

ΤΠ6 δταῆιηρ οἵ ἴΠ6 ροοά οἱΐνε ἀροη ἐπα 
ΜΝ] 15. πιθπιοηθά ὈΥ Ατίβίοεϊα, " ἀε ῬΊ]δηΐ!ς, 
Ι. νἱ. 4, Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος ἐμφυλλισμὸς ἐν 
ἄλλοις διαφόροις γένεσιν, ὡς καλλιέλαιος εἰς 
ἀγριέλαιον. 

81. Ρδι}᾿5 νγογάβ 40 ποῖ σουγεβροηά ἘχδοίϊΥ 
ἴο ΟἸΓΠΕΥ ΡΥδσίϊοα ; 6 566 ΠῚ5 γαῖ ἴο Πᾶγθ 
ΒΠΔΡΕαά 15 ΔΙ] ΘΡΌΓΥ ἴο σογγοϑροπά ἴο πε ἔμοῖβ 
νοῆι Π6 ννιβπθα ἴο Χοργθβθηΐ, νυἱΖ., [ῃδὲ {Π6 
ΟΘ΄ πῖΠ165 Πα θεθθη δητίοῃθά ΒΥ δαἀπηϊδθίοη ἴο 
{Π6 ΡΥ ΝΠΘρΡῈ5. νυν] ἢ βοπι οἵ Οοάβ δποίθηΐ 
ΡΘΟρΡΙΘ Παά [ογίειθα τγοιρῇ ἀπε ]16, ο. 18. 
ἼΠ656 ἴδοίβ [ὈγΌΙ 4 θοδβίϊηρ, ἀπα ταίμϑῦ 510Ρ- 
ΡΙΥ ἃ νναγηΐηρ ἴο {πΠ6 (ὐἘπέι]ε5: δηά ΟΥ̓ ἰη- 
δ5]ησ ουΐ, 45 1 εγα, οηθ οἵ ἢΪ5 τεδάθγϑ απ 
Δαἀάγθϑϑίηρ ΠΙΠῚ ΡΘΥΒΟΠΔΠΪΥ, {Π6 Αροβίὶα οί 
τηαῖα5 {6 νναΥΠΙηρ ΤΠΟΤΕ δπρῃδίϊο, δηά 
Θχοϊα θα 411] Ὀοαβίίηρ ἀραϊηδέ (Π6 [ενν5 ΒΥ͂ 
το ΠἸηρ [Π6 (Οαπί 165 παΐξ ἔποῪ ἀγα ποῖ ἔπε 
ΟΥΙΡῚΠ4] ΟΒασοῆ οἵ (γίδί, Ὀὰξ τηϑηθεῦβ 
δἀορίοα ἱπΐο ἴ οπα ΕΥ̓͂ οηθ: “Βωξ 27 ἐφοι 
ἃοϑὺ δοκοὶ, ἰῷ ἴθ ποῦ ὅπου ὑμαῦ Ῥϑατϑϑί 
{86 τοοῦ, δμὲ ἐδὲ γοοΐ ἐδ." 

ἼΤΠΙ5. Ραβϑαρὲ σῆοννβ [πΠαΐ δ[. Ῥδὶ] τεςορ- 
ῃἰβοα 45 ΠΥ 85 ΔΠΥ͂ οἵ {ΠῸ οὐὶρὶπαὶ Αροϑβί!θβ 
{π6 ἀεροηάθηςο οὗ 811] (σεπί]α σπσοῃθ5 ΡΟ 
{π6 οπο μσοῃ οὔ ( γῖδὲ νοι Παά σγονπ 
ουξ οἵ {πΠ6 τοοΐ οὗ [5γΓ86]. 

19. Οπθ ρτοιπηά οἵ δοαβίϊηρ μανίπρ θεθη 
ΘΧοϊἀρα ἴῃ Ὁ. 18, ΔποίΠο ΤΑΥ͂ θ6 βοιρῃΐ: 
(Τροι αὐἱ]ὲ ταν ἐῤερ, ΒΥ ΘΟ 65 αὐδγὸ ὀγοξε,ι 
οἵ, 'πὰ οτᾶθτ {μπδύ 1 »ιἰσῥὲ δὲ ργαζεά ἱπ.Ὁ 

51. δὰ] Πα5 1πδῖ ϑαϊα ἐπαΐ {ΠῸ τεϊθοίίοη οὗ 
{Π6 [θννβ5 ννα5, 1 ἕαοΐϊ, {πὸ βητιοῃϊησ οὗ [6 
(ὐἝπ65 ; θα τ νοι ]ά θ6 ἀγτοραπί δηα 56 1Η8ἢ 
ἴο 45511Π|6, 85. ἴπ {Π15 ΒρΡΡοββά στΈρΙυ, {πῶΐ {π6 
δἀναηΐαρε οἵ {πῸ (σε πΈ 1165 ννὰ5 {ῃ6 ἠϊγεςΐ δηά 
8016 σάιι56 οἵ (σοά᾽5 σαϑίϊηρ ἀννγαῦ ΠΥ οἱ ΗΙ5 
ῬΕΟΡΙΘ. ὙὍὙΠα βθ ἤϑῆμηθϑθ 15 ᾿πάϊοαϊθα ἴῃ Π6 
ΕΙΩΡΠ ΔΕ απ" 

ΤᾺ6 δὔβδοησα οὗ {π6 ΣΈΟ] 6. ΒΕΙΌΣΘ 
ΡΥ ΘΟ 65." ὈΓΙηρ5 οἷξ {πΠῸ ρΡοϊηΐ, [Παξ {ΠΕ Υ 
ὙΠῸ νν γα Ὀγόίθη ΟἹ ἴο πΊακθ ΓΟΟΠῚ ὙΨΕΓῈ 
ΟΥ̓ΡΊΏΑ] ΚΟΥ ΠΟΙ 68; {ΠΕῚΓ επρεηέαὶ ερα- 
γαείεν ἴΠι15 ᾿ἸημἀἸςαϊοα τη ῖκο5 {πὸ ἕαςΐ {παᾶΐ {ΠΟΥ 
6.6 ὈτΌΚοη ΟΝ τηοτα Γοπη τ Καθ ]6. ἱ 



ν. 20-:-24.] 

20 ὟΝ ΕἸ] ; θεσδιιβα οἵ πηθε] τε πεν 
γγεῦα Ὀγόκεη οὔ, δα ποι βίδπάεβέ ὉῪ 
ἔα. Βε ποΐ Βιρῃπιίπαάαά, Ρὰζ ἔδαγ : 

21 ον 1 Οοά 8ραγεά ποΐ {πε 
Πδῖιγαὶ Ὀγάπομαβ, ἑαβο ἠεεά ἰεϑὲ Πα 
4150 βραῦβ ποΐ {Π66. 

22 Βεμο]ά ἐμεγείογε ἐπε σοοάπεββ 
ΔΠ4 βενεγίυ οὐ (σοά : οἡ πεπὶ ννῃ] ἢ 

ΚΌΝΜΟΝΑ,; (ΧΊ, 

[6]], βανεγιεγ ; θὰέ τονγαγά πες, σοοά- 
Π688, 1{ ποῖ σοπείπι ἴῃ ἦς ροοάη688: 
ΟΥΠαγννίβα μοι αἰ5ο 5ῃα]ς θὲ οιξ οὔ, 

23 Απά {ΠΕῪ αἷβο, 1Γ τπεῪ δθϊάς 
ποῖ 5811] ἴπ΄ ππηθε] εξ, 5141} ΡῈ σγαῆεα 
ἴπ : [ογ (ὥοὰ [5 δ0]6 ἴο φυῇ τΠεπη ἴῃ 
ἈΡΆΪΠ. 

24. ἔογ ᾿ξ μοι νγετέ σὰξ ουξ οὗ {πε 

90. γε Α ἴοστη οἵ ραγίϊ] αηὰ οἴζη 
ἸΓΟΠΪΟΔΙ δϑϑεπΐ : πούα {Π6 ἔδοΐϊ, ἀπά {π6 ριτ- 
Ῥοβα νηΐ ἢ ἴξ νγὰθ πιδάθ ἴο βεῦνβ, Ὀδὶπρ Ὀοίἢ 
δαἀπγτοά, 8:. Ῥᾳ}] σοα5 οἡ ἴο οογγεςΐ ἃ [4]56 1Π- 
ἔεγθηςθ ἔγτομη [5γ86]}᾽5 τεἸεοίίοη Ὀγ ἱπαϊ!σδίϊπρ 115 
ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ 4ηἃ ἀϊγεοῖ οδιι58 : “ Βεσαῖε ο Ὁ 61 τ 
μιπδείο ἐῤὲν αὐεγὸ ὀγοζοη οὔ, ἀπά ὧν ΤΥ γαϊἐ 
ἦῤοιι οἰαπάεοί." ὝΠΕΙΓ τοὐθοξίοη ἔππι5 νἱοννεά 
ἴῃ 115 ΕΓ16 οδιι56, ΠδΙηΘἾΥ, ΚΠ οἱ τ τγόεοίε 
ξῖνεϑ ΠῸ οσοαϑίοη ἴοσ Ὀοαδϑίηρ {παΐ ποι! τί 
Ῥγείευγεα ἴο {πεπὶ, θυ 15 σγαίμευ ἃ 50] ῈἘΠΊΠ 
νγαγηΐϊηρ ἴο ΠΟΙ] ἔαϑδί “"ὉἈῪ 21}, 85 ἴμ6 οοη- 
ἀϊίοη οα ἡ ]οἢ αἰοπθ “ ἐῤοι σἑαπάεο᾽" 5ϑΐδ ἴῃ 
ΠΥ Ρΐαςς 85 ἃ Ὀγάποῖ οη {πε ἴγεθ. ὙΠΘΥΘΙΌΓΘ 
“δὲ ποὲ ῥιρῥηεϊγεοα " Ὀδοδιιβα οὗ {ΠΥ ΡΥΙΝΠδρο, 
Ὀυΐ ταῖμοῦ Ὀ6 {πΠ6 πιοσε αἰγαϊά οἵ {8}Π1Πρ’, ἃ5 
ΤΠ6Υ Πᾶνα [δ] ]θη. 

91. Ἐπίογοοπιθηξ οἵ {Π6 νγαγηϊηρ : 1 ποῖ- 
ὙΠ Πδίαπάϊης {ΠΕ ῚΓ ΡΊΘΔΙΟΓ ΡὈΓΙΝΠΘρῈ “ σοά 
σῥαγεά ποὲ ἐῤεὲ παίμγαί ὀγαπορος" γμθ πη ΠΘΥ 
ΞΙΠηΘΩ, ΠΊΠΟΝ ΤΟΥ ΤΔ50η Παϑί ποι ἴο ἔδαγ 
{πὲ Ηδ ν}1}} ποῖ βραγὲ [Π66, ννῆο ἃγί ΟΠΪΥ οηῈ 
οὗ {π6 δάορίεἀ Ὀγάηομοβ. ὙΠῸ τεδάοσ δά- 
ἀγεβθθά 1π {πῸ6ὶ ϑηρι ΑΓ 15 {Πγοῦρῃοιξ {ΠπΠῈ 
Τοργοβεηΐαίινα οἵ {πε (ὐ επί1165. 

ἐαΐζε ῥερά ἰεσὲ ῥὲ αἱδο σραγὲ ποὲ ἐῤε}.] ἘἈθδά, 
ΘΙΓΒΘΥ ΨΜ1Π1 Β6 Β5Ρ816 ᾧμ69.) ὍΠὲ 
5ῃουίου σεδάϊπρ (ογλϊτηρ μήπως) 15 ΠΟΥ σῈ- 
ΠΕΓΔΠΥ δοσορίεα, ὙΠῸῈ νϑγδί!οη5. ΤΠΔΥ Πᾶνα 
ΒΡΓΠΏΡ ἔΓΟΠῚ ἃ νυν Ί5ῃ ἴο βοΐϑη {Π6 βίεγη ποίϑ οὗ 
ὙΑΥΠΙηΡ. Βαΐξ Ἔνεη ἴῃ {Π6 τοδάϊηρ ΓΟ] οννοα 
Ὀγ της Α. Ν. {πε ἔπέαγε ᾿πάϊσδίνε ροϊηΐβ ἴο ἃ 
ΥὙ64] ἀἄδηρογ: “ποι ΠΟΥ, 10 15 ἴο θῈ ἔθαγθά, νν1}} 
ἢδ 5Ρᾶγὸ {Π66.᾽ 

92, Βεῤοίά ἐῤεγεζογε ἐδεὲ σοοάπει:, 49::.} 
“ Βεῤοίά ἐῤεγεζογε σοοᾶπμθ8β δμᾶ βϑυϑυῖῦγ 
ἐπ Θοᾶ; οἡ ἔῤῥει αὐῤῆεῤ 781], τευεγιν; θα ὁπ 
π66 αοἂ᾽ 5 δοοᾶπεβ5, 2.0. ἐῤοῖ σομέϊημ 1, ῥὶς 
Φοοάπενσε: βῖποθ οἱῥεγαυΐσο ἐφοι αἰδο σῤαϊξ δὲ 
εἰ ο7. ὝὙΎΠΕ βΈΠΕΓΑΙ τηθδηϊηρ' οἵ {ΠῈ γε 568 15 
ποῖ αβδοίεα Ὀγ {Π6 5115: }8ΐ ναυϊδί!οηβ οὗ {πε ἰοχί. 
ὝΠΕ νΨΑΥ ἴο οσοπίϊηιιθ ἴῃ (οὐ 5 βοοάῃοββ (ΟΣ 
ἴῃ Ηἰβ “σγασε," Αςίβ. χη], 43) 15 ἴο ““ εογ ημ6 
ἦπ ἐδ γαϊἐῤ," (Οἱ. 1. 23, ποῖ {πγΠΙηρ ἀννΑΥ ἴῃ 
ὈΠΌΘΙΙΘΕ ἔοη [Π6 ΤΔΟΓΟΥ Ὀεβίοννοά. Πα 
ἈΡοβίϊβ υυἱῖ ἢ πιαϑίου]ν 5111] βεῖβ θοίῃ 5465 οἵ 
{πΠ6 οαϑ6 δ οὔποθ θεΐογε [Πὶ5 τοδάθγβ, {μαΐ 
“βοοᾶπο8β8 πᾶ βϑυϑυἱῦγ" 56Ὲη 546 ὈγῪ 
5146 ΠΊΔΥ 5[1Γ Ὀοίἢ ἰονα δηά ἔδατ. 

. 28, “4πώ4 ἐῤὲν αἰδο, 17 ἐῤὲν αὐϊάξε ποὶ σἐδ]] ἐπ 

μρηδο]ο, 49.4.1 ἘἈδίμοσ, “ πᾶ ὉᾺΘΥ πιοτ6- 
ΟΥ̓́ΘΥ 1 ΠΟΥ οοπύϊμπθ πού 1π ὉΠΘΙΣ ἀπ- 
θ6116 7, 0... ΑἜὕπονῦ {Ποιρῃξ 15 ποσα Ὀγουρῃξ 
ἴῃ ἴο σμθοκ ΔΠΥ ἔβ]βε ργθβϑιπιρίϊοη θαβθά ἸΡΟη 
1Π6 τοϊθοίϊίοη οἵ ἔπ6 [ενν8. Πδί σε]θοίίοη ἰ5 
ποΐ φοϑβο]αΐο ἀπά ἢπαὶ : 1 ἐπ 6 1Γ ἀπ 6] 16 σθαϑθ, 
8.5 ἴξ ΤὩΔΥ σθᾶ56, ἘΠΘῪ 54]} θ6 γεβδίογθαά ἴο {ΠῸ6}Γ 
ΤΟΥΤΊΘΥ Ροϑιίίοη. {ΠΠ|1ΚΟΙΥ 845 δος ἢ 4 οοπ- 
ὙΘΥΒΙΟΠ ΠΊΔΥ 566ΠΊ, 1ἴξ 15 Ποΐ ΠΠ]ΡΟΘ51016 : “2 
Οοά ἰς αὐίε ἰο γα ἐῤεηι ἐπ αφαϊπ. ἌΝῊΥ 
ἄοεβ δῖ. Ῥδὺ] 1Ππ|ι5 ἄρρϑαὶ ἴο {Π6 ρονγεῦ οὗ 
Οοά ἡ Ψαγίοιιβ δῆβυνοῦβ 8΄ΓῸ βΊΥΘΠ, : 

(4) Τὸ πον {παῖ {πεῸ ΟΪΥ Πἰπάγαησθ 15 
15γ8 615 ΠΠΌ 6] οὕ, ἔπογο θείης ΠΟ δος οὗ ρονγεῦ 
οη Οοὐ᾿β 546. (σχσοί5.) 

(ὦ) Τὸ πιβεΐ ἴπ6 αἰ ο]Υ βιυρροβίοα ΒΥ 
[ῃῆς- ἤριγα: “ΠΘη ὈΓΆΠΟΠΘ5. ἅτ ὈΓΌΚΘΗ 
ΠΌΤ. ἃ ἴτεξα, ἴποΥ ὙΠ ΠΟΥ ἀπά οδηποΐ ΡῈ τὰ- 
ΡΙαοθά. Ῥϑιὶ] {πογοίοσθ ἤεῦθ σείεγθ ἴὸ {πὸ 
Ροννεῦ οἵ σοά. νεῖ 15 ποΐ ἄοπε ἴῃ παΐιγο, 
Δ Πα οαηποΐ θὲ εβεοίεα ὈΥ (Π6 ροννεγ οὔ πιδη, 
ν}}}1 θῈ ἄοπθ ὈγῪ Οοά, ννῃ ἡνποχὴ 411 {Ππηρ5 
ΔΥΕ ΡΟΒ51016." (ἨΗα]άδπε.) 

ἼΠΕ [ὈΓΠΊΕΓ ΔηΒννοΥ 15 ἰηδἀδαηιαίε : δ. Ῥ1}}5 
Ουδβίοιη 15 ἴο ΔρΡΡ68] ἴο {π6 ροννγεῦ οἵ σοά οπὶν 
Του {παΐ ψΠΙΟἢ 1165 θογοηά {Π6 τιϑι18] σουγθο οὗ 
Ἠ!15 ργονϊάθηοθ 866 ἴν. 21, 1Χ. 22, Χχῖν. 4,) ὅζε. 

ΟὟ ΠΕ Ἰδζίου ΔΉΒΥΨΕῚ ΕΥΓ5 ὈΥ ὑΓΟββίηρ {Π6 ἤρΊΓΟ 
ἴοο ἔδγ, δηά 50 δυϊηρίηρ ἰῃ ἃ πουρ ἢ ἱποοηβί5- 
[επί νι {Π6 σοπίοχί; ἔοσυ ἴῃ {πῸ ποχέ νϑῦβθ 
81, ῬῈ] ἀγρθ5. {Παΐ {Π6 ὈγΑΠΟΠ 65 νυ μοι Πᾶνα 
θδθη Ὀγόίθη οἵ᾽ ἃ16 γηογε ἠϊζεῖν ἴο Ὀ6 γεβϑίογεά 
{πδη {Π6 βίγαηρε 5ῃοοῖ ἴο θὲ ρτυδῆδά ἴῃ. 

Οὐυῖία ἀραγί ἔτοσῃ {ΠῸ ἤρπγα οὗ {Π6 οἱῖνε ἔγεα 
Δη4 115 Ὀγδηοθοβ, [Π6 αἰ ΠΠσ]Υ οἵ [5γ86}}5 
Γαϑίοσδίοη 15. {η6 {ποιυρηξ {πα Ὀυγάθηβ {πῸ 
ἈΡοβί!6 5 πηϊπα {Πγοσρποιυΐ {Π1|5 ρογίίοη οἵ {Π6 
ἘΡΙ5Ε16 ; 50 {παΐ, δἴζει δῇ ΓΠΊΙΠρ {Π6 ΡΟσϑι ΠΥ 
οὔ {Παΐ τϑϑίοσδίοῃ, 1 15 πγοβὲ πδΐισγαὶ ΓῸΓ ΠΙπῚ 
ἴο Ροϊηΐ ἴο ἴπ6 σγοιπά οἔ {παΐ Ροβϑβι:Πγν ἴῃ 
[Π6 Δἰτη ΠΥ ΡΟνΕΓ ὙΠ] Οἢ 15 4016 ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ 
ἴο Γεβίογθ [5Γ86], 2. πε Βιπάγαποε οἵ {Π6ῚΓ τππ- 
ΒΕ] ΙοΥ 5 γοπιονεά, θυζ 4016 α͵ϑὸ ἴο γεπῖονα {πὲ 
ἘΠΡΕ]ΙΘΕ 1561. ὙΠῸ ἱπίογργοίδίίοη οὗ {πὸ 
Ῥαβϑᾶρε ἄοοθς ποΐ 68}}] ῸΓ δηΥ πηείδρῃγϑιςοδὶ 
ἀἰϊβοιβϑίοη οἵ ἔπε σεϊδίίοη οἵ (ὐοα 5. ροννεὺ ἴο 
Τ]ΔΠ 5 ἔγθθ νν.1}}: [ῸΓ 81, Ῥδὶ}} ρᾷ5565 δΐ οὔςθ ἴο 
ἃ 5: ΠΊΡΙΥ Ργδοίοα] ἢ] βίγαί!οη οὔ π6 νη 
ΡοννοΓ ἰη ἴπΠ6 σοηνογβίοη οἱ {Π6 (ὐεπΈ1165. 

94, ον 17έροι αὐτί σμΐ οἱ 97 ἐῤὲ οἰΐανδ ἐγδὸ 
αυρίερ ἱς «υἱϊά ὃν παίμγε, ἀπά «υεγὲ σγαβεά 

κεν, 



ΟἸῖνε ἔγεα ννῃίοῃ ἰ8 ψ|4 ὈΥ πδίαζγα, 
Δηἀ νγεγέ σγαῆεα σοπίγαγυ ἴο πδίμγα 
ἰηῖο ἃ ροοά οἶϊνε ἔγεε : ἤονν πιιοῇ 
ΠΟΘ 514}} {πεβὲ. σῆς Ὀε {πε 
παῖμγα! ὀγάπεος, ὈῈ ρταβεα 1ηῖο {ΠΕῚΓ 
ονη οἷϊνε ἔτεα ὃ 

σΟΠ ΩΤ 10 παίμγ8 ἱγιέο α φορά οἰΐυο ἐγέο :] ἘἈ8- 
ΠΟΥ, “ἘΟΥ 1 ποὺ ψαβύ ουΐ ΟΝ ἔγουι ΒΥ 
παίϊνο Ψ11 ΟἹῖγο ὕτθ0, ἀπά σγαϊεά εοπ- 
ἔγαγν ἰο παΐμγε ἱγιίο α σοοά οἶΐυε ἐγέε.᾽᾽ 
“ΤῊΘ 5᾽ΠΊρΡ|6. πηθαηϊηρ Οὗ {Π|8 νεῦβα 5 [Πα 

{πε ξαΐατα σοϑιογαίίοη οἵ {πΠῈ [εννϑ 15 2π Ζέδο ἃ 
ΤΟΤΕ ΡγΟΡΔ0]6 ἐνεπί {πῃ Πδα θαθη {πὸ ἱπίτο- 
ἀποίίοη οὗ [πΠ6 (σθπί!]65 ἱπίο {π6 ματος οὗ 
Οοά. ὙΤῊΪβ οἵ σουγϑε ΒΌΡΡΟβαβ [πμαΐ σοά τε- 
βαγάρα {πΠ6 [εννβ5, οὔ δοσοιηΐ οἵ {ΠΕῚΓ σα]δί!οη 
το Ηἴπη, ἢ ρεου]αγ ἴανουγ, ἀπά {Παΐ {ποτα 
15 5111 δουηείῃιπρ 'ῃ {ΠΕ ῚΓ το δίοη ἴο ἴΠ6 4η- 
οἰθηΐ βεσνδηίβ οἵ σοά δηά Ηἰβ σονεηδηΐ ψἹἢ 
{Πόπη, νυ οἢ σαιι565 {Ππὸπὶ ἴο θ6 τοραγάθα ἢ 
5ΡΘΟΙΔ] ἱπίογοβδι." (Ηοάρβ.) 

95-ΟἹἽ. ΤἼΘ ξαΐαγα σοηνοϑίοπ οἵ [5Γ86] 
Βανὶπρ Ὀεεη ργοόνθῖ το θὲ θοΐἢ ροββίθ]α ἀπά 
ῬΓΟΌΔΌΙΘ, 15. πον 5ῆονγη ἴο 6 {π6 βιυδ]εςξ οὗ 
ἀϊγεςοῖ σανοϊδίίοη. ἍΝ Παΐ [Ό]]ονν5. 15 ἴππι5 ἃ 
ΠΟΠΒγτηδίίοη οἵ ἴΠ6 ΠΟρΡῈ ΘΧΡγαββθά ἴῃ τ. 24: 
-λ ἐῤον στρα]! δὲ σγαζεὰ ἱη," - 3 γ 1 Πᾶνε βοπηθ- 
τὨϊηρ τογα ἴο πιακα Κηονῃ ἴο γοῖ] ΟΠ [ἢ15 
βιιδ]εοῖ. ὙΠῈ Ρῆγαβθ, “1 «υομά ποὶ ἐῤαΐ γὲ 
φρο δὲ ἱσπογαπέ," δἀἀγεββθά, 85 1 δἰνναύϑ 15, 
Ὀγν 8:. Ραμ] το ΠΙ5 “" ὀχεέῤγεῦ," ᾿πά!σαΐθβ (45 ἴῃ 
1 τγ. 1 (Ὁ. Στ, ΣΙ ΤΣ 2. ΟἸΟΥ. 1. 5: Ὑ Ὑ ΠΕΞΘῚ 
ἵν. 13} [Π6 Αροβί!ε᾽β ΔηχιουΥ ἴο ἄγαν 5ρβοῖαὶ 
Αἰζεπίίοη ἴο 5016 πηρογίαπξ γαίῃ. 

ΎΤΠΕ ννογά “" πηυϑίογιθβ ᾿᾿ ἀδποΐεβ ἴπ οἱ] βϑίοδὶ 
Οτεεκ σογίαϊη βθογεΐῖ ΧΟ]! ΡΊΟ.5. ΠΟΓΕΠΊΟΠΙΘ5. ἴο 
ὙΠ] ἢ ΟΠΪΥ {Π6 ᾿π| θα τνεγα δάτηθἀ. ΕΥΟΠῚ 
{Π6 ἀποῖθηξ {γδα!]οη5 ἀη 4 ἱπίογργοίαίοπβ σοη- 
προΐθά στ {π656 σευ πιο ηΐθβ, δπηα ἰηνοϑίθά 
ΜΠ {ΠῸ ϑαΠη6 5ΘΟΥΘΟΥ, {ΠῸ6 ννογά “' γηγς 67} 
ΘΑ5ΠΥ ΔοΟα Γοά ἴῃ6 56 η56, νν ΠΙΟἢ [Ὁ θΘαΥΒ5 ἴπ {Π6 
ϑερίυδριηΐ, “8 βεογεί. ὙΠὰβ ἴῃ Ὁ Δη. 1]. 18, 
το, ὅζα., ἴἴ 15 [π6 ““δεογοῖ᾽" οἵ {πὸ Κἰπρ᾽ 5 ἀγθᾶπη, 
ΠΟ ΠΟπδ 8 τῆᾶκθ πον δι Οοά, ὁ 
ἀποκαλύπτων μυστήρια. (ἸΔΟΠΊΡαΓΕ ΙοὉ χὶ. 6; 
Ν Ἰβάοπι 1]. 22, “«41. ῶῶγ ἐῤὲ ηιγοέογίος Κ᾽ Οοά, 
ἔρον ζπεαυ ἐῤεῦι ποῖ : πείξρεῦ ῥοῤεά ἐρεν 707 ἐῤδὸ 
«υασες 07 γὶφῥέεομσπεςς, 7107. εἰϊδεογπεά αὶ τεαυαγά 
32ῶ0γ ὀίαριοίθς σομίς." ἴῃ ΕἸ ςΟ] βϑ αϑίοι5 Χχϊ. 22, 
ΧΧΥΙΙ. τό, ὅζε., ἀποκαλύπτειν μυστήρια 15. “Ἴο 
αϊδείοσο σεογείς. Βρ. Τἰρμίίοος (οη ὉΟἹ. 1. 27) 
βᾶγβ {παΐ ““1Π6 ἰάθα οἵ σδογεςῦ ΟΥ̓ χέσογθ α15- 
ΡΡΘαῦβ ΨΠῈΠ μυστήριον 15 Δἀορίεα πο 1Π6 
ΕἸ τι βείδη νοσαθι]αγυ ὈΥ 8[. Ρδα], ἀπά {πΠῸ ννοτά 
ΒΙΡ:ΙΗΘ5. 5ΙΠΊΡΙΥ ἃ {γα νυ ΠΟ ἢ ννὰ5. οποα ΠΙά- 
ἄδη θαΐ πον 15 τουθαὶθά. Βιῖΐ ἴῃ {π6 σο5- 
Ῥεῖ {ΠπῸ 1άθα οἵ βθοῦθου Οὐ ΓΈβεῦνε 5 συ 4} ΠΕ] 
τοϊαιπθά (Με. χὶϊ. τα; Ματῖῖς ἵν. τὰ; ΓΚ6 
ΨΊ. 10), πα [Π6 ννογά 15 δρρ᾽1θ οπἱ]ὺ ἴο {Π6 
τμϊπρ5 οἵ ἐπ Κιηράοπι οἵ πεάνβῃ νυ μίοῃ ὑπάογ 

ΒΟΜΑΝ». ΧΙ. [2 ν. 

25 ΕῸΓῚ ψου]ά ποί, Ὀγείμγεη, τῆδέ 
γε 5ποι 4 θὲ ἱβποζαπί οὔ 1158 τηγϑβ- 
τεΥγ. ἰεβί γε 8ποι!!4 6 νγίβε ἴῃ Ὑουγ 
ΟὟ φςοποεῖΐβ ; {Παΐ ᾿Ὀ]πάπαθ5 ἴῃ ἴ0. 
Ραγξ ἰδ Παρρεπεά ἴο [βγδεὶ. τ1π|}] τα 
[]πε85 οὗ τπΠῈ (σ πε} 65 ὈῈ σοπιβ ἴῃ. 

[Π6 νεὶ] οἵ ραγαθ]θβ σεσε τηδάθ Κπουγη ἴο ἴποβα 
ὙΠῸ ψγεγῈ τεδαγν ἴο θα αν, θυ σετηδί πᾶ 511} 
Βιάάθη ἔγοπῃ [Π6 ππεη]ρῃτεπθά. 

[ῃ ἃ 51Π}1141 56η56 81. Ρ8}] Δρρ!165 {π6 νγοτά 
ἴο “ ἀϊνίηθ βθογϑίϑ, {γὰΠ5 ἀπκπονγῃ {Π] σοά 
τευ α]5 ἔθ (1 (ΟΥ̓. ἵν. τ; ΧΙ, 2; Χὶν. 2: Σν. 
81): 
ΤΠὰ5 {πΠ6 ἀϊνίπθ ραγροθα οὗ ϑαϊναίίοῃ 

ῬΓΟΔΟΠΘά το ἴπ6 (σεηίε Ομαγοῃ δὲ (οσιπίῃ 
15 οδ]]Ἱδά {πὸ “ τυλεάογι 9 Οοά ἱπ α ᾽ιγ5:67γ 7, 
2.6. ἃ ἀἰνὶπα βθογοῖ, 4 {γα ἢ ΠΟ ἢ ποης οου]ά 
Κπονν {Π] (ὐοά τενεαϊθά τ (1 (οσ. 11. 7, το). 

ΤΠΟ τηϑδηϊηρ οἵ {π6 νογά ἴῃ ἴΠ6 ραϑβϑαβρθ 
ὈεΙοΓα τ1ι5 15 θεβί ΠΠπβίγαϊθαά ὈΥ 15 πι5ὲ ἴῃ ΕΡἢ. 
1. 9, 111. 4, ὑνῆοσε Οοαΐβ ρίγροβα ἴο τεάθοπ 8]} 
παίίοηβ, Δη4 βδίπου το ΊΠΕΓ ἴῃ ΟΠ6 8}1 {Π|πρ5 
ἴῃ (μγιβί, 15. οϑ]] θα “ ρὸ γηγείογν 9" Ηῖς «υ1]],᾿ 
ὉΠ4 “ρὲ γηγοείογν ὦ ἀργοὶ," Ὀδοδιβα ἴῃ οἴμεῦ 
4865 1 νγὰβ ποΐ πιδάάδ Ἐπούνῃ 85 ἴἴ νγα5 γενεαὶ 
ἴο {Π6 Αροϑβί!68. 
ΤΠ βᾶπ|6 Ριγροβα οἵ τγϑάοιηρίίοη. ῥεγε 

«αὐἰδαυεά ἐπ ἐς σῤεείαὶ τεϊαξίοη ἐο Τεγαεί---ἴ. 6. 
Οοα᾽ 5 ρίδη οὗ πηδκίηρ ἴπ6 οθάπγαου οἵ [5γαρὶ 
Β.  βοσνθηξ ἴο {Π6 βαϊναίίοη οἵ {πὸ (σεπί!65--- 
5. “ ἐῤὶς γιγείοην ᾿" τονθα]θά ἴο 8[. Ρδι], ἀπά ὈΥ͂ 
μἰπὶ πηαάθ Κπονπ ἴο [15 τεδάθγϑ, ἰεϑὲ ἘΠΟΥ͂ 
5ῃου]4 δείγιθυῖο ἴῈ ἴο {ΠΕῚΓ Οννῃ ΒΕ. ΡΕΓΙΟΥ͂ νν]5- 
ἄοπι {π4ΐ {πεΥὺ πα δοσορίθα ννμαΐ [5γαθὶ πδά 
τοιβθα, δηα 50 ““ὁε αὐἱδο ἐπ ἐρεῖ οαυπ δ071:- 
εεἰΐς. ΤΠ βῆονβ {παΐ {πε “ ὀγείῤγεπ ᾿" δά- 
ἀγεββθοά ἀγα (σεπί!65. 

ἐραΐ ὀίϊπάρε:: ἐπὶ ῥαγὲ ἰς βαῤῥεπεά ἐο Τεταεὶ, 
Ἀδίμοσ, "Ἰμαῦ ματτάθπὶπρ 88 ΟΟ0110 
ἰπ ρΡατί ρου 15186]1.) (ΟΟΠΊΡΑΓΟ δῦουθ 
-. 7 δῃὰ Μεῖκ "πὶ. 5; ΕΡῆ. ἴν. 18. 81. Ρδὰ] 
Ἰοῖη5 ἀπὸ μέρους υιδ.14}}Ὁ νυ] ἢ ἃ νεγῸ (2 (ογ. 
1. 14. 11. τ; Βοιη: Σὺ: τ: 21). 

ΤΠῈ Βαγάθηϊηρ 15 ποΐῖ μηΐυεγσαὶ, Ὀυξ ΟΠΙΥ͂ 
ἐς 2ῃ; βαγί," Ὀδοδιδθ {μ6 “ σε ιηαηέ ποσογαϊίτρ᾽ ἐο 
ἐῤὲ εἰδοίίο 9 σγασθ᾽ 15 ποΐί δῇδοίϊθά δγ 1 
(υ. 7): ““«ογῖο Κὶ ἐφ ὀγαπερες" ΟἿΪΥ Πᾶνα 
Ῥεθη Ὀγόῖκεη οἱ (συ. 17). ΝΟΥ 15 {π6 Πμαγά- 
Θηΐης μηπαὶ: τ 15 ἴο σοπίϊπι “Ἂ μηδ] ἐδ 
)μείπεος ὁ ἐδο Τεπέίος,᾽" (1.6. [μ6Ὶτ ΕᾺΠ] πυτηθῈΓ 
ΟΥ ΠοΙΡΙοπηοπηΐ, 45 οὗ {πΠ6 [εὴνὸ ἴῃ Ὁ. 12) 
Ὧ 5811 δνθ ὁο1|6 1π,᾿" ᾿πῖο {παΐ σοπη- 
ΤῊῸΠΠΥ οἵ [Π6 Ρβορὶε οἵ σοά, 5ἰρῃηιῆθα ΌΥ͂ 
{π6 φορά οἷϊνθ ίγϑαθ, ἱπίο νυ] ἢ βοῖηθ οἵ {ΠῈπὶ 
μανθ θδθη αἰγοδάν βηρταῖοά. Οἡ “,Ἄμίπεις" 
(πλήρωμα), 5.86 Νοίε οπ Ὁ. 12 δῖ ἔπε επά οὗ 
{86 οσμαρίεγ. 

ΤΠα {{π|6 {Ππ|5 ᾿πἀϊσαϊοα ὈΥ 88. Ῥᾷὶ] 566 Πὶ5 
ἴο 6 {Π6 ϑαῖηθ ἴο ννῃϊοἢ ΟἿΓ ΤΟΥ 5 ννοσάϑ 
Ροϊπί: ψεγιραίονι εὐραὶ! δὲ ἐγοάάεη ἀοαυπ οΥὦ 



ν. 26--- 28. 

26 Απά 90 Δ]] [5γδ6] 5141} θῈ βανεά : 
».. Δ 1{ ἰ5 νυγιτίεη, 9 ΤΉ Εγα 5Π8]] σοπηα οὐ 

οὗ δίοπ {πε 1)ε]ίνεγεσ, ἀπ 584] ἔπ γῃ 
ἈΥΨΑΥ ὉΠΡΟΘ]ΙΠ688 ἔτοπὶ [δοοῦ : 

ἐρε Οεμέλ]ος, τη} ἐφὲ ἐΐγγιθς 9 ἐφε Οοπέϊίες δὲ 
μη] (ἀκα χχὶ. 24). 

26. “πὰ .ο αἰ] Πεγαοί ἐραῇ δὲ τατὐοά 1 ΤῊΘ 
Α. Ν. τΙΡΠΕΥ τλακοβ {Π15 {π6 Ὀερίπηϊηρ οὗ ἃ 
ΠΕΡ βεπΐεηςθ, ἔΠΘΥΘΡΥ βίνὶηρ' στθδίου ΡΓΟΠΊΙΠ- 
ΕΠ66 ἴο ἃ ἀϊδίποΐ δηά ἱπιρογίαπε ργορἤθοΥ. 
“ 4π4 .ο᾽ τεῖεγβ ἴο ἴπθὸ ργϑβοθάϊηρ βεπΐθησα 
τη κῖηρ {Π6 σοπλΐηρ ἰη οὗ [6 (ὐεπί!165 45 ἴΠῈ 
ςοπαϊ το ΡΟ νυ ῃ] ἢ Μ}11] [Ό]Π]ονν {Π6 βα]ναίίοῃ 
οὗ [5Γδε]. 

Α5 {π6 δηπμοβϑὶβ οὐ “ ἐῤε Οερέϊίες " ἀπά 
“ χεγαοὶ" ον Ὀ45 τ1ι5 ἴο ᾿πίθυργεῖ {πΠῸ Ἰαΐίοσ οἵ 
ἃ 5Ρ[ΓΙΓΠ4] [5γ86] (“ ἐῤὲ 1 γαθὶ Κ᾽ Οοά,᾽ Ὁ]. νὶ.) 
πο] πρ; “ ἐῤε αυῤοίο ῥεοῤ΄ε οἵ Οσοά ᾽ ((Ἰνίη), 
580 [Π6 δχργθδβϑίοη “"Α11, 1Ζγαεὶ" Ὀεϊηρ ας 
ἘΠῚΙΙΠἱ Θα πητιϑὲ πϑι ΠῈΣ θῈ παυγοννεά ἄόννῃ ἴοὸ 
κε γεριπαπέ αεεσογαϊπιο 10 εἰξεΐίοῦ ΟΣ, σ͵Υακο 
(υ. 7), ὉΥ ψνμῖοῖ ἴπ6 ΑΡοβίϊα τηθδη5 {Ππ6 
Ὀ6]Ιονίηρ; [ενν5 Οὗ Πἰβ οὐγη ἄδΥ, ΠΟΙ ἴο ““ ῤε 
γιαην ἐδοι αηαάς 97, ὕεαυς αὐῤΊερ δείΐεουε " τηθη- 
εἰοποά ἴῃ Αοίβ χχὶ. 20, ΠΟΙΡῖ ἴο {πΠ6 ψΠΟ]6 
ΠυΠΊθΕΥ Οἵ Πο56 νγΠῸ 5141} 1᾿παἸν! τ 18}}Υ ἔγοπη 
{{π|6 ἴο {{π|6, Ἔνεη τπηΐο {Π6 οπά οὗ {π6 ννου]ά, 
θὲ ἰυγποά ἴο {πε 1 οτά (Μεϊδποβίμοη). 
ΝΕΙΓΠΕΓ οα ἴμ6 οἴμοι παηά τητϑὲ {Ππ6 ππίνο- 
58 {Υ οὗ {Π6 Ἔχργθβϑίοη Ὀ6 βχαρβρογαίθα 50 85 ἴο 
τλεδη {Ππ6 νν ΠῸ]6 πδίϊοῃ αυξέῤομί απ} ἱπαϊουϊάμαϊ 
ἐκεερέϊοα. ΓΘ Ψψογάβ πιιϑί 6 ἴβθη ἴῃ {ΠΕ} 
ΠαΐμγΑ] πποχερρογαίθα 56 η856 85 ἴπΠ 1 Κίηρβ 
ΧΙ, 1, 2 ΟἼΓ. ΧΙ. τ; 8η. ἰχ. τα; {5 ἔοτγθ- 
[Ε]]Π1ρ ἃ Γαΐιγα σοηνεγδίοη οὗ {πῸ [6 νν8, 50 
ἘΠΙγΕΙ͂ΒΑΙ ὑπαὶ (Π6 ϑθραγδαίϊοπ ἱπίο 84η “ἰδεΐ 
χεηηαη᾽" Δα “ ἐδὲ γεσὲ αὐο αὐεγὲ ῥαγάεπεα 
5141] ἀἰβαρρθασ, ἐπά {Π6 ὑνμο]Ὲ πδίϊοη ““ σραϊὶ 
ὧδε τατεᾶ," 1.6. Ὀ6 τηδάθ ραγίδίζουβ {πγοιρ 
ΤΠ ἴπ [6515 (ἢγιδὲ οἵ {πε Ἰομρ- Ργοπηῖβϑά 
ϑαϊναίίοη. 

ΤΠΕ ράβϑαρα ἴῃ {Πϊ5 15 παίιγαὶ ἱπίογργεία- 
ἰἴοη Πᾶ5 ΠῸ ζχοϑίθσεποα ἴο {π6 σοπο! ιϑῖοηβ 
ὙΠΙΟὮ βοπὶθ ἤᾶγα βουρῃξ ἴο ἄτανν ἔγομη ἴἰ 
(1), {μδξ 411 πιθη 5141] δ ἰαϑὲ θῈ ϑανβά 
Εἴθγηδ!]υ, ἀρὰ (2) {παΐ {π6 [δ υν]ϑῃ ΤΠΘΟΟΥΔΟΥ 
Ὑγἢ 115 ΤΕΠΊΡΙΘ, Ῥυϊοβδίποοά, δηά βασίῃ]ν 
Κιπράοπη 5141} Ὀ6 τθ- εβίδ]5ῃ θα ἴῃ [ογιιβαίθση. 
“ 5γδ6] ἦοθβ ποῖ ἴ3κε 1ἢ {πῸὸ μαγοῇ, θὲ ἘΠ6 
ΟΒυΓΟΙ ἴαῖκ65 ἴῃ [5γϑε] " (Μεγετ). 

αδ 1ῤ ἰς αὐγὶ θη, Τί 15. ΕΣ Ῥοβϑίθ]6. {παῖ 
ΒίθυαΥ οἵ Δποίθπΐ Ῥγορἤθοῖοθ ΠΊΑΥ Πᾶνα ὈΘΘΠ 
ΟΠ6 πιοάθ ἴῃ ὑνθῖοῃ δῖ. Ῥὰ], πκ 1) 4η16] 
(ΙΧ. 2, 21, 22), νγὰθ ργερασγθά ἴο τεοεῖνο ἃ 
τανοϊαίίοη οὐ [π6 διΐισγε ἀθβίηΥ οὗ [5γδεὶ. 
 ε τηιιβὲ ποῖ, πονγευθῦ, βιρροβα {Ππαΐξ ἢ Πογα 
αιοίεβ [5. 11Χ. 20, 21, 5 {πὸ τορίγεθ οὗ ῃἰθ οννῃ 
Ῥτθάϊοίίοη, θὰΕ ΟΠΪΥ 845 ἃ εοηβγηιαίίοη οἵ {Π6 
Ἰαϊγ ραγέ οἵ 1, “Ἅ αἱ! Ιεγαεὶ στρα δὲ σατεά.᾽ 
ΤΠ τηγϑίεγυ ὑν]Οἢ δα θΕΘη γονθα]θα ἴο ΗΪπὶ 

ΚΕΟΜΔΝΘ, ΧΙ. 

27 ΕῸΓ {Π18 25 ΠΥ σονεηδηΐ ὑπίο 
ἘΠ6πὶ, ννμεη 1 5}}8}} [Κα ἀυγᾶὺ {Πεὶγ 
818. 

28 Α5 σοποεγηΐηρ {Π6 ρΌΒρεϊ, [67 

ὈΥ {με ϑδριίσιε (1 (ογ. 11. 10) με ρεγοεῖνεβ ἴο 
Πᾶνα Ὀδθη ᾿πάϊςσαῖθα Ἰοηρ Ὀεΐογο ἴῃ ἴμ6 ννοσγάϑ 
οὗ Ιϑβαΐδῃ, “ὙΠΟΓΘ. 514}} οοπὶθ α ἰδεβεηιε" 
(Οο81) ,ῶη Ζίοπ, πὰ ἴοσγ {ποπὶ {παῖ [υτη 
ἔγοτη {ΓΔΉΒΡΤΘΒΒΙΟΩ ἴπ [Δ 00, 541 {πὸ 1 ,οτὰ ἢ 
(Ηεὔτενν Πςουα ΠΥ στοπάθγθα): 1,ΧΧ, “ὙὝΠΕογα 
51.411 σοπιθ ἔογ Ζίοη 4 Κι βἀθεπιθσ, δπα 5}4]} 
ἴὰ ἄΥΑΥ ὈΠΡΌΘ]ΙΠ655 ἴγοπὶ 000. 8ι. 
Ῥααὶ, φαοίπρ {πὲ 1,ΧΧ ἔτοπὶ ΠΙΘΠΊΟΤΥ, 50Ὁ- 
βειζαΐϊοβ “2 γοηι ΖΊοη," δὰ ἴο ἴἴ ργοθδῦὶν Ὁγ 
ΤΟΙΏΙΠΙΒΟΘΠΟ 65. Οἱ διοῇ ραϑβᾶροβ 45 55. Χῖν. 
ΠΣ 2. 11|1 7. ΣΧ 2: ἔπ 1 2 ΠΟ ν. 2: ὙΠῸ 
ππάεβιρηθά ναγίδίίοη, “()2ηοηι Ζ1ο»,᾽᾽ 5ΕΓνῈ5 
ἴο 5Πον {παΐ {πΠ6 Αροϑβίϊε 15 {πη κῖπρ ποῖ 
οἵ {πε ϑεοοπά Αάνθηΐξ νυ μ] ἢ πηιιδὲ ἕο! ονν {Π6 
(οηνοσβίοη οἵ [ἴ5γϑεὶ, δὲ οὗ παΐ ἢγϑὲ Αἀνεηΐ 
ἴῃ ννΒῖ ἢ (Πγίϑε 45 γενεαὶ θά ἴῃ {πὸ σοβρεὶ 15 
511] ρσοϊηρ ἔοσίῃ ἔγοπι [γιιβαίθιη, πα 5181] 
γεί βὸ ξουτἢ ἴῃ 5ρθοῖὶαὶ ροννεῦ ἴο γθάθειῃ Η15 
ῬΘΟΡΙΘ [5γ86]. ὍΤῆηδΐ [1]}} τεβίογαίοη οἱ [5ΓπῈ] 
ψ}1}} ΒῈ ἔογ {πΠ6 ψΠοΟ]Ὲ ννου]ά {πΠ6 θεριππηίηρ οὗ 
4 “272. 7,07 ρὲ ἀεαά ᾽" (υ. 15). 

ἀπά «ῥα] μιγηὴ ἀαυαν τιπφοάλποις 7,077 
ψαεοῦ :] 81. Ῥδὰ] {ο]]ονν5 {πῸ 1,ΧΧ, ψΠο βῖνα 
1Π6 βεπεῦαὶ 56Π56 νυ] ἢ Βα οἰοπί σουσθοϊηθϑϑ οῸ Γ 
Π15 ῬΌΓΡΟΒΕ; {Π6 ποτα 16 γᾺ] στο πάθυίηρ (566 
πΠοΐθβ οἡ ἴ8. 59, 23) “δπᾶ ἴου ὕμποπὶ ὑπδΐ 
ΦΥΠπ ἔστοῖι ὑΥϑηβρΥ βϑίοη ἱπ 9400}, 
ΡοΪηΐβ δ ᾿θαδὲ 85 ΟἸθαΓ]Υ ἴο {παῖ πη 6] ]θνὶηρ; 
Ρογίίοη οἵ ἴΠ6 παίίοῃ νυῆοβθ σοηνοσϑίοη ψ}1}} 
ΓᾺ1Π] [Π6 ΡγΟΡμΘΟΥ {παΐ “ αἱ] 1ςγαεὶ τραϊ! δὲ 
σαυεά.᾽ 

Α5 [118 ρογίίοῃ οἵ {π6 χιοίδίομ ἀθβοῦῖθε5 
{πε τά θοπηηρ' ἀπ σοηνογίηρ νους οἵ (τιβί, 
80 τ. 27 5ῆονβ Οοαά β [ΟΥΡΊνεμοΘ5. ἃ5 [Π6 
Βτουπά οἵ πε Νεὲνν (ονεπαηΐ. 

Ὡ". ον ἐῤὶς ἐς 71} σοπυογαιξ τέο ἐῤο1,.}] Α 
ΤΈΠαννα] οἵ σοάδβ ψογά ἴο Αργαπδῃ (Οεη. 
ΧΥΪ. 4) ΔΡρΙΠΘα ὈΥ ᾿ϑδίδῃ (ΠΧ. 21) ἴο {πῈ πεὺν 
σονθηδηΐῖ, ψγμῖοὴ Π6 ρῥγοςσθεάς ἴο ἄδβοῦῖθε : 
“ΜΡ ορίγιξ ἐραΐ 1’ πῤορ ἐῤέθ, ἀπά ρῺ} «υογάς 
«υῤῇῆερ 1 ῥασυε ῥμὶ ἐπ ἔδν γιομέρ, Ἄρα! ποὲ 
ἀεραγὲ οἱ 977 ἐδν γιομέῤ, ποῖ ομέ 9 ἐδὲ ηηιομὲῤ οὗ 
ἐῤν σϑϑά, 707 ομέ 97, ἐῤδὲ »πιομί 977 ἐδν σεραῦς σεεά, 
σαι ρὲ 1ογά, 2 γουι ῥοποογογ ἀπά 70 εὐετ." 

ΎΤΠΘ δχργθϑϑίοη “ἐῤν σεραάς σεεά 56 ΕῈΠῚ5 
ἴο 5πονν {παΐξ {πΠ6 ΡγοπΊϊδε 15 δ ἀγεβθθα ἴο 
5.861, ῃοἢ Πανίηρ Ὀθθη ΠΙΠοτίο ΡΑΓΥ͂ 
ΤΑΙ ΠΓᾺ] ἀπά ΡΑΓΕΥ ππίδιἐτα], Πμᾶ5. πον ταὰ- 
τὰγηθά ἴο 1[5 Πα ΘΠ Πἴγ. 

ΒΟΥ {π|5 ἀοβοσιρίίοπ οὗ {π6 σονθπαηΐ 8. 
Ῥδι] συ θϑεξαΐοβ ἀποῖπογ ἴακθη ἔγομη [5, ΧΧΥΙΙ. 
9 (ϑερίιμδρ.) καὶ τοῦτο ἡ εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῦ, “Απά {Π15. 15 
μ15. δ᾽αϑϑίηρ, θη 1 514}} παν ἴδῃ ἀνναΥ 
5. 51η,᾿ ψνΒΙοἢ 15 ΠΟΤΕ δρργοργίαϊθ ἴο 5 

τὴν 



ΟΦ. 

ΑΥ̓͂Θ ΘΏΘΙΛΪΕ5. ΓῸΓ γοι 54Κ685: διιξ 88 
τουοῃϊηρ {Π6 εἰεοίίοη, ἐΐεγ αγὸ Ὀε- 
Ἰονεά ἔογ {Π6 [δε Ποῖθ᾽ 5αΚαβ. 

29 ΒΟΥ τῃ6 ριῆβ δπηά οδ]]πρ οὗ 
(σοά γε νυῖμοιι γερεπίδηςε. 

ΡΓΘβοπί ΡΌΓΡΟΒΟ 45 σοηίδιηϊπρ᾽ ἃ ῬΓΌΠΊΪδο {Παΐ 
1Π6 51Πη5 οἵ [5γ86] 5}4}} 6 ἴδίκθῃ ἅννᾶυ. 

866. ποΐεβ οὔ 5. Χχυ. 9, ΔηΔ σΟΠΊΡΑΓΘ 
76γ. Χχχ!. 31--ΞΞ4. 
ΤΠ Γι ]Β]πιοπί οἵ δι. Ῥαι]᾿5 ργθαι!ςξοη τηιτιϑὲ 

Ὀ6 τοραγάθα 85 511} ξπΐασθ, θεῖηρ [Π6 ἰαϑί 
βίερ ἴῃ {6 τπιηΐνογϑαὶ αἰ πιβίοη οὐ (ΓΙ [Δ η]γ, 
δηα {π6 ρῥγοὶιάθ ἴο (ἢ γιβί᾿β βθοοηα σοπΊ Πρ; 
(Μεγοῦ). 

ο8-80. ΤῊ ργεβοηΐ Δ] Θπδίϊοη οὐ [5.86] ἴῃ 
ξοηίγασε ἢ (ὐοα 5 ἈΠΟΒΔηΡΙΠρ ῬΓΟΠΊΪ56. ἴο 
ΤΠΕΙΓ ἰδίμουθ (28, 29) 15 Ρατί οἵ {π6 τηθίποά 
ὈΥ ψΠΙΟΝ Ηδ Ψ}} εχίοπά Ἠΐϊβ5 ᾿πΈγοΥ ἴο 
411 πδίίοηβ, δηά 50 δὲ ἰαϑί ᾿ποϊὰάθ Ὀοίῃ 
71ενν δπὰ (μβπί]ε ἴῃ ομθ. ΘΟΙΠΠΊΟΠ 5] δίῃ 

(3ο--32). 
28, 41: «οπεογπίσρ ἐδὲ σοσῥεῖ, ἐδὸν αγὸ δηι677)116.} 

ἦ.6. ΘΠΘΠΊ165 οἵ (οί, ἰγοαῖϊθα ὈῪ Η ΠῚ 85 ἐπε- 
ΤΉ165 Δη4 δι οἷ ἴῸΓ ἃ {ἰπλ6 ἴγοπι Η 5 ΠΊΘΤΟΥ : 
Δα {Π|15. 15. “7ῶ07 γοι σαζεν, ἴῃδΐ γον ΠΊΩΥ 
τϑοοῖνα {Πδΐ ΤΊΘΓΟΥ ΕΠ ῸΠῚ νυ ΠΙοἢ ἘΠΕΥ ἴογ {ΠΕῚΓ 
ἀϊβοθθάϊθηοε μανε θθθη οχοϊάθά. ἋΓΠΙ15 ρα5- 
5ῖν6 56η56 οὗ “ εγεηιΐθς," 1.6. Βαϊοά Ὀγ (οά, 15 
ΠΘΟΘΒΘΘΑΙῪ 25 Δηβν ΟΠ ηρ ἴο “ δε]ουεά " ἴῃ {Π6 
ῬΑΓΆΠ16] οἶαιιθθ. [Ι͂ἢ νηΐ βθῆβε Οοά Παΐδβ {Π6 
ΒΙΠΠΟΥ͂, 566 ἴη {πΠ6 ποΐθ οἢ νυ. 1ο. 

δμ} ας ἐομεῤίγσ ἐδ εἰδεΐίονι,)] ΜΘΥΘΥ͂, ἕο Πονν- 
Ιη5 νυν] 4, ἀὐριιθβ {πδῖ “ἐῤὲ οἰδείϊομ "" Πανὶης 
Ὀεὸπ ἀορῆποά ἴῃ στ. 5- 45. “ἐῤὲ γορ}7 71} 
αεοογάϊης ἐο δ] Θούΐοι οΚ σγασο" ταιιϑὲ σοΐδιη 
[μαΐ πιθαηϊης Πογο: “υΐ ἰὴ τεραγά ἴο {Π6 
εἰθοίίΐοη, {παξ σῃοβθη στοηηδηΐ 15 ἃ [ἰνὶηρ 
ννἸη655 {π8ΐ [5Γ86] 15 5[] Ὀο]ονεά οἵ σοά." 

ΤΠ15 σοηογεῖθ 5θη56 οἵ “2ῤῥὲ εἰδεΐίοη "15, πον - 
ΘΥΘΥ, Του Πα ΟΗΪΥ ἴῃ τ. 7, γγΠΘΓΘ 1ἴ 15 Ἐχρ αι ποά 
Ὀγ {πε οσοπίθχί : δηα Π6 τι5114] ᾿πιουργοίαίοη, 
“ἃ5. σοῃοοῦπίηρ (οὐ ὁμοῖος οἵ [5.86] ἴο ὃ 
ἢ15. Ῥβορὶθ᾽ “αηδννοῖβ θείου ἴο {Π6 ῥγενίοιιβ 
Οἰδιιδο “ἂς δοποεγγγ ἐῤὲ σουρεὶ." ὙΠῸ πιεδη- 
1ηρ {Π6ῃ 15, “ ΠῚ ννὰ Ἰοοὶς αἵ {π6 Τλῖνῖπο οἸθοίοῃ 
οἵ ἴβγαθὶ, ψνμούειη Οοά ποθ ποῖ ἃ πΊῈΓΘ 
τοιπηηδηΐ, Ὀυΐ {Π6 ΡΘΟρΡΪΘ δ ἰαγῦρθ, [ΠΘῪ ΑΓΘ 5111] 
“ἐ ῥείουυεά γον ἐῤὲ γαΐῥενο᾽ ταξες,᾽" Ὀδοδιιβα ἔγοτη 
1Π6πὶ {Π6 ῥγοιηϊβδθα Ὁ] βϑὶηρ ννᾶ5. {γαηϑη 6 
ἴο {ΠΕ ῚΓ σμΠ] ἄγη δοςσογάϊηρ ἴο {π6 ΤΟΥπῚ οἵ ἴῃ6 
ςονθπηδηΐ--- 20 ἐῤεθ για ἴο ἐῤν σεεά" ((ΑἸν!Π): 
ΠοΙΊΡΑΓΟ [{Ὸ]Κ6 1. 54, 55- 

99. ὙΤΠΘ ᾿αϑὲ Γποιρηΐ 15 ποὺ σοπἢττηθά ὈΥ͂ 
“ἐς Δῃ ἈΧΙΌΙῚ {ΓΌ]ΥῪ ἀροϑίο!ς " (ΒεηΕ61} σοποεγη- 
ηρ’ [Π6 ἈΠΟ ΔΉ ΟΔΌ]6 παΐαγο οἵ σοά 5 ΡΌΓΡΟβα. 
Η!5 «οῖβ οἵ ρσᾶςθ, Ηἰ5 β᾽ 5 οὐ αν ουτβ ἔΓΘΕ]Ὺ 
στδηΐθά (χαρίσματα), ἀπ ΘΒρεοί Πγ Η]5. 64}}- 
ἴηΡ, ἃ1΄6 “ἐ «υἱήῥομέ γχεῤεμίαπεο." ὙΠ6 ψοτγὰ 
1πι15 ΠΑΡΡΙΠῪ τοπάθγεά πηθδῃβ εἰἴΠοῦ “ [Πδὲ 15 

ΒΟΜΑΝΘΒ, ΧΙ. [ν. 29---31:. 

30 ΕοΥ 85 γε ἱπ {{π|6ὲ8 ραϑέ Πᾶνβθ 
ποῖ ἰβεϊανεά (σοά, γεῖ πᾶνε πον 
οὈίδίπεά πΊΈΎοΥ τἤγοιιρῃ {ΠΕ ῚΓ τπη- 
ΒεΙ]εῖ: 

31 ἔνεῃ 80 Βᾶνε {Πεβε αἶϑο ΠΟΥ 

ποΐ τερεηΐεα οὔ (Ρ]αΐο, ἵνερρ. ἰχ. 866, Ε᾿.) 
ΟΥ̓́, “τῃδΐ σαπποΐῖ θὲ τερεπίθα οἵ" (ΡοϊγΌ. χχίν. 
12.) 11): σΟΙΏΡΕΓΟ 2 (ΘΓ. υἹ]. το. 

Οοάεξ ἱπίογργείβ κἐῤε οἱς οὁ7, Οοά᾽" οἵ 
ἐδ »πηογαὶ αηῃἋα 1» ἐε]]δείμαὶ φια ες νεται νυ ΒΊΟΝ 
Ι5ΓΔ6] ννὰϑ5 ΒΡΘΟΙΆ}]Υ οηάονγθα ἔοσγ [5 ῬΡΘΟΌ ΑΓ 
τηϊβϑίοη ἴο {Π6 ννου]ά : Ὀὰὲ 15 ἀγραυτσηθηΐ {πὲ 
1μ6 ννογά (χαρίσματα) ““υ5118}}γ Πα5 [Π15 56 η568 
ἴῃ 81. 15 ΕἸ ΡΙβΈ! 65" 15 ηοΐ ννῈ}] σα πάρα, δηά 
ἢΪ5. ἱπίθγργοίδίιοη ᾿ΐἴ56] 15 ΤᾺ ΠΟΙ Ὰ] : 5ε6 ποΐβ 
Οἢ χάρισμα, Ϊ. 1ο. 

890-382. ΤΠ6 ρΈΠοΓΑ] {τ ἢ 4]]6ρεά ἴῃ τ. 
29 15 ΟοΟΙΤΟθογαΐθα ὈΥ Δη δἊχραηδίίοη οἵ {πα 
ΤΩΔΏΠΟΥΙ ἴῃ ὙγΠΙΟ ἢ 1 Μ01]1 Ὀὲ γτεδ]βοά ἴῃ {Π|15 
ΡΑΓΈΙΟΙ]ΑΓ Ἰηβίδηςθ. 

ΤΠ6 οουγβα οἵ Οσοὐάδβ Ῥγονιάθηςε ἰονγαγάβ 
(ὐεμί 165 δηα [εννβ 15 ΒΤ α ῸΡ ἴῃ ἃ 56Γ165 οἵ 
ΠΟΠΊΡΑΙΒΟη5 δη σοπίγαβίβ, νν ἢ] ἢ 4γ6 τη θ 
ΤΊΟΓΕ 5ίΓ Κιηρ ὈΥ̓͂ ΟΪοβε απηά σοπιπιιθα ΡάΓΆ]16]-- 
Ι5Π|5, ἴπΠ6 δηςίΠ6515 “ ἀλεοῤεάϊοζισε --- 1 Εν ὅ 
θείης ἴσῖσα τορϑαϊθα 1 {πΠ6 ἴἤγεα γεῦβ65 30-- 
32 (ΒΟΓΡ 65). 

80. Τοῦ ἂς γὲ 1π| ἐΐγηες ῥαοΐ ῥαύε τοί δεϊευεά 
Οοά͵ 45. Ἐδίμογ, “ Εον ας γὲ ἐπ Ἰλγηος ῥαοὲ 
οογϑᾶ ποί Ονά, γεὶ ῥασε ποαὺ οὐῥαϊπεά 
7167.) ὈΥ͂ ὉΒΟΙΙ ἀϊβορθθᾶάϊθημοθ, δῦεμ σ0 
ῥαῦς ἐῤεῖο αὸο ποαυ 66 π ἀϊβοροθᾶϊοηΐ, 
{μ88ὺ ὉΥ 786 ΠΙΘΙΟΥ͂ Ὀοβδίοψοα ὁπ γοὰ 
ΓΠΘΥ ΠΔΥ 8150 ὉΠ ΘΙΏΒΘΙΥ 65 οὐξαϊη »Ί6Γ 6}. 
ΤΠ ἴοσηο ἀἰβοθθάϊθηος οἵ πε (επί 65 

((. 18 8.) οὐρμξ ἴο σεργοβθ 411 ππομαγια] 6 
δε] ηρθ ἴῃ σεραγά ἴο {Π6 ργεϑεπί ἀἸβοθθάϊθποα 
οἵ [Π6 [δννϑ8, ΠΊΟΓΕ Ἔβρεο ΠΥ ἃ5 ἘΠΕῚΓ ἀἸβοθθα!- 
Θηοθ. Πᾶ5 Ὀδθη τηδάθ ἴπΠ6 οσοδϑίοη οἵ Οοαβ 
ΤΊΘΓΟΥ ἴο {πε (σεπΈ 65. 

ΤΠ6 Αροβίϊθ ἀδβοῦθοβ ἴῃ τ. 30 {π6 24.Ζ 
Δ Πα φγεέρεσί ὑϑ]δίϊοηβ οὗ (σεηί!]6 ἀπά ἴεν, ἀπά 
ΠΟΙΊΡΑΓΟ5. {ΠῸΠὶ ἴῃ Ὁ. 31 ΜΙ {ΠΕῖΓ γέσεπὲ 
Δη4 Μμζιγε Το]! ΟΠ5. 
ΠΕ σοπηραγίβοη ἰην ον 5 αἰδὸ 4 αἰ βθγεπςθ; 

ΤΟΥ ὙνΠ1|6 ἴῃ δας ο456 “ ἀἱεοῤδεάϊεηεε " ἰβ ονεῦ- 
σΟΠΊΘ ὈΥ̓͂ “7 γῸν " ἘΠΕΓΕ 15 8 αἀἰγεςῖ σοῃίγαβί 1 
1Π6 ΠΊθδη5. Θπρ] ογθά : “γπέγεν " ἴο {π6 σεη- 
{Π|5 σγϑϑι] 5. ΠτΌτη “ ἀϊροῤεάίεπεε" ἴῃ ἴῃς [αννδ, 
(γον ἴο [Π6 [6νν5 15 ἴο θὲ {π6 τϑβι! οὗ 
( ΟΥΟΥ “ ΑἸτοδυ Ὀοϑίοννθα προη {πΠ6 (σεπί [65 : 
ΠΟΠΊΡΑΓΘ χν. 9. ὙΠῸ οτάογ οὗ {Π6 νγνογάβ ἴῃ 
τπ6 Οτεοκ ([ὉΓ ννΒ]Οἢ σΟΠΊΡΑΓΟ 2 ΟΟΥ. ΧΙ]. 7) 
δαπιίβ, θαΐ ἀοο5. ποῖ γεηιῖγο, ἃ ἀϊἤθγεπέ σοῃ- 
δἰ γπισίοη οὗ στ. 31: “Εγεῃ 80 πᾶνε {πΠ656 
Αἰ50ὸ ἤονν θδθη ἀϊβοθεάιϊεπί, Ὀδθοδιιθθ οἵ [Π6 
ΤΊΟΓΟΥ Ὀεβίοννθα οἡ υοιι." Βιυΐξ {πὸ Ρᾶγδ]]6ὶ 
οἴδιιβθ5. 816 ἴῃ {Π15 ννᾶῦ 1655 ρευίθοιυ απο 
1Πδη ἴῃ {Π6 ογάου οἵ Α1Υ. τεΐϊδιπθά δθονβ. 



ν.. 32--34.} 

ποῖ ἵβεϊϊενεά, ἐπδξὲ τῃτοιρῃ γοι 
ΠΊΘΓΟΥ ΤΠΕΥ͂ [50 ΤΠΔΥ ΟὈΓΔ11) ΤΠΘΓΟΥ. 
42 Εογ (σοἀ Παΐῃ 'σοπο]ιάδα τΠεπὶ 

]1 ἴῃ ἀπ 6] 16 Γ΄, πδὲ ἢ τηϊρῃξ ἤᾶνα 
ΠΊΘΓΟΥ͂ τροη 8}]. 

33. Ο τΒὲ ἀβρίῃ οὗ {π6 τἰςμεβ θοίῃ 

ΒΟΜΑΝΘΒ, ΧΙ. 

οὗ {πε ννϊβάοπι δηἀ Κποννὶεάρε οὔ οά : 
ἤονν ἀπβθαύοῃδῦ]6 αγὲ ἢῚ5 Ἰυάρπηεηΐϑ, 
Δη4 ΠΙ5 νγᾶγ8 ραϑέ Πηάϊηρ οὐ 

34 ΒΟΥ ψῆο Βαῖῃ Κπονγη τῆς 
τηϊηά οὗ {π6ὸ6 ],οτά ἢ ΟΓΥἿ νγπο δαίῃ 13 

θεδη ἢἰβ σοιπβο]]οῦ ἡ ἢ 

809. Γὸν Οοά ῥαΐδ εοπεϊμάρά ἐξεῦρε αἱ ἐγ 
τριδεο.}) ἘἈΔΊΠοΥ, ΚΕον αοἂ 5μαύ ἐῤε»ὶ αἱ] 
ἊΡ ἴο ἃϊβορθᾶϊθηοθ" ΤΠ ἤπδ] ργοοῦ {παῖ 
Οοά ΜΠ} Πᾶν ΠΊΘΓΟΥ Οἱ [5Γ86] 15 {παΐ {Π15 
15 ἴῃ δοσοϊάδησο νυ δη4 ραγί οἵ {ῃς πηϊ- 
γΕΥ͂Β8] ρίδη οἵ ΗΙ5 βαϊναίίοη. ΒΥ ““ῤεηι αἱ] 
1ῃΠ6 Αροβίϊα ἀθηοίθβ 411 οἵ ψῆομη ἢθ6 [5 
Ὀδθη βρϑακίηρ, 2.6. θοῖῃ [εὐνὴν ἀπά (θη! 1165 ἴῃ 
{Π6 58 ΠΊ6 ἡδέιγαὶ δηὦ ἘΠΟΧαΡ ΟΥΑΙ α 56 η56 ἴῃ 
ὙΠΟ Π6 βροκο οἵ “αὐ χεγαεὶ" ἴῃ ο. 26. 
ΤΟ ΟΟΙΤΙΠᾺ] τηοίϊνοθ Ὁ πηάπγ [᾿πηἰπρ ΟΥ̓ 
εχίθηϊηρ {Π6 ΔΡΡΙΙσφί!οη ἀγα οχοϊ πάθα Ὀγ {Π6 
ΠΟηβι ἀθυδίοη “ἴπαΐ (Π6 τΠ᾿Ινουβα Πγ οὗὨ {πὸ 
Τλῖνιπο ῥαγῥοσο οἵ τϑάθιηρίίοη (ςοτηρ. τ ΤΊΠι. 
11. 4), πὰ {Π6 50 Ποίθπου οὗ {η6 τϑάεπιρίϊοη 
δοίμ!ν νυγουρῃΐς ΤῸ {πε 1π5Ε1Ποδέίοη οἵ 8]] 
(ν. 18), ἀο ποΐ δχοϊπάε 115. ραγίϊ8] ποη- 
ΤΟΔΙΙβαί!οη δ ἰαϑέ Τῃγοιρῃ {π6 ἔμ] οἵ {Π6 
᾿πα ᾽ν! τ1415 σοποογηρά "ἢ (Μεγοτ). 
ΠΕ τηϑδηΐϊηρ οἵ {Π6 ρἤῆγαβθ “ εογεϊμείρα "ἢ ΟΥ̓ 

ἐβμαῦ ἊΡ ἴο ἀϊβορθᾶϊθποθ᾽" 15 θθϑί 5θθῃ ἴῃ 
{πὸ ραββαρεβ ὑγῃογο {Π6 ϑορίιπδαριπί ἢδ5 [Π6 βα ΠῚ 
Οτεεκ νεγῦ: Ρ5. χχχί. 8, “" “ηπά ῥασὲ ποὲ σῤεΐ 
7716 πῇ ἡγιέο ἐῤε ῥαπά 97 ἐῤὲ ἐπθριν,᾽" Ῥ5. Ἰχχυ]. 50, 
ἐμὲ σας ἐῤεῖὶν ἐξ (1,Χ Χ, " σας ]6 Ἢ σεῦ ἐο 
ἦῤὲ ῥευείεπεο." 10. Ὁ. 62, “Ηἐε ραῦὲ ῥὶς 
ῥεοῤίε ουε αἰφο τπίο δε σαυογά." 

[π᾿ δοοογάδποθ νη {Π686 ραϑϑαρθβ, δηά 
ἢ 81. 8115 οννὴ ἰβᾶρο (( 4]. 111. 22), 
ΟΟοά [15 τεργεβοπίθα 85 βΊν Πρ ΟΥΘΥΓ 811] τπθη, 
Ὀοῖη [εν 8π4 ( 6πέ1165, ἰο ἀϊβοθεάϊεηςθ, τ ἢ- 
Οὐδ ῬοΟΥΕΙΓ Οὗ εβοᾶρε: ἃ Ὀο]ά απά κίγικιηρ 
ἀδοϊαγαίίοπ οὔ (σά δβ 411- τὰ]ηρ Ῥτουνϊάθηςο, 
Τοσοῖηρ Ἔυβῃ 51Π ἰηΐο {Π6 βούυϊςθ οὐ Η!5 ΤθσοΥ. 

ὝΠΕΥΘ 2ΓῸ νϑ ΟΙ5 τηοήθ5 οὔ βοξβθηϊηρ {Π6 
ΕΧΡΥΙΘΒΒΙΟΙ : ἐν. [Πα οὗ (ῃγγϑοβίοτη δηά οἴποῦ 
τρεῖς ΕδίμεΥβ, [ῃαὲ (φοά σοηνϊοοα {Π6πὶ 81] οὗ 
ἀἰβξοθεάϊεποθ; δηὰ {παΐ οἵ Τ᾿ ]οάογιιβ ἴῃ {πὸ 
(δΐοπα, {πὲ σοά ἐϊά ποῖ σδιιϑα {πῸ ἄϊβδοῦθο- 
ἄἴδποθ, θα ΟΠΪΥ Ρογτηϊ 64 [ἢ ἘΠγουρ {ΠῸ οχ- 
ΕΥΟΙβα Οὗ πηδη 5 ἴγτθε νν}}]. Βιυΐ 81. Ῥϑδι]5 
ἸΔΠΡΊΑ 6 ΤηΘΔΠ5 ΤΌΤ {πη {Πϊ5: Οοὐβ Ρσο- 
γ᾽ ἄάθηςσα Ρ]α 65 πηδη ἴῃ 51:10 οἰΓοιπηβίδποοβ {Πδΐ 
ἴΠ6 ῬΘΥν θυ βιυ οὗ Πἰ5 νν}}} βῇονυνβ 1561} [πη δοξιιδ] 
ἀϊδοδεάϊεποθ ὙΠ15 μα5 θθθη ἔμΠ]}Υ ργονθα ἴῃ 
Ταξαγα ἴο {πΠ6 Ἠδαΐίῃθη ἴῃ 1. 24, 26, 28, ἀπά ἴῃ 
ΤΕραγαὰ ἴο {ποβθθ γγπο ψγεῈ ὈΠΩ͂ΘΥ {6 Ἰανν ἴῃ 
οἷν. 11. ἀπά (ἢ. νἱ. ““ἣε ουρμί ἴο δά {παῖ 
ἴπ Ὀοίι σαθε5 {πῸὸ Ἰαίθπί πὶ Παά τηδηϊοοιθα 
Ἰἴβε!Ε ἔγθεὶγ ἀπά δοίίνοὶυ, θοίογε ἐακίηρ τμ6 
ἴογπι οἵ ἃ Ἰπάρτηοπε ἔγοπη Οοά " ((οάεί). 

Ιηβίεδα {πογοίοσγε οὗ {γυὶπρ ἴο νσθακθη Π6 
ΤΕ] ἕοτοα οὔ" ἴπ6 Αροβίϊθβ ἰδηριιαρε, ἴα 15 ὉΓ 
Ὀείίεγ ἴο ἢχ οὐ 1ποιιρηΐθ οη {ΠπῸ β]οσγίοιιβ 

νἱπάϊοδίίοη οὗ (ὐο 5 βθυθυ Υ νυ] ςἢ 15 5μοννη ἴῃ 
1ῃ6 ξΥδοῖοι5 ΡΌΓΡΟΒε [Πδὲ [1 15 ̓ ηΓοη64 ἴο Ξοῖνϑ. 

ἐραΐ ῥὲ ηηῖριδὲ ῥά γηθγον προ αἰ. ἘΔίΠοσ, 
μῥοπ Ὁ Θὰ 81]1,᾿ Τηθδηϊηρ, 85 ἴῃ ἴΠῸ [ὈΥΠΊΘΓ 
αἴαιιθθ, [Π6 ἀβῆπιία ννῃοὶε (τοὺς πάντας) τηαάδ 
ἹΡ οἵ“ ἠρὲ γμίπεος 9 δὲ Οδπμέϊος" δἀπθὰ “ αἱὶ 
Πιγαεὶ;" 866 ποΐβ δ {πΠ6 οπ. ΤῸ “ῥασδ 
ἼΟΥῸ "ἢ ΥΏΘΔΠ5 ἴο ΠΊΑΙΚΘ {Π6Π0Ὲ ραγίδουβ οὗ 
1ῃ δὲ ““ εογιγιοῦ σα]υαΐίον ᾽ (746. 3), νυ Ι ἢ 15 
ΘΠΊΡΠΔΕΙΟΔΙΥ ἃ αἰβραηϑβαίίοη οὐ τΠΘΥΟΥ͂, 845. 15 
5ῃοννῇ ἰῇ τ. 30, 31. 
“Οοά ΒΥ Ηἰ5 ᾿π6 86 νυϊβϑάοπι 50 ἀΐβροβεβ 

ΔΠἃ σΟΠΊΓΟΙ5 {Π6 «θαὶγθ οὗ πιθη, {παῖ ἔΠοΓθ 15 
ΠΟ Ραγξ οἵ τηδηκιηα {Πδὲ ἰ5 ποΐ ἱπνοϊνεά ἴῃ 
51η; ποῖ {παῖ Ηδ ἰ5 ἐμ σδιιβε οὗ 5ἷπ ἰη δηγ, δὲ 
1Παΐ [ῸΓ ἃ {ϊπι6 Ηδ ϑιΕ 5. τηθη ἴο [8]] ΒΥ {Πεὶγ 
ΟΥ̓ 51Π{Π1Π655, 1Π ΟΥΩΘΓ Ἐπαΐ νυ μθ πη ΠΟΥ Πᾶν 
ἀϊβοονογθα {Π 611 ΘΥΓΟΓ ἘΠ ΟΥ ΤΗΔΥ ἴδο] {Πδξ ἘΠΘΥ͂ 
ἢανα θθθη βαυθά, ποῖ Υ {Π6]Γ οννη πποσγὶΐ, δας 
Ὀγ {Π6 ἔτεα τηδγου οἵ σοί, ἐπαΐ 1Π6Υ πΊΔΥ ποῖ 
Β͵ΤΟνν Διτοραηΐ. Απά [ἴῃ {Π6 ΠΊΘΑΠΈΠΠ6, νν Ἡ1]6 
ἀοίηρ [Π15, Ηδ 5 50 [ὩΓ ἔγοΠΊ βιιρροϑίηρ ΕΥ]] 
ἴο ΔΠΥ͂ ὁΠ6, {Πα ὈγΥ ΗΙ5 βροοήηθϑβ. Ηδ τηδῖνεὶ- 
ἸΟΙΘΙΥ ἔπ Π 5. ἴΠ6 εν}]5 οἵ οἴποῦβ ἴο οἵιἱγ βοοά. 
Βιυΐ Ρευμαρ5 νγῈ 4ΓῈ βπίθσιπρ' ἴοο ἄθερ ἱπίο {Π6 
ΤΕΟΘ5565 οἵ {Π15 τηγϑίεγυ, ΟΣ ἃ τηδη βρθακίηρ 
ἴο ΠΊΘη. 

“ ΑΠΊΔΖΟΙΊΘΠΓ ΘΟΠΊΘ5 ΟΥ̓ΕΙ ΠῚ6 85 1 σοπίεπι- 
ΡΙαΐθ {π6 ᾿πΠ6Η 016 πηθίποά οἵ (σοά 'β σοιηβεὶ : 
Δ δίποθ 1 Ἵσδηποΐ ὄὌχρ]αΐη ᾿ξ, 1 ννου]Ἱά ἕδϊῃ 
Εχοϊδίτη, Ο {Π6 ἀδθρίῃ οἵ Η!15 βιιρογαθοιπάϊηρ 
νν]βάοπι "ἢ (ΕΑΒΠΊ115.) 

858-36. ΤΕ. ρ]Ἱοσγίοιιβ {γαῖ ἀθοϊαγθ ἴῃ 
“᾿. 32 ἴογοοθβ ἔγοιη ἴΠ6 Αροβίϊθβ πρατί δὴ οχ- 
οἰαπηδίϊοη οὗ δου ηρ νγοπάθγ, νυν] ἢ ἔΟΥΠῚ5 ἃ 
ΠΟΌΪΘ σΟπο]βίοη ἴο Π6 στοαί ἀυραπηθπξ οὗ [Π 6 
Ἐριβίϊθ, ὍΤΠῈ ψυδίῃ “ γευεαϊεά ζγοηι ῥεαυεπ 
αἀσαϊποί αἦΐ μπγὶσ δίδοισγοςς " (4. 18), Πα5 βίνεη 
Ρίασθ ἴο {πε ΠΊΘΓΟΥ ΒΟ οπιῦσγαςθβ 411 {ΠῸ 
πδίϊοηβ οὗ {πῸ βασίῃ. 

838. ΟἿῥε ἄθρὲρ ἡ "δὲ γιεῤες δοὲ 9 ἐφὲ «αυἱ:- 
ἀογι ἀπά ἀποαυϊεάσε 97 Οοά })] ἘἈΙΠοσ, “Ὁ ρὲ 
ἀεῤὲῤ 9 ἐῤὲ γἱεῤες δ. ἃ «αυἱτάο»ε απά ἀποκπυϊεάρσο 
οΥ οὐ. ὍΤΙ σοπβϑίγιποίίοη, αἀορίοα ὈΥ Οτι- 
δεη, (Πγυβοβίοπι, απὰ οἵμπεῦ σεῖς ΕΔίΠοΓΒ, 15 
ςοΙηη πα ὈΥ 115 στθαΐογ 5: Π]ρ]Π]οἱγ, δηα ὈΥ 
{με ἕαςξ {παΐ, ΔΙΓΕΥ αιοί Πρ, π΄ Ὁ. 34, ἃ Ρᾶββαθθ 
ἔγοπι ᾿ϑαίδῃ (χὶ. 13) σῇ ῃ ΠΠπδίγαΐο σοῦ 
αὐἱτάΝογι ας ἀποαυΐεάσε, 81. Ῥδὰ] δἀά5, ἴῃ τ. 
35, ἃ Ρᾶββαρα τότ ἰοῦ (Χ]1. 11) ἡ ΠΙΟἢ Γεθ 
ἴο {π6 σίεῤῥες οἵ σοά. 

“ΠεῤὲΡ" 15. ἵγθα θην ἔοιιπά ἴπ {πε Οὐθοκ 
Οἰαβϑίοθ 85 δὴ δἴίσγιθαῖε οἵ “σίοφος " (ϑορᾷ. 

τ6 

Ζ2ΟΙ 

Ἀ15, 40. γ3. 
154. ο. 

τ (ον. 



ΖΦΟΖ, 

25 ΟΥ ψγῆο μδίῃ ἢτϑε ρίνεη τὸ 
Πΐπη, Δη4 [τ 5}8]] ΡῈ τεσοιηρθηβοά 
ππίο πῃ ἀρδίη ὃ 

ΒΟΜΑΝΞἝ. ΧΙ. [ν. 35---36. 

26 Βὸγ οἵ Πϊπι, δηά {γοιρῇ Πΐ πη, 
ΔΠ4 ἴο Πίπι, ἄγ 8}} [Π]πρ8 : ἴο γγῇοπῃ 
ὑδ ῬΊοΓΥ ἴογ ὄνεῖ. ΑπΊεη. 

“ΑἸαχ,᾽ 130), 4Π4 4150 οἵ “ «υλεάογγ"" δηά ““ἀποαυ- 
ζεάσε. {ΠΕ 5 15; “ϑερὲ: ο ΤῊΘΡ 578; 
ῬΊΠΘαΙ; ὁ ΝΝΘτ ἵν: 7; Β͵δίο,; “πο ρε  2.:.1.82, 
Ἐ..). Α5 δρρ]ϊοά ἴο {πε Ἰδαίου νγογάβ. πους, 1 
ἀεποίεβ ποῖ “" πηξ ΠΟ ΠΊΔ0]6 τηγβίεγυ,᾽" θα ΟὨΪΥ 
“ἸΠΘΧΗΔΙΙΒΕΌ]6 ΕΠ] Π 655." 

ΤΠΕ {σιια ἀϊδιϊποίοη Ὀεδΐννθθη “Ἢ ἀποαυϊεάσε" 
Δ ηἀ ““ «υλεάονγι " 15. ὈΓΙΘΗΥ ἱπάϊσαῖθά ὑγ ΤΠθο- 
ἀοτγεῖ: “Ης ἴοτγεκπονν ἴπ6586 1πϊηρ5. ΤῸ {ΠῸ 
ΒΘ πηϊηρ, Δη4 Πανίηρ Γογο πον {Πποπὶ, Η 6 
ΔΥΥΔΠΡοα (ὠκονόμησε) ἴποπὶ νυ ]5Ε}γ." Βρ. 
ΤΠ ἰρμείοος σουηαγῖθ οἡ (ΟἹ. 11. 3: “ὙΜΏΠ1ε 
γνῶσις 15 5ΙΠΊΡΙΥ ἡπέμέϊε, σοφία 15 γαϊϊοοίηα- 
ἔϊυε αἰδο. Δ 116 γνῶσις ΔΡΡΙ165 ομϊεῆν ἴο {Π6 
ΔΡΡΓΟΠΘηβϑίοη οὗ {Γπ|Π5, σοφία 5ιιρεγαά 5. {Π6 
ΡοννῈῚ οὗ γϑαβοπίηρ ἀροιέ {Π6πὶ δη4 ἰγδοῖηρ' 
{Π611 το] ατοη5." ΤῸ Τοτηρ!οΐα {πὸ ἀἸβ ποῖοι, 
ΜῈ τηϊϑί «ἀπ (Πα ὑν 8116 ““ Κπον]θάρο" 15 
ἐῤεογείϊεαὶ, “’ ννυϊβάοπη ἡ 15 ῥγαοΐεαὶ, ἀπ ννΠ116 
“ἐ Κηον]θάρο ἡ 15 ΡΠ ΓοΙν πο] εείπα!, “ νυ]ϑάοση ἢ 
15. 4ἰϑὸ φιογαί, αθὰ ἴοσ {Παΐ τϑαϑοη 15 Ὀοΐῃ {πῸ 
τηοβί ρογίοος οἵ πηθηΐαὶ οῆβ (Ατὶβίοι!ο, ἐ ΝΊς. 
Ε1Π.᾿ νἱ. 10) πᾶ ἴπθ πιο οὗ 4}1] υἱγίιιεϑ 
(Εἴςετγο, “ ἀε ΟΠ 1. 43). [ἡ {με ργεβεπί σοη- 
ἰοχί γνῶσις 566Π15 ἴο ΓΕΟΙΟΥ Εβρεοῖδ!}ν ἴο οὐ 5 
Τογεκηονν]θάρο οὐ {πῸ ἔτεα. ἠδίουτηιπίοη5. οὗ 
ΤῊΔΠ 5 ΜΜ}11], οί ἴῃ ᾿πα νι τι415 Πα 1Π ΠΔΊΙΟΠΒ: 
ψνΠΠ6 σοφία ἀδποΐοβ {πὸ δάμη γα Ὁ] 6. 5Κ1}} ἢ 
ψΠΙοἢ ΗΘ ἱποϊιι465 πη 5 ἔγεε δοίίοηβ ἴῃ Ηἰβ5 
ΡΙαη, πα ἰγαηϑίουτηβ {Π6πὶ ἱπΐο 50. ΠΊΔΠΥ͂ 
ΤΘΔΠ5. [ῸΓ ἴΠ6 ΔΟσΟΙΏρ 5ῃητηθπί οὗ Η!5 βοοά 
Ῥιγροβα ((οάεί). 

ῥοτυ πποραγοραδίρ αγὸ ῥὶς γμάρηιεριές,) 
"Λοςογάϊπρ ἴο Μενοῦ Οοα 8 “)μάσγιεηές" 816 
{Π6 ἀείειτηϊπαΐθ ρισροβαα νυ ῃϊοῖ ΗΙ5 “ αὐ2:- 
Ἅογ»" 5εῖβ θοίογο Η πὶ, δηα ἕο {πὸ διταιησηθπί 
ὉΠ ΠΠΟΝ ἘΠῚ “ΡΟΙΝΕΣ 5 Ἐχοσίδη: “ΠΡ 
αὐαγο" 16 ἴΠ6 ρῬαγίϊσα]αγ σοι Γ565 ἡ μΙ ἢ Η 5 
“ ζγιοαυϊείσε᾽ ἀἀἰδοοσηβ ἴο 6 {πΠ6 Ὀφϑὲ ἴῃ 
ψΜΒΙ ἢ ΗΠ!5 “2οαυεγ " σαη νΟσΚ. 

ὙὝΠΟΙΙΟΙΚ ΓΈνογβοβ [Π15 νίθυν: {Π6 “ ἡμάσηγηοη 
476 {Π6 ἀθοϊβίοπβ οὔ πὸ [᾿νῖπε ἀποαυϊεάσε, ἃπᾺ 
1ῃ6 “α«ὐαγ." αὔθ {π6 πηϑίποάβ μοῦ (οὐ 5 
αὐυϊτάονι αἀορίβ ἴου γθϑ] ]βηρ ἴποβα ἀθοΙβΙ οΠ5. 

1 566ΠῚ5 5 ΠΊΡΙΟΥΓ 8Π4 {ΓἸἸΘΓ ἴο 540 {παΐ 
ἀποαυϊεάσε πὰ «υἱράο»ε Α΄ 6 σοπη᾽πο Ὀοΐἢ ἴῃ 
Τογπλϊηρ {π6 γμάρηηιεγιές, ἀπ σποοβίηρ {Π6 αὐᾶνς 
ἴο σςοιηρ] 5ῃ ἔμ 6 η. 

ΤῸ ΠΊΔΠ᾽5 ἢδίΓ8] Γθάθοη {Π656 “7)μάρφγηεηίς "ἢ 
οἵ Οοά δγδ Ἐπβθαγοῃ8 016 ας ἐῤε σγεαΐ ἐἰεοῤ 
(05. χχχυῖ. 6 ; σοῆραγε οῦ χὶ. 7), δη4 “Ηλς 
«υαγς ῥασέ Μηαΐηρ οἱ" (Τ0Ὁ ἴχ. το; σΟΙΠΊΡΑΓΘ 
ἘλοΟ]65. Ὑ11]. 16, 17: “ὀεεαμδε ἐῤροιορ ἃ Τα, 
Ἰαδοιι 1ο σεεξ 1} οἱ, γεΐ ῥὲ σῤαϊΐ ποὲ πε 1; 
γέα γαγίρεγ; ἐδοιια αὶ «αυἱτὸ για ἐῤίη ἐο ἄποαυ 
21,.),εἐ στρα ] ῥὲ ποΐ δ αὐ]ε ἐο βημά 11.) 

Ιὴ 1π6 σοπίοιηρίαίίοη οἵ “)μάρηιεπές " δηά 

“ραν, ννἈΊ ἢ {Π|15 ρ455 ΠΊ141)᾽5 ὉΠ ουβίπαϊηρ, 
[Π6 Αροβίϊ!θ 15 ἔογοθά ἴο Ἔχοϊδίπῃ, “Ὁ ἐρὲ ἀεῤὲῤ 
φῇ. .. ρὲ αυἱτάονι γα ἐποαυϊεάρσε 9 Οοά 1 

δ(. Απριβίϊηθ οἴθη τ1565 {115 ραϑβϑαρα 85 1ἢ 
ἴῈ ννεσε δαιναϊθηΐ ἴο ᾿χ. 2ο, “αν ὁμέ, Ο για, 
πυρο ατί ἔφοιι ἐῤαΐ γεῤ[ίεσ αραϊη.ὲ Οοά, Ἠξς 
1Πι15 516 πο 65. 4}} οἰ]εβοίίοη ἴο 15 οὐ" Ργεά6ϑβ- 
ἘΠΑΓΊΔ ἢ ἀοοίγΙη65, 5 Οἢ 85 δδΐ οἵ ἴῃ ἀδπηηα- 
τίοη οὗ 1ηΐαηΐβ ἀγῖηρ ἀπ ὈΔΡΕΖΕά : ΘΕΥΠΊΟΩ 294; 
δ 7: σοΠΊρΡΑΓΕ ϑεσῆ. 15, ὃ 3, ἀηἦ 27,87. Βυΐ 
1Π15 Ραβϑᾶρε 15 ποΐ ἃ ἀθπιποιδίίοη οἵ ΡΓΘΒΙΠῚΡ- 
τὰοῖ5 ΟὈ]δοίΙΟἢ5 ἀραϊηβί {Π6 νν]βάομῃ ἃηα βοοά- 
Π655 οἵ Οοά 5 ῥιάάδθη ννιγϑ: ἴἃ 15. 8η ουτθαγϑί 
οἵ ψοπάου δηαά ἐδ] ρῃΐς ἴῃ σοΟπίοιηρ αἴίηρ ἃ 
δ᾽οσίοιιβ γευοϊαίϊοτι οἵ νυ ]ϊϑάοτη δηα βοοάπεβϑ 
ΒΓΡΑΒβΙηρ 411 {Παΐ ἴπΠ6 Ποαγέ οἵ τπηδη οου]ά 
Βανο σοποοῖνθά. 

84, 85. 81. Ραμ] πονν 1π|511Π65 ἴΠ6 ννοπάεγ- 
Πρ ΘΧΟΙΔΠΊΔΓΙΟΠΒ5 οὗ Ὁ. 32. ὈΥ Ρᾶββϑᾶραβ οἵ {Π6 
ΟΙἹΑ Ταβίαπιθηΐξ νυ ῃ]ςἢ 1] ϑίγαϊε ἴπῈ Κπουνθάρα 
Δη4 νυ]ϑάοπὶ δηα τίσμοβ οἵ Οσοή, {Π6 ογάεσ οἵ 
186 ἴπγεα [ἀ645 ἴῃ Ὁ. 33 θείηρ ποσὰ ἱπνεγίβα, 
85 5 ΨΕΓΥ͂ 5118], 580 ἃ5 ἴο ὑτίπρ ἴΠ6 ἰδϑί 
{ποιρμς ᾿πίο ἱπηπηθάϊαίθ σοηποχίοη ΜΙ 115 
οὐ Π]Π δ γαίίοη. 

84. «υὐῤο ῥαΐδ ἔποαυπ ἐῤε »ιὶπα 9 ἐδθ 1ογά 3) 
ΤΠε Α.Υ.-- ρο ῥαὶρ ἀϊγεοοίεά ἐρεὲ ϑδίσγίέ οἵ 
ἐῤεὲ 7ογα""---ἰβ ΟἸΟβασ τὸ με Ηρθθτγονν. 8668 
ποΐθ οἡ [5. χ]. 12. Βαΐ {πμ6 ϑερίπδριπί, 
ὙΠΟ δ1. Ῥ8ὰ] ἔΌ]]οννβ, 5 ΠΟΙ ΕΠΌΥ Ῥγθβοῦναβ5 
1Π6 βθηθΓ] {Πποιρηΐ {παὶ ἐπ Τῖνῖπα 1πῖ6]}1- 
ΒΘΠΟΘ. 15 ἸΠΟΟΙΏΡΓΘΠΘΉΒΙΌ]6 Πα ᾿πηπ]θϑαγα Ὁ ]ς 
ἴο πάη. 866 1 (ὑογ. 1]. τό, δπα οοιηραγα 
70ἀ!ῃ ν11]. 13, 14; ΝΝ ΙΒάοηι, 1χ. 17. 
“Ὁ τπ6 ἀδρίῃ οἵ {π6 Κπον]εάρε οἵ σοά "ἢ 

ΕῸΓ ΨΠΟ οδη τηθαβιγ6 {Π6 τηϊπ (νοῦν) ννΒΙΟ ἢ 
15 [πε οὔρᾷη οἵ {παΐ Κπον]εάρε (γνώσεως). 

ΟἿ" «ὐρο ῥα ὀεεγε ῥὶς εοιιησοοσ 5 [15 ποῖ 
ΗΙ5 νβάομῃ 41] Η15. οννπ, δαάχητηρ πο αἰά 
ΠΟΙ͂ ΠΟΙ Π56] ΟΠ θεῖ πρ5 οὗ ᾿ΠΙΌΤΙΟΥ ἘαΟα] 165 ἢ 

385. Ον» αὐῤο ῥα γε σίυδη ἐο ῥῖ7γη, πα ἐξ 
σῥαϊ! δὲ στϑεογηρεησεά τρέο ῥίηι ασαΐη 3] 866 ποία 
ΟΠ [00 ΧΙ. τι. ὙΠΕ ϑερίμπαριπί 15 ποτα απ 
ΘΓΓΟΠΘΟΙΙ5, ἀπ 8... Ῥδὰ] βεζξπρ 1 ἀ5146 βῖνεβ 
1Π6 5θῆβε οἵ {πὸ Η εῦγονν σογγθοίυ δα ἔτθεὶν : 
“ΟΥ ἘὯΟῸ Βαΐῃ βγυβύ ρίνϑθῃ ἴο δΐπι, δπᾶ 
8588411 6 τϑρδὶᾶ ρδίῃ 1" ΗΗσοὶη 15 5Βῃοννη 
ρὲ ἀεῤὲ 9 ἐῤὲ γίερος οὐ Οοά,᾿ τῃμαΐ πο βιε οὗ 
ΗΙ5 15 ἃ σϑαιῖα! οἵ Ὀεποῆίβ. ἢγϑί Ἵοοηΐοστοά 
οἡ Ηϊμ, διΐ 411 ἅτε οἵ Ηϊβ5. οὐγη ἔϊεε βυαςα 
Δη4 ονουΠονπρ Ὀομπῖγ. ὙΠῸ Αροβίὶα μετα 
ΟΠΟΘ ΠΊΟΓΟ ἴοι μ65 ἴπΠ6 τοοῖ οἵ [Θ νυ Ί5}} ἜΥΓΟΓ, 
1η6 561 -τὶρῃΐθοιιβ ποίίοη οἵ βαγηΐϊηρ Οοαβ 
ἕδνουτ ΟΥ̓ ΡΓΘΥΙΟΙΙ5 ΠΊΘΤΙΕ. 

856. ΤΕ τϑᾶθοῦ ΨΕΥ͂ ΠΟΠΘ δ ΠπΊΑΪΚΘ 
Οοὐ Πῖ5 ἀδβθίοσ 15 {μαΐ 411 {πὶπρ5 ἀγὰ “2, γοε. 



ΚΟΜΑΝΞ. ΧΙ, 

ῥίηι᾽ 85 {πεὶγ ἢγϑέ σδιιβθ (1 (ου. νἱ]]. 6) απά 
“ ἐῥγοισῦ ῥί»ι᾽ 845 ἴπΠεῈ δυεῦ ργθβϑεηΐ ἃρθπηΐ 
ὙΠΟ 5111] ““ «υογζοῖό αἰ ἴηι αἰ] (τ Οογ. ΧΙϊ. 6 ; 
ἩΞΒ. 11. 10), «πὰ “απίο ῥένι," 845 1Π6ῚΓ ἤη4] 
Οϑιι56. ἴῃ ὑνΠΟΠῚ 11] γϑᾶοῃ {Π6 ἐπα ἂπά ρεῖ- 
Γεοίίοη οἵ {πεῖν Ὀεϊηρ. 

ΟΥ̓ {Πεβ6 τἢγεθ οἰδιιβεβ {ΠπῸ ἢγϑί δηά βεσοπά 
ταϊρῃΐ θ6 γεϊοσγεά ἴο {πῸ ΕδΙΠοΓ δηα {Π6 ὅοη 
γαβρθοίίνεϊυ, δι {Ππ6 {Ππ|γὰ “ἀπίο ῥίγει" σαπποῖ 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ το ἴο {π6Ὸ ϑριγιξ 85 ἃ αἰϊδβιϊποί 
Ῥεύβοη. ἕνε τηιϊβί υἱπάογϑίαπα 411] ἴἢγοο οἵ 
Οοά με Εδίπεσ, οὐ ταΐῖμογ οἵ {πεὸ Πμο]Ὲ Οοά- 
Πεδά, 85 1ἴπ Ὁ. 33. 
ΠΕ ΤΟΟΧΟΙΟΡῪ πδη [Ό]]Ονν5. 845 ἃ πΠΟΌΪῈ 

ΠΟΠΟΙ]μβίοπ ἴο 8[. Ῥδι}᾽5 σσθαΐῖ δγριιηθπΐ; ἴξ 
βίδπαβ ἰῇ 51ΠΡ]Ὶ6 ρσαπάθισ, {κὸ οπο οἵ {π6 
Ῥδίγι το 8. ΡΠ]]4γ5 (Ο εη. χχν]. 18; χχχν. 11) 
56ῖ ἊΡ ἴῃ ΤΟ ΠΊΘΙΡΓΆΠΟΘ ΟὗἉ ΒΟΙῚΘ 5ρ6 04] γεν ]δ-- 
τίοη οὔ {πε βοοάπεββ ἀπά πηδ]οϑίγ οἵ σοά. 

ἰο «αὐογι, 49.717 “Ἰο δὶπι Ὀ6 6 ΘἼΟΥΥ 
ῸΣ θγ91. Απιθη." 

“ἈΑ5 {Π6 ΤΊνΟΓΒ ΓΘΓΠΤΠ ἀραϊὶη [0 {πῸ ρῥἴαςθ 
ὙΠΘηςΘ {ΠΕΥ͂ σ4ΠΊ6, [ΠΟῪ 41] σοτης ἔγοση {Π6 568, 
Δα {ΠΟΥ 4}] τη ᾿πΐο {Π6 568 ἀρδίῃ : 50 4}} ΟἿΣ 
βίου 85 1ἴ ἰβϑιιδα αἱ ἢγϑί ἔγοπὶ {ΠῸ ζοιιπίαϊη οἵ 
ΗΙ5 ξσδᾶςθ, 50 δῃοιι]ά 1{ [4}1] αἱ ἰαϑὲ ἱπίο {π6 
οσδδη οἵ Ηἰβ βΊΟοΣΥ " (ΒΡ. ϑαπάρβομ, ϑετη. 
οη Κοχπ. χΧν. 6). 

ΑΠΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΘΒ οχἡ σϑ. 7, 9, 12, 13, 32. 

7. ἐπωρώθησαν. ΤῆΘ ΨΕΙΡ ἰ5. τιϑδεὰ ομἱν 
Οποα ἰῃ ἔπε 1,ΧΧ, ΤοὉ χνῖϊ. 7, πεπώρωνται οἱ 
ὀφθαλμοί μου, ποτε {πε Ηδργον ἰ5 ΠΠΠΞ 
“ρ θεὲ ἔξο!ο  ογ “ ἀϊπι, ἃ5 ἃ ἰδῖηρ. 
ΤῊ το] τοοῖ πῶρος νγὰ5 {π6 πᾶπὶθ οἵ ἃ 

βίοπθ 8864 ἴου βίδίιαγν (Ατπιηοηΐιβ, Ν ΔΙ κῃ. 
Δηϊπηδάν. Ρ. 169). [Ι{ ννὰθ αἰϑο δρρὶ!ϑά ἴο 
“ ρ4 115: Ατιβίοίῖ. Ηἰβί. Απίτπη. 1Π1. χίχ. 9, 
Σηπόμενον δὲ γίνεται τὸ αἷμα ἐν τῷ σώματι πύον, 
ἐκ δὲ τοῦ πύου πῶρος Ἡδφηςε πωρόω ἃπθ 
πώρωσις ΈΕΥΘ 56 ΟΥ̓ τηράϊο8] νυυϊουβ, 6.5. 
Τιοβοουάθβ, ἴο ἄθβοσιθα πε [ουτηδίίοη. οἵ 
ΟΔ411π|5 ἴῃ {πΠ6 τϑ-πηίοη οἵ ὈγΌκοπ θΟΠΘ5 ; 566 
Τ1646}}] ἀπ ϑοοί. Ὅὕμὲ Αἀϊθοίίνα πωρός 
ΔΡΡΘΔΥΒ ἴο θ6 δῃ ἱπνεπίίοη οἵ {Π6 ξιυδιηπηδγ Δ ῃ5 
(ΕπίΖϑομο), 

9. Τὴ Ηδργεν πιθδῃβ ΠΠΈΘ γα ]]ν : “ ΒΕ {ΠΕΙΓ 
[4016 θεΐοτε {6 πὶ ἔου ἃ 5ῆδγθ, ἀπά ἴο ἱποπὶ δἵ 
6456 [ὉΓ ἃ γὰρ. 
ΤΕ ΓΧΧ γοπάσγ Γενηθήτω ἡ τράπεζα 

αὐτῶν ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς ἀντα- 
πόδοσιν καὶ εἰς σκάνδαλον. 

81. Ῥδι], αι οί!ηρ; ἔἴγθε!ν ΠΌΤ ΠΠΘΠΊΟΤΥ, ΤΟΥ 
ἐνώπιον αὐτῶν Ριι5 αὐτοῖς αἱ {Π6 6π4, ᾿πδουβ5 
καὶ εἰς θήραν, πὰ οἤδηρεβ {πΠ6 οτάε οἵ {πΠ6 
ννο ἰαϑί οἱδιιβεβ, γεδάϊηρ καὶ εἰς σκάνδαλον 
καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς. 

19, ἥττημα. ὙΠΟ ννογά ἰ5 ἔοιιπά οπςθ ἴῃ 
{πε 1,ΧΧ, 15. χχχι. 8, οἱ δὲ νεανισκοὶ ἔσονται 
εἰς ἥττημα, ἀπιὰ ἴῃ 1 (ΟΥ̓. Υἱ. 7, ὅλως ἥττημα. 

Ιη ᾿ϑαΐϊδῃ {π6 ΗΘ. ὈῸΡ 15 τε πάθγοα ΡΥ Εὐγϑί, 
Ενννα]4, 1) 6! !Π}Ζ5ο ἢ, (ὐοβθηΐιβ, ὅζο., “ΤῸ {τ|- 
θεῖα, νυ Βῖοὴ 15 115 τπ|5114] πηθδηΐηρ : {πὸ 1, ΧΧ 
([Ὀ]Ποννεά Ὀγ Α. ΨΝ. αἰϊδεονίεα), το πογ 1Ε ἴῃ 
1Π1|5 ΟὴῈ Ῥαββϑαρα Ὧ5 1 1 ννεσε ἀεγίνεα ΠῸΠῚ 
ὉΘ2 “ἴο πιοὶξ ἄννδῦ : ̓ ΤΠΟῸ ΡῈ {815 ἱπίογργεία- 
τἰοη τηδΥ θ6 ἱποοστθοΐ, [Π6 βθῆβθ ἴπ νη] ἢ [ΠΟΘ Υ 
τιϑεα ἥττημα 5. ΟὈνΙΟΙΙΒΙΥ ἐπαΐ οὗ ἐφ 10... αγιὦὦ 
εἰληρεϊγιμείοτι αὐῤίερ απ αγηῖν σισέαϊης ὧν ἀεγξαί. 

ὙΠαΐ δ. ῬαῺ] Παγο 565 [ῃη6 ννογά (ἥττημα) 
85 τηθδηϊηρ “ ἀἸΠΪ Πα ]ΟΠ,᾿ 15. ΟἸθατ ἔγοπὶ {Π6 
Δ ΠΕ Π 6515 ἴο πλήρωμα, νΥΒΙΟΝ πθᾶπβ5 {Π6 ““ σοπι- 
ΡΙοπιεηΐ," ΟΥ̓ [Ὰ}} πιπηθεσ. 866 Βρ. 1ἱρμεοοί, 

(Ἰοἱονοἱαης, Ὁ. 323, ΠΟ 5ῃοννβ {παξ ἴῃ {Πϊ5 
Ραββᾶρα πλήρωμα ἴιὰ5 ᾿ἴ5 τ15118] πηρδηΐπρ 1Π6 
11] πατηθετ,᾽ “ἴπ6 νηο]Ὲ θοάγ (νεῖ μοῦ ἐπ 
ὙΜΠΟ]6 δυβοϊ ἴον, οὐ [Π6 νν ΠΟ] σαϊαίϊνεὶυ ἴο 
Οοὐβ Ριγροβε), οἵ ννῆοπὶ ΟΠΙΥ͂ ἃ ρατί παά 
Ὀεβη ΒΙΓμογίο ραϊπογοά ἱπΐο {π6 Πματοῇ. 

18. γάρ ὍΕΟΙ, 17, 37 Να]., Οοίῃ., ΡΡ. δυ. 
εἴ ἰαΐ. 

δέ Α ΒΝ Ῥ 47) Οορ., ϑγ7γ. υἵτ., Μειηρῃ., 
Αὐσπι., ὙΠεοάογος (ϑοῖα Μ85), Τ)απΊδβο.; 
ΤΆΟΠπι., Ττερ., ΤΊΒΟΗ. 8, Μουοσ, νν ἤο γοηαγ 5, 
“ΜῊ δας ἀϊνιἀθα ἐεϑιπηοηγ, δέ 15. {π6 
θεϑβί βιιρρογίεά, δῃηά ἴο θῈ Ῥγείογγθά ; 1 σαπιθ 
ἴο θὲ β]οββθά ὈΥ πιοῦο ἀθῆπιίθ ραγίϊς]ε6β.᾽" 

0. μὲν οὖν ΤΔΟΠπλ., ΤΊΒΟΝ. ἀπά (ἀουδί- 
17) ΤΎΕρΡΕ]]65, στ ργοροπάθσγαπος οἵ οχ- 
ἴδυπ8] δα ΠΟΥ Υ. 

82. τοὺς πάντας. ΤῊΝ ΕΧργοβϑϑίοῃ ἢδ5, οὗ 
ΘΟΌΓ56, {Π6 54ΠΊ6 πηοδηϊηρ ἀηα οχίθπηξ ἴῃ θοίἢ 
οἰδιιβδε5. Μευεσ ϑιρροβαβ ἴ ἴο ἀεποΐς 8]]} 
Ἶθννβ ἀπά (ὐεπῖ]ε5. ποῖ ΟΠΪΥ “ἴπ {πὸ φσοβϑϑ᾽ 
θυ “ γοϊπέϊν ἀπ σευεγαίγ," 50. 85 ἴο ἱποῖάα 
“ Ῥ80ἢ 51η}5]6 τηθ πη οΓ οὗ {Π6 σο]]θοξῖνο νυ μΟΪ6.᾽ 
ΤῊΙ5 ΠΟννΘΥΕΥ 15. ΡὈΓΘΟΙΒΕΙΥ νυ μαΐ νοι] Πᾶνα 
Ῥεδθη εχργεββθά ὉΥ πάντας, ψίπους τῃ6 
ΑΤΈΟΙΘ : νμεγθαβ τοὺς πάντας ἴ5. τιδεα “ΜῈ 
Ροϊηίθα ταΐεγεποθ ἴο ἐφε αυῤοΐε «"ἱεαυεά ἦι ἐφε 
γιασς " (εν. Τ᾿. 8. στεεη, “ ΟΥ̓ΑΊ ΠΊΑΓ οἵ Νὸνν 
᾿αβίδιηθηΐ Π1α]θοΐ, ἵν. ὃ 4). 

ΘΟΠῚΘ ἱπίεγργεϊς {Π6 ραββαρα οἵ ἐῤὲ μηαὶ “αἱ- 
ααέϊοπ 97) αἰϊ πιεῖ : Ὀὰξ ἴπ δοσογάδηςσε νυ] τΠ6 
ΤΩΘΔΠΙΠΡ ΟΥὨ ““ γθγῸ 10 τ. 30, 21, ἴο “ῥασε 
ΙΕ} μῤοη Ὁ Θτὰ 811" σᾶπ ΟΠΙΥ͂ ΠΊΘΔΠη ἴο 
Ὀγίηρ [Π6 πὶ 411, [ϑνν8. 85 νν6}} 85 (σεπί!]65, πο 
{π6 ΟΒτοι οἵ (ἢ γιβὲ οἡ βἁγίῃ : “πε {Πϊηρ 
ΟἿΪν 8:. Ρδᾷ1] ἤοῖθ ἴθδομοβ: [ἃ 15 {παΐ αἵ πε 
οἴοβθ οἵ {π6Ὸ Πιβίουυ οἵ τηδηκίηπα ἀΡῸΠ {Π15 
ΘΑ ἔπογα νν}} θῈ ἃΠ ΘΟΟΠΟΙΩΥ οὗ φτᾶςε ἴῃ 
ὙΥΠΙΟἢ βαϊναίοη 5Π4}} θῈ εχίοπάρα ἴο 8}} [6 
ΠδΙΟΠ5. Πἰνπρ Πογα θεϊονν, απ {παΐ {Π|5 τηδρ- 
πιῆοθηΐ σγοϑα]ῖ νν}}} θὲ {πὸ εἴδος οἵ {πὸ Πιιπι- 
ὈΠΙηΡ; ἀἸβραπϑαΐϊίοηβ ἐπγοῦρ ἢ ΒΟ {πΠῸ ἴννο 
Ρογίίομβ οἵ Πυπιδηϊν, [δνν5 ἀπ (ΘἐπΈ1165, 5141] 
ΒΙΟΟΘΘΒΙΨΕΙΥ μᾶγθ Ραββθα " ((σοάεί). 
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ΓΟΗΑΡ̓ΓΕΕΚ. ΧΙ: 

1 Οὐνα) τιδγεῖες 715: 7100 6 7245 10 2ϊεασε (οά. 
3 ΔΛῸ για: γγ2ε5’ ἐλέγι ἔοο τυοῖ ογ ἀγροῖς 6 
ὁμέ αἰΐεόγιαῖ δωε7,» ο716 οἵέ ἐλαΐ εαλίἼγιο᾽ τολεγ δἶγι 
415 2ἰαεεα. 9. δουε, ατιαῖ γεαγιν οἱλεγ αἰμεζζες, 

ΠΗΑΡ. ΧΙ].--ΗΟΙῪ ΤΠΝΙΝα. 

81. ῬΑ] πονν Ρᾷ5565 ΠΌΤ {ΠπῸ τηδΐπ ΔΥΡῚ- 
τηθπηΐ οὗ ἴπΠ6 ἘΡΙ 516 ἴο ργαςίϊςδὶ ὀχῃογίδίοηβ 
Ὀαβθά Ἰροη {πὸ ργθοθάϊηρς ἠοοίγη65. 

ΜεΙΔπομίμοπ ἐποιρηξ ἘΠαΐ 1 1Π6 Ο]]οννη 
σΠμαρίουβ (ἢ γιβίίαη ἀπἴ165 ὺθ οἰδϑϑηθα ἴῃ ἃ 
ΤΟΓΠΊΔ] 5ΟΠΘΠΊΘ, 45 γπηογαί (Χ11.), φοείεαὶ (ΧἸ11.), 
Δη4 εεεϊεσίαςέϊεαὶ (Χῖν.- Ἀν. 12). 

Βυΐ {πΠ6 ΑΡροβί!ε᾽ 5 {ποιιρηΐβ βθθῖὴ ὑδίποῦ ἴο 
ἤον οὐ ἴῃ ἃ παίιγαὶ ογάθυ, οἵ ὑνῃῖοῃ {πὸ 
ΒΘΠΟΙΔΙ σΟΙΒ6. ΟΠ ΘΑΒΙΥ δὲ {ταιθὰ, Ηξς 
Ὀερίη5 ΟΥ̓ ΤΟ ΓΙ ΠΡ ῬΕΓΘΟΠΔΙ σοπδθογαίίοη ἴο 
Οὐ β βεύνῖςθ (Χῖϊ. 1, 2), ἀπά ΠΌτη 115 ἱππιοϑβέ 
οοηΐΓα οἵ {πὸ βριγιίι41 [16 μ6 ἔΌ]]ονγ5. ουξ 115 
ΤΉ Π1014 ἀδνεϊορπιθπέ ἴῃ (τί ϑείδη ρταςθϑ (ΧΙ]. 
3--21) ἃπά οἷν}] ἀιπιϊο5. (ΧΗ. 1-τοὺ, βηΐογοϊης 
ἢ15 Ἐβχῃογίδίιοπβ ὃν ἔπε ργοβρθοῖΐ οὗ {πε σοπλΐης 
ἄἀδΥ οἵ {Π6 1,οτά (ΧΙ. 1τ--ι4). 
“1 ψν}}} θὲ ορβεγνθά ἤονν σοπηργε οπβίνεὶ 

Β6 βύσνευβ {6 ΨΠΟΪ]Ὲ σαηρο οὐ ΠιιπηΔΠ δοίοη 
ἀπά σοηάιιοί. Ηδ 5ίαγίβ ἔγοπι ἘΠ6 σοῃβιάογα- 
ΤΙΟη οἵ πῆθη 85 σοῃϑειἝ Πρ ὁ ΠΊΔΠΥ͂ Τ]ΘΠΊΘΓ5 
ἴῃ ΟΠ6 Ὀοάνγ,᾽ ἀη4 Π6 ργοςθεάβ ο ἐϊγθοῖΐ {πο πὶ 
1π {ΠΕΙΓ νϑγίοιιβ οΗσθθ. Ηδ ρᾷ5565 ἴπ σϑνίενν 
1Π6 Ῥγίναϊθ δης ριιθ]ς ἀπιῖϊο5. το νυ μῖο ἢ ἘΠῸΥῪ 
τηῖϊσης θ6. οΔ]]6α.-τηϊηϊβίοσιηρ, ἰθδοῃϊηρ, ὃχ- 
ΠΟΤΕ ΠΡ, ΕΊνΙηρ, ΓΌΠΠΡ ἃπη4 οδεγίηρ: ΠῈ 
ἀδριοῖβ {ΠῸ βριγῖξ οὐ {π6 (τι βέϊδη ἴῃ Ὀ.51Π655 
ΔΠ6 1ῃ τοβῖ, ἴπ ἸΟΥ͂ αηα Ἰῃ βούγονν, ἰη Πορὲ δπά 
1η {Γ] ]αίίοη, τονναγάβ ἔγιοπά5. αηά ἰονναγάϑ 
ΕΠΘΙΆΪ65, ἴῃ Ρθᾶσα Πα ἴῃ υυγαίῃ : δηἀ ἢθ ἰὰγ5 
ἄοννῃ {πΠ6 (τ βεδη ρυϊηοῖρ]65 οὗ εἶν] σονοση- 
τηθηΐ δη4 εἶν} ορθάϊθηοθ. [{ 15. ἃ ρίοϊυγο οὗ 
118 ἴῃ 15 Ἰθηρίῃ δηά Ὀγθδάςῃ, απ ονεη ἴπ ἃ]]} 
115 ΠΠση5. δηά ϑβδάοννβ, ἰγαηβῆριγοα, 45. Π6 
Ἰαηάβοαρθ ὈΥ {η6 διιη, ᾿πάθγ [ἢ6 τοπουδίϊης 
ἸηΠιιθποθ οἵ Πποβ6 βρι γἸτι14] γαγϑ οἵ Ιονα νυ ἢ 
Π]Π ταὶ παῖθα δ ηα νναγτηθα {πὸ ΑΡοβίϊε 5 501] 
(ὗν νςε, “(ΒΥ βεδην ἀπά Μογα]ν,᾽ Ρ. 147). 

1. 5. ΤῊΕ ΠΙΝΙΝῸ ΒΘΑΟΘΒΙΕΙΘΕ. Τὴ 
Ἀροβίϊα Βερὶπβ ἢ (απο επίγοαϊυ, δηά 
1η 16 ἔμ] Ππ655 οὗ ἀϊνίπθ σσᾶσε 75ὲ τη! ] 464 
Πη45 {Ππ6 βίγοηροβί πηοΐίῖνα ΌῪ νηΐ 6 σδη 
“( δεσοθε ᾽" Ἠ15 “ ὀγείῤγεγ " ἴο σοπβθογαΐε θοίἢ 
Ὀοάγν (τ. 1) δῃά τηϊηά (τσ. 2) ἴο ἃ ΠοΙΪγῪ 
ΟΡΘάΐθηςΘ: ΘΟΙΊΡΑΓΟ 2 (ΟΥ. Χ. 1. 

ΤΠΕ ννογά “ ἐῤεγεγογο " σοπποοῖβ {Π15 σμαρ- 
16 Γ 2γιγιράϊαΐεῖν νυ τ {πὸ Ἰαβί, 85 1η ΕἸ. 1γ.1, 
ὙνΠογα {πῸὶ σουγβε οἵ {ποιρηὴΐ δηά πηοάθ οἵ 
ἘΓΔΏΒΙΓΟΙ ἀΥῸ ΨΕΓΥ 51Π|Π|8Γ. Βιιξ 1ἴ 15 θαι ΠΥ 
ἵγιιθ {Παξ {πΠ6 ΑΡοβί!ϊς Ῥᾳθθὸβ Π15 ἜἘχβογίδΕοη 
ἴο ΠΟΙΙΠ655 ἸΡΟη {Π6 ἀοοίγιηθβ οἵ σγᾶςθ βεῖ 
Τοσίῃ αἵ Ἰαγρα ἴῃ {πὸ ψΠΟ]6 Ργθοθαϊηρ ἀΓρτι- 
τηθηΐ οἵ {πΠ6 ἘΡΙ 5116, νυ ἢ σα] πη παΐθϑ 'π 1Π6 

ΚΟΜΑΝΞ. ΧΙ]. [ν᾿ τὶ 

αγ76 γεφεγεα 07) 115. 
“7ογόϊααε)ει. 

ΒΕΒΕΈΕΘΓΗ γου {πεγείοτγε, Ὀγείῃ- 
το, ὈΥ ἴπε πηοίοῖεβ οὔ (σά, 

τΠδΐ γε ργεβεπί γουγ δοάϊε85 ἃ Ἰἰἰνίπρ 

19 Κευέγρε 15 σφεχία]ν 

ἀεοϊαγαίίοη οἵ (σοά ̓5 811- οι γδοίηρ ΤΠ ΓΟΥ͂ ἴῃ 
ΣΙ 221 

ὧν δὲ γπογεῖθς 9.05), Οοά,] ΠΕ τηεγοΥ (έλεος) 
50 Οἴζθη βροόκβϑη οἵ ἴῃ Ὁ. χὶ., 85 οῃσγδοίηρ θοΐἢ 
16νν ἀπά (επί! ἴῃ ἃ σοπΊΠΊΟη αἰ νέο, 15 ΠῸΓΕ 
ἀοβοσιθοά ὈΥ ἃ 5: ΓΟ ΘΟΥ ὑνογά ἴῃ {πῸ. Ρ]ΠΓΑΙ 
ΠΕΙΊΒΘΙ, ΘΧΡΓΘΒΒΙηρ [Π6 ἰοπάογοϑέ σου ραβϑίοῃ 
ἃ5 5ῃουνῇ 1η τηδη] 0] 4 ἔΟΥΓη5 (οἰκτιρμῶν), ἃ 
νγοτα γΕΥῪ ἔγε]αθηΐ ἴῃ {πὸ 1,ΧΧ (2 ϑδτη. χχῖν. 
τα; Ῥϑ. 1 τ ΝΟΙΝ Ὑχ: ΤΟ 27, 25, Ξ ἘΝ 

γεσεη!})] παραστῆσαι, ἃ ῬΙΌΡΕΥ͂ ἰΕΓΠῚ ἴΟΓ 
ὈΓΙΠσΊης; Δη Οἤθσιηρ το {πε 1, οτγά ([μεν. χυὶ. 7: 
ΓΚ Ὲ 11. 22; (ΟἹ. 1.22, 258). 

οι" ὀοάϊ.5] ΤῊΘς ὈΟΟΥῪ 15 οἰαιπηθά ἢτϑί ἴοὺσ 
(οὐ 5 βοσνῖςθ, θθοδιιβθ ἔποῦθ ννὰ5 στόαΐ πεοά 
ἴο ννΆΓΠ ΠΟΥ σοηνογίβ ἴτὸπὶ ἢοδίΠ  ]5ΠῚ 
ραΙηβί δ᾽η5 οὔ {πὸ ἤθβῃ : σοπηραῖα τ ΤΠ 655. 
ἵν. 3. ὙΠαΐῖ [Π6 Κοιπδη ΟΠ γιβίϊδη5 πα ποοά 
ΟΥ̓ 510 ἢ ἜΧΠοσίδίΙΟ, 15 ΟἰΘΔΥ ἔγοπΊ Υἱ. 12, 13») 
19). 

4 Πϊυῖπισ σαογίῆεο, ΓΘ βαποιιἢοδίίοη οἵ {πῈ 
Ουΐνναγά ρατί οἵ πηδη, νυ ΠΣ ἢ 15 ἃ {{|16 βϑοσῖ- 
ἤςθ, 15. θα] ν Υοργεβοηίθά ἀπο 1ῃ6 
ΒΥΠΊΌΟ]5 οἵ 58 ὙΠ Ο14] νγοῦβρ. ὙΠῸ ἰδηριαρσα 
15 πγχοβϑὲ Δρρσορσιαΐε ; ἴῸΓ ἴΠ6 βίποογα ὑνσβῃ!ρ- 
ῬΕΙ͂, νΠΘΊΠοΓ (ἐπί Π16 οὐ [ονν, βᾶνν ἴῃ [Π6 5δουῖ- 
ἤσρ πο ἢ πὸ ργοβοπίθα οἡ {ΠῸ δ] ἃ 5υ ΠΊΌ0] 
οἵ Πῖβθ. ονῆ 5εϊξ-ἀδνοίίΐοη. ὙΠ ΠῚ5 ϑυπθο]ο 
ΡυΓΡοβο ἀσίοστηϊπεά {πε ποῖσε οὗ {πε ΡΓΌΡΕΥ 
τηδίο γι] ΤΟΣ 8Δῃ 4] γ- ΘΔ ΟΥΊῆΓΘ : 1 τητιϑῖ σορσα- 
βοηΐ {πῸ οἴου 5 "2776. 

ΒῸΥ [15 γθάβοῃ, ἴῃ 811] {πΠ6 σπΙθΕ βδοσιῆσεβ 
1 πλιιδὲ 6 1561 ἃ “τσ ογεδίαυγε : 8η4 1π 
ΘνΕΥν οαᾶ56, ΙΓ Ποιέ οχοθρίίοῃ, 1 πιδέ ΡῈ {πὸ 
ΟἸδγ σ᾽ 5 ουνῃ ἰανν ἔμ] ργορογίυ, {Π6 ἔπι οὗ Π15 
“7,8 «αυογᾷ, πιὰ αἰϑο Πί, 85 ἔοοά, ἴου ἐῤε σεῤῥογέ 
97 ῥὶς 1178. ἴῃ ΡγΓΘβεπίηρ, 5Ό ΟΝ ἃ βϑοῦιῆοθ {Π6 
ὙΥΟΥΒΠΙΡΡΟΙ νγὰ5 ΡῬιΘβοπίηρ κα ῥογίΐοι 975 ῥὶς 
οτυη 178 ἃ5 ἃ 5υγΆΌο] οὗ {πΠ6 ψγγῇοϊθ. (ΟΠΊΡΑΓΕ 
ΚυτίΖ, “ ϑδογιῆςια! ἍΜ ΟΥΒρΡ οἵ {πε ΟΙά 
“Γαεβίατηθηΐ,᾽ Ρ. όο, χα. 

ΤΠ15 ἰάθα οἵ {π6 ἀδνοίίοη οἵ ἴπῈ οἤξεγεγ᾽ 5 
1 ννὰβ5 πηοβί β ΓΙ ΚΙ ΠΡ οπηθοάϊθα ἴπ {πῈ 
σοπίϊημα] Βυγηϊ-οἤδσιηρ (ἔχ. χχῖχ. 238-22; 
ΝΠ. ΧΧΥΙ. 3), ἴῃ6 ἤοθβῃ οὗ ΠΟ ννᾶβ5 
411 ρίνθῃ οὐεὺ ἴο {ῃ6 5αοσγθρά ἤγε οἵ {ῃ6 
ΔΙίαγ, δηά {ποποθ Ὡϑοθπάθα ἴῃ 15 ρμιυγιβοά 
Θ556Π06 8.5 ἃ νυ δδῖ- 516 }}1ΠΡ’ ΒΑ ΟἿ ἴο [πον δῇ : 
50 πημβὲ {πΠ6 (ΟΠ τβίίαη ΟΠῈΓ ἢΐ5 θΟαῪ ἴο ἐπ6 
ἱπυναγὰ τοῆπίηρ ἥγα οἵ {πὸ Η οἷν Ομοβί, [Πδξ 
1 πηᾶνὺ θὲ πηδάδ 4 βδουιῆςε δοςερίδθὶα ἰο σοά 
(Κυτίξ, Ρ. 162). 

Βιυΐξ ἢονν “« ἡ υἱηρ σαςγίβεο" 3. ΤῊΘ βαηςί- 
Βεὰ Βοάγ τηϊρὶι θ6 ς4]16 ἃ “α ἠυΐηρ σαςγίπεο,᾽". 



ἴῷ 2,1 

βδογίῆςε, ΠοΙγ, δοσερίδθ!ε ἀπίο (σοά, 
«υἤτοῦ ᾿ς γΟυΓ ΓΘΑΒΟΠΔὮ]6 βε νυ ῖςα. 

2 Απά δε ποῖ ςοηίογπιβα ἴο {ἢ]15 
γγοῦά : θας θῈ γε {τηβίογπιθα ὈΥ 

ΒΟΝΜΑΝΡ, ΧΤῚ 

τῆς τεπανγίηρ οὔ γουγ πιϊπά, {Παΐ 
γε ΠΥ ρίονε ψηδί 1: [Παΐ ροοά, 
ΔΠ4 δοςερίδοϊθ, διά ρετγέεςι, νν}}} οὗ 
(οί. 

Ῥεσαιιθα ᾿ἴ5. πδίιγαὶ ΠΠἴ 15 ποῖ σοηβιπηθ ἴῃ 
τΠς6 οἤεγιηρ κὸ [παῖ οἵ δὴ οΥαΙ ΠΑΓῪ 5δογιῆσο. 
Βαΐ {παΐ 8.:. Ραμ] Πὰ5 ἃ ἀθβθρεῦ τηθαπὶηρ 15 
Ργονεά ὈΥῪ [πεῸὸ Ρῥᾶγᾷ}]8ὶ]ὶ ρᾶβϑαρβθ, νἱ. 13, 
ΡΥ οβοπῦ (παραστήσατε, ΑΟΝ. “ γίε αι! Ἢ γοιιγ- 
σείυε: πηπίο Οοά ας αἰΐυς ἤγοῦη ἐδ ἀεαά.᾽ 
ἼΠΕΓΘ 15 1Π ἜΥΘΓῪ 5δουῆςε ἃ ἀδαίῃ, δη4 ἴῃ [Π15 
5ΔΟΓΙΠοα ἃ ἀθαίῃ υὑπίο 5ἰπ, οἷ οὗ ννῃισ ἢ {Πετς 
ΑΥΪΒ65 ἃ πονν Ππἴὸ οἵ τὶ ρῃζθοιιβμθϑ ππΐο σοά. 
ὙΤΠι5 {Π6 “ “υἷι σαογίβεθ᾽ 15 Πα ἴῃ ἡ ΠΙΟΗ, 
{που {ΠῸ παΐιγα] ΠΠ{ ἰ5 πο Ἰοϑβί, ἃ πὸνν 116 
Οὗ ΠΟΙΙΠ655 15 βδιποά : σΟΠΊΡΑΓΘ Υἱ. 13. 

ΤΠ6 ἥτε οἵ {Π15 οἤεγιηρ, 85. (ιγυϑβοβίομη 
ΒαΥ5, “ποοήβ πὸ νγοοά οὐ ἔμπεὶ ἰα]ϊά Ὀεπϑαΐῃ, 
Ὀαΐ ΠϊγῈ5 οἵ [5618 ἀπά ἄοεθβ ποῖ θιση ἃρ {πα 
5δογιῆςσο, θὰ γαῖμου ρῖνθϑ 1 16. 

ὝΠΙ5 σοηβεούδίϊοῃ οἵ ἴΠ6 ὈΟΟΥ 15 ργθραγα- 
ΤΟΤΎ ἴο 1[5 πα] γϑάεπιρίξοη, 

αεσορίαὀίε το (Οοά)] Τι,1ἴογΆΠγ, “ΝΕ]]} 
ῬΙβαϑίπρ το (οά "ἢ: σοτηραγα ΔΝ ]βάοπι ἰν. το; 
ῬΉΠ τνν σ8; ὯΟἹ. 111. 20. 

«ὐρῖίερ ἐξ γοιι γεαφοπαδίθ σογυϊσθ.7 ΑἸ ἀρρο- 
Β:Π0η ἴο ἴπΠ6 βεπίθποα “γεένοηξ γοιγ ὀοαϊϊεν α 
ἠϊαυῖγρ' σαοτ ἰεο.᾽ 

ἼΠῸ βαποιοασίίοη οὗ {πῸὸ θοάγ, ἐΠοιρΡἢ ἴῃ 
1{Π6 {τπποϑῖ βθῆθθ ἃ ϑϑουῇςο, 15 ποῖ, {{κὸ τπ6 
ΒΥΓΊθΟ]ΪΟ 4] ϑδοῦιῆσα, ἂἃη Οιϊναγί «οί οἵ 
ΤΟΙ ΊΟΙΙ5. ὑνουϑῃὶρ (λατρεία) : {π6 56] -ἀφάϊςα- 
τίοη 15 8η δοῖ οἵ {πῈ τηϊπα οὐ τθάβοῃ (λόγος), 
Δη4 ἰπ {Π1|5 βεη86 “καὶ χεαεοηπαίε σογυϊοο.᾽ 

δῖ, Ῥδ1] {Ππ5 ἴδδομοθ ἢϊ5 γεδάθυβ, νγῆο 
ταΡ  τη155 ἴΠ6 δχίθγπαὶ ροὴρ οἵ Ραρδῃ οὐἵ 
1Θνν 5}. ΘΔΟΥΙΠΟ141] ὑνουβῆῖρ, {πα {ποὺ Παά 
ΒαΙπΘα βοπηθίμπο (ἃΥ Ὀεϊζογ ΟΥ̓ Ὀεσοιηϊηρ; 
(Πγιβίίαηβ. “" 77 ὙΥΟΥΒΠΙρ," Π6 πηθδη5, ““ 15 
οὗ ἃ ΠΙΡ ΠΟΥ ογάογ, [Π6 ὑυΟΥΒἢ]Ρ Οὗ ὙΟΙΙΓ ΓΘΆΞΟΗ : 
Θδοῇ οὗ γοιῖι ἔου ΠΙΠΊΞΕ] Γ᾽ σὰπ πον Ργεβοπΐ ἃ 
58 ΟΥΠΟΘ ἴῃ {Π6 ΠΙρηθβί 5εηβ6 “ΠΟΙΎ, ἀοσθρίδ]8 
ἴο Οοά"; ἐδοῇ Ἵδῃ θ6 ΠἰΠΊ56] ἃ ῥγιθϑί βουνὶηρ 
Οοά νἹΠ ἃ ϑριγιζιι4] νυ υβῃ!ρ. 

Ιπ “ἼΠ6 Ταεβίαπιεηί οἵ {πὸ Τ νεῖν Ῥαίσι- 
ΔΥΟΠ5,᾽ Ῥ. 547, [Π6 ΔηρῈ5 ἀγὸ βαϊά ἴο ομου “δῇ 
ὉΠΌΪΟΟΟΥ Δηα γϑαβοπηδΌ]6 (λογικήν) οἤδγιπρ.» 

2. ϑαποιιποδίίοη πηιιδὲ οχίεπά ἴοὺ τηδη᾽’ 5 
γΠΟ]6 πϑΐιγθ, ἀπ ἱποϊπάθ θοίῃ βθραγαίίοῃ 
ἔτοπα 411 Ἐπαξ 15 ΠΏ ΠΟΙΥ, ἀπά δῇ ἰηνγασγά σμδηρα 
1Π {Π6 τηδη Πἰπηβο 

δε ποὲ εοηγογηιοί 19 ἐῤὶς «υογϊ ΟΥ̓, 
“[Ἀϑῃϊοη ποῖ γουγβοῖνεβ {τὸ ππέο {15 νγου]ά 
(Γγηάδ!ο). 
ΠΕ [ονν5 ἀϊβιϊηρσι ϑῃθα Π6 {ἰπηὲ5 Βεΐοτο 

ἃηἃ δἴΐοσγ ἴπΠ6 δὌχρθοίεα ὄἼοϊηΐϊηρ οἵ {ΠεὶΓ 
Μεββίδῃ 45 “ ἐῤὶς «αυογ]ά (αἰών, 56), ἀπά “ἐῤὲ 
«υογἰά ἐο εσηιο.᾽ 
Οὐ Τιοτὰ ΗΐϊπλβοΓ ἀπά Ηἷἰἴ5 ἀϊδβοῖρ εβ 

ΔΡΡΙ Θά τΠῈ ϑατηα Πᾶπηε5 ἴο {Ππ6 {{π|6ὲ5 Ὀεΐοτγε 
αὐ αἴοσ ἢϊ5 ϑεσοηά Δάνοπηΐξ, ἱπο] άϊηρ {Π6 
ΡΕΙΒΟη5 δηά {π6ὸ βεπεγαὶ ἰδία οἵ {ῃϊηρβ5 
ΡΓΟΡΕΓ ἴο “ἐῤὲς «υογ αι " ἀῃὰ “ρὲ «υογίά ἰο 
εογι6. “(ρὲ ῥγίπεο ὁ ἐῤὶς «υογ ά 15 ϑαΐδῃ, 
Δα “ἐῤὲ ειάγεη 9.7) ἐρὶς «υογία ἅτε {μ6 
νυνἱοκοά : “10 ἀεϊϊυο τς οι ἐῤὶς ῥγεσοιέ 
«αυἱεξεά «υογά " (ὉΟΔ]. 1. 4) νγὰ5 ἴπ6 ρᾷγροβε οἵ 
ΕἸ γιβϑιβ ἀθαῖῃ. ὙΠπ6 (ΟΠ γιβίίδη {πεγεΐογα 
πλιιϑὲ ποῖ 1π ἢὶ5 ἄδιν [16 (ππατκ {π6 Ργαβοηΐξ 
Ἴδη565) θὲ οἵ ἴππ6 ϑαπια [αϑῃίοπ συσχηματί- 
ζεσθεν νυῖτῃ “ ἐῤὶς «υογ]α,᾽ 85 ἢ6 νγὰβ ΤΟΓΠΊΘΥΙΥ 
ψνῃθη Ἰἰνηρ “ αὔῆεν ἐῤὲ εε} (11. 12): δι 
ΟΠ [πε σοπίγασυ Πα πλιιδὲ 6. ὈΠάΘγρΟΙηρ ἃ 
ἘΠοΓΟΙΡῚ ἐγαπϑἔογπηδίίοη (μεταμορφοῦσθεν) Ὀν 
1{Π6 τοποννῖπο οἵ Πϊ5 τη, νυ μΙ ἢ σρθᾶβθ5 ἴο Ὀ6 
κι ἐῥε γεϊγιάί 97 ἐῤὲ. 3ε: " (( ΟἹ. 11. 18}, ἀπά πᾶ Γ 
{πὸ ἱπῆπιεηςε οἵ {π6ὸ Ηοὶγ Ομοβί (ΤΙ. Π]. 5) 
5 Τθηθννθα ἄδὺ ὈΥ ἄδΥ (2 (ΟΥ̓. ἱν. 16) ““ππίο 
ἀποκυϊράσε᾽ ((οἹ. 1. το). 

ΤῊΪ5 οτΚ οἵ (οὐ 5 ϑριτιξ ἀοθβ ποΐ Ἔχοϊπάθ 
{Π6 σοτοροσδίοη οἵ πιαΠ᾽5 νν1}}, νυν μι ἢ 15 ΡΓο- 
ΒΠΡΡΟΒΟα πη [Π6 εἘχποσγίαδίζίοη “' δὲ γὸ ἐγαηπο- 
)ογηιεά. οα {Π6 ἀϊῆδθγοησθ θεΐννεθη σχῆμα, 
1π6 Πεδεοίίηρ ἤριιγα οὐ γασῤῖοπ, ἀπά μορφή, ἴπε 
ΘΒϑθ 4] οὔράηϊς 207 ι, 566 ποΐθβ Οἢ 11. 20, 
τ ΡΘΕ 1 ΤῊ, 2ΠῈ τ (ΟΣ. Υἱὶ. 21 {906 ΠΣΤΡΖΟΣΣ 
9 ἐῤρὶς «υογ]ά ῥασσεῖρ ααυαν Ὁ, ἀπά Βρ. ιὶρμῖ- 
ἕοοῖ᾽ 5 Ὠ):ϑϑοσίδίιοη οα ΡΉ]]. 11. 6, 7. 

ἐῤῥαΐ γε πᾶν ῥγοῦε] ὙΠῸ πηγοποννοά τηϊπά 
σαηποί “2γοῦε «υραΐ ἐς ἐῤὲ αυἱ]} 9.7, Οοά," 1.6. 
554 Υ (δοκιμάζειν) ΟΥ̓ ἀΙδοογη ΟΥ̓ Ργδοίϊοαὶ 6χ- 
Ροτίθηςα νπαΐ Οοά μψ1}5 (Ερῃ. νυ. τοὺ): ἴο ἀο 
1115 15. {π6Ὸ οπᾶά ἴογ ννῃῖοῃ 8. Ῥαὰ] ννου]Ἱά 
Πᾶνθ ΠΪ5 το άθυβ ὑγαηβίοστηθα ΟΥ̓ {ΠῸ σοπθνναὶ 
οὗ {πΠ6 τηϊπά. 

ἐῤαΐ σοοάί, απὰ ἀεεοῤῥαδίο, απά ῥεγζεεί, «υἱ][ 
9.7, οὐ.) Ἐεαά, [86 χοοά, ἄς. [{ Πα5 Ὀδβθη 
φιοροβθά ἴο τοπάεῦ ἴπ6 ῥαβϑαβθ 85 ἴο!]οννβ: 
“ἘΠ6 ψ}1}} οἵ (σοά, ΠαπΊΕΪΥ {παῖ νυ ἢ 15 βοοά, 
ἃ Π 4 ννῈ}1] ρ]θαϑίησ, δηά ρογίθοϊ. Βαΐ {Πϊ5 
σοπϑίγιοςοη 15, δὲ ἰθαϑῖ, πποοπηπιοη ἴῃ {Π6 
ΝΑΊ. 
ΤῊ οδ]θοϊξίοπβ υὐρεοὰ ἀραϊπδὲ {Π6 Δ. Υ. 

ΔΥῸ 
(τ) Τπαΐῖ {π6 Ὄβχργεβϑίοῃ ““ σεοερέαῤίε «υἱ][ 

9. Οοα ᾽ 5 πηϊπίβ! Πρ 1016, (2) {παΐ [ἃ 15 πιθσα 
τδυτο] ΡΥ. 

(1) ῇηαΐ, 1ὲ 15. αϑίκθά, 15 ἴπΠ6 πιθαηΐηρ οὗ 
“( φεσεῤῥαδίε᾽ 85 Δρρι!ϊεὰ ἴο “" ἐῤὲ «αὐ ὲὺλ Τὸ 
νυ Ποτὴ ἰ5 [Π6 01] δοσερίδθ] ἡ 
ΤΠ ΔΠβυνῸΓ ἴ5 {Πα “π6 νυ] " (τὸ θέλημα) 

τηθδη5 ποῖ {π6 δου ν, 45 πὸ οΟὈ]θοίίοη ἰπ|- 
Ρ 165, θὲ 115 οδ]εοΐῖ, ννμαῖ (σοά νν1}}5 : ἀπά {Π|5 
οὔΐοος ἰ5 “περορέαῤίε οΥ̓ ννγε}}- ]βαβίηρ 
(εὐάρεστον) ἴο Οοα ὙΠΟ νν1}}15 ἴ. ὙΠοΓα ἰς 
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δού 

2 ΕοΥ 1 84ν, {πγοιρῃ {Π6 ρσίασβ 
δίνθη τπῖο ΠΊΘ. ἴο ἘνΕΓΥ͂ πιδη [δῖ 18 
ἈΠΊΟΠρ γοι, ποῖ ἴο {ΠῚΠΚ ο΄ λϊηιφεί 
τιογα ΠΙρΡΉΪΥ {πᾶπη Πα οὐρῆξ το τῆϊηκΚ ; 

ἘΡΕΙ͂ θυιξ το τπϊπηκ ἰβοθειγ. δοσογάϊηρ 85 
(ἀοά Παῖῃ ἀδαὶϊὲ ἴο βνεῖυ τηᾶη {Π6 
τηθάβιγε οὗ (ἢ. 

4 Ἐογ δ8 νγε ἢᾶνε πΠΊΔΠΥ͂ ΠΊΘ Πα 6 5 

ΒΟΜΑΝϑ5. ΧΙ]. [ν. 3-6. 

ἵπ οπς Ῥοάγ, ἀπά 4}1 πιβηηθεῖβ Πᾶνα 
ποῖ {Π6 βᾶπ|6 οὔῆςε: 

ς 80 να, δείηῦ ΤηΔΠΥ. δῖ6 ΟΠ6 
θοάγ ἰῃ (γιέ, δη 4 ἐνεγυ οπα τηδτη- 
θεῖβ οπε οὗ δῃοίμογ. 

6 Ηανίηρ ἔμεη ρἱβ ἀἰογηρ δο- 
ςογάϊηρ, το 1π6 ρύάσε {Πδξ 15 ρίνεῃ 
ἴο 118, νν θέε  ργΌρΠΘΟΥ, “δὲ πς ῥγο- 

Δ ονϊάοπί τοίεγοποθ ἴο {π6 ψνογάβ ἴῃ Ὁ. 1, 
“κα «αεγίδεε αεσορέαδίο τπίο Οοά. ΠΕ ϑατηθ 
τὰ (εὐάρεστον) 15 ϑεά ἴῃ ΔΝ Ἰ5Β4ΟΠὶ ἰΧ. τὸ 
(τραὶ 1 γᾶν ἄποαυ «αυὐῤαΐ 1ς ῥἰεασίηρ τὐιίο 
Ζῤεο ᾽). 

(2) Τὰ ψουἹά 6 ἰδυίζοϊορυ ἴο βίδίε 85 ἃ 
ΒΈΠΟΙΓΑΙ αρϑίγαςϊς ργοροϑιζίοη {παῖ μα Οοά 
ν01115. 15 δοσθρίδθ!α οὐ νγ6]]- Ρ]βαϑίηρς ἴο Η Πι: 
θυΐῖ 8.1. Ῥαϑι] 15 ϑρθακίηρβρ οὗ 4 Ραγξ σι] Γ 
οδ]εςι οἵ (σοά᾽β ψν1}], {Ππ6 βαποιβοδίοη οὗ Η 15 
ῬΘΟΡΙῈ (α Τ655. ἵν. 3); δηά {15 1ῃ6 Αροβίϊβ 
ἀθβοσῖθθθ, ἢ 84η ΘΠΊΡ δ Δοσατη ἸΔΈ ΙΟη 
Δη4 οΟἸἸπλαχ οἵ Ἔρ![Ποῖβ5 45 “ βοοά, δπά δοςερί- 
4016, ἀπά ρρογἔεοϊ. 

4-21. (ΗΒΙΒΤΙΑΝ ΟΕΒΑΟΘΕΒ. 

ΤῊΘ βΌΠΟΙΔ] ἴάθα οἵ σοπβθογδίοη ἴο σσοά᾽ 5 
ΒΟΙΨΙΟΘ 15 ΠΟΥ ΟΔΥΓΙΘα οἷ πο Ρδγ ΓΟ 1] Γ 
ἀμειε5, Ὀοριπηῖηρ ἢ ἐῤε γιὲ ἐχογεῖσο οὗ 
σῥεεῖαὶ αἰγὲς ἐπ ἐῤὲ ὠρεγο (υτ. 3--8}: 1Π6 ἢγϑί 
Ῥίασθ 15 Βθύθ βίνθῃ ἴο ΠΙΠΊΠΠΥ ΟΥ̓Χ 5οΌεΓ- 
ταϊηἀθάηθ85 85 θββεηία] ἕο (γι βίϊδη πηϊΐγ. 

8, ον 1 σαν, ἐδγομοῦ ἐδὲ σγασο χίεῖ ΜΏ10 
γ16,] ἼΤΠ6 οἷοβα σοπηθχίοη ἢ τ. 1, 2, 
Ἱπαιοςαϊεα 1η [ἢ6 νοτά “,)0γ," 1165 1π {ΠῸ6 
τπουρμί [Πδὲ ΠυτΆΠ]Π ΠΥ 15 [Ππ6 ᾿τηπηθάϊαῖο εἴδοί 
οἵ 56 πϑυγγθηάου ἴο σά. 

81, Ῥι} 5ρεακβ ἢ Δα ΠποΥ Υ ἐῤγοισ ἐδὸ 
Φ͵ασο σίσεη τιπίο ῥῖ»γι, ἴο τηβκα Πἰπὶ {Π6Ὸ 
ἈΡοβίϊ!α οἵ με (ὐεπί!165 (1. 5). 

ἐο ἐυογ» ηιαη ἐῤαΐ 15 αγηιογ γομ,] ΤῊ 56 Π56 
οὔ [πθ86 φπιρ δίς ννοσ5 πλπιϑὲ Ὀ6 βουρῆΐ τη {Π6 
ςοπίοχί, νυ μοἢ 5ἤοννδ {π8ΐ {πΠ6 Αροβί!εβ ργε- 
ςορΐί 15 ΘΧΡΥΌΒΘΙΥ τηθαπΐ ἴο ἱποϊάθ, ἴῃ 15 πη1- 
γΟΥβαΠν, {Πο56. γΠο56 βρθοῖα] βρι γι] β 5 
Παά ναϊπεά ἴῸΓ {Π6πὶ ᾿ηΠΈΊΘΠςΟα ΟΥ̓ ΟΠςο ἴπ {Π6 
ΟΒυτοῇ δ ΒΚ πΊο (σοιηραγε συ. 6). δῖ. Ραμ], 
1{ 5θ6πι5, εἰἵπου Κπαιν {παΐ ἔμογο Πδά θθεη, οὐ 
[εατϑά {παΐ ἔπεσα τηϊρης θ6 {πὸ βαπΊεὲ βρι σι 4] 
Ῥγεβϑιπηρίίοη δ Κοπλὸ 85 δὲ (οσϊηΐῃ, νῃθηςοα 
ΠΕ νγαβ νυσιτηρ. 

ποΐ 10 ἐῤίπᾷ οΥ ῥίρη!ῇ γιοσὸ ῥίσῥὶν ἐραπ ῥὸ 
σὲ ἴο ἐρίπᾷ;) ΤΠΕ Ρ]ΑΥ οἡ νγνογάβ ἴῃ {πὸ 
Οὐρεκ μᾶ5 ἃ ἴοσοθ. ννῃϊοῃ σΔη ΠΑΓάΪγ 6 
᾿πηαῖθα : “ποῦ ὕἴο ὍΘ Βῖρἢ υὐἱϊἱπᾶθᾶ Δ ΡΟΥΘ 
8 τἱραῦ τϊπᾶ, θπαύ ἴο Ρ6 οὗ ἃ πιϊπᾶἃ ἴο Ὀ6 
ΒΟΡΘΥ πϊπαρα, σεζογαϊϊης ας σοά ῥαΐρ ἀεαϊὲ 
ἦο ΘΒ Θἢ 4 θᾶ βαγθ ο7.211}." 
ΤῊ Ἰαβί οἰαιιδα ἤχϑβ ἴΠ6 βίαπήδγά Ὀγ νης ῃ 

ἃ ἸΏΔη ΨἭἘὸΠῸ Πᾶ5 "ἃ πὐϊπᾶὰ το 0 ΒΟΌΘΥΙ 

τη θα" πγιιβὲ ᾿πάρσε οἵ Πίτηβοι ΨνῈ βάση 
ἔγοπι 1 {παῖ [81 15 ἃ βιες οἵ Οοά, ρβίνεη ἴῃ 
αἰ ογοπί τηθαβιιγοβ, Δοσογάϊηρ ἴο [Π6 σΑΡΔΟΙΥ͂ 
ΟΥ̓ Θᾷο ἢ τηδη5 πδΐίιγο δηά {η6 νου ἴο νυ ]οΪ 
ΟΟα (8115 ἢϊπὶ, ἀπά ἰπμδΐῖ, ἃ5 ἴπΠ6 τεσερένα 
Γαου]έγ, [ἢ τορι]αΐοβ ἀπ πηθαϑιγεθ. 411 {Ππ6 
Ροννεῦβ οἵ {Π6 ϑβρισγιΐιια! τηαη. “ἢ ργοροσχίίοῃ 
8ἃ5 ἴῃε [41{Π οὗ ᾿παϊνί τα ]5 15 ΤΟΓῈ ΟΥ̓ [655 
Ἰνίηρ, ΡγΔΟΊΙΟΑΙ, δοῖνθ, ορογαίνα ἴῃ {Π15 ΟΥὙ 
{παὶ ἀϊγθοίίομ, σοπίοπηρ αίϊνο, ΟΥ̓ Ἐπίθσίηρ' πο 
οΟυζνναγά [ππθ ΄ῃ οΟγδΐοσγυ, δοίίοῃ, πη 50 ἔοσίῃ, 
[ΠΟΥ Πᾶνα ἴο ΠΊΘΑΘΈΓΘ ΔΟΓΟΓΑΙΠΡῚΥ {Π6 Ροβιτοη 
Δη4 ἴδϑκ {μα επί {ποπὶ ἴπ ἐπε πυγοῇ ἢ 
(Μέεγεγ). ὍΠδ εππρμδίϊς ροβιξίοη οἵ ἑκάστῳ, 
Β͵νῈ5. ῬΓΟΙΊΪΠοησα ἴο ἴπ6 ἰάθα οἵ αἰ νυϑιΥ 
Ὀεοίννεθη ομ6 πῆδῃ δηα Ὡποίμοῦ: 1ἱ (ΟΝ. 11]. 5; 
Ὑ11- Τῇ- 

4, 5. ον ας αὐὸ ῥαῦε 2147} 79167712 675 172 
οὔ ὀοάν, 45..}1ὺ Τγ,απδιαΐθ: “ΕῸΥ πὲ 88 
ΐπ ὁπ10 ῬΟΑΥ͂ αὐ ῥᾷτυε »ιαην γη6χιδεγς, πᾶ 
[80 ΤΙΘΙΙΌΘΥΒ Ὦ8ὺ)]9 ποΐ 811] ἐῤέε σα7ι6 οὔἶεε: 
80 819 Χ7ἷὸὺ 89 ΠΙΔΗΥ͂ οη6 δοάν ἐπ αργιὶεΐ, 
ΘΠ ἃ ΒΟΥΘΙΔΙΙΥ͂ γηοηιδεγ: οη6 97 απο βεῦ." 
ΠΟ Γδᾶβοι ΨὙΕΥ Θδοἢ τηϊβί Ἰπάρε οὗ Πϊπι- 

561 δοσογάϊηρ ἴο {π6 τηθαϑασα οἵ ἔα ἄεαὶξ 
ἴο πη ὈγΥ ὉΟοά, 15 παῖ {π6 πατγοῆ, {κὸ 
ΟἿ Οὐ Ὀοάγ, ςομπβίβϑίβ οἵ ΤΠΔΠΥ͂ ΤΠΘΠΊΌΕΓ5 
Βανῖπρ ἀΠογεπξ ξμποίοηβ το Ρεγοσ τη. 

ΑΒ ἴῃ ΠΊΔΗΥ ΠΊΕ ὈΕ 5. ΔΓῈ ὉΠ6 ὈΟΩΥ͂ ἴῃ ἔπε 
ΤΊΔΠ, 50 {Ππ6 πλυ]ττιάς οἵ ὈΕΙΙ να β “ αγὸ ὁπ 
δοίν 1π Οῤγ!. ὍὙΒι5 (Πγιῖδὲ 15 Πεσα ὑσθ- 
βοηΐβά ποίῖ 45 ἴΠ6 ποαά ἴο νυπίοῃ {πΠ6 οἴΠΕΓ 
ΤῊΘΠΊΌΘΥ5 ΑΓῸ 5 ]θοΐ (45 ἴῃ ΕΡΉ. 1. 22; 1γ. 15. 
ὅἄζε.), Ὀαΐ 45 {πΠ6 Ἰνηρ Ῥεγβοπ πηϊτηρ ἀπά 
ΔΠΙΤηΔἴΙηρ ἴΠ6 ἡνΠΟ]Ὲ ὈΟΟΥ͂ : ΘΟΠΊΡΑΓΘ 1 (ΟΥΓ, 
ΣΙ, 12: 

ΕΥΟΠῚ {Π15 ππι|ῖγ οὗ {πΠ6 συ ο] 6 ἔρ]]ονν5 1π6 
ταί} ἀδρεπάθποε οἵ {πῈ ραγίβ: Ὀο]οπρίης 
411 ἴο οπε Ὀοάγ, {ΠΟῪ βϑνεγαι]ν θΕΙοηρ οΠ6 ἴο 
Δποΐμοσ. ὍΤΠῖ5 {πουρῃΐῖ, ποῖ Ἐχργεβϑαα ἴῃ 
“α. 4, 15 δἀάοά ἴῃ {πῸ δρρὶϊοδίίοη οἵ {πὸ 
ἤραγο, ἴο επίοσοθ ἴπ6 ἀπιν οἵ Ὀε]ονοσβ το 
ννοσΚ Τορεῖπου, θα ο ἢ ἴῃ ΠῚ5 ΡΓΟΡΕΙΓ 5ΡΠΘΓΘ, ἴῸΓ 
{Π|6 σοΙΊΠΊΟη ννε]έασο οἵ {Π6 μασοῃ. (οπι- 
ΡατῈ ΕΗ. ἴν. 25. ᾿ 

6-8., Τπε {πουρῃξς {μας 8 τι ΒΘ 18 
Βανθ ποῦ 8411 ἐῤῥὲ ταρὶθ οὔθ" 156 ΠΟΥ 
ΔΡΡΙΙΘα ἴῃ ἀδί8}} το ἴΠ6 μαγοῆ. 

ὙΠΟ σοηδίγιοίοπ οἵ {Π6 βεπίθηςθ 15 ἃ {|{]16 
ΟὈδοιγοά ὈΥ οχίγομηθ Ὀγεντίυ, Ὀὰὲ πε τηθϑη- 
ΙΗ 15 ΤΙΡΒΕΥ Ὀγουςπς οαΐξ ἴῃ ἐπα Α, Υ. 
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8 Οἵ Πα τῃῆδε Ἄχπογίειῃ, οὔ Ἄχῇοῦ- 
ἰαἴίοη : πε τῃδῖ ἱρίνειῃ, ἐσέ δίηι αἱ 11 " Οτ, ἐνε- 

5 ᾿ ἤρα 2ατέεέλι. 
ΠΏ 5ἰπηρ! ]ογ ;. μ6 {παῖ τα]θτῃ, 1 τ, πόε- 
ἢ ἀΠπρεποε ; Πα τπδξ 5ῃανγεῖῃ 751: 

}ῆδεγ δοσογάϊπρ ἕο {π6 ργορογιίοη οἵ 
[Δ ; 

7 Οἵ πηϊπίβεγγ, σέ τς τυαέ ΟἹ. ΘΉ 
τη ἰδζεγίηρ : ΟΥ Π6 {δὲ τεδομείῃ, οη 
τεδοῃῖπρ ; πΊθΓοΥ, ὙΠ} ΟΠ θγ αι] 688. 

τεε-- 5 

ΤΠ “»172..) (( ν. 15) νΥῪ 85 {π6 βυᾶσε 
οἵ ΟΘοά, οἵ ννΐοῃ {πον ἀγα εβξοίβ, 15 πιδηϊοἹ 
(α Ρεῖΐ. ἱν. το). ὙΠΘΥ ἅγα βρεοῖδὶ 4 04}1{165 
Δ Πα ρονγεῖβ ἱγαραγίεα Ὀγ ἴπ6 πα ϑρίγιξ, ννῃο 
αἶϑο ἀϊγεοῖβ ἴπΠ6 ἀϊνθυϑιυ οἵ {Π6ῚΓ Τρογδί!οη5 
ἴο οὔε επά. “Μοβέ ἔγεαιιθπίὶν ἴἴ 15. ἃ παΐμγαὶ 
ἰαϊοπὶ {παΐ {πὸ ϑριγι οἵ σσοά δρργορυσίδίεϑ, 
Ἰπογοαβίπρ [5 ΡονοΓ ἀηα βαποί γιηρ 1[5 πι56 ἢ 
(σοάεῦ. 

ΎΠΕ ἢγδὲ ἴουσ οἰΓ5. ἤοσα παπγχεά ἃ16 σοη- 
πεοίςα ψ ἢ 5ρθοῖ4] οΠΊς65. 

ῬτΟΡΗΘΟΥ ἴῃ {πε (ΟΠ τβίίαη Οπυγοῆ ννὰ5 ἃ 
βΊΕς νυ Β γε ΌΥ {πε πιϊπά, Ἐπ] πίεπεά δηά οχ- 
Αἰϊδά Ὀγ τπ6 ϑριτξ οὗ γενοϊδίϊοη, νναὰβ 4016 ἴο 
ἄεοῖατα {πε ρυγροβεβ οἵ Οοά, δπὰ ἴο ἴοσείε]!} 
ξαΐυτε ἐνεπί (Αςίβ χὶ. 28 ; Χχ. 23; Χχῖ. 4) 
11), 45 ΨΜῈ}] δ5 ἴο υὑπίοϊ ἃ {πὸ ἄθερ τηγϑ- 
τογῖθ9 οἵ ἴπθ (ἢ γιϑίδη ἔδιἢ, απά οἹοίμα 115 
ΤΠΟΓΔΪ ρτθσθρία 'πῃΠ ψοσάβ οἵ νυϑάοπὶ δηά 
Ρονγοῦ ποῖ οἵ πιδη᾽β [θδοῃϊηρ. ΤῊ Ργορποῖβ 
σνογε εβίθειηθά ποχί ἴῃ ἀἰρηϊν ἴο [Π6 ΑΡροβί!εϑ. 
(ᾳ ον. χίϊ. 28; ΕΡΗ. 111. 5; 1ν. 11.) 

81. Ρ8}1} ργεβογθεϑ {παΐ ἘΠπῈ ργορμοῖβ 5Βπου]ά 
ΕΧογοῖβα {ΠῸῚΓ οῖτι “ φερογαϊηρ ἐο ἐρὲ ῥγοῤβογ 105 
ΟἿ ΓΘΙΥ ζαλθᾺ 1") [Πε56 ννογάβ ΘΥ] ΔΘ ΠΥ ταίαῦ 
ἴο “. 3, δηὰ πηθδῃ (παῖ {π6 ργορποῖβ 5ῃποιυ]ά 
αἰΐοῦ ποι ΠοΓ ΠΊΟΥΘ ΠΟΙ͂ [655 {πη [ῃ6 τα- 
νεϊαίίοη τερεϊνεά ΟΥ̓ {ΠΕΙΓ ἡπέασιγε 9 Καὶ, 
Ποῖ Οχαρ ΡΟΓΔΈΟΠ, ἀἸΒΡ]ΑΥ, ΟΥ 561 -βθο κίηρ. 
«ΤῊ τστα]ε οἵ ἔιΠ,) “Π6 σΈΠΟΓΑΙ ΔηΔΙΟΣῪ 

οὗ τενϑαϊθά {τὰ τἢ,᾽ ἀπ 41] 5: ΠΊΠΔΥ ΓΕ ΠἀοΓΙΠΡ5 
ψνΠῖο ἢ τπακο “ 2αἰ:ρ᾽" τθαῃ {παῖ ΏΙΟἢ 15 ἴο 
ΡῈ Ὀε]θνθά, αγὸ ππϑιυϊθα το {Π6 σοπίοχέ δηά 
Οἴμοσννῖβα ἀπίεπαῦ]ε. 

π. γεπὶσίγγ,] ὙΠῸ ννογά διακονία, τηδΔΠΙ ΠΡ 
“ἐ ΔοῖΪν 6 βοῦν !ς6,᾽ Πὰ5 ννἱά6 δηά νγιθα ἈΡρ]1οα- 
τἴοπ5. [ἴξ οὔϊοεπῃ ἱποϊιιθ5. 411 τι πΙβί γαῖ! η. ΟΥ̓ 
οτος ἰπ {πΠ6 (Πγιβδίίαπ Οπυγοῃ (Αοΐβ 1. 17, 
ΠΕ, τΣ 224. ΧΧΙ, τὸ; ΒΟΙΠῖ. Χὶ. 13; 2 (ΟΥ- 11]. 
ΠΟ Ὁ πο ν- τ8" ΥἹ. 2.) ΧΙ. 8: ἘΡΏ. ἵν. 12: 
ΠΕ Ὑ2.,2 Τ τη, ἵν,, 2, 11. Βὺξ 85 
ΚΈβεγε γέ ἐἰἠεγεπεος ὁ77 αὐριϊμϊείγΓαΐίοης "ἢ (1 
(οΥ. χὶϊ. 5) ἴῃς ννογὰ 15 α͵5ὸ δρρ]ιθά 1Π τηοσα 
Ἰπϊρα 56 η565, 85 ΟΥ̓ ΘΧΘΙΏΊΡ]6, ἴο “ [Π6 τη] η15- 
{γαϊτίοη οἵ ἴμῈ νογά " (Αοΐβ νἱ. 4), ἀπά νεγΥῦ 
ἔγεαΘΠΕΪΥ ἴο {πὸ τηϊηϊβίγαιοη οὗ δἱτὴβ (Αοί5 
τ πὶ 70: ἈΠ 207, ΒΟΠῚ. χν, 21: 1 ὍΣ. 
ΠΥ ΤῊ: 2 (Οἱ. γ11} “1 Χ- 1,12. 12: 

81Π66 ἴῃ 1Π15 ΡαββᾶρῈ δί. Ρδι] 15 βρεδίζίπρ 
οἵ νατγίοιιβ βρϑοῖδὶ εἱβ, δηΔ αἰ ΒΕ ΠΡΊ 565 
“ἐς γηληίῖγν" ἴτοπὶ ῬΓΟΡΠΘΟΥ, τοβομπίηρ, δπηά 
Θχμοσγίαςομ, {Π6 νγοσγά τημϑὲ 6 ἴακθη ἴῃ ἃ 
Ἰπϊτο 56 η56, ἃ5 ϑθῦνισθ ἴῃ {πηρθ [ΕΠΊΡΟΓΑΙ 
Δηἃ οχίογπαὶ, ΒΟ ἢ Ἂ5 {πΠῸ ψνδηΐβ οὗ {π6 Ροὺυ, 
ἘΠ6 5ἱοῖκ, δηά {Π6 βίγδηρβυ. 

Α5 ἴῃ Αοΐϑ νἱ. πηθη “"ω} 97 ρὲ Ηοὶν ΟΡοεὶ 
ἀπά «υἱτάονι" ἀγὸ ἴο θὲ δεῖ ονδὺ ““ἐῤὲ «ἀαϊὶν 
»ιἱπιϊσίγαΐίογι Οὗ 4]Ππ|5, 580 ΠΟΙΘ “' 7η1Π|. 7} ΟΥ̓ 
“ Ἰασοπαίο ᾽ 15 ἃ “ σι." 

(οπιραῦα τ ΤΊΠι. 11. 8, 12) Δη4 τ Ῥεῖ. ἱν. 
ΤΙ, ὙΠΟ ἸφιίοΓ ραβϑδᾶρθ 18. ΨΘΓΥ {{κὸ {Π|5 ἴῃ 
56η56 δη σοῃϑίγποίίοη. 

ἰδὲ τις αὐαϊὶξ οἹ ΟἹ γ7γιἸγιϊδίογησ 1] ΤῊΪΒ 15 ἃ 
ΓΑῚΓ ρῬαγαρηγαβα ἀπ σοπηρ]θίϊοη οἵ {πε βθηβα : 
186 ννογάβ ἱπ [6 Οσεοὶς ἀγα 5: ΠΊΡΙΥ “ἴῃ {Π6 
ΤΊ] ἰΞΊΤΥ,᾽ τηθαηΐηρ ἡ 1.εἴ τι5. Κααρ νη. ΟἿ 
ῬΙΌΡΕΙ ΗΠ ΒΤ, 4π4 6 ΨΠΟΙΥ οσοσαπρίοθά 
1πογοιη. ΟομῃΡ. 1 Τίπι. ἱν. 15, “σίυὲ ἐῤγεεῖ 
«υῤοίϊν ἐο ἐῤενι" (ἐν τούτοις ἴσθι). 

οὗ ῥὲ ἐῤαΐ ἐεαεῤεοὶρ,)Ὶ ὝὙὕΠὸ ἰθδοπογβ βἹ 1165 
ἴῃ δῇ επ]ρῃτθποά ππάογβίδηαίηρ πα ἃ δου Υ 
ΟΥὨ οἶδασ ὄχροβίζίοη : ΠῈ ᾿ι5865 “ἐῤὲ «υογά 
«υϊτάονι" ΟΥ̓ “ἐῤὲ «υογά 7 ἐποτυεάσε" ἴο 
ΔΥΥΆΠΡΘ, ἄθνοίορο, ἀπά εηΐογος {γαῖπ5. ῥγθ- 
ΥἱΟ ΒΥ τανθαῖθά, ἴΙ͂ῃ 1 (ογ. χὶϊ. 28, 8 15 
ταηκοά ποχί δἰζεσγ ἀροβί!εβ δπὰ ὑῬγορῃεῖβ. 

8. ογ ῥὲ ἐῥαΐ ἐχῥογίεί δ] “ἹἸεαεῤῇῆησ δά- 
ἄγεϑϑοϑ 1{561 το ῃ6 υπάογϑίδηάϊης, ἐχῥογέαξίοπ 
ἴο {πεῸ Πποασέ δπὰ νν}}}" (ΡΒΠΙΡρΡΙ). “ Ἐχρῥογία- 
ἀΐογι " νγᾶϑ Θβρθοίδ!]ν τπιθά ἴῃ 1Π6 βαυὶν ΠΌΤΟΝ 
45 ἴῃ ἴπ6 ϑυπαρορια (1πκῈ ἵν. 20; Αοῖϑβ χῇ. 
το; [υϑϊπ Μαγίγγ " ΑροἹ. 1. ας. 87) ἴο ᾿πρ γε 55 
τὴς Ιδββοῃβ οἵ ϑουϊρίισα ἀροπ 1Π6 σΟηΒΟΙΈηςΘ, 
ΜΠ], δηὰ δθδοίϊοηβ. 

ὙἼΠΕ Ροβββθββου οὗ {Π15, οὐ δἰ Ποῦ οἵ {πε Ῥγο- 
σράϊηρ οἰ 5, 15 Ὀιάάθπ ἴο ΟσΟΙΡΥ͂ ΠΙΤΉ561 1η 
{π6 ργουϊποθ {ππ|5 ππαγκοά ουΐ ἴογ Πϊπη, ἀπά Ὀ6 
ςοπῖεπξ {πεγονῖῃ. 

ῥὲ ἐφαΐ σἱαείῤ, ἰδὲ ῥίγι (ο 1 «υἱὲ εἰν ]Ἰεὴν ;] 
Ἐτοπὶ οἰ {παῖ ΠΑ ΠῪ ῸΓ ϑρϑοῖδὶ οἤτοθ5 
ἴῃ τπ6 ματος 8... Ρδὰ] ραββθθ5 ἴο οἴπειβ οἵ ἃ 
ΤΟΥ͂Θ ΡΌΠΕΓΑΙ ὨδίμΓΕ. 

ὙΠΟ ἢγϑί, αἰπιβρίνίπρ (ΕΡΉ. ἵν. 28; τ ΤΊπι. 
νἱἷ. 18), 15 ἴο δ6 ργδοιἰβεὰ “2η σἱηηρἐϊοιν ἢ ΟΥ̓ 
5 ΠΡΊΈπα85 οἵ πϑασί, ψπουΐ οβίθπίδιοη. ΟΥ̓ 
ΔΩΥ 56185]}) αἷπὶ (ΕΡ᾿". νἱ. 5; (0]. Π|. 22). 

(1 ἸΡΕγα γ," τΠουΡἢ ποῖ δχργεββθά ἴῃ {ΠῈ 
ψοτὰ (ἁπλότητι), 15 Θ556 ΠΈ14 1 σοηπθοῖθα ϑ1} 
{Π15. 5: Πρ]6-πηὶπάθάποββυ [{ ποθά ποῖ 566ΠῚ 
βίγδηρε {Πδΐ ἃ μι οἵ {πὸ ϑριτιξ 15 τεαυϊγρά 
ἔογ {πὸ τὶρμξ 586 οὗ τίομδϑβ, 1 ννῈ γε] ΠΊθ6 
οὐ 1, οτα δ ἰθδοδίπρ (Με. νἱ. 3; χίχ. 21). 

ῥε ἐῤαὶ γμίε!ρ,] Τα ζεγα!Πγ, ““πθ τπμδὲ ρτθ- 
ϑιἀθῖῃ " (ὁ προϊστάμενος). ΑΑ 5ΙΠΊΠΔΥ Ἐ{||6 
(ὁ προεστώς) ἰδ ιιδεά ΟΥ̓ [ιβίϊη Μαγίγτσ, 
ς“ Αροϊορία᾽ 1. 65, 67, ἴο ἀβηοΐε {π6 πη] πίε ν᾽ 
ὙΠῸ ρῥγοϑι θά δὲ {πὸ ςε]θταϊίοη οὔ {πΠῸ Επ- 
σματιϑί. [ἢ {πὸ Ν. Τῇ. {Π15 5ρθοῖδὶ ᾿ι56 ἄοθϑ 
ποῖ οσουγ, Ὀὰΐ ἴΠ6 ννογά ἀδηοΐεβ ἔποϑα νγηῸ 



2ο8 

Ἰ ΟΥ, ζχ 
ἐᾷ συ 
οἵ ἐλε 
γείλγό)ε, 

9 1, Ἰονε ὃς νυ ὶτπουί ἀἸ5ϑἰ πιυ]δείοη. 
Αγ τπδς γνῃϊσ ἢ 15. εν]]} ; οἰξανε ἴο 
τῃδς ψψῃ]ς ἢ 15 ροοά. 

Ιο 86 Κιπαϊγ αῇεοιίίοπεά οπα ἴο 
ἈΠΟΙΠΕΓ ἵν ὈγΟΙΠΕΥ ἴον; ἰη 
Ποποιιγ ργαίδυτ Πρ; οη6 Δποίῃεγ ; 

11 Νοῖ 5]οίμῖι! ἴῃ Ὀιι51Π 6858 ; ει- 
νεηΐ ἴῃ ϑρί γι; βεγνίηρ {ΠῈ Τ᾿ ογά ; 

ΚΟΜΑΝΌ". ΧΙ]. [ν. 9-1 5. 

Ϊπ 

ΙΠ 

12 Ἐε]οϊοίηρ ἴπ Πορε ; ρδίϊεπέ 
ἐγ δυ]δείοη ; σοπτϊπιΐπρ ᾿πϑίδῃξ 
ΡΓΑγΕΓ ; 

13 ΙβεΠ εἰ πρ το ἘΠ 6 ΠΕΟΕΒΒ:ΕΥ͂ 
Β8 1 Π}85.; ρίνεη ἴο ΠοΒριτΔ ΠΥ. 

14 ΕΒ͵εθ5. τὶ Μη ]οἢ ρεϊβεσαία 
γοι : 0658, ΔΠ4 σιιγβ8 ποί. 

15. Βα]οῖσβ νυ {Ππεπὶ {παῖ ἐο τα- 

οἵ 

ὑνοΓο βεῖ ἴῃ δα ΠΟΥ οὐ ἃ ἀμαγοι (τ ΠΕ6855. 
ν. 12}, {π6 ργεβθγίοιϑβ (1 ΤΊπι. ν. 17.) ὙΠΕΙΓ 
Βρδοῖδὶ {μα} Ποδί!οη νγὰ5 ΡΥΟΌΔΡΙΥ [Π6 ΡΠ οἵ 
Βονευημηθηΐ (κυβερνήσεις, 1 (ΟΥ̓. ΧΙ. 28), 
{ποῦ ἀπίϊο5. Ὀεϊηρ οι. 45 {πῸ γεβίγαϊπέ οὗ 
ἀϊβογάοσ, ςογγεοίίοη οὗ ἀθιιβεβ, ἀπά βηΐογοο- 
τηθηΐ οὗ ἀἸ5οῖρ!π6. ἴῃ ἃ 511] πιοσῦα βΈπογαὶ 
5ρῆβθ πὸ ννοτά 5 δρριϊθά ἴο σὑα]ηρ ΟΠ6Ὲ 5 
ονη Ποιιδαὲ ἀπά Ἵμ]άσθη (1 ΤΊπη. 11. 4. 5) 
12), ἀπά ἴο αϊγθοξίηρ {πΠ6 ργδοίίςθ οἵ βοοά 
νου (ΤΙ. 11. 8, 14). ὙΠ15 ἰαϑὲ στηθδηϊπρ' 
566 πὶ5 δοβί ϑυϊίθα τὸ 1Π6 ργθβεπί Ἴοοπίοχί, ἴῃ 
ὙΠΙΟῃ {πΠῸ νου ἀθϑογι θά 85 " ΓΌΠ Πρ ̓ βία 5 
Βεΐννθθη δἰ πιϑϑινίηρ Πα μον Πρ ΠΊΘΓΟΥ. 

“« Πλσεηςε," ΟΥ̓́ ΘΑΥΠοβδῖποθα ἴῃ Ὀ 5ΙΠ655 
(σπουδή), ντοι]α θ6 ἃ 4181  }ὺ Ἔβρθοί δ! !Υ ποοάθα 
ἴπ {ΠπΠ6 ϑιιρεσιπίθπάθποθ οἵ ννογκβ οἵ θθπονο- 
Ἰεηςα. 

ῥὲ ἐῤαῤ τὐῤεπυεὴρ γιόγεν, «ὐἱὲρ ερεεγζμϊπες..) 
Δ ΒΘΊΠΕΥ ΠΕ ἰβ σοπβο ηρ ἴΠ6 ΠΊΟΠΓΠΕΙ, ΟΥ 
το] ονΐπρ [Π6 βιιβογου, ᾿οξ πὶ δε] δηἋἃ 5ῃθνν 
{πῶΐ [π6 βούνίοθ ἰ5 νυ] ΠΙΠΡῚΥ δηά Ἔα ]ν τεη- 
ἀοτοά. 

9-91. Ῥτοιὰ {Π6 τσ μέ τι5δ6 οὗ βρβοῖδὶ ρ  5, 
81. Ῥ4ὰ] ρᾷϑϑθ8. οὔ ἴο δβη]οϊπ ΡΥ ΠοῖρΙ 65 δά 
ΠΑὈΙῖ5 νμΊ ἢ τὸ το γοά ἴῃ 81} τη ἘΠΊ 5. οὗ 
(ΟΠ τιβί 5 θοάγ. 

“ οδ" Ποπιθ5. ἤγϑί, θοῖἢ 85 [ουπηηρ ἃ Π8- 
ἴμσγα} γαηϑιίοη ἔγοπιὶ Π6 ἰπουρηΐ5 πη Ὁ. 8, 
Πα 45 ἴῃ6 ςοιηπηοη οἰεπιοπί οὗ {π6 υἱγίιιθ5 
ψν ὮΙ Οἢ [Ο]]ονν. 

9. 1εὲ ἰοῦ ὧδ αυἱϊέδομέ ἀἤεειηαΐίοπ. 
ΒΕ επάθυ, 1 ἰουο δὲ ατπιοϊσπ θᾶ, (ΟΙΏΡΑΓΕ 2 
(ον, νυνί ὁ: τὸ Βδ 1.22: ἐὶ ΤΠ εεν 2 1071. 
ἱπίγοάιςοα Ὀγ ΤΥπάΔ]6, 18 ἃ ΠΊ ΟΠ 1655 ΠΔΡΡΥ͂ 
τοπάογίηρ ἴῃδη οἰἴΠοΓ “ Γεϊρηίηρ  (ΝΊΟΙΠ), 
ΟΥ̓ “᾿βἰπιι]αϊιοη" (Κ ΠΕ Π15). 

Ιη βτδιητηδίϊοαὶ σοπδίγποίίοη [Π1|5 ἀπά [Π6 
ξΟ]]Οννῖπρ; οἰαιιθθθ ἴο Ὁ. 13 ἅγῈ δ] Προ] «πὰ 
πποοπηροῖθα ἢ διυιξ {πΠῸῚΓῚ Πογίδίουυ 56 π586 15 
δυϊἀεπί, ἀη π᾿ ΒΟ ΟΆ565 {ΠΕῚΓ ΟΥΩΘΥ βυρβοϑίβ 
ἃ ςοηπποχίοῃ οὗ {ποιιρῃΐ, ὙΠΙΟἢ 15 ΠΟΥΓΘΟΙΪΥ 
τηατκΚοά ὈγΥ {πὲ ἀϊνίβίοη οἵ υθυβεϑβ. 

ΤΉιι5 “ ἠουε᾽ σὰπ θῈ βΈΠαΪΠῈ ΟΠΪΥ ἴῃ ἔΠο56 
ὙΠῸ “αὐῤον ἐῤραΐ «υῤΊεῤ ἰς εὐἱ!,᾽ ἀῃιὰ “ εἰεασυε ἰο 
ἐῤραὶ «αὐῤῖῆΊεῤ ἱς φοοί." 

10. Αραΐη, θεΐννθβεῃ τηρπθοῖβ οἵ π6 οπ6 
ἔσαν ἴῃ (Πτὶϑί ἴον ἴαῖκοβ ἃ βρβοῖδὶ ἔοττη, δηά 
5ῃοι ἃ Ὀ6 πιαγκοά ὈΥ ἃ ἰθπάθυ δἤδβοίϊίομ ἱἰκὸ 
1ῃαΐ οὗ Πρὰγ τγοϊαεϊνεβ (φιλόστοργος) : 

“ἼΩ ὈΓΤΟΓΒΟΙΙΥ-ΙονΘ Ὀ6 δδοοίϊοπαίο 
οὔ ἐο αποίρεγ." ὍΠδ οπηρμαῖϊς ογάθσ οἵ {πῸ 
Οτϑθεὶς 15 ἰοϑί ἴῃ {πὸ Α. Ψ. 

γεγεγγιίης οπ αποίφεογ:}] Α85. Ὀγείῆγεπ ΡῈ 
ΤΟΥ [ογυναγά ἴο ΡΥ τεϑρϑοΐ {Π8η ἴο τεοεῖγνε [ξ, 
κει βοηομ7) ὈΥΘΥ ΘΠ πρ᾽ ὁπ ἀποίῥε" (οι ΑΥ 
ΜΕΥΒΙΟΠ), ΟΥ̓ “Ἰεφάϊηρ [Π6 νγᾶΥ Οπδ [ῸΓ 8η- 
οἴμοῦ, ποῖ ἴῃ οἰαϊπηηρ θα ἴῃ βῃονηρ το- 
βρεοῖ." 

11. Ννοῤ οἱοίῥγμί ἱπ διιίπεςς ὍὌΠῈ ψΠΟΪ6 
Ῥάββϑαϑα τγοίουϑ το ὡῤγλεέξαγ ἀπ 165 85 βιοἢ, δηά 
νοι] 6 Ὀείίεγ τεπάογοά, πὶ 2681] ποῖ 
Βεαρρίηρ, ἴῃ ΒΡ 11 ξοσνοπῦ( Αοΐβ χυῇ]. 25) 
Βούστπρ {86 ΤΟΥ." 

ΎΠΕΓΕ ἰ5 ἃ οἷοβα σοηποχίοῃ οὗ ἐμποιςεῃξ ἰπ 
{π6 γος οἰδιιδε5: δοίϊνε ΖΕῈ4] τηϊδὲ Ὀὲ 5115- 
ταϊηοα ΒΥ ἔεγνουτῦ οὗ 5ρισῖῖ, απ δοίη ἀδνοίεά 
ἴο {Π6 βοσνῖςε οὔ (ἢ γιβί : σοσῆρασγε (Οἱ. ἢ]. 24. 

ΤΠδ οἴπου γοδάϊηρ, “ βευνίηρ {Π6 Εἰπ|6,᾿ Πα5 
νΕΙΥ Π|Π|᾿Ὸ σιρροτί ἔσοπὶ δε Μϑ88, ἀπά ξῖνεβ ἃ 
1655 δι! 0]6 5θη56, νυ ΒΘ ΕΓ ἴα ΚΟ 85 εηπῖνα- 
1εηΐ ἴο ““ γεαεοηυΐγ ἐῤε ἐΐγιθ" (ΒΡΗ. ν. 16), ΟΥ̓ 
ἃ5 ἃ σδυίίοη {παΐ 2684] ἀπά [ὈΥν ΟῚ πηιιδὲ θ6 
τηοάογαίθα ὈΥ Ορροσγίιηϊῖγ. (Ατητοβίδβίαγ.) 

10. [ῃ [Π15 γϑύβθ α'50 {Π6 [ἢτεε οἰδιιβαβ ἃγα 
ςοπηροίεα ἴῃ ἐπουρῃξ : ἸΟΥ ἀπά ραϊίθποα θοΐῃ 
ΒΊΟΥ Οὐ Οὗ ΡΟΥβον ΠΟΘ 1Π ΡΥΔΥΘΓ. 

ΤΗΘ “ῥοῤῥε᾽ ψΜὨΙΟῃ δῖ. Ῥαᾳὰὶ 5εῖ5 ἀρδιπβὶ 
εὐ δυ]αζίοη ΠογΘ, 45 ἴπ Υ. 2, 3, 15 ἴῃ6 ἀεῇηϊΐδ 
ΕΠ τιβίίαη ΠΟρΘ, “ρὲ ῥοβὲ φῦ ἐῤε αίονν 9 Οοά." 

183. δ εέγίδιπο)͵ “σοι απϊοαύϊη δ" 
(Θοιῖαγ). Τὰς Οτεεῖκ ψνογά τηθδηβ, “ἴο θ6, 
ΟΥ̓ ἃοῖ 45, ἃ Ρῥδγίπευ," εἰἴμευ ὈΥ ραγίδκιηρ 
(ἀν. 27: τ ῬΕξ, ἵν. 2... ΠἼπ| ν. 25) ΠΟΥ 
ΠΟΙ Πἰ σδΕηρ, 45 ποτα ηα τη Ὁ Δ]. νἱ. 6. 

ἼΠε νατϊαίίοη (μνείαις), “ῬαγίαΚΙΠρ ἴπ 1Π6 
δο)»17γ167γιογαΐίογι οἵ 1Π6 ϑαϊπίβ," 15 8Π δοκπον- 
Ιοάροαά οογτιρίϊοη, ἀθγινοά τοπὶ ἃ Οἰδίοπ 
ππκποννη ἴο {πΠ6 Αροβίοις ἃρ8. 
“ΤΡ ταϊηΐς ἢ ΔΥῸ 5 ΠΊΡῚΥ (Π γ βία η5. 85 βΊ ἢ 

(«ἢ. 1. 7): Ε τὴ νυδηΐ, ἰδξ {πεπὶ θὲ τε]ϊενεά ὈΥ 
{Ππεὶγ Ὀτοίῃγεη ; 1 ἡ ἃ ἸΟΌΓΠΟΥ, ἰοὲ {πεπὶ θ6 
Τοσεῖνοα νὰ Πποβριίαιγ. ὙΠ6 ἔννο ἀπε 5 
Πεγα αηά εἰβεννποσε Ἑπ]οϊποά ὃν 8[. Ρᾷὰ] ννοσα 
οἵ 5ρθοῖδὶ ᾿τπηροτγΐαπος ἴῃ {ΠῸ οἸΓΟιπτηβίαποοβ οὗ 
[6 ΘΑΥ͂Ύ Ομιγομ65 (1 ΤΊπ. ν. το; ΤΊ. 1. 8). 

φσίυεη ἰο ῥοερί αἰ] γ.] 1 ΛζογΑΠγ, Ρασβαΐπρ 
ῥουῤιῥα έν, ἱ. 6. ποῖ νυν ]ηρ ἔοσ {ΠῸ οἰαὶπι ἕο θῈ 
τηδάής, Ὀῖ ΘΑΡΟΓΙΥ βθακίηρ Ορροχίιπιῖ 65 (ςοτα- 
ῬαΙῈ κ᾿ 70, 11; Σ|ν τθὴν 



ν. τ6---τ0.} 

Ἰοῖσβ, αῃά νγεερ στ τἢδπὶ {παῖ 
γγΕΈῈρ. 

τι6 Βε οἵ τμ6 8.π|δ πηϊπά οπς 
τονγατά δηοΐῆεσ. Μιπά ποῖ ἤϊρῇ 

, ϊηρβ, θυξ ᾿σοπάθβοθηά 0 πιεὴ οὗ 
νι ον εϑίαῖε. ΒῈ ποῖ νγῖϑβ8α ἴῃ ὙΟΙΓ 

οννη σοηῃρςειῖΐϑ. 
17 Ἐεροπίρεηβε ἴο ΠΟ πηδη 6Υ]] ἔογ 

ΚΟΜΑΝΘΞ. ΧΙ]. 

εν}. Ρτγονίἀε {πίπρθ μοπεβέ ἰπ {πε 
β|5}ε οὗ 811 πιεη. 

18 [Γ 1 θὲ ροββιῦ]α, 245. πηι 85 
ἸΙΘτη [π᾿ γοιι, ᾿νε ρεδοθδῦὶΥ ψ ἢ 8]]} 
ΠΊΕΠ. 

19 [θα γ Βεϊονεά, δνεῆρε ποῖ 
γουτβεῖνεβ, θὰ γί δ7 οἶνα ρ᾽δοα τιπηῖο 
νγΓΔΙ : [ῸΓ ἴῸ 15 νυγτέθη, “Ν᾽ εηρεδηςε .- 

14. ΤΠ Ἔχργθϑϑίοῃ, “ΡῬ αὐ ϑαΐῃρ ῥοσῤῥἑαϊν," 
“«.13,5 55 θϑίβ {ΠπῸ οἴ πο 56 η58 οὔ {Π6 βδὴθ ϑνογά, 
“ ῥεγσεομέο." ὙΤΠΘ ΑΡοβί!β 15 ἴδμιι5 Ἰεἀ ἴο δηῖ1- 
εἰραῖθ {π6 ἐβουρμξ νμῖο μι πα ἄθνθὶοροβ [Ὰ}]}Υ 
ἴῃ στ. 17--21, [Ππαΐ 1 15. ἃ ( ἢγιϑί!δη 5 ἀπἰγ το 
Ἰονθ ἢ]5 ΘΠΘ 165, ΔΠ 4 ΟνΕΓΟΟΠΊΘ 61} ἢ βοοά. 

ὙΠΙ5. ργεςερί ἰ5. σογίδιην ἀθγινεα Ποτη {Π6 
ΘΕΥΠΊΟη οὐ ἴπΠ6 Μοιπηί (Μαίϊ. ν. 44: [|κ6 
νἱ. 28), δη4 ρίονεϑ {πδΐ 8ι, δι], ἐποῦρ μα 
184 ποῖ βθθὸῃ ΟἿἿ ργθϑεπί νυυϊτῖεη ΟΟΒβρεϊβ, 
τῆσδέ παν Κπονη {π6 ϑιθβίαηος οἵ Ουζτ 
ΤΟΥ 5 τθδομίηρ. 

15. ΤῊ 58Π16 βϑηςτηεπΐ 15 ἘΧΡΓΘσβθά ἴῃ {Π6 
Ταϊπιπά : “1 εἴ ποῖ ΔΠΥ σο]οῖοα ΔΙηο Πρ {Π6πὴ 
ἘΠαΐ νγθθρ, ΠΟΥ’ ὑσεερ δήοηρ {Πποπὶ {Πδΐ τε]οῖςα. 
(ΟΠΊΡΑΓΟ ΒΕ σο]Θϑιϑίοιιβ νἹ]. 34. 

ΕΠτγϑοβίοπι ἤποΙῪ οὔβαγνεβ {πδΐ 1 15. παία γα] 
ἴο ϑυτηραίμῖθθ ἢ βούτονν, Ὀαΐ {παΐ ἴἴ το- 
4υΐγοβ ἃ ΠΟΌ]6 508] ἴο τοϊοῖςθ ἴῃ οἴ ουβ᾽ ἸΟΥ͂. 

16. Τα ἔνο ρύθοορίβ οὗ τ. 15 86 οοπι- 
διηθά ἴῃ {πὸ ψΙΔῈΓ ΡΥΓΙΠΟΙΡΙῸ, “86 4 ἐῤὲ 
σαη16 γγηε οπε ἐοαυαγα αροίῤογ τ 1.6. Ἰεῖ Θδοἢ 
50 Θπῖεσ ἱπίο {π6 ἔδβε!πρθ δηα ἄθβιίγοβ οἵ {Π6 
ΟΥΠΕΥ 45 ἴο θ6 οἵ οπε τηϊηά νν]ἢ ΠΙπη. 

ΤΗΙΪ5 Ἰονίηρ σοποοΙά σαδηηοΐ οχιβί, ννποσγο {Π6 
τηϊη 15 δεῖ οἡ “ ῥζο ἐῤίηροε," 516 ἢ 845 στϑηϊς, 
γν δ] ἢ, Ποποῖτ. ((οπιραγα Ρ 1]. 11, το; τ ΤΊΓΠη. 
. 17.) 

σοηαϊεςοοπαὶ ἠο 7167: 9 ἰοαυ εεέαίο.1 1 Λ[ΕΤΑΠ]γ,. 
ΕΤ εἴ νουγβεῖνοβ θὲ ἀγαννῃ δἱοπρ ΨΙ, 2.6. 
γἹΕ] 4 γουγβεῖνεβ ῸΡ ἴο, {Π6 Ἰον]γ. 

ΟΟτρατα (Ο8Ι. 1- 11; 2 Βεξ. 11]. τ7,) ὙΠΕΓΕ 
[6 τπιηΐανοιγαῦ 6. σθῆβθε ὈθΙοηρδ ποΐ ἴο {πῸ 
ΘΧΡΓΘΒΘΙΟΙ “ ἀγακυη ἀαυαν «υἱὲῤ,᾽᾽ Ὀαΐ το {π6 
ςοπίοχί. 

Τῆς δάϊοςΐξίνε ταπεινός 15 τιι5οα ἴῃ {πε Ν. Τ᾿. 
ΠΕ] ΘΠΕΥ οὗ ΡεΥ͂βΟη5, ΠαυῈΓ οὗ {πῖηρ5. [Τί 15 
δεζίογ {πογοΐογε ἴο ἕο ]ονν {Π6 58 Π16 τιϑᾶρ6 ΠΟΙΘ, 
ἀπά πηἀογβίδπα 1ἴ οὗ ἸΟν]Υ ΡΕΓΒΟ 5 85 ἴῃ ΑΟΝ. 

Α νγδηΐ οὗ βυπιρδίῃυ ἢ {Π6 “ἸΟΥ ὈάΓ5.. 
ΤηΔΠ ἔγοπ ΠΊΔΠ ΔΠΑ οἷἶ455 ἔγομη οἶδββ, 50 {παῖ ᾿ 
{ΠΥ οδηποΐ “ δὲ 9 ἐδὲ σαῦηδ ηεἶπά οπ ἐοαυαγά 
ἀποέρεγ." 

ΑΠΟΙΠΕΥ ΟΠΙΘΕ Πιπάγαποθ ἴο σοποοΊά [15 
τη Κοα 'ἰπ ἴΠπ6 νναγηϊηρ, “.Βὲ ποΐ αὐΐδὲ 1} γοΊ7 
οαυῦ εοπεοϊές "ἢ {(Ῥτον. 111. 7, δηἀ ς. ΧΙ. 25). 

117-21. Ρτοπι {Π6 πηι] ἀπε165 οὗ Ὀγβίμγθη 
ἴῃ (τῖβί, 88. Ῥαὰ] ρᾷβϑθ5 ἴο πε νου τοὶὰ- 
ἰοπ5 οἵ {πῸ (γι βείδη τονναγάβ 411 πιθη, δπά 
ΕΒΡΘΟΙΔΠΥ ονναγβ. 15 ΘΠΘΠΊΪ65. 

ἤνσεν 1.ε1.----:Χ οἱ, 111. 

ἘΠ Υ Ὀεῖηρ ἴΠ6 ννου 5. ργανδ]ηρ δ(ι- 
τὰ6, Πονν πλιιδέ {πὸ (Πγιβίίδη τηθεΐ [Ὁ 

17. ΤἼΘ ργεοθρί, “χεηπάθγ ἰο πὸ για ἐἹ] 
7ὸν ευἱ] Ὁ 15 ἀθγινθά [τοτὰ {Π6 ϑεγπΊοΠ οη {πὸ 
Μοιυηΐ (Μαί ν. 38--48), ἀπά ϑίδηαβ ἴῃ ποῦ ]α 
ςοπίγαβί ἴο {Π6 “ἸοΧ [4]10}15 οἵ Ῥαγίϑαϊς δηά 
Ἠδδίμεη τπουδ] νυ. 

ΤΠ6 νναγτὶ ἔγιεπα δηά ὈΙΕΓ ἔοθ ννὰβ πη- 
ἀοιυθίθα!ν {πε 464] Ποῖὸ οἵ ἀποῖθηί Ἠ θδίποη- 
ἄοπι (5εε Ριπάδγ, ΡυΈΙ. 11. 155; [βίμχη. 11]. 81): 
γαῖ θνθὴ ἤεῖδ ἃ Οσοά οἵ Ἰονε ᾿εῇ Ἡ Πη56]Ὲ ποῖ 
ψ] Πουΐ υν]ῖποββθ, ἀπά 1ἴ 15 ἃ ρατί οἵ (τι ϑεδη 
ΡΙοίγ ἴο γεσορηϊβα {ΠῸ ΡιγῈ δηα εἰθναίβα ἴθδοῃ- 
1ηΡ᾽ οἵ ἃ δοογαΐῖθβ, δη4 ἴο ἴονε ἴπΠ6 βχϑιῆρὶθ οὗ 
ἢ15. Τουθθδυίηρ δηα ἔογρινιηρ Ραίίθσποθ. 866 
τῆς τη ογοβίϊηρ ραβϑαρο ἴῃ Ρ]δίο᾽β " ἈΘΡΟΡΙΙς;, 
ΤΙ. Ρ. 335, ογα ϑοογαΐθϑ ἀἸβοι5565 {Π6 ΠΊΔΧΙΠῚ 
61)0 φοοά ἴο {ῃγ {γιθηά, ἀπά άγπῃ ἴο {Π|ΠῸ 
ΘΠΘΙΏΥ,᾽ Δ Π4 ΒΟΥ 065 1 ἴο οπα οἵ {πε Τ γαπΐδ, 
ποΐ {πΠ6 ν15ε Μεη, οἵ Οστεεοο. 

Ῥγουϊάε ἐῤίηφε ῥομεσί ] Αραῖη, ἴο ἀἰβδύτη 
ΘΠΙΆΙΥ, 1586. 50 ἢ ογοίπουρῃϊ τὲ γοι σοη- 
ἄποξ τᾶν ποΐ ΟὨΪΥ Ὀε Ὀ]ΑΠΊ61655 ἴῃ {Π6 ϑἰβῃΐ οὗ 
Οοά, ῃο τοδάβ {ῃ6 ποαγί, ὈμΕ ΤΠΔΥ αἶβδὸ θὲ 
ΦΒΠΟΠΟΌΓΤΘΘΡΙΘ 27 ἐῤὲ σἱσῥὲ 97 αἰἱΪ γε," [του ἢ 
115 ἰγαπϑρατοπί βοοάπο655 δηά 1μπβίςθ. 

Ηδετο, δηα ἴπ 2 (ΟΥ. 11]. 21, 8[. Ρ8ὰ] [Ό]Π]ονν5 
ἴῃς ϑερίπαριπὶ Ψεγβδίοη οἵ Ῥσγόνεγθβ 1]. 4, 
ψΠΐοἢ αἰ βεγϑ ἔγοπη {πὸ Η ταν ἀπά ΑΟν. 

ὙἼΠῸ τηρϑαπίηρ ἰ5 ποῖ {ῃαΐ 1ῃ6 (τ βιδη 
5Πο 14 ββεὶς {Π6 ργαῖϑθ οἵ πῃ [ῸΓ ΠΙπηβο] ἢ Βαϊ 
{παῖ πὲ 5ποι]ά βῖνθ ΠΟ σδιιθ6 οἵ 5 ΒρΡΊ ΟΠ ΟΥ 
οἤεποθ: 4 ριεοθρί οὗ πε {γιεδί ρυδοί!οδὶ 
νοι. 

18. Ῥεδςθ 15 ἃ πιιΐια] γο]δί!οη. νυ ]Ο ἢ ΤΠΊΔΥ͂ 
θὲ ὈγΌκθη Οἡ ΕἰΠΟῚ 5146: δοσοσα!ηρ]γ ἴῃς 
ἀαῖν οὗ Ἰϊνίηρ; ρΡεασθαθ]ν νυ] 811 πηθη 15 α05ο- 
1Τυΐθ, 50 ἴ2Γ 845 τ ἀθβρεπάβ οὔ οἰγβεῖνεβ, οοηα!- 
ἘΙΟΠΩΙ 50 Δ 845 115 Ροβϑϑι ιν ἀθρεηάβ οα 
οἴμεῦϑ. 

8:. ΡῈ] ππ|ῖε5. {ΠπῸ ἔννο δϑρϑοΐβ ἴῃ ἃ 51Πη5}6 
βεπίθηοθ, νη ]ο ἢ ΠΊΔΥ Ὀ6 {Ππ|5 ΡΑΓΔΡΗΓαβθά: 

(1 να Ῥεδοθαθ]Υ νυ] 411 τηθη, 1Γ ἘΠΓΟΌΡΗ 
{ποῖσ σοπάποϊ 1 θῈ ΡΟΒΘΙ016: δ 411 δνθηΐβ, ἃ5 
[ᾺΥ 85 ἴἴ ἀθρεπάβ οα γοι; ᾿ἴνε Ῥεδοθαῦ]ν νν Ἢ 
411} τηθη." 

19. Πεαγὶν δεϊουεά, αὐέησὲ γοὐ γοιγοε]υες, 
δι γαΐῥεῦ σῖτυε ρίας μπΐο αὐταῖρ.:)] “Ἀνθηθθ 
ποῦ γοῦΣΒΟΙν 68, θΘΙονυΘᾶ, Ὀὰύ σὶνθ Ρ1806 
[ο αοα᾽ 5 ψτϑὺμ." 1Π}|6ΓᾺ]}]ν, “ ἴο 1ἴῃ6 νυγδίῃ :ἢ 

οΟ 
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ἧς τηῖπα ; 1 ν}|} τεραγ, αϊτῃ {πε 
Ιοτά. 

20 δ ΤΙΠεγείοια “ἢ ἘΠῚΠΕῈ ἘΠΕΠΙΥ 
Βυηρεῖ, ἔδεά Πίπὶ; 1 ἢε {ῃϊγϑί, ρῖνε 

1Π6 τοίοσθησο οὗ {πὸ ΑΥΈΙΟΪῈ ἴο “ α οἃ᾽ 5 ψ ταῦ" 
15. πηδάθ οογίδιη ὈΥ ἴπδ6 αιιοίφίϊοη νυν] ἢ [0]- 
Ἰοννγϑ: σοΙΊΡΑΓΕ Υ. 9, 1 ΤΏΠε55. 1]. τό; δπά 
ἘΣ ΟΙΘΘΙ ΒΕΙΘΙ5. ΧΙΧ. 17, ΧΧΧΥΙΙ. 12; ῬΤΙΟΥ͂. ΧΧ. 
22, ΧΧχῖὶν. 29. Βοίῃ {Π6 ᾿αηριιαρα δηά {Π6 
1πουρης ἀγα Π]Ππϑίγαίθ Ὀγ ἘΡΗ. ἵν. 27, ὑνῃΙο ἢ 
5ῆονγβ (παΐ ὈΥ ἀνθηρὶηρ ΟἸΥΒΕΪνῈ5 ΜῈ σζῦε 
2ίαεε το ἐῤε ἀεὶ. 

ἤεμροαηοε ἧς 16:1] “01ὥο ΜΘ ὈΘΙΟπρ ἢ 
σϑηρθαπ06," οι, ΧΧΧΙΙ. 35. ὙΠῸ οχαςΐ 
ΟΥ̓ΘΥ 4π4 Π1{6Γ4] τηθδηϊηρ οἵ ἴπΠ6 ΗἩΌτγονν ἃγα 
ῬΓαβεσνθά ἴῃ {πε Οτθοὶς ποτα απ ἴῃ ΗθΒ. χ. 
30, ποιρὴ Ροΐἢ ννοσγα ]οϑὲ πη {πΠ6 ϑερίμπαριπξ 
Ψεγβίοη, ἐν ἡμέρᾳ ἐκδικήσεως ἀνταποδώσω. 

ΤῈ 15 Γασί ΠΟΥ στο] ΚΑ 16 {Πᾶς ἴπ {Ππ6 Ἰαΐζοῦ 
Ρατί οἵ {πΠ6 αφιοίζαίίοη 81. Ῥαι] ΠΙπη561Ὲ ἀο65 
ποΐ δάπεγα ΠπΈΘ γα }}ν το {πὸ ΗΘ6Ό., “ «πά γι εον1-- 
2έπεο᾽" (Α. Ν. 1) επῖ.), θὰ [Ο]]ονν5. ΡαγΕν {ΠῸ 
ΤΙ ΧΧ δηά ραγίγ {Π6 Ραγαρῆγαβο δἀορίεα ἴῃ 
Π6 5οτ-ο!ε Ταγραπη οἵ Οηκοῖοϑ, “1 ψ}1}} 
ΓΕΡΑΥ, δηἋ ΠΙΠπΊ56 1 αὐ άβ {π6 ννογάβ, “σαί 
ἦρε 7,ογά." (τ Ζ5.Π6.) 

1 15 ἴππ5 ἐνιάθπε {παΐ πΠ6 Αροβε!θ᾽β ργ- 
Ῥοβα {πγοὰυρποιξ [Π6 νοῦϑα ἰ5 ἴο ρΐ ἴῃ {π6 
βίσοηροϑβέ ΠΡΠΐ οἵ ἘΠΊ ΡΠ 6515 πα σοπίγαϑβί (“ ποί 
γομγρευες "(7 {Π6 τυ Πδὲ νθηρθδησα 
15 ποΐ [ὉΓ τι5 διιΐ ἔογ οᾶ. ὍΤῊϊβ πιθαπίπρ 15 
αυϊΐα Ἰοβί, σνπθη {Π6 ννογάβ “ψέσε ρίας ἴο 
αὐγαὶ Ὁ 4Υ6 τηδάθ δαιίναϊεπέ ἴο ““ γεϑϊδὲ ποῖ 
1Π6 ννγδίῃ οἵ γοῦν δάνθγθατυ, ΟΥ̓ “ βῖνε ὙΟῸΓ 
Οὐ νυγδΐῃ τἰπ|6 ἴο αθαΐθ. 

20. Τρεγεΐογε)ὶ ὙΠῸ ΠΟ]6 νϑῖβθ, θχοθρέ 
16 σοηηδοίίης ῬΑΓΈΙΟΙΡ, 15 [αἸκθὴ θχαοῖ]ν ἔγο ΠῚ 
ἘΠῸ ἸΡΧΟΧ Ῥτον. χχν. 21, 22. Ὑπὸ ΒΑΡΓΟΙΘ 
οὖν Ἰπίγοάιισεβ [Π6 ργθοθρί 45. δὴ ἱπίδγεποα 
ἔτοτη Π6 γαῖ παῖ νοηρθαάηοθ θΘΙ Ομ ρ ἢ ΟὨΪΥ 
ππίο ἴπ6 Γογά. Α νδτγίοιιβ γτοδάϊηρ (ἀλλά) οὗ 
αἴ Ἰεαϑὲ 6η118] δι πουιν (ΤΊΒΟΗ. 8) βῖνεβ ἃ 
5Π ΡΠ Εν ἀϊῆδγεπί σοπποχίοη : “Ἂἀνεηρθ ποίΐ 
ὙΟΙΓΒΟΙνΕ5,.. .. ας σον Κιπήποθϑβ ἴο ὙΟᾺΓ 
ΕΠΕΠΊΥ.᾽ 

εοαὶς οὶ ἥγε] Α {|| ἀϊδειιβθίοπ οὐ {ΠῸ 
Ῥἤγαβα “ ἐῤοι σραϊξ ῥεαῤ εοαἱς 97 γε οἡ ῥὶς 
ῥεαά," Ὀεϊοηρ5 ἴο Ῥτον. χχν. 21: θαξ ννεὰ πιιιϑὲ 
ὈτοΠν σοηβι 6 γ 11 ἴῃ σοπηθχίοη νυ] {ΠῸ Ργαὸ- 
5οηΐ ςοπίοχί. 

(α.) Αοοογάϊηρ ἴο (Πγυϑβοβίοπη, απ οἴου 
Οτεεκ Βδίμεγβ, ἴΠ6 “ δοαὶς 9 γε αὐτὸ οὐ 5 
506. Ἰπαρηηθηΐβ, νυ] ἢ νν}} θ6 Πεαρθά προη 
1Π 6 5΄ΠΠῸΓ νγῆο Βαγάθηβ ΠΙΠη56}} ἀραϊπϑὲ ἀθθάβ5 
οἵ Ἰονϑ. 

(1.) ἴῃ ἔάνοιιγ οὗ {Π15 ἱπίογργοίδξοι ἀγὸ [Π6 

ΚΟΜΑΝΌ. ΧΙ]. [ν. 2ο---21. 

Ὠϊπὶ ἀγηκ: [ὉΓ ἰπ 80 ἀοίηρ ποὺ 
5041 Πδᾶρ ςοαΐὶβ οἵ ἤγε οἡ ἢϊ5 Πεδά. 

21 Βε ποῖ ονείζοπια οἔ εν]], Ραΐζ 
ονείσοπηα εν]] νι ροοά. 

ΔΡΡαγθηΐ βεῆβα οὗ ἰῆε ρῆιγαβθ ἴἢ 2 Ἐιβάγαβ ΧΥΙΪ. 
53, “7εἰ πο ἐῤὲ σἱφι7167 σαν) ἐδαὶ ῥὲ ῥαΐ ποΐ 
σἱπηεά: γὸὼγ Οοά τραὶ! ὀισγη εοαϊς ὁ. γε προη 
ῥὶς ῥεαά, «υῤίερ ταἱδῥ δοζογε ἐρὲ 1,ογά σοά «πὰ 
ῥὶς σίογγ, 1 ῥασυε ποὲ οσἱππεά." 

(2.) Τπε τγεΐοσεηοο ἴο ἀϊνῖπο Ἰπαάρτηθπίβ ἴῃ 
1Π6 ρῥγεβεπέ Ἴοπίοχί, “ ὑεηρεέαηεε 'ς Μέμιε, 
«υἱ]] γεῤαν." 

ΤΠἼε οἢϊο οδ]εςσξίοη 15 {Παΐ ἀγροά ΒΥ Απριι5- 
{πὸ : “Ἡονν [5 1ἴἴ σοπϑίϑίθηΐ νυ] ἢ ον, ἴο βῖνα 
ἴοοά ἃπ6 ἡτηκ ἴο 8ῃ ΘΠΟΠΊΥ ἴῃ ΟΥοΓ ἴο ΠθᾶΡρ 
(04]5 οἵ ἤγε προη ἢΪ5 μϑδά, 1ἢ ςοϑὶ]β οἵ ἤγε μεσε 
5.5. ΙΕ 5ΟΠΊΘ ΠΟΑΥΥ ΡΕΠΙ5Ππιεπί ὃ ἢ 

ὝΠΟ οδ]δοίοη 15 ΘΟΠΊΓΠΟΠΪΥ τηθί ὈΥ ἃ το- 
ἔΈγθηοα ἴο 5010 ἢ ρΑΘΘαΡ 5 45 Ρ5. ΧΧΧΥΙΙ. 34, [ν 1]. 
τοῖς; Ργον. Χχῖχ. τό; [Π|ὸ᾿ ἘΥΠ χν 2 ΠΝ π| ἵν. 
14; 8δη4 ὈΥ {Πδ οχραπαίϊοη ἐῃδέ ἴΠ6 '' σοα]β οἵ 
ἤγα᾽ ψν}}} ΒῈ μθαρθά οπὶὺ ἀροη {Π6 ἱπηρεηϊζεπηΐ, 
816 ἀθεάϑ οἵ ἴον ἀγὲ πιϑαπΐ ἴο Ἰεδά ἴο τὸ - 
Ροηΐδησα. ᾿ 

(Φὁ.) Αὐριβέπο δηδ οἴμοῦ Τα ΒΔΊΠΟΥ5 
ππηάογϑίαπα “ΠΟ 4]5 οἵ ἤγο πϑοαρβά οἡ ἐπε ποαα ἢ 
845 8Δῃ ΟΥΙοπίμ! ἤριγε οἵ ἴΠ6 ὀαγηίπρ ῥαϊπς οἵ 
ΒΠΔΠῚΘ Δη4 ΓΟΠΊΟΥΒΕ: δηά ἴῃ βιρροσγί οὗ {Π15 
γῖανν ννῈ τηπϑδῖ ΟΌβεσυ 6 {Παΐ ἃ ὙΘΓΥ͂ 51Π|1181 τη 6 
ΟΥ̓ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ 5 ἰουπα π΄ ῬΥΟνΟΓΌ5. οἷοβα ἴο 
1Π6 νϑῦϑϑϑβ νΠΊ ἢ 81. ΡῈ] Πα5 σιοίθα : “4 «οὔ 
ἐογστθ ὀγεαζει ἐδὲ δοηθ᾽ (Ῥτον. χχν. 15). 

ἼΠΟ6 Ραββαρα {Πτ1ι5 Ππιθᾶηβ, σον ἴο {πὶπ6 
ΘΠΟΠΊΥ 51.1.0} ΚΙιπάμθθβ 85. 514} τῆδκθ ἢΙπῚ 
Δ5Παπηθα οὗ ΠΙ5 Παίγοα 50 ψν 1 ποῖ ᾿πῆϊςσΐξ 
{πὸ ϑῃαγροδί ἀπά {πῃ6 πιοβῖ δα υΥ Ρδίῃ. 
ΤΠΗῈ ἤριτγτο ἰδ ΡγΓΟΌΔΌΙΥ {Παΐ οὗ {π6 πησϊτηρ- 
ΡῬοΐβ. ὧδ {πε οδ]θοί οἵ Πθαρίπρ' ς08]5 οἵ γε ου 
ἃ. ψΕ655Ε] 15 ἴο πΊε]ῖ ἄοννη 115 οοπηίθηΐϑ, 580 ΠοσῸ 
1Π6 οδ]εςξ 15 ἴο τηδ]ξ ἃ βίῃ θθοση ποατί, ἃ ρσο- 
(655 ποὶ ᾿ϑαϑί ραϊηῖα] νμθη εἰδοϊεα ΒΥ ππάο- 
βοινϑά Κιπάπεθθθ. Π15 ᾿πουργοίδίοη 15 σοη- 
ἢττηθά ὈΥ ἴΠ6 οἱοβίπρ βεπίθηςα οἵ Ῥτον. χχν. 
22 (ποΐ φυοΐρα δγ 581. Ρδ}}), “ αηαά ἐδ 1ογά 
σῥα}} γεαυαγά ἐφεε,)) ΠΑΤΛΕΙΥ, ἴοΥ {πε βοοά ἀξθάβ 
ἄοπο ἴο {Π|Ππ6 Ἐπείηγ. 

ΤΠΘ βθῆβε ἴπιι5 σοπῆγπηθα ΒΥ {πε σοπίοχε 
οὗ {π6 οτἹβίπαὶ ραββϑαξα 15 Τα ΠΓΘα 4150 ὃῃ {πα 
Ργοβεπί σοπΐοχί, ἴΠ6 βθπογα] {ΠουρΡ ἢ οὗ νυ Β] ἢ 
15 511ΠἸΠ]664] 1πΡ 1π {πΠ6 ποχί συϑῦβο, “".ὲ ηοΐ ουδγ-- 
εο7716 4 ετυἱ], ὀμέ οὐεγεοηηθ ἐἱἱ αὐἱτ φοοά.᾽ 

ἼΤΠ6 ρῆγαβθ “ ἐροι σῤαϊέ ῥεαῤ εοαὶΐς 9 γε οπ 
ῥὶς ῥεχά," ννουἹά 6 ἴπ ἐπ ἢγβε βθῆβε (4) 8π 
ἸΠΟΟΠΡΤΊΙΟΙΙΒ ἈΡΡΟΠΕΙΧ ἴο {Π6 αιοίαίίοη, θέ 
π΄ {πὸ Ἰφξίογ βθηβα (6) 1 Πεὶρβ ροννευίμ!γ ἴο 
δπίογοθ {π6 ἀπΥ οἵ Ἰονῖης ΟἿ Θποπηΐθϑ, ϑνῃϊοῇ 
15 {86 τηδίη βυδ]θοῖ οἵ {Π6 ράββαβϑ. 



ν. 1--.} 

ΟΗΑΡΤῈΝΚΝ ΧΙΠ. 

Ι «δημφγοοίζογι, αγια 7π1671:)» οὐδεν αἰμέϊές, τῦδ οτὺδ 
1. ἕλε »ιαρίοίγαίες. 8 ἤουν ἐς ἐήὲ γε ἠἼζγεν 
ΟΥ̓ ἐλ Ἰατυο. τι Οἰμέίογεν αγιαῖ εἴγ1471567171655, 
αηπα ἐλ τυογῖς ο7 αἰαγζγιε55, αγὲ οἱεέ 7 δέαϑο7: 
271 ἐδ {Ἴγι6 ογ ἐΐε ροσῥεί. 

ΕἼΤ᾽ Ἔνειῦ 80} θεὲ βυδ]εςς πηΐο 
{πε Πίρμεγ ρονγεῖβ. ΒῸΓ {Ππεγο 

ΟΗΑΡ, ΧΙΠ].---ΟἩ ΙΒΤῚΑΝ ὈΌΤΙΕΒ, ΡΟΙ- 
ΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΟΙΑΙ.. 

1-Π7Π. ΟΒΕΡΙΕΝΟΕ ΤῸ ἈΓΕΚΒ.---τοιη οχ- 
Βογίδεϊοπϑ ἴο ᾿νε ροδοθαν Ὁ Ἱἢ 41} τηεπ, ἐηά 
ΑὈϑίδ!η ἔγοτη σουθηρο, 81. Ρδ11 ρᾷ5565 πδίι- 
Τα ΠΥ, θὰ ποι ΔΠΥ ἜΧρυθ55 πηᾶγκ οἵ σοη- 
πεχίοῃ, ἴο {π6 ἀπΐν οἵ οδδϑάϊεποε ἴο οἱν]] 
δας Ποῦ ε5. ΤῊ 15 ἃ βιιδ]εοῖ ΤΆΓΟΥ ποί!σθα 
ἴῃ 15 οἴ θὺ δρίβί]θ5: 566 1 ΤΊμη. 11. 2. ὙΝῊΥ 
1Πεη ἄοεβ μα ἰγεδί 1{ 50 Π]} ἀπά επαρῃ δι! δ }}Ὺ 
1η νυτιεῖηρ το {πὸ Καὶ ΟΠΊ4Π5 ὃ 

(1.9) Τμε ἴοννβ αἱ οπιθ ψεῦα ποίουϊοιιβ 
ἴου {πε τ τὰγθαΐθηςσε ; 566 ποΐε οα Αοΐβ χυῃ. 
2: 8ἅπ4 {π6 (ΟΠ γίβειαηβ Ὀεϊηρ τοραγάθα 45 ἃ 
Τεν βι βεςί, δηὰ θοῖηρ δοξια}} Ὁ ΓΟ] Ονγ 5 οἵ ἃ 
Τ]ενίβῃ Μεββίδῃ, νγογα ΠΚον το ὃὈε βιιβρεοΐθα 
οὗ γον ο ἸΟΠΑΤῪ ἰοπάδθποϊθβ. Ηὸονν ΘΆ510 5115- 
Ῥἰσίοη σοι] 6 τυγποά ἀρϑὶηϑδί {Π|Ὲ6 πὶ νν 85 566 ῃ 
ἃ ἴδνν γεαῦβ ἰδίθυ 'ῃ Ν ΓΟ 5 ρεγβεσαίοη. 

(2.) ὙΠεῖα ννὰ5. ἃ σϑὰ] ἄδηροῦ {πᾶ (τὶβ5- 
[ἰΔὴ5 {ποηιβεῖνεθ, ονθὴ ποθ οἵ ΗἨεραδΐμθη 
ΟΥΡΊη, τηϊρῃξς 6 τηϊϑιοα ὈῪ 8156 ποίϊοηβ οἵ 
ΟΠ τιββ Κιηράοπι δηά 115 χεϊαίίοη ἴο {ΠῸ 
ΚιηράοπΊ5 οἵ {Π15 ννου]ά. 

(3.9) ΤΠ5 ἀδηροῦ ννὰβ ργεαΐεδὲ δἱ Ἀ τηθ, 
ὙΠογο ΟγΙβιαπιςν ννὰ5 Ὀγοιρμί ἕασα ἴο ἕαςθ 
ἢ {πὸ ΓΠΊΡΟΥΪΔ] ρονγοῦ: ἴῸΓ {με Ἀ οπηδῃ 
ΒΟνΕΓΠΙηθηΐ, ΓΟρΑΓἸηρ ΓΘΙΙΡΊΟΠ 845 ἃ τηδίζου 
οἵ βἴαίε ρο]ου, Βίθγη]υ ΓΟΡΓΟββοα ἜΚ ΕΓΥ ἱππονδ- 
τοη ὑγ πο ἢ ἐμπγεαΐθποα ἴο ἀϊδίασγθ {π6 ΡαΌ]1ς 
Ῥεᾶςα. 

Βυΐ {πουρὰ {πῸ οἰγοιπιδίαποεβ οὔ {πὸ 
Ἐοπίδη (ΓΙ βεϊαπθ. ΤΠΔΥ πᾶν ἢ Γησημθα {πὸ 
οὐσασίοπ ἴΟΥ ἴπ6 δαἀπγοπίίίοη, ἀπά ργιάθποα 
ΤῊΔΥ Πανα βιισεοβϑίθα {πΠῸ πεοά οἵ 1, {πὸ ἀαἱΥ 
οἵ οδεάϊεποθ 15 οηΐογοθά ὈΥ οἴμοι ἂπά ἴαγ 
ΒΙΡΠΘΥ πιοίϊνεβ. Μ,. ΚΒ Θῃ4π᾿5 σϑπιασκ (. ϑαϊηΐ 
Ῥδι],᾿ Ρ. 477) 1πδὲ “Ῥαὰὶ] μαά ἴοο πιο ἢ ἰδεῖ 
ἴο θὲ δὴ δρίϊαΐοσγ,᾽" δη4 υνϊϑῃθαά ἐπε (τι βεδη 
ἴο 6 “« πιαη οἵ οΥδθΓ ἐπ στὲρ]ὶα Π τπ6 
ῬΟΙΙςΘ, οὗ βοοά τϑριῖΐο ἰπ [πες εγοβ οἵ Ραρδηβ,; 
πτῖὶβ 8Π ὈΏΨΟΥΤΠΥ ἰγανεβϑίυ οἵ {πῈ ΑΡροβί!εβ 
τεδοῆϊηρ. 

1. γεὶ δαεγν σομὶ δ φεῤγοοὶ προ ἐδὲ ῥὶσ οῦ 
οπυεγ..] “17εἰ δον» σοὶ Βα θταϊέ ἴο ΕΙΡΆΘΥ 
ῬΟΥΘΥ8.᾽" 

Εν» σοι," τποιΡ ἃ σοτηπποη Ἐχργαβ- 
ΒΟ [ῸΓ “(Ἔν εΓΥ ΠΊΔΠ," γτεΐδίη5 ἃ σογίαϊπ 6ἐπι- 
Ῥμδϑὶβ δηά ρΡαΐῃμοβ, νυ βίο ἀρρίδὶ ἴοσ μεδγίυ 
οδαάϊοθηςε. 
“Ηρ ρεν ῥοτυεγς " ΟΝ ΟΠ’ 5. Ἔχοθ!επὶ τθη- 

ΚΟΜΑΝΞΡ. ΧΙἧΠΠΠ. 

8 ΠῸ ρονγεῦ δυΐ οἵ (Πσοά : {πε ρονγεῖβ 
τΠδΐ 6 δὲ ᾿ογάαϊπεά οὗ (σοά. 

2 ΝΒοβοδενεῖ {πεγείογε γτοϑιβίε ἢ 
τῆς ροννεῖ, γαϑίϑίθιῃ {Π6 ογάϊπαπος οὗ 
(ὐοά: 4η4 {ΠΕΥ {ῃδὲ ταϑίϑε 5Π4]] τε- 
ξεῖνε ἴο {πε πΊβοῖνοβ ἀδιηηαδίϊοη. 

2 ΒΟΥ ταΪ]θῖβ ἅγα ποῖ ἃ ἴΈγΓΟΥΓ ἴο 
δορά νγογκβ, θὰς το {π6 εν]. ὙΜΊ: 

ἀογηρ) ἱποῖπάα θΟΙἢ Π6 Ρεγβοη δηά οἥϊοα οὗ 
ΘΈΓΘ ἢ 845 ἅΓ6 δϑῖ ἴῇ ΔΓΠΟΥΙΥ : σοτήραγα ΔΝ ἰ5α. 
ὙΠ Ε; ἘΠῚ ΠῚ ᾿ς 21 ΒΕῚ 1 11. 

Εν ἐφεγε ἱς πὸ βοτυεῦ ὁμὶ 96, Οοά, 49". 
Ἐεδά, “ Εον ἐῤεγε ἷς πὸ ῥοτυεῦ ϑχοθρῦ ἔτ υα 
αοᾶ: αύ ἐῤὲ ῥοαυεγς ἐῤαὶ ὧδε αν Ὅ661 
οτδεαϊποᾶ ὉΥ αοῦ. [Ιπ επίοσγοϊηρ μ6 ἀπιίν 
οὗ βυιυθπιϊββίομ, 5[. Ῥ}] οἰ αΓῚΥ ἀββοσίβ ἃ αἰνὶπῈ 
τρια οὗ οἰν}! σονθγητηθπί, 85 “εγινε το πὶ 
Οοά [Πδ6 βουτγοα οὗ 411] δυςπογν ἀπά Ρουνεῦ: 
Δη4 πὲ εχίεπάβ {παΐ ἀϊνίπε τῖρῃξ ἴο Δ]] “ἀε 
αείο᾽ τυ]οῦβ “85 {Π6 Ὀδάγοῦβ οἵ ἃ αἰἸν!ΠΕΙΥῪ 
ογάαϊποά οβῆςε " (Μεγοτ), Ραξ ἀοε65 ποῖ τοι οῇ 
ΔΗΥ͂ 4ποϑίίοη οὗ {πε (τ βεδηβ ἀπγ ἴη τεΐεσ- 
6 Πς6 ἴο σοπῆιϊοίξίηρ οἸαἰπηὴ5. Οἡ ΠΙ5 Δ᾽] βίης. 

ο. Ἡροσοεσυεῖ ἐῤογεζογε γεσισίεί ὁ ἐδὲ ῥοαυεγ,] 
Βεδά, “80 μπαῦ 6 ψΏ1ΟΩ βούξον ἢ Ε1πιβ6 1 ἢ 
ἀραὶϊπδῦ 86 Ροῦγοτ" ὙΠῈ Οτεεὲκ νογάϑ 
ἴῃ Ὁ. 1, 2 ΜΜΏΙΟΝ νγα Πᾶν τεπάθγεα “Β80Ὁ- 
ταἱν,, “οτἀεαϊηθᾶ,, ““βΒοίζοί 58 δἰπι86 1 
ἀρδϊηϑ," ἀπά “ογἄϊπδαποο," πᾶνε 411 ἴΠ6 
581η6 τοοΐ, πη ξῖνε ἴο ἴμ6 ραϑϑᾶρα 8η δηςΠ6- 
το] ἔογοα ΠΟ σαπποΐ θὲ ρῥγεβεγσνεά ἰὴ 
ΕΝ ΠΡΊΙ5Η. 

απά ἐῤεν ἐῤαΐ γεσὶοὲ σῤαὶ γερο ἐο ἐῤῥε7η-- 
σείυες ἀανιπαΐίου.) Ἐ Θαά, “58.411 προτὶ [6 π- 
Β6Ι͂νο5 Ὀγΐηρ Ἰυαᾶριμθηῖ:" 566 ποΐβ. οἡ 
Μεαίι. χχῆ!. τ4. Ηδετζο, Γπουρῃ {π6 Ἰπάρτηθηΐ 
ΠοΙη65 ἔγομλ Ηἰπὶ ΠΟΘ ΟΥ̓ΠΙΠΔ ΠΟΘ 15 Γοϑιβίε, 
1 15 ποΐ ἀαγηπαΐΐοτ ἴῃ ἴῃ 6 νγου]ά ἴο σοτηθ, δ 
[αΠΊΡΟΥΑ] ΡαΠβῃπηθηξ Ἔχϑοιΐοα ὈΥ ΤᾺ]ΘΓΒ 85 
(οὐδ τηϊπιβίουβ ἴῃ {Π15 ννου]ά. 

8. ὸγ γχιίοσς αγὲ ποί ἃ Ἱεγγοῦ ἰο φοοεί 
αὐυογᾷς,.1] ἘΒεαά, “ἴο 88 σοοᾶ ψχοτκ." Πε 
ἐγ ΥΙς 7,15 πο πτοποα γαΐπου Ππᾶη {Π6 ὑνΌΌΚΟΥ, 
Ὀεδοδιιβ6 ἔπ6 ρουνεσ οἵ ΓΌΪΕΓ5 οχίθη5. ΟΠΙΥ ἴο 
Πη6Π5 δοίίΐίοῃβ. ὙΠῸ γοῦβα 5μον5 αὐῤν ἡπάξ- 
τηθπΐ νν1}} ονογίακα {ΠοθῈ γγῆο γεοϑίϑί, ΠΩΙΊΕΪΥ, 
δεεαισο [6 ΟΠοΘ οὗ {πῸ οἷν} ρονγεῦ 15 ποῖ ἴο 
ϑιθδνοσγέ θυΐξ ἴο πιαίηΐαιη {παῖ πιογὰ]ὶ ΟΥΩΘΥ 
ΨΉΙΟΝ 15 ἴῃ 115 οτἱρίπ ἀϊνίπθ. 8. Ῥδὰ] 15 
οηξογοίπρ {π6 ἀπΈ165 οὗ σκῤγθοίς, ἃ πα {ΠΕ ΓΘ Όγα 
ΓΟΡΑΤ 5 ΓᾺ]ῈΓ5 ΟΠΪῪ 85 δοίϊπρ δοσογάϊηρ ἴο {πε 
{τὰς ἰΙάεα οἵ {πεῖ οβῖοε, Ηδ ννὰβ ἴῃ ἴαεϊ 
τυτιτης ἴῃ [Π6 δαγΠοΓ ἀπ Ὀοίίεσ ρατί οἵ Νεγοβ 
ΤοΙρη, νγ 116 ϑαπθοα δηά ΒιΓΓΠ5 ννΈ α 51] ἴῃ 
ΡΟΥΨΟΓ, ὈΕΙΟΓΘ ΔΠΥ͂ ΒΈΠΘΓΑΙ ρεγβθοιίίοη οὗ {μ6 
(τι βέίαηϑ, θαξ αῇἴοσγ 6 παὰ ΠἰπΊ5ΕΙ συβεγεα 
ΒΎΪθνοιβ ἱπΠ]βέϊσα ἔγοπα {Π|6 οἷν} ρόννεγ (Αςίς 
χΥυϊ. 37; 2. ΟΟΥ. ΧΙ, 25, 32). Ηἰ5 ἀγρυχηθηΐῖ 
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(Ποῖ ἐΠεη ποΐ Ὀ6 αἴγαι ἃ οὗ {πε ρονγεῦ 
ἄο {πᾶ νγῃςἢ 15 σοοά, Δη4 ποι 5Π4]1 
Πᾶνε ργδῖϑε οἵ {πε βϑδπηε: 

4 Ἐογ εξ 185 1Πε πιϊηἰβίοῦ οἵ (σοά ἴο 
{πες ἔογ σροοά. Βαὲΐ 1 τποῖι ἀο {παῖ 
ὙΥΠΙΟἢ 15 εν]. 6 δἰταιά ; [ὉὟγ πε 
θελα ποῖ {Π6 ϑνγογά ἴῃ νη: ἔοῦ 
ἢ 15 1Π6 πηϊηἰβίογ οὔ (σοά, ἃ γενεηρεγ 
ἴο οχϑομέθ να ἀροη Π]πὶ {παξ ἀοεῖῃ 
εν]]. 

ς ὙνΠεγείοτε γ6 τηϊϑὲ πεεάβ ΡῈ 

ΒΟΜΑΝΘΞ5. ΧΙἧΠ]. [ν. 4---7. 

5110] εςί, ποΐ οἷν ἔογ ψ γαίῃ, δ 4͵50 
ἔογ σοηβεοίεησα 88Κα. 

6 Εὸγ ογ {Π15 σϑιιϑε ΡΥ γα {πθαξα 
Αἶδο: [ὉΓ ΠΕΥ δὲ (σοά᾽ 8. πη] 568, 
αἰτεπάϊπρ σοΠΕΠ ΔΙ προῃ {Π15 ΝΕΓΥ͂ 
τῃϊηρ. 

γη ἘΒεπμάεγ ἐμεγείογε ἴο 411] ἐπεὶγ 
ἄμπεϑ: {τδιῖες ἴο γγποπὶ {Γαῖα Ζς 
με; συϑβίοιη ἴο ὙγΠοΟΠΊ Οἰιϑίομῃ ; ἔδδΥ 
ἴο ΨῃοΠπῚ ἔξαγ ; Πποποιῦ το ΨΠΟΠῚ 
ΠοπΠΟΙΓ. 

ἈΡΡΙΙῸ5. ἴο 411 ,ῶγηις οἵ βονεγηπιεπί, δηά ἴο 
Ἡφαΐμεη 45 061} 45 ( ΓΙβίίαη ΓΌ]ΟΥΘ:: 1 Πᾶ5 
κἃ φεπεγαὶ να Ἰἶγ Ὀαβθά οα ἴΠ6 ἀν πεῖν 
ογάδιπεα ροϑβιίίοη οἵ {πεὸ πηδριϑίγαου, δηά 
ποῖ ΔΠη1116 4 ὈΥ {ΠΕῚΓ ᾿π]πβίϊσα 1η ργαςίϊοο ἢ 
(Μέεγεῦ). ὙΠΕΓα 15 845 ΠΠ {16 γθάβοη Του ΒΚ Θηδη 5 
Βαγοδϑίϊς Θχοϊαπηδίίοη {πᾶΐ “ ΝΟΓΟ νναβ5 ρτο- 
οἰαϊπιθά Ὀγ 8[. Ραὰ] ἃ τη βία, Δη ΟΠΊσοΣ οὗ 
Οοά, ἃ τεργεβοηΐδίινα οὐ Πινίπθ δας Πουιΐν "ἢ 
-τὰϑ ἴῸΥ ΝΟΙΚιηαΓ 5. νυ] σοπϊθοίαγο ἐπαΐ {Π6.- 
ΒΕςοπα θδαβί ἴῃ ἴπ6 Αροσαῖϊυρβα (ΧΙ. 12), 0 
σαιιϑεα “2ρῥε εαγίρ απάὰ ἐῤοηὲ αὐῤ΄ῆερ ««υε]] 
ἐῤεγεῖγ ἐο «ὐογρ ἐρὸ γοΐ ῥεας," τοργοβεηίθά 
δῖ. Ῥαὺ] ΠοΙΘ γϑοοιηπιοπάϊηρ ΟὈδάϊθηοε ἴὸ 
ΕἾΝ] φονογηπηθηί. 

ἐῤοιι σραΐὲ ῥαε ῥγαΐσε 9 δὲ ταριθ.] Ἐθδά, 
ἀφγαῖσο ἔσουα 10," 2. 6. ἴγομπη {Π6 ροννεσ. 

4. ον ῥὲ 15 ἐδ ηιϊγιϊ σέο ὁ (σά ἐο ἐῤεε 707 
“οοά.] (Δοπῇττηδίίοη οὗ [με ἰαϑέ οἴδιιβε οὗ 
“«". 3, ὙΥ] νΒΙΟἢ 1 5μου] ἃ παν θθθη Ἰοϊπθά. 
ὝΠΟ οἷν] Ρόονα (ἐξουσία, «. 3) 156 Οοὐδβ 
ΤΑΙ Πἰβίευ, ἃπΠα 85 510} οχὶϑίβ ΟἿΪΥ ΤΟΥ βοοά ἴο 
Βίτη ἐπαΐ ἀοείῃ σοοά: τ ΤῚΠ). 11. 2. 

ῥὸ δεαγεὶδ ποὶ ἐρε σαυογά 1π “σαἷτ.}] ὙΠῸ 
ΒυνοΓα 85 {Π6 δ] 6 πὶ οὗ [Π6 ροννοσ οὗ [πὸ ἀπά 
ἀθδίῃ νγᾶθ θοσπηθ ΒΑὈΙΓΠ4}}Υ (φορεῖν) ὈΥ, ΟΥ̓ 
Ὀεΐογθ, {π6 ΠΙΡΊΘΥ πηαρ᾽βίγαϊθβ, αηἀ {παῖ “ ποΐ 
1ἡπ αἱ Ὀὰΐ ἡ] ἃ 5ΘΓΙΟΙ5 ΡΌΓΡΟΒΘ, [ῸΓ τι56 
ἀραδιηβί ου!]τ-ἄοουβ. “ΚΟ αΪ ὈΠΙνΟΥβα5 ΡΓΟΙΠΟΙ85 
ΤΟρΡηΐ, 1115 οἰ! Παρεμί" (ὉἹρίδη, “15. 1. 
18, 6, ἃ 8, αποϊοά ὈγΥ ὙΠΟΙΠΟΚῚ. 
ΠΟ Αροβί!α ἴῃ {Π15 ΡαβϑαρῈ ΘΧΡΥΘΒΘΙΥ νἱπα1- 

οδίοθϑ {Π6 σιρηΐξ οἵ σδρΙΐ4] ριΠΙΒῃτηθηΐ 85 αἰ ΠΟῪ 
επίγιβίθα το {Π6 πηαριδίγαΐο, “ 2ὸν ῥὲ 1ς σοῖς 
γγιΐγι1 6)", ΔΡΡοϊπίθα ἴο Ἵχϑουία Ηἰ5 σὶρ ῃθοιβ 
γΘηΡΘΔηςΘ. 

ἃ γευοη Ὲ͵ ἰο ἐχεομΐε αὐγαὶ προπ ῥίηι ἐῤαΐ 
ἄοοὶ εατ|.} Ἐδδά, δι ΔΥΘΠΡΟΥ ἴοΥ ΨΎΔΙᾺ 
ἀπο πἷπὶ {μα ἀοοίμ 6υ11." ὍὙΠ6 ψογά5 
ΠΟΥ ψΎΘΡᾺ" (οτ 64 ἴῃ ἃ ἕενν Μ|88) δῆβννεῦ 
ἴο ἴΠ6 ργεοθάϊηρ ννογάβ “207. φοοά," ἀπά {ΠεῚΓ 
ΘΘΠΠΪΠΘΙΙ655 15 σοηῆττηθα ΟΥ̓ {π6 Τοπονγϑά 
τηθηίίοη οὗ “1πθ νυγδίῃ " (τὴν ὀργήν) ἴπ {Π6 
πεχί συεῦβθ. 

5. Ἰῥεογεζογε γὲ ριιδὲ πεεᾶς ὅθ σμδγεοΐ, γιοὲ 
οπῖν 2ῶγ αὐγαὶ δὲμἐ αἰτὸ 7ὉΥ εοησοίεπεο σαζε.] 

Ἀεδά, “ ῥεγεζογε γοὸ ηιμσέ πεεάς βιὰ ὈταΔύ, ποΐ 
ογῖν ,ὸγ [86 ψταῦ," ἄς. ὙΠῸ ΠΕΟΕΒΘΙΥ͂ 15 
{ννοῖο]ά, οχίεγπδὶ οα δοσοιππί οἵ “86 ψεαῦμ᾽" 
ψγΠΙΟἢ {Π6 πηδριϑίγαῖα οχεουΐοβ, ἀπά ᾿πίθγπδὶ 
Οἢ δοςομπηΐ οἵ σοηβοίθηςα ἰονναγάβ σοά. Ὗ ε 
15 566 {ῃαὲ ““ «υδεγεγογε " τεΐεγβ ἴο {Π6 ὑγῃο]8 
Ραββδᾶρεὲ (υτῦ. 1τ-4) 45 ϑεϊξίπρ ἴοσίῃ (ῃ8 
Ῥτοιπάβ οἵ οὈθαϊθπςθ. 

6. Γὸν 3ῶν ἐῤὶς εαμδὸ ῥα» γὲ ἐγιδμίθ αἶτο :] 
Το δγοιϊά διηδισιΥ, γοδά, κγΘ ΡΔΥ ἐγίῤμξο 
αἰτο," (Αοπῆτγιηδίίοῃ οἵ τ. 5. ἴῖῃ ἴπ6 ἔδοξ 
οὗ ραγίηρ ἰσθαΐο γοῦ δοκπον]εάσε {πὲ σΠ8- 
Ταςίου οὗ {Π6 οἷν} ρόνγοῦ νυ] οἢ Ἐπ {165 1 το 
ΟὈδάϊθηςθ, ΠαΠΊ ΪΥ {παξ 1Ε 5 δη οτγάϊπαποα οὗ 
Οοά “)ῦ» ἐῤὲ ῥικιϊςῥηιοπΐ 97 ευ!]πάρεῦς, ἀπά 7ῸΓ 
ἐδ ῥγαΐδε 9Κ' ἐῤερι ἐῤῥαὲ ἀο «υεὶ]" (τ Ῥεῖ. 
11. 14). 

ῶγ ἔῤρεν αγὸ Οοάς: ηηϊίείους, αἰδεηπαϊτιο δο71-- 
ἐπμαϊν πιῤοη ἐῤὶς ετν ἐῤίησ] ἘἈαδά, “ΖῸΥ 
ΤΟΥ͂ δῖ πιϊπἰβύουβ οὗ αοᾶ, ἸΔρουτὶηρ 
ΟΟΙΒύδΟΙΥν ππύο 0815 ΥΘΙῪ 6πᾶ,᾽ 

ΤῊὴ6 Α.Υ. μα5 μεσ " σοεῖ ηιϊηίσίογς,, ἀηὰ 
ἴῃ Ὁ. 4 “ῤὲ »ιϊηίσέογς 9 Οοά. ὙΠῈ ἐχργοβ- 
ΟΠ 5 8Γ6 δϊοσγθά ἴῃ Ὀοΐῃ γθῦϑεβ 'π {πε γϑύϑίοπ 
οὔ “Εἶνε ΟἸεγρυιηθη," ννΒῖοι 1 Πᾶνα ἔο]ονγεά 
ΟΓ {Π15 τϑάβοη, {παξ 'ἴπ Ὁ. 4 ἴπε :άῴεα οἵ 
βούνίηρ οὐ δεῤραϊ 9.7), Οοά 15 ᾿τρ! 64 ἴπ διά- 
κονος ; ὙΠ1ϑῖ ποτ [Πδὲ οὗ βεύνιῃρ ΟΥ̓ ΤΙ Ἰδίογ- 
ἴῃς ἐσ Οοά οἡ δεῤαῖ 9 δε ῥεοῤίε ββετὴβ ἴο 
Ὀε ἱποϊιἀθα αἴ5ο ἴῃ λειτουργοὶ θεοῦ." (Ια ΙΕ 
1η 1,4ηρ8.) 

Α πηϊηϊβίθυϊαὶ, ποῖ ΠΘΟΘββατ ΠΥ ΡΥ εβίϊυ, ομὰ- 
ΓΑΟΐΘΥ 15 ἘΠ115 ἀϑοσιθθα ἴο τυ] Γ5 (566 ποῖα οἡ 
ΧΥ. 16): {Π6Ὺ ἸΔΟῸΓ “αἀπίο 815 ὙΘΤΥ 6πᾶ;" 
2.6. Ὁπίο {παΐ βούνιοθ οἵ Οοά ψΒῖοῇ 15 ἀε- 
ΒΟΓΙθοά ἴῃ τ. 3, 4, 8ἃπ4 τεΐογγεα ἴο ἴῃ {Π6 
ψογάβ “)0γ ἐῤῖς απ ε." 

π΄. Κομάρν ἐβρογεζογε ἐο αἱΐ ἐῤεῖν ἄπμος  Οτηϊξ 
“βῥεγείογε." ὍὙΠΕ νϑῦβε 15 ἃ Β0ΠΩΠΊΔΤΥ ἜΧΠΟΥ- 
ἰαίϊοη, Ὀαβεά οἡ {π6 παΐυσγε οἵ οἷν} βονεῖη- 
Τλοπξ 845 βἰαϊεά ἴῃ τ. 5, 6, δηὰ δρρεπάβα 
ΜΙ Ποὰς ΔΠΥ͂ σΟΠ]Πποίίοη, 845 ἴῃ ΧΙ. 21. 
“Β ΘῃάοΥ ἴο 811 Ψ,ΠῸ ἃτϑ ἴῇ δι ΠΟΥ Υ ννμαΐθυεῦ 
ΤΠΕΥ ἀγα δίς 164 ἴο οἸαἸπλ.᾽ 

ἐγίδμέε ἐο αὐϑο;ῖ ἐγ ἐς με. “ΓΒ 15. 8Π 
ΘΧΟΘΙοπί τοπάοτγιηρ οἵ 81. Ραμ} 5 ὑγιεῖ δπά. 



ν. 8---τ1.] 

8 Οννε πο πδη ΔΠΥ͂ {Πίηρ, διέ ἴο 
Ιονε ομξ ἃποίμεγ: ἰοῦ Πα τῇδε ἰονείῃ 
ΔΠΟΙΠΕΥ Πα []Π]16ἀ τΠς ἰανν. 

9 Ἐογ {Πϊ15. Ποῖ 584] ποῖ σοπι- 
ταϊε Δἀυ]τογγ, Ποῖ 5ῃα]ς ποῖ ΚΙ]], 
Του 5Π41: ποΐ β8ίβαὶ, Ποιι 5Π4]: ποῖ 
θεαγ ἔα]βδε υνἱῖπεβθ. Ποῖ 5Π4]} ποῖ 
ςσονεῖ ; Ὧπά 1 ἠμόγό ὧδ ΠΥ ΟἾΠΕΓ 
σοπη πη Ππηθηΐ, 1Ε 18. ὈΓΙΘΗ͂Υ σοπιρτε- 

ΚΟΜΑΝΞΘΡ. ΧΙΠΠ1. 

ΕἸΠΠΡΕϊ 4] βεπίθηςθ. ὙΠῈ σοοπηρ]θῖθ θχργαβϑίοῃ 
νοι] θ6--“ ἴο Πῖπη ἐπαΐ οἸ41π15 {τθαΐο, τθη- 
ἄογ {τἰδαίο :᾿Ὁ ας {ΠῸ ποσοῦ ρῃγαβα 15 δα Δ ΠΥ 
οἶθαῦ δπ4 3. τόσα ἔοσοΌ]6. 

« χρίδιίε" (φόρος), Δ}Υ ἀϊγεςξ ἴὰχ οἡ Ρβύβοῃ 
ΟΥ̓́ΤΘΔΪ] ῬΓΟΡΕΙΥ, «ἀπά “ οἰ έο»ι " (τέλος), ΔΠΥ͂ 
᾿πάϊσοςί ἰαχ οὐ 1011] οἡ ρβοοάβ (Μεαῖίί. χυ!. 25; 
1.0. Χχ. 22), γγεσα οί ραϊά ἴο {π6Ὸὸ Ἀυηδῃ 
Βονουηπηθηΐ, ἀπά Π6 ἀρεπίβ πῸ ςσοΙ]εοϊοά 
{Ππεπὶ τνεῦα, ἴο {Π6 [εν δ ᾿θαβί, οδ]βοῖβ οἵ 
ῬΟΡιΪαΓ Παίγοα ἂἀπα οοπίοιηρί. Δ Πςεη, ἔπεγο- 
ἔοτα, 8[.ἕ Ῥ8ὰὺ] ὄθχῃμογίβ Π15 γθδάευβ δί Κ οπηβ ποῖ 
ΟΠΪΥ ἴο βυδπηῖ ἴο ἰαχαίίοη, διέ ἴο τεραγά {Π6ῚΓ 
ΤΌΪΘΥΘ νἢ ἄπι6 ἴδασ πα ΠΟΠΟΙΙΪ, Π15 σΟΙΙΠ56] 
ἴ5 ἰὴ βίγοπρ Ἴσοηΐγαβε ἴο {παΐ οἵ {Π6 ““βεάιιοευβ 
πα ἀδοείνουϑ᾿ ΨΠ0 δ {Π15 ρεσοά γε οχ- 
οἰτίπρ {μ6 ἤδγοο [ἈπδΕς 5ΠῚ οἵ {Π61Γ σου Γγτηθη 
ἴπ ]ἀ4 8, ἀηα ““ἀπάρογ ργεΐθηςα οἵ ᾿ηβρ᾽ γδί!οη 
ὑνεγα ρ]οίεπς ἱππονδίϊοηβ ἀπ σανο]αί!οη5 ἢ 
(7086 0}. “Β. 7. 11. χί!. 32). “ὙΠ Ἰενν5 αἱ 
Ἐ οΠΊ6 5μᾶτθα {Π6 βᾶπΊα {τ α]οπΐ 5ρισιῖ (πεῖ. 
ΕΠ 1115; Ὁ. 525} 

Τι 15 ννογίῃυ οἵ ποίΐςε {παΐ {πε Ἵχίοτγίίοη οὗ 
{π6 ῬΕΡΙΙοαπ5 μαὰ θεσοπΠΊ6 50 ἱπίο]εσβθ]α, {παῖ 
ἃ ἔδνν τποπίῃθ αἰΐζοσ {πῸ ἀαΐς οἵ {Π15 ΕἸ ίβΕ!8 
Νεγο ρτοροββά ἴο {πε ϑεπδῖα {πΠῸ τηοϑβί βίγίπ- 
δοπί «πὰ βϑυνθορίηρ ΧΕΟΥΠΊ5: 566 ὙΔΟΙΊΙ5, 
“ ΑΠΠ4]5,᾽ ΧΙ]. 50. 

8-το. ΕΧΗΟΒΤΑΤΙΟΝ ΤῸ ΜΥΟΤΌΑΙῚ, ΤΟΥΕ. 

8, Οαὐε πο »πηαπ ἂπν ἐῤίηρ, μέ 10 ἰοσδ ο716 
αποέῤογ: Ἐτοὴ ῃ6 ἀπίιε5 {παῖ τηιιδὲ ὈῈ 
Ραϊά ἴο 411] 'π δυϊπογιυ, 81. Ρϑ1} ρᾷ5565 ὙῈΥΥ͂ 
παία γα ΠΥ ἴο {Π6 νυν! ἀου ἀπίν οἵ Ἰον!ηρ᾽ 811 τηβη. 
“ΡΥ Ἔνεῦυ ἀθθί, ἰδ ποπα το πλδίη ἄπ ἴο ΔΗΥ͂ 
τη, ϑᾶνε {παΐ “ ἱπηπιοτία! ἀθδί ̓  (Βεηρε]) οἵ 
τηυίι4] Ιου θ νΠ]Ο, Πονγευεῦ ΓᾺΠ]]Υ Ρα]α, 15 511} 
ΤῸΓ δνεσ ἀκα." 

3ῶγν δὲ ἐραΐ ἰουθὶ αποῖβρεῦγ)] ἘἈδδά, “)7ὃγ δὲ 
ἐραὶ ἰοσοέρ 15 ποῖ, οῦτ," ὅζα. 

80 ὙΜΊΟΙΕ τἰρη!γ τεπάθιβ τὸν ἕτερον, 1.6. 
“6 ΟἾΠΟΥ ᾿ 1Ρ]16 4 ἴῃ {Π6 ΘΧΡΓΘ5βίο “10 ἰθυο 
οπ6 αποί ῥοῦ" "Ὁ ΠΟΙΆΡΔΓΘ 11. 1, 21. 

ῥαΐ Μία ἐρὲ ἰααυ.] “Ἰῃ ἀπά ψ ἢ {Ππ6 
Ἰονίπρ ἐῤεγε ῥας ἑαζεηι ῥίασε νυπαῖ [6 Μοβαὶς 
ανν ῬΥΘΒΟΥΙθ65 ἴῃ τοϑροοΐ οὗ ἀπΈ6ε5. ἰονναγάβ 
ΟΠΘ᾽5. ΠΟΙΡΉΟΙΙΓ, ᾿Παϑηλ ἢ ἃ5 Π6 ΠΟ Ιονθβ 
ἄοε5 ποΐ σοπηπηῖ δά] σΎ, ἄοοβ ποί ΚΙ]], βίθαὶ, 
Ἄοονεί." (Μέεγεσ.) Βαΐ 566 που ἰπ {πε ποῖβ 
Οἢ τ. 1ο. 

Πεπάεά ἴῃ {Π|5 βαγίηρ,, παπλεὶγ, Ποῖ 
8Π41{ ἰΙονβ {ΠΥ πειρῇ οι 45 ΓΠγϑε]Ὲ, 

ΙΟ Ιονα ψόγκείῃ πὸ 1] ἴο ΠΪ5 
πεῖρῆθοιι : Ἐπεγαίογα ἰονα 25 τῆς ἢι]- 
ΠΠΠηρ; οὗ ἘΠε ἰανν. 

11 Απά {πδῖ, Κποννίπρ {πὲ {{π|ε6. 
{πΠαΐ πον 2} 15 ΠΙΡῊ {ἰπι6 ἴο ἀνγζακε 
ουξ οὗ 5]εερ: ίὼγ πον 25 οὐγ βαἶνα- 
τἰοη πϑαγοῦ τη γῃεη νψα θεϊϊενεά. 

9. Οη {Π6 ογάεγ οἵ [Πμθ6 σοπιπιαπηάπηοπίϑ οὗ 
{πῸ 2π4 4016, 5ε6 ποΐβ οἡ ἔχ. Χχ. 

ΤΡοῖι τῤαϊέ ποὶ ὁεαῦγ γα αυἱέπε.,] ὝΠΟ 
δαἀα!ίοη οὗ {Π15 οἰαιιβα ἴο {πΠ6 ΟΥΙΡῚ ΠΑ] ἰεχί, ἴἢ 
ΟΥ̓ΕΓ ἴο ΒΙΡΡΙΥ ἃ 5ιιρροβϑά ογηϊβϑίοῃ, ῖ5 ργονϑώ 
ἴο θὲ πϑϑά]εββ ὈΥ ψνῇαΐ [Ο]]ονν5, “ ἀπά 17 ἐφεγε 
δὲ αῆν οὐδεν σο7η1)γ1αγ4]}916711.᾽ 

Δ ἰς ὀγίοῆν εοριῤγεῤῥεπάρα) ΟΥ, “1 ἱς 
ΒΌΠ 6 0." [Ιπ (ον. Χῖχ. 18, 5 ΠΟ ΤΥ ἰᾶνν5 
ἐογθι ἀὴρ ᾿ΠἸΌΤΥ ἴο ΟΠθ5 ποίρηθου 8ΓῈ 
ΒΙΠΊΠΙΘα ΠΡ ἴῃ ἃ 5αυ1ηρ' νΠΙοἢ σοηΐδ!η5. {Π6ΠῚ 
411 ἴῃ ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ, 45 1 450 σοπίδιηϑ 411 {Ππ6 σουη- 
πη Πἠπιθηΐβ οἵ {πΠ6 Τ)οσαίοριθ, ἴο νΠ]οἢ 81. 
Ῥδμ] Ποῦ ἀρρ]165 11. ὍΠδ βθνθῦαὶ ἰανν5 ΠΟ Β 
ἤονν ἔτοπὶ ἰΙουβ δὺθ {πι|5 βαϊπογοά τπρ ἀρϑῖη Ἰῃ 
Ιονθ, ἐμεῖγ ἱοππίαϊη Ποδά. 

10. Ζοῦε «ὐογζεὶδ πὸ 1Π ῊΪ5 εἰπρἤδίο 
ΤΕ ογίηρ οὗ {πΠ6 ννογάβ οὐκ ἐργάζεται 15 7511- 
Πεά ὈΥ {ΠΕῚΓ ροϑβιξίοη. “Ζουε᾽ (ρεγβοηϊῃθά 
ἃ5 1ἴΠ 1 (ΟΥ̓. ΧΙ.) “ «υογζείῤ πὸ {{| ο ῥὶς πεὶρσ}- 
δοιιγ, ποι σ πὸ 1115 Του ἄθη ἴῃ [6 βθνοῦαὶ 
ΘΟΠΊΠ]ΔΠΠθηΐβ, ΠΟΙ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΕΓ. 

ἐρογεζογε ἰουε 1: ἐῤὲ γι ηέτισ ὁ ἐδὲ ἰατυ.] 
“ἼΟΥΘ ὉΒΘΥΘΙΟΥΘ 18 ὕμ6 ζΖυ] ΗΠ] θη οὗ 
1... (Οομραγα στ. 8. ΤΠ ἀυριπηεπί οὗ {Π15 
Ράϑϑαβδ 15 ϑαι5ῆθα, 18 1 Ὀε Ππυεά ἴο {π6 Ἰὰνν 
οἵ Μοβεβ, ἀπά 115. βρεοῖφὶ ργοῃιιοπ5: θαΐ 1 
15 Ργόθαῦ]ε {μαὶ 8... Ραμ], ὈΥ τιϑίπρ νόμος 
νυπουξ {π6 ἁτγίιο]θ, ροϊπίθα ἴο ἃ ἰαυρ θυ 56 Π56 
ἴῃ ψνΠΙΟἢ Ἰονα 5 {π6 ΠΙΠΠΙπηοπί οὐ ᾿ᾶνν. ΕῸΥ 
νον ἴῃ 115 ΊΙάδα πη θββϑθῆςθ 8ἃ5 ἃ γευβδίϊοῃ 
οἵ Οοὐδβ ν1}], “ακυ" τϑαμίγεβ ἴου 115. {1Π|- 
τηθηΐ {παῖ νγα 5ῃοι]ά ποῖ ΟὨΪΥ σεᾶβε ἴο 40 εν], 
θαΐ Ἰεασγη ἴο 4ο ψΕ]]. 

11-14. ΑΠου ἢϊ5 [11] Ἔχρ ηδίϊοη ἴῃ στ. 8--1ὸ 
οὗ {πὸ Ἔχμογίδίίοη, “ Οαυε πὸ »εαῦι απν ἐῤίτι, μὲ 
10 ἴοτυε ογδ αποέῤεν.,," 51. Ῥαι] πονν γϑϑυτηθβ {Π6 
Ἔχπογίδίοη, δηα δπίογοθϑ ᾿ξ ὈΥ ἃ βρεοῖδὶ τηο- 
ἔνθ ἄγαν ἔγοπι {πὸ 5ῃογίποϑϑ οἵ {πὸ {{πη6, δηά 
ἴποπ ΠΡοη 1Π18 τηοίϊνε ἰοιιπ5. ἔγεϑἢῃ Ἂχῃογία- 
{1οη5 ἴο ν᾽ρΊαποε ἀηα ΠΟΙΙΠ655. 

11. “4“πώ4 ἐῤαΐ, ἐποτυίπισ ἐφὸ ἐΐριε ““πά 
ἐῤαΐ, Ὀθοαβθ γ78 Κπον μ9 5688501η. Οἡ 
καὶ τοῦτο ΠοΟΠΊΡΑΓΘ τ (ΟΥ̓. Υἱ. 6, 8 ; ΕΡΗ. 11. 8. 
Τὰ τθοα}]5 νυ ἢ ἔγθϑῃ ἘΠΊ ΡΠ α515 [Π6 ργεσαάϊης 
1ποιρηΐ, ““ Οννα ποίπίηρ διυΐ Ἰονα," ὑνΒῖ ἢ 15 
1561 ἐῃθ σοιπργθῃθηβινα Βα πηητΎ οὗ 4}} {Ππ6 
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ΙΟ τ, 
εἰεσεν έν, 

12 ΠΕ πἰρῃξ ἴ5 ΔΓ βρεπί, {Π6 ἋΔγ 
15 δί Παπά : ἰεΐ τι {πεγείογε οδϑέ οἵα 
{ΠῈ ννογκβ οὐ ἄδγκηεββ, δπά [εξ τι8 ραΐ 
οη [Πς ἀγπηοιγ οὗ ΠΙρῃς. 

13 [δὲ τι8 νγαὶκ ᾿βοποβίγ, 25 ἷπ 
τῆς ἀΔγ ; ποῖ ἰη τἱοίϊηρ δη4 ἀγιηκεη- 

ΒΟΜΑΝΡ,. ΧΙἼΠΠ. 

ἢ γίβειδη ἀυῖ65. δηΐοσοθά ἴῃ {π|5 ἀπά {πὸ 
Ργδοθάϊηρ Παρίου. 

Οη εἰδότες, 566 ποΐξ οἡ υἱἹ!. 7. 

ἐῤῥαΐξ ποαὺ 1ξ ἱς ῥίσὠ ἐΐγιε ἰο ααυαζε ομὲ οὗ 
σἰοερ.:] ἸἘλθαά, “ἐπα 10 18 Εἶπιθ ΤΟΥ ὰ8 δὖ 
ὉΠ06 ἴ0 δ }δῖκο," ἄς. 
ΠΕ Ργοποιῃ “π8᾽" (ΟΥ̓ “γοι 7), οπι θα ἴῃ 

186 ΑΟΝ΄, 1ῖ5. δἀἀγεβϑεά το θθ]θνοῖβ (ἐπιστεύ- 
σαμεν), ἃη ἀςεπηαης5 οἵ {Π6ΠῈ 8η δαγποβί υἱρὶ- 
Ιαποθ, σοπηραγεα νι νυ] σῇ {ΠΕῚΓ ΟΥ̓ ΠΑΥῪ 16 
15. ἃ5 ἃ.“ σἰξεῤ᾿᾽" οἵ {πε ϑοιιϊ. 80. ἰπ {πε ραγδῦ!ε 
ΟΥ̓ {Π6 νἱγρίηβ8, “ἐφεν αἱΐ εἰμηιδεγεά ἀπά «]εῤ." 

7)ῶγ ποτὺ ἐς οἷν σαϊυαίϊορ πεαγεῦ} “70. ποαὺ 
ἧς Βαϊ νδαύϊου ΠΘΔΤΘΥ [0 8. ΠΪ5 Ἰαίίεοῦ 
ΤΟ ΠΟΤ ηρ 15 νου το ὈΥ {πΠ6 ογάθυ οἵ {πῸ 
ννογάβ. ὙΠῸ ““σαὐυαέϊοη ᾽" Τηθαπέ 15 Θυ 46 ΠΕ ]Υ 
1π6 [111] δηα ἢἤπ4] βα!ναίίοη νυν ἢ] ἢ 5}4}} δοσοπη- 
ΡΔΩΥ͂ {Π6 βεσοπά σοπλίηρ οἵ {Π6 Γοτά. ἍΝ εη 
δῖ, δ] δᾶγβ8 οἵ 1[Π15 1Πδΐ 1ἴ 15. “Ἅ πεέαγεῦγ ἐῤαπ 
«ὐρεγι αὐὲ ῥεϊουεά," 11 15 ΟἸδαγ {παΐ π6 {ποιρῃξ 
(γι 5. σοπηῖηρ ΠΙΡῚ αἵ παηά. ὍΠδ 5μογί 
{ἰπ|8 βίποα 8[:. Ῥϑὰὶ] δηά 15 γϑδήθιβ ἢγϑδί 
“ δε ϊοαοά " ννουα ἤανα Ὀγοιρμς {πὸ Αἀνεπξ 
ΒΘΟΙΏΪΠΡῚΊΥ ΠΟ ΠΟΑΓΕΓ, Παά 1 θεθη τεραγάθα δ5 
᾿πΠ4 6 ἤπιον ἀϊδίαηί. [ἢ ἔδοϊ, ἃ σοηϑβίδηϊ οχ- 
Ρεοΐαίϊίοη οἵ [Π6 ἄδὺ οὔ {με Τογτά 45 ἴαϑδί 
ΔΡΡΓΟΔΟΠΙης ἰ5 (ῃ6 νυν αδἰπάθ οὔ πιϊπά 
ὙνὮϊοῃ ΟΠγιδὲ ΗπΊβο]Ὲ βη]οϊπθα ἴῃ Ηἱἰβ5 τὸ- 
Ρεδΐβα ννδγπίηρϑ. 

ὙὝΠαΐ εἐχρεοίδίοη μα ἔτοπὶ {π6 ἢγϑε θθθη 
τηοαϊπεά ὈΥ {πῈ οδυζίοη, “ ΟΣ ἐραὶ ἀκ» απά 
οι ἀπιοτυοῖ πὸ γιαη" (Μαῖίξ. χχῖν. 26). [ἢ 
δῖ, Ῥυ}5 τηϊη {Π6 δχρθοίΐαίίοη ννὰβ υἱνιά 
(ι ὙΠΕΞ5, Ἰν. 17: 1 ἋοΥ. χν. 52), δὲ {π6 
οι ΙΟη νγὰ5 ποῖ ἔογροίίθη (1 ΤΊ 655. ν. 1, 2; 
2 ΜΠ Π|6 55:11: τὴ: 

ΤΠΕῈ Αοτίβί ἐπιστεύσαμεν ΡοΪπίθ8 Ῥᾷοκ ἴο 
1η6 ἢγβί δοσδερίαποα οἵ {π6 ἔδι ἢ : σοτηραγα 
1 (ἸΟτ: 1{Π|τ: Χν. 2: ΔΟΙΒ ΧΙΣ. 2. 

19. Τὸ πίρῥί ἰς 77 σῤεπί, ἐδὲ αν ἱς αἱ 
ῥαπά.] Ἡδνὶπρ σοπηραγοά {Π6 ργθβοπί τόσα] 
ςοηάϊτίοη οἵ ΠῚ5 τϑαάθιβ ἴο “σε, {86 
ΑΡοβίϊθ οδυτῖθ5 οὐ ἴῃ6 ἤραγο, σοπίγαβίηρ, 
86 ρῥγεβεηΐ {|| νι {Ππᾶΐ νυ ῃῖοἢ 15 ἴο σοτηθ 
85 ὨΙΡΏ νυ ἄγ : σοπΊραγο ΗΘΌ. Χ. 25. 

εξ τὸ ἐβεγεγογε εασὲ ο7 δὲ «υογάς οΥ᾽ ἀαγά- 
πο5ς,} ἴῃ δοοογάδηοθ νυ {Π6 ἢρυταΐίνα τι58 
ΟΥ̓ “«]εεῤ " ἃπά “πέφρὲ," με “ ἀαγάπεος " 4150 
ἰ5 ἴο 6 υπάογϑίοοα ἴπ ἃ τῆοΓᾺ] 56η56, δηά 
βε «αὐογᾷς οΓ ἀαγάηιε.." ἃτὲ ποῖ ΟΠΙΥ͂ 50 ἢ 
ἀεεβαά5 οὗ νἱο]θποα ΟΓ ἰιιδὲ 45 ΠΊΘΠ 566 Κ ἴο μι46 
ὈΠΩΘΥΓ σονεγ οὗ ηϊρῃϊ (τ ΤΠ655. ν. 7; ΕΡἢι65. 
ν. 11), θυΐ ΡΈΠΟΓΑΙΠΥ 411 5ἰπεμ! ἀθεάβ ννῆοβα 

[ν. 12---14. 

Π688, πο ἴῃ ομδηλθεγίηρ ἀπά νγδηίοη- 
ΠΕ688. ΠΟΐ ἴῃ 8[{1{8 ἃΠ4 βηνγίπρ. 

14 Βυΐ ρυΐ γε οπ {Π6 1 ογά 6ϑιι5 
ΟἸὨγβῖ, ἀπά τπᾶκα ποῖ ργονίβϑίοη ῸΓγ 
με β6βῃ, το μωβέ με 155 λόγο, 

πδίαγαὶ οἸθηθηξ 15 {πε βίαΐε οἵ βρι σε] ἄγκ- 
655. ΑἹ] Π656, 5ϑᾶγ5 {πΠ6 Αροβίϊεβ, “ εξ τις εασέ 
ΟἿ 45 τῦβῃ δυϊβϑίηρ οὗν οἵ 5|66ρΡ ἰαὺ δϑιἀθ 
ἴΠ6 ραγτηθηΐῖβ ψΌγη ἀπιτίηρ (Π6 πἰρῃς. ΕῸΥ 
1ῃς6 ΠΠΈΕΓᾺ] βεηβε οἵ ἀποθώμεθα 566 Αοἴϑ νἱϊ. 58, 
ΔΠᾺ [ῸΓ 15 Δρρ!!οδίϊοη ἴο τλόγαὶ Πα 15 οοπη- 
ΡᾶγΘ ΕΡΗ. ἷν. 22, 25; (ΟἹ. 111. 8; 4π|65]. 21; 
1 ῬΕΙ͂ΣΕ 11: τ ΗΠΙΝ π τ᾿ 

απά ἰεὲ μὲ ῥεμέ οπ ἐδθ αγ τοι 97 Ἰἐσῥί.] ΤΠΟ 
ἱπίογργοίδίιοη “' Ὀτιρ ἢ βῃ!ηΙπρ ΔΥτ ΙΓ, ἄο65 
ποῖ ἄρσεα τ 1π6 ἤραγα ετηρὶογεά, οὗ πιρμῖ 
ἃηἀ ἄδγ. “Ἴῤὲ ἀγηιοι 9705). [6 ἐσὲ, 15 
{Π6 γι ουΓ ΒΕ] οηρΊηρ ἴο ἀπά νγοση ἀπσὶπρ {π6 
Ππρπξ, ἐπαξ ἢ ννῃϊοῃ ἴπ6 (τι βίη πηπβὲ θῈ 
ἔουπα οἷα ἴῃ ἴΠ6 ἀδΥ οἵ (ἢγίϑιβ σογηϊηρ, 
ψνΠῈη ἴΠ {{π6 ΠΘΑνΘΠΪΥ ᾿ἱρῃς ψ}1}} γῖδα δηά 
581Π6; ΟΟΠΊΡΑΓΕ ΕΡΙΙ. Υἱ. 11. 

18. οὶ τὸ «αυαἱᾷ ῥοπεείϊν, ας π᾿ ἐδ ἀα».} 
ΕῸΓ ““ῥοπεοίίν" (1 ΤΠ655. ἵν. 12), νγΊ ἢ ἰ5 
ΠΟΥ βε] ἄοπὶ τἰϑοὰ ἴῃ [5 ΡΓΟΡῈΥ 1 αἴ] Π 56 η56, 
Γεδά “'5ΘΕΙΉΪ ἢ ΟΥ̓“ ῬΘΟΟΙΣΠΡῚγ." (οπι- 
ΡάΓῈ Χὶϊ. 17, ΨΠεΓγα “ ἐῤίησε ῥοποσ" τηθδῃ 
ἐρίμος ὈΘΟΟΠιΐηρ," ἀη4 1 (οΥ. χὶν. 40, 
ΜΠΟΓΕ ΤῸΓ “ ἀεεεη ν᾿" τοαὰ “Ῥθοοιιΐηρ]γ." 
“ΑΚ5 1Ε1ΠῸ ἄδγυ, νυν ΒΙ ἢ 1550 ΠΘΑΓ δ μδη4, νγεσθ 
ΑΙΓΘΔΟΥ Ργεβθηΐ, 50 ἰδεΐ τι5 νγὰἹκ θεσοπΊ ΠΡ]. 
(ΡΒοΐξ5.) 
Τὸ {Π15 ραβϑᾶρὲ δ8[:. Απριιβίϊπο (6 (οηΐεβ- 

5Ι0η5,᾽ ΝΠ]. 12, 22) δἰ θυῖο5. μ15 οὐνῃ Γ6- 
ΤΥ ΚΑΌ]6 σΟμνθυβίοη; “1 βεϊζοά {πε θΟΟΚ, 
ΟΡοπρά ἴἴ, δηά τεδὰ ἴῃ 51||6ποὲ {πὸ ῥαββϑαϑα 
ΟΠ ὙΨΏΙΟΝ ΤῺ Εγε5 νγεσα ἤγϑί οδϑί, “"Νοῖ ἴῃ 
ΤΟΥΘΙΙΪπρΒ ἀπά ἀγηγιετιε::, ποί 15 εραηηδετγ- 
ἡπισ απ αυκγιέοηηιδ.., ποΐ 17 ἰΓῚΓῈ απ 708 1ΟΌ ΒΥ: 
ὁμέ ῥμὲ γ6 οὔ ἐβρὲ 1,ογά «]εσμς ῤγὶσί, ἀπά γιαῖεδ 
ποΐ ῥγουϊείοι γον ἐῤὲ ἥτε ἀπο 1 πὰ 508. 1 Παδά 
ΠΟ νν]5}, πῸὺ ηθ64, ἴο τοδὶ {γίπου : [ῸΥ δ 1Π6 
ἐπ οὗ {Π15 βεπίεποα ἱπηπηθ δίε!υ, 845 1 {Π8 
Ἰρῃς οὗ ἔ1}1] αϑϑυσγαησο μα Ὀδθη ρΡοιγεά ἱπῖο 
ΤΥ Ποαγί, ἰῆς ἀδγκηθβ5 οἵ τὴ ῦ ἀοιδίβ 41} Πβά 
ἀνναγ. ἘῸΥ “οηωγίη" τορά “16 81018γ.᾿" 
ΚΒ ΘΥΟΙΓΥ 15 [Ὁ] οννεὰ οπ ἴπε οπα Παπά δΥ 
Ἰαϑοϊν! οιιβηθββθ, ἀπά οα {πΠ6 οἴου ΟΥ̓ 5 γα ἀπά 
ἦβαϊουβ γαίῃ (ζήλῳ, Αοἴδ ΧΙ, 4.5). 

14. Βεὲ ῥμέ γε οὐ ἐῤὲ Τιογά ὕεσις Ορῤγὶεῇ 
Ι͂π (8]. 111. 27 (τιτθῃ ΟΠΙΥ ἃ ἴδνν πιοπίπϑ 
Ὀεΐογα {Π1|5 ΕἸ Ρ[5116) 81. Ῥϑὶ] 5αγβ {παῖ ““4}} 
ψΠῸ ψψεγε Ὀαρίϊ5εά ἱπίο (ἢ γιδὲ ἐϊά ρὰΐ οα 
ΟΒ τί," 2. ὁ. δπίεγθα ἱπίο [6] Ονυβρ οἵ {8 
ψ Ηΐϊπι, ἀπά Ὀδσαπηθ ΠΕ ΠΊθογ5 οἵ Ηἰπι. 
ῚΤΠΕ ἴβοϊ οἵ υὑπίοη σὰ (γιβί, ἔμογθ 45- 
βεσίθα ἴῃ {πὸ ἀορυηαίϊς βθηβθ, 15 {π6 στοιιηά οἵ 
{Π6 ἐχμογίδτίοη ἴῃ {Π|5 ραββᾶρὲ ἴο “μρυΐ οη.. 



ν. 1--2. 

ΕἸ τῖβε " ἴῃ {Π6 δἰ ῖοδὶ 56Π56, 2. 6. ἴο οἷοί μα [6 
5011] ἴῃ {Π6 τηογαὶ ἀϊβροϑβιξίοπ ἀπά μαριῖ5. οἵ 
ΕἸ γί. ὙΠ εβϑβοπίϊαὶ οἰοπιοπέ οὔ {Π15 ππίοη 
15 {π6 ϑρίγιε οὐ (γιϑί, ἀπά {π6 80 γι 5 βοννεῦ 
15 πθϑάθα φοπεημα ΠΥ ἴο πιαϊπίδίη ἀηἀ ἄθνεὶορε 
1η6 11 οὔποθ Ῥεβίοννοα. ἴδοι πον βίβρ ἴῃ 
1η6 ἀδνεϊορπηθηΐ οἵ {Π15. 11 τηδὺ ὃ6 τεραγάβα 
8ἃ5 ἃ ΠΟ Ρυζίηρ οἡ οἵ (Πγιβί, ἃΠηα 50 ΠΊΔΥ͂ 
θὲ {Π6 βιιδ]εςΐ, 45 μϑῦθ, οἵ βρθοῖδὶ Ἄχμογίδίίοηῃ. 
(οπηραγα Ὁ ΔΙ. ἰν. 19, “ “ἐδ 16 εὐ! ]άγει, 97 «υδοι 
1 ἐγαύυαλ! ἐπὶ δίγί ἀσαΐη μπὲ  Οῤγὶσδὲ δὲ ϑογηιοά 
ἐπ γομ." 

αηα ηεαζε ποὶ ῥγουΐσίορ 70 γ ἐδὲ ἥεεῤ, ἐο Κι] 
ἐῤε ἱμείς ἐφεγερ.) 1 ῖογαγ, ἀπο 158. [ 
σάρξ Πα ΠΕΙΕ ἃ ΡΈΓΕΙΥ ΡΠΥΒΙΟΙΟρΊο4] βθῆβα 
(ΡἈΠΙΡΡΙ) 85 ἀεποίϊπρ ἴπ6 πηδίθγίαὶ οὗ {π6 

ΑὈΘΙΤΊΙΟΝΑΙ, 

ΤῊΘ τοδάϊηρ ὑπό θεοῦ ᾿Ἰποϊεδα οὗ ἀπὸ θεοῦ, 
τπουρ Του πα ἰπ ἴπ6 οἱάοϑε Μ88. δηά βεπθ- 
ΤΑΙ δἀορίοα ὈΥ οΥἰζσαὶ ΕΒ ἀϊΐοῦβ, 15 511} 
τεραγάθα ΟΥ̓ τηδηΥ οὗ τε θεβϑί ἱπίογργεΐθυβ 85 
1Π6 ΟΥΓΟΥ Οὗ ἃ σοργίὶϑί πηϊϑιο ὈΥῪ {πῈ ὑπό οἵ 
τΠ6 [Ο]]οννηρ οἰδιιβα. 

ΕΟΜΑΝΞ. ΧΙΝ. 

Ὀοάγ, ἴπ6 ῥγοβιδιίίοη 15 ποῖ δρβοϊαΐς δῖ 
Ἰπλιοα ὈΥ 1Π6 ψνογήβ ππίο 1.808 (εἰς ἐπι- 
θυμίας) : ἴαϊκα ποῖ σατο οἵ {πΠ6 ὈΟΑΥ ἴο 510 ἢ 
8Δῃ οχίεπέ 85 ἴο θχοῖία ᾿Ἰι5ῖ5 (ΜΘ υ61), ΟΥ̓ γαῖ μοῦ 
“]1ῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο ΡΥΔΕΓΥ [π|5[5.᾽ 

Βιιῖ {ῃ6 ορροϑβιίίοη Ὀεΐννεθη “ ρυζίηρ οἡ 
{πὸ Τιογτά 6βϑι5 (ἢ γιϑί ᾿ δηά ““τακίηρ ἴογε- 
τποιρηΐ ἔογ {πὸ ἤθ 5} πηα]ζο5 1ἴ πιοσο ργοῦδθ]α 
πμαΐξ σάρξ ἴοΓ6, 85 ἴῃ ςς. νἱϊ. ἀη4 ν|1]., ἀδποίεβ 
τς ἤοβ ἴῃ 115 σεημομα έν ἀπά οἰπβμίπεςς : ἀπὰ 
50 ἴπ6 Αροβί!ε [ουθι 45 δορί μευ δΔηΥ ἴοτγε- 
1πουρῃς ΓῸΓ [15 ᾿πάπ]ρθποθ 85 ΠΕΟΘΘΒΑΤΙΠΥ͂ 
Δἰπα Πρ δ, ΟΥ̓ αἵ ᾿θαϑί ἰεπάϊηρ ἴο, πε εχοῖίε- 
τηθηξ απ φρταϊποσίίοη οἵ 5 πἴ] 1515. ὙΠΕῈ 
ννογάβ ἀπίο 1α8058 [Πτ|5 βίγεηρίμοη ᾿ἰπϑίοδά 
οὗ Ππητηρ [Π6 ργο Ἰοπ. 

ΝΟΊΣ οἢ ΖΦ 1. 

ὙΠ6 τερεϊνοά Τοχὲ (ἀπὸ θεοῦ) ςεγίδιη]ν 
ΒΘΘΙῊ5 ἴο βῖνθ ἃ θείου δης πηοτο ροϊηΐθα 56Π56, 
ὈΥ ἀἰϊδειπσι ϑῃῖηρ ὑπ Τῖνῖπα οὐ βίη οἵ οἰν!]} 
ϑονθυπτηθηΐ ἴῃ ΡΈΠΟΙΔΙ ἔτοτη {ΠῸ δοίμα] ἐβίδθ- 
Ἡβῃτηθης ΕΥ̓͂ Οοαὐβ Ρσγουϊ θεποθ οὔ εχί βίη, 
ΒονογηπΊθηΐβ. 

ΕΜ {ῃδὲ 15 νγεακ ἴῃ {86 (ἢ 
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ΘΗΛΡΙΕΙ Χιν. τεςεῖνα γε, κέ 'ποῖ ἴο ἀοιθε- ἐν ἢ ρε 

3 εν »ταν 71οἐ φ071{677272 7107 ΠΟ71416772722 0716 ἐδ Γι] ἀΙβριι ΔΈ] 0Π8. ἀρκόξμεὶ 
οτερές. 

οὐλεγ 707 ἐλέχιρις {γι 1 727 εγιζ : 13. διε ἑαζο ἀδεαῖ 
ἡἐλαΐ ἐΐεν οἵωυσ γο οὔριος 172: ἐλέηε: 15. 707 
ἐλαΐ ἐΐε αῤονίζο γουνοίζ. τεγιζατυγεί ὧν τηαγιγν 
γεαδογς. 

2 ΒῸΓ οἠβ Ὀε]ενεῖῃ ἐπαξ ἢ πλΔΥ 

εδί 411 τῃϊπρϑ : δποίμει, νγῃο 15 νγεαᾷ, 
δδίειῃ μεγθ5. 

ΗΑΡ. ΧΙΝ.--ΕΧΗΟΒΤΑΤΙΟΝ ΤῸ ΜΥυΤΌΟΑΙ, 
ἘΕΟΒΒΕΑΒΑΝΟΕ ΑΜΟΝΕ (ἨΗΒΙΒΤΙΑΝ5. 

ΤΠ ργεαῖ ργϊποῖρὶς οὔ (γιϑίίαπ ἰονα σοπι- 
τηοπάθα ἴῃ ἴπ6 ργθοθάϊηρ οΠμαρίο 15 ΒΘΥῸ 
ΔΡΡΙΙΘα ἴο επΐογος {πῸ βρβθοῖαὶ ἀιιγ οἵ πχμέι8] 
Τουθθάγαηοθ ἴῃ {πὶπρθ ἱπάϊβεθγεηί. ὍῊϊ5 
ΒΈΠΟΓᾺΪ σΟΠΠΟχΙθη οὗ {ποιρῃξ Ὀεΐννθεθη {Π6 
ἴννο σμαρίεγβ 15 Οἰθαῦ δ4η4 πΠΗΠΘΒΈΟΠΔΌΙ6: 
[ῃ8 τοῦτα ἱπηπηθάϊαίς δηαά ἔουτη8] σοηποχίοῃ 
θεΐηρ 1655 οὈνίοιιβ μαὰ5 θθεπ τοὶ ἀϊδραίεά. 

(4.9) Τδ εχρεοΐαϊζὶοη οἵ {πε ϑεσοπά Αἀνοπηΐ, 
ἱπιγοάιοεα 45 ἃ πηοίῖϊνε ἴο τηπέμαὶ ἰονε (ΧΠ]. 
11), 15. Πα ΌΓΑΙΠΠΥ Δοσοιηραπιθά ΟΥ̓ Δη οχμοτίδ- 
τίοη ἴο νυδίοξιιϊηθβ5 ἀπ ρυγΙΥ (ΧΠ1]. 12-τ4}; 
δηἀ ΠΌτα ἘΠ15 ἡπείάεπέαί δατηοπιεοη 81. Ῥδὰ] 
ΠΟΥ ΓΘ ΠΓΠ5 ἴο Π15 πιδὶπ {πουραΐ (ΒΥ ΖΘΟΠο). 

(2.) ΤῈ ψναγπηρ ἀραϊηθέ ὄθχοθϑϑῖνο ἰπ- 
ἀυϊρεπος οἵ {με ἤθϑθῃ 1ϑδάβ ΒΥ ἃ παίιγαὶ 
{γδηβιτοη πη οοπίγαϑί ἴο {ῃ6 σαβθ οἵ ἴποβα 
ὙΠΟ ἔγοπι ννεακποββ οὗ ἐδ! οὔβοῦνε ἀπ ονεῖ- 
ΒΟΓΙΡΌΪΟΙΙ5 ἀϑοθίοῖσπι (Μ υοτ). 

ἼὝΠΕ56 νἱθννβ ἀγα Ὀοῖῃ Ρῥαγέα}}ν ἔγιθ, δπά 
Ὀοίἢ ἱποοπηρὶείθ. 
ὙΠ εχρεοϊδξοη οὗ (ἢ γΙβί᾽5 βεοοπα σοχηϊηρ; 

ἴο Ἰπάρα {πῸ νου] στη. [ΠΓΟυΡἢ ἴπ6 νμο]8 
Ράβϑαρθ (ΧΠ]. 11, Χῖν. 45 10-12}, 85 {πε σοη- 
βίγαι πη; πιοῖϊνε ἴο πγαΐια] σΠΑΥΥ ἀπά ἔοτ- 
Ὀδαγδηςθ. 

Βεξογθ δρρ γίπρ {π|5 πηοῖϊνα ἴῃ α. χῖν., ἴο 
ἌΡΡθαβθ ἐἰββθεηϑίοπβ νν μον ὑνεγα οσσαϑιοπθά 
οΠΙθῆγ ΒΥ ἃ βιιρογϑεεοιιβ οὔβογναησα οὗ {ΠῖηρΡ5 
τη Ύ}}Υ πα Ἰβθσοπί, ἐπ ΑΡροβί!α, ἢ ΔάπηΓ- 
4016 νυϊβάοπι, ἄγαν ἢγϑέ ἔγοτη {π6 ἱπουρῃΐ οἵ 
σογηϊηρ Ἰπάρηηθπΐ ἃ ποΐβ οἵ ννγπίηρ, ποῖ τὑπ- 
περάθα, Ἔβρθοῖδ!]!ν ἁπιοηρ; 15 Ἐπί η16 τεδάθυϑ, 
αραϊηϑέ ἃ ᾿ἰσθπέϊοιιβ αθιιβα οὗ (τ βεϊδη ΠΡ οσίν ; 
ΔΠ4 50 Ρᾶ5565 οὐδῦ (δέ, χῖν. 1) ἴο {π6 ορροϑιέβ 
Πα 1655 ἀδηρΌΓΟΙ5. ΕἸΤΟΥ͂ ΟΥ ἱΠΗΓΤΑΪγ, [ῸΓ 
ὙΠ ἢ ΠῸ οἷαϊπιβ ἃ σμαυ! δ] 6 ἔογθεαγα πο 6 
ἔγοτη {μοϑα Ψβοθα σοπδοίθησεβ ΨΌΓΕ ΤΊΠΟΤΕ 
τοθιϑί. 

1. Ηἰ»ι ἐδαὶ ἱς πυεαξ ἐπ ἐδὲ χα “Βαΐ 
δὶνι ἐῤῥαὶλ ἐς «υεαξ ἵπ ξαϊ 8." ἩἨ πίστις 
ἄοθϑ ποῖ μοῖθ πῆθαη “ἐῤὲ γαϊ}," 1. ε. ἴδε 
ἀοείτγιπο Ὀε]ενθά, θα {Π6 πλαπ᾿β οννπ (ΓΙ 5.13 Π 
ξαιτ ἴῃ [15 τποῦαὶ ἀπα ργϑοίοαὶ Ὀθαγηρ,, 45 ἃ 
ςσοπνϊοζίοη οὗ τιρῃῖ ἀηα ννγοηρ : σΟΙΉΡΑΓΟ τ. 
22, 23. ὙΤΠ6 νγεαηθ88 156 ἀθβουιθεά ΒΥ ἃ 



τό 

2 ἴ,εὲ ποὲ ἢϊπὶ {πὲ βαΐείῃ ἀββρίβε 
ἢϊπὶ {Πδΐ βαΐείῃ ποῖ ; «πὰ Ϊεξ ποῖ ἢϊπὶ 
ννῃῖοἢ αδίειῃ ποῖ {πάρε ἢὶπὶ {παῖ 
εαΐείῃ : ἰογ (ὥσοά μαίῃ τεςεϊνεά ἢϊπι. 

4 ὟνΏο ατὲ ἐμοῖι ἐπαξ [πάρεϑε ἀπο- 

ΚἈΟΜΑΝΘἍΞ. ΧΙΝ. [ν. 3--5. 

ΠΟΥ πιδηΐβ βεναπί ὃ ἴο [8 οὐῇῃ 
πγαϑίευ ἢῈ βίδπάειῃ οἵ ]]εἢ. Ὑεα, 
ἢθ 5}2}] θὲ ποϊάθπ τπρ: ἔογ (θοἄ [5 
4Ό]6 ἴο πηᾶκε ἢϊπὶ βίαπά. 

ς πε τπηδῃ εϑίθεπηείῃ οἠα ἄδΥ 

Ῥδγεςοῖρ]6, ποῖ ΕΥ̓͂ δὴ Αἀϊδθοξίνθ, ἀπά {πιι5 (45 
Οοάεί τὶρμΕΥ οὔβεγνθ5) 15 ποΐ ἐγεαϊθα 85 δἢ 
᾿πῃΠαγθηΐ δηα ρεγπιᾶποπί ἀθίδος οἵ σμαγδοΐογ. 

γέσοῖυδ γε, μέ ποΐ ἐο ἀομδέζμί ἀϊσρμέαΐίοη..] 
“γρρεῖυε γε, ποῦ απίο ἀϊβοιββίομ οὗ ἀοα  ὕ8.᾽" 
Αἀπηῖξ {Π6 νγϑακ Ὀτγοίπμεῦ ἴο (γι βέδη ἔθ ]Π]ονν- 
5}1Ρ, ἴα Κα ἢϊπὴ ἴο γοιτβοῖνοβ, θαΐ ποί ἴο ἀϊβοιιβ5 
Δηἀ Ρᾷ55 ᾿ππἀρτηθηΐβ ΠΡΟη ΔΠΥ ἀοιιδίβ {παῖ Π6 
δηίογίδίηβ. “ΓΠΪ5 ρ]θα ἴου ἃ ΚιπάΪυ τεοθρίϊοη 
οἵ {Π6 ννεδὶς Ὀγείμγθη ἱπΠΊ1Ρ]165 {παΐ ἘΠ6Υ, 1. 6. 
1Π6 ϑννῖϑὴ (ΟΠ γιϑίιαηβ, νοῦ ποῖ {π6 ρῥτο- 
ἀοπλϊπαηΐ ραγί οἵ ἴπ6 (γι βία η σΟΠΊΠΊΠΙΠΙΕΥ͂ 
αἱ Ἀοπιθ. ΕῸΥ διακρίσεις 566 1 (ΟΥ̓. ΧΙΪ. το; 
ΗΘ. ν. 14: δπηἀ ἔργ διαλογισμῶν 566 ποΐθδ ΟΠ 
1. 21. Πα τηϑδηϊηρ “ ἀρειδές ᾿ 15 ΟἸθασ ἴῃ ῬΗ]]. 
ΠΤ 

Ω. Εογ οπς ὀοίϊευειρ ἐφαΐ δὲ γηαν εαέ αἱϊ 
ἐριίπρο) “Ομ πᾶ Βα αὶ το δύ 811 
{81} 65." ΕῸΥ {Π|5 πηθδηϊηρ; οἵ πιστεύει ςοτη- 
ΡᾶΓΘ 1) επιοβίμεποβ, “ Αραϊηδὲ Οπεοίοσ, Ρ. 866 
(προέσθαι δὲ τὴν προῖκ᾽ οὐκ ἐπίστευσενῚ, “Πα 
Πα ποΐ σοῃῇάεποεα, 1. 6. νναβ ἴοο σδιίοιβ, ἴο 
δῖνε ὋΡ {π6 ἀοντΥ.; 

αποέρεογ, αὐο 1: αυεαξ, εαἰεὲ ῥεγζώσ ἢ “Βαΐ 
Ὧ6 ὑμεῦ 15 ψ68Κ," ὅἄο. ἼΠ6 βοῦιρὶθ ΠΕΙῸ 
«Θβου 64 τοίουβ ἴο θαΐηρ ἤθϑῃ δέ 411, ποΐ Ο]Υ͂ 
ΠΕβἢ οἵ ππο]θδῃ Δ ΠΙΠ14]5 οσὐὁ οἵ 140]-5δουιῆςοβ. 
ΤΠ ννεακ (γι βίίδη ᾿νε οπ νϑρείδθ! 68. 

ἴῃ τϑραγά ἴο {πε πηοέϊνο οὔ [15 βουπρα]οιβ 
ΔὈβίηθποα, 566 [πἰγοάποίίοῃ, ὃ 7. 

δὲ, Ῥδ8], Γοράσγαϊηρ [Π6 τπηδίζογ [[5618 ἃ5 ἴπ- 
αἸβεγεπί, Ἔχρῦθβϑαβ ΠῸ αἴβαρργονδὶ οὔ εἰ[ποῦ 
ΡΓδοῖίοθ, θα ΟηΪΚ οὐἠἨ [π6 ππομαγι} 16 ἔθ! ηρ5 
ὙΠ νυ Ι ἢ ΤΌ παν ὈῈ ἀββοοϊαίθά. ὙΠῸ βίγοηρ, 
πγϑὲ ποΐ ἄθβρίβα ἴΠ6 ννεακ 85 Παυσονν-πηπάθα 
ὉΠ ϑαΡουϑιἰοι5, ΠΟΥ {Π6 νγϑαὶς πάρε δηά 
σοηάθμηη πμ6 βίγοῃρ' 845. ὈΠΒΟΓΠΡΙΪΟι5. πᾶ 
Ἰγγανθγθηΐ. Θ᾽ΠΉΠΑΤ Οδ ]ΟΠ5 8Υ6 τππιοἢ περάθά 
ἴῃ ἀἰἰβοιιββίοηβ οἵ {πΠ6 ργεβθηΐ ἄδὺ σοποογηΐηρ, 
(( [6 πΊΡΘΥ͂η 6." 

5. ,2ὸὃν Οοά ῥαὲδ γερο -υεά ῥῖηι) (οπηρατο 
Ῥ55. ΧΧΥΙ]. Το, ἰχν. 4, ΙΧΧΠΠ]. 24, ΠΘΓΟ {Π6 1,ΧΧ 
056 {Π6 βαπιθ Οτεακ νογά, αἰσὸ [οἢη χῖν. 3: 
ἜΘπΙ ἀν 7: 8ΠῚ (ΙΒ πθῆ5 Βοΐη., Τ (ΟΓ: 
491 ἐν ἀγάπῃ προσελάβετο ἡμᾶς ὁ Δεσπότης. 
δὲ. Ῥαι}}5 τηθϑηῖηρ 15, “ Ἑ(οπάσπιη ποΐ ἴοσ ἢΪ5 
ἔγεθάοπι {πΠ6 ππᾶὴ ψνβοτὴ (οά Πα5 ἴαϊκεπ ἴο 
ΗΠη56}{ ἀπά στϑοεϊνεά ἱπέο Ηἰ5 ΟΠ σοι ἴῃ {15 
ἘΓΕΕΠΟΙΑ τ (ἰΠ κ 20) (ἀπ ἡ τ 

4. ἤῥο αγὲ ἐῤοι ἐδαΐ ἡμάσετέ ἀποίδεγ' τιαηὴς 
σεγυαπ 3) ἘἈθαά, “πού οΥ᾽ 5 βουνδηΐ," ἡ. δ. 
Οοὐβ, οὔ (Ὁ γιβί᾽β, δοοογάϊηρ 85 Θεός ουὕ 
Κύριος 15 Δάἀορίεα ἴπ {Π6 οἷοβα οὗ πὸ γεῦβθ. 
ΤΠ παυδβίίοη, “ ἤ9ο αγὲ ἐῤοιι3᾽ Δαἀγεββθά ἴο 

Κρὲ πυεακ᾽ ἴῃ ΤΑΙ, το θα Κα5 ἢ15. ργεϑατηρίίοη 
ἴῃ φοπάοθηπηϊηρ [Π6 ἔγθοάοτη νοι Οοά ἢδ5 
ποΐ σοηάοιηηθά. (ΔΟΠΊΡΑΓῸΕ ἰΧ. 20. 

Τῆς ννογά οἰκέτης, Τάτ ἴῃ Ν. Τὶ, ἀεποίεβ ἃ 
ΠΟιΙ5Θ ΠΟ] βεσνδηΐ, ἀἰβε Πρ ῚΠ5Π6 4 ἔγοτη ΟΥ̓ Ἰ ΠΑΥῪ 
βίανεβ (Ρ]αΐῖ. αρῈ. υἱ., ρΡ. 763 Α) 85 θεΐηρ 
ΤΊΟΓΘ ΟἸΟΒΟΙΥ σοηποοίθά σῖῖῃ τῃ6 ἔπ]. 
(Μεγετγ.) 

ο ῥὶς οτὺπ γιασίθγ δὲ σἰαπάεί᾽ ογ' ζαϊει.] 
ΤΠ Πραγαίίνο Ἔχργθϑϑίοη “ σἐαπάρε οὐ Καϊοι ἢ 
15. ΨΑΤΙΟΙΙΒΙΥ ππάογϑίοοά : 

(1.) Ηε [5 δοφιπέβα οὐ σοπάεπηποά, ποΐ ΒΥ 
γου ἡπάρτηθηΐ, δας Ὀγ ἐπαὶ οὗ Οοά (65. ἰ. 5 ; 
1. χαι. 26: α ὐῦ γ- “ὴ. 

(2.) ΛΝν»Βείμεσ ἴῃ {πθ ι'586 οὔ ἢἰ5 Πθεγίγ 6 
ἄοεβ5 ννῈ}]] οὐ 11], βίαπ 45. ρτὶρ μέ οὐ [8115 ἱπίο 
51η, 15. ἃ πηδίξογ {Πδΐ σπου ῃ5 ἢ]θ οὐ Μαβίοσ, 
πο 18ε86 (1 ΟΣ. τ; ΧΙ] ΤΣ 1 ΠΙ πε π᾿ ἢ 
8, ἄς. ; ς. ΧΙ. 22). ΤῊΪΝ5 Ἰαΐίογ ἱπίογργείδεϊοῃ 
15. σοηῇττηρα ὈΥ νυ μδΐ [Ό]Π]οννθ. ὟΝ Παὲ 8. Ραμ] 
15 Του 5. 15 ποῖ ἃ ΚΙΠΩΪΥ͂ σοποθγη [ῸΓ ἃ 
ἔΘ]ΠΟνν -ϑευναη 5 βαξοίυ, διιὲ ἃ σεπβουίοιβ ἰη- 
τοσίογθησθ νυ Π]15 ἔγεθάοπη. Εογ {ΠῸ Πδέϊνα 
566 ΨΜΊΠΟΙ, ΡΡ. 263, 265, δη4 Ὀεῖονν, συ. 
Ὅν. 7, 8: 

Ύεα, ῥὲ ῥα]! δὲ ῥοίάφη μρ.:] Ἐδδά, “Βαΐ Β6 
Β1411 βίαπα," ΜΔ: χα 26. ἴπ|5 ἘΠ᾿ 5: 
2 ΟΟΣ ΧΠΠ α- 

)ῶνγ Οοά ᾿ς αδίε ἐο παῖζε ῥῖηι εἰαπά.] ἘΘδά, 
ΚΟΥ {86 Ιογτᾶ 15 πραγ," ὅο.: ΝΥ ΟΠ 5 
ΨΙΡΌΓΟΙΙ5 ΓΟΠΘτΙηΡ, θασθα οὐ {πε τοδάϊηρ οἵ 
ΠΘΑΙΙΥ 41} {πὸ θεδὲ Μ|58 δηά οἱάδϑδξ νϑυβϑίοῃβ 
(δυνατεῖ γάρ ὁ Κύριος). 8. Ῥαι 5. σοηβάεηξ 
ΔΘΒΌΤΑΠΟΘ {πα {Π6 τηδη, ψ»Πη0 ἴῃ {Π6 βίγθηρτῃη 
οἵ [αι αβϑογίβ ἢ15 ἱγτοθάοπι ἴῃ {πϊηρθ 1Π- 
αἰ εσθηΐ, νν}}} θῈ Καρί ἴῃ ΠΙ5 ΡΥ ΠέΠ655, γοϑίβ 
ΟΠ {ΠῸ τηϊρῃΐ οἵ (ἢ γιϑὲ κ μ6 Τοτα," 

5. πε γιαη ἐεἐεδητθῖ ογι6 ἐαν αὖος ἀποΐῥεγ.] 
1 “Τοτ᾽ (γάρ) 6 τεβίογεα (βοῇ. 8), 1 τηιβέ 
6 τεραγάθα εἰμεν ἃ5. ἃ γϑρεεεοη, ογ θεξίου 
ἃ5. ἃ σοπῇἤττηδίίοη, οἵ {π6 γάρ ἴῃ «-. 2, ἢ. 6. ἴὲ 
ΒΓ ΡΊΠΘη5 [Π6 ΔΥΡι πιο ηΐ ἴοσ {πΠ6 Ργεσερί οἵ 
αὐ. τ, ὈΥ ἃ βεοοῃά ὄχαπηρὶθ οἵ ἀϊῆθγοηςθ δ6- 
ἴννεεη ἴῃ ννϑαὶς δηά {Π6 βίγοῃρ ἴῃ ἔα : “' οηὸ 
7471 Ομ οοβϑίῃβ δύ ῬθῖοσΘ ἅδυ: δλοέρε 
Ὁμοοδβούμ εὐόλν ἀαν. ΒῸΙ [6 πιρδηϊηρ οὗ 
κρίνω 566 Ρ]αΐο, “ ΚΘΡΟΌ]ΙΟ, 11. 299, Εὶ,, αηά 
ΖΕ βου 5, “Αραμ ΠΊΠΟη, 471; πᾶ ἔογ {Π6 
5] 6οῖ τηδίῖου σοπηρατα (ΟἹ. 11. τό, “ Ζεΐ 
πὸ γιαῆ ἐῤεγεγογο γιάσο γοῖέ 1 7η16αΐ, ΟΥΓΡ 171 
αἰγίγά, ο75 1π γεσῤῥεοί 9 απ ῥοὶν ἀαν (6 8.50)), οἵ' 
ΟΥ᾽ ἐῤὲ πετὺ ηιοοῖ, ογ 9Κ᾽ ἐδ ταὐδα! «4ᾳγ-5.᾽ 
Βσοτη {πὲ Ρραββϑαᾶρα δηά ἔγοτηῃ (σ]. ἵν. το, νγ8 
566 {μα [βΘννῖβῃ (ΟΠ γΙβίίδηβ γῆ0 ὑΈγα ἡγεα 



ν. 6---ο.7 

Δρονε ἁποίπογ : ἃποίμεῦ δβίθεπηθίῃ 
ΓΘΥΨΟΙΓΥ ἋΔΥ αἰάό. [εἰ ἜνευΥ πιᾶη 6 
ἢ ἸΡΗΪγ ρογϑιδάθά ἴῃ ΠΪ5 οὐγη τηϊπά. 

6 Ηε τῃδλῖ 'γεραγάβεῃ {πῸ ἄδγ, τε- 
βΑγάθῃ 2} ππίο {Π6 [ογά ; ἀδηα Πα 
1Πδὲ ταρδγάθεῃ ποῖ {πῈ6 ἄδγ, ἴο {πΠ6 
Τιοτά με ἀοίῃ ποῖ τερατά 2. Ηβξε 
{πδὲ εαΐείῃ, βαΐθίῃ τὸ της [ΙοΥά, [ῸΓ 
ἢς ρίνθιῃ (σοά {πδηκβ; δἀπά Πα {Παΐ 
εαίθῃ ποί, ἴο {πε Γ,οτά Πα εαίθεῃ πο, 
δηἀ σίνειῃ (σοά {ΠδηΚβ8. 

ΒΟΜΑΝΞ5. ΧΙΨ. 

 Ἐογ ποπα οἔ ἃ [ἸΙνϑὲἢ ἴο ΒΙπη56] Ὁ, 
Δῃηἀ πὸ τπηδη ἀϊθίἢ ἴο ΠΙπη56 1. 

8 ΕοΥ ψΠείμεΥ νγε να, νγε ἰΐνε 
ππίο {πΠῸ [],οτ ; δπά ννπαίῃοῦ ννα αἷς, 
νγεὲ ἀϊε τιπίο {Πς [μοτὰ : ννμείμεγ νγα 
Ιίνα {πεγείογα, οὔ 416, νγαὰ δἵβ {Π6 
Τ,ογα 8. 

9 ΒοΓ ἴο [15 επά (ὐγῖβεὲ θοίῃ 
ἀϊεά. ἀπά γοϑα. δπά τγανίνε, τπδΐ Πα 
τηΐρῃς ΡῈ [ογά Ροῖῃ οὔ {πΠ6 ἀεδά δπά 
᾿Ιντηρ. 

ἴῃ ἔα ννεῦα 511] ᾿ἱπΠπθησθα ΒΥ ἃ 5. ρουϑί!- 
Ἐοι5 ΓΕΘΓΈΠΟΘ ἴογΓ ἄδγ5 πα 5θᾶβοηβ ϑν ΠΟ 
Πδ4 Ὀδθη Πο]4 βδογθά δηλοηρ [ἢ6 εν. ἃ 
τρια οὈβογναηοθ οἵ {πε ϑαρθαΐῖῃ νγὰβ 6βρε- 
οἴ} σΠπατγαςοίογιβεῖς. οὗ {πὸ Εβθαεπεθ. (οπι- 
Ῥᾶγθ Εἰ ο]οβϑιϑίιοιιθ ΧΧΧ. 7π-: δηά οἡ {πε 
Πάει ιηρ Ε]οπιοηΐ ἴῃ {π6 Ἀ οππαη ΟΠΌΓΟΝ, 566 
Τηϊγοάιοίίοη, ὃ 7. ὙΠΟΓΕ 5 ποΐ {Π6 5]15ῃςοβί 
ΤΕΆΒΟΠ ἴο ΒΊΡΡΟΒΘ, νυ Εν], {Παΐ δι. Ῥδὰ]} 
15 τοίουσιηρ ἴο {πΠ6 οὈβεναποα οὗ {πὸ 1,οτα 5 
ἦδγ. 

11εἰ δοῦν τιαῦι ὅδ γμὶὶν ῥογσμαάεά 1 ῥὶς οτυη 
γιὴηά,.] ὙΠῸ οὔβογναποα οὗ {15 οὐ {Παΐ ἄδὺ 
Βεῖπρ' ἠη ἡξτεῖ ἃ ΤΠϊηρ ᾿Πἀ ἘΠ σεπί, τ 15 σπου ἢ 
[Παΐ Π6 γγῆο Οὔ5ογνε5 ἴἴ ἀπά μα πὸ ἄο65 ποΐ 
ΘΠ οι] ΚΘ Θ 0 θ6 ἔα 11 αϑϑαγοᾶ 1 818 ΟὟ η 
τ ἷη ἃ" {Ππαΐ Π6 15 ἀοϊηρ τὶρῃῖ, ὙΠῸ “ γηπμα " 
(νοῦς) 5 1Π6 5θαξ οἱ ΠΊΟΓΆΙ σοηβοΙ ΟἸΙ5η655, ἀΠη4 
{Ππογείοτε οὗ {π6 “31 ασοισαηπεο ο7 }αἱὲ :᾿ οἵ. 
11. 23, ἃΠ4 ἴν. 21 (πληροφορηθείς). 

6. Ηἐε ἐραΐ τοραγάφερ ἐῤὲ αν, γεσαγάει ἐξ 
ἐπίο ἐῤὲ 1ογάὰ] “ἘῸ μαύ τπυϊπᾶούμ Ὁ 9 
ἄγ, [ο 086 Τοτὰ μ6 τιϊπαϑί 10.) 1 Ὀεϊηρ 
ΡΥΘΘΙΡΡΟΒΘα {Παΐ θαοῇ 15 ΓΠΠῪ ἀϑϑισεα ἴῃ ἢΪ5 
Οὐ τηΪΠα {Παΐ ΠΟ 15 ἀοϊηρ τὶρῃΐ, {Πθπ Πα (Πα 
βοίβ. ἢ15 τηϊη 4 Ὡροη [Π6 ἄδΥ ἴῃ αιιοβίίοη (τὴν 
ἡμέραν) ἃπά 15 ΖΘΟΔ]ΟΙΙ5 ΤῸΓ 115 Οὔβεύνδησθ 
(φρονεῖν, Μία((. χν!. 23; Ρ.]]. 111. το ; (ΟἹ. 
11..2}, ἀο65 50 ἴοσ' {πῸ 1 γα 5 σᾶ, σοῃβι ἀθυΊης; 
{π8ΐ ““2ῤὶς αν ἰς ῥοὶν ἰο ἐῤὲ 1ογαά (τ Ἐβάγαβ 
ις 5.2). 

ὙΠΟ οἴδιιβα, “ απ δὲ ἐραΐ γεραγάει ποΐ ἐδὸ 
ἄαν, ἰο ἐῤὲ 1,ογὰ ῥὲ ἀοΐῤ ποὲ γεραγά 11," ταυβὲ 6 
ΟΠ 6 ΟΠ Ονογνν ΠΟΙ ΠΉΙ Πρ Θυάθ πο : 1 566 ΠῚΊ5 
ἴο Πᾶνε Ὀδθθη δἠἠθα ἔργ {πεῈ βαῖζε οἵ Ἷοπι- 
ΡΙεἴθηθβθθ, Ὀθῖηρ ἱπΊρΡ]16 4 ἴῃ {π6 Αροϑί!ε 5 
ΑΥΡΠ]ΘΠΐ. 
“ΡΠ βείηρ ἀραγί οὔ βρϑοίαὶ ἄδγϑ ἴοσ {πα 

ΞοΥνςα οἵ Οοά [5 ἃ σοηΐδϑϑίοῃ οἵ Οἵ Πηρογ- 
ἴδοῖ βίαϊθ, πὴ ἄγονα] {παΐ νὰ σδηποΐῖ ΟΥΓ 4 
ποῖ ἀδνοίθ οἱ ΨΠΟΪῈ {{π|6 ἴο Ηϊπι. 84Ὁ- 
Ὀδίηβ νν}}} Πθ πη υἱ]{ἰππαΐοὶγ ὈῈ βιιρεγβεάβα, 
Δ ΠΘΠ ΟΥ̓ ΠΡ θΕΟΟΠΊΘ5 ΟΠ6 δἴθγῃδὶ ϑαθθδί ἢ ἢ 
(Βρ. {Ἰρμείοοῖ οη (0]055. 11. 18). 

Ηε ἐῤαΐ εαἰοίῤ, 49.717 ὙΠ6 τῆᾶη ψῆο οαΐβ 
Πεβἢ, εαΐβ ἴξ υπίο {ΠῸ 1 ογά, θθοαιβα πῈ ἀθθπη5 
Ἐ τρῃϊ ἴο 86 ψνῃδί Οοά μα5 βίνεη ἢϊΠὶ ἴοσ 

1156 ; Δηἀ ποθ 5ῃπονβ {πδΐ δ 15 ΠῚ 7 ἀβϑγοά οἵ 
1ῃ15, “707 ῥὲ σίυεΐδ Οοά ἐῤαρά-.᾽ 

Ιπη {πκ τπδηποῦ “φὲ ἐῤαΐ εδαΐεὶ δ ποῖ" ΠΕ5ἢ 
«( ραίοίρ ποὶ᾽ ἴου 1πΠ6 1, οὐ 5 βαῖκθ, ἀπά δοοογά- 
ἸΠΡῚΥ “φίυες ἐῤαπᾷς ἐο (οά᾽" ἴου ἴῃ8 ϑἰ πυρί εσ 
τη64] {πὲ Π6 41|1ονν5 ὨΙπ56 1. 

ἼΠ15 Ραθϑαρθ ῬΡγονεθ {Π6ὸ ἘΠΊνΘΥΘΑΙ ΟἸΙΒΓΟΠῚ 
οὔ {παηκβϑρίνίηρ Ὀείοσο ἃ τηθαὶ (Μαζί. χυ. 36: 
ΑΙ ΧανΙ 1Ὲ.: ἡ (ΟἿ. Χὶ 29. ΣΙ 224.11 ΤἸΠΠν 

ἵν 3: 
ΒΟΥ {π6 Ταίϊνοβ 5ε6 ποίβ οἢ σ. 4. 

π, 8. (σοπβτγπιαίίοη οἵ {Π6 ραγίου]αγῦ βίαΐο- 
τηθηΐβ ἴῃ τ. 6 ὈΥ 1Π6 ἘΠΙΝΘΥ54] ΡΥΪΠΟΙΡΙ6. Οη 
ὙνΠΙΟἢ ΠΟΥ τεβί. 

[π Οὔβογνυῖηρ ΟΓ ποῖ Οὔβουνιηρ 5ρθοῖαὶ ἄδγ5, 
ΔΠη4 ἴῃ δαΐϊπρ Οὐ ποΐ βαΐϊηρ ἤθϑιι, α (Δ ἰϑίϊδῃ 
(πο 5. ΓᾺ]]Υ Δ5βιγθ 4) ἤο65. 4}1 ““μηπέο ἐδὲ 
]1ογα:" ΤοΥ {π|5 15. {Π6 σοπβοίοιιβ δὴ οὗ ΠΙ5 
οχἰβίθηοθ, ἴο ᾿ἴνῈ “πο τριίο ῥίηισε ποῖ ΤἴῸΓ 
ἢἰ5Β οὐγὴ 01} «δηά ρίθαβιισο, δι “ωπίο ἐδὲ 
1ογά, ἴογυ Ηἰβ. βίογυ, ἀπά δοοογάϊηρ ἴο Ηἰβ5 
γν1}]. 

Μοτγτδονοῦ Πα {παΐ {Ππ|5 Πἰνο5 ππίο {πὸ 1 οτά, 
αἶϑο ἀϊ65 ππίο {π6 Τιοτά : {Π6 γα] Πρ ΡΓΙΠΟΙΡΙ6 
ΟΥ̓ {πὸ 1Πἴ6 15 ϑδίγοπρ ἴῃ ἀθαίῃ. “1 5.4 βσσϑαΐ 
αὐτί ἴο 16 ψε]], ἀπά ἴο Ὀ6 ἰϑαυτηΐ ὈΥ͂ τιθῃ ἴῃ 
ΒΘ". (7Ἐγεπιυ ΤΆ ]οσ, “ ΗοΙΥ Ὀγίπρ.᾽) 
“ἤ ἀγὸ ἐῤὲ 1,ογ ̓ ς," ποῖ οὐσ οννη, θυΐ Ηἰ5 

ΡΓΟΡΘΓΙΥ, ἀδνοίίηρ; ΟΠ ΓΒΕΙν 65 ἴο ΗῚ5 βθῦνιοθ δηά 
ἀϑϑισοὰ οὔ Ηἰβ ργοΐϊβοϊίοη. ὙπῈ Αροβί!α ἴῃ 
τ. 7, 8 15 Θρβακίηρ οἵ θε] ον 5. ΟΠ]Υ. 

9. ον ἰο ἐῤίς ἐπά ΟΡγίσέ ὁδοὶ ἀϊεά, ἀπά 
γοσε, απά γευΐϊυεάί,) “Εν ἰο ἐῤὶς ἐπά Οῤγιδὲ 
ἀϊοᾶ απἃ Ῥθόβδηιθ αδἱϊνθ" ὍὙΠ6Ὲ 5ῇῃουίεγ 
γτοδαϊπρ 15. θεϑὲ αἰεϑδίεα, ἃπά δχραίηβ {ΠπῈ 
γΑΓΙ Δί ΙΟΠ5: [ἃ 4150 σουσθϑροπαβ5. δεβίὲ ἢ {πα 
[Ο]]οννίηρ; οἴδιιβθ, “ ἐφαΐ ῥὲ ηεσδὲ δὲ 1ιογὰ ὀοὶ 
οὗ ἀθδᾶ απά Πυϊηρ." 

. ΤΠῈ ΟΠ τι βϑείδπ᾽ 5 γοϊίίοη ἴο πἰ5 1,ογά, θοίἢ 
ἴπ 18 ἀπά ἴῃ ἀθδίῃ, ἰ5 ἕοιιπάθά οἡ {πὸ ἔδοΐβ οἵ 
ΕἸ γίβε 5. ρϑύβομαδὶ Πἰβίοσυ ΒῸΓ {ΠῸ ΠΠ|6 νυ ΒΊΟἢ 
{π6 (γι βείαη Πἰνεβ “" ὠπέο ἐφεὲ 1ογα Ὁ 15. 4150 ἃ 
πονν Π|{ὸ (σἱ. 4) ἀοτγίνεα ἔγοπι {πΠ6 πθνν 116 οἵ 
ΕΠ γῖϑε, υνμίοι ππδάς Ηἰπι 1οτά οἵ ἀεδά ἀπά 
Ἰινίπρ : σοιηραγα γῇ]. 38; ΡΒ]]. 1. 2οὅ. ὙΤΠ6 
πον Π|ἴδ οὐ μοι (Πτίδί βηΐογοά αἴοσ Ηἰβ5 
Τοϑυγγθοίίοη 15 ἀθβοσί θα ποΐ ὈΥ ἀνέζησεν, Ὀπῖ 
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φιϑὃ 

2 ἴσοι 5- 
10. 

αὶ ἴς, 45. 
23. 

10 Βιυῖ ννῆγ ἀοβὲ ποῖ [πάσα [ΠΥ 
Ὀγοίμοῦ ἢ ΟΥ̓ νν ἢ ἀοβὲ τῃοι βεΐ δῖ 
ποιιρῃς ΠΥ ὈγΟΙΠαΥ ὃ ῸΓ ἔννε 5}2]]} 
41} βιαπά δείογε τπ6 Ἰπαρπιεπέ βεδέ οὗ 
(ἢ τῖϑε. 

τι πγ ἸΕ 15 ὐπείεηι 7. 1 Π{ὙῸ} 
βδ 11 {Π6 [,οΓά, Ἔνουυ Κπεα 5Π4}1] θονν 
ἴο π|6, δη Ἐνεῦυ ἴοηρια 5Π4}} σοη- 
ε85 το (σοα. 

ὈΥ {Π6 5πιρὶθ νεγῦ ἔζησεν (45 ἴπ Αρος. ἱ. 18, 
τ 85: Επι ν' Το; 2 ΟἿΣΙ ἵν- ΤῸ; τὴ, ἴὉ 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΕ ΠΊΟΓΕ ΟἸΟΒΟΙΥ ΜΠ ζώντων. 

ἼΠΕ ΘΠΊΡΠα515 15. οἵ σοῦγϑα ἡ {π6 νψνογαβ5 
“ἐδοῖρ ἀεαά «πὰ ἠϊυΐηρ," ἃ5. 15. ϑῆοννῃ δΥ ἴπ6 
καί---καί, ἀηά τοηιυίγοὰ ὈΥ {ΠπΠῈ σοπποχίοῃ νυ ἢ 
τ. ἢ. ὃ. 

ΟΡβεσνο ἴῃ ἔζησεν [πε ἱπορρίϊνε ἴοτοα οὗ {πῈ 
Αογιϑί, “"θθοϑιηθ δ]ΐνθ," ΙΓ νυ ]Οἢ σΟΙΊΡΩΓΕ 
της ΑἀάϊτοηΑ] Νοῖα οἡ 1. 13, Δη4 ΒοΟΥΠΠΑΓΑΥ, 
“ ϑγηΐαχ,᾽ Ρ. 382. 

10. Βιὲ «υῤν «ἀοε ἐῤοιι ἡμάσε ἐδν ὀγοίῤεγ 
ΟΥ «υὧν «ἀοοί ἐβοῖε σεἰ αἱ ποισδὲ ἐδν ὀγοίῥεγ 3] 
Ἀεδα, “Βαΐ ὕμβοι, ΨὮΥ Ἰυᾶροβί ποὺ ΓὩΥ 
ὈΥοΟύΒοΥ ΟΥ ὕμπου ἴοο, αὐ ἀοοἱ ἐῤοιε σεΐ αἱ 
ποισρὲ ἐδν ὀγούρογ 

1 (Πγῖβέ 15 της Τογά οὗ 11, ννβαῖ τῖρῃΐ Πὰ5 
{πε ννϑακ ἴο Ἰπάξο, οΥΓ 1Π6 βίγοηρ ἴο ἀθϑρίβε ἢ15 
Ὀτγοῖμογ ἢ ΕῸΥ, ᾿πϑίθαα ο Ἰπάριηρ Θά ἢ ΟἴΠΟΥ, 
411 ἅτ ἴο Ὀ6 Ἰιάρεα Ὀγ {Π6 1,ογά. “ “41 15 
ΡΙᾳορα οιλρ δία }}ν ἢγϑί, 45. ἴη6 ἴοτοβ οὗ {πΠῸ 
ΔΥσατηθηΐ γοϑίβ ἡ {Π6 ὉπΠΙν Υβα ΠΥ οὕ {πὸ 1πὰρ- 
τηϑηΐ : σΟΠΊΡΑΓΘ 11. 6, 16, 1]. 6, ἄο. 

ἐρεὲ ἡμάσγιοπί σοαὶ ὁ Οῤγ ἢ ἘἈδδά, “ρὲ 
7μάρσγιεπέ “εαἱ ὁ αοα," δηὰ σομηραία 2 (ογ. 
γ. 10. ὙΥΠ1Ο ἢ ννὰ5. ΡγΟΌΔΌΙΥ {πΠῸ βδοιγοθ οὗ {Π6 
τοδάήϊηρ “ ὥῤγιυ "ἢ 

11. ΤΠ οογίαιδίν οὗ {Π6 ππηῖνοιβαὶ τά ρτηθπηΐ 
15 αἰ(εϑίεα Ὁ. [Π6 βοϊθπηη ἀθοϊαγαίίοη οἵ [5 ἢ 
ΧΙν. 23, νΠΕΓῈ ἴῸΓ ἴΠ6 ΗΘΌγονν ρΡἤγαβθ, “Ἢ Βν 
γιγσείζρατυε 1 σαυογη" (Ο εη. χχὶϊ. 16), ΜΠ Ϊςἢ 15 
Πςεγα ΠΥ τοπάοθγοα ἴῃ 1,ΧΧ, 8.. Ρδμ}, φαοίης 
ἘΓΟΠῚ ΠΙΘΠΊΟΤΥ, 500 5.{π|65 {π6 τῆογο ἔγθαιιθηξ 
ΤΟΥΠῚ, “1 11ε,᾽ εαινα]οπί ἴο “ΒΥ ΠΥ οννη 118 
Ι δυνθαῦ Ὁ" σΟΠΊΡΑΙΟ ΝΠΙ. ΧΙν. 21, 22, 28: 
Βευΐ. ΧΧΧΙΙ. 40, Βεγα ἴπ6 ΓΙΧΧ μάνα ζῶ 
ἐγὼ ὅτι. 

σαὶ ἐῤὲ 1,ογά.] Αἀάροά ἴο [5414}15 ννοτβ ὈῪ 
81. αι], ἴο 5σῆονν {Ππαῖΐ 1ἴ 1ῖ5 (σοά νγῇο 5ρθ8 5. 

ΤΠΗΘ ννογάβ ψν ῃ]ο ἢ [Ο]]ονν ἴῃ 5414}, “ἐῤὲ 
«υογά ἐς σοηδ ομέ 97 γῖν »ιομὲ 1 τῖσῥίεοι πες, 
ἀπά τραϊὶ πιο γείμγη,᾽" ὈΘΙΠΡ' ΟΠΙ]Υ ἃ ἔα Π 6 Υ 4558- 
νογδίιοη, ἀγὸ οπατοἀ Ὀγ 86. Ραα]. 

ἐυεγν ἔπε σραίί δοτυ ἰο γιδ, ἀπε δοῦν ἐοηρΊ6 
σῥαὶΐ εοηγξος ἴο Οοα.] 5481. χὶν. 221. ὙΠ6 
Ἡδῦτανν 15 σΟΥΎΘΟΥ τοπάογθα ἴῃ {π6 ΑΟὟ,, 
“ Π]ηπέο 716 δυεγν ἄπεθ ταὶ! δοαυ, ξυ6 7} ἐοησΊ( 
σῥα]! σαυεαγ. 

(οΙῆραγε εγ. Χ]ῖν. 26, ὑνΠ ΓΕ ΤΟΥ “ σαυογη 

ΚΟΜΑΝΌ-. ΧΙΝνΝ. [ν. το--- 4. 

12 80 {Πεπ ἐνεῖυ οπε οὗ ιι5 5}4]]} 
δσῖνε δοςοιηΐ οὗ ΠΙ πη561} το (σοά. 

13 [εἴ υ ποῖ ἐδεγείογε [πάσα οπα 
ἉΠΟΙΠΕΓ ΔΠΥ πιούα : δὲ [πάρε ἘΠ]8 
γΑῖΠ 6, [Πδς πὸ τηδη ρὲ ἃ 5{{|Π|0]1Πηρ- 
ὈΙΟΟΚ οΥἿὙ Δ4η οσοδϑίοη ἴο 8}] ἴῃ δ: 
ὈγοΙ ΟΥ̓ 8 ὙνΑΥ. 

14 1 Κπονν, δηά δῖη ρεΐβϑιυδάςά ὈῪ 
τε Γιογάᾷ [Ἐϑιι5, τηδε ἐἤεγε 1ς ποιῃϊηρ 

ἴΠοΓῈ 15, 45 ΠΕΙΘ, ἃ νυ 5 γοδήϊπρ ᾿π [,ΧΧ, 
“ ροη γε: σοά.᾽ 

[Ιη ϑαίδῃ {πΠ6 οαΐῃ οἵ ποπιαρε ([534]1. χῖχ. 18 : 
]ο5.. χχῖῖ. ἡ; δι δε: αν τ), 485. τ εκ τῷ ἐπε: 
Ὀεπάδά Κπθο, ππὰγκβ {πὸ δάοτυιπρ βιιτηϊβϑίοη οἵ 
{πΠ6 ΠοΟΪῈ ννου]ά ἴο [επόναῖ, ἀπά [πε βοϊθιηῃ 
οοηΐοββίοη οἵ Ηἰ5 βονεγει βῃΓΥ. 

ΤΠ6 ποίϊοῃ οἵ “ σοηίεδβϑιπρ δίπβ ἴο {ΠπῸ 
Τυάρε " ((ξξουχηθηῖ5) 15 ουΐ οὗ ρίασβ ἴπ {Π15 
γ 56, που ρ 1{ ἔο]]ονν5 ἴῃ {πὸ ποχί. 

12. 80 ἐῤει δ΄6 7} ὁπέ οΥ ιὸ σῥαὶ]! σίυε ἀεσομηΐ 
47 ῥι»ιφοὶ ἰο Οοά4.] “80 ἐῤεπ ΘᾺ 916 οὗ ἃ8Β 
ΤΟΥ ΠΙΠΒ6Ι7 588411 σίνο δοοουαμύ το σοῦ," 
Οη Οοὐδβ βιργογηδου τγοϑίβ Η]5 ἜἼχολιβῖνα τῖρῃξ 
οἵ Ἰπάρτηθπξ : 50 νγνἤθη {Π6 ξΟΓΠΊΕΓ 15 σοηξεββεα 
ὈΥ ““Ἔὐε7}) ἰοπαμε," 1τἴ [Ο]]οννγ5. {πᾶξ Ἔδοῦ Μ1}} 
ΔΉΒΥΨΟΙ ἴῸΓ ΠΙπη56 1 ἴο 15 τσ μία] Πιάρεὲ. ΒΥ 
ὈγΙηρΊηρ τορ οί μου 1Π6 ἐπιρῃδίϊς ννογάβ, κ θα θα 
ΟΠ8 Οὗ ὰ8 ἴοτ ἰπι561 7, νύ βρῖνε ΡγΟΓΠΙΠ ΠΟ α 
ἴο {ῃ6 οχαςΐ ροϊηΐ, ου νυ ῃῖο ἴΠ6 Δρρ οδίίοη ἴῃ 
1Π6 ποχί γεῦβα 15 βαβεά. 

18. 1εὲ τὸ ποΐ ἐξρεγεγζογε 7μάσε οπὸ αϑπούβεῦ" 
ΩΡ 710Χ6:) “ΝῸ ἸΟΠΡΟΥ ὉΠΘΥΘΙΟΥΘ ο΄ ἃ8 
ἡυᾶρο οπθ διούμοσ." ὙὉΠ6Ὲ Ἰναγηϊηρ δρϑϊπϑέ 
Ἰπάριηρ 5 ηονν δάἀγεββθά ἴο θοΐῃ ραγίϊθβ, απά 
580 ϑ(ί. Ρδὶ] ρᾷϑθε5. οὐδὺ ἴο ἔπε δαπιοηϊτοη 
ἀὐάτγεββθοά το {Π6 βίγοηρ ἴῃ [αιῃ. 

δμὶ ἡμάσε ἐῤὶς γαΐῤεγ, ἐραὶ πὸ γιᾶπ ῥμέ ἃ 
σἐιγιδ ἰτισ-ὀϊοοξ οΥΓ ἀπ οὐσασίοπι ἐο γα} ἦτ ῥὶς 
ὀγοΐῥεγεαυαν.}] “Ἐπί ρθγ8 815 γδύμοτυ, 
ποῦ ο Ρυΐ δὴ οἴξζοποθ Ὀθἤουθ ὙΟῸΣ Ὀ͵7Ὸ- 
67, ΟΥ 8 Βὕυπη Ὀ]1ΠΡ -Ὁ]00 ΚΕ." 
ΤΠ ἔννο ννουζ5 πρόσκομμα Δηἀ σκάνδαλον 

ΑἸδΕΓ ἴῃ ΠΕΙΓ ῬΓΟΡΟΙ πιαίετα] 56 η586. ἃ5 ἃ 
“ Β]ΟΟ Κ᾿ δραϊηδε ννῃῖοῃ {πῸ ἴοοΐ ϑβίγικεθβ, δά 
ἃ “ἴγαρ᾽ ἴῃ ψνΒΙοι 1 ἰβ σαπρπες: δαΐ τη {Π6 
Βρυγαῖϊνα ἀπά τηογαὶ 56 η56 {ΠΟΥ ἃγα πιϑϑά ἴη- 
ἀπ σγοπγ, ἀπά τεπάδγεα ἴη {Π6 Α. Ν'. βἰἴΠοΓ 
“ ροἤδηςθ," ΟΥ̓ “βίη! ηρ--Ό]ΟοοἸκ." 866 ποΐεϑ 
Οἡ ἰχ. 33, Μαῖϊ. χυϊ. 22. Ηξετῖθδ 1 15. Ὀεΐου ἴὸ 
το πογ πρόσκομμα ὈΥ πε 54Π16 νγογά “οἤξποθ᾽ 
ἃ5 ἴΠ Ὁ. 20. 

ἡιάσεο ἐδ] “ἡ πᾶρο γ8 {815. ὙΠῸ Ῥτο- 
ΠΟΙ πλιϑὲ θ6 Ἐχργοβϑοά ἴῃ Εἰ Πρ] 5 ἴο 5Π0ΟΥ 
1Π6 οἤδηρε οἵ Ῥεύβοῃ:; ἰεΐ {π|5. θὲ γουγ Ἰπάς- 
τηθηΐ δηά γουγ ἀδίεστηϊπαίίοη. ΕῸΓΪ [Π15 56Π56 
οὗ κρίνω 8686 τ (ΟΣ. 1ϊ. 2: 2 οὐ. 11. 1; ΤΊ 
111. 12. 

14. ὃν δὲ 1ιογά ὕεσι,)Ὶ ἘἈεαά “ἀπ ἐδὸ Τ]ογά. 



ν. 15-τ8,} 

Ἰμηοίθδη οὐ ἰΐζϑ6ε][: δαξ το ἢϊπὶ τἢδέ 
εϑίθαπηθίῃ ΔΠΥ τ{πίηρ το 6 ἐτπιποίθδη, 
ἴο ἢϊπὶ 22 15 ἀποΐεδη. 

Ις Βιε 1Ε τῇγ Ὀγοῖμογ δῈ στενά 
ἢ ἐηγ πιοαῖ, πον νγαἰκαβδὲ {ποι 
ποΐ ᾿σμδγαῦγ. “]λεβίγου ποῖ ἢϊπὶ 
νυ ἢ ἘΠ τηδδί, ἔῸΓ ννῆοπι (ἢ τίβε ἀϊεά. 

ΚΟΜΑΝΦ-". ΧΙΝνΝ. 

16 [,εὲ ποέ {Πδη γοιγ ροοά δε εν]]} 
Βροκβεη οἵ: 

17 ἕογ τῃε Κίηράοπι οἔ (σο4 ἰ5 ποῖ 
πθαῖ δἀη4 ἀτηκ; δ τΙρ θοιι5Π 688. 
ΔΠ4 ρεᾶςσε, ἂηά ἰοὺ ἰπ [6 Ηοὶγν 
(σΒοϑι. 

18 ΕῸΓ πε {δὲ ἴῃ {πεβε {Π]πρ5 

7.υτ.. ΤΠ σοπνιοίίοη 15 {Παΐ οἵα πλϊπά ἄννε}}- 
ΠΡ 221. δ᾽ Ι)γιγι1ογι κυ]! Οῤτγίσί, ἀπά τῃογοίογα 
Πρ ςεποα Ὀγ Η!5 ϑριτι. 

“ Νοὐῥίπιρ, 1. ε.,) ἀεσογαάϊηρ ἴο ἴπΠ6 ςοπίοχί, 
0 Κιηά οἵ [οοά. 

“ὁ Τημείεαη :" Ματγρ. ““ σοτηΠΊΟΗ :ἢἢ 
ἢ Αοἴβ χΧ. 14, 28; ΧΙ. 8. 

“ὁ γγηιείεαγι 9 11:61}: δι᾽ ἑαυτοῦ, “ῬΕΙ͂ 56," 
“οΕ115 ον παίαγο," ἀρασγί ἕγοπι σοηβοιπίϊοι5 
ΟΓΌΡΙ65. ΠΕ τοπάοσγιηρ “ Πγοι ἢ ΠΙπι᾿ (δι᾽ 
τὐτοῦ, τοΐεγγοα το (ΠγΙβι) “[Πδὲ 15, οῃ δοσοιιπηΐ 

ΗΒ δναηρΈ]ς ἸΘρ βίη" (Τ βεοάογεί) 15 
ἀΠ α5Ε1ς Δ Πα ΔΥΙΓασγ. ὙΠῸ πιθδηϊηρ ἰ5 ποί 
ἢαΐ της ἀἰδιεϊποίίοη Ὀδίννθθη οἰθαη δπηά τη- 
Ἰθδη τηθαΐβ ννὰ5 ὈΟ] Ἰ5Π64 : ΟΥ “Τῆς νγεδὶς ἴῃ 
ΑἸ ΟὈ]εο ο ο δαίϊηρ ἤσξϑῃ δ αἱ], απ {Π15 
Ο]Θοίίοη ννὰ5 ποίΐ ἔοιιπήθα οὐ {πῸ ἰανν οἵ 
ΝΙοβθβ, δας οἡ ϑοδίϊς πΠΟίΟΠ5, 5ῈΟἢ 845 ἴπο5αῈ 
ΟΥ [Π6 Εββθῃδϑ. 

διεἰ 1ο ῥίηγι, 45᾽..71 ἘδΔά, “οχοθρύ ἐο ῥῖ»ι,; 
[95 ς. Τί 15 ποΐ ““φπείραπ 9 1}. τι 15. ποῖ 
ΠΠΟΙΘ ἢ “ Θχοθρῦ," ὅ 0. : ΠΟΙΠΡΑΙΕ [ὉΓ {815 1156 
οἵ εἰ μή Τ,Κ6 ἴν. 26, 27; Ὁ Δ. 1. 7, 11. τ6, ζοε. 
ΤῊι5 τη οηΐογοιηρ {πΠ6 δαἀπιοπιίοη οἵ τ. 13; 
δέ, Ῥ811] ἢγϑέ δϑβϑοσίβ ΓᾺΠῪ δηά ἀϊγεοῖγ {ΠῸ 
δ γ ορ 6 οὗ ἔγεθάομῃ, ἐπα {πεη δά 5 {πὸ ἐχεεῤ- 
[1ο071, ὈΥ ϑΥΠΙΟἢ 115 ργαςίος οὐρμΐ ἴο Ὀς πηοα!]- 
Πρ : ἔογ Π6 βοῦιρ]α οὗ {π6 ννεὰκ Ὀγοίπου ἰ5 
γα] 50 ἔδγ 45 δὲς εογιϑσίθησο 156 σοποοσπθά, [{ 
[5 [15 ἐχεοῥέϊοσ [μας ΟΠ ἴΠ6 Θββθπίῖα] ραγί 
οὗ 1Π6 ἀγριιπηοηΐ, ἔῸΓ Οα {15 15 Ἰουπάδα {Π6 
ργεσθάϊηρ Ἐχπογίαϊίοη ποῖ ἴο βοδπάδ δα {Π6 
ΘΔ ὈΤΟΙΠΟΓ. 

15. Βα 17 ἐῤν ὀγοίῤῥογ ὧδ σγίϑυεά «υἱὲῤ ἐν 
γιεα)] “ἘῸῚ 1 Ῥοοδαβθ οὗ πιϑαῦ (ὮΥ 
ὈΥΟύΠΟΥ 15 συϊονθᾶ᾽" (ἈΠΕΙΠ.5). “ΟΥ̓ 15 
ἘΠ ΠΘΒΕΙΟΏΔΌΪΥ {π6 {τὸ τοδάϊην, [ἢ ὈΓΙΠΡ5 1ἢ 
ἃ ΓΘΆΒΟΉ ΤῸΥ {Π6 Ἔχῃογίαϊίοη ἜΧρΥΓεσβθά ἴῃ ὑ.. 12; 
δηἀ Τουπάεα οἡ {π6 οἸοβίηρ ννογάβ οἵ Ὁ. 14. 

ἼΠΕ6 ψΠΟ]6 ἀΥριιπηθηΐς 15 ῬΕΥΘΟΕΥ οἸθαγ 
ΜΠΘη γα τϑάϊποθ 8... Ῥδι]5 σῃϑίουιοδὶ βέυ]Ὲ 
ἴο {Π6 5: ΠΊΡΙΘΥ Ἰορίοδὶ ογάου: 

(1.) ““ἴο δἴτῃ 1ξ 15 πποῖθαη᾽ (τ. 14). 
(2.) “ραΐ ποΐ ἃ βἔυτηθ!ηρ-Ό]ΟοΚ ἴῃ ἢ15 νναν ἢ 

(υ. 13). 
(3.) “ἴοσ 1 θεοδιβε οἵ πιθαῖ {ΠΥ ὈτοΙΠ ΕΓ 

5 δυνά, ὕποὰ αὐτῷ πὸ ἸΟΩΡΟΥ ΨψΘΙΚΙηΡ 
δοοοταϊηπρ' [0 ΟΠ ΑΥΣΟΥ" (υ. 15). 

Περίγον ποΐ, 495...1 ὙΠῸ ννεαῖκ Ὀγοΐμου ἰ5 
“ σγίουεά," 1. ε. γαχθα ἴῃ σοηβοίθποθ, ΠΊΟΥΆΪ]Υ 
Ῥαϊπθά (ΕΡρΆ, ἵν. 30) ΒΥ Ξβοίηρ: τπ6 βίγοῃπρ 1π- 
ἄυϊρε ἴῃ ψψνμαΐ ἢθ ἀθοπὶβ βίη]. ὙΠὶβ5 βυϊεῦ 

566 ποΐθϑ5 

ΤΑΥ͂ ἰεπά ἴο ἢϊ5 ἀεδϑίγιοςοη, δηά {παΐ 1η ΠΊΟΓΕ 
νγαγ5 ἴπᾶη ΟΠα: ΠΕ ΤΠΔΥ͂ Εἰ[ΠοΥΓ 6 γερο] θα 
ἔγοπι {μ6 (Πτιβίαη ἔδι[ ἢ, νυν ἢ βεοπη5 ο ὈῈ 
ἀϑϑοοιαῖθα νυ] ϑιπηἴα] ργαοίςθ, ΟΓ ΠῈ τηδῪ θ6 
βοάποθα ΕΥ̓ γουΓ ΘΧΑΠΊΡΙα ἱπίο ἃ σονγαταϊν 
ΔΟΠΙΪ]Θβοθηςοα ἴῃ {παΐ ννῃϊοἢ ἴο ΠΙΠῚ 15 βι πῆμ] 
(1 ΟὐοΥ. γι. 12). Οἷἴνε ὑρ [γΥ [τρράοπι ἀπά 
δαί πο ἤθϑῃ, γαΐπου ἔπη {Πι15 ἰθαά ᾿ηΐο ρεγά!- 
(το Πἰπὶ ἴοΥ νοπὶ (ἢ τγιδ ρᾶνα πρ ΗΙ5 [1 ἴο 
8806 Πίπι ἔγοτι ρογάϊίοη. “Μακε ποῖ τῃΥ 
πχθδΐ οὗ ποσὰ δοσοιιηΐ {Π8πη (Πτὶβὲ τηδάθ Η!5 
18 (Βεηρεὶ). 
“ΤῊ γιεαί," “ τῃαξ τηϑαΐ οἵ {μϊπο: {Πθγϑ 15 

ἃ ἴουςοἢ οὗ β5οοσῃ ἴῃ {ΠπΠ6 Ῥγόποιη : “ ΝΟΗ 5ϊπη8 
᾿πἀἸρηδίίοηθ ργοποπῆθη δά]θοϊιπη" (ΒΕΕΙΘΏ). 

16. Ζεὲ ποῖ ἐφογοζογ γοῖι7 σοοά ὧδ εοἱ] σῤῥοζεπ 
97:)] ΤῊΙ5 15 δά ἀγεββεά, 845 ἴῃ6 ψγο]Ὲ ραβϑαρα 
(υυ. τ--23}, ἴο [Πο56 νγῃο ἃτξῈ βίγοπρ ἴῃ 141: 
1ῃ6 Ρ]ΠΓΑΙ 15 ᾿ιϑε4 ἴῃ ἰαγίηρ ἄοόνγη βϑπογαὶ 
ῬΓΙΠΟΙΡΙ65 (στ. τ, 7-, 13, 16, το; ΧΥ. 1), 1ῃ6 
ΘΙΠΡΊΠΑΥ ἴῃ ΔΡΡΙγΙΠρ ποτὰ ἴο 5ρεοῖαὶ σα585 
(συν. 2-Ὸ6, το, 15, 20--23). 

( Ὑοιι" φορά," {πα νυ ΠΟ ἢ 15 δ ρῃ δ ΠΥ 
γοι) ΒΡ οΙαὶ δάἀναηίαρθ, ο8π ΟΠΙΥ͂ ΠΊΘοΔη, ἰπ 
δοσογάδησθ νυ {πὸ σοηίϊοχί, ΥὙΟῸ͵Γ 5ΙΓΟΠΡΘΓ 
[απ ἀπά Ε]]ΕΓ ΠΙΡογίγ - [ῃ6 τϑδάϊπρ “' ΟἿΓ 
Βοοα᾽ νόου] βῖνε [Π6 βᾶτηθ ῬΈΠΟΓΑΙ 56η58, 
τοίοσσιηρ το {π6 ““ Κπον]θάβε ἀηα Ρογβι βίῃ 
ἴῃ {πε Τιοτά 6515, {παξ ποίμιπρ 15 ἀπο]θδῆ ἴῃ 
11561 (. 14). (ὐομηραῖθ 1 (ΟΥ. ν]11. 4) 7. 
91 Χ. 29, 30. 

1,6 πὸ ᾿πομαγ8]6 τι56 οὗ γοιγ ΠΟΥ Υ βῖνα 
Οσσαβίοη ἴο {π6 νγεακ ἴπ αἢ το οοπάεδιηπ 
ἃ Πα 5ρθὰκ 6ν]} οἵ {παῖ ἡ ΠΙΟἢ 15 ἴο γοῦ ἃ τεϑὰ] 
βοοά. 

117. ον ἐδὲ ἀἰγισάογε 97) Οοά 1: ποὲ τηπϑαΐ αγιεἰ 
ἄγίηξ; “ΒΘ Κιηράοτῃ οἵ Οσοά, ἰγριπεά ᾿νῪ 
{ῃ6 Ο. Ὑ΄ Ἐπροούδου, 1ῖ5 Οοάβ ἀοπηϊπίοι 
ονοῦ {Π6 Πραγί, ᾿πϑει πο ΔηΠ φαἀπιπβίογθα ὈΥ͂ 
ΟΠ γίβε: 1 15 {πε Πθάυθηὶν 5ρῆοσγε οἵ [1ἴ6, ἴῃ 
ψ ΠΟ Οοὐβ ψογά δηά ϑριγ βόνοῦπ, δηά 
ὙΠΟ56 οὐρβᾶηῃ οὐ θασίῃ 15 πε Οπαγοῃ" (1, ἀΠρ6}. 
Ηδτε {πῃ Αροβεϊεβ ροϊπέ οὗ νῖδνν ἰ5. {παΐ οἵ 
ΟἿΓ ϑαν]ουτ5 βαυίηρ {{πΚῈ χνῖϊ. 20, ννΠΕΓα, 
Πουνενυοῦ, 566 ποίς), “ Τῤὲ ἀἰησάοηι 97 (οά ἰς 
αυϊέῤὶγι γοι: 15 Θββεποα 1165 ποῖ ἴῃ {πίηρϑ 
Θχίουπδὶ, 85 δαΐπρς απηα αγΙηἸτῖπρ, δας ἴπ {πῸ 
ἰηννατὰ ρσᾶςθβ οἵ {Π6 βριγιίιδὶ 6. ὙΠῸ [0]- 
Ἰοννῖπρ; οἰδιιβθ, “δὲ ἐῤαΐ γι ἔδεσε ἐῤίγισς σϑγυο 
Ορειοὶ," 5ϑονγβ {μαΐ {π6886 βσασθβ ἅτ Ποιὸ τὲ- 
φατάθα 5 δοῖϊνε ῥγπορΙ65. οἵ ἴπ6 (Δ γιβζίαη 
1116. 
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Φ22Ο 

σΎΉῈ 1. 

βεύνϑίῃ (μτιϑὲ ἧς δοσθρίδθ]ς το (οά, 
Δ Πα Δρρτονεά οὗ πηξη. 

Ι9 [,εξ τι ἐπεγείοτα [Ὁ ]]ονν δεν 
1Π6 ἘΠΙΠΡ5 ννῃῖοῃ πηᾶκα ἔογ ρεᾶςα, δηά 
1Π]ηρ5 ννμεύθνν οηῈ ΠΊΔΥ δα ΠΥ 
ΔΠΟΙΠΟΓ. 

20 ΕῸΓ πηεδέ ἀββίγου ποῖ {Π6 νγουκ 
οἔ (ὥοά. “4Α]1] τῃίπρβ ἱπάεεά Ἂγὲ 

“ ΚΙσῥίοοιι 6..." 15 Ἰμεσθοσθ ργεβθηΐθά ποῖ 
ἴῃ [5 Ἰπά1οἴ4] ἀϑρεοξ 5 {πὸ τϑδέϊοη βϑία Π5ῃθά 
θγ Οοὐδβ }πι5Έ γτπρ' βεπίεποθ, δὰ 1ῃ 1[5 ΠΊΟΓᾺ] 
ἀϑρϑοΐ δ5 ἃ ὅΥᾶςε ἴο δε θχϑσοϊβϑά ἀπά ἀθνθὶορεά, 
45 ἴῃ ἕαςς “πε ρεῖπη, οἵ ΒΙΟἢ ΠΟΙΪΠ655 15 
1Π6 τπη!οϊάθα Δη4 ρῬογίδοϊοα ρ᾽αηΐ (ΕΟΓΒ65) : 
ΠΟΙΊΡΑΓΟ Υἱ. 19, ΒΡἢ. ἵν. 24, ἀπά ποῖΐβ. ὁπ 
ὑπ Π: 

« Ῥρωςθ᾽ ἴῃ {π|κ6 τη ΠΟΥ ἰ5 ποῖ 5 ΠΊΡῚΥ {π6 
βίαϊο οὗὨ γϑοοπο]δίίοη ἕο Οοά (ν. τ), δαῖ 
16 τοϑυ!ηρ αἰδροβιξίοη, {Π6 ϑρισις οἵ ρεᾶςα 
ΔὈΙάϊπηρ ἴῃ πΠ6 Πποατί δηά βῃθάα!ηρ ἃ ΠΟΙΥ σα] τὴ 
ΟΥ̓ΟΙΓ {ΠῸ [Π|6. 

«ς70} ἱπ ἐῤὲ Ηοὶν ΟΡ ουΐ" 15 186 ΠΟΙΥ β]αάηθϑθ 
ὙνΒῖοἢ {πὸ ϑριτς οἵ Οοά Ὀγοδίμεβ ἁτουπά 
{ποθ ψῆο “ἠὲ ἐπ ἐδ δῤίγιε"): δ]. ν. 22, 
2; Βοχη. χὺ: 17:1 1 ΠΕΒΒῚ Ὶ- Ὁ. 
ὙΠΕ σἰγοηροβί ἴῃ [δι θοϑὲ Κηονν (παῖ “ ἐῤὸ 

ἀϊησάο»ι 97) Οοα᾽ σοηῃϑβίϑίβ ἴῃ {Π86586 ϑρι γί] 
φΎΊΔΟΟ5, ποῖ ἴῃ δηυμ]ηρ Θχίθυηα] 845 θαί!ηρ ΟΥ̓ 
ἀτπκίηρ ; ΠΟΥ Ἐπογοίογα οὐρῃΐ ἴο 6 τηοβί 
ΤΟΔΩΥ ἴο τι5ὲ {Π6ῚΓ ΠΙΡΕΥΥ͂ ἴῃ 5110 πηδίίουβ 
νυ 5 Ι Υ ἀπά σμαγ αν. ὍΠῖ5 τ] δάπηγΆ 0 ]8 
5ΚΠ] ἀπά ἴογοθ οἵ δὐριπιθηΐ, {π6ὸ Αροβίϊα δρ- 
ΡΘδ]5 ἴο (81 5618 ἀριηϑέ ΔΠΥ τηΐβιιβα οἵ [Π6 
Ποτέ Ψ ΠΙΟΙ [Ὰ1Πἢ θαβίοννϑβ. 

18. οῦ ῥὲ ἐδαὶ ἱπ ἐρεῖ ἐῤίμος σογεΡ 
Ορῤγί ἢ] ΤῈ νατϊαίίοη “δὲ ἐῤαΐ ἈΘΥ οἱ πὶ φογυεῖ 
Ορῤγῖεὲ (ἐν τούτῳ), 15 πιοβί βίγΟΏ ΒΥ αἰζοβίθά : 
1Ὲ οχίθηδ {πὸ {πουρῃΐ ἔγοπι {Π6 ἴπγθα ΡΎΔ 65 
758 πιδπιϊοπθα ἴο Π6 ννῆο]Ὲ 5ΡῃΈΓα ἴῃ νΠΙΟἢ 
ΠΟΥ ἅττα οοιηθιπθά. Ηδ “μογοὶη τεγσείρ 
ρῤγισὶ, ννῆο ἴοσ {Π6 Ιονε οἵ (ῃγιβί 5εῦνεβ ἢϊ5 
Ὀγθίῆγοη ἴπ {Π6 δχϑγοῖβο οὗ δοἢ β,άσῈ5. ἃ5 
τὶ μίθουβηθββ, ρεᾶςθ, ἃπά ἸΟΥ͂ ; πη 50 ἀοίηρ 
ἢ6 15 θοΐῃ “" «υεἱϊ ῥίεκοείγ ἰο Οοά," οῸ Ἰπάρε5 
1πΠ6 Πραγί, δηά “αῤῥγουοά ὧν τιεῦι,᾿᾿ ΜΏΟ 566 
Ηἷ5 βοοά ἀεεάβ. Τῆι Π6 ννῖπ5 {ἴπΠ6 βοράν] 
οὗ Π15 Ὀτοίπου, ᾿πϑίθδα οἱ ρυζίηρ ἃ βζι πη ]]1ηΡ- 
ὈΙΟΟΙΚ ἴῃ ΠΙ5 ννΥ. 

19. 2ῤὲ ἐῤίτισς «υδίερ γιαῖο γογ ῥεαεε,] Μοτα 
ΒΙΠΊΡΙΥ “1786 ὑπὶπηρ5 οὗ ρΡθ8 06. ΤΠὲε εχ- 
Βογίαϊίοη, “ [ἐπ ζο ϊοαυ," Τουπάδα οἢ τ. 17, 
18, ρῖνεβ ἃ ΠΊΠΟΝ δοιίοΥ 56 η56 ἴΠδπ Εἰ ΓΠΟΓ ἃ 
παοβίϊοη, “Το νγα ἔμθη ἔΌΠ]ονν ὃ ἢ ΟΥ̓ 8ῃ 4556 Γ- 
τἴοη οἵ ἐπθ6 Αροβίϊθβ οὐγῆ ργδοίίςθ, “ ε 
{πογεέοσο τ] ]ονν.ἢ 

απ ἐῤίηρε «αὐῤρεγεαυΐ ὁπὲγιαν δα) ἀποΐδετ.] 
(οΠΊΡαΙο 1 ΤΠ Ε685. Υ. 11. 

20. ον γιδαί, ἀεείτον πο] Ἀδά ἃθβΊσΟΥ͂ 

ΚΟΜΑΆΑΝΡ. ΣΙΝ. [ν. 19--22. 

Ρυγε; δυξ 1} 15 εν] ἰοῦ τπδξ πηᾶῃ 
νγ 80 εδίοτῃ ἢ οἔξεηςεα. 

21 7 ἴς ροοά πειτμεγ ἴο εδί ὅΉς6βῃ, ἢ: 
ΠΟΙ ἴο ἀτηκ ννῖπθ, πού πη) ἔδίηρ 
ὙΠΈΡ ΠΥ ὈγΟΙΠαΓ βειπη]εῖἢ. ΟΥ̓ 
15 οἤεηβά. οΥ 15. πιλδάε νγεαῖκ. 

22 Ηκϑε {ποι (ἢ ὃ πᾶνε 2: ἴο 
ΤΠγ561Ε Βείοτε ὥοά. ΗδρρυΥ 2: πε 

ἐμΒοὰ ποῦ: {Π6 ΘΙΠΡΊ ΑΓ τ γΚ5 {Π6Ὸ τοίαση το 
[Π6 5ρθεῖδὶ σαϑ8 ; 566 ποΐβ οἢ τ". τό. 
ἐΤε «υογὰ 97, Οσοά᾽" ταυβὶ θ6 πάεγβίοοί 1π 

δοσογάδηορ ἢ [Π6 Θχμογίδτοη 1Π “Ὁ. 19 ἴο 
“ἐφ ν᾿ οΥ Ὀ.ΠᾺ ἀρ εαςοἢ οἴπεσ. ΤῊΥ Ὀτγοίμεσ, 
ἃ5 ἃ (μγιβέϊαη, 15. “" Οοά᾽ς δι αάῖπρ" (τ (ογ. 
111. 9)ς. )ο ποΐ ἴοσ {π6 βαϊζα οἵ τηθσε ἔοοά 
ἤσμέ ἀραϊηϑδὲ (σοά ΒΥ Ρ.]ΠΠ1ηρ ἄοννηῃ ἀπά ἠε- 
βίγογίηρ ννῃαΐ Ηδ μα5 θ.1ΠῈ ὑρ. “εεέγον "ἢ 
15. ΠΘΥΘ πι564 ἴῃ 115 ῬΥΟΡΟΥ εἰγτηο]ορῖοα] 56 Π568 
(κατάλυε, “ἀεδίγιια ̓ ποΐ, 85 ἴῃ τ. 15, ἴπ 
1η6 5θῆβε οἵ βἴθγῃαὶ ρογάϊτοη (ἀπόλλυε). 

ΑἹ] ἐρίηρες ἱπάεεά γε ῥηγο.] [..6. 411 Κη 5 
οὗ [οοα ἃγδ ΠΊΟΓΑΙΪΥ οἸθαη (Ὁ. 14). 

διμΐ 1 ἰς ουϊἱ γ)ὸγ ἐραΐ γιαπ αὐρο εαἰεὲρ «υἱὲ 
οὔεπεε] ὙΤΠηῈ βθῆβθθ ἰ5. ψΜ}6Ὲ}} εχργεβθεά ὈΥ͂ 
Γγηάδ] θ᾽ 5. ραγΆΡΏΓαβα κι υνΠῸ εδΐείῃ ἢ Πατί 
οἵ Π5 σοηβοίθηςθ. [{Ε{ποὰ σδιι58 [ΠΥ Ὀγοΐποῦ 
ἴο οαΐ αρδϊπϑί ἢϊβ5 σοῇβοιθηςθ, 1 15 ἃ 51η ἴο ΠΙΠῚ, 
Δη4 50 ποι γί ἀθβίσογιηρ (σοά 5 ψοσκ ἴῃ 
ΠῚ ἴῸΓ {Π6 βακε οἵ ἴοοά. Οη διὰ προσκόμ- 
ματος “Μ|Π οἤξποβ 45 δη δἰζεπάδηξ οἰγοιτη- 
βίδηςθ, 566 ποίΐδβ οῃ 1. 27. 

Ω1. ΠῚ ἰς ροοά πείξῥεῦ ἐο δαὶ 236:},7 “ΝῬοΐ 
1ο εαἰ 3ε:,᾽ [Παῖ 5 ἴο δεαΐ πο ἤδθβῇ οἵ δὴν Κιπά, 
Δηἀ ἴο ἀτὶπΠΚ ΠΟ ψγῖπα “ ἀν σοοά ᾽ (καλόν), 15 
ὙνΟΓΊΠΥ ἀπά ποῦ]Ὲ σοπάιιοξ ἴῃ οπ6 ΨΠΟ ἄθπῖ65 
ΠΙΠΊ56ΙΕ γαῖ μοῦ {Π8η οἤξπά ἃ Ὀγοίπεῦ (1 (ογ. 
111. 13). 

πο7" απγέῤίπρ πυῤεγεὺν ἐδν ὄγου δεν σἐμηιδὶρ!},] 
Ἐεαά “ποῦ ἴο ἅἄο διυγύμίηρ ψδοτθδῦ 
δ 6." ὌὙΒδ ᾿ηςογργοίδίοπ δηϑυνοσηρ ἴο {Π6 
ΑΟΥ., “ποῦ ἴο ϑαΐῖ οὐ ἀσίηῖκ σηγέῤίπρ «υδεγεὺν 
49:ε., 15 ἴοο πο. 81. Ῥαὰ] οχίοπάβ {Π6 
ΤηΑΧΙ ΠῚ ἴο 411 φοίοη5 νυ ΒΙΟἢ ΑΓ ἴῃ ἘΠΕΠΊΒΕΙνγΘ5 
ΤΉΟΓΑΠΥ ᾿πα ΠΠεσοπί, 

ΟἹ. ἷς οὔεπάεά, οΥ ἐς γιαδδ «αυεαζ.] Τῦ' {Π658 
ἴννο οἰδιιϑε5 4γδ γείαι πο, ννὲ πλιδὲ το που {Π6 
Ιαϑί---οῦ 15 681:  οχίεπαβ {ΠῸ ΠΊΑΧΙΠΊ 
Ὀεγοηά τηδίζογϑ ἴπ γΒΙΟἢ ἃ ὈΓΟΊΠΟΙ 15 ΔΟΓΠΔΙΠΥ͂ 
164 ᾿πίο βίη ἴο ἔποβθ ἴῃ νυ ἢ Π5 σΟΠβοΙΈ ποθ 
15 νγθακ, δη4 ἸΏΔΥῪ ΘΔ51}}ν Ὀ6 συιθνεά. Βαέ {πμ6 
ΒΘΠΙΪΠΘΠ655 ΟὗἨ {Π6 ΟἸδιι5Ὲ5 15 ἀουθίξα! (ἸΠΘΥ͂ 
416 οπη ρα ἴῃ ΤΊΒΟΠ. 8), ἃπά ἴο {πΠ6 ευϊάθποθ 
ἁϑαϊηβέ {Π6Π| πηιιδὲ πονν 6 αὐ ἀθά (1) Ετεϊβίπ- 
ΒΕΓ 5. “Τἴα1α Ετσαρτηθηΐδ. 

50. Ηαοὶ ἐῤοι γα ῥαυε 1 ἐο ἐῤνοεῇ 
δεζογε Οοά.] “Ὅπου μαδὲ πη" (ΝΊΟΙΠ, 
Οθπθνα). “ὙΠῸ (1 νν Βΐο τποὺ Παϑέ, πανα 
π, ἄε. (ΤΊ5ςἢ. 8, ΙΒ δὲ Α ΒΟ: δά τ). 



Υ; 23:] ΒΟΑ͂Ν 5; ΧὙῪΝ': 5,2,.1 

δέ ςοπάειμπείῃ ποῖ ΠἰπΊβ 6] Γ π΄ Πδέ 
1Πϊηρ νγΒ]οἢ ΠΕ ΔΙΙοννεῖῃ. 

22 Απα [ὲ ἐπαῖ ᾿ἀοιδίεί ἢ! [8 

ἀλπηπεά 1ξ Πς εαΐ, θεσαιιδα ἠδ δαίθέ, «νά ξεέ- 
. . δ᾽ Ω͂ 

ποῖ οὗ ἔδιἢ : οσγΓ ννῃαΐβοενει. 2: ποῖ αὐζεγεμεεἊ 

οὗ [Δ 15 51η.᾿ ἘΣΊΕΕΙ͂Σ 71ξαΐς. 

ἕλοῖο δπά αἵ οποὲ “εοπαάερηγεί 1 δὲ εα!," ΤΠΘ 56η56 5 ποῖ τηδίογια!Πῦ δἰζεγοά ὈΥ σι 
αὐϊαϊίοηβ, ἴπΠ 6 ϑαπΊθ ϑρροϑιίίοη δεῖπηρ οχ- 
γΓεβϑθά ἴη ἀἰβογεηΐ ἔογπιβ. ὙΠῈ Παθβίοη 15 
μ6 πιοβί ᾿ΠἰνεὶῪ ἀπά παΐιγα]: σΟΠΊΡΑΓΘ ΧΙ. 3. 
τ. Ῥαὰ] Πδαῦβ, 45 1 ὑσοσθ, πονν {Π6 βίσοης ἰπ 
ΑἸ ΟΡΡοϑβεθϑ Πἰπὶ βαυΐηρ 1 Πᾶνα ἴῃ, ἀπά 
πὶ σοηνίποθά ἰμαΐ ᾿ξ 15 4] Ονναῦ]8α ἔῸΓ ἃ 
ΠΗ γ ϑιίϊαη το εαΐ ἤεθϑῃ «πα ἀσιηκ ννἱηε,᾽ δηά 
ΘΡΙΙ65. ““ἴποιι μαϑὲ ἈΠ} Ηαῦ 1 ἐο ἐῤγνεεῖ 
οὔογε Οοά, 50 {παῖ (σοά 15 [Π6 νυϊῖπεϑ5 οἵ [ΠΥ 
ΔΗ, απ ραγαάθ τ ποΐ Ὀεΐοσα πῆθη ἴο 1ῃ68 
Πδηςα οὗ {π6ὸ νγεδὶς ᾿ (Μεγεῦ, αἴογ αῃτγ- 
Οϑβίομη.) 
Ἡαῤῥν ἱς ῥὲ ἐῤαΐ Ἄεοπάφηιπεερ ποΐ ῥίγιφο 

πα ἐῤραὶ ἐῤίπσ «ὐιερ ῥὲ αἰϊοαυε!ῥ. Ἐ δα, 
Ἰυαᾶροῦμ ποῦ Εἰπ5615 ἴπ ὑπδύ ὙΈ1ΟΒ 
16 8ΔΙ1οὐγοῦμ." ὍΤΠς ΠΑΡΡΙΠ655 πιθδηΐ ἰ5 ποῖ 
Ἴ6 ξαΐατε “’ Μεββίδηϊς Ὀ]εββθάπαβϑ ἡ (Μεγοτ), 
ας {πΠ6 ρῥγεβϑεπί θ]θϑθεάμεβθ οὐ 4 οἰθαῦ 
πὰ ππάοιδθέηρ σοηβοίεποθ. [{ 15 ἃ πιοίϊνα 
Ὁ ΟΠαγ 4016 561-γεϑίγαιηε δάἀάγοβδβεά ἴο {πΠῸ 
ἔγοης ἴῃ ΓΑΙ : ΒῈ νῃο ““ἡπάρεβ ποῖ ΒΙπηβο] ἢ 
γ ΠΟ 15 50 [ὉΠῪ σοηνιπορά, Πδξ μῈ επίογία! 5 
0 4ιοβδίϊοη οὐ ἀουδέ δρουΐ {Ππ6 τϑοιτπάς οὗ 
"5. σοπάπος “1η (παῖ ὙγΠ]Οἢ ΠῈ Δ]]ονν5 ἡ ΟΥ̓ 
ἸΡΡΓΟν 5 ἴῃ Πῖβ ουγῃ Ργδοί!ςθ, 5ῃοι] 4 θ6 οοη- 
δπί ΨΠ {Π|5 ρτθαῖ Παρρίπαβ5, ἀη {πάη ΚΕ} Ὁ 
ὈΠδβθηΐ ἴο γεϑίγαϊη 15 [γθθάοχγη ἴου ἢ15 Ὀσοΐ μου 5 
ΚΘ. 

Οϑ, “πά ῥὲ ἐβαΐ ἀοιμδίοίρ ἐς ἀαριπεά 17 ῥὲ 
αἱ.) “Βαΐ ῥὲ ἐῤῥαΐ ἀομδίε! ἱς οοπ ἀ θα πᾶ 25 
"6 εαἱ. ὍὙΠα ἄδηρεῦ οὗ {πὸ νγεαὰκ ὈΓΟΊΙΠΟΓ 15 
ον Ὀτγουρΐ ᾿πΐο σι κιηρ σοπίγαϑδί νυ {Π6 
ἸΔΡΡΥ͂ σοπάϊοη οὗ ὨΙΠῚ νν ΠΟ 15 βίγοῃηρ ἴῃ [α! ἢ, 
ἸπΠ4 50 5ΠΡΡΙ165 ἃ Γυσί μου τηοΐϊνε το ἴπ6 ομαγιῖ- 
1016 γϑβϑίγαιηΐ οὗ ἔγθθάομῃ. 
ἼΠΕ τ56 οὗ ἴγεα Κιπάγεά νγογάβ (κρίνων, 

διακρινόμενος, κατακέκριται) δῖνε5 ἴο 8[. Ρ41}}5 
ΔηΡΊαΡΘ ἃ Ροϊηΐθα ἴογοθ ὑυῃῖ οι σαηποὶ θῈ 
ὈΥΘΒουνοα ἴῃ ΕΠΡ]5η. ΒῸΓ ἴῃς πιεδηϊηρ οἵ 
διακρινόμενος ΠΟΙΏΉΡΑΓΘ ἱν. 20; Μαίί. ΧΧΙ, 21: 
ΜΙ ΑΥΚ χὶ. 23; |4π|ὲ5 1. 6. Ηδξ {παῖ (δὺς 
Ἰουδί5, ννάνοῖβ, δηά ἀδθραΐθ ἢ ΠΙΠΊ5ο] 
ΥΠΘΈΠΟΥ ἴἴ 15 ΟΥ̓ 15 ποΐ ἰαννῖα]! ἴο δαΐ, 5. 1050 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, 

Ιη Ιϑαϊδῃ χὶν. 23, {Π6 νίοδη Μϑ8 οὗ {πε 
ΓΧΧ Πὰ5 καὶ ὀμεῖται πᾶσα γλῶσσα τὸν 
Θεόν (ϑιπαϊϊ. τὸν Κύριον). Βιυΐ {με ΑἸοχ- 
Δηἀγῖπ6 Οοάεχ γοδάβ ἐξομολογήσεται τῷ Θεῷ. 

ἼΠΕ νυ δ! ἢ ΤΩΔΥ͂ ΡΟΞΘΙΟΙΥ πᾶνε θθθη ἢγϑί 
[ηδ46 ὈΥ 8ῖ. Ῥαὺ] ἴῃ πυοίϊπρ {π6 ραβϑϑαϑθ 
ἔγθαΙυ ματα ἂπά ἴῃ ῬᾺ]]. 11. 11, Δπ4 αἰἴζοεγνγαγάβ 

Ὀεοαιιδα πα δαδίεῖῃ ποί οὐἠἨὨ {δ : σομπιραγα 
]ομη 1. 18, “δὲ ἐῤαΐ δεϊϊεσνεέρ ποὶ ἱς εογι- 
ἀοηιηεα αἰγεαάν, ῥεσαμσε ρὲ ῥαΐρ πο δε φυεώ, 
49. 81. Ραμ] ἀοε5 ποῖ σἂν πε 15 οοπάεπηπθά 
ὈΥ ΠΙ5. Οὐ ΠΟΠΒΟΙΘηςΘ, ΟΥΓ 6 15 φοπάεφιηπεα 
ὈγΥ Οοά, υΐ “16 νεσὺ δςῖ οἵ βαϊΐηρ οοη- 
ἀεπηπη5. Πίπη, οὗ σοιγθε δοοογάϊηρ ἴο ΠΙν]η6 
ΟΥ̓Δογηρ, 50 {παΐ {Π6 Τίς οἵ [15 βεπίθηοθ 
15. Θβί}]Π]5Π6 4 ποῖ οὐἱΥ θεΐοσε Οοά, δι «ἶϑὸ 
θεΐογε πηδη, δηά θεΐογε μιπη561{᾽ (ΡΒΠΙΡρΙ). 

2ῶὃγν «αυραΐξοεεῦ ἐς ποί 97, 7} αἱἐ 15 οἱϑ.] “ ἀπ ὰ 
«υῤραΐφοευεν., ἄς. ϑ8:. Ρϑὺ] Πεγε δάάβ. {πΠ6 
ΠΛΔ͵ΟΥ ΡΓΘΙΉ155 οἵ ἢ15 ἀαγριτηθηΐ. ““ ΕἸνευυί μην; 
τηαΐ 15 ποΐ οἵ [δι ἢ 15 δίῃ ἢ: “ ὙΤΠ15 δαΐϊηρ 15 
ποΐ οὗ [ἢ : “ὙΠεγεξοσο 1 15 βίη, δηὰ ἢθ 15 
ςοπάοπηποαά δ᾽γοδαγ. 
ΠΟ πηρογίαπί ἀχίοτη, “" ἤραΐξοειεῦ 15 ποὲ 

9, ,2αἰ ᾿ς οἱη," Μὰ5. Ὀθθπ ΨΕΓΥ͂ ΘΟΠΊΠΊΟΗΪΙΥ 
τηϊβα πἀεγβίοοα, πη πλβαρρ] πη σοπίτο- 
γεϑίαὶ {ΠΘΟΪΟΡΎ, Πγοιρ αἀἰδγαραγά οἵ 18 
Β͵ΔΤΉΓΊΔΥ 8η4 οσοπίοχί. 

(1) 88. Ῥαὰὶ ἄοεβ ποῖ βᾳὺ πᾶν ὃ μὴ ἐκ 
πίστεως “Ενεγγτηϊης οχοθρί {παῖ ψΠῖοἢ 
ΡΟΒιΓνΕΙΥ 2’ οΚ Μαὶ!ρ; Ὀμπῖΐ πᾶν ὃ οὐκ ἐκ 
πίστεως ““ΕνΕΓΥ Πρ νυ] ἢ ΡΟΒΙΓΙΥΟΙΥ ἡ. ποΐ 
οΥ 24εἰ. Ιῃ οἴμοῦ ννογάβ ἔπ Απίθοθάθηξ ἴο 
ὅ 15 ἀεῆηϊίθ, ποῖ ἱπάθῃηϊίθ, ἀπά {π6 ρσορο- 
5|ΠἸΟΠ 15 Πἰπηιτο ἃ ἴο δοίίοηβ 1Π Ὑν ΒΟ ΠΕΓα 15 
ποΐ ἃ ΠΊΘΓΘ 4ὔϑεηςθ, θὰ δὴ δοΐμπαὶ ἀείοθςς οἵ 
ΓΔ. 

(2) ΤΙ5 βγαπητπηδίϊοαὶ γΟϑαϊς ἀρτῦθοθ ΜΠ 
(ῃ6 σοπίοχί, ψνΒΙοἢ σπον5. 1παΐ δῖ, Ῥδὶ] 15 
ΒρΡΘδΚΙηρ ΟὨΪΥ οἵ δοϊΐοῃηβ ἄοπε ΌΥ͂ ἃ (γι βίϊδη 
ὙΠῸ ἀοες ποί ῥείΐεσυε ἔμθτὴ ἴο θὲ τὶσῃΐ, θα 15 
αἵ Ἰεαϑὲ ἀοωδίμ! οἵ {Π6 1. ργοργιεῖγ. Οἤγγϑο- 
βίοπη᾽ 5 σοπηπηθηΐ 15 Δα ΠΊΓΔ0]6 : “ Βαΐ 81] {Π15 
5 5Βροίζθβῆ Ὀν Ῥδ1] σοποογηϊηρ {Π6 οαβ6 {παῖ 
1165 θεΐογε ἢ1Ππ}, ποῖ σοποογηϊηρ 811 οα565.ἢ 

Οπ {πε ροβιξοη οὔ ἴπ6 Τ οχο]ορυ, ννμῖο ἢ 
ἴῃ ἃ ἵενν Μ585 15 ραςθά δ {πῈὸ επὰ οἵ 1}15 
ΟΠαρίοσ, δηά οὔ. {πὲ τοϊαϊΐοη οἵ οἽἢμαρίευβ 
ΧΥ. χυϊ. το {πὸ οἴμεῦ ροτγίοη οἵ [με Ἐριβί!ς, 
566 [πἰγοάιπιοίίοη, ὃ 8. 

ΝΘΙΕ ον Ζ τι. 

σΑΥγϊοα Ὅδςοῖκ ἱπίο {π6 ἰοχέ οὔ με 1,ΧΧ, 45 ἴῃ 
{π6 οα565 πιθηπίϊοηθαά ἴπ ἴπθ ποΐβ οἡ 11]. 12. 
Βιυΐξ {ῃ6 5 ΠΏ} ΥΓ ναγϊαίίοθ, ὡμολόγησα ἴογ 
ὥμοσα, ἴῃ [6Γ. ΧΙν. 26, ἴἤτονγβ βοπῖθ ἄουδέ 
προη {πε σοπ͵θοξατα Ἐπαΐ ἘΠ6 ναγῖοι5 Γοδηρ5 
οὔτΠ6 1,ΧΧ τη [54]. χὶν. 23, πᾶνε θθθὴ σδιιβθά 
ὈΥ {πε τεῆσδχ δοίΐϊοη οἵ φυοίδίϊοη. 



22.) 

ΘΗΆΡ ΘΕ δ ν. 

1 7112 οἵ) ογιρ' ηιτέσέ ἤεαγ' τοί 1.4 τυεαξ. 2. Κε 
14,» γ1:0ὲ ῥέδασε οργοείνες, 3 ),0γ7 Ολγεέ αϊά 
7:0, σο, 7 ὀπέ γεζεῖψε ογι6 ἔλε οἱλεγ, ας Ολγίςέ 
«Ἰϊαῖ τες αὐ, ὃ δοίά ὕζστιος 9. αγιαἱ (Τγείϊίος. αν 
“αν ἐχεισοίλ λὲς τυγτἤίγιρ, 28. αγια] ῥγογείφείζ 
20 “66 ἐλεηι, 30. ἀγα γεχιεεείφίλ ἐλεῖγ 2γαγεγς. 

ν᾿ δ Ε τῆδη τπδΐ ἃγα βίγοηρ οἱιρῃξ 
ἴο ὈεαΓ {6 ἱπΠἢΓΠΊ 65. οὗ 

{π6 νγεακ, πὰ ποῖ ἴο ρίβεαβε οἱτγ- 
86 1ν 68. 

2 1,εἴ ἐἘνειῦ οπα οὗ τι8 ρίθαβε 2: 

ΒΟΜΑΝΞ-. Χν. [ν. 1-5. 

ΠΕΙΡΉΡΟΙΓ ἰοῦ ἀΐς ροοά ἰο εἀϊβοα- 
τίοη. 

2 ΕὸῚ ενεὴη Ομ τῖϑὲ ρίεαβεά ποῖ 
ΔΙ ΠΊ561Ε; θυ, 45. 1Ὲ 15 τυγιείεη, ΓΒ ΤῈ 
ΓΕΡΓΟΔΟἢ 68. οἵ ἐπἢεπὶ τας τεργοδομεά 
{με [6]] οῃ πα. 

4 Εογ ννηδίϑοθνεσ {Π]ηρθ ὑγεγα 
ΓΕ δἰογεϊπηε νγεῦα Ὑντ ΓΘ [ῸΓ 
ΟἿΓ ἰεαγηίησ, {πὲ νγε {πγουρῃ ρδ- 
τῖεηοα δηά σοπιξοτέ οὐ {ῃς βογιρίιγεβ 
ταϊρῃξ Πᾶνε Πορε. 

5 ΑΝον τῆς (Ξοἀ οὗ ραἴΐεποε δπά { 

ΟΗΑΡ. ΧΥ.-- -τ-ιΆ2. ΟΟΝΟΙΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΣ 
ἘΕΧΗΟΒΤΑΤΙΟΝ ΤῸ ΜυΤΟΑΙ, ΟΕ ΑΝΡ 
ἘΟΒΒΕΑΒΑΝΟΕ 

1. ἢ ἐῤεμ ἐραὶ αγὸ οἱγο)] Ἐθαά, “Βαϊ 
αὐε,᾽ ζαο. ὝΠΕΙΕ 5 {πΠ6 οἱοβοδέ σοππθοίίοη 
Ὀαῦννεθη {Ππ|5 ἀπά {Π6 Ἰαϑδὲ νϑῦβθ οἵ ς. χίν.:; 
τοτὴ {πΠ6 ἐδηροι οὗ [Π6 ννεακ 88. Ραμ] παίιι- 
ΤΆ]]Υ Ῥᾶ5565 ονϑῦ (δέ) ἴο {πὸ ἀπιὲγ οἵ {πε βίγοηρ; 
τονναγβ [Π6π|. [1ἴ 15 [ΠΟΓΟῸΡΉΪΥ ἙΠαγαςίοσί ες 
οἵ δέ. Ῥδι] ἴο αβϑβοοίαέθ Πϊπηβο] ἢ νυν ἐΠοβο θη 
ὙΠΟΠῚ ἢ 15 θη ογοίηρ ἃ ἀπιίγ, ἀπα αἶςο ἴο δο- 
Κπον]βάρο ἔΠ}ν [ΠῸ δἀναπίαρο οὗ ἐπαΐ ἔγθθάομη 
ΔΠ4 βίσθπρίῃ οἵ [ἈΠ νυ] ἢ ἢ 15 πτρὶπρ ἐΠθ τὴ 
ἴο ἜΧθγοῖβα νυ] ἃ Ἰον!ηρ' ἔΟγθθ γαηςο. 
“ΤῊ ἹπΠγτη 165 "ἢ (ἀσθενήματα) οἵ {ΠῸ νγεακ 

ΔΥῸ [Π6 δοίβ ἴῃ νυν ]Ο ἢ ἘΠΘΙΓ νγθαῖκπο55 οὐ ΓΔΠΗ 
15 5ῆονν, 5110} ἃ5 πθθ 1655 ΒΟΥ Ρ]65 ΟΥ̓ ΘΓΤΟ- 
ΠΘΟΙΙ5. ᾿πάρτηθηΐβ : ἔΠ656 [Π6 βίγοπρ αγθ νγ6]] 
ΑὉ]6, 85 ἴΠῸν ἅγὸ ἴῃ ἀπγ Βοιιπά, ἴο Βϑαγ ψ τη 
Ἰονίπρ Ραΐϊίεποο (Ὁ 8]. νἱ. 2 ; Αρος. [ἴ. 2, 3). 

2. [εἰ ἐΌΕΡ Οη6 Κ᾽, τις ῥίδασε ῥὶς πεὶσῥδοιι) 
ΠΕ ἀμπίγ οὗ Ὀεοαγίπρ {ΠῸ ᾿ἰΠΗΓΠΉΪ 65. οὐ {Π6 
ὙγΘαἰς ΓΘ ΠΓῈ5 {Παΐ νγα 5Που] ἃ ποΐ 40 1Π6 νεγῪ 
ΟΡΡοβίῖβ, “2΄δασε οιγ οίανες," 1.6. Ἰπάα]σθ ΟἹ 
Οὐ ΜΠ] ἀπ Ρ]θάβιιγθ, ἴῃ ἀἸβρίαυίηρ ΟἿ 
ΒΙΡΘΥΊΟΥ 1π6]]Π]ρθηςο ἀπά ἐγθθήογ, Βιιῖ ταῖποῦ 
“εξ Θϑι ἢ Σ᾽ τὸ ῥίεασο ῥὶς πεὶσῥῥοιι," σοηςῖ- 
Ἰαΐο μη ὈΥ Του θαταποο πα Ἰονίπρ βυταρϑίῃν 
{τοι χ 55: Β11]: 11:.4: 

7ὸν ῥὶς σοοά ἐο εἠϊβεαϊοπ. “1 ἃ νἱθ 
7ο ψπεΐ 15 σοοᾶ ζοΥ οἀϊβοεδίϊου." ὙΠῸ 
εἤοτί ἴο ρ]θαβα πηιιδέ θ6 ἀϊγεοίθαά ἴο ἐπαΐ νυ μῖοῃ 
15 ΒΟΟά [ΟΓ ΟἿ ΠΟΙΡΏΒΟΙΙΓ, πη γελαζίογι ἐο διμλία- 
π ῥὶγε τ τη [ᾺἸ1Π. 

Εἰς τηλγ 5 {ΠῸ “' ΑἰΠΊ,᾽ ἀπ πρός {Π6 Ξκἰαπάατά 
οὗ τοίθγθποα (11. 25, 26). 

9. Τὸν οὺὲπ Οῤγὶδέ ῥίδασεά ποΐ ῥίριφεοί ;]} 
“ἜΈΟΥ ΟἸὨΥΙθύ 4150, ἄο. ὍΠε ἀπίγ οἵ 58.11- 
ΠΟΙΠΡ᾿ ΟἿΙΓ Οὐ ΡΙΘαβιιτα ἴῸΓ {ΠπῈῸ βοοά οὗ οἵιγ 
Ὀγαίῃγθη 15 ἐπέογοθα Ὀγ {Π6 οπα βρσϑδί ραζζογη 
οὗ 561[-5δουιῆοϊπρ ἰονε (2 (ογ. νι]. ο; ΡΆΠ.. 
11. 6). 

ὁμέ, ἂς ἐξ ἐς αυγίϊίοη, 45 ..3 [πϑιθδά οὗ σοπὶ- 
Ῥείη Π15 βεπίθποθ ἴῃ {ΠῸ παγγαίίνε βέυ]θ, 8. 
Ῥδὰ] οἰΐεϑ5 [Π6 ὀχαςξ υγογήβ οἔ ϑογρέυγο, πηα κίπρ, 

ΕΠ γῖδε Η πιβο] [Π6 βρθαῖζοσ. ἘῸΥ ἃ βίγη δῦ 
τηοάδ οὗ αιιοΐαίίοη, 566 1 (ΤΟΥ. ἱ. 231. 

ὙἼΠ6 δι Ἐογευ ἰπ {ῃ6 Ῥϑαὶπῃὶ (ἰχῖχ. 9) δή- 
ἄγεββεα σοά: “ἐῤε χεῤγοαἊρες οὶ ἐῤορη ἐῤαΐ 
γεῤγοασῤῥεά ἐρεο αγὲ γαλθη τῤομ γιὲ: 11 15. [ῸΓ 
ΟΟα 5 54Κε δπά ἴο ρίθαβθ Η!πὶ {παΐ Π6 βῆ Ἐ 5. 

80 1η ἴπῸὶ Μεββίδηϊς ᾿πογργοίδείοη (νηϊοῃ 
8[. Ρδ11 5βιπηθ5 ἴο Ὀ6 Κποννῃ ἴο ἢῖ5 γϑδάθγ5) 
1η6 ννογβ ἅτε δάἀάγοββθοά ἴο ῃε Ἐδίμεσ ὈΥ 
ΟΠ γῖβί, δηά ργονθ {πΠαΐ Ηδ ρθαβθά ποΐῖ Η τη- 
561, θυΐξ οπάιπιτγεα στοργοόδοῖ ἕο ἔπῸ Ἐδίποτ 5 
58 Κ6 ἀπά ἴο ἄο Ηἰ5 ψ1}}. 

ΤΠἼΘ Ραββαρθ {Πι15 5. ΓΙ σαν Ἰητογργείθα ϑδεϊβ- 
65 {Π6 ριισροβο [ῸΓ ννῃῖοῃ δ.. δὰ] αιοίοϑ ἴΐ, 
Ἔνθη νυΠοιιὲ ὈΓΙΠρίηρ ἴῃ ἘΠ6 ξατΈΠο  σοπϑιάθ- 
ταίϊοη {Πδὲ 411} (τ ϑι 5 β Π Ιηρ5 νγοσε ἐπάἀατθά 
ἴογ {Ππ6 ροοά οἵ Ηἰ5 δγείβγθη. : 

4. ΤἼῊΘ γϑϑβοη ἴοΥ ὈΓΙΠΡΊΠρ [ογυναγά (ἢ τιϑὲ 5 
ΕΧΑΠΊΡΙΘ ἴῃ {πὸ ννογάβ οἵ {πθ Ῥϑβαϊτηϊϑί 15 {Ππαΐ 
411 βογιρίισοβ οἵ της ΟἹά “Γαβίαιπεπέ (ποῖ 15 
ῬΓδαϊοζΙοη5. ΟὨΪΥ) ννοῦα ἱπίθπάθα ἴο θὲ ἔδιι5 
᾿564 ““ )2ὺγ οἱγ ἰεαγγῖπο." “] εαγηΐηρ "15 ΠΟΓΟ 
564 Ιἴῇὴ ἃ ΓΤ δηὰ δπίϊηιαίθα βθῆθθ [ῸΓ 
ΚΘ ϑοΒπρ" (ΝΊΟΕ), οὐ “ἐποίγμείοη" (ΑΟΝ. 
5 Τίην. ΠΙ. 16}. 

ἐῤραΐ αὐε ἐῤγομσ ῥαΐϊοηεο ἀπά τορι ογ οΓ ἐρὲ 
σογίῤῥιγες, 45... Ἀοαά, “μα το αΡ [86 
Ῥαύϊθποθ διὰ ὉΒΤΟΌΡ ὉΠ οοτιξοτύ οὗ 8 6 
Βουϊρίυτοβ 16, ἄς. “ΤΙ ρδύϊϑπορ," 85 
Ὑν6}} 45 {πὸ οοπιξοτί," 15 {παΐ ψνῃ]ο ἢ {π6 
ΘΟΓΙΡΕΠΓΟΒ ΡΊν ; [ῸΓ {ΠῸ ΑΡοβί!ε 15 πεσε βίδιηρ 
{πΠ6 Ρύγροβο ἴοσ νῃΙ ἢ “ρὲ Οοά ὁ), ῥαΐΐεπεε 
ἀπά τον γ᾽" (τ. 5) σδιιβθ {π6 ϑουιρίμγεϑ 
ἴο 6 υυυΐρη. 

γησῥέ ῥᾷυθ ῥοῤε.1] 1.6. “Οὐὐ Πορθ᾽" (τὴν 
ἐλπίδα), ἴῃ6 (Ἰγιβία πη 5 “ ῥορὲ 9, ἐῤε σίογν οἵ 
Οοά᾽" (ν. 2). ὙΠῸ ρᾷγροβε οὗ {πε ϑουιρέιγεβ 
15 ἴο ργοιποΐθ πῸ ργοβοπΐ ροξβεβϑίοη οὗ {ῃϊ5 
Ὀ]Ε5βθ πορο ἱβγοιρη {Π6 ραίίθηοθ ἃπά σοηβθος- 
Ἰαϊίοη. νυ] ςἢ {Ποὺ ᾿πηρατί ἴο {Ποβ6 νγῆ0 δπάπγα 
ΒΕ ΠΟΤΙηρ ΤΟΥ (ὐοα 5 58Κε. 

(ΟΟΙΊΡΑΓΘ ν. 4 ἴο {π6 σοπποοξίοη θεΐνγεεη 
“ραΐϊεπεε" δηὰ “ ῥοῤε." 

5. νοτυ ἐῤε Οοά φῇ ῥαΐΐοπεε απαὶ εοπφο αἑίοπ] 
“Απᾶὰ ΤΔΥ ἐῤὲ σοά 97, αΐϊετιεο ἀπά Θοτα οΥ 



ν. 6---ο.} 

ςοπϑοϊδίίοη ρίαηέ γοι ἴο θὲ [ἰκε- 
᾿“τηϊηάεά οπε τονναγά δποίμογ 'δοσογά- 
ἴηρ το (τγίβε [6ϑβ18: 

6 Ἴπαῖ γε πΠΊΔΥ ψ ἢ οπα πιϊπά 
απά οπα πιοιῖῃ ρ]ουν (ὐο4, εἐνεῃ 
1π6 Εδίῆεῦ οἵ οὐὖγ [,ογά [6βιι5 (ἢ γιβί. 

η ὙΜΜεγείογε γεςεῖνε γε οπε δηο- 

ΠΟΙΊΡΑΓΘ 2 (ΟΥ̓. 1. 3, “"Οοά ὁ} αἱ! εο»ι ον." 
ΓΗ Οτεεὶς ννογά (παράκλησις) 15 ἴΠ6 54Π16 
5 [ἢ τ. 4. 

ἦο δὲ Ἱξεγιπάρα οη6 ἱοαυαγά αποίρεγ.)] “Ὅο 
)0 Οὗ {88 58110 ΙΪπἃ 010 ΨΙ1ΓΠ ΘΠ ΟΥΠ ΘΓ "" 
ν ἀλλήλοις, ποΐ εἰς ἀλλήλους, 85 ἴῃ ΧΙ]. τό. 
παῖ {Π6 Αροβίϊε ργαγϑ ἴου 15 ποῖ ἰἀθπί 

οὗ ΟΡΙπΠΐοπ, θὰ ΠΑΓΠΊΟΠΥ οὗ ἔδβε]ηρ : “Ἰἄδπη 
ΘΠΓΓΕ, Ἰά6 πὴ νῈ]]6.᾽ 

ἀεεογάϊη ἰο Οῤγὶσ σε. (Οοτήρατε ΡΠ]. 
1. 2, 1Π σοΟηποχίοη υν] ἢ [6 [Ο]]Οννὶπρ νΌΎ865, 
ΘΡΘΟΙΑΠΥ τ. 5, “ Πεὲ ἐῤὸ ταριδ γγιΐμα δὲ 171 γοῖι, 
τυῤίορ αὐας αἰδο ἐπ ἀργοὶ ὕεσια." 1,εῖ ϑᾶςῇ 
6. 50 φοηίοττηθα ἴο (ἢγιβί, [Παΐ 411 πᾶν θὲ 
Υ οπθ6 τηϊη ὩΠΊΟΠΡ᾽ ὙΟΙΓΒΟΙνΕ5: κ΄ Ἐ ΠΠΠῚ15 
Ἴ 1851] ΔΠΪΠΊ15 ἤΠαΐ δχ ρ] τ ιι5. ((ἰς. ἀε 
ΛΙΊΪΟ. Ο. 25.) 

6. Τῤαὲ γε για «υἱέρ οὔ γπ|η4 ἀπά οὔὲ 
γιομδῥ.)] “Ὑμαύ οὗ ομθ τιϊπᾶὰ ψιὶῦὰ 016 
ΠΟΤ γ6 πι80;,᾽ 2.6. [Παΐ Ὀεϊπρ οἵ οπο δοσοσγά 
᾿ὁμοθυμαδόν) γοι! ΤΠΔΥ͂ τΠΠ|ἴ6 ᾿ἴΠ ΟΠ6 αἰίογαποθ 
γῇ ῥΓαῖβθ. 

Οοά, εὐεπ ἐδ Βαΐδοῦ 077 ΟἿ [07 « ὕεσις 
αῤγὶσ!.] ὙΠΕΓΘ 15 ΠΟ {ΠΘΟ]ΟρΊςσα] οὈ]θοῖίοη ἴο 
Ἤδ ΡΓΟροβϑά σε πάοσιηρ, “ἼΤΠΕ ΟΟά ἀπά ΒΔΙΠΟΥ 
Ὑ οὐσ' ΤΟΥ [6515 (ἢ τγιβί, ννῃΊ ἢ 15 ΠΥ 1ι5- 
πο ὈγΥ Ερῆ. 1. 17," Τρὲ Οοά ὁ, οἱ" 1,ογά 
7εσς Οργισῖ, πα ὈΥ ]οῇη χχ. 17. “δ [5 
ΗΠΙ5 Οοά, θεοαιβο οἵ Ηἰπὶ Ηδ νγὰβ θοροίίθη 
Οσοά" (ΗΠ! ἀε Ττιη. ἵν. 35.) Ρ. 96, ΕἸΠςοί). 
(σγαιηπηδί] 4] σΟΠΒ᾽ ἀο γί! Οἢ5 ἅΓ6 Θ]18}}Υ 1η46- 
οἰϑίνε; δας {Ππεγα 5 τη οἢ ννεῖρῃξ ἴῃ ΒΙ5ΠΟΡ 
᾿]Πσού 5. ΓΟ πηασῖς οη (Δ]. ἱ. 4: “4.5 {86 [θγπὶ 
τατήρ ΟΟΠΥΘΥΒ ΠΟΟΘΘΘΆΓΠΥ 84 Τοϊαίίνο ἰάθδ, 
 Π]Οἢ ἴῃ {ΠΘΟΙ]οσῖςα] ἰδησιιαρα δαάτηϊ5 οὗ νὰ- 
ΓΙΟῈ5. ΔρΡΡΙΙοδίΙοη5. (566 ϑαυΐςοῦ, “ὙΤΠ65.᾽ 5.0 
τατηρ), ννὮ116 Θεός σοῆνθυβ ΟΠΪΥ οπ6 δρϑοϊαΐα 
ἄ6ᾳ, 1 νγου]ὰ ἢοΐ βθεπὶ ᾿πργοῦδ]6 {Παΐ {πὸ 
ΟΠΠοχίοη οἵ ἐποιρῃξ ἴῃ (Π6 πηϊπά οὗ {πὸ ἴη- 
ΣΡ γθα να γ τηϊρξ ᾿οαὰ Πϊτη ἴῃ 5ΟΠῚΘ ΡαΘΘαΡῈ5 
Ὁ 844 ἃ ἀδῇπίηρ βεηϊίνε ἐο πατήρ, ννϊοἢ Πα 
Π|ὰΔ ποῖ ἱπίθπα ΠΘΟΘββα ΠΥ το δα τείεγγεά τὸ 
Θεύς.᾽ 

ΒῸΓ {Π15 τϑάβοη, δη4 Βδθοδιιβα ΕΡΗ. ἱ. 17 15 
Πα οπέν Ῥᾶββαρε ἴπ οι 8.. δ] ἀϊγεςῖν 
ἰηὦ ἸΠαΙΙΘΘΓΙΟΠΑΡΙΥ 64115 Οοὐ “ ἐῤε νά 97 οἱ" 
[ον ]ἐτώς Οργὶεὶ, ἴῈ 15 θδίζεσ ἕο σγϑίδϊη {πῸ 
ἘΠ οΤΙΠρ; οἵ [Π6 ΑὐἐΠοτσβα Ν᾽ εὐϑίοῃ, νυ ἢ ἘΠ 
ὙΓΉ ἰ55ΙΟη οὗ ““ ύε." 

7. ἤῥογεγογε γεσοῖυς γε ὁτὲ αροῖφεγ.) “ΤῊΪς 
ΧΠΟΙΤΑΓΙΟΏ 15 Δ ἱπηπιθάϊαΐθ ᾿ΠΌΓΈ ποθ ἔγοπη 

ΝΟΝΜΓΑΝ ΒΟ ΧΥ: 

{Πετ. 4δ5 Ογιβε αἷἶβο γεςεϊνεά τκ5 (ο 
τῆς ρίοιγ οἵ (σά. 

8 Νον [580 ἐπαξ 7εβιι5 (ἢ τίβί 
νγὰ5 ἃ τηϊηβίεῦ οὐ {ΠῈὶ ΟἸ ΓΟ ΠΟΙ ΒΊΟἢ 
[ογ {πε ττυτῃ οἵ (σοά, το σοηπῆγηι [ῃς 
ΡΓΟΠΊ1565 γιααό απίο {πε λίπε : 

9 Απά τπῃαὲ {πεῈ (“απ 165. πιῖρῃς 

{Π6 ΡΥΘΟΘάΙ Πρ ὈΓΔΥΘΓ ΓῸΓ σοποοτγά, ἀπά 450 ἃ 
ΒΈΠΘΓγΑΪ σΟΠΟΙ5οη οὔ ἴΠ6 ννΠπο]ο ἀυριπηθηΐ 
Ῥοριηπίηρ νυ χῖν. τ. ὙΠῸ ἀρρϑαὶ ἔπεσε 
τηδάδθ ἴο οη6 Ρατγίυ, “ Ηΐγγι ἐῤαΐ ἐς «αὐεαΐ ἴπ γα} 
γεροῖτυ γ6,᾽ 156. ἴσο θχίθπάθαά ἴο Ὀοίῃ, “" χεχεῖυε 
.)6ὲ ογδ αγοΐῤεγ., ἴπ ἀσσογάδηοθ νυ Ἱἢ {Π6 ἀΓριι- 
τηθηΐβ δ ἀγεββοά ἴο θοΐἢ ραγί!εβ 1π ΧΙν. 323-12. 

ας Οῤγιδί αἷδο τσεοϊυεά 1.51] ἘοΥ “τ᾽ τοδα 
ἐγοα," νοι ἀρΊΘα5. Ὀοίίεῦ ν 1 ννῃδί σοαβ5 
Βεΐοτγα ἴἢ στ. 5--7. 

ἴο ἐῤὲ σίοῦγν 9 Οοά.1] Νοί, ““Ὑϑοεῖνε γε ὁπ6 
ΔηΟΙΠΟΓ.... . . ἴο {πε βίοτυ οἵ σοα " ((γγϑοβί. 
ὅζε.): θυΐ, κδ8 ΟἈσἱδῦ τϑοοϊνϑᾶ γοὰ ἴο [86 
ΒΊΟΥΥ οὗ αοἂ;" 2. 6. τεσεϊνεά γοῖι θοΐἢ [δνν8 
δηἀ (ΟΟεπίΠ65 ἱπίο Ηἰβ μασοῖ {πα Οσοά 
τηϊρῃξ ὈῈ {που β]ογιῆθαά, (ομρασγ ΕΡἢ. 
1: 2 14; ῬΏὮΙ. 11: 11: 

ἼΤΠΕ ἱπίογργείδιοη ργοροβοά ΟΥ Οτοίϊιβ 
-- τεοεινεά γοὰ ἰπΐο {Π6 φἸοσυ οἵ Οσοά, 
2. δ., ἰπῖο [ῃ6 ᾿πῃοτϊΐαηπος οἵ {πῸ διΐζαγα 
ἙΊΟΥΥ οἵ {πΠ6 ομΠ]άτοη οἵ Οοά--ἰ5 ποΐ Δ Π|15- 
51016 ; 1 νου ]ά Πᾶνε στϑαυϊγεά {π6 Ατίο]ο το 
Ὀε Ἔχργεββϑά (εἰς τὴν δόξαν τ. Θ.), ἀπά 1 ἀοε5 
ποῖ ἀστθθ ψῃ {Π6 ΘΧρΙΔὨδίοπ, ννῃὶο 81. 
Ῥδι1] Πιπη56]  δά45 ἴη στ. 8, 9,(, οἵ ψν»ῇῃδΐ Πα 
τηθαηΐ δΥ με ννογά5 “ ὥῤγίσὲ γεχεί δά γοῖ ἐο ἐδ 
5΄ογν οΥ Οοά." 

8. νοαυ 154}] “ἘΟΤΥῚ 58γ." 
ὙἼΠΕ τϑδάϊηρς [Ὁ] ονγεὰ τη Α. Ν. (λέγω δέ) 

νοι] Πᾶνα 115. 115118] βθῆβθθ, “Βυΐ ψνιῇῆδί 1 
Τάσεη 15 {Π|5. ((Ὑ8]- ἵν. 1; τ ΟΌΥ. 1. 12): ΒΕ 
λέγω γάρ 5 Ὀεζίεῖ αἰζοβίε πα ἱπίγοάμοεβ 
ΠΟΤΕ ΠΕῪ {Π6 Ἔχρίδηδίοτυ γος οἵ {π ἴδίθ- 
τηθηΐ “ὐῤγιέ αἰδο γεσεϊυεά γοιι ἐο ἐῤὲ σ]ογ» οὗ 
Οοά." 

ὙΠδΐ {Π15 βίαϊοπιεηΐ, απά {με ρσγοοῦ οἵ 1ΐ, 
ΓΘ δήἀάγεβθθα ΤΏΟΓΕ Θβρθοῖα]]γ, ἘΠοῸρΡὴ ποῖ 
ἜΧΟΙ βίνε!υ, ἕο {πῸ βίγοηρ ἴῃ (ΑΙ, 15 αὐ! ἀεηΐ 
θοίἢ ἔγοπι ἔπ σϑρείοη οἵ {πὸ ρῆγαβα τιϑϑὰ 
ἰπ Χίν. 1 (προσλαμβάνεσθε), ἀπ 4150 ἴΠῸΠῚ 
186 ρυθαῖ Ῥγοπηίπθησθ βίνθῃ ἴῃ {πὸ [Ὁ] Οννηρ; 
ςοηΐοχέ ἴο {πε τεσερίίοη οἵ {πὸ (σεπέ!]65, ἴο 
ννῃοπὶ “πε βίσγοηρ "ἢ ἴῸγ {πε πιοβί ρατί θε- 
Ἰοηρεά. 

ἐραΐ ὕες Οῤγίσέ αὐαᾶς αὶ 7ηἸγιείο 977 ἐρὲ εἶχ 
εἰμγγιοίςἰοη.] ““ΤΠΗΘ ἡ ΠΟΪῈ ραββϑασα 5ποι] ἃ θα 
{Πι5 ΤΕαΠπήργοά: “ΕΌΣΥ 1 580, ὑδεαῖ ΟἸσὶδῦ 
Βαῦ Ῥθθπ τπι8ᾶθ6 8 πιϊπἱβύου οὗ οἱ ΤΟ πι- 
οἰβίοι ἴοὸ1 αὐ ὑσαῦῃ, 'π ΟΥ̓ΑΘΥ ὑπδῦ 6 
ταϊσαῦ εοηβγηι ἐῤὸ ῥγογηῖσες »ιαάε μπίο ἐδὲ 
)Ζαίῤεγε, απά ἐδῥαΐ ἐῤφεὲ Οεμέες ριΐοδὲ σίογν 
Οοά ἴοτ τλθτογ." 



5.2.4. 

Θ]ογν (ὐοά ἴοσ δε ΠἸΕΓΟΥ ; δ5 ἴΐ [85 
τὺ ΒΟΥ {Π15 σαιιβα 1 ψ1}} σοη- 

: ἔεϑ85 ἴο {ῃες ἁιηοηρ τῃ6 (Πεπῖ|165, ἀπά 
81Π6 πππῖο ΠΥ ΠΑΠΊΘ. 

ἼΡουξ, 3... ΙΟ0 Απά δρδίῃη Πα 581}, “7 Κεϊοῖςε, 
Ἵ- γε (ἐπέ 68, νν τ Η]5 ρεορία. 
ἀπ ν ἀρδίη, 4 Ργαῖβε τῆς Τ,ογά, 

ΕἸΓΟυΙΟΙϑίοη ννὰ5 {Π6 σοηάϊτίοη αἰίδομποά 
ἴο ἴΠ6 Ργουηϊδεβι Ηδ {πουϑίοσο ννΠῸ νγὰβ ἴο 
θεὲ {Π6 βεεά οἵ ΑὈγαπαπὴ ἀπά {πε Τοιιπηίδίη οἵ 
Ὀ]οβϑίηρ ἴο 411 παίϊοῃβ, παιδὲ θ6 ἃ ""παλη βύθυ 
οἵ οἰτουπηοΐβίοπ." Ηδ τηιϑί {Π] {ΠῸ σονο- 
πδηΐ οἵ αΕἸΓΟΙΟἸβϑίοη ὈΟίἢ ἴῃ Η15. Ρεύβοη δπά 
1ῃὴ Ηἰβ ψοῦκ: Ηδ τπιϑὲ Ὀς “δογη τπάεγ ἐῤὲ 
ἑαπυ, ἐο γεάδεοε ἔῥοηι ἐῤαΐ πὐόγὸ τἰπαίογ ἐφ ἰσαυ, 
ἐῤαΐ «υε. ((ΟσοπΈ 1165 85. νγῈ}} 45 [6 νν5) “τηῖσῥέ 
γέρε ἐῤὲ αὐοῤίϊορι ὁ τοπο᾽" (ὉΟΔ]. ἴν. 4, 5). 
(οΙηρατο Ὁ {Π6 σοηβίγ ποίη, 2 (ΟΥ. 11]. 6, 
διακόνους καινῆς διαθήκης, Χὶ. 15, Δ]. 11. 17. 

ΤΠῈ ψογάβ διάκονον περιτομῆς μάνα Ὀερη 
ἸΠΟΟΓΓΘΟΙΥ ἱπτογργοίθα [ἢ ΨΑΓΙΟΙΙ5 νγΑΥ5: 

(1.) “Α πηηιἰβίοσ οἵ {πὸ {ττι6 οἰγο τη Ι5]0ῃ 
οἵ" {πὲ Πεατο: 11. 28, 29.) {(ΘΙιρεπὴ ὙΠΘΤΘ 
15. ποίῃιηρ ἴπΠ {π6 οσοπίοχί το ἱπάϊσαΐῖθ {Π15 
ΒΡΘΟΙΔ] 56η56 οὗ οἰ γα τΠΟἸ5ΙΟη. 

(2.) “Α πριηϊβίεσ οἵ οἰ ΓΟ ΠλοΙβθα ΡΟΥΒΟ5," 
2.6. οἵ [Π6 Τενν5, “1Πδὲ {πεν τηϊρῃΐ ΡῈ Ὀτουρπί 
ὙΠ π [π6 ῬγΟΠΊΪβοθ, {παὶ Οσοά τηϊρῃΐς δὲ 
ἰο πα {τὰ ἴο {πεῖ "ἢ ((γτ11). ““ΕοΥ ἴο ἀε6- 
νοΐε ΗΙ5 δοίνιυ το [Π6 ννε]ΐατγα οἵ [π6 [εν 5ἢ 
ΠΔΊΙΟΠ ννᾶ5, ὩσοογἸηρ το ΡΓΟΠΊΪΒ6, {π6 ἀν οἵ 
ΗΙ5 Μεββίδηϊς οϊοθ. (οπιρ. Μαίί. χχ. 28 : 
Χν. 24. (Μεγεσ). ὍῊΙ15 ἱπίουργοίδίοη 15 ποῖ 
ΔὈΒΟΙ αΥΘῚΥῪ ἱποοηϑίϑίθης ἢ {πΠ6 ἀθβοποθ οἵ 
1π6 Ασίοθ (111. 230), ὑν Βο ἢ ννα 5μοι]ά, μον - 
Εὐθσ, πᾶνε ἐχρεοίρα (Ὁ ἱ. 11. 8) θξ 15. οἰθαγ]ν 
Ἰηδάἀθηπαῖθ, “Τρὲ ῥγοριΐδες γηαάε τριέο ἐδὸ 
7)αίρενς" ννοτα ποῖ {παΐ (σιϑί 5Ποι}4 ΤΠ] ΠΙ βίο 
ΕΧΟΙ βί ν ον ἴο {πΠ6 [ονν5, Ὀὰΐ Ἐμαΐ ἴπ της βθϑά 
οἵ ΑΡτγΑΠαΠπὶ 411] {π6 ἡδίϊοηβ οἵ {ῃ6 δθαγίῃ 
5801] 4 θὲ Ὀ]οσβεά. 

70. ρὲ ἐγ ὁ.) σοά] 15 15 ᾿πηπιθάϊαίοὶν 
ΕΧΡ ΔΙ ΠΘα ἴῃ {πΠ6 Δρροπάθα οἴδιιβο: “10 εο71-- 
γηι" (ταῖπου, “πὰ οΥὐϑυ ὑπαῦ 86 πιϊρδί 
ΘΟμ Ασα") (ρὲ ἐγμὶδ 97.) ἐῤὲ ῥγοηιίσες τιακίο 
κπΐο ἐρεὲ γαΐῥεγ-." (ΔΟΠΊΡΑΓΕ 2 (ΤΟΥ. 1. 20. 

9, “πὰ ἐῤαῤ ἐῤρε (δρμεες τιῖσ ρὲ σον Οοά 
)ῶγ ῥὶς γπόγον;) ΤΠ Α. ΚΝ. Βεγα 1}1Ο]]ονν5 {Π6 
ΟΠΪΥ Δα ΠΊΪ5510]6 σοπβίγιςίοη : {Π6 ΟὈ]εοἰ!Οἢ5 
Ὀγρεὰ ἀρδῖηϑί ἴ ὈΥ ΑἸΐογά ἃηά οἴμεγβ 4γΓῖβα 
ἴτοπὶ ποῖ οὔβεγνίηρ {π6 ἄοιθ]α ἀπ {Π6515, 
θεΐνγβεη ὑπὲρ ἀληθείας ἀπά ὑπὲρ ἐλέους, πὰ 
Ὀεΐννεεη βεβαῖωσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων 
Δη4 τὰ δὲ ἔθνη κιτ.λ. 

Ιη 1Π6 Ἰαϊίει οαθθ τἴπ6 δης ΒΘ]. 4] 56 η56 15 
τούς ἀἸβ ΠΟΥ τηατὶκθά ὈῪ ὈτγΙπρίηρ {πΠῸ σοη- 
ἰγαβίθα οἴδιιβθθ ΠΟΥ {ΠπῸ6 ϑαπῆα σΊϑΙηΠ Δἴ !ο 8] 
ΠοΟΠβιΓποςοη. 

ΟΌβεσῦνο αἷβδοὸ (πὶ {πὸ πιαΐη βίγεθθ οἵ {πε 

ΚΟΜΑΝ"5. Χν. [ν. το--ἰ 3. 

4}} γε (Πεπε1165 ; δηά Ἰδιιά Ὠϊπι, 41] γε 
Ρεορὶε. 

12 Απά δραίη, Εϑαϊδ5 βαϊτῃ, ΣΊΓΠεγε 715 
5Π4}} ῬῈ. ἃ τοοῖ οἵ |6856., Δη4 πε {παῖ 
518] τῖβε ἴο σεῖίρῃ ονεῦ (ῃς (ἘπΈ1|68 ; 
ἴῃ ΒΙπὶ 5}4}} τὴς (σεπί}165 ἐγαϑβέ. 

12 Νον {πε (σοά οὗ Βορε ΗἸ] γοι 

Ράβϑ858 1165 οὐ {πὸ ἰαϊίεσ μ4]} οἵ τπ6 δης 6515. 
δῖ. ΡῈ] 15 ἈρΡρθδὶηρ ΠΟΤΕ ΘΘΡΘΟΙΑ ΠΥ το “ {πα 
ΒίΓΟΠΡ,᾽)) 2. 6. ἴο {μ6 (ὐθπί]εβ, πὰ ἴῃ ΤΟΥ͂Θ ἴο 
ΤΟΥ ἴΠ6πὶ ἴο βτυοδίου Του θαγαποθ ἀπά βοοά- 
011} ἰονγαγάβ {Π6 ΙΓ νγεακοῦ [εν ϑῃ ὈτΤαίΉΓΕΠ, 
ἢδ δῆοννβ {παΐ (ῃγιϑδί Η ἸΠΊ56} Ὀδσαπια ἴῃ 81] 
1Πϊηρ5. ἃ [εν ἴο {{]Π] (σὐοά 5. ῥγοιηϊβοβ ἴο {πμ6 
{δνν8, ἀπ {πεγθῦυ ἴο εχίεπά Η!5 ΠΊΘΓΟΥ͂ ἴο 
ἴπΠ6 (σεπέ! 85. νθη ἔοσγ (ὐθπίϊοβ “ δα] νδίίοη 
5 οἵ {πε Τοννβ5,᾿ ποΐ βεουγεά ὈΥ͂ σονεπαπΐ, Ὀὰζ 
δτδηίεα οἵ ἴθ τλθσου. 

ον ἐῤὶς σαῖδ 1 «υἱὲ! σορ7δος ο ἐρδε αηιογιρ' 
ἐῤεὲ (εημέεα.)] 8δεὲ6. ποΐθ. ου 5. ΧυΠ]. 49. 
1)αν 4 πανίηρ Ὀθθη ἀα]ϊνογεά ἔγοπη 411 15 
ΘΗΘΠΊΪΘ5, Δη4 ταϊδοά ἴο ἀογαϊπίοη ΟΥὐΕΓ {πῸ 
ΠΕΙΡΉ ΒΟυΓΙης Παίοη5. ρῖνεβ ἐπ ἢτγδί αἰίευ- 
Δη66 οἵ ἃ Πορο, Ποῖ 1ῃ Ἰαΐοῦ ἘΠπ|Ὲὲ5 θθοδῖηθ 
ΟἸΘΑΥΓ δηα ἀϊδίιηςί, [Πδὲ ἴπΠ6 Ποαΐμοη μου] ά 
ἸθΆγη ἴο ἴδαγ ἃπά νγοσϑῃρ [εῃονδῃ" (Ρε- 
ΤΟΥ Π6). [Ιη 81, Ρϑι]}5. Μοββίαηϊς ἱπίεγργοία- 
τοη, (γῖβὲ ἔῃ απείγρε οἵ Ταν!ά, ἕογθίε!]!ηρ; 
{π6 σοπηϊοβϑίβ οὔ ΗΙβ Ἰπράοπι, ἄθοαγοβ {παΐ 
1η ἴῃ6 πηϊάσέ οἵ ἴπθὸ (σεπί]ο5 δ Μ1] ρῖνα 
{πη Κ5 ἴο Οοά ἴογ {Π61Γ σον ΎβΙοη. 

᾿ῬἘξομολογεῖσθαι, Ὠὰ5 ΠΟΓΟ 15 1|5118] 56 η56 ἴῃ 
{πε 1,Χ Χ, {παΐ οὗ σινίηρ [Π8ΠΚ5 ΟΥ̓ ΡΓδΙβα. 

10. Κεγοῖσο, γε (εγέϊες, «υἱὲ ῥὶς ῥεοῤ]ε.] 
Τειῖ. ΧΧΧΙΙ. 43) ΠΟΓΘ 566 ποΐβ. 

81. Ῥδ11} [Ο]]ονν5 {πΠ6 1,ΧΧ. ΕἸΠΟΥ οὗ {πε 
Αἰτογηδίϊνα το πἀθυ 55 νου] Ὀ6 ΘΠ] ᾺΔΠΥ δυϊῖ- 
ΔΌΪΕ ἴο Πὶ5 ΡΈΓΡΟΒΕ: “ῬΊαῖβε ἢἰβ. Ρβορίε, γε 
ΠΑΙΙΟΠ5," ΟΥ̓, “Ἀδ]οῖσθ, γε (σεπίηεβ, γε ΠΟ 
ἅτ6 ΗΙ5 ρθορϊο." ᾿ 

11. ῥγαῖσε ἐῤρὸ Πιογά, αἱ γε (πάϊς; ἀπά 
ἠαμα ῥῖί»η, αἰ γε ῥοοῤίε.) 58. οχυἹ. 1. Βοῖίῃ 
οἰαιβεβ. ἅτ δἀάγοββοά ἴο (επί! παίϊοπβ: 1Π 
{Π6 Ἰαϊίου ἴποῖθ 15 ἃ υϑυοιβ γϑδάϊηρ, “ Ἰδῖ 4}} 
{Π6 παίίοῃβ. Ῥγαῖβθ ἢϊπὶ᾽" (15.0.5. ΒΊΟΠπΊ {Π6 
ΟἾΠΕΙ νοῦβο οὗ {Π6 58Π16 5ῃογί Ῥϑαὶπῃ 8:. Ρδὲ]} 
ΤΊΔΥ Πανο ἄγαννη Π15 ΠΕ 6515 Οὗ “' γεγς} ἢ ἀπά 
ἐγ} τῇ τ. 8, 9. 

10, Τρεγε ταὶ! δ α γοοΐ 977 9ε556, ἀπά ῥὲ 
ἐῤραὶ φῤραὶΐ γίδε ἰο γεῖσπ οὐδ ἐρὲ (δηΣθς; ἐπ 
ῥίηι σραὶ ἐδ Οδηείος ἐσ Ἐλοδά, “ Τογὸ 
σῥαὶ!! δὲ 89 τοοῦ οΚ᾽ (65:ε, απά ῥὲ ἐῤραΐ 
ΔΥΪΒΟΙμ ὕο ΥῸ]16 ΟΥ̓ΘΥ ΘΟ. ὉΣ165; Οἱ Βΐπὶ 
58811 ἀΘμ 1165 ΠΟΡΘ." ὅθε ποῖεβ οἡ ἴϑβᾶἃ. 
χὶ. το. δῖ. Ῥϑὰὶ] ἔο!]οννβ {πε 1,ΧΧ, 85 ἢϊ5 
ΔΥΒαΠΊοη ΤἝΠ]ΊΠΓΕ5. ΠοΟίΠΙηρ Τηοτα ἴπαπ {Π6 
ΒΘΠΘΓΆΙ 56η56 {πὲ ἴπΠ6 Μοββίδῃ οἵ {πὸ [65 
5ῃου ἃ θ6 {π6 ἄδβίγα ἀπά πορα οἵ {πε (σε πΈ 165. 

18. Νοαυ ἐρε σοά φῇ ῥοῤῥὲ Δ] γοι] “Απᾶ. 



ν. 14--16.] 

Ὑν ἢ 411 Ἰὸν ἀπά ρεᾶςς ἰπ Βε]ενίηρ, 
τΠαΐ γε πᾶν δροιιηα ἴῃ Πορε, {πγουρἢ 
1Πε ροννεῦ οἔ της Ηοὶγ (σΒοβι. 

14 Απά [1 πιγβεὶξ αἰδὸ Ὧπὶ ρεῖ- 
βιιδάθά οὗ γοιι, τὰν Ὀτγείῃγεη, ἐΠαΐ γε 
αἶδο 46 ἢ1}} οὐ ροοάπεββ, 1164 νν ἢ 
411 Κπονν]βάρα, 40]6. αἰϑο το δάπιηοῃ!βἢ 
ΟΠ6 ΔποῖΠογ. 

ΛΘΥ͂ ἦρε Οοά 97 ῥοῤε," ὅτε. Εγοπι {πε ἰαϑί 
᾿ποΐε ψνογὰ “ ῥοῤε," 81. Ῥδὰ] ἴουτὴ5. ἃ {{{16 
ἐῤὲ Οοά 97 ῥοῤε," ὈΥ ΠΟ ΒΘ ΤΠΔΥ ἰηνοκα 
ἃ5 ἰἴΏῇ τὖ. 4, 5) 8Π ΔρΡρτοργίαίαε ὈΪ]οΘβϑίπα 
ἢ ἴποβθ ἴο ὑνΠΟΠῚ [5 ργονίοιιβ Ἔχῃογίδίοη 
45 Ὀδεη δάάγοβδοα “κἿῊἋ 7οὸν ἀπά ῥεαεε" 
ἀγ6 {ΠΕ6ῚΓ τοοΐῖ ἴῃ {Π6 “ ῥοῤε"" οἵ δἴθγπαὶ 16, 
ΠΕΙΓ ΕἸθπιαπί οὐ νἱΐα] δίμηοβρμοσα “ )π δείϊου- 
16, {ΠΕῚΓ ἔα ἴῃ 1Π6 ἱπογθαβίηρ δϑιιπάδηςοθ 
Ε ΤΠΕΙΓ ΠΟΡΕῈ ςτονῖηρ κἴπ [86 2οαυεῦ ὁ ἐρὲ 
1οἷν ΟΡοοΐ.᾽ 

14-33. ΟΟΟΑΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΒ ΕΡΙΒΤΙΚΕ. 

ἴῃ τ. 14 ἴπ6 Αροβίϊα Ρᾶϑβϑθβ οἡ (δέ) ἔτο πὶ 
ΧΠογίδεϊοπ ἴο ἃΠ δχρίαπδίίοη οὔ Πῖ5 οὐ 
ποίνο5 Δηἀ ἱπίθπί! 5. 

14, “πὰ 1 ̓"γ)56 17 αἰ50] ΤὨῖβ 15. Ἔχρ] αἰπεά 
5 ΤΠΘΔ ΠΡ; “1 7}56} α͵:0,᾽) Ἰηἀορθη θη] Υ οὗ 
ἢ6 Ψ»ΈΠΟΙΓΔΙ ροΘαά οριηΐοη ΠΟ οἴπεῦβ Πᾶνα 
Εγοι, 1. 8 (Μεγεσ), Βαΐξ {πεγὰ 15 ποίῃιησ 
Ἢ 1Π6 οσοπίοχέ ἴο βιιρροβδί {Π15 πηθδηϊηρ, ἀπά 
Ὧ6 ταίθγεηοα ἴο 50 ΧΓοπιοΐῖθ ἃ ρᾷϑϑαρῈ 85 ἷ. 8 
» 46 ᾿πδαΠ]551016. (ΟΠ γγϑοβίοτη 5 ἱπίεγ- 
ΓΟΔΙΙΟΠ 15 ἴα Ὀείίογ: “ΝΟΣ Θσοπ 1 τγ-ν 
617.) ψΠο 50 δπιοη 5 δηα ΓΘΡΓΟΥΘ Υοι. 

ἐῤαῤ γε αἰδο αγὸ 71] 9.0), φοοάπε..,Ὶ ἘἈδαά, 
ὑμπδῦ θυθῃ οὗ γουνβοὶνοβ γ86 816 Μώω] οὗ, 
οοαπος:,,) 1.6. Ἔνθῃ υϑπουὲ Ὀεὶπρ Ἐχβοτγίθα. 
Ἀγαθωσύνη, ἃ ΒΙΌΙΠΙΟ4] νγογά, ἄοε5. ποῖ τηθδῃ 
45 ΜΙΘΥΘΥ 5405) ““ἐχεείέπος σΘΉΘΓΑΙΥ (ἐῤαὲ 
γι αἰδο 0.) γοιγοείυες αγὲ 67} ἐχοορίϊοπὶ 
δοῤίε)," Ὀπξ 1 τηθδη8 “φοοάίπες:" ἴῃ {Π6 
ἼΟΤΘ ΒΡΘΟΙ4] 56 η856 85 ἃ αϊρουίίϊοῦι ἐο (ο σοοά. 
(ομηρασγα Τ͵αποῆ, Ν. Τὶ ϑυποη. 2Ππ4 86.685, 
πὰ ΕΠΠΙςοίς ἀπά ΓἸρμίοοῖ οη 4]. ν. 22.) 

 ιοά «υἱὲρ αἱ] ἐποαυίξσε,,Ζ ἘΎΟΙῚ τ (ΟΥ. 
1,1, 7, 10, ΤΙ, γἵὙὲ 566 {παΐ 8.. Ῥϑὶ] γείευβ 
0 {π6 Κηον]εάρε οὗ βριγιία4] {γαῖ νυ ῖ ἢ 
γὰ5 ργοΐεδβεά ὈγΥ {Π6 βίγοπρ ἴῃ ἴϑἢ. ὙΠΟΓΘ 
ἴ, δὰ] ρΡοϊπίβ ἴο ἃ ἽἼοηίγαβί, “"Ἀποαυϊεάσε. 
πεῖ τ, ὁμὲ εραγίν εαὐϊεῖ δ": ἤετα ἢ. 
ΒΟΓΙθ65 [0 [15 γεδάθυβ ἃ ΠΑΡΡΥ͂ σοπαθιπαίϊοη 
Γ φοοάίες:. αῃηὰ ἀποαυϊεάσο. 

αδίε αἰδο ἐο αάριομῖσρ ὁπ αποΐρογ.ἢ “ αὖὶρ 
γΘπ 70 σεἰγιογιῖτ ογ6 «ποίῤογ," νυ οὰξ περά 
Ε θεΐπε δαπηοηιϑηθα ὈΥ πιο. 

15, Νιευεγέφείεςς, ὀγείῤγεσ, Τ ῥασσδ αὐγὶέτοῦ: 
δδ 710 γῈ δοίαϊν τἰπΐο γοῖι ἐπ τορι σοσ ] “Βπέ 
δαγὸ ψυϊύίθη πιοτθ ΒΟΙΑῚΥ ἀπίο γοὺ πὶ 
δΙί," Ῥατίϑβ οἵ {ΠῸ ἘῬΙβΕ] 6 βΟἢ 85 Υἱ. 12-2ὶ 

εεν 7661.----οι,. 111. 

ΚΟΜΑΝΗ͂. Χν. 

15 Νενεογίῃεῖεθββ, δγείῆγεη, 1 ἤανα 
νυ τίθη [Π6 πιογα θΟΪ]ἀ]γ τιπίο γοιι ἴῃ 
ΒΟΠῚΘ 8οῦΐ, 85 ριιζείπρ γοι ἴΠ πηϊηά. 
θεοδιιβε οἵ {Π6 σίδος (ῃδέ 15. ρίνεη ἴο 
της οἔ (σοά. 

16 Παῖ 1 5μοι]4 θεὲ {πε πηϊπί βίου 
οὗ [εϑ115 Ογῖβε το τπ6 (Πβη}168, τα η]5-- 
τογπρ {Π6 ρΌΒρε] οἵ (ὐσοά, τῃδὲ τῆς 

ΧΙ, 17, ς, ΧΙ, 3, ΧΗ, 3 ΠΠ, 13,14, ἀπά φεῤεεϊαμν 
ς. κίυ. ἐῤγοιμσῥοιέ, ἅτ6 νυ πη πιοσα ὈΟ]ΑΪΥ͂ 
{Π4η ἃ θεΙΙ6Γ τη πο ῖγ σοοάποϑϑ ἀπά Κπον]θάρσε 
τλϊρς 5θοπὶ ἴο σγϑηϊῖστο, ὙΠδΐ {π6 ΒΟ] π655 
αν ποΐ ἴπ ΈΠ6 ἕαοξ οἵ νυγιεἰπηρ δί 411 ἴο ἃ παγῇ 
γγΒ] ἢ Πα Παά ποί γἱϑιίεά, δας ἴῃ {πΠ6 τποάδ οἵ 
ΤΙ ρ’, 15 Οἰθατ ἔγτοπι ἀπὸ μέρους, νγῃϊοἢ 11π|1{5 
{πῸ ΒΟΙάΘΥΓ νυγιτηρ ἕο ραγίβ οἵ ἴῃς Ερίϑβί!β. 
ΤῊΘ οΓοΥ οὗ {πὸ νγογήϑβ [ογδι 5 [Π6 σοπηθχίοῃ, 
“Ἰῃ ΒΟΠΊ6 50 τῆοσο Ὀο]αΪγ. 

ας ῥμέδησ γοῖι 171 711724,] “4.5. Ῥατ λπρ χοῦ 
ἴπ ΤΘΙΠΘΙΙΌΣΤΆΠΟΘ 8681}," ποί 45 [θδοῃίηρ, 
γοι {πῖηρ5 οὗ ψνΒΙΟἢ σοι πιῖρῃξ Ὀ6 Ἰρπογαπηΐ. 
ΤῊ ψνογά ἐπαναμιμνήσκω ἴ5. 564 ΜΠ ἃ 
ἀε!οαΐθ σοιυιγίεβυ, 45 ἴῃ Πλοπιοβίῃ. 74, Ρ]δί. 
ΠΤ ρε. 11, Ρ. 688. Α. (ὐΟτἸηρατα ε͵5ο 2 Ρεΐ. 
1: 15 

ὀδοαμδε Κ᾽ ἐδὲ σγασ ἐῤαὶ ἐς σίεδη ἐο γιὲ Καὶ 
Οοά.] ἘἈεδά ταΐμον “ἐμ σύϑδοθ βίνθῃ," ΟΥ̓ 
“6. βύδοθ {Ππδΐξ νγὰβ βίνθη᾽; σοπΊραγα ἷ. 5, 
ΧΙ. 3. ὙΠ6 ΟὈ]ραίίοη οὗ {πΠ6 Αροβίοι!ς οῇςα 
15. Πι15 8]]Πορϑὰ 845 ἃ γθάβϑοῃ ἴοτγ' 15 θο] ἀπ655 ἴῃ 
Βυξηρ, {ποπὶ ἴπ Τα θη γαποθ οἵ (τί βεδῃ 
ἀαί65. 
“Ἡ6 οοτηθ5 ἄοννῃ ἴτοτη [ἢ ἰθδομοτβ οἤδίγ 

ΠΑ ΠΟΠγοΥβα5 85 ΜΙ Ὀγθίῃγθη δπά ἔποπα 5 
ΔΠ4 6411815, ἃ ραστί πο θεϑὲ Ὀθοοτηθβ πὸ 
ἴβδοῃου, ἴο να Ὺ ἢἰβ5 ἀϊβοοιισβθ Δοσογάϊηρ ἴο 
1Π6 Ργοῆί οὐ Π15 Ἀθαγοῖβι 866 [ῸὉΓ ΘΧχϑηρίθ, 
μουν, αἴζευῦ βαυῖηρ “1 «αὐγοΐε φιογε δον, ἀπά 
“πι| ῥαγ, δηὰ “ας ῥμέξίπισ γοί ἀραΐη 1η χες 
γγχοηιδγ 7166, ΠῈ 15 ποί βαἰϑῆθαά Ἔνυθη νυ 115, 
δῖ 4445 νυ] ἢ 511] συοδίεσ ΠαμΆ ΠΥ οὗ ΘΡθθ ἢ, 
“ῥεσαμδο 9 ἐδὲ σγαζθ ρίπνεπ τιρΐο γ16 ῳΚὶ Οοά;᾽ 
85 [6 4|50 βαϊά ἴῃ ἴπΠ6 θερίπηΐϊηρ, “1 αηὶ ἃ 
ἀεὐέογ :᾿ 85 1ῇ ἢ Παά 5αἱά, “1 ἀϊά4 ποΐ 5παΐοῃ 
ἘΠ6 ΠΟΠΟῚΓ ἔῸΓ Πηγ 56], ΠΟΙ ΓΤ 5} ἀροη ἴἰ ἢγϑί, 
δυς ΟΟοά Ιαδ]4 {Π15. τιροη πιθ, ἀπά {παΐ ὈΥ νγαῦ 
οὗ ξτᾶςθ, ποΐ 45 βείίϊηρ' αρασί ἃ νου ΡΟΥΒῸΠ 
ἴο {Π15 οϊοθ. Βε ποῖ {πογείοτε οβξηάβθά, 
ἴῸγ [Ὁ 15 ποί 1 {μαΐ γίβθ. τιρ ἀραϊηϑί γοιι, θυζ 
Οοά {παΐ μα5 Ἰαϊά ἐπῖβ προ πηθ.᾿" (ΟΠ υγ- 
βοϑβίοπ.) 

16. Τραὶ 1 «ῥοιιά δὲ τῤὲ ηιϊπίσίον Ο77 ζέσις 
Οῤγηῇ “1π οὐδ ὑμαῦ 1 βου] "6 ἃ 
ΤΑῚ ΒΘ οὗἩ Ομσὶθὺ 7681885.) ὙΠῸ βρβεοίδὶ 
ΡῬυγροβα ἔργ ψΒΙΟῆ (Π6 στᾶσα νγὰβ βίνθη ΌΥ͂ 
Οοά. λΛειτουργός, “ γηγ 7" 4 15. ἀθγι- 
ναϊϊγοϑ ἀγα τιϑϑὰ ἴπ {πὸ 1,Χ Χ δπηὰ Ν. Τ᾿., Βοίἢ 
οἵ ταϊπιβίοσι πρὶ ἴπ ΡΘΠΘΓΑΙ, ἀηα οὗ πη ΠΙ βίου Πρ’ 
ἴῃ {Πϊηρ5 ϑαςσθά. ΕῸΓ ἴῃ8 βεπογαὶ 56Π56, 5868 

Ῥ 

σι 
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ΤῸ ταοίς ᾿ Θξοτίπρ' πρ οὗ της (σβπέῖ 68 πιῖρῃξ δε 
οἵγε. 

δοςερίαθ!ε, θείηρ βαποίῆεά ὈΥ τῆς 
Ηοὶν (μοβί. 

17 1 πανα {πεγείογε ψμοτεοῦ 1 

ΚΟΜΑΝΞ. ΧΚΥΝ. [ν. τ7--τϑ8. 

ΠΊΔΥ ΘΙΟΥΥ τπγοιρῃ [εϑ5 (ΟἾγβε ἴῃ 
τποβε τπϊηρβ ννῃῖοἢ ρετγίαίπ το (σοά. 

18 Βὸγ [ ψ}}}} ποῖ ἄλγε ἴο βρεὰκ οὗ 
ΔΩΥ οὗ τποβεὲ τηΐπρβ ψψῃϊοῃ (τῖβεὲ 

7οϑῇ. 1. 1,.2 ϑδπη. χἱ. 18 (ΑΠΊΠΟΠ᾿5. 5ΟΓυδΠτ), 
1 Κίηρϑ Χ. 5, 2 (ἤγοηῃ. ἰἴχ. 4 (ϑοϊοιηοπ᾿ 5 τηϊη- 
δῖε 5), 2 ΚΙΉΡ5 ἵν. 43,0]. 15 (ΕΠ ΠΙ5Πι6᾽5 βθυψιου), 
ἘΞ ΟΠ τ εἰν ἢ: ΗΠ 11: 25, 395, ζῶ: δη6 
ποΐβ οἡ ς. ΧΙ. 6. ὙΠῸΕ βρβοῖδὶ 5θῆ88 15 ὙΕΓΥ͂ 
ἔγθαποπέ ἴῃ {πε 1,ΧΧ, δηά ἀρ 165. δα πα }}ν ἴο 
{Π6 τηϊ πιβίγδίίοπβ οὐ Ῥυϊοδίβ απ 1 ονο5 (ἔχ. 
ΧΧΧΥΠΙ. 21; Ναπι. ἷ. 50, 111. 6, ν111. 22; ΝΕ. Χ. 

39, ὅζς.). 
π (με Ν. Τ᾿. θοβίἀθϑ [Π15 ῬΥΌΡΟΥ ΔΡρ] σέο 

ἴο {π6 πη ηἰϑεῪ οἵ {π6 ΤΑῦογπδοὶθ (1 6 1. 
57. ΗἸ. ΙΧ. 21, Χ. 11} )}ὸὲὰ ΠΠῚ 8|50 ὦ 1πεῖσ- 
ῬὨΟΥΪΟ4] Δρρ!!οατίοη ἴο (Ὠτῖϑὲ (Η66Ἀ. ν1]]. 2, 6), 
ἴο (ΟΠ τί βείαη τηϊπἰβίογα (Αςΐβ. χϊ. 2), πὰ ἴοὸ 
411 (γι βία (ΡΒ1]. ἢ. 17, Γ᾿ρμεοοῖῦ). [π 
1πῸ ργεϑεπί ρᾶβϑϑαρθ ἴξ 15. Οἰθαῦ ἔγοπιὶ ὑνῃαΐ 
Ο]]ονυ5. {παΐ 8... Ῥᾷὰ] ἀρρ]165 {π6 [θυπὶ ἴο 
ΠΙΠΊ561Ὲ 85 ἃ πιϊπἰβίεσ οἵ {πῸὸ σοβρεὶ δρροϊηίβα 
ὈΥ Ομ τῖβὲ [πῃ Ἡεδά οὔ [μὲ σατο. 

ἐο ἐῤὲ (Ἰερεϊ].5,}]ὺ “ἷἰπ Ὑϑέθσθποθ ὅο {88 
αΘπΌ1198.") ΤῊ ΑΡροβίϊα γεργεβθηΐβ ΠΙπηβε] ἢ 
85 ἴπ6 τηϊηϊβίοσίης Ῥυϊθϑί, {μ6 ργθδοπῖηρ οἵ 
1π6 (ο5ρεὶ 85 [5 ΡΥ ΒΕ Υ ξπποίίομ, «πὰ {ΠῸ 
ΒεΙΙθνίηρ; ΕΠ 65 45 ἢἷ5. οβογιησ. [π᾿ 1Π15 
ςοππηοχίοη {πογοϑίοσε εἰς τὰ ἔθνη σαπποΐῖ πηθδῇ 
ἃ ““τηϊηἰϑίου ἴο {πῸ (θη 1165," ΠΟΥ “ἃ τ ΠΙ βίου 
βθηΐ ππίο {ῃΠ6 (ὐἝπΈ 1165, θα “4 τηϊηἰβίοσ ᾿π 
ΥΘθΥΘμο9 0 {86 ΘομΈ11685,,) ψΜΠΟπὶ ἢα 
οἴευϑ το σοά. 

γιγσίογίηρ ἐρὲ σουῤεὶ 9 Οο4, (ομρατα 
4 Μδος. γἱϊ. 8, τοὺς ἱερουργοῦντας τὸν νόμον 
ἰδίῳ αἵματι. ““ὙἼΠΟ ῥΡγοδοῆϊηρ οἵ ἴπθ (σοβρϑὶ 
Π6 (8115 ἃ βδου!ῆςϊα! νγοῦὶς (ἱερουργίαν), ἀπά 
ΘΘημΪπΠ6 [ΑἸ 8η δοσορίαθ]6 οβεγίηρ" (ΓΠρο- 
ἄογεῖ). ““ὙΠΙ5 ἰδ ΤΩΥ ρυϊθδίποοά, ἕο ργβᾷοῇ 
Δ Πα ἴο ΡγοοΪαἰ πλ᾽ ((ΠΠγγϑοβίοτχη). 

ἐῤαΐ ἐδὲ οὔεγίμσ μῤ 97 ἐδὲ Οδηί]ος τισι ρὲ δδ 
φεεοῤῥαδίε,,) ἸἈΘαά “ ἐῤραΐ ἐρὲ οέοτιπρ οὗ 86 
αοπ01165,, ὅο., 2. 6. “τΠαΐ {π6 (ἘΠΕ 65 τηϊρ πὶ 
Ὀὲ Ὧη δοςθρίδοϊε οἤδσγιηρ " (ΓΥπάδ]6). 

ἼᾺῈΘ Αροβίϊθῖβ πους ἃ πα ἘΧΡΥ͂ ββίοη ἃΓῸ 
οί (ἀΚϑη ἔγομπη [541]. 'χυ]. 19, 20: “«“Ἵπά ἐῤὲν 
σῥαὶ! ἀεξοίαγε 71) σίογγ αἀγιοῖρ ἐρεὲ (σθημέιες. 
«Ἵπά ἐῤεν στρα] ὀγίρισ αἱ γοιι" ὀγείδγεη 7ῸΓ ἂπ 
οεγῖσ τιπέο ἐδ Τ,ογα ομὲ οΥ αἰ] παξίοπ..᾽ 

« Απά ποπθ ψου]ά ὈΙαπηθ ἃ ῥυϊθϑί ἴου Ὀεὶηρ 
ΖΘΆΪΟΙ5 ἴο ΟΠἾΕΓ ΠΙ5 βδογιῆοθ υἱπουΐξ βροῖ. 
Βαυΐ {π|5 Π6 βαἱά, θοῖῃ ἴο ννῖπρ {πεὶγ {που 5 
ἃΠἃ 5ῃονν ποτὰ {παΐ ἘΠΟΥ ὑνεῦα ἃ βδοτῆςο, 
Δ η4 δ {π6 ϑαπὶθ {{ΠῚ6 85 8Π ὄθχοιι58 ΤΟΥ ΠΙπ- 
561, τῃδὲ {ῃ15 ἀπίν μαά Ὀθθη 1α᾽ά ππροπ ΠΙΠῚ. 
ΕῸΓ ΤῊ δου βοίηρ ϑυνοτά, μῈ βᾶγβ, 15. [Π6 
Οσοθρεὶ, {π6 ννογὰ ργεδοποά : ἂπά {πε σδιιβα 
ἴ5 ποῖ {μαΐ 1 τηδὺ ες β]οτγιῃοά, Ὀὰΐ “ ἐραΐ ἐδὲ 
οἤεγίπο 9 ἐῤδὲ Οεμέίες ταν δε σεεορίαδίε.᾽ 
Ἐὸγ Οοά Πα5 δγουρ ᾿ἰ ἴο [ῃ15, ποῖ 50 το ἢ 

ΒοΟΠΟυΓΙπρ; ΠΊΘ 85 σαγίηρ ΤΟΥ γοι. Απά ΠΟΥ 
οαη ἰξ θὲ πιδᾶβ δοοθρίαθιεὐ “1 ἐρε Ηοΐν 
ΟΡονί:" ἴογ ποῖ [ἈΠ ΟὨΥ 5 πϑεάβά, δαΐ 
Αἶθο ἃ ϑβϑρί για] πηοάθ οἵ 11πἴ6, [Πδξ νγχα ΤῆὰΥ 
ΒοΙά ἔαϑί {π6 ϑριγις {παΐ νγὰ5 ὁποὸ βίνεη. ΒῸΓ 
ποΐ νγοοά πὰ ἢγο, ποὺ δἰΐαγ δπά Κηιία, θαΐ [Π68 
ϑρ τ 15 δνθγυτῃίης τυ! ἢ τι5 ((ΟΠΓγϑβοβίοπη). 

17. 1 ῥαυε ἐφεγεζογε «ὐρεγεοῇ 1 γᾶν σἰοΥ» 
ἐῤγοῖα ὕεσς Οργιο] “1 ΔΥΘ ΤΑΥ͂ ΒΊΟΥΥ - 
πρὶ ὑμουθζοσθ ἱπ Ομ υἰβύ 6588": [ [Ο]]ονν5 
ἔγοπι {Π6 παΐαγο οὗ ΠΊΥ τα] Ἰβίγυ (νεγ. τ6) [Πδΐ 
Ι Πᾶνε ἃ τῖρῃξ ἴο βΊοτυυ ; Ὀαΐ ΤΩΥ̓ ΒΊΟΥΥΙΠΡ 15 
ποῖ ἷἰπ πιγβεῖ, δυΐϊ “1π σατὶβύ 5 65885," δε- 
σᾶιι56 8ἃ5 Ηἰβ5 τηϊηϊβίου 1 0 811 [Πϊπρβ ἴῃ δπά 
ΓὨτουρ Ηἰπὶ (1 (οΥ. χυ. 31). 

ἦπ ἔρον ἐρίπιρις αυδίερ ρεγέαϊπ ἐο Οοά.] “ἴῃ 
ἐπῖπρθ ρΡοσύαϊπὶπρ ἴο αοἂ᾽": 5ε6. ΗθΌ. 1]. 
17: γ. 1, ΜΏΕΥΕ (ῃ6 σοηίεχέ τοίοβ ἴο {Π6 
ἀπέϊε5 οἵ {πὸ Ῥυιθϑβ οῇϊες θεΐοστε σοά. δῖ, 
Ῥδι] πι15 Ππ|115 Πῖ5 β]ουγίηρ ἴο {Π6 πη ηἸβίτα- 
τἰοπβ οὔ {πΠ6ὸ Οοβρεὶ τεραγάθα 85 δὴ οἤδγμπιρ 
ταδάδ θείογο {πε 1 οσά. 

18. ΓῸ 1 «υἱἱΐ ποῖ ἀαγε ἐο σῤεαᾷ 9. απ» οἵ, 
ἐροτο ἐῤίπιος αὐῤΊίερ Ορῤγίεε ῥαὶρ ποί αὐγοισῥέ δ᾽ 
»ι6.71 ὙΠΪ5 15 Τυπάδ]θ᾽β νεγβίοη Πα ὙΘΓῪ 80- 
οὐτγαῖθ, Βαΐ {Π6 τηθδηΐηρ ΠΊΔΥ Ὀ6 τηδάδ ΟἸΘΆΓΟΥ 
ὈΥ ἃ Ρᾶγδρῆγαβθ: “"ΕῸΓ 1 Μη] ποῖ ἄλγε ἴο 
5Ρθαῖκ οἵ δηγίμίης οχοθρί ψνμαξ Πᾶθ Ὀεεπ 
ψτοιρηΐ ὈΥ ΟΠτγῖϑί [σοῦ πιθ." ΤΠ Αροβίϊα 
1Ππ|5 ΘΧρ δη5 ἀπά σοπῆγμηβ {πῈ ΠἸπηϊξ αϑϑιρηθά 
ἴο Πῖβ5. Ρ]ΟΥΥΙΠΡ ἴῃ Ὁ. 17 ἃ5 ἃ “βιοσγίμῃρ ἴπ 
ΟὨτΙδῦ 7655. “1 Μ}1] βΊοΥν," ΠΕ πηθδη5, ΟΠΙΥ͂ 
οἵ ψνμαΐ μα5 θθθῆ δοσοηηρ 5η64 ποΐ ὈΥ τηθ Ὀαΐ 
ὈΥ Ομ τῖβε [τοι ἢ πη6. 

Αςροτάϊηρς ἴο Μ. Οσοάεξ, “πε ΟΠ] ΡοΟβϑίὉ]6 
56η56 οὗ {πΠ6 νγογάϑ 1 συλ] πο ἄαγε ἐο σῤεαᾷ, 15 
{π|5: ἴ ψου]Ἱὰ θ6 ἃ ΓαϑἤΠ655 Ο ΤΩΥ̓ Ρατί ἴο 
ΠΑΠῚΘ ἃ 5'πρ0]6 δίῃ οἵ Αροβί!εβιρ ΟΥ̓ γΒΙΟἢ 
Θοά Πα5 ποΐ ἀειβπθά ἴο ὑϑΕ ΠΥ ΤΊ ΠἸΞ(ΤΥ͂ 
διοης {πΠ6 ΟΕπΈ65. ὙΠαΐ 15 ἴο 54Υ͂, ἘΡΕΓΥ͂ 
Ροββίθ]β βἰξῃ οἵ Αροβίο!ς βονεῦ Πᾶ5. ὈΈθῃ 
πΥδηϊθα ἴο ΠΊΥ Δ Πἰβῖσυ. Βιιξ 5ΌΓΕΙΥ {πὲ 
ννοσβ “1 αὐὴ]] ποὶ ἄαγε ἐο “ρεακ, 806 ὙΘΥΥ͂ 1}}- 
Βεοά ἰο ὄἜχργθββ παῖ Μ. οάδθε (δ 115 “{πῈ 
Ρατοχγϑπὶ οἵ {πδΐ β]ογγιῆρ οἵ νοι 6 5ρᾷκα 
ἴῃ τ. 17." 

ἰο γπαζε ἐδὲ Οδημέϊίος οὐδάϊεη!] (ΟΟΠΊρΡΑΓΕ 
'. 5. ὙΠῸ “οδεβάϊεπος οἵ (επί! 65 ἴο ἴδια 
ἴῃ Οτῖϑὲ ἰ5 παῖ παθ Ὀθεθη ἀδβογιθεά ἀθουα 1π 
Βραγαῖίνε Ἰδηριιαρα 85 κὑπὸ οβδοσὶπρ οὗ {86 
αοπ 1165. ὙΠῸ Αροβίϊα {ππι5 Ἔχρίαϊηβ {πε 
βϑοοηά Πἰπηταΐϊίοπ οἵ 15 5] ουγίης ἴο “ΣΡ Β 
Ῥογίαϊπίπρ ὅἤο 6οἃ" (τ. 17), ἀέ. ἴο 5 
ΡΓΙΕΒΈΠΚΟ τηϊηἰδίγαξίοη οὗ [ῃ8 ΟΟΒρεὶ. 

ὁν «υογὰ απά ἀεεά) ὙΠῸ πιεᾶπ8 ΕΥ̓͂ ψΙΟΝ 



ν. 19---20.} 

Πδῖἢ ποῖ νυγοιρηξ ὈΥ Π16. ἴο πγαΐκα {ΠῸ 
(Θεπέι]ε5 οδεάϊεπε, ΒΥ νγογά δηά ἀβεά, 

1Ι9 ΤΓΠτοΟΙΡΗ ΤΡ 58]ρη5. δπά 
γγοπάθγβ, ὈῪ {πΠ6 ρονγεῖ οὗ {Π6 ϑριγιε 
οὐ (ὥοά; 80 {παΐ ἤἴοπι [Θγιβα]επι, 
ΔΠ4 τουηά ἀροιέ ππίο ΠΙγτγίσιπ, 1 

ΠἢΓΙδέ υυσοιρς σοι Πρ 5 τα ΠΙβίευ ΔΥῸ ΠΟΥ 
ΥΙΘῆν βἰδίεα πἰπάθυ {Π6 ὙΘΓΥ 118118] ΔΕ Π 6515 
Ὑ “αρογά απά ἀεεά.᾽ 
ΒΥ ““«υογά" 81. ῬΑ] τηθδὴβ ἴπΠ6ὸ Οσοβρεὶ 

ΝΠΪΟΗ Π6 ργεδοπαά, Ὀγ “ ἀεεά" οὐ ““ ννουϊκ ἢ 
ἔργῳ) 411 τῃαξ πα μα Ὀδθβϑὴ βπδθ]θα ἴο ἀο δη4 
Ο 5} 60 ἴῃ 15 πη ηἰβίσυ. 

19. Τγοιο γι ὲν οἶσης απά αὐυοπάργς, ὧν 
δὲ ῥοπυοῦ οΥ ἐφ δριγὶ 9 Οοά;) ἘἈδδά, “Ὶπ 
ΟἾΘΥ Οὗ βὶρηβ δῃηὰ ψΟμάΘΥΒ, ἴω ΡῬΟΎΘΥ 
Φ {86 ϑριτγι οὗ αοα," 
“βρης ἀπά «υοπάεγς" νγοῦθ ποΐ 411 {παῖ 

ΠΉΓΙΒΕ γοαρηΐ ὈΥ “ ἀξεά " τῃγοιρῃ 81. Ῥδῃ]}, 
4 {Π6 ““2οτυεν 9 ἐδε ϑρὶγὶἐ 97 Οοά " ντὰ8 οχ- 
τίεα ΓΠΓΟΙΡῊ. Πΐτη ποΐ ΟΠΪΥ “ ὁ» «υογά," Ὀπΐ ἴῃ 
ΠΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΙ νγᾶγβ8. ΠῚ (Π6 ΡΌΓΡΟΒβα οὗ {Π6 
Ὑ0Ὸ ΡΑΓΔΆ]]6] οἰδιισ68 15 ποῖ 80 πηιοῖ ἴο ΘΧρ δ! η 
ΠΟΥΘ ΠΠΠΥῪ υνηδί 15 πηοθαηΐ ὈΥ “ «υογά ἀπά ἀεεά," 
5. ἴο 5]ΟΥΙῪ {πΠ6 ΤΊνηθ ΡΟνΟΥ ΜΙ ὑνΒΙοἢ 
γῖϑέ τοις ἘΠγοιρ ἢ (Π6 πη] ηἰβίσυ οἵ Η!5 
ΛΡοϑβί!ε, 
ΠΕ “2οπυεῦ ῳ σἱσης ἀπά «αυοπάεγ: 7 15. ποῖ 

"6 “ῬονΕΥ οὗ ψοσκίηρ ΠΊΪΓΑΟ]65," θα {π6 
ΟΥΟΙ ὙΨΏΙΟΝ ΤΉΙΓαΟΪΘ5 ἤᾶγ 85 “σἱρης᾽" ἴο 
ΟΠΙΏΟΘ, δηπ 845 ““ «υογάεγι " ἴο Ονεανγθ, ὈΥ 
"6 Ργοοῦ οἵ ἃ 5 ρου ΠυΠηΔΠ ἀρθηου. δῖ. Ῥδὰ]} 
ΡΡΘΔ4]5 ἴο [15 τΊ ΓΔ 0165 85 “΄ 5158 Οἵ Ὧἃη Αροβί!θ 
1 2 (ΟΥ. ΧΙ]. 12: ΠΟΙΊΡΑΓΟ Αοίϑβ χῖν. 23, ΧΥ. 12, 
ΠΗ χῖχ. σι. 
ΒΥ {πΠ6 “οτυεῦ οὶ ἐρε ϑ1γ1 9.) Οοά" 15 

ἀθαπί “{πῶΐ εχίγδογαι παῦν ἱπἤπεπος οἵ {ΠπῸ 
ῬΙΓΙΕ, νυ ΒΟ 1η ἃ πιοιηθηξ {πο τηθη ἔγοπὶ 
ΔΥΪΓΠ655 ἴο Πρΐ.᾽ (ονεί.) 

“ὁ ἐρδαὶ ,γοηι «εγμφαίονι, ἀπά τομμά αὐομὲ 
γΐο ΠΙγγίσμρι.) ΓΥΠΑΔ]6᾽5 ἰγαηϑιδίϊοη. 15 
ΠΟΥ σοΥγαοῖ: “ὁ ἐῤαΐ γονι «εγμσαίεηι ἀπά 
Ὧ6 οοαϑύβ τουπμὰ δρῦοιυΐ τπίο {||γγ1σμι. 
ΓΘ σοβ]ς οἵ (γιϑ 5 νου κίηρ ΤΠγοιρῃ Η 5 
ἈΡοβίϊθ 15 Πεῦε δίαϊθ 45 1 {πὸ ργθοθάϊηρ: 
δηΐθποο πὰ θδθη Δἢγπηαίϊνε ἴῃ ἔΟΥΠΊ, 48 ννῈ }} 
5. ἴῃ 56ῃ56. 
Ηονν ἄοεϑβ {Π15 βίδίεπιεπί, {παῖ [ΘΓ 5816 ΠῈ 

γὰ5 {Π6 βίαγί πρ-ΡοΙηΐ οἵ 81. Ῥδι}5 πη] Πἰβίγυ, 
ΡΎΘΘ υν]ἢ Π]5 οὐνη γεργεβεπίδίοη ἴῃ (].1. 17} 
Ταοϊ, “Ομ {πμε6 ἰαϑὲ ἵνο οἰιαρίετα οὗ 
ἃ ΟΥηΔ 5.) 8. Ῥδὶ] 15 παῦε ἀθβογιθπρ ποΐ 
ῥε ἠἀμγαΐίοι Ὀὰΐ Ἐπ6 Ἰοεαὶ δχίθημσίοη οἵ Ἠϊ5 
ὨΙΠΙΒΙΤΥ : ἴἃ ταδοιθά, μ6 βαγϑβ, “270 ι “εγιι- 
αἰ εγγι" ἃ5 ἴἈΥ 85 “ τιγιέο Πγγίοιιι." 

Ἰλαπιάβοιιβ, [Π 6 506 Π6 οἵ Π15 θαυ]δϑί ργθδοῃ- 
ἢρ (Αοἴϑ ᾿ἴχ. 20), 1165 θεΐνγθεῃ [ῃ 656 δχίγεπηθ 
Ἰπηϊἴ5, ἈΠ 50 ΠΘΑΥ ἴο [ΘΓ 5416 ΠῚ ἃ5 ἴο ὈῈ ἔλι ΓΙ 
ποϊιάοά ἴῃ [Π6 ραγίβ “" γοιιά αδομί" Ἰῖ. 
ὙΠ τλοτο ἀϊδίαπί Αὐδῦΐα νγὰθ ποῖ Ππ6 5θθπθ 

ΚΟΜΑΝΘ. ΧΥ. 

ἤανε ἢν ρῥγεδόπεά (6 ροβρεὶ οὗ 
ΟἸτβι. 

20 Ὗδελ, 80 Πᾶνε 1 ϑίγινεά ίο 
ΡΓΘΔΟἢ τΠς ροβρεὶ, ποῖ ννμεγα (ἢ τίϑβε 
νγὰ5 παπηθά, ἰεϑὲ 1 5Πποι]4 Ὀι114 προ 
ἈΠΟΙΠΘΓ πιΔΠ᾽8 [οιιπάαδτίοῃ : 

οὗ 1π6 Αγροβί!εἰβ πη! βίσυ, θυ ΟΠΙΥ οὗὨ ΠΪ5 τε - 
τγοτηθπηΐ (Ὁ Δ]. 1. 17: 566 1 Ἰρῃιοοί). 

ΤΠ ννὰ5 παίιιγαὶ, νγα τῆδυ δα, ἴοσγ δῖ. Ῥδῃ] ἔο 
ἢχ {π6 ϑἴαγεπροροιπέ οἵ Π15 τη] Πἰβίγυ αἵ {Π6 
Ηοῖὶν Εἴγ, ἵγοση νυ ἢ {πΠῸ σοβρεὶ ἢγϑέ ννεπί 
[οσίῃ ἱπίο {Πη6 ννου]ά, δἀηὰ ννῃογα Π6 δά ἢϊπι- 
561 ἢγϑί Ἰοϊπϑά {Π6 [6] οννϑῃὶρ οἵ [πε ΑΡοϑβί!εβ, 
«ηἀ ἴῃ {ΠΕ ΠΪν ᾿πίθγοοιιγθο νυ Ῥαοίοσ δηά 
7απιθ5 δηα Βαγπαθδϑ “ “ῥαζε δοϊάϊν ἐπὶ ἐδὲ παρὸ 
9 ἐδ Τ1ογα" (Αοἴβ 1χ. 28: 566 αἷβδο Πρ δ, 
Ὁ ἱ. ρ. 88). 

(ἸΠ γυϑοβίοπι)᾽β ἱπίογργείαίίοη, [ῃδὲ δι, Ῥδῃ] 
δὰ {τὰν ]]ε 4 ἴτοτὴ ογιιβα!ο πὶ 22: 4 εἰχείε 
τουπά ἴο ΠΙγτΙοιπι, ἱπο] πάη Ῥεγϑια, Ατ- 
ΤηΘηΐΆ, ὅζα., Πᾶ5 ΠῸ ΒιΡρΡοσί 1 {Π|5 Ρᾷβϑαϑξ ΟὐὔΓ 
Εἰβθυνποσα. 

ΤΠῸ ρ»τοαΐ τοδ ἴτοπὶ {πὸ Ἐδδί ἴο Ἐ ΟΠΊΕ, 
Ραβϑίηρ {Πσουρ Μαςοράοηϊα ἱπίο ΠΙΥΤΙ Ι ΠῚ, 
τοδομοά {πὸ Αὐτιδίς οοαδί δ ΤΥγγδομίυτη. 
ΠΝ ΘουίΠοση οὐ Ούθεκ ΠΙΥΤΙσυ τὴ νγα5 ἰποοΥ- 
Ρογαίβά δΥ {Π6 Κα ουηδηβ ννἢ ΜαςἼδάοπία, απά 
ἘΠΟΓΘΙΌΓΕ ΤΩΔΥ ν}6}} πᾶνε Ὀθθη νἱϑιιθα δΥ δέ. 
Ῥαιΐ ἀυγίηρ 1[Π6 ἸΟΌΓΠΟΥ πηθπτοπθά ἴῃ Αοΐβ 
ΧΧ, 1, 2. ἴῃ ΠΙγγοιπι, νυ Πδίθνεῦ δχίεπε νγα 
ΠΘΥΘ 4555 ἴο {Π6 ΤΟΡΊΟΙ 50 παπιεά, δῖ. Ῥ81] 
τοδοπῃοά τῃ6 ΝΥ δϑίεσπ [πη οἵ ἢϊ5. ΠΊΙΘΘΙΟΠΔΤῪ 
ἸΟΌΓΠΘΥΒ, ΔΠ4 νγα5 σουηραγδί ΕἸ Ὁ ΠΘΔΥ ἴο Κ ΟΠΊΕ. 
(ϑεε οηνθ. ἀπά Ἡοννβοη, 1]. 126.) 

1 ρῥαῦυς μεν ῥγεαεῤρεά ἐῤὸ σοςρεὶ ὁ, ῤνγς ἢ 
(οπιραγε (ΟἹ. 1. 25. Ὑ1ΤΠΕ ὄχργοβϑίοη πιαβί Ὀ6 
᾿ἸΠπάογβίοοά, ἃ5 να 566 ἵγοπι ἴΠ6 ποχί γεῦβ6, 
ΜΠ τοίθγσθποθ ἴο {πὸ ϑρθοῖδὶ οἤϊοε οἵ 1ῃ6 
ἈΡοβί!β ἴο ἴπ6 (σεπί! 65 ἀπά Π15 τι5114] ργδοίιςα, 
ΠΑΠΊΘΙΥ, ἴο ῬΥΘΔΟἢ {πῸὶ σοβρεὶ ἴῃ ἴπε ομιθε 
οἰ ο5 οἵ ϑαοῖ σοιπίγυ {παΐ Πα νἱβιίθά, ἀπά ἴο 
ἸΔΥ ἕοιυπἀδί!οη5 ον ἢ οἴποβ τηϊρμξ θαη4 
(αι (ογ. 11. το). ΤῊ15 δῖ. Ῥδὰ] οου]ά ἔγα]ν 
ΒΥ {πα Π6 παά ἄοπα ἵγοτὴ 6 γι βαίθμη ππίο. 
ΠΙΥΤΙΟΙΠ.. 

90. γ7εα, σο ῥαυς 1 οἰγυεά ἐο ῥγεαορ ἐῤὲ 
φουρ  “Μαεακῖτπρ Ὁ ΒΟΥ ΘΥΘΙ ΤΥ 8πι}1- 
τοι ἴο ῬΥΘΘΟΒ ὕΠπ6 ΟΌΒΡΘΙ οα {815 Ὑ156." 

ὙΠΟ θείου σϑδάϊπρ πηαῖτο5 [Π15 ἃ Ραγίοῖρί4] 
οἴαιιβθ, ἀθβρεπάθηξ οἡ ἐπε ργθοθάϊηρ βθηΐθηςε, 
δ η4 οςοπίδιηϊηρ 8η ᾿πηρογίδηϊ ᾿ἰτηϊδίίοη οἵ 115 
ΤΘΔΉΪΠΡ.. 

ΕοΥ {Π6 πιραπίηρ οὗ φιλοτιμεῖσθαι 588 2 (ΟΥ, 
ν. 9, Δηά τ ΤΠ 655. ἱν. 11. 

ΤΠῈ πιοάς οὗ ργθδομίηρ (οὕτως εὐαγγ.) 15 
Ἔχρίαϊηθά πορδίν οὶ ἴῃ {Π15 γοῦβθ, δηἀ Ροϑὶ- 
{Ἰνο]ν ἴῃ {Ππ6 ποχί. 

ποΐ αὐδεγε Οῤγιίδὲ αὐας παριοά.] 1.6. ποῖ 
ἉΠΘΓΘ τηθη Παά αἰγοδάυ Ὀθοη ἰαπρηξ ἴο ὈΕ] αν 

ΘΙ 

227 



»,.5, ὃ 

4]ς, 52. 15. 

ΓΟ τσ, 
2722} 
τυαγ5, ΟΥ̓́, 
οἥέογι- 
Ζίσζες. 

ΚΟΜΑΝΟΡ. ΧνΥν. 

21 Βυΐ 85 ἴξ ἰ5 νυγιτίεη, “ΤῸ γἤοτη 
ἢδ νγᾶβ ποΐ βροίκεῃ οἵ, {ΠεῈῪ 5}2]] 8εε : 
ἈΠᾺ {πᾶΥ {πᾶξ Πᾶνε ποί Πεαγά 5}4]] 
πη ἀεγϑίδπά. 

22 ΒῸΓ νψὮΙςἢ σδιιβ6 αἶβθο] ἤᾶνε Ῥεεη 
ἔτη ἢ ΠΙπάεγεά ἔγοπι σοπλίηρ το γοιι. 

23 Βυΐ πονν Πανίηρ' ΠῸ πόα ρἷδοα ἴῃ 
[Π6856. ραγίβ, ἀπά μανίηρ ἃ ργεδῖ ἀ6βῖγε 
{Π686 ΠΊΔΠΥ γαδῖβ ἴ0 σοπηα πΠΐο γὙοιι : 

ἴῃ (Πτιβί, ἀπά 6411 προ Ηἰβ5 παπλ8Ὲ ἴῃ ΡῈΘ]1ς 
ςοηΐεβϑίοη 84η4 δάογαίοη: σουῆραγε ΕΡΉ. 1. 21, 
2 πη: 11, το, [5. ΧΧΥΙ: 171. ΑἸΩΟ5 ΥἹ. Τὸ. 

ἰεεὲ 1 τρομίά ῥιϊά, 45... πῃ 2 ὍΟὐογ. Χ. 
12--τ6 {Π|6 58 Π16 ΡΓΙΠΟΙΡΙΘ 15 αϑϑοσίθα υνἹ}} {Π6 
βίγοηρ ϑπιοίίοη στοιβοά ὈΥ {Π6 ὈΠΡΘΠΟΓΙΟΙΙ5 
ςοπάιιςξ οὗ Π]5 δάἀνθγϑαγιθβ. 

Βαιιγ᾿5 οδ]θοίίοη ἴο {Π6 βϑηι 6 Π655 οἵ {Π|5 
Ῥαβϑαρε (΄ Ρδυ]ι5,᾿ 1. Ρ. 357) 15 θαββά οῇ ἃ π|15- 
Τοργοβοηΐδίοη οὗ [5 πηθαηῖηρ. ΒῸΓ [{ 15 ευϊάθπί 
{παῖ 81. Ῥδὰ] γοΐευβ ἴο ἴΠε ογαί ῥγεαοῤίπς οἵ 
1πΠ6 (σοβρεὶ, 45 γε γΠρ ΠΪ5. ῬΟΓΒΟΠΑΙ] ΡΓΈΒΘΠΓα 
ΒΠΠοστίο πη {Π6 Εαβδί. Ηἰ5 Ἰείζεσβ ἴο {πε 
(ΠΟ]οβϑίαπβ ἀπά 1,δοάϊσθδηβ ((ΟἹ]. ἵν. 16), ἃτὸ 
50ΠΠΊοϊοηΐ ῥγοοῖῦ {παῖ ἴῃ νυτιπρ το {πὸ ΟΠΌΓΟΙ 
αἴ οπΊο, μ6 νγᾶβ ποῖ {γδηβρτθβϑιηρ 5 τα]α ἴο 
ἀγοϊά ὈυΠάἸηρ ἢ ΔποίΠοΥΓ τλ8η᾽5 ἰοιιπάφίοηῃ. 

ΟἹ. Βμὲ ας 1 15 αυγίοπ,] ϑαῖαῃ 111. 15, 
αοίοα ἜΧΟΥ ἔγοπι ἴπΠ6 1,ΧΧ, Ασροοτάϊηρ 
ἴο [6 Ηδεῦτονν, παίίοηβ δηα Κίπρθ 514}} θὲ 
ἀϑίοη!βῃθα αἵ {Π6 Ὄχαϊίδίϊοπ οἵ {π6 βυβογιης 
ϑεγναπί οἵ Οσοά, 45 ἃ {πὶπρ ππῃραγά δηά 
ππκποννη. [π {Π6 1,ΧΧ {Π6 ομαῆσο ἴῃ {πῸ 
ἴογπὶ οἵ ἴπθ βεπίθηςθ ἄθθβ ποί πηδίοσια!]}ῦ 
«ἴδοῖ (Π6 βθῆβθ 'ἴπ ψνῃϊοῇ 8., Ῥ8ὰ] τι565 {πΠ6 
Ῥάβϑᾶρβ, ΠΔΙΊΘΙΥ ἴο 5ῆονν ἐπί ἢ5. ργδςίίςθ οὗ 
ῬΓΕΔΟΠΙηρ γ πο (ΠΓΙβί᾽ 5 ΠΆΤη6 νγα5 ΠΠΚΠΟννη 
ΔΡΤΘαά σὰ {Π6 βΈμογα] ομαγαοίεσ οἵ {ΠῸ 
Οο5Ρ6] πηββϑϑαρ 845 ἔογείοϊ ἀ Ὀγ [5ααῃ. ΑἊ- 
ςογάϊηρ ἴο ΕτϊΖβοῃο, 8:. Ῥαμὺ! Ὀο]ονθά {πδΐ 
158 Ροϊηΐοα ΘΒΡΘΟΪΆΠΥ ἴο Βῖπη ἃηά ἢἰ5 
ΤΩΙ ΠΙ5ΕΓΥ, ργθαϊοίηρ [Παΐ Ραι [Π6 Αροβίϊθ οἵ 
1Π6 (σεπίη65. 5Που]α ΟΑΥΓΥ͂ [Π6 Δπποιιποοιηθηΐ 
οἵ ἴῃ6 Μεβϑίδῃ ἴο ἴποϑεὲ (θπί ες γμὸ Πδά 
ποΐ γεῖ ποαγά οἵ Ηἰπὶ ΠΌΤ οἴμογ ΑΡοβίϊεβ. 
Βυΐξ {Π15 15 ἃ ΠΊΕΓΕ {τανεβδίγ οὗ δ.. Ῥδι]}}5 
ΤῊ ΔΠ]ΠΡ, ἱπνεηΐθα ὈΥ οη6 ννΠο Πἰπη56]Ὁ το]θοΐβ 
τῃ6 Μεβϑβίδηϊς ἱπίογργοίδίίοπ οἵ [5ϑιδῃ 111., 111]. 
ΔΙτοροῖμεσ. 866 ποίΐββ οἡ [βϑίδῃ. 

Ωο.. 1 ῥα ὀεεμ γημορ ῥίπάργεα] ΚΙ πϑ8 
186 τηοδύ {1π|0ὸ85 πἰπᾶοτθα."" ὙΠΟΓΟ γεγο 
ΟἴΠΟΥ Πἰπάγαποαϑβ, θυ [Π6 πηοβέ ἔγεαιθπί ἅγοβα 
ἔγοπὶ {π6 ἀπίγ οἵ ργεδομηρ {π6ὸ (σοβρεὶ ἴῃ 
ΡΙασθβ ποτα (ΠγΙβί 5 Ππαπηθ νγὰ5 ποΐ Κπονη. 

28. Βιΐποαυ ῥαυΐπρ πὸ γιοῦ ῥίασε ἦι ἐῤετο 
}αγί.,]7 “Βαῦ ΠΟΙ͂ πῸ ΙΟΠΡΟΥΙ πᾶνΐηρ 
ΡΙ]806," 2. 6. “51Π66 ΠΟ ἰΟΠΡΈΓ (μηκέτι) 1 Βᾶνε 
ΤτΟΟΙλ. ἴἶπ ἴμεβε σϑρίοπϑ, ἔτ πΠΊ [θΥΠ 586 πὶ 
ἴο ΠΙγτΙσπΊ, [Π6 (σοβροὶ πηρϑϑαρθ μΠᾶ5 θθῈΠ 

[ν. 21--26. 

24. ΝΥ Βεηβοενεῦ 1 ἔδκα ΠΥ ἸΟΌΓΠΕΟΥ 
ἴηῖο ϑραίη, 1 νν}}} οοπις ἴο γοιι : ἔῸγ 
1 τυβὲ ἴο ἴβεε γοῖι ἰπ ΠΥ ΟΊΓΠΕΥ, 
ΔΠὰ το ΡῈ Ὀγοιρς οἡ ΓΗΥ͂ νγΑῪ {ΠΙΠογ- 
νγαγά ὃγ γου, 1 ἢτϑὲ 1 6 βοπιενῆδῖ 
ΠΠ1ε4 ᾿ννιτἢ γοιιγ οογηβαηγ. ; " 
'.25 Βυΐῖ πον 1 ρὸ υπΐο 7εγυϑαίοπι 2 

ἴο πη ἰβίεγ τπππΐο {ΠῸ βαἰ πίϑ. 
26 ον 1 Βαίῃ ρ᾽εαβεά {πεπὶ οἵ 

ΓᾺΠΥ ργεδομοά (υ. 19), αηά Ομυγοθεβ Πᾶνα 
θδεη [οππάδά, 50 {Παΐ [ΠΕΓῸ 15 ΠΟ ἸΟΠΘ ΙΓ ΓΟΟΤῚ 
ἴΟΥ ἀοϊηρ παῖ νυ ]οἢ 15 {Π6 Ρθου] 8 Γ ἡγοσΚ οἵ 
ΔΠ ΑΡοϑβί]68, ββρβοίδ!!ν οὗ {πΠ6 οἠβ “Ἅ Αροβί!β οὗ 
1Π6 (ὐοπῖ65.᾽ 

4 “γεαΐ ἐφεῖτο] “8 Ἰοπρῖη δ" (ἔπιπο- 
θίαν): ΠΟΠΊΡΑΓΕ 1. 11; 1 1655. Π]. 6; 2 (οΥ. 
γἱ]. 7, τα; ΡΒΠΙΡΡ. 1. 8; ΜῈ Βρ. Πρ μεοοῦ 5 
ποΐρ. 

24. Προπεοουεῦ 1 αζε γῖν 7ομ ΓΕ ἱμιΐο ῥα, 
1 αὐ] εογγδ ἐο γοιέ: 70, 1 ἐγμσέ ἐο “66 γοῖ 17 
γῖν 7ομγπεν,)  6Δά, “ ἤγῥρεπεοθύεν 1 ἑαζε 717 
7ομγπεν ἱγιίο ϑῥαϊη:-- -ΟΥ 1 ΠΟΡΘ ἴο 8566 γοι 
88. 1 Ρ858 ΤἈτουΕ." ΤΠῈ ψογάβ “1 «υϊ]ἱ 
εογ6 ἐο γοιε Μεγ δάἀάθαά ἴο σοπιρὶεῖας {πα 
ὈτΟΚΘη βεπίεηςα, {ΠῸ ΠΟΠΟΙβίοη οὗ νυ ΒΟ ἢ 15 
ἔοαπα ΟὨΪΥ ἰπ 8η αἰϊεγεά ἔοστηῃ 'π Ὁ. 28. 

Μογυεγ οπιῖβ γάρ 4150: “ΨΥ ΠΕΠβοασαγ 1 
ἴαϊκο ΓΛΥ͂ ἸΟΠΓΠΟΥ͂ ᾿πίο ϑρϑίῃ, 1 Πορβδ ἴο 566 γοῖ 
85 1 ρᾶᾷ55 {πγουρ ἢ." ὍΠ15 ΠΊΔΚ65 4}1] βῃηοοίῃ 
Δη4 τορι]αγ, Ὀυΐ 15 ἀϑαϊηδέ [Π6 δυϊάθποθ, απά 
ἴΠ6 ὈγΟΚοη βεπίθηοα 15 4υϊ6 1ἴπη δῖ. Ῥδὺ}}5 
βίγ 6. 

Οη {Π6 ἱπίοπάθα ἸουγηΕΥ ἴο ϑραίῃ 566 [π- 
{τοάποτζίοῃ, ὃ 6. 
ΤΠ νἱϑιέ ἴο Β οπῖθ νγαᾶ5 ἱπίοπάβά ἴο θὲ Ομ 

ἴῃ Ραβϑίπρ ἰπγοιρῃ, θεσαιβα ἐμ6 ΟΠ τβεδη 
ΕΔΓ νγὰβ γεν δϑίβ] 5η6 4 ἔπεσα (ΒεηρΕ]). 

απά ἰο ἦῪὲ ὀγοιδὲ οἡ γι} «αὐαν ἐῤίἐῥεγαυαγά] 
“δα ηᾷ το Ὅ6 βού ζουατσὰ ὑμ10Π8 61." 81. 
Ῥᾷ1] Πορεά ἴο τεοεῖνε τῸπὶ Κ οσηθ {Π6Ὸ 58ΠΊ6 
Κίπάποϑϑ δη4 γεβρεςΐ 85 ΤῸΠι οἴμου ΟΠ γοΠ 65, 
ὙΠ ΙΟἢ σοπξ σοπΊραπίοηβ ἴο δβοοσγί Πἰπὶ ἡ 5 
ΒΑΓΈΠΘΓ ἸΟΓΠΟΥΘ: Αοΐβ χν. 3:1 (ΟΥ. χυΐϊ. 6; 
ΣΟΥ: 1 τὸ; 

1 3 γε 1 δὲ τογιεαυραΐ Μ]16α «ὐὴὲδ γοτγ' σογη- 
}απγ.) “ἸΕῚ πιὰῪ βτβδῦ Ρ6 ἐπ ρασΐ βδ15- 
βΒοὰ τ ιὶῖμ ΥΟΌΣΤ ΘΟΙΡΔΠΥ,"7 ΟΥ “ αἴξοσγ {παῖ 
ΙΠπᾶνα βοπιοννηαΐ επ]ογεά γοιῖι" (γΥπάδ]6), 
“ἐ ρῃη]ογεά γὙουΓ δΔοσιυαδιπίδησε ἡ ((ΥΔΗΙΊΕΓ). 
(ΟΙΠΊΡΑΓΕ 1. 12 ἴοσγ δὴ δχρίαπαίίοη οὔ {ῃ6 
πδίασε οὗ πὸ ϑβαίϑίδοϊιοη ὑνϊοῃ 8, Ῥὰὺ 
Πορϑά ἔοσ. 

8. Ῥ8] 585 σοιυγίθοιϑιΥ κἰπ ρατῦ 58018- 
βοᾶ," πηϑθδηϊηρ “ποΐ 845 ΠΏΙΟΝ 845 1 τηϊρμέ 
νη, θυΐ 85 ποῖ 45 ΟἰΓΟυτηβίδησεβ 5Π4}] 
Ρεστηϊ " (Οτοί5). 

95. Βιιέ ποαὺ 1 ρο τέο «7εγμσαϊεηη ἐο 7γ11712-- 
ἐδ7" ὠζιίο ἐῤὲ σαἱπίς.] “Βα ΠΟῪ 1 8δπὶ βού πο 



ν. 27--30.} 

ΜΜαδοβάοηϊα «πᾷ Αὗμδῖα ἴο τπᾶκε ἃ 
ςαγίαϊη σοπίγδιιίοη ἔογ τῃ6 ΡΟΟΓ 
δἰ ηῖ5 ΠΟ ἢ ἀγα δὲ [εγιβαίειη. 

27 ἴτ Βαῖῃ ρ᾽εβαϑεά {πεπὶ να Π]Ὺ ; 
ΔΠΔ {Πεὶγ ἀεθίοιβ {ΠῸῪ τα. ΒῸγ 1 
τῃῆ6 (σεηῖ 65. ἤανε θεεπ πηδάς ρδ- 
τΆ Κεῖβ. οὐ {Πεὶγ βριγτιδὶ ἘΠΙηρ5, ἘΠΕῚΓ 
ἀμ 15 4580 ἴο πιϊ Ἰβῖεγ πιπῖο {ΠΕ6πὶ ἰπ 
σάΓΠ Δ] {Π]ηρ58. 

οαὖ ἀπο ΤΟΥ 58161),, ΤῊΣ ΒύΘΥΪ ΠΡ ὅ0 {Π6 
58 1} 08." [Ι͂α σοπίγαϑβί ἴο {πε Πορο οἵ ἃ Γπἴασγα 
ν]511 τὸ ομηΘ {Π6 ΑΡοϑβί]εβ ργεβεπί δηά [1π|- 
τη Ἰαΐε ἀν 15 ἴα κίπρ ΠΙΠῚ ἀυνΑΥ ἴῃ {ΠῸ6 ορ- 
ροϑβίίε ἀϊγεοίίοη. 8ε6 Αςίβ χχ. 3, ἅπά ποῖΐε 
ΟΩ Ϊ. 9. 

“αἱ ϊβύοτίηρ,." ὙὍὙΠαῈ Ῥγεβεπί Ῥδγίορὶθ 
ἸΤΩΡ]165 {πα [ῃ6 ἸΟΌΓΠΕΥ ἴῃ σΠπάγρο οἵ {πὸ 
οΟἸ]Θοἰθα Α]πὶ5 οὗ {πὸ πυγοῃοβ νγὰβ 1561 ἃ 
ρατί οἵ [ῆ6 τη! βίγϑΈ]οη ἴο {Π6 ΡΟΟΥ βαἰπίβ. δὲ 
ΠΥ ΠΕΠΙΕΙη - ΞΕ στ (ΟΣ: ΧΥΪ. 2, 15; 2 ΟΥ̓ ΧΟ Σ; 
“η64 [ηἰγοάιοίίοη, ὃ 2. 

26. Γὸν 1 ῥαΐ ρίεατεά ἐῤεηι 9 ΜΜαεςεάοριία 
αηα “εραΐα.) ΚἜΟΥ Μαοοᾶοπία δπὰ Αομ δῖ 
αῦθ Ὀθθη Ρ168568." (ἀρ. [π|Κὲ χί. 32; 
ι ἼΠΕ655. 11. 8. ὙΠῈ ψοσά (ηὐδόκησαν) εχ- 
ΡΓΈ5565 {Π6 Ὀεπουοϊθηΐ ρ]θαβιισα οἵ ἃ σμθ σία] 
ΡΊΨΟΥ, 

ἰο γηαΐε αὶ εογίαϊη τορι γι 1ο71 707Υ ἐῤὲ ῥο0 7 
ταἰπΐ..) ἘἈρδαά, “10 »ιαζε Βουλθ εοηέγὶφμίῖοη 
ΚΟΥ ἐῤε ῥοοῦ ϑυλοπρ [86 5Βεϊπύβ." ϑ8εῈ ποίε 
ἢ ΧΙ. 13, “ὙΒΕ6 σοπίγιθυζοῦ οπίογϑ ἱπίο [6]- 
Ἰουνβῃρ ἢ {ΠῸ ΡοΥβοη δ θά, ᾿παϑπλιοἢ 45 
6 “5ῃδγθβ 15 πϑοθβϑιτθϑ᾽ : κοινωνία 15 Πεποα 
[Π6 ΤΠαγδοίογιβίῖς Θχρυθϑϑίοη ΤῸ αὐ σίυϊης, 
ΠΟΙ πον οΓ Πανὶπρ Ομαηρθα [5 ΡΓΟΡΕΓ 
ΞΘ Π56 40771771171107: ᾿Ἰπῖο ῃ6 δοίϊγε οπα οἵ εον2- 
γγεμ211ςαἹογι᾽" (Μεγοτ). 

ὙΤΠ6 ᾿ηἀεῇπιίε ννοσά “ βοτι θ᾽" σΟΥΓΟΒΡΟΠ 5 
ἴο {π6 ἕαοϊς παΐ {πῸ σοπίγιθυίίοη πηϊρῃΐξ θὲ 
ΤΏΟΓΕ ΟΥ̓ 1655 δοοοσάϊηρ ἴο {Π6 401Π{ν ἀπά ροοά 
Ὑ}1}1 οὗ {Π6 βίνευβ (1 (ου. χυΐϊ. 2; 2 ΟΟΥ. ἰχ. 7). 

ΟἿ, 1ὲ ῥα ῥίεασεά ἐδενι πὐεγὶϊν ; ἀπά ἐῤεὶγ' 
ἐοδίογς ἐῤὲν αγεὺ “ἼΒΟΥ μᾶῦθ θ661 
ῬΙΘ8α560, 1 580, 8πηἃ 8716 ὑπ οὶσ ἀθθύου β." 
ΤῊ γάρ ποῖ ΟΠΙΥ͂ ΓΟΒΙΙη65 Πἢ6 ῬΥΘΥΪΟΙΙ5 
βίδίθυηθπί, θυ σοΠΗΓΠη5 ἴ ὈΥ ἃ ἔιγίμου εχ- 
Ρἰαπαδίϊοη. 

ον 10 ρὲ Οδρηίλϊες ῥασυε δδεη γιαάε ῥαγέαξεγς 
97 ἐρεῖν σρίγίἑμαὶ ἐδίπρυ. “ Εὸγ ἢ ἐδε Οερεϊες 
Βιατθᾶ ἱπ ἐῤεὶν ορὶγηίμαὶ ἐῤίησο." ὌΠ 
ΟΟ5ρεὶ, νυ ἹῈ ἢ 411 1[5 βρι γίζα 8] Ὀ] βϑίηρϑ, ὑν Βῖ οἢ 
816 {Π6 ε᾽ἢϑ οἵ {πὸ Η οἷν Ομοβί, νναβ δἱ ἢγϑί 
ἴΠ6 ροββεβϑίοη οὗ {π6 Μοίμοσ. σμυσοῃ ἰπ 
7Ἐγυβα!οπι, ἀπ ἔγοπη ἴμθποα ννὰ5 σοπηπη]- 
οαἰοά ἴο ἴΠε6 (ὐεπί]ε5. [Ιἢ σοίαστη ἴῸΥ {π656 
ΒΤΘΔίοΓ οἰ 5 {πὸ (επί 65 οὐσα ἃ ἀθδὲ (ὀφεί- 
λουσιν) ἴο {Π6 54ἰπίβ αἴ [ΘΓ 58] 6 ΠῚ “Ὃ ἐο »η:η: ΕΓ 
μπΐο ἐῤεηι ἱπ εαγπαὶ ἐῤίπρε," 1. 6. ἴῃ τπϊηρ5 

ΒΟΜΑΝΞ. Χν. 

28 νΒεη {πεγοίογα 1 μᾶνε ρεῖ- 
[ογπιεά 115. ἀπά ἤδνε βεαϊεά ἴο {Πεπὶ 
(818. ἔτι, 1 ψν}}}} σοπα ὈΥ γοιι ἰηῖο 
ϑΡδΐη. 

29 ΑΠά 1 δπὶ 8ιτεὶ {παΐ, ψ με 1 
ΠΟΠΊα ππίο γοιι, 1 5Π4}}] σοπηθ ἴπ {Πε 
ξ]η685 οὔ τΠς Ὀ]εβϑίηρ οὔ {ΠῈ βροβρεὶ οἵ 
ΟἸτιβέ. 

320 Νον [ Ὀεβεεςῇ γοιι, ὈΓείἤγεη, 

ὙΠΟ ῬΕΙοπρ ἴο πιδη᾿5 ὈΟΩ ΠΥ 118, σι ῚΟἢ 85 
ἔοοά δηά σγαϊπηθπί. ΒῸΓ [Π15 56η56 οἵ “" εαγπαὶ 
1Π]ηῦ5 85 οοπίγαβίεά νυ δριγιζιια], 566 
1 Ο(ΟΥ. ἰχ. τι. Οὔβεζνε {Παΐ 8:. δι} ΔΡΡ]165 
ἴο {Π15 “ΤΙ οὗ {πὸ ὈΟΩΥ ᾿ {Π6 58Π16 
ΒΟΠΟΊΓΑΘ]6 {{{|π λειτουργία νΜὨϊοἢ ἢα Πα5 τιδοά 
4Όονε οὗ ργεδοῃίηρ {πΠ6 ΟΌ5ρΡΕ] (συ. 16). 

Οὔβοῦνα αἰθϑοὸ ἴῃ ρτοοῦ οἵ {πμ6ὸ Ῥδυ]ηα 
Δα ΠΟΥ Ηρ οὗ [Πἰ5 σμαρίογ (πιοβέ ἘΠΠΓΘΑΒΟΠΔΟΪΥ͂ 
ιοϑβίιοπεά ΟΥ̓ ΒαιγΓ) [ῃ6 ἀε!σαΐα ἀπά υπ- 
οδίγαβινε σοϊποιάθπος νυ ἢ Ὁ Δ]. 11. το. 

28. απά ῥατυε «εαἰεά ἐο ἐῤεηι ἐῤὶς 7γμὶ1.} 
(οπιραῖα ΡΠ]. ἵν. 17; ἴμῃε ςοπίτθιοη 
(κοινωνία, “. 26) 15 45 ἔγυϊξ Ὀτουρμί ἔσῃ 
Ὀγ [ῃ6 σσεμί!ς Ομυγομθθ. ΒΥ βοϊηρ ΒΙτηβοὶῖ 
ἢ τΠοσα πο σοηνευοά 1, δέ. Ῥαὰ] νου]Ἱά 
ἈΒΒΌΓΟ Δ Πα ΘΟΓΕ ἴο [Π6 βαϊπΐβ δὲ [θγι βα] θη 
1Π6 ΓΑΙ] ἀν ογυ οὗ {πὸ εἰ ὈῪ [ΠΕ 564], δ8 
τ νγεσθ, οἵ Αροβίοι!ις διυΐϊμου τ, Πλογα ε6βρε- 
ΟἾΔ Πν Ὀδοδιιδε {ΠῸ ΡΙΠὰγβ οἵ {π6 μυγοῇ αἱ 
7εγυβαίοπη μά ἘΧΡΓΈΒ5ΙΥ ἰα]4 οἡ πἰπὶ {πε ἀπ{γΥ 
οἵ τοιηθιηθοσηρ [Π6 ροογ (Ὁ Δ!. 11. το). 

1 αὐἱ][ τον ὧν γομ ἱπίο ϑραῖπ.)] Ἐεδά, “1 
«υἱ]] εουιθ 8.0 Κ,," ὅζε., Ῥ]αΐο “ϑυτηρ. 193, 6. 

29. “πώ 1 α᾽ριὰ σεγε ἐῤαΐ, αὐῤεῖι 1 ξο7716 τ7110 
γομ, 1 σῤαὶ! κοῦ 1πι ἐφο Μμίπευς ἡ ἐρὲ δίς εῖηρ, 
Φ᾽.. ““π4 1 πο μδ΄ ἴἱπ οομῖπε 0 
γοῦ, 1 «ῥα  εογιε, ἄα. ὙΠΕΙΕ 15 8η 6Π}" 
ΡΠᾶϑῖβ ὁπ {6 ὑσοηοιη, ὙΠι5 {Π6 τεροι! θη 
οὗ {π6 νοτγά “ εοηῖε 15 ΠῸ ΘΠΊΡΑΥ ἰδιιτο] ρῪ : 
1μ6 τϑαβϑοη οὗ ἴΠ6 Αροβίϊθβϑ᾽ οοπῆάθηος [165 
ἴπ {π6 ομαγδοίοσ οἵ ἔμοβα ἴο ψποτη Πα 15 
σογηϊηρ: πα Κπονϑ {παΐ ἴπ {ποπὶ {πεγο ν}1}}} 
6 ποίῃϊπρ ἴο αἰϊπηηἶδῃ ῃ6 ἔμ] πο 55 οἵ {ΠῸ 
ὈΙοβϑίπρ πο ἢ μα Ὀγίπρβ. (ΔΟΠΊΡΑΓΕ 1. 8, 12. 
80 ἴῃ 1 (ογ. ἴ. 1, “ “πα 1, ὀγείφσγεη, «υδεη 
1 καρ ἐο γοῖι, εαριε ποὶ «υἱέ ἐχεοίοπον οὗ 
πῤεθορ ογ' οὗ αυἱτάονι," [ῃ6 τϑάβοῃ οὔ {π6 βίτη- 
ῬΙΙΟΙΕΥ͂ οὗ {π6 ΑΡροβεῖε᾽β ργεδομίηρ Δ ἴπ {π6 
561-50 ΠΟΙ θ ποῦ οἵ ἴμοβα ἴὸ Πποπὶ μ6 ΟΔΠΊΘ, 
Πα ἴῃ {ΠΕ ῚΓ σοηςεῖϊξ οὗ 5 ροσίου νυ ]βάοπι. 

ἐξ δίενοῖης 97 δε φουῤῥεὶ 4 Οῤγι ἢ Ἀδδά, 
ΠΤ 6 ὈΙ]οβδὶπρ οὗ Ομ τΙβ." 

Οοάοε σὶρ Υ 45κ5, “νου ά 4 [ΌΓΡῸΓ 
Ὑυτϊ Πρ ἀπ οΓ ἴμ6 παπια οὗ {π6 Αροβί!β ἴῃ {Π6 
2Π4 ΤΕΠΕΙΓΥ, μαᾶγ ἄγαννῃ ἃ Ρίοῖιγα οἵ {πὸ 
ξαΐαγε 50 ορροϑβίίε ἴο {Π6 νυν ἴῃ νν ΒΊΟΝ {Π|πΠ 55 
ΤΟΔΙΠΥ͂ ΟΔΠΊΘ ἴο Ρᾶ55 ἐ ἢ 

80. Νοαυ 1 δειεοορ γοι, ὀγείῤγεοη, 2ῶγ ἐδὲ 
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ΤΟΥ, αγὰ 
“ζεοδε- 
αἰζογιέ. 

[0γ τς Τογά 7εϑ5 ΟΠ τ βι᾿ 5 βαΚε, δπά 
ἴογ τ1ῃε ἴονε οὔ {πε δριίγ, τΠπδξ γε 
ΒΕΓΙνΕ τορείπεῦ ὙΠ ΠῚΒ ἴῃ γ0Ή7 
ΡΓΆγ ΕΓΒ ἴο (ποά ἔογ πια; 

31 Τηδὲ 1 τηδὺ ᾿ε ἀε]ϊνεγεά ἔγοπι 
{Ππεπὶ {Πα ᾿άο ποῖ θεϊϊενε ἴπ [πάξδᾶ ; 
ΔΠᾺ {Πδΐ ΤΥ βενίοα γΏΙΟἢ 7 ἤαὺς ἴοΥ 

ἐῤὲ ϑΡΙγιἑ, ἐραὶ γὲ οεἰγίυε ἐοσοίρεῦ «ὐἱέρ 756 15 
γον ῥγαγεγς ἰο Οοά 3ῶγ γιὲ.) Ἀδδά, “Απᾶ 1 
ὀεέσεεορ γομ, ὀγείῤγει, ὉΥ ΟἿΥ Τιοτὰ 765818 
ΟἸτὶβί, πα ὉΥ ἐῤεὲ ἰοῦε 9 ἐῤῥὲ ϑῤίγιί, ὕο 
ΒΌΣΙΥΘ ἐοσείῥοῦ αὐ] γ6 1η γοι" ῥγΩΟΥΣ ἜΟΥ 
6 ο 6οἂ" (Εἶνε (]θγργιηθη). “ΓΠΙ5 ὑτροηΐ 
Τοαιιθδέ ἴῸσ 5 Ὀγθίθγο Π 5. ὈΥΔΥΘΙΒ. ΒΡΓΙΠΡ5 
ἔγοπὶ {Π6 βαπιθ σοπῆἤάεδποβ ἴῃ {ΠΕ ῚὉ ἔα, νυ μι ἢ 
Πᾶ5 θθῈπ ΔΙΓθΔαΥ βἤῇοννη ἴῃ σὑ. 29. ΤΠὰ5 δέ 
15 5ΙΠΊΡΙΥ οοπεϊημαίϊνο, ΚΑ πα," ποΐ δάνεγβαίινε, 
( Βιι.;» 

ΌΥ ΟἿὖ Τοτὰ 76585 Ομ τ δύ." (ΟΙΏΡΑΓΘ 
ΧΙ, τ, “ ὁγ ἐῤε »ιογεῖες 9, Οοά. (Ἰγιβί 15 {π6 
τηοίϊνο ὈΥ ψΠΙΟῆ {Π6 ΑΡροβίὶα Ὀεβεεοῃαβ ΠΪ5 
Ὀγοίῃγθη, 2 (ου. χΧ. 1. 
κε ἴοσυε οὗ ἐδὲ ϑρίγὶ:᾽ 15 ἴῃ6 Ἰογε νυ ΠΟ ἢ 15 

ἐγ ρο γμ ΚΣ, 1ρ6 171}, ΟΔ]. ν. 22; 85 ἴο 
{Π6 πιοάς ἴὴ ψΒΙΟμ {πε ϑριγι ργοάμποθβ [ἢ 15 
Ιονα ἰοννατάβ σοά πὰ πιᾶῃ, 56ε6 ποΐε. οἡ 
γε: 

ἴο βύσὶνθ] “Εεγνεπί ῬΥΔΥΟΥ 15 ἃ «ἐγ υἱγς 
οἵ {πε ΙΠΠΕΥΓ ΠΊΔη ἀρδιπδί [ῃ6 Ποϑβί!θ ΟΥ̓ 
ἀδηρΟΓΟΙ5. Ροννο 5 νν ΒΟ 1ἴ 15 ΒΟυΡ ἢ ἴο ἀνοσί 
ΟΥ̓ ΟΥ̓ΕΓΟΟΙΊΘ, Δπα [ῸΓ {Π6 δἰπὶ5 ΠΟ ἢ τ 15 
ΒΟΌΣ ἴο δἰίαίη" (Μεγετ). 

81, ἐῥαῤ 4ο ποὲ δεϊϊουε.1 “ὉἸμαΐ το ἅϊ18- 
οὐοᾶϊοπῦ" (Μαγρίη, αἴεογ σεπενα). 866 
ποΐθ Οἡ Χὶ. 30. 

ΑἸτγοδαΥ οἡ {Π6 ενὐα οἵ ἢῖ5. ἀδβραγίιγε ἔγοσα 
(οτίπίῃ 84. δὰ] ἔδε]5 ἴῃ βϑαπιθ δηχίοιιβ ἴοσγε- 
θοάϊπρ5 οἵ νυῆδΐ 5ῃοιυ]ά Ὀε[8}1] πἰπὶ δὲ Τετγὰ- 
Βα] θη, νΠΙΟἢ ἢα Θχργεββεά 50 5 ΓΟΠΡῚΥ ἀ ΓΙ ηρ 
Π15 ἸΟΙΓΗΘΥ͂ {ΠῚ ΠΟΥ, Αςίβ Χχ. 22) 23; Χχὶ. 123. 
ὙΠι5 (Π6 Τιογά νγὰβ {Ὀ]Π|Π1Πρ [Π6 ΡΓΟΠΊΪΒΘ 
τηδάθ {ΠΥΟῸΡῃ ΑΠδηϊαβ ἴο 8548] δἵ {πὸ {ἰπηὸ οἵ 
ἢϊ5 σοῃνθΎϑβίοη, “1 «ὐἱ]᾽ο φῤεαυ ῥίνη ῥοτυ στγεαΐ 
ἐρίησε ῥὲ γηῖμδέ 7 ΓΤ τῖν παριεὶς σαξε" 
(Δεῖ5 ἰχ. 1:6). 

ἀπά ἐφαΐ γι» σογΐοο αὐῤίερ 1 ῥασε 707 ὕεγε- 
σαίρηι 714} δε φεεοῤίεά 9 ἐῤεὲ ταὶπί..)] “πᾶ 
{μδύ ΠΥ Υἱ βύτδίϊοι ΏΙ1ΟΒ 15 01 Το τὰ- 
5816 1 ΙΠΔΥῚ ῬΙΟΥΘ ϑοοθρύβϑθ!θ ἴο {860 
βαϊηῦ5᾽" (ΕἸνε (Ἰευρυπηθη). 866 2 (συ. γ]]]. 
41 ἴχ. 1. [Ιπ [Π15 ΔηΧΙΘΙΥ σΟΠΟΘΓΠΙΠς Π15 σὰ- 

ΒΟΜΑΝΘ, ΧΥ. [ν. 31--2. 

Τοτγυβαίθπι πλὰγ θῈ δοσθρίβά οὗ {8 
βαϊηΐϑ ; 

32 ΤΠαΐ 1 πιᾶὺ οοηθ ιτἱπίο γοι 
ὙΠ ἸΟῪ ὉΥ 16 ΜῈ] οἵ (σοά, «ἀπά 
ΤΑΥ͂ ὙΠ γοιι ΡῈ γαγεβῃβά. 

23 Νον {ῃε (σοά οἔὗ ρεᾶςα ἦς ψτῃ 
γοιι 41]. Απηεη. 

1ογά σελ. ργίσξς σαζο, ἀπά 2ὸγ ἐῤρὸ ἰουε οὗ ςσοθρίίοῃ ὈΥ {πὸ [οννίϑῃ ΟμυγοΝ τα 566 δποίποῦ 
ὉΠ4Θβιρηθα γεῖ βίγοηρ ρσγοοῦ {παΐ {Π6 ερί βέ]8 
νγα5 νυγι τη ὈΥ [Π6 ΑΡΟβί]Ὲ γΠοβα τηϊβϑίοη ἴο 
[Π6 (επί !]65 νγὰθ 50 ἰηυ! ἀϊοιιϑὶυ τεραγάβα δὲ 
7εγυβαϊθπι. (οιῆραγε Αοΐβ Χχὶ. 21. 

ὙΠΕ ναγῖουϑ γεδάϊηρ; (δωροφορία) “ Ὀτίηρ- 
ἴῃ ἃ δ ἱπβίραά οἵ “πιϊπιβϑύσδίϊοι" 
(διακονία), [πΠορὴ ἔουπα ἴῃ {πὸ Ν ίϊσδη δηά 
ἃ ἴευν οἴμεσ Μ898, 15. ΡγοΌ Δ ὈΪΥ δπ Ἐχριαπδίοτν 
51055. 

82. Τραὲ 1 »1ΑῪ τογρ6 τιιέο γοῖς αὐἱὲρ 70» ὧν 
ἐῤδὲ «υἱἱΐ 9, Οοά, απά γιαν «υἱὲδ γοι δὲ γε- 
7) )ηεῥεά.] ΟΥ̓ “ὙΠαϊ Πανῖηρ σοτὴθ τπΐο Υ0ιι 
ἴπ ἸΟΥ͂ ὈΥ {πΠ6 Ψ1}} οὗ (σοά, 1 τη  ψἹΠ γοιῖι 
Ππα τοϑί." (ΤΠὸ τοδάϊηρ ἐλθών δἀορίεά ὈγῪ 
ΤΊΒΟΙ. 8 ψ δὲ ῬΑ αὶ ἀοεβ5 ποΐ αῇδοϊς [Π6 
56Π56.) 

ἐλῃ 70γ." 

τ τ: 

ὧν ἐφε αὐἱ]] 9.7 Οοά ὙΠῸ πϑο}βϑιῦ οὗ (815 
ΒΕ Πβϑίοη οἵ ἴπ6 Αροβίϊεβ ψν}}} ἰο {π6 ψ}1}} 
οἵ Οοὰά ννὰ5 5ῃῆοννῃ ἴῃ ἴπ6 στϑϑαϊε : Π6 οδΠη8 
ἴο Κοπηθ, Ὀθὰΐ ποῖ “"᾿π [0γ," ποῖ ἴο “Βπὰ 
τοδί." (ἸΟΙΊΡΑΓΕ 1. 10, 12. 

ΤΠΘ Ναϊϊοδη Μϑ8. τεδάβ “ Ὀγ {πε ψ}1}} οὗ [π6 
ΤΠ ογά 6515, δπά οἴμεγ Μ55 παν “Εῃγῖϑε 
7655 οὐ “6515 Οἢγιβι." “1 Πα5 θεβθη 
οὈβοσυθά {παῖ 81. Ρδι}5 σοπϑίαπί ΘΧργ βϑίοῃ 
15, ὧν ἐῤθ «υἱ]] 97 Οοά (τ (οΥ. 1. τ; 2 (οσ. 1. τ; 
Ὑ1.. 05: ἘΡΕ. 1. Ὁ]: τ 1 ΣΠΠΠ π τ᾿ 
Εοπι. 1. το; Ὁ]. 1. 4). Ηδ Πα5 πϑνεῦ νυυτίεῃ 
“ἐ Δοσογάϊηρ ἴο {π6 Ψ1}] οἵ (γιϑβί,᾽ ΟΥ̓ ΔηΥ͂ 
ΒΙΠΉΠΔΓ ΡΏγαβα (ΤΊΒοἢ. 8). [Ιἢ Ερῃ. ν. τῇ, 
“ἐῥε «υἱΠ]} 9 ἐῤὲ 1,ογα" 15 ( τιβί 5. ἡτογαὶ νν1}}: 
{π6 ψν 1] νος} ἀϊγθοῖβ 1Π6 ἀἸβρεπϑδίοηβ οἵ 
Πινίηθ ῥγουϊάρηεο 15 οα!]θά “2ῤε «υἱἱ οὗ 
Οοά." 

88. Λοευ ἐδε Οσοά 97) ῥεαεθ δε «υἱὲ γοι αἰ] 
“Απᾶ ἐῤεὲ Οοά 97 ῥεαεε," ζε. ὍΤΠῖβ σοποὶυά- 
ΠΡ ΡῬΓΔΥΘΙ͂ ΔΓΙ565 50 Παίασγα υ ουὐΐ οὗ {Π6 ργε- 
Πεάϊηρ {ποιρηΐ5, {μαὲ 1 15 συϊέθ πΠΠΘΟΘΒΘΑΤΥ 
ἴο βϑιιπῆθ {παΐ {Π6 ΑΡροϑβίϊεβ τηϊπα τοί σηβ ἴὸ 
[Π6 ἀΙ5βθηϑίοῃβ διηοηρ ἴΠ6 (γι βϑεϊαηϑ δὲ Β ΟπΊα 
(Χϊν.). (οΙρατα 2 ΌΟΥ. Χἰϊ, τα; ΡὮ]], ἱν. 9; 
ι ΤΏ 655. Υ. 22. 

(ΟΠΊΡΑΓΕ 1 (ΟΥ̓. ἰἱν. 21 ; 2 (ουσ. 



ν. 1-4.} 

ΟΗΑΡΤῈΒΚΝ ΧΥΙ. 

3 Ταμ τοϊϊοίλ ἐΐς ὀγείλγεε ἐσ ογεεέ 7171}, 
17 αγι αὐὠνίτείζ ἐλέηε ο ἑαζε ἀεεαῖ 97 ἑλοσθ 
κοὐίεζ εακίδε αἰἱεσεγισίογε αγια] ΟΠ) Ζγισ6Σ, 21 αγια 
αὔίον σιεγιαγγ σαϊεέαἑζογις ὁηαεέλ, το φγαϊδό 
ἀραὶ ἐλαγιζ ἐο Οοά, 

ΟΟΜΜΕΝῺ υπίο γοι ῬΠεδε 
ΟἿ 5:ϑξθι. Ὑν ΠΪ ἢ 15 ἃ βεγνδηΐ οἵ 

1τὴ6 σμυτοἢ ννῃ]ςἢ 15 αἵ (ὐθησῆγαα: 

ΟΗΑΡ. ΧΥ1.---ΡΕΆΒΟΝΑΙ, ΜΈΒΒΑΘΕΒ, ΒΕΝΕ- 
ῬΙΟΤΙΟΝΒ, ΑΝῸ ΟΧΟΙΟΟΥ. 

1,2. ΟΟΜΜΕΝΘΑΤΙΟΝ ΟΕ ΡΗΘΒΕ. 

1. 1 εογηιηγιοη4.1 “ΝΟΥ [1 σογι)1εη4 "ἢ; ΠΟΙΊΡ. 
ΟΣ 11 νυ. 12: ὅζο: : ΧΕη, Μετ, Ἷ. ΥἹ. 12.: 
Απ85. 111. 1,8. ὙΠαΐῖ ῬΊαθα ννὰβ {πῸὸὶ ὈΘΆΓΟΓ 
οὗ {π6 Ἐ βέ]β, 15. ΨΕΥΥ ΡΟ 4016; [ἃ 15 οἰθαῦ 
ἔγοπὴ τ. 2, {παΐ {ΠῸ οσσαβίοη οἵ ΠΕῚ ἸΟΌΓΠΘΥ͂ 
γγ85 ΞΟΠΘ ὈΙΙΞΙΠ655 ἴῃ ὙΜΠ]Ο 5Π6 τηϊρῃΐ το- 
4υΐϊτα {π6 ΠΕΡ πο {Π15 ἱπίγοάιπιοίοη νγὰϑ 
ἰηϊθη θα ἴο 5θου ΓΕ ἴογ ΠΕΓ. 

οἵ οἰσίον.] 1.6. ΤΩΥ 5ἰϑίεσ ἴη (ηγιδέ δπά 
ΥΟΙΥΒ 4150: σΟΙΊΡΑΓΘ Ὁ. 23 ἀδελφός. 

αυῤίορ ἱς α τεγυαηὲ 07, ἐδ ερμγορ «υῤῖΊερ ἱς 
αἱ (ποῤγεα.)] ϑεοοηά ἃπά πλοῖα 5Ρ6018] 
στοιηά οἵ σοπηπηιθηάδίίοθ. ὙΠῸ ΒΕ ΕΠΊΪΠΙΠ6 
διάκονος (Π) επποβίῃ. 762, 4) Οσσιγ5 ΟΠ]Υ ΠΟΥΕ 
1η {πὸ Ν.Τ. ΤῊἼΟ ργοροβεα τε πάεσσιηρ “ ἀδδοοη- 
655 (Βῖνε (]βγρυπιθη), ἰδ ορεη ἴο {π6 οὔ- 
Ἰεοίίοη {παΐ ἴξ ᾿πίγοάιϊιοεβ ἱπίο {π6 Ν. Τ᾿. {Π6 
ἐεεῤηίσα! παρὸ (διακόνισσα) νΥ]οἢ 15 οὗ Ἰαΐεῦ 
οτίρίη. ὙΠῈ οἤῆοςθ ννα5, πὸ ἀοιδί, {Π6 58πΊ6, 
ΠΑΠΊΘΙΥ, [Παΐ οὗὨ τηϊηἰβίεσιπρ ἴο {Π6 5ἰςκ, Π6 
ῬΟΟΙ͂, δηά (Π6 ϑίγαηρεσ. Ἐγθῃ αδἰζογ. [ῃ6 
1πἰγοάποξίοη οὗ {Π6 Το Π 1081] ΠαπΠΊ6, {Π6 ΠΟΤ 
ΘΘΠΘΓΔΙ ἔΌστῇ (διάκονος) ΤἜΠΊΔΙΠΘα 1Π τ156, ἃ 5 
ἴῃ Ιρηδίϊι5. “δα Απίϊοομεποβ, Ρ. 96; ΤΠεο- 
ἀογοῖ «50, ἴῃ {Π6 σίῃ σδπίυγυ, ς4}15. ἃ ἀθα- 
ΠΟΠΘ655 διάκονος. 866 106 Γ᾽5 ΤΙ ΒΕΒΔΕΓΊΙΒ.᾽" 

(επο θα, ΟΥ̓ ΠΊΟΤΕ ΘΟΥΓΘΟΙΥ “ ὔθπΟ ἈὙ 680," 
νγὰ5 6 φαϑίθσῃ ραγτί οἵ (ουιπῖῃ οἡ {Π6 
ϑαγοπῖο σα; ἠϊδίαπε «θουΐ ΠΙπ6 ΠΊ1165 ἔτο τ 
1π6 οἷἴγ. [Ι{ ννὰβ ἱπηρογίδηϊς 845 ἃ [᾿σγίγεβϑ 
ΠΟΙ ΠΙηρ οη6 οἵ [Π6 μάᾶβϑεβ οὐεῦ [{Π6 
Ἰϑίμηλιιβ, απ 25 Πανὶηρ Δῃ Ἔχοθ]] πῇ ΒΑΓΡΟΊΙΓ, 
ψνΠιοἢ τηδάδ τ {Π6 εἰηροσίατη οὗ γαάθ νυ] 
με Εαϑί. ὙΠῈ Ομασγοῖ {ποτα νγα5. ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
Τουπάςά δηά ογραηιβεά δΥ 8.. Ῥϑὶ] ΠΙΠΊ5εΙ . 

Ὁ. α΄ ὀεεοριθὲρ «αἰπ.] κἸὰ 8 ἸἸΔΠΠΘΥ 
ΜΟΥΓΕΥ ΟΥ̓ 58ϊπύ8β,,) 1.4. ΜΠ δας ΚΙιπά- 
Π655 δηἀ Ποβριίδ ΠΥ 85 “ σαἱγΐ:,,) ΟΥ̓ (ΓΙ βίδη 
ὈΕΙΙΘνοῦβ, οαρηΐς ἴο ϑῆονν ἴο ἃ βἰβίεσ. ἴῃ {π6 
1 ογά. 

απ ἐδαΐ γὲ αὐοσέ ῥὸγ. ἢ 1.11. “βέαπᾶ ὉΥ 
ΘΙ," δἂ5 ἴῇ 2 Τίμπ. ἵν. 17. Βοίῃ ννογάβ 
(παρίστασθαι ἃ πρᾶγμα) οἴϊεῃ τεῖεΓ ἴο ἰθραὶ] 
ῬΓΟσΘΘΠΙηρΡ5,. Πα ΟΟΟῸ͵ Τοροίμογ ἴῃ {Π|15 56 η568 
θεπιοϑβίῃ. 1120, 26. [ἴ 15 ργόθ8]6 {πογεΐογα 

ΚΟΜΑΝΘἝ, ΧΥΙ. 

» ὙΠΑῈ γὃ6᾽ τοοθῖνθ ΠΟ. [π᾿ 16 
Τ,ογά, 245 θεσοπηθίῃ 5αϊπίβ, δπά τῆλ 
γε αϑϑίϑί ΠΕ ἴῃ νγῃδίβοθνευ θυ β᾽ ΠΕ688 
8ῃ6 Πδίῃ πεεά οὗ γοιι: ἴογ 8η6 Παδίῖῃ 
θεθη ἃ ϑιισσοιιγεῦ οἵ πηᾶηγ, ἂἀηά οὗ 
ΓαΥ561Ὲ ἷϑο. 

4 Οτεεὲ Ργίβο]]α ἀπά Ααι11 πιΥ 
ΒεΙρεῖβ ἴῃ (μγῖβὲ [6ϑβ18: 

4 ὟΝ [ο Βᾶνε ἴογ τὴν [τ ἰαϊά ἀονγῃ 

{πα ῬΒαΡα νγᾶβ σοίπρ ἴο ουὴθ οὔ ἰθραὶ 
“ δμοίπες.." Οη {πε σοπ]δοΐαγα {παΐ ῬΒΟΡε᾿Β 
ἀθϑειπαίίοη νναὰ5 Ερμεβιιβ, ποῖ β οπΊθ, 5ε6 [π- 
ἰγοάιιοίίοη, ὃ 8. 

3ῶὦν τὲ ῥαΐδ ῥεθπ αὶ σμοσομ γε 906 σψιαην.] 
ΤΟΥ 586 ΠΘΥΒ617 8150.) ΤΠΘ 654] τεργα- 
βϑηΐδίϊνο οἵ 4 ἔΌΥΟΙΡ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΡΓΟΥΙΠΟΙΔΙ ννὰϑ5 
ΟΑ]]6 4 ἴῃ [1 Α{ἰπΠ ““Ραΐγοπιιβ,, ἷἱπ Οτεεὶς 
προστάτης. ἴπ Δ]]π5ῖοη ἴο {Π6 ἰδτίογ παπθ ἀπά 
ἴο {πε ψψογά παραστῆτε, 8[. ῬαᾺ] (4115 Ῥῃαθα 
ἃ προστάτις, 1. 6. ἃ “ ῬτγοίϊξοίΓΕ55 " ΟΥ̓“ ΒΕΙρεγ ἢ 
οὗ ΠιδηΥ δηά οὗ Πἰπη56 1} ἁπηοηρ ἴποπὶ. ὙΜΊΟΙΕ 
ΡΓΌΒΟΓΥΘ5 {ΠῸ ΡΙΑΥ οἡ Μογάβ, “δηά {πδΐ γε 
ΠΕΙΡ ΠΟΙ ἴῃ ννῃδίενθσ σϑι56 516 5}4}} πθεά οἵ 
γοι., ἴου 5η6 με!ρεά τηδηγ." 

απά 97 »ιγεε 7 αἱτο] Ιι 15 ποῖ ᾿πηργορ Ὁ ]8 
{πα ῬΗΟθΕ ΠΠΔῪ Πᾶν γα πδγθα βαγυῖςοθ ἴο δῖ, 
Ῥᾳὰ] δὲ (εποῆγες οἡ πε οσοαβίοη πιθπιοηθά 
ἴῃ Αοἰβ χυῇ. 18. ΗΙΒ νον 566 ΠπῚ5 ἴο ροϊηΐ 
ἴο ἃ ἀο]γεγαποα ἔΓΌτη ἀδηροΥ ΟΥ̓ ΒΙΟΚΙΙ655. 

4-1ι6. ΑΡΟΒΤΟΙΙΟ ΟΕΕΕΤΙΝΟΞ. 

Οἡ {π|5 ψνΠοΪ]Θ βεοίίοη ἴῃ 115 γϑδίϊοπ ἴο {Ππ6 
τεϑί οἵ (6 Εριβί]θ, βεα [πιγοάποίίοη, ὃ 8. 

8. Ογεοὶ Ῥγίφειϊα.] “Ῥυΐβοδ." 866 ποΐβ 
ὉΠ Αοἴβ ΧΥΠ. 2. Οπη {πε οδ͵εοϊίοπ Πδὲ 
Α4υ114 αηὰ Ῥυίβοι Πα νγασα ποΐ ΠΚοὶγ ἴο μανα 
θδθη δὲ Κ ομὴδ δἵ {πε {{πηὸ νη 8[. Ῥδὰ]! νυτοΐθ 
ἴο {παὶ μαγοῖ, 5ε6 [ηἰγοάποίίοη, ὃ 8. 

γιν ῥείρεγς ἱπ ΟΡγὶσέ ὕ.τ.] “ΜΡ 6110 - 
ὙΟΥ ΚΟΥ Β5," ἄο. “ΤΑ θΟυΓ ἔργ [Π6 ο5ρΡ6] [ἵνε5 
ΔΠἃ πιονεβ ἴῃ (ΠΤΙδί 845 115 ὙθΎΎ δἰθπιθηΐ "ἢ 
(Μέεγεῦ). Βὸγ {με ἔμοϊ 5εεὲ Αοίβ χυῇ. 26; 
Ι (ΟΥ. χΥ. 19. ΤΉΘΥ ψΜΈΓῈ 450 [Ἐ]]ον- 
ὙΟΥΚουΘ ἴπ {πΠῸ6 ἰγαάς οἵ ἰοπί-πηακίπρ (Αοΐβ 
ΧΥΠΙ. 2). 

4. Τρο ῥαυε 70. ριν 178 ἰαϊαῖ ἀοαυπ ἐῤεῖγ' 
οαυπ πεεζ..1 Οτϊ “ ῥαυε." ὍὙΠδ ἔδοϊ {Πι5 
βίαϊβα 85 ἃ βρβοΐδὶ γθᾶβοῇ ἔῸγ βγϑοίίηρ ἔμθπὰ 
(οἵτινες, “αυΐρρε 41} ἰ5. οἴπουννῖβα πη- 
Κποννῃ, ἀπά {πὸ Ἔχαςί τηθδηϊηρ οἵ {ῃς βίαίε- 
τηθηΐ 15 {πογείογο βοπηθεννῃαΐ ΟὔΌβοιγα ἴο 118, 
τπουρ ἢ 1ἰ τατιδὲ πᾶνε Ὀθθη οθαῦ ἴο {Π6 τθδάοτϑβ. 
[π {πΠ6 ἀϑϑαι] οἵ {Π6 [δνν5 αἵ (οτσ πίῃ (Αςίβ 
ΧΥΠΙ, 6-18), δηὰ ἀραῖὶπ ἴῃ {πΠ6 ἔππιι]ξ δἵ 
ἙΡΠεβιις (Αςΐβ. χῖχ.), Απυ}α δηά Ῥυίβο]α 
ννεγο ἢ 8.. Ῥαὰ], θαϊ ἅτ ποῖ βρβϑοί δι] 
τηθπίϊοποά 45 ἱπουγγ Πρ ΔΠΥ͂ ἀδηροΥ ἴῸΓ ἢ15 

4531 
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ΠΕΙΓ ον πεοῖβ: πὑπίο ΨΠοπ ποῖ 
ΟὨΪΥ 1 οσίνε τῃδηκβ5. θὰ 4150 1] ἐπε 
Οὔ γο ἢ 65 οὗ {πε (ΘῈ πΈ 165. 

5 ΤἈΚεννῖβε σγεθέ τῃ6 σπαγοῇ {παῖ 
18. ἴῃ {Π6]Γ Ποιιβα. ϑδ]υΐε ΤΥ τν6}}- 
θεϊονεά Ἐξραποίιιβ ψηο ἰ8 {πΠ6 ἢτγϑι- 
ἔγυ5 οὗ Αςἤαϊα ἀπίο (ἢ γιβέ. 

6 ὅτε Μάαῖγ, ννῆο δεβίονγεά 
πη ἢ ΙΔ ΟιΓ Οἤ τι5. 

58Κ6. ΘΌΟΝ ΟσσἝβίοη5 ἡνΈσα ἔγεαθηξ ἴῃ {Π6 
δαἀνεηίατγοιιβ {πὸ οἵ ἴπΠ6 ΑΡοβίϊ!β. 

ἰαϊά ἀοαυνι ἐῤεῖν οαυη πεοζς.} ἈΘαά, “πθ0Κ." 
ΠΕ 8ιΠΡΈ]ΑΥ ἱΠΡ]165 {πᾶ (ἢ6 Ἐχργθβϑϑίοη ἰ5 
Πραγαξῖνθ, 45 ἄθθβ ἴπ6 σοηγοῖβθο τι56 οἵ {πῸ 
ΡΊ]ΌΓΑ] μητέρας ἰπ ΜαΙΚ Χ. 30, 1Ε {ῃς τεδάϊηρ 
θ6 τεϊαιπθά. ὍΠῸ τηοβέ ΠΚοΙν πηθαηίηρ {Ποσε- 
ἴογε 15 Πα Αι] απ ῬΥΊΒ01114 γιϑκοά ἘΠ οὶγ 
1ῖνεβ, ποῖ {παῖ {πῸὺ ΠΠΓΘΓΑΠν ρας ἄονγη ἘΠΕΙΓ 
ΠΘΟΚΒ. ἀπο {π᾿ ΘΧΘΟΙΓΟΠΘΙ 5 ϑοΟγά, ΠΟΥ 
τῃδῖ {πεν ρΙθάρϑα (ὑπέθηκαν) {ΠΕῚΓ 1ἰν65 ἴο [ῃ 68 
τηδρ᾽ϑίγαϊβ ἔοσυ {Π6 βαΐδ οσυβίοαυ οἵ Ῥαμ]. 

τγέο αὐῤοῦῖ ποὶ οπῖν 1 ρίυε ἐῤαπᾷες, ῥμΐ αἰδὸ 
αἰ! ρὲ ἐρηγορες ὁ), ἐδὲ στη 5.) 8ι. Ῥδὰ] 
ΒΡΘΔ 5 ΜΠ Θπιοίίοη 85 οὗ Δη δνθηΐ σοπηραγα- 
ἘΝΕΙΥ τεσθηΐ : γε βαβ]οϊθηΐ {πιὸ μαά οἰαρβθά 
ἕογ {Π6 πιδίίεσ ἴο πᾶν Ῥθοοπηθ ϑΘΠΟΓΑΙΙΥ 
Κποννη δηοηρ {πε (σεπί]165. ὙΠ 656 ἔννο οἱτ- 
ΟἸΠηδίϑησοθ. ΘΟΓΓΕΒΡΟΠΑ νγ6Ὲ}} Π (Π6 5ιρ- 
Ροβιίίοη {πᾶξ {π6 ονεπί δά οσουτγγοά αἵ 
ἘΡΡΠΘ5115 πη {Π6 τὰ ππ]Ὲ, ἀη4 {Πα δ8.. Ῥαμ] μαά 
ΤΘΟΘηΓν Πραγά οὗ {Π6 ἀγγίῖναὶ οἵ ΗΪ5 ἔγιθπ5 αἵ 
Ἀοπιθ. ΤῈ νου] θῈ παΐιγαὶ {παῖ Π6 5ῃοι]ά 
1Πι15 ΟΠ ΠΊΘ Πα {ποῖ ἴο 5 γϑαάθυβ οπ ἴδ 6 
ἢτϑί Τρροσίιημυ, πα 5ῃποιυϊά πιοπίίοη πὸ 
1ῆδηκθρινιηρ οἵ [Π6 (σθπί!]ς μα σ ἢ 65, νυ] οἢ 
ἢ6 Παά 5ἴποβ Ὀθθη υἱβι τη. 

5. 1πζεαυϊτε στεοῦ ἐῤὲ ἐῤεγορ ἐραὲ ἰς ἐπ ἐῤεὶν 
ΦΌΏΤΡΗ. 888 “ΔΟῖβ ΧΙ: 2:8 (ΟΣ. ΧΥΪ ΤΌ: 
(ΟἹ. ἴν. 15; ῬΉΙΠΘΠ,, 2. “ὙΠΟ ΟΠατο ἴῃ {Ππ6 
Βου6 " νγᾶ5 ποΐ τηοσεὶν [ῃς6 (τί βείδη ποιιξο- 
ΒοΙ ἃ 1[561ξ, θς 4 θΟΑΥ οὗ Βε]ϊθνοῦβ τηθθεϊηρ; 
ῸΓ ὙΟΥΒΠΙΡ ἴῃ {πὸ Βοιιδα οἵ βοπῆθ Ἰθδάϊηρ 
ΤΊΘΠΊΒΕΓ οἵ {Π6 σοτηπληΪγ. 

1 ἀρρθᾶῖβ ἴγομη {πὸ ““ Ματγίγγάοπι οἵ 
]υδβίη," ὃ. 3, {Ππ|ὰ 45 ἰαΐθ δὲ Ἰϑαϑδὲ 845 {86 
τη 4416 οὗ {πΠ6 2ηὰ οθπίισυ {πεῖθ νγὰ5 ΠῸ 
ἤχρά ρίασβ. οὔ ξϑπουαὶ ΒΒ ΙΥ ἴοσγ {πὸ 
ψνΠο]6 Ομυγοῆ αἵ Κοιηθ, θὰ βϑνθγαὶ 5118}]} 
ΔΘΘΘΠΊΌ]165. {πὸ {Π15. παγοῇ ἴῃ {πῸ Ποιιβε οὗ 
Ἄφι]4 ἀπά ῬΥΊ5Ο114. 566 Βρ. 1ἰρμεξοοίς, (ο]. 
ἷν. 15; 8η4 ΒΙΠΡΉΔΙη, “ Απεϊαιεο5, ΚΝ 111.1. 13. 

δαϊμίο 71) «υεἰϊ-δεϊουεά Εῤαπε ὙΠῈ 
Ὑογὰ τοηάογοά “ σαϊμέε ΟΥ̓ “γε " 15. {Π6 
54 ΠΊ6. [Πγου που τῃῸ σπαρίοσ. Οὗ “ἘρΡθ- 
πθῦα 5 ΤΥ Μ0611-Ὀ61]ον 6," ποίῃϊηρ' ῖ5 Κπουνῃ 
εχοθρΐ ἔγοτῃ [Π15 ραβϑϑᾶβθ. 

αὐρο ἐς ἐῤε Μγεϊ-γηιαΐς ὁ, “εραϊα.] ἙἘῸΥ 
“ “εραΐα," τηϊτοάιιοεαά ἥοτη τ (οΥ. χυΐ. 15, 

ΚΟΜΑΝΞΒ, ΧΥΙ. [ν. 5---Ἴο, 

7 ϑαϊυίε Απάτγοηϊουβ δηά Τ{ηΐἴδ, 
ΤΥ Κίπϑιηθη, ΔΠ4 ΤΙΏΥ ἐδ] ]ονν Ρ ΙΒοπεΥ8, 
ὑνῆΠ0 ἃγα οὗ ποΐς δπηοηρ ἴΠ6 Δροϑέϊεβ., 
ὙΠΟ 450 νγεγε ἴῃ (ἢ γιβὲ θεΐογα πα. 

8 Οτεοῖ Απιρ]ϊα5. ΠΥ δεϊοναά ἴη. 
τΠε [μοτά. 

9 ϑαίιξς ἴὔγθαπο, οἵ ΠαΙραῦ ἴῃ 
ΟΠ τβέ, Δη4 δίδοῃγϑβ ΠΥ θεϊοναεά. 

Ιο ϑαϊιῖϊε Αρε]]εβ δρρτονεά ἱπ 

Το “Α518,᾽ ἀπά [ὉΓ [15 σθορυδρῃϊοδὶ τηθδη- 
ἴπξ; 566 ποΐε οη Αοίϑ 1.9. Ερεαπείιβ, 81. Ρι]} 
ΤΘΔΠ5, ννὰ5 Οπ6 οἵ {πε ἢγϑξ σοηνοσίβ ἴῃ Αϑία, 
ρὲ γεῖ- ἐς" ΟΕ (μ6 “ οὔεγίησ Ὁ} ἐῤὲ 
Οερέϊες ᾿ χν. τό. 

ΙΪῃ {πΠ6 βρυγίοιιβ ᾿ἰδὲ οὔ “(6 ϑενθεηΐυ 
ΑΡΟΒΕ165᾽ δϑβουιθεά ἴο ΗἱἹρροϊγέι5, ΕἸ ρεειπείι5 
ἤριΓΕβ 85 ΒΙβῃορ οἵ (δυίμαρε. 

6. Μ|αν».] ΜΝ ατγὶαίίοῃβ οὗ πε ἐθχξ τῆδκο 1ἢ 
ὈΠΟοδγΐδίη νυ μεῖμου Μαγίατη οὐ Μδγία νγὰβ οὗ 
]Θν Ίβ οΥΓ ἘοπΊαῃ οΟτρῖη, ἀπ ψΒοῖΠου {πὸ 
ἸᾳθουΓ5 νυ] ἢ βαϊηθαά ΠΟΙ ἃ βρθοῖδὶ φσεοίϊηρ 
ὙΈΓΘ βρεπί οἡ {πε Αροβί!ε (ἡμᾶς) ΟΥ̓ οὔ ἢϊ5 
τεδάθγβ (ὑμᾶς). 

“. γι») ἀϊπϑηιθη.] ϑδῖησθ οἴμπευ [εν ἃ.Ὲ 
τηθητοηθα ἴῃ {Π6 οοπίεχί, ει. Απὰ14 ἀπά 
ῬΤΊ5Ο114 (τ. 3), [ἃ 15 (πουρῃξ Πδὲ [Π6 ΡΘΥΒΟ5 
ἀἰβι ρ ἰβηθά Ὀγ 8. Ῥϑὺ] 845 Πῖ5. “Ἅ ἀζγνηηθη "ἢ 
ΠΟΓΘ, δηὦ ἴῃ τ. 11, 21, ΘΓΘ Τ]ΘΠΊΒΕΓΒ Οὗ Π15 
ἔτη γ, ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ἔΕ]]ονυ - οι γ τη η (45 ἴπ 
ἴχ. 3). Οπ {πε οἴμεγ μαπά 1ξ πηᾶῦ ΡῈ βαδϊά 
{παῖ ἰὴ νυυηρ ἴο ἃ (επίθ. μυχοῦ {π6 
ΑΡροβίια. πὴῖρῃΐ παδίμαγα!ν 5σρϑαῖκ οὗ [Θνῖ5ἢ 
ΕἸ τιβίϊδηβ 8ἃ5 ἢΪ5 [6 ]Πονν - ΟΠ ΠΙΓΥΠΊΘΏ ΟΥ̓Κ ἀ271.-- 
γιοῖι αερσογάϊης ἐο ἐῤὲ “εε᾽ ((χΧ. 3): δπᾶ {πε 
δτοαί πυτηθοΓ οἵ Ρούβοηβ ἴο ννῃοπὶ {ΠῈ [ΌΎΤὴ 
(συγγενής) 15 ἀΡΡΙΙΘ4 ἴῃ [Π15 σΠπαρίθγ τη8 65 11 
᾿ΠΊΡΓΌΒΔΒΙΕ Πδὲ ἘΠΕΥ ΕΓ 41} οἵ {π6 Αροβί!ε β 
[δυηῖγ. 

)έηοαυ -- ῥτίδοπογσ ΚἸΘΊΙΟ - οαρύϊν 685." 
Απάγοηϊοσιιβ ἀπά {πη|ὰ (ΟΥ [ππηΐ845, 1 {πΠ6 
ΠδηΘ 6 ἃ ΠΊΔη᾽5) 4Γ6 πιοπιἰοπθα συ] 65ρΡ6- 
οἷα] ΠΟΠΟΙΙΓ; 85 50] 1ογ5 οὗ (γε {ποὺ μαά 
Βῃπαγοὰ δ βοπηθ {ἰπ|6 ἴῃ δ8[. Ρ}}᾽5. σδρενΥ 
(Θθ6. 2 (οΥ; υἱ. ὅ; κχὶ. 23; 82η8 (ΟΣ ἶνν 16} 
που ποῖ {ποηηβοῖνοβ ποσὰ βίγ]εα “ Ζρουίΐες," 
85 Ἑμγγυϑβοβίοπι ἃπα οἴμεγβ Πᾶνα ἱποιρηΐ (566 
ποΐε αἵ επά) [ΠΟΥ ννεῦα ννῈ}}] Κποννῃ ἴο {π6 
ἈΑΡοβίϊεβ, ἀπά μαά θθθὴ δπιοηρ ἴπΠ6 δδυ]εβέ 
ἀἴβοιρ]ο5 (οἢ Αοἰβ χχὶ. 16), μανὶηρ Ὀεσοπη 
(γι βιϊδηβ Ὀεΐοσγε 81. Ῥϑ8ὰ1] ΠἰΠΊ5ε]ῇ, 

8, 9. 4»ιῤ]α..7 Α ςοπίγασξίοη οἵ ΑΤΊρ]1- 
δἴιβ, ΠΟ. {ἈΠΠΟΓ ἔΟΥΠῚ 15 ΠΟΙΠΠΊΟΠ ἴῃ ἴΠ6 
ΒΘΡΌΪΟΙΓΑΙ ᾿πβογρίίοηβ οἵ ρούβοηβ σοππεοίθα 
ψ ἢ ( ϑατβ Ποιιβθῃο] (566 [ηἰγοά. ὃ 8). 
ΤΠ ποχί πᾶπιθ “συ θη π5," (οΥ “ ὕτθαη," 

ποῖ “9 γδαηε ἢ 15 ἕοιιηά, 85. πεσθ, ἴῃ Ἰυχία- 
Ροϑβίξοη τ Απιρ]δξιβ 'ῃ ἃ 11ὲ οὗ ᾿πηρογῖδὶ] 
ἔγθθάπηθη, ἢ 8ῃ ᾿πβουὶρί!οη Α.}. 115. 



ν. 11---4.} 

(Ἰτϑ. βϑαϊυΐθ {Π6πὶ νης ἢ αγε οὗ 
Ατβίοθα θ᾽ "᾿λομεο οί, 

11 ϑα]υίε Ηδγοάϊοη ΠΥ ΚΙΠδπΊδη. 
Οτεεὶ τμεπὶ {παῖ δ6 οὗ τὴς ᾿λομεε!οίαά 
οὗ Ναγοίϑβϑβιιβ. ννῃοἢ ἀγα ἴῃ τη6 [μογά. 

12 ϑαϊιῖες ΤΎΥρῆεπα ἂηῃά Τὺγ- 
Ρἤοβα, σψγῆο ἰαθοιγ. ἷἰπ τε 1] οτά. 

οἵ(γ ῥείῤεν ἱπὶ Οῤγὶσ ] Ἀδίμογ, κ Οαν Ζ611ο - 
ἸΔΡΟΌΤΟΥ ἱπ Ομσὶδῦ;" ποῖ ἃ Ρρβύβοῃδὶ σοπη- 
Ραπίοῃ οἵ 8[. Ραμ], {|κ6 {ποϑα βοτὰ Πα (8}}5 
ἐὸν γδ]]οαυ-Ἰαδοιγεγς "ἢ (τ. 3, 21), θυαϊ οπ6 
δοῖϊνθ ἴῃ {π6 βαπιθ οαυβα οἵ (ἢ γίβδί, νυ 81. 
Ῥδι] δηα ἢῖ5 γοδθυ5. 

« ϑέαεῤγ." Βᾶ5 πὸ ἀϊβεϊποίίοη δὰΐ {παΐ οἵ 
Βεΐπρ, {πὸ Απιρ!δΐιι5, ἄθασ ἴο ἴπ6 Αροϑβίϊ!ε ἴῃ 
Εμγιβίίδη ἰονα. 
ὙΠῸ παᾶιηθ5 ϑίδομγθ, Αρθῖ]θβ, Αὐὶβίοθυ] 5, 

Ναγοίβϑιιβ, Ττυρμοηα, ἀπά Ττυρμοβα, Ἀ αἴι5, 
Ἡῖτηοβ, Η εὐτηδ5, Ραΐσοθιιβ, ΡΠ] ΟΙοριιβ, [π]18, 
ἀπ ΝΕΥΘΙ5. ΟΟΟΙΪ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ̓ 655 γε ΠΕΥ 
ἴῃ ἰπβογρίϊοηβ οἵ (ϑαγβ Ποιβθμο] 4. (866 
Τπίτοά. ὃ 8, ἀπά Βρ. 1ἱρμιοοί᾽ 5 ̓ΡὮΠΙΡΡίδη5,; 
Ῥ Τ72.) 

10. “ῥεϊϊος ἀῤῥγουεά 1η Οῤγιοἐ ἢ 1.ε. [Π6 
{το (τ βείδη : αἃ5. Οὐίβθη βιρξβοβίβ, ΑΡ6]}165 
μά ΡγΟΌΔΡΙΥ ἐπάμπγοαά ταποῇ {τ υ]αίίοη, ἀπά 
80 Πα Βεθη {τιθα δηά δρργονεά: οἷ. ν. 3, 4. 
ὙΠΕ ΠᾶΙη6 ΟσΟΙΓ5 85 {Ππαΐ οἵ ἃ ενν ἴῃ Ηρ ογαςθ, 
1 δαῖ. ν. 1τοο. 

““νϊἱεοδιϊμσ᾽ ῥοιμσεῤοίά. 1.106 ΓΑ]1Υ, “ἘΠΟβ6 
οὗ Ατὐ᾽βίοθι 5," πλοσα ΡΓΟΌΔΌΪΥ Πῖ5. βεγνδηΐβ 
{Π8Π Κἰπβπιθη (1 ΟΟΥ. 1. 11). Α5. ΟΠΙΥ͂ ΤσοΓ- 
ταῖπ οἵ ἴπεπὶ (τοὺς ἐκ τῶν ᾿᾽Α.) ἅτ βαϊυϊθά, 
ΠΑΠΊΟΙΥ, 85 ἴπ Ὁ. 11, ἴΠο56 Ψὴ0 ψγΈΓῈ “ ἦπ ἐδ 
Τογά," ἴὰ ἴα ΠΟΙγ {παῖ Ατὐὶβεοθυ!ι5. Ὠἰπηβεὶῇ 
γγ85 ποΐ ἃ (τι βίη. 

Τι 15 ποῖ ἱπιργοῦδθ]ε {παξ {115 ΑὙΙΒΓΟθ ]15 
νγὰ5 ““ ΑτΙβίοθι 5 ἴπ6 ὙΟΙΠΡΌΓ" (ΤΟ56ρὶι. 
ς Απέϊα. Χχ. 1. 2}, {π6 ρταπάβοῃ οἵ Η εγοά {π6 
Οτοαΐ, ἀπά Ὀγοΐμοσ οἵ Αρτῖρρα ἀπά Ηετγοά, 
Κίηρβ οἵ Πάτα δἀπὰ (μα ]οῖβ, νν πο Ἰϊνθά ἴῃ 
Εοτηθ ἰπ ἃ ργίναίΐε βίδίίοη (ΒΕῈ]]. {[π4. 11. χὶ. 
6), ἀηά ἀϊεά {πεγα ποῦ δεΐογε Α.}).. 4.5. 

Βεΐπρ ὑθ.Υ {γι η]γ ἴο {Π6 ΕαΡοτοσ (]Δι- 
ἄϊι5. (105. “Απίη 1. 6.) 6 πᾶν πᾶν θ6- 
4ιοδίῃοα [58 ϑανεβ ἴο ἢϊπΊ, ἀπά {πο {Πι5 

᾿ Βροδπῖθα ρατί οἵ (βαυβ που Βα μο] 4, {ποιρἢ 
51] ἀἸσε προ ϊϑηθά ὈΥ {π6 πᾶῖὴς οἵ {πε ὶγ ἰαΐα 
τηδϑίοῦ : 85 βευναηΐβ οἵ ΑΥὙΙβίοθι 115 τη ηΥ οἵ 
{πηι ϑνοι]ὰ παίμυγα!ν θ6 [οννβ8, ἂηα 50 {ΠΚΕ]Ὺ 
ἴο θεσοτὴθ Πράγοῖβ οἵ {πΠῈ (σοβρεὶ. 866 1 Ἰρῃῖ- 
ἴοοϊ οὐ ῬΒΠΙΡΡίδηβ, Ρ. 172, ἀπά “ Τ1ΟΓἸΟΠΑΓΥ͂ 
οἵ Οτεοκ δηὰ Κοιηδη Βίοργαρῃγ, “ Ατιβίο- 
Ὀυ]ιι5," 5. 

11. Ηδγοάϊο γη:}) ἀϊποηιαπ.ἢ 866 οὔ σ΄. 7. 
Βείηρ 8[. Ῥαι}5 Κιπϑηῆαπ Ηεγοάϊοη ννὰβ ἃ 
Ἶενν, ἀπ νΕΥΥ ΡΓΟΌΔΟΙΥ (85 νγ8 τηΔΥ σοη]θο- 
ἴυγα ῸΠῚ Πῖδ πάη δηά {πε ᾿τηπιθάϊαΐε Ἰιχία- 

ΚΟΜΑΝΞ. ΧΥΙ. 

δα] ῖα τῃ6 Ὀεϊονεά Ρεῖβὶβ. ψῃὶο ἢ 
ἸΔθοιιγεά πλιςἢ πη {πε [,οτά, 

13 ϑαϊυίς πὶ σμόβεη ἰη τῆς 
Ι,ογά, ἀπά ἢΪ8 πηοίῃεῦ ΔΠ4 ΠηΪΠ6. 

14 ϑαϊυῖε Αϑβγποϊειβ, ΡΉΪεροη, 
Ηδεγπηδβ, Ραίγοραβ, Ηθίπηεβ, ἀπά {Π6 
Ὀγείῆγεη νγῃ] ἢ ἀΓ6 νυ τΠ6πη. 

ΡΟΒΙ[0η) ομθ “9 ἐῤε ῥοισεροίά 9, Ἄγ δῖο- 
δι." (Λε οοί.); 

Ογεοὶ ἐφεγε ἐφαΐ δὲ 9 ἐφε ῥοισεῤοία οΥ ΝΝαγ- 
εἴσοις, αὐρίορ ἀγὸ ἐπ δὲ 1ογά.] “ΤῊΪ5 νναϑ ρσο- 
ὈΔΌΙΥ τπ6 ννθα!γ ἀπά ροννεγῆι! ἔγθθάτηδη οἵ 
ΑἸδάϊι5, ννοβθ ἀθαίῃ ἴῃ Ργίβοη ἴῃ {ΠῸ γϑαῦ 
Α.Ὁ. 55 5 ἀδβογιθοά ὈΥ Ὑδοϊζιιβ, Απη. Χμ]. 1. 
πη {Π15 σαβθ ἴπεῦθ 15. ΠῸ Τϑαὶ ΔηδΟΠΓΟΠΪ5ΠῚ, 85 
Τιαομ {μίπκθ, Ρ. 147. ΕῸΥ εἰἴποῦ ὈΥ οοη- 
Πβοδίίοη, νυ μον Γμὰσμξ βαρροβεβ, οὐ Ὀγ [6 
αν οἵ ϑιιοσδβϑίοπ, {πθὸ Ποιιβομοϊά οἵ {π6 
ἐγεθάπηδη οἵ (]διιάϊιι5. νου] ρα55 ἱπίο {8 
Ροββεβϑίοη οἵ Νέεῖο, τγείαϊηίηρ {πὸ παπιθ οἵ 
{ΠεῚΓ ἀθοραβθά οὐηοῦ ππάρθγ {ΠπΠ6 ἴογπὶ Ναγ- 
εἰδβϑίδηϊ, οἱ Ναρκίσσου. 8ε6 “ΤΟ ἸΟΓΙΟΠΑΥΥ οἵ 
Οτθοὶς «πὰ βοπηαη Απίϊα.᾽ “1 θεγίαβ," δηά 
ΤἸρμεοοί, “ῬΉΠΙΡΡίη5,᾽ Ρ. 173:- 

19. Τργῤῥπα 15 τοαάβ ἃ ΡῬγοπηποπί οΠά- 
Τδοίοῦ ἴῃ {ῃ6 ΑΡοογυρμαὶ Αοἰβ οἵ Ῥδὰὶ! «πὰ 
ὙΠΕΟΙΑ. 

Τργῤῥάπα απά Ἰγγῤῥοσα ψγεῦα ΡῬγΓΟΌΔΟΙΥ 
ϑἰβίεσϑ. ὙΠΟΘΙΓ Πατη65 οί πιθδηΐης “ ἀαϊπίν ἢ 
ΟΥ̓ “ἸαΧυΤΙοΙ5᾿ ἀγ σοπίγαβίοα ἢ {ΠΕῚΓ 
“0 ΠΠἸηρ Ὁ ἴπ {πὸ Τιογτά. Βοίῃ πᾶπΊ8Ὲ5 ἃΓῸ 
ἕουπά ἴπ σοηποχίοη ἢ {Π6 ἱπΊρουῖα] Ποιι56- 
ΒΟ] «θοιΐ {μ15 ἀδίθ. 

Οὔβοσν μουν 8ῖ. Ρδι]} ἀἸβΕ Πρ 15Π65 “ ε7- 
οἱ Ὧ5. “ἐῤὲ δείοτυεά," ποῖ “τιν δεϊουεά," 85 
ἴῃ “. 8. ΗΕΥ ΤΉΔΠΥ ἰαθοιΓ5 ἱπ {Π6 1 οτὰ νου 
Ρογογπιθά οἡ βοπὶα ἀδθῆπιία οσοδϑίοη. ΠΟΥ 
Ραβί ; ΤιΥρμαπα δηἀ ΤτΥρμοβα ϑγοσα Δ ουτ- 
1ηρ’ 5{1]]. 

18. πιῆ, τορι μ15. παπῖθ 15 ΘΟΤΠΠΊΟΗ, 15 
ΘΙΡΡοβαα ἴο Ὀ6 580ὸὴ οἵ ϑίπιοη οἵ υγθπο 
(Μαχγκ χν. 21), ἔου 81. Μαγί, γγῆο Ῥγοθδθ]Υ 
νυτοῖα αἱ Βοπιθ, δϑϑιιπγθ5 [Παΐ ΑἸοχαηάοῦ δηά 
Κπΐι5 ἀγα ψΜῈ}} Κποννῃ. 

εἰροσοη μι ἐῤὲ 1ογά.] Ἐαΐμοσ, {86 ὡροιεῖ. 
ὙΠΟ {{π|6 βεεῖὴβ ἴο θὲ δάάθά 85 Ὄχργεϑϑίῃηρ 
ΒΟΠΊΘ 5ΡΘοἷαὶ Ἔχοθι]θηςθ, Δη4 ποῖ 5|ΠῈΡῚΥ {παῖ 
Τῖνῖπο οἰθοίίομ νυν μῖς ἢ 15 σοπηπῆοη ἴο 41} (ἢ τΙ5- 
τίαπθ. (Οοιηραγα τ Ῥεῖ. ἢ. 4, 840. ϑδίογη. 1]. 
14, τῆς πίστεως χάρις ἐκλεκτή, ἀῃα ΒΑΤΊΙΟΝ 11]. 
2.0, Χρυσίου ἐκλεκτοῦ. 

ῥὶς γιοΐῥεν απ ηιΐγιθ Α βυδοθῖα] δοκπον- 
Ἰεάρτηοθπε οὗ πιδΐθγηαὶ ἴονα δη οᾶγα θεβδίοννεα, 
νγ6 Κπονν ποῖ ψπθη, οὐ {πὸ Αροβίϊθ, ὙΠῸ 
ΊΠοΥ αηα Ὀτοίῖμεγ βθθηὶ ἴο θὲ ἀςδά, τ {Π15 δ 
16 πῆι οἵ δῖ. Μαγκ. 

14. “εγποργίίησ, Ῥρίοροπ, ἀπά Ἡργηιες, 416 
Ἑ ΠΟΙ ἀηκποννῃ, ἱπουρη οαἰαϊοριιθα ὈΥ {π6 

3:99 
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15. ϑαίυίξς ΡΒΠ]οΐοριιβθ, ἀπά Τι]12. 
Νέγειιβ, ἀπ 4 8 βἰϑίει, ἀη4 ΟἸγπηρα8. 
αηὰ 411] {πΠ6 ϑαϊπίβ γῆς ἂγα νι 
{Π6Π|. 

16 ϑαίιιΐϊα. οὔθ. ἃποίμει νὴ δη 
ΠοΙγ Κιββθ.ι. ὙΠῸ σΒμυγομαβ. οἵ ΟΒτῖϑέ 
βα]ΐ6 γοιι. 

Ῥϑειάο- ΗἹΡΡοϊγέιιβ 45 Βίβῃορβ οἵ Ἡγυτσοδηΐδ, 
ἹΜαγαΐμποῃ, ἀπά [)δ]τηδίϊδ. 

Ιη {Π6 58Π16 [15ὲ “" βαΐγοῤας " (ΟΥ̓ ῬΑίΤΟΒΡΙ 5) 
ΔΡΡΕαΙ5 45 ΡῬίγοθιυϊιβ, ΒΙσμορ οἵ Ῥαΐθοὶὶ: 
ΜῈ ΤὩΔΥ͂ αν θθθη ἃ ἀδρεπάδπί οἵ Ῥίγοθιιβ, 
{π6 Ροννοσίμ! ἔγεθάπηδη οἵ Νεσο, ννμοβα ἀθδῖῃ 
15 τϑοογσάθα Ὀγ Ὑδοϊξιιβ, Ηἰϊβί. 1. 49, 11. 95. 
(Ἰρμεοοί, “ ῬΒΠΙΡΡί 5, Ρ. 174.) 

Ἡεγηια..1 ΟΥἰβοπβ σοπ]θοΐαγα οἡ ἘΠ|15 Ρ85- 
Βαρθ {π4{ {Π|5 ΗΘΓΠΊα5 ννᾶβ {πΠ6 δυῖΠοῦ οἵ 
(Γῆς ϑῃΠορῃογαά ᾿᾿ 15 οἵ πὸ ψειρῃΐϊ ἀραϊηβί {ΠῸ 
ΠΟΠΙοΙΠΡΟΓΑΙΎ ανϊάθηοθ οἵ {πθὸ Μαυγαδίοσϊδῃ 
(δποη, Α.Ὁ. 170 εἶτο : “ΗἩρθμαβ5. σοιηροβοά 
“[Π6 Θῃθρμοσά ᾽ τεσν ἰαΐοὶν 11. οι ἐΐγιες ἴῃ 16 
εἰἴγ οἵ Κοπιθ, ννμ1|6 τΠ6 ΒΙΒπορ Ρίιι5. Π15 
ὈΓΟΙΠΟΓ δαΐ ἴπ {π6 μα οἵ ἴπ6 Κοπίδη 
ΠΒατοἢ. (ομραγο ἣΝ ἐβίοοζ οὴ {πε ὥδμοῃ, 
ΡΡ. 217--220ο, αηἀ 1ἰρΒτοοί, “ ῬΏΠΙΡΡ.᾽ Ρ. τό7. 

ἦρε ὀγεέῤγοη «ὐῤίορ αγὸ αυἱὲῤ ἐφεηι]. Οτίβθη 
ΒΡ ραβϑίβ ΟἹ “Ὁ. 15 {παΐ {π656 γε {πΠ6 Ποιιδο- 
ΠΟΙ4 βογναηΐβ οἵ ἴπθὸ Ῥϑύβϑοῃηβ αὔονε παπΊθά. 
ΟΥ̓ 5, νυ ἢ σσθαῖοσ ργο θα ὈΠΠγ, ἤανα ᾿πιαριποα 
{ποπὶ ἴο δ τπρπθοΓ5 οἵ ἃ βεραγαΐθ (τι ϑ[ απ 
σοηρτθρδίίοη δἵ κ ΟΠΊ6, 5: ΠΉΠΔΓ ἴο [Πο56 πιθη- 
τἰοπϑα ἴῃ τ. 5 ἃη4 σ΄. 15. 

15, Ρρι]οίοσις ἀπά μα νγοῦθ ΡΓΟΡΆΡΙΥ τηδῃ 
8ΔΠη4 νυΐθ, ΟΥ̓ ΡΟΒΒΙΌΙΥ ὈΓΟΙΠΟΙ ἀΠη4 ϑἰβίοσ: ἃ 
(αῖι5. [ὰ11Π|5 ΡΉΠΟΙΟΣ 5. 15 πιο πίοποα ἴῃ Δῃ 
Ἰηβοσρίοη (Μιᾶυγαί. Ρ. 1586, 3) 45 ἔγθοδιηδῃ 
οἵ ὕδιι5. ἼΠιι5 Ὀοϊῃ ΠαΠΊ65 ροϊηΐ ἴο ἃ οοπ- 
ποοίίοη νυ ἢ “ [ῃς ΠΟΙ βομοΙ οἵ (ἰβαγ. 

Οη “ΜΝ εέγει ἃ η4 Π5 ἰοβθηαυυ ἢ δίουΥ 
566 ““ ΤΙοΓΟπατῪ οὗ ΒΙ0]6," «πᾶ 61. ΤΑΥ]ΟΥ, 
“ Ματγτιαρε Ἀἰηρ," Ῥαγί 1. Ρ. 209. 

ΗΙ5 5ιβϑίευ ννγὰβ ρΡγοθὈ]ν σ4116 4 Νογεῖβ, δπά 
ἃ ΕἸαιήϊαᾳ ΝΕΊοθ 15 ΠΠΘΠΠΟΠΘα 845 ἃ ἴτορά- 
σνοτήδη οἵ Απριδβίι5 (1 ρμε[οοί). 

“Οἱ γηρας "15. τηθῃητοποά ἴῃ {πὸ 1ἰδὲ οἵ {π6 
Ῥβειάο- ΗΙΡροϊγίιι8. 866 ποῖ οἢ συ". 5. 

διαϊμίθ οὔ «ποΐρο) αὐἱὲρ απ ῥοὶν 5.7 ὙΠῸ 
Δηοϊθηΐ οἰιδίοπλ οἵ {πε Εναβδῖ, ρῬδγ([ ΟΠ] Γ]Ὺ 
Δηοηρ {Π6 [ονν5, οὗ τπιηϊτπρ ἃ στθϑίίης ἢ ἃ 
Κιϑ5, θθοβπηθ ἀπιοηρ (ΓΙ β[ Δ Π5 ἃ ΠΟΙΥ 5υτῆθο] 
οἵ Ἰονίηρ ξἘ]ΠΟννβῃρ ἴῃ πε 1 ογά. ((Δοτηραγα 
1. 7) ποΐε οἢ χάρις.) 

[π τ ἼΠε655. ν. 26, δι. Ῥϑὶὺὶ] γεηιιθϑίβ {Π 6 
Ιεδάθτβ οὗ {πὸ μαγοι το “«αἰΐε αἰ! ἐῤὲ 
ὀγεέργομ «ὐἱὲ αὶ ῥοὶν ἀϊ55," 5ΕΘΠΊΪΠΡΊΥ πῃ ῥὲς 
ΠΑΠΊΘ ἃηἀ 85 ἃ ἴοκθηῃ οἱ ῥὲς ἰονβ. 

Ηδτο δπά ἴπῚ1 (ὐου. χνὶ. 20 ; 2 (οὐ. ΣΧ. 
12. “ὦ δὲ ον τα {τὸ ΒΡΕ ΝΣ 14} 15 
ἴο Ὀ6 βίνβῃ δηά σεοεινεα ὈΥ Ἔᾶςῇῃ ΠΊεα ΕΓ 

ΒΌΜΑΝΗΕ, ΧΥΙ [ν. τ5-τϑ, 

17 Νον 1 Βεβεεςῇ γοιι, Ὀγείῆγεη, 
τΆΓΚ {Πδπὶ ννῃϊς ἢ σδιιβα ἀν βοπβ ἀπά 
οἴδηςσεβ σΟΠΊΓΑΙΥ ἴο {π6 ἀοοίτγιπα 
νη] ἢ γε μάνα ἰβαγπθά ; δηά δνοϊά 
1Π6π|. 

18 ΕῸΓ {ΠΕΥ {πδξ δῖε ϑιιοἢ 86ῖνε 
ποῖ οἱἷγ [ογά [εβϑιι5 ( γιβί, δαζ ἘΠΕῚΓ 

οἵ {π6 μαγοι ἴῃ (οκοη οἵ 2ῤεῖγ ἰοῦ ἐο ο716 
αποίρεγ. 

ΤῊΙ5. “πηγϑίις" ((]επλ. 41.) ΟΥ 5υπΊθο]ς 
“ Κι55. οὗ ρεᾶςθ" (Τεγί.), “με 1, οτα 8 Κιββ " 
(Αρ. (οπβί. 11. 57) νγὰβ επιδοαϊθα ἴπ {Π6 
ΕΠ Πατιβέϊς οΠοθ 45 ΘΕ 85 {πεῈ {πὸ οἵ 
]υδίη Μαγίγυ (Αροιὶ. 1. ὅς. Α.}.): 1 ὁσουτγεά 
ΤπηΠη ἀϊδίου θεΐοσγα {πε οδ]αϊίοη οἵ {πῸ βΓ5, 
Δ“ [5 1158 15 ἴππ8 ἀθῆποα ἴῃ {πε 5ο- δ] ]θα 
“ Ἀροβίο!ις (σοηϑετςαςοηβ :᾿ “1,6 τμ6 ΒΙ5ΠῸΡ 
βααίο {π6ὸ μυχοῦ δηά 540, ΤὴῈ ρεᾶςεὲ οἵ 
Οοά θὲ νι γοὰ 4}}1. Απά Ιεξ {ῃ8 ρεορὶε 
ΔΏΒΥΟΙ, ΑΠΩ ΜΠ [ΠΥ δριγι: δπά ἰδὲ {πε 
ἄδδοοη 540 ἴο 8]], ϑα]ϊιΐε γε οπῈ δηοίμου ἢ 
{Π6 ΒΟΙΥ Κῖβ8β. Απά ἰδῖ ἐπ οἰθγΥΡῪ βαἰαΐα {ΠῸ6 
ΒΙ5Πορ, {π6 τπθῃ οὗ ἴῃς ἰδ! βα! αἴθ {Π6 πΊθπ, 
τ ννοπιθπ {Π6 ὑνοήθῃ :ἢὉ ὙΠ]. 11. 

ὙΤΠῈ οἰβίοπι 5 τσεΐδιπεά ἴῃ {π6 στεεκ 
ΟΒατοῃ. 

ΤΡρε ἐφμγορε.. “Α11" ρὲ ἐριγορες. (Οοιη- 
ΡῬΔΙΘ τ. 19, δηά 1. 8. ΠΕ οχργεϑβϑίοη πορά 
ποΐ θὲ ΠΙτηϊο ἴο ἴΠ6 σματοΠα5 νἱϑιϊεα Ὀγ 81. 
Ραμ]: μῈ Κπονν {πΠ6ὸ βοοά ν}}}} οἵ 411 ἰονναγάβ 
ἴῃε Ἀοπηδη5, ἀπ 50 5Ρ6 85 ἴῸΥ ἃ]]. 

17-2ὸο. ἃ ΝΑΒΆΝΙΝα ΑΘΑΙΝΒΥ ΒΑΙΠΒΕ 
ΤΕΛΟΗΕΒΒ. 

117. ἐϊευϊδίοης ἀπά οἤέπεος.)] “ΤῊΘ ΔγΈΙΟ165 ἴπ 
{π6 Οὐθαὶκ ἱΠΊΡΙΥ {παΐ “086 ἀϊνίβίοηβ δπᾶ 
[86 οἶδ π065,") ὙΠΟ Παά Ὀδοη οδιιβεά ἴῃ 
ΟἴΠΟΓ ΟΠ ΓΟ 65 ὈῪ ἴα ]5Ὲ [θβοπουβ, ὑνεσα Κποννη 
ἴο {π6 τϑδήθυβϑ, ποῖ πϑοθββατ!ν [ἢδὲ {Π6 58 ΠῚ6 
Εν }5. ὑνΈΓῈ Δἰγοδάυ Ργαναίθηΐ διποηρ {πεπη- 
56 |ν65. 

ΤῊΘ ΠΟΠΊΓΑΓΥ 5 ΤΑΙΠΘΓ ἱΠΊρΡ]164 ὈΥ {Π6 
ΑΌθθηςς οὗ ΔΠΥ͂ 510} ΘΧΡΓΘββϑίοη 85 “' ΔΠΊΟΠΡ' 
γοι," δηά ΒΥ {πε δπΊρἢα515 ὁ ἴΠ6 ῬΥΌΠοαη ἴῃ 
{π6 οἰαιιδα “ εομπίγατν ἰο ἐῤὲ ἀοοΐγῖπε αὐρίςρ γὲ 
ῥατσο Ἰεαγπεά.᾽" 
ΤΠ Αροβί!β ἔδβαγβ [ϑϑὲ 3156. ἴθαοῆθῦβ, ΒΟ 

845 ἴποβθ ψῆο πα οδιιβεά 50 τηποῇ ἰγοι]8 
ΕἸβθννηοσα, πρῃΐ ἀρρθαῦ αἱ Ἀοπιθ, ἃπά 50 
ἘΧμοσίβ ΠῚ5 γθδάευθ “20 γπαγᾷξ ἐῤεηι," 1. 6. ἴο 
νναΐοι {Πποπὶ σΑγΘΓᾺ ΠΥ ἀπ Κεορ ουΐ οὗ {πεῖγ 
γνΑΥ. 

Βρ. 1ρμείοοίς, “ῬΉΠΙΡΡ Δ η 5, Πἰ. 18, {μ1η Κ5 
{πὲ {Π6 νναγηΐηρ 15 ἀϊγθοῖθα ἀραϊηβδέ ΡΕγΒῸ 5 
ΒοΙοηρίπρ ἴο {πΠ6 58ΠΊ6 ΡΑΓΥ͂ ἴο ψμῖοῃ {Πα 
ΡΑΞΘΑΡῸΒ Υἱ. 1--23; ΧΙΥ. 1--ΧΥ. 6, 46 ΤΟΠΙΘΗΥ 
Δαάγεββθά. 866 [πἰγοάιποίοῃ, ὃ 8. 

18. οἱ ]1ογά ὕες Οῤτγο “Θὰ Τοτᾶ 
ΟὨσὶβῦ" [Ιἢ “νεγυς ποί, ἴῃ8 περδῖϊνε πᾶὰ5. 



ἝΟΜΑΝΞΘ. ΧΥῚ.. 235 ν. 19---Σ2.} 

20 Απά {ες (σά οὗ ρεδᾶοε 58}4]} οὐγῃ δΕΙΪγ ; ἀπά ὈΥ ροοά νγογάβ. δπά 
ΠΡγιΐβα ϑαίδη ἀπά θυ γοιγ ἔεεξ 5Πογίγ. ἔαὶγ ϑρβεοῆεβ ἀεςεῖνε τπΠ6 Πεαγίβ οἔ {Π6 ΙΟτ, 

ἐγεαά. 

"55, 

51Π10Ρ168. 
19 ΒῸΓ γοιγ οδβάϊθηοε. 18 φοπΊα 

ΔΌγοΔά τιπίο 411] γιεῖ. [1 Ὧπὶ οἱδά 
τπεγθίογε οἡ γουγ ὈεΠδ]ξ: δυῖ γε 
νοι] ὰ Πᾶνα γοῖι υγίβα τηΐο [δ 
ὙΠ ἢ 18 σοοά, 4η4 ᾿ϑἰπιρίβ σοποθίη- 
ἰηρ; εν]]. 

ἼΤΠε ρίδοθ οὗ οἷἱγ [ογὰ [6ϑι5 Ογῖϑέ 
δὲ νι γου. Απηεη. 

21 Ἰπιοίπαιβ ΠΥ ψογκίο]ονν, 
ΔΠ4 [Ι οῖ8. ἀπά δϑοπ, δηά ϑ8οβϑί- 
Ρδΐεῖ, ΤΥ Κίηβπηθη, βαἰπῖα γοιι. 

22 1 ἼΤεγίυβ, ννῆο νυγοίς ἐπλὶς 
Θρί 8:16, βαϊῖθ γοῖι ἰπ {π6 Γ,οτά. 

ἔγοτα 15 ροϑβϑιτοπ δη εἰ ρῃδίϊς ἔογοα Θαυϊναϊθηΐ 
ἴο “τεῖιβο ἴο βεσνε." ὙΠῸ Γασγί που “Θβουιρίϊοη 
οὗ πιθῃ ψηὴο 56εγνθ “ ῥεῖν οαυη ὀε  ν,᾽ 1. 6. ννῇο 
δῖνε {πρΠΊΒοΙνεθ ΠΡ ἴο 5θῆϑιαὶ ἱπά μι] ρθηςΕ, 
ἸηΠΠ]σαΐεβ ἃ οἷἶαθα οἵ ἴδ]βε [θδοῆουβ πὸ {Π6 
Δάνουβαγθ5 οἵ {πΠ6 ΑΡροβί!θ δ ΡΆΏΠΙΡΡΙ, “ αυῤονε 
Οοά 1- ἐῤεῖγ δεν" (ΡΏΠ]. "1. 19). 

ὧν ροοά «υογάς απά 2αὶγ σῤεοορε5.)] Ἐθαά, 
ΦΥ͂ ὑπο ὶγ Κἰπᾶ πᾶ βεύψουϊπρ 5Ρ660}," 
ΟΥ̓, “ΕΥ̓͂ {ΠΕῚΓ Κιηα βρθεοῇ δηά ργαῖβε." ὙΠῸ 
Ττηθδηϊηρ Οἵ χρηστολογία ἰ5 ποΐ ἀϊδρυϊοά: 
ἘτιΖβοθο, ΓοΟ]οννοὰ ὈΥ Μεγεγ, ἴακαβ εὐλογία 
ἴπ {πε 5εηβε οἵ “" ε]οαίιθηοθ ᾿ ΟΥ̓́“ ἤπα ὄβχργεϑβ- 
βίοη," δ5 ἴῃ Ρ]αίο (΄ Ἀδρ. ψ11. 4οο Ὠ)), δπά 
Τιιοῖαη (ΑἸΘΧΙρμαπο5. 1. ΠΘΑΓ ἴπ6 ὈΘΡΙΠΠΙΠΡ). 
ΒσΙΖβοῆμθ {π|ηκ5 {παΐ 8.. Ῥαὰ] [αᾶ5 ιιϑεὰ 
εὐλογία ἴῃ {Π|5 ὉΠΊ15114] 5656 ἴογ {Π6 βαϊζα οἵ 
{π6 Ροϊη(βα 8] ογαίίοη δης πε Π 6515 Ὀεΐννθθη 
χρηστολογία τοίογτηρ ἴο [Π6 εοπέεπίς, δὰ 
εὐλογία ἴο 1π6 χῶγηι οἵ {Π6 ἀϊβοοῦγβα. 

Βευΐ ἔννο νγογάβ σοπη ποθ ππάθυ οπα Ασίο]α 
ΟΡ ἴο ΕΧρΥθθ5 σορῃαΐθ 1ἀθαβ, γαῖῃου {Π8Π 
ἴννο ἰά645 50 ἀϊβίϊποϊ 85 ἴποβε οἵ “" Κιπάη685 ᾽ 
δηά “εἰοηαοπηςθ " (ΡΆΠΙΡρΡΙ). 

ἼΠΕ πιθδηϊηρ “ Ργαῖβα ᾿ (Ρ]αΐἴο, “Αχιοςσπιι5᾽ 
36ς, Α)) 15 ΠΟΙ. ΠΘΑΓΕΓ ἴο {Π6 τ15114] ΘΟ Ρί ΓΑ] 
5686, “΄ Ὀ] 551 Πρ : σοιήραγε δν. ν. 12. ΤΠαΐ 
{Π6 ““ΡΓδῖβ6Ὲ " Ποῖθ τηδαηΐ 15 ἴα]ϑδε δηά “βδΐ- 
ΟΥΠ σ᾽" 15 ΠΗΡΙ]ΙΘα ποῖ ἰη {πΠῸ ψνογά, θέ ἴῃ 
{πε οοπίοχί. 

ἀδεεῖς ἐῤὲ ῥεαγίς 977 ἐδ εἰγιρἰρ ἘΛΔΊΠΟΥ, 
ΚΟΥ 786 ἱπποοοθπς"" (Α11] {π6 ΒΡ 5} νογ- 
βίοπϑ Ἔεχοθρί σεπενα δη4 Α.Ν.). ὅ8ὅεεὲ Ρσονυ. 
ΧΙν. 15. ἼΠ6 βαηὴθ ννογά (ἄκακος) 15. δρρ!ιθἀ 
ἴῃ Ηδφδ. νι]. )ζό ἴο (γιϑί, ἴπΠ ψνΒοπὶ “Ἰηπο- 
ΠΕποΘ᾽ 15 σοπη πο ψΊῈ {ΠῸ ἔμ] η655 οὗ ννϊϑάουα 
πη Κπον]εάρε : δι ἴῃ ΟἴΠοΓ5 1{ 15 οὔζεη δίῃ 
ἴο ἃ 51ΠΊΡ]ΙΟΙΕΥ͂ νΥΠΙΟΠ 15 ΘΑ 5}}Υ ἀδοοῖνοά, 866 
ἼΤΕΠΟΙ, Ν. Τ᾽, ΒΥ ΠΟΠΥΠΊ5, 2Π4 ϑεγῖ65; δηά 
ἈσΠηκΚεη, "δα ΤΊπλ.᾽ Ρ. 18. 

19, ΤΠ6 οοηποχίοη πα δΥριπηθηΐβ ἅΓῸ 
τηδάβ 46 οΟἸθαγ ΕΥ̓͂ {Π6 Ἐπιρῃαίις ροβιξοη οὗ 
ὑμῶν. “ΠΕ ἱπποοσεηΐ {Ποὺ ἀδοεῖνθ, δι ΓΠΘΥ 
Οὐδέ ποΐῖ ἴο ἄβοεῖνα γΥ0ι, γγῆο δε ποΐ τῆθγα 
Ἱπηοσοηΐβ, ἴῸΓ γομῦ ΟὈΘαἴθποΒ 15 σοσθ ΔΟγοδά 
ὉΠίο 4}} πιβη." (ὡοτῆρδζε ἴ. 8. 

1 ατὶ αἰαά ἐβρεγεγογε οπι γοιγ ὀεφα 7. Ἐ δίπογ, 
ΚΟΥΟΥ γοὰ {μογθ ο γ81 το70100." [ἢ {πΠῸ 
Τρ τεδαϊηρ, ἐφ᾽ ὑμῖν οὖν χαίρω (ΤΊ5ςἢ. 8), 

{π6 ροβιίίοη οἵ ἴΠ6 ῬγΟΠΟΙΏ 5 ἃραῖὶῃ 6ΠῚ- 
ῬΒδίο: {Ποῖ 5. κ'ὰ ἀε]ςαΐθ σοιηθιπαίίοη οἵ 
φυαγ γι ὙΠ [Π6 Θχργοβϑϑίοη οἵ ἤγηι εογ-- 
ἄσισο" (Μεγεῦ). ΟΠ]γΥ, [Π6 εομβάεηεε 15 οχ- 
ΡΓΟβϑθα ἢγϑβί: [15 15 σμαγαοίογιβεις οἵ δ. Ρδα]. 

ὁμί γε 1 «υομά ῥασε γοιε «υἱτ τριίο ἐῤαΐ 
«ὐρίορ 1: ροοά, ἀπά σἱριῤίε σοηεογηη ἐἹ].] 
Ἀδίπου, ΓὙΘΌΙ 18 γοὰ ἤο 6 «υδτε τγιί0 
ἐῤαΐ αὐδίοῤ ἱς σοοά, ὈὰΌ Ῥᾳτ6 ὑονατῖαβ 601]." 
Οη {Π6 ψογά ἀκέραιος, “ῬΆΤ 6," ὈΠΠΊΪΧΘΟΑ, τπη- 
Δ]Πογεά ἢ αν], 5ε6 ΤΊΘΠΟἢ ἀπά ἘΚ ππηΚΕῃ, 
ἃ5 ἃῦονῈ Οἢ Ὁ. 18 ; ἀπἀ σοιηρατα Μαΐί. χ. τό; 
ῬΏ]]. 11. 15. ΒΥ {Π6 βΈΠΕΓΑΙ ΘΧΡΥΓ σϑίοη “ αυ:τε 
μπΐο ἐῤδαΐ «υδῖίοῦρ ἐς σοοά" 81. Ῥᾷι] ΠΊΘ8Π5, 
ἜΘΡΘΟΙΔΠ ΠΥ, νν]56 ἴῃ ἀἰβοογηῖηρ Δη4 Δάπογὶπρ ἴο 
{π6 {γαῖ νοι {Π6ΥῪ Πα ᾿Ἰραγπθά. 

20. νδγπίπρ' 15. [Ὁ] ονγοά ΟΥ̓ ἐποοιγαρε- 
τηθηΐ. ὙΠὸν ΨΠΟ οδιιξα αἰββεηβίοη (τ. 17) 
ΔΥῸ ᾿Π5[ΓΠΠλθηΐ5 οἵ ϑαΐδη : “ θαΐ ἐῤὲ σοά (πο 
15 {Π6 δι ΠοΓ) οὔ έαεο σῤῥαῇ οὐ 88 ϑαΐαη μπάοῦ 
2οιγ 7ξεὲ φῥογεν." 

ἼΠΟΓΘ 15 Δη δυϊάθηξ 8] ϑΐοη ἕο {Π6 ΡΓΟΠΊΪΒ6 
1ῃ Ὅεη. 11]. 15. 

“Ἠςδ βαῦ58 ποῖ “5}4]1] βιιθάιπα, θυΐ “ «ῥα]} 
ΟΥ̓ΒΕ;, ἀπη4 ποῖ ἴποῖὴ ΟΠΪΥ Ὀαΐ {ΠΕ ῚΓ Ἰοαάοσ 
«δϑαΐαη": Δηἃ ποί 5ἰΠΊΡΙΥ “στρα ΐ οὐ 88, δὰΐ 
ἐμηαοῦ γοῖ 7861, 50 {Πδ {ΠΥ σδὶη {Π6 ν]οΐοτυ 
{ΠΟ ΠΊβαΙνοβ, ΔΠηΠ4 ἅττα πηδάθ 1ΠΠπ|ιβίγιοιι5. ὈΥ 1Π6 
ἘΓΟΡΗγ. ΒΕΎΟΠῚ {Π6 {{π|6 150 {πε γα 15 σοπηίοσγί 
ἀΡΑ]η, ἔογ ΠῈ δ4ἀ5 “" τῥογὴγ." ((μγγϑοβί.) 

ἼΠ6 Ραββϑαρθ 5 ΥΘΓΥ͂ 51Π|1141 ἴο [ἢ 6 νγαγη ΠΡ; 
ἴῃ 2 (ΟΥ. ΧΙ, 12--ἰ 5 ἀρ Ιηβί {ΠῸ ΠιάδἰΖίηρ δάνογ- 
54 Ὑ165, γῆ 0 4Γ6 ἀδβογι θεὰ 45 τη] ηἸβίουβ οἵ ϑαΐδη. 

Τρε σγατε)] ὙΠῸ Αροϑβίϊθβ σοπο!παϊηρ' 
Ὀοπραϊοςοη 15 Ποα ρίνθη [ἢ 115 ΟΥΙΡῚ ΠΑ] [ΌΓΠῚ : 
ΠΟΠΊΡΑΓΕ τ ΤΉ 655. νυ. 28, 2 ΤΠ 655. 1]. 18. Οἡ 
{Π6 πιεδηϊηρ οὗ “ἐῤὲ σγασο,᾽" 566 1. 7. 

“( Ἴγτε,ι᾽" 15. ποῖ ἔοι ιηά ἴῃ {πε θεϑὲ Μ58. Οη 
1Πς6 ταρϑίτοη οἵ {μα Ρεπεαϊοίίοη, 5ε6 [πίτγο- 
ἀποίίομ, ὃ 8. 

“ Απά {ππ|5 πα Βτίπρϑ ἢἰ5 ἀϊβοοιγβο θθοοπη- 
ἸΏΡῚΥ ἴο Δη δηά ἴῃ ργαγεγ: “Τρὲ φγασε 7 ο1" 
]1ογά. ἘἙοΥ {815 6 Ιονεβ δυεῦ ἴο τῆακα ἃ 
ξουπάαξίοη, [ἢϊ5 ἃ σοποΙ ϑίοη." ((γγϑοβί.) 

21--28. ΘΑΟΤΑΤΙΟΝΒ ΕΕΟΜ 571. ΡΑΌΠ 5 
ΓΘΟΜΡΑΝΙΟΝ5. 

91. ΤΙπιοίῃν Πα θθοπ ἢ 8.:. ῬῺ] ἴῃ 
Μαςεάοηϊᾳ ἰη {Π68 Ἰαϊίεσ ραγί οἵ Δ.}. 57 (2 (οσ. 
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232 (ὐδἰιι5, πηὶηθ ἢοβί, δπηά οὗ {ῃε 
ννῃ οἷα σμυγοῇ,, 5α] θὲ ἢ γου. γαβίιιβ 
1Π6 σμαπιθογαίη οὐ τπ6 οἱΕγ βα]πΐειῃ 
γοιι, ἀπά (λιυαγίιι8 ἃ ὈΓΟΙΠΕΓ. 

1. 1); ψνΒοίΠοΥ π6 Παά σοπῆθ οἡ ν ἢ ΠΪΠΊ 
αἴ οποα ἴο (ουηίῃ ἰ5 ποῖ πονῇ. [π {Π6 
ΟΡθηΐηρ δ ἀγ655 (1. 1---7) ἢ15 Πδτηθ 15 ποΐ 4550- 
οἰαίϊθά ἢ 8[. Ῥδι}5 85 ἴπη οἴμοι ἘΡιβϑί]65 
(1 «πὰ 2 ΤΕ55., 2 (ογ., Ρἢ]]., (ΟἹ]., ῬΠΠ6- 
ΤΏ0η). Ηδ ΤΠΔΥ {πογοίοσα πᾶν Ὀθθη ἀρϑθηΐ 
ψνΠ6π {π6 ΕἸ βί]6 νγὰβ Ὀθριη, Ἰοϊπῖηρ 51. δὰ] 
75: Ὀεΐογθ ἴἴ ννὰβ οἱοβεά, οἡὐ ἴπ6 ονε οἵ [15 
ἀδραγίυσγε [ΟΥ̓ [ΘΓ βα]οπΊ. 866 Αοίβ Χχ. 1-4. 
ΤΙΠΔΟΙΠΥ νγὰ5 ΚΠΟ ΠῚ ἴο 50ΠῚ6 ἴπΠ Ἀοηηθ, δἵ 
Ιεαϑδὲ ἰο Ασι]α 4η4 ΡΥΊ5Ή1114 (Αοἴβ ΧΥΠ]. 1-- 5). 

“ 7ιμοῖμ 5 ̓ 15 σογίδι νυ ποῖ 81. ἔχὰΚῸ (1 πιο 5, 
ΟΥ̓ Τππσδη115), θα: ΡΟΒ5ΙΟΙ]Υ “ Ζιμοῖμς ὁ ὥψγέημε," 
Αοἴϑ ΧΙ]. 1- 

“76 ογι) 15 ποΐ ἐγηῤτοδαδίν ἴῃ 6 βᾶτηθ ψΠῸ 15 
τηθπίοηθα 1η Αοίβ ΧΥΠ. 5, 85 Πὶβ Ποπιθ Παά 
Ὀεθη δ Τ πΠεϑϑαϊοηῖοα, {που Ρ ἢ ἰ5 ποΐ οπο οἵ 
1μ6 Τ ΠΟϑϑδ] οηΪΔη5 τηθηςοπϑα 1ῃ Αοΐϑ Χχ. 4. 

ϑοοῥαΐεγ ΤῊΔΥῪ 6 ἴΠ6 54 ΠΊΕ ἃ5 ϑοῤαίεγ (801 
οὗ ῬΥΥΥΒῈΒ) ὁ. Βεγαα (Αςίβ χχ. 4). 866 
Ῥαϊον, “Ηοτα Ῥδυ]πα.᾽ 

721} ἀἰγ ηιεη.1] 866 οὐ. 7, ΤΙ. 

9.0.. “Τεγίΐ," ἴῃ Δ Πα Θηϑῖ5 πὸ Παά 
ΒΙΓΠποτΐο υυγιτθη ἔτοπι δῖ. 815 ἀϊοίφίοη ἀπά 
ἴῃ ἢϊ5 ΠΔΠΊΘ, 15 ΠΟΥ ΡΕΓΠΊο το βοπά ἃ 
ΒΥΘΘΙηρ; ἴῃ Πἰ5 οὐ Πᾶῖηθ. ΤῸ ἤᾶγα ϑβθπΐ ἢἰ5 
δΥΘΟΘΙηρ ἴῃ {πΠ6ὸ ΤὨῊΙΓά Ῥούβοη ψοι]ὰ Πᾶνα 
Ὀερη ἴο γοδΐ ΠΙΠΊ ἃ5 ἃ ΠΊΘΓΘ τήδο πο ((οάεί). 
γε μαᾶνε {πογοίοσθ ἴῃ {Π15 {|{16 ἀθίδι] 4ῃ 1η- 
βίδηοθ οἵ δ[. Ρδ1}}5 σῃπαγδοίογιβεϊς σουγίοϑυ, 
Δη4 «αἵ {Π6 βαπηθ {{πὴηῸ ἃ βίγοῃηρ ργοοῦ οἵ {6 
ΒΟΠΙΪΠΘΠ655 οἵ ἴΠ6 ΡαΘΘαρΡῸ: ΤῸΓ ννῃδΐ ΤΌΓΡΘΥ 
νου ϊά μαννα Τπουρης οὗ ᾿πἰγοάποηρ 5 ἢ Δη 
Ἰποιάθης ὃ 866 Γμιςῃΐ, Ρ. 81. 
ΤΟΙ 5 ννα5. ἃ ΥΘΓΥ ΠΟΙΠΠΊΟΙ ΚΒ ΟΠΊΔΠ ΠΑΙΊΘ, 

ἃηα Π6 νγὰθ ΡγΟΌΔΌΙΥ δὴ [{4]14η Κποννη ἴο 
ΤῊΔΗΥ͂ οὗ {Π6 γϑδάθυϑ. 

1π δε ΤογΩ.)] 1. δ. ἃ5 ὙΟῸΣ ὈΓΟΙΠΟΥ ἴῃ 
ὉΠΤΙΒΕ ΒΕΘῚ (τοῦ: ΧΥΪ. Το. 

28. Οσαϊμ5.) 16. Ο(δῖιι5. ϑενεῦαὶ ΡθΥβΟη5 
οὗ [115 παπηδ 86 πιοηϊτοπρά ἴῃ {Π6 Ν. Τ᾿. 

(α.) (τ ὥογ. 1. 14) ἃ πηεπΊθεῦ οὗ {πΠ6 (οτίη- 
1π|ὰη ΟΠαΤΟμ ὈαρίΖεά ὈΥ δῖ. Ῥᾳι}5 ονγη 
παηά: 

(ὁὦ.) Α Μαοβάοπίδη, δ.. Ῥαι}5 σοπηρδηῖοη 
αἱ ἘΡἤδβιιβ, Αςΐβ χιχ. 29. 

(ε.) Α παῖϊνε οἵ ᾿θεσθε ἴῃ ΤΠ γοδοηΐα, νῃῸ 
50Οη ΔΕ[ογ {Π15 ᾿ἰθεςοσ ννα5 ἀδβραίςποά {γανο]]θά 
νὰ 81, Ῥδὰ] ἴτῸπλ (οτηΐῃ ἴο Αϑβῖὰ (Αςῖβ 
ΧΧ, 4): 

(4.) “1ῶ2ὲ «υεἰ]-ὀοϊουεά᾽" ὈτΟΙΠΟΥ ἴο ᾿νΠΟ 
81, Τοῆη ντοίες ἢἷ5. )γὰ ΕἸΡΙβΕ16 : ςϑ]θσγαϊοά 
ΤΟΥ ἢϊ5. Ποβριτ!ν ἴο {πΠ6 μάγοι, ἀπά ρῥγο- 
ὈΔΌΪΥ τϑϑι αἴ πρ' 1Π ΒΟΠΊΘ ΟΥ̓ ΠοΑΥ ΕἸΡΗ 6515. 

ἼΠ656 ὑγΈΓΘ ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ ἔουΓ ἀϊδέϊποΐ ΡΕΥΒΟΠ5, 

ΚΌΜΑΝΘ ἜΨΙ [ν. 23---2 5: 

24 ἼΤΠε ρίᾶςε οὗ οὐὖγ 1 ογά 76βι5 
Ομ τῖβὲ δ νυν! γοιι 411. Απηεη. 

25. Νον ἴο Πἰπὶ {παΐ 15. οἵ ρονζεῦ 
ἴο 5140]158} γοι! δοσογάϊπρ ἴο ΠΥ 

οὗ ψποπὶ (4) 15 ἔπ ομθ βοῦε τηθπεϊοηθά : δο- 
ΠοΓάϊηρ ἴο ἃ {γδάϊοη πηοπίϊοηθά ὈΥ Οτίρθη, 
ἴῃ Βῖ5. ποΐβ οὔ {Π15 ρᾶϑϑαξϑ, μῈ νγὰβ Βίβῃορ οἵ 
ΤΠ Θβϑδ]οηϊοδ. 

γι1716 ῥοςί, απάᾷ 977 ἐδ αὐυῤοΐε εὐρεγερ. δι. 
Ῥδὰ] Ἰοάρεά δὲ 115 {ἰπ|6 νυ Οὐδίπιβ, 5. οἡ Πῖ5 
ἢγϑί νἱϑιξ ἴο (ὐοσι πίῃ ἢ Α4α114, ἀπά δἤοτγ- 
νναγ 5. ἢ [πϑίι5 (Αςῖβ. ΧυΠ, 1-- 7). (δῖι5 
566 ΠΊ5 ΕἸΓΠΟΥΓ ἴο Πᾶνθ ἰθπί ἢὶ5 Ποιιδα ἔοσ {ΠῸ 
Τηθο ηρΡ5 οἵ {Π6 (το, ΟΥὉ ΤῆοτῈ ΡΓΟΌΔΡΙΥ ἴο 
Πᾶνθ βῆονγῃ ἃ ΓΈΔΩῪ ΠΟΒρΙ Δ ΠΥ ἴο 411 ψη0 
ΟΔΙῊ6 ἴο νἱϑιξ {π6 Αροβίῖβ. ϑ8:. Ρδ}] ρυδίθει!ν 
ΤΘΟΟΞΉΪ565 [Π15 ΟΥ̓ ΟΡ Πἰπη ὁ“ 2η:} ῥουΐ ἀπά 
((ὴ ἃ πῖογα βΘΠΘΓΑΙ 56Πη56) τπ6 Ποβὲ “ογ 2ῤὲε 
«υδοίε ερμγορ: ΠΟΙΆΡΑΓΕ Ὁ.13: “ δίς γιοέφεγ, 
ἀπά ηγι156.᾽ 

Ἐγασίμς ἐρὲ οραρηιδεγ αἱ 97 ἐδὲ εἰΐγ.] Ἐ δίμογ, 
ΚΦ βίον εατσα," ΟΥ̓ “ΤΠ 6 ΤΥΘΑΒΌΤΘΙ οὗὨἩ {86 
οἱὔγ." [{15 ΒαΓΩΪΥ ργόθδθ]6 ἐπαξ ἔῃ πο] ἄογ 
οὗ 51:10} Δῃ Οἤοα 15 {πῸ βαπῆθ ΕἸ γαϑίιι5 ὑγΠοσα 
δῖ. Ῥαὰ] βεηΐ ἔογνγαγά ν ΤΙΠΊΟΙΠΥ ἱηΐο 
Μαοβάοηϊα δείοσε πα ΠΙπη56]Ὲ Ἰος ἘΡΗδβιιβ 
(Δοεῖβ Χχιχ. 22), δῃηά {με ϑαπὶθ ψγῆ0 15 βαἷά 
(2 Τίπι. ἵν. 20) ἴο πᾶνε τϑπηδὶηθά δὲ (Δοσυϊ πίῃ. 

Ομαγίμς α ὀγοίῤῥεγ)] “βΟἿΤ ΤΟΙ ΘΥ᾽" (ὁ 
ἀδελφός), 1... Οὐατία5 ψΠῸ 15. ἃ Ὀγοΐμογ 1ἴΠ 
16 Ιιογά ;: ποῖ {π6 ὈγοίΠοΥ οἵ Εγαβίιιβ, ΟΥΣΓ 
“Τογ 15, 85 βοῖὴθ Πᾶνα σοη]εοξαγοά, 

24. Οη {πε στϑρϑξοη οὗ [η6 θεποάϊοίίοη, 
566 [πηἰτοάποίοη, ὃὙ 8. 

25-27. ΤῊΕ ΟΧΟΙΟΟῪ “Τἰσἢ ἴῃ σοπέθηϊϑβ, 
Δηὦ ἄδερ ἴῃ ἔδβε!ηρ" (Μεγεγ) ἔογπηβ ἃ ΠΟῦΌ]Ὲ 
(ΟΠΟΙβίοη ἴο [Π15 στεαΐῖ ΒΡ βίο, (οπηραγης 
1 Π τΠ6 πη γοάποίίοι 1η ο. ἱ. ννα Ππά πη Βοΐῃ 
1ῃ6 54Π|6 Γππάαιηθηΐδ) ἐπουρ 5 οἵ {πῸ ΕΡΙβΕ]6: 
ΚΠ6. Ῥοννεῦ οἵ Οοά πὑπίο 5αϊναίοη᾽ (1. 16), 
{Π6 ΒΌΒΡΕΙ οπίγιιίοα ἴο 8.1. δὰ] ἴοσγ {πῸ6 
ΟΟΕΠΈΠ65 (1. 5), {π6 (εϑεπλοηΥ οὗ {πΠ6 Ῥσορποίβ 
((. 2), με ““οδεάϊθηςε ἴο {πε ξα{Π᾿ (1. 5), {πε 
αοςορίδηςς οἵ 411 παίίοηβ (1. 5, 14-16), 41] 
{π656 που ηΐβ ἀγα Πογα βδίπογοα ῸΡ ἱπίο οπ6 
Βαττηοηΐοι5 Ὀαγϑί οὐ “ψΟΠάοσ, ἰογε, δηά 
ΡΓαῖβα,᾿" 

25. ΝΝνοαὺ ἐο ῥὶγι ἐῤαΐ ἱς ο7 ῥοαυεῦ ἐο τἑαδίδερ 
 7ομ..} “Νον ἀπο Εἷπιὶ ὑμαύ 15 816," ὅο.: 
566 ΒΡἢ. 11. 20, [πᾶ 24. 

[π 1. τι 8. δὶ} μα5 ὄχργοββθά ἢϊ5 σσϑαξ 
ἄδβῖσα ἴο νἱϑίξ παῖ ἴῃ ΟΥ̓ οΓ {πδΐ {ΠΕΥ “χα 
δὲ εεἰαὐἠεῤεά." ΤῊΘ 5απὶ6 ἔδθο!πηρ ὑνμῖ ἢ 15 
{8Β6γα ᾿πηρ]1θἀ ἴῃ 1Π6 τπι56 οἵ ἔπε Ῥαβϑῖνθ ψοῖςα 
(ϑεεα ποΐβ οἡ 1. 12) ἰ5 ϑῦῖθ ἐἸβειποιν οχ- 
ῬΓΕΒβΘθά : Οοά δἱοῆθ κ"1β 8016 20 «ἐαῤ]ρ 
οι." 

Δεκοι αι 10 71) φουῥεϊ  (οπιρατα 1, τό, 



ν..26.] 

βοΒρεῖ, απά τῆς ργθδομίηρ οὐ [6βιιβ 
(Ἰγῖβὲ, δοσογάϊηρ ἕο {πε γεν εἰδείοη οἵ 
1Π 6 πιγϑίοιυ, νγῃῖοἢ νγὰ8 Κερί ϑθογος 
βΒῖποα πε ννου]ά θερδη, 

Δη ποΐοβ πε τ ΤΊπΊ. 1. τα; 2 ΤΊΠι. 11. 8. 
ΤΠΕ τἰϑᾶρὲ οἵ {Π15 σμαγδασίουιβίῖς Ρἤγαβθ, ἃ5 
Ὑ}611 45 {πδΐ οἵ με Ψεγ στηρίζειν (ΟΥ̓ ψΜΠΙΟἢ 
566 {Π6 ποίδ δ {πΠ6 οπὰ οἵ {Π6 σπαρίθγ), βΒῃονν5 
τὲ {Π6 56 η56 15 ποΐ “ἴο σδιι58 γοιι ἴο ΓΕ ΠΊαΙη 
βίεδα εν {αΙΓΠ 1] ἴο ΠΥ βοβρεὶ" (Μεγετλ), 
ὀμί, “ἰο οἰαῤ[ρ γομ, ἴθ δοοογᾶϑποθ ψΙῸᾺ 
γι} Οουρεὶ," 1. 6. Δοςσογάϊπρ' ἴο {π6 βΟοά {1ἀ]ηρ5 
ΠΙΟἢ 1, πὸ ΑΡοβί]α οἵ {πὸ (επί 1165, ἀηποιιησα 
ἘῸ ὙΟἹΙ (1. 1,13). 

“ΒΥ [815 ἜΧΡΓΘΒΘΙΟη 6 νυ ῖ5ῃ65 ἴο ἱπάϊσαΐα 
1πΠ6 ἴγρε οἵ (ἢ γιβίίαη. ἰθδομῖπρ νῃῖοῃ Πδά 
Ῥεδη τονε] θα ἴο ΠΙΠΊΒ6]Γ ῬΕΓΒΟΠΔΠΥ ((ΟΔ]. 1. 
11- 16), ἀηά οἵ ψ ΠΟ {Π6 ἴννο σπαγδοίοσγιϑίς 
[δαΐιγοβ γεγα ἴΠπΠ6 ΡογθοΥ ργαζυϊζοιιβ, ἀπά 
1Π6 40 5ο] [ΕἸ Υ Ἰππίνοῦβαὶ σπαγαοίοσ οὐ 115 54]- 
ναίίοη " (Οσοάει). 

ἀπά ἐῤὲ ῥγεαοῤῖηο 97, ὕες αν ] ἘΠΙΠΟΓ, 
ἐγ αΐ 15. ῬΡγθδομθα σοποογηϊηρ [6515 (τιβί, 
ΟΥ̓́, ἦν ῃαΐ [6515 ΟΠ γιϑί ργεδοῃθα,) 2. 6. ΓἘΠΓΟΌ ἢ 
πιθ Ηἰβ5 Αροβίϊθβ. ὙΠῸ ἰαἰίεγ 15 ἰαυοισγοά ὈΥ 
16 ῥαϑϑαβθϑ ἴῃ ΠΟ ἢ κήρυγμα 15 [Ὁ] ονγεα ὈΥ͂ 
ἃ σεηϊᾶνε (Μαζί. χιϊ. 4τ; ΓΚ χὶ. 32:1 Ο(ΟΥ. 
11, 4) ΧΡ. 14), Δη4 15 ΕΧρ]αϊηθα ΕΥ̓ Μαυεῦ 85 
(ἃ ΤΟΥ͂Θ ΡΙΘοῖδα ἀοἤηϊτοη Ργοσθθά!ηρ [ΓΟ ΠῚ 
{π6 απ ]6 ριεῖγ οἵ {86 Αροβίϊθ.0 κΔ5 Π8 
ψτοίθ οὐ υἰξεγεά {πὸ ννοσβ " 7:) φουρεὶ ἢῈ 
δ οηςθ νἱν!]Υ [6] {Παΐ δὲς σουρε] ννὰ5 νυ ἢ 8] 
ποίμ!ηρ εἶδε ἴμδη ἐῤεὲ φγεαοῤίηρ «ὐρίερ ἀῤγίδέ 
561} εαπισεά ἰο σὸ γογὲ (ἐῤγοῖα ῥῖ»ι ας Ηῖς 
ΟΥ̓ α71) (ἢ. χγν. 18: 2 ΤΊΠΙ. ἵν. 17. Βιΐ {π6 
ΟἾΠΘΥ πηθδηΐπρ,, “' νυν Παΐ 15 ργεδοῃαα σοποογηϊηρ; 
76515 (ἢ τὶϑί," 15 ΒΙΠΡΙῈΓ δηα Ὀαίζοῦ ϑβυϊτθά ἴο 
τῃ6 σοηΐεοχί, νν]Οἢ Το] Πγὸ5. {παῖ τΠ6 ο5ρ6] 
5Πο0]4 Β6 σπαγαοίογιϑοα δοςοσγάϊηρ ἴο 115 βσϑαΐ 
βιδ]εοΐ [6515 Ομγιβὲ (1. 3, 11. τό, χ. 8-12:; 
6 Ἁ!. 1. 6--8), ΔΠ4 ρ΄νεβ πο βρεοῖαὶ οσραβίοη [ὉΓ 
ΒΟ. Δ οχργρϑϑίοη οἵ δι. Ῥϑ0]}5. ρεῦύβοῃδὶ 
ὨαΠΆΠΠΠΥ 45 ΜΕΥῈΓ ἱΠηΔΡΊΠ65. 

φεκογαϊγο ἐο ἐφε γεϑυείαϊίον 97 ἐδ »ιγο67γ.] 
Ιη ἴοσπη δηά σοηϑίγιιοίοη 115 ο]αι56 ἘΧΔΟΌΥ 
ΠΟΙΤΕΘΡΟΩΩ5 ἴο {π6 ργθοθάϊηρ, πα κατά Πδ5 
1Π6 ϑαπη6 56η586 1η δοίῃ : {πὸ {ἢ (Πα Οσοά 
“ἧς αὖίο ἐο εεἰαὐ]ϊσ γοι᾽ 15 ἴῃ δοσογάδηοθ ἢ 
“ γηγ σουῤεὶ «γιά ἐφ ῥγεαοῤίπς 97, ζέσις τσὶ 
ἴῃ δοοογήδποθ ἢ “84 τουϑιδύϊου οὗ ἃ 
ΠιγβίοΥγ." ἘΕῸΥ ἃ 51|Π||4Γ σοπϑίγιοίίοη οἵ 
κατά, τοροαΐθά ἴῃ σοτ-ογάϊπαΐθ οἰδιιβθθ, 566 
(ΟἹ. ". 8. ὙΠῸ ἴνο οἰδιιθεβ 4Γ6 450 πιοϑίέ 
οἸοβοὶν σοηπεοίθα ἴῃ 56η56, 85 1 δ. Ραὰ] μαά 
βαϊ, “' ΤΥ ϑΌΒΡΕΪ. {π6 ξΌΒρεὶ νΠΙοἢ 1 Ργθδοῖ 
ΠοΠοογηϊηρ [6ϑι5 ΟΠγιδὲ ἴο ἴῃ6 (ὐθπΈ1165, 15 ἃ 
τονοϊδίίομ οὗ ἃ πιγϑίεγυ μαΐ μᾶβ θεθὴ Ἰοῃρ' 
μιάάεη." 

ΕἸΞεν μετα 8.. Ῥαυΐ [6115 τ5 πονν πα παά 
τερον ἢῖ5 ονγῃ Κπον]εάρο οὗ (γιβί, ΠΑΠΊΕἸΥ, 

ΒΌΜΑΝΕ ἜΨΙ. 

26 Βα πονν ἰ5 πιδάς πηδηϊίεϑέ, δά 
ὈγΥ τῆς ϑ8οτρίιγεβ οὐ. {πῈ ρτορπείβ, 
Δοσογάϊηρ το 1Π6 Πσοπιηπιαπάπιεηΐς οἵ 
τ[ῃ6 ονοι]δϑεϊπρ (σοά, πιδάς Κηῆονγη 

“ἦγ γευοίαἰίοη" ((Ο8]. 1. 12 ; ορ. Ὁ]. 1. τό, 
1 (ΟΥ̓. 1ἰ. 10), ἡ. 6. Ὁ ἃ Ὠίνιπα ἘΠ] ἢ θηπηθπί 
οὗ ΠΙ5 5011] ργοσθθάϊηρ ΠΌπὶ [π6 ΗΟΪΥ͂ ϑριτ1ς. 

Βιιΐξ 45 ἴῃ ἷ. 17 ἢ [ιᾶ5 ϑαϊά {πδΐ ἴῃ (ῃ6 
ΒΌΒΡΕΙ 5 τευθαὶθά [ῃς τὶρ ῃηθουβηθβα οἵ Οοά, 
50 Πογα {Π6 ρᾷγα}161] οἱδιιβα “' φογογαϊη ἐο 771} 
φουρεὶ," ἀπ ἴῃς σοπίοχί, Θϑρθοῖα!]ῦ 1Π6 Ἰατίοῦ 
Ρατί οὗ υ. 26, 5Βῆονν {παΐ Π6 15 βρεακίηρ οὗ ἃ 
ταυθἰαιίοπμ πιαάθ ἰοὺ 411 πῖθὲπ ἴῃ ἴπεῈ ΟΟΒρεὶ. 

Οη {Πε τηϑδηϊηρ οἵ μυστήριον, 566 ποΐα Οἢ 
ΧΙ. 25. Ηδστγα [πη {μ6 ᾿ΟΧΟΙΟΡΎΥ, 845 ἴπ 1 (ογ. 
11. 7, [6 ννογά ἠδποίθϑ {πὸ ἀϊνπθ ρυγροβα οὗ 
Βα ναΟη, 85 ἃ βεογεῖ Ιοὴρ Καρί 'ἴπ βίΐθποθ, 
θυξ πον πιαάθ Κποννῃ ἴοσ ορβάϊεπος οἵ [Δ 
τπιηΐο 4}} {π6ὸ (σἙπί1]65. 

ὝΠΙ5. βρθοῖδὶ δρρὶ!σδίϊοη οὗ μυστήριον 15 
4υϊΐθ ἴῃ δοσογάδποθ νυ 115 Ρίασθ 1π {815 
ἘΡΙ5Έ16, ἀπά {ποῖὰ 15. πὸ σγοιιηά ἴοσ Το μ 5 
οδ]δοϊίοη ἐπαΐ {Π15 π86 οἵ {πΠ6 νγογά ἰ5 ποῖ 
ΘΑΤΠΟΓ {Παη {πΠ6 ΕΡρβῖ]6 το {π6ὸ ἘΡἢεβίδῃϑ. 
(ρ ΕἸΡΠδ5.. {1.2 5.00; (ΌΪ: 1: 26; 27; 11:.2; 
ἵν. 3; Δηἀ {Π6 βίγικίηρ ρῃγαβα ἴῃ ΚΘ 11. 32, 
φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἔθνων. 

«υδίερ «υας ἀεῤὲ σεογε ] ἤῥίερ ῥαὶν δὲδθμ 
Κορύ ἴπ βίϊθποθ. ὙΠῸ Ραββῖνα οἵ σιγᾶν 15 
Ποῖ ἘΠιι5114] [ἢ ο]45ϑιοαὶ Οσροῖ, 

σἴπιοο ἐφ «υογ]ά δεσαη.} 1. 1ΈΘΓΑΙ]Υ, ““ 1 {{Π|65 
Θἔἴθγπαὶ ᾿: {ηΠ6 Τ)αῖϊνε Ὀοὶπρ τ᾿ιδεὰ 85 ἴῃ Αοΐβ 
ὙΠ]. 11; ΧΙ. 2.6. Βαΐ {μ6 ΑΚ. τίρμίν τὰ- 
ἰαἰη5 ΤΎΠπαάδ]ο᾽᾿5 Ἔχοθ!]θηξ Ραγαρῆγαβθ, ὑνΠΊῸἢ 
ΟΧΡΥΘΘΒ65. ΠΊΟΓΘ ΘΟΓΓΘΟΙΥ {πῸ Ιά6ᾳ οὗ {{π|65 
Τοδοῆίηρ ὕαοὶς ο εἰθγηϊυ: 2 Τίπι. 1. 9: 
ΤΙ. 1. 2. ὙΠεβ6 “{{π|65 οὗ 51||6ηςθ δά 
Ἰαϑίθα ἀπῚ}} [ΠῸ τηγϑίεσυ ννᾶβ γονθαϊθα ἴῃ ἴμς 
ΡΓΕΔΟΠίηρ οἵ {ΠῈ Οσοβρεὶ. 

26. Βιὲ ποαὺ ἐς γιαάε ηιαηὶγξε.] “Βαΐ 15 
ταϑηϊξοβίοα πον." ΟΡ. (0]. 1. 26; ἵν. 4. 
ΦΤΠΗΡ ΟἹά Ταβίαμπηθπέ 15 45 1ἴξ ἡγοῦ ἃ οἷοςκ ἴπ 
115 5116πηΐ σουγϑα: {πΠ6 Ν. Τ᾿. ἴ5 [π6 βοιπά δηά 
Βίγο Κα οἵ ἴμ6 0611 (Βεηρε]). 

απ ὧν ἐῤὲ τογῤῥέμγες ὦ, ἠδὲ ῥγοῤῥείς.] 
“απ ἃ Ὁ ῬΙΟΡΒοίϊο βουϊρίυτοβ" Ἵ1Π6 τε 
15. ἀπάἀουίθ αν ραπαΐπο, ἀπά σοπηθοίβ {πὸ ἔννο 
Ῥαγίϊοῖρθ5 γνωρισθέντος ἀπ φανερωθέντος. 
ὙΠΟ ΠλΥΞίοΥΥ ΟΥ̓ βθογθῖ νγᾶβ ποΐ ΟἹ]Υ Ὀτοιρἢς 
ἴο ᾿Ιρμξ ἀπά τηδηϊϑίβα (φανερωθέντος) “ὄν 
ἠὲ αῤῥεαγίηρ φῇ οι δαυΐοιν όσα Οργισε ἢ 
(2 Τίπι. 1. το), Βα 1Ὲ ννὰβ αἰδὸ πιδάβ βΘΠΘΓΑΙΙΥ͂ 
Κηοννῃ δηά ριυ!]15Πη6 4 ἀρτοδα (γνωρισθέντος)), 
ἃπ4 8ι. Ραμ] βοὲβ οἡ ἴο [6]] τ1ι5 (1) ὈΥ͂ νγμαΐ 
πιθδη5, (2) δ ννοβα σοπημηδηά, (3) ογ΄ νυ πδΐ 
ΡΌΓΡοβο, ἀπά (4) ἴο ννμαΐ Ἔχίεηϊξ {Ππ|5 ρι ]1οά- 
ΤΙΟΠ ννᾶ5 τηδάθ. 

(1) Οη τμ6 τι56ὲ οἵ “Ῥσορμϑίϊο βοσυὶρ- 
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ἴο 411] παίίοῃβ ἴογ τἢ6 οὈεάϊεπος οὗ 
ἔλιτἢ : 

27 Το (σοά οπἱγ νΐῖβε, δε β]ουΥ 

ΒΌΜΙΑΝΘΒ ΥΙ [ν. 27. 

τΠγοιρῃ 7655 ΟἸτίδε (Ὁ ενεγ. 
Απλθη. 

ἘΥΘ5᾽" ἰἴη τηρκίηρ {Π|5 Τηγϑίεσυ Κπονγη 566 
Τκ6 χχῖν. 27; Ασοΐβ χἱ. 23-41; ΧΥΪ. 2, 
ΤΙ; ΧΣΥΙ: 22, 27: 516 6ρ: ΒΌΙΩ- 1. 2: 111..21: 
Δ“ [Π6 ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΒ ῬΓΟΡΠΘΟΙΘ5 4υοίθαά ἴῃ 1Π6 
ἘΡΙ5Έ16, Ἔβρθοῖα ΠΥ τῃοβα νυ Βῖ ἢ ΤΟΥ ἴο {ΠῸ 
Οὐ πίη|65 ἴῃ ο. χν. 

(2) ὙΠε οἴδιιθϑα “" φερογαίζηρ ἐο ἐῤε εο- 
γ»ιαηάνιοηέ 97 ἐδε ευεγίασίίης Οοά ᾽ 15 ταοϑβί 
ΔΡΡτγορσϊαΐθ, θθοαιιβα ποπο θαξ “ὙΠ ΕἴογΠαὶ 
σου] οαιιβα {πὸ “' βίθνναγάβ οἵ Πἰ5 πιγϑίθγιβϑβ ᾿ 
ἴο πίακα Κπουνπ {παΐ ψῃΙοἢ πα Ὀδδη “ ζεῤὲ 
σεργο οἴποθ ἐῤε «υογίά δοφαη." Ορ. 1 Τίπι.1. τ; 
ΦΙΕΎ ΤΩ: 

(3) Ἐν δὲ οεάϊεομοο ὁ γα}. “ἴον 
οὐδᾶϊοθποθ 0 ζϑϊὶτ": 566 1. 5 4πη4 ποΐϑρ. 

(4) »ιαάε ἄποαυπ ἐο αἱ παίϊοης.) “ππίο 
811 186 παίϊομβ 18 πιϑᾶθ Κποσπ." ὍΠῈ 

Κηον]εάρε οὗ [Π6 τηγϑίεγυ 15 εχίθπάθα πηΐο 
(εἰς) 411 86 (σεπέ]ε πδίίοηβ, Ὀθοδιι56 ἘΠΘΥ 81Ὲ 
411} πο! ἀ δά ἴπ {Π6 Ὀ]εββίηρ οἵ Αθγδθδπι. 

ΟἿ. Το Οοά οπἷν «υἱτε, δὲ ([Ὁ 6) ρσίονν ἐῤγοῖσ 
σε Οργ] Οπἡ {με ἀπο] αααβίϊοη οὗ 
1Π6 τὶρηΐ τοδάϊηρ, σοηϑίγποίοη, απ ᾿ηΐεγργο- 
ταίίοη οἵ {Π6 νεῦβθ, 566 [πιγοάποίοη, ὃ 8. 
ΠΕ Ράββϑαβθα 8ἃ5 γοπάογθα ἴῃ ΑΟΝ. ργεϑθηΐβ 

πο αἰ ΠΠουΠ]γ, δη ἃ {πὸ ἐπουρηΐ ἐπαὲ Οοά δ]οπα 
15 1586 (ὑν μαΐθνεσ θὲ 115 οὐἹβίη ἴῃ τ ΤΊΠη. ἱ, 17: 
746 25) 15 Ποα πδίυγα!υ βυσρεβίεα ὈΥ {π6 
οοηίοχί, ἀπά ΕΥ̓ ἴπΠ6 ψγῃοὶα ἀγρυμηοπέ οἵ {π6 
ἘΡΙ 5116, 'π νος ἢ {Π6 Αροβί]α μα5 Ὀθθῃ Δἰγεδάν 
ξογεοβά ἴο θχοϊαίτη ἴῃ δάοσγιπηρ ϑνοπάογ, “Ὁ ἐῤε 
ἀεῤίρ 9 ρὲ χγίερες ὡπὰ αὐἱτάογι απά ἀποαυ- 
ἰεάσεο 9 Οοά ! ῥοαυ μπρεαγεοραδίε αγε ῥὶς ἡμαρ- 
γηεηΐς αηά ῥὶς αυαγο ῥασὶ ἡπαάϊηρ οἱέ ! ἢ 

ΑΠΡΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οη ὑῦ. 7, 25. 
π. (μυγϑοβίομη πο ϊηρ Ἰουνίαν ἴο Ὀδ ἃ 

ὙνΟΙΊΔΠ 5. ΠαΙΊ6, ΠΟΥ ΠΕ 1655 {ΠῚ Κα {παῖ 516 
ἢ Απάτγοπίοιιβ 1ῖ5 Ποῦ ἀθβουιθοά 845. 8ῃ 
ΑΡροβίίϊθ. Οτίβθη 88 ὺ58 1 15 Ῥοβϑίθ!γ πιθαπΐ 
1παξ {ΠΥ νγοσα οἵ {πε βενεπίγ. 

Ὄτ. Τὐρμείοοι (( Οα]αίϊδηβ,, Ρ. 93 ποίρθ) 
δἄορίβ [Π15 νἱδθνν 45 [αυου ΓΙ Πρ Πΐ5 ΓΠΘΟΥΥ οἵ {ΠῸ6 
οχίθηβινα πηθαηϊηρ οἵ {Π6 ἴεσπη “ Αροϑβί!β. 

Βυΐ τἰϑαρὲ βθοῆβ ἴο Ὀ6 ορροβεά ἴο [ἴἴ. 
ΤΠ ἴη ΕἼΓΙΡ. “ΗἸΡΡΟ].᾽ 1το2, 1ἴ 15 βαιά οἵ 
ἈΑΡὨΠγοάϊία, σεμνή γε μέντοι κἀπίσημος ἐν 
βροτοῖς. (οιηραῖο Ηρα. 379, ἐσθλῶν γενέσθαι 
δεινὸς χαρακτὴρ κἀπίσημος ἐν βροτοῖς. ῬδΔΙ΄. 
54]. 11. 6 (αρ. ἩΠΡοηΙο] 4, “Μοβϑίαβ Τὰ 4τ- 
ΟΥΠῚ ᾽ ἐν ἐπισήμῳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν. 

πη τοίθγθποθ ἴο ἴπθ ἢγβδέ ραββϑαρθ συοίοά 
ἔγοπη Εμσιρι 65, (σοάδξ 515-- Βαϊ γῃγ ποῖ 
ἰγαηϑίαΐθ αἰ 5Ι ΠΊΡΙΥ, “1 ΒΊΓΙΟΙΙ5 (7107. 
τηογία]5᾽} Απά [Ιη ἴΠ6 βᾶπὴηθ ὑγᾶγ, δηά ψἢ 
5111] ΘΙ ΓΟΏΡΘΙ ΓΘάβΟη, ΠΟΓΙΘ, “ ΠΠ||5ΈΓ1Ο115 ΔΙΊΟΠΡ' 
1Πο56 ΠΊΔΠΥ͂ Οὐδ ΕἸϑίβ, ὑγπῸ ΟΥ̓ {ΠΕῚΓ τηϊ5- 
ΘΙΟΠΑΤῪ ἸαΌΟιγ5 ἴῃ {Π6 σΟΙΠίτΙο5 οἵ ἴΠ6 Εὐδϑβί, 
Πᾶνο τηϑγιϊθα {π6 πδπιῈ οὗ “ῥουίίες.᾽ " 

Μ. Οοάεε μαᾶ5 τηϊϑβθά {π6 ροϊπξ οὗ {πΠ6 
ααποίαίίοη: Αρμγοάϊζο, “ἢ βίο 5. ΔπΊΟηρ; 
πλοχία 5, νγὰβ ποΐ ἃ ποία! ἤευβϑ!ῖ, [π {πῸ 
5816 ΨΥΑΥ, Απάτγοπίοιιβ δη4 [π|η|85, “ 977 7016 
απιοηρ ἐῤὲ “ῤῥοοσέϊες," χεῦε ποῖ Αροϑβίϊεβ μ6πὶ- 
56 |ν68. 

25. στηρίζειν. ΟΥ̓́ΤΠ6 ἥνε ΟἿΠΕΙ Ράβϑαϑαϑ 
πη νΥ ΠΟ ἢ {Π6 νγογά οσσΓ5, ΟὨΪΥ ἔννο (2 ΓΠΕ55. 
11. 17; 2 ῬΈΕΙ. 12) αἵ ΟΠ ΕΠ ΒΥ ΔΜΙΘΥΕΓ ΙΝ 
ἕδυου οἵ ἢ15 ἱπιογργείδίξομ, “ ὕδιβα νοῦ ἴο 
Το δίῃ βιθαβϑεν ἐπ] το ΠΥ (5ρεὶ,; 
δΔηάἀ ἴῃ Ῥοΐῃ {πΠ656 {πὸ Ῥσεροβίοη σοπηθοίηρ 
στηρίζειν νυ ἘΠ6 [ΟΠ] ΟννΙηρ ννοσγαϑ 15 ἐν, ποῖ 
κατά. ὙἼἴΠΕ ΟὨΪΥ ΓΕΟΠΊΔΙΠΙηρ ΘΧΑΠΊΡΙ65 ({πΚ6 
ΙΧ. 5Υ: ΧΥΙ. Ζ6: ὋΣ ἘΠδ665: ΠΙ: 17) ὅπ ΠΟ": 
τηϊηρ ἴο {π6 ύριπηθηξ ἴῸΓ {π6 οἸοβαῦ σοη- 
πδοίοη. 

ΎΤΠῈ Μεθ πβιι}}}γ βίδη5 ὈΥ [561 ἴῃ {ΠῸ 
56η56 Οὗ ““ σοπῆγπι " ΟΥ̓“ 5[40Π15}} : 5661. 11: 
1: ὙΠ655. 1]. 2: 2 ΤΠ658. 1. 2; δἷ5ὸ κΚ6 
ΧΧΙΪ. 22; [4165 γ. 8; 1 Ῥείεῦ ν᾿ τὸ; ἌΡρθο: 
Πρ. 



ἘΜ ΓΑΝ Ὁ 

ΧΟ, 

ΟΕΚΙΝΤῊΉ, {πε ““5ίδγ οἵ Ηε]165᾽ δηά 
{Ππ6 σδριία] οἵ Αςμαῖα, νγα5 1Π 57... 8, 

ΤΟΠΟΥ ΘΑ σαπίτε οὔ ταΐῆς θεῦνεθη Ἐλιτορ 
δηα Α51|Δ. [1{ νγὰβ οδ]]ϑά {ῃς “ Βυηιάρε οἵ 
1π6 5686 " {παΐ πηϊίεα [ῃ6 Μογεβα ψι [Π6 
Μαιηϊαπά : τ νὰ Κποννη ἃ5 {Π6 “ Οαἴεϑ 
οἵ ἴπ6 Ῥεϊοροηηδβα {παΐ σοπηπιαπαθα 
ἸΏΡΤΘΒ5 Δ Ἔρτε 855 ΠΌΤ] Πουίῃ δηα βοῇ, 
1π]ροτίβ. ἃ πα Ἔχροσίβ [τομῇ δαβί δηα υγαβί. 
(ΟΠ ΠΊΏΘΤΟΙΑ], πα {ΠῸ 5εαΐ οἵ ἰῃ6 Ἀοιηδῃ 
Ῥτοσοηδϑιίαΐα δηα οὗ {πΠ6 [Δ πηοιῖι5 [ϑ.Πτη]α Π 

ΒΆΤΩΘ5, 1ἴ νγὰ5 8150 ΠῚ ΘΥΆΤΎ Δα {Π6 ταϑοτί 
οἵ βορῃιβίθβ. 1 νγὰβ κα υδ6 ἸΠΧΌΓΙΟΙΙΒ 
8 Πα ἸΙσΘπέοιΒ : Αρηγοάιία Παά ἃ τε- 
ΠΟΥΠΘα ἰθηρ]86 ἤεῖα, ἴο ψΏ1Οἢ ὙγΕΈΓΘ 
αἰϊδοῃεϑη «4 {ποιιβαηα ῥγθϑίθϑθαθ, σοηβ86- 
οἴαϊθα σουτίεϑαηβ. [Ιἢ ἰδεῖ, [πΠ6 σΟΒΕΪΥ 
γοϊαρίποιιβη 55 οὐ (ουιπῖῃ ραββϑά ᾿πΐο ἃ 
Ῥτονετῦ, απ Μαμδη οι 5 Π1η6 τα π5]αἰθά 
γΥ Ηοταςθ, ΝοΟῆ σαν15 ΠΟΙΏΙΩΙ σΟΠΠη- 
δι δάϊτο (ὐοπηίῃτη, 15 γγ}Ὲ}} Κποση. Δ5 

ἴο 15 ΠΙΒίΟΙΥ Ρῥτανίοιιβ ἴο 57 Δ.Ὁ. [ἴἴ 
Ὑ11 ϑαπίοθ ἴο ποίίοα ποῖα ἰπαΐ δίϊεγ 
1πῸ2} ΡΑΠΠ|6 οἵ (ΟἸδειόπθδ 2728 8.6, 
Οομπίῃ [6]1] τπῖο {π6 μαηᾶς οἵ ῬΠΙΠΡ. 
Ιῃ 242 Β.6. ἴπ6 ἴον γα [Γεεα ΠΠῸΠῚ 
15 Μδοβάοηϊδῃ ρδιτίθοθ ὈΥ Αταΐμϑ, 
ὙΠΟ ῥ]ασθα 1 διηοηρ {πΠ6 οἷ[165 οἵ [6 
Αοἤδοδη Τθαριιθ. Π15 Τθαρῖιθ νϑηϊυτθα 
1τηΐο ΓοοἸ παγαν σοηῆϊςοι ἢ Βοτηθ. Μιτη- 
Ταῖι5 ἀείεαίεα {Π6 σοτηθιπαα ἴοτοθβ οἵ 
Αομαΐα, απ (ου ΠΊΠ, 85 τηϊβίγαθϑ οὗ {πῸ 
Τιβαριιθ, να ἰθνε] θα ψΠ [Π6 στουπά 
146 Β.ιΟ. ἘῸΓ ἃ σεηίαΎ [ῃ6 ΟἸΤΥ 1ΔΥ 1ῃ 
Τυ]η5, Πα {Π6η 506 ΤτΌ56 ἄρῃ ἴο Ὀ6 
ὙΠΕΡ ΒΙΕΓ ΟἹ ἘΠ 5.:" ΤΟ τ᾿ 46 8:6, 

Τασοηϑίαϊε ἃ ἃ5 πὸ (οἱομῖα 70]18 
(οὐμπίμιιβ ὈΥ {115 (ροϑασ, 5η6 τεϑιπηθά 
ΠΕΙ ΡΠ ΒΘ ΒΘΡΙ που, ἃπα νγὰ5 1ῃ 5. 
Ῥδυ 5. {{π|8 ἴῃ6 τεϑιάθῃσα οἵ (δ1]11οὸ [Π6 

Ἐοτηδη Ῥτοσοηϑι οἵ Αομαΐα. Αοπαΐα 
νγα5 [Π6 βουίπεση ἀἸνΊβίοη οἵ [π6 ἈοτηΔῃ 
Ρτονίηοθ οἵ ἄτεθοθ, Μαοβάομία Ὀεϊηρ' 

[πΠ6 πουίποση. δ. Ῥαὰ] ἄοβϑ ποῖ βθεῖη 

ἴο ᾿ποϊθᾶθβ [π6 ψῃοΪς οἵ Η61145 ὑπ ογ 
1π6 παπηθ Αοςμαΐα. 

Οζα 97 Οογίρίλ αἴ [15 {{π|6, 5.7 4.Ὁ. 
ΤῊῆΘ ρορυϊαίίοη ρτοθαθ]Υ ἀρουΐ 4οο,οοο. 
Θοοίθίν οἵ ΒΙρΡῃ ουϊΐατα, Ῥαΐ 1ῃ ΤΏΟΓΑΪ5 
1αχ, Ἔεὐβὴ ρῖοβϑϑβ. ΕΌΠΪ Οοἷαβθθ5. οἱ 1ῃ- 
παριϊδπΐίβ: (1) 765, (2) 1ἰα]Π14π ἐγαβά- 
τηθπ, (3) ατεεῖβ, (4) ἃ τοῦθ Υ Ῥορυϊὰ- 
το ἔτοτη {π6 οἰ(165 οἵ {π6 1, βνδηί. 

(1) δεζα, 85 ἴῃ οἴμεσ σεηΐγαβ οἵ σοιῃ- 
ΤΏΘΓΟΘ, ποτα νγὰβ {π᾿ πι8114] βα ϑίταίιτη 

οἵ 7ενγ8. Τπτουρπῃοῦΐ τῃ6 Ἀοιηδη ῥτοὸ- 
γνίποθ οὗ Αομαΐα “ σοπηπ 1165. οὗ βοδί- 
[εγϑα 15γα 6} 1165 Πδά βεί[68ἅ : {Π6586 ψεῖα 
τ τ Δ 116 ρα ]]ς ΟΥ ἤττη5Β. ον αἸα τῃ6 
(οὐ πίῃίαπ εν τεσεῖνα {Π6 ρ]δα {4 ]πρ5 
οἵ [ῃς Μεββίαῃ ἔτομι {Π6 ΠΡ5 οἵ 51. Ῥδαὰ]Ὁ 
ΗΙς ποατί παγάεηθα ἀρϑϊηβί [Π6 Τα] Υ8 0165 
οἵ οὔὗγ 1ιογά, Π6 νγαβ 511] 1655 ᾿πηρτ 5564 
ῬΥ ἴπ6 Αροϑβίοι!!ς τηϊγαο 85 : [ῃ 656 σαττῖθα 
ΠῸ φομνιοίίοι ἴο Ὠἰπὶ Παΐβοθυυ : Π6 
ἀειηδηεα οἤρης ,ηοηι ἡέασόι (τ (ΟΥ. 1. 
22); Π6 τοϊϊοσαῖβα ψ 1 ἃ ποὺ ΔΡΡΙΪοὰ- 
τοι {π6 76 15. ΟΥΥ Οὗ βοοιη δ {Π6 ἰοοΐῖ 
οἵ [ἢε Οτοββ, “1 μῈ θὲ [ῃε (αβοβπαθα) 
ΟἸ σε, 1οῖ μἰτα ποὺ οοσης ἄονῃ ἢ" “76, 

{π6 οχποϊβεά πηα]είδοίου, ἃ Μοββϑίδῃ τηβοΐῖ 
[Ὁ οὐὐ ὙΠΕοοῖδοΥ 1 Αἴ 500} ΗΘ Ότανν 
βοαρίίοβ ἴῃΠ8 Αροϑβίῖα ἴθ (Οοσμίῃ τγὰϑ 
ςομηροεα (Αοἰ5. χνηϊ. 6) ἴο ““5ῃακε ουΐ 
τπῈ [ο]ἀ5 οἵ ἢ15 οἱοακ." (ὑοηνεσίβ δΙη ΠΡ; 
τῆς εν ψεῖα εν. ὙΠὺ5 [ῃ6 ἢγβί 
ἘΡΙ51168 βρεαᾶῖκβ ἴο ἃ ομυτοῃ ἴῃ ΨΠΙΟῆ 
ἴπ6ὸ (ἀεμῖε εἰθηηεηῦς 15 ΤΟ ρυθδίεῦ 
τπδῃ ἴπ6 7 5 ; ποΐ 50. οἴμπου Ῥδυ]ηθ 
ἘΡΙ51165. 
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(2) "Ἔποικοι ΟΥ̓ σεζεγς οἵ ἴῃ6 Τα] 18π 
ΟΟΪΟΠΥ͂ ὕατα Πς4]1|4ῃ ἀεβοαηάδηΐβ οἵ (Π68 
 γεέ ἴουμάειβ ΠΌΠπι (ραβϑα1) 5. ΔυΠΊγ, Δ η4 
Πα Ῥδθὴ ποὺ ΘϑίδὈΠ5Π6 4 ἴῃ (οτιητῃ 
ΤΟ γδαῖθ (Β.0. 20 --Β}7 Α'Ὁ, Ξξ 192): 
ἼΠΕΥ νεῖ τεγπηεα Οὐγλγέλίε,ες, ὈδΙηΡ; 
σείζίος ἴθ (ΟΟτηῖῃ. 80. 7 αρίόγϑες, 
«δ, Ἰο, 565 ὙΓΕΥΘ 56 {1675 1ἢ ΞΡΔΙΠ ΟΥ [ἢ 
51 γ: Τϊῥαρὶ ἀθα «οἱ ὈδΙηρ᾽ παίνα65. 
Μοβί οὗ {π6 οὔρΊη8] βεί 6 5. ΜΈΓ {τεθά- 
ποῖ (αὶ (ΟἿ: 11} 22): 

(3) Τὴθ Ογεοξ ᾿μῃαθιϊαηΐβ. οἵ. Αομαΐα 
ΕΘ ΠηαΙκοα ὈΥ [πιε]]θοίααὶ ταϑί]855- 
Π6585 ἃη4 ἃ ἴδνεγϑ πη ΚΟΥηρ Δίϊου 
πόνο ]ε5. ΤῸ {Π15 τννγὰβ δα ἀδα ἃ σαϊπου5 
ἜρΡΟΙ5η1, ΨΏΙΟΠ ἴἤγα6 Οθηζαγ85 Ὀαίοτα 
Πδ4 - ργενεηίθα Ατσαίι5. ἔγοπη οοηΐβάεδγαί- 
ἴηρ αἰδιηίερταίθβα Ηδ]1ὰ5. ὙΠΕΙΓ ΘρΟΙ 51 
γγὰ5 ἃ5 ἢ16] τεϑαγν ἸαἸ4 [ῸΓ {πΠ6 ἴοσγοῇ οἵ 
Βθοίδ 8. Τη6 ποῖα οὐἰταγεά οὗ 
{Π6Π}] 4150 Παά ἃ βίτοῃρ επί [ΟΥ̓ 5618 
ἀϊαϊθοῦς, ΒΙ ἢ Πιπαγεα {πο πὶ ΠΌῸΠῚ 566- 

ἴηρ᾽ “16 [οτεϑί [ῸΥ {πῸ {τε 65. ΑΔ ὄΠ]ΟΕΙΥ 
Δα]αϑίςα βοῆθπις οὗ ΡΠ] ΟΘΟΡΏΥ σΟΠατηηθά 
Δα ἀ422]64 : {πϑῪ Παά πο ΘΥ65 [ὉΓ διιρῇξ 
Ῥεγομά {ῃ15. ον ἴπϑη αἸά τς Ηε!- 
Ἰεηῖς βἰπάθης οἵ Ατιβίου]β οὔ οἵ ῬΊΙ]ο 
τϑοεῖνε [6 ργεδομιηρ οἵ 51. Ῥαὰ]} ΗἰΞΆ5 
8α2ε Πχϑα προὴ ἃ ἤεξείηρ ψ]βάοτῃ [παΐ 
Παα πὸ Ὀθδυηρ ΠΡΟῚ ΤηΔΠ᾿5 Εἴθγη δ] νγ6]- 
ἔατε, ῃ6 σου ποὶ 566 (ῃ6 ἔπι6 νυ ιβάουῃ 
ἴογ 1ῃ6 ἴα]ϊδε. δπεῃ [Π6 πλοσὰὶ Ἰορὶς 
οὗ τὴ6. Οτοββ (ὃ λόγος ὃ τοῦ σταυροῦ 
1 ΟΟΥ 1. 18) νγὰ5 85εῖ Ῥείοτγε ἢϊπ),  ΠῈΓα 

15. [Π6 βοπεῖηθ πα ἸοΙ δϑίςεα, τῇ 
ΜΏΙΟΠ (15 ἴΠθοῦν οὗ [Π6 Οἴοββ σδῃ ΡῈ 

1ηϑοτίθα, 45 ἃ ραῦί ἴῃ [88 μοὶ [Τί 
βίδη 5 ΔΙομθ, ἃ 51π ΨΙΠΟυΐ ἃ βυβίαπῃ, ἃ 
τῆτοδα ψιποιῖ 115 ψγοοῦ : 11 15 [ὈΟ]Ι5ΠΠ 655 
(μωρία). 

(4) ΤῊ γεχεα ρορυϊαίίοπ οἵ (οτ!η1Π. 
ἼΠ656 ΈΥΘ ΠΟΙ Πδηΐβ. ἃ Πα 581||0Γ5 ἔτῸ ΠῚ 
Εοιηθ, ποῆὶ Μαοβάοηϊα, ἴτοπὶ βία 

ΜΊηοΥ, Πποπὶ ϑυτία δηὰ Ἐρυρί, (τα 6Γ5 
ἴοπὶ {πῸ ἴονηβ οἵ Αοπαΐα, μι [Π6 

π5181 δαπηϊχίαυτα οὐ παηα]οτγαίζβιηθη δΔη6 
5Ιαγοβ. αἰνναγβ ἰοιπη ἃ 1ἢ 500 ἃ 5οοϊεῖν ; 
ἴο 5 ἢ {π6 5ἰπηρ] ον οὗ {π6 ΑΡοϑβί!θ᾽ 5 
ἰαδοῃῖηρ νου] 6 να] οσηθ. 

ΤὨῈ ,ρμραϊγρ' οἵ 1ῃ6 τποίμεσ ΟΒυτοῃ 

1ῃ6 Οὐηῖῃ δηα ἴπ6 Ἴρχ7 2αγήδσς ἴῃ 1ΐ. 
ΤΏς Αροβίῖα ντοῦρῃς εἰρῃϊθθη τηοητἢ5 
ἴΠ6γ6. Α,5 ἴο ραγίίουϊατβ, μον δῖ, Ῥαὺ] 
1η 54 Α.Ὁ. Ρα5564 [τῸπὶ Αἰῃθηβ ἴο (ουηῖῃ 
8.4 ἴοοκ ἀρ 15 ἀθοάς ἴμεσγα ψι Ααα]]α 
1η6 7ενν δηὰ ψτουσῃς ψΙ Ὠϊη 1 ἴῃα 
βϑῖηθ {446 οὗ εηἰπηδκίηρ, ΠΙτη 561 “ 415- 
Ῥαίηρ ἴῃ [Π6 5Υμαροριια Ἔνουυ ΘΑ ΌΡΑΙῃ," 
Δη4 πον Π6 δἰζεγννασάβ ἀνεὶς ἴῃ {Π6 
Ποιιβα οἵ Τυδίι5 ἃ Ῥυοβεὶγία δῃηά Ἷοη- 
νεγίβα ἴο [Π6 [απ Οτίβριιβ 1Π6 ργεϑιάθηΐς 
Οὗ [Π886 5υμάροριιβ δηά Ἰηδὴγ οἵ [ῃ6 
(ΟΥ̓ ΙΔ ἢ5 Ὀαβι465, ἀπά πον ἢ6 νγὰ5 
Θποουταρθα ἴῃ ἢ15 ΜΟΥΚ ὮΥ {πμ6 Τιοτά 
Βρθακιίηρ ἴο ΠΙπΠὶ ἴῃ ἃ νι βϑίοη ὈΥ̓͂ ΠΙρΡΉΪ, 
8Π4 ον ἢ6 τγὰ5 Ὀὑσοιρῆΐ Ὀγ [Π6 πηδ]οἱου5 
76νν5 Ῥείοτθ (ῃΠ8 {πΠΡυηδ] οἵ (81}11οὸ {πα 
τη] ἃ Ρτο-οοπβϑ] οὗ Αομαΐα, ψηῸ α15- 
ΤΩ 5564 [Π6 σπαγρα,---ῖθ. 411 σγο πο 1 
1Π6 Αοἰβ οὔ [π6ὸ Αροβί]εβ χυῇ!. 1--τ7. 

πῃ Πῖ5 ρτθδοῃϊηρ δὲ (ουηίῃ 5.. Ῥαὰ] 
ΨΥ ]Θ] 464 αἱ ἤγϑί ναὶ ἢδ (8115 “[Π6 δύρι- 
τηθπΐ οἵ {πῃ οτοβ8." 115 διριιπηθηΐ, Π15 
εἰοαχαδηΐ βισσα 5501 [ἢ ρτθδοῃησ, ΑΡΟ]]Ο5 
οἵ ΑἸδχδηάτσια, 4150 διηρὶογεά, Ὀαΐ Ροϑ- 
5101γ 6Π1}06}}15Π686 1 νγντἢ ῬΠΙΠΟηΐδη βρεοα- 
Ἰα[ΙΟη5; γαῖ 1 15 Ρρτόθαῦ]α {παῖ [Π6 
αἰἤδγθποα Ῥείνγθαη ἢϊηὶ ἂδπα 51, Ῥαὰὺ] 
γγὰ5 ΟὨΪΥ Οἠ6 οἵ ουϊναγά ἴογμῃ δηά οἵ 
ἀε]νευγ. Ῥδὰ] ρ]απίθα, ΑΡΟΙ]ο5 νναΐθγεα : 
85 ἰΠ6 ἢγϑί ῥ᾽ αμίηρ, 50 1ἴΠ6 δέξεσ νγαΐθυ- 
1ησ, ἩΠαΐανΥ νγὰ5 {π6 ἀἸ νευϑιυ θαίνγθθῃ. 
ἴῃ8 ὕννο ἰβδοῃϊηρβ, τ Πθίπευ 1π βα θϑίδηοα 
οἵ ἀϊδοοιγθαε ΟΥ̓ ἸΠ ΤΠΔΏΠΘΥ Οὗ ἰγϑαδΐ- 
τηθηῖ, ΤΠῚ5 αἸγεΥβΥ δηγπον ἰδ ἴο 
ΠΟΠΊΡΔΙΒΟΠ5 8ΔΠη4 ἀἰἸβοι5510η5. ἢ Ι5ο5- 
5ῖοῃ ὈΓΕα 55 ΘΏΒΙ0Π, αἸΒ5θ 5101) ΡΤ 58}- 
5Π10 4η4 {Παΐ νεῃειηθηΐ, Ομ6 τῆϑῃ οὐυ!ηρ 
“1 δὴ Ῥδυ]η6 ; Δηοίμοσ, “1 ῬαΙοηρ ἴο 
ΑΡΟΙΪΙο5." (1 (Σὲ. 1 12)-. ὙΠπ656 τε 
ΤΑΙΏΘΥ οΥ65. οἵ 1ηαϊνιπα]5. Πδη νγαίοἢ- 
ψγοτ 5 οἵ ποδί] ρασχί!65 : ἴπδὺ Ὀεϊοκεηϑά 
8. αἰνιάεα δ]]θρίαμοα 1π 50ΠΊ6, ποΐ 85 
ΟΡΘη ταηΐ τὼ {πΠ6 Οἤστομ. ὍὙῃ6 ῥραδτγί- 
5805 Πα ποΐ θβοουηα βοΠβηηαίοθ, ὍΠΙ5 
ἀπα!γ οἵ ορίηίοη νγὰ5 ἀβαρεηεά, δἴεσ 
ΑΡΟ]]οϑ᾽ ἀεραγίαστα ἴο ΕΡἤδβιιβ, ΒΥ {π6 
Αατῖναὶ αἱ (οσιηίῃ οἵ {πιἀαϊΖζίηρ' (ΓΙ β ἢ 5 
0 δάαορίξα 85 ἃ ῬΔΙΥ͂ {Π16 1Π6 πδῖης 
οἵ (ερμαβ. ΤὙμο586 τη ΜΕΘ [ΘΔ ἢ 6Γ5 ; 
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ἀμ τποῖτ οἤϊοῦ αἱπὶ Ῥεϊηρ ἴο δχαδὶζ 
Ῥείεσ αἱ 1η6 ὄἼχρεῆβα οἵ Ῥαὰ], [ΠΕῈΥ εῦς 
αἶ5ο ἰουπάδις οὗ ἃ {ηϊσὰ ραγίγ. ὍὙῆεΥ 
:ηϑἰϑίβα, ἴξ ἀρρβᾶγβ, ποῖ 50 τῇποῇ Οἡ {Π6Ὲ 
Τα οὗ οἰτγοι πο βίο, 8ἃ5 Οὐ ἰερα] ἃ15- 
τἰποϊίοη οὗ πιϑαΐς δῃᾶ {π6 {κθ. ὙΠΕΥ 
τηἰσυἀεα ἰμίο 8:, Ῥαὺ]5 Βεϊα οἵ Ιαθουγ, 
ΜΠΘΙΠΕΓ ΟρΡοβίηρ Π1Ὶ5 ἀοοίγπη65. 15. ἢοΐ 
Κπονγῃ, ας σογίδι ἾΥ ἀἰβραταρσιηρ δηά 
1πν δ] ἀδτηρ Ὦ15 ΑΡροβίο!ς δυςποσιίγ, αηά 
ΔΒΒΟΥΓ ΩΡ [Γ. 115 δίεδα 1ῃη6 ΠΙΡΊΘΥ ΟἸ ΑΙ ΠΊ5 
ὀξΐ 8ι. Ῥείεσ. ὙΠΕΘΥ οαιηθ ΠΙΓΠΙ5Π6Ω, [1 
ὅθϑῖηβ, ΜΙ Ιεἰίετς οἵ σεσοῃηπηθπ δίῃ 

ἴτοτὰ Οἴου σμυσο μος ΟΥ̓ΠΌΠῚ 1Π αν] π14]5. 
5 δε: 111. 1.) 

ΤΠΕΙΘ 15 Τάθοῦ ἴο {π1η1ς {πᾶς [6 
Ῥδυ]πθ ἀπ Αρο]]οιῖῖα βομοοὶ5 αἰ δσθα 
1655 ΤΌΤ Θδο ἢ ΟΠΕΓ ἴμαη ἴπαΐ ΨΏ1ΟΪ. 
οΔ]]εα 1561 Ὀγ [ῃ6 πᾶπια οὗ (ερῆδβ 614 
ποῖ Ῥοίῃ. Αδοιὺΐζ 16 ἔουτίῃ ρατίγ 
τα Πα5 Ῥ6θη ὑυγῖςη, Π{{1 15 ΚΠΟΨΙ. 
ἘΠ5ἴουΊο8] τηαίθυϊα]β ἀγα ἰασκίηρ, δ εια 
ἔμεν υ]{τὰ- Ῥείτηε [Ὁ] ονγεῖβ οἵ ΟΠγβί 
ἴῃ ΗἰΙ5 βαγίῃϊγ Πία, ἴηΏ Ηἰ5 {]Π]πιθηΐ 
οὗ Το ν 5} ογάϊηδησαβ ἀπᾶ οὗ [Π6 Μοβαῖο 
τ δ π᾿ Ἰ ἢτιϑῦ ὉΓ 5.. Ῥδθ]) ἔμπα ν 
ΟΠ] ῬΥΟΡΔΌΪΥ ταρατὰ 85 ἃ {ταηβοθη- 
ἀθηΐαὶ (ἢ γιϑὲ οἵ 5:. Ῥαὺ]}5 οὐ [1π|ὰ- 
σἰπαίίοη. Ηδά {πεν ϑοοιηϊδῃ ἰΘμἄθμοῖθϑῦ 
ὕγετε {Ποὺ ἀιηοηρ ἴμο56 0 ἀδηϊ6α {Π6 
ταϑυσσθοίίοη ὃ Οἰποῖβ {Π1ΠΚ {παΐ [ἢ 658 
ΟΠ βέηθ5 ἡγοῦ ααϊ6 {Π6 τανεῦβα οὗ (15, 
1] {τὰ- ῬΑ] 6 Ἔνεῃ, ΤΏ6 ἢ ΨΏὴΟ τΤαίιϑεα ἴο 
“ς 68}} ΔΩΥ ὉΠ6 ΠΕ ἀροη βατίῃ," ηῸ 
Ῥονεά ἰο ἴπ6ὸ οπα Ηδδάβῃρ οἵ Οῃγιβί 
ἴῃ. πβανθῃ, ΠΟ τερααϊαιεα {πεγείοσα 81] 
ἈΡροβίο!ις δυίῃοσιῖγ. [Ὁ ἀρρβϑαῦβ, ἢον- 
Ενεσ, ἰῃαΐ {ΠῸὺῪ ἀρρτορτιαίβα Ὁ τιβί. ἴο 
ἴΠΕῚΓ οὐ 5θοίοη, Ἐχοϊπάϊηρ [ῃ6 οΟἴπαΥ 
ἴῃτεα ἴγοιη Ῥδυ οιραίίοη ἴῃ Ἠϊπ. Απά 
1Π15 οτη ψΠαΐ βεεπὶ5 ἴο Ὀ6 ἴπε τιρῃΐ 
πεν Οἱ ΟἿ, 1. 152, “15 Οτιϑὲ ἀνθ Ὁ" 
ΠΔΠΊΘΙΥ, “Πα5 ἴῃ6 (ἢγιδί Ῥβεη τεάπορά 
ἴγοτη ἃ ΟἾτο]α ἴο ἃ συδάταη Ὁ [15 Ης 
ΘΟΙΙρββα τῇ ἴῆγεα, βῃϊηηρ ἴθ οπμαΡ [5 
ἯδΞδ [86 μηδὲ οὗ ἴῃς (τιβίηα5 ἀπά ποῖ 
οἵ ἴ[ῃ8 Ῥδιυ]πμαθ ΠΟΥ οἵ [πΠ6 Ῥείτποβῦὺ 
ὙΠΕη Ῥεῖαῦ τηδὲ ΡῈ ἴῃς (Οἤτϑε οἵ 
τῃ6. Ῥείγηε5 ἀπα Ῥδὰ] οὗ [Π6 Ῥαυ]ηαβ ! 
γαβ Φαμί οτυοϊῆεα ἔογῦ γοὰῦ [ηΐο 

ξεν 7:ε1.-- οι,. 111. 

απ ΠΆΤηΘ ΜΕΙῈ γα ῬαρεϊΖεάΡϑ Αδ- 
5ιγά," 

Α ἔδνν ψοσάβ Ὡροὴ ἴπ6 οζρζς δῃᾶ ζοϑε 
Δα οογιδογίσ. ΤῊ (ἢ. 1. ἃ πεῖ δηα ἀἸρσηι- 
Πα Δ βϑθυίοη οὗ Π15 ον ΔΡοβίοις δαΐῃο- 
ΤΙ, ὙγΏ1Οἢ Πδα Ῥεθη οα]]6ἀ 1ῃ “Θ5Έ 0 ἢ 
Ὀγ [6 Ηδργαϊζίηρ Ῥασίυ, ξο]οννεά ὃν ἃ 
σουτίθοιι5 βαϊαίδίιοη, [δα α5 ἴο ἃ ὈτΙαῖ οχου- 

ἄϊατη, ΠΟ ἢ 15 ΚΙΠΑΙΥ ἴῃ ἴομθ, ἀπα ψ]η- 
ὩΪηρ Ἔνθη. ἼὙΠΕη [Π6 β8ογὰ βυθ)]εςοΐ οὗ 
Ῥαγ ΒΔ η5ῃ]Ρ 15 ἱπίτοάιισθα Εα5}γ δηά 
μους ΟὈ ΓΒ σεμ6 55: “1 8ΔΠ1 δϑϑυσθα 
ὈΥ ΟΠ]οε 5 πιθηα5 ῃδξ [ποτα δῖα σοη- 
ἰοηζοη5 δηοηρ γοι. ΑΠΕΓ [15 [ῃ8 
ΒΕγ16 ἀπὰα ἴομβ Κιηα]6 ἰπΐο ἃ Πεῖν νεῃο- 
τῆθηςα: μαι πᾶ [ῃΠ6 (ἢγιβὲ Ὀθθῃ 
τηδάθ α σλαγεῖ ὍΠῈ Οἢγιϑὶ ταάποθά 
ἔτοπὶ 4 ὕΏΟΙΕ ἴο ἃ ρΡατίΡ γαβ ἴῆφῃ 
ῬαμΖ οταοιθεά ΓΟ γου νὰ ΑΡροὶ- 
Ιο5 Ὁ ψὰβ (ερῃαθῦ ϑ'αΥ ποῖ {παΐ (μή 
1 οΥ 1. 12. 1ΠῚ5 ΠΟΙ ΈΠΕΠΙΘΗΘΘ 
γ0115 οὐ Ττουρ [Π6 ἢτγϑί σπαρίαθυ ἴῃ Δ 
ΘΠΙΡΗ δίς ἰθΊβθμαβα {παῤ ὈΤηρθ5 οὐ ἴο 
[ῃ6 τεαάθιβ νιεν Ὀτρῃΐς εἸενδίιοη 5 ΟἾΪΥ, 
Ἰεανίηρ ἄαυκ [πΠ6 σομηθοίηρ ἀΘ ΡΥ 5510}8. 
ΟΠδ δἱπὶ οὗ ἃ σοϊητηθηΐατΥ 15 ἴο [ἤτον 
5016 ἸΙρῃξ, 16 ῬΟΒΒΙΌ16, οὐ 1π6 βυηῖκθη 
ἀεργεϑϑίοθβ. ραῖπ, ΘΠ ἢΘ ΟΟΙΏ65 ἴο 
ἄξαὶ στ Πυϊηδῃ ΡΠ] ΟβορῆΥ, 51. Ῥδὰ] 
5ΡΘαΚβ οὐξ ῬοΙα]γ, ανθη σοπίθστηρ ΠΟ 5] 
Δ Πα ἴῃ βοαίμιηρ Δη.Π|6515 τοῦτα [ΠΔ ἢ 
ποθ: “1ὴ6 νου] 5 158 ἀγα (οὐ 5 ἴοοΪϑ, 

απ 6 νου 5. ἴοἷ5 αὐ (οαβ ψ]156." 
ΝΟΥ οδὴ ὰ ΜΟΠΑ͂ΘΥ δ {Π15, [ῸΥ 1ἰ 15 
ἤοπὶ [ῃ6 56ῈΠ6 5. ΠΏ Πη15 Οἵ 5. ΟΝ 
“ς ΞαρΡοτα απ ἄδηΐ τανεϊδίοη5" ἴῃ ἴῃς 
ῬΗΠΟΘΟΡΗΥ οἵ (ΟἸΤΙΒΕ ΔΉ Υ ((ΟΥ πα 1η- 
δι πα, ἐππ| {πὸ δτοββ ὍΝΪ Ὁ ΠΕΙΒΕ 15. {Π8 
ποθι πᾶ οεπίτα οὗ ἃ ρτοίοππα Ρἢϊ- 
Ἰοβορῆγ οἵ Ββάεγηρίοη ρ᾽δη πα ἴῃ ἤδανθῃ 
ῬΙΟΥ ἴο Οτεαίίοη 1[561{}, 10 15 “τομὴ [15 
ἸοΥ Ιενεὶ οὗ ἃ ἰταμϑοεπάεπίαὶ Κπον]θάρα 
{παξ ([ῃ8 Αροϑβίϊε Ἰοοκβ ἄονγῃ ΜῈ ΡΠῪ 
απ ΜΠ ἃ ΠΟΙΥ 50ΟΥΠ ἸΡΟῚ ΠΊΘΠ᾽5 1Π- 
τε]]δοΐπα] τηθίμοαβ αημα βοιθηθῆς Δ ΟΙΓ5 
ἴο 50|ν8 [{{π᾿8 τί 4α]6, Ἡΐδποθ ΜΠ ΡΙοι5 
ςοπίοτηρί Π6 {πυπάθτβ ἄονγ ἸΡΟῚ {Π6 
5οΡῃϊϑί ἀπᾷ [π6 ἈΔΡΡΙ, προὴ [Π6 βαρίθῃΐ 
ατεεῖκς ἀπά {6 5[ο]α 7ενν, “ΠΕΓα 15 
τυϊδοη4712 ΜΏΕΙΘ 15 σοόο δ5 τοΐ 

ς 
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242 ΠΥ Ν ΟΘΘΊΤΘΙΝ. 

(οά γτονεά {Π|Η|. νου] 5. νυ ]βάομι ζἼμμζϊ16 2 
ον} τεοἀποεα ἴο αἢ Ρϑαγ ΠΥ 4}1 1[5 
1τγθαναηΐ ῬΠΠ]ΟΒΟΡΠΙΘ5 ἢ ΝΟ οορτο- 
τηΐδα πεῖθ. ΟΥΥὙἩ Ὑῃαΐ οδὴ Ὀδ τηοτα 1πΠ01- 
βῖνθ παῃ ἴπ6 5870 σοῃίγαϑίβ Ὀ]θημἀθά 
Ὑ1Γ ἃ ΡΟ] 6 ἸΤΟΩΥ ἴῃ 1 (ΟΥ. 1. 27, Ζὃ ἢ 
“Α [ὉΟ] 158 {πϊηρ οἵ (ἀοᾶ 15 νψίβευ (ἤδη 
411 τηδηκίηα  Α πγεαῖς ἐπιηρ οἵ αοά 15 
ΒΙΓΟΠΡΘΙ 1Π Δ 41] τηδη πη." ΟΥ̓ ἁραΐῃ, 
“ΦΤῊΘ. γγουἹα᾽ 5 ϑπηρ]είοηβ, Π6 ὑγου] 5 
ΠΟΠΘΉΓ 65, (Π6 γου᾽5 ὑνθακ]ηρ5. ἀπά 
Ῥαβειηρθ ((. 6. εἰδεηηθηΐβ ἀθθιηθα. 5θ0ἢ 
ὉγΥ [ῃ6 νοῦ) αἵ ([π6 ωὔοφο 1Π]η 95, 
1π6 νϑΥῪ δἰθμηοπίβ οἵ ἀοα 5 βεϊβξοίοῃ 
ἴοῦ τμ6 Κιηράοιη, Ὑ 1116 [Π6 βοιθη 55 
απὰ τη6 φΡοϊθηϊαίεβ «πᾶ [Π86 βη 165 
(α5 8:. Ῥαὺὶ (8115 ἴῃ8 5οῃηθ 6165) 
416 οἴϊδη, ποῖ αἰνγαγβ, 1158 ψνμαὶ (οὐ 5 
56 ]θοίῖνα νι ϑάουη [ἢ 15. Τ]λτοῇ ἰὨτΟῸΡ 
τῃ6 νου Ἰοοκβ αἱ «πα ραᾳβ85865 ὈΥ δπά 
Ἰβανθ5 θβ μη. 656 σΟϑΠ110 ΘΙ ΠΘΏΘΕ5 
ΔΥΘ ῬΈΠΕΓΑΙΥ ἀιηοηρ [Π6 γεζεχίαλοῖ," ΓΘ 
αὔονα ΤΑΥ͂ 5εῖνο ἃ5 Δ ἱπηροσίθοϊ 58 ΠΡ 18 
οὗ 1ῃ6 σἦγζς θὰ ώολε; θὰΐ οὐ 1Π15 πεδά 
16 τὺ Ὀ6 δΜιτίμοῦ οὔβονβα παΐ ἃ οοη- 
ϑρίσποιιβ [δαΐπτα 1 50Π16 ΟΠαρίείβ οἵ (ἢ15 
ἘΡΙβῈὶα 15. 16 Ῥαῦ]πα ᾿τοηγ. (οτίδιῃ 
Ῥαβϑαραδ σἱηρ ΜΙ ᾿παρηδηΐ βαγοαβιη:; 
αἰταπίιοη νν}}} ΡῈ ἄταν ἴο [ἢ15 1 (Π6 
ΟΟΙΤΘηΐαΤΥ. 

ΤΠ ωὐγιεγιίς οἵ ἴπ6 ἘΙβ618. την ὈῈ 
Ῥτιθῆν σοι θη6 4 τι ἴΠ6 φεζασῖογε οἵ 
ΤΠ 1{, ΏΓΘΘ {τπιϑιννοτίῃγ τη 65 οἵ 
{π6 (οημίμιαι ΟΠ το σατὴβ ἰο ΕΡΡΗΘ5α5 
᾿θατηρ ἃ ἰοιίεσ ποπὶ ἴπ6 Ῥαμ]ηθ δηά 
Ιατσεϑβὶ ραγίγ, ὈθρρΊηρ ἃ βοϊαίίοη οὗ ἀϊνεὺϑ 

ΠαΘ5. 0 ἢ 5. ΟἹ ΤΠΔΙΤΙαΡ 6, ΟἹ [Π6 νει]ηρ᾽ οὗ 
ὙΟΠΊΘῺ [ἢ Δ55ΘΏ10]165, ΟἹ 58 ΟΣ ΠΟΙᾺ] [δαβίβ, 

ΟἿ 5ριΓῖπ8] οἤθ. ΤΠ Αροβίίθ, ννῆο 
Παά Ῥεεη τηϊοττηβα οἵ [Π6 ἀϊβογάδιϑ δῃά 
αν ϑιοη5. ἴῃ Π6 τη ΠΕ Γ οἤυτΟῆ, ΤῈ Ρ]165 
ἴο ἴπεβθ6 αυθϑίοηβ βογιαΐη. δ αἷἶβὸ 
τ Ρααβ {Ππ6ῚΓ σοπίθηίοιιβ 5Ρ:Γΐ, {ΠΕῚΤ 4ο- 
ααΙθβοθποΒ 1ῃ ἃ Ρ,Ο55 οᾶ56 ΟὗἉ ᾿πΠΠΊΟΓΆ 1 
ἘΠΡΌΠΙΒΠΘΩ͂, {Π6ῚΓ ἀΡρθα ηρ ἴο Πϑαΐῃθῃ 
ΠΡ 415, ΠΕῚΓ ἹΓΕΡΌΪΑΓΙΓ65 ἴῃ {ΠπῈ 
ΤΩΔΆΠΘΥ Οἱ σεἰε γαίης {πΠ6 ἘποΠασγιδὶ 
Δ Πα {Π6 Τιονε-[βαϑίβ, [π6 ἄβηϊαὶ ὈΥ͂ Βοπη8 
οὗ [ῃς6 τϑϑυσγθοοη 1[56]1ξ, 

Αϑ5 [Π8 5ἰγασίατα οὗ 1Π6 ἘΡΙ5{18 15 νευν 
ΒΙΠΊΡ016, Ῥείηρ Ῥαβεά Ἂν ἀροη {π6 
ΟΥΘΥ πὶ ΜΏΙΟΏ {Π6586 βαυοτα] [ΟΡ Ο5, αΓΘ 
αἰβοιιββεα Ῥγ (π6 Αροβίίβ, ψῃϊοῆ οὐάοσ 
νγὰ5. ῬΙΟΌΔΌΙΥ Δα πμί 8] ψΊΠ ἐπαΐ οἵ τπς 
Ἰειου οἵ ᾿ ΌΙΤΥ, {ΠΕΘ’Θ 15 ὯὩῸ πΕδά ἴο αΚα 
8 Οὐ οα] βασνευ οὗ ἴπΠῈ σομροβιοη ἃ5 ἃ 
ὙὙΏΟΙΩ ΟΥ ἴο 510]6οῖ 1 ἰο ἃ Ῥῥσενίοιιβ 
ΔΉΔΙγ515. ἴῃ ἂη [Ιηἰτοάποίίοη. ΟἹ [15 
στουπά, ᾿ηϑίθδα οἵ δἀορίϊηρ {πῸ τιϑι8] 
τηθίΠοα οὗ βείπηρ ἴῃ ἴπμεῈ ποπΐ οἵ {π6 
ἘΡΙΒ118 δὴ εἰαϊθοζαίβ ϑβ:ΠΊΠΊΔΥΥ οἵ ἴΠ6 
τη] ἘΠ ἀτῖουβ σοηθηΐβ, 1 Πα5 θθθη ἐπουρης 
Ῥαδιίοῦ ἴο ῥσεῆχ πεαάϊηρθ ἴο [Π6 ΤΊΟΥΘ, 
ἱπηροτίαπί οπαρίοτβ, αηα ἴο 1ηϑϑτὶ Ποῖα: 
Δ η4 {ποτα Ὀχοῖ αΙβϑοσίδίοηβ Ο [Π6 Τηογα 
ἀἸΠΠοα]Ὲ απ Θϑίι 5, 45 ἘΠΕΥ 56  ΈΥΆ ΠΥ ΔΥ56, 
ἴῃ. {π6 σοτητηθηΐατν [56], 

ΝΕΊΛΟΥ 15 1{ αἵ 411 ΠΘΟΘββαΙΥ ἴο τορϑδΐ 
1Ππ6 νν8}1 Καοννῃ ἀιρατηθηΐβ ὈῪ ΒΟ ἢ {Π|6 
δας μτοΙ ν᾽ Δη 4 σαηι]ηθη6855 οἵ {Π6. 
ἘΡΙ5]6 πᾶνε Ῥβθῃ δϑία ὈΠ15Πη64 δμαᾶ τα 
ΠΟΝ ὈΠΙΝΘΙΒΆΠΥ ΤαΟΟρΡΪΘΕα, ὈΥ͂ ΘΟΠΊΡΕ- 

ἰεηΐ πᾶ σ65. ᾿ 
Ια οἵ νυϊηρ, ΕρΙθβαβ, οἷ. Χυΐ. 

8. .Ζὥπε, ἃ Π|Ὲ6 Ῥείοσα ΒΟ θδοθν 5 

Α Ὁς 



ΠΥ 5 ΕΡΙΒΤῚ ΙΝ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῊΝ ᾿ΑΡΟΒΤΙΊΚΕΣ ΤῸ ΤῊΣ; 

ΟΝ ΓΗΓΡΑΙΝ ὧν 

ΕἸΡΠΑ ΒΙΓ ἘΚ Ἵν 

7267 “ὴς ταδμίαἠίογε αγιαῖ ἐΠαγιβερίσίη, ΤῸ 16 
ἐχλογίείζ ἐλένε 10 τεγιτέν," για 12. γεῤγοσοίς 
ἐλοῖγ' εἰξεσεγερίογισ, 18 Οοα ἐἰφείγογείλ ἐᾷε τυϊταίο» 
φῇ 116 τυΐτε, 21 ὧν ἐζε γοοϊϊελγιευς ο7 2γεαελέγρ, 
αηια] 26 «αἰλοίζ γιοΐ ἐζε τυΐδό, ηείρψέν, αγια 
7ιοῦϊδ, ὄτεέ 27, 28 ἐΐε γοοζίσζ, τυδαΐξ, αγιαῖ γ1671 
ὁ 710 αεζοιέγιέ, 

ἘΠ λτς οΔ]]ε4 ἐσ ἦε πὶ Δροβεὶε οὗ 
16ϑ5 (Ἠγῖβε τπγοιρῇ ἐπα ψν}}} 

οἵ (ὐοά, ἀπά δοβίμεπεβ σμ7 ὈγΟΙΠΕΓ, 

2 ἴπἴο {Πε6 σμυτοῇ οὔ (σοά ψῃ]ςῇ 
158. -δὲ (ὐγιπέῃ, (ο  ἔπδπὶ ἐπαΐ Κλτ8 
ΒΔ ΠΟΙ ΠΕ 4 ἰπ (Ογίβέ 
9 ὧδ ϑαἰπίβ, νυ 411 τΠδὲ ἴπΠ Ὄνου Τ᾽ 
Ρίασθ Ὁ8}1} τιρὸὴ {πΠῸ πᾶπηα οὗ ε6βι18 
ΟΠ τγῖϑε οὐἦ Τ,ογά, θοῖῃ {ποτ᾿ 8. ἀπά 
Οὐγβ: 

3 ὅταςς δὲ ππίο γοιῖι, ἀπά ρεᾶςε, 
ἔτοπι (ὐοά οἷν Εδέπεῖ, ἀπά ἤγοηι τῃ8 
Τοτὰ 76βιι5 ( τίϑί. 

4 1 τιδηῖ τὴν (σΘοά αἷνναγβ οπ γουζγ 

ΩΗΑΡ. 1. 1-2. ΑΡΟΒΤΟΙΙΟ ΑΡΡΒΕΒΒ ΑΝῸ 
ΟΕΕΕΤΙΝΟ. 

1. εαἰεά ἰο δὲ απ “ροσίϊο οἱ ὕεσις Οργὶς 
ὙΠῸ Η!ΠΊ56]Γ τνᾶ5 {πὸ Αροϑβίϊθ οἵ ἢϊ5. Εδίμου. 
(ΟΟΠΊΡΑΓΘ “Α5 τὴῦ ΕΔΙΠΟΥ «σε τη6, θυθῃ 50 σεπά 
Ι γοι ; ἀπέστειλεν. “Γ]5 (8}] νγᾶ5 σαττῖθά ἱπΐο 
εἴξοί ὈΥ πηϑδηβ οἵ ἔπε ΕδΕΠου 5 αὐλὴ ἐχῤγεσσοά 
(θέλημα) πα ςοπηΠγιπἸσαΐοα ο (ἢ ὅοη, ἔγοπΊ 
ὙγΠοβα [1ρ5 δῖ. Ῥαὰ], Πανίπηρ (4116 η ἱπίο Δῃ 
Θοβίαϑυ ἴῃ {Π6 [ἘΠρΡ]6 δὲ Τθγιιβαίθπη, γεςεῖνοα 
ἢ15 ΑΡροβίο!ις πηϊβϑίοπ ἰπ {πε ννογάβ “1 το {ΠῸ 
ΠΑΤΙΟΠ5 Αἴδτ' 5114}} 56 πα {Πεὸ ἔοσγίῃ." 

. εαἰϊεά. κλητός, 1.6. εἰ δοξ ΠΑ ΠΥ7 οα1164. 4711] 
ΓΘ ΙΕ ΟΥ̓ 01} 6 κεκλημένοι; ἐῤὲγ ΟὨΪΥ͂ 
νΠῸ ἠϊεέεηι ἰο ἴπ6 084]1] οΥ ᾿ηνϊζαΐϊίοπ ἴο {πὸ 
ΝΜ 6βϑβίδηϊς Κι ρἀουῃ ἃΥΓΘ ΡΓΟΡΕΙΙΥ κλητοί. ϑίτηϊ- 
ἰΥ]Υ Ο]επη. ΑἸεχ. ϑίγοπι. Ρ. 314, δά. 5010. οἱ 
ὑπακοῦσαι βουληθέντες κλητοὶ ὠνομάσθησαν. 
ΕἸΘΑΥΥ {π6 “ εἤδοΐι 41 σ4116ἀ ᾿ σοΥΓεβροπά ἴο 
{Π6 τήθη οἵ ποηδϑβέ μϑατέ, "50 ἢ 45 μεσ {πὸ υνοτά 
8Π4 τϑοοῖνα ἴ{,᾽ ἴῃ {πΠ6 ρᾶγδῦ]θ οἵ 1Π6 βοννεῦ. 
(ΔΟΠΊρΡΩΓΕ ΟἿ ΤΟΥ 5 ΘΑ] ηΡ, “ ΜΔΠΥ ἅΓ6 οδ]]θα 
(ἴο {ππ ἀϊγεσαίογι, νυ ΠΙοἢ ννὰθ. {Π6 βιιδβίδηςα οὗ 
Η!5 Ρδγ8 165), διιξ ἔδνν ἀγθ σῃόβθη " {πογειπίο. 

ϑοβίμθηθ5 βθθὴβ ἴο Πᾶνε θθθη ἃ [θδ μευ ννῈ]] 
Κπουνῃ ἴο {πΠ6 (Σου πα η5, νν ἢ ννᾶθ πουν ἢ 
δὲ. ῬἈῈ] δἵ ΕΡἤθβιιβ, ὑγῆεπ μ6 νυτοΐε {Π15 
ἰδίου δὲ θοΐοτα {πὸ Εδαϑί οὔ {πῸὸ Ῥαββουε ἴῃ 
57 Α.Ὁ. Ηἰ5 ΠΑΠῚ6 15 αϑϑοοϊδίθα ἴο 5σῃονν {παῖ 
Π6 5}18165, 15 ποί ἴπ π6 ΕΡίβ]6, αἱ ἰϑαϑὲ 'ἴπ τπ 6 
νον ΔΠ4 σοι η5615 σοηίαϊποαά ἐπογοίη, ἀπά 
᾿Πάογβθϑ ἐΠ 6 ΠΊ. 

ὀγοῖ εν. -Τ)λεποίεβ τηθγοὶν γος πουποοά ἴπ 
(ἢ γϑί, ποῖ ἔθ] ονυβηρ ἴῃ ἰοδοῃίπρ. 

---- -- 

2. ῥὲ ὥριμγρ 9, Οοά] Οεηϊϊίνε οὗ 
ΟΥΠΘΥΒΗΙΡ. ἽΓῊΪ5 15 ἃ {πϑοογαίϊς ἀθϑιβπαίιοη ; 
1 ἀδποίοβ ἃ (γιβίίαη σοιηγλι ΠΥ εαϊ]εά οἱμέ 
ΟΥ̓ ποαΐμεῃ πδίϊοπβ ἴο θ6 {π6 σοπιρὶοπιθηΐ ἀπά 
Ἐχρδαηβίοη οἵ {πὸ Ηθῦγονν ἐῃθοοσδου. 

0 πη: σαποῆβε.) ὙΠῸ ομδηρο ἔγοπὶ 
ΒΙΠΡΊΠΑΥ ἴο ΡΙΠΓΑΙ ὈΓΙΠ55. ἴο γίονν (οσ  πίμΙδῃ 
ΕἸ Ιβίδηβ 85 ΤΠ 6 Γ5 οὔ πο Ομασοἢ (δίμο]ῖς, 
ΤΠ ΘΓ ΠΕΠΊΡΟΓ Βεϊπρ' Γεϑίγιοῖοα δηα {πο ῚΓ Ιος8]- 
᾿γ ἀφῆποα ἱπηηθἸαΐοὶγ ΟΥ̓ ννπαΐ [Ό]Π]}ονν8, 
“Ἐἢδὲ ννΠΙοἢ 15 ἴῃ (οτιπίῃ." [πὸ Ὀτίοῦ, “ἴο 
τῃ6 ΟΒσοι οἵ Οοά, ἀπά τηοτα ραγιϊσα]ατ]ν ἴο 
16 (Δογπίμίαη Ὀγαποῇ οὗ 1{.ἢ 

σαποί οι ἦι Οῤγίσὲ “66.5.71 Ῥεγίδοξ ἴθπβε: 
ςοηβθογαῖθα ἴο Οοά, «πα σοπίϊπηρ ἴῃ {παῖ 
ΠΟΠΒΘΟγδτΊΟη. 

“Τ1ῃ (ἸΠγτῖϑέ [655,᾿ Ἔχραπάβδα, τηθδηβ “ οη- 
νογίβ. ὈΥ Ὀαρίισπιὶ Ὀγοιρῃίς οὐἱξ οἵ [Π6 5ρῇεγα 
οἵ {πμ6 ον] νου], ᾿π νΒῖ ἢ ϑαΐαπ «ουη!- 
παΐοθ5, ἰηῖο {Π6 5ρπογα οὔ (ἢ γίβί [6515 πᾶ οἵ 
411 [η6 θεποῆϊβ οἵ ΗΙἰβ5 Ῥαβϑίοῃ, δηὰ δϑιϊάϊπρ ἴῃ 
τπδὲ Π4]Ποννεά οἰγο]ο.;» 

εαἰϊρα ἰο δὲ ϑαϊπί..] ὙΠΕΙΓ 681] οΥ ἰην!αϊῖοη 
ἴο {πΠ6 Μεβϑίαηϊς Κιησάοχη, πκὸ δι. Ρδμ]}5 ἴὸ 
1ηΠ6 Αροβίοϊαΐθ, σατπθ ἴο ἐποπὶ ἔγοπι Οοά ἴῃ 
ΕἸ τῖβὲ [6515 ἀπά {πγοιρῆ {πὸ ῬγοδοΠοτθ οὗ 
{π6 Οοθρεὶ. 

αυἱὲ αἰ] ἐδαὲ εα]] μροη.. «] ΟΥ̓ (Π15 σοπίτο- 
νογίθα ραϑβασο {πὸ [ΓΟ] Οννῖης; ἹΠΓΟΓΡΓΘ ΔΈΟΙ 15 
βιρροϑίθα “Τὸ {πῸ μισοῦ οἵ Οοά, {πῃαξ 
νο ἢ 15 ἴπ (ογπίῃ, τορϑίμου τυ 411} πὸ 
ἴῆγόκα {ΠπΠῸ παῖε οἵ ΟἿΓἿ 1, ΟΓά ἴῃ ΘΥ̓ΘΓΥ Ρΐασα 
(ἢ Αομαϊα θεβίε5. (ογ πίῃ) ἐῤεῖσ Τιογὰ ἃ8 

Ω 2 

62). Στὰ 

7685. ὅς 4116 ἀ ὁ Βοπι. τ. 
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ὈΕΠ Δ], ἔογ {πα στᾶσα οἵ (Ὡσοά νῃ]οἢ 15 
δίνεη γοῖι ὈῪ [6515 ΟΠ τῖβε ; 

5. ἼΠαξ ἴῃ ἐνετγΥ τΐπρ γε ἅτε εη- 
ΓσμΕ 4 ὈΥ Πϊπι, ἴῃ 411} υἰζεύδηςα, ἀπά 
Ζ2η 41} Κπον]εάρο ; : 

6 Ἐνεη 85 1{ῃε τεβίπιοην οἵ (ἢ γῖβέ 
ννὰ5 σοη ΠΓπιεά ἰπ γοιι: 

7 80 {Πδὲ γε Ἴοπιεὲ Ῥεῃϊπά ἴῃ ΠῸ 

ΤΟΘΕΙΝ ΤΑ ΝΡ, 1 [ν. 5--ο. 

δ᾽; νναϊεῖπρ ἔογ τς ᾿σοπηηρ; οὗ Οὐ 
Τιοτά [6βϑι5 (Ἠγιβε : 

8 ὟΝΠο 5841] «'5ϑο σοηῆγπι γψοι 
ππίο {πες ἐπα, ἐδαΐ γ6 γα} ὧδ ὈΪΆτ 6685 
ἴῃ {Π6 ἀΔγῪ οἴου ἴ οτά 7εβι5 ΟΠ τίβί. 

9 “Οοά :-ς (||, θΥ ψΠοπη γες: 
ψψεγα σ4]]εἀ τιπίο {ἢε ἐΕ]]ονν5ῃ]ρ οὗἉ ἢϊ5 
δοη [6βι5 ΟἾγίϑε οὐγ [ οχα, 

ΤΠῸΟΪ 85 ΟἿΙΓ5, νυ ἸΘΓΘΒΟΟν ΕΓ {ΠεῈν ἀγθ, νυ μοί ΠῸΓ 
1π (ζέποῆγοεα ΟΥ̓ Ϊῃ ΔΠοί ΠΟΥ ΡΓΟΥΙΠΟΙ4] ΟΠ ΓΟΠ. 
ΕῸΥ οἴπογ νίεννβ οἵ {Π15 νεῦβε 566. Δ 074] 
Ποῖο δ {πΠ6 επά οὗ {Π|5 σπαρίοθγ. 

4-9. ΤῊΠ5 ῬΥΘΆΤΉθ]6 Πμᾶ5 4 ὑνἱπηΐϊπρ ἀπά 
ΠΟΠΟΙΠ]ΠἸΔίοτυ ἴοπθ. ΤῊῸ “ δταςε οἵ Οοά ἤ ψ πο ἢ 
Πιαά Ὀδθη θεβίοννθα ἸΡΟη ἘΠ6ΠῚ 15 ἴῃ 115 εβῖβοίβ 
ξαΓΈΠΟΥ 5ΡΘο ἢ 4 Ἰη σου. 5. κ [π (γιβί [65ι5᾽"- 
115 σσᾶςθ νγᾶβ ρίνοῃ ὈγῪ Οοά, δηά ρβίνβ 1π 
ΕΠ τῖβί 45 ἴΠ6 ΟΠΪΚ 5ρίοῦο οὗ [5 πηδη! οϑίδίοη, 
ποΐ ἴῃ ἐπ6 ΟἸΕΥΙΠΡ 5ΡΠοΥῈ οἵ {π6 ννοῦ] οΥ 
40.2210.. 

5. “ὙΠΠαϊ γ011, ΠΑΙΠΊΘΙΥ, ὙΝΕΓΘ 271 ἜΟῈΓ» αὐαν 
ΘηΓΙΟ ΠΟ 2: ΗΠῚ, ἴῃ 411} 5Κ1} οἵ ἀϊβοοιιῦβα ΟΥὐΓ 
ΔΥρυτμηθηΐ, απ ἴῃ 811] Κιπά οὔ ᾿πίθ]Π!ροηςς," {π6 
᾿ηνναγὰ Ὁπάοννπηθηΐ οἵ (ἢ γι βεδη 1ης6] Πρ θηοα 
Ππάϊηρ, ΘΧΡΥ͂ βϑίοη. ἴῃ γοαάϊποθ οἵ Ἰορίςοαὶ 
Ἐ{ζίογαηΟΘ. 

6. ““Αςςογάήϊπηρ 45,᾿ 1π5ὲ ἴῃ πὸ ἄθρτθε ἴῃ 
ψΥ ΠΟ {ΠΗ τΘϑε πιοηΥ οἵ (Πγὶβί, 1.6. [π6 σοβροὶ 
ῬΓΕΔΟΠΘΩ, ννα5. βία] Π5ῃΠ6 4 ἤγμη ἃπά βιιγα ἴῃ 
γΟΙΙ, ἴῃ γοι Πραγίβ ὈῪ [αἸ ἢ. 

“. “Οδυβίπρ γοὰ ποῦ ο 7661 ὈομΙπᾶ- 
881 ἃ ποῖ ἴο Ὀ6 σοηβοΊοιΙ5 οἵ ΔΠΥ͂ ὈδΟκνναγπ055 
(ἰἀρεῖπρ ΒΕ μ πα οἴ ΠΟΥ ΟΠ ΓΟΠ65) 1Π ΔΠΥ ΕἸ οἵ 
ΒΎδοα Ὀεβίοννεα." ϑΌΓΕΙΥ {ΠῸ Π5114] ΓΕ ΠΟΥ ηΡ', 
πο ἐῤραΐ γε [4}} θη ἴῃ πὸ οἰ "ἢ ψου]Ἱά τὸ- 
ααγθ νοῦν ἀἸἤογοπί σσεοῖκ. Ἐνθη ΜογυοΥ 8115 
Ἰπίο {Π6 σουηπιοη Ἔὐγοσ, ΤΠ τ] 4416 νοῖσθ ΠοσῸ 
ἀδποίαεβ 510] ἐν, ἀη ἃ 1ΠῚΡ]165 ἃ δοϑττεϊοι 65 
οἵ Ἰασσίπηρ ὈΘῃϊηά. 
“ΟἹ οὗ ρύδσε᾿ ΠΟΓδ τηθδῃ5. 41] βρι γι ἔπ4] 

ὈΙοβϑίηρβ, ποῖ ἴο {Π6 θχοϊιβίοη οἵ {πὸ Ἵχίγδου- 
ΑἸπαΥΥ εἰ 5, {πᾶς οὗ τοηριιοβ, ἔῸσ ἰπβίδηοο : 
ἘΠΟΙΡ. ΡΕΓΠαρ5 {πὸ Ἰάθα οὗ εἰἐῤέεαὶ ϑπάον - 
τθηΐβ ργθἀοϊηϊπαΐθβ, θθοαιβα οἵ {Π6 ἀδῆπηϊενο 
ῬΑΓΕΟΙΡΙ4Ι οἴδιιδε {παΐ ΨῸ]]ονν5, ἀθποίιηρ δὴ 
αἰπμάς οἵ θαυποϑδέ ὄχρθοΐδίοη, δη δἰ πάθ 
ΤΟ ΘΙ] Πρ ἔγοπη ἃ Πρ ΤΊΟΥΔ] ἴοπε. ὅϑὅ6Π56 
οὗ {815 ἀθῆπιῖνα οἰδιι56 15, “' ἀννδιτησ, 45. γὙ01 
ΑΥΘ, 1.6. 1η {]], “Ἰοοκίηρ σαυαν ἔτοπ 4}1 εἶθ 
«ηἋ Ἰοοκίηρ οὐὐδ ἴοσγ {π6 σονθϊδέϊοη. ΟΥ̓ ΟἿΓ 
Τιογὰ [655 (Πγιβί : ΠΑΠΊ6 ἀπά {Π||65 δ [1] 
Ἰϑηρίῃη, 45 1Π νεῖ. 2, ἀθηῃηοίϊηρ {πὸ τηδ]θϑίν οἵ 
1π6 πηνο]θά Ῥγοβεηςθ. (ουηρ. ἴῸΓ {ποπρμί 
ῬΏΙ]. πἴἰι 20, “Οὐ οὗ ψ Ποῖ μοάνθη να ἦοὸ 
Ἰοοῖκ ἰοῦ {πὸ Τιογά [655 (ἢγὶβδέ, ννπο 5881] 
ὑγϑηβῆρσισα {Π6 θοάγ οὗ οἵἵ Βυτη]δίοη τιηΐο 
ΠΟΠἰουπαΥ νυ {π6 ΒΟΥ οὗ Η5 βἱοσγ." 

8. ἤῥο α[:ο] 1.6. οῃ Ηἰβ ρατγέ, ἴῃ ἃ ΤΠ ΔΉ ΠΕΥ 

ΠΟΙΤΕΒΡΟΠάΙηρ ἴο γουΓ οχρεοίδίίοη, κ υν 1} Καορ 
γοιῦ βἰθάξαβε τιπΐο {μ6 εηά :; τῆς επά, 1.6. ποῖ 
ΟΕ ΠΕ, Βαΐ οἵ {π|5 Αθοη οὐ ΤἸβρεπβατίοῃ. Ηονν 
{μ6 πὐϊπὰ οὗ 8[. Ραμ] βθεπὶς ἴο τι5 οὔ {πὸ 
ΡΓΘβοπΐ ἀδΥ ἴο βαποθ δοῦοϑβ {Π6 νυϊάθ σὰ] οὗ 
ΠΘηζΓΙ65, ΠΟ να πον Κηονν τγα5 ἀδϑεποα 
ἴο ᾿πΐθγσνοπα θεΐνθοη {πὸ ἀφαίῃβ οἵ πηθη δηὰ 
1ῃ6 Αἀνεηΐ οὗ {ποῦ Τοσά ἢ ΟἸΘΑΓΙΥ ἀπιοης 
1Π6 ΑΡοϑβί!εβ βιιρεσαθιιηπάδηξς τουθίαιοηθ {ΠῸ6 
ἄδγ οἵ {πὸ Αἀνοηΐ ννὰβ ποῖ οπθ. Ης Βἰπιβο 
ἴῃ. 2 (στ. ν. βθοπὴβ γαῖῃοῦ ἴο Ἔχρεοΐ ἐῃδξ π6 
5}4}} ποῖ ρεὲ ο7 δῖ5. τηοτίαὶ Ὀοάγ, θαξ ῥωΐ οὔ 
οαεν ἰὰ [Π6 ποὸνν Ροάγ βριγιέιαὶ, δηά {παΐ Πα 
584} ΒῈ ἔοιιπα ““ποί παϊτθά " δ {πε Ῥαγοιιβίδ. 

“6 8Π4}1 ΚΘῈρ γοῦν βίθαάϊζαϑξ υπίο {πε επά ᾿ οἵ 
115 Αθοῃ “50 85 ἴο θ6 ππΠΙΠΊρΡΟΔΟΠΘά ἴπ {π6 
ἄδγ οἵ οι 1οτά ;ἢ ῸΓ ΨΠδη {ΠΕ 5αϊηΐβ βίαηα 
θεΐογο {π6 {τ θπ8] οὗ (ἢ τιβδί, {πο ψ}1}}} ποῖ 
᾿πάἀθοά θὲ ἔουπά ἴο πανε θεεη ἔτεα ἔτοπ ϑἱπ 
ἴῃ 1Π6 1 φασίν Π1ἴ6, θπῈ Πανὶηρ Ρογβενογεά ἴῃ 
16 ΚΠ ἀπά ἴῃ ροοά νγουκβ ψ}}}} Ππά {πειη- 
56 1νεϑ. ὉΠάθσ {ΠπΠῸ νυῖησ ἀπά 5Πο]ῖοσ οἵ σού δβ 
ΤΙΡ θοιιβηθββ, ϑαΐθ ἔγοπλ 211] ἱπηρεδοἢπΊεπί. 
ΕΓ ““ Ὀ]ΑΠΊ61655,᾽ ΑΟΝ. νος ἄοο5 ποΐ ἐγ] 
Τοργοβοηΐ {πΠῸ Οτεεῖς γεδαά “ἀπ ρθδο "6." 
Ὁ πιπηρεδομοά οἵ ψῃοπὶὶ Ῥγοῦδοὶν οὗ {πε 
(ς ΔΟΟΙΒΕΓ οἵ {π6 Ὀτγοίμγεη, [π6 δάνογθαγυ 
ϑαίδη. Βυΐ Βεϊπηρ ἴοιιπά ΠΟΙΥ ἴῃ (ἢ γῖβέ δά 
Ὀ]ΑΠΊ6]655 ἰο Οοά, “νηΟ 514}} πθη Ἰδὺ δὴ 
᾿πιροδομτηοηΐ δραϊηδὲ Οοαδβ εἰοοῖ ἢ {15 σοά 
{πὲ 1π5Έ Ποῖ." ΕῸΥ [Π15 νῖονν οὗ πη πηροδοποά- 
Π655 σοπάϊοηθά ὈΥ σοπίϊπιαποθ ἴπ {ΠῸ ἔφ! τἢ, 
566. (ΟἹ. 1. 28: “Το ρῥγδϑβεηξ γοῖ ΠΟΙΥ δηά 
που Ὀ]ΟΠΊ 5 ἢ (βου ῆς α] ἔθυτη) πα ππὶπι- 
Ῥεδοποά Ὀεΐοτε ἢῖπι, οὗ ΠΟΊΓΒ6 7 (εἴ γε) γε 
ῬΕΓΒΘγ ΕΓ ἴῃ {π6 ΒΙΝ. 

9. Οτοιυπά 5ἰαίθα οἵ {π|5. ἤορε οἵ {πῸὶΓ 
Θϑί]ϑητηθηξ ἴῃ {πὸ ἕδη. “ἌΝ εσα ἐπε Ἵϑίδο- 
ΠΙΒῃΪηρ οὐ {Π6 ρατέ οἵ (ῇγιδὲ ποῖ ἴο ἴακθ 
ῬΙαςθ, (οὐ 5 “411 πιπίο ἔθ] Οννβῃὶρ νυ Η!5 89 
νου] τοπιαὶη νυϊέποιΐξ εἴδοΐῖ, νι ἢ που ]Ἱά 
ποῖ 6 σοιηρδίθ]θ. ἢ {π6 κα γεῖπεςς οἵ 
Η! πὴ ἔγοπι νυ μουὴ {πὸ (4}} σοπλο5 δηά το ὈῪ 
Η!5 σδ]]Π Πρ ρῖνοβ ρἰθάσε ἕο τπ5 οἵ δἴογπαὶ 541- 
νδίϊοη " (β οι. νυ]. 30).--- ΜΈ γευ. 

ΑΒΘ {16 οδ]]Πηρ οἵ (σοά [5 ἃ δ]! ης ἴο {πΠ6 Μ65- 
βίδηῖὶς ΚΙΏΡΆΟΙΙ, “ [ΕΠ] Οννβῃρ ἢ ΗΠ15 ὅοη ἢ 
ταδί μογο ἀἄθηοΐθ ἀϑβϑοοιδί!οη νυν τ ΠΙπὶ ἴῃ ἘΠ6 
δΊοτν ; ἴου βϑῖ ἴη ἘΠπαΐ ρίογυ {πὸ σμΠάσγεη οἵ σοά 
(οι. ν1}. 21) 4.6 450 ἴο θ6 ραγίακογβ νυτἢ 
Η πη}, {πε Η δά, ἴῃ {Π6 ᾿πποτϊΐαποθ ἀπά ἴῃ {Π6. 
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Ιο Νον 1 θεβεεςῇ γοιι, Ὀγείῆγεη, 
ἐξ 16 παῖε οἵ οἷγ Τοτά Τ6ϑ8ι18 

Ἡγίβῖ, 1παξ γε }1] βρβὰκ [ῃ6 ϑδπὶδ 
τῆϊηρ, ἂπὰ ἐἠαέ τπεῖα 6 πὸ ἴἰα]- 
νἰβίοηβ διηοηρ ὑοῖ ; διιῖ Ζηαΐ γε 
θὲ ρεγίβοι Υ ̓οἰπεά τορείποῦ ἴῃ {πε 

ΕΟ ΘΟΒΥΝΤΉΤΑΊΨΗ, ᾿ 

ΒΔΠΠ6 ΠηΪηΠ4 ἀπά ἴπ {πΠς 8ᾶπι|6 1π40- 
τΙηθηΐ, 

11 Βὸγ τ Παῖῃ θεθη ἀδοϊαγεά τπίο 
τὴβς οὗ γοιῖι, ΠΥ Ὀγείῆγεη, ὈΥ {Πεπὶ 
τυλτεἢ αγὸ οὁ7 ἐΠ6 ἤοις6 οἵ (Ϊοε, {πὶ 
{Πεγα ΔΓΘ σοηζθπΈϊοἢ5 ΔΠΊΟΠρΡ ΥΟΙι. 

ΚΙησβΗΙΡ δηά ἴῃ {πε ρῥγιθϑίποοά, δηά ΠΚοννῖβα 
556 550 05 ἴο Η!Πὶ ἴῃ {ΠῸ Ἰπάρηγοπί οἵ {πὸ εο.- 
7210, ἃ5 ἈΡΡΘΔΥ5 το πὶ {Π6 τρις νον οἵ (Δίας. 
ΧΧΡ.) “ΠΑ 5 ΠΊ Οἢ 845 γε 4 1 τππίο πε οἵ {Π6 
ἑεαςὲ οἵ ἐδέότο ΤΥ ὀγείῤσγεπ, γε αἰά 1ἴ τιπΐο πὸ ;ἢ 
ΠΟΤ ἔῤένδ 566 ΠΊ5 ἴο ᾿πΠ4Ἰσδΐθ το] Υ5 ΠΡ ἴῃ 
1Π6 54Π16 Ὀγοί πευΠποοα ἴο ννῃϊοῃ [Π6 Δ55 6550 15 
εϊοηρ ; δῖ νγνμαΐξ ἄοεθβ {π6 ννογά ἠαςσὲ ἀ6- 
ποίθ ἢ ῬγοῦδΟΙΥ {Π6 Ἰοννεβδέ οὐοσ ΟΥ̓ σδηὶς ἴῃ 
1Π6 πηοῦδὶ 5.416. 

10. ΤῈ ψογὰ “ Ὀγείῃγθη ἢ 15 ἃ ἔοστῃη οἵ 
Δάήγοθθ δ οποθ αβεδοϊίςοπαίΐθ δηεὶ δαγποβί, 
ἀγαννῖηρ 5Ρρ6οῖ8] δἰζεπίϊοπ ἴο {πὸ ριῃγροσί οἵ 
{86 Θχῃογίδίίοῃ ; 566 Χ. 1; χὶν. 2ο. ΤΠ6 εχ- 
Πογίβίιοπ ᾿ἴβο] 15. ἀβπογεά ἴῃ ὑμτοῦρη {π6 
δτοδῖ ΝαπΊθ, ΠΕΓῈ ἜΧργ ββεά 1η {1]], ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ͂ 
ἴο πηᾶῖκο {Π6 ρρθαὶ πιοῦα βοϊθιηη, Ὀιιὲ Ὀθοδιβα 
1Π6 νἜΓῪ τηθπίιοη οὗ {παΐ Νπια ἴῃ {ΠπῸ ουΐϑοί 
ΟἸΟΘΟΙΥ Ὀθαγβ ἸΡῸΠ {Π6 ὩΓρτπηθπί ἴῃ ὙΘΓ. 13; 
ὈΥ ψΏΙΟΝ {πΠ6 Αροβί!ε 5εεκβ ἴο ἀϊβϑιιδάάβ ἔγοπη 
Ῥαγίγ-ϑρισιι, ΕῸΓ {πῸ ἱπνοοδίίοη οἵ 1ἴ ννου]Ἱά 
ΒΕΓνΘ ἴ0 τΕΠπ ἴπΠ6 (οτΙπίἢδη5---(1) {Πδΐ 
ἱπΐο {πὸ παπὶβ οἵ [6515 (ῃγιϑέ δηά ἱπΐο ΠοπῈ 
ΟἴΠΟσ, τυ ΠθῖΠοΥ οἵ Ῥδ1} οὐ οἵ Αρο]οβ οὐ οἵ 
(ορῆδ5, {ποὺ παά θεθη ὈαριΖοά : ἀπά (2) {Παΐ 
16 βατὴθ θϑιιβ (γιβέ Πποῦα ἀδϑιρηδίθα “ΟἿ 
1ογαά νγα5 ἐῤεῖγ Τ,οτὰ δηά {Π6 “1 οτγά οὗ 8}} 
νους Δη 64118] ἀπά ποι ἃ Τῖνα], νυ μοί ΠοΥ 
τ θ6 Ῥ41} οὐ Αρο!]οβ οὐ ερῆδβ. (ουηΡ. 2 
(οΥ. ἵν. 5. “Εογ ννὲ (ἈΑροβίϊεβ) ρσεδᾶςῇ ποῖ 
Οὐγϑοῖνοβ, δῖ (ἢ γῖϑὲ [615 85 Ζογά." Βυΐ ἴῸΓ 
{Π6 ϑρθοῖαὶ θεασίηρ οἵ {πΠ6 ἀδϑισηδίοη “ ΟἹΓ 
Τογ ἢ ἀροὸπ ψνΠμαΐ ἴο]]ονβ, 586. {πε ὄχρία- 
παίϊοη θεῖον οἵ {πε τοχί, “ [5 (σιϑί ἀν! 464 Ὁ» 

ἐδαὶ γε... 7 ὙΠεὲ σοπ]πποίίοη ἐῤαῤ Πογα 
ἀεδποίοϑ ῥηγρογὲ (ποῖ ἀδβϑίρῃ πλϊπρ]θα ἢ 
ῬαΓΡοΥΈ, 45 ϑοπθ {Π|0Κ}, Ὀθοδιιβ6 1 ἸΙ5ῃ 6 5. 1 
1π6 βεπίθησθ νι ἢ σοπίδιηβ {Π6 Ῥαυγροσγέ οὐ 
βιθθίαπος οἵ {πε Ὄχμοσγίδίοη. Οπα ᾿ἰπϑίαποα 
οἵ {Π15 ἀξῆπιίινε πδ6 οὗ ἐῤῥαὲ νν}}} ϑαβῖςο, 
“ (σοτηπηδηα ἐπαΐ {πΠ656 βϑίοποϑ Ὀθοοπηθ ἰοανθ5.᾽" 
Ἡδετα π6 σοηϊιποίίοη 5 ΠΊΡΙΥ εἰρῆηε.: ἴπὸ 5βιὉ- 
βίδποθ οἵ {πε σουητηδπά, νἱΖ. {πΠ6 σΟΠν  Υ͂ΒΙῸ 
οὕ [πΠ6 βἴοπεϑβ ἱπΐο ἰοανεβ. 

ἐῤαΐ γὲ σῤῥεαᾷ ἐφ ταγιὸ ἐῤίτιφ. . «7 1.6. {παῖ 
ψῈ πηᾶκα [Π6 58 ΠῚ6 ῥγοΐεβϑιοη 4}} οὗ γοιῖι (ἃ 
Ῥγοθρθοῖίνο οἴδησα δὲ {π6 αἰϊβίποΐῖνε ραγίν 
ἀθοϊαγδίϊοπβ, “1 ἀπὶ οἵ Ῥδι], 1 πὶ οἵ ΑΡο]]οβ ἢ) 
δηά {παΐ ἴΠογο Ὀ6 πὸ αἰ ν:βιοη5 ἀπηοηρ γοιι, θὲ 
ΤΑΙΠΟΥ γα Ὅδ ΠΙΟΟΙΥ αὐ]αδίεα οὐ τϑδα]ιβίθα 
(2 ὅοτ. χΧί. 17) ἴπ {Π6 βαῖὴβ τηϊπα δηά 1ῃ 
ἴῃ6 ϑαπὶθ υἷθνυ. Ὁποπθββ οἵ νἱενν δηά οἵ 
ΡῬύΓΡοΞΒοα, θα άϊπρ' το ΟΠοη6855 οἵ ἀβο]αγδ ΟῚ, 15 

1Π6 ἄθερογ οἱεπιοπέ ἴῃ νυ μῖ ἢ {Π6 τοδα]ϑίπιθηΐ 
δηά τγϑιηΐοη οὗ ραγίϊοβ 15 ἴὸ ἴακα ρίδοθ. 868 
2 (ἙὉΥ: ΧΠῚ τ΄: 

1 5 οἴθασ ἔγοπι {π|5 ρᾷβϑαρθ, νἱεννοά ἴῃ {ΠῈ 
ΠΡΗῈ ΟΥ̓ νεΓ. 12, “ ΕΝΕΓΥ οπα οὗ γοιι «αἱλῤ, 1 
τὰ οὗ Ραι!], ἅτο., {παῖ τ[ῃς ἴογτα “Ἂ ἀϊν βίοηβ ἢ 
ΞΙΡΏΙΗΘ5. ποῖ σεῤίνηην, ἃ5. ἵπ {Π6 τηΔΓΡΊ ΠΑ] ΓΘ η- 
ἀογίηρ, δας αἰϊετοησίοτις, ποῖ βθραγαῖίοη5. ἔγοπη 
τη6 Βαγοι, ΒΕ ἀἸββθηβίοηβ νη {π6 ΟΠΓΟἢ. 
ΤῊ ἀρρθατβ (1) ἴτοπι ἴπθ6ὸ Ῥῆγαϑθ “' ἉΠΊΟΠΕ 
γοιι,᾽ 1.6. νη ἘΠῸ οἴγοὶα οὗ Ὑ ΙΓ ΘΟΤΛΠΊΠΙΠΙΕΥ͂ 
ἔννῖσθ ὁσσατγγίηρ (γ65. το, 11); 8η4 (2) ἔγοπι 
[Π6 Πρμξ τἤγοννπ προη {πὸ τηθαπίηρ Οὗ {πε 
ἴογπὶ ἐγαπϑιαϊθα “' ἀϊ ν βίο π5 "ἢ ΟΥ̓ “' 50} 15Π|5,᾿ ὈΥ͂ 
ὙΕΙ͂ ΤΣ, 

“ Επογν ὁπό οὔ γοιῖι (45 {π6 τοργεβοηίδίινε οἵ 
ἃ ῬαΤίγΥ) σαἱῤῥ... «Ὁ Ετοτὰ {Π6 ἴννο σοηβιάογα- 
τἰοη5 βδίαίθα δθονθ ἴξ βθοῖηβ σογίδίη ὑπαΐ {πὸ 
“ ἠἸν 5 π5,᾽ 50. ἔα ἔγοπι Πανὶηρ ργοσθθάθά ἴο 
{πὸ Ἰεπρίῃ οἵ βεραγδίίοη ἔγοτη {π6 Ομ ατσοι, Παά 
ῃοΐ 845 γεῖ θεοοπιθ ογρϑη!Ζθα 50 Π 0015 ΟΓ 5εοῖβ 
νη 115 ρα]6. ὙΠΟΥ Παά ποῖ γεῖ ραβββά ἴῃς 
ἸΙπιϊ5. ΟΥ̓ ΡαΓΥ ορὶπίοηβ Ὄχργθϑϑθά Ὺ ἱπάϊ- 
ν] 1415 1πΠ 5ρθθοῃ. ῬΓΕΟΙΒΘΙΥ [Π6 βαπηθ 56 Π58 
αἰίδομοβ ἴο ἔπ νγογά ἴπ [μη υἱ]. 41; ἴχ. τό; 
Χ. 19. Ι͂ἡ {ΠῸ ἰαϑί οἰϊθα νϑῦβα νγὲ τοδά, "ὙΠΟσα 
ννὰβ ἃ αἰϊαϊδῖοῦ ἀρδῖμ ἀυποπρ {πΠ6 [ϑνν5, ἀπά 
ΤΊΔΠΥ͂ ΟὗἩἨ {πεπὶ ταἱά. .. οἴπεγα σαἱα,᾽ 1.6. ἃ 
ἀἸββθηβίοπ οὐ ἀϊδγεπος οὗ οριπίοπ Ἔχργοββοά 
ἴῃ ννοσάϑ. 

11. ϑ8εῖ5. Τοσίῃ {π6 στοιπά οἵ {πε ργεϑνίοιιϑ 
οχμοσγίαίίοη. Ψνμαΐ ρθορῖὶα οὔ Οἤϊος ἅτε 
τηθαπΐ (5οηβ ὃ Ὀγοίμοβ ἢ ΠΟΙΙΒΘΠΟ] ΡΘΟΡΙΘ 3) 
νγα5 85 νν Ὲ}} Κποννη ἴο {Π6 τοδάθυϑ, 85 1 15 1Π- 
Κποννη ἴο τι56. (Πΐος 15. 15118}}}7 σοπϑιἀθγοά ἃ 
(οΥπίμίδη (τι βὲϊαπ, ὑνποβθ ΡΈΟΡΙΘ πᾶ οοπῖε 
ἴο ΒΡΠοϑιβ; δα [Ὁ 15 τῆοσο ἴῃ ΠΑΥΠΊΟΠΥ ὙΥΙΓῈ 
81, Ῥι}}5 ἀϊβογείίοη ἴο βίρροβα {παΐ 5η6 ν 5 
8η Βρῥεείαπ Κπονγῃ ἴο {πὸ (Δογι πι ίδη5, νυ ποβα 
ΡΘορΙα πδά θβεη ἴῃ (Δοσϊπίῃ ἀπά σοιιγποά ἴο 
ΕΡΠδ6βι5. 
ΤΠ ψογά “σοπίοπίοηβ᾽, βιρροτίβ {πὸ 

τηοά θα βθηβθ 4 γον αβϑιρηθά ἴο {Π6 ἴθγπη 
«ς ἀϊνιϑίομβ. [Εἴ σπου θ6 οδ]θοίεά {παῖ 
1Π6 ΑΡροβίϊα πλαῦ πᾶνε δπρ] ογθά ἃ 5 ΓΟΠΡΈΓ 
Ρῆγαβα ἰπ 5 θχπογίδίίομ {πᾶπ ἴπ ἔπ ϑβίαϊο- 
τηθπί οἵ ἢῖ5 πιοίϊνα ἴο {παξ Ὄχπογίατιομ, τἴἴ 
ΤΥ 6 δηβννοτεά (τ) {παῖ [ 15. ποῖ σοπβίβίοπε 
στ 81. Ῥαὺ]5 ““ σΠαγΥ Ποῖ Πορεῖμ 8]] 
(πἰπρ5. ἴο τϑργθβοπί ννπαΐ 15. θδά 85 ᾿ἱΚεὶγ ἴο 
ΒΘοοσηθ ὑγΟΥΒ6 ; δηά (2) {παΐ ἴῃ νεῖ. τὸ {π8 
56η86 οἵ {π6 Οτσεοῖκ 15 ποῖ “1 οὌχμποτχί {παῖ 
{πογῸ ἀγίσε ΠΟ (ἰν βίοηβ, ΟΥ̓ 50 ἢ 5Π15᾿ (Υ ΒΙΟἢ 
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12 Νονν 1Π15 1 84γ. ἴΠαΐ Ἔνεῦυ πα 
οὗ γοιι β881ῃ, 1 Ὧπὶ οἵ Ραμ]; δηά 1 οὗ 

Δεῖ δ, α ΑρΟ]]οΒ ; 4ἀπά 1 οὗ (ὑερμδβ ; Ὧπὰ 1 
οὗ (ἢ τιβί. 

Ι, ΟΟΒΙΝΤΈΑΝΗ - [ν. 12--,.4 

13 15 Ομ γῖβϑέ ἀϊνιἀεἀ ὃ΄. νγὰβ Ῥδαὶ] 
οὐοΙ Πα ά ἔογ γοι κα οὐ σγεγε γὰ θδρ- 
{ἰΖεά 1ῃ {Π6 παπια οὗ Ρααὶ] ἡ 

14 1 τὰδηὴκ Οοά {πμαξ 1 ΡῬαρεϊΖεά 

ννου]Ἱὰ παν Ὀθοη ἔπῸ σογγθοΐ ἔογπι οὗ οχ- 
ῬΓαββίοη, Πδά “ ἀϊνιϑίοηβ᾽ ἀθηῃοίθα 4 βγεαΐθυ 
ΕΥ1] {Πδῃ ““ ςοπίοπίοηβ ἢ), θέ, “1 Ἔχμοσέ {παῖ 
αἰ ν:5 05 ΔΠΊΟΠΡ γΟΙ] οθᾶ56 ἴο εχίϑβί. 

19. Α βρϑοϊποδίίοη οὔ ἴΠ6 ργθνίοιιβ βΘΠΘΓΑΪ 
βίδεοθιηθηΐ, 4]5ὸ »τοιυπάθα οὐ {πε ἀθοϊαγαί!οῃ 
οὗ {Π6 ρξορὶβ οἵ (ῃϊ]οο. 

“ὙΥΜμαΐ 1 τηθδη 15 (Π15: {παΐ Ἔδοῖ οπο οἵ 
γοι (1 5 οὐ ΡαΥΓΥ) ϑαϊζῃ, 1 δὴ, ὅζε. 
Ηεῖθ ψ͵ὸ πᾶνε ΟΠ ΔΡΡΑΓΈΠΕΥ σο-τοσγάϊηδίο 
Ῥατίϊθ5, ποΐ γεῖ ἀδθνεὶορθά ᾿πῖο ἔοι οὐραπηιζοά 
ϑϑοίδυιδη ϑυϑίοπιβ; ποΐ 85. ἴοισ ἰηϑι]αϊθα 
τηοιιηΐαϊη5. ϑίδηήίηρ δϑιπηάθσ, Ὀιΐ 45. Οἠ6 
τηοππΐαῖη ἢ [ΟῸΓ διπηπλϊῖ5. ραγίθα [τΓῸΠὰ 
ΘΔ ἢ ΟἴΠΟΙ ΟΥ̓ 5ΠΆ]Π1|ὸνν ἀθργθϑϑίοηβ. ὍὙΠ65Ὲ 
5Π4]Π1]ονν γα ]ΠΠογ5 τηαύ, ὈΥ ἃ σοηνδίοη, θ6 ἴοΓῃ 
᾿πΐο ἄθθρ βουρῈ5. γοδομηρ αυεῃ ἴο {πῸ 456, 
ΟΥ ΠΟΥ ΤΠΔΥ 6 οχαϊθα ἴο ἃ ἰϑθνεὶ υυῖμ {ΠῸ 
ΒΕΠΊΠΗ15, ἀπ 50 Δἢ δύθῇ Οπθη655 δ6 δοῃιθνεά. 

1 15 ργόθαῦὶθ {παῖ 411 {πθ΄ ἴουγΓ ραγίϊθ5 
((ΠΕῚΓ στοϑροοΐῖνε Ηδαάβ, οἵ σοιγβθ, ποΐ ἴη- 
οἸαά 64) [411] 41Κὸ πἀπάθσ {πὸ Αροϑίϊε5. σθρη- 
ΒΌΓΘ: ΘΥῸΠ {πε ἰαϑί-τηθπίοηθά οπθ, ποῖ 
Ὀδοδιιβα τ ἀρργορστιαίθα (τιβέ ἃ5 118 Το θυ, 
Ὀαΐ. θεσδιιβα τἰ ἀϊά 50 ἴο ἔπ βχοϊιβίοη οἵ {πε 
ΟἾΠΕΥ ἴπγθα ἔτοσ ραγίο!ραίίοη ἴη Ἡ τη. (86ς 
Ῥ Θ οΥ: Χ’ 7.) 

18. ΤῊΘ δοκπον]οάρσοα ἀἰβησ]γ οὗ ἐΠ15 
ἴοχέ 1165 ποΐ ΠΊΘΓΟΪΥ ἴῃ {π6 ἐγαηϑίδίϊοη οἵ {Π6 
νΕΓΌ ΠΕΙῸ Τοπάογοα “15 αἰνι θά,» δὰς 511] 
ΤΊΟΓΘ ἴῃ {πΠ6 σοηποχίοη οἵ {Π6 οἰδιιβθ ἢ [πῸ 
οἶαιι585. ᾿τηιηθ  Ἰδίο]Υ ργθσοθάϊηρ ἀπά Ο]]οννίης. 
Οπε [Π]ηρ 566 ΠῚ5 σογίδίη, {Παΐ {πὸ παπλὶο οὗ 
ΕἸἨτΙβί 15 Πεσα δρρ] θα ἴο ΗΠ τὴ 85 ἴο ἃ Ῥϑύβοῃ, 
ΔΠ4 ἰ5 ποῖ ιι564 ἴῃ {π6Ὸ πιηγϑίϊοα] βθηβθ. ΕῸΓ 
1Π6 παπηθ οἵ ΟΠ γῖσέ τη π6 ργεοθάϊηρ βοπέθηςθ 
15. ῬΙΔΙΗΙΪΥ πιο οὗ {πῸ Ῥούβοῃ, 45 ἀγὸ ἴποβϑ οἵ 
Ῥδι] ἀπά ΑΡρο]]ο5 ἀπά θρμαθ. Απά 580 {πε 
ΤΑΥΒΕΙΟΔΙ τηθδηϊηρ Οὗ {π6 βατὴθ ΠαΠΘ ἴῃ {π6 
ΝΕΓΥ ποχί βεπίθησθ νου] ΟΡ ν]Οτι5ν ἱπηροτέ ἃ 
ΠΟῸ Δη4 ἰοΐα!}}Υ ἔσο οἸοτηθηΐ οὗ {πουρΐ. 
Βεβιάθβ, ἴῃ {πΠ15 ὑΠΟ]6 βϑοίίοπ οὗ ἐπ τϑὲ 
σΠαρίθσ, ννῃδΐ πιθπίοῃ, ννηδΐ δίγαν ᾿π{᾿ πη ίΊΟη, 
οὗ {Π15 1Ιάθα οσσιισθ ὃ Νόοπθ ννηαΐβοονεσ. [ 
τΠογοίοσο, [πὸ Ρεύβοη οἵ (ἢγιβέ 15 πούὸ ᾿πίγο- 
ἀπορά, {πὸ αιιοϑέϊοη 15, πον ἃΓῸ ννῈ ἴο Ὄχρ δίῃ 
{πΠ6 νευρ “15 ἀϊνιἀθα ὁ ἍὙΠ6Ὲ ρεύβοπαὶ ἐ15- 
{θυ οη οἵ {π6 ϑανίοιτ [τοιρ ἢ Π6 ἔοιιτ 
βεοίβ. 15 ἸΠΟΧΡ] ΘΔ Ό]6, 45 {Π6 1αϑι-παπηθα οἵ τΠ6 
ἔουγ Ργοΐδββεβ ἕο θεϊοπρ τὸ (Ἰτβέ ΠΙΠΊ561} ἴῃ 
Η!5 ᾿πΐθρσαὶ οἤθηθθθ. [{ 15 4150 ᾿ποουηρδίθ]6 
γν ἢ {ΠῸ βίσιοῖ Ἰορῖςσα] σοππθχίοη νυ] ἢ τητιϑὲ 
οχίδέ θαΐννγεεη {πθὸ ἢτδέ αιδϑίίοη αηά {πε 
ΒΘΟοΠα δηά {Π|τὰ ατοϑίοηβ οὗ νου. 132. ΒῸΥ 
1ῃ6 ββοοπά δηά {π|γὰ ἀγὸ ουϊἀθπεν ἀθάποξοη5 
ἔγοπι ἐῃς ἢγϑβέ. 

[“ΡῬγόροβα ἴο ἰἐγδηβίαΐθ, “15 ἐῤε Ομ γιβέ 
τη 48 ἃ 5[ᾶγο ἢ" ΒΥ {πῸ ννογά σραγε 15 τηδαηξ 
Ποΐ 5ΙΠΊΡΙΥ «4 ρΡαγί, Ριιξ ἃ ρατέ οἵ ἃ μοὶ 
γ᾽ θννοα τη σγϑ]δέιοη ἴο ἐμ 6 ΟἾΠΟΓ ΠΟΙ] ΘΠ ΠΊΑΤΥ 
Ῥαγΐ ΟΥ̓ Ραγί5. ΕῸΓ ᾿πβίδηςο, “ ΑὈγαμδτὴ 5μαγθά 
ἃ. [επί ---ἰ. 6, τηδάθ 4 ἰθπίμ ρατί οἵ 411 {πῸ 
5ΡΟΙ]5 ἃ5 ἃ 5ῃασθ ἴο Μεϊοπίβοάες " (Η 6Ργ. νυἱϊ. 
2). Ηετῖα [Π6 5μαᾶγε οὗ δ΄ ἔθεπίμ ἱπιρ]165 4 
τΤοϊαίίοη ἴο {Π6 ΒΟ] ἀπά ἴο {πε οἴπεῦ ποῖ 
ΠΟ-Θ 4118] δυΐ σοτοτγάϊηαΐθ 5Πᾶγθ οἵ ηϊπο- 
τε ηῖἢ5 γοβοσνεά ἴο Αθγαβδτη. 
ΑϑϑαΠΊ Πρ’ [Π15 ἴο ΡῈ {π6 τὶρμξ ἐγαηβίδίίομ, 

{Π6 Ἰορίςα] σοπποχίοη νν1}}} θὲ (Πϊ5 :-- 
(15 1Π6 Ομιγῖβδὲ τηδάβθ 4 οραγε 3" 15 ΗἨθδ 

ποΐ ἃ ψγΟ]6, Ὀιιξ ἃ ραγί ΟΥΓὁ 5ῃασθ σο- οσγάϊπαΐθ 
ἢ ἕπτ οἴποῖβὲ [5 Ηδ πὸ Ἰοῆρεσ {πὸ 
ΠοΟΠΊρΡΙοῖς ΕἸγοῖθ, ἀγουπα νυν] ἢ 15 ϑϑοιη ]εα 
ἴῃ 15 Οπθῆθεα {πὸ (οτπίμίαη ΟματοΝ, το- 
βαγάϊηρ Ηἱπὶ ἴπῸΠῚ 41} διάθβ 85 {π6Ὸὸ πα 
ϑανιοιγὶ θυΐ 15 Ηδ τεάιοθά ἴο ἃ ἰπρὶς 
υδάγαπε οὗ {παΐ αἰτο]6, {π6 οἵἴπογ ἴπγεο φιδά- 
ταηΐβ. θεϊηρ Ῥδ]} δηά Αρο!]οβ ἀπά (ερμαβὺ 
ΤΕ {Π15 θὲ ἔσθ, ἔπ6 βίαγεπηρ ᾿ηΐθγθηςσε 15 {πδξ 
ΕἸ γῖβὲ θεϊηρ ἃ ϑαυίουγ ἴο ΗΙ5 ονη, [Π6 ΟἴΠΟΓ 
ἴλγοα Ἰθδάθυβ 4τα σο- συ παΐθ βαυ οι Γβ, θοῇ 
ἴο Πῖ5 οὐ δΔαπογοπίβ ; ἃπά 50 1 85Κ γὙοι, 
Ὑ816 1 βησιηκ ἔγομι {πὸ {πουρξ (5. 15 ἔπ 6 
ἕογος οἵ [Π6 στϑοκ), ν 5 ῥα [ἴο ἔδκε 85 δη 
ἰπβίδηοθ ἴμ6 ἤγϑί-παπηθα οἵ {πε ἴἢγεα Πθδά5] 
ἐγμεϊβεά ἴΟΥ γοὰ ὁ ΟΥ̓́ΜΜΕΓΕ γε δαῤέϊπεά ἱπῖο 
[Π6 πᾶπῖὸ οἵ βαμὶξ Απά γεῖ {Π15 15 {Π6 
ΠΟΠΟΙ βίο, ἀρϑυσγά 85. [ἴ 15 ἸΠΟΠΒΊΓΟΙΙ5, ΠΥ, 
ὈΙΑΒΡΠΘΠΊοι5, ἴο ὑνμΙοἢ γοῖ ἀγα αὐ! ηρ οἷ 
{6 ννᾶνθβ οὗ ΡαΥΓΥ͂ Ορ᾿ πο 5 ἃπά Ραγίυ ργοΐθα- 
5810η5. Δ Ππεγείοσο, 1 Ὀεβθθοῇ γοιι, Ὀγείθγεῃ, 
ὈΥ {πμαξ Νᾷπια, νυ Οἢ 15 ἀῦονε ἘΡΕΓΥ͂ ΠΑΠΊΘ, 
{Π6 παηὴθ οὗ ΗΠ νγ80 ἰ5 ΟὟΥ Ζογέ, ΠΟ 15 ρὲ 
Οῤνῖσέ, τὰ Οπθ ϑανίοιγ ἴο 8]}, {παξ ἀν] 05 
ἀϊα διλοηρ νοι δηά {Παΐ τἰπῖοπ ἀπά ΠΑΥΤΠΟΠΥ͂ 
Τογῖνο ἴῃ [Π6 ῬΌΓΟ αἰ βΡ ΠΟ ΓΘ Οὗ 5 ΠΊΘΠ655 οὗ 
νον αηα οἵ ΡΕΓΡΟΒΘ, Ἰοδάϊηρ ἴο 5αΠΊΘΠ655 οὗ 
Ποηΐδϑβίοη. 

ΤΠΗΕ τογπὶ “15 αϊνι θα ἢ δάτηϊ5. α15ὸ οὗ 
ΔΠΟΊΠΟΥ ὑγδηϑίαίοη, 515 ΕΠῪ αἸνεγρῖπρ ἔγοπι 
{Π6 οὔθ βίνεη αὔουε, θιξ ἤΠΠΑΠΥ σΟηνοΥρΊης 
ψν ἢ 1Ὁ ᾿πέο {πΠῸ ϑαπιθ Ιορῖςα] σοππεχίοπ. [ 
15 1815: “Αρροσχγεξοποα 15 (ἢ γιβὲ ὁ’ Αβϑιρπρά 
85 ἃ Ροσγίίοῃ ῖ5 Ηε;}; ὙΠὸὲ ψογά ρογίίοῃ Πεσδ 
ἀδηοΐθβ σοϊαίίοη σαΐποῦ ἴο 15 οὐνη εἰαϊριαηπέ 
ΟΥ αῤῥγοῤγΙῆΙαίοῦ ἴμὰπ ἴο οἴμοσ σο-ογάϊπαΐα 
Ρατίβ. ὙΠ6 οἰαϊπηαπί οἵ (Πτῖδέ 85 115 οὐγῃ 
Ῥογίίοῃ Ἐχο]βίνοὶν 15 ἴῃ {15 ἰπβίδηςθ, οὗ 
σοιγ86, ἴΠ6 ᾿αϑί-παπηθα ρατίυ οἵ (ηγιδί. 1 
{Π15 θ6 {Π6 τιοσα σογγοςΐ γοηάθγίηρ, δη ππηᾶογ- 
ΠηΚ οἵ σοπποχίοη θεΐνγεθη “Ὁ Αρρογεοποαά 15 
ΕἸ γιβε ἢ δηά “ν5 Ῥὶ] ογποιῆθά ἔργ γοι ἢ 
τηυδὲ ΒῈ πηθηία!]ῦ ΒῸΡΡΙ Θά ; δη ἱπίεγπηθάϊαϊθ᾽ 



εν. 15---17.] 

. ΠοπΕ οὗ γοὺ, υὲ “4 (πβριιβ δηά 
(δῖα ; 

15 1,εϑὲ ΔΠΥ ομξ 85Ποι4 54 {ῃδί 
1 Παά Ῥαρ(ϊΖεά [πῃ πλϊπ 6 οννη ΠΑΠΊΘ. 

Βαϑῃ οὗ πουρμξ 50 οῦυτοιιβ ἐπδΐ {|π16 ννου]ά 
Βανθ θθθη νγαϑίθ ἴῃ ϑνοσγάϊηρ ἢ. ὙΠΙ5 5116 πὲ 
Π1π|ς ἴα Ἔβχργθϑβθά ὃν ἔπε οἴδιιβα ἴῃ [[4]165: ΠῚ 
{πὸ (Πγῖϑε, [ῃῈ Οπα ϑανίοισ, μα5 θθσοοῖηΘ ἴΠ6 
Βοτίαρε οὗ οὔθ ΡῬασίυ, συῤαΐ 1: ἐο δεγοῦιθ οΚ 
ἐρὲ ταἰπϑαΐίογ ΓΚ ἐῤὲ οὐδεν ἐῤγεοϑ ἊΝ 45 Ῥαὺ] 
ἘΓΘΟΙΠΟΩ οὐ γουῦξ ὍΣ... 

14,15. Μίδηγ δχρίδιη ἔπ656 ν ῦβθ5 {Πι15, Οὐ 
ΠΘΑΓΥ {ππ|5: ἴΠ6 Αροβίϊα ἄοαεβ ποῖ 54γΥ, 1 τε- 
Ἰοῖσθ {πὲ 1 Ὀαρεϊζοα ἔδνν οὗ γοιι, ἀπά 50 ΠῸ 
ὉΠ6 σδη 54Υ͂ {Πδξ ἴῃ ΤΥ ΟΥ̓Π ΠΑΠῚΘ 1 ΡαρίϊΖεά. 
Ηδε ἸΙοοκβ αὔονε δηά Ὀεγοπά {πθῸ πϑαγεϑί 
οδιι565 οἵ δνεηΐβ, Δη4 βαυβ, [ 8ΠῚ {πδη κι} ἴο 
Οοά ψ}ο, ἴῃ ογάεσ ἴο ργενυθηΐ ΔηΥ͂ ΠΟ ἔγοπι 
Δϑϑουίίηρ {παὶ 1 Πα ὈαρίϊΖεαά ἴῃ ΤῊΥ ΟΥ ἢ 
ΤΆΤ, ἀοϑιρηθ αν Ὀγοιρμέ ἀροιξ {πΠ6 ἴαοΐ οἵ 
ΤΩΥ͂ Πανίηρ ὈαρΕ ΖΕ νογυ ἔδνν ἴῃ (οσ!ηΐ ἢ. 
ΤΠ ρον Ἐχρ ηδίϊοη βθοηβ ἴο θῈ Ορεξη 

ἸῸ ΟΘ ρίαν οδ]εοϊίΐοη. ΕῸΥ ἴἴ ἄοεβ ποῖ 
ΔΡΡΕαΥ ἐπαξ 1π6 1Ιήθα οἱ “ πανίηρ θεεὴ Ὀδρ- 
{1264 ἴῃ [Π6 πδῖηθ οὗ 811" Παά Ἔυδὺ ὁσουγτγοά, 
ΟΥ̓ νγὰ5 ΠΚΟΙ͂Υ ἴο οςςσιγ, ἴο 8ΠΥ οἵ “ϑ[. Ῥδ}}5 
Δαπογθηίθ [Ι{ 15 ποῖ, κ {π6 ϑίδίεπηθηΐβ, 
“1 δηλ οὗ Ρ81}," ἄς,, εἰϊεά 85 ἃ Ῥαυίγυ ἄβθοϊαγα- 
᾿ἀἴοη {πα Ππαά τϑδομοά ἔπ Αροβί!ε 5 δδΓβ5 
ἘΒγουρἢ τΠ6 Ρθορὶς οἵ αμϊοθ. ὙΠῸ ποίϊοῃ 
15 πονν Ὀγοδοῃοα [ῸΓ {πο ἢγϑέ {ἰπηθ. [{ Π85 115 
οΥβῖη ἴῃ {πῸ ΑΡροβίϊθβ πηϊη4, δηα 15 5:ΠΊΡΪΥ ἃ 
Ἰορῖςσδὶ νγεαροη εηρ]ογεά ΒΥ Πὶπὶ ἴο σΟην ΠΟΘ 
με (οτηίμδη5. οὗ {π6ὸ δχίγειηθ. ρεῦ}]5 οἵ 
βεοϊδσιδηΐθηη. [{ 15 1η ἃ βεγίῖοιιβ χεάμοϊο σά 
αὐοιγώπι ἀτρυτηθηξ ᾿ηξοηάθά ἴο τεΐζαΐθ δῃ 
Ἰηΐθγθησα ἀγαννῃ ἔγομη 4 1πΐογθηςθ. ὙΠα5: 
“1: (ῃἢ6. (γιϑ Ὀεσοηθ 4 σοτοσάϊπηαΐθ βῇδγο, 
ΟΥ δὴ δχοϊιβῖνε ροσγίίοη "" [Ὁ γοὺ δάπηξὶ 
Ἐ15 ἔδαγία! ἀδάποίίοη ὑνΠΙΟ ἢ ξΟ]]ονν5. ἔγοπλ' 
ὙΟΌΙ ῬΆΤΕΥ ΡῬΓΟΪΕΒΒΙΟΏ5, γοι] ΠΊ5ὲ 4150 δάπη 
ΔΠΟΙΠΟΓ πιοηβίγοιιβ ἀξάποίίομ, [παῖ γοὶ ἡνΈ ΤῈ 
ῬαριΖεά ἴῃ {πΠ6 πᾶηθ οὗ ἃ ογποῖποά ΡῬδ1]}. 
Βα 1 τπδηὴκ Οοά {μδξ 1 σδη τοΐαΐζε {Π15 1αϑί 
φοπο]αβίοη ὈΥ {πὸ ἔαοΐ ἐνοϊνεά ἴῃ Ηἰ5 Ρσουῖ- 
ἄξηςα οἵ ΠΥ Ππαᾶνῖηρ ὈΔΡΕΖοά νΈΓῪ ἔσδνν. 

ΠῚ ἘΠ15. Ἵχρ᾽αηδίίοη θὲ στὶρῃΐ, 15. 1ἢ Π|ΚοῪ 
πα {πΠῸ Αροβίϊα 5ῃοι]α ποῖ ΠΊΕΓΟΙΥ͂ Δβοῦῖθα 
ἴο Οοὐδβ γον: άθηςε {πὸ ἕβεξ οἵ ἕξειν Ὀδαρ- 
Ἐ5π15, θὰ  5μοι]α 4150 δϑϑιρ 45 ἴπ6 ΠΙν]Π6 
τηοῦνα οἵ {παῖ ἕδος 1πΠ6 ργενεηίίοη οἵ δη 
ΟΡΙπΙοη ὙΜΏΙΟΠ ΡΓΟΌΔΌΪΥ νου ]Ἱὰ πονεῦ δηά 
αξίθγδηςο ὃ 

ὙΠΕγοξοσα στοπάθυ ἔπ05: 1 δῃὰ 8 81 7}] 
ἴο αοἂ ἴοΥ {πὸ ἕαςξ ἐμβδὸ πὸ ομϑ ἀϊᾶ 1 
Ῥαρύϊσθ βᾶγ8 ὕτῖθρυβ διᾶ δϊὰ5 (ἃ [βοΐ 
ΤΕΘσΌΪΓΙηΡ) ὑμαῦ πὸ 0186 5που]ᾶ 587, ἅς. 
ΠΕ σοπ]πηοίίοη ἐῤαΐ Ὑ}}}} {πτι5 ἀσδποίθ, ποί 
ῬΌΓΡΟΞΚΞα οὐ ἀδϑιβη οἡ {ῃ6 ρατέ οἵ Οσοά, Ὀαπΐ ἃ 
ΕΒ] υἱθννε 845 ρουοίδίε ὉΥ 81, Ῥαδῃ]---ποΐῖ δη 

ΟΕ ΡΕΓΑΙΝΘ: 1, 

16 ΑΠά 1 ΡαρτεἰΖεά αἶϑο {Π6 Βοιιβε- 
ΠοΙά οὗ δέερμδηδβ: βεβίάεβ, 1 Κπονν 
ποῖ ψμείμογ 1 ῬαρεΖεά ΔηΥ ΟἾΠΕΓ, 

17 ΠῸΓ (ἢ Τ58 δεηξ “ΞῈ ποξ ἕο 

ασίιι4] ΓΕϑ]Ὲ, ὯΔη ἰάθα ὑνΠΙοἢ ἄοο5 ποῖ 116 ἴῃ 
16 ΟΥΡΊΠΑΙ. 

Ουΐξ οἵ ΠΊΔΗΥ Ραβϑαροβ 51} 5 δης δ! Πρ [ἢ 15 
56 οὗ ἐῤαΐ ΤτῊΔῪ θὲ οἰϊε4---(1) [οῃπ ἴχ. 1. 
“ Μαβίοσ, ψγῆο ἐϊά 5ϊη, {π|5 τῆδῃ, ΟΥ̓ Πῖ5 
Ραγθηΐβ, ἐφαξέ ἢθ τῥοιά ὅδ Ὀοτη ὈΠπά ὃ 
ΓῊΙ5. ΘΌΓΕΙΥ ἰ5 (Π6 τὶρῃξ ταπάοδσγίηρ οἵ {πε ἰδϑί 
οἴδιβθ, απά ἘΠῸ ἔμ} Ἔχραπϑίοη οὗ {Π6 γῆ ]6 ἰ5, 
“14 [Π15 τη ΟΥ̓ 5 Ραγοπίβ. ΠΟΠΊΠΊΪ 51 
(α σοπάϊξοῃ τα ΓΙΠρ’ 50Π16 ἔογπι οἵ Ριιη151- 
τηθπΐ απά π᾿ {Π15 ἰπϑίδηςθ), “ παῖ ΠῈ μου] 
δ6 βοσῇ δΠπ|}" 02) Εοηη. ΣΙ- τὶ. “1918 
ΠΟΥ δίυγηθ!θ, ἐπαξ {ΠποῪ 5μπου]ὰ [2]]} 1. 6: 
Ὠϊά ΤΠῸῪ 50 ὩΓ ϑίυπιθια {παξ {ΠΕ ]ῚΓ ἢπΠΔ] 
411} 15 ἃ ῬΡγοθδῦ]α ΟΥ̓ ΡΟΚ51016 σεβα]} 

ΤΕ τΠ6 ἜΠΠρβε ἴπ {Π15 ἐχραπαίίοη οὗ ἴπῸ τι5ὲ 
οὕ ἐραὲ 6 οδ]εςΐεά ἴο, ἘΠ6 ἀπϑννοῦ 15: (1) Τ Πα 
πδίῃγα οὗ Ἰδησιιαρθ, ἜβΡΘΟΙ ΠΥ ἴῃ σΟΠν ΥβδίΟ ἢ 
Δα ἴῃ ΘριβΈ]65, 15 ΠΙΡΉΪΥ ἢ]! ρΡΈοα], ἀπά {ΠπῸὸ 
ΤΘΆΞΟΠ5 8.6 Οὔυΐϊοιιθ. (2) ΤῈ βατηθ οὐΐθο- 
Ἐοη 1165 δραίηδὲ {πΠ6ὸ ἤγβδί ἱπίεγργείδίοῃ, 
Ῥεσδιιβα ἴπ [Πδὲ π᾿ εἰ]Πρ5Ὲ πλιιδέ θῈ βαρ] δά, 
“ἌΧ 80 (Ὁ 4) μα5 Ὀγουρμξ {Π|5 ἴο Ραᾳ55 ΜΠ ΠΗ 
{Πα 1ηΐεπί {Ππαξ ΠΟΠΕ ΠΊΔΥ 58 Υ.᾽ : 

16. ον {πε ργεοῖδαο τηθπίίοη οἵ ἴπῃθβα 
ἘΠΓΘΘ παπΊθ5. Ὀγπρδ οὐΐ {Π6 σοῃβοϊ ΘΠ ΙΟ5Πη655 
ΟΕ 8ὲ. ῬδΠ|Π! 

17. Νοὸ ἀεργθοϊδιίίοη ποῖα οἵ Βαρίϊβιῃη. 
ἼΠε Αροβίϊα Πὰ5 δἰγεδγ (γεῦ. 13) τηδάβ 
Βοποῦγϑ0 16 τηθπίϊοη οὗ {μ15 βδοσαπηθηΐ Ὀγ σοη- 
ποοίϊπρ ἴ ἢ τπ6 Οταοϊῆχίοη ᾿ΐβεϊ, οἰ βαγὶν 
85 ἴῃ6 τηθδηβ ἀπά 564] οἵ δαπηββίοη ἴο 4]}} [Π68 
θεποῆϊΐς οἵ (ἢ τιβ 5 Ραβϑίοη. ὙΠαΐ δί. Ῥδ81} 
μαά δὴ Αροβέϊεῖβ δυΐμου νυ ἴο ὈαρίῖΖε, απὰ 
μα μὲ πιδάβ 4 ἊἀἸἰβογεί πασΥ τι5ὲ οἵ ἴΐ, 15 
ῬΙαίη ἔγοπη μῖσ οὐ βίδίεμπθπί {παξ πε ἐϊά 
Ὀαρίῖζε Οτίβραβ δηα Οὐδ ἀπά ϑίερῃδπαβ. 
Βιιξ Πὶ5. πιϑδηϊηρ ἴπΠ {πΠ|5 νεῦβα 15, {μαΐ ἴο 
Ῥγεδοῖ {πῸὸ (οβρεὶ νγα5 Πῖ5 βρϑοῖδὶ πηϊββίοῃ 
ἔγοπι (τίβί, ἃ τηϊβθϑίομ ποΐ δχοϊ πάϊπηρ; ΠΪΠῚ 
ἔγοτα ὈαρεϊΖίηρ ἴῃ ΠΙ5 ΟΥ̓ Π ῬΕΙΒΟΠ ὙΥΠΟΠΟΥΘΓΓ 
Β6 1βοιρμέ Πι. ὙΠῸ οὐ βῖπα! Ὀγὶποϑ οὐξ [Π15 
ἰάθα τῆοσθ οἰθατῖν, “ ΒΟΥ ΟΠ τίϑὲ ἀἸ4 ποὲ βεπά 
τηθ ἴο θαρίϊΖο, θαΐ (δεπξ π|6) ἴο ῬγθδοΠ." 

« Νοὲ ἐπ αυἱτάοτε 07) “ῥεεεῤ. δῤέεερ ποτε, 
85 ϑΘΠΟΓΔΙΥ Ἔχρ αἰπεά, πηθᾶη5 τηοάς ΟΥ̓ 5ίγ]6 
οὗ ρσδομίπρ. ὙΠς Οτοββ οἵ (ἢ τὶβί ννᾶ5 ποῖ 
ἴο θὲ ργεβεηΐεά ἴπ ἃ ῥΡῃ!]οβορηϊς ἄγαββ, 5 ἢ 
85 νγὰ5 Ῥίθαβίπρ ἴο Ηε]]οηΐς ἐαβίθ, ἰοδὲ ἐΠῈ 
Ραγα βυιθβίαποθ σπου] θὲ πηϊβϑθά ἴῃ {πε δἷ- 
ἰγαοίίνεποοϑ οἵ {πὸ ἔοσπι. ὙὍΠῈ ἀοοίσίπα οἵ 
(Πγῖδε ογαοιθοά ννὰβ {πὸ Ρυγα ϑιιθβίαποα οἵ 
Αροβίοι!ς ργθδομίπρ, ἃΠ4 50 ργοο]αἰ πη 51ΠΊΡ]γ, 
πουξ πε Δ]ΠΟΥ οἵ Βυπηδῃ νυϊδάοπι, μδὰ {Π6 
Ῥδου Αγ ἴοτος οὗ τοάποίηρ ἴο ποϊμίηρ, ἴῃ [ῃς6 
εγε5 οἵ θε]θνεῦβ5, 8} Βυστηδη νυ]βάομη. Ηδεποο, 

247 



“48 τ ΘΟΕ ΓΝ ΘΟ ΙΝ, [ν. 18---2ο. 

Βαρίϊζε, μέ το ρίϑδο {ΠῈ6 φοβρεὶ: 
Ἢ τ είν “ποῖ νι ννὶβάοπη οἵ ἵνγογάβ, [εϑέ 
"Οσ, τε οτοββ οἵ (δγιβὲ 5ποιυ]ά θὲ πιρὶς οἵ 
οδοσοῆ. Οτρῃα Εβξεοι. 

ιὃ Βὸγ {πὲ ργεδοῃίπρ οὗ Π6 οὐοβ8 
Ϊ8 ἴο {π6πὶ {πᾶξ ρϑυῖβῃ [Ὁ Ι5ΠΠ688 5 
διιξ ππΐο τι νῃ] ἢ ατὸ βανϑά 1 15 ΠῈ 
Ξροννγεῦ οὔ (σοά. 5 Ἔοπι. τ. 

τό. 

1Ὲ τὸ Βε]Ιθνοῦθ {πΠ6 τοβϑθ Βα θθὸπ ῥγοδοῃθά 
ἴῃ ῬὨΠΟΒΟΡΙΙς ραῖβθ, ἃ ννουἹὰ Πᾶνα Ἰοβί 115 
ῬΟΥΨΟΙ, 85 ϑθθιηϊηρ ἴο πΊαϊτθ σΟΠΠΠΊΟΠ ΟΔι156 
ὙΠ Πυτηδη υυ]βάοσῃ, εἰπου ὈῪ ἀθβοθπάϊης ἴο 
115 1θνῈ] οὗ ὈΥ͂ Ἔχδϊ ἴηρ ̓ πϑίθδα οἵ ἀθργθϑϑίπρ [{. 

Βαξ πὸ ἀὔονε δχραπαίίοη, μου ἢ σοοα ἴῃ 
1561, ἄοθβ ποῖ αυϊέε βαιϑευ ἴπ6 Οὐ ΡΊη4], ἴῃ 
Ὁ ΒΙΟῊ {ΠῸ ΤΟ ΠῚ5 “ΘΡΘΘΟἢ ἢ νου. 17 δηά “ψόογα ἢ 
ΕΓ. 18 ΔΥῸ {γαπϑίαϊθα ἔγτοπὶ {πε βαπὴθ Οὐτθοῖκ 
ἴθγπι, ἀπά τπ6 ΑΡοβίϊθ 566 ΠῚ5 ἴῃ Υ. 18 ἴο τὸ - 
Ρθαΐ {Π|5. ἴθυπι νυ] ΕἸ ρα 515, πιϑῖπρ 1Έ ἴῃ {Π6 
ΒΔ ΠΊΘ σελ56, δας νΠΠ 4 Θρεοῖα] ἀθιογπηϊπαίίοη. 
ἼΤΠδ πραγοϑί ὑνοσγά ἴῃ ΕΠΡ 5}. νυ ΒΙ ἢ τηθοῖβ {Π6 
56Π56 ἴῃ ὈΟΙΠ ῥαββϑαρῈ5 15, Ρευ ΠΑΡ," 7 7716 η1. 
Απά {Π|5 τηθαηίηρ,, νυ Β1Π16 1 45 κθοπΠ 655 ΔΠᾺ 
ΡΟΪηΐ ἴο νεῖ. 18, αἰδὸ Ὀγηρδ οἷέξ 1π 5 ΓΟΠ ΒΟΥ 
ΤΟΙΙΘΓ ΠῸ τ ογΑ] ἀπίαρο Ι5πῚ Ὀοίννεθη Παπηδῃ 
ΡΠΙΠΟΒΟΡΗΥ «πα {πΠ6 ογοβθ οἵ Ομγιϑί. ὍΠ15 
ννογὰ ἀρσιηθηΐ 4150. 515 ΘΧαΟῚν {Π6 ΟΥΤΡΊΠ4] 
1η (. 11.132. ὙΤΠ6 5θηβ6 οἵ {Π6 νεῦβθ, ἴπθῃ, νν1]]} 
Ὀ6 “Νοῖ νι ΡΒΠ]ΟβορηΥ οἵ ἀὐριπιεπί, [Πδΐ 
{πΠῈ6 ογοββ οἵ (γιδὲ Πα ποῖ {πεγθῦυ ΒΡῈ 
ἀγαϊπηοα οἵ 115 ροννγεῦ, θ6 σοπάογοα θάσσθη (ὁ 
ΒΕ] νοσ5). Ἐοτ---ίο ργονα {παῖ 5 ἢ ἃ ἴδ! Πατα 
τηιϑὲ γαβα] ἔῸΠῚ ϑιιοῖ ἃ τηοίΠοά οὗ ργθδοῃῖηρ; 
πτῖμθ διρυπιθπῦ οἵ ὅπ ΟἼΟ55 ({Π|5. ὈῪ 
Ἰῖ5εἸ1 υντμπουΐ ΔΠΥ ῬΠΠΟΒΟΡΗΥ οὗ δύριτηςπΐ, 
ὙΜΠΙΟἢ ννοι]α ΟΠΪΥ τηὰΓ 1{), ΤᾺ116 1Ὁ 15 ἴο 
789 ΡῬΟΙΙΒΒΙηρΡ ἔΟΟΙ ΒΒ. Π955, 15. 10 {886 
Ῥοΐπρ βανϑᾶ ((πθ τηθαϊιπι ΟΥ̓ οΥὔραη οἵ) 
αοαἂ᾽5 Ῥον δου." 

ΒΌΤΓΠΟΥ Ἔχραπβῖομ οἵ ἴπ6 ἀθονθ. ΠΕ ἔοστα 
οἵ {πΠ6 ρῇγαβο ἴῃ {πὸ Ούθοκ 15 ἰννοίο]ά, ποῖ 
ΒΙΠῚΡ]6, {Πι|5: “ἴΠ6 ἀΥριπιοπί νυ μῖο σοΠβὶϑίβ 
οἵ ἴ[π6 τοββ.᾽ Ὑπὸ λιεὶ ὁ ἐῤὲ (γος 15 1156 1 
{Π6 βυδηᾷ ἀγριπηθηΐ, νοι Π6 ΑΡοβίϊθϑ νσεσα 
ἴο νυ»ἱ6]4. (οιῆραγο “ὟΝ ε ρσγεδοῖ (σιβί οσιιοῖ- 
Πο4,᾽ νοὶ τηθαη5 ποῖ “να ρύθδοῖ δθοιξ {Π6 
στο Ποα Οπο᾿ 845 1Π6 σεπίγε οἵ ἃ βυϑίεπι, θαΐ 
ἔνν6 5ΠΉΡΙΥ ΡῬτοοϊαϊτη (ἢ γὶβί, ἀπά Ηπ ἴοο--- 
ὈΠΩΘΥ νΠδΐ ἀϑροοῖ ὃ Α5 βϑαΐϊθαά ἴῃ βογυ ὃ Νᾷυ, 
θαΐ 45 Ππαηρίηρ ὁπ {Π6 ΥΟ55 ; [Π15 15 {Π6 ἕαςξ, 
Δη4 {πὸ [αςΐ 15 {Π6 Ἰορὶο.᾽ 

ΤῊΙ5. ΡΪαῖη ἀγριπιθηΐ, βίαπάϊηρ αἰοηθ ἀπά 
Ὁποοπηθοΐθα, 15 {παΐ {πγουρῃ πιο (οὐ 5 
ῬΟΥΨΟΙΓ ΟΡοΓαΐθϑ τπηΐο βαϊνδίϊοη ἴο 411 θα] Ιου ού5. 
10 15 ἃ ΠΊΟΥΑΪ Ὡριπιθηΐ, Ἀρρθα της ἴο ἔα, 
ὙΜΠΙΟΠ 15. 156] ἃ ποσὰ] αοί αηά παδιῖ; ἃπά 
τπεγθέογα σδηποῖ, 85 ἃ ΠΠΠὶς ἴῃ ἃ Ἵμδίη, 45 ἃ 511 
ἴῃ ἃ βυβίθιη, Ὀ6 Ἰορίςα!!ν ᾿πβοσίθα 1η ἃ βρθοι- 
Ἰαϊίνε βοποπιθ οἵ τραβοπίηρ, νυ Πῖ ἢ ἀρρεαὶβ ἴο 
ἴῃ6. Ῥίγα ἰηΐο]εοῖ. Ἐδργοθθηΐθα ἔπιι5, 85. ἃ 

19 Εογ ἴὲ ἰ85 ντιξέεη, 61 ψ}}}} ἀε- ἈἹ 
ΒΈΓΟΥ͂ τῇς υγίβάοπι οὐ τῆς νγῖϑβα, ἀπά ἡ 
νν1}}} Ὀτῖπρ το ποιῃῖηρ; {Π6 ἀπάεγϑέδηά- 
ἴηρ; οἵ τπε ργμάςης. 

20 ΝΠεῖα 2: [ῃ6 νγῖβα ὃ ψΠΟΓα Ζς 11: 
16 8ογῖθε ὃ ὑνμετε ἧς τπῈ ἀϊβραῖΐεῦ οὔ᾽ 
Ἐ}15 νοῦ ὃ μαῖῃ ποῖ (Φοά πηδάβ 
[ΟΟ 5}: τ ννϊβάοπι οὗ {Π15 ννου]ά ὃ 

σοπδείζιθπε {πγοαά ἴῃ ἃ ννῈ]]-νονεπ ἡγε Ὁ οὗ 
ῬΗΠΟΒΟΡΠΥ, τε ννουἹά 6 ουξ οὗ ρίαςθ; [τξ 
ψνΟ ] ἃ ΔΡΡΘΔΓ ἴο {πΠ6 ρουιβῃίηρ 845 [ὉΠ βθξ ἴῃ 
ννβάοπη ἀπά ἴο {πΠ6 Βε]θυπρ 45 νυ]ὶϑάοπι βεῖ 
ἴῃ [Ο]]γ. 

18. Τιαιϊίεῦ ρατί. Το ἰἴοβαο ηῸ ψετα 
ῬΕΓΙΒηϊης, ἴ[Π6 τοβϑ οἵ (ἢ γὶϑί, ργοοϊαϊτηθα 45 
ἃ ἴαςϊ, ννγὰ5. ΠῸ τῆοσε {μαῃ ἃ ἴαςϊ. ΤῸ 5:0ἢ 45 
γν γα ([0Γ) θεϊηρ βανϑά, 1 ννγὰβ ἃ ἕδος νυ δῃ 
ΔΡΡΙσΔΠΊΟΠ, αηἀ {Πδΐ ΔρΡρ]οαἰοη ννα5 σντοιρμξ 
ὈΥ ἴπ6 ρονγεῦ οἵ σοά. 8ι. Ρδὰὶ] πεῖὲ ἐε- 
5ΟΓΙΌ65 ἴννο βθοίίοπβ οἵ πιδηκιπά. ὍΤΠΕῈ βαπηα 
πακοὰ ὐοββ 15 ργεβθηΐθα ἴο 41}: πὲ νυν Β 116 
ἴΌ 5. 4 ΡΠΠᾺΓ οὗ οἱουά ἴο ϑοπῆθ, ἴο οἴποιϑ 
ἴι 15 ἃ ΡΠῸΓ οἵ Πσμὲ. ὙΠῸ ἀἰϊβδγοποθ 1165 
ἴπ {πεῈ τηογὰ] τοοθρενιγ. “ἼῸ {πόθο ἤο 
ὙΠΟπὶ (ποῖ 7702] νΥ 0 ΠΔ) {π6 (σοβρεὶ 15 Πι4 ἢ 
(- ΟοΥ. ἴν. 3) [Π6 νεῖ! 1165 ποῖ ἀΡροη {πὸ 
ΟΟ5ρ61], θα πρροπ {πεὶγ πρατίβ. ὙΠῸ ΤΡΠς τὸ 
1Π6Πὶ 15 ἀδυῖζηθ55, Ὀδοδιιβα οἵ {Π6ῚΓ ον δΠ1π4- 
655. 80 ἴὴ {πὸ παΐισγαὶ ννου]Ἱ, ἔπ 6 ϑατὴθ πϑδῖ 
ΒΟΟΓΌΠΟΒ {Π|5 ρ]απέ «πη οἤογῖβηεβ ἐπαΐ: 1Ε 15 
ἴΠ|6 584Π16 511ὴ αἵ νυῃῖοῃ [Π6 οὐ] Ὀ]1ηΚ5 ἀπά {πὸ 
ΘαΡ]6 ρᾳΖθθ. Ασςογήϊηρ ἴο {Ππ|5 σἱδνν, {πὸ 
σίαίε ἸοΥα ἀθβουθοά 45 Ἰθβάϊπρ ἴο Ῥεγάϊεοπ 
Μ}1} θὲ {Π6 εαπσὸ οὗ {π6 σο]θοίίοη οἵ 6 σοϑβ, 
ὙΨἘ116 Ρογα ῸΠ 1ἴ561Ὲ νν}}}} θῈ με εἴδοῖ. “1 
ΤΩΥ͂ ΟΟ5ρΡΕ] 15 ΠΙ4,᾽ 15 ἴῃ τπουγηΐ! σΟπο] β 0 
οὗ 81. Ραυ (2 ὍοΥ. ἵν. 2), “1 15 16 0 ἜΠποΞα 
γγΠῸ ὅτ Ὀεΐπρ Ιοβὲ " (νμο ἀγα οπ ἴπῸ ΠΙρηνναν 
ἴο Τ]η). 

19. ϑογιρίιυγαι στοιπά ἴοσ ἴπεῸ βίδίεπιθηΐβ 
ΟΥ̓ νεΓ5. 17, 18. [{ ννὰβ ργόρῃεβιθά ἐμαί Δ]}} 
Βυπηδη ΡὨΠΟΒοΡρην οἵ ἀυραπηθπί, νοι Πδ5 
θεθη ἀθοϊαγθά ἴο θεὲ ἀδεγπηεπίδ] ἴο {Π6 5᾽ ΠΊρ] 8 
ΔΥρατηθπξ οὗ {πὸ σοββ, 5Βμοι] ἃ θὲ Ὀγουρπξ ἴο 
ποιρῆΐ. 

ΤΠ6 ραϑϑαρε ([5οΐα ΧΧΙΧ. 14, βίνεη ΠΘΑΓΙΥ͂ 
δοςσογάϊηρ το 1,Χ ΧῚ 851. Ραμ] τοραγάβ δοσογά- 
1πηρ ἴο {Π6 ἔγρίςαὶ ριγροσίέ, νυ] ἢ ΔΟσΟΠΊΡΔΠΙ65 
1Π6 πἰβίοσιςα! 56 η56, ἃ5 ἃ ῬΡΓΟΡΠΘΟΥ Γεΐοστιηρ ἴῸ 
π6 Ῥοννεσῖα! ννοσκίπρ οἵ ἐπε ἀοοίγιπε οἵ {πα 
Ετόοβ5, ἐπαΐ ἀοοίγιπο Ὀγ νυν μος Οσοά Μ1} ἄγαῖη 
411 πυτηδη νυβάοπι οὗ 115 να] αν. ὙΠῸ Ἰπ5{1- 
Πορίίοη οὗ [Π15 νναῦ οὗ Γεραγαϊπρ 51 ΡΑΘΘΑΡῈ5 
ΙΔΥ ἴῃ 1ῃ6 Μοββίαπις οπαγαςίεσ οἵ Ο. Τὶ. ργο- 
ῬΠΘΟΥ ἴῃ ΡΌΠΕΓΑΙ, δοσογήϊης ἴο ψνΒῖ οι ἘΠ6 
Πδίοτις βθῆβ οἵ {π6 υἱΐεγαποαβ ἄοεβ ποῖ 
Θχοϊάθ {Π6 ρυσροβε οἵ ρσόρπθου ; θαΐ Ιθανθ5 
ἘΥΡΙΟ4] τϑίδγθησοβ ορεῃ, τυ μῖο ἄβοϊαγα Ππθπὶ- 
86ἶνεϑ ἢἰβίουι σα ΠΥ ΟΥ̓ 50ΠῚ6 ΘΟΥΓΕΒΡΟΠΩΙΠΡ; 



χεί2 1.) 

ΟΠ 21 ἔξογ δῇζογ {παῖ ἴῃ τῃε νυϊβάοπι οὗ 
(ὐοά τΠε ννου]ὰ ΒΥ ννίβάοπι Κηδνν ποῖ 

Μεβϑίφηϊς ἕμοϊ, απά ἤεῆοθ ἅτ στϑοορηϊβοά 
αἰτουνγατ 5 τοπὶ {Π6 ροΐϊπητ οἵ νἱενν οἵ μιβίοσις 
{α]]πηοηΐ.---- ΜΙ ἐγ ογ. 

20. ν»ε πον 566 {Π15 Ρσόρῃθου {]Π|16α ; 
ΟΥ̓́Κ ΠΕΓΕ 15 τ ἰβοπιδη Ὁ" ὙΠῸ ΔΌβεποα οἵ 
ἔπ ἁγίϊο]θ ροϊηΐβ το {Π6 τπξίευ βυνθαρίηρ ἀὐνγαΥ 
οὗἩὨ {π6 ννιβθπιαη 85 5: ἔγτοπὶ {Π6 οἸγο]α οἵ 
Οοὐ 5 νι ϑάοιι οἵ {πὸ ὥτοβϑβι δ Πᾶ5 ΠῸ 
φίαςθ υυἱ τη ἘΠδξ οἶγοῖθ. 80 1ἴπ Ῥι]αΐε᾽5 4165- 
ἰίοη, “ Υ παῖ 15 ἐγαῖῃ ἢ {πῈ βαπιθ αῦβθποα οὗ 
ἘπῸ δυίίοϊα θχρυθϑβοβ ἃ 5οοῖϊ, “ἼΠΘΓΘ 15 ΠῸ 510 ἢ 
τΠϊηρ᾽ ἂ5 {γα ἢ. 

ὙΠΟ φγοιπηά 15 οὐ ἀνναῦ ἔγοση 41] νυ:βεπΊ}ῃ, 
ἔγοπῃ 411 [νυ 5}. βου 65 ἀπά (ὐ επῖΠ16 ἀἰβρυζουβ 
οὗ {π|5 ννοῦϊά. [1ΐ 15 ραίπ {πδξ 1Π6 ἴθυτη 
“ γγἸ5οΔ ἢ ἢ σΟΙΠΡΓΘΠΘηἦ5. {Π6 ἔννο οΪα55ε5 οἵ 
ΘΟΓΙθῈ5. νευβεά ἴῃ ΒΑΌΌΙΠΙΟΑ] Ιοσθ, ἀπά οἵ 
Οτεεκ βορἢϊδίβ ἀρϑογθθά ἴπ βρεου]αῖίνα ἀἴβοιι5- 
βίοπβ. Ἴ1ΠῸ ρῆγαβο “οἵ {Π15 νου], θΕ]οπρ5 
ἴο 411 ἴῃγεο [ΘγΠΊ5, “' νυν ἸβθπΊδη,᾽ “ 5οσῖθε,᾽ “ ἀϊ5- 
Ῥαζεγ," δπά ἀδποίεβ {παῖ ἃΡῈ οὐ ὥοη 115 
Ρογνδαϊηρ ἴοῃε δηά βριτιὶ. ψνμῖοῖν Ρῥγθοθάθά 
(τ βειδηϊυ, ἴῃ σοπίγαδί ὙΠ [Π6 νου] 
ὙΠΟ νγα5 ἴο οοηθ. ΟΥὁ {ΠπΠ6 Κιίηράοπι οὗ {Π6 
Μεβϑίδῃ. ΤῸ {Π15 Ἰἰατίεσ νου] ἴῃ νυ ]βεηδῃ, 
ἃ5 5.10}, 414 ποΐ Ὀε]οηρ. 

90. 1, αἰεγ οἰδιιθθ. “1ὰ πού αοᾶ Ῥτονθ 
001 158 {Π6 νυϊβάοπ οὔ [15 νου] ὁ" Ηονν ἀπά 
θη «ηἀ ΨῈΥ Ηδς ργονεά ἴ{ ἴὈο] 5, 15 
ἀδοϊαγθά ἴῃ νεῦ. 21; {πε αὐῤε7 ἀηα {Π6 αὐδν ἃτα 
ΕΧΡΓΕΒΘΘΩ͂ ἴῃ {πε ἢγϑί οἰδιιβθ, {πΠῈ ῥοαὺ ἴῃ 1Π6 
Βεοοηά, νἱΖ. ὈγῪ Ηἰ5 ἀδβοϊάϊηρ ἴο ἘΠΊΡΙΟΥ͂, 85 
1Π6 πηθδηβ οἵ ϑαϊναίίοπ, {πὸ ορροβιίς οἵ {π6 
ὙγΟΥ 5. νυ ]βάομ,, 1. 6. π6 ΌΠ]Υ, ἴῃ {π6 νου] 5 
γῖονν, οἵ {πῸ Οσοβρεὶ. 

21. “ῬὸῸΥ 5ϊποδ ἴῃ {πθ νυ]βάοπι οἵ σοά {ΠῸ6 
νοῦ ἀϊᾶ πού ρούῦ ἴο Κπον αοἂ {πγοῦρ ἢ 
ἀτ5 ψιβᾶοιι (οἵ [εν βῃ ἀπά (ὐθπί!]6 σοποοὶ5 
οἵ βρθοι]δίϊοη), Οοα Ὁποὰρμῦ 10 βοοῦ ὃὈγ {Π6 
50- 2164 ἔΟ]]Υ οἵ ἐῤὲ ῥγεαερηηιεπὲ (οἵ ἐῤὲ ὥγους 
σιν ῥγοείαίμιεί ας α Καεί, ποῖ πίςεὶν 
αὐἀ]υδίεά ἴῃ « ἘδΌΡΙΠΙΪοα] ΟΥ ἈΡἈΠΟβορῃϊς 
βυϑίθιη) ἴο δᾶνε ἰποπὶ {παῖ Ρε]ϊονε. “ΒΥ 
τῆς. [ΟἸΥῪ οἵ {πῈ ῥγεδοῃτηθηΐ" τηὰΥ 4150 θῈ 
το πάογεαά “Ὀγ {Ππ6 ργεδομπιεπί οἵ [Π6 [Ο]]ν.᾽ 
ὙΠῸ Οτεεκ 15 Ποχιῦ]ε ἴο εἴπου. ὙΠῸ 56 η56 
Το δῖ ἢ5 ΤΠ Οἢ {πΠῸ βϑαπιθ. Βοίῇἢ ““{πε ἔο]]γ ἢ 
ἃ “{πΠ6 ρῥγοδοῃηηθηΐ δύ δηρμδίϊς, θὲ 
“1Π6. ΓΟΠΥ "ἢ τῆοτῦο 50: “ γῪ {Π6 [Ὁ]]γ5 ργεδαςῃ- 
τηθηΐ." ὍὙΠΙ5 Ἰατίου τ που! Πρ ΤΠΔΥ ῬΟΥΠΔΡ5 
ΒΑΥΤΊΟΠΪΖῈ Ὀοίίου Ἡνἢ “ 6 Ργθδςοἢ ἢ 1ἢ ὙΨΟΥ͂. 
22, ὙὙΏΙΟΝ νεῦβα σοηίδίπβ {πὸ ργοοῦ οὗ σοῦ β 
ἀδοϊβίοη ἴΠ ὙῸΥ. 21. 

Τη {115 νϑῦβθ, ἐῤὲ αὐογ]ά ποῖ 465 οὐ ἀθποίθς 
οί ἐπ6 υυἰβοσηθη, νυ μοί Ποσ [ον ϑἢ ΒΔΡΡΙ5. ΟΥ 
Οὐαεοκ βορῃϊβίβ, ἀπά {ποῖγ ΓΟ] ονγοῦβ, νυ με Που 
7}ενν ογ΄. Ὅτεεκ. [1 ϑίαπαάβ ἴῃ ργϑοῖβα σοηΐγαβί 
ἴο ἐῤερι ἐῤαὲ ῥεϊϊευε; πὰ {Ππ|5 πονν οἷἶα55 σοπ- 

.ΘΟΒΚΙΝΤΈΠΑΝΡ, 1, 

Οοά, ἴξ ρΙεαβεά (Θοά ὃγ {πε (ο 5 ῃ Πε85 
οἵ ργβδοῃϊηρ ἴο βδᾶνῈ {Π6πὶ {Πδΐ Βε]ϊενα. 

βἰβέϊηρ οἵ Ὀε]ονοῦβ, ἴακοη οὐξ οὗ {πΠ6 ννου]ά οἵ 
71ὲνβ απὰ Ουβεῖβ, σοπιργίϑοβ ΠΠἸκουγῖβα θοίἢ 
[6 ῬγθδοΠοΓβ οἵ ἴῃ (σο5ρ6] δηα {ΠοῚτ᾿ ἀἸ501Ρ0165, 
1η6 Αροβίϊοβ. απά {πὶ οοπηγογίβ. Ηρθηςα ἴἴ 
ἕο Πονν5 {μαΐ {πῸ6 ΡΏγαβο ὧν 2: ς αυἱτάοι, τηθδΠ-- 
ἴῃ “ΒΥ 1ῃ6 5ρθου]δίοηβ οὗ 115 ννἸΒΕΠΊΘῃ, 85 ὈΥ 
1Ποῖη οἰαθοσαίο!ν ργοροιιπάθα ἴο {Π6ΙΓ ΠΘΆΓΘΓΒ, 
7θνν8 οὐ Οσθοκβ," βίδηἀϑ ἴπ ργβοῖβε σοηίγαβέ ἴὸ 
1Π6 τποῖ6 ΘΧραπάθα ρῆγαβα ὧν ἐρὲ γο]ν οἵ ἐῤὲ 
γεαεῤηιεπί, 1. 6. “ ὈῪΥ {π6 ννου]ά 5 [Ὸ]]γ οἵ 1ῃς8 
ὐτοβ5. Ρ᾽αἴηϊν ργοοϊαϊπηθα ὈγῪ {πΠ6 Αροβί!εβ ἴο 
ΒΟ 45 τϑοεῖνο 1 ἐφ γοοϊαϊηιεα.᾽ 

ΟΣ {π|5 ἀἰσυ]ς νϑῦβο, {πῸ πηοϑὲ αἰ ΠΠ 1 
οἴσιιθα 5 κ1πη {πῸ νυϊβάομῃ οἵ σοά.") [τ δρ- 
ΡΑΓΘΠΕΥ ΠΊ6ΔΠ5 “85 ἃ Ρραγί οἵ [Π6 ννῖϑα δύγδηρθ- 
τηοπί οἵ σοά. 

1 15 ρατέ οἵ σοάβ ψγῖϑβε ργουϊάθηςα {Παΐ 
Ηδ Μ11 ποῖ ΡῈ ἀρργθῃμοπάθα ὈΥ ἱπιε]]θοΐααὶ 
βρθουϊαίίοη, ΟΥ̓ “αὐγ ᾿ρμϊ. ΎΠῈ νοτ]ά 
{τ ἴο Κῆονν ΗΪπὶ ἴῃ {Π|5 νγαῦ : ἴ ἴοοκ ἃ 
τηθίμοά ννῖ ἢ {πὸ ΑἸ] τυνῖϑα Οοά τερααϊαίθά, 
Δα 50 οδπλα ἴο ἴπΠ6 ᾿που!40]6 σϑϑα]--- [ἈΠ πγο. 
Ἄν Ποη (ἀπά θέερσαιιβ6) ἴμ6 ννουἹά σάπια ἴο 
1Π15. ΠΕΙρΡΙΘ55. ἰϑϑιδ ὈΥ ἱπίβι]θοΐιαὶ βυϑίθπηβ, 
Οοά {πουρῃξ φοοά ἴο Ὄχμῖδις {π6 ΓμΈΠΠ 
οἵ δῇς νν]βάομη, ἴπ οἤεγίηρ βαϊναϊΐοπ ὈῪ 
ἃ Ὅδνν 5υϑίοιη, οἵ ΒΟ ἐῤὲ σμόοΐαηοθ ννῺ5 
ψνμδὲ π6 νου οου]Ἱὰ ποῖ Ῥιαΐ σοηϑίου 
ΟΙΠγ, 45. σοπηραγοά ὑπ {πὸ ϑβιυιθβίδηος οἵ 115 
ΟΥΠ ΡΠΙΠΟΒΟΡΒΥ ; πα οὗ νοι ἐῤὲ 7Όγ71 νγὰ5 
ΤΊΘΓΘ ΡΓΘΔΟΠΠπιοπΐ, ΡΓΟΟΙ τ Δί ΙΟΠ, Δϑβογίοη οἵ 
ἔλοῖβ, ἃ5 Ορροβϑά 10 βιιί]6 ἀγριιπιθηΐδίίοη, ἀπά 
οὔ ψῃῖοἢ {πὸ εαησα ἀῤῥτερεηάθης νγὰ5 ποῖ ΡαΓα 
᾿πίο]]οςῖ, ας ἔα, νν ΠΙ ἢ 15 δῃ δοΐ οὐ μαι οἵ 
ῥεαά απὰ ῥεαγέ σοιῃθὶπεά, δπα τπογα οὗ πρθασί 
τΠδη οὗ ποδά. 

Οοά ἴῃ Ηἰβ5 νυβϑάοπι δηἃ τπθγοΥ Δ]]ονγθά 
πιο] θοξιια] σρθσι]δίίοη ἴο ρσουα ΕΥ̓͂ ΕΧΡΟτΙΘ ΠΟΘ 
15 οὐ ὈΆΓΓΘΠΠ655, ἀπ 50 ἴο 5616 845 ἃ Κιπά 
οὗ ΒοΠποοϊπηαβίου ἴο Ὀγίπρ ἴῃΠ6 νου] το (Πτῖβί. 
Α5 4 πηδίζοσ οὔ ἕδεῖΐ, {πϑγθ νγὰβ 'πΠ {πῸ θόβοῖα 
οἵ Οτεοῖκ «πὰ Κοπλαπ ΡΒΙΠΟΒΟΡΗΥ ἃ Τοη- 
ΒΟΙΟΙΒΠ655 οἵ 15 οὐ ἱππρΡοΐθ ΠΟΥ, ἃ 56η56 
{παῖ ἴ παά δομίθνεα πὸ {προ]ορῖοαὶ {τπῖῃ, 
Ἐπδογθίίοαὶ οὐ ργαοῖῖοα!. [ΙῈ ννὰθ σοπίθββθα δ 
ΑἸΠΘη5 οπ αἰΐαγϑ “ἴο {πΠ6 πιπκποννη Οοά," δπὰ 
'ἴη ῬΙαΐε 5 ἀθϑροπαάϊπρ ἀπά ςοηίοπηρίμποι!β 
παοβέϊοη “ Ὑν μαξ 15 {γαῖ} Οοά ἀεβίβποά 
{παξ {μ15 σοποϊυβίοη 5ποι] ἃ 6 υσοιρῃξ οαΐ, 
δΔη4 ψΠθη [ἃ μαά θθθη 50, Ηδ ἴμοπ οχμιδιτθα 
1π6 ΤΌΠΥ οὗ {πε πιρίμοά ριυτγϑιιθά, ὈΥ οἴϊεγίηρ: 
ϑαἰνδίίοη ἴθ {πῈ βομοπηθ οἵ {πῸ ὥτοββ. ΤῈ 
τηοπηθπί οὗ ἃ πιᾶῃ 5 ΠυπΠαἰϊης; σοηυ] οί οη 
{παΐ Π6 Πα5 [6 « το αἰίαϊπ ἃ σγθαΐῖ οδ]εθοξ ὈῪ ἃ 
τηϊδίακθη 1ἰπθ οὗ δοίΐοῃ, 15. ῬσβοίβειΥ {παΐ ἴῃ 
ψΠΙΟΝ ΠῈ ἰ5 πιοδὲ {ἰκϑὶγ το δάορί ἃ πονν 
τιθί μοί, 1 ργοροβεά ἴο μῖτη. ““Μαηβ εχ- 
ἱγεμαγ 15 Οοα 5. ορρογίιηϊγ." Ηδφηςς {με 
Βίπεβ5 οἵ {π6 βϑάϑοῃ αἵ ψνῃϊοι 8... Ῥδὰ] βαιά ἴο 
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ὁ Μαῖιΐζ, 12. 22 ΒοΥ {πε 6 7ονν8 τεαιῖίγε ἃ βίρῃ, 
Δ η4 {Π6 (στεεκϑ βεεκ δέζεγ ννίβάοπι : 

223 Βιυξ νγεὲ ρύβαςῃ!. ΟἸτγίϑε ογαςὶ- 
Πεά, ππίο {π6 Ϊενγ8 ἃ βιιπθ)ηρ- 

(6 ΑἸΠεηΐαπθ, “ Ν ΒΟΠΊ, ποΐ ἀποαυΐηνσ, Υγ6 
ὙΟΥΒΗΙΡ, πῖιη 1 ἄδοϊαγο πιπίο γοιϊ. 80 ΠΕΓσ, 
“ᾺΝ Βοιὴ ΒΥ ὙΟΙ νυ]Βο ΠῚ γ6 Πᾶνα ποῖ σοῖπ8 
ἴο Κηονν, ἢϊπὶ νγα Ῥσγθαοῃ τπιπΐο γοι.; Αἴ ἃ 
ΒΙΤΆΠ]Δ1 ΤΠΟΠΊΘΠΈ ΟἿΓ͵Γ 1 ΟΥ̓ πιοπίϊοπθά {ταῖῃ 
το ΡΙ]αΐο. 

(Πγυβοβίοπι δηά οἴποῦβ οἵ {Π6 οἱάθυ σοπι- 
τηθηΐδίουβ ἱπίογργεΐ {Ππ5: “ΕΟΥ βδίποε {πῸ 
νγοσ] ΤΠγοιρ {ΠῸ τηθάϊιπι οὗ 15 νυ]βάο πη, 
(απθ ποΐ ἴο Κῆονν Οοά 2 Η5 (πιδηϊ 6564) 
ὙνΙΒ6ΟΠῚ :᾿ 1.6. 6 ἴο τεδά ατὶρῃξ δπηά 
ΔΡΡγαμοπά Ηΐπὶ ἴῃ {πὸ {γοΐο]ά ρᾶρὸ οἵ Ηἰ5 
ὙνΙΒ4ΟΠΊ, ὙΠΟ ἸαῪ Οροη Ὀοΐοτο {π6 νγου]ά, 
Ἰερῖθ]6 το [πὸ Ηδαΐμπεη ἴπ {πε ὈοΟΚ οἵ 
ΟΥ̓ΘδΙΙΟη ἀπά ἴο {πὸ οννγβ ἴῃ ἴΠ6 ψυΠρ5 
οὔ {πε Ο. ΤᾺ, [πὶ {Π15, ΗΙ5 τηδηϊδοίθα νυν ]5- 
ἀοπΊ, ΤΠΕΥ ΤΡης δη4 5ῃοι] 4 Πανο σοΐ ἴο 
Κπονν Οοά; ΡΒαξ ἔπεγ δὰ ἴο δοῆϊενα {παῖ 
ἐπά ὈΥ ΠΊΘαΠΒ5 οἵ {ΠΕῈῚΓ ννιβάοιη ; {ῃογοίοσο, 
Οοά τπουρῃξ 1 σοοά ἴο αν Ὀε]ονοῦθ ΒΥ 
1πΠ6 ορροϑβιίίε οἵ {πε νου] 5 υυϊβάοπι, νἱΖ., 
ὈγΥ {Π6 (τερυτ64. ΟΠΥ οὗ {πΠ6 (σοβρεὶ. Ἐοτγ 
π6 σοῃβίγιοίίοη “(46 το Κπονν Οοά ζπ 
Η:!5 τηδηϊ βία νυ] 0Π1,᾽ σοτήραζο 1,π|ζτα χχῖν. 
35: “ον δ δθεοαπια ἀποαυπ ἴο {Π6Πὶ 25 
1π6 Ὀγθακίηρς οἵ {πὸ Ὀγεδά." Απά ἴοσ {πὸ 
ῬΠγαβΘ “Ἢ ννβοπλ" 50 τι56{, 45 ἤθΓθ, σοπΊραγε 
1Π6 “ὙΝ 1βάοπι οὗ ϑοϊοπιοη,᾽" 1. 6. ἘμΠ6 Βοοκ ἴῃ 
ὙΠΟ Π Π]5 νν]Βάο πὶ 15 δεῖ ζοσίῃ. 

Οῶ, 28 οσοπίαϊη ἃ ἰνοΐο!ά φτγοοῦ οἵ {πε 
τυγοῖο]  βίαϊοηηθπί οἵ γοῖ.21. ΤῊΘ ἢγϑί ΠΊΘΠΊΒΟΓ 
οὗ [Π15 βεπΐθηςβ βιιϑίαηίϊαΐοβ {πὸ ργοροϑιτοη 
ΟΥ̓ {π6 ἤγϑέ πιεηθεῦ οἵ {πΠῸ6 ργθοθάϊηρ 5θη- 
ἴξησθ, δηἢ {πῈ βοοοηά {πᾶξ οἵ {Π6 ϑβϑοοπά. 
Ῥγοΐαϑιβ σοῃῆσπηθ ῥγοΐαβίβ, απ ἀροάοβὶβ ἃρο- 
(οβῖβ. ὙΠι5: [5 1Ὁ ἔγια {παξ πὸ ννου] ἀϊά 
ποΐ Ὁ] ΕἸ πηαΐο]υ οοπια ἴὸ πον Οοά δγΥ [5 
νβάοπι ἢ Υ65, ἴΟΓ ὈΕΠΟΙά {ῃ6 ργοβοπέ βίαΐθ 
ΟΥ̓ {π6 ᾿ψνου]Ἱά : {Π6 [ον ἀ51 ἴὺγ δὴ δοογϑάϊ- 
Ἰῃρ' 5:5 ἔτῸ ΠῚ πρᾶν, δηά {ῃ6 Οὐθοκβα Ιοοκ 
ἴΟΓ ἃ ννῈ]]-ἀγριιθα βγϑίαπι οὐ ῬΒΠ]Οβορῆν. [5 
Τὰ αἶβο ἔσιιθ παΐ (σοά {πεγεΐοτα ἀθίοστηϊηθά ΒΥ 
τῆς. [ΟἸΥ οὗ {π6Ὸ (γοϑβ5, 5ΒΙ ΠΊΡΙΥ Ῥσοο]αϊ πη, ἴο 
βανθ {ποπὶ {παΐ δθεϊίθνε ἡ Ὑε5, ἴοσ δἰμοιρῃ 
1Π6 [ενν5 δαπά {π6ὸ Οὐτθοκβ Αἰϊκὸ 50 {{π| Κπονν 
Οοά 45 ἴο δ45Κ [ογ ἃ δίρῃ «πη ἴο ἰοοῖκ [οῦ 
υυϑάοτη, γεῖ νὰ Αροβί!οβ, (σοάβ δπιθαββα- 
ἀοΥ5 (2 (οΥ. ν. 20), ΠΊΘΓΟΙ͂Υ ῬγοοΪαἰπι (τὶ ϑί--το 
ἘπΠάΘΓ νυν Παΐ ἀϑρεςί ὃ---5 ηδ]]θα ἴο {παΐ (γοββ. 
ΠΕ νγοσγά «σης (νοι 15. {πε θείου τοδά- 

ἴῃ) ΟἸΘΑΙΥ Θχοϊιάθθ 1ῃ6 ΠΊΓαΟ]65 οὔ {π6 
ἈΡοβί[65: ἴ0Υ {Π6 Αροβέίθβ ἀϊά ννοσκ πηΐῖγαοὶθβ 
([λοπι. χυ. 18; 2 (ου. Χί!. 12), ἀπά ἐπογεΐοσα 
{π6 ἴθννβ σοι] ποΐ 851 ὉΓ διιοῃ δρπβ [ἴἰ 
ΑἶΒῸ ἃ5. ΟἸΘΑΥ͂Υ Θχοϊάθα {Π6 τηῖγαοῖθβ οὐὨ οἱ 
1 οΥ 5 Πρ, ἴοΥ [ῃς ἕὰςξ οὗ {π6 ογποιῆχίοη πδά 

ΘΕ ΡΗΙΝ , 1, [ν. 22---24: 

ὈΙοςκ. ἀπά ππίο της Οὐτεοκβ [οο  5ῃ- 
Π688 ; 

24. Βαξ ππίο πεῖ ἡνῃ]ςἢ ἀγα οἰ ]εά, 
ΒΟΙῚ εν δηά Οὑτεεκβ, ΟἾγῖδε ἐπα 

ἀγαϊπθα ἘΠ6πὶ οἵ 811] {ΠΕ ῚΓ Ῥοννοῦ οὗ ργοοῦ ἴο 
1Π6 [εὐν8: “ ΟἾΠΟΥ5 ΠῈ βανεά ; ΠΙΠΊ5ΕΙΕ ἢδ σδη- 
ποΐ βανε " (Μαίί. χχυῖ. 42). ὙΠῸ ψοσά τηϊιδί 
ἐπεγοΐοσγε ἀθποΐθ ΒΟΠΊ8 ΘΧΙΓΔΟΓ ΔΙ ΠΑΤῪ 5| 5 ΟΥ̓ 
555 ΠΌΤ] Ποάνθῃ, δ ΟΠ α αἰίοθϑεπρ ἀπ δοογο- 
ἀϊΌπηρς {Π6 Μά βϑιδῃβῃρ οἱ [ε5ι5. (9:6 Μαῖί. 
ΧΙ. 38; ΧΧΥΙΪ. 42). Α51Π6 ῬΠΑΤΙΒΘ65 ἀθπηδηάεδά 
{τοπὶ (τβί, μῈη Ηδ δά ᾿η{ἰπηαΐθα ἴο ἐποῖη 
τῃδὲ Η!5 τηῖγα 165 ννετα νγουρῃΐ ὈΥ {Π6 ἩοΪν 
ΟΒοβί, βοῦῖα ἐγαπβοθηάοπέ ργοοῦ οἵ {η15 ὈῪ ἃ 
515}, ποί το Ἡτηβοῦ, θας ἔγομη Ἡθανεη, δπά 
85 {Π6 Ἑσῃϊοῦ ρῥγιθϑίβ βίαπάϊπρ Ὀεΐογε ἴπῸ σοββ 
Αϑιοά Ηϊμπ ΠΟ νγᾶβ ἕαβϑίεποά ἴο 1 ἴο σοπὶς 
ἄοννη ἔγοτη {παΐ ατοϑββ, [Πδὲ {Ποὺ ταϊρῃξ θεῖον 
ἴη Ηἰπ, 50 αἰζεγνναγάβ ἔπεὺ ἀοτηδηάθα ἔτοτη 
{π6 ΑΡοϑίϊθβ. 50ΠΊ6 5110 ἢ 51:5}, νυν ΒείΠοσ ἃ γοϊςς 
ἔΓΟΠῚ ἤθάνθῃ ΠΟΠΗΓΠΊΠσ ΟΥ {Π6 τίβθη (ἢ γὶϑέ 
ΠΙΠ561Ε ἀρρθασῖπρ. ὍΠΟΥ 5αϊά, [εἰ Η τ ποὺ 
οοηθ. ἄοννη ἔτοπιὶ ἤράνθη, 1 πε Ὀς {π6 τίβεῃ 
ΟΠ τιβί. 

238. ΤἼης ἰευτὴβ “ βίυτα 5 -Ό]οςο Κ᾽" «πὰ 
“ΌΠΥ ἢ ΒΡΘΟΙΥ [(Π6 ξΈπογαὶ [ογπὶ “2 γον οἵ 
{Π6 Ργθδομπηθηΐ" ἴῃ γε. 21. 

Το {πὸ [οννβ, ὑμποπὶ ἔπε ρίοββεβ οἵ {πεὶγ 
ἈΔΌΡΙΒ οπ ϑογρίασε μαά Ἰεὰά ἴο εχρεοΐ ἃ 
ΜΘ ββίδῃ βεαΐϊθα ἴῃ Ροννοῦ, ἃ Μίββϑιδῃ Πδηρπρ 
ΠΘΙΡΙΘ55 οἡ {Π6 οὐοββ οὗ 5ματῆδ δηά {πὸ ἔγεα οὗ 
[Π6 ΟσἰΓ56 νγὰβ 8Πη τἰίου οὔϊεποθ δπ4 δνθυξίοῃ, 
ψγ ΗΘ ἴο [Π6 στρεκβ, πο ἐποιρηξ ἐπαξ ἃ τη8Π᾿5 
ΤΊΟΓΆ] δηα ᾿π[6]]δοῖτ41] προς σου]ά θὲ ϑαΐξί5- 
Πρά ΟΠΙΥ ὈΥ 4 βυϑβίετπι οἵ ρΡῃΠοβορῆν, 1 ννὰ5 δῇ 
ΔΟΒυΓα ΠΥ ἴο δηποιῆςα ἃ ρέγοοπ, δα ἰπαΐ 
ῬΘΙΒΟῚ ἂς ΟΠ6 ΠΟ Παά Ὀδθη σοπάειηποά ἴο 
ἀϊδ [Π6 τποβέ ἱβποπηϊπίοιιβ οἵ ἀδαίῃβ. 

24, Βιέ ἰο ἐῤε εαἰϊρά ἐῤεορισο]υε5.] 1.6. ἴο 
ἘΠ6 ᾿ΠΠῸΓ ΟἸΓΟΙῈ Οὗ σκορ ας οὐδεν ἐφ εαἱ]! (ϑ οἢ 
15 ἴπ6 προτὶ οἵ [η6 σσθοκ ψόοσά) ἴῃ Ορροϑι- 
οη ἴο ἴπΠ6 Οἴου ννου]-οἰγοὶθ οὗ ΠΠΡΕ]Ι νυ ΓΒ, 
ὍΠΟ 4150 αγῦὸ εαἰρά Ὀὰΐ θεϊηρ ῬΓΘΡΟββοϑϑθα 
ΜΠ (Π6 “Ἰονε οἵ ἀδγκηθ55᾿ ψ01}} ποΐ πϑὰτ {π6 
ἀἰνίηθ νοϊσο-ττννε Ργθόδοῦ “(ἢγιδέ 85. Οσοάβ 
Ῥονεῦ «πὰ Οοαδβ νψιβάοπι"---ἰπα ροννεσ οὗ 
Οοά ἴο {π6 ἴθοθ]θ, π6 νυϊδάοτη οἵ σοά ἴο 
Ὧπ6 Ἰρῃπογδηΐ, 

ΤνοΟ βτοαΐ ενη]5 σοπβθηπθηξ πΡΟη ἔμπα 81] 
ΤῸ ΜΕΆΚΠΟ5Β5 ἃπα ἱρηογαηοθ. Νοίμίησ 15 
Τιοτ6 ἡνοσίῃΥ Ἐπογοίοσο οὗ ἀϊνπθ θεπονοΐθηςσα 
Δ η4 τυϊβάοτη {π8π ἴο Δ]Π1ονν {ῃδὲ οπε τάςς ({ΠῸὸ 
7165) 5μῃου]ά αϊβοονοῦ ἔπε ΠΟΙ ΡΙ σϑπεθθ οἵ 
τή8ῃ, 8Πη4 δηοῖμεῦ ([πῈ6 Οὐ 65) Π15 ἱσποσδπσθ. 
ὙΤΠΕῈ Ϊονν επί ἀροὸπ {με ἢτγθέ οἵ ἔμεβε 
ΒΘΆΓΌΠ65. Ηδ δβιτθά ἴὺγ «4 τηδηϊβίδεοη οἵ 
Ῥονεσ. Ηδ Πδά πο ςοποθρίϊοῃ οὗ ΡῃΠΟϑΟρἢΥ, 
οὗ ΡΓΙΠΟΙΡΙ65, οἵ βΈπογα] ἰανν5. Ηδθ Ἰοοκθϑά [Ὁ Υ 
[Π6 Πηρογ, {Π6 μαηά, πὸ ἀὺπὶ οἵ {πε ΑἸ ρ μίγ. 
ἼΠ6 Οτξὲκ νγεπί ἀροὴ πὸ βεοοπαά βϑαγοῇ. Ὁ 



ν. 25--2}.} 

Ρονγεῦ οὗ (σοά, απά ἐπε ννυίβάοπι οἵ 
(οά. 

2ς Βεοσδιιβε ἴῃς ἔθ] 5ηπ685 οἔ (σοά 
18 ΒΕΓ τΠ4π πλεπ; δηά {ες νγϑακ- 
Π688 οἵ (σοά [5 βέγοηροῦ {ΠδΔη πΊ6η. 

26 ογγε 866 γοιιτ σΔ]]Πηρ. Ὀγεῖῆγθη, 
μον {πΠαξ ποῖ ΠΊΔΠΥ νγίβα ΠΊΘΠ ΔΕΙΕΓ 

ΕΟΘΕΙΝΕΉΤΑΙΝΝΘ. 1, 

τς ἤς5}. ποῖ ΠΊΔΠΥ ΠΊΙ ΠΥ. ΠΟΐ ΠΠΔΠΥ͂ 
ΠΟΡ]ς. ἀγ εαἰϊφά : 

27 Βυξ (Φοὐ Πδίῃ Ἵποόβεη τΠε [οο]- 
158: ἘΠΙηρ5. οἵ {π6 νγουἹά ἴο ςοηίοιιηἐ 
(ἢε ννῖβε ; απά (ὐϑὐοά μαίῃ Ἵμοόβεη {ΠῸ 
ννθᾶΚ (Πΐηρβ οὗ ἔπε νγου]ά τὸ σοηίοιιπά 
{Π6 τΠϊησϑ νγῃῖο ἢ ἀγα τη]σ ΠΥ ; 

Ἧδ επάδανοιγεα ἴο δχρίαϊη Ῥῃθποπιθπα Ὀγ 
ῬὨΠοσορῃϊς ἐπθοῦγ. ὙΠΕῈ ἱπίεπάθα τοβϑι]ξ οἵ 
τῃ6 Μοβαῖο [Ὧν νγαβ-- πα {πϊηρ5 νμΙοἢ 1 
ψνουἹά ἄορ, 1 οδηποΐ ἀο.᾽ ὙἼΠῈ τοβαϊέ οἵ 
Οτεεκ ΡΒΠΟΘΟΡΠΥ ννα5-- ἴπ6 {Ππ]ηρ5. νυ Π ΟΠ 1 
σγου]α Κηονν, 1 οδηποί ἀἸβοονοσ. (Πγῖβέ βϑί!5- 
ἢεά Ὀοΐῃ {ποθε νναπίβ, {Π|ι5 χρυ] ΠΊΔ]}Υ 
Τοα]ἰσθά ; δηά {πουρῇ {Π6 ἸσΠΟΠΊηΥ οὗ τῃς 
ΟΥυΟΙΗχίοη τηδάθ Ηἰΐπὶ ἴο 1ῃ6 τπηρε]ϊονιπρ 
Ἶενν ἃ βίυτηθ!ηρ- ῖοςκ απ ἴο {π6 ἀπο] θνῖηρ 
Οτεεκ δὴ δρϑυγαϊυ, γεὶ Ηδ νγὰ5 ἴο {με Ρε- 
Ἰενίης [εν Οοὐβ ροννεσ ἀπά ἴο {πῸ θε]ονίηρ 
Οτεεκ Οσοὐδβ νἱβάοπι. Απά πῖοσο {πη {ἢ 15, 
ΗἨδ νγαβ θοίῃ ἴο Ῥοίῃ : ἔοσ ὈῪ βοπάϊηρ Ηἰ5 
50η ἱπίο {π6 ννουϊὰ Οοά ριιγροβοά ἴο ἔαγη!5ἢ 
1ῃε Βε]ϊονίηρ; [ονν, ποῖ ΟΠΪΥ νΠΠ [Π6 Β γα ηΡῈΝ 
ΒΊΟΝ Π6 ογανθά, θαΐ νὰ νυ]βάοπι 4150, ἀπά 
Ἐπε θεϊονίηρ Οτεεκ, ποξ ΟΗΪΥ ἢ νυϊβάοχῃ 
ψν ἢ Πα ογανθά, θὰ ἢ βίγθηρίῃ 4150, ἴο 
Βα ΞΕ ἴῃ βδο ἢ οᾶ56, Ποΐ ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ νγδηΐ ἴεϊί, 
Βα αἶβο 4 νγᾶπξ 64 041} τΘ 8], ΔΙ Ποῖ ρ ἢ τπιηξεϊέ. 
ΤΠι5 Οοά, ἈΠῸ Ηδ Δ]]ονγεά πηθη ἴο ἀϊβοονοῦ 
ΟἸΪΥ Π41} [ΠΟΤ ΤΙ βου, Ἐπϑθ]οα {ποπὶ ἴῃ ΓῚΘ 
ΒΟΙΠΕΥ ἴο ΓΘΔ]156 ΠΕΙΓ ὙνΠΟῸ]6 ΒΔΡΡΙΠ655. 

95. (Ποηηεχίοῃ ψ ἢ {ΠῸ ἔογοροίηρ, νν ε ρΥο- 
οἰαῖπι (τσ το θῈ (σού 5 νυ]ἱδβάοπι, βθείης {παῖ 
“ἐᾷ ΤΟΟ]5ῃ {πῖηρ" {πὲ σοπιεβ οπὶ Οοά 15 
ὙΊΒΟΥ [Δ τῆθη, ἀπά ννα ργεδοῃ (ἢ γιϑί 45 Ο οὐ 5 
Ῥοννεγ, βϑοίηρ ἐπα ἃ νυθακ ἘΠ]ηρ ΠΌτα Οοά [5 
ΒίΧΟΠΡΟΥ {Παη τη. Ηδογα “ἃ [ΌΟ]158 {πῖπρ ἢ 
δηά “4 νγεαὶς {πῖπηρ ἢ ἅγ6 ΒΈΠΕΘΓΩΙ ἰεΓΠῚ5 σΟΠῚ- 
ῬΓΙδίηρ ἴπε6 βρεοῖαὶ “" ἀδξαΐῃ οἵ (ῃσιδε οὐ {πα 
ΟΥΟ55, ΒΙΟ ἢ 15 {Π6 ἔοΟ 5} {Π]πηρ' ἴο {π6 στεεκ 
ἀηά ἴΠ6 ννεαὶς {πίηρ ἴο {πε [6 νν. 

αρΐτε ἐῤαηπ γηε1.] 15. ποῖ δὴ δρυγον!αΐθά 
τηοάς οὗ σοπῃρατίβοη δα να] θπΐ ἴο νυν ]5ῈΓ {πα 
411 ΠυηΔ ῬὨΙ]ΟΒΟΡΉΙΘ5 : ΓαίΠΟΥ 1 πθδη5 {Πδΐ 
ΤΏΘη Δ οσοίΠοΥ ργοΐθϑθϑ 1655 νυ βάοιη [ΠΔη 15 
ςοπίαϊποά ἴῃ {ΠπΠαξ οηθ ἔθ 5 ἐπηρ οἵ σού, 
ἴπ6 Ῥαββϑίοῃ οἵ ἴπ6ὸ αγιοῆθά. Βοίῃ Οοά «πὰ 
7161 416 ΘΠ ρΡΠδίϊο ἡνοσάϑ, απ ἴῃ βίγοηρ σοπ- 
ἰγαβί. 

26. (οπποχίοῃ: ἔοσ, 1 1 ψνεῦα ποῖ {γπ6 
ἐμαῖ {15 ΤΟΟ]Π5} της οἵ (σοά 15 ψΊΒῈΓ {Πδη 
τήθη, (σοά νοι] παν ῦ πᾶν σποβεη οἂΐ οὗ {ΠπΠῸ 
ννου]α {Π6 ννου]4 5 ἴθοἹ5 ἴο β5ῃδπιε ἴῃ6 νγου] 5 
ὙνΙΒΟΊ ἢ ; Ταΐποῦ Ηδ νοι ]ὰ πᾶνε βεϊθοϊθαά {ΠῸ 
ὙνΙΒΟΠΊΘη ἴο ταοεῖνα ΗΙ5 Εἰἰνῖπα ΡΒ ΠΟΞορΡΒΥ, 1 
ΤΠΕΙΓ ΠυπηΔη ῬΠΙΠ]ΟΒΟΡΗΪΘ5 παά Ὀδεη αἵ 4]] 
1π Κεορίηρ νι τ. Βυΐ Ης αἀϊά ποίῃίηρς οἵ 
ἐπα Κιπά : Ἢ 5εϊεοίεά, 45 τῇοσθ ΠΠΚΟΙν ἴο δο- 
ςερί Ηἰβ5 νυ ίβάομη, {πεὸ τερυΐϊοά ἔρο]β : “"ἢου 

ΟΟΙΒΙΑΘΥ, ὈΥΘύμτ θη, 85 ὅο ΥΟΌΤ ΟΔΙ1Πἰηρ 
(ἴ(ο {πε Κιηράοπι) ἐμ δὖ ποῦ πὶ Δ ΠΥ (ἈΠΊΟΠΡ γ01] 
(41164) τῇ σῖβϑ δοοοτάϊῃρ ὅο μπ6 ξ65Ἐ." 
1.6. ννῖβο 85 νἱεννεά τυὰτμ]η ἘΠ6 σΑΥΠΔ] ΠΟΙΙΖΟΗ, 
ΟΥ̓ Ἰπάροά ΒΥ {πε βίαηάατά οὗ {π6ὸ ΟἹ Μδη, 
γῖ56 ἴῃ Βυτηδη ΡΒ] ΟΘΟΡΗΥ. [ΙΕ 5. ΒΙΠΊΡΙΘΓ, 5 
ἴῃ 1ῃ6 ἀθονε Ὄχραπαίϊοη, ἴο ἴακθ τὴν κλῆσιν 
85 ἃΠ δοσιιβαῖίνο οὗ τοϑρθοῖ οὐ σείεγεηοθ δηά 
1Π6 ὅτι οἰαιι5θ 85 {πὸ πρατοῦ οὐδ]οςΐ οἵ βλέπετε. 

ΟἹ. “Νοΐ 50, θξ {πὸ Μοοίς, [6 8Β11:1}16- 
05 Οὗ {86 ψογ]ὰ ἀϊὰ αοἂ οποοβθ;" 
(τα μωρὰ, ποιζεῖ Ρ] ΓΑ] νυ ἃ ΠΡ δοσθηΐ 
οἵ ςοηίειηρί). Ῥεσμαρθ. “5: Πρ] εἴ οηβ ἢ ΠΊΔΥ͂ 
εἶνε {π6 γα 1Ιάθα, ἰδὲ 85 τὰ μὴ ὄντα, 
“ {Πηρ5 {παΐ ἅτε ποῖ," πιὰὺ 6 τοπάογοά 
πο ]ξὸς ὙΠ Υ [μαη ποδοάϊες, νυ πῖ ἢ νοι] ά 
Τεαυΐγα τὰ μηδὲν ὄντα. ΟΥ̓ σουγδε “' 5τὰρ]6- 
ἴοπ5 οὗ {π6 νυ] " τηθδῃ5 ΡΕΥβοηβ (Πα ἅΓ6 
ΒΈΟΙ ἴῃ {π6 ψΟΥ] 5. Θϑεϊπιδίίομ, Βεϊηρ πη- 
ῬΒΠΟΘΟρΡἢΪ 4]. [ἢ την ἰπβδίδηςοβ σοα 5 ννῖβα 
ΟΠ65 ἃ1Ὸ {πὸ νου] 5. [00]5, ἀπά {πὸ ννου]ά 5 
ὙἸΒΟΘη 416 (οὐ 5 ἴοοϊβ. 80 οἵ πορθηἐ!16ς. 
80. ΠΠκουνῖϑα {πε Ῥαβα {ππρ5᾽ ΑΟΥ. 1ῃ {ΠῈ 
Οτθαῖκκ τηθδηθ5 ““1πηρβ οἵ πὸ διγί," 45 ΜῈ 
58 Υ, 1.6, οἵ ῃὸ διγίμ διδ]θοίνεὶυ, ἴοὺσγ. 81] 
ΤΏΘΠ ΔΙῸ ὈΟΓΠ ΟὈ]εος γε γ. (ομρατα “ πεῖς 
τηδ᾽οσῖθιιβ. ογέιι5." ΟΡβοσν {παῖ ἴπ6ὸ ψνογά 
ἐ  ΑΠΠἸηρ ᾿ ΠοΓα Πᾶ5 ποίμ!πρ' νυ παΐονεῦ ἴο (ὁ νυ] ἢ 
ἃ ΤῊΔΠη 5 γοσδίοη ΟΥ̓ βίδίιϑ ἴη 11{ : [ἃ ΤλΘΔΠ5 
ῬΌΓΕΙΥ {Π6 (4]1 οὐ ᾿Ἰηνιδίίοπ ἴο ἴΠ6 Δ εβϑίδῃ 5 
Κιηράοχῃ. 

ΤΠΕ ψογὰ “ἐπαΐ᾽ ἵνα ἴῃ γεΓ5. 27 Δη 28, ἀο65 
ποῖ ἀεποίε ἀδεζση ου (οὐ 5 ρασί ἴῃ ρυζίης ἴο 
5Πῃ5ΠῚ6 [Π6 νν]ΒΘ 6 8Δη4 1η ὈΓΙΠΡΊηΡ το ποιρμῖ 
ἴῃς τηϊρμίγ, Ὀαΐ 4 σοπίοιηραίθα ΠΕΟΘΘΘΑΤῪ 
δηἀ περαΐίνα σγεϑαϊὲ οἵ {π6 ἀδϑίρῃ 1156], νυ ἢ 
(οϑῖρη νγα5 1Π6 βοϊθοίίοη οὗ ἴῃς Πίζεβί ἴοσ [Π6 
Κίπράοπι δηά {Π6 Βείοϑε νου] θὲ τποϑν ἴουπά 
δηοπρ ἴπ6 ἀπργεοςσυριοά ὈΥ ἴΠ6 νου] 5 
νυϊϑάοπι. ὙΠῸ ΑΓ. τοηάογίηρ, [μαΐ ἢδ σιζσῥέ 
σοηξομππα {π6 νυῖϑθ, 15 τ ἢ ἴοο βίγοπρ : {ΠῈ 
56Π56 15 “20 ῥμΐ ἐο σῥαηιθ [6 «αὐλεε))1651,,) τηᾶ56,, 
ἴῃ ΡΟΙῈ σοπίγασε ἴο ο:ηιῤίείοπς, τπιοαί. ΠΕ 
ΔΡΑϑῃπηθηξ οὗ {π6 ΡΒΠΟΘΟΡΠ ΕΓΒ 5 {ΠῸ ἄαγκ βἰάς, 
ἸΠ5ΘΡΟΓΔΌ]16 ἔγοτη ἴπῸ Ὀτῖσμς δἰ άς οἵ {Π6 ἀϊνὶπε 
βϑ]θοίίοπ. [Π νεῦϑ8. 27 δπά 28 {Π6 αοχγὲτέ “ σῆοβα 
οιξ οὗ πιδηκίπά," [ἢτῖσθ σερεαΐϊεα ἢ δη ὁπη- 
ῬΠαϑὶβ οἵ {τ τΏΡΗ, Ροϊπίβ ἴο [6 τεπιοίς {ἰπ|Ὸ οὔ 
(οὐ εἰδοίϊίίοη ἴπ βϑάνεη ἰΙοπρ Ὀεΐοσε Ηΐϊβ 
αὐϑίγαςξ βομεπηε οἵ νυ]ϑάοτῃ ἴοοκ σοπογεία ἔου ΠῚ 
1η {πὸ [ποαυπαίθ θοη. ΟΥ̓́ΤΕ τηδΥ σίου ἴο {Π6 
{τἰπι6 οὗ 8... Ρδ}}}5 ρΡΙαπίιηρ {Π6 σΠΓΟΝ, 45 ἐδ Ὸἢ 
σοηνογὲ οθεγεαά {πε ς4}} οὔ εἰθοϊΐοη. πα οἵ 
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248 Απά Βᾶβε {πΐπρϑβ οὔἊῃε νγου]ά, ἀπά 
{Π]πρ5. ννμὶοἢ ἅτ ἀαβριϑεά, μαῖῃ (σοά 
σἤόβεη, γεα, ἀπ {ΠΙπηρ5 γῃ] ἢ ἀγα ποῖ, 
το ὈγΙΠρ το ποιιρῆς {Π]πρ8 1Πδέ γα : 

᾿ΟΘΒΕΙΥΝΕ ΧΑ ΝΡΕΟΊ: [ν. 28---20. 

29 Τῆδε πὸ ἢδβῃ 5που]ά ρίογυ ἴῃ 
ἢ15. ΡΓΈβΈηςα, 

20 Βιυὲ οὗ Πὶπὶ δῖ6Ὲ γε 'ἰπ (τγίβε 
16ϑι5. ηο οὗ (σοά 15 πιδάς υὑπΐἴο ιτι8 

{Πε56 ἔνγο, ποῖ θοΐῃ. [Ιπ ἔανοιγ οὗ {πὸ Ἰδοῦ 
15 {ῃη6 ἴαοϊ {πα ἴπθὸ Αροβῇὶα 1 {Π656 γοῦϑο5 
ΔΡΡΘΔ15 ἴο {ΠΕ ΙΠΠΟΙΓ ΠΟΠΒΟΙΟΊ5Π655, “ ΠοΠ- 
51:6 ΓΓ ἃ5 ἴο γουτ ΟΔ]]Πηρ {παΐ.. .; 

929. [πητηθάϊδίο αἰπὶ οὗ [Π6 αἀϊνίπο βε]θοίίοη : 
τ ΠΕ ΠῸ, ΠΟΕΠ δὺ 311 τ|δολν.-.- -, ΠῸῈ 
ἀγ 15; “Οοά ουΐ οἵ ἴπΠ6 νου] εῤοσε ἴΠ6 
(5ο0-ο41}164) 5ἰπιριθΐοηβ 580 85 ἴο δσίπηρ ἴο 
5Πατὴθ {πε (5ο- 164) ννιβοπηθη ; εῥοσο ἴπ6 
ννΘΔ ΚΠ Ρ5 50 45 ἴο ὈΓΙηρ ἴο 5πᾶπι6 {Ππ6 τηῖρ τ 1- 
Π65505; εὔοσε {Π6 θ456 --θοσπ αη4 {ΠῸ Οὐϊοκϑίβ οἵ 
βοοιθίυ, {πΠῸ ποποπί65, 50 85 ἴο τϑάπος ἴο 
ποιρμί [Π6 ΘπΕ 165: ννῃογοῖοσε ὃ ἴῃ ογάου {παῖ 
ΠΟ 3,6: αἵ 411 τλαὺ θοδϑί {5618 1ὴ 1ῃ6 ργδδθποα 
οἵ σοά. ΕἰεαΡ τπα!οαΐθ {πΠ6 Πυπηδη οἸοτηθπΐ 
85 ΟΡΡΟβϑά ἴο {πὸ ἄϊνιπα ΡΥ ΠΟΙρΙο. 

ὙΠῸ ἀυριτηθηΐ {Π6η 15, {Ππαΐ ἀϊνη6 βεϊθοίίοη 
οἵ βσδςθ δηα ΠυπΊδη Ρ]ΟΥΥΙΠρΡ ἴῃ 56] δχοϊιάθ 
Θδοῖ Οἴου. (ἸΘΑΓΙΥ “ Ίη οτάουγ {παῖ ᾿ ΠΊΘΓΟΙΥ 
ἀεϑιρηαΐῖθϑ [Π6 ᾿πητηθάϊαΐθ αἰπὶ οἵ ἔπε αϊνῖπα 
βοϊθοίίοῃ, ποῖ {πὸ υ{ἰπλαΐθ ἐπα οἵ {πὸ ἀϊνιπα 
ξΟΙΠ56], νυ ΙΓ ἢ 15 {ΠῸ γϑάομηρίοη ἀπά ρ]οσῇ- 
σδίοη οὗ πη. Ὑεΐ {ΠεῚῸ 15 50 ἃ {Π|Πρ᾽ 45 
ῬΓΌΡΕΓ Ὀοδϑίηδ : ΤΟΥ που {ΠῸ ᾿πηπηθάϊαϊο 
αἰπὶ οὗ {Π6 αἴνπο βεϊθοίίοη 15 ἴο 5ῃπέἪ οἷ ἔτΌτη 
411 ει αἱἱ Ὀοαβίηρ πη {πὸ ργόβθηςα οἵ σοά, 
ΠΟΥΘΓΓΠ6]655, “εξ Πἰπὶ πὸ 9]οσιθῖῃ βΊΟΥΥ 
1η {π6 1 οτά," 16. Οοά ἔοπὶ ψνῃοπὶ ΟΔΠῚΘ 
[π6 {τε ΝνΊβάοπη [6515 (ἢγὶϑὲ ; ἰθοῖ. πὸ οπδ 
Ῥαγαάθ Πῖ5 οὐ ἤθϑηὶν υυϊδάομη θεΐοσε σοί, 
ὙΠΟ 15 {π6 5016 διιῖπου οἵ {ΠπῸ ἴσια ΔΝ Ιβάοπι 
ποτα Πραυθη. 

80. ΤΠΘ φῬγϑοῖβα Ἰορίςαὶ σοηποχίοη οὗ {Π15 
νεῦβ ΙΓ {ΠῸ Ργεσθα!ηρ ΟΠ65 15 ποῖ οὈυϊοιϑ: 
{πὸ διέ (δέ) ΡΓεβεηΐβ ἃ αἰ] ἐγ. ΤΠΘ σοπποχίομ 
οἵ {π6 ψΠοΟΪῈ βθεοῖὴβ ἴο 6, “Οοά εἤοβα οἱ 
Οἵ γΟΙΓ σΟΙΏΓΛ ΠΥ πὸ (Τοριξε 41) 5 πυρ! θίοιβ, 
50 85 ἴο ὈΤΙΠΡ [0 5Π8π|6 {Π6 ννβεπίθη; Ηδ 
σΠο56 {π6 ννεαΚ]Ιηρ5, 50 45 ἴο Ὀγπρ ἰο 5Βαπηα 
{π᾿ τη ΠΥ οπ65; Ηδ σποβα {πὸ Ῥαβθ- θοση ἀπά 
{Π6 οιοαϑίβ οἵ βοοϊείν, [Π6 ποπθης 165, 50 ἃ5 
ἴο γεάϊιοθ ἴο ποιιρῃΐ {πὸ θηψ 165, ἴῃ ΟΥοΥ 
1πδὲ πο ἤδϑβ!ῃ δῖ 411] τηδὺ τῆακ ἃ Ὀοδϑβί (οἵ 115 
νυ ]ϑάοπῃ, ὅς.) θεΐογ σοά; δῖ ταΐπογ 1 15 οἵ 
Ἡΐ τὴ {παῖ γοῖί 16 ἴῃ (ἢ γιδί 16 5115, νυ ῆο Φεεαϑηὸ 
νυ ]βάοπι 79 γοιι ,γοηι (σοί, ἴῃ οΥ̓άοΓ {παΐ νγῆοβο 
ΔΙΏΟΠΕ ΥΟῚΙ 15 ἴῸΓ ῬΊΟΥΥ ΠΕ, ΠΊΑΥ ΕΥΕΙ ΡΊΟΓΥ [Π 
1π6 1 ογά. [1 Πς}ΘγᾺ]]γ, {π6 1αϑὲ οἰαιιβθ τηθδη5, 
“ΠΗ, 45. 1 15 απ Ἐπ’ [56Ὲ δἴπα ἀνα , -- -Ὁ 
ΘΈΌΡΡΙΥ γένηται Δ[Γ6Υ ἵνα. 

ἼΠ6 ΠΙΠ]ΟΓ 56η56 οἵ πὸ ἀθονο ἱπίογργείαίοη 
Ὑ}11 θὲ : ΑἹ] ννου]]ν οἸοπηθηΐβ οἵ νυϊβάοπῃ δηά οὗ 
ῬΟΥΨΟΙ ΔΓΘ 5ΙΤΩΡΙΥ 515 164 Ὀγ (ὐοά ἰπ Η!5 Δρρ!]!- 
οδίίοη οἵ Η]5 ον νυ]βάοτη ἴο πιδη δηά οἵ Η!5 
ονη Ῥοννουύ. [ἡ {ΠῸ πιάτο χοῦ {πΠῸ νου] 
οἵ Ηἰ5 5εϊεοίϊνε υυϊβάοηι, ππτηδη ΡὨΪ]ΟΘΟΡΗΪ 5 

416 ἰγραϊοα 85 ᾿ἰσγθίθυδηΐ ἀὈβαγά 165; ΠΚὸ ἀπὲ 
ἴῃ ἃ ΠΙΡ νυ ὉΠάΘΥ σΠαγιού-υν μΘε]5, ἘΠΕ ἀγα 
7υ58ὲ ραββθά {πγουρ ἀπά Ὀγιβημθα αϑιθ ἀπά 
16 Ομ ηά, Γαϊβίηρ ἃ οἱοια {πα βοὸπ ϑῦ- 
βἰάθβ. ὍΠῚ5 ποραίϊνα Ἴοπίεπιρί δπηά 5] ηΐ 
“ἐς ΒΗΔΠΊΘ ᾿ 15 Ῥιϊ ΠΡΟΠ {Π656 ϑν Οσ] ]Υ ο]θπηθηΐβ, 
ἴπ ΟΥ̓ΔΕΓ {πὶ πὸ Μέσ ([πΠ6 Πυπηᾶπ οἰεπιεπξ 
ΑΙΙΘη ἴο {π6 αἰνίπθ ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ) πηΔΥ πιᾶκα 
Ὀοαϑβέ οὗ 1τἴ5. ἔμ. 116 υνϊβάοπι Ὀεΐοσα Ηΐτι νγῃ0 
15 {π6 5016 ϑοιισοθ δηά Αὐΐμπου οἵ {πὸ {για 
νυ ]βάοπη 845 οπηθοάϊθα ἴῃ [6515 (ἢ γιβῖ ; ὁπ 
ΤΑΙΠΕΥ ἐῤαὶ 411 ὈΘΙΙ νυ σβ, 11 ΠΟῪ Πγιιδέ ΡΊΟΥΥ, 
ΤῊΔΥ͂ ΕΥ̓́ΟΓ ΡΊΟΓΥ ἴπ {πΠ6 Τιοτά Ὡπά ἴῃ Ηὶς ννῖδ- 
ἄοπι. ΟἸΘΑΓΙ͂Υ, ἴῃ ν ΘΓ. 31, ἴπΠ σοπίγαϑί ἴο {Πα 
ὈΠΓΟΡοπογαΐῖς ες οἵ γϑσ. 29, ἴπ6 ῥογιο τϑ-- 
ἀξειηθα σοπῖοβ ἴο νἱδθνν, ἀπά ἐπαξ ἴοο β]οτγ- 
ἴῃ ἴῃ Πῖ5. ΒΚ Θἀβεπίογ. 

ΨεΥ. 30, νἱονγοά δρασγί ἔγοση 15 σοππθχίοπμ, 
15 ἃ 5τοαΐ ἰοχί, αηὰ ρτεδέ 'π {πε ρτϑαΐπθβϑβ οὗ 
1η6 πιγϑίοσυ. “Ἂ.᾿;,ἸἾΒΟ ὀεχαηιε νγιβ πῇ 20 τι5 
(σοφία ἡμῖν ποῖ ἡμῖν σοφία) 3,οηι Οοά.» 
Βεεαριε, ποῖ αὐας »ιαάφ. “ΤΠῊΪ5. νοῦ ἀθποΐοθς 
ἃ ἰὐδηβιτίοπ ἔγοπὶ οἠα ίαΐθ: οὐ πηοάθ οἵ 
Ββἰδίθησθ ἴο δποίπογ: 6.5. “6 Ψνοτγά 
Ὀεςαπὶς ἤο5ῃ," 1. 6. θεὶης σοά, {πὸ νογά 
Ραββϑά ἱπίο ἃ πιοράδ οὗ βιιδβιβίεποθ 'πΠ ΒΓ ἢ 
Ης ννᾶ5 ΠΊΔη ἃ5 ννῈ}}] 85 οά. ϑ:Π|Π|Τ]} να 
ΔΙῸ 5214 (2 (ὐοσ.) ἴο ““ δεεογιθ {πὸ τιρῃΐθοιιβ- 
Ππ655 οἵ Οοά τη (ἢ γιβί," 1. 6. ἴο ρᾶ85 [ΠῸΠῚ 
ΟἿΓ Ιονν δϑίαίε οἵ βιπῆμὶ Παπ]]αίίοη ἰο {πῸ 
ΒΡ ἰονεὶ οἵ Οσοάβ ρεγίδοξς τὶρῃξθοιιβμθϑβ. 
ΤΠι5, Δοσογάϊηρ ἴο νεσ. 30, ἴΠ6 ϑοη οἵ σοί, 
ψγμοη Ης οπίογοα πο Πυτηδη παΐιγο, ἐπέοσγε 
αἶ5ο ἱπίο {πΠ6 Τῖνῖπο βομοπιε οὗ ννυϊβάοπι, ἀπά 
ἰγαηϑαίθα 1ἴ Ἰηΐο 116. ΕῸΓ Πα ΘϑΕ ΠΑ ΒΙῪ {π6 
βυθδίδηςθ οἵ {παΐ βομεπηθ οἵ νυϊϑάοτη νγὰβ 
1[ῃ6 τπίοη οὗ {Π6 ἔννο παΐιιγοϑ ἴῃ [6 ῬΈΓΘΟΠ 
οἵ Οοάβ ϑοη, ἰορϑίμοσ ψτ ὑπ τηδηϊξο 
Βοηθῆΐβ ἢοννίηρ τῸπὶ Παΐ πἀπίοη. ΟΥ̓ {Π15 
Βιάάθη σοιπ56 1] οἵ τγράοτηρίϊοπ, ὑνῃϊο νγαβ 
164 ἀπά ρ᾽απηεά Ὀεΐοσε (σθαίίοη 156] 
[6515 (ηγιβί ννὰβ ἴπΠ Ηἰβ Ῥεύβοῃ {πὲ εφιδοδΐ-- 
716, ΔΠἃ ἴῃ 411} {μαὲ Ηδ ψντουρμέ δηά ϑιιῖς- 
ἔεγϑά, [πὸ ΠΙβζοσις 4] πηαη!οϑίδίοη δπα ίεγογπα. 
ΤΠυ5 Ης Ὀεδοάπια αυδάογε ,γοι Οοά; ποῖ 
“ Βροαῖηθ ἔγοση Οοά :" [Π6 οσγάεσ οἵ {πε σσεοκ 
ὙγΟΓά5. 15 ἀραίηδί {πῶΐ νίονν. Ἀραΐῃ, 45 {Π6 
ΒΔΙΠΟΓ ἴῃ Πεδανθη ννᾶβ ἴπ6 ἤγϑδί οδιιβα ΟΥΓ 
Γοιιπΐαιη οἵ {Π15 ννυὶβάοπι (ἐξ αὐτοῦ δέ, γΕΓ. 
30), 580 (Πγιβέ οἡ θαγίῃ τηὰὺ Ὀ6 τοραγάρα 
ἴῃ Ηἰβ5 νοῦκ ἃ5 ἃ οἰβίεσῃ ϑσϑάπα!ν ΠΙ]]ΠΙης 
ἢ {Π15 υν]βάοπι, ἀπ αἴζοσ ΗΒ Ὡβοθπϑίοῃ 
οὐ γἤοννηρ ἢ ᾿ΕἸτοπὶ μθάνθη 1πΐο {Π6 ἸΔΥΡῈΓ 
εἰβίοσῃ οἵ Ηἰβ αγοῃ θεΐονν. ὍΠῚ5 ονοσῆονν 
ΠΟΠΊΠΙΘΠΟΘα οἡ {πὸ ΠΥ οὗ Ῥεηΐβοοβί. ὙΤΠὺ5 
Ης Ὀεοᾶπιο νυ]ϑάομη ἐο τς ἔγοτη Οοά, 1. 6. 
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νν]βάοπι, Δη6 τἰρ μέβοιιβη 685, ΔΠ4 β8Ποῖ]- 
Ποαδίίοη, δηά γεάεπιρίίοη : 

41 δῖ, δοσογάϊῃρ 45 ἴξ 15 νυγτίεη, 

υυϊδάοιη ἔγοη Οοά ἴοσ τι8 ἴο σεϑοοῖνθ. Βαΐ 
1Π1|5. αρϑίγαοξ σοιηβεὶ ΟΥ ψιϑάοπι οὔ [{π6 
Εδίποσ, ννῃϊοῖ νγὰ5 ρἰαπποά θῪ Ηἱπὶ Ρεΐοτε 
1Π6 ἀρὲϑ εῦα πηαάθ, ἀπ νυν μ]οἢ ἴῃ {Π6 5ΡΠΕσα 
οὗ πιο Ὀεϑοαπηθ σοπογοίθ ἴῃ {π6 [ποᾶγηδία 
80η, ννμδὲ νγὰ5 } ὙνΒδΐ 1 πιοῦθ ΡΥ͂θοΙ 56] Ὺ 
νναβ5, Βοίἢ ἴῃ 115 επῃθοάϊπηοηΐ ἰῃ (Πγὶϑέ δπά ἴπ 
115. τϑἰδίϊοπ ἴο τι5 ΠΊΘΗ,. ἰδ ΓαΓΊ ΠΟΥ ἀθῆποά ἴῃ 
ἴῆγοο πεδάβ. ὙΠῸ δἴουπαὶ ΡιΓΡΟΒῈ 15 ἄγαννῃ 
ουξ οὗ [5 σεογοῖ ἀθρίῃβ (50 ἴο 5Ρ68), {κ6 ἃ 
τε Ιθθοορα οἵ γεθ ᾿θηβ65, ἰπ {Πγθα Ἐν] α[ΙΟΠ5, 
ἙΔΟἢ ἴπ 15 οὐ ρῥίδοα : (1) ΕἸΡΗ δου βη 685 
(2) ϑαποιεβοβίίοη (32) Καεάἀεπιρίίοη. (τ) 
ΕἸρΡΒίθουβηεβα οἵ σοά ἐδεὲ αΐρεοῦ ᾿ταραϊεά ; 
ποῖ {π6 τὶρμθοιιβηοββ οἵ (ἢγίβί, ἴῸγ ἐῤαΐ 15 
πονογα ἴῃ Ν. Τὶ βαϊά ἴο 6 πηριΐοά. [Έ 15 
ἘΠῈῸ ῬΥΌΡΟΥ ἔγις οἵ (Πγιϑί 5 οὐδάϊεπεε ππΐο 
ἀθαίῃ, δηὰ {π6 ἐριῤιέαξίοη οἵ ᾿ξ ἴο ΒΕ] Εν 5 
ΟΠ Θασίῃ ἀΡΡΥΌΔΟΠῈ5 ὈΥ ἄδρυθοβ ἴο κ.υἤηη]α-: 

«4Ηπ {δῖ 
{πε [,οτά. 

2107} ῬΥΓΘΟΙΒΟΙΥ 845 ῬΓΌΟΡΤΟΘ5 5 πιαάθ ἴῃ [ῃ6 
1ΏΠΟΥ 116 οὗ Ξαποξιβοδίίοη. [πάφϑά, {π6 “θοῃ 
ἀηα (τε καὶ) ἱπα!σαΐα5 [15 πυαζιι4] σοτσο]ατίοη. 
ΟΥ̓ 115 ἀθβοϊαΐς ΕἸρμθοιβηθθα Οοά ἰ5 1ῃ6 
δῖνου Ὀθοδιβο οὗ (ἢ γιβί 5 πιογιτοσίοιιβ Ῥαβϑίομ, 
δηΐς 25: 1 [Π6 βαϊηΐβ, δϊεσ Π6 Κὶ Θϑιι συ Οῃ, ἀ’Ὸ 
σοῦ ἐπάοζροξδίε. “ΤῊΣ Ἰαϑὲ Ἰηὶς ἴῃ {15 [πγεθ- 
ἕο] ομαίη οἵ νυιϑάογη 15 σχεάεηιῤῥίϊοπ, 1. 6. οἵ 
1πΠ6 Ῥοάγ τορθίμεγ νυ {Π6 501} «πὰ 5ριτιξ 
ἴῃ πε τοβϑασγεοίίοη οὗ (ῃ6 ϑαϊηΐβ αἱ {πῸ 
Ῥαγοιιϑία. ἐ 

[π Ὀτιοῦ, τῃ6 ὑνΠΟ]6 τηθδῃβ {Π15: σοά--Ης 
ΔΙΟΠΘ 15 π6 ἤγϑξ δηά εῇήϊοϊοπί σδιιβα οὗ γΟΓ 
ἘΠΙΟῚ δηά ἔθ]]Οννϑμῖρ νυ Η ἴπὶ πο Ὀδτατηο 
Ποβ ἀπά {γαπϑίαίοά ἱπίο 1 ἀπά τηδάδ δοιαὶ 
ἴῃ {{π|6 ἴΠ6 1ά6 8] ρίδη οἵ εἰεσπιέν, πηθα ΔΈ Πρ 
ἴΟΓ τ6 {πε τῃγϑοίοϊά θεποῆξ οὗ {πα Π ᾿νῖπα 
ΠΟΌΠΒΕΙ, Τρ θοιισπθβ5. ᾿πηριτθα, ΠΟΙΙΠ 655 ἱπ|- 
Ραγίθά, γϑάθπηρίίοπ σοηϑαπηπηδίθά. 

ΑΘΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΣ οα νεῖϑε 2. 

Ὁ. «υἱὲ αἱ] αὐδὸο ἱπυοῖε.. ] 065 1815 ρεῦ- 
ῬΙοχίηρ οἰδιβε (4) βὸ ψ ἢ νηΐ ργεοθάβϑ 
Δηα 55  Ὑ “ΠΑ]]ο ἃ ἴο αἰ πίβῃ!ρ 27: σΟΣΊ ΑΗ 
αὐἱὲρ 411} ΨΠΟ ἴηνοκα ... . [παῖ {π6 τεδάθγβ 
Τρ υπηάεγβίαηπα ἀπ πΊαῦνεὶ πον δτθαΐ 
φηά νἱᾶθ νγὰβ {πΠῸ6 οἰσοὶς οὗ βαϊπίβ ἴῃ ΨΏΙΟΗ 
{πεν βίοοά ὃ 80 Οτοίϊιβ ἀπά Βεϑηῆρεὶ. ΟΥ 
(δὴ) ἀοεβ αἱ], Ῥοϊπίίϊπρ ἴο ρεύβοῃμβ ϑαϊϊθά, 
ΤΊΔΤΚ {πὸ ΕἸΡΙ5[1Ι5 845 4 (δίμο!!ς οπα 80 
ὙΠμεοάογοΐ, Εἰβίμι5, ἀπά οἴμοῦβ. ΟΥ̓ (2) ἄοθβ 
δέ. Ῥδι], γἘ1Π6 ἢῈ φτθοῖβ {Π6 (ΟΥΙΠ ΠΙΔΠ5 
ὈΥ ΠαΠΊΘ, 4150 στϑθΐ 1ῃ βρισγιξ ῃ6 {Ππ᾿νεῦβαὶ 
Ομ Σ 80. οἴμοι σοιηπιθηζαΐοσβ. ΟΥ̓ 
(4) ἀοεβ5 {πε οἴδιιβε ἀθποία (Π6 σεῤαγαΐὶείς ἴῃ 
φοπίγαδε ἴο {πε δάπογοηίβ οἵ ἴΠ6 ΟΠΌτΟΝ ἴῃ 
(οσϊ πίῃ ὃ 80 Μη τηρα ἀπ ΜΊΟΠδοΙΙ5. ΓΠΪ5 
ΨΙΘνν ΨΕΓΥ͂ ὉΠ ΚοΙγ. ΟΥ̓ (6) 15 {πὸ τηθδηΐϊηρ 
“6 4}} (ΞΘΏΘΓΑΙ]Υ) ὙΠῸ ἴηνοκα ΠπῸὸ παπη οἵ 
ΟἿ Τιογὰ [6515 (γίϑέ 1Π Ἔν ΕΥΎ ΡΪαςθ (ξ6π6- 
ΤᾺ]]γ} {ΠΕΣ οντη (Το) δηά οὐγβ᾽ ὃ 1.6. ἘΠΕΙΓ 
Οὐ 1 ΟΥ̓ 85 τη ἢ 845 Οὐγ5. 80 (ΠΓυβοβίοπη, 
ὙΠεοάογεί, Δηἃ ΠιΔΠΥ οἴποῦβ, ἀπά οὐσ Α.Υ.; 
Δηα {Π15 566 Π|5 {ΠπῸ Ὀδβί νἱονν οὗ 11 {π6 δῦονο. 
ὝΠΟ Ρῆγαβθ “ΤΠΕΙΓ οὐνῃ δηά οὐγ5 νν1}} {πο η 
θεὲ δὴ δογίμοιρῃης σογγθοῖϊνα δη4 δχραπδῖνε 
οἵ “ουγ Τιοτά "ἢ οσουγτγίπρ Ἰπδὲ θεΐοσο. Βαΐ 
παῖ οὗ {π6 1 απ Ψυ]ραΐα, “πη Οτηηὶ Ιοςὸ 
ἸΡΒΟΥΙ ΠῚ εἴ ποβίσο," 1.6. νυ 41} ννο ᾿πνοῖθ 

1ῃ6. πᾶπηθ οἵ οὔγ Ἰ,ογὰ θϑι5 ΟΠ γῖϑί ἴῃ ουετ» 
}ίαεε ῥείοπσίηρ ἴο {πεπίβεϊνοβ δηά ἴο τι 
1.6. θεΙΪοηρὶπρ ἴο {ποπὶ 85 ἃ (ἢ γιβίίδη 50- 
οἰεῖγ, ἄννε!πρ νμογο ΠΟΥ ἀνε], ἀπὰ ἴο 
115 845 Αροβί!]εβ νυ Ἱο] ἀἸηρ βριστιτια] δας ΠΟΥ Υ 
{ΠΈγα. 
1 1Π15. θ6 ψνῆδί 8.. Ῥαὺ] πιθαπί, ἔμθη {πῸ 

οἴδιιβο “ἢ 411 τ ΠῸ ἰηνόκο ἢ 1} ἀδποία {πὸ 
Αςμθαη ΟΠατοΠο5 Ἰγίηρ οὐδιάς οἵ (οτιπίῃ 
Πα γεῖ ϑϑοοιαϊθά ἴο {πὸ πηοΐμοῦ στο ἢ πὶ 
(οτηῖῃ. ΑΙβο {Π6 ννογάβ “ἴῃ Ἔν ΎΥ ΡΪδσο ἢ 
Ὑ}11 ποῖ θ6 τιϑεά ἴῃ ἃ νου] -νθ 56η56, 85 
ἴῃ (6), Ὀπῖ ἴῃ ἃ βεῆβε οἵ [ορορυδρῃῖςαὶ γοϑίσιο- 
τοη ἴο {πΠ6 ργονιηςα οἵ Αομαῖβ. ΠΟΙ τν85, ἴἴ 
566 ΠΊ5, ἃ ὈΓΆΠΟΝ ΟΠ ΌΤΙ δἱ (θποῆτος, ἃ μαγ- 
θου οἵ (οσιπίῃ. ΤῊ [αϑὲ νῖθνν 15 1 ΠΑΥΤΠΟΠΥ͂ 
ὙΠ 2 (οΥ. 1. τ,“ ΎὙΠΕ ΟΒατοῇ οἵ Ο οὐ ψ Ποἢ 
15 ἴῃ (οσιπίῃ, νυ τ 411 ἔῃ βαϊπΐβ νυν ΠῸ 876 ἴῃ {Π6 
ὙγΠ0]6 οὗ Αςμαῖα. ὙὍῊΪ5 15 1ἢ βγεαΐ ΠΊΘΑΘΙΓΕ 
ΜΕΥοΙ 5 υἱανν 4150, μο, που υοσ, σοίθυβ {ΠῸ 
ννογὰ ἐῤεῖγς σμΙΘΗγ το τη6 (ογίπέῤίαη σΠα γῆ 
ΤΑΘΠΊΌΟΥ5, γεῖ 50 85 ἴο ἱποιάθ ἔπ Ῥ͵ουποΙΑ] Οὐ 
Αομαδη. 866 ῖβ ἱπρϑηΐοιιβ ποΐθ. [1 15 {Ππ6 
ΨΑΥΙΘΙΥ οὗ νγαγ5 ἴῃ ὑνἈ]Οἢ νυ 5. πλὰν θ6 οοπ- 
ποοΐβά ψ τ ἢ θοῇ οΟἴμο {παῖ σοπϑδίιταῖοβ. {ΠῸ6 
ἀΙΒΠου]Υ οὗ {π15 Ραββαρθ, δπὰ [15 νατιεῖυ Πὰ5 
θθθη πιαάθ ροββϑίθὶθ Ὀγ τπ6 στοννῖπρ ΟἸΛΙΒ5ΙΟΠ 
οὗ {π6 ἁυίϊοϊα τη Ἡδ]]θηϊδίϊο σσθεκ. 
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ΒΘ] οσίθεῃ, 1εὲ Πϊπὶ β]οῦυ ἴῃ κοι ςςς: 



554 τ: ΟΠ Αὅ.) Γν. τ--ὅ. 

ΘΗΡΊΟΙΣ ΟΤΙ: 

Η ἀρεαγείζ λα 1ς 2γεαελέγιρ, τ ἑλοτεολ 77 
ὀγίγισ᾽ γ1οὐ ἐχεοίίρες)"; οὐ «ῥεέελ, 97) οὔ 4. ἀτεγεαγει 
τυϊεαϊογε; γεΐ κογισϊσίοίλ 271 1216 4, 5. οτυθῦ ογ΄ 
Οοώ: αγια] το γ7α7' ἐχερίϊοίζ 6. {ἦε τυϊράίοηε οὐ 
ἐλῖς τυογίαῖ, ατια 9. ἀλεγια7ε 6715, ας ἐδαξ 14 
ἐλε καίμγαὶξ ηγιαγε καγι71τοΐ τε716147 5[α71α] 77, 

ΝΙ 1, Ὀτγείῆγεη, νγμαπη 1 οςλπε 
ἴο γοιι, σαπια ποῖ νγτἢ ἐχςεὶ- 

Ιεπον “ Βρβεςῇ οὐ᾽ οὗ νγίβάοπι, ἐξοίαγ- 

ΔΗΥ͂ ῃϊησ ᾿ἀπηοηρ γοῦ, ϑᾶν6 εϑιι8 
ΟἸἨ γῖβέ, ἀπά μἰπι ογιςιῆςά, 

2 ΑΠά4 1] νγα5 στ γοῖι 'π νγεαΚΠΕ688. 
ΔΠᾺ ἴῃ ἔδαι, ἀπά ἴῃ πλθοῇ ἐγεπη ] Πρ. 

4 Απά τγ 8ρβεεοῇ δπά πηῦ ργεᾶςῃ- 
ἴπρ “τυᾶς ποῖ νγίτ ᾿απεοίπρ νγογάβ οὗ ὦ ὦ 
πη 5. ννϑάοιη, θς ἴῃ ἀδπιοπϑίγδίοῃ ἴοτ, 
οὔ τῃς ϑριγξ δηά οἔ ρονγεῦ : ὦ 

ἼΠαὲ γοὺγ ἔπ 5Ποι]4 ποῖ 
Ἰβέδηά π᾿ {Π6 νυϊβϑάοπι οὗ πηεῃ, Ὀὰξ 1η ἴθ τ, 

(ἢ, 1. 17. 

ἴπρ' ππΐο γοιῖι {Π6 (6ϑΓἸΠἸΟΠΥ͂ οἔ (σά. 
4 ΕῸὸῖ [ ἀείεγπηιπεά ποῖ ἴο Κπονν 

(ΗΑ. 11. 1τ--5. Αρρ!!οδίοη οἔΈΠο ἔογθρβοῖηρ; 
ββοίίοη ((. 17--1) 10 {Ππ6 τραπποτ' 'ῃ γΒ] ἢ ΡΔ1]} 
Παά οοιηδ ἔογννγαγά 845 ἃ [θδοπογ ἴπ (Δοσϊ πίῃ. 

Ι ἴοο, α5 ὈΘΠον 5 τ Ὲγ} ΡΥΘΔΟΠΟΥ οἵ Οοὐβ 
υνϊϑάουη, ““σατὴθ ἴο ἰἱπβίγιος γοὰ. Ηον 9 
ὕδυλθ Ῥυοοιδϊταΐηρ ποῦ ψ1ΓᾺ Εἰρὰ θ681- 
ἱπρ οὗ δὐρυμθηῦ οὐ οἵ πίβαουι--Π 6 
(65 01π| 010 οὗὁὨ 60 ἃ." δοθηη δπαρμαϑ15 ἴο 6 
1414 οπ {πε ψοτγὰ "Οοα, ἱπιρ] γιηρ {Παΐ {ΠῈ 
ΔΠΠΟΙΠοριηθηΐ οὗ Οοῦῖς (ΒΕ ΠΊΟΠΥ ἢᾶ5 ΠΟιΡΗΐ 
ἴο ἄο νυ ἢ ΠουτΙβἢ οὗ δύρητηθηΐ ΟΥ̓ ΦΡΤΑΠΑΘΕΓ 
οἵ ΡΠΠΟσορηυ, ας τπποῃ! ἴο ἀο ψ]Π Ρ]αίη 
51ΠΊΡΠ1ΟἸΕΥ Οὗ βίαϊθτηςεπί. 

Ω. “ἜΟΥΤῚ ἀϊαᾶ πού ἀθίθυτΐπθ [0 ΚΠΟῪ 
Βοπιθύίηρ (τὶ εἰδέναι, Ποΐ τι} Δτα ΟΠ 8 γοα, 
ΟΠΙΥ (πη]|655 1 ἀδίεπηϊηθα ἴο πονν, 85 1 414) 
[6515 (ἢγιβί, δι αἰτπι ἴοο οὐποϊῆ θᾶ." 

ΤΠΟ6 ΕΆΠΟΥ ΒΘ η56 ἰ5:--Ἴ οἷ] ΠΊΔΥ {Π|η|ς (Παΐ 
ΙΠπαά ἀφοϊάεά ἴο Ὀδ ἃ Κπονν-ϑοιηθί Πρ; 'π ὙΟΙΙΤ 
Εἴτοῖθ, θαΈ 1 [6]1] γοι 1 ἀ14 πὸ διιοῃ {Πίηρ. 
Οπο ψεάροη οἵ Κπον]θάρε 1 τοβοϊνθά ἴο 
Ὑν]6 14 ἴῃ ὙΟΥΤ ῬΓΈΞΘΠΟΘ, ΔΠ4 ΟΠ]Υ ΟΠ, ΠΑΠΊΕΙΥ, 
76βϑιι5 (μγιϑί, ἀπά ἴηι ἴοο ἴῃ Ηἰβ ἐθερεβέ 
Βα ΠΑ ΟΠ, 45 ΠΑ1]6α ἴο {Παξ οΥὐοβ5. νυ ΠΟ 15 
{π6 νϑάοτῃ οἵ (σοά δηά ἴπε δριπιθοπί οἵ Η 15 
ἈΡοβίϊεβ. 1 οδπιθ, ποῖ νγϑαυϊηρ 5] ΟΡ 5ΠῈ5 
ΠΟΙ͂ ἐνν βίο 5ΟΡ ἢ ]5Πη5, θυ 5 ΠΊΡΙΥ βαγίηρ ἴο 
γοι, ΤμῈ ΟἸἾγῖδὲ 15. ογποῇθα ἢ 80 Ομτγ- 
βοβίοῃ. Μοϑὲ Ἴσοπηηθηΐαίοῦβ ὌΧρί δίῃ :--- “1 
ἀϊά ποΐ τϑβοῖνε ἴο πονν αηγέῤιπσ ἉΤΉΟΠς; ΥγΟΙΙ, 
Ρυξ... ." ΏΙΟΒ 15 ΟἸΘΑΥΥ ποΐ 50 βοοά ΠοΥΓ᾿ 
50 ΓΟΪονδηΐ ἴο {πε σοπίοχί. 

Ν.Β. ΕῸΓ {Π15 βεῆβο οἵ τὶ εἰδέναι σοΠΊραΓα 
οὗτος μὲν οἴεται τὶ εἰδέναι οὐκ εἰδώς, ῬΙ]Αΐο, 
ἃη4 εἰδὼς τὶ κἀγὼ τήνδ᾽ ἔχω προθυμίαν, 
Εαχ, ΑἸςοϑί. στο. (ΟΠΊΡΑΓΟ αἶδο ποΐβ. οἡ 
ὉΠῚ 1Π ἡ: 

8. “πώ 1 αὐας «υἱὲ γοῖι 12 αυεαξπεις, ἀπε 171 
7ξαγ, απὰ ἴῃ ηιμε ἐγοηιδίπσ.) ΒΘ Πά6Γ :---ἰ Απά 
[ἢ θα Κποθ5 Ρρθαύθα Ὀθἴοσθ χοῦ," 1, 
ἴῃ ῬΡΕΌΙΙς. ΕῸΥΪ {Π15 το πἀθσῖπρ 566. ΟΠΔΡ. ΧΥΙΪ. 
το Δπη4 ποίΐθ. Μογυοῦβ “1 ξ6]] πο νγεβῖκηεβ55 
ἴπ γοιι ρΓΈβθηςο,᾿᾿ σδηηοῖ ὃ τρί. ΟΥ̓οΓ οἵ 
{πΠ6 ννογάβ θχοϊπάθβ {Π|8. [ἢ νγεΆΚΠΈ55 . - 
45 ἰαάθῃ νὴ ἃ πιοσϑαρο {παΐ νγοι]α βθοπὶ 
ΒΟΠΊΘΙΥ ἀπά 16] πὸ Ὀοϑιάθ αὶ ἤποβραπ τϑίοσϊο. 

τΠς6 ροννεῦ οἵ (σοά. 
6 Ηονδθεῖς ψγεὲ βρεαὰῖξκ νγίβάοπι 

Ο(οπιὶα ἔτοπ Αἴῆθηβ, μεσ ἢ6 Παά Ραγίν 
1164, ἴο πιαῖκα αἵ (σουιπίῃ ἃ 5}. αἰζετηρί ἴο 
σοηΐγοηξ [Π6 σγαπάθασ οἵ Οσθεὶς ΡΠΠ]ΟΒΟΡ ΠΥ 
νν ΙΓ [Π6 5 Πρ] οἰ γ οὗ [πε σοβρεὶ, ννᾶβ Ἐποιρ ἢ 
ἴο πιακα δῖ, Ῥϑὰ] {{π|4. ΟΥ̓ {Π15 Τσοπίγαβε 
1Π6 Αροβίϊθ ννγὰ8 ἀθθρὶῪ σοηβοίοιιβ, ἀπά {πῸ 
Ὑν ΑἸ Π655 ΠΟΥ ἀθβοσιθθα νγὰ5 βἴῃϊςοα], ποῖ ρῆγ- 
δῖ... ΗἜ νγᾶβ παίῃγαι! υ δηχίοιιβ, ἰεϑὲ 1Π 
ΡοΙδίηρ ἴπΠ6 ρ]αίη δυραπιθπέ οὗ [Π6 οὐΟβ5 
αϑαϊηδὲ [Π6 σοϊοβϑαὶ ἔα τὶς οἵ ἃ βϑαϊθά ρῃ!ο- 
ΒΟΡΒΥ, 6 ΠΏΣ ΗΣ 41] : ννᾶ5 ἃ 1λανϊ ἃ δττηθά ἢ 
5.0 ἃ ΡΕΌΌ]6 ἴο ΡῥΥθυα1} ἀραϊηβί 4 (σο δῖ ἴπ 
5.108} ἃ Ραπορὶν ἡ Βιι ἴῃ ἢΪ5 “" ἔβα δη4 ἔγεϑη- 
ὈΠΠΡ ἡ {πΠ6 Αροϑβίϊθ νγὰβ ἐποοιγαρθα ΕΥ̓͂ {Π6 
Τογά ἴῃ ἃ υἱβίοπ ΟΥ̓ πιβῆΐ, βαγίης, “ Βε ποῖ 
αἴγαιά, Ὀιξ βρθαῖκ, [ΟΥ̓ 1 τὰ νΠΠ [Π66᾿ (Αοΐβ 
ΧΥΙΙ, 9). 

4. ιν σῤεεερ.] 1.6. ΤῊ τηοάθ οὔ ατρι- 
τηθηΐ, ΟΥ̓ ῬΟΓΠΔΡ5 5]ΠἸΡῚΥ “ΤῊΥ ἀΥριτηεπέ," 1.6: 
{π6 ἔδεϊ οἵ {Π6 οσοβ5. “Μύ ργϑεδοῃίπρ " ΠΊΘ8ῃ5 
σεῤείαηεο οἵ ἀϊδοοιιβθ. ὙΠῸ βθῆβὲ ἴ5, ΜΥ 
ἀΥριπηθηξ ἀη4 ΤΥ ΡγΈΔΟΠΙηρ υγα5 ποΐ (δεξζεῦ 
1Πηδη πυεγὲ ΠΟΙ) ἀγεββϑθά 'ἴπ ψ]ΠΒΟΠΊΘΒ. ΦΓΡῚ- 
τηθηΐ5. οὗ πηλη 5 νυ βάοτα, διιξ τηονεά ἴπ πε 
ἀειηοηβίγαίοη οἵ ϑρισιξ ἃπά οἵ Ῥοννεγ: 1.6. 
ἴῃ. σοηνιοίίοη οὗ ἐπ6 ἐγαῖῃ, υτοῦιραΐ [ΠΓΟῸ ἢ 
ΤΑΥ͂ ΡΙαΙη ΡΥΘΔΟΠΙηρ' οὗ [Π6 οΥΟ55 ἰὴ {πὸ πϑαγίβ 
οὗ ΠΥ ΠΘΆΓΘΓΒ, γΠΟ56. 5ρι Γς ννα5 ἰοποῃ θα ὈΥ 
16 ΗοΪγ ϑριγιί. “ΟΕ {πε ϑριστιῖ," Α. Ν. ποῖ 
4αϊία σοτγτοοῖ : οπηϊξ ἐῤε. 

5. γο γαὶ τρομίά ποῖ σἰαπά.] ῬτΟΌΔΟΙΥ 
βίδίοβ αἱπὶ οἵ αϊνίηθ ΡΌΓΡΟΒΕ: ἔπδξ ὙΟῈΓ 
τ ἢ ἴῃ ΟΠ τῖβέ τῖρῃς 6 θαβθά, ποῖ οῇ ΠΊΔΠ 5 
νυ ]βάοπ, θα οα (σοά 8 Ροννευῦ, ΒΟ ἢ ΡΟννῈΓ 
δἴοπο Ὀσοιρμξ σοηνϊοζίοη το ρα {ΠῸ τηθάϊιτη 
ΟΥ ΤΩΥ ἀἸΒοοῦ 56. 

6. ΤῈ Οοβρεῖ, ποννθνεσ, νοι Δ] Το 5 
ΒυπΊδη νν]ϑάομῃ, μα5 ἃ νυ ]5οΠ οἵ 115 οὐγη: ἃ 
ΡΗΙΠΟΘΟΡΗΥ 15 ἴο θὲ Τοππά 1π (ΓΙ ΒΕΙΔΠΙΕΥ͂ αἶ5ο. 
ΤΠΘ 56Π56 15:---’ Α νυβϑάοτη που ΕΟ Υ ἘΠ ΟΓΕ 15, 
δηα {Π15 ννβάομα αὐὸ Αροβίϊθβ ἦο πἰίεσ θεΐογα 
ἔα] -στόννῃ δηἀ πιρίπγοα (γι βέϊδηβ, 8Π4 ΟΠΪΥ͂ 
Ῥεΐοτγο ϑιιοῃ.᾽ Η γα {π6 ραγίϊοϊα δέ 15 εογγεε- 
Ζϊο; “ὙδΙ ἃ νυηβάομη ἔμεογα 15... .) Τῖ5 
υυϊβάοπι ἴῃ οἢ. 1. 18 Πα5 θθθὴ ἀθβογι θεά ἴο 8 85 
τα ἢ στεαῖογ ἔμδηῃ 411 μπιπηαπ ΡΒΠΟΒΟρΡ 65 ρα 
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ΔΙΊΟηρ {Πεπὰ ἔμπας δῖα ρεγίεοϊ : γεῖ 
ποῖ {πε ννίβάοιη οὗ {15 ννουῦ]ά, ποῦ οὗ 
τῆς ῥγίηςαβ οὗἩ {Π18. ννου]ά, ἐῃδὲ σοπλα 
ἴο ποιρῃῖ: 

ΠΟΘΕΝ ΠΑ ΜΘ. τὸ 
ι 

γ Βυὲ νγα βρεαῖς τῆ6 νίβάοπι οὗ 
(ὐοά ἰπ ἃ πηγϑίειυ, δυό τῆς Ὠϊάἀάδη 
τυϊφεἴογι, νγ σἢ (σοά οτγάασϊπεά Βεΐοτε 
(Π6 ννοῦ]ά τπιπΐο οἱ β]οτυ : 

τορείῃεῦ, αἃ5 Οοά 15 ρυθαδίου {Πδη πιᾶπ. Νον 
ΠΟΠΊΘ ἴο νἱϑνν ἔνγο οἰαβϑβεβ οἵ ἀοοίσιηθ, {ΠῈ 
ΒΙΡΠΘΥ ἀπά {Π6 Ἰοννοῦ ; ἴἔννο οἱαϑϑθβ οὗ Ὀ6] θυ 5 
αἶϑο, {π6 δή]. ἴῃ (ἢγιδὲ δηά {πὸ Ὀαθ65 ἴῃ 
Ομ γιβε ; ἔννο τηοάθ5 οἵ σουηπηΠ] ΔΈ ΙΟη, ΡΥ]- 
γαΐα 1ηϑ γΓποίίοη ἀπ ΡΕΌΪς. ργθδοῃίησ, Νὸ 
ςοπίγαδί μοῦε δὲ 411] Ρεΐνγεβεη Ἀθαβθοπ δηά 
Ἐ νεϊδίίοπμ, 45 5οπῆθ {Π1πηκ, διέ 5ίγις γ Ρ6- 
ἔνεθη ἔννο ῬῃΠΟβορηΐοβ, {Π6 ΡὨΠ]ΟΒΟΡΠΥ οἵ 

. ΟΟά δπά {πε ΡῃΠΟΘΟΡΥ οὗ {πὸ ννου]ά. [{ 15 
ποῖ για ἐἰναΐ (ἢ ΓΙ βιη!γ, ἴῃ βοίεηρ ἴοσί {π6 
ῬάΓΘ ἀγριπηθεηΐ οἵ [Π6 Οτοββ τππίο {Π6 ϑβαϊνα- 
τοη οὗ ὈοΙ ον ῦβ, Πα5 ΠΟ ᾿πίθυϊουῦ ΡἢΠΟΒΟΡΗΥ οὗ 
15 οὐγὴ ἴῸΥ {πε6 ἔξνν τεσερίϊνα οἵ τ, Βυΐ 
Οὔβοσνα {παΐ ποΐ ΟἿΪΥ ἃ οοπίγαδε θοΐνγθθη 
{Ππ656 ἔννο ῬἢΠ]ΟΘΟΡ 65. 15. Ποσὸ ᾿πάϊςαϊοά, Ὀαῖ 
ΔΠοίΠποῦ Ὀδίννεθη {πΠῸ ἀθαορεῦ {γαῖ 5, ΟΥ̓ ΠΙΡ ΕΓ 
ννιβάοτη οἵ (τ ϑεϊδηϊν, ἀπ πὸ σι] ΑΓ 
Ἰεβϑοηβ {πογθοῖ, Τὴ βεοοπαά σοπίγαβε θ6- 
ἔννεθη ἔννο οἰα5565 οἵ ἀοοίγιπο, [Π6 ΠΙΡΣ ΠΟΥ δηά 
ἴΠ6 Ἰοννου, ὈΓΙΠΡ5. ἴο νἱθνν ἔννο σουγθϑρο Πα Πρ 
ΟἸα5θθ5. οὐ δε ενοῦθ, {πῸὶ ἔπ ΠΠ-ρτόννη ἀπά {6 
Ἰηξαηΐβ : δη ἴῃ δήάϊξίοη ἴο {Πϊ5, ἔνγο σοστο- 
ΒΡοηπ Πρ πιοάθ5 οἵ 1πϑιγιοίίοη. [ἢ ἴαςΐ, {πὸ 
Ἀροβί!α παά μιπογίο ργεδομθά ἴο Πῖ5 ἤΠθασγου5 
αἵ (ΟΥΙΠΙΝ 5ιιοὴ Ὀγοδά ἴαςί5 οἵ {πΠ6 βοπεπηθ οἵ 
Ἐ ΘἀοΠΊρΡΓΙΟ 45 γεγο ἰθνοὶ ἴο ἘΠοῚΓ ἰονν ἀρρτα- 
Πεοηβίοῃ: πῃ Παά ποί ἠαγθά ἴο ξβργεδά Ὀοίοτγε 
1Πεπὶ {Π6 Υδαβισοβ οὗ {Π6 ΠΙΡΠΘΥ “΄ ννΊβάοση ἢ 
τηδεΐ ΟΠΪΥ ἴου {π6 “ροτγίεςξ : " ἴο ϑιιοῃ ρθατ 5 
ΤΠΟΥ ἴπ {Π61Γ ογάθ βίαϊθ νοι] πᾶνε Ὀθοη 
Β.ΨΊΠΘ. 

6. 2ῥε ῥγίπεος ὁ ἐῤὶς «υογ]α.} 1.6. {πὸ 16α6-- 
ἴηρ' τῖθη οὗ {πθῸὸ [ενν5 ἀπά οὗ ἔπε Οὐσεθῖϑβ, {πα 
(Οεπί]6 ροϊοπίαξοϑ ἱπο] παϊηρ Ἡ ]]οηῖς ρῃ1]1οῸ- 
ΒΟΡΠούβ δηά Ἡδῦτγεν ἠοοΐοτβ, 8.0 ἢ “ σΟΠῚΘ 
ἴο ποιιρῇηξ :᾿᾿ {Π656 ΠππΠῚῚ ΠΥ 165, νυ ἘΠΕῚ νη 
ἸΑτηΡ5, Ρᾳ]6 πὰ βρὸ οιξ θεΐοσγθ {πὸ ἀδυ-ϑίασ οἵ 
ὙτΤΌΓ νη θη 1 ἄδννη5 ἔγοπη οα Πρ, ““ῬΥΙησο5 
Οὗ {Π|5 νοῦ οἂπ ΠΑΓΑΪΥ ἀεποίς “πὸ 
ἀεπιοπθ οὗ {πὸ αἷτ᾽" (Ερἢ65. υἱ. 12) 45 50πΊ6. 
Ιῃ νεῦ. 6 ἐν σϑηοΐῖ πηθαη “ἴπ {π6ὸ Ἰπάρτποπε 
οἵ: φημί τω κἴπ ΤΠ6 ῬΥΘΒΘπΟΘ ΟΥ̓ οἶτοῖθ 
5Ε." 

“, ΠΟ Ῥαγίϊο]ο5 (δέ απ δέ ἀπά ἀλλά) ἴῃ 
ΨΕΙ͂5. 6, 7, ἃἋτ6 ἴο 6 τϑηάογθα {μὰ5: 7εΐ ἃ 
ῬὨΠΟΒΟΡΠΥ ἔπεῖε ἰ5 {παΐ ναὸ υἱέεσ Βεΐοτα 
5Ρ᾿ΓΙΓΠ4] Δ 1115; ἃ ΡΏΠΟΒΟΡΗΥ φοαυεύεν ποΐ οὗ 
115 ὑγουἹά, ὀκέ να υἱΐοσ Οοα: ῬΒΠΟΒΟΡΗΥ 
ΠΟΙΟΠΘΩ ἴῃ ἃ τηγϑβίοσυ, Ὕοιι πγιϑὲ ποΐ σι ρροβθ, 
Ο (οΥϊπίῃίαηβ, θθοαιβα Πυτηαπ ϑυϑίεπιθ οἵ 
ὙγΙΒ4Οπὶ ἃ 5ΠΘΕΥ ὩΟϑαγ ΠΕἸ|65 ἰὸ Οοά, ἐπδξ 
(οὐδ νυβάοπι μᾶ5. ΠῸ ϑγϑίεπι οἵ 15 οὐῃ; 
ἀπαΐξ {πὸ ὐοββ οἵ (ἢ γίβε 15. ἃ πιο ἰηϑι]αϊθα 
ἴδοῖ, ἃ νγαγρ- νιπου ἃ νγοοῦ ΟΥΓ ἃ βίπεῖθ {ῃτοδά 
ὙΠοιι εἰἴπογ, Νο, ἔμογα 15 ἃ ναϑὲ βοῃεπη8 οὗ 

νν]ϑάοπι ἴῃ {πΠ6 πάθη ςοιη56] οἵ Ἐδάοπηρ- 
τίοπ, γνμῖο ἢ νγα ΑΡροϑίϊθβ βδίερ ΕΥ̓͂ βίθρ υηΐο]ά 
ἴο {Π6 5ρι γι! }ν ̓ ης6]]Προπί. “Οοπομοᾶ ᾿π 8 
ΠΥ ΒΌΘΙΥ ;᾽) πο Οδ]δοίοη ἴο {115 Το οσηρ 1Π 
[Π6 Οτεοκ. ὙΠῸ ἱπιᾶρὸ οἵ {πὸ στεαΐ ΕἾ]οιι- 
51 14} ΤΥ ϑἴοσΙ65 ΡΓΟΌΔΌΙΪΥ βιιρσροβίθα {Π|5 νγοτά 
γγοΐ6γ} ἴο δῖ, Ῥδὺ] δ (ὐοτγιπίῃ. [ ἀρρθαγ5 
τπδξ {Π15 πηδη] 014 ἀδϑίρη οἵ σοῦ 5 νυὶβϑάοχη 
νγὰβ5 τηΐοϊἠθά ἴο {πΠ6 Ἀροβί!εβ, ἴῃ 45 ἴα 85 
ἴ νγὰβ ππηίοϊἀθά ἴο ἴποπι, ὈΥ ἃ 5»ταάιαδίοα 
τουθαίοη. ΕὙἼΟΠῚ {Π6 1 ΙΠΒριγοά Πρ5 ΠΊΘη 
τερον {Π6 ΠΟΑΥΘΠΪΥ ἀοοίτίηθ5 ΟΥ̓ ἃ ΡΓΟΓΘ55 
οἵ πιτ}αξίοπ 4150 βυδάιαίε ἴο {ΠῚ βεύεσα] 
50 4165 οἵ σδραοϊΐγ, [Ἃἢ {Π15 ρσόσοϑϑ ἀἸ501|Ρ165 
ὙγΈΓ6 {Π6 ἰπϑίγιοίοά, ΑΡοβί]θ5 ὑσοσα {πὸ Πίοσγο- 
ῬΠδπίβ. ΟΥ̓ σΟΠΊΠΊΠηϊοδίϊνγα σμαηΠΕΪ5, {πὸ Η ΟΙΥ 
ϑΡΙΓΙΕ {π6 Π]απηϊηαίίνα ἀροπί. Ῥεγπαρθ {Π6 
ΤΟ Ποσῖηρ να τἰίοῦ Οὐ 5 νυϊϑάοτη ἴπ {Π6. 
ἔοττη οἵ ἃ τηγϑίετσυ " ΤΥ 6 ρῥγεΐοσσγεά ὈΥ 
ΒΟΙΉΘ 50 ΠΟ] Δγ8. ΤΠ15 τοπάρχης νν}}} ποΐ ἀ15- 
τὰγὺ {π6 ἀῦονθ Ἔδχρὶαπδίίοη, Ὀιις νν}}} ταῖποῦ 
567ΥῈ ἴο δτὶπρ οἷ {π6 ἔσια Ιάθα οὗ πε ρα55- 
856, ΠΑΠΊΟΙΥ, {παΐ [Π15. ννῖδα βοποηθ οἵ σοά 
ὈεΙηρ ἴπ «πόσέαποο ἃ Τα ϑίοσυ, τατιδὲ ΠΚοννῖβθ 
ἴπ [6 ,όγηιὶ οἵ ἃ τηγϑίεσυ 6 σοπηπγππηϊςαίοα 
ἴο πΊϑη, {11 Ὀγ {Π|||6, ὙΠῸ αὐτίαϊη τηϊιϑῖ θ6 
πο ἢ ἃ σδυίίοη, πηθαϑιιγεά ΕΥ̓ {Π6 5ρ1- 
Τι41 ᾿πτο] Προπος οὗ {ΠπΠῸ βρθοϊδίουβ ἐποπταί. 
Νοῖ ππ|||κ6 {Π6 Οτθοκ ρῆγαβθ, “ννα αἰίευ ἴῃ ἃ 
Τηγϑίεσυ," 15 οἵσὐ᾽ ΕἸ ΠΡΊΙ5ἢ, “να βρεαῖκ ἴῃ ἃ 
ὙΠΙ5ΡΟΥ." [ΙΕ 5ποι]ὰ ΡῈ σοπϑίαποΥ θΟΓηα ἴπ 
τηϊηἀ {Ππαΐ ἴῃ {Π656 σπαρίουϑ “ Π6 νυϊβάοπι οὔ 
Οοά’ Ὀεΐηρ ἴῃ ϑιιθβίαποθ ἃ “' ξυοαΐ πηυϑίοσυ ἢ 
(1 ΤΊμη. ἵν. 1) ἀδποίεβ ποῖ τπογοὶυ {πὸ Ὀγοδά 
ἕχοῖβ οἵ Ἀδάεπηρίίοη ἰῃδὲ ἅτε στϑοεϊνεά ὈΥ 
αι, θὰ {πΠ6 ΡΗΠΟΘΟΡΠΥ ἐπαΐ δηυγοη5. {Πποβο 
ἴχοῖβ, {πΠ6 Ποιρῃΐα ἀπὰ {Π6 ἀδρίῃβ {παΐ ονογ- 
Παπρ «πὰ τππάου!α ἴπΠ6 σοπίγα! ἀοοίγ!πο5 
Ὀγοιρπέ ἴο νῖενν. [ΙΕ σπου] α͵5οὸ ποῖ θὲ ἴοσ- 
δοίζίρη {παΐ {Π15 ““ν]βάοπι ἢ 15 ἰὴ 115 β! ϑίαπου 
1ΠΊΠΠΘΠΒΘΙΥ 5 ΡΟΥΠυτηδη, αηα γεῖ ᾿ηζεπήθα ἴοτ 
᾿ππηϑῃ ΔΡΡΓΘΠοηβίοη ; 1 Ἐπογοΐοσο ἀθπιδης5 
οί 4 Βυπηδη οὔβᾶπη δηά ἃ ἀϊνίπθ ἀρεπί ἴῸυ 
1[5 σοπηπληϊσδίϊοη ἔγοτῃ οά ἴο πιὰπ. ΓΠοΥΘ 
ἴθ. αἰϑθο στεχυϊγοά 1Π ΠΙΠῚ, ννΠῸ σοΙΊΠ]οαἴ65 
1, ἀἸβογι πη παίοπ οὗὨ σμαγαςίοσ ἀπά “ ἀϊβοθγη- 
πιθηΐ οὗ 8ριγἰ5,᾽ 50. δ5 ἴο δαπηϊπιβίου 1 Ὁγ 
γν156 ᾿πϑία! πη θηΐ5. 

ΎΤΠΘ ἸΙοηρ ῥῥἠάεπ παυαν (ἀποκεκρυμμένην) 
υνιϑάοτη. Ροσγίδθοϊς ἴθηβε ἀδποίεβ ἃ «υἱαΐε οἵ 
ΠοΠοραΙπτοπέ σοηβθημθπί ΠΡΟΠ 5οῖπβ δοῖ οἵ 
ΠΟΠΟΘδΙπιθπξ τυ πο οηςε ἴοοῖκ ΡΪαςε ἰῃ Πδανθη. 

ογεαἑπφά δείογε ἐῤὲ «υογ α τιριέο οἱ σίογν.] 
ΤΠΪ5 οἰδιιβο σοηΐαίηϑ πηι οἢ ἴῃ Ππ{{|0. 5 πιϑηϊ-- 
ο]4 νυϊϑάοπι ἴῃ 411 15 τϑᾷοῆοβ οἵ πεῖρῃξ ἀπά 
ἀερίῃ ἀπά Ἰθπρῖμ απ Ὀγεαάίῃ “’ [Π6 ΟΠ]Ὺ νν]βα 

οι 
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α 15, 64. 4. 

8 ΝΒΙΟμ ποης οὗ τῆς ρτίποςβ οἵ 
τῃ15 ννουἹὰ Κπονν : [ογ Πδά {Πεὺ Κηονγη 
11, Ἰμογ ννου]ὰ ποῖ Πᾶνα ογιοι πε τῃς 
ΤΙ οτά οἵ ρίογγ. 

9 Βαυΐ 85 ἴἴ 15 νυγτίθη, ἦ γε ἤδίῃ 

Οοά᾽ ἀϊά, Βεΐογθ {π6 ᾿πϑεξατοη οὗ [Π6 ἃρ65, 
ξογο- οσγάδιη ϑνἹἢ ἃ νῖονν ἴο {ΠῸ σοτυ οὗ τι5. ΟΥὨ 
Πποπι ὍΠῸ δΊΟΥΥ οὗ {πε εἰθοΐῖ νναβ {Π6 ἤπαὶ] 
αἷτα (1) οἵ ογεδίίοη, (2) οἵ τεάἀοηρίίοη. ΤῸ 
{πὸ ἀϊνίπε Μιηά {π6 βοαιθηςα οἵ [4645 νγὰ5 
(1) {Π6 βίοτυ, (2) τοάεπιρίίοη ἔοσ Πδξ βίου, 
(3) ογθαίίοη ἔου {ΠῈ γβάθιηρίίοη ἀηἀ ἔπθ β]ουυ. 
Τη {π6 δνοϊαζίοη π᾿ ἔπης απ {πὸ Ἐχθοιίοη 
ΟΥ̓ {π|5 ξτ-τοδομίηρ ρίαη, {πῸὸ ογάεσ οἵ {πῈ 
ἔαοῖς ννὰβ ἴῃ {π6 παίυγε οἵ {π|ηρ5 σενεγβεή. 
ἘοΥ {Π1|5 Ῥϑα]πο πιοάς οὗ ϑβἰαϊοπηθηΐ, νυ] ἢ 
11 θὲ ἴουπά Α ΚΟΥ ἴο ππ]οοκΚ 5ΟΠΊ6 ᾿πίσιοαΐα 
(οχίβ, 566 τ ΤΊπι. 1]. 4, “ὟΝ ΒΟ ν δῖ 411 τηθη 
το ὃς βανϑά δηά ἴο ςοπΊα ἴο ἃ Κπον)εάρε οἵ {π6 
ἀσαίῃ ; ὙΠΟΓῈ οἰ ΘΑ Υ ἴῃ {πΠ6 ἄϊνίπα Ἐπουρῃς 
1Π6 ϑαϊναϊΐοη οἵ 411 τῆθβη ρδεοθάθβ {ΠῸῚ 1η- 
δίγασίοη ἴῃ {Π|Ὲ {Γαἢ, ΦΙθοις ἴῃ {Π6 ἄδθνεῖορ- 
τηθηΐ οἵ {πὸ Ῥυγροβα ἴῃ {{π|6ὲ ἴπΠ6 ογάθυ οὗ 
δυθηΐβ 15. ῬΥΘΟΙ5ΕΙΥ Γονογϑαά, 800} 566 ΠῚ5 ἴοὸ 
6 {πΠ6 ΟὨΪΥ δάεαιαίς ἱπίεγργείδίοη οἵ {Π15 
1ηζογοϑίηρς οἰαιιθθ, παηηοῖν, {παΐ ονεη δὲ {ῃς 
τπηθ οὗ ογραίίοη σοά μαὰ δἰγοδάν ρυγροβθά 
ἴῃ Θἴογη ΠΥ ἴο ῥγοάμπος δηά δεῖ ἴῃ βΊοΥΥ ἃ 
Θμυγος δηά ἃ Κιηράομη οα]]θά οὐἱ οἵ {πε 
πνου!ᾶ, απ ἐπογείογτε Ηε τηδάθ {πὸ ννου]ά. 

8. ὙΤΠὶ5 πλγν]]οιῖι5 βομοῖηθ οἵ σοαβ ν]5- 
ἀοΠ1, νν ΠΟ ννὰθ ἴο 5516 ἴῃ {Π6 ϑ]ΟΤΥΥ, ΠΟΠ6 
οἵ {Π6 ΤΌ ]οΥ5 οὐ [Π15 ννου] νοῦ Δρρυποηαθά :; 
ῸΣ 1 {πὸ Ππαά Ὡρργομοη θα {Π15 υυϑάουῃ, 
ἘΠοΥ ψου]α Πονοσ Πᾶνα 5ἰαίη ἐῤὲ Ζογά οἵ [παῖ 
ΘΊΟΥΥ. 

Ιη {π6 Ῥεύβοη οὗ {πὸ [ποαγπαΐθ 800 ννᾶ5 
δι οάἸοα δηἀ τηδάθ δοίι4] {ΠῸ6 ἀϊν!πο νυ]βάοιη: 
ἔγοπι Ηἰπι 1 ννᾶ5. σου ΠΊ ΠΏ] αθ]6 ἴο ΟἴΠΟΓΒ ἴῃ 
{πὸ ἘΠγϑοϊο! ἔοστη οἵ σὶρ ῃηθουβηθ55 δηα βαηςί!- 
Πορίίοη απ τράοτηρίίοη. Ἐθάοθπηρίίοη, {πῸ 
1αϑὲ Π|π ἴῃ {Π|15 σΠ Δ], 15 ἃ συθαΐῖ ΟΠ Πη8- 
το (Ππαΐ 15 4164 ἴο ἐῤὲ σίου ἴθ νυ μος {Π6 
νν]βάουη 15 ἴο οἰ] πηϊηδίθ. Ἃ1}}15 ΠΠΔ] β]οσυ, ἴῃ 68 
56 6116] οὗ στρ θοι5η655 ᾿τηρυτοά δπά οἵ ΠΟ] !- 
τιθ55 πηρατίοα, «πὰ {Π6 ΠρΑΥΘΥ ταϑι] οὗ στὸ- 
«Φοιηρίίοη ςοπΊρΙεΐθα, νναὰ5 ῬΡΌΓΟΙΥ ψοη δπά 
ΤΠΘΓΙΓΟΓΙΟΙΒΙΥ Δοῃϊονοά ἔογ ΗἩ!πιβοῦ ἀπά ΤῸΥ 
ΗΙ5 βαϊηῖβ ὈὉγῪ {πὸ ϑοὴ οἵ σοά [:π Πιιπιδῃ 
παΐαγο, 50 {μαῖ Ἠδ 15 πον πὶ Ηἰβ5 ονη Ρεῦ- 
50Π ποΐ ΟΠΪΥ ἴπ6 οπρθοαϊτηοπί οὗ ἴπ6 9ΊΟΥΥ, 
Βαξ Α͵5ο {πὲ τι τ} ῥγοῤγίοίον τμογοοῖ. ὙΠῈ 
56η56 15 ΟἸθδγ, νἱΖ. “ΠῚ {Π6 τα ]εγ5 οὗ {Π15 νου] 
Παά Ἔνϑὺ σοπηα ἴο Κποινν (σοά᾽β νυἱβάοπῃ, {ΠῸΥ 
νοι] Πᾶνε ἴοιυπαὰ πὸ Κπον]οάρε οἵ 115 
υυϊδάοπι ἴο 6 1πΠ6 5ο]θ Υ «πὰ πΊθδη5. ἴο 
τη 5. ΒΙΡΏ οβίαϊε οἵ ροσυ, δηά {πογεῖοσο 
νου] ποῖ μανα ϑαϊη {6 ὙνΊΠΠΟΥ ἀπά ΟΥΠΕΥ 
ΔηΝ ΟἼΥΘΥ οἵ {Παΐ Ρ]ΟΥΥ ΠΟ 15 [Π6 ΡῸα] ἀπά οπά 
ΟΥ ΟΟὐ 5 νυἱβάοιη. 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΊΑΝΞΡ, 1. [ν. 8--το. 

ποΐ 56θῆ, ΠΟΥΓ δὰγ ἤεαγά, πειίπεγ ἤᾶνα 
Επίεγαά ἱπίο τῃ6 Πεατέ οὗ πιᾶπη. τῆς 
τπϊηρ8 ψῃ ἢ (ὐοά ΠΑ ργεραγεά ἔου 
1Π6πὶ τῃδὲ ἰονε ΠΙπη. 

Ιο Βυῖς (ὐοά Παῖῃ τενεαϊεά ἐἤεηι 

ἐγμοΐβεά. Τα δοίοῦϑ ἴῃ {Π6 οὐ ἤχθη ἃ 
Βοτα τοραγάθα 5 {π6 επηδοαϊπηοπί οὗ {παΐ 
σου] ἀτ-ϑρισιῖ. συ μοῦ ἀαγκοηθά {πὸ πιογαὶ δί- 
ΤΊΟΒΡΠοΓα οἵ σσεεκ ρῃ]οθορῆγ. “ΠΕ Τοτὰ 
ΟΥ̓ ἐφὲ βΊογυ " 15. {π6 τῖρῃξ νεγϑίοπ. ((οτηρ. 
ΕΡΉ. 1. 175) “186 Ἐδίμογ οἵ {πΠ6 β]οσυ.") 

9. Τπο δάἀνογβαίινε δμέ 15. 'π Δη {6515 ἴο 
1Π6 πορδέϊνε Ιάθαᾳ οὗ {πῸ ἢγϑξ οἰαιιβα οὗ νεῦ. 7, 
{6 βεοοηά εἶδε οἵ ψν] ἢ “20. 17... ." 5Βιουα 
θ6 ἴακοπ 45 Ρῥαγεῃηίμθίοαὶ «ηα ϑβυθοσζάϊπαίΐο. 
ῬΥΟΌΔΌΙΥ ἴῃ νεῖ. τὸ {πε δέ 15 δέ 22 πῤοάοςΐς. 
ΤΠΘ πηραηϊηρ {Πθη ΜΜ11 Ὀε ---“ ΤῊϊ5. νυϊβάοπῃ 
ποῖ οπθ οὗ {πΠ6 γι]ογ5 οὔ [Π15 ννου]α ουοσ ἄρρτε- 
Ποηάδά, διέ ννῃδξ {Πϊηρ5 ΕΥ̓Θ ΠΕΥΘΓ δᾶ δηά 
ΘΔΥΓ ΠΕΡΙ Πραγά δηά ἴο 86 ποαγῦ οὗ πιδπ 
ΠΘΥΘΥ͂ ΟΟΟΘΌΤΥΘ ἃ, ΠΑΙΊΕΪΥ, ΠΟ στθδῦ {π1πρ5 
Οαοἂ Ῥτθρδαίϑθᾶ Ζὼὸσ ἘΠ 0856 ΠΟ Ιοσο Ηϊπι 
--ἴο 8 (ἈΡροβί!ε5) σοἂ τουθδὶϑᾶ ὉΥ Β15 
ΒΡΙΤΙ" 
Το σοπίγαϑί ποῦα ἱπ]ρ] 164, ὁπο Ὀεΐννεθη 

ἴννο οἷαββθβ οἵ πηθη, {πῸὸ οἵἴμεσ Ὀείννεεπ ἔνο 
τηοάο5 οἵ ᾿Ἰθαυπηρ. ὙΠῸ στεαΐ τηθῃ Πονεγ ὈΥ͂ 
ἐῤεῖγ οαυήι αυἱτάογε ποῖ ἴο Κηονν (ἔγνωσαν, ΔοΥ5[) 
τς νυϊβδάοπι {παΐ Ἰεαἀ5 ἴο {π6 βΊοτγυ, απά ἴο {π6 
ΑΡοβίϊοβ ἴἴ ννὰβ γιαάε Κποννη ὈΥ χευείαέϊονι. 
ΤΠ ΡΠΠΟΘΟΡΩΥ οὗ ᾿πᾶπ ψν ΠΟΥ ἔα!]θά ἴο 
ςοπάποξ {πὸ τι ογβ οὗ {Π|5 νου] το {πῸ6 ΡμΠοῸ- 
ΒΟΡΩΥ οἵ Οσοά: ΒΥ ἀποΐμεγ σμᾶηπεὶ ἀπά ἴο 
ΔΠΟΙΠΟΥ ογάογ οὗ πηϊη 5 ννα5. {Π15 {γπῈ νυ 540 ΠῚ 
ἴο σοπια ἄοννῃ ἔγοπη πθάνθη. ΤῸ {π6 ΑΡοϑβί!εβ, 
«πὰ ἴο {πεπὶ ποΐ {πγουρῃ {π6 σἤᾶππεὶ οἵ" 
Πυπηαη ἴοσο Ὀὰΐ ὈΥ 5ρϑοῖδὶ δ] οητηθηΐ, 
ὙνογῈ νοιοῃβαῖθα ο]πηρθοα ἀπ ἀϑϑυγαποοβ οὗ 
1Πδξ Ἰην 5106 δηά πα 10]6 ἀπά ᾿πφοποείναθ]α 
Β]οσϑθάποϑϑ ὑυμ]ςἢ 15 ἢ βίου ἴῸσ πῈ Ἰοναῦβ οὗ 
σοά. 

“ Ῥγρραγβά," (ποΐ “ Παίῃ ργθραγεά ) πδιπεῖν 
αἵ {π6 {ἰπ|6ὸ θη Ηδ οσεογάδιπεα δηά ἴογε- 
ΡΙαπποαά 'ἰπ 811 115 ἀδίαι]5 [π6 βοποπῖθ νΠΊο 
ν 85 ἴο ΓΟῸ]] οἷ δοΐια] ἀπά Ὀδοουηδ Πἰβίοτισαὶ 
ἴῃ πὸ σομηϊηρ Γοασἢ65 οἵ {Ππ6 αρ85 (αἰῶνες). 

10. “Τὸ ως Αροβίίεβ. σοά σενθαϊθά {ποτὰ 
{πγοῦρα ἴΠ6 τηδάϊαπι οὗ {Π6 ϑρισιῖ, νΠῸ δ]οηθ 
ἀποαυΐησ {πὸ {που ἢ5 οἵ (σοά σδῃ δἷοπο γηαζε 
ἴποπὶ ἀποαυ ἴο πηαῃ, ἴογ ἴῃ6 ϑριγιῖ 1ἴ 15 
{παξ ϑϑαγοποίῃ, απ ὈΥ βθαγοῃίηρ πάθῃ 
ουξ 411 ((Πουρ ἢ 5) ὄνεη {πὸ ἀθρίῃβ οἵ σοά: 
“ Πορί 5, πηείαρθοῦ ΠῸΠῚ ἃ 568 ΟΥ ΥἹΡΕΙ͂, 45 
ὙΠδ6η νγα Ἰοοῖκ ἄονγη πο νναΐοσ δηα σδπηποῖ 
566 ἴο {π6 Ὀοίζοχη, «πὰ νυ μαῖ 15 θουοπά οἱ 
ΚΕη 15 8π Ππκπονη ἄθορ. ΤῆΕδ ἀερίῃβ οἵ πὸ 
ἀϊνιπθ βομεπῖε οἵ γθάἀοτηρίίοη ἃτὸ ἐχρίογεά ΒΓ 
16 Ηοὶγ ϑριγιξ «πὰ ὈῪ Ηἰβ ΠΙυπηϊπαίίοη οὗ 
{ποπὶ τονθαὶθ πὲ ΟΥ̓ οη6 ἴο {π6 ΑΡροϑβίϊεβ. 
ΟΥ 1 ΤΠΔΥ Ὀδ Ραιζ ΠΟΠΥΕΓΞΕΙῚ :-- ὙΠ6 αγοδ᾽ 



Ὑ. 11---12.} 

ὈΠίο 1185 ΒΥ ἢΙ5 ϑριτις : ἔογ (ῃ6 ϑρίτιε 
ΒΘΔΙΌΒΕΙΠ 4}1 {Πϊηρ5, γεὰᾶ, {Π6 ἄδερ 
τηϊηρ5 οἵ. σοά. 

11 Βὸγ ννπαξ πιᾶη Κπονγεῖῃ {πε 
1Πηρ5 οὗ ἃ πᾶ 8ᾶνε [Π6 8ρι τ οὗ 
ΤηΔηῃ ὙΨΏΙΟΝ 18 1Π ΠΙπΠῚ ἢ ἐνεῃ 80 {ΠῸ 
τηϊηρβ οἵ (σοά Κπονγεῖῃ πὸ πηδη, Βιΐ 
1Πε ϑριίγιε οὔ σοί, 

οὗ {π6ῚΓ Πεοαῦῖβ ΔῈ Ὄπ] ρῃςοηθα " Δη4 {ΠΕῚΓ 
ΒΡΙΓΙΕ4] ᾿πβιρῃΐ δηϊαυροά ἰὼ ἀΐβοοση ἔποβα 
ἄἰνιῖπο ἀθρί5. 

Ἱ1. Τηΐς αϊαρποβίϊς οἷος οὗ [ῃἢς ἩοΪγ 
ΒΡ ΓΙ, γγηοῸ 15 {π6 Ποαγί- ἀἸβοοσποὺ οὗ 411] τηθῃ 
(Αοῖβ5 1. 24), 5 ξασίμου 1] πδίγαϊθά ὈΥ- Δῃ 
ΔΠΔΙΟΡΊΙΘ ΠΤ ῸΠῚ ΓΔ Π 5 ΠαΐιΓ6. ΒῸΥΪ ΔΙΠΟΠΡ 721671 
(δ ρμδί!ς) ἃ πλ8η᾽5 που 5 ΔΓ6 ΚΠΟννη ΟΠ]Υ ἴο 
1Π6 τηδη᾽5 βριγιξ {παῖ 15 1Π ΠΙΠῚ ; [ΠΟῪ 476 ποΐ 
Κποννη ουίϑιθ ἴο {Π6 βρι γι οὗ ἀποίῃου τἤδῃ, 
ἘΠῚ655 Π6 ἢ ΠΊ56]Ὁ σποοβο ἴο πηαϊτο [Π6 πὴ Κποννῃ 
ὈΥ οΥαὶ σοπηηλιηϊσαίίοη. Βνθη 50 {π6 βθογοΐ 
ΘΟΌΠ5615 ΟΥ ἐποιρμί5 οἵ Οοά ἀγα Κποννη ἴο 
με ϑριγι οὐ (σοά, ἀπά ἴο ποπὲ οἶσθ. ὙΠΕΥ 
γηαν ὈΥ ἴῃ6 ϑᾶπηθ ϑριΓ, 0 δοπα Κπονν8 
ἴῃθπη, θ6 γηαάε ἀἄποαυ ἴο οἴμεῦβ ΟΥ̓ τϑυε- 
Ἰαϊίοη. 
1 νοῦς 11 {Π6 Ρἤγαβοβ “ ϑριγιξ οἵ (σοά " δηά 

(ἐς φρΙσς οἵ τηδη ἢ Ὀγοσύρ ἰορείῃου 1 1Π|5 
1Ππβέγατοη ἱπάϊοαΐα παΐ {πὸ Πμτηδη ϑρίΓἰξ ἰ5 
ΒΟ ΘΊΠΙΠΡ Ἀ[Κ11} 1Π Θ656η06 ἴο {ΠῸ ἀϊνπθ. Ὗ ε 
Υεδα “ Οοα 15 ϑριγιί," 5 1 5ῃοι]4 θὲ {γ4π5- 
Ἰαϊοά, απ “Οοα Ὀτγεαίμοά πο Αάδπηβ ποϑ- 
ἀγ115 1η6 Ὀγθδί οἵ 116, 1.6. Θρισιῖ. [πὶ {τὰ 
[86 5ρ|Γξ οἵ τη 15 ἃ ΓαΥ οἵ (ὐοάβ θβββεπςα; 1 
15 {86 ““σαηάϊ!ο οἵ {πὸ 1 ογὰ βθαγομίπρ 41} {ΠῸ ἴη- 
νναγα ρατγίβ " (Ργον. χχ. 27); 1{ 15 {πα νυ ῃοῦθῦυ 
ἢ6 15 σοπϑβεΐοιιβ οἵ ΠΙπη56] Δη4 σορηϊϑαηΐ οὗ 
Πῖ5 οὐγη Πα ΙΝ: π18}1{Ὑ ; 1 15 δὴ αρῆαΐι, νυ ΘΙ ΠΟΥ 
βίνθη ὈΥ δη δςεΐ οὗ ογϑαϊΐοῃ δὲ Ὀϊγίῃ οὐ ὈῪ {τγὰ- 
ἀποξίοη ἴγομη Αάδτὰ ; ἰί 5 {πῸ ἀἄϊνίηθ ἡγίασε. 
ΤῊΙ5 ΔΠΔ]ΟρΊΙΟ, Ποννενου, 5μ0]4 ποῖ θ6 ργοϑϑοά 
ἴοο ἴατ. ὙΠ ροϊηΐ οὗ 1{ 15 5 ΠΊΡΙΥ {{|5: 20716 
μὲ ἐῤρε ϑῤιγὶξ ἔποαυς αὐραὶ ἐῤοισῥές αγὸ 7 
Οοά, γμπὲ ἂς ἱπ ἔαρ οΓ᾽ τὸ ποπὲ ὠμὲ ῥὶς οαυπ 
Φ2ΙΓῚ ἄποαυς αὐϑαὶ ἐδοιίς ἀγὸ ἐπ ῥίηισοίζ, 

10, (σοπηροίϊοη 15, ΝΟΥ αὐό (οΙΡ ἢ δῖ1ς) ταὸ- 
σεϊνεά ννμαΐ νγὲ ἀἸά4 σϑοεῖνο (δὲ {πῸ {ἰπλ6ὸ οὗ 
ΘΟΠνΘΥΒΙΟη ΔΠ4 δἰογνναγάθ) ὈγῪ σονυρίδίϊοη 
ἔγοτη παῖ ϑριυῖ, ὙΠῸ δἰοπθ Κποννηρ οδη 
δἰοπθ τῆαῖα Κπονη {π6 ἄξερ {βοιιρηῖ5 οὗ 
Οοά ἴἰπ ἴπ6 ρῥῃ]]οβορμν οὗ γεἀφιηρέίοη. Νοῖ 
ἴῃς 5βριγιξ οἵ {πε6ὸ αὐογ!ά ἀϊἰά νγεὲ Αροβίϊεβ 
ταοεῖνθ, θὰ π6 ϑριγιξ {Παὲ σοπλεβ οαξ ἔτοπὶ 
Οοά. ΑΒ5 ἴῃ νεῦ. 11 ποῖ νγὰϑ ἃ σοῃρδι]- 
50η Ὀεΐννεεῃ {πὸ ἀϊνίπθ ϑρι γι δηά {πῸ Βυηδπ, 
50 Πεῖδ γα ἤᾶνε ἃ εομίγασέ Ὀδίννθθη {πῸ 
ὙγΟΥ]4 5. ϑριγι δηα {πὸ βρίγῖς. ννῃῖο ἢ 565 
ποτὰ Οοά. ὍὕΠα σοτηρδγίϑοη ἱπιρ] 16 8η 65- 
5εηΐ!8] ΔΗ ΠΥ Ὀοίνγεθη ἔννο ὑπ] ηρ5, {πὸ σοηίγαβὶ 
ἀεποΐοϑ ἃ ΤΠΟΥᾺ] οὐ δἴἰοα] δπίδροηίϑιη. ὍὙΠὲ 

ἰνφυ 1 51:---Τ οι,. 111. 

ΤΙ  ΟΘΕΙΝΤΉΤΑΝΡ, 11. 

12 Νον ννεὲ πᾶνε γεςεϊναά, ποί τῃς 
ΒΡΙΓΙΕ οὐ τὴ6 νγοῦἹ, θυς τῆς 58ριτῖς 
γΠΙΟἢ 15 οἵ (ὡσοά ; {παῖ νγε πηϊρῃς 
Κηονν {πε ἘΠίπρβ τΠδὲ γα ἔγεε!ὶυ ρίνθη 
ἴο τι5 οἵ (σοά. 

13 ὙΜΏΉΙΘΗ τπϊηρβ αἶἰδο νγχε βϑρεαᾶῖ. ὦ 
ποῖ ἴῃ {πΠ6 νγογάβ ννῃϊοἢ πηδηἢ5 νν]8- 
ἄοπι τθασπθίῃ, δας ννμῖς ἢ {πΠ6 Ηοὶγ 

6 Ῥεῖ, 1, 

νν ΟΣ 5. ΕΥΓΟΥΓ δίδηάβ ἴῃ δηςΠε6515 ἴο Οοαβ 
{γαῖῃ. 
ΠΟ ἴουπὶ “ννου]ά " Πεογα (ΟΥτεεῖὶκ εουηηιος, 

Τ, απ. γράμ.) ἀθποΐθϑ ΡΥΓΟΡΟΥΥ {Π6 ΟΥ̓ΩΟΥ 
Δηὦ Ὡὐγαηροιηθηΐ οἵ {πϊηρ5. οδ]]οἀ οὐἱ οὗ 
σμδοίϊς πηδΐοσίαὶ : [ῃ6 επίγο ἔδοτις οἵ {ῃ6 
τπιηΐνο δα νυν τη {πὸ ΠΡἢ οὗ [Π6 οσάογ νυ] ἢ 
ῬΓΕν 4115 ονουυννῃοσα {Πγοιρ ἐΠ6 νΠ0]6 δης ἴῃ 
4}1 {π6 ραγίβ. [ἢ ϑοσιρίισγο, ποννανου, ἴῃ 6 ννοτά 
15 οἴϊϑη ᾿1564 1Π ἃ ΠΊΟΓΔ] δης ἃ θδ4 56η56, 50Π16- 
1πῖηρ |κὸ οὐγ “ νυ οκεά ννου]Ἱά. [1Ὲ 15, ἴῃ 
[αςΐ, ἃ σοτηρδοΐ 5γϑίοπι οἵ οὐὔρδηϊζΖθά ον] νυ ἢ 
115 Οὐ ῬΓΙΠΟΙΡΙ65 ἀπά ἰανν5, 4 Κίπράοπι οὗ 
ἀαγζηθϑθ. ν]Π 115 οννη ΠΙΘΓΔΓΟΠΥ οἵ ἀηβθθη 
ΓΌ]ΘΓ5, (ἢ 6 ν}] δπ4 Π15 2ηρεῖ5β. Μογαὶ ἐϊ5- 
ΟΥΘΙ ΠΊΔΥ 6 5414 ἴο 6 {Π6 ΠηΟΓᾺ] οὐ οΥ οἵ 
[Π15. δουγιου. ἍΜΏΘη οὐ], ογά σαπηθ ἴο νἱϑὶξ 
15 {πΠ6 ““γΠ0]6 ννουἹὰ αν ἴῃ {Π6 601} οπϑ. 
ϑαΐδῃ γεισηθά, ἀπά Π5. Κίπράοτη Ποιυτγιβμθά, 
Βιυϊΐ ἃ πενν Κίπράοπι ννὰ5 ἴο θ6 οιιηάθα οἡ {Π6 
ΓᾺΪΠ5. Οὗ {π6 οἹ]4, ἀπά ουξέκ οὗ {π6 βαπῆα τηοσαὶ 
τηδίθυια!. ὙΠῸ δεχίοία νγὰ5 ἴο θ6 εαἰϊφά οἱμέ 
ΟΥ̓ {Π6 ννου]ά ἴο ἕογπι [Π|5 ποὺν ρου, (ἢς οαΐ- 
Ἰγίηρ Παίϊοῃϑβ 5111 ΧοΠΊΔΙ ΠΡ, ἴῃ 8[:. Ῥδὺ]5 
Ροϊπίθά ρῆγαβθ, “νι πουΐ Οοά ἐπ ἔπε ννου]ά. 
Ηδπος ἐγοίοεία μὰ εοσηῖος ΔΥῸ 50 οἴη οοη- 
ἰγαϑίοα, {Π6 ΤΌΥΠΊΟΥ Ὀοίηρ ἴο {π6 Ἰαίζεγ {|Κὸ ἃ 
5Π14}} σβηΐτο οἵ δπογόδοῃίηρ Πρ᾿ΐ δηνιτοπηθά ὈΥ͂ 
ἃ Ὀγοδά τπᾶγρὶη οὗἨ γτοϑιϑίηρν ἄλγκηθθθ. ὙΠ15 
γαϑί εουῦιοῦ, ΤΩΟΥΘΟΥΘΙ, οὗ ννῃ]οἢ ϑαΐδῃ ἴ5 {Π6 
ΡΓΪηοΘ πα φΡοί, Πᾶ5 ἃ φοπΊρᾶθθ οἵ πΠΚποννῃ 
Ἰϊπη1{5 γοδομῃίης ἱπΐο {Ππ6 πιπβθθη ἴᾳΓ θεγοπά {Π6 
ΘΔΤΈΠΙΥ ϑρῆοσα οὗ Βιυιπίδῃ 5οιι]5, ἀπά 1 Πὰ5 ἃ 
ΦΡΙΓΙΣ ἰθὺ ΟΥ̓ ΒΡ ΙἸηρ ΡΥΊΠΟΙΡΙῈ οὗ 115 ον, ἃ 
ἴὰνν οἵ ΕὐΤΟΥ ἂπά οἵ [αἰβθοποοά. ΤὍΠὶ5 εν] 
ῬΤΙΠΟΙΡΙ6, ννὮ}]6 τ 5θθκβ δἀπηβϑίοη ἱπίο 4] 
ΒΡ ΓΙΐ5, 15 τα] ΒΕΓ ἴῃ (Π6 Πεατί οὔ γοίαπε 
ΒατΠΔΠΙΥ ; [ἴ πηαΥ 6 βαϊά ἴο ἀοπηπαίο οιιδι 6 
1π6 τίηρ οὗ {πὸ ασο θοΐῃ Ποτς ἀπά ἀθονε: 
566 ΒΡ. νὶ. 12. [{ «͵5οὸ Ὀγρακβ ἔοσίῃ οὐξ 
οἵ τἴ5 οννὴ οἴσγοὶα οἵ οὐϑεβϑίοῃ ἱπῖο {πε οἰἵγ οἵ 
Οοά, «πὰ ννῖπβ ἃ ἔοοϊϊπρ ἴῃ {π6 δυτοῃ Ργο- 
ΟἸΒΕΙΥ ἴῃ ργοροσγίίοη ἴο με ἄξοδυ οἵ [δι ΈΠ8]-- 
Π655 ΙΓ Ιη {πὸ [014 οἵ Οἢγιδὲ. ὙΠῚ5 οο5- 
τηῖς βρι γιΐ οἵ πλογα] οῦγου ἀπά οὗ ἴβ]δε νυϊβάοπη 
ἰῖ5 βϑῆθεννῃ ἴο θὲ 1πδὲ ννμαΐῖ 1 15. ὈΥ ἴῃ6 Ρυγα 
Ἰατὴρ οἵ ἐμ Ἡοὶγ Ομοβί. 

οἱ 9, ασο4.)] (Οὐδ οννὴ ϑρι τ 15 βεσε ϑδἱά 
ἴο σοτὴς ἀπά {Ππππϊπθ πιδῃ᾽5 βρίσῖῖ, 4 Κἰπάγεα 
πδίιιγθ, {κ βιηϑῃϊπο ΠΙ]Ϊπρ ἐν ρης. “πη 
ογάεν {παΐ νγαὲ πηὰῦ Κπονν," πε Δροβῖς δάά5, 

ἘἙ 
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Ομοβέ ἐβδοποίῃ ; σοπηρατίπρ βρι γεαὶ] 
τῆϊπρϑ νυ ἹΠ Βρ γι τ8], 

14 Βαυῖ τἢς παίωυγαὶ πηδη τεςείνειῃ 
ποῖ τς «μίπρβ οἵ της ϑριίγιε οἵ σά: 

ἴο Ὀ6 για ἴμοϑῈ Ἰοῦβθ ἀηβεθη, ππἢδαγά, τπη- 
᾿γλδριηδα, ἴον [Π15 Κπονν]εάρε σοπθ5 ποΐ ἴτο πὰ 
186 οὐΐεσγ ἀδγκηθθθ οἵ εὐγοσγ, θυΐ ἔγοπι {πα 
ἱπποΥ Ἰρμξ οἵ σα. ὙΠ βυγεποββ οἵ {πῸ 
1Πϊηρ5 ἀϑϑιγθά 15 ἃ5 {Π6 5 ΓΈ Π655 οἵ Η πὶ νν πο 
55. Γ65 {ΠΘΙῊ. 

18. “ὙΧΕ1ΟΕ πῖπ 65 (Κποντηρ ἔπεπὶ ἔγπ6) 
Ὑ 81580 αὐΐοτι," [{{{{6Ὶ {Πεπὶ που ἡ Νοΐ ἱ'π 
1ῃ6 τῆρίοτις οἵ μυπηδη νυ ]βάοπι, ποῖ 1ῃ ΑΥΡῚ- 
πηθηΐς σορίοα ἔγοπὶ ἃ ἔογπιαϊαΐθα ΡὨΠ]ΟΒΟΡΗΥ͂ 
(μὲ ννουἹά θὲ {|κ6 ρυζπρ πανν ννῖπα ἰπῖο οἱ 
θοίΈ165, ΟΥΓ ἀγαϑϑίπρ ἃ τηΔη ἴῃ ἃ Ῥδης ΠΥ 5 Π]46) 
θυΐ ἴπ ἀγραπιθηῖθ ἰδιρῃΐ οἵ ϑρίγις, ψτἢ 
Βρ γα] ρῆγαβθ τὰ δ 0} ἴπι Ρ᾽ 5ρΙ ΓΙ[π14] {γα 1}5. 

Ν.Β. Εογ 115 βθῆβε οἵ {Π6 νεγὺ συγκρίνειν, 
866.2 (ὐοΥ. Χ. 12, ““νε ἄδγε ποῖ οὐανς ΟΥ̓ 
γιαΐίορ Οὐγϑοῖνοθ νυ ἢ δοπῖθ... ." ΨΠΕΓΘ 85 
ἐγκρίνω τάθαηβ “1 Ἰπάρε οὔ ἄδθεπὶ ἃ (ἴο 
6) ἐπ: δοιβ. ἃ ΕαἰΓΟ]6, 1 οἷαθ5. διηοηρ, 50 
συγκρίνω τηραη5 “1 Ἰπάρε οὔτ ργοποῖποθ Α 
([ενε]) αὐ Β, 1 πηδΐοῃ ΟΥ Ρᾷ]γ Α νη 
Β.᾽ Αποΐμευ 56η56 ΤΠΔΥ Ὅ6 δϑϑίβηθα ἴο 
1ῃ15 πλιις ἢ σοηγονοσίθα οἰδιιβο, “ ΤῸ 5ριγιῖα 4] 
(υλϊη45) 5βυϊτπρ 5ρι σία] ({Γ{}5). ὙΠΟ βαπια 
ΕΧαρΈβ5. 011 ΔΡΡΙΥ ΠΕΙῸ 4150, νἱΖ. “" πιδὶκῖπρ 
Βριγιπ4] {ΓαΓἢ5 ἴο πιαΐοῃ νυν] ἢ ΒΡΙΓΙΓΠ4] πλϊπ5,᾽ 
50 {παῖ {π6 πλϊπάβ ἀρργεμοπαϊηρ δηά ἴῃς 
{Γ{Π5 ἀρργε βοπα θα ἀγὸ ἴο ἐδοἢ σΟΓΓΟΒΡΟΊΒΙγΘ 
δηα σοτ-ογαϊηαῖθ. ΤῸ εἰ Γ οἵ {Πε656 ἱπίευργο- 
ταϊϊοπβ ἴπ6 Οὐσθεῖκ 566 πὴ5 ἘΠ Ὲ4}}Υ ΠΕΧΙΌΪΘ : 1Π6 
(1) 15. πιούξ ἴπ Κεερίπρ νυτῖῃ {Π6 ἱπατηθἸδο] Υ 
ΡΓθοοάϊηρ σοπίοχε ἴῃς (2) σι νεσ. 6. οὗ 
1Π15 σπαρίου πα νυν ἢ νοσ. 14. (ΕἸ γυϑοβίουηβ 
Ὑἱενν “ ἜΧρ]δἰηπρ ἴμῈ ϑογιρίαγεβ οἵ ἴπ6 ΟἹά 
Τεβίδιηεηξ ΟΥ̓ {ποβϑο οἵ ἴπθ Νὲὰν " Β0ΧΓΕΙ͂Ὶ 15 
ΒΥΔΙΩΠΊΔΕΙΟΔ ΠΥ ἀπα ἸΟΡΊ ΘΔ ΠΥ αυϊθ ππίθηδΌ ]6. 
Α {Πϊγὰ ννἂὺ οἵ Ἐχροιπάϊηρ {Π15 οἰδιι58 βαρ ϑίϑ 
1561 “Σὸν Βρι σι 18] τη 5 ταδίομ!ηρ' ΞΡΙ ΓΙ 4] 
{Π|πρ5 νὰ δαοῖ ΟΠΟΓ ; ΙῸΓ δριγιίια]5. οο- 
ΟΥ̓ ΙΠδΕΙΠρ᾽ ΒΡΙΓΙΓ14]5: 1.6. ΤΟΥ βρι σι} τεοθρ- 
{ἰνε5 ραξζεηρ τοροῖΠοΥ ΟΥ̓ σοτρΡΟ Πα ΙηΡ' ΒΡΙΓΙ ΓΑ] 
{τυ} }5 ἀπά βρισιία! ρῆγαβθ. “ΓῸ 4}1] {πε5εὲ 
ἴῆγεα. ἱπϊογργοίδίιοηβ {πὸ Οσεθκ 15 Ποχιθὶα 
ΑἸ1Κ6, ΠΥ τη (2) ἴπΠ6 ἔογος οὗ σύν 15 ἐχεγίθά 
ποῖ οἡ {μ6 ἀδίϊνε 86. [Ι͂ἢ 8}1} {π6 {πγθα 
πνευματικοῖς 5 Πειιῖογ. ΜΙ {Π6 Ιαϑί ἐχρὶα- 
Πδίϊοη ΨΕΓ. 14 566 ΠῚ5 ἴο ΤΠ ἴῃ ΠΑΥΤΠΟΗΥ͂ {ΠῈ5 : 
“ἐ ΒῸΣ 5ριγιζπι815 ῬδΙγπρ ὙΠ Θδο ἢ ΟἾΠΘΙ ΟΥ̓ 
ΒΟΓΓῺρΡ τΟΡΕΓΠΟΥ βριγιίια]5, θὰ ἃ 25γεῤίε 
τη ἄοεβ ποῖ σξοεῖνε νγμδΐ 15 Ῥπειιπιδίϊο ΟΥΓ 
Βρι τ 4}.; 

14. Ννε πονν σοπῖδ ἴο ϑ8[. Ῥδι]᾽5 ΓΙ ΟΠΟΓΟΠΊΥ͂ 
ΟΥ̓ ΤΠγΘοἴο] ἃ παΐισγε οἵ πῆᾶη. Α Ὀσιεῖ Π]πϑίσα- 
τίοη οἵ 1π15 ᾿τηροτγίδηϊ ἀοοίγιπα τιδύ ποῖ θ6 οὐ 
οἵ ρίδοα ἢθσθ.0 Ὑπὸ ἐτγίρὶε σοηϑβεττοη οἵ 
ΤΩΔ ΤΑΥ͂ θῈ ΓΟΌΡὮΪΥ σοπηραγεά ἴο ἃ οσαἰ με άΓαὶ, 

ΙΓ: ΟΘΚΙΝΤ ΤΑΝ 5." Τ: [ν. 14--15. 

(ογ {ΠΕῸῪ ἅγε ἔθο ἰβημι685 τπίο πὶ: 
ΠΕΙΓΠΕΓ σαη ἢς Κπονν ἔδει, Ὀεσδιδα 
{ΠΕῈΥ ἅτε βρι γίτιδ!!ν ἀἸβοθγηβά. 

ις ἦ Βυῖ πε πᾶς 15 ϑριίγίειδὶ 

ἼΤΠΕ ὈΟΔΥ σοττοϑροπάβ ἴο {Π6 πᾶνε, {π6 ϑρισγιξ 
ἴο {π6 οἤάπορὶ, 1Π6 50], νυ] αϊνι 465. ἀπά 
απ]ῖε5 ἴΠ6 θΟάΥ δηά {Π6 βρισίξ, ἴο 6 γδηβθρί, 
ΒΟ αἰνιἀθ5 ἀπά ὑπ|ΐθ5 {ἴπ6 πᾶνθ ἂἀπά {πὸ 
σἤδηςο]. Τὴ σαίμθάσγαὶ ἴα οπθ οοπβεογαϊρα 
θυ ]άϊηρ ἢ [ἢγθα πηδὶπ σςοτηραγίπηεπηΐϑ, ἀπά 
ΠΔἢ 8. ΟΠ6 ΡΕΥΒΟῸΠ ἰπ [ἢΓΕῈ παΐμγεβ, 8}} σοη- 
βϑογαῖθά ἴῃ Βαρίϊδῃ τὸ {π6ὸ Τυϊαπα Οοά. 
ΕὙγίΠουτηογθ, {π6 Πυπηδη βριγιξ 15 {Π6 Πρ μεϑέ 
ἃ Πα {ΠῸ ποδὶοϑὲ οἵ {πθ [ἤγθθ παΐῃγοϑ ΔπΠα δκὶη 
ἴο {Π6 ἀϊνίηο, απά {πογεΐοσγο {παΐ ν ΠΙΟἢ 15 ᾿πὰ- 
τη Ἰδίο!υ σοηίγο θά Ὀγ [6 ΗΟΙΥ ϑριτῖῖ, γγῃο 
ἐῤγοιρ 1: οῖβ 4150 προη {Π6 5011], αηα [σου ἢ 
1Π6 508] προη {πῸ θοάγ. [π {π|κὲ τπᾶπποῦ {Πα 
ΟΠΔΠΟΕΙ 15 [6 ΠΙε μοδὲ ἃπα Πο]ιθδέ σοτηρατί- 
τηεπί οἵ {με σδίΠοάγαὶ, ἴῃ νυ μος αἰθὸ 15 ἴπ6 
ΔΙΤΑΥ ΟΥΓΔ016 οἵ ἴῃς ἀϊνίπο Ῥγύεβθεῆςθ. ὍΤΠα 
ΔΌΟΥΘ ἰ8 ΠΊΘΓΕΙΥ δῃ {Ππ|5ιγαίίοη, ἀπά, 85 56, 
5Ποι 14 ποΐ θ6 ργοβϑϑδεά. [{ πιαὺ ϑεῦνα, Βον- 
ΕΥΕΓ, ἴο ϑῃιηοοίῃ [Π6 ννὰῦ ἔῸΓ 506 Δρργεμθη- 
βίοη οἵ {πὸ αἰ ΠΟ] αιοϑβεϊοη οἵ πλδη5 ἔσο πο- 
ἴοτηγ. Α εγερίεαί τααῃ, ἴΠῈ ΠΊΕΙΕ 5011}-πηδη-- 
αηίηια ς (Ν αἱραῖθ) ἔγοτη αρίγια, ποῖ αρζφιοστες 
“6 Ἐ}}}] οὗ βριγιξ " ΠΌΤ απέρεις ---ἶἰθ ΟΠ6 ἴῃ Ποῖα 
ογεῤέ ΟΥ̓ ΪοννΕΓ ΡγΙΠοΙρΙ οἵ [πἴ ἀοπηϊπαΐαϑ. 
Ηδ πιοναβ ποῖ ἴῃ ἴῃ 5ρῃογε οἵ ἄϊνῖπε ᾿ἰρῃξ δηά 
{τὰἢ, Ὀὰΐ ἴῃ πὸ ννου]ὰ οἵ βρῆβθ. [1 ΠῸ ἰ5 ἰη- 
τε]θοΐαα], μῈ ἄορ 5. ἱπ ἃ πιδπίδὶ ΔΟΓν Υ 
ῬΌΓΕΙν. Πυτηδη δηἀ οχογίθ οἡ οὈϊθοῖβ. ΠΠΘΓΟΙΥ 
πλπἄδηθ, Δη4 15 αἰἰγαοίθα ὈΥ νυν συ] ἰγ Ρἢ]]οβο- 
ΡἢΠΪΘ5 {πδΐ [21] υςίοΥγ ἴο ᾿Ιοδά {πΠ6 ταϊηά ὑρ ἴο 
της ΠΙΡῃ τ οἵ σοά. ὍΠα τηθηΐδὶ 5ιάς οὗ 
1ῃς ῥϑύ}ῆϊο πηΔη (ΟΠΊΘ5 ἴο νἱενν ἰπ [Π15 ἰεχί ; 
[Π6 2ηἼε ρείμαί ταῖμου ἐμδη {πὸ οἰῥέεα!, ποῖ ἴο 
16 Θχοϊαϑίοη βοννενοσ οὗ {ῃ6 Ἰδζίεγ, ἴοσ θὲ- 
ἔνθθη {Π6 τηοτδ] δηά {πὸ τπιθηΐδὶ ἔποσα 5. ἃ 
τίμα] γοϊαίίοη δη4 ἱπίθγασίίοη. [π᾿ [Π15 
ῥογῖο απίρια]ς 6 ΠΙΡ ΠΟΥ Ργίποῖρ ας οὗἉ 1πἴς, {Π6 
Βυσιδπ 5ριγιΐ Π]υ πη πο ἀπά αυ!οκΚοπαά :ηῖε]- 
Ἰεσία} ἃ πα τηοΎΆ ΠΥ, ἀοο5 ποῖ ἀοπλὶπαΐθ, μᾶ5 
ΠΟ ΔοίΥ, 15 ἀογπηαπί. Ηδ ἴ5 οὔε πνεῦμα 
μὴ ἔχων ([Δπ|65}) 1.6. “ ποῖ Πανηρ ({π ΠΙ5 οὐνπ 
ΠΟΠΒΟΙΟΈΒΠ655) Φριγῖ." Β80ςἢ ἃ οπὲ ἄοθβ ποῖ 
τοοοῖγο, ἱπἀεεά οδπποῖ δάμη ᾿πίο---ἰπαξ νυ] ἢ 
6 Πᾶ5 ποΐῖ--ἃ Ργεραγεα βρισιί ΔηΥ πΐπρ {παΐ 
15. οἵ {ῃ6 ϑριγτι οἵ σοά. Ηξε 15 μβϑβυςπβῖο, 
ποΐ Ῥηθαπηδίιο : πον σαπ 6 οπίογίδιπ {ΓᾺ1}}15 
{π4| ἃ΄6 ΡΌΓΕΙΥ Ρπειυπηδίι ἡ ὙΠΕΥ͂ γα δΠ 
ΔΌΘυτα ΠΥ τὸ Πῖπι. Ηἰ5 Βδδιῖ5 οἵ πηϊπά, 
τιοάθς δηά οεπίγεβ οἵ {ποι ϊ, δἰτὴβ ἴπ {Π{ὸ, 
Τ1ι5ῖ οἵ ἔδιηθ, ργιάθ οὗ 1πίθ]]εςῖ, ἀγα 411 δου ]- 
1|κ6 πὰ 5θΠ5Ὲ 0105, 81} 9 ἴπ6 σοβιῆοβ δηά 2 {π6 
ςοϑηοθ. ὙΠῈ5 ΠΕ 15 51ΠΊΡΙΥ ἱποοιηρείθηΐ ἴο 
ΔΡΡΥΈΠοπά ννμαΐ 5 δχί γι πάδπθ ἃπά 5ῈΡΕΓ- 
ΠΑ] ; ̓ἰπάβεα Πα ἰ5 ποῖ ἴῃ ἃ ροϑβιίίοη ἴο ἦο 50, 
ἴῸγ ΤΠ θγθ πηιϑ αἰνγαγϑ ὈῈ ἃ σογγοϊδίίοπ δηά 
ταμίυδ] σΟΠΡΥΟΠΥ Ὀεΐνγεεη ὑπᾶΐ ὙΠ οἢ Ρεγ-. 

ὙΠ Ῥε 
28. 5. 
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πιϊηἀ οὗ {π6Ὸ6ὶ [,ογά, {πὲ ἢς " πιδὺ ἴη-- ἔσπι. τ, νι ἐ]αάροιῃ 411 τπΐπρ5, γε 6 ἈΪΠΊ56]Ε 15 
ϑίγιςσε ἢ ὃ Βιι νγε ανε τῆς τηϊπά ΕΞ -- Παρ ά οὗ πο τηδη. 

σλαίί. -. 16 5Εὸτ ψπὸ παῖῃ Κηονγη {Πα 

σεἶνοϑ δηά {πδὲ νυν] οἢ 15 ρογοεῖνεά. ὙνΠΒεγο- 
ἴοτε ϑρισιίιαὶ {γαῖ ἀγα “ΓΟΟ]ΙΒΗΠ655. τπίο 
Πἰπὶ" Ὀδοδιιβα ἘΠΟΥ ἃΓΘ6 ϑρί ΓΙ ΓΠ4}Π]}Υ Θϑεπηδίθα, 
1.6. 416 θϑίθα δηά κιἰδὰ ὈΥ ἃ ργοςθβϑ βρισγι [8] 
ἴῃ {Π6 οουτί οἵ {Π6 Πυχτηδη βρισι θη] ρεηθά 
ΌΥ͂ ἰῃε ἀϊνίπεο, δη4 {πμεγθ ιυδ]θοϊεά ἴο δὴ 
αραογλδὶς ΟΥ̓ ΡΥΘΙ ΙΓ ΠΑΤῪ 5ΟΓΙ ΠΥ ΘΓ {ΠΟΥ͂ 4Γ6 
δαπητεά. 

15. “ὙνΒεγοαβ (δέ) μθ ννῆο 15 βρι για] οχ- 
ΔΙΏΙΠ65 Δ Πη4 Θϑιτηδίθβ 1Π 411 115 ραγίβ ννπαΐθνου 

[15 Ργεβδοπίθα ἴο 15 βογυίηυ. “ ΑἹ] {Π]πρ5 
ΒΘΓΘ, 85 οἴζεη, ἴπΠ ἃ γ βίΓΙ Οἴϊγ 6 56η56, “ 411] {Π]πηρ5 
οἵ τ1ῃ6 ϑρισιὶ {παΐ σοπὶὸ πη {π6 βοορα οὗ 
Βῖ5 Ἰπάρτηεηΐ." ΜογοῚ οχίοπαβ {Π6 ρῆγαβα “.8]] 
{πιηρ5 " Βεγοπά ““1πΠῸ {πη 5 οἵ {π6 ϑριγ το 
1π6 ΡγΠθπΈ 14] δαιτβ οὐὗὐἠ ἄδην 116, ἀθιηαπάϊηρ 
ἰᾶςΐ ἀπά αἰἸβογθοίποβϑ, απ οἰΐο δ. Ῥδ1] 45 δῃ 
ΕΠ ποπί ΘχαπΊρὶα οὐ ργδοίϊοαὶ νυ ]ϑάοτη. [ἰ 
ΒΕΘΙῊ5 {Π|ΚΟ]ν, ΠΟνγαυοσ, {πα ΠῸ ΠΊΟΙΕ 15 πιθδηΐ 
{πδη {Παΐ Πα ἴπ σγΠποπὶ {πὸ ΠΙρ ἢ θϑί ΡΥ ΠΟΙΡΙΘ οὗ 
116, ρὲ ῥερηαη ΡΊγΙ  ἱρσειγοὶ «ὐἱέρ ἐῤὲ ἀϊυἶηπε, 15 
ἀοπηϊπαηΐ, ΓΕ] ηρ θοΙῃ {Π6 5018] απά {ΠῸ ἤθβῃ, 
15. ὉΠ6 ὙὙῆ0 ΌὈΥ͂ ΠΊ64Π5 οἵ ἃ ΟΥΕΟΔ] [ΟΠ] Υ,, 6}- 
Πρῃίοποά «ἃπά αιοκοποά ἤῸΠῚ ἅρονα, 15 
Παρδοϊαίθα ἴο ἴοσπὶ ἃ σογγεοΐ δϑεϊπηαῖο οὗ {πῸ 
σοΙηΠληἸοδίθα τηγϑίοσιεβ οἵ τϑάοπηρίϊοη. 
ὝΠΕβ6 πλγϑίεσιθϑ ἀγὸ [Πδὲ γουθα] θα υυϊβάοιη οὗ 
Οοά ψΠΙοἢ ἰγαπβϑοθπήβ {πὸ ΔρΡργεΠεπβίοη οὗ 
πε παΐηγαί τῆὰη. ΟἷἿὮ τ ]0ῃη ἴν. 1. “ΤΥ, 
[εϑί {ΠῸ βριγιῖβ τυ μοί Ποὺ {ΠΟῪ ἅτ οἵ σοί. 

“ὙὝΈ116 6 Βἰπι561 185 Ἰυᾶροᾶ οὗ ἘΥ͂ 
ΠΟΙ; ΨΨΉ16 Π6 ἴὉΓ ΠΙ5 ραγί 15 οὐἹοϊϑοά ὈΥ 
ΠΟΗΠΘ, 2.6. ΟΥ̓ ΠΟΠΕ γγῆ0 [5 ποΐ 5ρ᾿ Υἰπ4] αἰσο. ΤΠΘ 
ΒΡΙΓΠ-ἰΘα τηδπ ἴγοπΊ ἃ Πρ ἰονοῖ Ιοοκα ἄοννῃ 
ἜΡΟΠ Πἰπὶ νη 15 στα] ὈΥ {πε οι], απ 15 ἃ 
τι 416 ἴο πῖπι. ὙΠῸ ρβυοῃῖςδ] τηδη, ννΠΟ56 
ΒΡΙΓΙ4] αὐα δηἋἃ δαῦ 86 ϑἰορρθά, οὰπ ΠῸ 
ΤΊΟΙΕ [ΌΥΠῚ 8η εβίππδίθ οἵ {πεῸὶ Ῥπεοιιτηδίϊοαὶ 
ΤΏ8η, ἴΠ8πη [Π6 ὈΠΙΠα οδη οἵ ἃ ῥϑιῃίθγ οὐ {Π6 
ἀεαῦ οἵ ἃ βίπρει. ϑ8ϑὸ (πδπιγυβοβίοπι δηά 
ὙΠΘορΡΒΥΪδοί. 

16. Ῥτοοῦ {παῖ {Π6 βριγιΐίι8] τηδη 15 ποῖ 
Βα δ]θοῖ ἴο ΔΠῪ οΥΙΕἴ04] ΘΧΑΤΙ ΠΔΈΟΙ ΓΟ ΠῚ ΔΗΥ͂ 
ΤῊΔΠ ὙΠῸ ἴ5 ποί ΠΙΠΊ56]Ὁ βρι για]. ““ΕῸΓ Π8Ὸ 
(ἀπιοπρ {Π6 ϑριγί[ιι4]}) ΘΥΘῚ 8116 [0 ΚΠΟῸ 
{πε τηϊηά οἵ {Π6 Τιοτά, 50 Ὧ5 ἴο ἱπβίσιιος Η πὶ 
ΘΌΟΘἢ ἃ ΟΠ6, { Πα οομ]ά Ὀ6 ἔουπά, νοι] 6 
τηθοΐ ἴο ᾿ηβίσιιοϊ τις, ἔογ αὐε ([π6 ϑρί γι 4) 

οἵ (ἢ τιβε. 

ῥαυε ἴῃς πηϊηά οἵ {πε 1, ,᾿οτά. ὍΤΕ δγρυτηθπί, 
Ραΐ ϑυ]ορΊβΈοα]]γ, ννου]ά τὰπ {π5: ΝῸ οπα 
ΟΔΠ ΙΘΑΓῚ ννμαΐῖ 15 {Π6 τηϊηα οὗ (ἢ γίβί 50 48 
ἴο Ιηϑίσιιοξΐ ΗΙπι; θυ «ὐε, {Π6 ϑριγιίιδὶ, ἃΓῈ 
[ΠΟΥ ννῇῆο Ροϑ5655 {Π6 τηϊηά οἵ (ῃγίϑῃ ; {ποτὰ - 
ἔογθ νναὰ ἃγὰῈ ἴπῸῪ «ἰθὺ ὑνῇοΟη ΠΟΠΕ οδῃ 50 
Κηονν 8ἃ5 ἴο ᾿πϑίσιιοῖ. ΨνῈ ῥηειφιαξίες ἅΤῈ 
Ὀεγοηά {πὸ ρα]θ οἵ ογιἰοα] Πα 15:10 ῃ ΟΥ ἰη- 
ΒΙΓΠΟΊΟΏ ἔγΓοΟΠΊ ΔΠΥ͂ Ρ5ΥΟΠ]ΟΔ] ΟΥ Παίμγα] πλδῃ. 
ΡΟ Πᾶνα {Π6 τηϊπα οὗ {πὸ 1, οτά,᾽ ἄοεβ ποῖ 
Τή68Π, 85 50υηθ, “ννὲ Πᾶν ἴΠ6 ΠηΪΠ4 ΟΥ̓ ΡΌΓΡΟΞΕ 
Οἵ (Ἰγιδί 45 ὄχργεββεά ἴῃ {Π6 σοιηβεὶ οἵ τε- 
ἀοτηρίϊοη," δυΐ {Π15, ἃπα ϑοπιϑίῃϊηρ πλ Οἢ 
ΙηοΓα:: ἴπθ ϑριγιίιαὶ ροβϑϑθθβ ὈΥ̓͂ πηθᾶη5 οἵ 
Τ]ΘΠΊΒΟΥΒΠΙΡ ἢ Η!πὶ ἃ πηθηΐαὶ δου τυ ποῖ 
ἀϊβογοπί ἴῃ Κιπά ἔγοπῃ {πε τηϊπά οἵ {πῸ 1 οτά, 
ἴῸΓ ᾿ἴ 15 γι {πα (Πγιϑὲ Η:πΊβ6 1] Πἴνὲ5. ἴῃ 
{πεπὶ ((Θ8]. 11. 20), δπά {π6ὸ ἤδαγί οἵ (ἢγιβί 
Ὀοαίβ ἴπ {πεπὶ (ΡΗ]]. 1. 8), «πά Ηδ 5ρεακβ ἴῃ 
{ποτὶ (2 (ὐοΥ. χη]. 9). ὙΠΕΥ͂ 4150 μανα {πῸ6 
ϑριγιῖ οἵ (μγιδὲ 45. νν6Ὲ}}] 845 {πὸ Μιπά. πὲ 
Ιαϑί νϑῦβθ οἵ {Π15 σπαρίου μα5 ἃ ροϊηϊθαά βίβηιῆ- 
οδη06, “1ἴ, 25 Νϑαπάσυ Οὔβοσνε5,"  ππάουθίεα! Υ 
Ῥδα] βαιά Π15 νυ 5Ρθοῖδ] 4]}]Π θη ἴο ϑιοἢ 1η 
1π6 (οτπιμίαη (Πιγο 45 ἴοοκ {π6 ΠΟΥ οὗ 
ΟΥ̓ οΙδίηρ Πἰτη.᾽ 

Ὑννο οὈϑεγνδίϊοηβ τ ΔΎ 6 ἄγαννη ἔγοπι [ἢ 15 
σΠδρίου :--- (τ) Δ μεη δῖ. Ῥδὰὶ! Ροῖτθ οοη- 
ἰεπηρί Οἡ 411 Βιυιπηᾶῃ βγϑίεπηβ οἵ υυϊβϑάομη 85 
ΠΟΙ ΡαΓο ἢ (ὐοα 5 νν]ϑάοπι ἴῃ {πΠῸ σΟΈΠ56] 
οἵ τεάἀοπιρίίοῃ, ποίμηρ 15 Τσί ΠΟΥ ἔγοπι ἢ15 
{ποιρ 5. {πδη {πεῸ ἀεργθοϊδίίοη οὐ γθΆϑοῃ ΟΥ̓ 
οἵ βοιιπά ᾿βαγηϊηρ ἴῃ {πε στο]! ρίοι5 ἀοοΊΓΙΠ65. 
ὝΠΟΓΟ 15 ἴῃ (ΤΙ βΕ ΠΥ ἃ αἀἰνίπθ ΡΗΠ]ΠΟΘΟΡΠΥ 
1παΐ ἰηνῖεθ. 411] στϑνθγθηῖα] βίαν. 866 1815 
ΡοΙϊπί ἀἰβοιιββθά π΄ ἩοΚογ (111. νη]. 4:--τ1τ). 
(2) Α δεἴαηςε ἱηΐο ἐῃς πιγϑβίοσιοβ οἵ “Οοάβ 
γνἸϑάοση," ννΒΙ οι ἴο [Π6 εουϑηος 15 Δῃ ΔΟΒΌΓΑΙΥ 
Δη το {πε ῥογῖο παΐμγαίίς ἃ ῬΕΓΡΙΘΧΙΓΥ͂, ΒΕΓ 65 
ποΐ ἴο οἷαΐθ, δαΐ ἴο διιπιῦ]ε (γογ. το). ἊΑ5 
νγ6 ἀγα ΟΡ] α ἴο δα πηθη ΤΠΓΟΙ ΣΡ ΠΊΕ η, 50 
οΔη νγὲ ἰθᾶση Οοά ΟΠ πγουρῃ ΟΟά, ΟΥΓ 
{πγοιυρ Ηἰθ ϑρισιῖ βίνεη ἴο τ1ι5 'ἴπ {Π6 τηϊηῖ5- 
ἰγδίίοηβ οἵ {πὸ σμυτομ. ὙΠῈ 5ριγιε οἵ ἴΠ8 
ννου]ά 15 αἱ θοϊΐζοπη {παΐ ον} βρί τις ϑαΐδη, {πῈ 
ΡΓΪποα οὗ ἀδγκηθββ, νν πὸ μᾶ5. [15 δϑδΐ ἴῃ {μ6 
Ὠρατῖβ οἵ {Π6 5οπϑ οἵ ἀϊβοδβάϊθποθ ἀπά τιλ]ε5 
1ῃς ννου! α ἵγτοπι ἴπεπος. 



ΤἸΟΟΚΙΝΤΗΤΑΝΒ ΠῚ, 2Φόο [ν. τ Ξ ὃ 

ΓΟΗΑΡΤΈΒ Π|. 

2 ἤΠ ἐς Μὲ 7ογ ελϊϊάγεπ. 3. 5.717 απα αἦωῖ- 
σογι, αγρμηηογιίς οΓ α ἥερλῖν γεπά 7 17 
Ζλαΐ 2ῥαγέοίθ, ἀγα ἀξ ἐλαΐ τυαΐεγείδ, ἐς 710- 
ἐλέη. 9 7124 γιἼγεἼείεγς αγὲ (Οοαῦς γεοτυ- 
πὐογηηεηι. τῖ Ολγίσέ ἐλὲ ογιῖν γοτεγιαἰαΐζογι. 
16 72,7εγε ἐΐε ἐεγιῤίες ο7 (ρα, τυλίελ τ7 γεμδέ 
ὅδ ξεῤέ ἀοῖν. τὸ 7164 τυϊεάογε ογ ἐλὴς τυογἰα 1ς 
7ροϊίδλγεοος το (το, 

2 1 πᾶνε [δά γοιῖι νι πΚ, ἀπά 
ποΐ ψ} ἢ πηεδί : ἔογ ΠΙΓΠογίο γε γγεγα 
ποῖ 40]ε ἐσ ὁδαῦ 11, πε ΠΕῈΓ γαῖ πον 
ΔΓΕ γε 40]6. 

2. Εογ γὲ αἴἷὰ γεξ. σαγηδ] 9 Εν 
ὙΠ εγΘα5 ἢ εγὲ 1Σ ἈΤλΟΠρ γοι ΘΠ ΥΙΠρ, 
δηά 5ετίξς, δηά "ἀϊν βίοπβ, ἅἀγε γὰ ποῖ ὑῶν, 
οΔΓΠΔ]. ΔΠπὰ νγδὶκ '25 ππθῃ ἢ 16τ. 

ΝῚ 1. ΡῬχγείβγεη, σομ]ά ποέ βρβδῖ 
: τιπΐο γοιι 85 πΠίο 5ρί γίτιιαὶ, θὰε 
85 ππΐο ΘΑΓΠΔ]. δύ] 85 ᾿ἱπίο ὈΔθ65 πῃ 
(ἸἨτιβί, 

4 Ἐοὸῖ ψ 186 οπα βαίτῃ, 1 δπὶ οὗ ζο γα 
Ῥαι] ; δηά δηοίπεγ, 1 αηι οἵ ΑροἹ]]οβ : 
ΔΓΕ γε ποΐ οδγηΔὶ ὃ 

ς ὟΝ[ο {Πεη 15 Ρϑιϊ], δπά ψῆο 2: 

ΓΗΑΡ. Π1. ΤΠ 6 Αροϑίϊ!β βαιά (ςἢ. 13. 6), “"Α 
ννϑάοπι ΠογΘ 15. ΠΟΙ τνο αὐίου δπηοπρ (Π6 
{]ΠΡτοννπ, νι Ποπὶ ΠΕ δἰξογνναγβ 6415 ορήίγιέμαὶ 
γιϑ. ΒΟΥ {π6 τϑοθρίίοη οἵ {Π15 νυ]ϑάοπι Οὐ 
ΠΙΡΠΟΓ ΡΒΠΟΘΟΡΒΥ οἵ (τ βειαπιῖν ἐπ (οτίη- 
1Π|4π5 ψψεῦθ ποΐ ργεραγϑά δἵ {Π6 {πιὸ οἵ {Π6 
ΑΡροβέ!εβ ἰαϑί νἱϑιε (ργοθαῦ]Υ ἔννο νἱϑιῖβ παά 
φγεσοβαάθά {η15 ΕΡ 5116); ἘΠῈῪ νγεγα πηΐαπίβ ἴῃ 
στᾶσθ, ποῖ ἔυσγίμοῦ δάναποθα {πη ὈαρίΖοά 
ςοηνοτίθ. Α5 ἰοῆρ 85 ἴπδὺ ᾿οπίϊπιιδα 580 ἢ, 
Β6 σοι] ποΐ βρϑαὶς ἴο {πὸπὶ 45 (ΓΙ [Δ Π5 
ΤΊΡΕ ἴῃ {πε [αΠ1ἢ. ΠΟΥ ννεγα ἡ δαδες ἴῃ (ΠτΊβί; 
{Ππογ ννεῖθ Μέσῤν, σάρκινοι. ΤῊΪ5 5 ποῖ ἃ 
ἴοστη οὐ ΥγΟΡρτΌΔοἢ {{κὸ σαρκικοί, ΟΥ̓ εοῤὶν οἵ 
νεΓ. 3. [{ ἀδδογῖθεβ {Π6 ἢἤγϑί πιοσὰὶ 5ίαϊα 
ΔΙΟΥ ΠΟΠνΘΥΒΙΟη, ἴῃ ἃ ἤριτο Ὀουτοννοά δρ- 
ῬΑΓΘΠΕΥ ἔγουμη {Ππ6 Ρ] ΠΡ η655 πὰ ΟΠ ΌΙΠ655 
οὗ δὴ 1πίαπηϊ, ννμίοῃ ἴο οΟυνναγά νῖονν 15 Π|{16 
Τῆογα π8η ἃ [ἰνηρ ᾿πτὰρ οὗ ἀϊπιρίοά ἤοβῇῃ 
ψν ἢ ἔδνν 510 }5 Οἵ 1πί6]Προησθ. ΠΤ υΓΙηρ [Π15, 
{Π6 }Γ ρογιοᾶ οἵ (ἢ γιβίίδη Βαρυμοοά δπά 
ΕἸ γιβίιαη ογιιἄθπθθβ, ἴπΠ6 Αροβίϊ μαδά ἴθά 
{πεπὶ ἢ {π6 “ΤῊΠΠἘκ ὁ ΟΥ̓ 5 π1ρῖ6 ἀϊεῖ οἵ 
τυ ιπηθηΐαῪ ἀοοίσίπε ϑυμθά ἴο προρῇῃγίεβ, 
ποῖ ἢ {π6 βίγοηρ πιεαΐ οἵ {πὸ ΠΙΡΠΘΥ 
ννὶβάοπι τηθοῖ ἴοὺγ {Π6 Ρηαδιπλδῖς ΟΥ̓ 5Ρ|Γ1- 
ἴι84], ποὲ ψῖθ {Π6 ἄθορ τλυϑίεγιθβθ, ῸΓ 
᾿πϑίδηςθ, οὗ [ἢ γϑϑισγγεοίίοη, 45 Ὀγοιρῃΐ ἴο 
Ἰρῃΐς ἴῃ σΠαρίοσυ χν. οἵ {Π15 ΕΡΊ5ῖ]Ὲ ; πὲ ἢ 
(Π6 Ρ]αίη ᾿ἰβίοσγιοαὶ ἴαοΐβ οἵ {π6Ὸ τεάειηρίϊνα 
5ΟΠΕΙΊΘ. 

“Ἱ σαῦθ γοῦ Δ] ἴο αΥὐἰπκ, ποί 
τηρδῦ," ἴο οαΐ. ΕἸἼΡΌΓΕ πομσηηα. “Ὅδνε," ποῖ 
“ Πανα ρίνθη." Ὑνμεπ 9 Αἵ {πε ἐἰπλ6 οὗ {ΠΕῚΓ 
ΠοΟΠνθύβίοη απ 8. Ῥᾳμ]}}5 ἢγϑξ τη] ΠΙ 5 Γδί 05. 
(δίνη ποῦς σοπηηθηΐβ, “ (ΠγιϑΕ 15 ΤΠ ΤΟΥ 
Ὀαῦεβ, πιοαΐ ἴὺσ πηρη. ἘδΙΠΟΥ τΠΠκ ποτα 
ἀεηοΐοβ {ΠῸ οἱοπηθηΐαγυ ἕοοά ϑιυμθά το Ὀαθε5 
Ποβῆγ, ποΐ [ῃ6 πιείδρῃγϑίοδὶ ἀϊεῖ πὶ ἔοτ 
βριγιῖα 4] δα 05. 

Νοῖ »πεαΐ ἀϊά 1 {Ππθη βῖνε γοι, ἔῸΓ 85 γεΐ γε 
ννΘΓΘ ποῖ δ0]6 ἴο ἴδκθ »ιεαί. “ΝΥ, ΠῸ ΠΟΥ 6 
Τι ΟὟ ΔΓΘ γ6 Δ0]6 ἴο ἴαϊζθ 11. Οπε οἴου ἔγδηβ8- 
Ἰαίίοη 15 ροββϑίθ]θ. ποΐ δεῖ ποαυ. ὙΠῸ ἤγϑί 15 
1Π6 Ὀείίεγ : που’ 150, 85 ἴπ6η, γ6 4γῈ ποῖ ἴῃ ἃ 
βίαϊο [ῸΓ γϑοοίνίη τ ἐμ6 τῆογε σοθιϑί ἀἰεξ οὗ {π6 
ΒΙΡΉΘΙ Γηγβίουιθβ, ἔοσ γ6 γα δ.1], 1 ἀο ποῖ 

ΠΟΥ 54Υ ,εεδν, Ὀὰϊ Μεσῤὶν. Ἡδγα σοπιθβ ἔΠῸ 
ἴεγπῃ οἵ τεθακο. Ὅς {γα 15, ΓΠΕῚΓ ΡοΓΙοά οὗ 
ΤΩ ΠΟΥ 1π {Π6 ἢ Πδα Ἰαϑίεά ἔοο Ἰοηρ, δπά 
{Π6 ΠΕΟΟΘΒΘΑΤῪ δίαρε οὗ πΊΟΓΑ] ἤΠεϑῃϊηθθ ἀπά 
οΥὔιιάθποϑϑ ἢ ραϑϑεά ᾿ηΐο {Π6 ρεγ]οιβ σοπά!- 
ΟΠ οὗἉ τηογα] Ποβῃ] πθ55. ΠΟΥ Οὐρπέ ἴο Πᾶνα 
ΒΤοννη ἴῃ Ρ»,ΊΔΟΘ, ΓΠΕΥ Οὐρηΐ ἴο Πᾶνα τΊβθη ἴο 
{86 ἸΟΡΈΘΓ 1ΘνΕ], ἴῃ ννῃ]οἢ {Π6 5ριτις ΠΙ]δἀ ἢ 
ϑρι γι (πνεῦμα, ΔΠπΑτίῆΓΟΙΙ5) σα άεθ. [Π6 508] 
Δη4 τι]ὲ5 [Π6 ἤθϑῃ. Βαξ 1η {πεῖ {π6 5οὰ], 
1Πς6 ςοππηροίίηρ ΠΠηκ οὗ {Π6 ἔννο οἵἴποὺ παΐιγεβ, 
1ῃ6 ργοόῦδθ]α βεδΐ οἵ {πὸ ἐσο, μά ποΐ βίγινθη 
Ὡρνναγάβ ἴο {πΠ6 Ποανθη-ὈΟΥῚ 5ρμοσε οἵ {πὸ 
βριγιί, θαΐς μαά Ῥθθη δ] οννεα ἴο 5πκ ἄοννη 
ἱπίο {π6 νγου]]γ ἀοπιαῖη οἵ ἴῃ6 ἤσβῃ. ἃ 
φγοοῦ οἵ {Π1|5, βδοοῃ ἴο θὲ οἰϊϑά, ννα5 {Π61Γ σοη- 
ΤΟ ΠΕΙΟΙ 5655 δηα βαοίδσιαη ΔΥΓΌσΔησθ. ΤὙΠ6Ὲ 
ΡΓΙΠΟΙΡΙΕ οὗ 11ξ86, ψ ῃῖοῃ Ὀγεαῖμεβ ἴον δπά 
ΡΘδςΘ, 5111} τετηα! πα 1η {πο πῇ ἃ ΡΈΓΠῚ ππουοϊνοά 
δη4 ἀογπιαηί. ὙΠΕΥ͂ πδά ὈδοοπΊθ ΟΩΓΠΔ]- 
ταϊηάθ. Αταρὶς ενιάθπος οὗ [Π15 νγὰ5 ἴο θῈ 
ουΠη 4 [πῃ ἘΠΘΙΓ ΤΊνΑΙΓΙΘ5. ἀπᾶ αϊνιβίοηβ, {Π6ηγ- 
56Ινθϑ “"ψόσκϑ οὗ {η6 Ποβἢ " ((ΔΔ!. 1. 20). 

8. ΕῸΥ αὐῤεγεας (εἴμιοα] σγομπά οὗ {πε 
βία ΘΠΊ6 η1) {πεγα 15. 168] ΟΞ ἂπά δίχα οἵ 
ὑογ 5 Δηα 5ρ|15 ἱπῖο ρᾶγί!65 ΔΠΊΟΠΡ᾽ Υ0 11, ἃΓΟ 
γε ποῖ εαγηπαὶ, νυ] κῖηρ ἃ5 ΠΊΘΠ, ννδὶκιηρ ποῖ 
1η 1πΠ6 ϑρισιῖ, θαξ ἴῃ 16 νυθαῖκηθβ5 οὗ ππαιάθα 
Βυτηδηϊγ ἐ ὙΝνΠδΐ ργδϑοῖθδα ϑῃδάθ οἵ πηθδη- 
πη, ὈΓΙΡς οὐ 41}]], αἰΐδομοβ ἴο {πΠ6 νγοσὰ γηθᾷ 
ΠΟΥΘ, 15 (45 ἴῃ 50 ΠΊΔΠΥ͂ ΟἾΒΕΙΓ νγογάϑ, 6. ξ. 
δαίμων) 5ΙΠΊΡΙΥ ἀείογπηιπθά Υ {πε βοςί οί οὗ 
ψΟΓ 5. Θυγγο Ἰπηρ 1. [{ ἀο65 ποΐ 116 'π ἐμῈ 
ἴθστῃ 1561, Α β]οννννουπα 5Π1Π65 ἴῃ ἐπ πιρηΐ, 
15 ἀατκ ἴῃ ἐΠηε δύ, θυΐ {πΠ6 ϑϑπηθ β]ονγννουτη. 
501}. 

5. ἥζξραξ ἐῤεπ.3] ὝΤΠΕ οσοηπεοίίϊοῃ 
ὙουΓ οδγΠ4]-τηϊηἀθήποθβ Πᾶ5 ονϊποθά 1561} 
1η σοπίθητ οι θη 655 ἃ Πα ΡΑΓΙΥ αἰνβϑίοπθ. Ὁπα 
(8115 ΠἰπΊ56 1} ἃ Ῥϑ.]η6, Δποΐῃοσ Δη ΔΡρο]]οῖία. 
1 δοὶς {πμπεγείογθ, να 15 Ραὰ]} ΨνΒαΐ 15 
ΑΡοΪΙοϑ᾽ Δ ηαΐ ἃύξὲ {Π6Υ, ἴπ {π6 παδέισα οἵ 
{πεῖΓ οὔἶοθ, (Πα γοὰ 5ποι]ἃ τπακο ἐπῈπὶ 
Ἰοδάθγϑ οἵ ρδγξ!ε5 οἱ σῖναὶ ποδάβ οὔ ἐῃθοϊορῆσδὶ 
βοβοοϊϑὶ ἠὔῴῥαῤ «τὸ ἰῇεγὺ Νοιρῃξ δεῖ 
τηϊηϊἰβίογθ ; ἰδάάοτβ ΕΥ̓ ννῃΐο ἢ νυιβάοπὶ 15 

Ἶ5, 



γγδε:8. Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΠῚ: 561 

ΑΡΟΙ]οβ, διέ πηϊπίβϑίειβ ΡΥ ψγῇοτη γε ΔηΥ {Πϊπηρ, ΠΕΙΠοΓ πα (ἢδὲ νγαΐθγειῃ ; 
θεϊενεά, ὄνεη 45 1ῃ6 ]ογὰ σάνε ἴο θυΐ (1οά ἐπαΐ ρίνειῃ ἐῃ6 ἰπόγεδβα. 
ΕΨΕΓΥ τηδη ἢ ὃ Νον πε τῃδὲ ρἰαπίειῃ «δπά ἢςε 

6 1 Πᾶνε ρἰαπίθά, Αρο!]οβ νγαΐεγεά : τῇδε νναϊογοίἢῃ δῇ οπα : ἤδηὰ ὄνεγγ “ Ἐπ: ὅ5. : Ι. 
θυε (σοά ρανε {Π6 ᾿ποίβαβα. ᾿ ΤΔΠ 514}} γεσεῖνα ἢ8 ονγῆ τενγαγά 6. -. 

7 ϑοίῖμεη παι Ποῦ 15 Πα ἘΠ ρ᾽απίθι ἢ δοσογάϊηρ ἴο ἢ15 οννη ἰάθοιιγ. 

Βοδὶθα ; ϑιθογάϊπαίθϑ, ποῖ ργῖποῖραῖϊ58. ὙΠΕΥ 
ΔΓΕ βεναηΐβ ὧν ΠΟΠΊ, ποΐ ᾿ηδϑίθυβ 152 νυ ΠΟΤῚ, 
γε θε]ϊενεά (Βεπρεῖ) νν ἤθη γοι ἢγϑί θε]θνβά : 
Τη6η ΟΥ̓ ννΟ56 ΠΊΪΠΙβίΓ165 1π [Π6 Ρροννοῦ οἵ {π6 
ἩΟΙΥ ΟμΠοβὲ γε οαπηα ἴο δεϊϊενε ἴῃ [ῃ6 οπ6 
ἀϊνίπε Μαϑβίεσ. ὙΠ ΠΟΥ ννογα διυΐ ἀρθηΐβ ἀπο Υ 
Οοά, οἰόοβθη ἃρεπίβ ἔοσ πΠ6 ργοάιοίίοη οὗ 
[αϊῖῃ. Μιηιϊβίουβ ννεῦα που, “ δηά {παΐ ἴοο 
ας, 1.6. ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ ἴῃ {ΠῸ6 νΥΑΥ 84Πη4 ΠΊΔΠΠΕΙ ἴῃ 
νΏΙΟἢ {πε Τιογὰ επάοννεα {ποπ. Οὔβεῦνα 
{πα 4. Ποῦα ἀεποίεβ ποῖ ἄδβρσεε οὐ εχίεπΐζ, 
αΐ γιαλοῦ: 1ἴΈ Ῥοϊηΐβ ἴο {Π6 βρεοῖῆς παΐισα 
οἵ [Π6 ννουῖκ αϑϑίσηεα ἴο Ἄοδοὴ οὗ {6 ἴννο 
[ϑϑομοῦβ. δὰ] νγᾶ5 ἴο ρίαπί {πὸ Τ τες οὗ ἴΠ6 
ΟΒαγοῆ δὲ (ογιηΐῃ, Αροὶ]οβ. νὰ ἴο νναΐευ 
δΔηά [οϑίοσ ννῆδὶ παά ὈΥ ΠΙπὶ θεθη ρἰαπίβά. 
ὝΠΕΥ γεγο, θα ἢ ἴῃ [15 οὐ ἃϑϑίρ θα ἀερατί- 
τηθηΐ, ΠπΊΔΠ ᾿πϑίΓατηθηΐβ ἄϊνιπ : ἔγοιη Οοά, 
1η6 οἤοιοπέ οαιιθα ψνο Κὶπρ ἴπΠ ἴποπὶ δπά 
Ἐπσουρ {πεπὶ Ὀοίῃ, σάπια {Π6 Ὀ]εϑϑιηρ οὗ 
ἱπογεαβα δηά “" ἔγι!ξ οὗ Ἰαθουγ." 

Ριαηίοᾶ-- παύοτοϑα.) ΒΟΙἢ δογίϑίβ 51:5} 1γ-- 
ἴῃ; ποῖ δῖ 411 “" ἰγδηβίζουυ δοίβ,᾽ 45. δὴ ογ5- 
χνόσίμ, θὲ δοίίοπβ θθραπ, σοπίϊπιθά, σοπι- 
ΡΙεῖεά. ὝΠε Ἰεπρίῃ οὗ [πε {{π|ὲδ ἀερεπάβ 
ΘΠΕΓΕΙΥ προ ΟἰΓΟιΠπηδίδησεβ ΔΠπΠ4 {Π6 παΐυγα 
οὔ {πΠ6 δοεῖίοη. Πιι5, ἐβασίλευσεν, 1 1 πηεδη 
“δ οδτηδ ἴο {πε [τοπο," ἀδηοῖεβ 5μοσέ {{ππῸ ; 
1 1 τπθδη “6 τεϊρποα," {Πδη 1{ πιᾶΥ ἀεποίε 
ΔΏΥ͂ ΠΙΙΠΊΌΕΙ ΟὗἁἨ ΥΕΔΓ5 {ΓΟΠῚ ΟΠ6 ΠπρννγαΓάϑ. 

6. φατε ἐῤὲ ἱπεγεαςθ.} ἘΣΧΟΘΙ]Θηΐ το ποσίηρ. 
Γπηρεγῖ. δηβθθ, βεῦμαρθ ᾿ΤΊΡΙ ΥἹΠρ ῬΓΌΟΘΕ55 ΟΥ̓ 
ἙΟΠΕΪΠΠΔΠΟΘ ; ΠΟΤῈ ΠἸΚΟΙγ, Πονγευεῖ, ἰῈ 15. 8η 
᾿πηροσίθος σοπίαϊπ!ηρ ἴννο δουϊδῖβΊ. Οἡ δδοῇ 
Οσοαϑίοη οὗ ρ]απίϊηρ ἃη4 οἵ νναΐϊεσίης σοά 
δᾶγνε {Π6 ᾿πούϑᾶβθ. 

“. δοΐῤει.. « Ἀδπάεγ κ8οὸ ὑμαῦ πο ΣΤΟΥ͂ 
15. 86 {μαύῦ ριδῃύθίῃ βοιιθύβιπρ᾽ ΠΟΥ͂ Ὧ6 
{μαύ ψεαύθτϑῦμ βοιιθύμπίηρσ, Ῥαΐ μ6 {δδΐ 
δίνοῦα Ὁπ6 ἱπούθαβθ αοἂ (Ηδ 15 βοπηθ- 
τπ|ην5}). ὙΠῸ 5θη86 15 ἃ5 [Ὁ]]ονν5 ; {Π6 σοη- 
ΟἸαβιοη ἴ5, [Παξ ποι ΠῈΓ Ραμ] ΠΟΙ ΑΡΟ]]ο5. 15 
ἃ Βοιηθθοάν, ϑιιοῃ 45 ἴο δε τηδάβ Ἰεβήδγβ Οὐ 
᾿ιεφάϑ οὗ γῖνα! βοῆοοὶβ. (Ασσθπέιαίε τὶ νν ἢ ἃ 
βῬγανα; 1,αἴ, αἰϊφμϊά, “ δουμθίμιηρ οὐ οἴμεογ, 
ποΐ φρξάψια,.) ΒΘΠΡΕΙ αἰ5ὺ 566 ΠῚ5 ἴο ἴβκα 
1815 νίαν, ἃ5. 6 βῃγεναϊν δήάβ, “ Οοά [5 
βοιηδίῃϊηρ; δηά Ὀδθοδιιδα Ηξ 15 δἴοπθ, ἃ}} 
τῃϊπη55. [ξ, πουνενεγ, [6 ΓΑΙ ΠΑΤΎῪ Τα πάθουν 
“ Δην πη ἡ 6 Ρῥγεξευγεά, ννῈ τηϊιϑὲ Ὄχρίδίῃ, 
“ υΐ Οοά, ψ»ῆο βῖνεῖ! ἘΠ6 ᾿ΠΟΥΘα56, 15 ουοῦγ- 
τῃϊηρ.᾽ ὙΠΙ5 6ἸΠροῈ οἵ ἃ σοῃίγατυ ἴο θὲ οχ-- 
τγαοίθα ἵἔγομη 115 ον ΠΟΠΙΣΑΓΥ 18. ΘΟΙΏΠΊΟΠ 

ΘΠΟΙΡῊ ἴπ ἰαησιασο. Οὗ τ ΤΊπ,. ᾽ν. “Εοΐ- 
ὈιΔάϊηρ ἴο πηᾶγγΥ, ὀίάαϊης ἴο δὐϑίαϊη ἔγοπη 
τηθϑΐϑ ; δηά Ηογ. 8εΐ., “Οἷἱ δι Μεοεπαβ τ 
ΠΟΙΊΟ .- - - « φοπίεπίιι5. νἱγαὶ, ἰδιάθε ἠϊνεγϑα 
5646 ΠΈ15,᾿ νν ΘΓ ἔγογη εϑηο 15 ἴο θ6 βιιρρ δα 
χωΐσφμε Ὀδΐοτο ἰδεῖ. 

8. ΤΥδηϑιεοη ἴο 1Π6 γεθουιρεπσε 4 ἐεαεῤεῦς 
Βεγθαξίοσ, δοσογάϊηρ ἴο {πὸ ψμαϊέν οἵ {ΠεῚὉ 
ὙΟΓΚ ΠΕΓα. 

Μοαυ ἐρε ῥίαπέοῦ ἀπά ἐδὲ «αὐαΐθγοῦ αΥὸ Ο᾽δ 
ἐῤίηισ.] Μιεννεά ἴπ {πὸ Ἰιρδὶ οἵ βυθογάϊπα- 
τἰοη ἴο {πΠε6 ΗἸΡῚ Οοά, πεν αὔθ πὲ ὁπ6 
ΕἸεσηθηῖ. 1κὸ οπα ὈουρΡ οὗ ἴννο ὈγΑΠΟΠ 65 
ΟΥ̓ ΟΠΕ ἴογκ οἵ ἔνγο ργόηρβ, Ρδ}} δά ΑΡΟ ]ο5 
τα θοΐἢ τοροίμοῦ ἴῃ {ΠῸ Παπά οἵ [πὸ ΑἸτΊΙΡΉΥ 
ΟΠΘ6. τηϊπίβίογια! ᾿πηρ] οπιοπΐ, αἰβραγίίης ἱπίο 
ἴννο αἰϊδεϊπος Π1π65 οἵ οἢΐϊοθ, ἐμαὶ οἵ ρ᾽απίίπῃς 
ΟΥ ἔουπηάϊηρ ἃ σπυγοῃ δηά {παΐ οἵ πιυγίατσιηρ 
δηἀ εὐ γίηρ τπΠ6 βαπηθ. [ἢ τεϊαίίοη ἴο Η ΠῚ, 
0 ΠῸπιὶ Πϑᾶναη δπιρίουβ ἵποῖη ΕΘ Οἢ 
δαγίῃ, [Π6 ἔννο ρεύβοῃβ ἀῦθ δι 45 οπῈ {Π|ῚΠξ ; 
ἜΥΕΠ 845 [ΤΠ ἴΠ6 βπηΠη15 οὗ ἃ βίδίε!υ σαΐμο- 
ἄἀτὰ] ἴννο πειρ θουτΙηρ ΠΟιι565 ἴασ θ6Ιον, 5Θ απ 
ἀννατίεα δηά Ὀ]επάδά ᾿πίο δη 1πα]ϑΈ Πρ} ]158408 
οηα; θαΐ ψῃθη γοι ἀδβοθπά, {ποὺ ἀγα ἴουπα 
ΟἿ ΠΟΑΓΟΓ ἱπϑρθοίΐίοη ἴο θὲ ἔννο βενοῦαὶ μαθιΐα- 
τἰοπ5. Απά {Π15 τοϊαΐῖίνε οπθπθβ5 οὗ εἰείηθηξ 
8 ἴγιθ οἵ 811] ψῇο ἃγὲ οἤῆςοία!ν εηραροά 1ὴ 
Οοὐἷβ βογνίοθ, ποννθυεῦ τηδη!ο] ἃ ἐπ 6 ΙΓ 5ανουα] 
ΘΠΡΙουτηβηΐ5. 
ΤΠ ψογά “οπε" πεσε Πᾶ5 ΠΟ 8]] 5] 00 

νΠδΐθυθυ, 85 50πῚ6 {π|ηΚ, ἴο 1Π6 μηδέν οὗ 
με (οτιπίμιαη Ομαγοι ἀϊδίιγθοα Ὁ ἀϊ5- 
Βεηϑίοηβ. ΓΠμαΐ ἰάθα αι Ὀγεακα {Π6 Πατ- 
ΤΊΟΠΥ. [ἰ 15 ἴγιια {παΐ ἴῃ 81. Ῥδι}5. ΕΡΙ 5116 
ἴπ6 νεΥῪ ἱπηρογίαπί ννογά οηε οἴζθη ϑἰρβηϊῆοβ 
ποΐ “ὉΠ6 δπηά ΠΟ πῆρα Πἢδη ΟΠ6,᾽" Ὀὰὲ ““οπὸ 
ΔΠ4 ΠΟ [655 ἴπδη οπα. ὍΠ15 νῖενν οἵ 1.5 
τηθδηϊηρ Μ011 θὲ ἔοιιηά ἃ Κα ἴο ἘΠΙΟΟΚ βοῖης 
Βαγά ἰοχίβ, Ἢ. 5. “Οοά 15 οπαὸ Ψῃοὸ ψ1]}} 
7υΒΈν {πὸ οἰΓουπηοἰδίοη ὈΥ δι ἀπά {πΠ6 
ἘΠΟΙΓΟΙΠΊΟἸϑίοη ὈΥ {Ππ6 (54π16) ἔβι ἢ :᾿ ν μετα 
Οοά [15 ἀεβογιθεα 45 Ποὸ [655 ἔπδῃ οπα ἴο [ενν 
δηα (επέ!ς ἴῃ 7π5{{{γϊπρ θοΐη ὈΥ {ΠῸ βϑῖηα 
τηθίμῃοά οἵ ἔβη ; “τἀ Ὀεὶπρ {πεγεΐοσγα 
ἔνιοα γερεαΐϊθά. Απά 50 Ὁ]. "11. 21, “ σοά, 
15. ὉΠ6,᾿ ΟἸΘΑΥΙΥ τθᾶη5 {παΐ Π6 5. δ]θη ἴο 41} 
ἰηΐθγπαὶ αἰϊνίϑίοη οὐ ἀπ} ΠΥ παορβϑιϊδίιηρ ἃ 
τηϑαϊδίογ. 

ὝΠΟ 5θηβε οὗ {Π15 νοῦβε ἴ5, Τ᾽ ΒουρΡ {Π6 
ἸΔθουΓοΥ5 ἴῃ πῈ νἸ ΠΟΥ ΑΓ ΔΥῸ ΟΠ6 35 ἃ σχγοτ οὗ 
Ἰα οι ΓΤ ΓΒ ὑπάογ (σοά {ΠΕἸΓ Θπρ  ουουσ, γεῖ, ἔπ οἰ γ 
Ἰ1η65 οὗ ἱφθοῦγ Ὀεϊηρ ἀἰβεποῖ, Θά ἢ 5Π4}} γοοεῖν 
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οτ, 
ἐζίαρε. 

9 Εογ με δῖε ἰδθοιιγεῖβ τορείμεῦ 
ἢ (σοά : γε αὔε (πο 5 ̓ μυιβ θα πάγυ, 
γε αγ (σοάΐ 8 διμ]άϊπρ. 

10 Ασςοογάϊηρ; το [ῃε ρτάᾶςε οἵ (ὥοἀ 
ὙΨΏΘΗ 15 φίνεη τἱπΐο ΠΊΕ, 28 ἃ Ὑγῖ56 

ἔγοπι Οοά « βρεοϊῆς σεοοιῆρεηβο, τηθαϑυγεά 
ὈΥ 1Πς6 4υδ!ν οἵ Πὶ5 βρβοῖῆς νου. 8868 ΟἿΓ 
Τιοτ 5. ραγδῦ]ε οἵ τς ἰδ θπίβ, ἔγοπι νυ ΊΟ ἢ νγα 
Ἰεαγῃ {παΐ π΄ {πε Ταΐαγο Αθοπ οπα [αι[πξα] 
ΒοΥυδηΐ Ὑ}1} δὲ δϑΐῖ ουὐδὺ ἔνθ σΟΠΊΠΊΙΠΙ 165 ΟΥ̓ 
ῬΟΙΠΙΘ5 ἴο ΡΌΥΘΓΠ {Π6ΠΊ, ΔποΐΠ τ ΟΥ̓ΕΓ ἴδῃ, 
ΘΔ Οἢ ἴπ δχαςξ ργοροσίίοῃ ἴο ἢΪ5 οὐ επιρίου- 
τηθπί οὔ {πὸ ἰδ]επίβ Ἔπίγιβίθα το ΠΙπὶ ἴῃ {Π15 
Αδθοη. 7με τοννασγά 15 οἵ ἔγεε βύδοθ ΠΠ61165- 
ἘΙΟΠΔΌΙΪΥ, ἀπά οἵ ἴτεε βσσα δεεαμε οΓ ἴμε οἣβ 
δτοαΐ ννουὶς [παῖ νγὰβ ποθ ψτουρῃς ὈΥ {Π6 
ΟμῈ ΒΘάθοΠΊΟΥ ἔργ 811 τηδηκιπά ; Ὀαΐ πϑνοτ- 
{Π6 1655 [ἃ ψν}}} θ6 ἀρρογίοπϑά ἴο Ἔν εΎῪ [ΑΙ ΓΠΓᾺ] 
Βογυδηΐ Ῥγθοβεὶν πεεογαϊς ἐο 5 οννη ἰαΌΟΙΓ 
ἴῃ 1Π6 Μαβίευβ νἱπεγαγά. ὙΠΕΥΘ γα ἄθρυθαβ 
οἵ βευνίςε μοῦ δηά ἴπεγα ἃτῈ ἄθϑγθαβ οἵ β]ΟΥ͂ 
Βογθαΐζου. 

9. Κεαβοῦθ ἔογ 16 ργεοθάϊπρ βίδζοπιθηΐ 
ται Αροβί!θβ, ἀπά “ΓΈΔΟΠΟΥ5. αἰζου {ΠῈπὶ, ἅγα 
41} 1ῃ τοϊδίίοη τὸ Οοά.. Οπὸ {μϊηρ οὗ επι- 
ΡΙουπιεπέ μετα ἀῦὰ {ΠΟΥ͂ 4}1} 4ἰ1Κθ, γεῖ ϑδοῃ οἵ 
{π6πὶ ἴο 6 5θυ ΥΆ ΠΥ γϑοοιηροηβθα Πογθαῖζου, 
ἃπα τασοπηροηβοά ἴῃ {πὲ τὶρῃίεοιβηθθθ οὗ 
ΟπηπηἸβοίθηςο. 

ΚΕῸΥ Οοαβ Σ6]1Ο ΟΥ̓ ΚΟΥ 8.6 Μὰ." 
ἼΠΕ ἱπιᾶρο πον οχραηάβ ; ̓ἴἴ σσοννβ ᾿πίο ἃ ρίο- 
ταγα---α ΒΥ 50 ῈπΠ6, π᾿ νυν ἢ {Π6 ννογΚΠΊοπ 
Δ Πα {π6 ἢε]ά οὐΠτναΐε ἃ σοπιθ ἴο νἱθνν; δέου 
{Π15, {πὸ πιοάς οἵ ου]τναίίοη {561} 15 ἀϊ5- 
ουδδεά. ΤῈ ““ψὲ" δηά {Π6 “γε Βεγε δὰ 
ἘΠΕΟΙΡἢ δίς ; [ΠΟῪ Πᾶνα ΠΟ βίγοββ “ἊΕῸΥ Οοαϊς 
ἔθ ]Πονν - νου Κοὺβ ἀγα μα; Οοας ἢΠε]ά, Οοά"- 
Ὀυϊάϊηρ ἅτε γε. Ηδετγα {μ6 ἴογτη Οοά 15 1} 
οαρμδῖϊς ἴῃ 811 τἴ5 ρίαοθβ. [ἴ{ 15 σά ψῃοβα 
Ἰοῖηξ Ια θοῦ γοβ ννῈ ἀγα; 1 15 Οοά ψΠοβε πο] 
ἴπ Παρ ἀπά Βοιιδαὲ ἰπ δι] Ἰηρ γε ἀσο. Ηονν 
(ᾺΠ ΟΠ6 ΡΑΓΓΥ ΔΙΠΟΠΡ ΥΟῚ] 54Υ, 1 ὈεΙοηρ ἴο 
Ῥδι], ἀποΐποσ, 1 Ὀεϊοπρ ἴο Αρο]ϊοβ, μῈ 
Βοίῃ Ῥαὶ] «πὰ Αρο]]οβ ἀγα διιξ οπαὲ {πίηρ οὗ 
Ἰοϊπξ Ιδθουγ ὑπάθυ Οοά, ἴο ψγΠοπὶ {Ποὺ ὃὈ6- 
ἰοπρ ἡ Οπε [ἴῃ οΠ6 ἵνγοίο!  οτηρὶ ουτησθπΐ, γεΐῖ 
θεῖπηρ ἴῃ ἔσο αἰβίϊποΐ 11Π65 Οὐ ΘΠ ρΡΙ ΟΥ πιθηΐ, ἴο 
θ6 τενγαγάθα αἰβι ποῖ γε ἀπά {παΐ ἴῃ {Π6 
Ρεγῖδοξ σὶρ ῃξθοιιβηθββ οὗ ΟἸηπίβοίθῆοθ, δου ἃ 
ΒΟΓΙΓΩΥ {παΐ ἀρρεογίαϊπβ ἴο (σοά ΟΠΪΥ, ἴῸΓ 
Οοὐἷδβ [6]ονν νου Κοὺβ ἃΥ6 6. ϑΈΓγεὶΥ {Π6 
ΠΟΙΏΠΊΟΠΙΥ δάορίεα νἱονν, “8 ἅτε [θ]]ονν- 
ΟΓΚΟΥ5 ἢ ΘΟ 15 πἰίου!ν οι οὗ ρ͵αοα 
Ποῦθ. [Ιἴ 15 ἃ Τβουρηΐ ας 4]16π, Ὀγεακίηρ 
1η6 Ἰοβῖοαὶ σοπεπιγ. Ηονν 1Π15 νον Βᾶ5 
Πομηθ ἴο Ὀ6 50 συγγοηΐ, ᾿ἴ 15 ποῖ ΘΔΞΥ͂ ἴο 566. 
ΜΕΥΟΥ 58 γ5 ἰΐ 15. ἃ ᾿ηρτἰβίϊς ποοθϑϑιῖγ. ὍΠΙ5 
βίφίεηθης τὰν θῈ ςοπίγονεσίθα. ΒῸΓ [ἢ {ΠῈ 
ΟΥτὐεεκ ρῆγαβε ἴῃ ραγί τηδὺ 6 γεπάδγεα, 85 ἴἴ πη-- 
4υΘϑ ΟΠΔΌ]Υ ΠΊΔΥ, “ΜῈ ἃΥΓῸ ΤΟΥ ΚΕΥ5 το είμοΥ,"ἢ 

Ι; ΘΟΚΙ Ν ΗΓΑ ΝΘ. Τ1 [ν. 9--Ι1- 

τΑΔϑιογ ΡΠ] ἀοτ, 1 Πᾶνε ἰδ] 4 ἐπε ἰουπάδ- 
τίοη. δηά δηοίμεγ υ]Π]άεεῃ {Πεγεοη. 
Βυΐ ἰεΐ ἐνεῦυ πιδῃ ἴακε μεεά μον με 
θυ] 6. ἢ τΠεγειροη. 

11 ΕῸΓ οἴμεῦ ἰουπάδίομ οδη ΠΟ 

1.6. ἢ οπθ6 Δποΐμου, ΨΥ τηὰὺ ἰΐ ποΐ ἴῃ 
ΜΠΟ]6 ὈῈ τεηάδγθά, “ ε τὲ Οοάβ νγόογκουβ 
τορεῖμοσγ, 1. 6. ἢ ομθ Δποΐμευ ὃ ΒΟΓΕΙΥ͂ 
1Π6 σὺν, ΟΥ «υἱέῤ, 15. ΠΠΡῚ 5. Δ ΠΥ Ποχῖθ]Ὲ ἴο 
Εἰ [πο σ, νυ 116 ἐπε Ἰορὶς οὗ ἐπε βεπίεποα ἸἰουαΪΥ 
ἀειηδηάβ {Π6 Ἰατίοσ ἱπιεγργείδίίοη. ὙΠῈ τῆσιςα 
τερεαϊθα βεηϊῖνε αἰδὸ ἀθπιαπάβ [ἢ15.. Μοζε- 
ΟΥ̓ΣΓ 1ἴ 15 ΟἸθαγ ἐΠπαξ 1πΠ6 σύν Ιοοκ5 Ῥδ9Κ ἀροη 
1ῃς ἕν; 2.6. [ῃ8 1Ιάδα οἵ γε οαυ:ῥίρ ἴῃ ἴΠ6 οσκ 
τεργοάϊμοοθβ πὰ βίσγεηρίπθηβ {Π6 ἰάθα οὗ {Π6 
οηεη65.: Οἵ 5ΕΥΥΙΓΘ. 

10. [πῃ δχρδηβιίοη οὗ πε ἔοσεβοίηρ. “Αο- 
ςογάϊηρ ἴο {πε στάςε οἵ σά {παῖ ψχχἃ5 βίνε ἴο 
τηα. Οἴνεξ ψπεπ ὶ Αἴ Π15 ςοπυθβϑίοη ὑγΠθῃ 
Π6 νγᾶ5 ἙἿδ]]θα ἴο Ὀ6 δὴ Αροβί!α γϑῖμοσ Πδη αἴτογς- 
νναγ5 ἤθη Π6 νγᾶ5 σδ] θά ἴο ἔοιιη ἴπ6 σπυσο ἢ 
αἱ (οτγιηῖῃ. ὍΠ6 οἸδιιδα ουῖποαβ η {πΠῸὸ Αροβί!α 
{γα Βα τ ΠΥ ἀπ ἃ 5εη56 οἵ ἀδρεπάεηςθ οὴ σοά 
4υϊε ἴῃ Κρορίηρ ἢ ναί ργεοθάδβ ἀπά ἢ 
ψννῃδΐ [Ο]]ονν8, “ Δ5 ἃ νγ156 πηαϑίογ ΠΉΔ6Γ1 1618 
Σουππαδύϊ οι :᾿ ποΐ ὦ ΠΟΥ ἐῤε, Ὀαΐ 5ΙΓΊΡΙΥ “ Ἰαϊά 
[ουπάατιϊοη." 866 νοῦ. τό, “ ἴξεωρὶα οἵ σοά.; 
“ἌΧ 156 ἢ τη {Π6 νυϑάοτῃ οἵ Οοά δπά ἴῃ ρτοὸ- 
Ροσγίίοηῃ ἴο νν παῖ νγὰβ5 Ὀεβίοννεα οἵ {παξ νγϊβάομπι. 
Νο ΔρΡργόδςῇ ἴο Ὀοδϑδίίηρ ἢθσγθ. Ὑ8Ὲ Αροβί!ε 
ἄοεβ ποΐ ς8}1 ΠΙτηβ ΙΓ ἃ 5ΚΠ1| τηδϑίο θυ] οΓγ, 
θαΐ ΠἸκΘ Π5 ΒΙΠΊ56 1] τὸ οπθ. “1 Ἰαά ουπάδίοη 
Δ Πα ἃποίμου ὈαΠάθίῃ {Πογειροη,᾽" 1.6. ΑΡοΙΪο5 
ΔΠ4 ΟἾΠΒΟΙ δι σοοββοῦβ οὗ {πε Του πάεσ. “Βαυξ 
1εῖ ΘΥΘΓΥ͂ ΒΟ Όβϑοῦ ΙΟΟΚ νγ6}1 ῥοτυ ΠῈ θι1145 
ἘΠΕΓΘΌΡΟΠ : ἴοΓ Ἂ- οἴου ἕο πάδεομ ΠΟη6 οδη 
ὈΥ ΔΗΥ͂ ΡΟΒΒΙΒΙΠΠΕΥ͂ ᾿ΔΥ Ὀαϑιά65 {Π6 οπ6 ΔΙΓΕΔΑΥ͂ 
Ἰα14, νυ ΒΊΟἢ 15 [65115 (ἰγὶβί, το 1Ε ΔηΥ οηα Ὀ.1145 
ἜΡΟΠπ {μ6 ἔοιπάδίοη, ΙΓ 1 ἰαϊά, νυμϑὲ 15 
Βοοά δηά 5014 ΟΥ̓ νν ἢδΐ 15 Ροοῦ δηά Ὀτι6, Π15 
ὙΟΥΚ 5Π4}1] θ6 πιδάδ τηδηιίθϑδέ Δοσογ ΠΡ ]γ.᾿" 

ΘῈΟΪ. ΒΘΟΙῚ5 ἴο θὲ {Π6 ἰορῖςαὶ σοηποχίοη. Τ Πα 
δτοιπά ἴοσ {Π6 σδιίίοη, “ Βαξ ἰδὲ ἜνεΥΥ τηδ 
Ἰοοκ νγε}},᾿ 15 σοπίαϊπεα 1η {Π6 Ἰαἰίοσ οἰδιιβ65. 

Ν.Β. Α5 ἴο {μ6 ρτατιηπηδίϊοαὶ σοπβίγαο- 
τοη, {Π6 οἰδιιβα “' ΟΥΠΟΓ ἔουπάδιοη σαπ... .᾽ 
15. ΟἸΘΑΥΥ ἃ φιαςῖ-ῥγοέαίίς οἴδλαβε ; ἃ σοπβίσαος- 
τοη σοπηηοη ἴῃ Οτεεκ. 

Τῆς ἀθονθ Ὄχρ απδίιοη ὄχραπάξα 15, [,εξ 
ΕΥΕΓῪ Δ οΥ- Ὀυ ΠΟΥ 56Ὲ {παΐ ῥές ραγὲ οὗ ἴῃ6 
ΒΠΡΟΥΒ ΓΠΙσίΠΓΘ. ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΩ ἴο {πῸ Τοιιπάδέϊοη. 
1μ6ὲ Βῖπὶ {πογοΐοσε ἴακα ποεά στυδέρ «υδαὲ 
γιαΐογαί ᾿Ὲ 1145 ἀροη {πε ἰουπάήδίοπ {παξ 1 
1α14, ἴογ οἵπογ ουπάδίϊομ σαπ ΠΟπε ἰαΥ {Ππ8η 
τπαΐ νν ΠΟ ἢ 15 ΔΙΓΘΔΑΥ͂ δα ; Δ Πα 50 1 ΔΥ πῆδπ 
Β1114 ἀΡροπ {Π15 Τουπάδίζοη, πα 15 δοσοιπίαθϊθ 
οΥ ἴΠ6 σογγοθροπθπου οἵ ἢϊ5 σοπίγιθαζοη. 

11. ““ΟΥΠΕΓ {Π8η,᾿ οΥ “ θεβι 465, 1.6., δοῃηρ- 
5:46 οὗ 1ἴ, 85 ἃ σῖνδὶ, ἀπά 580 ποῖ ΟἹΪΥ οἴπεγ 
Ὀυΐ «ἰΞο αἀϊεγεηί. ὙΠ6 ραγίοῖρὶε ἄοεβ ποῖ 
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πιὰη ἰὰγῪ {μ4η (ἢδέ ἰ5 ἰαἱά, ὑνῃῖ ἢ 15 
76βϑ0ὺ5 (ἢ τῖβι. 

12 Νονῖ ἴΓ ΔηΥ πιᾶη δι] 4 τροπ 

πηθδη, “Ἰγίπρ [Ποῖ θΥ ΗΙ5 οὐνὴ ἔγεα ψ1}} ἀπά 
ἐοΐ,᾽ 45 βοπΊβ, θιιξ ἰδ ῬΡΌΓΕΙΥ ραβϑῖγε; πη ἔδοΐ, 
Ἰξ 15 βοδύοοιυ οογγεοΐ ἴο βἉῦ ἱπαΐ {Π6 ραϑϑῖνα 
νοΐσθ ἰπ Οὐκ 15 υδεᾶ ἴοσγ {πΠ6 τηϊάά]6 ΟΥ 
ἴῃ6 πιά] ἴογΓ {Π6 ραβϑῖνθ. ὙΠῸ Οτεεκ 
ΤῆΘ8Δη5 “ ΔΙγεδάυ 14." 1,Α14 Ὀγ ψῃοτα ἡ Νοῖ 
ἀοοίγιΠΆΠΥ Ἰαϊά ὈΥ δι. Ῥδυ], ἴῸΓ ἵμθη να 
5804 πανο Ἔεχρθοίθα τεθέντα. ἴΐ πιιιβί {πογα- 
ἴοτ πιθδη ἰαἱά εςτοηέία ν ὉῪ (σοά, ἔπ ΒΡΓΘη 6 
Τοβίσηοῦ οἵ ἴῃ6 ἰἰπράοπΊ, ἀπά {πΠ6 “ΠΥ 
υνῖϑ6 " δτομίίθος οἵ [θὲ (δυγοῦ, Ηἰ5 [π- 
σαγηδίο ϑοη Ὀοϊπρ {π6 {γα πα οἴογηαὶ ἴοιπ- 
ἀαίϊοη βίοπε {πογοοῦ. Νονν {Π||5 Τουιπά δίῃ 
βίοπο θεϊηρ [εβιι5 (τῖδί Η 1πι56], Δη4 Πανίηρ 
Ὀεεδη ᾿ἰαϊά ὈγΥ {πε Βδίμου Ἡ!ΠΊβο]ῇ, πὸ οἴμεῦ 
Τουπάδίοη βίοπο τ μαΐβοθνευ οἵ {πὸ πασοι 
(δίμοις οαπ ΟΥ̓ ΔΠΥ θεϊπρ νν ΠΟηβοθυθῦ θ6 
βεῖ δἱοηρβιάθ οὔ ἴἴ. ΑΡβοϊαΐοὶν ἱπΊροββιθ]α : 
ἔογυ Οοά βᾶνε Ηἰ5 οἠἱὺ ϑοη ἴο θ6 {Π15 ἔοπιη- 
ἀαφξοη-ϑἴοηθ. δθϑιι ΟἾσιδὲ ἴηΏ Ηἰβ5 Ῥεύβοῃ 
15. {π|5 “ιιααγιομίϊι δεπεγέίαίο. 866 {Π6 
{}] ἀηὰ ἔογπιαὶ βϑίδίθπιεπί ἴῃ ψΟΥ. 11, “νΠΙ ἢ 
5 ζεσς ῤνὶεί. ὙΠῚ5 Ιάθα τηϊδέ πᾶνε θθθη 
1η 8[. Ῥαι]5 πηϊπά θη μα ρεηπαά {πΠῸ 5υῦ- 
ΟΥΪπαΐθ οἰδιθε “ΤῸ οἴμαγ Γουπάδίοη δαπ 
ΠΟ Οπ6 ἰαν." ὍΠὲ {Γ᾿ 15, 'π [Π15 Ραϑϑᾶβθ 
{Ππεγθ ἅγῈ ἴννο ἀἰϊβίιπος λαγέλ οἵ οπαάδίτ!οπ, 
οὔ ὧν ἐῤὲ “ῥονίϊε, ἐδὲ οὐδοῦ ὁγν Οοά; οὔθ 
Βα] οίνθ, {π6 οἴου οὈ]εοῖνθ. ὙΠῸ ἔουπάδ- 
ἰίοη ἰαϊά ὈγΥ 8:. Ῥδὶ] ννὰβ (δ γιϑδὲ γεαεἊῤεα 
Δ Πη4 ἐαικσϑέ ἴῃ ἴΠ6 ψοῦκ οἵ Ηἰβ ογποϊπχίοη 
Δη4 αἴογννατάς οἵ Ηἰβ τγοβυσγθοίοη ; {μ6 
Τουπάφίοη ΔΙΓΟΔΩΥ ἰαά Ὀγ Οοά ννὰ5 (γίβί 
7εϑι5 ΗἸπ1561Ὁ ογοϊποα δηά τίβεη. ΘΒ 58 Π16 
ΠΟΥΠΟΓ-ϑίοπο ἴῃ ἀϊβογεπί ἔαϑῃϊοη ννὰ5 ἰδ! ὉΥ͂ 
Ὀοίῃ, 45ςεπέϊα!ν ὈῪ ἴπ6 Τλινῖὶπθ Ασοηϊθοΐῖ 1π 
ἢθανθη, ἀπά {Πεη ἀοείγία!ν ὉῪ Η!5 ᾿πβριγοά 
τηδϑίογθι Π 6 οἡ βατίῃ. 

10. “ΤΥ Δηγ οπο θυ] ἃ προη 1Π15 ἐοιιπάαίοη 
(νΒῖ ἢ 1 ϑυθ]εοι νεῖν αὶ ἴῃ ΤΥ [ΕΔ οἢϊπρ᾽ δἵ 
(ΟΥπίῃ, Ὀδοαιιβα Οοά Παά δἰγεδαυ ἰδ! {π6 
β6ΠΊ6 ΟὈ]ΘΟἰΙνΕἸΥ ἴῃ Πδαν θη) ΡΟ ]4, 51|1ν6Γ, ϑίοποϑ 
ὉΓ νά]ι6, {ΠΡ ογ, παν, βία ὈΌ]Ὲ, π6 τητιδί ἴακὸ 
Ἰεδά πεῖ βοτί οὗ πιαΐθσιαὶ μ6 θ.14 ἀροη με 
ἃ ουπάδίοῃ, ἴῸΓ ἢ 15 δοσοιηίαθ!θ, απ Πα 
ΤΩΔΥ͂ Ὁ] ΟΥ̓ Π6 ΤΠΔΥ͂ ἰοβὲ ἃ ξυϑδΐ γΓθοοΠΊΡρΟΠβα. 
1Ὲ ψγμαΐῖ πα σοηίγιθιῖε5 ἴο {πὸ σα ρουβδίγποίισο 
θὲ ἴῃ Κεορίηρ ἢ {π6 συθϑίγδίιμη, οἵ πηδίθ- 
ταὶ βοιιηά Δηἀ 50]14, ϑιι ἢ 85 5141} θῈ ἤγθργοοῦ, 
6 51|4}} θῈ τενναγάβαά : ας οἴμπογνβθ, 1 ἢἰ5 
γνοΥΚ Ὀς οὗ ᾿ΠΕΘΓΙΟΥ δπα “οπηθιιβΈ 1816 βίας, Πα 
5141} 6 πιυ]οϊθα οὔ μἰ5 γενναγά, γεῖ Βἰμηβο] 
5411 ΒῈ βανεά, γεΐ 50 βανεά 45 [ῃγοιιβὴ ἢἤγο. 

ΤΠΕ ἤρατε Πόσα θεΐοσε {π6 Αροβί!θβ πηπά 
15. ποῖ τῃαῖ οἵ πὸ μασγοι (δίποϊϊς, ποὺ γεῖ 
(30 ἴο 5ρ68Κ) {μαΐ οἵ ἃ (χογπίμίδη 5] 46 - οθδροὶ 
οὗ {π6 βαῆθ; δἰ πουρὴ ΡγΟΌΔΌΙΥ (πδ ἰεγπὶ 

ΓΟΟΒΥΝΤΉΤΑΝΗ͂, 111. 

{Π18. [οιιπάαξίοη φρο] ά, 51]νϑγς ργεοίοιιϑβ 
βϑίοπβϑβ, νγοοά, ἤἢαγ. βίμ 0 16 : 

123 ἘΕΙΥ πιδη8 ψΟΥΚ 5Π4]1] θὲ 

“ Β.Π]άΙηρ ἢ ΟΥ̓ νοῦ. 9 βιιρρεϑδίβ {πΠ6 1άθα οὗ 
ἐς [6 ΠΡ]6 ἢ 1Ιῃ νεσ. τό. [1{ 15 γαΐῖῃμοσ {πὸ ᾿τπᾶρα 
οὗ ἃ "ιοιιβε ἴῃ διμ]άϊηρ, οἵ 4 ἀοοίγιηδὶ) εἄϊῆςε, 
ἴογ {16 ὈυΠαάϊηρ τηδίθγια]5. ἀγα ἀοοίΓΙΠ65, γεῖ 
ἀοοίγιποβ Ὀθασῖηρ Οἤ ΡΟΓΒΟΠ5, δηα {Π6 ἰοπ44- 
τἰοη, ν]οἢ 81. δὶ] ΠΙΠη56}} 1α]4, 15 (1) {π6 
ΠΑΥάΙη4] ἀορτηα οἵ (τιβ παι]θα ἴο {Π6 οΥΟ55 
ἔου {ῃς δπ οἵ {π6 ννου]ά, (2) {παΐ οἵ (γιβέ 
Τίβθῃ ἔγοτη {πε ἀθαά ἴοσ {Π6 1Π{ οὗ 81] Ὀδ] Ιου 5. 
ΤΠροη {π656 Γιπάδηηθηΐαὶ ἀορηηαβ οἴου οορ- 
παῖ [θδοῃιηρβ, 50 ἢ ἃ5 ἃ ἀγίηρ᾽ ἴο 5η δηά ἃ 
Ἰνίηρ τππίο ΤΙΡ ἴθοιιβηθββ, νΈΕσΘ ἴο Ὀ6 αἴζεγ- 
νγαγ 5 ϑιιροσδα θά, ἸαΥ̓ΘΓ ὌΡΟΠ ἰΔΥΘΥ, 5[ΟΓΟΥ͂ 
ἼΡΟΠ 5ἴογευ, νν]βάοπιη ἸΡΟη ϑυ]ϑάοπη. Οτεδῖ 
ΟΔΥΘ ννὰβ ἴο Ὀ6 ἴδκθη ννῃαΐ βοτί οἵ ἀοοίγιπαὶ 
τηδίογ!α] ννα5 γοαγθα προη {πὸ δα πο ἰοιιπάδ- 
το οὔ (ῃτιϑέ ογιοιπθά. [1 {Π6 ϑαρογβίγαος- 
ἴμτε σογγοβροπάθά ἴο {πθ ϑιδθδϑίγαϊζασα, {Π6 
Ποιιδ6- Π-ιΠ]ΠἀἸηρ (οἰκοδομή) νγου]Ἱά Ὀεσοπηα 
ἃ Ῥαΐαςβ, οἴπογννιβε ἃ οοϊζαρθ. [1 ποῦϊ]α δπά 
ἀμγαθ]ς πηαΐοσιαὶ σογα τ]χοα νυ νου] 655 
ΔΠη4 ΡΟΓΙ5ΠΔΌ]6, [π6 Ποιδα ννου]ά θθσοπια Πογα 
δηα {Ποῦ ραίαςθ, πεσῦθ ἀπά {ΠπῸῦρ σοίΐαρθ, ἃ 
βίγαπθο τήοϑαῖς Πα ἘΠΠΒΘΟΠΊΪ ραΐομννοσκ οὗ 
᾿πίθυνγουθη ᾿ΠΟΟΏΡΤΕΠ 165, σταηά ἀπά τηδδῃ, 
βίγοηφ δηά νγεαῖς, 5ΒρΙ Πα] δηα βογάϊά. ΟἿἱὶν 
ταί ννὰ5 Ὀθδι {11 ἀπά 50114 δηά [ἢ ΠΑΥΤΠΟΠΥ͂ 
ψἢ τπ6 Τοπηάδίίοη ννοι]ὰ ὈῈ α0]6 ἴο δϑιάθ 
{Π6 τϑϑίηρ γε οἵ με Ῥαγοιιβία ; 411 [παῖ νγᾶϑ 
ΤᾺΘΌΙΒἢ νου] ῬΕΓΙΒΗ. 

10 15 αἰϑὸ ροϑβϑιθ]α {παΐ {Π6 πηδίογια]5 οὐ {Π15 
βάϊῆςο τὰν ἀθποίε ποΐ ΟΠ]Ὺ αὐϑίγαοϊ ἀοοί ΓΙ 65 
θυΐ 4150 ἀοείγίπες »ιομ πα ῬΟΥΒΟΠ5, ἀπά, 1 
πὸ Ιάθα θῈ ριιβῃεά, Ἔνεη ῤεγϑογς γπηομίάεα ὈΥ͂ 
ἀοςσίγιπεβ. Ηονν δᾶϑὺ {πὸ ἰγδηβιίοη ἴο δηά 
ἴτο! Ηδπος πὸ ἰθδοπεῦβ ψΈγῈ ἴο Ὀ6 νΕΓΥ͂ 
56] θεῖν ἴῃ νυ μαΐ {Ποὺ δὰ οἡ {πε [ατῖς, θ6- 
σά 156 45 [Π6 [θδοῆθῦβ, 50 {π6 τοδοῃίηρ, ἀηα 85 
1Π6 [ϑδομίηρ, 50 {πΠ6 ἰφαρηί. [ἢ {παΐ σαθ6 [Π6 
ἀοοίγίπαὶ ποῖιβα νν}}}, δου [Π6 ΠΠΔηΠΟΙ οὗ ἃ 
ἀἰβϑοϊνιηρ Υἱθνν, 5] ΟΥΥ τπϑ]ῖ ἀνα δπά ἴῃθη 
ΤΘΑΡΡΘΑΓ 85 ἃ ϑρι γ[π8] σΠΌΓΟΝ, ΟΥ̓ ἴΠ6 ΡΓΟΟΘ55 
οὗ {γδηϑίείοη. ἸΠΔΥ 6 ΡΓΘΟΙΒΘΙΥ ΤΟνοΓϑθά, 
ΠΑΙΊΟΙΥ, ἔγοΠῚ ῬΕΥΘΟΠ8. ἴο ἀοοίγπε5, ΠῸπι ἃ 
μυχοῦ ἴο 4 Βοιθθ. (δυΐδιη!ν ἴΠ6 Ρἤγαβα 
«(οὐ β ΒυΠ]Πάϊηρ " Πᾶ5. ἃ σοπογοῖβ Ἰοοκ δου 
1; δηὰ 1ἴἰ 15 ποῖ ᾿πηργοθαθ]6 {πᾶΐ 1ιι5ὲ Ποτδ 
ἴπεγα νὰ ργεβεπί ἴο ἔμ νυυιτου 5 πηϊπα {ΠῈ 
᾿πηαρῈ οὗ ἃ βρι γζ 4] εἀϊῆςα οὗ »ηρηιδεγς τα Ἡΐ, 
ὙΜΏΙΟΙ Ἰαΐου οἡ {γαπϑῆριγοα [561 ᾿πίο ἃ ἴΠ60- 
Ἰορίοδὶ βεἀϊῆςθ οἵ ὠοείγίσες ἴααρμί. ῊΘ ΠΟΥ 
ταδίθσιαϊα Ὀμ1Ὸ ἱπίο {πΠ6 ἔα τὶς οἰ ατγ ἀδποΐα 
(τ ϑιίαπ ἀοοίγπε5. τεοεϊνοά δηὰ δβϑιπη]αϊθὰ 
ὈΥ ἴπμε Πρᾶγεῖβθ. Μϑυεῦ βᾶγ8 ἔγαγ, “ὙΠ 
νδγίοιιβ βρεοίπηθηβ οἵ θυ] άϊπρ; πηδίουίαὶ, δεῖ 
5146 Ὀγ ϑἰάβ ἴῃ υἱνι ἃ ἀϑυπάρθίοη, 2. 6. ἃ 56.165 
ΟΥ̓ 5ἷχ βιιθβδίαπίινεβ νυ πουϊ ΔΠΥ ΘΟΠΠαοίπρ' 
ἀπά, “ ἀεποίβ {π6 ναγίοιιβ τηδίζεγϑ οἵ ἀοοίγίηβ 
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ας. ὁ γ»ε- 

τλδάα πηδηϊεϑέ : ἔογ {ΠῸ ἀδν 5}8]}] ἀο- 
οἰαγε 1, θεσαιιβα ἴἴ ᾽5Π.4}} θῈ γενεδὶεά 
ΟΥ̓ ἥτε ; ἀπά {Π6 ἢτα 5}2}} ἘΓΥ ἘνεσΥ 
ΓΔΠ᾿5 σοῦ οὗ ννῆδί βοσί [ἴ 15. 

14 1 ΔῺΥ τπδη᾿8 ὑογΚ Δ0 146 νη ϊς ἢ 
ἢ6 παῖῃ διμ]ς ἐπεγειροπ, μς 5}4]] τὰ - 
ξεῖνε ἃ γΓενγαγά. 

Ργορουπάσά δγ {πε [εδοογβ." Ης τϊρῃΐ μᾶνα 
δαἠάοά “ Δη4 Δϑϑ: πη]δίθα ὈΥ {πε {διιρῃϊ.; 
“6 βίοῃεβ οἵ νδ]ιι ᾿ 56 6Π} ἴο ΠΊθ8η ΠΕΓΘ, 

ποῖ νγμαΐ νγὲὶ 6411] ργϑοίοιιβ βίοποϑ, δι γεαγόϊε 
ΟΥ̓ σγαηέο, Ποη γαϑῖθα νυ] σοπ τ 5Ε1016 ΕΓ ΟΥ 
ΔΠη4 5016. [ἢ 511Π|, 1 {15 τὶϑίηρ εἄϊῆςε οἵ 
ΕἸ γιβίίδη ἀοοίγιηθ5 γοοοϊνοά ἱπΐο {Π6 σοηβί!- 
ταξοη ἀηα ἔα τὶς, 4}1 {πᾶ 15 δοςογάϊηρ ἴο π6 
Ὑτα δϑιάθβ; 411 {παΐξ 15 ποΐ 850, φοπιεβ ἴο 
ποιιρῃῖ. Νε τηιϑὲ ποῖ, Πονγευεῦ, ϑιρροβο 
{πὲ {μ6 νγοοά δῃηὰ Πᾶν τοργεβοαὶ ἀοννηγισῃΐ 
ἴα]56. ΟΥ ΠΕ ΟΠ ΓΙ βίη ἀοριηαβ: ταῖπου {ΠΟῪ 
5ΒΥΓΊΌΟΠ56. ΒΡΌΤΊΙΟΙΙ5, ναριά, πηρτοβίδθ]ες 615- 
ΠΟΙΓΒ65, ΤΟΥ Ἔὐθ ἢ ΘΧΡΟΙΠἤοΥ5. οἵ {Π15 1ΠΙΟΤΙΟΥ 
ΟΙαθθ 86 ἀθβουι θα 85 Ἰοϑίηρ {ΠΕ 11 γοννασὰ ἃ5 
ἴοδοῃογβ, θυ βανίηρ ΤΠΕΙΓ 501115 45 Ὀ6] θυ 5. 
ΤΆ 15 ργόῦδθ]θ {παῖ {πὸ “ ψοοά, Παγ, βία !ε,; 
Αἶ5ϑο ᾿πάϊοαῖο {πὸ ἱπθοόβορῆϊὶς [οδοῃϊηρ ἀπά 
ΟΠ ΘΥΘΟΤῚ6 ὑγδ 0 Π5. νυ ῃ] ἢ αἰζεγνναγάβ, 85 
ΜῈ ΠΟᾺ Κηονν, δη4 45 δί. Ῥδι]} ργοῦδθὶΥ 
Τογεϑανν (566 τ ΤΊΠΊ. ἵν. 1. . .), οσερῖ ἸϑΥΡεὶῪ 
1ηἴο {π6 (ὐδίμοις Οματγςοῃ. 

18. ““ΕΕΓΥ τη 5 ΟΥΚ 1Π {Π6 ΠΊΔΞΒΟΠΤΥ οὗ 
τοδοῃ!ηρ' 584}} σοπιθ ἴο 1}, [ὈΓ {Π6 ἄδὺ 5181}] 
τηᾶκα 1ἴἴ οἸθαγ." ὍὙΠὲῈ ψογὰ 2} ἀδποίθβ ννῃδί 
{Π6 δρι σι} Ππηᾶθοη Πὰ5 ψτουρῃς ἱπέο {ΠῸ 
ἔδθσιο. “ὙΠΟ ἀΔΥ " 15 πὸ ἀδγ οὔ {πὸ Ραγοιιβια 
ΟΥ̓ ΡεΥβοπδὶ Αὐνεηΐ. ““ 5814] πιαϊζθ {πΠῸὸ ννοσκ 
οἷεαγ Ὀεοδιιβα 1 15 σευθα] θα τη ἤγο." ΜΝ Παΐ 15 
τανε] θα " ΤῊ ἄδΥ ᾿[561) ΒΕηρΈῈ] 58γ5, “1πα 
Τ,οτά ΠΙΠΊ5ΟΙΡ᾽ ῸΓ πο π {πῸὸ Ῥαγοιϑία ἀγανν5 
πῖρι, Ηδ ν}1}} σοπῖθ ἴπ ἤτα οὗ ἤδπηθ (2 ΤΠ655. 
1. 8). ΤΠΘ 56η886. ΥΕΠΊΔΙΠ5. ππάήϊδί σε. ὙΠῸ 
ΠτῈ 5 ποῖ, ἃ5 (σῃγυβοβίοπι Ἔχρίαίηβ, {Π6 γε οἵ 
Οομθηπα, ἔοσ (τῖδέ νν1}} θὲ τηδηϊξοϑίθα 25 1ΐ, 
Θηνγοηθά Ὀγ 11. [ἴ 15 γαῖ ποῦ ἃ ἤγε οἵ ργοῦθα- 
ἴἰ0π, 4Π [πηπλδίθγια! ἰοιοῃδίοης οἵ το] θβία] 
ἢἤγα, ἰδϑίϊηρ δηαὰ [αϑίηρ {ΠπΠ6 φψια έν οἵ ἜνοσΥ 
[ΘΔοΠ Γ5. νΟΥΚ, ἰδανιηρ αἰοπο νυπαΐ 15 βοιιπά 
πα 5ο]14, δι ἀἰἸββοινιηρ 4η4 σΟΠΒαΤ Πρ 8}} 
{παΐ 15 τοϊίζεπ. ὙἢῈ οσηδη (δίῃ. νον 
οἵ Ρυγρδίουυ στϑοοῖνα πὸ σοιπίθηϑησθ ἔγοπΊ 
[815 τοχί, ἴοσ 1πΠ6 ἤγθ ἴῃ [15 ᾿πβϑίαποθ 15 ποῖ ἃ 
“γῇ ΠοΥ 5. ἤγο ἢ οἵ ρΡυγιποδίίοη, θὰ ΒΗΠΏΡΙΥ ἃ 
δι Ππηρ Δ η4 ἀἰἸδβΈ Πρ 5Π1Πηρ ἤγα οἵ βϑρδγαίιοη. 
ΤῊ 584Π|6 αἰἴνιηθ ἰανν, {πα βσα!65 ἴπ6 5ε]θο- 
ἴἰνγε νν]βάοπη ἴῃ 115 τπαγοῦ {ΠγοὰΡ τηβηκιπά 
ἴο σποοβο [Π6 ἢέζοϑί νϑββεῖβ, 1ῖ5. ἴο βιάθ {Π6 
(ἰἸβογιπηιπαίϊνθ ἤγα ἴη {πὸ ἄδΥ οὗ Ππι41ς Δ] βίη. 
Του ν, “16 ΤὉΠαγδοΐευ οὐ ἜνΕΥΥ ἴεδομ τ᾿ 5 
γνΟΥΚ 1Πη6 ἤτο 1ἴ561Ὁ 5Π4}} συσαν." Μείδρμῃογ 
ἔτοπὶ Ἀββαυηρ τηεΐαϊθ. “Π|56 1 ΠΕΓΘ ΤηθΔΠ5 
ΒΥ 1158. οννη ἱπίσιηβὶς νἱσέπα "ἢ ἘΠαΐ οἵ ἀβϑαγίπρ. 

ΤΣ ΘΟΟΒΙΝΤΗΤΑΙΝΒΟΊ ΙΓ: [ν. 14---τ6, 

Ιξς ΙΓ ΔΠΥ πΊΔη᾿8 νοῦ Κ 541} θὲ 
Βυγηςά, ΠΕ 514}} βιιευ ἰοββ: δας με 
ἨΙΠη561 514}1] ΡῈ βανβά ; γϑξ 80 28. ὈῪ 
ἢτα. 

16 Κπον γε ποῖ {πδέ γε δῦξ {Π6 ".β.' 
[ΕΠΊρΡ|6 οἵ (σοά, «πά ἐηαὲ τῆς ϑρὶπέ οὗ 
(οὐ ἀνγε!]εῖῃ ἴῃ γοῦ καὶ 

“ΓῊΙ5. ἐοχί," ϑᾶγ8 Βεηρεὶ, “580 [ὩΓ ἔγοτη ἔδη- 
πΐηρ {Π6 Πδηλ65 οὗ Ρυγρδίογυ, αοΐϑ 85 Δη εχί!η- 
ἘΠΡΊΠΒΠΕΓ ἴο {π6π|. [Ι{ ππὰν Ὀ6 τΤαπΊαγΚαά 
Ποτθ {Πα τηδηϊοβίδίοπβ οἵ (οά ἴο πιδῃ Πᾶνα 
Ὀθθη τηδάθ νι ἴΠ6 Δοσοιπμραπηιπηεπί οὗ ἤγε. 
ΑΈἙ {π6 ἀε]νοσν οἵ πε 1ανν οἡ 8΄πηδὶ ἔπεσα 
ν᾽ 43 ποασγά “"{Π6 νοῖςο οὗ {πὸ ᾿νιηρ οά βρεδκ- 
ἴπρ ουὗξ͵ οὔ 1{Π6 τηϊάβε οἵ [με ἤτε" (Ηδ6Ό. χη. 
29). Οπ [6 δ οἵ ῬΡεπίβοοβξ νγεσε 56εῈῃ 
“Ε ΟΠΡΊΙΕ5. 845 οἵ ἤτε αἰἰβραγίιηρ Ὁ 56] γεν 
ἴτοπὶ ἃ ΘΟΠΕΙΠΙΠΥ οἵ ἤδτηθ, δπά “βείης 
ἄἀοννη." Απά ἃ 5ιτη1|8γ ἄϊνίηα τα νν1}}] ΘΠ ΓΟΠ. 
{π6 Ρατγοιϑία, θοῖἢ [εβεπρ Δηα σοηδατηϊηρ ; θα 
νΥΠΟΙΠΟΓ Ρ6ΠΔ] ΟΥ οσδίπαγίῖς. 450--- 4 118}15. ἔτι- 
ἴμΓ15 510 1116 ἀἸνΊπιι5 ᾿ρη15---αἀ᾽ὐτὸ δηλώσει. [πῃ 
2 ΤΉΕ55. 1. 8, 1 15. 4 ἥτε οὗ χεῤγἱὀμέϊοῦι, Ξε: Ζίην 
ὌΡΟῚ ἴννο οἶδ5565 οἵ οὔποτ. 

15. ῥα! δὲ ῥμγπθά] ἘΘπάοσ “' 5}811 θὲ 
διγπὶ πρ, ὙΥΠΙΟΠ 15 Ὀθίίεγ πδη δωγηπὲ ἀοαυη; 
1815 ἰδίου ννογά 15 τῆοσγο βιυϊθα το αὶ ῥσισε, ἘΠ6 
ΤΟΓΠΊΘΓ ἴο «σογᾷ. “514]}] βυβεσ 1οβ5, Α.ὔ Γ. 
ποΐ τῖρῃϊ ; [Π6 νοῖςθ 15 ρασσῖυε, ποῖ τη 8. 
Ἀεπάου “58.811 96 πιυ]οΐθα:᾽" 1.6. ΕΥ̓͂ ΞΟΠῚΘ 
οΠπθ. ΒΥ ψπο ΒΥ {πὲ Ἰπάρθ. ὍΠ15 τππ]οΐ 
ΟΥ̓ ἤπθ ἰ5. Οἰθα τ ποραΐϊνθ, ποΐ ροβίξϊνε : {Π6 
γνΟΓΓΉ]655 [θδΟΠοΥΓ 514}} ποῖ θῈ ἤἥπεά ἴπ δυρμξ 
[Πδὲ μῈ 45, δια 51.411 [41] ἴο νυῖπ ννμδΐ 15 ἴῃ 
βίογε ἔῸΣΓ ΕΥ̓ΘῪ 50 Πα ἴεδοπεσ. (σεπαϊπα, ποῖ 
ΒΡΌΓΙΟΙΙ5, τηδίοσίαὶ ἰα14 ἡ ἘΠ6 βρισίξιαὶ ἔα σὶς 
584}} θῈ γεσοιηροπβθή. 

“Ὺ οὖ ΠΙΤη56]Ε 584}1 ὈῈ βανθβά, γεῤ 50 βαυϑᾷ 85 
ἘΒΓΟῸΡ ἢγο." ὙΠεὸ δέ νος εογγεείζσε. ὟΝ Παΐ 
15 1Π6 ᾿πηᾶρὸ Ποτὸ ὃ Τῆδί οἔ δὴ ᾿ππδθιίαπέ οἵ {Πα 
Που56. Θβοδρίηρ [ΠΓΟῸΡῊ ἴΠ6 ΠΑΠΊΘ5, 85 5Ο1Π6 ὃ 
Νοῖΐϑο: {παῖ [468 ἴ5 ἃ ἀϊἰβέιγθιηρ ἀπ σοη 51 Πρ’ 
Εἰθπιθπί. ΟΥ̓ [5 1ἴ {πῸ6 ἤριιτο οἵ ἃ δι] ἀογ 511} 
ὈΙΒΥ ἴῃ {π6 ψροσκ οἵ ὈυπΠάϊηρ, πο π ΠῈ ἰ5 
5εΖεά Υ {ῃ6 ἤτε ψνΠΙΟΠ 561Ζ65 {πῸ6 Βοιῖιβα ὃ 
ΗΙ5 ἸφθοΟιΓ ΡΟΓΙΒμ65, ΠΙ5 ΓΘΟΟΠΊΡΘη56 ἰ5 πη- 
Δννατ 66, γεῖ δα 15 βανθά Πἰπηβεὶξ, βανεαά υἢπ 
{Π6 Μοβϑίδηῖς βαϊναίίοη ΟΥ̓ “ οἰ οὗ ρσᾶςε ἢ 
Ὀεβίοννε ἃ Ἰρὸη ΟΥΑΙ ΠαΥῪ δεϊϊονεῦβ. ὙΠῸ 
Τονναγα ᾿ἴ56}8 5εεπ5 ἴο δ βοπΊ6 βρεοῖαὶ Ροϑβὶ- 
ἰἰοπ ἴῃ {πὸ “ Κιηράοιη οἵ {πΠ6 Πρϑάνθῃβ ἢ 
(Μαῖι.). ΒδΠπρ [815 τονναγά, ΠῸ ΠΊΔΥ 51ΠΚ 
ἱπίο {Ππ6 οἷα55 οἵ “1π6 1αϑί " (Μαίΐ. χῖχ. 28; 
ΧΣ. τό. (ὐπιρ. [.2Π|6]1 χῆ 2). 50 ΝίΈνΟΙ, 
Βεηρο]᾽5 ΠΠπϑίγαξοη οὗ [Π15 “" βαϊναίίοι ἘΠγοισῃ 
ἢγοἢ 15 [ἢγιοθ ὮΔΡΡΥ͂, “45 ἃ βῃιρντεοκοά 
γηογοραρέ ΜῊ 1055 οἵ εαγροὸ δηᾷ οἵ γοῆὲέ 15 
{πγουρὴ {Ππ6 Ὀγθαοῦβ Ὀγοιρῃς βαΐε ἴο απ." 

16. ἴῃ οτγάδυ ἴο σοπηθοΐ {Π15 νυ (Π6 ΡΓα- 



ν. τη---ιϑ8.} 

17 1 δὴν τπδη ᾿άββ]ε 1ῃ8 ἐβπιρίς 
οἵ (ὐοά, Πἰπι 514}} (σοά ἀεβίγου ; ἔου 
1π6 τεπιρὶῈ οἵ (σά ἰ5 μοῖγ, νῃίοῃ 
ἐδγηβ δ γε αἴβ. 

σεαϊηρ, νεῦϑθβ ἃ γεοαρι ] Δί! 15 ΠΕΟΕΒΘΑΓΥ. 
ὙΠ Αροβί!θ᾽5 πη!ηα ἴῃ γῈ . 16 βἼδποθϑ Ὀδοκ ἴο 
ΥΕΥ, 9. “Οοα᾽β Ποιιδε ἴῃ Ὀιμ]άϊηρ ἀγα γε,᾿ 
ψνπογα {πα ἰάθα οἵ ρεύβοῃβ τηου]ἀθά ΒΥ ἀοο- 
ἘΓΙΠ65 ἀοπηηδίθϑ, ΠΟ ρΡ ἢ Δἤογνναυ 5 1Π15 νἱανν 
ΒεΟΟΠΊ65 ἃ αἰβϑοϊν!πρ' νἱονν, Δη4 {Π6 ϑαπ|6 βάϊῆσα 
ΤΟΑΡΡΘΔΥΒ5 85. 8η δἤϊποθ οἵ ἀοοίγπο5 τη οι] ἀἸηρ; 
Ῥεύβοηβ. Νονν, τ 5Βῃου]ά θῈ θοσπο ἴῃ τη {Παΐ 
1η νϑΥ5. 4-0 {Π6 σῃϊ οἴ 41Π| 15 ἴο συν {Π6 δθϑιγ- 
αἰγ οἵ ραγίγ αἰ νιϑίοηβ, 85 ουϊησθα [ἢ 5.10 ἢ 56ο- 
ΤΑΥΔΠ ΟΥ65 45 “1 δπὶ Ρδυ] πο, 1 τὴ Αρο]]οῖΐς," 
Ὀγ 5ἰδξιηρ {παΐ [Π6 ΑΡροϑβί!εβ 8η4 [βϑοποῦϑ ἴῃ τ6- 
Ἰαϊίοη ἴο ἘΠΕΙΓ ΒΌΡΓ πια ΝΜ αβϑίογ ἅγὰ θιι οηὲ ἐῤίηρ' 
οὗ επιρὶογτηθηΐ, 1.6. οἰθαυῪ ἘΠΟΙΙΡΉ, 50 ΤΠΔΠΥ͂ 
Ἰοῖπέ ννουίζοσβ ἀνναγίεαά τὴ {πε ἀϊτη ἀϊβίδποα ἴο 
πα ἱπάϊἰδιϊηρι 58 Ὁ]6 ο]οπιθηΐ οὗ βουνῖςθ. [ἢ 
{π6η πα ρἰδηΐευ δης {Π6 ννδίθγευ ΔΓ ΟΠ6 4550- 
οἰαίεά δοξιν!Υ πλονίηρ [π΄ ἴΠ6 βᾶπηθ οἰγοὶα οὗ 
ΑἸ γιβέ, πονν σὴ {πεν Ὀ6 τεραγάθα 85. ἴννο 
αἰδίϊηοξ ἸΔὈΟΌΓΕΓΘ. 1π ἴννο ἀϊδεποῖ ηυδάγαηϊβ 
οἵ {πᾶξ οἰγοῖε ἡ Απά γεῖΐ {πΠϑὺ Ὀεοοῖηα βιιοῇ, 
1 (ΠΟΥ ἃῇαὲ πιδάβ ἰεβάθιβ οἵ ραγίίεβ, Ῥϑυὶ 
ἀοίπρ Ῥαυΐης νου Κ ἴογ Ῥδυ]πεβ, Αρο]]οβ 
Δρο]]οῖΐα ον Αρο]]οιϊῖθϑ. [᾽ν βίοῃβ Ποσοίοσα 
δῃα τῖναὶ Ποβάϑῃ!ρθ ἃγὸ δρϑισγά. [ἡγ]6]Οι5 
αἰδειποίίοηβ. απ Ἐπλι]οι5. δἰθνδί!οηβ πλιιϑί 8} 
δῖ πκ ἴο ἃ. ΠΟ ΠΊΟΠ ἰθνῈ] ἴπ ἴπῈ ργθβεηος οἵ 
Οοά, ἴον Οσοδ'» Ἰοϊηΐ ννογκεῦβθ ἀγὸ {Π6 [βοῇ οῦϑ, 
(οὐ: {Π|456- ΠΕ] ἀγτὸ πὸ ἤράγουβ, στοάς σμαγος 
ἴπ6 Βουβο- ποθι Πρ. ὙΠῸ ἀρονα ἰάδαβ ΟΥὐΓ 
ΔΥΡαπηΘηΐ5 δραϊηδί βθοΐδγι ηῖθπι, οἱοίμο ἴῃ 
ἹΠΊΑΡΕΙΥ ὈοΙτονγεα ἔγοιη 8η εὐϊῇοθ, 566 ΠῚ ἴο 
ΠῚ] ἔμπα ΑΡροϑβί!θβ πιῖϊηά, νν θη 6 ργοσθθάβ ἴο 
πὸ ἰηάϊρπαπί ιεβίίοη οἵ νεσ, 16. “Κπον 
γε ποῖ," νι ἃ οιοἢ οὗ Δπιαζεπιεπί, “ Κπονν 
γα ποῖ 85 ἴο {Π15 αἰογοβαι ά Ποιιβα οἵ αϊνὶπα 
ἀοοίτίηθ5 {Πδαΐ οι] παῖε ΘΠ ΡΕΙΥ {Π6 ΠΙν Πρ’ 
βϑίομεϑ {πογθοῦ, 85 ἴο {Π15 β,οννηρ᾽ ΤΠΔΒΟΠΓΥ Οὗ 
ΒυτηδΠ ΒΡ Γι 5. ἴππ15 τηοι]ήάθα ἀπά Πίζεα ἴοΥ 
Ἰηβεγίίοη ἴῃ {πε ἔδρσίς, “ Κπονν γα ποῖ" {παῖ 
500 ἢ} ἃ θυ] άϊηρ, τὰ 115 {{π16 παίῃΓ6, 15. ΠΟ 1655 
ἴπδῃ ἐεγρίε35 ““ΤορΙΘ οἵ Οοά ἢ ἃπά {παῖ 
ἱπογείογε {Πδ ϑρισιῖ οἵ {πε σοά, ννοβε ΤΕ ΠΊρΡΙα 
γε 816, ἄννε]εῖῃ ἴῃ γοι ! [ἴῃ γοι, 1.6. 85 ἃ 
ΠΟΙ, γ, Οτάογ οἵ Οσθοκ ννογή5 ἀθπιαπ5 
βίγεϑβ ἡ “" τεπρ 6. ΤΠ σϑηϊῖνε “ οἵ σοά 
15. 4150 δι ρ δι! ΠΥ ἀοἤηϊνε, Ἐπουρη {πα 
ΟΠ οἴ Ἐπιρ να515 1165 οἡ “" [θρ 16." 

ὙΠΟ [0]} δπά ἰδίου οἰαιβθ, “ἴῃς ϑρισγιῖ οὗ 
Οοά Η!ἸΠλ56}Ὲ (ἔοτος οἵ ἀγίϊς]6) ἀαυε οί ἀτηοηρ, 
γου, 5 ἴῃ 115 ἴουπὶ βιισροϑίθα ἴο {πΠ6 Αροϑβί!ε᾽5 
τηϊη ὈΥ͂ {πε δῤεοῤήπαρ οἵ ἴῃς [εννβἢ ΤετηρΙ6. 
ὙΠῊΙ5 ΘΠ ΘοΠΙΠΔἢ, ποῖ ἃ ΒΙ]1ςα] ἔθστη, θαΐ οπς 
πε ὈΥ {πε ἰαΐοσ [ὸνν5 ἀπά {πογοίοστο ννῈ}}- 
Κποννπ ἴο δῖ. Ραμ, ἀδποίθά {πῃ6 νιϑβίθ]ς 
τηδη! οϑίδίοπ οἵ {πῸ ἀϊνίπα Ῥγθβοποα ἐἰαυο]- 
ἔζης ταοηρβὶ {πὸ [5γδο!ῖοϑ, [Ἐ νὰ ἃ ἀἄ4Ζ2- 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. 11Π|. 

18 [εἰ πὸ πᾶ ἀἄεςεῖνε Πἰπηβε 
ΤΕ δὴν πηᾶπ Ἀπιοηρ γοιι 5εαπηοῖἢ ἴο ΡῈ 
ννῖβ6 [ἢ {15 νγου]α. ἰθς ἢϊπὶ Ὀεσοπια ἃ 
ἔοο!, ἐπδὲ μα πιδὺ ΡῈ ννῖβε. 

ΠΠΡ’ ΠΡ οΥ {]] τὰν οἵ (π6 ἀϊνὶπθ ΟἸΟΓΙΥ, 
σμαϑίοποα ἴῃ 115 ὈΓΙΡΠ655 ἀπά νε]θά ὈΥ ἃ 
οἷοι : [ἢ15 Ἰυσηΐποιιβ οἱοι ννα5 βαιά ἴο τϑϑῖ 
ΟΥ ἀκυεὶ! Ὀεΐννεθη τπ6 ΟΠΟΓΙΡΙΠῚ ἀροπ ἴῃς 
Τηοτογ-ϑοδί ἴῃ {πΠ6 ΤΑ ογΠΔ 016 ἀπά ἁἤεγνναγβ 
1η ϑοϊοπιοπβ ΤΈτΏΡΙΘ, Ὀυΐ ποῖ ᾿η ΖεγαθθΑθε]᾽5. 
ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ σΟΥΓΈβροηϑινα ἴο παΐ ϑῃθοΒΙηΔ ἢ 
αἀννε!Πηρ᾽ 'η 1Π6 τηδίογια] ἴθταρὶε 15 {πὸ Π]ῸΠηϊ- 
παίϊνε ϑριστιῖ οἵ σά ἀννε!]!ηρ ᾿π {Π6 ᾿τητηᾶ- 
ἴογῖα]. ΟΥ̓́ΤΊΟΓα Ἔχδοίϊυ, ἃ5 σοά ἄννεῖτ ἴπ τΠ6 
δοῖι4] “ΤΕΙΏΡΙΕ οἵ [6Γιι5416 πὶ ὈΥ ἃ ᾿Ππλ]Ποιῖ5 απ 
ψ 5016 τηδηϊοϑίδίιοη οἵ Ηἰ5 ῬΊΈβοποα, 50 ἰπ 
της ἰάθα] Τ᾽ πΊρ]ε οἵ {πΠ6 (ἢ γιβειαη αμαγοῖ Ηὰ 
ἄννε!! ὈῪ πε ᾿ην!51016 5 Πθομίπδῃ οἵ ΗΙ5 δη- 
ΠρΗϊοπίηρ ϑριγιῖ, ὙΠῸ Ιά6ὰ οἵ ̓ σῥὲ 15 σοπηπηοη 
ἴο 1ῃς6 ἔννο ϑῃεοῃίπδηβ, ἴΠ6 ὁπ θεϊπρ' Ρἢγϑι- 
ΟΔΠΥ Ἰυπλῖποιβ, [Π6 ΟἴΠΕΥ ποτ} ν ἀπά ἀοοίτι- 
ΠΑΠΥ ΠΠπτηϊπαῖϊνθ. “νυν δῖ ἢ ἴῃ γοι,᾽ 85 ἴῃ 
Οοὐδβ ἰεπηρὶα νυ νοι ἀγθ. ὙΠῖ5 ἄρα οἵ 
“( ροτητη αν " Ἰπο] 465 4]50 πε 1άθα {παΐ ἴο 
τηἀιν!ἀι415 σοά {ππ|5 τονεαὶα Η πη5ε], Ηἰ5 
ΗΟΙ͂Υ ϑρισγιξ ΠΙαπαϊηηρ; Κιπάγοα Πιιπιδῃ 5ρ τὶ 5 
ΕΚ βυπβῃ πα ΠΠ]ΠΠρ ἀδΥ]ρί. 

“ΓΕ ΡΡΙ6 οἵ σοά.; ὙΠετο νεῖ Ηδθγονν 
σοηνοσίβ τη (οσι πίῃ, ἀπά ϑιοῃ ννου]ά Θδϑ} Ὁ 
οδῖοῃ δι. Ρδι} 5. δ]}Πϑοη ἴῃ {Π15 νεῦβα ἴο 1π6 
πδίοΠα] [ΘπῚρ]6. Ὑ15 πδίϊοπδὶ [ΘΠΊρ]6 1π {Π6 
ἈΡοϑ:16᾽5 τηϊη 4 οἰθαυ]Υ ΘΠ] ΑΓ 65 Δ Πα {ΓΑ σΠρ ΓΚ 
1561 ἱπίο ἃ ἰεπῖρὶα ϑβριίγίια]. ὙΠΙ5 {νης 
τεταρὶθ οἔεπο αμαγοῃ (δ μος 15 οη6 τα πΊρ]6: ἴἴ 
5 6. δπά γεῖ οἰαβίϊο : [ἴ σγοτῦ: ἀπ Ἔχρδηάβ, 
αϑϑοοίαζίηρ ἴο ἰἴ561 ἀπα δ ϑϑίπη]αίϊηρ (50 ἴο 
ΒΡΘΔΙΚῚ ΠΊΔΠΥ ἰαΐογα! σμαροὶθ. [{ 15. ἴῃ ἴαςΐ δη 
ΟΥ̓ΡΔΠΙΟ ὉΠ οὗὁἨ 5θνειαὶ οὐὔρᾶπ5, Ἔδοῇ ἴῃ 1156] 
ἃ ὈΠΙΪΥ : [Ὁ 15, ἴῃ Ὀυίεῖ, ἃ ὉΠΙΥ οὗἩ ΤΠΔΠΥ οοπ- 
ταϊηθα πη! {|65. ἔδοῃ βαυεσαὶ σπαγο πογα- 
ἔοτε οὗ {6 (δίποις Ομασοῃ 15 τπ6 Βαγοι 
(δίμοι!ς ἴῃ πιϊηϊδίιγθ, 50 {παῖ οἵ ἴπ6ὸ ΨΠΟΪῈ 
4}1} [Π6 βενθσδὶ ραγίβ ἃγῸ {ποίβοὶνεβ ὑγΠΟΪ]65: 
ἐδοῦ Ὀγᾷποῇ οὗ πὸ ΤΎΊΘα 15 ἃ ἴγθε ρἰαπίβα ἴῃ 
ΟΠ τῖϑι. ΤΠ καὶ ΒΕΓ Τηθδη5 “ ἀπά {πογοΐογε," 
ΟΥ̓ “ δηά 50. 

17. 75 αν για ἀεῆ]ε.. .. 7 Ἀεπάογ: ΙΖ 
ΒΔΩΥ ΟΤἿ6 [89 [611|}10 οὗ αοα ἀφοβύτου, 8985- 
ἘΥΟΥ͂ Εὖἶτι 51811 αοἂ. νι Ἰυχίαροδιτίοη οἵ 
1μ6 ἔνο εγεννοτάβ. Ὁ μαΐ ἀοεθβ “ ἀδββίγου " 
τῆθδῃ ἡ “ [τηρϑὶγ᾽ οὐ “πιλγ᾽ ποΐ αἴ βίγοηρ 
δ μου ; “ΓΙ ᾽ ΟΥ̓Κ ἀδΒΈΓΟΥ "ΡΟΓΠΔΡ5 Ὀεξζογ. 
ὙΠεΕ ἴεδπϑο οἵ θοῖἢ {πΠῸ ργεϑεπί ἀπά {πὸ ἕαΐατα 
15 ἱπηρογέδοί, ἀπά ἐπογεΐοτθ ἀθηοίεϑβ “ ἀβϑίσιο- 
το "ἢ ΟΥ̓ 4 “Ρυ]πρ ἄοννη ἡ ἴῃ {πε αἰζετηρί. 
ὝΉΪ5 οἴδιιβθ Ιοο Κ5 γοσῪ {Κα ἃ οἰϊδτίοη ἴγσοτῃ Ο. 1. 
ΤΕΠΊροτΑ] ἀθαῖῃ ννὰ5 {Π6 ρεηδ γ ἴου ἀαπιαρὶπρ 
1η6 πιαίθγιαὶ τεαρὶα (Εἰχοά. Χχνῖ. 43), ἀπά 
50 ΔΗΔΙΟΒΟΙΒΙΥ 5ρι Γΐ4] ἀθαῖῃ ἴ5 {πῸ στϑβα! 
οὗ ἀδπιαρίηρ μα. 5ρι για] ἴθ πηρ]θ. ΠΕ νγοσγά 
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19 ΕῸΓ {πε νυϊϑάοπῃ οὗἉ {Π15 νγου]ά 
15. ΓΟ] θη πεθβ ἢ (σοά. ΒἘῸΓ [ἴἰ 15 

1 1οὉ. 5. νυυτίεηῃ, Ης τακΚοῖῃ τῆς τνῖβα ἴῃ ἘΠ ΕΙγ 
15- 

ΟΥ̓ οΓα[Π685. 

20 Απά δραϊη, ζΓΠς [,ογά Κπονγεῖῃ 

ΠΟΘΙ ΝΙΡΗΙΑΊΝΘ, 111: [ν. 19---22. 

τῆς τΠποιυρῃς5 οὗ (π6 νυῖβε, [πδὲ {πε Ὺ 
ΔΓΕ νδῖη. 

21 Πεγείογε ἰδὲ ἢο πηδη β]ογΥ ἴῃ 
ΙΏΘη. ΒΕῸΓ 8]] {Π]πρ8 ἅγῈ γοιτβ ; 

22 ΝΒεῖμαγ Ρδι], ογ Αρο]]οβ. οΥ 

φθορὰ τῇ Ν. ΤΙ. πιοΔη5 ΠΟΥ ΠΡΕΙΟΙ Ρἤγϑίςαὶ δηά 
ΤΊΟΓΑ], νν ΒΘΊΠΟΥ {ΠῸ ἀἸβουρδηϊζαίίοη οὔ πε ΒΟΥ 
1η {Π6 δὅσανε οὐ {ΠῸ ἐἰβιπίθρυδίοη οἵ 508] δηά 
ΒΡΙΓΙΕ ᾿η Ηδήδβ. “1 ΔΩΥ Ομ ἀεβίγου "---ῤοαυ 5 
ΒΥ γνοίη] 655 ἐθδομῖηρ ἢ Νοΐ 50, ἴοσγ νγοσίἢ- 
1655 ἰθδοῆοῦς ἄο ποΐ, ἂς σμεῤ, ρῥεογὶςρ αἵ {Π6 
Ῥατγοιβία, θς ἅγα βανεά ὈΥ {πε1Ὶ [ΓΙ Π, γεῖ 50 
βᾶνϑά 85 [ὨΠΓΟῸΡῊ ἤγθ. ὍΠΟΥ ἀγα ηοΐ ἐεεέγογεα 
οἵ Οοά. Ὑπεγεΐοσγε (Π6 βεῆβε πιιδέ Ὀε, [ἢ 
ΔΗΥ͂ Οη6 ἀεβίσου {π6 [ἘΠΊρΡ]6 ὈΥ βεοίδγίδη βρισγιξ 
Ὀγθακίηρ οὐδ ἰηΐο σ“εῤίσι. ὙΠῸ Αρο]]οϊΐς, 
{86 Ῥρείσιηε, {πὸ (στ βίπα οἰοπηθπίβ οὗ ἀϊθοοτγά 
τηῖϊρηξ ρύουθ 50 ΠΊΔΗΥ, ποΐ ἀἸ5βθηβῖ 05 ΠΊΘΓΕΪΥ, 
Ὀυΐ ἀϊεγμῤίϊοσσ. ἽΠΘη {Π6 βρι για]. [οταρ] 6 
νγο] 4 θῈ 5ρ1ς ἴῃ ἴῃτοα σγοπΐβ. 8. βὴ 15 ἃ 
ἀδδάϊγ δίπ; ἴὉΓ ψΠπΠοθο ἀἰϊδιπίορταΐθθ {ΠῸ 
ΠΌΤΟΝ οα οϑασίῃ, μῖπὴ νν}}} οὐ ἀϊδιπίορταΐο 
ἴῃ ΠΕ]]. 

ἼΠΙ5 15. 8η: ἱπηρογίαπί ἰοχί, δηά «ἃ Ὀγίοῖ 
ΤοοδρΙΓ]αἰῖοη ἔγομη νοῦ. 5 Οηνναυ 5 ΠΊΔΥ ΠΠ]Δ Κ6 
{πΠ6 ἀθογε νἱθνῦ τοῦθ ΡγΓΌΡΑθ]θ. Ηδνὶησ 
5ΒΠΟΏ ἃ αἰνι4οα Ἰοδάθυϑῃρ ἴο θ6 ἃ πΊΟΓΑΪ 
ἸΠΊΡΓΟΡ τοί, οα {πε »τοιπηά {πα Ῥᾷ}] απά 
ἌΡΟΙ]ΙΟ5. ἴῃ {ΠΕ ῚΓ δι θογαϊπαίίοη το {πῸ Η]ἸΡῊ 
Οοά ἅζγδ ποΐ ἔννο ἰᾳθΟΙΓΟΥ5 ἢ ἔννο 4ιδάγαηΐβ, 
Ῥυΐζ ὁπ οἰοπηθηΐ οἵ ἠαδοιι τεεσοεαϊηρ ἐο ἰαδοι 
1η {Π6 ψγῃμο]θ οὗ οπο οἰγο]θ, [Π6 Ὡροϑβί!θ ἴῃ ὑοῦ. 
16 ρῥγοςθεάβ ἴο δηΐογοθ Πἰ5 γα κα οὔ βθοΐδτίδη 
ΔΥΓΟΡΆΠΟΘ. ὈΥ Δϑοοπάϊηρ ἰτοπὶ {π6 Ιήξεα οἵ ἃ 
ἀοοίγη81] ποῖσε ἴο {πΠ6 οοποθρίϊοη οὗ ἃ 
ΒΡΙΓΙΓῸ4] [απ ρΡ]6. Α'5. τηδίθγια]5 τηου]άθά τη 
πε ἢ ἀπά Ἰαϊά οὐ {πε ἔουπάασίοηῃ, {Πς 
(Οὐ Π ΠΐΔη5 ἃτὸ (σοάδβ Ποιιδε; 85 ἃ {ἰνίηρ 
ΟΥ̓ΡΔΗΪΒοα σοιηπηπηϊν, {ΠΟῪ τὸ Οὐ β [ετηρ]θ. 
ΎὝΠΕΓΟ οὐρῆξ ἴο θ6 πὸ 1]]-ϑογίθα ραΐσῃννουκ ἴῃ 
{πὸ ὈιυΠ]άϊηρ ; ΠΟ ἀαπηαρίηρ ΟΥ̓ ΤΕ Πα Ιπηρ οἵ {π6 
ἴεΠΊΡ]6 : γαῖ {πεβε εν}]5 τηϊιδέ Ἐπϑι, 1ξ {πὸ 
ΟΒΌΓΟΙ [ἢ 15 ΠΊΘΙΊθΟΥΒ5. σΟηΓηπ6. ποΐ ἴῃ ΟΠ6 
τηϊηά, Βυξ ρεΐ βριξ ᾿πΐο βοῇοοὶβ δηά. ἔγοπὶ 
50ΠΟΟ]5 ᾿ηΐο βοῃσπι. ““ Πεβίγου Πῖτη 1.1} Οοά, 
ου {πε [επΊρ]6 οἵ (σοά 15 μον." ΤΤὸ 51. Ῥι}}5 
τη [Π6 πιαίογια] ἴθιηρ]6 Πα5 ποΐ γεΐ ἀ5- 
ΒΟ] Υθα ἱπίο {Π8 ϑβρι γι 4}: {παῤ ΓΔΒ! ΟΠ 15 
εἰεδοίθα τῇ {πΠ6 οἰδιιβα ἕο] οννηρ. ὙΠὲ νογὰ 
ἅγιος τὴ 4Π5 (1) ΠΟΙΥῪ ἴῃ τοϊαδίίοη ἴο σοά, 85 5εῖ 
ἀρατγέ ἔγοτη {ΠῈὸ οβπιοβ ἴο Η!πι; (2). σοΥτα5- 
Ροπάϊηρ ἴο {παΐ γοϊδίίοπ ᾿Π τῆογᾺ] σοπάμποί. 
Ϊῃ τῃε6 ἢγβέ βϑῆδα ἴΠ6 ἴθυπὶ ὩΡΡΙ165 ἴο {π6 
7 Ίβῃ ΤΈρΡΙο ἀπά ἴο {πε (Πτιβίίαη απατοι 
ΑἸΙΚΟ ; ἴῃ 1Π6 βθοοηά, ἴο ᾿πάϊν!άτ18] πλΘ Πα θΟ 5 
οἵ {πΠ6 (Βαγοι, ν᾽ ΠΟ ἴῃ ΒΑΡ 5πὶ γα σδ]]δα οὐξ 
οὔ 1Π6 ννουἹά δπηά ἀεαϊοαίοά ἰο (σοά «ἀπά ἴο ἃ 
11ξ6 οὗ 58᾽ ΠΕΠ1Π655. . 

“15 ΠοΙγ, οὗ ψΈΣΟΘῈ βοσύ ΟΥ̓ ΟἾ455 αγὰ γα, 
1.6. ἃ φαἴθροσυ, 'ἰπ ψΠἰοἢ ἅττα γα. ΕᾺ]] βεηβα; 

85 ἴΠ6 εἴγοῖὶθ οὗ ϑοϊοιηοηβ [θρ]6 νγὰ5 ἃ 
ΒΔ]ΠΟνγεα αἰγοῖς, 50 {π6 νυ άθγ σοποεπίγίο οἴσγοὶα 
οἵ ἴμῃ6 μάγοι {πὲ ΒοΙοηρ5 ἴο ἃ βτϑαΐεσ ἔΠδη 
ΘΟΪΟΠΊΟΠ 15 ΒΑ]Ποννοά ἴοο ; τ μῖη {Πδὲ Ἰδοῦ 
ἈΠ ἸΆΓΡΘΥ ΟἸΓΟΙΙΈΓΘΠοΘ. ἃΓα γα; ΓΠΟΓΘΟΓα 
γὲὰ ἅἃγθ Βα!]οννεά ἴῃ ῃ6 Βα]]ονγεά  αἰγοῖα ἴῃ 
ὙΠΟ. γε βίαπά. Απηά θεβοδιβδ γε 8Γ6 ΒΟΙΥ 85 
ΟΟοὐδβ [άθ8] ἴθιηρ]θ, νγῆοϑο ἀθβέγογϑβ γοῖι 5841 
θεὲ ἀεβίγογεά οἵ σοά. 

ΤῊΘ Τοπβίγποίϊίοη οὗ ἅγιος διτινες 15 [Πἰ5: 
85 ὅστις ΒΟΙΠΘΊΠΙΉ65 Ξε τὶς ὅς 50 διτινες Ξετινὲς 
ὅι, 1.6. “4 ο455 Ὡς ἢ. 

18. Ετηρμδίίς νναυπίηρ ἴο ὑνου]Ἱά- δε ραγίγ- 
Ἰθαάθσβ. ὙηῈ βΈΠΟΓΑΙ ἔογτη “"Ἰεξῖ πὸ οπθ 
ΡΓδοίβα βε]ξ- ἀθοθρίοη," Ὀδοοπηθ5. 5Ρ6ΟΙΑ] ἴῃ 
ΔΕ ΔῊ ἈΒΘΘΊΙΊΘ5 (0 Ὀ6 84 απυληεηηαῦι 172: γΟΏΤ᾽ 
εἰγείο, 1 1 {μ6 ρεγιοά οὗὨ 1ῃ15 Αἄθοῃ, ,2ῶο] 1εξ 
ΠϊπῚ Ὀεσοιηθ... . ὙὍὙΠπὲ εγπ “ ]Βοτηδῃ ἢ 
ΡΙασοβ ἴῃ {πΠ6 [ογσεστοιπά ἔπε Αρο]]οῖίε ρατγίγ. 
ΤΠ εἰοσιδηΐ ΑἸοχαπάσίδη [εδοῃου, ἕο] ον 
ἴῃ {Π6 ννᾶκε οὗ {Π6 ρα πτθροόκθη δη4 ἀορτηδίῖς 
Αροβί!α Ῥδα], δβββεγϑά ἴο βεῖ {Π6 ρῃγε ρεδγ] οὗ 
ΕἸ γιβείδη ἀοςίγπε ἴῃ γῃδὲ Πα οσοηςεϊνεά ἴο θῈ 
1Π6 πε βο]ά οἵ ῬῃΠοπίδη ΡΒ] Οβορῆγ. “ 1 ΔΠΥ͂ 
ΟΠ6, -. .ἢ.15. ἃ ΡΈΠΟΓΑΙ Ργοροϑβιτοη σοπέδι πΙηρ; 
ἃ 5ρεοῖῆς 4] 5ῖοη ἴο Αροοβ. “ὙΠ {μῈ 
ΒΡΠΟΓΘ οὗ {Π15 “Ἔθπ ἡ 15 ἃ Ρῆγαβα {πΠαΐ εοϑεσις 
ἐς γγβουηδη [ἢ {Π6 οΟἸΤΟΙΘ οἵ [π6 ΠαγοΙ," ἔα Κοη 
825 ΟΠ6 ἰνοίο!ά τάδε. ὙΠῸ 5θηδ8ε ἰ5, ἴΠεῦὰ 15 
ΠΟ 510} {Π]Πρ᾿ 85 ἃ ὈΪοπἸησ ΟΥ̓ ἱπίουδοῖπρ' οὗ 
{Π6 ἀϊνίπθ ννΊβά πη νυν] ἢ ΘΟ ΠαπΊδη 5ρϑοι]4- 
[Ιοη5 8ἃ5 Ὀεϊοηρ ἴο ἔπε ργεδεπί ἃϑὲ οὗ ἔμε 
νου], ονεη θη ἔποβα βρεου]δίϊοηβ 8ΓΘ 
ςοηνοβαηΐ ἀθουξ {Π6 πηδηϊο] 4 5ομοπιθ οὗ 
Ἀ άἀεπιρίίοη. [,εξ οπΠ6, γγῆο ἔδπι15 βρεοι]δέεβ, 
ὈδΟΟΠΊΘ ἔλοπῚ νυ]ϑο Δ ἃ ἴοο] ἴο 5:0 ἢ νν]βάοη, 
ἴῃ ΟΥ̓ΟΓ 1ῃδξ Π6 τῇδ θθοοΙ 6 τνῖβα το 15 
ΟΥ̓ ΤῸΔ] [ΟΠ Υ ππίο (οὐ β γσεαὶ] υυϊβάοτη. ΕῸΓ 
ἐβε νυϊβάοτη οὗ {ΠῸ εουγηος (ΥΈΙοἸ α βέαθ! !Π655} 
15. [ΠΥ ἴπ {πὸ Ἰπάρτηθεηΐ οἵ σοά. “Γοοί Ἰεΐ 
Βῖπη ἴυγη, [Πα Π6 ΠΊΔΥ͂. {ΠΥ αὐΐτε᾽ -ῦσῖβα ἴῃ 
ΤΟΟοινηρ ἀπά φγοοϊδιτηῖησ, Ὀπραγθ]εα ψΠῈΠ 
ἀἰϊα]θοίῖο5, ἘΠ 6 βιπΊρ]Ὲ οτοβ5 οἵ (γιβέ. 

19. Ἀ δαβοη ὑῈΥ 5.0 ἢ νυ]βάοπῃ 15 ΕΟ] ΨΊῈΝ 
Οοά, 5πεννῃ ποτα δϑουιρίυγε. ΠΘ σοπῃδχίοῃ 
ΒΘΟΠῚ5 ἴ0 Ὀε, 45 “ϊογά, “Ἰί οά 565 {πε 
ΟΥΑΙ Π6 55 Οὗ {ΠῸ6 ννῖβα 845 ἃ πεΐ ἴο οδΐοῃ βοτὰ 
1η, 5110 ἢ} νυ]βάοπη 15 'ἰη Ηἰ5 5ἰρμέ [0]]ν, βίποα 
Ης τὰχηϑ 1{ ἴο ἘΠΕῚ οὐνῃ σοηξιβιοη.» 

21. 80 {π41᾽ (ε]]ΠΠΡΕῖς 41} ἐπ Ὲ σοποϊ υϑῖοπ 15, 
1εὲξ πο οπα θοαϑῖ ἴῃ πῆεπ, 1.6. ἴῃ Βυπηδη 
ΔυϊΠου 165. 

22. ΤΠ15 ἰ5 ἃ βρτεαΐ ἰεχί, ὙΠῸ δγριπηθηΐ 



(ερἢδ5, ογΓ τῆς νγου]ά, οἵ 1Ἰξ6, ογ ἀβαίῃ. 
ΟΥ ΤΠ]Πρ5 ρΓαβεηΐ, ΟὐΓ ΤΠ Πρ5 ἴο σΟΠῚ6 ; 
4}1 ατὲ γοιυτβ ; 

15 “ αἱΪ τμὶπρ5 Βεϊοηρ ἴο γοιι, νν ΠΘΊ μου ῬΑ] ΟΥ̓ 
ἌΡΟΙΙΟο5 ΟΥ Ἀ(Ερα5 ΟΥ̓ ννΟΙ ἃ ΟΥ Ά [16 οΥ̓ 
ἀδαίῃ. . .. αἱ] ὈεΙοηρβ ἴο γὙοιι, νυ ἢ116 γοῖ 1 
ἴυγη, ἴο ποτα ὈοΙοηρ 4}1 {Πηρβ, ὈθΙοηρ ἴο 
ΕΠ γῖβξ, νυν ]α δῖε: ἀραῖη, ἴο ὑνμοπὶ γοῖ ἀπά 
411 γοιγβ θεΙοηρ, θ6]οηρβ ἰο σοά." Ὦγαννη 
οαξ, {Π6 56 η56 566 ΠΊΒ, ΠΥ ΡΊΟΥΥ 1Π ΠιΠΊΔ ἢ 
Δ ΠΟΥ 65 ἡ ὙΝΆΥ ἀθπηθδῃ ὑοιγβοῖνοβ ἢ ὙΥΠΥ͂ 
ἸΕββθῆ ὙὑΟΙ ΠΙΡ Ροϑιίοη ὈΥ 5θοίαγίδη αἰϊνι- 
βίοηβϑὸ Ῥαγίβαπδηὶρ Ππᾶ5 ΠῸ ρίαςθ 'ἰπ {ΠῸ 
(τι βείδη βυϑίεμπη, ὑνμοσα Δρϑο ἴον αἢ] ςο]]6ο- 
Ἐν ΕἸῪ ὈοΙοηρ 5 ἴο γοιι, ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ 5Πᾶγα ἴο 
{π656 δπηα ἃ 5ῇδγε ἴο ἴποϑβε: {πὲ 11] εἰσγο]α 15 
γοΙΓ5, ἢοΐ ἃ Ῥαι πα ηιδάταπί ἴο Ῥαι]1Π65 ΟΥ̓ 
8Π ἈΑΡο]]οΙΐα ἔο Αρο]]οϊίοϑ. 1 Α θοαϑίβ οἵ 
Ῥαὰ], Β οἵ Αρο!ὶοβ, ἃ οἵ ερῆδβ, 1 {6}} γοιῖ 
τπαΐ 4} δπ4 ΑΡρο]]οβ ἀπά (θρδβ αἱ] θεϊοπε 
ἴο Α 8δπά Β δηά (ἃ ἰορείμοσ. ΔΝ Πεῖα 15 ραγίΥ 
Βριγι δ Ῥδ1] Ὀεϊοηρθ ποῖ ἴο ἃ ΡῬΑΓΥ͂ ΠΟΥ͂ 
ΑΡΟΙ]Ο5 ΟΥ βρῖιαβ ἴο ἃ ρδγΐ, θυ 411 {πγθα 
Βεϊοης; ἴο 411 π6 σμσοῃ. ὙΝ Πθη ὧπο οἵ γοὰ 
ΒΔΥ5 ““Ῥδι1] 15 ΠῚΥ ΠΊΔΠη,᾽ ΔΠοΟΐΠΟΥ “ ΑΡΟΙ]Ο5 15 
ΤΏΪΠη6, ἃ {Π|τὰ ““Θρἢδ5 ἴῸ συ πηθ,᾿ 1 ὙΘΡΙΥ {Ππαΐ 
ΠΟΠΘ οὗ γοιι Πδ5 8ΠΥ τηδῇ οὗ τι5, δι 811 οἵ γοιι 
ΒᾶΥ6 τ15 411. (ΔΟΠΒΙ ΕΓ; 15 ηοΐ {πΠῸ ΒΔΙΠΟΓ {Π6 
ἢγδί 1 ιοῦ ἐἐΠμγείγαης 5 15 ποῖ [6 (Πτιβί, 
Ψ ΠΟ 5 ΓΊρμ οὗ ΓἸρμί, ἰῃ6 ἢγϑὲ Ζιμρηϑῦ 11{μ-- 
γηἱμαίμηι ΔηΠΔ [ῃ6 βθσοοηά ἤρθη 1 ]μηιΐγαις 5 
Ηε 15 {πε ΓΊρηΐ ἴο 811 οι5146 οἵ ΟΘοά, οὗ 8]} 
ΟΓαδίυΓΟΙΥ ᾿πί 6 ΠΡ Έ ΠΟ 65, οἵ ἀηρ6]5 δηά οὗ τηθῃ. 
ΥΥΒαΐ τα ννγεὲ δροβίϊεβὴὸ δε δύο Ὀυΐ Πρηῖ5 
οὔ με ΤΡ οὗ Γ]ρηΐ, δηά ἐπδξ ἔοσ {π6 Βα τοῇ. 
ΤΠΕ Ρρυσα ψὨϊ6 ᾿ρῃΐ νΒΙ ἢ ἀδβοαπάβ ἔγουη 
ΟΠ γῖδ ἀροῆ τι ργοσθθάβ ΠῸΠῚ τι5 ἴο {π6 
ΟΒύγοι ; Βαϊ ἴῃ ψνῃαΐ βίαίϊεοὐ ΤἈτγοιρῃ {Π6 
ΘΑ ΚΠΕ655 οὗ Πυιπηδη Πδίμγε [ἴ ΠΟΠΊ65 ἴῃ ὈγΟΚθη 
ΠΟΪοιγβ ἃΠ4 ΓΘ] ΠΪΓ65 ἴο θ6 γεσομπηθίηδά ἴῃ πῸ 
ΑΒΌγΟΙ αγο ἴΈ οάπ Βεσοπια ρατα ὙγΗϊΐα ΠΡ ΐ 
ἀϑαῖὶη. ΕὙομὶ (ΟΠ γίδὲ {μθη {ἢγθα ἀϊνεγροηὶ 
ΤᾺΥ͂Θ ΟΠΟΠΊΘ 51Π5]6 ἸΡΟΏ τ1ι5 [ἢγε6: ἔΓΟΠῚ 115 
ἴΠ656. 58ΠΊ6 Γὰγβ5. σοῆνεγρα Προπ {πΠ6 ΟΒΌΓΟΙ : 
ἘΠογα ΤΠΘΥ τηθεῖ, δ]εηϊηρ ἀπά ἱπίογνγεανίηρ 
1Π6Γ ἰτγαήϊαίίοη. ὕὔοι, {πὸ (οὐϊπίῃίδη 
ΠΟΙ ΠΥ, 5ῃ οι] 4 Ὀ6 {πὸ ἔοειι5 οὗ {π|5 σοη- 
φεπίγαϊθα ᾿ἰρῃῖ; θαΐ, ᾿πϑίεδά οὔ ραίπογίηρ 
ΤΟΡΕΙΠΟΓ ἴῃ ΟΠ6 5ρῆθγα {Π6 νδγίοιιβ ἀροβίοϊὶς 
ΠΠπαϊπαίοηβ, γι παῖζε βθοίίοπβ ἃπα [Ό]]ον͵ 
51η5}6 Πρ ἢ 5, εδοἢ Ἔχοϊβῖνε οἵ {πῸ σοϑί. ὙΠῸ 
ΟΥὙ “ῬδᾺ] 15 τηΐπθ," 5. ἃ ἀϊνίϑβίνεα οὐγ, {παΐ 
το ηή5 ἴο τηᾶκα Ῥδι] ποΐ ἃ πιδδηβ δῖ Δη επά: 
ὙΠΟΥΘα5. νγα Ὡροβίϊθβ ἅτε θυΐ ἰπϑίγιπιθηΐβ 
Ἐπάογ Οοά οο-ορεγαξῖνε ἴοΥ γουγ βοοά. Υοα, 
Ἰηϑίεδα ΟΥ̓ τιβίπρ τι5 45 5010 ἢ, ἔΟΥ 85 5.10} τν6 
ὈεΙοπρ ἴο γοιι, 50 ϑπηδί!ο8}}γΥ ἀπ4 ἴο ὙΟΙΓ 
Οὐ ἀεβαβοηηεπί, τα ΒΑΡΡΙΥ τι5 ΒΥ ΠΊΔΚΙΠΡ’ 115 
Θη45 δηά ποῖ τηθᾶηβ. ον οδῃ Υοιι, ψγῆ0 
ῬΟΒ55655 8] ὉΓ 115, 50 τηϊβιιπ δτβίαπα γου τ ον 
ἈΡῊ Ροϑίτοπ ἃ5 ἕο σοηῆπθ γουγβεῖνεβ ἴο ἃ 

Ι ὉΟΒΙΝΤΗΉΤΑΙΝΑ. 11]. 

22) Απα γε αἵ ΟἸγιδὲβ; δπὰ 
Ομ τῖβὲ ἡς (οὐ. 

Ρατέ θη γοῖι οάπ οἰαίτη [πε ννῆο]ε ὃ [ΤῈ 15 
Ὀαηθδίῃ γουγ αἰ ΠΥ [0 Ρ]ΟΥΥ ἴῃ 115 οὐ {Παΐ 
μυσηδη δας πογιγ, νυ μ6π {Ππ65ὲ Πιιπιδη Δα ΠοτΊ- 
{65 411 Βεϊοηρ ἴο γοιι 'π ἘΠεῖγ οΟ]]Θοἴϊνεα ἰαθΟΙΓ, 
ἴῸΓ ἴΠῸῪ ἅτε ὑπάρθγ Οοά [Ἐ]]ονν-νοσκοῦβ ἴῃ 
ΟΠ6 βεύνίςθ ἴοσ γοιι 8}}, {πε Γ βανθῦαὶ δου ν] 165 
Βεΐπρ οπθ ςοπιδίηθα δοί νΥ σοηνογρίηρ ΠΡΟῚ 
τπ6 σνμοὶ σμαγοῦ ἴοσ {π6 σοτητηοη βρι γε] 
νοὶ. 

ΟΥ̓ νοτ]ά, οὐ 116, οὐ ἀδαίι." “ὙΥΠαΐ ἃ 
σαΐμις, νγαῖ ἃ σαἀάδη Ὀοιπά (ντῖεβ Βεηρε]) 
ἔγοτη θρμαβ ἴο ἴπθ ψγμο]Ὲ ννου] "ΡΞ [ΙῈ 15 
᾿ηἀορά ἃ βιιάάθῃ δηά {τἰπσρμαπί οχραπβίοηῃ. 

(ενιος ἤοτα ἀεποίεβ ἴπῸ βοθηθ οἵ τηδη5 
ΘΑΓΠ]Υ οχἰϑίθηςθ. ΤῊ ἕδος οὔ Πα ἴοσπη5 ““ΠΠε ἢ 
ἐς ἀρδίῃ᾽ Ὀεὶπρ ργθοθάθα ὈΥ δουηῖος 15 ἃ Τϑ 50 
ἔογ {πϊπἰκίπς {παξ ἘΠΟΥῪ ἀγα τιϑϑὰ ἴῃ ἃ ῤῥγεϊεαί 
56η56: [ΠΟΥ 5ῃοι]ὰ ποῖ θὲ δη]αγρεά θεγοπά 
{Π15 Ιάθα. ὙΠΕβα ϑρθοϊῆς 1άθαϑβ “Ἅ ννου]ά, 16, 
ἀθαδίῃ," ἂύὸ ἱπηπηθ ἀϊδίου σοπογα ]Ζο δπά ἰη- 
ἀθηπιίοῖγ οχραηάθά ἱπίο “{Πϊηρ85. ργθβθηΐ. 
«ΤῊ Ϊηρ5 ἵαΐαγο "ἢ ἀγα ποί ἱπάθοϑα βρβοιῃϑά ἴῃ 
{ΠΕῚΓ οοπίοπίβ, δῖ βθοπὴ Οἰθαγ ἴο ἀεποῖθ 
ννΠδΐ ἰδ κοβ ρίαςθ ἴπ {πῸ ϑβίαϊε Ὀεΐννεαεη ἄθδίῃ 
ΔΠ4 {πΠῸ σοπϑιπητηδίίοη οἵ (οα᾽5. τηδη]ο]ά 
50 ῃεηθ. [|π {πῸ Ἰοηρ απά Ἵποηιθγθα ὉαΥΘΘΥ 
οὗ δνουυ ϑαϊπηΐ, δἰγῃ Ἰπΐο {π6 νου], ἃ ᾿ἰνίης; 
ἴπ ἴΈ δπά ἃ ἅγίπρ ἴῃ ἴἴ, [Πθη {πῸ βίδίε δῇζεγ 
ἀδαίῃ, {πὸ τεβυσγθοίοη οἵ {πε 150, {Π6 {ὙΠ ΠῚΡἢ 
οὔ τῃ6 σβυτγοῇ, ἀγα παῦε γταραγάθα ἃ5. 50 ΠΠΔΠΥ͂ 
᾿πτογπηθάϊαίθ ϑίαρϑϑ 411 σοπα ποίην, Γαδ οῇ δου 
τοδοῖ, ἴο {παΐ διιργοπια [ο]Ἰογ οὗ {πε ἤπα] 
ΒΊοτυ, ννμίοῃ 15 {πα αἷπὶ ἀπά οπά οἵ σοάβ 
ὑνοπογα] νγϑάομη Ὀοΐα ἴῃ [Π6 βοποῖηα οἵ 
ογοαϊζίοη δηά ἴπ {Π6 σοι Π56] οἵ τβάοτηρίϊοη. 
8ε6. (ἢ. 11. 7, μϑπίο ἐδεὲ σίοῦν οΥΓἹ τό. ἴΙ͂ῃ 
δα ; ϑ τ], [1{{6, ἀθαίῃ. ({πηρ5 ῥγεβθηῖ), 
Ηάε5, τοϑυσσεσθοη, Ἰαάστηθπέ ([Πϊπρ5 Γαζατε), 
ἅγτ6 ὈΥ 8. Ρδ}] Ποῦ ἀθβοθεα 85 {π|πρ5 8}} 
δείογισίγισ ἰο ἐρε Ορμγερ νη ἃ νῖενν ἴο 115 
Ηπα] ννϑ θείης, θθοαιβα [ΠΟΥ ἅγα, ἴῃ {ΠΕῚΓ 
564 Έ 6 πα οὗ ογάου, ἘΠ6 ῬΓΘΙΠΙ ΠΑΤῪ ΘΟΠα ΟΠ 5 
δ Πα ᾿Π5Ε ΓΙ πίβ. ΠΟΘ ΟΘΘΘΑΤΥ ἴὸ {ΠῸὸ πα] ραγίϊ- 
εἰραξίίοπ οὗ ἴπθ βαϊπίβ ἴπ {πεὸ ἀϊνίπθ ΒΊΟΥ. 
.Α]] {π656, 85 ΜῈ}} 45 Ῥαι], Αρο!]οβ, θρἢ85, 
ΔΥΘ γουγβ, Ὁ (ΟοΥΙ ΠΕ ΠΙΔΠ5, 85 ΠΊΔΠΥ ΠΊΕΔη5 ἴο 
ΟΠ6 6πά, βυύθπ γΟΌΓ Οὐ ΘἴΘΓΠΔ] ννο] ασα. 

ΟἸΒοῖ5. Ἔχρίαίπ {Ππ|5, “μα ννου] 15 ὙΟ ΓΒ, 
Βεοδιιβο {ΠῸ βαϊηΐβ νυν} ᾿π ποτὶ [μ6 ννου]ά, δπά 
ουθη ἡπάρσε 11. ὙΠ15 ἀβαρεῦ νἱθνν 15 ἴγπῈ 
ΘΠΟΌΡΕ ἴῃ 115 ἀοοίγιπο, διΕ ἀοοβ ποΐ βεεπὶ ἴο 
ΔΡΊΘΕ 50 ψγῈ}} τυ ἢ ἐπα οοπίεχί, [γοιιρἢ νυν ῖο ἢ 
Ταπ5 {πε ἰάθα οὗ ἃ τηδηϊ το] ᾿πϑίγιιπηθη δ! ν 
βυθοτγάϊπαίεα ἴο οπα στοαΐ ἐπα δπὰ σοπνευβῖης 
τπεγθαηΐο. 

ο8. “4π4 γε αγε Οῤγιοῖς.. “4, 
{Π656, 85 πη βίεγια] σηΈΔη5, Δ1Ὸ ὙΟΙΙΓΒ, ΜΥΠ116 
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)οῖε ἴῃ ἴυγπ ἅτ ΟΠ τβίβ, ἀηά (τε αραὶπ 15 
Οοὐ 5. ὙΠεῈ ἄοαθὶε. ρατγίϊοῖϊς (δέ) μοσα, ἃ5 
80 Οἴξῃ δἰβθννῇουθ, βθῦνεβ ἴο ἔπση {π6 οοΐπ 
ΤΟ Πα δη4 ποτ ἴΠ6 Οὔνετθα ἴο ργεβθηΐ {ΠῸ 
ΤΈναΓβθ. [{5 [ΌΤῸΘ 15 ΠονοΓ σοη]πποΐίνο, οἴϊθη 
ΠΟΥΓΘΟΐΙνΘ, Πού αἰογαΐϊζουε: ἴῸΥ ἰἴ Ὀτγηρ5 ἴο 
νῖονν ἃ ἀἸΠεγοηΐ 5146 οὔ {ΠῸ βαπιθ {ππηρ. Ηδογο, 
50 ἴο 5ρθαϊ, νγὸ μᾶνὲ ἃ ἤριισο οἵ ἴΠπγθο 51.465, 
ΟΥ̓ ΥΑΙΠΘΙ Δ Δβοθ Πρ 5081]6 οὗ [ἤγεε ἄθρτθοβ. 
Οη ἔπε Πγϑί ννὰὲ 566 411 {πῖηρ8 βιθβοσνιθηΐ ἴο 
ἴΠ6 εἰθοῖΐῖ, οη {πε βεοοπά {πὸ εἱθοξ θε]οηρπρ 
ἴο ΟΠἢγιβδῖ, οα {πὸ {π|γτά (ἢγιϑὲ Ηϊπιβεὶ τὸ 
Οοά. ὍΠε ἤγϑβί 5:46 Ὀγιηρδ ἴο νονν {ΠῸ σεΐἧαδ 
ΡΓΟΡΓΙΘἔουβμρ οἵ (Π βία πθ, ννῸ ΡΟ55655 4}} 
1λ1η55 8ἃ5 σο-ορογδίινο ἴο {Π6ῚΓ δἴεγπδ] ννε]αγο, 
ἃ Ῥοϑβιίτοη νυ] ἢ πλιιϑέ Θχοϊ πο 411 Ὀοδβεηρ [πη 
Βυτηδη Δ ΠΟΥ 165, θθοαιθα Ραμ] δηἀ ΑΡΟ]]ο5 
ἈΠ δρᾶ ἃγα θυ ΐ τηϊΠΙβίθυια] ᾿ΠβίΓ πη 5 
ἴογ {π6 φοοά οἵ {πὸ μαγοῖ. ὙΠῸ βεοςοοπά 
ΡΓΘβθηΐβ {πὸ ασοζῦδ ἈρΡΡΥΟρΡγΙΔΊΙΟη οὗὨ Ὀ6]]Θν ΟΓ5, 
ἴου που, ἴΠ6 οννπεῖβ οἵ 4}} [Ππηρ5, ἀγὸ {πϑιη- 
56|νεβ οννηθά ὈΥ (ἢ γιδὲ δηα ἃγὸ Η15 ῬΘΟΌ]ΑΓ 
Ροββϑθβϑϑίοῃ. 76 ππινουβα! ν οἵ {πὸ ΟΠ ΓΟ ἢ 5 
ΔΟβοϊαΐθ ἀθροπήθησθ οἡ (γὶδὲ πηιϑί 5] 6 ΠῸ 6 
ἴῃ ΡΑΙΓΓΥ ΟΥὙ οἵ {πὸ (σι βί!πθ5 νν πὸ οἰαὶπι [Π6 
Μεββίδῃ 45 {ΠεῚΓ ουνῃ ροσίίοη ἴο {ΠῸ θχο]ϑίοῃ 
οἵ {Π6 γεοϑί, νυν εσθαβ (σιβδε ἄοεβ ποῖ Ὀθεϊοπηρ 
ἴο {πεπὶ αἵ 41}: οἡ {Ππ6 οοπίγαγυ, {πο Ὺ Ὀθϊοηρ, 
ἴο (Πγιβί, δπη4 ποῖ ΟΠΪΥ ποὺ δι Ραι]1π65 
Δη4 ΑΡο]]οΙΐο5 ἀπ Ῥείγιηεβ, [ῸΥ ποὺ αἱ ἀγΘ 

ΟΗΑΡΤΕΚΝ ΝΡ. 

Ι 7π τυλαὲ ἀεεοιγιέ ἐδε γεἼγιἠξέογς οεσλέ ἐο δὲ 
λαά. ἡ Τζε λανε »οΐλγιρ τυλίεζ τῦὸ ζαυε γ1οἐ 
γεζοίσεά. 9 7 αῤονίέδες φῤεείαείες ἐο ἐλὲ 
τυογίαῖ, αγισεῖς, αηια] ηιε7ι, 13 1016 Μίρλ αγιά 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΙΝ. ΕΣ 

ΟΠ τιϑῦβ, ἢ Π]6 ΟΠ γῖδε αραΐϊη 15 Οοά 5. ΤῊΪ5 
Ιαϑῖ οἰδιιβθθ πηΔ]ςθ5 {Π|5 σοσίαι πῖΥ ἀου]Υ σογίδίη, 
νου γ!ηρ, 85 1 ἄοοβ, πονν τοΐδ]]ν 411 Ῥαγεβδη5 
Τηϊβοοποοῖνο {Π6 ἀρ ΠΥ οἵἉ {ΠΕΙΓ ΕΓΒ ΡΟΒΙΠΙΟΠ: 
ΟΓ 115. ὉΠΙνουβα γ οἵ {ΠπΠ6 Δρρογίδιππηθπί οὗ 
1πη6 μασοἢ ἴο {Π6 οπα (τὶϑί (Δη 1468 αἰξΕΎΙῪ 
ΘΧΟΙϑῖνα οἵ 411 βθοξϊα γι  η15Π1) 85 ἴοσ 15 ΒΙ σ᾿ μθϑὲ 
φογγοϊαίῖνα ὑπ [Πηπὴὐ οἵ σοά. ΑἹ] {πῖπρ5 οὗ 
ἴπ6 Ομυγο σοηνοῦρο πρνναγάβ ἴο {παΐ ἀροὸχ 
οὗἩ υηϊῖγ. (Δοηζοββθυ Οοά 15 οπὲ δηά δΐθη 
ἴο ἀϊνιβίοηβ. [{ἴὸ θεϊοπρ ἴο (Πτιβί 85 βεραγαΐῖα 
ΤΔοϊΙΟἢ5. 15. 8η [ῖἄδα ςοποοίνδοϊα, γεῖ {π|5 ἴὸ 
Βεϊοηρ το (Πγῖδὲ πὸ Ὀοϊοηρϑ ἴο {Π6 οπε σοά 
---ἰραΐ 15 ἈΔβοϊ αἴθ] Υ ἱποοποθίνα 16. 

“ΟΠ γιὲ 5 σοῦ δ, {πθο]ορίοα! νῦν βῖνεβ ΠῸ 
ΠΟμπΠίθπδηοθ νγΠδίβοαυο ἴο ΑΙ πῖβπὶ: {π6 
Θ4ΠΔΙ ΠΥ [ἢ Ἔββεῆσο οἵ (ἢγιδὲ ἢ Οοά τε- 
ΠΔΙΠ5 51ΠΊΡΙΥ ππϊοιοπεά, ΕΓ, 45 ΤΒβοοάογαοϊ 
ΓΟΙΆΔΓΪΚ5, (ἢγιβὲ 15 Οοα᾽ 5, ποῖ 85 οὐ 5 ογεδΐαγε, 
διι 45 ϑοη οἵ σοά. (ἀμ ἰνίη, Εἰβίι5, ἀπά οἴμουβ 
ΤῊ 155 [Π6 πηᾶγκ ν ἤδη {πο γ ΔΡΡΙΥ ἴο ἔΠ15 οἰδιιβε ἔπῈ 
(ΟΠ ϑϑίοη “' [ΠΌΤΟΥ ἴο {πὸ ΕΔΙΠΕΓ 45 Του μην 
ΗΙ5 Μδηποοά; [ὉΓ οἰθαυγ {πε «ὐροΐε (Ὠτῖϑδὲ 
ἰ8 Ποῦθ πηθᾶπί ψγῃο θείην [ἰσῃξ οἵ 1Ίσῃΐ 
ΡΟββεββθ5 ἱπ4θοά [ῃ6 βϑαπὶθ αἰνπθ βαθβίαπος 
ἢ {π6 αΐποσ, Ὀὰϊ αἵ {π6 βαπλθ {πὴὸ ἐπαξ 
Βιθϑίδποθ δἴθυηδ}ν ἀεγίυεά. ΠΕ Ῥαΐεγπαὶ 
ΤΟΙ! Οη 15. ΡΓΙΟΥ ἴῃ ΟΥάοΓ ἴο {πΠ6 ΕῚ14]. ὙΠῈ 
σϑηϊςινα Οοας 15 ἸΏΘΓΟΙΥ {π6 φεηϊνε οὗ 
γχεία!οη. 

οἤρεοτγίγρ οΥ ἐδ τυογία Σ τ γεΐ ομν' γαίλεγς 
75: Ολγίρί, τό τυλοηὲ τῦὲ οτεσλέ ἐο γολίοτυ. 

ΕἼΤ ἃ πιδῃ 80 δοςοιιηΐ οὗ τι8, 85 
οὗ τῃε πιϊηϊβίεγβ οἵ (Οὐ γιϑὲ, ἀπά 

βἴονγαγάβ οὗ τΠς πηγϑίειθβ οἵ (Ποά. 

(ἨΑΡ. Ι΄. τ--5. ΕΤΟΠῚ Π15 Ονν ΟΕΥ Ιθ νοὶ {πὸ 
ἈΡροβίϊε γϑραγήβ {πὸ ἀινι 64 Θϑεϊπηαίοϑ οὐ πατηδῃ 
τοῶοποῦβ. Ης αἰΐδομεβ ηῸ νά]ιθ ἴο τηδη᾿ 5 
ΟΡΙΠΙΟἢ5. οἵ ΒΙΠΊΒΟ] ἢ, Πα, ποθ ἴο Πῖβ ονῃ: 
ΕΒ γῖβέ δοπα σδη ἡπάρο αὐρμῃί. ὙΠῸὸ Οοτη- 
1Π|1Δῃ5 τητιϑὲ νγα]ς {11 ἘΠ6 Ῥαγοιιβία, 1 ΠΟῪ νυ] 5ἢ 
ἴο ἕοττη δη δοοιγαΐα θϑεπηαία οὗ {Π6ῚΓ ἐθδοῃοΥσ, 
8 ἐϑιϊπιαΐθ το Ὀ6 θαβθά οἡ (Ἰ τιβί᾽5 νεγάϊοϊ. 

1. 15. “50 ργοβρβοίϊνθ οὐ᾽ σείγοβρθοίζίινο 
1 τς Ἰαἰΐου, {ΠῸ 56 η86 15; {ΠΠΈ60Υ {Π|15 ἀϑϑαγαηο δ 
παῖ 411 ἃτξ ὙΟΌΓΒ, 85 Υοῖ] 86 (Ἰγἰϑί᾽β, 85 
ΟΠ γιδέ ἀραῖη 15 Οοαβ, Ἰεΐ 4 πιδῃ ίακε σοιπΐ 
Οἵ 15, 85 οἵ θη νγῆο 81Ὲ σεγυσπὲς 97 Οῤγιεὶ, 
ποῖ Ἰοδάοιβ οἵ ἴδοῖ!οη5 ἀπά τη! οη5 οὗ ραγίϊ65, 
ὙΠῸ ΟΥΥ̓ “ῬΔ.] 15 ΤΠ ΤηΔη᾿ ΟΥ̓́Κ ΑΡΟ]]ο5 ἔῸΓ 
τηθ. 

ὕς: γὙαῖμου οτρμϑίς ἀδποῖεβ Αροβίϊεβ δπά 
δροϑβίοι!ς ἔθασποῦθ. ϑογααγές ΘΓ ΠΊΘΔΠ5 “πΠ- 
ἀουγόννουβ᾽ (0 βῖνθ 1Π6 1] ἱπιαρθὺ), 85 ρα Π]Π Πρ; 
ΤορΘΙ ΘΓ ἴῃ ΟΠ6 ΡΠ γμογα (ἢ τιβί δἰ5. αἵ 
ἴπ6 ΠοΙπη, {π6 νθ5561 δοίην [πῸὸ σματοι, ἀπά 

{π6 Ρᾷββθπροῦβ {Π6 πηοπλῦεῖβ οἵ {πὸ μυγοΒ. 
Νοῖ ΟΠ]Υ 15 ἀἰδιιηίοη ἴῃ {πὸ ογὸνν ἔδίδ] ἴο ὑσο- 
Β͵Ο55 δηά ἃ {πίηρ ἰθπαάϊηρ ἴο βῃίρννσθοῖκ, Ὀαΐ 
1Π6 [αςΐ οἵ (ἸΠγ151᾽5 Ργεβι θη οΥ δηιὶ τη} ΒΕ γα τῃ 
ΒΟ] 4 οχαὶὲ ΠΙΡῚ ἀῦονε ρον ῥδγ Βα 5}1Ρ, 
ἜΒΡΘΟΙ ΠΥ νυ πο ἴπ6 ΒΌΡΓΘΙΠΘ. ΟΥΠΕΙ ἃπα Ρῥτο- 
ῬΓΙΘΙΟΥ οὗἩ 1Π6 βαογεά βου 15 σοά. [Ι͂ἢ {Π|5 
γοῖβο ἴπθ Ποιιβο-ϑίθννασάβ οἵ (οά αδπά ἀϊ5- 
ῬΘηβεΓ5 οἵ Η!5 πηγϑίεγιθϑ 2ΓῈ βαϊά ἴο θὲ βί ΓΙ ΟΥ̓ 
ΒΌΟΙ, 845 Ὀοῖηρ ϑογναηΐβ ΟΥ̓ ἘΠ] ηρ5. οὗ 
ΕΠ γῖβέ : ἴογ θεΐνγθθη [Π6 Εδίμου οἵ πς Η οὐδε - 
ΠοΙά οὐ Ομασοι ἀπά {πε αἰβιτ θαἴουβ οἵ Ππ6 
Βριγῖ8] βοοαβ βίδηάβ ἴπΠ6 ϑοη. [Ιη ἔβεΐξ {πε 
ἹΠΊΔΡῈ 15 ἀρ] Π Δ ΔϑοθηἸηρ 50 816 ΟΥ̓ βίδιτ οὗ 
το βίερβι ὙΠῸ Εδίμου ἀα]νουβ {πὸ ἀϊνίπα 
ἄδογξοϑ ΟΥ̓ δἴθγηδὶ 2άρας, δἰβενυῆθγο σα 1ῃ 
Ηοὶγ νντιῖ τμ6 Ἰοπρ- ἤθη ννυϊϑδάοτῃ οἵ Οοά, 
ἴο ἴῃς ᾿ποδυπαῖς ϑοη; Ηδ ἴῇ {πγῃ οοπη- 
πη σαΐοβ ἤθτὴ ἴο ΗΙ5 ον Αροϑβί!εθβ, βεϊεοϊθα 
ὈΥ Ηἰϊπιβοῖ τὸ ἀϊβρεπβα δπ4 ἀρρογίοη ΙΕ 
ννῖδα Ἰπάρτηθπέ ἴμοθα βεογοῖ σου ηβεῖβ ΟΥὐΓ[Ἡ 
την βίθγιοϑ οἵ οὐ ἴο {ΠΗ τηθπιθε 5 οἵ ἔπ μουβα- 



ν. 2---".} 

2 Μοχξονεῦ ἴξ ἰ8 γεαυ γε ἴῃ βἴανν- 
αγά5, [ῃδὲ ἃ πιᾶπ ΡῈ ἰοιιπά {ἢ {{]. 

2 Βυὲ ν τ πη ἴ 15. ἃ νεΓΥ 5Π18}] 
τηϊπρ' τΠαξ 1 5Ποι4 ΡῈ 1πάρσεα οἴ γοιι, 
ΟΥ̓ ΟὗἩ πηδη᾽β "πάστηεηξ : γαεᾶ, 1 πάρε 
ποΐ ΠηΠ6 Οὐ! 56 

4 Ἐογ Ὶ Κπονν ποίῃίηρ ὈΥ τηγϑε 1; 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞἍ. [ν. 

γεΐῖ δὴ 1 ποῖ πεγερυ [ι5ε1ῆ64 : δὰ 
ἢ τῇδξ {ιιἀρείἢ πια ἰ5 πε 1, ογά. 

5 “ΤΠεγοίοσα πάρα ποίῃίηρ θεΐοτε., 
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“αι. 7 
Κὸοπὶ 

16 {ἰπ|6. ππῚ}} {πΠῸῈ [, ογά σοπηα, ννῃο 2: τ- 

Βοιῃς ψὴ] Ὀγίηρ: το ᾿ρῃξ τῃς Βἰάάοη 
τηϊηρβ. οὔ ἀδγκηθββ, δηὰ νν}}} πηᾶκε 
πηδηϊεϑέ {Π6 σοιη568 οἵ ἴῃς Πραγίβ 

Ποϊά. Τα σιμσε 9.0} Οοά, δῃ ἰάθα Ἰαΐεπί ἴῃ 
{Π6 νγογά ποιιβο- ϑίθυναγάϑ, ἀοποίοβίμο Ομ σείαῃ 
ὙΠΕΟΟΓΔΟΥ (1 Τίπι. {Π]. 16), οἵ τυ πίοι ΟΠ γιβί 
15 πὸ ἤδᾶσοῦ Η δά, οὐ ((πΠε Ηδαά οἵ (γι) 
{πΠ6ὸ πιοῦὸ τοπιοΐθ. [ἴ ἀρρθαῦβ σογίαϊ πη ἔγοτη 
ΘΟΙΊΘ οὗ {Π6 ἄξδεροῦ (οχίβ οἵ ϑογιρίασθ {παΐ 
αἰ! [μα μα5 ἴακεη ρίαςθ ἴῃ {πΠῸ ννου] ἃ [σοῦ κῃ 
4}1 {Ππ6Ὸ ἀρὲϑ 15. διιξ {π6 ΠΙβίογιοαὶ δυο] το 
ἴῃ {πὸ οὗ {π6 πιδηιο] ἀ ἀπ τηδγνε]]οιι5 
ΠΟΌΠ5ΕΙ οἵ Τταης 1) εν, νυν Π]οα ἴπ ἃ το- 
τηοΐθ εἴθ πιυ, ἰΟΠρ' ὈΥΙΟΥ ἴο ογθαίίοη. “ΓΠθβα 
ΔΥΟΠεΐυραὶ ἰάθαβ θοΐῃ οἵ ογθδίϊοη ἀπά οὗ τὸ- 
ἀδπιρίιοη ὑγοῈ ἴῃ ρατΐ ΟΠΪΥ ἃπά ΕΥ̓ ἄδρτθοβ 
Γανοδ] θα ἴο 8. Ῥδι], ἀπά οἵ [Πδξ ρατί πὲ Πῖπὶ- 
561 Πα5 σοπηπλπιςαῖοα ἴο {πΠ6 ΟΠατΟῆ ἃ ραγί 
ΟΗΪΥ : [ῸΓ {παΐ ἢ6 πονν πΊοσα πη Πα ννσγοῖβ 
15 Οἰθαι ΘΠΟῚΡῚ ἔγοπι ΠΪ5 ΟσοΔ51 08] δου] αἴ! 05 
Οὗ νγοπάθυ, ΓΟ] οννθά ΒΥ ΠΟ οἰ ποι ἀδί!οη5: ἴο 
ΒΟἢ 8 ᾿πβριγοά τη, ἰθευηϊηρ ὙΠ ΒΡῈ - 
᾿υπΊδῃ Πηγϑίογιθϑ, 0 τηαγνα] {Παΐ 41} Πυιπλδπ 
ΒΟΙΘΠΟΘ. ΡΆ165 8η4 νναχθβ ἀϊπὶ θεΐογε ἃ βίπϑὶβ 
ΤΑΥ͂ οἵ {π6 ἀἸνίηα ννΊβάοτη ! 

ο. Αἴογ {πὸ οἶσθ σοπηθβ {π6 πιοάς οἵ 415- 
σΠΑΥΡῚΠρ 1. Ὑνο σοδαϊπρϑ ποτε ττ(ι ) “ὙΠΙ5 
Ὀεΐπρ; ἔγιιβ, ἴῈ ΟΠ]Υ͂ ΤΘΠΊΔη5 ἴο 58 γΥ,᾽ (2) ““Βιιΐ 
Ὑν]αΐ τα πηδίη5 ἴο Ὀ6 5αϊὰ ἰ5, 1Ε 15 γθα γα ἴῃ 
βίοννατ 5 {παῖ οπα δ ἴὈππά ἘΜ. 

8,4. ὅ6η586 15, “[ἢ [Π15 Το ΓΟ πιο ηΐ ΠΟυν υΌύ, 
ἴο “16 1ΐ 15. ἃ 1π|πηρ' οἵ 1π6 ᾿ϑαβί ᾿τπηρογίΐδηοαβ {παῖ 
ὈΥ 7ο41 Ὅ6 Ῥτουρμῦ ἴο {1181 (ΟΥ̓ Ρα 5568 
ΠΟΘΙ ΤΟΥ 6) ΟΥ̓́ΙΠ 664 ὈΥ̓͂ ΔΠΥ ῥιώγιαη δ Υ 
(οἵ }ά1ο 14} βογαξηγ). 1 (ὁ ποΐ οαγα {Π6 Ἰβαβί 
ΔὈοιυ ΔΠΥ͂ ΟΥ18] ΟΡΙΠΙΟΠ ΟὗὨ ὙΟΙΓΒ ἸΡΟΠ ΠΥ͂ 
ΟΠΠΟΙΔ] ὙνοσΚ : ΠπαΥ, 1 ἄο ποῖ ὑυδ]ι6 ΠΥΥ͂ ΟΥ̓: 
ΕΥ̓́ΘΠ ΠΥ ΟΥ̓ 561 1 ἦο ποῖ ρᾷ55 {Π 66 Γ ΓΘΥΪΘΥΥ: 
ΤῸΓ 10 15 ἔσθ ἐπαΐ 1 8πὶ ποί σοηβοίοιιβ ἴο τῇγ- 
561 οὗ δὴν Αροβίο!ις 46] Π4 6 ΠΟΥ ; πον γί Π 6 1655 
πού οὔ ἐῤαΐ αοεοιζιέ ἀγα 1 Ἰπ5{1Π6 4,1. 6. ἀθο]αγοά 
τὶ ΐθοιι5 αηα Ργοποιπορά ἃ π5ΐ βίθνναγά ἢ ἴο 
αἋο ἐῤαὶ Ὀεοηρ5 ἴο Ὡποίμο : 6 ΠΟ ΠΟΥ 
ῥάσπες γ6 μηαοῦ γεΐοαυ νΥγὶϊἢ Δη αγα ἴο {παΐ 
ἢη4] ἀδοίβίομ, 15 ἐῤὲ 71ογα. “ΤΥ ἀεδποΐοβ 
ΔΥ Οἵ 5ΒΟΓΕΓΙΠΥ ΟΥΡΓΘΙ ΙΔ  ΠΑΤῪ ἱπνοβιρδίίοη. 

Ηδφτα {π6 ἢτδὲ ἀλλὰ -- παν, ἴΠ6 δεςοπά Ξξῷ 
Ὑἐἐ οὐ πευεγέρείεσσ. “ἙΟΥ͂ 1 Κηονν ποιῃϊηρ ἢ 
15. ἃ Θσοπῃοδββίνα οἰδιι56 πηθδηϊηρ' “ ΕῸΓ ΔἸΓΠουΡ ἢ 
1 δηῚ ποΐ φοηβοίοιιβ.. . . ΠονΟΓΠ6]655. ἴἴ 15 
ΠΟΥ, ἐἰοτοίῆν ἐς, ." ΝΟΣ {Πογαίη., ς ." τηθᾶπ5 
1η {1]1, “ΤῸ 15 ποῖ ἴῃ {6 σουτχί οὗ δη τἰπδοςιι5- 
ἱπρ' σοηβοίθηςο [Πδΐ 1 τὴ ἀθοϊαγοα τὶρ πίθοιιβ, 
Ὀαΐ ἴπ {Π6 νυ] θυ βρῆοσο οὗ (τσ 5 ἀπαογιεὶς 
ΟΥ̓ ΡΓΕΙΙΠΛΪΠΑΤΥ͂ ΒΟΓαΓ ΠΥ, ἴῸγ δ ποαὺ ἴΆκῈ5 

ποΐθ οἵ ΠΥ νοῦ, {πᾶ Ηδ πῆδΥὺ πάρε ἃ 
τΙρῃΐθοιιβ Ἰπάρτηθηΐ ἴῃ {Π|6 ργθαΐ 1)αγ. 

ὝΠΟ ρῆγαβο κ“1 Κηονν ποίμ!πρ ΟΥ̓ ΠΊΥ561᾽" 
ΠΊΘΔΠ5 ἴῃ Οἱ ά ΕἸΡΊ5ῃ. “1 δὴ ποῖ σοπβοῖοιβ οὗ 
ΔΗΥ͂ (6ν11),᾿ ἜΧΘΟΙΥ 845 ἴῃ Ηογασθ Νὰ εοημϑεῖγε 
αἱδί. ΤῊΣ τϑάβοη οὗ {Π15 δ]! ρίϊς4] πλοάθ οὗ 
ΒΡΘΘΟΝ 5 ΡΌΓΟΕΙΥ δἴμιο]: ἴῃς σοηϑβοίθηςα ἴῃ 
τη ΔΉ ΚΙΠ4 ΟἸΘΠΟΥ δοοιιθθ5 ΠΔη ΘΧΟιι5Ὲ5. ΟΥ̓ 
ΔΡΡΓοναΒ; ἤθῆςθ κακόν ψἱῖῃ οὐδέν 15. ποῖ 
προάθά. [1{ 15 ποΐ πϑοθββατΥ ἴο 54Υ ΠῸ δ], 
δῖ 11 15 εποιιβὴ ἴο βὰν ποέῥίηρ. 

5. Τρεγεζῶγε ἡμάσε.. .7 “ἄο ποῖ Ρ8885 ἃ 
πάρι οπῦ (ηοἵ “πάρα ποϊῃιηρ᾽: [Εἰ 15 τι, ποῖ 
μηδέν) Ὀθῆοτο πο τίρμῦ {1π|0.) Δ Παΐ 15 
1π6 τρις {{Π|6, 15 ᾿ΠηΠΠΘἸΔίο] Υ βρθοιπεά 45 1Π6 
Αἀνοηΐ οἵ {πε 1οτγά. 8. ῬδῈ] ΠοΓδ 1565 κρίνειν 
“ἐἴρ Ρ455 πα ρπιθηΐ," [Π6 566 16] οὗ ἀνακρίνειν 
“0. ΟΥ̓ ΕΙΟΙΒΟ ἢ ΟΥ̓ “Ρᾶ55 ὈΠΩΘῚ σονίενν δηΐο- 
ἙΘἜΠΕΠΥ ἴο 8ῃ Ὁ] ζοτιοῦ Ἱπάρτηθηῖ. ὍΤΠΘ ἀγρι- 
τηοηξ οἵ {π6 ψγμο]α 15, ΤΠΘ βϑαγοῃίηρ εγε οἵ 
πὸ ΤΟΥ 15 ΠἸΡΟῚ ΤΡ ΟΠ ΟΙ4] ννΟΥΚ Ιῃ ΟΓΩΘΓ 
{παΐ αὐ ἴΠ6 τρις {ππ|ὸ ΗΘ ΠΠΔΥ Ρ855 ἃ τὶρῃῖ 
Ἰπαάρηηθηῖ. Ὑοιῦ οα ἴΠ6 σοπίγασυ ἤγϑί σόνίονν 
Π6. ΟΥ̓ ΙΟΑ ΠΥ ἀπά {ΠῈη ρᾶ55 Ἰπάρυθπέ ΠΡΟῚ 
τὴ δεγογε {πε τισι {π|6. οι οαρῃΐ ἴο ἄο 
ΠΟΙΓΠΟΓ ἴπΠ6 οὔθ ΠΟΙ πε ΟἴΠοΥ τππ|]] {πὸ 
Ῥατγοιιβία, ννῇθη γι νν71}} Πᾶνα οι πα πηδίοσιδὶ 
ΟΥ τα κίηρ ἃ {ΠπῸ ἀηας 5, ΟΥ̓ ΤΑΊ ΠΟΥ ἃ {πὲ 
εγίσὶς: ἴου τΠθη ἘΠπΠῸ ΤΓιογ νν}}} ποῖ ΟΠΙΥ ῥτο- 
ποιηςε πάρτηθηὶ θαΐ “αἰ5οὸ (ἀποίπευ οὗ {ΠῸ 
ΒΕ ΘΓ] ΡΓΟΟΟ5565 οὗἩ {παΐ 1) 40) νν}}} Ὀτίηρ ἴο 
ΠΡ  {Π6 βεογοῖβ οἵ {πΠ6 ἀδυκηθ6855 ([Παΐ θη ννγαρ5 
Δη4 ρΡεποίγαϊοβ {Π15 σΟβπΊ05) ἂπὰ Ψν1}] ἰαν 
Ὀάγο ἴο νον {Ππ6 σου 5615 οἵ {π6 ποασγί," ὑποβα 
ΠΙἀἀθη βρυηθ8 οἵ δοίίοη (Πδΐ πον εἰτπια 
Βυπηδη θη. ““Απά {Πεη (δι ποῖ {1] {Π6Π} 
5.411 {86 ῬΤ͵8156, ὑμδΐ 15 815 ἅπθ, 60116 
[0 Θ80}} οπ68 ἔτοπι 60 ἀ᾽ (50! ΘΠηη ΟΠΊ ΡΠ 515 ΟΠ 
1π6 ννοτά (σοά), Νο πιεπίϊοῃ οὐ σθηβιιγα Πετδ ; 
ἔογ {π6 νοΐ ]θϑς ἰθδομοῦ 15 ἴο Ὀς6 περ δί νοὶ 
τηι]οίεά, 566 11. 15. ὙΠῸ ἱπίογοποθ ἴο θὲ 
ἄγαννῃ ἴ5: {πΠ6 πιθϑέ πηθάϑιιγο οἵ οοτηπιθπἀδίϊοη, 
ὙΠΟ. 5411 θ6 τὶ αἴ θοιιβὶΥ ἀνναγαθαά ἴο ΘΥΘΥΥ͂ 
Βοιη4 Τρϑο ογ, 15 Δη ἰάθα παῖ ΒΙΤΊΡΙΥ Ἔχοϊπάθο 
ἔτοπὶ {Π6 Ῥτοϑοηΐ Εἰπ|6 411 τιη5θαβόπαῦ]6. πὰ 
ἘΠ4ΙΟΠΙΠοΩ οχαϊδίϊοη, νυ πθίῃου οἵ Ῥαὰ] ΟΥΘΓ 
ΑΡΟΪΪο5 ΟΥ̓ οὗ ΑΡΟΙΙΟ5 ονεῦ Ραι]. ὙΠΕ56 ἅΓ6 
θὰ ταϊηϊϑίουβ ἔοσ 1Π6 ννε δ] οἵ ἴπ6 τ ῃ, ἀπά 
τηϊηἰδίου ποθ ϑρ ΓΙ 4] ΙΔ ΟΓ 15 τὸ Ὀς 
Θϑεπιαίθα ΟΪΥ ὈΥ {ΠπΠ6 αἰνίπα [{π466. 

Ν.Β. Α51ο {π6 ριιγαβθ ἕως ἂν ἔλθη {Π6 ρτο- 
56Π06 οὗ ἄν ΟἸΘΑΓΙΥ 5παννβ {παΐ ἴο τΠ6 ΑΡοϑβί]ε 5 



270 Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ. ΙΓ. (- δξ ἢ 

Δη4 ἘΠεῈπ 5Π4}] Ἔνεῦν πηᾶπη ἤᾶνα ργαῖὶθα ΠῸ οπα οὗ γοιῖι Ῥε ριυεα ὑρ ἔογ οπα 
οἵ (οα. ἈΡΆΪΠ5Ε ΔΠΟΙΠΕΓ. 

6 Απά {Πεβε {πίηρβ, Ὀγείῆγεη, 1 7 Εογ ψῆο 'ππακεῖῃ πες τὸ ἀἰϊβετ ὦ 
Πᾶνε ἴῃ ἃ ἤριιγε ἐγαπβίεγγεά ἴο τηγβεῖ. ,ηοη ἀποΐδοῦ 9 δῃηὰ νγμαΐς Παβὲ που οἴ 
ΔΠ4 210 Αροἱϊοβ ἔὺγ γοιιγ 82Κ65; {παΐ 
γε πηῖρῃς ᾿ἰθαγη ἰπ τι8 ποῖ ἴο {Π|ΠΚ οἵ 
γι6γ1 ἀνα Πα νυ ]ςἢ 15 νυττέςη. τΠαΐ 

τηϊηά {πὸ {ἰπη6 οἵ {πεῸὸ Αἀνεπί 15 ἃ {πϊπρ 4αϊῖα 
ὈΠΟΟΘγίδΙη ἀπ ΡΓΟΡ] ΔΕ 0Δ] ; “ ἀπ] {Π6 1,οτά 
(ΟΠΊΘ, «υρεπευεν [δἰ 584}}] θ6. ὍΠῸὸ αὔῦβεποθ 
οἵ ἄν ννοι]ά ἀθποΐε βοπηθ ἀδῆπιίε σοποθρίϊοῃ 
Οὔ ἢ {π|Ὸ 156] 

6. Οδ]εεῖ---ἰο νγθβαπ {πὸ (ουϊ π Πδη5. ἔγο ΠῚ 
βθοίαγίδῃ ργιάθ. Ἀδθικε {πούροῦ ὅϑεηβθ ἰ5:; 
“ἼΠ656 ΓΟ ΠΊαΓΚ5 ([ΓΟΤη 111. 5. Οηνν αΓ5), ΔΡΡΙΙΟ- 
40]6 ἴο οἴμοῖβ αἷἶβο, 1 μαγε {τγαηβίεστθα 1ῃ 
ΟἸΓΠΠ6 ππΐο τηγ 56} ἀπά ΑΡοἶ]οβ,᾽ πιακίηρ οὗ 
15 ἵνψο ἃ ϑκεΐςῃ οὐ σεργοϑδοηΐδίξινο ἤρηγο 
οἵ {Π6 ἔσιιθ σγοϊδίϊοηβ {παΐ 5ῃποι]ά ϑιυιθϑιδὲ ἴῃ 
{πε μαγοῃ Ὀεΐννγεεη Αροϑίοβ οὐὁἠ Ἀροβίοι!ς 
ἰθδοποῦβ δηά {πΠ6 οΟἴΠΕΟΥ ΤηΘΠΊοΓ5 οἵ {πὸ 
(πη ΠληΪγ. ΓΓΠΙ5 Ρδίζευπ ΟΥ̓ βἰκεῖοῃ (σχῆμα) 
οἵ {πε686 τι] τοαί!οηθ, νυμῖςἢ βίαπα ἴπ 
τη Ἔ5Υ ἀπά {για Πιι ΠΥ, 1 πανα ἀγαθά 
ἔγοτη {πῸ οἴμοὺβ οπ ἴο τΎ561 ἃπ ΑΡο]]ο5 
ἴῸΓ ὙΟΌΓ 5865, ἴπΠ οὐοσ {πᾶξ ΥΟΙΙ ΤΠΔΥ͂ 25 
ΟἿ ἐγισέαηεο ἴα κα ἃ ἰδεβϑοῇ δηά ὈΥ ἃ σοῖτθ5- 
Ροπάϊης θεμανίου" Οἡ ὙΟᾺΓ Ραγί ἢ]] πΡ {ΠῸ 
ΟἸΠΠΠ6. 

ΕὙΓΈΠΟΥ Ἔχρίαιποά ἴῃ νυν Παΐ [Ὁ]]ονν8-- ΒῸΓ 
ΥΟΙΓ 5 Κ65, {Παΐ γὙοὶ ΠΊΑΥ ᾿θάγη {Π6 (16550η), 
Νοΐῖ αθονεὲ ψῇηδΐ 15 ψυττθη. ὍΠὲ νψοτάβ 
“0 θὲ νυῖβε ᾿ ἃΓ6 βριυτίοιθ. Μὲ μέγα ψιοά 
σον β 71 εςΐ. “ΠΉ15 ΘΧΡΙΘΒΘΙΟΙ ΓΘΟ 5 ΔΡΡΑΓΘΠΕΙΥ 
ἴο {Π6 ΠΟΤᾺ] ἴθηοσ οἵ ἴπ6 θοοκβ οἵ {π6 ΟἹά 
Τεβίαπηθπί. Νὼο δ)]}ιβίοη ἴο ἃ βρθοῖδὶ τοχί. 
1 ββεπὴβ ἴο ἀεποΐθς ἃ βοτγί οὔ δἴμιςαὶ σᾷποῃ 
οὗ {Π6 ϑογιρέαγεβ, απ {π6ὸ (Δοτπι πίη Ὀτο- 
[γθη ἃ4.Ὲ Πεῦα θχπογίθα ποῖ ἴο ἔγαπϑρτοϑβ 
ἘΠ|5 σδποη, θαΐ ἴο Κοαρ νυ Ἱμη 15 ΠΠπ|15 ΒΥ 
[Ο]]οννίης; {πῈ σρεοιῆς ραϊΐζοση οὗ πιοάδϑβίυ δηά 
ΒυτηΠ Πν δάπτηθγαϊθα ἕο {Ποῖ ὈΥ αι] δηά 
ἌΡΟΠΙΟοΒ. ὍΤῊ15 νίονν 15 βίη Ποποά Ὀγ {ΠῸ 
ΠΊΟΓΔΙ αγ οἵ {πΠ6 οἸζαῖ!Οη5. ΔΙΓΟΎ πιδάθ 
ἴτοπὶ Ο.1᾿. τη {Π15 δριβί]θ, οἢ. 1. 19, 31, 1Π. το. 
“ΤῊ ογάεγ {πδΐ ({Π6 ἢπ4] ἐπα οἵ {πὸ ἢγϑί οπά, 
ὙΜΠΙΟΙ ννᾶ5 ἴο ἴδϊκα ἃ ἰθβββοῇ ἴῃ ἢ ΠΠΠΕΥ) γ6 ΠΠΑΥ͂ 
ποΐ θὲ ρυῆδα τρ ὁπ πὶ ἔδνουῦ οὗ [Π6 ΟΠ8 
δϑδϊηβ {86 οὔθ γ." ΑἸΓΟΓά αὔἴογ Μογοὺ εχ- 
ΡΙαἱΠ5 115, “Πδΐ γε πιαὺ ποῖ οπθ οἡ Ὀθεἢ δ]ὲ οὗ 
ΔΠοΐΠπεῦ θῈ Ρυῆδα πΡ ἀραϊηβί ἃ {Πιγά,᾽ 1.6. ἐῃδὲ 
Υ6 ΤῊΔΥ ποῖ δήπογθ Τορθίμοῦ 1Π ῥΡαγίϊοβ το {πῸ 
αἰβραγασειηθπΐ οὗ ἃ πειρΉ ΟΙΓ ννῆο 15 αἰζδομοά 
ἴο ἃ ἀϊῆδγεπί ραγίγ. ϑΈΓΟΙΥ (Π15 σαπποῖ Ὀ6 
Τρ ΐ : ταῖποῦ ἘΠ6 Ππηθδηηρ 15, “[Πδξ γ6. ΠΊΔΥ͂ 
ηοΐ θ6 ρΡιιῆδα ῃρΡ οπο οὗ γοιι ἴῃ νοι οὗ {Π6 
Οη6 (Ῥδὰ] ΟΥ ΑΡρο]]οβ)ὺ ραϊῆδέ {π6 οἴποῦ 
(ΑΡοἸ]οβ ογ Ῥι1])." ὙῊΪΒ5 15 β ΠΡ] δπα ποτα 
ἴῃ δοοογὰ νἱἢ τΠ6 Ργεοθάϊηρ σοπίοχξ, νυ μθη 
ῬδᾺ] δηἀ ΑΡροἹ]οβ ἃῖθ βρεβοϊῆθά ὈΥ παπιθ ἀπά 

(Πδὲ ἴμοιῖι ἀἸά5: ποῖ τεςεῖνε ὃ πονν [ἢ 
(Ποὺ ἀϊάβε τεσεῖνε 21, ΨΥ ἀοβέ ἔμοι 
Θ]ογγ. 45 1 τποιι Πδάϑε ποῖ γεςεϊνεά 219 

ἀραῖῃ ὈΓΟΙΡΗ ἴο νἱδν [ἴῃ {Π6 ΔΕεΥ ΡὮΓαβα, 
“ἸΘΑΓῚ 25 τ. 

Ν.Β. Νὸο οδ]εσξίοη ἴο {Π1|5 ἱπίεγργείδίοπ 
ἴῃ {π6ὸ στεεκ. Ηδετχγε εἷς, πκὸ ἕκαστος 1. 12, 
ῬοΙΪΠΐ5 ἴο 5ΒΟΠῚ6 ΡΑΓ 58 ΟΥ̓ ΟἿ ΠΟΙ : ΟΠ6 ΠΊΔΠ ἔῸΓ 
π6 οπα (Ρδι}1) αραϊπϑὲ {πῸὸ οἵπεσ (ΑΡο]]05), 
ΟΥ ΠΕ ἴοΥ {πΠῈ οπε (ΑΡο]]Ο5) ἀρίηβέ πῸ οἵ ΠῈΓ 
(Ρα1). ὙΠ656 αδἰζογηδίϊνεβ οἵ ραγεβαηβ ἔΠ]}Υ 
δοςοιηΐξ ἔογ {πῸ ρῥέμγαὶ σεγῶ: ἘΠ15 45 δραϊηϑέ 
ΜογοΙΒηρτδέις οὈ]θοίϊίοηβ. ΕῸΓ εἷς ἀγΈΙοεά 
566 1 ἼΤΏΕ655 ν. σὰ, “εἶ  οἠα πἰ5 ὁπ6." Ὑ6 
πα] σδίϊνο δέου ἵνα (ΠοΙΏΡ. ἵν᾽ εἶχον Ξ-Ξ- “ἴῃ οὐδ 
παῖ 1 πιρμξ πονν Πᾶνθ," ΠΕΥΘΥΓ “1 ΠΟ ῃ 
(856. 566 πὴ5 ἴο πῆθϑῃ “{πᾶΐ γα ΤΑΥ͂ ποῖ 
οοπίϊππε ἴο 6 ᾿ηῇαϊεά, 45 γε ποὺ ἅγθ, τ α 
ΡΓΙά6 οἵ ρατίγ.᾽ 

Ἴ. ογ αὐρο »παζεὶρ ἐρεθὸ ἰοὸ δΠΣΡ 7,071 
αποίφεν 7 ἈΘΠάο ΚΕΟΥ ψ81ῸΒ (οἵ 5. 
15. 1 {μ8ὺ ἀϊδύϊηρυϊβμοῖμ {866,,) Ὁ 
Ραγίβαη οἵ Ῥαὶ] οὐ οἵ Αρο!]οβ, {παξ {ποι 
ϑυναγεά ΟΥ̓ ΟἿἿ͵Γ ΘΧΔΙΊΡΙΘ, 5που]άϑθε τηακα ἃ 
ἀἰβιιποίίοη θοΐννθθη ἃ5 [εδομοσβ ἡ ὙΥΒΙΘἢ οἵ 
115 ΠΊΑΓΚ5 [Π66 Β:Πρι]αΓ ἡ [5 1 Ῥδι] ΟΥ̓ 15 1ἴ 
ΑΡΟΙο5 πο δι45 {περ ϑίαπα ουΐ ἔγοπη ἐπα 
ταϑί, ἃ5 ννιποιΐ οὐ αἱἐ Κπονπρ ννμδΐ ποι 
Κπονγοβδί πὰ ἤᾶνιηρ ννμαΐ ποι Παϑ ἢ ΝΩΥ, 
ννημαΐ Παϑὶ ποῖ {παΐ ποι ἀϊἀβέ ποῖ σέεχεῖε 3 
ΤῊΥ ΡΑΓΓΒΆΠΒΠΙΡ Πα4 ΠῸ νγαγγδηΐ ἔΓῸΠῚ ΔΗΥ͂ 
ἀἰβογι πη! ηδίϊνα ΡΥΘΙΈΓΘΠΟῈ ΟΠ ΟἿἿ Ραγί. [ὲ 15 
νυἹποιιξ ἐχοιιβα. 

Ν.Β. ΤπῈ τίς Πεύδ 15 ᾿πηπηθἸαίοὶν σὰρ- 
βεβίθά ὈΥ τοῦ ἑνός ἀπά τοῦ ἑτέρου οἵ νεΥ. 6, 
ΔΠ4 15 Θαυ!να]οπηΐ ἴο πότερος ; ἃ 1.156 ΠΟΙΉΤΠΟΠ 
ΕΠΟΙΠΘῊ : 566 {Π15 οἢ. ν. 21. Μαίί. ἴχ. 5. 1ΚῈ 
ν. 22. ὙἼΤῈΘ δθονθ νἱδνν 15 Ὀείζοσ ἤδη {πῸ 
ΟΥΔΙΠΑΤΥ ΟΠΘ, “«υδα τηβλκοίῃ {περ ἴο αἸΠῸΓ 
ἔγοπὶ δποίῃου ; ἴῸΓ 1 “ΠΟ 15 τεΐεγγεα ἴο 
Οοά, ννἈ]οἢ 15 ἴΠ6 φΌΠΟΓΆΙ Θχρ᾽απδίϊοη, να 
Ἰοοκ ἴο {πΠ6 σοπίοχί 1π γψαὶη [ῸΓ 8 ϑίδγεπο 
Ῥοϊπέ οὗ [Π15 1άθδ. 

Αἴδογ {815 16 Αροϑβἕϊθ πονν Ὀγθακβ οαξ ᾿πΐο 
ΠΕΡΥ νεῃοιηθηοθ: π6 {πη θΥβ 10 ΘΑΓΟΔΒΙΏΒ, 
Πατὴρ ἤδη αἰτοῦ ἤδϑῃ ἴῃ 5ΠαγρΡ Ρβα]5 οἵ 
ννΠΟ]οβοπλθ ἰηνθοῖῖνθ. ὙΠῸ αἷπὶ δπα επά οἵ 
{Π|5. ΠΊΟΓᾺ] {Πα ΠΩΘΓ 15 ἴο οἰθαῦ {πΠ6 εἴμ ῖοδὶ 
ΔἰΠΊΟΒΡΠΟΓΕ ἔγοπι βεοίδτιδη ργάθ. “Βαυΐ 1 
Ποῖ ἀϊάτἐ τοςοῖνο, ἃ5 ποιὰ ἀϊἀϑξ, γῆν θοαβίθϑε 
ποι 45 που που ἀἸά5ὲ ποῖ τεςεῖνε ὃ ΚΘ- 
σεῖνα 2.6. Κπον]εάρε οὗἨ βαϊναίίοη δηά βριγιέμαὶ 
δΙΠ5. ΟΥ̓ ΠΊΘΔΠ5 Οἵ ΟἿ͵ ΤΠ] ΠΙβίγαϊοη5: ἴῃ {ΠῸ 
Τογορτοιηά βίαπά ἴῃ Αροβί]εβ, ἰπ {πῸ6ὶ ΒΙρἢ 
Ὀδοκρτοιπηα (Ἰγβίῖ, θεγοπὰ ἀπά αὔονε πὶ 
Οσοά. ; 



ν. 8---το.] 

8 Νον γε δῖε ἢ1]], πον γε ἅτῈ 
τίοἢ, γε πᾶνε τεϊρῃπεά 25 Κίῃρβ ψτῆ- 
οὐδ 5: «πά 1 ψουἹὰ το (Ἰοά γε. 
ἀϊά τείρῃ, τπδὲ νγε αἶδο τηϊρῃξς τγεῖρῃ 
ψΊΓἢ γοιι. 

9 ἔἕογ 1 τίη (πὲ (σοά Βαίῃ 8εὶ 
ἔοσῃ τι [6 Δροϑίϊεβ. ἰαϑί, 85 ἴῈ ὑγεγε 

8. Αφαΐη [ῃς Α ροβίϊ]θ ἔα [πλϊπαΐθ5 ἴπ ΙΓΟΠΥ͂ : Ρ6 4] 
ὉΡΟΏ ΡΕ8] οὗ σαι παγίς βαγοβϑηι. ΤΠ 4]] 1510} 5 
ἴπ 1Π15 νεῦβε ἅγθ 5016] Υ ἴο {π6 ΗΠ4] Ὁ] βϑίπρβ οἵ 
τ6 Μεβϑίδηϊς Κἰίηραοπι. “ΑἸ θδᾶνῦ βαΐθα 819 
Υγ8! ΑἸγοϑδαν ρύοόσι το! Αρδτῦ ἔσο 
ἃ8 Υγ80 εαἰξαϊηοᾶ ἴο Κίπρδμῖρ!" Μὲ 
ΑΡοβί!εβ ἀϊὰ τπηἰς {παῖ {πὸ Μοβϑίδηῖς {]Π655 
οἵ ἸΟΥ͂ ἀη4 οπάουνπιοηΐ οἵ {πῸ ᾿ππουϊΐαποθ ἀπά 
δ γοποπιθηΐ οἵ ῃ6 βαϊπίβ, 411 Ὀε]οπρθα ἴο 
ΔΠΟΙΠΟΥ ἄοη: Ὀὰΐ ΥΟῸΤΓ [ὰπη14 ΔΘΒΘΓΓΟἢ5 
ἘΓΔΠΘΟΘΠἀ ΟἿ 5ΟΌΟΥ ᾿πϑίγοίοπβ!' ΚΑΠΑΙ 
ψνου]α, οἵ σοῦγβ6, γε ῥαάί αἰταϊπεα ἴο ΚΙΠΡ5ΠΙΡ, 
{πδΐ αὐ 4150 αὐδέρ γοι τηϊρῃΐ δἴίαϊη ἴο Κιηρ- 
5810 "ἢ 

Ν.Β. Βασιλεῦσαι ἴῃ 41}1} [γα 6 ΡΙαοθ5 τηθ 85 
ποί ἐο γείσηι, Ὀυι ἐο δδεοῦῖθ ἀΐπσο. ΤΠΘ ΡΑγΈΟΪα 
(γε), ῖο. ΟΠΙΥ͂ ᾿πΐθηϑίῇθβ {πΠ6 ᾿ψοσὰ ρσγο- 
σράϊηρ [ἃ ννμθη {Παξ ννογά 15 “πη θη5:Π 4016, ΠΟΓα 
ἴῆγοννβ ἃ βίγσοῃρ ᾿ἰρῃξ προ {Π6 ὑν ΠΟ ]6 σοηΐθηΐβ 
οὔ [με νυῖϑῃ Ἔεχργοββοά. [{ ΠΊΔΥ ΡΟββί]Υ πλθδπ 
“ΑΥ̓͂, ΔΠ4 1 ψοιυ]ά {πΠδΐ.᾽ 
“ραν οι τς Ῥαιυ] ἃπα ΑΡΟ]]Ο5 : ἃ βίδπος οὗ 

τοΌα Κα δἵ {πΠ6 Ῥείσιπθ δἀπά (γιβίπε ῥαγίϊες. 
ὙΠΙ5 ἸΟΗῪ οΟἸΙπιαχ οἵ τεπηθά ἰγοηγ, ἢ [15 
«ρΕ σοιγ56,᾽ 15 οδ]ου]αΐθα το ραΐ ἴο 5ῃδπηθ [Π6 
Θροίιϑπη οὗ ο4 165. δ πη οὶ γιηρ ΠΟΌΡΉΪ 15, 
Α5 δρασζί ἔγοπι τβγοιῖι (ΤΟΥ π ΙΔ Π5 νοι] ΠΕΥΘΥ 
ανε Ὀθεθη Ὀγοιρῃς νυ] Π]Πη ΡΟΒ51016 γτϑᾶοῃ οὗ 
με Μεββίδηϊο ΤΟΥ Δ] ΕΥ̓, 50 11 γοι Εν ῈΓ σΟΠΊΘ ἴο 
5: οἡ [ΓΟΠΕ5 ἴῃ {πε Γαΐζαγα ΚΙηράοχη, ποι ΠῈΓ 
11 ἐῤῥαΐ ὨΙΡῊ ρσίνερα ΡῈ δοοογάθά ἴο γοὰ 
ΔΡατί ἔγοπΊ τ15. ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἃ Ῥδβϑίπρ Ὑν]5ἢ ΤῸΓ 
ἴῃς δάἀνεπί οἵ {παῖ Ὀ]οβθθά Ἂπίμγοπειηθηΐ 15 
Πεγα ἀδποίθα : δἵ 8ηΥ ταΐθ, ἃ ἰαΐϊεπί γεθακα 15 
τ ρΡ]16ἀ ἴο {πε ἴο]]οννιηρ' οἔδοῖ : ἦ1π 50 θεαγ- 
ἴῃ ἴπ6 οὔοβ5 85 ἴο θὲ ἢί ἴο νγθασ [Π6 Ἵγοννῃ, 
νγ6 δηά γοιι, Ὁ (Του πί 85, ἀΙῸ ΟἹ 8Π ΘΠ] ΠΔ]}1Υ, 
Οἡ ἴΠ6 54ΠΊ6 ἰονν ἰθυεὶ οἵ πυσηῦ]6 ἐπάπγαηςοδ ! 
δυΐ ἴπ Θαρ ΥΠ655 ἴο νοῦ ἴπ6 στονγπ Πποὰΐ 
ὈΘΑΥΙΠΡ {Π6 ΟΥΓΌΒ5, γΟΙ] ἃΓῸ ἔα δῃοδά οὗ τ|5: 
Ν ε δῖα ποννῇεγθ ἴπ ἴΠ6 τὰςβ ἢ ὙΟΙ βεοΐατίδῃ 
ΘΡΌΤΓΙΞΙη 5εῖΖθϑ θεοσθῃδηά νγνῆδΐ 5ῃου]ά σοῖηδ 
ΑἸΙΚΕ ἴο 15 ἀπά ἴο γοι ἤθη ἴἰ 15 ἄπο. [ἢ 
ψῈ δπα γοι ΠΟρΕ ἰῃ {πῈὸ (πατγοῖι {ΠῚ πτρηδηΐ 
ἴο 6 υπϊῖθα ἴῃ 581 ΠΕ ΤΟΥΔΙΓΥ, νγε πιιιϑὲ ἴῃ 
ἴπ6 Ομυγος πλ]Πταπὲ ὍῈ τπηϊϊοά ἴῃ 58 ΠΕΥ͂ 
Ὠ ΌΤΙ Υ.᾽ 

9. (οππεοίίοη ἴ5: “1 ψουϊὰά γε Παά ροΐ 
ἴο θὲ Κίηρϑβ, οἵ σουγβθ, ἔπαξ νγε ἴοο αὐδέφ γοι 
τηῖρῃξ σοπια ἴο θὲ Κίηρβ, [Ὁ οὐγ Αροϑβίο!ς 
Ῥοϑβι(οη ἴπ {Π|5 βίαϊε οἵἠ ἢιπ)] 1 ἴοη 5. ΓᾺΓ 
ἔτοτα θην δ] 6. ΟἹ {π6 ραβϑϑίοπαίθιΥ υἱϊεγοά 

τ ΘΟ ΕΠ ΤΥ..: 

ΔΡΡοϊηίεά ἴο ἀφβαίῃ : ἔογ νγε γε τηδάς 
ἃ ᾿βρεοΐδοϊς ππίο (6 ννοῦ]ά, πὰ ἴο 
ΔηραΪ5, δηά ἴο πιβη. 

Ιο Ὗνε 4γὲ ἴοοϊβ. ἔογ (γι ϑι᾽85 βαΐκε, 
θυΐ γε 476 νγῖϑδε ἴῃ (τίβε ; νγε ὧγό 
νγεακ, θυΐ γε 476 ϑβίτοηρ ; γ8 αγὲ 
Βοποιγαῦ]ςθ. Ὀι νγα ἀ76 ἀ6βρίβεά. 

ὑνΙ5 ἢ οὗ νϑὺ. 8. {Π6 ΒΌΥΓΙΟΙ 5 ἸΓΟΠΥ͂ Ρ45565 ἱπΐο ἃ 
ΤΠΟΌΓΉ ΓΙ] ργανιγ, απ 115 ΓΈ θγβα 546 ργθϑθηΐβ 
ἃ 5ἴδγ Πηρ ρΡιοΐαγο, ον! ἀθητ]Υ ἄγαννη ἔγοση {ΠΕ 
ΥΠ ΕΓ 5. οὐ ὈΙΓΓΟΥ Ἔχροσίθποο, οἵ {Π6 οὐμ6] 
Βαγάϑηϊρ5 ἀπά ᾿πμυτηδη 1Π51115 ἴο νυ] ἢ {πε 
ΑΡοβίϊθβ, 45 Ἔχροι πάρι οἵ ἃ πον ΓΕ] ΡΊΟη, 
ΘΓ 5 θ]θοῖο. ““ΕΟΥ τηϑίμιηκβ Οοά οχ- 
ΒΙΡΙοα α5 “4Ζ2.ο.ἐ65 ([μ6 σε) ἴῃ {πε ἸΙΡΗς οἵ 
Ιαϑὲ δηα 1ϑαϑὶ (ἀπατίῃγοιιβ. ργεαϊςδίθ), 1.6. ἴο 
6 1Π6 νευὺ Πεῖὴ οἵ Ὠυτηδη 5ΟΟΙΕἴΥ, 85 ΠΊΘη ἴο 
οὐξννατά νίονν βίδιηρεα ψτἢ τμὰ ϑισπαΐασα οἵ 
ἀεδίῃ, βθείηρ ἐπαΐ νγεὲ θθοβπθ ἴῃ {ΠῸ σοιγβ6 οὗ 
ΟἿ πη ηἰδίοσία! ἸΑθΟυΓ5 ἃ ϑρβοΐβοϊα ἴο 1Π6 
ψγΠ0]6 νου], θοΐῃ ἴο δῆβθὶβ δπά ἴο πιβη. 
“4: αῤῥοϊπίεά ἰο ἀεαίδ: “Γοτγία Π]Παη ἐχρ δ! π5 
“ΕἸ ὀεσίϊαγίος, “85. ΟΥΙΠΊΪΠα1]5 ἀοοτηθά ἴο 
σης ἢ ἃ Ὀραϑίβ ἡ τη {Π6 ΔιρΠ Παδίγα. 
ΤῊΙ5 νἱονν 15 που ῃξ ὈΥ 5οπιε ἴοο σοπίγαδοϊθ : 
1 15 νυν 4 Ποννανοσ, δηα πιὰ 6 {πΠ6 σοτγεοῖ 
ΟΠ6, 85 ἴξ ββθπὶβ ἴο βισροϑί {πΠ6 ννοσά “ βρθο- 
ἴδο]6" 1η {πῈ ποχί γνεῦβθ. ἽΟτι---ἰθηιογςἐγαίϊδ 
1156, ποΐ σβϑι1541: (Εἴ {ὰ0ΚῸ νἱ]. 47. [{ 5εσνεβ 
ἴο βιιθϑίαηίιαΐο {ΠπῸ Τογοροῖπρ βίαι πη πί. 

ΎΠΕΥΕ ἰ5 ποίμίησ μσωγαίϊυε ἴῃ 1Π 15 ἰαϑέ 
οἴαιθθ, 45 αι τηδϊπίϑιη5. ϑ8ί. Ῥδὰ] [5 
4υϊῖα. βουίοιβ ἴῃ ἰπστηϊπρ {παΐ {ΠπΠῸ ΑΡοϑβί]θϑ 
ΔΥΘ δοΐοτβ οὐ [πῃς νου] δ βίαρθ, νυ μ1|6 1π 
[86 ἄτγατηα οἵ {ΠεῚΓ ἔοσί πθ5 πΊΘΠ Δηα ΔΠΡ6]5 
416 ἴῃ6 ϑρβοίδίογσβ' ὍΤῃὲ ἱπῃδθιαπΐῖβ οἵ 
Πδάυθη δηά οἵ δθατίῃ. ἐο βᾶΖ6 ΠΡρῸΠπ {π6 
ἰγαρθαγ οὔ (γί βεϊδη βυῆθυηρβ. “ΟΥ̓ πιθη, 
Βᾶὰγ5 ὙΠεοάογοΐῖ, “βϑοῖηβ βοοῦ δηά εχαῖ, 
οἴπεγβ ρι(γ, θαΐς ἅτ ἀπ8ῦ]6 ἴο βισσουτ.» 
« ΒοΙἢ Δηρε]5 δη τήθη ὑ 15 {Π6 τὶρῃξ τα Πάθσιηρ, 
θεοδιβα οἵ {Π6 ἁγίίο]α Ὀθεΐοτγα κόσμῳ. 

10. Ηον ἀϊβεγεπέ ασγὸ {ΠῸ θϑεϊπηαΐεβ ἕοστηθά 
οὔ υϑ 4η4 οἴγοι ! “ἤ7ε--- οἱ" (πη 1πΠ6 εγε5 
οὗ {Π6 ννου]άν, “" γοτι---αὐὴτε " (π πε ορϊπίοη οὗ 
γουγβοῖνε5 ΔΠ4 οἵ Π6γ5): νγὲ--ἴοο]β δεεαμθο οἵ 
ΕΠ τῖϑβί, ἴου ννὰ μο] [οσίῃ {π6 ἀεγιἀβα ἀγριτηθηΐ 
οἵ {πῈ οὔοββ: γοι---βαρϑοίοιβ )π (ἢ γϑε : μον 
ΘΠ]  επεά ἀγα γοῦ ἴπ {Πα οἶγοὶα οἵ (τ βεαῃ 
Κπον]θάρε ἢ του Ἔυθη δπίεάδία {ΠῈ Ῥαγοιβῖα, 
αϑϑοσί {π6 Κίπρϑῃῖρ, οἱαῖπι {π6 ἱππογιΐδηςε ! 
"7ε---αὐεαᾷ: (566 11. 3) “π᾿ νγεαίκῃθββ δπά [πῃ 
ἘΓΟΠΊΙΪησ 1 Ὡἀρρεθατεά θεΐοτε γοιι" ἔγοτη 
Αἴμθηβ, 5. δὴ ἰπβίαπος οἵ {π|5: Μιβίγαβίπρ 
ΠυΠΊΔΠ ΔΡΈΠΟΥ ἴπῸ δροβί!εβ Ιοοὸκ πρνναγά ἴο 
{π6 ρονγεσ οἵ Οοά ἴου επίογοϊπρ δηα ΓΙ ρΊηρ; 
Βοπῖθ {Π6ῖΓ οὐ 5 ρΡ]6 ἀγριιπηθπΐ οὗἁ [Π6 οΓΟβ55, 
αἱ Ἰϑαϑί ἴῃ τπ6 ἔοιιπμαϊηρ οἵ ἃ σθτγοηῃ. “ 70 
ἴῃ Βίβα στεραΐς, αὐ νυιποιὰξ ΠοποὺΓ ! ἢ 

“71 

"6σ. 
ἐκλεαέγε, 
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1 Ενεη τπιηΐο {Π15 ργεβεπέ Ποιιγ 
ὑγὲ ὈοΐΠ Πυπροῖ, Δη4 {ΠΙγϑῖ, ΔΠ4 ἃΓῈ 
πακοά, ἀπά αγα διιεϊεά, ἀπά πᾶνε πὸ 
σαγίαϊη ἀννε!]!ηρ-Ρ]δσα ; 

δΑοῖς 50... .12 ὁ Απά ἰδβοιιτ, ννογκίηρ; νυ] ΟἿΓ 
ΤΎμος, 5. Οὐη ΠαΠά5.: Βεΐηρ ταν ]εά, νγε 688 ; 
36 Ταςο: Ῥεϊπρ Ρευβεσιεεά, νγα 5 Ε 0 ἴῸ: 
“Μαι. ς. 13 “Βεῖηρ ἀείαπιεά, νγα ἱπίγοδῃ : 
44. νγε δε πΊδάς 45 [ῃς ΠΙτἢ οὗ τΠς ννου]ά. 

ἀπά αγό τῇς οἤβοουτίηρ, οὗ 411 {Π|πρϑ8 
τπέίο Π15 4Δγ. 

11. “ὖρ ἴο {π6 ρύεϑδεπί ποιγ᾽ 411 δ]οηρ 
νυ πδΐ Πα5 Ὀθθη {πῸ σοπάϊτοπ οἵ {πΠ6 Αροβί!εβ 
1Π βΈΠΟΓΑΙ ὃ ΒΘΙΠΊΡΙΥ ἸΡΠΟΙΏΙΠΙΟΙΙΒ: “ἦγγα οί 
ΒΌΠΡΟΙ δης {Π|γϑῖ ἀπά σὸ βοαπὺ οὗ ταϊπιθπΐ 
(11- οεἸΔ4) απ ἃ τ θϑαύϑθι σι ἢδύβ (Αοίβ 
ΧΧΙΠΙ. 2), δηα δ πῃβούϊοα πὶ Δ) οᾶθ, 
δι τὲ [01] Βατᾶ, ννουκίπρ ἢ ΟἿ οὐ η 
μαπή9. ὙὕἷΠῈ ννου]ά 5 οννῆ ἰγεαϊπηθπε πᾶνθ 
ψῈ ροῖ ῸΠῚ ἃ ϑἴο!ά δηά οὐιῈ] ννου]ά, 
1Παξ σαπποΐ αἴβοοῦη ΔΠΥ 56] }-ἄθη!αὶ ἴῃ ΟἿἹΓ 
οαἸτὰ οπάπταποα. οὐ 115 ᾿πβοίθποθ ΠΟΙ͂ ΔΠΥ͂ 
ΠΟΙ ἴῃ ΟἿἹἿ τοηάογιηρ φορά [ΟΥ̓ 115. 6υ]]. 
ὝΠΙ15 ΠΊΘοΪτπθ55 οἵ ϑυῆΠογίηρ ἀπά τοδί! οη 
οἵ σμαῦ νυ Πα5 Ὀδθη ΟἿ ΤᾺΠῸ: ΓῸΓ “δριβοᾶ 
νγνῈ βῖνε βοοά ννογάβ, ρεγβοσπΐθα νυν ἐπ ηγα, 
του ]οά ννὰ εηΐγοαΐῖ," (ΟΥ̓ “ϑρεαῖκ ἴο ἴΠπ6 Πεϑατγί 
ΚΙΠΩΙΥ," παρά ἴῃ σοπηροΟΒιΈοη τι564 οΟἰ]Θ ον εἸν). 
ἜΠὅ6 «αὔονε Ἂεβουιρίίοη οἵ (Ομ γιϑίσκο ἀ6- 
ΤΩΘΔΠΟΙΓ ἰ5 τηδθ επηρΠ δίς ΟΥ̓ νἱν! 4 σοπίγαβίβ 
Δη4 ϑυπάδίοπβ. ΔΝ μϑίμευ δῖ. Ῥδὰμὶ ποτα 
(8115 ἴο τηϊηἋ πε ννογάϑ οἵ οὔυῦ 1, οτγά, Μείϊ. ν. 
44, ἵχμις. νἱ. 27 ψμΙοἢ ΠῈ ψγνου]ὰ Κπονν ὈΥ͂ 
{γα Οη, 15 πποογίδίῃ : δί ΔΠΥ σαῖθ, {Π6 τηοσαὶ] 
ἴοπο οἵ ἔπε Ὀγθαΐῖμοβ {Πγοιρ [Π15 Ράββαρο. 

18, “ὝἭὙε νου] 5 οβδβοουτίησβ." ΤΠΕῈ 
ἈΡοϑίϊ65 ἀτὸ ἀδβοσγι θεά δ5 Τποιιρὴ {Π6 νου] οἵ 
τηθη Ππαά Ὀδθη οἰθαηβοα 8]1] τοιιηά ΠΌτη [[5 
ἀεΠ]οπιοπίβ, ἀπ ΠΟΥ {πΠοπΊβεϊνοσ ννοσα {πῸ 
50. ΠῚ Δηἀ ΠΙΓΠ οὗ ἴπῸ ννου! 5 οἰθαηϑίηρθ. ὙΠῸ 
ννογά 1561 ἀδποΐεβ {Π6 γοίτιβο {παῖ 1165 ἀγοι πῆ 
4 ἴπῖηρ ΓΠαΐ Πᾶ5 Ὀθεη βοοιιγεά, φωγραριοηΐα; 
ΠΟ 8]}π|5] 0 ἴο “ ΡΙΦ ΟΊ] Γ νυ] οἴ Π|5.} ΘΟΠΊΘΕΙΠΊ65, 
Βοννενου, Οὐ Ιάθα οἱ δι} ΟΥ ΠΊΟΥΔ] ΠΙῚΠ αἵ- 
ἰδοΠαά ἴο {πε νογά περίψημα, ᾿ΠΈΘΓΔΠΥ “ΡατΙηρ5 
τοι ΠΩ, ΡΘα]ηρ5, ΠΠΙηΡ5, ΓΌΌΙ5}." ““Βεοοοπηα 
Ποῖ] ΟἿΓ ΡΘΓΙΡΒΟΠΊΩ ἢ νν85 δ ΑἸ Π6Π5 ἃ [Όγτλ]8 
Δαἀάγοββθα ἴο ΠυπηδΠ βοαρεροαδῖβ, Ὀείοσγο {ΠῸῪ 
γγΈΓῸ ΡΙΓοΠεἀ πο {ΠῸ 568, ἴῃ {Ππη65 οἵ ἴβπηπα 
ΟΥ̓ ΡΪαριιθ, ὅ.ΠοῸ]. Ατιδί. Ρ]αΐι5, 4566. ὙὍὙΠῈ 
ΠΟΙ ΒΕΙηρ 5 ΠΡΊΠΪΑΓ, [11] σθῆβθ ἴ5, “Οὗ 4]} 
ΤΠ] ηρ5. {πΠ6 ΤΟἸ]Θοΐνα σα ΌΙ5}ἢ οὐ “δυχτῃ οἵ 
ΒΕ ΡΙη55.ἢ 

14. ΤΠ ταρὶ ἦς οἵ ᾿ηνθοΐνθ δι θϑϊάθ ᾿πίο 
[Π6 βεπίϊο συγγοπέ οὗ ἔα ΠΟ ΥΥ σοιη56]. (δϑι- 
ϑαΐίοη Ὀθοοῖηθ5 δάπηοηϊοη. ὙΠῸ δαί μουῖία- 
ἔνα αὐ ἰ5 τϑρίδοθά Υ {πῸ αῇδοϊί.οπαῖς ἢ 
ΤῊ ἀγΠΕ 15, ἴακο π6 ἔοσθροίηρ σθῆϑασγα ποῖ 

1. ΟΟΕΥΝ ΤΉ ΑΙΝΘΣ ἢ, ἴν. 1τ--τῇ. 

14 1 ντῖίθ ποὲ {Ππεβ6ὲ {Πϊπηρ5 τὸ 
5ῃδπηα νοι, θυ 45 ΠΥ Ὀεϊοναά 80η8 1 
ὙΨΆΓΠ γοῖι. 

Ις ΒῸΓ {Ποιρῃ γα ἤᾶνα ἴεῃ {Πποιι- 
Β8Π4 Ἰηβίγιιοίοιβ ἴπΠ ΟΠ γιβέ, γεῖ ἤσυε 
γ6 ΠΟΙ ΤΩΔΠΥ ἔἈΙΠΕΙΒβ : ἔογ 'ἰπ (γῖβε 
[6585 1 μανε Ρεροίέεῃ γοῖ τῃτγοιρῇ 
1ῃ6 ρΌΒρεὶ. 

ι6 ὙΜΒεγείοτγε 1 Ῥεββεοὴῆ γοῦ, δε 
γε [Ὁ]]οννεῖβ οἵ π16. 

17 Ἐὸῖ 1818 σᾶιιϑὲ πᾶνε 1 8επέί 

85 ἃ ΤΟΡΓΠΊΔΠα Ραζπρ ἴο 5μαπιθ, Ὀαΐ 85 ἃ 
ΤΟΠΊΟΠΒίΓΑΠΟΘ [γοὺΠῚ ὙΟᾺΓ ϑρισι [8] {ΑΓ ΠΟΓ, 
γγΠοπὶ γα Οὐρῃΐ ἴο ΠΟΡΥ, πὰ ἔου ἔΠ15 ἐπα 1 
Πᾶνα βεηΐ “ΤΙ ἢΥ ἴο γοιι, Ὁ. 17. Βυΐ---[ῃϊ5 
ΒΥ νγᾶΥ οὗ νναυπίπρ; ἴο 510 ἢ 85 ἃτῸ ἰηῇαϊθα ψν] ἢ 
Ραγίγ σοηςοῖΐ--- ΠΟΡῈ 500ηὴ ἴο ςοπη6 ἴῃ 
ΡΟΙΒΟΙ : Πημδῖ 1 σΟΠΊΘ ΟΠ ϑ 5! Πρ ΟΥ̓ΠΟΏ5ΟΙ]Ιηρ ὃ 
Τραΐ τοϑῖθ ἢ γοὰ. “Νοΐ ΒΥ̓͂ ψαὺ οἵ 
Βῃδηηρ γοιῖι ἀο 1 νυτῖία {Π|15.᾿ “1 Δα πΊοηΊ58 :ἢ 
ἘΠ6 ἀὐναάϊν ἴοπε οὗ {Π15 δάτηοπιίίοπ 1165 ποΐ ἴῃ 
1Π6 νεσῦ 1ς1561ξ, ας 1π ἴΠ6 Βα ΓΓΟ Πα ηρ5. 

15. Γον ἐῤομα γε ῥαῦε. . «71 Ἀξεπάεσγ “πᾶ 
Θχρίδίη : ΚἘοτ (5 }γ1πηξ [Π6 ΡῆΓαβ6 " σΠ]Π ἄγη 
ῬεΙονοα᾽ ᾿ξ γοῦ Βῃοπιᾶ δυθ ὕθῃ ὑπ οτι58πᾶ 
ἀπύοῦβ ἴῃ ΟὨ δῦ, 50111 πού ΠΠΘῺΥ ἔα Υ5᾽ 
Μ011 γε ανθ. Νοί “τ γε μανε" τη ἴπ6 ῥτε- 
δϑηΐ, θιιξ “ϑῃοι]ὰά γε πανε" ῖη {Ππ6 ξπξαγο: 
115 ἔουπὶ οὗ {π6 ργοΐαϑίβ πη Κο5 ἃ Ἀεβέ ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ ἃ ξιπξαγο (ἕξετε) ἴῃ {Π6 δροάοβίϑβ. 

ῚΠῸ ψοτά ρεάαρσοσιες (ὙΠΟ, 1ἴΠ πιοϑέ οᾶϑ65 
5]ανθβ, ὑυοτΘ οἤαγροα ἢ σοπδίδηξ διτεπάδποα 
ΟἹ ὈΟΥ5 {1 {Π656 οαπια οὗ 8.6) πεύε ἀδξποίεβ ἴῃ 
ἃ ἤξφυχε 1ῃ6 ἠαΐοῦ «υογάεγς ἴῃ ἴπΠ6 σμαγοῦ οἵ 
(οτὶπίῃ. ΟΥ̓ [815 σμασοῦ 8.. Ῥᾷὰ] πα5 θθθη 
τευτηθά {πῸὸ γοεπάεσ,, Ὦ15 συ σσ ββοῦβ {Π6 αὔεγ- 
διι άεγς, 6 ἴῃς ρ᾽απέεν, ἸΠΘΥ {Π6 φυαέεγεγς ΟΥ̓ 
ΒΔΓ ΘΠΘΥΒ : πονν Π6 15 {Π6 αέρεν, ἔμ6Ὺ {Π6 Ζμέογο. 
ΤΠΟῈ Δροβίϊα ΠΟΓΕ ΤΠΘΓΟΙΥ ννῖβμ 65 [0 Το πα 5 
τοδάθυβ οἵ Π15 οὐνῃ Ραΐεγῃδὶ σλσῥές, νυ] ἢ οδη 
ΠΟνΟΥ δὲ ᾿ηγα!ἀαϊθα ὈΥ δυθβεαιεπέ ἸαθΟΌΓΕΓ5 
ἴῃ {πΠῸ βαπῖα Πε]ά. ἕν ε πῆδὺ οὔβεγνε “ (υΐοῦβ 
1η Οῤγιοὶ," Ὀὰϊ “ΔΊ Που ᾿η ὥὐργεὶ 7]6πδ: 1.6, ἃ 
Πποβὲ οἵ τυΐοῦβ γε ΠΊΔΥ Πᾶνα ἴῃ ἔΠ6 5ρῆεσα οἵ 
Κπονηρ ἀρουὲ (ἢ τῖβέ, θαΐ ἱπίο ἐπε 16 οἵ 
Κποννίηρ (ἢ τῖδὶ 45 ϑανίουγ, ποηα θα 7 θεξοῖ 
γοι ὈΥ̓͂ ΠΟΥ ρΓΕΔΟΠΙηρ οἵ ἴΠ6 σοβρεὶ. “1 
Πογα δ ρΡΠδίϊς : ΤΉ]η6 νγὰ5 ἃ ΠΊΟΓΔ] Ὀερθίς πε, 
ππΐο βαϊναίιοη ; {Π1|5 ἴοοκΚ ρΡίασε. οπςε ἴογ ἃ]] ; 
ἰθδοποῦβ ΔΠΟΥΓ τὴΘ 8.6 ποΐ βρίτἼΠπ|8] ἔδίπουβ 
ας τυΐογβ ΟΥ̓ εἀμεαίογς ἴῃ {πῸ (δ μι ἢ 1 
βοννγϑά. 

16. Τρογεζογε 1 δεσρεορ γομ.] ἘΘΠάοΥ ΚΙ 
ΔΡΡΘΔΙ ἴο γοὰ ὑβουθἕοσθ." ϑεείησ 1 81 
[αἴ που πη ἴΠ6 ἔα ἴο νοι, Γ ἀρΡΡεδὶ ἴο ὙΟῈΓ 
[δ ε]ηρ5. ΤΠ ΟΥΙΡΊΠ4] ννοσγαὰ ΟΠ ΘΕ ΠηῈ5 ΠΊΘΔΠ5 
“Ἱ ΟΔ}} ἴο ΤΥ 5ι4ε ψ ἢ ἃ νίενν ἴο Ἂχβοσί 
ΟΥ Θῃοουγαρο, ΒΟΠΊΘΕΠη65 “1 08]1 ΟΥ 5ρεᾶκ.. 



ν. τὅ---21.} 

ὉΠίο γοιι ΤἸπιοίμειιβ, ννῆο ἰ8 ΠΥ θε- 
Ἰονεὰ 5οη, ἀπά (τ ι] ἴῃ τπς [οτά, 
γῆ 5114] Ὀγὶπρ' γοιι ἱπέο γε πη θγδηςα 
ΟὗὨἨ ΤΥ νγαγβ ὑγῃϊοῃ θῈ ἰπ (ἸἨγίβί, 25] 
ἴεδοἢ Ἔνεγυ ὑγΠΕΓΕ ἴῃ ἜνεγΥ σατο. 

18 Νονν βϑοπὶε ἃγεὲ ριῆεά τρ, 28 
τΠοιρ ἢ 1 νγοι]ά ποῖ σοπλα ἴο γοιι. 

19 βΒυξς 1 ν"}}}] ςοπὶα ἴο γοι 

.,ΕΟΚΙΝΕΙΠΙΠΑΝΒΕ ΨΥ. 

Κπονν, ποῖ {Π6 βρεεςῇ οὗ {πεπὶ ννῃϊο ἢ 
ΔΥ6 ρα εἀ πρ, θαξ {πε ρονγεγ. 

20 Βὸγ τε Κίπράοιῃ οὗ (σοά ἐς ποῖ 
ἴπ νγογά, θυ ἴῃ ροννεγ. 

21 ναι ψ}}} γε ὃ 5811 1 σοπης 
πΠῖο γοιι νν] ἢ 4 το, οΥΓ ἰπ ἰονε, δηά 
154: τῇ 6 5ρ|Γξ οὗ πχβεκηςββ ὃ 

ἴο {Π6 Πεατί οὗ Δποίπμογ," “1 ἀρρθὰ] ἴο ἢῖ5 
ΠΙΡΠΟΥ 561 

Βὲ γὲ γο ϊοαυε: 977 »ε ἢ Ἀδίμοσῦ Κϑμ 9 
ΥΟΌΥΒΘΙΥΘΒ,,") ΟΥ “ῬΥΟΥΘ γ6 ἱπιϊύδίοῦυβ οὗ 
16: " ““π|6 " ὈπΠΟΠΊρΠδίϊς, ποΐ " οἵ γηε᾽ θαΐ “ὁ 
Τη6.᾽ ΕἼ]] 5επβε ἰ5: ΤΥδηβὶαΐθ ἱπίο ὑΟΌΓ Οὐ ἢ 
Ἰῖνεβ ψνῃδί γοῖ αν ῥεαγα 7)ο771 τὴ8. ΟΥ̓ “ἐε7, 
φ ταθ. ΕἸπρταῖς ἱπίο γοι Ποαγίβ δπΠ4 ννᾶγϑ-- 
Ἀ5ΒΙΠῚΠΑἴΘ. ΤῊΥ [θδο ηρ5 δ Π4 ΤΥ ργδοίίοθ νυ] 
1π6 ἀοο ΠΥ οὗ 5: πιρ|6- πη πη 464 σμΠ]άγθη, 415- 
σΔΥΙΠρ; 411 561-ϑβουςνθ π655 νυ ΠΏ] ΟΝ ᾿πΠδίοδ5 πο 
βθοίδυ δ ηϑηη. [ηγιϊέαίογς: “ΤΟΔΟΠο 5 ἔὰση οὐ 
ΤΠΘΙΓ ΡῈῸΡΙ5 σορίεθ αηά τοργοάποίίοπβ οἵ 
{πο η56|νε5." Χεη. Μειι. 1. ὅ. 23. 

117. ον ἐῤὶς σαπι56.1 ἊΝ ΤΠ 1Π15 δπά ἴῃ υἱδθνν, 
1π8ξ γοῖϊ τηᾶὺ δ ᾿ηποεα ἴο τηδὶτθ πὶ ὑΟΙ 
ΤΟ 46] ἴῃ Βιιτα ΠΠγ, 1 σαπέ τπιπΐο γοιι ΤΊ πο ἢ 15. 
Ηςε Παά δἰγεδάυν 5εΐ ουξ, θυ ννὰβ ποΐ ἴο γσϑδοῖ 
Αοτϊπίῃ {Π] «ἴτε (Π6 ἀυγίναὶ οἵ {Π15. ΕΡΙ5116 
(α ὥογ. χνὶ. 10). 1ΤΈ βθεπὶϑ [Πδὲ {15 Ἰθ [οΥ ννᾶ5 
56ηΐ ὈΥ 5110 Δοῦοββ {πὸ βϑδῃ, νυν ἢ 116 ΤΊ ΠΊιοῖ ΠΥ 
ννεηΐ σουπά ΌΥ απ ἴο (Δοτπῖῃ. Ῥϑὰ] ξεπά- 
ἴηρ; ΤΙΠΙΟΙΠΥ ἴο π6 (οι Δπ5 15. ἃ ἔΊ ΠΟΥ 
ΒΘΠΠΙηρ ἴο μὶ5 ΟΠ] άγθη πε ΠΟ ἰ5. {ΠΕῚΓ 
Ὀγοίπογ, θείπρ Πἰὶβ οὐῆ 80η ἰἴπ ἐπε ἔμ [ἢ, 
ΒΡΘΟΙΔΠΥ ἀθαγ ἀπά 1]. [{ 566 Ππὶ5 δἰπιοβί 
Πογίδίη, ἔγΌ μα ἃ σοι ργίβοη οὗ τσ. 14--τ7, {παΐ 
ΤΙ ΠΙΟΙΠΥ νγᾶ5 ἃ σοπνεσί τηδάθ ΒῪ 8. Ρδ1]. 

ἐπ ἐξε 1,ογα] ΥΛΘΥΟΙΥ σἤθννβ {παΐ {πὸ ραΐογ- 
ΠΔ] δπά ἢ]Π1ὰ] σογγοϊαίίοη 15 ϑβρίγίζιιδὶ, ποί 
ΠδΐΠΓΑ]. “( 5841] χεγηΐπαί γοιι " (56 πί]6 ννοσγά 
Οὔ ὙΘΡΕΚΕῚ οὗὨ ΠΥ νγᾶγ5 οὗ 11{---[ποβα {παΐ ἅτὰ 
ἴῃ {π6 βεγνίοθ οὔ (ἢγίβε : 1.6. 5Π411 τεργεβεπί 
ἴο γ0ι1 ΤΥ ΟΠΠοΪ4] σοπάιιοϊ 85 1 15 5β6θὴ 1ῃ ΠΊΥ 
ἸπνΑ ΙΔ 0]6 πηθίμοά οὗ ἐθδομίηρ, ὙγΒ] 0. ἜνεΥ- 
ὙΠΕΓΘ ὈΘΔΓ5 {Π6 Θ8ΠῚ6 βίδιηρ. 

18,19, 20. ᾿Νοαυ σογιε τὸ ῥιεεά ας ἐδοισ᾿ 
1 «ρομ]α πο “Ο᾽6 ἰο γοιέ. .. .1] Βεπάεογ-:-- 
“ΑΒ 1ἢ, ΒΟΘΥΘΙ, 1 616 ποί οοΙμΐη δ ἴο0 
800 γοῦ, Β0110 σού ρυῇθα ὑρ᾽ ΟΠ {Π15 
ἈΞΘΙΠΏΡΙΟη : “ΘΟθ ΠΟΎΘΥΘΙ 1 5881] 
ἀΌΙΟΚΙΥ 0 566 γοῦ, ἰδ {86 Ιογτὰ ψ11]], 
δᾶ 58811 [8 Κὸ Κποχιθᾶρθ (ΒΥ 5ρί Υἰτπ8] 
ἀἰβοεγηπηθπί) ποῦ ο ᾽ {89 ατρυπιϑηῦ οἵ {Π6Πὶ 
νν ΒΙΟἢ ἀγα ρυβξα πρ, θεέ οὗ [πε ρονγεῖ.ἢ 

αοὐ νυαβοᾶ πρ. Νοί 45 Α. Ὗ. “τὸ 
Ρυβδά τρ," δὺς ““θεοαπιο ἱπῆασϊεά. ὍΠὸ 
Αογῖϑέ ἱπαϊοαίεβ, ποὲ ῃ6 οχίϑείηρς ίαϊθ οἵ 
56 ἰπΠαίίοη, θυΐ [15 τῖβα αἀπά οτἱρίη:: {πὸ 
Αϑϑασγηρίίοη Ἔπαξ ἐμῈ Αροϑβϊβ νγᾶβ ποῖ οογηΐπρ 
ἴο ἔαοα {Πδπὶ δραίῃ 15 οἰβαγῖν ἀββοσθεά μετὰ 

Ἄνευ 761.---Ν οἱ,. 111. 

8ἃ5 ἴπ6 δχοϊζηρ σαιδα οὗ {πεῚΓ 56] -|πῆδὲ-- 
τίοη. 8, Ῥαι]}5 ννογάβ θχραπάβα. νν}}]} ἐΠθη 
πηθαη, ΤῊ Δϑβυτηρίοη {Πδΐ 1 ννα5 ποῖ σοΠΊΪΠς; 
ἴο νἱϑί: γοι (πρὸς ὑμᾶς Ξε ““ἴο ἔαεε γοι ἢ) 
ΡΓΟνΘά ἴο νοι 8Π Οὐσοαϑίοπ ἴου βυνε!!πρ ᾿πίο 
βθοίδγιαη Ἔχο] αβίνεποββ, ἀη 4 ἔοσ τηοοίίπρ ἴη- 
νἱ ἄϊου5. ΘΟΠΊρΡΑΓΒΟη5. Ὀϑίνγεεπ Ῥαι]πε ἃπά 
ΑΡρο]]οϊέβ τπθί μοί, {Π] γοιι θερδη ἴο νγεᾶνθ ἃ 
νγοοῦ οἵ ΡΒΠΟΒΟΡΩΥ ἰηΐο [πΠ6 ννᾶγρ οἵ (τίβ5- 
ἘΔΗΪΥ Δπ4 ἴο ᾿πίθυϊαοθ {πΠ6 ἔνγο νν]βάουηβ, 
ὙΝΒΙΟΗ ἃ ἴο δᾶ} ΟΥΠΟΥ ἱπίο]]θοίμ 4} ἱττο- 
ἰεναηΐ, {Π6 οἱδ βοδγίηρ, {Π6 οἴου ογθορίηρ, 
Δη4 ΤΉΟΥΓΔΠΥ δηΐαροηϊβίϊς, (Π6 πα ᾿Ἰθβάϊπρ' ἴο 
ΒυΠΆΠΠγ, 1Π6 ΟΥΠΟΓ ἴο ργιάθ. ΒΥ {ῃϊ5 οοη- 
τα ΠΈΙΟΙ5. ϑρίσις Δη4 ἀἸα]θοῖῖς ςοποοῖξ γοιι 8]-- 
Ἰονγεὰ γοιγβεῖνοβ [0 βεΐ ριῆδα τιρ, θεοδιιβα 
γοῦ ἐποιρης [Πδὲ 1, ννῆο ἢγϑέ οατηθ θεΐοτε γοὰ 
1Π ΤΟΙ ἔθατ Δη4 {ΓεΠΊ ]1ηρ, μα ποΐ σοιγαρο 
ἴο τϑίμσγη ἴο (ΤΟΥ ΠΠ ἀπά εοηϑγοπέ γοιῖι, Δπ4 
1Πδὲ {Ππογοίοσο γοῖι ννΕΓῈ πιαϑίογθ οὐ {πὸ ϑἰζιιδ- 
ΤΙΟη 4Π4 τηϊρηΐ ρΙθαβθ γουγβεῖνοθ. Βιΐ γοῖι 
ὙΈΓΕ Πηϊδίαιζθη, “ΤῸ σοπΊ6 1 ψΨ}1}]1, απα {παῖ 
ΒΟΟΠ, ἴο σοηΐτοηΐ γοι ; ἃπα [Π6Π 1 5}8}} δα κὸ 
Κπουν]θάρε (βρι για] σορηϊθαης6), ποΐ οὗ {πῸ 
Ἰορῖς οὗ βδιιοῖ 85 846 βυνο θη νυ! πιο] δοιαὶ 
ΔΙΓΌΡΆΠΟΘ, {παξ ᾿πΠΠ6 66] 514}1} ρᾷ55. ππποίςθή, 
θυΐ ΟΓΈΠΕΙΓ ῥοαυεγ, Ἔνθ οὗ ἘΠδΐ τόσα] ροννεῦ οἵ 
Ὑν Υ ΚΙηρ ῸΓ ΟΟοά ἃπά ἴογ ἔπε δἀναποοπηεπί οἵ 
ΗΙ5 Κιηράοπη, νυ] ἢ νν6 115 ἔσῃ ἔτοσα {πὸ 
ΠαπΊδη ΒΡ ΓΙ, 45 10 15 νιν Π θα Ὀγ [Π6 ἀϊνῖπο, ἀπά 
15. ῃθυείουε ἃ Πα πηΔη ρον ἀϊνίπθ. ἘῸΓ {πὸ 
Κιηράοχη οἵ Οοὐ βίδπαάβεῃ ποῖ ἴῃ ἀτσὺ ἀϊαϊθοῖῖς 
ΟΥ̓ ὈΑΓΓΘΠ ΔΥρατηθηΐ (λόγῳ), υὲ ἴῃ Πἰνίπρ 
Ρονοσ. Ὑπὸ Κιηράομη οἵ Οοά Παγαάϊν ἴῃ 
ἐῤῥίεα! βθῆϑ8 Πογὰ ξξ {πΠ6 (τ βίη (οτη ΛΠ ΕΥ͂ 
ἴῃ ΡΓΌΡΥΟ55, θὲ σϑίμογ {π6 Μαεββίδηις Κίηρ- 
ἄοτη (566 ἀθονε Ὁ. 8), 85 1 5881} θ6Ὲ γϑνθαϊθά 
1ῃ 15 βϑίδ] 5ῃπη επί οἵ 5]ΟΥΥ αὔεσ [Π6 Ῥαγοιιϑία 
Δηα {Π6 ταϑυσσθοίοη οἵ {Π6 βαϊηΐθ. ΜεπηθεΥϑ 
ΟΥ̓ [15 ξαΐασα ΚιπροπΊ-] Π- ΡΟ βϑθϑϑίοπ ἀγα {ΠῈ 
“ ἔδυν σβοβεη" ομέ οἵ [Π6 ““τηδηΥ (Δ ]]64,᾿ ὄνθῃ 
500 45. “θῖνα τπιπΐο τὶρθοιιβηθ55,) (ἢ6 
Ποπαβί οἵ μεαγί δπά βἰβαάξαβέ ἴῃ ἔϑ ἢ δηα ΠΟΙΥῪ 
1η {ἴδ 

21. ἤρα! «υἱ]}} γε35 «ῥα! 1 σοριδ τιιίο γοῖε 
αὐἱξῥ ἃ γοά 07. ἦι ἰουε 3) ΘΠ “ὝΆΙΘΙΒ ἅο 
γὙ8 ὁἴΟΟΒ6, Ὑ1ῸῈ ἃ τοῦ {παῦ 1 60116 ΟΥ ἱπ 
1ογ 63" Νοῖΐ 45 ἴπ Α. ΡΥ. “ν παῖ Ψ1}} γε" 
ΕῸΥ ΟἸΘΑΥ͂Υ {π6 5ῈεπβῈὲ ἰ5: (τί Ξξξ. πόὅτερον) 
“Ὑ ὮΙ ΟΠ αἰζαγηδίίνα 0 γε ῥγείου ̓ 8, Ῥαιυὶ] 
ἴδαγβ ἴῃ6 ἤγϑί δη4 νυῖβῃθϑ ἴη6 βϑεοοπά. Ὅῇὲ 

5 
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ϑίγασίαγο οὗ {Π15 σεπίθποθ οἱραί ἴο ὈδΠΙ5ἢ 
ἴπ6 βο-τ- θά ἀεἠῥεγαίἑυε τι5ὲ οἵ {π6 βιῦ- 
Ἰαποῖϊνο πηοοά, ΕῸΓ ἐῤαΐ ἵνα οτηϊ [64 σοΟΠΊρΡΑΓα 
Μδοθείῃ, “ Οο ῥέα {ΠΥ πη! βίΓο 55, νυν ΠΘη ΠῚΥ͂ ἀσΊΠΚ 
15 Τϑδάυ, 5Π6 σὐγίζε προη {π6 Ὀ6]].᾽ [ΓΑ ΈοΘΓΑ ΠΥ 
“ἐγ ἃ τοά. Νὸο Ἡϑδθρτγαΐβιη ; σοπητηοη Οτθεκ 
1ἄϊοπη. ΠΟ τιρης ΘΕ Π86 15 “σοπΊα «αὐλή ἃ τοάή 
αὐοιέ ΥῊ6 1: ῬΟΒΒΙΡΙΥ, ““ σοπα 1η {Π6 οἸγοὶα απά 
Πουτιβῃ οἵ ἃ γτοά νι]ο]άθα. ὙὍὙΠε ἐν ἀδξποῖοθβϑ 
αἸϑΕ Πρ 5Π1Πρ ΔΟσΟΙΠΡΔΠΙΤΠΘης ΟΥ̓ ΟἸΓΟΙΠῚ- 
βίδηςσε; ΝΈΓΡῚ “΄ ΠΟΥΤΙ 5 2η 14 1115. ΕῸΓΊΠ15 
εἰ ρέϊεα! α56 οἵ 1Π6 ργθροβιίοη 566 Ηδθ. ν. 7. 
σώζειν ἐκ θανάτου, νΥΠΕΓΕ 5οῖῆθ πᾶνε οΥγο, 
τοπάογίηρ “ἴο Ὀτὶπρ βαΐδ. οἷἱδ οἵ ἀθαίῃ, 
ὙΠΕΓΘα5 {ΠῸ ἔσιιθ τάδ 15, “"ἴο Κϑθερ βαΐε οι οὗ 
(μα σϑδοῇ οἵ) ἀβδίῃ." 

δ2ὲγ1: ο7 γιεοζποος ποῖ δαυϊναϊθπξ ἴο “ βϑηί6 
ΒΡΙΓΙΕ: (6 ἴεσηὴ ϑρι γε μοι] ποῖ θὲ ἴδθη 

ΠΌΘΟΥ ΝΗΙ ΑΙ. [ν. 1τ--2. 

ἴπ ἴΠ6 ναρίθ βθῆβα οὗ γιοοΐ Οὐ »ιογαὶ ἐοηδ: ἴῖ 
56θΙὴ5 ἴῃ Ν.Τ᾿ ἴο ἀεποίε {Πμ6 οπϊοοχηθ ἴῃ πιθα 
ΕἸΠεγ οὗ 1Π6 ροοά ϑρισιξ οἵ σοά οἵ οὗ {πε 
θδ4 5ριτγιξ οἵ ϑαΐδῃ: εν..." βρισιξ οἵ ἀδ] βίοη. 
Ηδετα ““βρισιξ οἵ ρεηί]θηθϑβ᾽ 15 ἃ ᾿ἰνηρ εθξος 
Ο4]16ἀ Ὀγ {Π6 π8πηθ οἵ 15 ΠΠνίηρ ἢτγϑε σδι56, {ΠῸ 
ΗΟΙγΥ ϑριγιί. [15 ἴῃ ἕμοξ οὔθ οὗ ΤΥ ἀϊνῖπθ 
οὐῇοννβ, {μπαΐ ἢ115 ἢ ΠΙΡΗΐ πα Ροννοσ ἃ 
φΟΓΓΟΒρΟΠαης, πδίμγα οὐ Δο ΠΥ τη 1Πδ6 Πυσηδη 
βρι τ. Μευεῖ Πα5 ἃ βοοά ςομπηπιθπί οἡ [ἢ 15 
ἰοχί, ἴοο Ἰόπρ ἕο 4ιόίε πεγα: 6 {ππ5 οοη- 
οἷπάες 15 ποΐθ, “"Οὔβεγνε {παΐ {π6 Αροβίο!ς 
τοά οἵ ἀϊϑοῖρ!!πο ἴοο 15 νυϊϑ!ἀθά ἴῃ {Π6 ΡΟΥΨΟΓΓ 
οὗ {πῈ ΗΟΙΥ 8ρί γι, 5ο ἐμαΐ ἐπε βεἔβαπηβ ϑρί τις 
ὙΟΓΚ5 85 ἃ βρίγἱξ οἵ βοπίίοπεβα ἀπά οἵ ςοτ- 
τϑοίνε ΒΟ ΤΥ ((Βγγυϑβοβίοπη)." 16 Ἰερῖτεῖ- 
τηδίθ ᾿πίδγεηςθ 5: 411 {Πδὲ 15. {Γ}Υ βοοά ἴπ 
ΤΊΘη Πᾶ5 [15 ΟΕ] Επηαΐθ βργῖπρ πη ΟΟοά; 411 ἐμαὶ 
15. 61] σΟΠΊ65 ΟΥΙΡΊΠΑΠΥ ἔγοπῃ {Π6 ἀονΐ. 

ΘΗ ΑΡΙ ον. 

Ι 774 1γερρέμοιες 267 5ογ 6 1Σ κατέδ γαΐλεγ οὗ 
σλαηηδ τεγιίο {άτηι, ἐζαγε ο77 γεγοϊεσίγισ, 7 7164 
οἷαί ζεατοῦε ἐς ἔο ὧδ 2ηιιγρεαῖ οεέ. 1Ὺὸ “φίγιοιες 
οὔωγιαϊογ» α76 ἐο ὅδ σἠηεγγιεαῖ ἀγα αφοϊαϊεα, 

Τ᾽ ἰ5 τερογίβ σοπηπηοηΐν ἐΠαὲ ἐἦεγὸ 

ἦς [ογηισδίίοη ἀπιοπρ γοιι, δηά 

(ΗΑΡ. Ν. Ὅμε οΠαϑίβθπηθηΐ οἵ βϑοΐδγιδῃ 
ΔΥΓΟσΆΠοΘ. ὙΠ δΒρΙΓΙΓΠ141] ΔΙ ΓΟΙ5η655 15 
φοποϊάθά. ὙΠῸ ποίοτγϊοιιβ οἤδπάθυ ἴῃ {πὸ 
σΠ ΤΟΙ Πονν ΠΟΠΊ65 ἴο νἱονν: δ. Ῥδ1]} ΓΟΡΓΟυ 65 
16 βοβηά4], δηἀ βῖνοβ ἀροβίοι!ς Ἰπάριηθηΐ. 

1, ΠΣ ἐς γεῤογέοά εορηι)ιοπῖν.) ἘΘΠΆΕΥ :- 
ΑΥΒοϊ αὔθ ᾧὉΒ6Υ6 18 τϑροτυίοᾶ (ἴο δε) 
ΔΙΠΟΠΡ᾽ Υοι] [ΟΓΠΙ σαί!οη, ΔΠα 5ῃιοἢ ΓΟΥΠΙ σδίοη 
8.85 ((5) πού Θυ 81 ἀπιοηρ ἴΠῸ (Ἐπί 1165, {παΐ Ομ 
5Πο0 14 Πᾶν ΠΙ5 [αἴ ΠΟΙ 5 νυ το." 

Ν.Β. Ηετο {πὸ ννοστά ὅλως ἄοοθ5. ποῖ πηθϑῃ 
“( ΔΙΓΟΡΘΙΠΟΥ," 85 ΒΟΠΊΘ, ΠΟΙ͂ “ἴῃ ΡΈΠΟΓΔΙ, 845 
Οἴποῦβ; Ι͂ῸΓ ἴἴ ἄοθβ ποῖ ἴῃ ΠΥ ννᾶΥ ΠΕΔΠΠΠ 
ννῃδί [Ο]]ονγ5, “ΠογῸ 15 τεροσχίβα :Ὁ σαΐπου τ 
Πα5 ἴο ἄο νι {π6 τηϊη οὗ {ΠῸ βρεακευ, απά 
15. δ] Πρίο 4], πηθαηϊηρ 1ῃ ἔὉ]], “ Οπ αἰϊ σγοιιάς 
Ι δηὶ δϑϑυγεά {πμαΐ, 1. 6. “ Δ0βο]υΐε)υ," 566 
Υἱ. 7, ὅλως ἥττημα, ““ ΔΟΞοΙαΐεΙν ἃ ἀεἔεαδί. 

ὙΠῸ ὥστε ΙΓ {π6 ᾿πΠΠπιΐνῈ βῖνεβ ἃ σεέπογαὶ 
ἀεβπηιίοη οὗ {πὸ σπεῤ, 1. 6. “ οἵ 50 »,Υο 55 ἃ Κιπά 
45 ἴῸΓ ΟΠ6 ἴο Πᾶνε," οὐ ἢ Α. Ν. “1μδξ οπα 
5πο ἃ Πανο." ϑοπθ 4116 ΘΥΤΟΠΘΟΊΒΙΥ “ {Πα 
οπθ ῥα-. ΤΠ ΡΈΠΟΓΑ] ἀθἤη! ΟΠ 15 [ἢ Ρετ- 
ἴθοϊ Κεοριπρ ἢ πὸ ἀροβίϊθ᾽ 5 ννοπίεα 46]1- 
ΤΔΟΥ: {Π6 βρθοῖῆς δ]] υβίοπ ἴο {πΠῸ τπποπαϑβίθ 
ῬΕΥΒΟΩ σοΙηθ5 οὐδ ἴῃ ἴπΠ6 Κπονγῃ ΟἸΓΟΙΠῚ- 
βίδποθϑ οἵ {π6ὸ οᾶϑθ. Ῥϑγῃᾷρβ ΠΊΟΤΕ ἴῃ 80- 
οογάδηοο ἢ {πῸ οτάοσγ οἵ {πῸ6ὶ ννογάβ. δηά 
νν ἢ ΤΠ ἀΌβοποθ οἵ {πΠῸ δγίϊοϊα θεΐογο “ ψΠἙ 
νου] θὲ [Π6 τεηάθγίηρ, “Ἰμδύ ἴον τ 1ξθ, απ γ- 

50 ἢ [ΟΥΠΙ δίΙΟη 45 15 Ποΐ 80 ΠΠΠΟἢ 85 
ΠαΑΠΊΘά ἀπλοηρ {πε (ΠεπΈ|165. ἐπαξ ομα 
85Ποι 4 Πᾶνε 15 ἐδ μετ β νι. 

2 Απά γε δε ρυβεά ὑρ, Δηἀ Πᾶνε 
ποῖ ΓΑίΠεΓ πηουγπηεά, {Πδὲ ἢς {πὲ δίῃ 
ἄοπα {ῃ18 ἀβεα τηϊρε 6 ἕδκθη ἈυΤΑΥ 
ἔτοπι ΔΙΠΟΠρ γοιι. 

0π8 Βμου]ᾶ μανθ μ18 ἔαύμοτ᾽ 8" ΟΕ). 
(ΟΠΊΡΑΓΘ 1 ΤῚΠΊ. 1]. 6, εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ 
διαβόλου, “[4}1 ᾿πίο ἤμάρπιοπξ- πα ἄἀεν1]1 5.» 
Ἀσοογάϊηρ ἴο {πὸ τοπάήρθσιης οἵ Α. Ν. τὴν 
5Ποι14 ταῖμοῦ ργθοθάβ γυναῖκα; 5686. Ματκ 
Υἱ. 18. 

ο. ΜῈ ἱπάϊρμαίίοη. “ “4πώ4 (πη ἐπε ἔμςβ 
ΟΥ̓ [Π15 βοδη41}) ασὰ γὲ (πιο θεῖ 5. οἵ {Π6 58Π16 
ΠΌΤΟΝ οὗ νυ ΙΟἢ. ῥὲ 15 ἃ τηθηθ6Γ) «{2}} ῥμ7εά 
μῤ, ἃ ἀϊᾶ γ8 ποῦ σδύμϑου (θη γα ποατά 
οὗ {μ6 βοδηΉ41) ρὸ ἱπίο πιοῦτπῖπρ' (Δοτί5[), 
παῖ 50 μὲ ψμο ἀϊᾶ {8185 ἀθϑθᾶ τιϑὺ ὍΘ 
ἴδ κοῦ ΔὙΔΥ͂ ΠῸΠῚ Δδπιοηρ γοιῦ ὕὍΠ6ὲ 
τηδη! δϑίδίιοη οὗ ἃ ἔθ] βούσγονν νγὰ5 ποΐ ΟΠΙΥ͂ 
γΟΙΓ ἀπίΐγ, θυ ἃ πηΘαϑσαγο οδ] ο]αϊοα ἴο ἄγαν 
ΒΘΠΘΓΑΙ αἰτοπίϊοη ἴο {Π6 βοδηάδὶ, ἃη4 50 σϑιι58 
{86 Ἔδχρῃ]βίοη οἵ 1Π6 οὐ πη] ΟΥ̓ ἴπΠ6 μυγοῆ 
1ῃ 4556 ΠΊ0 ]Υ. 

ῥαῦυε ποΐ γαΐδοῦ τποιγηθά.)] Α.. Ψ. 15 ἴοο 
γα: ῸΓ {πΠ6 δοσγιίϑδί ἀβθποίεβ (1) ἃ {{π|6 τε - 
Βαγάθα 845 ἀοθῇηιϊίθ, (2) {π6 ἐχργερείομ οἵ ἔδ]ε 
ΒΟΥΓΟνγ. ΤῊ15 γΕΓΌ 15 Οἴζθη τπιθά ἴῃ ΟἿ 56 η58 
ΟΥ γηιοιγπίησ, “ἔβη. (οαρῃ. 173, πενθῆσαι 
τριχί γλθδῃ5 “΄ ἴο Ἀ5511Π16 πο χη Πρ ΙΓ ΟἸρΕ 
Πιαϊγ." Ὑνο σοπίαγιεβ δἰζεσ {Π15 Ἔριϑῖ]θ Οτίρεη 
τι5εἀ πενθεῖν ἴῃ {Π6 58 Π|6 56 η56 1ῃ σοῃπηθοίοη 
νν ἢ ἘΠ βαπηα 01455 οἵ οἤπάοΥϑ ; [ἢ 15 ἀδΥ 4150 
1η15 ουΐνγαγαά Ἔχ διοη οἵ ᾿πνναγά σοτηριπο- 
τοη ἴογ ἸΙσθπίοιιβ οοπάπιος τυ] τπῖη {πε Βαγοι 
νν85 ΟἸΙΒ[ΟΠΊΑΙΥ. “ὙΠῈ (ΓΒΔ 5 210 Ώ 771 ας 



Ὁ] 

3 7ΈΕΟΥ 1 νογ]γ, 85 ἀρβεπξ π᾿ Βοάγ, 
θυιξ ργαβεης ἴπ βριγιί, πᾶνε ᾿}ιάρσεά 
ΑἸγοδάν, 45 Τποιρὴ 1 ννεῦα ργεβεηΐ, 

Ἰεαά (ὡς νεκροὺς πενθοῦσιν) ἴῃο56. νγῆο Πᾶνα 
66 ἢ ΟΥ̓ΕΓΟΟΠΊΘ ὈΥ ΠΙΟΘΠΕΟΙΙΒΠ655 ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ΟἸΠΕΓΙ 
Παρυδηΐ Ἰιιϑῖ ἢ δηα δου 4 νν 116, νυ Πθη {Π6568 
Ἴνα βίνεη ργοοῦ οἵ γεοστη, [ΠΕΥ̓ σγοβϑίοσθ {Π 6 πὶ 
[Ὁ 1Π6 ϑἰδηάϊηρ οὗ σαϊθομιπηθη5, Γεοθινίηρ {Π6ΠῈ 
ὉΠΟΕ ΤΟΙ ΕὐΘη 85 χίγεχ γγογι ἐδ ἐεαά. ὙΠῸ 
ΠΟΠΒΡΙ ΟἿ 5 ἰαοκΚ οἵ {πα ΠΠ|κ6 ἀἸ5ο! ΡΠ 1Π6 ἴῃ ΟἿΓ 
ον ΟΠ ΤΟΙ οὗ {Π6 ργεβεηΐ ἀδΥ 15 ἃ {πιηρ ἴο 
6 Ἰαπηθηΐθά : 566 (ΔΟΠΊ Δ ΊΙΟη ϑΈΥνῖς6. 

Ν.Β. ΤῈ σοη]ιποίίοη ἐῤαέ (ἵνα) Ποῖα 
065 ποΐ βρη “Ἰη ΟΥ̓ΔΟΓ {μας πὸ πιρῃΐ 
γ6 τοπηουθά Ὁ ἴὉΓ ἴἴ ἄοεβ ποῖ "͵ΡΙΥ αι ΟΥ̓ 
“δεῖ σ71 ΟἹ ἴΠ6 ρατξ οἵ [Π6 πιουγποῦβ, θυΐ ἃ 
ΡΓΌΌΔΌ]6 εἴεοί οἵ {πῈ τηδηϊ βίο συ, ἃ γθϑι] 
σοπίοιηρ αἴθ Ὀγ {πε Αροϑβί!ε 45 {Κοὶγ ἴο Ἔπβιια 
ἔγοστὰ Π6 ΘΒ: δ! ΓΟἢ οὗ Ὠθαγ 6] βοῦγοννυ. ὍΤῊΙ5 
56 οὕ ἵνα ἀϊῆετθ ἔτοπὰ {πὸ ἤπαὶ! ΟΥ̓ ἐεἰς ἀπά 
ἔγΟπῚ {Π6 ἀἰογηἼ δ τι56 : τ τῆδΥὺ 6 τογπηθά {Π6 
τ οί εν ἐεδαΐίς, ΟΥ̓ΪΠαΐ οὗ σοπίοιηρ θά 
δἤδοῖ, ΜδηΥ ᾿πβίδποαβ οἵ {Π15 ἴη Ν. Τι: ομα 
ἢ β οτη. Χχὶ. 11, “ 14 ἘΠΕΥ βἔσσαθ!α {πὲ {ΠΟΥ͂ 
“ΠΟΥ ] 8} ὃ ἢ 
ΤΠΕ σεηβθα οἵ {6 ψΠΟΪ]6 νεῦβα 15, “"  Πθη 

γοι Πεαγά οἵ τπῈ6 βοβδηΐήδὶ, ᾿πϑίθδά οἵ σοη- 
ΕΠ ηρ ἰὼ 6 ᾿πΠδίθα ἢ γουΓ 5ριΓΙΓ18] 
ὩΓΓΌΡΔΏΘΘ ΟΥ̓ ᾿πίο]]θοΐιι4] Ἐχο] βίο πθβθ, ὙΟῚ] 
5ΠΟΙ ἃ Παγα ΠυιπῚ ] ἃ γου ΓΒΕ ΙνῈ5 ΕΥ̓͂ ΠΙΟΙΓΠΙΠΡ 
ἴου {Π6 σσίθνοιιβ ἀαπηαρο δης ἀσίδαϊ βιιβδίδι πθα 
ΟΥ {πὸ ΟΠυΓΟΗ : [Π15 νγὰ5 ὙΟᾺΓ αἰκέν, ἀπά 1 
ννὰ5 ΠΠἸΚονγῖ56. ἃ ΠΊΘΑΒΙΓΟ νν6}} σα]ου]αῖοα το 
Ὀτίηρ' ἀθου {ΠῸ Το που] οὔ {ΠῸ βοαπάδὶ ΒΥ {πα 
ΡΌΘΙ]ΙΟ Ἐχο] αδίοῃ οἵ {Π6 ΟΥΙΓΉ1η8]. 

ΕΤορ 1 αεγὶϊν.. ἢ ὝΤῊΪ5 νοῦβα ᾿πι5Έ1Π65 {ΠῸ6 
ἀδηηοηβίγαίοη οἵ βΈΠΟΓΑΙ βρυὶθῦ νυ] 115 οοη- 
[οι Ρ]αἰεα οἴεος οἵ Ἔχρε!!ηρ {Π6 τηοτα] ρΙαριθ. 
ΒΘ ηοΥΓ ἀπά οχρ δίῃ: ΤΠ15 γε 5ῃοι] ἃ Πᾶγο 
ἄοπθ, “ΟΥῚ (μένΞεν 116 γομ νσοσο ὈΠπ4 θα ὈΥῪ 
σοηοοῖξ ἴο ἃ {Ὑ116 56η568 Οὔ γοιιτ ροϑι0η) Βδΐπ 5 
δ ΌΒοπς ἱπ 86 ῬοΟάΥ γοῦ ρύβθϑαπί ἴπ {88 
ΒΡΙΣΙΐ, αν δἰγθοᾶν ἀθοϊᾶθᾶ, 845 Ὀθὶπρ 
ῬΥθδοπῦ, ΟΟΠΟΟΥΪΠ σ᾽ ΠΪπΠ ὙΠῸ μ85 {8885 
Ῥοτροίσγαϊοα {π6 ἀροᾶ, 1 086 παπ6 Οὗ ΟἋΓΤ 
ΤΠοτὰ Το5θὰ5 Ομτὶδύ (σοῦ Ῥοΐπρ 8556 168 
δι ἃ ΤΩΥ̓ ΒΡΙΥΙΌ ψΣῸΏ Π6 ῬΟΤΘΙ ΟὗἩὨ ΟἿΥ 
Τοτὰ 72 65ὺ5 Ομ σῚθ0) ἴο ἀριϊνοῦ Β.ΟΒ 8 
016" -ΜΥ Ὀεΐοτγο “" βρισί 15 ειηρῇμαδίϊς. 

Ϊῃ {π6 δῦονε τοπάθγιηρ {πὸ ννογάβ 1 ῥα 
«δοϊάεά ας ῥείγησ ῥγδϑετέ 1ο «ἰεἰϊαυε" βνθνγ {παῖ 
1Π15 εχίγδα!οη οὐ [Π6 ϑίπποῖ ἴο ϑαΐδῃ νγᾶβ 
8ῃ δοῖ, ποῖ οὔ {πΠ6 δ ββειη!] Υ μους {ῃ6 
Ἀροϑβίϊε, θαΐ οὗ ἔπε Αροβί!α νυ τ [Π6 Δ55ΘΠΊΌΙΥ, 
δΔηΔ οἵ Πΐπι ργεβεηΐ 1πη ἢΪ5 βριίσιί. “Ἅ«1. 1.71 
αὐεγδ ῬΥθβθηΐ ἴῃ ἴῃ6 ὈοάΥ,᾽" 15 1ῃ6 σοπηπηοῃ 
ἐχρίαπαίίοη, ας 1 [8115 το τηθεΐ {πὸ ἀϊοξίοη. 
ΤῸ ἀρρθδὺβ ἔγοπιὶ [ῃϊ5 δηά ἴγοπι οἴ πεῖ τοχίβ 
ἐμαΐ 88. Ῥαι]5 ουνῃ βριγιξ, ΠΠ τ ποά, 45 ἢ ππ- 
4ΕΘΒΕΟΠΔΌΙΥ νγᾶ5, δηά υἱνΠθα ὈΥ {πε ἀϊγίηθ, 

τ᾿ ΟΘΟΒΙΥΝΤΉΤΑΙΝΒ.:Υ. 

«0» ΟΥ̓] Ὠϊπη της πδίῃ 80 ἄοπα {ἢ ϊ5 
ἀεςά, 

4 ἴῃ τῇς παῆης οὗ οι ] ογά [6βιι8 

τηιϑὲ πᾶνε Ὀδθη οπάοννοα οἡ σογΐα! πη σα 5! 05 
ν ἢ ἃ ΠΊΟΓῈ πη ΟΥΙΠΑΓῪ Πδῖρῃηΐ πο [Π6 
βίαίε οἵ ἃ βυτσοι αἵ ἃ ἀϊδίαδηςθ. Ηον οἴμου- 
Ὑγ156. 15 (ΟἹ. 11. 5 ἴο θὲ οὌχρἰαϊπθά, “1Ὼὴ τῃ6 
ΒΡΙΓΙΕ 1 ἃπὰ ψ]Π γοιι, το]οϊοῖηρ ἀπα σοπίοθπι- 
ΡΙαίηρ (ΟΥ̓ Ἰοοκίηρ «[) γουγ ογάεσ. Ηδε 
υΥΓΙ65 45 1 πα {Πθη ἀἰβοογηθά {ΠΕῚΓ τη ἀπά 
Π16. ὙΠ15 βριγιία] ᾿πευΠ θη 655 ἀπά ΔΠΠΙΥ 
Δη4 Ροννοῦ οἵ ργεβϑεποθ ὑνοι]Ἱά 6 ᾿πίοηϑιποά 
1Π Δ55ΘΠΊ]165 οἵ {π6ὸ παγοῇ τηεΐ ἰοροίπου 1π 
ΗΙΒ παπιθ, οῸ Πᾶ5 ριιαγαπίθοί Ηΐὶβ ονη 
Ῥγδβθηςσθ 1 4556 ΠΊ0165 ἴπιι5 βαποίπθά. ἵνε 
ΤΑΥ͂ ᾿Π’ῈΓ {Ππθη {παΐ 81. Ρδμ] σοι] οη οσοα- 
5Ι0η5. ΘΧθΎοῖβθ [ἢ15 βριγιίαὶ δ οἵ βιρετ- 
πδΐαγαὶ ᾿τηπηθαϊαΐθ ᾿πτα!10Π, Θυεῃ 85 ΟἿἹἿΓ Τογά 
Οὐ δαυίῃ ἴπΠ Ηἰβ οὐ δβυθαΐθυ. τηθάϑιγα ἐ1ά, 
Πθη Ηδ δα Ναΐμδηϊοὶ δία οὔ ππάθγ {Ππ6 
Πρ-Ίγθο, απά στοά 15 σπαγδοῖοσ, [ομη 1. 51. 
ΤΠΟ ρῥγορμοῖβ α͵βο οἵ {πε ΟἹά Ταβίατηεπί πα 
{815 βἸΕ, 6. 5. ἘΠΙ5ηα βαιά το (σεμδζὶ, “ ΝΝ επί 
Ποΐ ΠΥ 5ριγϊ σὰ {πεὲ} ΜΝ μοί ϑδί. 
Ῥαι]} 

[πη {πε βἰγισίασο οἵ {π656 σγϑῦβθβ, 4 δπά 5, 
[Π6 δροβίοϊ!ὶς βεπΐθησθ οἵ {πῸ ἀνυῖα!] οχίσγδαι- 
ΤΟΙ, 85 1 πηνν]ΠΠπρ το ἔ8]}, [ΓΘ Ὁ]65 1η 5115- 
ΡΕηθ6 ἂηά ποΐ {Π] δου ϑϑνθσαὶ [ἸΠΡΈΤΙΠΡ' 
αἰδιιδο5 ἄοοϑ ᾿ἰ ἀθβϑοθηά, δηά ἴπθη νυν ἢ ΒΟ] οπηη 
ΘΙΠΡΠ 8515 (5ε6α. Βεηρο]). Ὑπὸ εχαςοΐ σοηπθο- 
τἰοη οὗ ἔπθ886 οἰδιιδθβ 15 Ποί δᾶϑὺ ἴο 566: οἵ 
ἴῃς ἔθου νναγ5, ΡΥΓΟΌΔΟΙΥ Π6 Ὀεβί 15 ἴο ἴακε 
ῃ {Π6 παπὶ6 οἵ οἿἵ 1 ον ἢ ΜΠ “ το ἀ6- 
Ἰνεῦ," απὰ {πθη ἴο δῆποχ {π6ὸ ννογάβ “σνἢ 
{πΠ6 Ρονγεῦ οἵ ΟἿ 1 οΥγάἄ το [μ6 ννογάβ 
ἐς σαί Βογεά τορϑίμοῦ . .. ΤΑΥ͂ 5ριγ. “ὙΜΠΠ 
1π6 ροννοῦ " ἄοεβ ποΐ ἀδποίθ {πὸ βριγιξ οἵ {ΠπῸ 
ἈΡΟοβέ!6 οἱοίῃεά ψ τι {η6 δας Πογγ οἵ (Πτιβί, 
85 506: {παΐ νου] τεαατα ἐν γαῖθου {Πδῃ 
σύν. ὙΠῸ ἐν δυνάμει 15. ἃ ΠΟΠΊΠΊΟΠ ΡΏΓΑ56 ἴΠ 
Ν. Τ΄. 1Π15 15 ἴΠ6 ΟΠΙΥ ρίδοθ 'ἴπ ΠΙΟἢ σὺν τῇ 
δυνάμει ΟσΟμΥ5: Δη4 {Π15 σὺν ΡΓΕΗΧΘΩ {το {Π6 
αγίϊείοά δυνάμει ταᾶῖκε5. 1 ργοῦδῦ]α {παΐ {πὸ 
ννοΓγὰ ροαυεῖ (Ποΐ ΞξΞ δι  Ποσγιγ, πογξεροίϊαβίδϑ, 
θαΐ οΐεοηία.) 15 Πθγα ἃ ἐῤὶγα ΕἸεπιθπί 1π {Π 6 
ἈΒΒΘΠΊΌΙΥ βιρογαάαθα ἴο {Π6 γοῖ Δη4 721} “ΡΙγ 1: 
50 {παΐ {πΠ6 ργϑοῖθδθ πηθαηϊηρ ὙὙ11 Ὀα6, “ΤΠογο 
Βανῖπρ θδθεη βδίμογθά τορθίποῦ γος πα 22} 
“ρίγὶὲ πὶ ἴῃ (αββοοϊαίθ) ῥοσυεσ ΟΥ ΟἿ 
Τιογὰ 7655; αββθοοϊαίθά, {παΐ 15, ἴο βῖνβ 
εῇξεϊ ἴο {πΠ6 βεπίεποθ Ὄχεσπίθα ἴῃ Π6 πΠβθθῃ 
ὙνΟΥ]α δπά ἴο τοϑϑίσος {πῈ παπᾶ οὗ ϑαΐδη ἴὸ 
δοάϊἠν Ῥιιπβῃπιεπί. [ΙΕ βμοι!ὰ θ6 οββεγνθά 
τπαῖ {Π15 15 ἃ ἀδείφο, ἃ5 ἀρ θαγβ οἡ {ῃ6 ΨΕΓΥ͂ 
ἔαεθ οὗ [15 ννογάϊπρ, ποῖ ᾿ἰθνθ! δα βίγαιρῃηξ δἵ 
1Π6 οΒθποσ Πἰπηβοῖῖ, ας οπα ϑυβροπάδα 7π 
ΖΕΥΤΟΓ 1 ΟΥ̓ΘΥ 811 οἴππάογϑ οἵ Π15 οἰαββ. ὙΠΙ5 
15. 411 θαξ σογίαιη Πόσα {πε ἔοττη (1) “1 Πᾶνα 
ἀεοϊάε 4" (2) ““ἴο ἀεἰίνεῦ (ποῖ ἐῤὲς τπδῃ θα) 
σμορ ἅτ οης,7 1. 6. ΔΗΥ Οἤδῃηάεγ οἵ {Π15 βίδιηρ. 
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τ Τίπι. 
Σ. 20. 

ΟἨγῖβέ, σνῆεη γε δα ραίμεγεά τορείμου, 
ΔΗ ΓᾺΥ 5ρ Γι, νη τΠ6 Ροννγεῖ οἵ οὔ 
Τιοτὰ Τεϑὰ5 ΟἨτιβε, 

ς 61 ἀείϊνοῦ βοῇ Δῃ οΠ6 τιπίο 

1. ΟΟΚΕΙΝ ΤΑ ΝΒ.ν: [ν. 5--(. 

δαΐδῃ ἔοσ (6 ἀεϑβεγασείοη οὐ {πε ἢςε5ἢ, 
τῃαῖς ἴῃ 8ριΓ τηᾶὺ δ6 βϑανεά ἴῃ τς 
ἄδγ οἵ {πε [,ογά [6ϑβ18. 

6 Ὑουτ ρ]ογγίηρ ς ποῖ ροοά. 

οἵ {Π6 Ομυγοῆ δϑϑοιηθὶεά, «ἀπά Ηΐ5 πον ΝΟΥ ἅτ {Π6 ργθοθάϊηρ ννογάβ “ ΠΙπΊ νγῆο Π85 
Ρεγροίγαϊθα {μ15 ἀθεα " δάνεγβε ἴο {Π15 νἱδνν, 
᾿ΠΑ 5 0 845 πὸ ἄοιδὲ ἴῃ {π6 πηᾶγοῇ οἵ {Π6 
ΒΘΥΘΓΔΙ οἰαιιβοβ, ὑν ἢ] ῃ ΠΟΙά Ιῃ σαβρεηβα ἴΠ6 
Ἰυά!οϊ4] βεπέθηςθ, {πὶ ΑΡοβί!θ᾽β πηϊπα σο]εηϊθά 
ἔγοπι ῥίγγι ἱπίο σμερ αὔὶ οὔθ, πὰ ννμαῖ Ὀθρδη 
νὰ ἘπΠῸ ϑρϑοῖαὶ οπάθά νι {Π6 ξΘΠΕΓΔΑΙ. 
Νν Βδΐ 8:. Ῥϑὰ] ἔογ {πε ργεϑδεηΐ ἀβϑβίγαβ 15 {Π6 
Β΄ ΠΡΙ6 ΘΧΟΟΠΊΠλΠἸοαίίοη οὗ {Π6 ποῖΐοτίοιβ 
οἴδπάσθυ : [η15, νγεὲ Κηονν, νγὰβ δοίι} 7 ΡΕΓ- 
ογιηθα ΒΥ ἃ πιδ]ουιν οὗ ἴπΠ6 μΌγοῃ 4556 πὶ- 
δΙ6ἀ (2 (οΥ. ἱϊ. 6), ἀπά {παῖ ννττῃ ΠΑΡΡΥ τεϑβιϑ ; 
ἼΟΓ {Π6 πιδη τορθηΐθα δπά ννὰβ5 γεϊηβίαϊεά. 

ὙΠῸ οἱγηῤίε ἐχ εονρηγιησαΐ ον Οἵ νὉΥ. 2 σου] 
θ6 ρουξοιτηθα ὈΥ {μ6 δβϑβεπιθ]οά (Παγοῃ, δηά 
15 ΠΠΘΙΊθΘΥΘ ΑΙῸ Θχμοίθα ἴῃ υοῖ. 12 ἴο δχϑῦ- 
οἶβ6 {Πἰ5 τρῃξ. [{ ββεηὴβ ἴο πᾶνε θθθη δη ὃχ- 
οἸυϑίοπ “ ποΐ ἔγοπι {πὸ πηγϑίϊοαὶ ἙΠΌγΟΝ, ΠΟΥ 
οἰθδη ἔγοπι {Π6 υἱβιθ]6, θυ οαἱν ἔγοσῃ ἔθ!]ον- 
510 ἴπ π6 νἱϑῖῦ]6. ἴῃ ΠΟΙΥ ἀιτ165,᾽ ΗΟΙΚΟΓ, 
Β' 1. οἷν 1 12. ὙΠῸ ΑΓ ΣΟΣΜΟΝ. 10 ΔΩ, 
γνΒΙΟἢ ΔοσοΙ ρΡδΠηΙΘα [Π6 στάνοῦ δη4 σοπιροιπηά 
ΘΧΟΟΙΠΠΙΠΙ ΔΕΙΟη, νγὰ5 84Πη δοΐ τοβεσνθα [ῸΓ 
1Π6 ΡΙΘΠΑΓΥ Δ ΠΟΥ οὗ Δῃ Δροβί!θ, ἃ5 ΔΡῬΘδα 5 
ἔγοπι {π|5 τοχί δης ἴτοπὶ τ ΤῚΠΊ. 1. 2ο. ΔΝ αἴεγ- 
Ἰαπά (οη “ ΕππηἀΔπγεπίδ!5,᾽ ς. ἵν. νο]. 111. Ρ. 460) 
ἀΘῆποϑβ {Π15 ΠΊΟΓΘ ΘχίγῈ ΠΊ6. ΡΘΠΔΙΓΥ͂ 45 ἃ γοάπο- 
τίοη οἵ {Π6 5 ΠΠῸΓ “ἴο {πὸ 5ίαϊε οὔ 4 μϑαΐίπθη, 
Δοσοιηρδηϊθα νυ {πΠῸ δυϊῃογιτδίνο ᾿πηΠΊςςΙοη 
οἵ ὈΟΔΠΥ ἄϊβθαβθθ πα ἄθδίῃ." Απά ἀἄθδίῃ, πὸ 
ἀοιδθέ, νγὰβ ᾿ἱππΠιοίθα ἴῃ ἴπ6 σα5ὲ οἵ Απδηΐαβ 
ἃΠ4 ϑΘΑΡΡΠΙΪΓα, ννΠοΥθα5. ἀἸβθαθθ ΟΠ]Υ νγὰ5 ἴη- 
τοπ θα τη {Π1|5 ἰπϑίδποθ οἵ [Π6 πηοπαβίθ σα]- 
ΡΓ . ὙΠΙ5 15 ΟἸθαΥ [τΓῸΠῚ [Π6 τὶρμΐ νον οἵ 
1815 γεῦβα 5: δυξ 1 15. δα Ί 4} ΟἸθαγ {παΐ {ΠῸ 
(ον δ ΟΥΙΠΊ1Πη41] νοι] Ὀγ {πὸ δοῖ οὗ οχ- 
ττδάϊείοη μανε θθθη τοάπιοθά, ποῖ τηΘγΟὶν ἴο 
{πὸ βίαϊε οἵ 4 πϑθαδίμεη, 85 ΔΝ αἴεγδηα 5405, 
Βαΐ ἴο ἃ 5αϊε (ἴοσ {π6 {{π|ὸ ὈθΙ ἢ) ὑγοῦβα [Πδῃ 
{Π4{-. ΒῸΓ [15 ἰοΐ νγου]Ἱά πᾶνε Ὀδθη ποΐ ΟΠΪΥ 
ΘΧοΪ υϑίοη ἔγοτα {πΠ6 ΠΑΙ]οννοά οἴγοὶθ οὗ πε 
ἐεεοίροία ἱπῖο ἴΠ6 ΟἸΠΘΙΓ εοιηῆος ΟΥΆΡογΠ 64 
ἀοπιδῖη οἵ {π6 ἄδθν], θς σις ἢ Θχο] βίο δο- 
σομηρδηϊθα νυ] ἃ 5ρθοῖαὶ Ἔχίγδα το ἔγοτη {Π6 
βονθγητηεηΐ οἵ {πε πτοι ἱπΐο {ΠῸ 5Ρθοσα οἵ 
ϑαΐδη᾽β ΡΟ ΤΕΥ ἃπα πΊΔ]1ς6, ἔογ ἀεδϑβίσιιοίίοη οἵ 
1Π6 5 ΠΕν] σαγηδ] παΐιγα ὈΥ͂ πηθδηβ5 οὗ σγζεοις 
δοαὶν αὐήἼιείίοη. “ΓῊΙ5 15 παῖ ΑἸρβίπα 6415 
186 ““ΘΕνΘΓΘ ΤΠΘΓΟΥ Οὗ ἄϊν!ηθ ἠἸ5ΟΙΡ |1Π6.᾿ 

 ε 5ῃοιά Ὀεαγ ἴῃ τηϊηα {Πδΐ 1π 1Π15 στθδΐοῦ 
ΘΧΟΟΠΊΠΛΙΠΙσδίοη οὗ ἃ ΠῚ] ΘΙ ΠΠΟΥ, ϑδΐδῃ, 
186 τα ]ογ ᾿ηἀθοθά οὗ [Π15 σοβηηοβ, γεῖ πον δἰζεῦ 
[Π6 ταϑυτσυθοῖοη ἃ ΓΌΪΕΙ βθογάιπαίθα ἴο {ΠῸ 
ΠΟΠΊΓΟΙ οὗ {Π6 ἀϑοθπάθα ϑοη οἵ πῆδη, νγὰ5 61 - 
Ρἰογθά 845 ἃ βοουγρε οἵ σοά ππάργ {πὸ δαΐπο- 
τιν οἵ (μσῖϑ : νῃοβα σσοαΐῖ ΝΑ ΠῚ 15 ἐπε ογε᾽ 
ἰηνοκθα Ὀγ Ηἰβ5 Αροϑβίϊε ἴῃ {π6 1] ργεβεῆοα 

“ἐ ῬοννοΓ ἴῃ Πθᾶνθη δἃη4 ἴῃ δασίῃ " 15 δϑϑοοϊαϊθα 
ἴο ἴπΠ6 Δ5ΘΘΠΊΟΙΥ ἂπά ἴο ἴπ6Ὲ Αροϑβί!εβ σῥέγϊ 
ὙΥΒΙΟΪῚ 15 ῥοῦ ῥγεσθηΐ; ἀϑϑοοίαϊθα {πογθυπίο 
ἴῃ ΟΥΓΘΓ ἴο ΚοοΡ ϑαΐίδῃ᾽ βΒ πηλυσηρ Βα Πα νυ] ἘΠ 1Π 
ἄυε Πἰπηϊ5, Ἰοδέ ἔγοπΊ {πΠῸῈ Ὀοάγ ἴξ 5ῃουϊά δὲ 
Ῥαΐ ἔοσίῃ ἀροη {μ6 5ριγι αἰδο. {πάρϑγ {Π656 
ΤΕΒΕΓΙΟΙΙΟΏ5 ἴΠ6 ΘΠΘΙΏΥ ΟἱὨ πηαπ Κη ννγ85 5Ι ΠΊΡΙΥ͂ 
᾿ι564 (1) 45 ἃ ψΊΠ Πρ [00] ΟΥ Ά᾿πϑίγαμπηθηξ ἴΠ 
βΒῃλ!ηρ [ῃ6 θοάγ οἵ {πὸ οἤδπάογ, (2) 45 δπ 
ἘΠΥΜΊΠ]ΠΡ ἀροπί ἴῃ ΠΕΙρίηρ ἕο 5|40 [σοῦ 
[Π6 ΒΟΓΘΙΥ͂ 5πη 6 πη ὈΟΩΥ ἴπ6 τενῖνθα ϑἰπίαὶ 
ἰυ5ῖ5 οἵ {Π6 οΙά Αἄδπῃι. 

5. γῶν ἐῤὲ ἀεείγμοίίοπ 4 ἐδ 366}. 1. 6. ἔοσ' 
ὈτΙπρίης δρουΐ {ΠῸ τηογισδίϊοπ οὗ ἐπε σαγηαὶ 
Δῇἤδοίοηβ πα ]ιιϑῖβι Ζῆουρ 15. ἃ νγογά οἴεη 
τι5θ4 ἴο ἀδεποίβ ἐπδΐ 2γζμοίῤίε ἡ οἷπ ἴῃ Πυπδη 
Πδίμγα. ννΒ]Οἢ ΘΕΟΥ͂ βίγινεβ ἀραϊηϑὲ {π6 ἔμ1}]-- 
τηθηΐ οὗ {πε αϊνῖπο ἰᾶννυ. [ἢ {Π15 ἰηϑίδησε οὗ 
1π6 (οτϊπίῃδη οἰ] ργῖς ἘΠπῸ Ἰανν]ε55. τε πάθπου 
ΓᾺΠ5 οἷ οη πε {1π65 οὗἉ ᾿Ισοπίϊοιιθπεθθ. Τ Ϊ5 
ἸΙσθ πο σπθθα ἤπάβ δχργοβϑίοπ δη4 ἴδκοβ 
εἴδος ἴῃ {πε τηδίογιαὶ ἤρθϑῃ, δηά 580 {πε 
Εἴ ΒΊΑ] 15 ἀδϑιρπδίθα ὈΥ {Π6 ρῃγϑίςδὶ ; {86 τ|π-- 
566 πΊΟΓΟΠ5 ΟὗὨ 51Π ἅγε οδ]] δά ὈΥ {π6 παπηθ 
οἵ {παΐ νοι 15 ἴΠ6 υἱβίθ]6. γθῃϊοὶθ οὗ ἘΠΟΙΓ 
τηδ  ϑίδίοπβ. ϑιπλ ]ατγ, θὰ ἢ 4 ἴαγ 
αἰΠεγθηΐ δρριϊοδίίοη οὗ {Π6 ἴθγπῃ, ἴῃ Π6 ἕδτηοιιβ 
τεχὲ “ὙΠῸ Ννογὰ Ὀεοδπηε ἤθβῃ,᾽ [ῃ6 ηβθθη 
Βιυιπηδῃ 5011 δηά βριγίξ ἃγα {γα} ἴῃ πῃ θ8οΚ- 
στοσηά οἵ [ῃ6 (51Π1655) ἤδθϑῃ οἵ {π6 [ποὰγ- 
παῖε ὅοῆῃ. ὍΤῇῆῈ ργβροβιίοπ 205 (εἰς) Πεγα 
ταῖμο ροϊηΐβ ἴο οοπίεπιρΙ αἴθ τϑβϑα], ποΐ ἴο 
{πε θχο!ιβίοη οἵ ἀδϑίρη, 1 ρεγαάνεπίασε {Π6 
ΤΊΔΠ 5. ΟΑΓΠΔ] ΠδΔίΠΓΕ ΤΠΔΥ ὃε ἀγαϊποά οἵ 115 
ΘΠΟΓΡῪ ΟὗὨ 51Π{{| 16 Ὀγ {πε ραΐηϑ5 οὔ [ῃ8 θοά!ν 
ἀἰβίθπηρθσ, ΠΘΥΘΌΥ πικίηρ {γι τερεπέβηςα 
ΡΟΒβιΌ]68 ἴῸΓ {Π6 5 ΠΈΓΕΓ, ἀπ ροβϑίθ]α ργεο 56] 
ἴῃ {πΠ6 ἄδρσθα ἴῃ ΒΟ {πῸ οἱ πηδη (165 ἴπ 
ὨΙΠ. 

ἐῤαὶ ἐρεὲ φρὶγὲξ γᾶν δ ταυεά.1 ὙΠῸ «οι 
οὗ {π6 οἤδξμάεγ 15 ποῖ βρεοιῆθα ἤθσθ, θβοδιβθ, 
θείης {πΠ6 βϑαΐ οὗ {π8 ψ1]}], [ 15 ἀθϑισπθά ἴῃ 
Οοὐ᾽β σογγθοίίνα τη ΤΟΥ (ΟΥ̓ πΠιθδη5 οἵ τερεηΐ- 
ΔΠῸ6 τηδ46 ἴθδ51016 {ΠΓΟῸΡῊ Ρηγϑίςδὶ δ] 0 Π) 
ἴο ΤΘΟοῖνα ἃ πεν ἀδίθγτηϊηδίιοη οἵ 115 ν}1}}} το - 
νναγ5 {Π6 βρι Γι[14] παΐασο. ΤῊΘ πηΔΠ᾿5 βρι τὶς 
ϑαΐδη 15 {πουοίοσα ποΐ ρεγιητθα ἴο τοιοἢ, 
Ὀδοδιιβθ, θεῖπρ ακίη ἴο ἐπ αἰϊνίπθ θϑβθποθ 
(“ τμαΐῖ ψ ΒΟ 15 θοση οὗ {πῸ ϑριγιξ 15 βριγι Ὁ) 
1 15 [Π6 τϑοθρίδοϊθ δη4 βῃγίπα οὗ {Π6 ρσίποῖρὶ 6 
ΟΥ̓ ΤΠ}, ἀπά 15 {παΐ Ὡδΐιγο νυ Π] ἢ 15. 2,ρε)γιε- 
ἀϊαΐείν δοϊυαίϊεα ΒΥ {6 Ηοὶν Οσμοβί. Οὗ 
σΟῦΓΒθ, {Π6 βαϊναίίοη οὗ {ΠῸ βρισιξ Πευα βρεοὶ- 
Πεά ἴηνοῖϊναβ {παῖ οἵ ἴΠ6 οὶ] δηά ον ἴοο 
((815. [μὲ (οτπίμίαη Ποάγοῖβ οὗ {πῸ τοῖῃ 



ΜΕ Ὶ7:} 

9. Κπον γε ποίῖ {παΐξ δ {|| ἰεανεη 
Ἰεανεπεῖῃ {Π6 ψνῃο]ς ᾿πππ|ρ ἢ 

7 ΒῬυῖρε οὔκ {πεγείογα τῃ6 οἱά 

μαρία ψοιἹά τοδά ΠΥ ππάεγβίδπα), 1π85- 
ΤΟ 45 ἴπῸ 56]1- ἀδείογμπλϊπαίίου οἵ {πῸ 50] 
ἔγοτα πε ἤδθϑῃ τπηΐο {Π|6 5ρι τς ἀγανγβ. δἱοηρ 
ἢ ἐη6 δοιὰ} {πὸ ὈΟΟῪ αἰβθο, ἀπά {πι|5 {Π6 
Ὀοάγ, ἴῃ ἰἴβε] φαάϊαῤῥογοπ οὐ ἹπαΙΠογεπί, θ6- 
ΠΟΠΊ65 βαῖναθ]6 θθσδιιϑα 1 Πὰ5 σδαβοά ἴο θῈ ἃ 
σῶμα τῆς σαρκός ΟΥ̓ ὈΟΩῪ οοπίτο!]ο Ὀγ {πΠ6 
ΡΥΪποΙρΙ οἵ 5ἷἰπ. ἴῃ ϑδὰπη, ἃ ἀρρθαῦβ {παῖ 
ϑαΐδηβ ρεγπηοα «ἰπιοϊίοη οἵ ἴπ6 ρῃγϑιςδὶ 
οάγ 15 ἀδϑιρῃθά ἴο εἴδξοϊ {πε ἀδβεγιοίίοη οἵ 
{πε δἴμϊοαὶ ἤἥδβῃ, δηὰ 115 γεϑα] 15. ἀθϑιρπθά 
ἀϑαΐη ἴο πιακα ἔδαϑιθ]6 {για τερεπίδηςθ, ἴῃ 
ογάοθυ {Πδὲ {π6 ννΠο]Ὲ τηδη 1Π ΠΪ5 {ΠἸῚΡῚ6 παΐασγα 
ΤΩΔΥ ἰπ ἴπΠ6 επά δβοὰρθ “1π6 δνογϊδβίηρ ἀ6- 
ΒίΓποίοη ἢ ἀπ θὲ ἤΠΑΙῪ βανεά στ {ΠῸ 
Μεβϑίδηϊς βαϊναίίοη. Ὑπὸ Μεββίδηϊς βαῖνα- 
εἴοη ἀδποίεβ {παΐ σοπηρ]εΐε βαϊναϊίοη ὑνΠΊΟἢ 15 
ἴο 6 δοςογάθά ἴο {Π6 δεεϊεΐα, τοἀθοπηθά οι 
οἵ {Π6 δουϑον, αἱ [ῃ6. Ῥαγοιιϑία δη4 σεβισγεος- 
τοη οὗ {Π6 1|51. 

6. γοι7) σἱογγίησ ἱς πιο ροοά] Καύχημα. 
ΘΌΓΟΙΥ ποῖ ἡπηαΐξεγίες σἰογίαπαάϊ, ἃ5 ΜΘγεῦ (0 
4υοίε5 ΚΕ οχη. ἱν. 2, ὑυ ΠΕΓῈ {Π6 ϑνογά ΠΊΔΥ τηθδῃ 
“ ρτοιππά οἵ Ὀοαϑβίηρ," Ὀαῖ {πῸ Ιάδα οἵ σγομηά 
1165 50! εὶγ ἴπ πὸ σοπίεχί : ἴμεγα τ 15 {Π6 
ΕἰΓΟυΠηβίϑ ΠΕ 141 σοπλθιηθα ἢ [Π6 ΕΘβΘ [8] 
Β6η56 οὗ {πΠ6 ὑνογά), θαΐ γδίμου σίογζαΐϊο, ἃ5 
ΒεηρΕΙ, νγῃο Ποννενεῦ πλῖρης πᾶνε δά ἀθά Καεία. 
Ἡξετεα καύχημα 15 5οπΊοίΠ Πρ ΠΊΟΓΘ. ΟΟΠπογαίθ 
ἐῃδη καύχησις : ἴοΓ ψπαΐ θέλησις (Η εδγ. 1. 
4) “νἹΠΙηρΡ ἴῃ ῬΓΟΟΘβ5 "ἡ ἰ5 ἴο θέλημα “ἀ6- 
ἰουτηϊηαΐθ ΟὐἨ ἄδοϊατεά ψ}11]1,᾿ νυμαΐ κήρυξις 
“ ῬγθδομΙηρ ἢ ΡΓΟΟΘ55᾽ 15 [0 κήρυγμα “ ΡῬτΈΔΟἢ- 
τοῦ (ΠΕ ἴῃ Ργορυιεῖγ “16 {μίηρ 
Ργεδομοά,᾽ ἐνϑη διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγμα- 
τὸς ΤὨΔΥ͂ 515} ΠΥ “ΟΥ̓ {πΠ6 Ργθδοῆηηεπί οἵ 1ῃς 
ὑνοΣ]ἀ᾽5. ΓΟ] ), νγμαΐ κρίσις “ Ἰπά!]οῖ4] ργο- 
(655 ἰβ ἴο κρίμα “}πι641ς14] 5επίεποε. ρτο- 
ποιιποοά, ψιμαΐ βαπτισμός “ἴ1ῃμε τίς. ἴῃ 
ῬΓΌΟΘΘΒ5 15 ἴο βάπτισμα “ {πε τΐε σοπηρ] εἰ 4," 
ποῖ “ {παῖ νυ Π] ἢ 15 θαρίϊΖεα"---[Παΐ 15 καύχησις 
ἴο καύχημα : {Π|5 ἰαδῖ ννοτά πιθδη5 ““ θοδϑβίϊην 
υἰίογοά : ΠΟΓΘ 1ἴ 5:5.η1Π65 “" ογεγί βοδϑβίϊηρ," 
“ ΡΦΙΡΑΡ]6 β]ογυῖπρ." ΤᾺ ἔσθ ἰάθα οἵ {μ6 
ψγογὰ 15 7ιιδῖ ννμδΐ 15 μεσα στεχυϊγεά ὈΥ {π6 
δηϊεθοθάδηξ σοπίοχί. 
ἘΧρΙ δ πδίϊοῃ ἴῃ [Ὁ]: “Νοῦ δου 61γ,᾽ “ ποΐ 

ΒΘΘΙΠΉΪΥ ᾿--ΠῸ ἠἤοίες, ἃ5 50πΊε--“ ποΐ ψ6]}}- 
{{π|6 4 15 ΥΟΥΤ' δἰεππι6 οὗ Βοαβίϊηρ "ἢ [5 ἐῤίς 
8 {{π|8 ἴο ραγαάθ ὑοῦ ἸΟΙῪ ῥγίν!]θρεβ οὗ 
ΔΙ ΠΕΥ ΚΙΠΡΘΠΙΡ ΟΥΆᾺ1ο ἤδιιπξ δηά βουτίϑῃ 
γουγ (τίη ννϊϑάοπι οπιθγοιϊιάοσοά ἢ 
ὑν τ] ἀν ΡΒΠ]ΠΟβορῆν, νυ μθη {Π15 βοδηδὶ οἵ {π6 
σΠΌΓΟΙ βἴδγοϑ γοι ἴῃ {πε ἕβοθ ἢ ὙΠΘΟΪΟρΊςσΔ] 
ῬΟΠῚΡ Χμ! ἴῃ {πὸ τηϊάϑέ οἵ ἃ πηογδ] 
Ρίασιια Ὀεριπ  ἤήοιγπίησ, ποῖ Ὀοαβίϊπρ, 
5ῃου]ά πᾶνε θθεη γοιγ αἰτπάε ; ἄθεορ σοη- 

ΓΕΟΘΕΥΝΥΗΑΝΒΥ: 2 

Ιεανεη, [πδὲ γε πηδὺ θὲ ἃ Πενν [τΠ]Ρ., 85 
γε αἴεβ υηἰδανεπεά. ΕῸγ Ἔνεη (γβὲ 
ΟἿ ρΡάϑϑονεγ 15 βδοσι ποβά ἔοσγ τ5: 

{το Δ ηα 561 πυτ]]δίίοη, ἴῃ οτάου ἴο ομθοκ 
1Π6 βργϑαά οὐ {Π15 ΠΊΟΓΑΙ πη αϑγηδ, ἴοσ {ῃ15 ἢδ-- 
ΒΥΔηΐ ΤΘΙαρβα ἱπίο Πϑδίμθη νἱσθβ 15. ἃ {πϊπρ 
ἰηξεςίίοιι5Β. “Κπον γα ποΐ {Πδΐ ἃ {Π{{16 Ἰδάνεῃ 
Ιθανεπείῃ ὈΥ ἄδθρίθοβ 411 {86 1888 οὗ 
ἀουρῃ!" ΤὍμε ροβι[οη οὗ πὸ ἁγίοὶς ἠε- 
τηδη5 [Π15 ΓΟ Πάοτηρ ; 566. Μδίξ. χιπ!., ΚἈΠῚ] 
ἴξ νγὰβ Ἰδανεηθα επίγα ἢ ΟΥ̓ “411 {ῃγοιρῃ," 
ῬυΥρΘ ουὖ δῦ Οὁπ06 (δΔογῖβί 1πΠΊΡ6 1.) ἔγοπη 
1ῃ6 (ἸΠ τιβίίαη σομημ ΠΥ {Π6 οἱά ἰδανθη οἵ 
Ῥαρδῃ [ογηϊοδίϊοη Πα 8]}] ππο]θαηπθβθ. ΕἸ1Πη1- 
δία ἔγοπι {πΠ6 σματοἢ {15 νἱοίοιιβ [οσιηθηΐ: 
Βίδιηρ οἷσξ [η6 βθυθύδὶ βραγῖβ δῦ {Π6ΘῪ βδῖποῦ 
ἰηΐο ἃ 5014 ἤαπιθ. ὍΠ15 γεϑιάιπιτη οὗ μϑαίμθη 
ΠΑὈ115 πλιιϑὲ 6. Ἐχρε]]θά, 4πά ἐπαΐ ἔοι ἢ. 
ΤΠῈ Ϊοννβ, οὴ {πὸ δ θεΐογε ηε6 ῬδβθουῸυ, 
ὙΕΓΕ ΨΕΓῪ δίγιοΐ 1η σοηηουίηρ 81] ἰθαυ θη ἔτγοση 
{Π6ῚΓ ῥοίμες : 56ὲ6 Εἰχοά. χίϊ. 15 δηά ποίεβϑ 
{Πεγα. 

Ν.Β. Ζύμη, ἔτ. ξέω, 2δγ᾽αυἱγγερξ τη ΟΥ̓ ΕΓ, η-- 
ἐπγι τς Ιθάνθη, ΕὙ. Ἰθνδίη, [,8[. Ἰθναγε ; ἃ ᾿πΠῈΡ 
ΟΥ̓ «οι ἀοιΡ τηϊχθά νυ] ἃ ὈΙΒΡΕΓ Ἰυτὴρ οὗ 
ἔγεβῃ ἀοιρῃ: [5 ργοροσίϊθϑ, ἴο ἀϊβίυσρ, ἴο 
ΡΕΒ ὑρ, ἴο ρεπείγαϊθ, ἰο δϑϑι πη]αΐθ, ἴο βῖνα 
ΠΠαγδοΐοσ, ΤΠῈ Απρ]οσϑάχοη ἀοωρ Ξε “ ννεῖ- 
ἰεἃ " οΥ “ τηοϊδίεποα ᾿ξξ ζεγάμα ἀφμα ἐηιδμία. 

“. Ρμῆρὸ ομέ ἐξρεγεζογε ἐδ οἷά ἰεαυοη.) 
ΤἼΘ πιθδηϊηρ οὗ {Π15 οἰδιιβο 15 (ποί 85 Οἤγγ- 
βοϑίιπ, Εὐβίμι5, ἀπά οἴμεγβ, “ Εχοϊπάθ ἔγοπη 
γΟΙΓ ΠΟΙ ΠΊΠΠΙΕν ἐῤε μποραςίς ὁπ "---ἰΠαΐ 5ρε- 
οἷῆς ΟΥ̓ΘΥ 15. βίνθῃ ἴῃ νοῦ. 13, θ1) “Ραγρε 
οὐ {Π6 σαγη8] Πα Ι15 οὗ γοιγ οἱ πποοηνεγίθα 
βίδίβ, νυνὶ ἢ ἴοΓ Ἰοηρ ΤΕργθβϑίοη ἀγο Ὀερίη- 
πίηρ ἴο ὈΓΘΔΚ ουξδίγοβῃ, 45 ᾿πάεεά μα5 Ὀθθῃ 
τηδ6 σοπβρίσποιιβ 0 [η6 ΟἸΘΙ ΠΟΘΠΊΟΒ ἔΤῸΠῚ 
1π6 ΡΕΡΙΙΟΙΥ οὐ {Π|5 σαθ6 οὐὨἁ ἱπιπιογδ! τ, ἃ 
55:8] βυπιρίοπι οἵ [Π6 σογγιιρίίοη ἔδβίθσιπρ' 
ππάδγ {Π6 βυσγίασθ (ἝἸθαγ οἷ {Π15 οἱ Ἰβάνθη, 
Ὀεΐοτα 1 νιαΐε {Πα τεϑὲ οὗ {Π6 Ἰυτὰρ ; {πδΐ 50 
γε ΠΊΔΥ θ6 ἃ ἔγεβῃ- Κηθδάθα πηᾶ55, ἃ Πδνν ΠΉΪΧ- 
ἴατε (φύραμα) οἵ Ρ'γα πη64] δηά βυγεεῖ νγαΐεγ, 
νυἱ τοι ΔΠΥ 8]1οΥ οἵ βοὺγ ἀοιρῃ. ΕἸΡΊΓΕ 
ἀρατί, “1Πδΐ γε πιᾶὺ Ὀ6 δηά Ἴοπίϊπιε ἴο ὃ6 ἃ 
ΤΊΟΓΆΙΠΥ Πονν ΘΟΙΊΠΊΠΙΠΙΓΥ, ἀϊδίηξεοϊο οἵ νἱος 
ΔΠἃ ἀἰϊβ᾽θανεποά οὗ ονεσί 5ἰη. 

ας γε ἄγὲ τιρίραςυεηοά. 1. 6. ἴῃ βίγιοςϊς Κεερ- 
ἴῃρ ΜΠ ὙΟῸΓ ΠΟΙΠΊΔ] Δη4 ΡΓΟΡΕΥ βἰδαΐθ. οὔ 
ὉΠΙΘάνΘη : ̓νε ἴπ ΒΑΥΠΊΟΠΥ ὙΥἹ ἢ γουΓ Θἰ ΒΟ Δ] 
σίαπισ, νυ ἢ 15 ἃ ροβιτοη οἵ σοτηρ εἴθ 4|16π8- 
το ἀπά βθργδίίοῃ ἔγοπι 411 πιδηποῦ οἵ Ργοῆῇ!- 
ΔΟΥ͂. 

: Ἶ Ηἷς Ιεανθπ οὗ νἱσθ τηπϑὲ θῈ δ οποβ ρυγρεά 
ουξ οἵ {π6ὸ “Ἰυτὰρ" οἵ {π6ὸ σμύτοι-- τῆν ἢ 
Βεσαιιβα {πΠ6 Βεαβὶ οὗ {πὸ {για ῬΆββοΟν Υ Πδ5 
ΔΙΓΘΔΩΥ ΘΟΙΠΠΊΘΠοΘα! ὙΠῈ6 τοὶ] Ῥαβοῇδὶ 
Τ Ἅτὴ Ὁ νν5 βἰαίη ἴῃ γε! ΜΝ Βας ἢ 1 ϑάνθῃ 
ἴῃ ἀουρῇ ννὰ5 ἔπεσα δυθσ, θη {πε ἡαηι ο 

Τὴ 

ΠΟ τ, ζς 
σζα 7. 
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Ι Οτ, ἀσὲν 
ἄαγ. ὃ ὙΠετγείογε ἰεξ τι8 Κεαρ 'τπε ἔδαϑβί, 

ποΐ νυ οἷά ἰεανεη, ποθι Π γΓ νυ ἢ μα 
Ιεανεῆ οἵ πιαίϊσα δηά ννὶοκεάποϑϑ : 
θυξ σι πῸ τπιππη]εανεπεά ὀγεαά οὗ 
ΒΙ ΠΟΘΙ δη ἃ τγαῖῃ. 

9 1 ντοίβ ππΐο γοιι ἰπ 84Πη δρίβε 8 
Ποΐ ἕο σΟΠΊΡΔΠΥ νυν] ΓΟΓΠΙ σδΐοῖϑ : 

Ιο Ὑεῖ ποῖ δίζορείμεῦ νυ τε 
[ογηϊσδίοιβ οὐ {Π18 νγοῦ]ά, οὐ νι της 

ΤἸΟΘΙ ΕΝ ΕΗ ΑΓΝ ΒΡ. ἰν. ὃ---ττ, 

ςονείοιιβ, ΟΓ δχί[ου ΟΠ 6 Γ8, ΟΥ̓ ὙΠ 
ἸΔοἸδίοιβ ; [ὉΓ ἘΠπΠ6η πηιϑὲ γε πεαάβ 
50 οἱέ οὗ {ΠΕ ννγοτ]ά. 

11 Βιιῖξ πονν 1 πᾶνε νγυυτίθβη ππίο 
γοιι ποῖ ἴο Καερ σοπηρδηῦ. 1 ΔΠΥ͂ πιΔῃ 
τΠ δ 15 σδ]]64 ἃ Ὀγοίπογ 6 ἃ [ογπισδίου. 
ΟΥ̓ ςσονεἴοιιβ. ΟΥ̓ ΔΠ Ἰάἀο]αΐει, οὐ ἃ γϑῖ]εῖ. 
ΟΥ ἃ ἀτγιηζαιά, ΟΥ δΠ ΘΧΙΟΓΟΠΟΓ ; 
νν ἢ 5 ἢ Δη οΠ6 ΠΟ ποέ ἴο Εδΐ, 

ρὲ ἰαπὺυ νγὰ8 ϑ᾽αῖῃ ὁ [πηροββϑιθ]α ! ἹΠΠΊΑ] ΠΥ 
1η τῆς μαγοῃ οἵ (ἢ γιδὲ πον {παΐ {πὸ 7. αγηὦ 
9, Οοά ὰ5 Ὀδθη βδογιπορά ὃ [πλροβϑιθὶο ! 
“Παῖς {Π|5 Π4πὶῦ οἵ (σοά ννα5 5]αῖη, σγῆθη Ηδ 
νγὰ5 5|41Π, 15 8η δοῖπα] λαεΐ (καὶ; ὉΠ]655 11 ϑῖ5- 
ἩΠ ΠΤ τ ΔΙ ΞΟ ΞΡ ΒΕΞΙΠΕΘ ΟἹ“ ΠΌΤΕ: 
ΟΥὐοΓ ἢ): «ὐῤεγογογε ἴθ {π6 νγακθ οὗ [Π15 ρυϑαΐ 
ἴαςι ᾿ϑξ 8 Κθὲρ ἔδβδίίναὶ δοσογάϊηρῦ : 1 {π6 
ἀϊνιπθ απίγρο οἵ {πὸ ἰθρδὶ ἰαπηῦ Πα5 θθθη 
5[41η, [δῖ ποῖ {Π6 ΠΊΟΥΑΙ ἀπίίγρε οἵ {πε ἰθρα] 
Ιεανθη 6 γοδαπητοα ᾿πίο {π6 Ησοιιβε οἵ σοά;: 
θα ταῖμου ἰοῖ τιθ Κθὸρ {πὸ [δαβί, ποῖ ᾿πάθθά 
1ῃαΐ πηδίοσιαὶ [θαϑί οἵ βανθὴ ἄδγϑ οἡ σαῖτοβ πη- 
Ἰεανεπθά, Ὀυΐ {Π6 ϑρι τι] [δαϑί ρεγρείιαὶ οἵ ἃ 
δοοά σοηῃβοίθησθ ἘΠ5}Π]Π64 οὗ ΔηΥ σἱοθ δηά 
Ἔν Γ σΠοογοά ὈΥ δ ᾿ἱνοὶγ πορα οἵ {Π6 σομηϊηρ' 
Μεβϑίδηῖς Ἰογβ {παῖ ἀγα ““ἀπβθθη, ππῃρθαγά, 
ππὶπηαρΊποα ἢ ((ἢ. 11. 9). 

Νοὲ «υἱὲ οἷά ἰρατυεμ.] ““ Τιιἤδιβτηι εἰ ΕΓΒ η1- 
ΕἸ5Π11,᾽ ΒεηρῸ]. Βδΐμεῦ Ερῤηϊεϊσηιὶ ἀἸοπθ. 
Μηδὲ, ποΐ μήτε, 5ΕΥν 65 ἴῸ {πγπ γοιπά {Π6 οοἱη 
οἵ ἔννο 51465, ἀπά δἴζοσ {πὸ οὔνεγθε οἵ “οἱά 
Ἰεανθη" ΟΥ Πϑαΐμθῃ νῖίσθ ἴῃ βΈΠΟΓΑΙ, ἴο ῥγε- 
βθηΐ ἴο νἱθνν Οὐ {Π6 ΤΈνἝΥβΘ {ΠῸ6 5ρθοῖδ] γἱ 85 
ΟΥ πηϑ]οθ ἃπ4 οἵ νιςοκοάποθθβ. ὙΠθθθ ἃΓῸ 
ϑΈΠΙ Εν 65 οὗ ἀρροϑβι(οη οὐ Ἰἀεπειίν, {παΐ βρεοιῆς 
ΤΟΥ] ἰδάνθῃ ὙΠΟ 5. ἡ ΠΊΔ]ΙοῈ "ἢ δηα {Ππαᾶΐ 
ΠΟ ἢ 15 “ ν]οοπο58. Μ)ήηαϊεο τε ον] ἀ15- 
ΡΟΒΙΈΟη ΟΥ̓ Ὀδά παίῃγο ; αυἱεξεάπες.: Ξξξςξ ἴῃ βᾷπη6 
{γδηϑαῖθά ἱπίο [πἴ6, ““δεἴϊνε νυἱοκεήμηβϑβ. 
ΤΠ Ιάθαᾳ οἵ ᾿πάἀπβίγΥ ἴῃ νΠ]Π]Δ ΠΥ 1165 ἴπ {ῃ6 
εἰγηλοη οὗ πονηρύς, ὈΠ6 8.0 15 [1] οὗ ἐγομό ε 
ἴο ΟἴΠοΥ5. 
Βα νὰ {πῸ6 πΠΊΘασ θη. ΟΥ ἰΙΘαν θη 655 

ΕἸοπιθηΐβ οἵ ἀπ811168 ΓΊΟΥᾺ] ῬαΤῚΓΥ δηά οὗ 
{ταῖῃ. Οἷ εἰλικρίνεια 56ε6 Ρ]αίο ῬΗΙΠΘΌ. 
Ρ. 534; ψΠογα [ες ννῃϊζοϑε οἵ νυ ἢϊῖ65 15 ἀθῆποα 
ἴο 6 {παἴ ννῃ] ἢ 15 πιοϑβέ ριγα [τῸπὶ δ πλιχίατα 
Δη4 τηοϑβί μρομϊοά. 

ὙΠΙ5. ΔΠΘΡΟΥῪ οὗ {πΠ6 Ἰδανθη ΟσΟΟΤηΡ 50 
800ῃ 8:οὁγ ἴῃ6 Αροβίο!ς τλθπᾶςοα οὗ {πῸ βυθαΐογ 
ἘΧΟΟΠΊΠΜΠΙΠΙΟΔΙΙΟΠ ΠΠΔΥ Πᾶνα Ὀδθη βαυρρεβίεα 
ἴο 85. Ῥὰ] ἔγοτη Εἰχοά. χιὶ. το, “ΝΥ Ποβοθνεῦ 
εαΐθι ἢ {παΐ νΠΊΟἢ 15 Ἰθανοηθά, ἐπαΐ 50] 5181] 
θ6 εμέ οἱ ἴγοπη {π6 σοπρταρδίίοη οἵ [5.86].᾿ 
ΓΕ 115 Ὀ6 {τπ6, 1 σαπποΐῖ 6 βαιά {παῖ {πα 
᾿πβϑυίοη οὗ {Π|5 ΔΙ]ΒΡΌΓΥ [π᾿ ᾿ἴ56][ πηᾶῖκοβ 1ἴ 
ῬΓΟΌΔΟΙς {παῖ 81. Ῥ81] ννυτοΐθ {Π15 ἰεϊζου 1π|5ῖ 
Ὀεΐοτγα 1π6 [οννϑἢ Ῥαββουου. 

9. ΑἸζαϊίοη δηά οἰ ποιά δίϊοη οὗ ἃ ῥασσασε ἴῃ 

ΒΟΠΊΘ ΘΑΙΠΘΥΓ Ἰοἰοσ, ννῃῖοἢ 81. Ῥδ}᾽ 5 ΘΠΘΠΊ165 
1η (οσϊ πίῃ Παα τηϊβιηἰουργείε. “1 σχοῖθ 
ἴπ 086 ἘΡ15016᾽"; ΟἸΘΑΓΥ 8Δη Δ]] 510 ἴο 5ΟΠη6 
ογπηον Ἰεϊοσ. “1 ἀϊά νυυῖΐο (ἔγραψα): " ερῖ5- 
ΤΟΪΑΓῪ δογὶϑί οὐκ οἵ ρΙδοθ Πϑσθ. 

10. 7εἰ πο αἰίοφείῥεγ. ] Ἐδηάογ, “ Νοΐί 
ΔΌΒΟΙΠΓΘΙΥ ψΠ {π6 Μογπίεαίογς 9 ἐῤὶς 
«υογία;" “1 ἀο ποῖ πηθᾶπ Δρβο! ἴθ Υ ΜΙ : ἢ 
ΠΟΠΊΡΑΓΘ 6] ΡΈΕΙ] τι58 οἵ ὅλως ἴπ γΕΥΒΕ 1. ὅ6η56 
15,1 νυγοΐβ ἴο γοιῖι ἴῃ {Π6 ἰϑίζεγ ποῖ ἴο ΘΟ ρ ΠΥ 
ὙΠ ΓΟΓΠΙ αΐουβ ἴπΠ ΡΈΠΕΙΔΙ, ποΐ (1 τηθδη) 
ὈΠΟΧΟΘΡΙΕΟΠΑΙ]Υ͂, 50 85 ἴο ἱποάθ ἴῃ ἐπε ρῥγο- 
ΒΙ ΙΠΙΟη ἴπ6 ἴογηιοδΐουβ οὗ {Π15 νου], οΥὐΓ 
{Π6 οονοΐοιιβ ἃπ4 Ὄχζογίοηοῦβ οἵ {Π|5 ννου]ά, 
ΟΥ {πε Ἰ4ο]αΐθτβ οὗ {Π15 ᾿νοῦ], βίποθ γε πιαβὲ 
ποοάβ ἴπΠ ἴπαΐ σαϑὲ φΡῸ ουξ οἵ {π6 ννου]ά. 
Ιη {π6 {ῃγὶςθ- ατίογθα ρῆγαβα “' οὗ {Π15 νγου]ά " 
«υογ αὶ 15 Ιδϑιιθα ἴῃ εἴβιοαὶ βεῆβα ἀπά ἀδποίεβ 
1πΠ6 ουϊϑι4ε Ποδίπθη: ἴπ ἴμ6 ρῆγαβα “οιξ οἵ 
[ῃ6 ννου]Ἱά " «υογά 15 υϑδεά ἴῃ {πΠ6 Ρθγϑίοδὶ 
56Π56 ; Πηρταΐθ ἴο Δποίπου ρ]αποί. 

)ῶν ἐῤεημ ηιισέ γε πεεάς.) ἘἈεαά ὠφείλετε 
ΔΠ4 τοηάογ ΚΒῖποθ γ86 δᾶ προρᾶ ἱπ ὑμαΐ 
0886: γὲ ῥαᾳά πεεά -Ξ- “γε νου ]Ἱά ποὺ Βᾶνα 
ΠΘΘΩ : ἢ σοΙΠΡΑΓΙΕ ἐχρῆν, “ἴί αὐεγε τὶ ρῃῖ." 

(οτυείοιις,] Πλεονέκτης, ὉΠ6 ὙΠΟ 15 ΘΑ ῸΓ ἴο 
ῥατε γιογὲ ἸΠμ8Πι Π15 ἔΔΙΓ 5ΠαΓΕ ΟΥ̓́7ΠοΓὸ ἴπδη ὈΥ͂ 
Τρ ὈοΙοηρ5 ἴο Πῖπη: ἃ ΡΊΘΕΩΥ͂ Ρ͵ΑΒΡΕΓ: 
εοτεέοις ἰδ ἃ Βοοά ϑνοΓα [ῸΥ 10,1 ὈῪ σονεΐοιιβηθβ5 
15 τπιπάφεγϑίοοα ἃ 56] ῆβ8ἢῃ Παπκουιηρ ΑΕΓ σαΐη 
οἵ ΔΠΥ Κιπά. ΒΕῸΓ [115 ρσσεεάγ 1χϑΐ οὗ ἰανν]α55 
ῥαυΐησ ΥὰΠ5 Οὐδ ΟἹ ΠΊΟΓΘ [1π65 ἴπδη ΟΠΟ: ἴἴ 
15. ἃ ΤΠΟΓΑΪ Τποπϑίεσ οὗ 5ευεγαὶ [επΐδοϊαβ : {κὸ 
1Π6 οὐτ16- ἤδη, ἴα ραΐϊ5 ἴοσί ΤΆ ΠΥ ἔδβε!θυβ 
ΔΥΤΠΘα ὙΠ βυοκοῦβ. “{υαγίσο 15. ἃ ὈγάπΟΙ 
ΟἿΪν οὗ {π6 τοοῖ εοείοι 7655. ϑουηθί!ΠΊ65 
[Π15 ΡΙΘΟΠΟΧΥ, ΟΥ̓Δ“ ΔΊΟΥ βοοϊογαΐι5 ῥαδοηάϊ," 
ῖ8. αϑϑοοϊαἴθαά νυ δά ]ΐογυ : Ὀὰξ ἴπ ἔπαξ σα56 
1 1655 ἀθηοΐθβ {πὸ ᾿ϑῖ οἵ πηρυγιν πᾶη σοη- 
ποΐοθϑβ ἃ ἰαννίεθβ ἀθβϑῖσο ἴο ΟὐθΎγοδ ἢ ΟΠΕ᾿ 5 
ποΙρηΡουγ; ἔογ {πΠ6 δά]ΐογοσ ἀοίγαιι 45. (Π6 
ΒυΒθΑΠα ἴῃ βϑιΖίηρ ννηδέ 15 ἴπ6 Πυβθαπα 5 ὑσο- 
Ρεγίγ. [Ἃπ ποσί, ἰονε οἵ ρ]θάβιγε ἀπά ἰουε οὗ 
ΤΠΟΠΟΥ͂ 8Π4 Ιογε οἵ ροννεσ ἃγὰ θιιξ 50 ΠΊΔΠΥ͂ 
ουτηβ5 οἵ Π15 πΠΌΤΙ ]εα ἀπά ππΠα]ονγεά ρΡοβ5- 
5655 γ6Π685. 

11, Βμί ποαυ 1 ῥα αὐτέεη ἐο γον. ΙΝοαυ ποῖ 
τοπηροσαὶ, θεΐ ἴπ ἸορΊσα] πα βδ]εοῖνε 56 Π56. 
Κοπάου;--- Βα πο γοὺ 5661 ττοΐθ ἴο- 



ν. 12- 1. 

12 Εοῖ ψῇῆδί Πᾶνε 1 το ἀ4ο ἴο 1πάρε 
ἘΠθπὶ αἷἶδο {πδξ δε νυἱτπουΐ ὃ ἀο ποῖ 
γε Ἰυάσα {Ποῖ τἢδέ δε νυνὶ μη ὃ 

γοὰ πού 0 ΘΟΙΙΡΆΠΥ͂ ΜΙ ΔΕΩΥ͂ ὈΤΟΥΠΘΥ 
50 παιιθᾶ ΜῈ0 Π]ΔῪ 6 8 Τογτπηϊοεύοτ," ἄο.: 

ἡ. 6. ποΐ ἴο σοηβοσέ νυ] ΔΠΥ οπα Ὀεδγίηρ ἴῃ 68 
Πᾶτη6 οὗ (τ βέϊδη γΠῸ ΤπΔΥ δα βίνεη ἴο 5010 ἢ 
νἷςεβ. 1 νυτοΐα ἴο Ὑοιι--ΟἸΘΑΥ͂Ύ, [ἢ ΤῊΥ ΤΟΥΓΠΊΘΓ 
δρίβέ!ε νυ ἢ γου πιϊβιπάεγβιοοά. 

ὙΠῸ ἴογπὶ ζάο᾽αίεῦ 45 ΔΡΡ 6 το ἃ “ Ὀγοίμοσ ἢ 
ταδί μΒοῦα ἀθποΐθ οπα νγῃ0 ραγίοοϊς οἵ βδουῖ- 
ἤςε5 οἤεξγεα ἴο 14ο]5, ποῖ οὔθ πο οἴεγοὰ 
ϑδοῦῆςο. “Νο, ποῖ ἴο εαἱ ψν],᾽ 2. 6. ἴο 511 
αἱ ἴπ6 βαπηθ [80 ]16. Νὸο δ᾽])ιβίοη ἴο ασαῤρά, ΟΥ 
ἴο {86 Τιοτ 5. ϑιρρεσ. ὙΠ ΡΙΟΠΙΒ ΟΠ 15 
ἔχοι 411 βοςία! ᾿πίογοοιγβα νυ ὀγείῤγεη ν᾽ ῆῸ 
Ργδοίϊθθ μοδίμθη ν᾽ θ5, ᾿ΠΔ5ΠΊ ΠΟ 845. ΠΟΥ] ΙΔ] 
6] ]οννϑῃὶρ ΠΠ σοι τπθπ ἔοϑίουβ 6Υ}]} σΟπΠι- 
ΠΛ ΠΙσδί!οη5, Δη4 “6 ν}] ΠΟΙ ΠΙ δΊΟη5. σΟΥ- 
Τυρί βοοά τηληπΠο 5. 

10. Εον «υραὲ ῥαυε 1 ἐο 407 ἘἈδπάεγ:-- 
ΚΟΥ «υφαΐ ἄοο5 1 ΘΟποοη τ6 (“ πι6 ἢ 
ΘΠΟΠΠΕς, ποῖ Θπρμδίϊο) ἴο Ἰπάρσε {Π6πὶ 4]50 
ὙΠΟ ἅΓ6 οὐδ 46 ἔπ ρ]6 ὃ" “ὙΠὸ ουζδϑιάε᾽"--- 
ἃ ἀεϑιηδίίοη ἀρρ! θα ὈΥ ἴπ6 [εν ἴο {πῸ 
Βοδίμθη, ὈΥ ΟΠ γιβίϊδη5 ἴο ἀπ] νεῦβ. “ΤῸ 
Ἰυάρε," Δ δ. πορδίνειυ, ὈῪ Ἐχοδίοπ ἔγοτη 
5004] πο ΓσοιΓ586. 
(5 1 ποῖ {ΠποβϑῈ νγῆο ἃ16 αὐδέδίη ἴΠ6 Ρ4]6, 

ποΐ οιἴϑιάο, [ῃαΐ γομ Ἰπάξε ἡ" ΨΥ 5που]ά 
γοι Πᾶνα {ποιρηΐ {πᾶΐ ᾿ἴ σΟΠΟΘΓ5. Πη6 ἴο 

1 ΠΟΙΝΥΝ ΘΝ. 

12. Βυέ μεπὶ {Πδΐ 6 υυϊεπους Θοά 
Ἰυάρειῃ, ῬὙΠογείογα ρας ἀνγαῦ ἔτοπι 
ΔΙΏΟΠΡ; ὙΟΙΓ561ν ε8 {Παΐ νυν] οἶκε ρείβοη. 

Ἰυάφσο ὈΥ δχοϊβίοη ἴποβο ργοΠιραΐθθ γηῸ ἀγα 
ποΐῖ (τι βίϊδηβ, ννμθη γοῖέ Ἰπάρ6 [ἢ {Π|6 ΤΩΔΏΠΕΥ 
ογῖν ἴῃοβα ῆο ἃῖ6 ργοίδδϑδίπρ (ΓΙ βίΔῃ5 ὃ 
Αὐριπηθηΐ οἵ {πεὸ ΠΟΪῈ 15, 1 ψτοῖθ ἴο γοι 
ἴΠ ΤῊΥ ΟΥΠΊΟΥΓ Ἰοίίεῦ ποΐῖ ἴο δββοοϊαῖθ νυ ἢ 
ἸΠΊΠΛΟΓΆΙ ΡΕΥΒΟΠ5, Οἵ σοιγβα 1 τηθαπΐ ἢ 
ἹΠΊΠΔΟΥΔΑΙ γγεγιόεογς ο7 ἐῤδὲ ὥραγοθ: [15 παΐαγαὶ 
Ππλιταῖίοπ γοι σπου] ἤανα Ρεγοεῖνεά, Ὀ6- 
σϑιι56. γΟΙ] ὙΟΌΓΒΟΪν 65. ΔΡΡΙΥ [Π6 ϑ8πΊ6 ῥτῖη- 
ΕἸΡΙῈ. οἵ δχοϊαβῖνα Ἰπάσηηθπί ΟΥ̓ ἀἸΒογ ΘΕ ἸΟΠΑΓΥ͂ 
ἀἸβοΙρ πο, ποῖ ἴο {π6 οιΐϑι486 πϑαΐμθηῃ, θὰ 
ἴο ἴῃο56 ΟΠ]Υ γῆ ἃγὰ ψ]Π]η Π6 Ρα]6. Βοίῃ 
γοιι Δη4 1 {πι|5 πάρα πιθη οὗ {π6 δγε]εσῖα ; 
τηθη οἵ {πὸ δορηῖος ἅτ ἰθ ὈΥ Βοίῃ οἵ τι5 
ΑἸἸΚα το Οοά᾽ς Ἰπαάρτπηοπέ ; 411 γγῆο ἀγὲ θεγοπά 
{π6 ΒΑ]Ποννεά εἰγοὶ Ηδ ἀπά Ηδ αἱοπθ πάρει. 
(κρίνει ΟΥ̓ κρινεῖ ; 56Πη58 ποΐ Δ]6Γ64). 

18, ϑυιΠΊΠΊΔΤῪ ΟΥΩΘΙ ἴου [Π6 ἘΧΟΟΠΊΠΊΠη1ΟΑ- 
ἰ(ἰοη, ποῖ {πε οχίγδάιϊτοη, οὔ Π6 ἱπππΊΟΓΑ] 
τῆδη. “Ἀδῆονα δ οὔποθ (8οῦ. πηρεσ.) ἴῃ6 
ΘΥΠΔΟΟΥ οὐ οἵ γουΓ ον πιά ϑί," π΄ ψνΒΙΟῃ 
γοι Πᾶνα ἴοο ἸΙοπρ τοϊογαϊθά δηά Βαγθοιγεά 
δϊπι, Τὸν πονηρόν, ΞΊΓΟΠρ; ννοΓά, οὔἴἴεη Δρρ θά 
ἴο ϑαΐδῃ ΠΙΠΊ56]Ε, 6. σ. ᾽πὶ {πΠ6 1 ογα 5. ῬΥΔΥΕΓ, 
ψογα ἴπΠ6 οοπίοχε “Ἰεδά τι5 ποῖ ἱπίο {π6 
(ϑρῃεγε οὔ) ετηρίδίοη " (ἰεΐ δἱοπθ οἴπευ ἴπη- 
[ΓΔ] ΓΕΆΘΟΠ5) 5665 ἴο: πεοοϑϑιίαία [Π6 στθη- 
ἀεγίπρ “{Π6 δοΐ] οπο." 

ΘΈΠΑΡ ΕΝ ΥἹ: 

Ι 7714 (Οογίγηλἑαις τεσ πού σα ἐλεῖγ ὀγοίλγο,ε, 
Ζγ1 ροΐγι ἐο ἑατυ τυΐέζ ἐλεηε: 6 ἐεεεΐαζίν τ6726167᾽ 
2γιβασίσ. 9 7726 τγιγηρ έεδοτς σλαΐ γιοέ γι εγ1 
ἐῆε ἀΐημραοηε οΓ Οσοά. τῷ Ομ ὀδοαϊζος αγὸ ἐδ 
»ηεγεόεγς οΓ Οὐγίρέ, τὸ αγι ἐθηιῤίες ὁ ἐλέ 

Τοῖν Ολοςέ. 
70γε ὁε ἀεγέεά. 

16, 17 Ζάεν »ηη5έ γιο ἐλέ7έ- 

ΑΚΕ δηὺ οὗ γοιι,, Πανίπρ ἃ 
Πγδίίευ ἀρϑίηϑέ ΔποίΠεΥΓ, ΡῸ ἴο 

Ἰανγ Ὀδίογα {Π6 τη] ιιῖ, ἀπά ποῖ θεΐογε 
1ῃς 5841Πἴ8 ὃ 

ΟΗΔΡ. ΝΊ. 1--τι. ( γΙβίη5 5μ οι] ποΐ 5116 
ΟΠ6 Δποίπου θεΐοσο μοαΐμθη {1 Π4]5: 1 {πο γῸ 
τηιιϑί πθοάβ 6 δῃ ἃρρβδὶ] ἴο ἰανν, ἰδεῖ ἃ ( τ᾽ βέϊδῃ 
ΔΥθΙ Γαΐου ὈῈ Δρροιπίθα ἴο δάϊιβε πὸ ἀ1ῆἔοτγ- 
6ποο: τποῖ Ὀεϊζου Ἐπδη {Π15, πονγευευ, 15 ἴο 
ἀἰβαστη Πρ αἴίοη δἰ τοροῖ μοῦ ΟΥ̓ ΒΕ ΠΉΓηρ ἴο 
ἃ ΜΙΟηρ ἱπΠιοῖθά. μας 51}4}}] θὲ ϑαιά οἵ 
ἴμοβα νῆο, ᾿πβϑίεδά οἵ ἐαζίηρ στοηρ, ἀεαὶ 
νυτοηρ [οἰ {πὸ ΠαγΟῃ ὈΘαΓ ἴῃ τηϊπά {παῖ 
ΠῸ ον] -ἀοοῦβ οἵ ΔηῪ ἀεβουιρίίοη 5141} Πᾶνα 
ΔΠΥ͂ ἰοΐ ἰὴ Οοὐἶβ Κιηράοτη. 8ὲ. Ῥδὰ] {Πεη, 
7υ5ῖ 45 ἴπ ςἢ. ν. 7, πη ραίεβ ἢ15 νϑπουηθπί 
ςογγδοῖνα ΨἹῈΠ 8 οἰθνυδίϊπρ τοπ Πἄθσ οὗ {Π6 
ἸΟῪ πλοῦ] βίδίιιβ πο ψνῃ]οἢ {πῸ οοηνεσίβ 
γνΈΓΕ {γδηβρίδηΐθα ἴῃ ΠΟΙΥ Ὀαρε 5πι. 

1. Πάν σὴν... ] Ῥιέριμαὶ Ῥδυϊαϑ : ΠΑ5ἢ 

αἴζευ ἤαβίι οἵ βαγοδϑδίίς ἤγε δηά ἱπίοσγορδίνθ 
ΒαῖΓ6. “Δοϊρποίῃ ομ6 οὗ γοῦ, μβανὶπρ 8 
Ἱηδύοῦ δηθηΐ 86 ΟΥΠΒΘΙ ῬΑΙΌΥ, 5661 ἴοΟΥ 
ἡυᾶριηθπΐ Ὀθέοτθ ᾧπ6 πη͵]υβύῖ" Ηον 
{Γ]Υ ργεροβίεγοιιβ! ἊΝ δὲ 4 σοπίγδαϊοίςίοη : 
ἴο ΡῸ ἴο ἰανν Ὀεΐοσγε {π6 Ἰανν]θθ5 ! ἴο 516 
Του στρ ς ἀδδ!ηρ Ὀεΐοτο ψτοπρτ-άοογβ  ὙΝ Βα ἢ 
εἰρη Δ (ΟἸγιβίίαπ ᾿ΠΠἰραπὶ ἴο πηαῖα ἃΠ 
ΔΡΡΕΔ] ὈΥ Ιερα] ργοςεββοΐῖο α« πεδίμεη {γιθιιΠ8] ὁ 
1)οε5 με ποΐ σαΐπει 568ῖκ ἴοσ Ἰπάρτηθηΐ ὈΥῪ 
ΔΥΘΙγαΐίοημ θεΐοσε (γι βίίαη. ὈΠΊΡΙΓΟβ, δπά 
δεῖ ἃ ἀϊβρυΐε οὗ σῖναὶ οἱαἰ πὶ Ὀεΐννεθη βαϊηΐβ 
δαϊιβίεα ὈΥ 5 ΟΠ 85 ΓΘ ϑαἰηΐβ,--- ἤθη ΠΑ]]ονγθά 
ἴῃ [ῃ6 Πα]]ονγεά οἰτοὶα οἵ σοάβ Κιίηράοχη 
ἃ ηα τὶρητεουβηεβθὶ Βδηκ ἰγθάθοη [(Π15 ἴο 
{π6 φταπάθυσ οἵ {πε Γ ξαζαγε σδἰαϊαβ ἴῃ ἐπαΐ 
Κιηράοπι! Οὐ (ἴμ6 ΠΥ αἰζεγηδίϊνε δηά 
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2 ἴ[)ο γε ποῖ Κπονν (ἢδὲ {με ϑδϊπίβ 
5Π.4}} πάρε τΠ6 νγοῦ]ά ἢ δπά ἰξ {πε 
νου ἃ 5Π4}} θὲ 1πάρεά Ὀγ γοιι, ἃΓῈ γε 
ὈΠΥΨΟΓΓΠΥ ἴο [πάρα {ἢ 5π1416ϑὲ τηδῖ- 
ἴεῖϑ ἢ 

3 Κπον γε ποῖ {Πδΐ ννε 514]] "πάρε 

ΕΧοιιβα Οὗ δι. ἀεγορδίοσυ σοπάποι) 40 γε 
γποΐ ἀπιοαυ (ἀο65 ποῖ γΟΙΓ νϑιιηΐθα ννυ]βάοπὴ ἰΠ-- 
οσύτα γοιι, ΟΥ̓ Πᾶνα γ6 ποΐ σοιηργθ μη 64 ἔγοπΊ 
1Π6 [εδομιηρ οἵ Ῥᾷι]} οΥΓ οἵ Αρο!]ὶοβ {πὸ ἴδοϊ οἵ 
186 Γαΐαγο) {παΐ {Π6 ϑαϊηΐβ 5141} Ἰπάρε {πὸ 
νοῦ] 1 50, πον σδὴ ἴῃ βαϊηΐβ δ5Κ {πὲ 
ΝΟΥ ἴο ρᾷ55 Ππᾶάρτπθηΐς Ἰροη {πΠ6πὶ, ννἤθη 
ΠΟΥ 5181] ρᾷ55 Ἰπάρηηθπίε προ {π6 νου]! Ὁ 
ἼΠΕ 5αϊηΐβ θεϊοηρ ποΐ ἴο {πὸ εουϑῖος, Ὀπΐ, {Π6 
ὙΘΓΥῪ ΤΈΥΘΓΒΘ, {Π6 δοσηῖος ὈΘΙΟΠΡ 5 ἴο {Π6ΠῚ: 566 
111. 22. [115 ἀρϑιγα ἴῃ 156], ἀη4 1 15 αιμΐα 
Δἰίθη ἴο ἴπ6 ἀϊνῖπο ζάξα ἃπα σοιιη56], {μὲ ΔηΥ 
οἵ γοῖι 501] 4 πονν ἀρρθαῦ δὲ ἐῤεῖγ Ὀδγ, 0 
51.4}} ΘΟΕ ΔΎ ΔΡΡΘΩΓ δἵ γοιγς. 

ἼΠ15 Ρσγομιθιτοη οὗ ἀρρθδ] ἴο μπϑαΐπϑη {τ|- 
ὈιΠ415, 45 ἹΠπεοάογοξ σγοπΊασκβ, 15 ποΐῖ αἵ 
γΔΙΔΠΟΘ Ὁ] Β ΟΠΊ. ΧΙ]. . . ῸΥ ΠΟ γένη 
ἑαπεο ἴο ἴΠ6 ““Ῥονγεῦβ {παΐ Ὀ6Ὲ" 15 ποῦθ σοιη- 
5616, ΟΠΙΥ Ὧη αὐρϑίθπίίοη ἔγοπι βθακίηρ 1658] 
τράγθϑϑ ἴῃ Ῥᾷρδη ἰὰνν σοιγίβ. 

2. “Απὰἃ 1 ἴῃ ΥΟΟΥ ῬΥ͵ΙΘΒΘΠΟΘ [86 
ψοΥ]ὰ 18 ᾧο Ὀθ πᾶροα (φγεβεπί δεϑϑε οὗ 
ἀεείην), ἀπτηθθῦ 800 Υ8 ἴοῸΥ ἡυᾶρηηθηύ- 
Βοδύβ οὗ {π6 πιθδποδύ βου" ΑΥὄ γα ποΐ 
Βοοά Θποιρ ἴο 51 85 Ἰπάρθϑ 1η Οἷν}] σδι1565, 
ὙΨΠΙΟΝ ΕΥ̓͂ ΘΟΠΊΡΑΓΙΒΟΠ ΓΘ 5ΙΠΊΡΙΥ {{ἸΥ 14]. 

Α 5πιαγί βδῇοοικ οἵ ᾿ΓΟΠΥ͂ Γη5 ΠΓΟΠΡῊ 
1Π15 ΔΥραμηθης αὶ γιαΐογὶ αὐ ηιΐπισ, Τὴν 
ἸΓΟΠΥ͂ ἴοο, ὈΙεπάοἐ νν ἢ σὶρ ΐθοιβ ἱπάϊπαίίοη, 
ἴ5 ἴῃ πιοβί οἵ ννμαΐ [Ὁ]]ον5. “0 γὲ ποΐ 
ἄποιυ"-αἸῖῃ βουίοιιβ Ὀδηΐοσ δηα τοϊζογαϊθά 
ΒΌΓΡΓΙΒΘ δ 50 ἢ ἱρπογδηοθ ὈΘμΙη 50 πλις ἢ 
ῬΓΟΓΕββίοη---ἃγα γα ποῖ δοηιδιηΐθα ννἹ ἢ ἀποίποῦ 
ἰαοϊ οἵ 1ῃ6 Τυΐατθ, “{μαὲ σησεὶς νγῈ 5881] 
πάρε ἢ Νοῖ ΟΠΪΥ με ψουἹὰ οὗ τηθη, Ὀαΐ ἃ 
ΠΙΡΠΘΥ ο455 οἵ ογοαΐθα θεϊπρ8---αλσο εἰ] 

Ν.Β. ᾿Αγγέλους 15 ὉΠΑΓΙΙΟΙοα Ὀαοαιβα [Π6 
φιαϊ ας Ἰάθα οἵ {Π6Ὸ ἴθγπὶ 15 τηδήβ οοη- 
βρίσιιοιιβ. ὙΤῊΠ]5 νἱονν Ροβευ!αϊθα ΒΥ ἐπ οοη- 
ἰεχί, 15 θθίζεσ {Πδη ἴο βαὺ νυ ΒΡ. ΔΝ ογάβυνοσίῃ 
δὰ ΨΥ ἴποῖ {πὲ [π6 αθϑθποο οὔ πο ἁγείοὶς ἱπάϊ- 
οδίαϑ “τοῦθ ἈΠ Ρ6]5 οὗ {π6ὸ γνῇο]Ὲ ΠΕ ΠΊΒΟΓ :᾿Ὁ {15 
Ἰάθα, ποννευθῦ {ΓῚ16 1Π 1[561} 11 τηαν Ὀ6, 15 ποΐ ἴῃ 
1Π6 τεχί, ΠΟΙ ΠΊΔΥ 1ζ 6 1Π1|5 ἰΠἔΟΓΓΘα : σοΙηΡαΓΟ 
Ηδρτ. 1. τό, νοῦ {πΠ6 δπαγίῃγοιι ἴθγπῚ 
“ αηροὶς 156. σοπίγαβίθα ἢ {Π6 ἀπαυίηγοιιβ 
ἴεγτη “““εοπ ὁ" “ὀγαῤα;"." (ἸΟΠΊΡΑΓΕ 4150 ποῦ 
σοφός ; ΥΏΘΓΘ 15 νυ]βειηδῃ ᾿---ἴΠ 6 ἡ ΠΟ]6 ΡΈΠΙΙ5. 

8. 80 ἴδ ἴῃ 1Π15 ᾿πίογθϑίϊηρ ραββϑαρθ 411 ἢδ5 
Ὀδαδη βῃηοοίῃ 5 ]Ππρ. ΒΟ ΚΒ ἀηά Ὀγθαίκοῦβ ΠΟΥ 
ΔΡΡθαῦ: ἀϊῆησυ]ξ παν! ραΐίοη, ἀπ πλιςοῇ ἀἸΠετγ- 
Εης6 οὗ ορπίοηῃ. ὍΤῊΘ ΟΠΪΥ 5αΐδβ ρίδῃ 15 ἢἤγϑί 
ἴο ΔΠά]γ56 {Π6 φαγά]η8] ἔθυπηθ δηά {Π6 ρδτγίϊο ε5 

ΤΟΝ ΗΓΑΙΝΕΙΥΙ. [ν. 2.4: 

ΔΏΡΕΪ5 ἢ ΠΟΥ ΠΊΠΙΟἢ ΠΊΟΓΘ ἘΠίπρβ ἐπΠδΐ 
Ραγίδπ ἴο {Π|15 Π|Ὸ ὃ 

4 [1 τῇεπ γε πᾶνε 1ιἀρπηεηίβ. οὗ 
{Πῖπρ8 ρεγίαϊ πίηρ; ἴο {Π15 {Π{π|, 8εῖ ἘΠ6 πη 
ἴο πάρα ννῆο δζξ ἰεαϑβί ββίβεπχθά ἰῃ 
τΠ6 σμυτοῃ. 

ἴοο, νν ΠΟ ἢ ΔΓΕ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΒ ἃΠ6 551 σαπί : ἀπά 
ἴζ 15 σοι 5 ἴο 566 πονν {ΠῸ εγε-υνογάβ οὗ οπ6 
βεπίθηοβ, ΤΡ ΉΓΥ ππάογϑίοοά, βοῦνα ἴο 1] πϑίγαϊα 
1Π6 δγε-ννογάβ οἵ δποΐπου, δπά {πδΐ τεοῖρ- 
ΤΌΟΔΠγ. ΙΒ 15 ππροτγίαπέ ἔοσ {πΠ6 ἠοοίΓΙΠ6. 
ΤΠΕ Ρβγαγητηδίϊο4] ΔΉΔ]γ515 οἵ {π|5 1ηἰγοδία 
ῬΑΒΘαΡῸ ν}}}} ὈῈ ἔοιιπά ἴῃ δὴ Αἀάϊτποηδὶ Νοία 
αἴ ἴῃ ἐπά οἵ {πε Ἄσμαρίεγ. 

Α5 {πΠ6 Αὐἰμουῖβοά Ψεγβίοη 15 βοπηονν δ 
ἸΙοοβϑθ 'ἴπ σϑηοσίηρ ἴἢθθα νεῦβοβ, ὑνῃῖοἢ (Ἰΐ 
5Ποι1 4 θῈ ποΐθα) τὶπρ νυ ἢ βαῖγο, {Π6 ἕο ]ονν- 
ἴῃ; το γα Πϑἰδίίοη, ἢ ᾿ηβογίθα Θχρπαίϊοηβ, 
15 βιισϑαβδίεά. ΚΕ ἐπ δὺ δΠη4 ὄἜβχρ δίῃ [ΤΌΠῚ ΨὉ . 1 
ἴο ὙΕΙ͂. 12:- Βοϊρπηθίῃ ΔΩΥ ὁ0π16 οὗ γοὰὺ 
(σοι ἐπ ρμαί!ο), Βανῖπρ ἃ τϑύθου αποπῦ {μ6 
ΟἾΒΘΥ (Ῥ8ιΐγ), ἴο 5661 ἴοσ Ἰπᾶρπιοηΐ 
ὈΘΟΥΘ {86 ψΙοΟπρ- 685 δπᾶ πού ὈΘζΟΥΘ 
{π6 Βαϊπύβξ (ΑΥΕ γε 50 δεβοίίε) οὐ ἅο γ8 
πού Καον ὑμπαῦ {86 Βαϊπύβ 58811 πᾶσ 9 
ψουϊὰϊξ Απᾶ ἢ ἴῃ ὙΟΌΣ ῬΥΘΒΘΠΟ6 86 
ΜοΟΥΙὰ 18 0 00 ᾿υᾶροᾷᾶ, απτηοϑοϑῦ 81 γ8 ἴο 
ΒοΙᾶ Ἰυᾶρο᾽οουτίβ οὗ πὸ Ἰονοβύ βού ξ 
θο γ9 ποῖ Κπον μαΐ 8η65618 Χὰ 8881] 
ἡ ᾶρθ, Δηρεῖὶϑ! βὅρθδ ποῦ οὗ ΒΘ0ΈΙΔΣ 
{πῖπρδ' ΝΑΥ τύμβου (τπαΐ 1 ΤΠΔΥ͂ ἸΠΙΊΔ5ΙΚ 
γΟῸΓ ΓΟἸ]Υ ὈΥ ἃ χεάμοϊο σά αὐοεμγάμηι) 1 βθοὰ- 
1ΔὉ υᾶροιοουτβ γ8 Βῃοιυ]ᾶ ῬΘΥΘ 8100 
ΒοΙα (ἃ τηθαβιτα πονν πΠυνΟΥ ΠΥ Οἵ γΟΌΓ ΚΙΠΡῚΥ 
ΟΑΠΠ ΠΡ ἀπ4 οὗἨ γουγ αΐαγα ἸπἀἸοῖ4] βίαίαβ !), 
ἴακθο θη οὔ παὐίου!ῦ πὸ δοοουπΐ ἱπ 
{π6 ΟΠ ΌΤΟΙΣ απ βού π6πὶ ΟἹ ὕπ6 ὈΘΠΟΒ! 
(ΤΡορι, ἵ 540, ΤΟΥ σι ἢ Πποποπίι[65 ἀγὸ θαι] 
ἴο {Π6 βϑί{Ἰοπηοπΐ οἵ βίοι {ΓἸν! 4 }1{165.} Τὸ Ραΐ 
γοῦ 0 ΒΔ Π1Θ1Ι ΒρΡ6 81 10 ({Π15 Ἰαϑὲ βεπίεποβ 
ΒΕΤΊΟΙ5, ποΐ ϑϑίγιςα]}). 850! 185 ὕ6υθ ποῦ 
ΘΙΙΟΠΡ γοὰ (Ὁ ἸΒοΊθη 845 γοὰ ἤαιιηΐ γοιτ- 
56|νγ65) ποῦ θυθῃ 018 ὙΊΒΘΙΙ8Π ΨΠ0 5881] 
Ῥ6 οοπιρούθπῦ ἴο δὐρἰζταΐθ (βῖνε ἃ 46- 
ΟἸΒΙ0η) οπ 886 ρεατΐ οἵ μὶβ Ὀσούμβοσ ὃ Βαυΐί 
ῬΥΟΥΠΟΥ ὙΣῸΠ ὈΥΟΙΒΘΙ ΡῸ65 ἴο ΙΔ (ὙΠ ΙΟἢ 
15. ἃ Ὀγθδοῇ οὗ σμαγγ) πα 5865 ἴοῪ πᾶρ- 
τιϑηΐ δὖ ὕπ ὉΔῚ οὗ πῃ] ΐΘν 6.5 (Ὁ ΠΙΟΠ 15 
ΡΓΘΡοβίθγοιι5) ἡ ΝΑΥ, συ ϑυλῦ ([εξ αἰοης {μ6 
ΑὈϑαγά Ἰεπρίῃ οὗ δρρϑαϊηρ ἴο πϑαΐπθη Π16η) 
10 1550 ἔδτ ααϊύθ 8 ἀοἔοαδί ἴο γου μδ΄ γοὰ 
δυο οδϑαβθ [ἴὉΣ 6581 ἰυᾶριηθηῦβ Ὀ6- 
ἔψθθη ὙΟΌΓΒΘΙσΘΒ. (ΤΠΕ κρίματα ἴο 6 
ἴαῖκθη ἢ μεθ᾽ ἑαυτῶν, 56:6 νεῖδεὲ 6.) ΜΕΥ 
ἂο γ8 ποῦ Ταύμου δ κ ψτοπρ ([ΠΔη 4]1ονῦ 
ΟΥ̓ Βῖνα σδιιϑα ἴῸΓ [Π15 γχαΐίο μίϊέγια οἵ ἸΘρα] 
Ἰυάρπηθηῖ)} ΨΥ πού βαριιῖύ το θαοΐπρ' 
ἀοίταυδοαξ ΝΑΥ Ὀαΐ ([Π6 ὙΕΓῪ ΤΌΥΘΓΒΕ, 50 
Υ ἔγοσὰ ἴαϊκίπρ ψτοηρ ἦ6411) γοὰ ἅθ8] 
ὙΙΟΠΡ ΥΟΌΓΣΒΘΙγΕΒ, δπᾶ (παῖ τηακε5 ἴὰς 



ν. 5--το. 

1 5ρεὰῖκ ἴο γοιιγ 85ῃδπιθβ. [5 ἴἴ 
80. {παῖ {πεῖ ἰ8 ποΐί ἃ νγ]58. τηΔη 
ΔΙΠΟΠρ γοῖι ὃ πο, ποῖ οὁπ6 {Πδΐ 5Π2]] 
θὲ «015 τὸ {πάρε θείνγεεῃ ἢϊ8 
Ὀγείῆγεη ἢ 

6 Βυῖ Ῥγοίμοι ροδῖῃ ἴο ἰανν συ ἢ 
Ῥτγοίμθῖ, δαπὰ {μὲ Ὀεΐίογε τῃ6 υη- 
ΒΕ ν ε 8. 

7 Νὸονν {πεγείογα ἘΠ ΈΓα 15 πατίουυ ἃ 
ἔλυϊε διποηρ γοιι, θεσδιιδα γε ρῸ ἴο 
αν οπβ νυ ἀποΐῖπμοῦ. ὙΝῊΥ ἀο γε 
ποῖ ΓΔΊΠΕΓ ἴακα νυγοηρ ὃ ΠΥ 40 γε 

ὙΟΥΘΘ) ἅ681 ψτοπρ ὅο ὈΤΘύΒτΘα ! [5 [Π15 
ῬΟΒΘΙΙεὐ ΟΥ ἄο γ6, ΨΙΠᾺ 411 γουγ Ὀοαβίθα 
Κηον]εάρο, ποῦ πον μπαῦ ψΙΟΠπΡ- ἀ0 018 
(οἵ Δηῦ ϑουΐ) 858811 ποῦ ἵπποι Οοα᾽Β 
Εἰηπρᾶοπι τ" 

1π ψγεῖβθ 3, “δῆρεὶβ "χὰ 5141] πάρε. 
ὙΥΒΘΊΠΕΓ {πμε86 ἃτὸ ροοά οὐὔ᾽ Ραά δηρείϑδ, 
ΟΥ Ὀοΐμ, σοπηπηθηΐαίζοιβ αἰἤεσ. Μεγυεγ ἂδπά 
ΑἸΙΟγά 54 Υ {παξ ἘΠ15. ποι, υυἱποιυέ ἃ ἀβῆπίηρ 
δριτπϑῖ, αἰαυανς ἀδηοΐοβ βοοά δῆρεῖ8. ΤῊΪ5 
ϑἰαίεπηοπί σαηποΐῖ θὲ σογγεςοῖ, 845. 1ἢ [Π15 γεῦβα 
8:. Ῥαα], οὐ ῬΈΓΡΟΒΟΘ, ἰθανοβ απσείς νυ που 
ΔΥΊΟΪΘ δηά ψἱτποιΐξ οριτΠεΐ, ᾿ῃ οΥάοσ ἴο τα κα 
ςοπβρίσποιβ, ποί {ΠΕ ῚΓ σμαγδοΐευ, σοοά οὐ θά, 
Ὀυΐ {Π6ῚΓ Θχαϊίθά, ποῦ] παΐμγο. ἨΠ5 ἃρι- 
ΤηθΠηξ 5. ΟἸΘΑΥ͂Υ ἀβοθηβῖνα ἔτοπὶ {Ππ6 νγου]ά οὗ 
Βυμηδη οἴδαίαγεβ ἴο ἴπθ ΟΥΩΕΓ οὗ δῆρε]ς 
Ῥεϊηρβ: κυγὰ 514} Πο]4 85581Ζ65 ΠΡῸμ {Π6 
Βοαίμεπ ννουἹά Πογθαῖζοῦ ; 8.6 γα τιηῆπξ ΠΟΥ 
ἴογ ἴῃ6 πιοβί ρα] βεβϑϑίοπβὲ ΝΥ, πιο ἢ 
ΒΙΡΘΓ ; ποΐ ΟΠΙΥ πιθη, θυ ΔηρΡῈ]5 5.41] σοπλα 
ἘΠΕᾺΘΓ γὙΟΙΓ ἸυΓΙβά!οϊοη." ὙΠῸ ΑΡοΟβία πηῖρηΐ 
ἱπάθϑα μανὰ νυυτὲῖθη {π6 “ ν]οκοα νου] " ἀπά 
“6 ν1}1 δῆρο]5:" Ὀπί διιοῃ οριποῖβ νου] πᾶνε 
᾿πνα!!ἀδίθα ΠΙ5 ἀγριιπηθηί. ΝΑΥ͂ πΊοσο, ΠῸΠῚ 
{π6 ἕαςξ ἐπαΐ {πΠ6 ννου]ά, νυν ἢ 15 ἴο θῈ Ἰπάροά 
ἴῃ {π6 {1 ργθβϑδθῆοθ οὔ {πε στίβθη ϑβαϊπίβ, νν}}} 
ςοπϑιδί ΠΊΔΙΠΪΥ οἵ ὉΠΌΘ]ΙθνοΥβ. ΟΥ̓ Δδροβίδίαϑβ, 
ὙΠῸ 5181} Πανθ πηϑϑθά {Π6 Μδββίδηϊς βαἰναί!οῃ 
οἵ {π6 Ῥατγοιιβῖα -- θη, {παΐ 15, ποΐ γϑάθοπηθα 
ἔγουη {πῸ [8]1---ἶἰἾἨ τᾶν θὲ [ΑἸ Γ]Υ γοαβοπϑά {Πδΐ 
81, Ῥδ1], με Π6 βρθακβ οἵ δηῆρεῖβ Ὀεϊηρ' 
Ἰαάρεά, Πᾶ5 ἴῃ Πἰ5 τηϊη οι εῆγ, "ἢ ποῖ ΘΠΈΌΓΕΪΥ, 
ψαἰϊεη ἀπρεὶς, που ρῃ μ6 ἄοεβ ποΐ 50 ἀδϑβὶρ- 
παΐῖθ {Ππ6πὶ, Ὀδοαιβ6. 5.10 8η δριΠεΐ ννου]ά Ὀ6 
ἸΓΓΟΙαναπί δηα ἀδίγιπηθηΐα] ἴο ΠῚ5 ἀρ Πηεηΐ. 
Τη [δοΐ, τηοβί σοπηπιοπίδζουϑ, το πὶ ( ἢγγβοβίοπι 
ἄοννῃ ἴο ΒεηρΈΙ, βθοπὶ ἴο {π]ηκ {Παΐ {816 ῃ 
ΔΗΡῈΪΒ ΟΥ̓ ἀδιηοη5 81Ὲ πιθαηΐ πεῦα. ΤῈ σοῖς 
τοοΐπθϑϑ οἵ {Π|5 νἱϑνν 01} ὈῈ βίγεπρίποηρα 
ψΠθη ννῈ τοῆθος {Πδΐ ϑαΐδη 15 ἀθϑιρ παίθα Ὀοίῃ 
“γι ]οΥ οὗ [π6 ἀδιηοηβ (Μαζί. 1χ. 34, χἱ!. 24) 
δη4 “ΤᾺ]ΕΓ οὗ {Π15. νου] "᾿ (]ΘὈμη χίϊ. 321, 
χῖν. 30), 8πΠ4 πιούθουοῦ ἰπαΐ {ῃ6 ἀἄδπιοη- 
ῬοννοΥ5. 416 οδ]]6 4 (ΡΉ. νἱ. 12) “{πε «υογ]ά- 
ΤΌ]ΟΥ5. οὐ {815 ἀδγκπθ55," ἀοομηθα ἐῤοηιροίαος 
ἴο Ὀε ἀξροββά ἀπά στ {π6 ψἱοκοα ννου]ά 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. ΓΥἹ. 

ποΐ γΑίΠοΥ τη 0727 γομγτείυες ἰο ὃς ἀε- 
[ταν εά ὃ 

8 Νῶγ, γε ἀο ννγοηρ, δπά ἀείγαιιά. 
Δ Π4 {Παΐ γομγ Ὀγείἤτεη. 

9 Κπον γε ποῖ {ῃδλέ {πε υη- 
ΓΡὨθοιιβ 514}} ποῖ ἱπῃεγιε {πε Κίηρ- 
ἄοπὶ οἵ οάδ Βα ποΐ ἀεοεϊνεά: 
ΠΕΙΓΠοΓ [ογηϊσαΐοιβ, ΠΟΙΓ Ἰἀο] ίεγβ, ΠΟΥ 
Δαι] το γα 8, ΠΟΙΓ Εἰ απ] ηδΐθ, ΠΟΥ Δ ιβεΓ9 
ΟΥ̓ [Πα βεῖνεβ νυ ἢ τηδηκὶπά. 

Ιο Νὸοῖ {ῃίΐενεβ, ΠΟΙ ςογνεΐοιιβ. ΠΟΥΓῚ 
ἀγμηκαγάβ ΠΟΥ ΓΕΝ]]ΟΓθ. ΠΟΙ εχίογς- 

ἴο 6 Ἰπάρθαά ἴῃ {π6 ρσυθαΐ ἄἀδὺ ὈΥ {πε οη- 
ΤΠγοποά ὅοη οἵ Μδη πη Ηἰ5 ϑβϑαϊθά 5αϊ!πηΐϑ. 
1 ἀρρϑαγβ ἱπάθοά ἤοπι ΠΟΙΥ νυυτῖί, {παΐ οὗ 
ἴπθϑε Τπμοθ ΔηρΡΌ]1ς ΠΙΘΓΆΓΟΠΙ65. ἀἸἤεγοηΐ βεῖβ 
αἵ ἀἰἤοτγθπε {{π|65 [611 ἔγοτη {Π6 11 ῥγΙποιραίιιβ, 
ΒΟΠῚΘ ὀέεγογε τι 5. ογθαίίοη, οἴπουβ αϑεγ; ἴο 
115 Ἰαϊίθυ. [811] τηοϑδὲ ργοθαῦὶν ὈοΙοπρ “πα 
50η5 οἵ Οοὐ," ΟΥὉ δηρεῖ5 οἵ Οσϑδη. νἱ. 2-- 
(ςοπϑίάθγ {πΠῸ τούτοις Δη4 ἑτέρας οἵ [πᾶς 7, 
ἃη4 566 8. Τὶ Μαι]δηα 5. 4016 δϑϑαῦ ΕΓ νΊη, 
ῬΡ. 125-155}: Ψ͵ἘὴΟ ἃΙ6Ὲ ΠΟῚ ““ἴπ Ὀθοπάβ οἵ 
ἀλγκηῆθβθ, ἀπά ἴῃ {πΠ6 Αὔγϑθ Κορί ἴοσ {πὸ 
8551Ζ6 (κρίσιν) οἵ [Π6 »τοαῖ ἀδγ (2 Ῥεΐ. 11. 4). 
ΟΥ̓ ἃ αἀἰῆογοπέ οἷαθθ ἴο ἴπθ5εὲ {Ὰ]]6Π ΔηΡΈΪ5. 15 
1πΠ6 ““ϑαΐδη-τ] θα οἰηριγο οἵ [Π6 δἰΓ, ἃ Ῥοννοῦ 
{πα πονν νόοσκοίῃ ἴῃ {πΠῸ ομϊ] ἄγε οὔ ἀϊ5- 
ΟὈδάϊθηςα," ΕΡἢ65. 11. 2, δηά ““{Π6 ϑρισγιίι8] 
Ποβίβ οἵ ννἹοκθάποβα ἰη {πὸ ῥεασεπὶν ΡΙαςο5." 
ΒΡἢ65. νἱ. 12. ΤΠθθ6 ἀδπιοηβ οἵ ἀϊῆεγεπὶ 
ἀαΐεβ δηδ πηδηϊο] 4 ΤΆΠΚ5, 5ο0π6 ἴῃ ἴΠ6 
ΠΘΑΥΘΠἾ165, ΘΟΠΊ6 1Π {Π6 ΔἰΠΊΟΒΡΙΘΓΘ, ΒΟη6 ἴῃ 
1ῃΠ6 Αὔγϑ85 (ς θα δελσδὲ δπὰ ἀρῤίῤ, Ἀ οπι. 
111. 39), ἅτε [εγιηθα ““δῆροὶβ οἵ [ῃ6 ἄ6ν}}} 
(Μεῖε. χχυ. 41), ἃπά 1 15 ργοθδῦϊε {παΐ ϑαΐδῃ 
ΒΙΤη56 11 ννὰ5 οὔςα ἃπ ἀγοῃδηροὶ. 8ὅ66 [πά6 9. 

Π. α )αμ].. ἥττημα ΤῊΔΥ ΠΟΙ ΤηΘΔΠ ἃ ΠΊΟΓᾺΪ 
ἀεγεαὲ βιυίαϊηθα Ὀγ {π6 (Δ ΓΙβέϊδη 50] 16 ἴῃ ἢ]5 
ΘΑΠΊΡΑΙΡῊ δ η( 5ΡΙΓΙΤ4] ΤΠ ΓΟΠ ἴῸΓ πὸ ΠΟΔΥΘΠΙΥ͂ 
ΡΓΙΖΕ οὔ [Π6 ΚιηρΙν ογοόννῃ δη6 πιά ]|ο]4] [ἤγοπα, 
ΟἸΠογβ πη κα τ ἀδποίθ 70.5.5 ΟΥ̓ ἀανηασε ἴο {Π6 
σμυγοῖ, τόσο ΠΠραπς {παη τα] απΐ, ἴῃ ἴΠ6 
ΕΥ̓ 65 οὗ ορβοσναπέ πεαί πεπάοπι. 

9. “Βε ποΐ ἀεοείνϑα :᾿ βοϊθπιη σδιίίοη : 6 
ποΐ πιϊϑιθά οὐ σδιισης ὈΥ ϑαΐδη᾽β ἱπίαϊιδίϊοῃ 
δΔη4 ννοῦ] -ποίςπρ πλάνη. 

10. Αρος. χὶϊ. 9; ΧΧ. 8. 1ῤογὶξ ἐῤὲ ἀΐησ- 
ἄουι 9, Οοά. ὙΠὸὲ ἀγομεῖνραὶ Κίπράομη οἵ 
Οοά ““ργεραγεά ἔγοπι {πὸ Τοιιπάδίοη οἵ {π6 
ψνου]ά," οὔ ῖοἢ [6 [ΘννΊβι ἐρεοογαςν ΘΠ]αγρθά 
᾿πΐο {π6 (επίηα δεομεοία ἰδ Ὀὰΐ ργθραγαΐογυ, 
ννᾶ5 ΔπποιπΟρθα οἡ ἴπ6 σπδηρο οἵ παῖδ {τ0ΠῈ 
Αὔτγαπὶ “δρῃ ἔδίμοῦ" το ΑὈγαματη “1Π6 
λίπ Υ οὗ ἃ τα] 46 ΟΥ ἀποθβίου οὗ Κίηρβ δηά 
οἵ παίϊοῃϑ ; 5ε6ὲ Κεὶὶ Οη Ῥεπίαϊζθιςῃ, νοὶ]. 1 
Οδη. χυϊ, ὙΠῸ πιγϑίϊοαὶ (απ, νυ ΠΙΟἢ ννγα5 
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τἰοηοῖβ, 5Π4}1} ᾿πῃετς τη6 Κιηράοπι οἵ 
(οα. 

11 Απά 510} νγεα βοπΊῈ οὗ γοι : 
Βυξ γε ἃ νγαβεά, θὰς γα δἃΓῸ β88ηοῖ!- 

ΕΘ ΝΠ ΝΕ [ν. 11--12. 

Βεά, θὰ: γε δα {π|8ε1Π64 ἴῃ ἐῃ6 παπια 
οὗ τὰς 1 ογά [εϑβιι5, ἀπά Ὀγ ἐπε ϑριπξ 
οὗ οὔ (ΠΞοά. 

12 ΑἹ] {Πππρ8 γε ἰανγίμ! τιπίο πη6. 

ΡΓΟΙΛΪΒοά ἴο ΑΡγαματὴ ἀπά Π15 βρι γι[π8] βερθά 
ΟΥ̓ σΟΙ]Θοἴν 6 πη ΠΥ οἵ (Πγιβὲ ἀπά Η15 ἀπυσςῃ, 
15 ἴῃ ἕδοΐ [πε δος»ιος ( Οπι. ἵν. 1.3}, {Π6 β] σι Πθά 
Δηα ἰγαπβῆραγοα ννοσ] οὗ {πὸ ἕαΐατα ὍὙῊΙ5 
τννῖη ννου]α οἵ πθαυθὴ ἀπά οὗ βαγίῃ (σοιηραγα 
“ἢν Κίηράογη σομηθ, {ΠΥ ν}1}}} 6 ἄοπο, 85 ἴῃ 
Πϑάνθη, αἶσο ἡ θατίῃ ἢ) {815 Κηράοπι οἵ πη- 
Κηοννῃ ἀϊπηθ βίο πθ, σΟΠΠΡΤΊ5Ι Πρ; ΡΓΟΌΔΌΙΥ {Π6 
ΡΓΙΠΟΙΡΑ 65 ἀηα ἀοπηπΙοη5 οὗ {π6 ΡΥ 4}}Υ 
5] ραΐοα “ννουἹὰ στι]οῦβ ἴῃ ἴΠῸ ΠΘΑΥΘΠΙΥ͂ 
ΡΙαςο5," {Π6 ϑαϊηΐβ 5[8}] [ῃΠουΙΐ, 1. 6. 5881] “ δο ά 
271 ἰοΐς,) 5881} ροββθϑθ 'ἴῃ Ἰυτγιβά!οιοη5. ἀπά 
σοΥυογηΠιοπΐβ ϑϑιρηθα ἴο {Πποῖη ἴῃ Ῥγοροσίίοη 
ἴο {πεὶΓ ΙΓ] βούνίοθ ἴῃ {Ππ|5 6. (ΟΡ. 
Τλδη. χὶϊ. 13. “ὙΠΟ 5π4}1 βίδα ἴῃ {ΠΥ 10: 1π 
1Π6 οπά οἵ ἴπε ἄδυβ." Δ πϑὴ πδᾶνθη ἂπά 
δαγτῖῃ ἴῃ {ΠπεΕῚῚ ργοβϑοπί σερερια ΟΥ̓ Πδοίϊηρ 
ξἈΞΠΙΟΠ 5141} ρᾷ85 ἀννᾶὺ δηα {ΠῸῚΓ ῬΓΟΟΘ55 οἵ 
τοαϊηςορυδίίοη οἰἔΠποῦ τὸ νν παῖ ΠΕ Οηο6 ννεγα 
ΟΥ̓ ἴο {πε Ιάδα οἵ {ες ἀϊνίπε ἀγομεῖγρε 584} 
ἴθ ρίαςθ, {πθη 51|8}1 “πε Κίηρᾷοπι οἵ [ῃ68 
Ποανθηβ᾽ Βεςοπῖθ {π6 δοΐια] ροββοβϑίοη οἵ {Π6 
τηδηϊξοβίθα βοπβ οἵ σοά. ὍΤῊ]5 β]ουΠθα Κιηρ- 
ἄοπι οὗ {πε δ] εββεά Μεββίαηῖς ἄθοη (μθηςα [ἢ 
15. οα]δα αἰώνιος) ννα5 αὐοΐσηεά ὉΥῪ Οοά [ῃ6 
ῬΑΙΠοΥ ἴο Ηἰβ ᾿ποαγῃαΐθ ὅ0η, 85 ἴΠ6 ῬΥΌΡΕῸΓ 
ἔγυϊς δηά τηοτϊεα ρτῖζε οἵ Ηἰβ Πυπ}]Π]δί!οπ 
Δ Πα Ῥαββίοῃ ; δηά ἴΐ ννὰ5 ὈΥ [6515 (ῃσῖϑί ΠΙπη- 
561 φορίσηεά ἴο Πὶ5. οὐνῃ [δι Π[] ΓΟ]]Ονν 5, 
ΜΠῸ ΒΥ νἱτίῃθ οἵ [815 διαθήκη ἅτε ἴο τεῖρῃ 
«υἱὲ Η πὶ πη {Π6 βοσυγ. 866 {μπΚκῈ ΧΧΙϊ. 29. 
Απποηρ ἴπ6 σμῤἼεείς οἵ [Π15 πηδη!ο]α ΚΙηρ ΟΠῚ, 
ψΠΙ οι ᾿ποϊμάθ5 {πΠ6 νΠΟ]6 ογϑαίίοη δηΐγδη- 
ΟἰὨβϑά (ΒΕ ουα. ν}1}.}, νν}}} θ6 ἐφ παΐΐογις (οἵ, Ἀδν. 
ΧΧΙ. 24). ὙΠῚ6 ψογά βασιλεία πιθᾶη5. ποῖ 
ΟΠΙΥ͂ ἀϊηφάονε Ὀὰΐ 4150 ἀἐγδίῤ νγΏ θη 1{ ἀθποίθβ 
{π6 τερὰὶ ἔιποίίοη οὗ {πὸ Μεββίδῃ δηά Ηἰβ 
ἀϑϑοοϊαϊθα βαϊηΐβ θχϑυοιδοά οὐ {πΠ6 Γαΐιγα 
ΡΟΡιυ]δίοηθ. θη 1ἴ ἀδποΐθα Δ 1πΠ4]16Π80]6 
αἰἰτθυΐῖε οὗ Τσαης ΠΟΙ 1 πιθᾶπηθ. 7.) εν. 
“Τ ΝΟΙΟΙ 15 {Π6 ϑανιοιτβ βασιλεία, ἴπ6 οΠ6 
δεζογε πο ογοαΐθα Αθοπβ ἀπά που ὈΘΡΊΠΠΙηΡ, 
1ῃ6 οΟΥΠΕΥ αὐδέρ᾽ ἴ[πῃ6 (Μεββίαπιο) ἄθοη δπά 
ἀατηρ ἔγοπι ἴῃς οεοογιογηΐα." (Ἶτγγ5. Η οπι. ον. 
τοπΊ. ν. Ρ. 681. 

11. διΐ γε αγὸ «υαερεά.}] ἘἈδηάογ “ Βαΐ γε 
δηθὰ αὐαγ" (ὕΟΙΓ 51Π5); ποῖ, 85 50ΠΊ6, 
γα νγΆ5ῃη6 ἃ ὙΟΌΓΒΘΙνΟΒ "ἢ ἔΓΟΠῚ ὙΟἿΓ 51π5. [1 
ΠΊΔΥ 6 5δίε!ν δϑβογίεἀ {πα πὸ ΜΊΙΔ44]6 Νοῖοα 
15. ποῦν ἀἰτθοῖὶν ἰγοῆθχίνο : {πεῖ 15. ΠῸ ἰπ- 
βϑίδποθ ἴπ νυβίοῃ {η6 δοίίΐοη οἵ {μ6 ψνϑγθ 15 
βίγαισῃξ προπ {πῸ οὐ]εοΐίνε τοῆοχ οἵ {πὸ βιὃ- 
1θοῖ. Νοῖ Ἔδνϑὴ ἀπήγξατο Π68Π5 ἴῃ ῬΓΟΡΓΙΕΙΥ͂ 
“6 Βαηρεά ΠΙπη5ε], 

δμέ γε αγὸ σαποῆβεά.)] ΒΘπάΘΓ 6716 Β8π0- 
τ18 98." ᾿Αγιάζξειν Ξε “ἴο 5εἴ ἀραγί ἕοσ σα, 

1 Πᾶ5 ἃ πορδίϊνθ δηά ἃ ροϑιί[ϊνε τηθαηϊηρ: ἴἴ 
ἀδποΐοδϑ ἔπ6 Δρρσορυίδίίοη οἵ βεύβοηβ δῃηά οἵ 
1Ὠ]ηρ5, 1 [ΠΟῚΓ τη ασιΓ65, [0 αἰ ν1η6 1565. ΤῊΪ5 
1ΠΊΡ]165 4] Ιθηδίιομ ἔγοπι [Π6 νυ] δηά ἔτοΠῚ 5ῖη. 
ΤΠυ5 Μαζί. χχῇ!. 17, “ Π6 βῃσιπθ μα] ]οννθ [Π6 
50], 1. 6. 56 γ 65 11 ἔγοπῃ ργοίαπο 11565 δπά σοη- 
βθογαΐθϑ ἴ ἴο (σοά᾽β βεσυῖςθ. 80 οἵ δεγϑοης: ἴῃ 
Τολη χ. 26, {πε ϑοῃ, θεΐογε Ηξ νγᾶβ βεπί ἱπίο 
1Π6 ννουἹά, ννὰ5 ΌγῪ Η!5 Εδίπου ῥα]οαυεά 45 ἴῃ 68 
ΟΥΡΔΠ ἃ Πα ΠῚ ΠΙϑίεσ οὗ {πῸ ἀϊνίπθ σοιπ5εὶ οἵ 
Τοαειηρίίοη ἴο τηϑηκίπά : Ποποα α͵5ὸὺ ἢϊ5 {Π|6 
“6 ΗοΙΥ Οπε οὗ σοά," Μαζὶ 1. 4. [πῃ {815 
γΕΥ56 {Π6 [11] 56 η568 15 “γενψεγε ἀθέδοῃοα ἔγοπὶ 
{πΠ6 ννου]ά δπά αραϊεαίεά ἐο Οοά, ἴῃς ΗοΙΥ 
ΘΡΙΓΙΕ 4150 ἱπῃρ] πίη ἴῃ ὙΟῺ ἃ ΠΟΤᾺ] ἀδίογ- 
τη] ηβίοη οὗ ψΜ01}} τονναγ 5 σοτηπηιηῖοη ὙΙ ἢ 
(Οὐ ΒΟ] Π655. 445 {Π6 δοίβ οἵ βαποιιβοδίϊοη 
(πη [5 βεσπὶ Ποσθ, ποΐ ἴῃ 115 στον) δπά οὗ 
Ἰυδεποδίίοη. ἀγα Ὀοΐῃ οα Οοὐβ ραγί βίπι]- 
ἴδηθοι5 νυ {πΠ6 τιΐα οἵ Ὀαρίβι Οἡ ΠΊ4Π᾽5, 1 
τηδίζογϑ Π{Ὶ]6 τη τυ μδὲ ογάθυ {Π6 ἔννο ἃγὰ τηθη- 
τἰοηπθ, “Βαΐύ γ9 616 π5018 68. ΜεγεΓ, 
γε ψγεῦα τηδάδ τὶρῃϊθοιβ. Βυΐ πον οδπ 
δικαιοῦν ΡῬΟΒΒΙΌΙΥ 5ΙΡΏΙΓΥ “ ο γπαξε γί ῥίδοις 3" 
Ψεγθ5 ᾿πάθεα οἵ {Π|5 Ἔπάϊηρ ἔτοτὴ δαάϊθοΐζινεβ 
οἵ 2 γεῖσα! ΤΑΘΔ ΠΡ ΤΑΥ͂ Πᾶγ6 [Π15 1156, 6. 5. 
τυφλοῦν ““ἴο τηᾶκε δ]1η4. Βυΐ ψΠεη βοῇ 
γεγθ5. ἃγὸ ἀογινεά ἔτοιη δάϊθοϊίνεβ οἵ σπηογαὶ 
ΤΘΔΠΙηΡ,, 85 ἀξιοῦν, ὁσιοῦν, δικαιοῦν, ἴΠΕΥ 40 
ὈΥ υϑᾶρὲ δης πγιβί ἔγομι ἴῃ 6 παίασε οὗ {Π1πρ5 
ΒΙΡΠΙΪΥ ἴο ἐξόν, ἴο φεροιιηΐ, ἴο 2 γοδ ΟΥ ἴο 
ἐγεαΐ ας νυ ουΐῃυ, ΠΟΙ͂, τσ μίθουβ. (ΟΠ ΡαΓΟ 
1,ΧΧ, Βοοκ οἵ Ννιβάοπι υἱ. τι: κἐΠοΥ ννῇο 
πᾶνε Κερί ΠΟΙΥ {πὲ ΠΟΙΥῪ βίδξιζεβ 5Π4}} 6 
γεσαγαάεώ ῥοὶν. ΤΙί 15 δἔζοεσ {Π6 Ῥαγοιιβία {πὲ 
6 5Π4}} Ὀ6 πῃ 81. Ρϑι])}5 ρῆγαβε οαῤ]Ἕροά 
γίσῥίοοις, Ἐ οτη. ν. το: ΨΠΏΘη ἔΥ Ὀεγοπά ἃ 
τῆθΓΘ ᾿πλϊδίϊνς οθεθάϊθποθ ἴο (σοά "5 ΤΟΓᾺ] ἰανν, 
Ὑ6 5Π4}} θὲ οιῆθα υνἱτἢ 4 πδίισαὶ ρονεῦ οὗ 
Ἰϊυίησ ΗΠ15 τὶρ πίθοιιβπθϑθ δηα οἵ ὄβχργθϑϑιηρ 1 
ΒΡΟΠίΔΠΘΟΙΒΙΥ [ΠΓΟΌΡΉ ΟἿ [ΠτΘ ΟἹ ἃ ΠΕ] ΠΙΥ͂ 
ῃ ΘΥΘΥΥ {που ρΡ ἢ Ϊ, ̓ἴπ ἜΥ ΤΥ ΙΟΟΪΚ, ᾿Π ΘΥΘΙΎ σνοσγά, 
ἴῃ Θυοῦν δοῖ. Μεδηνηθ [Π6 Τρ θοιισπῈ 55 
οἵ σοά, ἴπ ψΒΙΟἢ ννῈ 584}} {πθη δὲ βεΐ ᾿πά6- 
ξε ΈὈ]6, 15 ΒΥ στᾶσα ἱπηρυϊθα ἴο 115 ΠΊ]5ΈγΑ Ὁ ]6 
ΒΙΠΠΘΥΒ, 85 νγῈ ὈΥ [ΑἸ βίγσινα ἴο “νυ ακ Ὀ]Απι- 
1655 θεΐογσε Ηἰϊπι. [Ιπ {Πὶ5 Πῆὸ γα ἃτὰ ποῖ 
γηαάε τὶ ὨθΟιΙ85. 

ὙΤῚ {86 πδι6--δὲὴἃ ἱπ 86 ϑριτῖ." 
ΎΠεβε ἔνο πμτο αιιθεβ Ἐπ ῦγασα {πὸ [ΓΘα 
ΡῬΓθοβάϊηρς ργθάϊοδίεβ οἵ Ὀαρίβπηαὶ ΔὈ]αοπ, 
οἵ ςοπβθογδίίοη ἴο ΟΟοά, οὗ ̓ πβειποδίίοη. ΤΠῈ 
ὙΟΓᾺ παρε ΠΘΙΘ, 845 50 οἥξηῃ ἴῃ ϑουρίαυγε, 
ἀεδποῖΐοθβ ποῖ 50 πηι οἢ αυρο ἃ5 αὐραΐ ἴῃ6 Οὐ ΠΟΥ 
15. 1{ ὄχργθββεβ {πὸ παΐηγο πα {πΠῸ σε αξοῦ 
ἴο {π6 θαρίϊΖεά οἵ {ΠΕῚΓ Ργόρμεσ ᾿οσά δηά. 



ν. 13--18.] 

ο- θας 411 τΠϊηρθ δῖε ποῖ ἰθχρβάϊεηῖ: 
411 τηΐποβ ἃγα ἰδννῆι! ἔογ πιο, δὰ 1 
Ὑ}1}} ποῖ θ6 θγοιρμέ ππάθγ {Π6 ρόννοῦ 
οἵ Δῃγ. 

12 Μεαῖς ἔογ {πε θε]]γ, δηά {ῃῸ 
θΕΙ]ν ἔογ πηθδΐβ : θυὲ (Ὡοά 5Π8]] ἀδβίγου 
ῬοΙἢ ἰε δπ4 τῃεπ|. Νονν π6 ὈΟΩΥ 2: 
ποῖ [ογ ἐογηϊοδίίοη, διέ ἔογ τῃς ]ογά ; 
πὰ τῆς Ι,ογά ογ {πε Ῥοάγ. 

14 Απά (σά Πδῖῃ Ὀοίῇ ταϊβεά τρ 
τε 1, ογά, ἀπά νν1}] 4150 γαῖϑ8 τπρ τι5 ὈῪ 
ἢ]5 οὐχ ροννϑῦ. 

Οοὐ-ϑανίουγ, ννο ἀδ]νεῦβ ἴΠ6 ῤέορίε 9.) Ηὶς 
ἐαγηΐης ἵγοπη ἘΠΕ ῚΓ Θπθιηΐεβ ἀπά ΠΌτη {ΠῸῚΓ 
δ'η5. ὙΤΠ6 56Π56 15, γε ὑνεσα θδρί1Ζεά, γε ννΈ γα 
ςοηβθοζαίθε, γε εγα Ἰπ5Έ 64 8}} ἴῃ {πὸ 
ΒΑ]Ποννοα αἰτοὶα οἵ Ηἰβ τεάδταρίινα Νᾷπιθ 
(Βοβα “ πᾶπια νγ85 παπιθά Ὀεἴοσα {ΠῸ 511η ννὰ5 
τηδάς," Βοοκ οἵ Εποςἢ) «δπά ἴῃ {πὸ ριισε ἀπά 
ἸΡ αι -5 θα ἀϊηρ 5ριοσα οὗ {π6 ϑρισι οἵ σοά. 

19. ““Ὑοιι πιιβί ποῖ ἀθιι5ε {πε ἀοοίτγιπε οὗ 
(τ βέϊδη 4] ονναῆςθ, Ὁ (τ ἢ δη5, ἀπά 580Ρ- 
Ῥοβθ ἢ Η 6]]6πῖς ΡΒΠΟΒΟΡΗΥ {παΐ “πιδῃ 15 
{πὸ πηθάϑαγο οἵ 811} {ΠῚ Πρ5 δηὰ {Πδΐ 41] {Π6 ογεα- 
ἴπγε5 ἀγα 5 [Ὁ τιι56. [{15 ποΐ {{π6, 1 φαίη 
δηά ἀτίπκίπρ, παΐαγαι! ἀρρες 65, ἀΓῈ {ΠῚ ηΡ55 1Π- 
αἰβεγεπί, ἐπαὲ σεπσμαὶ ΔΡΡεί65 4150 ᾶγὰ οἵ {Π6 
ΒΔΤῚΘ Οδίθροσυ. 4ΧΑ5 ἴο τηγϑε], 1 1 ΤΑΥ͂ 5ρεαὶς 
τεργθβθηςαίνθὶυ, 411 ᾿πα!ἤεγεπί {Π|ΠρΡ5 ἅγα ἴο 
τὴρ Δ] ]Πονν δ ]6, Ὀὰΐ ποῖ 411 ἀγα αἀὐναπίαρθοι!β ἴῸΓ 
ΟἴΠοΙβ : ἔου, νμαΐ ΠΊΑΥ ποῖ θ6 ψτοπρ' ἴῃ ἰΐβε!], 
15. ποῖ αἰνναγβ ργοπίδο!α οὐ σοπάιιοϊνα ἴο {Π6 
ΠΟΠΊΓΊΟΠ νγΘΑ] : ΠῚΥ ΔΟΙΙΟΠ5 5411} ποῖ Ὀ6 ΓΙ 
τηδϑῖειβ. ὙΠΕΙΘ 15 ἃ ΡΥ οἵ ννογάβ ἴῃ {πὸ 
βεοοπά οἴδιιβθ, “1 8πὶ τηβϑβίθυ οὗ 4}1 {πηρ5, ἴἴ 
15 ἔγιθ, δυΐ ποΐ 1 νν}}} θὲ πηδϑίογεα ΕΥ̓͂ δηγ,᾿" 
1εϑσὲ {ῃ6 βούνίοσθ ὑνῃῖοι 15 “ρεγίεςς ἔγθθάοπι" 
Ὀεσοοπὶθ Ὀοπάαρε δηά τὴ (Πτίβίαπ ΠΙΡΘΓΙΥ 
ΤΆΟΓΔ] 5] ΘΓΥ. 

18. Μοζγθουεῦ, Ὁ (οσιπίμιδηβ, γοῦ σαπηοῖ 
ΔΥῸ 6 ἔγοπι {Ππ6 παίαγαὶ ἴο [πΠ6 βθηβαδὶ, {Ππΐ 85 
1ῃ6 ὈΕΙ]Υ 15 ἴῸΓ τηθαΐβ 50 ἴπ6 ὈΟΩῪ 15 ἴογ ἴογ- 
πἰσαίϊοπ : θοῖῃ θβου]οηΐβ πα {Π611 8551Π|14 {1ΠῸ’ 
ςοπεϊποπίβ ἀγ6 {ΠΙηρ5 πα 1Πογεπί, ὈθΙηρ ΡΟ 5}- 
ΔΌΪ6 ἀπά ποΐῖ στϑδομίηρ ᾿πΐο δἰεγη ΠΥ, δηα {ΠΕ ῚΓ 
ταυτί! δά αρίδίϊοη 5}4]] ἴῃ {ϊπηα σθαβα: θαΐ [Π6 
ΒΟΩΥ ἰ5 ποῖ ἴὺγ ἔογπιοδίίοπ, 85 ἴπθὸ ΕΥ̓ ἔῸΥ 
τηθαΐϑ, θαΐ ἴοσ {πΠ6 Τογά, ἀπά {πε6 1 ογά 15 ῸΓ 
1ΠῸ ὈοάΥ ; ἃηἀ [Π15 πταΐααὶ δἀδρίδίοη 5}4}} ποΐ 
Θ856 ἴὉΓ δυεῦ, ἴοσ Οσοά νψ}1}} γαὶβθ τι5 ἴγοπα {Π6 
ἀεαά, 45 Ηϑ ταϊββά {π6 1 ογά, δη4 50 ἴπ6 θΟΑΥ͂ 
ΒΕ γν νη ἴΠ6 Ῥαγοιιϑία 5Π4}} Β6 {γαπϑῆρπγοά 
᾿ηΐο ἃ ΠΟΙΥ ᾿πϑίγαπιθηΐ ἴογ {π6 ψροσκ οἵ {πα 
Τ,οτά ἴῃ {Π6 Κιπράοιῃ οἵ Οοά. 

15-17. “ὝὙΟΥΥ δοάϊες ἃὺθ ττοριΐεγς 9 
Οργιοί-- το παῖ 15 Ἰοϊπθεά το {ῃ6ὸ 1ιοτά 
ἰ5. οὔδ «ῥὶγ!. ῬῬτοίουπα «πᾶ σορεπί ἀϊ5- 
διιδϑῖνα ἥοτη ἴπ6 ἀθδά]γ δἰη οὔ ἐουπισαίίομ, 

ΤΙΟΟΚΙΝΤΗΤΆΑΝΆἍ.Ι. 

Ις Κηον γε ποῖ {Πδέ γοιιγ θοάϊ 65 
Α΄θ 16 τποπιρεῖβ οἵ (ἢγίβε ὃ 5Π4}} 1 
{πεη ἴακα {πΠ6 πηοπλθοῖβ οἵ (ἸἨτιβῖ, 
Δη4 πηᾶκε ἐλοῦη τῆς πηειηθεῖβ οὗ δὴ 
Παγίοῖ ὁ (σοά (οτριά. 

ι6 νῆαδι ὁ Κπονν γε ποῖ {παΐ ἢε 
ὙΨΏΘΗ 5 Ἰοϊηθβά ἴοὸ πη Πδιῖοῖ 185. ὁπῈ 
Βοάγ ὃ ἔογ ἴννο, βι[ἢ Πα, 5141} θῈ οπε 
ἢ 65ῃ. 

17 Βιξ Πα {ῃδξ 15 ἰοϊπεά ππίο ἐπε 
ΤΟΥ 15 οὁΠ6 8ριΓ, 

18 ΕἸες ἰογηϊσδίίοθ. νεσΎ 581Π 

Οὐἱ ρἤῃγϑιοαὶ θοά 65 ΔΥΘ ΠΊΘΠΊΒΘΥ 5 ΤΥ [108] οἵ 
ΕἸ τΙϑῦβ ΒΟΥ τηγϑί!ςαὶ : [Π 656 ΤΠΔΗΥ͂ ΤΠΘΠΊΡΟΓ5 
4Υ6 ποῖ υἱνιῆθα ὈΥ 50 πη ηΥ ἱπάϊν! 14] 5ριγιῖ5, 
Ὀαξ 411 ὈΥ οπθ βρισγιξ Ὀγεδίμεα ἔγοτη {πῸ οπο 
Ηδεδά ῃγουρῆ ἴπΠῈ ομθ ΒΟΑῪ οὗ ΤηΔΠΥ ΠΊ6Ππι- 
ὈεΓ5. 80 {παΐ ἴῃ ἃ τηυϑίϊ 8] ΤΠΔΠΠΟΙ ΜῈ ΔΙῸ 
ΟΥ̓ΡΔΠΙΟΑΙΠΥ δεῖ ἴῃ ΗΙΠπΊ, ἀπά Ηδ 5βριγιμα}}ν 
Ὀτγοαῖμεθθ ἴῃ τ5: δηά, ἴο Ὀουτον ΗΙβ5. οννῆ 
ΤηθίδρΠοΥ, νγα ἀγῸ ἴῃ (ἸΠγιβί, 85 ἴΠπ6 Ὀγάηο 65 
4Γ6 ἴῃ {Π6 νἱπὸ; δηᾶ (ἢ γβί 15 1ἢ 115, 85 ἴΠ6 5ὰΡ 
οὗ 1Π6 νἱπθ 15 1η ἴΠ6 Ὀγᾶηομθβ. Οπἠα δηά {πε 
ΒΔ ΠῚΘ 58Ρ ἔγομῃ {Π6 τοοῖ ρουπιθαΐθβ δηα νυἱνιῆοϑ 
{Π6 δἴεπι ἀπά {πὸ Ὀοιρ 5. [Ι͂ἢ {{κὸ ΠΊΔΠΠΕΙ͂ 
ΟΠ6 δη4 {π6 βαὴθ ϑριγις τόσ ἴΠ6 Ηεδά οἰγ- 
ου]αΐεβ. ἴῃ σοπΕ ΠΥ ΤΠΓΟῸΡς 411 [Π6 ΠΊΔΗΥ͂ 
τα τΙδ 5. οὗ Ἰἰνῖπρ πιοηθεῖβθ. ηςοθ, 845 ἴΠ6 
Ηυτηδηϊγ οἵ (ἢγιϑέ ἐχραηάβ ἀπά επηθοά!ο5 
ἔτ βἢ βαὶπίβ, [Π 6586 βρί ΓΙ Π14}}Υ ᾿να ποῖ 50 ΤηΔΠΥ͂ 
τηνι 4] ἀπα τηιμζια}]} 7 ̓ ἱπάοροπάθπί [ἴνε5, 
θαΐ οπθ σοπηπηπιοαῖοα 116, νυ ΠΙοἢ πιογεονοῦ 
ποῖ 50 τοἢ ἐῤὲν ἴνθ, 85 (ἢ γιβί ᾿ἴνθ5 1 ἴπ 
{Πποπ, πο ΗΠη561Ὲ 15 {πογοΐοσε σὰ “ΟΣ 
1ἴδ :᾿ Ἔνδῃ 85 ἴΠ6 ΠΕΥΡΟΙ5 ΘΠΕΥΡῪ ἔγοιι {Π6 
Ὀγαΐη Ρεπείγαϊζεβ ἜΥΘΓῪ {πὶ δηα Ἰοϊπί οἵ ΟἿΓ 
ἔγαπηθ. Α ηρεγ ουΐ οἵ ἴτομὰ {πε Παπά, ΟΥ̓ ἃ 
Παηά ἔτοτῃ {Π6 ἀΓΠΊ, ΟΥ̓ 8Π ἅττὴ τῸΠΊ {Π6 ὈΟΩΥ, 
ἄϊ65, μανηρ ΠΟ ἴδ τὴ 1561. ὙὝΠι5 “ἢ νῃῸ 
15 Ἰοϊποά ἴο {πὸ Τογὰ ᾿ 15, ἴῃ 5 οὐ τ] ΘΆ5ΠΓ6 
οἵ σαρδοϊίγ, οπα ὅρισε ἢ ΗΙπι, Ἰπ5ῖ 85 
[86 δηῖτη8] [πὸ οὗ {πΠ6 ΠΠΡΈΓ 15 οπο νυ ἢ {Π6 
Οὐ ποΥ5. Βυΐ Π6 ψγῆο σΟΠΊΠΪ 5 [ΟΥπΙ οαίϊοη 
ΚΠ15 ἴῃ Πίπη56 1} [Π6 βριγιίμαὶ 116 οὗ (ΠἩγῖβί; 
δΔη4, οχοθρὲ μἢ6 στϑρεηΐ, 15 ἰορρεά οἵ {ἰκῈ ἃ 
τοϊζεπ Ὀγάποῖ ἔτοπη {πΠ6 νἷπθ. [{ πιὰ Ὀ8 
δΔαἀἀδά {παΐ {π6 οπο ϑρίτις οἵ ἔπ οπα ΒΟΑΥ͂ 15 
οΔ]16ἀ βοπιϑίϊπχθϑ ἐπ6 “ϑριτις οἵ οὐ," βοπιο- 
{ἰπ|ὲ5 {πὸ ““ϑρίτιξ οἵ (ῃγιβι," Ὀβοδιιβα 1 15 
ννΠϊπ {π6 Η υππαπίΥ οὗ {πῈ ϑοη οἵ Μίδη παῖ 
1{π6 ΗΟΙΥῪ ϑρισγιξ ορεγδίβϑβ. 

ΠῚ ἄρας ΞΞ ἐοϊϊεπς, “5μοι 4 1 ἕαϊκα ἀννὰν "᾽ 
{Ππ6η {πε 56η568 15, Ν᾽ μαΐ γοὺ {Π|ΠΚ γΟῸΓ ΟΥ̓, 
15 ἀποΐμογ᾿5 ΒΥ τὶβῃί οἵ ογθαίίοη ἀπά Ὀγ τῖρηΐϊ 
οὗ τεἀειηρίίοη. [ γοῖι ἴακα ννᾶὺ ἵτοση ΗΙπη 
ννΠδΐ 15 Ηἰ5, γοῖι τοῦ Ηΐτη ; ἃπά 1 γοι ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴο ἃ ΡίγΓροβα οἵ γοῦγ οὐ {παῖ ννμῖ ἢ 15 ποῖ 
γΟΙΓ5, γΟῈ Δ1Ὸ ΒΌΠΕΥ οἵ τηδ]ρρτγοργί ἰϊοη. 

18, ρὲ γογπίεαίίοπ] “Κορέ ἴθ ἄν], 
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τα ἃ πιᾶὰπ ἀοθίῃ 15 ψιποιξς {πὲ 
Ὀοάγ ; θα με τἢδξ σοπιηπηἰτέετη [ογηϊ- 
οδίοη 5: Πη 6. ἀραϊηϑέ Π18 οὐγη ὈΟάγ. 

19 ὟΝ Παῖ ὃ Κηον γε ποῖ {πΠδΐ γοιιγ 
Βοάγ 15 {πε τεπηρὶε οἵ ἐπε Η ον (Ποβέ 

ΤἸΘΟΚΙΝΈΗΡΑΝΒ, ΜΗ, [ν. 1τ9---2ο. 

τυλίολ ᾿ς ἴῃ γος, ννῃϊο ἢ γε Πᾶνε οὗ 
(σα, 4π4 γε ἅτε ποΐ γουγ οὐῃ 

20. ΕὸΥ γε ἂὔε θοιρῃξ ν ΙΓ ἃ ρτῖςε : 
Ἐπεγείογε ο]ογν (σοὰ ἴῃ γοιγ Ροάγ, 
Δηἀ ἴῃ γουγ 8ριγῖ, νυν ῖοῃ ἀγα (σοά᾽. 

δα 6 Ψ1}} ἢδο ἔγοπι υοιι," Ὀυΐ ξογπιοδίιοη 
3εε δὰ 2εε (ἰπαροσγῇ, ᾿τηρογαΐ.): ἴῃ 115 1η- 
βίδῃςθ γι] ΘΟΠΉΙΙΟΓ ὈΥ͂ ΓΙΠΠΙΠΡ ἀναγ. ΟΥ̓ 
ποχί βεπΐθποθ ἴῃς ογάϊπατν ἱπίογργθίδιοη. 15 
ἸΠΒα ΙϑίδοοΟΥΥ : “ ΟἾΠΕΙΓ 5ϊη5 δ΄86 σοπιπηηεα 
ΘΧίογΠΔΠ]γ, εγοηιο; Δ’ ΕΥΟΥΥ͂ ΟἾΠΕΓ 5ϊΠ γΟγΚ5 
ὉΡΟη {Π6 ΒΟΥ ἔγομη νυ πουΐ," Λέγε ; ἀπ 50 
ΠΘΑΓΙ͂Υ 81], γοίογγιηρ ἘΠπ6 “Ἔν θΥΎ ΟἴΠῈῚ δὴ " ἴ0Ὸ 
ΘΙ αςοΠΥ ΟΥ ἀγαπίζθηποθθ. Βαΐ ψΠογα ἴῃ {ΠῸ 
Οτεεκ εχ ἰ5 [6 ννογά σουγοβροηήϊηρ ἴο 
οἶδε Νονεῖθ: ΠΟΥ οδη {Π6 πηϊϑϑίηρ ᾿ΠΠἰς 
[αϊτὶγ θ6 βιιρριθα ΠΌπι ἃ οοπίοχίε {Ππδΐ γολίοαυς. 
ΤΠΕ ἔσθ σοπίγαβί βθεηβ ἴο Ὀ6, ποῖ Ὀεΐνγθθη 
ΘΙ] ΟΠΥ ΟΥ ἀγιπΊζοπΠθ55, 85 δα οἵ δπ 
τηϊβϑίῃρ {πΠεῈ ὈΟάΥ, ἃπά Πδυ]οίγυ, 85 8Π ΔΓΓΟΥ 
πἰτπρ π6 θοάγ, θιιξ ταΐμοσ Ὀθίννθθη ἴποῖ- 
ἀδπίδὶ οὐ Θχοθρί Πα] 51Π5 1Π ΡΈΠΟΓΑΙ πα 1ῃ6 
ΠΑ 1: οἵ [ογπισδίίοη ἴῃ βρθοῖαὶ. “ΓΠΪ5 νἱθνν 15 
ΡΓΌΡΔΡΙ6, ποῖ ΟΠΪΥ ἔγοπι {π᾿ ἀῦβθποθ οἵ {Π|6 
ἄλλο, Ὀὰξ ἴοσ οἴπεσ Ππρτ δος γθαβοηβ, ποῖ ἴο 
τηθπίίοῃ παΐ οα εἴμῖοα] τοι πα5 ἀγΠ ΚΟΠΠ655 
ΔΠ4 Ρ] ΙΓ ΓΟΠΥ ἅΓῸ νἱο 65 {Πδΐ ἀο δῇ᾽Γ [Π6 Ὀοάγ. 

Ν.Β. [πῃ {μ6 ἢγϑέ δηά ϑιυθογάϊπαϊε οἰαιιβα 
ποιήσῃ ἰ5 ἴπ6 αογίσέ, νγ 8116 1ῃ {Π6 ὈΧΙΠοΙρδὶ 
οἰδιιβθ πορνεύων ἰ5 1ἴπ {πὸ Ζγηῤεγγξοί ΟΥ̓́ΙΕη56 οἵ 
μαδιῖ: δηά 85 ποιεῖν τὴν ἁμαρτίαν --- “ἴο ρεΐ 
ἔοσί ἴῃ ργασίίσα {πῈῸὶ ῬσπορΙ6. οἵ 51η,᾽ ΟΥ̓ 
ἴο 5ϊη μδὈϊ41}1Υ, 50 ἁμάρτημα ποιῆσαι ΞΞΞ “ἴο 
ἄο 4 βίη! κεΐ. ὙΠῈ ὃ ἐάνξεποΐ, 845 50ΠΊ6, 
αὐυραΐςοεεῦ (περ οὗ ὅτι ἄν ἴογ 1ῃ41), θα 
ἢδξ Ρογοπαηςα." Οοτηρ. Αοΐβ. 11. 21: πᾶς 
ὃς ἐάν ““Ωην ΟΩ6 ΠΟ 7214} (811 προηῃ . .. .ἢ 
λνθρωπος, ᾿ηδίοδα ΟΥ̓ τις, 566ΠῚ5 ἴο ἱπηροτΐ ἃ 
ἕαϊπί ππια οὔ πιιπηδῃ ᾿ΠΠΓΠΉΙΥ. 

ΤΠΘ 5θηβ6 ἴπθη 15, ΕἾδθε δηᾷ ἤθε {πὸ νἱςθ οὗ 
ξογηϊοδίίοῃ : ΔΠΥ δςΐ οὗ 51Π1Π βἜΈΠΕΓΙΑΙ {Πδΐ ({π41]} 
ΤΏΔΠ ΠΊΔΥ ΠοΟΙηΙηΪΈ, Ουΐϑι 46 ἔπΠ6 Ὀοαγ (4115, ἀπά 
ἔΑ1]5 ἴο μι 1: Βα {ΠῸ ἔογπιοδίου 4065 ἀραϊηβί Π15 
οὐνη θοάγ 5'η. Α σοπίγαϑδί πογα Ὀεΐννθθη ἐκτός 
δηά εἰς. [1 {Π15 νον Ὀ6 τρί, πὸ ΡΠ] το η 
ΠοΓΟ οὗ 5516 51η5 πγιιδί θ6 {πουρηΐ οὗ. Οοιη- 
ΡΑΓΘῚ [ΟΠ 11. τ: ἐάν τις ἁμάρτῃ, “ τῇ ΔΗΥ͂ ΟΠ6 
ΔΟ»1)7ι1} αὶ οἷ, νγῈ ᾶνα δὴ Ααἀνοοσεῖε," Ηον 

ΑΘ ΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈ 

ὙΠΟ ννογά κριτήριον Ττηδ8Π5 ποιΠεν “ἴπ4ς5- 
τηθηΐ "ἢ ΠΟΥ “{{|4],᾿ Βαξ ἴῃ ΡΓΟΡΓΙοἰΥ ἃ “ Ἰπά 865 
βθαῖ ᾿ου “71πἀδε᾽5 σοιγι" ΟΥ̓́Κ ΡΙαςθ οὗ βεβϑϑίοη.ἢ 
Απά {Π|5 ΡΓΟΡΘΙ πηθαπίηρ 1π|5ῖ 5115. {Π658 
τεχίϑβ, ἴῃ νυν] ἢ ἃ σοπίγαϑβί 15 ἱπίεπάθά Ὀεΐννεθη 
1Π6. ἐπ] θιιΠ4] οΥ βῆμα οἵ {πε Ποαίμθπ πηδρ]δ5- 
ἰγαΐθβ, σοηϑβε τα ὈΥ ΒΕ ομηδῃ ΔιΠΟΙΙΥ, ἀπά 

ΡΕΓΠΟΙΙ5 51ΠΡ16 ϑ'ηβ 4γθ, ΠηΚ δου ΠΠΠῈΚ ὨΙΠΊΡΙΥ 
ννΘΑΥΙηΡ᾽ ἃ 5116 ηξ σμδη [Πδξ ϑἔίθαὶβ ἀγοιηά δηά 
(0115 δέ {πῸ οσαρίϊνε οἵ ϑαΐδη, 566 [θγαΠΑΥ 
ΤΔΥ]ΟΥ, νο]. 11. Ρ. 481. ϑςῇ ἃ οἴδιιβα ννομ]Ἱά 
ΒΙΤΆΡΙΥ 5οῦνε ἴο Κθαρ ορεὴ {π6 ἄοοῦ οὗ τε- 
Ῥεπΐδποα ἴο 5:10 πθορηγίεβ 45 πδά ἔβ!]θπ ὑπ- 
ΑΥΤΑΓΕ5 ᾿πΐο ΟΑΓΠΔ] 51Π ἢ νο]ρίποιβ (οΤΙ ΠΙΉ, 
ννΠοΓα {ΠῸ ἰθπιθηξ νῖθνν, Ὀγθά ἴῃ {Π6 ποαΐμθῃ 
ὈοῃΘ, οὗ [Π6 σοδγβοῦ νἱοθ5 ΠΠηρογθά Ἰοπρ. 

ἼΠ6Ε [ογπιοδίου, 1 58Υ, 15 15 οὐ ὈΟΘΥ͂ ἴπ 
{Π6Ὲ νῖοβ οἵ μαυ]οίσυ. Αὐσϑ γοι 511] 50 μϑαΐμθη 
ἴῃ {Π6 ξσαῖὶῃ 85 ἴο ἄθεπὶ {πΠ6 ὈΟΩΥ 8ῃ οὔραποη 
ααὐϊαῤῥογοῦῖ 15 ἴί Ροβϑίθ!ο ἡ ““Ογ ἀο γε ποΐ 
ἄποιυ [παῖ {Π6 ὈΟΑΥῪ οἵ γοι! (45 5αϊπίβ5) 15 1Π6 
Βῃγιη6 οἵ ἴΠ6 ἩΟΙΥ ϑρισγιξ {μαΐ 15 ἴῃ γοῖ (85 
5α]η.5)}᾽ ΒΕΟΓΠΙΟΔΊΙΟΗ 15 ἃ δεσεεγαίίοπ, ἴοΥ τἴ 
ἀθῆ]65 {παξ νυ βίο 15 Βα] ονγεὰ : [Ὁ 15 γε θη 
Α5ο, αηά {παΐ αράϊπβὲ Οοά: ἴῸὉΓ γοῖι ψ ἢ 
γΟΙΓ Ὀοά 65 ἀγὸ ἢν ργορεσίυ, Η5 ῥεεμ μι: γ68 
ΔΓΕ ποῖ ΥΟΙΓ ον ἢ. ΒῸΓ γα ψγετα δοσδὲ. ... 

20. [Ιἄφα ἐννοίο!ά : {πε56ὲ ννογάβ 5Βῃοι! θῈ 
Γεδά, ποῖ ἴῃ σοπίϊπαν, Ὀθας ἢ ἃ Ὀγοακ: 
ἐγρ ΕΓ ῤηχοῤασεά---ν ἢ 4 ῥγίει" ΝΟ 
ΘρΙΠοῖ το ῤγίεο: 1 τϑαιγ65 ΠΟΘ; ἴἴ 15 {π6 
δίοοά οἵ (Ἰγῖϑδῖ. ὍῊΙ5 ΡΥῖσα ννὰ5 ρα, ποῖ ἃ5 
ΒΟΠΊΘ ΘΑΥΙΥ ΕΔΓΠΘΥΒ 54Υ, ἴο ϑαΐδη, θΐ ἴο Οοά, 
ἃπ4 ἴο Ηἱπὶ ἴῃ ΟΥ̓ΘΥΓ ἴο πιοεῖ Ἐχδοῖ {Π6 
ἀοηηαπάς οὗ Ηἰβ5 χἠ ίθοιηενς, 1.6. ΠΔΥΓΛΟΠΥ͂ 
οἵ δοΐίίοη ἢ ΗΒ οὐ Δρβοϊαΐα ἰανν: “ΤῸΓ 
νυ Ππουὲ Ὀ]οο μά ϊηρ, ΠΟ Το !βϑίοη." [{ 15 
{πῸ ““2γεείοις ὈΪοΟά ᾿ οἵ ΟἿΓ 1,4 ΠΥ, ᾿ΠΑΒΠΎ ΟΠ 
45 ἴπ6 πιιπηδη Ὀ]οοά οἵ {π6 Εἴεγπαὶ Οοά ννὰβ5 
1Π6 γϑηβοπῇ ραϊὰ ἴο Οοά ἴῸΥ ΟἿΤ Εἴθγπαὶ το- 
ἀεπηρίίοη ἔγοτη {πῸὸ οὐγβα οἵ {πΠ6 Τὰν πᾶ 
ἔγοπα {πὸ νυταῖῃ οἵ Οοά ἃπά ἔγοτση ἘΠ6 οἱ πη5 
οἵ ϑαΐδῃ δηὰ ἔγοτη {π6 ροννεσ οἵ 815. “0 
7μὲ βου γ Οοα. ὙΠ86 δή οσδηποΐῖ τηθδῃ 
ἐῤεγεζογε: τ 15. ἃ βιιθ]θοῖνα ραγίιοὶθ τὸ ἡμοΐ ΟΥΓ 
ποαυ. ΒΥ οπϑ οβοτγί (“4ογ. ᾿τηρεγαῖϊνε) “40 
ἡπθύ βου Οοά ἴῃ {πε βῃσγιπα οἵ {π6 
Ὀοάγ,᾽ ἔῸγ 1ἴ 15 ἃ ΕΥῪ βαποίπαγυ οἵ {π6 ΗΟΪΥ 
ΟμΒοβί. 

ΟἹ ΨνΕΙΒ6 25 πα νεῖβεβ ἢ΄ 

1Ππ6 Ῥοβϑίθ]α θυΐ ποῖ γεῖ ββϑίδ] 5η6 4 θεποῇ οὗ 
ἃ ΑἸ γιβέϊδῃ Ὡυθ Γαΐοσ, ννηῸ ΠΊΔΥ͂ ΔΠΊΪΟΔΌΪΥ 
βϑί(16 ργίναΐθ ᾿ἰαννϑιιϊῖ5 θαΐννεεπ (ΓΒ 1815. 
ἼΤΗΙ5, 45 οοηζγαβίθα ἢ {πε ΚΕ ομηδη βῆμα ΟΥ 
ΤΓαϊβοα Ρ]αίξοσπη νυ 115 ΡΓΟΠΟΠΒΙ]ΑΓ «εἰα, 15 
ΠΟΙ τουΠηθα κριτήριον, ἃ ννοΟΓᾺ ὙΠ ]ΟῊ ΤηΘ8Π5 ποῖ 
ΡΓΘΟΙΒΕΙΥ Ἰπαρτηθηΐ-ϑααΐ, ἴογ ἴμ6 ἰήάθα οἵ ἃ 



ΤἸΠΟΙΣΕΝΤ ΗΒ. ΥἹ. 

2679: ΟΥ̓ῬΕΥΒΟΉ5 ἹπάρΊπρ' ᾿υὙΚ5 ἴῃ {Πε6 δἴγτηοη 
κριτής : ἴῃ |{κ6 τη ηΠΕΓ εὐναστήριον τῆθ4η5 Ποῖ 
ἃ “ 5ϑἰδερίηρ ρίαςθ 50 ΠΟΙ 85 “αὶ σἠϑερεγὴς 
εἰα»ρι δογ," ἀπ θυσιαστήριον τηθαη5 {Π6 “ΔΙ[ΔΓ 
οὗ ἃ σαογίγείτρ ῥγίεσὶ." ΓΠΪΒ 15 {γι οὗ ὙΘΥΥ͂ 
ΤΠΔΗΥ͂ 81:0} νγογάβ, ὄύθὴ ἴῃ 4 βοῃγ]ι5, 
Εποδρμογος ς αηά 6. ἴη {π6ὸ νψογά φ.αὐξογν 
1ὰγκ5 [Π6 ΠΑΓΡΕΓ ἂπά ἴπ {π6ὸ ιαήἠεν 186 
Ῥϑβδὶ πηϊδί. ΝΠ εη {Π6 ἴουπὶ ἴῃ 4. ΘϑΈΊοη ἰ5 τἰϑθὰ 
ἰπ ἃ Πρυγαίίνε βθῆβθ, Ἔευθη ἴΠπδη {Π8Ὸ ἱππᾶρα οἵ 
νοῦς 5θαϊοά 85 κριτής 566 Π15 ἴο ΘΟΠῚΘ ἴο νἱδνν : 
ΡΙαΐο ὙΠοδοί. 178, ΒΚ. ΤῊϊ5 ἴάρα οἵ ἃ ρεύβοπαδὶ 
πάρε Ἰυγκίηρ ἴῃ {Π6 νγογά ἰ56 ἀοοίγΙ ΠΑ} 
Ἰτηρογίαπί, Ὀθοαιθα θη 8[. Ραμ] νντοΐαβ 
κρινοῦμεν, 8) ἱπηαρὸ οἵ {πΠ6 ΑΡΟΞβ[165 δη4 βαϊηΐβ 
βϑαϊθα οἡ ἔῃγοπθβ γα κπὶηρ ἀπά Ἰπάριηρ ἢ 
ΕἸ τιδὲ (566. Μαί(. χίχ. 28, [)8ῃ. υἱῖ., δν. χχ. 
4) ΠΙΔΥ πᾶνε Πιζιοά {πγοιρὴ 5. πιπά ἀπά 
βιρρεϑίθα [Π6 σοπηῖηρ ἰογπὶ κριτηρίων. [{ 50, 
1πε6 ποιη βιιϊθϑίαηζινε [πγονν5 Ὁ Ὸ Κ ΠΡμς ἀροπ 
{π6 νετῦ, ἀη4 δϑβϑίβτβ ἴο ἴ [Π6 ῬΓΟΡΘΥ 56Π56 οἵ 
ἡμάσίησ. “ΤῊΪ5 τηοτο δοσιγαῖθ νἱονν αἸβραῦβε5 
16 ποίϊοῃ οἵ εογαἰρ»γιγαἴϊοῦι, πΘσ αἴνα, σοι ραγα- 
{ἰγθ, ΠΊΟΓΔ], ννμ]οἢ 5οπηθ οπηηθηΐ 50 ΠΟΪΑ 5 
δἴζδοῃ ἴο {Π6 ννοτγά, 6. 5. Βρ. ν ογάβυνουίῃ 2π 
οτο, γῆ ΠοννΘΥΟΥ ΔΡροϑβιίοὶν οἰΐεβ Βδστονν, 
ΘΕΓΙΊΟΏ 33, “Ἴ ΠΕ ϑαϊηΐβ Ὀεὶηρ γε ἀῤῥτουεά 
5}4]] δεεογιδ αϑϑεσθογς," 1. 6. Δοσογάϊηρ ἴο {Π6 
Ῥδι]πης ἰεδοῃίηρ, ἢἤτγϑί ἀρργονεά Ὀείογε 1ῃ68 
δεα ΟΥ̓ τ ιη4] οἵ (γιὲ (2 (οΥ, ν. τοὺ) 
[ΠΟΥ 5}}4}1 αἰζεγνναγάβ, νυ 8οη Οὗ πιδῇ 6η- 
1ΠΓΟΠΘα ΘῈΡΓΌΠΊΘ, ΓΟΙΡῚ ΠΡΟΠ {Π6 θασίῃ δη4 
Ἰπάρϑ {πΠ6 παίοηβ. ΕῸΓ [Π15 ννογά κρίνειν ἴῃ 115 
ΔΙΊΡΙΘΙ 56η56 ἀδποίεδϑ 4150 γε ρβδ] 1154] ἴοι δηἋ 
Δαπηϊηϊϑίγαςινε ρονογηπιοπί οἵ ροἠέϊες αἸἸοϊ βα 
ἴο {π6 ϑαϊπίβ ἴπΠ {ηῃ6Ὲ Μεββίαηις Κιηράοιχη. 
ϑεε Ρδγδθὶο οὔ {πηΠ6 Ταϊεηΐβ ἀπά {πῸ Βοοῖ οἵ 
Τυάρεβ ρας; Βοοῖ οἵ ννιβάοιη 1. 8, 9 ; 
ἌΡοοδΙ. 11. ζ6. ἼῊΙ5 ποιη κριτήριον ΟΟΟΙΓ5 
ΟΠΟ6 ἃραῖη ἴῃ {πΠ6 Νενν Ταβίδμηθπί, [απη65 11. 
6, νγῆοσα 1 15 ἰγαηϑιαϊθα “Ἰπάἀρτηθπί-βθαΐ, δπά 
1 ΟσΟΌΓΒ ΒΟΠΊΘ 51Χ {Ππ|65 1η {πῸ ϑορίμπαριπί 1Π 
[6 54Π16 ΟΥ̓ {τ 56η86 ; ἴῃ [)8η. νἱῖ. το. “ὙΠα 
Ἰυαάρτηεπί ννὰβ5 βεῖ; ψῇεσα 1 βϑεὴβ ἴο ἀθποία 
τῆ6 σοἸ]δοίνε δεπὸρ οὗ Ἰπάρεδϑ:: ορ. νεῦβε 9, 
186. [ῃγοπθ5. ννεσα δεῖ." 80 πειρατήριον ἰπ 
ΡΙαΐΑγοΝ πιθᾶηβ (1) ἃ τγεϑογί οὐ πεϑβί (2) ἃ 
δᾶπρ οἵ ρίΓαΐθϑ. 

ἼΤΠα ποχί ννογὰ ἰ5 κρίνεσθαι, ἀπιὰ 1ἴ τηεδη5 
“ἴρ. 566 κ ἔὺσΥ παρ πηθηε᾽ ΟΥ̓ “5116 ἴῸ ἃ 1161- 
Οἷα] ἀξδοϊβίοη ; ϑδοπῖθ το πάθυ τ “ἴο Ρὸ ἴο 
ἴανν." ουἱίς ἀϊῆετοπὶ ἤοπὶ κρίνεσθαι 15 
κρίματα ἔχειν οἵ νγεῖδα 7. (ὑγεηιθῦ ΥΘΠᾺΘΥ5 
1 “ἴο Πᾶνε ἰαννβαβ᾽ οΥ̓“Ἴ6ρα] ργοσθθάϊηρβ, 
ΘΟΓΙΟΈΒΙΥ τπηακίπηρ {Π15 ἃ γομγὴρ τηθαηὶπρ οὗ {Π6 
ΡὮγαβα ἴῃ ΟΥΕΓ ἴο ΟὈ]ρα {Π|5 ΡῬΑγ ΓΟ ΙΑ 
Ράββϑαρθ. ΑἸξοσγά, ““ἴο πᾶνϑ πηαίΐζουϑ οἵ ἀϊβραΐο 
ΤΑΊΠΕΓ πράγματα ἴο ΘΧρΡΙ655 (πα {Ποιρῃΐ. 
Μεγυεσ, “ἴο πᾶνθ ἰθραὶ 1πἀρτηθηίβ Δἰγοδαν οὐ- 
ταϊηθά :" νν οι σαπηοίῖ δε τιρ ἢ, ᾿Παϑπλι ἢ 85 
ἴ Ὀγθακβ [6 Ἰορίοδὶ σοηποοίίοη: κρίματα 
τηιϑέ πῆθαῃ “Ἰπάρτηρηΐθ᾽ οΥ̓“Ἰπάϊοϊ4] ἀε- 
οἰϑίοηβ;" δηά ιἴ ννε ἰγαηβίαϊθ ἔχειν “ἴο ἰᾶνε 

ΒΥΟΙΠα5 [ΟΥ̓ ᾿ἢ (σοπΊραγε Β ΟΠΊ. ἱν. 2) ΟΥ̓ ΡΕΠ, 
1Π6 Ιάφθα οἵ Π6 νεγὺ ραβϑϑίπε ἔγοπι {Π6 ϑιιθ]θςς 
ἴο {πΠ6 οὐ]εςΐ, 45 1 50 οἴη ἄοοβϑ, “ἴο ἔιγη ἢ 
ΟΟΟἝΒοη5 ἔογ᾽ (5ε6 ΤΓΠιογά. 11. 42), νγὲ 5}8}} 
οἰΐδιῃ ἃ 56η586. ΡΥΘΟΪβΟΙΥ ἴῃ Ἰορίοδὶ ἱκβορίης 
νι ννηδαΐ [Ό]]ονν5. Ῥευμαρθ “ἴο Πᾶν σαβθ5 
ΟΓ Ἰεραὶ ἡπάρτηθπε Τὰ ΠΙΐ {Π6 ΤρΔΥΚ: (ΟΥ̓ 
ΡΟΒΒΙΌΙΥ “ἴο δάτηϊ οἵ, αἱϊονν πὰρ πηθπΐβ αἵ 
Ιανν." ἀορ. [,411ηΠ, θθ. ςοπίγονογϑδίατη 
ῥαεξ). 

Α5 ἴο {π6 Ρδγίοϊθβ, ννῇϊοῆ Πᾶνα πηι 
ὑνεῖρῃς ἴῃ ἀδίθστηϊηϊηρ [Π6 ἸΟΡΊΟΔ] ΒΘ] ΘΠ ςΘ, 
ἴμγθθ οὗ {πεπὶ πηιιϑέ 6 Ὀγθῆν ἀϊδβοιιδβθά, 
μήτιγε, μὲν οὖν, ἤδη. Μήτιγε Θα411415 πεαίπι, 
ΔΗ Τηθ8ῃ5. “ΤΟ ἢ ΠΊΟΓΟ᾽᾿ ΟΥ̓“ ΠΊΠΟΠ [655,᾿ 
Δοσογάϊηρ ἴο {6 οοηΐοχί. Βιυΐ πριῖποῦ 
“χη Π0}} ΤΠΟΓΘ ἢ ΠΟΥ͂ “ΤΟΙ [655 5 186 
ἐσσεηέαὶ σΘη56 οἵ {πΠ6 ρῇγαβθ ὙΠ6 ἱπίγιηϑὶς 
τηθδηΐηρ ἰ5 κεῖ τὴ ποΐ βρϑαὶς οἵ οΥὐΓ σδίῃευ 
“«40η  πηβηίίοη :"Ὁ “ αἰΐου ποῖ ἴῃ [Π6 58ΠΊ6 
Ὀγοδίῃ τυ μδΐ ἰ5 ουξ οἵ {π6 αιιεβίίοη." Ῥεγῆδρβ 
Πογα “Ἰεῖ. δἰοῃα βθοι δῦ τηδίζοιϑ "--- ποΐ ἃ 
ννογά δρομί βεου]αγβ. Απά ἔπε Αροβίϊα ρτο- 
ὈΔὈΙΥ ᾿πτθη 664 [Π|5 Θββθηία] 5656 ἴο βίη οι 
ἴῃ ἴπ6 ογοστοιηά, ποΐ 50 85 ἴο θβχοὶάθ αδἱΐο- 
ΘΘΊΠΟΥ [Π6 οἰγοιπηβίδπεα! «50, θὰ το [γον 
1Έ σοι ρΑΓΔΕΙΝΟΙΥ ἱπΐο {π6 5ῃδάθ. [1 (ῃ15 θὲ 
ἴγαθ, [Π6 τλάτκ οὗ ἱπϊοσσοβδίίοη 5ποι]4 θ6 ρΡυΐ 
ΔΙΕΥ κρινοῦμεν ἃΠ4 ἃ σΟ]Οη ΟΥ̓ [Ὠ]] δίορ αἰΐθῦ 
βιωτικά, ἀπά {πε6 [11] βδεῆβθ ψν}}} θὲ :-- 1,εῖ 
ΔΙΟΠΘ 56οι]αγ5, Οἵ σοῦγβο: ΠΟΘ 15 ΠΟ 41|65- 
το θὲ {παῖ 5θοι 7 σαι1565 ΘΟ 6 ΘΑ5Π ν]ἢ- 
ἴῃ 1Π6 βοορθ οἵ γουγ 1πάϊ]ο14] ἀθοϊβίοπβ, Ὀαΐ, 
ἃ5 5110}, [ΠΟΥ γα {ΓΙν ΙΔ} 165 ἴγ θα πθδίῃ ὙΟΣΓ 
ἀϊρηϊγ. Ὑν Παΐ ὃ βίοορ ἴο 5ι1οῃ 456 θθποῆ 65 
οὗ Τπἀρτηεπί ἡ θη ἀηρεὶς 5}.8}1] ΔΡΡΘδΥΓ οἡ 
{ΠΕ6ῚΓ {Ὑ14] θεΐογο γοῖ, βθαῖθα οὴ ὙΟῸΓ [ΒΓΟΠΘ65 ᾿ἢ 

Α5 τεραγάβ μὲν οὖν, 50 νΑΓΙΟΙΒΙΥ τοπἀογθά 
ΠοΓο, ἴἴ οἴξδη ϑβηιῆθϑ “πᾶν ΔΙ ν, αν ῬΊΟΥΘ, Πα 
γαΐῥεν," ΟΥ̓ “γεα γαΐῥεῖ," δοςσοσγάϊηρ 85 ἴΐ 5 
σογγθοῖνο δπά ϑαδϑιιςνα οἵ ἃ πον [πουρηΐ 
(45 ὅϑορῆ. Αἴαχ, 1363) οὐΓήοοπῆγπηδίινα οἵ 
τ Παΐ Πὰ5 θθ θη βἰαϊθα δηα δά ἀπ |οἷ5 (45 Ρ]αΐο, 
ῬΒφάγ. 230, Α.). ΤΠδ οὖν γῖαν 5:5} “ΒΘ η ἢ 
ΟΥ̓ ““{μογοίοτε "-- 5 ἱπάθθα βϑυθσαὶ ἴαϊκε ἴἴ 
Βογο---οχὴν νυ βθη {π6 μέν [4115 ὈΔοΚ ἀροη {Π6 
ΡΓδοράϊηρ ᾿ψογά, θεοαιβα 1ἰ ἰβ βχρεοΐδπί οἵ ἃ 
σοπλΐηρ᾽ δέ ΟΥ ἀτάρ (45 ΕαΓ. ΗἸΡΡ. 1249): θεῖ 
τμαΐ ἰ5. ῬΥθοΙβοὶν ποῦ [Π6 σαβθ Πθγα ἴῃ εἰἴμοῦ 
ἰηβίδποθ, ἴῸΓ βιωτικά ἸΙοοκ5 ἴογνναγά ἴο πὸ 
σοΥγοβροηβίνα δη Π65]5 δηὰ ἤδη ἀραΐη ἴο τ [6 
ΒΔΠΊΘ ΤΕΔΘΟΠ ἰ5 ποΐ ἃ ννογά νυν ἡ ΠΟ μέν 
(τ δη οὖν ἴῃ ἔγοπέ οὗ 11) σδῃ ννῈ}} ἀϑβοοϊαΐο : 
{π6 μέν, {πεγοῖοσθ, πιιβϑί οοϑ]θϑοα ἢ {Π6 
οὖν ἴῃ οί ᾿πβίδπορϑβ. 

Βυΐ {π6 τποϑὲ αἰ Βησυ ραγί!ο]θ 15 Π6 ἤδη: 
σοπηπηθπίδίουβ 566 Πὶ ἴο πηαῖίτα ἴξ πηθδη αἰγεαάν, 
ΟΥ̓ 5[Π1Ρ]Υ ονεγίοοὶς [[. ΤᾺΘ ννογὰ Παρρβηβ ἴο θὲ 
ἃ ΚαοΥ-πνγογά : ΟἸΘΑΤΙΥ ᾿ἃ Πᾶ5. ἃ Ἰορῖοδὶ 56η56 
ΠοΙο, ποΐ [εῆρογαὶ, ἀπ ΠΊΘΔΠ5 «ὁ ΩΓ ΟΥ̓Κ ο 
ἐῤὶς ῥοίπξ: ὙΒαογά. κατ᾽ ἔχθος ἤδη “ἃ 
ἔδο]πρ ακίῃ οΥΓὙ ἃπιοιιηίϊπρ ἴο Παῖθ:" δπά 
[) επιοβίμεποβ, θ 6 (οζοηδ, ἤδη πέντε. ἴῃ ἴαοϊ 

“85 



“86 

ἤδη ῬΙΘΡΑΓΘ5 [6 νγαΥ [ῸΓ ὅτι, 4Π4 Ροϊπίβ ἔογ- 
ψνάτα ἴο ἴἴ 85 ἃ Πηρεγ-Ροϑβέ Οὐὁ ἃ ἀδπιοηβίγαίς να 
(ΞΞ καὶ τοῦτο), ἀπά [πε {1} 5θῆβ6 15, “8116 [ῸΓ 
Ἰπάρπηθπε δὲ {πὸ ὈαΓ οὗ βιηδείϊϊθυεγσ ὶ ΝΑ 
ΥΑΊΠΟΥ, σο ,αν Τῇ 15 ἀθβοϊ αΐοὶν ἃ ἀεἔδαΐϊ ἴο γοι 
ἐῤαΐ γε μᾶνε οᾶϑεὲ58 ῸΓ Ἰπάρτηθεπί Ὀαίνγθεῃ 
ὙΟΙΓΒΕΙνΕΒ5 : ἢ ΟΥ̓ ΤΊΟΓΘ χραπάδθα 511], “1,6ῖ 
ΘἰοηΘ ψΟᾺ͵Γ βοϊηρ ἴο ἰανν, ὑυῃῖ ἢ 15 θά; ἀπά 
εξ 4]Ιοπθ γ οι ΡΌΙΠρ' ἴο ἰᾶνν ὈΕΟΓα ΠΠΡ ΘΙ θυ Γ5, 
ὙΠ] ἢ 15. ἱπτο] γα Ό]6, 4α]6 ΘΠΟΙΡῊ ἴο οοη- 
βιιςαΐθ ἃ ἀείοθαϊ ἔὺσ σοι ἴ5 {πε ἴδοΐ οἵ γουτ 
ἘατΠΙβῃϊηρ τηοτα] στοιηάθ ΓΌΓ Ι6ρΡᾺ] ἀβοιβίοηβ 
Ὀεΐννεεη ὙΟυ ΓΒ Ιν65; 1Π οἴου ννογάβ, {π6 ἴδοϊ 
οἵ γουγ ἀοίηρ νυσοηρ' δΐ 411 δη4 50 ορεῃῖὶπρ 8 
ἄσοοΥ ἴο ΠΕρΡδΙΙΟη : ΟΥ̓ σοιγ586. ὙΟΌΓ ΔΡΡΕδ] ἴο 
Βοπῖαη {τθιπ4}15 ἴῃ ὩΠλ1γ5 οἵ ΠΕΡΑΓΙΟΠ 15 
Βοιηθίῃίηρ ὑγοῦβα ἔΠπαη ἃ τπογα ἀεΐθαϊ : {παῖ 
διποιηΐδ ἴο ἃ 5 ΓΓΘΠοΓ οὗ γουΓ ἔπΐαγα τὶ ρηΐ5 
πο η {Π6 ϑαϊηίβ κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσου- 
σιν λεῶν " (ΝΥ Ιδάοπι 11]. 9). 

ΎΠΕΓΘ ἰ5 ΟΠ ΤΠΟΓῸ Ρ ΓΑΒ ὑυΠΙΟἢ ᾿ια5 θΘΘη 
τηϊβυηἀουβίοοα. ᾿Ανὰ μέσον εαπηοΐ ὮΘΤῸ 51 ΠΥ 
“( Βρίνγθθῃ : σαΐμοῦ 1 ΠΊΘΔΠ5 “οη δεῤαῖ ὁ 
ἢϊ5 Ὀτοίμεγ," “οη ῬΕΠ4]Ὲ οἵ ἴπ [ῃ6 5επβ8ε 
οὗ εχ ῥαγίο. Οὐοτηρ. 1,ΧΧ ρας ἃπα 3 
Εδρ. Ν. 12, ὑΠΟΓΕ 1 Τηδ8Π5 ΠΠΈΥΔΠῪ “ ΓΠ6Γα 
ννὰ5 Ρϑᾶσθ Πα] νναΥ ἔγοπι Η Τα ΠΊ δηα Πα] νυ αν 
ἔγοπι ϑοϊοσηοη," 1.6. ἘΠ6 ἔνγο Χ8611 ἔγοπι {πΠ6 
ἴννο Κιπρθ οὐ {πε ΟἸΓΟΙΠΊΘΓΘηο6. τηθοί!ηρ ἴῃ 
{Π6 ςοπίτα, ἔΠ6ΓῸ ννᾶϑ Ρεδοα {Π6 νυ πο] 6 ἀϊαπηθίου 
Βεΐνγεεη {πε π]. 866 αἰδὸ (σεπεβὶβ Χυ]]. 2. 
ΤΠ ἰαϑὲ δαέ Ἰεαϑὲ αἰ" σα] Υ ἴῃ 115 ἀἸΠΊ ΟΕ 

Ῥάβϑαδθ 15 {πὸ πηιοῃ σοπίγονογίθα πηοοά οἵ 
καθίζετε ἴῃ γεῖβθ 4. ϑΟπΊΘ ἰννεπίυ οπηπθηΐ 
ςοΙητηοπίδξουϑ ΓΔ ΚΘ 1 {ΠῈ ᾿πα]οδέϊνε, ρας Πρ ἃ 
ΤΊΔΤΚ οὗ ᾿πΠΓοΥΓο  δΈοη αἰζεσῦ {Ππ6 νεσῦ. ΘΌΓΕΙΥ 
{Π15 σἱδνν 15 Οἡ Ἰορίοαὶ στοιπάβ 416 ππηΐθη- 
4Ό]6, 8Δπ4 ΟΠ ϑ,ΔΠΊΤ Δἴ]. 4] ΨΕΓῪ 4ΙΘΒΈΙΟΠΦ60]6 ; 
ἴοσγ τῃ6 ρΡσγοΐδζις οἰδιιβα ἢ ἐάν, ΡοΙπίης ἴο 
Βοιηδίμιπρ ἴῃ {μ6 Γαΐαγε, ΓΟ] Ό1γ65. {παΐ {ΠπῸ 

ΤΊΘΟΘΕΕΝΓ ΗΝ ΘΕΙΝΖΙ: [ν π 

γΕΓΡ ἴῃ ἔπε ἀροάοϑβιβ θ6Ὲ ἴπ {πε ξαΐζαγο θηβθ ΟΥὐΓὁ 
ΟΙΟᾺ 15 1Π6 58π|6 [μ]ηρ ῬΤαιηΠΊΔΕ164}1γ} 1π ἘΠ 6 
᾿ἱπηρογαΐίνε πηοοά, ἔοΓ [Π15 1Π1Ρ}165 ἔπ αΓΕ δοίη: 
Δη4 [ῸΓ {πΠεῸ οὈνίοιιβ γθάβοη παῖ νυν μαΐ 15 οοη- 
τἰπρϑπξ ἀΡΟ᾿ ἃ ςοπαϊτοη σδπηποΐ. ἴαϊκα ρ͵δοα 
Ὀεΐογο {πΐ αἶβο [δ κθ5 ρίασθ νυ οἢ σοπ ΠΟ 5 
τ. Νὸον ἴἴ 15 εν! ἀθηΐ, ἔγοτῃ ἔπ6 Πρ 5 νυ μι ἢ 
{Π6 δγεννογάβ οὔ [Π15 νυ ΒΟΪο Ραββαρα τεῆθοϊ ΠΡῸ᾿ 
ΘΔ 0} ΟἴΠΟΓ, ὑπαὶ {Π6 ΑΡοϑβί!α ᾿ἱπίθπάβ ἴο ἐ15- 
οὐτηϊηδΐα θθΐνγεεη {Π6 θϑί 5η6α Κὶ οτηδη δεγηῖα 
1η (οτιπηΐῃ, ἕο νοι (Ἰγιβέιαη [ἰραπίβ Παά 
ΤΕΒΟΓΘα [ῸΓ δα] βίπιθηΐ οὐ 515 (νἹπ655 1Π6 
ὑυν]σθτ-οσσαγτηρ ἐπί, ἀπ σοΟΠΊΡΑΓα [ὉΓ 1Π15 
156 οὗ ἐπί Αςἴβ. οἵ Αροβίϊεβ ρας.171), ἀπά 
Βεΐνγθθη {πΠ6 ποῖ γεῖ σοπϑίταϊθα ογζέεγία ΟΥ̓ 
ῬΟΒΒΙθ]6 Ὀθπομε5 οἵ (ἢ γιβίίϊαη ΔΥθΙ Γαΐουβ. 
ΓΠΙ5 θείης ἔτι, Ἰορῖς δπά ϑ,ΥΑΠΊΠΊΔΥ 4116 
πλαΚο 1 ἱπηρογαίνο {παΐ καθίζετε Ὀ6 ἴῃ 1Π6 
᾿πηροσαῖῖνθ. Μουδονθσ, ον σῇ ἴῃ6 Ρῆγαβα 
“ΕΠ 6 ΠῚ ννῆΟ ἅ16 ᾿θαϑί δδϊεεπιϑά ἴῃ {πε Ομ ασοἢ ἢ 
ἀεποῖθ, 85 Μθυοσ ᾿ηϑὶϑίβ, {πὸ ομέρα ῥεαΐῥεπ 3 
ὙΥΠαΐ δῃ εἰαθογαΐῖθ δηα γῆς ]4] ἀδϑιρπδέοη 
οὗ Τποῖὰ ᾿πϑίεδα οὗ {ΠῸ τπιβιια] ἀπά βιγηρὶα τοὺς 
ἔξω! ὝὍΤΠΕ {τπ6 {ΓδηβΒ]δίίοη 15, “ Ρεύβοπβ οὗ 
αἰίευ!Υ πὸ δοσοιπέ ᾿π {πΠ6 ΟΠαΓΟΙ---ϑαῖ ἴΠ656 
ΟΠ 1Π6 ὈΘΠΟῊ :ἢ Ζῤειο, 1 54Υ, ἴῸΓ 50 ἢ ΠατηδΠ 
εἰῤῥεγς νυιτμῖπ ἘΠ6 Ρ4]16 ἃτὲ αἴ σοοά Ἔποιιβῇ 
ἴο 5θί{16 νυτῃϊπ ἘΠ Ρα]6 βο ἢ ΡδΙΓΥ ἀϊβραΐεβ, 
5ΠΟὮ ΤΊΘΓΕ ὀίοίϊες ἃ5. ῬΕΓΥ͂ ψΥΔΠΡΊΙηρ5 δθοιξ 
γ164721 Δη4ἃ ἐπμμηι} ΜογεΥ 5 οὈ]θοΐίίοπ ἴο {Π|5 
ΥἱΘῸν 15 {πδξ ἃ βθοοηά τούς νου] Ὀ6 πεβάθά 
Ὀεΐοστε {π6 ρῆγαθβε κὶπ ἴῃ6 (μύσος : ἢ {Π|5 
ΟὈ]ΘοίΊοη 5 ΒΙΠΊΡΙΥ ἔμΈ 116 : ὄνθῃ ἔτοπὶ Πΐ5 οὐντ 
βίδη-ροϊηΐ {πε τούς ουρμέ ἴο Ὀ6 τῶν ; εἶδε ἴἴ 
σου] αἰνιάς [π6 “ ἀδβριϑθά οπεϑ᾽ ἱπΐο ἔνο 
Οἴαθβθθ, πο ουΐδιάθ {πΠ6 Ομασγοῃ, ἴπῈ οἴπεῦ 
ἰπϑιάθ. Ὗνὲ 5ῃουά Ὀθαγ ἴῃ πη [Πδὲ ΠΟΑΓΙΥ͂ 
41} [Π6586 νεῦβϑϑβ τίηρ ὙΠ βαῖγο ὙΠῸ τούτους 
οὗ γεῖβε 4 μᾶ5 ἃ ἄδερ Ῥα55 οἵ δπιρμδίϊς βᾶτ- 
ΠΔ5ΠῚ. 

(ΘΈΒΑΒΕΡΝ Ψ{|: 

2 1714 ἐγεαΐείζξ 077 γιαγγίαρε, 4. σλετυΐγ 1{ ἐο ὧδ 
α γεηηοαν αραϊγοέ 7ογηιἼεαΐογε: τὸ απαᾶ ἐλαΐ 
2. ὀογια ἐλεγεο οτερέ τοί σλέζν ἐο ὁέ «115- 
σοϊψεα. 18, 20 Ζἔψε7» »ταγὲ γγ1ε55 ὧδ κογείεγεΐ 
εὐ ἀὴς σοεαΐδοε. 25. Κϊγρεγέν τυλεγεζογε ἐο 

ΟΗΑΡ. ΝἼΙ. αου]Ἱά νε 5εὲ {Πε [Ἰεϊίεγ οὗ 
Πιοβίίοηβ βεπί ἴο δῖ. Ῥϑὰὶ ὈΥ {πῸὶ (οτίη- 
1Π18Π5, ἃ ποὸνν Πρμΐ ννουἹά θὲ 5ῃ84 προῃ ἢ15 
ΤΟΡΙΙΘ5 ἴῃ {Πὶ5 Τσμδρίεσ, ἴο τ1ι5 ϑοιηθυνηδέ 
ΟὈβοιτθ. ὙΠῸ Ἰοζίοσ 15 ἰοδί, θυ βοπὶα οἵ 
ἴῃ6 αιδϑίίοηβ, Ὲ ΙΠΔΥ͂ ᾿πίοτ ΠῸΠῚ [πε 
ΔΠΒΝΜΕΙΒ, ΨΜΕΙΕ (1) [5 ΙηΔΙΤΪαρῈ, ὙΠΕΓΟ 
ἴῃθτθ 15 ΠῸ δηραρθπηθηῖ, ἃ {πῖηρ το Ὀὲ ἀ6- 
ΒΙΓΕα οὐ ἴο θ6 δνοϊάθά, ππάθγ [Π6 ῬΓΘβϑιτα 
Οἵ 5οἢ {ἰπηθ5, {πῸὸ βῃδάον οἵ {π6 Ἰοοπηηρ 
Ῥατοῦβία ἡ (2) ΨΥ Βεσα ἃ πιδη Δπ4 ἃ νγοπηδῃ 

ὅς εηιὀγαεεά. 35 Απᾶ 707 τυζαΐ γερφεείς τῦὸ 
γηαν εἰζ67γ γα 77}, ο7 αὐρέαϊ7 γγο)ὴ τ: 77). 

ΟΥΝ οεοποεγηίησ {πεῈ Ἐπῖπρϑ 
᾿ ννμεγεοῦ γε νυγοΐε πίο πιῈ: 
7ε 1 ϑοοά [ογΓ ἃ τππᾶπ ποῖ ἴο τοι οἢ ἃ 
νγοπίδη. ; 

ΔΥΘ ΤῊΔΥΤΙΘ ἡ ΟΥ̓ Θηραροά, 15 {πὸ θοπά ἴο ὃὲ 
ἀἰβϑοϊνϑά, 1 οπα οὗ {πΠῈ ἔννο θ6Ὲ 8η ὈΠΌΘΙΠΘυου ὃ 
(3) νν»παῖ δϑοιυῖξ {πΠ6 φαεδβίϊοπ οἵ σε! δοΥ ἃπά 
ΥἹΓΡΙΠγ [5 ἃ ψιάον 4150 δὲ ΠΟΥ ἴο 
ΤΊΔΥΙΤΥ ἈΡΑῖπ : ΓΓΠΪ5 15 ἃ οπαρίου οὗ δαμ γδ. 
ΟΥ 4ΙΙΘΒΈΟΏ5. ἼΡΟῚ 5ρΘοΙδ] εαἄσες βατη 64 ἴο 
πὸ Αροβίϊεβ Ἰπάρτηθπί. δ8:. ΡῈ} νυτιῖεβ Π15 
ΔΉΒΥΨΟΙΒ 45 1 π6 Ἐπουρῃξ τΠαΐ 8}] το δί!οπβ οὗ 
1ἴὸ νγεῦα ἠδὲ πον οὗ ἃ. ὙΕΥῪ ΡΓΘΟΔΙΙΟΙΙΒ 
ἴθπιγα, ΤῸΓ {πΠ6 {{π|65 νγεῦθ ϑίγαιπ]ηρ, ΡΟΥ- 
Βθου 05 νγεσα ΓὨγεαΐθηϊηρ,, [πῈ βατίῃ!γ ἴΠθο-ς 



γν. 2--ὃ,7 

2 Νενεγίμεϊεβθ 1σ αυοϊά [ογηϊςα- 
τίοπ, ἰδὲ βνεῖυ πιᾶη πᾶνε ἤϊβ ουγῇ 
ννγὶίβ, δη ἰδὲ Ἐνευν νγοπηδη ἤανα ΠΟΥ 
ονγη Πιβραπά. 

2 [εἰ τῆς Πυϑθαηά γοηάδγ τπίο ἘΠ6 
να ἀυς θεπενοίεηςε: ἀπά {πκαυνῖβα 
Αἶ5δο {πΠ6 νυια τιπίο της Πυβραπά. 

4 Τα νι Πδίῃ ποῖ ροννεῦ οἵ πεῖ 
ονγη Ὀοάγ, διιξ {Π6 Πιιβραπά : δηά 
ΠΠ|κοννῖβα αἰδο {πῸ Πυβραπά Πα ποί 
Ροννγεῖ οὗ 5 ονγῃ θοάγ, δι {Π6 ψ δ. 

5 ἰλ)είταιι4 γε ποῖ οπε ἴῃς οἵμετῖ, 
Ἔχοερί 2} ὧδ νι σοηϑαηΐ [ογ ἃ {{Π|6. 

ΟΥ̓ΔΟΥ͂ νγᾺ5 5 ΠΥ το πάἸπρ το ἀἸ5βο το η ἀπά 
ἴο ἃ ΠΟΔΥΘΠΪΥ 5ΠΡΕΥ͂βθβϑίοη. ΤΠηῸῈ Αροϑβί!θ 5 
δάνιοθ σοπίβιηβ γαῖ Ποῦ ργθσορίβ [ῸΓ {Π6 {{π|Ὸ 
1ΠΔη σΟΙΠ5615 [ΟΥ̓ ἴΠ6 σθπίυγίοβ : δηά {ΠΟῚΓ 
αὐἀαρίδίζίομ δ πι5 οἵ ο]αϑίϊοιγ. [Ὲ πηὰὺ ὈῈ 
ὐάρά [Πδΐ ἴῃ {Π15 σπαρίοσ {πὸ Οτδοὶς ἰοχέ μᾶ5 
θΘοπ (φιηρογοά ψ] ; αϑοείϊς [οπάθποῖθθ Πᾶνα 
Ἰε4 ἴο ΔΓ ΙΓΑΓΥ σΟΥΓΘΟΓΟΠΒ. 

1. Πεὶς φοοά 7ῶγ α σιαπ.) ΤΠ6. πλςοῇ α15- 
Οἰι5θοα νγοσὰ ἴῸΓ “βοοά᾽ (καλόν) Ποῖα δρ- 
ῬΘΑΙβ ἴο ΠΊθαΠ, ποΐῖ ἘΧϑΟΙΥ γηογαϊν σοοά ἃ 5 
βεΐ δρδίηϑί ἃ σοπίγασυ ῃδΐ 15 γζηογαί εἱ], Ὀὰς 
ΤΑΊΠΘΥ βοιηθίμιηρ νυ ῃοἢ ὩΠἤογ 5. ἃ ρουίίίοηι ΙΟΥ 
αἰϊαϊπίηρ ἴο ἃ ΒΙΡΠΘΕΥ το] ρίοιιβ ἰθνεὶ δηά ἴὸ 
ΤΊΟΓΘ 5᾽ ΠΡΊΘΠ655 Οἵ Πραγί 1 βϑυύνιηρ {Π6 1,οτά. 
ΤῈ ροϊπίβ ἴο οοπάϊ!οη ΟΥ̓ οἰγουπηβίδηςο, γεῖ ἴο 
Β.ΟΙ ΠΑΡΡΥ͂ ΟἸΓΟΙΠΙηδίδποθ 845 ἰθδβ ἴο πΊΟΓᾺ] 
ΔΠ4 5ρι ΤΙ 4] ̓ τηργονεπηθηῖ. [Ι{ βθοῖὴβ ἴο θὲ 
1564 θγΘ, ἃπά ἴῃ ψοῦβεβ 8 δηά 26, ἴῃ πιιοῃ 
1Π6 58Π1Ί6 5656 85 ἴῃ {Πε ἰεχίϑ, “" 1 15 φοοά ἴῸΓ 
τι5 ἴο Ὀ6 Πεγο,᾽" δῃηά “"1ὰ ννεῦα ροοά ἴου {παῖ 
τηΔῃ Παά ἢ6 ΠΘΥΘΥΓ ὈΘῈΠ ὈΟΙΗ ; 845 ΜῈ 58γΥ, 
ἐἐ ἃ εσαρϊἸέαϊ {Ἀ]ηρ,᾿ “4 πε [Ὠϊης,᾽ ““ δῃ δχεο] οὶ 
τη ϊηρ." [Ιηάερα «7εγοηιε ἤοτο ἄοεθβ σε πάρυ ἴἰ 
“ἐ βχρα!]θηΐ. ὍῊ15 νειν οἵ {Π6 νγογά 15 γδίμεῦ 
ΠΟμπίθπαποθα ὈΥ {πῸ Ρἤγαβεβ, “" ΤΠΪ5 1 54γΥ 
ΤΟΥ γουτ Οὐ ἡπέογδοί " ἸΏ γΕΓΒΘ 35, δηά “ ῥαῤρ- 
2167 15 5886 156 50 δθ]ἦθ 1 γεῦβε 40. ΒΘΠάοΓ 
ΠΕΓΘ, “1 18 δῃ ϑχϑϑιιθηΐ ὑμῖπρ ΤΟΥ τι81 
ἴῃ ΒΈΠΘΓᾺ]᾽" ποΐ ἀνδρί). 

Ὁ, “Ὑοῦ οὐ δοοουπῦ οὗ μ86 ἔουπϊοδ- 
τοι 5᾽" ([1Πδὲ ἅτε ἴοο τα ἴῃ (Δου! 1). 

Ν.Β. Διά “1Ἃἴο «νοϊά." -Α. . Μοβί ἴτὰ- 
Ῥοτγίδηϊξ 10 15 ἴο τηατκ ννῈ}] {Π15 7εγ τε γεῖ εἰασέϊς 
1158 οἵ ργβροβίοηβ. (ΟΡ. χν. 29 “" θαρί[Ζεά 
ον τὰς ἀδδα, ἃπά 4 πτηβίγαπϑίδίθ ἰοχί ἴῃ 
(οΪο55. 11. 23, οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς πλησμονὴν 
σαρκός, ΨΥ ΏΘΥΕ 1 Πα5 ἸΙοπρ βθοιηθά ἴο πιὸ {παΐ 
8. ΤΏΟΓΘ δοουγαΐα Δη4 56 η510]6 τε πάθυιηρ νου] 
θε “ποῖ οἵ Δηγ ταἶπε ἐο εῤεεξ {πὸ ρταιβοβίϊομ 
οἵ {πε Παβἢ : ̓ ΤῸΓ Ποῖα πρός ΞΞ “ἴο πιεεῖ ; 
Ὁ ΠΕΊ ΠΟΥ ἢ ἃ νίονν οὗ σπθοϊκίηρ, οὐ οὗ αἱ ἀϊπρ, 
{Π6 σοηίοχέ ἀεδίοστηϊποβ. ΟΕ 1,ΧΧ, Ῥ5. ἰχυ]. 
22. “ΠΟΥ ΚΆΥΘ ΠῚ6 ὙΙΠΕΡΆΥ ἴοσ ἀτίηκ (ἢ 
Δ ΕΥ̓Θ) τπίο ΤῊΥ (Πϊγϑὶ, ἡ. 6. ἴο 514 κθὸ ἴ{, 

ΤΠΙΘΟΟΙΣΕΝ ΤΑΝ ΒΕ ΨΙ1: 

τΠδξ γε ΠΊΔΥ ρῖνα γοιβεῖν 68 το ἐἈϑεῖηρ: 
ΔΠᾺ ρῥΓαΥοΥΓ ; Δπἀ σοπηθ τορείμεγ ἀρδίῃ. 
{πὲ ϑαίδη επιρί γοιι ποῖ ἔογ γοιιγ 
ἱΠΟΟΠΈΪΠΕΠΟΥ. 

6 Βιυέὲ 1 8ρβαὶϊς {Π|5 ὈΥ ρεγπιϊ ββϑίοη, 
απά ποΐ οἵ σοτημηδηαπιεπί. 

γ ΒοΥῚ ψου]ὰ τπδΐ 811 πιθη γγεγα 
Ἔνεπ 845 1 πηγϑεϊξ. Βιι δνεῦυ τηδη 
Πδῖῃ Πῖ5 ρσορεῦ οἱ οἵ ('ξσοά, οης δίϊεγ 
1Π15 ΤΠΔΏΠΕΙ. ΔΠη4 ΔΠΟΙΠΕΓ δίζεγ ἐΠαΐ. 

ὃ 1 8)ν {πεγείογε ἴο {Π6 τπιππιαγγθά 
ΔΠᾺ ψίάοννβ, [Ὁ 15 ροοά [ὁγΓ {πεῖ [ξ 
ΠΟΥ Δ0᾽146 ἐνβη 88 1. 

ϑΟΠΊΘΕΠη65 πρός ε΄ ἴο πιϑοῖ ᾿ νυ ἃ βεῆβα οὗ 
Μιγερεγίη, 45 ἴπ {Π15 σμαρ. γε . 35 ἀπά ΗδΡ. 
ΙΧ. 13: 50 {παί {πΠ6 βαπῆθ ργεροβιίίοη ψ ἢ 
ἀΙΠδγοηὶ βυγγοιηάϊηρβ ΠΊΔΥ ΠΑΥ͂Θ ΡΓΘΟΙ5ΕΙΥῪ 
ΟΡΡροβίίθ πηθβπηρ5 ; {Π6 Θβϑβϑεπίϊαὶ β6η86, πον - 
ΘΥ̓ΟΓ, 15 αἰνγᾶγϑ 8 ᾿πνατῖ Ὁ] 6 4υδηίγ. 

9. Τὰ ᾿Ῥεῃδνοΐεηςο, Α. δ. Ἐμοῦ 
ἐἰοῥϊέμηι ἐογ. ὝΠΕ οογγοοῖ σοδάϊηρ 15 τὴν 
ὀφειλήν. 

4. “δῖ ποΐ ροαυοῦ" ΟΥΟΓ ῥὲ7 οαυη ὈΟάΥ. 
ἼΠ15 ΒΕΠΡΕΙ 64115 ἃ σμαστηϊηρ ραγαάοχ. ἃ 
ΨΕΓΥ 51ΠΠΔΥ ὉΠ6 566 ἴῃ Ατὶβίορῃ. Ρ]αΐι5, 
ὙΕΙΘ65. 2. 5: 

τοῦ σώματος γὰρ οὖκ ἐᾷ τὸν κύριον 
κρατεῖν ὁ δαίμων ἀλλὰ τὸν ἐωνημένον. 

5. ἈδΠΩΟΓ :-- ἀΠ1655 γ8 5μου]ᾶ ρμΡδτ- 
ΘΔ πμ60 ΔΡΡΟΙπΈ 4 τηὰΐ8] ΑὈβίθπίοη ὉΥ 
ΔΟΥΘοΙθηῦ ΤΟΥ ἃ β868.801, ὑμαῦ γοὰ ΠΙΔΥ͂ 

Βοῦ ἃ ἸΘΙβατα {16 (ΔΟΙΙ5[) ΣΟΥ ΡῬΥΔΥΘΙ," 
ἢ. 6. ἴοΥ' 1Π6 βρβοῖδὶ ἀδθνοίοη ὙΟῖ ΤηΔΥ̓ Π0Π- 
τοταρ αἴ {2}οίϊς ἀπά 5ῃοι] 4 Ὀ6 δχριπροά 
ἔγοσὴ {86 οχί) ““δηά (δὲ (πϑη {ΠῸ βρϑοῖδὶ 
ΒΘΆΒΟΠ 85 Εἰαρ56 4) γοῖϊ τΤηΔΥ Ὀ6 [ορϑῖπο 
ΔΡΆΪΠ, 85 1158], ἀπ ΠΟ ἸΟΠΡΕΥΙ ΚΘΕΡ ΔΒ. ΠΩΕΓ, 
Ἰοϑὲ ϑαΐδῃ δῃοι]ά ργοςθεά ἴο τεπιρί γοῖ Ρε- 
ααι56. οὗ γουγ ἰδοκ οἵ 56] -οπίτγοὶ :" δῃ 
ἸΠΠΥΤΏΠΥ οἵ {πΠ6 Ὀ]οοά, οὐ συμ] ἢ {π6 ἰετηρίοῦ 
γγΟῦ] 1 ΚΟΟΡ ΠΙ5 εγα πᾶ {ὙΥ̓́Ωἴο ἴπἤαπι τΐ 
1πἴο ἃ Ὀγθδοῇ οὗ {πΠῸ τηλγτϊαρο γονν. 

6, 7. ΤῈ15 (ςοπίεπίβ οἵ νεῦβε 5}1 580 ὈῪ 
ΨΑΥ οὗ ΔΙΙ]ΙΟ 8 06 ἴο γοΟΙ, ποῦ ὉΥ ΨΥ οὗ 
᾿ηἸπαπούϊοπ; Υοῖ] Πιιδί ᾿156 ὙΟῸΓ Οὐ (15- 
ογθέίοη, νυ βθῖΠου γοῖι Καορ ἀραγί ὈΥ͂ ταί] 
ςσοπβεπέ δῖ 411] οὔ, 1Ε 50, πονν ἰΙοῆς. 115 
ἀερεπάβς 'ἴπ ἃ πηθαϑιγα ΟΠ [αἸΟϑυ ΠΟΓΆΘΙ65 : 
11 Τδη ἃ΄ῸῈ ποῖ, 45 1 8ΠῚ τῃγϑεῖζ, ει το ἢ 
σοπίϊπθησθ. [1 ἀο «υἱερ ΠΘΥ ἡνεσα. 

8. “ΤΡ ἐρὲν αἰϑθο δϊάθ, 85 1 (2. δ. ἴο με 
οηά οὗ 1πἴ6, “ογτ). Νοῖ “δέῃ ἂς. 1," Α. 
ν. ΟυἋἱ Ιάϊοπὶ Γϑα Π1Γ65 {Παΐ {Π6 αἰρο Ὀ6 ἐγαπ5- 
ἴεγγεά ἔγοτη ἴπ6 ργοΐαϊὶς ἱπίο {Π6 ῬυΙποῖραὶ 
οἴδιιβο : οἵ. (Πρ. (ο]. ὥσπερ με κἀνεστήσαθ᾽, 
ὧδε σώσατε. Π]5 15 ΠΠαποπί, 

“87 
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9 Βυῖ 1 τπεὺ σαπποί σοηίαδίη, ἰεΐ 
{Π6Π| ΠΊΔΙΓΥ͂ : [ῸΓ ἴἴ 8 θεζζεῦ ἴο ΠΙΔΓΓΥ͂ 
τἢδη ἴο Ῥυτγη. 

ΙΟ Απά υπίο {πΠ6 πιαιτιθά 1 σοπη- 
ταδηά, γεΐ ποῖ 1. Ὀυῖ τῃ6 [ οτγὰ, [,εὲ 
ποῖ {πῸ6 να ἀερατε ἤοπη ἠδγ ἢιι5- 
θαη4: 

11 Βυΐ «Δηά ἰΓ 5η6 ἀερατγί, ἰδὲ Πεῦ 
ΓΕΠΊΔΙΠπ πΠΠΊΔΓΓΙ 4. ΟΥ̓ ΡῈ Γεσοπο!]εά το 
λεγ Ὠυβραπά : δηά ἰδεῖ ποῖ {πε δι8- 
Ὀαπά ριιζ ἀννᾶὺ ἠ1: υνἱίβ. 

9. 1ἴ 15. 84ῃ χοροὶ ]θπί, ἃ ἤπε {πίηρ,, 1 ΠΥ 
ΔὈϊάθ ἰπ Ἰνοίοπρ σοπίίπθποε ; “γοῦ, 15 ΤΠ 6 Υ 
μανθ 710ἐ 561 -σοπίγοὶ (τη! ἀ]6 νοῖοε οἵ γπογαὶ 
ῥοαυεγο). Ἰδὲ ἘΠπῈπΠὶ πιαΥΤΥ δῦ ὁπ06; ΤῸΓ [ΐ 
15 ΒοοΥ ἴο ΠΊΔΓΓΥ δὲ οὔποθ ἴπαπ ἴο Ὀατη οἡ ἢ 
(Αογ. δαπά [ππρογῇ. [πῇῆπ). 866 ποίβ δ [π6 
ἐπα οὗ {πὸ σμαρίεσ ϑμονηρ {ΠῸ Ἰπσογγθοΐπθ55 
οὔ {πὸ τε πάογιηρ :--  1{ ΠΟῪ ἀγα ἱποοητπεπί. 

10. “Τὸ {86 πιϑττὶθᾶ (ΤτηΔΠ ἀπ4 να θοίἢ 
ΕΟ γιβέίδη) σῖνθ 1 οὔάθϑυβ, ΠΟ 1, θαΐ {86 
Ιοτὰ." Νὸ σαιοβίίοη μοῦα οἵ Αροβίοϊ!ς 1η- 
ϑριγαίίοη. Νοίῃίπρ 15 Οἰθαγοῦ [μη [Παΐ 8[. ΡδᾺ] 
ψγοΐθ ἴῃ ΘΏΘΓΑΙ ἸΠΩΘΥ ἱΠΒρΙ γδίοη ἢ π6 ἀ6- 
Οἷατοϑ {Π|5, 45 ᾺΓ 85 ἃ πΊΔῃ ΠΊΔΥ ἦο 50 δἃθοιι 
ΠΙ ΠΊΕ ΙΓ, ἴῃ γεῦβῈ 49. ὙΠΟΓΕ ἡγΕΓῸ {1Π|65 ἱπάθϑα 
ὙΠΘΠ ΠΕ νγὰ5 ργθ- ΠΟ ΠΕΪΥ ᾿ΠΒρΡ ΓΘ : νυ Πθη 5 
ΒΡ ΓΙ συνε! ]θα δηἀ ἐξετηθα νυ] Βα ρεγαθοιηάίηρ, 
τενεϊδίίομβ, πο αἱ οἵ ννῃμῖοῃ ἢΪ5. ΡῈ η ννᾶ5 ρεῖ- 
τηϊτεἀ ἴο γαηϑοσῖθθ. [π {Π|5 γεῦβα Π6 5: ΠΊΡΙΥ 
οἰζΐεβ. [πθ6 ννεῖβ του ἐθβε μου οἵ ῃ6 ἀϊνιης 
Μαβίεγ: ἴου πὸ Κπεν Ὀγ {Π6 ΠἸνπρ νοΐοθ ο 
ἰγαάϊτίοη νυ παῖ σοπιπιαπά (Ἰγδε πα ρβίνϑη 
φΟποογπίηρ ἄϊνογσοα Μαῖίζ. χῖχ. 3-9, Μδτγκ χ. 
2-1τ2. Ἦδξεηςοε [πε ροΐοπί ννογά παραγγέλλω, 
Ι ρα55 οπ {Π6 ογάοσ,--ἴπε ννογά οἵ {Π6 ἴοσά. 
Βοπάδυ ] ἢ Ραγοπίμοίοαὶ οἰαιβα, “Τὸ 089 
ἸΥΥϊθὰ Ρ858 1 868 ΟΥΘΥ͂, ΠΟᾺΙ, Ὀαΐ 
{86 Ιοτὰ, ὑπαῦ ψιῖΐὸ ἔσοπι ὨαΒρδπᾶ Ὀ6 
ποῦ ρατύοα ([ Πονγευϑυ 5Π6 σρομά 6 ραγίβά, 
1εΐ ΒΕΓ γϑυηδίη ἘΠΙΠΑΥΤΙΘα ΟΥ ὈῈ γεοοπο δά ἴο 
ΠΟΙ ιι5θαη4), 8πἃ ὑπαῦ Βαβραπᾶ αρϑπᾶοι 
ποῦ πὶξο,᾽ 1π|. ““ἀο ποῖ ἰεΐ βὸ νυ. 

19-- 16. (856 οἵ »ιχϑά ΥγΛΑΥΓΙΑΡ 65. 
Το [86 τοβύ (ϑ10 ἢ 845 ΨΈΓΕ εογεγίεα 15 

αυεάϊοεξ) Β8Υ 1 (τοι ΠΥ Αροβίο!!ο ᾿πβρίτα- 
τἴ0Π}, ποῦ 786 Ιοτὰ (ΗΙ5 αἰνίπα δι που Υ 
ἀϊά ποῖ ὈΥ ννογά οἵ πποὰυτῃ Ργοποιησα ἸΡΟῸΠ 
{Π158 “ιιθϑίιο πη), 17 ΔΩΥ͂ ὈΤΟΙΒΘΙ Β85 ἔοτ 
ψἰἕο δὴ ἈΠΡΘΙΪΘΥΟΥ δπᾶ 586 ΔΡΥΘΘΒ ΜΙ 
μἷπι ἴῃ ὑπίπκίπηρ 10 Μ611 ἤο ἅν 611 ψ τῦῃ 
Ἀΐπι, οὐ πὶ ποῦ δρᾶπᾶοιῃ ΘΙ, δπᾶ (45 
ἴ0) ψίξο, 1 ΔΠΥ Β85 ΤῸ Βυβθαπηᾶ 8 
ὈΠΌΘΙΣΘΥΘΙ δηἃ Β6 ΔΡΊΘ685 Ὑ10Ὲ ΠΟΥ πῃ 
ὉΊπκίηρ 611 ἴο ἅν 611 τ ιῖὶῦὰ ΒΟΥ... 
γῸ| Ρτδοθάθβ ἥτις ἔοσ βακε οἵ σοπίγαβδί στ 
γοΐρεῦ οἵ νϑύῦβϑθ 12: {π6 εἰ ἱπηρ]δα 1πη ἥτις 
(Ξ εἴ τις) σόνεῦβ ἔνγο εἰδιιθβεβΊ ΒΥ Οτεοκ 

ΠΟΘΕΝ ΑΒ ΟΨΕΤΙ [ν. 9---14. 

12 Βυΐ ἴο {6 γΓεϑέ βρεακ ἴ. ποῖ 
τηε [ογὰ : [ξ δὴν Ὀγοίῃογ. ἤδῖῃ ἃ 
ννε τπαῖ Ὀε]Ιενεῖῃ ποῖ, δπηά 5η6 ΡῪὲ 
ΡΙεαβεά το ἄννεὶ] νυ Πἰπι, ἰεξ ἢϊπῃ 
ποῖ ρξ ΠΕΓ ἈΥΨΔΥ. 

12 Απά {πε νγομηδη ὑγῃϊσῃ δίῃ 
Δῃ Πυβθαπά {Παΐ δε]ϊενεῖῃ ποῖ, δπά 1 
8 Ὀὲ ρ]εβαββά το ἄννγεὶ] νι μετ, ἰδεῖ 
ἢεΓ ποῖ ἰεανε ἢϊπ1. 

14 Εογ {π6 πηρε]ϊενίπρ Βυβθαπά ἰ5 
ΒΔ ΠΟΙ ΠΕ4 ὈγΥ {πε νψῖΐε, δη4 τῆς υὑπ- 

Δη4 Βοχηδη ἴανν ἴπ6 «ὐῦόὋδιοοι!α ρῥγοσουγα ἃ 
ἄϊνοῦςο. 

14, Οτουπά οἵ ἴπε [ογοβοιῆρ ργεςερέ: 
“ΤῊ ῥιοδαηά πα 15 δπ ἈΠΌΘΙΣΘΥΘΥΙ 15 
βΒδηούϊβ α ΟΥ̓ ππιοη νυ Πς6 τυ ; 1.6. 15 
ἜΧίθγΠΑ ΠΥ βαποῖηθά. Η!5 βίδίιβ 15 ἃ Πδ]Ποννοά 
βίδίιιβ (566 ποΐθ οἢ υἱ. 11). ΕῸΓ Π6 ἄννε]]β ΠΟ 
ἸοηΡΟΓ ἴῃ {Π6 ργοΐαηθ δηα βροά]θϑβ ννοσ]ά, δὲ 
βίδηἠβ ΠΡΟῚ ἴπ6 βϑοῦθά [ἢγοβποὶά οἵ {πὸ 
Οματοῆ. Βοίῃ Πδ δηά ἢ15 νυΐα ἅτὲ ἴη σά β 
ΠΟΙΠΙΠΟΠ δ] : 5Π6 ἱποογρογαῖθαά, μ6 ΤΠΘΓΕΙΥ 
αἰζδομοθά : ΠΟΙ 15. ἃ ἀθαϊοδίίοη οἵ 5ε] ἢ, Πῖ5 ἃ 
σοπβθογαίίΐοη. οἵ ροβίζϊοη  ἢἰβ σωγγοια τσ: 
ΟΠΙΥ 4Γ6 ΒΔ] οννγοά : Ὀτουρπῃξ οὐξ οἵ {π6 ἀάγκ- 
Π655 Π6 ἴ5 1ὴ {Π6 ἸΙισμέ, Ὀιὲ {π6 ΠΡΏΈ 15 ποΐ ἴπ 
Βῖπι. {{π|16 ἴο ἃ 541Π|]1Ὁ7ὖ σοηϑοσέ ΠῈ 15 ἴῃ 
ἄἀδιν οοπίδος συ ϑαϊπίν οοπάποϊ: ΠΟΙ͂ 
ἉΘΒΟΟΙΔΊΊΟΠ ΤΠΔΥ͂ ὈΘΟΟΠΊ6 ΠΟΙΪΥ͂ 4551} ΔΈ! οη, ἀπά 
16 58 ΠΟΙ ΠΥ νυ] οἢ ΟΥΕΓ ΘΠΥΙΓΟΠΒ5. ΤΠΔΥ͂ αἵ ἰαϑί 
Ρεποίγαΐϊα; ἴὺσγ ἴἴ ἰ5 ἀγσοὸρ Ὁροὴ ἄτγορ {παῖ 
ΒΟΙ]ονν5 πὸ τος ῖκ δηα πηΔ|κ65 τ ἃ οἰβίεγη : {π6 
εἰγοιγ)1. 5  αῦσδΣ ΔΥῸ 510 ἢ {πᾶΐ {Π6 ΠΊΔΠ᾿5 0011] ΠΊΔΥ͂ 
δε τϑαοῃθά ὃν Οοάδβ στᾶσα Ὡς ὈΥ ἃ ἀϊν!πα 
ανῦ τῆονθ5 ἴη [6 βρῇθσθ οἵ πϑοογδίῖς σοπβα- 
ογαΐϊίοηθ. Βαΐ [Π6 τηδη5 εογϑεγῖοῦ 15 ποῖ ἃ 
ΠΟΠαϊ Ομ ΠΟΟΘΒΒΑΤῪ ἴο ἴΠ6 βϑποίΥ οἵ {π6 
50 ΘΙ ΒΈΠΡ ΟΠ] ΠΡ] ππίοη ; ἀπά ΒΕΠΡΈΪ 566 ΠΠ5, 
85 5114], ἴο Πιξ [ῃ6 τπᾶσκ θη Π6 νυ Υ 65, 
“ἐ Βα πο ποδί εϑῖ, αἴ ρατβ Π 6115 (ΠΧΟΓῚ) σαπεΐδ 
μέϊ Ῥοβϑιῖ πθῆὰα ἄϊνε!θσγε ἀεθεδί:" οἔ τ ΤΊΠι. 
ἴν. 5. ΤΠῖ5 Ὀεϊηρ ἔγιθ, {ἢ6 σμΠ]άγεη οὗ ἃ 
(τι βεδη νυἕα ἀηά ἃ ποη- ἢγι βία μιβθδηά, 
θείης {πὸ οΠΠ]άτεπ οὔ ἃ Πα]]ονγθά ππίοη, ἀγδ 
{Π 6 ΠἼ56]ν 85. Πα]]ονν θά, 1.6. ἴῃ ἃ Ροϑιτίοη τηδαῖ 
ἔογ ἀδαϊοδίίοη ἴο (ὐοάδβ βούνίοσθ 'ἴπΠ ΒΟΪΥ͂ 
Ὀαρίίβημ. ΑἹἸΙ {Π|5 Πποννενεσ Πποὶάβ βοοά οἵ 
ΒΌΘΙ ΠΊΔΓΓΙ ΑΘ’ 65 ἃ5 ννεσα οοπίγασίεα Ὀεΐογε {Ππ|Ὸ 
ΠΟΏΨΕΓΒΙΟΠ οἵ οπαὲ οἵ {πὸ ἔννο Θοηβοσίβ. 
ΕἸ γγυϑβοβίογη νγῈ}}] γε πΊαγ κα οα {Ππ6 βεοοπά 1η-- 
βίδηςθ οἵ {15 νϑυβθ, {Παΐ ἃ τηδῃ ΤηΔΥ Ριΐ ΔΥνΑΥ͂ 
Π15 νυ ἕο ΠΟΙΟῚ ΟΣ ἀΠΌΘΙΙΘΕ ΠΟΙ ἴου 1ἀο]δίγΥ, 
Βυ ἔογ ξοσπισδίίομ, Ὀθοδιβε 5η6 Πα5 ὈΘΟΟΠΊΘ ἃ 
Πατ]οΐ, ἀπ Π6 {παᾶΐ ἰῖ5 οὁπῈ ὈΟΩῪ στ ἃ Παγὶοΐ 
ἰ5 ΡΟΙΠαΐοά. “ΕἾ56 αυέγε: ἢ ἀγὰ ΤΟΤΕ σοτγτδοῖ: 
ἐβίη 9 (Οὔ οΥ 7156) οὗ ΘΟ ΠΥ 86, ΟΥ̓ “6159 
οὔ οουτδθ, 86 ΟμΙΙᾶτοη οὗ γοὰ (ὙΠῸ 
ΒΘΙοπρ ἴο {Π15 οἷαϑ5 οἵ Ὡπθη 81] ΡΑΙΓΘῚὺ 878 
ὩΠΟΙΘδπ 56, 1.6. το Οοα ἔοπι ἔπε ἀεῆ]θ-. 



ν. 15---ἰ0. 

βε]ενίηρ νυν ἰ8 βαηοιπεά ὈῪ {πα 
Βυβραπά : εἶβδα νγεῦε γοι οΠΙ]άγθη 
ὉΠοΙθδη ; δι πον ἀΓα που ΒΟΪγ. 

15 Βυξ 1Ε τὴς πηρε]ϊενίηρ ἀδρατί, 
Ιεὲ πὶ ἀεραγί. Α Ὀγοίμεῦ οὐ ἃ ϑἰβῖευ 
ἰ8 ποῖ τπιπάργ δοπάαρα ἴῃ 810 ἢ κασθς : 
θυς (σοά Παίῃ ςδ]]6ἀ τι5 ᾿ἴο ρβᾶςα. 

ι6 Εὸγ νγβαΐῖ Κπονγεβὲ ποὺ, Ὁ 
νντα, νυ με Πεγ τποιι 5Πα]Ὲ βανα ἐἤγν Πιι5- 
Ῥαπάν οἵ πονν Κποννεβί ἴῃοιι, Ὁ πιδη. 
ναί Πογ ἔμοιι 5Π4]0 βανε ἐλγν νυιΐε ὃ 

πηοηΐ5 οὗ {πὸ ννουἹά, θπῦ ποὺ γοὰ 890 (Τ 
Ὀεΐηρ ἃ Χιεί, τηδάθ Κπονγῇ ἴο πΊ6, {παΐ ὁπ6 
ἘΠΌ ΘΙ Ιου πρ σοηβουέ 15 Πα] ονγοά ΟΥ̓ οοπίαςξ 
ἢ (Π6 ΟΥΠΕΙ πῸ πα Ὀεθη σοηπνογίθα) 
{π0 ΘΕ] άΥΘπ ΔΥ6 ΒΟΙΥ ;᾽" 1.6. ΠΒΑΙΠοννεά ἴῃ 
{ποτ Οὐΐνγαγα δϑίαζθ, 1ι1ι5ὲ 45 [Π6 πΠΌΘ] ον ην; 
ΡαΓΘηΐ 15, ἃηὦ οΟρεῃ ἴο ἴῃθ ᾿ππῸῚ σΟηβθογᾶ- 
[ἴοη οἵ {πὸ ἩΟΙΥ ϑριγι. [Ιἰ ἰΒ ποί βαϑύ ἴο 
ΒΟῸΠΩ {πΠ6 ἄδθορεῦ 5θηβα οἵ {πΠ|5.. Δὲ ΠΊΑΥ 
᾿ἱΠ]ΔΡῚΠΘ ἴἤγοθ σοποοπίσις. αἰγοϊο5 ἢ {πΠ6 1η- 
ποιτηοϑβί οἰγο]θ οὗ βριστιτα4] ΠΡ ηϊ, οηνιγοπθά ὈΥῪ 
ἃ ΤΠΔΥΡῚΠ Οὗ {ΠπΠεοοογαίϊς ἔν], {Π6 σα θασθ5 
οὗ {πε οἷἵγ οἵ σοά : επλδγδοϊηρ {Π15 ἔννοίο!α 
ΘΡΠΕΙῈ 15 {Π6 ᾿τηΠΠΘΠ56 ΠΠΔΓΡΊΏ Οὗ ΟἸΘΥ͂ ΠΟΒΠΊΪΟ 
ἀἄλγκηθβθβ. Βαείζοσ {Π6 ἔνι ρῃξ {πη {Π6 Ουτογ 
ἀδτ Κη 655, ἴῸΓ 1ἰ 5 ἃ βίαδίε οἵ πορε δηά {γαηϑιτίοη 
ἔγοπη {π6 θά ἴο πε σοοά, απά οηὲ {παΐ ἔιγ- 
Ὠἰβ65. ΟΡρογίιηιε5 οἵ ρζασςθ, δηα τηδκοϑ 
ΘαἸνΔίΙΟη ἀοσοββϑῖθ]θ. ὙΠῈ ἀδθρεὺ οαιιδε5 οἵ 
ἴπ656 θοιιπήαγΥ Π1π65 1ἰ6 ἴῃ {Π6 βθογεῖ ἰανγ5 οὗ 
{πε ἀϊνίπηα βονοσητηεηΐ οὗ {ΠῈῸ τιηΐνουβα δηά ἴῃ 
{πῸ ἀπ κηοννῃ Ρῥαγίςοη οὔ πλιιπάδπθ τϑδἰ ΠῚ5 
ἉΙΊΟΠΕ ΔΠΡῈΪ5 8η4 5ρ Γἴ5, βοοά δηά 6υ]1] : {Π6 
σοπβθογδίοη οἵ ρ]αοθβ, οἵ σμυγομο5, οἵ ργάνο- 
γαγάϑ, [ὰ5 ἃ ἄδδρ β βη!ἤσδηςθ. 

15. Βιὲ 17 δὲ μρῥεϊϊεουϊης ἀεῤαγ.] “ Βαΐ 17 
86 ἈΠΌΘΙΙΘΥΘΥΙ 15 ΤΟΥ Ραυύϊπρ, ο΄ Εΐπι 
Ῥδτέ :" {Π6 Αροβί!ε ρσυδηΐβ βθραγαίίοη ἴπ 5 ἢ 
ἃ 0ᾶ56. ὅ6η86 ἰ5: [τ {Π6 τρόοἠξοαυε Ὀ6. ἴπ- 
τοϊογαπί οἵ {πΠ6 ποὺν το ρίοη ἰπ ἢἰ5 σοη- 
νεγίβα τα, εξ πὶπὶ ργοσθθά ἴο ϑοραγαΐο: 
ἴπ6 ῤγιρέίαη Ῥασίπου πθθά ποῖ Ὀ6 {του θά 
{πεγοδέ: πο εποαυεά, ποῖ ἴῃ ἃ βίαΐϊβ οὗ πιὰ- 
ἘΓΙΠΊΟΠΙΆΙ βογνιιάθ 15 ἃ Ὀγοΐμεῦ ΟΥ̓ 5ἰϑίευ 
ἴπ οἄ565 {Π|κ6 {Π15: ἐγμε: γεῖ (σογτγεοίίνε δέ) 
ἴο Ὀ6 ἴῃ ἃ ϑίδίε οἵ ρεβᾶαοθ σοά μαὰ5 καἰ 
5: Ἔ5 ἴο ᾿ἴνθ ἴῃ [Π6 ποσὶ] οἰθπιθπέ οὗ ρεδεθ 
{παΐ Οοα μαβ οδ]]θά τι5 ἰο Ηἰβ5 Κίπράοτη οἵ 
Ῥεᾶςθ, δηα σοη]ραὶ Δτηγ, 1 1 ἀσοοτά ΜΗ 
ΟἸγβείδη ΠΙθαγΥ, ἰ5 πιοσο 'π Κοορίπρ ΜΠ 
ΟἿ ΒΟΙΥ σα] πρ; ἴῸΓ τ παΐ ἀοβί ποῖ Κποιν 
ἀθοιυέ 1, νυἹδ, νυ Ποῖ υ ἐποιι 5μα]: σοπηνοσέ ἀπά 
Βᾶνα {ΠΥ Πυιβθαπα ὃ Δῃ δνεπί αυΐζα ροβϑίδίθ 1 
ἢ 0146 νυ [Πα : [6 σμδποαβ ἀΥΘ δυεπ : Πἰ5 
ΠΟΠΨΕΥΒΙΟΠ ἢιι5ῖ 1165 τυ ΐ {πὸ οἰγουτηβίδηςοϑβ. 

Ν.Β. ΤῊΪ5 ἀποίθηξ νἴθνν βθεπὶβ Ὀθίου {Πδη 
ἴΠ6 τοῦθ πποάθυῃ οπα οἵ ΤυὙτα, νυ πίοι Ὀγεαὶκβ 
με στὰ]ε {παξ [6 σαιιθ8] ραγίϊος γάρ ῬΤΟΡΕΙΙ͂Υ 

αν 1: }.:-: - -Νοις [Π|. 

ΤΙΘΟΒΈΝΤΉΤΑΝ ΒΟΨΙΙ 

17 Βυΐξ 45 (ὐοά Πδίῃ ἀϊϑεγ θυζεά το 
ΕΥΕΓΥ Ππηᾶη. 45 {πΠ6 [,ογά Παῖῃ οΔ]1εὰ 
ΘΝΕΓΥ͂ ΟΠ6, 80 ἰεΐ Πὶπὶ νγαὶκ. Απά 90 
ογάδιη 1 ἰπ 411 σμαγο 68. 

18 15 ΔΩΥ πιᾶη (Δ]]64 Βείηρ εἰτγ- 
ΟἰΠΊςΙ56 64 ὃ ἰεῖ Πὶπὶ ποῖ Ὀεςσοπλς τη- 
αἰγοπηοῖϑα 4. [8 δὴν οδ θα ἴῃ πη- 
αἰγοιιπηςσϊϑίοη ἢ ἰδεῖ ἢϊπὶ ποῖ Ρ6 ΟἸΓΟιΙΠ1-- 
ςεἰβεά. 

19 ΟἸΓουιπησἰϑίοη. 15. ποίῃίηρ, δηά 
ὈΠΟΙΓΟΙΙΠΟΙβίοη 15 ποίῃίπρ, Ὀαΐ {ΠῈ 

Ροϊηΐβ ἴο {π6 πραγεϑδξ ργθοθάϊηρ ϑεπίεηςε, 
ἘΠ|655 ἴπογΘ 6 ΘΟΠΊΘ ΟΌΥΙΟΙΙ5 ΓΘΆΒΟΠ [ῸΓ [1ἴ5 
ΟΥ̓ΘΤΪΘΡ Ὀαοκνναγά το ἴπ6 Ροηυ]πηδΐθ : ΠοΓΘ 
5ΈΘΗ ΟὈνοι5 σράβοη ἦο65 ποῖ οχίϑί. Μοτε- 
ΟΥ̓ΣΓ 1ΠΥΓΑ᾿5. νον τηδὶπίαϊ πο ὉῪῚ ΜΕΥῸῚ ἀπά 
ΑἸοτά «πὰ οἴπεγθ, παγάϊυγ ϑδίαπάβ {πΠ6 [αβί, 
ννπθη 1 ροβέιυ]αδίοβ εἰ μή [ῸΓ εἰ 85 ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ ἴο 
ΘϑίὈ]Π15} ἃ ΡΥ ὈΠἸΥ οὗἨ σοηνογϑβίοη, “ Η ον 
Κποννοϑέ μοι νυ μεῖθογ {ποῖ σμδ]ὲ ποῖ βάν: ἢ 
ἴογ {Π6 1άδα οἵ ργοθδθιγ 15 ποῖ ἀθπηδηάθά ὈΥ͂ 
1Π6 ἀυριυμηθηΐ ἤογο; {παῖ οἵ ρουοστδι εν ῖ5 φαΐ 
ΘΠΟΙΡΉ, ἔογ ἴἴ π5ῖ 5115 {πε Ἰορῖς, νυ πὶ ἢ ΟΠΪΥ͂ 
45Κ5 {παξ {π6 ἔννο 8.α165. οἵ σοπυεγβίοη δηά οὗ 
ΠΟΠ-ΟΟηνουϑίοπ ὃῈ ἷἰπ εαμϊροῖβα, πᾷ {ῃ15 
ποίϊοπ 1165 ἰπ {πὸ Οτρεῖὶς τί οἶδας εἰ σώσεις. 
(οπραγο ΕἰπΓ. οὐκ οἶδ᾽ ἄν εἰ πείσαιμι, πειρᾶσθαι 
δὲ χρή, “1 Κπονν ποῖ ᾿νΒείΠευ 1 εαπ Ρεγβιιδάς, 
γεῖ {ὙὙ 1 πλιϑί. 

17. Μυςῃ σοπίτονοτγί θα 15 πο σοππθοίίοη 
οἵ {ῃ6 εἰ Πρίϊοαὶ εἰ μή. ῬεΙμπαρβ {πε Ὀεβὶ 
ΕἸΠρ56 15, “1 {Πμ6 πηθΕΙΙΘΝ ΕΓ Ίβμ65 ἴο ραγί 
ἔγτοτα {πὸ (γι βεῖαπ σοηβθοσγί οα ἴπθ στοιπά οἵ 
το ρίοιιβ αἰ ΠἜΈγθησθβ πα ἔπεσα 15 ΠῸ ρσοβρεοῖ 
Οἵ Ρεᾶςθ δῃηά πηιΐγ, ἴῃ β ἢ οᾶ5695 1 ρτδηΐ 
ΡΟΓΠΊἰββίοη : 1 ρῖνε πὸ ἱπ]ιιποίίοῃ, τρλθος τς ὈΕ 
ἴῃ {Π6 ψεπεγαὶ τα]θ, Τ,6ξ ΘΥΟΥΥ ὁπ νναῖΚ ἴῃ [Π6 
Ἰοΐ οἵ 116 νυνί Οὐ ᾿α5 δρρογ[οπϑά ἴο τη, 
Ἰδὲ δὐεσΎ οπα δθί4θ ἰπ ἰδὲ ϑίαϊΐοῃ 
Ποῖ τπΠ6 [οτὰ Πα5 οδ]]θα μἰπὶ ἕο {Π6 Κίπρ- 
ἄοτμη. Ηεγο 1 ογάαίσ, πιὰ το {μ6 ομτομα5 αὐ 
Ι ογααΐγ 115. ὙΠῸ ἰαϑὲ νγογά ἰ5 ἃ νοτά οὗ 
Αροβίο!!ς δας ποῦν. Μοτα ΠΠτουδΙγ, “ΟΠΙΥ 
δῖ θυ εγΥ οπθ, ας Οοά δϑϑιρπθά ἴο πὶ (50 Πὴ6 
τἰπιθ Βεΐοσγθ ἢΐ5 σοπνογϑίοη) 15 ρουίίοη ἴῃ ἘΠ15 
118, «ο νγα]κ." ἐμέρισεν ταθᾶπ5 ποῖ ““ αἰδίτι- 
δυϊεά θυ “Δρροτύϊοπϑαἂ." 866 ΟΠδρ. 1. 13. 
ΤΠ γθῦϑε5 15-24. {Π|5 βΌΠΟΓΑΙ ῬΥΪΠΟΙΡΙῈ 15 ἴπη- 
οὐ]οαίεα : [,6ὲ 1] οχίβειηρ τϑἰαϊίοπβ οὐ ΠΠ| 6, 
ἀοπηοϑέϊς βοοῖαὶ τοϊϊρίοιιβ, θῈ γτοϑρεοῖθά, υΠθη 
ΠΟΥ οδη 6 γεβρθοϊοά ψἱμουΐ 1οβ5 οἵ (μτῖβ5- 
τἰδη Πἰθογέν ἀπά υνϊεβους Ὀγθαοῖ οἵ ἐπ6 αἰνηα 
Ἰανν8. 

18. Βοεϊϊρίοιιβ βἐαΐιβ δ ἴπθ {πὶ οὗ {π6 
ἀϊνίπο σα1]1] ἴο 6 τεϊαϊπθά. “1π οἰσοαπιοῖς- 
βἷου ψ885 8ΕΥ οπμθ οΔ]16ἃ τ᾽ ΟἸΓΟΙΠΊοϊΞοά 
ννᾶϑ ἃ πῦδῃ αδἵ {πὸ {{πὶῸ οἵ ΠΪ5. ο8}} 

19. “ Κεερίηρ οἵ {πε σοπημηαπάπηθπίβ. οὗ 

ἂν 
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Κεαρίηρ οὔ {πε σοπιπιαπάπιθηΐβ οὗ 
(οα. 

20 [,εξ ἄνευ πηὰπ ἃδίάθ ἴπ τῆ 
884Π|6 σΔΠ]Πηρ' ννΠ γείη ἢ νγαβ σδ]] 64. 

21 Ατί ἐπῃοι οΔ]]εἀ ὀεΐησ ἃ βεγνδηΐ ὃ 
ΠΑΓΕ ποΐ [ὉΓ ἴθ: θὰῖ 1Ε ποῖ πγαγαβί 
θὲ πηδάς ἔτεα, τι86 2} γαῖῃεγ. 

22 Εογ πὲ ἐπιδὲ 15 ὁ41164΄ 1π΄ 1Π6 

ΟΟοα᾽ 15 εὐεγγέρίπρ: ““Θνουυτπίηρ "ἢ το δε 
ΒΌΡΡΙ Ια ἔγοση {πΠ6 σοπίοχίμα) “ ποίην : ἢ 566 
11. 7. (ἸΟΠΊΡΑΓΟ ἔῸΓ ΡᾷΓΆ11615 ἴῃ ἀοςίγπο 
Ο 8]. ν. 6, νἱ. 15, ἵγτο πὶ 411} ννῃῖοἢ ραΐ τορεῖμοσ 
1 ἈΡΡΘδΓ5. {Παΐ {πΠ6 σοιη56] οἵ γϑἄοθπιρίίοη 
ν]Π6 4 Πποτ δἴεγηϊυ ὈΥ {πΠ6 Τγΐιε Τ) οἰτγ, ἴπ 
115 ΒΙβίουι 8] θνο]!οη 1ῃ {πη ἃηά ἴῃ [05 
δοίι 4] ΔΡΡΙοδίΙΟη ἴο ΤΠηΘΠ, 15 ΓΠΓΘ ΘΟ] (1) πα 
πέπῦ ἐγοαίϊοπ ὈῪ ἴῃ6 ΗΟΙγ ϑριγι Τουπάδα ἴῃ 
Ὀαρίϊ5πι, (2) χαὶ:δ ἴῃ 7δδιιβ ἢ γιϑὲ α«υογάίγι' 
ὧν ἰοαθ, (3) ἴπ6 αἱἷπὶ δηᾶ φοδ] οἵ {π6ὸ νυν Βο]δὲ 
τ Δ η]}0] 4 νυϊβάοτη--ἰῃθ ζεοῤέηρ 4 ἐῤὲ εοὔρ- 
»ιαπεάριεπές 97 Οοά ἴπΠ6 ΒΔΙΠΟΓ. 

940. Νοῖ 1ῃ {πε βββεπος, θεέ ἴῃ {Π6 οἰτοιπη- 
βίδηςα οἵ {Π6 ἀϊνίπθ σα] ηρ. “ηπουῤῥεγίς τι58 
οὗ 1Π6 Ρσγεροβιξοη : σοῖαρ. Ηθργ. ν. σώζειν ἐκ 
θανάτου -- ““ἴο ΚΘΟΡ 5αἴδ οὔξ οἵ {πΠ6 γϑδοὴ οὗ 
ἀδδίῃ." ΕἾΠ]] βθῆβθθ 15, “1 {πῸ ϑθοι]αῦ 50Γ- 
Του Πα ηρ5. Οὗ {Π6 αϊνίηθ Τ]]ΠἸηρ π΄ ΒΊΟΝ 
(ϑυγγοιη]ηΡ5) Π6 ννὰβ δ], ἴῃ ἴπθβε ἰεΐ 
Βῖπη «θϊάς. Βείογβ ἧ τϑρεδέ ἐν ἃ σοπραγθ 
ὙΠαογά. 1. τ δά ἤη. νὰ 58Π]|6Θἴο᾽ 5 ποίθ. 

91. ἈδμοΥ :--π ΒΙΘΔΎΘΙΥ ψαϑὺ ποῦ 
ΟΔ]164 1 ΠΟΥΘΙ τϊπᾶ: Ὀπΐ 5011 1Ὲ τποὰ 
οδηδῦ 8150 ὈΘΟΟΠΘ ἔγ66, Υϑύμου 18 Κ6 
1586 οΟὗἩ 10 ((ΠΔη ποῖ). Ανδῖ] {ῃγβε] οἵ {π6 
ῬΟΥΘΥ ΟΥ̓ ΟΡΡογζιπηυ οἵ θεσοπηϊηρ ἴγθθ ΕῸΓ 
{π6 ἀξίδπος οἵ {Π15 γσοπάσδγιηρ 5εῈὲ Αἀα!οηδ] 
Νοίῖβ δὲ επά οἵ ἌἽμδρίεοσγ. 

Ὡ, “ἜΟΥ Β6 ψποὸ Ῥοΐπρ ἃ 51840186 88 
ΟΔ116ἃ ἴο 6 ἱπ Ὁ886 ΤιοΙᾶ, 15 8 τϑϑᾶμηϑῃ 
οὗ {86 ΤΟΥ," «ἀπά σοπβεηιθηί, 1Ε βοἢ ἃ 
ΟἿΘ ἰ5 ἃ ΠπΠθἀπηδη ἴῃ αϊνιηθ γε] ίϊοηβ, μονν 
ΤΟΝ ΤΟΥ͂Θ ΠΊΑΥ Π6 ὈΘΟΟΠΊΘ ΟΠ6 ἴῃ Πιπηδη 
Το]αϊίοηβ, 1Ε ας {πὸ ἰανν αι}! ἀοοῦ οἵ τηδηιι- 
Πγϊβϑίοη. θὲ ορεπθά ἴο πῖπη! (θσίδίηὶν ἰεῖ 
Ππλ ἀΥ411 ΠΙΠΊ56] ΟΥ̓ σιοῃ 84ῃ Τρρογίιπηϊίν, 
Βῃοιἃ 1 οσσυγ; 1, Ποννευθύ, 1 5Πποι]ὰ ποΐ 
Οὐσαγ, ἰδὲ πὶ 0146 ἴῃ [15 Ἰοΐ, ΠαΡΡΥ ἰπ 
ὯΠ6 Δ5βγαηοα Πδξ ΠΠΔΠ᾿5 βεύναηΐ ῸΓ ἃ {ΠπῚ6 
Π6 15 ( γιϑι᾽β Γγθοαπηδη ἴοσ νοῦ. “1π 1110 
ἸΠΔ ΠΟΙ," 45 {Π6 βθοι Αγ 5]ανῈ 15. ἃ 5ρι γΙ114] 
Γγθθάπηδη, 50 ἴπ6 σϑσμαγ 7γεοηηαη (ποῖ 2γεεά- 
Τ]ΔΠ}) νγῆ0 νγὰβ Ὁ ]]16 ἴο {π6 Κιπράοχη ἴπ Π]Ὸπ 
νυ (τΙβί, 15. ἃ βρι γτμ4] ϑανθ. ϑῈΟἢ ἃ ΟΠ6 
ἰ58 ποί μὶβ οννὴ πηδϑίου (θα ἴῸγ ἢ ΤΕ ΠῸ 
ὙΟΓΘῚ: Π6 15 ἃ πΠΊΟΥΔ] θοπάβπιαη ΘΙ ΟΠ Πρ’ 
ἴο Ηἰπὶ ““ννῆοβθ βεύνϊίςθ ἰ5. ρογίδοϊ ἔγθεάομη. 
ΤῊΪ5 15 ἔγιια οἱ γοιι 81]: ἔου 411 οἵ γοιι, νυνί Ποῦ 
5ΒΟΟΙ4] βἰανεβ ΟὐΓ 5061] ἔβα θη, τ {π6 ρυγ- 

ΤΙΘΟΟΒΙΝ ΓΕΑ Β.Ι.: 20---24. 

1 ογά, δείηρ ἃ βϑενδηΐ, 15. {π6 1, ογά᾽ 5 
ἐξγβαπηδη : ἱἰκανγίδα αἷδοὸ ἢς τῃδέ 15 'Ὁ 
ΤΔ]164,, δείγισ ἔγεθ, 15 (  γιβι 5 εν δηΐ, 

223 Ὗε ἴα θοιρῃέ ἢ ἃ. ρῥγῖσα ; 
θε ποΐ γε {πε βεγνδπίβ οἵ πηξη. 

24 Βτείβγεη, εξ ἐν εγΎ τηδη, νγἤθγα- 
ἴπ ἢ 15. οδ᾽]εά, τπογοὶη αθῖάθ ἢ 
(οά. 

ΟΠαβθα ροββθβϑίοῃ οἵ ὁπ ἄϊνὶπθ Μαβίογ: “10 
8 ῬΤΪο6 616 γ8 Ῥουρμύ ἴο θὲ Ηΐς 5ἰανεβ: 
ῬΘΟΟΠΙΘ ποῦ [86 518 ν 88 οὗ πι61." Κ δίμου οὔ- 
ΒΟΙΓ͵ΓΘ 15 [}15 ἰαϑξ οἴδιι56 : 5ΟΠΊ6 566 ἴῃ {π6ὸ ννογά 
γιπιὶ ἃ Τοΐογθησθ ἴο Αρο!]οβ «πὰ θρμαβ: αἠϊὲ 
αἰαᾳ. ΤῊ 5θη86 οἵ [Π15 νεῦβθ ΠΟΥ ἔμ}}ν 15: ΤῈ 
σοπνογίθα 51αν6, 1 ἢ6 41] οἵ εἰν] οπέγαποῃϊβο- 
τηθηΐ, 5Πο}4 σοηβοὶθ ἢ15 θοπάασο νυ {Π6 
Τπουρμέ {παξ Π6 Πᾶ5 στϑοθίνοα ἃ τ ΠΟΌΪΟΓ 
ΘΔ ΠΟΙΡδίΙοη ἴη ἴΠ6 αἀἸνῖπθ ΠΠΔΠΙΙΓΊ 5510. ἔγο 
{Π6 ματα Δϑ πη ϑίθυϑῃρ οἵ ϑαΐδη δπά οἵ ϑἰη: 
Δη4 {πΠ6 σοηνογίθα ἔγθοπηᾶπ ποι! Ὀθαγ 1π 
ΤΑΪΠ {πα΄ ΠῈ ἴ5 ἴπ6 βεγβοπδὶ ργορεσέυ δηά 
Ἑαΐαγο φεεμἼϊενι Οἵ Η πὶ νν πο Ραϊά {Π6 Ῥσῖςθ ἴῃ 
{π6 Ὀ]οοά οἵ {Π6 ογοβ8. 

24 “ΤἸη νῇαδΐ βίαζε οὗ 1πἴὸ ἢ6 ννὰβ ςδ]] θά ἴο 
θ6 4 Ὀγοίπου, ἴπ {παΐ εξ Ἔνούγοπα δοϊάθ οη ἐΠ6 
5:46 οἵ σοα  ψγῆο σε πη. [ ΠῈ σμδηρεβ 
{πὸ οινναγά ᾿ἰοΐ οὗ {π6 ᾿ηνναγά (4}} ΠῈ Ὀγϑακϑ 
{Π6 βϑποῦαὶ σὰϊο ἀπ ογάοσ οἵ {π6 ἀϊνὶπα 
σονθγητηθπί, δη ὦ 50 ΤᾺΓ 15. ποῖ οἢ {ΠπΠῸ διέβ οἵ 
Οοά, θυΐ ταΐπμου ἀδβεγίβ ἴο {πὸ δἱάθ οἵ {πὸ 
ψνοτ]ά. 

Α ὈτιθΕ ϑυτηπΊΓΎ οἵ {ΠῸ ΡΓΙΠΟΙΡΙῈ5. ἰαἱά 
ἄοννῃ ἔγοΠΊ υθγβ. 15--24. “1,6 Ἔνεσγοπα 0146 
ἴῃ [η6 ἀοπιοβίις δηα 5οςα] ἀπά το] ΠΡ ]ΟΙ5 βίδίιβ 
ἴῃ ννΠΙ ἢ {ἢ ἀϊνίηθ 68}} ἔοιπά Πϊπι." ὍΤῸ {Π15 
ἙΘΠΘΓΑΙ ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ. ἔννο Ππηϊ δί!οη5. Οὐ σοστεο- 
Εἶνο5 Α΄δ ΔΡρ 64 (1) ᾿ἴπ γΈΊβ6 15 ἴῃ τηδίγ πιο- 
ΠῚ] οαθθ5 οἵ ϑβεϑρδγδίϊοῃ, 2} πεεεσασν, “γε 
ΓΑΙΠΟΓ το ΡῈ ἴῃ ρϑᾶσθ δηά δπην Παῖῃ Οοά 
ΟΔ]]Θά τι5 ; (2) ἴῃ νϑῦβϑθ 21, [ἴῃ 50618] σᾶβ6Ὲβ οὗ 
βουνι 46, ΜΠΙΟἢ 15 ἃ βίαία οἵ {πὸ το Ὀ6 σμεογ- 
ῬᾺΠΠν το]ογαῖεα ἀπά ποΐ ἴο Ὀ6 πηπάθα ξογβοοίῃ, 
11 1 οπ6 15 αὐόϊε ἴο Ὀεςοπηθ ἴτϑθ, γαῖμογ ἰδεῖ 
Πἰπὴ Ππηαϊζο ΠΪ5. Θϑοᾶρθ ἔγοπιὶ 5ἰδυοσΎ ὈΥ βοῇ 
ἃ ἀοοτ. Αραΐη {Π15 {π|π νεὶπ οἵ νυν] θϑοιηδ 
Ἐχοθρίϊοῃ σοπιθ5 ἴο νίαν ἃ {π|τὰ {ἰπ|6 ἴῃ {Π6 
γνΟΓ 5. “ δεεοῦηε ποῖ 5]ανε5 οὗ πηθῃ ἢ: ὑπαΐθυοῦ 
{παῖ ΤΥ ΤΊΘΔΠ: ῬΟΒΒΙΌΙΥ τ ΤΠΔΥῪ ΤΠΘΓΕΙΥῪ δά- 
ππηδτγαΐῖο {πὸ {γὰ]ν αι ηθ ἰἄθα τας Ρεγβοπδὶ 
ΠΡογίγ, 1 ἘΠ Ἰὰνν οὗ {π6 1απ4 Ρευπηξ, 5Βμου] 4 
8ο Παπά ἴῃ Παηά νυ τοὶ] ἔγεεάοχηῃ ; βῖποα 
(τ β[δηϊν το θεπηβ ἘΠ6 ῥοῦρῖο ἐπέεψε, δοάν ἃ5 
ΨνῈ]] 85 5011] δῃη βρίσι. [ἢ {πῸ Κ οπδη ΒΕ ΤΏΡΙΓΟ 
Α.Ὁ. 57 ἃ ἰαγρε ρογίίοῃ οὗ τηδηκῖηα ννὰ5 ἴῃ ἃ 
βίαϊθ οὗ Πορβ]θβ5 5 υθυΎ, δ Γαϊθα ἀπάογ ἀ65- 
Ροίζίς στὰ]α: 80 ϑο δ, ᾿Ηἰβίοσυ οὗ (γι βίϊδη 
ΟΠΒυτΟΙ,᾽ νοὶ]. 1. Ρ. 316, ψγὴο πιοίε5 ΟἸΌΡοη, 
Θϑεϊπιαίϊηρ; {Π6 ΠΌΠΊ ΒΟΥ Οὗ 51αν 65 δὲ [1] ὁπ Πα] 
οὗ {ΠπῸ 120 τα]]Π]οη5 οὗ {Π6 ᾿πηροσγίαὶ ροριδίίοη., 



ν: 25---28,] 

25. Νονν σοποεγηΐηρ νἱγρίηβ 1 ἤᾶνα 
ΠῸ Ποπηπ]αηπηεηΐ οὗ {Π6- [ογά : γαῖ 
Ι ρῖνε ΠΥ πἀρτηδπέ, 45. οὁπ6 {πΐ πίῃ 
οδίαίπεά ππΈγοΥ οἵ {πὸ [οτά τὸ θῈ 
[αι τα]. 

26 1 95ιρροβε ἐπεγοίογε {παξ τΠϊ5 15 
σοοά ἰοῦ τῆς ργεβοηΐς |ἀἰβέγαββ 7] ταγ. 
τῃδὲ 1: 15 ροοά [ὉΓ ἃ πηδη 80 ἴο θ6. 

ΓΟΟΚΕΝΈΗΑΝΟΘΣ ΝΙ 

27 Ατέ {ποῖ Ροιιηά ππίο ἃ νέες ὃ 
866 Κ ποΐ ἴο ΡῈ ἰοοβεά. Ατέ τοὺ 
Ἰοοβεά [τοπὶ ἃ να ὃ βεοῖκ ποῖ ἃ ννῖξε. 

28 Βυΐῖ δπά 1 ποῖ πηαγγγ, ποιι 
Πιαϑῖ ποῖ βἰπηβά ; δΠ4 [1 ἃ νἱγσὶπ ΠΊΆΓΓΥ, 
8Πη6 Παΐῖῃ ποΐ βἰπηθά. Νενογίμο]θθς 
5110 ἢ 514}} ανα {τοι Ὁ]6 ἴῃ ἐπε ἤεβῃ: 
θυς 1 5ρᾶγα γοιι. 

ἼΠΕ656 5ανοθ νεα τοραγάθα 45 σδίς]α; Ομ δῇ, 
1θΙάθη. 8ὅ6ε ΑἸ]αγά, [,65 Εὔβοίανεϑ σῃγζς θη. 
Μδπιιτηϊβϑίοη ἵπθη τηϊϑί, πᾶν Ὀθθη ἃ θοοη 
Ἔσεη ἴο ἃ (ΓΙ βίη Ἔνθ 1Π ΟἸν 176 4 (ΤΟΙ ἢ, 
ΔΠ4 νγὲ σδαβθθ ἴο ΟΠ εγ δ {πῸ σογγεσίϊνο 
οἴδιιβο “ΤῈ τποῖ καλοὶ Ὀδοοπηα ἔγεο, γαῖμου ἀο 
ΟΣ 

925-40. [{15 ΟὈνίοι5 'π {Π656 νεῦβοβ {πᾶς 81. 
ῬδῈ] αῖνθϑ ποῖ ἃΠ ᾿πϑριγαΐῖίοη θυ δῃ ΟΡἰπΙοη, 
ΔΠ4 8ῃ ορίπίοῃ ἴο θὲ δϑιἰπηδίεα γ {πῸ νου ῃ 
οὗ Πῖ5 οὐγὴ (τ βέϊαπ οπαγαςσίοσ. Ἣ  βθεπη5 
ἴο βιιρρεϑί Πα ΒΊΓΕ5 νυ μοι ἢ σΟΠβίογ5. σοοά 
ἈΠΑ 54] υαΓΥ ἀπά θγ {Π 6 οἸΓΟιιΠπιδίδποθβ. οὗ ἃΠ 
᾿ΡΘ Πα Πρ οΥἶϑῖ5. Ηδ ἄοοθβ ποίΐ ᾿πϑὶϑέ ἸΡΟη 
1Π6 ΞΘ ΠΕΓΑΙ ΠΊΟΤΑΙ 5ῈΡΟΓΙΟΥΙΥ οἵ σα θαοΥ ἴο 
ΤῊΔΙΓΙΠΊΟΠΥ διιξ βίαϊθϑ ἢ15 οννῃ νἱονν {παΐ 7π|5ῖ 
ΠΟΥ ἴῃ ἃ {{π|6 οἵ βίγαϊϊ ποϑϑ σθ] Δ ΟΥ 15. θέτε 
{Π4Π τηδίτ πον, {παΐ 1 15. 4 ϑίαίε τόσα σοη- 
ἄποῖνε ἴο ννῈ}}- θοιηρ, ᾿Ππαϑηλι ἢ 45 [ἃ ἄθ] 1 γῈ 18 
ἵστοπὶ ἀοπηοϑβίις ἀἰδίγαςίίοηβ ἀηά ἔδο]]αἴθ5. ἃ 
1655 ἀϊνι θα δηα πηοσα ἀθνοίεα βογνίοθ ἴο {ΠῸ 
ΤΟΥ, ννοβα δάνεπί 15 ᾿τητηϊηθηῖ. Ηδ νντὶΐο5 
ἃ5 ἃ σΑ51115: ἀπ {πο γε οσο 15 ΟὈΠ Πρ ά, ἴῃ βίαίιηρ, 
ΒΘΠΘΓΔΙ Γ]165, ἴο πΊΟαΠὟ {ΠΕ6Ὶ1 ΔρρΡ σαί οη [ἢ 
ΒΡΘΟΙΔ] ἰπβίδησθβ: πεποα {πὸ ἔγεηιιθπί σὸς 
τΤεοίϊνα δέ Ξε γεΐ ΟΥ̓ ῥοαυευεγ. [15 οθαῦ ἘποιρΡ ἢ 
τμαΐ {πΠ6 ργεσερίβ πεῦθ ἰδ]4 ἄόννη ἃγὲ ποῖ ἰπη- 
τεπάεά ἴο Ὀς Ὀϊπαϊηρ' Οἡ 41] ἀρεδ5 οὔ {πὸ (πασοῃ, 
Βαΐ ἴο μαγε δὴ οἰδδίίς δήαρίδίοῃ, πΠΟΥΘ ΟΥ̓ 1655 
βίσιηρεηΐ, δοσογάϊπρ ἴο {Π6 ῥγδβϑιτα οἵ {Π6 
{ἰπε5. ὙΠῸ Οὐρεῖ οἵ {Ππο56 νεῦβεβ 15 οὗ 5 ἢ 
ἃ Πμαγδοίου {παΐ 1 15 οἴϊεη ας α] ἴο 6] 1ος 
1ῃ6 Ἔχαςΐ ἰάθα παΐ ννὰ5 ἴῃ [Π6 Αροϑβί!ε᾽β πηϊπά: 
Ὀαυΐ {πὶ {Π6 βϑπογαὶ ἀσιι οὔ ννΠο]6 ραβϑαρα 
15 8ἃ5 αῦογε ϑίαϊθα, βεδεηὴβ ἴο δάπιης οὗ πὸ 
ἀσυθί. 

25. Ἀδηάογ: -- “ Οὐ ΠΟΘ ΪπρΡ ὙἱτρὶπΒ 
(Ποῖ, 85 5ουύῆθ, ππηηαγτ ἡ ρουβοηβ οἵ ΒοΟΐἢ 56 χθβ8, 
Ὀιιέ πιδί 465) πὴ πα πούϊοι οὗ {π0 Τοτᾶ Πα Υ9 
Ι ποπθ; 8ῃ ΟΡΙ πο ὨΟΨΘΥΘΙΙ ΟΠΟΥ, 88 
ΟΠ9 ρυύδοθᾶ ψιῦῃ ΠΟΙΟΥ͂ 0 6 ἔφ:  ]." 
Ηἰ5 οὐγῆ {γιιβεννοσί ῃποβα δῖ. Ῥδ}] Πούο θα565 
ὌΡΟΩ {Π6 τηθγοΥ οἵ (γί ϑἤοννη ἴο Πἰπὶ ἴῃ 
᾿15 σοπνθύβίοη ἃη4 οδ]]πρ ἴο {(Π6 Αροίοϊαΐο. 
ἼΠ6 ἱηΠηϊϊίνα 29 δὲ χιϊέρμ! τρλαυκβ ομς οὗ 
16 1ἰπ65 οἡ ποῖ [Π6 ΤΉΘΓΟΥ πΊονοβ, ργὰ- 
ΟἰΒΕΙν 85 ἴῃ οἷ 1, 1Ϊ8ην, “ἴο ἐπάμπθ τ5 νν ἢ 
1πΠ6 βυᾶςβ οὔ (ἢγ ΗΟΪΥῪ ϑριίγιξ ἐο χριοπά ΟἿΣ 
Ἰῖνεβ,᾽ {Π6 βρϑοῖβὶ ρσᾶσθ ἰ5 ἱπάϊςαίθα υνῃϊο ἢ 
δῖνεβ 8η ἱπηρι]βα ἴο διπθπάτηθπηί οὗ 116. 

26. Μδηγ ἱπίεγργείϊαίίοηβ οὐ (Πἰ5 ρευριοχὶπρ 

γΈΓβ6. ΟἿ6 {Π]|Πρ' 566ΠΊ5 ΠΠΚοΪγ, {παΐ {Π6 τοῦτο 
ΡοΙηΐ5 ἔουννασγά ἴο {πὸ ὅτι, ννῃῖο ἢ ἠθῆποβ. Νὸ 
ΠοΙηηηΐδίου ΠΟΓῸ ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ πλακο5 ἃ ἐ15- 
Ἐἰποίίοπ θεΐννθθη εἶναι ἀπά ὑπάρχειν. ΤῊΪ5 
Ιαϑί ννογά 15 αἰ βησ]Ό : 1 Θθοη5 ἴο ΠΊθδη βοτηδ- 
ἘΠΠΊ65. “10 θ6 ΟΥ̓ΙΡΊΠΑΙΠΥ," “ ἴο θὲ β  ϑίδπε αν 
ΟΥ̓́Τ Πα ΔΙΊ ΠΈ8}}Υ ᾿ἢ᾿ ΟΥ̓, 45 ἴῃ Π᾿ ΘΠΠοβίμοπ65, “ἴο 
θα βίογθά ἴῃ γϑδάϊπθϑϑ. Αη ἴδ οἵ γοῤγίεὶν 
ΒΟΙΠΘΕΠη65. δἰίΐδοῃοβ ἴο ἴΐ : σοπΊρ. ὕπαρξις 
“ ΡΓΟΡΕΓΙΥ "ἢ οΥ ““βιιθβίδηςθ." ὙΠῸ νοτάὰ μον- 
ΘΥΟΥ 4515 [ῸΓ ἐΙΓΊΠΟΥ ἰηγοϑίραϊίίΐἾοη. Ηθγα 
[Π6 ΠΊΘΔηΪ ΠΡ ΤΊΔΥ θ6 ΚΙ Θομβιά υ μ6π {818 
ἴο ὍΘ δἂῃὴ 6ΘΧΟΟΙ]θηῦ ῬΥΪΠΟΙΡΙ6, ΟΥ Ροοά 
απ απηθηΐαὶ σι], ἐπ σἱθ οὗ 9 βύταϊ- 
Π658 ΠΟῪ ἱτπ|π1π θη, ΠΔΠΊΕΙΥ ὑμαῦ 8π 6 ΧΣ- 
ΟΘΙΙ]Θηῦ {πΐηρ Ὁ 15 ΤΟΥ ἃ ῬΘΥΒΟΠ ἴο0 ὍΘ 
{π85. Βιιῖ ννῆασΐ 15 1Π6 τηθαπηϊηρ οἵ ο δὲ ἐῤμς ὃ 
ΘΟΠΊΘ ΘΧρ δίῃ “ ἴο 6 ἃ5 Π6 15: οἴπουβ “ἴο θὲ 
5. 1 ἅτὴ ; οἴμεῦβ “ἴο θ6 85 {πε οὐγχὶπς ΔΥῸ 
ϊ. 6. πΠΙΠΔΥΓΙΘα, Νόοπο οἵ ἴπδ56 χρη δίιοηβ 
4Υ6 4 βαϊϑίδοίοσυ. Α Ῥείίζεσ νναῦ βϑυύμιαρ5 
νου] θ6, 85 τοῦτο Ῥοϊηίβ ἔογννασάά ἴὸ {δε 
ΓΟ]]οννιηρ ὅτι, 50 ἴο πηαϊτα οὕτως ρΡοϊηΐ [ογυναγά 
ἴο {π6 [Ο]]Οννηρ βοπΐθπος ΟὐΓ βεηΐεηοεβ δηά 
᾿πἀϊοαΐθ {Π61Γ ἀϊάδοίις σοηίεπίβ ([ῸΓ σοηδίσιος- 
τ΄οη ΠΟΠΊΡ. ᾿Χ. 3), [ΟΥ̓ [Π6 ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ ργεοθρίϊνε 
ΟἸΘΑΥΥ ΘΟΠΠΠΊΘΠΟΘ5 νυ] γοΥβῈ 27 8Π 4 σοΠΕΙΠ11Ὲ5 
ἸΙοηξρ. 

ΟἿ. Τλῖγεοῖ ργεοορί5 Πηρογροϊπίθα ὈΥ {πε 
ἔρις οἵ νεῦβα 26. ““Βοιπάίο ἃ νυἱἕδ αὐτί {μοι 
Μαγτιθά ὃ ὅ68εκ ποῖ γεϊθαβθ. [,οοβο (ῤέχζεοΐ 46- 
ποΐαθ5 σήσίθ οἵ Ἔχε ΠΊΡΊ ΟΠ 51Π1Ρ]0Υ} ΟΥ̓ ἔγεε ἵγομὴ 
ἃ νυῖΐα αὶ πο ΒδΟΠΕΙΟΥ ΟΥ ψν] ἄοννοῦ ἢ 56 εκ 
ποΐί ἃ ψ]: 1 ΒοΟΘΥΟΥ ποὺ ἀο ΠΙΔΙΥ͂ 
(6 ξαΐυγα ἴῃ {πε ρῥγοΐαϑιβ βυν ιν ἴο ἐπα 
ὙΥΤΙ ο 5 ταη θΘοοπηθβίμο ραϑβεϊη {Π6 ὩρΟ 0515), 
[ποὺ βἰπποᾶβύ πού." ΠΟ γοπάοσγίηρ οἵ δοὴδ 
“ΤΕ 4150 μοι 5Π4}0 ἤᾶνθ τηλγγιθ "ἡ 15 ἴὸ ΡῈ 
ΔνΟΙ 64, 45 ὈοΙπρ' ᾿πσοτγοοῖ δηά τπποουίῃ πὰ 
ποΐ ἔσιια ἴο {π6 δουῖβί, νυ μος Ποσο ἀδθηοΐοβ δῇ 
δοζίοη θοριη, σοηίϊπιιοά πη επάθα. ΕῸΓ [Π15 
1156 οἵ ἐὰν καί σοΠΊραΓΟ εἰ καὶ δύνασαι νΕΙ͂Β6 21. 
ΤῈ ΤΑΥ͂ αἰϑδο Ὀ6 τοπάογο “1 ποι τῤομἑάςὲ 
ΤΉΔΥΥΥ,᾿ ΠΟΘ “1 {Ποῖ οῥα]ῥ ΤΉΔΥΤΥῪ : 4 
αἰ Πεγθηΐί. 

28. “Απά 1 (Π6 νἱγρίπη βου] ΠΊΑΙΤΎ, 586 
βἰηποά ποί. Αραίη 8[. Ραμ], ἃ5 Β6 νυυϊἴεβ οἵ 
ἃ ΤΑΥΤΊ Ρ’ 6. ῬΟΒΒΙ 16 ἴῃ {πὸ διΐαγθ, ἸΙοοκα Βα οΚ 
ὉΡΟΙ ἴἴ 85 ἃ ἕαοϊ δοσοιηρ! 5ῃ64, ὑνμεη πε ἀ6- 
5ΒΟΥΡ65 [[5 ΠΟΥ] σμαγδοίθσ, “  Π,οέίοπς, πονν- 
ευθυ, φία ἴῃς ἢΠ65}} 5}4}} βοὴ ρθορὶα Βᾶνὸ :ἢ 

Εἰ Κ΄. 
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29 Βυξ {15 1 840, Ὀγείῆγεη, {πε 
Ἐἰπ|6 25 5ῃοτΈ : [ἴ γειηδίπεῖῃ, {παῖ Βοῖἢ 
{ΠΕΥ παῖ Πᾶνε νγῖνεβ θ6 8 {ποιρῇ 
{πεν Πμαά ποπε ; 

230 Απά {πεν {Πδΐ νγεερ, 25 ποιιρῇ 
{Παυ νψερί ποῖ ; δπά πεν (Πδῖ γε]οῖςβ, 

ΠΟΘΕΝ ΗΑΝ ΒΟ ΝΤΙΕ [ν. 29--Ξ21. 

85 ἴποιρῃ {ΠεΥῪ τα]οϊσεά ποῖ ; δπά 
πον {παῖ θυγ, 245. 1ποιιρῇ {ΠΕ ροβ8- 
8658664 ποῖ; 

21 Απά {ΠΥ {Παξ 86 {Π15 νγου]ά, 
85 ποῖ δθιιβίηρ 21: ἴογ {πε [δβϑῃϊοη οἵ 
815 νγου! ἃ ραββϑείῃ ἈυΑΥ. 

1. 6, 1Π ΘΊΊΟΝ ΤΠΔΥΓΙΑΡῸΒ {Π6ΓΕ 5 π0 «15: ΟΠΪΥ͂ 'π 
ἃ ΟΥἸ515 {κ᾿ {Π15 {ΠΕΥ ἃγξὲ ποῖ καλόν τι, Ὀαῖΐ 
αάυεγσε 1ο «υεἰϊεῤοίγιφ. ὝΠΟΒΘ ΨὙΠΟῸ ΤΊΔΥΤΥ, 
αἰγουπηβίδηοοϑ 8] Οννὶηρ᾽ ΟΥ̓ ἀοπηδπάϊηρ, 4ο ποί 
51η, 1Ὁ 15 {γι ; γεῖ πηδίθγιδὶ δ] ο[ΙΟη5, συ ἢ 
85 ἀοπιεϑίὶς 50 ΓΙ Πρθ, ΡΟΠΕΓΥ͂, ΠΑΚΘάΠ655, 
τη] τοδί πιοπί, βρο]αίίοη, Ὀαηἰβησηθηΐ, {ΠῸΥ 
5841} ποΐ Ἔβϑεδρθ ἴῃ {π6 5466 Ζθ πα οὐγιβῃ οἵ 
186. σοπηηρ ϑίγαρ ρα. {7ῤὲ εερ ἤθτα ἀδποΐεβ 
ποΐ {π6 δἰ ῃῖςδὶ θὲ τηδίογια] σο]δίοηβ οἵ {πὸ : 
1 15 16 ἀφίϊνε οἵ ἀδθραγίπιθης οὐ Ἰοσδίϊνο : 
ΠΟΙΏΡ. 1 Ῥοίαῦ 11. 18, “Ρυΐ “ἴο ἀεδῖ ψχα 
ἤεβῃ, φιποκοηρά χα 5ρισιῖ," 1. 6. {π6 βριγιξ οὗ 
Η15 Ηυτηδηϊγ. “1 ΒΟΝΕΨΕΥ 8ΠῚ ΟΓ ΒΡΔΓΙΠΡ' 
γοιι ᾿ {πε56 δῆποίίοηβ: [Π6 νΕΓῪ δἰτὴ οὗ ΤῊ 
Οἤεγεά ορὶπίοη 15 ἴο βᾶνδ γοῖι ἔγοπὶ ἴΠ6 5Π8γΡ 
αἰβαβίογϑ {παΐ νν}}} θθβεῖ {ΠπῸ τπαυγῖθα βίαϊε ἴῃ 
{πὸ ΡΙΠΟΠΙΠρ' 5{Γ655 οὔ [Π6 σογηϊης {{Π|6: ἀνάγκη 
ἔγοπι ἄγχω : 1,81. πεορϑβϑιῖαϑ (8) 

459-31. “Τρὶς Ὠονγενοῦ 1 ΔΕΓΠΊ, ὀγεέ γε, 
{π6 Ὁ1π|6 (καιρός 15 ἴο χρόνος ννῆδί ἴΠ6 δογίβί 
15 ἴο {πῸ πηρεογίθοξ ; 1 ἀδποίεδϑ ἃ {ἰπ|6ὸ τεραγάθαά 
45 ἀθῆπιϊε οὐ θουπαθά αἵ οί οπά5 ; νυ Ποῖ Υ 
ἰοηξ ΟΥ̓ 5ποσέ, οσἰγουτηβίδησεβ ἀθίθγηπε ; ΠΟ 
ἴι πλεδὴ5 ““ἴπθ {πηθ οἵ δοσθρίδηςε᾽ ΟΥὐὁ “ὯΔΥ 
ΟΥ̓ 54Ινδίοη.}) 185 βύταϊϊοποᾶ ἴῃ ψπαδῦ 15 
1670 (οἵ 1).Ψ 

2: γεγιαϊπείρ. Α. Δ. ποῖ τῖρῃξ. ὙΤΠΕ τὸ 
λοιπόν ΞΞ- ποῖ ““Πεποοίοσίἢ," 845 πῆϑηγ, ὑεῖ 
«υῤαὲ γεγιαίης οἵ 1π6 ἠΐγιθ ἔγοπι {Π6 ργεβθηΐ 
Πουγ: ἴ ἀεποίεβ {π6 11π||ῖ5 στη νΠΙΟ 
16 ϑγαιξθπιηρ ἴα κοβ ρΐδοθ, {πῸὸ συγίδιπιοπξ 
οὗ {Π6 Ιαϑὲ γϑαςῇ οἵ {ἰπηθ6. δέγαϊζέοχιεοα Ξε “ ξσοη- 
ἰγδοίθ ἢ ΟΥ̓ ΡΕΓΠΑΡ5 σὐῤγηηάεδη ΟΥ̓ σῤγίυεἰοά, 
2 Μᾶςες. νἱ. 12 δπά ΕπισρΡ. Ηετς. Επιγ. 1417. 
ΤΠε ψοσγά 15 ὈΥ Π1οά. 51:6 1] 5 Δρρ δα το {π6 
ἀν πα ]ΠΠ]πρ ΟΥ̓ 5ῃΓΙΠπΚίηρ οὗ {π6 ΝΙ]Ὲ νναΐουϑ, 
δηα τὴ Αεἴβ Αρρ. νυ. 6, 1ἴ 566Π15 ἴο πηθδη ῤαεζεά. 
ϑΟΠΊΘ ἴ4Κ6 τὸ λοιπόν ΠΗ ἵνα: 1 50 {π6 τεπ- 
ἀθγίηρ πλδὲ Ὀ6, ποῖ “1 γοπηδῖηβ παῖ," Ὀαΐ 
ἐν ῃδί ΤΟΊ] Π5 15 {παΐ ΠΟΥ νγῆο Πᾶνα γε 5 
δε 85... , ἵνα Ὀεϊπρ ΡΙΓΕΙ͂Υ ἐεβηῆσε. Τῇ 
ΠΟΥΘΥΘΥ νγ6 ΤΟ Πάου, ΚΤ ῊΘ {ἰπ|6 15 βίγαιτοποά 
ἴῃ νΠδὲ ταπγαίη5," ἵνα 5ΌΓΟΙΥ σαπηοΐ 511, 
85 ΠΘΔΙῚΥ 41} [Π6 ἜΧροβιίουϑ [ηϑ]5ΐ, 22 οσίεν ἐραί, 
ἀδποίίπρ “16 ἀϊνίηθ σοιη56] ἴῃ βῃοσγίεπιπρ 
1Πς6 Ἐἰπ|6. ΕῸΓ ἰ5 1 ρσγόθδΌ]6 {παΐ ἃ βίαίε οἵ 
βιΠπρ’ Ιοοβα ἴο νου] ]γ ᾿πίογοϑίβ 5που] ἃ θ6 
ἀοβογιθεά 45 {πΠ6 δἰπὶ οὐ ριγροβο οἵ σοά ἴῃ 
Ουσίδηηρ' {ΠῸ βθαβοη οὗ {π6 στοδὲ {γι δα]δίϊοη 
ἼῊΙ5 ταϊρῃξ 6 ἃ ἀϊνίπα πιοίϊνο ἔοσγ {Π6 ΤοΥΥΟΥ5 
Δ η4 ροτγίεηίβ οἵ {πε ἰαϑί {{π|6 θείηρ Ἰεβπρίπεπαά, 
ὨΑΓΑΪΥ ἴοσ {πε 1αβὲ {ἰπλ6 1561 θεὶπρ 5Βῃογίεηςξά. 

Αραΐπ, 15. ἴἃ ργόβθδῦὶς ἐπαξ 851. Ῥὺὶ) β5ῃπουϊά 
Ἀ55ΙΡῚ 510 ἢ 4 πιοίϊνε ἔογ {πΠῸ6᾿ συγίδιπιοπΐ, 
Ὑνῃ θη Θυ  ἀΘΠΕΠΥ ΒΘ 15 ΠΊΘΓΟΙΥ ρΊνπρ' Δη ΟΡ ΠΙΟη 
ΟΥ πιβκίηρ 8η 8 5βουίίοῃ οἵ ῥὶν. οαυηπ, ποῖ τε- 
ςογάϊηρ ἃ ἀϊνίπε ἱπβρίγαϊϊοπ ἡ ὙΠ εὐτοῦ οὗ 
ἢ οΠΪγΥ τίρῃξ νἱεν οἵ ἵνα," δ5 ἴξ πᾶ5 θεβη 
(4116 4, ατίϑθϑ ἔγοτῃ ἃ ἴοο τεϑίσι οἰ νἱενν οἵ {ΠῸ 
1.565 οἵ ἵνα: ἴῃ ἕδεΐϊ ἵνα, πκΘ οἱγ ἐῤαΐ, Πᾶ5ἴἢγθα 
565: πα! (1π ογάθσγ {μαΐ ΠῈ ΠΙΔΥ 50), 4ἐ- 
πίε (1 αἄἀνῖϑθβα {παΐξ ἢς ροὺ), «μόγεοξῥεῖν 
ἐεῥαΐϊς (“ πᾶνε ἘΠΟΥ βίῃ ]εα {παΐ {Π6Υ σπου ]ά 
ΕΠ 

ΤῊΙ5 1αϑὲ π56, ἀδηοίϊπρ ἃ εογἐεοηηρίαΐεα γιογαὶ 
χορ, ΘΌΤΕΙΥ 15 ἴΠπΠ6 Τρ πα ΠΕΙΘ, 85 {Π6 
7πα!οίοιι5 ΒΕπροὶ βανν ν Ποπ ἢα νυτοῖΐε εὐμγηοαϊ 
μί, ἴ. 6. χεασοῦ ϑπομσ “τῃδί {ΠΕΥ ῈΟ Πᾶνα 
νγῖν 65 5Πο 1] 4 θῈ 45..." Βεπάεγ ἴδῃ, “1Β6 
Εἶπιθ 15 βύταϊςζοπηθα πῃ 105 τοβϑἰᾶπο, 580 ὑμδΐ 
ΠΟΥ ῺΟ Βᾶγθ ψιγυο65 Βπου]α 6 848 11:61 
μαυϊηρ ΠΟΘ, 8δπἃ {μ 67 ὙΠῸ ΧΡ 88 
ΜΘΟΡΙηρ ποῦ, δπᾶ 87 ὕ7ἷἠ΄ 9 ῬΌΓΣΟΒ 8856 
85 Θ6η ποῦ ΒοΙᾶϊπρ ζαβῦ {μι 6 1 Ρ811}8, 
διὰ ΠΥ ΨἘΠῸ 0.86 896 ΜΟΙ] 845 π|θ 1 
πού ΟΥ̓ αβίηρ 1, ΟΥἩ πδὶπρ 1ὖ ὅο {86 {π1]." 

81. “ΕῸΓ ραϑϑίπρ' ἀναγ ἰ5 {ΠῸ ξαϑπίοη οὗ {Π15 
ὙΜΟΥ]ά ἢ ΟΥ̓ [ἴ τηΔΥ θ6, “Βα55 ἀνγᾶὰὺ ἀοίῃ," {Π6 
ῬΓοϑθηΐ ἴθηβε οὗ ἀθϑίϊπγ, Μοβί ἜἼχροβιζογβ 
τπ8Κκ6 ἰπθθεὲ ννοτάβ σϑῖοσ το {πδΐ ταϊρῃΥ 
τονοϊ ξοη οἵ Ἐπίηρϑ5, μογα] οἵ {μ6 Ῥαγοιιβῖα, 
ΜΘ 81. Ῥ] ἀεξειηεά το Ὀ6 ἱπητηϊηςπί. 
ΤἼΘ ΟΓΑΙΠΑΓΥῪ 1Ππ||5ἰγαίίομ “15 Ὀεὶπρ σμαηρθά 
45 ἃ ῬΆβϑιπρ' “οοης 1921 ἃ ῥίαν" 15 ποΐ ἃ ἴγὰεξ 
ΟΠο ἴῃ ᾿ἴ5ε]: Ὀεϑιεβ ἰξ τηϊϑιοδάϑ, 45 τε πάϊπρ 
ἴο σοηξιβα σεόπα νυ ἢ σερενια. ϑοβο τα ΤΩΘΔΠ5 
Περίϊπρ μασῥίου ἀπά Ὀθίοηρθ ἴο δοοϊάἀεπί 
ΟΥ αἰγουτμηβδίδησο;: 1 ἀἰθεγθ ἔγοπὶ ,2ῶγηὲ ΟΥ̓ 
Ἰαϑίίηρ 5ῆαρα ῬΥΌΡΟΥ ἴο πὸ διρέσεθ ΥΏΙΓΠ 1Ὦ 
ΤΕΡΓοβοηΐθβ. ΒΌΣ ἘΧΑΠΊΡΙθ, ἃ ἴγθα ΕΓΒ [15 
«αυΐπέογ Κασ ῥίον νΥΠΘῊ ᾿ξ 15 ἃ βἰκοϊείοη οὗ Ὀᾶγα 
ὈΟΙΡΉΒ, [5 ΘΙ ΠΊΠΊΘΓ [5 ΠΙΟη γνμδη 1ἰ ΠΟΙ ΓΊΒΠ 65 
ἴῃ {111 Ιϑαῦ: τη ,ῶγρε οἵ πε ἴγεαε Πονγενεῦ 
ΤΟΠ ΔΙ η5 [Π6 5αΠΊ6, ἀπά {πΠ6 βυιβίδποα ἴοο. [π 
[815 ᾿πϑίδπορ, {ΠῸ6 [αϑῃίοη οὗ {π6 ἴγερ θθένγθθῃ 
1Π6 ἔννο ϑβοϊβίϊςεβ ΒΟΥ σμδηρεβ ἢ {Π6 
ΟΠΔηΡΙΠΡ βόάβοπβ: Ὀαΐ 1 ρΡρδαγβ {παΐ {π6 
{γαηϑῆριυσγαίοη οἵ [Π6 σοϑπῖοβ Μ}Ὶ} θῈ οπα 
ΒΥ ΡΓΟΟΟΘ5: ἜΡῈΠ 85 δὶ {πῸὸ Ῥαγοιιβία {ΠῸ 
ΔηΔΙορΟι5 ἐραησε 97 Κασῥίοπ ἴῃ ἴῃς θοάϊε5 οὗ 
1ῃς Ἰινὶπρ βαϊηΐβ νν 1] θὲ αυϊο ᾿πϑίαπέαπθοι5. 
566 1 ΟΥΟΥ. Χν. 52 δηάή ΡΏ]]. 11. 21 “ΒΟ 
5}4}1 ἐγαποσΉΓγε ΟΥ̓ Τε- ἤασῥίοη Ἐπ6 ΒΟΑΥ͂ οὗ ΟἿΓ 
Βυτ Πα τοη ππίο (1Δϑι1Π0 εοη ογηιῖέν νυιτἢ ἐμ 6 
Ὀοάγ οὗ Ηἰ5 βοιγ. Ὑεῖ δῇε' 8]} 1 15 ποῖ. 



ν. 22---30.} 

422 Βυε1 ννοι]ά πᾶνε γοιῖι ψιποιξ 
σΔγθι]η655.. Ηες {πδὲ 15. πππιδιγεά 
σδγθῖῃ ἔογ ἐπ {Πϊπρ5 {Ππαΐ Ῥεϊοπρ ἴο 
τῆς Τιογά, μονν ΠῈ ΠΠΔΥ ρίβαβε [{ΠῈ 
Ιοτά: 

23 Βυΐ πε {Πδξ 15. πιδυγίθα σαγθίῃ 
ἴογ τῆς τῃΐηρβ {παῖ δῖε οὐ τῆς νγοι]α, 
μον ΠΕ ΠΊΑΥ ῥβαβε ἡ: υνἱίε. 

24 ΓΠοτα 15 ἀεγεπος αὐρο Βεΐνγεεη 
ἃ Ὑ1ῖῈ Πα ἃ νἱγρὶη. Πα τπππηδίγθά 
νγοτηδη σΑΓΕΊ ἴογΓ {ΠῸ {Π]πρ8 οἵ {πε 
Τιογά, (Παξ 58η6 πηᾶν 6 Ποῖὶγ Ὀοίῃ [πῃ 
Ῥοάν ἃπά ἴῃ 8ριίγ : διυΐ 81η6 τῃδι 15 
πηλΥτεἀ σαγθῖἢ ἰοῦ τπ6 (Π]ηρ8 οὗ {Π6 
ννοΥ] 4, Πονν 8516 ΠΊΔΥ ρ΄βαβε Δε7 Πιι8- 
θαπά. 

235 Απά {158 1 βρβὰκ [Ὁγ γοιιγτ ονπ 
ΡΙοδπε; ποῖ {ῃδὲ 1 πηᾶὺ οαϑίὲ ἃ 85Π8Γ8 
ὉΡΟη γοιι, δι ἔογ [Πδὲ νυ] ςἢ 15 σοππεὶγ, 
ἈΠᾺ τὲ γὰ ΠΊΔΥ δίζεηα τροὸῃ {ΠῈ 
Τιοτά νυϊτποιι ἀἰβιγαςεοη. 

ΕΥΘΟΒΙΝΤ ΑΝ ΙΙΣ 

36 Βυὲξ 1 δῃγ πηδη {πη ἐΠδέ με 
Ὀεμανθῖῃ ΠΙπΊβεῖ ς πποοπηο]ν τοννγαγά 
Π15. νἱγρίη, 1Γ 58η6 ρᾷ85 1Πε6 ἤοννεσ οὗ 
μ6γ σα, Ἀπά πϑρά 50 γϑαιΐγα, ἰδὲ ἢϊηῚ 
Ὧο ννῃαΐ ἢς νν1}}]. ῃς βίππϑίῃ ποῖ: ἰεΐ 
ἘΠΕΠῚ ΠΊΔΓΓΥ. 

27 Νενεγῖῃαεθβ ἢς {Πδΐ ϑβίδπάδιῃ 
βίεαξαβε ἴῃ ΠΙ8 Πϑαγί, ἢανὶπρ πὸ πε- 
Πφεβϑιίγῳ διΕ Πδίῃ ρονγεῦ ονεῖ ἢΐβ οννῃ 
νν1}}, ἀπ 4 δίῃ 80 ἀξογεαά ἴῃ ἢἰ5 Πεαγέ 
{παῖ πε νν}}} Καερ ἢἰ5. νἱγρίη, ἀοοίῃ 
ψνΕ]]. 

28 80 {πε ἢε {ῃαΐ ρίνειῃ λὲγ ἴῃ 
ΓΏΔΓΓΙΑΡα ἀοαίῃ νγε]] ; δυὰς ἢς {Πδί 
δίνῃ πε ποῖ [ἴῃ πηδγγίαρα ἀοαίῃ 
θειίεγ. 

439 Πα ψιε 15 θοιιηπά Ὀγ {Πα ἰδνν 
45 Ἰοῃρ' ἃ8 με ἢΠιιβθαπά ]νείῃ ; Βὰΐ 1 
Πεγ Πυβθαπα 6 ἀεδά, 516 15 δέ "ΠΡ εγεγ 
ἴο θ6 πγαύγίθά τὸ ννῃοπη 516 νν1}} ; ΟΠΪΥ͂ 
πη {Πε Τ οτά. 

ἘΠ|ΙΚΟΙ͂γ {παῖ ἴῃ {115 ἰεχί, 9 ἐῤὲς αὐογ]ά 15 ἴῃ 6 
ϑϑηϊί, οἵ ἰἀοπειίγ: πῃ {παῖ οα5ε “1Π15 νυ] Κορ 
ννου]ά," 25 5.16 νυ 51η, 15 1561 {ΠῸ ραβϑίηρ 
ξΑ5Π]Οἢ ΟΥ̓ ΡῬοΥΙβμῖηρ Πιιδὶς οὗ ἃ Ἰαϑδί!ηρ ΓΟΥΠῚ, 15 
156 πὸ τυγ ἃ φῥαποηιέπολ οἵ [Π6 5ΒΘΥ 6 ποοιι-- 
γιέποῖ 566 ΗΘΌΓ. ΧΙ. 3. ὑν ΠΙ ἢ “1 {Π6 ΤΟΥΠΙηρ; 
οὗ [Π6 γϑβυγγθοίοη," {πὸ ἃ ἀἸβϑοϊνιηρ ἄγθαγη, 
5411} θῈ βιιρογβεάδά Ὁ {πῸ ἀἰνῖπο γθα] 165 οἵ 
ἃ ἰΓΑηβῆριγεα ογοδίίομ, “{πὸὶ πον Πϑανθηβ 
ΔΠ4 {Π6 πον βαγίῃ." “ΓΠ15 ἀΥομ γα] οὐ θυ 
οὗ {Π6 τηϊνοῖβε 15 οἴτθη ἀδθβουι θεά 85. ὄνϑῃ 
ΠΟΥ ᾿ητηπθηΐ δης ΤΟΥ ἴο Ὀ6 ππνει]θά «πὰ 
νγ ΑἸ ΠΡ’ ΟἸΪΥ [ΟΣ “1ΠῸ ἰαϑί {{π|6.᾽ 

84. Τεγοπιε᾽β ΔΥγδ ΡΠ] οπΐ, Γεργοάιιοδά ΒΥ 
ΒΟΙΊΘ ΓΟΟοπΐ σοΠΊΠπηθηΐδίουβ, [Πδΐ καὶ μεμέρισται 
ΜῈ ἃ [11] σίορ δου 1 θῈ Δπηθχθα [ο νεῦβε 
33, 15 ΟΡΘἢ ἴο βευίοιιβ οδ]θοίοηβ: (1) {πα {ΠῸ 
νΕΙΌ πιθδη5 ραγίδά ταῖῃΠου {πῃ ἀϊδγαςίεά ἀπά 
1Ε τι πηραπί ἐζουϊάεά Ἔνθ, ννουἹά ὈῈ 4 ἔδβεθ!α 
Δρρεπάδρα; (2) 1 ἀδϑίγουϑβ [Π6 σγηιγιοίγν Οὔ ΠΕ 
οἰδιιδαβ; (3) {π6 νεὺθ 15 δοΐια!} ν νναπίθα ἴῃ 

,ΕΥ͂Β6 34 Ἰιι5ῖ ἃ5 ἡ ἄγαμος ΡΙαςοοα (ὈΥ͂ [ΕΓΟΠΊα 
ΔΙΓΕΓ {Π6 ννογ5 συγ πα οἱγρ171) 15 ποΐ νναπίεά 
[ΠΕΓΘ: ΘΟΠΊΡΑΙΕ ἴῃ γΕΥΒῈ 25 οἱγρίὶπς που 
8η Ἔρίπεῖ. ΒΕ ὁποῦ Πογοΐοσο, “ Ραγίθα 8180 
ΔΥΘ (ΟΥ̓ 26) π86 ψῖΐθ διὰ υἱυρὶπ 4116: 
1. 6, {Π656 ἔννο οἷαβϑβθβ οἵ νγοπΊθη, 85 ννῈ}} 85 
{Π6 ἔνγο οὔ πηθη, {ῃ6 Πυιβθαπά δηά {ΠῸ ὈδοΠε Ιου, 
8ΥΘ Ῥαγίβα; {ΠΕῈῚΓ δἰπηβ οἵ Ππἴ ἅτε ἀϊβεγθηῖ: 
{Πε656 βεραγαΐβ δ1Π|5 Οὐ ἱπίθγοδίβ 4΄6 ἔυσί ΠΥ 
ΒΡΘοΙΠθα ἴῃ {π6 ποχέ βοηΐθηςθ. “ὙἼὙΠαΐ 516 
φιᾶν ὧδ ἈΟΙΥ :Ὁ ταΐποῦ “ἐπαΐ 5η6 δὲ ΒΟΙΥῪ 1" ἴοσ 
1ῃ6 ψνογά ἐῤαὲ βϑβοὴβ ἴο πηαῖκθ βρθοῖδὶ {Π6 
ΠΊΟΥΘ βΘΠΘΓΑΙ “(Π6 {ΠΙηρ5 οἵ [8 1,ογὰ ἀπά 
ἴο ἀδῆπο {ΠῚ ἀϊγθοίίοη: (ἢ}5. 15. 411 θαξ σεγ- 

ἴδῃ ἔτοπὶ {πὸ ““ονν 58|6 σὐοτά Ρ]θαβθ᾽ οὗ {πὸ 
ποχέ οἰδιιβθ. 

85. ΕοΥ {π6 ποιρμΐ 566 νοῦβθ 28 “1 νυ ]5ἢ 
ἴο 5ραῦα γοῖι {πῸ βιιἤθσιηρβ. Ηον πηοῦ- 
{πῖνε οὗ ἢ15. οὐ ΑΡροβίοϊς δα ΠΟΥ Υ 15. 8έ, 
Ῥᾳὰ}]!}! Βοπάογ:-- ΤῈ} 181 587 (Ποΐ 85 νν]5}- 
ἴῃς; ἴο αἰϊοίαίε, θυ) ὅο ξυμ. ΥὙΟᾺΥ οὐ ἢ 
{γα ᾿ἱπίοτοβῦ; πού {μδ΄ 1 780 οδϑί ἃ 
ΠΟΟΒΘ ΟΥ̓́ΘΙ γοῦ, θαΐ ἴο ξυγῦμ  Υ οτᾶ θυ] ]- 
1658 δ 01086 δἰξοπᾶάδποθ οα ᾧπ0 Τοτγὰ 
σἱίποαῦ ἀϊδύσδούϊοη"" -- ΓΟ ΠΟΙΙΒΕ ΟἹ 
{Γοι Ὁ ]65 [Πα 5141} ὑγαὰχ ΠΟΥ δη ΠΟΥ ΟἸ]Π1- 
ὈΘΥΒΟΙΊΘ ἴπ ἐπ ΡΘτΠ]Οιι5. {{πη6.᾽ 

386. Ὑοῦ--ἀραῖη ἃ σογγθοίννε ἴο {ΠῸ ἴοτε- 
ΒΟΙΠΡ' ΓΕΟΟΠΊΠηοπάδίοη οὗ {Π6 ϑἰπρὶε εϑίδίο--- 
1 βΒοιιθ (ΓΑ ΠΟΓ {Πδῃ 42}} [ΔΊ ΠΟΥ ΟΥ̓ δ ιαγά Ια Π 
ΦῚΩΚ5 {μαῦῷ ΒΘ 185 Ῥομανῖηρ ἀπ 8πηᾶ- 
ΒΟΙΠΘΙΥ Το αΙαβ 18 υἱσρὶῃ ἀαι έν ΟΥ̓ 
αυαγά, ἴῃ οΘ888 586 Ὀ6 ραβδί Ὀυΐπι6, πᾶ 17 
ΒΌΟΙ ἃ Βύθρ ὈΘΟΟΙ65 ἃ ἀπίγ, οὕ ἰπ ἅο 
ψπδύ μ6.Ψ1118 ΟΥ ΡΌΓΡΟΒΟΒ ἴο 40: μ6 511- 
πϑίῃ ποῦ; Ι͂ῸΓ “ΤΊΔΓΓΙαΡῈ 15. ΠΟΠΟΙΓΑΌΪΘ 1Π 
411: 1οῦ {θὰ {πΠ6 πηδιάθη ἀπά ΠΟΙ ἸΟΥΕΥΓ 
ΤΩ ΔΥΤΥ. 

857. Ὑού---ηοίπευ σογγθοῖνο οὗ {πΠ6 ργὸ- 
ςοάϊηρ σοΥΓΘοΕΙνο--- ἐμ Μ1͵ἘΠῸ ἴπ 818 μθατῦ 
Βίαπ οί ἔαϑί δηᾶ 15 ποῦ Ἀπ Υ ῬΥΘΒΒΆΥΘ 
(οπὶ ποι) θα πα ΘΟ δη ἃ ΟΥ̓́ΘΙ 
815 οὐ βού]6α Ψ11] ΟΥ̓ ΡΌΓΡΟΒΕ δπᾶ Βαύμ 
Ἱαϑᾶθ {818 ΥΘΒΟΙΥΘ 1 15 οὐ ποατύ---ἰο 
Κ66Ρ (δ Ποιδ ἘΠΠΊΔΥΤΙΘ 4) 18 οὐγπ σἱσρὶῃ, 
ΒΌΟΙ 8 010 Ὑ1ΠΙ1 δού ψ811." 

59. “Οηἱγ ἴῃ {πε Γι ογα 1. 6. εξ δεῖ ΩΓ 
α ῤγϊφμαη, 

"ὉΝ 
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40 Βιυΐὲ 5816 ἰ5 Παρρίεγ ἴἔ 83η6 80 
ΔΡΙά6, δέεγ τὴν πἀρπηθηΐ : ἀπά [1 

40. “ἩΔΡΡΙΘΥ ΒΟ ΘΥΘΥ 15 5860, 1ἢ 5890 
50 Δ1ᾶ6 ἤο {π6 6πα᾽ (δογίϑί). Παῤῥίον, Ὀ6- 
οδι56. ὈΠΙΊΔΥΤΙΘ ΔηἋ 50 ϑίδησιπρ δἱοοῦ ἔγοτη 
ἀοπηδβεῖς {{18}5 {Ππαΐ νν1}}] ΒΘ ΟΟ 6 5ΠΑΥΡΕΥ 85 ἴπῸ 
Αἀνεπέ ἄγαννθ ΠΘΆΓΟΥ, 5η6 νν}}} Ὀ6 ἴῃ ἃ Ὀδίζοῦ 
ΡΟΒΙΠΙΟΠ ΟΣ ἄδνοιιξ ργθραγαίίοη ἴο πιθεΐ ΠΟΥ 
Ἰ,ογά. “Ηδρρίογ---οοογαϊπρ ἴο γ:»} Ἰυαάρτηθης" 

ΕἸΥΘΟΒΙΥΝΤΗΠΙΥ ΒΒ ΎΓΙ [ν- 4ο. 

{ΠῚΠΚ αἰϑο {πα 1 πανα τς ϑριίγι οὗ 
(οα. 

πο γοῖ ΠΠΔΥ ποΐ ψά]16 τηΟἢ ---ἰ γε 
(ἀποῖμογ σογγθοίνθ) “1 {π|πκ {παξ 7 ἴοο, 45 
ψ0611 45 ΑΡοἹοβ ἀπά οἴποτ [θδοῃοῦβ, πανα {ΠῈ 
ϑριγι οἵ σοά." Α τυ]γ πιοάεϑβί ννᾶῦ οἵ βαυΐηρ, 
ὕπάεγ {π6 ρυἱάδηςο, 1Ε ποῖ οἵ ἃ βρεοῖδὶ τὸ - 
γοϊδίίομ, δ ἰϑαϑδὲ οὗ βΈπεγαὶ ᾿πϑριγαίίοη, Πᾶνα 
Ὀδθη ϑίδίϊπε; ΓᾺΥ Οὐ Υἱ δ νν5. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΜ οἡ νϑῖβϑ8ϑ8 9, 21. 

9. ΑἸ[ογά 15 παγάϊγυ γἱρηξ τη τοπάοσιηρ καῖ 1 
[ΠΟΥ ἀγα ἱποοπίϊηθηΐ "ἢ ; ἴΌσ, νυ ἤθη ἔννο βίδίεϑ Οὐ 
οᾶ385 86 σοῃίγαβίθα, οὐκ δέου εἰ 15 θείου [Πδη 
μή, 845 τηρκιηρ νἱνιἃ {πὸ σοπίγαβί ; θεϑιάθβ {πῸ 
οὐ ἀοε5 ποΐ σοδίθβδοθ νυ {Ππ|ὸ ννογά ΓΟ] οννιηρ, 
Θχοθρί ἴῃ Ρῃγαβ65 5ΒΙΠΠΗΔΥ ἴο ἐπ᾽ οὐ θεῷ “ἃ 
ποη-βοά ̓  ΟΥ οὐ λαός “ἃ πο-Ροορὶε. ὍΤΠὸ 
γ0 ΟΥ̓ ποῦ 5Βῃοι) 4 6 αἰνγαγϑ κερί 1π {γδηβ]δ- 
τἰοη. Ενθῃ ἴῃ ΑἸοσ 5. οἰϊθά πὸ οἵ [ῃ6 ΑἸαχ 
1131, οὐκ ἐᾷς σαηποίΐ σοαΐθβοθ ἰηΐο “ α15- 
αἰϊονν : ὃ γταΐμογ, “ἢ, ας ἐῤὲ γαεὶ 15, γοὰ 40 
ποί δἰϊονν: ἢ Ποῦδ ἴοο οὐκ 15 Ὀεϊζεγ {πδη μή, 
ἃ5 {Π6 εἰ, πκὸ ὅτε, Ἰ5ΠῈγ5 ἴῃ ποΐ Ὧη ἤγρο- 
{Π|6515, θα ἃ γθοορηϊβθα ἕαςί. 6 ᾿πϑίδηςθ ἴπ 
{Π15 νϑυῦ. 9 οἵ οὐκ δῇεγ εἰ βίαη5 οἡ ἃ ἡ θγεπί 
ῬΤοι Πα, [{566Π15 [Πδΐ ἴπ σᾶ565 οἵ σοπίγαβίϑ απὰ 
οἵ δοῖβ οὐκ ΔΠΟΓ εἰ 15 Δ! 551016. [ἢ Μεάρθα 
87, οὐ ἀοεβ5 ποῖ φοδίθβοθ ἢ στέργει αἱ 8]], 
5. ΠΊΘΔΠΙΠ:Ρ εἰλείκεος: ἴου {π6 {Γπ6 1468 15 “ΠῚ, 
ας ἰς ποίογίομς, [Π6 [δῖ ΠῈυ Ἰονυεβ ποῖ : εἰ μη ΞΞ 
γἱεὶ, εἰ οὐ ΞξΞ οἱ ποπ. ἴῃ Τπαογά, 1. 121, οαχὶ- 
ΟἸΒΙΥ ἴῃ ΟΠ6 βθηΐθῃοθ γα πᾶνγθ ἴπεβε ἴννο 
1565 οἵ οὐ «αἰΐζεσ εἰ (1) Ροϊπίϊηρ; ἴο Κηονγῃ 
[αςῖ, (2) ἴο ςοπίζαϑί. 

91. ὙΠ Ι5 ΡαβθαρῸ 15 ἃ ΠΟΥ σοηπίοβίθα ἢε]4: 
{πὸ αι] μὰ5 ταρθαά δηά 511] ταρθϑ ἀγτοιπά 
ἴπ6 εἰ καί, νγῆῃϊο ἢ «ἰοῦ 411] 15 ποῖ {π6 σθηΐγαὶ 
Ροϑβίοπ ἢ Ηετηδηη5 ἴαπιοιια ἐἰβεϊποίοη 
νγὰ5 τηδάθ Ὀθεΐννεεπ ἔνγο ρῆγαθε {παΐ σδη- 
ποΐ Ὀ6 σοπιραγοά. ΕῸΓ ἴῃ εἰ καί {πΠ6 καί 
᾿5 ποίῃϊπρ ἴο ἄο νυ! {Π6 εἰ, βίης καί Αἰνναγϑ5 
ἀοῖβ ἼΡΟῚ 1Π6 ννογά οΟὐΓ νγογάβ ἱπηπιθ αἴθ! υ 
ΤΟΙ] οννηρ. 80 καὶ εἰξεευεη 177 ΟΥ ἀπά 177 τῆᾶνῪ 
θεὲ ἀϊδιηηϊβδεά. [ἢ εἰ καὶ δύνασαι ἴΠπ εἰ ΤηΘΔΠη5 
7, ἀῃὰ καί αἴξεοίβ δύνασαι. . ., Ὀαΐ ῥοαὺ 3 
Ιη ναί ννὰγ ὃ ὙΠα ςσοπίοχί ἄθοϊάθ5 τ το {πῸ 
τοδάθσ, {μ6 ἱπίοπαίίοη οἵ ἴμε νοῖϊςε ἴο {πὸ 
ΠΘΑΓΟΥ. ὙΠΕΓΘ ΔΥῸ ἴνγο ννᾶγβ οἵ ΓΘ ΠΩοΓΙΠΡ: 
(1) “Τῇ γου ἄγ (σοῖοα γαῖ56 4) 40]6 ἴο θθοοσηθ 
ΠΟ ΞΞΡ ΠῚ ὙΟΙ αἿΒ ΕΥΕΙ ΡΟΣ ΠΕΔΗΝ -Ξ 
“ αἰξῥοισ γου ἅτε; (2) “1 γοῖι ἃγ6 4]50 
αὖίε ἴο Ὀδοοπηδ ἔγεο," 1Ε γοιι ΔΥῸ 4016 α-ς αὐε}}: 
ψΠετο {πὸ οἶος οὗ καί 15 ἴο 5εΐ ἐῤε ῥοαυεῖ ὁ 
δεσογαΐη 7766 5ἰάθ ὈΥ δἰάβ στ ἐῤὲ σἑαΐε ὁ 
δεῖτν α σἰαυθ. ΒΟΥ [Π15 1586 σορ. ϑορῇ. Απί!- 
ΒΟΠΘ 89. εἰ καί δυνήσει γ᾽, ἀλλ᾽ ἀμηχάνων ἐρᾷς. 

ἜΓΔΟΒΙ Ια, 71. εἰ καὶ τοῦτ᾽ ἔτληξε 1 Πα 
“14 ἄατα 1ῃ15 ἀδβά (οί }]γ). ΟΕ, τ Ῥεῖ {Π|. 14. 
Ἄ ΒΙΟΝ οὗ [Π656 ἴννο ννᾶῦϑ 15 σουύσϑοΐ Πϑσθ, {Π6 
εοπίοχέ ταδί ἀθίθστηϊπθ. ὍὙΠῈ ἀλλά ἀο65 ποῖ 
ἀεοίοθστηϊπο 1, 45 50ΠπΊ6 {Π|η1κ, θθοδιιβα πὸ πορα- 
ἔνε μη ἴῃ πε ρῥγϑοβάϊηρ οἰδιιβθ ἄοθβ ποΐ οὗ 
ΠΘΟΘΒΒΙΥ τη Κα ἀλλά δάγογϑαίϊίνα, ᾿Αλλά ΠηΔΥ 
Ξε οὐδ] οὐ πευεγεροίεςς, Ὀδοδιιβα {πΠῸ μή ἰ5 
ἔβα «ἀπά ποί βίγοπρ, δηά {πὸ ργθοθάϊηρ 
ΟἸδιιθθ ΠηΘΔΠ5 5]ΠΊΡΙΥ ““ΠΕΥΘΥΓ γοῖι πιϊπα " ΟΥ̓ 
“ΒΕ ϑαβυ." ὍΤ|μ5, 85 [8 5 ἐῤὲς σοηΐδχί ρΌ6ϑ, 
1ῃ6 ἴννο 5ς8]65 5111 ἤδπρ ἴῃ δαμροῖβθ, ἴογ 
ἀλλά τλὰῦ Ὀ6 ΕΠΠΕΓ δάνογδαίίνε τὸ ὀμέ, ουὐ 
ςογγθοΐίνα Ξε υὐλ]} οὐ πευεγέρείεσσ. ΝΥ Παΐ το- 
Τη81η5 ἴΠπθη πη {ΠῸ τεϑί οἵ {πΠ6 σοπίεχί ἴο βίγικα 
1η6 Ὀαίαποο ἢ (ΕἸδθαγΥ ἔπε γεγρ χρῆσαι, Ὀοΐῃ 
85 ἴο [5 ἴδηβ8 δηά 85 ἴο [15 5βεπ56. ΕῸΓ {πὸ 
ΔοΙγὶϑί ἀθηοΐθβ ποῖ ἃ ςοπεπιδηοα ἴπ {ΠῸ οἱ] 
βίαϊθ, Ὀὰΐ {πΠ6 ἀβϑιπηρίίοη οὐ δάορίϊοη οἵ 
Βοπηθίηρ εἶδα, ἀπ {Π6 ππϑδηϊηρ οἵ {Π6 νεσὺ 
5 ποῖ τ.6 ΟΥ̓ φῸ ογ1 τιδίγις (παῖ νυου]ά γΘα ΓΟ 
1π6 πηροτίθος χρῶ) Ὀαΐ »παζε τι σε 97; “τηακα 
1ιι56 οἵ «υδαίξ ὙΠΪ5 οὗἉ σουγβα πιιβέ θῈ 50Ρ- 
ῬΙΠΘά, 45. ἀϑι14], ἔγοπιὶ ἴπΠ6 πραγεϑί ζογ ρος 
αοἶδιιδε (οοτηρ. ἔλιγ. ὅταν τις εἰδῇ τἀγαθὸν χρῆ- 
ται δὲ μή), νΥΏϊΟἢ 15 {Π6 εἰ οἴαιιδα, δηἀ ἴῃ6 
ὙνΠΟ]6 οἵ {Π15 οἰαιιθα τητιδὲ θ6 βιρρ θά, ποΐ τῇ 
ἐλευθερίᾳ, ἃ5. ϑοῖηθ {π|ηκ, {παξ σαηποΐ 6, θυῖ 
ΡΓΟΡΕΓΙΙΥ αὐτῷ Ξ-Ξ τῷ δύνασθαι ἐλεύθερος γενέ- 
σθαι. ΒεηροΙ 5 “ Ροζϊι5 αἴογο ἡπεμίξαΐο Π1θ6Γ-- 
{15 ἀββθαιθηάα " ΟΠΪΥ ΓΘΠΈΌΪΓΟΒ μζζοῦ ΤΌΤ μέογδ 
ἴο πηακὸ 1 σοπιρΙεῖθ, που ρ ΒΕηροὶ 15 ἴη- 
οἸπρά το {ΠπῸ ΟἴΠΟΓ νἱονν. Βαΐ ἴο ἄο, ννῆδί 50 
ΤΩΔΗΥ ἦο, ἴο τππραγίῃ τῇ δουλείᾳ οι οὗ {πΠ6 
ἀϊβίαπί δοῦλος ἀη4 Πφη ἴο ἄγαδρ' 11 411 {116 νυᾶῦ 
ἴο χρῆσαι δῃά ποτα ΔΗῚΧ 1ξ Δ]16ῃ ἴο δ 8116 Π 
ἴξη86, 5 45 δυννκυναγά 85 1ἴ 15 [γ- ες θα : δηά 
Εγθη ΠΏ ἴΐ ἡς δρρεπάβά ἴο χρῆσαι, ἴΐ 15 
ἱπαρροϑβίία ἴο {π6 ἴθβηβε δπά ἴο {Π6Ὸ βθῆβε οἵ 
{π6 νεγῦ, νυ] ΠΊΘΔΠ5 “΄ ἅγ41} γοιγβοὶῖ οἵ 1ξ. 
Αθονε 4}} τῇ δουλείᾳ 15 ποῖ ΟΠΙΥ ἴοο ἔτ οὔ, 
ας 4150 ἴοο δὶ; ἃ ννογά ἴο θὲ ᾿ιπαάργοίοοά : 1ὲ 
τατιϑὲ μανο θθθη ὀχῤγεσθθά ἴῃ ἔ8]], δηά, 1 1 Παά 
Ὀδοη ἐχῤγεσσεά, τ᾿ 5ῃου]ά ταῖμοῦ ἤανα ὈΘΘη 
ςοπποοῖθα νν ἢ χρῶ ΟΥ ἀποχρῶ. ΑΥΕΓ χρῆσαι 
{ΠΟΥ ἔογῈ ΒΌΡΡΙΥ {Ππαΐ, νυ μΊ ἢ ΔΙοπα οδῃ Ὀ6 58Ρ- 
ΡΙΙ64, αὐτῷ Ξε τῷ δύνασθαι ἐλέυθερος γενέσθαι. 



ν. 1--2.] 

Οπ πὸ ἀθονβ ρτοιιηάς ᾿ξ βθεπὶβ θείζευ ἴο 
δχρίαἰη {ππι5: “1 ΘΙ ΓΎ νναϑί ἴποιι οδ]]θά ἢ 
ΝΕ νοῚ πηϊπά :--- 511] 1Ε ποῖ γέ 4150 αὐϊε ἴο θ6- 
(ΟΠΊΘ ἔγαθ, γδί που πα ΚΘ τι56 οὔ ἴ [ΠΔη ποί. ΤῈ 
αῦονα τϑηάογηρ, νυ μίο ἢ ([η βριῖα οἵ {πῸ ἔοισ 

ΘΗΑΡΤΕΙ ΝΠ: 

1 70 αὐοίαΐγε γγογι γεεαίς οὔ δγεα ἴο 1015. ὃ, 9 
2 γέ γμοΐ αὖηδε οἱγ Ολγίφίϊαγε ἄῥεγέν, 1 
ἐλς οὔόμες οΥ᾽ ομ7 ὀγείλγειε" τὰ ὀμέ δέ 
ἡγίαϊίο 147, ἀγιοτυζδαῖσε τυΐέζ ἐλαγέν. 

ΙΟΘΕΥΝΤ ΠΙΆ ΝΒ ΎΙΠΙ. 

δ ͵ δτη ΠΊΕ ο4] ἀπ {Πγεα Ἰορῖσαὶ οδ]θοίίοης5 δα- 
γαπορά ὈΥ 5οηηο δηἀ βίαίεα αἵ ἰθηρίῃ ἴῃ ΑἸξογά᾽ς 
ΠΟΙ ηΐΑΓΎ) Οὐδεὶς πϑᾶρα ΔΡΡΘΑΥΒ 51ΠΊΡΙΥ ἴο 
εἰογγηιαγια, ΥΘΟΘΙγο5 Ἰορῖσα] βδυρρογὶ ἔτοπι {πῸ 
ποχί νεῖβθ, ΓΙΡΉΕΥ τἰπἀογϑίοοα. 

Ν ΟΥ̓ 845 τοιοἊμίηρ; τΠηρ5. οὔεγεά 
ππίο 140]5, γγε Κπονν {Πδΐ νγε 

411 μᾶανεὲ Κηονίεάρθ. Κπον]εάρε 
Ρυβδεῃ ἀρ, θυὲ σπαγιεγ δα! ἤεῖῃ. 

2 Απά [ΙΕ δὴν πιᾶη {Π|ηΚ {παΐ Πα 

ΘΗΑΡ. ΝΠΠ.---ἰΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

Οἵ πιϑαῖβ οἤδγθά ἴο 10]5 ἃ πηδῃ ϑίγοηρ ἰπ 
{Π6 ἴδ οἵ οπα (ὐοά πιᾶὺ ρατγίακο νυ ἱπουῖ 
ΒΟΓΌΡΙΘ. Ηἰ5 Κπον]εάρε οἵ {π6ὸ Τσαῖῃ Πα5 
ςοηνϊ παρά Πἰπὶ {Ππαΐ ποίπιηρ ἴῃ {π6 νν ΠΟ]6 νου] 
15 ἴῃ βίγιεϊ ργορυιθῖυ δῃ 160], 1. 6. ἃ βύτηθο] 
οὗ βοῆθ σογγθβροπάϊηρ αἰν!η!ν νν ΙΓ ἢ 1η [αοΐ 
Πα5 0 δχἰβίθησα δηγννῆοσθ. Η5 σοπϑοίθποθ 
1Πογοίοσο σαπποΐῖ 6 ἀςΠ]66, 1 πὸ ραγίαϊο οὗ 
τηθαῖβ ὑπαὶ παν θεθη οἤξγοα ἴο πο-βοάβ. 
Βαΐξ 5111 ἴῃ {Π6 τ.6 απά αῤῥἠεαΐίον οἵ [15 
Κηον θάμα μ6 νν}}} θῈ ρυϊάθδα ὈΥ {πε συ]α οἵ 
ΟΒΑΥΙΥ : Π6 ψ}1}}} δ θογαάϊπαΐθ ἢ]5 Οὐ ΒΙΙΡΟΥΙΟΥ 
αἰδοογηπιθηΐ οὗ {γα Π5. ἴῃ ΤΊΟΓΩ15 ἴο ἃ [ΘΠ οΥ 
Τεραγά [ῸΓ {Π6 5ρι τ 4] να] γα οὔ οἴμογβ. [ 
ῸΓ Θχϑιηρίθ, Ὀοῖηρ ργεβεπί οἵ ἃ ἴδαϑβί πὸ 5Βῃοι)ά 
566 {ΠΕΙῸ ἃ να κοῦ ὈγοίΠου, ννΠΟ 5111} ΟΠ ΘΓ 565 
4 ΠΠΡΟτΙηρ Ὀο]Ιοῦ τη Ζειιβ ΟΥ̓ 'π ΑΡῃγοάϊίο πὰ 
ὙΠῸ νν}1}} ἀ6Π]6 Πῖ5 οννη σοηβοῖθπς6 [Ὁ Π6 ραγίαϊςο 
οὗ πιϑαΐβ [παῖ παν θθεη οἤδγθα οἡ {ΠΕ ῚΓ αἰαυβ, 
ννΠαΐ νν1}} {πὸ πλαπ Π0 ἰθανθηβ ἢϊἰ5 Κπον]θάρο 
ψν]ἢ ΟΠαγγ, ἀο ἡ Ηδ ν}1}} [Πθη δηά ποτὰ ΔὉ- 
βίδι η ἔγοπη 5.0 ἢ πιθαίϑβ ἰθϑί, 1 Π6 5Που]4 ρατγίαϊτα 
οὗ ἴποτη Πἰπηβο!, ἢ15 νγθαςου Ὀγο ἢ σ, ΓΟ] οννίπς 
Ὧ15. Ἐχαπρ 6, 5μοι]4 ραγίακα οἵ {Ππεπὶ ἴοο δηά 
50 ΘΟΠΊΠΊΙ 51η ; [ὉΥ ὑνῆοϑο {Π1ΠηΚ5 δη δοΐ, {παῖ 
15 ἴῃ 1561} ᾿π1Πουοηΐ, ἴο Ὀ6 5ἴη, ἴο Πϊπι 1( 15 βίη. 

1. “(οποεγηίηρ 140]-Πγθαΐϑ νγῈ ἀΥ6 ἀνναγο ἢ - 
ἴῃ ἃ ἴοῃε οἵ ρ]θαβδαηΐ ᾿γΟῊΥ --- 1Παΐ νγε αἠΐ 
Ροββεθ5 Κπον ]θάρα: γ85, νγῈ 4Γ6 ἄνναγα [ἢαΐ, 
85 Υ011 ΓΕΙ Ϊ Πα ΠΊ6 ἴῃ γι ἸθζοΓ, ννῈ 4}} ροβϑϑθϑ5 
Κηον]εάρο." Ηφθτε {πῸ σνεῖη οἵ Ὀαπίογιηνρ 
ΔΟΠΕΪΘΘΟΘΠΟΘ βίορβ: ΠΟΥ {Π6 δίυ]α σμαπροΒ: 
1 θεσοπιθ5 βεηίθηζίοιιβ ἀπά βίθγη, ἢ ἃ Πρ ς 
τοῦς οἵ βαγσαβθπι. “Τμαΐ {πεγα αὐτὰ 5ποἢ ᾿ρμς 
τοῦ Π65 ἴῃ {Π|5 σπαρίου, 85 ἴῃ ΤΏΔΠΥ ΟΠ Γ5, 15 
τηδηϊοϑί, 6. 5. ἴῃ ΥὉΥ. 10 “'5}4}} δ6 εὐϊεά ἴο 
εαἱ." ὍΤΠς αἸΒΊΟΙΠΕΥ 15 ἴο δοσοιιπέ ἔῸγΓ {πε 
ΔΌΓαΙΡΕ {γαπβιίίοη ἴγοπὶ ἀποαυϊεάφε ἴο ζποαυ- 
ἐεάσε. ῬΥΟΌΔΌΙΥ {π6 ϑβοϊιιίίοη ἰ5 45 ἕο] ]ονν5: 
ννμῈΠ 1Π6 νΥΥΙΟΥ Πᾶ5 ἀϊοίαϊοα {πε οἴδιιθθ “ννα 
41} ΡΟββϑθϑβ Κπον)]εάρο," {ΠῸ νθῦυῪ ννοσγά ζποαυ- 
εάφε, υϑεὰ ἂς 1 νγὰβ ΟΥὐὁ ὄἜνεη ἢδιιηΐθά Ὀγ {πα 
γαίῃ (ΟΥΙΠ ΠΙ8Π5 ἴῃ ἘΠΕῚΓ Ἰθι[εὺ ἴο ΗΪπι, αννα κοηβ 
ἢ15 Οἱ ᾿γΓγΘΡ ΓΘ 5ϑι0]6 βοούη οἱ Ηδ]]θηὶς ᾿ἱπί6]16ο- 
ἴυ4] ργιάθ. ᾿ Ηδθποθ {π6 βίδγίπρ ΔΟΓαρίη655, 

Πδηςθ {Π6 οἴ με υυνβα βί γα ΟΠΊ 55 Ἶ1|5ὲῖ ΠΘΓῸ 
οἵ δου ἸΙορΊοδ] 1115. 85 γεέ ΟΥ̓́δοαυευε (πὰ 
1Π6 σοπβεαιιθπί εἤοτγίβ οὗ σοιητηθπίαϊογα ἴὸ 
ΕβίδὈ!Π15} ἃ ΡΑγοΠίΠοβϑβ 5ΟΠΊΘν ΠΟΓΘ): ΠοποΘ 
αἶδὸ {π6 γθαρρδάσαποο ἴογ {πὸ ΠΕ {ἰπη6 ἴῃ {Π15 
ΘΡΙ5116. οἵ ἴπ6 δἱβῃιμῆσαπί ἀπά σοπίεπιρίποιιβ 
ἴεγπι διε εῤ. ΜΝ ΕΣ ̓πᾶὺ β5ρροβε {πογείοσε 
1Παΐ βίαγεπρ αἵ {πὸ βοῃο οὗ {Π6 οπηίποιιβ ννοσά 
“ Κηον]θοάρε᾽ ἴΠ6 Αροβίϊθ νυ ἢ πηουγη αι] ΟΥ 
παρ ηδηΐ ΘΠΊΡΠα515 γοϊ θγαΐοϑ [Ε ἴπ νεποιηθηΐ 
ἀϑγηάείοη ἴο Πῖ5 διηαπιθηθῖ5. “ ε ἃ]]} 
ῬοΟββεββ Κπον)]θάρε᾽ (σομηροοπί]γ): “Κπον- 
Ἰεάρε "Ὁ" ((πεϊβίνε!υ) ννῃδΐ 15 1ἃ νου ῃ Ηον 
ἄοε5 ἴἃ ψοσκὶ ““Κπον]οθάρ ῥεῖ ερ! 
ΠΟΘ α5 εραγιν ὀιἠάει τ. 

ΤῈ [μ6 ἀθονὲ νῖενν 15 σογγϑεΐῖ, 1 δοσοιιηΐϑ [Ὸυ 
16 οἴπογννῖθθ δία ΌοΟσπ ἀδυπάσίοη: ἴΐ Αἴ5ὸ 
ΤΟΠΩΘΙΒ ἸΠΠΘΟΘΒΘΑΙΥ [Π6 ἀβϑιπηρίίοη οἵ ἃ 
“ ἸΟΡΊσΑ] ΡΥ πίΠ6515 45 1 15 Ἵδὶ]θά, δάνο- 
οαἴορα 2Π4 δβϑιρπθά νυ πη αἰ ἤοσοης. ΠΠπη15 
Ὀγ ἀϊῆεγοπε οχροβίζοσθ. ὙΠῸ ἁγίϊοϊα θείογε 
γνῶσις ἀπά ἀγάπη 566ΠῚ5 ἴο (οπίγαϑί ἐῤε 29- 
ἐε]ϊεείμαὶ ῥα ὶξ 9.,|., ἀποαυίεάσε ἃπὰ ἐῤὲ φ»ηογαὶ 
ῥαδὲξ 9 εραγίγ. Οἡ [π6 ψογά εῤαγὶϊγ 566 
ποΐθ ἃΐ επά οἵ {Π15 ἘΡιβί[6. 
ΠΕ 86η56 οἵ Ὁ. 2 15: τῇϑσε Κπον]οάρε, σὰς 

ΔΠη4 βοιιπα ἴῃ 1[5 βιιθϑίδησε {ποι βἢ 1Ε θο, γεῖ 
ὉΠ|655 ἴἃ 6. ἰγαηβδῆριιγεά ὈῪ ἴῃς ᾿ρμὶ οἵ 
(ἸΠ τβέδη ἴον, μου! 0]ν τοη5, πατηδη πδίιγα 
Ὀεῖηρ; ννμαΐ 1ἴ 15, ἴὸ Ρυ πΡ 115 ροββθϑϑοσ, ἴο 
ἀἰϊδίοπα Πἰπὶ νυ ἢ 56] παυγόρᾶηςθ, ἴο ὕ]ονν ΠΙΠπῚ 
ἰηΐο ἃ φομβρίσιοιιβ ὈΌθΌ]6 1] οὗ τηοσαὶ 
ΕΙΩΡΕη655 ἀη4 οὔ ΤΠ 6] Θοΐι4] ναπιέγ. (ΟΠΒατίυ, 
Οἡ ἴπ6 οἴποῦ Παηή, ΟΥ τοραγά ἴῸΓ {πὸ {Γπ6 
ννο] γε οἵ οἴπεῦβ, 15. ἐπαΐ ᾿παιιβίσίοιιβ. θῈπ6- 
γΟΪθποθ. ννΏΙΟΠ, Πκ6 ἃ σοηϑβοϊθηίίοιιβ ΠλΆ50η, 
ἴῃ {π6 Βιμ]άϊηρ οἵ (σοά 5 Ποιιδθ ΠοῚρ5 ἴο 8εῖ 
5014 δη4 ἴο Κεορ βἰθαζαβέ Πἰν]ηρ δῖοπθ ΠΡῸΠ 
᾿νηρ ϑίοπθ. ΕῸΓ ἴπ {Π6 βρβοῖῆς ἱπβίαποθ οὗ 
140]-πιοαΐβ {π6ὸ τὶρπεδάθα ἀπὰ σὶρ πραγίρα 
τῇδῃ, Δ ὐβίδι Πρ ἔτ αι. Θβ ΟπαὉ]6 ἴοοά οἡ 
ῬΓΟΡΘΥΙ ΟσσΑ 5105, ΔΟΐΠΑΠ]Υ φαϊΐγες ὈΥ δϑίτπρ Δη 
ΘΧΆΤΉΡΙΘ {Ππᾶΐ ΤηΔΥ δηδίσῃ ἔγοπι ρογαἸΟη ΠΊαΩΥ 
ἃ ὈτοΐΠοΥ ἴοσγ ννμοπὶ (γί ἀἸ6α. 

Α5. οἶδα ἃπηα γινώσκω ΟΟΟΙΓ οὔοη πη {Πῖ5 
ἘΡΙβί16, τ πλδν ποῖ θὲ οιι οἵ ρίαςε. ἤεθσα ἴο 
αἰδιϊπε βῃ Ὀεΐννεεη [Π6 ἔνγο γογῦ5. ΕῸΓ [ἢ]5 
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Κπονγθίῃ δηγῪ {πἰηρ, με Κπονγεῖῃ 
ποίβίηρ, γεῖ 45 με ουρῃΐ ἴο Κπονν. 

3 Βυζ 1 Δηγ τπηδῃ ἰονε (4, {πε 
5816 15 Κπονγη οὗ Πϊπ1. 

4 45 σοποεγηϊηρ {Ππεγείογα ἐπε εαΐ- 
ἴπρ' οὗ {Ποβ6 τῆϊηρβ {Πδξ δε οἤεγεά ἴῃ 
ΒΔ ΤΙ Ησα ππίο [4οΪ5, νγα Κπονν {Πδέ δῇ 
140] 2: ποίῃϊηρ ἴῃ {πε ννου]Ἱά, ἀπά {δῖ 
ἐμεῦ 1 ποπῈ οἵπεγ (σοά θΡιιϊ οπεα. 

ΕἸΓΟΟΒΙΝΕ ΉΤΑΝ  ΨΠῚΕ, [ν. 3--.6. 

ς Εὸγ 1πουρῃ ἔπεα δε {παῖ δγὰ 
οΔ]]εἀ ροάβ, ννυπθίπαῦ ἴῃ ἤθάνεῃ ΟΥ̓ ἴῃ 
ΕΔΥῃ, (45 πεῖς θῈ φοάβ πηδηγ, δηά 
Ἰογά5. πιδηγ.) 

6 Βυῖ το τι5 ἐἤεγε 1ς ὁμῖ οπς (σοά, 
τῆς Βδίμοῖ, οὗ ψγῃοπὶ ἀγὲ 41] {Π|πρ58, 
ΔΠ4 νγε ᾿ἴη Πἰπι; δηά οπε [νοτά 6505 "0 
ΟΠ τγίβε, ΒΥ ὑγβοπι ἀγέ 811 τῃϊπρβ, ἀπά ἵν. 
νγα ὃν ΒΙπ|. 

ἀἸϑ! ποί!οη 566 δὴ Δάάϊίοηδὶ Νοίθ αἵ {πῸ ὁπά 
οἵ {πὸ σπαρίογ 

Ω. Πξαηγοπθ ἡπασίπες ἐραΐ ῥὲ ἄποαυς ἐῤὶς οὗ" 
ἐῤαΐ, 1 Ἂ6 ἔδποὶθϑ ὑμαῦ 86 15 ἃ Κπον- 
ΒΟΙΘΙΒΙΠ σα, ἢ6 ΠΟΥΘΥ γϑύ ο8116 0 ΚΠΟῪ 
ΔΩΥ ΙΗ 85 Β6 οπυρμῦ: 45, ἴο ννῖξ ἴπῃ {Π6 
ὙΑΥ οἵ (γιβίίϊδη οματγιῖγ. Ν δηϊΐυ, ποΐ Ἅσμαγιυ, 
ΤΟΥ 4 Πἰπὴ ἴο ΔΟα ἸΓῈ νυμδΐ Π6 68115 ΠΪ5 ἱκπονν- 
ἸΙεάρθ. Βυΐ 1ῦδηγομθ Ι 60 Ποΐ 54Υ ἱπηδΡ]Π65 
{παῖ Πα Κποννβ, 1 ἀο ποΐ 54Υ ΧΓΈΔΠΥ Κπονν5 [Π]5 
ΟΥ 1Πδΐ, Βΐ 1Ε Δῆγοηθ 1οΥ 98 πὰ ἰονεβ Θοᾶ, 
ννμαΐ {Πθη ὃ [πῃ [Πδΐ οαβεὲ Η ((οάν)λ5 ποτα 
ὉΥ ῖπὶ; ΔΠ“ 5.0ἢ ἃ ΠΊΔΠ ΡΟ5565565 ἴΠ6 ΠΙρῃθβί 
δηά {π6 ἴσιο Κηον]θάρο, [Παΐ ννῃΊ ἢ δἰοηθ οδῃ 
ΤαραΪαΐθ δηα βῖνα ἃ στὶρῃΐ ἀδίογπηπηδίϊοη ἴο 8}]} 
ΟἴΠΕΙ 4Δη4 ᾿πίδυϊου ἴογπηβ οἵ Κπον θάμα νυν μαῖ- 
ΒΟΘΥΘΥ͂, ΨΥ ΠΘΙΊΠΟΥ αἸβοεσηπηθηΐ ἴῃ φάϊαῤῥογα ἃ5 
ἴῸΓ ἰηβίδποο :οἰ-ηιεαΐς ΟΥ̓́ΙΠ Δηγ ΓΒ Πρ Εἰ56. 

ῬγοθΔθΙν ἐπ ἢγϑί οἰαιιθθ οἵ νεσ. 3. 5ῃου]ά 
θὲ γτεαά ψ ἢ ἃ 510. ραιθε δῆοσ {Π6 ψνογάὰ 
ἰρυε!ρ ἴππ5: “Βηΐ 1 δῆγοης ἠουε}---Οοά. 
(ΟΟΠΊρΡαΓα (ἢ. νἱ. 20 “γα ννεσα δοικ έ--- ἢ ἃ 
2 γίῖεε.; 
ΤΠ ρον ἱπίογργοίδίιοη αἰ Εδτϑ ἔγοπιὶ {ἢ 6 

5118] Δηὦ ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ πη] νΟΓ54] Θχρ]ηαίοη οὗ 
1Π15 ἴοχί ἴῃ πλαικῖηρ ῥὲ (οὗτος) Ταΐεσ τὸ Οοά. 
ΕῸΥ {Π6 ΟΥΙΠΔΓΥ νἱθνν ἃπα ῸΓ 5ΟΠΊΘ ΓΘ Ά5ΟῸΠ5 
ἀϑαϊηβέ τ 5ε6 Αὐἀάιϊτίομαὶ Νοῖθ αἱ {π6 επά οἵ 
{Π6 σΠδρίου. 

4. Το τενεσί το {ΠῸ δδίϊρ οἵ 140]- πηοδίϑ9--- 
1Π6 6ΓΠῚ εαέϊησ τη Κ65 ἴΠ6 σΘΏΘΓΑΙ ΡΓΟΡΟϑιΟη 
ΟΥ̓ νΕΓ.Ι Τογο ἀδβηϊίο-- να ἅγΘ ἀνγᾶγο {Παΐ 
ποίμηρ᾽ ἴῃ [Π6 νγου]ά 15 δῇ 140], 5. ὙἸ Εν 50 
ΟΔ]16 4 οὐ ψγῆδί δ 140] 15 βἜΠΟΓΆΠΥ βιρροβθά 
ἴο ΒΕ, ἃ 5ΥΠ100] οἵ ἃ 5: ρογ πα Ὀεϊπρ: νγῈ 
ΔΥΘ Αννάτ [Πδ ΠΟΙ ΠΙ Πρ ̓ η [Π6 5ρῃοσο οἵ ΘΟ β 
ογθαΐθα ΘΟΘΠΊΟΒ 15 ἃ νἱβ1:0]6 γοργεβθηΐδίϊνε οὗ 
ΒΟ ΟΥ̓ ΒΊΟΝ ἃ αἰνὶπα Ὡγομείγρο, “ δηά {παῖ 
ΠΟ Ὀεῖηρ 15 σοά οχοερέ οπε (Βεϊπρ).; 
ΤΠ ἴοτπι οἵ ἴΠ6 ΟὙσθοὶκ βθοιηβ ἴο ἕδνουσ {ΠῈ 

Ἰαϊίεγ ΠΑ] αἵ Ἰθαϑδί οἵ {πὸ ἀῦονε ἐγδῃβδίίομ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ 45 {πε ρῆγαβα ἔφεγε ἐς πὸ Οοά 15 ἴῃ 
τῃ6 Τ, ΧΧ Τουΐ. Χχχι. 29, Ῥ5δ]πη. χῖν. τ, 6χ-τ 
ΡΙΘΘβθά ὈΥ οὐκ ἐστὶ Θεύς ; ὙὙΠΟΙΘΑ5 ἴῃ ΟἿΓ 
γ6Γ5Ὲ {Π6 Οὐδοκ ἰ5 οὐδεὶς Θεὸς εἰ μὴ εἷς, ΜΠ ἢ 
οδη ΒΑΓΩΪγ τηθᾶῃ Ζλέγε ἐς πο οπε Οοά ὀχεεῤὲ 
οπθ. (ΔΟΠΊΡΑΓΕ αἰδὸ Μαγκ «πὰ ΪΙοΐμπ οὐδεὶς 
ἀγαθὸς εἰ μὴ Θεός, “πο οπε ἰ5 βοοά δχοθρί 
Οοὐ." ὝΦΠε τιϑιι] σεπάογίηρ οὔ (ῃγγβοβίοπη 
δηα οἵ πΠιΔΠΥ ΟΠ ΕΓΒ 15, “δὴ 140] ἰ5 4 ποίῃϊηρ- 

Π655, ἃ ΟἰρΠ ΘΓ, ἃ υδη ΠΥ (μάταιον 1,ΧΧ οὔζεη) 
ἴῃ {πΠ6 νου], ἀπά ἘΠεγα ἰδ πὸ βοά εδχοορί 
οΟΠ6.᾿ 

5. Ἀδαβθοηῆβ ΤῸ {πῃ6 ἀθονε ίδίεπιπηΐ. 
ἈδΠάΘοΥ :--- ΕΟΥ ουθη 17 ἱπᾶθοᾶ 676 810 
ΒΟ0-ΟΔ1168 ρσοὰβ ὙΒΘΙΒΟΥ ἴθ ὨθΑΥΘΠ ΟΥ 
ὌΡΟΠ ΘαΥ, νυν ΠοίΠοσ ἴῃ {π6 ὈΡΡΕΥ ΟΥ {πε 
Ἰοννεῦ τορίοη οἵ {πεῸὸ αἰογεϑδαϊά σοβπιοβ (5ες 
στη. 11. 1),} 8 85 6180 816 βοαΒβ μ᾽ ϑηΐγ'! 
διὰ ΙΟΤ 5 Ρ] θα! πουθσῦ 616055 0 ὉΒ 019 
αοἂ {86 Εδύμοτι," οἸγίΠεῖ5πὶ 15 ἃ 4 Θ5ΈΟΠ 
4υ1ἴ8 στε οναπί ἴο ΟἿ ροϑβιίοη 85 (ΓΙ [14 Π5. 
866 Νοίβ δ {πε επά οὔ {Ππ6 Ἄσμαρίεγ. 

6. ΤἼηΘ Γϑδβοηϊηρ ΠΕΙῸ ΓᾺΠ5. ΠΡΟῚ 56 Όγαὶ 
ΔΓ Π6565. Ρ]ΔΙΠΙΥ οοπίγαβίεά ὑ ἢ ἐδοῇ 
ΟἴΠΟΓ ἅγὰ (1) οπὸ Οοά πὰ γηαην φοάς (2) ὁπ 
Τογά ἀπὰ πη} ἰογάς: πα 85 Ρ] ΔΙ ΠΥ τοϊδῖθά 
ΠλαΓΠ4ΠΥ ἴο ἐδοῖ ΟΠΘΥ 84γα (1) οπὲ σοά δῃηὰ 
αἰ! ἐρίησε (2) οπὲ 1 ογά πὰ αἱ ἐῤίτησς. ὙΤΠὰ5 
{Πογο 15 ἃ ἄοιθ]α σοπίγαβε ἀπά ἃ ἀουῦ]α οοτ- 
Τεϊδίίοη : δηά {πῸὸ νυ Υ ΕΓ ΟἸΘΑΓΙΥ ᾿ηΐοπάβ {Πα 
{π6 ἄοιθ]ε σογγοϊδίϊίοη Ὀεΐνγεεη {πὸ οὐδ δηὰ 
1Π6 αἰ] 5ῃοιυ]ά πιακο νυν δηἀ σοΠβριοΙΟΙΙ5 
1ῃ6 ἀοιθ]6 σοπίγαβί θεΐνγεεπ {π6 οχε δηά {Π6 
για7ι}γ. 80 2Υ ἴῃθη {πΠῸ σεαϑοηίηρ νν1}} θ6, 1 
ἴο {π6 Ποδίμθη ΔΥῸ ΠΊΔΗΥ βοάβ, πονεγίῃο 655 ἴῸ 
τι5 (ἢ τιβείδηβ οὴς Οοά, ἴπ6 οΥρι πεῖνα σϑιιβα 
οὗ 41}1 {πϊηρδ: αραὶπ, 1 το 6 μϑαΐμεῃ ἃγα 
τῆΔηΥ Ἰοτγάϑ, γεΐ ἴο τι5 οη6 1,ογά, ἴΠ6 πηβαϊδίογί δ] 
σδιι56 οὗ 811 ἐπ]ηρ5. ΤῊΘ ΟΠΘΠ655 Ἔχ μ65 {ΠῸ 
ΤῊΔΉΥΠ655, ἀπ {ΠῈ 411Π655 15 α΄’ ἴΠ6 ΟΠΘΠ655. 
ἼΠ15 Ἰἰαϑί 1ά64 15 ἴγαϊν Ῥδι]ῖπθ: οαξ οἵ ΠΊΔηΥ 
ἰοχίβ ΟΠ6 ΨΘΤΥΥ 511ΠΉ1181 [0 {Π15 ἰ5 ἴῃ 1 ΤΠ]. 11. 
5 “Οπε 6οά, οπὲ τηβαϊαΐοσ ἔοο θεΐνγθβοη σοά 
πὰ τηρη, Μαπ (μτιβί [65ι15, ννῆο σαν Πἰπι- 
561} 4 γπβοιῇ ἴογ αἱ]. τα {ΠῸ την υβα ΠΥ 
οὗ γε ἀθιρίοη 15 ἂς {π6 πη! οἵ Οοά δηά {ΠπῈ 
ἘΠ᾿ οὗ {Π6 τηθαϊαῖοσ. Ῥσθοίβεὶν ὈΥ {Π6 58 Π|6 
τηοάθς οὗ γϑαβϑοηϊηρ ἴῃ {πΠῸ ἰοχί με Οοά, οΚ 
αὐρουι ἐς ἐδὲ ,1]4, τῇς. ππινουβα νυ οὗ ογεδίίοπ 
15 85 [Π6 ὑπ|γ οὗ {π6 Οτδαΐοσ, ἀπά ἴπ {πῸ ἰοχί 
Οπε 1ογά, ἐῤγοισ «αὐδοῦξ 1. ἐδὲ ΑΠ, ἴμ8 
ἘΠΙΊΡΟΓΒΑΙΠΠΥ οὗ ἴῃς Ἰογάσῃ!Ρ 15 85 ἴπ6 ὑπ|ν οὗ 
1Π6 Πογά. Βιΐ, 1 πιᾶὺ Ὀς ἀϑκοά, αυὐόν 15 Ἐμ6 
ἄοιθ]θ σογγοϊδίίομ Ὀεΐννεθη {πὸ οπεσοςς ἀηά 
1Π6 αὐζιοες ἱτηροσίθα πόσα ἢ Α5 βίαϊϑά δθουε, ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΥ ἴο πᾶ κα σομβρίοιοιβ ἴῃ ποΐμιπρηθ55 
ΟΥ̓ [Π6 τηδΔηΥ ΟἽ 5 8Π4 ΠΊΔΗΥ Ἰογ5 ἃ5 σοπιραγϑά 
ψ ἢ 1Π6 οπς Οοά δπά οπὲ Τοσγά. ὍΠα5; 1 
{ποῦ Ὀς οπα Οσοά, ἴπε ῥσγίπιαὶ ογεδίοσ οὗ {πε 



ψρυχε 

γ Ηονθεῖς ἐπεγθ ἰς ποῖ ἴῃ ΘνΕΓΥ͂ 
τη {πὲ Κπον]εάρε : ἴοΓ 5οπα ψΊΓἢ 
ςοηϑβοίεποε οὗ {πε [40] τἱπίο {Π158 ΠΟᾺΓ 

{Ππίνογβθ, μὲ (Πθη ὙΠΪ5 ἕδος τγάεἶγες 81] 
{Π6 ροάς γηαην, ἴΟΥ 50 ἴ8Υ' ἔγοτη Ὀείηρ “βοάβ 
ὈΥ παίιιγε᾿ ΟΥ̓ Πανὶπρ 8 5μᾶγα ἴῃ ογεδίίοη, [ΠΟΥ 
τηιδὲ πᾶν θθθη {ποιηβοὶγοβ ογοαῖθά, 85 Ραγίϑ 
οὗ {π6 ππίνεγβθ, δηά {πεγοΐογε ποίΐ τηθεΐ οὔ- 
ες οἵ νγουβῃὶρ. Αραΐῃ, ᾿ΓΠοσγα θῈ οπηθ [ογά, 
{Π6 δοίϊϊηρ ογεδίου ἀπά ΤᾺ] ΒΟΥΘΓΠΟΥ οἵ 
116 {{πίνεγϑθ, νυ ἢ Με ογεαϊοά, ννμαΐ {πθη 
ὙΤΠ|5 ἔπος ἀδίμτοπεβ ἔγτοπὶ ἃ 5Πᾶγα ἴῃ {Π6 
ΒΙΡΓΘΠΊΘ ἀομηϊηίοη 41] {Π6 ]ογάς φιαην, ἀπά 
τϑάμποεβ ποῖ ἴο βιιθογαϊπαΐθ ἀπά δοσοιπίαθ]α 
Ῥοννεῦβ. 

1 τὺ Ὅς οὐβεσνεά {παΐ τὰ πάντα ἤδγα 
Τηθδη5 [ῃ6 φρζυεγοε ΦΌΒΟΙ αἴε]γ, “411 {πΠ6 οο5- 
ΤΪο4] ϑυϑίθπηβ οἵ δοΐιι8] ογεδίίοη." [{ οἴϊθη 
ΤΉΘΔΠ5 ἴΠ6 54ΠΊ6 45 κόσμος ΟΥ̓ (45 ἴῃ ΗΘ68. ]. 2) 
οἱ αἰῶνες ἱ. 6. “με τηβηϊΐε πλυ]τπ46 οὗ ννου] 5 
ΠΟ μάνα {ΠΕ Γ οχιίβίθσηοθ ἴῃ ἘΠ]᾿πηϊ 64 
Ῥεγοάβ ΟΥ̓ ϑιισοθϑϑίοηβ οὔ {{Π|Ὸ : ἴῃ οἴδμογ 
ννοτάβ, {π6 ςοπογείθ σοηΐθηΐβ οἵ {πῸ αρϑίγαςί 
ἘΠΊΘ-ΤΈΔΟΠ65 οἵ ππκποῃ ἀυτγαίίΐοη. ὙΠῈ 
Δθονα οἶδιιβθθ ἴῃ ἱπνογίε σοπΊπηα5. ἅΓῸ ἔγοπ 
Το Ζβοῦ 2π ἰοεο, ΗΘ6Ὁ. 1., ψῇο «ἰ5ὸ δάάβ 
(Ρεγεπεηίν ἴο ΟΥ̓ (εχ) “Ογεαΐου οἵ {Π15 
πηΐνογβα οἵ ννουῦ]άβ 15 σοά; Μεαϊαΐοσ οἵ {παῖ 
ογεδίϊοη 15 ἴῃ6 ϑοη." 

ἤγε απο Ηἰνι ((οά), απάὰ αὐὲ του ἃ 
Ηἴν»ι ((μγ51). Βεϑιάδβ ἴΠ6 ἔννο οοηίγαβίβ θ6-- 
ἴνγθθη {Π6 οπέ δηά Ππ6 γηαπν, ἀη ἃ θοϑι 65 {Πε ἴννο 
ΠΟΥ αι οη5 Ὀεΐννθθη {Ππ6 οπὲ δηά {πὸ αἱ], ννὲ 
ΠΟΥ ΠΟΠΊΘ ἴο Δηοί ΠΟΥ ΔητΠ6ςὶ5 Ὀείννεθη ἴννο 
ἐγεαίΐογις, [μ 6 ΡΠγϑῖς 8] δηα {ΠῸ βρι για]. “ΓΠΙ5 
ἀἰδειποίίοη ϑίαηαβ οἷἵξ οἰθαγ: “οπθ σοά {Π6 
ΟΥΘδίΟΥ οὗ ἴΠ6 οοβπῖοβ, δηἋ αὐ μρηΐο Πϊ71; 
2. ε. Ηε ἰ51ῃε οεπίγα τηΐο γῇ] ἢ να, {Π6 καινὴ 
κτίσις, ΟΥ̓ πεαὺ ἐγεαέϊοπ οἵ ἴΠ6 τεάἀθεμηθα σμαγοι, 
411 σοηνεγρα. 

Αραίη, “"Οὐγἵ Τογά εβιβ Ομ γῖδέ ἀπά αὐὲ 
ἐῤγοιισ Ηϊ7::" 1.6. ΗΘ 15 1Π6 ννὰγν δηά ἴΠ6 5016 
τηδάϊιτη ὈΥ͂ νυ οι να στϑάοὴ {ΠπΠῸ σοδὶ] οἵ σού. 
Ιη ἴδεΐ, {πΠ6 ΕΔΊΠΟΥ 15 ΠΟΙδ γεργοβοηΐϊθα 845 {ΠῸ 
«υἱ εν ΟΥ πιαΐιιΓα] ογθδίίοη ἃπα {π6 πα σαῖθὲ 
οὗ {Π6 βρί για] ; [Π6 80η 85 {Π6 πηθαϊδΐου, δηά 
δβεηΐ 'η θοίῃ. (οπιρατα Ηθῦγ. χ. 7: “19 "1 
ΠΟΠΊΘ ἴο ἀο {ΠΥ «υ:}}, Ὁ Οοά. ὕπαημπεβεοη- 
ΔΌΪΥ ἴο (πε Εδίμου, 45 Εδίμογ, 15 πε αϑϑιβῃηθα 
ἃ ῥγίογίν ὈοΠ ἴῃ ΘΙ δηά ἴῃ {πῸ μαΐ οὐ 
ογθαῖνε ρον {παΐ ᾿ἰβϑιιθϑ ἔγοιη Π ΘΙ ; δα 
[15 15. ἃ ῬΥΙΟΓΙΥ οὗ οΥάογ, ποΐ ἃ 5:1Ρ6Υ] ΟΥ̓ ἴῃ 
ἄερτεε ; [ῸΓ {ΠεγῈ οδη Ὀ6 ΠΟ ἄδθρυθθϑ εἰἴπεῦ ἴῃ 
{πΠ6 βιιθβδίδησε οΟὐΓὁ ἰῇ {πΠ6 ρονγεῖ οἵ ροάμεδά. 
Ἠδς ννῇῆο ἰ5 Πούὲ οι] ]θα οπα Οοά, 15 50 οδ]εά 
45 Ὀεῖπρ Τομς [)είἑαϊίς ἴο 16 δίθγπδ!!ν θ6- 
Βοίζβη ϑοη; δηά 8, Ῥϑι}}5 βἰδίετηδηΐ, “" ΤΠΟΓῸ 
5 οπα Οοά {πε Εδίμοσ," πὸ τῆοσα Ἔχοϊιιάθ5 
1655 (ἢγίβε ἴτοπὶ θείης Οοά, {ῃδη ἢΪ5 οἴ πεῦ 
βίδιοπηθηΐ; “ΠΟΥ ἰ5 οἠθ 1Ἁ,οσά [6ϑι5 ΟΠ σιβί," 
Ἔχοϊαάθϑ [6 Εδίμογ ποτα θείης Ινοτὰ ; δηὰ ἰδ 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΜΠΠΙ. 

δέ 2 85 ἃ {Πϊπρ' οἴεγεά τιπίο δὴ 140] : 
Δηα4 {ΠΕ ῚΓ σΟΠΒΟΙΕΠΟα Ὀεϊηρ; νγεὰκ 15 
ἀεΠ]ςά. 

ἴ θῈ ὈΙΑΒΡΠΘΠῚΥ ἴο οχοϊάθ τπΠ6 Ἐδίπου ἔγοπι 
θείης [νογὰ, 1 15 ΠΟ 1655 Ὀ]αβρΠ ΠΥ ἴο Θχοϊθ 
[6βϑι5 (ἢγιϑέ ἔγοπι θεῖης αοά. Ηδξηςε {μετα 
15 ποίμι!ηρ δ 411 ἴῃ {Π15 ραβϑαρε {παῖ 15 αἵ 
ναγάποα ἢ τῃ6 ΑἸΠαπαϑίαη Οτθοά, “ὙΠῈ 
ΕΔΙΠΟΓ 15 Οοά, π6ὸ ϑοη Οοά; [πε Εδίμεογ ἰ5 
1 οτά, {[μ6 ὅοη 1 ογά ; ἀπά γεῖ Οπε 1 ογά δπά 
ομς σού. ἽΠε αἰϊδι[ποϊίοη οἵ ἀϊνὶπθ ορεῦδ- 
ΤΙΟΠ5 ἴῃ {πΠ6 τηδίθσία] δηα ἴῃ {ΠῸ ϑριγιτ4] ογθα- 
(ἴοη 15 85 {π6 ἀἰϊδειποίίοη οἵ {πΠ6 ἀϊνίης ὲγ- 
σοπαϊϊες. 

“. ΤΠΕ Αροβίϊα ἴῃ γεῖ. 1 [5 ϑαϊά ἴῃ δὴ 
ΘΑΒΘΥ͂ ἴοπθ οἵ βϑῆθσαὶ δοσηιιίθβθοθηοθ ΒΑ] 
ἸΓΟΏΪΟΔΙ, ““ν Ὲ ἀῦα ἀννᾶγα {παΐ (45 γοιῖι γετηϊπά 
ΤὴΘ 1 ὙουΓ ἸθξίςΓ) ννῈ 411 ροβϑϑθβϑβ Κπον)]θάρο.ἢ 
Ηδ τον βίδίεβ 5ϑυ!ΟἸ 5] Υ ἀπ ΠΊΟΓΘ ᾿ΠΟΙ 5Ι νΟΪῪ 
Π5 ΟΥ̓ ΟΡΙΠΙΟΠ 85 ἴο ἴῆθ δοίιιαὶ] μηζυεγ σα ιν 
οὗὁἩ {Π15 ἀποαυ ράσε ΟΥ̓́ΘΠ]ΙΡ ΘΠ πηθ πε ἴῃ τηοσαὶ. 
{γαῖ 5. ““ Νονουί με οϑβ ηοΐ ἴῃ αὐ, Ὀὰξ ἴπ σοϑρδ 
ΟΠΪΥ 15 Κπον]εάρο : ἴο ψἱῖ, [Πογα 15 διηοης 
γοι ἃ ο]455 οἵ σοηνογίβ, πηθη ἢ4]- θη] ρηςοποά, 
ὙΠῸ οαπποΐῖ δἰζοβθί μου 5ῃακθὸ οὔ ἃ Πρ γΙηΣ 
βιϑρίοιοη {Ππδΐ {πὸ 50- οα]θ σοίβ, νυ ποῖὴ {ΠΟΥ 
50 ἰαίθ!υ ννουβῃρρεά, πλΔῪ Δἴ 411 ηοΐ 6 
ΠΟΠΟΠΕ 65, θυ οχἰβίθποθβ, πα {παΐ 140]- 
τηθαΐῖβ {Ππϑγθίοσα οαρΐξ ποῖ ἴο 6 εδίθη ὈΥ ἃ 
(τ Ιβέδη τποποίμοιϑί. “Ἅ Νοῖ ἰπ αὐ 15 δ ἢ 
ἘΠΗΘϑιἴδίηρ ἀἸβοογηπηθηΐ, θυ «ογθ νυ ἢ Ζρεῖτ᾽ 
σογΩρίδ φΓ εογισείοηοε αὐομέ ἐῤὲ 1άοἱ ἴο 1Π15 ΠΟΙΙΓ 
ἄο εαἴ (τη 140]-τηθαῖ) ας οἴεγεά ἴο δὴ 160] : ̓  
ὦ. 6. ὈΘΙΙΘνΙΠΡ, ΟΥ̓ Αἴ ΔΩΥ ταΐθ ϑιβρεοίίηρ, {Πδῖ 
1ῃ6 πηδρα, ἴο ΠΟ ἢ {Π6 νἱοῖπὶ ννα5 οἤεσγεά, 
ΤΟΡΓΕβαπΐβ ΞΟΠ 5 ΡΟΥΠπη8η θεϊηΡ. 

ΗΙάϊγ οογγεοΐ 15 ἴΠ6 στη θυϊὴρ Οἵ ΠΊΔΗΥ͂ 
“ γἢ ἃ σΟΠΒοΟΙΟιΙ5η655 οἵ πα 140]: ταΐῃοῦ 
“ἐ αυλὲ ἐρὲ σεγμῤίε 97 εοπσείοπεο νγὨ]Οἢ ΠΥ ἴδε] 
αδομέ ἐῤὲ 1άοἱ," νυ ἃ ἴοιοῃ ΟΥ ἔνίηρε οἵ 
ΠΟΠΒΟΙΘηΟ6. ΟΟΠΟΘΓΠΙηρ {Π6 ἱπηᾶρθ, ὙνΠΟΙΠΕΓ 
ΑΥΓΟΥΓ 411} Ποῖ ΠΊΔΥ ποῖ Ὀ6 ἃ σΟΥΓΟΒΡΟΠαΙηρ; 
Βοά Ὀεμιπά τ. “δοιέ ἐῤε ἰάοί, οὈ]θοϊίνα 
ϑθηϊνα οἵ 5τρὶα γε αΐίοπ. ἘΒεβιάθ5, εἰδέναι 
εἴδωλον ΞΞ “ἴο Κπονν αομὲ τἢ 160]: 566 
ποΐβ οἡ οἶδα, νεΓ. 2. ΤῊΪ5. 5ΟΓΈΡΙΘ. ΟΥ̓ Ππ|15- 
ΒΊΝΙηΡ 5. 8Π ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ ΟΥ̓ Ά εἴθος οἵ [Πε 
Ποπβοίθηςα ᾿ΐβεὶξ, αηα 15 οα]θά ὈΥ {Π6 παπια 
οἵ 115 οτριπαίηρ ἔδοιυ ; ἃ τἰι5δὲ οἵ ννογάβ 
ΠΟΙΠΊΠΊΟΠ ΘΠΟΙΡΉ,, 1Π νυ] ἢ 4η οἤδοΐ 15. οδ] θα 
ὈΥ [με πᾶιηα οἵ ἃ οδιιβε; 118 ἃ5 νγῈ Ξ4Υ͂ “"ἴο 
ΤΆ ΚΘ ἃ σοηβοίεηοθ οὗ 1, ΟΥ δυθη ἴο “τῆ κα 
ἃ ἴαςσε:" σομραῦα στόμα ΞΞ (1) ἃ τηοσῦῖἢ 
(2) ππουτ 5 αἱΐογαποθ Οὐὁ βρθθοῃ. ἴπ {ῃ8 
ποχί οἰδιιβε ἐῤεῖγ εοποοίεσσε ἀθηοΐεβ [ἢ6 [Δο]Υ 
1561: Α ἔδνν σπου κ5 ΠΡροη {Π6 πιρδηϊηρ οὗ 
1Π15 ἱπιροτίδηξ νγογά, βθνεσαὶ {1π|65 ΟσΟασΤΙ ΩΡ 
ἴῃ ἴπ656 ΕΡΡ., πιᾶὺ δ6 ἴῃ ΡΙδοθ }ιι5ῖ ΠΟΓΘ, 

(οηφείοησθ 15. ἃ ΤῊ Δ 5 ᾿ηννασα Κπον]εάρο οὗ 
15 το αίίοη το Οοά. [{ 15 δῃ ἱπθόσῃ ἔδου γ, 
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ο908 

Οτ, λαύα 
τὺε ἐλθ 
772107. 

8 Βιυῖΐ πηοδί σοπηπηθπάξιῃ τι5 ποΐ ἴο 
(ὐοά : [ογ πείίμετ, [Ε νγε εαΐ, ἴ'αίε νγε 
ἘΠῸ Βεξέεπ; πειέπει, Π τ ἘΖ4Ε Ποῖ; 

ἴοτ, ἄαυὸ ἔλγρ νγε [6 γγοῦβθ. 
ξὺν ἐλ 
ἐδες. 

Ἰοτσ, 
Ζοευεγ.. 

9 Βῖ ἕακε Πεεά ἰεϑὲ ὈῪ ΔΠΥ ΠΊΘΔη8 
815 “ΠΡ συ οὗ γοιιτ᾽8 ΒεσοπΊα ἃ ϑέιιπη- 
ὈΠΠΡΌΙΟΟΚ το {Π6πὶ ἐμμας ἀγα ννεαζ. 

ΠΟΘΕΝ ΡΕΙΝΒΕΨΙΗ. [ν. 8-ι1. 

Ιο ΕὸῸΓ ἰξ δΔῃγΥ πιδῇ 866 ἔπεα ννῃϊοῃ 
μαβὲ Κπον)]εάρε 8: δὲ. πηθαΐξ ἴπ ἐῃε 
[4015 τε πηρ] 6, 5Π4}} ποῖ {πες σοπβοίεησα 
οὗ Πἰπι νυ ῖςἢ 15 ννεὰκ ὃς "ει θοϊάεπεά ἜΣ 
ἴο εδΐ {ποβ8ὲ {πϊηρβ ψγῃ]Οἢ ἅτε οβεγεά 
ἴο 14οΪ5 ; 

11 Απά τῇτοιρῃ (ἢν Κπον]εάρε 

ΕΠ γγβοβίοπῃ (4115 1ἴ ἃ παξμχαὶ ΟΥ̓ σον μἱοπαὶ 
ΤΔου]γ, οὗἁἨ ζποαυΐης αὐἱέρ ΟΠ Θ᾽ 5 οὐ 56], σοι 
{Π|6᾿ ΤΟΘΡΟΠΒΙΌΙῈ 5ε]ξ: Κποννῖηρ νηΐ οὐ δθοιιξ 
Πα} Αοςογίαιη ἄϊνίπο ἰὰνν νυ θη ἴῃ [Π6 
μεασί. (οηβοίθηοα εἵ ἤγϑί ργογηρίβ ἃ πηδῃ ἴο 
αςΐ ἴῃ δοσογάδποθ υυἱτῃ (Π15 ᾿ηνναγά ἰανν οὗ 
ἀἰδειποίοη Ὀεΐννθοη τῖρμ ἀηἢ ννΥοηρ, νυ ΠΙ ἢ 
15 Ἰννούθη ἴῃ ἢ5. οὐοαίθα σοηϑβεςατοη. ΑἸΕΓ 
4 ὙΥΠ116 1ἴ ἀἸβομαγρεβ ἀποίπου ΟΠςΘ ; 1 σἱές 2π 
7ιἰσηιοτέ ὉΡΟΠ {Π6 ΠΔη᾽5. ποτ] σοπάιοΐξ, αηά 
{Π6η {Ποιιρ 5. ΟΥ ΓΘΑΒΟΠΙΠΡ5 ὉΥ56 νΥ]ΓΠ]η ὨΠΠῚ 
ἀπ δηραρθ ἴῃ σΟΠίΓΟΥΘΥΘΥ ΨΥ] ΟΠ6. ΔΠΟΙΠΟΓ 
(μεταξὺ αλλήλων ᾿ὰ οτη. 11.), 158. Η|Κ6 σοι 56] 
ἴΟΥ 1ῃ6 Ργοβθοιίοη ἀπ σΟιη56] ἔοσ ἴπ6 ἀἠ6- 
ἴδηςθ, δοσιιβιηρ ΟΥ ΘΧΟΙΒΙΠΡ, ΟΠ ΘΠΊΠΙΠΡ ΟΥ̓ 
ἸπβΈ γΙηρ, {Π6 τπλοσαὰὶ σοπηάποί. 1 {π6 πηᾶῃ 
δοῖ Προη ἴΠ6 ΘαΥΪν ἱπιρι 565 πη αἰϊγθοίίοη οὗ 
νν Πα 15 Ἰανν Ὼ} ἀη τσ ῃΐ δη4 {π656 δοῖβ στον 
Ἰπΐο ἃ Παδιΐ, {Π15 ᾿ηπαῖΐθ [ΟΠ Υ 15 ο4]16 4, {Παΐ 
ὙνΒΙΟἢ 1τῈ 15,8 χορ σοηβοίεποο (Αοἴβ ΧΧΠΙΪ. 1) ΟΥ̓ 
ῥώγὸ (τ ΤΊΠι. ΠῚ. 9) ΟΥ τ᾽οἱά 97} οὔέπεο (Αςἴβ 
Χχῖν. 16). [ἃ ΠΊΔη γΓοϑίβί ΟΥ̓ ΓΟΡΥ 55 {Π6 ἢγϑί 
Ῥτγοιηρίηρδ5 ἀπ ἄο παῖ ἢδ ϑιιβρθοῖβ οὐ θ6- 
Ἰονε5 ἴο 6 ὑνυγοηρ, 15 σοπβοῖθηςθ 15 ἴΠ ργδ- 
ΟἸΒΕΙΥ σΟΥΓΟΒΡΟΠΠΙηρ ἄθρυθο βροϊθα, 5}}}16ὰ, 
ἀεοβίεά (45 ἈΘΥΘ, νθυσ. 9). [π παῖ σαβθ ποίῃιηρ, 
Ὀυΐ {ΠῈ Δρρι!!οδίϊοη οἵ {πῸ ὈΙοοά οἵ (ἢτὶβέ σδη 
ΟἸθδηβε ἴἴ ἔγοπὶ 5 οἢ ἀθΠ]οπηθηΐ (ΗΘΌΥ. ἰχ. 1.4). 
Βιυΐξ 1 πε ἀϊβγθραγα [ἢ]5. ΠΟΙῪ βρυιηκ]ηρ ἀπά 
τὐγη ποΐ ἴο Οσοά τἢγοιρῃ (ἢγιβέ, π15. σοη- 
ΒΟίθποθ ὈδοοπΊε5. ὠἰζεήογέοά, 50. {παΐ 115 5θη- 
ἴδησεβ σαπηοΐῖ δὲ {γιβίθα ΟΥ̓, ννοῦβθ 511], 1ἰ 
Ὀεσοπιεβ δὺΐὶ πονηρά (Η 6". ᾿χ.) ““Ρακίπρ 
ἸΡΗΕ ΤῸΓ ἀαγίτηθθβ δη4 ἠδ κηθθα ἔοσ ΠΡ, 
814 ΠΠΑΠν σεαγεά (τ ΤΊΠη. ἱν. 2). Νον ἱπ- 
ἀεεά {π6 Ποαγξ 15 παγάθηρά, ἀπά ἔΠμῈ πη ἴπ 5οΠπΊ 
ΠΊΘΠ ΠΟ ΠΊΟΓΕ 272: ἐῤὶς «υογίἀ ἀο {που 15 Υ156 
ἴο δοσιιδθ ΟΥ̓ σοπάθπηη, ννῃ1]16 ἴῃ οἴμοῦ5 {Π6 
ΠΟΠβοίθηςθ, ΠΌΠι Ὀοίηρ {πΠ6 Ππάροϑ, θεσοτηθβ ἐπ6 
τοΥΓΠΓΟΓ, νυ]θ] ἀϊηρ ἰ45Πη65 οἵ σϑιοῦβο. ΓἢΙ5 
ἴδαυτα! Λιοηιδοῖς [Π6 δποϊθηΐβ ποὺ ννῈ]]: 5866 
βου 5 ἀπὰς Ϊὰγθπαὶ, 2αςεῖνι. (οπησοίθηςο 
{πογοίοστε ἀθηοίθβ 4 ἀποαυΐηρ αὐἱὴῤ οπεὶς οαυη 
σε} οἵ δῇ ἱπνναγά ἀϊνιπθ ἰανν. 

ΑΠοΟΙΠΟΥ τοδάϊηρ ΓῸΓ εοηεοίθησο 15 συνηθεία 
ΞΞ Μιρι)αγὶέν ΟΥ̓ Ἰοης αὐροοίαίο αὐ ἴῃ 6 
140]. {70 ἐῤὶς ῥοιι" 1. 6. Εν Ὲἢ α Ὁ ΠΟΙ ΟΥΒΙῸ 
ἴο (ΓΙ ΞΕ ΠΙΕΥ : 50 (Πγγβοβίομη. 

8. “Μεαδῖ ν»}}} ποῖ βεΐ τι ἴπ 6 ργΈβθηςα 
οὗ σοά.᾽ Ηον οδη [3 Μογζδὶ σοπάυοί 
ϑοοά δηά 6ν}] {πουρηΐβ, ννογήβ, ἀθεάϑ, νν}}} 
θ6 {πε τπθηβ οὔ ργθβθηίίηρ τ5 ἴο Οοά δ ἐπα 
Ῥαγοιυβία. Μεδίβ τὰ {Ππηρ5 ἐπα εγεπί. 

ΝΕΙΠΟΓ 1Ε ννε εδΐ ποῖ, ἄο ννγεὲ Ππά ουτ- 
56Ιν 65 1π ἔϑυῖοῦ (ἸὨ] 4416 νοἱςθ), ΠΟΙ ᾿ἔννα δ ἃγΘ 
ὙῈ ΒΌΡΟΥΪΟΥ, 77}.αὖὑεὲ εαΐ ποΐ. . « [15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
ἴο ἐποοιγαρο [6 ννθακοσ Ὀγοίῆγεη, ἰοϑὲ ἔτοπι 
ἃ ἴδο!πε οὗ ἴαϊθα βϑῃαδπιε. Οὐ. ΤΌτη ἃ ἴδασ οὗ 
θεῖπρ ἐπουρης παγγονντηϊη θα οὐ οὗ ᾿πουγγΙη 
ΒΟΠΊΘ 1055, {Π6Ὺ τηϊρῃξ ΡῈ ᾿εά ἴο δοΐ δραϊπϑδξ 
1Π6ῖγ ονντι σοηβοίθηςσα ὈΥ {πΠῸ ἜΧϑρΡΙῈ οὗ τπθῃ 
ἐπάονγεα νυν τλοτο Κπον]θάρο [ῃδη σΠαγιίγ. 
νον 1 «ὖὐὸ εαἰ, φαΐ αὐ σῇ αἀυασπίαθε: {Π15 
ῬΓΟΡΔΌΙΥ ἴο σμεοκ {π6 ἰοιιά οοπῆάεφηςε οὗ 
1Π6 56]{-5ἰγ]6 ἃ Ῥα]πΕ5, πὲ πὶ ὙΠῸ Πα ἔογπιθά 
τσ οοποθρίίοπβ ἱπάθοα οὐ Ῥαι!πε ῥγὶπη- 
ΕἸΡ΄ 65, θαΐ ογγεά ἴῃ {π6 δρρ]!σδέϊοη ἢ πλθπ 80 
Ὀοαϑίβα οἵ ἃ Ἰἰαῦρε ἱπίβ!ρεποθ, γεῖ ἀθαβοά 
{πεῖΓ (γι βίη ὈΓΙΝΠΟΡΘ5 ; {ΠΕῈῚΓ τηοίζο ννὰϑ 
αἰ] ἐρίπος ἀγὸ ἰααυ με, [ΠΕῚΓ νναϊοῃννογαάβ ἔποαυ- 
ἰεάσε πὰ ,γεεάοηι. ϑεὲ Νεδῃάεογ, Ηἰβίοτγυ οἵ 
ΕἸ ΓΒΕ ΔΙ Υ, νῸ]. 11. Ρ. 244. Μεπῖρθεγβ οἔ 
115 ΡΑΓΥ, ὙΘΥΥ͂ ᾿ἰκοὶγ, Ἔχρεοῖϊθα ἔτοπι {πῸὸ 
ΑΡοϑίϊς ἴὴ ἢϊ5 ἰοϊζεσ. οὗ ΧΟΡ πη ορίηϊοῃ 
[Ἀν ΓΔ Ὁ]6 το {Π6 πηγοβίγιοϊθα τι56 οὗ 411 πιθαΐβ 
ἴπ 411] οἸΓΟιΠηδίδησθβ, πάθῦ ἴῃ6 ᾿ΠΠΡΓΘΒΒΙΟΙ 
Πα ὈΥ ΤΠΕΙΓ οννπ ᾿Πα Ιβοσι πηϊηαΐθ θδίηρ {ΠΕΥ͂ 
ψΈγῈ ἀοίηρ Οοά 5ούνιςα δηά {ΠοπΊβοϊνεβ ἃ 
Ὀεποῆξ 1π {ππ5 οχμιδιτηρ Ὀοῖῃ {ΠΕ6ῚΓ ςοη- 
[επιρί οἵ 140]5 ἀπά δὴ παν ἀθα δ] θρίαποθ ἴο 
{Π6 οπεὲ 1ογ. δῖ. Ῥαμ 5 ΤΕΡΙΥ 15. 8 γσϑθθαϊα 
ἴο {Π61Γ σοηοοῖξ : “ Θϑου]θηΐβ ἀγὸ ΤΠΙηρ5 [στὸ - 
Ἰοναπί ἴο (οάβ Πιάριπεπί: αἵ Η]5 Ὀαγ {ΠΕΥ͂ 
Ψ11 ποῖ γε ἃ βυαίη οὗ βαπά ἴῃ εἰ 6 Γ 56 816 
ραϊηϑί 115 ΟΥ̓ΪΠ ΟἿ ἴδνουγ: 2. αὐὸ εαΐ, 1 
δαΐῃ πὸ βυρουϊουῖγ." ὙὍὙΠὲ Ὀεζίογ τοδάϊηρ 
οἴ ομβ ἤγϑί-γαΐε Μ8. 15 περισσευόμεθα. 

Θ. ὅεηϑβ6 15, [,μεἴ γοιγ τηοΐξίο Ὀς ,2ογδεαγαιεα 
ποΐ ῥγίυϊίεσε, πὰ γοι νγαῖσῃννογά ρανεῖ 
ποΐ ἀποτυϊεάψε. Νενεῦ ἤδιμς γουγ Κπον- 
Ἰοάρϑ, βεϊ ἄοπῃ ᾿ι56 γοῦγ ῥγίν!οσο ϑ8εαβέ {Π0ὰ 
γοη ὈΓΟΈΠΕΙ ΓΘΟΙΙηἰπρ δ {π6 βαπηθ ἔδαϑε 
ἢ {πε  [Ι͂π ΠῚ5 ρύδδθηςο δῇιβίαιη ἔγοπι 
Παθβ πα ]6 ἴοοά ; [ῸΓ ἴο Πὶπὶ, ἃ ἀι)]ατά 
ἴῃ τΟΥΔ] {ὙΠ} 5, ποῖ αὐτί ἃ Κπονβοιηθίῃιπρ, 
ἃ ἸυΠΪΠΑΤῪ ἴπ ἴΠ6 σπαγοῆ ; Βοννατο ἰοδὲ ἢ6, 
{|κ6 ἃ πιοΐῃ ἐαζεά Ὀγ ἃ οδπάϊο, εἶγοὶθ τουπά 
ΠΥ Ρεγοιιβ ἘΧχαπηρὶα πᾷ Ρουῖϑῃ ἱπ [115 
Πρμῖ, 

10. “ΕΌΣ ἢ Δ1}Υ (ἀιΠ|4γ4)ὺ σου] 569 
{160,ὨἉ ὙΠῸ αϑῦ Κπομιθᾶρο, ἱπ 8η 140] 
ΘΠ1Ρ16 ΤΘΟΙΙηἱπρ δὖ 8016, Μ111 ποῦ 15 
ΟΟμΒοΐθηθθ, 86 Ὀοΐπρ ΘΚ, Ὀ6 οαϊῆοα 
απο {πΠ0 οϑίΐϊπηρ οὗ 1Δο]-ηοαΐῖβῖ δηᾶ 50 
111 τὸ Ῥ υΣβ8} 18 89 ψΘΘΚΙΪπΡ ὉΥ ΒΥ 



ν. 12--ἴ3.} 

54} 1πΠ6Ὸ γγεαὰκ Ὀγοίμει ρϑῦῖβῃ, ἴοῦ 
ψΠοῖῃ (Ἰτβε ἀἰεά ὃ 

12 Βυξῖ ψΠαη γα 81Π 80 δραίηϑί 
τῆς. Ὀτγείῆγεη, δηά νγοιπηα ἘΠ6ΙΓ νγεακ 
ςοηβοίΐδηςε, γα 51η ἀρδίηϑε (μγιβέ. 

ΓΟ ΒΕ ΠΑΝ ΒΣΕΨΙΠ1 

13 ὙνΠεγείογε, 1 πιθαξ πηᾶκα ΤΥ 
ὈγοΟΙΠΟΓ το οἤεπά, 1 νν]}]}] εδὲ πὸ ἢεϑἢ 
γγ ἢ] ἘΠ ννουῦ] βίαπάδιῃ, [ἰεϑὲ 1 ππᾶκε 
ΤΥ Ὀτοῖπεῦ το οἤεπα. 

Κπαον]θᾶρο, 6 ἃ ὈΙΟΐΠΟΥ--ΟΥ ὙΠ ΟΠι 
Ομ τῖϑί ἀ16ᾶ !" 

Βν τ-Ξ. νυἱτμῖπ {πῸ οἶγο]θ ἀπά αἰγδοίίοη οἵ 
{ΠΥ Κηον]θάρε. Μὲ οαϊῆοά, νυ ἃ τοι ἢ οἵ 
ἸΓΟΩΥ ; δὲ πεῖν μὴ περ ἱπάρεά  “ ἘτΑθοΙ]ά- 
δηδ6α" Α. Ν. Ψ1] παγάϊγ ἀο: “ ξογιπεά " 
σου ΡΕΥΠαΡρ5 6 Ὀεϊίεῦ ; Ὀὰϊ ὄνθη {Παΐ 15 
ποΐ σογγεοξ, 45 ΟἸθαΥΥ ἃ Ροϊπίθα 8]]Π βίη Πα] - 
ΒαΓΟΑΒΕς 15 τη δ ἴο νϑυ. 2 εραγὶέν εαϊπεῖῥ. 

1αοἰ-ἐθηιρίθ; ἴῃ νυ πο ἢ [δαϑίϊηρ5 οἴζεη [0]- 
Ἰοννε ἃ {π6 ϑδογιῆςθ: 58εὲ6 Ηρ ογδοθ, “ Ν ουθυδπι 
ἀἰμίσος ἐῤμ]ας εἴ αἰθυχὰ 116 γο σαργιπι. Οα 65 
111. 8. 

19. “ἼΩ ἕδοί, σμθπ ἰπ {8185 ΨΔΑΥ Υ9 
Βὶπ ἀρϑϊηδβύ ὕπμ9 ὈΤΘΙΒΥΘΩ 8παἃ β1λ10θ 
ΦΆΘΙΥ ΘΟΙΒΟΙΘΠΟΘ, 10 15 αρϑαϊπδύ σα ἰδ γ0 
βῖ τ." ΕΓ {ΠῸ Ἰονίηρ Δη4 ᾿δϑίϊπρ' βυτιραΐμυ οἵ 
{πῃ6 Τῖνίπο Ηεδα τ 411 Η15 ππειηθοβ, αυθῃ 

νι (ἢ6 πηραποϑί αηά ᾿ἰθαϑδὲ οἵ Ηἴ5 Ὀσείῃγεῃ, 
566 Μᾳείξ, χχνυ. 

13, “ἜΡΥῚ {815 ὙΘΥΥ ΥΘΘΒΟΙ ἀἢ 8 τπιϑύϊδ 
οὗ Τοοᾶ (1Π ξΈΠΟΓΑ]) Ια θύῃ ἃ ΥΔΡ ΤΟΙ ΤΩ 
ὈΓΟΙΒΘΙ, πῸ ἴθ. ὑμαῦ 1 οδ 8658 (ἴῃ 
ΡΑΓΓΟΙ]Α,) ΔΗ͂ ΠΙΟΥ͂Θ ΤΟΥ 6Υ861.") ΤΠδί 15, 
ἴο τπῆακα βιισε οἵ ποῖ θαΐϊϊπρ σαεγ εῖαὶ ἤ 65} 
ἴο {Π6 5ρι για] ἀδίγιπηθηΐ οἵ ἃ Ὀγοΐῃου, 1 νν1}}} 
ΠΕΥΘΥ Δρδίη οαΐ ἤδϑῃ οὔ ἄην σοῦ. ΕῸ ἐυο7 Ξ-Ξ 
“πηΐο [Π6 Αρε οὐ ἄθοηῃ οἵ Μεβϑίδβ γε βῃ." 

Ν.Β, ϑεαπάαίμηι ἴῃ ΟὙΘΕΙς ξξ ΡΓΟΡΟΓΙΥ ἃ 
(γὙΑΡ-ΒρυΙηρ " ΟΥ̓“ Ὀαϊοα 5010 ἴῃ ἃ γὰρ ἢ: οἵ. 
Ατιβίορῃ. Ασμαγη. σκανδαλήθρ᾽ ἱστὰς ἐπῶν ΞΞ 
βοίξπρ ννογά- γαρ5. 

1 15 συγίοιιβ {παΐ ἴῃ {15 σπαρίοσ 81. Ρδὰ] 
ΤηΔοΘ5. ΠῸ ταίοεγθησθ ἕο ἴπ6ὸ Αροβίοι!ς ἄδογεα 
οὗ [Θγιιβα]θπι, Αοΐβ χυ. 29. 866 βοοά γθᾶβοῃβ 
ἴου [Π15 οπηϊβϑίοη βίαϊοα ἴῃ [πηἰγοά. τοῖῃε Αςΐϑδ, 
Ῥ- 325, (0]. 2 

ΑΘΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒ οπ νεξῖβεϑ 1, 2, 5. 

1. Οἶδα ΞΞ 1 Κπονν αδοιμέ οῃθ,  ῆονν δΥ ββείηρ 
ΟΥ ΕΥ̓͂ Ποαγϑαυ, ὈΥ ΟὈΒουυ ΔΊ ΊΟη το πὶ εχίθγπα!β: 
ΠθποΘ οἴϊεη 1 τηθδηϑ,  8ΠΊ ἀνναᾶγε οἵ {Π15 ΟΥὁ 
{παῖ αεί, οἶδ᾽ ὅτι. ΕῸΓ ἰπϑίαποθ, 1 ΔΠὶ 5116 
ταί ἴΠογὸ 15 510 ἢ} ἃ ρίας 85 ϑίδιηθοι, 1 ἃπὶ 
ΔΥΑΥΘ Οὗ 1 ὈΥ ΠΘΑΓΘΑΥ : Ὀαΐ ποΐ Πανίηρ θΘΘῃ 
ἔπεσα, 1 ἤᾶνε ΠῸ ΡθΎβοπδὶ Κηον]θάρε οἵ {ΠπῸ 
οἰἴγ: οἶδα μὲν τὴν πόλιν, ἔγνωκα δ᾽ οὔ. 
Τινώσκω, ΥΥ 8116 1{ ᾿πο] 465 οἶδα, σοηίαϊη5. 4150 
ΤΊΌΟΝ ΠΊΟΓΕ : ΡΙΘΓΟΙΠρ; ΤΠΓΟΙΡ ἢ ΟἸΓΟΙΙ τ βία ΠΕ 18] 
Κηον]θάρε 1 τθᾶοῃοβ ἴο ἀἰβοθγηηιεπί οἵ {πὸ 
1ΠΠη6Γ ΠδΐαΓΕ, οὗ σΠαγδοῖου, οἵ ΤηΟΓᾺ] 44] 1{|65, 
ΠΑ 5, [παρ υ, αἤβοίίοηβ. Εἰ 5:5} 1ῆθ5. ἀρρτε- 
οἰδίϊνα ΟΥ̓ ἜΧρευ πηθ πα] ἀοαιαἰπίαποθ, νεῖ Ποσ 
Βοοά οἵ Ὀδ4, 5ιιοῖ 85 Ἔχὶϑίβ θεΐνγθθη ἱπεϊτηδία 
ἔτθπἦβ ΟΥ̓ Άἱπηνείογαΐθ ἴοθϑ. [πϑίδποθβ ἅΓῈ 
Μαῖί. νἱῖ. 23. “1 πϑνεῦ ἄπεαυ γοιι,) ἔγνων: 1 
ΠΘΥΘΥ ΓΟΟΟΡΪΒΕα ἴπΠ ὙΟῚ] ὩΠΥ͂ {{κοῆθ85 ΟΥὐΓἁἉ 
ΔΙΠΠΙΥ ἴο πιγβεὶξ (οπίγαδε (ῃϊ5 στ {πὸ 
ἄδπιοπ 5 Θχοϊδιηδίίοη ἰη [κὸ ἵν. 34. “1 
Κπονν ἴμθα αὐρο ἴποιι «τί, {πὸ ΗΟἷν Οπε οὗ 
Οοα; οἶδά σε τίς εἶ Αραΐπῃ Τιὰκα χχίν. 35 
“6 ννδ5 πηδήθ Κπουύνη ἴο ἴΠθπὰ ἴῃ 1Π6 Ὀγθα ΚΙ Πρ’ 
οἵ Ὀγεδά," δῃηά [οῇη χ. τ4 “1 Κηονν ΤΥ 5Π66ρ, 
ΔηἋ 4πὶ Κπονγῃ οἵ τηΐπε :" [ῃ6 τϑοορπιίοπ οἵ 
ΔἰΠΠΠΥ ἀπά οὗ πιυΐια] αβδοϊίίοη. Οπα ποτα 
ἰπβίδηῃοθ ἀβποίϊπρ ἹΠΊΌΥΙΟΥ ΓΑΠΔ]Π]ΑΥΓΙ ΕΥ̓ ἴ5. 81. 
Ῥδι]5 ἴαπηοιι5 ἀθβογρίϊοπ οἵ οὐγ 1 οτά 85 
τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν, ζ. 6. ὉΠ6 “ὙΜῆὴΟ ΠΕΥΕΘΓ 
Ὀγ ΗΙἴ5 ον Ρβύβοπδὶ βχρουίεποθ σάπια ἴο ΚΠΟΥ, 
51η 1Π 15 6Υ}] πδία γα," ΟΠ6 “ννῆο ΠΙΠΊ561Ε ονοῦ 
Θηνὶγοποά ΕΥ̓͂ {πΠ6 βιδ616 πλογαὶ δἰ πποβρῃεσε οὗ 

51η, ΠΟΥΘΙ Δα πη θα 4 Ὀγθαίῃ οὗ 1 (5ο ἴο 5σρθακὺ) 
᾿πίο Η!5 πλοῦ] ᾿πηρ5. Ηεποε ἴῃ {Πϊ5 βθσοπά 
γΕΙΒΘ. γνῶσις Τη684Πη5 “ ἀἸδοογητηθηΐ οὔ {γαῖ ἢ5 
ἴΠ᾿ ΤΠΟΓΔ]5 :᾿ ἢ 7π5ῖ 45 ἐπιστήμη 5.ὙἸΟΕ]Υ ΤηΘ8Π5 ἃ 
Κπον]θάρε οἵ {γα Π5 1π βοίθηςο, οὔ βιιοἢ {γα ἢ 5 
ἃ 5 ἃΥῈ ἀϑοθγίδι ΠΕ 4 ὈΥ ἀδπιοπβίγαζινε γθαβο ΠΡ 5 
ἔγοτη αχϊοπιαῖϊς ρυ]ηςΟΙρ]65. 

2. ἴῃ {Π6 ποὸνν Ἔχραηδίίοη οὗτος 15 πιδάθ ἴο 
ΤΟΥ ἴσο τὸν Θεόν. [1 Ποννθυευ, 45 411 σοπι- 
τηθηΐδίουϑβ 566ΠῚ ἴο {Π|ηΚ, ἴπ σιγαςίισε οἵ {πὸ 
Οταεοκ ἠδπιαπηά5 {παΐ {Π6 οὗτος Ὀ6 τοίοστεά ἴο 
εἴτις, Ἰμ6ἢ ἴῃ ἀοσογάδησε Μ] ἢ ἘΠΕΙΓ ΘΧρ] απαίίοη 
νγ6 πλιιβί, ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο τηᾶ Κα {Π6 ἀγριτηθπξ σοτη- 
Ρἰδίβ, ΒΌΡΡΙΥ ἃ τ βϑίηρ ΠηἸς Ὀ. ΔΡΡο Πα Πρ ἃ οἰδιιβα 
{πι15: “{{ ἀῆγοπα ἰονείῃ Οοά, ἀξ ἴα Κποννη οἵ 
Ηΐϊπι (ΟΘο4),᾽ «πὰ {πογοίογο πον ἤΐηι ὈΥ͂ 
ΠΟΠπι Π6 ἰῖ5. Κπονῆ; ἰῃ οἴμοι ννογάβ. {ἰδ 
ΑΡοΒΕ]Θ «ἑαΐες [Π6 ἰορΊσα!Υ 655 ᾿πηροσγίδπξ 
{γα {ἢ, Ἰθανιηρ 115 σογγο έν {γα ἴο 6 25:- 
)ενγγεά. “ΤῊΙ5 ᾿αζίεσ νἱθνν, θοῖπρ ΔΡΡΑΓΘΠΙΪΥ͂ 
ἘΠΙΝΘΥΘΑΙ, ΠΊΔΥ Ὀ8 σοτγτεοῖ: γεῖ ἀραϊηβί 1 πηιιδὲ 
θὲ πτρεά ῃδὲ {πῸ δτρμαίϊς οὗτος, 45 ΡΟΪΠΈΙΠρ; 
ἴο εἴ τις, ἃ σοΠηϑίΓΠΟΙΙΟΠ ΠΟΠΊΠΠΟΠ ΘΠΟΙΙΡΉ, 15 
ΠΕΥΘΓΈΠ6Ϊ655 5 ΠΊΡΙΥ ποῖ ποϑάθα Πεσθ, ἀπά {παξ 
Ἰηϑέοδα οἵ {πὸ Ἔπο τς αὐτοῦ ννα 5ῃου] 4 σεγ- 
[ΔΙ πᾶνε δχρεοίθα {πὸ εππρμαΐϊς τούτου, 
Δ ΡῬΕΥΠΔΡ5 ἃ ἀἰβογοπί ογάθυ οὔ {πΠῸ ννογάϑβ. 
ΒΘΠΡῸΙ 565 50 ἴδ ἃ5 ἴο ἰγδηβίδίε ὑπὸ αὐτοῦ 
αὖ 150} Τὶ ἰ5 αἰϑο θείζεσυ, 1 ῬΌββίθ]θ, ποῖ ἴο 
ΤΕΒΟΓΈ ἴο {π6 Ἔχρθαϊοπέ οἵ ἃ τλιβϑίηρ ΠΠΚ, ἀπά 
{παῖ ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ΠΕ η ἴἰ 15. ἃ ϑβπιῆοαπί οΠ6. 
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Α5 τοραγάβ οὗτος θεϊηρ τείεσστεά ἴο Οοά 
ΠοΟΙΊΡαΤο Αοίβ Χ. 36, ΘΓ 1{ 15 τεξεγσσεα το 
“ες ὡργιοί. 

5. ΠῚ [πὰ αὔονε νίενν 6 σουγοςξ, ρ]ασθ ἃ 
ΠοΙηΠηὰ ΔΡΟΓ ὥσπερ εἰσίν ; Δηἀ {Π6η σοά-ς ῥἠεπὲν 
Δηά ἠογς ῥἱεηὲν 15 δὴ αἰτου- Πουρης δἀ ἀθα ἢ ἃ 
τοῦοῇ οὗ βαγοαϑπι, ἀπ οδοἢ εἰσί νΜν1}} ἀδποίθ ἃ 
5] σῖνο οχιβίοποθ ἴῃ {π6 Πποαίμθη τηϊπηά. 
ἈΠΟΙΠΟΥ νἱονν ΠΕ ὈΥ πΊδηΥ, ἔΟΥ {π6 Οτεεὶς 
15 ΠῚ Ι ΡΊΙΟΙΙΒ, 15. ἴο τα 680} εἰσὶ Ροϊπΐ ἴο 
4ῃ οδ]θοξίνε οχἰβίθησθ, {πΠ6 5θη86 θείΐηρ, “ ΕῸΓ 
δνϑη 1 ̓ πάθθα {ποῖὸ οχὶδί (1 ἀο ποῖ βαὺ {παῖ 
1Π6Υ ἀο εχἰϑβί, 1 ἰΙθανθ {πᾶΐ᾿ δἃπ ὀρεὴ 4ιβϑβί!οη) 
50-οἹ]] δά ροίϑβ, ΒΟ 85 1η ἤθάνθη Ζειβ, Ρ 1185, 
ΑΡΟΙΪ]Ο, οὐ ἀΡοη δαγῖῃ ἀθιΠθα τηθη οὐ ἀειῃθά 
Ῥοννεῖβ οἵ παΐιιγθ, Ἔνθη 1 ϑιοἢ ροάβ ὄχὶβί 1ι5ΐ 
85 ἴπΠ {Π6 βθῆβε [πὲ ἔπεσα εἽχὶϑδί βοάβ ΠΊΔΗΥ 
ἃηἀ Ἰογάβ την (αηπσεὶς ἃ ΡΟΒβιΙΥ αἰρηιοι:), 
511] ἴο τι5 (γι βίϊδηβ ὁπ (σοά {πΠ6 Εδίμοσγ." 

ΘΗΑΡΙΘΕΙΣ ΥΧ- 

Ι 17 «λειυείζ ἀξ ἤῥεγέν, 7 αγιαὶ ἐλαξ ἐλὲ γη117115- 
227 οπερἠξ ἐο ἄσε ὧν ἐλε ρορῤεί: τὸ γε ἐλαΐ 
Δγιφει λαΐά 7 δὲς οτῶγι ἀεεογαΐ αὐείαϊιφ, 
18 1Στ0 ὧε εἰΐλεγ εὐλαγιρεαῤζε τεγιίο ἔλεγε, 22 07 
οὔελεοίσε- τεγιίο 471}, 11. τη:1αἰΐεγ5 7η10 72) ει, 
24 Οπρ' {72 ἐς λέ τέγείο αὶ γαξέ. 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. δ81.. Ραμ] ργονεβ δΐ 5οπΊ6 Ἰθηρίῃ 
1ῖ5. Αροβίο!ις οἷαίπη ἴο δοοϊθϑίϑίς τηδϊηΐθ- 
ΠᾶΠΟΘ (1-15} θυῖ ᾿Πηπηο ἀϊδίου ἀββεσίβ [παῖ Π6 
ΠΟΥΘΓ ἀἸά Δηςἢ ΠΟΥΕΥΓ Ψ}1}} Θχόγοῖβα [Π15 σὶρ ΐ, 
ἌΕΥ ποῖ" βεοδιβα (νεῖβ. 15-2ώ3} Π6 Ππάβ 
Δ ΔΠΊΡΙΘ ΓΕΘΟΠΊΡΘΗΒΟ ΤῸΓ ψγαΐμέοις ῬΟΒΡεΪ- 
ὙΟΓΚ Ιἢ 8ΔΠ ΘΠΪαγροα δοοθϑ5 ἴο 8]} βοτίβ δηά 
ΘΟΠΑΙΙΟη5. οἵ πλθη, Δη4 ἴῃ ἃ ΘΟΥΓΕΒΡΟΠΟΙΏΡΙΥ 
ΘηΪασροά Ππορο οἵ αἰΐζαδϊπίηρ ἴο ἴῖῃ6 στϑδί 
Μεββίδηϊς βαϊνδίίοη δἵ {πε Ῥαγοιβίδ. 

Ν.Β. ϑουηὴδ 56 ο 5 ἀΠΠΠΟἸ]ΠΈ165 ἴῃ {Π15 Οπαρίου 
Ψ01 θὲ θείζοσγ πηοί, 1 αἰζοπίϊοη Ὀ6 ἢἤγϑί ἀγαννῃ 
ἴο σεγίδιη ννογάϑ δηα ρῆγαβθθθ. [ἢ ὑυεῦῖϑ. 9, 1ο, 
19 γάρ 5 υϑεὰ εἰρ{ϊεα!ῖν ἴῃ ἴῃ 6 βεηβα οἵ αὐδν 
σχεῖν, απ τῇ Ἔδοῇ ᾿πβίηος Αἰ 8η ᾿πξεστορα- 
{ἰνε βθπΐθποθ. Αραίη Οὐστθακ ννογήβ σοπίδι πΙηρ 
ευαησεὶ ΟΟΟυΓ ΠΙΠ6. {{Π|65, τη} ΚΙΠρ ΡΓΟΠΊΠΟηΐ 
1π6 ρσγθαΐ πηβϑίοη δηα Ὀιβιπθ85 οὗ 8[. Ρα0}--- 
ἴο 5εῖ ἔοσίῃ {π6 βΌΞΒΡεὶ οοπίϊπιι8}}γ. (οη- 
ΒΡΙσΟΙ5 ἴῃ {π6 ἀγριτηθηΐ 15 ἴπ6 οἵ - Ὑθουγ Πρ; 
ἴεγπὶ ἐξουσία, νν ἢ τατιβὲ θ6 Ὀγίθῆγυ ἀϊβοιιββθά. 
ΤῊΙ5 ννογά 15 βίαϊθα ἴῃ Ρ]αΐ. ) 6ἤη. 415 ς. ἴο 
Τηθ8η ἐπιτροπὴ νόμου, ἃ σ,αιέ ΟΥ̓ῤΕΓΊ)155]0η οΓ 
ἰααυ. (ομραγο ΜΠ [Π15 ἀαβηϊτοπ Αοίδβ ΧΧΥΙ. 
12, ΨΠΘΓΕ [Π6 ἔννο ννογβ σοπΊο [οροίπου, “ νΠ ἢ 
απέρογὶϊγ ἃ δογγιηγιϊσείοπ ἔτοτη {π6 σΠΙΘ  ρυιθϑίβ.᾽" 
ΤῊΪ5 νἱονν [411165 στ {Π6 τνογα 5 εἴγηῆοη εξ: 
ἴου ἔξεστι Ξ-Ξ- “1 15 ρειτηϊ[ο γοτι αὐἱἱρομέ," 
1Ε15 Ἰατυμ," γυδῖ 45 ἔνεστί μοι ΞΞ ““ 1015 27: ΤῊΥ 
Ῥοννεγ, “ «υἱέδίτ τὴν τα ἢ." ΟΠ ᾿ἰπβίδποα οὗ 
[815 δὲ Μαῖΐζ. χχυ. 18 “ὙΠΘΙΕ νγὰ5 βίνεῃ 

1. ΟΟΒΝΙΝΤΕΓΑΝΒΕΗΙΣ. [ν. 1-2. 

ΤΠ τεαϑοηϊηρ οἵ εἴπερ εἰσίν πη ὥσπερ 
εἰσίν ἴα ΟΠΘ Οἵ ΔΙ ΟΡΎ, ΠΑΙΠΊΕΪΥ, 1Ε οἡ πα στουηά 
{παῖ σοάς γιαην ἀηὰ ]ογας γιαην 40 δΔοίμ 8} Υ 
οχίϑε τ θῈ σγαπηίθα {παῖ ἴΠπῸ σο-τοαϊεά σοάς οἵ 
1[Π6 Πρδίῃθη 4150 δοίια!]γ οχὶβί, πον γΠ 616 55 
{Π6 σγϑαΐ {γα ἢ ΠΣ 411 ΘΙ ΙΘν 5 γα πλδΙ 5. 111}- 
5ῃδ θη (Πδΐ {πόσα ἰ5 οπα Οοά {πΠῸ Ἐδίμεῦ δηά 
Οηθ Τιοτά [6515 (ἢ γιϑί. δῖ. Ῥδὺ]}}5 δἱἱερεά 
οχίβίθποθ οὗ τηδηΥ δοάβ ἃπά τηΔΠΥ Ἰοτάβ 15 
Τουπάδα ἀροη Ποῖ. χ. 17 “ὙΠ 1 οτά ὙΟᾺΓ 
Οοά, Πε 15 Οοά οἵ [πε βοάϑβ δπά Τιοτὰ οἵ {Π6 
Ἰογά5. 866 αἷϑο Ῥϑαΐπ). οσχχχυϊ. στ, 2 δηά 3. 
ΟΥ̓ {π6586 ἔννο ἱπίεγργείδιοηβ {πΠῸ ἢγϑί 15 οἡ 
ΒΘΥΘΓΔΙ σΤΟΙ 5 ΡΓΘίΘΓΔΌΪ6, ΤΩΟΓΕ ἜΒΡΘΟΙ ΠΥ 85 
16 ἀοιθ]ε πολλοὶ Πα5 ἃ τίπρ οἵ ἱπιραίίθηξ 
ΒΔΓΟΔΒΠῚ ἴη ἴΐ, ἔννῖσα δοςσεπίμπαίιηρ {Π6 ΑΡΟΒΕ 6’ 5 
ςοπίοιηρέ οἵ ροϊγίμεῖδα. ὙΠῈ βαῖὴθ νεΠο- 
ΤΉΘηςΕ ΟὗἉ ἸΤΟΠΥ ΜΝ1}} δοσοιιπί ἔοτ ἔπ δΔΌβεποα 
οἴ λεγόμενοι Ὀδίογε {Π6 Ξεοοπά θεοί, 1 ᾿πάερά 
15 ῬΓΘβΘ ΠΟΘ 15 ἀθϑιγαῦ]ο. 

ΜΊΙ ποῖ δὴ δροβέϊε ὃ πὶ 1 ποῖ 
ἔτεα ὃ μαᾶνε 1 ποῖ βθεῃ ζεβϑιι8 

ΟἸγῖβε οὐγ Γι ογὰ ὃ ἅτῈ ποῖ γ8 ΠΙ͂ 
γγοῦκΚ ἴῃ {πε [μογά ὃ 

2 1 1 Ῥὲ ποῖ δπ' ἈρΌϑβειδι ππίω 
ΟἴΠεῖβ, γαῖ ἀοιθΉ]ε88 1 πὶ ἴοὸ γοι: 

Τὴ 811] ρονεῦ ἴῃ ἤδάνθ ἀπά βασίῃ," 1. 6. ὦ 
σγαηὲ οὐ με] ῥοαυεν αὖ εχέγα ἔγοτη ἴμε Εδίμεσ, 
ἼΗΙ ννογά οσοιγβ ἴῃ Ν. Τὶ ἴῃ ἔγεαιθηΐ οοη- 
προίίοη ἢ δίδωμι, ἀεποίπρ 4 σοηΐεγτεὰ 
ἸΙσθη86 ΟΥΓ Δ [ΠΟΥ ΟΥ̓ ἔτεα ρου πη βϑίοη. Ἡεηςα 
1Ὲ οἴζθηῃ 5 βη1ῆθβ “ὦ γίσὲ 07) ῥοαυεῖ ΟΥΕΥ {Π15 
ΟΥ̓ {παῖ Βεβίονγε 2ηορε «υἱέῤοιέ," νυ ΒΘΈ ΠῈΥ ὈΥῪ 
Οοά οἵ ὈγῪ ᾿ἰανν ΟΥ̓ ὈΥ͂ σοπβεπΐ οἵ ἴπ6 σοτη- 
ταηϊν : ΡΟΓΠΔΡ5 γζοΐδορε ΤΑΔΥ τηθοΐ 115 τὸ - 
αυϊγεπιθηΐῖβ. [1 δογὶν Γ᾽ ἀεξίοη, ἃ ΤΕ ΠΟΤ᾽ 
ΠΟΥ ἴῃ νόριιθ, 8:15 ἴο δι {Πς ἔσθ 1468, ἃ5 
ὀυσία ΟΥ̓ Φείηιο' 15 ποῖ 20 «υϊέῥομέ Ὀὰΐ 32,072 
«υἱέρομί. Ιῃ {Π15 ΟΠδρίοσῦ ῥγίοΐορο ΟΥ̓ Υε- 
γοραΐίε ΟΥ̓ ΐσέποε ϑθεῖὴβ ἴο βυδ 8}1} {Ππ6 
ΡΙΔςΕ5. 

1, Ατὰ 1 ποῦ ἔτ663] [πη ΟΝ] ΟΥδ5οοῖδὶ 
56η586. Αἴ 1 ποῦ 8ὴ δροβίϊθῖ [ἷπ [6 
{ἰπλθ οὗ οὐγ Τογά τροσ οἱ! σεσα δοογθαϊρα 
ΘηνΟΥ5 ΟΥ̓ ἀεϊεραΐθβ, ἀττηθὰ ὑ] [1] ΡΟννῸ 5 
ἴο Ἔχϑοιία ΘΟ Π]55θοη5 ΔΟτοδά, ἀπα ἀεςραΐεῤεαῖ 
3 ον»ι ἐῤεὶν οαυη σεαΐ 97 φοεγ 7ηθηΐ ἱγιο 7ΌΓΕΙΦΗ 
εομπέγίος. Ἡ εησε οὐ Πογὰ αῤῥ νίηρ ἴΠ6 τοδαγ- 
τηδάθ {{|6Ὸ ἴο {Π6 σβόβεη ἔνγεῖνθ, 5αύ8, “" Α5 ἴΠποὰ 
ἀϊάσϑε σεπά τὴρ ἡπίο ἐρεὲ αὐυογ]ά, ΘΥΘῊ 8580 1 “ἐπα 
{Ποπὰ ἡπέο ἐῤὲ «αυογἰά." Τὶ 5θεηβ ἴπθη {πδΐ 8ῃ 
ΔΡΟΒΙ]6 τὺ θῈ τοραγάθα 85" δῃ διηθαβϑδοΥ 
οὗ ρϑαςβ ἀεεραίεῤῥεά ἱπέο ἐδ «αυογἰά ὧν γιὲ 
ἐῤὲ Κίησ, νὰ ΓᾺΠ δας Που Υ ἴο ργθδοῇ {86 
Οο5ρεὶ δπά ἴο ἔοιιπά Ἵπαγοθβ. Ηον {Γ}] Υ, 
ἔογεῖβη, πονν Ποϑίθ, θοίἢ {πε ἀϊνὶπθ ΑΡοβίθ᾿ 
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ἴογ {πε 8ε8] οὐ πηῖπε Ὡροϑέίθβῃ!ρ ἃταὲ γε δθοιιξ ἃ ϑἰβίεῖ, 4 ἵνίία, 45. νγεὶ! 25 "9, 
υο 7717, 

ἰπ τΠς [1 ογά. 
32 Μίπε δηῆβνγεῦ ἴο {πεπὶ {παΐ ἀο 

ΘΧΔΠΊΪΠΕ ΠῚ6 5 {Π18, 
4 Ηλνε ψε ποῖ ρονγζεῦ ἴο εδέ δη4 

ἴο ἀτηκ ὺ 
5. Ηλνε μὰ ποῖ ρονγεῦ ἴο ἰεδά 

ΟἴΠΕΓ Δροβί!εβ, απά ἂς τῆς θγείῆγεη οὗ 
τΠ6 Γ,ογά, ἀπά (ερῃδβ ἡ 

6 ΟΥ1 οηἱν δπὰ Βαίπδβθαβ, ἤᾶνε 
Ποῖ γ71ὲ ρονγεῦ ἴο ἔογθθαγ νγογκίηρ κα 

ἡ ΠΟ ροβίῃ ἃ νγαγίαγε ΔΠΥ {ἰπ|Ὲ 
αἴ ΙΒ οὐγῇ ΟΠΔΓρΡῈΒ ἢ γγῆο ρῥ]απίει ἃ 

οὗ 16 ΠΟΥ δπά {πῸ6 Πιυπιαη δροϑίϊος οἵ 
ΟΠ τῖβέ ἔσυπά {πε σοβπΊοβ, 566 οἢ. ἱν. 9-14. 

ῥατυε 1 ποὲ σδθὴ: «7655 3] ΕἾ] 5θπβθ, “Ηον 
ΟΔῃ ΔΗΥ͂ οὗ γοῖι (ΔοΥΙ Πα Π5 6411] ἴῃ ππδβίίοη 
ΤῊΥ οἷα!πὶ ἴο {π6 ἀροϑβίοϊαΐθ, νυ θη πιηθ οὐ 5 
Πᾶν βθεὲπ {πε χύθέπ [65ϑι5) Αὐτὸ ἴῃς οἴπεῖ' 
ΔΡΟΒ(165 Ἔγενν!π65565 ἴο {πὸ ἴαος οἵ {πε στοϑιιγς 
Τεοίίοπ ἢ 80 δπὶ 1. Ηετγε δι. Ρδὺὶ] παρμΐ 
αν αὐάθά “1 ἱπάθθα πιοσα μαη {πο Υ: ἴοτ 
{που θΘΠ6]4 Ηΐπὶ αἴογ Ηἰβς γϑϑυτγγθοίίοῃ ἀπά 
Βεΐογε ΗΙβ5 β]ουϊβοδίϊοη : 1 δανν Ηἰπὶ δῇϊεῦ 
ΒΟΙΠ : »η} αἰαὶ πὴ5 ἀῦθ αἵ ἰθαϑδέ θη14] ἴο ἐῤεΐ).. 

8:, Ῥδ0] 15 Πούθ ἀβϑβϑουίηρ Π5. οὐνη ΟΠ οἰαὶ 
οἶδ᾽ πι5 ἀραϊηβέ ἢἰ [πιά αἰ ζίπρ Δ ϑϑαι]απίβ, ἀπὰ ἴΐ 
5Ποι 4 Ὀ6 ποίρα {παΐ ἴῃ {15 νἱπάϊοδίίοη {Π6 
ΥΙ51016 ἀπά δια 10]6 πηαηϊξοϑίδίίοη (Αςίβ. χχί!. 
6--ττῸ 15 ἃ ΤΊ ΠΟἢ ΠΊΟΥΘ ἱπηρογίδηξ 6] πιθηΐ {Πδῃ 
[Π6 φοβίδίξις γενεϊδίϊοηβ (Αςίβ χχ. 17 δηά χνί. 
9), Ὀδοδιιϑθ κ' ἃ ΠΊΘγΕ δοβίδίίο νἱβίοη," νυσῖΐο5 
Νεαπάθγ, “σοι ]Ἱά ποῖ πᾶνε Ἰεριπιαῖοὰ 81. 
Ῥαι]5 ΔΡοβΈ Ἔβῃ!ρ." [Ι͂η ἴαεΐ π6 ννοαϊά Πᾶνα 
θεθη 5 οὐνὴ υγποβθ ἰπΠ {Παΐ σα56, νν ΒΕυθα5 
ἴΠεγα νγεῦα ΟἴΠΟΥΓ υνποβϑεβ ἴο 15. ἱπίθυνιθνν 
νι {π6 Τιογά πραΥ Πᾶπιάβοιιθ, ῃ0 {πεπὶ- 
56ῖνεβ θ6Π6]4 {Π6 ᾿ἰρμξ οἵ [Π6 βογυ. 

2. 11 ἴο οὔ 618--- ΟΠ]558 7165 ἱτοπη Ρ4]65- 
ἴἰη6 ΟΥ̓ [άφίζοῖβ 1 δπὶ ποῦ ἃπ Αροβί]θ-- 
Ῥδὰ] 15 πὸ Αροβέῖε οὗ οἱμγτβ! 540 {πεγ---80111 
ἴο γοὺ δὖ Ἰθαϑύ 1 δ1ι. 

Ν.Β. ΤΠ γε 4ο65 ποῖ βίτοηρίῃεη ἀλλά, ἃ5 50 
ΤΩΔΗΥ͂ 54Υ, [ΟΥ̓ ἀλλά 5 ποῖ Δῃ ἱπίθῃϑιβαθ]ο 
ὙΟΓᾺ : {Π6 Ῥγίο]6 ΤΠγονν5. ἔογνγαγά 4 βίσγοηρ, 
Πρ πΈ ἀροπ ὑμῖν. (ΟΟΙΊΡαΓΕ κατά γε τοῦτο. 

ΕΟτίΠΟΥ ργοοῦ οἵ {πῸ δϑϑογίίοη “1 δπὶ 8Π 
ἈΡοϑβί!6." ἙΟΥ͂ ΠΥ 568] οὗ {π9 ΑΡοΟΒύΙ ΘΒ μὶρ 
γοὺ 8.6. ΕἸΏΡΠα5Ι5 Οα γο. [1π ἐῤὲ 7ιογά, 
{ΠῸ6 2 ἰ5 ποῖ δαϑύ [0 Ὄχραΐη. (οιηρατγίηξ 
ΟἾΠΘΥ ῬΑΓΆ]1615, [ἃ βθθπὶβ ἴο ἀθποίβ καλὲ 2717167) 
εἶγεΐε, νυ ΟΠ σΙδὲ ΤΟΥ 1[5 ταάϊδίίηρ σθηίΐγο, οΚ 
σῥίγηίμαὶ ἰΐσ δὲ δηνυϊτοπθα 811] τουπηά ὈΥ δη τη- 
ἸιπηΠ 64 ἀατὶκ τη γρΊη οὗ ργοΐδῃθ οοϑοβ. Ηθγο 
ἴπ6 (Δοτι πίη σΠ ΓΟ Ι 1156] 15 τεργεβεπίβα 5 
1Π6 βΈ ΠαΪΠ6 568] οἵ ἃ σϑηιϊίηθ Αροβίοϊαζΐθ, ἃ 568] 
16ρῖθ]6. ἴπ {ΠπῸ Ἰρῃξ οἵ {πῸὸ 1,ογά. [Ι͂ἢ ΟΥΠΟΥ 
ὑνογάβ, ποί {Π6 ΠΊΪγο]65 υγοιρῃΐ ὈΥ 8.1. Ρδὰὺ] 
(45 (δγυϑβοβίομιηλ), Ὀπῖ ἢ15 1Ἰνπρ' σοπνογίϑ ἴο [Π6 
ΤΠ ἅτ {πῸ τποπιιπηθηξ ἴο ννῃΐοῖ μα ροϊπίβ: 
ἐῤε ζεῖ ογ ἐδὲ ερμγοῤ 1ς ἐῤὲ στοαὶ 97 ῥὶς εα]]. 

8, “ν τρρὶν ἴο [ποϑε ννῆο θχδιηΐϊπθ ;71ὲ 15 
ἐῤὶν," 1Π6 εχίβίθεπος οἵ ἃ (γι βεϊαη σουηπι πη γ. 
Τῇ γιὲ δῃηὰ τὰν {{{|6 τπ6 {πιάδίχουϑ ἀγα βιξειης ὈΥ͂ 
ῬΓΕΙΙ ΔΙ ΠΑΤῪ ΒΟΥ ΠΥ ἴῃ Ποροβ οὗ ἤπαϊπρ ἃ 

για ΠῚ ἀραϊπϑέ ΠΊ6, 217 ΤΘΡΙΥ͂ ἰ5, Τρε χαεΐ οὶ 
ἐῤρε ῤιγοῤ ἐς ἐδὲ «υαγγαηέ 97 γῆν 1111. ΤΠΒΘ 
[6ΥΠῚ5 γερίν ἃΠ4 ἐχαηηΐηδ ΑΥ̓͂Θ ὈΓΘηβῖς ἢ 566 οὴ 
απαογίσῖς Οἢ. ἵν. 3, 4), 5. 

4, 5. Ἡανίηρ νεγιῇεά ἢῖθ ον ἀϊνπα 64]] 
ἴο (ῃ6 Αροβίοϊαΐε, ϑ8{. Ῥαὰὶ πονν βιιβίδη- 
τἰαΐοϑ Π15. οἱαἰ ΠΊ5 ἴο σοσίαϊῃ σβηΐβ. οὐὁ ρτῖνι- 
Ιερθβ οἵ {πεὸ Αροβίοϊαίθ. ὙΠα οἢϊθῇ οὔ {Ππθ58 
ΡΥΓΓΝΠΟΡῈ5. νγὰ5 Δὴ Αροβίϊθ 5 στίρῃξ οὐ πιαὶη- 
ἴδῆδηοθ δ π6 σπαῦροβ οὗ {πὸ μαγοῖ, Βθοίῃ 
ΤῸΓ ἨΪΠΊ56]Ε δηά, 18 ποεάς 6, [ῸὉΓ ἃ υυϊἕε ἔγανε]- 
Πρ ΙΓ Βῖπι, “Ηαύε νγὸ ποῖ ρτίνιθρε ἴο 
οαΐ Δη4 ἴο ἀτιηκ ῥ᾽ (4 {π6 οοϑβέ οὔ {πὸ Ὁ βασγοῃ 
15 ἱπηρΡ|16 4 ἴπ {Π6 νγογά ργίνι]θρθ). Ὅν Πᾶνε. 
“ΉΔνο νὰ ποῖ ρυίνηθρα ἴο (ακα δροιΐ ἢ 
15 ἃ (τ 5 νγοπηδη ἔῸΥ τυ] ᾽ ΟΠ 5ΔΥ 
(μή) νναὰ πᾶνε ποῖ: ἔογ νγεὲ ἢᾶανθ. ὙΠὸ ψοτγά 
«ὐἱ78 ΤΑ Δ Π5 ΠΘΓΘ Ἰπι5ῖ νν δέ ἴξ τηθδηβ βἰβθννῃεγα. 
Ηὸονν διΐεεῦ ἀπά οἴποτβ τηᾶκα ἴξ Ξε σεγζοης 
αἰ ΟΊ 15 ἸΟΐ ΘΩΞΥ ἴο 566. «41: αἱδο ἐῤὲ γοσέ 
4" ἐδ “ῤουιίες ᾿ἰταΡ] 1685 ἐπαί, 1 ποῖ 8]], γεῖ 
πηοϑὲ οἵ 1Π6 ΑΡροβέϊθβ ὑγεῦ τηαγσί θα πιθη : 8ῖ. 
Ῥδι}]} ννὰβ ποῖ πηαγγίβά, 

6. ΟΥ 15 10 ΟἸΪΥΙ δηᾶἃ Βδύμδῦδβ ὑμαΐ 
βανθ πού Ὀυΐγῖθρο ἴο αὐβίαϊπ ἔγοπι 
ΜΟΥ ΚΙῚΡ' ΤΟΥ ΟἿ ἀ41|Υ Ὀγοαά 9] [ἢ [0]]: “ον, 
1 1Πογθ 15. Δ]Ποννθα ἴὸ οἴπου Αροβί!εβ δηά ἴο 
ΟΕΡἢα5. ἃ πιαϊπίθπαποθ ἴογ. {ποπηβοῖνοβ ἂπά 
ννῖνεβ, 40 γοῖι πιᾶκθ δὴ δχοθρίϊομ ἀραϊηϑί 
ΤΑΥ 56} ἀπηα Βαγηαθαβ ἀπ ἄδην [0 τῷ {πΠ6 ῥτῖν!- 
Ἰερθ, ὑνΕῖοῃ 15 δοσοτήθα ἴο Ρείεσ, οἵ Ἔεχεπὴρ- 
Ἐἰοη ἔγοτη τηδηιΆ] ἸΔθοιτ} ΨνῈ τηδῪ ΓΑΙΓΙΥ͂ 
᾿Πέευ ΠΌΠῚ {ΠῸ ννοσά ομὴν [Ππαΐ Βασπαθαβ αηὰ Ρδμ] 
Βοῖἢ ἴοοῖκ [Π6 ϑαπὴς νἱἷενν οἵ 561- πη πίθπαηςθ 
Δη64 δοίθα προη {πα ΠΙΡῊ ργϊποῖρ]θ, νυν πογθαβ {ΠπῈ 
τεϑί οὔ {πε Αροβίο!ϊς ἔθαομθυθ οἰ πιθ πηθαΠ5 
οἵ δι ρρογί ἴγοπῃ ἐπε Ομιισοῃ : 50 Μεγεσ. ϑ8ί. 
Ῥδὰ] Ρ]16ἀ {π6 ἐγαάθ οὗ θπίπηακίπρ : μπονν Βαγ- 
πᾶρθα5 ψυοιρης 15 ποῖ σθοοσγάθά. βαγπαδας, 
ΠΟΙ]θαρσιια οὗ Ρδ} ἴῃ ἢγϑί πησϑί ΟΠΑΤΥ ἸΟΌΓΠΘΥ, 
ΔηἋ ΒΙπη561} δῇ Αροβίῖϊθ. Βοίῃῃ ἢ απά 881] 
ὙΈΓΘ [ΟΡ ΠΟΥ εοποθογαίεαί ἀπ ογάκαϊπεά ΑΡοϑ- 
{165 αἱ Απθοοῃ ΜῈ ἔαϑεέίηρ ἀπά ργαγίηρ ἀπά 
Ἰαγίπρ οὔ οὗ μαη5 Α.Ὁ. 46. 

ἡ. Ῥτοοῦ οὗ {Π15 Αροβίοιϊὶς τὶρῃξ οὐ Ἰίσεποα 
οἵ εχειηρίίοπ ἴγομη 561[-πγαϊπίθηαποθ ἄγαννῃ 
ἔγομι [γε ἀηδίορίθϑ ἴη σοπΊπιοη [ἰΐ6. Οοπ- 
βἰ 46 {Π6 σαβα οὗ {ΠῸ το έϊογ", οἵ ἴΠι6 ὐγιοάγευσεν, 
οἵ {πὸ «ῥεῤῥεγά. 

“ἼΧΙ.Ο βούνϑίῃ ἴπ {86 ΔΙΥΙΛΥ͂ δὖ 818 
ΟὟ ΟἸΔΥΡΟΒ ουοσῖ ἍὨμῇοΟ ριδηΐοίῃ 8 
υἱπογαῖᾶ.... ΜῈῈΟ ὑθπᾶρίῃ 8 0013" 
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4 Ὁρυξ. 
25. 4. 

νἱπαγαγά, δηά οδίει ἢ ποΐ οὗἉ {πε {τ 
1Πεγεοῦ} ΟΥ̓ νγῆο (βεάδβιῃ ἃ ἔοςκ, δηά 
εδίβιῃ ποῖ οἵ {π6 τὴῖἹκ οἵ ἐπε ἤοςοκ ὃ 

8 540 1 τ1Πε5ε τῃϊπρβ 85 ἃ ΠΊΔΠ ᾽' ΟΥΓ 
541 ποΐ {Π6 ἰανν {Π6 84π16 αἶβο ὃ 

9 Εογ 1ξ 15 νυγιτίεη ἰπ ἴῃς ἰὰνν οὗ 
Μοβεβ, “Ποι 5Πδ]ς ποῖ πλιΖΖ]ε {Πα 
τηοιἢ οὗ {Π6 οχ {παΐ {τοδάείῃ οἷ 
1πΠ6 σούῃ. ἴοι (σά ἴακε σαγε ἰοῦ 
ΟΧΕΙ ἢ 

ΙΟ ΟγτκἠἈἨ βᾳϊῃ με 1: δἰξορβίμε [ὉΓ 
Οἵ 5 Καθ ἢ ΕῸΓ Οἱ 54Κ68. πο ἀοιθί, 

ΤΟΥ ΤΕΓΙΑΝ ΒΝ, [ν. 8---1 2. 

ἐδὶς 15. νυυϊτίεη : {πα ἢς {Πδέ ρἰονγείῃ 
85Ποι 4 ρίονν ἰὴ Πορε; ἀπά τῃδέ ἢε 
1πδξ {Πγεβμεῖῃ ἴῃ ἤορα 5Βοιιά ΡῈ ραγ- 
ΤΆ ΚΟΥ οὗ ἢϊ5 Πορα. 

11 61 ψχε μανε βϑονγπ πηίο γου 2 
ΒΡ Γτια] τΠϊηρβ, 15 1 ἃ στεδί τῃϊηρ δ 1 
γγ)Ὲ 58} γεᾶρ γοιιῥ ςαγηδὶ τῃϊπρϑ 

12 [Γ οἴδεῖβ θὲ ραγίδειβ οἵ 1ἠῆς 
ΡΟνγΕΓ ον γοιι, 476 ποῖ νγε Ἅδίπεγ 
Νενεγίῃο!εθβ νγα μπανε ποίΐ υϑ64 τῃ15 
Ρονγεῦ ; Ῥυξ βιεγ 411 τῃΐηρ5, ἰεϑὲ νγε 
8Ποι}|4 Βιπάεγ {Πα ροβρεὶ οἵ (ὑἨΒεῖϑβέ, 

8, 9, 10. Εὐτίπου ργοοῦ, δηά {ῃδί ΠῸΠΊ 
ϑοτγίρίαγο, οἵ {Π1|5 δοκπον)]θάρεα ῥγΙποΙρΙα οἵ 8 
ῬΙΌΡΟΙ ΡΓΙΝΠΟΡΟ. Ἐ που, 15 10 ὉΥ πᾶ 18 
Υ16-. ἔτοπι {Π6 ἰονν ἰδ νε] οἵ μυτηδη Ἰπάρπηθηξ 
ππίμαῦ 1 50 ΒΡ68Κ, ΟΥ οί {86 Ιᾶὰ 00 
ποῦ 580 8οῖ ὍᾺΥ ΒΓ }γ (γάρ) 'ἴπ {89 
1) οὗ Μοβοβ ἰὖὉ 15 ψ υϊζίθη, Του 5881 
ποῦ πὰ 2Ζ216 86 ΟΧ ΨῺῈΗ116 86 ὑτϑϑδᾶθίῃ 
οαὖ 886 ΟΟΥ̓Β. [15 1ἰὖ Οὗ ΟΧΘῚ ὑμδύ αοᾶ 18 
{πϊη κῖπρ' ([η [Π15 βίδξζιζθ), ΟΥὁ 15 10 ΤΟΥ ΟἿΓ 
ΒΔ Κ6Β ΘΙΗΓΙΥΘΙΥ ὑμαύῦ Β6 βαϊίῃ 11 ΨΜῈΥ 
οὗ ὁουγ86 (γάρ) ἩϊΓᾺ 8 6Υ86 ἴο ὰ8β (ΠΕ 
ΟἸαιι56) 8 ψυϊθπ, ἴο ΒΒΟΥ ὑμαῦ Β8 
ὍῈΟ0 ΡΙοσοῦμ οὐρὰΐῦ ἴο ΡΙΟ ἷπ ΒΟΡΘ 
διὰ Β6ὸ ΧὨῈΟ ὑμτγοβμούῃ 0 ΒΤΘΒΒ 1 
ΒΟΡΘ οὗ Βαυΐϊπρ ἃ 51.876 ([Π {πε γα! οὗ 
ἸΔθουτ). 

[ἢ νεῖ. ο “15 1 οὐ οχϑπ {πδξ Οοά [ἰ5 {μ|ηκ- 
ἴῃρ Ποῖο ἡ ὙΠ15 οαιιθθ ἠοθβ ποΐ οἵ σοι γβθ 
αιδβέίοη (σοά 5 ρΡγον  ἀθη18] σαγο ΤΟΣ Δ ΠηΪΠ14]5, 
ΒΓ ΟΠ «ϑβοσίβ {παῖ [Π6 Ῥάββαρο οἰϊθά ἢδ5 ἃ 
ΒΙΡΘΓ 56 η56. 

Αρδϊπδέ οουΐαῖη ΤΑ ΟΠΔ]Ισῖς ἱπίογργοίδ- 
{ἸΟη5 ΟΥὁ {π656 νεῖβθϑ ἴ πΊΔΥ 6 τοιηδγκοά 
τΠδξ ἴῃ νεσ. τὸ ἐῤαΐ (ὅτι) ξεποῖ δεεαῖσε ἴῃ ἀΥΡι- 
Τηθηΐεαῖνε 56η56, 85 βδοπῆθ, Ὀυΐ ἴῃ ἀεπποη- 
βίγαξινα 56 η56 Ξε 20 σοαυ ἐῤαΐ; ΟΥ̓́ΪΠ ΕΘΧρ]1- 
οαίϊνε 56Π56 ξΞῷἭ 1π γθβρϑοῦ ὑμϑΐ, {πὸ οἰδιιδθ 
1561 σοπίδι πη! ηρ ἃ βρθοῖϊῆς ἱπϊογργοίαίοη οἵ 
[Π6 βΌΠΟΓΔΙ ϑδἰαίεπηθηΐς ,2Ὸ0. ομγ'ὶ σα. ὍὙΠΕῈ 
ΔΥσασηθηΐ οἵ 1ἴΠ6 ψνμοῸ]Ϊ6 Ρραβϑαρθ 15 51Π1Ρ16 
ΘΠΟΙΘΡῊ : [Πς βίατζαίΐο “ Ἴ Ποῖ 5Π4]} ποΐ τηι122]}6 
186 οχ.... ἦ ννὰ5 νυ! θη [ΟΥ̓ [Π6 Ὀεποῆΐ οὗ 
115 (Ἰγιβίίδη [θδοΠουβ ἴο 5πονν {παΐ να 5ρ1- 
τα] Πιιβθαπάπηθη ἴῃ {πῸ Πε]4 οἵ σοά (ςἢ. 
111. 9) Οὐσμΐ ἴο Ρ]οιΡ ἴῃ ΠΟρΕ, ἀπά νγὲ 5ρῖ1- 
τἰί4] ἐῤγέσῥεγς ((ΟΥΓΕΒΡΟΠα Πρ ἴο {ΠπΠ6 σογΠ- 
ΤΓΔΙΊΡΙΙΠΡ ΟΧΈΜ) Ομ ἴο ννοσκ ἴπ Πορε οἵ 
Ἰανῖηρ; ἃ 5884 16 ἴπ {Πε ργοάποίβ οἵ ΟἿΓ βριγιίι8} 
Ἰάθοιγ. ΤῸ {Π15 εἤξος θοΐῃ (γγϑβοβίοπι δπηή 
“ῬΠΘοΟΡ γ]δςῖ : ἀπά {π8ΐῖ {Π15 15 1Π6 τίρῃξ νἱονν 
ἈΡΡΘαγ5 Οἢ [ῃ6 νεΥῪ ἴδος οὗ {πε ἀϊσίίοη, νυν ἢ 
15 5(ΓἸΊ Ε]Ὺ γπεΐαῤῥογίεαί. ΝΕνΟΓΊΠοΙ655, ΒΕΓΆΠΡΟ 
ἴο 54Υ͂, ἴῃ πηδ]ου ΠΥ οὗἉ πἰθυργθίογβ ΠΊΔΚΘ τ’ 
ΞΞ “Τ]δη ΚΙ ηα ἴῃ ᾿ΟΠΟΓΔ],᾽ ἀπα ἐῤε ῥ]οια ῥετ ἀπά 
ἦρε ἐῤγεεβεῦ ἴο ΤΆ ΘΔΠ “ ἸΔΒΟΌΓΟΙΒ ἴῃ ΔΟΤΊΓ]- 
ἴυγε, ὙΠΙ5 νἱονν σαπποῖ θὲ στὶρῃξ: (1) θ6- 

Οδι156. πὶ ἴῃ [Π15 ἘΡΙβῖ]6 αἰνναᾶγβ ροϊπίβ ἴο 
ΑΡοϑίϊ65. οὐ ἴδδοῆεγβ οὐ᾽ (γι βεδηβ; (2) θε- 
Οϑ1156--υνῃδΐ ἴΠθ6η ὈδοοπηῈ5 οὗ ἃ τπείαρῤῥογ᾽ς 
τοῤγίεῖν ὥ ΠΕ ΨΕΓΥ 156 Δηά δίτη οὗ ἃ πιεΐδα- 
ῬΠΟΥΙ 15 ἴο ο]ποιϊάαδίο ςογίδιη ροὶπίβ οὗ γεβεπι- 
ὈΙδησδ ἴῃ ἔννο {Π]ΠρΡ5 Θϑϑε ΠΕ 4 }}Υ ἀϊεγεπί, οὔζεη 
ἴῃ 1Π] 55 ΡΥ 5108] ἀη4 {Π]ηρΡ5 Ἔἴ]ς δ] : ἴἴ Γεαϑο 5 
ἔγοπ {Π6 βεθη ἴο {πε τπβεεη, ἔγοπη {Π6 ον οΥ 
Ἰδνθὶ ἴο {πῸ μίση θσ. [{ 15 τηδηιῖδϑί [Πδὲ ἴῃ {Π|15 
αοΐδίοη ἔτοιη ἴῃ6 Ο, Τ᾿. 8:8. Ῥδμ] ἱπίεηαβ 
τΠδΐ {π6 πηϊηὰ οἵ {πεῸὸὶ τεδάθυ 5ῃου]άᾶ ρβ]δησα 
4 Κὶν ἴτοπι {ΠπῸ Ἰονν ΡΙαπα οὗ Ἥχϑη {γδιηρ]πρ, 
ΘΟΤ ἴο {πὸ ΒΙρΡΉ Ρ]4η6---ποΐ οὗ τηθη {τ βῃιπηρ; 
οοΥη θιῖ---ΟἴἙ βρί σία] σα] ΕἸ ναΐουβ ἘΠΠηρ σού 5 
ΠεΙ4. ΕῸΓ {Π6 5ίγιοϊ ροϊηΐ οὗ {Π6 ἀπδίορυ ἰ5. 
1Π15; 85. ῬΏΥϑ1. 4] Ἰαθ ΙΓ, 50 ΤΊΟΓΑ] ἰαθοιΓ, Πὰ5 
ἃ ΤΙρμΐ ἴο ΒΟρΘ ἴὺΥ ἃ 5ῃάᾶσγε ἴῃ {πε ἔγι οὗ 
Ιαθοιτ. Α σογη-γοδάϊηρ Οχ ἂπά ἃ ροιρῃ- 
ἀσινιηρ ΠΊΔΠ ἅΓ6 ποΐ Οἢ ἔννο ἰϑνεὶβ, θξ οἢ Οη6 
Ἰενεὶ, δηά τῃδὲ πιαίθσιαὶ. 866 Εἰς. 46 Ογδΐοσζο, 
118. 111. οἡ ἐγαηο αΐϊο ΟΥ̓ ΤΘΙΔΡΠΟΥ. 

11. ϑρέες!δ] δρρ]οδίϊοη οὗ [Π6 βθηθγαὶ ἀΥρὶι- 
τηθηῖ. ὍΠῸ ἄοιθ]6 σοηίγαβί ἀπά ᾿πχία Οϑι 0 
οὗ αὐὲ πὰ γοΐ 5ῃοι]ὰ θῈ ποθ. ἘἈδπάογ ΚΙ 
ψ [9 γου ἀϊᾶ βον βρίτἰζα 1 (Ὀ]Εββίηρ5), 
8, ΤΑΊ ΤΥ ὑΒῖηρΡ 15 10 1 πτὸ οἴ γου ΒΒου]α 
Υ68Ρ τπιδίβϑυϊδὶ (βοοάβ) }" Μογβ σΟΥΓΕΟΙΠΥ͂ 
“ΧΟᾺΪ Τηδίοσια] ροοάϑ ; 5110 ἢ βοοαβ 85 πιοδῖ, 
ἀτίηκ, οἹοΙΠηρ. τά σοαυ, ννθη νγα Ρ]αηϊεά 
{Π6 σμασγοῇ ἴῃ (οΥΙπῖῃ. 

“ΦἸΕ ννε υδομίά τολρ. ΝΒ. Οπ Ἰορίςδὶ 
δτοιηάβ [ΠῸ ϑυδ]πησίνο ΠΟΓδ 15 Ργείθσδθ]α ἴο 
{π6 ξιΐαγε ἱπαϊοαίϊνθ, Ὀθοαιιβθ εἰ ΨΠΠ {π6 
5] αποῖνε Ἰαγ5 δίγοβθϑ οα {Π6 δἱζογπδίινε οὗ 
ΤΟΔΡΙΠΡ: ΠΟΙΏΡΑΓΕ ϑΟΡΠΟΟΪΕ65: εἴ σου στερηθῶ 
Ξε “ἼΕῚ «ῥοιμίά Ὀ6 Ὀεγεανϑα οἵ {πθρ." ἊΝ Βεγδαβ 
εἰ ΜΠ Ταΐατα ἴθηβθ ποῖ ΤΊΘΓΟΙΥ Ἰαγ5 ϑίγεβϑϑ 
Οἡ {Π6 δἱϊογηδίϊνε οἵ στϑαριηρ, θυ πα κο5 {παῖ 
ΑἸτογηδίϊνο ΠΠΚΟΙν ΟΥ̓ σεγίδίη ἴο δνεπίιαϊθ : ἃΠ 
Ιάθα Παγάϊν ΔρΡΡΙΙ Δ Ὁ]6. Πόσο, 85 ἴπ6 Αροβέϊε 
νγ6 Κπονν ΘΠΊΡΠΔΙΟΔ]Υ τγοίιιβθβ ἕο Ἔχθγοῖβα ἢἰ5 
2γίοϊδεσε. 

19. βεπάήογ:--Ἴ οὐδ ἀπ 086 ΡἈτὶνὶ- 
1656 ΟΥΓἹ ΔΙΙοχδποθ ὑμϑῦὺ ΟΠ ΟΘΥ 8 γοὰ 
(ΟΥ ὁοπι68 ἔτοτι γὙοὰ) Βᾶ 718 ἃ 58.876, Β6ΥΘ 
ποῦ ψ πιοτϑῖ 1. 6. το ταΐμοσ, Ετη- 



τὸν, 13-ι5.] 

13 “1)ο γε ποῖ Κπονν {παΐ {ΠῈῪ 
ΥΠΙσοἢ πηϊπιβίεῦ ἀροιξ ΠΟΙΥ τἢϊηρβ 

ἦ. ΠἸῚνα ογ ἐμ ἐλίτσς οἵ τῃ6 τεπηρ]ε ὃ ἀπά 
ἘΠΕΥ ὙΠ ΙΓ ἢ νγαϊε δὲ {Π6 δἰᾺΓ ἃγα ρᾶγ- 
τ Καῖβ νχ ἢ ἘΠ 6 δἰαγ ὃ 

14 Ἐνεη 80 μαίῃ τπΠ6 Τ ογά οἵὐ- 

ΤΡ ΟΟΒΥΝΤΉΓΤΑΝΒΣΙΧ, 

ἀαϊπεά {παξ {πεν ννῃ ἢ ργθᾶοῃ τῃς 
ΘΌΒΡΕΙ 5804 ἵνα οὗ τΠῈ ροβρεὶ. 

Ις Βυξ [1 Πᾶνε υβεἀ ποπα οὗ {ἢεβε 
{Π]ηρβ : ΠεῖΠεΓ πᾶνε 1 υνυττίθη {Πε586 
τῃϊηρ8. [Πδέ ἴξ 5ῃοι 4 θῈ 80 ἄοπα ιιπίο 
ΠῚΘ : [ΟΥ 22 τύόγό ὈξίζεΓ ἔοὉΓ πε ἴο ἀϊε, 

Ῥμαίίς ἀτὸ οὐδετς Πα γοῖε ἀηἃ αυε. ΕἾ] 5θηβ8 
15, ΠΥ Οἴπου Ιεββοῦ ἔθδοθουβ 'η (ΟΥΙΠΙἢ Πᾶνθ ἃ 
5ΠΑΥΘ ἰπ {Π|5 Ἔν ηρο βίο ΠΙσΘΠ 6. ΟΥ̓ΡΓΙΝΠΘΡῈ 
ΠΙΟἢ ΒΘΙοηΡ5 ἴο γοιι (τῆς ὑμῶν--- ΟΠ ΡΒΔΙο--- 
ἐξουσίας) ἴο 5ιιθοίαηςίαῖο, πᾶνε ποῖ 1 {ΠῸ 
Αροβίοϊις ἔοιιπάθγ οἵ {Π6 οἤ γΟΠ 65 ἃ ΒΙΓΟΏΡΘΓ 
οἷαίτη ἴο ἃ ϑἰ"ατθ ἴῃ {παΐ ρυῖν]θρο, νυ] ἢ ἐῤὲν 
δοςορέ πα επ]ΟΥ ἢ 

ΑΙἸΙ τπ6 σοτητηθηΐαδίογβ τηδῖκο ὑμῶν ἴΠ6 Ὁδ]εο- 
ἔνα σϑηϊξινα : γαῖ ΠΥ 1 15 βι ]θοίν, Θβρθο Α}}ν 
1 8:1. Ῥδὺ] ἱπίεπάβα {π6 αὐϑίγαοί ἠΐσερσε ἴὸ 
μαγάθη ἱπίο {πὸ οοπούεῖθ »ηαζρέοπαηεο, Δ η4 
το δε Ιἀθητ θα ἢ τ. Ηονν ἴΠ6 ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ 
ΤΠ ΟΥΙηρ' ΟΥ̓ ῥοτυεῦ οὐ γοῖι 5115 {815 Ῥαββᾶβθ, 
15 Ποΐ δαϑύ ἴο 566. ἷ 

10, οοπίϊπιιθοά. Βιέ---πονν δὲ ἰεπρίῃ Μεὶ- 
γιΐγιαὶ Ῥακίμς, τιον ἀθϑοθπά 5. {π6 Ὀτιεῖ {ππη- 
ἦεν ἸΙοπρ Ρεπξ ΠΡ. 80 ἴαγ, ργοοῦ αἴζοεσγ ργοοῦ 
Πα5 Ὀδθη οἰϊβ ἴο βῆδνν 1πΠ βΈΠΟΓΑΙ {Παΐ “1ῃ6 
ἸΔΟΙΓΟΓ 5 νου ΠΥ οἵ ΠΙ5 ΠΙΓΘ,᾿ ἀπά {Π15 ἍἽμδίη 
οἵ Ργοοίβ μαὰ5 θθθπ στὶνοῖθα ὈΥ ἃ βρθοῖίδὶ δρρ]1- 
ΟδΕοΠ ἴο δρ᾽ για] ννογίκοῦβ, πα {{|5 τινοΐῖ 
Αϑαΐη Πᾶ5 Ὀδθη ΟἸΠοΠεα ὈΥ {Π6 ϑίδίθα ἴδοΐ 
1Π40 ΟἾΠΟΙ (οδοθοῦβ ἴῃ (ΔΟΥΙπ ΡΟΒΊΘΓΙΟΥ ἴο 
{π6 ΑΡοβίϊθ πᾶνε δοσορίθα {παῖ τηδιπίθπαησο 
Ττοτα {πΠ6 ΟΠ γΓοΙ, το νοι {Π6 ΑΡοβί!α μϊπὶ- 
561} Παά ἃ ΡΥΙΟΥ πα ἃ βίγοῃ μευ οἰδῖπι. “Ὑ65,᾿ 
Π6 ΔΥΡΊΙΕ65, “ 1ΠαἸβριι8 16 15 ΤΥ Τρ ΟΥ̓ ρΓν!- 
Ἰερθ, ἃ5. 1 πᾶνε δΔΊΡΙΥ φγονεά. Βαΐύ---Ἱἢ 
ἘΓΠΙΠΊΡΠαπς ΘΠ ΡΠ 4515, 1Ε ποῖ νυ ἃ τουςῇ οὗ 
ΒΔΓΟΔ51η [Ο0Ο---ἰῃ6 ἔδοϊ 15 779 ΠΘΥΘΥ 18 Δ6 150 
οὗ 18 ρυΐυλθσο! Υνὲ πονεῖ δνδι]θά οὐγ- 
56 Ϊνεβ οἵ 16! (οὐκ νὰ δογιδέ βουηθίπη65 Ξπ 
πεῦθγ)}; Ὀπύ--(ῃ6 νΕΥῪ τάνεῦβε--χὸ ΒοΙα 
οαΐ, 17 8416 Ῥτήοοῦ δραϊηβύ 411 ῬΥΘσϑΊΓΘ 
ΟΥ̓ ἐεπιρίφίοη ἴο Δρργορσίαίθ οὐσ ᾿Ισθῆβα οἵ 
ΔΙΙΘη τηδϊπίεπαηςθ, ἱπ οΥ̓ΘΥ ὑμαῦ ͵ὸ ΠΙΘΥ͂ 
ΤΌΥΠΒΕ πὸ οΟὈδύδ0106 70 {89 ΡΌΒΡ6Ι] οὗ 
ΟὨΥΙβ; δ οἢ δὴ οὈϑίδοϊα 85 {πΠ6 ἱπγριυτςδίοη 
ΟἵἨ ΠΙΘΓΟΘΠΑΙῪ πιοίϊνοβ ΕΥ̓ βοῖηθ οἵ {ες σοπ- 
{τ υιίοῦβ, δ σοηβθηπθηΐ 1Π]ΚΟνγ ΑΓ ΠΊΠ655. ἴῸ 
{ΠπῸ6 ργθδοῃίηρ. 

Ν.Β. Ηετεα στέγομεν ΞΞ ποΐ 50 ΠΊΠΟΝ αὐ 
Φηαιγ6 85. ἍῸ γεσισέ ΟΥ̓ ἄφεῤ οἱ. ῊΪ5. νοῦ 
ΤΊΘΔΠ5 ΕἸΓΠΟΥ ἴο ζεεῤ 22, 45 ἃ σὰ ρ Πο] 45 ννῖπθ, Οὐὕ[ 
ἴο Κεεῤ οτειέ, ἃ5. ἃ νυδξεσργοοῦ (ἐμάτιον στεγανόν) 
Κκβθρβ οἷ γαῖϊη. ὍῊΘ Θοβθηΐ!α] 56 η56 15 [πὲ οἵ 
Τα ῥίγους; ἉΠΘΊΠΕΥ ἀραϊηδέ ργθθϑυσγα οἵ {ΠῸ 
ἡπαυαγά οΥ οἵ {Π6 ομέαυαγά, εἰγοιπηδίαποθβ ἀ6- 
τουτηῖηθ. Οδοεΐαείε: ἴῃς ἤρατο 5θοπὶβ ἴο Ὀ6, 
“ἴῃ ογάον {Πΐ νγα πηΔῪ [6]] πὸ {Γθ6 δοῦοβϑ πὸ 
Ραῖῃ οὗ {πὸ ξΌΒΡΕΙ :" βίγωασ ἴῃ ἤριγο Ρυΐ 
αἸΠοσθπΐ ἴῃ βθηβ6 15 προκοπή. 

18. Αραΐη μ6 τϑίασῃβ ἴο {πὸ (αϑὶς οἵ σοῦτσο- 
Ὀογαῖίηρ 15 Αροβίοϊ!:ς ργίν!!θρθ. Α ἸΟ ΙΟΓ 
1Πϑ γα ἢ ππ {Πδΐ οὗ {Π6 50] Ἰοὺ δηά τπ6 
ὙΠΟ γοββοῦ δηἀ {Π6 ϑβθρῃοσγαά ἀπά {πὸ οοτῃ- 
{γεδάϊηρ ΟΧ ἀπά {Π6 ρου η-ἀσινηρ πηάη ΠΕ 
ΠΟΥ͂ ΘΙΠΡΙΟΥ5 ἴο Θπίοσοθ ἀραϊὶη ἃη ἃραΐπ ἢ!5 
ἦπδὲ οἰαίτηθΒ. ἌΝΕΥ 50} [ἷὶΐῃ ογάευ {παΐ ᾿ς 
ΤΠΔΥ {πΟΓΘΌΥ θοῦ ἃ ἔγθϑῃ βίθρριπρ-ϑζοπθ ΤῸΓ 
ΤοΙϊογαί!ηρ ΠΙ5. οὐ ΔὈ5ο] 6 Γοϊθοίοη οἵ 4}] 
ΘΟΟΙ ϑίαβϑίς τηδπέθπαηοθ. Κῆρ Υγ8 πού ἐμδΐ 
ΠΟΥ ψἘπῈῸ ΡῬϑύΐούη 896 5δοῖθᾶ χες 
(12. 7ΘννΊβῃ ῥυ!εβίβ) ἔσοσι 6Π6 βΒδουϑᾶ ῤ,ηῆξε 
δοὺ ΔΘῚΥ ἔοοᾶ, απ ΒΟΥ ΜῈῺΟ 8168 'π 601- 
Βίαπί αὐὐοπᾶδηοθ οα [Π8 ΔΙ0871 ἄἀο ψὶτᾺ 
89 ΔΙΓΔΥ δγνθ ὕΠΘΙΥ 5.816 (οἵ πιϑαῖ) Ὁ 
ΤᾺΒ δ] Υ σοηβιπΊθ5 ἃπα {Π6 ργιθϑί σΟΠΒΙΠΊ65, 
ΘΔΟἢ ἴῃ Πῖβ οὐ ὙὙΑΥ, Πὶβ. ον ροσίίοη οἵ Π6 
γἱ ςἴΠΠΠ|. 

15.1 Βονοτνου - ἢ {Ππ|5 ργεσθάθηξ 
Βεΐοσα της οἵ (ἢ τῖϑβ οννη οτγάϊπαποθ ἘΠδῇ. Π6 
γν ΠΟ ῬΓΟΟΙΪΔΙ 5 ἴπ6 ΡΌΒΡΕΙ ϑμοι!!α οἵ {Π6 βΌβρεὶ 
1ῖν6---ἰ [ῸΓ πα 8ν8 ποῦ πιδᾶθ 188 οὗ ΔΗ͂ 
019 οὗ {8686 ὈΙΕΙΟΡαίνοβ: γϑῦ (σοῦτθο- 
τἴνε]γ.--1 νυ] γοι ἴο ππουβδίαη) 1 8πὶ ποῦ 
ὙΥΙΟηρ π5, ὑμαύ 1 ΤΙΔῪ 691186 [0 {818 
ἴῃ ΠΥ 6886. “(ΟὈὉπιε ἴο ἰἢ|5,᾽ ἴο νυἱῖ, [Πδξ 
Ι 5ῃοιυ]4 τι586 ΤΥ ᾿Ισθηβα ἃπα δοοαρί [οοά δηά 
οἸοίΠηρ. ΕἾ1] 5θηβο: 1 δας οοπηθ ἴο [15,1 
Κηονν, ἴῃ πὸ σᾶ56 οἵ οἴπει [θδοθοῦβ: δυο 
ΑΡοβίεβ μαννα ἀνδιθα {ΠῸπΊβοῖνοβ οὐ ΤΠΕΙΓ 151 
ΡΓΙΝΙΘΡΕ: θαΐ 72» σα56 15 δβχοθρίϊοπαὶ: 1 πᾶνε 
ΓΘΑΒΟΠΒ Οὗ ΠΥΥ͂ ΟΥ̓ : ῸΥ ἃ ΠΔΡΡΥ͂ ὕπὶπρ' ΤῸΤ 
16 (586 Μαγκ ἰχ. 42, 41) ταῦμου ἴο ἀΐθ 
{Γὰ8ῃὲ ὕμαῦ Δ1Υ Ο16 5Που]α Δ ΚΘ ΙὨΥ͂ 
Ῥοαβί δ ΘΙΙΡΟΥ ὁπ6. ΝΥ Παῖ Ροαβί ἡ ΤΠῈ 
βιθβίδηςσθ οὗ {π6 ἀββϑουίίοη ἔνσθ υἰίεγοά ἴῃ 
Δοςσοηΐβ οὗ {ὙΠ ΠΡ, “1 ΠΕΥΟΥΓ ἘΧΟΓΟΙβο δηΥ οἵ 
ΤΩΥ͂ ΤΙΡΐ5. οὗ ΡΥ Περε "ἢ [ ΠΕνΕΥΓ δε ΠΟΙΓ; 
ἀγδηὶς που Ο]ο πο πγϑ91 δὲ οἵ πεῦ᾿β θχρεῆβθ. 
ὝΠΟ οΟἴΠΟΥ τϑδάϊηρ οὐδείς ἴῸΓ ἵνα τις Ὀεὶπρ 
τηοτο αἰ ΒΊς ΠΕ 15 [Ππ6 τηοσγα ργοθαθ]6 : σα ΤΙΟΙΒΙΥ 
ΘΠΟΙΡΉ, 1 ΠΑΡΡΘη5 20 γιοἰά ῥγεοίσοὶν ἐρὲ 5 α7716 
ΕΥΦΖΑΙΩ 

Ν.Β. Νο ῥγσϑαὶς οὐΓ᾿ δροβίοροϑίβ πεδά θὲ δρ- 
ΡΙΙΘα αὔέον ἤ, ἃ5 ϑοῖηθ, απὰὶ σουίδ! η]ν ΠῸ βίορ 
5ῃοι]4 θὲ Ραΐ αἴοσ μου, ἃ5 οἴμεγβ. Πα οοη- 
ϑΕΓαοῖοη 1π 1} 15. {Π|5: δέζονς. ἤ ΒΌΡΡΙΥ ἵνα: 
ΠΟΠΊΠΊΟΠ ΘΠΟΌΡΗ ἴῃ Οτεοκ 5 ἐῃ6 οπγϊδβιοη οὗ 
ἃ τοϊαῖίνε αἴζογ ἤ, 15ὲ 45 ἴῃ ἘΠ ΠΡΊ5ἢ. {Π6 ΟΠΊΪ5- 
βίοῃ οἵ ἐῤαΐ αἴζεσ ἐῤαν, ἴο ννυῖῖ, γαΐδοῦ ἐδαῦι γοῖὲ 
“ῥομά δὲ ρει ἐο ἐγοιώϊεο, ἴα νγεύα δἀνιβαῦῖθ... ... 
Ξε ταῖμοῦ {παπ ἐῤαὶ γοιι ϑῃοι]ά.... Αβεσ 
μᾶλλον ἢ [με ποραΐίνα ἱπ οὐδείς ἸΟΡΊΟΔΙΙΥ 
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τΠΔη (Πδξ ΔΠΥ͂ πλΠ 5Ποι 4 τῆλε ΠΥ 
Β]ογγίπρ νοϊά. 

16 Εογ τποιρῇ 1 ργεαςῇ {πε ροβρεὶ, 
1 πᾶνε ποίῃίπρ ἴο βίουυ οἵ: ἔογ πεοαβ- 
ΒΥ 15 ἰϑ]ϊά ροὴ πιὲ; γεᾶ, ψο6 15 
πο π16, [Ε 1 ργβαςῃ ποῖ ἔῃε ροβρεὶ ! 

ΩυΘΟΥ ΝΆ 5. ΤΙ, [ν. τ6---τ8. 

17 ἔογΊΕῚ ἀο ἐἢ 5 τπῖπρ' νυ Πρ], 
1 Πᾶνε ἃ τενγαγά : δαξ 1Ε ἀρδίηϑβε ΠΥ 
Ὑν}}}, 4 ἀϊβρεηβαίίοη οβ ἐπε ροεῤῥεί 15 
σοτηπηϊ 64 τιπΐο ΠΊ6. 

ι8 Πηδι 15 Πῦῦ τανγαγά {μεηκ 
ἤ εγν τῃδῖ, νγβεη 1 ργεδοῇ ἐπε ροβρεὶ, 

γΔΠΙ5Π65, απ οὐδείς 15 Θαι!ν]επί ἴο τις. [Ιη 
ἕαοϊ {Π15 15. 8η ἰπβίδηςε οἵ {πΠ6 ννε]]- Κποννῃ 
Ἰάϊοπὶ μᾶλλον ἢ οὔ: [π6 ταίϊϊοπα]α οἵ ννΒῖοῖ 15 
ὯΘΈ ἴϑ81᾽ ἴ0 “5εεῖς.: δ. 5. Ἡεγοῦ. ἵν. σ18. “ΓΒΕ 
Ῥεγϑίδῃ ἰδ σοπὶθ ποΐ ἃ ννῃϊῖ ΠΊΟΥΘ ἃρδίηβί τις 
{πᾶπ ἀραϊηϑέ γοι:" ῖῃ {πῸὸ Οτερκ, “ἢ 84πΠ ποῖ 
ἀραϊπδέ γοι : [π6 ππάογγιηρ ἐπουρη θεπς 
“Πρ 15 ποΐ σοπῆθ δραϊηβί γοι." ΠΕ οχρίδηδ- 
τοπ οἵ {Π15 διιάάθηῃ δρραγτοη οὔ {Π6 περαΐϊνα 
Ἶαδέ Πογα 1 15 ἸορΊςσα! Υ ποΐ νναπίθα ββοτηβ ἴο 
θὲ {πΠ|5. ὙΠ ΕΠ π᾿ σοΟΠΊΡΑΓΙ Πρ ἔννο δἰΐεγπα- 
{ἰνε85. Α «πὰ Β,1 ργοόποιποα δἱοια ἴῃ αν τ 
οἵ Α,  πιρηΐα!ν ρᾶ55 ἃ ποραΐϊνε Ἰπάρτηθηΐ 
ἀραϊηδί ΒΚ: δπά 1 1 βρϑακ νυ] 5ΟΠῚΘ δϑρηο ο71, 
{Π15 πιθηΐα] ΠορϑίΟη ΒΡΓΪΏΠΡ5. ΠΡ ἸΓΓΘΡΓΘΒΒΙΌ]6 
ἃ Π4 ΠιαΚΟ5 1561 Ππραγά ἴῃ {π6 βεοοπά οἰδιιβο, 
Πα {παξ Ὀδοαιβα 1 πὶ ΘαρῸΓ ἴο ἄθηυ {Π6 
ςοπίοηϊίβ οἵ [Π6 βεοοπά οἴδιιβο εοποϊάογοά αῤαγὲ 
7 οι ἐῤρε γεΐ εἰαισο. ΤΙ ἕαςϊ, ἔξδθ!πηρ τηαϑίευϑ 
Ἰορὶς ἀπά ϑιιάάθηϊν Ὀ]γίβ οἷἱ ἃ πορδίϊνο, Οὐ 
ψν παῖ ἴ5 ἴΠ6 βϑατὴθ {πηρ, σἤδηροβ {Π6 Ἰοριςδὶ 
τις ἱπΐο ἃ βεπίϊπηθηΐα] οὐδείς. ϑοπηοίῃιηρ ακίη 
ἴο {Π|5 νίδενν νυυῖῖθβ Βυζίπηαπη ἴῃ Τοποβίμθη. 
ςοπίγα Μ|ηἸΔΠ), Ρ. 143,70 «50 οὔβογνε {παΐ 
Τί 15 ᾿πηπιαίθγια] ἴο {Π6 56 η588 ϑν ΠΕ ΠΟΥ νγῈ 54Υ [Π 
Οτεεκ, Τρῖς 1 τῤαὶϊ! ἀο γαΐρον ἐραπ ἐῤραΐ, ΟΥ̓ Τὶς 
γαΐῤεγ ἐῤαπ ποΐ ἐῤαί. ΤῈ ΔΕΥ 5ομοϊαγ, πον- 
ἜΥΘΥ, 5Π0114 ἢ ΗἩ οὐτηαπη ἀδιηδηα 4 πορα- 
το πη {πὸ ἢγϑί οἰδιιβθ, ΧΡ ϑϑθα οὐ ᾿ΠΡ]164, 
ἢ6 ψν1}} Πηἀ 1{ αἰγοδάν ππρ] θὰ ἴῃ ἀποθανεῖν ΞΞ 
μὴ ζῆν, ἴοτ ἀθδίῃι 15 1ῃ 1[5618 ἃ πϑρδίίοηῃ οὗ {ὸ: 
Ὀιξ [Π6 ῬΓΙΟΓ περαΐϊνθ, νυυϊίεβ Βυ ΓΔ ΠΠ, 15 
ΠΟΐ ΠΕΟΘΒΒΑΓΥ͂, ΠΟΥ ἰπἠ66α ἰ5 ἴζ : 5εῈαὲ Τπιογά. 
1|ϊ.. 36. Ιηδΐδηοοθβ ἴῃ ΕΠρ ἢ οὗ {Π1|5 οἴΐοβο 
πορϑίνο νη] ΟσοιΓ ἴο {Π6 τϑϑάθυ. 

16. Οἵ {π6 ποχί ἔννο υϑύϑεϑ {Π6 πη Πρ' 15 
τή ἢ ἀἰβραίοα : Ργοθ Ὀ]Υ [ῃ6 5θηβα 5, “ ΒῸΥ 
11 5ῃου14 511] 5εῖ ἔσῃ [Π6 βοβρεὶ "--υνῃθίῃου 
ὈΥ͂ ΡΓΈΔΟΠΙΠΡ ΟΥ ὈΥ (εδοῃίηρ, ΟΥΆδνθη ΡΥ͂ 
ὙΠ ηΡ---ποίῖ Ροββιθ]6 ἔῸΓ πιὲ ἰ5 θοαβίϊπρ. 1 
ΒΊΟΓΥ ἴῃ {Π15 ΟΠΪΥ {Παΐ, νν 116 1 ἀο π6 νου 
Οὗ δῇ δυδηρε ϑί, [ συ ρροσΐ ΠΊΥ561Ὲ ΟΥ̓ ΠΥ Οὐ π 
ἸΔΌΟΙΓ; 45 ἴο ΠΥ Θυδηρο] βίας νοσΚ ᾿[561ξ πὸ 
ῬΟΒΒΙ ΘΠ οὗ 5]οσγγίπο ἴῃ ἐῤαΐ! ἔργ ἃ πεεθςσὶέν 
ἸΙΘΓἢ ἸΡΟῚ ΠΊΘ: ΤΥ 51 ΠΡΊ ΔΓ 64}} ἔγτοπι (γίϑβί, 
ΠῈΠ ΠῈ ΔΡΡοαγθά ἴο τη6 ΠΟΑΥ͂ [ΑΠΊΆ5ΟΠ5, 
ΤΉΔΓΚΒ ΠΊΘ 5 ΠΡΉΪΑΓ: 8ΔΠ ΕΧΙΓΔΟΓΘΔΙΠΑΤῪ σοτη- 
ΤῊ 55Ι0 ογθαΐθϑ ἃΠ ΘΧΓΓΔΟΥΙΠΩΤῪ ΓΟΒΡΟΠΒΙ ΠΥ: 
ῬΓΕΔΟἢ 1 πλιβί ἀπά ἴθαοῇ 1 πλιβί, ἀπά {παΐ [Π6 
ΒΌΒΡΕΙ ἢ ΤῸΥ ΨΧῸΘ 15 π|6, 1Σ1 ἄο ποΐ δ5Βο 
ζουῦμ ὑπ 5᾽ΟΒΡ6ῚΙ ἴο {88 6Θπᾶ! (ΔΎ. 5110].) 

17, 18. Α5 ἴο {δμεβα ἀπβῆσυ]ξ σγεῦϑεβ 
δαμηετηρ οὗ 5θνουα] χρ]αηδίίοῃβ, ἴῈ τὺ ὃ 

τοιηδγκοά {πᾶς {πΠ6 [Ο]]οννηρ ἱπίογρτείδίοη 
5ΘΕΠῚΒ ἴῃ 115 τῆογαὶ ἴοηθ ἴο 6 'π Κοορίηρ νυ] ἢ 
[δὲ ΠαπΊδ]6 δηὰ διηΙ σιιοι5 υἱονν οὗ Π15 Ταΐαγα 
Ροβιξοη ἴῃ ἴμ6 Κιηράοπι νυ ϊοἢ 8... Ῥαι] βοιης- 
{{π|65 δυῖηοαβ5 ἴῃ ἢΪ5 βαυ]εγ ΕἸ Ρ᾿β[165, βεα Ρἢ]. 
111, 12. [1 δῃοι]ά θὲ ποΐϊβα {ἢδξ ἰπ νεῖ. 17-- 
ἑκὼν ΞΞ 975 γ»ην οαυγι εροΐεθ Οὐ τεἰγεαρέογηείπαΐοῦι 
ΔΠὰ πράσσω Ξε] γιαζε α ὀιιαῖγεις, 5: σι ηρ 
{Π6 ποχί ννογτὰ μίσθον, ΟΥ̓ τεεοηηῤοησο οὗ ἰαδοιιγ---- 
Δη4 Πδΐ ἴῃ νεῦ. 18 ἃ σοχηπιᾶ βῃοι ἃ θ6 Ραξ 
ΑΥΙΟΓ σετυαγα ἐρεη, ἀπὰ 1Π6 τηάγκ οὗ ἱπίθστορα- 
τἰοη τοπιονθά ἴο {πΠῸ οπά οὗ {πΠῸ νεῦῖβθ. ἘῸΣ 
15 ὉΥ Οομοΐϊοθ 1 8106 ἃ Ὀμπδῖπο585 οὗ 
0818 --- κ ΟἾΠΟΥ ἴδθδοῇοῖβ --- παῖ {ῃθῃ ὃ 
Ι μΒδαῦθ 8 ὙΘΟΟΙΡΘΙ56- κα πο, Οοά 
Τουναγάβ νοϊιηΐθουβ ἴθ Ηἰΐβ οὐ οδαβο: ἱξ, 
μΒοσονθτ, πού οὗ ομοΐοοθ--ἰῇ ποῖ οἡ πὸ 
ννἱηρ᾽ ΟΥ̓ 17 «υἱ]] Ὀὰΐ οα {ΠῸ 5ΡῸΓ οὗ 1 εμέ, 1Ε 1π 
1Π6 5ῃαάε οἵ {πμαΐ ἭνεγῃαηρΊηρ, ΠΘΟΘβϑιίυ, [ ΔΠῈ 
ἀοίηρ {Π|5 δνϑηροὶ νουκ---νμαΐ {πεηπ Α 
βίο ΔΙ ΒΡ 1 Βοϊᾶὰ :π ὑγαβῦ; δὴ δά- 
ΤΩΙ Πἰβίγαϊου ἂπὶ 1 ἴῃ {ῃ6 Ποιβεμοὶά οἵ σοά, 
Δ Πἃ 85 5110 ἢ 5ιγι ον δοσοιπίαθ]θ. ὙΟἷ]μ ΠΊΔΥ 
ΠΟΥ͂ ΓΑΙΓΙῪ ἀ5]ς, 161 πανθ ΠΟ 51 δηά οοσίδιπ 
ΠορΡῈ οἵ γϑοοιῆρθηβο ἴῃ {πΠ6 ζαΐαγα ἃ5 οἵπεῦ 
Αροϑβίϊεβο μανθ, ψγῆὴο σμθογίν ορθεγεά δη 
ΟΥΙΠΔΓΥ 6411 ἔγομη {πε Μαβίογ, απά 11 ἀο 
ποΐ σῇοοβοα ἴο δοςθρί 50 ἢ τηδἰπίθπϑποθ ἴῃ {Π6 
ΡΓαβθηΐ 45 ἴπεὺ ἀο- -ταϑῦ ὕπθπη 18 ὑπδύ Το- 
ΘΟΙΡΘΙ56 ΟΥὗὨ ΤΠϊπ6, ὕμῷ 1 ἱπ βούζϊηρ 
ἔουῦμ [86 σΟΒΡΘΙ Βπου]Ἱᾶ ΤΘπμάΘΥ ἔτ68 οὗ 
ΟΡΑΥΒΘ 886 5ΟΒΡΘΙ οὗ Ομ τὶ ἴῃ στοβρθοῦ 
Οὗ ΠΥ ποῦ τπδκίηρ 8 ἀονητῖϊσαῦ 80 οὗ 
ΤΑΥ͂ ῬΙΪνῚ 656 ἴθ {88 σΟΒΡΟΙΣ [Ιἢ οἴΠΕΥ 
ννογάβ, γοῖι ἴηΐοσ, Ὁ (τη Πίαηβ, ἐπαΐ, Ὁ 1 
ΡΕΓϑιβί ἴῃ ὑΘ ιβιη  ΠῚΥ Ἰίσθηβα οὗ πιδπίθηδηςα 
ἴῸΓ Θνδηρε-οΟΥΚ, 1 πᾶνε βοῖῆθ ΡΘΟ ΑΓ Γα- 
ςοπρεηβο ᾿πάποϊηρ τὴς ἴο δοῖ {μι15: γ0ῖ ἀγα 
τίρμε: 1 Πᾶνα; δηά γοιι α5!ς ννμαΐ 15 1 ἍΜ ἊΥ 
(γάρ οἵ νεΓ. 19) 1ἴ 15 {Π|5: ΤΥ ΓΕΘΟΙΏΡΕΠΒΕ ἰ5 
1ῃ6 ορροσγίαηϊυ οἵ 8}}-ϑ ἀβάπθϑβ, ὑν ΒΊΟΝ ΤΗΥ͂ 
ΥΟΓῪ Τοἕμβα] οἵ οἱαϊ πη Ὁ]8 ργίνη]θρεβ δῆοτγάβ 
τὴ ; δηά θεγοπά {παῖ δηά ἤοννπε {Ππεγθίτοπι, 
1 15 ἔγεε δ6οεϑ5 ἴο πιθη οἵ 81] οἰαββθβ πα γᾷ 685 
Δῃη4 ορϊπίοηῃβ ; «πα Ὀεγοπά {παΐ δπά Πονης 
τπογεΐγοτη ἴξ 15, ΠῈη 1 Παγα {Π15 ἔτεα δσοαβ5 
ἴο 41] τηδῆποῦ οἵ 5015, {πῈ ργοθδθν οἵ ΤΥ 
ϑαϊηΐησ ἀηα βαυῖηρ τῆογα {πη 1 5ῃοι]ά ἀο τῇ 
ΤΙ ογα ἴο πιακο ἀοννησιβῃΐ τι56 οὗ ΠΊΥ ΡὈΓΙν"- 
Ἰοϑθ δπά {ποθ 5ΠοοΚ ἴΠπ6 ἴδε! πρ5 οὗ 5οπὶθ 
απ 50. ΠΑΙΓΟΥ ΤΥ 0655 ἴὺ 81}. Αβαΐῃ 
θεγοπά τῃῖ5 δπά τονγοσίηρ ἀθουα ἢ ἴπ {Πα 
ἀϊβίδηςο, ἴξ 15 ἴῃ 6 Ῥοββι ΠΥ οὗ τηγϑ6] βμδγίηρ 
ΜΙ ἃ φυθαΐεσ Πα θ Υ οἵ 5οι}]5 βαϊπθά δηά.. 



γ. 19-Ξ21.} 

Ι ΠΙΔΥ͂ πιᾶκα {Π6 ροβρεὶ οἵ (Οἢτγῖβί 
ννἱἤουε σμαῦρο, [μας 1 ἀρι86 ποῖ τὴ ῦ 
Ρονγεγ ἰη {Πε ρΌΒρεὶ. 

19 Βογ τπουρῃ 1 ΡῈ ἔτεα ἔγοπι 1] 
γηδγι. γεῖ μανε 1 πηδάβ πηγυϑεῖ βεγνδηΐ 
απίο 8}, (Πδὲ 1 τηῖρῃς ραΐῃ {Π6 πιούα. 

20 Απά υπίο {Π6 [ενν8 1 θεσδηηα 
8ἃ5 ἃ |εννι παῖς [1 τηϊρῃς ραὶη τῃ6 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΙΧ. 

]ενϑ; ἴο {ῃεπὶ {πδΐ αἴἵε ὑπάθγ {ΠῸ 
ἴανν, ἃ8. ἀπάθγ (Π6 ἰανν, {πὶ 1 τηϊρῃς 
βίη {Π6πὶ {Πδξ ἀγα τη 6γ {Π6 ἰανν ; 

21 ΤῸ τΠεπὰ {Παΐ ἀγα νυἱποιξ ἰανν, 
45 νυ Ποιὲ ἰανν, (Ὀεῖηρ ποῖ υνὶτποιι 
Ιανν ἴο (σοά, θὰξ ὑπάεγ τς ἰανν ἴο 
ΑἸ γιβέ,}) ἐπδὲ 1 πηῖρῃε φαίη {παπὶ τΠδὶ 
4γ6 ννιτΠοιῖε ἰανν. 

βαγθά {πΠ6 Ὀ]οβϑίπρβ οἵ [Π6 βοβϑρεὶ ἴπ {πε στεαΐ 
ἄδν. 

ΤΠΕῈ ἀθονα Ὄχρίαπαίίοη οὗ συϑῦ. 17 566 ΠῚ5 
ΤΊΟΥΕ {πᾶπ ΔΠΥ ΟἾΠΕΓ 0 ργθβεσνε {Π6 Ἰορῖοα] 
ΠΟΠΕΙΠΕΙΥ : 5ρᾶςα ἔογθ 15 ἴο βίαϊε οἵ μευ νἱθννϑ. 

Ν.Β. [Ιῃ νυ. 15, τό καύχημα-- σἰογίαίίο, ποῖ 
»αΐογ δ. οἱογίαπαϊ; 566 οἢ. ν. 6, δηά ἃ ποίβ 
ἘΠΕΓΘ. [ἢ σεῦ. 18 σοηάθυ “ {παῖ 1 «ῥομ]ά,᾽ ΟΥ̓ 
ΤΉΟΓΕ ἜΧΔΟΙΥ “παῖ 1 ῥα] (θήησωῚ : 1ἴἴ 15 {πε 
ἵνα οἵ σοηίεπηρΙαῖεα τοϑα]ῖ, ἴοσ {π6 τεοοῖη- 
Ῥθηβε ἰβ ἃ σοηϊζειηρίαίθά σαι (1.6. ἃ {{]] 
Μεββίαηις βαϊναί!οη) οὗ ἃ σοηίεπιρ!αἰθα εὔεεὶ 
1.6. σεζμσαὶ 9 ἐῤὲ ῥγίαϊίεσο. ἘΝ ΌΔΠΥ ΠΟΙ ΠΊΟΠ 
ἴη ΒΡ Π5ἢ 15 1Π15 ϑιὈ] Εν ΕἸ Ὺ θοθδίις τιϑε οὗ 
ἐῤαΐ: ΘΧΔΟΙΪΥ ΡΑΓΆ]]6] (ἔῸΥ ἃ ποραῖνε 15 σοιιβὶ πῃ 
ἴο 8Π ἱπίθυσορδίνθ) 15 1 ΤΠ6855. ν. 4, “ Υἵοι 
816 ποΐ ἴῃ ἄδγκπα55 ἐῤῥαὲ ἴΠε ἡδΥ «ῥομά ονετ- 
ἴδκα γοιι 85 [μίθενεβ." “΄- 

[ἢ βιπη, [Π15 ΓΘσΟΓΊΡΘΠΒ6, βίαϊοα ἴῃ {11} ἔΓο πα 
ὙΕΙ͂. 19 ἴο νΘΓ. 23, 15 ἃ ΓΙ βί Πρ ΠΟΥ ἸΡΟΠ ΕΓ οὗ 
σῤιγμαὶ ραὶπς ἴο δ8.. Ῥϑὰ] (κερδήσω ΟΟσΟΕΓ5 
ΤΟῸΓ {{Π|65} ΟἸΠ]ΠΑΙ Δ ]Πρ᾽ ἴῃ ἃ ΡΟΒ51016 γανναγά 
δ πε Ῥαγοιιϑία. [{ 15 ἃ σοῃίϊπι4] ἐχεεί ρον, 
1|κὸ {Π6 ϑιισσθϑϑῖνα δοῃϊθνεπηθηΐβ οἵ δη ΑἹρὶπθ 
ΕἸ ΕΥ, νυ ΠΠΪΠρ ΘΠ ΠΕΠΟΘ. Δ ΓΟΓ ΟΠ ΠΘ ΠΟΘ, 
ΠΩ, ἴο ΟΑΥΤῪ οἷξό ἴῃ6 ἱπίαρο, ἴο 8[. Ῥαὶ] 
ῬΓΕΒΒΙΠρ' [ουνναγ Δηα ρα ηϊπρ ΟΠ6 βεΐ οὗ 5οι]5 
ΔἴζοΥ δηοίμου, (Π6 ἀϊδίαπί βυτηπη οἵ 15 Ιοηρ 
ἸΔΌΟΟΓ 15 {ΠῸ ἀϊπη Πορε οἵ ἃ Ἰοϊπί δἰζαϊππιθηΐ 
ὙΠ ΠΙ5 ΠΊΔΠΥ βανεά ([πΠ6 πΊοΥ ξανθά {πα 
είίεῦ ΠΟΡΘ) ἴο {πῃ6 (σοβρεὶ ργοπιῖβεβ αἵ {ΠπῸ 
ἢγϑέ “" γεβιισγθοίίοη 239.ογ Π6 ἀθαά." ΕῸτγ {Π|5 
ἀΟΟΊΓΙΠΑ] νον οἵ Πὶ5 δἀπά ἴοσ {Π15 πιοάθϑβί 
εϑεπιαΐα οἵ ἢ ΠΊ561Ε σοπρατθ ὑνῃαΐ Π6 βαῦβ5 
εἰβθυνῆεσο, ΡΏΗ1]. 11. 1| δηα {Π15 οπαρίεσγ δα ἤη. 

19. ΕἸγϑί ᾿πβίδ!πιθηΐ οἵ [Π6 γθοοῆρθηβθθ. ἔγχεα 
ἢδγα ΞΞ ἱπάθρεπάρφηϊ 85 ἴο πηθδηβ οἵ βιιθϑιβίθηοθ. 
ἜΟΥ θοΐπρ᾽ ἔγθο ΤΟΙ 811, απο 4111 πιδἂθ 
ΤΙΥΒ61} 4 5186 υ16 (ΘΠ 1 τεβοϊνοά ἴο ργεδοῇ 
ΒΥΔΓΜΙΓΟἸΙ5ΙΥ) ἢ οΥάθΥ {880 1 πὐϊραῦ ραΐπ 
8:8 Ἰογ6. ΑπΕΠ6515 θεΐννεεη αὐ] δηα ἥηογε. 
ΟΧΥΤΊΟΥΟΠ 4150 ἴῃ 237,ὲ6 ἀπά σἰαῦε {πὲ 8]}- 
β᾽ 46 ἔγθθάοχη σανα {11} βοορα ἴο δῃ 811- 5 ἀθά 
5ΘΓΥΙΟΘ ἴῃ {Π6 οδιι56 οὗ {Π6 βοβρεὶ. ΤῊϊ5 ψοτά 
σίαυε 5ῃοιυ]ὰ ποῖ θῈ ργεϑβθά δεγοπά [ῃ6 οχγ- 
ΤηΟΙΌη. Βυΐ ψηδῖ ἄοθβ ἐῤὲ χῖογε τηϑδῃ 
ὙΠΪ5 15 ἱπιυροτίαπέ. Νοῖ ““1πε σγεαΐεβδί πιιπι- 
ΒΕΓ," 45 ΑἸξογτά δηά οἴπεῖϑβ; πε σοπηραιίϊνα 
θ᾽ 5(ΓΙΟΙΥ σογηραγαίϊνα : σαῖμογ ἃ χγεαίεν 
γιτεγγιδον ἐῤρεγεών; ἴου 1ῃ6 ατίϊοϊα Ποῦθ ροϊπίβ 
Ὀδοκνυναγά ἰο αἡ]], [ῃ 6 σογτεϊδίινε οὗ γιογε, ἀπά 

ἤναιν 7Ζ:1.----οι,. 111. 

ἀεποίθϑ {πῸ σοπίοπιραῖθα τπογε 5015 ςοη- 
νογΈ 0 ]6. ἀπάθυ σγαϊαϊοιιβ ργθδομίηρ αδἰίγαςί- 
ἴῃς’ αἰ], [ῃδη ἀπάθγ ραϊά ργοδοῃίηρ δἰγαςίηρ; 
ΒΟΠΊΘ Ὀυΐ τορο]]Πηρ οἴμοῦβ. Τιβί 45 ἴῃ ὃχ- 
Διὶ παίϊοηβ, ἴπ6 ΒΙΡΘΓ ἰΠ6 ἤχθα τηαχίπηιτη οἵ 
τῆλ, (ῃΠ6 ΠΙΡΠΘΥ 15 ἴΠ6 πιυπηοσῖοαὶ ἰοΐα] {παῖ 
ΤΏΔΥ 6 δοῃίενθ : δἃῃ δχϑηληθθ, ΘΧΑΠΊΪΠΘΥΒ 
θεΐηρ 6414], 15 τηοσα ΠΚΟΙγ ἕο οδίαϊπ 4οοο ουὔΐ 
οὗ 1 2,οοο παη οὔξ οἵ όοοο. ΟΥ 1 {πΠῸ ἔουγ 
αιδάγαηϊβ οὗ ἃ ΟἸΤΟΪΘ ΤῊΔΥ Ταργθβοηΐ 411 ἴπῸ 
ΟἸαθθθβ οἵ τπθῃ δοσθβϑίθὶες ἰο {πΠ6 4]1-|δοϊης 
ΑΡοβί!θ, 6 τηδύ τροκοῦ ΟἹ ΚΙ ΠΙ ΠΡ ΤΉΟΓΘ 
ςοηνογίβ ἴῃ ΠπτηθοΓ οὐ οἵ 411 {Π6 ἴουγ ἔπδῃ 
οἷξ οἵ οπὲ οὐ ἴνψο πιδάγαπηίβ οηἶγ. ὍὙΠῈ 
Τοηάεσὶηρ οἵ πὸ ΑΟΝ. 15 τιρῃΐ, ἔοσ 1ἴ 15 ἐῤὲ 
ΤΟΥ Οἵ ΠσΟΙΏΊΡΔΓΙΒΟΠ Ὀαΐννθεη ἃ ἰθβ5Ὲ Γ ΠΙΠΊΌΘΓ 
ξαϊηθά οἷἱξσ΄ ΟΥἨὁ «ογῖθ οἴδϑϑθβ δη4 ἃ φτεδίεγ 
ΠΕΙΘΟΙ͂ βαϊποά οἷ οἵ αὐ]. 

20. Αμᾶ 1 Ῥομανθᾶ [ὁ μ6 9.8 88 ἃ 
ον, ὑμαῦ 70 151 πὐἱρῦ ρ απ, 

ΒΡ. Ῥᾷι], ἴῃ ςοΙηρ αηςα ἢ 6 ]5ἢ 
ουδβίομηβ, ὡς Ιουδαῖος, οἰΓΟιΙηοΙδο 4 ΤΙΠιοΐῃΥ 
αἱ 1 γϑίγα ; Αοίβ χνὶ. 2. 

10 ἐῤεοηι ἐῤαΐ αγὲ τιρείον ἐῤε ἰααυ, ποῖ {πάφϊς 
ΕἸ τβιίδηβ (45 σστοῖ!5) θαΐ [ενν8 (45 ΤΠεο- 
Ραγ]δςοῖ), τεραγάθα ἔγοπι {ΠΕῚΓ γο]!ρῖοι5 ΡοΟϑιτοη, 
᾿πίο ψ ῃῖ ἢ 8[. Ραμ] ςοπάεοβοθπήθα ἴο δπῖοῦ 
ἴῃ πηαίίογβ ᾿π Πδγθηΐ σι 845 Οὔβογσναποα οὗ 
γον5 ΟΥ̓ σεΓΕΙΠΟΠΪ4] οἰθαηβίηρϑ: 566. Ασςίϑ Χχὶ. 
26. ὝΈΘΥΘΑΒΙ δ πού Π|Υ8601 ὑπ 61 
1,8. : 566 Δ]. 11. 19, Δη4 4 οἰθαγ δηά τπβεία] 
ποΐίβ ὈὉγΥ Βρ. ΠΙρμίίοοϊῖ ὁπ νόμος. 866. {κε- 
ννῖβα “Ἰηἰγοά. ἴο ΚοπΊδηβ, Ρ. 41-8 ἴῃ [Π15 
γοΪιπη6. ΝΟΣ δεῖπισ, ἃ5.1 ἄποαυ τῃαΐ 1 νγᾶβ ποΐ : 
μὴ ἀεποΐθ5 εοποίοιηε.ς. 

921. Αποίΐπεου ᾿πϑίδησθ οὗ εογαδςοο ον, απὰ 
{παΐ ἴο {π6Ὸ ουΐϑιής Ἡεδΐμοθη, 5ε6 Αοΐϑβ χυῖϊ. ; 
8:. ΡφᾺ]} δ Αἰμθηβ ἀϊβδοοιγβοά ἴο Οσεεκβ ἴῃ 
Οτεεκ [αϑῃίοη, αιοίίηρ ἔγοπὶ Οτσξακ ροεῖβ. 
Το αοαδβ ουὐὐἹάβι Ρομανϑθᾶ 885 δὴ οἱυΐ- 
1, ποῦ θϑῖπρ, 451 ψῈ]} Κπονν, δὴ οαὉ]18 
οὗ 6ο, Ῥαΐ δὴ ἱπιὰν οὗ Ομ τῖϑί. [ΙΓ Ποτὲ 
1Π6 νγογὰ ομέϊααυ, ΟΥ̓́Κ Οπο ρὲ ουΐ οἵ {Π6 ἰαννβ 
Ργοϊεοξίοη, θῈ {ποιρῆξ ἴοο ροβιτϊνα ἃ τθυπὶ 
ἔον Ηραΐμοπ, νγῃῸ 5ἰ ΠΊΡΙῪ ἰαΥ ουΐδια6 {ΠπῸ ρᾳ]6 
οὗ {πῈ Μοβαῖς ἔνανν, ἰπ 1ἰἴ5 ΡΙασθ πιαὺ θ6 5ρ- 
βεβίεα ἡχεζίααυ, ουτηθα {κ ἐαοἀ]αηά, ἰαεζ- 
ὀγαΐη, ἰαεζαυϊέ, ἰαεζίμείγε. 1 αεζίααυ ἀπὰ ἰααυ- 
ἰοςς αὖθ ἴεγπη5 θοΐἢ ἵστα ἴο {πΠ6 Οτθοκ, γαῖμοῦ 
ΤΊΟΓΕ 50 {Ππδη ομέίααυ . ὈκϊΕ ἠακαυΐεδες ἴα πον ἴοο 
ται ἢ ̓ ἀοητ Προ α νυ] ἐποωδογαϊγαϊε ΟΥ̓Σ»ρίοιις. 

υ 
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22 Ἴο {6 νγεαῖκ βεγαπῖεὲ ἴ 88 
νγθαΚ, τΠδὲ 1 πηρῃξ σαίη της νγεακ: 
Ι πὶ τηδάε 8}] {Π]πρ8 ἴο 81]] γιϑη. τΠδΐ 
1 τηῖρῃξ ΒΥ 41] πηβδηϑβ βᾶνε 50ΠΊ6. 

Ταίααυ (σοτῆραγα δη ἡπίαπεί ἴον) 15 τιϑεά ΒΥ 
ΘΟΠΊΠΕΥΓ ἃΠ4 ὈΥ Βασοη 85 ἃ νετῦ Ξξ “ἴο τε- 
βίοσε ἴο {πΠ6 ἰανν 5 ργοίδβοϊίοη." ΒῚᾺΠ] βεηβε--- 
(νΠΟΥΘΑ5 [ νγᾶ5 ποῖ ψἱ ποι ἰὰνν ἴῃ τα]αί!οη 
ἴο Οσοά, θα τππάογ ἰὰνν ἴῃ τγοϊδίιοη το (τιβί, 
ἴο νῖς (45 (μγγβοβίουη) “ἀπά θυ {86 ἰὰνν οἵ 
1π6, ϑΡιγ πα οἵ Οταςθ." ΒΕΘΠρΡῈ] ποτα οὈ- 
56 Γγε5, νυ δα 118] {γι ἀπ ριτπ, “ Ηδ πο 
15 8Π Ου|ανν ἰο Οοά, 15 Π|κονγῖβα δη οὐἶ]ανν ἴο 
ΕΠἢγιβδῖ; δηά πὸ ψὴο 15 δὴ ᾿πἰαὰνν ἴο (ἢγχιβί, 
15. 4|50 8η ἴηἰᾶνν ἴο σού. ΨΝαΐ 15 {π6 ἰανν 
οἵ (μγϑε 866 6 Δ]. νἱ. 2, εχ Οδνίϑεὶ ἰοὶ ἐοὲ 
εαγϊέαϊς. 

22.1 Ῥομβανϑθᾶ ο ψϑακιϊπρθ (π {πε 
ΤΑῚ ΟΥἴπΠ ἀἰἸβοογηπηθηΐ οὗ πιοῦαὶ {γι ῃ5) 85 
8. “ΘΑΚΙΪησ. Α ποίδθ]!ε ᾿πϑίαποθ οἵ [Π15 
ΔΟσοΙη πη Οδίϊοη να Ππαά ἴῃ οἢ. 8, ἀρϑίε πίη 
ἵγΟΠῚ 4ΙΘΒΕΙΟΠΑθ]6 τηθαΐβι ΤῸ ὉΠ 6 1 4111 
Βδυθ ῬΘΘΟΙΘ 811 {πΐπρ5 (4}1-ϑἰ ἀθ4 ἴο 8]]} 
ΟΪα5565) ὑμαῦ ὉΓ 8411 πιϑύμῃοᾶβ 1 Δ ὺ 5808 
5016, Ηδ ΠΟΥ ἴὉΓ σαϊΐ7 5110 5{{π|65 σασε, ΟΥ̓ 
ὈτΙηρ ἴο 5αἰναίίοη. ΠΥ σοὺ Βδοδιιβα {Ππ6 
ἈΑΡοβί[6 5 πηϊηα Π85 ΓΠ ΟΥΟΓ {ΠῸ Ἰοπρ' σοι56 
Οἵ νψ]ππηΙηρ 411 5015, ἀπ 15 ἀρρυοδομίηρ [Π6 
ΠΠ4] βῸΔ] οἵ {πὸ Μδββίδηϊς βαϊναίίοη, {πὸ ο]- 
ΤῊ Δ ΊΙΟΠ Οὗ [Π6 ΓΕΘΟΠΊΡΕΠΒ6. 

28. στο {Π6 ραγίϊο]ς οἵ σουγθοίίοη ΟΥ̓ 
οὗἨ ἁ {Υδηϑιοη γμεξ οὐἠἡ ποαὺ ὈΓηΡ5 ἴο Υἱδὺν 
1Π6 Κεγϑίοῃβ ϑιιβρεπάθαά οὐ ἴπ6 ππηοοπι- 
ῬΙείθα ἅσγοῃ ; 1 γονθα]5 {Π6 ΡΟΘΒΙθ1]6. ογόνγῃ 
ΟΥ̓ ργαϊζυϊζοιι5 ἰὩ οι αἰ ΠῚ}Υ ἀἸδοθγπθά {πγοιρ ἢ 
ἃ ἰοπρ Ρεύβρθοίίϊνε οἵ ϑδριγιῖπιαὶ νυνὶ πηῖηρ5, 
{π6 ἰαϑὲ Ὀγιρπμε ΠηκΚ οἵ {ῃ6 τηδηϊ το] το- 
ΠΟΙΊΡΘΠΒΘ, {παΐ ᾿πάπισθα Ῥδ}] (566 {πε ἵνα οὗ 
ΥΕΥ. 18) ἴο ΤΈΠΟΙΠΟΘ 5. ὈΓΙΨΠΕΡῈ ἀπά ἴο 
ΤΟΠΊΔΙΠ ἃ [ΕΠ ΠΊΔΟυ. Βδηάευ, Ν ον ΟΥ γοί 
ΔΙῚ πα 1 ἃο0,.1 ο ἔῸΤ {86 ΟΟ5Ρ61᾽5 5868. 
ὝΠΘΠ ΘΟΠΊΘ5 ἃ ΓΓΓΠοΥ ἀθἤπηιϊτοη : ἴῃ οτἂθσ 
1880 1 τιδῦ ὍΘ ἃ Ζ0Ι]Ἰ]οΟ -Οομ πα ηΐϊοδπ ἢ 
(θομ ΠΥ Ὁ) Ὁποτοϑὶπ, ἴο νυ], ἴῃ [Π6 ἴπὶ- 
τηοτίδὶ σοπίεπῖβ οἵ {Π6 ἄϊνιπο τηθϑϑασθ. Μοβί 
ΔαάπΠΊΓΑΌΙΘ. 15 {Π15 τηοάθβίυ δἀηα βο] πιϊϑίγιιβί 
ἴῃ 8η Αροβίϊθ, ψγῇο νυ ἢ ἱπάοιηϊαθ]ε Ζ68] 
ΓΟ Ηΐ ΠΑΓΩΘΓ ἘΠ δη 411 οἴΠουβ - {πὸ δἱπὶ απά 
ΔΡΟΧ οὗ [15 ἸΙοῃρ ΟἰἸΠΊΌΙ Πρ’ [01] 15. ἴο 5Πᾶγο, 1 
ἴξ ΤῊΔΥ Ε 50, ἴῃ {πΠ6 σσαηά γϑήἠοπιρίίομ {παῖ 
15 ἴο θῈ πηνε]θὰ αἵ {πὸ Ῥαγοιιβὶα ! 

2.4. ΑἜὕἸαΐεπί ἔἴδαγ οὗ ἔδ]σθ, ποΐ ᾿πήθοά οἵ 
ἔπ] βαϊναίίοη, θαΐ οἵ Π6 ργογορδίϊνε βαϊναίίοη 
ἴο ΡῈ τευθαϊθά ἴῃ {πὸ ἄαννη οἵ {πὸ Μεβϑίδηϊς 
Αβοη; 5ιιρ!ϑαβῖβ {Π15 ἴθυβα θχπογίδεϊομ ἴο ΠΊΟΓᾺ] 
ΘΠΏΘΓΡΎ, ἔγιΈ ΟΥ̓ πΊΟΓΑ] ἀἸ5ΟΙρΙη6. ὍΤῊδ ἤρατο 
15. θοσγοννθά ἔγομῃ {Π6 ἕδπιοιιβ [ϑἐ τη π σα ΠΊ65 
(δΞεαΒ ὅππῃ 5 " Ὠιοίίοπατν οἵ Οτεεκ δηά 
Βοπῆαπ ἈΠΕ 65.}, ἃ ρσαπά Ῥαππο]εηὶς 
Γεβέϊναὶ, ΓΙ θ πη], μ6] ἃ πραγ (Του πίῃ. 

ΤΟ ΟΟΚΥΝΤΥΤΗΓΑΝ ΒΕ Χ. [ν. 22---24- 

23 Δπά {ῃ15 1 ἀο [ογ ἐπε ροβρεὶβ 
58 Κα. {πὲ 1 πηῖρῃξ θῈ ραγίδίκεα {πϑγεοῦ 
νγ ΙΓ γοῖε. 

24 Κπον γε ποΐ {πδὲ {ΠΕΥ νγμίοἢ 

ΒΘπάθυ, πον γ8 ποῦ ὑμαύ ΓΠ6Υ ψΕΪΟΒ 
ΤὰΠ ἱπ 84 Υδϑοθοοῦῦ860 ΤΠ 81], θα 016 
τ ΚΘ 86 ΡΙΙΖΟῖ 850 στὰ ὑμδῦ γ8 ΟΥ̓ΘῚ- 
[8Κ6. 

Ονεγίαζε (564 Δρβο]ΐοῖγ) «αὐραὲξ ὙΠΕ 
ΟἴΠΕΓ ταππεῦβ ἢ ΡΥΟΒΔΡΙΥ : ἔΠ6 ΟΥ̓ ΕΚ ΔΠΊΡΙΥ͂ 
ΒΔ ΠΟΙΙΟΠ5. {Π|5; ΠΙΙΏΘΓΟΙΙ5 ᾿ἰπβίαποεβ ἴῃ {ΠῸ 
1 ΧΧ, ν Πόσο (Π15 νογθ ἰ5 οἴη δαϊοϊπεά ἴο 
16 νεγῦ ῤηγσίε ἃ πα ἈΡΡ]Θα ἴο ῥέγϑοης σμαβθα 
Δηἀ σαπρηΐ. [Ε [Π15 νίενν 6 στιρῃΐ, {Π6 βίπϑὶς 
ὙΥΪΠΠΘΙ ΠΟΙ ἰ5 ἃ γοργοβοηΐαίζίνε πυτηθεῦ, ἀ6- 
πΠοίηρ ἴΠ6 ΠΕΠΊΘΓΙΟΑΙ] ππϊξ οὗ π6 ἢγϑε σοπη- 
ΡΔΗΥ͂ οἵ {Π6 τεάθεπηθά, πηδπ᾿ οὗ 81] Ἐἰπ|65 γγῆοὸ 
ἴῃ {Π6ῚΓ σοιγβα οὗ ργοθαίίοη, ραϊζίης ἔοσίῃ 
{Π61Γ ἔ1]] βριγιευαὶ ροννοῦβ, ονοσίακα {Π6 τηπ]{1- 
τπ46 οἵ πΊογαὶ ἰασϑαγάβ ἀπά ἴῃ {Π6 επά [κε 
1ῃ68 Μεβϑίδηις ρυῖζθ Βο]4 οιξσςὲὈΥ 1Πῃ6 ἀϊνὶπα 
ΠΠΊΔΠ ἘΠΊΡΙΓΘ. [π᾿ {Π|5 σ»ταηά Ττὰσθ ΤΠΔΠΥ͂ 
ΤΠ, ἴδνν νη; δηά 6 σοπηραγαῖνα ἔδνν γΠῸ 
ἄο ννῖη ᾶγε ἴῃ βέτοπρ [ΑἸ ἐγαϊποα Ἰοπρ' ἀπά 
ψΤΟῸ ἢ πηιοἢ ; Π6 ννῃοῸ Ονεγίακοβ ἴπΠ6 Τη855, 
ΔΙ0Π6 ἴακεβ {π6 ργῖζθε. Ὑπὸ ἰεχὲ ἴῃ Ραγδ- 
ΡὮΓΑ56 ΠΊΘΔΠ5, “.Δ5 1ἴὴ ἃ δαΐςῃ οὗ σοχηρείζουβ 
ἴῃ ἃ ἴοοί-γασθ 4}1} ἱπάθβθά στη, γεῖ ΟΠ6 ΟΠ]Υ 
γνΊ]η5, {Π6 γοϑέ ἰΙοϑα; Ὀὰΐ 6 ΨῈΟ Ὁ 15 ΓᾺΠΒ5 8}} 
16 νγᾶῦ νυ] 411 Πῖ5 τσ 50 85 ἴο οδΐοῃ σΡ 
Δ Πα οὐζϑίγρ {Π6 Γοϑί, ἴπ {πὸ τ ηΠΟΥ, αὐἱὲρ 
σμο σῤεεάί (οὕτως) τὰμπμ γε, Ο (οὐ ίδηδ, 
ἂς ἴο ονεγίδϊκθ. 

[0 πιᾶῦ 6, πονγονοσ, ἐπᾶξ 8[. Ῥδὶ] αἴξεγ 
οὐεγίαζε τ ΘηΓΆ ΠΥ ΘῸΡΡΠ δα ἐῤὲ ῥγῖξε. 80 4]]} 
{Π6 σοπηπιρηΐδίουϑ ; [ἢ {παΐ σαβθα καταλάβητε 
ΤΊΔΥ͂ 511} 6 γοπήθγθα ουεγέαξε, ἘΠ ᾿τηᾶρ6 ΠΟΥ 
Βεῖηρ {παΐ οὗ πηθπ τπηηϊηρ ἰονναγάβ {Π6 ὈΓΙΖΕ, 
85 ἴονναγάβ. ἃ πηᾶτὶς ποῖ γεΐ τοδοπθά (ΡΆΠΙΡΡ 
111. 14}, ΟΥ̓ ΕΥθῇ ΤἽμαϑίηρ ἴἴ 825 ἃ ΠΌΔΓΤΥ ΜΙ 
1Π6 αἰπὶ οἵ ονογίακιπρ. ΟὐἹἊ, “ {μδῖ γε σαγεὶν 
ἐαζε᾽ ΟΥ̓ ΘΘΟΌΤΘ, ΠΠΔΥ ΡΕΓΠΔΡ5 5110 {Π|5 νἱθνν ; 
εαΐο 15 ἴδβεθ]θ, δηά σγαν 15 ποῖ {για ἴο [8 
ννοΓ᾽5 τάδ ; θεϑι 65, ἴῃ Ἐγαπϑίδίίοη 1ξ 15 θεοῦ 
ἴο Ργθβεῦνθ {πε Ῥαι] πο ῥαγοπορηασία ΟΥ̓ ΡΙΑΥ͂ 
ΠΡΟη ψγοτάβ; οἵ ννῃο ἢ νγα Πᾶνα ἃ ΡΆΓΔ]16] 1π- 
βίδποθ ἴῃ ἃ Ῥδῦδ1|16] ραββϑαβθ (ΡὮΠΊΡΡ. 11. 12): 
“ Νοῖ {π8ξ 1 Πᾶνε δἰγθδαν ἐαξοη ΟΥ̓ΔΠῚ ΔΙΓΕΔΑΥ͂ 
ΒΠΙΒΠ ἃ ἴῃ ΤῊΥ͂ σουΓβθ, ΒθΕ 1 ΡΌΓΒαΘ 1 1 ΤηΔΥ 
υΐ ουεγέαζο, βεοῖηρ [Παΐ 1 ννὰ5 4150 οσυεγέαζεη 
δγ (ἢ τὶβε, 1.6. 1ὴ [Π6 ΠΥ ΓΑ ΟΊ ]ΠΟΙ15 ΒΌΓΡΓΙΒΘ ΠΘᾺΓ 
1)απλαϑαιι5. 

Αςροοτάϊηρ ἕο {Π15 βεσοπά υἱονν, {πΠῈ ππάθγ- 
᾿γίπρ ἀοοίτίηθ, νυἹἢ ἃ 5|15:ὲ ναγϊδέίοη, νν}}} θ6 
1ῃ15: 1Π6 β΄ 516 νυ ΊΠΠΟΙ 1Π {Π6 Τασα ΡΓΘΗ͂ΡΈΓΕΒ 
τῆς. οπα (μυγοῇ ἐγ απρμαηΐ, ἘΠῈ ἔθνν σἤοϑαπ 
ουξ οὗ [86 τηΔηΥ ο4]164, {Π6 ἤτϑε ἔγαϊ5 οὐ Ηἰ5 
ΓΟΘΟΤΥΘΟΙΙΟΩ γη0 ἢγδέ τοβο ἕτοιμη {πὸ ἀεδά, 
{6 4ΔΙρῆαᾳ οἵ {πὸ ΑἹρῆα, πε ξογεπιοϑὲ σοπαπογ- 
ἴπδ ἀϊνίβίοη ΟΥΓ σοπιρδηΥ (τἄγμα, οἷ, χν. 23) οὗ 
γεΐθγδη βαϊηΐβ ἰπ {Π6 βαΙ γα ]α ΔΙΤΩΥ͂ οὗἩ τηδη- 



ν. 25--2.} 

τυῖ ἰπ 4 τάσε τὰπ 8ἃ]], Βαξ οπε᾿ τα- 
ςαἰνοίῃ τς ρηζε ὃ 80 τη, {Ππᾶΐ γε 
ΠΊΔΥ Οδέαδίη. 

25. Απά Ἔνεῖῦ πηδη (ἢδέ β.Ἂν ἢ ἔογ 
1Π6 ΠιΔΞΈΘΙΓΥ 15 τεπῃρεγαΐα 1η 81] {Π]ηρ5. 
ΝΝονν ἘΠ ΕΥ 49 1 ἴο οθίαϊπ ἃ σογγμιρί δὶς 
οἴόνη ; Ραξ νγε δη ἱποουγιρε 6. 

Κιπά, ἐπα ρῬεου] δῦ ΡΕΟρΡ]α σζεαίοις ο φοοά «υογᾷς. 
Τὸ 6 βηγο θά ἴῃ [Π15 ργώχοραίίυα σεπίμ γα ΟΥ̓ 
ἐξ ἈΘΒΟΠΊΌΙΥ οὗ {πῸ ἤγϑί- θΟΥ "15 {πε σαἰ πη η- 
το οἵ {πΠ6 τϑοοιῆρθηβα, ἴο νυ] οἢ δ. Ρδμ]} ὈῪ 
ἀϊηξ οὗ ππραϊά ἸαθοιΓ ἀπ ὈΥ βίγεβϑ οἵ βοβρεὶ- 
ΓΟ ΠυΠΉΌΙ]Υ Δ5ρῖγεβ, Ἰθδάϊπρ' {Π6 νναΥ ΠΙπι- 
561 δηᾶ ροϊπίϊηρ ἴ ἴο οἴπεγβ. Ηδ 5ίγινεβ ἴο 
ΟΥ̓ΕΓΟΟΠΊΘ 561 {Παΐ ἢ ΠΊΔΥ Ονεγίαϊκ [Π6 ἽΥονν : 
{πα Π6 ΤἼΔΥ͂ ΒΘΟΙΓΕ {Π6 ᾿ΠΡΟΥΙ5 4 0]6. οΥΌννῃ 
οὗ {πΠ6 Μεββίδηϊς βαϊναίίοπ τοροῖπου ἢ {Π6 
Τ6Ρ54] ΟΠοα ἀπά {ΠεῈ 5δ᾽ ΠΕΠΥ Δ5βθββούβῃὶρ νν] ἢ 
1Π6 ἀϊνίπα Κιπρ δια [πμ6 βονεγηπιοηΐ οὔ {πὸ 
Πδίϊοηβ ἀπά {πῃ ϑβιθ]ραίίοη οὗ {πε Ῥοννεῖϑ. 
“δ {παΐ ονθσοογηξίῃ, ἴο πὶ 1 ν}1}} σῖγα ἴο 
πο Πππποτ. Ὁ ον: 1]. 21. 

αγίοαὶ ποΐθϑ οἡ ὑεῖ. 24.ἁ. Ταζεῖῤ Ὀορίίοῦ 
1ῃδη ““στεςεινείῃ," Α. Ν.: ομ6 Τ͵ΔῪ ἴαϊςα νυ] ἢ- 
Οὐδ τϑοείνιπρ; δεϑιάθθ, {πΠ6 ϑἰπΊρ6 δοῖ οὗ 
τα Κίηρ' ΕΥ͂ ΒΪΠῚ γῆ. ΓΙΙΠ5 5 {Π6 γι 1468 ; Δπ4 
[68 σήυεν οἵ ἴπ6 Ρ᾽ποννσεδίῃ ΟὨΪΥ ΘΟΠΊ65 ἴο 
γον ἴη {πῸ ποχί νογά βραβεῖον ΞΞ τιρῤὶγεὶ 
απυαγά. Τοοζ ἐῤε ῥγῖίζε 15 ἃ [ἈΥΑΠ]ΠΠΔΥ ΕΣ ΠΡ] 5ῃ 
Ῥῆγαβθ “80 τὰ (παΐ γε 71:4») ΟὈίδίπ ἢ οδη 
ΠΑΓΑΪΥ 6 τὶρηΐ : ἴῸσ ἐῤαΐ ποτα ἀδποΐεβ ποῖ {ΠῸ 
Αἰτὴ ΟΥ̓ 64 οἵ τιππίηρ, ΒΕ {ΠῈ σοπίοπηρ!αεά 
ΤΕΒΕΪ οἵ [Π6 γηαλη 7 ἀπά οἱνο οἵ Υὰπηΐϊπρ ; {Π6 
“0 ΤΑΔΪΚ65 81} {π6 ἀἸθγθηςε ; σοιηρ, τ ΤΠ 655. ν. 
5 “Ὕ 6 ΑΓ ποῖ ἴῃ ἄδγκηε655 [Πδὲ {Π6 ἄδὺ 5ῃποι]ἃ 
ΟΥ̓ΕΓ δ Κα οι 85 [ἢ] εν 65 :᾿ ϑυ]εσίινεὶν εοθαίῖς 
56. οἵ ἐῤῥαί. Ν. Β. ΟΡβεῦνε μοῦε (ῃδΐ ἵνα 
Κποννβ ποϊῃϊηρ οἵ ἃ γηχεά τε, 50 ΙΟἢ 45 “ σοτη- 
δἰπαίίοη οὗ ριγροτέ δηά ρίγροβε : ἰδηριαρα 
15 5 ΠΊΡΙ6 Δη4 Οῃδ τι56 δὲ ἃ {{π|6 15 ἘΠοιΡἢ ἔῸΓ 
ἵνα. ΝΥ ε ἀο ποΐ βρεαῖκ ἰπ γεϑυϊδηΐβ. 

25. Βυΐ γαίης σΟΙη65 Ὀθίογθ γοὶηρ᾽ ΟΓ 
Βοχίηρ ; 56] -γϑϑίγαιηξ, βραγθ ἀϊδέ, πὸ υνὶηα ἴῸΓ 
ἴδῃ τηοηΐῃ5. Εὕγθη 50 ἴῃ 4}1} ΠΟΙΥ σοπιρϑίοη 
ΤΩΟΓΆΙ ἀἸ5οΙ ΡΠ] πΠ6 ΡΥΘΡΑΓῈ5 ΤῸ Τηοτα] ΘΠΘΓΡῪ 

ΘΠ ΆΑΡΤΕΙΝΟΧ.: 

1 7716 φ“αεγαηιδιές οΓ ἐΐε ὅζειυς 6 αγὲ ἐνῥες οὔ 
ο"γ5,  αγιαἰ ἐλεῖγ 2τεγι1ςληγχεγείς, 11 ἐχαηηῤίος 
70» τς. 14 ΠΣ γιέ μν 7γογι ἑαρίαίγγ. 21 
"ΖΦ »εμδέ χιοΐ γιαζε δε Ζογαῦ» ἑαόίς ἐλ ἐαδῖε 
97 ἀρυϊῖς : 24. ἀγα] γε ἐλίγιρε ἐγα  ῶγόγεξ τὸ 
γεεσέ ἄατυε γεραγα ο7 ο:7 ὀγεέλγει. 

(ΗΑΡ, Χ. ὙΤΠε Αροβίϊα γεϑΐασγη5 ἴτοπι {Π6 
Ἰοηρ ἀϊξγεβείοη οἵἨ (ἢ. ΓΧ. ἴο {πε βιιδ]εςὶ οὗ 
1άο]-βεύνίοθ, (411 ἴο τηϊηά, Ὁ (οτγπίμίδηϑ, 
Ὑμδΐ ὈΘΓΕ]] οὐ [αἴ ΠοΓ5 ἰη {πὸ ψ] άθγποββ. Τ ΠΟΥ 

Ι᾿ΟΘΙ ΜΕ ΕΡΆΣΥΒΣ ΤΧ. Χ. 

26 1 {πεγείογε 50 γιπη, ποΐ 845 τπ- 
ΠΘΓΙΔΙΠΪΥ ; 80 Πρῆέ 1, ποῖ 45 οπε τῃδί 
Ὀαδίει {πε δἱγ: 

27 Βυῖ  Καερ τπάογ τὰῦ Βοάγ, ἀπά 
δτγίηρ 2: ἰπίο βιιθδ]εσείοη : ἰεβϑὲ τῆλε θῪ 
ΔΗΥ͂ ΠΠ64Π8, γγῆθη 1 Πᾶνε ργεδοῃεά τὸ 
οἴμείβ, 1 πηγβ6} 5Που]4 θὲ ἃ ςδϑίδνγαγ. 

ἴῃ {Π6 5ριγΓιΈι14] εποοιιηΐοσ. Βδηήοσ, ΕΥΘΥΥ͂ 
Οη0, ὨῺῈΟ ὙΜῈ111 οοπίθπα 70 [86 ῥυΪϊΖθ 
ἴπ 811 {πϊπρ ῬΥϑούΐϊθοβ 850] }-ΘΟΠ Υ01 
ΤῊΘΥ οὗ ΟΟἾΥΒ60, ὑπαῦ ὉΔΟΥ͂ ἸΔΥ ἴδ 
--τ-ἃ ΡΙηθ- τθβίῃ-- ρα ποσρά ἔἤομη ἃ πεῖρῃ- 
ΒοιυτίΠρ Ρίπατ- στον. ΤῊ μέν Πεῖεα ἄο65 ποΐ 
ἀϑϑοοίδίθ ψ ἢ οὖν ; 566 ποΐβ οὔ ψεῖβεβ 4 δπά 
ἤ; ΘΠ: 

26.1 {861Π--ΨΠ0Ὸ 8ΠΊ Δη ΘΧΘΠΊρΪ Αγ --ἀο 850 
ΤΠ ποῦ 88 ΟΠ6 ΨΠῸ ΓΠ5 Ὑ1ΓῈ απϑίοδαγ 
δἶτα-- ΠΠκ6 βοπια οὗ γοῖι ἢ 4 τουϊηρ 5146- 
Βἰαποθ δἵ δῇ 140]᾽5 [ἘπΊρῖα ((γγϑβοςίοῃλ)--- 
80 ΟἹ ΡΥΔΟΙΒ6 ὈΟΧΙΠΡ 88 ΠῸ 811-50 ΚΟΥ, 
θαπύ---[ῃξ νϑΥΥ γανεῦβα οἵ ΠιΕπρ ννῖάθ οὔ ἐπα 
ΠΛΔΓΚ--  Ὀταΐθ6 ὈΙ]ΔῸ0Κ δηᾶ Ὀ186--ὙΠοπι} 
ΤΥ δηΐδροηϊδὶ ἡ Ὑεβ. ὙνΒαΐῖ δπίδροηϊίϑί ὃ-- 
ΔΥ Ὀοᾶγν, δπἃ θᾶ 1 84 518δν8 'π Ῥοπᾶβ 
(ϑο ἴὩγ ἴῃ νεῃοπηθηΐ ἰποϊϑῖνα ἴοπμθβθ, ΠΟ ἰπ 
ΤΟ ΙΠ6 4 ΟΥ ΤΠΟΠΓΠΪΙ] Δοοοηΐ5), 168 50 86 
ΔΙΙΘΥ ΡΙΑΥΪπρ ΒοΥδΙα ο ΟὔΒο 3. 1 τΥ- 
561 ἸΩΔΥῪ ὕστη οὖ ἈΠΔΡΡΙΟΥΘᾶ, 

Ὑπωπιάζειν Ξε “ἴο τηλὰγκ ἢ Πἱν14 11π65 
τ ἀ6Γ [Π6 εγ65, ἴο Ἔυε- δ] οκθη." ὍΤΗΪβ ἀροη- 
ἰδίϊο ΔΙΘΡΟΙΥ 5βοιὰ ποῖ Ὀ6 ργεββεά ἴοο 
ΟἸοβῈ : 1 15 γαῖ μεσ ἃ σατίοοῃ οἵ Ὀγοδά ἔοιομος 
1ΠΔη ἃ ῥδἰπίϊηρ Πηϊβῃθά ἴῃ ἀεί]. 81. δὰ] 
ἈΡΡΘΔΙ5 ἴΏ ἴἤγθθ ἊἸἰββοϊνίηρ νυἱθνγθ γΆ ΠΊΕ", 
δοχεγ, ῥεγαίά: οὐα ἀτέγ οἵ τπ6 Πουα]  ννᾶβ ἴο 
ῬτγΟΟΪδίτη {Π6 αν οἵ ῃ6 σοπίεβδε ; {πΠ6 οβῆςς 
οὗ δῖ. Ῥδ] νγαὰβ ἴο ργθδοῖ {πῸ6 ἰὰνν οὗ {πὸ 
ΟΟΒρΡΕΙ; 1 15. συτίοιιβ {πὲ ἴπΠ Ηδεγοά. 1. 21, 
ῥεγαίά απὰ αῤονσέϊε ΑΥΘ ΠΘΑΤΙΥ ΒΥ ΠΟΠΥΤΊΟΙ5. 

μηαῤῥγουεά. Τῆς ἤραγο 15, θέ, υνθη 85- 
ΒαγΘα 1η {Π6 [εβίϊπρ' ἤγο οἵ Μεβϑίδῃβ δάνεπέ, 
Ι θὲ ἔουμπά οὗ ᾿Π’ΘΓΙΟΥ τηογα] πιδίδ], σγαῖποῦ 
ΒΡΌΤΙΟΙΙ5 ἘΠΔΠ ΡΈΠΙΙΠ6, Δη4 50 ΠΠ41|8]1ῆ{ 64 ἔῸΓ 
Δαπη βϑίοη ἱπίο {ΠῸ ἢγϑί ἰπϑίδτηθπέ οὗ τηθη τὸ- 
ἀξεαπγθά, Ἔνεπ {πὸ ο]οσιῆθά Ομυτοῃ. 

ΟΚΈΕΟΝΈΚ. Ῥγείδγεη. 1 νγοι] 
ποΐ ἐπδὲ γε 8ποι]ὰ δε ἱρῃο- 

ΓΑΠπῖ, πον {παΐ 41} οἷυἱγ ἐδίμειβ. ὑγεγα 
Ὁ ΠᾺ6Γ (Π6 οἱοιά, Δη ἃ 4}] ραβϑβεά {ῃγοιρἢ 
ἘΠ|6 568 9 

2 Απά νεῖε 41] ὈαρίζΖεά τπίο 

αἰ} σάτα οὐ οἵ Εργρί, δηά ““ἴπεγα νγὰ ποῖ 
ΟΠ6 5[υμηθ!] 6 Γ ἀπιοηρ {ΠΕῚΓ {τ 65, Β5. ον. 37. 
ὙὝΠΟΥ αἱ ὑπάεγννεπί Ὀαρίϊδη ππίο Μοβεβ, 
δηὰ αὐ αἴθ {Π6 βαπιθ ἴοοα βριγιίιαὶ απ ἀγαηκ 

Ὁ 

9. 
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Ϊπ [86 οἷοιά «πὰ ἷἰπ τῇς Μοβεξς 
8688 ; 

1ῃΠ6 βᾶπὶ6 ἀτίηκ ϑρίγιίαὶ. Ὑεῖ ποῖ 41] τε - 
βροπάρά το (οὐ β΄ ΡυγΓροβα οἵ ξῦδοε :᾿ 0116 οὗ 
{Ππεπὶ, ἰηἀεοά {Π6 συθαΐοσ ρασί, 6}1 ὈΥ δν]] Ππιβί, 
ΕΥ̓ ἰΔοΙ]αίγυ, ὈΥ ἔογηιοδίίοη, ὈΥ̓ ΘοῦῈ [Ἐπηριηρ; 
οὗ 16 1 οτά, ΟΥ̓ πλαΓΠΊΙ ΓΙ ηΡ5 ἀραϊηδὲ [εμόνδἢ 
Δῃ4 αἀραϊηδί {πεὶγ οὐνὰ ἱμβεοογαίϊς ἰθδάδυϑ. 
ὙΒι5 [6]] {Π6Υ : θθναγθ, Ο (οτίπιμίδηβ, οἵ ἃ 
5 τη 1]αγ ΓᾺ]1 ; γοα, Π|κὸ Ἐπ Ὲ πῃ, ἀγα Ἰυγθά θᾶοῖκ ὈῪ 
186 Βργρέεϊδῃ βανοιγϑ οἵ (ου πΈΠΙδη ἸΙσΘη56, ἀγα 
Θπεϊοθα ΕΥ̓͂ ἃ βιστουπάϊηρ; ΡΟ γί μοίθμα, Βιΐ 
ΞΕ] γε ἀγθ ποΐ ἰειηρίθα θεγοπά νηδξ γε ἅγὰ 
4016 ἴο θεαῦ; δπά σοά, ψῆο ἔῸὉΓ γουγ Ῥσο- 
Ὀαϊίοπ Αϑϑῖσπβ [6 ἰοπιρίδίοη, ν}}}} νυ πα 
Βᾶγη6 Δρροϊπί {πῸ νὰ γ οἵ εβοαρθ. ΒΎΟπὶ 4]} 
1Ἰά40]-ϑθσνιῖσα ἤδξε ἀνναῦ : ἴα κῈ νναυπῖπρ δηα ἴδ Κα 
σοῦγασο: παῖ παρρεπεὰ ἴο {Π6 νγαπάσγίηρ 
Ηξεῦτγεννβ, ψνβοίπου ΠΊΘΓΟΙῈ. ΟΥ Ἰπάρτησδπίϑ, 
ΕΘ ραίζοσηβ δηάἀ οὐζ]πθ5 οἵ νψπαΐ 5841] 
πΠΩΘΓ Π{κὲ οἰγοιπηβίδηοοϑ οὗ ϑἰθαϊαβίηεβϑ οὐ οἵ 
ἀδοϊοπδίομ Πάρρθη ἴο γουγβοῖνεβ. ΤΠῈ ΠΌΤΟΝ 
οἵ Ομ γῖϑδὲ μδ5 ἔβάθσγαὶ βαΐϊεριιαγαάβ αραϊπηϑέ σὸ- 
Ια ρ565 }ιιδὲ δ5 ἴπ6 σοῃπρσορδίιοη Οὗ [5γδε] μά : 
ἃ σοϊητηοη θοπά οὗ τππῖοη ἢ (Πτιβί, ἀπά 
ἢ Θας ἢ ΟἴΠΘΓ, να 41} ρόβϑθβθθ ἴπ {πΠ6 “οπ6 
Ὀγθδά νυ ἢ να Ὀγεαϊς δης ἴῃ “1Π6 σαρ οὗ 
{π6 Ὀ] βϑι Πρ, δυθπ 45 ΟἿΓἿ [ογοίδι Ποῦβ ἴῃ {ΠῈ 
ἀεβεγί ννεσὸ αϑϑοοσϊδίθα ἰορεῖπου ἴῃ ΟΠ6 " πχθαΐ 
ΒΡΙΓΙΓΠ4] ᾿ ἀΠηἃ ἴῃ πὲ " τ πκ βριγιῖα]. ΠΕΙΓ 
ΕΔ ΠΡ6}᾽5 ἔθ ᾿ ννὰβ {Π6 βαπηδ ἴο {ποπὶ 41], ἀπά 
ΟἿ Ὀτοδά ἔγοπη ἤοάνθη 1ἴ5 Οη6 ἴο 115 ἃ]]. 
Απά 45 {παΐ πιαηπᾶ 84η4 {παΐ νγαΐοσ, βι5 
σοΙηπιοη 4116 ἴο 411 ἴπεῸ 5οῃβ οὔ [5Γ86], ψεα 
Ἰητεπ 64 ἴο Κεερ (ὐοα᾽5 σοπρτθρδίίοῃ οὁΠ6 δπά 
ἘΠαΙνΙ 464, 50 π6 πο Ὀγεδά δηα {ΠπῸ οπ6 σὰΡ 
ἃ ἀεβϑιρπεά ἴο θὲ πε πιϑθδηβ οἵ Κεερίπρ τι5 
411 οὔθ ὈΟΩῪ ὈΥ τἰπΐοη ἢ {π6 ΠυπηΔηΠΥ οὗ 
(ἢ γιϑί. ὙΠῚΒ ΠΟΙ ΦΕΠ]Ονυβμρ ἢ (Πγιβέ 
ἈΠ ΜῈ οπθ Δποΐμου ἰδ 1Π 15 ὙΘΥΥ Παῖθγα 
1παΠν 1 510]6 : 1 15 {μογείογα αἰίογ! νυ δχο]ϑῖνε οἵ 
ἃ αἰνιἀθ ννουβ!ρ ; 11 γθοοῖ 5 ποτ 4}1 48]- 
᾿απσοθ Ἱἢ 4015. Ὗα οδῇ πὸ τπῆοσε δ6 βιιθϑίβ 
αἴ ἴΠ6 δθ]6 οὗ {πε 1 νογά ἀπά δ ἴδ0]65 οἵ 
ἀειηοηβ, [Π8η γε σδη βεῦνε οὐ δη Μαπιπλοη. 

1. Α μοοά τϑδβϑοὴ 1 παύθ ΨῈΥ 1 5ῃοι]ά 
Ἔχμογί γοῖ ἴο σΟΠΠ ΕΓ 56], ἐνθὴ 85 1 ϑίγινα 
ἴο σΟΠΟΕΥ͂ 561 ΟΥ ΚΕΟρΡΙΠρ ἸΠΩΘΓ ΤΥ ὈΟάΥ, 
Ιοβὲ 1 5ῃοι]ά ργονα ἀἸβηπα πε ἴοσγ ἐπ ΡγΖα 
οἵ {πΠ6 ργϑδῖ 1πῃογδηςθ : σοπβι θυ πνμαΐ θὲ- 
6}1 [π6 πηᾶ85 οὗ {πε [5υδο θ5 ; [Π6Ὺ πνογα 4]], 
βάν ἴνο, τοἸ]εοίε ἃ ἔγοπὶ επίγαποθ ᾿ηΐο {πῸ 
ΤΑπ4 οἵ Ῥγουηῖβα : 207 1 ἀο ποὲ «υἱοῤ γοῖι ἐο δὲ 
αὐ ιύςϊπρ ἐῤαΐ μη. .. 

οἱἱγ γαίῥογυσ] ὙΠ δποαδβίουβ οὗ {μ6 [ϑνν5, 
οἵ ψνβοῖὴ ἃπὶ 1 δηὰ 50ΠΊ6 διηοηρβί γοι, Ὁ 
(οτιπίμίδη5Β. Μογξουεῦ {π6 (σεπί!]εβ. μᾶνα 
ἴδκθη {Π6 τοοπὶ οἵ {πὸ Ηδθῦτγονβ. «}} ἰ5 
ΘΠΊΡ ας, δη4 ἔοι {ἰπ|65 τερεδίθά : 1 15 σοη- 
{γαβϑίθεα συ {Π6 έαυ ἴῃ νοτῃ οὐ β ΡιΓΡροβα 

[ν..2. 

4 Απά ἀϊά 4}1 εαὲ τε βϑᾶπιδ βρὶ- 
τιτι4] πιεδῖ ; 

οὔ φοοά ἴοοϊκ εῇεοΐ, νευ. 5; δηά 1 15 αἶβο οοῦ- 
τΤοϊαϊεά θ ἐῤὲ «αριὸ ἔννῖοθ Οσσαστηρ ἰπ 
ΥΕΓ. 4. 

ΤΠ6 Αροβίϊε οπηῖβ {πὸ 2᾽η αν 7, γε 85 ἵγτε- 
Ἰεναπί ἴο ΠῚ5 ἀγριηθηΐ ἀπηα ὈΓΙπρα ἴο νἷειν 
{πε εἰομά ἀπά {ΠῸ σεα : {Π656 ἔννγο, Ὀεϊηρ " τηοῖϊβὲ 
ΕἸεπηθηΐβ ̓  δηἀ Δ4 6015 παΐιγαβ, θοῖἢ τορθίμοῦ 
ἰγριγ ἴῃς νγαΐεσ οἵ θαρίϊσπι. Ὗὲ πιαβὲ ηοΐ 
ΒΌΡΡΟΞΒΘ, νυ] ἢ 5οπλθ, {παΐ {πῸ εοἰουά «ἃπά {πα 
564 στ ρυεβθηΐ {Π6 ἴννο οἱετηεπίβ ἰη (τι βίϊδπ 
Ὀαρίϊ5πι, {Π6 οἱοι [πὸ Πρδαυθηὶῦ οὐ {πε ϑριτγίξ, 
1Π6 56 ἴπθ δδυίΠ]Υ ΟΥ̓́ΕΠ 6 νναῖθσ, θεοδιιβα [ἢ 15 
1Ιάθα νου ]ά θη ἴο σοηδιβίοη : ἔοσ ἢ νγηδὲ 
ΠΟΠΒἰβίθπου οδη ἴπ6 οἱοιιά «πὰ ἐπε 564 ἴπ {π6 
ΒΔΠῚΘ ΟἸδιιθ8 ΤΥ̓ΡΙΙῪ {μῈ οπα ἃ παΐῃγαὶ, {π6 
ΟἴΠΟΓ ἃ βρι για] εἰθτηθπΐ κα 
ΤΠ ἔννο ρἤγαβεβ “ΜΈ ΓῈ ὑπάδσ {πῸ οἱοιά;, 

ΔΠ4 “ραββθά ῃγοιρῃ {πε θα, ββεπὶ ἴὸ ργε- 
ἤρατε τπ6 ἀουθ]α ργοςσθββ οὗ «σεόημεγσίοσ ἀπ 
ἐγιογσίοη ἴῃ Ὀαρίϊδπι. ὙΠῸ δπαίοσιιθ πονν- 
ΕΥΕΥΓ 15 ποΐ ἴο δὲ ργεββθά ἴῃ ἔπε ἐθίβι!β, ἔοσ 
ΠΕΙΓΠΟΓ γαΐη το ἴπ6 οΪοα ΠΟΥ νγᾶσθ ἔγοπι 
1Π6 564 ννεζεἀ [Π6 τπαγ ἢ! ηρ᾽ 50η5 Οὗ [5Γδε]. 

2. ἐβαπτίσαντο, (00Κ ὈαΡῦ8πι, ΟΥ̓ 1ἴ ΠΊΔΥ 
τηθδη γχερείυεάί ὀαῤέϊτηι: ΟΘΥΓΔΙΏΪΥ ποῖ, ἃ5 
ΒΟΠΊΘ, ὁ ὈαρΡΓΖΟ ἘΠΘιηβοὶγ θ᾽ ΠΟΥ, ἃ5 Μεγυογ, 
“δά {ποιήβεϊνεβ θαρεΖοά :᾿ Βοίῃ {πθβθ6 τϑθη- 
ἀεσίηρ5 ΔΓ ἀραϊηβί {ΠῸ ἔγπε 1άθα οὗ {π6 τ! 416 
γοῖςθ. ὕὕπίο ἥοσες, 1.6. ἴο ΟΕ Μοβεβ, ἴῃ 
ὙΠΟπῚ {ΠΕΥ {γυβίεα ἃ5 Οοαΐβ ϑεσγαπί δηά 
{ΠΕῚΓ οὐ Δοοτθαϊ θα Ἰοαάθσ. ΤῊΪϊβ θδρέϊβπη 
οἵ {Π6 Εχοάιι5 ἔγοτη Εἰβυρί, 1 τηδυ Ὀὲ ποίεά, 
ΡΓεοθάδά {Π6 βίνίηρ ἀηά τεαςομῖηρ οἵ {Π6 [αν 
ΟἹ 81Πη81: σοΠΊρΡαΓα {πε ἀπίίγρε (Μαΐξξ. χχυ!!, 
19, δωῤῥϊείησ 6 πὶ ἀπά ἐεαεῤίπο ἱΠοτη). 

Οη [Π15 νεῦβε Ἱπθοάοσγες σομαπηθηΐβ ἴο {ἢ 15 
εῇδοῖ: “ΤῊ 568 οἵ {γδηϑιίίοη γεργεβθπίβ ἐΠ6 
Ιανεῦ οἵ γερεπογαίίοη, Μοβοβ ἔογεβῃδάοννβ ἔΠ6 
{γα ΗἸΡ Ρυιοϑί, Β15 βίδηῆ ἐπ ογοβϑ, [5Γ86] {Π 6 
θαρεϊΖεά, {Π6 Ραγβιΐηρ ΕἸΥΡΕΔη5. ἅτε ἃ ἴγρα 
ΟΥ̓ ομιαβίηρ; ἀδπιοῆβ, ῬΠΑσδοι ΠΙπΊβο] 15. 8ῃ 
᾿πιᾶρα οὔ {π6 ἄδυ. 

8. Α5 18 Ὀαρίϊβπι ππΐο Μίοβεβ νγὰ5 ἃ {Υ̓ὦψΨῈ 
οἵ {π6 ἔγθ Ὀαρίϊϑπι πο (ἢ γιβί, 580 πε β5 
οὗ [μ6 πιαπηᾶ ἀπά οἵ " βίγεδτηβ ἴῃ {πὸ ἀδβεγι 
νγεγα ἤριγοβ οἵ {ῃ6 ὈΟΩῪ ἀπά πε Ὀ]οοά οἵ 
Ομ γῖϑέ. ὙΠα ϑβδογαμηθηΐβ οἵ ἴπθ ΟἹά Γεβία- 
πιοπέ γα τηδάς δΥ 8ῖ, Ῥαιὶὶ ἴο Τογεβπδάονυν {πὸ 
βιιθϑδίαησε οὗ ἔννο βϑογαπηθηΐβ 'π ἴῃ6 Νεν, οὗ 
ἴννο Δη4 ΠΟ πῆΟσα. 

ΎΠῈ οπιρμαίϊς νοσά αἱ οσουῦβ βενοσαὶ 
{{π|85.. ἼΠ6 ομΠ]άγοη οὗ ἰϑγαθὶ 411 τϊῖμοιυξ 
οχοθρίϊοη βίοοά οἡ ἴμ8 βπιῈ ἰενεὶ οὗ αϊνιπθ 
ἕανοιυγ : ἴῃ Ηἰ5 πλϑγνθ]]οιβ ἄθα]]ηρ5 οὐ νγὰ5 
ΟΠ6 ἃη6 {Π6 54Ππ16 ἴο {ποιὰ 4]]} ; ἴο {πΠ6 βίδπάϊηρ 
ἀπά το {π6 ἔαρ Ηε νναβ ΡΎδΟΙΟΙΙ5 4116, ἔς 
85 4}} ἴοοΚ Ὀδρί5πι 1 ἐπα οἱοια οὗ {πε Εἰχοάπιϑ 
Δ Πη4 ἴῃ {Π6 Ρᾶβϑαρὲ {πγουρη (πΠ6 Καοα 86δ, 50. 
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4 Αμά ἀϊά 41} ἀτίπκ τῃε βαπὶαὲ {ῃδὲ ϑρί γε! ἤοοκΚ {παὲ "]]ονν ε( ' Οτ τύεμὶ 
βρίγίειαὶ ἀτγηΐ : δηὰ τηδὲ Εοοκ νγαβ Ομ τῖθ. “ώμ. ἴογ τΠῈῪ ἀγδηκ οὗ {Πεπὶ: 

ἴῃ ἔπ6 ν] ἄθγη 655 {ΠῸ 58 Π16 πηθδί νγα5 σοπη Οἢ 
ἴο {Π6πὶ 41} δπὰ ἔπε βαπὶα ἀσὶπηῖκ ἴο 411, θοῖ ἢ 
οὗ ἀϊνίπε οτἱρῖπ. Απά, παᾶά {πῸὺ ποῖ τλυτγ- 
Τητοά, μα ἔποΥ Ὀυΐ τοπιαϊπεα " βίθαξαβί ἴῃ 
{86 σονοπαπέ, [Π6 βᾶπιδ ΡΥ βροοΐ οἵ γϑδοβῃῖηρ 
1ῃ6 Τ,4η4 οἵ ῬΓΟΙΉΙΒ6 νγὰ5 Ὀοίογε {πὸπὶ 8]]}. 
ΤῊΘ πιᾶ55 οἵ {πεπ|, αἱ ᾿ἰϑαβδί, πηριῖ Πᾶνα 
επίογοα (ἀδπδδη; δι 1π {ΠπῸ πηη55 οἵ {ποιη, 
Ῥτγονίηρ ΓΘ Ε]]Π1οι 5, Οὐ 5 Ραγροβε οἵ βροοά ᾿ 
[1164 ἴο ἴακε εἤεοῖ. 

σριγαὶ τπιοα ] ΤῊΘ πλᾶηπα ἀεβοθηάθά 
ἴῃ 6 [Ὀγπὶ οἵ ρζαΐπβ οἵ σοῦπ (566 σοΐε 
οὔ γιαππα αἵ ἴπε επά οἵ Εὔὐχοάιιβ οἷ. χυϊ.), 
δηἀ βρΡρΡΙοα {π6 ρΐίδοβ οἵ ὑγεαά ἀυτηρ 
πὸ ἔὈΓΥ γϑαῖβ. [Ὁ οαπα κε χαΐμ οὐδ οἵ 
1πΠ6 81 ἃπὰ νγᾶβ ππηα1Θ 501 ΠΔ Ὁ], {πὸ {π6 
σοἰηπ οὗ οἷοι ἃηὰά οἵ ἤγο, οἵ βιρεῦ- 
ῃδίαγα] ΟΥΡη. Βυΐ ἤονν “ῥίγίἑμαί ΟΥ̓́ ῥΙγΙ - 
αὐγομσδὲ ταραῖϊ δ Νὸο ἀἄοιδί [Π15 “οογῃ οἵ 
Πᾶνε  νγὰ5 ἴῃ ἃ ὙΨΑΥ͂ ΠΠΚΠΟνη ἴο 115 βίνθη 
ὈγΥ Ηῖὶμὶ ψῖο, ἤέζθεπ σδπίιτθϑ ἰδίου, βὰν 
Ἡ! πλ5ε} {πὸ {το Βιεδά  ΠΙΌτ πθανθη. ὙΠ 
ὙΝ ογά, ποΐ γεῖ ἱποαγηδίθ, νγὰ5 ἜΥῸΓΓ ΠΊΟν Πρ’ ἴῃ 
π6 τηϊάβε οἵ ἴ5γϑ8]. Βυΐ {π|5 ργθβεποθ οὗ 
Ομ γῖϑὲ ἀοεβ ποΐ Ὄοχοϊπάς {πὸ [Ι͂άθα οὗὨ δηρο]ϊο 
τηβάϊδίίοη. [πϑϑπλιιο ἢ} 45 {πε πηάΠηᾶ 15 ο]]οα 
“(ἢς Ὀγοαά οὗ δῆρβεῖβ," {πὸ Ροννεὺ οἵ {Π6 
ΔΝ ογὰ [ἢ [15 οἵϊ-σταροαίθα τλΐῖγαο]8 ΠΥ Πᾶνα 
θδοη Ρὰυΐ ἔογί ὈΥ {π6 πιράϊδίίοη οὐ δηβε]5 
τηϊηϊϑίογίηρ ἴο Η ΠῚ: σοάραγο [σοῦ 5 1 Δ ἀ46Γ. 
ΤῊΪ5 ἰάδα 15. ἴπ θερὶπρ ϑνιἢ {πὲ ἴαςϊ {παῖ {πΠ6 
αν οἵ ϑ81π8] νὰβ ογάδιπθά ὈΥ 4 ἰννοίο! 
ΔΡΘΠΟΥ͂ (1) οἵ Δηρεῖβ ΟἹ αβίεσιηρ ἴῃ {ΠπΠῸ ἴοτε- 
στοιηά οὗ [οπόνδῃ, (2) οὗ Μοβεβ βίδπαϊηρ ἴῃ 
{Π6 ἔογεργοιηά οὗ [5γ86] ; θυΐ 45 θεϊονν Μοβαϑ 
νγὰ5 ἴπΠ6 σοπρτορδίίοη, 50 ἀῦουε ἴΠ6 ΔηΡ6]5 
τνα5 ἴΠ6 ΟΝ ογά ἀπά ἀθονα πε ΝΝ ογά ννὰβ5 σοά: 
566 (ἢ. 11]. 22. 

4, Απά 1ἴ νναβ σῤὶγιμαὶ ἀἄγίμᾷ μας {ΠΟῪ 41} 
ἄγαηὶς. ἍΝἊΥ οριγιμια 3 Βθοδιιβθ, ἃ5. ΒΘηρΕ] 
585, φιια]!ς ῥείγα ἐαΠς ἀφμα: ΤΟΥ ΤᾺΘΥ 5608 
ἴο τίη κ οὗ ἃ Βριυϊῦα8] Δ ΟΘΟΙ ΡΥ ΩΡ 
ΤΟΟΚ. Μοβί ἱπιρογίαπξ ἴο {Π6 5θ6ῆβ8 οἵ {Π|15 
ῬάβϑαρῈ 15 {πὸ ἀϊβδγεησε Ὀδίννθεπ {Π6 ἴθηβεβ 
οὗ ἔπιον 8Πη4 ἔπινον. δ ἴννο ἴθηβθβ ᾿πΐογ- 
ῬΓεΐ ϑδοῦῇ {πῸ οἵποῖ, ἀπα Ὀοΐη ἐοροῖμου ἴηγονν 
ἃ σοηϑιθγαθ]α Ἰρς ἀροὴ {πε ρεγρε μέν οἵ 
Οοαβ εχιιδογάϊπασν ἄἀθδ]!ηρθ ἢ [5086] 
αἀυτίηρ; {Π6 ἔΟΓΓΥ γεαῖθ. ὙΠ6Ὲ δουὶβδί ἔπιον 
ΤΉΘΔΠ5 ΠΟΥ ἄτϑπκ ὑπβτοπρμοῦύ ἴγοιη οπά 
ἴο ἐπ οἵ {ΠῸ6ῚΓ ννδηάοσίηρβ. [{ γείουϑ Ποῖο, 
Ὧ5 15 Ῥ]Δ1η ἴγοπὶ ἴπ6 [τπρογίδοϊ ΓΟ] ονηρ 1, 
ποΐ ἴο ἃ 5ϊπρ]6 ᾿Ἰπβίδπος οἵ ἀσιηκίηρ, 6. σ. δὲ 
ΒΘρΠΙάϊτα ἴθ Ηοτερ, Ὀὰξ ἴο ἃ 8εγίθβ οὗ ἴη- 
βίδποθϑ τοραγάθα 85 ΟΠῈ Ῥσοῦσοβο; 1π5ί {κὸ ἃ 
Πα 5εθη αἵ ἃ ἀϊθίδησε ἔγοπὶ ἐπά ἴὸ επά, 
{Π6 11π|κ5 Οὗ ψν ῖοῖ [41] το βίσικα {πῸ Ἔγα; ΟΥὐὕἁἉ 
᾿|κ6 ἃ 5 ΙΝ τονοϊνιηρ νΠεο], (π6 5ροῖαβ οἵ 

ὙΠΟ. ἀἸβαρροαῦ ἰπ ἴῃ6 σταριά ὑΒΙΓ]ΠΙηρ; δηά 
ἴπ6 γοϊβίίοη 566 ΠῚ5 ἴο βίδπα 511]. ὙΠῸ [τὴ- 
Ρεγΐεοξ ἔπινον, οη 6 οἴπεῦ Παηά, πηθβη5 
ΠΟΥ ἄτγδῃκ ἔσο) {ϊ6 {0 {ϊπ|0:; [Π6 
ΒΟΥΟΓΔΙ Ιηϑίδησοθ ὈΘΟΟΠΊΘ. ν]β10]6 : ἴη6 ψνΒεεὶ 
ΓΕΛΟΪνῸ5. ΙΠΟΙῈ 5] Υ Δπ4 [Π6 5ροϊζθβ ἅγῈ 
αἸβειηρ  Ι5Π 4016 ; {Π6 Π1πΚ5 οἵ {πὸ σἤδῖη σοτης 
ἴο νίονν. ΒΎΟμΣ ἴΠ6 βταπητηδίιοδὶ βίγιοίαγο, 
1Π6η, 1 15. οἶδα ἔπαΐξ {πΠ6 στόοκ οὗ Ἀερμῃιάϊπη 
δηά {π6 ΟΠ ἴῃ Καάδθϑῃ νγεγὸ ποΐ {πε ΟἹΪΥ 
Οὐσσαβίοηβ οὗ {πῸ βιῆ οἵ νναΐεσ. βΒείνεη 
{Ππ656 ἴννο γϑοοσγάθα ᾿ηβϑίδηςοϑβ, σΟΠΊΡΓΙΒΙ Πρ Δ ἢ 
Ἰῃΐογνα] οὐ ΠΟΑΙΪΥ ΓΟΓΓΥ γϑαγβ, ἀπγης ὙΠΟ ἢ 
{πε ἤγϑί σϑθθ]]οιι5 σα πογδίίοι ἀϊθα οι, ΠΠΔ ΠΥ 
ΤΟΟΚΒ δης οΠ1Π}5 τητιδὲ αν θθθη Πδ]]ονγεα ὈΥ 
{Π6 ρτδβθηςθ δηά νινιποθα ὈΥ {Π6 ροννεσ οἵ {Π6 
ϑριγιῖια] Κὶ οὐκ δοσοιηραηγίηρ {π6 τηδΥῸ ἢ οὗ 
15γ86]. ὍὙΠ15 νίονν, νυν μι ἢ ἀρτθὸθ ἢ νυ Παῖ 
15 βδίαϊθε 1π {Ππ|8 (Δοπηπιθηίαγυ γΟ]. 1. ραγέ 1]. 
Ρ. 720, ἰ5 τεηάεγεά οογίδη Ὀγ ἴπε656 ἴνγο ἴθηβεϑ 
ΡΙαγπρ ἰηΐο βοῇ οἴποσ, δηά θα}. 50 ΟΥ̓ 
{Π6 [δοΐ, ννῈ}] αἰζεϑίθα Ὀγ {γάνε!]ουβ, οἵ {π6 ἁσιά 
Δ ηἃ νναΐθυ]εββ ἡδίμσα οἵ ἔπ Ασδθϊδη 1) Θβεσί. 

Βαΐ ννῆδξ 15 ἴπ6ὸ πῖογθ ργέΈοϊβα τηθϑηὶηρ οὗ 
1Π6 ρἤγαβθ σριγίμαί σου Ννε Κῦον {δαΐ 
7ΤΈμόονδῃ νναβ “ἴῃ {π6 ΡΠΠΔΓ οἵ ϑῆοκε δηά οἵ 
ἤγο,᾿ ΒΊΟΝ ννᾶ5 ἃ ἡ ραν] οη τοιηά δρουΐ Η π᾿ 
(Ρβαῖπι χνἹ!.), ἃ ποΙγ γε] ννονεη ουὐἱξ οἵ {Π6 
ΡἈγϑιοα] οἰοτηθηΐῖβ. ΒΥ πιθδηβ οἵ {Π|5 Ορᾷῆμδ 
ΟΥ ᾿ππηϊηοιι5. οἱοιά, Οὐζνναγα Υ παίμγαὶ, 1η- 
ὙγΆΓᾺΪΥ ϑιρογπαΐυσαὶ,, Θοά πηδηϊοοίθα Ηϊβ 
ΟΥ̓ ΓΕΔ] ΡΓΘΒΕΠΟΘ, τα κιηρ ἀδγκηθβ5. ΟΥ̓ ΠΡΗϊ 
ἴο ΗΙ5 Ρθορίθ. ἔῃ ἃ {|κ6 πιυβίθυγιοιβ ΠΊΔΠΠΟΓ 
1Π6 τηδίοσϊαὶ τοοῖὶς οἵ {πὸ ἀδβογί, βίαπαϊηρ πέσ 
ΟΥ̓ ἴπογε, δὲ Κ θρῃϊάμηι ΟΥ̓ η΄ Καὶ ἀάθϑβϑῃ οὐ εἶβε- 
ὙΥΠΕΓΘ, νναθ τηδάθ {πΠ6 σνϑῃϊοϊθα οὐ δὴ οχίγα- 
ΟΥΙΠΑΙῪ ρόΟνῈΓ οἵ 5ρ. τ ροιτηθδίϊηρ «πά 
4υϊοϊτοπίηρ θα τηδίογιαὶ, σδιιϑίηρ {ΓΈ5ἢ 
ΒΡΓΙΠΡΒ ἴο βιιδα ἴοτίῃ οὐ οἵ ἃ ΟΥ̓ φτοιυπά. 
ΕἸ γγβοβίοπηβ σουπιηθηΐ 15, “1 ννὰβ ποῖ ἐῤὲ 
παΐεγο οἵ {πὸ τοοὶς {παΐ βοηΐ ἔοσί ἢ [6 νναΐοεσ, 
ἔογ ἐῤραΐ αἴοπὸ νοι πανοῦ πανα ὈΘὈΌΙΘα αρ 
ἴῃ βίγθαπηβ, δὲ ἃ νγὰθ ἃποίπογ βϑρθοῖὶθβ οἵ 
ΤΟΟΪΚ, ἐνθη βριγιίταὶ, [Πδ ννὰβ Ἔὐασ γον ἴο 
ορεγαΐο, 1.6. Ομ δῦ, ΜΜηὴῸ 2: αἱ] ῥίαςες αὐᾶς 
2γεσοηί, ἀπε ἐπ αἰϊ σαθε «ὐογάίπρ «ὐυοηάεγο." 
ΑΚίη ἴο {π656 ἰαϑὲ ννογάβ ἀγα 1ΠῸ 1αϑὲ ννογάβ οὗ 
1π6 ΔΝ ἰβάομη οὗ ϑοϊοπίοη σοποεσγηϊης [5Γ86}᾽5 
Οοά, ψο νγὰ5 ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τύπῳ 
παραστατῶν. 

Ἱρεγοοξ, το αὶῦ, αὐυας Οὐγὶτέ, ΟΥ 798 δὲ χοεῖ 
αὐ: ΟΝ ὙΠῸ ναῖον ἰ5 τοιτηθα " βΡ  γειι8]} 
ἀσίηκ,᾿ πα ϑυηΟἢ 85 1 ννα5 σα] ] δα ᾿πΐο οχϊβίθηοα 
Ὀγ τὴς ἸἸνῖπρ ΡΟνῸΓ ΟΥὨ ἃ βρι γί] τοςοκ. 1 
νυ θα ἰοστίῃ ᾿πά δορά ἔγομπι ἃ τηδίοσιδὶ τοςκ, Ὀαΐ 
τ σαπιε ποῖ οἵ {ΠῸ παΐιγο οἵ {πε βαΠ1Ὸ δυΐ ουξ 
οὔα ΠΙΡΠΟΓ παΐαγο σδ]]6 ἃ “ βρι τι] γοςκ.᾿ Απά 
115 ΒΡ: ΓΓ14] σοοὶς 15 ἰογπιθά ΕΠ γὶϑῖ, Ὀθοαιβα 
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Ι τ. τ», 
ρηζες. 

ΤΠ π᾿ 12: 
6. Ῥξ. τοῦ. 
14. 

5 Βυῖ νι πιδηγ οὗ τπεπὶ (σοά 
νγᾶὰ8 ποῖ ψγ6}} ρ]εβαβεά : ἔοσ {Π6Ὺ νγετα 
ονεγίῃγονγη ἴῃ τῆ Ὑν]] ΔΈ ΓΠ 685. 

6 Νον {πεβεὲ {πϊπρβ νγεγε ἴοι 
ἘΧΔΙΊΡ[68. ἴο {Π6 ἱπίεπε νγε 5ῃοι]4 ποῖ 
Ιυδὲ δἴῖε εν]! {πῖπρβ, 45 {ΠΕ αἰβο 
Ιυϑέεά. 

 Νειέμεγ θὲ γε Δοϊδίειβ, 45 τυ676 
Β0ΠῚ6 οΟὗὨ {Πεπὴ ; 88 ἴζ 15 νυγιτίεπ, ΚΠ 

ΙΟΘ ΕΜ ΣΝ, [ν. 5-9. 

Ρβορίε 8 ἄοννγῃ ἴο εδέ ἀπά ἀτγίηκ, ἀπά 
ΓΟΒ6 ῸΡ ἴο ΡΪΔΥ. 

8 Νεῖτμεῦ [εξ τι5 σοπηηλϊέ [ογπῖσδ- 
τἴοη, 85 βοπθ οὔ {πεπὶ οοπηπηϊτίεά, 
δηά 566}1] ἴῃ οπς ἀΔΥ [ἢγεα δπά ἐνγεπῖγ ὅ Νὰ 
τῃουϑαηά. ἢ 

9 Νείίμεγ ἰεξ τι5 ἐεπιρέ (ἢ γίβέ, 88 
50Π16 Οὗ {Π6Π1 «Ϊ50 τοτπρίεά, Δη4 ὄν γΕΓῈ “Νὰ 
ἀεβίγογεα οἵ βεγρεηΐϑ. 

Βείπρ {π6 οχργθββίοη οἵ Ηἰβ Ρονεῦ 1 ννᾶθ 
ΟΠ τιβέ ἴῃ οβξοῖ : ἔοσ Ηδ νναϑ5 {ῃ6. σϑιδα Ὀοίῃ 
ΟΥ̓ ΤΕ δηά {Πγοιρ 115 πηθάπιπι οἵ {Ππ6 βρι γι} 
ἀσῖηκ. ὙΠῸ τοοῖ νγᾶ5 {πογεΐοσε ΟΠ γῖδί ἴπ 
εἴξοίϊ, δπά {πὸ εἴξος 15. μοῦ ἐθϑιρπαῖθά ὈΥ 
{6 πᾶπιθ οἵ [15 σαιιδε; ἃ ΨΟΓῪ σΟΙηΠΊΟΠ πηοάθ 
Οὗ ΒΡΕθ.ἢ : ομθ ἰηβίαπος οὗ ἴἴ 15 “ΤῸ ἀδρατί 
ἔγΟΠΊ ΕΥ̓] 15 ἀπά ογϑίδηπϊηρ, 1.6. ἴῃ εῇδοΐ, ἴοσ 
ππάεγϑίδηϊηρ 5 ἃ οαιιδα οἵ ἀθραγίασα [πῸΠῚ 
Εν}. ὙΠῚ5 ΨΕΥΥ σοππιοη πηοάθ οἵ βρθθοῇ 
ΑΥΪ565 Β  ΠΊΡΙΥ Ποσμα ἰῃ6 ἕαοξ {μαΐ {πῈ σδιιδ6 15 
ἦπ 1ἰ5 εἴξοΐῖ, οὐ ἴῃ {πΠ6 ψογάς. οἵ ἩοΟΚΕΓ 
ἐς ΘΥΘΓΥ ΟΥΙΡῚΠΑ] σαιι56. πηραγίϑ [561 ἴο ἔποβα 
{Π|ηρ5 ν ΠΙΟἢ σοτηδ οὗ 11. 

Τί τηδὺ θ6 γοιηαγκεά {παῖ Ἢ ϑριγιτιι4] ᾿ ᾿π {Π15 
ψνεΥβα οδηποΐ τηθᾶη Ζρῥίεαί, ἃ5 5ΟΠΊΘ, ΠΟΙΓ 
γγιϊγιασιίοιις, ἃ5 ΟἾΠΘΓΒ: ΠΟΙ͂ ΟΔη “ νγᾶ5᾽ 515: 1} 
γοῤγεσοηίεά ΟΥ̓ ῥγεβριιγεά, 845. ΤΩΔΗΥ͂. Νο 
ἀουδέ [Π6 “τηθαΐ ἀπά ἀσὶπκ βρι τ 41" τνεγα 
ἤξυγοβ, 1 ποΐ δηδίοριθϑ, οἵ {πὸ Εὐπο ματι βίϊο 
ΠΟΘ ἃπά Ὀϊ]οοά οἵ (ἢγιβῖ, δπ4 ρεύπαρβ ἴη- 
ἀϊοσαίθ {πὸ βρισιααὶ παΐισγο οἵ θοΐῃ ἴπθ ἤθϑῃ 
8Δη4 {π6 Ὀ]οοά. Απά Ιἴ, 45 1ἴ 15. ψυυιτᾺ6Π 1ῃ 
1Π6 Πποδάϊηρ οὗ {Π15 σμαρίου ἴῃ {πε Α. Ν'., "ἴμς 
Βϑογδιηθηΐίβ οἵ {Π6 [ϑνν5 ΕγῈ ἴγρεβ οἵ οὔγβ, 
ἴπθη νγα πλιβί βιρροβα {παῖ {πὸ σμΠ]Πάγθῃ οἵ 
15.861 ὑγοῦα ἸΠΟΟΠΒΟΙΟΙΙ5. οὗ ἴπῸ βδογαπιθηΐδὶ 
᾿τηροσέ οἵ {ποὶγ ὁ ππθαΐ ἀπά ἀσπκ βρι γι 8],᾽ 
ἃηα Κπονν ποῖ ἐπαξ ὈΥ ἔπεπὶ “1Π6 Τοτὰ ννὰϑ 
ΒΘα]ηρ {Πεπλ’ (Η οββα χὶ. 3). 

ἼΤΠΘ Ἰεροηά οἵ ἴπμ6 ΒδΌΡΙη5, οἴϊεπ χαποίθα 
ἴῃ σΟΠΊΠΠΘΠΐ5. ΠἸΡΟῚ {Π15 ράββϑαρθ, {παΐ {πε 
νναΐου- υἹϑ] ἀὴρ τοὺς οἵ Βδρμιάϊπη ΤΟ] οννε 
1Π6 [5γϑο 65 411 ἀθοιέ ἴῃ {πῸ ἀδβεσί, το] πηρ; 
Πκθ ἃ γοιπα Ὀθθμῖνο ΟΥ̓ ὈΑΙΤΟΙ οἵ βίοπα ἴο {πῸ 
ἄοογ οἵ {πε ἰεπί, 15. ἃ ἔδ]6 : 4 [20]6 “' β' ΠΊΡΙῪ 
ουπάξα ἸΡΟΩ 4 [᾿ἴ6γὰ] ἱπίογργείδειοη οἵ 
οογίφιη σα Π1 4] βίαξθπηθηΐβ σοποοσηῖηρ {Π6 
ἰἀθ πε Υ οἵ {πὸ ψν6}}] αἵ Ἐ θρῃιάϊτη στ {Παΐ δὲ 
Καάθϑῃ. ὍΠοβῈ ϑἰδιοηθηΐβ ννεσα ου θη ]Υ 
᾿πἰθη6ἀ4 ἴο Ὀ6 Πριχαῖνθ. “ΓΠΕΙΓ {τὸ τηθδη- 
ἱπρ νγὰ5 {πα {Ποβ6 νναΐθυβ μι ἢ ἤονεά ουὐΐ 
ἴη Ηοτορ ψετα {πὸ δ οἵ Οοά ρταπίβά ἴο 
{π6 [βγϑϑ! το πα οοπίϊπιθα {πγοὰρ {π6 
ἀεβεσί, Ἰπιδὲ πκὸ {πΠῸὶ πηᾶπηα. ΕῸΥ ὙΠΘΓΘΥΕΓ 
ΠΟΥ ννεπί, ἴοιιπηίαιῃ5. οἵ ᾿ἰνίηρ νγαίουβ νγΈΘ 
ΟΡΘΠΟά ἴο {Π6ΠῚ, 45 Οσοαβίοη σϑαυϊγεά. Απά 
ΤΟΥ {Π1|5 τθάθοη ἴῃ6 τοοκ ἴθ Καάδβδῃ ννὰβ 
Ιἀδπίιπθα ἢ {παὶ ἴῃ Ἡοτοθ. 811] 1655 
δου 15 ἔΠοΥΘ ΤῸΓ βιρροβίηρ {παΐ δῖ. Ῥδὰ] 

Δ] ἀθα ἴο Δ ΠΥ 5 ἢ ΤΑΙ ΠΟ 4] [4016 τη {Π6 
ψγοτάβ, ΤΠον ἄσδηκ οὗ ἃ βρί γΐιι4] στοοὶς [0]- 
Ἰονῖηρ {ποπλ. ὙΠῸ6 ἀὔονς ἔοπὶ Καὶ! οπ 
Ῥρηϊίαίθιςῃ, νο]. 111. Ρ. 132.ο. Βαξ δνεῃ [1 (ἢ 15 
{ΥΔαΠΠΟΠ νγὰβ Ὀοίοσα [Π6 Αροβίῖθ ψΠπῈπ Πα 
νυτοΐς (Π15 σπαρίθγ, μ6 ΠΙμτηϊπαίθα 1 Ὁ ἃ 
Βρι τ Π4] απ σογγθοΐϊνα ἱπίογρτγείδίίοη. Ηἰ5 
ΟΥ̓ [ΟΓΠῚΒ. Οἵ ΘΧρΓΈββίοη [απ ἴο νετΥ ἐπα 
νίονν {Ππαΐ {πΠ6 σ!α]ὶάδπος οἵ ἴ5γ86] {πτοῦρῃ {Π6 
ἀοβοσγί, [Π6 ραβϑασε οἵ {πΠ6 δά ὅ6α δπηά οἵ {πε 
Τοτάδη ἱποϊιάθά, ννὰ5 ἃ ἰοηρ' ϑιισοαββίοη οὗ 
ΤΑΪΓΆΟΪ65 : δη 80 θεγοπά πιδβίίοῃ 1 ννᾶϑ. 

5. Βαΐ 5011 πού ψιῦμ πιοδύ οὗ {8 6πὶ 
ἃϊὰ αοἂ ΡΤΡΟΒΘ ου ροοᾶ.} ιοἑ αὐἱέφηιοσῖ, 
ἱγαρὶς Ἰτοΐεβ, ἴὺσ αυλέρ Ὁεῦν ὕξαυ. ϑεῆβε 15; 
ΔΙΙΠουΡ ΟΟά, ννῆο ποιγβῃεά δηά οιάθὰ 
{Π 6 πη 4}} ἴῃ {ΠῸ ἀεβεσί, μΒδά 4 βυδοίοιιβ ἀἜβϑῖρπ 
ἴῸΓ Ἐμοὶ 411 νἱΖ. {παξ {ΠΟΥ 5ῃου]ά απίογ {Π6 
1,4η4 οἵ Ῥγοιηῖβα, γεῖ {πᾶΐ εσμποοὶ 707 φορά 
ννὰβ5 {γαβίγαϊ θα ἴῃ ἃ τ ΠῚ ΠΤΙηρ; τηδϊογιίν. [τ 
τοοὶς οἴδβοϊ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴνγο πη81|65 οἵ ἐμ ἢγϑί 
δεπογαίίοη, (δ]6ῦ «πα [οβῆμδ. 

[εὐδόκησεν, ποῖ 45 'ἰπΠ Α.Ψ. “ψγ»ὲ5 ΨΕ]]} 
ΡΙοαϑθά δυξ ἀξεγεεά 20 γ σοοά : [π6 εὖ πεγδξξ 
1Π6 »Ἰδὲ οὗ {ῃ6 Ργοπηβθα ἱππογιίδηςβ.ἕ) 

6. οαυ ἐῤεῖε ἐῤίπρς οαῦιε 190 ῥᾷ5ς ΟΥἿὉΓ 
οἰ ίγιδς ΟΥ γιαγάς ῥεοϊογισίζισ ἐο τς ἴο ΤΟ]]Ονν ΟΥ̓ 
ἴο ἁνοϊά, ἴο ἔο!ονν {πῸ ἔγαςκβ οἵ οὈεβάϊθπος 
ΔηΔ πηργοῖθθ, ἰοὼ νοϊά {με ἔοοίργιπίβ οὗ 
το ] ΠΙΟη δηά Ἰπάρτηθηΐβ. 

π. Νείέῥδεν θθθοσιθ γ6 Ζάοίαίεγο, 85 ἴδε 
15γδοὶθ5 ἀϊ4, νυ μοπ ΠΟΥ ϑδαΐ ἄοννη δὲ ἐπε 140]- 
ἔεαϑί οἵ {πῈὸ ροϊάβῃ Ἵοδὶῇ ἴηΠ Ηοσθῦ. Βενναγε, 
Ο (ΟομμπίίδηΒ : ἄναπ ἴο ρατγίακε οἵ 140]- 
τηθαδΐϑβ 15 δῇ πηρ]]σδίϊοη ἴῃ 140]-ϑογυῖςθ. 

8. ἐῤγεὸ αμπάὰ ἐπυεπὶν ἐφομσαπά] Ναπηδ. 
Χχνυ. 9π-ο: ΨΠΕΙΘ 24:οοΟ ἰ5 [Π6 πΠιπιθεῦ 
βίαϊθά. ϑ8:. Ῥὰ] ἴΌ]]ονν5 ἃ [εν ϑὰ {γα ο ἢ 
ὙΠΟ ἢ ἀδάιοίεα τοοο, 85 Ὀδιηρ ἴΠ6 ΠυΠΊΌΕΓ 
οὗ [ποβ6 γγῆο ψεσε μβαηρϑά ὈΥ {πε ᾿πάρ65 : 50 
{παξ ΟΠΪΥ 23;9οοο νοι] ὈῈ ΚΙ]οά ὈΥ {Π6 
ΡΙαριθ. 

9. ΝοὸγΣ ἰεέ τὸ σογεῖν ἐεγηῤέ δέ [,ογά.] 
ἐκπειράζωμεν, ἐγν ἰο ἐδ πέξεγηηοσί, 85. ἴῃ8 
15γδοὶ θα 414, Ὀγ {π6ῖτ Ἰθηρίῃ οἵ ἔγονναγάποββ 
τεβίίης {π6 ἰδπβίοπ οἵ αϊνιηθ δπάπιγαποθ, ἃ5 
Οὐγίοιιβ ἴο 56ὲ6 δ ψνῇηδαΐ ροὶπὲ σοά μψοι]ὰ 
ΡαΠΙβη. ΟΥ̓ Βαμα πα ψνου]Ἱά Ραηΐβῃ δὲ 8]]. 
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ν. 1ο---τό.] 

10 ΝεΙΓΠΟΙ ΠΓΠΊΙΓ γ8,) 88 80Π16 
οὗ {Πεπὶ 50 πιιπηιγαά, δηἀ ἦννεία 
ἀεβίγογεά οὗ {Π6 ἀΘβίγουου, 

11 Νοῦν 8ἃ}1 {ἢ686 τηϊηρβ Παρρεπϑά 
τππίο {Π6πὶ [ογ ᾿θηϑαπηρίαβ : δηά {ΠΕῈῪ 
ΔΓΘ νγγϊτθη ἰοὺ οὐ δά πηοηϊοη, ἀρΟη 
ὙΠΟΠῚ {Π6 οηάβ οὔ της νγουἹὰ δΓ6 
(ςΟΠΊ6. 

12 ν Βεγείογε ἰεξ ἢϊπὶ ἐπαΐ ἘΠῚ Κθίἢ 
Πα βίδηάβῃ ἕακα Περά ἰοϑὲ Πα ]]. 

13 ΠοΓα δίῃ πο ἐεπιηρίαίίοη τα καη 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. Χ. 

γοῦ θέ ᾿βιιο ἢ 25 15 σοπη ΠΊΟΠ ἴο ΠΊΔΠ : 
δι (οά 2: (τ [υ], ννῆο ψ}}}} ποῖ 
5 ΠῚ γοι το Ὀὲ τεπιρίεἀ ἀῦονε {Πδΐ 
γε ἀγα 80]6 ; θιαῖ ψν}}} στ της τετηρ- 
(Δἴίοη 4150 τη κῈ ἃ ὙΨΔΥ͂ ἴο Εβοδρε, 
τῃδΐ γε πιδὺ 6 4016 ἴο Ὀθδγ 77. 

14 ΝΥ Βετγείογε, τὴν ἀβαιγ Ρεϊονεά, 
ἤσες ἔτοπι ἰΔοἸΔῖτγ. 

15 1 8ρεαᾷῖ 48 ἴο νγῖβ8 πΊβῃ; [πάρα 
γε ννῆδί [ 582γ. 

τι6 ΤΕ οσαρ οἵ δ]εββϑίπρ νγῃῖ ἢ να 

Θοἢ ΤΕΡΕ]5 ρου ϊδμοᾶ ἔσοσι ὑἶπι6 ὕο {110 
(ἀπώλλυντο) ὈΥ ἴπ6 ᾿ἱπΠαπηπιδίοσυ Ὀϊΐα οὗ 
{80 ΒΟΥΡΟΙΐ5. ΟΥ̓ ῚΌΟΓΠΙΠΡ 5Πα|το5,, {Π6 
καύσωνες ΟΥ̓ ἴπε ἐογγίάα ἀΐῥοας οἵ 1κισδη, 
(ΡΠαγ5. 1χ. 718). 

ἈΑΡρ]Ἰοδίίοη : θ6 ποῖ γα αἷβϑο ἀϊβοοπίεπίθα, 
διιῖς δοςερί {πε (τ βί Ια η᾽5 ροϑβιτοη οὗ ἃ Ρᾳσε 
ΔΠηα 5ΟΌΘΤ ΠΠἴδ, ΠΟΥ ἸΙοοΚΚ θδοὶς ννἸἢ ἸοηΡΊηρ ΠΡΟΠ 
ὑπαὶ γοὰ πᾶνε Ψοποιιησοα ΤῸΓ ἜὐῸσ, ἴποβα 
ῬΙβαϑιτο5 οὗ (Σου ητἢ νυ οι ἀγα 85 {πῸ Πεβῃ- 
Ῥοίβ οἵ ρυρί. 

10. ΔΝΕΙΡογ τι Ί7 γε.7 Οἤδηρα ἴο {πΠῸ 
ΘΘΟΟηα ΡΕΙΒῸΠ. ΡΙΠγᾺ] ἴγοπλὶ (Π6 ἢγδέ οἵ 
νΟΥ. 9, Ὀθοδιιβα {π6ὸ Αροβίϊα νυ βῆθβ ἴο ροϊπΐ 
δ ΔΙῸ αἵ ἴπΠ6 ΡΑΓΙΥ-Βρ ΓΙ 50 στίΐα ἴῃ {πὸ 
Ομαγοῆ. ἍΑ5 {π Ὺ τσ γοα ἀραϊηϑὲ Μοβα5 
ἀπ ΑΔΥΟη, 50 ΤΠΠΓΙΉΙΓ ποΐ γε ἀραϊπϑδί 81} 
δηἋ4 ΑΡΟ]]οβ. 866 ΝυΠΊοΥ5 χυὶ. 41. 

97 1 ἀεείγογον..} 1.6. [Π6 ΔηΡ61] σοπηπβϑιοπθά 
ὈΥ Οοά ἴο 64] [Π6 ρεβϑίμ!]θηςθ. 

11. “Νον 411] {π656 {Πϊηρθ ὈΥῪ ΨνΑΥ͂ οὗ 
ΟἸΙΠΘ. ΟΥ̓ ἰ65500 ΠΑΡΡοπΘα οπα ΟΥ̓ οπΠ6 ἴο 
ἐῤεηι: ἴΠ6 νγοτά ἐῤερι οτηρΠδέϊς : 411 {Π6 58 
ἡπάρηηθηίβ Ἰοῖε. {ΠῚ Ρῥγιηΐβ ὈΘ πα {Ποπὶ 
ἸΕρΡῚΡ]6 ἴο τ15 μγέο αὐῤονι ἐῤὲ ὁπάς οΚ ἐῤὲ θὲς 
βαῦσε γεαορεά 1.6. οἵ ἴΠ6 δηϊθαπΠανίδη, ραίσι- 
ἄτο4], Ἐπεοογαῖῖς, ννου- ρου οί. 

10. Βεοννασα ᾿θϑί ὑΟΥἹ ΔΙΤΌ ΔΠΟα δηἀ ςοη- 
Πάδηος ΠῚ] τρ [Π6 5ἰκοίοϊ. δηά ου]πηε οὗ 
[5.86] ἴῃ {πΠ6 ἀθβοτί. ΑἹ] ργονῖῃ ἴῃ βσᾷςθ Πᾶ5 
15 τοοΐῖ ἴῃ ΠΙΙΠΊΠΠΥ. 80 ἔΓ 1 Πᾶνα βαϊά ἴο 
γοιῦι, ΑΚ νυ πίηρ; : Πονν 1 58Υ, ΤΕ σΟΌΓΑΡΘ ; 
ἴου 16 βδαῖηδ (σοά, ψ»ῆο 15 νγναίοῃα! {παΐ πὸ 
τοτηρίδίος ἴαϊα γοῖ δῖ 5 845 15 νυ Π]η 
ΤΊΔΠ᾽5 ΠΟΠΊΡΑ55 ἴο γοϑίβί, 15. “" Ζαὶλύμ α] α͵5ο 1π 
ὑμαῦ ἨμΘ ν}1}} ποῖ 5 Ποῦ γοὰ ἴο ΡῈ ἰειηρίθά 
Ῥεγοπά νυπαΐ γε ατα Δ0]6 (γῈ ἴῃ ἃ ροϑί[[0Π} ἴο 
Ὀθαγ, δυιΐ νν1}}} πιαῖκο ἢ (Πς6 ἐετηρίδίίοη {πὸ 
ὙΨΑΥ͂ Οἵ Ἔβοϑρε 8150. Ηδ ψΠο Κποννβ πον ἴο 
ΔΥΓΔΏΡΘ {Π6 ΟἸΓΟΙΤηβίδησοϑ οὗ ἃ [οπιρίδεοη ῸΓ 
ἴπ6 βίγεπρ  ΠΘηηρ; Οἵ ὙΟΙΙΓ ΤΊΟΓᾺ] ρονγοῖβ. οὗ 
Τα βἰβίδποθ, ΒΌΓΕΙΥ Κποννβ 4150 ΠΟῸ ἴο δυΎΔηρῸ 
ἴΠπ6 ΡΓΌΡΕΥΙ Ἔχοάιιβ οὐ οἵ {πΠ6 βατηθ. Ἄν Πετγε- 
ἴοτο ΠἰπρῸῚ ποΐ ἴῃ {πὸ ἐεπηρίδεοη, Ὀιιξ Ἔθοαρο ἴοΥ 
γοῦ ΠΠ{ : δῖορ ποῖ ἴο 44}1Υ νυ! ἸΔο]αίγυ δι 
ἢδο δηἀ Πεα ἀννδΥ [πΠῸΠῚ [ἴ ! (ΠΔΡοΓΕ, ἱπηρογαΐ.). 

15. ἈΘπάθσ, 885, δθὶπρ 1πύθ!ροηῦ ΤΏΘη 
Ι Β8ΔΥ ἴο γοῦ δυᾶρθ γ9ὺ ψηδύ 1 δῆττι. 
Υὲ δταρμαίϊς : ἔοσ ἐῃ6 σοπβίγποίίοη 566 ΕΡἢ65. 
ν. 8. “Ηιυθθαπάς οὐρῃξ ἴο Ἰονε {ΠῈῚΓ οννῃ 
υνῖνε5 ὧς δείησ ΠΟΤ οὐγη Ὀοαϊ65.. ὙὍὙΠῈ 
ἀηεἰγρε5. οἵ {πὸ βρισίτπα] τηθαῖ ἀπά ἀγίπὶ οἵ 
[Π6 Ατγαθίαπ ἀεβοσίΐ ποὺνν Ἷοπα ἴο υἱδει. 
8:1. ῬᾺ] Πα5 5ὲ θεεη [ουθι ἀἸπηρ 15 γθϑάθυ5 
Θυθη ἴο [ΔΠΊΡΟΥ ἢ {Π6 Ποαΐμθη ἔδαβίβ, 510 ἢ 
ἀΔ]Π}4ποὸὸ Ὀεὶπς ἀδηρογοιβ, ϑ5ιηδοϊίηρ οἵ 
ἸΔοΙαίτΥ δηα ἀθοογίης ἴο δροβίαδυ. 5 
Ρτομ διΕοη Π6 πον επίογοθϑ ὈΥ βμθννῖηρ πον 
5ΟΙΘΠΊΏΪΥ δΙπάΪηρ [0 5ιεἀαϑίπαβθ ἴῃ {Π6 ἴδῃ 
5. [πα ΠΟΙ͂Ὺ Ὁ Πονυβῃρ οἵ {Π6 1 ογα 5 ΘΌΡΡΕΓ 
ἀπά {παΐ οἸάο. πο οὗ {π6 ΓΘ ννῖβἢι 5Δου ἢ 65. 

16. Τρὲ εηρ ἴῃ 1ῖ5 ζοπίθηῖβ.υ ἤγρίωρ αὐε 
δ]6..--.6. ταῦθ ΘΧΡΙΙΟΙΕΥ “ΟΥΟΥΓ ΠΟ Β ν᾿ γα 
Βρθακ [Π6 ννοσά 7207 σοοά᾽: ἴμ6 ννογά (λόγος), 
3ῶὸ0νγ φοοά (εὖ). 80 ἴῃ {Π6 1,δεπ, δεηιοαϊ!οίγημ τες 
νγῈ αἱΐξογ {π6 ννογὰ ὀεῆθ 1.6. δθπ βαί. (ἀὐτὴ 
Τ)οιι5 θοπα ἀϊοϊξ, ἔὰπὶ ΒΘηΘ ἐφ: Οὐτὴ ΠΟΠΊΟ, 
ἴὰπι αὐ θοπ6 μα. Οοά ὈΙαβθοβ πᾶ ἴῃ 
ἀεοάβ: ἴοσ Ηδ βρθαῖκβ, απά 1ἴ ἰ5 ἄοπε : Ηἰ5 
Βεποάϊοϊϊοηβ ἀγα θοποίδοξιοπθ. Πθηοα (ἢ6 
ῬΏγαβθ “5}}8}} ἡπφογὶέ 1π6 φγογιῖσο: [Ι͂π {πῸ 
ἩΟΙΪΥ ϑαρρεῦ ψπμδΐ 15 οἤετθ ἴο Οοά οἵ Η!5 
ΟΥΏ ΘΑΥΓΠΙΥ οἰ, νντἢ {ΠπῸ ῥγάγοῦ {πα ἨῸ 
Ὁ]655 1 ἱπίο 8δῃ ΠθανθηΪΥ ροοά, 15 βίνεη Ὀδο 
ὈΥ Οοά ἴῃ πε πονν ἴογπὶ δηα βυθϑίαποθ οὔ ΠῸ 
ΒΙΡΟΥΠδίιγα] βοοά [561]. ὙΠ6 ἄϊνίπα φοοά 
(εὖ) Θροϊκθῃ ονεγ {πὸ οἰοπιθηΐβ 15 ἴῃ {πε ΤΠ ΟΙῪ 
(ΠοΠηΠλιπΐοη ἴΠ6 88Π16 ἀϊνίηθ χορά (εὖ) ἀρρτο- 

 Ρυϊαϊθα δηα γε] 5θα : δηα [Π6 Ὀγοδά δηὰ υνῖπο 
ΔΕΓΟΥ ἘΠΟΙΓ Βοπράϊοξοη οὐ σοηβθογδαίοη ({Π6 ἴννο 
τὸ οἴθη 1ἀθηίιῆ6 4) ἀτὸ ποὲ ἱπάθοά οπαηρθά 
ἴῃ Ἐποῖγ παΐαγο θαΐ θεοοπλθ ἰπ {ποῖ τι56 δηά 
πη ΤΠ ῚΓ οβδοῖς [Π6 υθυῪ ὈΟΑΥ απάὰ διοοά οἵ 
(γε. ὙΠῖ5, οἵ οουγβα, ἴο {π6 νγοστῃγ 
ΤΘΟΟΙνΘΥ. 

Τῶὲ ομῤ 9.) ῤὲ ῥίρεσῖπσ Ῥτοποιησθά ὈΥ 
(τε ἴῃ Ηἰ5 ΠοΙ͂Υ ᾿πϑεξαςοπ οἵ {ΠῸ βδοῦα- 
ταθηΐ αυῤίεξ αὐὸ ὁϊε5:ς, νυ θη ἴῃ {Π6 Ὁρ] θδγδίίοη 
νῈ ΑΡροβί!οβ οὐΓ΄ ΟἿ 5 Οο 5βοῦβ, ΑΡΟ]]Ο5. ἀπά 
οἴμοῦβ, Ὀ]655 ἴπ6ὸ σὰρ ἴῃ {π6 ννογάβ. οὔ {Π6 
᾿πϑεϊεπξϊοη, ἐς 2 πο δου απίοπ ἴπ ἐῤεὲ δίοοά 
9 Οῤεῖσε 3. 1.6. ἴῃ πιθαῃ5 οἵ οοτηπιιηΐοη. ΠΕ 
Κογνγογά σοπιπλιπιοη (κοινωνία) ΠΘΥΟΥ 51 5 ηΪῆ65, 
85 ὟΝ αἰουϊδηά δηὰ τ ]Υ ἰπϑιϑί, φοϑρι)εμπίοα 1071 

41ὶ 

ΤΟ τσ, 
»ιεοάεγαξξ. 
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Ὁ]6588. 15. ἴῈ ποῖ {Π6 σοπιπγιπηίοη οὗ {πε 
ὈΙοοά οὗ ΟἸΠπθελ ὙὍὙΠε Ὀγεδά ψῃϊοἢ 

---τΤ ὁ -ορρῤιτι͵͵͵ 

(ἢ {Π6 δοΐϊνε βεη56) Πού, 85 Μευεγ πὰ οἵ ποῦϑ 
1ηβῖβί, ῥαγιείραϊίοη. ὙΠῸ Οτεεῖκ ἔργ “ ρατίοϊ- 
Ῥαϊίοη᾿ ἴ5 μετάλημψις, ἴῸΓ “ σοτηπληϊσδίϊοη ᾿ 
ῬΟΓΠ4Ρ5 ἀνακοίνωσις. ΝΟ ΠΟΙ ἴῃ {ΠΕ Ν. ΤῈ5- 
ἰαηηθηΐ, ΠΟΙ͂ Εἰβθυνῃοτα ΔρΡρδγΘ ΠΥ, Ππᾶ5 {π6 
ννογά εἰέρεσ οἵ ἴπθϑθ τηδδηΐηρθ. [{ αἰπιοβί 
ΑΙνΝΑΥ͂Θ ΠΊΘΔΠ5. γδ]]οπυςδὲρ ΟΥ̓ ξογρηηγεμρῖο71:---- ὈΟ ἢ 
{Π6 :ϑαΠη6--Θοιηθί!τη65. ἰδ κίηρ {Π6 ΤηοΥ6 σοπ- 
ογεΐθ βθῆ886. οἵ δοϑρ2θ τ} ΟΥ̓ σοεἰείν. Ἐννθῃ 
ὙΜΉΟΓΘ 1 566ΠῚ5 ἴο ἀδθποίς “ΟΠ ΓΙ Βα ΙΟΠ 
(οι. χν. 29), 1 ἄοθβ ποῖ ῬΓΟΡΕΥΥ πηθδη 
ὁ σΟΠΙΠΊΠΙΠΙ σΔΈΙΟη,᾿ Ὀιι γϑίδιηϑ 115 Θβϑθ πα] 56 Π56 
οὗ Με οαυςῖρ, νι ἢ ν ἢ {πε δα άπϊίοη οὗ ἐπ 
ΟἸΓΟΙΓΗΒΓΔΠΕΙΔ] 56 Π56 Ὡπιοιηΐϑ ἴο ἔΠ6 ἐαργευσίοι 
4 7ε]οαυ- γε εἰϊερ ἴθ [Π6 ἴΌσπὶ οἵ δἰπηθρινιης: 
ΟΥ̓, ἴΠ6 54Π76 ἴβϑι1θ ὈΥ ἀποίπου ἄυθημ6, {Π15 15 
ΔΠΟΙΠΘΥ ᾿πβίαπος οὗ {πὸ ἔγθαιθπέ ἤριγο, {ΠῸ 
ἐἤεεὶ “4116 4 Ὁγ {Π6 παπιὸ οἵ {ΠῸ εαϊϑε, 45 ἴπ [ῃ6 
τεχέ “{Π6 γόοὶς ννὰβ (ἢ σγιβέ " οὐ δ5 ἴῃ {π6 Ῥβδίτη 
“«ἨἩς ρᾳνε {πεῖὶγ ἰαθουγ ([πη εἤξεςοῖ), ἴο {πε 
Ἰοοιιδέ ᾿ ΟΥ̓ 85 ἰὴ ΒΡ. οση. “{π8 τηϊπάϊηρ οὗ 
1πΠ6 ΠΕβἢ 15 ἀθαίῃ " (1π ἐπ ἰϑϑ6..). [1 πιὰν θ6 
τειηΥ Κοά {Παΐ {πὸ ὀγεαζζησ ὁ ὀγεαά 15 οδ! θά 
4077177114711071 50 ΘΑΥΥ ἃ5 Αοἴϑ 1]. 42, δηά “εοτυ- 
ΤΙ Υ οπθ αὐἱῤῥ ἀποΐρε 15 ἴπ τ [0 ἱ. 7, 4550- 
οἰαΐοα ἢ τπ6 “ ὀίοοά νγμϊς ἢ οἰθαπβθίῃ ἔγοπι 
41} 5ἰη.᾿ 

ἴπ. {815 νϑσ. τό {Π6Ὸ τηθαπῖπρ σαπποῖ ΡῈ 
ΠΟΙ ΠΙΠΙΟη ὙΠ {Π6 Ὀ]ΟΟά, 45 50ΠῈ6 ΘΑῪΥ ; [ὉΓ 
1πδΐ 15 δῇ ἱποούγθοί ἰάθα. ἔγηίου συ {πὸ 
Βοάγν ἃπὰ τ (Π6 ὈΙοοά {ποτὰ ἴ5, θας ποῖ 
ΠΟΙΠΊΠΉΠΠΙΟΠ : [ὈΠ]Ον 5 ἢΡ ἰ5 ΜΠ ΡΘΥΒΟΠ5 
(τ ὥοτ. 1. 9) οἵὐἵ᾿΄;). ΜῈ {Πϊηρ5 Ρευβοπίῇθα 
(5 ὥοντ. νὶ. 14): σοπίραγα “νῈ Βᾶνὲ ἔ]Π]ονν- 
5Πῃ10Ρ νι πὸ ΕδίΠου ἀπά ἢ {Π6 ὅϑοη ἀπά 
ὙΠ ὁπ Δηοίπογ᾽ (1 [οἢ. 1.) ὙΠῖ5 ψοτά 
{07712711471107} Β'ΘΉΘΥΔΙΥ ἀδηοΐθβ {πὸ γ2ο]οτυσρὶρ ὁ 
}εγφοῦς «υἱέ βέγδοπς πὶ ὁπ πᾶ ἐῤὲ ϑαῦηδ 
οὐγεο αἰαυαγς εοηιηοῦ ἐο αἱΐ «πα τογριθξληιες 
«υδοΐε ἐο ἐαεῤ. ΒΥ ννᾶγ οἵ {Πυϑἰγαίίοη : θη 
186 ϑη ϑῃ]η65 ἸρΡῸπ ἃ Ὀαηά οὗ Παυτηακοῦβ ἴῃ 
ἃ ΠΕ] 4, {Π656 40 ποῖ, Ργορευν βρϑακιηρ,, δαγέαζε 
ΟΥ̓ 1ῃ6 βη: {πϑγα 15 ΠῸ Ἐγιιθ ΡΑγΕΟΙΡαίΙοη : 
νγῈ σαπηοΐ 54Υ͂ {Παΐ ἃ Ρουίοη οὗ ἴθη ὈΘαΠῚ5 15 
ἀϑϑίρηθαά ἴο Α, οἵ ἔννεϊνε ἴο Β, οἵ Ἐννεηίυ ἴο 
ΑΕ : τδίμογ {π6 πηάϊνι θα βιιη 15 σοπηπιοη ἴο 
411 {Π6 Ἰαθοιγ 5 ἀπά νΠο]Ὲ ἴο ας οἵ {Πποπι: 
ΤΠΘΥ 411 πᾶν ἃ κοινωνία ΟΥ̓ ΠΟΙ ΠΊΟΠ ἱπίογεβί 
1Π ΟΠ6 ἃη {πΠ6 58π1|6 58:5. ἔγεῃ 50 (γίϑβί, 
{π6 δὴ οἵ ΕἸρΡΠίθοιβποβθ, 5Π1Ππ65 Ἰροὴ Ηἰβ5 
Οὐ, 64118] ἴο 41} πα [οί] ἴο οᾶοῆ. Οπὲ 
ΤΊΟΓΘ. ἰηβίδησθ οὔ {Π15 τιδὲ τοπι {πῸ Τ,Α{]Π 
ἴοστη]α, (ΟΠ ΠΊ ΠΟ ἰεὶ5. οϑξ σοΙΠ ΠΟ 
ἼΥ5 τῷ “δὴ θήηϊι8] ρυίνι]θρθ οἵ Ἰᾶὰνν ἰ8 8Π 
Ἔα 4] δπ]ουπιοηΐ οὗ τῖρης ᾿ (ΒΟτςοΘΙΠη]). 

(ο»ηγιμπίοη 97 ἐδὲ ὀίοοά νυἱῖμποιιξ {π6 Ῥσθῆχ 
οὗ ἐρὲ (85 ἴῃ Α.Ν.) 15 ἃ βοοά τϑπάοσγίπρ, τῇ οΚ 
Ποτα ἀδποίεβ " ργοςθθάϊηρ ἔγοπι᾽ ΟΥ̓ “ἴῃ τὸ- 
Ἰφίοη ἴο :᾿ 5οπιθί πίῃς 5: ΠῚ} 'π σοπϑίγοίίομ 
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[ν. τό. 

να Ὀγαακ, 15 1 ποῖ ἐπε σοπηπμιηίοη οἵ 
τῃε Ροάγ οὗ (τε ἢ , 

ἰῖ5. ἴπΠ6 ρῆγαβε “πὸ ἄθαίῃ οἵ {πε οσοββ, [6 
ΟΥΟ55 θεὶηρ {Πη6 ᾿πϑίγαχηθηΐδὶ οαιιβα οἵ ἀδαίῃ 
ῬΆΠΙΡΡ. 1. 8. ΒΙπΏαΓ ἴοο 15 ἴδε ἴοχί 
ῬΆΠΙΡΡΙΔηΒ 11. 1, 1 {ποτα 6 ΔηΥ [δ] ονυβὮρ 
ΟΥ̓ ϑριγιῖ : νυ ῃ] ἢ 15. ψγ6}} ἐχρ διποά ὈΥ πα 
οὗ [Π6 Θαυγν ΕΔΊΠΟΥΒ. δοϑ 7110 αΡΙἸ)ΟΥΜ271 ῥ6Γ 
4077177117167γ1 5 11 Π771 ΟΥ [6] ]ονγ- ΓΘ ρ᾽ γοΟι ΡΣ 
ὈΥ οπθ ϑριγιξ σοιησμηοῃ ἴο 8}1: σοπιραγε ἴῃ6 
ΕΧρ᾽απαίΐοσυ ννοσὰ ἡφεηιέμάφαά ἴῃ ποχί γεῦβα. 

ὙΠΘ β5θη8θ ἴπθη Ψ0] Ὀ6, δθϑρὈ 1071. 15 
γείαξιοη ἰο ἐῤδὲ ὀιοοά «υἱὲ ῥεγσοης; πὰ 
ἴπ656 ΡθΥβοῃβ ἀτὰ ἀἰνίπα ἀπά πιπηδη, (1) Πα 
ΒΔΊΒΕΓ ἀπά {πΠεῸ ϑοηῃ, (2) {π6 πηδηθεῖθ οὗ 
ΟΠ γιϑβ θοάγ. ὍΤῊ5 ψ}}] Ὀεσοπιθ ῬγοῦδὈ ]6 
ἔἴτοπὶ {Π6 [Ὁ] ον ηρ σοηϑιάἀθσγαϊίἝςοηβ: σοτη- 
ΠΠΠΙΠΙΟΠ 15 ποΐ {ΠῸ βᾶτῆθ {Πϊπρ νυ ππΙΟΠ,--- 
Βαΐ ταῖθοσ ργοσθθάβ ἔγτοπι ἰΐ, στοννπηρ ουΐ οἵ 
ΟἿ ΤῊΥ5ΓΙΟΔ] ἀπῖοη ὙΠ (ΓΙ δι '5. Πα ΠΊΔΠΪΥ, 
ὙΥΠΕΓΕΡΥ ΨῈ ἃ πιδάθ ““τπομθεῖβ οἵ Ηἰβ 
θοάγ, Ὀγεά οἵ (ἐκὺὴ Ηἰ5 ἤβϑὴ ἀπά οἵ (ἐκ) Ηἰβ5 
θοπο5 (ΕΡμεβίαηβ ν. 309). ΤΠ15. τηγϑίϊοαὶ 
πηΐοη, τοι πα 64 ἴῃ Βαρίϊβηη, 15 βίγοηριπεποὰ 
πα οοπβοϊἀδίθά ἴῃ {πὸ Εἰ Βαγιδέ ὈΥ͂ τηθδη5 
οἵ τηγϑίϊοαὶ σΟΠΊΠλΠΙΟη. Απα 85 ἴΠ6 φι2ο71 
Ἰἴβο! 15 ἐννοίο]α, ἔοσ ἐΠμεγ ὈΥ νγῈ ἈΓῸ “ΤΕ ΘΓ5 
οὗ (γιβὲ " δηᾶ ““τποιηθοῦβ οπ6 οἵ δηοῖπογ ἢ 
(Κ ομι. χὶ!. 5), 50 15 ἴϊμ6 δολριηγιτγιῖογ τνν οἷο], 
ἴΟΓ {ΠεγοΥ να μάνα “ [δ ]οννβῃρ ἢ {πε 
((ποᾶγηαΐθ) ϑ80η" δηά “{Ἐ]]ονυ Πρ νν]ἢ οπ6 
ΔηοίΠοσ." [Ιἢ {πκ6 τῆδηπογ δῖ. Ρδ}}}}5 ῥέαξ 15 
ὑψοῖ], ν᾽Ζ. ροᾶσθ θεΐνγθεη [εὲνν ἀπά (σεπίη!]δ 
Δ η4 Βεΐννεθη οί απὰ σοά (ΕΡΠἢ65. 1. 15). 
Ιῃ ἴανοισ οὗ {Π15 νίαν ΠΊΔΥ ὈῈ οἰϊεά τομὴ 
Τ)αππαβοθπι5. Οτίμοά. ΕἸά. 110. ἴχ. ο. 14, “Εὶ 
((με Εἰ ποΠαγ 51) 15 ΟΠ 64 σοτηπηιηΐοη, θεοδιι56 
ἸΠΕΓΘΟΥ νγα ω0771)711416 «υἱὲ ργσέ, νυ Ἀ116 δ π6 
ΒΩΠΊΘ {Π|ῸῈ ΨὙὝῸ (Ο)ΡΏ71176 ἃ ἀγὲ τπὶβεά 
(ἑνοῦσθαι) «υἱὲ οπδ αποΐῤεγ: ἴον ϑῖίποε οἵ οπα 
Ὀγοδά νγαὲ αἱἱ ἂς οπδ (οἱ πάντες) Ῥατίακαε, νγα 
ΒῬεοοῖηα οπα ὈΟΩῪ οἵ (ἢτγιβδί δπάὰ οπβ δ]οοά 
Δ Πα τηϑθ 6 Γ5 οὗ θᾷ ῇ οΟἴΠοΥ, δης 50 ἅγὲ οδ θά 
ΠΟΠΟΟΥΡοΥΘαὶ νυν] (ἢ τιβί." 

Ι͂ὴ {ταοίηρ {Π6 στρ το] αίοπ θεΐννεεπ {ΠῸ 
ἴΘΥΤῚ5. ς0771))114711071 Δ ὁ. ἐῤρε ῥίοοά ΟΥ 2η ἐῤὲ 
δίοοά, ἰῇ τὺ 6 τοιηαγκοά {πὲ 85 “ σοτη- 
ΤΠΠΠΙΟΠ ᾿ ΠΕΙΕῈ ἄδθποῖθβ [Ὁ] οννβῃρ οἵ {πὸ 
τηθιηθοῦβ οί τ {πὸ Η δα δηα τυ] ἢ εδο 
ΟἴΠΟΥ, 50 1ἴ 1πΡ]|165 [Ἐ]]Ονυβρ ἴῃ ἃ παΐμγέ 
ΠΟΠΊΠΊΟΠ ἴο 4|1. ΟΥ̓ {Π15 ᾿ππὲῖ σΟΠΊΠΊΠΠΪΟΠ 
νὴ ΟΠγιδέ ἀπά ψ]ἢ διο ἢ} 85 μάνα ὈθΘῃ 
ὈαρεΖοά ᾿ηΐο Ηἰβ αἰνιπε-ἢτιπηαπ παίασθ ἐπ6 
ἀϊν!ηθ- πυτηδη ὈΪοΟά 15. π6 ΠΘΡΊνΙηρ᾽ γηδαίει. 
ΒῸΓ ἴῃ Βαρίϊϑηη νγα “ραΐ οἡ ( γιβί " 7π8ξ δ5 
ἃ ΡῬΥΑΙ ὈΥ ᾿Πβοσίοη ῥηΐς οὔ αὶ ἐγξδ: ἃ Πα 85 Π6 
ΒΥΔΡ αἼογ ᾿πϑοσίίοη ἐγ Κα ἴῃ βαρ οἵ {Π6 ἔγθὸ 
ΟΥ ἴῃ ἴΠ6 ννογήβ οἵ 81. Ρ11} “85 271 δΟ)171Ο7 
«ὐἱὲρ ἐρὲ γοοΐ ἴῃ αΐποβθϑ οἵ {π6 σοοά οἶϊνε "ἢ 
(συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας, 
Κοχη. χὶ. 17), 580 ἴῃ ἴμ6 ΕποΠαγιβὲ νγε ἀσὶηκ 



ν. 1τη---τ8. 

17 ΕοΥ νγεὲ δεῖηρ ΤΑΔΗΥ͂ Δ΄6 ΟΠ6 
Ὀγαδά, σπά ομα ὈΟΩΥ : [ογ νγε αἴξ ἃ]} 
ΡατγίαΚοῖβ οὔ {πΠαΐ οηβ δγεδά. 

{πὸ ὈΙοοά οἵ (Ἰχὶδί πλοσα {Γ]Ὺ (ἤδη {πὸ στα 
ἀσγίηῖκς {πε βαρ οἵ {π6 {τεα ἴῃ νυ 1 Πα5 
Ῥδθη ᾿ἰπϑοτίθα. Ὑνμαΐ ἃ κοινωνία ἴπεγα 15. ἴῃ 
ἃ ἴτεα "'! ΒοΟΙΡΗ5 ἃπα βρύδυϑ ἴπ ἘΠΙῸ δηά 
ΠΟΠΊΠΜΠΙΠΙΟη ὙΠ Θαοἢ ΟἾΠΟΥ ἀπά ννἢ {Πς 
βίθτῃ, 411 ἀγαννπρ ἴΠ6 βᾶάτηθ πδΐασγο δη {πὸ 
58 Π16 ΠΟΙΙΓΙΒητηΘπί ἀπ ἴΠ6 ϑᾶπηθ ββίαπος 
ἵγοιὴ ἃ σοτηπιοη τοοΐ. 

ἼῊΙ5 ἰάδα οἵ δουλ)η1147110η1 ΟΥ̓Ζε]]οπυσιρ, ἢ 
15 'ΠΠῸῚ [οδομΠρ᾽, ΠΥ Ὀ6 τηδδ οἸθαγοῦ ὈῪῚ ἃ 
ῬΆΓΑ]]6] ἰοχὲ ἔτοιη Ερ. ΗΘΌ. 1. 14, ποτα {ΠῸ 
ὈΙοοά 15 πιοπίοηθα θεΐοσε {πὸ ἤθβῃ, 85 ἴῃ {15 
ἰοχέ οἵ 81. δὶ} 1{ 15 Ὀεΐογο {π6ὸ θοάγν: “Εοτγ- 
ἀΒΙΠΠΟἢ (ἢ 6 Π 85 ἴΠ6 ΟΒΠ]Π ΓΘ η φατε 271 ς0771771071 
ψΙΠ Ὁπ6 ἀποΐπου {πῸ πϑίμγο οὐ δίοοά απά “ε 
(κεκοίνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος, ᾿ξ 4150 Π|πη56]Ὁ 
ἐοοῖ οἵ ἴΠπ6 βατὴθ παΐῃγα «υἱὲ ἐῤεηι" (μετέσχε). 
ὙὝΠαΐ 15, 1π {π6 [πσαγπαίίοη Η δ Δϑϑιιπηθά ΟἹΙΓ 
παΐαγα ἴῃ 115 ννθα τη 655 οἵ ἤδβιι, {παΐ Ηδ τηϊρῃΐ 
ἢγϑὲ Ὀγ βυδγιηρ ΠΆ]]ονν 1 ἀηα ὈΥ Η!15 ὈΙοοάν 
Ῥαββϑίοῃ σοηβθογαία ἴ οπ {Π6 οὔοββ πᾶ ὈΥ͂ 
Ἠ!5 τϑϑυσγθοίοη οχαὶί τ τὸ οὐ β στιρῃῦ Παπά 
Δα τηϊρηΐ {πε ἔτοσα μϑάνθη βῖνε ἢ ὕδοῖ ἴο 
15 1η πὸ Επομαγιϑί, ἴο {πὸ πα {δὲ νγὰ στρ ῃΐ 
ὈΕΟΟΠΊΘ 20. σι οΥιΣς 171 ΠΟ)Ί)Ή1051 977, α αἰἰαυΐπε παΐμγε 
(κοινωνοὶ θείας φύσεως, ποΐ, 85 ἴῃ Α. Υ'.., “ΡάΓ- 
ἰδίζουβ οὐ ἐῤθ ἀϊνίπθ παΐῃγθ᾽ οὔ 1) 61{Υ}: ἰῃ 
ΟΠΟΥ ψνογάβ, {παΐ ννὰ πρῃΐ θεθσοπλθ ζε οαυς 
αὐἱὲρ Ηρ» πὰ νυ] οπ6 ἃποίπου ἴῃ ΗΙ5 οὐνῃ 
Ἡυπιδηϊγ, Θητιο Πα ἢ πον Π14}1{165 δπά 
ΘηΠΟὈΙΘα νν ἢ ἀϊνιπε δε ΐο5, ανθη νυ ἢ “' 81} 
{Π6 σοιηρ]επηθηΐ οἵ {Π6 (σοάποδα σογροτσοδ] !}ν ̓ 
(ΒΡ. (ο]. 1. 9). ΒοΥ Ηδ οοπάεβοεπάρα ἴο 
7 ]]οαυὲρ «υἱὲ ως 1πὶ ΟΟΥ ΠΤ Πα θα ΠυπηδηἰΥ 
ἴπΠ ΟΥ̓ΕΥΓ {παῖ τγα πηῖρῃς θὲ “ ἐχαϊίθα Ὄχοθθα- 
ἸΏΡΊΥ ̓  ἴο ὈγοΟΙΠεγποοά απά γε οαυν δὶ «υἱὴῤ 
Ηἴρι ἐπ Ηϊ5. β]ουιῆθα Ηπτπηδη!γ. ΘΙΤΊΠ]ΑΥΥ 
ΕΠ γυβοβίοτη ΠηΔῖο5 ΟἿἿΓ Τ᾿ ΟΥά 5αῦ, “1 Πᾶνα 
ὈδοοΠΊΘ ἃ ἴθ! ]ονν νυ γὸὰ (κοινωνός) ἴῃ ἤθ5ἢ 
δΔη4 ὈΙοΟά [ῸΓ γΟᾺΥ 5865: δρβϑῖη {πὲ ΕἼΘ5ἢ 
δηά ΒΙοοά, ὈΥ͂ νΜΠΙΟΝ 1 πᾶνε Ὀδοοτηθ δκίη ἴὸ 
γου, 1 βαῖνε Ὀδοῖ ἴο γοιι.᾽ 

Τρὲ ὀγεαά αὐῤίερ «υε ὀγεαξ «αἴἴεῦ σοηβθ- 
ΟΥΔΊΙΟη ΟΥ̓ θεπϑάϊοϊοη ἐς 1} ποΐ ({πΠ6 πηθάϊιπη 
ΟΥ̓ ΟἿΙΓ) εογιγηετεζιίοτ ( Οπ6 ΔΠΟΈΠΘΓ) 2π ἐρὲ 
δοάν 9 Οῤγὶοὶ 8 Οῤγίσέ ἢ οταρμαϑῖθ. ΤῊΘ 
ΒΘΏ5Θ 5Θθτὴ5 ἰὸ 6; Α5 {πΠ6 πηδίθσιαὶ Ὀγεδά, 
ΟΟα᾽5. βαγίῃ]υ οἱβ, να ἀο δαΐ τορϑίμοσ ψτπ 
ἼΠ6 ΟὐΐεΥ τηδη, 50 {π6 “ϑρίγιίια] οοά οἵ 
ΕἸ γίβϑί᾽β πηοβί ργβοίοιιβ θοάγ, (οάβ ρ᾽β ἔγοτη 
Βεδάνθη, ννὲ σεοεῖνε ορϑίῃευ ἀπά τηδηάιιοαΐθ 
ὙΠ “τΠ6 Ἰηνγατά τηᾶπ᾿ (ὁ ἔσω ἄνθρωπος οὗ 
86. Ρ811}} ; {π8 ἡδξι γα] Ὀγεδά δου σοπβθογδίϊοη 
Ὀεῖπρ ποῖ ΟΠΙΥ͂ ἴΠπῈ βυυηῦοὶ, Ὀιι 4150 {π6 νθῆῃϊο]α 
(ἢ οἤξοι) οἵ (Ἀγ ϑῖ 5 θοάν ({π θβββθῆςθ). Εονν 
οἴζθη ἴῃ ϑουιρίαγα 5 τῃ6 παΐιγαὶ σοπβοογαϊθά 
ἴο θ6 {Π6 πιθάϊιπῃ οὗ (Π6 βιιρεγπαίαγα! ἢ Απά 
ἘΠΟΥΘ 15 δἰνναῦβ ἃ ΘΟΠΡΤΙΠΥ ἀπά πιθθίπθϑθ οὗ 

Ι. ΟΟΚΙΝΈΗΙΑΝΞ. Χ. 

18 ΒεποΙά [γε] δέζοσγ τῆς ἤρθη: 
ΔΓ ποΐ ΠΥ ννῃ] ἢ εδέ οὗ {πε βδςοτγὶ- 
ἤςεβ ραγίδκειβ οὗ {πε αἰζαγὺ 

ΠΟΥΓΕΒΡΟΠἄθποθ Ὀοΐννεεη ἔπε οὐξννατά ϑἰρῃ 
Δ Πα {Π6 ἱπποὸῖ 1Πϊπρ β᾽ρηϊῆοά. ὍὴΠ6 τηδίθγ!4] 
ΤΌΟΚ β ιβῃϊηρ ΜΥΠῈ]Ὶ ΒΕ γα πΠῚ5 ἰπ {Π6 ἀδθβοσί ννᾶ5 
8 ΨΘΠΙΟΙΪΘ οἵ ἃ βρι για] γος, αν (Πτσὶβὲ ἴῃ 
εἴδει. ὙΠὲ βδσγθά δηϊπιαὶ Ὀγθδίἢ νυ Π]Ο ἢ ΟἿΓ 
Τιογά Ὀγθαίῃθα οπ ἢΪ5 {]5ορ᾽65. νναὰ5 ποῖ ΟΠ]Υ 
τῆς πιοοῖ δ ]οπν, θα {γι γε ῃ]ο]α 4150 οὗ 
ΗοΙγ ϑριτῖε; ἴ0γ "Ηδ ὀήδαυ οὐ Ὀγεδίποά βκἰθά- 
ἔ5ΕΠΥ οἱ {Π6πΠῚ ἃπά 5α]4 Τακο ΠΟΙ ϑρισγιζ, 
δηα {ποὺ τϑοεῖνοα Ηἰβ βθηβι 16 Ὀγοδίῃ, δηά 
ψΙ ἢ :ξ {με βτ οἵ ΗΙ5 ον ϑριτὶξ (108. χχ. 
22:) 

17. Βοοδιδθ ({ΠΕΓΘ 15) ὁπ6 ὈΓΤΘδᾶ, 016 
Ῥοᾶν δὺ6 Μ͵Ὀὺ 88 (4556 Π10 164) τᾶπγ. ὙΠῈ 
56η56 15, Βϑοδιιβ6 ἔπ6 Ὀγοδα οἵ πηΔηΥ ραγίϑ, ἱπίο 
Ὑ ΒΟ Ὁ 15. ὈΤΌΚΘη, ἰ5 γεῖ οπα Ὀτθαά, οπθ θΟάΥ 
416 {Π6 τηϑην να. Μδην ἔγδοίίοῃβ, οηθ Ὀγοδά: 
ΤΉΔΗΥ͂ ΠΊΘΙΊΌΕΥ5, οηα Ὀοάγ. (οιηρ. [ξΠδί5 
δά ΕΡἢ65.: “Υ 6 8}} ᾿παϊνεάι}} ν οοπλα τοροΊ ΠΟΥ 
ἴῃ ΘΟΠΊΠΠΟΠ ἴῃ Οη6 ἴα ἀπά ἴῃ οπα 6515 
ΕΠ γιβί, ὀδγεακίγιο οπθ ὀγεαεί νυ μῖςῖ 15 {ΠῸ πηθ- 
ἀἴαπη οἵ πηπιουίδ!γ, ΟἿ δηςἀοΐς παῖ νγα 
5ῃοι ἃ ποῖ ἄϊα Βυΐ ἰἷνὲ ῸΓ δυο ἴῃ εϑὰβ 
αμσιβί. : 

1 15 ψοσίμυ οὔ ποΐβ. πονν 88. Ῥᾳὰ] τηα 65 
ΔῊ ΘΑΘΥ͂ ἰΓΔΉΒΙΙΟη ἔΤΟΠῚ ἔπ δοάν ῥγοῤοῦ οἵ 
ΟΠ γιβί (νεσ. 16) ἴο {πὸ εογρογαίε ῥοάγ, τῃ6 
ΕΠΌΓΟΒ (να. 17). ΤῊΙ5 15 Χο ΑΓ ΚΑΌ]6, 45 
τεπάϊηρ ἴο βθδενν {ῃαΐ μῈ [ὶἀθπεῆεβ {πΠ6 ἔνγο 
Βοά [65 1ἴΠ ἘββθπΠοα Οὐ βῃθβίαποθ Ης ΠΟΥ δ ηΪΥ͂ 
Β6ΕΠῚ5 ἴο ἦο 80 ἴη Ερ. (ΟἹ. 11. το, “ὙΤΠῈ Ηεβά, 
ομἑ 97, νγῇοτῃ (45 ουξκ οὗ ἃ ννε]]- βρυίηρ οὗ νἱ{4] 
ἔογοθβ πη αϊνπα ΘΠΟΓΡΊ65) 411] {πΠ6 ΒοάγΥ 
ΤΠΓΟῸΡῊ 411 ἐπ το μεῈ5 ΟΥΓ ροϊηΐβ οἵ σοπίδοξϊ 
νυ {Π6 Ποδά απ [σοι ἢ σΟπΊπΊΟη ΠΡ ΘΠ 5 
ΒΙπάϊπρ {Π6 π]θπΊθοΥ5. ἴο θοῇ ΟἾΠΘΓ (4 ἔνγο- 
[0] τβθδὴ5 οὗ ἘΠΙΟΠ) 15 ΙΓ ΠΙΒ μα νυ ΙαΓρα 
ΒΌΡΡΙΙΕ5. οἵ ποιτΙϑῃπηθπί ἀηα 15 σοδτγου]αΐοα 
(ΒΕρμἢ6β. ἵν. 16) ἀπά οοπιρδοΐθα τορεῖμεγ ᾿πῖο 
ἃ ᾿ἰνίηρ οΥραηίϑηη. ΤῊ ἵπποῖ ἰθδοῃίπηρ οὗ 
8:1. Ῥδ1} βταπά5 οἷχἱξ οἰ θαγου ἴῃ {Π6 ἴα πιοιι5 ἰοχξ 
“ΛΘ. 8ΥῸ Π]ΘΠΊΌΕΓΒ (ΠΊγϑί!ο4}) οἵ Ηλε ὈΟΑΥ͂ 
(ΡΓΟΡΕΓ), τπϑιηθε 5 ὀχεά 97) Ηἰ5 Πεβῃ᾿ (Ερῇπεϑ 
Υ. 30). 

Ιῃ δοοογά στ {π|5 Ἰητογργοίβειομ, νυμῖςἢ 
βθϑλ5 ΟὈυϊοιιβ ΠῸΠπὶ δῖ. Ρδι}}5 ϑαβϑὺ 5 Πα ἸΠρ' 
Πογο ἔγοτη {πΠ6 (ἢ τιϑί 5 Ὀοάγ ἴο {πΠ6 μαγοῃ- 
ὈΟΔΥ, ΠΊΔΩΥ ἀποϊθπί Βδίμουβ ΠΟΙ {παῖ νη 1|6 
1ηΠ Βαρίϊϑπθηι ννγεὲ οδίαϊῃ ἡἐπεογρογαΐίοπ ἰηΐο 
ΕΠ γῖβε, ἴῇΏ τπ6 Βα Πασῖδέ ννα σθοοῖνο αἶσο ὈΐΥ͂ 
ἄξρτθεβ δη στα! ΠΊΘ ΠΊΆ ΠΥ εοποογῥογεῖέν, τῇ ποῖ 
σοΟπβαηρι ηϊγ, ἢ Ηἰπι. Τυνο ἰπϑίδποθϑ 
οἵ {πΠ|5: “ὙΠΕ ΟΠμαγοῆ (15) ὁπ Ὀοάγ, ποῖ 
ΟΠΪΥ͂ ΡΈΠΟΓΔΙΠΥ ΔΠ4 τηγϑίϊοα!!γ, Ὀὰξ ΡΓΟΡΕΤΙΙΥ͂ 
ἀηἃ σοΥΡΟΥ ΔΎ, Ὀαθσδῖιβα 411 ἀγὸ σθ ΠΥ (τε- 
ΔΙΙ6γ) ἀπο ἰο ΟΠ τισὶ " ((γυϑβοβίομ). 
Αρϑῖη, “1 ϑᾶοσα σουηπηππίοηθ ἤπλι5. ΠΟῸΠ 

9.3 
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ἰδηξιπη (ΓΙ 5 Π6ΥἸ σοά εξ σοποΟΓΡΟΥΈΕΙ εἴ σοπ- 
ΒΕΠΡΊΠΠΘΙ ΟΠ ΓΙΒΕ1 "Ὁ (Ογτγ] οἵ ϑ8δ]οῖα). Αὐ- 
ΒυΒΈη6 βᾶγ5. ννῈ}}, “ ΝΟη “πο σογηϊίαΓ 5εά 
αυοά ογθάϊτυγ ρᾶβοῖῖ." ὙΤυπθ: Ὀαΐ 85 πε 
Ὀτοδά φιοά τογημ 15. ἃ βιιθβίδηοθ, 50 1Π6 
ΒΟΑῪ φμοά ἐγεα ἐμ" 15 ἃ βιι Ὀβίδποα ἴοο. 

Τὰ ἀρΡΡρθαῦβ {πθη ἔγοτη {Π15 ἰοχί σοπηραγθά 
ΜΙ οἴμοι οἵ 81. δα], {παῖ ποῦ 15. 8ῃ 
Ἰάἀθητγ οἵ παίισε ἀπά βιθβίαποθ ἴπ (τῖβί 
Η πΊ56}Ὲ δπά ἴπ Ηἰ5 τπϑπηθοῦθ. τηγϑίοαὶ, 151 
85 ἴπογθ ἰβ (ἴο ψιοΐε δῃοΐπαγ [ἈΠΊ}]1ΔῚ ἤριΓΟ 
οὗ {π6 μιγοῃν) δὴ 1ἀθπίΥ οἵ τηδίοσγιαὶ τη {Π6 
οΠ6 δΙπάϊηρ; (οΥ που -ϑίοπο δ Π4 ἴῃ {ΠῈ τον ]ΠΡ; 
ϑιρεγϑίγποίζαυσο οἵ [ῃ6 ψνμο]Ὲ ΒιυΠάιϊηρ, [Π6 
ταδίθυί] οἵ θοῖῃ 411|τὸ θεϊηρ Πθανεη- 4 δυτιοα 
Δ Πη4 5ρι γι 8]. 
ῶν αὐὸ αγὸ αἱΐ ῥαγέαζεγς 9.1] [μετέχομεν 

ΤΑΊΠΘΥ ΠΊΘΔΠ5 “Παγνα νυ] ΟΠῈ Ὡποίμοσ." ΝὸῸ 
Ραγ να βθῆβα ἴῃ μετέχειν: π6 μετὰ μετα 
Ροϊηΐβ ἕο ἀλλήλων ποῖ ΕΧΡΓΕΒΒΕά, Ἰπι5ὲ 85. ἴῃ 
ΗΕ. ᾿ϊ. 14 μετέσχε -Ξ “ ἐοοξ ἴπΠ6 58 πι6 Πδίιγα 
αυἱὲρ ἐῤε εῤιἰάγεη. Βαϊ ψνμαΐ ἄοεβ {Π6 εχ- 
ςθρίϊθηαὶ, 1Ε ποῖ νυ ΒΟΥ τππΟχϑιηρ] θα, ΡΓΈΒΘηΟ6 
οὗ ἐκ ψῈ μετέχειν ΠΕΓα ἀδποῖε ὁ ῬγοΌΔΟΙΥ 
ννηαΐ σοπηθ5 οὔ οὗ {ΠπῸ οπα Ὀγεδά, {πὸ εἐγεεῖς 
τπογθοῦ, ] 
ΤΠ βθῆβο δηή Ἴσοπηθοίίοῃ οὗ 1Π6 σι μο]Ὲ 

{πη Ψ11]1 Ὀς, Βεεαιβε οὔἵδἍ ὀγεαά τοτὲ 15. 
οὔθ ὀοάν αγὸὲ «ὐὸ ἴῃ Δββθπι θεά ἡηαην, ἴπ6 
ΤΩΔΗΥ -ἸΘθοτο σΟΠρΡτ βίο, 1. 6. ὁ 4}} {π6 
ψμοὶα μυτοῦ ἴῃ τηϊηϊαΐατο ; ομθ Ὀοάγ, 205 
«ὐε ἐφε (ςοἸ]]εςϊνο) αὐ ῥασε ἐοσείῤεν [με εἤθοῖβ 
0 ρὲ οπὲ ὀγεωά. Νίοτε [1]]}Υ, “ΤΟΥ νγα 8}} ἃ5 
ΟΠ6 Πᾶν τϑοοϊνοά τοροίπεσ ουΐξ οἵ πε οπθ 
βδογατηθηΐα! Ὀγεδά, 845 ἰτοπὶ ἔπε πηδίογία] 
σδιι56, {πὸ βρι γιΐααὶ ἕοοά οὗ {Π6 νεσὺ Ὀοάγ οἵ 
ΕΠτιβι. Ηοαὺυ πε ϑδογατηθηΐαὶ Ὀγεοαά θε- 
ΠΟΠΊΘ5 ἰῃ ᾿ἰἴ5 τὲ δηά εῇξοίβ {πὸ Ὀοαγ οἵ 
(μγιβί, ἰδ ἃ 1]ηρ {Παΐ ρᾷ5565 81}1} ππάεγϑίαπα- 
ἱπρ: ἦδε 71,767" 15. ἃ ΤΩΥΞΙΘΓΥ : ϑδηροπηο ἠδ 
ΕἸ ΓΊΒΕ 115 εβῖ, ἀθδ σούροσε [15 θδί, θα πα ηηοάο 
115 θϑί-- -Ποη ΠδὈϊζητα τη Πγ: απ ΠῸ νη 6Γ:; 
ἴον ἴΠπῸ τηοήθ 15 ἃ ἄθρίῃ Ὀθγοπά 4]] βοιπάϊηρ. 

1 5που]ὰ Ὀ6 ποίεα {πᾶΐ οἱ πάντες ΞξΞ ποῖ 
051 25 π᾿ Α. νς ἰρυ ἀὐοεσητοίχε, Ὁτὶ αἱ] 
ἐρε αὐυροῖϊε φοπρτορσαίίοη, 85 ἃ 5 ΠΑΡΡΙΥ͂ 
Τοπογοά ἴῃ οὐἵ (Δοπηπλιηῖοη ϑογνῖοθ, “Γαΐ 
νῈ απά αἱ ἐῤν αυῤοίε ὡβρεγερ τὰν οὈίδίη τὸ- 
Τη 530 η. ΟΥ̓ ΟἿΙΓ 51η5. ΘΟΠΊΘ ΠΊΔΚΘ {Π6 τη]Υ̓ 
οἵ {πὸ Ὀγεδα Πογδ σοίεσ ποΐ ἴο πιθοῦ Ὀκΐ ἴο 
4αδ!γ: 580 Μεγεσ. Βιυΐ {15 1Ιάθα σδίμου 
ΤΊΔΥ5 [Π6 ΠΑΓΙΠΟΠΥ οὗ ἴΠπΠ6 ΡΈΠΕΓΑΙ ΔΥρ Πηθηΐ, 
ΨΠΙΟΙ 15 ἀπὲ ἐπ6 σογγοίδίνθ ΟὔΘΠῸ55 ἴο 8}}- 
Π655 ἴπ {π6 σοπβθογαΐθα Ὀγοδά δη4 οἹΡ 5ΙΠΊΡ]Υ 
ἜΧΟΙ 465. {π6 νετῪὺ Ἰάθα οἵ [βά6γα] πηι Π{ι]- 
Π655 ἴῃ {πῸ σοιηπιμπίςαπί. ὙΠΟΓΘ πλιϑί ποῖ 
θ6 πον ἃ πη ἔογ {πΠῸ ΆΡ]6 οἵ {πὸ 1,οτά, 
ΠΟΥ ἃ πη“ ἴῸΓ {Π6 ἴ40]6 οἵ ἀθπΊΟΠ5, ΠΟΙ ΔΗΥ͂ 
τεϊγοβρεοΐιν Βδηοσίηρ δου 140]-[οαϑίβ. [ἰ 
ΤΊΔΥ εκ δἀάοά {πᾶΐ Απριβεπεβ ποίίοη {Πδΐ 
“85 ΟΠ6 Ἰοδέ 15 πηδάβ ΠΡ Οὗ ΤΠΔΠΥ δταΐηβ οὗ 
ΠΟΥΉ, 50 ΟΠ6 ΒΟΩΥ͂ ἴ5 σοπηροΟβεά οὗ τηΔηΥ πΊοπη- 
ΒΕΥ5, ὅζο. 15 ἃ Ποίίοῃ δ᾽Ίθη ἴο {μ6 σοηπθοίίομ. 

ΟΟΒΙΝ ΉΤΑΝ ΣΧ, [ἡ αϑ; 

ὙΠΟ. Ἰορῖςαὶ σοηπϑοίίοῃ ἰδ, " Βεοδιιβα. ἔπεσα 15 
ΟΠ6 Ὀτοδά οὗ πλδηΥ ἔγδοίίοπβ, οπΠῈ ὈΟΑῪ ἃγα νγα 
1Π6 τΔ ΠΥ τηθιηθογεά τοί! ; ἀπ οπ6 ΒΟΟΥ 
ΔΥΘ νγα, θδοδιβθ νγὰ 4]1, ἃ5 Ὁη6 ΨΠῇΟΪ6, μαγα 
τοοεϊνβά {πΠ6 νοῦ Ὀοάγ οἵ (Ἠγιβί, 45 ἴΠῸ τηγϑ5- 
τίς] εἴδεϊ οἵ [μ6 οὴς Ὀγοαά. [}ἢ [Π15 ραβϑϑᾶϑο, 
1Π6 ῥγογηϊηθπέ ρἤγαβοβ πὲ ὁοάν δπὰ ἐῤὲ γηαην 
αὐὲ πὰ ἐῤὲ ἐοέαί αὐ βαρσεϑὲ {παῖ “ ΕΠ] ΟνυβΠΡ 
οὗ πε τπϑιηθεῖβ ἢ οπθ ΔποΐΠαγ᾽ 15 {ΠῸὸ 
ἀοπηϊπαηΐ ἰάδθα. ἴῃ {π6 νυυ τε. 5. τηϊπά : ἔθ] ]ονν- 
5810 ΟΥ̓ σοιητη απο νυ ἢ (ἢ τιβί βίδηάβ ἴῃ 1ῃ6 
Ὀδοκστοιῦπά. 

18. (ὐοηποοίΐοη : ποΐ ΟΠΪ {πᾶΐ ϑδογα- 
τηθηΐ8] Εεαδὲ οὐ {πὲ Επομαγὶδῖ, συ ῃῖο ἢ 
βίγεηβίμθηβ δηα αι οπ5. {π6 ΠΟΙῪ [ΕΠ] βμῖρ 
οὗ 1π6 φιιθβϑίβ ν ἢ: θα ῇ ΟΥΠΕΓ δηά ννΠ ἢ {ΠΕῚΓ 
ἘΠ5ΘΘῃ ἄϊνιηθ Η οβί, 15 ἃ πιθδη5 οἵ σουη πη ΠΙ 0. 
Δ Πα ἃ 564] οἵ βοϊάαγιγ, Ὀαΐ αἰσὸ Π6 [ϑυν!βῃ 
53 ΟΓΙΠς Ια] [εαϑίβ οἵ οἱ ννεσθ. Βοίἢ δἰϊκθ ἀγα 
ἀἰβϑιαβίνεϑ τομὴ 1Δ4Ο]ΔΊΓΥ. 

Τγαοὶ αὔέον ἐῤὲ 366. 1... 1μπ6 [δὺγϑ ῬΓΟΡΕΓ, 
ΤΊΘΠΊΌΕΓ5 οὗ {πὸ ἹΓΠεοούαου. “ΠΕ 1, ον! 4] 
ΒΟΥ ἤσθ5 νυ τα Οὐζνναγα δοῖβ. ΤῸΥ τηδὶπίδι ΠΙ Π δ᾽ 
ΤΠ θΘΥΒΏΙΡ ἴῃ [Π6 σομηηοπΠνν θα! ἢ οὗ [5Γδ86] 
1η ἴπ6 ϑρμῃοσα οἵ {πῸὸ εσῤ, 1.6., παΐαγαὶ δηά 
δασίῃ]ν ΠΠὸ σοπβεογαίβα ἴο σοά." 1 ε]ΠΖβοἢ, 
ΤΌΤ, 11. Ῥ. 98: 

Ραγίαξεγς 9" ἐῤδ αἰξαγ σατὶ ματα Ϊγ θὲ ἃ τρδξ 
ΤΕ ΘΥΙηξ ; ἴοσ κοινωνὸς ΠΟνΠΕΓΕ 56εῖη5 ἴο 
τήθδη ῥαγίαξεγ ; Ἔυθῃ ἴῃ “Ἔ βοῦυ!. Αρᾶτη. τοῦς 
κοινωνὸς χερνίβων ΞΞ-Ξ " ΜΥ]Η α εογηιοπ ῥγΟῤεγῖν 
οἵ᾽ ἵπέογεοσί ἴῃ [ὴ6 1 51γὙ81 ννϑίεγ᾽ οὐ “ἢ δ 
6484] τῖρης ἴο 1 ἢ οἴ με β.᾽ 

ἼΠΕ 56 η86 1 {15 ἰοχί ἰ5, ΔΥ8 ποῖ ὉΠΟΥ͂ 
ΜῈῸ0 οδύ {86 5ΘοΥ ῆ 065 ἔΘΙ]ΟῪ 5 (ΟΓ 4550- 
οἰαΐ65) ἴπ τϑιδύϊομπ ἤο {π6 διύδυ οὗ βδοτυὶ- 
Βοοξ ΟἸδαγν ἃ ἄοιθ]α σοπποϑοίϊοπ ΠΕΓΕ, 
(1) Ὀεΐννθεη {πΠ6 βδογίῆςεβ δηά [Πε6 βδουῖποδὶ 
Αἰΐατ, θυσίας αῃιὰ θυσιαστηρίου ; (2) Ὀεΐννεεη 
1ης δεῖ οὗ ϑαϊϊπηρ' δηά {πὸ δςΐ οἵ σοπηΠΊ Πρ’ ΟΥ̓ 
ΠοΙἸηρ [Ε]οννβαῖρ. ΒΕΠΡῈΪ 5θοτηθ ἴο 5Ὸ ΤΟΠΡ 
ΠΟ Π6 Ἔχρίαῖπβ, ΚΗ ἴο ψποῖὴ {πε οἤθσιηρ 
15 τηδάςρ, δηά {π6 οἤεγιηρ 1[56]ξ| ἀπά {Π6 δἰΐαῦ 
νΥΒΙΟἢ θαῦβ ἴῃ6 οβδτγιηρ, [Π656 το Πᾶνα 
ςΟΙΠΠΊΠΠΙΟη." Βεΐννεθη ἔΠ656 [Πγ6Ὲ ἔπεα 5 ἃ 
φσοππηροίίοη ἱπάθεά, θξ πο σοτηπηιπίοη. ΕῸΓ 
ΠΘΓΘ, 85 ἴῃ γε Γ. 16---866. ποΐθ {πογε--Π6 {Γπ6 
ἰάθα 15. ποῖ "ραγξ οι ρίίοη ᾿ ΠΟΙ͂ ἡ Πομη πη ηϊ68- 
τοη,᾿ θαΐϊ “ [ΕΠ] ΒΡ οὗ ρεύβοηβ ψ]Π Ρεγ- 
Β0η5, ΠΟΤΏΠΊΙΠΙΟη (1) οἵ τηθη ψ Οοά 
(2) οἵ τμξῃ νι πα ΔΠΟΙΠΟΥΙ 85 πιο 5. οὗ 
ΟΠΘ6. ΠΟΙΥ σοπρτοσαίϊΐοη. Απά “{Π6 βδογιῇσαβ, 
νΥΏ16 ἘΠΟΥ ἀγα Ὀεΐηρ δδίεη, τὰ ἔπε τηθαϊδ] 
αδιι5εὲ οὗ ἘΠ15 σΟΙΏΠΊΠΙΠΙΟΙ, 845 [Π6 58ουῆς 4] 
Δἰΐαν 15 {πΠ6 Ἰοςϑὶ δπηά ᾿ηϑίγατηθπίαὶ. ΓΓΠΘΓΘ 15 
ΠΟ 510} {ΠῚΠρ 45 σΟΙΠΠΉΙΠΙΟη «ὐδέρ αὶ αἰαῖ 
ΟΥ̓́ΤΟΙ ἃ οἱείίηι: ὙΠΟ 1 15 ΟΥ̓ πιθδη5 οἵ 
δοίῃ «ὐδὲρ Οοά. Νὸο νγνόοπάθγ 5ΟΠΊ6, γγ80 τη8 ΚΟ 
κοινωνοὶ ΞΞ- μέτοχοι, 851. “ΜΠῪ αἸά ποί Ῥδὺ] 
νυτιῖο Θεοῦ 1πηϑέθδά οἵ θυσιαστηρίου} ΜΝ ΒΠΕ 
οἴμοῖβ ἴο αὐἰαγὶς αἴῇχ [)είψιιο, ἴο τῆδῖτα ουξ 
{Π6 56ῆ5886. 
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τῃ6 (πε πΈ}] 65. ἐβαογίῆος, ἘΠΕΥ βδοτίῆςςε ΓΥΡΡΩ; κα 
Ῥς, 

τ9 Υ Βαΐ 58Υ 1 {πεπ ὃ {παΐ {πε ἰάοἱ 
ἴο ἄον!]5, ἀπά ποΐ το (ὡσοά: δηά Ϊ τοῦ. 37. ἴδ. ΔΠΥ {πΐπρ, οὐ {παξ ννπίςἢ 15. οεγθά 

ἰπ ϑαογίῆςε το 14οἷβ 15. δῆγ' {Πῖπρ 
20 Βυῖ 7) καγ. 1παε τῃ8 {Π]πρ8 νυ ΒΊ ἢ 

ΤῊο {τυ} βεοπὴβ ἴο θῈ {παξ ἴπ {Π6 1 ον "16 4] 
ΒΔΟΥΙΠσο5. ἔπεα νγὰθ σΟΙΏΠΊΙΪΟη Ὀεΐννεθη 
7Ἔἤοναῖι οα {πῸ οπθ Ππαπά δηά {πὸ ργϊθϑῖβ πὰ 
ὙΥΟΓΒΠΙΡΡΟΙΒ οἡ {Π6 οἴου. ὍΤῊΪ5. σΟΙΓ ΠΟ η 
ννγα5 οἤξδοιρα Ὀ. τηθδηβ οἵ {πὸ 5]αΐη Ὀ.]Π]ΟοΙκ ἴῃ 
{πε6 Ῥεᾶσθ οἥεῪγιηρ, ΟΣ ἰῃβίαποθ, Οὐ θυσία 
σωτηρίου. ΠΟ 5]αῖπ ΒΕ]Π]ΟΟ 'π τπ6 ὈΌΓηΪης 
οὗ {Π6 [τ οΥ 5ιεῖ Μμεγπίεῥεά γα ο7 ἤγίηρ ΤΟΥ 
7εμόναῖι, γμο ὈΥ ἤγα σοπβιπιθά ΗΠ!5 ρογίϊοῃ 
οὗ {π6 βϑδογίῆσε : {π᾿ δαπηθ υἱοίϊηι σοὺ 23ι- 
μισῥεά )ο« οΓ, 3εε ᾿Α]]οννεά ὈΥ πὸ αἰΐαγ, ἴὸ 
186 Ρῥτιθϑὲ ἀη 4 ννΟυβΠρροΥβ ἢ γῆ Ὸ ἴῃ {Π|5 ἴδαβί 
ΟΟΙΠΊΠΊΟΙ [0 41] νγοσθ [Ὁ]ονν -ϑιιθϑίβ νυ ΟΠ6 
Δποΐποῦ ἀπά νυ οά. ΤῊϊ5. σοιητηοπ ἴδαϑί 
νγὰ5 ἃ δου ῆς 4] πιθα] αὔῆεγ ἴῃ6 ϑδουιῆο!α] 
Οἤξεγιηρ. [πὶ ΠΠΚ6 ΠΊΔΠΠΟΥ {Π6 Ὀ]οΟΘά, Αἰΐζευ 115 
ἐ7αιβιοη ἔγοτα {πὸ θοάγ οἵ {π᾿ θΌΠΟςΚ ἴῃ {Π6 
βαρ ζθυιπρ (οοιηρ. [π|κῈὲ χΧχίϊ. 20), ννγᾶβ5 
αὐ ἴαβεά οΥ ροιγοά ἀραϊηϑί {Π6 δ]αγ (προσεχύθη 
πρὸς τὸ θυσιαστήριον 1,ΧΧ.) ,2ῶγ αἰοπεριθηΐ, 
ἀπά {π6η, ΠΑ] ον ὈΥ {με δἰΐαγ, ννᾶ5. βίνθη 
Ῥδοὶς ἴῃ {π6 ἴογπι οἵ ϑρυϊπκιηρ ἸΡΟῸῚ {πὸ 
ῬΘΟΡΙδ 2ὺν εἰεαροίπο. ὙΠῸ5 ἴΠ6 58 Π16 ΔηΪΠΊΑ], 
5141 δηἋ βδουιποθα, ννὰ5 ἔγοπὶ {πὸ δ] Γ βίνθη 
Ῥδοὶς θοίι ἴῃ 115. ὀίιοοά ἀπά ἴῃ 115. ,3ε5 ὁ ἴο {πο 
ῬΓεδέ απά {πῸὸ ρεορίθ. Ὑπὸ δ]οοά οἵ {πε 
νἱοίτη ννὰ5 γοραγάθα 45. οὔδ Ὀ]οοά, ΠΟΙ ΡῚ 
1 νν)ὰϑ δεῖ ἴῃ ον] ὈΥ {πε ῥγίεδέξ ἴῃ ἴνο 
Παῖνγθ5, ὁπ μα]ῇ ἴογ αῇτπιβίοη ἴο πηαϊτα δἴοπε- 
τηθηΐ αηά ἴο ρῥσορι(ἰαΐθ οὐ. Ὀσίηρ (οά πήρ ἴο 
ΗΒ Ρϑορίὶα, {πὸ οἴμπου Π]Ὲ ἕογ {πὸ δβρευϑίοῃ 
οἵ οἰδαπβίηρ ἴο τῆᾶκα {πῸὸὶ Ρεορὶθ πιθοΐ [ῸΓ 
ἀγαννῖηρ ὨΙΡ ἴο {πεῖ γ σοά. ὍΠι5 {Πς αἰΐαγ, 
οὐ ὙΠΟ (Π6 νἱοΐίπι νγᾶ5 βίνεπῃ ἴο [ϑμπονδῃ: 
ἃηα ἔτγοπὶ ὑνΠ]Ο [ἃ ννα5 βίγοη Ὀδοκ ἴοὸ {πε 
ΟἸἴδγοΥβ, ννὰ5. ἃ πιθοιηρορίαοα οἵ σομηΠΠΠ]ΟΠ 
Ὀεΐννεθη σοά δηά Ηἰβ ρθορὶδ ; πᾶ {πὸ 5ιὉ- 
βίη 4] τηθάπιπὶ οἵ {Π|5 ΡΕΥΒΟΠΑ] ΠΟΙ ΠΛ ΠΙ ΟΠ 
γγὰ5 (1) 411} οἵ 1πΠ6 σοτηπηοη βαοσίποα {Παΐ ννὰ5 
(οπϑδιτηθα ὈΥ {πὸ ἥτε οἵ εονδῃ, (2) 4}]. {παῖ 
ννα5 δαΐθῃ ΟΥ̓ {πὸ νυ ουβῃ!ΡΡΕΥΒ : ὈΥ πιθδῃβ οἵ ἴπ6 
ἢγϑι (σοά πο οὐ ςεἸεδγαϊθά ἃ [Θάογὰ] ἔθαϑί οἵ 
ΠΟΙΥ [6] ρ νυ τηεπ, ὈΥ πηθδη5 οἵ {Π6 
ΒΘσοπά τήθη ἢ (οά δπά νυ] οπ6 ἃποίπου. 
ἼΠῸΕ ἴά68 ἔΠθη οἵ {πὸ το πάθυῖηρ ῥαγέαξεγς ο  ἐρὲ 
αἰξατ' 15 5:ΤΩΡΙΥ ἱποοσγθοῖ οα ἴΠ 656 του Πα5 ἃ5 
ὙῈ]1] 85. ΟἹ. »,Ατ τ δί16 4]. Α σΔΥΘΓᾺ] βίπμαν οὗ 
{ΠῸ [ον δ βδουποθβ τη {ΠῸ ἸΙρῃΐ οὗ {Π15 ἰοχί 
ὙΜ1}1 ΥὙΘΡΔΥ ἸΔΌΟΏΓ, ἔΟΥ 1 566 πὶ5 ἴο 6 ἃ ἴοχί 
Ὀδαγίηρ πα ἢ προ ἴπ6 Η ΟΙΥ ΘΌΡΡΟΓ, 85 τπδΐ 
κοινὸν δεῖπνον οἵ (Πτγδοβίοπι, “Ὃν Πουθη [ἴἴ 
σαηποῖ 6 ([αΐ οἵ {π6 τηδβϑίοιβ βῚ 5. ΟΠ6 
ἀοπιθβίῖὶς τοοοῖνοθ ἀπά Δποΐμου σὑϑοοῖνοθ ποΐ, 
Ῥαΐϊ 411 411|6 γϑοοῖνθ οἵ ννῆμαΐ 15 σοπηπΊοη ἴο 
411. Ασςροογάϊπρ ἴο 8.. Ῥϑὰὶ] [Π6 ΕἸ Παγίβίς 
Ἐραβί 15 δὴ ᾿δηϊἴγρε οἵ ἴπ6 βϑουῇοῖαὶ! πιθα] οὗ 
τπ6 Ῥρδοθ-ΟἸ υ!ηρ᾽ ΠΕΙῸ 85 1{ 15 οὗ ἴῃς ῬΆββουοΥ 

νγου]ά ποί {δὲ γα 5Πποι]4 ἤᾶνε ἔξ] ]ονν- 
5Π10 ψν ἄ6ν!|5. 

ἴπΠ ἢ. 5. Απά ἔτγομη {πὸ ϑἰρῃηιϊῆοαης ννοσά 
αἰΐαν 97, “αογίῆεο ᾿Ὲ 566 Π|5 45 1 {π6 Αροϑί!εβ 
{πουρηΐ νγὰβ [παῖ {ΠῸ Ποβῃ οὐ (ἢ γιβί, 45 βίνεη 
Ῥδοκ ἴτοπι {πῸ6 δἰΐασ οἵ ἴπῃ6 Ουόββ, 15. {πΠ6 
τηθάϊιπη οὗ ΠΟΙ ΠΛ ΠΙΟΠ 1Π {Π6 φαίης πεγεοῦ 
Δη4 {Π6 τϑαὶ δης {πογοίογα βρι γιίπα] [οοά οἵ Η 15 
Βοάγ, ὈΥ [δαϑίϊηρ οὐ ΠΟ ἢ ννα πανα ἔθ] ]ονν- 
51:10 ἢ ἩΗ!ΠΊ561Ὲ ἃη4 ἢ οπθ ἀποῖποῦ 
ΔηἋ {του Η Πη561Ὲ νυ σοά. Ηἰ5 Βιιπλδῃ 
πδΐμγε ἔπθη οἵ Πεβὴ δηά Ὀ]οΟά 15 {πὸ χες σαογα- 
γ,6Ή 1} ΟΥ̓ ἐῤίηρ βρη θα :᾿ ἀπά {πὸ ὐγίμς 
σΩΟ Α)Φ71 ΟΥ̓́“ ΓΘΤΏΙ5ΒΙΟΏ Οὗ 51Πη5 δης 11] οἵ Ποὺ 
Ὀοηοῆί5 οἵ ΗΙ5 Ραββίοπ᾽ ἰ5 {παὶ νυν μῖς ἢ 15 
δίνθη ΤὨγοισ {π6 χες: ἀπά {ΠπῸ γέ 15 {πΠ6 
εἴοοῖ, ῥοαὺ ργοάιιοθα να Κπονν ποΐ, οἵ {π6 
Ποηβθογαῖθα γα δηα ψῖηθ. ὍΤλ15. Ὀεϊηρ 
ἵγι16, 11 ΤΌ]ονν5 μαΐ Ἐπ6 Τιογ 5. ΘΌΡΡΟΙ ἰ5 ποί 
ἃ 580 ΥῆςΘ, 5ᾶν6 ἴῃ πε οἴογιηρ οἵ 5ε![-ἀθάϊοα- 
τίοη «πὰ οἵ Οοαΐβ ογϑδίιγοβ οἵ Ὀγοδά αδπηά 
ὙΠῸ, θυ ἃ βαογαπηθηΐαὶ Εθαϑὲ ΠΡΟῚ 1Π6 σσϑδὲ 
ΒΔΟΥΠο 6. νυ ΒΟ ννὰθ ΟΠοα ἴοσ 81}} οἴογοά ἴο 
Οοά προη {Π6 δἰΐαγ οἵ πε (στοβϑ. 

19. “Ἰ)ο65 1 ποῖ ϑμαπιθ γοῖ, Ὁ Οοτίη- 
{Π]8η5, ἴο ΧῸ]] Ὀδοκ τὸ {πὸ σμα]ῖοο οἵ 14ο]5 
ἔτοπὶ {Π|85 μα! οθ ΠΟ οπιαποραῖθα γοῖ 
ἔγοπὴ 140]5 ᾿ (ΤΠΕορν]δςοί.) 
Ἀεπάεν:-- αῦ ΒΥ ἔουθ ἀἃο 1 ΔΒ σαι 

--ἰ(Οοπηθοίίοη : ἔγοπὶ {π6 ἔννο (γι βία δηά 
7Θ νυ θη ϑδουῆοῖαὶ ἔβθαβδίβ οὔ ΠΟΙῪ [Ἐ]]Ονυβ ῖρ, 
γνΠΙΟἢ 1 15 πονν δάάιισθ 845 Ὡηδίοριιθα οἵ 
“ἢ 6 βριστιῖι8] πηθαΐ δηα ἀσγιηκ  ᾿π [Πς6 ἀδβοσέ, 
ἄο γοιι γαῖβα ἴπΠ6 αιδβδίίοη νυ Ποῖ ΠΟΥ ΤΠΟΓΘ ΤΊΔΥ 
ποΐ θῈ ποίου δπδ]ορῖιθ ἴῃ [ῃ6 Η βδίμθϑῃ 58011- 
ΠΟΙᾺ] ἔδαδίθὶ ΝΥ, 4ο 1 δῇηιχγιι-- μα ψμδΐ 
μ85 Ὀθθη βϑουϊβοθᾶ [0 δὴ 140] 18 50116- 
ΔΣΩΡΊ τὶ τΤαῖμοῦ ἴπᾶπ τι ὙΠδΐ 1 15 δῇ 
αἰφμα 5. ΓΤ νας 11 15 Βουηθίῃπρ ΟΥ̓ Οἴ ΠΟΥ, ννμδί {Π6 
Βιθδίμθη ΠΊΔΥ {πῖπκ [ἃ ἴο ᾿ε, ἃ πιθαΐ Ἴοηβο- 
οἴαϊθά ἴο ἃ βροά" 1 1ε]] γοιι, ἴἴ 15 ἃ ΠΊΘΓΟ 
Ρίεςθ οὔ ἤἥξβϑῃ ἃπά ποίμιηρ πιοῦθ. “ὙπΠαΐ 
Ὀτγεδά δηά παῖ σαρ οὗ ΟἿΓ5 1.6 νυπαΐ ΤΠΕΥ ἀΓῸ 
Δ βοιηδίῃ!ηρ τηοΥ " (ΒΘΠηρΡ6]). ΟΥ ὑμδύ 8δπ 
1401 15 Βοιηούμιπσ ; [5 50ΠῚ βΟά ΟΥ ΟἾΠΟΥ͂, 
Ζειι ΟΥ̓ ΑΡὨτγοάϊίε ΟΥΓ ΑΡΟΙ]Ο, σΟΥΓ ΡΟ Πα Πρ; 
ἴο {πε Ποδῖῃεπβ σθποθρίιοη οὗ ἢ} [{ 15 ποῖ 
ἴπΠ6 σαγρθηΐευ ΠΟΙΓ {Π6 βίδίζιασυ {παῖ τηδ 85 
βοάβ ουξΖ οὔ νγοοά οὗ βίοπε : ννῆο {πθπὶ Οἱ 
ΠηΡῚΓ ΘΔ ΟΓῸΘ5 ΔΌΓΟ Ψγ6] ΠΠΊΔΥΤΊΟΤΘ γο]ίι5, ΝῸΠ 
ἕλοις 116 ἄδθδοβ; 41 εοἰὐδέ, 116 μαεῖ:: Μαγίαὶ 
ΕΡΙΡΎ. ΑὮ 140] ἰἴ5. ποΐμιπρ ; πὸ βοά δ ἃ4]] 6οχ- 
σορί ἴῃ {ΠπΠ6 ᾿ππδρὶπαίίοη. 

20. Νὰ ναΐ (παῖ 1 ἄο βῆγτη 15) μπὲ 
ψμδύ ὑπῖπρθ Ὁ86 ΟΘη 1165 Β8δουΐβῆοθ, [0 
ἄθιηοιβ ΠΘΥ͂ Β8ΟΥΗΠ06 δα ἴο ἃ πο-δοᾶ, 
Νοῖ οΠΪΥ ἴο ννῆαδΐ 15. πο- ρα ἦο {ΠΥ βδοτγιῆςθ 
Ὀυΐ ἴο ἀδπιοπθ πὸ Ὀομιπά {πὸ βογεθη ἀπά 



4τό 

21 Ὗε οαπποΐῖ ἀγηκ {πε οὰρ οὗ 
1πε [,ογά, δηά ἐπε οὰρ οὗ ἄεν!]5: γε 
σαηποῖ ΡῈ ραγίακειβ οὔ {ηε [ ογά 8 
140 16. ἀπά οἵ τῃς (δὶς οἵ ἀεν!]5. 

22 ἢ) νψὲ ρίονοκεα {πε [],ρὗγά 
ἴο Π6Δ]οιβΥ ὃ 2Γ6 νγχα ϑ8[ΓΟΠραΓ ἤδη 
με 

23 ΑἹΙ τῃϊηρθ γε ἰαννίμ! ἔογ πη6, 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΉΙΑΝΞἝ. Χ. [ν. 21--25. 

Ῥυέ 411 τπηρβ ἅἀγέ ποὲ δχρεάϊεπέ : 81] 
(Ὠίηρβ δῖε ἰανῆι [Ὁ πι6, θα Δ4}]} 
τΠ]ηρ8 6 ΠΥ ποί. 

24. [,εἰ πὸ πιδη 866Κ ἢΪβ8 ον, διέ 
ΘΥΕΓΥ ΠΊΔΠ ΔΠΟΓΠΕΓ᾽ 5 τυδαἰίδ. 

2ς ὙΜΒαδίβθοενε 15 β8οά ἰ'π ἐπα 
ΒΠ4ΠΊ10 65, ἐἠαί οαΐ, Δ5 Κὶπο πο 4ιεϑεοη 
ἔογ σοηβοίεηςσε βᾶκο : 

οὐτγίαϊη οὗ 140]- νοΥβῃρ ἀΥῸ ὈΙΙΒΥ ἴΠ {ΠΕῚΓ νου Κ 
οὗ ταϊη ἴο {Π6 5015 αηὰ Ὀοάϊθϑ οἵ πΊθη γῆ 
ΒΘῦνῈ ᾿πηᾶρῈ5. ὅ6Π586 5: ΨΥ Β16 γοῖ ΟΠΕΓ ἴο 
τνμαΐ γοιι {π|ηὶς ἕο ΡῈ ἃ ξοά, γοῖϊ 4Γ6 σΤΈΑ ΠΥ 
ΟΒδγιης ἴο ἃ “υαηΐν, ἃ πομεπν ο7 α κοά: ἐραΐ 
ψνου]α θ6 ΠαΓΠΊ]655 Ὁν σΟΠΊΡΑΓΊβοη : δι ΠΟΓῈ 
ΠΟμη65 ἴπ6 βίαν τηβοπιοῖ; γὙοι αὐ ἐρὲ ταῦ 
{ϊγ16 ἸΔῪ ὙΟΛΓ 5015. ΟΡθῃ ἴο ἴδε επεοοτηθηΐβ 
οἵ ἀεπιοηβ δηά γουγ ὈΟάϊα5 ἴο {Π6ῚΓ Οὔδ565- 
5105. Ξ 

ὙΠῸ ΟΥΪΠΑΓῪ νὰν οὗ γοπάουϊηρ [Π15 οἰδιιβα 
ἐ{ρ ἀοπισῃβ απ ποῖ ἰο σσοά᾽ οσαπποΐ θ6 τὶρῃΐ. 
“πώ ποΐ ἐο Οοά (' ἃ5 γοιι οὐμῃῖ---ΒΕΠΡΕΪ) 158 
πορδίϊνε δά ίοη 5 ΠΊΡΙΥ ποῖ πεβάθά: 1 επ- 
σατο Υ5 {ΠῸ τπάσοῇ οὗ {πΠ6 ἀγραπηεηΐ : ΤΟΥ - 
ΟΥ̓́ΘΓ 1 5665 αιΠξα σοσίαίπ {παΐ 81. Ῥ4] Πθσα 
Πδ4 ἴῃ [ῖ5 πηϊηά Τ)ειζεγ. ΧΧΧΙΪ. 21: “ὙΠΕΥ 
ΔΥΟΙΙβθα ΤῊΥ̓ 1Θϑ οιιϑΥ ΟΥ̓ α πο- σοί, ρτονοκοά 
Τὴ6 ΕΥ̓͂ ἘΠΕΙΓ ἰαρίέϊες: ἈΠ 1 4150 νγ}1}}} ἀγοιβα 
ΤΠΕΙΓ Ἰδα]Ο ΒΥ ΟΥ̓ α πο-ῤεορίε, Ῥγόυοκα ἔπ 6 ΠῚ 
ΒΥ ἃ ἔϑο βῆ παίϊοη, 1. 6. {π6 ζΤαΐατα (ὐθηί 165. 
ἼΠε Οτεεὶς ἴοο οἵ {πὸ 1,ΧΧ. Ὀεαγβ ουξ [Π15 
ΤΌΠοτΙηρ, ἔοσ {Π6 οὐ θεῷ αἰἴζεσ δαιμονίοις 1ἴπ 
ΥΘΓ. 17 18 Θχρ αἰπθά ἴῃ 115 βεη88 ὈΥ ἴΠ6 ἐπ᾽ οὐ 
θεῷ δηά πε ἐπ᾽ οὐκ ἔθνει οἵ νΕΥ. 21. Νοίῃίπρ: 
σδῃ 6 οἴθαγοσ. (οιήραγα Οὖτις ΟΥ̓ ΓΝοηταῦ οἵ 
τε Οὐνγββου, ἀπά ἐν ἀβάτῳ καὶ οὐχ ὁδῷ, 1,ΧΧ, 

ῬΘ0η.8, (ποΐ, 45 ἴΏ ΑἸ Ν., ἀξ) ἃΥ6 
ϑοπίβ οὗ {π6 ἄθν1], πιουῖπρ ᾿η 15 Κηράοτη οὗ 
ἀαγίκηθββ, ἀννε!]ηρ ἴῃ ἴπθ αἱΓ ΠΟΔΓ {Ππ6 δδτίῃ. 
ϑοηὸ οἵ {πϑῖὴ 816, ϑᾶύϑ8 [ βαρῆιβ, “ ἀἸ]5επι- 
Ῥοάϊοα 5ριγιῖβ οἵ ψιοκεά πλθπ,᾽ 5ΟΠΊΕ [ηΪ5- 
σΠίθνοιιβ, ϑοῖῆθ τηδ]σπαηΐ ; ΟἴΠΟΙ5. δα ἄ6- 
βουθοα ὈΥ Πιβδίϊη ΜαγΕΥΥ ἴῃ ἃ ΡαϑϑᾶρῈ ὈθδΓΙηΡ' 
ΟΠ [Π15 ἰοχί 45 “1 ἀθιηοηβ νγΠ0 1π {π|65 οἵ 
οἹά, 1π5ὲ Ὀεΐογε ἔπε Ποοά, ““ Ἀ5β:τηῖ πε νΑΥΙΟῚ5 
ΤΟΥΠῚ5. 50 ἀϑίοῃιϑῃθα τηοσίαὶ πιϊπ 5. ἢ {Π6 
ΟΠ ο 5. ὑν]οἢ {ποὺ αϊβρίαγεά {παΐ πηθη ποΐ 
ἀποαυΐπρ ἐῤενι ἐο ὧδ εἱ] ἀεηιοπς οἰγίεαά ἐῤεη 
5οάς «πὰ αἀὐάτοββεά {πὸπὶ Υ {ΠπῈ παπὶθ ΨῃΪοἢ 
Θδοῇ ἀθπιοη ἱπηροβοά Ἰροη ΠΙτη5Ε Γ᾽" (ΑΡοΟΙ. 
Ρ. 55) ΒΔ Γ15 68.) 

ἀπά 1 «υομμ]ά ποὶ ἐῤραΐ γὲ «ῥομϊά δασνε γε]οαυ- 
σὶρ «υἱὲ ἀευϊ ὙμῈ Α. Ν. βῖνεβ {πε στιβῃΐ 
56η56 οὗ κοινωνός δί ἰα5ξ: 511 γαῖ Υ ΓΘ ΠΩουσ, 
ΠΟΙ ο πού 15} γοὰ ὕο ὈΘΟΟΙΙΘ ἔ611078 
Ὑ{ΠῈ 086 ἅδη 018, ἱ. 6. ἴο ὈΘΟΟΠΊΕ ἀϑϑοσιδίεϑ 
υυἱτἢ {Παΐ ο1455 οἵ θεϊπρϑ σδ θα ἀθπιοπβ (οτος 
ΟΥ̓ ΔΥΕΙΟ]6), ἴο πίει ἱπίο [0] Οννϑμιρ νυ ἘΠ 6 πὶ 
ὈΥ αἰϊεπάϊηρ ἰ4ο]-ἰβαϑέβ, [Π6 παυπί οἵ εν]! 
ΒΡΙΓΙΐ5, 

21. ϑ6ηϑ86 ἴ5: 1 15 ΤΠΟΓΆΠΥ͂ ἹΠηροβϑίθ]8 [ῸΓ 
γοιῦ ἴο ἀσίηκ ἴΠ6 σὰρ παΐ Ὀγίπρϑα ἱπίο σοτη- 
Τα Πΐοη ΜΙ {π6 1 οτά, 1, ε. (ἢγιβί, ἀπά ἴο 
ἀτίη]ς {Π6 σὰρ ἔμαΐ Ὀτίηρϑ ἱπίο ξβ]]Ονυβῃ1ρ ἢ 
(6 ΠΊΟ0Π5. 

δὲ ῥαγίαζεγς οΥ ἐδὲ 1ιογαῦς ἑαῤΙε.] Το ΛζογαΥ 
“ἴο Πᾶνα νι οἴμογβ ὁ ἴμ6 {4016. 8, ὥοθπα 
ΠΟΠΥ ΙΓ δϑί, ΠῸΠ 58ΟΥΙ ΠΟΙ Πα : ἴῃ ΤηΘ6Π58, 
ΠΟΗ δἰΐασι (Βεηρ6]). ὍΓᾺΕ: ἔου 1ἴ 15 ἃ βϑϑογα- 
τηθηΐδ] Εδαϑδί δου {πε ϑδογιῆςε: ἔπε Εβαβέ 15 
ΒοΙά αδἱ τὴς Ἴ01]6 οἵ τῃ6 Τιογά οἴξεη, {πε 
ΘΔΟΓΙΠΟΘ. νγὰ5 τηδάθ ΠΡΟΩ ἴμ6 ΑἸΐασ οἵ πε 
ΕΥΟ55 ὉΠΟ6 ἴῸΓ 8]}}. 

99. ἘἈεπάογ, ΟΥὁ ἄο 8 θχδϑρδίδύθ {π6 
Ιοτὰ ἴο 16 81οπ8γῖ “ΟΥ (ἀγοϑδαξα] δἱΐεγηδ- 
τινα 1) 8.6 νψα Ἰδὲ ἀοῖπρ ννμαΐ [5γδε] ἀϊ4 οἵ 
οΙά τῇ ἴπ6 Τ) εβεσί, επηδιτοσίηρ {πε Τιογά το 
Ἰδδ]οιιϑυ ὁ 866 Πϑαυΐ. ΧΧχῖ!. 21. . .. Κεαϊίν 
γὸ αὐὸ σέγοησεν ἐραπ εξ Του 540 παῖ! 
Αη αδάμεϊο αὐ αὐσεγάμε. 

28. 8δ:. Ῥδ] πονν σοίισηβ ἴο {Π6 ΡΎΙΠΟΙΡΙ6 
οἵ ΟΠ γιβίίδη ἠίσομσε ἐπὶ ἐῤίησι ἱπαάϊγεγεπέ, 566 
γἱ. 12, ΡΓΘΒθητΙης 1ἴ ΠΊΟΓΟ ἔτο Τα 115 Ραγα δ ῃῖοδὶ 
5:46. ὅ6ε {πῃ6 σομπηΐεγρατέ οὔ {Π1|5 ἴὴ Ἀοηι. 
Χῖν. 13--2ο, 8Δη4 ποΐίε5 {Ππεγα. 

ΑΑΠ ἐῤίπιος αγε.. Φ ἘἈεπάεσγ, Α11 πη ρ8 
ΔΥΘ Ῥαουμιίςοα ττ6, θπύ 5.111 ποῖ 41] 
{πῖπρ8 οαϊγ: 1.6. θα]8Δ4 ἀρ {Π6 (ΟἸΠγιβείδη 
16 οἵ {[η6 Ὀγείῆτοη. ὅ86ὲ οἰ. νἱ. 12. «ἢ 
ἐῤίηθε αγὲ ῥεγηι θα γ16 ϑθθυὴβ ἴο πᾶνε Ὀθεη ἃ 
βογσί οἵ νγαϊσμνγοτά οὐ᾽ πηοίτζο ᾿ἰϑδεὰά ὈΥ ἔπε 
Ῥδα]ηθ ρΡαγίγ ἴῃ (οτϊπίῃ : 566 ποΐβ Ἂἢ. 
γΠΠ. 8. ὅ86η56 {Π6ῃ ἰ5: “" ΑἹ] {πῖπρϑ ᾿πάιῆεσγεπξ 
416 Δ]]Πονγεά πιο, θοαϑίϑ ἔπι 561-ϑιγἹθά Ῥδι]πε: 
ΕἸἼΤΥ 6, ΓΘΡΙΙ65. {Π6 Αροβίϊε, " θα πανθγίμε εβ5 
ποῖ 81] ἘΠΙπρ5 ἱπά!βθσοπί δά, Σ᾿ ΟΥ 85 ἴῃ υἱ. 12; 
ἐ4Υ6 σοπάποϊνα ἴο ἴπ6 νγεϊίαγε οὗ οἴμεῦβ. 

94, ΒεΠΩΘΥ, Ποῦ 0 016 5661 δῖ5 οὔτ 
Ῥαΐ ΘΥΘΥΥ͂ 018 δ :πούμ6 τ᾽ 5 (πέεγεσ). Ηετα 
“ ΔηΟ ΠΟ 5, ξβ΄ ἢῖ5. ποῖρῃθουγθ," [ῸΓ 1η {Π6 
ΕΥα οἵ σμγΥ αὐῤο ἐς ἀποίροῦ ἐς αὶ ὄγοξῥεγ. 
ϑαρρὶν {πε ννοτγά εύεσν οπὲ ἵγοτη {πε ργθοθάϊπρ' 
710 Ο716 ; ὙΘΤΥ͂ ΠΟΤΩΠΊΟΙ ΕἸ]Πρ56. Οομηρ. Ηοζδςε, 
Οαἱ ἢξ, Μασοθηδ5, πἰ πόριο ζο]Πονγεά ΒΥ ἰαπάες 
(χμίσφμον. ᾿ 

55. Ἀεπάογ, Απγίμὶμηρ ὑμπαῦ 185 ΟΠ 5816 
1π {86 τιρθαῦ πιϑικοῦ οδύ γ8, πιδεῖηρ᾽ πὸ 
πα ἴτοιι τορατὰ 0 ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ: 
1. 6. ηοΐ βίορρίης; ἴο οοηβα!ξ σοπβοίθποο : ἴῃ {815 
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ἦς 26 ΒὸῸγ “16 εδαγῇ 2: {ῃς ],οτγά᾽ 8, 
᾿ δηά {Π6 ι]π685 ΓΠπογεοῖ, 

27 [Ὁ δῃὴγ οἵ τπεπὶ (Πδέ Ρεϊϊενε ποΐ 
διά γοιι ἐο α γεαςί, ὅπᾳ γε Ὀ5 ἀϊβροβεά 
ἴο ρο; ὙγΠδίβοθνεν 15 δεῖ θείογε γοιι, 
εδί, δϑκίπρ' ΠΟ 4ιιεβϑίίοη ἔῸγΓ σοπϑοίεηςσα 
88Κα. 

)ὃ Βιυῖξ [ξ ΔΠΥ ΠΊΔῃ 54Υ πηΐο γοι!, 
ἼΠΙ5 15 οἤεγεά ἴῃ βδσγῆςςα πηΐο [40]5. 
εαΐ ποῖ ἔοὺγ ἢ15 β8κε {πδὲ βῃενγεά [1ἴ, 
ΔΠΔ [οΥΓ σοηϑβοίθησα β8Κα: ἴογ δ {πε 
Θαγίῃ 2: {πῸ [,ογά᾽8.9 ἀπά τῆς ἢι]ΠῈ85 
{πεγεοῦ: 

Ῥ-. 

ἱπβίδηςθ σοηβοίθης6 15, {κὸ (ὑδπηαγίπα, “ Βεΐίοῦ 
ππαἰδευγθεά." (ἸΠ γγβοβίοπηβ νἱθνν, ΓΟ] οννεά 
ΒΥ ΠΊΔΗΥ, 5 ΟἸΘΑΥΥ ΤΌ ΠΡ, ΓῸΓ {πΠ6 περδίϊνα 
μὴ σονοΥ5 {ΠῈ νγ 016 ΡΑΓΕΟΙΡΙΑΙ οἸδιι5θ, ΠΟ 
ἴῃ {π6 πεοχί ψεῖβα ᾿ξ σουθῦβ ΟἿ {Π6 νεγρ 
{Ο]]οννηρ. 86 η56 δηά σοηποοίίοη ἀγα; ἰῇ δαί!ηρ 
τηθαῖ θουρ πῃ τη {Π6 πιλαγίκοῖ Γαϊθα ΠΟ 5ΟΓΡΪ65, 
ΤΟΙ 411 πηϑδί 15. {πὸ βρῆς οἵ σσοά : ““{Π6 βαγίῃ 15 
δε 1, οὐ 5 δηὰ ἐῤ Μείπευς {πεσε 

26. Εμίπεις, ΟΥ̓́ῤ]εγοητατε. σοταρ  Θπιθηξ᾽ ἴπ 
Δοίίΐνε βεῆβθ. Νοῖ τποοιηπίοη [5 56η568 
(ΕΒ αὐὶριάθ5 μΠα5 λογχαὶ δεσποτῶν φρουρήματα). 
ΓΗΒ ψψοτὰ ἴῃ ΕΡἢ65. 1. 22 15 πι5θἀ ἴο ἄδθβοῦιθο 
{6 ΒΟΟῪ 85 ἐῤὲε τορι ργιεπὲ νυ μοιέ νν ΠΙ ἢ 
{με Ηδδά ννου]ά θὲ ᾿πηρετίεοϊ 85 Ηδδά : ΠΑΥαΙΥ 
γεερῤέαεϊε, ἃ5 ΒΡ. ἘΠΠΙοοίΕ [π᾿ ΠΪ8. ποΐθβ ποθ. 
Ιῃ δηςσίοπέ {{πΠ|65 Οὔγ5, ἰδ Πρ’, 5ΔΠΠΟΥ5. ὑνΟΓῸ 
ΟΔ]Πο4 ἐῤὲ εορηῤἰθηγιο 9 α΄ σαϊίεγ: ΟΠ ΔΙΓ5, 
4065, θεάξίθαβ, σαυρεῖβ ΠηΔΥ ὈῈ τεγπιθά {πὸ 
ῬΙεγοιηα οὗ δ΄ βοιιϑε: ἴῃ {Π|6 ΠΊΔΠΠΟΙ ΠΟΙΌ5, 
Γγαϊ5, ἔβα, ἔονν], “Ἴπθ σαίι]α οἢ 4 {ποιβαπά 
Ἀ1|15᾽ Βεϊοηρ ἴο {Π6 ρίθγοιηδ οἵ {Π6 βατίῃ. 

ΟΠ, 88. Ἀεπάεγ, 1 δὴ ΠΟΙ: ΘΥΟΥ ἰπ- 
υἱῦθ8 γοὺ (5Ἔνεσαὶ οἵ γοῖν ΟΠ γΙβι 45) δπ ἃ 
γοὺ οοπμδοηΐῦ [0 σο, ΔΎ πρ ὑμδαύ ΠΥ 
θ0Ὸ δ5ού Ὀθΐοτθ γοὺὰ θδῦ γ8, δ κὶπηρ᾽ ΠῸ 
ἱπαυ ΤΥ ΤᾺ τορδτχα 0 ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ: 1, 
ΒΟΥ ΘΥΘΙ, Β0π16 019 (οἵ γΟΙΓ [Ε]]ονν-- ιιοϑίβ, 
ἃ Μεαὶς (Ἰἢγιβίίδη ΟΥ̓ ἃ Ροβϑίῦ]θ σοηνοσί) 
ΒΒοΟ.]α 5840 70 γοπ, ΤᾺ158 18 Βδουϊβοΐδὶ 
τηθϑύ, ἔΟΥῬΘΔΥ Υ86 10 θδύ ἔτοιι γορδαζᾶ το 

{10 ᾿πξουπιαηΐῦ δηἃ 0 ΘΟ ΒΟΙΘΠ0Θ: ΠΟῪ 
ὈΥ Οομδοΐθηοθ 1 685 πού ΟΠ6᾽5 ΟὟΠ 
θαύ 116 οὐ γΥ᾽5. Οπε᾿ς οαὐυπ, ἴ.6. {πὸ οοη- 
βοίεπος οἵ πε (γι ϑίαη ριιθϑὲ ννῆο ἢδ5 Ὀθθθη 
ναγηδα αὐφαΐ 1Π6 τηδδΐ 1ιι5ὲ οἴδεγεα ἴο ΠΙτὴ 5: 
ἐῤὲ οὐῥεγς, 1.6. οἵ Ὠΐτη 0 βάγε ἔπ νγαγηϊηρ, 
{Π6 1τηξογτηδηί 8. 

ῶγ «υὖν ἐς γι») Πδεογι» ἡ] ΜῪ Ὀεοσδιιβε 5. 
Ῥδι] ἀδβογιρείνε!υ ριιῖ5 Βιτηβοὶ ἢ ἴπ {ΠπῸ ρας 
οὗ {πΠῸ βιιοϑδὲ γγῇο ἢα5 θθθη νγαγηθά δραϊηβί ἃ 
ΒΘΟΓΙΠΟΙΔΙ πηθαῖ. ὍΠΘ 56η586 5, “1 1, οπα οὗ 
5ΈναΎαὶ (ΤΙ β[!Δη βιιθϑίβ ἴῃ ἃ ΠλΪΧΘα σΟΠΊΡΔΠΥ͂ 
ἴῃ (Δοτ πίῃ, ὑγεσα ἰοἹά Ὀγ ἃ πεῖρῃθοιτ- 587 ἃ 

29 (ὐοηβείεποα, 1 540, ποῖ {ῃϊηε 
ονγη, δι οὗἉ [Π6 οἴμεγ: [ὉγΓ νγῆγ ἰ5 
ΠΥ ᾿ΙθαγΥ [πάρε οὗ δηοίμεῦ γιαη᾽ς 
ςοηβοίεηςε ἢ 

20. Το 1 ΡΥ ρίδσο 'Ῥε. ἃ ῬῬατγ- [0 :; 
ἐλαγιᾷς- 

ΤΆ ΚΟΥ, ὮΥ 4πὶ 1 εν}! βροίβεη οὗ [0γ φέσφι. 
τΠαΐ ἔογ ννῃϊςἢ 1 ρῖνε (Πδηκβὺ 

31 νΠεΙμεγ ἐπεγείογε γε εδί, οὐ 
ἀτίηΚ, ΟΥ̓ ν᾿ μαίβοανε γε 4ο, ἀο ἃ}]} ἰὸ 
Π6 ρίογυ οἵ (σοά. 

22 (ὐἴνε ποης οἔξηςεα, ποίτῃεγ ἴο 
[πΠ6 [Ἐννβ, πού ἴο π6 ᾿(σεμΈ1165,. ποὺ ἰσς 
ἔο {Π6 σπυτγοὴ οὗ οά: 

ὑγΕακ ὈΓΟΙΠΕΥΙ ΟΥ 4 Ροβϑίθ!θα Ἴσοηνοσγί--- παῖ 
50 ἢ ἀπά 50 ἃ ἀἰβῃ σοηίαϊπεα 5δογῆοῖαὶ 
τηθαΐῖ, 1 5ῃοι ἃ τη {παΐ οαβε ἔογθθαγ ἴο εδί οὗ 
1 ουξ οἵ τεβρεοΐξ ἴο ΤῊΥ ἱπίουπηδηΐς δηα τῆογα 
ΘΘΡΘΟΙΔΙΠΪΥ (καί) ἔτοπι γοραγὰ ἴο ἢΪ5 σοηβοίθηςο: 
ποΐ αἵ 4}} ἔγτοπὶ ἢἰ5 σεραγά ἴο ΤΥ σοπϑβοΐθηοθ, 
Ιοϑδέ 1 5ῃποι!ὰ θ6 ἰγοιθ]θα ἔγοπι δαί ηρ 580 11- 
ἢοΙα]5 ; [ῸΓ νν}Ὺ 5 ΤῊΥ ΠΙΡΟΓΕΥ ἴπ πησίζεγβ ἴη- 
αἰβεγεπε το θῈ τἀρεά οὐ ἀείοτγτηϊηαίθα ὈΥ 
ἀποΐῥετ σΟηβΒοΙθηςθ, ννμῖοὴ Πᾶρροπβ ἴο αΠΠεγ 
ἴγοπὶ ΠΥ ΟΥ̓ ἴῃ ἰδακίηρ ἃ ΠΑΙΓΟΥΨΕΙ Υἱονν 
οὗ 4 (ἢτιβεϊαη 5 ΠΡΟΥΕΥ ἴπ {Πε56 ἱπαϊβογεηΐς 
{Πϊηρϑὴ 

80. 171 πίῖῖῦβ στύϑδοθ ("αἱά) Βανθ 7πεαΐ 
ἱΓὰ Οὔ Υ85 (μετέχω), ΨΥ 8πὶ| 1 601] 
ΒΡΟΚΟΙπ οὗ 2ῶ0γ ῥαυϊηρ γιεαΐὶ Του ΜΈΏΪΟΒ 1 
αν βεαϊᾶ ρυδοϑῖῇ χάριτιΞξε' ΜΙ] στᾶσα ἰπ 
1π6 Ὠραγί, ΡΓΟΡΟΙΙΥ νι ἐῤαπᾷς 261}: ἴῃ 6 γογὺ 
ἀεποΐεβ ἐῤαπᾷ σίσεη ΚὉΥ Οοά: οἷς (εὖ). 
ΕτηΡΠαϑὶβ ἴο θ6 δά οἡ ἴπ6 ἀουθ]ο 1. 

81. ἐβρεογεζογε] Απ ἰπΐογοποε οὗ {πΠῸ βΈΠΟΓΑΙ 
ἔγοτη ἴΠ6 Ραγίο]ασ. Οὐ «υῤαΐῤτοραιεῦ γὲ ἀ(ο. 
ΘΌΓΟΙΥ [15 15 ἃ σογγεοῖ, ἄνθη ΒΔΡΡΥ͂ Γαπθσίηρ, 
ἴῸΓ εἴτε τι ΤῊΔΥ ὃς 5414 ἴο -Ξ-Ξ ὅ τι τε. 866 
Δῃ οχδςῖ 1, ,δΕ1Π ΡΑΓΆ116] ἴῃ οὔθ τηθδηϊπρ ο7 2 
(Ηογτ. Οἀδ5. 1. χν. 25), ὑεσα {πΠῸ «οὐ ὈεΙοηΡ 5 
ἴο {πΠ6 βιιθογάϊηδία δηά {πὸ σὲ ἴο {Π6 ῥσῖποῖραὶ 
αἶαιιθθ. ὙΠ15 45 δραϊηδί ΑἸΐογα 5. δζθγαίίοῃ : 
ΠΟΙ͂ (Δ Μεγεγ 6 τρμῖ νβθη Π6 τηδκοβ {Π6 
ἢγϑέ ἀο οτηρμδίϊο: συῤαΐσοευεῦ ἀπ αἱ τὰ 
ΤΑΊΠΟΥ εἰ ρΠαΐίο. 

20 ἐδὲ ρσίογγν οΓ, Οοά.] [τὐϑῖπρ Ηἰβ5 ριῆϑ 
ΑΥΡμΈ, σοπϑα πρὶ {π6 {γὰθ ἡγε] γα οἵ οἴπεγϑ, 
ΠῸν Θαίίηρ, ποῦν ποῖ δαΐίηρ, δοσοσγαϊηρ ἴο 
1Π6 δοοΐδὶ σοπίοχί. ΑἹ] (πγίβίίδη Ἴοπάπος 
τεάοιιπα5 ἴο ἢΪ5 βἼοΥΥ. 

82. Οἴυε πορδ οὔέπες.) 1 Δἴογαγ, ΒΘ ΒΒ ανθ 
(γίνεσθε) “ἰύπουΐ οβδθποθ βρίνϑπ ἴο. .. 
ἐξ. “80 8ἃ5. ἴο ρίαοα. πΠῸὺ τηοῦαὶ οὐσέαείϊδ 
Βεΐογθ.᾽ . ., ὙΤΠῈ [γε οἰαββθβ Πογα βρεοῆρα 
ΔΥῸ δεῖ οπ ἐδε βαπὶθ ἰενεὶ ἃ5 ἴο {Π6 βΌΠΕΓΑΙ 
ταΪα : ποὺ οσρσαβίοη οὗ ϑἔμιτη ] Πρ ἴο ΔΠΥ͂ ΟΠ6 
ἶβ ἴο Ὀ6 ογϑαΐϊθάᾷ ὈΥ ἴπΠ6 οοπάποςξ οἔὗἉὨ ΔῃγΥ 
ΕΠ γιβίϊδη. 
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23 Ἐνεη 845 1 ρίβαβε 4]] γιδῖι ἴῃ 81] 
ἐβίησεο, ποῖ βεακίηρ ΠηΠ6 νη ΡΓΟΠΕ, 

858. 1 ρ͵]εανε.)}] Ἐδίποσ, 1 δὶ τϑϑαγ 
ἴο ΟὈΙΡΘ: [Π6 ἴθπβα 15 ργεβεηΐ ἱπηροεσίθοϊ: 
ΟΡ: ΔοΙθ Χατὶ. 29, ΙΪΠ 4 [χ106 [ΠΟῚ 
ἐῤἧπηκεσί ἐο ῥεγοιαάθ γις ἴο ἴὰγ (τ βίϊδη ἢ 
(πείθεις). 1π αἱ ἐῤίηρο, 1.6. ἴὰ 411 ᾿πα!ἤεγεπέ 
1π]η55. 

ΟΗΑΡΤΕῈΝ ΧΙ. 

Ι 1716 γεῤγουσείζ ἐλεηι, εσαιδ ἦγ: ζοῖν αϑοοηεζζίος 
4 ἐλεῖγ γιε7η: φγαγνεά τυϊίζ ἐλε1γ ἀδαας εουεγεαΐ, 
αγιαἱ 6 τυογό7ε τοῖέζ ἐλεῖγ ἀεααῖς τεγιεουεγεαῖ, 17 
αηια] ῥέζαπσε ρεηογαίζ ἐλε17, 7166 7171. τ 676 γ10ὅ 
20 γ ἐλε δείίογ ὀμέ 707 ἐδέε τυογϑε, αἂδ 21 γιαγεῖν 
771 2γογαηι)ι' τὐΐλ ἐλεῖγ στυγε γεασῖς ἐδε Ζογαῖς 
σεξξεγ. 23 Ζασίϊν, ἀε εαἰλοίζ ἑλέηε ἐο ἐδ 
3γεὲ ἐγοίλέμέλογε ἐλέγεέογ, 

Ε γε [Ο]]οννεῖβ οὗ πε, ενθη 51 
α͵5ο ἀγι οἵ (ὑτίβέ. 

ΠΗΑΡ, ΧΙ. (μοηΐίοηϊβ: ψοϊηθη 5Ποι]4 νεῖ] 
{Π6ῚΓ ἴποθβ 'π ΡῈ]. Δ5ΒΘΠΊΌ]165 ΓῸΓ ἀϊνίηθ 
ὙνούθμρΡ. ΤΠ6 Αράᾶραα ΟΥ̓ ἰονε-[δαϑίβ ἅγὲ ποῖ 
ἴο ΡῈ αὐιυιβεα θυ Τανεγε ΠΕ] 4}}Υ σα] γαῖα 

1. Ἀεπθυ, ῬΥΟΥ͂Θ ΟΥ ΒΘ ὙΟΌΥΒΘΙΤΘΒ 
ἀγαϊύθίουβ Οὗ 9 85 1 4180 οὗ Ομ υῖβύ. 
ΕΠ τιβέ 15 {Π6 Βιρμεδέ ΕἸΧΟΙΊΡΙαΓ : ἀο γα ςΟΡΥ͂ 
1π ΥΟΙΠΙ ᾿ἰνθ5 ΓΗΥ ὉΟΡΥ οἵ [88 Οτρίπα]. [ 
βίγινε ἴο ρίθαβε οἴμεῦβ (Χ. 31) δῆἴεσ. Η!5 ραΐ- 
ἴογη, η0 ““Ρ]δθαϑδθά ποῖ ᾿ϑτηβοα!" (Ἀοπι. χυ. 

3). 
Ο. ἈδποΥ, γα μοΙᾶ ξαβδύ 86 ἀοΙ νοτοᾶ 

ἀηϑΟγ πούϊου 5 πὰ τ Βδύ ΒΡΊΣΙΓΙ ἀοΙϊ νου θα 
πο πὶ 0 γοὰ: ΠΑΙΛΘΙΥ ΕἸ ΓΘ οΙΟἢ5. 1ἢ τηδίζου5 
οἵ ἀἸβορ!]ηθ. 85 νγῈ}} 45 οἵ ἀοοίγιηθ. ὙΠοβα 
ὙΕΓΕ ΘΊΝΘΠ ΟΥΔΙΥ αἱ (οΥπίἢ, ΟΥ̓ ΡΟΒΘΙὈ]Υ͂ 
νυτιτςτ6 τη {Πα Ἰοβέ Ἰεςίου. 

59. ΝΟΣ 1 ψ δὰ γοὰ [0 Κπον μαΐ οὗ 
ΘΥΘΙΥ δὲ μ6 Ἠθϑδαᾶ 15 ΟΕ ἰδ, 85 μοϑᾶ 
οὗ 7886 ψοδη 15 ὕπ8 8, 85 Ηεσδᾶ οἵ 
ΟὨΥῖϑῦ 15 ασοᾶἅ, ὍὙΤΠ6 γηΚ5 δηά σοϊδίοηβ οὗ 
ΟΠ τιϑίαπ [ἘΠ] νυ ϑῃ]ρ, 845 οὐωδηϊδεα οα {Π6 
Ῥαϑὶ5 οἵ τϑάεπιρίίοη, ἅἀγὸ μεθ Ὀγοιυρμΐ ἔοτ- 
νναγὰ : 566 Ερ "65. ν. 21. 

Ιῃ [815 οἸπιαχ (ΟΠ γιδέ 15 ἔπε σοπίγο, {Π6 
τα ἀ16 θεΐνγεθη (Οσοά δηά πιᾶη: ΠῸΠπι Η!]Πὶ 
{πὸ Ἰὶπε οὔ ργυδάασίίζοη ἀθβοθηάβ ἴο πλδη δηά 
αϑοθηάβ ἴο σοά. Οη {πε ἀοςσίτγιπα οἵ {πὸ ἰαϑὲ 
ΟἸαιι56 566 ποΐθϑβ (ἢ. 111. 23. 
ὙΠΟ ρατίϊο]α δὲ τηΔῦ Ὀ6 τεηάογοά ἠζεαυΐσο 

ΟΥ̓ αρα171. 
Ἡεαὰ ἴτι ταθίδρ Ποῖ 4] 56 Πη58 : 851Π {Π6 θΟΩΥ͂ 

{ΠῸ Το 5. ἀγα βαθ]εοῖ ἴο ἴῃς Ποϑά, 50 ἴῃ 
{Π6 ΤᾺ ΠΆΠΥ ἴο {πὸ μυβθαπά, 50 1πη {π6 βίαϊε ἴο 
ἴπ6 Κιίηρ, 50 'ἴπ {πΠ6 ματοῃ ἴο (γέ : δηά 
ΕΒ γῖβί Η Ἰπι56] Ὁ 15 δα ογάϊπαΐε ἴο (ῃ6 Εδίμεγ. 

Ι, ΟΝ Ρ ϑετν ΣΙ. [ν. 33-.4. 

θαξ {π6 ῤγοῇέ οἵ τηδηγ, [Πδέ {ΠῸΡ ΠηΔΥ 
Ῥε βανεά. 

ἐδε ῥγοῆέ φῇ νιαηγ] δπάσσ, Ὁ δῦ οὗ 89 
Τ1 8. ὩΥ. 

ἐῤαΐ ἐφεν, {π6 τηδηγ, γιαν ὅδ σαυεά ΤῊϊ5 
15 {Π6 αἱπὶ δηά δηα οὗ 41] τὴγ ἀοίπρβ, νυν με Πε 
ΙΓ ῥύθδοι πὸ (σοβροὶ οὐὁ Ὀονν ἴο {πε οἰιβίοτηβ 
οὗ πΊεη ἴῃ “άϊαῤῥογα. 

2 Νον 1 ρίαῖβα γοιῖι, Ὀγείῆγεη., 
{παῖ γε γεπιθηθῈΓ πι8 ἴΠ 8}] {Πίηρ5, 
ΔΠᾺ Καερ {πε ἰογάϊπδηςεβ, 25 1 ἀε- σέε 
Πτνεγαά ἐλθηι ἴο γοιι. 

Βυξ 1 νοιυ]ά μαᾶνε γοιῖι ποῦν, 
τῃδὲ {πε Πεδά οἵ Ἔνεῖὺ πηδῃ 15 (Βγῖβε ; 
ἈΠ4 τῃ6 Πεδά οὗ τῃ6 νγοπιδη ἧς {Π6 
ΠλΔη; δῃὰ {(ῃ6 Πεαά οἵ (Ἰτβὲ ἦς 
(οά. 

4 ἘνΕΥΥ πιᾶπ ΡΓΔΥΪηρ ΟΥ ρτΌρΠα- 

Τοῖς οοὲ εαρῤμὲ Οῤγίδέι: δος ΠΟ 6 δσσθηξα 
αἰϊεϊμιῦ σε ἐδ γηἰπίσίεγσ. ΕἸΣ σαθρε ἐπιφιῖ, 
Ῥαΐε 1151} γῖθ. ΕἸΣ ῥίς γηθη ο πος αΓοαΉαΟ 
ἐππεημέίαο σεά γ1π1ςογ]ὲ (ΜΕ ΙΑπομίΠοη.) 

4. ἀϊτῥοποιγει 1 ΒΔΊΠΟΥ Ραῦυθ τ ἕο 58 8πιθ 
ΟἿ Ἰδοῦ δϑβαιθὰ. ὙΝΏΙΟΙ οὗ {Π6 ἔνο 
Πραάβ ἡ (θυίδιηῦγ {πε ϑριγιίααὶ Ηδαά, ανεῃ 
Εμτιϑί. ὍὙΠ15 νῖενν ἰ5 ἰἀνουγεα ὈΥ {Π6 ρὑτε- 
σραϊηρ οοπίεχί, ννμογα {π6 οἰδιβα 9 ὄυδῦν 
για ρὲ ῥεαά 1: Οῤγίσέ 15. ἴπ6 ῥγΠΟΙΡΑ], ἐπ 6 
ἴνο ποχί οἰαιιθθβ Ὀειηρ ΓΑΊΠΟΥ Ξαθογαϊηδίε : 
ἴου [86 ραγίϊο]θ δέ ἀἄοεβ ποῖ δἰνναῦϑ ἸΠΟΓ ἴπ 
ἃ ςοογαϊπαΐθ. οἴαιιϑθ. ὙΝ μεγοίοσγε {πῸ6 σοη- 
ΠΟΧΊΙΟΠ 15,---Ο Ἔν ΤΥ τήδη {πὸ Η οδά 15 (ἢ γιβί: 
ΘΥΘΥΥ͂ 8 ΜΈΗ6Π 6 ῬΥΔΥΒ 1 86 ΘΠ ΤΟΝ ἡ 
ΟΥ̓ ἀΙἸΒΟΟΌΥΒΘΒ ἴῃ Κ5Ρ1ΤΙῦ 10} ν6 11 (Πδηρ- 
1η5} ἔχοιμι μοδᾶ ραΐβ ἴο 5μ81ι8 δὲβ Ἠδϑϑᾶ, 
ΟΥ ἦρε Ηεαά 97) Ηῖηι: Ηεακά νυιῖ]ν Ἔτη Ρ 8515, ῥΖγγι 
νου Ἐπ ρἢαϑι5, 845 ἴῃ {Π6 ρῆγαβε “πὸ 2178 οὗ 
τηθ.᾿ [ΠΓΈΓΆΠγ, ἦ ννεδσῖηρ (βοπηθίῃ!ηΡ.) ἀοαυῦ 
2 ο»ι ᾿οδά. ὍὕΠῈ νὴ] νγὰθ ΡγΟΌΔΟΙΥ ἃ Ἰασρα 
ΙὰΡ ΟΥ Ἰοοβθ [Ὁ]α οὗ α Ὀοάγ-βῃδαν} τὨσγονγῃ 
ΟΥ̓́ΘΙ {Π6 ΙΕ 5μοι 8  δηα 50 διγδηρεά 85 ἴο 
[411] ἄοννῃ οὐεν ἐῤὸ αεθ. “Τὴ Πιρδά ννὰβ ἴο 
Ὀς6 ςονογεα {Παΐ {πὸ ἴδοθ ταϊρης θ6 σοποραϊθά. 
866 ἔνγο ΟἴΠΟΥ γίθννβ οἡ {15 γεῖβα ἴῃ ἃ Νοίβ 
αἴ Πδ ἐπα οἵ {πῸ σμδρίου. 

Βαΐ, ἴῈ τᾶ 6 δϑιζβά,, ῥοτὺ ΤηΔΥ ἃ πηδῃ ΒΥ͂ 
ὙνΘΑ Πρ’ ἃ γΕ}] τη {Π6 ΠΟΙΥ Δ55θπΊθ]ν Ὀα βαϊά ἴο 
Ρυΐς (ἢγιδὲ ἴο 5παηα ὃ ΟΥ̓ ἴο ραξ {πΠῸ 41ι65- 
το [ἢ Δποΐμου ἴοσπη, ΠΥ 5Πο 14 ἃ τηδη ποῖ 
ἌΡΡΘΩΓ νε]θά οἡ {πε ρσσοιπα {παΐ ἢ6 15 ποχέ 
ἸΠΩΘΓ ΟΠ γιϑέ Π15 Ηδδα, «πὰ γεῖ ἃ ϑνοσηδῃ 
ΔΡΡΘΑΓ γϑ]θα οπ΄ {Π6 στοιϊπά {πδξ 5Π6 15 πεχί 
ἩΠΩΘΓ τηΔῃ ΠΟΙ μεαά ἡ ὙΠα ἰά64 βεεὴβ ἴο 6 
1Π15: [6 νεῖ], ἃ Ὀαάρε οὔ βιιθογαϊπαίίοη ἴπ 
[6 νυθασοῦ, 15 ΟΠ ΟΥ̓ Δη ᾿ΠθτΙΟσ ΜΠ ῈΠ 6 



γ. 5--7.} 

ϑγϊηρ, Βανίηρ ἠϊς Πεδά Ἴονεγεά, ἀϊ5- 
Βοπουγείῃ ἢΪ5 Ποδά, 

ς Βυΐ ἐνευ ὑγοσηδη {Πδΐ ργΓΔΥεἢ ΟΥ̓ 
ΡΓΟΡΒ βίθῖῃ νι λὲγ ἢεδά πποονεγεά 
ἀΙΒποποιγθείῃ ΠΕΥ ἢεαά: ἰογ τῆδξ 15 
Ἔνεῃ 41}] οπε 85 1[5Π6 νγεῦξ βῆανβηῃ. 

βίδη 5 νΊ51 016 θείογθ [15 υἱβ0 16 βιρουῖοῦ. [}ἢ 
“ΕΠ β]οσίοιιβ σοπηρα ΠΥ οἵ ἤθάνθη ̓  8η6Ὲ]5 1π 
{Π6 ργέβεηος οἵ (σά νεὶ] {πεῚγ ἴδοθϑ ; τη {Π6 
ΠΟΙΥ σοηΡΤΈΡΔΙΙΟΩ5. οὗ ΘαΥΕ ὑγΟΠΊΔΠ ψν 6115 ΠΟΥ 
ἕαςθ ἴῃ ἔπ6 ργεβεηςε οἵ πιδῃ, ΠΟΥ νἱ510]6 5 ρε- 
τΟΓ: θαΐ τῆλ ἄοθ5 ποὲ νεὶ], θδοδιιβ (ἢ σιβδέ 
Π15 ᾿Ἰτητηθϊαΐθ βΡΟΥΟΥ 15 ποΐ υληδ᾽ν ργεβεπί. 
ἘῸΓ ἃ γΕ]] 15 ἃ 5υπῆῦο0], [Πδῖ 15 “εεπ, οἵ 50]6ο- 
τοη ἴο ὉΠ6 ὙΠΟ [15 “εε7: ΔΠ4 {πογεξοσα ἴῃ ἃ 
ῬΌΡΙΙΟ Δ5ΘΘΙΉΌΙΥ ΤῸ αἰνπη6 νγΟΥβἢρ 1 ἃ ΠΊΔΠ 
ΔΡΡεαγΘα ἢ ἴα πηαηί]θά, βο 4 στἱΐια] 
νοι] θῈ οἡ [ῖβ5 ρασί δὴ ᾿ΥΈσΌ πο α δηά ἃ 
ἀἰδγεβρεςΐ ἴο ἢ]5 βρισιίπα] Η Θδά, ᾿παϑηλιο ἢ 85 
1 ψνου]Ἱά δπηοιηΐ ἴο δὴ δοκπον]εάρτηθπί οὗ 
Βθογαϊπαίϊοη ποῖ ἴο (ἢ γιβέ νγηο 15 πο 566 ῃ 
δαΐζ ἴο 5οτὴθ ομϑ ὑγῆο 1: 56θῇ, Πδξ 15 ἴο πηδηῃ. 
Α τηδῃ γϑ θὰ τηακοὸ5 ΒΙΠη561Ὲ ἰονεὶ ἢ ἃ 
γε]οὰ οπηαη 8η4, [κὸ ΠΟΙ, σοπίδβδϑεβ (Π6 
Πεαδάβῃιρ οἵ τῆδπ, {ποῦθΥ σοπίεπηηϊηρ {ΠῸ 
Βοδάβῃιρ οἵ (μγιδέ. Εἰζμδ] 15 8Δη Ἔχργθβϑίοῃ 
οὗ {Π6 πιουὰ] δηα 5ῃοι]Ἃἃ σοΥγθβροπά ἴο [{. 

Βεπάεγ, ΒΟΥ Θα5 ΘΥΘΙΥ ΜΟΙΊ8Π ῬΤΔΥ- 
προ δΔιοιᾶ οὐ ἀἰβοουυβίπρ ἴῃ ΒΡ σ᾿ 1 
ἀπνΘΙΙΘᾶ Βοδᾶ Ρυΐβ ἴο Βῃδιιθ 886 ποϑδᾶ 
οὗ ΘΥ, 0 5868 15 016 8π8 88 58116 ((]455) 
ΙΓ ἃ ΟΙΔΠπ ΒΘ νθη. ΤΠ6 Αροβίϊα τοὸ- 
Ῥγοθαῖεβ ἔπε ἄϊβιιβε οἵ {Π6 νεῖ] ὈΥ {πε (οτίη- 
ΤΠ] γοηθη 85 ΠΡ ΥἹΠΡ ΔΠ Δ5ΒΌΤΩρΡίΙΟη Οἡ 
ἘΠΕΙΓ ραγί οἵ δαιδ!ν νυ {πΠ6 ΟἴΠΟΥΙ 56Χ. 
Τη οἢ. χῖν. 34 σἱλοῆοο 15 ᾿τηροβθά οἢ ὙγΟΠΊΘΗ, 
Ὀυΐ ἐῤεγε ἴῃ ἴπ6 [Ὁ] σοηρτθρδίίοη: ῥέγὸ ἴῃ 
1655 [ΌΓΠΊΔ] πιθοίϊηρβ ἴον ἀδθνοίϊοῃ, 6. δ. ἴἢ ἃ 
ΠΌΤΟΝ ΠΕΙά ἴπΠ ἃ Ποιῖιδα Χυϊ. 19, ΤΠΕΥ ἅττα 
ΔΙ]οννεά ἴο ῬΥΔῪ αἱοιιά δηά ἴο υἱίεγ ᾿πβριγα- 
(ἸΟΠ4] ἀἸβοοιΓ56Ὲ5: ΠῸ σοπέγδαϊοξίοη Βεΐννεθῃ 
[ῃς ἔννο ἰοχίϑ. 

Α 458} οἵ βαγοδϑγῇ ἴῃ ἴΠ6 5μᾶγρ ννοτγάϑβ, “"ΤῸΓ 
5168 5 ποῖ ἃ νυῃϊξ θεζίοσ {ἢδη ἃ ννοπῆδη βῆδνεη. 
ἘᾺΠ βεπβα 15: δρρθαγίῃρ ἢ ΠΟΙ ποαά πη- 
ψΕΙ]Θα “516 5ῃαπηθβ (Π6 ῥεαά οὗ Πογ ἢ 1. 6. {6 
ΤΊΔΠ, ἴοῦ 858πΠ6 δ οὔσθ οδϑίβ οἱ ἢ15 ῬΥΌΡΟΥ 
Βοδάβμῃιρ θη 5Π6 ἰαγβ δϑίάβ. ΠΟΙ ῬΥΌΡΕΥ 
Πεδά-ἀτθββι [Γ 58Π6 στϑριιάϊαΐθς 6 σνεὶ] [ἴῃ 
ΟΒΌΓΟΗ, 5π6 τοριυάϊαίεβ ἴῃ σμΌγομ [Π6 ΕΓ 
Ὀαάρε οἵ ΠῈῖΓ ϑυθἠεοϊίΐοπ, ΝΥ, νγμεπ 5Π6 
ΒΕΓΙν 5 ἴῃ τπ6 ῬῈΌ]1ς εὐα ἴο βίαπά 6414] τυ ἱτἢ 
ΤΏ8η ΠΕΥ ἰογά, ννῃγ 5]ιου]ἃ 5η6 ποΐ βίπκ ἴπ {π6 
ῬΌΒΙΠΟ αγε ἴο ἃ ᾿θυθὶ ψἹἢ ἃ νγοπδῃ ΠΟ ἰ5 
σῥαυεη 506 15 ἴο 81]1] ἀρρϑάγδῆςθ δὲ ἰϑαβϑέ πὸ 
Ὀοίίου ἴπᾶπ 5π6 ουρῃξ ἴο θ6, δύθῃ δὴ δάιϊ- 
ἴφυεβθβ (ϑῆανθη ογοννὴθ ΜΟΙ {Π6 Ρεπαυ οὗ 
5ΠΑΠΊΘΙΕ5ϑη 655 ἴῃ τηδγγι θά ὑγοπθ η). [π αϑβοσί- 
ἴπρ; {Π6 δα ΒΔ] ΠΥ οὗ ΠΟΥ οὐ 56Χ 5Π6 ἀἴβρταςεβ 
(Π6 οἴμεσ 5εχ ἀουθγ, θοΐῃ ὈΥ ἀϊξοϊαϊ πη {πε 

ΤΠ ΟΘΕΙΝΤΕΈΠΑΝΗΒ. ΧΙ. 

6 Ἐὸογ τ Ππ νγοπηδη ΡῈ ποῖ σονεγεί, 
Ιεῖ με αἷδϑο 6 5!ούῃ: δὲ 1 τ θ6 ἃ 
ΒΠΔΠΊΕ ἴῸΓ 4 νγοπίᾶπ ἴο Ὀ6 9ΠΟΓΠ ΟΥ̓ 
5ῆανεη, ἰεῖ Ποὺ θὲ Ἴσονεγεά, 

ΒῸΓ ἃ πιᾶη πάθε οὔρῃξ ποΐ ο 
οονεῦ 2: Πεαδά, ἐογαϑπχιοῃ 45 ἢ ἰ5 ἔπε 

γιπεῤαίμς οἵ τῆδῃ 1π τοϊαζίοη ἴο νγοτηδη δπά 
ΟΥ ΘΧροβίπρ ἴο ΟὈ]ΟΠ ΠΥ ἤΘΙΓ Οὐ ΤΠαγδοίογ: 
ἴοΥ ΠΟΙΓ ἔδεθ θα δἀπὰ τπηγϑι]θά ἰπ ἘΠ σοῆ 
τοηςϑ5 ἴο αἰίζαϊπηξ ΠΟΙ οὗ πιοσαὶ Ὀθαγοίαοθάποϑϑ. 

6. Αποίμευ. ᾿δϑ οἵ Θθῆβιγε:: ϑβαγοδβίϊς 
ΤΘΆΒΘΟΠ ΤῸΓ βαγοδβίϊς βίαίεπιθηξ: “ΤΟΥ 1 5Π6 
ἴδ κϑθϑ ὁη6 ἴαἰβθ βδίθρ ἴῃ αἰϊβοασγάϊηρ {ΠῸ ναὶ], 1εΐ 
ΠοΓ ΡῈ σοπϑδίβίοπε {Ὠσγοιρῆοιξ ἀπά ἴακο {Π6 
πεχί βίερ ἴπ {πε βαῖηθ αϊγεοίίοη, οἰῤῥίπρ ῥὲτ' 
ἰοεζς απά σῥαυϊηρ δὲγ Ἴγοαυη [ουβοοῖῃ Ε [εἴ 
ΠΟΙ Ραγέ νι παίιγοβ γ6 1] 85 ννῈ}]} 45 νυ} ἐπ 6 
ΔΥΌ ΠΟΙ]! 80. 3. 8ὴ δγριηηεηέμηι αὐ αὖ- 
σμΓ αἰ μ771: ΠΟΥ ΘΟΙΠ65 {Π6 δἰζεγπδίϊνε οὗ ἐβοᾶρα 
ἔγοπη 5.10} ἀδρταάδίοη βίερ ΟΥ̓ βίθρ Ἔεχργθϑβεθά 
ἴῃ 56ΓΙΟῚ5 γείη οὗ Ἔχῃογίδίιοη : “" [Ε ἤονναυοσ 1ἴ 
ἴθ. ἃ 5ῃδηηθ ι} {Πῖπρ ἴο ἃ νγοιῆδη ἴο ΟἷΡ ΠΟΥ 
ἴΓΈββϑῈ5 ΟΥ̓ ἴο διυῦθπηξ ἴο ἰοηβιγα ἰοΐ ΠΟΥ σε] 
ῥεγ ζάεε ἴῃ τε] ρΊοιβ ἀ5βϑθιη}165.᾽ 

ἼΠΘ νεσῦβ ἴῃ {Π15 γευβθ ἀΥῸ 81] ἴῃ {86 γηζάαϊε 
“σοΐτε, ποῖ ἴῃ ἴπ6 ραβϑϑῖνε 85 ἴῃ Α. Ν΄..: δπά {Π6Ὸ 
ννοσγ5 “ οογογεά ᾽ αηά “τπποονογοα᾽’ 5μοι]4 θα 
ΤΟ ΠογΘα τελρά αηὰ μηυεϊοά, ΤΟΥ ἃ ϑγοτηδῃ 
ΤΑΥ͂ εοεγ δέγ ῥεαά νυ ἃ ἴὰγθαη ἀπά γεξ 
ποΐ εοπεεαί ῥεῖ ἤαεε νυ 8 γε]. ἘΒδπάου ἢ 
ΘΠΊΡΠ 4515 Οἡ ποΐ (οὐ Δ[[6Γ εἰ; 566 ποΐβ οπ Ἵἢ. 
ὙΠ. 9), ΕοΥ 1 ἃ σοιλδῃ ἀο ποΐ ΥΕ]1], 1δὅ 
ΒΟΥ 8150 011} (ἐγέ..565)}; 1Ὲ ΒΟΘΥΘΙ 1ὖ 158 
Β81η6 [0 ἃ ΜΟΙΔῚ ἴο ΟΙρ (ῤὲγ ἐγέ5565) ΟΥ 
ἴο 5μανθ (ῤεῦ εγοαυη), 160 ΠῚ σ68 11. ΕῸΓ 
ξυράᾶσθαι, ταϊά. νοῖςε Ξ΄ ἴο βιιθτηϊ ἴο ἰοηβιγο,᾿ 
566. ΜΙοδᾺ 1. τό, ,ΧΧ. Ρ]ι5 εϑβί γαδδ ψφιδᾶση 
ἐοπάεγέ (Οὐτοῖϊ5). ὙΠπ6ὸ Οσεεκβ βδογιπορά 
θΑγεμοδάθά, ἔπΠῈ Βοπλδηβ ταί! ( ΕΓΡῚ, Εἰ ποιά 
111. 406, 5510 5 ἃ ΤΕΔΘΟΏ [ῸΓ [{Π|5 σμβίοτη): 
της ΓΘ νν!5ἢ τλεη ργαγθά ἘΠ μοδά σονεγεά, ΠαΥ͂ 
ΤΟΥ͂Θ, «ὐἱὲέρ α “εἰ ({α}1}2) δεζογε ἐῤὸ ἤαεε, 
Τρ οοίς Ηογ. Ηδργ. Ρ. 21ο. 

π. Αἀάϊίοηδὶ τθάβοη ἔου {π6 δάνιοθ ζε ἐρὲ 
αὐυογῖαπ “υεἷ. 81. Ῥαὰ] Πα5 δἰγοδάυ γριά 
{παΐ, 1Ε ἴο ἀρρεασ νε]δά ἴῃ [πΠ6 σοηρτορδίίοη 
Βείοκθηβ [ῃ6 ργϑβθῆςθ οὗ ἃ υἱβῖ 0 ]6. ΡΘΕ ΓΙΟΥ͂ 
ΔΠ4 ἴο ἀρρεασῦ ποῖ νϑ]θδά [6 ΠΟΠ-ΡΓΈΒΈΠΟΘ, 
ΤΠ6η ἃ νγογῆδῃ 5Ποι4 αἰνγαγβ ἀρΡρθδαῦ νε]βά, ἃ 
ΠΊΔη ΠΟΥΟσ. Ηδ [85 αἷβὸ ὑυ] ἃ ἀϑἢ οἵ βϑίγθ 
ἱπάϊοαίθα ἘπῸ ἱπιργοργίείυ, δη4 ἱπαθοαποΥ͂ 
Ἔνθ, οἵ 2ῥνείεαὶ Ὀατεΐδοθμοββ 45 ἰθδάϊπρ' ἴοὸ 
1Π6 ἱπέδθγθποα οὗ »ηογαί---ἰῃ ἃ οἰ πκὸ (οτι πίῃ. 
Ηδ ποὺ ργοσθθάβ ἴο 55:5 ἃ {Π|τὰ γθάβοῃ ΤΟΥ 
115 τι] αἰβειησίίοη οἵ ποαάτροασ. ὍΤῆδ 
Ἰοξῖςδὶ σοῃπεχίοη οὗ πε ννΠο]Ὲ βεπῖεποο ἔΤΌση 
τ. 7 ἴο Ψ. 1ο ΕΠΈΓΕΙΥ ἀδθρεπάβ ΠΡΟ ἃ τῖρῃΐ 
Δρρυθοϊδίίοῃ οἵ {Π6 ραγίϊο]εβ μέν ἀπά δέ: ἴθ Γ 
οἰθατ]ν ἴῃ6 δέ ὈΝΠΘΙ5 ἴῃ ἴῃ6 φγϊπείραὶ εἰαμδο 

κὰν". 
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ἱπχαρε δηά οἱοιυ οἵ (σοά : δυξ ἐπε 
γγοηΔΠ ἰ8 1Π6 φῇογυ οὗ {Π6 πιδη. 

ΤΟΘΙΥΝΕΡΗΛΙ ΘΒ ΧΙ. [ν. 8. 

8 ΕῸΓ 1Π6 τηδῃ 5 ποΐ οὔ τῃς νγογλδῃ ; 
δαῖ [Π6 νγοπιδη οὗ {Π6 πιδῃ. 

ψΥ ΠΟ ἢ βἰδίοβ ἴῃ σοη] αΠοίΊΟἢ νυ] Θοπια βυθοΥ- 
ἀϊπαΐθ οἴαιιθθβ ἃ ΠΕῚ ΓΈΔΒΟΩ ΨΠΥ αὐογιαπ 
σῥομία αὐεαῦ ἃ «σεἱΪ. ῬάΑΥΆ116] ἴο {Π15 ἀγριιπιεπΐ, 
Δ Πα βιρροσγίηρ ἴζ, Γιιη5 ἀποίμευ περαΐίνο ἀΥρι- 
τηθπί, βου, ὙΨΠΥ 4. γ1α7: 5ῃοι ἃ ποί νγΘΑΥ ἃ 
νεῖ]. ὙΠῸ ποραΐνθ 15 ᾿Ἰηπτεπάθά ἴο 5εΐ οὔ {Π8 
Ροϑιτϊνθ. ὙΠῸ ϑβεπίθησεβ ἃ΄α βοπιθνῃδΐ ἰη- 
νοϊνοά, δὰξ 6 ἀυριιπιθπί 15 βίπηρ]8. Ἀθηάθγ, 
Ι,οὐ ἃ ΟΙΔΔΠη Ὑ611; ΤΟΥ ὙΒΘΥΘΔΒ Π18} 18 
πού Ῥουπᾶ ο γ611 815 μοϑᾶ, βϑθοῖῃρ μπαί 
8615 σοα᾽5 ἱπιᾶρα διὰ ΟΊΟΥΥ, γϑοῦ ΣΟ Δ Ὲ 
18 τ|8η8 ΒΊΟΙΥ (ἀπά ποῖ 815 1π1456), δηά 
7ου [815 ο8π56 (διὰ τοῦτο, “. το) θοππᾶ 15 
[6 ομᾶπ 0 Μ6ΔΥΙ ὍΡΟΙ ᾧμ886 ποϑδᾶ 
Δα ΒοΥΪΥ, 26. 4 Ὀαάρσε οἵ πιαη5 Οοά- 
ἀ5ϑρῃΘα ΡΟΥΕΥ ΟΥ̓́Θ ὑνοπΊδη. [π {Π6 δῦουε 
βοπΐεῃοθ γεῦϑοϑ 9 8Π4 τὸ 841Ὲ οἰδιιϑεβ ἰπβεσίθά 
ΕΥ̓͂ {Π6 νΥΑΥ, 5 ΠΊΡΙΥ ἴο 5ῃθνν ὄσοτυ 1ἴξ 15 ἐπαΐ 
ὙΓΟΓΊΔΠη 15 ΠΊΔΠ 5 ῬΊΟΥΥ, δηά ΠῸ ποσε {πδῃ 
ΤηΔΠἾ5 ΒΊΟΥΥ. ὙΠῸ ἰγδοοτΥ ΟΥ̓ΔΠΔΙΟΠΊΥ οἵ ἴῃ 6 
ΜΠΟ]6. ἀὐραπηθηΐ 15, ἰη οἴπευ ψνογάβ, [Π]5: 
Τ,εἴ νψοπιαπ ἴῃ σΠΠΤΟΠ ΘΟνΕΥ Πεδα ἂπά οοη- 
Π68] ἴδεθ ἴπ {πΠ6 φργθβϑεῆςθ οὗ τπδῃ; ἴου {Π15 
τἰταα] οἵ ταδκίηρ μοδά δηά ἔδεε ᾿πν! 5106 15. οα 
ΒΕΓ ραγί 4 5|]επί σομῃξδϑϑίοη οἵ σγϑὰὶ βιθοτγάϊ- 
παίίοη ἴο ΠΟΥ υἱβϑῖθῖα Ηεαά αδπαά Ρυϊποῖραδὶ. 
ΤΠὸ ϑυθογάϊπαίίοη 1561} μα5 115 ἔοιιπάδίοηβ 
ΡΙαπίθα ἄδθερ ἴῃ πιδπ᾿β ῥγίπείραΐμς, ΟΥ Ἰογάβῃ]Ρ 
ὈΥ οτεδίϊοη ; ῥοαὺ {Πτι5 ἐοιιπά δα ἄξερ {πεγείῃ, 
15 δχρί απο οὐδε ἴῃ νεῦβεβ 8 δπά 9: {πΠ6 
ὙΜΟΙΊΔΠ {πογοίογα 15 τηογαλὶν δομπάί (ὀφείλει) 
ἴο Ἔχ δ 1π ΡΕΌ]ΙΟ νγούβῃρ πὸ ΡΌΘΊ]1Ο τοἸκθη 
οὗ ΠΟΙ σοπϑδίκιίοπα! 5αθἠθοϊίοη ἴοὸ πηδη. 
Μδη οἡ {πε οἴμπου παπά, (ἢγιδὲ μϊ5 Ἡϑδά δηά 
Ῥτίποῖραὶ πο Ὀεϊηρ λέν Ῥγεβεπέ ἴπ {Π6 
ΔΞΘΘΙΏΡΙΥ, 15. ποὲ ΤΩΟΓΆΠΥ Ὀομυπά ἴο ᾿γθαγ ἴῃ 
5ΟΝ Δ5ΘΘΙΠΌΪΥ {πε τί] θαάρε οἵ πῖ5. ονγῃ 
ξυπάατηθπίαὶ βαθογάϊπαίοη ἴο (Πτιϑβί. 

Βεπάθσ οὐκ ὀφείλει “15 ποέ Ὀοππά ̓᾿ ταίμευ 
ἴδῃ “οἰ ποῖ, 45 'πΠ Α. Ν. Ὑπάρχων ΞΞ 
“Βείηρς εοπφέϊμοπαϊν, ἴθ 815 Ὀεριππίης δ 
ογεδίιοη. 

Οοά᾽: ἵγψιασε απά σ΄ουγ.] ΕῸΥ ἃ ργοξοιπα 
αἰζοτηρί ἴο εἰ ποϊἀαΐα ἔΠμ6θὲ πυγϑίθσιθϑ οὗ ογθα- 
τἴοη, 566 Πε! Ζβοῃ, ΒΙΌ]. ῬϑυΟΠΟΙΟΡΥ Ρ. 127 
ΕΒ, ΕΤ. Ιριαροὸ 15. 8ῃ ΔΟγανϊδίίοῃ οἵ ἐγι2- 
ἐαρο, ϑοτηθίμιηρ ΠΊΟΥΘ Π8η :ριξία!ο: ποῖ 85 
ΟἿ ΟΥ̓́ΔΉΡΘ 5 8 ᾿Πκθῆθ55 οἵ ἀποΐμεγ ; 1 ΠΊΘΔη5 
ἃ (ΟΡΥ οὗ δῃ δγομείγρε, Ρείανυ. (4ε Ὑυϊη.): 
85, ἴοσ' ἰπϑίδποοθ, {ΠῸ6 βου ἢ 5 Πεδ οῃ ἃ οἱ π 
(Μείε. χχῖῖ. 20) οὐὔ᾽ ἔπε 511π᾿5 σεῆθοίίοῃ ἴῃ 
νναΐεσ (Ρ μα άο, 99 «4.). Α σαίῃραγαὶ ἴῃ ῥΒοῖο- 
ΘΥΆΡΙ ἰ5 ἃ (ΟΡΥ͂ οὗ 4 (ΟΡγΥ: ἴοΥ ἴξ ἰ5. δηῃ 
᾿τλᾶρο Οὗ ἃ σατο αΓΑ] ἴῃ βίοπο, δπα {Π15 ἀρδὶῃ 
15 ἃΠ ἱπιασα οἵ [Π6 οὔ β]ηΑ] ργε- εχίβειηρ ἴῃ {πα 
τηῖϊπά οἵ {π6 δτομιίθοί. (Οοά 15 δοίῃ [πε 
Δτομιίθοϊς δηά, νη ἄπο 11πι||ῖ5, {π6 ἅτοΠ6- 
ἴγρε οἵ πιαθ. Βιΐ {πῸ τοϊαίίοη θεΐννθεη {πΠ6 
ὮΜΟ σοηβιίϑίβ ἴῃ βοιηθίῃιηρ ΠΟΘ ἰῃδη 51Π|111- 

τιάθ, αὐβῃ ἴῃ δβ ΠΥ οἵ θϑβοῆσθ. ΕῸΥΪ τηδῇ 15 
[με ἡγιασε ῳ Οοά ὈΥ νἱτίπιο οὗ ἢδῖ5. σρέγϊμαϊ 
παΐμγε, ΜΏΪΟῃ Ὀεοδιβα οἵ {ῃ6 ΡΥΪΠΊ4] 1π- 
Ὀγεαΐϊμιηρ (Οεη. 11. 7) 15 αἰίπ ἰο ἐβὲ ἀϊῖπε; 
ἴογ ψπῈπ (ἢ ΒΟΩΥ οἵ Αἀδηη νγᾶ5 ἔογπιθά ἔο πὴ 
{με ἀπέ, “ἴπθη τπ6 Τογά Οοά Ὀγεαίμεά ἱπίο 
ἴ {π6 εγεαίεά, Ὀυς σοά-ἰζε ἀπά Οοά-γε αΐδά, 
Βτεδίῃ οὗ 11{6.᾿ 

απά δὲ σἱοῦγ 9 Οοά.)] Ἡονν νγὰ5 πιδῃ 
ογβαῖθα {Π6 σ ον οἵ σοά ὃ Τῆς ἀϊνῖπε ἄοχα ΟΥ 
“ίοῦν Ἰ[56 1 15 {Π6 βίθυπαὶ 561-πιδηϊξοϑίαξίοη ἴο 
{π6 Ττίαπε Οοά οὗ Ηἰβ οὐνῆ ΒΟΙΥ πίιγο, Η 5 
γι οἵ ᾿ξ (ΡΆΠΙΡρ. 11. 16), ἐπε εἶδος ρΡτο- 
ὈΔθ]ν οὗ [οΠη ν. 37, 6 Τἰνιπιΐγ (θειότης) ΟΥ̓ 
εἰἤπεηοα δπά εὌχργθβϑϑίοη οἵ ΠεΠΥ (θεότης). 
[π [Π6 ἀϊνιπθ σοιιη561 οὗ ογϑαίίοη [Π|5 ἱΠΠῸΓ 
56}{-τηδη!ξεϑίδίοη νγὰβ ἴο Ὀεσοῖῆθ δὴ Οὐΐεῦ 
τηδη! δϑίαίίοη ΠΠΠΠρ 411 ογοδίίοα. Βα ἴἴ νγᾶ5 
1ΠγΟ ΡῊ πηδη, {Π6 οτεαίθά Ἰογά οὗ ἐπε ογεαῖϊθα 
ΠοΟβπιοβ, [Πδΐ [Π6 βίοσυ οἵ Οοά νγὰβ ἴο δὲ 
ΠΟΠηΠληϊοδῖθα το {Π6 σοϑῆοβ. 15 5]ΟΓΥ͂ 
νγὰ5 ἔγοπὶ Πρϑανθη ἴο θῈ τοῆεοϊθά ἴῃ ἢϊπι, {Π6 
τεργεβοηίδίιοη οἵ σοά ἴπ πε ππίνεγβα, {πα 
ςοπηθοίίηρ Ππκ Ὀεΐννθεη ποάγεη ἀπά εβατίῃ, 
Δη4 ἔτοτη μἰπὶ {πε μοδά οὗ 41}1 ογεαίίοη ἴο 
αϑαὶη τοῆθοϊθα 1ῃ }1 ογθδίϊοη βυθογάϊπαϊεά ἴο 
Ηἶπη. Α5 115 ἀεγίνεά βίογυ, ἴο θεὲ πυγτγογεά 
ἔγοτα τηδη ἴπ ἴπ6 50ΓΓΟΙΠΩΙηρ ΟΟΒΠΊΟΒ, Ῥ͵785 
ο θὲ τῆς εἴπιθηςς οἵ πε 56]- πηδηϊεϑίθα 
ἀϊνίπα ἄοχα, νυ ΒΟ Β 15 1561 {πῸ εἴογηδὶ εἤα- 
Θης6 δηά Ὄχργεββϑίοῃ οἵ επϑῃγιπεα ΠΤ ΕΠΥ ; 50 
τηδη ἴῃ Ηἷβ ΒΙΡ ΠΟΥ παΐμπγο οὗ βρι γί, ἱπσθδίμθα 
ἱπίο Πῖτη ἔγτοτῃ ϑριτῖξ, νγαβ ογεαίεα χεῤμαϊὶν ἴπ6 
ὕηασε οἵ Θοά, δι ἴῃ δΒῖ5 Ἰονγεσῦ παῖιγε οἵ θΟάΥ, 
τηοι]άθα ἔγοτη θατγίῃ, νγὰβ ογεαίθα ρολεπέξαϊν 
186 σ΄ονν οἵ Θοά, {πμαΐ 15, σοηδεξαϊζεα ἢ ἐπα 
ΡΟΞΘΙ ΘΙ ΠΥ, σοπίϊηροπέ οα οδεάϊεηςε, οἵ 8 
β]ουιῆθα θοάγν δπηά 5οι] απὰ βρίσιί. Αἀαδπιβ 
βρίσιῖ, Ἅ“τὰ6 Ἰρμὲ οὗ {πῈὸ Τιογά ἴπ δἰπιἢ 
ΚΙπα]οα ἔγτοπι {πὸ ἀϊνίηθ παΐιγα, ννὰ5 ἴο δε- 
ΠΟΘ ἃ Ἰρῃξ οἵ βίοτυ, ἴο θῈ ςοπηπιηϊοδίθα 
ἴο ἔνθ, δηά ποπὶ Ὀοΐῃ ργοβεηϊΐουβ ἴο Ρᾶ55 οῃ 
ἰο ἴπ6 Βυπιδη τὰοα δηὰ ἴο Πἰρμέεπ συἹἢ {Π|5 
ΘΊΟΥΥ οὗ {Ποῖ γ5 411 ογεδίιγο! οχἰδίαποθ Πα 
ἀδϑιρῃ νγὰβ θεαηθα ὈΥ ϑεΐδπ ἔοσ ἃ ϑ6δβοῃ. 
ΜοδηννΉ]]6 παπηΠ]δξεα ἴῃ ὈΟάγ, γεῖ πονν {Γᾶ π5- 
[ουπηθά ἴῃ ϑριγίξ, ἔβη τηδη ἀνναὶῖβ 'π (ἈΠῈ 
ΔΠη4 ἴῃ ΠΟΡΘ {Π6 πηνθη]!ηρ οἵ Π6 “πανν οὐθαί! π᾿ 
ἴη (ἢ γῖδὲ δπά ἢ. οὐγὴ ὈΟΩΠΥ Δι Π} ΔΕ Οη 
το ἴπε ΒοΑΥ οὗ Ηΐ βίογυ, με εβεοίβ. οἵ ἐμῈ 
Ῥαγοιιβίαά. Αἀάδπῃ νγαβ ποῖ ψμα ὈΟαΥ τηδάθ ἴῃ 
1ῃ6 {{κοπ655 οἵ Θοά, θαΐ φια βριγιξ : {πΠ6 Ὥρα 
νγὰ5 ἐπ δ556, ἴῃ6. σίογγ ἐπ ῥοσσε. 866 ΒΙΡ]. 
Ῥεγοῖ. Ρ. 85. 

8. (οππροξίοῃ : τηδη ΒΥ͂ οτἱβίπαὶ σοπϑεϊξα- 
τίοη (ὑπάρχων) ἰ5 Δοΐια ΠΥ Οοα᾽5 ἰπλαρο ἀπά 
Ροξθπεῖα!Πγ ΗἾ5 βίογυ, ἔπε παπιδη ἐπι θοαϊπηεπῖ 
πὰ ςεπίγε οἵ ἃ ἀϊνίης σγααϊαίίοῃ ἴο τπῈ ὑπη|-΄ὸ 
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9 ΝΕΙΈΠΕΓ νγαβ {πΠ6 πιᾶὴ ογεαίθά ἰο Πᾶνε 'ρονγεῦ οἡ ἀδ ἢδαὰά Ὀδβοσδιιβ8 ΕΎΜαι ἴ5, 
ἴου τῃ6 νγοπηδῃ ; θὲ τῃς ννοπηδη ογ οἵ {Π6 δηρείϑβ. 7ιε. ΤΡ 
16 πηδη. Ι ΝοΥδΙΠΕΙδ55. ΠΟΙΈΠ6Γ 15. Ἔμπε τξῖν ῥέα 

10 ΕῸΓ {Πϊ5 σδιιϑα οἰρῃξ ΠΕ νγοπηαη τηδη Ὑγ]Ποῖιε (6 νγοπηδη, ΠΟΙ ΠΟΥ (ἢ ς “ἐγ “ὴς 

γΕΙΘΘ: ὙΜΟΙΊΔΠ ἰ5 ποῖ μεῦ Οοάβ ἱπιᾶρα ρυὶ- 
ΤΑ ΠΥ ΠΟΥ ἐνθη Ηἰϑβ βΊΟΓΥ : 516 15 γηαη)ς ΒΊΟΥΥ ; 
22 γ για ἰς ποὲ 977 «υογιαη, μέ «ὐογαπ ΟΓ γιαη. 
ΤῈ 15 ἴσια 5ῃ6 [α5, {{κὸ τηδῃ, {πὸ ϑρι γι πη 1Π6 
αἴνῖπο ᾿πηαρὸ: Ὀυξ 5ῃη6 ἢδ5 1ἴ ποῖ ἱπητηθ Ἰαἴ εἰν 
ἔγοπη σοί, Ὀαΐ »πηεαΐαίεὶνγ ἤοτι (οά ἐῤγοιΡὈ 
γιαη. ΗΥ ἤδη οἵ Πἰ{δ 15 ἰηἀ]θά δ δὲς “" ἸὰΠῚΡ 
οἵ {Π6 Τιοτά." 816 σαπῆθ Δ Όβοϊ ΕἸ οἱέ ὁ 
1Π6 τήδη (ἐξ ἀνδρός), ἤΘ5ῃ οἵ Π15 ἤ65}} ἃπά θοπα 
οἵ Πἰὶ5 θοπθ. Απά ποῖ ΟἿΪδυ ννὰϑ 5Π6 [γαπηθά 
ομἑ 97, τη, θυ Αἰ5οὸ ογεαϊθα 20. ὨΪπὶ : ννοπΊδῃ 
885 ἴῃ τῇδῃ θοίῃ {πῸ 2ηζῖα! πὰ {π6 παὶ σαυδα 
οἵ ΠΟΙ Ὀείηρ. ΗΓ τεϊδίίοη ἴο ΠΙΠὶ 15 ἃ ΠΡΊΓΕ 
οἵ 1η6 πιγϑίϊοδὶ τοϊδίίοη οἵ ἴΠ6 σμιγοῃ ἴο 
ΕΠ γβί, {πὶ οὗ πὸ 2᾽εγογία ΟΥ̓ΘΟΙΆΡΙ6ΠΊΘηΐ. 
8Π6 ννᾶβ πογοίοσγο γηαάδ γὼ" σῖαπ, παῖ 586 
τηῖσ με Π1] το {π6 ἔι1}} Πῖ5 πιθαϑισγε οἵ Παρρὶ- 
Π655, οἴμογινῖβα ἱποοπηρὶεῖθ. ΨΜοπΊαπ, {κὸ 
ΤΊΔΠ, 15. “ἸΙΡΠΕ τη {πΠ6 Τογά  (ΕΡΠ65. ν. 8), 
ας ἃ ᾿Ε556Γ ᾿ἰρῃξ {πη τῆλ; 50 Οτοία5, 
ΤΩΪΏτ15 ΔΠΠ4]ἃ ψῖγο, αὖ ἑμπα ἐμηηιθηι γγιίμτς σοἦρ. 
ὙἼΠΕῈ 511ὴ ΠΊΔΥ θὲ (δ]]6 4 {πΠῸ βίοσυ οἵ {πε 
ΒΈΡΓΕΠΊΘ ΒΟΌΓΟΘ ΟὗἉ 4]}1 ᾿ρηξ δηά {Π6 τλοοη 1Π6 
ΤαΠθοίθα ΞἸΟΥΥ οὗ ΠΕ βοισορ οἵ ΠΙρΡῃΐ, {Π6 
5.1η. 

10. Τὸν ἐῤὶς γϑαδοῦ αὶ «υὐοἠιεῖ 1: γηογαὶ)ν 
δοιαὶ ἐο αὐεαν απέῤογὶέν ρον ἐδ ῥεαά.] ϑίτοπ 
ΕἸΙΠΡΠα5Ι5. ΠΡΟ ομσέ ΟΥ̓Ζ’ ὀοιριά, ἴῸΥ {πε 
ΠΟΠΠΘΟίΙΟη ΟἸΘΑΙΪΥ 15 ἴῃ 1]1:; ὋΝ Βογείοτο 1 
1Π6 ΠΊΔη 15 ὈΥ ογθαίίοη (ὐοάΐδβ ἱπιαρα δηά 
Οοὐβ βίοσγυ, ννυπεγθὰβ {Π6 νγογλδῃ ἰ5. ὈΥ {γα ῃ5-- 
Τηϊβϑίοη ἰβγοιρῃ {πΠ6 πιᾶη (Οοὐἶβ ᾿ἱπιᾶρὲ ἀπά 
ὈΥ ἀεογίναίίοη ΠΌμα {Π6 πηδη ΠιΔΠ 5 ρίογυ; 1 
ἴῃ πιδη 15 {Π6 ᾿πηπιοσία] εοποὸ οἵ σού 5 ννοτά 
ΒΡΟΚεθη, θυ {Π6 ννοπίδῃ ΟΠΪΥ̓ [Π6 5εσοηΔΤῪ 
ΘοΠο οὗ {μ6 ὈΥΪΠΊ4] δοῃο, 4 τγοἤθοίϊίοη οἵ ἃ 
ΤΕΠΘΟΊΙΟῊ :--νῆο σαπ (8}}] ἴῃ αιιοδίίοη {πα 
αἰνι πον σοηβε 66] ΘΙ ρου!ου ΤΥ οἵ ἘΠῈ πιαῃ ἴο 
1ῃ6 νγοπηαη ἢ Απά 1 ἴο σονεῦ {π6 Ποδά δηά 
ΘΟΠΟΘΔ] {ΠῸ ἴδοα 15 ἃ τί] σοηξοβϑίοη οὗ {παῖϊ 
ΤΆΟΓΔΙ 5ῈΡΕΓΙΟΥΙΥ, πονν ἄατε ἴπ6 (οτπίδῃ 
ὙΥΟΠΊΘΗ ΔΡΡΘΑΥ͂ ἴῃ [Π6΄ ΠΟΙΥ σοΠρΥΘΡδΊΊΟΙ 47- 
πυεϊἰεά, ἸΠΘΓΘΌΥ ἀββϑουίηρ ἃπά ργοοϊδιπληρ 
ὙΟΠΊΔΠ᾽5 Θ] Δ] νυ] τη 

᾿Ἔξουσία ἤεγδ Τπηδδη5, 845 δἰβθνῃθγο, ρϑῦ- 
τηϊτο ἃ ΟΥ δββίσπεα ρουνογ, σπέῤρογίέν; 566 οἸι. 
ἴχ. ἱπίγοάποίουυ ποΐθ.Ό ὙΠΟΓΕ ἴα Π0 τϑαὶ 
αἸΠΠου ΠΥ ἴῃ {ΠῸ τὲ οὗ {πῸ ννογά ἴῃ 1Π15 τοχί. 
ἼνΟ {ΠῚΠΡ5 ΤηΔΥ 6 ΟὈβεγυθά : ἢγσί, {Π6 βίβῃ 
ΟΥ̓́Θ] ἴ5 ἀβποίβα Ὀγ π86 ῃδπιθ οἵ ἔπε τπίηρ 
βρη πο ΟΥΆΔΕΪΠΟΙΙΥ : ΨΕΙΥ͂ ΠΟΙΏΠΊΟΩ 156 
[815 : ΠοπΊΡΑΓΘ “' δη4 Βδαγβ ἢἰ5. ὉΠ ΒΗ Πρ’ ῥοηοιιγς 
181 οΚ ροη ἢϊπη  δηά ἴῃ Οτθοὶς “ΒΘ ννϑαῖβ 
χογα ν᾽ (βασιλείαν, 4 ἀϊδάθηι) -- ἰπϑῖ ρα οὗ 
του! γ. ϑθοοπάϊν τ βῃοιὰ θὲ ποίεαἀ {παῖ 
85 4}} αμέξογὶέν ᾿ὰ5 ἔου 115 σογγοϊαίίνα σμφλϑοίίοσ 

πῦ 7. Ὁ Νου. ΠῚ 

ΔΠ4 ᾿ΤΡ]165 1 δη4 σδιιβο5 ἴἴ 85 δὴ εῇεοΐξ, 50 
1Π6 ἔννο σουγε αξίνεβ. βου] Π165 Ῥᾳ55 ΟΥΟΥ δηά 
σἤδηρα ρίδοθϑ, ἀπά {πῸ οἴξος (βι)] ΘΟ. 0) 15 
ἀεδιρῃαῖθα ὈΥ {πὸ παπιθ οἵ {πΠ6 οδιιβα (δ {Πο- 
τυ). ὙΠ6 ννοπιδη ννθᾶγ5 [Π6 νεῖ] 85 ἃ θαάξε 
οἵ ΠΕΥΓ βιιθογαϊπαίίοη 0 πηδη, αηἀ {Π15 ν6]] 15 
ΠΔΠ16 ἃ σΟΠν Υ͂ΒΟΙΥ, νυ μαΐ τ 4150 15, {Π6 ϑίβῃ οἵ 
ΠλΔΠ 5 ΔΙΓΠΟΙΙΥ ΟΥΘΥΓ ννοπθη. 1Π6 56οοηά 
1156 ἰ5 [655 σοηπΊοη ἐῆδη ἴΠ6 ἢγϑί. ΕΟ {πὸ 
σοτλθιϊπαίίοη οὗ [π6 ἴνγο 1158685. ἴπ οηᾷ νγοτσά 
σοιήρασο Μδοθείῃ, Αοΐ 3, 8ς. 4. 

““ Ῥγεσογι Ζ1),2 ὁγεΐγεγιςε ζοζζ τοϊλἦ ἐγὲ απιαῖ ἐογηρτεε,᾽) 

1.6. ΟΥ̓́ΕΓ ΠΙπῚ τηαγκα οἵ Ποίῆδᾶρο, ἔῸΓ 5155 
ΟΥ̓ οθείβαπος ἴῃ ὙΟῚ1 ἅΓῸ 5ἰβη5 οἵ δπΊΪ 6 ΠῸ6 
1π Πϊπι: [Π6 ἴνγο δίϑὴβ 416 σουγοίαῖνα δηά 
ςοηηθοΐοα {{κὸ ἔνγο ορροϑιῖθ μοΐθβ, [Π6 οὔθ 
αὐδίγαςξ, {πΠ6 οἴμεὺ σοποζεΐοθ. 

δεεαμσο οΓ ἐῤρε απφείς.] ὙΠΟ τϑάβοη, 5ρεοῖ- 
Πεά ἴῃ νν. 8 ἀπά 9, 5ϑῃθνῖηρ «ὐὐν ἃ ϑνοπΊθΠ 
ομσῥέ ἴο νγῈΔΓ ἸΡροΠ {πΠ6 Ππεδά {ῃ6 Ὀδάβθε οὗ 
τη 5 Οοάσρίνθη Ποδάβῃ!ρ ΟΥΟΥ ὙΨΟΠΊΔΠ, 15 
ΠΟΥ ὈΓΟΙΡΗ  ὨΘΑΤΟΓ ΠΟΙῚΘ ἀπά πηδάδ τῇοΓα 
γἱν 4 ὈΥ {ΠῸ6 αἰἴϊζεγ-Πουρμς “ Ὀδοαιδο οὗ {πε 
ΔηΡ6]5," 1.6. ἔτοτὴ τϑϑρθοῖ Ουὐὔδτῤ᾽ στ ραγά ἴοσ {Πποβα 
ἸΏΒΘΘΠ ΠΊΙηἰδίουβ οἵ σοά «δαπά ριδγάϊδηβ. οὗ 
ΗΙ5 ογάθσ, νγῆο ἃΓῸ ργεβϑθπί ἴῃ {Π6 ΠΟΙΥ σοη- 
στοσαίίοη, νναϊοπιηρ {π6 ὈΕΒανι ΟΣ οἵ ΤΠΕΙΓ 
Βασηδη σπαῦρο. ΙΓ ἃ ψογδῃ Ὠ6 50 ἰοβί ἴο 
5656 Οἵ 5Π8Π16 [ῃαΐ 5π6 βῃσγιη 5 ποΐ ἴῃ σῃαγοῇ 
ἔγοπι {πΠ6 ΡΕΌ]1Ο ογα, θὲ ΘΓ ἔδαγ {Π6 πιοιγηξ]} 
δαζε οἵ {ποβθ ἀϊνιπθ βοπίϊποῖϊθΒ. ΟΥ̓ Ρ81Π, 1 
586 Ὀ6 50 Διηθιοιι5 οἵ δα ΠΑ] ΠΥ νἹ ΠΟΥ 
ΘΙΡΟΓΙΟΥ͂, ΤηΔη, ἃ5 ἴ0 ἀἰϊβδοασγά {ῃ6 γε] οἵ 
5 ΟΓἀΙΠΔΊΊΟΠ, ἰΘ ΠΟΥ ΤΟΙΊΘΙΠΌΟΣ {παῖ 516 15 
νναΐομοά ὈΥ ἴπΠ6 ογάογ-] ον ηρ Δηρ6 15, νγΠῸ 
1Ποπβ ον 65 γ6 1} {ΠΕ ῚΓ ἴαοθϑ Ὀρίογο {ΠῸ ἔθςθ οἵ 
Οοά. ΤΠ Οτεοῖκ Βαΐμογβ οἴξῃ Ὄχργθβϑ 
{ΠῚ Ὀ6]16Ε τη {ΠῸ ργθβθηοα οἵ ΔΠΕ615 ἴη ΡαὈ]1ς 
ὙΟΥΒΠΙΡ : (ἸΠγυβοβίοπη οὐ {Π15 ἰοχί: “Ορεῃ 
{π6 ογο5 οἵ (ἢ ἃπά ποι βδμα]ὲ θομοΙά ἃ 
{ποαΐίγο οἵ ϑροοίαζογβ : [ῸΓ ἢ [Π6 δἱἷγ ἰ5 Π]1δἀ 
ν ἢ ἀηρ 615, πγιοἢ τηοτα {ΠῸ σΠ ΓΟ "ἢ Αραδ, 
“ Κβονγεβὲ ἴβμοι ποί {παΐ ἴπ {Π6 σοπιραην οἵ 
Δῆξο]ς. ποι] βίαπάθοδσι ἢ Δ ΠΠ {πὸπὶ {ποῖ 
βἰησθϑί, ἢ ποτὰ ποι ομαπίοβί, ἀπά γεῖ 
ἄοβί ἴμοιι ϑίαπά ἴπογε ἰδ ρμῖηρ ̓ 81. Ρααὶ 
ἄοεβ ποΐ πῆθαῃ οὐ ΔηΡ615, ἃ5 “ΤΟσ ]]ΠΔη : ἴο 
Θβοδρα {ῃ6 βαΖε οὗ δι} Δη5615 85 ἴῆοβθ ὙΠῸ 
611 ἔγοτη Οοά δηά ἔγτομη ἤδθανεπ "ΟΡ σοποιρΙ- 
ϑΟΘὨ[ΔΠ| ἔο τα ΔΓ ΕΤῚ ἢ [ῸΓ Πονν σου] {Π|οκοϑέ 
γ6 115 αἴογτά 3:2: δβϑοαᾶρὲ ἔγοπθ {πὸ βὰζε οἵ 
ἀεπιοηθ [Ὲ ἔουπιβ οἵ β5ρι 5 ρᾷ55 {πγοιΡΕ 
νν4}15 οἵ δι] άϊησ5, νΥ 5που]ά ποί ογεβ οἵ 
βρ γἰ5 5δθὸ ἘΠΓΟῸΡῊ νε1]5 οὗ ὑνοσηθῃ 

11. ΜΝνευεγέῤρείο..] (ογγθοΐίνα σδπίίοη : ἰεΐ 

Χ 
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ῤοτυον 97 
ἀδν' Πτὲδ- 
δαγιάῖ. 

νγοπηαη ννιζποιξ τῃ6 πιᾶη. 'ἰπΠ {πε 
ΤΙ οτά. 

12 ΕῸΓ 45 {ῃς νγοιηδῃ ὦ: οὗ τῆς 
ΤΏΔη. δνεη 80 2: [Π6 πᾶ Ϊ50 ὈΥ͂ 
τῃς6 νγοπηδῃ ; δα 8] [πϊηρβ8 οἵ (σοά. 

12. ΠΠΙΠΡΟ ΟΠ ΣΟΙ ΞΒΙν 65.315, ἼΕ 
ςοπΊεἶν {παξ ἃ νγοπΊδῃ ΡΓΔΥ τπἴο 
(οὐ υποονεζαά ἡ 

14 Ιϑ)οῖῃ ποῖ βὌνεπ πδίιγε [{561Ὲ 
τε ἢ γοιι, (Πδΐ, 1 4 πιὰπῃ ἤανα ἰοηρ 
Βαίτ. 11 15. ἃ 5ῃαπ16 τιπΐο ΠΠπΠ ὃ 

Τ᾿ ΟΘΕΙΝΤ ΉΤΑΝ, ΧῚ, [ν. 12---τϑ, 

15. Βυΐξ ἴξΑ ννοπηδῃ Πᾶνε ἰοπρ' ΠΑ ΙΓ, 
ἴῈ 185. ἃ 9ΙοΥΥ ἴο Πα: ἔογ δῦ ὨδΙγ 15 
δίνεη ΠεΥ [ὉΓ ἃ 'σονεγίηρ. "- 

1Ι6 Βυΐῖ 1Ε Δηγ πᾶ 566ΠῚ [0 δε 
ςοηπέξεοπέϊοιιβ. γγα Πᾶνα ΠΟ 8110 ἢ ΟΕ ΓΏ, 
ΠΘΙΓΠοΓ της σἤγοΠα5 οἵ (οά. 

17 Νον ἴῃ {Π15 {παὲ 1 ἀεοΐαγε 
μηίσ γοῖ 1 ῥγδῖβα γοᾷ ποῖ, {Πδξ γα 
ςοπΊα (ορθίμευ ποῖ ἔογ ἐπα θείέεγ, θέ 
ἔογ {Π6 ννγοῦβε. 

τὃ Εογ ἢῖβέ οὗ 811, σγῇεη γε σοτης 

Σ 

ποῖ {πε ρυϊποῖραὶ σοπέεπαπ {πὸ βιθογάϊπαΐο, 
ΠΟΥ ἃ ἐδυρπίεγ οἵ να ἀπάθγναϊθ ΠΟΥ οὐ ἢ 
Ροβιξιοη. ὙΠῸ βοᾷ 65 οἵ {πὸ Ῥαϊδποα βοπιε- 
τἰπθ5 Παπρ 6414], ἀπά ποθ ἃγ6 τοδί οηθ 
ΟΥ̓ 116 ἴῃ ννμῖοῖ {Π6 ννομηδη βίδηαβ αν 6] ψνἹΠ 
{πὸ τη. ὙΠΟΙΡΗ ΟΥ̓ οτοαΐίοη ἔΠ6 τη4]6 15 ἴο 
[ῃ6 [ϑπλα]θ 85 ἴπ6 δη ἴο {Π6 ΤΠΟΟΠ, ἃ5 {π6 
5ΡΙΓΙΕ το ἘΠ6 5011}, 85 {π6 ἀπέγιμς ἴο ἔπ αηζϑια, 
γεΐ ἴῃ Ἰονίηρ ἀδβρεπάθησθ οἡ βοῇ οἵπογ {πε 
ἴννο ἅΓῈ ΟΠ6 ἴπ ἘΠΕΙΓ ΟΠΘΠ655 ΨΥ {ΠῸ 1 ογά, 

12. Β δαϑοῇ ἴου ρσδυίοιβ βίαίθπηθηξ {παῖ {πὸ 
ἔννο 56Χ65 ἴῃ ἀουηδϑβίϊς γί !οη5 Ὀοῖπρ πυπζ 4 ΠΥ 
ΒΙΡΡΙ ΘΠ ΠΙΑΤῪ ΔΓ ἴῃ ἃ βοτί οἵ βαθίροῖβθ, ἀπά 
1Π6 γννοπίθῃ βοεῖβ ΠΟΥ σοπηρ ηΒΔΊΊΟη : 707 γι ας 
Δὲ αυογγιο ἰς οαὖ οἵ ἐῤὲ γιαῆ, “ὁ 15 ἐρὲ γιαῃ 
αἰτο Ὁ τὰ 6818 οὗὨ ἐῤὲ «υοηιαη : αἰΪ ἐῤεςε (τοϊα- 
τἰοη5) ῥοαυέυεῦ α7γὲ ὁ), αοά. ὙΠαΐ 5, {Π6 
ὑγουηδη Πᾶ5 4η δηαϊναϊοπί ἴπ {ΠπῸ ἄϊνῖπῈ ΟΥΩΘΥΓ 
ΟΥ̓ παΐυγορ, {Παΐ, 45 ΠΊΔΠ 15 {Π6 2μέέαὶ ἀπ {Π6 
πα! ςαιϑο οἵ Ὀεϊπρ ἴο {Π6 ννοπηδῃ, 50 νγοπηδῃ 
15. 1Π6 γι ἐγ γιεζέαί σαιι5α οὗ θεϊηρ ἕο {Π6 τπδη. 

18. 1 ἀρρεδὶ ἴο εδοῇ οἵ γοῖ ἴῃ ΠΙ5 'ΠΠῈΓ 
Ἰπαρτηθηΐ : Ῥθ 5 θϑιιϊηρ 15 1ὖ ὑπ 8 ἃ ΟΊ 81 
ΟΥ̓ΘΥ ὋΡ ῬΥΔΥΘΟΙ [0 αοα πηνο61164 1: Νοῖ 
45 ἴῃ ΑΟΝ. ὡπεουεγεά, ΟΥ̓ ἃ ΨΟΤΊΔΠ ΤΠΔΥ͂ ΠΟΥ̓ΘΓ 
ΠΟΥ Ππεδά δηά γεῖ ποῖ σοποθδὶ Πα ἔδοβ. 

14. Νιαΐιγεξε ἀϊνὶηθ ἀΥγαησοπηεπί οὗ [Πίηρϑ; 
ΠΟΘ μα οὗ ῃδίιγε᾽ 5 Ιαννβ {παΐ Ιοῃρ ΠΔΙΓ 5 οὗ 
{86 ννοτῆδῃ, 5μοτί οἵ [6 τλδπ ; Δοσογαϊηρ ἴο 
ΟἴΠΕΙ5 ᾿ἴἴ τηδδηβ “ἸΠθοΥῃ βεῆβο οὗ ργορυιείγ. 
Ατρατηδηΐ : [5 ποῖ [π6 πη8]6 5εχ, πανίηρ ποσί 
ΠΔΙΓ, ὧν πιαίμγε με] ο, πιά ΤΠ 6 ἔθ πια]6, πανηρ 
Ἰοπρ ᾿αὶγ, ὁγ παΐμγε «εἱϊρ3ξ Τῇ Ἰυχυτγίαηΐξ 
ἔγεβθαθ ΓΘ ἃ ΡΊΟΙΥ ἴο ἃ ὑνοτῆδῃ Ὀδοδι56 ΤΠΘΥ͂ 
416 ρο᾽υεῖ ΠΟΙ͂ ἃ5 ΠΑΐΙΓΟ᾽5. ΜΘ], 5ΈΓΘΙΥ τῃ6 
τΟΧΈΠ]6 [τὶς 50, [Π6 ποσὰ] θαάρα οἵ βιιθοῦ- 
αἰϊπαίίομ, 15. ΘΔ ΠΥ Ὀεδοοπηηρ ἴο ΠΟΙ, 1Ππ85- 
ΠΟΙ 845 ἴἴ ᾿πηάἤϊοαΐθϑ ΠΟΙ ροσοθρίοη οἵ Παγ- 
ΤΩΟΠΥ͂ Ὀεΐννθθη νᾶ! 15. Ῥμγϑίοαὶ ἀπά υνμαῦ 15 
οἔῃϊο4] ἴῃ οὐ 5 ογάεγ οἵ {Π΄ηρ5. 

15. Τιοπρ ΠαΙΓ 15 ἃ βΊΟΥΥ ἴο ΠΟΥ, ὈεΙΠΡ 
παΐιγε᾽β ΡῚΠ ἐο σεῦ ας (ἀντί, 15 ποΐ, 85 ΜΙθυευ, 
“Ἰῃϑίθαα οἵ᾽ ΠΕΙΘ) ἃ ΟἸΓΟ Πρ πηδηῖ]ε ΟΥ̓ νεῖ] 
Ποαίίης ἁροιέ ΠΟΥ (περιβόλαιον Ξε “ἃ οαϑί- 
ΔΥΟΌΠΩ,᾽ ἃ τα ΧΕ ]]6 ἐπνεῖορα οὐ μοοά. 

16. ϑυχΓὶγ ἐῤίς γεγβα, ποῖ {πε ποχί, ἱπίσο- 

ἄπισο5. ἃ πον ἴορὶςο, νἱΖ. {π6 αἰ νἰϑίοπθ ἴπ {Π6 
ΟΒυτοῆ ἃπηα τηϊβοοπάπος ἴῃ ἴῃ6 Αρᾷρββ. 
Ἀοηάογ, Ν ον 1 ΔΩΥ͂ 016 15 πιϊπ θᾶ ἴο θ6 
οοπίύοπύζοιϑβ, (1ε[ Πῖπὶ Κποιῦν {πᾶ} στο (ἢ 
{Π6 οἰπρ ἢ αβ5 οὗ δυῖ ποῦν) ἂο ποΐ 4110 οὗ 
ΒΌΆΘΙ φγϑδούῦϊοθ (σοπίθπίιοιιβη 655) ΠΟΥ ἄο {86 
ΟΕΌΤΟΠ 65 οὗ 6οᾶ: πον [815 (ΟἿΓ ἀἸβα]ονν- 
ΔΠ66 ΟἵἩ σοπίθπίιοι 5655) 18 8 ΟΥ̓ΑΘΥ Π801 
Εἶνθ, ΟΥὙ {8151 οοτμασιδπηἃ (ΠῸπὶ {πὸ ΤΔ,ογά) 
ΌΤΙ ΡΥδΐῖβθ πού ΥὙΟῸΥ ἀοΐηρϑ ἴπ ΘΟΙἱ ἢ δ᾽ 
τοσούΒΟΥ πού ΟΣ ὈούτΟΥ Ῥαΐ ΟΣ ΟΥΒ6. 

Ηεγα συνήθειαν τηδδῃ5 ῥγαείϊεε, ῬΟΙΥΌ. 1. 
42-,. ΤἼΕΘ 5ἰβηιῆσαπξ ἴθστα εοπέθηίζοις Ροϊηΐ5 
Ὀδοκνναγαὰ ἴπ σΌΠΟΓ] ἴο {πῸ ἀἸββθπϑίοπηβ δπά 
ΡΑΓΕΙΒΑΠ5ΠΙΡ 50 τΐα ἴῃ {π6 (οτιπίῃίαη Ομασοῇ 
((. 12) πᾶ ροϊηΐβ ἔογννασά ἴῃ ραγίϊσ]αῦ ἴο 
1Π6 σοηξιβίοηβ πὰ ἀἰϊβοτάθυβ ἴῃ ἴπ6 Ινογασ 
[οαϑβίβ. 

ἤγε βατε πο σμορ εμδίοι] ἘΔΊΠΕΟΓ αὐὸ δἄπιϊί 
Οὗ ΟΥ δπύογύδἑὶπ: ΘΟΠΊΠΊΟΗ 156 οὗ ἔχω ; σοπ|- 
Ῥᾶγε Εἴςοσο, Ἀεθ σοπίγουθσδιτη πῸη ῥαόεέ. 
ΤΡ ἐρμγορες 975, Οοά νῖῃ Ἰτηργεββδίνεπεθθ. [π 
{πὸ ΑΟΝ. 1 ἀεείαγε (παραγγέλλω) σαπποΐ δῈ 
Ττσηῦ: 566 ποΐε οὔ παραγγέλλω, (ἢ. Υἱῖ. το. 
ἈΘΠΩΘΓ ὅοτ ὈοΌΘΥ ταΐποῦ {Ππ8ῃ γὸγ ἐρε δεξέεγ, 
45 ἴῃ ΑΓ. ΝΣ 

18. ὸν γε 9.) αἰ] Ηξδ σεπϑυγεβ ἔννο 
Κιηάβ. οἵ 6δν]] δείδοῃϊηρ ἴο {Π61Γ 4556 ΠῚ 165, 

( ἀειεγϊογαξίοη ἴῃ ἐη6 Αρᾶρδθ ογ ἰονε-ξαϑίβ απά 
τηἰβαρρ σδίϊοη οἵ [πὸ οτϑ οὗ {πε ϑρισιῖ. ΤΠ 
ΘΘ ΟΠ τη]Βοῃϊθ 15 ἱπίγοάιιοθα ἴῃ ΧΙ. τ. ὙΠῸ 
ΡΑΓΈΟΪΕ μέν ΠΟΓΕ ΕἸΓΠΘΓ Τηϊ5565 δἰ ορεῖ Ποῦ 115 
Ῥαγίπευ δέ οΥ Ππα5 [{ δἵ ἰαϑέ ἴῃ χἱϊ. τ. (Π5που]ά 
Ὀε ποίεά {παΐ ἴπ6 ραγίοῖρὶα συνερχομένων 15 
1η 1Π6 2ηηΡ 77. ἐεήι5ε ἀπ ΥΔΠΘΥ ΤΠΘΔΠ5 “ α’ γα 
ςοπηθ τοροίμοσ. ὙΠ6 γί ο]θ τῇ α͵5ὸ 5ῃποι]ά 
Ὀ6 ἀνγᾶυῦ. “ὙΤΠαΐ ἔπογα δ αν ϑίοηβ᾽ σδηποῖ 
θὲ τὶρῃξ ἴῃ {π6 ΑΟΝ. [ΟΥ ὑπάρχεινξεαγε ἐῤδ 
γμΐο, αγὸ τοροίϊἐίίοπαὶ: 566 ποΐθϑ χὶ. 7 δπᾶ 
γ11. 26.) 

ΒοΠΩΘΥ, 1 ΒΘΔΥ μαύ ἱπ ὙΟῸΥ ΘοΟμΐηρ' 
ΦΟΘΘΌΒΘΥΙ πὶ ΔΒΒΘΙΔΌΙΥ (ἴο ἔοιτῃ ἃ πηδεῖ- 
1η65}) ἀϊν βου ϑ δ Ρ γοὰ 816 86 Τα]6, 
διὰ ἴο 5Βο8 ἄθριθθ 1 θθιΐονθ ἐδ: 1.6. 
ποΐ οὗ ἃ11] πού οἵ πιοβέ ἀο 1 {μ|πκ {Π15 ἔστ, 
θυϊ οὗ δὴ ἱπάθῆηϊξε βοπῖα ΟΥΓ ἔδνν, ϑ8ῖ. Ρδὰὶ] 
ἀαβοσθεβ Π15 δε εῦ ἐο α σογέαϊη ῥοῖπξ ἃ5 ΔΡΡΙΥ- 
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τορθίμογ ἰπ της σμυγοῃ, 1 Πδαγ {Ππαΐ 
{ποτα δα " ἀϊνίδίοηβ. ἀπιοηρ γοιι ; ἀπά 
1 ρδγγ Βε]ϊανα 11. 

20 ΝΊεη γε οοπηα ἐορείμογ {Πετε- 
ἔογε ἱπίο οπε ρίας, ᾿Ζλὴς 15. πσέ ἴο δδῖ ' τ, γε 

Ε σαγιγεοξ 
τς 1, ογά’5 Βρρεγ. εαΐ. 

εἰς. 19 ἕογ {Πεῖα πιιβϑέ θῈ δἷϑο 'πείο- 
5168 ΔηΊοηρ γοιι, ἐΠδξ ἘΠαΥ νν ΠΟ γα 
ἈΡΡΙονε 4 πιὰ δ6 πιδ4θβ πηδηϊεβί 
ΔΙΠΟΩρ γοιι. 

ἴπρ' ΟὨΪΥ ἴο 4 οΠαγ Δ ]Υ σι ρροβεά πΙΠΟΥΙΥ 
Οὗ ἀἰδογάδυ!θβ : θχοῖρις ἱπποσθηΐοβ δὲ ΠΉΪΙ 
ΒΕΓΠΊΟΠΕ ὉΕΓΙΓ (ΒεηΡ61). ΤῊ ννογῇ ἡϊυλείοης 
ἴπ {Π|5 ἰοχί ἄοθβ ποῖ πηθδῃ σεῤἧληις, 85 1 {Π6 
ΠΊΑΓΡη οἵ {πὸ ΑΙ. ὙΠῸ Οτδθοκ σεῤῥτγηαΐα 
ΤῊΔΥ δε ἸΙΠΈΘΓΆΠΥ τοπάσγεαά ὈΥ οἷ ννοτά 
ΒΡΙ1ῸΒ ἴπ {Π6 πηοάθγῃ 56η56, 85 " 5Ρ1{{5 ἴῃ {π6 
ΠΔὈΙποῖ, τηαυκοά ἀϊβϑθηβϑίοπϑ Ἐπγϑαϊθηΐηρ (15- 
τιρίίοπ. [ΐ{ 5ποι]4 θ6 γοπηθ ποθ {παΐ {Π15 
ἘΣ ΡΙ5Ε16 βϑαγβ ποίῃϊηρ' οἵ βεραγδαίίοη ἱπΐο βθοίϑβ, 
δι 5ρθαΚβ οἵ ραγετιοη ἱπίο ΞΟΠ ΟΟ]5, 85 ΡΔΕ]Π ΠΟ, 
Αροϊ]]οῖΐθ, Ρείγιηθ, (τι βεϊπο ; 566 [πἰγοάιοίοη 
ἴο ΕΡΙ5616 : 1 ἀθβοῦῖθεθ δὴ δττοραπί ρατγίγ- 
βριγις τα πάϊηρ ᾿ηΠἀδθά ἴο 4 Ὀγεᾶοῃ οὔ ουϊνναγά 
αὐπϊγ, Βαϊ ποΐ γεῖ βιιπάθγϊηρ [πΠ6 Ὀθοπά. 

19. ον ἐῤρεγε γηιδὲ δὲ αἷδο ῥεγενθ ΠΜησΐ 
ἀεποῖοθβ ἃ γεεθοὶέν σΥοννηρ οὐξ οὗ 1Π6 ἄϊν!ηα 
ΟΥ̓ΘΥΓ ΔΠ4 βονευπηθπί. Νοί ῥεγεσίος ἴῃ {Π6 
56η56 ΟΥ̓“ [2156 ἀοοίγποβ᾽ ΠΟΥ τόείς 85 ἴῃ {ΠῸ 
τηδΥρίη οἵ ἴπ6 Α.Ν. ὙΠῸ ννοσά ἴῃ Οὐσθοκ πιϑβη5 
“ 56] πΟΠΌβθη νἱαννβ᾽ αἸΠοσηρ ἔγοτμη σϑοεινοά 
ὈΡΙΠΙοπ5. (ΤῊῆΕ καὶ ΠοΓΘ ἰ5 ποΐ οἰ πηδοίϊο ΤῸΥ 
αἱρέσεις 15. ποΐ 5(ΓΌΠΡΕΓ {ΠΔη σχίσματα, Ὀπῖ 
ΒΙΤΏΡΙΥ ἀεεσιγεμία ϊυο)ὴ. Ὑρεν αὐῤίωρ ἀγὲ αρ- 
2γουεά; τηβίδρΠου ἔγοπὴ Ἀββϑαυπρ' πηδία]5, 566 
Ε" 4 οἵ εἢ. ἴχ 271ἀνὐν δὲ γιαάε. »ηεαπίξεῖ: 
ΤΑΙΠΘΥ Ἢ ΤΊΔΥ ὈΘΟΟΠ1Θ .0,᾽ ΤΠ 8 ΘΟΠ1Θ 00 Ιἰρσ Βΐ. 
ὙἼΠ6 56 η586 15 ἴῃ {1}: “ποσὰ τηιιδὲ πθοάβ θῈ 
561 -ἀββουζίοηβ δηὰ ποδάβξίγοηρ ορί ποθ 85 
ΨῈ]1] 845 αἰνιβϑίοηϑ, ἃ5 ἃ τήξδῃβ5 οἵ ἰδϑβίϊπρ, 
ἀπ ΟΥ̓ΘΥ ὑπαῦ 68 ΔΡῬΥον θα Δ ὺ 6016 ἴο 
σὶρ διιοηρϑδύ γοὰ δπη4 {πΠ6 βϑημπο δ6 

5|{{6ἀ ΤτΌτ {πὸ 5ρασίοιιβ, ἐπ 6 {γπ16 τηθίδ] ἔγοπ 
ἴπ6 Ὀα56 Δ]Π1ου, {πε βο]ά ἔγοτῃ {ΠῸ οστα. 

20. ἐῤεγεγογε.) 1.6. θεοδιιβα οἵ {Π6 5115 
Δα ἀἰϊνίβίοπθ {πδξ ἃγα Υἱθ ἀπιοηρβί ΥὙΟΙΙ, 
ΟΟΙΛΐη δ ΟΡ ΒΟΥ 85 γοὰ ἀο (1.6. 25: ἐῤεὲ αὐαν 
70ῖι 40) ἴον 86 58 110 ΟὈ] 0 (ἐπὶ τὸ αὐτό) οὗ 
ΠΟΙ ΘὈταίηρ ἃ Τονο- ἔδαϑί δη ἃ ν] ἢ 1 ΟΥ̓ ἁἔίοσυ τ 
ἴπ6 ἩΟΙΥ (Δοπηπλιπίοη, 1ξ 18 πού Ρο551}160 [0 
οαῦ 8. ΒΌΡΡΟΙ πιϑϑύ ΤΟΥ 088 Τογχᾶ: ΠΊΟΥΘ 
ΠἸΓΘΓΑΠ]Υ, ἐφεγε ἰς γ0 εαἰΐηρ αὶ 1,ογα ̓ς δῤῥογ. ΕῚ1Π] 
56η56: ϑϑοίηρ γοιῖι ἦο ποΐ δΥΎῪ [ῸΓ οη6 ἀπο- 
{ΠῸῚ (ΕΓ. 33), θὰ σοπηθ ἀἸΒου 6Υ]Ὺ 1η 5ίγαρ- 
ΒΠπρ [ἀϑῃΐοη, ᾿ηϑίθαα οἵ νυδι της; ἴογ πὸ ψΠΟΪῈ 
σΟΠΡΤΟΡΔΙΙΟΙ 0 ὐτῖνα δπὰ ἐῤει Κοορίπς {Π6 
ἔδαϑί ἴῃ οοποοσῖ ἀπά θαίϊηρ 411 ςο]]θο νον οὗ 
1Ππ6 οπα Ὀγεδά δηά ἀσγιηκιηρ 411 σο]] ΘΟ νον οὗ 
[86 οΠ6 ΟἸΡ----ὐν ἤθη {15 15 ἘΠ6 2η717167. ἴῃ νν ΠΟ ἢ 
γοιῖι πιθοΐῖ, πον 15 ἴἃ νἹΠπῖη [Π6 σοπηραβ5 οἵ 
Β.Οἢ ᾿ΥΓΘΡΊΠ]ΑΓ [65 ἴὸ θαΐ ἃ πηθ8] {παΐ 5.181} 
ῬΓΟΡΕΙΙΥ ΟἸγηϊπαΐθ ἰὴ {π6 ΘΌΡΡΕΙΓ οἵ {πε 

21 ΕῸΓ ἴῃ εδίίπρ' Ἐν εΓΥ οπς τα Κοῖῃ 
Βείογε οὐδθγ ἰδ ονγ ΒΙΡΡΕΓ; ἂπά οπα 
8 ἤπηρτν, Δηἃ ΔΠΟΙΠΕΓ 15 ἀγιηκεη. 

22 νμαδι᾽ βᾶνε γε ποῖ Ποιιβ68 ἴο 

Το" [ΙῈ ἰ5 ουξ οὗ {π6 πιισϑίίοη: ποπ 69, 
οὐκ ἔστιν: “ἴποΓθ 5. ΠῸ 51:0 {Π|ηρ.’ ὍὙΠῈ 
ὙΠΟΪΘ Δ5ΘΘΠΊΌΙΥ 5Θῃοι] 4 ἢγδί πιθοῖ 845 ΟΠ6 
θοάγ, απ {πε το γαΐθ {Π6 βοός] δηά {πΠῸ 
Ἠδανθηὶν θαπαιιοῖ : 45 {Π|πρ5 Πονν ΓΘ, ἰπβίοδά 
Οἵ [Π6 σοι ΡΑΠΥ͂ σοΙηΪ Πἴπρ' (50 ἴο 5Ρ64 ΚῚ) ἱπίο 
ἃ ΠΟΠΕΪΠΘηΐ, ΘΥΕΓΥ͂ ΠΊΔΠ 5 8Δη ἰϑίδη δηά 1ἢ6 
Βίγαρ ]ηρ ἰοἴΔ ΠΥ ΔΠ ἀΥΟΒΙΡΕΙΑρΡΟ. 

ἡγμίο οπϑ ῥίαςε.) Α.Ψ. δίπου ἴῃ ἡπογα] 56η58 
{πη ἸΙοΟΔ], “ θεπί πον ἴΠπ6 βσαπιθ {πῖηρ ̓  (ἐπὶ τὸ 
αὐτό), “707 οπδ ΟὈ͵εςῖ. ὙΠῸ Ρἤῆγαβα εἰβενῃθτα 
45 ἃ ἰοοδὶ βεῆβε, θιιξ ποΐ 50 'ἰπ Ασΐβ 1]. 1, 
ὙΠ ΠΟΓΘ ὁμοῦ Τηθ8Π5 “Ϊη ἴΠ6 54Π|6 ρήαεε, δηά 
ἐπὶ τὸ αὐτό 566ΠῚ5 ἴο ΤΙηθ8Π “ὝΓῸΓ ἴπΠ6 54ΠΊΕ 
ῬΌΓΡΟΒΕ “ἢ 50 Αοίϑ 11. 44, ἀη4 1]. 1, δηά Ῥβδίτη 
ΠΡ». ἐν 

ΤΠῸ Αραρέ ννα5 ἃ 5οοῖδὶ ἴδαβί σοτη πο .1π 
ΒΟΙΊΘ ΨΑΥ ΜΠ {πΠ6 Επομαγιϑί. 1 ἴπ {πα 
ΑΡοβίο!ςς αρὲ ἴ ννὰβ {π6ὸ ργοίοσιια ἴο {Ππ6Ὸ 
ἩΟΙΚ (οτπηπππηίοη, 1 αἰοσνναγά5 Ὀθοαπηθ {Π6 
ΘΡΙΠοριθ. (ἸΠγγυβοβίοιη, 25: ῥος ἰοεο [Ὦτον 
πρηῖ: “ ΤΠῈ ἢγϑέ (τ ιβεδηβ Ππαά 811} [Πϊηρ5 ἴῃ 
ΠΟΠΊΊΟΙ : {Π|5 σιιβίοπη σθαϑίηρ, 45. ἴ{ αἱ ἴῃ 
1{Ππ6 {πὸ οὗ ἴΠ6 Αροϑβίϊθβ, ἔΠθγὸ οαπηθ ἱπίο [5 
ΤΟΟΙῚ ἃ βογί οἵ οβμποοϊ οὐ εἴπιιχ οἵ 11. ΕῸγ 
που ρ ἢ ἘΠῸ ννεδ! νυ πὸ ἸοηΡΟΥ ἀδροϑβιιεα {ΠΕῚΓ 
Βοοάβ ἴῇ ἃ σοιήπιοη ἔπη, πενουίμθὶθθθ οἡ 
βίαια ἄδγβ {ποὺ Καρί δῃ ὀρθὴ ἴδθ]6 ἴοσ {Π6 
Αραρό. Αἤδοὺ ἄϊνιπθ βϑύνῖοθ δῃά {πΠ6 οοπὶ- 
ΤᾺ ΠΙΟΠ οἵ 1Π6 τηγϑίογιθβ ἴπΠ6 τῖοῃ ἂπά {Π6 
ΡῬΟΟΓ τοροίμον ἔδαβδίθα ἴῃ τ Π]γ [Ε]]Ονν 510." 
(Ηοπι. 27.) Δη ἱπίογεβδξηρ ράϑϑαρα ὈΘΑΤΙΠΡ: 
ἼΡΟῚ {Π|5 σπβίοτη 15 ἔοιιπά ἴῃ ΑἸραβίϊηο, 
Ἐρίϑί οχυπ. δ Ι͂4πιδγ. ας. 6, 7. ΡΙδου 
ϑριγιίαὶ ϑαποῖίο τ ἴῃ ΠΟΠΟΙΘΠῚ ἴδῃ] ΒΔ ΟΥΔΤΊΘΠΕΙ 
ἴῃ ο5 (ΕΠ ΓΙβΈΔη1 ᾿σῖπ5. ΠΟΙ ΠΟ ΠΊ ΘΟΓΡΙΙ5 
ἰηίγαγοί αυᾶπὶ Θχίοσι ΟΌΙ... 

21. (οππρθοίίοη: ἰξ ὙΟΠΪΓ τπΔηπΠοῦ οἵ 45- 
ΒΘΙΠΒ]Ιηρ ΤῸΓ π6 ϑαπὶθ ῥγοίδθβδβδθα οδ]θοϊ 15 
ψγΠαΐ 1 ΠοαΓ [1 15, ἴθαϑί γὙ011 ΠΊΔΥ ἴῃ {πΠ|11]- 
τὰοῖι5 ἰαϑῃϊοη, διιξ οαΐ ἃ 1, ΟΓγα 5 ΒΙΡΡΕΙ, ΟΠ6 
τηθοῖ ἴῸΥ Η!πὶ, γε σαπηοῖ; ἔοΥ 0Π6 ὈΥ͂ 016 
((πβίεδά οὗ βαςῇ ζαῤέης δα ΠΥ «υἱὲ ἴπ6 Ταϑῖ 
Οὗ ἴμ6 σοιηηοη ϑΕΡΡΟΓ) ἔοτϑύακϑβ (δε 
Ὀείογο [πῃ σγοϑί) 15 ΟὟ ΒΙΠΡΌΙΔΥ ΒΌΆΡΡΘΥΙ 
ἴπ [8 ΘΟΌΥ88 Οὗ {Π6 Π1681! 1.6. ἀπμγάης ἴῃ 6 
τοραϑί ({πε δοσ. φαγεῖν ΞΞ οδζϊης; θεβιη, σοη- 
{ἰπι6 4 4πη4 ἐπάξά : ποῖ εὐξγν οπό ἃ5 ἴῃ Α.Ἱ Υ.: 
ἕκαστος τε οὔδ ὧν οὔδ, ἢγβί Α δπά {μθὴ αὶ δῃά 
(,, Θ46ἢ 51Π5}γ}. 

απαὶ οπὸ 1ς ῥιιῆσῦν, ἀπε αποῦ ῥοῦ ἐς ἀγμβοη. 
ΤΠΙ5 το πάογιηρ οὗ {πε Α. Ν. 1.58 π15565 {Ππ6 

ὩΣ 



424. τ: ΘΟΒΙΝΨΕΠΑΝΟ: ἍΠ: [ν. 23--24. 

εδί δηά ἴο ἀτηκ ἴῃ ὃ ΟΥ ἀεβρίβε γε 223 ΕῸΓΪ Πᾶνε τεςεϊνεά οὐ ἐπε 1 οτά 
ἴοτ, ἡλονε τῇς ΠΗ ΓΟ ἢ οὗ (σοί, Δη4 5ῃπιε ᾿πεπὶ {πδ νη ]ο ἢ αἰβο 1 ἀθἸνογεά ἀπο γόους 
ῥόον» ἢ 1Πῃδλὲ αν ποὺῦῦὺδ Ψνἢδίῖ 584} 1 ΒΔΥ͂ ἴο ΤΠδὲ {ῃς [ογά [εβι15 {ΠῸ σασῖο πἰρῃξ κἐ, 

γου ἢ 5}4}} 1 ργαῖβα γοιι ἴῃ {15 ὲ 1 ἴῃ νη ]ςἢ μα νγᾶβ θείγαγεά τοοκ Ὀγαδά : Μὰ 
ΡΓΔΙ56 γος ποῖ. 24 “Απά ψῇῆεηπ πὲ Παά ρίνβη 22. 

Ῥοϊηξ οὗ [Π6 ΔΥριτηθηέ : νυ ΠΟ ἢ 15 {παῖ {Π6 δν}]} 
οὗ {Π6 ἀϊβογάθυ σοηϑιβίβ ποΐ ΠΊΘΓΕΙΥ 1η {Π6 ἴννο 
σοπίΓγαβίθα ϑἴαίθς οἵ ΠιιηροΥ δηά βυγέοιε, θς 
Αἶ5ο 1ἢ {Πο1Γ σΖγεμαπεοισηρος ἈΠ δοϊγοίάεηξε, 
8 ἴαςϊ υἱίετ]ν σι νουβῖνο οὗ {πὸ ἔγαπε τάδ οἵ δῃ 
Αραρί, ννῃ] ἢ 15 [παῖ ΤΊ ἢ ἀπ ΡΟΟΓ 5Π0] 4 5ῃ2γ6 
ΑἸἸΚΘ δηά ἔδαϑί ἰοβθίπου ἴπ ὈΓΟΙΠΟΙΥ σΠΑτΙΐγ. 
Βοπάθσ, δηἃ 50 ΨὮ116 ὁ186 185 ΒΌΠΡΤΥ, 
ΘΙΠΟΙΒΟΥ 15 ἄταπκοα. ΕοΥ {π6 ραγί!ο]8β 
μέν δηὰ δέ ᾿ηάϊςαίς. ἔννο αἸἤδτοπί βίαϊθϑ θ6- 
Ἰοηρίηρ ἴο οπε δηά {Π6 ϑϑτῆδ ἘΠΠη6 σΟΙΠΠΊΟΩ 
ἴο Ροίῃ. 

929. (οπῃηθοίίοη : να δη δθιιβο οἵ ἔθ] ]ονν- 
5ῃ]ρ, γαῖ ἃ ΠΊΟΟΚΟΥΎ οἵ σΠατν ἢ ΠΕ Π ἴῃ 
1ῃ15 ἔρανος, ΟΥ ΠΑΙ]ον οα ταραβί οἵ ἔτεα οοη- 
{δας οηβ, ἴΠ6 ῬΟΟΥ͂ πίη ἰαϑίβ {Π] πὲ ᾿5 
ἘΑΥΛΙΒηρά, {πὸ τίοῃ πιὰη δαϑίβ {Π1] πὸ 15 
ἀγαηκρη ! Εδςοε ἴο ἴα Η ΠΠΡῸΓ νν ἢ Β 6νῈὶ ! 
Απά {15 ἴῃ {π6ὸ ΠΟΙΥ σοπρτθρδίίοη ἢ 1 ΔΠῚ 
ἁιηαχθά; οπθ οὗ ἔννο δ᾽ϊουπδίινοβ : οἰ ΠῈΥ γα, 
ὙΠῸ 50ΓΘΙ ἴπΠ σΠαΓΟΝ, Πᾶν ΠῸ Ποῖιθε5 ἴο 
βαϑέ 1Π΄ οὐ 1 γε πᾶνε ἴΠ6 ᾿θββεῦ Υ8 ἀδββϑρίβαε [Π6 
ῬΥραΐου θυ Ποιιθθ5 γα πάνθ, ἀοπ  5αΥ (μή) 
γα μᾶνθ ποΐ : {πογοίοτα γε ἄθϑρίβθ ἴΠ6 σπιγοῃ 
--- οἵ σοά. Κοπάρθυ, ΨΥ Ὑ68411γ, Ποῦ 565 
αν 6 γ8 ΠΟΙ6 ΤΟΥ οδύϊηρ διὰ ἀυϊπκίηρξ 
Οὐ ((ῃ6 οἴθογ. πούῃ οὗ {π6 ἀπ]θπητη4) 86 
ΘΒ ΌΤΟΙΒ οὗ αοᾶἂ ({Πὸ 5ἴδίθιπθϑϑ οὔ πε δγΈ 1] 65 
5ῃου]4 6 ποΐθά δηά {Π6 εηρῃδϑὶβ οὔ ἊἸ ΡΠ Υ 
Οἡ {π6ὸ ννογά σοα) ἃ65}Ρ158 γ86, διὰ ρμαΐ ἴο 
ΒΆδαΘ (ΌΥ ὙΟᾺΓ ἘΠΟῸΪ5ΠΙηρ ΘχΒι δ τοη οὗ 
56] Π5η ΘΧΟΡ55) 5.0} 88 μΒᾶγθ πουρβδύϊ 
Ὕπαύ σύ 1 54Υ ἴο γοὰυξ ἄὝαἷνο σοὺ 
ῬΥΔ156 (ΔΟΥ151) Βουθῖημ Σ ῬΥΔΐΒΘῚ ἄο πού. 

28. Ουἱίρ {Π6 τϑνοῦβα : 1 ὀίαριε σοπάιποϊ 50 
ΤΑΌΟΝ δἵ νϑυίδησθ τ] σογία!η ᾿πϑί ΓΟ ΙΟη5, 
τη ννεῦα ὈΥ (ἢγιϑέ Η!ΠΠη561Ὲ σοτητηίεα ἴο 
γ6 ἃῃἀ ὈΥ ΠΊ6 ἰγδηβπλτοα ἴο γον, ἔοΥ 1 τ 6- 
οοἰνθᾶ οὔ ΘΙ οτα ΜΠΔΌΙ ἀρ] νου θᾶ 8180 
πηίο γου. Ἠδξδτο 9} πηθδηβ υὐγαῖσδὲ ἔγοτα; 
(ἀπό τοΐ παρά; ΜενεΓ αὐ τος ΠΕΓ6) ὈΥ 
γε είαίίοηι αἰ εεΐ, νυ πο ΠΟΥ ἴῃ δοβίδξις ΟὐΓ οἴ τ 
ἴογπη ψὸ Κπονν ποῖ. Μοβί ϑοϊεπη δηά 
βίδίο!ν ἴῃ 115 βΥΔΠΩΘΕΥ ΟἵὨ 5|ΠΊΡ]ΙΟΙΕΥ 15 “ [Π15 
οἰάεδέ δοοουηΐ οἵ {πὸ 1 ογάβ ΒΌΡΡΟΥ ἢ 
(Μενογ), “[}15 ΔΈ ποπέϊς παγγαῖνα βῖνθι ΒΥ 
1ῃ6 τίβεη (ἢγιϑί " (ΟἸΒΒιι56η}: μονν οδὶσα- 
Ἰαῖθ ἴο 5ῃοοῖὶς ἰπΐο βοῦγιθῖυ {πῸ {Γινο  υ οὗ 
[π6 (ὐογιπίπίδη Αρδρδς ! 

αὐᾶς ὀείγαγεα,) ῬἈΔΙΠΟΥ ἐπ {86 πὶρδύ ὑμαΐ 
μ6 85 ἀθιϊνουθᾶ; [Π6 54Π|6 ννογὰ 45 1ὴ {Π6 
βεηΐθῃηοθ ργεοθϊηρν, Μογθονυθῦ παραδιδόναι 
ΠΕΥΕΓ 566 ΠῚ5 ἴο πηθδῃ Φεήύγαν. Οοά, νυ ΙΠ]Ππρ ἴο 
ἀε νου πλὰπὶ ἔγοτη ϑαΐδη᾽β ρουνεῦ ἱπῖο Η]5 οὐνῃ 

Καθρίηρ,, 85 ἃ τῆθδη5 {πογθιπίο ἤγϑί ἀεϊζυεγεά 
(παρεδίδου, Ἐ οπη. ΙΧ. 32) ΟΠ γῖδξ ᾿πΐο τηδη᾽5 
Ρονοῦ, Ψ8Ο ογποιῆθά Ηΐπι. ὑκάας 4150 
ἀεἰϊυεγεά ΟὨγιϑὲ ἴο {Ππ6 δυϊπογι65 δηα νγὰβ 
τπεγοίογα Ὁ] δα ὁ παραδιδούς (Ματκ χῖν. 42), 
δας θεσδιιβο Πα “14 50 «υἱέ ἐγεαεροῦν ἀπά 707 
α γίοθ, ὮΘ ννὰβ αἰ5οὸ οδ]]εά ἐγαΐίοσ, προδότης 
(ὑκς νὶ. τ6.) ὝὙὝΠΕ εββεπίϊαὶ 5εηβε οὗ ΟἿΓ 
νογὰ ἠεἰυεῦ 15 ἴο χείεασε ἥγοῦι: ὙΜΕΙΠΟΥ 1 
ΓΟΪΘα56 ἔγοπΊ ΠΥ Οὐ Κθορίηρ ἱπίο δ ποίου 5, 
Πα 50 Πδπά ΟΥ̓ΘΥΓ ΟΥὉΈΓΔΉΒΙΕΥΓ (45 ἃ Ροϑβίτηϑῃ 
αἰοἰϊυεῦς ἃ Ἰεϊίου ΟΥ ἃ ῬΓΘΔΟΠΕΥΓ 8 5ΘΓΠΊΟΠ) ΟΥ̓ 
ννΕΊΠΕΓ 1 στοϊθαϑα ἔγοπη ποῖ ΠΟΥ 5. ΡΟΨΕΥΓ ἱπίο 
ΤῊΥ͂ Οὐ Κοδθρίηρ δηά 50 Ἔπηαποιρϑία, 15 ἃ ΤΠΙηρ’ 
ἀφίουπηθά ὈΥ οἰγουπηβίδησοβ : {Π6 Θϑβθητ] 
56η56 5 ὉΠΠΑΙΓοΓρα : 1 ἀεἠΐπυεγ ἴῃ ΘΙ ΈΠΕΥ οδ56. 
ΤῊ νοῦ ἴῃ {π6 ἱπηρογίθος ἴδηβε:; χέριος- 

2ῥεγῖς Ἰταρογῇ. ἔοσ πὸ βϑῃδάοιν οἵ {πΠ6 σοπηηρ' 
δνοπί νγᾶβ δὐύθῇ πον [ε]. Α ἀξεεά μδ5 15 
ΠΟΙ ΠΠΘΠοοηθπέ πη {πΠ6 πιϊπά, [5 σοπι- 
Ρ]θίίοη οὐΐϑιάθ; δηά {ῃ6 ἐῤγεεγοίά ἀείϊεγν, 
Οοὐβ βισσεπάοσ οἵ Ηἰβ ϑοη δηά (ἢ γιβί 5 
ΒΓΓΘΠἦοΥ οὗ Η]ἸΠΊ56]Ε ἀπά [τ|445᾽5 Ὀεΐγαγαὶ οἵ 
ἢ15 Μαβίεγ, μδά δἰγεδαν «δέ 271. 

94. Ἰοοῖ ὑγοαά. Α αὐκο οἵ Ὀγεδά ᾿γίηρ οα 
{Π6 4016. σέσσεπ ἐραπᾷά:ς, 1.6. ἔοΥ εὖ οὐ Το 5 σοοά 
“ἰ7: οἵ Ὀγοδά δπά νῖπο: {πε ἰάθα οἵ ῤῥασᾷς 
15. δχῃϑιυβίεά ἴῃ [πΠ6 χάρι. Ν.Β. 80 ἴη 
εὐλογεῖν “ἴο Ὀ]655 ΟΥ̓́( σοηδθοογαίε πα ὟΝ οτά 
ΘΡΘΔΚ5 {Π6 ψψοσά εὖ, ἀπά εὖ δεεογιες θη ἴξ 
Ὀδοοιηθβ: η0 ἀοιιδέ {Π|5 15 [Π6 ᾿πΠῈῚ 5656. 
Ι͂η {π656 βϑνθσαὶ σοιῃροιηάβ εὖ Δ4]νναγβ ἰπ- 
ἀϊσαΐο5 (σοα 5 βοοά βιῇδβ ἴο τῆδῃ, ννβθῖμοῦ ἴἢ 
ἐυσηρεί ΟΥ̓ (Ἰ41ΠΡ5 οἵ χοοά ΟΥ̓Ϊῃ {Π6 ἐοχέ, "ΤῊ 15 
5. ΤῊΥ ὈΘΙονεα 5οῃ ἴπ ψν»ΠΟΠΊ  Ρυγροβαά 207 
φορά, 1.6. ἴοΥ ΠΊΔΠ᾿5 βαἰ νδίίοη: εὐδοκία Ξε ἡ ἐπ᾽ 
εὐεργεσίᾳ βούλησις ((ΟΘΟΙΓΠΘΠ 1115). 

Ταΐε, εαἰ.] ΤΉ Εδ56 ννογά5 5Βῃου]ά 6 οτηϊεα : 
ΤΠΕΥ ΟσσυΓ πη 88. χὰΚῸ χΧχῖϊ. 

ἐῤὶς ς ῖν δοάν.] ὙΠῸ πλὰοῇ σοπίγογοσγίοα 
ἢ: ΤΊΘΔΠ5 ΡΓΘΟΙΒΕΘΙΥ 25. [1{ οδὴ ΠΕΥΘΓ ΠΊΘΔΠ, 85 
ΤΊΔΗΥ͂, οἰ: ΟΥ̓ΥΕΡΤ ΠΕ, 5, ΠΌΓ σδῃ ἴξ σοπι- 
ὈΙηΘ, 85 5ΞΟπΊ6, Ὀθοΐἢ 56 η565 2 δηά υὐσηΐες. [Ιΐ 
ἰ5 {π6 εορμέα ῬΌΓΘ ἃη4 5τῆρ]θ, {π6 Ππηκ οὗ 
ΠΟΥ Δί οη Ὀθίνγθθη {πε βυδ]θοξ ἐῤές δηά ἐπ6 
ΡΓΘάϊσαΐθ 21} δοάν. ἴῃ ΒΈΠΟΕΓΑΙ {Π15 σΟΥΓΘΪ4- 
τοη 15 οὔθ οἵ Ἰἀθπείν, θας Ἰἀοπείν οὗ ννπδὲ 
Κιπά οΥ ο «υὐραΐ ἄεσγεε ᾿ἰἴδ5 ποῖ ἴῃ ἴῃθ σορα]α 
ἴο ἀδίοσμλϊηθ θὰ 5016 ]ν ἴῃ (ῃς ςοπίοχέ, 1.6. 1Π 
[Π6 Τμαγδοίογ οὔ ἴῃ 6 βισγγθιπάϊπρβ δηα 4150 
1η {π6 πδίιγα οὗ ἴπ6 σῶ56. [}π {πε ἰεχί “1 δΠῚ 
[6 νἱηθ᾿᾿ [{Π6 17ρρι 15 4771 51 Ρ]Υ, αηά [Π6 “νιπθ ᾿ 
15 γΊηθ ἴῃ ἃ πηθηΐδὶ ἤριισθ. [Ἃἢ {π|5 ρῆγαβε “1 
δῖὴ ἴῃε νἱπθ᾽ {π6 ἰάἀθητγ Ὀεΐννροη βυδήεσξ. 



ν. 25. 

1ῃδηκ5. με Ῥγακε 12, δῃά ϑαϊά, ἼΆΚο, 
δῖ : 1} 15 18 ΤΥ θοάν, ννΠ]ςἢ 8 ὈγόΚαῃ 

γ΄ ἔογ γοιι: τΠ 5. 40 ᾿ἴπ τγεπλειαθγδηςα οὗ 
της. 

δΔῃη4 ργϑάϊςαίϊθ 15 ἠρείἑεά ἴο σογίβιη ργορεσγίϊεβ 
οὗἩ πριιιέιι4] ἱπητηάπθηοα ἀηα σοπβεαιθηΐ ἔγι- 
ἔα] Π 655 νυ ΠΙ ἢ ἀγα ἀΌβο  [Ε]ν σοτησηοη ἴο (ἢγὶβέ 
ΒΙπη56 1 ννῆο 15 5θθη νη [ῃς εγε οἵ {πΠ6 ὈΟαΥ 
ἃ ἴο {Π6 πδίῃγαὶ νἱη6 85 σοπίειηρίαίθα νυ ἢ 
πὸ τηϊη 5. εγε. 80 ἷἴῃ Ὁ]. ἱν. 24, " Ὑμ686 
ὙΜΟΤΊΘΠ 84Γ6 [Πς ἵννο σονεπαηΐβ, 1.6. ΓΘ, 27 “0 
7δγ ἂς ἴτεβάοτῃ δηά θοπάδρε ἅγῈ βίδίεβ αῦ5ο- 
Ἰυῖθ]ν σομηπΊοη ἴο {ΠπΠ6 ννοπηθη πα {Π6 οονεη- 
δηΐθσ, ΕῸΓ ΟΠ {ΠΙΠΡ ΤΠΔΥ Ποῖ [ΠΠΡΓΟΡΕΓΥ 6 
βαϊά ο θ6 ἀποΐμου τυ πῖη [Π6 ρσεοῖβο ΠἸπη15 οἵ 
ςεγίαϊη Π 18 }1{|65 ΟΥ̓ ΡΓΟΡΟΓΙΕ5. ΘΟΠΠΠΟη ἴο 
θοίῃ. [1 τπᾶὺ Ὀε δά θά {παῖ οὐ 1,οτά αἵ {Π6 
᾿ηϑεξαςοη, βροακίηρ ᾿η Ατατηδῖς, νγοιυ]α οτηϊ 
[86 σοριἶα, Ὀις νυν πο Ηδ πηαάθ Η!5 γουεϊδίίοη 
ἴο 81. Ῥδὺ], βρεακίηρ ργοθδθὶν ἴῃ στεοκ, Ης 
νου] ᾿πβοσί 1. 80 [ὩΔΓ ἴὺσ ἴπ6 βθῆβε οὗ Ζ:. 
Βυῖ {πε βεηΐεποθ Τὲς 1: 71) δοάν ἢδ5 ὑθδ} 
ΠΟ ΔΙΔΙΟΡῪ ννΠδΐίβοαυεῦ ἴο {πε ἰαχί 1 κγὲ ἐδ 
αἱη ΟΥὙ Τρεσε αγὲ ἐρε εουεμαηέδ, 8ἃ5. ΤΩΔΗΥ͂ 
ἀϑϑοσί: [15 15 ευἱάθπέ τοπὶ {Π6 παΐασγε οἵ {πα 
ςαδε: ἰ{ ΟἸδασΥ ὈεΙοηρ5 ἴο {πᾶς οἷαθ5 οἵ 
Ῥαββαρεβ ἴὴ ἡ ΠΙΟἢ {ΠῸ οΟρι]4 ΠηΚ5 τορεῖμεγ 
δ Ὀ]εςῖ ἀπά ργεάϊοδΐο ποῖ ΠΊΘΓΟΙν 85 [ἀθπε!ς 4] 
ΠΟΙ ΟΥ̓Ϊ655, θυ ΠΠΙΘΠΥ 845 σογγοϊαϊθα ἴῃ [Π6 
ὙΑΥ͂ οἵ εαμ5ὲ πὰ εὔεοί. ϑοῃ ραββϑαρεβ ἃΓ6 
ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΒ ἴῃ 81. Ῥδ1]: ΟΠ6 ΠΊΔΥ 5ι:1{Π ὸὸ [ΤΌΤα 
Ἐοπ,. ΥἹῖ]. το, δ ϑδέγὶξ ἐς 1175, 1.6. τῇς. ργίη- 
ΟΙΡρΙ6 οὗ 118, 45. σϑιι568, 15 ἘΠΕΓΡῪ ΟΥ̓ ΔΟ ΝΥ οὗ 
11 245 εἴδοῖ. 8111 Α ]Ὺ 1π {Ππ οχέ ὈεΐΌΓΕ 115, 
ἴΠΕΥῈ ἰ5 ΠῸ ᾿ἰἀθπίυ ἱπάθοά, θὰξ {μογα ἰ5 ἃ 
ςεσίδίῃ εοϑσγμΐέν Ὀδίνγεθη (οα β [θββοῦ σοοά (εὖ) 
ΟΥ εἰ οὗ Ὀτεδά δηά (οάβ ᾿ἱπεβιιμηαθ]α σοοά 
(εὖ) οἵ βὶῆξ οὗ {πε Βοάγ, βίνεη ὉγῪ Ηἰπὶ δηά 
56] [- ϑῖνεπ ΟΥ̓ (γι; ἴοσ τΌσα {Π6 ϑαγίΌΟΓΠ 
ἴοοά σοπιθβ παίιγ8] ΠΟΙΓΙΒἢπηθηΐ, ἔγοπι {ΠῸ 
ΠΘΑΨΘΠΙΥ 5ρι γιζι4] ; ἀπά [Πογα 15 Ὀεϑιάθϑ {Π|5 
ΠΟΠΡΤΊΠΟΥ 4 ΟΠΟΥΓΟΪΔίΙοη 4150 οὗἠἨ εασε δηά 
ἐὔεεί. 80 τμαΐῖ ἴπ6 τηθδηϊηρ βθεῖαβ ἴο 6: 
15 ({π εἤεοῖ) 15 την θΟαΥ : ῥοαὺ 5 6ἢ ᾿πϑίγι- 
τηθηΐα] οδιιδα ργοάμποθβ διιοῇ εβεοΐξ, 15 0 τι5 
ὉΠΚΠοντη : Ὀυΐ, 45 ΠΠ ΟΟΚΕΥ 5805, “Τμδΐ ΜΒ ΙΟἢ 
Ῥτοάποβίῃ ΔπΥ οογίδίπ εῇδοξ 15 ποΐ ᾿ΠΊΡΓΟΡΕΤΙ͂Υ͂ 
σαϊά ἰο δὲ ἴμαῖΐ ὑεσὺ εῇδοςΐ ννῃεγθαπίο ἴἴ 
τε πάρι, ἀπ {Π|5 πιβᾶρὲ ἴῃ ᾿Δησιαρα 5. ΑΓ 
ἔγοπη ἸΠΟΟΠΊΠΠΟΠ. ΟΕ ἰπβίδποθϑ ἴῃ Ὑ Ἔγρ], {ΠῸ 
ΔΥΟΠΘΥ ἴῃ ὈαῖΈ16 ““]ενο]ς αυοια!᾽ δἱ (Π6 ἴοε; 
γοΪποσγα ἀθγιριῖ: {ΠῸ ἀυτονν 15 οα]θά ΌΥ ἐπ 
Ππᾶπὴθ οἵ [15 εῇοί. [π᾿ {Π15 ὙΘΥΥ οΒδρίοθυ, 
αὐ. 29, 6 ἢπά ἃ 5: Ή]]ΔΥ παρα ἴῃ ἃ σοπβίγιο- 
τοη ΠΟΤῈ {π6 Ἰτηπηδίθυ 4] σορι]4 ἦς ἄοεβ ποῖ 
ΟΟΟΘῸΓ: δὲ εαΐεῖ γμάσητερε : οἸθασῖν [Π6 Ππαΐαγαὶ 
Ὀγεαά {παΐ {πε ἤδη δαΐβ ἴ5 ποῖ Ἰπάσπιθπέ ἴῃ 
1156], 15 ποῖ βίοικηθβθθ οὐ ἄθαΐῃ ἴῃ ᾿ἴ561 θα α 
σδιι56 οὗ Ἰυπάριηθπξ : [Π6 ᾿ἰγγονογοηΐ σοιηπηηὶ- 
οαπΐ δαΐϑ [ἢ 1Π6 σοπβεογαΐθα Ὀγοδα ὑνῃλέὲ 15. ἴῃ 
εἤεοί Ἰπάρτηθηῖ, [ἢ {ῃ6 Το 5. ϑαρρεσ {ΠῸ6 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ5. ΧΙ. 

25 ΑΠεγ {Π6 βᾶπὴ86 ΤηΔΏΠΟΓ Α͵50 ἦς 
ἐοσξ τῃ6. σιρ, νγβεη Πα Πδά ιιρρεά, 
βαυίηρ, ΓΒ ΟΡ 5 ἴΠ6 πενν τεβίδ- 
τ Θηΐ [ἴῃ ΤᾺΥ ὈΪοοά : [Π15 4ο γε, 8 οἵ 

Ὀγεδά ἴδκεπ ἂδπά δβαδίθῃ ἰ5 ἴῃ {πε τηγϑίϊοδὶ 
εἤξοῖβ {μοσγθοῦ {πῸ ΒΟΩΥ σοϑ]]}ν γεςεϊνεά, ποῖ 
“Ραγίδκθη οὗ, θυιξ 85 Αὐρβιβίπε 58 γ5. σΟΓΡ 5 
αεεοῤίμηι. “ΓΓῊΙ5 ᾿ἱπίογργοίδίοπ βθεὴβ ἴοὸ θὲ 
ΒιΡΡογίϑα ὃγῃ {ΠῸ πϑιῖΐεγ τοῦτο : ἴου {Π6 ϑιιδίεςξ 
θεῖηξ ἴῃ βεπάοσ αἰἰγαςιθά ἴο {πὸ ργεάϊοαίο τεπε5 
ἴο 5Πδνν ἃ σούσεβροηβίνθ ὩΠηΥ Ὀεΐνγεεπ {ΠῸ 
Ὀγοδά ἴακθη δηά θαΐθῃ δηά ἴπθ Βοαγ τεοεϊνεὰ 
((ῃ 81. {μΚε᾽5 δοσοιπΐ Ταζε, εαί ἱπυπηθά δον 
ΡΓΘοθάθβ Τὶς 15). ΕῸΓ τῇ οὔ] ογά μδά 1η- 
τεπα δά ἴο βαῖνε 4 ἀββηιϊοη ΡΌΓΟΙΥ ΟὈ]θοξίνο, 
τηθαηϊης; ΤΙΣ ὀγχεαά ας 1 15, τοδί ργοῦδΌὶν 
οὗτος νου] ἤαγο Ὀξαθη τιϑεά, ποΐ τοῦτο : {Π15 
ΔΡΡΘΑΓΒ. ἔτοπὶ ἴῃς ἕαςΐξ {Παΐ ἴῃ ΟὝτδεκ, 45: ΨῈ]} 
8.51 1 ,Δ[1Π, ΒΈΠΕΓΔΙ]Υ βρθακίηρ, ἴπΠ6 ἀεπιοηϑβίγας- 
ἘἰνΘ ΟΥ {Π6 τοϊαεῖνα ρσόποιιη, ΨΠΕῈη ἰΐ ᾿5 
᾿ἰ5ε4 ἴο ἄδῆπθε οδ]θβοΐίνεὶυ, 15 διίγαοῖθεά ἰπ 
ΒΈΠάοδΓ ποῖ ἴο {π6 ργεαϊςαίΐε οἵ 15 οὐννὴ οἴδιβα 
θαΐ ἴο [5 ον απίθοθάεηξ ἴῃ {πῸ Ργευίοιιβ : 
5686 (ΟΪο55. 1, 24. ΕῸΓ {Π6 τιϑᾶρδ [ἢ [Π15 ἴθχέ 
ΠΟΙΊΡ. Πἰνγ, εαηι (ΞΞ θον 65) αέχέογε ῥγαεάαει, 
ἐλε δοοίν Ὀεϊπρ {Π6 εῇἴξοξ οὗ εαὐέίο εαγγίεά οὔ. 
(ϑεε Αοΐβ "1. τό, τοῦτό ἐστι ἀπά Αοἴϑ ν]1]. το, 
οὗτός ἐστιν.) ὍΠα ἄορτηδ οὗ {γαπβιιϑίαπεϊα- 
ίοη 15 ἃ Ῥ4561655 [δ τς, ἀρραγθπίν ἔοι πα δα ἴπ 
ΡῬατέ ὕροῇ ἱρπούδηςε οὗ Ἡπριϑβίϊς ᾿5ᾶΡ66. 

ῶγ γομ [π γουγ ὈεΠα]ξ: ὑπέρ Ρτορετὶν 
ἀεποΐεβ ἴμθ τηοσὰ] δἐπάθ οὗ ἃ 501} θεπά- 
ἴῃς ἴῃ ϑο]οϊζαάθ οὐ 5ΟΠΊΘ ΟΠ: (ΟΠΊΡ. 
ΨΈΓΡΊ, ὁ Μά] σεῤεγ Ῥυίατηο τοριξδηβ. [Εἴ 
ΠΕΥΟΓ έ7 σετε ἀντί: ἴπε {για Ιάθα οὗ βιιδϑίϊ- 
τὰ]οΠη 1165 ἴῃ ἔπ6 νογά ἀντίλυτρον. Ὅῃα 
ννογὰ ὀγοζεπ 5ῃο:] 4 θῈ οτηεά : ““ [Π15 15 ΓᾺΥ 
δοάν, ἴμε ἴὺγ γοιι"-ἰδ ΔΠΥ σορυΐϊα οΟἴΠΕΓ 
ἴῃδη ὄν 15 ἴο θῈ βιρρ!ιοά, γαῖμεσ διδόμενον, 
1Πδη στ Δίεγεγ κλώμενον. 

25. «υῤέηπ ῥὲ ῥαά σ“μῤῥεά.] ἈΔΙΠΟΙ, ΒΌΡΡῬΘΙ 
θοΐπρ ἄοπ6. 

ΤρΙς εἰ ἰς ἐῤὲ πεαὺ ἐεείαγιοη ἢ] ὙΠῸ 
ςοηίεπίς οὗ [π6 σὰρ ἃύὲ 1ἀθπεῆρα νυν] {ΠΕῚΓ 
ςοπέϊηθηξ, ϑμθννίηρ {παῖ {Π6 οπεηθςς Οὗ {Π6 
ΟἿΡ Πᾶ5 ἃ οογγείδίίοη ἴο {πῈ «υῤοίφ οὗ [88 
σοπίθηϊβ : ΠῸ ᾿ἰβοϊδίίοῃ. ὙΠῸ οορι]α 2; ΠΕΓΙΘ, 
ἃ5 ἴῃ γ. 24 δπά εἴβοῃεγθ, πΊθβη5 πε ΠΕΓ 
γεῤγεέσεημές ΤΟΥ͂ σγηηῤοϊϊτες, Ὀυ 5 ΤΊΡΙῪ 25. 

ἐπ ην ὀίοοά. ἘαΡἢΠαϑ|5 μογα οη {Π6 71:7, ἢ 
ἃ ἴδοϊξ τεΐεγεηςε ἴο {πε ἔυρῖς] " Ὀδ]Ϊοοά οἵ θ11}}5 
αηά οἵ ροεδΐβ Απ εἊπΊρμαβὶα ϑῃοιὰ θ6 
Ρἰαςεά οὐ {πὸ ψογά πέεὺ αἰϑο: [Π15 ἔγοσῃ 115 
Ροϑβίξἰοηῃ. ΕῸΠ βεπβε: “[Π15 ΟΡ 15 {Π6 Ἰηβίσγα- 
τηθηΐ οὗ 1Π6 πέαὺ σονεηδπέ, 1.6. οὗ 15 ξσοῆβθ- 
σΥΑΙΙΟη ἴῃ 21} ὈΪοοά. [ἡ 81. [λ|Κ6 Χχὶ!. 20 
(νυ Βοσα {Π6 ἱπυπιαίογίδὶ ἐς ἴῃ τῃ6 Οτϑεκ 15 ποί) 
να Πᾶν {Π6 ϑατῆθ {Γ{Π ἴῃ ἴΠ6 58Π16 [ΌΤΤΩ, 
ϑᾶνα ἔπδὲ {πε 1 15 “1πΠ ΠΥΥ ὀ]οοά, ποῖ “ἴῃ γ1» 
ὈΙοΟά ᾽ 45 πεσε: θαῖ ἴῃ Μαίζμον ἀπά ἴῃ Μίαγκ 
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88 γ8 ἀτίπκ {ἠξ, ἴῃ ταπιθπηθίαποε οὐ γε, ἀπά αγίηκ ἘΠἰ8 οαρ, γε ἀο "ων 
τηδ. 

26 Εὸγ 285 οἤἥξῃ 485 γυε. εξ 115 

5Πανν {Π6 ΤΠ ογά᾽ 5 ἀθαίῃ 61] ἢ σοπηα. 
2. ΝΒεγείογε νγυβοβοενεζ' 588}} δαῖ 

6 ἢπά {πὸ σαι {γαῖ ἴῃ ἀποίπου ἔογπι, ΚΤ ΠΪ5 
(σὰρ ἰπ {πῸ εἤδοῖβ οἵ 1|[5 ψμοῸ]Ὲ σοπίοπίβ 
ἀγαηκ)ὺ 15. ΤΥ ὀίοοά οἵ {π6 σονθηδηΐ ;᾿ {πῸ 
ςοηϑίγπσίοη Ὀοῖηρ ΡΓΘΟΙΒΟΙΥ Π6 58Π|6 845 1Π 
1Π6 βοπίθηςθ, Τρὲς (Ὀγοδά θαΐθη) ἴῃ 115 εἤξβοίβ 
ἦς την δοάγν. Βαϊ ψ θη ἴῃ οἰ. χ. τό ννὲ τεδά 
{παῖ {π6 ὀγεαά ὀγοζερ ἐς ἐῤὲ εο»ιηημγίοη (Ρ6Γ- 
50Π41}, νγῈ τηϊτιδὲ ΞΒΌΡΡΙΥ πιθητδ!]ν “ Π6 γηϑαϊμ77ι 
οἵ ΑἿἹΙ τΠπο56 ἀπάθυ!ηκ5 οὗ ἸορΊ 4] σΟπηθσχῖοη 
ΓΘ, ἴῸΓ πὸ βακὸ οὗ Ὀγονῖέν, 50 οἴζοῃ οπητοά 
ἴῃ υἱίογεα βρθθοῦ {παΐ (ΠΟΥ ἀγα δὲ {Π6 {{πη6 οἵ 
βρθακίῃηρ ὈΠΟΟΠΒΟΙΟΙΙΒΙΥ ΒῈΡΡ θα ἴῃ πε τηϊηά ; 
δῖ ἰπ {ΠῸ ἱπίεγργοίαϊίοη οὔ νυυτθη ἰαηριιαρα 
1 15 βοπηθίϊπιθ5 ποΐ θαϑύ ἴο ἴγασθ {ΠπΠ656 ππάθγ- 
Ἰπκ5: {π6 αἰ ΙΕ 15 ἴο εαΐωρ ἐρὲ εοἰομ ὁ 
ἐῤὲ εοπίεκέ. 

ἐεφέαηιεηιέ ἱη 74) ὁ]οοά.] [οσθ]6. ΔπΕΎΡ6, 
1Π6 πεαὺ ἴῃ γη}) οαυπ: {Π6 πονν σονοηαπί, ποΐ οἵ 
1Π6 Ἰααὺυ «αυγιδέεῦι (γράμματος, 2 (ΟΥ̓. 111. 6) θα 
οὕς ϑριγιῖ νυυιτηρ ᾿η ἴῃ πραγί, Θϑί ὈΠ5Π6α [ῸΓ 
ΕΥΘΓ ἴῃ {π6 ομθ ΒΙοοά. ΤΠ ΒΙοοά ἰ5 (τ) 
οπτροιγοά ({πΠῈ ἐκχυννόμενον, Οὗ ΤπΚὸ ΧΧΙΪ. 20, 
8 [ῸΓ 015 [Π6 Δ0Γ. ἐκχυθέν) οὐ ἴΠ6 οἴοβ5. ἴῸΓ 
δἰοηθπηθηΐ (2) βίνοη ὕδοκ ἴγοπι πθάνθη νν] ἢ 
γι νη ΡοΟννο 5 ἴῃ [Π6 πο Πατῖϑί. ΕῸΓΪ ἴῃ {Π6 
δ͵θαΐ βϑοῦῇσθ, πονεῦ ἴο ὕε τερεδίεά, [1 
νγὰ5 ομέῤῥοιμγοαί οὔοο ἴῸΥ̓ 1Π6 Ροΐθπίια] ΓΟΠῚΪ5-- 
βίοῃ οἵ 411] 1ῃ6 ϑἰηθ οὔ 411 πιβηκιπά ; ἰῃ 
16 5δογδπιθηΐβ 1 15 αρῤ]οά ογέεμ {παῖ {π6 
Ῥοΐθηζιαὶ ΓΘ βϑίοη. ΠΊΔΥ ὈΘοουὴθ δαί], ἴοΥ 
(45 16 Ἰθαγηθά [θδη [Δ κβοη 5805) “ΠΟ 51Π5 
ΔΓ δΔοί. 8 }}Υ σοϑρηϊἐἑεί Ὀθξογο ΠΟΘ Ὺ ἀγα δοίαδ!] ῦ 
οογι)ι1 6. ΓΓΆΘ5ΘΕ ἔθδξζιγοβ ἴῃ ἴΠ6 δπεῖυρα 
Ὑ}1}} σἴαπα οἷ οἰθαγοσ, 1 τ θ6. θοτπο ἴῃ πηϊπά 
1Παΐ ἴπ {π6 ἔγρίοαὶ σογοπδηΐ-ϑδογιῆσο. {ΠῸΓΘ 
ΕΓΘ ἔννο ραγίιο5 ἴο {πῸ αϊνίηθ ἀυγαηϑοπηθηΐ, 
Οοά δηά τηδη ([5γ86]}: {π6 οιΐροιγοά ὈΙοοά 
οὗ {Π6 νςτπὶ ννγὰ5 {πογεΐοσο αϊνιἀθα πο ἴννο 
Βαῖνθ5, ΟΠ ἴου βοαϊτίθσιηρ (Κ ΘΕ] οη Ῥεπίδί.) οα 
1Πῃ6 αἰΐασ νι 4 νἱονν ἴο γϑοοπο]δίϊοη, {Π6 
ΟἴΠου, 45 σίνεη θδοΚ [πῸπῚ {ΠῸ 4]ζδγ, [ῸΓ βρυῖη Κα 
Ἰπρ οα ἴΠ6 Ρβορὶθ νν ἢ ἃ νἱενν ἴο οἸοδηϑίηρ 
ΟΥ Ρυτγιβορίίοη. ὍΘ δ]οοά, {πι|5 αἰϊνιάθά, 
νν 85 τοϑασγάθα 45 οπὲ Ὀ]οοά ἴῃ 1ἴβο]ΐ, ἔννο ἴῃ 
115 τι5ϑ8ε5. [ἢ οἴοβθ ΠαυΤΠΟΠΥ νυ] [Π 656 ἴγριςαὶ 
ἔλοῖ5 15 [Π6 δπηγαθ]6 σοπηπηθηΐ οἵ (ΠΓυϑοβίομη, 
ΨηὴΟ πικο5 ΟἷἹΓ [οΥγά 5αν, “1 παν ὈεςοΟΠΊΘ 
ἃ ΡῬΟΒΒΌββοῦ ἢ γοιῖι (μέτοχος) οἵ ἤα5ῃ δηά 
ὈΙοοά [ὉΓ ὑοῦ 5ᾳκοβ: ἀρϑϊη [δ ἤΠοβϑ ἀπά 
ὈΙοοά, Ὀγ νυ ἢ 1 πανα θθσοπια ἀκίη ἴο γοιι, 
Ι σίυε ὀαεᾷ ἴο γοιι." (ἸΘΑΓΙν {Π6 βδογαπηθηΐδὶ 
(ΟΟ»1)Ώ14711071 15 ἴΠ6 5664116} ἀπά {π6 εῇθοΐ οὗ 
ἴῃς ϑδουιῆςία! (ονεηδηΐ : διαθήκη Ροϊεηίαΐαβ 
κοινωνία. 

ΝΒ. Τῆς ψογά διαθήκη ἴῃ [5γαοὶῖθ πιϑαρο 
ΤΊΘΑΠ5 εουεπαηέ, ἴθ ΗΘ]]θηῖς Ζερέαηιεηπέ: ἴῃ 6 
Οτθεκ ννογὰ ἴῸΓ σονθπδηΐ ἰ5 συνθήκη. ὙΠΕ 

ὈΠάΘΓ-Ι νη 56 η56. ΟΟΠΊΠΠΟη ἴο ὈΟΊΠ 1565 15 
ΑΥΓΩΜΦΟ,ΘΗΣ ΟΥ̓σϑέ θηιϑηΐ : {Π|5 ἀηα ποίμιης 
ΠΊΟΓῈ : 6. Ρ.. διαθέσθαι ἔριν (Χοη.) “ἴο ἀγγαησέ 
ἃ 4υᾶγτο]. ΜΈ ννπιοὴ οἵ {ΠῸ ἔννο εἰγουτη- 
βίδηςια] βθη565 “σονθηδηΐ ᾿ ΟΥ̓“ [οϑίαπηθηξ᾽ {Π6 
Θϑϑθηΐα] 56 η56 σῇοοβοβ ἴο οἱοίμο 156], 1Π6 σοη- 
τεχί δἷοπα ἀδίθγπηηθβ. [Ἐ 15 συσγίοιβ (ἢδΐ ἴῃ 
115 Ραββᾶρε οἵ δῖ. αὶ] διαθήκη νγθαῦβ {Π6 
τηθϑηίηρ; Οἵ εσσέπαρέ ἴῃ {Π6 ργθβθηςα οὗ {πῸ 
δίοοά, οἵ ἐεεέαηιεηξ ἴῃ Ῥγοβρθοῖ οἵ ἴπθ ἀραὶ 
(ν. 26). Νὸ οπϑ νγνογά ἴῃ ΕἸ ρ] 5. σομηῦ! πη 5 
{Π6 ἔννο πηθαπιηρ5. ΠΟ “ ὈΙοοά οἔΠΕ σονθη- 
δηΐ᾽ δηά {π6 “ἀδδίῃ οἵ {Π6 ϑϑίδίοσ ̓  ἃγῈ ρῇγαβεϑ 
νν6}1-Κποννη ἔτοτῃ Ερ. ΗΘΌγ. 

[15 οα]θά Οοάνς σονεπαηΐ Ὀεσδιβα Ηδ 
τη Κ65 {πΠ6 νυν ΠΟ]Ὲ δυσδηρεπιοπέ, οἵ Ηἰβ ἔγεα 
τᾶς θοβίοννπϑ Οἢ τη ποΐ ΟὨΪΥ {Π6 [ΠΠ61]- 
ἴδποθ αἰίζδομθά ἴο ἴπθὸ οονθηδηξ οἡ 5ίαίθα 
σοπάποη5, δια αἰθὸ ϑριγιίι8] β 5. νυν ΓΘ ΌΥ 
τῆδη ἔ]Π]]Πηρ ἰἢ6 σοπά!!οη5 ΠΊΔΥ 6 τηδάθ 
τηθοί ἔοσ ἴΠ6 ᾿ππουϊΐαποθ, Οἱ {Π656 σγοιηάϑ, 
ΡΕΥΒαρ5, [Π6 ΑΝ. τεπάθγιηρ οἵ Ζεεέα»ηθηὶ 15 
Ὀείίεγ {Παη εοσεπαπέ, νυ Ὠϊο ἢ ΤαῖΠΟΓ ἹΠΊΡ]165 
ΒΟΙὴ6. ΘΠ]ΙΔΙΠΥ ἴῃ {πΠ6 ἔνγο ραγίίεβ ἴο 6 
ΔΥΓΔΏΒοΙηθηΐ ; 566 Η ΘΡΥ. ἰχ. τό. 

ἐῤὶς ἀο γε] ὙΠ δπαίοριθ οὗ ἴῃ6 Ῥᾷβοῇαὶ 
αὐε «υἱὴί ἀο (ποιήσομεν) ἴῃ Εἰχοά. χχῖν. 7: 
“ΓΘ ΡΘΟρΡΙΘ δηϑυνεγθά, 4}} πὸ ννογβ νι ἢ 
1η6 ΓΠΟΒῸ παῖ ϑαϊά τυἱἹ] αὐὸ ἀο. Απά Μοβεβ 
ἴοοκ {π6 Ὀϊοοά «πὰ ϑργιπκὶθά οπ {Π6 ρΡβορὶθ 
ΔΠ4 5414, βεῤοίά ἐῤε ῥίοοά 97 ἐῥὲ εουεπαπί." 
ΑΠογ {Π6 βοαίζογιπρ οἵ {πῸ Ὀ]οοά οἡ {πὸ δἰἴαῦ 
Δη4 Ὀεοΐογο ϑρχιηκηπρ τ οα ἴπΠ6 Ρβορὶθ [ῃ6 
ΔΏΒΥΨΟΙ νγὰ5 βΊνΕη, “Ἦν ε 1} ἀο.᾽ 

ἦπ γεριθηιγαηο 9 γε.) ἘἈΔΙΠΟΓ ἦ 3ῶγ ἐῤὲ 
ΤΟΙ] ΘΠ γαποο. Δ Πεη {πα ἔγρίοδὶ ῬάββΟΥυΘΓ 
ννὰβ πϑπἰ6 4,“ 1π6 ΓΟΕῈ ΤΡ βαιά ππίο Μοβϑεϑ 
δηά Ααγοπῃ, Τ᾽ ἶβ ἀν 51.14}} θῈ ππίο γου ,ὸγ α 
»ιογιογίαί, ἀπ γα 5141} Κθαερ ἴἴ ἃ ἔδαβέ ἴο {π6 
Τοτὰ ἐῤγομρομέ γομ φεπεγαίϊοτις : ἴΠι656 αϑέ 
ὑνογά5 σογγεϑροπά ἴο {με ννογάβ μϑζι ἐρε 1,ογα 
εογῖε ἴῃ [Π6 δπετγρίοαὶ [πδεττοη οὗ [6 
ΕπσΠαγιϑί. Α5. σοπάϊτοηβ νγοῦθ δηποχρά ἴο 
16 Μοβαῖς σογεπαπΐ, 580 ἴο {πε (ἢ γιβείδη 1π 
1η6 ννογάβ οἵ οἱγ [ογά, Τὶς ἀο γὲ 85 οἷ 85 
γα {πιι5 οαΐ ἀπά ἀσηκ; (ὁ ννῃδί 1 παν ἄοπϑ, 
ἤγϑι βῖνθ ἔπαηκδ ἴῸΓ σοοά (εὖ) ἀπ 5ρβακ ἐπ6 
ψνοτά οἵ σοοά (εὖ), ἰπαΐὶ (ὐοά 5. βαυίῃθογη ρβ5 
οὗ {πΠ6 Ὀγοδά δπά ννἱπο οἤδθγθα ὈΥ Ὑοιι ΓΠΔΥ͂ ἴῃ 
ΤΠΕῚΓ τι56 θΘσΟΠΊΘ ἴο γοιῖι ΗΠ15 Ποανύθ ΠΥ ἔοοά οἵ 
1Π6 Ὀ]οβθθά ΒΟΥ απά ΒΙοοά. 

96. (οπποχίοῃ : “ {Π15 4ο Ὁ ἐπε σϑπηθτη- 
Ὀγάηςε οὗ 7216, 207. ἃ5 οἴϊθη 85... Τρὶς ὀγεαά: 
τοῦτον, ποῖ ἴῃ ἀδπηοπηβίγαςινθ βθῆβθ, θὰ ἴπ 
Ργϑάϊοδενε, “ἀπὸ Ὀγοαὰ οὐ {πὸ ξμξαγθ ἐφμς 
εοπσοογαἑδά : " σοτηΡ. ἡ εγρ. ἐα ἴλτηα ναβδίαγ, "ἃ 
τυμηοιτ ἴο {παΐ εἤξοί. 



ν. 28---29.] 

115 δγεδά, δπά ἀγίπκ 2η1: σὰρ οὗ {πε 
Τιογά, πηνγογίμ!!γ. 51.4}1} ΡῈ. σα! οἵ 
της θοάγ δηά Ὀ]οοά οἵ {πε [νοτά. 

28 Βιυξ ]Ἰεξ 4 πηᾶπ δχδπλϊπ6 ἢΠη- 

ΤΟΝ ΓΑ͂Ν ΙΧ, 

561, Δη4 80 εξ ἢϊπὶ εδέ οὗ ἐλαΐ Ὀγοδά, 
Δη 4 ἀτηκ οὗ ἐΠαΐ συρ. 

29 Εογ Βα {μδΐ εαἴθβίἢῃ δηά ἀτγηκ- 
εἴ ἢ πηνγογίμ!γ, δαίθιῃ δπα ἀγηΚείῃ 

γ)ὲ ἀἄο τῤετυ Ῥγεβεπέ ἱπιρεγίθοϊ : δοίίοη 
ΠΟ ΠΠαΐηρ ἱπίο {π6 ξαΐαγα : γε ἀο φηγοοίαϊηι 
ἄοαυη 1[ῃ6 σθπέισίθβ 45 ΠΟΥ͂ ΧῸ]] ἴο {ΠΕῚΓ ἴετ-ς 
τηϊπ5 [μ6 Αἀνεηπῖ: ὙΠῸ [ογά 5. ἀδαῖ γὙ6 
1π15 ἀθοίασε οηνναγάβ ἀπ|1}} {πΠ6 ἄαγ οἵ Η!5 
σοπηΐηρ, γΠΘη {πῸ Κίηράοπι Ιοηρ ἃρὸ δε- 
4ιοαίποά (Πα Χχῖϊ. 29) 5Π4}}] Ὀ6 Βεβίοννεά 
δηα {π6 [πῃουϊίδηςθ Ἰοηρ ἃρῸ το]θαβθά ὈγΥ {Π6 
ἀδαῖῃ οἵ {π6 Ταβίαίου (Η ΘΡυ. 1χ. 16) 5}4}} 
ὈΕΘΟΟΠΊΘ ἃ ΡοΟϑβθβϑίοῃ ἔῸΓ Ἔνϑῦ, ἀπά {Π6 Τεσέαίοῦ 
Ἡ ἸΠΊ56 1 514}} ΔρΡρεθαῦ 45 χεεμίογσ. “ὙΠῸ 
1 ογα 5 ἀθδί " μα οἴει σουγε δ! οη5 Ὀθϑι 465 
ἐμαῖ οἵ Ηἰ5 Ἐδίμου᾽ 5 Κιηράοιη “1η νυ ἢ {Π6 
ἔγαϊ οὐ [Π6 νὶπε 5141} θῈ ἀγιηκ πέτὺ -᾿ 566 (0]. 
᾿, 22: οπι. ν. το. [ἢ {Π6 οἰδιβα ἐξ] δὲ εορτὲ, 
1Π6 δῦβεπος οὗ {πὸ ἄν ἐδθποίθβ ἴῃ 8. Ρδι}}5 
τηϊηα πε δθβϑοϊΐε οογίαιπίγ οἵ {πῈ (οτηΐϊης 
ἀοβριίε {πὸ πηοογίδιπίυ οἵ {Π6 {{π|6. 

ΟἹ. Ἰῥογεζογε [Ιπέογεποα οἵ δ. Ῥδὰ] 
ἔγοπι {Π6 νγογάβ οἵ {πε 1πϑεϊςαῖοη γανθα]θα ἴο 
Πΐτη ΒΥ (ἢ γίϑὲ Η]Ἰπη5ε]Ε, ΤΕ βίδίθ!π655 οἵ {πὸ 
5Χ δγξϊο]65 ἴῃ {πὸ Ούεοκ ἄγαν αἰζθπίοη ἴο 
[Π]5 Βο θπηη ἀδοϊαγαίίοη. Ογ ἀγίπᾷ : [Π6 ον Ε͵ν65 
ΠΟ σοιιπίθηδησα. ἴο “ ΠοΠΊΠ  Π]Οὴ ἘΠΩΘΥ ΟΠ6 
Κιηά : ἔογ Τβοιρῇ {πὸ ραγίϊοὶα 15 ἀἸ5] αποῖίνε 1 
ἄοεβ ποῖ θπά ἴο ριι δϑιιηογ {Π6 Ὀγεδά δηά 
ἴπ6 σὰρ: δηά ὄνϑὴ 1Ε 1 αϊά, 1 ννοι]ά Ἰιι5ὲ ἃ5 
ΘΆΘΠΥ Αἰϊονν {μῈ οαρ που {πΠ6 Ὀτεδά ἴο 6 
ἴΔΚοη 85 {π6ὸ Ὀτεδά ψπουῖΐ (Π6 οὰΡ: 50 
Βεηρεὶ. Ὑῃὸ ννοσά ταυογῤιϊγ, ἃ5 ἴπ6 
ΒΘΠΟΓΆ] σοπίοχί (τ. 19--21} ΟἸΘΑΥΙΥ͂ 5Παινϑ, 
Ῥοϊηΐβ ἴο ᾿γγθυθῦοποθ Οὗ γηαηηε, νγ ΠΟ ἢ οὗ 
1561} ἀῦριιθβ τπππηθοίηθββ οὗ βριγιί, ΠΕ ογ 15, 
ἴῃ ἔλοεΐ, ργείθγαθ!ε ἴο πᾶ, 85 ἴῃ {π6 Ῥγθυδι!ηρ; 
ἀἰβογάθγ ποθ οἵ {πὸ πϑρορῆγία Ομασοῃ [Ιη 
(οΥπίῃ ἐΠ|5 ΟΥ {Παΐ αἀἸ5βθπι Ὁ]. Γ νου] τα Κα 
1ῃ6 Ὀγοδά γϑνυθγθηίν δηά {Π6 ΟῈΡ ᾿ΓΓΕνΘΥΘΠΕΥ, 
ΟΥ̓ νἷςε νοῦϑδᾶ. ΕΌΥΠΊΔ] ᾿ΠΠ5ΘΟΙΆ]1Π655 1 ΔΙ; 
οὐ ἀτἰπκίηρ ἱπΠΊΡ|165 ΠΊΟΓΆΙ ηννΟΥ Π]Π6 95 [ἢ 
[Π6 οαΐοσ δηά ἀγίηκοσ. ὍΠδ πιθδηϊηρ ἴΠΘη 15, 
1 ἃ πηδη δδΐ οὐ ἀσίηκ ππνγοσγίμηγ, μ6 15 1140]6 
ἴο Ἰπάρστηθπί (νμαΐ Κιπά οὗ Ἰπάρτιηθπί, 568 
«Ὁ. 29) ἴΟΥ σοπίειηρί “οὗ {πΠ6 ὈΟΟῪ ἀπά {πὲ 
ὈΙοοά οὗ {πε 1 οτά.; (Ηδετε ἔνοχος ΞΞ ΠΟΥ 
ΘΠ ΟΥ ΟὈ]Ιμαϊίοη ἴο ΡΠ βῃτηθπηΐ, “ Π- πο] 4 
ΟΥ̓ “ἸΠ-θοπά᾽᾿ ἴο. .. .) 

28. ἘΠΊΡΠαβῖ5 Οἡ ἐχ ,771176 : τ ΘίδΡρ ΠΟΥ ἔγοπῚ 
τηδίδ] -ϑϑίϊηρ : Ἰεΐ ΠῚ ἀρργονα ΠΙΠΊ56]Ὲ, 5:Π1ΠῸ’ 
ὙΠαΐ 5 ταΐαβθε ἔγοπη ννηδί 15. ϑίδγηρ, {Π6 
ΟΑΥΠΑῚ ἔγοπι [Π6 ϑριγίῖιι]. “πὰ ὁ -Α Υ 
5.10ἢ ΘΧΔΙ ΙΠδ.Οη--ἰοξ ῥίγει εαΐ---ἰΠ 6 στδτη- 
τηδίϊοα! ϑιγασίασο πον ΟΠΔηΡΈ5---ΠῸ ἸΟΠΡῸΓ 
“1Π15 Ὀτεδά “Ῥυΐ “οΧἹ {πΠ6 Ὀτγεδά, {με οὐ 
(ἐκὺὴ ΕΥ̓͂ Ροβιίξἰοῃ Ἐπῃρμαίίς, βϑοιηίης ἴο ἀ6- 
ποΐβ, ῬΥΘΟΙβεΙΥ 845 ἴῃ οἷ. χ. 17 (566. ποΐε 
{ΠΕ6Γ6) {Π6 πηγϑίϊοδὶ οὔξείς οἵ [ῃ6 Ὀγεδά εδΐθη. 

ὙἼΠΕΒβ6 πΊυϑίϊοδὶ εῇθοῖβ ἔῃθη ἀγα [Π6 νου θ ]6 
ΕἸ65ἢ οἵ ἐπ8 β]οσιῃβα Βοάγνυ, παῖ Πνίπρ Βτγεδά 
ἔγομι πϑᾶνθη ψῃοὴ ἰ5 [Π6 ΕἸ6βἢὴ οἵ (ἢ γίβί 
([οἢ. νὶ. 51), οἵ ννίοῃ ἤϑανθηγ Βτοδά {Π6 
ΘΑΓΓΠΙΥ ὈΓΘΔά 15 ἴο {πὸ [ἘΠ 1] ΓΘΟΘΙνΘΓ 25 ἐπι 
δἰ τοῖς [Π6 πηδίου] σαιιδθ. Π15 ἀϊνίπο ἤθϑῃ, 
ΒΡΙΓΠΌΔΠΥ δδίθη, Ὡβϑι πη ]]αΐθθ τι8 ἴο [5 οὐγῃ 
βρι γι] βυθϑίδηςο, [πὲ 35 οὐ {Π6 οἴοσ μαπά 
νγῈ Δ5ϑι η]αΐθ ἴο οὐγ ὈΟΩΠΥ σιθβίαηοε τ1ῃ6 
τηδίοσιαἱ Ὀγθδα ΡΠ ϑι α]]Υ θαΐθη : ἴο {Π|5 ἔθος 
Απριβέιηθ, ΗΙς ΡΔη15 5806 Γ εοϑηθοίμς ΠΟΙ ΠῚ11- 
ἴλίαγ ἴῃ Ποβίγατη βι βϑίδηςδτη 5θ ΠοῸ5 ροί 5 
ἴῃ 56 ᾿γδηϑιηπΐδί 5: 14 116 ᾿1η1Ὲ οἴ 51 Π}1165 ἔδει, 
πο ποη ἴμοϊξ ΡδΠ15 σου Πλη]58. ΠΟ 58Π16 
1 ,δἴη ἘΔΈΠΕΥ αἠα5 ὥγεάε εἰ »ιαπάμεαοςίϊ; ΤΥὰ6, 
ΤῸΥ 85 25 ἐῤὲ ῥεαγὲ ἴῃ γτϑρθηογαΐθ τηδῃ 15 οἰτ-σ 
Οατηοῖβοα νυποιξ Παηά, 85 ψΊἢ ἐῤὲ ἐγες ΟΣ ἐρὲ 
ῥεαγὲ αἰδὸ ἴΠ6 πὶ] ρῃοποα πλᾶῃ 5665 (ΕΡἢ65. 
1. 18}, 50 ΙΓ “{Π6 πηουῖῃ οὗ {π6 βριγιε ἡ 16 
ΕἸΠΠΕΙΓ τηΔη Οὗ 6 πονν ογθαίίοη εαΐϑ {Παΐ 
Βτοαά ἔγοπὶ Ηθαγθη ννῃϊοἢ 15 {πῸὸ ΕἸ65ἢ οἵ 
ΟἈγιϑί. ὙὍΠΙΒ ἰοχί σοιηραγοά νυ] στ. 26, 27 
ΒΘθὴ5 ἴο 5Π8νν (1) {παξ πηννοσίῃν σοτηπημηϊ- 
οδηΐβ ἀπ νου ΠΥ 4|1Κ6 ἦ“ ἄθοϊασε {πὸ 1ογά 
ἀδαίῃ :Ὁ (2) 1Πδξ πὲ ννῇοδ Πα5 δαΐθη [Π6 ϑδογα- 
τηθηΐαὶ Ὀγεαά σποιξ ἀρργορτίατίηρ {πῸ 
Ὀ]Εββθά εἤξοίβ ἐπογθοῦ 15 ἢοῖ αγἤεγ θαϊίηρ {Π6 
Ὀτοδά {παΐ ΠΟ Ππ6 ννὰβ δεήογε, Ἰοῖ δοπθ ἢ15 
ΠΑ ὈΠΠν ἴο σογγθοίνε Ππαἀριηθηΐβ ἴῃ {Π6 5ΠαΡρ6 
οὗ ΒΟΔΠΥ 5 ΠἼογιηρ5 [ΟΓ Ποη-ἀἸβοθγητηθηΐ οὔ Π6 
ανιηθ πυπιδη Βοάγ. ΕῸΥ {πΠ6 ἄδθθρεὺ ἴεδοῃ- 
ἴη85 οὗ {Πε656 ᾿πηρούζαπξ νεῦβεβ 566 Νοίε δἵ [Π6 
ἐπα οἵ [Π6 σμαρίεγ. 

59. ὕὕμαυονεῥην ἴθ [Π15 νεῦθα ϑῃοια ΡῈ 
οΠπλε4. Ἐδπάήθσ, ο0Υ {86 δδίϑσ δπᾶ 
ΑΥΙΠ ΚΟΥ (ποὺ Ὀογοπα θαίϊπρ δηα ἀγιηκιηρ, 
Πιᾶ5 ΠΟ 1ΠΟΥΙΟΥ νἱονν ἴο {Π6 βϑδογαπιθηΐαὶ οἹ5, 
ὙΠῸ οαΐβ τὸν ἄρτον, ποΐ ἐκ τοῦ ἄρτου 85 νν6}}} 
Θαίοί δηθὰ ἀὐϊη κοί Ἰπάριημοπηΐ ἴο 1πι- 
5601}, ποῦ ἀΙβοϑύπίηρ ὕπ6 θοᾶγ. 1)α»ιπα- 
1ο5 οἵ ἴῃ6 Α. Ν΄. 15 σγοηρ. ΒεπίοΥ ἀπά οἴπογβ 
τῆᾶ κα {Π6 οἴαιιθα πού αϊσεογηΐης, ὅζα., το ὈῈ ποΐ 
ἃ τηοή4] ἀθῆπιίοη οἵ {πὸ βιιθ]οςΐ, θπΈ 4 σοη- 
ἀϊποπίηρ οἰαιιθα Ξῷ 26 ῥὲ ἀο πο αἰϊδεογ ΟΥ̓ 
αῤῥτγεείαίε: Ὀὰΐ ἄοεβ ποῖ {Ππ|5 σοπβίγποίοη 
Βεϊοπρ γαίποῦ το Αἰίὶς πἀϑᾶρα {Ππ8η ἴο Η6]16- 
ἰδές οΥΓ Ῥαυ]πε ὃ 

ἼΠΕ νεῖ διακρίνειν ΞΞ ἴο ἢπά {Π6 τὶρῃξ δπὰ 
ἴσο ὈΥ͂ Βεαγομίηρ θεΐνγεθη ἔννο οδ]θοῖβ πανὶ πε 
5ΟΙΊ6 ΡοϊΪπίβ οὗ γθβοιηθίδηοε 'π ΘΟΠΊΠΊΟΗ : εἰΐγ1ι-- 
ἀϊεαγε νούατη δὲ Ποΐζαπη ἀπλοόγεῖη ((10.) Ηδετγα 
1 πηϑθδηβ ἴο σθοἢ ἴπΠ6 Θββεῆςα ὈΥ 5: ΠΙηρ ἔγοπῚ 
1 τπ6 δοςοϊἀθηΐβ, ἴο ἀϊἴβοθγη (Π6 βρι για] 500- 
βίαδποθ θθυοπά [π6 παΐιγαὶ οἰΓΟιτηβίδησθ, ἴο 
Ππά «πὰ ἀρρτγβοϊαϊε [Π6 ποιηθηοσ Οὗ [πΠ6 Βοάν, 
αἰβογι πηι παίιης ἴἴ τΌσ ἴΠ6 φῥωποριθπο οἵ ἴῃ 6 
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του, γκάσ- ᾿ ἀαπηπδίίοη ἴο ΠΙπΊ56] , ποΐ ἀἰβοθγπιηρ: 
77ι6717, 

τῆς [,οτά᾽ 5 θοάγ. 
30 Εὸγ 1185 σᾶιι88 ΠΊΔΗΥ (76 νγεαΚ 

απ 5: ΚΙ Ὺ δπιοηρ γοι, ἀπά ΠΊΔΗΥ 
βϑίεερ. 

321 Εογ ἰῇ ψε ψοιυ]ὰ πάρε οἱγ- 
βεῖνεβ. νγε 5Πο]4 ποῖ θὲ {πάρεά. 

22 Βυξ ψγῆδβη νγὲ δῖβ πάρε, νγε 
αἴθ ομαβίεπεά οὔ τῃς [,ογά, {παῖ να 

Ὀγοαά. Ι͂ῃ {Π656 νεῦβεβ ἴῃς Α. . τεπάθγπηρϑ 
ΔΥΘ ποῖ ΠΔΡΡΥ͂ : ἴἴ 5ῃοι]ὰ θὲ ποίβά {Πδΐ εγζγια 
ΤῆΘ4Π5 “ἡπάρτηθηΐ [οΠΡΟΥΔ], 510 }} 85. “' ἄἴνογϑ 
ἄϊβεαβθεβ δηά ϑιπάγυ Κιηή5 οἵ ἀθδαίῃ ἢ: {Ππε56 
Ἰπάφπιεοηίθ ἀγα ᾿πἰοπάςα το ΡῈ σογγεοίνα δηά 
ΤΟΠΊΘα14] ἴῃ 115 1Πἴ6, 1Ἰοϑὲ ἃ ὑνοῦβα [Π]πηρ τη {Π6 
ποχί θΕ[8}1 {πΠῸ ἔγινοϊοιιβ σου  ΠΙσδηΐ : παῖ 
ὙΜΟΓΘΘ (ΠΙηρ 15 ἐαίσογίγηα ΟΥ̓ΠΠ4] Ἰπάρτηθπί ἴο 
ἀθαῖῃ δἴθγπαὶ, ἐαριραίίοσ, ἴπΠ6 ἔδασία! δα 
ΠΕΟΟΘΘΒΑΓῪ Αἰζογπαίῖϊνο οἵ ᾿ποῆδοίιια! εγζηιαέα. 
ΠΕ ἀϑϑοηδποο οἵ {Π656 βθνοσαὶ σορῃαΐα ννοσγάήϑ, 
{Π6 γϑθουστηρ τἱηρ ΟΥὨ {Π6 σοΙ ΠΟ εγὶ, 15 ποῖ 
ΘΑΞΥ͂ ἴο τεργοάποβ ἴῃ ΕἸ ΠΡΊΙ5}ι. 

80. γ»ηαην οἰθερ.]Ὶ Ἀδίπου, 8411 851660} πού 
8 ἔθ. ἤεακ ἀπά σἱεκίν, ΡΠ ϑι Αγ δηά ρΡεγ- 
ΠΔΡ5 ΠΊΟΓΑΙ]Υ. 

31. (οπποχίοῃ ἔχγοπὶ τ. 29: πο “ῥίγιἐμα 
αϊδεογηίσσ ἐρὲ Βοάν, αηὰ οἡ {παξ δοσοιιηΐξ ΠΙ40]6 
ἴο ὈΟΩΠγΥ δἰπιοἴίοπβ, νυ μι ἢ. νγα τηϊρξ Ἔβοαρα 
ὈΥ ἀπ]γ βθαγομῖηρ Οὐγ πθαγίβ θεΐογεπαηά, μὸν 25 
ομ7᾽ οπυπ σείσες αὐὸ γιογαϊίν ἀϊσεεγπεά, αὐ σῥομά 
ποΐ δὲ ἡμάρεά. ΠΟΥ ἃγὸ ἔννο ἐἰἸβοθυπίηρϑ, 
[6 οπθ ἰθδαϊηρ ἴο {Π6 οἴπου, (1) οἵ ἔΠ6 'ππὸσ 
τηδῃ Το ν!ηρ,, (2) οἵ [Π6 ἸΏΠΟΙ οὐ ἶϑ γεσεῖνεά : 
Πονν οαπ ἔποβα ἰαδὲ 6 δρργοργιαῖθα τη]655 
ποτ θ6. 8 σΟΓΓΕΒΡΟΠΒΙνΘ ΔΡΡΓΟΡΥ Αἰ ν Π655, 
5ΈΟΠ 45 {Π6 ὄχρεοΐδπου οὗ ἔϑι ἢ πη Θαττθ δ γ 
οἵ {Π6 νν}}} ππΐο ΓΟ ρΕν ΕΥ̓ οὗ 5ριτσιῖ----4}} ἔγυ 5 
Οἵ ΠΊΟΓΔ] 5: Πῖηρ } [Ὁ 1Π15 ἀπίν Ὀ6 ρῥγαςίϊβθά, 
1π6 ἐπ γπρ βεθά οἵ ϑϑογαμηθηΐαὶ σσαςθ νν1}}]} 
[81] πο Ἰοῆροῦ οἡ τοοκΥ ϑζπ ΟΠ Π655 ΟΥ ἴα!]ονν 
᾿πάιἤδγθηςθ, θαΐ οὐ {πῸ Πποπεϑβὲ πρατέ οὔ {4111- 
ϑεηΐ ρυδραγαίίοῃ. νγῈ}}] δχογοϊθθά ἢ {ΠῸ 
ΤΊΟΓΑ] ΡΙΟΙΡ βμαγο οἵ 561{-οχαπηϊπδίίοη. [{ 15 
ΒΟΔΓΌΘΙΥ ΡΟΒ510]6 ἴο ᾿Π]ΔΡῚΠΘ ἃ ΠΊΟΓΟ ᾿πδοσιιγαΐθ 
ΤΕ Πα σηρ ΟΥ̓ {Π15 πηρογίαπί νου. [ῃδη {Π6 
ΤΟ]]ονν της; :---ο ΠΕ νὰ Παά Ἰπάρϑά (διεκρίνομεν) 
ΟἸΓΒΕΙν 5, {Π656 Ἰπάρτηθηΐβ νου] ποῖ Πᾶνα 
ΓΔ]]6ὴ ἸΡΟῚ 5 ἴτοπὶ Οοά (οὐκ ἂν ἐκρίνό- 
μεθα). 

17 αὐὸ «υοιμ]ά ἡμάρο ομγπεΐυε.. ΑΝ. 15 ποῖ 
τσ ΠοΓο, ποὺ γε ΑἸογά ἴῃ Ἰοςο, ποὺ γεῖ {π6 
ΤΕ ΠογΙηρ ἴῃ ΠΙηΐ5 ὁ Οἡ ἃ ΒἼΘΒἢ ΚΕ Ἔνι βίοη ᾽Ρ. 66, 
ΤΥ νγο ῥαᾳά ἀϊτεογηθά Ουγϑοῖνεβ νγα 5ΠΟΠ]4 ποῖ 
ῥᾷυε δεεπ ἡμάρεά; " ἴογ {με [πηρεγῇ [πάϊο. 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟΞ. ΣΙ. ἴν. 30--24: 

5Ποι14 ποὲ 6 σοηάεπχηθά ἢ της 
ψγοτ]ά. 

232 Υ Βετείογε, τὴν Ὀγείῃγεη, ννῇθῃ 
γε σοπιθ ἰορείμεῦ ἴο εδῖ, [ΑΥΓΥ ὉΠ6 
ογ Δποῖπου. 

34 ΑΠπά 1 δΔηΥ πηᾶῃ Ππησοτ, ἰδὲ ΠπῈ 
Εαΐ αἵ μοπιε: [ἢδλξ γε σοπια ποΐ ἴο- 
σεῖμογ ππίο ᾿σοπάἀεπηπαίίοη. Απά {Πε ἴοσ, 
Γεϑί ψ}}}} 1 5εῖ ἴῃ ογάθγ νῃεη 1 σοπα. 

ῬΙΔΙΠΙΥ͂ 5μονν5 Πδΐ {Π6 σογγθοῖίνο νἰϑι βίο η5 ἅΓῸ 
ποΐ ρᾳββθά ἀννᾶυ, θέ 5111 ργοςθθάϊηρ : σοιηρ. 
ΤοόΒη ν. 46, ἔογ" 17, γὲ (μον) δε ευεά Μῆοτε:, γε 
αυομἰά (πον) δε ες γη6: Μ{θτα (Π6 Α. Υ.. 15 
1655 στιρῃς {ΠδΔη 1ἴ 15 ἴῃ {Π15 γεῦῖϑθ. ΕἸθδαγ 45 
ἀαΥ 5 ἴπ6 τοδοπίηρ᾽ οὔ" {Π656 τοχίβ : ἔπῸ 1πάρ- 
πηθηΐβ γῇ ]οἢ [Π6 5ο]Θπηπ {ΓἸΗττ " δαΐθίῃ δηά 
ἀτγιηκοίῃ ἴο ΠΙπιβε ἢ ἀγα ποῖ Ραηιβῃγηθηΐβ 
Ὀαΐ ταΐμευ ΤΠ ϑιϊβαπιθπίβ, βῈπξ ἴῃ ΠΊΘΓΟΥ ἴο 
γνΟΥΚ ἴῃ Πἰπὶ {γα ταρεπηΐδηοα πὰ σϑοθρ νυ 
τηθοϑί. 

Ῥογβδρ5 πε βενεηξο]ά ἐπὶ οἵ π6 ΟΥ̓ Κ ΠΊΔΥ͂ 
θὲ τεργεβθηΐϊθα ἴῃ {πῸ6 βενθηΐο!α ἡμάρ οἵ {πε 
ΓΟ]]οννίηρ; γα γηϑίδίϊοη: ΕΟΥ 89 ϑδίοσ δηᾶ 
ΑΥΙΪΠΚΟΥ Θείθίῃ δηᾶ γι κοίμ ἃ πᾶρ- 
τιθηΐ ἴο Εἰπιβθ 1, ποῦ ΥΙΡΆΓΙΥ ἡπᾶρστὶηρ 
[86 Βοᾶγ. ἘΕῸΥΤ 0818 ΟΔ11850 ΔΙΙΟΠΡ γοῖὶ 
ΔΥΘ ΠΙΘΗΥ͂ ΘΔ ΚΙΪΠΡΒ δπᾶ ἱπν8 1145, πᾶ 
ἘΠ 760 411 845106Ὁ}Ὁ ποΐ ἃ ἴθ. ΞΕῸΣ 1 
ΟἿΥ ΟὟ Β8010Υ06085 ψ͵ὺ αϊὰ Ραυΐύ ΤἸΙΡΒΟΙΥ 
7υᾶρο, γχ Βῃου]Ἱᾶ πού Ὀ6 Ἰυᾶροᾶ: Ὀοὶπρ 
ἡυᾶρθοᾶ, ΒΟΥ ΘΥΘΥ͂, 7 ΔΥ6 ΒΥ ὕ86 Ιοτὰ 
Ῥοὶπρ ἀἰβοιριϊπθᾶ, {μᾶὺ ͵ϑὺ Π|ΔΥ ποῦ 
ΙΓ 86 ψοΙ]ᾶὰ Ρ60 ἰυᾶροᾶ ἴο ἀεί. 
ὝΜΒΘΙΘΣΟΥΘ, ΠΥ ὈΓΘίΒΤΘΙ, πὰ ΟΟΠΪΠΡ' 
᾿ορσΘΌΒΟΥ 0 Θθϑύ, ΤΔΙΥΥ͂ 010 701 81- 
ΟΥΒΘΥ. 

82, εογαεο»γιγοά «υἱὲ ἐρε «υογἰά.1 Νοῖ {πΠ6 
Ἰυαάρτηθπέ οἵ ἐμ6 σμαγοι δὲ μ6 Αἀνεηΐ, διέ 
16 ἤπα] Ἰπάρτποηξς οἵ ἔπε νου], ἕο ψῃϊοἢ 
ΟΔΥΘΪ655 (γι βία πθ ἅΓῸ ἴῃ αἀδηροῦ οἵ θεΐπρ' 
τοϊθραῖθα : 566 οἷ. νἱ. ἃπά ἴχ. δ ἐπά : ΙΠΔΠΥ͂ 
εγϊγγιαία ἴατ Ὀεζίεσ πη {Π6 ομδ [ΓΘ υ σβιθ ] 8 
εαἰαεγίνια. 

838. «οδεπγὸ εοῦπε.}] ἘΔΊΠΕΓ “ας γε σοπιθ᾿ 
ΟΥ 2π οογηίμ ἐοσεέρεγσ, 866 ποΐεβ. ου τσ. 
18, 20. 

84. ἐῤραΐ γε εογη6 ποΐ ἐοσείδοῦ πριΐο εοπαφηιγα- 
ἐϊοη.}] ἘΔΙΠΟΥ ἸΔΥ̓ ποῦ; ἤπ4], ποῖ ἀφθῆπιξνα 
156 οἵ ἐῥαΐ. ἴὔπέο σογαοηιπαίίογι: ΤΘΠΩΘΓ, 701 ἃ 
ἡυπᾶρπιοπῦ; “10 σοεέ ἃ ὈΟΩΠΥ δἰπιοϊοη. 
Πῥεη 1 εοῦῖθ; ὙΠΟ, ϑοοογᾶϊηρ᾽ 851 ΘΟΠ16: 
[Π6 ργεβϑεησε οἵ πε ἄν ροϊπίβ ἴο πποθγίδι ΠΕΥ͂ 
ΟΥ̓ ἴμ6 ἔπι απά οὗ ἔπε δγεπέ: ἔοσ {πῖ5. τι56 
σοταρ. “ἤἔβοῃ. ἔπη. μαντεύομαι γὰρ ὡς ἂν 
ἡγῆται θεός. 
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ΤΌ ΟΘΕΙΝΤΉΤΙΆΑΝΑΕ. ΧΙ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οἡ νεῖβεβ 4, 28. 

4. ϑοπῖθ οπλϊποπέ 50 14γ9-- Εἰ βί!π5, ΒΟηρΕΙ, 
Νεαπάεσι.---ἰακο {Π6 οἵπεὺ νῖονν οἵ {πὸ παΐμγαὶ 
μεαά. Βυΐῖ, [ἃ τπὰν θὲ οδ]εοίεά, 1 δι. Ρδὰ] 
μαὰ πιραπί ἴο ἀθϑοσιῦθα ἴΠ6 πιᾶπ 5 Ρῃγϑιοδὶ 
Ποδά, με ννοιἹά Ῥγοῦ δ ]νΥ παν οὐ! θα αὐτοῦ 
ΟΥ δὲ» Δῇἴευ τὴν κεφαλήν : ΟΘΟΙΊΡΑΥΕ ΨΕΓ. ΤΟ, 
ψγ ποτα αὐτῆς ΟΥ̓έ7" 5. ὉΠΑΘΥ͂ 5ΙΠΉ1]ΑΥ ΟἸΓοιτη- 
ϑίδηςσεβϑ οτηϊθ. [Ι͂ἢ ἕαςξ ᾿ἰπβίθδα οὗ τιϑίπρ' [πΠ6 
ΤΟΥ ΟΥ̓ΔΙΠΑΤῪ Ρἤγαβ6 κατακάλυμμα ἔχων ἴΠ6 
ἈΡΟοΒ[6 φγεγέγς ἴῃ 6 ΠΊΟΥῈ ΠΟΙΊΘΙΥ ἀπά ρτάρῃῖς 
Πα βοπηονν παῖ σοπίεπηρίιοιβ ΡΠ ΓΑΒΘ ἡ νυ ΔΤ ΠΡ’ 
(ἀτγάρεγυ) ἔγοπι ποδά,᾽ ᾿πίθ πάϊς γτογὸ σέο νυ ἢ 
ἃ ἴοιιοἢ οἵ βαγοαϑθπὶ ἴο ροϊπηΐ 8Π Θρ βυαπηπηδίῖς 
ΔΓ Π6515 θαΐννεθη πὸ ἔνγο ποαάβ. 866 οἢ 
1Π 15 [ΓΕ ιιθπΐ ΤΠ ΏΠΟΓΙ οὗ 15. οἢ. γ. Τηἰτοάπο- 
{ἰοπ, δπ4 νεῖ . το δΔηά νἱ. 12. 

Α {Πιγά νῖθνν, {παΐ ϑίγινεβ. ἴὸ σοπηθὶπα ὈοΓῃ 
[Π6 ΠΠΓΟΓᾺ] ἀπά πιθίδρποσίοαὶ ϑθῆθεβ ἱπίο ἃ 
51Π5]6 ἀοιθ]ο, ῖι5 ομθ {παΐ το π5. ἴο τηδγ 51π|- 
ΡΙΙΟΙΕΥ οὐὨ ἱπίογργείδίίοθ. [1 15, {μαΐ “ἔπε 
ῬὨγϑίοαὶ μοδά οἵ {πΠ6 πηδη ἰ5 ἴο ὕ6 γτοραγάθά 85 
1ῃ6 ταργοβοηΐαϊςίνα οὔ “ἢϊ5. βριγίίπα] Ηρδά : 
αποίοα ὈγΥ ΑἸίογά. ὙΠ 15. σΟΙΏΡΓΟΙΉΪ56. 5ΘΓΥΘ5 
ΤΑΙΠΟΓ ἴο σοπῆϊβο: ΟΠ6 56η56 δί ἃ {ΠπηῸ 15 
ΘΠΟΙΡΗ ἔοῦ οπῈ6 ψοσά. [5 1ἴἴ ποῖ ἃ βίγδηρε 
Ιῴθα αἷβο, {παῖ ἃ ηηαγὺς ῥεαά, νυ ΟΊ ΠΟΥ τοργε- 
βεηΐδίίνθ οὐ ποΐ, 5ῃο 4 θ6 μέ ο τῤαριε ὃ 

28. Α ὑγιεῖ αρϑίγασε. προ {πὸ βιδ͵εςς οἵ 
{π|58 νεῦβθ πΊΔΥ 6 ἰπβογίθα ἤθσθ, ἔτοιη ΒΙΡ]. 
Ῥϑυοῆ. Ῥ. 4ττ, Εὐ. Τὶ : “ἼΠΘΓα 15 η0 51 0ἢ {ΠΙηρ 
ἃ5 ἃ 5αυηρ οἤἴδοΐ οἵ {Π6 σδογατηθηΐϑ [Παΐ οσοιγ5 
ἐκ οῤεγε οῤεγαίο, [παῖ 15. ποΐ σοπαϊξοηθά προ 
ἔα. Ὑνπβουΐ [αι {μογο 15 δἰζαϊπθα πὸ 

γρῆεκ ῥοσσοσσῖογ οἵ ἴῃ 6 βδοσαγηθηΐαὶ σι βῖ5. Βυΐ 
Ἔὐθη ἴῃ {πΠ6 οα86 γποσο {πε ἔδιἢ οὗ {πὸ το- 
ΠΕΙνΟΓ ἄοθ5 ποῖ στοϑροηά ἴο {Ππ86 ϑδογατηθηΐβ, 
ΠΟΥ ΤΟΙΊΔΙΠ ἴῃ ΤΠΟΙΓ διιδϑδίαποθ ἀπά ροννου, 
γί [ΠΟΥ ΔΓΕ ΗΠ {Πουηβοὶνεβ. Ὀγ νἱγίιο οἵ [Π6 
᾿ππη πα ]6 νν1}} οἵ σσοά, νυν ϊςο ἢ 15 πη κερὰ ἴο πὸ 
᾿υπηδπ οοητοη. Ηθ ννηο 15 Ὀαριὶζαά, ονεη 
1 πὸ παν ποΐ στεοοινοαά Ὀδρεϊϑπὶ ἴῃ ἃ τὶρῃΐ 
τηθΠΐ8] σοι ργΘ Ποηβίοη, ποθ ποΐ ἴο θ6 θαριϊΖοά 
ἀϑαῖη : {Π6 βδιιθϑίδηςια! σοηΐϊοπίβ οἵ {πε βδογα- 
τηθηΐ πᾶν ἴπ ΠΙπΠῚ ἃ ᾿ἰνὶηρ ΡΥΈΒΘΠΟΘ ΟἿΟΘ [ῸΓ 
411. Τ,εὲ Πὶπὶ ὈΥ [ὩἸῚΠ 4]]ονν Π15 Ργθβθποθ ἴο 
ΤΟΔ]1ΖῈ 156] ἴῃ ἃ τϑῆθχ ΠΊΔΠΠΟΥ ἴῃ ἢΙπὶ ἴο ἢΙ5 
βαἰναίίοπ, νγ]Οἢ (5α]ναῖ9η) ἢθ δἰγεδ αν ἤδ5 
ΠΙΡῊ ἴο 5 Ἰηνναγαά 56] φεΐμ αἰϊγεείο. Απά ἢδ 
νη ἄοοβ ποῖ στϑοεῖνα {ΠπῸ6 Το 5. ΘΙΡΡΕΓ ἴῃ 
{γθ ἔα! ἢ, 5111 σϑοθῖνοβ ΟΠ γιϑῖ᾽β θοαΥυ ἂπά 
ὈΙοοά, «πὰ ἴπ6 ϑδογαμηθπίαὶ οἴ 5 ἀγῸ ἴῃ ΠΙΠῚ, 
ἴη {π6 πορὲ {παΐ ἢδ τηδΔΥῪ δἰϊονν {ποτὰ ἴο το- 
ἀοιπά ἴο 5δναίίοη 845. ἊἸ5ο ΡΠ’ ηρ ΡΟννΟΥ5 
(1 ὅογ. χὶ. 29-32). ὙΤΠΘΥ ἅτ Ὀγοιρηΐ πο 
᾿πηπηθἰαΐα ΠΟΑΓΠ655 (0 ἴπ6 τῆδη; {ΠΟῪ ὅτῈ 
ΔΡΡτγοργίαῖθα ἴο ἢ ὈΥ ΟΟοά, ἴπ ογάεσ {παΐ 
ἢ ΤΠΔΥ͂ ΔΡΡσγορσίαΐθ {Π6πὶ ἴο ΠΙΠπΊ56] ΟΥ̓ τη 5 
οἵ ἢ. ΤῸ ψ]ο πηαΥ θὲ δάάορά: 45 ἴπ 
1Π6 5ΘρΡμοσα οἵ ἄϊνιπθ βσάςθ, 50 ἰ5 1ἴ ἴη σού β 
ννΣ]α οὔ παΐαγο : ἴῃ ἴΠ6 οαθ6 οἵ ἃ ὈΠπά πηδη, 
1Π6 δύ 15 ἴῃ {Π6 Ἰρῃΐ, θαϊ πο ΠΡ ἴῃ {Π6 ἔγε: 
{Ππ6 Ἰρῃΐξ 15 ΠΟΑΥΓ ἃπά δγοιπηά Πἰπὶ, βθοκιηρ 
Δαγηϊταποθ, αηἀ 50 Π6 15. ποῖ ἴῃ ἐδ κη685; 
ἀδΥτηθ 585 15 ἴῃ ΠΙΠΊβοΙἴ: γοῖ 6 15 ἴῃ ἃ Ὀείίεγ 
Ροϑβιζίοη {πᾶπῃ 1 {πΠ6 ἀδγκηθθθ γεγο ἀοαθ]ο: 
ἕοσγ {π6π, ὄνθη 1 Πἰ5. ὈΠΠπάπθθο ψνεγα Πρα]εά, 
6 σου]ά “πονεῖ 566 ᾿ρῃϊ. 

ΤῊΝ ΟἨΔΛΕΙΒΜΑΤΑ, ΟΕ ΕΧΤΕΛΟΒΡΙΝΑΒΥ ΟἸΕῚΒ ΟΕ ΟΒΑΟΘΕ ΙΝ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΜΊΤΗ 
ΟΗΑΡΤΕᾺΚΒΒ ΧΙ]. 

ΤῊΕ ἢτγϑί ἀϊνηθ ρα Ϊ]σθ, ὑνῃοἢ ἴῃ (Π6 
ἴοττη οἵ οὐαγίρημαία ΟΥ̓ τηϊταουοιι5 ρταςθ- 
διΠ5. νγὰβ σοτϊημηιηϊσαίθ 4 ἰὼ [Π6 πεν 
ογθαίίοη οἵ [πΠ6 (ῃτβίίδη ΟΠυτοῃ, ννὰβ 
ἀδβιμθα 1η {Π6 σουῖβε οὗ ἔνο Οὐ ΤΓΘ6 
σεηζα1165 ἰο 5 5146 ΌῪ ἄδρυθαβ ἱπίο (68 
αὐἰο Ῥυΐϊδε5 δηα τηΟΥῈ ταριϊαγ 16 οὗ 
8. ΒΥΟΜΙΠΡ ΟΥΡΆΠΙ5η. ὙΤΠῈ ἰπΐαΠοΥ οἵ 
ΟΠ δι δητν ἤἴτοτη [Π6 ἄγ οἵ Ῥεηίεοοβί 
νγ8.5, [πὶ 411 γγνο γ᾽6] 464 {Πετηβεῖνεβ ἴο {π6 
αἰνίηθ ἱπῆπθηςθ, δι ρ ΒΔΕ Δ} τηατκοά 
ὈΥ ἀβρίῃ οἵ ρυσροβε δπᾶ φρονεῖ οἵ δο- 
ΟῚ Δ Πα ἴῃ ΡΥ ου]ΑΥ ὈΥ ΘΧΙΓΔΟΙ ΙΠΔΤΥ 
ΘΧΡΘΙΙΘΠΟ65. οἵ τηγϑίϊοα] ταρίαγθϑ ΤηΔ}1- 
[δϑίβα ἴῃ {π6 τῃτγθοίο!α βοβίαβυ, τηγϑίϊο, 
ῬΙΟΡ δίς, ρ]οββοία!ο. ΤῊΪ5. τηδυνβ]]οῖ5 
Ἰισὴλε βῆθπα 411 {μ6 Ὀτίρῃίοσ οπὶ [[5 
ΤηΔΙκ αὶ σοπίγαϑι ΜΙ {Π6 τηατρὶπαὶ ἀατκ- 

ΑΝῺῸ ΧΙν. 

Π655 οἵ [Π6 Πεδίμβη νου] ταὶ βηνιγοηθά 
1ῃ6 Ἰυπη]ηοιι5 οαπίγθ. ΤῊΙ5. 1Π1{14] οτ- 
Ῥουτίηρ' οὗ ΤΙ γα ι]οἵ5 μουν 5 566 ΠῚ5 
ἴο πᾶνε βει{164 ἀονγῃ 5] Υ ΜΠ ΓΠ]Π ΤΠΟΓΘ 
ἀδῆπηθα Πτηϊῖ5 ἱπίο ἃ οδίτη οὐτγαηΐὶ οἵ 
ΒρΡΙΠ 8] οταοθθ δπα οἵ δοαυσγεα Κηον- 
Ιδάρβθ. Α5 τεραγῆβ {Π6 5: ρι 7 τηδη685- 
τας] οη5 τεοοτάβα ἴῃ {Ππ656 σμαρίεγβ, {Ππ6 
[Ο]]Ον Πρ ΤΕΠΊΑΥΚΒ ΤΥ ΠΕΡ ἴο ΟἸθδΥ 
ΔΥΤΑΥ βοὴ οἵ {π6 ἦκαξε (ἀσάφειαν, (Πτγ- 
βοβϑίοσῃ ἰῇ ἰοθῸ) ΟΠ ἴο τι5 τἸποάθτη8, 
οὐ ηρ ἴο ΟἿ ἰδοῖς οἵ Ἔχρθυιπθηΐαὶ Κπον- 
Ιβεάρε, σοῃίϊηιια5 ἴο ν 61} {Π658 τυγβίαγι 85 
οἵ τὴ8 Αροβίοι!ιο βοβίαβιβϑ. 

Τπαΐ ψνῃϊο ἴῃ τὰ {ΠῚΠΚ5 Δ ηα γ}1}15 
Δα ΘΧΡΟΙΘΠΟΘ5. 15. ΟΔ]]6α ἴῃ ΘΈΠΘΓΑΙ 
πνεῦμα, ΟΥ 5ΡΙΓΠΓ. ΤῊΙ5 ΠΟΡΪεβὶ ἀπ 1η- 
ὨΘγμηοϑί σϑρίοῃ οἵ παπιαῃ παΐαγα 15 561 
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ΘΟΠΒΟΙΟΙΙ5, ΔΠ ἃ ΔΡΌΡΘαΙβ ἴο 6 ἐπραχίίε. 
ἘῸΥ Οτεροῖν οὗ Νγϑ8α τῇδ καβ πνεῦμα 8ΔΠ4 
νοῦς ἀΠ4 λόγος σοΠΒΕ{πρηῖ5 ΟΥ̓ ΓΔοΐο 5 οὗ 
ἃ Βιμηδη {ΠΠ1}ὖᾧ Ξ1Π ἴΠ6 Ὠυτηδῃ ΒΡ 111, 
ὙΤΠιι5 {ΠεγῈ Μ}11 Ὀ6 ἃ 5ρΡ:σ|ῦ ὙΠ Π1Π 5ρΙΓΙ, 
8 ΒΡΘΟΙΑ] ψι]η ἴῃ6 σΈποσα], βουηθίῃπηρ, 
1|κῈ 4 οἰΐδ46] ἴῃ ἃ ΟἸΥ ΟΥ ἃ ΚΕΕΡ ἴῃ ἃ 
ΟΔ 5116 ΟΥ̓ ἃ 5Ώ17|η6 ἴῃ ἃ [ΕΠ1Ρ]6 : ἱπ4 666, 
ΒΘΠΡΕΙ (4115 1 2ηείγαίθ. ΓΓῊΙ5 ου]- 
ΤῊ ΠΔΕηρ ΡΟΙΪηΐ 566 Π15 ἴο ΡῈ [Π6 αἰΠπί65- 
ΠσΘησα οὗ ΠηΔη᾿5. 5ρ:1Π{-παΐπγα : Ὁ 15 [Π68 
τηθοιηρ-ῬΙαοα Ὀεῦνεθη (οά οοπάεβοθηά- 
ἴῃ 84 τηδ ΔρΡρΡΙΈΠ παϊηρ ; {Π6 σΘΠΙΓ8] 
Ῥοϊπί οἵ σοπίδοϊς δηή οἵ σοτημηπ πο θ6- 
ἴνγθθη {πΠ6 ἀϊνιπε ϑΡιΓΐ δηα [Π6 ΠΠΊΔΠ, 
ὙΉΙΟΝ 8416 ὕψο ϑιθϑία  14}}}0 ΚΙΠατΘά 
ΠδίαΓ65, [ΟΥ̓ “227,15 “ηε)ηα,5 οἱ διε 71 
εἰ εγχείογια οἰ Ἤηης ΩἸἼυηο ἐςέ, "ΓῊΙ5 
εππθηΐ παίατζα, ᾿ονγαυῖηρ ἀΡον 6 {Π6 7101)5 
Δ Πη4 {Π6 ὥρφος ΔΠ4 γεΐ ἴῃ σοηϑίδῃηξ σοη- 
ΤΩΙ ΔΈΟΙ νἢ Ὀοίῃ, Ἐχοθρίηρ ο4565 οὗ 
εαβίδες φ]Οββο α]α, 15. [Π6 5ΈΎΈ 6 ΤΕΡΊΟΠ 
οὗ πηϊηδαϊαίθ Ἔχροῦιθποα οἵ [Π6 αἸνὶη6 
Ιονα ἃπᾶ αἷβδο οἵ πημπηθαϊαία ᾿π 0 Π 
1ηἴο ἀἰνηθ τυ ϑίευιαθ. ΑἹ] ἴῆγαα, πολ 
Δ Π4 δορὸς πα 2:θμη1, 816 1ῃ ἐβεὶτ ῃᾶ- 
ἴυγ6 φΟπβα ὈβίαΠΈΑ], 1. 6. Οἵ ὁΠη6 5ρ:τ|{π2] 
οοπίθχίμτσο ; δηα τδὰ5. 811 [ῃτος ἰορείῃεῦ 
ΤΆ Κα ῸΡ ἴπ6 Πυμηδῃ 5ρ1{1{, ΤΕρΑΥΘα 85 
ΟΠΘ αἰἸνιβίοη ἴῃ ἴΠ6 Πυπηᾶῃ {πο ΠΟΐΟΤΩΥ 
{ἘΠ Έβθον.: 22) 

ΕὙΟΙΏ [Π15 5Ρ6ο14] σοηϑαςιθης 22.221 
οἵ [Π6 φρξῃθΊαὶ βριγ -Ππαΐπγα 1 ΤηΔἢ γα 
ΠΟΥ͂ ΠΟΙ] ἴο ἴπΠ6 οἴμευ σοηϑαςιεηίβ, [6 
γος πιὰ 1ῃ6 2ορῦς. ὙΠαΐ Ὁ ψηοἢ ἃ 
ΙΔ {πῚΠΚ5 δηα ἀείθυ πη η6 5. ΠΙΠΊ56]Γ 15 
ΠΔ]164 νοῦς ΟΥ γνοῦς, Εἰ πΊΟη, ϑδηβοσι 
Τοοί ογὸῶ τ-- βριτι41] ρετοθρίίοη, [δΐ. 
σπαυμδ. Τί 15 1Π6 {π]πκιηρ Δηα Μ1Π]Π1ηρ 
δου, ἤδχιθ]α ἰο ἴπΠ6 σάρξ 'ἴπ [π6 
παίαγαὶ τηδη, ΠΕ ΧΙ ]Ὲ ἰο {Π6 πνεῦμα 1ῃ [8 
ΒΡΙΓΙΓΙ4] τηδπῃ : ϑγαγεα Ὀγ 1[Π6 ἢδβ!), 1ἰ 
15 (41164 νοῦς τῆς σαρκός (( ΟἹ]. 11. 1τ8) ; 
ΠΟΠίΓΟΙΘ4 Ὀγ ἴπ6 5ριτἴ, τ 15 τευπηθά 
νοῦς τοῦ πνεῦματος ΟΥ̓ 271671.5. 417117711, ὙΥ ΟΠ 
οὗ σουγβδ8 15 ἴο Ὀ6 ἀἰβηρυ5η6α [ΠῸΠῚ 
1π6 δρονε- ἀββουι θα πνεῦμα τοῦ νούς ΟΥ 
ἐς ΞητΙηΘ. ΟΣ [Π6 ΠΕΙΩΡΙΘ. ΞΞ 2,7 Σ᾽, ῸΣ 
αλι1λ)1145. 71621115. ἼΠ15. ΙΒ ΠΟΙΙΟΙ 15 Ππ6- 
ΟΘΒΒΑΙΥ ἴο ἃ ΟἸθαΥΟΓ ΔΡΡΙΈΠΘηβίοη οὗ οἢ. 
Χὶν. [Ι{ρΡδαῖβ ἴπθπ ἰΠπαΐ ἴΠ6 Ῥε]Ἰθνιηρ 
7105 ΟΥ̓́ΑΡΘΟΙΥ οἵ ταῆεχινα {ποιρῆΐ 15 
8. ΒΡΙΠΓΙΔ] ΟΥῪ τίμα] ἰδουϊίγ, αἸτεοίθα 
Πβανθηνασά ἰο ἰῃ6 υἱπτηαΐα τοοῖ δηά 
Εββθῆος οὗ {Π]ηΡ8, Ἔυ στ δ Πνηρ ΤΠΤΟΌΡἢ 

ΤΟΟΞΒΙΝΤ ΉΤΑΝ 5. ΧΙ]. 

8Δη4 Ῥεγομά (οα᾽5 νί51016 2Ἴιηοηιεηῖα ἴο 
ἀἸβοθῦῃ ΗΙ5 πηβθεη σοδμήμεμα,. “ΓῊΘ ῥτο- 
ἀποΐ οἵ [Π15 ποῖὴς 15 ζοφος, ἴῃ 6 5ρεθοῇ ουὐ 
ΜΟΙ οὗ ἃ ῬΡΕΥΒΟΏΔ] Ὠδίμτα ; [ῸΓ 1 5ῃου]ά 
ΡῈ Ῥοῦπα ἴῃ πη]Π4 {Παΐ [Π6 Πιιμηδη ΒΡΙΤΙΐ, 
Ταραγαθα 85 ἃ οοπϑαϊξαεηϊς οὗ ἴῃς πο ῃο- 
[ΤΟΓΊΥ,15 Θσπ ἀουν ες γ] ἢ ΕἸ ΟΟΠΒΟΙΟΙΒΏ655: 
1 15 5ΡΙΓῈ σαρΆὉ]6 οἵ βρεεοῆ. Ασοοσά- 
ἸΠΡΊΥ, γο1)5 15 ἴο ρος ἃ5 ἐλοιιρλξ «ῤεαϊξῖ7ιρ 
ἴο Ζλοιιρλξ φῥοΐζεο, ΟΥ Άτὐργα, Ἔνεπ ἃ5 ἃ 
516 ηὉ νγα] ΒΡ Ιηρ ἴο 4 ὈΔΌΒΙΙηρ ὈτΟΟΚ 
(ΡΉ1Ο) οΟΥ ἃ5 Μοβεβ ἰο Αδίοῃ (Ῥ}110). 
ὙΥΠογθίοσθ βρεθοῦ 15 ἴΠ6 σαρδοϊίυν, {Π6 
Εἰποίθηου, ἴῃς οτη οάϊτηθηΐ οὐ ᾿ην ϑεζαγα 
οὗ τπουρῃΐ, ουὐ οὗ ψΏ]ςἢ, ἃ5 ουΐ οὗ οορ- 
ῃαΐβ 5ἰαῆ, τ 15 ονβῆ, ἔοσ [ῃ6 ἔνγγο δῖξ 
[ῃ8 β8Π186 Ὠδίπσα ἴῃ αἰἤεγεηΐ βίαρεβ οὗ 
ΠμαΙΈβοαποθ. ΟΥ οὗ δαναποβιηεπί ; Ὀοίῃ 
ΔΥ͂Θ Θβϑθη (Δ }}γ Ιἀθητοα], ᾿παϑιηο ἢ 85 
ἐλοι λέ 15 1τιτυαγαῖ “εκ ἀὐιὰ φφοδεΐ 15 
Ζ γι ηγιο αἰρμ, Το [ῃ15 εἴξεοί Ἐιβε 5 
ου 5, 1ν]1. .5ὲ- ἜΘ ΒρΡΕΘΟΙΝ εἰ ρα.) 
γΠΙΟΠ [85 115 ϑιι δίδμοα 1 5114 0165 ἀπά 
ψγοτάβ Δηα ΠΔΠΊ65 δηᾶ 15 υἰζεγεὰ ὈΥῪ 
ΤηῈΔῃ5 Οἱ Τοπρτια δηα νοϊςθ, 15 ποΐ ρτοὸ- 
ῬΕΙ͂ ἴο Ὀ6 (οΔ]164 ΘρΡεεβοῃ; [οΥ 1 Πὰ5 ἃ 
ῬτοάποοΥ ἴῃ Δ ΠΟΙ ου, [ΠΕ ᾿μνναγά ΒΡΕΈΟἢ : 
[Π15. 15 ἴῃς ἔπια Ζυρο5." 'ΓῊΪ5 ἰαϑδί αποία- 
ΟΠ Δη4 [6 βφξηῃεσαὶ βυθβίαμος οἵ [Π6 
αθονα Τα πΊα 5 16 ὈοΙτονα τοσὰ ΒΙΡ]. 
Ῥϑυο. ἴν. ϑεςοῖ, Υ. 

τ τηδὺ ΠΕΙΡ ἴο εἰποιάαίε οη6 ΟΥ ἔνο 
ἰοχίβ ἴῃ ἴῃ656 ομδρίειβ 1 1 Ὀ6 ὈΟΥΠΘ [ἴῃ 
τηϊηα {Ππαΐ [Π15 {ΠΡ ΙΟΙΥ οὗὁὨ 5ΡΕΟΙΑ 1165 1ῃ 
[Π6 οπα πβαίυτα οὗ [η6 Ὠυσηδῃ ΒΡ ΤΙ 15, ΟΥ 
ΒΘθτὴ5 ἴο 6, {πΠ6 ογεαίβα πηῆδρα οὗ [8 
Εἴεγηδ] διομεῖγρα ἴπ (ῃ6 ΤΠΡΕΙΒΟΠΔΙ 
(οαπΠοδά : ψΠοτρῖη {π6 Ἐδίμεσ, τ δ ταῦ 
ῬὲῈ ἀεϑισηαίθα δηδιοροῦβὶυ ἴο {πΠ6 οτα, 
15. 1πΠ6 δῦβοϊυϊε Νοῦς, 16 [Π6 ὅ50ῃ, ἃ5 
τῆς Λόγος, 15 “1Π6 ὁΠ6 εἴξδσῃαὶ 5βε ΕἸ Ππουρῆς 
οἵ οἀ (ἐννόημα τοῦ Θεοῦ, (Ἰειη. ΑἸ6χ.), 
τῆς ὙΠουρῃΐ οἵ ΗΒ ΠΟΘ. ῬΥΌΡΕΥ Πᾶ- 
ἴπτ6, τη 6 οὈ]δοΐῖῖνε Δη4 ΡῬΕΥΒΟΠΔ] ἴῃ 1Π6 
γγοτά οἵ ἀοά. Τῆβ δνευαϑίηρ γοτά 
15. Ηπη561 ῃ6 ἄϊνιπε Ατομείνρα οἱ [ῃ8 
ΠαπΊΔη ἐοροσ, οἵ ἴῃ6 ἰπουρῃὶ οὗ ρο, 
ΨΥ ΠΘΓΕΌΥ τηδῃ ὈΘΟΟΠΊ65 ΟὈ]δοῖνα ἴο Ὠπη- 
561{ 85 ἃ Ῥείβοῃ." 9065 ποῖ [15 μιΔάθῃ 
{ΠῚ ὈΠΟΟΠΒΟΙΟΊΒΙΥ ἸΥΔΏΒΡΙΓΕ ἴο τι5 ἴῃ 
500 ἢ [ἈΤΏΠΠΙΔΥ ῬΏΤΑΒΕ5. ἃ5 "αι 1 ἴο τηγ- 
561, δα τηνε} βα1ἃ ἀραῖῃ ἀηΐο πιθ ἡ ἢ 

Α5. {πετείοσα ἴῃ τῇς ϑριπ παίατα οὗ 
ἴῃς (οάπεδα {ποῖα 15 Ῥειβοηδ νυ ἀἰβίη- 
δυϊϑδηῃεβα τηε ον (μοβί, 50 Μη τῃ 6 



2. 

Θρ ΓΙ -παίατα οὐ Τη8}, ΟΥ̓ 2λιἸμ7714 ἴπι ΟΌΠῚ- 
Ῥτθμθηβῖνα 56η886, βίδηαβ οὐδ [ῃ6. ου]- 
ΤηΪπδίϊηρ ΘΡΙΓ ΟΥ 2λομηηα 1. ΟΟΠΟΘη- 
ἰτγαϊεα 5εη56. ΤΠΕΓΕ 15 ἃ ὈθαατΠ1] ραββαρα 
ἴῃ ΟἸαπάϊαη Μαπλεσγοιβ ἀς σίας ΑΠΙΠΊς, 
1. 26, Δρροϑβίίβ ἴο {Π15 βιθ]θοῖ, ΟὨΪγΚ ἰεΐ 
“2 γίξηαέμγε Ὅ6 5 δε π8α [ΟΥ {Π6 νγοσά 
σομῖ; Ἐρο εἰ Ῥαΐεγ, βδα!τῃ (Π6 Τιοσγά ἴο 
1ῃ6 50], εἰ (αγιίας ποβίτα τπι15 1)6115 
ΘΕΠΉΠ5.; {1 ΤΏΘῺ5 ΓΑΓΟΠ4115 οἴ νευΡῸΠ εἴ 
ἀΠ]δοῖο ἔπα ππιι5 65 Ποῖηο, δα 511η1}1- 
τὰ] 6 ΠΔ διιοίουια ἴπ1 ἰδοίβ, ΠΟ δά 
ξοαδ ταΐθπλ, ογθαίιιθ ΠΘΠΊΡ6, ΠΟΙ ΡΘηΙ- 
15. Βδοράθ ΔΡ [15 δ ἴἢΠτὰ [6 5πηΐ, 
ΤῊΪη15 ἰογιηοθα 4π8ηὶ [1 65: δοσβάβ 
ΟΥΠΊΔΊΓΙΟΙ [ΟΓΠΊ56, 410 Ῥοβ515. 6556. ἴου- 
ΤηΟΒΙΟΥ. ΕἼΟΠΣ {Π6 ἃῦονα ραβϑϑαρα [ΐ 
ΔΡΡΌΘΑΙΒ ὑπαὶ [Π6 ρατα δπα] οοποθηίγαϊθα 
ΒΡΙΓΙ οὗὁἨ πηδη᾽5 5ΡΙΓΠ- Ππαΐαγα 15 [η6 τηβεί- 
Ἰηρτ-ῬΙαοα οἵ αοα ἀπά τπδῃ ; οἵ ἀοά 
Ἰανιβηϊηρ οἹ5. οἵ ἴΙονα δπά 1π5{ΠΠ|η5 
τηδξ ρεᾶσα ψῃ]οἢ Ῥαββθίῃ 41] σοής, πὰ 
οἵ τηδῃ τεοθινιηρ Δη4] δΔάουηρ: [ἢ ἴδοΐ, 
1τὴ6 αἰνὶπα Οαγίΐας, ΠΠΙηρ [ηΠ86 ΠυπΊδη 
ἸἸρεΐίο (ΝΥ ΟΠ αἰ εεο 15. ἃ. σα ΡΟ Υ οἵ {Π6 
Οαγίίας ἀπ ὈΥ παΐαγα αἰκίη {πογθαηΐο), 
ΚΘ τ]ρη 5 η5η1η6. ΠΡ ΘΟΠΊΠΊΟΙ 
ἀδυ Πρηῖ. [Ι 5που]ἃ θ6 ποίβα ΠἸΟΥΘΟνῸΥΓ 
παι {π6 ρυβαίεσ σήγαως ἴπ6 6556 7, 1ῃ8 
ἄϊνίπα ἴὩ6 ΠυπΊαη, 8Δη4 5ΟΠΘΕΓ]ΠΊ65, ἃ 5 
1π 1Π6 βοβίαβυ, δῦβου 5 8δη4 ἰγδηβρουίβ 
ΘΥΨΘῚ : [ῸΓ ἴΠ6γα 15 8Δῃ δῇ οἵ 6556 Π08 
Ῥεύνεεῃ (ῃ6 ὕνο, δβὐθὴ ἃ5 Ὀδθίψεθη ἃ 
τηδρηεί οἵ 5ίβεὶ αἰίγαοίηρ ἀπ. ἃ ῬαΥ οἵ 
Ἰτοη δἰἰγδοίβ : ΟΥ̓́, ἃ5. 1π {π6 ρτοάποίοη 
οὗ τῃ6 εἰβοίσις Πρ], Ὀείνγεεῃ {π6 ἔνο 
σΔΥΡΟηΪς ΡΟΪ65, ροϑβϑιίνα δηα ἡδρδίϊνθ, 
τῆς Ροβιίινα τον ἴο σογηπηπηϊοαΐθ [ῃ8 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΉΙΑΝΞ. ΧΙ, 

ασὐτγοηΐ, {πΠ6 παραΐνε δρί ἴο τεοεῖνο [ῃ6 
5616 ; ας {Π656 1ΠΠπ|5 ΓΑ ΟΠ 5 ἀγα ποΐ ἴο 
ΡῈ Ριιβϑῃεα θεγομα {ΠῸ6ῚΓ [θῦσθηα ΠΠἸη105, 

ΤῊΙ5 Ιάθα [Πα 10 15 {Ππ6 1ππγοϑβῦ 5ριτ 
Οὗ Ππιᾶη᾿5 5ρΡ:ΓΙΠ- Παίασα ὙγΠ]Ο ἢ ΠΟΠΊ65 1ηΐῸ 
πηπΊΘαΙαία οοπίαος ἃηα ᾿π6ῇα]6 σοτη- 
ΤΩΙ ΜΙ [ῃ6 ἩΟΙῪ ΘΡΙΓῚ, Μ}1}} δεῖνα 
ἴο δοσοιηΐ [ῸὉΓ {Π6 οὐάθσ οἵ βϑβαιθησα 
ΜΏΙΟἢ [ἢ (Π6 σαγάϊη8] ἰοχίβ οἵ οἢ. χί]. 
2, 5, Ὁ, 51: Ε51) 5510 05 [0 {Π6. {Π766 
Πλῖνηθ Ῥείβοηβ, ἰΠ6 ΟΥ̓ΘΥ ΠαΙΊΘΙΥ οὗ 
ΔῊ ΔϑοΘηΠἸηρ᾽ ΟἸ]Π]αχ, ὈΕΡΊΠΩΙηρ ΜΙ [Π6 
ΗοΙν αμοϑί. ὍΤῊϊ5 1468. Τηαγ 450 [6 πά 
ἴο τον β5οπηα Πρ Ἰηΐο {Π6 τ Θ5565 
οἵ τῃ6 ὕννο βοϑβίαβιθϑ οἵ ργορῃαϑυιηρ ἀπὰ 
οἵ αἰίοτῖηρ ΜΠ ΤΟ ΡΊΙ65 ; [ῸΥ {παᾶΐ ἡ ὨΙοἢ 
15 σοι ΠΟ ἴο Ὀοίῇ [Π656 αἸν1η6 Ταρίμγε5 
15 σΟΠΒΟΙΟΙ5η655 Θχαϊίθα ἄρον [Π6 Πὺ- 
ΙΔ ΘΡΠΕΓΘ, γαῖ σΟηΒΟΙΟυση6 585 δί {Π6 
5816 {1Π1Ὶ86 ΘΧΘΙΟΙΒΘΑ 1ἢ Πη8 5 ψγ»ηδί ΤΑΥ͂ 
6 ἰεττηβά «“ἀγέγας 5ρ1τ1. [ἢ [15 2ώ716- 
ἐγαΐσ, Ῥοββεϑϑεα ἴῃ ἴΠ6 δοβίαϑυ ὈΥ ἴπ6 
αἰνίηβ ᾿πἤπθποθ, ἜΧρουΊθησ8. ΟΥ̓ [αβίηρ᾽ 
οἵ Πδανθηὶυ πηγϑίθυιθϑ 566 Π15 ἴο ρτθοθάβ 
Ἰπ ΟΝ. ΟΥΙ ΟΟΠΊΡΓΘΠΘΏΒΙΟΙ, ἜΘΥΕ 85 
ΒευηΠαγά ψ}Ὲ 11] οὈβεῖνεβ, “ΝΙ51 ριρία- 
ΜΟΓ5, ΠΟῚ ψΙΩΘΌΙ15 : τηδῆπηᾶ Δ ΌΒΟΟΠαΙΓΠῚ 
Θϑΐ, Πουῖθη ΠΟΥ εϑί 0 ΠΘπΊΟ 501 

ΠΪ5Ὶ 411 δοοῖριι. Νοη ΠΠπ4 δυπ απο 5684 
πποίϊο ἀοοσεδί, ΠΟ βοιθη[ἃ 5εα σοπμβοιθηί]8, 
σοΟΙΡΓΈ 6 Πα." Τί ΤΠΔΥ Πεῖα Ὀ6 τὸ- 
ΤηΔΥΚΘά, ἴῃ τοίεσεπος ἴο οἢ. χῖν., [Πα 1ῃ 
1ῃ6 οἱρεφοίαϊία σοταΠλ ]Οα Οη 5. δίνη 
8. ΤηΔ 15 ΠΙΡΏΘΙ 2ηιολέγηα Δ 15 ἡοϊδδ, ΟΥ 
Ῥδίνψεθῃ [Π6 “ οἶδ 6] δηᾶ [6 οἱΐγ, ἃτῈ 
ἀυτιπρ {ῃ6 δοβίαϑυ 2,767 γιῤῥίοαϊ δα 515- 
“26ηαεα; ἴῃ ἴῃ8 Ῥτόρῃθες αἰΐογαηοθ [ΠΕΥ 
816 τηδϊ ἰαιηθα ψιπουΐ Ἰπ ΘΥσαρίΊοη. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΙ]. 

1 ,δφὲγίέμαί οἷς 4 α76ὲ αἴσνεγς, 7 γεῤ αἱ ἕο 
2γοέ τυϊλαί, ὃ Απά ο ἐλαέ δη4«] αγ αἵνεγσεῖν 
ὀερίοτυεα : 12 ἐλαΐ ὧν 1λὲ “ἔάε 2γοῤογέζογι, ας 
ἐλε ηκογεόεγς 97 α γιαΐκγαζ ὀοαῖν ἐεγιαὶ αἰ ἐο {δὲ 
16 »εμέμαϊ αἰδεθηςν, 22 σογυΐεε, για] 26 “2ε- 

κοι}, οΥ ἦέ ταγι6 ὁοαν ; 27 50 τῦόὸ «λοιεζα αἱ 0716 
.7ὺγ ανιοΐλεγ, ἐσ τηπιαΐδς τ ἐΐε φιγείϊσα  ὀοαγν οὔ 
Ολγδί, 

λ ΟΥΝ ς«οποεγηΐπρ; βρί τίει! σίγῇς, 
Ὀγείῆγεη, 1 νοι] ὰ ποῖ Πᾶνε 

γοιι Ἰρπογαπί, 

ΟΗΑΡ, ΧΙ]. 1. εογεογπίησ ἐφε ϑίγὶνς 
σφ.) Βιιθε βιυχημηαγΥ: [Π6 βΈπογαὶ ἐ15- 
τἰποῖῖνα ἐβαίιτο οὐ βρϑδακίηρ ἴῃ {πῸ ϑριγΙ 15 
1π6 σοηξεββίοη οὗ [65115 Ὧ5 {π6 1ογά, Ὀὰΐ {Π6 
ΒρΡθοῖαὶ υἱίεγαηοθβ οὗ τῃ6 ϑρι γι, νοποβαίθα 
ἴο ᾿πάἸν!4114]5 ἕὸγ τς ννεϊαγε οἵ ἴπ6 Ἵοοπὶ- 
τη γ, αἰ ΠῸΓ ἔγοπη ομς δηοῖμοσ, Οπα απά 

16 βαπιθ ϑρϊτιξ 15. 1π6 βιιργοπια βοῦγοα οὗ 
πθ86 ναγθα οπάοντηθηΐβ, μἰδί 45 ἰπ {πῸ 
πδίαγαΙ ΟΣ 4 βϑἰπρὶθ νναΐου ἰ5 {Π6 ΠΙΡΠΟΓ 
ΒΟΙΓ͵ΓΟΘ Οὔ ΠΠΕΠΊΘΓΔΌ]6 ΓΓΙ σα οη5. ΕΤΟΠΊ ΘΓ. 12 
οηνναγάβ [π6 ππηιῖγ οἵ [Π6 ϑριγιξ Ὄχργθββθα ἰῇ 
ἃ ναγϊεῖυ οἵ βσγδαςθ- 5. 15. ΠῚ βίγαϊθα ὈΥ {Π6 
ὉΠ οὗ {π6 πυπηδη ὈΟΔΥ, νγ]ς ἢ σοῃβίϑβίβ οἵ ἃ 

951 
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! Οτ, αρια- 

2 Ὗε Κηον [Πδὲ γε νγεῦα (θη Έ 1168, 
ΟΔΥΓΙΘἀ ἈΥΑΥ τιηΐο {Ππ656 ἀππιρ ἰἸάο]85, 
Ἔνβῃ 85 γα νβεσα ἰβά. 

4. ὙΥετγείογε 1 ρῖνε γοι ἴο ππάοτγ- 
βίδπά, {παξ πὸ τηλη βρβακίπρ ὈΥ {πε 
ϑρίτιε οἵ (σά οι ]θίῃ [6815 ᾿ἰδοσιγβαά : 
δηά ἐδαΐ πὸ πιᾶῃ οδῃ ϑ4Υ 1πδξ [6ϑι18 
15 τπ6 1 οτά, θας ὃγ τὰς Ηοὶγ (οβί. 

ὩΟΟΚΥΝΤΉΓΤΑΙΝΒ: ΧἼ7Ι [ν. 2-7ῦ. 

4 Νον {μεῖα δε ἀϊνεγβιτίεβ οὗ 
οἰξτθ, δας τπῈ βάπια Θριτ1Έ. 

ς Απά τβεῖα αα ἀϊβεγεηςαβ οἔ δά- 
τα Πἰβιγαςοηβ, θα [Π6 βατηθ [,ογά, 

6 Απά ἔδεγα ἅγε ἀϊνεγϑι65 οὗ ορε- 
γαίϊοπβ. θΐ [ 15 ἴῃς βαπιῈ (σοά ψΒΙΟ 
ψγόογκείῃ 8} ἴῃ 81]. 
 Βυῖ {τῃε πιαηϊ[εβίδίίοη οὗ Ἐῃε 

πα] ΕἸΡΙΙΟΪ ΕΥ̓ οὗὁἨ τρθυαβοῦβ ἴπ ΠαΥΓ ΟΠ] ΟἿ 15 σΟπησ 
Βιπαίίοη. ΕΥοπὶ {ΠπΠ6 ὙΘΟΙΡΙΌΟΔ] βοῦνῖσα ΤῈ η- 
ἀεγοά ὈΥ 411 {π6 πιθπιθοῦβ ἴο βᾶοῇ οἴου, ποῖ 
ὁπ οἵ ψῃῖοι ἰ5 οὐκ οἵ ρίδοθ οὔ ψιποιέ 115 
ΡΓΟΡΕΓ τ56, ΔΠ ᾿ἰπίογθηςθ 15 ἴο θῈ ἄγάννῃ {Πδΐ, 
45 ΟΠ τι ϑιϊαπϑ ἀγὰ σοπϑβιπϑηΐβ. οὗ ἃ βρι Γ[ 18] 
οΥρδηἶσπι, ποπθ οἵ {πεπὶ 5ῃοι] ἀδργεοίαϊα 
δἰτμοῦ ΗΙ ΠΊ5 6} ΟΥ̓ ΔΠΥ οὗ ἢΪ5 [Ἐ]οννβ5 ; ενθη {Π6 
περά δπά ψοσίῃ οἵ βοῇ 45 ἀγα επάονγεά ψ ἢ 
ἔδνυνου ΟΥ̓ ᾿πέθσίου ει 5. 5Βμου] 4 θ6 ἔᾺΠῪ τθοοξ- 
ηἰβοά. 5111 {ποσὰ οἱρῃξ ἴο θὲ ἃ βίγινιηρ αἰτοῦ 
16 πιοῦθ Ὄχοο]θηΐς εραγίφς»ιαΐα, δἀηἀ 1Π6 
Αροβῇῖθ (νεσ. 31) Ψ}}} 5μονγ ἴπΠ6 (Δοτπ ἰδ η5 
1Π6 ννᾶὺ {πογθιηΐο. [ἢ {Π|5 νθῦβθε τῶν πνευμα- 
τικῶν ᾿5 ΟἸΘΑΓΙΥ πομέογ, ΠΟΐ (45 ΠΊΔΗΥ) ΤηᾶΒ61Ι- 
11π6. 

ο. Ἀοπάήοσ, Ἧο Κπον {μαῦ 65 Υ90 
Ὅ61Θ Βοδίμθη, 88 ΔΔΡΙΥ γ86 ΨΜ616 [θᾶ, 
γ89 816 1108 ΔΎΨΔΥ 0 ΨΟΥΙΒΕΙΡ ὕμοβθ 
14.015. 580 ΒΡΘΘΟΆΪ658: ἴποβο πλυΐα ἱπΊαρ 85 
τ Πϊ οι, 50 ἴὩΓ ἔγοΠΊ ᾿ΠΒρΙ ΓΙ ΠΡ’ ΘΡΘΘΟΙ, νοῦ ποῖ 
4016 ἴο 5ρθακ {πϑπίβοῖνεβ ' Νὸ ἀοαυθβί, ἴῃ δῖ. 
Ῥδι]} 5 τη {πΠ6 ἐεαάϊϊη ῬΟνΕΥΓ ΠΟΙ 15 ϑαΐδῃ, 
πὸ Ῥεμιηά {πμ6 οἱά-ννου!ά πιδομιποῦυ οἵ 
ἸΔΟΙΔ ΤΥ ἀπὰ οἵ ογϑοὶοβ νγὰβ ΒΥ [Π6 τη] ΒΕ ΓΙ 65 
οἵ δῖ5 ἀο θῖνα ἀδπιοηβ [Π6 Ὑν}ν νυ ΓΈΡΌ]]οΓ οὗ 
Τρ γα] τὶβοῃϊθῦ : οἢ. χ. 2ο. [π1Π15 νεῦβα π6 
τοϑαέ οὗ Βεϊπρ ἐγααυπ αἵ 81} ῖ5 {π6 θεὶπρ ἐγατυη 
ἀαυαγ: αἰϊγαοῖϊΐοπ θεσοπιοβ δυβογρίίοη. Ὅ]6 
ορροϑίίβ ἴο {15 Ἰοδάϊπρ: ἀϑίγαυ 15 Ἐχργεββεά ἴῃ 
ΒΕ οπι. νἱϊ]. τ4. (ΤῈ ὡς ἄν ΞξΞ ἀ- ογ: οζοαςῖο715. 
ὙΤΠε Οτδεὶς ράγα}1615 ασυοίοα ὉΥῪ ΑἸΐογά ἅγὰὲ 
ΠΟ ΡΑΓΔ]1615 δὲ 411, θθοδιιβα ἰπ {πθπὶ {πΠ6 ἄν 
ΟσοιΓβ ἴῃ {π6 αῤοάοοῖς ; ἤθτα ἴξ οσσυΓ5 ἴῃ {Π6 
γοίαοῖς : ἴῃ ἴλοϊ πογα ἄν -ξε ἀνὰ τὸ τυχόν.) 

8. ἤρογεξογε ὅϑεῆβθθ «πα ὄδοππεοίϊοῃ : 
«Βροδιβα {π6 ΘΧρου θη 65 οἱ 5βρι - 64 τηθη 
ςουἹά ποῖ θῈ Κπονγη ἴο γοιῖ, Ο (οτιπίμίδη5, 
ἴῃ γΟΓ {Πδη Πεδίπθη ἰηϊαϊιδίίοη, απ 1η85- 
ταοἢ 85 ἴῃ ὙὑουΓ ἰοἰζοσ ἴο τὴθ γοῖ Ρὰΐ {Π6 
αιιοϑίίοη--- ΠΟ ἴῃ ΒΈΠΟΓᾺ] 5 ἃ (ὐοά-Ἰπϑριγοά 
ΒΡΘδΙτοσ απ νγποὸ ποῖ, ἀπά ὈΥ νψνβαΐ τόσα] 
τοιὺοπβίοηθ ἀγὸ ννὰ ἴο ἴαϑὶ {ποτὴ ---Ἰθαγῃ γα 
ὙΠῸ Πᾶνε αραπάοποα {πΠαΐ ννυτοϊομεα οσοε ΤΟΥ 
16 ΠΑΡΡΥ ποαὺ, τμαΐ {πὸ οττθσίοη οἵ (γιβείδη 
ἸπΒΡ γαίῃ ἰ5 ἐῤε ον ξδοσίοη ὁ ] σις ἂς Πογά, 
ἃ ἀϊνίπθ ννδϊομυνογά {πᾶΐ οδῃ ΟΠΙΥ δθ6 υἰίεγοά 
ἕγοπι {πὸ πϑατί 'π π6 ρονεῖῦ οἵ σοὐδβ ΗΟΙΥ 
ϑριτιῖ. ὙΠΕΙΟ 5 ἱπάθθά ἃ ἴθυτῖθ]α πορϑίϊνα 
ΓΙΠΠΪΠΡ ῬΆΓΑ]]Εὶ ἴο 1ῃϊ5 ροβιξϊνα, ψῖο ἢ 15, 
απαΐῤεγια ἐς ζΖέσα. ὨΙ5. Ἐχθογδίίοῃ ΟΟμΊ65 

ἔγοτῃ [οηριι65 ποὲ δαί ἴῃ τποίίοη δΥ πε ΗΟΙΪΥ͂ 
Ομποβί. ὍΠηε (Πγιβίίαη ϑαγ58 Ζογά (νεγθ πα 
ΒΟΙθπηθ ἴῃ ΓΧΧ. ἴογ Ἡθθγ. σΕΗΟΨΥ ΑΗ) ἐς 
ψες ! ὙΠ6 Δη ἢ γι βίη [ονν (5εῈ Βεπρε]) 
ΒΑΥ5 “Ἵςομγοεά ἐς ὕεσς ἡ ἈΘΠΔΕΓ λέγει 5410 
ἀπά εἰπεῖν 5877, Δη4 τεδά Ἰησοῦς. ΤΠΕ ρεγ- 
508] Π4ΠΊΘ ὕέστς 15 θοζζοσ {Π8η {πὸ ΟΠ ςοΙ4] {116 
Οῤγῖσέ ᾿οτο, ἃ5 ἀθδποίηρ [86 ῥῥεζογίεαϊ Ν Ἔβϑίδῃ 
οἵ τ1π6 (Ἰτιβίδη 5 ἐδιίῃ, {π6 Ἰνοτὰ οχαϊεά ἴο 
{Π6 βαπι6 ἴἤσοπα ἢ Οοά. 

4. (ἀδοππρεοίϊοη : ἴπεγ6 15 ΠῸ σμδηρ ΑΙ η655 
ἴῃ ἴπ6 πα νναϊομννογά οὔ ἐπε Βε]ονίηρ μϑαγί, πὸ 
νυ αἰ!οη οἵ βοιπά ἴῃ {π6 οπο Κουποίε οἵ σοά- 
᾿πβριγοά ϑρϑθοῖ, νυ ΊΟἢ 15 ΘΥΘΥΠΊΟΥΘ οὔόσμς ἧς 
1ογά! Ὑεῖ, ποιννΠϑιδηάϊηρ [15 σοπϑίδηξ απά 
Ἰογα] πιοποΐοπθ, ἴμεσα ἅγὰ πηδη!ο ] 4 ἀἸδεϊπο- 
τἰοη5 οἵ εραγίεηιαΐα ἴῃ ἴπ6 σμυ στο. ΤΉΘ56 τηϊγα- 
συϊοι5 ἐπἀοννπηθηΐβ γόους μέ ὈΥ {Π6 σταςα οὗ 
Οοά, {Π656 5: ΡΥ ΘΘΏΒΙΟΙ15 ρον 5 ἀδϑιρηθα ἴο 
ορεγαῖβ ἴοσ {μ6 εὐϊποδίίοη οὗ [Π6 δοιηπηιηϊΥ, 
δηά {πεγοΐοσε ἀρργοργιαῖθα ἴο βρεοῖδὶ ᾿π61- 
ν᾽ 1415, δα]ιβίθα ἴῃ Κιπά ἴο ἐποὶῦ βϑυθγαὶ 
Παΐμγοβ. δηἀ πηδίθα οὐ ἴῃ Τλθαβαγα ΔΟςΟΓΑ Πρ’ 
ἴο {Π6ῚΓ ΠΑΡ ΔΟΙ 165 --- ΘΟ ὴ6 στθδίθγ, Οἵ μ 5 [655--- 
αἰ φγοσθεθά ΠῸπὶ οὔθ δπά μ8 βαπια ϑριτι. 
Βαξ σοΥγοβθροπάϊηρ ἴο {πο5εὲ ἐϊβιιηοξίοηβ. οὗ 
Φγαεσο- σί ς, 411 ἀδγινθά ἔγοπι [ῃ6 σασῖς ϑ2έγίξ, 
ΑΓ αἰἰβεϊ ΠοξίοΠ5 Οἔ γηηλεέγιθς 81} ἀρροϊπίθα ὈΥ͂ 
1Π6 ταγῖε 1,οτά, ἀσπηϊΐα σμδηη6]5 τυ ιτἰπ νυ ῃϊοἢ 
1ῃ6 φ»γαςθ- 5. ἀγῸ πηαηι[οϑίε ; απ Ὀεβιάεβ 
1Π6586 ἔννο, {ποῦ ΓΘ, {π|Γά]γ, ἀἰβειποίίοηβ οὗ 
γιίγαοίες 411 ΞΡ ΪΠΡΊηρ; ΤΌ {Π6 σαγη Οοά͵, τ ῆῸ 
ψνογ Κοίῃ {ποτὰ 4}} ἴῃ 4}}, σγμο Ὀεϊηρ {πὸ ΕἸγϑί 
διι5δ6 οὐἹριηδίθβ 811 {Π6 βἹ 5. Ἰῃ 41} {Π6 βἰ θά, 

ἼῊΙ5. Ῥάββαρθ, οπιὶ ( γγβοβίομῃ δηά ΤΠΘο- 
ἄοτοῖ ἀοννηνναγάβ, μα5 θη Ἔνοσ σοραγάθα 85 
ἃ Ὀυΐνναγκ οἵ Τ αϊηϊατίδη {γαῖ ΕῸΓ ΓΘΑβΟΠ5 
Υ ἴμῈ ογάογ οἵ Ῥϑύβοῃδὶ βεηιθησα φοτη- 
τήθης 65 ΜΠ {Π6 ΗΟ Ομοβῖ, 566 [πίγοάπο- 
το ἴο {μ1|58 σπαρίθσ. [{ 5ῃο] 4 6 σαγε ΠΥ 
ΟὈβογνθα παῖ πόσο ἐῤὲ σαγηὸ δρέγιἑ σοηποῖθϑ 
1η6 ῥεγεοηα ἐν : [Π15. 15 φαϊῖθ οἶθαγ ἔγοτη {πῸ 
ΔΠΔΙΟρΡΊΙῈ5 ἴῃ {π6 σοπίοχί οἵ ἐῤε σαι 71,ογά 
ἀηά ἐῤὲ σαγιὸ Οοά; Ὀϊπΐ ἴῃ νυ. 3, ΠΟΘ ἴξ 15΄ 
βίαϊθα {παΐ 1ἴ 15. ἃ ΠΊΟΓΔ] ἱπηροβϑι ὉΠ ἕο 53 
Τιογά σέσης 5806 ἴῃ {Π6 δ]θπηθηΐ οἵ ΗΟἹΥ ϑριγιξ, 
186 εὔἤμεπε οἵ ἴῃ 1ἰνίηρ Ῥοννεῦ σΟπΊθ5 ἴο 
γίανν, {πὸ σῤηθ οὗ {πΠ6 βιπ, {πὸ ἄϊνιπα βριγιῖ- 
ΔΙΓΛΟΒΡΠΟΓΕ νυ μῖοῃ {π6 ἸΠΠΕΙ πηᾶῃ Ὀγοδίμεϑ 
ΜΠ θη {Π6 Οὐΐε  πιδη 5Ρ6 45. 

“. Οπε απά (μῈ βαπια ΤΊΙΡΕγβοηδὶ ΤΕΥ 



ν. 8ὃ---το. 

ΘΡΙΓΙῈ 15 ρίνεη ἴο Ἐν ΕΓΥ τηλη 0 ριοπί 
γνἹΠΔ]. 

8 Εογ ἴο οπε [5 ρίνε δΥ {πε δριίγιε 
τῆς νγογά οὗ νυβϑάοιμῃ ; ἴο δποῖπογ {ῃ6 
ννοτά οὐ Κπονϊεάρε ὈΥ {Π6 ϑ84ΠΊ6 
δριπε; 

ΟΥΡΙΠαΐθϑ πα ορογαΐοθβ: γϑὺ ἴῃ {π6 (γι βίη 
ΒΟΟΙΘΥ το ἱπάϊνϊᾶπ8]8Β 18 σίνϑθῃ ᾧμθ 
τιϑυϊοβίεδίϊουη οὗ {86 Κ'Ρ1γ1 πψιιῖ 8 
σὶοθτ ἴο {86 οοΙλ 9 Μ7168)]. 

8. ἼΠεβε πἰπο εῤαγίσηιαία ἅΥῸ ΠΟΐ Θα5Υ ἴο 
οΟἸαβϑιῖν, ἀπά ργοθαθὶ]ν ἴπ6 Αροβί!α Πδά 1ῃ νΐθνν 
ΠΟ 5ίγιοΐ Ἰορίσαὶ ἀυγδη οΠηΘ 1. 

Τῤὲ «αυογά ο7) «αυἱδάο»ι.)] Ϊ..6. ἀϊδοοιγδβθ, Ὀθαγ- 
ἴπδ ἼΡΟΩ {πὸ ΠΙΡΠΟΓ τυϊδάοπη δηα ἄθαροῦ 
ἀοοίΓη65 οἵ (σοά 5 σοιηβ6ὶ οἵ στϑάεδπηρίϊοῃ :; 
Θχροϑβιίοῃ, {παξ οἱ ποι ἀαΐοβ {Π656. ᾿ΠΠΟΙΓ {ΠῚ ἢ 5 
ἀηα πηδίτο5 {Ποπὶ ρ]αῖη ΤΌΣ ργασίϊσαὶ ρα ΓΡΟΒΕ65. 

Τρε «υογά 97) ἀποαυ δάσο ἸΤᾺΡ]165 ἃ [655 ργδο- 
ἘΟ4] {πῃ βρεοαϊαίίνο αἀἰβοιβϑίοη οἵ [Π6 βϑαπηθ 
Ῥτγοΐοιπαά ἐγ ῃ5 γοραγάθα δ5 {Π6 ἄϊνιηθ Ρῃ1ο- 
ΒΟΡΗΥ͂ οἵ (ΓΙΒ Δ ΠΥ : ἃ τηθϑῃβ. ἀἸβοοιΓ86, 
τποογϑίῖς. ΟΥ̓ βοϊθπίιῆς, αροιέ Π6 ρῥγοϊοιπάεγ 
τη βίο θϑ ; 566 (ἢ. χὶ. 2. 

Θ. αὶ Ἰοτα ἀδποίεβ βοπιθίῃηρ ΠΙΡΠΟΓ 
{8δη {πὸ μάε: ταἰοΐεα, σουησλοη ἴο 411 (τ 5- 
(115, ἀπ βοπιθίῃιηρ Ί ΠΩ ῸΥ {Ππ8η {πὸ μάες 
»εἱγασμίοσα οἵ Μαῖξ. χυ!]. 2ο, Ὀοῖπρ [Π6 τηοΐῃοῦ 
ΟΥ σΟΠΑΠΠΟΠ ποῖ ΟΗΪΥ Οἵ ΟἸΓ65 ΔΠη4 οὗἉ ΠΊ]ΓΔΟ]65, 
δα «ἰ5ο οἵ ργορῃοίϊς βρθθοῦ απά οὗ ἀϊβοθγη- 
τηθπΐ οὗ βριγιί5 : ἴο (15 εἴθοῖ Μϑγοσ, ψῃοὸ 
4150 ν}Ὲ}} [θυ πι5 1 ἃ δεγοί γι 9, χα Φ. “Τὸ 
ΔΠΟΙΠΕΥ φΎΔοΟ-οΙΠ5 οἵ οὐγοβ: ἰάματα ΞΞ 
ΤΑΙΓΔΟΌ]ΟΙΙ5 ΟἸΓ65 οἵ ὈΟΩ ΠΥ ἀϊδίοιροῦβ εἤδοϊθά 
ποΐ ὈΥ̓͂ ΠαίιΓ8] 5.1], θπξ ὈΥ δρί γι] ΡῬοννοῦ: 
ὈΠΩΘΥ {Π|15 61455 σα ΠΊ6 σαβίίηρβ οἷ οἵ ἀθιηοηβ. 

10. 70 αποΐῤεγ ἐρὲ αὐογἀϊπρ οὔηηγαςίςς.) ΟΥ̓ 
ΤΊΟΤΕ ΘΧΔΟΙΪΥ, “ἜΧΡΓΟβϑίοηβ ἴῃ ἂοΐῖ οἵ σοά- 
Βίνεπ ΡῬονΕῦβ : ἢ ὈΠΩΘΥ {Π|5 1155 σαπΊθ τὰ- 
βίοσιηρ {π6 ἀδδά ἴο 18. 

ἐο αποΐροῦ ῥγοῤῥεςν.)] ἈΘΠάοθΥ : ΡῬΤΟΡ ἢ 6 5Υ- 
ἴπρ. ΠῸ Αροβίϊα ἴῃ {πε56 σπαρίθιβ ἰαγ8 
ςΟΠΒΙ ἄθγαθ]θ βίσεθθ οἡ {πΠῸ βῆ οἵ ρσγόρμείὶς 
ΔΠΠΟΙΠΟοΙηθηΐ. [|ἢ {Π15 εραγίτγια, “ ῬΡΓΘαΙοΙΙΟη 
οἵ {π6 Ταΐαγο᾽ 18. ΟΠΪΥ͂ ΟΠ6 Οὗ 56γ γα] [ΟΥΤῚ5 
οἵ τενοϊδίοη ΟΥ̓ οὗ ν᾽βίοῃ σοπηπλιποαίθα ἴοὸ 
1Π6 ΡΓΟΡΠοί ΟΥ̓ Θθεσ. ὍΠε ἰάρθα οὗ φογείο ἔς 
ἄοεβ ποῖ Θββθητα ΠΥ Ὀοίοηρ ἴο {πε ψνοτγά 
προφήτης; ἴπθ6 πρό [ιὰ5 ἃ Κιπά οἵ Ιοςᾷὶ 
το εγθηςθ. 

Τρε ῥγοῤῥεΐ 15 Οῃ6 γγῆο, βίαπαϊηρ 2π ἐδὲ 7ῶγε- 
Φ,οιίεί ο7, Οοά, ΔπΠποιποο5. οἡ αϊνπα ᾿ριι58 
84 νυ] ἀϊνίηθ ΡουνΕσ {τ Π 5. πηνε δα ἴο ΠῚ5 
ΒΡ ΓΙ4] φρογοθρίίοη. ὙΠεθε {σῖῃ5, οἤξῃ 
δι σΠΙΠοδηΐ οὗ βαϊναίίοη, 1Ε 15 ῃἰβ οβῆςε ἴο χεῤογὲ 
7)ῶγ ἐρε «υεἰξαγε 97, θὲ ςουγιγγετγιέγ. Ἐ 6 γθοεῖνεβ 
{πεῖ ἴῃ ἢῖ5. Οὐ ὨΙΡΠΘΙ βριγιῖ; πἀπΐο νυ μῖςι, 

1. ΟΟΚΙΝΤΉΙΑΝΞ. ΧΙἠ]. 

9 ΤῸ δποίμεῦ ἐδ ΒΥ {πε 54π|6 
ΒΡΙΠΈ ; ἴο ἀποῖμεγ {Π6 ρ᾽ 85 οὗ Πεδ]ηρ 
ὈΥ {86 84π|6 ϑριτ : 

ΙΟ Τὸ δποίμογ {π6 νγογκίηρ οὗ 
ΓΑΪΓΆΟΪΕΒ5.; ἴο ΔπΠοίΠαιΓ ΡΓΌΡΠΘΟΥ ; το 
ΔΠΟΙΠΕΓ ἀἸβοθγηῖηρ Οἵ 5ρ|ΓΠ{8 ; ἴο Ὧπο- 

8ἃ5 ἴο 8η ΟὈϑβοσνδίουυ οἵ Πϑανθη]Υ νβίοηβ, Πἰ5 
16 [ὉΓ 4 βθαβοῇ νυ πάγαννβ 1561, ἀπ ἡ Πεσα 
ΒΗΓΙΠ Κη ἔγοτὴ 4}1 σοπίαςξ νυ] οχίθγηδίβ, τὲ 
ΒΕΟοΠΊ65 “ἃ βθοίηρ εὐ, ἃ Πϑαυῖηρ ΘαΓ, ἃ ΡῈΓ- 
ΠΟΙ νη 56 η56 ἢ 1ἴ0Υ {Π6 {Π]ηρΡ5 οἵ εἴθγηιν ΟΓ 
οἵ {π6 ἔμπξισο. ΝΥ μας {π6 ργορμδὲ {μι5 τοὸ- 
ξεἶνθϑ ἴῃ [Π6 βδποίιαγυ Οὗ [115 βριί γιΐ οὕ τπθεῖ- 
ἸησπτΡίαςα οὗ [Π6 ἔννο ννου]ά5, {παῖ ἢ6 χϑμηποιῆοες 
ἐῤγομσ ἐῤε ηιεαζιηι οὐδε σμῤογαάϊιαΐε γεῖπα ἀγα 
ἡ: ομἐγοαυΐγιο σῤῥέερ: ἴου ἴπ {π6 ργορβδίϊς 
Θοβίαϑυ {πΠῸ ἴγοθ σοηϑεςιποπίβ οἵ {πΠ6 ϑριτῖϊ- 
Πδίιτο, ποῖς ἃ πα ἰορος ἃπα φηπειηα, σοητίημ6 
ἴῃ ΠηΡΤΌ ΚΘ σοτηπλιη]οδίίοη νυ Θάο ἢ ΟΠ ΘΓ. 
1 Πο θ6 ἃ 5600, μα σοηϊοπιρίαΐθβ [πὲ νυ ῃ] ἢ 15 
566ῃ, Ποΐ 45 ἴΐ ἰ5 1ῖὴ [561 θυ 85 1 σοΟΠΊ65 ἴο 
νον" ἴῃ ἃ ΞΒΥΠΊΌΟΙ] : [Πἰ5 5ΞΥΠΊθ0] 15 αἰν! 6 ]Ὺ 
ΤΟΥπηθα ἔργ {πὸ ριυσροβα δηα οἔζεῃ δοσοιητηο- 
ἀαϊεά ἴο {Π6 πηδη᾿5 παΐιιγαὶ Ὀθηΐ ΟΥ̓ Θἀπσδίοηδὶ 
τηοάδ οὗ {πουρηΐ, Ὀοϊηρ ΟΠΙΘΗΥ ἔγαπιθά ουΐ οὗ 
τηδίθγα 15 Του πα ἴῃ ΠΪ5 δ] ον γ. ὙΠῸ ρτο- 
Ῥεῖ 15 ποῖ ἱπάθοά, {κ᾿ [π6 ϑυδ]εςς οὗ {πε 
7175 ἐς Θοβίαϑυ, γαρί οὐΓὁ σααρμξ ΠΡ ἴο {πε σοη- 
ἤποβ οἵ {πὸ {πἰγὰ πϑᾶνθη ΟΥ Ὀ]Ι55ἔ.]]}Υ ἰγδη5- 
Ιαϊθά ἱπίο {πὸ Ραγαάϊβε οἵ σοά; δι ἔτοπὶ 
τῃ6. τϑοῖργοσα! ἱπηηάῆθηςα οἵ ἴπΠ6 Πυχμηδη 
βρισιῖ ἀπά οὔ {ῃε ἀϊνίπθ, {Ππεγα ἃγῖβα τηδηϊδβία- 
τΙΟἢ5 ἴο [νἰ58 τηϊηα ἴῃ ἃ οἱοίμηρ ΟΥ ΠΟΙΟΙΓΙΗςΣ 
Βοτγγοννοά ἔτοπὶ 15 ἱπάϊν! άπ] πδίισθ ὍΤῈΘ 
ΒΕ ΡΟΥΒΘΏΒΊΙΟΙΙΒ, ὙΥ ΠΟ Πδ 15. Ρεστηϊτο ἴο θ6- 
ΠΟΙ, ρᾷ5565 ἱπηπηθ ἀϊδίου (45 το πηαγκαα ἃθον 6) 
ΤΠγΟρΡ ΠΙ5. οὐνῃ ποῖ ᾿ηΐο ἰορος, ἀπ {Ππ85 ἴπ 
16 [ΟΥπὶ οἵ 5ρθθοῇ {γανθ!]!πρ ΤΠγοιρ ἢ Π15 
τοι ουξ οἵ ΠΙΠΊβο ΙΕ Θηΐθυβ {Π6 θαγβ ἀπά {Π6 
ποῖ οὔ τῃ6 ᾿ἰϑδίθηίηρ; σοηρυθραίίοη ἂπά 50 
Ὀεσουλθβ5 2πεο]]σιδίε ἀπ {πεγεΐοσε γοἠέαῤ᾽ε 
ἴο {Π6 Δϑϑεπιθ] θα σΠαγο : 566 οἢ. ΧΙν. 3, 45) 5 
ενν͵ Βοπῖθ οἵ {πε ἀθονς ἰάθαβ ἀγα ἴα κθη ἔγοτη 
ΒΙΌ]. Ῥβγοῇ. Ρ. 420. .. [1 τη δε δάάδεά 
Ἐπ8:. 5: αι, (2. ἰγ. ΣΙ.) βεϑίηϑ. Ἐῶ πᾶνθ 
ΕΧρουϊθποθα ἘΠ γη)6{ς Θοβῖαβυ, ἴῃ υνῃ οι αὐὲ 
αηίγημς, τηιαποί ατΐγα (1 ΔοϊΑΠΈ11|5) ; ἀπα 1 15 
βα]α {πΠδξ ὙΠουηα5 ΑΠυηα5 ἴῃ Π15 ἰαϑί 1|Π655, 
ἀνναἰκῖηρ οὐέξ οἵ ἃ Ἰοηρ πιγϑβίϊς εοβίαϑυ, Ἂχ- 
οἰαϊπιθά “γεαπα ογόα αμάϊυϊ. ἴπι {π6 2γο- 
2ῥεξῖε Θοβίαϑυ, ἴμ6 ἀγεαηα ὑεγόα τα τερογίβα, 
85 ΠΟΥ͂ τὸ σεοεϊνοά, ἴὉΥ {πῸ βοοά οἵ {π6 
σατο ῇ. 

1η {πεῸ ρ]ουοοίαϊα οὐ ἐχαϊο πέογαποο οΓῦ 
ἐογσιος πὶ ἐεσέαϊίς εἰευαίοη 9 Οῤ γι, α!ὰἀθα 
ἴο ἴπ ΨΕ6Γ. 11 οἵ {π|5 σπαρΐογ, [Π6 5: ΡΓΘΠΊΘ 
ϑριγιῖ οὔ {π6 θοβίδίίς υτίθγεσ, εποοιηραββοά 
αηα ρΡοποίγαϊθα Ὀγ ἴῃ6 Ηοὶγ ϑριγιξ, ᾿η δάογιης 
Ταρίμγεβ οἵ βιρογηδίιγα! ΡΥ (σρίγίξαϊι 
ογαίϊο, Γουῖα}}.} βοάγίηρ Ὀθγοηα {πΠ6 τάηρα οὗ 
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530. 

{ΠῈΓ ατῦεῦς Κιη48. ΟΥ̓ ἴοπριιεβ; ἴο 
ἈΠΟΙΠΟΓ [Π6 ᾿πτογργαίδείοη οὗ Τοηριια8 : 

11 Βυῖ }] {πΠ686 νγογκϑίῃ τπδὲ οπα 

[ῃ6 γίοηαὶ ἀρΡργοποηβίοη, [4115 ο ἢπά [ἴ5 
ΠαζΠΓΆ] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ 1Π ΤΑΓΟΠ4] ΒΡΘΘΟἢ ΟΥ̓ οσος 
Ὀεροίζίθη οἵ ποῖ: δΔοσογα ΠΡ] 1 τοβογίβ ἴο 
ΒΌΡΟΓΠΔΙαΓΑΙ] ἜΧΡΥΘ5ΒΙΟη Οὗ Ὀ]155{1] Θχροσίθηςθ, 
ποῖ ᾿πάδϑά ἴῃ βρθθοὶ ἐπροπήογοά οὗ {π6 πιιηά, 
Ὁμξ ἴῃ ἃ ἐοηση ογεαίεά 97 ἐῤὲ ϑῤίγι. ὙΠ αῈβ8 
᾿πδί απ ΠΘΟΙΙΒΙΥ 5ρ ΓΙ - ουθαῖθα ΓΟηρΡΙ65. ἈΡΡΘΩΓ 
πον ἴο Ὀ6 ἴῃ {Π61Γ σΠαγδοῖοσ 845. {π||16 Κποννῃ 
ἴο ΟἸΓ56Ινθ5, βδοραγαΐθα ΟΠ {ΠῸΠῚ 45 γα ὅΓῈ 
ὈΥ 50 ΠΊΔΠΥ͂ ΟΕΠίαΓΙο5, 85 ΠΟΥ͂ ννεῦθ ἴμθη 
τη] πί6 ΠΡ 1016 ἕο {πὸ (οτ᾽ πη ΠΏ ΓΟ, Π|655 
ἴΠ6γ6 Παρρθηθά ἴο θὲ ργθβϑθηΐ ἴῃ ἴΠ6 4556} 
ΟἿΘ 5ΡΘΟΙΑΠΥ οΊ θα νυ ἢ ἘΠῈ σΠαγβηηδ οἵ 2πέεγ- 
2 γεξαΐίογι 977 ἐογσμες. ΟἿ {Π]ΠΡ᾽ ΒΘ6ΠΊ5 σεγίδίῃ, 
τπαΐ {Π15 Ἔχ θπηρου σα, ογθαίίοη Δη4 ᾿γγοργο5- 
51016 αἱίεγαπος οἵ ππΚηονν ἢ ΤΟΠΡΊΙ65 ννὰ5 41 
αἰβέϊηςξ ἔγοπι {ΠῸ ΒΡ ΑΚ Πρ’ ἢ ΤΟΥΘΙΡῊ ᾿ΔΠΡΠΔΡῈΒ 
(Αοἰ5 11.). [ἢ τὴὸ σΒΑγ πη οἵ β] ββο δ α {πὸ 
δοβίδίις θεοδΠΊΘ 50 ἴο βρθὰῖκ ἐηρμζε: Ἀ6 ννὰϑ 
ἀπσίηρ Πἰ5. γσαρίαγα οὐ φἀογαίίοη 8η ἰπϑριγοά 
γλωσσοποιός. 

10.---(εογ γί.) Τὸ ἀποΐδεῦ αἰϊτοογηίησι οΥἢ 
“ρίγ 5.7 1.6. 1ῃ ἐδοἢ ᾿πβίδηςσθ οὗ υἱΐθγαποο, {πε 
Ῥοννοῖ οἵ ΤΡ ΜΕΥ Ἰπάοὴπρ ννπθέῖμοῦ {πὸ αἰίοτγ- 
ΔΠΟ6. ΠΟΠΊΘ5. ἴγοιη ἴΠ6 ΗΟΙΥ Ομοβί οὐ Ποτα 
186 Βηπηδη βριγῖ τιπαϊάθα ΟΥ̓ ἔγοπὶ Ἃ6] πῖνε 
ΒΡΙΓΠ 5. οἵ ἀθπιοηβ (1 ΤΊπι. 1. 4): “ΤῸ {ποτὰ 
νγὰβ αἱ {παξ {πὸ ἃ οτϑαΐ αἸνθυϑυ οἵ [α]56 
ῬΓΟΡΠοῖβ, ἴπ6 ἀ6ν}} ἀπ)! ΟἸ5]}7 βίγινιηρ ἴο 
ΡΙαπέ 1 ΤἹνα]γΥ Ὀγ {πὸ δἰάθ οἵ Οσοαβ σαῖς 
15 οννῃ 1,16. (ἢ γυϑβοβίοχῃ. 

ἐἰἴπυογς ἀϊμας ὁ ἐοησπο5.] ὙὝΠΟθΘ ππηκποννη 
ἴοπριιεβ οἵ αἴνει Κιη5. Δ1Ὸ ΡΈΥμαΡ5 ἴο ὃ6 
τἀθπτῃθ 4 ννμ {πΠ6 πότ ἐοησπμος οἵ Μαγκ 
ΧΥΙ. 17. [Ε 50, νεσε Π656 πόσυ ἐογσηθς ΟΥ̓ 
γλῶσσαι καιναί σοπηδοίθ 4 ὙΠ τῃὴ6 πεαὺ 
ΠΥΕΩΙΙΟΊ ΟΥ̓ καινὴ κτίσιοΪ Ἐδρίμχοι!5 ο]άςιι- 
Ἰατοη5. οἵ {Π6 πέαὺ »1α71 ΟΥ̓ Καινὸς ἄνθρωπος ὃ 
ΟἸρβο5. ΟΥΎ ϑρθοιηθηβ, ΡΙθάρεθ ΟΥΓ ἴογο- 
βία! πηθηΐβ. (ραβϑίηρ νυ [Π6 Ραβϑίηρ βοβίαϑυ) 
οὗ {Π6 ξαξατο ο]ογ πε βρεϑθοῖ οὗ {πῸ »]Ἱου- 
ἢεαά βαϊηίϑ ἡ ΠΟΥ σαηποί ΡῈ ἰἀοπίῇοθα, 85 
οἰαϊοά Βεοΐοτθ, σι {πῸ ἔογθῖρη. ΟΥ Ἀ Ἀοἦῤεγ 
Ζοπσμες πη ΑΥ̓απιαῖο, ὙΠΟ Ὀγακο Τοσίῃ 
ἔγοτη {πὸ (δ! Πα “' ΔοσοΥ Πρ 85 {Ππ6 ϑριγιξ 
στδηςθα {Π6πΠὶ ἴο σῆσε σοἱοο᾽" (ἀποφθέγγεσθαι) ἴῃ 
Αοἴϑ11., θθοδιιβθ σ] ΟΘβΟ 8118 15 ΑΙνναγϑ σοηπηθοίο 
ὙΥΊΓἢ σα ρουπδίιγα! ῥγαγεῦ ἃ πα δοβίαϊις σάογα- 
ἐϊοα. ὙΠῸ ἀϊτάς ο7 ἐοπισιος ἴῃ [Π15 τεχί οὗ 81. 
Ῥδὰ] τηὰῦ ὈῈ ταῖποῦ ᾿ἀοπε πο νυ {ποβο οἵ 
{πὸ βεσοπά οπΐρουγίηρ οἵ {π6 ϑρ[1--ΠΡΟΠ 
{π6 (ομί]165--ἰοβοσι θεά ἴῃ Αοΐβ χ. 46: «πὰ 
ΘΠ] ΔΠΥ 50 νἸἢ Ἐμοβα οἵ ἀποίμοι Θἤπβίοη πρῸπ 
ἵνχεϊνε προρηγίεβ (Αοΐβ χίχ. 6) ννῃο ““ υίεγοά 
ἴῃ ἴοησιιεβ ἃπη4 Ργορῃοβίθα : ΠΟΘ, 85. ἴῃ 
ἴΠ56 σπαρίοθυβ, {πὸ ἔννο ἀλεζζπεί ΟΠ Αγ Ἰβπγαΐα ΔΥῸ 
σοπ]οϊηθά, [{ τ θ6 δα αἀεα {παϊ ΘΓ Π6 ἴῆτεα 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ5. ΧΙ]. [ν. 11-- 12. 

ΔΠ4 {Π6 5ε]ἴβαπης ϑριγιῖ, ἀν! Δϊπρ ἴο 
ΘΥΕΓΥ ΠΊΔΠ Εν ΕΓΆΪΠΥ 45 πα ψ}]}]. 

12 ΕῸΓ 45 ἴΠη6 ῬΟΑΥ 15 οπα, δηά 

αὔονο οἰϊοα ᾿πβίαποθϑ ἔγοτη {πῸ Αοῖβ οἵ Αρρ. 
ἴῃ (1) {Π6 ἀϊβοῖρ]θ5 νυ γα ᾿πϑίδηίδ ΘΟ ΒΥ ΠΙ]δὰ 
(ἐπλήσθησαν) νἱ ΗΚ ϑριγιε θεΐοσε πον 
5ΡΑΪΚ6 [ἢ ἔσθ ρ [ΟΡ 65, ἰη (2) “πε ἔτεα εξ 
οἵ [πΠ6 Ηοὶγ Ομοβέ 15 ουϊροιιγεά προη ἴποπη ἢ 
ἜΓΘ “ΠΟΥ αἰίογοα 1 τοηρΊι65 δπα τηδρηϊποά 
Οοα;" ἴὴ (3) “τε Ηοὶγν Ομοβέ (η Ηἰ5 εῇξοί5) 
σᾶτηθ ἸΡΟΠ {Π6ΠΊ, ἀπά {ΠΟΥ αἱζεγοά ἴῃ ἘΟΠΡΊΙ65 
Δη4 Ργορμεβιβα." (ΟἸθαγ ἃ5 ἐδΥ 15 ἴπ6 πηῖγα- 
Οὐ]οι5. ΟΠπαγδςοίου οἵ {πθ56 ἴἤγθο σμαγιϑιηδία, 
νἱΖ. Βρθακίπρ ἰῃ ΟἴΠΕΥ Ιαπριαροβ {Ππαπ {ΠῸ π8- 
ἴϊνα, υὐΐογαποθϑ [ἢ Πανν [ΟΠ ΊΙ65, ΡΓΟΡ Παίς δη- 
ΠΟΙΠΟΘπΊΘηΐ. [ἢ 81]] οἴ {π656 {π6 ροννοῦ οἵ σοά 
ννὰ5. ὈΟΐΠ ἃ “ργενεπίηρ᾽ δηά ἃ " [γί οσιηρ ᾽ 
ΡΟΥΘ: 1ἴ ννὰβ ἱπΠΊρΡ 6 ]Ππρ Δ Πα διιβίδι πο, ΓῸΓ 
Πγδέ “16 ϑριγιΐ [6]] ϑυάάθη πρὸη {Ππεπὶ ἢ 
(ἐπέπεσεν, Αςἴϑ Χ. 44), ἀηά ἴδμεη {ΠΕΥ ῥΡγο- 
ςοράθαά δπά σοπίϊπιρά ἴο αἰΐεσ τη {πὸ Κιπά 
ΔΠ4 ἴῃ {Π6 ἄδρτθεο (ἐλάλουν καθώς, Αοἴδ 1]. 4) 
ἴῃ νυ ΙΟἢ {Π6 ϑριγιξ σταπίθα ἔποιη ἴο σῖγα γοῖςθ. 
Ιη {πΠ6 β]οββοίδ!α τπ6 ἠϊνῖπε ϑριγις νγὰθ ἴμ6 
1πιπηθ αἴθ! οὐ σ᾽ παίίνο δη4 βίθδα Πν ορογαῖνα 
Ῥγοά σοῦ ἴῃ {πὸ Πιιπηδη 5ριγξ οἵ πονν ΤΟΠΡΊΙΕ5 
τηο]ἀο ὈΥ πον νἱθνν5 ἀπά ἀεδβοσρίνε οἵ ἃ 
πονν βίαϊε δηά Πίζθα [ῸΓ ῖρἢ ᾿πίογοοιγβο Ίτἢ 
Οοά, ννἈΠ6 πῸ6 Πυμπηδη 5ρΡ τ ἀραῖη νναθ {Π6 
ΠΟ ΒΟΙΟΙ5. τορι οπΐ οἵ ἴΠ6 βαᾶῖηθ αηά {πὸ ἀε- 
᾿ρμεαὰ τεργοάμοοῦ οἵ ἴπθπὶ ἴῃ υἰίεγαποθβ 
ὙΝΟΓΓΠΥ ἴο βῖνο ΘΧΡΓΘΒϑΙΟη ἴο 115 οὐ 56 η88- 
105 οἵ δἄδοσίηρ ᾿] πον. ἜΠῸ ΡἱτΓαὶ ἀζπας 
Ὀόδοδιιβα {πὸ Κιπ5. οἵ ἴοηριθ5 νοι] ἴῃ ἴοη6 
ΔΠη4 ἴῃ ἴογπι, πκὸ [1 Πΐ} δοιοαβ, Θουγ βροπά 
ἴο {πὸ Κιπά5 οὗ ἄϊνιπθ σοπηΠΊ Π] σΔΙΙΟΠ5 : ἘΠΕ 56 
Ιαϑὲ νοι] ναγῪ ἴῃ ἄδερτοα, 1 ποῖ ἴῃ Κιηά 4150, 
Δοσοιηπηοάδίηρ {πο πλβοῖνο5 νυν] ΓΟΔΑῪ 6]45- 
τἰο!ἐγ ἴο {πὸ ᾿πά νἀ π14] παΐιγα ἀπά σαρδοῖῖν οὗ 
{πῸ6 πυπηδη 5ρ ΓΙ -οσβδη. 

11. ἘτΊρΡἢμαϑῖβ οἡ αἱ], νυ Βῖ ἢ Πα5 ἴον 15 σοῦ- 
τ Ιαΐθ ἐῤὲ οπὸ ἀπά ἐῤε σαγιθ. ὅ86Πη36 ἰ5: ννῆηδΐ ἃ 
ἀϊνευϑιεν οἵ γϑϑι]ΐβ, δας νυ μαξ ππιῖν οὗ ΡΓΙΠΟΙΡΙ 8 
ὈΕΠΙπα {Πποπὶ 411} Ενθη 5 ἴῃ γε ῆςσῖαὶ νναΐοῦ- 
νου κ5, ΟΥ̓ ἴῃ ἃ Ρ᾽αγίπρ Γοιιπΐαϊη, ΠΕΓΊΘΓΟΤΙ5 
Ἰοῖβ δηᾷ βροιῖϑ δη4 γι]]5, ΠΊΟΓΘ ΟΥ̓ 1655 ὈΓΠΠΔηΐ, 
ἅτ ἀἰβεγεπε πηαηϊοϑζαϊίοπβ οὗ οπμθ Πηβεθῃ 
Εἰοπηθηΐ, ορογδίϊνε οἵ {ποτὰ 8]}. 

αἰἰουϊαϊησ σευογα]ν ἰο εαορ.] Ἐδίπεῦ, ἃ:5- 
εἶπα Β ηΡ ῬΥΟΡΘΙΙΥ ὕο 680}, 1.6. 1η Κιπά 
Δ η4 τηοήδ ἀπά τηρᾶβισγα δυο τὸ {π6 τϑοορ- 
τιν οἵ ἘΠ6 ᾿ἱπάϊνιάπια]. [ῃ σῦν. 4: 5, διαιρέσεις 
ΙηθΔΠη5 εἰϊεέϊπείίοησ, ποῖ “ ἀἰβιίσ θα Ιοη5.᾽ ἃ5 
Μέεγεῦ, γγῆο 50 σϑπάδιβ ἴ θθοδιιβα μα πη Κ5 
{παῖ διαιροῦν ΠοΥα πιιβὲ πηθᾶη “ ἀἰβιιθι- 
Ιηρ -ἰ ὙΑΊΠΟΥ διαμερίζον ΟΥ διαδιδοῦν ἴο εχ- 
ΡΓΘ55 {πᾶς ἰάθα. ὍὙΠῈ εγιοηαίβέν οἵ 1π6 
Ἡοὶγ ΟΠοβέ 15 αἰ βει ΠΟΙ Υ ̓παρ] θα ἴπ {Π6 ννοτά 
σέο. 

12. ΤῈ πλ]Πρ] ον οὗ εἰ ματιιοπῖβοά. 



ν. 13-τ6.} 

Πα τΔΩΥ πλοηρεῖβ, ἀπά 4}1] {Πε 
ΠΠΘΠΊθΕΙ5. οὐ {Πλΐ οὔθ Ὀοάγ, θείΐπρ 
ΓΛΔΠΥ, ΔῈ ΟἿδ δοάγ : 80 αἴβθ0 2: 
(Ἡγιβε. 

13 ΕῸΓ ὈΥ οἠξβ ϑριγε ἃγῈ νγα 8}} 
Ὀδρεῖζεά ἰπῖο οπε Ῥοάγ, ννῃθίμαῦ τὺδ 
ὲ ἴεννβ οὔ "(σεπί 65, ννμεῖῃεγ τὺ δὲ 
Βομπά οἵ ἴξε; δῃά πᾶνε ὕξεῃ ἃ]] 
τηδάα το ἀτηκ ἱπίο ομς ϑρι|. 

πη Π6 ὉΠΙΤΥ οἵ {πῈ6 ΟἸνοῦ 15 ΠΙυβίγαϊεα Ὀγ {πα 
ΒυπΊαΠ ΟΥ̓ΡΔΠΙ5ΠῚ ΟΥὁ ΟΠ6. ὈΟΑΥ ἴῃ ΠΊΔΠΥ ΤΠοΠη- 
ΒΕΙ5 δηἋ ΠΊΔΠΥ͂ ΠΊΘΠΊΡΟΓΒ ἰῃ οὴθ Ὀοάγ. ϑιπ)ῖ- 
ἸΑΤ]Ὺ ἴῃ Ατίϑίοι!α {ΠπΠ6 ριγροβα οἵ {6 5ἴαῖθ 15 
ἴπ6 κμηζὲν 9.707, α «υβοΐε, ἃ τοί] γ ἴῃ πηδη]ο]4 
ΒΑΥΓΊΟΠΥ ΠΟΠβίϑίϊπρ Οἵ πηθηηθεγβ ΠΊΠΓΙΔΠΥ 
ἀδρεπάθπέ δηἋά ογρδΠΙΟΔΠΥ σοππρϑοῖθα ψνἹ} 
Εδοἢ ΟἴΠΕΙ Δη4 ψ] {Π6 ΘΠΕγΕ σΟΠΊΠΊΠΠΙΙΥ. 
ΠΝ. ΠῚ ΒΈΓΔΊΙΟΠ 15. τη] ἰδίου {γαπϑίογγοα 
ἔγοπι {Π6 παΐα γα] ΟΥ̓ΡΆ ΠΙ5Πὶ οὗ {Π6 Παπηδη ὈΟΩΥ͂ 
ἴο {Π6 5ρι τι] οὐραπίβπι οἵ {πὸ ΠΆΓΟΙ ΠοΓΘ 
ἀεϑιρπαῖθα ὈΥ {Ππ6 ἘΠ]Ὸ οὗ 115 ποαά, ἐῤε ῤγισί. 

18. Τὴ ΠαΥΙΠΟΠΙΟΙΙ5 »τονν τ ἀπά ργδάιιαὶ 
φοδἰτοη οἵ {Π6 πδηΥ - πο θογο ΠΟΙ ΠΊΙΠΙΥ͂ 
ἱπίο ἃ 5ϊπρ]6 ἰοίδ!γ ἴῃ {Π6 41]- σουη! ΠΙ Πρ; 
ἘΠῚ οἵ {π6 ΗοΙγΥ Ομβοβί, 15 ἱοῃπάθα πἀροη {Π6 
ςξ {Παΐ ἴπ οὁπ6 5ρ:᾽ Υἱῦ 8180 6411 πο ΟΠ 
ῬοάΥ ψΟΥΘ Ῥαρύϊβθθα. πε δῃηά αἱΪ αὐ ἤθσα 
ΡΆ1Π, 85 50 οἴΐϊθῃ ἴῃ ϑ8[. Ρδ}}᾽5 θρι β165, 1η σοη- 
ἰγαϑίθα σουγο]δί!οη ; ΤΠΘῪ ἀΓΘ, ἴτι ἕδοΐ, τη} 
ΘΟΠΊΡΙ ΘΠ] ΘΠίΔΓΥ : {πΠ6 Ι46ᾳ Ἔχραπάθα 15, ΠΠΙΥ͂ 
τηῖϑὲ ἀοτηϊπδία τη} ] ΕἸ Ρ]1ΟΙΕΥ, ὉΠῚ1] [Π6 τηγτιδ5 
ἘΡΟΠ ΤΑΥΤΊ Ὧ5 ΟΠ γΙΠρ᾽ τηθτη 6 Γ5 οἵ ννῃδΐ παίοη- 
ΙΓ ΘΟΘΥΕΓ ΔΠ64 οὗ ννῃαΐ 50.148] βἴδζιι5 Ξοθυθυ, 4] 
οὗ [ῃεπὶ πα ΕΥ̓͂ οπ6 επρυδέεα ἱπίο {πὸ σμισοῇ 
{ὨγοῦρΡ ἢ ἴΠ6 σοπληρ σοπίΓΙ65 οἵ [Π6 (ὐθπέι 8 
"ἌΘΟΠ, 5}4]] ἔΓΟπιἃ 5 ΤΟΥΙΠΡ᾽ ΠῚ] ΠΡ] ΟΥ̓ θΘοοπηα 
4 5ε{{|6α ἐοΐδ! γ αἱ {Π6 Ῥδγοιιϑία. {πο οὔὲ 
ῥοάγπε' νυ ἃ νίαν ἴο ξουπηηρ ὁπ ὈΟΩΥ͂ :᾿ 
ΠΟΠΙΠΊΟΩ 156 οὗ εἰς; σοπηραγα εἰς ἄφεσινξε 
ἐν ἢ ἃ νονν ἴο ΟὈἰαἰπιηρ ΓοΙηἸβϑίοη. 

αὐ ῥᾷως ῥδομ αἱἱ γιαάδ ἰο ἐγίγξ ἱπίο ογ6 
δ ̓ ν.) ὙΠ15. {γδηϑίδίοη 15 ἱπασουσγαίθ δηά 
ξεεὈ]6 : {Π6 εἰς ἴῃ {πΠ6 ἰοχί 5ῃοι]ὰ θὲ οτηϊίοά. 
Ἀοπάογ δημἃ 78 8411 ψ ιίμ οπ6 βϑ01γ1ῦ 616 
ἀγθπομϑᾶ; ψΈΓῈ ἀγεπομοά ννπεη δηα πον ἢ 
ἴῃ {παΐ ομέῤομγ σις οἵ τ[ῃΠ6 ΗΟ Οποβί, ννῃίοῃ 
ΤΟ]]ονγεά ἘΠ6 βυιθιηθυβίοη οἵ θαρέϊβιη, ννα ὑνεῦΘ 
4}} σρί γι ἐμα]ν ἀγεπερεά. Νο ἀοιδὲ ποτα ἤδϑμο5 
ΔΟΓΟΘ5 ἴΠ6 ΙΓ 5. πηπ4 {Π6 ἢγϑέ ρσυδηά ἴη- 
βία πηθπέ οὗ {π6 βρι γι] οαξροιγίηρ οπ {πὸ 
Ῥεπίβοοβίδι διγσεμάδυ οἵ {πὸ ᾿πξαπε  Παγοῃ, μη 
1Π6 ἁϑοθπήδα (ἢ γῖϑί, Ππανίης ἔγοτη Ηἰ5. ΕδΊΠοΥ 
τεροῖνεα Ρ»᾽ 5 ῸΓ τθη, Ἰδυρ ον σοπαπγπηϊοαίοα 
Ἐῃ6 βᾶτηθ ἴῃ {πΠ6ὸ ἀδθβοθηξ οἵ ἰῃ6 ον ΟΒοβί. 
ΠΕ 5ρΡ6ς18] δ] πϑίοη, ποννενοῦ, 15 το ἐπ δῇου- 
εἰιπίοπ οἵ {πεϑ8 πλϊγασι]οιι5 οἰ 5, π΄ νυ ῃὶς ἢ 
δῖ, Ῥδὺ] δηά ἢἰβ (Δουϊπτδη σοηγεσίβ νγΕ ΓΘ 
᾿ΘΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ͂ ἰπἰογαβίθα, 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ5. ΧΙ]. 

14 Βὸγ τΠῈ θοάγ ἰ8 ποῖ οπβ π1επι- 
θεῖ, θιξ πιδηγ. 

15 [ἘΠ [οοΐ 5}2]] βαυ, Βεςδιιβε 1 
τὰ ποῖ {πεῸ Παπά, 1 δπὶ ποῖ οὗ {πε 
θοάγ ; 15 1 {Πεγείογα ποῖ οἵ πε βοάγ" 

16 Απά 1 τ{π6 δῦ 5}4}1] 84γ. Βε- 
σᾶιι88 1 δπὶ ποῖ {πε εγε, ἰ πὶ ποῖ οὗ 
{π6 ΒΟΥ ; 15 1 τπογείογα ποῖ οὗ ἐῆς 
θοάγ ἢ 

πη {Π15 γεῦβα 12, {π6 Ἰαϊίεσ. Π81} σοηΐαϊπϑ 
ΠΟ Δ]]ἰϑΐοη νυν παΐθνεῦ ἴο {πὸ Ζογα᾿ς διῤῥεγ, 
ἃ5 ΒΒΕΠΠ15 Δπά ΠΊΔΠΥ: ΠΟΙ͂ (065 {Ππ6 αὐῤοΐε 
ὙΟΓΒΘ ΓΟΙῸΓ ἴο δαῤῥίτηι, ἃ5 (γγβοβίοτη δηΐ 
οἴμοῦβ: θαΐ {Π6 ἢγϑέ οἰδιιθθ γοο β ἴο ὈΔΡΕΙ5ΠῚ, 
{πῸ6 1π|ΠΠαΐῖνθ ϑϑογαπηθηΐ, ἀπά {Π6 ϑθοοπά ἴο 
[Π6 εἤππίοη οἵ ρτγαςθ-ϑ]ῆβ (Πα [Ο]]ονγοά 
ἼΡΟΠ 0. Τὸ [1] βδθῆθα {θη Ψ}} Βε, 
“ΑΒ ἴῃ {πΠ6 Ἰδγοῦ οὗ γοροηθγαίίοη ψὸ ΨΕΓΕ 
411 Ὀαρίβεά ἴῃ ἔπε εἰθπηθπέ οἵ οπε ϑριγιὶξ 
Ὀγοδίμιης ἱπίο Οἱ πθαγίβ ἴα πη ΠοΟρῈ δπά 
{Πα ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ »,ΆΟ65, 50 ἴῃ {ΠῸ 5 βεαιοπέ ουἵ- 
ΡΟυΤΙηρ οὗ ἴΠ6 Θχίγδου Ἰ ΠΩ ΓῪ σΠαγιστηδία τγα 
ὙΈΓΕ 4}} ἀγεπομοά ν] ἢ οἠθ ϑριγ σοτηϊπρ 
ἼΚῈ ἃ Ποοά᾽ οΥ “τίνεγβ οἵ ἀδρηϊ ᾿ ἀΡΟη 
ΟἸΙ Ἰητηοβί 5ριΓ5.᾽ 

14. ἈοπάοΥ, ΕΟΥ {86 ὈΟΩ͂Υ 4150 15 ποῖ... 
Αραΐῃ τϑαρρεαῦβ ἴπ6 Π]ὰβίγαϊίοη. οὐ ππεηπα] 
ΤΠΒαγιϑηηδΐα ἵγοσμῃ {πὸ Πυτηδη ΟΥ̓Ρ ΔΉ Ἶ5Πλ, ΠΟνν [πὶ 
Οασοι5 ἀδία]!. ὙΠῸ σοπποοίίοη ΜΠ ἴΠῸ 
ξοΥΘΡΟΙ Πρ 15 Ρ]αΙΠ ΘΠΟΙΙΡῊ : ννῈ ΤΠΔΠΥ͂ ΠΠΘΠΊΒΕΙ5 
οὗ {πε (μγιβέ οὐ {πὸ Ὁ αγο ἢ ἡνογο αἱ] ἀγεπομρά 
ψ ἢ οπθ ϑΡ1σ Ουΐροιγοά ΠῸΠῚ ἃ 5 ηΡ]6 Βοιιη- 
φῖη, γεῖ ποΐ οὐροιγοα [ἢ ἃ 51η61}6 [ΌγΠη οὗ ΠΊΔη1-- 
[εϑίδίϊοη σογητηοη ἴο 411] 6] ον υϑ, θαι [ἢ βου γα] 
Κιηά58η4 ἄδρυθοβ οἵ τηδηϊδϑίδίίοη Πεξε ἴο θδοῇ 
ΓΘΟΘΙΝΟΓ; ἴογ {ΠπΠ6 Πυπηαη ὈΟΑΥ͂ 4͵50 15 ποῖ ομθ 
ὉΠ ογοπειαίθα τηθπηθογ θαΐ τηδην αἰ νεγϑιῆθα. 
Αρροϑίζε ἴο {Π|5 ΠΠ]πϑίγδίίοη 15 {πὸ 16 (1|ν. 
11... 32) Δ ἀγεββεά ΌΥ Μεποηῖΐιβ Αρτῖρρα ἴο {Π6 
ΤΩΙ ΠΟΙΙ5 Ρ]6 5. 

15. ΘΠ άοΓ δἔγεβῃ, 1 086 ἔοοῦ 580 8] 587, 
ΒοοδαΒ6.1 δὶ πού μαπᾶ, 1 81 ποῦ οὗ [88 
Ῥοᾶγ, 1015 πού οπ δοοοπῃῦ οὗ [815 (ρθουν ἢ 
ΕἸδου]δί]οη) ποῦ οὗ πὸ Ῥοᾶγ- 15 10: ἼΠε 
ἢγϑί ποΐ πορίίνοβ {ΠῸ βεσοπ ; {ΠῸ πηάγκ οὗ ἴη- 
ἰογγοραίίοη 15 Ὀείογ ἀννὰν: 1Ε 1 15. ραΐ, τὶ 
ΔΙΠΟΙΠί5. ΟΠΪΥ͂ ἴο ἃ 56Π)1-1πουτορδίίοη {πὸ 
ΟἿΓ ερ 32 ΟΥ̓́Σς 23 Ηδτγε παράΞξεαίοπο 9 ἀπά 
τοῦτοτεἐῥίς ΘΓ ]Οι5 ἀθοϊαγαίίοη υἱίογαά ὈΥ͂ 
{πΠῸ ἀϊδοοπίεπίθα ἔοοί 45 ἀθρίοσὶπρ [5 οὐνῃ ἰοΐ 
ΟΥ̓ 1 Ιου ἴο πῸ Παηά, ΟἸἾΠΕΓΘ. δχρ δίῃ: 
{πὸ ἔἕοοϊ ἄοοβ ποΐ, θθοδιιβο 1ἴ ἰῖ5 ποῖ Παπά, ου 
τῃαξ δοσουπί οθαϑε ἴο δὲ ρατί οἵ {με θοάγ. 
ὙΤΠΕ δρρ]!οαίϊοπ ἴο Δπιθϊτοι5 τίνα! τθ5 ἀπά 
σοπίδπτίοιιβ ᾿θαἰοιιβίθβ ἀποηρ [Π6 ΤΠΘΓΟΏΓΙΑΙ 
(οΥΙΠΠΙ8ΔΠ5 15 ΟὈυ]ΟΙΙ5. 

16. Ἀεπάεγ, ἢ {Π8 681 Βμοι]ᾶ 580, Β6- 
ΟΔΌΒΘΙ 8πὶ πού Θ0Υ9..-- 

335 
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17 ἘΈΠ6 σοῖς θοάγ τυεγε Δῃ εγε, 
ματα τὐόγό {Π6 Πεαηρὺ [ τῃε 
γν μοὶ τύεγε Πααγίηρ, ννῃαγα τυδγὸ τΠῈ 
5Π16]1πρ’ ἢ 

ι8 Βιυξ ποὸνν παίῃ (σοά εξ τῃε 
ΤΠΘΠ ΕΓΒ ΘΥΕΥΥ Οη6 οὗἉ {Πεπὶ ἴῃ {6 
Ὀοάγ, 45 ἴῈ Πμαῖἢ ρ]εαβεά ἢϊτη. 

19 Απά 1 {ΠῸῪ ννεῖε 81} ομβ πηθπη- 
θεῖ, ννμεγα φυθγ τπ6 θοάγ ὃ 

20 Βυΐ πονν 476 ἐδὲγ ΤΩΔΗΥ͂ τη θπη- 
θεῖβ, γεῖ θυ ομα Ροάγ. 

17. Κεμάθυ, 11 411 0886 ῬοΩ͂Υ 616 678, 
ΨΟΥΘ 616 ὕμ8 ΠραΥϊηρῖ ΕῸΓ ΘΧΔΑΠΊΡΙΘ, 
νγ6 ΤΙ Πΐ 58Υ, 1{ 411 ἔπ σΠ ΓΟ ννΈγα ΟΥ̓ Υύβθο 
ΟΥ Ὀίβῃορ, ὑγβεσο ννοι]ὰ 6 ενδηρο]δέ ΟΥ̓ 
Ῥγεδοποῦ ἡ ὙΠῸ ἔννο 4ΓῸ ΠΥΠΕΠΔΠ1Υ σΟΠΊΡ]οτηθη- 
ΤΔΥΥῪ : [ΠΘΥ̓ ΔΓῸ ΠΘΟΘΘΒΑΙΎ ΟΠ6 ἴο {Π6 ΟΠΕΓΙ 8η4 
Βοίἢ ἴο {Π6 σουητηπηϊγ. 

Τὶ 5Βῃοι]ὰ θῈ ποίβα στ νυ Ππαΐ 5111} δι. Ῥ8ὰ]} 
Ρίδςοθβ τοροῖμοῦ ,ῶοὐ ἃἀηὰ ῥαπά ἃ5 ὈθΘΙοΠΡΙπρ ἴο 
116 πη! 416 οἸαβϑεβ οἵ 1ηΠ6 ὈΟΟΠΥ βοοϊεῖΥ, ἐστ 
Δη4 ἐγὲ 85 τηουϊηρ ἴῃ {π6 ΠΙρμοϑέ οἰγο θ5: {Π6 
ΤΘΆΘΟΠ ἰ5 ποῖ ἔὩγ ἴο 56εῖζ ;ἢ Ἰθδ]οιιϑίθθ 2ΓΙΒ6 
Ὀεΐννεθη ἴπΠ6 αὔριοσῦ Θ4 114]: ννπογα πλιιοῖ ἐ18- 
ῬΑΓΙΕΥ ΟΕ ΓΔ 15, {ΠΠΟΓΕ ΠΟ ΤνΑΙΓῪ ἴδ: ΤΟΥ {{116 
15 ἴΠ6 δηοῖθπέ ργοόυθτρ καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ 
κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων, ΟΥ̓ ΕΓ αὐ1}} ΟΤΟΓ, 
7οἱγθγ «ὐ]ὲ 7οἹπο 7αγ5. (Ἡ εϑβιοά. Ορ. 25). 

18. Βαί ποῦ, γοὰ 8566, αοα 566: ποΐ ῥαὲρ 
σοί, ἴΠ6 δογιϑδέ ροϊηΐβ ἴο {πὸ {{π|δ οἵ πιδη᾽ 5 
οτοαίίοη. ᾿οαυ ἴῃ ἑοσίεαί, ποῖ [ΘΠ ρΡΟΓΑ] 5εηβε : 
ας 1 15. 

19. Αρδῖπ 84η αδάμεμο αὐ πάτιγαάηι ἃ5. 1Ὲ 
ΜΕΥ. 17. 86η56 15:1} 4}} ᾿Ιηβίθδα οἵ ὈδΙ Πρ ΤΉΔ ΠΥ 
ὙΕΓΘ ΟΠ6 ΠΊΘΠΊΡΟΓ, Πογο νου] θ6 {π6 θοάγ, 
ὙΥΒΙΟ ἴπ 115 νΕΓΥ Ιἄδ8 Πᾶ5 ΠΊΔΠΥ Π]ΘΠΊΒΟΥΘ ἡ 

90. Κοηάογ, Βαΐ ἢ ον, 85 Δ ΗΥ͂ ΤΊ ΘΙ 6 ΥΒ, 
ΒΟΟΠ6 Ὀοᾶγ. Ὑπὸ μέν «πη δέ ρῥτγεβθηΐ ἡ1- 
εγοηΐ ἀϑρθοῖβ οἵ {ΠῈ βᾶπιθ ἰάθα. [1 ΠΊΑΥ 4150 
6 γεπάουθα γηαην γιδηιδεγς, γοΐ ογ6 δοώνγ. 

91. ἩΠΠοτῖο {Π15 ἤριιτο οὗ ἃ πηδηϊο]ά 
ΤΟΙ ΘΥΘΠΙΡ, σοδα]ιβίθα αηα Παγπποηϊσθα ἴῃ ἃ 
ΘΙ Π516 σογροσοιῖν, ἢα5. θθῸπ ΘπΊρΡΙουθα ἴο τὸ- 
Ὀπκε {6 ἀἰϊεεοπέογίεί 1η}ΈΓΙΟσΣ τηοηρ {ΠῸ 
βρι γι - οιεά τη ἴμ6 (οτΙηΠὰπ σΠαΓΟΙ : 1ἴ 15 
ΠΟΥ ἐΠΓΊΠΟΙ ΟΡ] ογο τὸ τοῦικα [Π6 εοϑ- 
ἐεγιῤίμοις σηῤεγίοσ. (οηπηθοίίοῃ : 1Ε τὸ 6 
Δὐϑαυγά {παΐ {πς ἴοοϊ 5ποι]ά ταπγπΊΓ δ 115 
ΟΠ Ροβιίοη ἴῃ {πΠ6 Ὀοάγ «πὰ σπου] σονεΐ 
{π6 βοπηθνν παῖ ΠΙΡΟΓ σαραοὶὶν οἵ Πα πα, ΘΠ 14 }}Υ 
ῬΓΘΡΟΒίοθγΟΙΙΒ 15 1 {παΐ {Π6 Ποδά 5ῃοιυ]4 ἄδβρίβθ 
{πὸ ἔδοϊ οὐ {π6 εγε Ιοοῖκ ἄοννῃ Προ {πΠ6 Παπά. 
ΑἹ] ορροϑβιΐεβ οὐ νατὶδηΐβ, ΠΡ δηα Ἰονν, ννεδὶς 
ἀῃηά βίγοηρ, ἀθ]]σαῖθ απ τοθιιβί, σΟΠΊΘΙΥ δηά 
ὉΠΟΟΠΊΘΙΥ (1.6. Ρατίβ. οἵ με ὈΟΟΥ σεῤμέεά ὧν 
γιαη, τὰ δοκοῦντα, ἴο θ6 πΠΟΟΙΊΕΪΥ, θα Ὀεϊπρ' 
εἰ ῥίοα]ν ταῖμου {μπδὴ ῬΠΥΒΙΟΑΙΥ 5Ὲ0}}), ἀγα 4}} 

μου ΝΗ ΑΙ ΒΟΧΤΙ, [ν. 17--223. 

21 Απά {Π6 εγε σδηποΐ 547 τπίο 
1ῃ6 Παηά, 1 ἢανε πὸ πεεά οἔ {Πεε: 
ΠΟΙ ἀραίη {ῃς Πεδά το {πε ἐξεί, 1 πᾶνε 
ΠΟ Πα64 οἔγοιι. 

22 Νδγ, τιθῇ πιοῦα ἔποβ6 ΠΊΘΠῚ- 
ΒεΙ5. οἵ τῆς Ροάγ, ννῃϊοἢ βθεῖη ἴο ΡῈ 
ΤΏΟΓΘ [660 ]6. ΔΓῈ ΠΕΟΘΒΘΩΙΥ : 

23 Απάεβοβα τιθηιδογς οἵ {πε θοάγ, 
ὙΠ ἢ νγα {ΠῚηΚ τὸ θὲ ͵ε885 Ποποιτ- 
ΑΌΪΕ, ἀροη {πεβῈ νγὲ ᾿βεβϑέοννγ ΠΊΟΓΕ 1 Ος 
Δθιιπάδηΐ ΒΟΠΟΙΙΓ : ΔΠ4 ΟἿΙΓ τπΠΟοπη Εἶν “Ὁ 

ΔΌΒΟΙ]ΟΙΥ ΠΕΟΘΘΒΘΑΓῪ ἴο ΟΠ6 δ ηοΐπου, δηά {παῖ 
ἴοσ {Π6 ξαστμογαποα οὗ {πΠῸ ᾿πάϊνιάπι4] ἀπά οἵ 
1Π6 σΟΠΊΠΠΟη νγθ8]. ναί τι56 Α Ιδςκβ, δὲ 
Ζ ΒΌΡΡΙΙΕ5: [ῸΓ ποὺ οδπ {πΠ6 Πεδά νναὶκ 
{του αἰγὶ ψους της σο-ορογδίίοη οὗ 1Π6 
θεῖ ὁ Οὖ πον σδη {ΠῸ ευα νιποῦ {πὸ Παηά, 
ΟΥ̓ {πΠ6 μαπά ψιποιΐ [Π6 ογα νυυϊῖθ 4 ἰεϊίου 
ΤῊΘ ΡΓΟΡΕΓ τι56 οἵ θοΐῃ οὔξδηῆβ, ἀϊγθεοῖνα δηά 
Θχϑοπίϊνο, πγιβδὲ 6 σοιηθΙηθΩ, 

οὉ. ἵΝαγ, οἡ ἴΠ6 σοπίσαωγυ, νυ μαΐ ρατίβ οὔτε 
θοάν «ἐει ἴο θ6 σοπίειῃρί!0]6, 50 ἴαγ ἔγοση τηθεῖ- 
ἴῃ ΨΊ σοηίοπιρίπμοιβηθβθ, δοίια!]ν γαοοῖνα 
ἔΓΟΤῚ 115 δἰςθηςοπ ΠΟ ἢ) ΠΟΤῈ (4 2 ΠΟ), ἃ5 
Ὀεϊηρ; ΔΌβο] [ΟΕ] Υ ΠΘΟΘΒΘΑΤῪ [Π {Ποιηβοῖνεθ δηά 
δοίιι4}}Υ ἀἸ5Ε Πρ 5η6 ἃ ὈΥ τι5 ἢ τότ ἴῃ 8η 
ΟΥΩΙΠΑΥΥ ΠΟΠΟΙΓ π᾿ {π6 ἔογῃη οἵ ζχαϊπηθηΐ. 
ΎΤΠΕεγε βθεπηβ ἴο θ6 δη δ]]}βῖοη ἴῃ {Π6 586 νΈγβα5 
το Ὅεη. 1Π:. 21, “ὙΠΟ Τιοτά Οοά τηδάδ οοδΐβ 
οὗ 5κῖη5 δπηά οἱοίῃεά {πεπη. ὍΤΠδβα οοαΐβ οἵ 
5ΚΙΠ5 ὙΨΕΓΘ 845 φοηοι" εουεγῖπρ σῥαιε, ἴ.6, τηδῖα- 
ΥἶΔ] ΠΟΠΟΙΓ ΠΟΥνΟΓΙΠΡ ΠΊΟΓΔΙ 5Π8ΠΊ6, δηά [ἴῃ 
Ταγριπὶ οὗ ΟἸΚοΙοβ ἀγὸ οα]]δα “ ΟοΈΠηρ οὗ 
ΒοποιιΓ.ἢἢ 

Ο8, 94, 55. ποῦ ἐξεῦε αὐὸ δοεέοαυ Ῥ1ΟΓῈ 
αδιωιάκηπί ῥοροισ.) ἘΔΊΠοσ, ΟὩ 6856 ψὸ Ραΐ 
1π 1Π6 ἔουπὶ οἵ ἄρρδγεὶ ῥοροῖιγ Ἔχ γα ΩΤ 
ἡ εονιῤραγίςοῦ νΥΝ ἴῃ6 ΘΟΠΊΟΙΥ ἴδοα νυ ΒΟ ἢ 
ΜΠ 1Π6 πεοκ ἀπά μαπηάβ δπά ἴδθείΐ 15 Ἰβ θᾶγα 
Πα ΘΧΡΟΘοα ἴο ννεδίμευ δπά ἴο νῖθνν. [}πΠ 
{Π656 νϑύβεβ [Π6 στη θυῖηρ αηα {πΠ6 Ριποίμα- 
τίοη οὗ ΑΝ. ἀγὸ Ὀοΐῃ ἔδυ!γ. Ῥαΐ ἃ σοπηπηᾶ 
Αἴτογ [πε Βγϑί ἔχει αἵ ἐπα οἵ νευῦ. 23, δηά ἃ [1]} 
βίορ οὐ ἄδ5} αἰτοῦ {π6 βεοοπά ἔχει, ἀπά τη 6 Γ 
411 τορείμου, Απᾶ ΟἿἿΥ ὉΠΟΟΙΊΘΙΥ͂ ΟΥ ἀπ- 
ΒΘΟΙΛΙΥ ΡΑΥῦΒβ 8.08 ἴη {Π6 Δἀογητηθηΐ οἵ δία 
δ. ΘΟΙΘΙΪ 655 ΠΟΤ Θχοθθαϊηρσ, ΜΠΕ6Τ786- 
85 ΟἿὟΥ ΘΟΙΠΙΘΙΥ͂ ῬαΥΐβ Βανθ ΟΥΓΓ 7661 πὸ 
ποϑρὰ {πΠδΐ {ΠῸῪ 5ῃοι]4 ὈῈ ἀδοκοά ψτ “ Π6 
οἸοιμίης οἵ Ποποιτ." ὙΠΘΠ 1η {Π6 βεπίθεποθ 
Ἰτητη  ἀἸδίο]ν ΓΟ]οννῖηρ, [Π6 ὀμέ (ἀλλά) βιτη5 αΡ 
{Π6 ὑπο] 6 ἀγριπηθηΐ νυ Ἱἢ ΘΠ ρμδῖῖς δη4 δυΐμο- 
τ τίνα ΔΎ ρίΠ655 ; ΓΟ που ; Βαΐῦ, {πὸ {γα 15, 
αοᾶ 1 γα 80 ὑθιροτθᾶ ᾧμ6 ὈΟΑΥ͂ ζο- 
ΒΘΌΒΘΟΥ σἰνὶηρ᾽ ΟΥ Δπϑσπίηρ 0 ὑπαῦ τ ΒΙΟΒ 
ΒΏΤΪΠΚ5 ῬΘΒΙϊπμᾶ 86 τοϑῦ, ἃ Π]ΟΥΘ 8.Χ- 
ὩΡοταπῦ ΒΟΠΟΌΤ, ἴπΠ {πῸ οχίσγαπθοιιβ δηπά 
βιρεγαάάρά (περισσὸν) ξαγηϊζαγτα οὗὨ Δρρδτζεὶ,. 



ν. 24---28.] 

ῥαγίς ᾿ᾶνα πιο δριιπάδλπε Ἴοπιε- 
11η688. 

24 ΕῸΓ ΟἿΙΓ ΠΟΠΊΕΪΥ ῥαγίς πᾶνε ΠΟ 
παρά: διυὲ (Ποά Παίῃ τεπηρεγεά της 
ΒΟάγ ἰορείμοι, Πανίπρ οἴνεη ΠΊΟΓΕ 

 ἀρυπάαπε ΠοηοιιΓ το (Πδΐ ῥαγί νγῃ]ο ἢ 
Ιδοκεά: 
ΕΠ ὙΠὴὲ ἘΠΕΙΕ. 5ῃοι 4 θὲ πὸ 

Τ Ἰϑοῃϊβηι ἴῃ (ῃς Ὀοάγ; διυΐ ἐἠαέ τῆς 

ΤΥΟΘΕ ΉΤΑΝ 9: ἸΧΤῚ. 

ΤΟΙ 6Υ5. 56Ποι14 ἤανε {πε 58Π16 σδῖδ 
ΟΠ6 [ὉΓ Δποίπμεγ. 

26 Απά ψῇείμεῦ οπε ΠΊΘΙΊΘΕΓ 
5 πγν. 41} 1η6 τηθιηθεῖβ 5. ῈΓ ἢ 
ἴ ; ΟΥ ΟΠ6 πιθηιῦογ δ Ποποιαά, 81] 
[Π6 πιθπλθε 8 γο]οῖσα νυ! [{. 

27 Νον γε δὲ {ες βοάγ οὗ (γῖϑβι, 
ΔΠ4 ππθΠΊΡοΓ8 ἴῃ ραγτς Αγ. 

28 Απά (ὐοά Παίῃ εξ βοπὶβὲ ἴῃ 

{πῶύ π0710 Βῃου]ᾶ Ὅ6 πὸ ὈΤΘΘΟᾺ (σχίσμα 
ἴῃ οἰῥίεα! 56056) ἱπ {μ6 θοᾶγ, Ὀπί οὔ ἴΠ6 
ΠΟΠΈΓΑΙΥ {παΐ 086 πιθΙὰ 06 75 5μου]ἃ μᾶνθ 
[06 581160 ΟΔΥΘ 016 ΤῸΥΓ 8 ΠΟΘΙ. 

ΑΥ̓Ο] ποία οὐ {πὸ ἀθονα: [{ ἰ5 ρ]αΐῃ 
Οὐ {Π6 5βιγίαοο οἵ {πὸ Ἰδηριιαρο (πδΐ 8[. Ῥδὰ] 
ΒδγΘ αἰπιοϑδέ Ῥθυύβοῃηίῇθβ {Πς Πυισηδη ΠΟῪ ἀπά 
Τηοθογ5. ΤΠῸ6 ἰαϑὲ οἰ αιιβθ, “ μαγα {π6 54 ΠΊ6 
σοἠιοϊἑμαε ἢ ῬΕΥΠαΡ5. τὙαΐμοῦ {Π8η δαγδ, ῬΥΟνΘ5 
115. 8.0.0} Ρεγβοῃιἢσδίϊοη ΘΑ5}}} δοσοιηΐβ 
ἴογ {π6 τηϊάά]ε νοΐοθ ἴπ τῷ ὑστερουμένῳ ΞΞ 
ἐῤαΐ «υρίορ γξεῖίς 1ΐς οαυη τ ῤογ σοί" ΤῈ ΠΟΙη- 
ῬΑΙΙΒοη ὙΠ ΟἴΠΟΥ ραγίβ οἵ {πὸ Ῥοαγ : ἴ{ 15 
1Π6 τη] 4416 νοῖςα οἱ εογεϊομσπεσς : 566 ΟΠ. 1. 7, 
δΔη4 ποΐθ. [}ἢ γεῦ. 25, ὑπαῦ ἐῤέγε Βῃοιαᾶ ὦ, 
ἵνα 15 564 ἴῃ {Π6 511] οἴ νον δοθαίϊς 56 η56 
ἀεποίίηρ εογ θη αέεά τϑϑϊῦ : ΑΟΝ. αι τῖρμς 
ἴῃ 115 τε πάθης, ποῖ τρῃξς ΑἸξογά ἀπά Μεγεγ. 

ΜἭογε ὀκχεεθαϊϊηο ΟΥ̓ ἐχμδεγαπέ ὙΆΘΔΠ5. ἴῃ 
ΨΕΙ. 24 ἃ ΒΘΘΠΊΠΠ655 2: ἐχοδης ΟΥ̓́Τ μσασὸ 
οἵ {πΠ6 οἴποὺ πηθπιθοῦβ, ἀπά ἀθηοΐοβ παΐμγε 
αάογπεά νθύϑιιβ ἴῃ6 βαπὶθ πδίμτθ ππαάογηθά, 
1.6. Οοὐδβ τ οἵ οἱοίμπρ σάάεά ἴο Οὐ 5 βἹβ 
οἵ οτγϑαδίίοη. 

26. Οη {Π1|5 ἰεχὲέ (βγγβοβίοπιὶ βῃγονν αν 
ςΟΙΠπΊθηΐ5 ἴο {15 εἴδοῖ: “4.5 ψιῇθη ὈῪ σῆαποθ 
ἃ βού 15 ρ᾽απίθα ἴῃ {πΠ6 δε], 411 6 θοάγν 
τη] 6ϑΐϑ ἃ [6 ]]ονν- ἔθ ]!ηρ ; θαοὶς θεπ 5, ρα πο 
δη4 {π|Ρὴ5 ἀγὲ ἄγανγῃ ἰορείπογ, παπάς [κ6 
αἰτεπάδηΐβ ΟΥ̓ ΘΒ] ΕΠ|Γ65 ΔΡρΥΌδ ἢ {Π6 ννοππάρθα 
ῬαγΕ ἃη4 ργοοθθά ἴο οχίγαοξ {ῃ6 ραϊηζα] 
Πχέαγθ ; Πθδά βίοορβ, εγεβθ Ιοοκ 584, {π γον 
5. ἀεἰνθα ὑν]ἢ ῥάγα11615. οὐ ϑο]οϊςι6. [ἢ 
{π6 ἀθονα 411 ἴθ πηθιηθοῦβ, ἔδε!ηρ ἀπά οχ- 
ῬΓΕΘΘΙ ΠΡ βγη ρδί ΠΥ νυν] ἢ ΟἿΘ τ ΘΠΊθΕΓ 5 Πδσὶπρ, 
ΠΟΥΓΕΒΡΟΠΩ ἴο ἴπε6 ῥογίο ΟΥ̓ Ά δ9ὸ ἴῃ Ρ]αΐο᾽ 5 
ῬΟΙΙΈ. Ρ. 462: ἌΝΠΘη οπεῖβ ΠηρΕΥ ἰ5 παυτί, 
500 ΠΕ 15 {πὸ Έ]Π]ονν- ἔβα! Πρ νυ ἢ οἢ Θργθδβ Δ] Ρ' 
ἴΠ6 Ὀοάγ ἴο {πε6 50] πη] 1 τϑαοῃθ5. {Π6 
ΓΟ] Πρ ΡΥΙΠΟΙΡΙῈ {παΐ, [πῸ ννῃοΪΘ σοπάο]πρ 
ὙΠ {ΠῸ Ρατί αἤΠ]οΐεά, ἐΠ6 πιὰῃ βαγ5 ποῖ “" ΤΩΥ 
ΠΠΡῸΓ 5 ἴῃ ραΐπ, θυΐ 1 ῥαῦε α ῥαὶπ ἦτ γ1} 
ἤμσεν (ὁ ἄνθρωπος τὸν δάκτυλον ἀλγεῖ). 

27. Ινοαυ γε δΥθ θοᾶγ οἵ Ομ τἰβ..} Αο- 
ΠΟΓάΙηρ ἴο δῖ, Ῥᾷι] δνθγΥ ϑίπρὶθ σμαγοῃ, 
νΠοίΠοΥ (ΟΥπιίδη οὐ ἘΡΒβεβίαπ, ἰ5 δἰἔμοῦ 
[6 1ῴ854] Τεπιρία οἵ (οά οὐ, 85 βοῦε, {π6 
464] ΒοΩΥ οἵ (ησίϑε. Ἐδοὴ (γι βείαπ σοτη- 
ΠΥ 15. Π6 ΟΠαγοὶ {Ππίνεῖϑδὶ ἴῃ τηἰπίδίιγο 

αν 7.ε1.----οι,. 111. 

ΟΥ ἴῃ πηϊογοσοβῃ ; δῖ δ {Π6 ϑαπὴθ {{πὶῈ 
ἴΈ 15. διιοῦ χγιαηιοηίαίν, πιο 1π 115 σομηρίθίο- 
Π658. 

“Ἵπώ γιογιδογς 1π ῥαγεεμίᾳγ.], ΜΕοβί πηοάθγη 
ΠΟΙ Πηθηΐδίοῦβ Θχρ δίῃ ἐκ μέρους ἴο' ΠΊΘΔΠ 
“πρραγάθα ἔγοτη πο. νἱθνντροιπί οἵ ἰοῖ οΥὐΓ 
Ἑαποίίοη τη πο σατο. ὍὙΠαΐ 15, ἱπἸν!41π|415 
1η 1ἴ ἅγῈ τη θο 5 οἵ (ἢ γῖβέ, ΒΕ ποῖ πο θ 5 
νυ ποι ἐἰἸδειποίίοπβ, ποΐ 45 1 ΘυΘΥΎ οη6 σοι] 
θῈ Δην ΤηΘ ΘΓ: ἔποῖθ ἃ ἀϊνθυϑιθς οὗ 
Β͵ΔΟΘ- 15 δαἀαρίοα ἴο αἰ νουϑιεοβ οἵ παΐμγαβ: 
{Π|58. ἴο τϑθαϊτο (οτπ  λη τίνα! το, ὍΠϊ5 
ΨΙΕΝ ΠΊαΪτος Ἔχοο!]οηΐ δθηβο, δας ἀρϑιηδέ 1ἢ 
τατιδέ θ6 α]θρϑά {ΠῸ ἴουπι οἵ ρίιγαβθ ἐκ μέρους: 
ἴου 1 8.. Ῥᾷὺ) Ππαά πηθαηΐ ἴο ὄχρῦθϑϑ [Π15 1468, 
ὙΒΙΟΝ ΠῈ Πα5 Ὄχργεβϑοα δἰγοδάυ, ννοι]Ἱά 6 
ῃοΐ Πᾶνα υυυϊτεη εἷς ἕκαστος ΟΥ καθ᾽ ἕκαστον 
μέροε:Σ Μοβί Ἱπκε]γ : {Πὶ8 οδ]θοϊίΐοη ἔγοπη 
ἸδηριιαρῈ 56 ΕΠῚ5 ΒΘΓΙΟΙΙ5. 

ΕΠ γγϑβοβίοπη τηαῖζο5 1 ἴο τηθδη 7ηοηηιδεγς ὁ 
Ω ῥατί, 1.6. οἵ ἃ ρατί οἵ τῆε. μαγοῃ (δίμοι!ς, 
ἼΠΙ5 {γδηβ᾽ αἴθ οἵ 5 ϑι115 [η6 στϑεκ ρῆγαβο 
γΜῈ}1, θὰΕ Πϊ5. ᾿πίογργοίδεοη 15 4] ΘβΈ ΟΠ 80 16, 45 
ποῖ Δοσογάϊηρ στ {Π6 τι56 ΟΥ̓ γαῖμοῦ Ζάρα οἵ 
1Π6 ΤΑΥ͂Θ ΘΧργθϑϑίοη ἐκ μέρους 'ἴπ {πΠ6 ποχί 
ΠΠμαρίοσ, θα ἴξ Οσοιβ ΤΌΌΪ {{π|Ὲδ5 δηά 
ΠΟΥΠΟΓΕ Εἶδε ῃ Ν.Τ. ὙΝΠαΐ βεηβα 1 θδαγβ 
ἴΠογο, [ἃ πποϑδὲ ρον Ὀθαγθ ΠοσΘ. Ψ]οννθά 
ἴῃ {πε Πρῃξ οἵ ἐπαΐ βεῆηδε {Π6 τηθδηΐϊηρ ἰη [Π15 
ΝΕΙ͂ΒΘ Υ}1}} θ6 ΘΙ θΘΥ5 Οὗ 8 Ῥαυῦ, 1.6. Οῤγίεῖς 
γγιδηγιδογ ὀε]ογρῖηρ ἐο α οἷά 97, ἐῤε Ἰάεαὶ ὥῤμσεῤ, 
ΘΕνῈη ἴο {Π6 ΘΑΥΠΙΥ δηα τυ πηθηΐατΥ 5:46 
γπηΥκοα Ὀγ παρογίδοϊοη, νυ ἢ Πὰ5 [ῸΓ 115 οἵ 
δι46. [μΠ6 Πεανοηϊυ, {Ππ6 δΌβο] εν ρεοσγίθοϊ. 
( ΟΟΠΊΡΑΙΕ ἐκ μέρους σοπίγαπίεα ν]1Π τέλειον ἴπ 
“ἢ. χί. το. ΤῊΘ ψνΠ0]6 ἰειηροσαὶ δἰάθ οὗ {Π6 
(δίμβο!ς. ΟΠμαγοῃ τα απ ἀροπ θατγίῃ, πη 15 
ΟΥ̓6 δηα Γἰ τη  πίαΓΥ ἔογτα, ἴγοτη ἢγϑί ἴο ἰαϑέ, 
15. πεύα ργεβϑεπίβα ἴο νἱδθνν : {Π6 γένεσβα οἵ {Π|5 
ΟΌνοῦβα, {Π6 σοπυοχ οὐ {Π|5 σόποαᾶνθ, 15 [6 
δἴδγηδὶ απὰ Ὀ]1551] 546 οἵ {πεῈ βαπιθ μαστοῦ 
ἘΓΙΙΠΊΡ απ ἴῃ Πράνθη, νοῦ πον ἱπάθρά 
ὈεΙοηρ5. ἴο {πΠῸ6ὶ ποριγηθπα ΟΥ̓ΤΘΔ] 165. οἵ {Π6 
Φῥεγιογηεπα. “ΤῊΪ5. ἸΠ56 6 βρί γξι4] ΟΥΡ Δ ΠΙ5ΠῚ 
ΟΥ ΘαἸῆσθ 514}1} θ6 πηνο]θά ἴῃ 115 β]οσἢθά 
ἴογπι αδἵ {πε Ῥαγοιιβίδ. 

Τι 5ῃου!ά θῈ ψμῈ}} ποίβα ἐμδὲ ἴῃ {Π6 οἴδιιβο 
γε αγὲ Βοάν ὁ, Οὗγμε ἴμ6 δθβϑεποθ οἵ {Π6 
Δγίϊο]Θ ἱπάϊσαΐθες φωαίέν οἵ βυθβίδηοε : 566 
ΤΟΊ γΚ5 Οἡ {Π15 ἴῃ (ἢ, γἱ. 2. (ΟΙηραγα “{Π6 

Υ 
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1Π6 σμυτοῇ, ἢτβὲ δροβίϊεβ, Βεσοπ ΔΓ] 
ΡΓορμεῖβ, {Πιγάϊν τεδοῃεῖβ, ἀεῦ τηδέ 
παῖγαο 65, {Πεη οἱ 5 οὐ Πεαϊηρβ, ΠΕ ]ρ5. 
ϑονεγητηεηΐβ, ᾿ ἀϊν ΕΥΒ. {165 Οὗ ΤΟΠρΊ 68. 

29 “γε 411 Δροβίϊεβ ἢ ἂγὲ 411} ρτο- 
ΡΒεῖβ ἢ Ὧγ6 4}}] τθαςῃοῖβ ὁ ἀγέ ἃ}]} 
᾿γογΚεῖβ οὗ πηγάς αϑ καὶ 

Ι. ΟΟΚΙΝ ΈΒΕΒΞΈΑΗΥΝ 5. ΚΠ ΧΤΤ]. [ν. 29--1- 

20 Ηανε ἃ}1] τἢες οἱῆβ οὔ Πεαλ]πρὺ 
ἄο 411 ϑρεαὰκ σι τοπριιαβ ὃ ἀο 8} 
Ιητεγργειὶ 

21 Βυῖ ςονεΐ εδγπεβΥ {πε θεβί 
οἰ: Ὧἀηά γεῖ 58ῆενγ 1 υπίο γοι ἃ 
ΠΊΟΓΘ ΘΧΟΘΙ]εΠΐ ννΑΥ. 

ἍΜ ογά ννὰ5 Οοά᾽ (θεός). Μεγεγ 151] (4115 
1 φμαϊϊαΐίυε. 

ὙὝΠΙ5 15 οὔθ οἵ τΏΔΠΥ Ρμᾶϑϑαρεβ ἴῃ ϑί. 
Ῥδι]}}5 Ἔριβί]ε5. ροϊπέπηρ ἴο {Π6 ἵππῸὺ «οοίΓΙΠ6, 
{παΐ 45 ὈΥ νἱγίιε οἵ οὐσγ ππίοη ἢ Αὐἄδτη 
ψῈ ἀογῖνθ ἔγοπλ ΠΙπῚ 1Π {Π6 οἰθπηθηΐβ οὗ 
ΟἿΓ παίυτο {πΠ6 δἰῃϊοα] «απ ρῇῃγϑίςαὶ 580- 
βίγαξζυση οἵ Π]5 σΟΥΡΟΓΘΙΓΥ͂, 50 ἔγο ΟἿΓ ἸΠΙΟΠ 
ΜΠ ([μΠ6 πον Ηεδδά οἵ [πΠ6 πὸνν (τθδίοῃ 
ψῸ 416 τϑοοπϑδεςαίο οὐδ οἵ 1Π6 ε]επιθηΐβ 
οἵ (ἢ γϑι 5 Πα] ον Η πππΔ ΠΥ ἀπ ἀγα ΠΟΥ 
ΤΟΙ ΠῚ ΘΠΈΔΠΥ σοπβιιδίαπεαΐϊθά νυ Η πὶ 1π 
16 {γεοίο! ἃ παΐυγε οἵ ὈθοάΥ͂ δηά 501] δπά 
βριτῖ. Νοίμιης δῃογέί οἵ {Π15 βθεπὶβ ἴο 
βαιιϑίγ (Π6 ρῥ]αῖὶη δη4 5ἰπΠΊρ|6 ἰαηριιαρθ οἵ 
δῖ. Ραμ], ΠΕΙῸ δηά δἰβοννῆεσθ. ΟἿΓ ἱποοῦ- 
Ῥογαίίοη ἱπίο (ἢ γιβδί, ἔουπάθα ἴῃ ὈΔΡΈΙ5ΠῚ, 
ΒΕΓ ΠρΊΠοηΘα δηἀ πουγίβῃθά ἴῃ της 1 οΥά 5 
ΘΌΡΡΟΥΓ, ἰ551165 1Π ΟἿ σοΙηρΙοΐθ βρι γι 4] σοη- 
ΠΟΥΡΟΥΘΙΥ ΜΠ Ηπ ἴο Ὀ6 πιαπι[οβϑίθα δὲ {π6 
Ῥαγοιιβία. 

28. 1η ἐξ εὐμγορ.] (δίμοϊϊο, ποῖ 5 ΠΊΡΙΥ 
{Π6 (οΥητῃδη: σομρ. ἘΣ Ρἢ 65. 1. 22. “οσέίες: 
ἴογ {πΠ6 οὐβῖη δηά πηροσί οἵ [Π15 {Π||6 566 
ποΐθϑ οὔ Ἂἢ. 1χ. 1, δῃηά [ῸΥ [Π6 δροϑβίοϊδίε᾽ 5 
Εἰαϑίιοιυ οἵ ἸΙΠη115 ἀπά [ῸΓ ἃ [{]] απ δ0]6 
ἀἰδβοσίδίίοη οἡ {Π6Ὸ οἤϊοα 5εεὲ Βρ. 1Ἰρμίοοί 
Οἡ Οαἰαῖ. ρ. 89-9ῶ7. Ργορῤῥεί: : 866 ποίεβ 
ΟἹ ΨΕΓ. το. Τδαςρεῦς : ΤΉΘη ΜΠΟ56 ΠδίυΓΑ] οἸἔ5 
οἵ ϑδοῃϊηρ ἀπά δοηυϊγοα Κπον]θάσα ννεγα εη- 
Παπορά ὈΥ ἀϊνίπαε 1] πτηϊπαίίοη. ὍΠῈ ΑΡοβί!ε5 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΗ]. 

1 ΑἸ ροἱγζίσ, 2, 3 ἄοτυ ἐχεείἼογεξ σοῦσεγ, 76 710- 
ἐλίγρ' τυογέλ τυϊέλομεέ σλαγίίν. 4 1264 2γαΐῖδος 
ἐλεγέοί, απ 13. 2γείαζίογε δεζογε ἄοῤε αι 
,απλ. 

Ργοξοββεά {Π6 τηδη!ο] 4 ἔ]1π655 οὗ {ΠῸ ϑριτ, 
πα σου]ά ἡνΟΥΚ 85 ργορῇῃείϑ, [θδοῃογβ, ΒΘ Δ] 6 Γ5, 
ὉΓΘΓΕΓΒ οὗ ἰοηριιεβ. ἢερ: ΟΥ̓ σεγϊσες οΥ 
ῥεΐρ, ἴῃς ἀμέίεβ. οἵ πε ἀϊασοπαίε, 50 ἢ ἃ5 
τεπάϊηρ {ΠῸ 5ῖοκΚ δπά {πΠ6 ροοῦ. Οσυεγηηηιεῆές, 
ΔαπηΠΙβίγαίίνε ξπ ποίη οἵ {πε δορί βοοραίε--- 
ἀιπάς 97 ἐοπιστες, 566 ποΐθϑβ Οἢ Γ᾿. 1ο. 

29. Τεῖβα ἀπά νϑῃοπηεηΐ Δρρ]!σδίοη οὗ {πῈ 
Ἰοηρ ἀἄγαννῃ ἤριιγε οἵ ἴῃ6 Πυτηδη ΟΥΡΔΏΪΘΠΊ, 
ἴῃ ἃ 561165 οἵ 1πηρϑϑϑιοηθά ἱπίογγοραίνεβ. Α5 
ΤΩΊ ΟΝ 85 ἴο 54Υ, ἴΠ6 ΠηΘΠΊθΕΓ5 οἵ {πῸ Ὀοάγ--- 
476 {Π6Υ αἱἱ δγεβ ἴο ονεγβεα ἡ 4} τλουτῃβ ἴο 
ΡΙΌΡμΠΕσΥ «411 μαπάβ ἴο ἰαὺ οὔ δμεδ]ῖηρ ἢ 
«Α] τοηριιθθ ἴο υἱίθυ ϑρί γι -θοση δπά εχ- 
«αυϊδιία υἰζεγαποοβ Ὁ 

Ργεροβίοσοιιβϑ! δ ίογε Οὐ α ῥα ,Ώ15 ΟἸ7165. 
[πη {Π15 ᾿Ιδῖ οἵ ειῆῖϑ {πΠ6 υἰζογαποθ οἵ [οπριιῈ5 
15 ΡΙαοθά “χε 85 Ὀεϊηρ ἠεασέ : 580 Ἑγγϑβοβίοτη. 

81. δύσινθ γ8 ΖῸ0ΓΥ {86 συϑδίθυ ριέζβ, 
1.6. 1Π6 ποσθ ΠΟῦΌΪῈ απά τἰβοῖα]: {πθη ΜΙ 
Β0ὴ6 ΔΟΓΙρίποββ, πᾶ 6514 65--ἰ Ῥτοοθϑᾶ 
ἴο 5886 γοὰ 8 βυγρδββίηρ ὙΑΥ͂, ἴΠ {Π6 
ΘΠΒΏΙηΡ ΟΠΔΡΙΕΙ ΟΥ̓ “Ῥβαϊὴ οἵ Τουθ ἢ 45 
ΜΈΕΥΕΥ (4115 τ. ὍὌροη {πΠ6 ργεβεπί ἱπηροσίεος 
ἴδηβο οἵ δείκνυμι ΒΕΠΡΘΙ ΠΠΟΙΥ͂ ΟΌΒΕΓΨΕΒ, 7477 
αγάεέ Ῥαιυΐιβ εἴ χερί ἐπὶ ἀπιογει. ΝΟ πορά 
οὗ τήν ὨεΙΟ: 8δῃ δάγογθιαὶ βυθϑεςαϊθ ἴῸΓ 
δαἀϊθοΐίγε ποῖ ὩΠοοπΊηΟΠ: “8 ρῥαγ ἐχεθἰθηεθ 
«αυαν. Οὐοπιρᾶγε Εππηεη!ά65, ἀπ᾿ ἀνθρώπων 
ἀφρόν. : 

ΗΟΌΘΗ 1 8ρεὰκ νι τῃς 
τοηρι68 Οὗ πΊεῃ ΔΠ4 οὗ Δηρεΐϑ8, 

Δηἀ4 Πᾶνε ποῖ Ἵμαγῖγ, 1 Ὧπὶ θεςοπηα 
ας ϑβουπάϊῃρ Ὀγάθ8. ΟΥΓΥ̓ ἃ {πΚ]|Ὶπρ 
σγτθΔ!]. 

(ΗΔΡ. ΧΠΙ. Αδεγ ἃ αἀἰβῆςυ]ε ἀπά ἰβάϊοιι5 
Ῥαβϑασο [Πγουρη {Π6 ργονυίουβ σμαρίοθγβ, {Π15 
ΘΌΪΟΡΥ ΟὗὨ ΠΠΑΓΙΕΥ͂ σΟπΊο5. Κὸ ἃ Πάνθη οἵ τεϑβί. 
ἼΠΕ τηογὰ] ἀσηῆ οὗ [Π6 σΠαρίογ 15 ΒΙΠΊΡΙΥ 115 : 
ὙγΠ116 ἔα] 15 ΠΘΟΘΒΘΩΤῪ ἴο 58] νδίοη πη ΠΌΡΕ 
ἀεβιγαθ]θ, ἴον, υνῃῖο ἢ 15 ἴῃ {Π6 ϑριγιξ δπά ἴῃ 
1886. ν}1}}, 15. δοβο! αΐεἸ Υ ᾿πάϊθρεηϑαῦϊθ. [ΓΕ 5 
{παῖ σογηείῥίπς νυ που νυ ῖοἢ απγέῤίης, τμαΐ 
ὍΘ ΤΗΔΥ͂ 0 ΟΥ 5:π 7, Ὀδοοπηθ5 ποέῥίπσ. Τῇ 
[11 δηὰ Πορε, θεΐηρ; Βυπηδη, ἀγα “ {Πθο]ορῖςαὶ 

νγίμεβ,᾽ ἰΙουθ 15 πη Οἢ τποσγα {μη {Π|15, θεῖπρ 
ἄϊνιπε : ἔοσ 1 15 ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ δῃ αἰγιθαΐε ἴο 
Οοά ἩΗϊπιβεῖέ, Ὀυΐ οἵ Ηἰ5 νεΎΥ Εβββθῆςβ. 
Ηδεηςο {πὸ ΗοὶΪγ ΟΠοβέ νγᾶ5 βοπηθεϊπηεβ ἑοστηθά 
ὈΥ {π6 ξίμεῖβ ὑαγίέας, πα {Π6 Βυτπηδῃ βρι σις 
αἰρείϊο οὐ Κιπάγεα σαρδοῖν οἵ {πε ἀϊνιηα 
(ατγίέας. 

᾿Αγάπη, ἐραγίέν ΟΥ̓ΪΙστε, ἃ νγοτὰ ποῖ ἔοπιπηά ἴῃ 
Οτεεκ ΡὨΠΟΒΟΡΩΥ ας “ θογπ ἰπ ἴπ6 θοβοπη 
οὗ (τι βειδηϊν, ἀεποίεβ ὀγούφεγίν ἰουε, ΜΠ] Ομ 



ν. 2--4.] ΤΟΙ ΝΟΣ ΟΥ111. 

2 Απά {πουρῃ 1 Πᾶνε 10} αἱ ὁ7Γ φοοάβ ἴο ἐξεά ἐπ4 ῥοῦγ, ἀπά τποιρῃ 1 
ΡΙΌΡΠΘοΥ, ἀπά ππαεγβίδηα 8]] τηγϑίε- 
Γ65, Δηἃ 4}} Κπον]εάρε : δηά Ἐποιρῇ 
1 Βαᾶνε 11 ἔῃ. 580 {Πδὲ 1 Ἵου]ά τε- 
ΤΟΝ πηοιηΐδ1η8, ΔΠἀ Πᾶνα ποΐ ΟΠ ΔΓ, 
Τ ἅτ ποιῃϊηρ. 

3 Απά τποιρῃ [1 Ὀεβίονγ 81] τὴΥ 

5665 ἐμ βροοὰ οἵ οπϑῖβ πείρῃθουγ ἴῃ ἃ 561- 
ἀδηγίηρ νγαῦ. [{ 5ῃοι]ά θὲ ποίεὰ {Παΐ ἴμ {Π6 
ἢγϑβέ ΓΘ α γεῦβεβ ἴμοσα 15 πὸ σγεεξ «υογά σοΥ- 
Τεϑροπάϊηρ ἴο {πΠ6 ννογὰ ἐῤοωσ οἵ {πε Α. Γ᾽. 
κἄν ΟΥ̓ καὶ ἐάν ἴπ ΘΔ0ἢ ρῥ]αςα ϑδἰβηϊῆθβ δπἃ 
15, ποΐ φύδ 27: [15 ποοθϑϑιίαίθβ {πῸ σε πάρης 
οὗ (ῃ6 Οτεεὶς (ΟΠ 15 ποΐ εἰ ἔχω) ἴπ {Π6 
Βυροιμθίοδὶ ἔοστη, 1: [1 τ ῥοιά ῥάυε ΟΥ̓ ρο..ε5ς. 

ΕῸΓ ΓΕΑΒΟΠ5 ΨΥ ἀσαῤό 15 τεηάεγεα ἐραγὶέν 
ΥΑΊΠΟΥ {πη ἰοθ ἴῃ [Π15 σμδρίοσ, 566 ποίβ αἵ 
ἐπ οὗ «ἢ. χνΐ. Ρ. 376. 

1. Οἱο-τοἱαϊία, ΟΥ̓Ἅ υἱΐζεγαποθ ἴῃ ὈΠΚπονγη 
τοηριιε5," πηργουϊβεά ὈΥ {μ6 ϑριγιΈ ἴῃ ἴοπθ5 
ΕΧα ϑ6 δπα ἀε]Ἰοδΐα, 15 δεῖ ἴῃ {πε ξογείγοπί. 
ἌΝῊΥ 5οὺ Βεοβδιιβα 115 ὈΓΠΠΔηΐ ΟΠΑΓΙ5ΠῈ ννᾶ5 
ὈΥ ΠΊΔΩΥ (ΔΟΥΠΕΠΙ4πΠ5 γα]ιθὶ ΒΙΡΠΕΓ {πδη 
1655 σοπβρίσοι5 θυ ΠΊΟΓΕ 5θΎν Ὁ]. εἹ[5. 
ἼΠΕ ΥΕΓ 5 Πη65 ἴο ϑσῆδνν {παΐ, σοιηραγοά 
ὙΠ {ΠῈ βίθδαγ - 5] ΠΙηρ βίασ οἵ ᾿ποχίηρ.]15}- 
4016 Ἰονε, {Π1|5 ἴοο αἰίγαςΐίνε ἰοπριθ-ιξογαποα 
νγὰβ ἃ ἤΠεδείηρ τηδίθογ- ἤδϑῃ. [ῖἢ {πεϑθεὲ ἢγϑί 
ΨΕΙΒΟῈ5 ἴῃ6 ΑΡροβίϊε ἴπ ἢϊ5. οὐ Ρεῦβοῃ ριιῖ5 
(8565, ἡ] Οἢ ΠΙ5 οὐ ἜΧΡΟΓΙΘΠσ6 ΘηδὈ]θα Π]ΠῚ 
1ῃ δγεδῖ τηθϑβϑιγα ἴο ΤΘΔ 156; θΕ {Ππ656 οᾶ565 
Ὀεΐηρ Βυροίμείοαὶ, μῈ εχίεπάβ ἴῃ ὑεῦ. α {Πα 
ΒΊΟ55014114. ἔγτοπὶ 115 οὐ ΡΓΟΡΕΓ 1ΠΠη1{5 οἵ τπ- 
Κηοννῃ ΤΟΠΡΊΙ65 ᾿πΐο {Π6 ἀοπηϑίη οἵ 4]}} Ὠιιπηδῃ 
Ἰδηρααρεβ; πα θεγοπα [ἢδέ, ροθίοΆ]}}Υ, πο {πὸ 
ΒΡΠΟΙΓΟ οὗ ΠΟΑνΘΠΙΥ ΒΡΕθοἢ φαάάγεσσεά ὧν αϑισεὶς 
ἦο απρεῖς (ποῖ “ὈΥ Δηρεὶβ ἴο πηθη,᾽ 85 50Π16). 

Τῤοισὺ 1 σῤεαξ «υἱΡ... 1 Βεπάεγ δπά 
εχρίδιη : ΙΖ ἴθ 86 ἰοηραθ8β Οὗ Π|6 5 1 
ΒῃουἹᾶ πίον δπᾶ (παῖ ννουἹά ὃὲ ψοη- 
ἀεγία]) οὗ δι ρ8615, γϑῦ βου ποῦ πᾶνθ 
ΟΒΔΥΪΟΥ, 1 81ηὶ ὈΘΘΟΙΘ ΤἸΠΡΊΩΡ πιθῦδ] ΟΥ 
8. ΒΕΓ δου αϊηρ ΟΥ̓Δ]: 1.6. ἃ ΤΉΘΓΟ 
Ἰπϑίσισηθηΐ οὗ βουπά ψπουΐ σεηβε, ἀεδή, 
τ θοῃδηΐοα), ἄθνοιά οἵ 411 τλοσαὶ ννοσίῃ, δῃ 
ΟΥΡΔΠ {παῖ Τοηυῖγοθ ἴο 6 Ὀεδΐεπ ἱπίο τὰ- 
ΒΟΠΔηΠ6 ὈΥ ἃ ἰογοῖβη ᾿ΠΊΡ.1156, ΠΚ6 ἃ τηοάθτῃ 
Βοηρ Ὀοοπηϊηρ ἴο {πΠ6 τουςοῇ οὗ ἃ ρΡ]βοίΓΠ. 
Ηδοτα {Π6 ἀϊοίίοη βίερβ οἡ ἔγοπι {πῸ ᾿πθῆηϊία 
Τηδίογια] οἵ τηοϑί8] το {πὸ ργοάιοΐς οἵ δγΐ, ἃ 
ὈγάΖεη Ὀαϑίη. ὙΠῸ Οτεεκ ἀλαλάζον τηξδη5 
ΟἸΔΠΡΊΠΡ' ΟΥ 5ογθασηϊηρ ἰουά δηά Ἰοηρ: “41]α]έ, 
ἀδυρηῖοσ οἵ ῥοίογιος (ῬΙπάδγ) Ξξῷ ργοϊοηρεά 
γΕ}1} οἵ οηβεῖ ἴῃ Ὀδίε]ε. 

2. “πά ἐῤοιαρ 1 ῥαυε. . ἢ Ἐεπάογ, 
ἈΑπᾶ 51 βμου]Ἱᾶ αν 086 βσἰτύ οἵ ρτο- 
ῬΒΘΒΥΪΙΘ πᾶ ββουϊᾶὰ υπἀουβίδπα 41] 
789 τιυϑδύθυϊθβ (Πα μεσ τανεαϊθαὰ οὐ ὑη- 
τενϑ δ] 64) δπὰ 411 δἴζδιπαθ]α Κποσιθᾶρθ 

δῖνα ΠΥ Ὀοάγ το Ῥ6 Ὀυγηεά, Δπά ἢδνε 
ποῖ σμδγιτγ. 1 ργοβίθίῃ πης ποιῃΐηρ. 

4 Ομαγῖγ βυβεγείῃ Ἰἰοηρ, ἀπά 15 
Κιπά ; σμαγιγ δηνίθῖῃ ποῖ; σΠΔΓΥ 
ὑνδιπίθίῃ ποΐ [856], 15 ποῖ ρυβεά τον, ᾿- 

γιοΐ γαςᾶ. 
ἘΡΣ 

(Θ ἢ 845 ἄϊνεβ ἄδξερ ἱπίο {ῃ6 ΡῃΠ]ΠΟβορηΥ οὗ 
ΕΓ βεδη!γ7}) πᾶ 15 ὃᾧᾷΖ1 βῃουϊἹᾶ μᾶανθ 411 
(Ροββίθὶα μογοϊδα οὔ) ἔαϊίῃ, ϑποῦρὰ ἴο 
ΑἸβΙοᾶσθ πιοπηΐϑῖη8, γού 5ῃου]α ποί 
Βανθ ομδυϊίγ, 1 δὰ πούμιμπρ;---α φιογαὶ 
εἰρῥεγ. ὙΠῸ Μά: »εϊγασμίοσα ντιοις ΟΠΑΓΙΥ 
νοι] ποῖ θεὲ μάες ταἰυΐβεα. ΜΟΥ ΘΓ 5 τεπάθσγιηρ, 
ρ0 {πα 1 ἀἴβρίαοςθε. τηοιιηΐδίη5," 15. 507ῈΪΥ 
ΨΤΟΠΒ : ὥστε καὶ μεθίστημι ἴογ {Πᾶΐ. (οπι- 
ῬΑΓΘ {Π6 ἔα ΠΆΠ1ΑΓ ὥστε θαυμάσαι, “ἐπομσ᾿ ἴο 
ὨΊΑΘ ΟΠ6 ΨΟΠῸοΥ : ἢ 566 ποΐβ ἊὉἢ. 1. 7. 

αἰ] ἐποαυϊεάφε) [Ι{ τᾶ 6 ποίβά Πεσγα {Πδῖ 
ΟἸειηθη5 Κὶ οπιδηι5 ἴῃ ΕΡ. δὰ (Δογι πίῃϊ!05 ἔννοα 
Δ]1Ππ465 ἴο ἀποαυϊεάσε ἃ5 ἃ. 5ρεοῖδὶ αι οἵ {ῃε 
(οΥπίμίαη5. Ηδ 566πὶ85 ἴο [46 ΠΕ Ὺ 1 ΜΠ ἃ 
ΒΌΒΓ6 ρεγἼοερίίοη οἵ {πὸ 'ππΠῸῚ ἂπά ἄβερεῦ 
56η586. οἵ ϑοιιρίῃυγε δηά Ἴοπίγασίβ τ ψ ἢ 
ἐραγῖΐν : ΠΠΔΡ5. 1. Δηἀ ΧΙΥΠ]. 

8. “πώ ἐῤοι 1 εείοαυ. ἘἈδπάογ, πᾶ 15 
Ι βΒουϊᾶ ἄο196 ουὖῦ ᾿ἱπ ἔοοᾶ 8411 ΠΥ 
Βα Βύδπμοθ, διὰ 1ξ Ξ ὃΞᾷ1Ζ βῃου]Ἱᾶ ἀθιῖϊνοῦ 
ΤΩ͂ ὈΟΑΥ μα 1 6 Ῥυατϊπί, γοῦ πδᾶῦθ 
πού ΟΕΔΥΣΌΥ, ποῦ ἃ ΜΕϊύ δὶ 1 ργυοβύϑθα. 
Ἐνγθη 56] εἰτητηοϊδίϊοη ποις ὉΒΑΓΙΥ 15. πη-- 
ΔΥΔΙ]ΠἸηΡ. ΕῸΓ ἰπβίδηοε ἤθη ἃ Βα ἀΠϊβῖ ἀϑοθίῖς 
Ιθραρϑ ἢ σπΠ]ηρ ἔβοε οἡ {π6 ὈΪαΖίηρ ΡΥ͂ΤΘ, 
᾿πηπγο]ίϊηρ μ15 θοάΥ {παΐ δ ΠΊΔΥ ἱΠΊΠΊοΓί4}156 
5 βρισίξ, ννβαΐ ἀοββ ἴἴ ργοῆΐξ πίπη ὁ Νοίμιηρ; 
τς ἔαπαίς 15 ἴῃ ἴον τ ΠΙΠΊ56}Ὲ πὰ ἢ 
ΠΟ ΟΠΘ Εἶβθ: μ6 β5εεῖβ 15 οὐ 5016 ΒΆΡΡΙΠῈ855 
ννείμο ἴῃ 1Π6 5ῆαρε οἵ ἃ σοιηΐης ἀθἰποδίϊοη 
ΟΥ̓ οὗ 4 ργεβθηΐ μ)ογιβοδίίοη οἵ 561 (Δ ποίπευ 
τοδάϊηρ ἴου καυθήσομαι 15 καυχήσωμαι). Τί 
15. Ζαϊί6 ροββίθ!ε ἐπδὲ {Π15 ἱπιαρα οἵ ἃ Βυιδά ϊϑὲ 
ΡΓΐδοδὲ ἢ Πα ὁ ἱπεβϑοΐιαὶ ἤγεϑ᾽ βυρβεβίεα 
1π6 {πουρης οὗ {Π1|5 ἰοχί ἴο 8. Ῥαὶ]: ΠΊΟΓΕ 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ 45 {π|5 Εριβίία νγὰβ νυ θη ἴῃ 
57 Α.Ὁ., θεΐοσγε ἔπε ουΐοτοακ οἵ Νεγοβ ἤευῪ 
Ρεγβθουξίοη. [{ 5μοι]ὰ θὲ θογπα ἴῃ τηϊηά 
{παῖ {πε Αροβίϊε 7ιι5ὲ Ὀθΐογε 815 ἢγϑί υἱϑὶξ ἴο 
(οτίπίῃ μδά θδθη βίδγίπρ 'ἰη Αἴπθηβ, ὑγΒΕΓΕ 
Π6 Πά ςογίδίη]γ 5θθη Δη δἰΐαγ ἴο {Π6 εγιζηοαυ 
Οοά, ἀηὰ παά ργ Δ] βεθη οὐ ποαγά δθοι 
1π6 Τοριῶ ὁ ἐδε Ιπάϊαπ νετῃ 115 αριϊαρῃ Ηδγὸ 
ἰδ: Ζαγηιαποοδεσας «αὐϑο γιαάε ῥὶς οαυπ “Εἴ 
ἐγιγμογίαί. ΕΟΥ ξατίμοσ ραγίου]αγθ οα [Π]5 
ΤηδίτοΓ 5ε6 ΒΙσπορ [ἰρμιοοῖ 5 Νοῖθ ἴῃ ἘΡ. 
(οἹοβ5. Ρ. 394: ΠΌπι ΜΙ οἢ ἴΠ6 1άθα οἵ [15 
σοΙητηθηΐ 15 ϑΥΠΟΙΥ ἴακθη. 

ἀοἰε ομέ ἱγι ζοοἀ.1 ῬΥΟΌΔΟΙΥ ποῖ ΜῈ ἃ τοιοῃ 
οὗ βαγοδβη: γεΐ 566 ποῖθ 'ἰπ “ὙμῈ (οἸἸθοῖϑ᾽ 
(Ώ δα Οουθυτχη) νοὶ. 1. Ρ. 244. 
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ΟΥ, τυζέζι 
Ζ:2 ἐγπέλ. 

ς ΠΟΙ ποῖ θεμανε ᾿ἴ561 ππβθειηΐυ, 
ΒΘΈΚΕΙΠ ποῖ ΠΕΙΓ ονῆ, ἰ8 Ποῖ Θδϑ}}Υ 
Ρτγονοκεά, {πη Κεῖ πὸ εν]]} ; 

6 Βε]οϊςεῖῃ ποῖ ἴῃ ἱπιφαϊγ, Βαζ 
ΓΘ]  σβῖῃ ἔπη {Π6 ἐγυτῃ :; 

ΕἸΓΟΕΤ ΝΗ ΤΕ ΡΙΧΤΗ: [ν. 5--Ὁῶ, 

 Βερδγεῖῃ 411] {πίηρβ, Ὀε]!θνθέῃ 81] 
ἘΠΐηρβ, Ποροῖῃ 8}} τἢϊπρ8, Ἐπάαγείῃ 41] 
1Π]ηρ8. 

8 ΟΠδγΥ πονεῦ (Ἀ]θῖῃ : δὰ 
ννΠεῖῃογ ἐπεγό ὧδ ΡῬΓΟΡΠΕοΙα8, ἘΠΕΥ 

4. (ραγῖέν σι 7εγοὶῤ ἰοης.] Ἀδίμοσ, Ομ αΥΥ 
15 1οπ ροΒα τη, 1.6. σον ἴο ἴδ Κα ὈΠΊΌΓΑΡΘ, 
βίον ἴο γϑβθηΐ ἃ 5 σης. [. ἀξπά: πᾶ νου] 
ΤΟΠ]ΊΠΓΕ χρηστεύει: ΥΑΊΠΕΓ, 18 ΘΎΘΟΙΟῸΒ πὶ 
ἀθηιθδ πΟαΥ. (ΟΟΠΊΡΑΓΟ ἴοσ {ΠῸ ἕογοα οὗ πηι ἀ16 
νοΐοθ ἃ ϑ' τη νογ ἀρεσκεύομαι, ῬΟΪΥΌ. τε 1 
ῥΐαν ἐῥὲ αρτεεαίε, γπαῖο γιγσεῖ ῥίεαςαπί. 
«απο ποὶ ἱξδεῖς ἐς ποὶ ῥεζ7εά μῤ.)] ἹΤερπε- 

ρεύεται 566 Π5 ἴο ΠΊΘΔΠ ἄοθ85 ποῦ 58ΟΥ ΟΞ; 
Δ Δ Κ65 Π0Ὸ ἀΙ5ρΡ1:80. [ἴ φυσιοῦται «4150 [5 
ἴῃ πιά. νοῖςθ, 85 15 πτοδὲ ργοῦδθ]6, ΤΕ τπαῦ Ὀς 
τεηάεγεά, θεῖηρ ἃ ννογά Οἵ 50ΠΊ6 σΟΆΓΒΘΠ655, 
065 πού 5ΧΧ80811 δηᾶ 5ψαρθσοσ. ΠΕ656 ργο- 
ἀϊσαΐοβ οἵ σμαυν Ρργεβεπί {πε πεφαΐε 5146 
οἵ πα ΠΉ ΠἸγ : ΠΟΥ ἹΠΊΡΙΥ ΔΠ ᾿Πδιϊποῖϊν βῃσΙη- 
ἵπρ ἴτῸπὰ 411] ἴαϊβε β] το γ, ροσηροιῖιβ. Ὀ] βίου, 
βίγαςζίηρ ἴῃ θοτγγοννεὰ Ρ᾽ ποθ, ΠῸΠῚ ἐχασ- 
ϑέγαίεά ννοτ5, Ἰοοβ, ἴοπθ, βίγίθ ; 1Π δῃουί, ἃ 
τοοϊοα Πιαέ ΓΘ 4 οἵ σοεγεΐγ ἐ0 ὅδ φ10 78 ἐραλ 9Π6 1ς. 

5. 065 πού ΘΒ ὉΠΒΘΘΙ]Υ͂, ΟΓ ΡΟΓ- 
ΠΑΡ5 ἈΠΙΒΠΠ ΟΥΪΥ. Ηον [Ππ6 ἸΠΠΟΥΓ ΤηδΔη 
Βῖνε5. ἜΧργαβϑίοῃ ἴὸ {πῸ ουΐοῦ. 80 ἴᾳΓ ΠΌΙη 
“ΤΩ ΔΠΠΘΥΒ τα ΚΙηρ {Π6 τδη,᾽ οὐά ργονθγθ, ἐῤε 
γιαηι γταζες ἐῤε γιαηρογς. ΠδΕ σΠδττῃ οὗἉ τηδη- 
ΠΟΙ γγΠΙΟἢ ρῸε5 βίγαιρῃξ ἴο {Π6 Πεαγί Ὀθοδιβα 
1 ΠΟΠΊ65 ἔγεϑῃ {τῸΠπὶ {πΠῸ ποατέ, [Ππαΐ τουςῇ οὗ 
[επάθυπεββ νυ ΠΟ ἢ τπαϊτοα 1 ἃ Ρ]Θάβισγα ἴο το- 
σαῖνα ὑνῃδῖ 15 ΟἸΘΑΓΙΥ ἃ Ρ]ΘΑΘΕΓΘ ἴο σΊνΘ, 15 Οη6 οὗ 
1Π6 ΠΊΔΠΥ ΠΊΟΓΑ] ἔπ 1[5 Οὗ {π6 ἀϊνιπα τοοῦ : {Π||5 
νυν ππΙηρ' ἀαρογίπηθπί 15 θαβθά πΠροὴ 1Π6 Ρῥγῖποῖρ] 8 
οἴ τεϑρεοΐ ἴου (σοι β πῆρε ἴπ τῆδῃ ; “' ἢν ἀοβί 
ἐφοι 5εῖ δ ποι η ΠΥ ὀγούβῥογ 3 Ἀ ΟΠ. χὶν. το. 

ΒΘΘΚΟΙΒ ποῦ ΒΟΥ ΟὟΗ: δοίβ πα βρθαῖζβ 
ἜΓΟΠΊ αἰδιπίογεβίεα τηοίϊνεβ: {Π6 βόσῖη οἵ {Π15 
οοηάπος 15 {Π6 τὰγα Δ] οὐἨ μποεϊβεῤηεςς. 
1: πο ἐαοϊίν ῥγουοζεά, ΟΥ̓ἢϊο5 ποῖ ἱπίο ἃ 
τ88 6 (Ἰἀ4. νοῖσα 4581η, ΡΓΟΑ]Υ}): ονοσ Κεδρϑ 
{Π6 ΤΊ5Ι ΠΡ [ΕΠΊΡΟΙ πη ΕΓ σοηΐγοὶ. Τρίσζεολ πὸ 
δ]: ΥΟΠοΥ, Τα Κο5 πὸ δοοουπῦ οὗ δὴ 11] 
ΤΆΤ, ἱ. 6. 4065 ποΐ πηθηΐδ!]ν ΓΕΡΊσΊΟΥ ΟΥ̓ ΠΑ ΚΘ 
ἃ ΤΠ ΠΊΟΥΔΠπτὴ οἵ Δ 6Υ}} ἄσπὸδ ἴο 1561 Βαΐ 
ΔΠ]Οννβ 11 ἴο βίαποε ο᾽ πηγεοογάθά. ΤῊΪ5 15 
[Π6 σαΓα1Π4] νἱσίῃς οὗ γοησίσεπεος ο Ζριγεγῖος. 

6. Κεγοϊεοέῤ ποὶ ἐπ ἐπί ψιαέν, μέ. ἡ ΒΘπᾶργ: 
-- ο]οϊοοίμ ποῦ ΟΥ̓ΘΥ ψιοπρᾶοΐϊπρ, Ραΐ 
ΤΟ] οἱοοῦι ΙΓ {86 τα: ἀοε5 ποῖ δχοέ 
αἵ {Π6 βρεοΐδοϊβ οἵ Δ ΠΥ ἱτηπλογα "165 σοτητηϊ θα 
ὈΥ οἴπουβ, Ὀὰὲ σο]οῖσθβ ἢ ἃ ΠΟΙ͂ ΟΥ̓ ἴπ {πε 
{ΓΠΌΤΉΡΕ οὗ {π6 τι οἵ Οοά : 885 ἃ ἔθ ]]ονν- 
ἴδε!ηρ οἵ ἀεΠ ρὲ ἢ [η6 αρϑοϊαΐῖε Τυι, 
85 1 ΠΟΠΊ65 ἴο ἢἰβίοσίς νἱδνν ἴπ {πε δοίϊΐοπβ οὗ 
Βοοά πηρη. 

Ἵ. Βεαγεῖρ «} ἐῤίηρ 2 Α. Ψ. ποΐ τῖρμέ 
ἤδτΕ: [ῸΓ 1815 1Ιἄθα οσοιγῦϑ Βοῖονν ἴῃ {πὸ ψοσγά 

« ρῃάαγείῃ." Βεϑιάθϑ, {πε σσεεκ στέγειν Ῥτο- 
ΡΟΙΪΥ τπηθδη8 Εἰ[ΠΕῚ ἴο ζεεορ ἦη, ἃ5 ἃ σρ ΠοΙ 5 
ὙΠΟ, ΟΥ ἴο ἀξεῤ ομί, ἃ5 ἃ Ὠουβε-τοοῦ Οὐ ἃ 
νναογργοοῦ Κορ ουΐ γαίῃ. Ὁ Π]Ε Θββθία] 56 Π56 
ῖ5. {παΐ οἵ ϊραῦποββ, ψΒεῖΠῸΥ οὗ Εἰ ρΡΠ655 
Δρδίηβί ΡγΓΌΒβαγα Οὗ {πὸ ἡπαυαγά ΟΥ οὗ {Π6 ομέ- 
αυαγαὰ ΟἸΤΟυτΤηβίδποθϑ ἀδίθστηϊηθ. ΕΚ ΘΠ 6 Γ ΠΕΓῸ, 
85 ἴῃ ΟἿ. ΙΧ. 12, 18 ῬΙΟΟΙ͂ πῃ 411 Ἐπ πι 65, ΟΥ̓ 
Κοορθύμ 8411 {πῖπρβ, ἴ. 6. 15 φγορῦ αραϊποὶ 
αἰ] βασι {Πη55 ΡΕΥΠΔΡ5 85 Ῥγουοοδίοηβ ἴῃ {Π6 
5886 οἵ 5[ια16 4 ΔΗτοηΐβ Οὐ 5ῃῇβδβ οἵ 5] πάθυ. 
ἼΤΠΘ Δρρ]ϊοδίϊομ, Ποννονοῦ, την 6 ῥοάς ἐσὲ 
ΟΥ̓ ζεεῤ- εἰοσε 411 ἀθροβιζεἀ {γιιϑίβ. ΤῊΘ Ἔββεη- 
[14] 5656, ἰπ {Π|5 σᾶβθθ, ΓΕ ΠΊΔΙΠ5 ἘΠΙΓΤΩΡΔΙΓΘά : 
{πε οἰγουπηβῖαπί!4] νΓΙ65. 

δείίεεερ αἱ] ἐῤδίηισο ΝΟ ΠΟΓΘσ {Π6 να κηαβ5 
οὗ ογθάγ, θὲ [ἢ6 σι] 6] βϑπα55 οὗ ἃ 5: ΠΊρ]6 
4} ἃ ππδαβρθοῦπρ πη, νυν] ἢ 15 1561 Ῥαβθὰ 
ἼΡΟΠ 81) ἘΠΌῸΪΘΠΊΙσμΠθα [1ἴ6, ἔΟΥ δοσογάϊπηρ ἴο 
1Π6 ργόνεγρ, δὶ ἄοογς, οἱ ἐῤίπζεγς. Τί 15 
ἴΠ6 ᾿πποσεηοῦ οἵ Τνονε τΠδΐ “ ἀθ] ΠΡ θα ϊγ θ6- 
Ἰανε5 ΠΙν η] 1165, θείης 2:56} ἀϊαυΐηε.᾽ 

ἐπάμγεξ αἱ ἐῤίηος.) ΗΓ 15 [Π6 σάτα π8] 
νἱγίιθ οἵ ογημάο, [μ 6 σμ στ} Πατάϊποοά δηά 
Ἰογδὶ β5επβε οἵ ἀπῖγ, ουϊησθα ὃν (τί βί᾽ 5 [αΠ1ἢ- 
ἔμ] βοΙ ἸῈΓ ἀπ βογναηΐξ ἴῃ πηδείϊηρ 411 5Πος 5 
οἵ τεπιρίδίίοη δηά “811 δϑϑδ}5 οὗ ΟἿἿ 6ποὸ- 
ΤλϊΘ5:ἢ [Ὸ0Γ ὑπομένειν Οἴζοη τηθδῃ5 ἴο διάθ 1Π6 
Βγαπέ οὗ Θποοιηΐογ 1η ὈδΕ|6. 

ΙΕ 5ῃοι]ά θὲ νγὲ]] ποϊθά ἐπαξ {π656 ἢἤπὸ 
τοῦς 65 δη4 [δαΐιγοβ οἵ σΠΑΥΙΥ γα ποῖ ἄσαννῃ 
κα 8η Ἐχαηαϑιῖα ραϊπίϊηρ, {πᾶξ πιαὺ 6 οᾶγ- 
ΤΙΘα ἱπΐο ἃ β ΠΟΥ ἀπά Πηρ ΠΡ ἴο ἃ νν4]}], 
Δηα Ἰοῦς {πεγα 85 “ἃ {μίηρ οἵ Ὀθεδυίγ," ἴο θῈ 
Δαταισο ΤΠγΟῸΡῊ ἰοπρ Ρεπογαίίοηβ. ἘδίΠΟΥ 
να ὈΕΠΟΙΪά ἴῃ {π|5 πο] 8164 ρμἱσΐατα ἃ 
ὀγεαῤῥίης ογισίπα! ἴο 6 ἰγαηϑιαίθα τηΐο ἀδΠΥ͂ 
πὰ ΠΟΙΓΙΙΥ [1ἴ6,. ἃ Πν]ηρ ΡοΟνΕΓ ἃηα ἀϊνίπα 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΕ. σΟπηπλΠΙσαῖθα ἕο {πΠ6 Πα πη8Δη ϑριγιξ 
Δη4 ννουκίπρ ἴῃ ἴΠ6 Πυτηδη νν1}]], σΟΠΠ ΘΓ ἢ 
ὈΥ οοπδίαηξ οοιηϊεγαοίίοη, ρ]αηξπρ ΠΟΡ]Ὲ 
ΟΡΡοϑβιΐθϑβ ἴο πιϑθεδί 1ηἴοσῖου, σπθοκιηδίηρ δαγίῃ 
ἢ Πδάνθπ, Οὐθγοοτηϊηρ εὐ ὈῪ ΡΟΟά, νδη- 
ΠυΙΒΠΙηρ ΔΥΤΌΡΔΠΟα ΟΥ̓ σΟΠίΘΠ655, 150 ]Θ ΠΟ 8 
ὈΥ ΠσομΓίεβυ, ρεουβῆηθβθβ ΟΥ̓ ρδίϊθηςθ, πΊ8]16 6 
ὈΥ δ. 1] 6] βϑῆθββ, νἹ πα] ον ποθ ΟΥ̓ ΔΙ ΔΟυ Υ ἴῃ 
ΤοΥρΊνί Πρ Πα 81] ἀββαι]ῖ5. ΟΡ ΣΡ ΟΒΕΥ ΘΠΟη165 
Ὀγ ἃ βίθδαγ ἔγοπί οἵ ἀδίεγπηϊηθ γοϑἰδίδηοα ἀπά 
1 νΊΠΟ10]6 σοῦταρθ. δῖ. Ρδμ], ηο ἀουδί, ΔρΡ- 
Ρτγοδοῃθά 5 ουνῃ ἰ64]: Ὁ 2 «ἱς ογηες ! 

8. Αἤογ {πῸ αἰϊδεϊποῦνε αέῤγλμίος 15 πονν 
ΡΓεβεπίθα ἔθυβοὶυ ἃηα βίγοηρ!υ {π6 αἰϊνῖπα 
αἰπέμάς ΟΥ̓ σΠατγιῖγ, [Π6 διετιἊθ οὗ πα πεύεῦ' 
“α ης Ὀυξ δνεστηοσο βίαπαϊηρ ἀργρῃς. Ηδετα 
ἃ5 οἴϊθῃ εἴβεννῆεσε, [Π6 ΑΡοβί!εῖβ πιῖπα β]αποαβ᾽ 



ν: 9---ἰι. 

5141 [21]; ννῆείμοῦ “λόγος ὧδ τοηριια68, 
ΓΠΕΥ 5}4]1] σβαβϑα ; ψπαίμογ ἐλόγε δέ 
Κπον]εάρο, 1 514}} νδῃ 8 ἀνναγ. 

9 Εογ νγε Κπονῦ ἰπ ρατγί, ἀπά νγε 
ΡΙΌΡΠΒΥ ἴῃ ραγί. 

ΕΘ ΥΝΤΗΥΑΝΒ: ΧΠΙ. 

Ιο Βυὲέ ψγπεπ {πδξ ψνῃϊ ἢ ἰ5 ρεῖ- 
ἔεςξ 15 σοπΊθ. θη {παῖ νγῃϊοἢ 15. ἴῃ 
Ρᾶγξ 51.4}} θῈ ἀοπε ννγᾶγ. 

11 ΝΠΕΠ 1 ννᾶ8 ἃ οἢ]]4, 1 βρακε ἂς 
ἃ Ἑἢ]ά, 1 υπάειβίοοά 45 ἃ Ἂοἢ]]ά, 1 

Ἐβγοιρῃ {πῃ ΟαπΈ]6 Αθοπ βίγαῖρῃξ αἱ {Π6 
Ῥαγοιιϑία δ«ηἀ Ἴοπίεπηρίαΐθα ΟΠ ΑΓΙΥ, δπη4 
τῃ6 ἀἰδϑο! του οἵ ρῇγϑίςαὶ ϑυγγΟ Πα ΠΡ5, 
βίβπαϊπρ ΠΡΟῚ {πῸ ϑριγιίια] Ουθδίίοη. ΠΟΥ 
ἀἰϊἰδθηογιβίθα {τομὴ 1[5 πηαίθυγῖα] δῆνθὶορο, που- 
561 ἴοο ἀἰβεποιπιθογθ οἵ 4]16η {ἰπ|6 δηᾷ οὗ 
ἀγα πϑιοσυ Κηονθάρε δηα οἵ Ῥῇῃαεπουηθηα) 
ῬΓΟΡΠΟσυιηρ5 8Π4 οἵ 5επβαί!οηδ] ἰοπριθ-πἰίοεγ- 
ΔΠΟΘ5, ἃΠ4 αδἵ ᾿αϑί {γπππηρμαπί ἴῃ ΠΟΙ Οὐ ἢ 
ΒΘΙΈΠΕ 4η6 πΠίγατητη 6164 εἰθγηϊυ, ἔγοπὶ ννῃ] ἢ 
516 Πδά σοηῃάοβοθηθα ἔῸγ ἃ βθάϑοη ἴο ΡῈ δῃ 
ΘΧ 6 ἢ πηαη. ὍΠΪ5 ἰάθα, ΠλΟΥῸ ΟΥ̓ 1655, 15 
ΒΘ Δ ΠΕ 4} }Υ ἀρραγθηΐ ἔγοπΊ Οη6 ΟΥ̓ ἴννο [6 ΓΠῚΒ 
1π {Π|5 νεῦβθ βιρ πιβοαηΐ οἵ {πὸ Αἀνεπί δη4 α͵50 
ἔγοπι ἴΠ6 φογίσίς γεέμγο. Τί 5ῃοι 4 6 ποίβά 
{Παΐ . οὐδέποτε, 5. ΓΟΠΡΟΥ ἴπᾶη οὔποτε, ΤΊΘΔΠ5 
ΒοιηθίῃΙ Πρ {πὸ πὸ πευε". 

Ἐφ ηάοΥ δπάἀ οχρ αι μαυῖῦγ πόνο τ 8116 0 ἢ 
--πὸ πεεῦ, δι, Θγ ΘΠ ἡνΠ ΘΠ 81] ΓΟ ΠΩ 15 [8 ΠΠ1Πρ’ 
δηα ἴῃ πηοίϊομ, τοπηδίη5 βίεδάξαϑί ἀπά πηππονθα 
(βεβαία, ἀσάλευτος, ἀκίνητος διαμένουσα, ΤΠΘο- 
ἄοτεί ἴῃ Ἰοςο) : Ἴεζορ οἵ ἴπ6 ΑΟΝ. ποῖ {γα ἴο 
{πὸ ἔσιιθ ἰάοα. ὅθ6ηβθ οἵ {Π6 ὑνῃο]ο 15, (μα ΠΥ 
θοΐπρ ΘΠ ΡΟΥΘΘηΒΙΙΟΙ5. 8Π4 ἹΠΊρΡΟΓΙ5Π4Ὁ]6, 5}8}} 
δύ [Π6 5Πακίπρ οἵ [Π6 {Π|ΠρΡ5 {Παΐ ΓΘ 5Πα Κθ ἢ 
ΔὈΪά6 ΔΙοπθ ἀπϑπδίζθη ; θα 45 ἴο γουγ ὈτΠ]Πδηΐ 
ΟΒαγίβπιβ, Ὁ (οτιπίμίαηβ, αἱ ἴΠ6 Ῥαγοιβία 
ῬΙΟΡΒΟΒΥΪαΡ 5 1ἢ 8616 06 (εἴτε [Π]Ρ]165 8 
ΘΑΞΥ͂ αἷγ οἵ ἱπά!δγθοηςα ἴο {Π|πρ5 1π {Πα πβεἶνε5 
Ἰπά!βδγθπί ὈΥ ΠΟΙ ΡΑΓΊ5ΟΠ, 5ΈΓΝΙΠρ; ΤΟΥ ἃ {1ΠῚ6 
85 ἃ ΠΊΕΓΕ βοδῆοϊἀϊηρ ἰο (σοά 5 ὈιΠ]4]Π5) 
ΤΘΥ͂ 518411 006 ἄοπμϑ δὟΔΥ͂, δηᾶὰ ὑοηραθ8 
1 ὉΠ616 6, ΠΘΥ 5841] 668860, ΔΡα Κηονυ- 
Ἰοᾶρϑ 12 {μθτ6 6 (5θδγοῃιηρ, ᾿Π40]51{1ν6 
Κηον]θάρε), 10 58.411 θ6 ἀοπθ 8 7187. ΕῸΓ 
ὙνΠαΐ ἴα ΟἿΥἿ ργεβοηΐ ἀποαυϊεάσεῦξ Οοοά, 85 
ᾺΥ 45 ἴξ ροθϑβ, Ὀπῖ 5111 ποιμίηρ πλοτα {πη {Π6 
ΔΙρμαθεί οὗ Ἰαπριιαρε οΟΥΓ {ΠῸ τυ! πηθπίβ οἵ {πῸ 
ἵΓΠ6 αὐλεάογη. Απὰ ννμαΐ ἅγα οὐσ σ]οσσοία ες 
ΟΥ̓ Ζοπησπμε-οραΐίογίπσι 5. ΕἸΘοίηρ Πά5ῃ65, ϑυηαγί 
ϑιησίίουηρ5, ἤπο βίδπημηθσίηρϑ οὗ οὐἵ «ῥέγίἑαὶ 
ἡηζαπεγν: Ὀὰΐ {πεβεὲ ργεραγδίοτυ ργδίπρ5 
50.411} αἱ [ῃ6 Ῥαγοιιϑῖα θῈ ἰγαηβῆριγεα τηΐο 
ΑΥ̓ΤΟ] τίου δηά 1πι6 ΠΡ] ὴὺ ἴῃ ἴμ6 Ῥαγδαϊ- 
βίδοδὶ ϑρϑθοὺῦ οὐ οἱγἹτἵ ϑριγιίααὶ τηδηποοά. 
ἘῸΓ θη ΟἿ πέαὺ ῥπριαρῖέν 58.811} Ὀ6 ΘοΠ- 
ῬΙεἴοὶν σοπϑιιθϑίδηζιαιεά ἢ {Π6 Ἰοηρ ἀρῸ 
ϑ᾽οτι πο Βυπηαηϊν οἵ {πΠ6 αβϑοθπάθά (ἢ γιβί, 
θη 514}} {π6 πεαὺ ἠοῆσμες ἱπουήβοῖνοβ θ6 
ΒΊουΠοα, δηἀ ΟἿἹΓ πον 5Ρ: ΓΙ - δίνη ἐληῥίπσ 
5041} Ὀδοοπὴθ βρι γι - σίνθη σρῤεαζίπσ. ΑΠά 
νυ παΐ ἀραῖη ἀγΓ6 ἴπθ56 νδιπίθ γοῤῥεογίπρος 5 
ΟΟοοά «ἴ5ο0, 85 σοπηΐηρ οση Οοά, δυΐ 511] 
ΤΟΥΘΙΔΙΙΟΠΒ, ΤΟΥ ἃ 5θᾶβοη ΟΠΪΥ, πιεῖθα ουέ ἴῃ 
ΤΩΘΑΘΕΓΕ τηθοῖ ἴο ΟἿΤ ποὺν ΠἸπηϊ 6 σΑΡΔΟΙΕΙ65 ; 

1πέ6 ΠΡ Ὶ 016 ᾿πάθοθά ἴο Οὔ ΓΒΙνο5. ἀπά ἴο οἴπεογϑ 
Βδοδιι5θ ἔγοπα ΟἿ 5ριτξ {ΠΕΥ Ρᾶ55 [Πγοιρη 
ΟἿΓ ποῖϊς αῃὰ ἴπϑπορ Γπγοσα σα Οἵ τπουτῃ δηά 
{Ππθποθ ἱπίο {ΠῸ βαγϑ δηά ποῖς Οἵ ΟἿΓ ΠΕΔΓΘΓΘ, 
Βιιξ δνεὴ ῥχγοῤῥειγίηρς ἅ{6 ξ͵ΥΔΟΘ- 5. το- 
βϑίσιοἴθα ἴπΠ ΟἿἿΓ ΟΥ̓ ΠῚ ΠΑΓΓΟΥΠ655, 51 ΠΠΚ6 ΟἿΓ 
50-Ο4164 50 6πεῆς ζποαυϊεάσε, νγμῖο ἢ ΓΠογείοσα 
“ρα βΓἢ ἀρ (οἰ. νἱ}], 2), θδοδιιβα ἴἃ 15. 50 
Π|Ὶ|6 δπἀ 50 οποϑι θά. ΑἹ] [115 πηιϑί πεεείς 
6: ἔον 10 15 ἔσοιι ἃ ρατῦ οἵ {π6 οοπιρίοία 
ΠΟ]6 ὑπαύ στὸ Κποῦ ψγπαΐ να πον δ8πᾶ 
0 18 ἔσο ἃ ρῬασί ΟἿΪΥ ὑμαύ ψὸ ἄο Ρῥ͵ο- 
ῬΆΘΘΥ: ἴξ 15. ἔγοπι ἴπῸ βαυτίπϑεῖ επά οἵ {Π6 
ΔηΡο]ς Ἰαἀάοτ νΠΙ ἢ ἴῃ 15 Οἴμεῦ δηά 15 
ΡΙαπίοα 'π μϑάνθη, τ 15 οα {815 νυ] 5 ρ'δπθ 
οὔ {Πα εῤἠάροοά, ννηῖο ἢ αἰία!η5 15.231] “ἐαέμγε 
ἴῃ 1πΠ6 νου] ἴο σοπιθ, {Παΐ ννὲ βοααγα Κπονν- 
Ιοάρϑ ἀπά δηηοι πο ΡΓΟΡΠΘΟΙ65. 

Ν.Β. ὙΠε ἔγις ἰΙάθα οἵ {πΠ6 τάσε ρῆγαβα ἐκ 
μέρους ἴῃ νΕΥ. 9, ΤΑΥ͂ Ὀ6 βαίπογθά ἔγοτη 115 
ςοπίγαϑέ τὸ τέλειον Ξε ᾿εϊσγοαυση ΟΥ̓ ῥεγζεοὶ ἸΏ 
ΨΕΥΓ. 1ο, 8Δη4 ΠΊΟΓΕ ΡΙΔΙΠΪΥ͂ 511] ἔγοπΊ ΜΟΥ. 11, 
ὙΠοΓῈ νήπιος Πα5 [ὉΓ 15 σοπίγαδί ἀνήρ. [ἴ 15 
ΟἸθαῦ 845 ἀαΥ͂ ἔτοπὶ ἴπ656 ἴπγθθ γΈῦβο5 ἴδίκθη 
τορείμογ {Παΐ ἐκ μέρους : νήπιος ΞΞ τὸ τέλειον: 
ἀνήρ. (ΟΠΊρΑΓΘ 4150 ΕἸ Ρ[Ι65. ἵν. 137) 14: ὙΠΟΓΟ 
ἀνὴρ τέλειος ἀπά νήπιοι 816 ἴῃ εοπίγαϑβί. 

10, ἐς εογιε. ἔλθῃ, ἃ ννογὰά βἰρῃιβοαπί οὗ 
πε ῬΡαγοιιβίαᾳ οὐ Αἀνοηῖ. Τρεπ εῤα]ϊ δὲ ἀοηπθ 
ατυαν οὐὗὁἨ Ό6 Ὀτοιυρμξ ἴο ποιρῃί ἐραΐ αὐῤΊῆορ 
αῤῥεγέαϊης ἰο α ῥατγὲ οἵ {πε σοπιρὶοῖθ νΠΟΪς, 
νἱΖ. φγοῤῥειγίηος ἃπἃ ἐοηρσπμε- μέἑεγαπεος Πα Ἰτὴ- 
Ρογίοςϊς ἀποαυϊεάρε. 

11. 1 ραῖε ας ἃ εῤὶ]4.1 1 σραζε 15. δῇ ὑη- 
[ογξιπαΐθ σε πάουϊηρ, ῬΧΘοΙβοῖν νυ μαΐ 8.. δὰ] 
ἀϊά ποὲ τηθᾶῃ: τΌΠΩΘΓ 85 8 ἱπῆαπί 1 
τα] Κοὰ (λέγειν “ἴο 5ρθδῖὶς γδί!οηΔ}}γ δηἀ ἃτγ- 
τἰου]αΐεῖν,᾽ λαλεῖν “ ἴο 41Κ,᾽ “ Ργαΐε,᾽ " σμαξίοσ. 
Οοιηρ. {πε ραηροπί πὸ οἵ ΕΡΟ]15 λαλεῖν 
ἄριστος, ἀδυνατώτατος λέγειν). 

[πη {π656 ἴπγεα ομαρίεγβ λαλεῖν γλώσσαις Πα5 
Βδθη τοπάογοά “ ἴο κμέζεγ ἴῃ τοπριιθ5," ποῖ “ἴο 
φῤεακ," νοι που] δε ππίσιια ἴο 81. Ῥδ}}}5 
ἴ46α. Ῥοβϑίθιυ ἐαϊᾷ τηῖριμξ ἴῃ βοῖπα ρίασθβ θὲ 
βοιπονῃαΐς Βεΐίογ, 45. {πὲ ννογά σ]ρυροίαίϊα 
ΟΥ̓ ἐἰαἰκίηρσ ἴῃ τοπριιθβ᾽᾽ ἀδποΐθϑ σΌοἢ αἵζετ- 
ΔΠΟΕ5 85 ΨΈΕΓΕ ΒΙΠΊΡΙΥ ππΠΙΠί6 15 10]6 τυϊτμοιι 
1Π6 αἰά οἵ ἃ βρεοῖδ!}ν βιεθα ᾿πίεγργεΐοσ. Νὼὸ 
ἄουδε ε!οβϑοίαία 15 ἱπά!σαῖθα ἴῃ {πὸ 1 ἐαϊξεά 
ΠοΓθ, 85 ῥγοῤῥειγίπα ἀπα ἀποαυϊεάσε ἅττα ἴῃ πε 
ΟἾΠΟΓ ἔννο οἰδιθθθ. Νήπιος δοοογάϊπρ ἴο 115 
οἴγθοη Τηθᾶπ5 ἐηζαπί. ἘἈΘηΩΟΥ 16 ἰαβῖ 
οἴδιιβθ, βίο 1 δὶ ὈΘΟΟΙΘ 8 ΠΔῺ 1 ἢδνθΘ 
ἄοπο ψιῦὺδ 86 ΜΑΥΒ οὗ δὰ ᾿ἰπἔϑῃΐ. 

341: 
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ΤΟτ, γέρας ΤΓΠΟΙΡΉς ἃ5 ἃ ἢ] : θὰῖ ψῃεη 1 Ρε- 
σογιφαῖ, 

"στ. ὧὑξα 
γζΐαἰΐε. 

7αεε τ τῃ6 Δρβο ἴεν Τυπε: 

σαπῚ6 ἃ πιᾶη. 1 ριξ ἅν ΟΠ] 58 
{Π]ηρ58. 

12 ΕῸΓ ποὺ ψγὲ 866 {ἤτοιρῇ ἃ 
51455. ᾿ἀδγκὶγ ,; δας τπεη ἔδοα το ἴδςα: 

ΓΟΘΕΙΝΨΗΡΑΗΝΞΣ ΟΕ ΤΙΙ. [ν. 12-- 12. 

πον 1 Κπον ἰη ρα; θυξ {Πεπ 5}2]] 
Ι Κπονῖ Ἔνβῆ 48 αἶϑο ἰ πὶ Κπονγη. 

13 Απά πονν δριάβιῃ ἐδἢ, Πορε, 
σΠδγγ. ἘΠπε86 (ἤγεα ; δῈ {Π6 ρτεδζεϑε 
οὗ {Π686 2: σμαδγίγ. 

10. ον ποὺ αὖὸ τε ἐφγοισὺ α κίας: ἀαγκ]ν.) 
ἈΘΠΩΘΓ: 0 ͵Ε ΙΟΟΚ π8ὺ πο ΓΒΤΟΌΡ 
ἃ ἸΪΤΤΟΥ ἱπ 8. τἱαᾶ]θ6: 1.6. ἴῃ {Π6 πηϊάβι 
οὗ 8δῃ βδηϊρτηα. ΤῊϊ5 ράβϑαβα ἰβ ἴο 5 ΟΌΒΟυΓΟ: 
[8 1] Ἰητουρυθίδιιοη 56 6ΠῚ5 ἴο ἀεπηδηά ἃ 
ῬΕΥΒΟΠΔ4Ι Κηον]θάρε οἵ ϑιρεύβθηβιοιθ οχ- 
ῬΟΓΙΘΏΟΘ5. {Παΐ τονε ἡ ἃ ΠΙΡΠΕΙ Ρἰδηθ ἴῃδη 
1πς6 ἰονν Ιενεὶ οἵ πιοάθγῃ (γι βεϊδηϊγ. ὍὙΠ6 
(οὐ πι απ ὈΓΟΠΖΟ5 ἀΠἃ τηθίδ]]Π1Ο ΠΆΙΓΓΟΥΒ Ὑγ6ΓΕ 
ἰατιοιιθ. ὍΠΕ656 Δποῖθηΐ ΤΑΙ ΓΓΟΥ͂Β γΕΓΕ 5ΠΊΟΟΙἢ 
Παΐ ρΙαΐθϑ οἵ θ61]-τηθίαὶ, ἃ τπιϊχέασα οὗ σΟΡΡῈΥ 
δηά {1π, ννῃ]οἢ θη ΡΟ] Ἰβπεά 15. νυ] γ {Πδπ 
ΒΠνοῦ: δας [ῃ6 ἱπηαρῈ5 566 η [ἢ {Π6ΠῈ ψγεῦα 
Βοιηθννηδί αἰΐγι Δ η4 ἡπαάϊεέϊπεί. ΑἹ {Π6 βαπηα 
τἰπλ6 1 5Βῃου]ά θὲ ποίθά {πδΐ {Π656 ΠΊΓΓΟΥΒ ἴΠ 
(ΟΥΙΠΓ ΤηΔΥ παν θδαη τηδά6 οὗ {Π6 ἀποϊθηΐ 
δἰα55, ΒΘ Οἢ 85 ννὰβ5 5ϑε4 ἴῃ ΝΙΠθυθῃ δηά ἴῃ 
ῬοπΊροΙ: [Π15 Ρ]455 15. Κπονῃ ἴο πιοάδτῃ 
ΓΘΘΘΔΓΌΒ : ἴῃ {παῖ οαδθ6 ἴΠ6 ᾿π]8ρΡῈ5 566 ἴπ 
{μετὰ ννου]α θῈ ΠλοΥῈ ΟΥ̓ 1655 ἀϊσέογίεά. “ΤΠ656 
Ἰοοκίηρ- ῬΊαθθεβ νεῖ ποῖ 'ἰκὸ οὔγβ, ΜΠ Π 
4 !οΚβινεσεαά ὕαοκβ. δι. Ρϑ}]}}5 ἰΙἄθα 1ἢ [15 
ΨΕΙ͂ΒΘ, ἀρρθαῦβ ἴο θ6: “422 ῥγεφεπὲ αὐ ἰοοζ ποὲ 
σέγαϊσδὲ αἱ γεα δος μὲ ἐῤγοιο αὶ ἨΙΓΓΟΥ͂ αἱ 
ἐρεῖν γεηοοίίομ, αἱ ἃ γεῇθοςςοη ἀϊπὶ ἀπ νᾶριδ 
ΟΥ ΤῊΙΒθμαροη. [{ ΠΊΔΥ Ὀε τεπάδγοα αὐὲ σἐὲ 
ὧν »ιθαγις 9Γ7 α΄ γπίγγοῦ, 1.6. τηθάϊαίεὶγ δηά 
᾿πηροσίθοιυ, ποῖ γεῖ ἀγα ΕΠ Υ ἀπά ἔδοε ἴο ἴδοα. 
ὙΤΠῸ ΡὮΓαβ6 ἐπ ἃ γί δά ἶδ τραὺ ἤανα θεεη δἀάθά 
ἸΠΊΡΓΘΒΘΙνΟΙΎ, ἢ ΟΥΩΘΓ ἴο γορτοάιπιςορ, τεϊϊογαΐα 
1Π6 ϑᾶπι6 ἰάθα οἵ ΠΏΓΘΑΠ ΠΥ ΟΥ̓ ᾿ἸϑΕ1ΠοΐΠ655 ἴῃ 
ἃ πεν σορῃδία ἔουπη Οὗ ΠΊΥβίΘ ΙΟἸἸ5Π 655 : 56 η56 
{πεη ΜῈ] δὲ ἐπ ἐῤὲ ῥγέσεπεο 97 α ῥγογοισιά 
τί άΐε, αὐἱὴρ ἃ ῥγοόίορε δεξογο τις ἀπά ἀτοιμπά τς 
«ὐίερ «αὐὸ σαπροί σοίυθ. [Ιΐ 15 ῬΡοββίθὶα πον- 
Εν {πὲ {(ῃΠ6 Αροϑβίϊα πηϑβαπί, “ὃ νε ἰοοκ 
{ΓΟ Ρ ἢ ἃ νΑΡῚΘ τη θα ΠΠ1ΠῚ οὐ ἃ ἀΔΥΚ επίρτηᾶ : ἢ 
[Π6 Οτεθκ ΡγΟΌΔΟΙΥ ννου]ά ποῖ οὐ]εςξ ἴο ἐν 
ΨΥ ΠΟΓΕ εἰς 15 ΠΊΟΥΕ ΠΟΙ ΠΊΟΗ. 
ἼΠ6 ΘηΙρτηᾶ [56] την θ6 οὐ β ἄθθρ σοι η56} 

οἵ γεάεγηρίίοπ, {πὸ σοπίθπίβ οἵ {Π6 βοβρεὶϊ, 
ὙΓΏΙΟΙ 15. ἃ σΕΠίΓΔ] Πηγϑίειυ ταν] εά, νεῖ θη- 
ΥὙἱΓοποά ὈΥ͂ ἃ ΠΔΓΡῚΠ Οὗ τηγϑίθγιθβ Πηγονβα]θά. 

δμΐ ἐῤόη ἤαεε ἰο Καεθ ΑΠοΥ {Π6 Ῥαγοιιβία 
ΜῈ 5}4}} σοηϊετηρίαΐς {πὸ Ἀ ΘδΠΠΥ ἕλος ἴο ἔδςο, 
1.6, σίαπαϊη γαεθ (πρόσωπον, ἩΟΙΉ. (8456) ἔο 

2)1716 41αΐδ 
11 θὲ {πῸ Μιβίοη : {πε πηδίθυγιαὶ ΠΛΙΓΓΟΥ οὗ 
ἀἰβιηδπίεα ογεδέϊοη 5}4}} πᾶν θθεη ϑ5ῃδί- 
τεγοά δηά βυγερί ἀννᾶύ, δηά {Π6 βρι τζι14] ἀγομο- 
ἴγρεϑβ 5}4}1] σοπθ ἴο σίενν, ἀπά {πη {Π6 σοὐμέϊοσ 
οὗ [Π6 στδηά ὑγοῦ]!επὶ 5141} σοπηπλΈης6. 

15. Ἀδηάογ πα οσχρίδιπ, δῦ ΠΟΤῚ ΚΠΟῪ 
Ἴγοτι 8 Ῥατύ (οΥ 5146 οἵ [πῈ σοπηρ᾽δίθ ψνΠΟ] 6, 
ἔγοπη οπὸ ρίδηθ οὗ 1Π6 βοἱ οὰθε), θα τ {μ98 

1 5}411 Κποῦ ἱπ 1.11, συ 8451 τψ͵ὄῷὰ8 8180 
Κηονπ ἰπ 811. 1 αἂγὶ ἐποαυη οἵ ἴῃς ΑΟΥ. 
15 ἱποογσθοῖ, θθοδιϑε οἵ {πΠ6 Ῥαβί Αοσγίϑί. [Ἢ 
{Π15 νεῦβα 5. Ρ8ι], 1κῈ οπὲ δοηιιδϊπῖθα νυ 
αἰνῖπα {ΓΔ Π51Π0η5, 5 ΠΕΠΥ (Δ κῈ65 Π15 βίαπα ΠΡΟΠ 
ἃ ΒεΙσΠ ἴπ {Π6 ξαΐζαγε Ὀεγοπά {πὲ Ῥατγοιιβία, 
ἔγοπι νυ ΠΟ πο ἸΟΟΚΒ5 ὈδῸΚ ἸΡΟΠ ΠΙ5 βρεςκ οἵ 
δατί-ΠΠθ, {πΠ6 σοεπα οἵ ΠΙ5 σοπυθύβιοπ δηά 
βοβίαϑιθβ ἀπά νἱβίοῃβ δη Ῥγορῃεδυιηρβ δηά 
ῬΓΘΔΟΠΙηρ5 δης βυἤθγηρ5, ᾿πη 4}1} οἵ νι ἢ Πα 
νγὰ5 ἴῃ ΘΟΙΏΠΊΠΙΠΪΟη ἢ Οοά «πὰ νγᾶβ 
{ποτοῦ ὶγ Κπονγη οἵ Η πὶ. 1 5που]α θὲ ποία 
1παΐ καθώς τηθ8Π5 "Δοςογάήϊηρ 45,᾽ 1.6. ἐξ αὐῤαΐ 
71 Ω)Ί)67" ΟΥ" ιΘασΓ6. ΕΥΟΤΩ [15 1ἴ ἀΡΡθαΥβ (Πδῖ 
ΟἿ σομηρ οῖθα Κποννεάρε οἵ σσοά δΒεγεδῆϊεγ 
Ὑ}11 ὈΘΔΓ βοηθ ρσγοροσγίίοῃ ἴο {πε Κπον]εάρα 
Ης οςοπάεβοδηαρά ἴο ἴακε οὗ τι Πεγα; [ῸΓ ἴῃ 
{Π15 γε 56 15 ἀθβογιθεα ποῖ {Π6 πη θ]]θοίι8] σεῦγε 
θαΐ [ῃ6 ΠΟΙᾺ] πός56 ΟΥ [Π6 Ρεγβοπδὶ Κπονν- 
Ἰεάρε οὔ σρέγζέμαὶ αὐεοίϊοτι δασεά μοῦ αὐπη1γ οΚΓ 
ἐραγαείογ. 866 Αὐάαϊίοηδὶ Νοῖδ οη Οἢ. νἱ]. 1. 
ΤῊΙ5 νίονν ἄο65 ποΐ Ἔχοϊπάε {πΠῸ τάδ οἵ ἕπξυγο 
ΡΓΟΡΎΘΒΒΙΟΙ ἴῃ Κπον ]θαρε νυ Ποῖ ΠΟῚ ᾿ηἰε]]θοξααὶ 
ΟΥ ΤΟΓα], Ὀθοδι56 ἴΠ6 γε ΠοΓα 564 ἀξποῖεϑ 
ΡΓΟΡΟΙ͂Υ ἃἔζοτ-ἀποαυϊεάσε νυ μθῖΠου τη {86 ΤΟΥΠπὶ 
οὗ γεεοση ἑοῦ ΟΥ̓ Οὗ ἃ ΒΙΡΠΕΓ Κπον]θάρε βαρογ- 
δἀάρά ἴο ἃ Ἰοννευ, ι5ὲ {Κ6 βίου ευῦ ΡΟΙ 51ΟΓΘΥ͂ 
ἴῃ ἃ χίσίης δἄἀϊῆςο: [ἃ ἄοε5 ποῖ ἀεποῖε δῦβο- 
Ἰθ ΟΥ̓ ΘΟΓΌΠ4] ΠΟΙΙρ]οΐθηθββ, {πὸ ἃ σδριΐδὶ 
5θῖ ΠΡΟ ἃ ΘΟ] ΠηΠη, 50 85 ἴο δχοϊπάθ ξαζυγε 
δτονίῃ αηά Θπ]αγροιηθηΐ ἴπ {πΠ6 Κιηράοπι. [|π 
1Π6 5ίαΐϊθ οἵ ρεγίδοϊίοη ὄνεη {πε τὰ ἐε- 
Β͵ΓΘΟ5 Οὗ Ἀ5οθηβΙοῃ : ἴΠ Εἴθγ ΠΥ ἡγΠῈΠ 5}8]} {Π6 
Βατητη οἵ Ροσγίεοίιοη θὲ αἰΐδιποά κα 

18. “πώ ποαυ.)] ἘΘΠΑΘΥ 80 ποῦ, γοὰ 566, 
(ΠΟρῖςα]ὶ βεπβα οὗ νυνί) ΔΌϊᾶ ἢ ξαῖθ, ΒΟΡ6, 
Ομ αΥῖίγ. “διάε οἵ τπὲ ΑἸ. φυϊίε σοττεοῖ: 
Το ὈοίίοΓ ῬΥΑΠΊΠΊΔΥΓ {Ππᾶη αῥάδ, ἃ5 5ΟΠΊΕ; 
ἴου {Π6 ΡΙΌγαὶ ἔδοΐουβ ἅΔΓῈ σεραγαάθα 25 ἃ βἰπρὶι- 
ΙΔΥ ΒΟΪῈ ἴῃ ἴῃ ΟΠ6. ΘΟΠΊΠΊΟΠ ΡΓΟΡΕΓῪ οὗ 
ςοης πᾶ ηοθ. ΕἼ] βεηβα: ἔποβα ϑρίθπήϊά 
δι 5 οὗ ρΡγορῃοβυιηρϑ δηα οἵ τοπρτΘ-ἰογδησε5 
τοροῖμογ νὰ Δπηθιτοι5 Κπον]εάρα 5}4]] 
γΔηΐ5ῃ, δι [Π15 τηοάοϑί {τά οἵ σσϑσθϑ 5}4]] 
ΥΟΙΊΔΙΠ: [ἢ {Π|5 {τἸΔ οἵ ρταζεβ, ΒΟΎΈΡΟΓ, 
δτεδίοεγ {Ππδη ἴΠ6 οἴμεσ ἔννο 15---Ὁπασγ. ΕῸΥΓ 
ἔα ἢ ἀπά ΠορῈ ἃγε ΠιιπΊδη, τη γα] δειτιάθ5 οὗ 
1Π6 501] ΠΓΠΊΪΥ γιιβίϊηρ δηα [ΟΠΩΪΥ τνδϊεηρ ; 
ὙΏΠΘΓΘΑ5. ἸονῈ 15 5ΙΠΊΡΙΥ ἀϊνίπθ, σοτηΐηρ ἄοννη 
ἔγοπι πδάνθη οἡ ἴπε ἄδυ οἵ Ῥεπίεοοβξ δηά 
Ἰθανιηρ δασίῃ ἢ {πΠῸ Τίβθη ϑαϊπίβ ἴο τηδεξ 
{86 Τιοτά τϑίασηιηρ. ΝΕνογίμε]εβϑ, ἢ δηά 
ΒΟΡΘΕ ἴοο 584}] ΔΌ]46 δπά βυγνῖνε ἐπ Ῥαγοιβία : 
Βυξ ΟἿἿ ὈΓΠΠαπί οὉΠαγιβπιαΐῖα, Ὁ (οσ π ἢ 4η5, 
5141] ποΐ 40:46 : [ΠΘῪ 514}} [θη Ὀ6 πο πῖοσγα. 



γ. 1-. 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΙΝ. 

1 γοῤίέδεν ἐς σοηεριθηαθα, 2, 3, 4 ἀραὶ 2γέ- 
νγεᾶ ῥεΐογε σῤεαξέρρ, τὐϊέλ ἐογιριό5, 6. ὧν ἃ 
εογηῤαγέδογε ἄγατογε γγο7: γεεφρῖσα 7715{71262)26715, 
12 Βοίά γ»ερφδέ ὧὲ γεογγεα ἰο φαἰἠηεαζἼογι, 22 
ας ο ἐλεῖγ ἐγμό ἀγα 2γοῤεῦ ὁη4. 26 7114 
ἔγμδ μδς οὐ ἐαεΐ ἐς ἑαμεράΐί, 27 απαὶ ἐλέ αὐμδε 
ἑαχεά. 34 Τρργεος αγό γογὀϊααε)ε ἐο σῤῥαΐ ἦγε 
ἐλ εὐπγεῖ, 

ΟΙΠ ΟΝ «δἤογ οσμαγγ, δηά 
ἀεϑίγε βρί γίειια! σης, θὰ γδίῃοῦ 

1Πδξ γε ΠΊΔΥ ΡΙΓΟΡΠΘΥ. 

(ΗΑΡ. ΧΙΝ. Αἴἴεγ {πΠῸ6 ποῦ ]Ὲ ερίϑοάβ οὐὔ 
ῬΑΙΘΠίΠ6ϑῖ5 οἵ σμαγιΥ, ἴΠ6 Αροβί!θ σε γῃβ 
ἴο {86 Ἄσἢαγϑπγαΐα δηα ϑιοννβ, Δί 50ΠΊ6 ἰθηρίῃ, 
{παΐ, ψν 8116 411 οἵ ποπὶ 5ῃοι]ὰ θὲ οονεϊθά 
δηἀ ποπο ἀδϑρίβθά, πονουίῃθ]θθα 2γο ῥθογέτι' 
85 δεΐπρ Ῥγοπίδ]α [0 {πὸ σοηρτγαρδίίοῃ, 15 
ΒΙΡΘΙΙΟΥ ἴο ἠαϊῥέηρ ἐπ ἐοπσιες; ἴοτ 1815 1αϑί 
ὁπάονπιθηΐ ἴ5 θοπθῆςί4] ΟἾΪΥ ἴο {π6 ἰηάϊνῖ- 
ἄτα], τ1η1|655 πάθεα 1 Ὀ6 Δοσοιηρδηϊθά ὈΥ 
[86 οἱ. οἵ ἱπίογργοίδίίοη δηά εἘχρουπάθα 
ἘΠογοῦγ. [Ιΐ ϑῃοι]ὰ θῈ θούπθ ἴῃ τηϊηά {παῖ 
{π6 τῆοσα Θχοιίδθ!]α δηά γϑηβ!οσίοιιβ οἵ {πΠ6 
(ΟΥ̓ π ἴδη5. σγεῦα πο] πο ἴο τὰκ 8Δη [1η- 
ἰετηρογδία Ὄχι οπ οἵ {πὸ τόσα ὈΓΠ]Π]Απὶ 
Ὀυξ 1655 βὐϊγιπρ ]Οββοὶα!α. [{ ΠΊΔΥ 150 Ὁ 
ποίεά {μὲ ἴῃ νεῖ. 9 {π8 αγίἰοἱδά γλῶσσα ἀ6- 
ποΐεϑ {Π6 ΡΥ 5164] οΥΡΔΠ : εἰβαννῆογα ἴῃ ἴῃ 658 
ΠΠαρίοθυβ 1{ αἰνναγϑ τηθη5 δὴ αὐβίγαοϊ [οηριιθ 
ογοαίθαά Ὀγ Πε ἀϊνιηο ϑρ1Γ πα ΒΥ 1Π6 πυπηδη 
1ῃ πιαΐαδὶ ἱπηπιαπθηοθ. ΕῸΓ {Πα [Ὁ]]6Γ ἀπ ά6γ- 
βίδπάϊπρ οἵ {Π15 σμαρίογ {πΠ6 σὑοδάθυ ΠΊΔΥ 
ςοπϑα [Π6 [πίγοάιοίογυ ΒΚ Ελγ 5 ἴο (δ. ΧΙ]. 
Δ Πη4 {π6 σοπητηθπίβ Οἢ ΧΙΪ. το. 

1. Κδπάοσγιηρ 1 {{}] ῬΌΣΒαΘ 8ΙΓΘΙ ἸΟΥ͂Θ, 
ΘΔ ΠΟἾΠ16, ΒΟΎΘΥ ΘΙ, ΘΘΡΘΥΙΥ ἀθβὶγθ {86 
ΒΡ Υἰ -οΙ8, γοῦ ΠἸΟΥΘ ὕμ8ῃ 8411 [86 τού 
ἐπα γ8 ΡῬΥΟΡΒΘΘΥ. .)εἠηιίίυε ἀ56 οὗ ἐῤαΐ, 
ποΐ ἡπαὶ ΟΥ̓ ἐε]ϊε. 

2. (ΔοπΊρΑΓῸ 2 (ΟΥ̓. ν. 13 Δα ΓΘΠΔΘΓ :--ΕῸΥ 
ΨΟΒΟ αὐύοτθοίμ ἴῃ ἃ ἰοηραθ, πού ὑπο 
θα αὐὐοτϑύμ μ6, θα απο αοα, ΝΥ 50} 
Βεοδιιβα ἢ6 πο] ά5 μΙρὴ σοηνοῦβα ἢ ΟΟοά [ἴῃ 
1ῃ6 ϑἤσγιηθ οἵ [5 οὐὐῆ {γαηϑῆριγοα βρι τ, 
Ὀεΐννθθη Ποῖ ἀης {π6 {π|πκίηρ δου ΠΥ ΟΥ̓ 
ποῖδς σοΥη Πα Π] οδί!Οη5 416 ᾿ηογοορία δηά 5115- 
Ῥεηάρά ἀυγίηρ (μ6 δοβίαϑυ. Ηον ἴμθη οδηῃ 
Π15. δοβίατίς υἱίεγαποθθ, 1Π|655 [ΠΕΥ Πᾶνα 
Ῥαϑϑθά Ἐπγουρὴ {Π6 τοἤδοξίνα ποῖς ἱπίο Ἴορος 
ΟΥ ΤΑΓΟΠΑ] ἀπ Αγ οι]αίοα 5ρεθοῖ, Ὀεσοιηα 
αζ[ΕΥΆΠΟΘ5 1πῖ6}}1510]6 ἴο ΟΥΑΙ ΠΑΙΎ τηθη ἡ ἴτη- 
ῬΟΒΒΙΌΙΟ: ἴῃ {πΠ6 ταρίυσα οἵ δάογαϊϊοη οὐ 
ΒΌΡΟΥΠαΓΙΓΑΙ ΡΥΑΥΟΓ {πὸ ΑἸ Κίηρ ἀοε65 ποῖ σοη- 
ἀεβοθηά ἴο Ὀδοοῖηθ βρθακίηρ : [ῃ6 5ΌΡΘΥβθη- 
ΒΟ 5 ὈΓΓΘΓΔΉΟΘ5 ΔΓΕ ΤΟΤΕ ΟΥ̓ 1655 Δ1410]6 85 
ΤΆΤ ]]Οι 5. πλυξοτίηρθ ΟΥ̓ ΟΠαἰεΥΙΠρθ ἴῃ οχ- 
αυϊδίτε ἴοηθ5, θαΐϊ ποΐ ἴῃ {π6 Ἰβαϑί ἱπί}}} 1} 10 ]8 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΙΝ. 

2 ΕῸὸΓ Πα τμδὲ βρβαίκθί ἢ ἴῃ δὴ τ71:-- 
ἄπουν ἴοπριιθ ϑρθάκείῃ ποΐ ιπίο 
πιεη, ας ππηίο (ὥσοά : ἔογ πὸ τηδῃ 
Παπἀογβϑίδη θη ἀΐηι; πονεῖ ἴῃ τῃς Ι ΟΣ. ἀδαγ- 

εὲμ. 

βριΓΠ ἢῈ βρβακβϑίῃ πηγϑίογίεβ. 
2 Βαυῖ Πα {μδὲ ργορμεβίεςῃ βρεακείῃ 

απο πΊθη 20 εἀϊποδίίοη, δἀη4 Ἂχῃογία- 
τίοη, δηἀ σοπηΐοτί. 

4 Ηε {μαΐ βρεακβϑίῃ ἴῃ δ)ὴ πμρηάηοιυη 
τοηριια δα! βείῃ Πἰπιβοϊξ; θὰς ἢς τῆδῖ 
ΡΓΟΡΠΟβ βίῃ δοίη ἐπα σμυτοῇ. 

ς 1 ψου]ά {πδὲ γε 81}1 βραᾷκε ψ ἢ 

ἴῃ {ποπιβοῖνε ψμουξ {πῸ6ὸὶ δἀάοθά γῆς οὗ 
Ἰπτογργείαίίοπθ. [Ι͂ἢ ποχί γεῦβ6 ἃ γβάβοῃ 15 85- 
βίρῃθά ; ΤΟΥ πὸ Ο10 6878 (1.6. 50 85 ἴο πη- 
ἀογϑίδηα : ΠῸ ΟΠ6 [ᾶ5 Δῃ ἵἴπποῖ 641), 88 (δέ) 10 
β 'π 089 ϑριγῖῦ μα΄ [86 πδπ αὐύθιβ πδ΄ 
ΔΥΘ. -πιγϑύθτιθϑ. ΕἸΩΡΠδ515 Οἡ σΡέγὶὶ ἀπ οἡ 
γιγοίογίοσ. ΕἼ]]ΟΓ 5εῆβ6; ΠῸ οπα δαΐ δη [1η- 
τοΥΡΥθίθυ, ΟΩ6 ὑγῆ0 15 ΒΡ Ια ΠΥ βεα ἴο σοπι- 
ΡΓΘΒοπά {πΠ6 ἀτς οὔ {π6 ἀϊνιηθ σοιηπληϊςοᾶ- 
τἰοηβ ἀπά ἴο τεργοάπςοβ [Έ ἴῃ {Π6 ἔουπη οἵ ουστοπέ 
ΠιιπΊδῃ ΒΡΘΘΟ, Πᾶ5 ἃ Ῥϑυοθίνιπηρ ΘΑΥΓ [ῸΓ σι Οἢ 
αἰίογαποθβ οὗ βριτ- ογθαῖθα [οπριιεβ, νυ οι ἴῃ 
ἴαοϊ τὸ ακίη ἴο ἴῃς ἄῤῥητα ῥήματα {Παΐ [6]] οπ 
1π6 ΑΡοβί!ε᾽β βριγίίι! θὰγ ἴγοιη (σοά 5 Ραγα- 
ἄϊβε : 2 (οΥ. χι!. 

8. Κεπάου:- -μοτοδβ (δέ) 080 Ῥτο- 
ῬΆΘθ51085 (1.6. Δπποιιποοβ ἃηα ταρογίβ ἀἰνῖπα 
βεογθίβ σοιημηπηϊοαίθα το ΠΪΠῚ ἴῃ 8η Θοβίδϑυ), 
ππίο πιθπ αὐίοτϑῦμ κ9 (μας ἢ ὙΠαΐ νυ ΠΊοἢ 
5. 1 ε7εε) οαϊβοαύϊοι δπὰ οχμοτιίδίϊομ 
ἀπ ψοτὰ οἵ οοπιξοτῦ--παραμυθίανπεαάάγε:ς: 
ἰο ἐῤε ῥεαγὲ οὐ σἱάδ οἵ ἃ Ῥεύβοῃ, “ψοσγά οὗ σοπ- 
ἕοτί. ὙΠῸ υἱέεγδηοθβ οἵ {πὸ ρσγορμεῖ, οὐ 1η- 
ϑρίγεὰ πογδὶ ὰ οἵ ἀϊνιπθ ᾿πίθ]Πραποθ, ἀγθ πέΐο7-- 
ἀπε: μπίο γιθῃ, Ὀθοδιιβο ἔγομη μ15. οὐ ἱηπιοβῖ 
βρισιῖ, ΟΥ̓ ῬΡηθυτηδ οὗ {Π6 Πυιπηδη Ῥπειπηα ΡΟ5- 
βεϑϑθά δηά ςοπίγο θα δΥ {πὸ ἀϊνίπα ῬηβξιπΊδ, 
ΤΠΕΥ Ράᾶ55 {πγουρῃ 5 τεβθοῖνε ποῦς ἱπίο 
ἰοσος ἀηὰ ἔγοταῃ υἱΐθγαποθβ θθοοπια ἁγιϊο]αθά 
5ΡΘΘΟΪΒ δηά {πογείογα 1πΈ6]1}1Ρ10]6 ἴο οἴ ΠΘΓ5. 
ΤῊ Ρἤγαβα πέξζογς εαὐϊβοαϊίοη 15. ἴῃ 115 11Π- 

συ ϊδί!ς πδίιγα 5: ΠΉ1]ΔΓ ἴὸ Τὶς ([π εἴδοῖ) ἐς 71} 
δοάν (566 ς. Χὶ. 24) ἀπά ἴῃ ἔου πὶ ἴ5. }ιι5ῖ {Π6 
ΒΆΠΊ6 85 ἐαλοί α ἡμάφηιοηξ τρέο δίρισο δ, ΟΥ̓ΔΒ 
ἐο ἱπῥογὶξ ἐῤθ ῥγονγεῖσε, νυ ον “’ ΡΓΟΙΉΪ56 ἡ 15 22 
ἐὔξεξ ἴα Κιπράοτη. 

4. Βεπήσογ:- - πο50ὺ αὐΐοτοίμ πὰ 8 
ἰοῦδαθ, 18 οὐ 561} οἀ1 6 0} Β6, ΨἜΘΙΘΕΒ 
μ6 ΨῈΟ ῬΥ͂ΌΡ 6 5168 (ΟΥ̓ ΡΓΟΟΪΔΙΠῚ5 Τηγϑίθτ 65) 
οαϊδοίῃ ἃ οομρτορδίϊου. ὍΤΠῈ βθηβα οὗ 
1Π15 νϑῦβα ΜῈ 6 Ρ]αίη ἴτοπι ννμαΐ Πα5 θεβθῃ 
βαϊὰ ἀθονθ. 

5. (Α5 ΠΊΔΗΥ οὗ {6 5ρ᾽ τ -ριοα ἴῃ {Π6 
(οτπίῃίαπ Ομυσγοι υἱίεγεα ἴῃ ἰοηριιθβ, {Π6 
Αροβί!ε, Ιοϑὲ ΒῈ ϑῃου!ὰ ἀρρθᾶγ ἔγοπῃ ἃ πηιοίϊγε 
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244. 

τοηριιθβ, δι γὙαίΠοΥ {παΐ γε ργορθε- 
5164 : [ΟΓῪΎ ργεαῖεγ 15 μ6 {Ππαΐ ρτοόρῇο- 
ϑθ ἢ {πη μα τἢδλξ ϑβρεαϊίῃῇ νι 
τοηριιε8, Ἔχοθρί Πα ἱπίεγργεῖ, (Πα τῃς 
σΠυγο Π]ΔΥ τασεῖνα δα! γίηρ. 

6 Νόον. Ὀτεΐμγεη, 1 1 σοπια πηΐο 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΉΤΙΑΝΘ. ΧΙΝ. [ν. 6--γς 

γοιι βρθακίπρ; νψν ἢ ἐοηριιθ5, νν δέ 588] 
1 ργοῆς γοιι, Ἔχοβρέ 1 514} βρθακ ἴο 
γοιι εἰΐποῦ ὈΥ γεν εἸδίίοη, οὐ ὉΥ Κπονν- 
Ἰεάρε, οὐγ΄ ΒΥ ρῥγορῃεβυίηρ, οὐ ΒΥ ἀοο- 
{τῖπε ὃ 

7 Απᾶ ενϑη {πίηρβ νυ τποιε 116 

ΟΥ̓ ΘΗΥΥ͂ ἴο ἀοργοοϊαίε {π6 βῃ οἵ τοηριιοβ᾽ 
(ΤὨΘοργ]αςῖ), ργοσθθάβ ἴο δὰ ὙΠ 5ΟΠη6 
ΔΡΡΓοθαίϊίοη ἃπά γεῖ σογγθ ιν Υ (ΤΟ η 67), 
Νον, ΨΕΪ16Ὶ1 τ β 411 οὗ γοὺ ο αὐίου πὶ 
τοηυθαθ5 (..6. νυῖβῃ ἴο Ἔχοϊαάθ ποηθ οὗ γι 
Ποπὶ ἀοίηρ 50), γοῦ 1 ΡῬσυϑίδυ ὑμαῦ γοὰ 
Βῃου ἃ ῬΤΟΡΙΘΕΥ; ΤΟΥ ΠΠΈΘΓΑΠΥ, γε «{1}] 
γιοῦ «ο 1 «υἱοῦ ἐῥαΐ γὲ ῥγοῤῥειν; Ὀδηρ ἃ δε 
ΤΏΟΥΘ π56 1] ἴο {πΠ6 σοΠΊΠΙΠΪΥ: 8ἃ8 (δέ) 
σΥΘδΙοΥ ΠΊΟΓΑΙ]Υ ΒΡ ΥΘΔίοΥ, ΠΊΟΥΘ 56 ΓνΊ ΘΔ0]ε--- 
5 Ὧ6 μαύ ρυορμοδιθίῃ ὕμϑδη 86 ὑμδΐ 
αὐδογϑίῃ πὶ οπραθ85, ψὶτ οχοθρύϊομ, υ- 
1658, {μας 15, 89 Βῃοπὶὰ ἱπύθυρσθί, πδ΄ 
[88 ΘΟ ΌΤΟΙ ΠΥ ρΡοὺ οἀϊδοαύΐομ. ΤῊ ἰαϑύ 
ΠΑ] οἵ {Π|5 νθύβθ οἰθαυ] σῆδθννβ {παί οπα «ἀπά 
1Ππ6 54 Π16 Ρϑύβοῃ τηελσῥέ Ὀ6 εηάονγεά ἢ {Πα 
δῖτς οὗ αἰΐογαηςο ἴῃ τοηΡιι65 ἀπ νυ {πὸ οἸ 
Οὗ ᾿πίογρυθεηρ {ΠΕ 1Γ αἰζεγαηοθ: ΠΟΠΊΡ. ν. 13 
θεῖονν. [ἰ μοι θῈ τειποιηθεγοά {παΐ ὁ 
διερμηνεύων ΟΥ̓ ΤὨΓΟΙΙΡ-ἸΠ ΘΓρΡγΘίου ᾿ ννὰ5 ΟΠ6 
ΨΜΠΟ νγὰθ ΡΌΓΕΙΥ ἱπβριγεά ἴο πηάεγϑίδηά {ΠῸὸ 
πον [οΠρΊ65, α΄ ἔῤεν αὐέγὸ τἰίογεά, νυ θΠ 6 Γ 
ὈΥ ΜΙ ΠΊ56]Ε ΟΥ̓ ΕΥ̓͂ ΟἴπΕΓ5, Πα ἴο {γαπϑίαίθ ἘΠ 6ῚΓ 
ϑδιυθθίδηοθ ἱπίο {πΠ6 οὐττοηΐ ἰδησιαρθ, [Πδΐ 
1Π6ῚΓ σοπίοπίβ τϊρμξ Ὀς “ ππάογβίαπάθαά οὗ ἴπ6 
ῬΘΟρΡΙΘ. 
᾿ ΝΒ. Μεγεοῦ, ΦΌΠοννεὰ ὈΥ ΑἸ ογά, πιαῖαβ 
ἐκτὸς εἰ μή, ἴο Ὀ6 “ἃ τηϊχίαγα οἵ ἔννο σοπβίγπο- 
τἰοη5, 50 {παΐ μή 566 1Πὴ5 ΠΟΥ Ρ]θοπαβίϊς. ΤῊΪ5 
ςαπηοΐ δ6: {Π6 πηϊχίιγο οἵ ἴννο σοπϑί 05 
15. 45 4 ΘΕ ΟΠΔ0]6 ἃ5 {π6 ἤριιτε Ηθπαϊδάγϑ Οὐ 
Ἡγϑίθγοηργοίογοη, Οὐ ἃ5 {π6 “ σοπηθιπδίίοη οὗ 
Ῥάγροβα ἃπά οἵ ριγροῦί ἵἴπ ἵνα. Πΐοτε 
ἐκτός ἰ5 ρεηογαὶ ἀπ 1Π6 ἐὶ μή οἴαιιδα “ῥεεΐῇε, 
ἀοπηϊπρ {Π6 ΞΘΠΟΓΔΪ : ἃ ΥΘΥῪ Παΐαγα} πιοάθ οἵ 
ΘΧΡΓΘΒΘΙΟΠ, ΘΘΡΘ ΙΑ] ἴῃ ἃΠ ΘΑΚΥ- ΟΠ; 5[γ]6, 
ψνΠθη {Π6 νυυϊοσ τἤγοννβ οὐδ ἃ ΡΈΠΘΓΔΙ ΠΟΙΙΟΠ 
85 ἃ 5.]ΓΠΊΪΒΠΘΥ Ὑν 116 ΠΕ ΡΓΘΡΑΓΟ5. δ [6 βιΓῈ 
10 ογπιυδΐα {Π6 Ραγ Ο]αΓ. 

6. Βεπάεγ:--8ὅο πο, γοὰ 566, ΥΘΌΒΤΘΙ 
(ἃ ἴογπι οἵ αἰἴδβοι.οπαῖθ Δ 44Γ655), 16 1 βου 
ΘΟΔ6 πηΐο γοὺ αὐίοηϊηρ πὰ Γοη ρα 68, ψπδ 
58.411 1 γυοϑδί γουῖ Νοίμιηρ, ἅΠ10581 
βου σῖὶνο αὐὔογδμποθ ᾧο γοῦὺ ΘΙΓΠΘΥ 
πη 789 ψαγοῖ γϑουϑιδίύϊοι οὐ οὗ Κπον- 
Ἰοᾶρσο ΟΥὁ οὗ ΤΡ ΟδΥΪπρΡ ΟΥ οὗ ἀοο- 
{τῖμθ: ἰπ {Πα σα586 ΠΥ υζεγδησθβ, 85 ΠῸΥ͂ 
ννουἹά εαὐν, νου] αἰθὸ δεμπεῆξ; Ὀὰΐ 45 ἴο 
[μ6 »]Ἱοττοϊαϊία, ἴῃ νυ ἢ γοι ΡΊΟΥΥ 50 τη Ὁ ἢ, 
νν6}1---ἰπαΐ 15 4 βις ποῖ ἴο Ὀὲ ἐϊβραγαρδά : 
1 5, πὸ ἀουθέ, ἃ βρίθπάϊά οηάοντηθηΐ, δῖ 
γεῖ δὴ οπάοντηθηΐ ταποῦ σροπάϊά 1ΐ 566 ΠῚ5 
ἴο πι6, ἴπδη τοεγμὶ, Ὀτθίῃσγθη. 

Ν.Β. ΤῸ οπὸ δοσιιδίομηθά ἴο οὔβεγνα {Π6 
ΔοΒτθοΐατε οἵ Οὐεεῖκ βοπΐθηςθβ 1 15. οἴθασ δἵ 
ἢγβί βισῃΐ τῃαΐ ἴῃ {π|5 σεῦβο {Π6 27,1 «ῥομ]α ξογη6 
μἰξεγ μι 15. ἃ ΟἸαιιδα Ομ Ἰοηϊηρ {Π6 ἡ ΠΟ]8 
βεπίθῃσθ ΤΟ] ΟυνΊης;, ΠΑΠΊΘΙΥ {Π6 ΔρΡοάοβίβ αυῤαΐ 
σῥαὶ ΓΡΥγοΠέ γοιι τορος ΠΟΥ νυ] 115 βεσοπά ρὑγο- 
[Δ515 φιΐδςς 1 τρομά σύυε πίξεγαῦιοο, 50 {Ππαΐ ἴο 
{με τάδ οἵ {π6 ἢγϑί ργοίΐδϑιβ 15. βΒ ογάϊπαϊοά 
16 1ἄδᾳ οἵ ἴθ. ἀροάοβίβ, νυίτῃ {Παΐ οἵ 15 οἴ ΠῈ 
ῬΓοΐαϑίβι ὙΠ15 σοηβίγαοίοη 5 ννῈ}}] Κποννῃ, 
δηὦ Μαγυεογ [πη ἢ]5 “ βεςοπά {ποιρ 5 5ΕῈΠ|5 ἴοὸ 
μαν δάορίεβα [. Νονογίμοὶοθθ {Πἰ5 Ἐχρίδπα- 
τ΄ἴοη σδηποί θ6 οσοττγοοῖ: {Π6 σΥαπηπιαγ ἱπάθοά 
15. ΙΔ ΠΊ6] 655. ἃπ4 πρυρηΐ, Ἔνέη βίδίοϊν, δὰ 
ἈΡΑΙηβί [Π6 ΞΥΔΙΏΤΠΔΓ ὈΓοΐοθδίβ {Π6 ἱποχοσϑῦ]α 
Ιορίο. ΕοΥ μον σδη ϑ8ῖ. Ραμ] ὃῈ πιδάδ ἴο ϑβαῦΥ͂ 
ἴῃ {πΠ6 βᾶπὴβ Ὀγθδΐῃ, ΤΠ 1 μέΐθ ἐπὶ ἰοπσμες ἷ 
5Π4}} ποῖ ργοῆί γοιι, 11η16551 βῖνα υἰΐθγαποθ ἴῃ 
[Π6 ννὰν οἵ ῤγυοῤῥευγίη 5 Ὑἷ[ΠΕ ἔνγο επάον- 
πηθηΐ5 ννεῦο ποῖ ΟἿΪΥ ἀἰϊδίιηςί, Βα αυΐς ἀϊ- 
[εγοηΐ, [Π6 ὁΠ6 561 -ϑά τ γπρ ἀπ ΤΕΠΕΪΓΙΠρ 8ῃ 
᾿π ογρσθίογ, τπ6 Οἴου θαι ἔγιηρ {πΠ6 Ποάγο δ ἀπά 
561{-ἰπτουργοίηρ. [Π| ἱπάθοά, ἔπογο μα Ὀβεη 
ἃ καί Ὀεΐοτε λαλήσω, ἴΠ6η {π6 ἀοιθ]6 ργοΐαϑὶβ 
σνοι] ἃ γι] 4 σοοα 56η56 ἴῃ Βουυῖηρ ἴο σα ἃ τι56- 
Ὰ] σμαγΙβπὶ ἴο ἃ ὈΓΠΠαπί. Βαΐ {ποτα 15 ΩῸ 
καί: ννὲ τημβί {πογοίοσγε αἰβηηῖ55 μ6 ἀοιθ]α 
ῬΓοΐαϑίθ ἃηΠ4 τηρθπίδ!]νγ ταρεδίηρ ἐπ6 οηα 
ΔΡοάοβὶβ πλιϑὲ Δρργορσγίαΐα ἴο ἰἰ {πε βεσοηά 
ΡΓΟΐαϑβ {ππ5: [01 «ῥομίά φοριθ τ ΓΗ ἵπ 
ἐοησμος, αὐῤαΐ ἐραὶϊ 1 ῥγοπὲ γοι3 ἊΝ παῖ 5Π4}}1 
ΡΓΟΠΐ γοιϊ τη ἴαςΐ, προς: 1 ῤομά ψίαε εἰ ογαηεα 
1π ῥγοῤῥεογίης 5 Ὴ]5 56Πη56, ννΠ]Οἢ Ἰορς ΒΘ 5 
ἴο ΤἝΠΊΪΓΘ, ΚΥΑΠΊΠΊΔΙ 4150 ΡΥ 5, ΘΙ ΠΡ 85 
Ποχιθ]Ὲ ἴο {Π15 σοπϑίγποίοη 45 ἴο {πὸ οἴμουσ, 
ἴΟΥ ἴἴ 15. ἃ Κηονῃὴ [δαΐιστο οἵ ἃ ἴεγβε δηά 
γε μεπιθηΐ βίγ]8 ἴο οὐηϊί ἃ 11πη|κ, θη ἐπδΐ Πη}Κ 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΓΟΔΩΠΥ ϑαρρ θα ἔτοπὶ {πε οοηίοχί. 
ὝΤῊΙ5 νον 15 Ὀθίζευ αἰδὸ {μη ἴο τγοίδιη {Π6 
βἰγασίασο οὗ ἔννο ργοΐδϑεβ δηά στοραγά {πὲ 
ΒΘΟΟΠΩ͂ 845 εογγεοίυε οἵ ἴπΠ6 ἢγϑί. ὙΠαΐ 15 
ἃνν κυναγά. 

Οη {Πς6 ἴοι βυιϑίαπίϊινοβ ἴῃ {Π6 Ἰαϑὲ οἰδιιβα 
οὗ 1Π15 νεῦβα Εὐβίπιι5. νν6}} βαυβ, “ ἄπο δα, αἴ 
σοηϊαραῖα ϑἰπί γονοϊδίϊο εἰ ργορ θεῖα, 5οι πα 
εἰ ἀοοίτγιπα :᾿Ὁ 1. 6. ηοΐ 85 ἃ ἴδατῃ οὗ ἴθ ΟΧΘΠ 
σεγίαΐίγι, Ὀὰΐ ἃ5 ἴννο γοκοβ οἵ ὀχεῆ, εδοῖ γοόκα 
ΟΥ̓ΡΑΙΓ ἀδποίϊπρ Οη6 σΠαγΊβπη οἵ ἔννο ϑιάθϑ, [ἢ 
ἕαςϊ {Π15 15 ἃ ἔπε βρεοϊτηθη οὔ {πε οἱ δηά τβείμ] 
ἤραγο ερέασγιος ἴῃ 1ῃ6 ἴοττη οἵ Α: ὥξξβΒ: Ὁ, 
γευείαΐίοη Ὀδὶπρ ἔπ σοπαϊοη ἀπά ουπάαϊοπ 
οἵ ῥγοῤῥεογίη, ἀποαυϊεάσε οἵ ἀοεΐγῖπε: ἴοΥ ῥτο- 
ῬΠΟβυΙηρ 15 ΟΟα᾽5 γονεϊδίίοη θοϊηρ δηποιποθ 
ἴο πάῃ, ἀοοίγπα 15 Κπον]θάρα ζογπιιαϊθά.. 



ν. ὃ--το. 

δἰνίηρ, βοιιπά, να μεγΓ ΡΙρΡῈ ΟΥ̓ ΠδΓΡ, 
δχοθρί {ΠῸΥ ρῖνε ἃ αἀἰϊδεϊποκίοη 'π τῃς 
᾿βοι 45, Πονν 584} ἰὲ θῈ Κπονγῃ ννῃαδΐ 
18 ρίρϑά. ΟΥ̓ Βαῦρεὰ ἢ 

8 ΕὸῚ 1 τῆς {τυπηρεῖ ρῖνε Δη τιπ- 
σογίαϊη βοιη. ννῆο 514]}} ργθραγα ἢϊπι- 
8561 το {Π6 δὈφίεε ἢ 

ΠΟΘΕΙΝΤΉΓΑΙΝΝΘ,: ΧΙΥ. 2345 

9. 80 {ἰκευνίϑε γβ, Ἔεχοαβρί γε υἱέεγ 
Ὀγ {πε ἰοηριιθ νγογάβ. 'βδβυ ἴο θῈ τιη- ἴ θτ. 

σέργῖ- 
ἀετβίοοά, ΠΕΥ͂Σ 5Π4}} 1 θ6Ὲ Κπονγῃ ννῆαΐζ ,έαριέ. 

15 βροίκοη [ΟΓ γε 8314}] βρθὰκ ἱπῖο {πῸ 
ΔΙΓ. 

ΙΟ ἼΠΕΓα ἅΓα. 1Ε ΠΊΔΥ͂ Ὀ6, 80 ΠΊΔΗΥ͂ 
Κιπάς. οἵ νοῖςεβ 'ἰπ {π6Ὸὶ νγου]ά, δπά 

ΤῊ Α. Ψ. 566 πῚ5 στὶρῃΐ ἴῃ γοηάογιηρ  ἀοο- 
{ὙἸπῸ᾽ γαίῃοσ {πη “ [οδοΠηρ,᾽ διδασκαλία. 

7. {Π|ι5ἰγαίοη ἔγοπι »εμσίεαὶ ἱποἐγιηοηΐς, ἴο 
5ῃδνν Πα ππα Ἰ501Πσ] 584 ]6 σΠαϊίογιηρ5, πονν- 
ΟΥΘΙΓ ΟΠ ΘΥΓΙ] ἀηα αἰγαςίνθ, ἀγα ποῖ εαϊ}}- 
ἡηρ ἴο ἴπΠ6 Πδαγοῦθ, “πὰ συθη ἐῤίσρς «ὐἱέρομέ 
Π 8: Ὑϑηάοῦ :--Ἔνοπ ὑπῖηρβ ἱπδηϊηιδῦθ 
σἰνίηρ ἃ σοΐοθθ, νοῦ Υ ἢ αΐθ ΟΥ ἈΔΥΡ, 
1 ὉΠΟΥ͂ ΒῃουἹᾶὰ σὶνθ πὸ Ῥᾶ.80 0 {89 
ΒΟῸΠ 5, 1. 6. 41||ονν πὸ ἀἰϊἰδιιποίίοη οὔ ἱπίογνα 5 
ἴο [Π6 ποΐεβ, βΒο 588411 00 ἀϊβύϊπρυϊδποα 
8 ὕυπ ὑμαύ 15 Ὀθῖπρ ΡΙαγθᾶ οα {89 ἤπῦθ 
ΟΥ Οα 88 ΒαΥΡΊ ὅ6ηβα 15, {{{πῸ βοιπάϊηρ: 
σπογάβ θῈ ϑυνερί νι ἃ θεν] ογίηρ ἄΔ5} οἵ 
ΤΑΡΙἃ σοπεϊπιγ, ποΐ 5] ον] πιοάιι]αίοα ἴο {Π6 
ΘΔΥ5. οὗ {Π6 διιάθποθ ΓῸΓ {πΠε6πὶ ἴο σαίοῃ {Π6 
ΑἾΓ, ον 5141} ἃ ΠΊΘΙΟΟΥ ΟΥ Ρΐθοα οἵ πγιιϑῖς θ8 
ΒΟ ΠΒΙΙῪ ΔΡΡγθοϊαίθα ὁ [Ι͂ἢ {κ6ὸ πιδηηοῦ, ἴπ 
ΟΥ̓οΓ Παΐ ἃ Ποηρτορδίοη, ΤΊΔΥ͂ ΘΓ ἀηά τη- 
ἀειβίαπα, ἔπογο πλιιϑὲ Ὀ6 ἴῃ {π6 υἰίογαποα οὗ 
ΘΟΒίΩΘΥ 4Π ΔΓΕ ΟΠ] α(Ιοη. 'π 5Ύ1140165 δπαὰ ἴῃ 
ννογάβ, ὑνΠΙΟΗ 15. ἃ σΠπαγαοίογιβίς ποΐ οἵ 5]οβ- 
βο α]1α δυΐ οἵ ῬΓΟΡοϑυίπρ : οἴμουννῖβα πον 
ο4ῃ {Π6 ΡΘΟρὶθ 50 ἤθαγ 845 ἴο σοῃηργθῃοη, 50 
ΠΟΠΊΡΓΘΠΟηα ἃ5 ἴο Ὀ6 εὐἀϊποά ἡ ὙΠ οχαςί 
Ροϊπξ οὗ σοτηραγίβοη θεΐνγθθη {Π6 ᾿πβιΓυπηθ 5 
δης {πὸ δοβίαϑιθϑ 15 ἴῃ 6 ἀἸἰβογισηιπαίίοη οὗ ννμαΐ 
15 θεϊηρ ΡΙαγεά πὰ ἴΠ6 τππάογϑίαπαϊηρ οἵ ννμαΐ 
15 Ὀεῖπρ υτίογεά. 

ΤῈ πιὰ θῈ πεῖ οὐβογνθά, {παῖ 1ἴἴ 15. Ραμ 
ἔτοπὶ {Π|Ὶ5 ὩΠΑΙΟΡῪ {παΐ (Π6 ]᾿ββο α!ία νγᾶϑ5 
ποΐ ἃ ϑρϑακίηρ ἴῃ ἴογοιρη ἰαηριιαροθβ, νυ ΒΙῸ ἢ 
νοι] θῈ οπμρείαίε ἀπ ἴο βουθ ΠΆΓΟΥ 5 1Π- 
16} Ρ 1016, θὰς ἃ νοῦ ]6 υἱΐογαποθ δηά τιη- 
ἀδοῖρῃουαθ]6. πλυζοσίηρ ᾿πΠ ΘῈ ΡΟΥπαΐαγαὶ ἀπά 
ἘΠΊΚΠΟΥη [ΟΠ Ι65. 

8. (οπῆττηδίίοη οἵ {πΠῸ ποραίϊνε ᾿τρ] 16 1Π 
{π6 ννογάβ ῥοαὺ «ῥα δὲ γεεοσπίφεά ὈΥ ἃ τῇογα 
βίσιΚιηρ Π]δίγαϊίοη. [ριρουοίδίε!] 70. δυθμ 1. 
α ἐγγιεῖ... . ΕἸΠΡΈΟΑΙ 8586 οὗ γάρ νΕΓΙΥ͂ 
σοΟΙΙΠΟἢ αἰτοῦ 8η ἱπίευσορδίϊοη : ΓΟ που, τ ἈΥ, 
Θυθη δ ἃ ὑταπιροῦ συ 115 τοιϊϑιηρ ὈΪ]αβῖ5 
ΒΙσηΠοαπί οἵ νναυίαγαε βῃουτᾶ σὶνθ δῃ ἀπ- 
οοΥΐαϊη σοΐϊοθθ, ΜῈῈΟ 51.811 πι8ῖκθ τϑϑαῦ 

ὅῸΥ θαύ16: Ηον [5 [Π6 50] 1 γ ἴο Κπονν 
νν ΠΕΊ ΠΟΥ ἃ σΠΑΥΡῈ ΟΥ̓ ἃ τείγοαΐ 15 θεῖ βου η6 4, 
ΟΥ ποιποῦ ἢ ὙΠ θυ ρΡ]Θ-ποΐθϑ ταϊιδὲ Ὀς 1πἴ6]- 
ἸΙΡῚΡ]6 Δηἀ 5ιηιῃοδηί. 

9. Βεπάοι:--80 γ8 8150, 111655 ὈΥ Π18815 
ἋΣ [86 οπρὰθ γ86 δῖγΘ ΒΡΘΘΟΒ (λόγον, 
ποΐ λαλίαν). Θα5Υ ὅο ΠΙΔΙΚ, ΠΟῪ 5881] Ὅ0 
ππαἀοιβίοοαῦ ψαᾶῦ 185 Ὀοϊῃρ αὐξοτθᾶῖ 

Ηοτο ἴπ6 ννοτγά κμέέογεοά 15 ᾿ιι564 ΟΠ. ΡΈΌΓΡΟΒΘ, 85 
ἃ ἴουτὴ σοτηπηοη ἴο θοΐἢ [Π6 δοβίαϑιθϑ οἵ υἱίου- 
ΔΠ06 ἴπ [οηριι65 ἀπά οὗ ριΌρ πο ϑυίηρ, ἴοσ τἴ- 
ἴδγαποθ ἰ5 ᾿πησμοδίθ βρϑακίηρ ἀπά βρβακίῃηρ 15 
τἰίογαποθ σοπηρ]θίθα : ἱποιρίθπί νοΐοθ ΠΊΑΥ͂ 
θδοοπιθ οπιιποϊαϊθα ΘρΈθοῇ, ἃ5 νγὰ5 {Π6 οδ56 ἴπ 
ΡΓΟΡΠΟΘΥΪηΡ, ΟΥ ΠΊΑΥ ποῖ, ἃ5 Παρρϑπθά ἴῃ 
Β]ΟΒ5014114. ἔχον φΓ πιαγᾷ, εὔσημον : “ΘΑΞΒΥ ἴο 
αἸβΕ Πρ 5}. 

ῶγ γε τῤα]] φῤεαᾷ ἱπίο ἐδὲ αἱγ] Α. Ν. ποῖ 
ΤΡ ΝΕ : ΘΠ ΠΡΈΟΑ] τι5εὲ οἵ γάρ αἴξεγ ἱπίεγγορα- 
[ἰοη : τοπάοθγ, ἽᾺΥ ! πη]655 {πῸ ἄϊνίπθ σοτη- 
τη] σαί! Οη5 ρᾶ55 {Πγοιρῇ {π6 ἘΠΙΠΚΙηρ [Δ ΟΕ] ΕΥ͂ 
ἴῃ ΟΥΩΔΌΓ {παᾶΐ [ΠΟΥ πιΔΥ Ὀ6 Αγ ου]αϊο ὈΥ͂ 
τηθδη5 οἵ [Π6 δοσσμε Ἰηΐο 56 η5106 σρέεοῤ (λόγον, 
ποΐ “ννογάβ᾽ 851 Α. Ν.), γ8 Μ11Πλ᾽096 411 [86 
ὙΨῈ116 (ἔσεσθε) αὐζοτῖπρ (οΠαίτογίηρ, [41Κ-- 
1η5) ὅἤο {π6 αδἷτ'! ὍΠ6 ΔΓ ν}}}} 6 γουΓ δι- 
ἄϊδηςθ, ποῖ ΠΊ6Π: Υ6 Ψ}01}} ΡῈ αἐρόμυθοι (ῬὨ1]Ο). 

10. ΕἸγίΠοΥ σοτγθοίίοη οὔ (ουπίῃΐδη ἴθ η- 
ἄδηοῖθϑβ ἴο [Π15 ᾿π οθϑίηρ σμαγίσπι. Κὶ Θπάογ---- 
Ιπ ΔΙΠΥ͂ ΔΘΒΙΡΉΔΌΪ6 ΠΌΠΙΌΘΥ ὑπ 79 876 
Κη ᾶὰβ οὐ σοΐϊοθβ ἴῃ 089 ὉΠπΐγνΘΥ͂86, δπᾶ 
πούμιπρ 5 ἴπεγα ψιύπουῦ σοϊοο--οἴ βουηθ 
βογτί. Μοζὸ ΠΠΘγα ΠΥ, 50. πὶ 8 ΠΥ, ΡΘΥΒΔΡ 8, 1. 6. 
Δ ᾿πἀοῇπιζα παμθου ἰοῖς το θῈ ἀδπηρά ὈγΥ {πὸ 
γΟΔάοΓ---5} Ὁ το,οοο--} ἐῤῥαΐ αὐεγὸ ἐο ῥίἐ ἐῤὲ 
γιαγᾷ, εἰ τύχοι. ΓΠΙ5 5θθὴβ τοῦτα σοτγεοΐῖ 
1Π4η ΜογοΥ 5 οχρ δπδίοη. 

Ν.Β. ΤῈ 15 ενιάθπηΐ {πδξ φωναί ΠΕΥ6 15. αἰκίῃ 
1ῃ πγεδηϊηρ ἰο λαλίαι, ἃ Αγ Γ [οΥΠῚ ΠΟΠΊΡΓΟ- 
πρηβῖνα οἵ ἴἴ : [Ὁ β]οββο δ! α 15. σοῖσε, ποῖ 
σῤεεορ: ἴἴ 1᾽5 οσθ ἀδβοσι θεά ἃ5 οπα οἵ (Π6 
ΤΊΔΠΥ͂ ΠΊΥ5ΙΘΥΙΟΙΙ5 γοὶοθ5 {παῖ Π]] [Π6 τΠῖγογβθ. 
ἼΉΙΒ νἱδνν 15 ἴῃ ΠΑΓΠΊΟΠΥ νυ] ν]αΐ μὰ5 θθΘη 
βίαϊοα ἴῃ ν. 9 ΔΠ4 15 {σοῦ δἱἀθά ΕΥ̓͂ Ρ]αΐο᾿ 5 
ἀεῇπιίοη οὗ φωνή ΟΥ̓ Ψοἶεθ. ΜΝ Πῖ5 ἀοἤπηι- 
τίοη ἴἴ 15 συσίοιιβ ἴο 566 πον ϑ8[. Ρι}}5 υἱθννθ 
πη {Π|5 σπαρίογ σοϊποιάθ. Ρ]αΐο βαγϑ8, " ἤοῖδθ 
δ ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ ἡπαγεομίαίε τοι; αὐϑοη αγ σις 
Ἰαϊοά, ἴξ Ὀεσοπηεβ «ῥεσεῤ Ὁ χιόνας γίγνεται 
ἡ φώνὴ ὅταν ὑπὸ τῆς γλώττης διαρθρωθῇ: 
ΠΟΠΊΡᾶΓΟ νι {Π|5 ν. 9 διὰ τῆς γλώσσης 
εὔσημον λόγον δοῦναι. ΜαγΘΙΓ ἃηά οἴΠοΥ5 
σδηποῖ Ὀ6 τῖρῃξ πεῦθ ἴπ τπακίηρ φωναί ΞξΞ 
Ἰαρσμασες ; 40 Ἰάθα φυϊία δ]θη ἴο {π6 ΑΡοϑβί!θβ 
11π6 οἵ {ποιρῃξ, νυ σι 511] ἄνν 6115 ἀροη 5]1ο5- 
5014]}14 ἑπαγίϊεμίαίο, τγιϊπ οἰ στο, ππῤγοπέαῤΙε. 
ΤῊΪ5 Ιάθα οἵ αησιασες 566 1ὴ5 ἴο Ὀ6 δὴ ἐσηῖς 
“αι Βαβηθα ἔτοτῃ [Π6 “ βρθαϊκίηρ δαγδαγίαγι᾽ 
οὗ {[π6 ποχί νεῦβθ. ΕῸΓ φωνὴ Ξξ σοΐεε 566 ἴπ6 
ἈΡΟΟΔΙΥΡΒΘ 24.171. 



346 Ι. ΟΟΚΙΝΤΉΙΑΝΗ. ΧΙΝ. [Υ. 11 τ--ῦ 2. 

ΠΟΠ6 Οὗ {πδπΔ ἡ: ψιπους 5ἰρηϊῆοα- 
τἰοη. 

11 ΤΠογείογε Γ 1 Κπονν ποῖ {πὸ 

12 ἔνεῃ 80 γε, ἰογδϑπιιοῇ 85 Υ6 
Ι "τῚ ͵ ᾿Οι ΔΓ Ζεαδίοιιβ [οὐ βρί γίζι2] σγ59 866 Κ βψπ 

τηθδηϊηρ οὗ {πε νοῖςε, [ 5Π4}} ΡῈ υπΐο 
Πῖπὰ {Πα βρεακοίῃ ἃ Ῥαγθαγίδη, δηά ἢς 
τί βρβακείῃ σ«ἡαλ δδ ἃ Ὀυθαγδη πο 
ΠΊ6. 

Απὰ πούμπὶπρ 15 σοΐο61655. Ν.Β. ΤΠῈ 
Α. Ν. ᾿σαπποῖ 6 τρηξ ΠοΊῸ : [ὉΥ οὐδέν ἀο65 ποῖ 
ΤΕΙΕΓ ἴο γένος ΟΥ̓ ἀἱπά Ὀι πηθδὴ5. ποίῤίπ, ποῖ 
πι5ε4 Πογὸ ΔΌβο ἴον θυ ἢ βοπλα ἰδετ46. 
(οππροίίοη οἵ {πῸ γριιπιθπΐ 1π {{]}: “πη- 
Κποννῃ δηά τππίο]ά Κιπάβ οἵ νοῖϊςθβ Οὐ ᾿πᾶῦ- 
τἰσυ]αΐθ βοιπάθ ἀΥρ {ποῦ 1π [Π6 ἘΠΙΨΘΓΒΘ; 
ποίῃιπρ νοι νοῖοα οἵ βοιηθ ΚΙΠά ; Δ Π1Π14 15 
Πᾶν νοῖςθβ (φωνή ἰ5 ἴῃ οἸαβϑὶς ὑυγ τε 5 564 ἴο 
ἀδηοΐθ εγζος οὐ δΔη1ΠΊ4}5, ἐγ οὗ νϑηάουβ οὗ 
φοοάβ ἴῃ ϑίγθοίβ, εγίος οἵ συπποῦγ, Αοΐβ 1]. 
6. 411 γλδηηο οἵ ναριθ δηά ᾿πάϊβειποΐ οΓ[65) ; 
Βᾶγρ5, Παΐθϑ, {Γππηροῖβ μανὸ νοῖσθϑ; 411 παζαγο 'η 
ΠΟΙ νυ 45 (ΟΠ 111. 8) ἀηἀ 5645 Δη4 ΥἹν 5 Πἃ5 
γοῖσθβ: δνουυ!ηρ᾽ Πα5 ἃ γΟἱο 6 σμ σεπογὶς οἰ συμ 
2οϊεσέα!ε: ἴῃ (οα 5 ππίνεγβα πον ΤΉΔΗΥ͂ ἀϊπαάς 
97} “σοἷεες ἴΠοτο Ὀ6, γῆο Κποννβὶ Τοσαῦτα, εἰ 
τύχοι--ταγταάβ οἵ τηγτίδάβ: ΤῸΓ ογΘδίΠΓΕ5, 
85 ἴῃ ἴπ6 β5θθῆὴ ννου]ά, 580 1ἴπ {π6 πηβθθη Ππᾶνθ 
νοῖὶσο5: σρίγις ῥάυε “σοἶτες, Ὀχξ 5. ἢ νοῖοθ5 
85 416 ποῖ σῥεεεῤ ἴο τῆθη ἴῃ {πΠῸ ἤθβῃ, Ὀθοδιιβα 
ΠΟΥ ἀγα ποῖ δυςοι]αῖθα ΒΥ 6 Πυπιδη ΟΥ̓ΡᾺ Π 
οἵ βρθθοῆ. Απά νψνῆδί ἃγξῈ ὙΟΙΓ πο ἢ-ΡυϊΖοαά 
Β]Ο5βο α]146, Ὁ (οσ πίῃ, δι 5ριΓ- νος 5, 
ΟΥ̓ αἱίογαηοθβ. οἵ ἃ Πυμηδη 5ρΙΓΙΐ Θποοπηραββϑθά 
δη ᾿πἰογρεποίγαϊθα δπα ἰγαπδῆριγοα ὈΥ {Π6 
ἄἀϊνιηθ ϑριγιῖ, υἰΐθγαηοθβ πππτίογαθ]α οἵ δῃ 
δοβίαςις δάογδίοη, νυ] ἢ σδηποί ΘΠ ΡΙΟΥ {ΠπΠ6 
[ΟΠΡΊΙΘ 45 8η ᾿πϑίγυτηθηΐ οὗ {Π61Γ ἜΧργεβϑίοη, 
σαππηοῖ 6 ἔοστηι]αῖθα ἱπῖο Πιιπηαη ΒΡΕΘΟΙ, 
οδηηοΐί ὈΘοοΙη6 5ιρη5 οἵ [Ι4θα5 ἴο ἃ σοῆρσορα- 
ΤΟΙ πηοΓῈ ἱπίοθγοδίθα Οὐ ἀϑίοηιϑῃθα {Πδη οδα!- 
Πεά. ὙΠῸ γένη φωνῶν τηιδί ποῖ Ὀε οοη- 
Τουπάθα νυ ἢ γένη γλωσσῶν. 

11. Βδηάογ:---τῦ μου ἔου Ι ἂο πού ΠΟῪ 
[88 ἔογΥ66 ΟΥ ΠΊΘΔΠΙΠΡ οὗ π0 σοΐοθ, 1 5881] 
Ῥ6Ὸ ἴο εἴπη ΠΟ αὐΐογβ 8 ΤΟΥΘΙΡΤΘΥ δηᾶ 
86 πὸ υαὐῦογϑ ΜἘ1Π1ι, ἴο ΠΥ τὐϊπᾶ, 6 8 
Σου ΘΙ σ 6... ΕΠΊρΡἢΠ 4515 Ὀοΐἢ {1Π165 οἡ {Π6 ννοσά 
)ονείσηοτ,, νυ μι ἢ 15 ΠΟΥ 564 ἴῃ ΟΥ᾽5 56η56, 
Βαγῥαγις ᾿ἰς ἜρῸ 511πῚ φωΐα πορ ἱπέεἰ σοῦ 111. 

10. Αρρ!]ϊσαίίοη οἵ 1ῃΠ6 ἀῦονε δηδίορίθβ 
ἄγαννῃ ἔτοπὰ ᾿πδίΓπηθηΐβ. οὗ πηιβϑῖς δηα ἔτῸΠῚ 
[π6 νοῖςθϑ οὗ ἴΠ6 σοβϑῃπηοβ. ϑΟΠΊΘ τη ΘΠθεΓ5 οὗ 
{π6 σμτοη ἰπ (ἸΟΥΙΠΙἢ νγοΓῈ ΘΑΡῸΓ ἀβριγαηΐβ 
(ηλωταί) Δἴτεσ {π6 ποῦθ ἀ422]1Πρ’ ΟΠΑΓΙ5ΠΊ5, 
ΘΒΡΘΟΙΑ ΠΥ {π6 Θοβίαϑυ οἵ β]Οββο δ]α; ἴο {}15 
ΔΙ ΙΓΙΟι5. ογανηρ Π6 ΑΡοβίϊθ 4||ονν5. ἔγεα 
ΠοΟυΓβθ, γεῖ δὲ {Π6 βαπθ ἘΠΠὴ6 οῖνθ5 ἃ σὶρῃΐ 
ἀϊγθοίίοη : ἰδεῖ γουγ 4ἰπὶ ΡῈ ἰῃαΐ γε θ6 θχυθεο- 
ΤΑπί, {παῖ γ86 ονϑυΐαρ ΟἿΘ 8ΠΟΐΠΕΓ ἴῃ {Π656 
ΙΓ: ΟΘΓΙΔΙΗΙΥ ἢ Πουογί 6 1655 ἰθῖ γΟῸΓ 45ριγὰ- 

[Πδὲ γε τηΔῪ Ἔχςοαὶ ἴο {πῸ βαϊἔγίπρ; οὗ 
τῆς σῃυτοῆῇ. 

13 ΝΥ Βεγείοσε ἰεὶ ἢἰπῃ {πδὲ βρβάκείῃ 
ἴῃ δὴ μηζηοιυη τοηρια ΡΓΔΥ͂ {παῖ Π6 
ΓΊΔΥ ἹΠίογργαί, 

τοη5 θ6 βιυϊάθά ὈΥ ἃ ἄτι τοραγά ἔογ ἴπ6 σοτη- 
Τηοη νγα]αγθ, [1 γοι βῃοι!ά ρΡγαῖεσ β]οββο- 
14}14 ἴο ΡγόΌρμοϑυίηρ, ἰοϑα ποῖ ίρῃξ οὗ 115 
ῬΓΟΡΕΙ͂ σοπρ]οηθπί, {πΠ6 βἸ οἵ ἱπιεγργεϊδίοη. 

Ἀδπάθγ:- τοῦ 8686 ΊΟῸπᾶΒ, πα δι π 0 ἢ 
88 γ8 8416 θη μυβίαϑίβ δὐῦον ΒΡῚΥ 1085, ἀ0 
Υγϑ9 4180 δἰτ ΟΥἩ ἀθβῖσο μδὺ ΤοΥ {89 οαϊ1 γ- 
ἵπρ οὗ μ6 Ομ ατοΒ γ86 δϑουπᾶ. Αδϑαΐῃ 
ἀεπηϊναε τι5ὲ οἵ ἵνα; ποῖ, 85 Μευεσ δηά 
ΑἸ ΟΓά, “ϑεεὲῖκ {πεπὶ (πΠ0 αὐτά) ἐῤαὶ γὲ γῖαῦ 
Δοοιηά. 

ΤΠΕῈ ννογά υρὲγϊὲς Ποῦ ἄοθϑ ποΐ ἀδποῖθ 
π6 ““βριγιξιι8] βρι5 ΟΥ̓ΤΠ6 πἰηθ σΠαγίϑιηβ οὗ 
(ἢ. ΧΙ. 9, θαΐ 510 5165 ουξ.οπε οὗ {Ππθπὶ, ΟΥ̓ ἔννο 
αἱ πιοβί, μέζογαηοθ 1η ἐογησμες ἈΠ φγοβ ε5γ1η5., 
δοίη οἵ ννμῖςἢ ἴῃ {ΠΕῚΓ ἰοοδὶ βοθπο οὗ ορεσᾶ- 
[ἸΟη ὙΕΓΘ Θπίμγοπθα ἴῃ {Π6 Πιιπηδη 5ῃΓΙ Πα] 
ΒΡΙΓΙΕ ἃ5 ροββεββεά δὴηδ Ἴοπίγο! δά ὈΥ {πε 
ἄϊνιπθ. ΕῸΓ ἴπεβθ ἔνγο σΠαγΙβη5 ὑγΈΓῈ 4150 
ἔνο οὗ ἴῃη6 (ῆγθε Ουπὶβ οὗ θοβίαϑυ. ὕΠαβθ 
ἵἴννο εοβίββιθβ, θβοδιβα {ΠΟΥ ἴακα εβδοΐ ἴῃ ἴπ6 
Πυτηδη 5ρΡ ΓΙ, ἅτ {πογοίοσθ οδ]] θα ΒΙΠΊΡΙΥ͂ 
σριγις, ὙΥΠΘΊΠΘΥ Βριγιῖβ οὗ τπλθη υἰίεσίηρ ἴπ 
1ΟΠΡΊΙ65 νου ἁγεσυ]αίίοη ἀπά ἀραγί ΠῸΠῚ 
ΒΡΕΘΟΠ ΡΓΌΡΘΓ, ΟΥ̓ ΟἔτηΘἢ αἀἸ5ΕΙΠΟΈΥ Ἐπ ποϊδί!ηρ; 
ἀϊνίηθ στϑνεϊδίίοηβ ππίο {πὸ δα γιηρ οὗ {πῸὸ 
ἤὨθατοῖβ. ὙΠῸ τοπάογιπηρ ΒΡ σΣ 8 βεοὴβ ἴο 
Βῖνθ [Π6 τηθδηΐηρ ΘΟΙΤΘΟΙΥ: βοῖὴθ πηϊρῃΐ 
ΡΥΘΙΕΓ ΒΡ ΥῚ - ΡΟ 618: ΘΕΥΊΔΙΠΙΥ ποῖ “ 5ριγίτ 4] 
8:15. Πρός ΒΕΓ Ξξ «υἱέὲῤ απ εγε ἴο. 

18, Ἀδπάου :-- -Ὄ  ΘΥ  ἔοσο, 1 γοῦ νν]5}} ἴο 
εὐϊῖν [μ6 σμυγοι Α͵5ο, 1θ᾽ ἰπὶ ὯῸ αὐῦθγβ 
ἷπ ἃ οηρὰθ ῬΥΔΥ ὑμδύ ΒΘ ὍΘ 8 ᾿πύθ1- 
ῬΙΘΌΘΥ. 
Το νγΑΥ5 οὗ ἑακίηρ' [Π15, (1) 1,εξ ΠΙπι, πο 

ῬοΟββεββθβ ἴπ6 βῆ οἵ ρβ]οββϑοίδιια Ὀεΐοσγα τῃ6 
ΘΟβίαϑυ Ργὰυ ἴο Οοά {παῖ ἀπγῖπρ ἴΠ6 Θοβίδϑ 
(οΥ ᾿πηπιθαἸαΐο]ν αἴου 1ἴ }) μα ἱπίοσργεί ννμδΐ 
Π6 υἱίεγβ: (2) [,εἴ Πῖπι ἀπσίπρ {Π6 Θοβίαϑυ 50 
δάογε 45 ἴο τῆδκα 1πί6]Π1610]6 {Π6 σοπίεπίβ οὗ 
Π15 δάδογαίίοῃ, 1. 6. 50 ῬΥΔΥ {παῖ πὲ ἱπίογ- 
Ῥγεῖ: σοπιραγα “50 ΤΠ {παΐ γε ονεσίακε ἢ 
ἘΠΟῚΣ. 
ΤῊ οδ]εοίίοη ἴο {πῸ ἢγβί (πιδάθ Ὀγ ΓΠῸΓ 

δηά ὈΥ Μεγεγ) {Πδΐ, ἴῃ ννμαΐ βδεῆβο [6 ννογά 
2γαν 15 884 ἴῃ ψεῦ. 13 ἴῃ {Ππδΐ βθῆβθ ἴΠ6 58 ΠΊ6 
ννογά τητιδὲ Ὀ6 υἰιϑ64 ἴῃ ν. 14 15 ξμ1116, θθσδιιβα 
[6 Ἐββθῃηΐα] πιθδηϊηρ᾽ 15 τοίαι πο ὈΥ {π6 ννογτὰ 
ἴη οί νϑῦβ68, ΟΠΪΥ {Π6 οἸΓΟ  Πηβί δ Π 14] 56 η568 
αἸΠδσιηρ. Απ δχϑοῖ ραγδ 116] ἕο {Π15 πἰϑαρα γα 
Βανθ Πδά ἴῃ οἷ. Χ. τό, 17, οτα ἐῤὸ δοάν οΚὶ 
ρῤγίφέ 15 ζο]οννθά ἴῃ {π6 ποχὲ νϑῦβα ΕΥ̓ {6 
βᾷπη6 ψογά δοάν Δρριϊδά ἴο μ6 (μυγοῆ ἴπ ἃ. 



Υ. 14-,Ἀ5.7 

14 Εον [1 ργὰν ἷπ δὴ πρζηοτυη 
ΤΟΠΡΊΙΘ, ΠΥ Βρ|ΠῸ ργαγείῃ, θαϊ ΤΥ 
ἀπά ογϑίδηά!ηρ; 15 ἀπ ἔγατΠι]. 

τις ΝΥ Παΐ 15 1 {μεη ὃ 1 ν7}}} ργὰν 
Ὑν τ τῃς ϑρί γε, δηά 1 νν}}} ργὰν στ 
1Ππ6 υπάετβίαπάϊηρ αἰδο: 1 ψ}1}} 5ἰπρ 
Ὑνἢ τῃς 8ρίτῖ, δηά 1 ψ1}} βίηρ στ 
1Π6 τπιηἀογβίδπαϊηρ: 4]50. 

16 ΕἸβδε ψγμεη τποῖι 5Π4]1 1655 νυ ἢ 

56 η56 ΟἰΓΟΙΠΊδί ΠΕ14}}Υ αἰ ἤεσγεπί γεῖ ϑυθβίδη- 
Ε14}}Υ ἴῃς 54π|86. Μουθουεῦ Πεῦα δἴεγ {Π6 
ΞΘοΟΠα γα} 15 δά ἀβά {Π6 δχρίπαΐουυ :π ἃ 
ἐοησμθ. ἴἷπ ἴδνουγ οἵ (1) δε (πτγγϑοβίοτϊη, 
ὙΠεοάογεί, Τ᾽ Πθορῃγ]δοῖ ἀπὰ οἴμουϑ. 

Ν.Β. Τμὸ Οτϑρεὶς, Ποννευεῦ, 15 ἤδχιῖθ]ς ἴο 
ΘΙ ΠΟΥ νΐανν, ἔΟΓ ἴῃ (1) {πεῈ ἵνα 15. ΡΌΓΕΙΥ ἀεγη- 
ἐΐανε, ΝΥ ΠΟ πη Ρ]οἀ ποίίοη οἵ Πα] ριΓΡοβο (845 
ΘΟΙΉΘΕη65 βίαια ἴῃ Π6 οΥΠἼΟ4] ποΐοβ οἵ Ε}}}1- 
οοἵξ απά οὗ ΑἸΐογά), θυΐζ 5ΙΠΊΡΙΥ ἸἸ5Πουηρ᾽ ἴΠ ἃ 
ἀδθῆπιεινε οἰδιιβα παΐ βρεοῖῆεβ νυν παῖ δα {πῈ 
ςοπίοηΐβ οὗ {πΠῈὸ βἜΠΘΓΑΙ οἰδιβα ἠδέ ῥίηι ῥγᾷαγ : 
σομρ. [οἢ. ΧΙ. 34, “Α παν ε0)91)711716]7»1671: 
σῖνθ 1 ἀπίο γοιι, ἐῤαΐ γε ἰοῦξ οπ6 δηοίπεγ," 
ἶνα ἀγαπᾶτε. ἴπ [Π6 5εοοπά δχρδηδίίοπη {ΠῈ 
ἵνα 15 υϑεα ἰἴπ {Π6 56πη56 οἵ εοπμλεγηῤίαΐεά γέ- 
στε ξεῖδε τμ6 βφοβίδεϊς αἰίεγοσ, νυ ῃ1]6 ἢ δάογοβ, 
ἔχγη 4 5146- δποθ ἴη {π6 αἰϊγθοίίοη οἵ ἱπΐου- 
Ρτγοίδίίοη. ὙΠ ἀἸΠοΙ ΠΥ 1165 ποῖ ἴῃ [Π6 
Οτεοκ, θαΐ ἴῃ ΟὐΓ οὐ ἰδοκ οἵ Ἔχρευιπιθηΐδὶ 
Κηον]θάρε οὗ [Π656 πηδη!οϑίδί! 5. 

14. ΒΘ αβοη δϑϑιρπεά ννῪ {πε δοβίαξς αἴ- 
ἴΘΓΕΓ 5ῃΠου] 4 ΡΓΔΥ ἴογ {π6 δ! οἵ ἱπίογργεία- 
το, ἘΒοπάεγ:--Εοτν 17 ΘΥΘΥ Ι ΡῬΙΔΥ ἰπ 8 
ἐοπραθ (ποῖ αὐλὴ 7») ἴοηρια ΟΥ̓ οΟΥρβδη οἵ 
5Ρρθθςῃ, Ὀὰϊ ἴῃ ἃ ἴοηρτια ποΐ οἵ {Π15 ννου]άλ), 
ΤΩ ΒΡΙΤΙ ΡΥαυϑῦμ, 116 ΤΥ τιϊπᾶ 15 Δ]} 
{πε νμ1|6 ἀπέσαϊεῖαϊ, Ηον οδη 1ἴ θὲ οἴ ποτ- 
ννϊβα, νυ θη 411 σοπηγη Π] σδί!οη5 Ὀοΐννεθῃ {ΠῸ 
ΒΙΡΠΟΓ ῥπεερια ἀπὰ ἴπΠ6 Ἰοννεῦ γεΐ Ἴσορπαΐβ 
ποῖϊς ἅτ ἀυΓΙ Πρ ἔΠ6 Θοβίαϑυ βιβρεπαδα πᾶ 1π 
Δθαγαποθ ὺ ΠΕ {Π6 {ΓΠΠΠΊΡΠμαπί δηα ταρί 
ΒΡ ΓΙ 5οῦβ Ὀαγοπα ἐπ6 συᾶβρ οἵ {Π6 πιεπίδὶ 
ΔΡΡΙΈΠΘΗΒΙΟΙ ἡ 6 Π {ΠῸ6 δον οὗ {πὸ 561- 
ΘΟΠΒΟΙΟΙΙ5η685 5 ΤΈΡΓΕββαα ΟΥ̓ ἴπ6 ἀϊνίπα 
56 Ζιγα οὗ [Π6 Πιπιαη Ῥπειπια ἢ ΓΤ Ὴ]5 ἀϊνίπο 
ἱπῆιιθηοα ἴαϊκεβ σοιηρ]εῖα ροββθβϑίοη οἵ Πῖπη 
ὙΠῸ 5. αἰίουῖπρ ἴῃ {Π6 πΠΙΠΙ6]ΠΡΊΌ]6 ΤΟΠρτΘ 
οἵ ἃ ΠΙΡΘΓ ννου]Ἱά : Π15 γηπά ποῖ σεοαίνιηρ 
οδηποΐ ργοάτπιοθ, οαπποῖ δεαγ 2 )γμ͵ ἴῃ ἐῤροισ ῥὶς 
ΔηἋ «υογάς ([ῸΓ ἰορος 15 εηρεηάογοά οὗ ποι); 
Π5 βεαιυθβίεσεα δάογδίοη οἵ ργαυεῦ ἀπά οἵ 
ῬΓΑΙ͂ΒΘ 15 βαϊέγιηρ ἱπάθοά ἴοὸ ἢὶβ οὐῃ 5εὶξ 
ΒαΙΠογΘα ἱπΐο ἢἰβ ον ϑβριγιξ : οὐῤεγς οη {Π6 
Ουΐϑι46 οἵ ΒΙπη561Ὲ 1ἰ εαπηιοΐ εαΐζν, ἴογ [Π6 σοη- 
τοπίβ οἵ ἢἰβ θοβίδίς δάογδίίομ ἃγὸ ποῖ ἴογ- 
τηυ]αῖθα ἰηΐο Βρεθςῇ. 

15. Κοπάεγ:- 88 {πΘΥΘζοΟτ9 Θηϑαθ85ῖ 
ἊΝ Βαῖ 5 1Π6 τϑβϑιϊί, 11 ργαὺ ἴο Οοά ἰπδΐ ΠΥ 

ΕΟΘΕΙΝΤΈΕΈΡΑΝΑ; ΧΙΝ. 

{ῃς 8ρι 1, πον 514}} ἢ τῃδέ οςςι- 
Ρίθεῃ τῃ6 τοοπὶ οἵ τῃ6 τιη]θαγπηεά 58 
Απιεη δὲ (ΠΥ ρίνιπρ οὗ {Π2ηΚ8, ββεῖϊπηρ' 
ἢ6 υἱπάειϑίαπάθείῃ ποῖ νῆας {ποι 
βαγεϑβί ἢ 

17 ΒῸῚ ἔθου νει ]ν ρίνεβέ {ΠπδηΚ8 
ψγ6}1, θα της οὐΠεγ 15 ποῖ εἀϊῆεά. 

18 1 ΠΔΠΚ πὰῦ (οά, 1 5ρεὰκ ψίῃ 
τορι ι6Ὲ5 ΠΊΟΓΘ {ΠΔη γε 4}} : 

φοβίδξίς βριγῖ θ6 ποῖ 50 ἃ βπίγαποθα οΥὐΓ 
ΓΑΥΙΘΗΘα 45 ἴο ἰοβε δίρῃξ δπά ἰεξ βὸ οἵ {Π68 
τ] Κῖπρ ἔασα] τ ας θὲ Ρεττηϊθ ἴο τεΐαδϊη 
ἴῃ ΠΟΙά {π6 πηϊπα 85 ἃ σΥ͂ΈΟΘΙνοΥ ἀπά τερτο- 
ἄπςοτγῚ 
ΨΥ, ἴῃ {παΐ οᾶ56, (τε π46γ) Ἱ ΣΙ1ΘῚ 5881] 

ῬΥΔΥ͂ ΜΙ [86 ΒΡΙΤΙΐ, 1 5881] ῬΥΔΥ ψιὺα 
089 πιϊπᾶ 4150. (ἸΕΑΥΙΥ ποῖ, 85 Α. Υ.. δπὰ 
5 ΤΉΔΗΥ, “1 «υἱ1} φταγ---απά: 16 οὈδ]εοξίνα 
σῥαϊὶ 15. ΠΘΟΘσϑατΥ ἴο {π6 τὶρῃξ σοππεοίίοη οὗ 
1ῃ6 ἀγριπιοπί: [Π6 Ῥγίο165 μέν ἀπά δέ 4]50 
ἄο ποΐ βρη ἀπά, Ὀὰὲ ἀδποῖθ ἀἸδσεπί 51:465 
ΟΥ̓ ἀϑρθοῖβ οἵ ἴπθ βαπθ ργοοθεάϊηρ. Βθπάθγ 
Ππκοννῖβδα {πΠ6 ποχί οἴδιιβε:- 1106 1 5881] 
βίηρ Ὑ{108 086 ΒΡΙΓΙΐ,1 5881] βίπρ ψῖῸᾺ 
[86 τηϊπᾶ 8150: ΠΩΙΠΘΙΥ ἱΠΊΡΓΟΥβθα Ρ54]ΠΊ5, 
γνΠ] ἢ ὈΥ {Π6 Θοβίδεις σεῦ βαπρ νἹἢ Π15 ΒΡ ΤΙΣ, 

16. ΤῈ Α΄ . ἠοΐ αὐ τρις ΠΟΘ 
(εὐλογῇς 5 'π ἐγῤεῦ σα]. Ἐὸγ 115. ΓᾺ]1ῈΓ 
56 η56 566 ποΐβ Ἂἷ. χ. τό, ἐάν Ξξε 2 ἐυε 7 ΟΥ̓ 
αὐφεπόυεγ). ΒΕΠΩΕΓ:--ΕΟΥ 6186 1 ΘΟΥΘΥ 
ΟΥ «ὐῤεῖ ἴβοὰ δύ ὈΙθββίπρ (Οοά ἴογ 
ΗΒ ππβρθάκαθ]ς σοοάπεςς ἴῃ ἴΠ6 Θοβίαϑυ) ἱπ 
Βρίσυῖ, ΒΟ 58.811 ὁπ ὑμπῦ οοοαρὶθ5 086 
ῬΙ8060 οὗ ἃ Ιᾶυπῖδη Β5ΔΥ 9 ΑἸιθῃ δήθ ̓ 
{πϊπθ οὐ οἰνίπρ οἵ μδαηῖκ8β (ἴογ {Π6 
ἀϊνῖπο εὖ ΘΧΡΕΓΙΘποοα ἴῃ {πὸ βοβίδϑυ), βθϑῖπρ 
886 Κπονβ πού ψιϑύ ὑμοὰ ατὖ βαυὶπρ' Δ]] 
1{πῃ6 πη Ηον οδη μα Κπον νγηδΐ μου ἀτί 
βαγίηρ ἴο Οοά, εχοερί μοι βίης ἕοσίῃ [ΠΥ 
5ΡΙΓΙΓ4] ῬΓαῖσ65 ἐῃτου ἢ ἐπα ταϊπά ἔοσγτη]δίϊηρ: 
{π6πὶ ἱπίο [ἀθα5, ἀπά νυ {πῸ ἰοηριια ἁγίϊοι- 
Ἰατιηρ {π6 1685 ᾿πΐο ἰδηριαρθ} 

Τῤε ἄγιθπ.: ἴγοτη ἴμ6 [θνν δῇ ΒΥ ΠΑΡ ΟΡΊΙΘ νγὰ5 
ἀογινεά ἴο {πὸ (τιβείαη Ομυτοῖ {π6 {ἰ{πη6- 
Β4]]οννεά τϑᾶρὲ οὗ ργοποιυπηοῖπρ {πε Ιου Ατήθη 
δί 1Π6 οἷοβε οὗ ἃ ΡΈΒ]1Ο ΡγάγαΓ: ἴἴ νγὰ5 ἃΠ ὅχ- 
ΡΓαβϑίοη οἵ δϑϑθηΐ ἴο ἐπε Ἵοπίθπίβ οἵ {πε 
ΡΓΔΥΘΓ ἃπα ἃ ἀδθοϊαγαίίοη οὗ ἔβι[ἢ ἴῃ 115 Ὀεῖηρ: 
μεαγά ΒΥ Οοά. Ὑηῖ5 ουβίοπι ΠΕγΘ γεσοῖνε5 
Αροβίοϊίς Ἵςὐπῆττηδίίοθ. (Εοσ {πε βεηβε οἵ 
ἰδιώτης 566 ποΐεβ. οἡ Αςίβ ἷν. 13 ἅπά 2 (0γ. 
ΧΙ. 6.) 

17. Βεπάθσ, ΕἘῸσ ὑμποῦα (ἰπ {πίηθ οὐῇ 
Ἔχαϊ θα ϑσρῆοσγε οὗ {πὸ βριγι) σι νοδῦ ὑπ 8πῃ Κ8 
0 δσίδοθ Ὀθϑαύα]1γ, 5ρΙ 6 πα α]γ, Ὁαΐ 
πονθυῦ 6 16085 [86 ΟΥΒΘΣ ({Π6 τιπρΊ [64 ἰΔγ- 
Τ18Πη) 18 ποῦ οαϊἢ θᾶ, 

18. 1 ἐῤῥαπᾷ γὴν Οοά, 1 «ῥεαζ «υἱέῥ ἐοησμος 

33:0 
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το Υεῖ ἴπ {πε σπυτοῇ 1 ἢΔ4 γδίπεῦ 
ΒΡέαΚ ἥνε νγογάβ νυ! τὴν ππάοτ- 
ϑίδπαίηρ, ἐπαΐ ὁγ μι) τοίε 1 τηϊρῃς 
ἴεδοῖ ΟἴΠο 8. αἷβο, ἢ ἴεῃ {Ποιιβαπά 
ὙνοΓ5 ἴῃ 8 πρξποτυμ τΟηρα. 

1076 ἐῤαη γε αἰ].] “ΙΝ νϑύβίοη ποί αἴ στισῃΐ ; 
ἤθγα [Π6 βίγ!ε θθοουηθβ Δυγιρί ἀπά οἰ πηδοίϊο : 
γοηάθυ, 1 σὶνθ ἔμδμ 5 ΤΟΥ σ͵Ύ806 ([Π δη 
Θοβίαϑυ) υαπίο αοᾶ-- 0 Υ6 ὑπ 8ῃ 811 οὗ γοὰ 
ἄὯσοττ αὐίοῦ ἱπ 4 ἐοπραθ. (ἝἸδατν {Π6 νευῦ 
7ο σίυε ἐραπᾷς ᾿ὰ5 ἴῃ νυ. 17 ἀηά 18 {Π6 βϑῖηδ 
Τ ΘΔ ηΪηρ, ὈΟΐΠ Θ5ΘΘ ἢ 14] ἃ Πα οἸΓΟΠτη βίη]. 

19. Ἀοπήογ:--Βυαῦ που μ61655 (μον- 
ΘΥΘΥ 561 γιηρ »]Οββοία!α πιαν Ὁ ἴο τὴξ ἴῃ 
ΡΓΪναί6) ἔπ ΘΒ ΌΥΤΘΒ 1 μδὰ ΤΔΙΒΘΥ σὶνο πὖ- 
ἔθταποθ οῆνο χοῦ 5 ψ1ῸΒ τὰν πιῖῃ ἃ (ποῖ), 
{μαῦ 1 τὰ ὈΥ͂ ΒΡΘΘΟΒ ἰπδύγαοί ΟΥΒΘΥΒ 
9.180, δὴ 10 ἴδ πουξαπᾶ σψογᾶβ ἰῃ ἃ 

τοπραθ--Ἰ. 6. ἴῃ ἃ ἰοηριιθ ποΐ ἱπίογργεῖθα ἴῃ 
ΒΡΕΕΟΙΒ δυο] ἔγοσὴ τηϊηά ἰηουηθα ὑγ 
Βρ ΓΙ. 

Ν.Β. στα λαλῆσαι ΞΞ 10 σίτυε τέΐεγάσεε, ποῖ 
0 τιέογῦ. ΨΥ ἴΠ6 δουῖϑδὲ ἢ Βϑοδιιβο οἵ ἴΠ6 
ἀοπηϊθ πηι οἵ 5 δῃηή τοοοο. Πὲ 
ΤΘΆβοη οὗ {πὸ γαΐφεγ (ν ΒΙ ἢ 15 οπλ 64 τη {Π6 
ΟΥΙΡΊΠΔ] 45 ΠΠΠΘΟΘΒΒΆΤΥ.) 15, {Παΐ {πῸ ἤνε ννογ 5 
ΟΥ λόγοι ΡΓοςθθάϊηρ τοπὰ {Π6 νοῦς, 85 νν] ἢ 
ΤοΠεοίθα σοηβοιοιιβηοϑθ τ {Π|ηκ5 ἴῃ Οτθρεῖς, 
ἅΥ6. 41} 46 4}Π}} ᾿πί6]] ΠΡ] 016 ἀηἀ νογθ}}}ν οχ- 
ῬΓΘΒΒΙΌ]6. 

20. ΗϊΠοτίο δι. Ῥαιῖ] [ὰ5 Ὀθθη βῃδννὶηρ 
Βονν τππϑαΠγ την 1 15 ἀπ τπι56 1655 ἴο Π6 ΟΠ ΌΓΟΙ, 
{παΐ 4 σΠαγιϑπηαίῖς. ϑῃοι]αά 1ῃ ΡΕΌ]1ς πῖον ἴῃ 
ΤοΟΠρ65 Ποῖ 4η ᾿ΠΓ ΡΥ οἴου, νυ ΠΟ Ί ΠΟΥ Πϊπη- 
56] ΟΥ ἀποΐίῃεοσ. Ηδ πονν, νυν ]βῃϊηρ ἴο γϑάϊιςθ 
τῃ6 σοποοῖὶξ οὐ ἴῃ6 (ΔοΥ πα η5, ἀρροηά5. ἃ 
νυ ΠηΪηρ' Δαηοη! το. Ἐ ΘΠάογ:---ΒΥ ΘΓ 61 (ἃ 
τογπὶ οὗ αἰϊδοίιοπαΐθ δή άγθββ), ρύονθ γ8 ποῖ 
ΟὨΙΙᾶγοη ἱὰ υπαοργδίδπαϊησ, ὈᾳπΓ ἱπ 
ΜΙΟΚΟάμ 658 5.6 ΥΟΌΤΒΟΙΥΟΒ ἱπέδπίβ: 
ἴῃ απἀογδίδπαϊη δ ΡΙΟΥΘ γ8 δάυ]5. ΤΠῸ 
ΕΓ νηπιάζειν ΞΞ ο ῥίαν ἐῤὲ 1ηγαπέ: σΟτΏΡ. 
ΧΗ τα, ΚΝ ΠΕη 1 ννὰβ δηῃ ᾿πἴαηΐ, 85 δὴ ᾿πίαπε 
ΑἸ 1 ταἸκ, 45 δῇ 1ηΐαπί ἀϊὰ 1 δε] ἀπά {μϊηκ.᾽ 

21. ((οπηθοίίοη οὔ {Π6 ἀυρετηθπηΐ. “ Υ Οἷι ΠΛΑΥ͂ 
5, Ὁ (ὐουι πίῃ ]δη5, 1 {Π6 ΡοἸΓ Οὗ σ]Ο55014118 15 
ἴο Ὀε Ἃπι|5 γεϑβίγιοίθαά, ννμαΐ ἀγὸ ἐῤὲ ἐοησπες 
ἴογ} ΟΥ̓ νμαΐῖ ρύϑαῖΐ 856 δῖ {μευ} ΜΥ 
ΔΉΒΥΝΟΙ 15, [ἢ ρυνηΐθ ἀθνοίοηβ ἘΠ15 σμαΥ θη 
15. [ῸΓ βο!ποαἀϊποδίίοη π᾿ ΡΌΌ]ΙΟ, 1Ε 1 θ6 
Δοσοιηραπθα νυ 115 ΡΓΟΡΕΙ σοΙηρΙἐπιοπί οἵ 
1πἰογργείδίοη, τ 15. ΤῸ ἴπΠ6 δαϊγιηρ οὐ {π6 
Ομγοῃ. ὙΠΕθ6 ἔνγο τι56ὲ5 1 Πᾶνθ δΙγοδαν βεΐ 
Του ἢ αἵ ἰαγρο: πὶ πον ΡΌΪηΡ ἴο 5ῃονν γοι 
ΔηΟΙΠΟΥ 56 οὗ ᾿ἴ: {Π15 β] οββοίδ!α 15. βίνοη 
4150 2ῶγ ἃ 7μαϊεῖα! οεἰση ἐο τιδοίϊεευεγς.ἢ 

ΤῊΝ {π|γὰ τιδα οἵ {π6 πιοβί βίσικίηρ οἵ {π6 
ΟΠΑΤΙβπ5 9ῖ. Ῥδι} πονν Θχῃ!ι5 ὈΥ (ακιπρ ἃ 
ἴαχε ἔΌμῚ ᾿βαῖαῃ ΧΧΥΙ], 11, 12, ΨΠΟΓΕ ποῖθ 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΙΝ. [ν. 19-21.΄ 

20 Βτείῆγεη, ὃς ποΐ Ἵμη]άγεη ἴῃ 
ὉΠ βί πη : Πουγθεῖς ἴῃ πη] σε με 
γε σμ]άγεη, θὰῈ ἴῃ ππἀογβίδηάίπρ θΕ ας 
ΠΕ. “ 

21 ἿἾη τε ἰανν ἴξ 15 συυγιτίεη, ὙΝΊ αἢ 

1Π6 ςοπίοχί οὗ νυ. 9, το. ΕἸΕἴπρ {Π6 ΡῬαβϑαρῈ 
ἔγοπι {Π6 Οτροῖκ οὗ {πε 1,Χ Χ, μὲ γϑοαϑίβ {Π6 
ννογάβ ἴῃ ἃ πον ἴΌγΠΊ, ἃη4 ἐῃθη βδίϑμηρβ οἡ 
{πὸ τοπηου!άθα σοηΐθηΐθ 4 Πονν Δρρ]!οδίϊοη, 
Ὁ0πά66γ ἄϊνιηθ {ΠῸπτηϊπδοη ἢΘ ἰγαηβῆριγεβ {πΠ6 
ῬΓΟΡΆΘΟΥ, τηδἰτηρ {Π6 ΓΟΥΘΙ ΡΠ -ϑρθακίηρ Αϑϑυ- 
ΤΊ [ογοϑηδάονν ἴπΠ6 (ΟΥ̓ πίη τίογοσ ἴῃ 
τοηριιθ5 δηᾷ ἴΠ6 Η οῦτονν βοοῆθυβ οἵ οἱ ρτγε- 
ἤρατο ἴπΠ6 Ἡ 6]]θηῖς πη 6] ανοῦβ. [{ 5που]ά 
ὈῈ ποίβ πον Π6 σἤδηροβ λαλήσουσι ἱπῖίο 
λαλήσει. Ιἴ 5 πιοβὲ {Πκοὶγ {παΐ {πὸ ρῃγαβα 
σῥοαῦ γοιπγοοίυες Ἰηγαπίς οἵ ν. 20 βυρεβεβίθα 
1Π15 Ραββδᾶρα ἴο ἴπΠ6 Αροβί!ο᾽β τηϊπα θβοδιιβα οὗ 
{Π6 δυϊίζαθ!θ σοπίοχί “11π6 ἸΡΟη {ϊπε--ἤοΓ ἃ 
Π{Π|6, ἘΠογα ἃ Π{1|Ὸ" --ἰΟΟἀ5 οὐνη 5:Π1ρΡ]6 ἀπά 
1Π1{14] ᾿ηϑίγιοίίοη ἴο ἃ ϑίο!α ἃπά βίμθθοση 
ΡΘΟΡΙΘ, νυ ΠΊ ἢ 6] πιο πίατΥ [αδοῃϊηρ ἴπ6 [νυ βἢ 
νυ πηθη οὗ [παΐ ἄν 5: ΠΊΡῚῪ ἀογι4θα. Βθηάογ: 
-Ἴπ {86 ΙΔ (!. 6. ἴῃ {π6ὸ ΟἹά Ταβίαπιθητ) 
10 15 ψυϊδύοπ, ΕΟΥ Ψ108 αἰϊοπ-οηρποᾶ 
8 δια 18 1108 οὗ 41160}5 Β88411 1 
αὐτοῦ ἀπίο 818 ῬΘΟΡΙθ, δηἃ ουϑὰ ὑπ 6ῃ 
51.411 ΤΠ6Υ πού ΘΑΥΚΘα ἀπο 16, Βαϊ 
{86 Τιοτᾶ. 

ὙὝΠΟΙΘ ἃγ6 αἴνοῦβ νον οὗ {Π15 ἰοχί. Αἱ 
ἢγϑί βι σης 1 τηϊρῃξ 6 ᾿πξογγοα ἔγοτῃ {ΠῸ ρῆγαβα 
αἰϊεγιτἑογσμόά γηηει ΟΥ̓ ῥείεγοσίοέίς τπαΐ “[Π6 
ΤΟΠΡ65 ἢ 1η {π656 Ῥϑμ]πο σπαρίογβ δάτηϊ οἵ 
θοῖηρ Ἰἀο πῆρα νυ ,ογείση ἰαπσπασες. ᾿ΓὮΙ5 
νοι ]4 ποί θὲ σοτοοῦ: [ᾺΥ ἔγομη ἴΐ : {π6 ἔννο 
Ρῆγαϑος αἰζοη-ἑοη σιμά ἀηἃ ἐαίζεγς ἐπὶ σἰγαηρο 
ἐοησμδς ΔΥῸ ΠοΟΠΠροΐρα 85 ἴγρε ἃπά δη[γρε : 
Πποίῃϊηρ ποσθ. ὙΠαΐ νυ πιο 15 σοππηοη ἴο 
1πῸ δαγῤαγίαπ ἰαησπασε οΚ ἐῤὲ “ςπγγίαρ ἀτιὰ ἴο 
1η6 πέαὺ ἐοησμες οΥ ἐφὲ πεαὺ ἐγεαΐίοι 15 ἴῃ8 
ΡΓΟΡοσίυ οἵ Ὀοΐῃ θεῖηρ τρέπε  λσδίο. “ΓΘ 
Αβϑυσίδη ἰδησιιαρο ννὰθ ἴο {πῸ ἰβγϑοὶς [τπ|5ῖ 
γαῖ [Π6 βίγαηρε ἴοηριιεβ γε ἴο {πὸ 
(ΟΣ πἐΠΙδη Ἰαγτηαπ: Ὀοίῃ τααιυγοά δῃ 22167:- 
2 γείου, “ΓΒ 15 [ἴΠ6 ἢγϑε δπδίορια ἴῃ δὲ. Ρ81}}5 
οασίοι5 δάρτιδίοη οἵ [5185 ρΡγορῇθου ΒΟ ἢ 
Παά «αἰγθαάν Ὀεθη ῥῥεξογϊεα!ν [1 ΠΠ|6, ὙΠ6 
ΒΘοοπά 84η4 τῆογῈ 5ΈΓΙΟΙΙΒ. ΔΠαΙοριιθ 15. {Π6 
7μάϊεῖα! οἷἶσπ. ὙΠΙ5. Ροϊπξ γεγο ΟΔΓΘ, 
ΕἸΘαΥγ, 85 ἴμ8 εἰθιηθηΐασυ “ργεοθβρέ προῃ 
ΡΓΘΟερίῖ, μοῦ ἃ {π{|6, ἵμεγα ἃ {|||6 ννὰβ 
ἀογιάθα ὈΥ 1πΠ6 Ϊενν, 580 π6 ΠΠορΊοα] ομαῖ- 
ἴουϊηρ5 Οὗ {Π6 πον ᾿ΟΠΡΊΙΟ5 ννοῦῈ ΤΟ ΓΘ α ἃ5 
ἃ Τανὶηρ δ «ἃ ταηίϊηρ (ν. 23) Ὀγ ἴπ6 Οτξεᾷϑ. 
Ιη ἴφοΐ, ἘΠ6 β]᾿ββοίδ!α 15 νἱεννεαὰ δγ δῖ. Ῥδι} 
ἃ5 ἃ ἀομῥίε απτϊῖγρα: (1) φια ππαγ σα] αϊθά 
δηά Β1] υἱίογαησθϑ οἵ νοΐςϑϑ, ᾿τ 15. 8Δη δη{1- 
ἴγρε οἵ {πὸ ἱποορίϊνα κ Ἰηθ ΠΡΟΠ Π1Π6, ΠΕΙῸ ἃ 
1π||6, {ποτα ἃ Π|||6: (2) φμα 115 οὐγῇ πη- 
ἀδοιρμογαῦϊα ομαγαςίοσ, ἢ 15 Ὧῃ απίϊνρε οἵ 



ν. 22---23.} 

γιδι 07 οἴ ΠΕΓ τοπριιεβ δπἀ οἵπογ 11ρ8 
Ὑ}1}} 1 5ρεαὰκ ππίο {Π|8 ρβορίε; δηά 
γεῖ [ογ ἃ}1 τῃδε νν}}} {ΠῈῪ ποῖ ἤθᾶγ πΊ6, 
58 1 της [,οτά. 

22 ὉΝΒεγείοτε ἰοπριιεβ ΔΓ6 [ῸΓ ἃ 
βρη, ποῖ ἴο {πεπὶ τῃδὲ θε]ενα, θυΐ τὸ 

ΙῚ, ΟΟΒΚΙΝΤΉΙΑΝΞ. ΧΙΝ. 

{Παπὶ {Παΐ Ὀε]ενα ποί : διέ ργόρῃαβγ- 
ἴῃς; σόγυθέ ποῖ [ογ {Παπὶ {παΐ Ὀε]ϊεν 
ποῖ, θαέ [οΓ {Πεπὶ νν μι ἢ ΡΕ] ̓ νε. 

23 [Γ τῃογείοτε της νος σἤατοῇ 
θε σοπλα τορείῃεγ ἱπΐο ὁπ ρΐαςςα, Δπά 
41} βρβὰκ συμ ἐοηριιθ8, δηά {ῃογα 

Ἐπ6 ἐογεῖρη ἰαπριιαρο οὗ {πΠ6 Αβϑυγίαηβ. [{ 15 
ἢ της ἢγϑε οἵ {π656 ἵνγο {παΐ {πῸ γμαϊείαὶ 
σἱσὰ πὰ5 ἴο ἄο. ΒῸΓ, 845 ἴο ἴπθὸ Ηθῦγονν 
ΒΟΥ {π6 εοηίοηιγιοά ““ ΒΟΥ Πρ 1105 ΟΥ̓ 
ΤΟΙ ΠΟ ΠΙΑΤΥ͂ ΙΘ55Ὸ0η5 ὙγΟΓῸ ἃ 5:5 οἵ σοπηϊης 
Ἱπάρτηθηΐ, 580 ἴο ῃ6 Ηδ]]οηῖς βου θυ {Π6 
εοπίεηιγιοί ΟΠ αἰζοσηρθ οἵ {π6Ὸ ποὸνν [ΟΏΡΊΙΘ5 
ΕΓ 4 5Π|||ὰ΄ δῖίβῃ. Ηδηςθ, ἴο ἴαϊκε {Π6 
τηδίζου ὈΥ {ΠπῸ τοοῖ, ἴ ἀρρδαγῦβ {Ππαΐ σεοῤέϊεαὶ 
ὙΠΟ ἴῈ 15 θοΐῃ ἴῃ [εν πᾷ (Οσεπί]α {Παΐ 
Ὀγίηρϑ ἄοννη {πΠῸ ἀϊνίπο Ππάρηηθπί. ὙΠῸ 5]05- 
5014114 ὈΕσΟΠΊ65 ἴο {π6 προ ϊετυε ἃ [5 : 1156] 
ΤΊΔΥ νδηΐδῃ, Ὀὰς 1ΠῸ βρη δοι465: {Π6 βρη 15 
ἴῃ βίογθ ἴῸΓ {π6 βυοδί ἄδυ. 

11 5ῃο] 4 Ὀ6 ποίβα τπῃαΐ δι. Ῥαὰὶ] τσαγῖος 
ἔγοιη {πῸὸ Τ,ΧΧ, ΠΕ η Π6 τηᾶκο5 ψέῤουαρ 
ῥίγισο 7 αἰζογηρ ΟΥ̓ ἴπ6 οὔξαᾶπβ οὔ “ δ]ίθπ- 
τοηριιθα τηθη,᾽ 1. 6. ({Ππ {π6 δηξυρο) οἵ ““αἰ- 
ἴεγα 5 ἴῃ βίγαηρῈ [ΟηρΊΕ5. ΒΥ σοὺ Βε- 
σαῖι56 ἴπ {πΠ6 ΑΡΟοβί!θ᾽5. ΠηΠ4 νου ἄννε]]5 {πὸ 
Ἰάθα {Παΐ ἘπῸ6 πέσυ ἐοησίμοΣ ΥΘ ἴπΠ {Π6Ὶ1 ΟΥΙΡῚΠ 
αἰϊαυῖγιο, σοτητηπηϊσαῖθα ὈΥ {πΠ6 Η οἷν ΟΠοβί ἴο 
[Π6 ᾿πΠΊρΡΓΘ551 016 ΠυιπΊΔη 5ρ|γ. Αρδὶπ, ΜΕΥ 
15 Ρῇγαβθ “ἢ “2. οὗ 4] 16 η5 ἢ ΡχοθδθὶΥ 
Βασδιιβο ἴῃ {πὸ δοβίαϑυ οἵ 9] ββο δ αὶ [π6 1105 
ὙγΕΓΟ ἴΠ πγοίίοη, {π6 ἰοηριια θείης ἴῃ 41|65- 
σοηοο Ὀδοδιιβα [ἢ6 τη νγὰθ5 ἴῃ ΔΌαΥγδΠΟΘ. 
ΕῸΓΣ πὸ τρια, πὸ σῤέερ: που νοῦς ΠΕ Γα 
[5 λόγος ἡ [4105 πιονεά, 5[γᾶπρῈ νυ 65 γγῈΓΘ 
Ποαγά, ποῖ ογα ΠΑ ΥῪ 5ρθθοῖ ἴῃ {πα ἸοοΔ] ἰδη- 
ΒΌΔΡΘ, Πη16955 ᾿πάἀθοα {Π6 υἱίεγου ννὰβ 4150 84η 
ἱπξεγργείεσ. ΗἩδποα Μευεγ [5 ποΐ τῖρῃΐ ἴῃ 
ΒΙΡΡΟΒΙΠρ {Ππΐ ἴῃ {Π||5 δοβδίαϑυ “{πῸ φῤγεϊεαί 
ἔθη ρ6 νγὰ5 Δῃ ΟΥ̓ΡᾺ. οἵ ἴῃΠ6 ΗῸΪΥ Ομοβί: 
ππαᾶθ εἴ πμοντε71.᾽" 

20. Ἀεπάήογ :--αἀοοοταϊπρῚΊ (1. 6. ᾿η ΠαΓ- 
ΠΠΟΠΥ͂ νν] ἢ βογιρίαγθ) ὕμ9 ἔοπΡ 68 816 ΤῸ 
8 Βίρηῃ. ποῖ ἴο τ6ὸὴ ΠΟ ὈΘΙΐθνο θαΐ [0 
ὉΠ ΌΘΙΣΘΥΟΥΒ, ὙΏΘΥΘΔΒ ῬΤΟΡοϑυΐην 15 
υἱοῦ υογσα. ΤῊ 56η56 ΟὔΓΠ15 15 ρΙαῖπ. [{ϑ5ῃοι]ά 
6 ποῖθά {παΐ {656 ἐογσμο. --- ὙΠ] Οἢ ἴῃ 50 ἴὰγ 
45 ἴποῪ ἴουπά ΘΧργθβϑίοη ἴῃ ππὶπίογργείθα 
γΟΙΠ65 ὑγ ΓΟ οὗ {Π6 πυιπηθ 1655 ἀζηα; 97, “σοἱεσες 
(γένη φωνῶν ν. το), «πα σοΙϊηρτγῖϑοα ἴῃ {ποιη- 
Β6Ϊνεθ τηδη! Ὁ] ἀἼγηας 977 ἐοτσμες (γένη γλωσ- 
σῶν ΧΙΪ. 9), 5ΟΠηΘΕΠ165 ἐγαηβίαίθ ἱπίο ΠμΠΊΔ ἢ 
ἰδηριαρθ, βΒοιηθίπηθ5. ποΐ--- ῬΌΔΟΥ βοΐ {πο ὶγ 
ΠᾶπῚ6 Οἵ {π8 ἰοπραθβ ἵγοη ἴπ6 ὈΓΙΠΊΑΙ 
Πλϊ γα ]Οἱ15 οἤιιβίοπ ο {Ππ6 ἄαν οἵ Ῥεπίεδοοβί. 
ΤῊΘ ἴθυπῇ 15 Ποῦα Ρ]π γα] ἴῃ ΠΕΠΊθοΓ, θδοδιι56 
[Π6 ϑρί γι - που] θὰ τοηριιθ νγα5 ρ]αβίϊς ἴο {πῸ 
ἱΠθγεαί μη οὗ ἐῃ6 αἀϊνίπθ σοπιπλπίοδίίοη : 
ἔγοπη {πΠ6 νϑεῖθα σμαγδοΐθυ οὗ {πΠ6 τϑυθ δίϊοπβ 
ἔΠ6 ναγθά νοῖσε οἵ υἱίοτδποθ οἵ λαλία ἴοοκ 

115 ἴοπθ νυν οί ΠοΓ οἵ σοπε πη} Υ οΥ οὗ Πα] 655 
ΟΥ̓ ΟὗἉ ΟἾΠΘΥ Πιγβίθγιοιβ ΡΘΟΙ] ΔΓ 165. 

28, Τηΐογοποθ ἔγοπι {ΠῸ ἀθονε ἀχίοπιὶ (οη- 
προίίοη : νγπαΐ ἐπογοίοστθ, Ο (οσὶ πίδηβ, νν1}] 
θ6 {πὸ ργδςίϊςαὶ εἴθοῖβ οὗ παΐ ξαβοϊπαίϊπρ 8πά 
ΟΥ̓ΘΥν ΑἸ 64 Ρ]Ο 55 11 ἸΡΟΠ 5 ΠηΡ]6 πονΐςθβ ἴπ 
1Π6 ΤᾺ] ΟΥ ἀΡΟπ Πποαΐίπθη τηθη, 1 σι ἢ 5Ποι]ά 
Βάρρθη ἴο 5ίΓ0}}] ᾿πΐο γοιτ σΠΌΤΟΝ Δ5βοπη ] ἃ 
ἴπ {11} ὙΜῊ] {π6 Ρ]αῖη ἰαγπηαη 6 εἀϊῆθα ΒΥ 
γΟΙΓ ἘΠΙΠΊ6]11Ρ1016 υἱίεγαποοθὶ Απά {Π6 
Ὠρδίμθη βΕγΔηρΡΟΥ ---ἶἰβ μ6 Π|ΚΟΙγ ἴο δ βίγιοκθη 
νΙἢ ἀννα ἀπ σοηνογίοα ἴο {πὸ ἢ ὈΥ γοιτ 
᾿ΠΟΟΠΊΡΓΘΠΘΠΒΙθΙ6. ομαϊζίοτίηρο ΝΑΥ͂, ΥΟᾺΓ 
ἘΠΟΩΤΈΠΙΥ νοΐσθα Π6 νν1}}} ΔΘ ΠΕ νυ βθηβο- 
655 Ἰδγβοη : ἢδ ν}1}}} 5Υ γα ᾶτὸ γσανίηρ, μ6 ψν}]}] 
04}} γοιι γαπέογς ! 

ΤΠ ὙΘΙΒΕῈ5. 23) 24, 25; {ΠπῸ Α. Κ΄. πα ΟΥΠΕΣ 
ΤΟ Πἀοτηρ5, ποῖ τηδγκίηρ [Π6 ᾿πηρογίδος ἔθηβθ 
οἵ ἔννο ϑδυθ]ιποίίνε τηοοάβ, γαίπου πηῖ85 [Π6 
[11] 5θη56. [{ 5ῃοι]ά θ6 ποίεά {παΐ ἐπὶ τὸ 
αὐτό τοηογοά 2ηΐο οπθ ῥίαςε ἴῃ 1π6 Α. Ν. ἃρ- 
ῬΘαΓ5 οἴζθη ἴο 5᾽ΡΏΕΥ 20) ἐῤὲ σαϑηὲ ῥμγρῥοσο; ΘΓ 
ΡΓΟΌΔΟΙν ἴῸΓ {πὸ ομδ οὐγεεί οἵ βχθϑγοϊβίηρ {Π6 
ΘΙ οὗ 5] ββοὶα]α. ὍῊ]5 ΠΠΟΓΘ σογτθοῖ το πογ- 
ἴΠρ᾽ 56 Γν65 ἴο οδ]πιοι δία {πὸ ννοσὰ αὐ] οσσαστιηρ 
ΓΟ {ἰπ|6ὲ5 ἴῃ {Π656 γϑῖβθϑ, ᾿παϑπΊ ἢ 45. [Π6 
οπθ ΟὈ]εοΐ, ννμθί που οἵ αἰίοθγιηρ 1Π [ΟΠΡΊΙΘ5 ΟΥ̓ 
Οὗ ΡΓΟΡ ΘΒ ΙΠΡ;, 15 θυ ἀθ ΠΕ ]ν σογγοϊαίθα ἴο {πὸ 
Γουγίο!ἀ αὐ], 85. νγ6}}] 45 ἴο {π6 ψογά α«υῤοΐε. 
ΤΠΘ αὐ οὐ πάντες ἴῃ ϑδοΐ ἰηβδίδποθ πΊθΔη5 ποῖ 
“(4}} ἰορείμοσ," θαΐ “811 ᾿π ϑιισσθϑϑίοῃ ΟΥ̓ ΟΠ6 
ΑἰζοΥ δποίμοσ. 

ἼΠΕ βἜπογαὶ ἀτις οἵ {Π656 ἰοχίβ 15 ἴο 5ῆθνν 
1Π6 5 ΡΘΓΙΟΥΙΓΥ [ἢ ᾿ι56 1] Π655 οἵ {Π6 1π|6]]1Ρ18]6 
ΡΓΟΡ βγίηρ ἴο {Π6 ἹποοπΊργθΠ η51016 Ρ]οΟββο- 
1411Δ. Ἐδπάθυ, 1 ΒΟΥ ΘΟΥΘ 89 ΨΈῈΟΙΘ 
ΟαΤΟΙ 6 6016 ΓορΟΌΒΘΥ (συνέλθη) ἔοτ 
786 δΒᾶπι6 ΟὈ͵δού (οἵ τυἰογῖηρ ἴῃ [ΟΠΡΊΙ65) 
δπᾶ, ΜἘ116 811 ([Π 5:1σΟΘ55100} δύθ πύΐοτ- 
ἱπρ ἰπ [οπραι68, 6 Υ6 Βμου]ᾶ οαδοῦ 18 0- 
16 ΟΥ ΠΡΌΘΙΣΘΥΘΙΒ, Ψ11 ΠΟΥ πού 58 
ἐμπαῦ γ8 816 ταυνΐϊπρὶ ἍΜοτοδβ (δέ) 1ἢ, 
ὙῺ116 8411 Δ΄ Θ ῬΥΟΡΠΒοϑυΐπρ, ὕμ0 10 ΒποσΙᾶ 
ΘΙΠΤΟΙ ΒΟΠῚΘ ἈΠΌΘΙΣΘΥΘΥΙ ΟΥ ΙΘΥΠΙΔΠ, 6 18 
Θομνἱποθα ὉΥ 41] (45 {ΠΕΥ Δηποῖηοα ΟΠΘ 
αἴξ δποῖμου (ὐοάβ ᾿πητηθάϊαΐθ σγονεϊί! 5), 
μ6 18 ΟΣ Θα ὉΥ 8411, π6 βϑουϑίβ οὗ 
Ὧ15 ϑαῖΐ οοῖηθ ἴο 786 Τἱρϑί, πᾶ 50 7841]- 
πη ὍΡοΟΠπ Ε18 ἴ8306 Ὧ6 5881] ΟΥΒΕῚΡ αοᾶ. 
ΘΟΙΠΊΘ 5ίΓθ55 ἴο θὲ ἰδ] οὴ {πὸ ννογά ἄγ μέξεσ- 
ἦγ, ΤΟΥ οἡ {Π6 νγογὰ αγὲ 2γοῤῥευγίγιο. [ἢ 
16 ἀθονε νθῦβεβ {ῃ6 ἰδυπιαπ Οὐ 2άϊθέες 566 Π|5 
ἴο σοπποΐθ 4ῖ50ὸ 4 ννϑακιὶπρ ἰπ {πὸ δι ἢ.; 
ΤὮδ γογΡ ἐς ἐκ αηιίσιϑα ΤΩ Δ ἢ 5 ἴῃ [1}1, δὲ ἐς σωό- 
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ςοπλα ἴῃ ἐλοιο ἐδαὶ ἀγὸ ππ]ςατπεά, οὐ 
ἘΠΌΘ] αν εύβ, ν7}}} ΤΠ γ ποΐ 540 Παΐ γε 
416 πηδά ὃ 

24. Βαξ 1 811] ριόρμεβυ, δπ4 {πϑτα 
ΟΠ ἰπ οπα {παΐ θα] νεῖ ποῖ, οὗ 
δ716 απ] θαγπεά, ἢς 15 σοηνϊηςεά οἔ Δἃ]], 
ἢδ 15 ἡυάρεἀ οἔ Δ]} : 

2ς Απὰ τῆιι5 δῖα {Π6 βεογεῖβ οἵ ἢῖ5 
μεαγὲ πιαάθ πηδηϊίαβε ; ἀπά 80 []]ΠἸηρ; 
ἄονγῃ οὐ ἠΐς ίαςες με ψ}] ννουβῃ!ρ 
(94, ἀπά τεροζέ τμαξ (ὥσοα [5 ἴῃ γοιι 
οὗ ἃ {τππἢ. 

)6 Ηονν ἰ5 ἴξ {πεη, Ὀγθίῆγεη ὃ γα η 

76εἰεά ἐο α ῥγοζθος ο᾽ σογ πη} {πὶ ἐδὲ σοι οΚ 
εομδοίεηεθ, ἠὲ γξεὶς ἐραὶ ἐῤὲ ῥγοῤῥείς αγὲ ῥὶς 
ς᾽ απά γμῖν απὰ Οοά ῥὶς ἡμάρε: 566 οἡ ἀνά- 
κρισις, (ἢ. 1]. 14,15. Ο,ὙΟΙΙΠ5 νυυεβ οἡ {Π6 
τυνογάϑ ἐῤεγε σῥομα ἐρίοῦ τριδεϊϊεεῦς, “ ΒΟ] θαπΐ 
ΘΠΪΠῚ ΡάΡΔΩΙ δάσο (ΟΠΓΙΒ Ϊ. ΠΟΓΏΤη ΘΟ] 6ϑῖαβ δά 
ν᾽ ἀθπάα ηπ5 [Ὁ] ἀρορθαπίαγ." Οὔβοσυθ, {Ποῦ 
15. ΠΟ ἱποοῃϑβίβίθπου δεΐννθοη Πα 15 ΠΕΙῸ 
βίαϊθα δηά [πΠ6 σοπίοθηϊβ οὗ νϑῦ. 22: {πὸ υἴ- 
ἴδγάποθθ ἴπΠ ΠΟῸ [ΟΠρΊΙΘ5, ΠουνβΟ νυ ο Γ ΓανΠΡ' 
ΟΥΓ ταηίηρ {ΠῸῪ πηϊρμξ βθοπὶ ἴο 6, ψοι]Ἱά 
ΠΟΥυΘΓΈΠ61655 Ὀ6 ἴο {πὸ σε ς᾽ τε ϊουοῦ ἴοΥ ἃ 
ἡπά!οϊΑ] βίβη. 

Ιῃ νεῖ. 25 γγὙὲ πανθ ἃ υἱνιά ρισίασο οἵ {Παΐ 
ΟΥ̓ΘΓΠΊΑΒΓΟΤΊΠΡ ΡΟ, ἴῃ 15 ΠΟΑΓ[-ϑο ΓΟ ΠΡ’ 
ἃ ηα 501}-γοδάϊηρσ οἤδοΐβ, νον τπαγκοά {Π6 
ΘΗ οἵ ργορμθϑυῖηρ. [1 σΟΠΊΡΓΙΒΟά ἃ Κϑθη 
ῬΕΟΙΒΡΙΟΔΟΙΥ͂ οὗ ἃ πιδηβ πιοάθ οἵ 116 δηά 
ΠΠγδοίου, ἃ 56 δηα σογίαιπ ἱπζυπτοη οἵ ΠΙ5 
ΤΊΟΓΔ] ῬΠΥΒΙΟΡΊΠΟΙΩΥ ; ἃ αἀἰνίπθ ροννοὺ ἴἰ ννᾶ8, 
ΠΙΠΠηρ ἀπά Ροββϑϑϑϑησ {Π6 ρσορμοίῖ, 4η4 ἔγοτη 
115 βρισιὶ τπτγοιρ πηπά, ἰΠγοιρ [ΟΠΡΊΙΘ, 
Παβηηρ' σοην!οῖοη οἡ {Π6 Ποασοσ, ΠΡ Ηρ τπιρ 
1Π6 βιυ]γ ἄθορβ οἵ {Π6 ἱππὲὺ τῆδη, {Π] {πὸ 
ΒΙΓΙΟΙΣΘΏ ΒΙΠΠΟΥΓ [8115 ΠΡΟΠ ΠΙῚ5 ἴῆοθ σοπίδβϑιπρ 
δου {Παἰ (ὐοά ΠΙΠΊ561Ὲ 5ρθακβ ἴῃ {Π6 βρθακίηρ 
Ρτγορπείϑ. 

26. Τιγθοίοπβ δθοιέ {πΠῸ ογάϊογὶν ΘΧΘυΟῖσ 6 
οὗ 5ρι γι - οῚ 5 25: ἐῤὲ ερμγο ασροριῤίϊοσ. [τὰ {Π|5 
γΈΓβ6 {πΠ6 στοεκ ννογὰ (ἕκαστος), ἃ5 Θἰβεννῃογα 
ἴπ [Π15 ἘΡΙβί]6, πιθαᾶὴβ ποῖΐ “ἊἜὐεσΥ οπθ 
(Α. Ν.), θαϊ οπβ οὐ οἴει ἴπ βθβιθηςθ, Α δηά 
Β «ῃά (Ο, {Π1|5 απά {παΐ τῆδη ἃπιοπρ {π6 
ΟΠΑΥΙΒΠΊΔ 105, 

ΤΠΘ νοῦ ῥαΐρ 4150 15. πιϑεά ἴῃ {π6 οδ]θεξινο 
56Π56, “Πα5 ἴῃ δΐογε ἴοσ οἴπευβ. Ῥαγαρῆγαβθ 
16 ψψοὶθ, Δ μα Ἐπογοίογο 15 [πΠ6 σοπο] βίο, 
Ὀτγοίμσοπ ὶ ΨΥ ΒΕΠΟυῸΥ γα οοπι ἰορείμου--- 
ΔΥΘ ΔΒΒΘΠΊΘ]ΠΡ---ΟΠ 6 ΟΥ̓ ΟΠΟΓ 15 ΓΟΔΟῪ ἢ ἃ 
ῬϑδΙτὰ ἴο ἱπΠΊΡΓΟΥΪΒΘ, 15 τοδαν ἢ 4 ἀοο- 
{τη ἴο δχροιπηά, ἢ ἃ τονοϊδέϊοη ἴο οοτη- 
τηὰππἰσαΐθ, νυ ἃ ΤΟΏΡΊΙΘ ἴοσ υἰίογαποθ, ννἱτἢ 
Δῃ Ἰηςογργοίδίοπ ἴο ἀρρεπαά {πογθιπηῖο πᾶ 
ἴο ἰγαηβίαῖθ {π6 υΐογαποθ ἱπῖο Οτεεῖ --- 
ξοοά ! Ιεΐ 1} ἐπ6 β 5. ἴῃ Ἐπεῖὶγ ὀχοσοῖβα ρτο- 

Ι. ΓΟΟΚΙΝΤΗΉΙΑΝΞ. ΧΙΝ. [ν. 24---.8, 

γε οοπηα τορείΠο, ἘνειΎ οπα οὗ γοι 
ἤδίῃ ἃ ρβα]πι, ῃδίῃ 4 ἀοςίτιης, δίῃ ἃ 
τοηριο, Πδῖῃ ἃ γενεϊδίοη. Παΐῃ δη ἴη- 
τεγργεϊαίίοη. [,εξ ἃ} τπϊηρβ ΡῈ ἀοπε 
πηΐο δαϊγίηρ. 

27 [Ε ΔΩΥ τπᾶῃ 8ρεᾶκ ἰῃ δὴ δ3- 
ἄποτυλ ἴοπριθ, ἰδὲ 1: δ ὈΥ ἔνγο, οὐ δῖ 
{πε πιοβέ ὁγ [ἢγεα, δηα ἐπαΐ ὈῪ σου86 : 
ἀΠ4 ἰδεῖ οπα ἱπίεγργεί. 

)8 Βα 1 τΠεγε ΡῈ πὸ ἱπέίεγργεξοευ, 
Ιεὲ ἢϊπὶ Κεερ 8ιΐεποθ ἴπ τῆς σἤυτγοῇ : 
Δη4 ἰδὲ ἢϊπὶ βρβαῖς ἴο Πἰπιβεὶῖ ἀπά τὸ 
(οά. 

ςερά ΒΥ 4}1 πιθδη5 ΜΙ ἄπ τοραγά ἴο εα-- 
δαί ]οι. 

217. ΤΠ6 ἀθονε βΈΠΟΥΑΙ ἀϊγοσίίοπ ἔοττηιι- 
Ἰαϊθα ᾿πΐο βρθοῖδὶ ργεοθρίβ ἴῃ τϑίδγεποα ἴο [ῃ6 
ΒΘΥΕΓΔΙ β,δσθ-ρ5. ὙΠῸ βθηβα ἰδ: “1 [6 
ἜΧΘΟΓΟΙΒα οἵ β]οββο δ] α θῈ ἴΠ6 οδ]θοΐ οἵ 1ῃ6 
δαῖποσιηρ, ἰεΐ ἑτυο ΟΥ̓́ ῤγεε αἱ ἐῤε πιοσὲ ἴπι ΟΠ 6 
ἈΒΒΟΙΊΡΙΥ τἰίεγ ἴῃ ἴοηριιθθ, ἀπ ἴπθη ποῖ 
ἰορεῖμοῦ θὰΐϊ ἴῃ ἔπγη, οη6 δε δποίμογ: 
ΤΠΟΥΘΟΥΘΙ ἰδεῖ ΟΠ6 ΔΠη4 ΠΟ τποῦο [Π8η ΟΠ6 ἴη- 
ἴεγργεῖ {Π6 σοπίθηϊΐβ οἵ [Π6 βθυεγαὶ υἰζογδηςοβ.ἢ 
ΟΠΙΥ οΠ6 ᾿ἱπίθγργείευ, ΡΥ Δ ΌΙΥ ἴο 4] ον ποσὰ 
Ἐπ ἴῸγ {Π6 πλογα ᾿ι56 1] ργορπείς δηά ἀϊ- 
ἀδοίϊο δ γ655685." 

58, Ἐεπήογ, 1 ΒΟΘΥΟΙ ὉΠ 616 6 10 
ἱπύθυρυθῦθυ, 1ϑῦ εἷτι ({Π6 δοβίδίϊς υζίε σου) 
θ6Ὸ 5119ὁπὉ Ὀθἔοτθ 86 οοπρτορδύίϊοι: 0 
ΕΙ5ΘΙΓ ΟΠΙῪ 16΄ ἰπὶ αὐίοι δπᾶ ἴο αὶ οἄ, 
ἼΠῸΕ οἰδιιβα 2. ἐῤεγο δὲ πὸ ἐπέογρ οί οῦ ἸΤΩΡΙΙΘ5 
ὕνο ΡῬοβϑβϑιθη 165. (1) {παῖ {π6 υϊΐεγευ σαπηοῖ 
ΒΙΠη561Γ ᾿ηΐεγργεῖ, (2) {πᾶΐ πο ὁπ εἶβε ριοὰ 
ἢ ᾿ἱπογργείδίομ 15 ργεβεηῖ. ὕ0πάδγ ϑιιοῇ 
ΟἸΓΟυπιβίδῃηοοβ ἴμ6 5] ββο]α]πιαΐα, ποῖ {γδῃ8- 
Ἰαϊεά ᾿ἱπίο τσεεκ, νου] ποῖ θὲ εὐἀϊγιπρ το 
1π6 ΟΒυτοῇ : τὰ καινὰ γὰρ δεῖ ῥήμαθ᾽ ἑρμη- 
νευματῶν. 

Τὸ ῥὶ»ιδοὶῦ ἰεὲ ῥὶρε μέσ αἰἱομαῖ ἀπά ἰο Οοά.] 
1. 6. ἴῃ Ρῥγιναΐθ, ποῖ ἴῃ ριθ]ιο, Θὲ δῖτα αἰΐοῦ 
ἴο Βιπηβοὶ, ραϊπεγθά ἱπῖο μῖΞ οὐὐῆ ΠΙρΡμοϑὲ 
Ρπδιπηα, ἃπά ἴο Οοά νῆο πιθοῖβ δϊπὶ ἔπεσα 
ἴῃ ἃ 5ΡΠΕΥῈ οχαϊῖοά ἅθονα {πῸ ποῖ δπά 
115 ΘΧΡΥΘΘΘΙΟΩ Ἴοσοσ. Α5 ἴποβθ υἱίθγαποθβ ἴῃ 
[ΟΠρΡΊι65 ογεδίθα οὐ πυτηδη βριγῖῖ, ροββεββθα ὈΥ͂ 
{6 Ηοὶν Ομοβίῖ, ψεσγα υἱζογαποθβ απαδίε, 
πονν ἰη Ιου «πὰ Πί[α] νοῖςθβ, πονν 'π ἴονν δηά 
Θχαιϑιῖα ἴοπθβ, ἴπε βεοοπά δέ ἴπ {Π|5 σεῦβθ, 
νυ ΐοἢ ποοά ποῖ Ὀὲ τοηάεγθά δἵ 4}1], μὰ5 Ὀθββῃ 
Το ἀογθα οπὶν ταῖμου πη ὀοαυεύετ : ἴον {Π15 
Ἰαϑὲ γεηάογιπρ νου] Ἰπρ]Ὺ ἐπὶ 81. Ῥαὺ] ρεῦ- 
τη 6ἀ »]ον το αίϊα «υἱέδοιὲ ἐπέεγργοίαϊίοτι ἴο Ὀ6 
ΘΧογοϊβθά ἴῃ {π6 ργθβθηςθ οὗ {π6 δϑβοιη θᾶ 
Ῥθορίθ. Οὗ οουγβθ, 1 {815 β!ῆ ψεγὰ {ΠῈ5 
Θχθγοϊβθα ἴῃ ρΌθ]ῖο, ἴπ6 δάιθ]6. υἰίογαποθϑθ 
νου ἀϊνετί μ6 αἰζεπίοη οἵ ἴπεῈ σοηρτερᾶςκ 
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29 1,εἰ τΠ6 ργορῆβίβ βρεὰκ ἔνγο οὐ Τροηξαβίοη, ας οὗ ρεᾶςβ. δ5 π᾿ ἃ]]} 
ἴῆγεα, δηά Ἰεῖ της οἵποὺ 1πάρα. σἤ το 65 οἵ {ῃς6 βαϊπίβ. 

20 ΙΕ την ἐδίης Ὀ6 τανεαϊεά ἴο 
ΔΠΟΙΠΕΓ Ἐμὲ βἰτίθῖῃ θυ, ἰδὲ τῃ6 ἢγϑί 
ΠοΙ]ά ἢϊ5 ρεᾶςβ. 

31 ΕῸΓ γε ΠΙΔΥ 4}] ρΙΌΡΕΒΘΥ οπς 
ὈΥ οπο, {παῖ 411] πιὰγ ἰβάγη, δη4 81] 
ΠΊΔΥ 6 σοπιίοτίεά. 

232 Απά {Πε 8ρ  τ5 οὐ {Π6 ριόρῃεῖβ 
416 βιι0]εςς το {Π6 ρῥτορπείϑβ. 

23 ΕοΥ (σά ἰ5 ποῖ ἐλέ πέδον οἵ 

24. Ἰ,εἰ γοιιγ νγοίπεη Κεαρ 51||6πος 
ἷπ {πΠ6 σῃυγομαβ: [ογΓ ἴἴ 15 ποῖ ρεῖ- 
ταϊτεἀ τππίο ἘΠ 6πὶ ἴο βρεαΐ ; Ὀπὲ ἐδέν 
ὙΦ εογγιγιαγαεά το ὃς τπηάεγ οδεάϊεηςα, 
45 4150 5411 {Π6 “]ανν. 

35. Απα {{{ΠΕῪ ψ}|}} Ιβαγη δηγ τηϊηρ, 
Ιεῖ τα πὶ δὶς {Π6Ὶγ Πυιβραπάβ δὲ Ποπλε : 
ἴου 1ἴξ 15. ἃ 5Π8Ππ16 ἔοῦ νγοπηβη ἴο 5ρεαῖ 
πη 16 σμυτςοῇ. 

το ἀπά ογοαΐθ 8η ἱπίθγγρτιοη ἴο ργοσεθάϊηρβ 
νυ Πΐ ἢ ἡνοσα ἴο 6 σοηάιιοίοά ἴῃ ΟΥοΥ]Υ τηεῖ μοά 
δηἀ ΜΠ δη εγε ἴο εἀϊποαδίϊοη. 

99, 30. Βεοπάθυ απά οχρίαϊη, Ῥυορμϑῦβ 
11Κὸ σΐβθ, 1θὉ το ΟΥ 8 Υ66 ([Π 5:1ΠΟ65510}} 
αὐΐοῖ δηᾶ 1θὕ {π6 οΟὔΒΟΥΒ ΑἸΒΟΥΙΙπδἴθ ; 
γού 1 το δπούμου (ρτοόρῃεῖ) βϑαίθᾶ ἃ 
τουθιδίϊΐϊοα Ὅ6 πιϑᾶθ, 1960 {86 βγδύ (φτο- 
ῬΒΕΙ) μοϊὰ 818 Ρ6806. 

ΤΠΘ βΈποΥα] 5θηβθ οἵ {15 15 ρ᾽αῖπ, θαΐ ΟἿἹΓ 
Ἰδοῖς οἵἨἁ Θχρουτηθηίαὶ Κπον]θάρε πλαῖταβ {Π6 
ἱπΠῸΓ τη δηΙηρ; Οὔβομγθ. [{ 15 ἀοι ΕΓ] νυ θέ 
1Π6 Ἔχρ᾽πδίϊοη ΔΓ αν βίνθη 1η ἢ. χίϊ. τὸ οἵ 
{π6 Ρἤγαβθ “ ἀϊβοθγππηθηΐ οἵ ϑβριγιῖ5" 15. σού- 
τοί. [Ι͂ἢ {πῸ ἰοχί Ὀείογα 115 αἰϊγογι)ιϊγιαΐδ ΤΑΥ͂ 
ῬΕΥΠαρ5 ἀσποία ἴπῸὸὶ ρς. οἵ ἀἰβι!Πρ ]5Πϊηρ; 
νυ οί ΠοΓ {Π6 βριγιῖβ οἵ [Π6 ργορ!ιθῖβ {Ππϑπηβαὶνο5 
4Υ6 Οὗ ἃ ΠΙΡΠΕΙ ΟΥ̓ ον ΕΓ ΟΥΘΥΓ 8ΔΠη4 5[Δ1Π1Ρ, 
ἴογ {π6 ἀϊνίπθ σογητηιπἸ δίῃ ἴπ ἰἴ5 ΡΟΥΘ 
δη ἴῃ 115 Κἰπα ναυῖθϑ Π 1Π6 ναυγῖπρ Πυτηδη 
Τασδρίδοϊα : 845 [Π6 ν6556], 50 ἴπ6 σοπίθηΐϑ. 

δεαίοά ἀπά Ἰἰβίεπιηρ ἴο {Π6 ᾿πβρίγθα βρβαῖκεῦ 
1ῃ ΟΥἸσ4] δηα ἀϊαρηοϑβίϊς 5!]θ ποθ. Α ργορμεῖ 
βρθδκίηρ σἱοοά, Τὰ κΚα ἵν. 17. 

«4 γευεϊαΐίο ἦε τηαάδ βθοῖὴβ ἴο ἀδθποΐβ ἃ 
Πονν Γνοίη βιρευβθάϊηρ ἴπΠ6 ομθ τηδήθ ἴο 
{π6 ἢτϑε ργορῃϑίϊο βρϑαῖκου, 0 οἡ Ῥεγοει νη; 
1Π15 15 ἴο πο] ἢἰ5 ἰοῆριιθ. Μευϑγ γα πΊα ΚΒ 
152 ἴοεο, “ὟΝ 566 ἴτοπι {Π15 συϑῦ. 29 {παΐ {πΠ6 
ἙΠατίϑιπα οἵ Ἰπάρίηρ [Π6 5ριγιῖβ νγὰβ Ἰοϊπεά 
ὑ] ἢ {παῖ οἵ Ῥγορμοβυῖηρ, 50 {παῖ ΠΟΘνῸῦ 
ςοὐ]ά ΠἰπΊβ6] ἢ σρθακ Ῥγορ ΘΕ ΟΔΠΥ ννα5 64118}1- 
Πεοὰά 4150 ἴῸΥ αἰῤεεγίηεηαί!οηι.᾽ 

81, ΤΠε σοηπροίίοη ἰ5: ἰεξ {π6 ἤγβε ρτο- 
ῬΒοῖϊσ ϑρθαῖτοῦ ΠΟΙ Πἰ5 ρεᾶςθ: [(Π]|5 ἢ6 εαη 
ΒΑΘ ἄο «δηά ἴακθ 15 ἔπτη ἀραῖπ, θη [Π6 
Ἱπίογρο ]δΐοσ, πο 01} ποῖ βρϑαὶς ἴοο ἰοῃρ, 
[ιὰ5 σεδαβθά ; Ὀγθαῖκθ ψν}}} οσσαγ: αἰ {Π6 ρῥγο- 
ῬΒεῖβ Ψν1}} οπα δἴοῦ δποΐπμοῦ πᾶνα Ὧπ Ὄρροῦ- 
τη} οὗ δηποιηοίηρ {π6 σοπίεηϊΐβ οἵ {ΠΕῚΓ 
εὐσβίαϑίθϑ, {παΐ αἱ ἴῃ6 ῥεαγογς τυραν Ὀ6 εὐἀϊπεά 
{ποθ ῦγ. ἘχαρΠαβῖβ οὐ δύνασθε ἀπά οπ πα 
{016 πάντες. 

Ἐεπάρυ:- -ῸΥ 10 15 1π 8 8 ΡΟΎΤΟΥ οὗ γοῦ 
ῬΓΟΡΠοῖβ 811 ἴο ῬΥΟΡΙΘΒΥ, Ο16 ΒΥ͂ 018, 
Ὁπδὺ 411 ἼΠΔΥ ἰθδύπ πᾶ 811 Δ Ὺ ὈΘ 
μοατύθπθα, 

82. Βοπάήεγ:---ἂὺιὴυια (Ὀεβϑίάθϑθλ βρὶσὶῖβ οἵ 
ῬΙορμοῦβ ὅο ῬΥΟΡμούβ ἃτθ ὑπᾶθυ ΘΠ ΤΟ]. 
ΤΗΝ. ΟΡ γδιηπηδίῖς πιοάθ οἵ βρθακῖίπρ [68 
ἈΑΡοβίϊα ργεΐεγβ ἴο ἴπ6 ΠΊΟΥΕ ΟΥΩΙΠΑΤΥ αγ 
μπάοῦ ἐῤεῖγ οαυλ εοπίγοὶ, ποῖ Ὀδοδιδθ τ 15 
ΠΊΟΓΘ. ΓΠοίοσιοδὶ ἀπά ριοϊαγοβηιθ, Ὀαΐ ΤΙῸΓ ἃ 
Ὀζίου σγθάβοη, θϑοαιιβθ ν ἢ 16 ἢ6 νυγιῖεθ ΟΥ̓ 
ἀϊοίΐαίοβ {Πς ἢγϑε Πα] οἵ {Π6 βεπίθηςα ἢ15 πιϊπά 
Β]αΠοο5. αϑιάθ ἴτοπὶ “{πΠ6 ργορμοῖβ ἴο “1ῃ8 
αἰίογουθ π΄ [ΟΠρΊ65,, ΜΠ ΟβῈ δριγῖ5. 1ηΠ {Π6 
Θοβίαϑυ ὑνΈΥῈ πο Ὁπάθγ {ΠῸ σοπίγοὶ οἵ {ΠΕ6]Γ 
011. ϑοπῖα ΘρἢΠδ515 {πογοίοσγο οἡ ἴπε ἀδίνα 
ἰο ῥγοῤῥείς. ἘΠῚ] 5θῆβθ 15: ἴο ργορῇεῖβ {Π6ῚΓ' 
ΟΥ̓ ΒΡ ΓΙ 5. ἃ΄Ὸ ὉΠΩΘΓ σοΟΠίτγοὶ, θθοδιιβθ {Π6Ὺ 
ἄο ποί, [πκὸ {πε βριγιῖβ οἵ υἱΐογουϑθ ἴῃ [ΟΠρΊ65, 

“ Θεη. 
3. 16. 

ΒΟΔΙΓ ΔΙΟΥΌ ἴῃ ἴΠ6 δοβίαϑυ Ὀεγοπά {πΠ6 σσταβρ οἵ . 
{Π6 {πιηκίηρ αηα Ὑν]Π]Ππρ ἕαου]γ. ὙΠ6 πιϊπά, 
ΟΥ̓ 56αΐ οἵ {Π6 νν1}}} ἀπᾶ οὗ ἀϊδουγδῖνο Ππουρῃΐ, 
511] γεΐαϊ 5 115 Πο] 4 οἵ {πΠ6 ργοόρῇῃοβυίηρ Πυιπηδῃ 
ΒΡ ΓΙ ΠΠυτηϊηαἴθα νυ ἀϊνιπθ τονοϊαϊοηβ. [{ 
{πογοίοσο {ΠῸ6 σοπηπλ πη! σαί!οη5. Ὀεΐνγθθη σρέγξ 
ἃ πα γειά ἀπ σῤέεερ ἀπ ἐοπρίε σοπίϊπιια π- 
᾿πηραϊγοά, {Π6 ρσγορποῖ ἴπ {Ππ6 δοβίαϑυ, μανηρ' 
11] σοπηπιαπά οἵ βρεθοῖ δπά ἴοηριιθ, οδῃ 
ΘΙΠΟΓ ΠΟΙ] ΠΙ5 ἴοπριια ΟΥ̓ βῖνθ βρέεοῆ. [{ 
5ῃου 4 θὲ ποίεά, ἴο πιαῖκα {πθ Ἰορῖςαὶ σοη- 
ποοίοη Οἰδαγοσ, {πὲ {π6 καί ( ΞΞ “ «πὰ δε- 
5: 465.) πούα ρίαςεβ 115 οὐνῇ ϑδθπίθποθ ἴῃ εο- 
ογαϊπαΐίον νυ ἴΠ6 ργθσθάϊηρ βεπίεποθ, δπά 
ἱπίγοάιιοαθ 8δη δαάπιτοπαὶ τϑᾶθοη ΠΥ “1Π6 
ἢγϑὲ ργορμείις βρθακοῦ δποι!ά ἢπά πὸ ἀἰϊἢϊ- 
ΟΕ] 1π σΠθοκίηρ Π15 ἀἸβοοῦγβθ. 

58. ϑυιΠηΠΊΔΤΥ ΤΘΔΒΟΠ, 5οΐῖ 85 ἃ σον ΟΠ 
{Π6 ργεοθρίβ, ννγ ἀθοοσιιπὶ δη πιο ποά 5ποι] 
ὈῈ οὐβογνθά ἴῃ {πῸ δχογοῖθα οἵ γριῖ5 ἴῃ 1ῃ6 
ςσοηρτορδίίοη. οπάογ:- -Ἔοτ ποῦ οἷ ἐῤὲ σἱεο 
οὗ ἀϊβουᾶθυ Οὐ ὰσπιαϊύ 185 αοᾶ, ψΠΟΒ6 
1ῃ6 ΟΠυτοῃ 15, θα ομ ἐῤὲ «οἱάε οἵ Ῥ680θ. 
Οοά [α5 ποίμίπρ ἴο ἀο νυ ἰγγθρι]ατγ. 
Ῥγδοίβου ῬάγΆ}16] 15 τ1π6 σοπβίγιοςίοπ οἵ [Π6 
βϑηϊεῖνο σα56 ἴῃ Ο]. 1]. 20, “Α πιραϊαίοῦ Πᾶ5 
ποίῃϊπρ ἴο ἄἀο ψ τ ννμαΐ ἰ5. οπο,᾽ 1.6. 15. οαξ 
οἵ ρίαςθ σσπεγα ἀπιδ} γ 15. ποΐ. 

84. Ηονν διηθιίοιιβ οὔ ρι]οἰἐγ [π6 (ογὶπ- 
{π|8 ὑνΟΊΘ ἢ νυν ΓΘ, πον δρί ἴο ἀβϑοσξ δα] ΠΥ 
οἵ ῥτῖν]θροθ. ]Π πηθη, 6. Ρ'. 1ηΠ ἀἰβοαγάϊηρ ἴῃ 
Ομασο {π6 νεῖ} οὐ Ὀαάρε οἵ βιθογαϊπαδίίοῃ, 15 
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26 νΥηΔδι ὃ σδπιε ἔπε ννογά οἔ (σοά 
οὐ ΓῸΠὶ γοιι κ᾽ ΟΥ ΟΔΠΊΘ ἴξ τιπΐο γοι 
οηΪϊγ ὃ 

27 ΤΕ δὴγ πιᾶπ {ΠϊηΚ ΠΙπηβε1Ε το δ6 
ἃ ΡΓΟΡΠεῖ, οὐ βριγτιαὶ, ἰδεῖ Πὶπὶ δο- 
Κηον]εάρε ἀπὲ {πε {πὶπρ5 {πὶ [ 
ὙγΓΪῈ ππίο γοῖ 46 {πΠ6 σοπηπηαηά- 
τηεπίβ οὗ {πΠ6 ],οτά. 

τ ΟΝ ΗΑ Εν: [ν. 26---4ο. 

48 Βυῖ ᾿ξ δὴν τηδῃ δα ἱρπογαδηΐ, 
Ιεῖ ἢϊπι Ὀ6 Ἰρῃπογδπί. 

29 ννΒεγείογε, Ὀγεζῆγεη, οονεΐ ἴο 
ΡΓΟΡΠΕΘΥ, δη4 ἰογθιά ποῖ ἴοὸ βρθὰκ 
ννΠ ἢ τοΠριιΕ8. 

40 [μετ 811] τῃϊπρβ θ6 ἄοπε ἐε- 
ΠΕΠΕΪγ ΔΠ4 ἴῃ ογάεγ. 

Κπονγη ἕγοτῃ οἰ. χὶ. δ... Ῥϑὰ] Πογα Δ ΠΊΠΙβίουβ 
ἃ ΞΒΙΠΗΠΊΔΤΥ ΤΟΌΚΘ το 5110} ἔγονναγάῃεβ5. 
δαι ἐῤὲ ἰααυ, σε. Π]. τό. 

36. ϑυάάδφη ἰα5ἢ οἵ βαγοαβϑη. Ἐδπάοτ :-- 
ὙὝπμεῦῖ ἔγοτι γοὰῦ ψὰ5 Ὁ πδύ ἴπΠ0 ψοτᾶ 
οἵ αοἄ 5ἰατγίθαᾶ, ΟΥὙὁ ἀπίο γοιὰ 84101π6 αϊα 10 
ΥΘΔΟΒ1 [5 γοὰγ ΟΠΌσγΟΙ {ΠπῸ ἤγϑὲ απά {Π6 
1α5ῖ βίαίίοῃ οἡ {πῸ 1πὸ οἵ {πὸ σοβρει ἡ Μεία- 
ῬΠΟΥ ἔγομη {π6 σὐααάζμι: ἃ αν ουσὶ[8 οηθ νἹῈῃ 
51, Ῥδὰ]. [1 |ΧΧΛ τῃς ννογά κατάντημα ΤΊ6ΔΠ5 
ἃ φοαί. 

ΕᾺΠ βθῆβε: πιρίῃοά, οὔάθυ, ἊθοογΌ Πα 
5Που] 4 θῈ οὔὈβογνθά ἴῃ ὙΟΣ Ὁ55ΘΠΊ]165: ΠῸ 
ἸΣΤΘΡΌΠΑΤΙΓ65, ΘῈ Οἢ 85. Ρ]ΟΘβ Ια Πα ἀραγέ [ΓΌΤῚ 
ΔῊ ἱπουργθίου ἴῃ ΡΌΡ]1ο, 5 ἢ 85 αἰνὰ] Ρτο- 
ῬΠεῖβ ἀθο]δι πη προ ἔννο ΟΥ̓ ΓΠΓΘα δὲ οποα, 500 ἢ 
45 ῬΟΠΊΘΗ ΡΓΘΟΒΙΠΊΪησ ἴο ἰοῦ δ]οιαά ἴῃ [Π6 
ΠΟΠΡΥΘΡΔΊΟΗ : 41} [Π 656 Δ ΠΟΙΤΊ41165 Πητιβί σΟΘ856: 
οὗ (ἴμε ΟΠΙΥ͂ ΡΟϑβι0]6 8] θυ παίν 6) ἅΓ6 ὙΟῚ] 
(ΟΥΙΠ ΠΙ η5. ἈΒΡΙΓΙΠΡ ἴὸ ἴα Κα {Π6 ἱπ|{|δέϊνο 
ΑΥΘ γοῖι τΘΆ]Ὺν {Π6 πιοίθ] πὰ Ἐχϑιηρ δῦ οὗ 
411 {πΠ6 σμπασομο5 ὁ ὙΠῸ ΑἹΡΠᾶ δηά πε Οπιορα 
οὗ (γιβδίεπάοτῃ ἢ ὙΠῸ ἐεγηεῖσμς αὶ χμο ἀπ ἴῃ 6 
ἐογηιΐγμς αα χοηι οἵ ἴῃ 6 ννογὰ οἵ σοά» 

.. 87. ΑΠἤδγ ἴΠ6 βαγοδϑπη, βῬΥαυ ΤΥ ἢ 56ΓΙΟΙΙ5 
Δ556ΓΊΙΟΠ οὗ δροβίο!ς δι ΠΟΥ ; ΓΘ που :--1ῦ 
ΔΊΥΟΠΘ ὑμῖπκ8 ὑμπαύ μ6 15 ἃ ῬτοΟΡ θοῦ ΟΥ 

Βρ᾿υἱριξοα (4 ἙΟΠΑγΙβπηδί!ο), 160 Βΐτπι Τ6- 
ΟΟΡμἾ896 μα ψαδί 1 δὴὶ Ὑτἱίϊπρ 185 
σοι {86 Ιοτᾶ, Ν.Β. ᾿Επιγινωσκέτω; ποῖ 
ΠΕΙῈ ἔποαυ είν, ἃ5 ἴῃ χῆ!. 12, δας χέσορηΐσε: 
[Π6 Θϑϑθπίϊ4] βθῆβθ 5 1π|5ξ ἐπ βαπηθ ἴῃ ΟΊ 
ῬΑΒβαρ 5; {Π6 ΟἸΓΟυΙη βίη 14] ΟΠ]Υ͂ γατΊ65. 

88. Ἀοπάογ:--ἰὖ ΒΟΘΥΘΥ ΔΠΥ̓ 018 ἱρ- 
ΠΟΥΘ5 ([Π6 αϊνίπα βοισοα οἵ ψνῃαΐ 1 νυυίῖθ), 
161 ἰπὶ ἱσποτθ: ἰεΐ Πϊπὶ ρουϑιβέ ἴῃ σοί ϑηρ' 
ἴο ΤΟΟΟρΡΏΪδ6 ΤΥ ΠΙΡῊ πηϊββίοη  ΠῈ 15. ἴστϑ - 
οἸαίτηαθ]6 : 1 τοϊθραῖθ ϑοῃ ἃ τηδη ἴο ΒΙτηβοΙ ἢ 
Δ η4 ἴο Πϊ5 ον 5ιο παν. 

89, ὙΤΠῸ ἢδϑῃ οἵ ἰγοὴν δηά ἔπε δϑβογίίοη οἱ 
Δροβίοϊς δα ΠΟΥ Υ ἴοπθ ἄοννῃ ᾿πΐο (γί βίη 
[ϑπάθγπθθθ ΘΧΡΓΘΘϑοα 1π ἴπε6 ψογά ὀχεῤῤσει. 
Βεπάογ, θυ οσθ, ὈΥ ΓΘ, {Π6 51Πὶ οὗ 
{Π6 πτηδίζοῦ 15, Αβρῖσθ γ8 ἴο {80 δΡΙ͵ξί οὗ 
ῬΙΟΡΒοσγΐηρ; δᾶ {886 οσἰτύ οὗ πὐίοτῖπρ 
ἴῃ οπραθ5 Εἰπᾶθϑυ γ8 πού, δεῖ Ἰεΐ {Π15 
1655 ργοῇίαθ!θ οπάοντηεπί πᾶνε ἔγαα σοι Γβ8 
νη της Ργθϑου θα ΠΙπ|[5: ΟΠΙῪ 1θῦ 411 
[Π6 οματγίϑπηδία ἴῃ ἘΠ6ῚΓ ΡΌΌ]Ο Ἔχεγοῖβα ΡΤο- 
οΕθἃ 1π ΒΘΘΙΏΙΥ͂ ΠἸΔΉΠΘΥ 8πἃ ΔΟΟΟΙαΣ ΠΡ 
ἐοοτᾶοτ; ἱ. 6. εξ 411 {π6 οἤδα υἱέεσ δπά 
ΡΓΟΡΠΕΘΥ͂ ἀπά ἔθδοῦ  Πΐη ἀπε θοιπά5 ἀπά ἴῃ 
ΒΕ]πθποΘ πιδεῖ, εδοῇ δ {π6 τῖρῃξς {ἰπ|6 ἀπά 
ποΐ ἴοο Ἰἰοηξ. 

ἹΝΤΕΘΟΘΘΘΕΤΙΘΝ ΤΟ ΟΠΑΡΤ ΒΕ Χὺς 

ΑἸΕΥ ΠῚ 1πϑίγιιοΟη5 οὐ {πΠ6 τιρῃΐξ πι58 
οὗ {Π6 5βριπίμπαὶ ρ 5 σὲ. Ῥαὰ] ργοςσεεάβ ἴο 
σομρθαΐ ἃ ΤΟΤΕ ΡΘΠΠ]Οι5. Πεῦασυ. ὍΤΠ6 
ψΊς65, Τα υκαα ἴῃ {Π6 ΘΔ ΠΟΙ σμδρίεῖβ, οὗ 
5θῃβαδΠίν, οἵ σονείοιιβη 655, Οἵ ΔΙΤΟΡΆΠΟΕ, 
οἵ ᾿π50Ποταϊηδίιομ, 411] {π656 ψετα 2ηογαΐ 
2: αἰααε5 οἵ 1Ιπη6 4 τη]βοῃιεῖ, δἤεοθηρ 
ΤΊΘΠΊΡΕΙΒ ΠΕΙῸ Δ Π6 Π]ΘΠΕΙ5 (ΠΕΙῸ: 
Ῥεβιάθθ, πούανεῦ αἀδηροτοιι5 1ἢὼ {Πε6π|- 
56|νεβ 1 ποΐ αὐγεϑίβα 1ῃ {{πΠ|6, {ΠῈν ὑ ΕΓ 
ὈΥ͂ σΟΠΊΡΔΙΒΟΠ ΘΑ5Υ Οὗ Ὠδ8]Π1πηρ. Βα {Π15 
ΠΘΥ [ΟΥΠῚ Οἵ 6.1] νγὰ5 βοῃηθί Πρ ΠΊΟΤΘ 
{Ππ8ῃ ἃ ΠΊΟΥΑΙ τη αν οὗ Ἰοσδ] τη]βοῃῖθῖ: 
1 νγὰ5 ἃ ἀροίγίγαζ ρα7ιρ7 6216 Θαἰϊηρ' ᾿πίο {Π 68 
ΨΕΙΥ͂ σοτα οὗ {Π6 σοτητη ΠΥ 8Πη6 ΒΑΡΡΙΠΡ 
ἴῃς οοπδατςαξίοη οἵ (Πτβδηϊίν. 

1 ΔΡΡθαῖβ ἰπαΐ ψιἢ1η (Π6 ραΐα οὗ {Π6 
Οὐ ἢ] η ΟΠΌτΟῇ Πετα ἢδα 8.56 σοῖ- 
[Δ 1η [ΓΘ  ΒΙὨ]κοΥ5 οἵ ἀβοιάβαϊγ (ποβές ἔδη- 
ἀθηοῖθθ. ϑειοοππαάθδηϊ 8π4 οπίβροκεῃ, 
8.5 ΤΉΔΥ Ὀ6 1ηἴδυγθα ΠΌΤ ραϑθαρῈϑ 1 [Π15 
ΠΙΘθη ἢ οπαρίθγδῃα τη (]επηθη5 Βουηδηι5 
ἘΡ. δα (ογπίῃϊοβ, {Π6586 τἹηρ]εδουθ [ἢ 
ΠΘΟΪΟΡῪ Πα αδἰἰγαοίεά δηπᾺ ραϊπετθά 
ΔΙΟῸΠΑ ΤΠθπ ἤοπὶ {Π6 ἔουγ Ρδυί65 ΔΗ͂ 
ΟΠΘ ΨΠΟ νγᾶϑβ 156 10 ΠῚ5Β ΟὟ σΟΠΟΕΙί5. 
ἼΠ656 Τηθη, ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἔδνν ᾿ῃ ΠυτηΕΥ ἀηά 
(εϑιρμαίθα 85 “'850Π16 ΔιΠΟηΡ γοι ἢ [ἢ 
φ. 12, Ῥυῆεα ὰἃρ ἢ ννῆδὲ {ΠΥ οΔ]]6α 
{πεῖ ἄποτοζοίσε (οὮ. ν111.}, Πα νεπίυτοά 
ἴο Ὀτοδοἢ ἃ Ῥαπαῖαὶ! Παγαβυ ἰο {π6 εῇξοξ 
{πᾶ 4 γερμ7γειζίολ 97 ἀἰδαρῖ 77216722 15. 88. 



Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΗἍ. ΧΥ. 

ΔΌϑυγαϊγ. “Θιο ἢ ἃ {Π]ηρ,᾿ 5414 [ῃδῪ 
ΘΙ ΠΔΙΟΔΙ]Ϊγν, “ Το εὐ }} Μοτο, να 5 ου 
Κα ἴο Κπονν, ΌΥ ννηδί ργόσθβϑϑ οὐ ἴῃ ψγηδι 
ΤΑΔΏΏΘΥ 816 ἴπ6Ὺ ταὶβϑά-- -ἰἤοϑα ἀεδα ἢ 
Αραΐῃ, νι τυλαΐ φογέ 97 ὁοᾶν ἀο ἴῃεὺ 
ΠΟΙΊ6 (ν. 235) 1 ἀεδὰ τηβθῃ 816 ταϊβεά 
αὖ 41], ἀηα 1[ Ῥεϊηρ᾽ Τα]564 [Π6Υ 5141] σοΐηβ 
ΨΏΠΘΏ [ῃ6 Τιοτὰ ΟΟΙΏ65, ἃ5 [15 Αροϑβί!β 
1615 115, Ὑ71}} {Π6Ὺ {Π 6 σου βοὴ ἢ ἃ 
Ῥοᾶάγ» 1 5ο, ψ ἢ ἃ Ῥοάγ οἵ ψῇηαΐ βοτί, 
ἰουβοοίῃ, ν1}} {πεν σοπια ἢ Α ἀδδά τηδῃ᾽5 
Ῥοάνγ Ῥυπεα τηου]άρίβ, τοῖβ, ῬΕΥ5Π65: 
1Ὲ 15 δοίπια!] Υ ππϊῆεὰ ἢ (ἢ δατίῃ 
(ἑνοῦται τῇ γῇ) : [ῃ6 δηΐπιαὶ οὐρϑη θη 
15 ἀἸδιπίθρταίβα ἴῃ [ῃ6 ἀπ, παὺ {Π6 γε 
ΤηΔίζΕΥ 15. αἰββοϊνεά : [ῃΠα΄ ΠΟ μ ἀΡονε 
ΒΤΟΙΠα νγὰβ ἃ ὈοάΥ, ἴῃ {π6 σύίανα ψηᾷ 
ΒΟΔΥ ποι ὁπέ, αι {Ππογείοσα ἃ βϑιτηρ πΡ 
ἴτοη ἴπεῈ ρτανα (ἀνάστασις) οἵ {παῖ 
ὙΠΟ 7071 6ΐ, 15. [561 χῖλ, Ἐ Θϑατγθο- 
ἴοη Οὗ τηθη ποθ ἀεααρ ὙὙΠοτιεβ ΠῸ 
ΒΌΟΙ {Π]Πρ; 411] Ῥίοιιβ Ἐπεμιιβίαϑιῃ : ἢδί 
δραϊηϑβί της ἴανγβ οἵ παίυτσα : χλευάζομεν 
δή: ΟἿἿΤΟ 5ΠΘΕΙ οὗ ἀουδίίηρ 50706}15. Ἰηΐο 
1Π68 766. οἵ βοουίηρ. Απά 45 τῆς ψῖ56- 
ΤΊ6η οὗ (ΠΤ αἸ4, 50 Πα {μ6 ψΊΒεΙη ἢ 
οἵ Αἰἴπδὴβ ἄοπε ἰπ58ὲ Ὀεΐοτε {ῃϑῖὴ :; 
ἐγ ΠΘη παν Πεατά οὗ ἃ ταϑυσγεοίοῃ 
οὗ ἀξ ῥεξίβοῃμβ, ϑοῖηθ Ἰεεσβά," Αοίβ 
ΧΥΠ]. 22. 

ΑἸΑΙγϑῖ5 οὔ [ἴῃ6 Ατριπηθηί. (Πτγ- 
ΒΟϑἴοΠ ἀγαννβ αἰζε ΠΟ ἴο (Π6 ἀΕ]ΙσαοΥ οὗ 
τασί ὙΥ1Π νυ Ώ1οἢ 51, Ῥδὰ] Πεγα ἢ8η41ς5 ὨΪ5 
τπεπη6. Νὸο ἀορτηδίϊο ταϊϊθσαῦομ, οἵ Π15 
ΟΥ̓ νΙΘν5, ΠΟ Τραββουίοη οὗ ΑΡροϑβίοϊ!ις 
Δα ΠΟΥ γ. Ηδς Ῥερίηβ ὈΥ ρεηιγ τε ίγεβῃ- 
ΠΡ [Π6 ΠἸΘΙΊΟΙΙ65 οὗ 15 ΠθΆγεΥβ, τη ΚΙ ΠΡ’ 
8 ΔΡΡΕΘΔΙ ἴο {Π61 ΙΏΠΕΙ ΠΟΠΞΟΙΟΙ5- 
655, {Π61Γ ἢτϑί σοηνιοίοη οὗ [μ6 {τυῖῃ. 
ΤῊΙ5. οποτά οὗ 5. ] δος ν1γ νι ταΐῖεϑ ΠΕτα 
Δηα {ποτα {Πτουρἢ {Πε Πγϑί ὑνγθπίυ νεῦβ65. 
ΤΕ ἐχοσαάϊαπι 15 τηαυκαα ὈΥ σουτίς5 ν 

Δ ὈΥ ἰθΥΠῚ5 σΔΥΘ ΠΥ ρΙοΚεά ἴο ἀνοιά 
Οἴδποθ, “1 ποῦ Ρῥιοσεεά ἴο τα 
Ῥαίξεσ Κῆονῃ ἴο γοι," Π6 “υϊθ! Υ σοπ- 
ΤΏΘΠΟΕΒ, “[παΐ Θνδηρεὶ ἢ γΏΙΟἢ 1 οπσα 
Εν δηΡΕ]Ζεά γοι." ΤῊ βυθϑίδηοε οἵ [Π15 
ΕνΔΏΡΈΙ, ἢ6 τη ΟἀΘ5ΕΠΥ 1Π1Ρ]165, γχ8ἃ5 ποΐ [ἢ 
ΔΏΥ ΜΑΥ οὗ ΠῚ5 ΟὟ ΟΥΙΡΊΠΑΊΙΟΗ : 1{ γ)α5 
ἀταννηι γΠΟ]6 ἤτοτη ἃ ἀϊνίηθ βοῖτοθ Ηδ 
ΠΙΠΊ56ΙΓ νγὰ8 ποΐ τὩΠΟἢ τηοτα ἴπΠ8η ἃ 
ἢυτηδη Οἰδίθση σοπΕΠπ8}}γ Ῥεΐπρ Π]]εἀ 
ἔτοτα {π6 Ἐοπηΐδίη ἀπ σοπίπιι8}}γΥ ονετ- 
ἤονίηρ υὑπίο οἴπεῖβ. Ηδβ τρΈΓΕΥ 4ζ6- 
οεγεα (γ. 3) ψπαΐ πε Παά τεοεϊνεᾶ. 

ς΄ ἤν 7..1.---“ οι, ΠΙῸ 

ὙΠ6 βΌΒΡΕΙ {πμαὶ με δὰ ρτεδοῃεά ἴῃ 
Οοτηῖῃ νγὰ5 ἃ τϑνεϊδίίοη τηδθ ἰοὸ [Π6 
ῬΙΘΔΟΠΘσ. ὙΥ̓μαΐ νγὰβ (Π6 ϑυρβίδηςε οἵ 
1Π15 βΌΒρε] ἢ ὙἼΤΠ6 ἀφαῖῃ δηά δια] οἵ 
7655 Οἢσιβί [Ὁ] οννεα Ὀγ [Π6 Γοϑυσγθοί θη 
οἴῃ 58ηη6. ὍΤἼδ σογίδιπίυ οὔ [Π15 σϑϑατ- 
ΤΘΟΙΟΙ ἴῃς ὙΓΠΙΘΙ ΤηΔ 65. ΠΊΟΥΘ Οογίδί 
51Π|, Τοσ γ Πρ 1 1 νν. 4-0 ΨΊΠ ἃ ομαίη οὗ 
ΟΟΌΪΔΥ [ΘΒΕΓΊΟ 165 ἀσανγῃ ουΐ ἴῃ οἤτοπο- 
Ἰορίοαὶ οτάθυ. Μούξουεσ Π6 σι ηαϑ5 
Π5 τεδάεῖβ ἰπαὶ ψηαΐ Π6 δηά οἰμοῖβ 
Πα οὔθ ρίξαοπεα ἴῃ (Οουϊηίῃ, {πῸῪ 
{ΠΘΠΊΒΕΙν 65 4150 πα οποα Ὀε]θνθά, Ἔυθῃ 
ΘΠ ΤΠΕΥ γΕῚῈ ἢἤτϑί σοηνετγίβα (45 {πῈῪ 
τημϑέ Ὑ76}1} ΤΕΠΊΘΠΊΡΕ6Ι), ἀπ ΕΠ {ΠΕῪ 
Ῥα5584 {ῃτουρ [Π6 Ἰανεσ οὗ Ὀαρίίϑπι νυ ἢ 
{ΠΕ17 τηϊπ 45 ᾿ηΐθηΐ ἸΡροη {Π6 ἔγγο οαρΙΐ8] 
ἀορτηδ5, [ῃη6 ἄβαίῃ οἵ Ὄχρίδίομ [Ὁ 51Π 
Δα [Π6 ΤΟΒΙΤΓΘΟΟΩ ἴῃ ΗΙ5 σοπιρ]εία 
ΤΩΔΏΠΟΟά οἵ 6585 (Πτῖδ : [ῸὉΓ [ἢ656 
ὈΜΊΠ ΔΙΙΟΪΕ5. ἃταὲ ἰπ6 5ίαρίὶα οὔ {πε 
8Ο5Ρ61 δηᾷ ἰδ στουπά οὗ 41] (1. 

“Ετοῖὴ ΜΝ ΠΙΟΠΘνΕΥ οὗ τι5 ἀροϑί]θβ᾿ ΠῈ 
ῬΙΓΟΟΘΘάς. 1 Υ. 11, “ὙΠΕΙΠΘΥ ἴτοπ δὰ] 
ΟΥ̓ τοῦ ΟβρΠδ8, γε ᾿βαυη θα [Π 656 σατά]η8] 
{ταῖῃ5, [Π656 σουγεϊδίϊνε ροΪθ5. οὗ ἀοοίγπθ 
ὌΡΟΩ ὮΙ (ΟἸΓΙΒ Δ ἰατη5, ΖλαΖ Ἰὴ 
1561 15 ἃ {π1ηρ᾽ αϊία ᾿τηπηδίθσίαὶ : θέ Ἰεῖ 
ΤῊ ΟΥγαν, ὙΟΌΥ αἰζεῃίοη ἴο {Π6 σγαγα ἴδοί 
[ῃδὲ 85 1115 [βδοῃϊηρ 15 5111 (6 Ῥαϑβὶ5 οὗ 
ΟἿ ῬΥθδομηρ (κηρύσσομεν), 50 γγὰ5. [ΐ 
ἴπθπη (ῃς Ῥαβὶβ οἵ γοιγ Ὀε]Π6Γ Ώθη γα 
ἢιβὲ Ὀεοαπηθ Ὀδ]θνοῖβ ( ἐπιστεύσατε).᾽ 
ΤΠὰ5 ΜΙ ἃ 56. ἀἰβογείίομ, αν ποὶηρ 
ἢ15 Κπον]θᾶρε οἵ Πυτηδη παίαγθ, Π6 ΤΟ ]]5 
Ῥδοκ [ῃ86 τηθηιοῦν οὗ 5 σοηνεσίβ Οἡ 
ΤΠΘΙΓ [ΟΥΠΊΘΥ βεῖνεβ, Ῥδοῖκ ὄνεῃ ἴο {πῸ 
[απ ογ ΠΠπη6 οὗἉ {ΠΕ6ῚΓ ἢγϑί (81, τῃδὲ τΠδῪ 
ΤΊΔΥ Τ608}] ἴο τη]Π4 δ ηα “1Π]Υ τυμηϊηδίθ 
ΤΠ6ΙΓ Θαυ]δϑὲ πα βίτοηροϑῦ σοην]Ο[Ἰ0Π8. 

Ηδνίηρ 5{πτπὰ ἰο 115. ἀερίῃ [6 
ΠΟΠΒΟΙΟΙ5η655. Οὗ {πε (οτπ απ ΟΠατοῦ 
ἢ ρ]1465 1ῃ ν. 12 ἰῃΐο ἢϊ5 τηδίη ἰαϑὶς οὗ 
τείαππρ {Π6 {Π 6515 οἵ {π6 ἐΙθθι]Κου5. 
ἼΠΙ15, Π6. Ῥερίπβθ ὈΥ ϑκίῃηρ, 1 Ομηβέ 
15 2γεσεεα ας οὔ γίδηι 7γονι {6 ἀεαί, 
ΠΟΥ 15 10 {Παΐ οὗ ἃ σοπρτερίοῃ ᾿ἰϑίθηΐησ 
ἴο 1Π15 ἀοοίσίπε 2γεσελεώ σοτίαϊῃ τη τη θ 6 5 
580, ΒΕΒΌΥΓΘΟΙΟΙ οὗ ἀ6δα Πη6η---ΠῸ 510 ἢ 
{πηρ} Οδη γοῖ (Π6 ρτοςβεαϑ) θείαν 
{Π15 βΈΠΕΓΑΙ ΔββιτρίΙοη οὗ {ΠΕ Ὶ15 ἴο Ὀ6 
{πι6 ὃ ΠΊΡΟΒΒΙΡΙ6! [ῸΓ 1 1 15 τὰ6, 1 
[Ό]]ονγβ5. οὗ οουγβα {παὶ Ολγίρέ αὧο ἐς ποΐ 
γίξογι ; 56 εῖπρ παΐ (τϑί ποί αἱ Βθοδηλα 
τηδῃ, Ὀμπΐ αἷἰθϑο Ῥβοδῖὴβ ἃ ἀεδά πηδῃ. 

Ζ 
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ΟΣ Ζο»η7165 7107 7102 γεδμγριέ)ιζ, ΤΏ ΘΉ 
ΟΠ τιβί, ψηο 85 τῇδ αἸθα, νγαὰβ ποΐ 85 
ΤΏΔΏ ΤἈΙΒΕΩ, δηα τ Ηξ 15 ποῖ ταϊβθά, 
ΠΘΙΠΕΡ 15. Ηδ αἷἵνα [ὉΓ δνειτηοῖα 
(ἐγήγερται. ὙΠπ5 (Π6 αἴριπθηΐς οὗ 
ἴΠ6586. το δ] 155 [8115, 5 2γοῦ γι 00 
γε, ἴΟΥ 1 ῥόον {παὶ (ῃτιϑε Ἡ!τηβ61Γ 
ἴοο ἰ86 ποῖ ΤΊΒΕη : {ΠΕΙΓ ΤΠΘΟΙΥ 15. 8ῃ 
ΔὈβυταγ. Μοῖδονοσ, ἴῃ ῬΙΟΡοΟυΠαΪηρ' 
510 8. ΠΙΊΟΠΒίΓΟΙΙ5. {Π6 515 [Π6586 ῬΘΊβΟἢ5 
δῖνε {Π6 116 ἴο {Πϑῃηβεῖνεβ : {ΠΕῪ ραΙΠ58Υ 
ΤΠΘΙΓ ΟΥ̓ ΡΓΟΐθβϑθα ν]θν5 : [ῸὉΥ ἴῃ ἄδηγ- 
ἴῃ [Π6 γοϑασγεοίοη οἱ ἀθαα τηβη 1 {ῃ8 
ἘΠΙΘΙΒ4] {ΠΕΥ ἄδην, ψνμαΐ {Ποὺ ἀο ποί 
Ἰηἰθ πα ἰο θηΥ, {Π6 ΓΕϑασγθοοη οἵ (τϑί 
ἸῺ ῬαυΓοΙ]ΑΓ ; [ῸΥ ψηδΐ 15 ἔπι οὔ {πΠ6 
ΟΪ455 15 ἴπι6 οἵ {Π6 ᾿πα]νιπι8]. [Ιἢ ΟἾΠΕΥ 
γΟΓ5, ἰῃ686 ΠΟΘ ΠΏ Κοῖσ. ἅ]]|ὸν Ζ.ε 
 γεϊγμς Ὀὰϊ ἄδην 2.ε λαγυσεί, ἘῸΟΪΞΚ ! 
ἴΟΥ 1 [ΠΥ ἃἰϊονν ἴῃ6 ἢγβί, {ΠῸΥ ἃτα 
Ρομππηά ἴο 4]]ονν [Π6 βθοοπῃᾷ, δπά 1 {Ποὺ 
ἄδην {π6 βεοοηά {πθὺ ἴα Ῥουπα ἴο 
ἋΕΩΥ {π6 ἢτθί. Βιυΐ {ποὺ σδηπηοί θην 
γγῃαΐ, ἸΟσΊΟΔΙΠΥ ϑρθαϊκιηρ, Πα οπρῃς ἴο 
ἄθηγ, ΠαΙηον {Π6 ΤΟϑαττθοοη οὗ 6515, 
Ῥθοδῖιβα [Π15 15 ἃ ἴδοϊ ννῈ}] αἰξθϑίβα ὈΥῪ 
ΤΏΔΗΥ ΟΥθυν 6 5565, ἃ5 ὰ5 ΗΠ5. ΟΤΟΙ- 
ἤχιοηθ. Τηθ56 ὕνο 50114 ἴαοίβ. αῦθ {π6 
ῬΠΠΔΥ5 Οὐ ΟἿἿ ΟΥΘΘά : {ΠῈῪ δτῸ [Π6 νγδγρ 
8η4 ψοοί οἵ {Π6 ροϑρ6Ὲ]. [1Ι͂ῃ ρτεδοῃϊηρ 
ζλϊς ΘΟ5Ρ6] νγα οἱ δὰ Αροβίίθϑ, γγῆο νι] ἢ 
ΟἿΓἿ Θγ65 θ6Π6]4 {Π6 τῖβθῃ ΟΠ σιβί, ννετα 41} 
οἵ οὴπ8. πη]η6, Δη6 “ οὗ οπε τηουίῃ.᾽ ΟἸΘαγ 
8.5 4ΔΥ νγὰβ5. ΟἿἿΓ ὉΗΠῪ οὗ ἰθαοπηρ. Απα τ 
ζλῖς 5506] 15 2γεαεϊεα ἴὴ (οτπίἢ, 1 851ς 
μον ἴῃ {Π6 ὑοῦ οαη {Π6586 ΡΕΙΒΟΉ5, 
Ὠθατίηρ 1ἴ {Ππι5 ργθδο ἢ 6, ἢ ΔῊΥ ΘΟΠ515- 
ΤΘΠΟΥ͂ 58 Υ, ἃ5 ὈΥ͂ ΠηΡ]]ΟΔΙΊΟΠ ΤΠΕΥ (0 58 
ΏΘη ΤΠΕ6Ὺ τηδ Πίϑ] ἢ ἃ ΠΟΠ-ΤΟΒ ΤΥ οί οὗ 
ἀδδα τηξῃ, {παΐ [π6 Τποαγηδαίθ ὅοη οἵ (οά 
15 ποΐ φμᾷ ἤοηῖο τϑεη ἢ ΤἼΘ656 νν]Βθη θη 
ὙΠ {ΠΕ6Ὶ εἰδέναι τὶ (οἢ. 11.}, {Π658 
“ΚηουνβοΟΠΊ ΘΠ ηρ5᾽ 85. {ΠΕῸῪ δία {πεηη- 
56 ἴνεϑ, ψν ἢ 116 {Π6ν {Π|η}ς (παὲ μεν Κπονν 
ΒΟΙΠΊΘΙΠΙΠΡ ΤΟΤΕ [ῃδη ΟΙΠΕΙΒ 816 ΠΟΥ͂ 
Βῆθ νη ἴο ΚΠΟΥ 5οπΊθίΠ]ηρ 1655 ἰπδῃ 
ΤΠ ΘΠΊΒΘΙν 65 ; [ΟἹ ῥτοίθβϑιηρ ἴο δοσθρί ἰῃ6 
ΘΌΒΡΕΙ, [Π6Υ ὩΠΟΟΠΒΟΙΟΙΙΒΙΥ τα]θοί 1 θη 
παν (6! γαΐθὶν το]εοῖ {Π6 ΤαϑΌΓΓΘΟΠΟἢ 
οἵ ἀφθαά τηθηῃ. ΤᾺ 

Ϊὴ νν. 17-190 5.. Ῥδῦϊ εἰ δί! ΠΥ 
ἄβοϊαγοβ {ΠῸ [Θαυῖα] Δ] εσηδῦνα ἐπαΐ πηιϑί 
Θἤβιθ ἴο {ῃη6 Οπατο προὴ {Π6 {γαῖῃ οἵ 
ἴῃ8 Πυροίμαϑὶς (ΤορΊ αν ἀδάποθα ΠῸΠῚ 
16 Πο-ΤΕβαγγθοοη [ΠΘΟΥΥ) {παὶ ΟὐγίρΖ 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΥ. 

ἧς γιοΐ γίσει. Ἠδ [ῃ6ῃ ἴῃ ν. 20 ψΨΑΙ]Ὺ 
Δ ηἃ ἴῃ 8ῃ ΘΑΞΥ͂ ΤΠΔΏΠΘΥ, ἰῃαΐ (αΚ65 ἴῸγ 
δταηίθα {πΠ6 υπξ!ςοτηρ [ἢ οὗ ἢΙ5 
ὨΘΑΓΘΥΒ ἴῃ {Π6 Δτίο]6 οἵ (ΠΤ 515 σαϑαστγθο- 
[1οη, Ῥτοσβεάς ἴο 5ῃεν ἀορτηδίοα!]νΥ ἐπαΐ 
186 τϑϑασγθοίοη οἵ (ἢτιϑὶ Ζηϑοῖνες ἐλαΐξ οἵ 
αὐ Ολγίρζίαγε : τμαἴ [Π6 ἴνγο Γεϑ ΓΘ ΟΏ5 
ΔΙῸ βερασαίβα ΤΠΈΎΕΪΥ ὈΥ 8Δῃ [πΐογναὶ οἵ 
{πὴη86 [πα 5141] Ἔχριτε δὲ (Π6 βεοοπά 
οομηϊηρ. οδμέ γοτν, γὲ 566---ὗπμέ ας 17 ἴδ, γέ 
ἄμιοτω, (ἰ γίδέ ἐς αὐεοζμζεῖν γίδεσι 7γο7ι ἐδδ 
ἥεαά. ΑἸοπα 15 Ηδ τίββη Ὁ ὙγῈὲ]1], γε5-- 
ἴΟΥ ἃ βθβάβοῃ, θαΐ ποΐ [ῸΓ Ἰοπρ' δίοῃμβ, ποῖ 
ὉΠΙΠ]16, ποῖ 8ὴ ΑἸΡΠα ψιπουξς ἃ {γαῖ η 
οἵ Ἰβίτεῖβ ἄόννῃ ἰο οπηθρα, ποΐ ἃ μονογενὴς 
ἐκ τῶν νεκρῶν, Ὀπί ἃ. πρωτότοκος ἐκ τῶν 
νεκρῶν. ἘΦ 15 τίββῃ 276 37.517) τεΐΐς 97 ἐλει 
Ζλαΐ αγὲ γαζίεγι αεἰεε. 

ΤΠΙ5 ἀοοίτπηα {παΐ (ἢ τίβε 15. [Π6 ἢγϑί- 
ἔγαϊ5, ἀπ {Παΐ, 45 (Π6 ἢτϑεγαϊ5, ΒΌΟ ἢ 15 
[ηΠ6 Παγνεϑί, ἰεδαβ {ηΠ6 τ Υ οηνψαγά ἴο 
οοπίγαϑ {Π6 ὕγὸ ΗΔ η165, {Π6 Ο]4 δηδ 
[1ὴ6 πεν Ο(τεαθοηβ, δηα {πη ἴῃ δ 
ΒΟΟΘΘΘΙΟΙ. ἴο πηΐΟ] 4 τηδγνε]]οι5. ταν εἰδ- 
[05 οἱ {Π]ηρθ ἴο σΟΠΊΘ, ΡῬδβϑίηρ Ἔνθῇ 
Ῥεγοημα [π6 ταϑυσεοποη οἵ [ῃ6 ἀδδά. 
ΗΙ5 ϑίγ]6 ποῦν ῬθοοπΊ65 ρταπα Πα ἰθγβ6, 
ἃ. ΤηΘΑϑ θα τηδτοῇ οὗἁὨ 5ίδίζε!ν δης{Π6568 : 
ἢδ ςο-οταϊπαΐθϑ ἀοϑῖο νχιῖ ζογιο, (Ἡγιϑί 
ν]ἢ Αἀαπη. ἘῸΓ δοσοσαϊηρ ἴο 51, Ῥδὰ]}}5 
νίαν ἴΠ6 γγοτγά οἵ (οά ἴοοῖκ δε παΐμγζε οὗ 
αὐ γιϑι, αἀἰθά ἴῃ {Πα παίασε, ἴῃ {παΐ 
Παΐγ6. γὰ5 Ταϊβθα Δ η4] ΤΕΠΊΔ]η5. ΤΊ56Π, 
Δα {παΐ θδοδιιβα [Π6 βατὴβ πϑίθσα ΜΏΙΟῊ 
ῬΥ ἄξδαίῃ ἢαά Ῥεβεὴ ἀείδαίεα τησβί, δο- 
οοΥαΙηρ ἴο ἴῃς ἄϊνιηθ ογάθυ, 1{561{ ἀδίθαΐξ 
ἀθαίῃ ἃπα {ΠΡ ἢ ΟναΥ 1ξ πηΐο 118. 

1 5Που]α ὈεῈ ποίεξα 1ῃ {Π15 ἀιρισηθηξ. 
ἰῃηαὶ ΠῸΠῚ ν. 20 [ἢ6 δροϑβϑίία βάθη Υ 
Ῥα5565 ᾿ηΐο ἀδβρίῃϑ5 οἵ ἀοοίτίηε Ὁ Βεγοπά 
1η6 Καὴ οἵ (ΟΠ Π]8 ἢ ΠΟΙ ΒΟΙΟΙΙ5Π6Θ5 : 
[πα Πεποθίουί ἢ Πα ταί ἴθι ΟΥ̓ ΤΟ 
ΔΡΡβαὶβ ἴο {πΠ6 Κπονίθᾶρε οἵ 15 γϑδάθυϑβ, 
εξ ργοςθεαβ ἴο πἰίευ οὐαοὶθ ΠΡΟΠ ΟΥ̓ΔΟΪΘ 
“το ΠῚΒ. ΟΥ̓ [ηἰπ]Ποη. ΟἿ Τηδϑβῖνα 
ΠΟΙ ΙΠῚη5. Π6 ΤΟΔΥ5. ἃ ΡτοαιρΊιοι5. Ρ116 οὗ 
1πουρηΐ, Θρθακιηρ δε. ἴπΠ86 ΙὩΔΠΏΘΓ 
οἵ οὔβ Ῥτοραϑυιηρ Πα ΔΙΗΠΟΌΠΟΙΠΡ 
[Π6 5 ΠΠἸΓΊΔΤΥ σοηΐθηΐβ οὗ βοιὴδ βοβίδες 
γιοῦ. ΝῸ Ἃοιθὶ, τοῖν ὐς 55 
ν. 29 α πᾶνε ἴῃξ σοπίθηϊβ οἵ ἠδ 
οἵ 81, Ῥαὺ δ ϑυρεγαθυπάσηξ ταγοὶα- 
[ἰοη5 αἰβοϊοϑίηρ ἴο ΟἹ νἱεῦ ἃ απ 
Ρειβρεοῖνε οἵ ἰοὴῃρ “ὐοηϊαη τοδ ΟΠ 65, 
ΕχίθμἸηρ ΟΠ] ΟἿΤ ΤΟΥ 5. ΤΟΘΌΤΓΘ ΘΟ 



Υ. 1--2.} 

ἰο Ηἰβ5 Ῥατγοιβία δηᾶ 5ἰγείοῃιηρ δΙΑΥ 
Ῥεγοηά ἰῃς Ῥατϊοιιβία ονεὲσ ἃ ρετοά οὗ 
σοηῆϊος ἢ ΘρΙτΙτα4] ὈΓΙΠΟΙΡΑ 165. δά 
ἀοΙη! ΟΠ 5, ἡ] ἢ ΥΘϑαϊ 5. 1η {ΠΕ6ῚΓ σοτη- 
Ῥίείε βυθ]αιραίοη ἀη4 {Π6η Ἰ5Π 65. [ἢ 
1Π6 Ζείος οὐ εη. [Ι͂ῃ ἃ ἴδνν ἰοπομθβ (Π6 

᾿ΡΙΌΡΠΕΙ ῥτεβϑεηΐίβ ἴο {π6 βραζε οἵ [ῃ8 
ΟΒύτοἢ ΟὐΕ]Π1Π65. στϑηρ θεγοηα ΟΥΓΠ1Π65 
οἵ ἃ ϑδίυρεπαάοιιβ Πιίατε---ἃ ναϑί ϑκβϑίοῃ, 
Δα ΠΟ τηοτα, (Πα τηᾶγ 6 ΠΙΙεα ὉΡ ἴῃ 
ἀεί! ΟὨΪγ θη (ῃ6 Ῥατζγοιιϑῖα 5881] 
Ῥεϊοηρ ἴο {πὸ Ῥαβδί δηάᾷ {ῃ6 δέω; οἵ 
ΔΡΟΒίοΙς Ρτεβθηἐτηθηΐ 5141] θεοοτηβ {πε 
γιοτυ οἱ (5.4 ἢ ἜΧΡΕΠΘΉΟΕ, 

πῃ γν. 29 ἴτοῃιὶ [15 βοδυύϊηρθ ἴηπἴο {Π6 
ἄϊνιπε [ιΐαυτε ἢ6 Ὀτηρθ Πὶ5 ἱπουρῃς5 
ἄονπ ἴο βαγίῃ]ν {π|ηρ9 ἀπ Ῥδοκ ἴο [Π6 
Ῥαϊη] ργεβεηί. Ῥτο ἴῃ6 Ουτοῇ 
100 Ππὶ ΠῈ ταίσσηβ 2627 σαλέμηι ἴο τῃ8 
ΟΠυτΟἢ τη] ταηί. ΤᾺΚ6Ὲ οπα ἀυνακιηρ ουΐ 
οἵ ἃ ν᾽ϑίοῃ ἢθ βᾶιιϑ8ε5 ἃ ᾿ποπηθηΐ Ὀαΐοσα 
Πα αἸοίαίεϑ ἴο Πῖ5 Δ] Π 6 Π515 :...1Ὁ 7. εἰσ ε---- 
1. 6. 1 411 [ῃε56 σγενείδοηβ οἵ [Π6 ἢπδ] 
ἘΠ ΠΤῚΡἢ 5141} ποΐ Ὲ τβα] δα, ἃ5 ἴΠ6Ὺ 
51.411] ηοΐ, ΠΠ ΦΌΒΟΙ ΕΙΥ {ππ6 15 {Π15 ΠΘῸΥ 
ΟΥΥ οὗ πο τεϑυσσθοίοῃ οἵ [ΠΕ ἀδδά, 1 5 
γοιῖι ψνΠαΐ 15 ἴο ὈΘΟΟΠΊΘ 1Ἰῃ [Παΐ σ456 οἵἉ 41} 
το γεκοίυε ῥαῤῥίδηι οὔ ἀειομγιίί 977 “ἦε 
ἀοααῖ, θη ο7 {ἦε ἀεααῖ ἔπ ῈΥῈ 15 Δοσοτα!ηρ 
ἴο {Π1|5 ΠΘῪ ΟΥΥ 110 γ65 1:77 (1102 αἰ 8]] 
Παΐ 5141} {πΠ8ὺ Ὧο Ῥυΐ 51η 1ηΐο 
ἄεϑραιγ ἢ Αραϑίη, 1 σϑα]Π]Ὺ ἰῃμεῖθ 15. ΠῸ 
ΒΘ [ΠῚΠΡ ἃ5 ἃ Γαϊϑιηρ οὗ {π6568 46δά, 
ΨΥ ΟἹ {ΠΕῈῚῚ δοσοιηΐ (ὑπὲρ αὐτῶν), 
ΨΥ ΜΠ ἃ νενν ἰο ῃς6 Ταϑατγθ θη οὗ 
ἴπεῖη ἄο σομγνοτίβ τεοεῖνε Ὀδρίβη] δἵ 
411} ΤΓ{Π6 ἘΘϑυτγθοίο 15 ἃ νδηϊγ, [Π6 
Θδογατηθηΐ ὈΕΟΟΙΏ65 ἃ ΤΠΟΟΙΚΕΤΥ. 

ΓΠΗΑΡΤΕΚΝ Χν. 

3 8γ Ολγίεῦς γερηγγοείϊογει, 12 ἦε 2γουοέ {ἦέ 
γι6ς 6551.» Ο7 οἹε7, γ652477ἐεέϊογι, αραΐγιοέ αἰ σελ 
ας ἄδην ἐδ γερμγγεείίογε ὁ ἐλε δοάγν. 21 716 
»ρπῖξ, 35 αγαΐ ρρχαγι7ι67γ ἐλεγεο κι αγα οὗ 
ἐλε εἰαγιρίγις 97 ἐλέη, ἐλαΐ σλαΐί ὧς γομγια 
αἴζσε αἱ ἐλε αεέ σα». 

(ΗΑΡ. ΧΥ. 1. ΜΜογεουεν, ὀγεΐῤγοη, 1 ἀδοίαγε 
μθ10 γοι.} ἈΘΠΩΘΓ νν. 1 δη4 2: 1 πον ὈΥΪπρΡ 
ΒοΙΘ 0 ΥοΟῸ Κπομν]θᾶρο, Ὀγούμτ θη, 86 

ΘΟΟΒΡΘῚ ψΠΪΟΒΟ Ι φυθδομβθᾶ ππίο γοῦ, 
ΜΈΪΟΒ γ86 δοοδρίθα 841580, 'π ΨΈΪΟΡ γ86 
βίαπᾶἃ ΗΥΠῚ 841850, Ὁ ψΒΪΟΒ γ86 810 8180 

Βοϊπρ βαυϑθᾶ, 1 γ9 ποϊὰ ἔαβὺ ψὶῦ τ μϑί 

᾿ΕΟΡΝΈΒΓΑΝΕ. Χν. 

ΝοίαὈΙν ΑὈταρέ 15 1Π6 {γα ϑ᾽ 00. ἔτοση 
ν. 28 ἴο ν. 29. ΤῊΙ5 ΠηΔΥ ΒΘ νΕ]] ἀοοουηίοα 
ΟΥ ὈΥ ϑιρροβίηρ (νηΐ 566 π|5 ΡΥΟΡΔΌ]ς 
ἔτοῖὴ 1Π6 ρυδηάθαῦ ἀπ 5001 ΠΥ οὗ της 
᾿τητη β]Ἰίεὶν Ῥγθοθ πρὶ σΟΠΊΠ.ΠΙΟΔΙ]ΟΠ5) 
{παΐ, Κα Μοβεθ ἀδββοβηάϊηρ [τοῸΠΊ [Π6 
Μουπέ ᾿πΐο {πῸὸὶ σϑῖηρ, ἴπ6 ΑΡροϑί]α ἤθεα 
ἉΘβοθπαϑ [ἢ ΡΠ ΠΌΤ] Π15 Ιογ τονεὶα- 
ΤἸΟΩ5 ἴο {Π6 Ὀιιβίηθϑθθ οὔ ἢ15 θδυίῃν 
σμαῖρθ. Ηἰ5 {ποιρης5 ταίαστη βίγαισῃΐ τὸ 
τπ6 Οματοῃ, ἴο 15 ὕνγο πηδῖη ΕἸ νΊΒΙΟΉ8, 
Ἐνδηρε θίβ δηα σοηνασίβ : ἢτϑί οὗ 4}} ἴο 
οσοηνοτίς ἐππ5: 207, εἶδε, τῇ Β ΕΒΕΓΓΘΟΙΟΏ, 
ὙΏΙΟῊ 15 [Π6 ἰοππάδτοη οὗ ᾿τητηουία Πν, 
15 1561 ἃ νδῃϊν δηα ἃ πα ]ΠΠγ, νηΐ 5}.4}} 
τῆθη ἄο ψῆ0 ἴῃ ΠΠΠΊΌΕΙΒ ΓΈσοῖνα ὈΔΡΕ5ΠῚ 
Ὑ ἢ 8ῃ εγε ἴο {Π6 τεϑιστθοῦοη ἢ Ὑηδῖ 
5. 1π6 τηοῦίνε οἵ ἴπεϑε σδίθοῃυμηθηβ 1Π 
Ῥαβϑίηρ ἰῃτουρῇ {ΠῸ Ιανεῦ ἢ Αραΐη νῆδί 
15. 1Π6 τηοταὶ τηδ᾽ηϑρυηρ οἵ Ἐν ΠΡΈ]5[1ς 
Πατάϑῃιροῦ ὙΥ̓μαϊ 15 [Π86 τϑάϑοὴ ΨὮΥ 
ΑΡοβίϊ85 τπῃῃ ΠΟΌΓΠΥ ΤΙ5Κ5, ΨΥ Ραὰ] 6165 
αΔ1ν ἀδαῖηθΡ ὙΠπ6 τϑάβθοη δηά [ἢ6 
τηοίϊνε5 ἃτε ποΐ [ἈὙ ἴο 5661 : 1{ 15 Ὀθοδιι58 
βίαγεα Προ {π6 Β Θϑ γγθοίοη. 15 [Π6 ΠΟΡα 
οἵ 1ῃ6 Ῥαρ[[584 ψΠΘη {ΠΕΡ δπηεῦρα [ΤῸΠῚ 
[π6 ΠΑ] οννεα βἰγθαπηβ, ϑίαγεα ἀροη ἴΠ6 
5816. ΔΏΘΠΟΙΓ 15 {π6 ΠορῈ οἵ Αροϑβϑί]εβ 
ΜΜΏΘη {ΠΕΥ ἴβος σομηί]8εθϑ5 ΡῈ1|15, δηά 
[ουπάβα οὐ {πε 5816 ΤΌΟΚ 15 [Π6 [ἢ οὗ 
ΟΠ6 Ψηο, ὈεΙηρ᾽ 1655 πῃ {Π6 ἰδαϑβί οἵ 41] 
ἢ15. σοΙ]δαρτιθβ, ἰουρης ἴῃ ἘΡΠαβδα5. ἢ 
1η6 νγοῖδὲ οἵ 411] Ῥοββϑιῦ]ϊα ψ|14 Ὀααβίβ, 
Ταῦ ομ8] Ὀτγαΐας ᾿Π ΠΠΠΊΔη ἴοτη. Ὡς 
ΤΟΙ ΔΙ ΠΘΥ οὗ [Π15 σῃαρίοσ ἴτοτη ν. 36 ἴο 
1ηΠ6 επμα Ῥβίοηρϑ γαῖμου ἴο σοι ΠΪΑΥΥ͂ 
[Πδῃ ἴο ΔΑ ]Υ515. 

ΟΕΚΕΟΝΈΕ, δτγείῆγεη, 1 ἀε- 
οἷαγε ππίο γοιι ἔπε ροβρεὶ 

γνῆϊοῃ 1 ργεδομεά ππίο γοιι, νγῃ] ἢ 
4150 γε παν γεοεῖνε, ἀπά ννῃεγοίη γα 
βίδηά : 

2 ΒΥ ψηΪΟἢ αἰϑδο γε αἵε βανεά, 1 

ΔΥσαμθηῦ ΟΥ ἀϊβοοῦτβ 1 ρΡυθδομβθᾶ ὅθ 
αο5Ρ61 υἀπίο γοῦ, ψίῦι ([Π15) οχοθρύϊοπ 
-- ἀΠ1658 γ8 ὈοΙϊονοᾶ δὖ τϑπᾶοπι ογ 1π- 
οομ δια ΥδύθιΙυ. 

ὙΠΕ ἰαϑί οἴδιβ (μαὲ σοηΐαϊπβ ἴΠ6 ἐχοθρ- 
θη τηθαηβ ἴῃ 0}, ὕ7ιΐρος γὲ οηιῤγασεά ῤγ15- 
ἐἰαρῖέν αἱ α σεπέμγε, αυἱέῤομὲ «υεὶρ  ίπι «ὐοὴϊ εε 
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"ου, Ι β ! 
πϑκν, Υ5 ᾿ΚΘΕΡ ἴῃ ΠΙΘΠΊΟΓΥ νᾶ Ι ργοδομεά 

᾿ΟΥ. ὁν ὉΠΙο γόοις πη|68585 γα πᾶνε Ρε]ϊενεά ἴῃ 
τυλαΐ . 
δέσει. γΔΙΠ. 

2 ΒοΟΓῚ ἀε]ϊνεγεά ὑπίο γοιι ἢτϑί οὗ 

τ ΟΟΕΚΥΝΠΉΤΑΝΑ, ΣΡ: ν. 3--4: 

411 τΠαΐ ννῃῖὶοῆ 1 αἷβθο γεςεϊνεά, μον 
τηδὲ (μγίϑε ἀϊεά ἔῸγ οἱιγ 81Πη5 δοςογά- 
ἴηρ ἴο {Π6 8ογρίιΓαϑ : 

4 Απά τῃδὲ ἢς νγᾶβ θυτγιεά, ἀπά 

γϑασοῦ αὐὖγ. ὙΤΠῈ ΜΠ ΟΪΘ οὗ νεῖ. 2 ΠΊΔΥ͂ θ6 
ΡΑγαρηγαβθά {ππ15, Α5 Ιοῃρ 45 γὲ τείδίη [Π6 
ΘΙ θδίαπος οὗ ΠΥ ἤγϑί ργθδοῃῖπρα ἱπ (ΔΟΤΙ ΠΊΗ, 
γε Δ16 οἡ ἴπε ΒΙρηνναΥ ἴο ϑβαϊναίίοη, {Ππᾶΐ ἰ5, 
1 δ γουγ σοπνθγϑίοη γὙ τ ἔα [ἢ ἴῃ (Πγῖβέ ννὰ5 
θυ] 50] ἃ πἀροὸπ {πῈ ἤἥττη στουπά οἵ πιοῖὰὶ 
σοηνϊςίίοη ἀπά ποΐ ἰαϊά ᾿ρῃΐς δηἀ ΘαϑῪ οἡ ἃ 
Πδοίίπρ Ἐπ  Πιιβίαϑπὶ ΟΥ̓ ἸΡῸΠ πιθῦα ἴογος οἵ 
ΘΧΑΙΏΡΙ6 ΟΥ̓ οἡ ἃ ἢ] δαπηϊγαϊίοη οἵ {πῸ πον 
ΤΟ] ΡΊΟη. 

ΎΠΕῈ ρῆγαθε αὐ γαπάοηι οὐ᾽ ἱηπεομοϊάογαΐεῖν 
15 4 Κιπά οὗ Κοεγ-ποίε ἴο {πθ ψΠΟΪῈ σΠαρίοσ. 
Τί ἰ5 45 ἃ Πἰρμξ βίγανν ἱπάϊσαίίης {πὸ ἀϊγθοίίοη 
οὗ {μὲ νυυιζου 5 που ΐβ5, ϑμθννῖηρ παῖ {πὰ 
Αροβίῖα αἰγοαάν οοπίοπιρίαΐθβ νυ ἀΡρτΓο- 
Ποηβίοη {πὸ βῃδ]οννυσοοίθπεβ5 οἵ Πῖ5 ὥοτγ- 
᾿πιΠΐαη σοηνογίβ ἀπά {ποῖ ππηϑίθδ!η 655 ἴῃ {Π|6 
Γοιπηάδίοπβ. οὔ {πὲ ἕδη. Η5 δηχίθίυ δθοι 
ἘΠΟΙΓ σγοννῖπρ ᾿πϑί δ ὈΠΕγ, ΠΡΠΕΥ ϑμαάοννοά 
ξοττΝ ἴῃ {Π15 οἴδιιβθ, σραρρθαῦβ δὲ {π6 οἱοβα οὗ 
(Π15 σμαρίοσ ἴῃ ἴπ 6 ἔστη οὗ βιιθβίδητςιαὶ δάνϊςθ, 
ςἈ Βογοοτο ρτονε γε βιθάξαϑβί, μη ι)εα ᾿ 1. 6. 
ἘΠΙΘΙΊΟΥα ἔγοπι ὑΟΙΓ βαΐα ἀπομοσαρα ἴῃ {Π6 
ΔΙΊ ΙοΪΘ οἵ ἴῃς Ἐδϑαυγγεοίοη. 

ΙΥ γε ῥοϊά Κι «υἱὲ αυραὲ αγριριεη 
ῥγεαἐῥεά. 1. 6. “1 γε τοΐαϊῃ 1π γουγ Ποατίϑ δηά 
τηϊπ 5. {πῸὸ εοπέοπές οἵ ΤΥ Ργθδοἢϊηρ, πον ἴῃ 
ΤῊΥ͂ ἤγϑβί ΒΕΥΠΊΟΠ5 1 δχῃιδιτεα {Π6 αγρμιοέ ὁ 
ἐῤὸ ογοῦς ῬαΓΘ δηή 5πηρὶθ, ἀπά ἢονν ἰῃ ΤῊΥ 
5 θθαπθηΐ ἀϊβοοιιγϑεβ 1 δεῖ Ὀδΐοσγ γοὶ {ΠπῸ 
ΟἴΒΕΓ φυαπά αγριηοηΐ ὁ.) ἐῤὲ γειμγΓ 071. 
ΎΠΕ656 ἴννο δἰζοϑίθα ἔδοῖβ οὗ ἱπεχόσδῦ!θ Ἰορῖς 1 
ΡΓδβθηϊθα ἴο νοι ἴῃ ρΙαῖπ ἰδηρτιαρο, θαγα οἵ 
τῃοίοσίος. 1 14 ποῖ ἴπθη δἰζετηρί, γοῦ ΤΠΑΥ͂ 
ΤΟΙΠΊΘΙΊθΟΥ, Αἰ θοῖΕ (ΓΙ ΒΕ ΠΥ Π85 ἃ ἀϊν!η6 
ῬΒΠΟΒΟΡΩΥ οὗ 15 ον 50 ργοίοιιπά 8ἃ5 ἴο Ρ855 
411 βου πα! πηρ5 οὗ πππιαη πο ]]θοΐ, ἴο Ργοροιπά 
ἃ ἔπε βοῆοπῆα οἵ ςοηβίγιοίςνα ΡὨΠ]ΠΟΒΟΡΕΥ 
ἴῃ ψῃϊοῦ {π6 {πϑουν οὗ {πε6 οὐποϊχίοη 
τηρῃΐξ θὲ ᾿ηϑουίθα 85 8 511ὴ ἴπ ἃ ϑυϑίειη οἵ 
βίαγϑδ : {πὶ τηθίῃοά οὗ Ῥγθδοβίηρ ΠΊΔΥ Πᾶνα 
Ὀδθη σοπροηϊαὶ ἴο 5οΠΊ6 οἵ ΓῊΥ Τῖνα]5. ΕἼΘΒἢ 
ἔγοσα ΑἴΠθη5, ἢ βουηθ ἰγοπ} Ὀ]ηρ 1 νοηΐαγοα 
1π (ουϊπίῃ ἴο σοηΐγοπί {Π6 σσαηήθαγ οἵ σσθεκ 
ῬΒΠΟΒΟΡΠΥ νυ {Πα ρΡ]αίη Ἰορὶς οὔ Οὐγσέ παϊϊεά 
ἴο ἐδὲ εγοῦς Δη4 οἵ ὥῤγῖσέ γίσο ζγορι ἐῤὲ ἀεαά 
ΒΟΥ {μ|5 πιαίίου οἵ δ:. δι} 5 Ῥγεδοπιηρ, 566 
Ιπἰγοάαοσίίοη ἴο {Π15 ΕἸΡΙβῖ]!6 απ ποΐθϑ οἡ 
ὉΠ ἩΣ 2. ἢ: 

“γε ῥοίγισ σαπυδα ΤΑΘΔΠ5 “ΔΥΘ Οἡ ἴπ6 τῖρῃΐ 
ὙΝΑΥ ἴο {πΠ6 7εοίαπὶς ταἰααίϊονι γον ἴο θὲ 
ΤΘΥΘα]θα ἴῃ {Π6 Ἰαϑί {{πῚ6 :’ ΤῸΓ ψΒΙΟΠ να ἈΓΑΥ͂ 
ἴῃ {πε νϑύβιοῖα “πὦὼ σγαπὲ τις ἐδν σαϊυαΐοη. 

ἘΙΕΡ ὡπ ἐχεθρέϊοη (ἐκτός) 15. ἃ ΒΘ ποσὶς [θυτη 
Ῥγεῆχοα ἴο [π6 βρβοιῆς οἰδιιβα τρλθος 49ε. 1ῃ 
ΟΥ̓ΔΟΙ ἴο βῖνα {π6 Ψ ΙΟΥ {ἰπι6 ἴο ῥᾶι56 δπά 

ἔγατηθ ἴΠ6 οἴδιιβα νυ μι ἢ ἔογπια]αΐαβ (6 Ἔχοθρ- 
τἰοπ. [{ πὴῖρῃΐ πάνθ θδθη οπλζοα 45 ἴᾺὙ 85 
[Π6 56ῆϑ8ε. βοαθβ: διιΐ 115 Ῥσέβθηοα βϑθεὴθ ἴο 
ἀεποῖθ ἐδ] ογαΐθηθθθ ΟΥ̓ ΒΟ] επη Ποϑίζαϊοη ἴπ 
1Π6 νυῖεσ. Ν.Β. Μευεγ ἰ5 ποῖ Ἴοογγεοῖ ἴῃ 
ΠΙ5 Θχρίαπδίίοη οὗ ἐκτός εἰ μή: ἴπε μή 15 
ποΐ τά ππάδπί. 

Ν.Β. οἡ εἰκῆ τοπάργοα ἐπ ταὶ ἴῃ {Π6 
ΑΝ. ὍΤΠιῖ5 ψογὰά 1ἴπ οἰαβϑίοδὶ Ουθεὶκ βεοπι5 
ΠΕΡΕΙ ἴο 5], ἡ: ταῖημ, Ὀπξ ΑἸνγαγ5. δέ 
γαπάονι, γασρὶν, ππαάυϊδεάϊν, αὐ ῥαῤῥακαγά, 
αὐἱέρομέ ἄμ γοηεοϊοῦ, αὐἱτδομ αὶ σεῤἐϊοά ρίαπ 
ΟἿ᾽ ῥιγροσο. Τννο Ἰηβίδποαϑ οὔ [ἢ15 οουίαϊ η 156 
ΠΊΔΥ͂ βιιῆοο, (Ε41ρΡ. Ἴγτ., 970, εἰκῆ κράτιστον 
ζῆν ὅπως δύναιτό τις, ἀπά Ῥτοτη. ΨΙηοΐ. 450, 
ἔφυρον εἰκῆ πάντα. ἴπ [πΠ6 Ογαΐογες «ΑἸ 1εὶ 
νγ6 ἤπά πιοῦα μη οποα (Π6 Ρῆγαβα εἰκῆ καὶ 
ἀλογίστως ποιεῖν (1, γϑ8ῖ15 περὶ τοῦ σηκοῦ 
Ρ. 109), ψΜΠΙΟΙ (ἴσεγο ἰγαπϑίαίθβ ΟΥ̓ 6716: 6 
εἰ πε]α γαΐΐοπο ἀπ ἐδριογο οἰ ἱγιεογσμίο. (Οπι- 
ΡΑΓΕ 4150 εἰκαῖος -- ἐδηιεγαγίησ. “ΤΠ στηθδηϊηρ, 
ἵπ “αι ΘΘθ 5 46 ἔοσγεῖσῃ ἰο {πῃ6 ψοτσγά. 
ΝΟΙΙΠΟΓ ἴῃ {Π6 ΗεἸ]οηϊβεῖς οἵ ἴῃς Ν. Ταβία- 
τηθπί 065 εἰκῆ ἜνῸσΓ 566 πὶ ἴο 5] ΠΥ 221 “αἱ 
(μάτην) : ενεη ἴῃ Ὁ]. 111. 4, νἱεννεά ἴῃ ἐπα 
Ππσῃΐξ οἵ {π6 σοπίοχίιαὶ νγογάβ “Ὑα ᾿στϑίϊοπαὶ 
ΟΥ ἱποοηῃδιἀθγαΐθ (Οὐδ᾽ αίίδηβ, ἴἃ ἄρρεξαῦβ ἴο 
ἀεποῖθ “νι Ππουξ ΔΠΥ͂ Ἀ5ϑρη 80 ]6. ΤΘᾶβῸ (ΟΓ- 
ΤΕΒΡΟΠαΙηρ ἴῃ ννεῖρῃξ ἀπά τηϑάβασε ἴο τυ μδέ 
ΟΠ Πᾶ5 ἄοῃε οὐ ϑυπεγεά᾽: ΠΟΥ ἄοεβ [868 
εἴ γε, ΤΡ ΒΕΥ τεπάογοά, τ]ταΐθ ἀραϊηβί {Π15 
γῖονν. (Ἰγυβοβίοπι ἴοο 11565 ἴπ6 ννογά πη {π6 
56η586 Οἵ κπγεαοοπαθ,ν. 

11 5ιοι]ὰ θῈ ορβεγνεά ἴῃ ὑεῖ. 2 ἔπαΐ {πῸ 
1.ϑὲ σοπαϊτοηῖηρ οἷαι τἰπ]ρ γε ὀεϊουεά 
ῥεεα]οςεῖν οΥ «υἱέδομέ «οἰά τεαβοῦ σονοβ ἴΠ6 
γγ ΠΟ] οὗ {πΠ6 ργθοθάϊπρ βοπΐθηςε ἴῃ θοΐἢ [15 
οἰδιιβοθ. [{ αῇδοίβ {π6ὸ δροάοβίβ ὧν αὐῤίωρ γ6 
ἄγε δείγιρ ταὐυεά ἴαϊκοτι ἴῃ βίσὶςξ σοπηθοξίοῃ φ ἢ 
115 ἀδροπάεπί ργοΐδϑι5 23.),ὲ ῥοϊά γασέ. 

αυῤΊεῤ γὲ αἰδο σεσεῤέεά.)] “Ἰεορῤίοα 15 Ῥοσμαρ5 
Ῥείζοσ Ἐμδῃ χεεείυθά ἴῃ ἴπ6 Α. . ὙΠε παρά 
᾿Ἰηἀοθὰ 15 ἤδχιίθὶθ ἰο οἰἴποῦ τηθαηϊπηρ, Ὀαΐ 
αερορίοά ἰδ ἃ ψοτὰ {πδΐ ὈΓΙΏΡ5 ἴπ6 ἕαςξ 1561 
ΤΟΤΕ ΠοπΊΘ ἴο {πε6 (ΔοΥπί 8 σΟΠΒΟΙΟἸ5Π655. 
ὙΤΠΘ 58Πη6 νΕΓΌ 566 ΠῚ5 ἴο ΠΊΘΔΠ κρρρηηιθά πὶ 
Μαῖίι. χχῖν. 40. 

8. ον 1 ἀεἰϊυογεά τριίο γοι γε 97 αἱ! ἐδαΐ 
«υῤίεῤ 1 αἰτο τεσεῖυεά.) Εοτ,, 1. 6. ἴῃ Ἔχρ  ηδίοῃ 
οἵ 1Π6 σοπίθπίβ οὗ ΤΥ Ρτοδομίησ. Ἐεπάεγ-- 
ἙΟΥῚ ἀρ]: νοΥθα ἀπο γοὰὺ ἴῃ {89 ξογθιμ οδῦ 
ῬΙ8δ06 Ψψμδῦ 1 4150 τϑοϑϊνϑᾶ, Β δίπεῦ 
ψπδῦ {πη ἐῤαΐ «υῤίερ: ἴῸΥ τῃ6 οἶδιιβα 15 
αἰπηοβί ραγθηίῃοίϊοδὶ. 

γεσοϊ δα.) 1. 6. βίγαισῃς ἔτοπι ἔμθ Τογά ΒΥ 
ΘΡΘΟΙΔΙ τανυθαίίοη : ἀπὸ τοῦ Κυρίου 15 6Χχ- 



ν. 5---.] 

(Πδὲ ἢ6 τόβε δρδίπ {πΠ6 {πϊγά ἀδῪ δο- 
σογά Πρ ἕο {ΠΕ βου ρέιγαβ : 

5 Απά επδέ πε ννγᾶ8 βεβεῆ οἵ (ὑερῇδβ8, 
{θη οὔ {πε ἔνψεῖϊνε : 

ΡῬΥΓΘΘβοά ἴπ οἢ. χὶ. 22. 
{86 Ρῥγδροϑιίίοη 15 οδ]εοίϊνε : ποῖ 
παρελάβετε οὗ νΕΥ. τ. 

ἴα ἐρὸ γογεριουσί ῥίασθ τάθαῃβ ἴπ {Π6 ἢγϑί 
ΤΠ ΚΒ ΟΥ̓ΓΟΓΟΡΤΟΙ ΠΑ οὗ ΤΥ βΌΒΡΕΪ, ἃ5 σαγάϊηαὶ 
Ροϊηΐβ οἵ ἀοοίγιπθ. [Ι͂ἢ {πεῸ ποχί ϑβοπίοποθ 
ἴπεβε ἔννο σαγ1Πη4] ροϊπίβ, (γιϑί 5 δἴοηϊηρ' 
ἀθδίἢ δη4 τγοβυγγεοίίοη, ἀγὲ βρθοῇθβά. 

1 ἐἀεοϊϊυεγεά ππίο γοῖ ῥγίπειραϊν, ῥόοαυ ἐφαΐ 
Ορῤγιδὶ αἰθά ΚΓ οἹγ σἴη5.} ΕῸΣ Οἵμ7 σἱγις ΥΩΘΔΠ5 
1η. {1} “οἡ δοσοιιηΐ οὗ ΟἹἹΓ 51π5 νυ ἢ ἃ νῖονν ἴο 
ἘΠΕῚΓ δχρί δίϊοη᾿ : ΕΥ̓͂ ΠΟ ΠΊΘΔΠ5 ἦπ δεῤαί οΣ ἃ5 
ΒΟΙΠΘ ΠΟΥ ΕΧΡΙΔΙΠ, ἴῸΓ μον σου] (Πγὶδὲ θ6 
βαϊά (ο ἀϊε ἡ: δεῤραὶ 977 ΟΥ̓ 5'πβ [π ΘΑ] 
ΟΥ̓ ΟἿἿ σεἰυες, οὗ ΟὐὙΓ Ὀοάϊοθ5. ἀπά 58οι]5 ἀπά 
Βρ Γ5, Ηθ ἀϊά ἀϊο, θυιῖ βυγεὶν ποῖ ἴη ΕΠ Δ] 
ΟΥ̓ ΟἿΓ «ἦη5. Οἡ {Π|5 6]αβέϊς τιδ6 οἵ {πῸ ργθρο- 
5: {ἰ0η 566. Αἀάϊοπαὶ Νοίε δ {ΠῸ επά οἵ {Π15 
Παρίου. 

αερογ αἴ ἐο ἐδ σογῤέμγος.] 1. 6. οἵ [πε ΟἹά 
Ταβίαπηθπί. ὙΝΕΥ ἄοαβ 86. Ρα}] ἀρρεπά {Π|5 
Οἴδιβο ἡ Βδοδιιβα ἴῃ Π15. {{π|η6 ἴἴ νγὰβ Κποννῃ 
ἴο 411} {παΐ {π6 πιᾶη 6511 νγὰ5 5141Π οἡ {ΠπῸ 
ΟΥΌ55, δῖ 1Ε νγὰβ Κποννη σοπιραγαί νον ἴο ἔδνν 
{παῖ (Π6 584 πΠ|86 θϑιιβ νγὰβ {πΠ6Ὸὸ ργϑάϊοίθα 
Μεββϑίδῃ ψῆο {πι5 αἸε4 [Ὸγ {Π6 5|π5 οἵ 
τηδηκιηα ἴῃ ἔα] Π]πηοπέ οἵ {πὸ ργορμθοῖθβ. 

4. “πώ ἐραΐ ῥὲ πυας ὀιιγίο] ΨΜῺΥ 15 {Π6 
αἰαιιβα σεεογαάϊπ ἐο ἐῤὲ σεγίῤέμγες οτηϊτθα Δ ΓΟ 
1π6 δωγίαὶ ἀπὰ Ἔχργοββθά δογ {πΠῸὸ ὠεαλρ ἀπά 
ἴΠ6 γευμγγεοίοι 3 Βδοδιιθα (ῃ6 Ὀιγία] 5 ἃ 
ΠδίΓΑ] σοηβθαιθηοθ οἵ {ΠεῈ ἀδθαίῃ δπά ἃ 
ΡΓΘ-ΘΡΡΟ5ΙΠΙΟη οὗ {Π6 Γϑϑυσγθοίοη : ἴἴ [165 
Ὀαΐνγεαεη {Π6 ἔνγο, ἃ ΠΘΟΈββατΥ ᾿ἰπκ: [Ε 15 ποῖ 
᾿πάθϑά τηϊογοίο]ά (56εε [βαΐδῃ 53), θαΐ πὸ ΟἹά 
Γ αϑίδτηθηΐ ὈθδΓ5 ΠΟΥ πηγ ΚΕ υυϊηθϑ5 ἴο {ΠῸ6 
ἄδαίῃ οἵ (ἢγιβὲ ἀπά ἴο Ηἰ5 γϑβιγγθοίοη, 85 
θείης; {Π6 ἔννγο δυεβ η Ηἰἷἶβ ὑσογκ οὗ τϑάειηρ- 
ἰίοη, Βεΐννθοη {ἢθϑε υἱβίθ]8. ρο]Ὲ5 1165 {Π6 
Ποπηθοίίηρ δωχίαί: Ὀογοπά ἐπϑτὴ 1165 οπ {Π6 
Ἰοννοῦ δἰάθ {π6 ἀεδβθοεηΐ ἱπίο Ηδάθβ, οη {86 
ὌΡΡΕΥΙ 5:46 ἴπ6 Αϑβοβηβίοη. 

απά ἐδαΐ δὲ χοῦ αραΐμ οἵ ἐῤὲ ἐῤδίγά Ἅαγ 
ὙΠΕῈ ΟΥ̓εῖς ἴθηβα Ποῖ σεηιῖγεβ ἐπαΐ χοσδ 
ἀσαίπ Ὀ6 «Ἰϊογεά ἱπίο ἐς χγώθεσ. Β θη 
ὙΠ ἃ Ὀτγδαὶς, Απᾶ ὑμαῦ μ6 15 στῖβθη. 9Π 
86 τὰ ἅἄδγ. [Ἃ|ἢ τεοϊηρ {Π15 βθηΐθποθ ἃ 
Ὀγαὲ Ῥαιι56 5ῃου]α θὲ πιαήθ δέζοσγ {π6 ννοσγά 
γίσεμ. Νο ἀοιθί 8.. Ῥᾳι] ἴῃ ἀϊοίδεϊπρ τα τηδά δ 
ΒΟΝ ἃ Ῥάι156. ΕῸΓ ἴο υἱίευ ἴῃ σΟΠΕΙ ΠΕ Υ ΟΥ̓ 
ἴῃ 0Π6 5ιιδίαϊ πο Ῥγθδίῃ σι ἢ ἃ ῬΓΟΡΟβι ΟΠ 85 
Ἧε ἢν σχίδοῃ οὔ ἐῤὲ ἐῤὶγα ἀαν ντου]Ἱὰ θὲ δη ἱποοη- 
5ΓΌΙΪΥ ἴῃ ἴθτηβ. Με ἄο ποῖ, ἴογ ἰπβίδποε, 
ΒΩΥ 2710 Φῤ᾽γδε Ἰ Πᾶνα βθθη {Π6 σοπιοΐ ἰαϑί 
πἰδῃΐ δ οἰθγεη οοΪοοκ, δυῖ “1 5ανν. [Ιπ ἔαςϊ, 

Ι͂η ἐῤὶ- παρέλαβον 
50 ἢ 

ΤΕΘΕΒΥΝΤΤΝΒΕΧΥ. 

6 ΑΚεγ {μαΐ, ες ννᾶβ βεεῆ οὗ ἀϑονε 
ἤνε Πυπάγεά Ὀγαίῆγεη αἵ οῆςε ; οἱ 
γνΠοΠ {Π6 σταδίου ραγί γε πηγαὶ πὶ τπίο (ἢ 15 
ΡΓαϑεηΐ, μὰς 50Π16 ἃ. []]6π δβίθερ. 

{ῃ6 ἀοῇηϊίε. {ἰπ|6 οὐ ἐφε ἐῤἧίγαί (αν 5ῃου]ά 
ΡΓΟΡΟΓΙΥ Ὀ6 Ἰοϊπθά ἴο ἃ ἴθηβε σοπηοίϊπρ ἃ 
ἀδἤηϊΐθ {π6, 1. 6. ἴο δὴ δογιϑί, 45 ἴ5 40Π6 'π 
{π6 Νίσεπα γθαά ἴπ δὴ ἁγίίοϊα θαβθά τροη 
115 ἰοχί, οὐ ἐῤε ἐῤὶγά ἐαν δὲ γοῦὲ αραΐπ αε- 
εογαά γι ἐο ἐδ σογρέμγες. 

ΤῊΘ ροσίεος μοσγὸ ᾿παἸσαΐθβ ποΐ ἃ ρδγίϊοι]δῦ 
δοίίοη οἵ ἃ ἀδῆηϊξε ἐϊπιθ θυ ἃ σαί σοπεϊπαϊπρ; 
Δ ΔὈΙάηρ. ἢ ς γίσοηῃ ἰο αἰϊδ πὸ γογε. [ί 
15 Ῥγόθ 4016 ἐπδὲ 8. Ραμ], αἰου ἀϊοίαξίηρ {Π6 
ΔΥΓΟΙΘ. συας ὀηγίεα, Υἱϑθ5 νι [Π6 σομηϊηρ; 
πους μΐ ̓ ηΐο δη οχιυ]ίζαπε πιοοά δηαἋ Θχοϊαῖπη5 
ἴῃ {Πρ παηξ ἴοηθα ἀπά ἐς χγίμεπ ! [π᾿ 5 
δπηοίίοη ἢ βοαῦβ ἀΌΟν 6 ΣΥΔΠΊΠΊΔΓ ἀπά θογοηά 
1πΠ6 ταηρα οἵ Ἰορίε ἢ ἔπθη νυἱτπ Ἰοννεγθά 
γοῖος δἠ45. ῃ6 δοοιγαΐθ αἰθγ ποις οσ ἐφὸ 
ἐῤὶγά «αν, ποῖ οατίηρ ἴο ξουται!αΐα τΠ6 ῬΓΟΡΕΓ 
Δρροπήάαρα δὲ αὐὰς γχγαϊμεά. (ἨἘγγυϑβοβίομη 
᾿πάδρα οἡ γϑῦ. 20 τηδῖκθβ {Π6 Αροβί!θ, γογεγοπηΐ 
Δ Πα 1π014ηΐ, θαγο ἢϊ5 ποαά δηά 5ῃοιξ δἱουά, 
Νοαυ ἱς ργῖθὲ σίσορ ἤγονι ἐῤε ἐἰδαά ! 

5. “πὲ ἐῤαὲ ῥὲ αυας «φεπ 9 ὕοῤῥας, ἐδεν οὗ 
ἐῤρε ἐπυείυε.] Ἀδπάοσ: Απᾶ ὑμδύ 86 8Ρ- 
Ῥθαιθᾶ ἴο Οθρῃδθ, δίζου {μαύ το {89 
ἔψϑινθ. Α πηδίζογ οὗ διιοῇ πιοπιοπί αηά ἃ 
ἔλοϊ ποΐ βαϑύ οἵ ογεάθηςε ἀοπηαπάδβα ἃ ποβί οὔ 
υνπεββοϑ: Οτσοίϊιβ. Τὸ (εῤῥας, 566 Τμ|κὸ 
Χχῖν. 34. 10 ἐξέ ἐπυεΐυε. 866 Ϊομη χχ. 19--ξ4 
δηἀ [πηἰγοάιοίίοη ἴο τ Ῥείοσ. Αἴἴογίῃε ἀθαίῃ 
οὗἉ 1Π6 ἘΓδΙΓΟΥ ΟΠΪΥ οἰθνθη γοπγαίηθα ἢ ὙΤΠοπΊα5 
ἴοο νγᾶβ αὐϑεπί δἵ {Π15 ἀρρεάγαησθ. [Ι͂ηἢ ἔδοΐ, 
{16 πιῆ θ Γ ΖευοἼυε 15 ἤογα δη Οὔ οΙ4] ἀθϑῖρηδ- 
ΤΟΙ, ᾿ιϑϑ4 ἴῃ [Π6 58Π16 νγΑῦ 45 Ἅεεοηιυΐγὶ ἀπὰ 
σεπέ μη Γἱ Ἁγ Πρ; ἴπ6 Κὶ ΟΠ]ΔΠ5. 

6. Αεγ ἐρῥαΐ ῥὲ αὐας σεθμ οὶ αὖος ἥτε 
ῥιπείγεά.) Ἀδηάεν, Νοχὺ δὐδου [1 αὖ (ἔπειτα, 
ποΐ εἶτα) 6 δρρϑαῖϑᾶ ἰο υρψατζᾶβ οἵ 
ἢνο πυαπᾶγροα ὈΥΘΙΒΥ ΘΙ δὖ ὁΠ06, οὗ ΨΈΟΙΙ 
{80 ΟΎΥΘΔΌΘΥ ΡῬαῖῦ Ὑϑπιδὶη ὉΠἔῸΪ πο, 
ΤΠΟΌΡ Βοπιθ 7611 845166} (ὑγεη {Ποὺ αἸὰ 
[411 45166}). 
ΝΉρη δηα ννῆογθ {115 5: ΠΊ ]ςΓἀ ΠΘΟῖ15. ΤηΔη1- 

[εϑίδίίοπ ἴο 50 ΠΊΔΠΥ ϑρεοΐδίουβ οσοιγγοά, 
ὙΠΟΙΠΟΥ ἴῃ (σΔ|1|66, 45 βοπὶθ {π|πηῖκ, ΟΥΓ ἰπ 
]Θγιβαίοπη 45 οἴμευβ, 15 ποννῆοσο τϑοογάδά. 
ῬτοΌΔΌΙΥ, Ποννανοσ, ᾿ξ οσουγγαά ἴῃ ΟΔ|Π|66: 
566 ποΐθ5 οἡ Μαίϊζ. χχυη!. τό. Βιεΐ, 45 ΤΠοο- 
ἀογεῖ σγϑηαγβ, {Π6 [θβε ΠΟ ΠΥ οἵ 516 ἢ 4 τη}}]-- 
«πὰς οἵ εγε-ννποβθοθ ΟΠ. ΟΠ6 ΟΟΘΟΔΘΙΟΥ 
(ἐφάπαξ) ΡΙαοεβ {πεὲ βοΐ οἵ οὐὔὖ'. 1 οτα 8 
Βϑυσγθοῖοη Ὀεγοηά ϑαυβρίοῖοη. [{ δῃοι]ά 
6 τεπιθθογθα {παΐ {Πἰ5 Ἰοηρ-ἄγαννη ἀγρὰ- 
πηθηΐ οὐὗἠἨ Οσμ]ΑΥΓ ἰαβ[ΪΠΊΟΩΥ 15 δάἀάγεββθα ὈΥ 
85. Ῥᾷὶ] το {πΠ6 ματος ἴῃ (ΔΟΥΙπίῃ, 845 ἃ 
ῬΓΘΙΙΠΔΙΠΑΤῪ Ὀᾶ515 ΤῸΓ τϑαποίηρ' ἴο 5ιεποθ {π6 
ΠΟΥ ΟΙὟ οΟὗὁἩἉ πο γερμγγεοίίοη. ὙΠῸ πηάοτ- 
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"τ, ἀρ 
σὐογέξυε. 

γ Αβεγιμδε, μα νγᾶ5 βεεη οὗ [ἀπ|68: 
{Πδπ οἵ 8}} τΠ6 δροϑβεϊβϑβ. 

ὃ Απά ἰαβὲ οὗ δ] πε νγὰβ βεεῃ οἵ 
τὴη6 4150. 85. οἵ ἴοηβ Ῥογη ουξζξ οἵ ἀπε 
{{Ππ|6. 

{πουρμὲ οὗ [Π6 νυ τοῦ 15, ΠΕ τ 15 ἃ ἴαοξ {Παΐ 
Ορῤγίσε ἰς γίρε, ὙΟῸΣ ΠΟ ΟΥΥ̓ {παΐ ἀεαά 1651 
αγὸ ποί γαϊσοί 15 δῖ ὁποθ σία ϑηεά : Ὀαΐ 
{παΐ Οργίδέ ἐς γίσοη 15 ἃ ἴαςϊ {πᾶΐ τηΔῪ 6 ΔΙΏΡΙΥ͂ 
ϑυθδίδηςταίοά, ἴογ οἵ Ηἰ5 θοάΠΥ ἀρρεάγαηοα 
Αἴτου {πὸ ογποϊβχίοη πᾶνε ΠΊΔΠΥ ΟΥ̓ανν ΠΠ65565 
511] Ἰἰνίηρ :᾿ ἴπο56 εὐανίπεθθθθ ἅγθ ῥγοὸ- 
ἀπ 10]6. 
ὙΠ Ιαϑὲ οἰδιιβθ οὗ {15 νεῦβε, ᾿ϑῃπογαά πῃ ὈΥῪ 

δέ Ξε ἐῤροιψα}} ΟΥ̓ αἰδεϊέ, 15. ἃ Β θογάϊπαΐα οἰδιιβθ. 

π. 4722εν ἐραΐ, ῥὲ αυας σϑεηι οὕ αηηες; ἐῤεη φῇ 
αἱ! εῤο “ῤοοίίο..) ἈδπάοΥ Νοχύ δἵΐου ὑμπδΐ 
89 Δρρθαύϑᾶ ἴο Φδι685; ποχῦ δου ὑμπδῖ 
{0 {86 ϑροβί165 8411. Αρδϑὶη ἔπειτα ΞΞ πεχέ 1): 
ογάογ, ποῖ αὔογ ἐῤῥαΐ 5 ἰπ ἴῃς. ἃ. ν. ὍῊϊ5 
ἀϊδειηοίίοη 15 πηρογίαπί ἴῃ νυν. 23, 24. 

ΤΠδ βϑνογαὶ ννογάβ. ἀθποίϊηρ “βε]ιθηςσθ᾽ ἴῃ 
{Ππ656 υεῦβεβ, αϑεγαυαγάς, ποχὲ ἐπὶ ογάεγ, ἰαοί οὗ 
αἰ], τλακο 1 ΒΙΡΉΪΥ Ρργόθαθ]Ὲ {παΐ {πε5ε δρ- 
ΡΘαγδησε5 οἵ οἱγσ [ογὰ ἅτ δεῖ ἴπ οἤσοπο- 
Ἰορῖςᾳ! ογάθσ. ὍΠῸ ἴννο ἀρρθάγαηοαβ 5ρεοιῃθα 
ἰῃ γεΥ. 7 δ΄ῖ6 τὑηγθοογάθα εἰβεννῃοσο, ἀπά 
ΟἴΠουννῖβα ΠΏ Κποννη. (Δαγίδι ΠΥ ἴῃ {π6 ἢγϑί 15 
τηθβηΐ [ἀτὴηθ5 {πῸ [υϑΐ, οα]]16ἀ ἴῃ Ὁ]. 1. το 
ἐΈἢ6 Ὀτοίμευ οἵ {πΠ6 Γοτά. [Ιἢ {Π6 ἰαϑί οἰδιβα 
ὑπ6 ΘΠΊΡἢΠ 4515 15 γδί που οπ {π6 ννοστὰ χρουέϊες 
1ῃΔη οἡ αἰ]. 

8. “πώ ἰαοὲ οὶ αἰ ῥὲ αὐας σϑοπ 97 γιὲ αἷδο 
ας 0.) οπὸ ὅογη ομέ 97 ἀπε ἐΐγ»η6.}ὴὺ1 ὙΠ6 ΑΟῸ Ν. 
ποῖ αυϊο τῖρηξ ΠΟΙ: ΓΟΠΩΘΥ ἀπά δχρἰδίπ, 
18 οὗἩ 411, ΒΟ ΘΥΘΥΙ, 8. 85 17 (Π6 ννᾶβ 
ΔΡΡΕΑΓΠΡ) ἴο μ0 δρογυύϊνθ ομθ (οἵ {πΠ6 
ΔΡοβίοι!ις βγη] Υγ) 6 ἀρ ρϑδαῦϑᾶ 8150 ὕο π160. 

[πη {πὸ στεεκ {Π6 νγογὰ ἠο γ16 15 ραοβα ἰαϑὲ 
ΜΠ ἢ [6 ΘΠΊΡΠα515 οἵ βοπαϊηθ Πα γ. ὙΠ6 
βᾶτηθ ρδίμοίῖς ΘΠΊΡΠαϑῖὶΒ δοσθπίιδίθβ {πὸ 
1Π|Έ14] 1 οἵ {πΠ6 ποχί νϑῦβϑ. 
ΤΠ τιρηξ Ἐχρ απδίίοη οὗ [Π15 ταχί 566 πὶ5 ἴο 

θ6 {π|5. 8.. Ῥδὰ] :5 βίδίίηρ ποῖ {π6 ροϊπί οἵ 
νίθνν ἴγοπῃ νγ μι ἢ 6 τεραγάβ ΠΙτη56]Ὲ, ἐς 6 
ἄοοϑ ἴῃ {π6 ποχέ νεῦβθ, δας {πΠῸ6 ροϊπέ οἵ νῖθνν 
ἔτοπι νυ ῖοἢ π6 σοποοῖνοβ {παΐ {π6 Το ΤηΔΥ 
μανθ τοραγάθά μϊπ|Δ ἢ ϑᾷρροβεβ {παῖ 
(μτῖβε ἴῃ Ηἰβ οἰγου οἵ σΑ]]Ππρ πθπ ἴο {ΠπῸ 
ΑΡροβίοϊαίθ δρρθαγϑά ἴο ἢὶπὶ πεϑὺύ [ δηηᾶβοι5 
ἰασέ, ας αἰξεοηγιήγσ αἴπη, [Ώ6 ρῬεγβθουΐου οἵ {Π6 
Οδαγτοῇ, {Π6 Ἰεαϑέ ννογίῃγ. 

Ν.Β. ΤΕ τεπάρθγιηρ ἂς ἐο ἐῤεὲ αδογίϊε 
οπε νου] τοηπῖγα ΟἿ Οτθοκ, ὡς (ὄντι) 
τῷ ἐκτρώματι. ΑἴΘΓ 1Π6 εἰ ἴῃ ὡσπερεί 5που 4 
Ὀ6 ΘΡΡΙΙΘα βοπιθίίηρ {κὸ ἔμελλεν ὀφθῆναι 
ΟΥ̓ εὡρᾶτο. (Ὥσπερεί ΟὐσσυΓ5 ΠΟνΠΘΓΕ ΕἾ56 ἴῃ 
ΝΎ. [5 86 ἰ5 ποθ βιιδ]εσίινα ἐμαη ἰῃδΐ 
οἵ ὥσπερ. [ἢ [Πἰ8 εχρΙαπαίίοη οἵ ὡσπερεί 15 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΉΤΑΝΡ. ΧΥ. [ν. 7--τ-το. 

9. ἘογΙ δπὶ {πε [βαϑὲ οξ πε δροβίθϑ, 
(ῃαΐ ὯἊπὶ ποῖ πχεεΐ ἴο δὲ οδὶ]εά δῃ 
Δροβϊα, θεσαιβα 1 ρεγβεουῖϊεά τῆς 
σματοῇ οἵ (σοά. 

το Βαυὲ ὃγ {με σγᾶςε οἔ (Ξοἄ 1 4π} 

σογγθοΐῖ, 1Π6 ΟΥ̓ ΠΑΥῪ νῖενν οὗ {Π|5 γεῦβθ 15 
ἱπδοσυγαΐθ, ΠΑΠΊΘΙΥ͂ “αἰ ΔΟΟΓΕν Π5ΠΟῊ 6ϑὲ ἀρ ηι5 
ΠιυπΊΔ ΠΟ ΠΟΙΆΪΠΕ, 5ἷς αροσίοίμς περαΐ 58 ἀϊβιπατη 
ΔΡΟΒίοΙ! Πουλῖη6 ; ΒεηρΕὶ. 

ἰαεί οὶ αἰ ἈΝ. ἀα1ε τιρ ΒΕΞΞΈΠΗΡ 15, 
ἐῤε ἰασέ 9 αἱ ἐῤφεὲ ἀῤῥεαγατιεες. (Πάντων 15 
πουΐεῦ: ΜΕΥΕΥ πηαῖζοβ ἴἰ γηασεμίζιο, ΤΕ ΥΥΊη ς᾽ 
1 ἴο {πὲ Αροβίϊθβ ἀπά τοπάεσιηρ οὐ ἔρθει αἰ!. 
Τῆς Οτροὶς ἔοσ {παῖ ἴΙάβθα ννουά σταῖμπεσ θῈ 
ἐσχάτῳ αὐτῶν πάντων, 5686 Υ. 1ο, ΟΥ̓ τῶν 
πάντων.) 

9. 81. Ῥϑῃ], Πανῖηρ 1π5ὲ βιδίθα ννμαΐ με σοη- 
σεΙνο5 {παῖ {πὸ Γογὰ πλιδὲ παν ἐπουρμί οἵ 
Πῖτη, πον Ργοοθϑάβ ἴο βίδϊε νυ αΐ με {Π1ηΚ5 οἵ 
Βιτηβο] ἢ, 

10, Βμέ ἐν ἐδ φγαζθ οΚῇὶ Οοά 1 αηι, 45 ε.] 
ὙὝΠΙ5 γεῦβα μοι] Ὀ6 ἴδκεη ἴῃ βίγιςξ. οοη- 
ποχίοῃ ἢ {ΠῸ ρῥγεσθαϊηρ οη6, ἡνΒΙΓἢ ᾿πάθοά 
᾿ι πιοάϊπεβ ἀπά ΠΙυβίγαϊθβ, ρΡ] δοίην 1 1ῃ 115 
γὰρ Πρμῖ. (ΓΒΕ τεπάογίπρ οἵ {ῃ6 Α. Υ. 15 
ποΐ ΒΑΡΡΥ ΠΕΓΘ, τ]5]εα ἴῃ ραγί ΟΥ̓ ἃ σγϑδαϊηρ 
ποῖ φϑπαϊπηο, ἡ Ὀεΐοσα σύν. ὙΠῸ ἢγϑε δέ 15 
ΠΟΓΓΘΟΙνα Ξξ γεξ, ποΐ δάνθυβαδεν Ξξ ὀμέ, ἃ5 ἴῃ 
186 Α.Ν.) 

ΒΚ πάογ {ΠῈ νυν μοΪ]Ὲ γεῦβα δη64 Ἂχρ βίη ἴῃ σοη- 
προίίοη ψν ἢ {πΠ6 Ργεσεάϊηρ οπα, Νοΐ πιϑεῖ ἴο 
θὲ οὩ]]6 ΑΡοβΈϊα ἃπὶ1, ποῖ ννοΧΈ ΠΥ ἴῃ πγϑεὶῦ 
οὗ [ῃδἴ Ποποῦγαθ]θ ΠαΠπΊθ, γϑῦ ὉΓ 89 σΎΥ806 
οὗ 601 δὴῖ ψβδαΐ 1 δὶ (4 Βατά-νγουκίηρ 
ἈΡΟΒ.16), δπἃ 815 σσύδοθ ΨΈ1ΟΣ γϑϑομοᾶ 
ἀπο π16 ()γ6 ΘΙΠΡδῖ10) Ῥτονθᾶ πού 1π- 
ΘΒ δοῦπ δι, π΄ (οη ἐμ σΟΠΊΓΑΓΥ) τ ΟΥ6 8 Όπ1- 
ἄδην ὕμ8ὲ ΠΟΥ 411 ἀ14 1 ΨΟΥΚ πατᾶ, 
γού ποῦ 1, Ῥυΐ μ6 σσυδοθ οἵ Θοἂ (ἀϊά ψοτΚ 
ΔΙΟΠΡ) ψιῦΒ τη6. ΕἼΏΡΠ 515 ϑίγοηρ οἢ {Πα 
Ιαϑί γι: ποῖ " τυΐϊέ ταθ,᾿ θπέ “ ψ γε, 1.6. 2 
εογιίγναΐϊονι αὐἱὲρ γηγ σε ὙΠΟ ρτάςε οἵ σοά 
πα {πε σοπουγτεπί ψ}01} οἵ ΗΙἰ5 Αροβίϊε ἅτ 
Ὦννο Πσοοβηοϊοηίβ. ἴῃ Ἔνδηρο]βίς ἰαθοισ. Απ- 
Βιιδίπθ ἴαϊζοβ {Π6 στὶρῃΐ νἱανν οἵ {Π15 ρᾶβϑαρθ, 
ὙΠῸ 5ανν [παΐ {ΠῸ ἰαϑδὶ ννογά 726 νγὰβ ἴο θῈ δο- 
σεπίμπδίοα ; 1}15 15 ρ᾽αῖπ ΠΌΤ Π5 νυ Ύ ΕἸΠῈ δλε72 
2110, οῖ ομῆιὶ 60 ἴῃ ΠῚ5 σοτηπηιοηῖ ; ΝΟ ΕΡῸ 
διυζοΠΊ, 1.6. ΠΟ 50]115, 564 βγαῖία [261 τη Τη : 
ἃ ΡΕΙ Βοο ΠΕ60 βυδίϊᾳ 5014 πθῸ 'ρ586. 5015, 564 
δ.γαίίᾳ οἰπὶ 2710. 

ϑοπὴβ πιοάθγηθ δχρίαϊη {Π1ὶ5 νεῦβε, 45 ἰῇ 
ἐς ἄΊνη6 ΡοννΕΥ νντοιρῆΐ ΙΓ 88. Ῥαὰ] ἴῃ διοὰ 
ΟΥ̓ΘΓνν ΠΟΙ Π]ηρ τηθάβϑασο, ἰπαΐ ἢἰβ Αροβίο!α 
ΙΔ οι ννα5 ΠΟ ἰΟπΡῈΓ Πὶ5 οὐνὴ ὑνόσκ, Ὀπὲ 4}} 
οἵ Οσοάβ ρῖαςθ. Βαΐ {πΠῆ1ῖ5 νἱενν οσδπποῖ 
ΤΑΙΓΥ Ὁ εχίγαοίεα ἴτοπι {πὸ ἰεχί τιρ ΜΕΥ 
τοηθογθά. ΒδΙΠοΥ πλιιϑὲ να ᾿ηΐοσ {Πμαΐ Οοά, 
Κπονηρ ἴπ6 Ποαγίβ οἵ τῆβῃ, βίγεβ ΗΒ βτδοθ 



ν. 11--Ἰ4.1 

ννηδί 1 πὶ: ἀπά 5 ρτᾶςε νγῇῃϊοἢ τας 
ῥοείοτυδαί ἸΡΟΠ πλ6 νγαβ ποῖ ἰπ νδίῃ ; 
δας 1 ἸΙαδοιιγεά πιοῦα Δθιιπάδητγ τῃδῃ 
ΠΟΥ 41}: γεῖ ποῖ [. θυῖ τῃς ρτᾶςε οὗ 
(σοά τνγῆϊο νγαβ νυν! π1α. 

11 ὙΠεγοίογε ννμείμαῦ 2} τὐεγὸ 1 
ΟΥ 1ῆδγ, 80 γγεὲ ργβαοῇῃ, δηὰ4 80 γε 
Βε]ανεά. 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΉΙΑΝΒ. ΧΥ. 

12 Νον 1 (ῃγίϑδε θ8 ργεδςῃεά {ῃδὶ 
ΒΕ στόβα ἤτοπὶ [ῃ6 ἀβαά, μον 54Υ βοπΊε 
ἈΙΊΟΠρ γοῖι {Πδξ Πετα 15 ΠΟ γεβιγγθο- 
τἰἸοη οὕ τῃ6 ἀεδά ἡ 

123 Βυξ 1 {πεῖ θῈ πὸ τἜβιγγεο- 
τΙοη οὗ {πῸὸ ἀ644, τῃδη 15 (ῃτίβε ποῖ 
ΓΙΒΘΩ : 

12. Απά 1 ΟΠτιϑὲ δὲ πὲ τίδεη, 

ἴο 411 ννποπὶ Ηδ 5665 ἴο ὃὈ6 σεςερίϊνε οὗ ἴί: 
ΔΠΑ ἴο 51ιοῇ ἃ5 τι56 1 ννῈ]1, Ηδ ρῖνεβ. ἴἴ ἴῃ 
ἸΑΓΒΟΙ τηθαβισθ. ὙΠῸ ΠΟΤΕ ννοτῖς ἄοπο, {ΠῸ 
ΤηοΥ6 »Υᾶοα ρίνθη. [}ἢ ἔδοΐϊ, [Ποῦ 15 ἃ πιαΐμαὶ 
Ιπτογϑοῖοπ δεΐννθθ (ὐοά 5 ργᾶσθ δηἢ πηᾶπ᾿5 
156 οὗ 1, 1ισῖ 4ἃ5 ἴπθυθ 15 θεΐννθθη {Π6 ταΐη οὔ 
Βεάνθη δηά {Π6 πηϊδίβ. οὗ βαγσίῃ. ὙΠποβῈ ἔνο 
Κιπάγεά πηοϊβίιιτοβ ργοάϊποθ ἀπά τεργοάϊιος 
ΟΠΘ Δποῖπεγ: ὑνῃδη τἹοῖι Γαὶη [8115 ἀροη βοῖϊ 
ΒΥου Πα, ἴπ ἄτι {ἰπλῈ ἃ ρυαῖθ α] τηϊδὲ σῖβεβ ἀπά 
ΤΏΔΚΟ5. ἔγεϑῃ οἱοιιάβ:: ἴῃθβθθ ἀραΐπ Ὀγθαὶς ἴπ 
ἔγθβῃ γαΐη. δῖ, Ῥδι] βίαίθβ [παΐ (Οοά᾽5 στᾶςθ ἴῃ 
ἢ5 οὐ οαθε ἀἸἀ ποῖ ρύονε ἱπεβεοΐμαὶ,, θ6- 
οδτι56 1 νγὰ5 ποΐ Δ] οννεά Ὀγυ Ὠϊπηβ56]Ὲ ἴο 116 1416. 
ΒΥ ἴἴ5 δά ἃπά ςο-ορογδίίοπ πῈ ἰο]θά δπά 
ΤηΟΙ]δἀ ἴῃ Ἔχοθβ5 οἵ 81] {π6 οἵἴμευ Αροϑβί]βϑβ. 

11. Τῤεγεζογε «ὐδείροῦ 1} αὐογὸ 1 ογ ἐῤεν. 
ἈΔΙΠΟΥ, ρεγμαρβ, μού μου, πο 6 61, ἴἰ ὈΕῚ 
ΟΥ 860, 1.6. [ῃ6. ΟἾΠΕΓ ΑΡΟΞΒΙ[68. 
ΤῈ ννογάβ σΟΠΨΟΥ ἃ 5ἰ46- ρίδποθ δἱ ποβθ 

ἴῃ (ΟΣ ΠΊΠ νν ΠΟ οΔ]]6ἀ ἴῃ 4ιοβίίοη 8.. Ρϑι]}5 
ΔΡΟϑίο!ς ὑϑη]ς. ΕἾ1]] 5656 15: [{ 15 ἃ τηδίίοῦ 
οἵ {π||6 πηοπηθπί νυ βοῖῃευ Ῥδὰ] ΟΥ (ΘΡἢΠα5 
ΓΤ {πΠ6 ῬΓΘΔΟΠΟΥΒ, 50 Ιοηρ 845 ἴπ6 {{π6Ὸ 
ἀοοΙΓΠ65 ἀγα ργοο]απηθά. Αἴ 41] Ἔνεηΐϑ, 1ἰ 15 
οοτίδιη {πα αὐε ἄο ργεδοῖ {ΠπῈπὶ, ἀπά ἴξ 15 
φογίαίη {πδΐ γ6 414 θοΙονα ΠΟΘ η, νυ Πθη αἵ ὙΟΙΓ 
ΘΟπνθυϑίοη γε Ὀε]ονθα νυ [η6 Ποατί ἀπά ἴῃ 
ΥΟΙΥ ὈΑρσπὶ γε σοηΐοββθα ὑν ἢ {Π6 τηουτῃ 
παῖ {πῸ βϑτηθ [6ϑι15, σῆο αἀἰθ ΓῸΓ ΟἿΙΓ 51Π5, 
15 Τίβθῃ ἴγοπη {πὸ ἄθα. Η5 οὔοβϑ απ Ηἰ5 
ΤΕΒΕΓΓΘΟΙΟΠ ΔΥΘ 5111 [Π6 βιιτη δη4 ϑιθβίδποθ 
ΟΥ̓ ΟἿ ΡΓΘΔΟ Πρ 4η4 νγογθ [Π6η ἘΠ 6 σοπίθπίβ 
οἵ γουγ ἢ. 

Οὐἱεῖσα! ποίο. ὙῊΘ οὖν ΠαΥΟΪΥ ΤΓΟβιιπιο5 {Π6 
τῃτοδά οἵ {Π6 ἐϊβοοιιγβα ΠΌΤῚ ν. 8, 385 ΜϑυοΥ 
18|ηΚ5: {πῸ ἀϊδίδηος 15 ἴοο συθαῖ. Ηδετγα ἴἴ 
ΒΘΘΠῚΘΒ ἴο 5ΙΡΏΠΥ ῥοαυξυεῦ ΟΥ̓δὲ αἱ ουεηίς. 
ΙΒ ΡΑΓΙΙΟΪΘ. 15. αἰνναγβ σγείϊγοβρεοίίνα, ἀπά 
ΞΘΠΟΓΑΙΥ 5οῦνεβ ἴο ἄγαν Δη ᾿πίθγθποα δης ἴ5 
ἴῃδη τεπάσθσγοα ἐῤεγεζογε ΟΥ εοποεχμεπέ. Βυΐ 
ΒΟΠΊΘΕΪΠΊ65 ᾿ξ 15 πιο 1 οτ2Ὀη) 7 Ὁ ΟΥ̓ ΠῚ 
σΟ  τσ αὶ φμεσίϊον νυν ἢν ἃ θα ΚυναΓά ρίδηςθ δἱ 
5ΟΙῚ6 Δοκπονν]θάροα ἕδοϊ, ὙΠθη 1 ἀρρθαγβ ἴοὸ 
ΤΘΔη 2π γαοΐ ῥοαυξεῦ ΟΥ̓ αΐ Ωην Γαΐδ ΟΥ̓ ἐδὸ 
ἐγ ΟΣ ἐδὲ τιαίξοῦ, ἰς ΟΥ̓ ΒΙΤΆΡΙΥ ἐπ Καεΐ, 45 ἴῃ 
βοι. ὥοόθρη. 874. δόλοις ὀλούμεθ᾽, ὥσπερ 
οὖν ἐκτείναμεν : ἴῃ {15 ΠΠπὸ ἴξ σαηποῖ ΠηθΔΠ 
φοησο μοη γ. ΝΟΙΓΠΟΓ ἴπ {π6 ἰεχέ Βείογε τι5 
Π4η ἰξ νν6}}] πανθ {ῃ15 πηθδηϊπρ,, ΟΣ {πογΘ 15 
Ποῖ ἃ ΡΕΡ' ΠΟΑΓ ΘΠΟΙΡῊ ΟἹ ΨΜΠΙΟΝ ἴο ἤδη 

16 εομσεχμθπσε: ἃ Ὀὶρ ΘΠρ56 ννου]ά Πᾶνε ἴο 
θὲ ᾿πβεσίϑά. 

12. νοαυ ἢ Οὀῤγῖσέ δὲ ῥγεαεφεά ἐραΐ ῥὲ γοσὔε.] 
Ἀδηάογ 15 ργυθδομβϑᾶ ὑμαύ ἔσοπι {886 ἀδδᾶ 
86 15 σἱβθη. ΕἸἼΠΡΠΑ515 οα {πὸ ννογτά ῤγίσὶ; 
ἴογ Ηΐ τϑϑιυστθοίίοη, ἃ ἕαοΐ ννῈ}} αἰζεϑίθα ὈῪ 
Βιυιπαάγοάβ οἵ Ἔγεν πο5565, ἔουπιθ {ΠῸ θαβὶβ οὗ 
1Π6 ἀγβιπιθηΐ ὈΥ νυ ΠΙ ἢ 81. ΡΜ] τηαῖκοβ δϑϑιγά 
ἴΠ6 Πδνν {ἢ 6515, {ΠΟΥ 15 ΠΟ σϑϑισγγθοίίοη οὗ 
ἀδθδά τηθη αἵ 81].᾿ 

[ ποι] θὲ οὔβετνθά {πδξ {πῸὸ Αροβίϊ!θ 
065 ποΐ 580 Πεγὸ “1 (ῃγὶβέ ἐς γέρε’ (ἐῥαΐ Πᾶ5 
Ὀθθη Δθιπά δ ΠΕ Ὺ ργονθά), δας “1Ε ΟΠ τβὲ 15 
}γεαεσῤῥεά ας γίσεη" “ΤΕ σοπποχίοη οἵ {15 
γΘΥΒΘ νυ] {Π6 ργθοθάϊηρ οἸθαυ]ν 15: (ἢτίϑί 
ΤΊβθη [τοτὴ {Π6 ἀθαά ννεὲ Αροβί!εβ 511] ρσθᾶςῇ: 
πονν 1 {π|5 ἀοοίτγίπθ ἴθ 51}}} ργθδοποά ἴῃ 
(τ πίῃ, ἢονν ἴῃ [Π6 ννουἹά σοπηθ5. :ξ ἴο ρᾷ85 
{πὶ 50ΠΊ6 ΔΠΊΟΩΣ Υοῖι ΔΠΓΠῚ 50 ἃπά 50. 
ἈΘΑΙΥ 1 ἃπὶ αιϊΐα αἵ ἃ 1οϑ5 ἴο ππάογϑίαπά 
ἢονν 1 Παρρθηβ ἐπαΐ ἴῃ ἃ σπυτο, μονα (μ15 
Δοκηον)εάροα ἴαος 15 ρτγοοϊαϊπηθά, Ἴσοσγίδιη 
ῬΕΙΒΟΠΒ (γῆ 5Π4}1] θ6. ΠαπΊ61655) ῥεαγίης 1ῃ15 
ἴασξ. ργοοϊαϊπιθά, παπιοὶν {παΐ ποτα 15 οοη- 
Ἐϑβθα]ν ΟΠ6 ΠΠΔΠ ννῆὴ0 ἀϊθαά πα νγᾶβ γαϊβϑά, 
ΠΟΥΘγΠ6]655 ἄαγθ ἴο πιοοΐ {πε Ῥγοροϑιίοη 
{Παξ ΠΟ πιδπ γγΠ0 Πα5 ποθ ἀϊ64 ἰδ θνοσ σγαϊβθά. 
ΤΠῖ5 ῥγοροβιίξίοη ἐθηϊθβ ὈῪ ἱπιρ]]οαίοη ἀπά 
267 εοποεημεμέϊαηε ἴῃ 6 γοϑισγθοοη οὗ (ἢτὶϑί 
ΠΙΠΊ56Ι 

18. Ἀθπάθγ δηά εχρἰδἰη---Βαΐ ({Π|5 ρτο- 
Ῥοβιτοη οὐ {Π61Γ5 βίαπεϑβ οἷ τῆοσα βἰατίηρ ἴῃ 
115 Δὐϑιιγαϊν, [ὉΓ)ὺ 7 μ6Υ6 15 ΠῸ Τϑ5ῈΥ- 
γϑούϊουῃ οὗ ἀθδᾶ τ (1 [Ὁ]]ονν5 {Π4|) 
ΟὨΥιδθῦ 4180 15 ποῦ συΐβϑϑι, ΟΥΓ πού ο 15 
Ομτὶθῦ υἱβοη. δηῤίαίο ρόμογε ἐοίίμ εἰ 
σῥεεῖος, Οτοίϊαβ: (ἸγΙδε 15 ἤϑῦθ {π6 «ῥεοῖος 
οἵ {Π6 σέηιτις. 
γιεαὶ ποέο. ΓΙ τΙρηξ πηθαηϊηρ οἵ οὐδέ ΠοΓα 

15 αἰδο ποΐ ΟΥ̓ πείέβεῦ ἴῃ 1Π6. βθῆβθ οἵ πὸ 7076. 
ΟΙΠ6 ΤΟΠΩΘΥ ἴἴ ποΐ δύόπ: Ὀϊΐ {Παΐ πγεδηϊπρ 
1π5ὲ Ὀγθακβ {π6 ᾿ἰπ6 οἵ {πὸ ἀγριιπιθηῖ. δῖ. 
Ῥαι]}5. ἀγριτηθηΐ ΟἸΘΑΥν ρ]ασο5 (ἢ τὶβὲ ᾿η Π6 
ΟΔΊΘΡΟΥΥ Οἵ Πιιπλαη θοΙηρ 5, ἀπά {πὸ αἀσ οὗ τὲ 
5 {π|5: ΠῚ τΠ15 ργοροϑβιίίοη δὲ ἔτσι οἵ 4]]} 
Βυσηδη ὈοΙηρ5 {παΐξ ἅπαξ θανόντος οὔτις ἐστ᾽ 
ἀνάστασις, τ [Ὁ]]ονν5. οἵ οοιγβο {παΐ (τιδε 
ἴοο, 8η ἱπάϊνι ἄϊπ8] οὐ {πῸ οἰαβϑ, πϑνεσ ἸΘΕ 
{π6 ἰοπιῦ : {πογοίοσο Ηδ 15. πο “σίβθῃ ἴο ἄϊδ 
ΠΟ πιοῦθ᾽ (ἐγήγερται). 

14 Ἀδηάήογ, Βαΐ 1 ΟΕ βύῦ ἐβ πού τὶβοπ 

200 



26ο 

ἘΠ6η ἧς ΟἿ ργαδοΪηρ ναῖη, ἀπα ὙΟΣΓ 
[ΔἸ 1: αἰ8ο ναϊη. 

Ις Ὗεα, δῃὰ νγεὲ ἂὲ. ἰοιιπά [αἶβε 
νυν πεβ8ε8 οἵ (σοά ; Βεοδιιβα να Πᾶνα 
τεϑι1Ππε4 οἵ (σοά {παΐ ἢε ταϊβεά τρ 
ΟἸγιβέ : ννβοπι Πα γαϊβϑεά ποῖ πρ, 1 80 
δε τῃδὲ {Πε ἀδδά γίβε ποί. 

16 Βὸγ [Ἐ{πε ἀςδά τίβε ποῖ, {πε 15 
ποῖ (Ἰτβὲ γαϊβεά : 

ΓΟΟΒΙΝΤΗΤΑΝ ΒΟΣΕΥ: [ν. 15--2ώ0, 

17 Απά 1 Ἰδέ θὲ ποῖ γαϊβεά, 
γουΓ [αιτἢ ἐς νδὶπ : γ8 ἅΓ6 γεῖ ἰῃ γοιτ 
81Π8. 

1Ι8 ὙΠεη {ΠΕΥ α͵80 ὑνῃϊο ἢ δΓ6 
[Δ]16π 45]εαρ 'π ( γῖβέ ἀγε ρεγβῃςά, 

19 [Γ ἴῃ 1Π15 ΠΠῸ οὔ νγε Πᾶνα 
Πορε ἱπ (μεῖβί, νγε αῖβ οὗ 811 πηεξῃ 
πηοϑβῖ πη] 5ΈΓΆθ]6. 

20 Βυΐξ πον ἰ5 (Ἠγῖβε τγίϑεπ ἔγοπη 

(ΕΠ ΡΠ 4515 οα {πε ποῖ), σοϊᾷὰ ὕμθπ 18. οὔτ 
ῬΥΘΔΟΒΙπρΡ 84150ς, σοϊᾶ 15 ὙΟΟΥ ζἔφιτῃ 
8150. 

(οππεοχίοῃ δηἋ Ὄχρδηβίοη; ΠῚ {σι θ6 {Π6 
Ῥτοροβιξίοη οἵ ἴΠεβα ΘοἱοΠἰσΐβ. ΟΥ 561 -ϑιγ]εά 
“ Κπουνβοπηθί πίηρδ, 115 ἸΟΡΊΟΔ] ἱπέδσγθεηος. 15 
᾿ποχόσδ016--ῤγίσέ ἰς ποὶ σίσεπ. Βαΐ {Π6 σοη- 
ΒΘΠ]ΠΠΘΠΟΘ5 ἴο 115 8η4 ἴο γὙοιι Οὗ {Π]5 ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ͂ 
᾿πίθγεποθ ἀγ6 του ]6 το σσπίεοιηρ]αΐε ; ΤΟΥ 27 
ἐῤαΐ εα56 (ἄρα) ἴπε διιθϑίαποθ οἵ ΟἿ ργεδοῃῖηρ, 
ἸΠΚοννῖβθ ἀη4 {πὸ σοπίοπίβ οἵ γοιτ θο]!ουῖηρ; 
1ΠΠΚΟυνῖϑα ἀγθ 411 ΠΟΙ] νυ 65565-- ὙΠ] 165 νοι 1- 
Ιαϊθα ἴῸΓ 4 βθάϑοῆῦ. ἼΠοβα ἢοδίϊηρ ὈυΌΌ]65, 
5. 4Ὰ6 17 Ρργοκοά ὈΥ {Π|5 πον ΡὨΙΠΟΒΟΡΏΥ, 
το] πο 411. ΕῸΥ 1 γοῖι Γεπιονα ἴΠ6 ΓΘϑαΓ- 
ΤΘΟΙΙΟΠ, πη ΠΊΘ Ἰαίεὶν οπθ οἵ {πῸ ἴννο ΡΠ] γ5 
{παΐ βιρροσέ {Π6 ἀγοθνναν οἵ {πΠῸ ἐυαπσεὶ [Ὰ}15, 
πα τ 1 [Π6 ΠΟΪῈ ἔαθτῖς 4115: (ἢ γιβί- 
ΔΗΪΥ͂, ΠῸ ἸΟΠΡΘΥ͂ ΓΟϑί Πρ ΟΠ {Π6 ΓΟΘΕΓΓΘΟΙΊΟΗ, 
ΠΟΠ]]αρβθθ, δἰ Ππουρ 115 ΟἾΠΟΥ ΡΠ οὗ {ΠπῸ 
ΟΥΠΟΙἤχίοη πιὰ δα οἴ βίδπαάϊηρ ἴῃ πιοηιῖ- 
τηθηΐα] βο 46. 

15. γεα αἰ αὐ αγὸ γοιπά γαΐφο πυϊέγος τος ΟΣ 
Οοά] ὍῊΙ5 [ΟγΠῚ5. Ἀποίμου ἰἰπκκ ἴπ {πΠ6 Ἰοηρ 
ΟΠδῖη Οὗ ᾿ἰπΐδγθηοαβ {πᾶΐ πᾶν ὈῈ. ἸΟΡΊΟΔΙΥ 
ἄγαν Ποση ἴΠ6 ἢἤγδί πϑοθβθασΎ ἱπίδεγοποα 
Οῤγίσέ ἰοο ἱς ποὲ χίδεσι οἵ ἴῃ6 ΡῬγθροβίεγοιιβ 
{Π6515 Κεραγγεοϊίοη 9 ἀεαά τε ἱς αὶ ἼΊΕΓῈ 
ἐβίγιθγα. 

ἤΡο»». δὲ γαϊσεά ποΐ πῤ, 17, το δὲ ἐραΐ ἐδ ἀδαά 
γίνε πο] ὙΠῸ ΑΟΝ. ποῖ αυϊίο τῖρῃς Πεγο. 
Ἀεπάθυ ποῖ μ6 ἀϊᾶ ποῦ Τ8158 (ΘΠ ΡΠ 515 
Οἡ {Π6 ποΐ), 11 ἱπᾶθϑᾶ δαθζου 411 ἀθδᾶ πιθπ 
ΔΥΘ ποῦ Τ818688 (ΘΙΠΡΠ 4515 ἀρϑ]η ΟΠ {Π6 ποῖ). 
ΤΠΘ γεδβοηῖηρ ΤΟ ἢ {Π6 ϑϑη6 ἃ5 βεΐοτγο: 
ΕΠ γιδὲ Ὀδοαπηα 4 ἀεαά για ἃΠ4, 85. 5:0 ἢ, 
Ης ννᾶβ ποΐ ταϊϑδεοά ὈγῪ Οοά, ιἴ 1 θεὲ {γα 
{παῖ ἐραά 167: ὉΠΙΝΘΥΒΔΠΥ ἃγα ποΐ Γαϊβοά ὈΥ 
σοά. 

Ογίπεαὶ ΪΝΝοίε. Ἐγείρονται ΠΕΙΟ 15 6ν1- 
ἄδην ρῥαεῖαο, ποῖ »ηαϊε ἃ5 ἴθ ἴῃ6ὸ ΑΟΥ. 
ΤΠ 15. ΕἸεαγ θοΐῃ ἔτοπι {πΠ6 ἱπηπηθήϊαΐθ 
ςοπίοχί οἵ ἤγειρεν ἀπά ἴτῸΠῚ {πΠ6 τι5δῈὲ οἵ {πὸ 
γογῦ εἰβοννποσθ. ὙΠὲῈ ἄρα 566 1ὴ5 ἴο τηθϑῃ 
4: ἐῤεν σαν, 1.6. δεσογάϊηρ ἴο {π6 νἱθνν οἵ {Π656 
50 θη 55. 

16. Τπὸ ΑΞ πο ἡ τρῆξ. ΒΘΠΟΕΣ, 
Ἐοτ 11 ἄθδὰ πιθπ 816 πού Ταἰβθᾶ, ποῖ μοΣ 
18 Ομ σἰβύ σὶβθπ, ϑ80]6πῚη γερο οη ἴῃ ϑιιὃ- 

βίδηςε οὗ ὑεῖ. 13, πηιαάθ ραγν ἴῃ ργοοῦ οὗ ἴπ6 
Ι4ϑὲ βἰδίθυηθπί 1π [Π6 Ογθροῖ Πρ γε Ύβ6, ΡΑΓΕΥ 
85 ἃ ἤττη ὕαϑὶ οὕ πον ᾿ἱπίθγεηοεβ ΠΊΟΓΘ 
ΒΥ ΠΠρ 511] πη τηοτα ἀἸβαϑίγοιβ [Π8Π ΘΥΘΥ, 

117. “πώ 1, Οῤγῖδέ δὲ ποὲ γσαϊξεά, γομτ Καῖ 
ἦς τυαῖπ; γὲ αγὲ γεῤ 1 γομ οἱμα.)] ΒΔΙΠΕΓ 
Βυύ 1} ΟμΥἱβύ 185 ποῦ σΐβϑθῃ (ΕἸΏΡἢΠ 4515 Οα 
[Π6 ποΐν), 1416 15 ΟΣ αὶ; γ8 816 5011] 
ἴπ ΥΟῸΥ 5ῖπ5. (ἸΠηθοίίοη ἃπα ΘΧρδΠΒΙΟη : 
ΤῸΓ 1 [Π15 βίδγεππρ {ΠεοῦΥ οὗ {ποῖγβ Ὀ6 νοσιῆθα 
ἀηα [ἢ 267 εογισοηιογία»ι [6 ΠΟΙ -ΓΟΒαστ οι 0 
οἵ (ἢγῖβέ θῈ ββίβθ! 5Π6α, νυ παῖ θεσοιη65 οὗ γοι 
Βε]Ιενογβ ἡ ΤῊ ΪΒ5 : γουτ [Δ] Π 5 ΡΓΟυ Θά ΒΡΕΤΊΟΙΙ5 
4ηα {πΈΠ]6, 115 σα θϑίαποθ ἃ ΤΊΘΓΘ οδϑίϊθ ἰη {π6 
ΑἸΓ: ΥὙΟΙ͵Γ Ὀοήϊθ5 ἃπά 5015 δη βριγιῖβ. 816 
πητγοάθοιπθα : [ἃ ΟΠ γῖβε 15. 51] ἱπ {πὸ ΒΥ͂ΑνΘ, 
γ8 ΓΘ 511] ἴῃ ὙΟΙΓ 5πη5: πιοβδί σου Ὁ γα 
4ΥΘ, 1 τὰ θῈ πὸ πιοῦσα {πᾶῃ ἃ Ὀεδα 1} ΠΓοδπῃ 
τΠαΐ ῥὲ αυας γαϊδοά 70 γ οἱτ' πα Ἡ βεαέίοη. 

18. Τῤεη ἐῤὲν αἷσο «υῤῇῆορ αγὸ  αϊϊοη ασίδοῤ 11 
ρῤγῖσέ ἂγὸ ῥεγισρεά.] ἘἈδίμεσ, 80 ὑπ 6, ΓΒ 6 
8150 ΜΈΣΟΙ 1611 845160} ἴῃ ΟΕ ἱβῦ Ρ61- 
ἰβμοᾶ! 

Α ρβδθαπὶ οἵ ϑευίοιιβ ᾿ΓΟΠΥ͂ ΟΥΓ ἱπάϊρπαηΐ 
ΒΑΓΟΔΒΙ 566 ΠῚ5 ἴ0 ΤῸΠ {πγΟῸΡἢ {Π|5 σοῦβα 
ΤῊΙΒ ἀρρθαῦβ τῸπΊ {πΠῸ ἔογπη ἴῃ ννῖο ἢ {ΠπΠῸ 
{που ρξ 15 ΘΧΡΓΘΒβθά, ἴΠ6 ἴοσπὶ οὗ Δῃ ΟΧγΊΟΓΟΙ͂Σ 
ΟΥ̓ ΘΡΙΡΤΑΙΠΊΠΊδίΙς σοηίγαδί. 8. Ῥδὰ] ἀοε5 ποῖ 
ΒΥ ἐῤὲν «αὐῤῖἼῆερ ἀϊεά ΟΥ̓́αυεπὲ ἐδ αὐαν 4 αἱ] 
εερ, Ὀὰξ ἐῤὲν αὐῤίορ αὐεγὸ ἰαϊά αὐίρεῤ 172 
ῤγῖεῖ. Ἦὸονν δ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 56. ΟΙΒΙΥ θὲ βαιά 
ἴο 2] αὐσίρεῤ τῃ Οῤτγῖσ ἀπ αἵ ἴῃ βᾶπιθ ἘΠ πη6 
ἰο ῥεγ δ 3 Α σοπίγδαϊοϊοη ἰπ ἴδυτηβ: ἐξὸν 
ΡΟΓΙΒΠ ΟΥ ΡῸ ἴο Ρογάϊτοη νν πὸ ἀϊθ ουΐϑιήδ οἵ 
Ογβί, ποῖ {Π6Ὺ ννῃο [8]] 5166 Ρ ἴη Ηϊτ. ὍΤΠΘ 
ρατείοὶο ἄρα τε -ο ἔῤεπ ἰδ ἃ 50 140]6 ὙΈΓΡΟΓ ἴο 
ἸΤΟΠΥ͂. 

19. 1 π᾿ ἐῤὶς {75 οπίν αὐὸ ῥαῦε ῥοῤῥε ἐπ 
Ορῤγ ἘἈδίπογ, ἢ ΟὩΙΥ ἴπ {815 119 τὸ 
μ8ν8 8560 ΟἿΥ ΒΟΡΟ5 ὍΡΟΙ ΟΕ Υὶδί. ὙΠῸ 
νὰ οπὴν αἴεοῖβ. {πὸ ννῆο]α οἰδιιβα ἔγοπ 27: ἴῸ 
ρῤγῖσέ, αἰττογθα κῆπο σρίγέμ. Τὰ 1Π6 Οτϑεὶ 1Ὲ 15 
ΡΙαςορά Ιαϑὲ, {πΠ6 βδεῆβθ δεϊηρ, “ ΓΕ Ἰῃ {Π15 ἴθ τα 
ΔΓ ΠΟΡΕΙ͂Β ἴη (Πγιδὲ ἀπά ποίῥίγι γιό, 1. 6. 
ὙΠ ΠῸ ΡΟΒΒΙΌ]6 ἕαΐαγε Ὀεΐοτε τ οἵ Ηἰβ 
Ὀραίῆς νἱβίοη δηά οἵ (σοά 5 ̓ πηπποσία ΠΥ ἀπά 
Κιηράοπι ἃπά β]ΟΥΥ. 

αὐὲ αγὸ φῇ αἱ] ριθη φιοσέ ριϊδσοσ δίς] Ασοοτά- 
ἵπς ἴο {πὲ Οτβεῖκ γιογε πιϊογαδίδ οὐ ῥήϊαδίδ 



εν. 21--22.} 

1η6 ἀεα4. απά θεσοιης (ῃς Πτιϑείγα 8 
οἵ {Πεπὶ {παῖ 8ἰερί. 

21 Εογ βίποβ ὈΥ πλδῃ χαηι6 ἀβαῖῃ, 

ἐραπ αἱ! »ιει αγὸ «ὐο: ἴῃ6. 5θῆβε Ὀοίηρ, νγὲ 
ὉΠ ΓΙ βΕΙΔη5 ΔΓ ΤηΟΥ6 ΓΘ] Οδ]εοίβ οὗ ριγ {πη 
{Π6 Πποδίποη, ννμο σοπϑίξζαΐο [Π6 πλ8455 οἵ τηδη- 
Κιπά, ἡΜιογαῤίε ταθαὰθθ ποΐ “νυτοίομοά᾽ 
(σηίδεγῖ) αι “πιθοῖ ἴῸΓ σομηραββίοη," “ οδ]εοῖβ 
Οὗ γηογεν τ᾿ σΟΙΊΡατΘ {ΠῸ6 ΡΥΔΥΘΓ ἴπ [Π6 1 1ἴδηγ, 
ἐᾶν ο 2167} ὌΡΟΠ 115, 7115 ἐγαὖ 6 51} ΠΟ Υ5.᾽ 

ῬεΥπαρϑ {Π15 νθῦβα πα θ6 θείου το ογθ, 
1 1ῃ {815 1116 ψγ͵οὸ δνθ 86 ΟὟΥ̓ΠΟΡΘΒ 
ὌΡΟΙ ΟὨΥἰδῦ, ΟΔΙΥ ὑμαΐ, πιοδῦ 1508 10 
οὗ 411 τι81} 818 79. 

20. Α ποὺὴ Ρῥῇαβα ἴῃ {Π15 σμαρίου ποῦν 
ῬΓΘβαηΐβ [56]. ὙΠῸῈ δίγ]α στ {π6 {Π6Πὶ6 
σἤδηραβ: ἸοΙΥ ἀορεηδίϊο ἔα πιο πί 5} Ρ Υβε 65 
ψεποπηθηΐ ἀὐραπηθηΐ : {Π6 ἸορΊοη ὈΘΟΟΠΊΘ5 
{π6 ρσορπεῖ. ἩΠογίο 8. Ῥδὶ] Πᾶ5 νυυ θη 
16νε] ἴο ἘΠ 6 ἸΠΏΘΥ σΟΠΒΟΙΟΙΙ5η655 οὗ Π15 γοδάουβ : 
ἨΘ ΠΟΥ Γἶ565 ἴο ρ]απ65 θχα]ϊθα ἔα αθοόνε {ΠΕ ῚΓ 
(γι βέίδη Κπον]θάρο, ἀπά ἀἸβοίοβοβ ἴο {ΠῸῚΓ 
νίαν ἃ Ιοηρ Ρεγβρθοίνα οἵ ἃ αἰϊνίπα ἐμέο, 
{π6 σοπίεηί5. οἵ γονθ ί!οηβ πηδάθ ἴο ὨΙπη561, 
ὙΤΠΕ ᾿πϑρισεά Αροβίϊε ἀϊοΐαίθθ οὔδοΐθβ:: {Π6 
Ἐ δϑυγγθοίίοη ἀπά {πὸ Ῥαγοιιδία αγσγὸὸ θαΐ {πῸ 
Ἰπηροβίηρ; νθϑίθαϊο οἵ {πῈὸὶ Μεββίδηϊς. Αθοη, 
{παΐ ρὲ οὗ 411 [Π6 ἀρθβ: 566. οἢ ἴπεβε ροϊπίβ 
Ταϊγοάπείίοπ ἐο ἐῤὶς ὡραῤίογ. 

ὙΠΟ σοπίγαϑέ Ὀείννεοη {Π6 ἢγϑί ἀπά βϑοοπά 
βθοίίοπβ Ὑ}}}} 6 πιαάθ πλοῦα Δρραγεπί ΌΥ ἃ 
ὈτΙΕΕ τόβιιπηθ. [Ι͂ἢ {Π6 [οσοροη γεῦβα5. δῖ. 
Ῥδὰ] πα5 ἊθπΊο σηθα ἴῃ6 πον ΤΠΘΟΥῪ π0 
γεσμγΓοίο αἱ αἰ ὁ) ἀδαά »ιδη ὈΥ 5ῃενηρ 
{πξ [π6 ἀγριιπηεηΐ [4115 ἃ5 ῥγουῖηρ ἰοο φημ, 
ῬΓονίηρ' Ἔυθῇ ΤΉΟΓΘ {Πδηῃ 1ἴ5 οννῃ δανοοδίθϑ ΠΊΔΥ͂ 
Πᾶνα ἱπίεπάθά; ἴοσ σαγτίεα οὐδ ἴο [5 ΑΓ 
Ι551165 1 ργόνεβ {παΐ ὥρην αἰδοὶς ποὶ γίδεη: 
δας {Π|5 ταϑι]έ, Πονγθυεῦ {Γπ|6 ἴῃ Ἰορίο, ἰδ ποῖ 
{το ἴῃ ἕδοΐ, ἔοτ {πΠΐ ΗΠ 5ῃοι]ά ποΐ θῈ τίβθῃ 15 
ἃ ΤΠϊηρ ΔΌβο αἴθ ν ἱπογθά!0 ]6, βθαίπρ {Ππαΐ δέου 
ΗΒ οὐνῆ τϑϑισγθοίίοη Ηδ ἀρρθαγοα ὈΟΩ ΠΥ ἴο 
Βυπάγοάβ οἵ δγεν!ποββοβ, τηοϑί οἵ ψΠοῖὴ 
ΔΥΘ 511] αἱῖνε δπά {πεγθίοσο ργοάπο]θ. Οπο 
οὗ {πεθὲ εὐθυνποββοβ 15 {π6 νυΎΙ ΕΓ ΠἸΠΊ56]Π. 
δῖ, Ῥδ1] Πὰ5 ΠΊΟΥθουοῦ οηΐογοθά ἢἰ5. ον 
Ἰορίςαὶ γοδιϊζδίίοη οἵ ἴπΠ6 παν {πεϑ]5 ΕΥ̓͂ ἃ 
ΒΕΙΓΓΙΠΡ ἈΡΡ68] ἴο {π6 γηογαὶ σελθε οἵ ἢϊ5 
τοδάθυβ, ρἰοϊαγιηρ 1Π ἃ ἴθνν ἴοι 65 ἃ ΤΟΎ ]6 
αἰζογπαῖνο {115 5ἰαυ  Ππηρ ΠΘΟΥῪ 5ποι]ά 
ΔΡΟΥ 411 (ἄρα) θὲ οοττϑοΐ, ννμαΐ {πθη ἢ οδ]ὰ- 
τηϊΐοιιβ σΟηβΘαΠΠΘΉς65:; Μἷὸ ἀΥῸ 511] ἴῃ ΟἱΓ 
515; 6 41Ὲ ΟΠ ἴΠ6 νναὺῦ ἴο ρεγάϊιοη ἢ ΤῊ 5 
οἸοιά οὗ βἹοοτιῃ {πὸ ἀροϑί]θ [ἴῃ ν. 20 ΓΕΠΊΟΥΘΒ, 
Ἰδζεηρ ἴῃ πΠ6 βιιπϑῃϊηθ οἵ ἰσυῖῃ. Ηδ πλαῖκο5 
Δ ΘΑΒΥ͂ δηδ {ὙΠππηΡῃαπΈ {ΓΔ Πϑι ΕΟ ἔΓΟΠῚ 
τ ΘΔ ΠΟΠΟΙΥ͂ ΡΟββι ΙΠΠ65 ἴο ἴπ6 οπῈ ἰούοιιβ 
ΤοδΙγ, ἴπΠ6 ἱποοηίεδίαθ!α ἕαος οἵ (ἢ τὶβί 5 
τοβιγγθοίίοθ. Νὼὸ νγνοπάου ( συβοβίογη πλΑ]κ65 
8:. Ῥδὰ] ἴῃ {Πἰ8 γεῦβο βιοιξ 1014 ΠῈ]}Ὺ τμς 

ΕΘΟΚΥΝΤΗΙΑΝΘ. ΧΥ. 

ὈΥ πιᾶπ ταη16 αἶϑοὸ {6 τοβϑυγγοοίςοη οὗ 

1ῃς6 ἀεδά. 
22 ΕῸΓ 45 'ἰπ Αάδῃῃ 81] ἀϊε, ὄἜνεῃ 

Κεγ-ποίε οἵ {π6 οπαρίοσγ ὥῤγίσέ ἐς γίσεη 7» 
ἐῤε ἀεαά ! 

Βιιὲ ποαυ.] Νοαυ υϑϑά ἴῃ Ἰορίοδὶ βθῆβα Ξξ 
ποαυ, γοί ἄποαυι ΤᾺΘ ννογήάβ πα ὀεοοηηο 
5Πο 14 6 οπλϊίίεά, ἀηα ἐῤαῤ σἰοῤῥέ 15. συοηξ. 
Βρηάήοθγ, Βαΐ, 858 ἰὖ 15, συ θῦ 185. στ β 68 
ἔγοα ὕΠμ6 ἀρθδᾶ, Ἡγβύϊζγυαϊ: 5 οὗ πὶ [Π 81 
ΔΥΘ 8110 851660: ΠΊΟΓΟ ΘΧΘΟΙΥ ογέρε ψαϊομ 
αοίφεῤ, ἴ. 6. οἵ 411 ἀοραγίβα ϑβαϊηίβ ἔγτοση Αἀδπὶ 
ἴο {[ΠῈὲ Αἄάνεηξ. ὙΠῸ νυ το 5 τη ΘαρΡ5 
ἔογνναγά ἴο [πΠ6 Ῥαγοιιϑία, απ ρ]δησεβ δος 
{Πγουρῃ ἐπ αρθθ. ἽΓῊΙΒ ΠΊΑΥ θα ᾿ηοσγοα θοίῃ 
ἔγοπι {Π6 Ρῆγαβο ζυλίοη ασίφορ, νυ λῖοἢ ἴπ {Π6 
Νονν Τοβίαπιθηξς ἀθποίθβ {Π6 ἄθαῖῃ οὔ {ΠπῸ6 
βϑϊηΐβ, ἀπά ἔγοτη {πὸ ἘΠ] νυ ϑῃ]ρ οἵ α]} ὈΕ]ΙΈν 5 
ΜΠ (ἸΠγιϑί 45 ᾿πηρ|1θἀ ἴῃ {πὸ ννοτὰ γε 7 γτω1ς. 

{Ππάογ]γηρ [Π6 ἀορηηδίϊς βίδίοπιθπί οἵ [15 
ΥΕΙΘΘ 5 ΔΠΟΙΠΟΙ ΔΥριπηθηΐ ΤῸΓ {Π6 5ΘΠΘΓΑΙ 
ΤΟΒΟΓΓΘοἴΙοη δἰπηθα αἵ {πὸ {γθθίηΚοῦβ. ΕῸΓ 
ἴ πλὰν θῈ αϑκοά, ΔΝ ἊΥ 15 (γιϑέ τίβθη [ΠῸΠῚ 
{Π6 ἀεαά ὃ ον Ηἰβ ονη βακθο  Νοῖ 50, θυῖ 
ἔοτ {π6 βακε οἵ Ηἰ5 Ὀγείῆγθη δηά οἵ πηδηκιπέ, 
1Παΐ {πε56 ἴοο τηδὺ δ Γαϊβθά αἵ {Π6ῚΓ ΡΓΟΡΕΓΓ 
{ἰπ|θὸ5. Ηδ 15 {ΠπῸ Πυβίγα!5--- οἵ α ῥαγυεοέ, ἀπά 
85 5ΈΓΟΙΥ 845 ἴΠ6 Παγνοϑί ἔΌ]Π]ονν5. {πὸ ἤγϑίτ!5, 
50 ΒΠΓΟΙΥ 5}4}1 411 {ποὺ νν πο Ὧἴ6 ἴῃ {Π6 Τ,οτά 
θ6 ταϊβοά 158 δ5 δ νγὰβ5 ταϊβϑθά ψγηο ἀϊεὰ [ῸΓ 
πολ. Ηδ ἰ5 {Π6 οπὲ {σιιθ ῬΆβομα] 5ῃθαῖ {παῖ 
Π4]]Ονν5 ἀπ Θηϑιγοβ {ΠῸ ΠΊΔΠΥ δἰζε  -ϑἤθανεϑ, 
1π6 φαγποϑὲ δηά ριιαγαπΐθο οἵ [πΠ6 ἤπαὶ! ἰηρδίῃ- 
ογίηρ οἵ Ηἰ5 εἰδοῖ: {πε86 ἴοο, νι θῃ ΤΊβθη, 
5}4}1 “6 ΠκῈ Η]π|,᾿ ἴῸΓ ΠΟΥ 5141} θῈ σεαρβά 
ἔγοπι {Π6 βαρ ἢ6]4 : α. 1Π6 Πγϑίτ5, σο 1Π6 
μαγνοϑί. ὙΠῸ ἀθονθ νἱονν ἄοοϑβ ποῖ θχοϊπάθ 
1ῃ6 ἴᾳςοξ ἐπαὺ (ΟΠ γιδῦ 514}} γαϊϑθ τιρόεϑογς 
4150, οἷν ἐπαῖ Ηδ ἰ5 ποῦ ἐῤεῖγ' ἢτγϑυίγα!8 : 
ΠΟΥ ἴοο 5181} θὲ στϑαρεά, θυιξ ποῖ ἔγοτα 1πῸ 
βδτη ΠΕ]4. 

ΟἹ. Γον οἴγοθ ὧν ηιαῦὶ σαρῖθ ἀδαΐδ.) ἘΔΙΠοΓ 
βίποθ ΒΥ ΟΡ 81 15 ἀθαύμ, ΤΟ ΡΒ πιδπ 
ἰ5 τϑϑαγσθούΐϊοι οὐ ἀθδᾶ θη. Ηδεγα {πῸ 
βίαίοιπεπί οἵ ἴπΠ6 ῬΧΎΌνΊΟΙΙ5 ὑνοΥβ6 15 τηδάθ ἴο 
τοδί ΠΡΟΙ ἃ ἄϊν!πθ ἈΓΓΑΠΡΟΠΊΘπΐ δα ΡῥτπρῚΡΪ 6, 
ΠΑΠΊΘΙΥ, ἴπΠ ψνμαΐ παίυγε ἀδίθαίς Πὰ5 Ὀδβθη 
ϑιιϑίαι θά, ἴπ {Π6 β8π|6 παΐισο οοπαϊδϑί τηϊϑὲ 
6 δοῃίονεά: 1 ῥοῦῖο φιιΐξ οὴυ. {ταὶ πα ἰοϑβί 
ἱπηπιογία ΠΥ Ρασθ νυ ἢἰθ5. τθασῇ, δοῦιο 
ἀϑαῖπ ρας οἡ {{|4] τητιϑὲ νυνί θδοΚ ἱπηπηοσί! γ. 
ὙΠΕ σοποϊιιβίοη ἰ5, βαγ5 Μίθγει, αὶ σα γιαίὲ 
εὔδοίιις αὐ οἰγυίδορι εαιααῦι σοπέγαγ εἤεοῖις. 
1)όαιρ ᾿οτο 15 φῥγείσαὶ, ἴμ6 ταβαϊὲ οἵ πιογα] ἀπά 
βρι τα] ἀβαίῃ. 

ΤργομοΡ ΟΥ̓ Υ γιϑαπς 9 »παπ: διά, ποξ ἐξ 
ἀνθρώπου. ΨΜῺΥ 50) Βεοδιιδα πιουίδ Υ 
ΠΑΠΊΘ ΕΥ̓͂ τηθ8η5 οἵ Αὐδπὶ ἔγοπὶ ἴπΠ6 ΤΕΠπΊρίεγ 
85 ποτα {π6 βοῦγος οἵ 6Υ]]}, ῸΓ “ ΟΥ̓ ΘΠΥΥ͂ οὗ 

46: 
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80 ἴῃ ΟἸτῖϑέ 514} “δὶ δε τηδάς 
ΑἸῖνε. 

22 Βιυῖξ ενεΥΥ πιδη ἴῃ δ ονγῃ 
οἴάεγ : (ΟἸγιδέ τὴ Βιϑείτυϊβ; δῆἤεγς- 

{6 ἀθν]] 5ῖη επίογοά ᾿πἴο {πὸ σοβηηοϑ,.᾿ ΝΝ ἰιβάοιῃ 
οἵ ϑοϊοπιοη ᾿ϊ. 24. [π {πκῈ6 ΤΠ ΠΠΕΥ ἱΠΊΤΠΟΥ- 
ΠΥ 15 ἐῤγοισρ (ὨγΙβί 85 πὸ τη! δέ! σαι58 
Βυῦ ,ο»ι Οοά 45 {πε δῆϊοϊθπί οδιιβθ, νγΠῸ 15 
1π6 ΟἿΪΥ βοῦγοθ οἵ ΟΪγ βοοά. 72ήαημ ἴῃ ἢ5 
ΠαδΐαΓΕ 15 ποθ ἀθβουιθεά 45. {π6 ᾿πϑίσχιπηθηΐαὶ 
σδιιβο Ὀοίῃ οἵ γημαπὴς ἀξεαΐ απὰ οὗ ηιαγιὺς γϑσμγπ 
χεο 1ο1:. 

92. ον ας ἐπ “άαηι αἰ] ἀϊ6.1] ἘλΔΊΠΟΥ πὶ [86 
Αἄδιι απά ἴἰπ πὸ ΟμΥὶθῦ. ὙΠῸῈ δρβίγαοϊ 
146α5. οὔ {πΠ6 ῬΥΘνΊΟι5 υοῖβα ΠΟΥ ΓΕΔΡΡΘΔΥ [πῃ 
ςοπογοίθ ἔουπη: τη ὈΘΟοΙη65 ἦρε “άα)η, για, 
αϑαΐη ἐρεὲ ῤγῖσε : ἀδαΐρ Ὀδοοιη65 αἱ γε ἐεαά, 
γέρε γεοίομ ὈΘΟΟΙΊ65 δα γγιεγι γηαάε αἰϊυε. 

αἰ! στρα! δὲ »ιαάε αἰΐα.] 1. 6. ἴπ [ῃ8 (Πτῖβέ 
411 πιθη που οχοθρίίομ, θοῖῃ θα] νεῦβ ἀπά 
ἘΠΌΘΙΙΘνοΥβ, 5Π4}} θ6 ταϊβθά Ὀοάμπγ. Νανογ- 
{Π|6 1655 ΠΟῪ 5141} ποῖ 411 θῈ γαϊβθά ἰοβθίπευ, 
ποΐ 411 τηδη πα ἴῃ ΟΠ6 πηαββθα ΔΓΠῚΥ Ὀαΐ ἴπ 
ΒΘΥΘΓΆΙ αἰἸνίϑίοηβ ἃπά αἵ ἀϊβδίίποῖ θροςῇβ. 
ΤΠῖ5 Ιάθα, ποῖ ἀἸβοθυπιθ]6 1η 1Π15 τοχί, σΟ 65 
ἴο νίονν ἴῃ {πΠ6 ποχί. [1 τπὰῦ δ8 τοπγαγΚοά 
τπαΐ, ἀϊνοτοθαά ἔτοπὶ 115 σοπῖοχί, ἴΠ15 ραβϑαβα 
ὙγΘΔΓ5 ΟἹ [5 5Ὑ}8 06 ἃ ΠΟΡΕ οἵ {ΠΠ͵ν 658] βαϊνα- 
τἴοη ἴῃ {πῸ οπά: Ριυξ ἴῃ {Π6 ποχί νεῦβα {Π|5 
Θ]Θαπ ἀἸβαρρεαῦβ Ὀεΐοτο {Ππ6 σογγθοΐίνα δέ ἀπά 
[Π6 ἀϊδβθοῖϊνε ἕκαστος. [π ἴδοΐ, ἃ δο»Ί71α ΟΥ̓ 
σεγγιλεοίομ 5ινοι] ἃ Ὀ6 Ρ]αςθα αἴζου γηαάε αἰϊυε. 

Ο8, (οπηθοῖ «ἃπά τοπάεγ; ΑἹ] 51.8}} ὃς 
ΤΔ 46 4[]1ν6, ΘΥΘΥΥ ΟΠ Θ, ΠΟΘ ΘΙ, ἢ 15 ΟΥΤ ἢ 
αΙἱν βΊο ΟΥ 601855, 8ἃ5 Ἡγβύξταϊτ5 ΟΗ ΒΕΙΞΤ, 
ποχί πῃ ΟΥ̓ΔΘΥ ΤΠΘΥ ὑμδῦ δύ ΟἾἿΥ βύ᾽ 5 
ἀῃ μ15 οομΐηρσ; εἰξοννψαγα [Πη6 ε6πᾶ. 
ὙΠΟ νογά εὐέγν οπε ᾿πα νι τ1411565 ἀπά {πα 
Ρῆγαβε ἦπὶ δίς οαυη εἰϊτυϊςίοη ΟἸΔ551Π65. 1Π6 ὑἢ- 
αἰἸβΕ Πρ Ί Ι5Π4 016 αἢ] οἵ ν. 22. 

71 ῥὶς οαυπ ογάεν οἵ ἴῃ6 Α. Ν΄. 15 ποῖ σοσσεοΐ 
δοσογάϊηρ ἴο ἴπΠ6 πιοάθγῃ βθῆβε οἵ ἴπεὸ ννοτά 
ΟΥΠΘΕ ἴῈ δὲ. ἘΠῚ πὸ ῬΟΪΙΠ5. ὅπα 
ΧΕΠΟΡΠΟη, τι565 τάγμα ΠΕΙῸ ἴῃ {Π6 5επβ6ὲ οἵ 
ἰεσίογι ΟΥ̓ ὀγίσακε, [Πππ6 ᾿πιαρῈ ὈΘΟΟΙΊ65 ΠΉΠΠΑΤΎ. 
ΤΠ ψΜΠΟ]Ὲ Πυτηδη Ταςο, {6 ΟΠ6 ΔΓΠΎΥ͂, 46 Π]65 
Ὀείογθ τι ἴῃ ἴπγεθ ἀν ϑίοη5. βοραγαῖθα {το πὶ 
ΘΔ ἢ ΟἴΠΟΓ ὈῪ ἸΙοηρ ᾿πΐογναὶβ. ΤΠ 1οτά ΗΪπ- 
5616 σοπϑίϊζαζοβ τηῈ ἢγϑί ἀἸνίϑίοη : Ηθ 15. [ΟΣ 
Ἐπηθ5 'ἴπΠ {6 Νὸνν Γεβίδιπθηί ἐδϑισπαίθά 
Οὐ (ΟΠ ΠΊΔΠ6Γ-Ἰ Π- ΟΠ]  (αῤχηγός , ΠΟΙΊΡΑΓΘ 
ἀπαρχή): 85 ἴπε “γεῤεσιτα οΥ "οτοπηοϑβί Το άου, 
Ηδ 15 δἰγθβαν ΠΘΑΙΥ ἔννο ΠᾺΠ]ΘΠΠΙΠΤη5 ἴῃ δά- 
γδηςο οἵ ΗΙ5 οὐνῃ θαϊίαϊϊοπ, {Π6 ποχί αἰνιβίοη 
οἵ {π6 τϑϑυγγθοίίοη, ἴπ6ὸ μαγοῦ οὗ {πῸ Ἐ6- 
ἀδειηθά. ὙΠῸ τοβί οἵ πηδηκιπα σοπϑδίξαϊ {Π6 
{Πιγτὰ δηά Ἰαγροϑί ἀν: βίη: 8η ἱπΐοσναὶ οἵ πη- 
εν ρόμῳ ἀυγαίίοη βεραγαΐεβ {π6 βεοοπά ἤτοι ἴῃ 6 
1μϊτα, 

Ι.ΟΟΚΥΝΤΕΓΑΙΝΘΙ Ἐν: [ν. 22--24. 

νναγά {ΠΕῸΥ τΠδὲ αἴ ( Πγβε 5 δὲ ἢΪβ5 
σοιηΐηρ. 

24 ΓΠΕη εογιϑὶ [Π6 επά, μεη Πα 
82}} Πᾶνε ἀε]νεγεά τρ {πΠ6 Κίηράοπι 

“1 ῥὶς σογεῖηο ΟΥ ῥαγομδῖα.) ἘἈ ΔΙΠΘΙΓ ΡΘΥΠαΡ5 
ἦπ 1Βὰὴ αἱ. ἽΠῈ ρῆγαβθ βθεπὶβ ἴο ἀδποίθ 
νὴ {π6 ϑανίηρ αἰγὶ οἵ Ηἰβ ΔΑἀνεπέ, 
ψΠΘη Ηδ σοΙη65 ἴουσγιθ]α ἴο Ηἰ5 δ ΠοΙη 65, 
ΘηνΙΓΟΠΘα ψ] ἢ ἃ τπατρῖη οἵ “ Παπηϊηρ ἤγα {παξ 
58}4}} ἀενοιτγ {π6 δάνθυβαγιθβ., 

Ογιμεαὶ ποίθ. ΑἸ εγαυαγά οἵ τῇς Α. Υ. 
τηϊρ ἢ θῈ τερὶδοθά ὃν πεέχέ ἐπ ογάε ΟΥ̓ πεχὲ 
φἼεῦ ἐραξ᾽: ΘΟΤΉΡΑΓΙ τί πρῶτον; τί δ᾽ ἔπειτα; 
ποῖ ἴο πιδεπίϊοη {πὸ ννογὰ 'β εἴγιηοῃ. Α 
σογηεοίογ 5ῃ οι] ἃ 6 ρῥ]ασθά δὲ {πθ ἐπά οὗ {ῃϊ5 
γΘΓ56. 

94. Τῤεηῃ εοριοὶρ ἐρεὲ επά, αὐῤρὲπ ῥὲ τῤαϊὶ 
ῥατε «εἰϊυεγεά τ ἐρε ἀϊηράο,ι ἐο Οοά... .} 
Ἀεηάήοσ, αὐθψοσυσατᾶ {86 οῃμᾶ, ΨΒΘΠΘΥΘΙ 
μ6 ἀριϊνουθῦμ Ὁπ6 Κιηρᾶοπμι ΟΥὁ ΚΙΠΡΒΒΙΡ 
το αοἂ 786 ΕδΔΌΒΘΙ. 

ὙνΒαῖ ἐρὲ ἐπά Ἰδσα ΠΊΔΥ 51:5}, σαπποΐ 
Ὀ6 ἀείουμηηθά: αἱ αἰδα: ἴῃ 41} κοι ποοά 
16 Θηά᾽ 15 15 ονγῇ ἱπίογργοίοσ. ὍὙνο {πῖπρ5 
560 ΠῚ ΟἸΘΑΓ ἴτῸπὶ Π6 ἴδηβθβ ἴῃ [Π15 ΨΕΊΒΘ, 
(1) 186 επά οὐ ἐεγηιίρμμς αὶ ψιίδγγε νΥ1}} 1Π 6 
6, τυῤρεμέεῦ ἴΠ6 ὅ0η 581} τῆδκθ ἴο {π6 
ΒΑΊΠΕΥ ἃ {γαηβίεσ οἵ {πΠ6 τερᾷὶ οῇῖοθ δπά 
βονογητηθπηΐ; (2) {παΐ {Π15 Υδηβίεσ ψ}}}} ΡῈ 
τηδδ ποΐ δεΐογε {πε ἀἸβαὈ]οπιθηΐ οἵ 811] ποϑίι!!θ 
Ῥοννοῦβ, θαῖ αὔεν 1. Νὸ ἀοαθί, [π6 ᾿πεα] ἸΟ ἢ 
οἵ {Π6 ᾿πϑριγθά δροβίϊθ θη8 065 Βἰπὶ ἴο β͵δποα 
θεγοπά {Π6 σταπά δροςοὴ οἵ πε Αὐἀνεπέξ αδηά ἴο 
ἀἸβοθση ΑἸ ΠΥ οἡ ἴμ6 οἴπεγ 5146 οἱ ἴΐ ἃ ρεγιοά 
Οἵ σοππΠιοῖ νυ ἃ δ σσοβϑίοη οὗ 6Ὁ1] ἀοΠΊ1Π8- 
ἘΙΟΠ5, ΔηΡ ]ς Δη4 Πυπηδῃ, ἐῤε ῥίσ᾽ οπες ἐῤαὲΐ 
ἀχὸ ογἱ ῥίσῥ απά ἐβὲ ἀἴγισς 97 ἐρὲ εαγὲρ μῤοη ἐδ 
ἐαγὲθ: ᾿ϑαϊδῃ χχῖν. 21. Ηονν ἰοπρ {Π15 ρεσιοά 
ΟΥ̓ φοπΠιοῖ πιαῦ ἰαϑβῖ, 15. ἰεἴ ππάθιθγτηϊηθα ἴῃ 
{Π15 νεῦβθ: δαΐ 1ἴ νν}}} σϑαϑθθ 85 500ῃ 85 (γιβέ 
᾿ιὰ5 ἀἸἰβροϊοπιδίθα οὐ πηδάθ ἱπθ βοΐ! (καταρ- 
γήσῃ) 411] {παῖ οχα]ὶῖβ [561 ἀραϊηδὲ Οοά. 
ΓΠΙ5. ἤπα] ϑυδ]αραίίοη. νν1}} Ὀ6 ἔο]]οννεά ὈΥ 
{Π6 [ΟΥΠῚ4] δα ϊἸοδίϊοη : βίποθ 1Π15 αἰπὶ δηά ἐπέ, 
115 ἐεγηηίμμς αὐ ψιιοι οἵ ἴπ6 τηθαϊδίοσιαὶ 
ΤΟΡΘΠΟΥ ὈεΙηρ ΔΟσΟΙΠΡΙ Ι5ῃ64, [Π6 Γοβιρ δ ΊΙΟΙ 
{Ππουθοῦ ΨΜ1 ἴακε ρίαοθ. Ηρδηοθ τὸ 5θεπη5 
ΡῬΓΌΟΌΔΌΙ6Ὲ {παΐ {πὸ ἀζισυδρ (βασιλείαν) νν}}} θὲ 
Παηἤθα ΟΥΟΥ ὈΥ ἴμ6 [ποδγπαΐθ ὅοὸη ἴο Ηϊπη 
νηὴ0 ἰ5 Οοά «πὰ Εδίμεγ (τῷ Θεῷ καὶ πατρί) ; 
Βυΐ {πὸ ἀϊησάοηι οἵ ΗΠ15 οὐνῃ ἔοππάϊπρ, ἴῃ 115 
ςοπίρηϊΐβ οἵ οἰΖθηβ5, {Π6 πολίτευμ.: οἵ ΡΏΠΙΡΡ. 
111. 20, ΜΠ] σοπίημ6: 50 {παῖ Ηὶς ἀϊηρ ἀογη 
ρα! βασυε πο επά ; Νιίςθηβ τϑβά. 

Ογιεαὶ ΪΝοίο. 6 ἀῤοάοοῖς Πετα, τὸ τέλος 
(ἔσται), μα5 ἵἴννο ῤγοίασες. “ΤῊ βθοοπά ὅταν 
οἰδιιβα 15 1η 115 σοπίθπίβ β θογἸηδῖθ ἀπὰ ἴῃ 115 
ἘΠΠῚΘ ΔΠΊΘΓΙΟΥ ἴο ἴΠπῈ ἤγϑδῖ ὅταν ΟἸ]αιι56: {Π15. 15 
ΟἸδαγ ἔγοπῚ [Π6 δοτγῖδξ καταργήσῃ. ὙΠΕ 5υθ]εοΐ 
ἴο καταργήσῃ 15 ῤτγίοέ. 



ν. 25--28.} 

ἴο (σοά, ἐνεπ τῃ6 Ελίμεγ; ννμθη με 
5[.4}} πανε ρυΐξ ἄονγῃ 81} γι] δηά 1} 
ΔΟΓΠΟΙΙΥ ἀηἀ ροννοῦ. 

25 Βὸγ με πηιϑέ τγεῖρῃ, {1} μ6 Παίῃ 
Ραξ 411 ἐπειηΐεϑ ἀπά 6γ ΠΙ5 ἔδεί. 

26 ἼΠε ἰαϑὲ Ἔπεηγ ἐϊαΐ 5}8}1] Ὀβ 
ἀεβίγογεά 1: ἀβαῖῃ. 

25. ον δὲ ηιμδί γεὶση.} ἱ. 6. γοριαῖη ἀΐηρ. 
ΤῊΣ πηρογί. ᾿ηΠηϊνε 5ῃθννβ {παΐ {πὸ τηθραϊ- 
Δίου] βουνοὶ ΠΥ 1αϑίβ νυποιιξ ᾿πίθυτη βϑί θη 
ἘΠῚ {Π6 5ιιδ]εοίίοπ οἵ 411 δποπλῖθθ Ὀ6 ἃ ἴαςΐ 
ΔΟΘΟΙΊΡΙΙ5Πη6 4. Μιοέ 15 τποϑί Ἂπηρμαίιο: [ΐ 
ἀεποίεβ {πὸ αϊπΐηε ἀῤῥοϊγέγηογι : ΤΠ 6 βονεγη- 
τηθπξ οὗ {πὸ {Ππίνουϑα ἢ 411] [Π6 ΤᾺ]]ηρ' 
Ῥοννγοῦβ {πογοῖη, εἐπίγιβίθα Ὀγ {π6 ΕΔΙΠΟΥ ἴο 
ἴπ6 ϑοη Πομα {πῸὸ Αβοθηϑίοη ἴο {πὸ Αὐνθηΐ 
ἀηα τοτὰ {πΠ6 Αὐἀνεπί ἴο {Π6 ἢπα!] δι]ραίϊοη, 
5. Δῃ Θϑϑθῃΐία] ραγί οἵ (ὐοα 8 βἴθιγπδὶ σοιιη56] 
οἵ ρβοοά (εὐδοκίας). 

26. ΤΡὲε Ἰαεέ εγηϑηιν ἐραΐ σραϊ! ὅδ ἀεεἰγογεά ἰς 
ἄεα!ρ.) Ἀδίμου ἐῤαΐ 15 θτουρ ῦ το πουρμῦ: 
ῬΓαβθηΐ ἴθηβε οἵ ἃ ἐδίεϊθβϑ θνεπί {Παΐ 15. 511ΓῈ 
ἴο ᾶρρεηπ. 1) εϑαῖῃ 15 ΠθύΘ Ρευβοῃιπθα: 50 
δεν" ἘΧΎΤ 

ΩΝ“. ον ῥὲ ῥαΐ ῥεέ αἱ εῥίηρ..] Ῥτοοῦτπαδς 
ἀδαίῃ ἴοο 5}4}} θῈ ᾿πσαρδοϊαίεά. Ὅῆε ροϊπί 
οἵ {Π6 ργοῦῦ [165 ἴῃ {πῸ δπηρμαίϊς αὐ ἐῤίηρς, 
γνΠΙοῖ ἡπεϊμάες ἀεαίῤῥ. Α οοοη 5ποι]ὰ θὲ 
Ῥίφοθ αἰΐε ν. 26. ΤΠ5 νεῦϑα ΠΊΔΥ 6 
ΤΟΠἀογΘά, ἔοσ 8411 ἰπίπρθ ἀϊᾶ πο βιθ)θοῦ 
(ΟΥ 560) ἀπᾶθυ μῖ8 ἔθοῦ: Ῥαΐ ψμθη [6 
((8εὲ Ἐδίμεγ) 51.811 580 ΑΙ] μη ρ8 818 
ΠΟΥ ΒΡ] ΘοΙΘαἃ (ΟΥ 816 ἴπ 50] ούϊ 1), 
ἸΔῈ ΘΒ [ἢ Μ}1}1 θὲ ψιῦ οχοθρύϊοι οἵ 
δῖτα ({π6 ΕδίΠμογ) τὸ βυ)]θούοα {π6 411 
ἴο ΐτῃ ({Π6 δοη). 

ΑἽΠ] ἐρίηρες ἀὰ ῥὲ ((ὐοά) «οὐ μπάρν. ῥὶς 
((Ὠγιβε 5) 2ξεΐ.1] ΟἸξαϊίοη ἔγοπι Ῥ5. ν1. ὙΠΟ 
δοΙϑέ ροϊηΐβ ἴο ἃ {ἰπὶ6 " θεΐοσε 411 ννου]άβ᾽ ἴῃ 
186 ἀϊνίπα σοιιη56] οὗ γεἀθιηρίίοη. 4] ἐῤίγιος 
ΠΟΙΡΓΘΠΘη(5 Π6 τπΐνουβο οἵ νγου 5. πηδίοσιδὶ 
Δ Π4 5ρι γε], νυν ἘΠΕῚΓ τηδη! το] ρορα]δίϊοηβ5 
Οἵ δῆρεῖβ, οἵ τῆθη, οἵ ἀδιιοπβ, ϑαΐδῃ δηΐ 
Τ)εαΐῃ ἱποϊπάθά. ΑΙ] ογθαίϊοηπβ ψυἱπουΐ 
ΕΧΟΘΡΙΙΟη 518} θὲ τϑάμποθα ἴο δομηρίεῖθ 
ΒΟΥ ΠδΊΙΟΠ, γΟΙΠΙΑΓΥ ἴῃ 5ΟΠη6, ἰπ ΟἾΠΟΥΘ 
ΠΟΙΠΡΙΙΪΒΟΥΥ. 

Οὐἱηεαὶ Νοίε. Πῥεη δ στρα] ταν, ὅταν εἴπῃ: 
1Π|5 ββεὴβ δὲ ἢγβθί δἱρῃξ το Ὅε πὸ τῖρμί 
το ηἀοτίηρ, γεῖ [π6 Α. Ν. τὺ θ8Ὲ σογγθοξ δέου 
81}: 586 ἴῃ (Πῃγγβοβίοπι ρα. ᾽71 ὅταν λέγῃ ἀπά 
ὅταν εἴπῃ εαυῤεη ῥὲ σαὶϊέρ. 1 {Π6 τεπάογίηρ 
σῥα]! σαν, 1. 6. ἴῃ τῃς Ετηθ οἵ {π6 ἐεΐος, θ6Ὲ τὶ βῃξ, 
{π6 6ἸΠΠρ56 ἴο θ6 βρρ θα αἴοσ δῆλον ὅτι νν}}] 
Ὀς πάντα ὑποτετάξεται;; ποΐ, ἃ5 Μεγεῖ, πάντα 
τυποτετακται. 

28. “πώ «αὐῤέη αἱ] ἐῤίηροε σα]! δὲ σιῤάμεά 
τρΐο ὀΐγη.} Ἀβηάογ, ὙΠ μι θπ, ον θ 1, [8.6 8411 

ωὐσΘΙ  ΓΗΤΆΑΝ 5. Ἀν. 

27 Εογ με μδίῃ ρὰξ 811] τῃϊπρϑ 
ὈΠάΘΓ 5 ἔεεῖ. Βιυΐξ νγῆεη ἢς ςαϊτῆῃ 
411 {Πΐπρθ ἅΓ6 ριξ ὑπάρθγ ἤΐγι, 1} ἰς 
τ δηΪοϑὲ τΠδὲ Πα 15 Ἔχοερίεβά, ννῃῖςοἢ 
ἀἸά ρυιῖ 41} ἐΠΙπρ 8 τππάογ ΠΪπ|. 

28 Απά ψ θη 8}} {πίηρβ 584}} θὲς 
5 δά πι6 4 τπέο ἨΪπ). {Π6η 5}}8}] τπ6 ϑοῃ 

88.811 Βᾶγνθ 6601 Βα ]θοίθα 0 πἷπὶ ((Π6 
ΘΟΏ), θη 58811 86 ϑοῃ ΠΙΠ5617 4180 
θθ0 βαρ]θούθα [ο πἰπ ((Π6 ΑΙ Που) πὸ βαὉ- 
θούοα {86 411 ἴ[ο πηι ({πΠεῈ 80Πη) ὑμεί αοἂ 
ΤΑΥ͂ θΘ 811 ἰπ 411: {παΐ 15, ἐῤαὶ Οοά γ»ιαν ὧδ 
ΑΙ γεϊαϊίοης ἵπ αἱ ἐγεαξίογις, 411] τοδί οη5 
{παΐ ϑιιϑιδε θδίννθεπ ἐΠ6 (Οουθῦπου ἀπά {πὸ 
ΒονογηΘά. {ΠῸ Ποπῆαρθ, νυν μεῖ που ᾿ 6 νο]μη- 
ἴΑΥΥ͂ ΟΥ ΠΟΠΊΡΙΙΪΒΟΓΥ͂, 5}4}} Ὀ6 τπιηϊνογϑδὶ. 

ὙΠαΐ {πὸ «θάϊςσαίιοπ οἵ ἐμ ἴἤσοπο ἀπά {πὸ 
Βθογαϊπαίίοη οἵ ἔπὸ ὅοη ἴο {πὸ ΕδίΠοΥ νυν ἢ] ΒῈ 
«οἰμηΐαρν δοῖβ ΠΊΔΥ 6. ΨΨῈ] ἰηξογγο ἔγοτη 
ΟἾΠΕΙ ἰοχίβ, θυ ΠαΓΩΪΥ ἔγοπι {Ππἰ58, ΒΘΠρΟΙ 
τηΔΪτο5 αὐτός Ξε ο᾽ ῥίγισε τὐΐγο: Ὀυΐ {πὸ καί, 
1 {π6 τὶρῃξ τοδάϊηρ, 15 ἀραϊπϑδὲ {μαΐ. ὙΠῸ 
Ράβϑῖνε γοΐοβ ἴοο ρα ' δὲ σμθογαϊιαίεα 5ῃονν5 
1παξ της οβ]βοῖϊίνε ἕλος 15. πογθ ἀβοϊαγθά, δηά 
πΟΙΠΙΠρ ΠΊΟΓΘ. 

ἼΠΙ5. οδ]θοίίνε ἕδος 15 {παΐ, {πΠῸὸ αἷπὶ δηά 
εηά οἵ ΗΙβ ΚιηρῚν δατηϊηϊϑίγαϊίοη Βεϊηρ δο- 
ΠΟΙΊΡ]Ι5Πη6 4, {πὸ (οάπιαη ἰγαηϑίεια [ΤΌΤη 
Ηϊμηβοιΐ ἴο Οοα αἴοπε πὸ βιιρτεπιε βονο- 
ΤΕΙΒΠΙΥ ΟΥ̓ 411] ογθαίίοπβ θοίῃ ἢππηαπ. ἀπά 
ΒΡΟΙΠΙΠΊΔη πον Ὀγοιρῃς ἰηΐο ςοπιρὶεῖς 
ΒΓ Ἰπαίίοη. ΤῊ δοῖ οἵ ἰγαηβίογοηοθ ἰ5 
1Π6 ἰαϑί ἀυἰν οἵ Η]5 πιθαϊαίζουγιαὶ οῇοθ. ὙΠῸ 
ΒΑΙΠΕΓ ΠΟΥ Ἀ5ΒΌΠΊ65 [Π6 5ῈΡΓΘΙΊΘ. ΡΌγΟΓη- 
πηθηΐ ἐπογορυ ΓᾺ]Π]]Π Πρ {πΠ6 βασοηαά ρϑίτοη 
ἴῃ {πῸ 1 ογ 5 ῬΥΆΥΘΥ. 
ΤΠ ἴογπλ Οοά ἴῃ {πὸ ᾿αϑδὲ οἴδιιβα ΠΠΔΥ 

ἀεηοίε {Π6 ΤΥΙΡΟΓΒΟΠΑΙ ΤΠ) οἰἐγ, νυ μῖ ἢ “ Βείοτα 
411 ννου]άβ5" σοπουτγεά ἴῃ {Π6 σοιιη56] οὗ τὸ- 
ἀοτηρίϊοη δηὰ οὗ ογθαίίομ : {πῸ θσπὶ αΐφε ἰβ 
ΟΠ ΓΘ ΔΗΟΓ ΤῈ, ἀπ {ΠῸ ργεῆχ οὗ {πὸ Οτθοῖκ 
ΔΙΈΙΟΙΘ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ᾿πνα]] ἀαίθ5 {Π15 νθνυ. [ΤΕ τηΔΥ 
δὲ δἀάδά {πδΐ δἴζου μ5 αθαϊοδίοη {πὸ ΕἸ ἴΘγηΔ] 
Μνογά οὐ ἴΠπίχιιο ὅοη οἵ Οοά 511] τοίαϊης 
{παξ Θββθη 8] τ υϑ] Υ (βασιλεία) τνΠΙο ἢ 15 
1Π4116Π48]6 ἔγοτη 1)εϊγ. Βιΐ Βεγοπά ἡποβίϊοι 
1Π6 ἡ ΠΟΪΘ οἵ [15 ρΡᾷβϑαρθ 15 ἃ βυδηα 5ιΠἸΠΠΔΓΥ͂ 
οἵ 5] πη8 πιγϑίθυίθβ, νυνί ἢ {ΠΕῚΓ οννη ἔμ]-- 
ΠΙΠηΘπΕ ἴῃ δἴθγπιυ ἃ]οπθ οαῃ βοῖνθ. [{ ἰ5 
ἔγοτη. ἴπ6 σοπίοπηρΙαίίοη οἵ {Π|5 δἰ πρεπάοιιβ 
Γαξαγο --- ΠΑ ΠΊΕ]Υ 81] βαϊηΐβ τίβθη, 811 τηθ ἢ Τίβθῃ, 
411 γβθ6]5. με ]]ο, (πῃ Τσίηθ Οοά ΕΗ] Πρ 
411 Ροββίθ]6 γϑ δίϊοπβ 'π 411 ἀσίι4] ογθδίϊοπβ--- 
1ῃδὲ {πΠ6 Αροβίϊθ ἴῃ {πθ ποχί γεῦβθ, {κὸ ὁπὲ 
ὈγΘαΙηρΡ ΠῸΠῚ ἃ τονοσῖθ, ἀθϑοθπάβ ἴο {πὸ 
Ῥαϊηΐ} Ργθβεπΐ, ἀπ 4 ἀθβοθηα5 υυἹ ἢ Δη ἀθτιιρέ- 
Π655 {Παΐ τηιιϑὲ μανθ βίαγι θα 5. ΔΙ ΠιΙΘ5Ι5. 

ϑυάάθηϊν ἵγοπὶ ἴΠ6 {ὙΠ ρῃμδηΐς ἠεΐος ἢΐ5 
1πουρηῖβ σοΐαση ἴο {Π6 σΠιγοἢ 511] ταὶ] απὲ 
ὉΡΟΠ Θαγί!, (1) ἴο εογυεγίς παῖ ἀΥθ δνῈγ 

2363 
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Α͵50 ΠΙΠΊ56 1 θῈ ϑιδ]εςξ απίο ΠΪπὶ {Πδὲ 
ΡῈ 411 {πῖηρβ ππάθγ Πΐπι, {πα (σοά 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Δ]] 1η 8}]. 

29 ΕἾδε νγῆδέ 5]] {πεν ἀο τῇς ἢ 
416 ὈφρεϊΖεά ἰογ τΠς ἀεδά, 1 {πε ἀεδά 
Γίβε πο δὲ ἃ]] ὃ γγῆγ δἂβ {Πεὺ {Π6η 
ὈαρεϊζΖεά ογ {πε ἀεδά ἢ 

Ῥεΐηρ ΘητΟ θα ἴῃ 15 γα ηκ5 ὈΥ Ὀαρίϊ5πι (βαπ- 
τιζόμενοι, ἐγηῤεγ δεῖ ραυτςρ]6, ἀθποίηρ ἃ σοη- 
βίδπξ βεῦϊθϑ οἵ Ἵδπήϊαίθ5), (2) ἴο “ῤονἐϊες 
ψΜ}8η0 ἰἴπ {Π6 ἔγοπξ δπηά ροβί οἵ ἀδηρεῦ 4.6 ἀΠ}0 
Δ η4 ΠΟΙΓΙΥ Ὀγοιρμΐ ἕαςα ἴο ἴδοθ ἢ ἀθδίῃ. 

99. πε αυὐραΐ «ῥα! ἐξὸν ἠο «υῤίερ ἀγὸ 
δαῤίϊπεά 2 γ ἐῤε ἀεαά 5] ὙὝΠΕῈ ργορμαδίὶ ἃρδΐη 
Ὀδοοπηθ5 {πΠ6 ΤΟΑΒΟΠΟΓ: [Π6 ἴοπθ 5 ΠΟΥ 
γοῃοιηθηΐ, ἱπηραϑϑιοηθα, ἱπάϊρηδηί. ϑ85::1π60 
6156: ΕἸΠρΡΕΟα] τι8ὲ οἵ 2327, ΟΥ οἦπεθ. ὙΠΟ 
ΕἸΠΠΡ56, 5. τι51.8], 15 ἴο θῈ βδίμῃογεά το πὶ {ΠῸ 
ἔοσεροῖηςρ σοπίοχί, δηα 15 85 [Ὁ] οννθ: Οἴποῖ- 
νυ 156---Ἰῇ σμο ἃ αΐατα σπου] Ὀ6 πιδάδ γοϊά ὈΥ 
σμερ ἃ ΤΏΘΟΥΥ, 1ξ {π6 {ὙΠ ρῃαπΈ ἰβϑιιε5. οὗ 
ΕἸ γιϑῦ 5 γοἀθπηρίίοη δη4 ΤΕΡΈΠΟΥ͂ ΑΓῸ ἃ ναπιΐυ, 
Δη4 [Π6Υ ἀγὸ ἃ υὑδηϊίυ, 1 γθϑυσσθοίοιι, {Π 61 
Ὀαβεπιοπί απ ἰοιιπάδίοη, 15 ἃ νϑΠΙΥ ; 1 δ51ς 
γοιι, 1 {γπ6 15 {π6 δἱϊογηδίϊνα οἵ {π656 ἴγθε- 
1Π1η ΚοΥ5. Πδΐ [6 ἀδαά ἃὺῦὲὸ ποΐ ταὶϑθά, χμδΐ 
Β8411 [Π86Υ ἀο ΨΈΪΟΙ τϑοθῖνθ Ὀδρύΐβια οὁα 
ϑοσοιπύ οὗἩἉ π6 ἀοαὰξ 1.6. αυἱέρ ἃ “ἰδαὺυ ἐο 
ἦρε γον  ο οι 9 ἐρε ἀδαά ᾽ “ΤῊΘ 56Π56 ἴῃ 1} 
15: ὑγμαΐ σοιῦβθ 541} σοηνουΐίβ ΠΟῸ ΡΌΓΘΙΙΘ, 
ὙΠῸ Ραβϑίηρ ΤΠΓΟῸΡῊ [Π6 ἸΙνεσ σῖβα οὐξ οὗ 
{Π6 νυδίεσ ἢ Πραγίβ. Ὀο]]νίησ πα τηοιἢ5 
ςοηΐεββίηρ {πα {πὸ ἀδδά 5}4}} σῖβε ἢ [Ε γουΓ 
ἔγθοί Ιου οἷοδα {πΠ6 ὑευὺ βαίθς οἵ σοάβ 
ΚΙηρΡ4ΟΠΊ, 45 {Π6Ὺ 0 οἷοβα 1ΐ, ννβθη ΠΟΥ ἄθηΥ 
[ῃς τεϑυσγεοίίοη οἵ ἤθεα πηθη ἴῃ {πε Ὀοάνγ ιῇ 
ποῖ 1η {Π6 5011] δηά ϑριτιξ αἰϑο, ννμδΐ ἴπ (παῖ 
(856 416 τ Ίβοῦα θ]6 σαϊθοιπηθη5 ἰο οὐ ὙΠ 
ΠΟΙΓΒΘ. 514}} {ΠῈΥ Ρυγϑιθ (τί ποιήσουσιν, 
ποῖ οχδοῖν “ννπαΐ 15 ἴο θεσοπῆθ οἵ {Π6π|} Ὁ 
ὙὝΒΟΥ ψΜ01}} 6 δὲ {ΠΕῚΓ νυ 5 ἐπα, ποῖ Κπονηρ 
νυ παΐ το ἄο. ΤῸ {115 οἴδοξϊ ἴῃ βιιδβίαποθ. δἃΓῸ 
{π6Ὸ ςοπηπιοπίβ οἵ (γυβοβίοπι, ΓΤ ΠΘορῃγυ]δςΐ, 
ἹὙΠεοάογοίδηςα οἵ Π ΠΥ ΘΑΥ]ν [Δ Που5. ΕὝΟσα {Π6 
ΔηΟΙΘηΐ Ἔχροβιΐουβ πιοβί οἵ {πε πιοάθγη αἰ Γ. 

Ν.Β. Τὸ μου] δῈ ποίβά {παΐ 1π6 ννογά 
ΠΕΙΘ τεπάογοα σέγεῖσυο δαῤίϊδηι1 15. ἴῃ ἴΠ6 τηϊά- 
16 νοῖσθ: 1 15. αἰδὸ {π6 ρδγί!οῖρὶα προς 
ἔθεοϊ : {η6 πηρεοτγίθος ποῦα ἀδθποῖθβ ἃ σεγζθς οἵ 
οδθο ἢ 6 η5 ταοοινηρ Ὀαρίϊβπι: [Π15 5665 
8065 Οἡ 8Πη6 οἱ δηά [5 ἴῃ 115 φζοχες ᾿πιροσίθοϊ, 
ΑἸογ 5 τοπήθγιηρ ἐῤοσο αὐδὸ αγὸ ἐπ ἐρὲ ῥαδιῤ 
97 ὀεῖΐγισ δαῤρἐϊςεά ἐπ δερα 97 ρὲ ἀεαά 15 στοηξ 
ἴῃ {πγθθ Ραγεο]αγθ, ΜουοΥ 5 Γεπάθσῖπρ' ἴοο, 
ῥέγοοης αὐδο ῥᾷῦε ἐῤεγισείυες δαῤῥϊπεά, 15 
ϑαϊηθὲ [ῃ6 τι56 οὗ {π6 τ] 416 νοῖοθ, δηα ἢ]5 
ΤυΓΈΠΟΓ νἱονν γὸσ ἐφε δεποῆέ 9 ῥεορίο «αὐδὸ ῥαυε 
αϊεά ὠπδαῤῥϊκεά 15 ἃ5 πππίθηδὉ]Ὲ 45 ἴξ 15 στὰς- 
τυϊΐοι5 δηἀ ἱστεϊθναπί. Βαΐ οἡ {15 σοπηίτο- 

ΤΟΙ ΝΕ ΑΝΝΒΕΚΑ, [ν. 29--32. 

390 Απά ΨΥ ϑίδηά νγε ἴῃ Ἰβοργαυ 
ἜνΕΓΥ ΒοιΓ ἢ 

31. 1 ρτοΐεβε ΒΥ ἴγοιιγ τεϊοϊοΐηρ ἰ 80. 
ΠΟ 1 Πᾶνε ἴῃ (Ἰγίϑε [6ϑι15 ΟἿἹΓ ε 
Ι,οτά, 1 ἀϊε ἀδιϊν. ᾿ΟΣ 

42 ΕἸ δε πε πηᾶηπεῦ οἱ πηεπ ἴ αι 
μανα ἔουρῃε νι Βεαβίβ δὲ ΕΡἐβιι8, 2, 

νογίρα ἰοχί 5ε6 Αἀάϊξίοπαὶ Νοῖβ δὲ {πΠ6 οπά οἵ 
1}15 σμαρίογ. 

ΔΚ δὲ ἀεαά γίϑε ποὶ σὲ αἱ], αυὸν ἀγὲ ἐῤὲν 
ἐρεπ ῥαῤῥίξεά 2ῶὼγ ἐῤὲ ἀεαά 3.) θπάογ; ΙΖ 
ΔΌΒΟΙ ΘΙΥ ποῦ ταϊθοᾶ δῷ ἅἄθδᾶ 1161, 
ΨΥ ἄο ῬΟΥΒΟΙΒ δούίια δ! ΥΥ τϑοθῖγθ θ8}0- 
ἴθι οἱ ὕΠ6 1 δοοοπηῦξ Οπ ἐῤεῖγ αεεοιιΐ, 
1.6. 1Π 5116 δηά οογίδίῃ πορὲ οἵ {πεὶγ θεὶπρ 
Γαβαά αἵ {ῃ6 ἰαϑὲέ ἐδ: [1π οἴπεσ τψογάϑ, 26 
γΕΣΜΓΓ ΘΟ ἰς πμδ, ἐῤὲ φαρσγαηιεμξ 15 «οϊά : 
186 ἢγϑί 15 4 πυγίῃ, {ΠῈ βεσοηά [5 ἃ ἔδτοθ. 

80. 24πὦ «υὐν «ἰαπάαυείη Ἴεοῥαγαν ἐσενν δον 7] 
Ἀδίμεσ, ΨΥ δῖ ψ͵ἷὺ 8180 ἰπ ᾿θορδταν 
ΘΥΘΙΥ͂ ΒουτΈ Π7ὲ ἀἴπο, 1.6. Αροβίϊεβ: νγὲ 
Ἀροβίϊεβ. ἴοο, 845 ψ»Ὲ]] 845 σδίθομπιτσηδηβ, ἀγδ 
βειγγεά ΕΥ̓͂ [Π6 πορὲ οὗ γϑϑισσεοίίοη : ἔου 1 
ΤΉΘη δἴζεγ ἀθαίῃ ἃγὰ ποί γαϊβθά, νυν ἀο εαΐε- 
εἰτγιϑης τοῖν θαρί5Π), ἀπά ννΠῪ ἀ0 αὐὲ τι 
τιβκβὲὶ Ὑὴ6 ψογάβ δύση ῥοῖ ἅτ ἃ ας κ 
Αἰἴτεγ-Πουρης: χγαπ στὶς στττθεῦν ῥοτιτ. 

51. 1 ῥγοίεεξ ὧν γοᾺΓ το οϊείη---- Π ας ἀα]]γ. 
Βοπάογ: ΠΥ ὉΥ δ  οΙ ἄϊθ, γ88 ὉΥ͂ 186 
ΒΙοΥγΐπρ ἴθ γοῦ, ὈΓΘΌΒΥΘΙ, ΨΈΪΙΟΒ 1 
ΒοΙὰ ἱπ Ομ τῖβῦ 765π185 οὐἵὐ ΓΤοτᾶ. ΒΕἸ]] 
56Π56, “ΠΔΥ ὈΥ ἄδΥ 1 84πὶ ὈγουρΡἢΐ ἕαςε ἴο ἴβοθ 
ψΙΓἢ ἀθδίῃ ; 1 φβῆγτη τ Ὀγ {πε ἔαξιγο οσεαυἹοῖ 
φΓ αἰογγίσς οὔ γοι ἀεσομπί, αὐῤῖῆΊορ 1 πον μᾶνθ 
βαίθ ἴὴ (16 Κοορίηρ οἵ) [655 {π6ὸ Αποϊπίθά 
Κιηρ, ἴο ννποπὶ Ὀθ]οηρΡ5 41} Ρουνεῦ ἴῃ Πδᾶνεξῃ 
δη φαγίῃ. 

ΟἿΓ ΤΟΥ 5 ΠαΠῚΘ δηά {{{Π68 τὴ Ε]] ; ἔργ [Ὁ 15 
Ηε ψῆο οἡ Ηἰδβ σϑίιγη 5Π4]] γθσοιήρεηβα Ηἰβ5 
ΓΑΙ [ΠΡ] βεγναηΐβ δηά ἀυναγά ἴο 81. Ρ81]} ἴογ ἢϊ5 
Ἰαθοιτβ ἰπ (ογιπίῃ ἐπε στέφανον καυχήσεως, 
1 ΤΆΒΕβ5. 1. τὸ. εκ (νη), ἃ γῆ |6 15 ἘΠ’ 
αἰβγηιαΐίοη, ποΐ (45 5016) οἵ δα]υγαίίοη. 
Ἔχω ΠεΙα ἄοαβ ποῖ πῆϑδη 1 ῥαῦσε ἴπ ἴΠ6 56ῆβε 
οὗ 1 23εἰ], Ὀυξ 1 ροιτεσς: (15 ροβϑϑβϑίοῃ δ6- 
ΠΟΠη65. Ὁδ]θοῖίνα ἴῃ ἴπ6 σμβίοαυ οὗ [6515 
ΕΠτιβί, 

80. [5 αὔἴεν δὲ τηρεῖ 977 πὸ 1 ῥασε 
οιδὲ «υἱὴρ ῥεασίς αὐ Ἐῤῥεοσις, «αυραΐ αάἀυαη- 
ἐασεῖ ἐξ γι, ἐᾷ ἐδε ἀεαά σὶσε πο 3 Βδηάσγ, 
1 ἴῃ ἃ τ 8η}8 ἔβη 1 ὈΘΟΔΙ6 ἃ Ὀ6885ΐ- 
Ἐρσπῦθι ἱπ ἘΡΒΘΒα5, ψμϑύ 0 πὶ [86 
δανεαπύίαρο, 1 ἀθδὰ πι|θὴ 816 πού ταϊβϑοᾶξ 
ΕΤΆΡΠΑ515 οη {πΠ6 ποῖ, Ρσγοῦδθ]ν {πὸ ραποΐι8- 
το οἵ {πΠ6 ΑΟΝ΄. 5Βῃου]ά θὲ τοίδιπθά πεγθ, ἴπ 6 
ΟὈνΙΟ5. ΕἸΠρ56 αἴεῦ τυῤαὲ ἐδ αὐυασπέασε 0 
716 Ὀδηρ ποῦθ αὐ αἱ! τῇ ἀδαά βεύβϑοῃβ ἃ1Ὲ ποῖ 
ΤΓαϊβθά αἴζου 4]} ! 
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ν. 33. -35.]} 

Μηδὲ δἀνδηΐδρείῃ ἴξ πιο. ἰξ {πε ἀθδά 
Γίϑα6 ποῖ ὃ ἰεξ τι εδΐ δῃηά ἀτηκ ; [οΥ ἴοὸ 
τηογγονν νγα ἀἴ6. 

2332 Βε ποῖ ἀεςεϊνεά : εν]] σοπλπλιι- 
Πἰσδεοη5 σοῦγαρέ ροοά τηδηΠΕῖ8. 

34 Ανγᾷκε το τὶρῃζεοιιβηεβθ, δηά 

᾿ΥΟΌΞ ΝΒ: Χν. 

5815 ποῖ; [ὉΓ β8οθ Πᾶνε ποΐ {πε 
Κηονεάσε οὗ (σοά: 1 5ρεὰκ ἐλπὶς το 
γοιΓ 5Π 4116. 

35 Βυΐ 8οπ16 γιάμ ν71}} 5βᾶγ, Ηονν 
416 {Π6 ἀεδά γαϊβεά τρὶ δηά ντἢ 
νγηδί ΒΟΔΥ 4ο {Π6Υ Τσοπη ὃ 

1 ῥεεαριδ ΟΥ̓ ἑμγπεά δεαςίοῥέογ, ἃ ντοτά 
ξουτηθά {κῈ οὐγ " ρυΖθῆρ μου :᾿ {π6 ΟΥὐεεκ 15 
ἐθηριομάχησα: ἴμε Οτξεκ ἴογ 1 γόμσδὲ αὐὴρ 
δεαςίς νγουἹὰ Ὀε θηρίοις ἐμαχεσάμην. Οοτα- 
ΡᾶΓΘ γερονταγωγεῖν (ϑΟοΡΠ061].) -- ἐο δε απ οἰά- 
γιαης ρείάε---ἃ 5εἰ [14 οσοσμπραίίοη---ποί 720 
φυϊάε αγ οἷά γιώη. 
Εν! 4 ΠΕ ὀεαςσές ἴῃ ἃ ἤρτιγα ἀγα ποτα τηρδηΐ, 

ὀγεΐος ἐγ ῥιαῦ ζογηι. Ἱρπδίμι5 δά Κ οπι. 5: 
“ΕΥΟΠὶ ϑυγία 411 {π6ὸ νγὰὺ ἴο Ἀομὴθ 1 ἃπὶ ἃ 
θεδϑιηρηΐον Ὀγ απ δηά 568.. ὙΠΕ56 Ὀγιίεβ 
ἴῃ ἘΡΏΘϑιιβ ὑγεγθ, Ργο Δ ]Υ, εχαβρογαῖθα [θννβ, 
ξεγοοῖοι5 Θποπηΐ65 οὗ {ΠῸ ογοβϑ δηὰ οἵ 8. δὰ}: 
ΠΟτΏρΡαΓα Αοὶϑ χα. 19. ΤΠ6 δογῖβί ἴῃ 1 δεγαῦηε 
δεαςδίοῦ Ῥοϊηΐθ ἰοῦ ἴο βοπῖθ ἱποϊάθηΐ 
ἘΠΓΘΟΟΓΩΘΑ ΟΥ ΠΟΤΕ ΡΓΟΌΔΟΙΥ τὼ 4 ἀεῇηϊία 
Ροτοά οὔ {πὸ ἀυτίηρ ὑοῦ (πΠ6 οοππίοΐ 
ταρϑά δηά {πη οεδϑεά. 

ἴε τᾶ θὲ δά άθά {πα ἔπεθβε Ὀγιιΐΐεβ οου]ά 
ποΐ ΡΟΞΞΙΌΙΥ θ6 νυν] ἃ Βεαβίβ οἵ {ΠπῈ διῃρῃ! Ποαίγο 
᾿ΠΑ5 ΠῚ ΠΟἢ 45 ϑ8ῖ. Ρ4}}᾿5 τσ μς οὐ Ἀοσηδη οἰ ΠΙΖεη- 
5Π1Ρ ρῥγοϊθοϊβα πἰπὶ ἔγοπι {Π6 ἀγαπᾶ: ὈΥ͂ 15 
Ἴμα εἰυἱἑαΐίς ἢ6 νγὰ5. 5816] 46 ἃ ἔγογτη σοπάθιηπα- 
(οη φά ἠξοπθι. 
δὲ πὶ ῥιώραη ἡασφίοπ (κατ᾽ ἄνθρωπον) 

ΤΩΘ4Π5, 15 ποῖ οἶθαγ: 1 15 ἃ Ρῇγαβδε οὔβοιτ6 ἴῃ 
{με οΟὈβουγΥ οὗ 115 σοπίεχί, νυ ἢ γ16 145. δῃ 
πποργίδίη Ἰ᾿ἰρηΐ. [ ΠΊΔΥ 5 ΙΕ οὐ ἐῤὲ ἰευεὶ οὗ 
γιαηῖς αεαυ, 1.6. αυἱέδ᾽ πο αὐῤὶγαϊίοης δογοπά ἐδὲ 
ῥογίχοη ὁ. ἐῤὶς 1178, τθβδυά]εββ οἵ {με ζυΐαγα 
ΒΙΟΓΥ ὙΠΟ ἢ 15 οοπΠἸοπθα ὈΥ Γαβασγθοίοη. 

16 τὸ εαὶ απά εἰγίιᾷ. 158. ΧΧΙΙ, 13. 866 
1 ΧΧ Μεγϑίοη, ὑῆεποθ {Π158 ἰοχέ 15 ἴδίκβῃ 
“ογδαξ. 

83. Βε ποΐ ἐεεοοίυεά: εὐ σοηι»ημησα οης 
ΓΟΥΤῤὲ φοραί 7η1α7767γ5.1] ΕἪ]] βεῆβε: Β6 ποῦ 
10ἃ ΔΒΌΤΔΥ ἴῃ [Π15 τηδΖε οἵ ϑαίδη (πλάνη): 
ἴῃοϑθε ἔγθθί μι ηΚοῦθ νν1]1 161} γοῦ {πμαΐ, 45 {ΠπΠ6 
ΒΟΥ ἴῃ ἴΠπ6 βσᾶνε ρευῖβῃθϑ, 580 {Π6 5ἰπβ οἵ ἴῃε 
θοΩῪ ἰουςοῖ ποῖ {πα ἱτηπιοσία] βριγιΐ : [Π15 15 
ποΐ για (ςἢ. νἱ. 19): Ὀδνγαγε οἵ ἱπίεγοοι δα 
ὙΠ ποβο ἔγεει ΙΗ ΚΟΥ : ΧΕΙ ΘΕ (ἢς6 ρῥτο- 
γε “ἘΜΥῚ1Ὶ ΟΟΠΙΡΘΙΣΟΙΒΒΙΡ5Β ΟΟΥΤαρΡῦ 
Βοποϑί ομβασϑδοίθιβ᾽ ΤΠ15 ἰαϑέ Ῥγουε Ὁ 15 
ἃ Οτεεκ νεῦβα ΠΌΠπι {πε ΤΠαῖ5 οἵ Μεπαηάδγ. 

84. “αυαζε ἐο γἱσῥέεομςηες..) Α ἤπο Ἔεχργεβ- 
βίοῃ, Ὀτπΐ 5ΟΆΓΟΕΙΥ ἃ {πὸ ἰγαηβιφίίοη : {ΠΟΓῸ 15 
ΠΟ ποίϊοη οἵ χουαζίηο ᾿Π]655 ἰἴὰ 6 ἴῃ {Ππ6 
ῬΓΘΡΟΒΙΠΟΠ ἐκ: ΠΟΥ͂ ἦοεβ δικαιώς ΞΞ δίκαιοι, 
85 50ΠΊ6, ΨΠηΟ αυοίε ὙΠαογά. 1. 21. ἈΔΙΠΕΓ 
Β86Κο ΟΚ᾽ γοῦτγ βύπρου (ἐγιφάεη Μ1) ἴπ 8 
τὶσεῦ ΒΡῚσἱῦ, ΟΥ̓ δὲ “οὐοῦ ἀφαὶπ ἐπὶ σίσ δὲ 

2 αυῤίου (566 ΑἸαχ. 5509): οἴμποβ ἂς 1π ἀἰμὲγ 
δοιιηά : ποΐ 50 βοοά. 

“Ἵπά οἱπ πο ΟΒδηρσε ἥοτη {πε δογίϑέ ἴο 
[ῃ6 ἱπιρογίδος ἱπηρεγαίϊνε ἢ ἐκνήψατε, Ὀυΐ 
ἀμαρτάνετε, ποῖ ἀμάρτητε. ὙΠΕ πηροτίεςξ 
Πογα ἄοοϑ ποῖ ἀεποῖε ῥαδίξ Ὀὺΐ 4 φγόοσεςς τοῦη-- 
γπεπεΐγισ. ΕἼ] βθηβα: “θανγαῦα οἵ ββάιιοίίοη 
ἱπίο ἝΥ ΤΟΥ, [δτηροσ ποῖ ψνἱΓἢ {π6 ον], θα ἴα Κα 
μεεά Ἰεϑδῖ γε ἀβοϊίπε βἴερ ὈΥ ϑίερ ἔγοτη {πΠ6 
ΓΆΙΈΠ ἀπά ἤτοπὶ νἱγέιιθ ᾿ἱπῖο ΠΘΓΟΘΥ ἀπά 50 ἱπίο 
Ἰπηπη ΓΑ ΠΥ. ΟἸ46 ποῖ ᾿η56Π5:0}Υ ἱπΐο ϑἱπ ὈΥ͂ 
᾿ιδίεπίπς ἴο {π6 Ρευ]οι5. [Ὰ]]ςο]65. οὗ ἴποβα 
σογε (τινές οὗ γν. 12) ἴοτ' (1 {6]] γοι) ἀσπογ- 
ἀπεὸ 9 Οοά «οι ῥασε ἐπ ἐῤὲ σγαὶπ. Ηετα 
ῥασε τε αγὲ αἤέεοίεά «υἱέ' 50. ΜοΥΘΥ ΨΕ]]. 

Ν.Β. Αγνωσία, ποΐ ἀγνοία, ΞΕ6ΠῚ5 ἴο πηξδη 
μπβηοαυϊησηδος ΟΥΪΠΟΔΡΔΟΙΥ οἵ Κποννῖηρ Οοά: 
Βυαξ ἅτε ἴπογα ἰπβίδηςεβ οὗ {Ππ|5. 56 ὙΤὴ6 
Ρἢγαβα πρὸς ἐντροπήν τη68Π5 (ΕΧρΡη 64) «υὐδὲ α 
«ἵεξαυ ἐο ῥγοάμεῖης σῤαγιεξαςσεάσιες: : Ῥτερπδηΐ ΟΥ̓ 
ΘΠ ρΕοδ] τιϑε οἵ ρσγθροβίτοη, 45 ἴῃ ἃ ἱποιυβαηά 
ΟἾΠΕΓ ραθϑθαρθβ: Ὁοῆραγα ὑπὲρ τῶν νεκρῶν 
αυἱὲῤ α “ἴεαυ ἰο ἐφε ἀεαά ὀείπρ γαϊφεά (ῬΥΘΟΙ5ΕΙΥ͂ 
ΒΩΠΠ6. ΠΟΠΒΙΓΙΟΙΙΟη, ΟΠΙΥ ἃ εραπσε 97 »ιέπέα» 
2οεέμγε) ἀῃ (01055. 11. 23,πρὸς πλησμονὴν τῆς 
σαρκός «υἱέ α “οἴφαυ ἐο ερεεζίης Πσοπηοισπε,ς. 
ὙΠΟ γε λαλῶ ΠεΓδα τηθᾶπβ ποῖ 1 “ῥεαᾷ ἐῤίδ, 
45 ἴῃ {π6 ΑΓ. θαξ ἀο 1 ἑαϊᾷ. 

Βοπάεγ απά δχρίαὶπ {Π15 ἰαϑέ βεπίεποο--- 
ΤΟΥ ΔΌϑο]ῖο ἱρποῦδπ068 ΟΥ̓  Π ΚΠΟΎ ΠΡ ΘΒ5Β 
οἵ ἀοἂ 5οπιθ 808 ἰπ {πΠ6 »͵ΊΔΙη: 0 τ|8Κ6 
γοὺ 2661] Δϑμδιιθᾶ 8111 0811κ1πδ; ἴπ ΟΥΘΓ 
{μα ἔβε!πρ δϑῃμαηηθά γε τηΔΥ̓ Ὁ νγατΎ οἵ 
Κεθρίηρ σΟΠΊΡΑΠΥ ΜΙ ἔπο56 ΒΟΜΕ. 

35. Βμέ τοῦδ γηαγι «υἱ}} ταν, Ηοτυ τὰ ἐῤε 
ἀεαά γαϊσεά μρϑ απά «υἱὲρ πτυραΐ δοείν ἀο ἐῤὲν 
εογῖε 5) ἘΒοΠάογ, Βαΐ 5011], ΒΟοτι6 0186 Ὑ11} 
580, δον τ᾿ταϊβοᾶ δύ ὅμο ἄθδᾶΐ ΟΥ 
ὙΪΓῈ τψμδὲ Κἰπᾶ οἵ ῬΟΩΥ ἄο {μΠ6γ οοποξ 
Απ οδ]εοΐοῦ 15 ποὺ βιιρροβεά ἴο πιοοΐῖ ἃ 
πμεβίίοη ἴο {ῃϊ5 εῆδοῖ : Βωξ πευογίῤοίρις, 
σγαηπέίπσ ἐρὲ Καοὶ 97, γεσμγγεοίίοη, 1 τρομία Πζ6 
ἦο ἔποαυ ἐπ αυραΐ γιαμπεῦ ἀπε ὧν αυραΐ ῥτγοσενς 
ἦρεν αγὲ γαϊσεά--ἐῤροτο ἀδαά ! οἵ «υἱὲ αυδαὲ σογὲ 
097, δοάν, ,ογτοοῖῥ, «υἱἱ! ἐρὲν εονιε, «αὐρό ἐθὲ 
Ἰογά τορι 5. ὙΠαΐ {πΠ6 Αροβίὶβ τηακεβ ἴΠ6 
οδἠθοΐου βρεὰκ ὑὰ {Π6 561 ἀββασγαπος δηά 

ςοπίοθιηρίμοιιβηεθβ οὔ ἃ “πονβοιποίμίπρ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ἰηξεττεά ΟΠ 5. Οὐ 5ΠᾺΓΡ ΤΕΡΙΥ͂, 
Εοοἱ! «υῤαῤ ἐῤοῖε σοαυεοῖ. . - 

(οππροίίοη θεΐννθεθη συ. 34 δπά 35. ϑί. 
Ῥδι] μανίηρ νναγπεά [5 βδάγεγβ ἴο δυοϊά ἴη- 
τεγοουσθα ψ ἢ (ῃ6 ἀδηΐϊοτβ οἵ τοϑυγγθοϊίοῃ, 
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26 ἽΠ οι. ἴοοϊ, πα ψμῖςἢ {ποι 
ϑον ῖ8 ποξ αιϊοκεπεά, εχοαρί [ἴΐ 
ΙΕ: 
37 Απά {πῃδὲ νγῃϊοῃ τποιι. βονναβί, 

ἴποιι βονγεβὲ ποΐ τῇδε βοάν {πὲ 5}8}} 
θ6. θυ θᾶγε ργαίη, ἴΈ τηδὺ σἤδησα οὗ 
νγΠααΐ, ΟΥ̓ Οὗ Β0Π16 ΟἴΠΕΓ σγαϊῇ : 

ΠΟΘΕΝ ΙΝ θ  ν, [ν. 36---39. 

48 Βυΐ (σοἀ ρίνει 1 ἃ θΟάγ 858 ἴξ 
Παΐῃ ρίεαβεά ἢϊπι, ἀπά ἴο βνεγυ βεεά 
ἢ]5 ονγῃ βοάν. 

29. ΑἹ] 6βῃ 2: ποῖ {πε 88π|6 ἤδϑβῃ : 
Ῥυξ ἐλόγδ ἰς οἠς ἀπά οΓ Ηεβῃ οἵ τηξη, 
ΔΠΟΙΠΟΓ ἤεθῃ οὗ Ῥεαβϑίβ, δηοίμεῦ οὗ 
ἤ5}ε5, απά Ἀποίμεγ οὗ ὈΙγά5. 

ὙΠῸ Ὀδοδιιβα οἵ {Π1|5 ἄθηϊαὶ ννεῦα Ὀθοουηϊηβ 
ΤΩΟΓΑΙΠΥ͂ σΑγ61695 (80 ἱπ{Ππλδῖο]γ Ὀοιπά ὉΡ 
τορϑίμου ἀγὸ τὶρηΐ ἀοοίγιηθ δηά στῖρῃξ ργδο- 
{66}, πον ργοςθθάβ ἴο θχροιπηά ἐῤε παίμγε 
ἐῤε είχε δοάϊε.. 

Ν.Β. ΤῈ νογά ὁκέ ἤϑύθ πιθδηβ ὁπ .11]], 
Δηα ῬΕΙοπηρ5 ποῖ ἴο 1ῃ6 ϑἰαϊοπιοηΐ οἵ 81. δι] 
50,716 0716 «υἱἠὶ ταν, θυ ἴο {Π6 4αδϑίοη οἵ 1Π6 
ΟὈϊ]δοῖοῦ πευεγέῤῥοίοςς ῥοαυ, ΤΠ ασζ. “πα «υἱὲ 

. ΤΑΤΠΟΥ ογ, ἷ. 6. “ΟΥ̓ ἴο Ρυξ {πῸ παδβίίοη 
π ΔΠΟΙΠΕΙ 5080 6 : [π6 ἀϊδ᾽αποῖϊνα ῥΑτγίο]8 
ΡΓαβοπίβ ἃ ἀἰΠδγεπί βιάε οἵ ἴπ6 βᾶτὴθ 1468. 

86. ΤΡοιι 7οοἱ .. .7 ΑΠΔΙΟρΡΊΕ5 ἄγαννη ΠΤ ΌΤΩ 
ΠΟΠΊΠΠΟΏ ΘΧΡΟΙΘΠΟΘ5. οἵ παΐιτθ, ργεραγαΐουΥ 
ἴο (Π6 ἀορπιαίίς ἐθδομπρβ οὗ ν. 42 ἢ. Ἀδη- 
ἄεγ, ΕΟ]! ψαδῦ ποὺ βοσοβϑῦ: ΘΠΊΡΠ 8515 
ΟἹ ἐῤοι: ΔΥραηθπς αὶ ηιΐμιογὶ αὐ γιαΐμς: τῇ 
ψν παῖ ἴμοιυ, 4 51} τηοτγίαὶ, βονγεδί 15 δῇ6Γ 
ἀδοοπηροβιιοη ΠιΠοἸκοηθα, πον ΤΊΟΠ ΠΊΟΓΘ 
5141} να Οοά βοννεῖῃ Ὀγ {π6 Ππαπάὰ οἵ (8 
βοχίοῃ, θύθὴ {Π6 Πιπιαη Ὀοάγ, θῈ πιδάθ 4]Π1ν6 
ΔΙΈΟΥ ἀἰθϑο! ἱΐοη. Μαευθσ πΊαῖκοβ ἐῤομ δηῖ1- 
{Πδέϊοα] ἴο Οοά ἴῃ νυν. 38: δαξ {πὸ ᾿πίεγνδὶ 15 
ἴοο βυραῖ. 

ΕΠ γγβοβίοπι ἐμ ἰοεο ἴο [15 εἴδοῖ : “ὙΠ 6βα 
Πογείϊοβ βαῦ, ΤΘ ὈΟΩΥ ἰ5 ποῖ Ταϊβθά Ὀθοδιιβα 
1 ἀϊε5: 1 τορὶν, ΤῈ θΟάΥ Ὀδοδιιβα τὲ ἀἴ65 15 
τπογοίογο γαϊθθά. Αβαΐη {πΠῸν βαν, [{ {ποτα ὃ6 
ἃ Ταϊϑίηρ, οπ6 ὈΟΩῪ [8}15, ΔπΠΟΙ ΠΟΥ 15. γαὶβθά. 
1 τΟΡΙΡ, ἘΘϑυΥΥΘΟΙΙΟη 15. ἃ ταϊβίηρ οἵ {πΠαΐ 
ὙΠΟ 15 ]Π]1οη: ψνμαΐθυοῦ ὈΟΩΥ [4115, {πῈ 
ΒΆΠΊΘ 5. Γαϊὶβθά ἀπά γαῖ σγαϊβθά ποί {π 58ΠΊ6, 
1ῃ ΤΔΠΥ τοβρεοῖβ αἰ δγεηΐ, [411 ΞῈ ΡΕΓΙΟΥ. 

ἧς ποΐ φιϊεζεπεά, δχεοῤέ 1 «1.710 ὝΠῸῈ βεθά 
σοαυη ἀῃὰ ἀγίπρ 15 [π6 ἀπαίοριιθ οἵ {πὸ θοαΥ͂ 
διιγίεά αηὰ ἀξοαγίησ. ἘΣΝΟΥΥ Πντηρ βθαά οοη- 
ἰαϊηβ νυ] η 1561} ἃ ΚΘ ΥΠῚ ΟΥ̓ΤΩΪΠιιΐα ΘΠΊΌΥΥΟ 
ΡΙαπί. {{π46Ὶ φτυοιηά {Π1|5 σεπτὴ ὈΘΡῚΠ5. ἴο 
δῖον αἵ [ῃ6 θχρθῆβθο οἵ {πε βεβά : βϑοὸπ {ΠῈ 
γηδῖη ὈῈΠΚ οἵ {πὸ βεθά 15 βΌπε, δηα ποίπῃ!ηρ, 
ΤΟΙ δ] η5 οἵ τὰ θὰξ {πὸ τοζζθη βῃσγινε!]δα μιιβῖκ. 
ὙΠι5 ᾿ἴ “ ἀ165: [Π15 ἐγέηρ Γ᾽ ἐῤὲ το σουτο- 
βροπάς ἴο {πῃ ἐρεαγίηο ὁ ἐῤὲ δοάν νυμῖο ἢ 15 
Αἰγοδάν ἀθαά δηά θυγιθά. Τ) Θοοπιροβιίίομ 15 
ἃ ΠΟΙ ΠΙΟΠ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ΓΘΡΓΟΘΟΙΙΟΗ : ΘΥΘΙῪ 
ΒΙΡΠΟΥ ἔὈγπὶ οὗ 11{6 Ργθβαρροβαβ {πε ἰοβ5 οἵ 
1παΐ νη ῖοἢ ργθοθάθβ . ὍΠΪΒ 15 ἃ ἰὰνν οὗ 
παΐασο. ὙΠῸ σσγοόνί οὗ ἐὰθογοιιβ ἀπά Ὀα]θοιι5 
τοοίβ 15 Δπαίοροιιβ ἴο {παΐ οὗ βεεάβ. [Ιπ αἰς- 
εἰπε ΠΡ ροϊαΐοθβ {π6ὸ ἀθοδυίηρ σΟΓΡΒ6 οἵ {Π6 
οἰά οὔμθ νυ πίοι νγὰ5 Ρ]απίθα 15 ἴοιιπ διηοηρ; 
ἴπ6 πθνν ΟΠμ658. 

857. “4πά ἐραῤ «υῤ΄ερ ἐῤοιι σοαυεσί, ἐβοῖ 
σοαυεεΐ ποὶ ἐραὶ οάν ἐῤαὲ τῤραϊ δὲ, διέ δαγε 
“γαῖ. ΒΘ ΠΑΟΥ δηά οχρ δίῃ: Απᾶ ἰπ ταῦ 
1ποὰ βονοϑ, ὕβοι βονοϑύ πού ὉΠ ὈΟΑΥ͂ 
μαῦ 5881] ΔΡρϑδυ ({π6 ϑίδίεϊυ ραπί οἵ 
ΒΙαἀοα 5ἴεπι, εἰοέῤῥεά στη νογάστθ δηά σ]Π 
ΘΑΥ5. οἵ σού), θα ἃ ῃπϑδοᾶ ρύϑΐῃ, Ρ61- 
ΟΘμ8πη08 οὗ ψμθδί. ΕἸΏΡΠαβῖβ ὁπ {πὸ τνογὰ 
παζεά : ἴπ6 τϑϑαγγθοίοῃ ὈΟΑΥ͂ 541} θῈ εἰοέῥεά 
ὙΠ ΡΊοτΥ. 

858. Βμέ Οοά οσἴυοὶρ 1: α δοάν, ας 1: βαΐῤ 
2]εανσοά ῥίγι, ἀπά ἐο δυο} σϑεά ῥὶς οαυπ δοάν.] 
Βδηάογ δηά οχρ δίῃ: Βμέ οΟσὐὁ χα 119 Θαοᾶ ([ 15 
0) σίνοίμ 10 4 θοᾶγ, ἴθ τ πδύῦ ΠΙΘΉΠΘΥ͂ 
86 ψι]θὰ (16. ἴῃ ΗΙἰ5 σουπβεὶ οἵ ογεδίοη 
Ῥεΐογθ {πῃ ννου]άβ), απ [0 ΘΥ̓ΘΙΥ 8668 8 
ῬΙΟΡΘΥ͂ ὈΟΑΥ͂ ΟΥ 8 ῬΟΑΥ͂ οὗ 15 οὐη. Ηε 
«υἱϊρά : 411 {Π᾿πρ5 ογεαῖθά ἀγεὲ σο β που ρῖβ 
οὗ δίθγηΥ τηδάθ δοΐι8] ἴῃ {{π|6. 

Ονά ρίπείρ 1 α δοάν.] ἘΕὉ]] βεῆβε : Οοά 5 
οτπη]ροΐθηοθ 15 {πΠ6 ἐὔβειθηὶ σαλιδθ, ἃ5 ΠΟΥΤῸΡ- 
τἴοη 15 ἴπ6 πϑοθββατΥ εοημαξέίονι, οἵ ἃ βεβαβ 
τοργοάποίίοη ἴῃ ἃ πεν πᾶ ΠΟΌΪΕΓ ἴογπι οἵ 
116. [πὶ {ΠῸ Ἰαΐθεπέ ργοόςεθβϑοθ ἔγοτη ἀθοοιη- 
Ροϑβίξἰοπ ἴο σγϑοοπϑεςαξοη ἰάἀθπείν οἵ Κιπά 
Δηα (ἴῃ βοπὶθ ἀθρτθθῚ οἵ βιιθβίαποθ 15 Ρσγθ- 
Βουνοά, ποῖ ἸἀθπΈ τ οὗ βέαίε : {π6 υἱίβ! βευπῇ 
οὗ {πΠ6 σιγαΐη σθαρρθαῦβ {Π6 βαπλδὲ ἴῃ 15 παίαγο, 
θαΐ ἴῃ ἔογπι απ ἴῃ ςοηϑβεειξοη πον πιθοῇ 
Παπάβοπιεγ " ἴῃ ΠΑ ]ΠΥ οὗ 5ιυθβίαποθ ἴοο 
πονν ππιοῖ Ὀεϊίογ ! ΕἸαϊσυ]οι5. 15 πε 4165- 
τοη οὗ {πῸ σαν!]]ογ, “ΝΠ ἃ θοάγΥ οἵ ννπδῖ 
βοσί (ὁ {Π6Ὺ σοπηθ-- -ἰῃοβο ἀθδά ἢ’ Εὸτ τῇ σοά 
σῖνθϑ ἴο ΘΥΘΓΥ͂ 5ου βΊαὶη ἃ Ρἰαπί- ΒΟΥ οοτ- 
τοβροπάϊηρ ἴῃ Κἰπά ἴο [15 πονν βίαξα, 584} Ηδ 
ποΐ ἴῃ {Π|κ6 ΤΠΔΠΠΟΥ σῖνα ἴο Ἔνασν θυτγα πλδῃ 
ἃ ῬΙΌΡΟΓ ΤΕϑυσγθοῖοη θοάγ ἢ ΟΥ 065 [Π|5 
ΘΑΥΠΠΟΥ ἱπηαρίηθ παῖ {Π6 ἀφαά ΒΟΟῪ 5141] 
σοπῖο ἴουἢ γι|δῖ ἘπῸ β8πι6 ἢ δ5 αϊά {πΠ6 ΒΟΑΥ͂ 
οὔ 1,αΖαγιιθ ΕὔνΟΓΥ δία!κ οὗ ννυμϑδΐ 5ῃ|τ65 115 
Ταχυγίαπί ποδα αἵ ΠΙΠῚ. 

89. 441] 36 ἐς ποῖ ἐφ σαγῖὸ 36:}. ΒΘ ΠάοΓ 
Νού 411 6818 15 {Ππ86 βᾶτιθ ἤθβ8, Απ- 
ΟἴΠΟΓ ἀΥραπηθηΐ [ῸΓ 5οπηα ᾿4οπέΥ, γεῖ ΠΟΘ 
ἀϊνογϑιν Ὀεΐννθθη Ὀοάϊοβ Ὀυγιθα ἃπαᾶ τίβθη. 
ΕἸεεῤ ἴθ ἃ βϑιιθϑίαποθ σοιητηοη ἴο 411] Δη1Ππη4}5 
δη4 γεῖ πονν ἀϊῆδγεπί [Π δι Θρθοῖθβ, ἴῃ πηδῃ- 
Κιηά δῃά ἴῃ σδίς]θ, ἤϑῃθβ, θιγάβ. βεασίς ἤθσ6 
5Π 0114 Ὀ6 τεπάθγεα οαῦοϊθ. ὍΠῈ ππάο νη 
56η56 οὗ [Π15 νΕΥ56 5Θ6ΠΊ5 ἴο δ6: ἔπεῦθ 15 146ῃ- 
τἰγ ἀπά γεΐ ἠϊνογϑιν οἵ μυισηδη ἤθϑῃ ἴῃ {π6 οἱά 
ογϑδίίοη δπά ἴῃ 6 πον: {πΠ6 βάτηθ ἤσβῃ, πδῖ 



γ. 40---44.} 

40 Ἵπεγε αγ α͵5ο δβἰθβεῖδὶ Βοάϊε8. 
ΔΠᾺ Βοά 65. ἐευγεϑίγιαὶ : δι 16 ο]ουΥ 
οἵ τῆς ςεἸεβέιαὶ 2: οπθ, ἀπά τῆς σίογγ 
οὗἉ τῆς ἐεγγθβίγιαὶ 2ς Ὡποίῃεγ. 

41 Ἴππεγο 1 9Π6 φ]ογυ οὗ {Π6 8ιη. 
ΔΠ4 Δποίμοῦ ρίογυ οἵ {6 πιοοη, δηά 
ΔΠΟΙΠΕΓ Ρ]ΟΓΥ Οὗ ἘΠ6 5:88 : [ὉΓ 9712 5[8Γ 
ἀπ γείῃ ἔγοπι ἀπσέδογ 5.8 Υ ἴπ β]ΟΙΎ. 

42 80 «αἶβδο 2: {ῃς γαϑιγγεοίίοη οὗ 

νγὰ5 [δ κεη οἵ {πε ἤγϑί Αἄδπὶ Ὀγ {πε ἰαϑί, νγαβ ὈΥ͂ 
Η π ἡγΠ0 ἴοοϊς 1ἴ τηδήθ ἀϊνοῦβα ἴῃ {Παΐ 11 ννὰβ 
ΒΔ]Π]οννεα ἀπά β]ογιπθά. [Ι͂ἢ {Π6 γοϑιγγθ Ο ἢ 
{πὸ ἤθϑἢ οἵ {πῸ βαϊηΐβ 5141] θ6 σοπϑιιδϑίδητιαίθα 
ψυῖἢ {Ππ6 Ρ]ου πο ἤεβη οἵ {Π6 σίβεη (ἢ γιβί. 
Ὧε νείίε δηά οἴπεοῖβ πιᾶκο ερ ἤογθ ἴο 
τηθδῃ αηίγγιαί ΟΥ̓  α71157715 : ΥΔΊΠΟΥ ἐῤὲ σπμῤσέα)ιοε 
15 τηθαηΐ : {πῸ [άδα οὗ ογρ'αη15721 ΡΟ ΑΓΒ ἴῃ {Π6 
ποχί νεῦβθ. ὙΠῸ βεήαθηςε οἵ {πε [Π]ηρ5 οο- 
ογαϊπαίθά 15 36, δοάν, ἱμοέγε. 

40. Κεπάογ, Βοᾶϊθβ ὕοο οδΙθβδύΐαὶ {πογὰ 
αἴὸ δι Ὀοᾶϊθ5 ὑθυσθβϑύσὶαι, ΕΕἼΊΡΠ 8515 
Ῥοίῃ ἐἰπ165 οα {πὸ ννογά δοάϊος : ἴΠ6 ἀυριιπιθηΐ 
ΡΓοςεθάβ ἔγομη αἰνευϑιίοβ οἵ Ἴεερ ᾽πὶ (ὐοά 5 
Οὐθδίιοπ ἴο αἰἰνουϑιεβ οἵ δοάϊιν ογραπίςσηις. 
Βοάϊε85 ςϑ᾽θϑέϊαὶ μογο σδη μαγάϊγ ἀδποΐε θοάϊθ5 
οἵ δηρεῖβ, ἂ5 46 νκ εἰΐε ἀπά Μέεγυοσ, ἴογ ἴ ἄοοθς 
ποῖ ἅρρϑαῦ {πᾶΐ δηροῖὶβ ροββϑθβθβ οοπϑίζυϊοά 
ὈοάΙ65: ἴΠΕΥ σδη ᾿ΠΊΡΓΟΥΒ6. σΟΥΡΟΥΘΙ[[65. πη 
ΔΡΡΘΔΓ 1Π ΠιιΠηΔη [ΌΤΙη, 845 ἴννο οἵ ἔποπὴ ἀϊ4 ἴο 
ἈΡτγαμαῖη αἵ Μαῆγθ. ΝεΠΟΥ σδη {Ππ6 ρΡῆγαβα 
ἀεποίθ ἐῤὲ ῥ]απείς, ἃ5 Γ)6]]Χ5.ἢ, θθσαιιβο {ΠῸ 
1άε4 οἵ {π6 ῥεαυεπὶν δοάϊος ῬΥθβθηῖθ ΠῸ ῬΓΟΡΟΓ 
ῬάΓΆ116] το {Παΐ οἵ ζεε ἴῃ {πὸ ργεοθάϊηρ νεῦβο. 
11ΐπς ῥοαϊν ογραρίηις ΔΥῸ ΠΟΥΘ τηθαηΐ. δῖ. 
Ῥϑ11] ΠΊΔΥ ῬΡΟΒΒΙ ΡΥ Πᾶνα θθδη {Π]η|ῖηρ, ποΐ οἵ 
{π6 ρΙαπεῖβ {πο πηβοῖνεβ, θυΐ οἵ θοά]θ5 ἀννε!]!ηρ: 
μοῦ ἴμ6 Ρ]αποῖβ (ἐπουράνια) 85 ἀΐνεῦβα ἔγοπὴ 
Ὀοάϊο5 ἀἄννθ!!ηρ ὠῤορῦ ἴπ6 δαγίῃ (ἐπίγεια). 
ΕῸὸΥ 1 {Π6 ΡῥΙαποῖβ ἀῦὸ ᾿πῃδθιῖεά, {π6 Αροβίϊθ 
τσ θα 5}1ν Πᾶνα ἰθαγπί {Π15 {γα ῖῃ, ποΐ ᾿ηπάθρα 
5ΟΙΘΠΕΠΟΔΠΪΥ Ὀι ἴῃ οπ6 οὗ ΠΙ5 Βιρεγδθιπάήδηξ 
Τανο]δίίοηβ. [ἔ 50, Ὀοάϊοϑ ῥίαπείαγίαη νν}}} θὲ 
οοπίγαβίθα νυ] τἢ θα 165 ἐεγγοσέγιαί, ἃ5 ΟΥ̓ΡΔΠ]5ΠῚ5 
αἰ Ποσῖηρ {ΠῸ ΟΠ6 ο91455 ἴγοπῃ {ΠπΠῸ οἴπεσ. Πῖβ5 
ΤΠΘΟΥΥ ννου]ὰ ποῖ Ὀδ6 ᾿ηνϑ]! ἀαΐθα ὈῪ {π6 ποχί 
Βθπίεθποθ, [ΟΣ {Ποῖα ἘΠῸ σοηίγαβί 15 ΔΡΡΥΓΘΠΕΥ 
ποί Ὀεΐνγθθῃ ἃ πδίμγαὶ ΡΊ]ΟΥΥ δηά ἃ βιροῦ- 
πδίμγα!, θὲ Ὀεδΐνγθεεπ ψοὸ παΐιγαὶ β]ΟΓΙ 65. 
ὙΠ ἰ5 πιδάθ ργόθαθ] 6 ὈΥ {πῸ ςοπίγαβίθα 
ΒΊΟΥΙΕ5 οὗ βιιη, ΤῇΟΟΗ, βίαγϑ ἰη {Π6 ποχί νϑῦβα. 

41. Νοῖ ΟΠΪγῪ ϑἴδγϑ ἀ{ΠἘῈΓ ἔτῸΠ᾿ 51η Δ ΠΊΟΟΠ, 
υΐ βέδὺύ ἔσοτι βύδι αἰ θυ ἴῃ βΊοΥΥ : [Π6 
αἰνουβιειθβ οἵ Ὀσ] ΠΑ ΠΟΥ ἀγὸ ᾿πΠπίία. 

492, (οππροζίοη ἢ {πὸ ἴογθροίηρ : ἔΠο γα 
15 ἃ 5ΔΙΊΘΠ655 ἴῃ 5ΟΠΊ6 Γαβρθοίβ 8Π4 ἃ ἀἸδγθποα 
πη οἴμεῖβ Ὀεΐννεθη ἔπε βεθά δηά τῃ6 ρ]απί, 
Ὀεΐννεθπ ἴπ86 ἤδβῃ οὗ τπηδῃ δπά {πῸ ἤδθβῃ οἵ 
ΔΠΙΠη415, θεΐνγθεῃ ᾿ἰνὶπρ Ὀοά͵65 ἰπ ἴΠ6 Πϑᾶυθη5 
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1ῃς ἀεα4. [{ 15 ϑονγῆ ἴῃ σογγαρέϊοη ; 
ἴΌ 15. ΓΙ86 4 1η Ἱποουγιρίίοη : 

43 [τ ἰ5 ϑονγπ ἴῃ ἀἰβῃοποιιγ; ἰξ 8 
Γαβαά ἴῃ Ρ]ΟΓΥ : 1 15 ϑουγῃ ἴπ νγεὰκ- 
ΠΕΒ8 ; [ξ 15 Γαβαά [ἴῃ ροννγεγ: 

44 [ἴ 15 βϑουγῃ ἃ Παίιγα! ΒΟάγ ; [Ὲ ἰ5 
ΓΑΙΒα ἃ ἃ ϑριί γί! Ροάγ. ἼΠογα 5 ἃ 
Παῖτιγαὶ Ὀοάγ, ΔΠ4 {Πεγα 8. ἃ βρί γίειιδὶ 
θοάγ. 

δηα Πνηρ Ὀοάϊθ5. οα {πῸ βασίῃ, θείνγεεη {Π6 
ἀΔ22]1Πρ: σῆθεη οὗὨ {π86 ϑι1πὴ ἂηά {πθῸὸ γΑΥ1655 
5Πῃθθη οἵ {πθ τηοοῃ δηἋ {πῸ βραγκιίηρ 5βῆδθοθη οὗ 
ἴΠ6 βἔίατβ, γεα θείνσεθη {Π6 ἄϊνοθο ὈΓΠΠ Ποῖ 5 
οἵ βἴαγβ σοϊηραγθά νυ βίαγθ. [Ππαποϑίοη- 
ΑὈΪγ: Βαΐξ 1πδῖὲ 45 θεΐννθθῃ {πθϑθθ πηδηϊο]ά 
ΟΥ̓ΘδΟη5 ἴῃ ἘΠΕΙΓ σαν γα] σοτογΠδί]οη5 {ΠοΓῸ 
5. Ἰἀθητ νυ οἵ παΐπσγε δηά οἵ ϑιιδδίαποθ ἀπά 
ΠΟΠΊΠΊΙΠΙΥ οὗὨ σεγίαιη ργοροσίθβ, θῈ δὲ {πὸ 
ΒΔΠΊΘ {ΠΠῚ6 ΕἸ ΟΥΘΙΥ ἢ [ΌΤΙ ἀΠπ4 [ῃ τδηκ, 
Πα] γ, ὈΘΔΥ͂, ΡΊΟΓΥ ; 1Π {πΠ|κ6 πη ΠΠΟΙ 5 {Π6 
ΤΕΒΌΓΥΘΟΙΓΊΟΠ 4150 οὗ {πε ἀθδά (ϑ5αϊηί5). ὙΠΕΓΘ 
5. Ὀεΐνγεθη διυγὶθά δηά τίβεη Ὀοάϊεβ οὗ βαϊηΐβ 
ἰἀδπειῖν τη Κιπά δηά βοιὴθ ἴῃ βιιδβίδηςθ, γεξ 
ΠΎΠΟ ΑἸ νγϑ νυ ἴῃ ΤΟΥΤῚ δηἃ ἴῃ ϑδίαζε: ἴοσ ννῃδ 
νγ85 5ΟΥ ΠΟΥ Ὀυγοα, [Π6 58 Π|6 15 Τγαϊβθά, θαξ 
Ταϊσοα ποΐ {πῸ βᾶπιθ: {πῶΐ ὑνμῖο νγὰ5. α15- 
ἤρατο ὈΥ ἀἄδθαΐῖῃ ἃπά σοΥΓ ρίίοη 15 ΠΟΥ 
ΓΔΠΒΠρ ΓΘ ᾿ηΐο 116 απ ᾿ΠΟΟΥΓΙΡΕΙΠΕΥ : ἔῸσ 
ἐΒΟΜῊ 1 15 [ἢ ἃ βίαίβ οἵ σογγαπρίϊοῃ, γαϊβθά ἴῃ 
ἃ βίδίεβ οἵ ̓ ποουγιρί ΠΥ ᾽ (ἀφθαρσίᾳ, σοτηραγα 
ἀγνωσίαν, ν. 34). 

438. Πὲ 15 σοαυῦι ἴγι αἰϊσβογιοι.. «7 ἩγΙάϊγ, 85 
Μέεγογ, “ἴπ6 βονηρ 15. ΠηδΠη᾽5 δοῖ, {Π6 Γαϊϑίηρ 
15 σού 5᾽: γαΐπου τδῃ Ὀυτθβ, απ Οοά βου 
Ὀγ {π6 παπᾶ οὔ πιδὴ ψηοῸ θιιγίοβ: Ηθ ΠΟ 
505, Γα]565 4]5ὸ. [51 αἰϊερομοι 15 ἴο Ὀ6 ππάρογ- 
βίοοα οἵ 1π6 Μεαϊίας εαάαυεγίς. [πὶ ρίογγ, ἃ 
βίαϊθ ῬΧΓΟΡΕΥ ἴο {ΠεῈ σϑϑιγγθοίίοη θοάϊοβ, Ρἢ]]. 
111. 21. [π «υεαζτιε:ς, ἴῃ ἃ σοπάϊτίοη οἵ παἰίογ 
Ροννου] βθῆθθθ. {7921 ῥοαυεῦ; ΜΜΠαΐ ἃ σπδηρθ ! 
ἃ ὈοΩΥ ταάιαηΐ νυ {ΠπΠῸ ὉἸἹΟΥΥ δπά οπάοννοά 
ὙΠ [Ὁ]Ππ685 οὔ οαρδοιυ (δυνάμει) ἴοτ' [18 
Δη4 ΔΟ ΨΥ ἴῃ ἃ ΠΟΥ, ΒΡΠΘΓΘ. 

44. Πὲ ἐς σοαυπ αὶ παίμγαὶ δον. ΜΝἭαΐαγαὶ 
ΒΘΓΕ ΠπΊΘδη5. αηίγιαί ἴῃ ἴΠ 6 5θῆβθ οὗ 4υγεῤίεαί, 
1.6, ἃ θοαγ Πίζεα ἴῸΓ {πΠ6 απζρια οὐ ῥ5γερό, ἃ 
τεποιηθηΐ τηθοῖ ἔογ {ῃ6 [1{ὸ οἵ {π6 501}: 
ἃ τηδίθυία! ἰπϑίσιτηθπε οἵ ἤρθη ἀπά δΙοοά 
Δ 5θηβοτοῦρᾶηβ, ΟΥ̓ ΠΟ Ν {Π6 501} ΒοΙ 5 
σοηνοῦθα ἢ 1η6 Οὐΐοῦ ννουἹα οἵ 56π51018 
ΟὈ]εοῖβ, βδϑείηρ, πρατίηρ, ἴοιομίηρ, δοίίηρ. 
ἼΠΙ15. σοΟΠΊΠλ ποδί οη 15 σοΟά ΟΥ̓ 6ν]] ΡΓΘΟΙΒΕΙΥ͂ 
ΔΟσοΓά Πρ 45 {πὸ 50] 15 νης ἴο 6 βυϊάθά 
ὈΥ πιαη᾿5 ϑρισιξ, 1{56}8 συτάθα ὈγῚ (οὐ 5 ϑριγιξ. 

Α΄ «ῥιγίμιαί ὀοάν 15. ἃ ὈΟΑΠΥ͂ ΟΥ̓ΡΑΠΙ5ΠῚ 
δάἀαριοά ἴο {πὸ Ππξ οὗ {ΠῸ βρισγιῖ, ἀπά σοπίγο θά 
{Πογοῦγ. [Ι͂π 1ἴ {Π6 501} μδ5 ἴδκϑη 115 ῬΥΟΡῈ 
Ροβιοη οἵ βιθογαϊπαίϊοῃ : πΊδΠ᾿5 βρι γὶΐ ποὺν 
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45 Απά 90 [ἴἴ ἰ5 νυγξίεη, ΤῊς ἢγϑε 
τηΔη Αἀδλπὶ νγὰ8 πιδ46 8 ἱἰνὶπρ' 8011] ; 
τΠε ἰαϑὲ Αἀδπι τυᾶς γιαάθ ἃ αυϊοκαηΐηρ; 
ΒΡΙΠΕ. 

Πο]45. {πΠ6 δάπηηἰβίγαϊίνε ΡοννΕΥ ἀπά, τυ]οά 
ὈΥ Οοὐβ ϑρισγιξ, τ]εὲ5 {πὸ ὈΟΩΥ τΠΓΟΙρ 
[6 εχϑοιίνο πηθάϊιπὶ οὗ {πὸ ψ]Π]Πηρ 508]. 
Μδηῃ 15 αἵ ἰαϑί, ναί (σοά οὐὔἹ βίην ᾿ἱπτεπάθά 
ΠΙΠῚ ἴο Ὀο, ἃ ογθαίισε ἴῃ ἡνΠΟΠὶ {ΠῸ 5ρ᾿ σΙΪ 15 
1μ6 Ρευβοῃιγιηρ ΡΓΙΠΟΙΡΙῈ ἀπά {Π6 βϑαΐ οὗ 
ΒΟγΟΓΠΠΊΘηΐ : ΠΙ5 ῬΓΟΡΕΥ͂ 561 ἄοννῃ ἔγτοπὶ Πῖ5 
ΟΠ ΒΡ ΓΙΈ, α5 ἔγοτη ἃ [ὨΓΌΠΘ, ΓΕΙΡῚ5. ΒΙΡΓΘΠΊΘ 
ΟΥ̓ΘΓ 186 5011} ἀηά {Πγουρ {Πδΐ Ονεῦ {Ππ6 ΒΟΩΥ, 
ἴῃ ἃ {πγεείο] ἃ ΠΑΥΠΊΟΗΥ : {π6 ΠαΥπΊΟηΥ οἵ {Π6 
Ραγίβ 15 {π6 τπιηϊῖν οἵ {πῈ γΠΟ]6 : ἴογ ἴΠε ΒΟΥ 
15 πονν γεοοπβεςαξεα τηρδεΐ [οΥ [Π6 πὸνν βονοση- 
τηθηΐ : 1{ 15 ῥηπεμηιαέϊς, το ΟΠ ΒΟΥ 2.γεῤίεαί. 

Ν.Β. [π {πῸ Πουῖ οἵ Αἀδπιβ ργοθαίίοη, 845 
ἢ15 βριγιξ ννα5 ἴο Βίπι {ΠπῸ νεῃῖο]α οἵ ΓΕ] Ονυ5 ΠΡ 
νἱτ τς ον ϑρι τις αηὰ 15 Ὀοάγ [Π6 σΠδππΠΕῈὶ 
οὗ σοπιηλπϊοδίϊοη νυ {Π6 56 η51016 ννου]ά, 50 
Πῖ5. 50] ΟΥ̓ 561 -|Ἰνὶηρ παΐασο μα ἴο ἄδοϊάς 
Ῥεΐννγεεῃ ἔννο αἰγαοίίοηβ, ἃ ΠΙΡΠΕΥΓ ἂπά ἃ 
Ἰοννθσ, νυ μϑίπου ᾿Ὲ νου] σοηβοπί ἴῃ δοοογά- 
866 ] ἢ της ἀϊνίπο ᾿πίθπίίοπ ἴο θὲ ἀείεγ- 
τηϊπθά Ὀγ ἴῃς ϑρι γι ἀπά ἘΠουθΌΥ σοπίϊππε ἴῃ 
ἘΠ] ρ ἢ Οοά, ΟΥ νψοιά σοποϊιάς 
αϑαϊηϑέ Οοά δηά Ἵβοοβα ἃ [᾿ἰἴο οὗ βε]βῃ 1η- 
ἀδθροπάεποθ. ΒΥ {πὸ [8]] οἕ Αάδπὶ Π15 ἔθ]]ονν- 
5Π10 ΨΠῊ Οοά ννα5 ἀϊββϑοϊνεά, ἀπά {π6 αἰνῖπα 
“75 οἵ ἴῃς ϑρισις ννᾶβ φιθηοῃοά, ΔἸ ΓΠΟῸΡῊ 115 
ἀϊνίηθ σμῤοΐαιεε τοτηαϊηθά, κέ ποῖ ππἰτηραϊγθά. 

Τῤεγε 1ςΣ ἃ παίμγαίϊ! δοάν, απά ἐῤεγε 1: ἃ 
σρίγμαί δοάν.) απάοσ, 17 {π6γ9 15. 85 
ΘΏΪΙ41 Ὀοᾶγν, ὉΠ 616 15 ἃ ΒΡΙΓΙΐα81] 4150. 
ΕΤΡἢ 4515 οἱ ἦς θοῇ {{Π|65: 2: ΠΊΘΔΠ5 δα είς. 
ΕῸ]] 5εηβε : 1 (σοά σου] ογοϑαΐθ ἃ δοάν ἤέίεά 
7)ὸγ ἐῤθ σοι, Ἠδ ᾿δπ 85 Θδ51}}Ὺ ογεαΐθ ἃ δον 
Μηοά ξῶὸῶὼγ ἐῤρε ορίγιέ, αθὰ Ἠδς ῥμας: ἴμετε 15 
αἰτγεδάν βοῇ ἃ Ὀοάγν ογθαίθα Ὀγ Ηϊπι, δηά 
{παῖ Ὀοάγ Ροββεββεα ὃγν (ἢ γιβί, ἃ5 θεῖπρ ππιϊθὰ 
το {π6 Ν᾿ οτά. 

45. “πὰ .ο 1} 1: αυγιῤίοη, ΤΡε ἤγεΐ γπαπ 
«4447» «υας πιαίίε α ἰἸυΐηρ σοι]; ἐῤφε ἰαεὶ “ἀαηι 
αυας »ηιαάδ κα ψιεϊεζεμίησ σρὶγ.] ΒΒ πάθγ, 80 
10 15 4150 ψυϊζζοι, ΤῊ γβδύ 8 Αἄϑδτ 
Ῥδθοδθ ο Ὀ6 8ἃ Ιἱἰνἱπρ 501], 86 1δ8 
Αἄδιι ἴο 6 ἃ ΒΡΥἰῦ πιδκὶπρ δ1ϊν6. 

Βειαῦη6 τι ΟΥ̓́ ἐο ὦε, εἰς. Νοῖ αὐα- πιαάε, 
ἔου {πὸ Οτϑεὶς νου τηθδη5 7ο δεεοσιθ, ἀθποί!ηρ' 
ἃ {ΥΔΠΒΙΠΠΟἢ ἴτῸΠῚ Οἠδ 5ἴδαίε ἴο δἃποίῃου Οὐ 
ἔγοτη οπθ πιοάβς οἵ οχίβδίθποθ ἴο ἃποίπεγ. 
Ηέετα {πῸ βίδίθ οὗ δείπισ α ἰϊυϊπρ σοι 15 ἀ6- 
οἰατοά ἴο τϑβι!ξ ἔγοπιὶ ἃ ῬΥΙΟΥ 2γοεεςς 7 δὲ- 
εοηγηΐγιο: ὙΥΠπαΐ [Π15 ῬΓΙΟΥ͂ ΡΥΟΟΘ55. νγᾶ5, πχιιδί 
6 φαϊμπογθά ἔγοπι ἔπε βοτρίαγθ, σε. 11. 7, 
ΠογΘ οἰϊεά ἴῃ ρατέ δγῃ 8[. Ρᾷι]. ΕΎΟΠῚ 1 νγα 
Ιεασπ {παὶ Οοά ἢτγϑὶ [βϑῃϊοπρά πε θοάγ οὗ 
Αἀδτὴ ἔτοτη βαγίῃ τηοϊδίθπρα νυ ἄενν πὰ 
ἴῃθη Ὀγεδίῃθα ΟΥ̓ ταΐμοῦ εν (ἐνεφύσησεν, 

τ ΟΟ ΝΜ ΗΑ Β γῶν;: ἵν. 45--46. 

46 Ηονρεῖς {παξ τὐᾶς ποὲ ἢγϑέ 
ὙΠΙΘΗ 15. βριγτιαὶ, θς Ἐπδξ νγ] ἢ 15 
παίυγαὶ ; δη4 δἤεγνγαγά {πδέ ννῃ]οἢ 15 
Βρι:Πτι8], 

1ῃ6 βαπιθ ννογά 845 ἴπ Ϊοῃ. χχ. 22, ἃ 5 βηϊῆ- 
ἕδη τερειοη οἵ ἃ 5: ΠΉΠΑΓ 861) ᾿πΐο ἢΐ5 Π05- 
{{1|5 {πΠ6 Ὀγθδῖῃ οὗ 116. ὙΠῚ5 Ὀγοδῖῃ οὗ 1:ξ6 
νγᾶβ5 βριγίξ δηά οὗ [πε ἀϊνίπε Ἔββεπος, ἴοσγ σοά 
ψὴῸ Ὀγοαίῃεά τ γοη ΗἸπιβεὶ 2. ϑιγίΐ. 
ΤῊΪ5 σοπηπληϊσαῖοα ῤηερρα οὗ {π6 ὉΠΙ| πα 
Ῥηομηια ταδάβ τη 1ῃ ἢΠἰβ Πίρῃμοϑδέ παΐισγα οὗ 
ΒΡΙΓΙ ακίη ἰο Οσοά; δαϊ «Κη ΟΠΙΥ, ἔοσγ ὈῪ 
115 Ὀγοδῖῃ οἵ Οοά πιδὴ νγὰ5 85 [ᾺΥ̓ ἔγοτη 
Ὀεϊηρ Οοά, 45 4 Ὀγεδίῃ οὗ πιδη 15 ἔγοπι θοῖηρ 
τῆδη. “184 τῆδη, βδᾶγ5 Το γί Π]Π!1Δη δάν. Μάᾶτγο. 
11. 8, “ὈΙονν ἱπΐο 4 Παΐεθ, μ6 νν}}} ποῖ τηδῖκο {Π6 
Παΐε ἃ τηδη, {πουρ μα Ὀ]ονν ἔγοπη 15 5011] ἃ5 
Οοά ἴτομη Ηἰ5 ϑριγ." [Ι͂π [Π15 ῥρσόοθβα οὗ 
ΟΥΟΔΊΊΟΙ ἴΠ6 501} ννᾶβ {πε ργοάποΐ οὐ ουζ- 
Πα5} (ἀπαύγασμα) οἵ {π6 5ρίτῖξ δπά {πε σοη- 
πδοξίηρ ΠΠπΠκ θεΐνγεθη τ δπά {με θοάγ. [{ 15 
(Δ]16ἀ ἃ Ἰνίπρ 508] θεοδιβ6ε ἴξ νγᾶϑ δξεζσηοά ἴο 
θὲ ἴῸΓ ἃ {{π|6 {Π6 56] ξ-δοῖίπρ δηὰ ἀδίθγτηϊπίης 
εΕἰετηθηΐ οἵ τηδη᾽5 {πἴε, δας ποῖ ἴῸΥΓ δνεῦ---ΟΠ]Υ 
ἀυτίηρ Πἷ5 ργοθαίίοη. ὍΠι5 τηδη τγᾶ5 ογεδίθα 
ἑπέο ἴῃ 6 ροϑβιξίοη οὗ ἃ {᾿ἰνὶπρ 50], θα ογεδίθα 
4150 207 ἃ ροβιξίοῃ. 511] Πρ μασ, 5μοι]ά μ6 
Ρουθ ορβάϊοπί. Ὸγ 1 με μά οδρεγεά, Πα 
τνουἹάᾷ μανα θθθη δάναποθα ἱπίο 8 ροϑβιξοη ἴῃ 
ψΨΒΙΟΒ {πε βριγιῖ απ ποῖ [Π6 508] ννου]Ἱά μαναὰ 
θδεπ {Π6 στυ]ηςρ ρῥυῖποῖρΙς οἵ πὸ. Βαυΐ Αἀδπὶ 
ΓΑ1Π64 ἴῃ ἷ5 ορθάϊεποε : νμογοίοσγα {πε ὅ0η οὗ 
Οοά δϑϑιτηβά ἃ θοάγ, {κα Αἀαπιβ θεΐοτγα {Π6 
1], σοηϑβί βίης οἵ ἤδβϑῃ δπὰ δοοά, ψνΒΈγθ ον 
Ηε δῖε, ἄγδηκ, 5ἱερί δπηά βιιξεγεά δπά αϊδβά, 
Ηδε θεϑοδηηθ τηδη, ἴῃ ογάεσ ἐμαί Ηδ πηῖρῃΐ δε- 
εογῖε (ὈΥ πλθαη5 οὗὨ ἃ 51Πη|655 οδβάϊεηςθ τηΐο 
ἀβδίῃ ΟΥ̓, ΞΟΠΊΘ 54Υ, ΟΥ̓ ΤΠ68η5 οἵ 1Π6 τεβυγ- 
ΤΘΟΓΙΟΠ 5ΙΤΩΡΙΥ) ἐο δὲ (Δἴ Η!5 τοβαγσθοίοῃ 
ΔΠΑ τηοσθ ἔν αἴζεσ Η15 Δ5ΟθΠ5Ί0η) ποῖ ΟΠΙΥ͂ 
ἃ 5ΡΙΓΠῸ »ιαάε αἰ ἔου Ἔνεγίῆογθ, δαΐ ἃ βρίγιξ 
»ιαζίηρ αἴθε ἴου δνοίτῆοσα, ΗἩ τη56] ὈοΙῃ 
Τίβίηρ ἔγοπὶ {πὸ ἀθαά δηά σγαϊϑίπρ οἴμεγβ, τηδῃ 
Ἰπητιουίαὶ τηδἰτῖηρ ΤΡ ᾿ΠΠΙΟΓΊΑ], 8ΔΠη ἱποχ- 
ΒΑΙ5Έ 016 Ἐοιπίδίη οἵ [Π6 γτοϑασγγθοίοη [8 
ἴο 811 Ὀεϊίθενεσθ. ΤῈ Ἰαοί “άαηι: 81. Ῥαὰὶ 
ὈΥ {π|5 ἀθοίαγοβ ἐπ ἐθβεπαίίοη, ἔοσ υ ΒΊΟΝ 
ΤῆΔη νγᾶ5. ΟΥΙΡΊΠΑΙΥ ἀθβιρηθά, ἴο θῈ δὴ οδ]θοξ 
ἀεξδαίεα ἴθ Αάδια, θὰ αἰζαϊποα ἴπ (ἢ γῖϑβε: 
{πὸ 1αϑὲ Αάδπὶ σοπο θα {πς Πἰβίοτυ οἵ Βὰ- 
τηδηϊγ. 

Ν.Β.---ϑοῖπα υπάεγϑίαπά ζωοποιοῦν, 1178- 
εἰοῖο απὰ ἠ7δ- εσίοπυΐηρσ : {πᾶς σαηποῖ θὲ 
σογτεοῖ; ἔῸΓ ΘΧΘΔΙΉΊΡΙΘ, ζωγρεῖν τῆεΔη5 ποΐ 70 
ἑαΐε [78 θαΐ, [ῃ6 σοπίγαγυ, 9 ἑαᾷε αἰΐθε. 80 
ζωοποιεῖν (τῸπὶ ζωός αἴθε, ποῖ Ποτη ζωή 
Π72) τλβδηβ ποΐ “ἴο ν᾽] 56 ̓  θα ἴο “ νΙν ΠΥ ̓ ΟΥ̓ 
ἐτηδκο δἰῖνε ΠΠΌΓῚ ἃ βίδίε οἵ ἀβδίῃ. 

46. Ηοαυδεὶξ ἐδαὶ «υας πο γε αὐῤίεῤ ἐξ 
«ρίσιέμαὶ, δὼ ἐδαὶ «υίερ ἐς παίμγα!; ἀπά 



ν. 47---49.} 

47 Τῆς Βιθέ πηδη ἦς οὗ {πε βαγίῃ. 
εαυτῆν : {Π6 βεοοπά πηδη 725 {πΠ6 ] οτά 

ἔγοπι ἤεᾶάνθη. 

48 Α5 ἐς τε βαγίῃγ, βιιοἢ αγε {ΠΟΥ 

Ι, ΓΟΟΚΛΙΝΤΗΙΑΝΕ. ΧΝ, 

αἶβδο {ῃαΐ 216 ΘΑΥΠΥ : δηά 85 2: {πε 
Πδάνθη]γ, δι ἢ ἀγὸ ΠΟΥ 450 {Πδΐ ἀγα 
Πεανβηΐγυ. 

49 Απά 45 ννγεὲ πᾶνε θοῆς {Πε 

αὐεγαυαγα ἐδαὶ «υῤίορ ἱς σρίγμα! ἢ] ἘΔΙΠΟΓ 
ἩοσνΌοΙΕ οὐ Βαΐ 5111 πού ἢγβί 15 16 
ΒΡ ΥΪῦα 1, Ῥπαύ 0μ6 ῬΒΥΟΒΙΟΔΙ ΟΥ ΔῈ 1118; 
ποχὺ ἴο ὑμπαύ {π6 Βρισϊίπ 81. 81. Ῥδιυὶ] 
βίαίεβ βῬΈΠΟΥΑΙΥ {πῸ ἀϊνίηθ ἰανν οἵ ἄθνεϊορ- 
τηθηΐ νοι Τιιη5 [ΠΓΟΙΡ. 411] ογθαίίοη, ἃ 
ϑΥΔά ΔΈΟΙ ἔγοπι ἰονγεῦ ἴο ΠΙΡ ΠΟΙ ἔΌστη5 οἵ Π{6. 

47. Τρὲ ἤγεὶ »ηαῦ ἰς 9 ἐφ δαγῤ, εαγίῤγ: 
1ρὲ υϑεοπά »ηαῃθ ἐς ἐδὲ Τιογά 7γονι ῥοαύοη.] 
Κοηἤεῦ, Τη6 ἢνϑύ πιϑὴ 15 οαὖ οὗ Θατίμ, οὗ 
τὰ οὰ]ᾶ, {π6 βοοοπὰ π8ὴ ουΐ οὗ θαυ θη, 

ΤῊΘ ἤγϑε θερίπηΐϊηρβ οἵ {πῸὸ ἴννο ᾿ιϑα 5 οὗ 
ΤΊΔηΚΙηἢ ἀγα ΠΟΓῸ ἴῃ {Π6ῚΓ Θϑϑθησθ5. 5ΠΑΓΡΙΥ͂ 
οοηίγαβίοα, Αἠδπὶ Ὀεΐίοσθ ἢ μαά ὈῬδοοπηθ 
ΔοίιΔ}}ν ἴο θ6 ἃ Ἰϊνίπρ᾽ 5011- Παΐαγ6 νγᾶ5 ΔΙΓΟΔΑΥ 
[αϑῃιοηθα οὐ οὗ βϑασίῃ. ΤῈ 15 σα {Πα Π6 
μδά ἃ ΠΟΆΨΘΠΪΥ δα 450 ἴο ἢϊδ5. οὐἹρίῃ, Ἔβύθῃ 
1ῃ6 αἰνίπα βριγιῖ Ὀγθαί πε ἱπίο ἢϊ5. ποϑβίγ!β, 
7υδϑῖ 45 (μγιβέ ἴοο Πα δὴ βαγίῃ!ν 5146 ἴο ΗΙ5, 
ὙῃΕη Ηδ ἴοοῖκ ἤδβη οὗ {με Νιγρπ Ματγυ. 
Βυΐ {πΠ6 ἀπε Πεϑῖβ Ποσα 15 ἄγαννῃ βῃδγρ θ6- 
ἔννθοπ [Π6 βϑβϑθηία] ἔοιιπήδτϊοηβ οἵ {Π6 ἔννο 
ΠΝ ΠΠΊΔΠΠ 65: {πΠ6 Ρῥγοΐορ]αδί ννὰβ δαγίῤῥογπμ 
(γηγενὴς πρωτόπλαστος, ΔΝ 154. οὗἉ 80]. νιϊ. 1); 
ἴΠ6 βϑθοοπά τῇδη οἷ οἵ ἤρᾶνθη, δὸχ οΚ᾽ Οοά 
(ἔκ6 1. 35). ὙὝΠῈ οπο, ἴῃ {παῖ Οοά {πε 
Οτραΐου ἢγϑί Γουπιθά ἀϊιϑὲ οἵ {πΠῸ στοιιπά ἴηΐο 
ἃ δυτήδη ὈΟάΥ, Πα« ἃ ΤοΔ] δασίμ]ν, ἄνθη εαγίῃυ, 
ὈΕρΙππίπρ: ἰῃ6 ΟἾΠΟΓ Πα ἃ γϑ8] ΠθδνθΠ]Υ, 
Ἔνθ αϊνίπηθ, ὈαρὶηπίΠρ, ᾿παϑηλι ἢ 8ἃ5 ἔτΓΌΙὴ 
Οοά {πε Ἀδαάθοπιοῦ οαπΊ6 “ ΗΟΙΥ ϑρισγιῖ δηά 
8 ῬΌΝΟΥ οἵ ἴπ6 ΗΙρμοϑί, ονουϑῃδάονηρ [6 
γιγρίη Ματγυ ({μ|Κ6 1, 35). 
ΤΠ6 ννογά ῥεατεῦ ἴῃ [{Π|5 ἰοχί, π|κὸ ἘΠπ6 

ψνογά εαγὶῤ, 15 ᾿ιϑθα 1ἴπ ἃ 56Π56 γδίῃεγ θϑβθη- 
14] {πη Ἰοςα]. ὙΠῸ ἀὔβθηςς οὗ ἴῃς ἁγέϊοϊε 
ἸπαἸοαΐεβ {Π|5, ποΐ πεοεϑϑιίδίες ἢ, ΟΥ̓ τῃ6 
ΤΩΔΗΥ͂ Πρανθηβ ἴΠ6 οπθ ΠΟΙ 15 ΠΟΥ τηθαπί 
15 ἴῃ πηεγεαίεί Ηξασπ"εη οἵ (οα 5. οὐγη εἴθγπαὶ 
Ταϑίάθπος δη4 βο] -τηδη! ϑϑίφίϊοπ ἱπ {πῸ ἀϊνὶπα 
Βίοτγ. ΤὍΠῖβ ΠΟΘ] Ηρανεη ἰ5 ἴο θὲ αϊ5- 
ἘΠῚ ΙΒΠ6α [τοπὶ {πὸ ἱΠίθυου ἤοανθη οὗ {Πα 
ΒΊΟΓΥ πιαη!οϑίεα ἴο Ὀ]οσβεά σγεδίαγεθ. Ὑ Πΐ5 
Ἰαϊίευ 15. Ιοςδὶ, σ]]6α βοπιθίϊπιθϑ αι 671- 
2νγειεγι, ἴῃ6 δἴθγπαὶ Ποπῖθ οἵ δηροὶς απά οὗ 
Βαϊηΐβ, [Π6 ςσοἸ]θοῖνα ψνμο]Ὲ οὗὁὨ {π6 “ΤΠΔΠΥ 
τηδηβίοπβ.᾽ ὙΠαΐ 1ῃ6 πππογεαϊε Ἡδανεπ ἰ5 
Ἰῖβειε. "τἢ6 οχοθ]οπε 5]ΟΥΥ,᾿ ἀρρθαῦβ [ποτὰ 
2 Ῥεῖ. 1. 17, σοτῆρ. ὙΠ νοῦ. 18: δηά {παῖ 
Ἰπΐο 1 ΟἿ ἀϑοθπάϊηρ ,ογὰ δπίεγε, μανίηρ 
Ῥαβϑθά ἐῤγοῖσρ 1ῃ6 ογθαΐθα μϑᾶνθπβ δηά “ ἴὰΓ 
αὐοτυε᾽ ἴῇθ πὶ 811, ἀρρεατβ ἥοπὶ ΕΡἢ 65, ἷν. τὸ 
Δη4 ΗδθΡΥ. ἵν. 14: 566 1) 6} Π}Ζ 50 οα ἐπε ἰαβὲ 
τοχί, ἔγοπι νῇοσα ἴΠ656 γΓοπΊαγ 5 οἡ {Π6 ἀϊνοῦϑθο 
Ὠθάνθῃβ 81Ὲ ἴῃ ρατέ θογτοννεά. 
6 τῇς ὔονε νἷονν θῈ Ἴογγϑοῖ, 'ἴπ {π|5 

αναν 761.--λοι,, 111. 

γΟΥΒΘ {Π6 τηδΐθσια] ΟΥΓ ΘδγΠΥ ἀπά ῥιρηαπ 
(ἔτοπὶ ῥιέιμς, 1Ὲ 15. 5α]4) 546. οἵ {πῸ ἤγϑί 
ΤῊΔΠ 5. ΟΥ̓ΣΙΠ 15. 5ῇΓΡΙΥ σοπίγαβίθ νυ {πῸ 
ΒΡΙΓΙΓ4] ΟΥ ἀἰὐυΐπο 5146 οὗ {π6 οτὶρὶπ οὗ {πε 
(Οοάπιαη. ΟἸΠοΥ5. στοπάθσ οὐ ἐφ εαρὶ δπὰ 
γον ῥεαπυδῆι ἴῃ ἸΟσ4] 5θῆβθ, σοππϑοίϊπρ {ΠῸ 
Ἰαϊογ ρῆγαβθ νυ {Π6 πιδηϊοϑίίϊοη οὐ {πὸ 
Τιοτά αἱ {π6ὸ Ῥαγοιιβία. Ἐδίμον ἀραϊηϑί {Π15 
νίονν ἰ5 [ηΠ6. δρρεπάθά ρῇγαβθ »ηαδδ 97 ἀμεὶ ον 
γηομία, νυ πίῃ νν}}} {ΠῸη ἰΔοκΚ ἃ Ῥγορϑὺ οοτ- 
ΤΙ αΐϊνο ἴῃ [Π6 βεοοπά αἰδιιβθ. [ ἐκ γῆς ΠεΓα 
ΠΊΘΔΠ5 οζί 097 ἐαγὰρ ΟΥ̓ ΘΡΥ γα, ΠΟ ἐγ 15, 
χοικός ΜΠ 6. δῇ διηρἤδεὶς Ἐἐπῃαποοηηθηΐ οὗ 
{πΠ6 ϑατηθ 146, πιθδηΐϊηρ φωΐυεγθμς, ἴ. 6. ποῖ 
ΟὨΪΥ “οὗ φάγῃ Ὀὰΐ “οἵ φαγί 5 τποι]α :ἢ 
σοιηραῖθ Οοη. ἴΠ. 19, “φαγῇ ἔποι ατέ δηά 
ἱπίο θαγίῃ ϑῃδ!ξ ἔποιι γοίαγη : γῆ εἶ καὶ εἰς 
γῆν. ΤῊΪ5. ᾿πδίθσία! ἄτιδέ ννὰβ νναΐοσοα ψ τ 
{π6 ἄδννβ οἵ Βάθη: σοπῆραγε ΜΙΐοπ᾿β ἀςοὰ- 
Γαΐ Ρῆγαβθθ γπηογέαί γείχίμγε 9 ἐαγέρ᾽ς πιοιμά 
δηἋ Ἡοταςσεβ φγζροεῤο ἰληης. 

1 τπαν ὃ δά θα 1Πδξ πιθπηοσα]5 οὐ τηΔΠ᾽5 
ἀου]6-ϑιάθά οὐἱρὶη ἃπά ἀδβίϊηγ ἅτ ρεῖ- 
Ραϊιαΐεα ἴπ {Π6 βδογατηθηΐίθ. ΤῊΘ ἴθγτο πα ΟΥὕὁ 
Θαγίῃθοῦπ εἸθπιθηΐβ οἵ νναΐῖοσ δπά οἵ Ὀγεδά 
ΔΠ4 ννῖπ6 ἅΓῈ 5 ΠῚ 015 ΟΥ̓ ΘσΟΙΠίειΡαγίβ οὗ {Ππ6 
ϑΡΙΓΙΕ Ὧπ4 οὗ {π86 μδανθηὶν ὈΟΩΥ ἀπά ἀϊνῖπε 
ὈΙοοά. 

ὝΠΟ ἀϊδιϊποίίοη. Ὀεΐννεθεη Πεασεη ἀπα {ΠῸ 
ῥεαυεηίϊος ἴῃ ἴπ656. νεῦβθβ 5ῃοι]4 θῈ. ποίεα. 
(απ Ἰρβυτη ἐπί σαί μηι ἐπ χο [)εης ἐσὲ οἰΐαρι 
ψιαγάο σα ἰκηι ἐγεαίτηι πμἰ μηγι εσὲ, ἱῤσα σίογία 
ἀἰυῖπα : ϑεθαβίϊδη ϑομΠλαΓ, 

48. 2: ἐς δὲ εαγέρν, σοῦ αγὸ, ἦ5.1 ἘΤΟΠῚ 
1ῃ6 αἰ ἱῤσμῦε (Η 60. ἴχ. 24), οὐ ΘΟοάβ 
Ἡδανεη, “οι οὗ νοῦ {π6 ϑοὴ οἵ τῇδ 
οᾶπηθ ἄονγη ᾿ (ΤὁΠη 11]. 13}, [πΠ6 τηϊηά οὗ {π6 
ἈΑΡοβί]8 τηδῖτο5 ἃ ἴγϑηϑιὲ το {ΠῸ Ἰοννοσ Ιοσδὶ 
Πεανθῆβ, οὐ “πε Βδί που β Ποιιθθ οἵ πΊΔΠΥ 
ΤῊΔΉΒΙΟΠ5,, δΔηἀ ίο {ποπὶ {παΐ ἂγῦὸ ἴῃ {πο86 
Παδανθηβ, ἤγϑδί ἴο {ῃ6 (σοάπηδη Ηπιβο], πὰ 
ἴπθη ἴο 411] ψγῇο ὅθ σμεῦ ἂς Ἦε, 41} ψῇοὸ 
δἴζεῦ {Ππ6 γϑβιγγθοίοη ἀχὸ {|κὸ Ηπι. 

ὙὝΠΕΥΘ 15 ἃ σοπίγαθί ἤθε Ὀθΐννεθη {ἢς ἔννο 
ΟΥ̓ΘΔΙΙΟΠ5, ἃ5 ἴῃ ἴΠ6 ργθοθαάϊηρ νογβθ Ὠθίννθθη 
{86 ἔννο ῃοραάβ. ἀκὶη ἴο {πε πεαά οἵ {πε 
ΟΙά Βυιπηαην ἀγα {ΠῸ6 πη ε 5. οὗ [ἴ, 81} οἵ 
{ποῖ ἔτοπὶ ἀἰιϑὲ ἀπ ὑπίο ἀιικῖ, ουΐζ οἵ δα 
1ῃ ἴμ6 Ὀορὶπηίης τηοιυ]άθά, απ προῃ οαττὰ 
ἴογ 4 ψνΠ16 βοϊουγηϊπρ, ἀπ ἱπῖο θαγίῃ αἵ 1αϑὲ 
τεϊαγηϊπσ, Αἰκίη αἰφο ἴο {6 ΗἩϑρδά οὗ {ἰπὸ 
ΠΕ ΠΙΠΊΔΠΙΥ ἀγα {πεῸ πιοπιθοῦβ τπογθοῦ ; 
ὈοΟΥΠ ἔγοπι ἄῦονθ, ΠΟῪ ἅΓῸ ἃ ΠΕῸ ΟΓΟΔΙΟΙ 
1ῃ ΟΠμγιδὲ ἀδϑίϊηθα ἰὸ ὃς [ἰκεὲ Ηΐϊπι, οἵ {πὸ 
οαἰθβίϊαὶ σοπιπηοηννθα ἢ (ἐπουράνιοι), {παξ 15, 
ἴο ἄννε}} νι Ηΐπὶ ἴῃ [Π6 πεν θάνε πβ δηά 
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πᾶσα οὗ {Π6 δαγίῃγυ, νγε 514}1 ͵5ο 
θεατ {πε ἱπιᾶρα οὗ {πε Ποανεηΐγ. 

50 Νὸονν 1{Π15 [ 84Υ. δγείῃγεη, [Πδέ 
ἤδοθηῃ δηά δίοοά σδῃηποῖ 1πΠοῖ {ΠῸ 
Κίησάομη οἵ (σοά ; πείεμεγ ἄοῖῃ οοτ- 
ΓαΡτΙΟη ᾿ΠΠ ΘΓ ᾿ἱΠΟοΓΓΙρίΟη. 

τι ΒεΠο]ά, 1 5Πενν γοιῖι ἃ ΠΥ ϑΈΕΓΥ ; 
Ὗνε 51}4}} ποῖ 1] 5ἰεερ, θέ νγε 51]}} 
411 θεὲ σμαηρεά, 

ἔπ6 πονν βαγίῃ, αὐῤοῃ Οοὐ «ῥα! ῥίαπέ ῥεαυεης 
απά ἰαν ἐφε )ομπάκεοης 077 απ ἐαγέρ ἀπά τρα]] 
σαν ο Ζίοη, Τροῖι αγὶ τη») ῥεοῤίε ([86ϊΔῃ 11. 16). 
Ν.Β.--- Πεὲ Ἰοςαὶ βεῆβε οἵ ἔπε νγογὰά ῥεασεπὶν 

ἴῃ {Π|5 γθῦϑθ, 8ἃ5 ἰηήἀθεά ἴῃ ν. 40 4006, ΠΊΔΥ 
θ6 ΘΟ δι η]Υ ἰηΐογγοα ἔγοπι Η ΘΌΥ. 9, 23) γΠῈΓῈ 
τὰ ἐπουράνια Δηά τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 816 
᾿ἀεπειποά. 

49. ὅμπ4| ας «αὐὸ ῥαῦε ὦογπο ἐῤὲ ἐγῖίασο 
97 ἐῤε εαγίῤγ, αὐ ταὶ αἰδο ὀεαγσ] ἤ7ε 
ῥασθ δογπο: τοπάθυ, 6 ὈΟΥ͂Θ: ἴπΠ6 νἱονν 15 
ἃ τοίγοθρθοΐ, Ἰοοκίηρς Ὀδοϊενναγά ἔγοπη [6 
Ροϊπέ οἵ {πε σεϑαγγθοίίοπ ἴῃ ἴπΠ6 Ῥαγοιβίδ. 
Εταρμϑίϊς ποῖα τὰ ἴπ6 υἱΐεγαποαθ οἵ {πΠῈ 
τνογάς δογε δηὰ ὀδξαγ: ποὺ Ὀοΐῃ Ροϊπί ἴο εχ- 
ἴΘΓΠΑ] ἀρρθάγάποα: [πθ βεσοηά ἀεποίΐθβ {π6 
πιδηϊοϑίαίίοη οἵ ἴΠ6 βοηβ οἵ (σά [ἴῃ βρι για] 
Βοΐϊο5 αἵ [ῃ6 σϑϑυσγγθοίίοθ. 1 ἴῃ ννογά 
ἀγιαρθ ἴ5. Ὀουτοννθά ἔγοπι οοίπαρθ, ἴΠ6 5656 
οὗ τῃ6 ψνΒοὶθ νν}}} θ6: ΤΠα ϑαδδίαποα οὐ τηδ- 
τουῖα! οἵ {πΠ6 οἱ ΠιυηΔΠΙΥ 15 Ἔνθῃ ἴῃ [ἢ |5 
16 'π ργόοαβϑ οἵ θεϊηρ βθογθίυ {γαπϑιμπϊθά 
Πα τοπηθά ΒΥ ἃ “ςοἸθϑίϊδὶ ἤγα᾽ δηά τεσαβί 
ἴπ ἃ ὨἸδάνθΠΪΥ ποιά: ἴῃ [Π6 ΤΟβγγθοί θη 
1πΠ6 πονν πιϑίδὶ νν}}} θ6 σοϑίαπηρθά νυν {ΠῸ 
Πον ἱπιᾶρθ. Νόονν, ᾿πάθβα, νγεὲ ΟΑΥΤΥ ἴῃ {Π6 
ΔΠΪπΠΊ4] ὈΟΩΥ ἴΠ6 πππΠΊ]βία καθ ]8 ΘΟΡΥ οἵ ΟἿΓ 
Θαυ ἢ θοΥ πη οτἹριηαὶ, Ὀυς Πογθαῖου να 584]]} 
ὈδΑΓ ἴπ {Π6 βρὶ για] Ὀοάγ {Π6 ᾿πάθ] 0 ]6 ἴπ|- 
ΡΓεθϑ δη4 οπαγδοΐου οὗ ΟἿΓ αἀϊνίπα ἀγομείυρε. 
Μοτα ργόθδθυ, μονγενοσ, π6 ἤρατε 15. ἴακεη 
ἔγογη εἰοῥίγι, ἃ5. 'ἰῃ {π6 Ὀ]αάδα ρῥ᾽απί δνοϊνεά 
ἔγοτα ἴπ6 πακρᾶ ρΊαὶη σεῦ. 37; ἰὴ {Πδξ οδβθ, 
{πὸ Ἰάθα νν}}} 6, δε 51.4}1 «υεαγ ἴμε ᾿πγαρθ 
οἵ [8εὲ Οσοάπιδη, θη να μᾶνε μέ οπ ἰπ|- 
πηογία! ν. 

αὐὸ σῤαὶ! δοαγ ἘΘΠΩΟΥ, τὸ πιαϑύ ὈΘ8Τ7, 
ΟΓΥἿἮ Δ 819 ο ῬΘθ847: ἴῃθ6 δεβέ βιρροτγίθα 
τολάϊπρ φορέσωμεν περά ποΐ δὲ τεπάογοά 
ἰδὲ τς δεαγ, ἃ5 (Ἰγγβοβίοτη, ὑγῃῈη 411 δ᾽ οης, 
ποίμίηρ 15. ποσγίαΐογυ, δια 411 ἀορπιδῖίς δηά 
ἀεοϊαταΐοτυ. 8. Ρ8}} 1η {Π656 νθῦβε5 15 ἀ68]- 
ἴπρ, ποῖ στ δἐῤίες, ὈὰῈ νυ ῥγοϊοίοσγ. 1 
ννῈ τρδά φορέσωμεν Δἃη4 ΤΟΠΩΘΥ αὐ αγῈ ἴο 
δεαγ, 1Ἰμ6 56η568 15 ΠΏ Οἢ [Π6 54 116 45 ἴΠῈ βἜῆ568 
οἵ τὺὐὲ τῥραὶ! ῥδαγ, ΟἿΪΥ {πε βίγαοίατα οὗ {πῈ 
οἰάθβε σμδηραθ ἔγοτη ἃ βίαϊθ ἀροάοϑίβ αὐ 
“ρα! δεαγ ἴο ἃ ῥτγοίΐαβίβ ἢ δη δροάοβίβ 
ποῖ 5ἰαϊβά. 

ΙΧ ΟΘΕΝΤΙΔΙΒΙΕΥ: [ν. 5ο---54. 

52 ἴπ ἃ πιοπηεηΐ, ἰπ {Π6 ἐννπ ΚΠ] ηρ; 
οἵ Δῃ εγε, δὲ ῃς ἰδϑξ {ΓὰπΠρΡ : [ῸΓ {Πα 
{Γυπηρεΐ 584}1 βοιιηά, δηά {πε ἀεδά 
5Π4}} θῈ γαϊϑεά ἱποογγαρίθα, ἀπά νγα 
514} θεὲ σῃαηρεά. 

53 ΕῸΓ τἢ18. σογγαροθὶα πλαβδέ ρὰῖ 
οη ἱποογγαρίίοη, ἀπά {Π18 πηοτγίαὶ χικεέ 
Ριι οἡ ἱπηππογίδ  γ. 

54. 80 ψὭδη [ἢ15 σοτγγαρείδὶς 584} 

50. Μετ ἀπά ὀ]οοα] 1.6. ἴῃ Ῥβυ}ῃῖοδὶ ΟΥ̓ 
ΔΗΪΠΊ4] ΟΥ̓Δ ΠΪ5πὶ οἵ Π6 ργεβεηΐ θοάγ. 

εαπποΐ ἐπρεγὶΐ.} 1.6. ἔγοπι ἰἴ5. νθσυ σοπϑεϊξα- 
τοη, ἐς πο 12 ἃ ῥοσίίοι ἴο ἀο 58θ0θ. Ἀεδά 
δύναται, ποΐ δύνανται: ἴῸΓ ΕἸΘΑΥΥ Μες ἀπά 
δίοοά τϑργεβθηΐβ οὴς ἔνγοίο!α 1468, ἀπά ἔπογα- 
ἔογα γε γο5 ἃ γΈΓῸ 51 ΠΡ ΠΑΓ. 

ἀοι ἐπβεγὶ!.] 1.6. Ἔν εσ ᾿πῃοσῖξ : (Π6 {{π|6}655 
ΡΓαβεπί οἵ ἃ σοηβίδπίέ γυῖῃ. 

51. Βεροϊά, 1 τρέαυ γομ αὶ πιγοίογ; ἤζε “βα]]} 
ποΐ αἰΐ εἰρορ.. 1 Ἀαΐμπογ, Βομοιᾶ (4 ννογὰ 
ΔΥΓΘϑίηρ; δίξθπίϊοη), 8 τι ΒΌΘΙΥ (ἀϊνπε 56- 
οΥθῖ σανθαὶθά ἴο π|6) ἄο 1 {611 γοι: ποῖ 
811 οὗ τπ5 588411 7411 8485166}, 811 οὗ 8 
ΒΟ ΘΥΘΥ 58.811 θ6 ομδηροᾶ. ὍΤΠῈ τεη- 
ἀοτίηρ οὔ με Α.Ν. 15 σογστγεοῖ; ΟΠΙΥ͂ ἔου δμξ τὰν 
θα ϑυθϑιιζυϊοα γοὲ ΟΥ̓ πευεγέρβείθςς ΟΥ̓ ῥοαυδυεῦ. 

Νοί αἱΐ ἀδποΐθβ βοῇ 85 584}1} θ6 αἱΐνβ ἴπ {Π6 
Ὀοαγ αἱ {πε {πε οἵ {πε ταρίαγα ὑγΙΟΥ ἴοὸ {ΠπῸ 
δάνεπξ : 566 τ Ὑἢ655. 'ν. 15; τό. ΑἹ] 9 ως 
“ρ4}} δὲ εραγισεά : 411 βαϊηΐϑ, νυμεί που Α]ῖγ 6 ΟΣ 
ἀξοραβοά, ι]οἰς οΥ ἀ68ά, 5411 θὲ ἐγδηϑῆραγεα, 
ὙΠαΐ {ΠῸ {γδηβῆραγδίοη νν}}} θὲ ἡποέαπέαπεομς 
5 5ϑῃονγῃ ἔγοπῃ {πῸ σοπίοχε: ἐμαξ ἴἃ ψν} θ6 
εο»ηρίείο 5 ϑῃοννῃ ὈΥ {Ππ6 δογίβίϑβ. 

Ν.Β. ΟδὈ]δεξίοηβ οἵ 5οπΊ6 σοπηπηεπίδίους ἴο 
1Π6 ΑΨ. τεπάογίπρ οὗ {π|5 ἑεχέ σαπποΐ ὃ6 5115- 
ταἰπθά. Μευεσ, ἴοσ ἰπβίδηςε, βίδα σΟΥγθ ΟΕ Υ 
[Π6 νγ6}1-Κπονγη ἀἰβεϊποίίοη θεΐννεθη οὐ πᾶς 
ΔΠ4 πᾶς οὐ, Ὀυξ Π6 πιβαρρίε5 π6 τὰϊε: 
6 [8115 ἴο ρεγοεῖνε ἐπαΐ [18 ἰανῦ, ἔγιιε ἴῃ δἱὶ 
ΟΙΠΕΓ ἐεχίβ, ἴ5 ἴῃ {Π|5 θβχσθρίϊομδὶ ραβϑαρα 80- 
ΒΟ] ἴον ουεγγίάάε ὁγ α ῥίσῥεγ ἰααυ. ἴῃ ἴδοϊ 
πάντες οὐ Ποῖα πγιδὲ 6 τοπάθγοα ΡὈγθοί σε ῦ 
ἃ5 1Ε 1 ψψεγα οὐ πάντες : {πε 5πεγασίατα οἵ {Π6 
βοηΐθποο ἀθιηδηαᾶϑ ἴῈ : [6 ργθϑθπησθ Οὐ ΔΌΒθ ΠΟΘ 
ΟΥ̓ μέν τηαῖτοβ πὸ αϊβεγεποθ. ὙΠῚ5 πιραΐ ὈῈ 
β5ῆθννῃ ἴῃ [0]], 414 σρᾶςὲε ρεγγηῖ. 

59. ῶν ρὲ ἐγμγιρεῖ σα] φοιπά.} [πὶ Πα 
Οτοεςκ, “Πα, {π6 {γυππρεΐϑυ, 584}} ἐγαπηρεῖ. 

απά «ὐε τῥαϊ! δὲ εραηρεά.) 1. 6. Ἰηΐο ἃ βἔαϊβ 
οἵ ἱποογγαρίίοη : {Π6 ἔμ} βεῆβα ἴ5: 8, γγῆο 
5041} ποῖ ἢᾶαγε ρυΐ οἱ {πῈὸ θΟάΥ, 5841} ὈῈ 
ομαηροά ποῖ ΒΥ ρυζέίηρ τὲ οὔ διΕ ὈΥ Ρυξείηρ 
ΟΠ ΟΥ̓ΘΓ 1 {π6 ᾿πηπιοσίδὶ ἐμὲ 50.411} δῦβοτγὺ {πῸ 
ΤηοΥίδ] ; 566 2 (ου. ν. 4 δη4 ποίεϑ. 

54. Πεαῖρ ἐς «αὐυαϊοαυεά τ ἐπ οἱείοτγ.] 
Βδίμου, 885 5 11ονγθα ἀρ ἀπίο νἱούο τ γ. 



ν. 55-- 58. 

Πᾶνε ρυΐ οἡ ἱποογιιρίίοη, δηά {ἢ 185 
πηογί8] 5}4}} πᾶνε ριὰξ οἡ ἱπηπηογίδ! γ. 
1Π θη 584}} θῈ Ῥγοιιρῃς ἕο ρᾷ488 {Π6 58Υ- 
ἴπρ; {παΐ ἰ8 νυγιτίεη, 1)εδίῃ 15. ϑυνγαὶ- 
Ἰονγεα τρ ἴῃ ν]ἹοΐουΥ. 

Ἄς ςς 40) ἀερίῃ, νγβεγε ἧς [ΠΥ βίϊηρ ἡ 
οἷ. (Ὁ ἵσγανβ, ὑγεγα 15 ἘΠΥ ν]ἹςίοΥΥ ἢ 

56 Τῆδ 5είηρ οἵ ἀβαδίῃ 2: 8π; δηά 
1Πε βίγεηρτῃ οὗἉ 81η ἐς [με ἰανν. 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ. ΧΥ. 

57 Βυΐὲ {πδηκ85 ὁε ἰο (σοά, νψῆϊοῇ 
δίνει τι8 τΠ6 νἱοίοσυ τπγουρῇ οἱ! 
Τοτά [6515 ΟἨγίϑε. 

58 ὙΠεγείογα, ταῦ δεϊονεά Ὀγείῃ- 
Γθη, ΡῈ γε ιεάξαβέ, υππηηονθδῦ]α, 8]- 
ννγ8 ΔΡοιπάϊηρ ἰπ {Π6 ννοῦκ οὗ {πε 
ΤΠ ογά, [Ὀγάβηηιιοῃ ἃ85. γε Κπονν {Παΐ 
γοιΓ ἰάθοιΓ ἰ8 ποῖ ἴῃ ναΐη 'ἰπ {πε 
ιοτά. 

ὙΤΠ6 δροβίϊα ὑγαηβρίαηΐβ ἢ ΠΊ5ο] ἢ, 85 ΟΠῸ6 ΟΥ̓ 
ἔνῖςθ Ὀεΐογα πη {Π15 σπαρίοσ, ἴο δῇ ΘΠ ΠΘΠῸα 
Ὀεγοπά {πῸ Ῥαγοιιϑία, πα νἱθννβ {ΠΟΘ ΓΟ ΠῚ 
1π6 βυάάθη Ὡοβογρίϊοη οὐ Δθο] το η οἵ ἀδδίῃ 
1π ξ]Π]πιθπΐ οἵ ἃ ΡγορΠθοΥ, ννῃῖοῆ πὸ δάδρίβ 
ἵγοπη ϑϑῖϑῇῃ Χχχν. 8: 566 ποΐίεβ ἴποσθ. σπύο 
«ἱείογν, ἃ5 16 σεϑα] οὐ Π) Θδί ἢ 5 ἀἸβαρρθάγαποθ 
ἴπ {πΠ6 ἰακθ οἵ ἤστθ. ὙΠῸ ἢπα] δπριπηεπί οἵ 
{Π6 411-Θηρι Πηρ πηοηβίου ἰββι165 ἴῃ νἹοίοσυ. 

55. Οςγαυε.)] ἘἈδπάογ, Ο ἢ εαΐρ. 

58. Τρεγεΐογε, τιν ῥεϊουεά. ΑΥΐογ ἀορτηδέϊς 
ἀθοϊαγδίίοη σοιηθ5 αβδοιίοπαΐθ οχπογίδίοπμ. 

Βε γε εἰδάγασέ, μπριουεα ᾽..] ΒΘ ΠΩΘΥ, ῬΤΟΥ͂Θ 
γ8 5ίοάξεαπί, ἀπϑμ1θοα, {Πα 5 ἀη76- 
τῇ οὐ θα [ΠῸΠῚ ὙΟΝΓ ΤΠΟΟΥΪηΡ5 δης ἤχθάηρϑβϑβ οἵ 
Τα ἴπ τὰ Ασίοὶο οὔ {π6ὸ Βαβιτγγθοίίοῃ: 
ἀμετακίνητοι, ποΐ ἀκίνητοι. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒ οἡ νεΐβεβ 3, 29. 

8. Οὐνὶδὲ ἀϊεά 70, οἱ «ἷπ5.] ΟΥ̓ 411 {π6 
ῬΙΘΡοβιϊίοηβ ἴῃ {πὸ Νονν Τ αβίαπιθπί ΠΟῸΠ6 
Πα5 Ὀδεῃ 50 Θοπίσγονοσίοα δηά πτηϊβιιπήθγ- 
βίοοά 45 ἴπθὸ ργεροϑβίίιοη ,ῶ (ὑπέρ). ὙΠῸ 
᾿πηρογίαποθ οὗ 4 οούγεοΐ νἱὰνν οἱ [1{ Σ5τηϊιδί 
ΓΓΠΙ5ἢ ἃ ΡΙθα ἴῸΓ [Π15 ποῖ: ἴοσ ἴἴ 15 ποῖ ἴοο 
ΤΉ ΟΠ ἴο 54Υ {Ππαΐ ΠιΠΊΘΓΟΙΙ5 ἰοχίβ παν θθαη 
ΤῊΪΒΙ πίεγργεῖθα 5 ΡΥ θδοδι:βε οὗ Δη ἘΥΓΟΠΘΟΙΙ5 
ποίίϊοῃ νυ  566Π|5 ἴο ῥγϑνα! δἃπιοηρϑί 
τηοάθγη ΠσοΟΙΠΠπηΘηΐδίουθ σΟΠΟΟΓΠΙηρ {15 ρΡΓΟ- 
Ροβίίίοη. ὍΤΠ6 ἃποῖθπί σσεοκ δίμουβ Γοιπά 
πὸ απο] ἰπΠ 1. ὙἽἷΠπὲ ἀϊβδγεποθβ οἵ 
τηοάδγηβ δθοιΐ 1 ἀγῸ ἄπ Δρραγθηίὶν ἴο {π6 
ἴαοϊ {Παΐ ἃ Κιπά οἵ {πθο]ορῖςσαὶ ογιιϑὲ Πα5 Ὀθθη 
ΔΙΠοννεα ἴο ἔογπὰ ἁτοιιπηά {Π6 ΡαΓο δ Π4 1ΠΈΓ]η516 
Τηεδηϊηρ οἵ {πὸ ψογά. ὍΠ15 {{π|6- 4] οννεά 
ΔΟΟΓΘΙΙΟΠ 566 Π15 Πονν ἴο δὲ βἰοσγεοίγρεά 1η {πΠῸ 
ἔννο 56η8ε5 22 δεῤαϊ 9Χ απὰ :πμείεαά οἱ 
ἊΝ Βεγϑδβ {πὸ γαῖ 15 {παΐ πεΐέφογ οἵ 1656 15 
{πε δαρεμέαί 5θῆβθ οἵ {πεῸ6 ργεροβίίοη. ΤῸ 
αϑοοσίδίη {Π15 ΓΤ 10 8] ΠθδηΙηρ᾽ 15 πηοϑί ἄθϑῖγ- 
4016, 1 νγὲ 158 ἴο υπάεγϑίδη πλοσε {Πο- 
ΤΟΌΡΉΪΥ ΟἴΠΕΓ ἰοχίβ θοϑιθ5 ἴπΠ6 οἠδ θεοΓΘ τι5, 
ΒΊΟΝ ΤΌΤ ΘΧΑΠΊΡΙ6 85 “ΗΔ ννὰβ ἀε]νεγεά 207 
ΟἿἿ οἴπξηοεβ δη4 νγὰβ γαϊβθά δρδίη 207 (διά) 
ΘΟ Ἰυδειποδίοη. ὙνΠμας 15 {Π15 σὑδαάϊοδὶ 
τηθδηϊπρὶ [π᾿ {η6 ἔνο νν6}]}] Κπονγη ἰεχίϑ, 
ΗΣ «ρα 707 οἱ σἱπς, ἴ. 6. “Βα νίονν ἕο {πε ῖΓ 
Δ ὈΟΙΠ ΟΠ’ ἀπ Ηδ αϊεά γογ τις, 1. 6. “νυ ἢ ἃ νῖονν 
ἴο ΟἿΓ τράοθιηρίιοη, ννῃαΐ 15 {παΐ δϑβθηία] 
56η56. οἵ 20. (ὑπέρ) νυν βῖοἢ 15 σοπηπιοη ἴο Βοίἢ 
ἘΠ τι565  [{ 15 1Π15: 1Π6 207 ΡΓΟΡΕΥ͂Υ πιθαῃ5 
οὐεν, Τιαῖϊπ σεῤόγ. ἴῃ {πΠ6 Νενν ᾿Γαβέαμπηθπέ 
1: ΠαρΡΡρβἢ5 ΠΕΥΟΓ ἴο 515} ΠΥ οὐ ἴπ {Π6 βθῆβο οὗ 
Ἰοςδ] ΟΥΓ ῬΠΥϑιοαὶ ροϑβιίίοη, 85 0 ἃ ΠΊΔΗ 
Ἰεδὴ5 ΟΥ̓ΘΓ ἃ ἴ80]6 οΥΓἹ Ὀεπάβ οὐοΓ ἃ ΞΎΊΆΥΘ, 

θυ 5 Δἰνγαῦβ τπιϑοά ἴῃ ἃ ΠΊΟΥΑΙ ΟΥ̓ γϑί!οηδὶ 
56Πη56, 8ἃ5 ΘΠ ἃ ΠΊΔη [415 ΔποίΠο  ΠΠΔΠ ΟΥ̓ΘΓ 
ΟΥ {ΠπΠ|η|8 8. πηι οὐασ. [}ἢ ποσί, {Π|5 ρσθ- 
Ροβιζίοη ἀθηοΐεβ γηϑηίαὶ ῥοσίμγε, ἴῃ6 αἰεί 
97, α ΦΡΊΣῚ ΟἿ τιϊγιαί ῥοηάϊγιρ ουεγ αὶ Ἰάεαί οὐϊεεὶ 
δἰ ῥοῦ ἦγι ἑδηάοτ σοἰϊεϊἐμαρ Οὗ οσἱρηρὶν ὧν αὐαᾶν οἵ, 
εοπμίεγηῤίαἑίοπ ἀπά ποίῥιγιο γ10γ. ΜΝ Ποίμεγ 
1Π15 δἰεπ46 Πα5 γεϊδίίοη ἴο φεέγροης ΟΥ̓ ἴο ἐῤέίπρο, 
1Π6 οοπίοχί ἀδθίογπλῖποϑ : {πῸ ργεροβίτίοη ᾿[561} 
5. 4υϊῖς ᾿πα!ῆθγοπί. 

ΓΗΪΒ νἵθνν νν}}} θΕσΟΠΊΘ οἰ αΥοσ, 1Ε ννα Ἔχρ  αἱη 
[Π6 ἔννο οορῃαῖθ (οχίβ ἤξ αϊεά 70. τὰ δὰ ἢ 
αἰἰοά 7ὉΥ οἵ σης ὈΥ͂ Τηθδπηβ5 οἵ ἃ ϑΆΠΑΓ 
1Ππ5ιγαίοη. Ν ἤθη ἃ ϑβιιγρθοῃ, [ΟΥ̓ ᾿πβίδῃοα, 
5. οϑ]]θα ἴῃ ἴο αἰζοπά ἃ ννοιιπάθβαά βο]άϊου, μῈ 
Ὀεπά5 οὐθὺ {πῸ ραίεπί σπου ΠῈ ΘΧΑΠΊΪΠ65 ἴπ 
ΒΈΠΟΓΑΙ, {πη ΟΥΟΥΓ {ῃ6 νοιπά ψν Ποῦ ΠῈ 
ΘΧΑΙΓΉΙΠ65 ἴἰπ ΡΑΤΕΟΪ Αγ, Ὀείογα μ6 ργοσεεάβ ἴο 
ΔΡΡΙΥ τοπιθάϊοβ. Νοῖ οἴπογννιβα πὸ ἀϊνὶπα 
Ῥηγβίοίαη Ηπη5616, τπονίηρ ΤΠγοιΡ [Πε ναβί 
ΒΟΒΡΙΑ] οὗ ἔθη ογεδί!οηβ, θη ΗΘ ΘΟΠΊ65 ἴο 
1η6 5ίγίοσκθοη Αἥήδπη, δΐοορβ Οὐξὺ ΠΙπΠῚ [π 
ἄξδερθβέ σομπητη!βουδί!οη, δίοορβ Οὐ Γ {ΠῸῈ τη ΧΆ] 
νου πα οὗἉ τιηΐνοῦϑαὶ δῖη, ἀπ ργοσθαάβ ἴο ΔρΡΡΙΥ͂ 
1Π6 τεπιεάγ. Κπονίηρ [μδΐ ἔπεσα ἴ5 θαΐ οης 
ΤΕΠΊΘΟΥ ἀπά {παῖ ἂῃ δχίγοπιθ ΟηΘ, ΠῸ [655 
1μδη 1η6 5δογίῆςο οἵ ΗΪ5 οννῃ Πἴ6, Ηδ ποίνιῃ- 
βίδπαϊηρ Δρρ]165 ἴΐ, ἀγαϊπίπρ ἱπίο ΠΙ5. ον" 
5 Π ΓΙηρ; ΒΕΔ ΠΠΥ {ΠῸ ΠΟΤᾺ] νἱγιι5, ἀρατέ 
ἔγοπὶ σα, δἀπηπἀ4 Πραὶπρ ἀθαίῃ ὈΥ ἀδθδίῃ. 
ἼΜογ: γιοῦ δ ἩΊΟΡΙΣ ΟΣ 671 πὶ 7:06 «δα! εἰ, 
τηδη κα ᾿πἀδθα ννοσο ἰῃ {πὸ βαάάθβι σαβθ. 8668 
Αἰμαπαϑῖιβ 46 ἱποαυπδίϊοπθ ΝΌΓΌΙ, ὃ 26--27. 

1 5ῃου]ά θὲ τειπασκεά {παΐ νυν ποίΠοῦ {Π6 
ΤΊΟΓΔ] ΟΥ 5ρ᾿ ΓΙ έπ4] αἰττάθ ἀδποίθα Ὀγ {ἢ 15 
ννοτά 7207 15 δῃ δἰττ46 το θὲ γοίθγγθα ἕο {πε 
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[ποατηαΐθ θοῇ, οὐ ἴο σοά {πΠῸ ΕδΙΠΟΥ 45 {πὸ 
ἢγϑέ σαιβα οἵ τηδη5 γϑάοιηρίίοη, οὐ ἴο {πε 
ὝΤΙΡΕΥΞΟΠΑ] Π ΕἸ Υ, 15 ἃ 4ιιθβέοη ᾿γιης οὐΐϑι ας 
{Π6 Ργεροϑιίοη 1156]}. 

1 τὰν 6 «αἠάεοά {πὶ Μουεγ ἴαϊκεβ {πῈ 
σογγδοῖΐ νἱονν οὗ {Π15 ἴοχέ ἴῃ σνϑῦ. 3, γε πάθγιηρ 
ἴι ογ ἀεροιέηΐ 9 οἵ σης «αὐἱτῤ αὶ αἱόαῦ ἐο ἐρεῖῦ 
ἐχῤίαίίοη. Βυῖ ἢν ἀἸά4 ποῖ Μογεῦ ἴακε ἴπῈ 
5816 σίθυν οἵ 1Π6 βαΠΊ6 Ῥγθροϑιτοη ἴπ ἃ Οἰδι58 
οὗἨ ἁ {6 ϑ5απὶθὸ δοπϑίγισίοη ἴῃ {Ππ|5 ΤΠδρίουγ, 
ὙΒαΐ 5Π8}1 [Ποὺ ἄο πὸ γα Ὀαρί[Ζοὰ Μ2ὸγ 
1π6 ἀδαά ᾽} ῬτοῦΔΟΙΥ Ὀδοδιιβο ἴπ {παΐ οχί {Π6 
3ῶγ 15 σοππροίθ τ ρέγεοης, ἴῃ 1Π15. ψἙ 
ἐρίπσε. Ἠδ ἔαιθἀ ἴο οχίγιοαῖα Π5. ΡΠΟΓΑΙΙΥ͂ 
δοσιγαῖθ τϊηα ἔγοτη ἴη6 ἄθερ-ϑεῖ στόονα οἵ 
τηοάθγη ορίπίοη {παΐ 1ῃ15 Ῥγεροϑβιίοη ὑπέρ, 
αϑϑοοιαθα υυῖτ ἃ ροΎβοπαὶ σϑηϊξνο, τητιβὲ 51} 
ἩΠΕῪ ἐπι δεῤαϊ 9. ΟΥ̓ ἱποίεαά ο ΓΓΠ15. ἰαϑὲ 
1άδα 15 ποῖ {γ6. 

(ἸΠγυϑοβίοπι 58 γ58. ν}Ὲ}} 15: ἰοθο, “1 ΕἸ τῖβε 
ἀϊθά οὔ δοςοιπηΐ οὗ δἱΐθη 51η, 1 ἕο! !οννβ Πδῖ 
Ης ΜΙ πιβο] νγὰβ τρϑ]γῖπσ, ΟΥ̓ ΠΊΟΥΘ ΘΧΔΟΙΪΥ͂ 
μποϊμηοί (ἀναμάρτητος). {ΠΕ ἀοοίτιπα οἵ 
«αἱεαγίοις 5 ἰδίαι Οη 15 ἴοὸ Ὀδ ᾿πίευτεα ἔγοτα 
οἴμοῦ ἰοχίβ, ποῖ ἴτοπὶ {Π15. Αντί, ποῖ ὑπέρ 
ΠΟΠΥΘΥ5 {Π15 1468. 

99. «υῤαὲ τῥαὶ]! ἐδὲν ἀο «αὐδὸο αγὸ δαῤηκεά 
)ῶγ ρὲ ἀεαα 3) [Ιΐἴ ϑθεπὶβ βίγδηρθ {πδΐ 50 ἢ 4 
γαγοῖΥ Οὗ νἱενν5 5Πποι14 πλατὶς πηοάθγη οοπη- 
τηθηΐαζοῦβ οἡ {Π15 σοηπίγονοσίοα ἰοχί. “ΓΠ15 
ΥὙΔΥΙΘΙΥ ΠΊΔΥ͂ ΡΟΓΠΩΡ5 ὃ6 {γασρά 1η 15 5ΟΌΓΟΘ ἴο 
ἃ Τοοξοα ορίηϊοη [ἢδΐ {πὸ Ρργθροβιξοη 70. 
(ὑπέρ) πιιδὲ τηθαῃ 221 δεῤραὶβ Γ᾽ ΟΥ̓ )ῶὼγ ἐῤὲ 
δομθῆὶ 977 ΟΥ̓ ἦπ ῥίαςο οὐ “ΓῊΪ5. ΟρΙηΙοη 15 ποῖ 
{{πὸ: ΟΥ̓ 1Π6 ςφοπδίχιοςοη ἴῃ {Π|5 γεῦθα 15 
ῬΓΘΟΙΒΘΙΥ {Π6 58 Π16 ἃ5 ἴπ ὑΌΥΒΘ 3, ἀπ {πΠο6Γ6 15 
ΠΟ ΠΊοΓΘ αἸΠΙΟυ]γ 1η {Π15 ἴοχΕ {Πδη 1π {Παΐ. 

Τυβί 45 (ἢ τιβί ἀϊθά Ὀοΐῃ ,2ὺγ τς ἀπά 7207 οἱ" 
αἴης, 1.6. ἢ ἃ τη θοηΐ οὐνεν τς ἸΏ ΟΥ̓ΘΓ ἴο 
ΟἿΓ τϑάθσηρίίοη ΟΥΓ οσε7 οἵ(7 σἱπς ΝΥ ΔΠ ΘΥῈ 
ἴο {ΠεῚΓ 4] ΟΠ, ονθη 50 σδίθομιπηθη5. [ἢ 
Ὀαρίϊβπι επηθγροα ἴγοῖι {πὸ ΠΑ] Ονγοα βίγθαπΠΊ5 
νν ἢ {πεῖ {πουρηΐβ ὈιισΥ ἁθουξ οὐ ἱπίοπί 
ὍΡΟΝ ἴμ6 ἀθ44 : ποῖ ἀροὴ {πὸ ἀθδά, 45 50 
ΤΏΔΗΥ ραγἐομίαῦ ῥργθομς (Δποῖμοῦ τηοάργῃ 
ΨΙΘΥν ΒΟΔΤΓΟΘΙΥ σοΥΤΘοῖ), Ὀιιΐ 85. ἃ ῬΈΠΟΓΔΙ ο]455 
ΟΥ̓ σΔΙΘΡΌΓΥ ---Εἰδεποῖ ἔγοπυ {Πὸ ΠΠνπς οἡ βαγίῃ. 
ἼὮΙ5 ἀἰϊδβιιποίίοη οἵ ἔννο οδίθθου 5 15. σῆθννῃ 
ὈΥ {πε βεπεσῖς δγίΊοΪ85 οἱ ἀπ τῶν, {πΠ6 ἰδίίοῦ 
τι564 ἴογ ἴΠ6 ἢγϑε {πηῸὸ Ὀοίογα νεκρῶν ἴῃ 1Πϊ15 
ΟΠαρίεσῦ πα ἴοσ {πὸ ρισροβα οἵ σοπίγαβίιπρ 
οἷαθ5 ἢ ο]455, 1.6. [μ6 ΡΙαγα] οδ]εοῖ ἴπ οπ6 
οἶαβ5 ἐῤὲ ἀδαά νυϊῖῃ {πὸ ρ]αγ4] ϑα ]θοΐ 1ῃ οπ6 
Οἰαθ5 ἐῤὲ ῥαῤίϊσεοά. ὙΤῤὲ ἀεαά Ὦθτε τηθᾶπβ 8}} 
ἴῃ6 Ῥοββϑίθ!α ἀδαά ὰἃρ ἴο {πε Ῥαγοιιϑία σοη- 
τετηρ αἴθα 85 θθηρ Γαϊδοά τη Η πὶ ΠΟ 15 ἴΠ6 
ΕἸγϑίθογη οἵ “16 σμυσοι οἵ {Π6 Πτβίθοτγη. 
ὙἼΠΕ τίβεη ΟΠ γιδὲ πλὰν θ6 ἱπο! θα ἴῃ {ΠπῈ 
σαΐθρουυ, δηἀ ὄνθῇ [6 σαϊθομιμηθηβ. {Πεῖ- 
561ν65 φγουῤεοϊί είν. 

ΑΔ οἡ 1Π15 ν. 29 πηοάθγῃβ αἰ Ὶ πλιο ἢ ΤΌΠα 
ΕΔ Οἢ Οἴπου πα 511} τόσ ἔγοτα {πε ἀποϊθηΐβ, 

Τὶ ΟΟΞΊ Ν ΕΠΆΑΆΝΒ, ΧΥ. 

[Π15 οὐ 46 τα δ Δ] ονγεά ἴο φῬτοσθθά ἃ 
1π||6 ξασίμοσ. ὙΠ6 σΟΠΙΓΟΥΘΥΞΥ͂ ἔΠΓΠ5. ΠΡΟΠ 
1ῃ6 ργεροβιξίοη. Ασοογάϊηρ ἴο πηοάδγη σοπη- 
τηθηϊδίουβ ἰξ πηθδηθ 2π δεῤαὶῇ 97), ἀπά « 1{{π|Ὲ 
ἴπογε ; δοςογάϊπρ ἴο ἴπ6 δποῖθηΐ ἃ ἀδποΐοβ 171 
δερα 47 δπιὰ ταοἢ πόσο. Εσεαυθηΐ ἴῃ Οσθοκ 
Ὀοίῃ Ατίϊς πὰ Ηε]οπἰβίϊς ἀγα πι565 οὗ {Π|5 Ῥγε- 
Ροϑιξίοη ἀθποίϊπηρ ποῖ οπἱ]γ ἐπ δεραο 7 Ὀυῖ αἰβὸ 
οὔ αεεοιηξ ΟΣ «υἱέ αὶ ἐγιέογεσ 171, ἙσΟΉΓΟΓΜΙΉς, 
αὐἱὲρ ἃ “υἱδαὺ ἰο ΟΥ̓ ΞΊΤΩΡΙΥ ἐπ γείαΐίου ἐο: ἴῃ 
βρθοϊῆς παΐυσγθ οἵ 1π6 το]δίίοη, ᾿γὶπρ ουΐϑι 6 
τῆς ᾿ηἀΠβοτεπέ ργαροϑιξοη, 15. αἰνναγϑ ἀδίοτ- 
τηϊηθά οἴ μοσ ΒΥ [6 ποιρῃθουτγίηρ σοπίεχί οὐ 
(ἈΠ πρ σας σοπεχ) ὈΥ [Πα ἔἈπλ Πα Γ οἸΓΟυπι- 
βίαποθϑ οἵ [ῃ6 σᾶϑθ. ΕῸΥ ἰπβδίδηοα ἴπ [δ 6 
νεῦθο δ αϊεά 707 οἵ" εἶπς, στ 1Π6 οὐ] νης: 
οἰγοιπηβίδησθ ὑνῃ] ἢ ἃΙοπα Ἔχραῖηθ [Π15 νΈ ΓΘ 6 
411 ϑογιρίαγε τίηρϑ ἀρδίη: υυϊπουξ {Π15 Ὀγοδά 
511 Π5}1η6 ἔγοτη νυ που, τΠ6 τοχί νου] θ6 ἴο 8. 
Ῥαρδῇ ἃ ἀδτὶς ργοῦ]οπι. ὔνεη 50 ἴῃ ἴπ6 
οἴαιιϑα δαῤῥϊσοά 7 ἐῤὲ ἀεαά, 1.6. αὐἱὲρ γευῤεοῖ 
ἰο ἐβεῦγε ΟΥ̓ «υἱὲ αὔὶ ἐγ προ ἐῤθῦι ΟΥ̓ (85 ἴῃ 1Π6 
Οτεεὶς [ἀϊοπι) «αὐδῶ ἐδ γεϊγι οὐ ἐῤοῦη, νυ δῖ 
15 {π6 σοπίοχέ οὗ {Π15 οἰδιιβθ, ννῆϊο ψποὰΐ 
ἃ ᾿σοπίοχξ 15. ἃ ργοῦ]θπι νι πουΐ ἃ ΒΟ] ΕΠΊΟῊ ἢ 
ΤΠΘ ψΠΟ]6Ὲ σἤδρίευ τοῶτβ ΜΠ (π6 ςοπίεχί, 
ποΐ ἴο πηρηΐίοη {πῸ [απ] 1 ΟἰΓΟμτηβίδησθ. οὗ 
1π6 θαρί5πγαὶ τιΐα : Ὀοΐῃ εοπέεχέ ἅτ οἰ οῖμ771-- 
σίαποε τοσθίμοῦ ῥγοοϊαίπη {παξ {Π6 Ὁ]ΓΘΤΙΟΓ 
γίενν οἵ ἃ πϑορῆγϊζε᾽ 5 πεὶπά Ὀεπάϊπρ' ΟΥὐΘΓ {πὸ 
Ἰοπρ ΤῸΪ] ΟΥ οἶαβϑβ οὗ {πε ἀδδά 15 ἐπεῖγ σέεηῖ" 
γεοίίοη. Βιυΐ ἴο τῆακε σεγίαϊπίγ ἋἀοιΥῪ 
οογίδίη Δπα πΊβοο ΠΟ ΡΈΙΟΏ 5ΙΤΉΡΙΥ ἹΠΊΡΟΒΒΙΌ]6, 
ἴπ {πΠ6 γΟΥῪ ποχί νϑῦβὲ 8[. Ῥδι)] ἴῃ δοοεπίβ οὗ 
πα πάου τγεϊϊογαῖθβ ἔπε βασηθ Κουποίε: 2} αὐ- 
σοἰμέεὶγ ποὲ γαϊτοάί αγὸ ἀεαά γπεπ, αὐὖν ἐσ 
έγεοης αοίμαϊίν γερεῖυε ῥαῤίϊδρε οὐ ἐδεὶγ 
αεςοιηΐ 

ΤΠΗΘ Α.Κ. τεηάοσγίηρ ,ῶσ ἐδε ἀεαά, τἱρμαν 
πἀπάοτγβίοοά, 15 Ροοά δηά τηδύ ννεὶὶ θε γείδιπϑά. 
Ιη ἀεΐθποε οὔ 1{, ἀπά ἴπ δι ΠοΓ ΠΠυβίγαϊοη 
οἵ {πΠ6 εἰδϑίῖο δῃηά εἰ]Πρέϊς 56. οὗ Ῥγεροβι το 5, 
186 [Ὁ]]Οννπρ Το πΊατ κα πηαῦ Ὀε δά ἀθά. Νο- 
τῃϊησ 15 ΠΊΟΓΕ. ΠΟΙΏΠΊΟΠ ἴῃ ΟἹ ΟῚ Δησιασο 
ννΒΘΊΠΘΥ νυ 6 Π ΟΥ̓ 5ΡΟ θη, ἔπδη {πε 6] ΠΡΈϊΟ 4] 
ιι56 οὗ [Π6 ρσεροβιίίοη 3ῶσ. ἴΙ͂ἢ ἕδοξ, ἴπ νυν μδῖ 
νΑΥ ϑι. Ῥδι] ἴῃ Οὐγ' ἰοχί τυτιῖθβ, ἴῃ {Π6 58ΠΊ6 
ὙΜΑΥ ννα ἀαὶϊν ἑαἰᾷ. Οπε ᾿πβίδηςα οἵ {Π|5 τηδῦ 
Ὀε εἰϊεά. Τῆδ νυτιΐοσ οὔ {Π|5 ποΐβ γεηιθιηθο 5, 
ΤΑΔΗΥ͂ Υ68Γ5 ΔΡῸ 5οῖπα {{π|6 Βεΐννεεη πὸ ἀθαῖῃ 
οὗ {πὲ κε οἵ ΝΝ εἸΠπρίοη ἀπά ἢ15 ρα] 
ξαΠοΓαΪ μον ὈΥῪ οἤᾶποα μῈ πεαγά ἃ ἰδάγ, 
Ροϊπέϊηρ ἴο 5οδ. ΟΥὐαρα ᾿γὶπο ΟἹ ἃ ἴ40]6 ΠΘΔΓ 
ΠΟΥ, 58 Υ “ὙΠΙ5 Ψ1}] θὲ οὗ τι5ὲ Κῶ με κα οὗ 
ΝΥ ε]ΠἸπρίοη." [πηπιϑάϊαζοὶυ σᾶτης ἴο Π15 παπαῖ 
115 ἰοχὲ “ΝΥ μαΐῖ 51.4}} ρείβοηβ ἀο νγῆο δῖδ 
Ὀαρεχρὰ ,ῶὼγ ἴμε ἀθαά᾽ 85 ρᾷγδὶ]δὶ ἴῃ βίγιισξιγα 
ἴο [86 βϑπίθηςε υἱΐεσεά. Εου [ῆς βεπίβηςθ 
Ἔχραπάβα ἴῃ Ε1]} δ᾽ βηι θά, ΤῊ]5. ογαρα νν1}} θα 
Οὗ 56 ῸΓ Π|6 ἴο νγεὰῦ οὐ {πε δ΄ οἵ [πε 
ἔὰπΠοΓΑ] οἵ {πὸ Ἰ)ιῖκο οἵ ΝΥ ε]ΠἸηρίοη. ὉΠ) 
Ποῖα ἀσποῖθα 25 γοίαξίοη ἰο, ἀπ {π6 βϑύθσγαὶ 
1ἰπκ9 οὗ {π6 σοϊαϊίοη. Ὀεζινεθη τῃ6 οσαρα δηά 



ΤἙΙΟΟΕΥΝΤΉΗΤΑΝ ΘΙ  ν, 

{Π6 Τυκε νεῖ οὐ πε ἱπβίαπξ τηθηίδ] ]ῦ 
5 ΡΡΙ 6 ας ἔΠῸπὶ {Π6 νν6}1- ποννη εἰγοιηιςέαησες 
9 ἐῤρὲ εασθ. ὙΠῸ οοπίοχε οἵ {Π6 σοηασ Κ ννὰβ5 
ἔδυ! ]1αγ. ΤῊ ΓΟΠΊΔΤΙΚ 1156] τηδῪ θ6 [ΑἸ Τ]Ὺ τθη- 
ἀεγοά ἢ Οτθοῖ χρήσιμα ταῦτ᾽ ἂν εἴη ὑπὲρ τοῦ 
ἄνακτος : 5686 Χοη. ΕΥΥ. 6, 2, 34. 

Βιιξ ἃ ρᾷβϑϑαρθ ἔγοπι ϑΠΆΚβρθασθ 011] ΒΈγυα 
511] Ὀδτίοσ ἴο 1Ππ|ιϑίγαΐε {Π15 τι56 οἵ γ)ὺγ ἀπά ἴο 
εἰοϊἀαίθ οὐγ ἰοχί. Μδορεί, δςΐ ᾿ν. 56. 2. 
“ἼΤΉΠΘΥ 41} νγογα βίγιοκ 2ὺγ ἐῤεθ.’ ΨΥ οου]ά 
1611 {Π6 πλθδηϊηρ οὐ {Π15 βδεπίθηςα πους {π6 
οοπίεχε ἡ Δ ἃ ϑυ!δ0]6 σοπίοχε 20. ἐῤέθ 
τηϊσ με 5ΙΡΉΙΥ ἦῃ ἐν σἰοακ ΟΥ̓ ἦι ἐν δεραϊ -- 
ὙΠ ἢ ἃ νΐθνν το βανὶηρ τγ 16: Βαΐ {Π6 ἀοίια] 
σοηΐοχί ϑῆεννβ [Πδΐ {ΠῸ νγογάβ ἄο πηθδη ἴῃ [1}} 
«υἱὲ ἃ αἴεαυ ἐο ἐῤν ἐρανἐϊοηιοηπέ---ο παῖε ἐδεὸ 
σηιαγὲ 707 ἐῤν οἷπς, ασά 7. ΠΕ Δρρ]]οδίϊοη 
ΟΥ̓ 1Π15 δ] Πρ ϊοΔ] τι56 οἵ 20. ἴο ουσ ΕΠ ΠΡΊ5ῃ ἰεχέ 
15. ΟὈν!Οιι8. 
Ὁὐπαθϑε μα ]Υ ἐπ6 τιρμΐ νον οἵ {Π15 σοη- 

ἰγονεσίεα ραβθαρα 5 ἰπαΐ οὐ {πὸ Οτεεκ 
ἘδίΠογβ, ΟΠγυϑοβίομ, ΓΠΘορμγυ]αςῖ, Τ Πθοάοτοῖ 
πα οἴποῦβ. [Ι͂ἢ τϑδάτηρ ΓΠ6Ὶ1 σΟΠΊΠΊΘηΐβ5 1 15 
46 οἸθαγ παῖ ἴπὸν Του Πα πο τηοσγο ἀ ΗΟ ΠΥ 
ἴῃ 8[. Ραι1}}5 δ] ΠΠρί] 4] πιδεὲ οἵ {πε σσεοκ ὑπέρ 
ῆδη νγα ἄο ἴῃ ϑῃΑ βρθαγο᾽ 5 6] ]Π]ΠΡΈΙσ4] τι56 οἵ 
τῆς. ΒΡΊΙ5 ῶγ. ὙΠΟΥ ἀϊά ποῖ Πεϑιίαῖο ἴῃ 
{ΠῸ6 11 ΠΟΙΆ11165 [0 Θχροιπά ἐπαΐ πε Ρἤγαβα 3205 
ἐῤεὲ ἀξαά τιθαηΐῖ «υἱέρ απ ἱπέθγοεί 171 ἐῤὲ σϑσιγ- 
γεείίον ὁ ἐῤδε ἀεαά οὐ ἴῃαΐ 227 ὈΥ [561 πηθδηΐ 
ΘΥΕΠ 850 ΠΊΠΙΟΝ 85 25: ἐχῥεοίαξίοη ὁ ἐδὲ γεσμγγες- 
Ζῖοη. Α βαπρία οἵ {π15. ἔτοπὶ ΤΓΠΘορἢυ]δοΐ, 
τί ποιήσουσιν ἀπατηθέντες; τί δὲ ὅλως καὶ 
βαπτίζονται ἄνθρωποι ὑπὲρ ἀναστάσεως, του- 
τέστιν ἐπὶ προσδοκίᾳ ἀναστάσεως, εἰ νεκροὶ 
οὐκ ἐγείρονται; [ἴῃ ΟἴΠΕΙΓ νγογάβ, {π6Υ, 1ῃ 
ῬΙΓΘΔΟΠίησ ἕο {Π6 διιάϊθησεβ οὗ {πε Γ νη 
ἄδγ, ᾿ηϑβευίθα ἴῃ {π|5 ἰοχί {μαΐ 1Πππηϊπαῖϊνο 
ςοπίοχί, νυ] ἢ ἴο ἃ (ΔοΥΙ π  ΠΙΔη σοηρτ ρδί!οη, 
Πρατηρ᾽ {Π15 1 [ἢ σΠαΡΙου τοδα δ]ουά τῃγοιιρ]- 
οαΐ, πῆρ θ6 ᾿νε] οτη64 Δη4 νγὰ5 οὐ 
δγ 8:1. Ραι]. ΕῸΥ [ἴῃ 51 ΠΊρ]6 5ΒΡθθςἢ 41] πηποοθβ5- 
ΒΔΙῪ Οοπίοχίβ ἃγ6 οὐρεἑἑε 171 ΟΥ̓ΩΕΙ͂ ἰο τατθε 
Ζίγιο. Ἐθηςα {Π6 ρῆγαβα {πὸ εἰ ρίϊεαὶ υ58 οὗ ἃ 
ῬΓΕΡΟΒΙΟη. 

Βιιΐξ πον ῃϑίδπαάϊηρ {Π6 οὗνίοιιβ σογγθοῖ- 
Ὧ655 Οὗ {πΠ6 οπὲ ραίγιβίις ἱπιουργοίδίιοη {πὸ 
ΤΠ ΘΓ ΠΟΙΠίοΙ -ὙΙΘῸ 56 Ὲ 5 10 6 βΔΙΠΙΠρ' 
ΤΟΙΠα. Αραϊπϑί {15 νυἱθνν, ΤΟ ΙΘΛΟΙΙ5. 845 
ὙΜ}61] 85 ΘΥΓΟΏΘΟΙΙΒ, ἃ ἴθνυν ὑνογ5. πηιδί 6 ϑδ]ά. 
ΤῈ 5θ6πΊ5, 845 θείους ίαϊεά, ἰο πᾶνε 5ΡΓΠΠΡ' 
ἔγουὴ σοπίγαςίο ποίίοηβ οἵ {πΠῸ οἰαϑίϊς ὑπέρ. 
ΤῸ ϑιςῇ Ἰδηρίῃβ ἢα5 ἘΠ15 ῬΧΥΘΡΟΒΙΟΠ4] ΘΥΓΟΥ 
ἰε4 τϑοθπΐ σοπητηθηΐδίοῦβ {Παΐ δοίι}}} Ὁ ΠΟΥ 
566Π1 ἴο 566 ᾿γκίηρ ἴῃ {ΠῸ [0]45. οὗ {Π|5 ἰοχί, 
ὙΠΟ. ἘΠΘΙΓ Οὐ ΡΟΓΡΙ ΧΙ 65 πᾶνς πιδάθ ἃ 
ΠΊΔΖΥ Δ ΟΥΓΙΠΙΝ (566 ἐπ Ἴοοο ΑἸΓΟτ 5 ποίς οὗ 

θεν] θγπηθπέ δηά ϑίδη]ογ5 ργοάϊσίοιις ἰπ- 
ΓΌΓΘη665), ἃ νου 4 0]6 Μ|Ιποίΐδισ ἴῃ {Π6 σῆδρε 
οἵ οἱεαγίοις ῥαῤίίσηι, ΝΟννΠοσΟ ἴῃ 4}1 {δ 
σοπίοχίς οἵ {Π15 υθῦβθ (4η4 {ποῦθ ἀγ ΤῃΓθο) 
ΠΟΙ ἴῃ {π6 τοχί [561 15 ποτ {Π6 βῃδάον οὗ ἃ 
ΡΕξ οὔ νγῃῖ ἢ ἴο Πδηρ {Π|585 ΠηΟΠΒίΓΟιΙ5 ΘΙ ρογ- 
ΒΕ ΠΙοπ, [1 “πιοηβίγοιιϑ ̓  5ῃοι] ἃ ἀρρθὰσγ ἴο 
ΔΗΥ͂ ΟΠ6 ἃ 5ἴγοπρ' δριτποῖ, Ιοὲ ΗΪπὶ Ρδγιιβα 
ΠΟΠΆΠΪΥ 40 οἵ (Πγγϑβοβίομη, ννῆο 566 Πὶ5 ἴο 
Πανο τηονθά ἢϊ5 διιἀϊθποθ ἴο ἰοια Ἰαπ ρου ὈΥ 
ἀγαννηρ; ἃ ᾿π]ΙοΓοτ5. Ρἰσίασγα οἵ [15 ργοίδπο 
σαβίομημ. ΑΠΘΥ ὩΘϑιρΙ ΠΡ 15 ΟΥΡῚΠη ἴο ϑαΐδῃ, 
ννΠο ἀ6] 1} 5. 1ἴῃ οαγΙσδίηγο5 ΟἿ ΠΟΙΥ τὶΐθβ, {πὸ 
ΡΥΓΘΔΟΠΟΙΓ Ργοοεθάς ἴο 5πεὲνν {Ππαΐ «υἱεαγίοιις 
δαῤῥίσηι ἴπ| 115. ἸδρτΕπηαΐθ ἰ5θι165 τηϊϑὲ ἰθαά ἴο 
βΒοιηθίῃίηρ {κὸ «αἰυαίίοη ὧν ῥγοχγ. Νον 1 
σπορ ἃ 5 Ρουϑίοη, ονθη ἴῃ {πΠ6 φογπυ, Πδά 
ΔΡρθαγθά ἰη (ογίπίῃ θοίογο {π6 ἄαίθ οὔ {Π15 
ΘΡΙβῖ16, ννοῦ ἃ ποί δῖ. Ρδ81] Πᾶν σόα ἄοννῃ 
ΡΠ 11 ΜΜἹΠ 411 ἢϊ5. {πππάογ ἡ ΔΜ οι] ἢ ποῖ 
αν ἀδνοίθα ἃ γΠο]6 σπαρίεγ ἴο 115 θχεης- 
τοη ἡ Α οΠαρίθυ σοιηπιθποίηρ νυ] ἢ ἃ ααϊοῖ 
βίαϊθιηθπέ πη 1Π6 5118] νγὰὺ (566 οἷ. νυ. 1), 
Τ ῥέαγ ΟΥ̓ 1ξ ἱς γεῤογίοαά ἐῤαὶ σογῖθ απ γοῖέ 
γέσεῖυο δαῤέϊηηι γηογο ἐραῦι οπεε---δεύτερον καὶ 
τρίτον καὶ τέταρτον ---απά ἐῤῥαῤ 220 ἀεαά 
ῥεγφοης--ὑπὲρ νεκρῶν νυἱϊποιις [ῃ6 τῶν «ἀπά 
ΡΕΥΠαρ5 ἢ ἃ τινῶν ἴο Ὀδίαηοε {Π6 τινές 
δἃηἀ ἴο ςοπίγαβί Πἰγ]ηρΡ ΡΟΥΒΟη5. ἢ ἀεδά 
ῬΘΙΒΟΠ5, 58 45 πὸ ψγΠ0]6 σαί ΡΌΓΥ οὗ οαΐο- 
ΟΠ ΠΠΊΘΠ5 15 σοπίγαϑίθα νυ {π6 νυν Ποὶθ οἷἶδβ5 οὗ 
ἴπΠ6 ἀθαά ὈΥ {πε οἱ ἀπά {πΠ6 τῶν πη ἴπ6 ἰοχί. 
5. Ο4]ΠΔῈ ΠΟΙ] Ποοπηθηΐ ννου] Δ ἤανα θΘΘΠ 
ΤΟ] ονν 4 ὈΥ “Κθθη ἀγριπιοπΐ ἀηἋἃ ΚΘθποΓ ἴη- 
νεοϊίνθ, ΕῸΓ 1 ἴῃ οἢ. νἱ. ἴ[ῃῇ6. ΑΡοβίϊα ᾿αϑῃθά 
Π15 σοηγοσίβ νυ ΟὐΓΓΠρ 5ΑΓΟΑ5ΠῚ5 ἔῸΓ ργδ- 
ΒΕΠΉΪΠΡ ἴο ΠΠΙΡαΐΘ θείογα πϑαίμθη {ΠἸΡι1η415, 
σογίδ! η]γ ἢ6 ννοι]ὰ μαννα οΠμαϑίϊδοα {ποτ ἰθη- 
Το] ἃ [ῸΓ Παγθουτσίηρ ἴῃ ἘΠΕΙΓ πϊάϑέ {πὸ σαηκ 
ΠΟΓΘΘΥ οὗ {πΠ6 ομθ ΠΟΙΥῪ Ὀαρίϊβηι γορεαίθά : 1εξ 
ΔΙΟΠΘ 115 Βεϊηρ γτοροδίθα νυ] σα ΊΟυιϑν 207 ἐῤὸ 
δεπεῖέ (ἃ5 ΜουοΥ 58γ58, τηἸβιπἀθγβίδ πάϊς {ΠῸ 
ὑπέρ) 97) δε ϊουεγς αὐρο ῥαά ἀϊεά πηῤαῤῥίπεά ! 
ΠΕ {τὰ οἵ {πὸ τηδίίοῦ 15, {μας {Π|5 

δπλοιι5 ἰοχί νγὰβ αὔεγαυαγάς 51ηρ]6 4 οἷ ὈγῪ 
ΠΟΓΘΒΙΓΟἢ5 ἀηα τηαάθ {Π6 Ὀά515 οἵ υἹσδγίοι!β 
Ὀαρίϊβπὶ ἀπ 115 ΠῚ] ΒΟ ΙΘνΟΙΙ5 56] 16 ]5. ὙΠῸ 
ννῖο κε Μαγοίοη (566 (γυβοβίομι, ΠΟ πη. 40) 
ὈΟΙΑΙΪν ἀϊυογεοάί 1 2ηοηι ἐΐς εομέοχίς δ ὈῪ 
ὙΥΠΓᾺ] ΤΙ Βγοργϑοπίδίοπ (παραποίησις) ταδάα 
μ15 σγθάα]οιβ μάγου θ6] ον {παΐ ὑπέρ ἴῃ 115 
ΡῬάϑϑαρα πηθαηΐ οὐδγ ἴπΠ ἃ ἰοοδὶ 56η86 : δἃπέά 
50 1 ἀο65 βοιηθίϊπιθϑ ἢ δια]. ςοπίοχί, 
Ὀαΐ ποῖ ἴῃ {Π15 ῬαβϑᾶρῈ ΠΟΥ δἰβθινῃογο ἴῃ {Π6 
Οτεεκ Τεαβίαμηθπί, Βιιΐξ ννῃαΐ οαγθ Μαγοίοῃ 
ἴογ {μα Μαγοίοη μαά ἃ ΒΘγΈΞΥ ἴο ἴοιιπά, 
δη4 πε ἰοπιπάδά 1 οἡ {Π15 ἰεχί, 
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ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΧΥΙ. 

1 Ζ7ὲ ἐχλογίοίᾳ ἐλεηε ἐο γείϊευε ἐλ τυαγιέ οΥ ἐδέ 
ὀγοίλγοηι αὐ “γεγιιδαίορε. τὸ (οηιριεγιαοίξ 
ΖΊριοίλν, 13. ἀγα αὐἴεγ γγϊοπαν ααηεογείίίοτις, 
16 τἀμίζοίζ τ ἀξ ἐῤίεέλ τυΐϊέλ αἴσεγς σαζμία- 
Ζογις. 

ΝΟΣ ςοποογπίπρ {ΠῈ ςΠοἸ]εσείοη 
ἔου τῆς βαϊηΐβ. 5 1 πᾶνε ρίνεπ 

οΥάεΓ ἴο {π6 σμαγοΠ 685 οἵ (ὐαἰδέϊα, ἐνεῃ 
50 6ο γε. 

4 ἴύροη τε ἢτϑβέ ἄαγ οἵ τπ6 νγεεκ 
εξ δνεῖῦ οπε οὗ γοιι ἰαΥ ΟΥ͂ ΠΪπὶ ἴῃ 
βίογε, αδ8 (σά μαῖῃ ργοόβρεγεά Πίΐπὶ, 
τὲ {πεῖε θῈ πὸ ρδίμεγιπρβ σγπθη 1 
ΠΟΙΠ6. 

2. Απά ψῆδη 1 ςοπια, νγῃοιηβοανοῦ 
γε 588}1 ἀρρῦονε ΒΥ γομγ' ἰδίξεγβ, [Π6 πὶ 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ5. ΧΥῚ. ν. 1:--8. 

ΜΠ 1 βεπά τὸ δχίπρ γουγ ᾿ΠΠθΕγα Εν 
απίο [Θγιιβα] 6Π|. 

4 Απά [Ε τὸ θεὲ πιϑεξ {πδξ 1 ρὸ ]580. 
ἘΠΕΥ 5118}} ρὸ νυιτῃ π16. 

ς Νον 1 ν|] σοπὶα πηΐο γοι, 
ψΒεη 1 514}} ρᾶ88 τῃγοιρῃ Μίαςε- 
ἀοηίΐᾳ : ἔογ 1 ἄο ρδ85 τῆγοιρῃ Μδςε- 
ἀοηϊδ. 

6 Απά [ξ πιαὺ δὲ πὲ 1 ψ}}} δθῖ 46. 
γεᾶ, ἀπά υνὶπίεγ νη γοι, πα γε 
ΓΊΔΥ ὈΓΙΠΡ; ΠῚ ΟΠ ΓΗ͂ ἸΟΙΓΠΘΥ͂ γγ ΒΙΓΠοΓ- 
Βοανοῦ 1 ρο. 

7 ΒῸΓῚῚ Ψ|] ποῖ 8εῈ γοι πον ὈΥ͂ 
τῃ6 νγᾶῦ ; δῖ 1 {γιὲ ἴο ΤΑΥΓΥ ἃ Ὑγ}116 
ν ΙΓ γοιι, 1 τΠ6 ΤΠ ογά ρεγπη, 

8 Βιυξ 1 ν}}] τ αἱ Ερεβιιϑ 
ἀΠῚ1}} Ρεπέεςοϑί. 

(ΗΑΡ. ΧΥῚ. ϑυχημηατυ : ἀϊγθοίίοπβ ἀθρόου 
1π6 οοἸ]θοίίοη ἀηἋ {γαηϑιηϊβϑίοη Ο 4]Π|5 ἴῸΓ 
1Π6 ΡοοΥΓ ϑβαϊηΐβ 'π [θυ βαίθμῃ : αὐζου. νυ ῃ]οᾺ 
οοπα βαϊ αἰδίοπβ, διτοργαρῃ, θεποάϊοίζίοη. 

1. ας 1 ῥασε σίσεμ ογάοῦ ἐο ἐῤε ἐρεγορες. 
Βεπάοθγ, υϑὺ 85 1 πιδᾶθ δυγύδηρθιθηΐ 
ἔοτ 86 ὁπ ατομθ5.. ΤῈ {{π|δὸ ἀπά οςοᾶ- 
οίοη ἃτ6 ποῖ Κῆονγῆ. Βθηῆρεὶ, σὑϑίθυστιηρ ἴο 
2 Ο(οΥ. ἰχ. 2 Ὧδηά Βοπὶ. Χν. 26, ΔΡΕΥ ΓΟΠΊΑΥΚ5, 
ἐϑε, Ῥδι] ΠοΙεῖ5. ΠΡ ἃ5 Δ Θχϑιρὶθ ἴο {Π6 
(Ἰοτιπίπίαηϑ ἴπη6 (ὐα]αἴϊδηβ, ἴο “ἴθ Μεςοεάήο- 
πίδῃς {πὸ (Δογιηἰπίαηθ, ἴο ἰῃ6 Ἀοπιδηθ {Π6 
Μδαοθάοπίδηβ: ρυϑαΐ 15 {πὸ ἔοσοθ οἵ δχϑπΊρ α. 
866 Βοηι. ΧΥ. 26. 

Ὁ. Ἰεὶ ἐεῦν οὔ 9 γοῖε ἰαν ὧν ῥῖἷ»ι ἐπ σίογε, 
ὡς Οοά ῥαὲρ ῥγουῤεγεά ῥίηι, ἐραΐ ἐρεγε ὅδ πὸ 
σαῤῥεγίηφς πυῤόη 1 εοηι6.} ΔΉΠΟΥ, βίου τη 
ΠΡ Μμδίθυϑυ μ6 ΠΙΔΥ ῬΤΟΒΡΘΟΥ ἴῃ, ὑπδΐ 
ὍΒΘ6Ω 1 ΘΟΙ6 ΠῸ σδύμουι 5 ΠΙΘΔΥῪ ὑπ 61 
8 ΡΙ8δοθ: ἴογ ἐῤεῦ νν}}} θ6 {π6 {{π|6, ποΐ 
ου σο]] δοίης, δυιΕ ἔῸΓ ργοάιπιοῖηρ Π6 βιπὶ οἵ 
νυ παῖ Πα5 θθθη νοὶ ΌΥ νεῖ ποαγάδα δ ποιηθ 
ἤτοσὰ ῥγοῆίβ ἴῃ τγϑάθ. 

8. “Ἵπώ «αυῤέη 1 εονρθ, «ὐο»ηφοδθῦ γ6 τῤαὶὶ 
ἀῤῥγοῦο ὃν γοι ἰεἐίεγ5.}] ῬΊασΟΘ σομηπηα ΑΘΓ 
αῤῥτγοῦε Ἀπ Ττϑηάοῦ ΘῈ 1 ΔΥΥΪΥ 6,  Βοπι- 
ΒΟΘΥ͂ΘΥ Υγδ86 ΠΙΔΥ͂ ΔΡ̓ῬΙΌΟΥΘ, 7656 ψΙΓᾺ 

1ο 615 (ογεάεηϊ4}) Ψ1111 βθπᾶ ἴο ΟΔΥΓΥΥ͂ 
ΒΟΙῚΘ ΥΟῸΣ ῬΟΌΠΙΥ ἀπο ΟΥ̓ ΒΆΙΘπ; 1, 
Βονονοῦ, Ὁ 5ῃουϊᾶ Ὀ6 ψοΥύμ ΜἈ116 
{8481 ἴοο πᾶ κθ ὕμ8 ἸΟΌΓΠΘΥ͂, ΙΓ Τ6 
Β.Δ11 ΤΠΕΥ͂ ΟΌΥΠΘΥ. ἘΕἸΠΊΡΠΑβῖΒ ΟΠ. 2716. 
ὙΠῸ ρσέσεγς οἵ ἴπ6 δι ἅγῈ ἴο εροῦσθ ἐῤὲ 
δεαγενς οἵ ἴ ; 8ῖ. Ραμ] 15 ἴο 6 {πε σεπάρι, 
θείης Οοὐβ ἀροϑβϑέῖϊθ ἀπά 5ἴενναγά : ἢθ 15 ἴο 
αΓΠΙβἢ {Π6 ὈΘΆγΟΥΒ νυ ῈΠ Ἰεἐζο 5 σου  Πἀδίουυ 
ἴο ᾿οαάϊπρ βαϊπῖβ 'ῃ [Θυιιβαίθα. [ΓΕ Πονγαυοῦ 
τπ6 σγθαΐηθϑβ οὐ [π6 οο]]θοίοη οὐ. {πῸ αἰ ΠΥ 
οὗ {π6 οσοαβίοη 5ῃοι! ἃ τγοααῖγα 1ζ, ̓ Ιηβίθασ. οἵ 

νΎΠηρ Ἰεϊίευθ οἵ ογεάϊε, 6 11} ἴγανεὶ ἴῃ 
ΡΕΙΒΟη: {π6 θδάγοῦβ οὗ ἴπ6 ΒοιΠΥ 5141} θὲ 
{π6 Αροβί!θβ Ἔεβοοσξ ἔγοπιὶ (οσῖπίῃ ἴο Τδγιι- 
βάθη. Ουἱεῖ Ὡϑβογίίοῃ. οἵ δροβίο!ς αἰ β ηΠΥ : 
7ωσία φοἰϊηιαϊίο σμὶ πο ἐπὶ σμῤεγῥτα : ΒΕΠΒΕΙ. 

5, 6. νοευ 1 «υἱ]]} σογ16 τιγιΐο γοῖι, 45᾽..1 ΒΘπάδγ 
{π656 νεῦβϑεβ, ΝΟΥ 1 88811 οοῦθ ἴο 560 
γοῦ, ΘΠ 1 Βᾶγνο Ῥδ5βθᾶ ὑβτοῦρ Να- 
οϑᾶοπΐα; [ὉΓ ὑξγοῦρῃ Νδοραοπὶα ἅο 
Ι ρΡ8585 (νι πουῖΐ Πα]ηρ), θα ψῖτ γοὰ 
(οι ἐπαρμδίῖο), 1 58.811 ῬΘΥΒΘΡΒ πι8κο 8 
ΒίΘΥ, ΟΥ̓ 58.811 ονυθὴ ΜΙΠπύρυ, ὑμαύ γοῦ 
(οι οι ρῃμδῖ!0) πλϑὺ Θβοοτῦ π|6 ΨΒΘΙΘΥΘΙ͂ 
Ι ΠΙΔΥῪΥ͂ 7ΟὍΥΠΘΥ. 81. Ρδ0] ΠΕΓΘ ὩΠΏΟΌΠΟΘΘ 
ἃ Ομδηρα ἴπ 5 ρίδη οἵ τοιΐε : δ6 Πδά 
ἱπίεπάθα ἴο ρ8ᾶ55 ἴοπὶ ΕΡΠθβιιβ δοῦοβθθ [Π6 
Ἔ ξαθδη ἴο (ουϊπίῃ, ἴτοπὶ (ογι πίῃ ἰηΐο Μᾷαςο- 
ἀοηΐα, απά ἔγοπι Μασθάομπία ὕδοκ ἃρϑὶπ ἴο 
(οΥπίῃ, 50. ἃ5 ἴο ΡαΥῦ ἃ ἀἄοιθ]ε νἱϑὶὶ ἴο ἢΠ15 
(οΥπεμίαπ οοηνεγίϑ: ΠῈ ΠΟΥ ΡὈΓαΐεγβ ἃ 51 Π5]6 
γἱϑιὶ ἴο {πη6 ἀουθὶθ. 866 2 (ὑὐοσ. 1. 15, τό. 
δα] «υἱπέοι : 1Π15 ἱπτεπίίοη πῈ Ἔχεσαΐθα : Π6 
βρεπί ἴῃγεθθ ννπίοῦ πηοπίῃβ ἴῃ Αομαῖα: Αοΐβ 
χα, 1. 

π. ον 1 «υἱϊ] πο “66 γοῖι ποαὺ ὧν ἐδὲ αὐᾶν, 
διέ 1 γμσὲ ἰο ἐαγγν α αὐῤῖϊε «υἱὲ γοι, 10 ἐδὲ 
Τογά ῥέεν». (οπηθοῖ ψνῃ {π6 ἴοσγεροίηρ, 
γΘγ56 δηά τεπάεγ: Δ μεη 1 Πᾶνε {γανεγβεά 
Μαοράοπία, 1 5841} βευπδρϑ τλαῖτθ ἃ ϑίδυ ΟΥὐὔΓ 
ἔνε βροηά {π8 νυηΐοῦ ἢ γομ: ἔΟΓ 1 ἄο 
ποῦ ἱπίοπᾶ ἴο 5866 γοῦ π8 ἴπ ΡαΒΒ1Π 5: 
ΦΟΤΙῚ ὨΟΡΘ ἴο 5080 05. Β01Π1Ὶ0 ὑϊπ|ὸ ΜΙᾺ 
γου, 1 {86 Ιιοτὰ Ῥϑυτιϊῦ, 

Τὸ «6 γοι ὮΕΥΘ ΤΩΘΔΠ5 “ [0 οδΐοῃ ἃ 5ίρῇῃϊ οἵ 
γου! τ δογίδε ἴθηβθ : ἘπΊρΠαϑὶβ Οα γοῖ: ἘΠ5 15 
{πὸ {Π|Γὰ ἐπιρμαϑὶβ οἵ ἀε]οαΐα οὐ δἰβοϊοηαΐα 
ῬΓΘίδγθηοθ οα {Π6 ϑνογά γοῖ ἴῃ νν. 6 δηά 7. 

μὲ ἱπ ῥασοείησ] ὍΣ ννογά γιωέ (ἄρτι) 15 
{{π|6 1655 ἴῃ ἴβεις 1Ε βϑῦνεβ ἴὺ τηᾶῖκα ργθοῖβα 

στε. 



ν. 9--τ.} 

9 Βὸγ ἃ ριεδῖ ἄοοῦ δηά εβεσέιιαὶ 15 
ΟΡΕηΘά τιηΐο πη6, ἀπηἀ ἐλέγέ αγό ΤΛΔΗΥ͂ 
Δαάνε βαγία8. 

1Ιο Νὸον Γ ΤΊπιοίμειιβ σΟΠΊ6, 5668 
τη ἢ πᾶν 6 ν]ἢ γοῖ νυ τποιιῖ 
ἔεξαγ : ἔογ πε ψόγκείῃ {π6 ψογκ οὗ τῆς 
Τ,οτγά, 45 1 αἰϑο δο. 

11 [,εἰ πὸ πηᾶη {Πεγείογε ἀββρίβε 
δῖπὶ: ας σοπάποξ Πϊπὶ [ΟγῈἢ 1η ραᾶςε, 
τὲ 6 ΠΊΔΥ (ςΟΠῚΕ τιπίο πηε; ἴογ ἰ 
Ἰοοκ ἔογ μἰπι νυ τς Ὀτεΐῆγεη. 

12 Α5 τοιοῃηρ ομγ Ὀτγοῖῃεγ Αροὶ- 
Ιοβ. 1 ρυεδῖγ ἀεϑίγεά ἢϊπὶ ἴο ςοπγε 
πΠῖίο γοῖι νγ ἢ Ἐπ6 Ὀγείῆγαη : θὰ ΠΙ8 
1} ννὰ8 ποΐ δί 41] ο σοπὶθὲ αδἵ 15 

«ΟΝ ΙΝ, ΧΥῚ. 

τἰπηα ; διὰ Πα νν}}] σοπλα ννῆθη πε 5}4]} 
πᾶνε σοηνθηϊθηΐ {{Π|6, 

12 δνδίςῃ γε, βίαηά ἔηϑε ἴῃ τῃε 
ΓΑΙ, φατε γοιῖι {Κα πηθη. θῈ βέγοηρ, 

14 [,εἰ ἃ}} γουζ τπϊηρβ θὲ ἀοης 
νγιΓἢ σΠδγγ. 

Ι5 1 Βεβεεοῆ γόους Ὀδγείηγεη, (γε 
Κηονν {Π6 Πουβε οὗ δίερμῃδηδβ, τῃδζ 1ἴ 
8 τῆς Πτβιίγα!5. οὐ Αςπαῖδ, δπά Πα 
{ΠῈΥ Πᾶνα δάάιοίεά Ἐμεπιβεῖνεβ το της 
ΓΗΪΠΙΒΈΓΥ οὗἩἉ {Π6 581 ηΐ8.) 

τ6 δέ γε 5:0 πη1Ὲ γοιιγβαῖνεβ απῖο 
500 ἢ, ἀπά ἴο δνειΥ ὁπ {παῖ Πεϊρετὴ 
ννΊ μ5. ἀπα ΙΔ θοιγείῃ, 

17 1 δὰ οἱἷδά οἔ {Π6 σοπηπρ οὗ 

ΔΗΥ͂ {{π|6, Ραϑί, ργεβδθηΐ, ἔμπταγθ, νυ νυ μῖο] 1ἴ 
ὨΔΡΡΘΠ5 ἴο θ6 ἴῃ ΘΟΠΊΡΔΠΥ : ΠΟΠΊΡΑΓΘ ΑτἸβίορῃ. 
ἄρτι νυνί, γσὲ ποαυ. “ΤῊΙΪ5 15 Ὀεςογ πάη {Π6 
ΟΥΑΙ ΠΑΥΎ ἱπίογργοίδίιοη " ΕῸΓ 1 δπὶ ποῖ υ1ΠΠπὸ 
ἐῤὶς ἐΐγιθ ἴο 566 γοιϊ ἴΠ Ραϑϑβίηρ. 

8, 9. πὲ 1 «υἱ][}.ίαγγγ αὐ Ἐῤῥειμς, δε. 
ΒΘΠΩΟΥ, 1 5841] βύδΥ ὁπ (ἐπιμενῶ) ἴπ ἘΡΕ6- 
ΒῸΒ ὉΠὀἔΪ Ῥροηξθοοβύ, ΤΟΥ ἃ ἋΟΟΥΓ δΒίδπαβ 
ΟΡΘΠ ἴο πιὸ σύθδί δπὰ Ὀ.ΒΥ ΟΥ 11] οὗ 
ΘΙ ΡΙΟΥΠ θη, 

ἀουγ] 1.6. ορρογξιηϊγ. ,ἴἤαην αἀυεγεαγίος, 
᾿πο]άϊηρ [πΠ6 ὈΓιιΐα5 ἰῃ Βυιπηδη 5ΠΔΡρ6, ΧΥ. 32: 
566 Αοίϑ χιχ. 

10. Νοαυ 27 Τίγριοί οι εοῦρδ, σθὸ ἐῤαΐ ῥὲ ραν 
δὲ «υἱὲ γοῖι «υἱέῤῥομὲ γξαγ.] Οὐαί {Π6 σαν δηά 
Τοπάθσ, ον 1 Τἰπιού μὰ 8 50 π]ἃ ΘΟΙΏΘ, 
866 {μεῖ ψνιΐβουΐ ἔθ8 7 ΒΘ ΔΡΡΘΔΣ Ὀ6- 
2018 γοῦ. “ἄῤῥεαγ ὀξίογε γοῖὶ ἴῃ ἈΞΒΘΙΛΌΪΥ : 
ἴΟΥ [Π6 Ῥῆγαβα 566 οἰ. 11. 23 ἀπά ποῖθβ: {Π6 
σεν ἴακεη ἴπογε οὗ {185 ρῆγαθθ 15. ΠΕΥα 
σοπβγπηθά. ἤηέδοιξ ζξαγ: νὰ 5ῃοι]ά ποῖ 
ΠΤΟΠῚ {115 1ΠΙῸΥ, ἃ5 βοπῆθ ἄο, μα ΤΊπιοῖῃΥ 
νγὰ5 {ἰπ||4 «πα Ὀάαβηξ], Ὀὰΐ ταΐῖμου {παΐ {Π6 
(οὐ Παη5 ΕσῈ τὰαπη4 ἀπά Ὀοαβία!: ἴῃ 
ἕαςΐ, [ΠΟῪ ννεγα 50 “ριιῖεά τρ᾿ (φυσιοῦσθαι, 
ἰο δὲ ἱηηαίεά ΟΟΟυΥ5. 51Χ ΟΥ 56 υθῇ {ΠΠ|65 ἴῃ 
[Π15 ΕΡΙ 5116) {Πδΐ ἴο Ἂποοιιπίευ {ΠΕῸῚΓ ἀγγο- 
ΒΆΠΟΘ ΤΟ] ΓΟ ΠῸ ΘΟΙΏΠΊΟΠ ΠΟΙΓΑΡῸῈ: ΘΥΘῃ 
8ὲ, Ῥᾳυ], ἔγεβϑῃ ἔγοτη Αἴμθηβ, ᾿ἀρρεαγοά θεΐογε 
1πεπῃ ἴῃ ἔδαυ δηα 1 τηιοἢ {γθ Ὁ] ]1ηρ,᾿ 11. 3. 

11, «αὐἱλρ ἐδε ὀγείφγθη.) 1.6, Ἐγαβῖιβ ἀπά 
ΒΟΠΊΘ ΟἴΠΟΙΘ: 566 Αοίϑβ ΧΙΧ. 22. 

19, 41: ἐομεβίπρ ὁπ ὀγοί ρον “ρῥοίος, 1 στοαὶ ῖν 
ἀεειγεά ῥίγηι ἐο ΠΟ7)16 τι γοῖς «ὐἱδῥ ἐῤθ ὀγείῤγεθη, 
μὲ ῥὶς αὐδΤ᾿] πυας ποΐ αἱ αἱ ἐο εορι αἱ ἐῤὶς 
1ϊγ16.7ὺ Βεπάθυ, οοποϑυπΐηρ [86 ὈΙΟΥΒΘΥΙ 
ἈΡΟΙ]οΟΒ, οὔζοθη ἀϊὰ 1 δἄν8θ ἴῃ {μπδΐ 

Ὧ6 ΟΟΙΔ6 ἴο νἱἱβὶύ γοὰ 1 ΟΟΙΏΡΘΗΥ Μἰῦα 
186 ὈΤΘύμΥΘα, δηδ ῬοΒιΟϊνΟΙΥ μι 6 9 
τγὯ8 Π0Ὸ ΜΠ μπαῦ Β6 Βῃου]α οοπ16 ΠΟ, 

Βα οοπῖθ 86 Ψ12ι1 ὙὙΒΘΠΘΥΘΥ 86 5881] 
Ἀπᾶὰ {ἴθ ΟΓΥὙ 8 οοπνθηϊοηΐ 1116, 

«υἱέ ῤε δγεέργεη.] ἍΜ ΈῈΟ νοτα ἴΠ686 ἡ ὙΠῸ 
(ὐοΥπί μη (Ἰτιϑίϊδηβ ὙΠῸ ἸΟ ποθ ἵτγοπὶ 
ἘΡἤδβιβ ἴο (οσιπῖῃ ἢ {Π15 Πρ βίο ἢ ΟΥ 
ἔθ] ]ονν ἔγάνθ!!]οῦβ νυ ΤΙΠλοί ΠΥ δηςὶ ΕΓαβέιιβ 
Νοῖ Κποννῃ : Πἰβίογιοδὶ ἀδΐα ἀγὸ ἰδοκίηρ. 

ἐῤέγε αὐας ποὲ ἃ «υἱ ἐῤαὲ ῥὲ «ῥοκία 
407916.}] Ιῃ αὐῤοηὶ ἴπεγα νγὰβθ ΠῸ ψ}1}}, 15 ποῖ 
ΒΡΘοΙΠΘα : ΠΘορΡἤγ]αςξ πα οἴπεγβ θχρί δίῃ " τ 
νγὰ5 ποῖ Οοά 5 Ψ1Π:᾿ {Π15 15 Τῆοσθ Ἷοσσϑοῖ 
ἴπδη ἴο τοίου [Π6 νν}}}] ἴὸ Αρο]]οβ, ἴοσ ᾿ἴ 851. 
Ῥαμ] Παά τηδαηΐ 1Π15, ΠῈ ννου]ά ργοθΑθΙΥ Πᾶνα 
νυττοη οὐκ ἠθέλησεν ἐλθεῖν. 

Ν.Β. Τα ννογά σ»γεαξίν οἵ ἴμ6 Α. Ν. 5ῃουά 
θὲ τεπάογοα οὔεσ (πολλάγ: [Π15. {π6 δογῖβέ 
ἴθη86 ἀεγηαας, ἰδ ἃοπα ΟΥΠΕΥ ΓΘΆ5ΟΠ5. 

18, 14, ἤαΐερ γε.]ὺ Ἀδΐμεσ, Β6ὸ γ8 ψχ8κε- 
ἔν], ΟΥ̓ {πΠε686 ἴννο νϑῦϑθϑ {Π6 βενθῦαὶ οἰαιιβοβ 
ΔΥῸ Ἰονε δα ἀραϊπϑὲ Θχιβί!ηρ᾽ 6115 1 {Π6 ΘΠ ΤΟΝ 
οἵ (οτπίῃ : ἀραϊηδὲ {πῸὸ ἀἄτγοννβυ ᾿πΐθβοζοη οὗ 
ἃ ΘΧδΙρΡΙ6 (χν. 33), ἀραιηδέ {Π6 οἰ πηΟΌΓ οὗ 
ΠΟ-ΤΟΒΟΓΥΘΟΙΊΟΠ, ἀραϊηϑί οΠθυηιηδοΥ δηά ρῥτγοῇι- 
ϑΆΟΥ, ραϊηϑδί ἰαδοϊ[οιιβηθϑθ ἃ πα ΡΑΥγῪ -ϑρ ΓΙ. 
ΠΕ ἹΠΊΔΡΘΥΥ 15 ΤὨ]ΠΠὰτΥ ἢ θ6 γ86 Ψ8,ΚΘΙᾺ], 
Ιεϑέ ϑαΐαπ᾽5 Ἵγα νυ 5585. ἴῃ {Π6 β 56 οἵ δν}] 
ΘΟΙΏΡΔΠΙΟΠΒΠΙΡ 5 ΓΡΥΒ6. νοὶ ΠΑΡΡΙΠΡ δῖ ὙΟῸΓ 
Ροβί: βίαπᾶ ἔαβῦ ἴπ 086 ἔδὶο τηδἰηί δι! ηρ; 
ἤγσπῃ ΓοοΊΠΟ]4 ἴῃ {Π6 ουΐννοτις οἵ {πε Ἀδϑατγ- 
Τοοοη: απὸ γ8 1Κ πιθπ, θ6 πατὰγ το- 
Ρα]ϑιηρ 81] 5411165 οἵ βθηβιδ!ν : 160 811 ΥΟῸΤ 
ἀοΐϊπρ5 Ῥιοοθϑθᾶ ἱπ ΟμΘΥΣ δηα πιονε ἢ 
1Π6 11π65 οὗ ἰονε--ἃ ϑιιγ βαΐϊδριιασά δρδιηβδί 
᾿πίθγηδὶ αἰ ν᾽ ϑίοηβ δη ἃ πΊ ! [1Οἷ15 ΓΙ ν ΑΙ ΓΙ65. 

15. ρὲ Μεειζγμ.] 1.6. ἀπίο (Ἀτῖβῖ : 568 
Βοῖη. χυϊ. 5: ἴμ6 Ποιιθθμοά οὗ ϑίερῃμδπαβ 
νγᾶ5 16 ἤγϑί ΤᾺ ΠΥ οὗ σοηνοσίϑ ἴῃ Δοπμαδῖδ. 

16. Τραΐ γε τμῤηιϊξ γομγοοίσες ππίο σμεῤ.] 
Βοηάθγ ἐμαῦ γ8 8180: {παῖ γε Πκϑυνῖβθ, ἴῃ 
τϑοορηϊίοη οὗ {ΠΕΣ ΡΥ ηΔΟΥ ἴῃ {πῸ [ϑιτἢ, 5}-- 
τη οΥὐΓ ἀείευ ἴο τῆθῃ οἵ {Π15. ὨΙΡἢ βίδπηρ δηά 
ΒΟΙΥ πηᾶτκ. 

17. ῶνγ ἐῤαὶ αὐῤῖἼεῤ «υας ᾿αελίηρ ΟἹ γΟΜ 
}αγὲ ἐδὲγν ῥᾷυε σμῤῥἠεά.) ἈΔΊΠΕΥ ΡῬΕΓΒΔΡΒ5, 
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ϑέερῃαπαβ δηά Ἐογειπδίιιβ δη4 Αςἢδι- 
σα: ἴογ {παῖ νης ἢ νγᾶβ ἰδοκίηρ οα 
γουῦγ ραγί {μεῪ Πᾶνα βῈρρ ]εά. 

18 ΕοὸΥ {Πεὺ Πᾶνα τετεβῃθά ΠΗ 
ϑριΓ ἀπά γοιυτ᾿β: {πεγείογε δοκπον- 
ἰεάρε γε τῃεπὶ {παΐ ἅγε 8ιιἢ. 

19 ἼΤΠΕ οὔιιγομεβ οἵ Αϑία ϑβίιῖα 
γου. Ααυ]]4 ἀπα Ρτίβο 1] βαϊῖα γοὰ 
πηι ἢ ἴῃ τῆς ],οτά, νντἢ ἐμὲ σΒιιΓῸἢ 
1δῖ 5 ἴη {ΠΕ ῚΓ Ποιιβα. 

20 ΑΙΙ τμ6 Ὀτγείῆγεη ργεεῖ γου. 

ΟΝ ΝΘ ΧΥΪ [ν. 1τ8---24. 

(τεεῖ γε οπα δηποίμεῦ νἢ π᾿ ΠΟΙΪγΥ 
ΚΙΒ88. 

241 Πα βαϊπταίίοη οἵ σι Ῥαμὶ ννιτῃ 
ΠΊΪη6 ονη Πδπά. 

22 [Γ Δῃγ πᾶ ἶονε ποῖ {πε [ογά 
76βϑὺ5 ΟἨγίβϑε, ἰεὲ ἔπη θεὲ Απαίῃεπα 
Μαγδη-δῆδ. 

22 ΤΠε ρῖᾶςε οὗ οἱιἱγ Τιογά Τεβιιβ 
ΟἸγῖβε δὲ ψχττῃ γοιι. 

24 ΜΥ ἴονε δε ψτ γοὰ 4}} ἰπ 
ΟΠ τῖβὲ [εϑὰ5. Απηεη. 

γοῦν Υὑϑοβποῦ ΟΥ ἀοβοϊ ΠΟΥ͂ ΓΒΟΥ͂ ἈΥ͂ 

Ἐπ6 5 Ῥύθβθποθ ἈΠ1ᾶ πὑρ:] 1.6. {πεν 

αττῖναὶ ΠΠοὰ ρ πε νοϊά ογϑαΐϊθά ΟΥ̓ Ὑουγ 

ΔΌθοποθ. ϑίθρμαμαθ, Βογεξιπαίιβ, ἀπά ΑοΠαὶ- 

οὰ5 ὑνετθ ἀοἰεραίοϑ ἔγοπη (ουιηΐῃ, Ὀδατίπρ ἴο 
98, Ῥᾷμ] {πῸ Ἰοξίοσ οὔ {πθ (οσι πίπίδη σΠατοῇ. 

18. ον ἐρὲν ῥαῦε γεξγεσρεά.] Οταῖξ ῥασε: 
16 εἰπιὸ οἵ {π6ῚΓ ΔΓΓΙΝΑΙ ννὰ5 {π6ὸ {η6 οὗ 
τογεϑῃϊηρ,. 

19. ΤΡ ἐρμγερος 9 4:14α.3] ΤῊ σμυ στο 65 οἢ 
1π6 νυθϑίοση σοαϑιδηάϑ οἵ Αϑία Μίπου, ννμεγα 
ἘΡ65115 4150 ]ΔΥ. 

ϑαίμίε γορ φιμερ ] ἘἈδίμεν, στθού γοῦὰ 
ΤΒΠΥ͂ βτθοίΐϊηρβ: οἡ ΑαιΠ4 δηα Ρτίβ5- 
ΟἾ114, 5σοὲ Αοίβ χυῆῖ. 2: Ἐπ γ μά γεπηονθά ἔγοτη 
(οΥϊπίῃ το ΡΠ 65:15. 

50. ΑΠ τρὲ ὀγείφγε] 1.6. οἵ {πὸ ΕἸ Ρμοβίδη 
σΒαγοῇ. 

αὐἱέδ απ ῥοὶν ἀὶ55.3 ὅ8εε οπι. χυΐ. τό απά 
ποῖΐθ8. 

91, 59. Εἰ πἀδογϑεπιεηΐ οἵ {πὸ ΕἸ ΡΙ5[165 σοπ- 
τεπΐῖ5. ΕΥ̓͂ {πὸ Αροβί!θ 5 δυυΐορσαρῃ. δῖ. Ρδὰ] 
πον ἰαίτοβ {π6ὸ ρίδοθ οἵ [15 ΔΑ ΠΌΘηδ5 Δπά 
Βἰπιβ6 ΙΕ βυτηβ ὉΡ, πΚὸ ἃ Ἰπάρθ, 1 ἃ ἴογγιθ]α 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ 

7,οασε, νυ ϊο ἢ ΠΟΓΊΡΓΙ565. εραγίέν, 15. ΡΟΙΒΟΠΔΙὶ 
αἴἰδοϊίοπ στοιπάθα οἡ πιουδὶ δβίθομη, Δη4 ἴῃ 
{86 παίυσε οὗ {ΠῚΠΡ5 ΤθάοΠμ65 ἴο σΟΙΠΡΑΓΔΕΙΟΙΥ͂ 
ἔενν οδ]εςῖϊβ ἀπά {ποβθ ΡΕΥΒΟΠΔ ΠΥ Κπονη ἴο 
Βῖπ νγμῸ ἰονεβ. (ῤῥαγιΐγ ᾽5 σοοάνη), ἐχργεβϑεά 
ἴη φοοά ἀεεάβ Πθη. ΡΟΒ51016, ἴο οἴπειϑβ, 
νυ Π ΠΟΥ ἔτι η5 ΟΥ̓ δίγδηρεσθ. ὙΠι5 ἰοναὲ ἀπά 
ΟΠΑΓΙΕΥ ἅγ6 {πΠ6 βαπὶθ ἴῃ Κὶπά, αἰ Πδσῖπρ ἴῃ 
ἄδρτθο: [Π6 ὁΠ6 5 ᾿πΐθηβῖνθ, {ΠῸ6 οἴ μου οχίθη- 
οἶγο ἀπά ἀϊιβῖνθ. ΟΑΥΙν 15 Θυθῃ ἘΠ ν ΘΒ] 
ἴῃ 15 γϑάςῃ. Α (γι βίίδπ 5ποι]4 θ6 ἴῃ σμαγΥ 
ὑἢ 411 πιθη, 1.6. 580} 4 νυ Ί5 ἢ. ννῈ]] ἴο 8}}: 
ἰοτδ ἴο 41], ἴπ {Π6 βεῆβε οἵ ρεύβοῃδὶ δῇδοίίοῃ, 
6 15. ποῖ 45 γεῖ 'π ἃ ροβιτοῃ ἴο επίεσίδίῃ. 
“Ἵνιον., πάθος; εαγίέας, ἦθος : ΟἰποιΠαη. ὙΠΕ 
2γίποῖρίο ΤΥ ὉὈδ ᾿πίθηϑιῃθα ἰηΐο ρα σίοη. Τί 
151}15 ρσί ποῖρ]6 οὐ βἴ μῖο] δε τπάε οὗ πυτηδηιν, 
οἵ Ὀγοϊμεσμοοά, οὗ γθδά!η685 ἴο ΠΕ]ρ, οἵ βεπί!ε- 
Π655, Του θθάγαηςθ, σουσίοϑυ, ϑνμοἢ 81. Ῥδὰ] 
ἀββουιθεβ ἴῃ οἢ. ΧΙ]. Δηἃ Ὑ11]. σ : δηα ἴῃ ἰθχίβ 
πὸ {π65ο, ὑνμεγα ἀγάπη Οσσι[5 ἀἴοπα, ψἱπουΐ 

Ὀτγονῖγ. Αροβίοϊις ᾿πάστηθπέ ἴδκαβ {Π6 ἔογπη 
οἵ ἃ 50] 6 πη βίαδίθπηθηΐ : πὸ ἱπηργθοδίϊοη ἴῃ 1: 
ΟΕ ΔΠΥ οὴδ ἄοεθβ ποΐ ἴονε πε 1 οτά, Ἰδὲ μἰπη 
6 ἀενοΐεοά ἴο ἀεϑβιγαςίίοη ; ποῖ “ γιαν μ6 θὲ 
ΔηδίΠοιηδ,᾿ δὲ “ εέ Ὠϊτα θ6:᾿ {πΕγδ 15 πο ΠΕΡ 
ἴῸΓ Πίπι; φιαγαπαίῤῥα, “ἴῃ6 Τιοτά οοτηδίῃ. 
(ομῆραγα Κθν. χχί!. το, ται : κἴμ6 Ἐ{π|6 15 αἵ 
μαπὰ : Πα {παῖ 15 ππ]αβῖ, εξ μῖτη Ὀ6 ἀπ]ϑῖ 511], 
δηα 6 ννῃϊοῖι 15 ΒΙΈΠΥ, οὲ Βῖπι θ6 ΠΙΈΠΥ 511}}.᾿ 

ΤΠΙ5. βεπίθηοθ ἰ5 ἃ βίεσῃ εριϊοσπα οἵ {π6 
ὙγΠΟ]6 δρίβεα: “1 ἀπ ὁπ ὈΥ ΡτγοΠίρδου, ὈΥ͂ 
σοηίθ ΠΟ βηθ55, ΟΥ σονθίοιβπαββ, ΟΥ̓ Ἰἀοἰδίσυ, 
ὈΥ͂ ἀτγοϑᾶηςο, ΕΥ̓͂ ὨΟΓΟΒΥ, Ἔν πΟα5. 80 πΐίεγ ἰδ κ 
οὗὨ Ἰονε ἴο {π6 ἱ ογά 765ι15, Πα πιιδὲ δθιάθ {ΠῸ 
ΠΟΠΒΘΑΊΘΠΟ65 οἵ ἢΪ5 ΤΊΟΓᾺ] βίδξιβ : ἴΠ6ΓῈ 15 ΠῸ 
οὐἰ]οοῖς ἰη {πὸ ἕμΐζυγα ἕῸΓ διοῇ 4 πιδῃ, θαΐ 
{π6 ρογάϊίοη ἔγοπι ἔΠ6 ργεβεποα οὗ {Π6 Τογά 
αἱ Ηἰ5 οοπηϊηρ. αγαπαίῥα, ἂἃπ Αγδγηδῖο 
Ἔχργοϑϑίοη, ἀθποίίηρ “ ΟΌΥ 1 οτά 15 οοτηθ.᾽ 

ΠΡ ᾿πν γιαη ἰοσε ποὶ σΒῃουα θῈ τοπάθγοά 1 
ΔΏΥ͂ Ο18 ἄοθ5 ποῦ Ιονϑ, ΨΊΠ ἘΠΊ ΡΠ 515 Οα 
{Π6 ποΐ : ἔοσ {π6 πορδίϊνθ 4065 ποῖ σοδίθβοα νυ Ἱ ἢ 
1Π6 νεγθ, 45 βοπια πηδί ἴδ, Ὀι 5ΠΑΥΡΙΥ ΠΊΑΓΚ5 
ΟΥ̓ ἔγοπι {πὸ οἷδβϑ5. οἵ [πὰ] (ΟΠ γιβείαπβ δἰ] 
ὙΠῸ 4Γα6 πο αι τὰ], 

ΟἹ ἀγάπη ἴῃ (Παρ. ΧΙἼΠΙ. 

ἃ ἀεῆπίηρς σοπίοχί, [Ε 15 θϑξίοσ σοπάθγεα ὈΥ 
εραγῖέν, ἃ5 δἰνίηρ 1Π6 ἔστι Ιάεᾳ. Βαξ ἴῃ (εχίβ 
νΠογο ἀγάπη Πὰ5 ἃ ἀεῇπίηρ ςοπίοχί, 5.0 ἢ 85 
ἐῤε ἰουε 9.) Οοά οΥ ἰοῦ 4}, (( τι 14η}) δγεέργεη, 
1εἴ τ θῈ τοπάογοά ὃν ἑοσε, Ὀδθοαιβα μοσα {πε 
ςοπίοχί βῖνεβ ἃ 5ΒΡ6ΟΙ8] ἀδίοστηιπαίίοη ἴοὸ {Π6 
πδΐαγε οἵ ἴπ6 ἴονε (οἴμογνιβο ναρι 6) δπά 
ςοπάδηβοβ ἴ πη ΠΑΠ]Ποννεὰ Ππη115. [1 [5 
ἸΠΠΡῚ ΕΟ }}Υ σοτταοῖ {Παΐ [Π6 βαπὶθ Οτεεὶς 
ννογά 6 τϑηάογοα βουηδίτηεβ ορασΐγ, 5ΟΠΊ6- 
{{π|65 ουθ. “ΓΠΙ5 να! ΟΠ 15 ΘΟΠΊΠΠΟΠ : ΘΟΙΏΡ. 
κοινωνία, 7ε]]οαυ δὶ ΟΥ̓δοπέγιδιμΐίοῦι ΔΟσΟΓΟΙΠΡ: 
ἴο οἰγτουτηδίδηοθθ Μογϑονεῦ εαγζέας οἵ {πε 
Τ,Δἴ]η γθγϑίοη5 15 ἃ Ῥνοτα εοπρεογαίΐεά ὈΥ Ἰἰοηρ 
156 ἴπ {π6ὸ σμαγοι: 566 (οἸ]εοῖ ἴογ Ουϊη- 
Βυδροϑίηα. ὙΠὲ οὈ]θοίίοη ἐπαΐ εραγέΐν πὰ5 
οἵ Ἰἰαΐβε γϑαῦβ θεοοῖὴθ πδιγονγεά ἱπΐο αὐγης- 
φἰουΐπρ, οτι ΠΆΤΑ 6 διιβίαιηθα : ΡΟΟΣ Ρβορὶα 
π᾿ βΈΠΟΓΑΙ 5θοπὶ ἴο Κποιν δείίεγ, δηά γν ποτα 
ΠΟΥ ἀο ποῖ, {ΠΕΥ οδη θὲ ἰδυρῃϊ. 



ΘΕΒΟΟΝῺ ἘΡΙΒΘΤῚΒ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ, 

ΙΝΤ ΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

1.---ΤῊΞ ΟἸΕΟΜΘΤΑΝΟΕΘ ὕΝΌΕΒ ΜΨΗΙΓΘΗ 
ΤΗΕ ΘΕΘΟΝῸ ΕἸΡΙΞΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤΗΕ (ΟΒΙΝ- 

ΤΗΙΑΝΘ ΑΘ ΨΕΙΤΤΕΝ. 

ΗᾺ εχϑοῖΐ οἰγουτηβίδ 65 ἘΠ ῸΘΥ ν Π1Ο]} 
{π6 ϑεοοπα ΕΡΙ5116 ἰο {πε (οτι Π]Δ ἢ 5 

γνγὰ5 ὙΓΠίΘΏ ἀῦα αὶ πηροϑγίθοι]ν Κπονῃ 
ἤτοτα αἰτθοῖ Πιβίοτιοα! ανιάθηςθ, ἀμ] ἤᾶνα 
ἴο 6 ἰγδοβα ὈΥ ᾿πίδγεποαϑ [τῸΠῚ ΠΟ 
ΒΟΠΊΘΒ ὈΠΟΘΙΓΔΙΠΙΥ 15 ΙΠ5ΘΡατα 6. ΠΕ 
ΟΠ ΕΓ ροϊηΐβ ΠΟ ΠιΓΏΙ5ῃ ἃ οἷπα ἴο {Π6 
Ῥοβιοη οἵ {86 διίμπου ἀπα 15 σβδάθυβ 
816 {86 [ΓΟ] ον ΙηΡ :- 

1. 81. Ῥαυ]ς ϑϑοοπμα Ψιβ ἴο (οτητΠ, 

ΤΠ δος οἵ {15 νιδιί, ψῃ]οἢ τγὰβ 
τηδάθ αἴϊεσ {πα οὔθ. ΠΟ Π6 ἰουπμαθα 
186 Ομυτοῖ, θὰ Ὀεΐοστε στ πηρ ἰΠ6 
ἽὝνο (δῆοηῖοαὶ ἘΡιβ165, 15. ρσονεαά ὈγῪ 
ον τ αὶ χα 14 2 , χιἶν».ἅ. 
2, ἃ5 15 ΠΟῪ ΡΈΠΕΓΑΙΙΥ δατηε4, ἀηὰ 
ἴΠ656 ραβϑϑαρεβθ αἷἰδὸ 5ῆθν {παΐ 1 νγὰβ5 
8. Υἱδιῖ οἵ ρτιθῖ δηα Πιιπλ]Π]ϑο ἴο ΠΙΠ)- 
561. γε ἴα πο σπου Πα] σΔΙ]ΟῊ 5 
οὗ [ῃ6 τεαϑοὴῦ ΨΥ τ γα 580. ἼΠΕΙΘ 
ὝΕΙΘ 56 ΈΓᾺ] 6ν}]5 ἴῃ {π6 (ΠΗ, 
ΟΒυτοἢ γΠΙ ἢ σδιιβεα ΠΙΠῚ στανα πΠ68581- 
Ώ655. Οπα νγὰβ (ἢ8 ϑβοίδψιδῃ αν: βίο ἢ 5 
ἰτεαϊθα ἴῃ τ (ου. 1. το--ἶν. 21 ; Ραΐ [15 
Ῥᾶβϑϑαρα σοῃίδιηβ8 ΠΟ {866 Οἵ 500} στιθῖ 
ἃ5 7 5 ΟΟΟΔΒΙΟΠ ΘΑ ὈΥ [Π15 νἱδιῖ, Οἡ {Π6 
ΠΟΠΐγαγν, ἴῃ {Π6 τηϊάϑε οἵ ΠῚ5 σοι 5615 
ΟἹ ῬΔΙΪΥ 5ρ1Π|, Π6 54 Υ5 :-- 1 τα ποΐ 
{Π6586 {Π]|η95 ἴο β5ῃδιηθ γοιι, Ὀαΐ, ἃ5. ΤΩΥ 
Ῥεϊονεα βοῆβ, 1 γαίῃ γοι ἢ" (1 (οΥ. ἵν. 
14). Αποίμευ νγὰ5 {Π6 ψιοκαά τηδοῃϊηα- 
(0 Π5 οἱ {πε πᾶ δ]Ζευθ ἰτεαίθα ἴῃ 2 (ΤΟΥ. 
Χ, 1- νχῇ]. τ; Ραΐ [Π15 Ραβϑαρα 5ῆονν 
ἰπαΐ ΠῈ τερασάβα {πειη, ποῖ ΜΙ] ρουίεῦ, 
Ῥυΐ ᾿παϊσπαίίοθ. ΤῸ βιρροβα {παΐ ρέτ- 
ΒΌΠᾺ] αδίαπηδίοη. ΟΥ ἱπρεδομτηθηΐ οὗ 
15 Αροβίο!ο οὔποθ ὈῪ (8886 τηθῃ, οἵ 
ΔΏΥ ΤΥἹΗΡΙ ΔΘ διηοηρδί πεῖ, σουά 
δτίανα δῃᾶ Πυπη]Π1αΐθ πὶ θη ῥταβεηΐ, 
8 ψΠΘη ρϑεηΐς σαι Πιηὶ δῇοίίοη, 
ΔΏΡι 5}, Δ Πα ἴθδγβ, 566 115. ἃ. Τα ]104] τηΪ5- 

ἘὈΠΕΓβίαπαηρ οὐ ΠῚ5 ρυθαΐ οπδυδοίου, 
ΤῊΕ τηοϑὺ βρ]αυηρ 6.1] ἴῃ (ΟΥΙΠἢ νγὰ5 
Πααίῃθ ἢ ἹΠηΙΠΟΥ ΠΥ ΙΓ Πἰπ {πΠ6 ΟΠυτοἢ ; 
Δα {Π6Γ6 15 ΔΙνγαυθ ἃ τοίθγθησα ἴο (ἢ15 
ΏΘη ΠΕ 5ρβαῖζβ οἵ ρτιεῖ ἴῇ ἴπΠ6 ϑεοοῃά 
Ἡ ΙΞδ πΠ 2 (ΘΙ. 1: 55 205; ΠῚ Τα 5585 
αἱ οπορ Ποιῃ ῃ6 Ἰοδίΐοσ, γῇ ἢ ἢ6 ντοΐα 
ὙΠ θοῇ εχίγεμηβ αἰβίγεβϑ, ἰο ἴΠ6 οαδ6 
οἵ τῆς ἢαρταπέ οἴδημα ἀραϊηϑὲ Ῥυτσ τ ; 
Δα ἢ 2 ΟΥ̓. ν]]., ΕΘΡΘΟΙΔΙΠΥ 1 ΨΘΓ. 13, 
1ΠΕΥ6 15 {Π6 ϑϑη6 σομπϑοίίοη. [πάεεβα, 
1π| 2 (ΟΥ̓. ΧΙ]. 21, 22, γδτα {πὸ βαοοπα 
γ δι 15 Δ πα 64 ἴο, Π6 5αγ5 {παΐ Π6 ἀγθδςϑ 
ἃ. ταρϑίϊμοῃ οἵ Ζἀμηηαογε οὐχ Ὦ15 [οτίἢ- 
σοΙηΙηρ {π|γα νιϑιῖ, ἀπα ἰΠμαΐ Π6 τηᾶὺ Πᾶνα 
ἴο 7271014771 ΟΥ̓ΕΙ ἴΠο586 πο Παα 2γευϊοιδῖν 
ΒΙΠΠ6 44 ὈΥ εχίσαναραηΐ ΠἸΙσΘΠ ΙΟτι5η 685 ; 
{ππ5 5ῃονιίηρ {πα {[Π6 Ὀεαβείηρ νος οἱ 
Οοσιηῖῃ μα οσοαϑβιομθά {Π6 ῥα οὗ (Π8 
ΒΕΟΟΠΩ͂ ν] 511, ἃ Πα βιρραϑίιηρ ἃ ῬΓΘϑυτηρ- 
τοη (Παΐ 1 Πα οσοαβιομθα {Π6 νἱβι 1{- 
561 Ηἰβξ ουίθῖ Πα ποῖ σοΐῆθ ἸΡΟῚ ΠΪΠῚ 
πηοχρθοίθαϊν θη ΠῈ νὰ αἱ (ουηίῃ 
Δθοιΐ ΟἾΠΕΙ τηδίζετβ, ΟΥ ἢ6 δά ρυηέ 
{ΠῚ ΠΣ ΕῚ 775. Ζ7 {2. ΘΟΥ τ ἢ ἘΠΕ παα 
τερον θα τηςεΠ]Πσεῆοεα οὗ [Π6 ᾿ΠΊΠΊΟΤΑ] ΠΥ, 
ΔΑ, ΕἸΓΠΘΥΙ ΟἿ ἃ Β.1ΠἸΤΟΠ5 ΟΥ Οὗ 15 ΟΥ̓́Τ 
ΔοσοΙά, ἢ6 ψεηΐ ἴο σοῖς 1. ὙΠΕΓΘ ἅ1Ὸ 
ΟΠΘ ΟΥ ἴνψο Πίηΐθ. ΠΟ. ΒΌΡΡΙΥ ἃ [ΔΓ 
ΘΘΏΘΙΑΙ 46 οἵ ψῇηδαΐ οοσοιχτοά. Ηδ 
ϑανα ἰπ6 οἤξμαάδιβ 8δῃ ορροτχίπημυ οἵ 
τερεηΐδῃοα (Χ11. 22) ; Π6 βϑρατγεὰ (Χ1]. τ), 
Ῥαΐ δηποιποθα {πα μῈ νου] μοί 40 50 
ὙγΠ6Π Π6 σδΙὴ8 ἄρα. [ηβίεαα οὗἉὨ 5181} 
ἀἸβοΙΡΙη6, π6 σοπίοηίβα ΠΙτη56] Γ ἢ 8, 
Τήθηδοθ. ὙΠΕΟΓα ψεῖε ροοα ρῥτοιηα5. ἴῸΓ 
{Π6 τ] 6γ σουτβαε. Ηδ ἴοππα {Π6 ρῥΐαριια 
ΜΊΔΟΥ σρτεδά, δηα {π6 ἕδος {παΐ σογίδιη 
ῬΕΙΒΟΙΒ ΠηΔΙΠΙΔΙΠ6 4 Δ ΔΗ ΙΠΟΙΉΙΔΗ {ΠΘΟΤΥ͂ 
ψ ΙΓ ταραγα ἴο ΒΕ 518 }1{} νγὰ5 1ἢ 1056} δαῖ- 
ΒοΙϊθηΐ ἴο στῖθνε {πε ΓΟ Π6Γ οὔ [Π15 ΒΙΡΉΪΥ- 
δσιπθα Οματοῃ, ἀηα ἄνθη ἴο (4ΠῚ0Ρ ΠΙ5 
ΘΠΟΙΡΊ65. Βιαΐ {Π6 δἰ δ τ βϑιηθηΐ τγὰ5 
σΟΙΙΡΠσαἰΘ(, ἔῸΥ Π15 [65 ἀπ ΠπιααϊΖίηρ 
ΔανΘΥβασΙ 65 ΜΕ͵Θ βίδη]ηρ Ὁγ, Δ8Π6, ΠΟ 
ἀοαθί, βῃβογηρ αἱ γπαΐ {Πεγ ἀδειηθά (ῃς 
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παίαταὶ {γα5 οὗ Π15 ὉΠῚν εΥ58] Δα βριΓιίπα] 
(ῷΟ8Ρ6], ἡ ΠΙΟἢ,, Ἰῃ ἃ ΟΟΥίδ1} 56η56, ΡΤΟΐδ5- 
566]γ 5εἴ 45146 [Π6 Γεϑίτ ΟἿ 0η5 οἵ {π6Ὸ 1 αν. 
ὝΠΕΥ ναίομεα σοπίθπηρί ΙΒ] Υ [ῸΥ 15 
ΤηΘΑ5ΈΓ65 οὐ σογγθοίίοη, Ρθαΐ αἵ [Π6 βαῖηα 
{1ΠῈ6 ἀΘϑιγεα ποίῃ!ηρ᾽ ΠΊΟΤΕ ΔΘ ΗΕΥ [ΠΔΠ 
ταὶ π6 ϑμοι]!α τοϑοτί ἴο {Ππεῖη, Ὀδοδιδα 
[Π15 ννὰ5 {Πε6 βιιγεϑί τηειῃοα οὗ ἤορε θϑϑ]Υ 
ΕΠ ΌΓΟΙΠΠΗρ ΠΙΠ1561 ἢ τῃ6 πϑδίπθη Ὀε- 
ἸΙΟνοσθ. 866. 2 (ουὐ. 1]. 11 ἀπά ποίδ. 
Ης νου πᾶνε ρ]αγεα ᾿πΐο {Π6}Γ πα ά5, 
μά πε υϑεα βϑνϑυιες; δη4 ψΠΘη, ἢ 
115 ἀἸ]θπητηα, ἢ6 σομἢπΠΕα ΠΙΠη561 ἴο ἃ 
ττεαΐ, [Π6 Ραῆϊε Τπ44]Ζοῖ5. νου ἀὯ6- 
τάδ, [Πε ΠΡΘγπ65 νου] {Π1ΠΚ (Πμαΐ {Π6Ὺ 
ὨΔ4 οδΙτθα ῃ6 ἄαγ, απᾶὰ Ῥοίῃ ψνοῦἹά 
Δ5ΟΥ06 Π15 σοπάποξ ἴο Ρι 514 ΠΊΓΉ1Υ δπα 
ἴεατ. Τὸ 1{Π15 ἢ6 τησϑδί βαῦτη, θεσδιι58 
Ἠθ οοὐἹά ποΐί ΨΊΒΕΙΥ Ῥυΐβιι6 ΔΠΥ ΟἾΠΘΓ 
σΟυγ56 ; υΐ 1 γνγὰ5 ζμηεαϊίοσ. ΑἸ] [15 
15 ΒΙΓΟΏΡῚΊΥ σοτγοθοταίβα ὈΥ 2 (ΟΥ. Χ. το. 
ΗΙ5 Ορρομβηίΐβ 5414 {παΐ “" ἢ15 ῬΟΘ ΠΥ ῥτο- 
56Π66 γγῦαβ γεαῖκ, Δ Πα 15 νγογά αυϊία βεί- 
αἰ-πουρῃς." ΤΠ15 σοΟμ πΠΊ6]1Οῖ5 ΟΥ̓ ΓΠΠΟΙ5ΠῚ 
τημβύ πᾶνε υβεη ουζ Οὗ 15 ΒεοοΠα νἱϑιῖ, 
ἴοσ {παΐ δηγίῃϊηρ ΒΙΟἢ ἴοοὶς ΡΪαοα. οἡ 
ἢ15 ἢτϑί 5ϑῃοιυ]α Πᾶνα ε]]οιίθα 1{ 15 ουΐ οὗ 
[η6 φιαδϑοη. [05 Ῥαγροτί 15 [παΐ Π6 Πδά 
ποῖ 5πθνη {Πῃ6 βίσεηρσίῃ τεαυϊβιία ἴο ἄθα] 
ψΙ ΟΥΟ ΒΥ ΜΙ [Π6 τηοσαὶ αἸβουάδυβ, δηά 
παι Π15 [ἢτοαΐ τειηδιηθα ἃ ἀθδα ἰβίίθυ. 
Οπα 15 ἰεπηρίεα ἴο {π1η|ς [μα ἢ ΤηᾶΥ, 
αὖ [Π6 νΕΥΥ ΟΥ515 Οὗ [Π15 ν]ϑῖῖ, ἢανβ θ6βη 
Ῥτοϑβίγαϊεα Ὀγ βυῆοσγιηρ ἔτομη {παΐ “βία 
ἔοσ {π6 ἤδϑῃ " ψΏ]οἢ ἢ6 σομημηθηάβ [ῃ6 
((δ᾽δίδηβ ἴογ ποί “βείῃππρ αἱ ποιρῃς" 
ὙΠ6η {ΠΥ ]ΠΕ556α 115 εἤεοίβ ΠΡΟ ΠῚ 
(Ὁ Δ!. ἵν. 12, 14. ΤΠ15 1468 τηϊρῆΐ 5661 
φουπίθμδηοβα ὈΥ͂ ΧΙ]. 4, ΠΘΓΘ 566 ποίρ, 
δΔη4 ὈΥ [Π6 Ἔχρυθβϑίοῃ, “' ἰθϑὲ (σοα 5ῃοα] 4 
ἀμηιθέο ταα " (2 (ΤΟΥ. ΧΙ]. 21), γν 8 η ἴα κεη 
1 σοηπαβοίίοῃ ΜΙ, “' [Π6Γα νγὰβ σήψεΊ τη 8 
ἃ 5.5 κου σεεπο Πα ΘΙ" {2 ΘΟΥ. αἰ) 
νου] δοσουηΐ Ροϊπίε αν [ῸΓ [Π6 Πατη]- 
Ἰιατίομ, ὑγοῦ]α ΠΔΥΤΊΟΠΙΖΕ Ὑψ1ἢ [Π6 ῬΠΤαΒ56 
“ δραάν Ῥγδϑθποα," ἃπα τηᾶκα 1 σοτη- 
ῬΓΘΉΘΠΒΙΡΙ6 {πα Π6 τηϊρπΐ δοίπα!] ΙΔ ο Κ 
1Π6 ἔοσοβ ΠΕΟΘ ΒΑ [ΟΥ ἀθα]ηρ Δα βαπαία! Υ 
ΜΠ τπ6 οἰτουπηδίδηςεβ θαΐοτα ἤτη. Βαΐ 
566 ποίβ οὐ ἰῃ6 5βίακε [ὉΓ ἴῃ6 ἤξβϑῃ αἱ 
επά οἵ σμδρ. χ!. Ηονενεσ [ἢ15 ΤηΔῪ Ὀ6, 
ἴῃς νιδιῦ [4164 ἰο δἰίαϊη 15 οὈ]βεοΐ, ἴου 
ἴπετα 15 θα παπέ ρῥτοοῖῦ ἴῃ Ὀοίῃ ἘΡΙ51165 
τῃμαῖ Πεβαΐίμεη αἸββο ει θ 55 ᾿ποΥθαβαά, 1η- 
βίθδα οἵἉ αἰ! ]5Π1ηρ. 

ΤΝΤΕΘΒΘΕΥΨΙΘΝ: 

ΑποίΠΕΥῚ ρδυίσυ]αῦ τ ΠΙ ἢ σοηῇγπηηβ {Π6 
ΔΌονε νῖθνν οὗ 1ῃ15 βεοοῃά νἱϑδὶξ 15 ψῆδί 
νγε ἤδαγ οἵ ἃ Ἰείίθυ, πο ἰοηρϑύ οχίδηϊξ, θαὰΐ 
ΓΙ ΓΘ ῬΓΘΥΙΟΙΒΙΥ ἴο [Π6 ΕἸγϑί ἘΡΙι 5116. 
ἼΠΕ ορίῃίοη Πμαΐ 1 (τ. ν. 9, ΘΓ [Π15 
Ἰειίευ 15 Π]θηΠΟΠΘά, τείευϑ το ἐῃ6 ΕἸΓϑί 
Οὐδηοπῖοαὶ ἘΡιβί16, δ᾽πουῦρῃ σουπίεη- 
αῃορα Ὀγ 1ῃ6 ατξεκ Βαίμεγβ, ἀοθῦ ποῖ 
ῬΕδαΥΓ ἰῃ6 ἰεϑί οἵ ϑίγιοῖ δχδιηι δίῃ. 
ΑΙΙ [Πα ψὲ Κπον οἵ (ῃ6 οσοπίδηϊθ οὗ 
{15 Ἰδιευ 15, [πα 1 σουη56 1164 τεππη- 
αἰδίίοη οὗ 50014] 1πίθγοοῦσβα ἢ ἰἤο56 
γγῆο, Ργοίδβδϑιπρ ἴο ὈὲῈ Ρεϊϊενεῖβ, 1εά 
ὉΠΟΠαβία ᾿ἰνε8. ὙΠπῃὲ6 1ἀεπεγ οἵ {Π15 
ἴοριο ἢ [Π6 οδιιβε οὗ [ῃ6 νἱϑιξ ροιηΐβ 
ἴο ἃ σοππεοίίοῃ Ὀεύνψεαη (ῃς νἱϑδιὲ δηά 
1Π6 Ἰοίίευ, ἃ πα ᾿ΓΓΘΒΙΒΈΟΙΥ ϑσραϑίβ {Π6 
ἹΠΊΡΓΘΘϑῖοη ἰμαΐ ἴῃ6 Αροϑβέίε ἐπεά, τῇ 
ἃ ἰεῖίευ βαρ θπίασυΥ ἰὼ ἴΠ6 νἱδιί, ἴο 
σῖνα 15 γαυηηρδ ἰΠαΐ οἰῆοδον νΠ]οἢ {Π6 
50-ΟΔ116 4 ἡγε Κη 685 οἱ 15 Ῥσα Πν ρσθϑεποα 
Πα πηραϊτεὰ θη Πα ἀε]νεσεα ἤθη 
ἴῃ Ρεῖβθοῦθ. Τῃ]Ὶ5 σΟΠΠΟΟΙΟΠ 15 ἃρ81Π 
ΒΙΓΟΠΡΊΥ ΠΟΙΤΟΡοΓΤαίΕα ὈΥ 2 (ΟΥ. χ. το; 
ΙΟΥ ἴῃ {παῖ ραβϑβϑᾶρθ, 45 (ῃ6 ψοσάβ “ ἢϊ5 
ὈΟΩΠΥ ῬΥΙΈΒΘΠΟΘ 15 γαῖ" Γαίαυ ἴο ἢΠ15 
Ῥεαγηρ᾽ ΟἹ ΠΙ5 ΞΕΠΟΠ4 ν]ϑιῖ, 50 {Π6 γγοσ5 
“6 ἢ15 Ἰείζευϑ δῖα ψειρηϊν ἀπά ρονετα] 
ὉΠαΟΙυΡίΘαΙΥ τοίου ἴῃ ρατί ἴο (ῃ15 ἰοϑί 
Ἰείίει, ΤΠ6 Ρ]Π1Ὰ] ΠΙΠΊΡΕΙ δἴοπα ἴτη- 
ῬΙΙ65 {παΐ Π15 (σι απ ΘΠ ΘΠΊ165 ΜΜΕΓΕ 
δοσααιηίεα ψ ΙΓ τόσα οἵ ἢ15 ζζζεζς ἴῃ 
της ΕἸγϑί (σδῆοηῖοδὶ ἘΡιβί18. 

1 μα5 Ὀξβὴ [ΔΙ ΠΥ ἀϑκεα ΨΥ, 85 ἴἤΈυ8 
15 Δῃ Δ᾽] πϑϊοῃ ἴο {Π6 Τη]551Ὲρ᾽ ἰε((οΥ ἴῃ τη6 
ΕἸτϑί ΕΡΙ 5116, [Π6γα 15 ΠΟη6 ἴο {Π6 ββοοπά 
νἱϑιῖ. ΤῈ ΔΉΒΜΕΥ 15, ἐμδξ ἴΠεγα 25 85 
ΔΙ ΘΙ ἴο 1; [ῸΥ 10 15 581 ἃ τῇ τ ΟΟΥ. ἴν. 
8, “ Βαΐ, 85 ἰπΠοιρῇῃ 1 ψεσε ποί σοπηηρ 
ἴο γοιι, βοῖὴβ ροΐ ρυῆβα τρ. ΤὍΤῊ5 
ΤΕίευθ ἴο 5016 ραϑί ΟσΌβϑ:0:, ποΐ ΠΙΤΠΕΥ 
ἀεῆπρα, οὐ ΏΙΟἢ {Π6 ΡεΊβοηβ τηδδηΐ 
στεν εἰαϊεα, [Π6 τεπάδπηρ οὗ [π6 ΑΥ., 
“ς 4γὲ Ῥυῆεα ἀρ," θεϊπρ ᾿ηοοτγεοί, ΤῊΙ15 
ΕΔ ΟΠ 15 ἜΧϑοῦΥ Μηδὲ Π15 Θμθτη165 δηά 
1{π6 ψοχβί οἵ [Π6 τηοσαὶ οἤδμπαδυθ ννουἹά 
[66] α Οὐ δίζεγ {π6 βχῃιθοη οὗ {Ππ6 
ΘΆΚΠ655 οὗ Π15 ὈΟΘ ΠΥ ρτθθαποθ. ΝΟΓῚ5 
{ποτα δου ηρ Εἶδε ἴο δοσοιπῖί ἔου 1, ΟΥ 
ἴοΥ {πεῈ σοηπάδποα [Παΐ μα ψου]Ἱά ποΐ 8ρ- 
Ῥεαγ 1ἢ (οσιηῖῃ ἀραῖη, αχοθρί [Π6 ἀἸβοουη- 
πίατα ΠΟ ἢ ΠΕ ϑεειηεά ἴο Πᾶνε βαβετγεά 
ΟἹ [Παΐ οσσαβίοῃ. ΤῸ [Π15 τηιιϑὲ ΒΕ δά θά 
{πᾶς τῃ6 Ἰοβί Ἰδίζοῦ. Πανὶπηρ ἱπίεσνεπθά 
Ῥεΐνεεμ μῈ βεοοπᾷ νἱϑιῖ δῃᾶ (ῃς ΕἸγϑί 
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ἜΡΙ 5:16, 10 νγὰβ ἴῃ {παΐ Ιδἰΐθσ, ἀπά ποῖ ἴῃ 
τηΠ6 ΕἸτϑέ ἘΡρίβε]θ, παΐ δ] ϑίοηβ ἴο {Π68 
ΒΘΟΟΠΑ͂ νὶϑιῖ νου παΐαγα!γ οσόπγ, [10 
85, ᾿π4εθα, θεθθ βιρροϑαά [Παΐ {πεῖ 
ΔΥΘ ΟἾΠΕΙ Δ] πβϑίοηβ ἴο {Π6 νἱβὶὲ 1ῃ (Π68 
ΕἸγϑὶ ΕΡΊϑΕ]6, θαΐ [Π6Υ ἀγα ἀουθίΈι!. 

Ατηοηρϑί οἴΠοΥ {Π]ηρ5 νΏΙΟἢ [ῃ6 ἀρονα 
ΠΟΙ ΒΙ ἀθγαίοη5. ΠΕ6ΙΡ ἴο πηαῖκα οἰθαῦ 15 [Π8 
ἴασις ἐμαὶ οὔθ οὗ ἴῃς βοζεϑί ροϊηΐβ ἴῃ {Π6 
αἰδίαγ θα α τοϊδίίοη θθύνθθη [Π6 ΑΡοϑβίϊβ 
8Δη4 Πὶ5 (ΟοΥηίῃϊαη σοηνατίθ νγὰ5. {16 
β»τονίῃ οἵ πὑποπῃαβία ρυϑοίίοθθ ἴῃ [Π8 
Ομυτοῆ. 
᾿Ὰ5 ἴο ἴπ6 ἀαίε αἱ ψῃ]ο {Π6 βεοοηά 

ψ]δ1 νγὰ5 τηδ 6 δηἋ [Π15 Ἰοϑί ᾿θἰςου νυ 06, 
411 [πΠ6 1πα]Ο ΔΈ ΙΟΏ 5, σαγθ αν ᾿ηνεϑιραίθά, 
Ῥοϊηὶ ἀφο εάν ἴο {Π6 ρετοά οἵ 5ῖ, Ῥαιυ]}}5 
ἴῆγαα γϑαῦβ᾽ ΓΕΒ 4θης6 ἴῃ ΕἸΡΗ 6515 : ἃ ΨΊΘ 
ὙΠΟ ἀοα5 ποῖ ἰηγοϊνα δὴν αἰ Που]γ, 
ψ Π6η {πα Ἰδηρσίῃ οἵ ἢ15 βίαν ἴπθγθ, δηά 
{Ππ6 [8 ο1ΠΠ165 οἵ σομπηπηιπ!σδίίοη είν 
ἘΡΠδϑιβ δηα (ουηίῃ ἃ1τ6 ἰακθη [ηΐο 
δοσουηΐί, 

1. ῬΙαης ἴοσυ α ΤὨητ͵α ψιϑ. 

ὙΠ Εη φγεϑεηΐ δ (ουιητῇῃ [ῸΥ [86 56- 
οομα πη|6, {π6 Αροβίϊα βαιά [παΐ ἢ6 
γγο] σοηΊ6 ἀραὶ (2 (ΟΥ̓. ΧΙΠ. 2) ; δά 
10 νγὰβ Ἰπα 664 ἃ ΠΘΟΘΘΒΥ [ῸΓ ἢϊμ ἴο τε- 
ἴατη, ὉΠ1655 Π6 τηθαηΐ ἴο Δραηάοη ΠΙ5 
Οὐ οαπι56 Δη4 ἰΠαΐ οὗ [Π6 οβρεὶ. Βαΐ 
Ὦ15 ῬΌΓΡΟΘΘ νγᾶ8 αἱβὸ ἀβοϊαγβά ὈΥ ἰβίίευ ; 
ΟΓ ἴῃ 2 (ΟΥ. 1. 13, ὕὕΠαγα ἢ6 τα ρ6]5 {Π6 
σαύρα οὗ ἀ6] 1} αγαΐθ αααϊνοοδίιοη ΨΊ 
ΤΕραγὰ το {Π15 ΡΓΟΠΊΪΒΘα νἱϑιῖ, ἢ8 βᾶγ8 : 
ἐγγα 7115 ὭΟΩΘ ΟἾΠΘΥ [Π]ηρ5 δχοδρί 
ναί γα γεαα." Τί νγὰβ {Π6η 1ῃ [Π6 Τη155- 
1ηρ' ἰαίίευ {πὲ ἢ6 σανα [Π6 ἤγϑδί ψυτθη 
ποίοα οὗ [15 {Π|γὰ νἱβιῖ, [{ οουἹά ποί 
Βᾶνα Ὀξδη ἴῃ ἰῃ6 ΕἸγϑί Ὁδηοηῖοαὶ ΕἸ ΡΙ 5116, 
ἴογ [Π6 ρα οἵ Ὦϊ5. ἸουσηοΥ {Πθγα βίαια 
15 ποῖ {ῃ6 οὔβ ἢϊϑβί εηίθγίαιηθα. ὍΤΠ6 
ἢγβθί ῬΙδῃ 15 χεῤγοιμοοῖ ἴὰ 2 (ΟΥ. 1. 15, 
16, ἴὴ ΟΥΕΓ ἴο 5ῆον νγνηαΐ Π6 ἢδα οἹἹρῚ- 
ΠΑΙΪΥ ᾿πἰθη 664, ἀηα ἰμαΐ Π6 Ππαά Ῥεβῃ ἃ5 
Βοποϑδί ἴῃ ἢϊ5 ἢῖβί 50 ῃθηΠ6. 8ἃ5 ἢῈ Πά 
Ῥεδη 1 [Π6 αἰζεγαίίοη οἵ 1. ὍΤΠα αἰ ετ- 
6πο6 Ὀδίψαθῃ [Π6 ἴνγο ρῥτο͵θοῖϑ 15 51Π10]6. 
Δοοογάϊηρ ἴο {Π6 ἢγϑί, Πα Παα ἀδϑισηθα ἴο 
ΟΙΌΒ5 (ἢ6 Ζρεαῃ ἤοπὶ Αβια ΜΙΊΠΟΥ, ἴο 
ΤΩΔΚΘ ἃ ΨΘΙΥ Ὀτιθῖ βίαν αἱ (ὐουϊητῃ οἡ ΠΙ5 
γα  ἴο Μαςσβάοηϊα, ἴο τεύπτη ἀραῖπ ἔΓΟΠῚ 
Μαοβάοηϊα ἴο (οσιητῃ, 50 {πα {πΠ6 ΟΠ τ ἢ 
τηϊρῃς μανα [π8 Ῥαηβῆϊὶ οὗ ἃ βεσοῃά νυἱϑιὶζ 
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ΟΠ ΟΠΘ6 8Δη6 {Π6 βαῃη6 ἸΟΌΓΠΘΥ ἰπ ατδεοθ 
((. 15), δη4 ἤμα]ν ἢς ἀἡδβιγεά ἴο Πᾶνα 
ἃ (ΟΠ ΙΔ δϑοοσί ἰοὺ [6γιβα]θη, ρτα- 
(ΕΥΓΙΉΡ 1 ἴο 8Δῃ δϑοοτί ἴτοι ΔηΥ ΟἴΠΟῚ 
Ομυτοῃ. Νοίθ [Π6 ῬθΊβοῃδὶ ῬτΌ ποι ἴῃ 
ἀφ᾽ ὑμῶν δΔη4 [5 ΡΟΒΙΠΟΩ ἴῃ 1. τό, ἀπά 
ΠΟΠΊΡΑΙΘ 1 (ΟΥ χνὶ. 6. Ασοο͵άϊηρ ἴο 
[Π6 ϑβθοοῃά ρῥρτο͵θος {πΠ6 ἢτβέ οἵ [Π6 ἔνο 
ν]β115 νγγὰ5. οἵη. Ἠδς ποὺ ἱπίθπαάρά 
ἴο βὸ ἴο Μαοβάομῃία ἢϊϑβί, δηα [ἢθῃ ρᾷᾶ55 
ΟἹ ἴο (τη, θα μ6 ννοι]ά, ἴο τι568 
Ἠ15. ΟΥ̓ ΘΧΡΙΕΒΒΙΟΠ5, “ ΡΟΙΠΑρ5," απᾷ “1 
[π6 Τιοτά 5ποι] 4 Ρϑυτηϊ," ΓΘ Πα] 50 ΠῚ 
ΤΠῚ6, ΟΥ Θνθῇ ψΊηΓΕΥ ΜΙ {ΠΕ Π, ἃ5 ἃ 
σομηρθηβαίίοη (δέ) ἴου {πΠ6 1οβ5 οἵ {π6 
ἢγβί νἱϑιῖ, Ἠᾷδ δά, Δρραγεηῖίγ, 4150 τε - 
5ΟΙνΘα ἴο Δ ΠΟ Γη [ῸΓ ἃ 8116 {Π6 {{π16 οἱ 
ἢ15. βίδυηρ [ῸΓ ατδθοοθ, απ ΠῈ βρβαῖκϑ 
ἀοι Εν ἀρουξ 15 σοϊηρ ἴο [6 1546 1 
(1 (οΥ. χνὶ. 5, 8). Ἐνβη {π6856 τηοήϊῆ- 
Οδοη5 ὈΘίγαΥ ἃ ΠΡΊΝ ηρ 845 ἴο {π6 
οοηάποί οὗ {ῃΠ6 Οἤυσοῃ. ὍὙΠ6 τἀποοῖ- 
ἰαϊηίΥ δῦοις ἢϊ5 βροίηρ ἴο [617π|58]6ΠῈ 
ΥΪ565 ἴτῸΠῚ ἃ ἄοιθὲ ΜΠ δίΠο ἃ ϑαηποϊθηΐς 
511ΠῚ ϑγο]ἃ 6 Ταϊθθα ἴο τᾶῖκα 1 ψουίῃ 
Π15 116 ἴο Δοσοπρδην 1 (χνὶ. 4); δπά, 
ΔἸ ΠΟ Ρ ΠΘ Δ 551ρ1|5 ἃ ΡΟΟΝ ΤΕΑΒΟῚ [ῸΓ 
ῬΙ͵ΓΟΙΓΔΟΙΩΡ Π15. βίαν δἱ ΕἸΡῃθβιιβ, ἢ6 58 ὺ5 
ῬΙΔΙΠΪΥ {παῖ 6 μᾶ5. ΠῸ 1πο]]πδίοη. ΠΟΥ 
ἴο 8566 ΠΙ5 Τοδάθυβ ἴῃ ραϑϑίηρ (χυῖ. 7). 
Ιῃ ἰδοί, [Π6 πηοίϊνεβ ἴο ψῃοἢ ἢ6 δἴϊοσ- 
γα 5. ἈΘΟΓ 65. 15 ἀα]αν ἴῃ σοιηΐϊηρ, ἃ 
ἄδϑίγα ἴο βρᾶγα {Π6η}, ἀηα ἃ ἀβίθυτηηδ- 
ΟΠ ΙῸΓ ΠῚ58 ΟὟ 8584Κ6 ποΐ ἴο σοϊὴβ ἴο 
{Ππθῖ ἀρϑίη ἴῃ βρυϊθῦ (2 (Του. 1. 23, 11. 223), 
Παά αἰγθαάγ θεριη ἰο ορεγαῖθ. ὟΥ8 Κπονν 
ἴτοιὴ {ῃ6 σοηπίοχί ἴῃ ἡ ΏΙΟἢ {Π656 τηοίνο5 
ΔΥΘ τηθηθοηθα {Παΐ ΤΠῸΥ Πα τείδγεποβ 
ἴο [ῃ6 ᾿τητη ΥΆ }1{165 ἴῃ (πΠ6 ΟΠατΟἢ (1. 
5, 6), ἀηά 15 Ὀεΐοτα 6 δηποιηοαα ἢ15 
ΠΟΠδηρα οὗ ρίδῃ ἢδ μαά ποΐ οἠἱυ ἰο] {Π68 
Οὐ ΠΙδη5 παΐ [Π6Ὺ νγεγα ποίοσϊοιιβ [ἢ 
{Π15 τεϑρεοΐ, ας Π6 μαα Ραββα βθηΐθποβ 
ἼΡΟΠ ΟἿΘ 50 ΠΑ ]0 115 ἰΥΔΏΒΡΊΘΘΒΟΥ (1 (ΟΥ. 
ν. 1-5). ἨΗΐδ5 τεαβοῃ ου Δραπάοπιηρ ἢὶσ 
Πγϑί νιϑιῖ, {Ποσαίοσθ, 15. α6 ἀρρατσεηΐ, 
Δηἃ ψ 8566 ἃρβϑῖὶη ΠΟ (Π15 (ΕΠΠἼ0]16 
Ὠδαίπθη ᾿τραΓΙΥ ψΠ1ὴ {Π6 ΟΠΌΤΟΙ τγα5 
1[Π6 τηδῖη σϑιιδε οὗ δἱθμαίίοη. Νενεῖ- 
[Π61655, ἢ6 5111 8αγ8 ροϑβϑι[νοὶγ {παΐ 6 
Μ11] ρῸ ἴο ἴπειη, δημα {παΐ ἢ ΤΥ ρεῖ- 
ΠδΡ5 ψΊΠίου ἢ {Πριη. 

51, Ῥδῖ] ΠΙΠΊ56]Γ οῖνοβ τι5. ΠΟ ΤΊΟΤΘ ἰη- 
[ουιηδίίοι ἀθοι ΠῚ5. 1 ΘΕΟῚ 5 ἃ5 ἴο ΠΙ5 
{Πι|γὰ ἸΟΌΓΏΘΥ [ΠΔῃ 15 σοπίαϊπδι ἴῃ (Π8 
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ΕἾδατ βἰαϊθηηθηΐ οἵ Π15 το Ρ͵αη5. Βα νγ6 
τηρεῖ, ἰῃ 2 (ΟΥ̓. 1. 12--ἰι8ὃ, 50Π16 5{ΠἸΚ1ΠΡ᾽ 
Οἤατροθ Ὀγουρηΐς ἀραϊηδὶ Ὠ]Π]Ὶ Οἡ [Π6 
Βιρ]εοῖ,. “ΗἢἜ Πα 5ῆδνῃ ἸΟῪ; Π6 
Παά νυτθη ψψπαΐ Π6 614 ποί τηθδῃ ; Πα 
μα ἰουηθα Πι5. ΙΔ η5. ἢ οατπα] οὐπ- 
πίηρ ; Πα Παά νυτιτςθη 1 ταρατα ἴο Π15 
ΠΟΙΏΪΠρ ἃ “γεϑ᾽ δηα ἃ “πο. [1η οΟἴΠΕΥ 
ψγοτάβ, πα παά τηδάθ ἃ ροβιτϊνα δῇηγπηα- 
τοα {παΐ πε νου σουηθ, ῬΕμΙ πα ΠΟ 
Ἰατκοα ἃ5 φροβινε δῃ ἰπίθη!οη ποΐ ἴο 
σοπηθ, ἱ 6 5που] ἢπά ἰδ ᾿ποοηνθηϊθηΐ. 
ἼΠ656 οΠδΥρο5 γετε πιοϑί ἴα]βα, θαΐ {ΠῸῪ 
ΜΟΙ Ποῖ 5Π66Υ ᾿ΠΠΔρΊ Πα. 0η5, ΤΟΥ Πα ἃ 
5. ΠΠοΙεπς βειηίαποθ οἵ ἃ [ουπάδίοη [ἢ 
λοῖ5 ἴο ἱπάπος ἢ ἴο ταῆιΐα {Π6 πῃ σᾶτο- 
Γα]Πγ, νυ πθ ἡψου] πανοσ πᾶνε ἄο0Π6, 
μα {πεν ποῖ οὐίδιπθα οἰτουϊαίίοι. αηά 
5016 οἴβάθβποβ ἁπποηρϑί ΠῚ5. οὐ ΔαΠε- 
τϑηΐβ. Ὑεῖ πειίπεῦ (6 ἀϊδδγαποα Ὀε- 
ἔννεθη Πἰ5 ὕο Ῥτο͵εοΐβ, ΠΟΙ δηυ τ] ηρ᾽ 6158 
(ουπα ἴῃ {Π6 ΕἸγϑὶ ἀπα ϑβοομα ἘΠ Ρι51165 
ΓαΓΠΙ5Π65 ΡΥΟΙ Πα ΓῸΓ 510} ΠΡ αςΑΓΟΠΒ, 
Ηδ πόνο ΠηΔΚ65 ἴνγο βία απηθηΐβ ἀθοιΐ 
Ἦ15 νἱϑδιξ 80 σοῃίγἸοΓΟΥΥ ἴο ΟΠ6 ΔΠΟΙΠΕΓ 
θὰ πὸ τὸ ἃ γεθ ΤΠ ΡΟΙΠ 5.10 
ἴπ6 ἰηΐδγθεησα ὑπαὶ τ (ΤΟΥ. Χν]. 5--ὃ, νγὰ8 
Ὡοΐ ΠῚ5 ἰαϑί ψγοστά αοιξ {Π15 νἱδιῖ, θαΐ 
ται Π6 βδεηΐ βοῖὴβ ΠιγΠΕΥ ΠΕ ΔΙΟΙ 
ψΠ]οἢ αἸ4 δοίτπα!ν 5εαπ ἴο βίαπα ἴο ἢ]5 
δηςθοθάθηϊ βδἰαίθιηθηῖβ 1η {Π6 Τοϊαίοη οἵ 
Ὁ το πο. [Ὁ 4, Ὑγ65.. ΤΠ ΠΕ Ὁ 50, 1 5 
8ι ὙΓΠίΘη πα οί ΟΥΑΙ ΠΟΙ. Π] ΔΊΙΟΗ, 
ἔογ 1 νγὰβ {πῸ δααϊγοσαίίοη οἵ ἢ15 4εΖίεγς 
{παΐ νὰ ἱπηραίε το ἢϊπὶ (2 (ΤΟΥ. 1. 23). 
ἼΠΙ5 οῖνεϑ στῖδα ἴο {π6 ᾿πηροτίδηϊ α1|685- 
τοὴ νΠΘΙ ΠΟΥ ἔπαγο α1α ποί ᾿πίθγνθηα Ὀ6- 
ὕνεεη {Π6 ΕΙγθί δηα ϑεοοηα ἘΡΙ51165 
αποίλογ ζεζεν τολῆωλ 15 710 ἐρηι9Ὲ7 ἐαίαγιί. 
ΤΠῈ δριτηθηΐ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 ΠΡΉΓΥ ρῥαΐ 
5146. ὙΠπεη ρτεβεηΐ, μ6 84 5414 ἢβ 
νου] σοῖηθ. Ηδς 84 τερεαϊβα [Π15 ἴπ 
16 Ἰοϑὲ ᾿εβίίευ, δῃ ὄνεῃ ῬΓΟΠΊ56α ἴνο 
νιϑ15. ΗεἜ Πδά δραϊῃ νυτςςθη τη {Π6 ΕἸΓϑί 
ἘΡΙ51186 ταὶ π6 νοῦ! σου ΔΊ] ΘΟΠΊΘ. 
ὝΠΕτα 15 ἴπ6 νυ θη “πο ἢ ἴο [115 [ἢγ66- 
το ἀβέέ γε τ 15 ποὸ οὐ πα: ΘΗ ΠΕ 
ΟΠΕΙ Παηα αἤδιτβ αἱ (ὑουιηῖῃ νεῖ 50 
Ῥαάᾶ, Θϑρεοῖδ! ν ἴπ ΟὔΘ. Ῥγ σαΪΑγ, (Παΐ 
{πεν τηΐϊσης ἡΜΜ6 11 πάππος Ὠϊτη ἴο ψτῖα ἀπά 
58Υ {Πδὲ ΠῚ5. σομηϊηρ ΠΟΥ͂ ἀδρεπμαβα βη- 
ἘΓΟΙΥ ἀΡΟῚ ᾿ΠΡΓοναμηθηῖ, 1{ {Π6 ᾿πίοτ- 
Ῥταθίδίοη οἵ “1 ψτοίβ [Π15 νευὺ {Πὶπρ,} 
δίνϑῃ ἴῃ ἴῃΠε ποΐδ οἡ 1Ϊ. 2, θ6 σογγθοΐ, γγ8 
ἤᾶνθ δὴ δοίιδ! τηθηίίοη οἵ {Π6 ἰοἰε τ 

ἹΝΤΆΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΜΉΘ σοπίαιηθα (π6 τηϊϑϑίηρ “πο. 
νηΐ ρσοοά τβαβοῇ ἢδξ μβαᾶ ἴοσ ψυτηρ᾽ 1 
ΤΏΔΥ ἴῃ Β01ὴ6 ΠΊΘΑΒΌΓΕ ΔΡΡΘΑΓ ἴῃ ΘΟΠ 
51: ουηρ ἴμ6 ποχί ροιηΐ. 

11. ΤΠῈ Μίββιοη οἵ Τιπιοίῃγ. 

Ὗγε Ἰδασῃ ἴτοτη Αοίβ χῖχ. 21--22 ἰῃαΐ, 
ψΏΘη 51. Ῥαὰ] Πδα τεβοϊνβα αἱ ἘΡΠ6βιιβ 
ἴο δὸ ἴο ΘΓ 5416} δέξου μαυϊηρ “ Ραβϑϑεά 
τῆτοΟῸρΡ “)7αεεάρηία ἀγα] ΑΙ ἐλαία," μ6 5βηΐ 
ΤΙμηοΙῃΥ (πα Εγταβίι5) ἴο Μαοβάοηϊδ. 
Ιῃ οχᾶοί δοοοζάδῃοα ψ]Π {Π15 γα 568 
ποῖ [πΠ6 ΕἸτθὲ ΒΡΙ5]8 (παῖ, Πανίηρ 
ΟΠδηρΘα 15. ἢτβί ρίαη δα ταϑοϊνθα ἴο 
8ο ἴο Μαοβάοηϊα θείοσε σοιηρ ἴο (ὐοσ πίῃ 
(χνι. 5), Π6 ἀδββραίομεά Τιμιοίῃυ ἴο Οο- 
τη ἢ (1ν. 17), ἃ 4. ῬῪ ψὰὺ οἵ Μασεάοηϊδ. 
“ΓΠηοίηγΥ 5ἰατίεα ἐπογείοσα ναΥΥ ὨΘΑΙΥ δὲ 
[1ὴ6 ἄπ με {πῸ6 ΕἸτϑὲ ΕΡιϑς. νγὰ5 
τη. Ηᾶδ οοὐ]ά ποῖ μανα Ῥβθη {π6 
Ῥβατο οὗ ἴἴ, Ῥθοδιθθ, ἴθ (πὲ 6456, [πΠ6 
ΑΡροβίίας ψγοι]α βοδσοαὶν πᾶν 5814: “τ 
ΤΙοΙΠΥ σοχηε" (χν:. το). δ ψὰ5 1η- 
το πά θα ΔΡΡΑΥΘΠΕΥ ἴο ΔΙΤΙνῈ ΠΟΤΕ Δίου 
τπ6 ἘΡΙ5116, θη {πὸ (ΟΥΙΠ ΠΙΔΠ5. ὙγΈΓΘ 
σΟΠΒΙ δτηρ᾽ 115 σοπίθηΐ5, ἢ [Π6 ΚΘ ΠΤ] 
ΡῬυτροτί οἵ ψ πο 1 ΤΥ Ὀ6 Ρῥτθϑιμηθά 
τπαι Τηοίῃγυ γγὰβ δοσυδιπίθα, ἨΠ5 σοη1- 
ΠΊΙ55Ι0η γγὰβ (1 (ΤΟΥ. ἵν. 17) ἴο βιυρροτί 
[Π6 5ἰαίεπηθπίβ δπα ἀἰγεοίοηβ οὗ {π6 
ἘΡΙ5116 : ἴο 566, ἃ5 [Δ7 85 ῬΟβ510|6, {παΐ 
[Ππ6Ὺ 5Ποι14 θῈ δαορίβα δηά δοϊβα ΡΟΗ, 
Δη4, 1 ΠΥ ΤΟρροβιίομ 5που]α ἀτῖβα, 6 
γγὰ5 ἴο ροϊηΐ οἵ [Παὲ {π6 Ἰειίε σοπίδιπϑα 
ΠΟ ἀοοίγηθ, σΟΙΏ56], ΟΥ βαηίθηοθ, δἵ 

νατίαποθ ΜΠ (πε Αροϑβίϊεῖβ ψᾶγ5 δῃηά 
(βδομϊηρ “ἢ ἀνεσ ΟΒυτοι." 58, Ῥϑὰὶ 
δῖνεϑ Πἰπὰ ἃ 5ρ6οῖ8] τεσοιητηθη ἄδ 0 ἢ 
(: οὐ. ἵν. τῇ ; ἀν]: τϑῇ, ΔΙ ΠΟ ΠῚ ΠΕ 
γγὰ5 ΜῸ]1 Κπονῃ ἴο ἰῃ6 (ΟΥΠΙΠΙ8Δη5, 
Βανιηρ ὈΈβη ἃ σοδα]πίου τη ἑοππάϊηρ' [Π6 
Ομυτοῃ. δ μαᾶά ῃτιβρινιὴρθ ρου 
“ΓΟ ΠΥ 5. ϑιισσα55, ΔΠ4 ἱπουρῃΐ 1 Ρο5- 
51016 ἢ τηϊρῃϊ θ6 ἰγθαϊθα ἢ σοπίεδιηρί : 
(1 6 πο τηδὴ Ἐπδτείοτα θδὲ ΜΙ τ 
πουρης" (χνῖ. 1 ΓΕ δΥΘπ τ ΠΡΏ ΓΘ, 
Πθπμα θα βοιὴθ ῬΘΊΒΟΠΔ] τῇϑὶς : “566 ἰπῃαΐ 
6 Ρεὲ νι γοῖ πους ἔβαγ "ἢ (Χυ]. το). 
Ηδ ανγαϊίεα {Π6 ἰϑθ8ι6 ψ] ἢ δηχίοιιβ δχ- 
Ῥεοϊδίοη : “ σοπάποϊ Ὠϊτη ἑοσίῃ ἸΏ ΡΕᾶ6Ε6, 
1Παΐ Π6 ΠΊΔΥῪ ΘΟΠΊΘ τιπΐο ΠΏ : ἴοσ 1 Ιοοῖκ 
ἴΟΥ πὶπὶ ΜΠ {π6 Ὀτείῃτεη,; Ἠᾷς Παά 
ΔΡΡρβαϊθά ἴο Αροϊοβ, ἂπά ““δχμοτίθα 
Ὠϊτ τηποἢ ἢ ἴο 5αγα ΤΊμο ἢ γ᾽5 ἰαβῖκ, θαΐ 
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ἌΡοΪο5. «ρβοϊυςοῖν ἀδο!ηβα (1 (του. χυὶ. 
12). ΑΙ] {ὶ5. ρύονεβ {παῖ [Π6 τη] 5510 
νγὰ5. ἃ ΨΕΙΥ ᾿τηροτγίδηξ οΠ6, {μαΐ 51, Ῥδπ] 
ἃ Πα Πῖ5. σΟἸ]εαριιθ5 ἐπουρ]ι {Π6 δια !]οη. 
δὲ (σουίητἢ νΈΥΥ οὐ ς 4], ἀΠα ΔρΡΡτα μα μα64 
501η6 οὐΐγεακ. Νον, ἤθη [η6 ϑεοοηά 
ἘΡΙβ]6 νγὰβ. νυ θη, ΤΙπΊοίηΥ δα ποῖ 
ΟἾΪΥ ταίυτηθα τὸ {ῃ6 Αροβίῖθ, θυΐ 15 
Ἰοϊπβ ἃ νι πὶ ἴῃ [Π6 ϑαϊαίαίϊοη (2 
(οτ. 1. 1). Ὑεὶ (16 Ἰοίίεσ σοπίδιηϑ 20 
7,16) 7210721 97 Δϊς υἱεῖ ἐο Οὐγίηζλ, ΟΥ̓Ἱ{5 
Τα5. 15, οὐ ἢ15 τεοαρίοη δηά ἰγθαϊπηθηΐ, 
ΟΥ οὗ ΠΙ5 ΟἴΠΕΥ δχρεήθεησεθ. Νὸο [1{6Π} 
οἵ ποὺ 1π|6]Πρεποθ σα ΡῈ ἀἰἸΒΈ ΠΟΙ Υ 
τταςρα ἴο Πίτη, ΔΙ ΠΟῸΡῊ 1ἢ 50ΠΊ6 ραγίβ οὗ 
1η6 ϑβοοπμα ἘΡι5116 {π6 Αροβί]β σοσίδιη]ῦ 
γα») Ὀ6 ΡῬτοσδθάϊηρ ἸΡΟΠ [πἰουτηδίοῃ 
Ῥγουρης ΌῪ Τιμηοίηγ. 511 (6 οἤμιθῦ 
ΠΘνν5. σοΙη65 [Ὡγουρ ΤΙΐ5, ἡ Πο56 τεσθρ- 
ΤἸΟΠ ἃ πα ΘΧΡΟΓΙΘΏς65 476 τηθπίομθα. [ἢ 
ΧΡ μδίΙοη. ΒΟτὴ6 580 {παὶ ΤΙηοίῃγ Παά 
Τεδομεε ἀπά Ἰο (οτιηίῃ Ὀαδίοτα (Π6 ΕἸγβί 
ἘΡΙβ616 νγὰβ ἀβ]νεσεά, ἃ σοῃ]θοΐαγα τηοϑί 
ἘΠΊΙΚΕΙΥ ἴπ [561 Δπ4 ραΐ οὐδ οἵ {π6 
Παδϑίοη ὈΥ ἴῃς ᾿πετηαίθ σοηπθοίίοη οἵ 
Π15 Τη]βθῖοη ὙΠ (ῃ6 ἘΡΙ51186. ΟἸΠΟΙ5 
5ΔΥ ἢ6 ΠΕΥΕΙΓ δἰγνεα αἱ (ογηίῃ, ΕἸΠῈ Γ 
Βανι ρίνεη ΠΡ ἴΠ6 Θπίευρυῖβα, οὐ Ὀ6- 
Οδιι56. Βοπηθίῃιηρ ΟσοΙΓΘα ψΏΙΟἢ τηδα6 
1ξ 1ΠΠἸΡΟΒ51016 [ῸΓ Πῖτὰ ἴο ρτοσεθά. ὑεῖ 
1015 ἴο ἴΠ6 ἰαϑδὲ ἄθρτεε πηργο δ ]6 {παῖ 
Π6 5Πποι 14 πᾶν ἰακθὴ ἸΡΟΙ ὨΪΠΊ56]Γ ἴο 
ΔΌΔΠΔΟΙ 5.60 ἃ ΘΟΙΠΉ]55Ι0η, 8η6,, Π8 4 ΔΗΥ 
ἸΠ5ΌΡΘΓ]8. οὐϑίδο!β βίορρεα Πίτη, 50Π16 
ΘΧΡΙΔηδίοη οὗἉ Π15 ἴδ] πτα πλιϑί παν θΘΘῃ 
δίνεη. [1 τἢ6 Αροβία ΠΙμηβο  σδιβεᾶ 
δτεαΐ ἀϊβοοπίεπί πα Ἰπουσγαα ἀἰβγεραία 
ΤΟΥ ἀδἸαυτηρ᾽ ἃ ῬΥΟΠΊ564 ν]ϑ1ῖ, Π15 ΘΠ] ΒΘΑ ΤΥ 
οοΟΙ]α ποΐ παν οπ 64 8 νἱϑιΐ, 4150 ρτο- 
Τη 566, ψιΠοιΐ δῇ δοσοιπηΐ θαϊηρ᾽ Τα πἀθγθα 
Οὗ 50 ὈΠΠΆΡΡΥ ἃ οἰτουτηβίδηοσθ Βαΐ πο 
ΒΌΟἢ ΘΧΡΙ Δ ΠδΙΊΟῊ 15 [οπιηα, ἀηα [Π6 σοποΪπ- 
510. ΓΕΔ] η5 411 θπξ σοτγίαϊη {παΐ ΤΙΠΊΟ ΠΥ 
Βαά σοηβ ἴο (ὐουηΐῃ, μα 5βθεῖ παῖ ννε]- 
σοτὴβ ἴΠ6 ΕἸγϑὶ ΕΡΙ 5116 τηεί ψιἢ, ἀπά 
Πα Ῥτοιρῆης Ὀδοῖὶς ἢϊ5 τεροτί ἴο 51. Ῥαυ]. 
Ὑε1 1 15 Ραΐθβηϊ παῖ τῃ6 τηϊβϑίοη δά [ἢ 
ΒΟΠΊΘ ὙᾺΑΥ ΤηϊΒΟΔΙ ΓΘ, Δ η4 [Π15 15. ἴπη- 
ῬΠΙΘα ἴῃ Ἔνευν Ἐχρ αηδίϊοη οὗ ἴΐ 45 γεΐ 
οἤκετεα. ὙΠ δη ἰῃς 5116 ποε οὗ [ῃΠ6 ϑεοοπά 
ἘΡΙβι18 θοῦ 15 τϑϑα]ῖβ 15 [Δ Κθη ἴῃ οοη- 
πϑοῦοη ΨΥ ΙΓ {Π| τηϊβϑίοη δηα σα βεααθμξ 
τιαῖηρσθ οἵ ΤΙταβ. (2 (ου. ν]}.), {π6 τηοϑὲ 
Παΐαγα] βο] α!]ΟΠ σου ]Ὺ 15 (μαὶ τΠ6 ΕἸγϑί 
ἘΡ᾿ϑι]8 μαὰ ποῖ θβθῃ ψῈ}} τεοςϊνεά, δηά 
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{πὶ [πΠ6 Ομυτοῦ, Πανίηρ ἀδο] πο τὸ 
ΘΟΠΊΡΙΥ ὙΠ ΟΠΘ ΟΥ̓ΤΊΟΓΙΘ Οὗ 1ΐ5 ᾿π]πηο- 
[Ἰοη5, ΤἸΠπηοίηΥ Παα "πη θἸαίθὶν σοπα 
Ῥδοῖκ ἴο {πε Αροβίία ἴο τερογέ ἢΪ5 1]}- 
Βισοεθ5. [1 νὰ αϑὶς Ἰροὴ ψνῆδί τηδίζευ 
ΟΡΡΟΒιΠΠΟΠ νγὰ8 τηοϑί {ΚΕ ὶῪ ἴο διῖ86, {πε 
ΟἸΪά τοοῖκ οἵ οἴδμοβ οὐὔόρβ Ὁρ, δπᾶ {πῸ 
Βθῃΐθῃοθ ΠΡΟῚ ἴΠ6 τ Ποτα] ΟΠἘΠΩ͂ΘΥ αδἱ 
ΟἸΟΘ βυρρεϑίβ :[561 ὙἼΤΠ6 οτάθσ (ῃαΐ 
[Π15 ϑεπίθῃσα 5ῃου]α θῈ δχϑοιίεα 4065 
ποί βίαπα δ 8411] Ἰροη (ἢ6 βϑῖὴηβ ἰθνεὶ ψι ἢ 
τ[ῃ6 οἴμεγ ἀϊγεοοηβ οὗ {πΠ6 ΕἸγϑὶ Ερβι16. 
10 νγὰβ. ἃ βίσοηρ ον ἀθαὶί αἵ {π6 τοοίβα 
Βαθιῖ5 οἵ (οπηίμιδη [πὰ ; 1 ᾿ηνοϊνεα 
ψΠαΐ γγα5 Ταραγαθα 45 {π6 τυῦῖη (2 (ου. 
νΙ]. 2, ἐφθείραμεν) οἵ οπ6, ἀροιξ ὙΠΟΠῚ 
τπ6 (οτπί 85 Πα Ὀθεη ρυῇδα τπρ ἀπά 
Πα Ῥοαβίεά (1 (οσ. ν. 2, 6), ἃ5. ἱπουρῇ 
Ὡς Παά, ὈΥ ΠΙ15 ἰανν]655 δοΐ, ΟἹΪΥῪ δϑϑεσίθά 
1ῃ6 παΐπγα! ΠΡΕΥΥ δπᾶ τὶρῃῖϊβ οὗ τηδῃ 
ἀσδηδῦ [Π6 ΠΔΙΓΟΥ͂ ΤΟϑ ΓΙ ΟΟΠ5 οὗ {ΠῈ 
(ο8ρ6] ; δηά 10 νγὰβ [8 οἠΪγ ροϊηΐ ὑγῃ]ο ἢ 
ἀεμηαπαθα ρτομηρὶ δηα ἀβδξοϊϑῖνα δοίη. 
δὲ. Ῥδὰ] πλυϑδὲ παν Κπόνη {Παΐ [Π6 ρῬατίγ 
γγΠΟ56 Ῥεγβιδίθηϊ βθηϑια!ν Πα αἰγοδαν 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΘα ὨΙΠΔ οτιοῦ ἀηα ΠυΙΠΙΔΈΙΟΗ, 
ΔΑ ΟΥΕΥ ΠΏΟΠῚ ΠΕ 15 511] αἴαϊα [πα΄ μα 
514} πᾶαγα ἴο τῃουτη, ανθὴ ΨΏΘη ἢα 
ψυτϊίεβ [ῃ6 ϑεσοοηα ἘΡιβι]6 (2 (οσ. χῇ, 
21), οι! ποί ἰδεῖ Πὶ5 νϑσάϊος ρα85 πῃ- 
Τοϑιβίβα ; δῃηά ἤβθῆσα δῖοβϑα Ὧϊ5. Δ χίθίΥ 
δθουί Τπηοῖῃγ. ὍὩΠαΐ ποτα γγὰβ 22 Ἴαε 
8. ΒΙΤΟΩΡ τΤαϑιβίδηοθ τηΥ Ὀ6 τερατγάεα ἃ5 
σογίδιη, Ὀδοδῖιθα 411 {πα σου Ὀς οὔ- 
ταϊποα Ἔνϑη [Ὠσουρἢ (Π6 σα Ὀβθ ιθηΐ Τη]5- 
510ῃ. οἵ ΤΊα5 γγχὰ5 ἃ ῬΕΠΙΒΠΠηΘηΐ 1655 [Π8Π 
5. Ῥαὰ] Ππαά ῥγεβουιθεά, 85. Ῥ] δ ηΪΥ ἃΡ- 
ῬΘδΙ5 το 2 (ΟΥ. 11. 6. Τῇ, δα [ῃ6 
Βα Ὀ]εού ἢγδὲ σαηθ ΟἹ ἴου αἰβαοιββίοη, {Π6 
ΟΡΡοϑιοη οδΙμθα [πΠ6 ἄαγ, δηα 1 νγὰϑ 
Ταβοϊγεα {μαὶ {πε Ἰπαρτηθηΐ σπου] ποῖ 
ἴακε εἴξεοί, Τιμηοίηγν νου παν ΏῸ 
ΟἾΠΕΙ σουγϑα ἴηδη ἴο τα]οϊῃ {πΠ6 Αροϑβί!α 
1η Αϑ|6 ψιῇ πα πο8. ὙΤΠπ6 ΟΠΒυτοὴ 
ΜΟΙ] Πᾶνα [81164 ἴο σογρὶῪ νι {πε 
Ομτβθδῃ ΟΠ σδίϊοη ἴο ρΡυτγ, πα νου ]ά 
Ὦανα 56ῖ δϑίάβ 115 ἐουπάετβ Αροβίο!ς 
δαϊῃοτιγ. γε σδῃ ΨῈ]}} ἀπαἀεδγβίδηα ἤονν, 
ἴῃ {Παΐ ο456, στ δηα Πυμμ]]αίοη που] 
Ῥεοοιηβ “ δΠιοιοη." 

ἵν. Τῆς Μίβθίοη οἵ Τιίυϑ. 

ΤῊΘ 1ΠΕἸΠΊΔΟΠ5. σίνθη τ5 ΠΡΟῚ [Π]5 
5) ΘΟ 8416 85 [Ὁ] ον5. Αἴογ [Π6 δΔΠι]ο- 
Ἰοη ἴῃ Αβδια, ἴπ8 Αροβίϊβ, ρτοσββαϊηρ 
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ἴγοπ] ἘΡΠ 655 ἴο αἀτεεοθ, θη ἢ ΟΔΠῚ6 
ἴο Ἴτοᾶθ μαὰ “πὸ τεϑί 1 15 5ρ1Π|,᾿ 
Ῥδοδιιθα ἢ αἸ4 ποί πηά Τιΐι5. {Πετα οα 
Π15 ναῦν δος Ποτη (ΤΙ ηΓἢ ἢ ἘΠ ΑΙ ηρ5. 
ἯΙ5 του ]α ννγὰ5. 50 σγεαΐ {πΠαΐ ἢ6 οουἹά 
ποῖ ΡΓΟΡΘΙΥ ἀν81]} ὨΙΠ1561 οἵ ἃ ἔανουτα]α 
ΟΡΡοσχίπηϊ οὗ ργβδοῆϊηρ [ηΠ6 (ο5ρεὶ. 
Ἠ1!5 ΓΕΒ. ]655Πη655 ἄτονε ἢϊηὶ οἢ ἰο Μδοε- 
ἀοηϊα, θπὲ ἢ15 ἀἰδίγεββ, ἀοσοιρδ 16 1 ὈΥ 
βαγβ, σϑηδηθ ἢ ππαραίθα πηι} ΤΙ5 
οδτὴη6 ΜνΊ 1 Πονν5 Ώ]Οἢ Ὀτοιρῃΐ Πὴ ποί 
ΟἾΪΥ σοηϑβοϊαίοη Ὀπΐ ργθαΐ 1ΟΥ (2 (ΟΥυ. 
ΜΠ το)». ἸΜΠπ|5. 86} θη ΤΕ Θαινεε δὲ 
(ΟΠ. “ΠΠ θαυ Δ η 6 {τοι ὈΠηρ "ἢ (ὙἹ]. 
15), 8Δπα 26 αἴ580 ἀδιινβα ἴτῸΠῈ ἢ15 νἱϑιΐ 
ΘΟΠΒΟΪΔΙΊΟΙ, το ΓΕϑῃτηθηΐ οἵ 5ρι11, [δὲ 15, 
ΤΕ] ΕΓ δεσ ἀδργθβϑίοη, αηα Ἰογ (2 (ου. 
Ψ]1. 7, 13. ἼΠΕθ6 ψεῦα [Π6 ἱπηπηθαϊαία 
ΤΕ51105 οἵ ψγμαΐ ἢς δα 56εβὴ δηά δχρε- 
ΤΙΕπορ, δηα οἵ ἴῃ6 εῇξοίβ οἵ ὦ ζεζζγ 
2υ7121671: ὧν ἴῃ 86 Αροβίϊθ. γε ἢπάᾶ δ͵5ο 
1παΐ 51. Ῥαι] Πα Ῥοαβίβεα οἵ ἰῆς (οτίη- 
ἘΠ: ΔΉ 55 ἜΘ; ὙΠ 1{|5. π(Σ: ΟΣ νι. τ). πὶ 
ΔΡΡΘαΙβ5 {Ππθη {παῖ ΤΙἴπ5 Πα ποΐ ΠΊΘΓΕΙΥ 
Παρρειθά ἴο "6 ἴῃ (οη ἢ ΟἹ {ΠῸ6 δ1]- 
νδ] οἵ [Π6 βθοοῃά Ἐρίβί16, επραρϑά 1ῃ {Π6 
γΟΥΚ οὗ [Π6 σΟΙ]ΘΟΙΙΟΝ ΟΥ ΟἾΠΘΙ Ὀ.51Π 655, 
Ῥαῦ ἰπαῦ πΠ6 πα Ῥθθὴ δχρυεβϑὶν (65- 
Ῥαΐομαα, [οΥ {Π6 ϑἰαίειηθηΐβ 1ῃ 2 (Υ. 1]. 
12, 13 ΔΠ4 Υἱ]. 5, 6 5ῆενν (μαΐ 8:. Ῥαι] 
Βα ΡῬγε-δύσαηραα, ΜΠ ΠΙτη Πἰ5 τείαση- 
τοῦῖΐα 1ἢ οὐ οΥ {Παΐ, 1Γ Π6 ΒΙΤΊ561Γ 5Που]ά 
αὐ ἘΡΠαβιι5 θείογε ΤΙΐι5 στο] Π 6 Ἡ]ΠῚ, 
8 τηρηΐ Κηονν οἡ γγΠαΐ ἔγδοὶς ἢθ ϑῃου]α 
Ππα ἨΙ5. ΕΠΊΙ55ΆΤΥ, Δ Π6] οὈίαϊη, αἱ ἴῃς 
ΘΔ ]αϑὲ πποπιθηΐ, {Π6 {1Π|π|ρ5 ἴῸσ ἡ ΠΙ ἢ Πα 
50 ῬΔΙΏΠΙΠΥ γεαῖηθα. [Ι{ 15. αἶθὸ οἶθαῦ 
τῃδΐ “ΙΓ15᾽5. ΤΩ]5ΒΙΟῚ ννὰ5 1Π οἸοβθϑί σοη- 
ΠπΘοίοη νι {Π6 (ὐΟΥ ΠΙΠΪΔΠ οΥϑῖ5, θ6- 
σασδα ἢ6 βῃατθα {π6 Αροβϑί!εβ δηχιείυ, 
Οἴπθυννθ6. Π6 σου] ποΐ πᾶνε ἀεχινεα 
ΠΟΠ ΒΟ Δ Πη64 ταίγεβῃσηθηί ἔτοτὴ ἢΪ5 
ψΙπΙς. 10. ΒΡΡΟΒα {πᾶ} 2: (ΘοΥ. σι. 14; 
ΤΟΙΕΥ5. ἴο 50ΠΊ6 ΘΈΠΕΙΑΙ Ὀοαδί πηαάδ αἱ 
ΒΟΠΊΘ ῬΥΘΨΙΟΙΙ5. {1Π26 15 ἴο ἴδανε ἴ{ ουΐ οἵ 
411 τοϊαίίοη. ἴο {ῃ6 οοπίθχί. [0 5ηεν8 
τηαΐ 51. Ῥδὺ] μα4 ἀδβϑιγεα ΤΊτς ἴο ρῸ ἴο 
(ΟΟΥηΐη Οἡ ἃ αἰβοουταΡΊηρ ΘΠίοΎρυΙ56, 
δηα {παΐ ΤΙῖα5 δα τηδηϊδϑίθα 1Π6 βατης 
τεὶποΐδηοθ, ϑγῃο ἢ Πα θαθη ᾿πϑπροτα Ὁ} ]8 
ἴῃ ΑΡρο]]οβ, Ρὰξ ψΉΪΟη Ππαά Ῥεθη ονεῖ- 
ΘΟΠῚ6 1η ΤΙι5 ὈΥ {Π6 ΑΡοβί]α Ἔεχρσαβϑίης 
ἴο πὴ ἃ ἰδνοῦταθ!]α. ορίπίοπ οὗ {Π6 
(τ Πα η5. Νον ἴῃ {π6 ΕἸτϑε ἘΡί5Ε1ς 
[ποτα 15 ποΐ ἃ ἰζᾶθα οὗ {Π15 ἔδβνευιβῃ δπάᾶ 
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τοτίασιηρ ΔηχιεῖΥ δροιὲ (τη απ δἵ- 
ἔα115. [1 πηιιβϑί πᾶνε σοπΊΒ ΟἹ δἰζευ {πδΐ 
ἘΡΙ5118 νγὰβ ρβεπηβά δηά θββθῃ οδιιβεά ὈῪ 
ΒΟΙΏΘ ΠΕ ενεηΐ8. Βαΐ 11 15. ΔῚΠῪ δο- 
οουηίαα ἴοτ Ὀγ [π6 Δ Ππτα ἀΡονα ἀϑοπ θεά 
ἴο ΤΠηοΐμυΥ, δηά 1ἴ 15 ποΐ ἃ ρ»τοιηά- 
1655 ἰπηίθγθησα παΐ Τιΐ5. Πα ἴακαη ἀρ 
“ ΓΙΠΊΟΙΠγ᾽5 ΠΊΙ55100. 1Π ΟΥΟΥ ἴο Ὀτίηρ [Π68 
ΟΒυτοῖ, 1 ΡΟΒ51016, ἴο ἃ Ὀείζεσ τηϊηά, 
ΟΠΙΘΗΥγ νι τερατὰ ἴἰο ἴπΠ6 ϑβϑεηΐεποα 
Ῥαβ5564 προὴ {Π6 ᾿ ΠΊΟΥᾺ] οἤβηθσ, ΓΓΠ15 
ὙΙΘΥ͂ 15. 1 ΤΕΙΊΔΥΚΑΡ]6 ἀρτεθηηθηΐ ΜΠ 
1Π6 βρεοιῆς οοπίβηϊβ οὗ 2 (ὉΓ. νἱῖ. 7, 11, 
ὙΠΙΟΠ 1 15 Οἴπαγνθ6. νεΥῪ αἰ Που] το 
ΕΧΡΙαη., [Ι0 τῆᾶκαβ5 1{ 1η16]ΠΡ10]6 {παῖ 
ΓΙπι5. 5Που]4 ἤᾶνα ροηδ ἔοσίῃ τπποῇ Ὧε- 
ῬΓΘΒΒΘΩ͂, δἰ Ποιρῃ τΠ6 Αροβίϊε μαά, [ἢ 
Βρι[6 οἵ Π15 ονγῃ αἸβίτε55, ἐποοιγαρεα ΠΙΠῚ 
γγ ἢ 5ουη6 ΠΟΡΘΙΙ] σοτηπηεπάδίοῃ οὗ {ῃς 
ΟοτηΠαη Οἤστοῃ. Βα ΤΙ5. νοῦ ]ά 
ΠΘγίδ!ηΪΥ, 1Γ {Π1|5. θῈ {Π6 ἴπι6 νἱδὺ οὗ ΠΙ5 
ΤῊΙ55Ι0η, Ὀ6 ΔΠη6 4 ΜΙ ΔΠΟΙΠΕΙ Ιδιου 
ἔτοιη {Π6 ΑΡοϑβίϊε, ννῇϊο!) σου] ποῖ [81] ἴο 
θὲ νυτθῃ ἴῃ ΒΘ ΕΥΘ [ΘΟ ΠῚ5 ΔΠ6 Ἰῃ ΠΊΠΟΠ 
{ΠῚ α]αῖοη. Τί νοι] θῈ πΠΓΕΑΒΟΏΔ]8 
ἴο 5 ΡΡοβα (Παΐ ΤΊΐ5, ννῃο νγὰβ ποῖ 80 1π- 
ΠιιΘη 14] ἃ ΡΕΥΞΟΩ ἃ5 ΤἸπηοίῃγ τη (οσηΐῃ, 
σοι] ἤανε ρτοάμποεα της ἀδϑιτεα εἤεοὶ 
ὈΥ 15 ΠΊΕΓΘ ΡΥ͂ΘΒΘΠΟΘ, ΜΏ16 ἴῃΠ6 Αροβίϊβ 
ΤΕΠΊΔΙΠΘ4 τηπΐα πα δἱ ἃ ἠϊδίαποθ.. [1 
γγουα 6 {Π15 Ἰείίεσ ἀπὰ ποῖ {η6 ΕἸΓγϑί 
ἘΡΙ51186 ΠΟ πτοῦρῃΐ [π6 Θχ γδοσἸΠΆ ΤΥ 
ΤΟν ΟΠ ΙΟη οἵ [δα] ηρ ἀθϑο 64 ἴῃ 2 (ΟΥ. 
γ11., ἀηα [Π6 βαῖης ἰείζεσ νου δοσουηΐ 
ἴου {Π6 5116 πος οἵ {πη6 ϑεοοηά ἘΡΊ5:16 
θοῦ {ΠῈ6 ταϑα]5. οὐ ΤΙμΊΟΙ γ᾽ 5. ΤΊ] 5510Π, 
Ῥθοδιιβ8 ἴΠευ νοι] 6 5ροόίεῃ οἱ ἴῃ 1ΐ, 
Δα τοί ἴῃὰ ἴπεῈ ϑεοομα Ἐριβϑίίθ. Τῆδ 
Ῥ͵ταβθηίαίοη οἵ δ. ἃ αεϑραίοῃ δἵ 
(οτμῖῃ ψουἹά ὈῈ ἃ φορά τΤβαβοῃ, δίϊεγ 
Πα Πα οσουϊτεά, [οΓ Τιΐα5. Ὀεὶηρ 
ΤΕΟοΙνε ὦ “ἢ [ΕΔΓ ἃηα {τε ]1ηρ,; 
ΠΘΓΘα 5, Οἴπαυνν56, ΒῈ 6 ἢ ἃ τεοερίοῃ τα- 
Τη81η5 ὙΏΟΙΪΥ πΠΠΕΧΡΙ ΔΙ ΠΕ, 

ν. ΕυτίΠΟΥ πη αΠἸσαίοη5 οὗ ἃ 1, δἰἴοὺ υιτθπ 
Ῥείνθθῃ [ῃ6 ἀαΐοθς οὗ (Π6 ΕἸγϑὲ δῃὰ 
Θεοοπα ἘΡΙ5.165.} 

ἼΤΠῈ Αροϑβίία ἢαβ ἴο τπιθεΐ τήοσα [ῃδη 

1 ΤῊΘ στοδῆθσ γΠῸ ννῖβῆθθ ἴο 566 [15 σα θ]θοῖ 
ΓᾺ]]ν ἀϊδουββεὰ τηπϑὲ οοπβα!ὲ ΒΙΊΘεἸκ᾽5 ΕἸη]οιίαησ 
ϊ. 4. Ν. Τεβί. ρΡρ. 402-406 ; ΤΠ εοΙορ. ϑέαά. τι. 
Καὶί. 1830. 3, ΡΡρ. 625-632; δΡιυΐ Ἐβρεοῖδ! 
ΚΙόρρεσ, Ἑχερ.-Καὶί, ΟΠ πίοσδπομ, ἃ, ἃ. 2 κου. 
Βυῖεί, δῃα Κα οῃῃμηοπίδσ, ΕἼ]. ΡΡ. 42--56. 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΟΠΟΒ ἴῃ ἴπ6 ϑεοοηά ΕΡΙ5116 {πΠ6 οἤατρε οὗ 
Πδθιΐπαὶ 56] σοτητηπ ἀδίιοη, ψΊ ἢ 2 (ΟΥ. 
111, 1 5εθὴ5 ἴο σοπηξοί ψ ἢ ἢ15. Ἰδι(ευβ. 
ΤῊΪ5, ΠΚ6 [πΠ6 ομαῦρε οἵ βαγίῃρ “"γϑδ᾽ 
δ “πο, Πα5 πὸ δάεηπαίβ [ουπιπἀδίϊοῃ 
ἴῃ [6 Εἰτϑὲ ΕΡιβθ. Οπἡ {Π6 σοΟΠΊΤΑΓΥ 
τμαΐ ἘΡΙβ:]8 σομπίδϊπθ 5016 5ίτοηρ εχ- 
ῬΓΕβϑίοηθ οἱ ἃ πιοϑδί Ὁπτη βία ΚΑ] 6 Πὰ- 
ΠῊΪ]Πγ, 85 1Π ἰν. 9-13, 8 Πα ΘΘΡΘΟΙΔΠ1Υ [πὶ 
χν. 8, 9φ. Βαυΐ 1 116 (οτηίηϊδηθ Πδά 
ΡῬΙονεβα τσείγασίουυ, δΔη4 ἃ {υτίποσ ᾿θίίου 
τγὰ5 56ηΐ, τ ουἹα 6 νεΥΥ Ὠδίιτγα! [ῃδί 
Π6 5ῃου]ϊὰ δββεί ΠΙΠΊ561:{ ϑδοιηθνμαΐῖ 
ΒΙΓΟΠΡΙΥ δΔηα 1ηϑἰδῖ ΠρῸμ ψγηδί νγὰ5. ἀπ6 
ἴο ΠΙΠῚ] 845 {π6 1 ϑ5ριΓΠπ8] [δίΠαυ, 858 
γ}6Ὲ}1 ἃ5. ἸΡΟῚ ΟἰΠΕΓ ρτοιηάβ ; οἵ. 2 (ΟΥ. 
πὶ: 8: 

ὙΠΕΙΘ ἃΓῈ ὕγο τηδτκοα 4]]} 5105 [ἢ [Π6 
Θεοοπα ἘΡΙ511 ἴο ἃ ρσενίοιιβ ἰοἰΐεσ. ὅγε 
τοδά ἴῃ 2 (ΟΥ. 11. 1--4, [παι {π6 ΑΡοβί!α 
μα νυυϊτθη {Π15 Ἰθ 8 ὺ [ΟΥ {ΠῈῸ Ρρατροβα οὗ 
ΔνΟΙΑΙΏρ ἃ βεοοπα νἱδιῖ οἵ ρτὶθ, πο ἢ 
στιεῖ νου παν Ὀβθη οδιιβθά ΡΥ {Π6 
ΠΕΟΘΒΘΙΥ οὗ 1ΠΠΙΟΓΩΡ 1Π ῬΕΙΒΟΙ ΡαΠ]5ἢ- 
τηθηΐ (2 (ΤΟΥ. 1. 23) ἴοσ βίη]! σοπαμποί, 
διη 4 αἷ5ο [δὲ Πα ψτοίε 10 ““ουἽξ οἵ τηποῇ 
δἰπιοοη δηα δηριίβῃῆ οἵ Πεατί, σι 
ΤΩΔΗΥ ἴθ815. ΕΊΟΙΏ 2 (ΟΥ̓. νἹ]. 7-12 ΜῈ 
Ἰδᾶγη {μδΐ πα δα τερεηϊεά [οσ ἃ ψῃ116 οἵ 
Εν Πανίηρ Ὑυ6η. 11, Ῥεσδιιθα οἵ (ἢ6 
Εχοθϑϑῖνα Ῥαῖη ΜΏΙΟἢ ἢ6 Κπεν 1 ψου]α 
Οᾶιι586. ἢ15 τϑδάθιβ. Τὴ εἴδοΐ ψοἢ 1{ 
αἸα, τὰ ἔδοϊ, ργοάποα προ {πεῖ νγὰ8 ἃ 
τὰπγι1 οὗ τηϊχεα {ξε]ηρβ, ρουὶεῖ, ταρθη- 
ἴξῃοθ, ἔδαι, δῇ δηχιείυ ἴο οἰθασ {πετη- 
56ῖνεϑβ, ᾿πα]ρτιδίοη ἀραίηϑί 50Π16 ῬΕΙΒΟἢ 
ΟΥ ῬΕΙΒΟΠ5, ἃ ΙΒ (0 ἴακα 5αςβίδοι οη 
ἴου 50Π6 61] σοπαιποίΐ, ἰορείμοσ ἢ ἃ 
ὙγΔΥΠ} ΖΕΔ] πα δἤἴδοίοη ἴοσ [ῃΠ6 Αροβίϊε 
(ν11. 7, 11). ὙΠαΐ Ῥοίῃ {656 δ]] 5105 
ΤΟΙΕΥ ἴο ΟΙΘ6 8ἃπᾷ {π6Ὸ ϑαιὴβ [δίζευ 15 
Ῥεγοπα οοηίτγονουϑυ, θθοδῖι58 [ἢ ὉΠ ΌΤΟΚΘΗ 
σοΟμΠπθοίοι ΜΙ Ὀοΐίῃ, 6 ρτοσεεαάβ ἴὸ 
5ΡΕδΚ οἱ [ῃ6 ποίδθ!]α οἤξημαθσ ἀραϊηβί 
Ρυπίγ. [Τί νγὰβ Ῥγεϑαυμηθα, ὑΠ{Π] ἃ τεσθηΐ 
ἀαία, (Πμαΐ {πΠ6 Ἰείίευ τη ααδϑίίοη νγὰ5 {ΠῸ 
ΕἸγϑὲ ἘΡιβι16, θῬὰΐ [ποτα ἀγα στεαΐ ἀπ σα]- 
[165 1ῃ {Π6 γγὰγ οἵἉ {Π15 Ιἀδηἰποδίοα. Τί 
15 Ποῖ ΘΔ5Υ ἴο ππάἀειβίδηα ον 1 οου]ά 
Ῥε 5414 οὗ ἃ Ἰεϊζεσ οὔ βςἢ σοπηραβ5 δηά 
ΨΔΙΘΙΥ ἃ5 [Π6 ΕἸτθοὶ ΕΡιβϑίίθα, [ῃαὲΐ [115 
ΟὈ]δβοῖ νγὰβ ἴο 5Ρᾶ76 {πΠ6 ψ ΙΕΙ 8. βεοοηά 
νιϑι οἵ ρτιεῖ ΝΕ ΠΕΥ 15 [ῃ6 βΈΠΕΓΙΑΙ 
(ΧΆ 1 ΟὗὨ 1 5.10} ἃ5 ἃ τῇδ οι] τι58 ηΟ 
{ε] (Πα 10 νοι] θ6 50 ρϑίηῇι] ἔοσ Ὠϊτη ἴο 
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τηθαϑί Π15 γεδάθυβ ἢ Ῥεύβοη (Πδὲ ἢς τηϊϑὲ 
τηΔ Κ6 15 νὶϑιξ σοπα! 08] ἸΡΟΩ ἃ τροίϊ- 
Βοδίοη οἵ {Πεῖγ σοπάποί, ὙΥ̓Παΐ τηοαῇ- 
οαίίοη5 6 αἰϊά τηᾶκα ἴῃ {Πς ρίδῃ οὗ ἢ15 
ἸΟΌΓΩΘΥ, δπα ψγῃγ ἢ πηδάδ ἴΠδῖη, να πᾶνε 
566η (Ρ. 379), θαΐ 511] ἢ8. 5ρεακβ ροϑι- 
ἘΙΝΕΙΥ οὗ ἢ15 σοιϊηϊηρ, Δ Πα ΤηΕΠΙΙΟΠ5 ἴΠ6 
{πῆὴ6 Δη4 ῬΟΘ51016 ἀυγαίίοη οἵ 15 υἱϑιέ, 
ΒΟ. ψγὰ5 ποῖ Ὀσχίδῖ (1 (ου. ἵν. 18 ; Χί. 
φ4.; συν; Ἐπ Αρϑῖμ,»1Ε. ϑειϑο θα ῃ 
ΘΟΓΊΡΓΘΠΘΉ51016 [μας 5.. Ῥαὰ] 5Που]ά 
Πᾶνε 5814, Ἔὐύξῇ 1 ἃ τηοπηβηΐ οὗ 5. ηΡ 
Θχοιθπηβηΐ, οἵ 850 ΘΟ ἃ τηοπππηθηΐ οἵ 
ΟΠ τιβθδη {γαῖ δ5 {π6 ΕἸγϑί ΕΡΊβ616 15, 
1παὶ ΠΘ6 ταρεηϊθα ἴοὺυ ἃ ΜΠ116 οἵ δνεὺ 
Πανὶηρ τε 1, ΕἸΤΙΠΟΥ, 1 [Π656 ρΡ65- 
ΒᾶΡ65 1 (ῃ6 Βεοομα ἘΡΙ5116 δ᾽]ὰ6468 ἴο {Π6 
ΕἸγϑί, 16 ρου οἵ αἰβίτεββ δηᾶ (ῃς 
ΤΩΔΗΥ͂ ἴα α15 ΜΠ Π]Οἢ ἢ6 τοΐα ΔΥῸ ΥΕΙΥ 
Ῥεγριαχίηρ. ὙΠΕΙΘ 15 ΠῸ δοίπαὶ δχργθβ- 
5100. Οὗ ΔΩΥ 5.10 Εχίσγθιηβ (τοι ]8. 85 [Π15 
ἴῃ {[Π6 ψὮΟΪςῈ ταῆρα οἵ {πΠ6 ΕἸτϑί ἘΡι5116 ; 
Δ ΟΠ6 Θχροϑιίου, ὕπο ἄοαθβ ποΐ δο- 
Κηον]εάρε 8ῃ ἱπίεγπιθαϊαία ]αἰίθσ, βαγ5 
ἸΠΡΘΠΠΟΊΒΙΥ, (Παΐ ἴῃ [Π6 ἜΧΘΓΟΙ56 οὗ ἃ 7156 
56] Εσοπίτοὶ, {Π6 Αροβϑίὶθ “ρυΐ βϑθοῇῃ 
ΟΠ 1η5 ΠΡΟ ἢ15 [βε]]ηρ5, (Παΐ ἢ15. δ ευ 
ταῆθοϊς πὸ ἔστπθ ᾿τηᾶρα οὗ πεῖ." Τῆς 
ΒΘΠοΓΆ] ἴοπα οἵ ἴ[π6 ἘΡΙ5116 15. ἀβ]]ασγαΐβ 
8.4 56] ροββεββϑά {πτουρῃοαί, Δ ηα ΤΊΔΗΥ͂ 
ἀείδι!5 ἀγα ἀἰἸβοιιββαα ἢ σα]πὰ πηϊππΐε- 
Ὧ655. ὙΒΕΙΘ 816 αἶβδο 5ρεοῖαὶ ραβϑϑαρεϑ, 
ΒΉΟΒ, 5. τιν Οὐτ. 1 7.8. ὅπ. χε 2; ψ ΠΟΙ: 
ΜΠ {π6 ρτθοίηρδ οὗ ἴον ἴῃ ἴῃ6 οοη- 
ΟἸααΙηρ σμαρίεσ, βεεπὶ αα6 αἱ νϑυδηςα 
1 “το δἤποοη δηα ἀηρι5ῃ οὗ 
Βεατί" δῃᾶ “τηδην ἰθατβ." ὍΤΠΘ Ραβϑαρα 
ἸΒΌΔΙΠΥ ΔΡΡΕαΙθα ἴο 1ῃ ΠπϑπΠοδίϊοη οἵ 
[Π656 5ΙΤΟΠΡ ΡΏΓΑΒΕ5 151 (Υ. ν. 1--2, 13, 
δηά, ψιποῦί ἀοαθΐ, τ σοδί [ῃ6 ΑΡοϑία μοί 
8. {16 ἴο ψτῖία τ, Ὑ εἰ [ΠΕ6ΓΘ 15 ΠΘΙΓΠ6Γ 
10 10 ΠΟΙ ῬΕΠΙΠα 1 δὴν ἴτᾶςα οὗ ἃ ρτίβϑί 
τη] τηρ᾽ ἸηΐΟ ἴδατβ. [{ 15. 8 Ὀσίθῖ, ἀβοϊβῖνα 
ψεγαϊοί, ἀ6!νοῦθα ὉΠΩΘΥ ἃ 50] 6 πη δηά 
βίθσῃ 56η56 οἵ ἀπίγ. [10 Παβ5 411] {Π6 «15- 
Ῥαβϑιοηδίθηβϑϑ, ἀρ τ γ, ἀπ ἢΥΠΊΠ655 οὗ 
8. Ἰπ41ο14] βαηίθποβ. 

10 15 ἸΡΟΘΒΙΡ]6 ἴο τε 2 (οσ. νυ]. 
ψιπουΐ θεϊηρ σομνιποσα {παΐ ΤΙΐ5. Πδτ- 
ταϊβα ἰο (ῃΠ6 Αροβίϊα ννμαῖ π6 παᾶ ν]ί- 
πΕ5564 ἴῃ (οσίπῖῃ Ί ἢ ἢ15 οὐνῃὶ εγ 65 δά 
[Π6 ἀρτίδίϊοι ν ]Οἢ ΠΕ 50 ν]ν]α]γ ἀθβου θεά 
γγὰ5 ΟΙΘΑΙΥ Ομ6 οἵ ἴϊεβῃ δηά πδϑνγ- 
Κιπάϊθα ἔδε!ηρθ. ΤῊ]5 15 σοΟΙΏρΡτΙΘἤθῃ- 
51016, 1 {π6 Ἰειίθσ γῇ ρῥτοάποεα 1 
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(2 (οὐ. νἱῖ. 8) μα 1π5ὲ Ῥβθπ Ὀτουρης ὈῪ 
ΤΙ. ΠΙΠ561 δηα νὰ Ομ οἵ ϑξνεῖε 
ΓΕΡΥΌΔΟἢ Δ Πα πηεπᾶοα [ῸΥ βτίθνοῖιβ 11η- 
ΤΊΟΥΔ] οσοπάπος οἵ ψΏΙΟΠ (Π6 οᾶθ6. 80 
Οἴδη τη η[ΠΟΠΘΩ͂ ννὰθ. ΟἾΪΥ Οὴ6. ΕΧίγα πη 
ΕΧΑΠΊΡΪΙΘ, 45 Ὑ706}} ἃ5 [ΟΥ ΤΕ Ὀ6]]Π1Ο. ἀραϊηϑί 
ϑὸ, Ῥ40]} 5 δροβίο!Ἂς δυςπουιν, δ Πη6, Πατ- 
1Π6τ, [ῃ6 Ῥδγίοιϊαῦ ΘΠΊΟ ΙΟΏ5. ΘηιΠΊ6- 
το ΘΠ ΠΥ αἴ Ὅπδ ΠῊ 6] 
ΠΟΙΏΡΙ δ ον δοσοιηΐθα ἴοσ. Βευΐ {Παΐ 
ἴ1ῃὴ6 ΕΊγτοὶ ἘΡιβί]α, ψῃοῆ τῃ6 Οἤυτοῇ 
ταδί πᾶνε δα 1ῃ 1ἴ8 ῬΡΟβϑΈββθῖ0 1 56 6 Υα] 
γγΈ 65, αἱ {Π6 Ἰδαβί, 5ῃου !α Πᾶνα Ὀσχοιρῃς 
ΟἹ 1Π15 Ρασοχυϑηη οἵ δχοιζθιηθηΐ [1τ|5ῖ 
ΠΘη ΤΙτ5 νγὰθ Ῥτθϑαηΐ, 566 Π15 τηοϑί 
ΠΆΡΤΟΡΔΌΪ6, Ἔνεη 1Γ 115 σοῃίθηΐβ ΈΓΕῈ 
Οἵ ἃ παίυτα ἴο Ορδῖαΐθδ ἴῃ β0 ἢ} ἃ 
ΤΩΔΏΠΘΓ. 
ΤΠ ἴοτοΘ οὗ {Π656 ΓΟ ΘΟΉ5 [ῸΥ {ΠῚ ΚΙῊ Ρ᾽ 

1Πα {ΠΕ γῈ νγα8 ἃ ΒΕΟΟΠΩα Τη]551ηΡ᾽ ἸΘ ΕΓ 15 
Δ Π4 Ψ1Π] ρϑύπαρϑ σομίηπ6 ἴο Β6 νΔΊΙΟΙΙ5] Ὁ 
Εϑιιπηδίθα. ϑοηθ 8 ϑβϑιη6 8 ἃ 2γίογὶ 
ἸΠΠΡΓΟΡΑΌΙΠΙΥ ἃπα ἀνε επίοσίαιη 8ῃ 
ΔηΓραίην ἀραϊηϑί {Π6 νίαν. Ὑεῖ {Ποῖα 
566 15 στϑαΐ γΤεαβθοη Δ Ὀ] 6 ΠῈ55 ἴῃ (ΑΙ ν 1 5 
ΤΟΠΊΑΙΪΚ ὌΡΟΙ τ (ΟΥ. ν. 9 :- ΤΠαΐ ἰδίου 
οἵ ψῇοἢ ἢ6 5ρεδῖβ 15 ποΐ Ἔεχίαῃί. ΝΟΓ 
15 {πεῖ ΔὴγΥ αἀουδί (παΐ γηαη») Ὦᾶνα 
ἀτορρεά ουἱ οἵ εχιβίεποα ; πὶ 1 15 
ΘΠΟΙΡΗ {μας [ΠΕ6Ὶ6 ϑυγνινε [ῸΓ τ15 ἃ5 
ΤΩΔΗΥ͂ 848 ἴπΠ6 ρῥτονιάθηοε οὗ {πμ6 1Τιοτά 
ἢὰ5 ἀεοιηεά ϑυβηοϊιεηι." με {Π6 
ΤΠΘΟΥΥ νγὰβ ἤιβδέ δαναηοεά, βοπηα ροοά 
ΕΧρΡοϑιίουβ, πκ Νϑαηου δηα ΟἸϑΠδιιβθη, 
Δάορίαθα 11, οἴμουβ, Κα ΒΠΠ]τοίῃ, σοηοβάϊηρς 
1ῃδι τηποῇ νγαβ ἴο ΡῈ 5814 1ῃ 115 [Ἀν ΟΊ, 
ΠΘνεΎΠ61655 Πθϑιίαίεα ἴο δοςαρί τ ψΠ- 
ουΐ ΠαΓΓΠΘΥ Ἰηνεβρϑιοη. [10 Πὰ5 ΓΘ ΘΠΕΥ 
Ῥθϑη ἰεβίβα ψ]Π στεαΐ σάτα, Δ η6 15 οἸ ΘΥ]Υ 
Βαϊηηρ Ργουηα δηιοησοί σοπηρείθηξ 
͵πᾶρα5. [15 βίγοῃρ, οἰδίτη, ᾿Πἀ ρα μἀΘΠΕῪ 
οἵ ροβιίνα διριτηθηΐβ 1ἢ 115. νου, σοτι- 
51515 1ἢ {Π6 56ύνίοα ΨΠΙΟῊ 11 Τα μ6Υ5 85 ἃ 
Κα ἴο {Π6 1πἰογργθίαίοη οὗ {πΠεῈ ϑεοομᾶ 
ἘΠ ΙΘΌΘΣ  πΠ 5. ἼΠῸ. ΠΙΘΟΙ 1 1εἰ5: τῇ 
ΠΡΉ  ἸΡΟΙ ΤΠΔΠΥ͂ ῬαβθαρῈ 5. οΟἰπουνίθα ΟΌ- 
5076 ; 8ΔΠ4 1 Οἴπεῦβ, ψΏΙΟἢ Πᾶνα ῬΘ θη 
γΘΊΙΕΪΥ τη εγρυσθίβα, 1 ἀ] 50]. 565 ἃ ροϊπίβα 
Τηθδηηρ. ΟΝ [ἃΥ τ ἄοεβ [15 δὴ 
ΟἾΪΥ θ6 56ξῇ 1ῃ ἴπ6 σουῖβα οἵ (ῃς οτ- 
ΤηΘηΐατν. 

10 5πουα θ6 ΠΟ τηδίζευ οὐ ϑΌΓΡΥΙΒΕ 
ἴπαΐ 5 ο ἢ ἃ Ἰείζεῦ μᾶ5. ρει ϑῃθαᾶ, ἘΥΟΠῚ 
1ῃῆ6 παίισε οἵ (ῃ6 οαβθ, ἴ σουἹά ποῖ 
αν θΕΘη ἃ Ἰοπρ ΟΏ6, Δη4 ΠΕΙΓΠΘΙ ΥΪΓΕΓ 

ἹΝΤ ΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΠΟΙ͂ Τεδάειβ σου]Ἱά ροτεϑῖν ἄδϑῖσα [Ὸ 
ῬΙΈΒΕΙ͂νΕ ἃ ΠΊΘΙΠΊΟΥΙΔ] οὗ ἴπ6 τηοϑὲ ραϊῃ- 
[1] ραβϑβϑαρα (Παΐ Ἔνεσ οσουσγεα Ὀαΐνεαπ 
1Π 61. 

γ]. ΤΠε Τυ64]ΖΕΓ5. 

ΤΠ Αροϑίε᾽5 οργχίζῇ, Ῥγορευῖν 50 σδ]] θά, 
Ῥτοσβαάβα [ποτ [Π6 5ρτΎεδαϊηρ οΥ Πϑδίῃθπ 
ΤΟΥ] γ, Ὀαΐ [Π15 ννὰ5 σοιηρ]οδίεα Ὀγ 
ΔῈ 6.1] οἵ ἃ νεῖν ἀἸἤεγεπί Κιπά, ἐπΠουρΡἢ 
ποΐ οἵ 1655 πηαρηϊιἊθ. Τί 15 Ρ]α1η ΠΟΤῚ 
1Π6 Ιατρβ Ῥοϊβθιηϊοδὶ βεοίοηβ οὔτπε ΕΡΊ 5616 
[παΐ Τπάδϊθηη Πα ἀϑϑυτηθα ἃ 8, ΤΟ 
ἀδνε]ορβα δηά οὐρδῃῖο ἰοστη ἔπη 1 γγεδυ5 
ἴῃ {Π6 ΕἸσγϑί ΕΡιϑί!β, δῃηᾷ δὴ δἰ πᾶς οἵ 
ἀξοϊατεα δηα τηϑ]ρηαπΐ ΠΟΒΌΠΥ ἴο 51. 
Ῥαμ]. ὍΤηθ ἱπητηθαϊαία σαιδεβ οὐ {ῃ]15 
5661 ἴο αν Ὀθθθῆ: 1. ΤΠηα ᾿πίγαβίοη οὗ 
ΤπἀφϊΖίηρ ἴθ ῃθυ5 ΠΌτη ἀ τοδά, βοσηθ οἵ 
ΥΠΟΙΏ Πγιδί Πᾶνα ὈΘΘη 5ΠΘΕΓ ἱΠἸρΡΟβίουϑβ, 
γγΠ15ὲ 5οπη6 Ὀτοισηΐ ν] ἢ ἤθη ᾿δίζο ας 
οἵ σοτημηθῃ ἀδί]ο0η, ἈΡΡΘΥΘΠΓΥ ἔγοση {ΠπῸ 
Μοίμοϑι- Πυσοῇ δἱ [βγυβαίεη; 2. ΤΠΘ 
ΤΕρΡΌΡΠΔΠοα οὗ ἴπ6 Τθνβῃ ὈΕΙΙΕνεαβ ἴο 
[πΠ6 Ππϑαίμεη ἊἰἸββοϊίθπθθθ, ΠΟ {ΠΟΥ 
τπουρης {πΠ6 ΑΡροβίῖϊβ εἰἴΠ8 τ ὉΠ4}0]6 ΟΥ 
ὉΠΎΊ]ΠρΡ ἴο ΟμθοΚ. ΤΠ15 [βϑ]ηρ, ΒΙΟἢ 
τησδί να θη ἀρρτανδῖεα Ὀγ ψῃδί παᾶ 
ἴθ ρΪδοα ψΙ ταίεσεμοε ἴο (ἢ τεσεηΐ 
δτοββ οᾶβ6, οι] ἀἰβροβε ἔπεπὶ ἔανουτ- 
ΔΌΪΥ ἰοννατάβ [Π6 ϑδίγοίευ ἀ]5Ο ΡΠ 1Π6 οἱ 
[Π6 [π΄ 81ΖῈγ5 ἀπ ἰεπά ἴο δ᾽επαῖα ἤθη 
ἴτοιη {πΠ6 Αροϑβίϊθ. Τὴ τήοτα σεϑρθοΐδ!α 
οἵ ἴῃ8. δὺγ ΟΟΙΊΘΓΒ ΠΊΔΥ ἤᾶνα Ὀ66Π ΟΥἹ]- 
ΘΊΏΔΙΥ ῬΠΑτιβεεβ (Αοίβ χν. 5) ΨΏΟ56 
ῬΠΔΙΙβαῖ5πὴ Πδα ποῖ γἹ6] 464 ἴο {Π6 5ρι|{|ΐ 
οὗ [86 Ομ τιβιδηϊ ὑπο {ποὺ μά 
δἀορίεα. ϑοῖηβ οἵ ἴπεπὶ Ππαᾶ οἸθαυν 
ῬΕθη αἸ5ο 0165 οὗ {Πε Τιοστά Πιμηβεῖ,, [ἰ 
15 ΘΑ5Υ (0 πηάεγβίαπα Ποὺ βοῇ ΤηθΘη 
τη]ρηΐ, Ὀγ {πῸ ουΐνγατά ἀδοοσιτὴ οὗ {ΠΕῚΓ 
᾿ῖνεβ δπὰ ρεῖῆπαρβ Ὁ ἃ ῬΠδσίβαῖς Ζεαὶ 
οἵ φῬσοβεϊ γί 5π), Ῥτοιηρίηρ ἔπεπὶ ἴο 8Π 
δοίνα ρτοραραπάα οἵ {μαΐ ἴοπτη οὗ {πε 
ΤΠ ΠΟ γα αϑίδὈ Π5ηεα δὲ Τεσα- 
58 16 1, Ψ1Ὲ δϑίξετη, ἃ πα ἴοὺυ ἴπΠ6 ρΌΓροβα 
οἵ ργεδοῃιηρ ΑὈτοδά, τηϊρῃΐ οὈίδιη ᾿θεζευβ 
[τοτὴ τη 6 ῃ ΟὗἉ Β01ὴ6 βίδπαϊηνσ δ [6 58] 6 τη, 
τεβϑγιηρ (μαι ἴμεν ψεῖθ ψῃδΐὶ ἰῃδν 
οἰαιμηθ ἃ ἴοὸ Ῥ6. Ομ {ΠΕ6ῚῚ δἵτῖναὶ αἱ 
(οππίῃ, ἔμεν ψου]Ἱᾶ ΠηΔ ἃ ΠΙσθ που 5655 
5.0 ἢ ἃ5 {πεὺ δα πενεῖ Ὀείοσα νι πθ55θα 
δηα, ΠανΊηρ᾽ ΔΙΤΕΔαγ ἃ νεμετηθηΐ Δ ρΑ ΠΥ 
αραϊηϑὲ 5:. Ῥαὰ] ἀπά 15 νοῦ (Αοἰδ5 Χχι. 
20, 21). πε που] δὲ Ὅμοβ οομοϊαάςα 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

{πα Π6 ννὰβ {ΠπῸ χολς δέ ογίρο τια]ὶ, ΤῈ 
{Π15 νἱθὺν [Π6 ῥγδθνίοιιβ [6 υγ 155 ΟΡΡοπθηΐβ 
ΠΟΤ 5, Ῥαὰὶ εποοιπηΐοθα οἢ ἢ15. ἢγδί 
ν δι το Οουίητῃ (Αοῖβ χνη]. 6, 12) νου] 
Οἱ σοιγβθθ σοποιΓ, ἀπ ΜΠ αίανοΥ Π6ῚΓ 
γίεν5 οἵ ( Ιβ Ια Π1γ τηϊρΐ 6, νου] αἱ 
ὍΠΟΘ ΤΠΔΚΕ ΘΟΠΊΠΙΟΩ Οδῖι56. Ὑ1ΠῚ ΔΗΥ 
ὈΡΡοβιίίοη ἴο πη. 8 πιᾶΥῪ 4150 ἴδ τ] 
ΒΌΡΡΟΞΒΘ {πᾶς οΟἴπουβ ὙΠῸ ὙγΕΙΘ ΤηΘΠΊΘΥ5 
οὗ τῇς. Ομυτοῃ, πὲ οἵ σπου νγα ἰθατη 
(1 (ΟΥ. νι]. τ; Ιχ. τ ΗΕ) [αἰ ἴεν 564 
ἴο ᾿ΠΠΡΟ56 ΟἸΓΟΙΠΊΟΙΒΙΟη. ΟἹ ἴπ6 Πϑαίῃθῃ 
φοηνεσίβ, δηα {πα {πεν αιιθϑιοηθα 51, 
Ῥαι] 5 ΑΡοϑΈ 65 ῃ1ρΡ, Ἰοϊποα {δ ᾿πἰτθγ5, 
ΔΙΈΠουρ {ΠΕῈΓΕῈ 15 ΠΟ Γαάβοη ἴο [Π1ηἰκ ἰΠαΐ 
ὝΠ6Υ ὙγΕΓΘ ΠῸΠΊΘΓΟΙΙ5. ΡΓΟΡΔΌΪ ποΐ ἃ 
ἴδνν [Θνν 5}. ὈΕ]Ι ν εσβ, Ἔϑίγα ρα γαο ΘΠ Ε]ν, 
ΟΠ] ονγεα {ΠεῚΓ Ἔχαιρῖθ. ΤῊ]5 Γοσττηια }]8 
ἸΠΙΟῚ Οὗ ΠοβΕ]6 εἸεπηεηΐβ 1ΠΠ]Θ Ια] Ὺ 
ΟΥΡΔΗΪΖΘΩ ἃ βγϑβίειη οἵ ὀρροϑβιίοι ἴο (Π68 
ἈΡοϑι!9. 

1. ΤΟΥ τηδί ἢ15 οβρεὶ Ὀγ ἃ Ἄσοπηίο- 
ΘΌΒΡΕΙ, γῇ] ἰὰγπηθα ῬΓΙΠΊΔΤΙΠΥ ἸΡΟῚ 
ὍΠΛτΙβῦ 5. ῬΕύβοῃ δΔΠ6 5Β6οοη δι] ΠΡΟῚ [Π6 
Μοβαὶς αν (οἢ. 11.). ὙΠΕΥ τεοορη!Ζθά 
ἴη ΟΠ γδὲ ΟὨΪΥ {Π6 ὅοη οἵ ᾿ανια, ῬΟΥΠῃ 
ὉΠΩ͂ΘΥ {Π6 ἰανν, ΙΓ 56 1 βουνιησ [Π6 ἰανν, 
δηα οἤετγιησ [Π6 Ὀ]6ϑϑίηρβ οὔ πε Μαββιδῃ 5 
ἸΚτΙηρσάοτῃ ἴο [εὐῦ8 αἴοπθ. ΤἼΘΥ δϑιτηαίεα 
ὉΠ γιϑέ ΟἿΪΥ Δοσογάϊηρ ἴο ΠῚ5. Ουἰνγατά 
ΟἸΓΟυΙηβίδποαϑ. Δ Π6] τηδηϊ δία! θη 1ῃ {Π6 
ἤξϑῃ. Τῇ 15 ψηδὶ 51, Ῥαμ] ἰθιτ5 ἃ 
““ (ῃτιϑί δἴζοσ ἴῃς ἤξϑῃ." ὙΠεν αἱ ποί 
ἄδην {παἰ (ἢ γιϑὶ ἀϊεα Δ ηα τοϑα ἀραϊῃ δηὰ 
ΔΒΟΘΠαΘα πο ἤδανθη. Βαΐ {Ποὺ Ἰοοκοά 
ὍΡΟΙ {Π656 [Π]ηρ8 δ5 θασα Ὠιβίουιο [δοίϑ. 
ὙΠ6 οὐχ! γὰβ ποῖ ἰο {Ππεπὰ ψνΠαΐ 1ἰ 
γγὰ5 ἴο 51, Ῥαι], ἃ 5[ΠΠΡΡΙΩΡ αὐναῦ ΠῸΠῚ 
ΟΠ τβὲ οἵ [πΠ6 ἤεβῃ δηα 81} 15 γθϑί τ [05 
8.4 {Π6 5016 [οι ἀδί]οη οἵ Γεσοπ ΟΠ ΈΊΟ ἢ 
ἢ οα, ποί ἴῸΓ ἴπ6 7ενὴν5 αἴοηθ, Ὀπί 
01 1} τηδῃ. ΤΠ ΤΕ Γ ΟΝ 616 
ΔΒΟΘΠΒΙΟΩ Παα πὸ ἀοΟΙΓ ΠΑ] 5ισηϊποαησα 
Τοῦ ἴθ. ὙΠῸΥ {πουρῃΐ {παΐ {Πτουρ 
τπ656 (ΟΠ τιδῦ σμαηρεα [Π6 ταρίοη οἵ ἢ15 
ἘΧΙβίεποΕ, Δη6 ΠΟ Τηοτ6. ΤῸ 51. Ρδὰ] {Π6 
ὉΓΠΟΙΠΧΙΟΩ ΔΠ4 ΤΟΒΌΙΓΘΟΙΟΩ ΕτῈ {π6 
βίαϑϑϑ [του ρ ἢ ΠΙΟἢ {πΠ6 ϑανίουγ Ραββα 
ἴο ἃ ΠΟΥ, 5Ρ1ΓΠᾺΔ] ο]Ἱοσιηθα ἔσῃ οὗ 1π|6, 
οἴ ΠΙΟἢ πον [1{8 811 (τ Ίβι 5 {τὰς [ΟΠ] Ουνο 5 
ὙγΕΥΘ ΟΡ ΌΪ6 οὗ ρατίακιηρ [Πσουρῇ [αι 
ἴῃ Ηϊηλ. [Ι͂ἢ [115 ἴοσπι 5.. Ῥϑὶ] ΠΙΠΊ56] 
Πα βεεὴ Ηϊη), δπα {πεγείοστε ργθδοῃβά, 
1ῃ σοπίγζαβί ἴο {πεῖν (γιϑί αἴζοσ (ῃς6 ἢθ5ἢ, 
τι ΟΠ τδὲ ΠΟ 15 βριτς, της Τιοτά οὗὨ ρίοτυ, 
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ποΐ τη ΎΘν {Π6 ὅοη οἵ ραν," ας [Π6 
5οη οὗ οά. 
ΕΣ ΠΟΥ, 45 ἴπ6 Τπἀα]Ζεῖς. σοΠΒ: ἀοΥθά 

ΟΠ τῖβέ ἴο θ6 ἃ ραίζεγι ἴο πη ΟὨΪΥ ἃ5 ΠῈ 
᾿νε δηά δοίβα ἀυτγηρ ΠΙ5 Θαυτ]Υ ΘΔΥΘΕΙ, 
ΤΠΕῪ ἀξοϊαγεά 1 ΠΘΟΘΘΘΑΙΎ ΓῸΓ 41] τηβῃ, 
1ῃ ΟΥ̓ΘΓ ἰο ΡῈ βανϑά, ἴο οὔεγ (ῃ6 Μοβαῖς 
ΤᾺ} ἃ5 Ηδβ δα ἄοῃμθ. Τὴς Μοβαῖο 1ανν 
[Ποτγείοσα, ἱορείποῦ ἢ [6 Μόοβαῖς Μιη- 
βίγγ, γΠΙΟΠ (Π6Υ σΟΠΒΙ4ογθα ἴο θῈ οοη- 
{6 ᾿ῃ {Π6ῚΓ ΟΥ̓ ΡΘΙΒΟΠ5, ΕῚῈ. οὗ 
Εἴθγηδὶ να! δηα οοῖγ. Πα 4 
ποῖ ἄθηγ (μαΐ 1πΠ6 (σθμί!865. σου] 6 
βανθα, πὲ {παν σοπίθη 66 [Παΐ ΟὈΘἄ]θ πο α 
ἴο ἴῃΠ6 Τὰν νγὰ5 [ῸΓ {Π6Π|, 45 [Ὁ [6 νγ8, 
ποῖ ΟἾΪγ {Π6 τι]α οἵ "ἴθ, θα 2.ε γιέαις οὗ 
σαἰναΐϊογι. ΑἸ] [815 15 ΠυΠ6 ΟἰθαΥ ΠΤΌΤῚ 
{Π6 τερβαίβά 5βίαϊθηδηΐ [Ππαΐ {Πα Ὺ δ] οτ- 
αἰεα [Π6 ψοζά οἵ (οά (11. 17; ἴν. 2). ἔγόσα 
{ῃ6 ψΠΟ]6 ἰθηου οὗ σἤΔρΡ. 111. ΤΌΤ ἴν. 4; 
ν. 18--21 ; ΧΙ. 4, ἃ5 ΜῈΠ δἃ5 ἔγοῃ οΟἴ6Υ 
Ῥαββϑᾶρθβθ. ΤΠ6 ΤΠΘΟΙῪ ἴπαΐ ἃ τηδῃ ͵τα- 
σαἰνοά, [του ρἢ (1 τη (τιβί, [ουρίνε 655 
οὗ 51η5, ἃ στἱρῃςθοιιβηθθθ οἵ (οα, πηΐοῃ 
ΜΙ (ΟΠ τιβί, 416 ἴο 561 δπὰ {πε ἤθϑῃ, μΒαά 
ἃ. ΠΘΥ ὈΓΠΙΠΟΙΡΙ6 οὔ] 8, θθοδιη8 ἃ παν ογθᾶ- 
ἴπ76, ἃ 50ῃ οἵ (οΩ, νγὰβ πηδα [Π66, γγὰ5 
ΘΔ πα }} 7 Δ 551: αἰθα ἴο ΟΠ τΙϑ 5. ΡΊΟΥΥ, 
ῬΟΒΒΕΘ564 1ῃ {πΠ6 1η-ἄνγθ]] ησ ΚΡΙΓΙ Δ ἢ 
εαγποϑ οὔ Πα Πιΐαγα ᾿ηΠοτιίδηοο ----8}} {Π15 
γγὰ 5 ἴο {Π6Π1 π|η1Π|6]1Π|610]6 (2 (οΥ. ἱν. 3). 

11. “ΓΠΘΥ 455411664 [Π6 ΑΡΟΒ[16 ρβύβοῃα !]ν 
αὖ 411] ροϊπίβ ἢ οὐ ἴο ἀτῖνα ἢϊπι ουΐ οὗἁ 
(οτηῖῃ, [ΠΟῸΡῊ 1( ννὰβ ρατί οὔ παῖ (επί 116 
νου! ἡ Π1οἢ (ἀοά Παα ΟΥΡΊΠΑΠ]Υ 5510} 66 
ἴο ἤϊη, δηά ἢ6 Παά τηδάςβ 1τἴ ἢῚ5 οὐ 
ἀοπηδῖη ὃν τρί οὗἉ 5ριγπ8] σοπαιαϑί. 

ὙΤΠΕΥ τι Ἰσπ]εα {Π6 σουσοαβ ΠΌΠῚ ΠΟ 
ἢδ Ῥτοίεϑϑβα ἴο πᾶνε ἀδθγινεα ἢ15 αοβρεὶ. 
Βϑοδιιθα ἢ βου! θθα 1{ ἴο αἰτεοῖ σομη- 
ΤΠ] ΔΊ ΙΟ 5 ΠΌμ {πῸ ρ]ουῆθα ϑανίοιτ 
(τ τ ΘΟ Σν τ᾿ τ} πα 56 
1 νγὰ5 {Π6 ῥτοάποϊ οἵ τηδμθθθ. ΑἹ] ἢ15 
εοϑβίδίις βίαΐθϑ, Π15 νΊΒΊ 05 Πα ταν δ Ο ἢ 5 
ΕΙΘ. ΟἾΪΥ 1Ππ|ἰταί!οη5. οὗ ΠῚ5. πηβοιπά 
ΤηἸΠη4 (ν. 13). Ηδ [86 οτεαϊθα ἃ σοβρεὶ 
ουἦ οἵ Π1Ὶ5. ονῃ αΙβογάεγεα 1π]αΡΊ Δ ΙΊΟΗ, 
Δ η4 ΡΓΕΔΟΠΘα ΤΠΈΓΕΙΎ ΠΙΠη561 (11. 5 ; ἵν. 
5), σοιηρ᾽ ΒΙΓΠΕΓ δηα {Π|{ΠῸῚ ἀηα ἀθβοθινιηρ 
τη 6 νγου]α., 

ὙΠΕΥ ἀδηϊθα {π6 σοηπηθηθ55 οὗ Πὶ5 
ΑΡοβίθϑηρ. ὙΠῈΥ Ππαὰ Κηοόνῃ (ἢ γχιβὲ 
ῬΘΙΒΟΏΔΙΥ 1 1Π6 ἢἤδ5}} (χ. 7). Ηδ Πμαά 
ποῖ. ὙΠΕΥ Πα Ἰείίειβ οἵ τθοοῃηηθηήα- 
ΟΠ. π᾿ ποπε ΠΟΥ ΘΙ 

28Β 
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Ἡρτονβ) [βτϑα]ῖεβ, οὐ. 6 βεβᾶ. οἵ 
ΑΡταμαηη. ΙΒ νεΥΥ δ θυηρ5. πα ΡοΥ- 
ΒΘΟΙΠΟΙ5 Ρτονεα πα ἢΠ6 νγὰβ {Π6 οθ]εοΐ 
οἵ (ἀοα 5. αἰβαρρυοθαίοη (1ν. 7). Δ 5 ἴο 
{π6 (πατο 65 Του θα Ὀγ Πίτη, ἰο ΠΟ ἢ 
ΠΕ Ροιϊηίβα δ5 {πῸ {ππ|5. οἵ ΠῚ5 τη] ΙΒ ΤΥ 
Δ 6] Ρῥτοοίβ οἵ 115 να] τγ, νυ μαΐ ἡγασα {ΠῸ Ὺ 
Ῥαΐ ποδί οἵ π᾿] Ηδ Παά Πιπη5ε]Γ 
ΠΟ σοηῆάδπῃοα 1ῃ ἴΠπ6 ἸδριπηΔοΥ οἱ ΠΙ5 
οἴποθ, Ῥβϑοδῖιδα. 6 αι πο τ8ὲ ἰδὲ 
δΔοκπον]ε σε, ρῥτινιθρα οἵ ἰακίηρ [Π6 
ΤηΘΔ 5 Οὗ ϑιιθβιδίθμος ἴτοῖὴ ἴΠο56. ΠΟΤῚ 
με ἰδιρῃΐ (ΧΙ. 7). 
ὙΠ ἃ νίενν ἴο ονει ῃτοσίηρ ἢ15 

ῬΘΥΒΟΠΔΙ ἰμῆπθησθ, ΠῸΥ 5546 4 ἢ15 
ΟΠδΥδοίθ ὈΠΘΡΑΓΙΠΡῚΥ 1 οἤατρα5. οἵ 
Ἰεν!γ, ΟΑΓΏ4] τυϊβάοτη, ϑβ]οοιϊητηθπηάα- 
ἘἸΟΏ, τ] νοι δαίοη οἵ ᾿ἸΟΏΘΥ (ΥἹ.. 1; 
ψ11. 20), πϑασραίίοη οἵ Ἰοσ θη: ονεῦ {Π6 
ΘΟΙαΠΠΪγ, ῬαΓ ΓΖΔ Ώ5Π10Ρ, ΡΘΥΒΟΠΔ] Δ}1- 
Τηοϑιίγ, σονναίάϊοθ, Πδιβηηθ55 ἴῃ ἢΪ5 
Ἰοίίετβ, πα {π6 [πκο. 

ΗΙ5 ον νιον οἵ {π656 τηθῃ δ5.. Ῥδὰ] 
Βζθίομδϑ ἢ ἃ ἴεν Ῥο]ά βίγτοκεβ. ΠΟΥ 
Βορῃϊδιοαίεα (οὐ ψοτά. ΠΟΥ γε α 
Ῥβειο- Αροβϑίίεθ, ἀβδθοθιῖ] ὑνΟΥΚΕΙ5. 
ὝΠΕΥ Ταβοσυίθα. 10 ϑϑοσδὶ. ῥτδοίϊοθϑ. οἵ 
5ΠΔ ΠΊ6, Δ ηα ἴο οΥα ΠΥ ν]οο η655. ΠΟΥ 
ὙΕΙΘ. ΟΔΙΏΔ] Ῥοδβίεῖθ. ΤΠῸν ΡΪαμπηθα 
ἘΠΘΠΊΒΘΙν 65. ΠΡΟῚ ΠΊΘΓΘ. Θχίθσηδὶ {Π]ηΡ5, 
ποῦ ἸΡΟΠ Δηγίμϊηρ τπαΐ Ὀεϊοπρεά ἴο {πῸ 
ΤΕδὶ. ταδὶ τὉΓ, (η΄ Πδατί (ν-.. 12). ὙΠΕΥ 
ὙΕΙΘ Ρτεϊθηδὺθ οἵ ππροιπάεα 56] οοτη- 
ῬΙΔΟΘΠΟΥ 8η6 δἰγόραῆοθ, οἰδιτηηρ {Π6 
Πιιῖ5. οἵ οΟἴμΕΥΓ πη Π’5. Ια θοῖτ5. (ΧΙ. 15) ; 
Θηβίανουθ, Πανουσοῦβ, ΡΙΠΠἤθτατβ οἵ {πΠῈ 
ΠΟΙ ΠΠΙΥ, 56] Γαχα]ουβ, τηθη οἵ νἱο- 
Ἰβῆςε (ΧΙ. 20). ὙΠΕΟΥ ννοτα ὈΠπάβα ᾿γ {Π6 
Βοά οἵ {Π15 νου (ιν. 4); ὑγεῖῈ τη] βϑίουβ 
οἵ ϑαίδῃ, ὑο, δχϑτοιϑιηρ {ΠΕῚΓ Τηδϑίου 5 
ῬΟΥΕΙ Οἵ {τα ηϑΠριτηρ ΠΙΠΊ561 Ιηΐο 8 
ΔΏΡΕΙ] οἵ ΠΙρῃΐ, Ραΐ οα {π6 ουἰνγατά α15- 
θαϊ56. ΠΊΘΙΕΙΥ Οἵ ΤΊ] Ἰβίουβ οἵ τὶβηξθοιβ5- 
655 Δηα ΑΡοβί65 οἵ (τιβί, 

ΑΙΙ {π6 δοσιιβαί!οηβ ἀραϊηϑί {πῸ ΑΡοϑβίϊε 
816 ΠΟΘ Δ Ό]Ὲ ἴο [Π15 ῬαΙγ, 45 15 5Π6 ἢ 
Ῥοίῃ ὈΥ {πεὶΐ παίπσα ἀπ ὈΥ {π6 οοη- 
Προίοη 1ῃ ΜΜΏΙΟΏ {ΠῈῪ 816 τη η ΟΠ α ἃ5 
Ὑ7611 1ἢ 1Π6 θα ]Π6. ΔρΡοϊορσεϑίις Ῥοσ 05 οἵ 
της ΕΡΙ5:|ς (1.--ἰχ.) ἃ5 1ὴ ἴπ6 ἤπα] σουηραῖ 
ἃ ΟἸ )ΩΤΟΦ 1 Χ.--ΧΙ]. 18, Π6 ΘΔΙΠΙΟΥ 
ΒΕ] αείθηοα 15 ᾿πΠ4 664 ΤῆοΓ6 πηοάεογαία 1 
ἴοῃθ, Ῥθοδιι58 Π6 15 5Βρβακίηρ ἴο {Π6 τηδὶῃ 
Ῥοᾶγ οἵ [πῃ Οπυτοῇ ΜΙ ἃ νίαν ἴο τεσο- 
ΟἸΠαἰῖοι,, νυ 116 τ 15 ἰαϑὲ ῬαβϑαρῈ οὗἉ Δ.ΙῚ5 

ΙΝΤ ΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ψ ἢ τΠο56 οἵ ψποῖὴ π6 ἢδα μῸ ΠΟρΕ, πε 
1565. ὈΠΒΡΆΤΙηΡ ἰαησιαρα. ὍΤη6 ἄρτεε- 
τηθηΐ, Ππουγανοῖ, οἵ βθνϑῖαὶ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ5 
ΑΒ ΟΙΥ 5ῃθνγβ [Παὲ Π6 νγὰβ5 ἀθϑ]ηρ ἢ 
1ῃ6. δὴ δηΐαροῃιδίθ ἴθ Ὀοίῃ οδ565. 
ΟΡ αΙα 111. αὶ Ε΄, ἢ χὶ, 22; ν, 12 1 
ΧΟ; νω.16 Μιὰ χι. τῶι» αν. Ἀν πὶ 2: 
164-15; 1ν.. τ-τὸ ΜΙ ΧΙ, Τὸ; αἴ ἀπα 
ΟἾΠΕΥ Ῥαβ584 585. 

500) γε τα {Π6 ΤΙ Ρ] ΘΔ οΓ5 οἵ {ΠῸ ογϑίε- 
τηαῖχο ἀπα ππβοσπρπίοι5 [πάαϊο σοπι- 
ῬΙΠδίΊΟη ὙνΠ]Οἢ δι. Ῥαπὶ Παβ ἴο σποοπηΐοῦ 
ἴῃ 1η6. ϑεοοπα. ΕΡΙβι6: {Π6 ΈΡΠμα5 
Ρατίγ οἵ ἴῃ ΕἸσϑὶ ἘΡιϑί]8 15 ποῖ ὄἜνεῆ 
ὨΔΠ]6α. Τ05 ΤΙ ΕΘ ΠΊΔΥῪ Πᾶνα ὈΘΘΏ [ἢ 
ΒΟΙΊΘ. ΠΊΘΑΒΙΓΘ. ΔΌΒΟΙ ΘΑ ἴῃ 1Π6 σεποῖαὶ 
Ἰβαριιθ, ΟΥ ΠΊΔΥ πανα Ῥθβη διηοηρσϑί ἴΠο5Ὲ 
ὙΠΟΠ) [6 ΑΡοβίϊΒ πορεᾶ ἴο ταρα]η, 
ὙΒΙΘΙ, 15. ΤΌΘ, ὈΓΟΡΘΡΙΒ. ΠΡ 16 
ΟΠβὲ Ραγίγ Ππᾶ5θ ποῖΐ ΨΏΟΙΥ ἀϊβαρ- 
Ῥβαγεί, ἴΟΥ ποῖ ΟἿΪΥ αἸ4 [ῃ6 επᾶτα σοι- 
ΠΙοῦ {ὰγπ ἸΡΟΩ {Π6 ρείβδοῃ οἵ (ἢ γιϑῖ, 
Ῥυΐ, [616 15. αϑνάδηοθ {χν  ). ὑπὰ} {Π|Ὸ 
Δανουβασοθ ΟΟΠΒΙΔΘΓΘΩά {πϑιήβεῖνεθ ἴο 
Βεϊοηρ ἴο Οῃχιϑὲ ὈΥ ἃ 5Ρ6 6141 Ῥοῃηά, ἴο 
γ ΠΙΟἢ 51. Ῥαὰ] σου] αν ἢΟ οἰαῖτη. ΤΠ 
γγὰ5. ἰῃῆς. Ὀοπα Ιρνοϊνεα ἴῃ {ΠΕῚΓ Παυηρ᾽ 
ὈΘθη ΡΘΙΒΟη8] (50 10165 οὗ [Π6 Θαυ]ΟΙΓ, 
ΟΥ Πανιὴρ ταοεινεα {ΠΕ61Γ [εδοῃίηρ᾽ το 
τΠο58 πο μαα Ὀθθη 15 (Ἰ501Ρ165, ἀπ α ἢ 
τη 6] Πρ ΤΠΕῚΓ οΟὐϊναῖα Πἱνὲ5 ΒΕ ΠΟΥ 
αἰζοῦ {πῸ Ἔχδιηρὶα οὐ Οῃγιδί τη {Π6 ἤδβῃ. 
Τὸ ννουῦ]α βεεπ {Παΐ απποηρϑί {Π6 βεο 05 
ὙΠΟ ἢ αν 64 της ΟΠατοῇ, {π6 ᾿πἰσπαθυβ 
ἰουπα {Π6 ρατίν οἵ (ῃτιϑε ἴο δρρτοχιπηδία 
τηοϑὲ οἰοβεὶν το {πΠ6 νἱενδ ἀμ τὰϊα οὗ 
16 Ῥτγοΐβεβεα ὈΥ {πεπηβεῖνεβ ἀπα {πογο- 
ἴοτε δορίεα 15 ἀδϑιρηδίοη. 

1 15 ΄υϊία δῇ ππίθηδ]α {ΠΘΟΥΥ {παῖ 
ΠΕ μετα δοίίηρ ν] ἢ {Π6 ἀρΡτοδίοη οὗ 
1η6 ΑΡοβί!ε5 αἱ [ϑυιιβα θη, ἴο ὑπο τὴ {ΠΕ6͵α: 
15. 0, ΤΟΙ ΘΠ 6. ΤῈ ἈΠ Π, ΣΙ ΠΤ ΠΕ 
[ΟΠ] ηρ᾽ γγὰ5. 5110} ἃ5. Π0ὺ Δροβίία οου]ά 
Πᾶνα πηαϊηΐαϊηθα, ὍΓΠΕΙΓ τηθίΠο5. ΤΕ δ 
850 ἀΙβῃομοϑί, απ {Π6ῚΓ ἰτεαίμηθηΐ οἵ 8.. 
Ῥᾷὰ] 50 ᾿πϊαιυίοιιβ, {παΐ τ τα ααῖγοθ. 41} 
1ῃ6 με] -Κηονη ὈΙροίεα ὡηα ηδίοδὲ 
Βαίτεα οἵ εν ἀραϊηϑί Δὴγ οὔθ ῆὴ0 
ἀερτεοιαίβα [Π6 Μοβαὶς ᾿πϑυπ]οπ5. ἰοὸ 
Ἔχρ αΐη Πονν ἐφ ἔλεν σου] Παγα τεϑοτίθα 
ἴο {πΠεπ. ΑἹ] {παΐ ννε πον οὗ 8.:. Ῥείθσ, 
1πῸ στεαΐ τερτοβϑεηίαίϊινα οἵ “τὴ6 (σοβρεὶ 
οἵ 1Π6 οἰγουμηοίβιοη," δηα Π15 τοϊαίοῃ ἴο 
σι, Ῥαα, ΘΠοΥ ΠΌμ {πΠ6 Αοίϑ, {π6 ΕἸσϑε 
ἘΡΙ5116 ἰο ἰῃς (οι πίδῃβ, οὐ ἴπ6 ἘΡιβς. 
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ἴο τῇς. (ἀα]αἰίαη5, γα πθύβ 1 ΠΊΡΟΒ51016 ἴο 
ἱπηραία ἴο Πίπι {π6 τειηοίθϑί σου Ρ ΠΟΙ 
1ῃ {Π15 Ππείδτιοιιβ σΟηβρίταου. 1 51. Ῥδὺ] 
Π8ΔΩ Ῥφβθῃθ αὐγατα {παΐ, ἴθ ἀδπουποῖηρ 
15 (τα ΟΡΡΟΠΘηΐβ, Π6 τνα5. αἶβὸ 
ἀ5581Π1ησ {Π6 ΟΥΘῚ ΠΑ] ΑΡΟΒι165, πο Πα 
σου] ἀχρεοὶ ἰπαΐ ἢ15 οΟἸ δοίη. Οἡ 
ῬΕΠΑ]Ε οὗ {π6 ῬοΟΥ ϑα!ηῖ5 ἴη {πάφρα νγου]Ἱά 
ΠΕΙΡ ἴο πγαϊπίδ!η ἃ σοοά πη ογβίαπαϊηρ Β6- 
ὕνεαη ΠΙΠΊ561{ απ {π6 ΟΠΌτΟΙ δ Γ6τιι5α- 
Ἰετὴ ὑγου]α ΤΟ Π]α 1 Δ ἸΠ50110]16 ΘΠΙΡΊηΔ. 

1. ΤῊΕ ΑΤΕ ΟΕ ΤῊΕ ΘΕΓΟΝῸ 

ἘΡΙΘΤΙ,Ε. 

ἼΠΕ ἄαίε οἵ [πΠ6 ΤΊ Ίτϑί ἘΡΙ 5116 γγὰβ (ἢ 6 
ΕΔΙ͂Υ 5ρτηρ οἵ Α.Ὁ. 57. ΤΠ6 ϑεοοηᾷ νγὰ5 
ΓΙ (ΘΠ 1Π {Π6 5816 Ὑθασ, θαΐ {Π6 δχαοί 
1ηΐογναὶ Ὀδίννεθη {πθῖὴ 15 ποί βαϑιὶγν ἀ6- 
ἰευηηϊηθα, [Ι{ ἀδρεηα5. ΠΊΔΙΗ]Υ ἸΡΟΩ [ἢ 6 
Ἰεηρτῃ οἵ {πῈὸ ΑΡοϑι!ε᾽ 5 βίαν ἴῃ Αϑία δεν 
6 ἀεβραίοπεα {Π6 ΕἸσϑί ΕΡΊ 5116. Ἠδ παή 
᾿πίεημθα ἴο Τα] 1πΠ ΕΡΠΘβιι5. πη] 
Ῥαδηίθοοϑί (1 (οσ. χυϊ. 8). ὙΥ̓Βείμεσ τῃῈ 
τιοί οὗ 1) ε πη θίΓτι5 ἴοοΪς ρΙδοα αἵ {Π6 οτθαΐ 
[δϑαναὶ οἵ Τλιαπα τῇ Μααν, δηα ννΠεΊΠΕυ, 
ὙΠΘΠΘνεΥ 1 ἴοοῖκ ῬΙαςσε, τ Ρτεοϊριίαίθα 
1Π6 ΑΡοβε!ε 5 ἀδβραγίιιστα οὐ᾽ ποῖ, 15 αι6 
πησογίαίη. Ηδ οοπεηπεα ἴῃ Αϑῖα Ἰοηρ' 
ΘΠΟΠΡΊ ἴον ΤΙπιοίηγΥ ἴο σῸὸ ὈγΥ Μασβάοηϊα 
το (οτίπίῃ δηα το]οῖη Π]ΠῚΊ, απα {ΠΕ6Π [ῸΓ 
Τίπι5 ἴο ΡῸ ἴο (ΟΠ ΠᾺΠ, Δ η6, Το ΥΠ]Πρ᾽ ὈΥῪ 
Μεοθάοηϊα, ἰο ΡῈ ἄπθ ἴῃ Ττοα8. Βιί 
ποῦν ἸΙοπΡ {πΠ656 Ἰουση Υ 5. ΟΟΟΙΡΙΘα οδηποῦ 
Ῥε σοπιραίεα τι Ῥγθοϊϑίοη. Ὑ]ΘΘΘΙΘΥ 
{ΠῚπ|κΚ5 {παΐ 5... Ῥαὰ] σαηποΐ παγα πιεί 
“ΓΙ 5. θαυ ΠδΥ ΤΠ Π ἔνγο πο ἢ 5 Δίου {Π6ῚΓ 
Ῥατίηρ. Ηδ πιιϑῦ Πᾶνα νναιίθα ἃ Μγ»1]|6 
πὶ ἜτΘα9, [ΟἹ 2 (Τ᾽ 11. 12 6065 ΠΟΙ 1τη- 
ῬΙΥ [Παὲ πε ἀἸα ποῖ ργβαοῇ {π6 (ἀο8ρ6] 
ποτα αδἷ 41], απὰ ποτα νγαβ Παίασα ἦγ 5ΟΠῚ6 
ΤΊΒΚ οὗὁὨ τβϑιηρ ΤΙα5. οα {πΠ6 νὰν 1 Πα 
βίατίθα Ὀείοσθ Π15 αὐτῖνα]. Οἡ {π6 ΠΟ ]Ὲ 
ἴπ6 οἰτουτηβίαποθς ᾿πα]σαίθ ἃ ἸΟΠΡΈΓ 50- 
Ἰοῦτη ἴῃ Αβια ἴδῃ Πα πᾶ σοηίεθτηρίδίβά, 
Πα ΜΠ {Π15 ΠῚ5. ὉὈΠ4ῸΑ]ΠΠΕ4 σἰαίετηθηΐ 
τπαΐ πε μαᾷ ὑτγεδοῃθα 1 ἘΡΡΠβιι5 “"ἴῆτθα 
γεὰτβ ἢ ἄρτβοβ (Αοίϑ χχ. 21). Ἧδ δὐτῖνεά 
τῇ {παΐ ἴον ἰονγαγάβ {πῈ πα οἵ ἃ γὙξδγ 
(δες Αοίβ χυ!]. τ8--χῖχ, τ, δης ὙΝΊΘ56]61), 
Δ Πη6 1 ΠΕ βίαγεά πο Ἰαΐευ {πὰπ Ῥεπίθοοβί 
Α.Ὁ. 57, 6 ψγὰϑ ΟἿΪΥ {ΠῈῚῸ 22 γεδ 75 αἵ 
τπ6 τηοϑί, ἡ Ιοἢ 15 ἴοο 5Ποτί ἃ ρεγοα [ῸΓ 
τῃς6 Ὀγέοῖδα ἰδηριαρε οἵ Αοίβ Χχ. 231. 
(Νοίε {πῸ Ῥσοιηϊπεπὶ Ροϑιοη οὗ τριετίαν 

ἴῃ (Π6 ΟΥΡΊΠ4], ἀηα {πΠῸ ψογᾶβ ““πῖρῃς 
δα ἄαγ.") ὍΤΠΘΓΘ νγὰ5 ΠΙΤΕΠΟΥ υγδ!ηρ; 
ἴοῦ Τιῖαβ ᾿Ώ Μδοθάομια, ΟΠ ΙΕ ἢ 
Π15. Τ]1Π4 « δερ τεοο]]θοῦοη οἵ ρϑιηπι] 
Εχρθοίδίοη, απ ἢ {Π6η Παά ἴο νυ 
{Π6 Ἰείίεσ. Βαΐ {ΠῚ 6 νγὰβ 511] [{πὴ6 ἴῸΥ 
ΤΙία5 ἴο ῬθαΥ 1 το (οτι πῃ, μα σοιηρ] είς 
[Π6 ψοῦῖ οἵ [Π6 οοἸ]δοοη Ὀδίοτα {Π6 
ΠΥΡΟΞΕ ΘΙ ἘΕΓΙ ΘΙ (2. (ΘῸΣ. ΠῚ 17, ἴὰ: 5): 
Τλυτησ ΠΝ. δία τῇ Μασβάοῃϊα ἢ νγεπί 
ΠΟΝΕΙ͂ ὙΠΟΞΕ ΡΎΓΘ, ΠΕ Εν ὑΠῸ 
ΟΠ ΟΠ 65 παποῃ Ἐχπῃογίδίοη (Αοίβ χχ. 2), 
ΔΠ4 Π6 πγιδὲ Πᾶνα τεδοῃθα (οὐ ηίῃ Ἰαΐς 
ἴῃ {πΠ6 γϑαῦ, [οσγΓ Πανίηρ ΤΟΙ] 64 ΟἾΪΥ 
ἴτε α τηοηί]5 (Αοίβ χχ. 3), Πα ρτοσθθάβα 
ἴο ῬΉΏΠΙΡΡΙ, δηα αὐγῖνθα 5ΠΟΥΠΥ Ὀαίοτα 
Ἐλαβίθυ, ν] ἢ ἢ6 Κερί αἱ {πΠαΐ ρασβ. Απ 
ΘΑΥΠΙΘΥ ΔΡΡτοχιμηαΐα ἀαΐθ παρ ΟοἴοθεΓ 
Α.Ὁ. 5.7 σῇ 50 ΊΌΕΙΥ θῈ ἀϑϑιρηθα ἴο {πε 
ἘΡΙΒ116. “ΤῊ15 τηΐεσναὶ θεύνεεῃ 1 δηά 
1Π6 ΕἸγϑΕ 15 ΠΕΙ ΠΟΥ πη ἢ ΠΟΤῈ ΠΟΙ ΤΠ ΠΟ ἢ 
1655 1Πδῃ 15 σε ]π1Γ6 4] [ῸΓ {Π6 1πἰουπηθαϊαία 
ενεηΐβ, Πα [ῸΓ [Π6 τηαγῖκοα σἤαηρσε γῇ] ἢ 
16 διἰπαῖτοι Τῃ (τη Πας οἸΘαυ]ν τιπ- 
ἀδγροθθ. Νὸο σεδίδιη ᾿πίθσθημσθ οδῃ ΡῈ 
ἄταν ΠΌΠῚ {Π6 ῬΏγαβα “ἃ γξδῦ ἃρῸ " ἴῃ 
ὙΠ. ΙΟ, ΙΧ. 2, Ὀδοδιιβε 1 15 ποῖ Κπόνῃ 
ΔΟσΟΙΩΙηρ᾽ ἴο ἡ ΠΟ οἵ 5θνεσαὶ σα] θη ἃ Υ5 
1πῈν ΑἸΡοβεια τδοκοπεῦ: ΠΕ π΄ ἰσοϊπίθα 
ΔοσοΙά!ηρ᾽ ἴο [Π6 [Θυν]5. ΟΙν1] γ θαυ, τ ΠΙ ἢ 
Ῥεσαῃ ἀροιζ {πΠ6Ὸ ἐπα οἵ ϑερίβιθοσ, {πε 
ΕΧΡΓΘΘΘΙΟΩ ΟυΪα ἀοσοτά ψ]Π [πΠ6 νιον 
{παΐ Π6 ψτοία αθομί Οοοθ υ. 

111. ΤῊΞ ἹΝΤΕΟΒΙΤῪΥ ΟΕ ΤΗΕ ΕΒΙΡΙΘΊΙΕ. 

ἼΠΕΓΙΕ 15 ΠῸ δνιάεποα πμδίθνεσ (Πδΐ (ἢ15 
ἘΡΙ5118. νγὰ8 Ἔευϑὺ τερασγαθα Ὀγ δη αν 
Οἴου 156 [ΠΔῃ ἃ5 ΟΠ5 Ἰδίίεσ. Αἰζευηρῖβ ἴο 
αἰνιθ οὐ ἀἸβίσιθαῖα 1 ΤΟ ἔὐγὸ ΟΥ ΠΊΟΤΘ 
γγΈΓΘ παθ Ὀν ΘΘΥΏ]ῈΥ (1767) ἀηα ὙΥ̓ΕΡοΥ 
(1γ98--1806). “ΓΠΕΙΓ ΔΙ ΙΓΓΑΓΥ να νν5. ΠΊΑΥ 
θῈ 56εὴ ἴῃ (τε πε 5 ΕἸη]οιπηρ 1. ἃ. Ν. Τ᾿ 
Ἐνθη Ὑ 1ῈΒ ΙΕ 5 ΟΡ ἤθη {παΐ [Π6 ἘΡΙ5116, 
{ΠπουΡἢ οΠ6 ἴῃ 5 ϑίδηςα, 15 ἀἸν151016 ἢ 
ΤΟίδσθμοα ἰοὸ {Π6 {{π|δ5 οὐ ψΥΠΠΠηρ, {Π6 
Πτδὲ ρατί (1. 1---νῖϊ. 1) πανὶηρ ῬΕ ΘΠ ΘΟὨ,- 
Ῥοβεά Ῥείοτβ, ἀπά {Ππ6 τε πιαι που αἰζοτ΄ 
1Π6 ὐγῖναὶ οἵ ΤΊ, Πα5. ἔοαπα ΠΙΠ|6 5πρ- 
Ῥοτί, ἃἀμα ψ] ἢ σοοα Τρα501, ἴοΥ 2 (ΟΥ. 
11. 14-|| 50 ΠΠΟΙΘ π]ν 5πον5 πα (Π6 
ΑΡοΒί]Ὲ νγὰβ σορῃῖζαηξ οἵ ἴῃΠ6 πδὺβ οὗ 
Τιΐι5 το] {πε Ῥαριπηηρ οὗ {Π6 Ἰείίου. 
ΤἼΤΠε πασβίοη οἵἉ πίθου τνὰ5 {Ππετείοτα 
ΠΟΙ ΒΙἀΕοΥθά ἃ βεἰ6α ομ6, 1111], 1ἢ 1820, 

Ζ: Β Ὁ 
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Ἡδυβγαῖῃ ψτοίς “ὙΠ6 ἘΟυΓ-ΟΠαρίρυ 
Τιειιοῦ οἵ Ῥδὺϊ το ἴῃ6 (ΟΥ ΙΔ 5," ἴῃ 
ΠΟ ΠῈ σοπίεπαεα (Παΐ {Π6 Ἰαϑί ἴουτ 
ΟΠμαρίειθ ΨΕΙΕ ἃ βθραγαΐβ σοι ΡΟΒΙ ΠΟΙ, 
δα οοπϑιταίεά, 1ῃ ἔδοΐ, {πΠ6 ᾿πἰευπηβαϊαΐα 
Ἰείίεσ Ῥεΐνψθοη [ῃ6 ΕἸτθὲ 8η4 ϑεοομά 
ἬΡΙι5:165, δ ἴὰ5 βεεῆ δββοίιδν 
Δηϑν το Ὀγ ΚΙΌρΡροσ. ὙΠθίΠογ ἃ θεοῦ 
15. ΔΠ ΟΥ̓ΡΔΠΪς ΜΠΟΪΘ. ΟΥ ποΐ ἄοθβ ποΐ 
ἀερεπα ἀρορ 1ἴ5 οοπίθηϊβ τηθγαῖγ, Ὀὰΐ 
ΠΡΟῚ 115 σοῃίθηϊβ να 1ῃ {ΠΕῚΓ τεῖα- 
ἴοι ἴο [Π6 5ἰζπαίίοη οἵ {Ππ8Ὸ νυυευ ἀπά 
Πϊ5 τεαάθτβ. [{ {6 σα] εοἰ-πηατίοσ πᾶ 
1Ππ6 οἰτοιιπιδίαημοθς ἈΡΊΘΕ, 1 15 5 ΠΠπο]θηΐ 
ἴο Θϑία Ὁ Π58 [π6 πηϊν οἵ [Π6 ντηρ ; ἀπά 
{πεῖ 15, παἀοιθίβα]γ, 580 δη ἀρτθε- 
τηθηΐ ἴῃ {Π1|5 οα56, μοί βία ]ηρ {Π6 
ἀἰβρατιγ οἵ Ἰεπρίῃ Ὀεύνψεθῃ [Π6 βθοιοῃ5 
οὗ [6 ἘΡΊ5Ε16, ἃ Ββε πη ηρ᾽ (ἸΒΠΔΥΠΊΟΠΥ ἸΏ 
ἘΠΘΙΓ ἴΟΠ6, 50Π1Ὶ6 ΔΌτΤιρΕ {γα 5] 106,5, ἀπά 
ΒΟΠῚΒ ΟὈΒΟΙΌΓΙΥ ἢ ἴΠ6 σοπηθοίίοη οὗ 
1665. ΝῸ ὁπ δῆ Θχρδοὶ ἃ. ἸΘΙΓΘΙ 
Ῥεμπμοθα ὑπάογ βίσοηρ σοπἢϊοίηρ Θμῃιο- 
τἴοη5, ἀπ {π6 πητηθαϊαΐα ρύθβϑισα οὗ 
ΠΟΙΊΡΙΕχ οΟἰγοιιπηδίδησαβ, ἴο πᾶνε [πε 
ΒΥΓΩΠΊΘΙΓΥ ΔΠα ΟἸΘΑΓΠ655 Οἵ ἃ Ο]455108] 
ΘΟΠΊΡΟΒΙΠΙΟΏ. 

ΙΝ. ΤῊΕ ΕΈΕΕΟῚ ΡΒΟΌ ΓΕ. ΒΥ ΤΗΕΒ 

ἘἜΣΡΡΙΞΤΙ,Ε. 

Τῆς εἤξοϊ ρτοάμποβα προη 15 Τα 615 
Υ {Π15. πηοϑὲ σαι κα} ]86 ΑΡοβίο!ο 
ΓΙ 15 πο τεοοσάθα, ΠΕ Ραββαρα ἴῃ 
1π6 Αοἰβ (ΧΧ. 2, 3), ἡγ}16]} [6115 15 {παΐ 51. 
Ῥδι] 5 ἸΟΠΡ- ΓΟ 56 α γιϑιῖ τγὰ5 αἵ Ἰθβηρίῃ 
Ῥαϊά, ΟἿΪΥ 8805 ἰπμαΐ “πε σδηβ ἰῃηΐο 
ατεδοα ΔπΠ4 {ποῖα ἀθοάδ [γε α τη τ 5.᾿ 
ὙΠ Θη γα σΟΠΒΙ ΠΟΥ {Π6 βίσομρ ΤΟΙ 00 
ἴῃ ἢ5 ἴάνοιν 45 ἀθβουιρθεα Ὀγ ΤΊζ5 1ἢ 
οἢ. νἱῖ., ὅγε σαπηοῖ Ραΐ {π|ηκ ἰπαΐ (ἢ 
ΕΧΙΓΔΟΙΟΙΠΔΤΥ “ ΜεΙρς ἀπμα ρονεγ" οἵ 
1π1|5 ΕΡΙ5:16, νσιεη ἜΧΡΥΘΘΒΙῪ ἴο ἴαϊα 
τη 6 [ὰνουταῦ]α [146 αἱ 115 Πειρῃϊ, ρτο- 
ἀπορα ἃ ἄβδερ ᾿πρΡΥ͂ βϑίοη, δηα {Π|15. 15 
σοπῆγπιθα Ὀγ {Π6 ποτα ἀπγαίοη οἵ ΠῚ5 
50] υτη δὲ (τη. Τί 15 ΤΏΟΤΘ 5[ΓΟΠΡῚΥ 
σοττοθοταίβα γ {πε δος Παΐ ἀπτηρ ΠΙ5 
γιϑ μ6 ψγοία {π6 ΕΡΙ5116 ἴο {π6 Ἀο- 
τηΔ 5, 1Π ὙΥΠΙΟΙ ΤΏΔΏΥ ΠΟΙ Πΐοι5 ἰο ΡΟ 5 
τεοοῖνα ἃ οδ]πη, Ρτγοίοιπηα, ϑιβίαιηβα 
ἰτεαϊπηθηῖ, βηθνιηρ ἰῃαΐ ἢ6 Πα τε- 
οογεῖβα ἰμαΐ ταδὶ οἵ βριΠἰ δηά ἢδβῃ οἵ 
ὙΠΟ. Π6 Πδα τϑοθη Υ ῬΕΘΠ 850. 50ΓΕΙ͂ΥῪ 
ἀαϑαταίθ. ὍΤῊδ ςο]]θοίίοη 4150 σατὴβ ἴο 

ἸΝΘΘΘΘΤΤΟΝ: 

ἃ ΠΑΡΡΥ͂ ᾿ἰ55116, ἴῸὉΓ '6 Βδά 5414 (1 (οσ. 
χΥ]. 4) ἰῃαΐ 1 τῃ6 διηηοσηΐ 5 βου θα 
“ῬῃοαΪα ΡῈ νγουτῃυ οὗ 15 βοῖηρ 4150," 
τῆς. (Ομ αη ὈΘαγαῖ5 οἵ 1 5ῃου]ά 
ΔΟΘΟΙΏΡΔΠΥ ἨΙπΠῚ ἴο [6.56] 6, δηα τγα 
πα (οι. χν]. 26) ἴπαΐ 1 νγὰ5 ουπά 
γνουτῃν οὗ Π15 βροίῃρ. 50 [80 ἴῃΠ6 Ἰδίίεσ 
ῬΟΓΘ 115 ῬΙΌΡΕΙ ἔπι5, Ὀας ΠΙ5. ΟΥΡΊΠΑΙ 
7εν 5}. ρεγβεοπίοιϑβ (Αοΐβ χνπ]. 6, 12, 13). 
γεγο ποΐ ΠΚΕΙΥ ἴο θ6 τη] ῆθα ὈΥ 5ᾳο ἢ 
ἃ Ῥᾶβθδθαρε 8ἃ5 2 (ου. Π|. 6---ιὃ, Ηἰ5 
Τυ ΑἸ Ζίηρ Δἀνθύβασιθβ αἷδὸ ψουἹά παΐα- 
ΤΑ] ΤΟΙ Δ1η ΤΡ] ΔΟΔΌ]6 ΔΙΓΘΥ Π15 ῬΟΪΘΠΏΙΟ 
ἀϑδϊηβί {Π6 10 1Π 2 (ΟΥ̓. Χ. 1--ΧΙ!, τ, 6 
ΟΔΠ ᾿ηδρίης [ῃ6 τη] σηδηΐ τὰρα ΜΠ 
ΨΥ ΠΙΟἢ {παν ἡψου]α νυν] Π 655 ἃ ἴἤγες τη ἢ 5᾽ 
ἀειηο! Ποη οὗ {Π6ῚΓ ϑαίδηϊο 5ίγοη ΡΟ] 5 
(2 Οοτ. χ. 4).-. Βιιῖ 50 Ἰοῃρ 85 π6 νγὰϑ 
ἴθ [ῃ6 Ῥοβοῖῇ οὗ {πὸ Ουτοῃ, Πα ννὰ5 
βαΐθ, πα 1 νγὰβ ΟἿΪΥ ΟἹ 5 ἀδραχίασα 
1πατ δῇ τΠϑ] 6 5511) αδἰζαπηρί νγὰ5 πηΔ 468 
ἴο, ἰακα 15. 1Π|6 (Ατἰβ χε τ Ὁ 
Ιοοκ Ῥεγομᾶ {πε6ὸ τβοοτά οἵ ϑογιρίυσα 
τονατάβ ἴῃΠ6 δηᾷ οἵ ἰῆξ ἢγϑί σθῃίατΥ, 
6 416 ἀρᾷὶη Ρῥτγεβϑεηίεα 1 4 ἄατκ 
Ῥίοίατε οἵ [6 (Οὐ ΠΠ]4Πη σΟΠΊΠΠ ΠΥ. 
ΘΟΙΊΘ Ραβ5αρῈ5 1ἢ ἴΠ6 ἘΡΙ5{16 οἵ (Ἱδιηδῃΐ 
οἵ Κοιηα ἴο ἴῃ6. Ομυτοῇ οἵ (ογηῖῃ (566 
ΘΘΡΘΟΙΑΙΠΥ οΠαρίοϑ 111. ἀπ χχχ.) 5Π6}7 
1Πηδἱ {Ποτὲ αχιϑίθα ανθὴ ἃ ΤΟΥ δχίγανδ- 
δαμῖ 5ρ11| οἵ δοίη δ πα :πϑ θοτγαΠΔ ΕΟ ἢ 
{Ππ8ῃ νγα ἢπά ἴῃ 5.. Ῥδι}5 ἘΡΙ5Ε165 δηάᾶ 
ΔΙπγοϑί 45 84 ἃ βίαϊε οὗ Τῇ σἃ] σουτρίΟη. 
(οί η]ν ἃ ἔγεϑἢ τσ οἵ πηθῃ δά βργιηρ 
ἹΡ, Ρυΐ τὸ ψουἹα βθϑὰ ἴμδί δνθὴ 8Δῃ 
ΑΡοϑβί!6 πιιβί ποΐ Ἔχρεοΐ ἴῃς ἔπαι5 οἵ Π15 
Ἰαἰσουτβ ἴο Οα{Π| να [η6 σε π δέοι Δ ηγαϑὲ 
ὙΠΙΟΠ ΠῈ Πα5 το]ε. Ῥεσπαρθ πὸ 1ῃ- 
ἤπεποε οουἹὰ πᾶνε Ῥθθη ἰαϑίηρ᾽ [ΠΏ 50 
ΤηΪΧοα δηα γο]αί!]θ ἃ ρΡορευϊαίίοη. Τὲ 
γγᾶ5, ΠΟΤΈ νΕΥ, ἃ β]ουίοιιβ δΔο]ανεπηεηΐ, 1 
[π6 πλπο ἢ ΡΘορὶβ ]οἢ (οά Παά τὴ {πὲ 
ΟἸἿΥ (Αοἰβ χν]. 10) Θῃηίοσθα, ὑπάθσ 1Π6 
ΑΡοβί16᾽5 βυίάδηοθ, ᾿πῖο {Π6ῚΓ Ὀ]6556 
τοδί. [1{{{Π6ῚὉ Ομ] άγεη αἸα πού, πΚ6 ἘΠΕῚ 
ΓΑΊΠΘΥΒ, ΤΕΠΊΘΠῚ ΘΙ Ἠ]ΠῚ 1 811 [Π]ηρ5 (1 
(οΥ. χὶ. 2) ἃ)πὰ Κεερ [πΠ6 ρτγεοερίβ ψῃῖ ἢ 
ἢ6 ἀε]νεσεα πηΐο {Π6 πὶ 1ἢ [Π15 ϑεσομά 
ἘΡΙΒ115, γεῖ [ῃ6 ἘΡιβι]8 156], ἕο ψΒΙῸ ἢ 
[ῃ6 νοτάς οἵ [η6 οτεαΐ ασεεκ Πιβίοσιαῃ 
Πᾶνε ὈΘΘη ΠΔΡΡΙΥ Δρρὶϊεα (κτῆμα ἐς ἀεὶ 
μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα 
ἀκούειν σύγκειται, ΤΠ πο, 1. 22) Πᾶ5 Ρ6- 
ΠΟΘ ἃ ῬΟΒβΈβ810η οἵ 4]1] τῆβῃ ἴοσ ἃ]} 
{ἰΠ165; Παὰ5 ἄοῃξ δηᾶ 11} σοῃίπιθ ἴο. 



ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

ἄο 115. ἀἰνίπα ἡγοῦ, ΔασοιηὈ] 1511 ηρ ἰῃαΐ 
ΠΟ (οα ρΙεβαβαβ, δηα ρτόβρουίηρ ἴῃ 
{παι ἡνπεγείο μ6 βεπὶ 1 ([5ϊ8}} ἱν. 11) 
τῆτουρὴ {πῸ Ἰοπρ τηάτοῇ οἵ 4}} [Π6 ἀρ65. 

ΝΜ. ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΕΒ. 

Οὐ τὲ πιδηϊο]α ὑγοῦκθ ἸΡΟΠ [Π15 
ἘΡΙβε16 18 15. ΟἿΪΥ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο ΠΊΘΏΓΟΠ 
ΠΕΙΘ ἔνο ΟΥ ἰῆτεα οἵ [6 1655 [ἈΠΊΠΠΔΥ 
Δ ΠΑ τῆοτα τεοεηΐ ἴο γΏΙΓἢ [Π6 ΨΥοΥ οὗ 
1πθ6 Ρῥιδϑεηΐ σοπηΠΊΘηΐΑΙΎ 15 ΠΊΟΓΘ ΟΥ̓ 
1655 ἱπάερίθα. οβιαπάθιβ νοῦ (1847. 
1857) Παβ 5οδτο ον πιϑί Ψ]Π ἄπ τοοορ- 
ΠΙΠΟη. [5 παι] η655 15 ῬΕΥΠ 05. ἴπ|- 
Ῥαϊτεα Ὀγ 15 [Ὸ]1η655, Ὀγ 1[5 ΟΥΟΙ5ΠῚ οὗ ἴοῸ 
ΤΩΔΏΥ ν]θν5, ὉΠ] ὈΥ ἃ [ΘΠ θ ΠΟΥ ἴο 8114]- 
ϑαμιαία ἔννγῸ ΟΥ̓́ΠΊΟΤΘ ΠΓΘΓργθίδ 05 ἴηΐο 
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ΟΠ6 ; Ρᾳαΐ 1 οσοπίαϊηβ {Π6 Ταϑ115 οἵ ψιάα 
ΔΠ4 ΠΟΙ ΒΟ ΘΠΓΙΟῖ5 Γοϑθάσοῃ. ΤΠ6 Ρρουίίοη 
οἵ Ἡοπηδηη5 ΗΕ ΙΠρε ϑοησις Νεῦδη 
Ταεϑίατηθηΐθθ, ΠΟ. ἰτεαίΐθ οὐὔὐ {Πὶς 
ἘΡΙΒ116, νγᾶὰβ στϑιβϑιθα ἰῇ 1877 ἢ δΔη 
ἸΠΠΡΙΟΥ ΘΑ [ΌΓΠ, ἀπα 15 ἃ ΝΕΓΙΥ 5ΘΑΓΟΠΙΠΡ; 
ΟοΙΠΠΙθηΐαιγ. Βαΐ {Π6 τηοϑί να] Ὁ ]6 οὗ 
Ταοαπί σοπ ΓΙ θυ 0Π5 ἴο [Π86 ᾿ΙΠογαΐασα οὗ 
{Π6 (ΟΠ Πα ἘΡΙ51165 Πα5. θθθη πηδάς 
1ῃ ἴπΠ6 γεν 4016 νυυτὴρ5 οἱ ΚΙΟΡΡΕΓ 
(1869. 1874). ϑοιηθ οἵ 15 Θοπο] 8105 
γαπιδὲ αὐγαῖϊ (Π6 ἰδϑὲ οὐ {πη6, ας Πα Πᾶς 
ἘΠΑΟῸΡίΕαΙν ἰτοννη ροτραΐ ἸΙρῃς ΡΟ 
ἼΡΟΩ [Π6 ϑεοομα ἘΡΙβι]8. δἃ5. ἃ ψ ΠΟ] 
Δ ΠΡΟῚ ΡΑγίοααγ Ροϊηΐ5. ὙΠ το- 
ϑατὰ ἴο τοχίτι8] ΟΥΠΠΠΟΙ5η, θοΙ Ἡοἰπημδ μη. 
Δη 4 ΚΙΌΡΡΕΙ ἃῖα ταῖπου ἀπά π]γν ϑυναγεα 
ὈΥ Ιηΐθγηδ] δνιάθηςα, 



ΤῊ ΒΕΟΟΝὮῺ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟἿ ῬΑΠῚ, ΤῊΒ ΑΡΟΒΘΤῚΊΕ 16 ἼΗΙ 

ΟΥΑΙ ἐν 

ΟἨΑΡΤΈΝ 1. 

3 784 αῤοοίζε εγιεονγαροίλ ἐλέψε αραϊγισέ ἐγολὦζες, 
ὧν ἐάε εογιγογίσ αγιαἱ εἰδίζνεγα)ιεες τυλίε Οοά 
λαα οίμεγι ἀΐφι, ας 1ηι αὐέ Δὴς αὐχηείζογισ, ὃ σοὸ 
2αγἠϊεκέαγίν 17ηι ἀς ἰαΐε ἀἰα7ι9Ὲ}7, 1721 “51. 12 
ΑἽμπα εαλέϊγιρ ὀοίά ἀὴρ οὐ σογισαίδγεες ἀγα 
ἐλεῖγ» 10 τουϊίγεσς οΓ ἀϊς δἴγισογε γα 727167 ο7 
2γεκπελίηι ἐλ ἐρεγίαῤίς ἐγμίά ὁ ἦε σοσδεί, 
15 ἦε ἐχεδοίζ ζς γιοΐ φοληἼ)γι ἐο ἐλεηι, ἂς 
2»γοκεεα γι. γιού ογ ἰρι έχει, ὦπεέ ογ Δἱς δεγιέν 
Τοτυαγαἰς ἐλε)». 

ΑΟἿΪ,, δ)ὴ δροβίϊε οὗ Γεϑιι5 (τίϑβε 
δγ τπῈ ψ}}} οὗ (Ποά, ἀπά ΤΊπιο- 

ΤΥ ομ7γ ὈΓΟΙΠοΓ, τπηΐο τῃς σἤυτοῃ οὗ 
(ὐοά ψῇϊοἢ ἰ5 δὲ (ὐοσίπεῃ, νυ 81] 
1Πε βαϊηΐβ νγῃ] ἢ ἀγα ἴῃ 411 Αςμαῖα: 

2 Οἴᾶςε )ὲ ἴο γοιι 4π4 ρβᾶςε ἤοπη 
(Ὡοἀ οὐὖἦ Εδίπει, ἀπά Ἴγοηι της 1 ογά 
7655 (τιβί. 

2 ΒΙεββεά δὲ (σοά, Ἄνεη {πε ΕδΈΠΕΓ 

ΘΗΛΡῚ Τ᾿ ἢ ὅρου ΟἿΌΝ τ 1. ΠΠΥΠΊΟΤΗΝ 1Ξ 
ΨΕΓΥ 5114 0]ν πιαάθ ἀοοθσβοῦν ἰὼ {πὸ ΕἸ βί]6, 
ποΐ ΟΠΙΥ Βεοδιιβθ ΠῈ Παά ΠοΙρθα ἴο [οπα {πὸ 
(οτητμίαη, ασοι, ΒΕ αἰσὸ θϑοδιβο πὸ Παά 
Τ1ιι5ὲ Θηςσοιπίογοα ἃ στϑριι]5ε δ 115 παπ5. ϑῖ, 
ῬδᾺ] νυιβηθα το ἱπ{πιαΐο {πα πθ Π6]4 ἢϊπ 
Τρθο ΤτΌσ Ὀ]ατηθ νυ τορασγα ἴο ἢἰ5 1Π|-ϑιο- 
ὉΕ55,. ἃ5. Μ06ῖ11] 85 [πδΐ “ΓΙπιοΐ ἢ ΠΙΠ56 1 ννὰβ5 
50 ἴδγ' ἔγοσὴ θεῖηρ δἰΙθπαΐθα {παΐ ἢς Ὀθοδπηα ἃ 
ῬΑΓΙΥ ἴο [Π15 σοποΠαΐογυ ἰοἰΐου. 

ον ὀγοίῥεγ.) ὍΠῸ Ὀγοϊπουποοά τεΐεγϑ θοίῃ 
ἴο {πὸ (ΔοΥπ  ΠΙΔη5 δηα δῖ. Ραμ]. Τονναγάϑβ 
{Π6Ὸ ΓΟΥΠΊΟΥ 1ἴ ννα5 {Π6 βθηθγαὶ Ὀγοςογποοά οὗ 
1πΠ6 ἔῃ ; ἰονναγάβ {πῸ Ἰαΐίου 1 γᾶ αἷϑο ἃ 
Θυοί μου ΠΟΟα ἴῃ ΠῚ ΒΒ ΟΠΑΤΎῪ ἰαθοιτ ἀηα ἴῃ {πὸ 
Τοππάδίοη οἵ 1πΠ6 (Δοσὶπίμαθ ΟΠατγοι, θὰ 
ποῖ ἴῃ ἔπ6 Αροβίοι!ς οἤϊοθ. ΤἸΠΊΟΊΠΥ 15 πο- 
ὝΒΟΓΟ ΟΔ]16 4 δη Αροβίϊθ, ργοῦδθὶν θθοδιιδα ἢς 
ἢδα ΠΟΥΟΙ 5θθῃ {Π6 ΓΊΒθΘη ΘΑ ΊΟΙΓ, αηα {πογεΐοτα 
Ἰδοκθά οπμθ οἵ [Π6 4ιδ! "ποδί! οη5 οἵ ΡΟ ]θϑῃὶρ 
(ΑΕΒ 22; 2. οἷ. ἸΧῚ Τὴ ΤΕ ΠΘΕΞ ΠΟΙ 50 31] 
ἴο!ονν {παΐ μῈ νγὰ5 {πὸ δουῖθθ οὔ {Π15 Ἰθίξεσ 
Ὀδοαιιθθ ΠῈ 15 πιοηϊοηθα ἴῃ πε δήΓεβ5. 
“Γογίι5. ἘπΠ6 βοῦῖθα 15 ποῦ τηθητ]οπηθα ἴῃ {ΠῸ 
δά ἀΓ655 ἴο {πὸ ΕΣ ΡΙ5116 ἴο {Π6 ᾿ὶ ουηδηβ (Χυ!. 22), 
Δη4 {ΠΕΓῸ 15 ΠῸ ΤϑΆ50η ἴο 5ΒΊΡΡΟΒε ἐπαΐ {Π6 ἑτῦο 
ΘΟΟΘΘΒΒΟΓΤΥ͂ Δα που οὗ {πὸ ΕΣ ΡΙβι]65 ἴο {Π6 ΓΠ ββα- 
ἸΟΠΙΔ 5 ννΈγα δοΐ 5011065. 

ΑΟΠ δῖα ἴῃ Οἰαβϑισαὶ {Ππλ65 νγα5 {Π6 ΠΟΥΠΟΓΠ 
ΒΡ οἵ {πὸ Ῥεϊοροπηθθθ. [{ὃ δἤογνναγάβ 
ἀδποίθφά ἰῃ6 Βοπιαη Ρ͵ΟΥΪΠΟΘ, ΘΟΠΊΡΓΙ5ΙΠΡ᾽ 
Ἡ]]ὰ5 ργοροσ, νυ ἘΠ6 δα]αοεπέ ἰϑαπάβ. ϑέ. 
Ῥδμ] Ποννθυεῦ ἄοοθβ ποῖ τιδὲ 1 ἴῃ {Π15 ΔῈ Γ 
56Π56, [ῸΓ ἴῃ 1 (ΟΥ̓. ΧΥΪ. 15. Π6 (4115 [Π6 Βοιιβε- 
ΠοΙα οἵ ϑέθρμαπαβ “18 Βγϑίι 5 οἵ Δομαΐα," 
ὙΥΒΙΟΙ. νγου]ὰ θ6 Δη ἱποουσθοῖ Ὄχργοββίοη, 1 
ἴῃ Ἀοπιαη Ῥγουΐποθ ὑγεῖα πιοδηΐ, θδθοδιι56 

Ιου γϑῖι5 ἴἢ6 Ατθοραριῖῖο οἵ Αἴμθηβ δπά 
ΤΩΔΠΥ͂ ΟἾΠΟΥ ΑἰΠοπίδη5 παά θθθη σοηγεογίεα 
Βεΐογε ϑίθρμαπαβ πα Ὠ15 [ἀΠΉΠΥ δὲ (οΥηίῃ, 
Δ Πηὦ νου] ἤᾶνο ἃ Ὀείζοσ οἱαῖπλ ἴο {πὸ ἘΠ|]6 
“ἐ Πγβίσ5 οἵ Ασμαϊα." Τῆς παπὶθὸ Ασμϑία 
ἘΠΟΓΘΙΟΓΕ 15 ΕἸΕΠΟΓ 56 ἃ [ἢ 115 ΘΑΥΎ ταϑιτιοίθά 
56Πη58 ΟΥ̓ΠΊΘΔΠ5 πε ῬΡΕΪΟΡΟΠΠΕ6Βα. 

αἰ} ἐῤὲ σαἰπ.] ὝΠΙΪΒ βθοὴβ ἴο [ΠΊΡΙΥ ἃ 
ΠΟηϑιἄθγαθ]α ΒΟΥ οὗ Ὀε]θνεσβ. ὙΠῸ 81 
Πονγθνοῦ δάἀάήγοθθθα 245. ἱπάϊνιάι815, ποῖ 85 
ΕΒασομθ5. ὙΠΟΥΟ τνα5, Π0 ἀοιθί, ἃ [πιά φϊχίηρ; 
ΡΓοραραπηήα σαγγιθά οὐ ἔγοπι (Δοσιητῃ 1η {Π6 
ΠΟΙ Ομ ΤΙ ἡἰδίσιοῖβ, ἀπά {πε ἀἸββϑοϊ ΐθηθβα 
ΟΥ̓ {π6 τηθίσορο δ παΐαγα! ]ν οχίθπάθα 156} ἴὸ 
1Π6 νἱοϊηϊγ. [Ι{ 15 ποΐ βιγργιβιηρ Ἐπ γα ἔοσα 
{παῖ {πῸ δή ἄγοββ οἵ ἃ Ἰθξζευ Ὀθασηρ ἜΧΡΓΘΒΒΙΥ 
ΠΡΟῚ {π6 οἰγοιππηβδίαποοβ οὐ (οσϊπίῃ δμοι]α 
᾿πο]θ 4150 ἴΠ6 Ὀο]ΙΘνεῦβ οἵ οἴμεσ ΡΙδςθβ, 
ΟἸΟΒοΙΥ σοηπροίθα νυ ἢ 11 γῆῸ ὑνΈΓῈ ΤΊΠΟΤΕ ΟΥ̓ 
1055 1ἢ 51:Π}118 1 ἀδηροσ. δι. Ρδ8] ΠΙπη561Ὲ τητιϑὲ 
Πανθ υἱϑδιῖϊθα οἴμπευ ἴον ἴῃ Ασμδῖα Ὀεβιάε5 
(εποβγθα. 

2. Το Πῖ5 ϑαϊυΐδίίοηβ δῖ. Ῥϑὶ] τ518}}0 
ΔΡΡΘΠ 5 50Π16 Ργαῖβα ( οπι. 1. 8: Ἐρῆ. 1. 15; 
ῬΆ]]. 1..3-8, ἄς, ἃ ο.), 44 [Πδΐ Π15 νυ ΠΟ] ΔἸ ηρ; 
1 ΠΟΓῸ 15 ϑιβπΠοδηΐ, ΔΡΡεδΥβ ἔτοπὶ ἔπ6 {κὸ 
5116 η606 1η {Π6 ΕΡιβῖ]6 το [ῃ6 (ὐδἰδίίδη πα γοῃ 5, 
γνΏΙσμ, πκὸ {ποῖ οἵ (ογιηῖῃ, Πα 816 η ̓ηΐο 
ΒΊΙΘΥΟΙΙΒ ΕΥΓΟΙ͂Θ. [Ι͂ῃ στ. 6 ἢδ6 15 δαδγεβϑιηρ' 
πὸ Ὀοζου-τ 64 ρᾶτί οἵ πε σοτμημηπηϊΐγ. 
ἌΏΘη νγθΟθΘ σοΟΙραΓῈ ἴπ8 νυ ΠῚ ΘἸΠΟΡῪ ἴπ 1 
(οΥ. 1. 4-8, 1 5 ΟἸθασ πον πιο ἢ τηδίζογβ 
μδά σΠαηροαά ΓῸΓ [Π6 νγοῦϑβε, ἴῃ {πΠ6Ὸ6ὶ ἱπίθγναὶ 
Βεΐννεθοη (ῃ6 ΕἸγσδὲ ἀπά ϑεοοπά ΕἸ Ῥιβί165, 
ἔου δ ποῦ ΤΙ5 Ππαά τορογίθα ἀδβοϊάθα 
ϑυτηρίοπη5 Οὗ ᾿πηργουθιηθηΐ, {πα ΑΡοβῆῖα οου]Ἱά 



Υ; 4---5.} 

οὔοιτ [νοτὰ [6515 ΟΒτῖβε, {πε ΒΔΕΠοῚ οὗ 
τπποτοῖοβ, ἀπά {πὸ (Ποά οἵ 41} σοπηίοτε ; 

4 ΝΥ μο ςοπιξογζειἢ τι. 'π 811 οὐ 
ετἰ Βα ]δείοη, παῖ ννα τπᾶὺ θῈ 40 ]6 ἴο 
ςοιηΐοτε {πεπὶ ὙΨΜΏΪΟῆ ἃΓ6. ἴῃ ΔΠΥ͂ 

11. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒΡ 1 

{του ]6. ὈΥ {πῸ σοπιίογε ὙνΠεγονν} 
νγῈ Οὔ 86Ἶνεβ τὰ σθεροτγίςα οἵ (ο΄. 

ς ΕῸΓ 45 ἴῆε βιυυβεηηρθ οὐ (τῖβε 
Δθοι Πα [π᾿ τι8. 50 ΟἿ σοηϑο  ΔΈΊΟῺ 50 
ΔὈου Ποῖ Ὀγ (τῖβε. 

ποῖ γεῖ Ἰοοῖκ ἔογινατά σῆμ ρεγίδοϊ Ἴοπῇ- 
ἄδποα. 

3, ΤΠδηϊκσρί νης ΤΟΥ ἀο] Ινογάποθ ἔγομῃ {ἢ 6 
πὶ οη ἴῃ Αϑία. ΕοΥ ῥγοοῦ {πδΐ {15 δΠ1ς- 
τίου νγᾶ5 ἢἷβ ουὐθγρονγουίηρ αἰβίγεββ δ {ΠπῸ 
Ἰαπιθπίδθ]6 βέαΐε οἵ ἐπῈ σμαγοῇ οἵ (ὐογ!ηἢ 85 
τΤορογίθα ἕο δῖπὶ ὉγῪ ΤΙπιοίμῃυ, 566 ποῖθ δἵ 
6πά οὗ σπαρίεσ. ὍΠο Ἐ 41 η85 [61] ἀροπ Πἴτη {6 
ἃ ῬΓΟΒΕΓΔΈΩ; σα] ἸΥ, πα {Π6 46]! νου η 6 να 5 
Ἐπθ ῬΑΓΈΪΑ] γεξουπηδίϊοη νυ μοι Πα δίηοθ θεθῃ 
ψτοιρηῖ. ὍΠΕ οχίγουηυ οἵ Π15 {σοι ]6 δηά 
{π6 ᾿πίθηϑιυ οἵ [15 στδίτπἀθ ἀρρθαῦ ἴῃ {Π6 
τοϊτογδίίοη οἵ {πὸ ννογά “ σομηΐουί ̓  ἴθ ἘΠῚ 65 
ἴῃ ἥνε υθῦϑε8, δης οἵ " δῆ] ]οη ᾿ ἔΟΌΣ {{Π|65 ἴῃ 
ἔουΣ νεῦβεβ. ὙΠῸ ἴογος οὗἉ ἘΠ15 γερθι!οη 15 
ἘΠΉΔΡΡΙΙΥ Ιοβὲ 'ἴπ ἐῆ6 Α. Ν. ὈΥ ἃ πϑεά]θβ5 
Δἰτουπδίοη οὗ ἘΠ6 ἴθ πη5 “ σοιηξοτί ᾿ δηά “ σοη- 
ϑοϊδίίοη, ̓  ἀπ4,οη {πὸ οἴ μου μδηά, οὗ “ὙἹ ]ατ!οη, 
Φἐγοῦθ]6,᾽ ἀπά ' δῇΠοξϊοη  ἴοσ ἔπ6 ππηογπ οχ- 
ῬΙΘββίοηβ οἵ {Π6 οὐἹ ΠΑ]. 

ΒΙεςσείί δὲ Οοά εὐεπ ἐῤὲ Βαΐῥογ.] Τὶ 15 ποῖ 
ααϊΐε σοτγίαϊη νυ μοί Πεσ {πΠῸ ταπάθγίηρ σπου] 
Βα: “ ΒΙεβθβεά θῈ Οοά δηά πε Εδίμευ οἵ ΟἿΣ 
Τογά, οὐ " ΒΙεββδθά θὲ {πὸ Οοά δπά ἔδίπεσ οἵ 
ΟἿ Τιοτά.᾽ [Ι͂π ΟΥΠΟΙ ᾿πΓοά ποίου ΡαβϑαΡῈ5 
{ποτ τ ἡ, (ἰδ: 1. 3, α. 1. 2, ΕΡᾷἢ: 1. 2, 
ΠῚ 1 τ 1 655. 1. 1, 2 ἜΜ655. ἴ. 2, 1 ΤΊΙῚ. 
ῖ. 2, ῬΏΠΘπι. 1. 3) Οοά 15 βροίκοὴ οἵ ἰὴ Ηἰ5 
Τοϊαίίοη ἴο ΤΏΘη ΤΑΊΠΟΥ {πᾶπ ἴὸ (ἢγιϑ. Οἡ 
{πε οἴπεν μαπά, ψνγεὲ Ππά ἴῃ ΕΡἢ. 1. 17, “πε 
Ὁοά οὗ οὐχ 1, ογὰ [6515 (ἢ γιϑὲ "Ὁ (ο Τοῆπ χχ. 
17, Μαῖϊ. Χχυῖ. 46), πὰ δι. Ῥϑὶ] μαά 1π5ῖ 
ΘΑ {Π6 ΨΟΥΥ ΘΧΡΥ βϑίοη οἵ [Π6 γεῦϑθ Ὀεΐοτο 
ΠΡ ᾿π ἘΡἢ. 1: 5.1, σθεγε ἐπε Α. ΜΝ. τεηάεῖβ 
“ ΒΙρσσοά δὲ ἐῤεὲ Οοά απά Εαέῤεγ ὁ οἵμν [,ογα,;" 
45 1 ἄοεϑ αἰβοὸ ἴῃ 1: Ρεΐ. 1. 3, ὑυΒΊ ἢ {γδηβίδίίοη 
{πὸ ΟΥ̓ΤΡῚΠΑ] πο ἴανοιυγϑ. “ΠΟ ΕΔΓΠΟΥ οἵ σοπη- 
ΤΟἸΒΟΥΔΊΙΟΠΒ ἢ ΟΥ̓́“ ΡΙΎΙΠηρΡ5 "ἢ νοι] θῈ 5115 8] Ὺ 
ΤΠΟΤΟ οΟΥΓΘοῖ πη ὁ{πῸ ἘΔΊΠΟΙ οἵ Τηθτο 65.᾽ 
Ὁοά [5 50 ἠεδϑισηαῖθα θθοδιιβε οὗ Η 15 γ»ηαη  ο 
“εαϊϊισς ΟΥ̓ ον, ἀηά Ηδ 15 ἴῃς Οοά οὗ 4]} 
σομηΐογέ Ὀθοδιιβθ {ΠογῸ 15 πὸ Κιπά οἵ ἴσια 
σοτηίοτί νῃ]οὴ ΠῈ σαηποΐ «πὲ ἄθεθβ ποῖ 
φιἀτηϊηἸβίοθυ. 

4. Πα Οοά 15 τι ρ᾿ Εν Ὀ]οσβθά ππάθυ ἔπθβα 
(ἰαβὶβ μαἰ]ο 5 15 1] πϑίγαϊε ΒΥ νυ μαΐ {πὸ Αροβίϊα 
ἢδ5 γθοΘΠΕ]Υ ΡῸΠΟ ἵπγοιρ Δηἢ ὈΥ {ΠῸ τιδ6 ἴο 
ὙΠ Οοά ἰηΐθπῆβ πἰπὶ ἴο ΔΡΡΙΥ͂ 5. ὃχ- 
ῬΕΓΙΕΠΟα5. ὙΝ Πμαΐθνευ ΤΊ ΡῈ [Π6 ἔΌγΠὶ ΟΥ̓ 
νγεῖσ με οἵ Π|5. δἰπὶοίίου, (ὐοά ἔμιγηΐ5η65. [6 
ΦΡΡγορσιαΐα σουηϊοτί, ἰο {πὸ πα {παῖ ΠΘ ΠΊΔΥ͂ 
θὲ δῦ]8 ἴο δαπηϊηἰβίοσ ἐπῈ σοτηΐογί νυ πο ΠΟ 
Βα5. ΠΙΤΉΒ6] 50 τϑοαϊγεα ἴο οἴμοι ϑι ΠΌΤΘΥΒ, 
ὙΠδίΘυοΥ ΤΠΔΥ 6 Ἐπ ΓΟ ΠῚ ΟΥ̓ τννεϊβΐ οὗ ΤΠοῚτ 

αἰπϊοξίίοη. ΤῊ [οΥπι5 ΓΘ βἜΈΠΟΓΑΙ, Δηα ΠΡΌ] 
οὗ νά δρρ]!οδέοη, θιιῈ ἃ 5ρεοῖαὶ ἀσγις ππάοτ- 
1165 πο. ΤῊῆδ σοπηξογί 15 {παΐ ψνμῖο ἢ Πα 
ἀεγνεά ἔγοτη {πὸ ἘἀἸπρ5 οἵ ΤΊ 15, ἃ5 15 ρτονθά 
ΒΥ {πε ϑἰ πη}1αγ Ἰαπριασο οὕ Υ1]. 4. “1 πὴ Π]οὰ 
ΜΠ {δ εονηγογὲ . ..ἕ π᾿ αἰ ον αὐἤιοίίοη.᾽ 
πη δοοογάδποα ἢ (Οοά᾽5 ρΡατροβα {Ππ|5 σοπι- 
ἔογτί 5Βῃοι ἃ ἤονν τοτσασξ Προ ἔπε (ΔΟΥπΈΠ Δ Π5 
Δ Πα 5οΙαοθ ἔποπα ἴῃ ἘΠΕ ῖγ “ ἴδαγ ἀπ ἐγου]Πηρ ἢ 
π- τὸν πεν ΠΕΡ {(Ὑ|1: 11}, {ΠΕῚΓ 
“Ἰᾳτηθηΐαϊίοη ἢ (1. 7) ἔοσ {ΠῸ δυ1]5 νυ μῖςἢ {ΠΟῪ 
μαά ΡῬΑΓΕΥ οαιιδοά ἃηα ΡΑΥΕΥ τοϊεγαίθα. [ 
5. ΟἿΪΥ (Πἰ8 βρθοϊῆο. βθπβα {πᾶΐ βῖνεϑ {ΠΕΙ͂Γ 
ΡΓΟΡΕΙ ἴογοθ ἴο {πῸ ἰαϑί ννογάβ οἵ 6 ψθῦβθ, 
ὙΠ ἢ ̓ΠΠΡῚῪ {παξ ἔπ σοπηίοτί οἵ 6 Αροβίϊε 
ΔΠ4 Πῖ5 τοδθυϑ 15 οηέ τρια ἐῤὲ σαριθ. 866 ἴον 
Π το-᾿πηρατίβ ἴο {Π6πὶ ἴῃ σΠαρίου υἱἱ. {ΠῸ 561}- 
ΒΑΠΠ6. σοηηΐοτέ ϑνΒ]οἢ Πα Ὀεθη ἱπηρατίθα ἴο 
ἈΙΠη. 

5. ϑίδίεβ {πὸ ρυῖποῖρα ΠΡΟ νν ΒΙ ἢ σοπηΐοτέ 
15 ορίαϊποά ἴῃ Πῖθ ονγῃ σα56. ὙΠῸ ἐπάπγδησα 
οἵ {πὸ ϑυβενίηρβ οὔ (τῖδέ ἴῃ ονεγἤοννπρ 
ΔΟυπάφησε ᾿πγόϊνοϑ 45 1ἴ5 σογγοϊαίίνε {πὸ τὸ - 
σορίϊοη οὔ ἃ σοιηπιθηβιγαῖθ σοπιίοσί ΤΠγΟΙΡῊ 
(γιδί. ὙΠῸ σοππηροίίηρς Πἰηἰς θεΐνεεπ {Π6 
ΘΠ Ιηρ5 Δπ4 {πὸ σομηΐοτγί 15 ΟΠ τιϑίῖ, θα ἢ 
ἃ τηοαϊῆοδίίοη. ὙΠῸ ΑΡοϑβι]ο᾽5 βι Πδ 85. ΔΓῸ 
{πο58Ὲ οΚ Ομτῖβε; [5 Ἴοπηξοτί 15 τεοεϊνρά 
ἐῤγοῖς Ομτῖσε. ὙΠῸ “ βυῆεγίηρϑβ οἵ ΟΠ γβε ἢ 
ατὸ ἔποβθε νοι ἀτὰ άρηέεα! νεῖ (ΒτΙβί 5. 
ΤΗΙ5 ΔΘ ΠΕ ΠΥ σοπϑίϑίβ ἴῃ ἘΠΟΙΤ ΒΡΥΪΠΡΊΩΡ ἔγομα 
1Π6 βᾶ1πὸ οαιι56 Δη4 βϑύνιηρ ἴΠ6 βαπηθ θηά. 
ἊΝ Παΐθυε δεῖ 1[56]} ἴῃ δηΐϊαροηίδηη ἴο (ἢγῖϑί 
ΟΥ̓ ΒΙπάογοά ΗΠ Ϊῃ ΔΟΘΟΠΊρ Ι5μης ΟΟα 5 νου 
οἵ τράθοπηϊηρ {πΠ6 νου] ἔγομη δἱπ δηα ου]], 
οαιιβοά Η ἴτὰ βἤδσῖηρ. ΤῊ ἔΟΥΠῚΒ οἵ Ορροϑιτοη 
γΌΓα ΠηΔΠΙΟ]4, θαι ΠΟΥ ννεγα 811 τϑίθγα]ο ἴο 
οπ6 βξοιτοα,---ϑαίδη. ( γϑί 5 υἹοϊοσΥ ΟΥΟΓ 
ἘΠ|5 Τρροϑιζίοη, νυ αῖο ἢ σοα] 4 ΟἾΪΥ 6 ὑνῸΠ 
ΌΥ 5ιἤδυίπρϑ οὐ]παϊπαίϊπρ ἴῃ ἀβδίῃ, ννὰ5 186 
ΔΟςουρ] 5ηπιοηξ οἵ ΠΗ πηθυϊτοσυίοιιβ ννοσκ οἵ 
Κοάοτηρείοη. Βιιΐ {Π15 ννὰ5 ποῖ {Π6 δογῃίεϊε 
Θπά, ἢ Οοά ἀπά Ομ γῖδὲ παά ἴπ νίθνγ, [ῸΥ 

Ἐμογο τοπηδπθ ἐφὲ αῤῥίϊεαίίοπ ῳῇ τθἀθυηροπ 
ἴο τπδηκίπά. ΤῊΪ5 νους, νυ μΙ ἢ 15. 4150, ἴῃ ἃ 

παοβέ {γι βεηβο, (τίσ 5 υνοσῖς, Ηα σοπηπ θα 
ἴο Πἴ5 πηϊηἰδίουϑ ἀπα [Ὁ] Οννοῦβ, 8 Π4, νυν μαΐουοσ' 
Ββθυίηρθ {ΠΟΥ δπάϊπτο ἴῃ ΘΠΟΟΙΠΙΟΤΙΠΡ; 
οΡροϑίἐἴοῃ, ατὲ Οργίοῦς ϑβαβοδυηρβθ. Ὑ8ὲ 
ἀἰβδγεποθ Ὀείννεεη ἘΒθάοιηρίίοη απ [5 
ΔΡΡΙΙοΔ ΟΠ ἸΏ ΟΪγῈ5. ἘΠῸ Θββθηί!4] ΕἸ ΠΌΓΘΠοα 
Βοέννθοη (ἢ τιϑί 5 ϑ Πθυῖηρ5 ἴῃ ΗΠ 15 ον ΡΕΥ͂ΒΟη 
πὰ Ηἰἴ5 ϑιβεγίηρθ 'ἴπ {πΠῸ6 Ρεύβοη οἵ Ηϊβ 
τ ηἰδῖοσβ. ὙΠ6 διιβοτπρθ τυ] ἢ. γοσηγοά 
Β οἀθιηρίίομ. νγοῖα βδουῖποῖα! ; ἴποβ ΠΟ ῃ 
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ἥ ΟΥ, Ζς 
τυγοτρἠζ. 

6 Απά νψῇπεῖμεγ νγε ὃς «Πιςοιοά, 
11 ἴς ἴοΥ γοιυγ σοπϑβοϊδίοη ἀπάὰ ϑβαἶνα- 
τ΄οη, ννῃ ἢ 15 εἤεςσίιαὶ ἴῃ {πε επ- 
ἀπτγίηρ οὗ πε 34π|6 βου πρ5 ὑν ΠΟ ἢ 

ΤΠ, ΘΟΘΕΙ ΗΝ ἢ [ν. 6---,. 

νγεὲ αἰϑθο βιιῆδγ: οἵ ψῇῃείμεῦ νγς ΡῈ 
ςοπηίξοττεά, 72 ἧς ἴὉΓ γουγ σοπϑοίδτίοῃ. 
δηά ϑαϊνδίὶοῃ. 

7 Απά ουκ Βορε οὗ γου ἦς βιεάξαϑξ, 

αῤῥὶν τοἀοπηρίίοη ἅγὰ ποΐ, ἴοὺ {Π6 οὐοββ ὃχ-- 
Βαιιδίθα βαογιῆοθ. Βαΐ 45 πε ννοσκ οἵ (ἢ γιβί 5 
ΤΩΪΠἰ βίο 5 15 [Π6 σοπίπιδησθ δηά ἴπΠ6 βαρρὶθ- 
ταθπί οἵ (ἢ γιβ 5 νους, 50 {ΠῸ6ῚΓ 50} ΓΙ Π 55 
μαᾶνε {π6 ππδϑρθακαῦὶς ἀρ ηΥ οὗ θεῖηρ {πῸ 
Ποπίϊημδηοθ. ἀπά {πῃ ϑβιρρίοιποπέ οἵ Ηἰ5 
ΒΙΠογηρ5, (Ο]. 1. 24. ϑοπῖα δχρίαδίῃ {Π|5 
σοΙηπληΐοη ΕΥ̓͂ ἴπΠ6 Ργεβδοπέ τοϊαίοη οἵ {πὸ 
Τ θεῖ 5 [0 πε Ηεδά ἴῃ (ἢ γβι 5. τηγϑίϊοδὶ 
θοάγ. Βαῖ ἴῃς 1άρα οἵ (ῃτιβέ ἴῃ Η!5 β]ουιποα 
βίδίε βυβουῖηρ ἢ ΗΙ5. 5 Πδσιηρ Π]ΘΠΊΒΟΥ5 
15. 4ιιθϑεϊοπαθθ. ὍὙΠ15. πιγϑίϊοαὶ το]αϊίοη ἴο 
ΕΠ γιβὲ β]ουιῆθα 15 ταῖποῦ {πε Τουπάδίοη οἵ 
ἴπ6 εονηογέ, νυ ἢ 15 {π6 εογγείαἑἑυε οἵ {πα 
5 βοτηρθ. Α5 (μγιβί 5 5 Ἐθυῖηρβ δηά ἀθαῖῃ 
16ἀ ἴο γϑϑυσγθοίοῃ, ΒΊΟΥΥ, απ ΡοννοΥ, 50 {πο Θ 
ἤονν5 ἴγοτι (σοά “{πγοιρὴ (ἢ γιδί ἡ τΠιι5 β]οσι- 
Προ, ἴῃ νἱγέιιθ οἵ {πὸ νἱΐα] Ὀοπά ππιίηρ {ΠῸ 
Ηρα δηά [μ6 τπρϑηθεῦβ, ἃ ϑιρεγαδιιπάδηί 
βίγθαση οὗ Πντηρ Π6ΙΡ ἀπ ροννοῦ ὑνΒΙΟἢ ὈΓΙΠΡ 5 
ὙΠ 1Ε σομλξοσί δη4 νἱοῖουυ Οὐ ῸΥ δἰ ΠΙΟἴΙΟΠ5, 

ὝΠΕΓΘ ννᾶ5. σοΥΔΙ ΠΥ ΟΠ6 βσικίηρ Ροϊπηΐ οἵ 
τάἀθπεγ Βεΐννεεη ΟγΙβι 5 5 ΠΌΥΙηΡ5 ἴῃ Η 15 οὐ η 
ῬΟΥ͂βοη απ Ηἰ5 5 βθσιηρδ ἴῃ {ΠῸ ρεῦβοῃ οἵ 81. 
Ῥαμ]. (Ἰἢγιβί βιιπογεά δηὰ ἐϊθά αἵ {πὸ μαπάβ 
Οὗ {πΠ6 [ενν5 Ὀθεσδιιβο πα οἴεγοα ἴο ἴΠ6 ννῃο]8 
νν ΟΣ] ἃ βρι ΓΙ Ει14] βα]νδίίοι ὈΥ ΓᾺΔ], ποῖ ΤΠ ΓΟ 
ἃ. ἸῈρᾺ] δη4 πίη] οπη6 ἴο [ονν5 ΟΠ]. [ΐ νγᾶ5 
1Π6 βᾶπιθ ΡΠατγιβαῖς ἀπά ἱπίθηβεὶυ [6νν!5} 5ριγιΐ 
νΒΙΟἢ Ὀγοιρῃς  ἀροη 81. Ρδ}} ἀθδαϊν Παίγεά, 
ΡΟΓβθοπΈΊΟη, απ σοπίΠῈ14] ρ611] οὗ Π1ἴε, θεσαιιδὸ 
ἢ6 αἶἰϑο ργεδοῃθά ἃ βριγιΐι αὶ ἀηα τπηϊνοῦϑαὶ 
βαϊναίίοη. Βιιΐξ ἴΠ6 ϑυῆεγηρθ ἡ ΒΙΟἢ ΒΡΓΠηΡ 
ἔγουη [15 βοιισοθ ἀἸἀ ποΐ Ἵχμαιιδέ ΠΪ5 “" βιιῆοτγ- 
1ηρ58 οἵ (πγιβί, [ὉΓ {Πε656 ἅγοϑθ, ἴπ (Του! πίῃ αἵ 
ΔΗΥ͂ Γαΐθ, 4υϊ6 45. ππι ἢ τοπΊ {ΠῸ Ορροβιζιοη 
Οὗ Ποδίῃοη!5Π1 45 οἵ [{π|4415Π|. 

Α δϑοοπάδσυ ρατί οἵ ἴΠ6 βθῆβθ πΊαΥ θὲ 
{παᾶΐ, ννοῦθα5 Π15 ΘΠΘΠΊ165 ροΙηϊοα ἴο Π15 4Π|ς- 
[Ἰ0η5 45 ρτοοίβ οἵ (σοά 8 ἀϊβρίβαβιισε ἀραϊηβί 
Βῖπι, ΠΟΥ ψμ ΓΘ, τη {τ ἢ, ἰοροῖ που ἢ ΠῸ 
ΠΟΠΊΪΟΤΕ Ὑνῆ]Ο ἢ ΠΟυΘΥΓ [α]θα ἴο ΔΟσΟΠΊΡΔΠΥ 
{Π6Π|, ΟΠΪΥ ῥγοοῖβ οὗ ἢ15. σοπιρίοῖα βο ἀδυν 
ἢ (ἸΠγιβί. 

Θ. ΤΠΕΟΓΘ 15 Γθαβοη ἴο {π|ηΚ {πα {ΠῸ στρ ῃΐ 
τοδάϊηρ δης στο πάθσῖηρ οἵ {Π15 αἰ Πα] γοῦβο 
15 :-τ-τ-ο Βαξ νυν ϑίμου να ἀῦὸ δίπιςίθά, τ 15 οα 
θΕΠΑΙΕ Οὗ γουγ σοχηΐξοτέ δη4] βαϊνδίίοη ; ΟΥἤἁ 
476 σοπηΐοτίεα, 1 15 οὴ θθ ΠΑ] οἵ γοιΓ σοτηξοτγέ, 
ὙΠ ΙΟ ἢ ἴα Κα85 εἤξοΐ ἴῃ {πὸ (ραίθπῈ) ἐπάπισαποα 
οὔ [Π6 βαπῆς βι θυ ηρ5, νΒΙΟἢ ννα 4150 βιβεσ." 
Ιἢ γεῦ. 4 πε ροϊηίβ ουἷἽλσ οά 5 ΡΌΓΡοβα ἴῃ 
σΟΠ τ τηρ ΠΙΠῚ 25: Αἰ ΠΙοίΙοη, ἀπα ἴῃ νου. 5 {Π6 
ΠΠΚ νυν ΒΙΟἢ αἰνναγ5 σοπηθοίοθα αυέφ Πῖ5 ΔΗ] οἴΙο ἢ 
ἃ ΠΟΙ Θηβιγαΐα σοπηξογί. ΗΕ πονν ἴδ κο5 {Π6 
ΔΙΠΙο οη ἀπ {πὸ σοπιξοτί ἀρατί δηά 5ῃδννϑβ, 8ς- 

σογάϊης ἴο {Π6 ἀϊνπο ΡΌΓΡΟΒΕ οὗ βδο ἢ 5Έν γΆ ΠΥ. 
ὈΥ μον οἷοβα 4 Ὀοπά Πα ἴἰ5 απο υν1Π} ΠΙ5 
τοδάούβ. ὙΠ βἰαίοπιθηΐ ργΓοβεηΐβ ἃ ροΐασα οἵ 
1Π6 το] ΑΡροβίϊθ νεσυ ἀϊβἔογεπέ ἔγοπι ἔπε [α]56 
Ρογέγαιε νυν ῃῖο ἢ Πῖβ5 Ἐποιηῖϊοβ μαα βκείοπεά οἵ 
Πϊπι αἱ (οσϊ πίῃ. Ηδ 15 ποΐ ἃ μδυύϑῇ δπά πεατί- 
1655 ργείθπάδγ ἴο Ἰογάβῃ!ρ οὐεῖ {ΠῈ π]ΘΠΊθ ΕΓΒ. 
οἵ [η6 σβύτγοι, θυΕ ὁπ ΠΟ βυθβεγεά δηα νγᾶϑ5. 
50 ]δοθα 64 112}}Υ ἔογ {ΠεῚτ σακθ.. ὉΠ ἰδηριαβα 
5. ΒΈΏΘΓΑΙ, ΒΕ νγᾶ5 Ρ] ΔΙ ηΪΥ ργοπηρίθά Ὀγ τεοεπξ 
ἔαςῖ5. ὙΠῸ 5|ηπ| σοπάποϊ οὗ [Π6 (ὐοτγ! πίη 5, 
1Πη ἀἰβγοραγάϊηρ μ1ῖ5 Αροβίο!:ς ογάεσ ἴο Ἴοη- 
ἄδπλη ἃ ξτοϑ5 ᾿πηΠΠΟΓΑ ν, ΔΠ4 ἴπ Δ] Ονν!ηρ ΠΙ5 
ΠΑ] πη αΐοῦβ ἴο δ] 1οπδῖθ {ποτ ἔγοπῃ Πῖπι, μδά 
σδιιβοά Π15 αἰπιοίίοη. ““Οαξ οἵ [Π15 “τχυοῇ 
ΔΙ ςτοη ἀπά δηρι5ῃ οἵ πεοατέ " πὲ Παά ἴακεπ 
ΤῊΘΑ5ΌΕΓΘ5 ν Ιοἢ ΟΟα 4 Ὀ]οββεά, απ δΈΠποιρἢ 
ΤΠ6ῚΓ Πγϑίξγα! ῸΓ Π6 ΟΟΥΙ ΠΕ μΙ4Π5 ννα5 σσὶθῖ, 
{πῸ ἔγαξς οὗἩ {Π6 βυϊθῦ ννὰ5. ἃ τερεπίδῃςθ, νυ Βῖ ἢ 
νγᾶ5 ποΐ ἴο θὲ γερεπίθαᾳ οἵ ((ἢ. υἹ]. 8, 9), θθσδιιβα: 
1 νγᾶβ 1Π6 ΟἿΪΥ βαίθνναυ ἴο σοπηξοσί ἴου {ΠΕῚΓ 
στοῦ, ὙΠΟΥ ἢδά αἶβο ᾿πηρου θά {ΠΕ βαϊνα-- 
τ΄Ιοη θθοδιι56 ΠΟ ΟΠ6 ὙΠῸ νγᾶβ ππομαβίρ, Οὐ ἀ6- 
ξεπάρά οὐ τοϊογαϊθ πποῃδβείν τη [πΠ6 Βα γ ἢ, ΟΣ 
ὙΠῸ 5εΐἴ δ ποιισῃί ΟΠ γιβί᾿ 5 Αροβί!ε, σου] Κααρ' 
ΠΪ5 Ρίδοθ ἴῃ {π6 Κιηράοτμῃ οἵ Ηἤδανθη. Ηονν 
ΔΡΡΓΘΒΘηβῖνα Π6 511] νναὰβ ψΠ τοραγά ἴο 5οπηα 
οἵ [5 σοηνοσίβ Ἀρρθαῦβ ἔγοπΊ 2 (ου. χί. 3. 
Ηονγουοσ Πα Παά 5βιισςθθάθα ἴπ Ὀγησηρ {πα 
Βεζίογ-ἀἰϊθροθεά ἴο ἃ ϑθῆβε οὗ {πεῖΓ ἄδηροσ, 
Δη4 ϑῆςσα ἢ6 βρεᾶκβ ἴῃ (ἢ. υἱῖ. το οἵ ἃ “τε- 
Ρεπίδποθ ππίο «αὐυαέϊοπ. 80. δῖβ δηιοιοπ. 
ὙνΟΓΚΟΩ͂ ἔοΥ {πεῖν σοτηξοτέ δηά σα]υσέϊοη. Βαῖ. 
1ης6 τεϊογπηδίίοη μανίηρ Ὀδεπ 50 [8 εβεοίεα 
ΔΠ4 ἰῃ6 Αροβίϊα ἐβεγεῦυ οοπηίοτίεα, μῈ πὸ 
ἸΟΠΒΟΓ 41Πι465 ἴο Δηγ ἀοιδέ δδουΐξ {ΠεῚγ 581- 
γαϊίοη. ἴροη {Π15 ροϊπέ Πα 15 γϑαϑβϑυγοά, [ἢ 
ΤᾺ ἘΜΕΥ͂ ψμεγα βίαπαϊηρ (οἢ. 1. 24) δηά, 
ΜΠ τεραγά ἴο {ΠΕῚΓ σοπάπος, μΠ6 τεϊοϊσθά 
1Πδΐ πὸ Παἀ σοπῇάθηςσε ἴῃ {Π6πὶ ἴῃ Θνευυ Π]ηρ’ 
(ἢ. νἱῖϊ. 16). 80 Πα οδῃ βίδίε {ῃδΐ {π6 οδήεςξ 
οὗ Πῖ5 σοπηξοτί 5 ἴο τ βίου ἴο {ΠΕῚΓ δον ογί, 
που ἐασΈΠΟΥ τηθπίίοη οὔ {ΠΕῚΓ βαϊνδίϊοη. 
ΤΠ ςοπάϊτοη ἀπά ου τυ ΒΙΟἢ {πῸ σοπηξοτί τηϊη- 
ἰδίεγος ὈΥ πῖπη ννουἹά θὲ εβεοΐαα!!ν τεδ]βαά, 
ννᾶβ {παΐ {πὸ τϑοϊρίθηΐβ 5Πποι] 4 Ρϑι ΠΕΥ θΕΑΓ 
[Π6 9816 β θυ ηρ5. νυ ΒΙΠΊ56]Ὲ, 26. [Π6 ϑαῖ- 
ξεγιηρδ οἵ (ἢγιβέ. ὙΠΟΥῪ πιιβὲ ΒΟ] οι, ΤΟΥ 
1ῃ6 τὰ (Θοϑρεὶ᾽5 βαᾶκε δηὰ ῸΓ {πεῖ οὐ τ’ 
βαϊναίίοη, αϑαϊηβέ ορροϑβιίίοη ἀπά ρῬεγβθοτοη, 
ὙΥΠΕΊΠΕΥ ἔγομη [6νν5, {πάδ]Ζευβ, οὐ πεδίμεῃ 
ΠΘΥΕΠ65. 

π. ΥΒείμοσ ἘΠῸΥ Μ}}1 ἀο {π|5 ΠῈ 15 ποῖ 
5ιτο, ας πὸ Πᾶ5 ἃ 5ίεδίαβξ πορε {πδΐ {πεν 
ν01}, θαβθα ἀροη μῖ5 Κπον]θάρε {πδΐ ᾿μπ5ὲ 85. 
ΠῸΥ ἅτε ἴῃ σομηπηηΐοη ΜΙ Πἰπὰ ἴῃ ΠΪ5, 



ν. 8--αι.]} 

Κποννγίηρ, {Παξ 88 γε ἅΓ6 ραγίδειβ οἵ 
της βιιοτιίηρβ, 80 “λα ΐ γε ὧδ α5ο οἵ 
της ςοπϑβοϊδίιοῃ. 

8 ΒῸΓ νγὰὲ νοι] 4 ποῖ, Ὀγείῆγεη, 
Πᾶνε γοῖιι ἱρποίαπξ οὔ. οἷμἹγ {τοι Ὁ ]ς 
ὙΠΟ σαΠπΊΕ ἴο τι8 ἰὴ Αϑία, {πᾶΐ νγε 
γγεγα ργεββαά οἷν οἵ πιθᾶβιιγα, ἀρονε 
ΒΕΓΕΠΡΈΝ, ᾿Ππβοπλιοῇῃ {Ππαᾶξ νγα ἀθβραῖγοα 
ανθῃ ΟΥ ΠΕ: 

ΤΠ ΡΘΕΙΝΠΉΤΆΝΗΡ. Ἱ. 

9 Βιὲ ψὲ μαά {με ᾿ἰβεπίεηοςς οὔ ἴθτ, 
ἀἄεδίῃ ἴῃ οἰβεῖνεβ, {πᾶς να 8Ποι]ὰ 
ποῖ {Γτ|53ὲ π᾿ Οἰ56|νεβ. θα τη (σοά 
γνΠΙΓ ἢ γαῖβοῖῃ {Πς ἀςδά : 

το ὟΝ}ο ἀεἸ]ϊνετεά τι5 ἔπη 80 στοσῖ 
ἃ ἀοδίῃ, δπὰ ἀοίῃ ἀε]ϊνοῦ : ἴῃ νυ ΠΟ ΠΣ 
να {γιιϑὲ {Πδὲ Πα νν}}} γεῖ 46] να μος; 

11 Ὗε αἴδο πείρίπρ τορεῖμεσ ὈγῪ 
ΡΓΔΥΘΙΓ [ῸΓ τι5. {παῖ ἰοῦ {πε οἱ ὁε- 

ΒΟΥ ηρ5, 50 ΔΥῸ [ΠΟΥ 4150 ἴῃ [5 σογηζοτί 
Ης Κπονν, ψν παῖ νναὰβ ἱπήθοά οδνίοιιβ, {Ππᾶΐ 
ἴπο56, ἀπποπρϑί ν᾽ ΠΟΤῚ ἃ ΓΟΔΟΙΊΟΠ 1Π ΠΙ5 αν ΙΓ 
Βαά 56εξ ἴπ, Ὀθοαπιθ αἴ οπος οὐ]οοΐβ οἵ ἴΠῸ βαπὶῈ 
ΘΠΠΊΙΕΥ ὙΠ ΜΙ τ 56], ΒΟ ἔγοπι {Π6 [νυ 5 ἀπά 
Ταάαϊχίπρ ἀπ ἴπ6 ΠοαιΠΘΠΙΖΙηρ ΡαΥΥ []ὴ 
(οτηῖῃ. Ηδ ἰκηονν αἷἰδο {παΐ {πΠ6 σοχηΐοτί 
ὙΠΟ ΠῈ ταροῖνοά τἤγοιρ ΟΠ γέ ἴῃ δὲς 
50 ΠΟΥΙΠΡ5. νοι] ἤονν οἤδοίια!ν ἴο {ΠῸΠὶ ἴῃ 
ἐῤεῖγς, ἀπ π6 Ππορορά {παΐ 1 ννου]ά βιιδίδη 
ἔπει. ὙΠῸ σοπίοχί βθοὴβ ἴο σΟΠΊΡΕΙ τι5 ἴο 
Δάπογα ΟἹ βοὶν ἴο {πὸ άθα οἵ ἃ σοπιπιιπίοη οἵ 
ΒΕ ΠΕΥΙηρ; ἀπ σοπηξογί «υἱέ ἐδὲ “ρῥοσίΐο, νυ ἢ 
νγᾶ5, Πονυγθυεσ, {Πγοιρ ΠΪπὶ 4150 ἃ ςοπι- 
ταπηίοη ΠΠ ΟΠ τὶϑί. [ΓΕ 5 ἢ ἃ σΟΙΠΙΠ ΠΟΙ 
σοι] θεὲ τηδϊπίδιπϑα, 1 ᾿ηνοϊνθα {πὸ {Γ] ΠῚ Ρἢ 
οἵ 81. Ῥαι]}᾽5. σαιιβα, ἀπά {πογοΐοσγο οὗ (γιϑί 5 
ἴῃ (οτπίῃ. 

8. ΤΠΕ οςοαβίοη οὗ {πο56 σοῆθοίοηβ δου 
ΔἰΠΙοιοη ἀπά σοπηίογτί. [{ 15 πιθπίϊοποα ἃ5 ἃ 
τπϊπρ; Κπουνῃ ἴο {ἰπ6 τοαάθγβ νν πο μαα θθοοσηα 
δοσιαϊηίοα ἢ 1 τὨγοιρ ΤΙΐ5, ἀπά {Πα 
Ἰϑεῖεῦ ψΠ]οἢ μΠ6 θοτο. [Ι{ πιρῃΐ παν Ὀθθη 
Παχαγάοιιβ ἴο Ὀθρὶπ ἃ ςΟΠΟΙ]ΠΙαΐοσΥ ΕἸΡΙΒ(16 
ὙΠ Οὐ βογναίοηβ δθοιι ἀἸβίγοββ Ὀγοιβ ἢΐ προ η 
1Π6 νυυιεσ ὈΥ {πῸ τεδάθγβ. Βεῖ με 4065 50, 
ῶγ πε ψοι]Ἱά ποῖ παν {ποπὶ Ἰρποσαηΐ οἵ νυν παῖ 
6 Παά 5ιιῆογεά, θη ποῖ Ὀγοιρῆΐ ἴο 
Ἠϊπὴ ἴῃ Αϑία Π15 γτθροσί οἵ {Π6 ρτυίθυοιιβ βίαϊε οἵ 
ἉΠαῖγβ ᾿η (τη. Ναΐιγα! !ν ΠΒῈ ννοι]α ποῖ 
αν ποῖ Ἰρποτγαπί οὗ 1ἴ, θδσαιιβα 1 Ἔχϑοῖ!γ 
ΘΠΔὈΙΘα Πἰπὶ ἴο 5πονν Πονν ἄθορὶν ἀπά δῇθο- 
(ἰοπαΐοϊν ἢ6 ννα5 ἱπίογοσίθα ἴῃ {πεὸπὶ0 “ΠΘ 
εἴθοξς ὑρὸρ Πὶπὶ πα Ὀθθη Ονεγρονουηρ. 
“Ομ 0.) »ισασιγε "ἢ ΘΧΡΥΘΒ565 {πε ΔὈβο]ΐο 
ΘΧΟΘϑϑίνθηθθθ οἵ {π6 Ἰἰοδά, ψνμ1Π6 “αδοτε 
σἰγέησερ᾽" ἀδποίοθϑ 15 γοϊδίϊνο οχοθθ5 ΟΥΕΓ 15 
ΡονΕΓ ἴο Ὀεῶγ ἴἰ. μα νὰ κῆπον οἵ 5. 
Ῥαιβ πιο! πα ΡΠγϑίοαὶ ϑιβοθρι 1165 
ἴδε Αννα 411 ἀρρθαζδηςε οὗ ὄὌχαρροσγαίοῃ 
ἔγοπι 5. βίαϊοπηιθης {παΐ μα [61] ἱπίο ἐθϑραὶγ 
δύῃ οὔ ἸΠνῖπρ. [ΤΕ ΟΗΪΥ γα τῖγοβ ἃ Π{{16 γθῆθο- 
τοη ἴῃ ΟΥ̓οΓ ἴο τιπάήογϑίδης πον ἃ [Ὠτοαΐθη- 
ἴῃς Ὀγθαικ- ἄοννη οὗ [5 ΠΊΒβί ΟΠΑΤΥ ΙΔ ΌΟΊΙΓΒ, 
γγΒΙο πα βθοπηθά ἴο θ6 50 ῬτΌΒΡΟΓΟΙΙ5 ἴῃ ἃ 
ϑτεδί σεηΐγο οἵ εἰν]! Ζαίίοη ἴῃ {παΐ Πεδίποη 
νγου]α ἴο νυ] Π6 νγα5 Ἔβρθοῖα!!ν βεπί, νου] 
θῈ ἔπ] ΒΥ Μῖπι Π|κὸ ἃ ἀθδίῃ- δον. Η[ἰ5 βιιΈογ- 
ἴπρ8 οἵ ΟΠ γὶδέ βϑεεπηθά ἰο δὲ τϑαςῃϊηρ ἰῃς 
ΟἸπλὰχ οἵ ἀδδίῃ. 

9. Βιυῖΐ ἴ ἀϊά ποΐ σοπιθ ἴο {παΐ 5516, [Ὁ Γ 
ἢ πον ἀδθβογῖθεβ [Π6 {τἀπὸ οἵ τηϊη ννΠ]ο ]} 
μ6 παά αἰίαιηθα ἀπα σοΟΠΕϊΠΔ ΠΥ Ρῥγθβογνυθά, 
Δη4 ννῃ]οἢ Ἰδά τ {πὸ ορροϑβιίε οἵ ἀθαδίῃ, νἱζΖ., 
ΓΟϑιστθοίίοη. ὙΠῸ νοῦβα τηΔΥ δὲ {πι5 ρᾶγα- 
ΡΠΓαΒο :- Βιῖ 50 ᾺΓ 845 νγὰ οὐὔσϑεῖνοβ δηά 
ΟἿΙἿΓ ῬονΕΓ οὗ δ] ΟΥΙΠρ ΟἸΓΒΘΙν 65. ἅγῸ οοη- 
ΠΘΟΓΗΘΩ͂, ννΠΘΠΘΥΟΙ, ἰῇ ΔΠΥ͂ ΟΥ515 οὗ 1π|ὸ ἀπά 
ἀθαίῃ, [ΠῸ 4 ιΘϑίοη σουηθ5 Ὀοίουθ τι5, νυ Ποῖ ΠΟΥ 
ννῈ 416 ἴο ᾿ἰγῈ Οὐ ἴθ, ννεὲ πᾶνε βοΐ, ἀπά Κεὲρ 
(ΡεγΕ, οὗ δὴ δου. [ΌΥῚ) ἴῃ ΟὈΓΒΟΙνΕ5, 845. {Π6 
βίη Ἰηρ ἈΠΒνΡΕΙ (ἀπόκριμα), ἴΠ6 νογάϊοϊ οἵ 
ἀφαίῃ. ΤΟ οὔ]θεΐ οἵ πηδιπίδι ΠΙ Πρ [Π15 ϑίδηἸηρ; 
ΔΏΒΨΨΘΙ 5. ΡΕΙΙΠΔΠΘΠΓΥ ἴοὼ ἀαβίσγου βε]εσιιϑ, 
ννΠΙ ἢ σοι] ΟΠΙῪ Ργθοιριίαία ἀθαῖῃ, απα [οϑίου 
{γϑὲέ ᾿η Οοα ΨἼ|Ο Ταῖβοβ {πῸ6 ἄδθδά, ακ5. πε αἱὰ 
ΕἸ γιβί, απα {πογοΐοσε σου] πο] νου (σι δι 5 
τηϊηἰβίοσ, ΠΕ οἡ [Π6 ροϊηΐ οἵ ἀγίπο ἴπ 
(Ἰτιδ 5 σαῖιθθ. [1{15 1π|Ρ]166 παῖ {Π6 ΑΡροϑβί!ε, 
ἴῃ ΠΙ5. Θχίγο πη ν,, σοτητη6 4] ἢ ΠΊ561 ἀπά {πὸ 
555 ἰο σοά. 

10. ΗΙἰ5 {τδὲ νὰθ ποῖ ἴῃ να, ἴὼγ Οοά 
ἀε]νογοα ΠΙπῚ ἔγοπὶ 50 σσοδὲ ἃ ἀδξαίῃ. Ηδά 
ἢ ἠϊοά νὴ {π6 βθῆβο οὗ ἃ βρη) ἀεἴεδί, 1η- 
Πιοίθα Ὀν {Π6 ἐποπηῖε5 οἵ {πΠ6 Οοβρεὶ, ἀπά {πῸ 
ΓᾺΙη Οἵ [15 τηβϑίοη ΔΠΊΟΠΡ ἴΠ6 βοπίι]θβ, 1 
ΟΣ] παν Ὀδθη ἃ ἀδαίῃ κ'δὸ στϑαῖ" {Ππεἰ 
ΠΟΠΘ σου] ἤανε θθθη τόσα ἰθγγθ]6 ἴο Ὠϊπι. 
Βυΐ Οοά τονιγεά Πππι, ἀπά πὸ πηδάθ ἃ πὲνν 
ΘΠοσί, “γεῖ ποῖ με, θυ (Πγιϑι " Πνίπρ ἴῃ ΠΪΠ1. 
ΤΠ τοβι]ῦ ννα5 {πὶ {π6 ΟΠαγο ἢ οἵ (τι πίῃ 
Πα Ὀθοη Ρ]οκοά |κὸ ἃ Ὀταπά ἔγοιη {Π6 
θυγηϊηρ. Ηἰ5 τεποννθα ΘΠΟΓΡῪ δηά 1ἴ5 58Ὸ- 
(655 ψγοσθ {πὸ ἀθ]νούαποθ. [ἰ σοπίϊπιιοά 511]. 
ἴου 6 Παά γϑᾶάβοῃ ἴο βίον {Ππαΐξ ἢ15 ᾿πΠτῖθηοα 
ἀηα {πὸ σαιιβθ οὗ {πῸ για (σοβρεὶ ννεσα τε- 
Θϑ δ Ὀ]Π5 Πρ; ἘΠΟπΊβοῖνεθ ἴῃ (οσιπίμ, ἂηά Βα 
ΠΟΡΕ5 (τοῦ. 7), Ἐποιρ μ6 σαπποΐ 6 βίγα, Πα 
1Π|5. νν1}}} Ιαϑσὲ. Ηδ νναβ νγνῈ}} ἀὐνασα (ῃδΐ ἢϊ5 
νἹοΐοΥΎ ἴῃ (ἸΟΥΙ ΠΕ νγὰ5 ποῖ γεῖ νοῦ. ὍὙΠῈ 
Ποχί νοῦβθ, ποννενεῦ, Το πάθ 5 1 ργοῦδθ 16 {πᾶξ 
“ οί ἀε] νου " δηα “ Ψ}1}] ἡ ΕἸ ΝΟΥ "ἢ τα ποῖ ἴο 
θεὲ τοϑίγ οἴ ΠΟῪ ἴο ΠῚ5 (Δοτϊπίμίδη α1ΠΠ}-- 
οὐ]|65, θὰς παν ἃ ννεΥ τοίοσθποθ ἴοὸ ἢῚ5 
ῬΓΘβοηΐ δηὐ πιξαγα ννοσκ διποηρβί {ΠῸ β (1165. 
ΠΟ οχρυθϑϑίοη “ ποι ννεῦα ΠΡΉΓ ΩΡ 5. ἴπ᾿ 
ΟἿ. Υἱ]. 5, ΘΘ6 5 ἴο ἱπΊΡΙΥ {μας μῈ τηεΐ στ 
ΟΡΡοβιζίίΊοπ ἴῃ ΜαἼοβάοηϊα, ἀπά Π6 ΤΥ Πᾶνα 
ἔε1 {μα (ὐσοά ννὰ5 «δ! νοσῖηρ Πἰπὶ ἔγοπι {παξ 
αἶ50 εὐθῃ αἵ {Π6 {ἰπ|6 οἵ [15 υυυηρ. 

903 

Ω7:510 97. 
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του ἀρὸθ 8 ὈΥ ἴπ6Ὸ6 πιϑδῆβ8 οὗ 
ΠΠΔΠΥ͂ ΡΕΙΒΟΠΒ {ΠαΠΚ85 ΠΊΔΥ ὈῈ σίνεῃ 
ὈΥ ΠΊΔΠΥ͂ οη Οὐ θ6ΠΔ], 

12 ΕῸΓ Ομ Γα]οϊοίηρ 15. 118. πε 
(ΕΞΕΙΠΊΟΠΥ͂ Οὗ ΟὐΓ σοπβοίεηςα, τΠαξ ἴῃ 
5ΒΙΠΊΡΠΙΟΙΥ Δ4π4 ρον 5ἰποεγγ, ποῖ 
Ὑνἢ βαβηϊν νυϊϑάοιη, ας ὈΥ {π6 
σίαςε οὗ (ο΄, νγε πανε ἢδά οἱγ σοη- 

11. ΗΙδ5 ξυγΠ Υ ἀο]Π νογαποθ ἀθροπάθαά, 1Π 
Ῥαγί, ἀροη {Π6 σοτορογδίίοη οὔ {πε (οτίη- 
1Π14η5. ἘΠΟΠΊ5οΙν 5, νυ ῃῖοἢ Π6 ἀβϑιπηθ5 {Ππαΐ Πα 
νν1} Ππανθ ἴῃ [Π6 ἔΟΓΠῚ Οὗ ᾿πίΘ ΓΟ 5ΒΟΥῪ ὈΓΔΥΕΓ. 
Τι 15 πηρ!64 {παΐ {πε ϑιιθβίδησε οἵ ἴμῈ ῬγαυῈΥ 
νναβ, {πα (σοά νυοι]ά Βεβδίονν ΠΡῸῚ Πϊπη 50 
ῬΟνΘΓΓΙΙ ἃ εἰ οἵ {Π6 ΠΠ|ὸ οἵ (ἢγβὲ 45 5ῃοιά 
ΘΗΒΙΓΟ ἴΠ6 {γππηρΡἢ οἵ ΠΙ5 σδιισα νυ] 41] 115 
δἰτοπάδηί Ὀ]οβϑίηρθ. 0 ἃ 5ρ6 0 δ] βἹΕ 85 
{115 6 ΡΓΟΡΕΓΥ͂ (4115. 4 (Παγῖθηα. ὍΠ6 
ΟὈ]οςΐ οὗ [Π6 ΡΥΑΥΕΥ νγα5 {Ππαΐ {Π|5 δα 5Ποι]4 
6 τηαέδ τηδίτου οὗ ἘΠ Κϑρίνιηρ ἴο (ὐοά ἔγοπι 
1Π6 ΠΊΔΠΥ ἴο ψΠοΟβῈ ᾿ποϑίπηδθϊὶο Ὀεπεπί τ 
ννοι]α γοάουηά. ὍΠ15 επα ἃπα δ1Πὶ 15 4 
1η δοοογήάδησθ ψ ἢ {πΠ6 ΑΡροϑβί!εἰβ νἱονν οὗ 
ἘΠΑΠΚΒΡΊΝΙΠΡ; 85 ΠῈ ϑίαζεϑβ ἴ 1ηὴ οἵου βαϑϑαρΈ5. 
ΤΠΕ βογυ οἵ (οά 15 νυν ΠΙπῚ {Π6 ΠΠΔ] σδιι58 
ΟΥ̓ 411 [Πϊηρ5 (566 ραγι σα] τὶν Ιλ οΠ,. ΧΥ. 5, ὅ, 
Δα οἵ. 2 (οΥ. 1γ. 15} δηά, 1η σοῃξοπρ ΔΈ 1Πρ’ 
τα] Εἰ 465 ἢ {πὸ δοΐ οἵ το ποτ! ηρ 1Π15. ΡΊΟΓΣΥ 
Ὀγ 1Ππαηκιηρ (σοά οη Πῖ5 ὈΕΠα]ζ, ΠΘ ἜΧΡΓ 5565 
ὮΠ5 δα ἰϑίδοϊίοη τη {Π6 ἔα] Π 655 οἵ ἢ15 ἰδηστιαρο. 
ΒΥ πιθδη5 Οἵ ΠΊΔΠΥ," ΠΟ [ῃγοιΡ {ΠΕΙΓ 
ῬΓΑΥΘΥΒ5 ΠΕΡ {Π6 Αροϑβί!θβ σοπίπιιθα ἄδ]νοῦ- 
ΔΏΓΘ, 566Π15 {Π6 σΙρῃΐ τε πάοσιηρ απ ὄχρίδῃᾶ- 
τίοη (διὰ πολλῶν). Βΐ “ ὁν »ιεαης 07 Ῥιαην 
2εγσοης ᾿ (Δ.Ν.) σαπποῖ θὲ {πε σοτγεοΐ γᾶπ8- 
Ἰαῖίοη οὗ ἐκ πολλῶν προσώπων, ννΠ]Ο ἢ ἀΘβου 65 
ΤΆΘΓΟΙΥ {Πο56 2 οι νυ ποπὶ ἴΠ6 ἘΠΔηΚ5 Ργοςοθά, 
1.6. Ταστ ΠΥ στ] 465 ννμο, ὈΥ {ΠῸ Ργάγοβ οὗ 
π6 (ον π π4η5 ἀπά ἴΠ6 σοηβθαποηΐ ἀδ]νοσ- 
Δης6 οὗ [Π6 Αροβί!θ, αὔὸ ΘηδὈ]θα ἴο σϑοεῖνε 
ΤὨτοι ἢ ΠΙπὶ {Π6 Ὀ]οσϑίηρβ οὗ {πε ἴγθ (σοβρεὶ. 
ὝΠΟΙΘ 15 πη ἢ ΑἸΠΙΟ]Υ ἴῃ Πηπάήϊηρ ἃ τὶρπῃξ 
{ΥΔη 5] [ΙΟὴ ΤῸΓ πρόσωπον, ΜΥΏΙΟΝ ἄοε5. ποΐ, 
1ῃ ἴδε Ν.Τ᾿., χοῦ πηδδη “ΡΕΥ͂βοη " 1ὶὴ {ΠῈ 
Τηοάθγη δεῆβθ6 οἵ {πΠ6 ννογσχά. Ηδποθ 5οΠὶ6 
ΤΘΠΩ͂ΘΥ :-ἰὐ ἔΓΌΤὴ τήδην ἴαςο5," τἀγηθά ἤρανθη- 
νναγά, 45 γγὙῸῈ ΠΊΔΥ ᾿πΠΔρΡῚ ΠΕ {Π6Π|, ἴῃ {ΠῈ σ᾽ νηρ 
ΟΥ̓ ΤΠ 415. 

19. ΤΠῈ σοππθοίίοη 15 {παξ πθ Πα5 Ἰυ5ῖί 
ΟἸαΙπηΘα ἘΠΟΙΓ ἸΠ[ΕΥΟΘΘΘΟΥῪ ΡΥΔΥΟΥ, “ΤΟΥ ἢ Πα 
Πὰ5 ἄοῃθ ποίμπιηρ ἴο ἴοσίοιε {Παΐ οἰαῖπη. ΗἨδ 
Πα Ῥθθη οπᾶτρεά τυ ᾿ΠΒΙ ΠΌΘΟΥ [ῸΥ ποῖ 
ΤᾺ]ΠΠΙης ΠΙῚ5. ΡΓΟΤβα οἵ νἱ]βιτπηρ {Πθπὶ, ἃηά, 
85. ἃ Ρτοοῦ, ῃβαά Ὀθϑὴ δάναποθά {πὸ ἕαεοΐ {πεῖ 
6 Παά βεηΐ ἢγϑε ΤΊ που (1 (ΟΥ. ᾿ν. 17, 18, 
19) δηά τῃρη Τιΐι5, σιποιέ σοϊηρ ΠΙπηβο], 
Η15 ΔΠδυνῸΥ ἰ5 ἐμαΐ Πὶ5 σοηϑοίθποθ ἔμ} δο- 
415 Πῖπλ. ϑ:Π|ρ]1οἱὲν 15 η6 ορροϑιίίε οἵ ἐπαΐ 
ἀρ] οΙΥ ΒΊΟΝ νοι] 4]|1ονν ἃ τῆλ ἴο ΒαΥ͂ 

᾿. ΘΕ ΤΟ ΈΠΒ, 1. [ν. 12---14. 

νΕΥβδτοη ἰπΠ ἴῃ νγοῦ]ά. ἀπά τηογα 
θυ ΠἀΔΠΕΥ το γοι-νγαγά. 

13 Εογ ννα ννγϊζε ποπα οἵα Ἐπίπρϑβ 
ππΐο γοι, ἔπᾶη νγηδέ γε τεδά οὕ 
οκπονεάρε ; αδηά [1 ἐγαβέ γε 514]}} 
Δοκπονίεάσε ανεη ἴο {Π6 επά : 

14 Α5 αἶἰδϑο γε βαᾶνε δοκπουηεεά 
15. 1 μαῖῖ, (παὶξ ττἷαὸ δῖα. ὑοῦ Γδ- 

ΟΠ {πϊπηρ ννἈ116 ΠῈ τηεαπί ποίου, οὐ ἴο Κθορ 
1Π ΤΈΒΕΓΥΘ ἃ ΡΌΓΡΟΒΕ δὲ νδγίαποα ννἹΠ ἃ ρῥγοΐθβ- 
βίοῃ. “"Οοαϊν βἰποουιν " 5Που] ἃ ΒῈ "βίου 
οἵ αοα," ννῆϊ ἢ πλθδηβ [Παΐ (οά 15 {Π6 δα ΠΟΥ 
οἵ [Π15 ρσσαςθ. “"δγΥη8] υν]ϑάοπι "ἢ 15 ἔπε τὑη- 
ῬΓΙΠΟΙΡΙοα σππηΐηρ ὙνΠ]Οἢ οα]συ]αΐε5 ἢ 588- 
{Π6ΕΥ ΟἸΪΥῪ 15 οὐγῆ δάναπίαϑε οΟὐ᾽ σοηνεΠΙΈ ΠΟΘ. 
“ΤῊ νου] " δηά {π6 νυιιοκεάηεθββ {παῖ θε- 
Ἰοηρ5. ἴο 1ἴ ΤΌΠΟΥ 1 ᾿πουτηθοπέ ἀροη {πὲ 
βϑῖηΐβ ἴο νγαὶκ β.Π] 6] βϑῖν, απ νυ] ἘΠ15 οΌ- 
᾿ρατοη {Π6 Ὡροβέϊα ἔε]ῖ {Παΐ πε παά ςοτῃρ!δά. 
Ιη Οοτίπίῃ, ἃ μοαἀ- 4 πδγίουβ οἵ Οσεεῖ νυ]βάομη 
Δη4 βορῃϊβίσυ, οἵ τας δηή 115 δγεῆςεβ, οὗ 
ΡΑΓΓΙΖΔΠΒΠΙΡ πα ᾿ΠΊΓΙΡ 16, νυ Βοτα 8:. ῬδῈ] μδά 
Ὀθθη 45541164 ὈΥ ΠΊΔΗΥ ψν1165, ἘΠΘΥῈ νγᾶβ5 ποῖ 
ἰπάθθα ΠΥ ἰεπηρίδίίοπ ἴο Πῖπι ἴο τστεϑοσέ ἴο 
1|κὸ Ργδοίισεβ, ὈιΕ ἃ φυθαΐ ΠΑ ΌΠΥ ἴο {Π6 
ϑιβρίοοη οἵ ἀοϊηρ 580... Οἡ 115 δοσοὰπέ μα 
Πα Ὀξεη ΠΊΟΥΘ 5ΟΓΠΡΙΠ]ΟΙΒΙΥ ΟοἸΓΟππηβρεοΐῖ 
ΤΠΈΓα, δη4 Π6 ΡΓΟΌΔΌΙΥ 450 πηθαᾶπθ ἰδὲ Πα 
Πα υδοά οχίγομηθ οᾶτα ἴο ἁγοϊά δγϑη {π6 
ΒΘ ]αηος οἵ Εν} ἴῃ ΠΙ5 τεϊδίίοη ἔονναγάβ ἃ 
ΟΠυτοΝ, νυ ΒΙ ἢ Πα Παά εϑίθοπηεά 50 Πιρμΐν, Ὀαΐ 
1ῃ ὙΠΟ ἢ ἘΠΟγῈ ὙγΕΓΕ ΤΠΔΠΥ͂ γῆ νγομ]ά ἴα Γπ 
ΔΌΥ͂ 5ῈρΡροβθά ἤδνν ἴῃ Π15 σοπάποΐξ ἴο {Π6 νγογϑί 
Δοσοιηΐ. 

18,14. Ηξ τϑ-δϑβϑοσίβ Π15 ϑιποογνυ, “ΤΟΥ ἢ 
1 15 ποῖ ἔσθ {παΐ ἢ15 Ἰεϊζεσβ πανα ΔΠΥ͂ Οἵ ΕΓ 
56η56 14 {πΠαΐ νυν] οἢ ργεβθηΐβ 1561 οἡ 1Π6 
ΒΙΠΡ]6 τε! ηρ', ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ δ γασίαποα ἢ νηδξ 
ΠΟΥ νγ6}} Κπονν οὗ ΠΙτὴ Ρευβόπαν. ὙΠῸ ἤγϑί 
ΚΟΥ ἴο {πε6 τηθαηϊηρς οἵ 84 Ἰεξίεσ 15 ψνμαΐ 15 
νυτιτθη : {πῸ ποχέ 15 ἔπε Ῥεύβοπδὶ πον ]θάρα 
ὙΠΙΟἢ [Π6 τοδάου Πα5 οἵ {πὸ τυτιῖεσ. Βοΐῃ 
συϊάεθ 5ῃοι] 4 Πανθ 5ῃθννη [Π6 (ΟΥΙ ΠΕ ΠΙΔΠ5 
{παὶ ἴπΠ6 ἰηριιϊζαίίοη νναὰ5. ἴαϊβθ. Ὑνηδΐ Πα 
Ἔχρεοῖβ {Πεπὶ ἴο Κπονν ννῈ]}] οὗ ΠΪΠῚ 15 βίατϑα ἴῃ 
ὙΕΙ͂. 14. Δη4 15, {παΐ ἔπεσε δχιϑίβ θεΐνγεεπ ἢϊπη 
ΔΠη4 {Π6Πὶ 50. οἴοβο δπά βαογεά ἃ σεϊδίοη 85 ἴο 
ΡΓΕοΙ δ Π6 Ροβϑι ἢν οὗ Πῖ5 ἀθοοινιηρ ἘΠ 6 πη. 
Οπθ 546 οἵ {π15 σοϊδίίοη 15 {πὲ Π6, 45 ἘΠΕῚΓ 
Βρι γί] ἘδίΠΟΥ, ννὰ5. ἃ ρῥγιάβ πᾶ Ὀοδϑί ἴο 
{πεπ|. Πϊ5, πὸ ἀοιθέ, Δ]465 ἴο {πε τηδηϊ- 
[οϑίαίίοη, οα ἔπ ραγί οἵ ἢ15 γϑδάξυβ ἴῃ {81 
ἢγϑί ρυδίξιάθ [ῸΓ {Π6ΙΓ σΟΠΥ βίο η, Οὗ βοπῖα 
500 ἢ ἔβοηρ5 ἰονναγ5. Π]ΠΊ 85 ἀΥῸ ΠΕ Οποα ἴπ 
( 8]. ἵν. 14, 15. [{|15 ἃ σϑη ΠΕΥ οὗ ἃ ΌΥΤΠΕΓ 
ΔΠη4 ΠΑΡΡΙΟΙ ϑἴαΐε οὗ Ἐπ]π55 νυ] ἢ ΠΕ ἀεβῖταβ 
ἴο 566 τοϑίοσγθ. ὍΠα οἴμευ δήθ οἵ {πε τε- 
Ἰατίοη 15 {παΐ ἐῤεν αἶδο ἀτὸ δὲς ργιάδ αδπηᾶ θοαδϑδέ 
ἼΠΙ5. 6 ςοππροῖβ, ΟΥ̓ ἀπητοϊραΐίίοπ, ἢ ΠπΠ6 



ν. 15---τ8.]} 

Ἰοϊςίπρ,, αν 45 γ8 α͵δὸ χγέ Οοἱιγ᾽β ἴῃ 
της ἄγ οὗ ἐπε [,ογὰ 6518. 

τις Απᾶ ἴῃ τη15 σοηπάσησε 1 νῦὰϑ 
μηδ το σοπῆθ τιηΐο γοῖι θείοτε, 
τμαῖ γε πηϊρῃέ Πᾶνα ἃ βεσοῃά 'δε- 
πεπε; 

τ6 Απά ἴο ρ885 ΡΥ γοιι ἰηῖο ΜδςἊ- 
ἀοηΐϊα, δη4 ἴοὸ σοπῆα ἁρδίη ουξ οὗ 
Μαοεάοηϊα τιπΐο γοιι, ἀπά οἱ γοῖι 

11. ΟΟΕ ΚΤ ΉΤΑΙΝΒ, 1. 

ἴο ΡῈ Ὀγουρῃς ΟΠ ΤῊΥ̓ ΨΑΥ͂ ἰονγαγά 
Τιυάςἃ. 

17 πεη [1 {πογείοσε ννὰ8 {Π5 
πὐϊπά 64, ἀἸ4 [ τιδὲ ΠΙρηΠ688 ὃ οὐ {πε 
τὨϊηρβ τΠδὲ 1 ρυγροβα, ἀο 1 ρυγροβα 
ΔΟσΟΓΔΙηρ τὸ {πὸ ἤδβἢ, {Πδὲ νυ τὴς 
{Πογα 5Ποι4 θὲ γεὰ γεᾶ, πὰ ΠΥ ΠΑΥ ὃ 

“39 ΜΝ] 

18 Βυΐ «: (σοά 2: για, οὐ ᾿νγογά τοτσ, 
τονναγά γου νγὰ8 ποΐ γα ΕΤΤ ΠΑΥ. 

ἄδγ οἵ {πὸ Του 5. σου ης, ὑπ θη Π6 Ψν1}] Πᾶνα 
ο ῬΓΘΒοπί Π15 Γαδ θγβ 85 ΤΠΘΠΊΡΟΓ5 οἵ ἴΠ6 ρα τα 
Οπαγοῖ ππΐο (Πτβί, απ νῆθη {Π6 βθογεῖβ οἵ 
411} Πεαγίβ νν1}} θ6Ὲ πιαάθ ποννη. 1 ΟοἸἰκίηρ ἴογ- 
νναΓα ἴο {Π6 σἼοΥΥ «πα {ΠῸ ἐἸβοϊοβιιτοβ οἵ {παΐ 
(αΥ, 1 15 ἸΠΊΡΟΒ51016 {παΐ μῈ 5ῃου]α οἱοιια Π15 
Ῥγοβρεοΐ ὈΥ ᾿πϑ Ποουγ. Α5 ἃ ρογίίοη οἵ {πὸ 
ΟΠαΓΟΝ αἸἃ Δοξ4}}Υ (καί) οοτης ἴο πον ΠΙΠῚ 
1η {Π15 Τα]αίϊοπ ἴο {Π6π|, 50 ΠῈ Πορεβ {παῖ 
ΠΟΥ͂ νγ1}} πιαϊηζαῖη ΤΕ ΠῚ} [Πς Αὐἀνοηΐ. 

15, 16. ϑίαϊε ννῃαΐ δ ΟΥ̓ ΡΊΠΔΠ]Υ νν]βιθά ἴῃ 
ΤΟραΤα ἴο υἱβιτπρ' [Ποῖ ἴῃ Π]5. σοηπάσδηοθ {πδξ 
Π|5 Κηονν]θάρε βιιθϑιϑίθα τη Ε11] ἕοσοθ. 866 [η- 
{γοάποἴΊοη, ΡΡ. 379, 380. Η 6 5ῃθννβάτμο (οτη- 
{Π]Δη5 ἔννο ργείθγοποθθ. 1. Ηδ ριγροβοά ἴο 
ῬΑΥ ἴποπὶ ἴννο υἱϑιίβ Οἡ ἴῃ6 58Π16 ἸΟΙΓΠΘΥ, 
Ὑγ 8116 1η6 Μαςεβάοηϊδηβ ὑγεῦα ΟὨΪΥ ἴο Πᾶνα 
ὉΠ6. 2. Ης ργείουγοα δὴ βϑοοσΐ [το πὶ ἐῤε77, 
ἴο ΟΠ6 ἴϊῸΠῚ ΔΠΥ͂ Οἴεσ μασοι. Ηδ τιδεὲ5 8ῃ 
ΘΧΙΓΟΠΊΘ ΡΑΓΓΙΟἸΠ]ΑΥΥ οἵ ᾿δηριαρο. [ἢ {πὸ 
ΘΟΙΏΡα55 οὗ ἃ ἴενν ννογάβ νγὰὲ πανε “" θεΐογε, 
“ἐ ββοοηά, ““ἀρϑίη,᾽ δε ἴο Ὀγίηρ οὐ ΠΕΑΙΪΥ 
ἼΠ6 βᾶπηθ ἰάθα. ΠΕ παῖης “ Μαοβάήοηϊα ᾿ δηά 
Ἔπ6 Ρἤἢγαβ6Ὲ “' σοτη ἴο γοιι ἦ ἅτε δοίῃ γερθαΐθά. 
Ἄν ε Πᾶν ἴῃ ϑιισοθββίοη ““ἴο γοιι," ““1ῃγοιῦρῇ 
νοι, ““ἴο γοιι," “ΒΥ γοι." ᾿ΓΠΙ5 ΠηΙΠ ἴθ 655 
Αἰπιοϑέ βϑιιρραβδίβ {παῖ Ἐποιηϊθβ Πα {το ἴο 
ἀείδοϊ δη δαπϊνοσδίϊοη ἴῃ {Π6 (ουτηβ οὗ ἢΪ5 ἢγϑί 
βίαϊεπηθηξ ἁρουῦέ {Π15 νἱϑιί, δηά παΐ μ6 μεύθ 
ἸαθοιΓβ ἴο Ὀσὶης ουξ ἴΠ6 παΐιγαὶ 5θη56 οἵ ννῃαΐ 
ἴα βαιά. ὙΠῸ {γαηβιαίίοη οἵ ἴΠ6 νεῦβε ἰδ: 
“ Ἀπηά ἴῃ {Π|5 σοηπάδησθ 1 ννὶϑηῃθα ἴο σοπηθ ἴο 
γοι Ργουϊοιιϑὶν ᾿ (θεΐογε βοϊηρ ἰηΐο Μδςο- 
ἀοη148), “ {παῖ γοι τηϊρηξ πανο ἃ βθσοηά στᾶσα 
(Οἢ ΤῊΥ τϑίιγη ἴγοπὶ ΝΜ οθοη 4), “ ΔπΠ4 ἀρϑῖη 
ἔτοτη Μαοθάοηϊα ἴο σοπῖε ἴο γοιι, αηα ΒΥ γοιϊ 
ἴο θὲ δβοοτίθα ᾿ηΐο {πάδεϑ.᾽ 

117. ΤῊὴΘ τῖρῃς τεδάϊηρ (βουλόμενος) «ηά 
Το Πἀουῖηρ ἰ5: “ὙὕἹ Ὰ116 0815 ΤΠ6π 15 ΨΒΔΌΙ 
5 ἱϊβηΐηρ, ἀϊᾶ 1, 85 15 ἱπδουυϑᾶ, τ6- 
Βουῦ 00 ἸΘΥΣΌΥ" ([Π ΔΙΓΟΥΙΠΡ ΤΑΥ͂ Ρ]4η), “ΟΣ 
Ὑπαὺ 1 Ρ]8Π, ἃο1 ΡΙ8πη δοςογάϊηρ ἴο {πε ΠΘ5ἢ, 
ἴπατ νυ] πο ἔποσα 5Βῃου] θῈ γεϑα, γεα, ἀπά ΠΥ, 
ἩΔῪ ὃ ὁ ΤΠΘΓΕ ὑγεγο ἔννο πο ΠΑΥ 4016 οχρίδπα- 
τἰοπβ οἵ 5 ποΐ σοιηϊηρ. Οπα {Ππαᾶΐ ἢθ ννὰβ ἃ 
τηδῃ νυ] που βίεδάγ, θαγπθϑδί ρΊγροβθ, νυ] πους 
Ὀα]]αθῖ, ὑγπὸ 5 θα ἸΙΡΒΕΥ ἔγοπι σοοιγθα ἴο 
ουγ56. ΓΓΠΘ οἴπου, {παΐ ΠῈ ξογτηθά Π15 ρ]δη5 
ΘΟσΟΓΑΪΠρ᾽ ἴΟ ἃ ΠΔΓΠ8] ΓΕΪΘ, 50 {πα αἱ {Π6 νευΎ 
ἔπη ἤθη Π6 πηδάθ ἃ ροϑιτϊνε ῬγΟΠηΪβθ, Π6 

τηϊρης 6 σοπίεπιρίαἰης ἃ Ροϑίτεϊνα τοιιβα] 
ἴο ρογίοστη [. Α5 δίς ἃ τηϑίποά οου]ά ποΐ 
θὲ αἀϊοείαϊθα ΒΥ ἔπε ϑρίγιξ, 1 15 στ ΠΕ 56] 4 
ἴο Β6 ““ Δοσογάϊπρ ἴο {π6 Πο5},᾽ ννῃῖοἢ Πηθδἢ5 
ΠΟΓΘ ποῖ ΟὨΪΥ {Παξ 1 15 ννθαϊς, 45 Ἰθυ ΠΥ 15, Ὀπς 
ἘΠΡΙΪΠΟΙΡΙε ἃ. Απηοηρϑί ΤΠ ΠΥ ἱπίουργθίδί!οη5 
οὗ {π6 ἀουθ]6 “ γεα δη4 ἀουθ]6 “ Ππαγ,᾽ ἴΠ6 
Ροϑί 15 {παῖ ννῃῖο ἢ ἴαϊκοθ {Π6 πὶ ΓΟΒΡΘΟΓΙ ΕΚ 85 
ΔΠ ΘηΡμδίϊς δῆϊγπηδίίομ, ἃ ἀθοι δα ὁ γο5,᾽ δηά 
ΔΠ ΘΠΡΠαίϊς περαίίοη, ἃ ἀθοϊ θα “πο. (Οἵ. 
Μαζί. ν. 7ζ. ΙπῈΠε σα56 Ὀεΐογα τι5 “γϑα, γεα 
15. ἃ Ροϑβίξϊνθ ἐ γϑϑβ, 1 νν}}} σοπηα,᾽ ἀη 4 “΄ ΠΑΥ͂, Παγ,᾿" 
ἃ Ῥοϑβίξνθ “πο, 1 νν1}}} ποῖ σοπιθ. ῊΪ5 ᾿Π]Ρ]165, 
ἃ5. ϑἰαϊοά ἴῃ {πὸ [πἰγοάποίίομ, {πα μῈ Παά 
αείμαϊϊν βαϊὰ ϑουηθίμηρ νοι Ἰοοκεά {κα 
ἃ Ῥοβίζνε γϑιβαὶ ἕο οοῖηθ. Ηΐβ {πάφϊΖίηρ, 
Δάνγουβασίθς αϑϑοσίθα ἴῃ οὐγάοῦ ἴο στιυΐη ἢΙ5 
σΒαγδοῖον {παΐ Π6 ἱπίεπαάθα ἵγοπι ἔπ ΒΘΡΊΠΗΙΠΡ; 
ἴο διιθδειςαϊε ἔῸΥ ἰδ ΡΥΟΠΊδθ {π15. τϑίμϑαὶ 
ἴο {{ΠΠ] 1, νυν πθηθνεσ ἴἴ δυο ΠΙ5. ΡΌΓΡΟΒΘ, 
«πα [Π15 ἀϑϑογίίοῃ, 1[ξ ἀρρϑαῦβ, μαά 115 εῇδοϊ 
ἼΡΟΠ {πὸ ον ῖϑῃ ΟΠ γιβίϊαηβ. ΒῸΣ δηοῖΠεῦ 
᾿πεεγργοίδίοη οὗ “ γεα, γϑα᾿ δηά “" ΠαΥ͂, ΠΑΥ,᾽ 
566 {Π6 ποίβ αἵ επά οἵ σπδρίεγ. 

18. Τὸ 15 γαῖμου ἀοιιθίι] νυ ποῖ υ Ιαπριαρα 
ΔΊΊονν5 ἴΠ6 ἢγθέ ννοτήάβ ἴο θὲ ἴδίζεῃ 845 δῇ 
Δα]ατγαίίομ, 45 'ἰη ἴπ6ὸ Α.ν. Μδηυ, {πογεΐογο, 
τοραγα {πϑῖη 85 Ὧἢ ἀϑϑονοσαίίοη. “Βυΐ Οοά 15 
ξαΙϊΌΜ Τα], ἴῃ {παὶ Οὐ πνοτά ἴο γοι ἀϊᾶ ποῖ 
ῬΙΟνΘ γα δηἀ παν." Οοα 5 [Αἰ ἘΠ ξι]Ππ655 ἴο Πῖ5 
ῬΓΟΙΊΪ565 15 βιιθϑίδπεϊαϊθα ἴῃ Οὐ ποῖ Πανΐηρ 
ΡΓΘΔΟΠΟΩ͂ ἃ (Ο5ρΡ6] νυ ]ο ἢ ννὰ5 ἃ σοπῃροιηά οὗ 
ΔΙ πιδίίοη ἀπά ποραίϊΐοη. [|π ΔΠΥ Οᾶβθ, ΠΟ 
ἄγαν 8Π δὐσιμηθπί ἔγοτη ἴῃς ϑίγαι β μεου- 
γὑναγάποθβ δη ροοά ἔμ οἵ [15 ργθδοῃίΠε’ 
ἴο ἐπδΐ οὗ ΠΪ5 Ἰθξζεγβ ἀπά Ἴσοπάιποϊ. 80 [ὉΓ ἃ5 
ἃ ΠΠΔΠἾ5 ῬΓΕΔΟΠΙΩΡ ἰ5 ΤΘΆΠΥ ἀπ ἱπάθχ ἴο Πὶ5 
ἙΒαγαοῖοσ, ἔΠ6 σΘΠΘΓΔΙ τοαϑοηηρ 15, πΠῸ ἀοαθέ, 
βοιιηά, δαξ 1 νου] θ6 αι ειοποα 1 1 Πα 
ποξ ἃ ϑρϑοῖδὶ δρρ!ϊοαΐοη. ὙΠῈ Ροϊηΐξ Ιῃ 
ἀἄοθαῖς. ἴα ἘπῈ6 ἐμ] πιοπέ οὐ ργοπηῖβοβ. ὙΠῸ 
ΟΟ8ρΡΕ6] ἰ5 με ξμΠΗΙπιοπί οὗ α]}] (Οο᾽5 Ῥγουηῖβε5 
οὗ βαϊναίίΐοῃ. [{ννὰβ {ἘΠΕ Π]Υ βεῖ ἔου ἢ 85 
5010 ἢ, ἴῃ 81. Ρᾳ1}}5. ργθδοῃίπς, που ταβου- 
ναϊίοη, δα νοςδέϊομ, οΥ ποραϊΐοη. Ηδ ννου]ά 
μαγα ἴξ ᾿ηΐουσθα {παῖ μῈ ἄθα]5 ννΠ ΠΙ5. οὐνῃ 
ΡΓΟΠΊΪΒ65 ἴῃ δοίΐοῃ, ἃ5 ἢ ἄοθβ νυ Οοαβ ἴῃ 
ΡΓθδομίπρ, ἴῃ Ρεγίδος σοοά [ἢ, ποῖ Ρ]υηρ; 
ἴαϑί ἀπα Ἰοοββ, πα {Π|5 ᾿ἤνον 5 ἃ βματΡ γαῆθο- 
(ἴοα ἀρὸμ ἴπ6 [πάφϊΖεγβθ. ὙΠΕΥ ψνεσα {ΠῸ 

2γεαοῖ- 
μι. 



396 

τὸ ΠῸς ἐπα ϑοὴ οὗ (Θοι: 7659 
(Ἶγβῖ, νγῆο νγαβ ργβαςῃπεά δηηοηρ γοιι 
ΒΥ ιτι5, εὐεῦι ὈΥ πα πα δι]νᾷπιιβ δηά 
“ΕΙΠποΐΠαιιβ, νγὰ8 ποῖ γε δΠηΠ4 ΠΔΥ, 
δας τη ἢϊπὶ νγὰ8 γ8ᾶ. 

20 ΒῸΓ 4}1] τῆς ρτγοπιῖβεβ οἵ (σοά 

ΤΠ  ΟΘ ΒΙΠΝΕΓ ΕΠΙΝΝΙΘ..1, [ν. 19--22. 

'π Πϊπ) αγό γεᾶ, ἀπά ἴῃ ἢϊπὶ Απηεη, 
ππίο {Πς ρου οἵ (οά ΡΥ υϑ. 

21 ΝΝονν ἢς ννῃιοῇ 5.8] 1 5Π 6 ἢ τις 
νν [ἢ γοιῖι τη (ἢ τβῖ, ἀπ μαῖῃ δηοϊπίεά 
ιι5. 5 (οά; 

22 ὟΥΒο Παδίῃ «αἶβϑο βεαὶβά 5. δπά 

ῬΟΥΒΟΠ5. ὑνΠΟ δοςιιδοά Πϊτη οἵ Ὀαά ἔπ, νυ 116 
ΠΥ {Ποιηβεῖνοβ ἀἸ4 ποῖ ργθδοῖ 'η σοοά [Δ] ἢ 
1Π6 πηγοϑοσυθα ἔπ] Π]πηθπὶ οἵ (σα 5. ΡγουηΪ565. 
ὙὝΠΕΙΓ ργθδομίηρ ρασοὰ Οοά ἴῃ {πὸ ρῥγβάϊοα- 
πηθηξ ἴῃ νΒ1ο ἢ ἘΠΟΙΓ δοςσαβαίίοη {γϊθα ἴο ρίασα 
8:. αι]. Οοά μαά ργοπιιβθά βαϊναίίοη ὉΥῪ 
ΤΑΙΓΠ ἴο 411 πιθη, θοῖΠ [δ νν5 αηα (ὐβπΈ 1165, νυ 116 
1ΠΘΥ τεβίγιοῖθα {Π15 ΡΓΌΠΊΪθα ἴο ἃ ἰθρ] δηά 
7εν δ ϑαϊναίίοη. ΠΟΥ τπιδήάς (ὐσοά “γεδ᾽ ἴο 
{π6 [ϑνν5 ἀπά " παΥ ἴο {ἴπ6 (ὐἘπί!165, νυ μοθα5 
ἫΘ νγὰβ “γεα᾽ ἴο δοίῃ. ὅεε ΚΙόρρει. ὍὙΒδ 
διπιὶ οὗ {π6 δὐριιηθηΐ 15: 1. ὧπθ ψῇοβα 
ῬΓΘΔΟΒΙηρ ΠΟΠΘΒΕΥ 5εῖ5. ἰοσίμ {πὸ σοιηρὶοῖθ 
ῬᾺΠΠΙπιοπί οἵ (ὐοα 5 Ῥγοπηϊβοβ νν}}} ποΐ ργδοίϊβα 
ἀοιθ]6- ἀθα]ηρ νἸΠ ΠΙ5. ονῃ. 2. Τποβο ννΠῸ 
τηακο Οοά «ἃ ἀοιθ]ε- ἄθαϊοῦ ἀγα ποῖ ἴο θὲ 
ΒΕΙΙονο νυ μθη {ΠΟῪ πιαῖκα 8. Ραμ] οπθ, δεῖ 
ἅὙ6 ἀοι]6 -ἀθα]οσθ [ΠΟ βοΪν65. 

19. ΤῊΙ5 δηά {Π6 ἔο]]οννίπρ νεῦθθ ΕιτΊΠΕΓ 
ἜΧΡΙαΙη [6 ἀγριπηθηῖ. |εβδιιβ (ἢγιδί, {ΠῸ 
ςοπογείθ βϑιπὴ ἀπ ϑιθβδίαποθ οἵ δῖ. Ῥδι]}}5 
ῬΓΘΔΟΒΙηΡ, ννὰ5. αἰδὸ {Π6 σοπογοῖθ ΕΠΠΙπιθηΐ 
Οὗ 411 (ὐοά᾽δβ8 ῥσοιηϊβθϑ, ποῖ ἃ φοϊηροιηά οἵ 
(ΟΠ ΓΔ ἸοΓΙΟη5; ποῖ ΔΠΙγπηδίοη ἴοὸ 1Π6 [δ νν5 
δηὦ ποραίίοη ἴο {πὸ (σθηίε5. ὍὙΠαΐ {Π|15 
ΕΠ τιϑὲ 15 ἀδβουιθοά 5 {πὸ (ἢ γιβέ ργοδοπρά 
Ὀγ Ῥαι], “ΓΙπιοΐην, «πα δ] νηιι5, 5σῆθνν5 {παῖ 
1ῃ6 Αροβίϊα παά ἴῃ ἢϊ5 πηϊη ποίου (Ἰἢγιβί 
ΡῬΓΕΔΟΠεα ἴῃ (ΟΥΙΠΠ, νηο τᾶς ἃ ςοΠΊροι 4 
Οὗ “γεδ᾿ ἀπ “παγ. ΤῊ ννὰβ ἴπ6 (ἢ γιβί οὗ 
1ῃ6 [πάαϊχεῖβ. δῖ. Ῥαι]}5 (ἢγιδί 15 ἐθϑὶρ- 
παΐθα ὈΥ {πὸ σσϑαΐ {Ππ|6 “"ϑοηὴ οἵ σοά. ὙΠῸ 
ΟἴΠΟΥ ννὰβ ποῖ ἴπῸὸ δοῇ οἵ {πὸ ὁπ [ἢ] 
Οοά, Ἐδίμευ οἵ (σθπί 65. 85. νΨ»Ὲ}1] ἃ5. [εννδ, 
θαΐ αἱ {πὸ πιοβί ἃ βοὴ οἵ [) αν: δοσογήϊηρ ἴο 
1Π6 Ποβῆ, πὸ ἀἰβαρροιπίθα {πῸ ναβί πιδ]ουιν 
οἵ ἴῃοϑε ἴο νν]οΠπΊ ἴΠ6 ΡΓΟΠΊΪ565 νΌ ΓΘ πηδάθ. 
Ιη 8.. Ῥαι}} 5 (ἢγιβδί δπ πΠ4ῸΠΑΠΠΘα ὁ γθα Β85,᾿ 
ἃ5 Π6 βαῦ5, “θη Ὀσοιυρμύ δρουΐ. 

20. ΕΟΥ 8ἃ5 ΠΊΔΗΥ ΡΥΓΟΠΪβδε5 οἵ Οσοά (85 
ἘΒΕΥΘ 4Γ6}), ἴῃ ΗΠ “15 Ὁ πον γεα. ὙὍὙΠα ποχί 
βεπίθῃηςθ Πᾶ5 ἴο θὲ σϑδε δη6 γεπάογοα {Π||8 :- 
“ΔΗ ΒΤ ΟῸΡὮ Βἷπι (ΘΠϑιι6 4) Υ ΟἿ ΔΠΊΘΠ, ῸΤ 
ΒΙΟΥΥ ἴο ἀοἂ {Βτουρ π8.᾽ [Ιἢ 81. Ραι]}}5 
ΟΠ γιβὲ αἱ] (σοά 5. ρῥγοπηβ65---ποῖ ἴῃοβθ βίνθηῃ 
ἴο Ἶεννβ οπ]γ--- πα ἘΠΕ6ΙΓ ἀρβο]αΐε Γι] ΠΙ πιθηΐ. 
Βαγσίμοσ, “Ττοιρ (Πτιϑί," θθοδιιθθ μΠ6 νγᾶϑ 
5.10 ἢ} ἃ ΕΠΠΙπιοπΐ, {Πεγο ΓΟ] οννε οἡ {ΠῸ ρατΐ 
Οὗ ἴπ6 (ον ΒΔ η5 δη δοσορίαηοθ οἵ ΗἰπΠῚΊ ἃ5 
5ΈΟΠ, ΕΧΡΓΘΒΒΘα ἴῃ ἘΠ6ΙΓ “Διη θη," νΠ]Ο ἢ 5] 5Ὲ1- 
Πρ {Π6]γ ἀββοηξ ἴο {πΠ6 Αροβεϊθβ' ργθδομίηρ. 
ΠΝ. τϑιηη 5 ΤΠῸ σθαάογϑα ἐΠπαΐ {ποὺ μαα οοη- 
ἴοϑϑθα {ῃς {σις (ἸΠγὶδί, ἀπ ἐπογοίογε πἰηΐϑ 

{Πδΐ ΠΟΥ ππιιδὲ ποί [8]] ἀνγᾶγ ἴο ἃ αἰβογθηῖ 
(τιϑδέ. ΟἹογυν τϑράοιυπάθά ἰο Οοά {πγοι βρῇ 
δῖ. Ῥδᾷὶ] «δη ΠΙ5. φο]]θάριιθβ, Ὀθοδιβα {ΠΟΥ 
ΡΓΕΔΟΠΘΩ, «πὰ ΠΕῚΓ ΠοαγοΥβ δοσορίθα {πδηκ- 
ΠΥ, ἃ ΟἸσῖϑε ννμο ες ποπε οἵ σοάδβ ρτο- 
ΤηΪ565 πητοάθοπηβά, δι της Ηἰπιἃ ἔσθ Οοά, 
ὙΠῸ Κοθρεῖῃ σονεπαπί. 

ΟἹ, 242. ϑεϊ-ἀείδποθ σοπίπιθά. Ηδ 15 
ΕΥ̓ΘΥ ΓΘΟΘΙνΙηρ; ἵγτοπὶ Οοά ἃ ΠΓΠΊΘΓ οβίδ]15}}- 
τηθηΐ ἱπῦο (ἢ γιδί. Α5 Οσοά [5 {Ππ6 διῖμοῦ οἵ 
1Π15. σΟΠΕΙΠΈΑΠ]Υ -ϑ τεσ  Ποποα Ὀοπά, ἀπά ἃ5 
ΟΠ γῖβέ 15. ἃ ὉΠΙΪΌΓΠῚ 56] - οοπϑιϑίοπε “γε, {ΠῈ 
ΑΡοϑβίϊθ, θεϊηρ δηϊπιαῖθα νν ἢ {ΠῸ βρίγις οἵ 
ΗΙπὶ ἱπίο ψποπὶ ΠΕ 15 βϑίβ] 5ηεά, σαπηοΐ 
ἀτη ΤΠΓΟΙΙΡῊ νϑο] ΟΠ ΟΥ̓ ΒΒ ΓΠγουρἢ θα 
ΤΑ [ἢ ἔγοπι ὁ γεα᾽ ἴο “παγ Μογζϑονεσ, {Π15 
Θϑί ]ΠΙΒηπηθης 15 ἃ εοποοἰϊάαΐίου «υἱὲ ῥὶς 
γεαάεγς ᾿πῖο (ἢγιϑ. Ηονν οου]Ἱά Π6 θὲ 1ἴπ- 
αΙΠδγοπί οὐ ππίγιθ ἴο ἔμ ο56 νη ΤΈσα ραγίοῖ- 
Ραΐοῦϑβ νυ] ΠΙ ΠΊ561 τη {Π15 ΠΟΙΥῪ ππίοη ὃ ἽΠοσα 
ΤΊΔΥ ΡΟΒΒΙΌΙ]ν θ6 ἃ Πἰπΐ ᾿πίοπά θά {Ππδί Ποὺ 5ποι ἃ 
ποΐ ἰεΐ ἐῤῥεοῖγ ἤσπη ΠΟΙ οὗ {πὸ ἔγσιια (ἢ γιβί θὲ τὸ - 
Ιαχϑά. ΕἸγίπου, Π γεςεῖνϑα (χρίσας, ΔοΥ.) ἔγΟΠη 
1ῃ6 βᾶπιθ σοί, ἴῃ Πἰ5 Αροβίο!!ς Ὡρροϊπίπιθπέ, 
ΔΠ ΔΠΟΙΠΙΙΠρ, ἃ 56 8]1ηρ᾽, ἀπ 8 ἱηνγαγαά δθαγποϑί 
οὗ {Π6 ϑρι τις, νυ ἢ ΔΓΘ 50 ΠΊΔΠΥ͂ ρΙερ65 οἵ ἃ 
Ἰογ4] ἀἰβομπασρο οἵ [15 τηϊηϊδίσυ. ὙΠ6 ἔπτθα 
ἤριιτεβ ταργοϑεπί {πγεα ἀϑρεοῖα οἵ {πὲ 
ορογδίίοη οἵ {πὸ ϑΡιγ ἀρὸπ πη πα πῃ ΠΪΠΊ. 
ΑΠοΟΙΠΕΠρ νγὰ5 ἴπ6 {πεοογαῖὶς στῖῖα ΕΥ νυ ῃῖςο ἢ 
Κίηρδθ, Ρυιοϑίβ, αηά Ῥσγορμπεῖβ ννεσα σοῆβε- 
ογαῖϊρα ἴο {πεῖν ΒΡ οἢοα5, αηά 1 συτηθο θα 
{Ππε1 γϑσθρίϊοη οἵ {πὸ ϑρισιὶ οἵ σοά, ννῃῖο ἢ 
δίοπθ σοι] Π.ΔΠΥ {Πποπὰ ἕο {πε τὶρμΐ ρετγ- 
Τοστῆαησε οὗἨ {Πε]Γ διποίίοηθ. δῖ. Ῥδὰ] νγᾶβ 
{πιι5 σοηπβοογαῖο απ οπάουνεα ἱπιπιθα!δίο!Υ 
ΔἰΓΕΥ ΠΙ5 ΠΟΠΥΘΙΒΙΟΙ ; ἴοΥ ΑΠδηΐα5 5814 ἴο ἢ ίτη, 
ΘΗ Τιογά. . ἡ 61 56 πὲ τ ἘΠ5Ὲ ἜΠΟΣ 
Γαϊρ ΐοϑε.. .. Ὀ6ὲ ΠΙΙδα ἢ {Π6 Η ον ΟΒοβι 
(Δεἴβ ἴχ. 17). ΤΟΊ 15 Δη δργεειηθηΐ ἴῃ βοπηᾷ 
Δ ΠΕ 56η56, ἴη {πὸ ΟΥΙΡΊη4], Ὀθίννεθη {πὰ {{Π| 6 
“ΟΠ γδί ᾿ ἀπά πὰ νγογά ἴῸΥ ἀποϊηΐθα νῃϊοἢ 
ἴξ 15 ποῖ θᾶϑὺ ἴο στεργοάμποθ ἴῃ ΕΒ ΠΡΊ5}. 
“ἨὯῥξ ψῇῆο ἰδ] θμθῖθ τ5 ἢ γοὰ ἱπίο 
ΟΙτῖϑέ δηά ραᾶνε τι ἃ σῃσθπὶ 15 Οοά. [1 
1πτἰπηαΐθϑ {παΐ ἘΠῸ ὙΟΥΥῪ βᾶτὴς ϑΡΙΓΙ 15 1π 8. 
Ῥὺ] ΠΟ 5 ἴῃ ΟΠ γιδσ. ὙΠῈ ρβειαο- 
ΔΡΟΒΙ65 αἱ (σοτι πίῃ ᾿ππαριηθά {παΐ ἘΠῈ 4118]1- 
Πορίϊοηβ [ῸΓ ΑΡοβίθβῃ!ρ νεγα βιο ἢ {ΠῚΠΡ5 85 
Πανης Ὀθθη {π6 ἀϊβοῖροβ οἵ (γῖδε ἴῃ {Π6 
ΠΘ5ῃ, ΟΥΧανίηρ θθθὴ ασῃΐς ὈΥ ας. Ρ165 
οἵ (μτιβέ, οὐὔυ'. Βανίηρ τεροινοά Ἰεϊζίουϑ οἵ το -- 
ΠΟΙ ΠΟ ΠΕ ἔγο πη βιο ἢ ΡΟΥβοηβ. Ασοογά- - 



ν. 23--24.] 

σίνεη τῃ6 δαγπεβδέ οὐ τΠ6 ϑριίγις ἴῃ 
Οὐ Πϑδγίβ. 

23 Μοιβξονοσ 1 ο}} (ἀὐοά [ογ ἃ 
θοῦ προ ΓΥ͂ 80ι1, [ἢλΐ ἴο ϑρᾶγα 
γοιι 1 σαπηε ποῖ 85 γεῖ πηῖο (ὐογίπτῃ. 

"ΘΟΕ ΝΗΡΗΡΕΝ 5. 1. 

24. Νοῖὲ ἴογ {παξ νὰ ἢανε ἀο- 
ΠΊΪΠΙΟΠ ΟΥΘΓ Υγοιγ ἔα, δι ἅγα 
ΒΕΙροῖβ οὐ γοιγ ἸΟΥ : ἔογ ὈῪ ἐδ ἢ γε 
βίη. 

ἴηρ; ἴο 8. Ῥδμ], {π6 ἴσθ αι] Ποδίϊοη ννᾶ5 
Δῃ πποίϊοη οἵ {πῸ ϑριγιῖ, ϑιο ἢ 45. (γιβί 
τοῖν αἱ Ηἰβ Ὀαρίϊδπι απ ἴῃθ Αροβί!ε 
Ὠἰπη56 1 δ ΠΙ5 σοηνογβίοη ἀπά θαρίϊϑπι (Αοἰβ 
ἰχ. 18.) ΑἍἜὄ 568] 15. ἃ τῇδγκ οὗ νϑ] ἀν δηά 
ΘΟ ΠΙΪΠΘΉ655, ΟΥ̓ Οὗ ΡΥΓΟΡΕΥΥ, οΥ οἵ ἀδϑιϊπαίίοη. 
Ἧς τῆδὺ Πᾶνα πδα 411 {Ππ656 [4685 ἴῃ ἢ15 πηϊη 
Ἰιοῦθ. “ΓΘ 568], 85 ἃ πΊαγΚ οἵ βεοΠΙΠΘΠ655, 
τηῖϊρις {Πθη ἀδποΐθ, δοσογάϊηρ ἴο 115. παΐιγα 
Δηα τι56, Π6 τηοῦα υἱβ510]6 ἀπά ουζνναγαά πλαγ 5 
{πα ΠΘ νὰ ἃ ἵγιι6 ἀιη θαββαάου οἵ Οσοά δηά 
ἈΡοβέϊε οἵ (γιβί, ϑιο ἢ. ἃ5. ἢΠὶβ ΤΙ ΓΔ ΟΊ ]Οι5 
Ῥοννεῦβ, {πὸ Παγομο5. ΠΟ ἢ ννεῦα Π15. 5ρ|τ|- 
τὰ] ογθδίίοηβ, δπά {πὸ ᾿κὸ. ὙΠῸ Ιάθα5. οἵ 
ῬΓΟΡΟΓΕΥ ἃπα ἀθϑιϊπαίίοη νγου]ὰ ὩΡΡΙΥ {Π||5. 
Οοά ““5εδ]δά " ἢϊπὶ “Ὁ ΗἰϊπΊ5ε]" (τά. 
νοΐς 6) ἰἴπ ἃ 5ρΡΘΟΪΔ] ΠΠΔΠΠΟΙΓ δὲ [5 σοηνθ βίοη, 
85 “ἃ Πσῇοβθη ν6556] τιπΐο Ηΐπη, ἰο Ὀθαγ Η!5 
ΠΑΠῚΘ δηοπρ ἴπΠ6 (ΟθπΈ 65 (Αςίβ ᾿ἴχ. 15). 
Βοίι ἴπ ΕΡἢ. 1. 13 δηά ἵν. 30, πονγθυθυ, {Π6 
5θδιηρ “ ὈΥ {π6 ΗΟΙΥ ϑριγιε οἵ Ῥγοπηῖβε " 515- 
ΠΪῆε5. {π6 ἀθβειπαίίομ ἔοσ τοάθιηρίίοη ἴῃ {ΠπῸ 
ἄγ οἵ {πε 1,οτά. [Ε [Π15 θῈ πιθαπί ποτα, {Π6 
56Π56 ΓΠΠ5 ἰηΐο {παΐ οἵ {π6 ποχί ννογάϑ, νυ μι ἢ 
τ ρύοϑοηξ {πε ΘΡ ΓΙΈ 5. {πὸ θαγποβί οὐ ρ᾽θάσε 
ἴῃ ἴπ6 Αροϑβί!ο᾽β μϑατί οἵ {πὸ Γαΐασγα ᾿πΠποτιῖ- 
δῆς (ΕΡΗ. 1. 14), ἀπά {πῸ ἀϊβδγοπος 15 {παῖ 
π6 564] 15 ΠΊΟΥΘ Ὄχίοσηαὶ! δηδ {π6 βαγπαβί 
1ηΐογηαὶ. ΑΙ ὈΘΙΙθνοῦθ παν {π|5 δαγησβί, 
Δη4, ἴῃ ἃ πιοάιϊῆεα 5θῆβθ, ἢ δποϊπίϊηρ ἀπά 
ἃ 56] ηρ ἃ]ῖ5οθ. ὙΠῸ ΑΡροβίϊθ, Ππονγευθῦ, 15 
ποΐ βρϑακίπρ οἵ {πθϑεὲ {μπίηρϑ 45 ϑῃαγθά ὈγῪ 
πὶ νυ] Πὶ5 τεδάθγθ, θυ 45 50 ΠΊΔΠΥ 5ρ τι- 
ἴι8] σιιαγαπίςοβ οἵ Πἰ5 ἔσθ ΑΡοβίϊθϑῃρ δηά 
ΡΙεάρσεβ οἵ ἢὶ5. τηϊηϊβίοσια! ΠάθΙΠΥ τονναγάβ5 
ἽΠο πη. 

28. Ἐχρίαϊηβ [Π6 ἀοῖαν οἵ 15. νἱϑβιξ, νυ] ἢ 
πα Ὀδαη ἴπΠ6 βτοιη οἵ {πὸ ἱπιριζαίοῃβ 
τϑαϊηϑὲ πη. ὙΠῸ βοϊθηη Δ] γαῖ σῃονν5 
της πηρογίδποα νυ] ἢ Πὸ αἰίδοῃθα ἴο οἰθαυηρ, 
ΤΙ πη5οΓ. ὙΠ επιρῃδίς ργοποιιη ἡ 7’ Ὀτηρ5 
π6 ΑΡροβίϊα ΡγοπΊ ΠΘΠΓΠΥ ἔογνναγὰ 1π ΠΙ5. οὐ η 
ῬΕΥΒΟΠ, ἈΡΡΑΥΘΠΕΥ ἴῃ ΤοΪαίίοη το Οοά, νὴ 
᾿αὰ ἄοηθ 50 πλπιοὶν ἴο ΠΌΔ]Π1Ὺ πὶ ἔοσ Ἐπ Ὸ ἦτι6 
Ῥογουπαηοε οὗ ΠΙ5 νου. “Βα 1ἰηνοῖ σοά 
ἸΡΟῺ ΠΩΥ͂ 50} ἃ5 ἃ ψίιύμθϑϑ, {Παΐ πὶϑῃΐπηρ 
ἴο ΒΡΆΙΘ Υοὀοὰὺ!] οαπι6 ΠῸ ποῖα ἴο (Του ηΐἢ.᾽ 
1 τῆς 501} πιδὺ Ὀὲ τοραγάθα 45 {πῸ βϑαῖ οἵ 
1π6 πιοίϊνοϑ, ἴΠ6 βεῆβῈ τη θῈ {παΐ ΠῈ (8115 
Ὅοά, 45 ἴἴ ψψεσθ, ἴο ουθυίοοῖς δηά ἰπβρθοΐ 15 
501], ἃ5 ἃ υυϊπθ95 {Παΐ {πὸ {τι6 στοιιη ἔῸγ 
ἢ15 ποῖ οοτηΐηρ ἴο (Δογιηῖ ἢ 15. παΐ ννῃ]ο ἢ Π 
βίδίθβ. [ξ{ΠπῸ 501} θὲ τοραγάθα 45 {παῖ νυ] ἢ 
ϑοα Πα5 ρονγεῦ ἴο ϑᾶγε οὐ ἀ}ϑίγου, {πε πιθαη- 

Ἰῃηρ 5 {παῖ Π6 15 ὑγεραγθά ἴο οπάιτισε {Π6 
νἱϑίϊατοη οἵ {πΠ6 αἰνίπο νυγαῖ! ἸΡΟΠ Πἰ5 501] 
ἴογ {πὸ βαΠξ οὗ ἀθιιβίηρ (σοά᾽5. σσθαΐῖ π]ηΪ5- 
ἴθγ14] ρἰ5, ἀπα ΤΟΥ ῬΘΥ] ΓΙ Πρ; ΠΙΠΊ561Ε ἴῃ {πὸ 
1)ίνιπθ πᾶπηθ, 1 Πὶ5. δἰ]θραίίοη προη οδίῃ δὲ 
ποΐ {γιιθ, {παΐ πα ἀθίοσγθα ἢἰ5 υἱϑιῖ ἔγοπι {πὸ 
ἄδϑιγο ἴο Θρᾶσγθ {πΠῈ6πῚ ἃ ἀθβεσνθά Ἵμαβίϊβο- 
τηθπηΐ. 

24. ῊΙ5 πιοΐϊνοθ, πονγθυθυ, πιιϑί θῈ συιαγάοά 
ἔγοπὶ ΠΊβοοπβίγιοῖοη. Ηθ νγΠῸ οἰαἰπὶβ {πὸ 
ΡΟνΕΓ οἵ ϑραγίηρ ἃπ4 Ριηιβῃϊηρ 566 ΠῚ5 ἴο 
ΒΒ ΠΘ. ἃ ἰογάβῃιρ οὐδὺ {με ϑβιθ]εοῖβ οἵ ἢϊ5 
ἀἸ5οΙρΡ]Ιη6, απ πὸ Παά, πὸ ἀοιιθέ, θθθη σπαγροὰ 
ν ἢ {Π15. ῥῬγοΐθηβιοη, Ὀοΐἢ ἴῃ {πΠ6 οαβὲ οἵ 1Π6 
ἸΠΔΠΊΟΥΔΪ ΡΕΥΒΟΠ Ποῖ πὸ Πα ςοπάομηποα 
Δη4 ἴῃ ΟἴΠΟΥ πιαίζογθ. [ἢ πο ᾿πϑίδποθ νναβ 
510 ἢ Δη ἱΠπρΡυςΔΓΙΟΠ ΤΠΟΓΟ ὈΆ561655 {Πδῃ ἴῃ 
ἢϊ5.. Ηε ἴδιρῃΐ {Παᾶΐ, ἃ5 50ὺῇ ἃ5 ἃ πΊΔη 
Π45 αἰζδιποά τὸ ἔδι[ἢ, ἢῈ σοπηεβ ἴο ἔμ} ἃρὲ 
δηα ΠΙθογίγ. {0π|1 (Πμαΐ {ἰπ|ὸ ῃ6 15 τπἰπάο Γ 
Ὀοπάαρο, Ὀὰὲ {πγοιρ ἴα 6 τϑοεϑῖνεβ {πὸ 
βριγιῖ. οἵ «δἀορίϊοπ, «πὰ οὰπ ο8}}] οὐ Πἰ5 
Ἐδῖμου. 866 Ὁ]. 111. 25: ἵν. 6: ν. 1. (οη- 
5Ι5ίθ ΠΕ] νυ [Π15, Π6. Ὡϑϑουίβ Παΐ ΠῈ 15 ποῖ 
ἜΧογοιϑίηρ Ιου άβῃ!]ρ ΟΥΘΓ {ΠΕῚΓ (αι, Ὀαΐ, οἡ 
1η6 σοΟΠίΓΑΓΎ, 8ἃΠ ΟΡΡοϑιΐθ ἔμπηοίίοη, νῖΖ., {παῖ 
οἵ ἃ ξο]Π]ονν - νου ΚῸΥ οὗ ἘΠΕΙΓ Ἰου. 

Του ἴὼσ τεοθρίίοη οἵ {πῸ τπππιουιεθα Ό]655- 
ἴη55 οὗ {π6ὸ (σοβρεὶ 15 οπο οἵ {πε ἤγϑίίζγιι5 οἵ 
{πΠ6 ϑριγιξ, ΓΟ] Οννπρ ἀροῃ ἴδῃ, ἀπά 15 {π6 
Π οἵ Οσοά. [ἴ 15 σᾷρϑθ]α οὗ αἰ πη! Πα ΟΠ ΟΥ̓ 
᾿ΠούΘα56, Δοσογή!ηρ ἃ5 ΠΊΘη βίαπα ογοοΐ ἀπά 
ἢ ΓΠῚ, ΟΥ γΔΟ]Π]αΐθ απ βἔμιπιθ]θ ἴῃ ἕλῃ. Νον 
ἴῃ τΌϑροος οὔ {πεῚΓ τ[α11Π, ΠΙ5. τοϑθυβ ΜΈΓ 
βίδπαϊηρ ἔαϑί, ἀπά 50 πεϑάθά πὸ οπθ ἴο ὄχϑ- 
οἶδα πιαβίογυ ΟΥ̓ΘΓ {Πθπ]. [Ιζ ΟΠ ταπιαποά 
ἔογ {πὸ Αροβίϊα ἕο σο-ορογαΐθ ἢ Οοά ἴῃ 
ΡΓΟΠΊΟΓΙ Πρ; ἘΠΘΙΓ (ΓΒΕ η ἸΟΥ͂ ΟΥ ΠΟΙ Π56]]Π1η 8, 
ΘΠΟΟΙΓΑΡΊηΡ, ΠΟΙ ΟΤΓ ΠΡ, ἀπ διταη]αγ ἔμπο- 
τἰοη5. οἵ Π15 τη η]βίσυ. [{ ΤΏΔΥ 566ΠῚ ΓοηΓΚ- 
4016 {παξ [ἰὸ δϑοῦιῦθθ 50. τΠΠΘϑι ΠΡ] ἃ 
βίθαάν [8 ἴο ΠΙ5 τοδάθυβ ; Ὀυὲ ΠοτΘ, α5 εἰβθ- 
ννΒοτΘ ἴῃ {π6 ΕΡΙβέ]16, ννμθη πὸ αἀάγοββοβ {Π6 
Ὀοιίου ἀϊβροβθά απιοηρϑί ποῖ, νυ] νυ ΠΟΠὶ 
πὸ ἰγιϑίβ ἴο εῇδοϊ ἃ σοπιρὶοῖο γαοοπο]]δίϊοη, 
Π6 5ρθᾶκβ 'ἰπ {παΐ ϑρίγιε οἵ ἰονε νυ ῖοῃ θ6- 
ἸΙθυθίῃ αηά μπορεῖ 4}1} {πηρ5. Ηδ 15 βρϑακίηρ 
ἴο αἰβεγεπὶ Ρεύβοπβ ἰπ οἢ. ΧΠ. 5, ἴο ΠΊΘη 
ὑγΠο56 ἴγτ-θοίηρ ΠΟδΓΠΘΠἰ5ΠῚ Οὐ [παῖδ παά 
οαϑὲ ἀοιθίβ ἀροη ἴπ6 τϑα ΠΥ οἵ {ΠεῚν ΓΔ]. 
ἢ {πὸ σοπίοηϊβ οἵ {Π15 νοῦβα πὸ ἀἸβΊσι 
Ραβϑᾶρθ ἴπ Ὁ Δ]. ἱν. 31, Υ. 1 5ποι]4 ΡῈ ςοπι- 
Ρατβά, ὍΠα {γαπβίδίίοη “" Ὁ ἔα γα βίαπα "ἢ 
15. ΒΊΑΙ ϑιρροϑεά ἴο βρη! νυ {παῖ ἔῃ 
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ξαγΠΙ5Π65 {ΠπῸ σῖγα θα56 οἵ βαἰνδίίοη ἴΠ βΈ ΠΟΙ], 
ΨΥ ΠΙΟΝ 15 ποῖ {πὸ 5θηβε {παΐ {π6 ςοπίοχί ταὰ- 
4π|το5. ὙΠῸ Αροβίθ ὈΥ ΠῸ ΠΊΘΔΠ5 Αϑϑεσίβ 
{πΐ Π6 παθ πὸ διίποΥ Υ ΟΥΕΓ {παῖ ἴπ ΔΠΥ͂ 

εἰγοιτηβίδησθϑ. [{ {Π6Υ 5ποι]ά Ιαρϑα ἔγομπλ 
1μ6 ἔατη, ΓΠΘῪ ννου]Ἱά ἀραῖη [411 ἀπάθσ ἐπίε- 
Ιασθ δηα πεεά ἃ βομοοϊπηδϑίοσ ἴο Ὀσίηρ {ποτὰ 
ἀϑαϊη ἴο (Πγίϑί. 

ΑΘΙΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΞ οὐ (δρ. 1. 

ψεγ 3..-- ΤῊ ἈΕΕΙΙΟΤΙΟΝ ΙΝ ΑΒΙΑ. 

ὝΠΕΓΕ ΓΘ ΠΊΔΗΥ͂ ΟΡΙΠΙΟΠ5 845 ἴο νγνῆδΐ 1Π15 
ΑἰΠΙοϊίοπ ννᾶ5. ΤΠ ἸΡΓΟΔΓ οὗ Γε λθΊ 5 δἵ 
ἘΡΠθβιιβ, ἃ ἀδηξογοιιβ ἄἰβθαβθ, ἃ βῃίρννυθοῖ 
(2 Οοτ. χὶ. 25), ϑοπῖθ τηδοβιπδίϊοηβ οὗ {Π6 
“γηΔηΥ Δάἀνουβασ θα." (1 (ΟΥ̓. ΧΥ]. 9), ἃ Ροΐ 
οὗ {ἴπε6 7δνγβ νυν ἢ ἱπηρογ] θα Πῖ5 16 βοτηθ- 
ΠΟΥ θεΐννθθη ΠΡ θβιβ ἀπά Τ͵οδβ, πᾶνα 8]}} 
Βεθη βιρροβϑίθα. ὙΠῸ οἰΓοιπηβίδποοβ ἀπά 81. 
Ῥδι] 5. Ἰαπριιαρα 566 ΠῚ} ἴο 5πθνν {Ππᾶΐ 1{ ννὰ5 [15 
{ΓΟ 16. ἀροιξ {Π6 σοπαϊτοη απ ἔπε οοπάιποϊ 
οἵ {με σβαγοῇ οἵ (Δοτιηῖῃ. 

1. 1 σαπλθ προ Πἰπὶ ἴῃ βία, πὰ ἴ νγᾶβ 
Κπονγη ἴο [5 τεαάθσβ. Ηον Π15 δἰπιοίίοπ 
Δοσογ5 νυ] {Ππ656 ῬΑΓ ΟΠ] Δ Γ5 ννα Πᾶνα δἰγεδαν 
566ῃ. 

2. Τί πχιιϑὲ παν μά «ῥεείαὶ γεγδγεηεε ἴο 1Ππ6 
(οτηςζπίαηβ. Οἰμογνῖβα τ σου] ποῖ μᾶνα 
βίοοα ργοπη ΠΟ ΠΥ ἴπ {πΠῸ μποδά δπά ἱτοηΐ οἵ δηῃ 
ἘΣΡΙ5ΈΙ6 θεβαγίπρ' 50. ΟἸ βου ἸΡΟΠ {ΠΕῚΓ ΡΘΟΙ] ΑΓ 
οἰγουπηδίδησεβ πη 4}1} {πδΐ 15 βαιά δροιυέ 15 
ςοπάποϊηρ ἴο {ΠΕ ῚΓ σοπλΐοτε ἃηα βαϊναίίοη 
ψνοι]α θῈ νάριιθ απὰ ϑἰγαιηθά, ᾿πϑίοδά οἵ Δρ- 
Ρτοργίαΐθ πα πδΐαγαὶ. 

3. Α σοϊηρατίβοη οὗ [Π6 ἰθυπὴβ πιο δρουῦῖ 
{Π15 δἱπιοίίοη ἴῃ οἢ. 1. 2-.-τὰ ΜΙ {Πο56 επὶ- 
ΡΙογεά ἴῃ οἴου ραγίβ οὔ ἔπθ Ἐ ιϑ[18 ἴο ἀββουῖθε 
ἢιῖ5. [δ] ηρ5 ρους (οΥΙ ΠΕ ΠΙ πη αὔδῖτϑ ΞΊΓΟΠΡΙΥ 
ξανουσβ {Π15 Ἰἀθπεβοαδίίοη. [π᾿ οἢ. 11. 4, ἴΠπ6 
ΘΥϊ τη ὑν μοι 6 Παά ννυτιτθη 15 οδ]]θα “πιο ἢ 
ΔἰΠΙοςΙοη ἀπά Δηρ 5} οἵ Πρατί." (ΔΟΠΊΡΑΓΕ 
οἷ. 11. 12. ἴῃ Μαοβάοηϊα ἀραὶη, Πθη ὁ ἢΪ5 
Πεβη Παά πο τοϑὲ " οῃ δοςοιπί οὗ ἢἰ5 ΔηΧΙ  Υ 
ἔογ ἤθνν5 Ομ] (ΔοτΙηἢ, μα βαγ5 {παΐ μ6 νγὰ5 
“ φ[ΠΙς θα ̓ (ἢ. νἱϊ. 5). ὙΤΒ15 σου]ά 5οδύσΕΙῪ 
μᾶγθ Ὀθεπ ἃ ἀϊβεγοηΐς δἰπιοῖίοη ἔγοτη παῖ οὗ 
ΠοΠδρ. 1. ὍΠὸ ἴουπι “ σοπιίοτί " Ροϊπίβ 511] 
τῆοτα ἀθοϊθα]ν τη {πΠ6 βαπιθ ἠϊγθοίίοη. [{ 15 
γΟΥῪ ΑΙ ΠΠσ ας το ἘπῚπκ {παῖ (ἢ. 1. 3,.4. ἀπά (ἢ. ν]}. 
4, 6 τεῖεσ ἴο ἀϊῆθγοπί οσσαϑίοηθ οἵ σοπιίοσί. 
Ἄν ε Πᾶνϑ, 85 [85 Ὀθθῃ δἰγοδάυ ποίθα [1ῃ ἊὉἢ. 1. 
3--.7ώ, ΟΠ6 [ΟΥΠῚ ΟΥ ΟΠΕΓ οὗ {π6 ννοσγά ἴου " σοπη- 
ξοτί ̓  ἴδῃ {ἰπ|6ὸ5 ἴῃ ἥνε ψϑῦβθβ, Δη4, ἴῃ Ἵἢ. υἱῖ. 
6, 7, 13, 51Χ Ἐἰπ|65 1Π ἴῃτεα γεῦβεβ. [π οἴπεῦ 
νγοτβ ἘΠΟΓΘ 15 ΘΧδοῦΥ {Π6 βατηθ ΠΑΥΡΙ ΠΡ ΠΡΟΠ 
ςοπηΐοστέ ἴπ σοπηθοίίοη ἢ 15. ἀο] νοῦ ποα 
ἔγομῃ ἴῃς αἰπιοϊίοη ἴῃ βία, (παῖ ὁσσυτβ ν]Π 
τοίδσσθποθ ἴο [5 σϑίθδαδα ἵγτοπὶ ἀθυ υ της; 
δηχιοῖν ἀροιέ (ουπῖῃ. 

ΤῈ 15. αἶϑο γϑγὺ ἀοαθε] νυν μοί ΠΟΥ ἃ τηδη {1Κ6 
81. Ῥᾷ1] νου] Πᾶνα τπιϑϑά βοῇ ἰαπριαρα 85 
παῖ οἵ «ἢ. 1. 8, ἀθοιέ ἀδπϑοῦ ΟΥ̓ ῳ 5 ΠοΎ Πρ, 
ὙΒΙΟΙ {πγοαϊοποα ἢ15 ΒΟΩΥ ΟΥ̓ 15 1Π{8 τ θτο]γ. 

ΤΈ πιϑδὲ παν θθθη βοιπηθίμίηρ ννΒ]οἢ αἰ οϊοά. 
ΠΙ15 5ΒΡιΓΙΐ 85. ννῈ ]]}. 

νεῦ. 7. Μδηγ τεραγά ἔπε βεσοηά “ γεα᾽ δηά 
ἐγ ἃ5 ρῥγεάαϊοαΐθβ οἵ {πὸ ἢγϑί “γεα’ δηά 
ΠΔΥ ᾿ Ταβρθοίίνειυ. Ασοογαϊης ἰο [15 νῖϑνν, 
1Π6 το πάθγίηρ 15,“ {Ππξ νυ Πἢ τὴθ ΤῊΥ γεα ββουά 
6 γεὰ δἃη4 ΤΩΡ ΠΑΥ͂ ΠΩΥ͂ :" δηά {πὸ ἀτιῆ, 
ΕΟ 1 [ΟΥΠῚ ΓῊΥ ΡΙΔΠ5 αἰζοι ἃ σαῦπὰ] γπ16, δηά 
τᾶ Κο ἴἴ ΠΥ 5016 οδ]θοξ, ννῃθη 1 Πᾶνα ΟΠοα 
δα] παΐ 1 νν}}} ἄο οΥ ποΐ ἐο « {πηρ, ἴο ἰδξ 
ποίη Πρ νυ παΐθνου ἀϊνεσί τὴ ἔγοτη ΟΔΥΥΥ ΠΡ; 
Οὐ ΤΥ βίαϊθα ρΈΓΡροβθ, [ΓΟ ῸΡῊ τπθῦθ ροσί!- 
ΠΟΙ ΟΥΕ ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο πιαϊπίδϊπ ἃ ἔα]βε Ἷοη- 
βιἰβδίθηου ἢ ΗὄὀἜ {ππ|5 δϑβεγίβ Πῖθ τὶρῃΐ ἴο 
τοίγασς ΟΥ̓ ΤΠΟΔΙΥ ΔΠΥ͂ Ρἰᾶη οἵ Ρῥγοοθθάϊπρ 
ΥΠΙ ἢ Π6 Τ]ΔΥ Πᾶνα δηποιποθά, 1 Π6 5ποι]α 
Πηά 1 βοοά οὐ᾽ ἀδθβίγαθία ἴο ἄο 580. ἊΑβ α 
τηδίίοσ οἵ ἰαπριιαρο, πὸ ἀοιδί, ἴΠ6 βεοοπά 
ἐγοα᾽ Δη4 "ΠΔΥ ᾿ΤΊΔΥ θῈ ἴδιζθῃ 845 Ῥγθάϊοαΐθβ, 
85 ἴῃ 45. ν. 12, ἤτω ὑμῶν τὸ ναί, ναί, καὶ τὸ 
ὔυ, ὄν. Βιΐ {πεῖδ 416 βίγοπρ' γθάϑοηβ δρῖηϑδέ 
{π6 ᾿πίογργαίδίοῃ. 

τ. [ῃ νϑυύ. 18 νγὰὲ ἢπά {Π6 βίπρῖε “γεδ᾽ δηά 
ἐῃδγ ̓  5 ρει ταϊο τῸΓ {π6 ἀοιθ]θ, ἀπά καί 
ἘΠῚ ΠΡ ἘΠΘΠῚ, 50 85. ἴο Γθργεβοπί ἃ σοιηροιηά 
οἵ φἢιγτηδίϊοη ἀπά πορδίίοη, Ἔνθ δΟσΟΓα Πρ; 
ἴο {πὸ δὐἀνοςσείοβ οἵ {Π6 ἀθουε νἱδνν; δπά τ 
ννοι]α Βο βίγαηρε 1 καί ἀϊά ποΐ βεσῦνε {Π6 58 πΊ8 
ΡΌΓΡοΟβΘ ]Π τοραγά το {πῸ ἀοιθ]8. 45 ἴΈ ἄοεβ 
ἢ τοραγά το {πῸὶ ϑἴηρ]6ε “γεα᾽ δηά “πᾶν ἢ 
ἴῃ ννο σοπβθουζίνο γϑῦβαβ, ἔπΠ6 ἀο.0]6 ὁ γε ἢ 
Δηἃ “παγ᾽ Ὀοϊηρ ΟΠΪΥ ἃ 5[ΤΌΠΡΟΥ ἔοΥπὶ {ῃδπ 
1Π6 51Πρ16, 45 1ῖη Μαίί. ν. 37. 

2. Ἧς ννᾶβ ποΐ δοσιιβεά οἵ ορβίιπαου οὐ {πε 
ἀορροά ἄδβιγο οἵ σοπϑιβίεπου, Ὀαΐ οἵ νγεακ- 
Π655 δη οἵ σᾶγπαὶ σππηϊηρ, ἀπ {Π6 11π6 οὗ 
ἀδίθποθ ννῃῖο ἢ ἘπΠ|5 ᾿πέογργοίδξοη δἰ θεῖο 
ἴο Πἰπὶ ἀραϊηδ {Π656 δοσιιβδίοηβ νου] Πᾶνα 
Ῥδθη ἃ ὙΥΘΥΥ 4ιθϑί μη θ]Ὲ οπθ. ὍΤΠ6 ΤοΠλδτὶς 
τμαῖ Π6 νναβ θοιιηά ἴο δαπηηί, πη {πῸ ργεϑοπΐ 
(α56, {παὶ πὸ μιδά ϑιθϑείίοα ἃ ὁ ΠΑΥ ΤΟΥ ἃ 
ἐγρα᾽ 5. ΒΟΆΓΟΕΙΥ ἡπ6 σοττθοῖ; ΤΟΥ ἢ Πδᾶ 
ΠΟΥΟΙ 5814 δοβο! οὶ {πα πα νου] ποῖ 
οοτῆθ, θὰῖ οηἱγ, {παὶ μα νου] ποῦ σοτης 
τιίοςς τὰ 6 (ΔοτΙπ ΠΙΔη5 τοϊογπηθα {πεῚΓ σοπάπιος 
(2 ΟοΥ. 11. 3). ὙΠ Πα νγὰθ δΙνγαᾶυϑ “ ΤΕΔΑΥ͂ 
ἴο σοπΠΊΘ ᾽ 15 ργονεά πο Οπ]Υ ΒΥ [15 ἀββθυ [0η8, 
θυ ὈΥ {πε ἴαοξ {παῖ μθ νγὰβ οὔ ἢῖβ ΨγᾺῪ ἴο 
{ποῖὰ δὲ {Π6 υεγὺ {{πι6 οἵ Πἰ5. νυ ηρ. ὙΠῸ 
ἸΠΊΡΓΘΒϑΙΟΠ ΠΟηγΘΥΘα ΕΥ̓͂ γν. 18, 19, 20, 21 
ἀδοιάθα!γ 15 {παὶ μῈ αϑβογίβ ὨΙ ΠΊΒΕ]Ε ἴο θῈ ἃ 
τη οὗ Πὶ5 νγογά, δηά ποΐ {πδξ ἢθ οἱ πὶ ἃ 
τίσ μί οὗ τρί᾽ οϊπρ ἃ " γεδ᾽ γ΄ ἃ "παγ᾽ ψπεη- 
ΕΥ̓ΘΓ Π6 {Π|ηΚ5 1ἰ ἀθβίγαθ]α. 



ν. 1---3.} 

3. ΝΟΑΙΙΥ 411 {πΠ6 ϑιρρογίογβ οἵ {Π|5 πίθου - 
Ργείδίοη, ἴῃ ΟΥάΘΥ το τηακὸ {πῸ ἀδίδπος 1πὶ- 
ῬΙΘα τη 1Ε 1655 ἀοιθέα!, {πτη}κ [Π6 τθδηϊηρ 15 
{παῖ 1 ἀδρεπα5 Ἰροη Οοα᾽: ΡΟΓΠΊ 550 νυ Ποί ΠΟΥ 
τῃ6 Αροβίϊθ Ἷαύγιθ5 οἷ ἃ “γεα᾽ ΟΥ̓ ἃ “ΠαΥ᾽ 
{παξ π6 Πὰ5 οπος υἰζοτοά, Ηοΐηδπη Ὀγὶηρ5 
Οἱ {Π15 56η56 ΡγΓΟ ΔΙ ΠΟ ΠΥ ὈΥ Το πάθυῖηρ “παῖ 
ἐγεα᾽ 5ῃου ἃ θὲ “γεα, δηά “πᾶν ΠΔΑΥ͂, δο- 
φογάϊηρ ἴο 22») Ἰπάρτηθηΐξ," ποΐ δοσογάϊηρ ἴο 
Οοάδβ. Βαΐξ {πδΐ ποῦ 15 πο διιοῇ σγοίοσθηςα 

ΘΕΗΑΡΙ ΕΝ ΤΙ. 

1 “͵αῦηρ σλετυεα ἐλε γεασογὶ τὴν ἦε καη16 7ιοΐ 
ἔο ἔλεγε, 6 16 γεχιίγείλ ἐλενε ἐο Ἴογιρίσε αγια ἕο 
εογηγογέ ἐλαΐ ἐχεογεη)ετέγιϊσαΐεα 2 έγ, ο7γ1, 10 δε) 
ας ἀϊρερεῖ αἶδο τέῤογε ἀὴς ἐγηε γεδογέαιεε λας 
)7ογρίωενε 171, 12. αἰδοίαγγιρ᾽ τυϊέλαΐ τοῖν Δὲ 
αεῤαγίεα γγονι 7 γοας ἰο 7Ἴακεαογιῖα, 14. αγια 
ώλε λαῤῥήν σηεσς τὐλϊελ Οοαά σανὲ 1. Δϊς 
2γεαελγερ, ἐγ: αἰ Ζίτεες. 

(ΗΑΡ. 11. 1. Μογοῖα] σοηϑιἀθγδίίοη ἴὸγ 
Π15 το θυ (4. 22) νγαβ ποΐ ᾿ιῖὶϑθ ΟΠ]Υ γεάβοη ἴῸΓ 
βίδυϊηρ ἄὐνᾶγ. “Βιιΐξ 1 ἀείογπηποά, ΤὉΥ ΤΙΥ͂ 
ΟὟ 581 6, ἴΠ15, ποῖ ἀϑδ1 ἴῃ φτοῦ ἴο σΟΠΊ6 ἴο 
γοιι." ὙΠῸ τοπάογιηρ, δοσογάϊηρ ἴο {πὸ Ἀ6- 
σεν Τοχί, νοι] ΡῈ: ““ποΐ ἀρβϑίη ἴο φοπΊ6 ἴπ 
5.6 ἴο νοι," Βα 1Ε Πᾶ5 Π{{Π1Ὸ ΟΥ̓ πὸ Δα Πουϊίυ, 
ἃΠἃ ΡΓΟΡΔΌΙΥ ἀτοβα οὐΐδό οἵ {πΠ8Ὸ Δ5βιπΊρΡί]Οῃ 
{Παΐ δ. Ῥαπ) πα4 θθθ πη ΟΠΪΥ οποα 'ἰπ (ΟΥΙΠΊΗ. 
Ῥαΐς ὄυθη 2} 15 ποῖ ᾿ἱποοπϑβιβίοπε ἢ ἃ ργο- 
ὙἹΟῚΙ5. υἱϑιὲ οἵ συϊοῖ. [15 ΔΥΡ ΓαΥῪ ἴο 58Υ, 
ΟἹ δοσοιηΐ οὗ 1. 23, {παὶ “ἴῃ φτιοῖ᾽ ΠΊΘΔΠ5 
ΒΥ ΠΡΊηΡ το ἢ Πὶπὶ ο ᾿πῆϊοΐ ᾿ξ προη 
{Πποπλ. ΝΟΙΓ ἰ5 {Π1|5 βθηβ6 βϑιρροτίοα ὈγῪ 
Ι (ΟΥ̓. ἵν. 21, ΠΟΓΘ [Π6 ρῆγαβα οἵ {μὲ Α. Υ. 
“ΜΠ ἃ το ὑ 15 ΠΠΈΟΓΆΪΥ “ἴπ ἃ τοά. ὙὍΤῇε 
{γι8 ΡΆΓΆ]]6]15π οἵ {παξ ραβϑαρθ ἴο {Π15 1165 
ἴπ {ἴΠ6 ννογάβ νυνὶ ἢ [Ο]]ονν ““ἴπ ἃ τοῦ; υἱΖ. 
“ἢ Ιογα ἃπά {πὸ ϑρι τς οἵ τηθοκηθβϑβ." Α5 
1Π6 Ἰονα ἔπεγθ τηθδηΐ 15 ἃ ἴονε ε]ξ ἴῃ {πὸ 
ἈΡΟΒΕ6 5 ον Πδασγί, 50 15 {π6 ρτιθῦ ποσθ. ὙΠῸ 
Ἰαπριαρο ἱπάϊσαΐοβ (Πα Πὸ 15 ἱπίγοάιπιοϊηρ ἃ 
αἸεγοπε ἰάθα ἔγομη ἐπαξ ἴῃ 1. 23, ΠΟΥ ἴ5 {π6 
Βεξιππίηρ οἵ [πῸ ποχί γϑῦβθ ἀραϊπϑί [Π]5. 

2. δϑίαϊεοβ {πε σΥθάβοη ΨΨΠΥ ᾿ὰ ννὰβ ῸΓ ἢ15 
ΟΠ 5846 {Πδΐ μα ἴοοῖκ Π15 ἀδοϊδίοη. [{ νγὰϑ5, 
τῃαΐ ἴο σοπῖθ ἴῃ βυϊεῖ ἴο {πθπὶ ὑνοι]α δε ἴο 
568] ῸπΡ {Π6 Βοῦγος οἵ Πἰ5 οὐνῃ ἴου. “ΕογῖΙ 
5τίθνα γοῦ, ἴΠ6η ν ΠΟ 15 1 {παῖ ο]δάάθηβ πὶ 
βᾶνθ Π6 {παΐ 15 συϊευθά ὈῪ πη ἢ" [Ι{ ψοι]ά 
δτίανε μἰπὶ ἴο ἰηῆϊοξ ἃ ριπίβῃτηθπέ ψΠΙ ἢ 
ὑν ΟΣ] σσῖονα {πθπλ. Βείΐννεθη πὴ δηά {ποπὶ 
ἘΠΕΙΕ νγὰβ ἃ τΐι14] τοϊατίοπ οἵ Ἰου- δίνης 
((. 24) ψΒῖοἢ ἃ ταπίμ8] φυϊεῖ σ᾽ νπρ νουἹά 
ἀεβίγογυ. 

Ν.Β. ΑἸΙΠουρη ἔποῦα τα ὈῈ πὸ δοΐμ] 
Ἰηβίδηοο οὗ καί ᾿ιπἰγοάπιοΐηρ (ῃ6 βεσοπά οἰδιιβα 
ΟΥ̓ ἃ σοτηροιπά ςοπαϊτοπαὶ βεπίεποθ, ΠΘη 

ει ΗΝ. 11. 

85 1115 15 οἰθαὺ ἔϊῸΠῚ ΨὙ6Γ. 23, ΠΟΓΟ 6 δᾶγβ 
1Παξ 1 νγαὰβ ἢἷβ. πιθγοῖ μι] σοηβιἀθγαίΐοη ἕο Πἰσ 
τοαάθυβ {παΐ ργενεηζθα ΠΪ5 νἱϑιξ, ἀπά ἔγοπι Ἷἢ. 
11. Ο1, ΠΟΤΕ ΠΕ δᾶγ5 ὁὲ εἰρεϊάδάί οὐ οἵ σοη- 
5: ἀογδ ΟΠ. ἔΟΥ ΠΙΠΊ561 ποί ἴο οοπθ. Νοίμίπς 
ςοι!ά Πᾶνε Ὀθθη θαβίθι {Π8ῃ ΟΣ ΗΪπῚ ἴο 58 Ὺ 
{παξ (σοά πἰηάογοά Πἰπὶ, πα ἢ πηραπέ {ἢ Ϊ5. 
ΝΕνογΠ6 1655 (Πγυϑβοβίοπι, “Πϑοάήοτοΐ, ΤΒβεο- 
ΡΗγὶαςοί, Εἰγαβπλι5, απ ΒΘΏΒ6] 411 πο] {Πὶ5 
᾿πίογργοίαδίίὶοη. 

ΕἾ" 1 ἀδεογπηίπθαά ἘΠ 15 νυ! τηγ- 
561, τΠδὲ 1 ψγοι]ὰ ποΐ σοπηα 

ΔΡΔΙΠ ἴο γοιι ἴΠ ΠΘΑνΙΠΕ688. 
2 ΕὸῸΓ ΙΕ 1 πιᾶῖα γοῖι βουγγ. ὑγῆο 

1ῖ5. ἢ6 τῃδῃ {πΠαΐ πιακείῃ πια ρ]δά, δας 
1Π6 β8απὶ6 ὑγῃϊοἢ 18 πιδάβ 80 ΡΥ 
της ἢ 

3 Απά 1 Σντοΐβ ἘΠ185 ϑ4πὶ6 τιπίο 

ἘΠαΐ οἰαιιθθ ἰ5 ἃ αἰγθοῖ ἱπίογγορδίνο, 115. οὐ- 
ΟἸΤΓΘΠΟΕ ΠΕΓΘ 5Που] ἃ ποῖ πᾶν ογραϊθα 50 
τήποἢ ἀΠΠΠουΠ]γ, θασαιιβα ἘΠΘΥΘ 15 ΠῸ γθάϑοῃ ἴΠπ 
Ἰδηριιαρα ΠΥ 1 5ποι] ποῖ Ὀ6 50 τιϑε. [1 
ἀεποίεβ {Π6 οἱοβα ἀπά ἱπιπηθάϊδίο ᾿πχίαροϑβιξοι 
ἴῃ {πὸ ΑΡοβε!ε᾽5 τη οὔ ἴῃς αιιδβϑίίοπ νυν ἢ 
{ΠπῸ ἀπίθοθάθπηξ σοπαϊ]οη, ἀπ ΤηΔΥ ΡΓΟΡΟΥΪΥ θῈ 
ΤΕΠΗ ΘΙ α, ὙΠΕΠ᾿ ὍΣ Ε1Ππ’ {π|| πσαξ εν 15 
ΤΉΘΓΟΙΥ {Π6 ἀροάοίο καί ἀπά {παΐ {πε ἀροάοϑὶβξ 
15 ἃ 4ΠΖποϑίοη 15 δοοιἀθηία]. 

ἼΠΕ 5 ΠΡΊ]ΑΓ ΠΙΙΠΊΡΕΙΓ Πα5 ἰθΘά βοῖηθ ἴο 
{Π1ηκ [Παξ τη “Πα {παΐ 15 φστιθνθά " ἔπεγθ 15 
Δ ΔΠΠϑοη ἴο {π6 στθαΐ οβδθηάθυ, ὑνβῖο ἢ 
γγΟΣΠ]Δ τοαπῖγα ἃ τοΐα!]Υ αἰ ογοπξ ἔπση το 6 
δίνθη ἴο {πεῈ νεῦβθ. “1 ψου]ά ποῖ σοπλα ἴο 
γι] ἴπ ΞΥΊΘΕ ΔΠ4 βτίθνε γοῖ ἴῃ ρείβοη, διέ 
Ι αἸ4 50 ὈΥ [ἰεζίεῦ : [ὉΓ 1 1 ρυῖενα γοῖ ὈΥ 
Ἰεξίοσ (τευ. 3), ἔπ γα 15 [Π15 αδἀναηΐαρο, {παΐ με 
ὙΠΟ 15 »ΥἹθνεα 1π {Ππδΐ νὰν 15 {Π6 58 Π16 γγῆο 
δῖνεβ ΠΊΕ ἸΟΥ ΟΥ̓ ΤΟρΡεπίηρ. ϑοῆῖθ δάορὲ 
1115 ἱπίευργοίδίίοη υυποιξ ϑπρροβίηρ ΔΠΥ 
Τοΐοσγοποα ἰὼ {πΠ6 οβεπάθσγ, υξ 1 Ιδοκβ 
5 Π]ΡΙΙογ. ὙΠῸ 5 ΠΡΊΠΪΔΙΓ 5115 ΠΡ 45 6 
ῬΟΥΒΟΠ 4}1 {πΠο56 ννῇοπι Π6 ννοι]ά Ππαγὸ ραϊπθ 
ὈΥ σοπλίηρ, 4π4 ἀδβουθεβ {πο πὶ 45 ἃ 51η6516 
οδ]δθοῖΐ οἵ Π15 Ρθύβοπαὶ ἰονε (οἴ. χί. 4). 

8. δίαΐοβ ῃδΐ πὸ ἀἸ4 ἴπ δοοογάδποθ νυ 
15 ἄδοίβίοη, απ Ὀθοδιιθο 15 γοδάθυβ ννΈΓα 
16 ΡΓΟΡΕΥ βοῖιγοα οἵ ἢΪ5 Ἰου. “1 ντοΐβ {815 
ὙΘΥΥ ὑπὶπρ." [Πάϑπλιοἢ} 85 {πὸ “ Π15᾽ Ποτδ 
οἰθασὶν ἴαῖκεβ ἀρ {πε “' (Π15 οἴ ννεσ. 1,“ [Π15 νευῦν 
τπῖηρ ἢ ση 6 ποίῃιπρ' εἰδα {παπ ΠῚ5 ἀθοϊβίοη 
ποΐ ἴο ςοπΠΊ6 Το νἱβιξ ἐΠ6πὶ, 50 ἰοῃρ' 45 ἱξ ννοι]ά 
6 ΠΕΟΘΒΘΑΤῪ ἴου ΠΙΠῚ ἴο σΟΙη6 ἴῃ σ»τιεῖ. Ηθτα 
ἴΠθη νγα πᾶνε ἀϊἸβοϊοβεά ἐπ ἰοππάδίοπ οὗ {πῸ 
σμάγρα {παὶξ πὸ Πδά νυυϊτθη ἃ ““πᾶγ "ἢ σοη- 
{γδαϊοίοσυ ἴο [5 ἐΟΥΠΊΟΥ “γϑβα," δηά {πῸ 
ΓΘΆΘΟΠ ΨΨΠΥ Β6 δά ἄοπε 5οθ. Ηδ αϊά ποῖ 
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γοιι, ἰαϑῖ. σνῃθη 1 σαπια, 1 5ῃοι]4 Πᾶνε 
ΒΟΙΓΟΥ ἴτοπὶ {Π6 πὶ οἵ νγῇοπι 1 οιρῇς 
ἴο τα]οῖςα ; Πανίπρ' σοηάδηςα ἴῃ γοιι 

411, τΠαξ ΠΙΥῪ ἸΟΥ 15 ἐλδ 707 οἔ γοιι 8]]. 
4 Εογ οιξ οἵ πιιςῇ δ!]οτίοη δπά 

Δηρι5ῃ: οὗ Πεαγέ 1 ννγοίε τιπίο γοιι 
Ὑ]ἢ ΠΠΔΠΥ͂ ἴθαῖβ ; ποῖ τῆδί γα 5Ποιι]4 
θὲ ρογίθνβά, θῈ τπδὲ γε πιῖρῃς Κπονν 

ΤΠ ΟΘΤΕ ΠΡ ΠΕ ΠΕΛΨΘΡΪΙΗ ἷν. 4--.-. 

1πΠ6 ἰονε ννῃὶοῃ 11 ἢανα πτοία δϑιη- 
ἀλπῆ!ν τιπίο γοιι. 

ς Βυῖ 1 ΔηΥ Πᾶνε σδιιβ64 ρτιεΐ, μῈ 
ΠδΙῃ ποῖ ρογίανεά π|6, δι ἴῃ ρατί: 
(Πλὲ 1 πιᾶὺ ποῖ ονείσμαγρα γοιι 8}}. 

6 διξείεπε ἴο βιισἢ ἃ τπηδῃ 2: [15 
ἐΡα ΙΒ πιθηῖ, ννῃῖο ἢ τᾶς 1ηΜίείοά οἱ 
ΓΩΔΠΥ. 

τυγιΐα {Π15 ἴῃ ΔηΥ οχίαπί Ἰοζίοσ. [Ι͂ἢ {πῸ ΕἸγβέ 
ἩΡΙ 516 μθ 511] ἀθοϊαγθα σαίθρο ΓΙ 4} {Παΐ Πα 
χνοι]ὰ οοπιθ. [ἴ σδπ ΟἾΪΥ δ ᾿πίοσγοα {παΐ 
ἢ ψντοίθ ἴἴ ἴῃ α ἰείζεῦ βιθβοαιθπί ἴο {πῸ 
Εἰγοῖ ἘΡ βΕ]6, ἀπά {πὲ πηπδὲ πᾶνε θεθη {πὸ 
Ἰρεζοσ σαγτῖθ ὃν Τιῖ5. Η!5 οδ]δθοξ ννὰ5 {παΐ 
μο τρί, Ὀγ δαοιγηϊηρ ΠΙ5. Υἱϑς πΠ|1}] Πα 
σου] πιαῖτο ἢ ποι! σσιθέ, στοσῆονο νυ ΠῃΠδΐ 
σοι] στίθνε μἰπὶ ννἤθη μ6 ἀϊά οοτηθ, αἵ {Ππ6 
παπάς οἵ ποθ ψγποὸ οὐρῃΐς ἴο 6 ]]ονν- 
Ὑ ΟΥΚΟΥ5 οὗ ἢ]5 ἸΟΥ, 85 Π6 νγὰβ5 οἵ {πεῖγ5. δε 
νυτοῖο ΜΠ [Π15 οὈ]εςΐ ἴῃ τπ6 σοπἤάθπος {παῖ 
ΠογῈ ννὰ5 δὴ 1ἀθητν Οὗ ἸΟΥ Ὀδίννθθη ΠΙΠῚ 
δη6 41} οἵ πε. ὍΠ5 νου] Ργοπηρί {Π6ΠῚ 
(0 ἴακο {ΠῸ βίερϑ γϑα !ϑιζε [ΟΥ̓ Ῥγον Ἐπ Πρ Π15 
στίοῦ, ποῖ ΒΙΠΊΡΙΥ Ὀδοδιιβα τ ννὰ5 {Π6]Γ ἀπγ, 
δυῖ νυἢ ρΙαάποθθ. ὟΝ Παΐ {Π6 βίθρβ ψεσε ἢ6 
μαά ϑἰδίθα ἴῃ μ15 ᾿Ἰθέζου, ἀπά οπς οἵ {π6πΠὶ νγὰ5 
{Π6 ὀχθουίοη οἵ {πὸ βεπίθπος οἵ ἘΧΟΟυΠΊΠ]η1- 
σδίϊοη, ἴου, Ορροϑίηρ νι ἢ ΠῈ Πα, ἴῃ {παῖ 
ἰείεσ, ποῖ βραγεά {πεπ]. 

4. 1 πε παά θβεῆ 50 δηχίοιιβ ποΐ ἴο βυῖθυε 
{Ππ6πὶ, ΨΥ πα Πα νυυϊτθη 50 βενοσοὶγ ἡ Ηϊβ 
ΘΠΟΘΙΉΪ65 Πα ΔρΡΡΘαΙ]θα ἴο 15 Ἰθιου ἃ5 ἃ Ρσοοῦ 
{παῖ ΠῈ ννὰβ ἃ γθο]ο55 αἸβίπισθου οἵ {ΠπΠῸ ρϑᾶςα 
ἃΠα ΠΑρΡΡΙΠθ55 οἵ ἴπ6 σουη ΠΥ Δη4 [1ἴ5 
ἸπαἸν τι} τηθπλῦοῖθ. Ηθ οχρίαιηβΒ. ὍὙΠὲ 
Δηρι 5 ουὐξ οἵ νος μ6 Ὑνγοΐθ βῆδννβ {Παΐ 
ἼΠΙ5 νγᾶβ ἃ Ὁ] πηΠΥ. 80. ἄοεβ ἢϊ5. οδ]θεΐ ἴῃ 
ὙΥΓΠΙΠΡ, ΤΟΥ ΠΙ5 ῬΌΓΡΟΒΕ ννᾶβ5 ποΐ {παΐ {ΠῸῪ 
5Ποι ἃ θῈ σστιονθά, δι Ἐπδΐ πο Ὺ τηϊρς Κπονν 
{Π6 ονεσῆονν οὗ ἢ15. αἤδοίοη ἴῸΓ {πθηΔ. Ηδά 
ἢ Ἰονϑά {πεπὶ 1655, Π6 νοι] ποῖ παν [6]: 50 
ἸΠΘΌΡΟΓΑθ]6. ἃ ΓΟΡΟΒΠΔηΟ6. ἴο βΊ Νηρ ΡδΪη ἴῃ 
ῬΘΙΘΟΙ, ΠΟΙ͂ 50 ΡΓοϊοιι πα δη δηχίθίυ ἴο ΓΟ νυ 
1πῸ6 ΡΎθυ δι! πρὶ ΕΥ115 ὈΥ ἃ Ἰοϊίοσ. [{ ννὰβ ΠΌΠῚ 
{πὸ βθῆβα οἵ πῖ5 ἴΙουε νυν ῃϊο ἢ Π6 οπάοανοιγεά 
ἴο ἀνναῖζθη ἴῃ {ποπὶ ΟΥ̓ νυυιτηρ, παῖ πο εχ- 
Ρεοϊοά ἴο τοῦδε {πεπὶ ἴο ἴα νυ Ἔποῦρυ {ΠῈ 
Ἔβγα ΠΠΘΑ5.ΓΕ5. 

5. ΤΠ παῖ ἴορὶς οἵ ἢἰ5 Ἰθίζοσ, δης σδιιβα 
ΟΥ̓ Π5. στιοῖ, παή Ὀθθη {πΠῸ οαδε οἵ {πῸ ϑιπίμ) 
Ῥοίβοη οἴδῃ πιθηίοπθα (1 (οΥ. ν. 1, 8). 
᾿Αραϊηδί [Π15 πὴ ΠῈ Παά Ὀθθη δοσιβοά οὗ 
Ῥγοςθθάϊηρ νυ} ῬΟΥΒΟΠΔ] ΘΧαβρουδίιοη, 45. 1 
πε οἴθπος. πα Ὀθθη σοπιπλτο 4 ἀρδιηδί Π1ΠῚ 
Ἰπα ιν! άπ} γ. Ηδ ἡἸβο δι π5 [Π15, ΌῪ ἀθοϊατης 
τπαΐ ποῖ πὸ ᾿πάϊνι 4 π4}1Υ, ὈΕ 411 {πῸὸ ΟΠαγΟΙ, 
Ὠδ4 Ὀθθη ἀσρτιονεά Ὀγ {πε οἤξπάεθυ. Ὑεΐ ἴῃ 
ΟΥΕΥ ποῖ ἴο ΡῥγΓθ55. ΠΘΑΥΠΥ ΠΡΟῸΠ {πὸ σα ΠΥ 
δῖ πονν Ρεηϊΐοπξ τηᾶη, ὈΥ Γοργεβοπίϊηρ ἴοο 

ΒΙΓΟΠΡΊΥ {ΠπῸ ΠΟΙ πουϑηθθ5. οὗ ἢ15. σοπάιιοί, Πα 
ν01}} ποῖ 580 {πᾶΐ δΌβο]ΐοὶν 411 τη6 (οτη- 
τῃϊαπη5 μαά Ὀδθθπ ρτϊονεά, Ὀμξ ΟἽΪΥῪ ““ Ρδτίὶγ 
411 οἵ πεῖ. Ηε δ]]} 465 το 4 ϑβεοίίοῃ ἴῃ {πὸ 
μάγοι νΒ] ἢ Πδα ΘΙ ΓΠΟΥΓ 411 Ὡ]οηξ, ΟΥ̓ ἴπ {π6 
ΡΙΌΡΤΘΘ5. οἵ {πὸ ἐἰἰδοιιβδίοη ἃροιέ ἴΠπῸ οδ56, 
[Αἰζθῃ τηογα ἰθπιθηΐ γίθννβ ἀπά ἀδεπηθα ἴΕ ομθ 
1Π ὙγΠ1ΟΙ Ραγάοῃ τϊρῃξς θ6 σταηϊθα οὐ βοπὶθ 
ΤΉΘΓΟΥ͂ 5Βμαννη. ὍὙΠ6 ἕαςΐ {Πδΐ ποτὲ Πμδά Ὀθθη 
ἃ Ῥογίίοη οἵ ἴΠ6 σοΟΠΊΠΊΠΙΠΙΥ Ὁ πο πο] ἘΠ 15 
νἴονν, 81. Ῥδὰ] τι565 νν ἢ σγθαΐ ἰδοξ, ἴῃ ΟΥΘΓ 
ἴο τ ραῖθ {πΠ6 σοπίγιτθ τηδη᾿5 56η56 οὗ βίη]. 
Ης οου]Ἱά ποΐ Πᾶνα δρρ]οα ΤΟΥ {Π15 ΡΌΓΡΟΚΒΟ 
1ΠῸ νἱθνγβ οὗ {π6 {Ππογο Ἢ ]Υ ὩΠΕΪΠοΙηΙΔῃ Ρατίυ, 
ΠΟΙ {πΠ6 [δο]]ησ5. οὗ Ρεύβοηβ ὑγῆοβθ σοπάιποξ 
γν85 δἰπιοβί ἃ5 θα 845 1πδΐ οἵ {Π6 Ἵῃϊεῖ γαη5- 
ΒΎΘΒΒΟΥ ΠΙΠΊ56]Ε, [{ 15 Ρ]αῖη {πᾶξ ἔΠεΈγῈ νγὰ5 
ΔΠΟΐΠΘΙ ΤΠΟΓῸ Γαϑρθοΐδθ]6. οΪα55 μι ἢ δάνο- 
οαΐοα τη] θυ ἰγοαϊπηθπί. Ὑπὸ ΑΡροϑβίϊθ ἄοα5 
ποΐ, ΟΥἩ ΠΟΙ Γ50, ἀ556ΓῈ {Παΐ {Π6 σα56 ἴῃ 4ιιθϑίοη 
Πα βίνθη ΠΙΠῚ ΠῸ Ραΐῃ, διέ ΟΠΙΥ ἀθηῖθ5 {παῖ 
6 γοραγάθα τΕ 45 ἰητοϊνίπρ ἃ ρεγεοηαὶ οἴθησα 
ἀϑδιηϑδί ἢ]ΠΊ, 5110 ἢ 845. σοιϊά ἀναῖκθη ἃ ρόγεοπαὶ 
ΔΠΙΠΊΟΒΙΥ, πη4 ’ἴ ἴ5. οἡ {παΐ δοςοιπί {πᾶΐ 
ἢ Ρυιΐϊβ {Π6 ΡῬδύβοπδαὶ ργόποιη ἢγϑθί. ΒῸΓ 
ἐπιβαρεῖν, νΥ]Ο ἢ πθδη5 το Ὀ6 ἃ θυγάθδη ἴο;,᾽ 
“ἴο νγεῖρ ΠΘΑΥΠΥ ἸΡΟΠ,᾿ 566 τ 1655. 1]. 9; 
2 655. 11. 8, [ἢ {Π6 νϑῦβα θείοσγα τι5 1ἴ μα5 
ΠΟ ΘΧΡΓΕΒΘΘα οδ]εςΐ, ἀπά ρουπαρ5 οὐρῆΐ το θα 
ΓΕΠἤογθα 5 ΠΊΡΙν “ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ {παΐ 1 τηδΎὺ ποῖ 
ΟΡΡΓΟ55. Βιαῖΐ {πε ἰδοῖέ γοΐθγεηςθ τημϑέ 6 ἴο 
1Ππ6 σα ΠΥ τηὰη. 866 ποΐδ δὲ επά οὗ σπδρίεσ. 

6. ϑϊῖηςθ {Πς 1αϑὲ Ἰθίζεσ δὴ δϑϑθπιθὶν οἵ {πὸ 
Ομαγοῆ μά Ὀδεη πο] ἴο ἄϊἸβοιιθα {Π6 οα56, 
δηά {πε ἀοθαΐθ μα Ὀθθη ο]οβοά ΒΥ ἃ ἀν βίοη 
ἴῃ νυ] οἢ {πῸ πηα]οτγ μα4 νοΐθα ΤῸΓ ΡΠ] 5}}.- 
πηθηΐ οὗ {πὸ οἤδμάθσ. [{ 15 ρδῖη {παΐ {8 
βϑηΐθησε. ραβϑθά μα θη τοίεσγοα ἴο {πὸ 
ΑΡροβίϊθ ἴῸὙ ΠῚ5. ἀρρτόνὶ ΟΥ̓ αἰβαρργονδὶ, ἀπά 
1Π6 αὔβεποθ οἵ ΔηΥ σοπηθοίίηρ ραγίϊοϊα. 1π4]-- 
οαἴοθϑ [Πα πὸ 15. πονν (δ]νοσιηρ Πἰ5 Ἱπάρτηθηΐ 
ὩΡΟὴ . Δ μαΐ {πΠ6 Ριπίβῃιηθηΐ νγὰ5 15 ποῖ 
δίαϊθά, θαΐ τ [6]] δῃοτί οἵ νυν μαΐ 51. δὰ] μαά 
ΡΓΘΘΟΤΙ ΒΘ, ἔῸΓ Ἐπ 6 ΓΘΒΟΠ5 νυ Ποῦ ΠΕ 5555 
ἴῸΓ ργοποιιηοίηρ ἴ 50 ἘΊοΙο πὶ ἀτὸ {Πδξ 1 ντᾶ5 
1ηΠἸοϊΘ αὶ προπ 5110 ἃ ΟΠ6 85 {Π6 σι. ΠΥ τηδῃ 
μαά Ὀγν Πἰβ σοπίγιξοη ργουθά Πἰπηβοὶῇ ἴο ΒΕ, 
Δηά {παΐ [ἃ ννᾶθ 411 παΐ πὸ πηδ]οσιῖν Ππαά 
ποῦμε τξ τρμΐ ἴο ροβθ. ϑοιθ {π|η|ς ἐπα 
ΠΟ ἄξογεε μα θϑεῃ δοΐια!]ν Ρασϑθά, Ὀὰὲ {Πα 
1πΠ6 τρϑϊοσγ Παά Ργδοιοα!ν ἰγεαῖθα [Π6 

ου 
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ν. 7---το.]} 

80 τπδξ σοπίγαγιννίϑα γε σμσῆΐ 
γΓαῖΠεΥ το ἔογρινε ἀΐηι, ἀπ 4 σοπηΐοτί 
λΐηι, ᾿αϑΈὲ ρεύβδρϑ βϑο ἢ ἃ οπβ 5Ποι4 ΡῈ 
ϑυγδ] ἰονγεά τιρ ὑψ ἢ Οναγπλι ἢ βογγονν. 

8 ννΠογείογα 1 Ρεβεεοῇ γοιῖι {παῖ 
γε ὑγου]ὰ σοηῆτγηη γομῦ ἰονα τονγαγὰ 
ΒΙΠ1. 

9 ογ ἴο 115 δπά αἷβο 414 1 νυυῖζο, 

ΤΡΘΟΘΕΥΝΤΕΛΙΝΒ.: 11} 

(Πδὲ 1 πιρῃέε Κηον {πΠ6 ρτοοῦ οὔ 
γοιι, ννμεῖποῦ γε ὃ6 οδρεάϊεπε ἴῃ 8]] 
τΠϊηρϑ. 

ΙΟ Τὸ ψῇοπὶ γε ἰούρίνε δηγ τῃϊηρ, 
Ι Κοηρίυε αἶϑο: ἴογ 1Ε 1 ἔογρανα ΔηγῪ 
{πηρ, ἴο ννῃοπ 1 ἔούρανα 712, [ΟΥ̓ γοιιγ 

ΠΟ τ, 2 ἘΠ 
βᾳκε8 γραῦς 1 1: ἴἴπ 1ῃ6 ρεΐβϑοη οὗ μεν κάι. 
Ομ τβε; 

Οἤεηάου 45 Δη Θχοοιητηιηϊσαῖθ ρεύβοη. Βιΐ 
85 πὸ ννογά “σύν " (εοηβγηι Α.Ν.) ἴῃ νεὺ. 8 
ῬοΪπίβ ἴο ἃ ἔουπιαὶ ἀδοϊβίοη, Ὀν νυ ΠΟΙ 6 ννὰ5 
ἕο 6 τεϑίογθά, μ6 τατιϑί πᾶνε Ὀθθη τπ 6 Γ ΒΟΠῚ6 
ΤΟΡΊΪΑΓ σθηΐθηςθ, ὙΝΒΘΙΠΟΥ 1 ννὰθ θχοοπη- 
ται Πἰ σφ! ΟΠ ἴογ Α Πἰπϊτθ ἃ {1Π|6, ΟἿ᾽ ΕΧΟΟΠΊΠΊΠΗ1- 
οδίίοη νυ ποιΐ 6]! ΙΝ ΘΓ ΟΥΘΓ ἴο ϑαΐδῃ, ἴπϑγα 
15 ποίῃιηρ ἴο 5ῆδνν. 

“-8. Τὰ ἀρρεαῦβ {παΐ, νυ {Π6 ἀρρθὰὶ ἴο 
{π6 Αροβί!θ προη {πὸ γεάιισθα βοπίθηςθ, ἴθ 
πδα Βεθη βπη 6 4150 ἃ Π]ΘΠΊΟΥΙΔ], Ὀγοιιρης 
ὃγ ΤΊζι5, ΟΥ̓ ἃ 5:15: ϑζ!οΠ ἔγΟ ΠῚ 50ΠΊΘ ΠῚ 6 5 
οἵ ἐπ (βυγοι, {πα {πῸ ΡΠ ϑμπηθπέ 5Ποι]4 
θὲ ἱπογραϑθά ἴο {πῸ βϑυθυιυ νυ ῃῖοῃ Πα θθαπ 
ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΥ Ργθβοσθεα. ΟΠΙῪ οἡ {Πϊ5 βιιρρο- 
ϑιζἴοη οᾶπ [πῃ [ογπὶ ““ σοπΠίγαγί ννῖβα ἡ 6 οχ- 
ῬΙαἰποά, ἀπά 1ξ 15. ἃ ΨΘΓΥ ΠδίαΓΑΙ ΘΙ ΡΡΟΒΙ ΟΠ, 
ου οπθ οὗ {πὸ ἴδε! ηρϑ ννΒῖοἢ ἘΠοῪ Πδα τηδη]- 
ξεβίθα 50 ϑίγοπρυ ἴῃ (Π6 ργδέβεηοα οἵ ΤΊΐ5 
νγα5. {ΠΕῚΓ “ Ἐχδοίηρ οὗ ΡιΠἰϑῃπηθηΐ ̓  (2 (ΟΥ. 
1]. 11). Ηοννενεσ, τΌση {Π6 ταβα]ῖβ οὈίδιπεά, 
δηα {πΠ6 παίισε οἵ [Π6 οσαβ56, ἴπΠ6 Αροβίϊ!β 15 1ἢ ἃ 
Ῥοβιοη ἴο γεοοπηΠπηΘη ἴῃς Ορροϑὶίβ σοιγβθ, 
ἐπαξ ἃ ραγάοῃ ϑῃοι]Ἱά θὲ ργαπίθα, Ἴοπηΐογέ 
Δατηπἰϑίογοά, απ {πῶΐ [η6 Πα στ ἢ 5Π οι] 4 Ρα55 
ἃ ἄδογθο ἔοσ {ΠῸ σϑϑεςς!οὴ οὗ {πᾶΐ ὈγοίΠΟΓΙΥ 
Ἰονθ νοι Πα Ὀδθη ῸΓ ἃ 116 νΠάγαννη 
ἔτοπὶ ἴπΠ6 ἸΠΠΑΡΡΥ πη. Ὑπὸ ἢγβί ρατί οὗ 
{Π|5 νϑῦϑα 5ῃοι]α Ὀ6 [αἸζθη [ἢ ο]οβα σοηπθοίοη 
ΜΠ τπῸ ργεσβάϊηρ, ἔοσ 1 σοπίδ!ηβ ΠΟ [θα οὗ 
ΟὈΙσαίοη, 5 οι 45. {πὸ “ οτρῃς" οἵ {πε ΑΟ Ν. 
1Π1Ρ1165. ὙΠῸ ΠΠἴ6ΓᾺ] {γα ηβ᾽δί!οη 5: ΠΊΡῚῪ 15 “' 50 
85 ἴου γοι ἴο ραγάοῃ," δῃηά {πμ6 ἀσιεϊ 15 {Παΐ, 
ἴπ 510} 8 ἰπβίδηςθ, {Π6 ΡιΠΙβμπηθηξ ΔΓ αν 
᾿πηροβϑά 15 ΘΠΟΙ ἢ “ ἴου ποι, οἡ {Π6 σΟΠΊΓΑΓΥ, 
ΤΑΙ ΠΟΥ ἴο Ραγάοη  {ΠΔη ἴο ᾿πούξαβ8 {Π6 ρεπδ]ίγ. 
ΗΙ5. οὈ]εοξ ἴῃ σοιιη56] Πρ ἃ ΡΙΘΠΑΤΥ Ράγάοῃ 
νγὰ5 ἴο βδᾶνθὸ (ἢ6 σομάοιηποά ἴγοπιὶ Ὀοὶηρ 
“ βυγϑ!] ον πΡ ἢ ὈΥ Ταπιοῦβθ. Ηδ 566ΠῚ5 ἴο 
ἤανα θεαη ἰπ ἀδρευ οὗ β5ριγιπ8] σΓαϊη ἔγοπι 
ἀδβραῖτ, οὐ οἵ ἀγίηρ οἵ ἃ Ὀτοίκθη Ππραγί, οὐ 
ῬΟΓΙΒΠΙηρ᾽ ΕΥ̓ 561-ἀεβιγιιοίίοη. 

9. ΤΕ δάορίϊοη οὗ μὶ5 δάνϊςθ νν}}] 6 ἴῃ 
Δοσογάδηοα ὙΠ {πΠ6 οὔ]θοῖ οὔ [5 νυυιίηρ. 
ΗἜδ Παά ἱπίεπάθά ἴο ρμιιὲξ {ποῖὰ προη {ΠΕῚΓ 
ργοὈαζίοη, ἀπ ““«ϑοθγίδϊη {ΠῸῚΓ Ρρτ ον θᾶπ 655 
ΥΠΘΊΠΟΓ ΠΟῪ νγεγα οὐθάϊθηξ οἡ 8}1] ροϊηΐϑ5." 
ΤῊ5 νγὰ5. ῬΑΥΕΥ 5. αἷπὶ ν᾿ τοραγά ἰοὸ {Π6 
βεηΐθηςα οἵ ΘΧοοτηπιηἰ δίϊοη ἀ 6] νογοά ἴπ {Π6 
ΕἸγδί ἘΣΡΙβῖ]Ὲ ἕο θῈ Ὄχϑθουίοά ὧν ἐφθρι ἐπ ῥὶς 
αὐτεπεε. ΠΟΥ ἀἸά ποΐ ἀηϑνοῦ ἴο ἐφαΐ ρτο- 

ἥν 7.ε1.-- οι, 111. 

Ὀαίΐίοπη, θὰ νπθη ΤΊΤΟΥ τνὰ5 αἱ (γί 
16 Ομυσοῦ βεεμηθά ἴο πᾶνε οαϑί ΟἹ 115 
ΔΙ]Θρίδηςθ. Α5. {πῸ ἱπηπηογα γ, Οὗ νν ϊ ἢ 1ἰ 
ἰ5 αἰνγαὰγβ ἴο θὲ σϑπιθηθογο {παΐς Π6 ΟΠ6 
ΒΊΟΒΘΟΙ Οᾶ56 νγᾶβ ΟΠΪΥ δῇ ΘΧαΙρΡΙθ, νγὰ5 ἴῃ 
Παργαπέ σοηίγαάιοίίοη ἴο {πΠ6 Ργῖποῖρὶς οἵ 
ΠΟΙΙΠ655 θϑβϑθηίαὶ ἴο ἃ (γιβίϊαπ σου πη η1Υ, 
50 {πε ἀἰβγεραγά οὔ ἀροβίο!ς δι ΠΟΥ ΕΥ̓ νγὰ5 
Ἰησοπδίβίθπε νυ] {ΠῸὸ βίδξιβ οἵ ἃ {γι6 ΟΠ ΓΟΙ. 
Τί νναϑ, πὸ ἀοιδθέ, Γογο ΡΥ ροϊπέθ οὐκ [Πγοιρἢ 
ΤΙί5. απ ΠΙ5 Ἰοίοσγ {παΐ {ΠῸ ΟΠΪΥ σοιιγδα 
ΟΡΘη ἴο {πὸ (οΥΠ ΠΙΔΠ5 ννα5. ᾿πηπηθαϊαΐο ἀπά 
σοΠΊρΙθΐθ σι Πβϑίοη. [}ἢ ΟΥογ ἴο [οϑδί {Πεπὶ 
ἘΡΟῊ {Π|5 ΡοΙηΐ 1 ννὰ5 ἃ τποτο οἤδοξιαὶ πηεπῃοά 
ἴο νυτῖΐθ {πᾶ ἴο 5Ὸ ἴῃ Ρεύβοῃ, θθοδιιβο 1{ [οἴ 
{Π6 1 τηογῈ ἴο {ΠπΠῸ δχογοῖβα οἵ {ΠΕῚΓ οὐ ἔγεα 
Ὑ11. ὝΠΟΥ «14 ἀμδνγευ ἴο ἐῤἧς [δϑίϊηρ ὈῪ 
ΕΠ ΟγοΙηρ ἴΠ6 ΠΘΟΌβϑασυ αἰδοῖ ρ!ῖπθ. Ηνίην 
ἄοπθ 50 οὔ οἠδ 5146, {πὸ Αροβίϊς πονν βιιρ- 
δεϑβίβ {παΐ {ΠῸῪ 5014 Δηβννεῦ ἴο 1ἴ Οἢ δποίμοῦ 
Δ ΠΑ ΠΊΟΤΟ ΡΎΘΟΙΟΙΙ5 5:46, ὈΥ Υαπί!ηρ ἃ ΡαγΓάοῃ, 
ΔΠἃ 50 {ΠΕῈῪ ν}1}}} 5μονν {πε ηβοῖνοα ἀρργουθά 
πα οδϑάϊθπε ““οῃ 81] ροϊηΐβ." [{ την θὲ 
οΟὈβογνυθά {παΐ, νυ ἢ Π]6 Πα τοποιιησοβ Ἰογάϑῃ!ρ 
ΟΥ̓ΘΓ ΠΟΤ [4114 ἢ6 γαῖ σθα πα γ65. ΘΟΠΊΡ]ΙΔΠΟδ 
ὙἹΠ 411 ἀροϑβίο!ς ἀγα η5. 

10. “εμέ Πανὶπρ' δϑοθυίαιπεά {ΠῸῚΓ ἀρρτο- 
γεάπεϑθ [ΠΓΟΌΘῊ ΤΠΕΙΓ ΡΠΙΒΠϊης {π6 ρα ΠΥ, 
6 οδπ ΠΟΥ ΒΥ {παΐ ἐῤεὶγ Ῥαγάοῃ, 1 {πον 
σἤοοβα ἴο δοῖ ἸΡΟη Πῖ5 ργθβεπί Ἔχπογίδίϊοη, 
ἄγαννϑ δὲς Δοηρ νι τ. ΠΕ τὶρῃξ γοπάρτϊηρ 
Δ ηἀ γτϑδαϊπρ 15 :---- Βατ (Π1π|} νυ Ποῖ γ6 ἔογρῖνα 
ΔΗΥΓΠΙΠΡ 50 401 : ἴῸΓ ΨΒΔΌΙ μανο ἔουρῖνθπη 
(ὃ κεχάρ.), ἸΕῚ Βαγο ἔουρίνϑπη δηγίῃίηρ, [ῸΓ 
ΥΟΙΓ δαΐζοβ (1 Πᾶνα ἔογρίνεη 1[) Ὀθῖοσθ {868 
ἔδοο οἵ (ἢ γιβί." [{15 ποΐ {Ππ6 [ὈΥρΊνοπθ55 οὗ 
αἱ 1Π4Ὁ 15 ἴῃ 4ιοβίοη, διέ οὔ {π6 οἤξηος 
ἄοπο ἴο {πΠ6 Ομασοῇ ἀπά 115 [οι Πά οι Τἤγοι ἢ 
[6 βἴδιπη ἐπαΐ μπαά θεεη Ὀγοιρῆῃξ πΡΟΠ {Π6Πὶ 
(σεῦ. 5). ὙΠῸ Ἰδηρτιαρο ᾿Π]Ρ]165 {πδξ {ΠῸ ρῥσε- 
γαϊθηΐ ἀϊβροβιίίοη αἵ (Δοσὶ πίῃ νγὰβ5 ἴο ἰογρῖνα 
1Π1|5 οἤξηςε, ἀπά ργοόθαῦ]ν {πῸ οτος οὗ {ΠῸ 
ῬΓΕΒθηΐ ἔθηβο 15" Πίτη, νυ οπὶ γ8 τὰ ἱπο]ποὰ 
ἴο ἔογρινθ. ὙΠ 115 ἀϊβροβιτίοη {πΠῸ ΑΡροϑίὶα 
ΤῈΠ] ἴῃ, 85 νγᾶβ οἰθαγ ἔγοπΊ ἢ15 δάνϊοϑ ᾿ιι5ὲ βίνθη, 
Δηα {Π6 ρεγίδθοϊς ἔθηβεβ ΠΟΥ Ἔχρῦοβθ {πδξ ἢδ 
Πα4 Αἰγοδάν ἴογρίνεη, 1Ε ἱπάθο ἔογρίνεπεβϑς 
νγᾶ5 {πΠ6 τὶρῃΐξ [ΕΥΠῚ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο Πἰπὶ, ἔοσ Π6 
511} δΔάμπογεβ ἴο ννμαΐ ἢ6 δα! ἴῃ νεῖ. 5. Ηὄδ 
μαά ἄοπθ 50, ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ ἴῃ σοΡ]άποδ 
μὰ {ποπὶ, ἀπά Ὀεοαιιδε {πε ὶΓ σοπάπος μαά 

Ὁ 

4οι1 
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11 [,ε5ὲ ϑαίδη 5Ποι]4 ρεὲ δὴ δ- 
ναπίαρε οὗ 118: ἴογ νγχε ἅτε ποῖ ἱρῃο- 

Γδῃΐ οἵ ἢϊ5 ἄδνιςς8. 
12 ΕΒυτπογπηογα. νμεη 1 σᾶπιε ἴο 

Ττοαβ το ῥῤγεαεῦ Οἢτιβε᾿ 5. ρΌβρεῖ, ἀπά 
ἃ ἀοοῦ νγᾶβ ορεπαά τιηΐο τηθ οἵ {πε 
Τιοτά, 

1: ΟΘΚΙΝΤ ΑΨΨΒ. 1. [ν. 11--τ4. 

12 1 Πδά πο Γαϑέ ἴῃ ΤῊΥ̓ β8ριτξ, θ6- 
σαιβα 1 [ουπά ποῖ “ΓἸ5 τὴγ ὈγΟΙΠΕΓ: 
θυ τακίηρ τὴν ἰεανε οἵ {Ππ6π|, 1 νγεπξ 
ἔτοπι {πεηςς ἱπΐο ΜαςἼεάοηίδ. 

14 Νονν {παηκβΒ δὲ υὑπίο (οά, 
ννΠ] ἢ. Αἰνναγϑ σδιιβθῖῃ τι5 [0 {ΠῚ ΠΠῚΡΗ 
ἴῃ ΟΠ τῖβέ, ἀπά ππάκείῃ πιδηϊίαϑδε {Π6 

5ῃοννθά ἘΠΕΙΓ ἀρργονθάηθϑθθ, θὰ “ΤΟΥ ἘΠΕΙΓ 
561-65, πη ἴῃ πὸ [{Π] σοηβοϊοιιβηθθβ {παῖ 
ΕἸ τὶβὲ ννα5 σορηϊζαπξ δηδ ἀρργονθα οἱ ψυπαΐ 
Πα αἸά δηά οἵ {πὸ οδ]εςέ νοι μα Πδά ἴῃ νίδνν. 

11. ΤΠῖ5 οδϊεος μθ βίαίοβ ἴῃ οσγάθυ ἴο 5ῆενν 
πον πα Πδά δοίθαά “ΤΟΥ {ΠεῚΓ 5ακε5. [{ νγὰβ 
ἴο ργουθηΐ {πὸ (Δουπ Π]ΔΠ5 ΔΠ4 ΠΙΠΊ56] ἔτοτα 
θεῖπρ; ΟΥ̓ΘΓ-τοδ ἢ θ, αηα Πανῖπρ δἀνδηΐαρα 
ἴδιο οὗ ποπὶ ὈΥ ϑαΐαη, ψΠΟ56 ἄδνίσεβ ΟΥὐΓἁ 
Ἐποιρ 5. π6 ἀ14 ποῖ 811 ἴο 5βεθβ. ἍΠεβα ἀθ- 
γῖσο5 ψοΥῈ [Π6 τη] σπαηΐ ἀοβϑιρηβ οὐ ϑαΐδῃ᾽β 
τηϊηἸϑίουϑ ἴπ (οσϊ πίῃ (Χὶ. 1.5), ἢ τοραγά τὸ 
1π6 οα56 ἴη ηιιθϑίίοη. ὙΠῈθ6 ψγοτα {πὸ εχ- 
ἰγοῖηθ [4 α΄ Ζοῖβ, ἀπ ΠΟΥ ννεγα ρ]αγίηρ {ΠῈ 
ἄον}}5 ραγί ἴπ 1Π6 πιαϊζϊεστ. Ηδά {πὸὺ Ὀθθη 
Ποποβί, [Π6Υ πγιιδέ μαννα ἀθοϊασθά {Πα ΠΊβεῖνο5 
ἴῃ ἴανουσ οὗ {πὸ ρεηδιυ ργοβογι θεά ὈΥ {πὸ 
Μοβαῖς Ἰανν, ὑνῃϊοἢ ννὰ5 ἀθαῖῃ. Βιιΐ {ΠῸῪ Πμεϊά 
ἘΠΟΙΠΊΒΟΙγῈ5. ἴῃ ΤΈΘΟΓΥΘ ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο «ἱϊονν {ΠῸ 
ΑΡοβίϊδ ἴο συΐη 5 οὐ οαιι56. ΠΟΥ ροϊπίςά, 
πὸ ἀομθέ, ἴο {πΠ6 Παρυδηΐ 5[η ἃ5 {Π6 παΐισαὶ δὰ 
ἱπϑυιδΌ]6 ἔγαϊ οἵ 88. Ῥαι]᾿ 5 ργθδομίηρ, νυ ΠΙΟΠ, 
Ὀγ βεϊξιηρ αϑιάθ {π6 ἰανν, ορεπβα {π6 ἄοοσ, ἃ5 
ΠΟΥ 5αϊά, ἴο 811 μϑαῖμθη Δθουηϊπαίοηβ. “ΠΟΥ 
ψνοι]α ἢπά ποῖ ἃ ἔδνν [ϑυνῖβ ΒΘ] Πονεῦβ γον 
ἴο ΠΙδίθπ ἴο {πθπὶ, αη ἴποβθ ποτὰ {ποὺ 1η- 
Πιιθηοθα ΤηΔΥ ἤᾶνα ὈΘΘΠ 50πΊῈ οὗ ἴΠπ6 ΡαΓΥ͂ 
πὸ δἀνοοσαίεα {πὸ βονθσοσ ΡΠ ΠΙΒῃπιθηΐ. 866 
νῸΥ. 7. Βαυΐ {Π6 Αροβίϊα ἀϊβοογπθα παῖ {πὸ ἐπ 
ἴῃ νἷδθνν νὰ ἴο οὐθαΐβ. 8ὴ ἰσγοραγαῦ]Ὲ Ὀγθδομ 
θεΐννεθη πΐτη δηα ὑπ σοπηπληγ, Δη4 ἴο σα] Π 
11] ροβϑθϑϑίοη οἵ {πὸ ἤο]α ἴῸγ {ποιηβεῖνεβ. 
Ἠδ ννου]ά βανε ΠἰπΊβοὶ ἀπ 5 τοδάθυβ [τῸΠ 
1Π15 βαΐδῃηϊς το! δίϊοη. 
ΤΠ ἀδτοδοΥ δπά τϑίϊσθησα ὑυ] ἢ ννῃῖ ἢ Π15 

ΨΘΓΥ [ΠΕ Γ βυιδ]εοΐ 15 ἰγθαϊθα ἴῃ ἴῃ656. νεῦϑ65 
ἄδϑοῦνοθ σϑηασκ. ὙΠΟΙΘ 15 ΠῸ ΠΑΠΊΘ, ΠῸ 
ϑρθοϊβοδίίοη οἵ ραγί!σα]αγβ, ποῖ ἃ ὑνοσὰ ΤΊΟΓΘ 
ἴπδη 15 ΔΌβο] τοῖν ποοάθα το πλαϊτα Πῖβ τπεδη- 
1ηρ; Οθδτ, ποῖ ἃ γεβϑέϊρε οἵ δηγίμίηρ οδ]σ]αϊοα 
ἴο τϑανγαίθη ᾿γγι δίίοη οὐ σῖνε ραίη. ΗἩνίηρ 
φϑϑουίθα {ΠῸ σσϑαΐ ρυϊποῖρὶς οἵ ρα πιοσα] ν 
ἴῃ {πΠ6 (μυχοῦ ἃη4, ἴῃ ἃ βγοαΐ τηθΆβιΓ6, 5110- 
ςοραθά, μ6 5 4016, ἴῃ ὰλε ποδί ἰονίηρ δηά 
ΘΥΔΟΙΟΙΙ5 ΠΊΔΠΠΘΙ, ἴ0 ΒΟᾺΓ ΟἹ] ᾿ηΐο ἃ 5:ηΑΓ ἢ Ὁ’ 
νουπά. ὙΠῸ ὈυΓηϊηρ 4ιΙΘβίίοη 15 πον Οἡ {ΠῸ 
ΨΥ ἴο ἃ ΠΑΡΡΥ͂ 56: {]6πιθηΐ. 

10. “Βυτ᾽" 1 Βαά, ἢ 411 115 δἰζοπάδπε 
ΕἸΓΟυπ τ βίϑηοο5, βίνθη ΠΙΠῚ Θχοθβϑῖνο ραΐῃ. ὅθ. ἢ 
566 ΠῚ5 ἴΠ6 50]. σοππηθοίίοη νυ] οἢ 15 ΣΥΘΔΕΥ 
ΟὈβοιγοά ὈγΥ 1ῃς6 “,ιεῤεγηιογε" οἵ ἴ[μ6 ΑΟΝ. 
Νοίμϊηρ οὰπ Ὀ6 τῆοῦς ἡδίαγαὶ πα {παᾶΐ ἢδ 
5804, ἴον βθοῖηρ [15 ὑαΥ ἴο ἔπε επά οἵ ἃ 

αἰπίγοϑϑιηρς πιδίξοσ, γθοῦτ ἴο ἴπ6 βσγεαΐ δῆϊο- 
τἴοπ νι ἢ ἴὸ μαά σαιβεα ἢϊπη, ἀπά οὐΐ οἵ 
ΠΙΟἢ {πε ἀοϑιγθά ἰϑϑθ Βα βργθηρ, ἴΠ ΟΥ̓ΩΘΓ 
{πὲ ΠῈ πΊΑΥ ἀο {{]] }τιδέ]ςε ἕο {Ππ6 Ππβρεακαθ]α 
ΤΕ] ο νυν μιοὴ [πΠ6 πεν οἵ Τιζα5. μαὰ Ὀγουρπέ 
ϊπι. ὙΠῸ σμδηρα ψψῃῖο ἢ ΤΊΐι5 ταρογίθα Πα 
τορατϑ 85 ἃ {ὙΠ ΠΡ δ ηα Ραϊηΐβ [ἃ ἴῃ ὈΓΠΠαΠΈ 
ΠΟΪΟΙΓ5 (νν. 14; 15, 16), 45 ἃ οοπίγαβί ἴο {πὸ 
ἄατκ ριοΐαγα οἵ Π15 ργευῖοιϑ ἐπ υ]αίοη. ὙΠῸ 
εχίεηΐξ οὗ ἢ15 ἀἰβίγεϑβ 5ῆθννβ πονν αἰ θσοηξ 15 
ἔδο!ηρδ ἰονναγάβ ἴπΠ6 (οΥπ  ΠΙαπη5. ἡγοῦ {ΠΤ ῸΠῚ 
Πα ΠΙ5. δπϑιηϊοβ τεργεβεηΐϊθοά ἔπε. Ἧς 
ΡΟυΓίγαΥ5 ἴἰ ἴῃ βίγσοηρ ἴοσομθ5. Ηδ νεπί ἴο 
Ττοαβ ἴο ργοδοῖ, ἡνΒΙΟἢ νναὰ5 {Π6 βγϑαΐ οδ]εςΐ 
οἵ 15 Ππ|ὸ, θαΐ {που “4 ἄοοῦ βύέοοᾶ ορδπ"" 
(ρεγῇ. ραγί.) ἴο μῖπα ““ἰπ {Π6 1 ογά " Ἰεδάϊηρ ἴο 
ἸΔθοιτβ. ννΠο ἢ ΡΓΟΠΊΙΒθα βδαοοθβθϑ, πῃ οου]ά 
ποΐ ἔᾺΠῪ ἀν4}} ΠΙΠΊ5ΕΙΕ οὔ 1. Ηἰ5. 5ριγι, 
1παΐ ρατί οἵ μ15 πδΐίισα ν ΒΊΟΝ νγαβ ἰθαϑί Π140]6 
ἴο Ρεογίαγθαίίοη, ποδί δοῖνα π᾿ Πῖ5 βΌβρεϊ- 
ψοσΚ, [π6 σεηΐγε οἵ Π15 τε] ρίοιβ 16, ἸαςΚοα 
{πῸ τϑαιυϑιία σάτα, Ὀθοδιιθα μα ἀϊά ποΐ ἢπά 
Τιΐα5 Ἰἢ τἀϊηρ5 ἔτοπὶ (οτιπίῃ. ΤΠα ππη- 
Υγοϑέ 15 50 ΥὙἱν]]Υ Θηρτάυθη ΟἹ ἢῖ5 τηϊηά, {πδΐ 
ἢ 5θθπὶ5 ἴο [γον ΠΙπΊβοῖΓ θδοκ ἱπίο {π6 
Βι[πδίϊοη, ἴοσ Π6 ϑαγϑ:-τ 1 Βαανα ποῦ βού 
ΤΘΙ1ΟΥ ἴο ΠΥ βριγιῖ." ὍΠ6 ΟΓΙΡΊΠΔ] 158 Ῥεῖ- 
ἔθος ἴθηβε οἵ δὴ δοχίϑδὲ ἔοσπη. [Ἃ{ ἰτπηοβί 
βιιρρεβίβ {πὸ ἰΙάθα ἔπαΐ ΠῈ τηᾶὺ θ6 τεργοάπο- 
ἴπρ; ἴῃ νευῦ ψοσάβ πὶ ψῃϊοῆ ΠῈ δβϑιβπθα 
ἴο {π6 ῥρβορὶε οἵ Ττοαβ Π15 γθάβοῃ ἴῸΓ Ἰεανῖπρ; 
ἴπεῖη, “1 τϑὲ ρο. 1 πάνθ βοΐ 0 σε πεῖ [ῸΓ 
ΤΩΥ 5ρι τίς. ““ὙΠοπὶ τοίου ἴο {π6 ᾿πμ801- 
ἰαηΐθ οἵ Τ τοῦθ ᾿π|ρ}16 4 ἴῃ {π6 παπηθ οἵ {πεῖν 
ἴον ἴῃ ὙΕΥ. 12. 

14. Νὸ Βοοῦεῦ μαᾶ5 πὸ πιοπίϊοποᾶ Μδϑςοο- 
ἄοηϊα Πδη 6 ταῖβθβ ἃ ἢγιηη οἵ {παηΚΒΡΊ νης; 
ἔοσ {π6 Ὀ]εβϑίηρ ἔμεγε τεςοῖνοά, ὙΠῸῈ ϑυσοαβθ 
ΔΟΠΙονοα ἐπτουρ ΤΙΐ5 δηα δηποιησεα ἴο 
Βῖπι 'π Μαοθάοηϊα, μΠῈ τεραγάβ 85 ἃ {ὐὐπῖηρ οὗ 
1{π6 {146 ψΨΙο. “1111 Ἰεαά ἴο ἐπε νἱοΐοσυ οἵ 
ΒΙΠΊ561 δηἀ {πΠ6 {γαῖ ἴῃ (οτίπίῃ, ἀπά ἴο {πὸ 
ονοσίῆγονν οἵ ἢῖβ θπειηῖϊθβι Ηδ τοργεβεπίβ 
ΠΙΠΊ561} 45 σοη τ 14 }}} ννα Ίηδ' νγαγ νυ ἢ ϑαΐδη 
Δα 5 ἀρϑηΐβ, δηα Ὄχῃιθιϊοα δὲ 4}} {{π|65; 
τορϑίμου νΠ ἢ15 [Ἐ]]Ονν -ἸΔθουΓουβ, 85. Οὐ 5 
ἘΓΙΙΠΊΡΠΑ] Ραρϑαπί, 'η ὑνῖο, 85 1 ργοσθθάσ 
τπγουρῃ [μ6 (σθηί 6 νοῦ], Οοά, ὈΥ͂ πιεαπβ οἵ 
1πΠ6 Αροβί!ε᾽β ργεδοῃίηρ, υἱβί]Υ βργεαάβ, ἴπ 
ΕΥΘΓΥ ΡΪαςθ, {πΠ6 οἄουτ οἵ {πε Κπον]εάςα οἵ 
Ἡ ᾿πι56 1, Π|κ6 ἘΠῈ ϑίῆοκε οἵ {πΠ6 ἰποθῆβα ἴῃ {πΠ6 
τηϊάϑί οἵ νυμῖοι {πε σοπαποσοσ ̓ 5 γαίῃ ἀθῃ]θά. 
(ϑεε ποίς αἱ {πε επά οἵ {πθ6 σπαρίθι.) [ἷὶῃὴ {π᾿ 
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ϑᾶνουΓ ΟΥ̓ ἢῖ5 Κπον]θεάρε ὈΥ τι5 ἴπ ΟΥΠΕΓ {Π6 ϑβϑανοιγ οἵ [Π{ὸ υπίο [ΠξῸ. 
ΕΨΕΓΥ ρΪδςα. Αμά ψῆὴοὸ ὦ: βιυβιοίαπε ὉγΓ ἔπεθα 

1ς Βοῖ νγὲ δῖα τιηΐο (ὥοά ἃ βϑννγεεέ {ῃϊηρϑὶ 
ϑάνοιγ οὐ (ὑἢτιβέ, ἴῃ {παῖ Παΐ ἅΓῈ 
ϑανϑά, ἀδηά ἴῃ {Πεπῃ {Πδξ ρε 5} : 

16 Τὸ {με οπε τῦς ἀγὲ ἴπε βϑανοιιτ 

17 Εογ νγῈ 846 ποῖ 85 πηδηΥ, νγῃ ] ἢ 
Ἰρογγαρέ {πε νγογά οὕ (σοά : Ῥεῖ 45 οὗ" τ, ταὶ 

“εσοίἐγιεί ἐν 
5 Ποογιῖγ, θιΕ 825 οἵ (σοά, ἰπ {Π6 5|ρ}: τυΐλ. 

ΟΥ ἀξδαίῃ ιπίο ἀξίη; «απά ἴο {πε 

ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ “πη Ἰτοίἢ τηδηϊοϑί {Π6 οάουγ οἵ {π6 
Κηον]θάρο, {π6 Αροβίϊα ργοῦδθὶν παά ἴῃ ἢΪ5 
τηϊηα {Π6 ν 5016. ϑίποκε οἵ Ὀυγηὶηρ ἰπορηδθ. 
Αἴ ΔηΥ͂ γαῖ οάουγβ νν ΒΟ ΡγΟΟΘΘΘα ἔτῸπὶ θυτη- 
ἴπρ πηδίογ 415, ἀΡΕΪΥ συτηθ 0 |156 ὈΥ {ΠΕ ῚΓ ροπο- 
ἐγαίϊνεποϑβ δης αἰΠτιβίνθποβϑ {πὸ Κηον]θάρε οἵ 
Οσοά 5ρτγεδά ὃγ δροβίοϊ!ς ργθδοῃιηρ. ῬΟΒΒιθΙυ, 
ἤοννενει,, {Π6 ““ΤπΔη 1 ἘΒΕΠΠΡ᾽ ἢ ΤΠΔΥ ΤΟΙΕΓ ἴο {Π6 
Κηονυ]θάρο βιρηϊηθα ὈΥ (π6 οἄουγ ταΐμογ {μδῇ 
{πε οἄοιι 1{56] 1151 ἃ5 {πΠῸ σορῃαία ἤσιιγε οἵ 
5Π1η1ηρ ΔΠ4 ΠΡ ξοΠΙηρ 15 ΔΡΡΙ ΙΕ ἴο {Π6 Κπονν- 
Ἰεάρε οἵ σσά ἴῃ ἴν. 6. “1ὶἢ (ἢγιϑί " ἀοποίοθβ 
1π6 ᾿ποθηβο- Ὀγθδίῃ!ηρ αἰ ΠΊΟΒΡΠΘΘ ἴῃ γΠΙΟἢ 
1Π6 {ὙΠπππηρΡΠἃ] ΡΓΟΘΈβϑίοη. πΊονοθ. [{ Ὁ γ1565 
ἔγοῦλ {π6 τππίοη Ὀεΐννγεεη ἴπ6 Αροβίϊα ἀπά 
(ΟΠ γιβί, νυν ἢ 15 σοι {π4ΐ 411 15. νναγίαγα 15 
νναροα ἀπ 81}1 Πϊ5 νἱοΐουεβ. νγοῃ ΟὨΪΥ δΥ {πε 
5ριΓ ἀπά [6 ἀπ ρόννοῦ οἵ (ἢγιδέ στη 
μη. ὙΠῚ5 δηά {π6 ἤραγο οἵ {πΠ6 Οὐ. ἀγὸ 
ζασγΈ που ἐχρ αηθά ἴῃ πα ποχί νοῦβο. 

15. Τῆς τϑάβοη νγ Οοά ἰ᾿εδά5. ἢἰϊπὶ ἴῃ 
ἘΓ ηΡ ἢ 15 {παΐ Πα 15 ἃ ϑυνεεῖ οάοιυγ οἵ (ἢ γβί 
πηΐο σοά. ἴη {πε ᾿ἰαϑὲ νεῦβα "6 ννὰβ {ΠῸ 
τηθάϊππλ {πγοιρ. νον {πὸ οἄοι οἵ {πὸ 
Κηον]θάρο οἵ (σοά νγὰβ5 πηδη!οϑίγ αἰ Πιβοθα : 
Πονν ΠΕ 5 {π6ὸ οἄὐουγ οἵ (Πγῖδί. “ΓΘ ΡΓΙΠΊΔΤΥ 
τηϑάϊιπι ΓΠγοὰΡ ΠΟ Οοαά ἀἰϊῆϊιδε5 {πὸ 
Κπον]θάρο οἵ Πιτηβε] ἰῖ5 (Πτιβί, [Π6 βθοοπάατυ 
ΟΠΔΠΠΕΙ 15 π6 Αροϑβϑίϊθ. ΤΠ ΡΥΙΠΊΑΓΥ ἀηα ἴπ6 
ΒΘΟΟΠΩΔΙῪ ἀγα ὈΪ]οπάθα ἱπΐο οπε, ποῖ [π|- 
ῬΓΟΡΕΥγ, ἴῸγΓ (ἢ γιβὲ ᾿νε ἰὴ {πε Αροβί!ε 
(6 |. 11. 20), ἀηα Ὀγοαῖποα Ἐπγοιρῇ ἢϊτη ᾿η Ηἰ5 
τηϊ Ἰϑίοσιαὶ ὑγοσὶς {ΠῸ Ρεγξιπηα οὐ Η]5 αϊνίπα 
5ΡΙΓΙ Δ Πα Ἔβϑθῆςο, νυ ΠΊΟἢ νναϑδοσορίδθ!ο ἰο Οοά. 
1015 ἀοιυιία] νυν ποῖ μου {πο Ὸ 15 ΠΥ ΔΙ] 59 τὸ 
1πῸ ““οἄοιιγ οἵ ϑυνεοῖ 5116] ᾿᾿ Ὡϑοσιθθά ἴο {Ππδης- 
ΟἸθυῖηρθ ἴῃ ἴπῸ Ο.Τ΄. ἀπά Δρρ]ϊθά ἴῃ ΡΗΙ]. 
ἵν. τὃ ; Ερἢ.. ν. 2. Βαΐ 1ἴ ἰ5 ργόθβθ]α {Πποῖὸ 15 
ποῖ, Ὀροδιδε ἴπουα 15 ὯῸ Δ] πβῖοη ἴο βδογῆςε 
ἴη {Π6 Ρᾶβϑαρθ, ΠΟΥ 5 {πῸὸ Αροβίϊε τιϑϑά {πὸ 
Θβία 15 Π6 4 ρῆγαβο (ὀσμὴ εὐωδίας), ἴοτ ““ΟἄοιΓ 
οἵ ϑυγεεῖ 5116]1. ὙΠΟΓῈ ἀγα ἵνο ρατίϊοϑ οἵ 
ΤΏΘΠη διηοηρϑδί ΠΟΙ {Π1|5 ΟὐΟυΥ ΟἸΓΟΙ]αΐ65, 
-ἴμοβα {Ππᾶΐ ἃγῸῈ οἱ ἘΠΕΙΓ ννΑΥ ἴο βαϊγαίίοη «πὰ 
ἴμοβα {πὲ ἀγὸ οἡ ἔπ 6 }Γ νὰν ἴο ρεγαϊίοηῃ, 158 
85 ἴῃ ἃ. ΕΠ ΠΙΠΊΡΠΔ] ργοσεθβϑϑίοη ἴμοτα ἀγὰ (6 
ΘΟΠΑΙΘΥΟΥ͂, [15 {ΓΘ πά5, απ ἢ ἴτοορβ, ἀπ οὴ 
ἴΠ6 οἶμον παηά ἴῃ ᾿οοπημπογοά οἢϊοῖβ δηά 
τηθδηοΥ σαρίϊνο5, ΒΟΙἢ οὗ νυ μ]οἢ ρατίϊθϑ Ὀγθαῖμο 
ἘΠ6 Ρεσίαμηθ οἵ {π6 ᾿ποεδηῆβθ. 

16. Τὸ ἔπ ἔου πλοῦ οὗ ἔπθβα {πὸ ἔγαρταποθ 
Ὑὰ5 ἃ ΒΥΤΏΌΟΙ οἵ ργθβϑθηΐ Ἂἀο]ϊνούαηοε δηά 

οἵ (ΦΘοἀ 8ρθαῖκ νγε ἴῃ (ἢ γιβί. 

Ἑαΐζαγα ϑαΐοίυ ; ἴο 1π6 Ἰἰαζίου 1 ννὰβ ἃ ἴοκοη οἵ 
ΡΓαβοπέ ἐθίθας ἀπά σοπάοιηπδίίοη, ἀπά ἃ ρτὸ- 
τηοηϊζοῦ οἵ Ἀρργοόδομίηρ ἀθαῖμ. “( [π|8ῖ 45. {πε 
ΡΟΠῚΡ νναϑ αϑοθπάϊηρ ἴμ6 (δριζο!ηθ μ1}] βοπιθ 
οὗ [ῃ6 Βοβέῃς ομεῖβ ννεσα Ἰοὰ αϑι4ς ᾿ηΐο {πὸ 
Δα]οΙΠΙηρ Ργίδοη ἀπά ριΐ ἴο ἀθαδίῃ " (ϑ}1Π᾿ 5 
 Ὁιςοῖ, οὗ Απέϊ.᾽ οἡ “ΤΥΟΠΊΡΠ 5 7). 80 [ἴ ννὰβ 
1π πὸ ΑΡοβίϊθ᾽ 5 {Πππρη. ΤῸ βοιῆθ πὸ οἄοιτ 
5 Πα Π| ἸοδήἸηρ ἴο ἔαγί μου Π|π: ἴο οἴ Υ5, 
ἀθαῖῃ Ἰοδάϊηρ ἴο ἔαγίμοῦ ἀθαῖῃ. ὙΠῸ συνθεῖ 
οὔοι οἵ (ἢ γιϑί, θϑβθπέια! ]Υ οΠ6 Δη4 [Π6 58ΠΊ6, 
Πᾶ5 δοσοσγάϊηρ ἴο ἴπΠ6 ορροϑβιίίε βριγιί πα] σοπά!- 
τίοη5 οἵ ἴποβεὲ νυν ποιῇ 1Ε ΔΡΡΥ͂ΌΔ ΟΠ 65 Δη ορροβιία 
5ΙΡΏΙΠοΔηςΘ οΥ,ἴο Ὀ]6 πα {πὸ οὐουΓ νυ νν Παΐ τα 
ΤΟΡγοβθηΐβ, Δη Ορροϑὶία ΡΓΟΡΕΓΥ͂ δηα ορεγδίίοῃ. 
Το ἴμοβα ψμο, θη {ΠπΕΥ Ὀγεδίμπεα ἴΐ, 
ννο]ςοπηθα 1 Πα 50 86 ἴῃ ἃ δίδίο οἵ βα]ναίϊοῃ, 
1 15 ἃ Ρονγεῦ οἵ {ἴδ Ἔἐνεὺ δάνδποίϊῃρ ἴτοπὶ {Ππ6 
ἢγϑέ βρϑύτὴβ οἵ |ὸ (ἐκ ζωῆς) νυ οἢ 1 οη- 
ΘΠ ογθά, ννΠεη ννϑ]σοπηθά, {||} 1Ε σα] Παΐθ5 
1η αρϑοϊαία {π|ὸ φἴθυπαὶ. ΤῸ ἵποβα ννῃο, νυ πῃ 
του Ὀγθαί θά 1{, τορι α!αϊθα 1τἴ, αηἀ 50 ἃ: ἴῃ 
ἃ 5βίαϊε οὗ ρεγάϊίοη, 1 15. ἃ Ροννεσ οἵ ἀθαίῃ, 
ΘΥΟΥ δάναποϊπρ ΠπΌτη (Πα Πγδέ σοπεπηηδίίοη 
«ηα βεβάβ. οἵ ἀβαῖῃ (ἐκ θανάτου) ννμίο. 11 
οαιιϑοά ἴο νγοσκ ἴῃ {ποηὶ, γμθη τεραάϊαίϑα, 
ἘΠῚ1] 1Ὁ οα]πηϊηαΐοθϑ ἴῃ ΔὈβο! αΐθ ἀδαῖῃ δἴθγηδὶ. 
ὙΠδΐ δῖοι Ορογδίϊοηβ πα 5.0} γεϑι 5 5ῃου] 4 
ἜΥΟΥ κα εβδοςϊ ἘΠγοιρ 15 Οὐ ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΟἾΠΕΓ 
ΠυΠηΔἢ ΔΡ ΠΟΥ͂ ΞΘΘΙῺ5 ἴογ ἃ τποπιθηΐ ἴο ἢ]] Πΐτη 
νυ ἢ ἀπιαζουαθηΐ, ἀπά θυ {πῸ ᾿ηἤπιθηοο οἵ νυνὶ ἢ 
6 οχοϊαϊπιβ: “Ὁ {πεθεὲ {πϊπρ5 0 [15 
Βα ΒΠοΙοπί ὁ ὙΠῸ ΔΠΒΜΕΓ 5 ποῖ βίνθη, Ὀαΐ 15 
1π|Ρ]1Θ ἃ ἴῃ {πὸ ποχί γεῖβθ. [{151ΠῸῈ ᾿ΓΓΕβ ΒΕ 1016 
ΡοννοΓ οἵ {π6 ννοστά οἵ Οοά ργβδοπθά νπουξ 
παιπιαῃ δ ]τογαίίοη ἀπά οἷ οὗἩ ΡΕΓΟ 5: ποογιγ. 

Ν.Β. ν μαΐθνεν αἰ] οὐ] 165 πλὰγ θ6 Τπουρμξ 
ἴο δἰίδοῃ ἰο {πε τεδαϊηρϑ  ἔγοπὶ ἀθαῖῃ ππίο 
ἀραῖῃ δηά “ἤτοπὶ [πὸ ππίο [Π|6,᾿ Θχίθγῃδὶ 
δν]ἄθποθ 15 ον νυν τ ]η ’ 1Π ἘΠΕῚ [ἄν ΙΓ. 

17. ΤῊΪ5 ἰ5 {πΠ6 νὰῦ ἷπ ΠΟ Π ΠΘ δηά 
[ἰ5. [6 ]Π]1ονν-ἸΔθουγοῦβ ργθδοποά ἴἴ, ἴῃ. οοπέγαϑε 
ννἹ ἢ “ ἘΠ6 πλδην,᾿ ννμο, κα ἀϊδιοποβί ἴανεση- 
Κοορθῖβ 56 Πρ δάαυ]ογαίεα υνῖπθ ΓῸΓ βδπ, 
ἀε!νοτθά ἃ βΌΒΡΕΙ σογτιρίθα νυ] Πππηδη ἀπὰ 
εν Ίβῃ ἱπρυθάϊιθηΐβ, ἔῸΓ {ΠῸ}Γ Οὐ 56] Η5 
οη45. Τρεν, οὐ ἴπ6 σομίγαγΥ, 5ΡΟΚΘ ἃ5 τῆθῃ 
Ὑγμο56 ννοσ5 ἤἥονν ουξ οὗ βΈΠΕΙΪΠΕ 5 ΠΟΘΙ Υ, 85 
τῆθηῃ γῆ ἀοτῖνα {πὸ συ θϑίδποο οὗ {ΠῚ γ ργθαοἢ- 
ἴῃ; ἃα ΠΕ], ΟΟΠΊΠΊΙβϑίοη. ἴο Ργθδο ἢ [ΓΌΤη 
Οοά, 45 πιθῃ φοπβοίοιβ {παΐ [ΠΟῪ ΔΓῸ βρϑακίηρ: 
ἴῃ Οοαβ Ρῥγϑϑθποθ, ἴο ὑυποῖὴ ἴΠΟΥ νν}} Πᾶνα 
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ἴο τοπάθυ {ΠπεὶΓ δοσοσηξ. ὙΠΟ δἰπλοβρπογα ἴπ 
ψΠΙΟ ἢ {Π6 ΑΡΟΒΕ]6 βροῖκοα νγὰβ (ἢ γιβί, νυνὶ ἢ 15 
1Π6 σαιι5θ οὗ {Π61} βιισοθβδ; 16 {πᾶΐ τη ν ΒΟῸΣ 
{πεῖΓ [πάφἱζίηρ Δάνευβαυθθ 5ΒΡΟΚΘ νγὰ5 ϑαΐδῃ 
(Χἰ. 15). ὙΠε υπβορμιϑιοαΐοα νγοσά οἵ Οοά 
{πι|5. Ργοοϊαϊμημθά ρα ἴοσῖῃ 411] 115 Τἰνῖπρ 
Ῥοννοῦβ, ἀϊνι 465. τηδηκιηά ἱπίο ἔννο ορροϑιίθ 
Ποβίϑ, δῃὰ ἀθ] νεῦβ {Π6 ΠΊ οὐεγ ἴο ἴννο ορροϑίίθ 
ἀεβίϊηϊοθ. “ὙἼὙΠῈ την" οδηποΐῖ ἀεποῖθ, 85 
1Π6 οΥἱρίηαὶ οἴθη, Ὀὰξ ὈΥ ΠΟ πλθδπβ Αἰ νΑΥ5, 
ἄοοϑ, “ἴῃς τηδ]οῦιγ’ ὙΠαΐ 56η56, 85 ἢᾶ5 
ὈδΘδη νγῈ}}] ουβεῦνθά, νοι] σαϑὶ ἀπ πππηλογι θά 
βῃδάονυν προη {πῸ Αροβίοϊ!:ς αμασοῃ. ΝΕΙΓΠΕΓ 
ἄο65 1ἴξ πϑοθϑϑασ ΠΥ πιθδη [Πα [Π6 [4156 ἔθ πο 5 
ἴῃ (οτπίῃ νγεῦα ὩΟβο αἴ Υ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙ5, 8]- 

1 ΟΟΈΟΠΝΙΠΕΡ ΗΝ» ΒΗ 

που ρἢ {πεῪ ἀϊά πὸ ἀουδέ ουὐπαμηθεγ ἐμ6 
{τ 6 ΡΥΘΔΟΠοΥΘ. ἀπα 5ΟΓΕΙΎ Ὀαβδαῖ {Π6 5Ι ΠΡ ῸΓ 
τηϊηάθά. Βιυῖΐ {π6 ρῆγαθα σοηνθυβ 8η ἰάθαᾳ 
οἵ ςοπίεπιρί, ἱπειπηαίηρ {πα βοῇ ΡΕΥΒΟη5 
Ὀεϊοπροὰ ἴο {πΠ6 σοπιῆοη Πογά οὗ πιδηκιηά, 
δηἋἀ δοϊθὰ ἴοσ Ἰβηοῦϊαε οπάβ, {πὸ ομϑαίπρ 
{γα άογβ. 
ΤῊ ΨνΠΟ]6 ράβϑβαρα (14--ι7) ΓΟΙΕΓΒ 50 ΟἸΘΑΥΪΥ 

ἴο {Ππ6 ΠΑΡΡΥ͂ ἰβϑιιῈ οἵ ΤΊ 5᾽5 τηϊβϑίοῃ, αηα 4]]} 
15 ροϊπίβ Ὀθα 50 αἰβεϊ πο γ προ Π6 δη- 
ἰὰροηϊβηὶ οἵ (ῃ6 (οΥπέπαη [4126 Υ5 85 ἴΠ- 
αϊοαίθα ἴο τι5 ἴῃ οἴποῦ ραγίβ. οἵ ἴμ6 ΕῬίβέϊ!ε, 
{πΠΐ {πῸ 4ασϑίοη νυν ῃϑίμοσ Ὁ Δ]Ππ465 ἴο βουηα 
ἀεἸ!νογαποα ΔΠ4 βιισοαββοβ 'ηΠ Μαςσεάοηϊα πορά 
ποΐ θὲ ἐϊβοιιβββά, ᾿ 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΒ οἡ Οδρ. 11. 

Ψεῖ. 5. ὙΤΠΕ ἱπίογργοίδίοη οἵ [Π15 νεῦβα 
ἀδρεπάβ ἀροη {πε σοππροίίοη οἵ ἀπὸ μέρους, 
δηα ἀροη {Π6 οδ]εςΐ οἵ ἐπιβαρῶ. τίροη ΒοΙῃ 
ΡΟΪηΐβ ἘΠΟΓΘ ΔΓΕ νΑΥΙΟΙ 5 νΊθνν8. 

1. ᾿Αλλ᾽ ἀπὸ μέρους 5. ἴαίκεη ΟἸΟΞΕΙΥ ννἹ 
οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀπά πάντας ὑμᾶς 15 τηδήα 
1Π6 οδ]εςξ οἵ ἐπιβαρῶ. “1 15 ποΐ πη {παΐ Πα 
Πᾶ5 ρυιθυβά, ϑᾶνὸ ἴῃ ρασγί : ἴῃ οὐάδγ {μαΐ 1 ΠΊΔΥ 
ποῖ ΟνΘΓΟΠΑΓΡῸ γοιι 8]1. ΓῊΪ5 15 1πΠ6 νἱϑνν οἵ 
ΤιαςΠποσ, οἵ {πὸ ΑΟΝ., οἵ Βεηρεὶ, ἀπά οἴπουϑ. 
Ηδά {6 συιϑῦ []Π]6ἢ Ἐπί γον ἃπα Ἐχο] βίν οΙ Ὺ 
ἜΡΟΠ ΠἰπΊ, ΠΟΥ ννοι]α 41} παν θεθη β ΠΥ 
οἵ ᾿πάϊθγεποθ ἴο 4 Ποίποιι5 51η. ΤῸ ἁνοιά 
ὈΓΙΠΡΊΠΡ 50 ΠΟΑΥΥ͂ ἃ ΟΠαῦρα ΠΡΟ ἴπεῖη, Πα 
βᾶγϑ {πα πὸ Πα5. ποῖ θδβεη βυἱθνθά ὄχοθρί [ἢ 
Ραγί. [1 Παά ποΐ Ὀδθη ἃ “ βτῖε ἀπε ἴο ἃ 81π816 
μροατί," Ὀυΐ, 45 1 ““σοποουπεα [Π6 βἜΈΠΘΓΑΙ 
σδιι56,᾽᾿ ΠΙ5 γθαάθυβ Πα 5παγθα τ. Βαῖΐ {πὸ ἐμέ 
ϑίαπαϊην ἢγβί, ἀπά {πεῸὸ ὑμᾶς ἰαϑῖ, 5οννβ {Παΐ 
1π6 ἀλλά 15 {Π6 σοπποοίιηρ πη Ὀεΐνγθοη {ΠπῸ 
ἴννο, ἀπά {πογοίοσε {παΐ {ΠΟῪ πᾶνε {Π6 ϑαῖηθ 
ΘΎΔΙ ΤΊ ἰΙο8] ἀθροπάθηοθ ἸΡῸΠ λελύπηκε. 
Μοτθονεῦ ἀλλά 15 ἃ 5[ΓΟΠΡῚΥ δάνογδαξζινο ραγ- 
Ἐἰς]6, νυ ποσθαβ ἴΠ6 ἀθονθ το πάθγι Πρ ἜΧΡΓΘ5565 
ΠΟ ΟΡροϑιϊίοῃ αἵ 411. 1{ {π6ὸ Αροβί!εβ τηθδη- 
Ἰπρ μαά Ὀδθη ννπαΐ 1 αἰἰγιθιυιΐοβ ἴο Πϊπι, ΠῸ 
τηϊρηϊ αἵ οπσα πᾶν πιδθ 1 οἰθαῦ ΕΥ̓͂ νυ Πρ; 
ἀλλ᾽ ἤ οΟΥ εἰ μή ᾿ἰπϑίοαα οὗ ἀλλά, νγῆῖϊο. 15 
βοάγοοῖν ροοά Οτσσξεκ ἴῃ ἴπ6 5εηβε βίνθη ἴο ἴἴ 
1ῃ {15 ᾿ἱπιουργείδίὶοη. 

2. ᾿Απὸ μέρους 15 ἴακεη ἢ ὑμᾶς, «ἀπά 
πάντας ταδάς {πε οδ]εςΐ οἵ ἐπιβαρῶ. “Βαυΐ 
ῬΑΓΕγ, [παῖ 1 τηδῦ ποῖ ουθομαῦρο 4]}}, γοι." 
ΒΙΗΠγοΐῃ Ἔχρ δίῃ ἴπ6 ἀσιτς. {Πι|5: “ΝΥ Πεῖποῦ 
δΊϊοΕ Πα5 Ὀθθη οδαδβϑά ἴο πη6 15 ποΐ {πε ηϊι65- 
τιοη ; 1 νὰβ ποῖ {πῸὸ βεύβοῃ ψῆὴοῸ Παά ἴο 
50Π 0 (Ρ4Υ} [ΟΥ̓ Πῖπι, θιΕ γοιι, αἱ ἰθαϑδί ἃ ραγί 
οὗ γοιι, ἴοΓ 1 νν}}} ποῖ Ὀ6 τπιη]ιδί «πη ἰπηριΐας 
{πΠ6 βιμ]ξ ἴο γοιῖι 811 οὗ μανίηρ θθθη ἱπά!ἤδθγεπέ 
ἴο ἢϊ5 οἴδηςο.᾽ [{15 οἰθασ {παΐ ΒΙΠγοίῃ Πα5 οοη- 
Τουπάρα {πὸ συϊθε ἴοσ {Π6 ραΐῃ απά ἄΐϊβργασε οἵ 
ῬΌΠΙΒπιοπέ νυ] Ποαγί[ε] βοστονν δὲ {ΠῸ 5ἰη. 
ΤῊ [ἴδ] οὈ]δοϊίοη ἴο {πε νίενν, ϑν μοι τα- 
4ΠΠΓΘ5 ἃ σοιηπηα θοΐννθοη πάντας ἀηἀ ὑμᾶς, 15 

1Πδὲ 1 81. Ῥαὰ] Πδά ἱπίθηάθά {π|5 ἕο Ὀ6 ἢϊ5 
τηθαπίηρ, ῃ6 σου] ἢανα ἀνοϊάθά 811 ορβουγῦ 
ὈγΥ βαγίῃρ ἵνα μὴ πάντας ἐπιβαρῶ, ὑμᾶς. ΟἸ5- 
Παῖιβθη, ν πο δάορίβ ΒΙΠγοῖ ἢ 5 ριιποϊιδίοη, σαν 5 
τπαΐ ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ πάντας 15 ἃ οι ἢ ΟὗἉ ἸΤΟΠΥ, 
γνΒΙΟἢ, ποννενυοσ, νου] θ6 ααϊε οαξ οἵ ρσοα 
1Π 5110} ἃ Ρᾷ5ΘΑΡΘ. 

3. ΓῸ Το ΠΩοΓ ἀπὸ μέρους “ ῬΑΓΕΑΙΠν,᾿ “ἴῃ ἃ 
ΤΊΘΑΒΈΓΘ,᾿᾽ ΠΟη δαπιοάιπιπ, πΠοη να] ήθ, ἀπά πηακα 
1 φιδ!ν ἃ λελύπηκε ἴο θὲ 5ιρρ!εα Ὀεΐογα 
πάντας ὑμᾶς. ἘτΙΖβομα σοπίεπαβ {παΐ {Π|5 5 
{Π6 ᾿πναγῖΆ 0]6 5θηβ8 οὗ ἀπὸ μέρους, ὙὨΙΟἢ Β1]]- 
ΤΟΙ στρ Εν ἄθο]1π65 ἴο δάμη. ὙΠΕ βίαίεπιθπηξ 
ννου]ά ποΐ θὲ ἔγιιθ, θεσαιβα {πῈ Αροβίὶε Κπὸνν 
ΡΕθοΕΥ {παξ {ποῦῸ ννΈγα τ ΠΥ δ (ουιπίῃ 
ψ πο Πμαἀ ποῖ Ὀθθη βυϊενοά δὲ 4]}, δῃά ἴο 5Ξὰν 
τῃδὲ {ΠΟΥ Παά 411} θεθη βυϊθυθά “ ἴῃ ἃ τηβδϑιγο ἢ 
ἴῃ [Π6 5εῆ88 οἵ “ποῖ ρυεδίγ, ννοι]α τοδ}]ν 
ἢαᾶνθ Ὀθθη ἃ ΤΟΡΙΌΔΟΙΝ ἴο {πῸπὶ ΄φυϊία οὐκ οἵ 
ΠΑΓΙΊΟΠΥ͂ ΜΨ]ἢ (Π6 ἤπο ἀδ]οδοΥ οὗ ἔπΠ6 γΠο]8 
Ράββαβϑ. 

4. ΤῸ 5ΌΡΡΙΥ ὑμᾶς «αἴξεγ ἐπιβαρῶ: “Ὀυξ 
ΡΑΓΕΥ, [Πδξ 1 πιαᾶῦ ποΐ ονογομαγρα (γοι), 4}} 
οὗ γοιν. Βαΐ {π6 ςοπίοχί 5Πδνν5 Ρ]Δ ΠΥ {παῖ 
1Π6 ῬΘΥΘΟη ΠἸΡΟΠ γ ποτ {π6 Αροβίϊα ἄθεβ ποῖ 
νν 5 ἴο ΡΓΘ55 ΠΘΔΥΠΥ 15 ἔπῈ σΊ ΠΥ τηΔη, Ηδ 
ΑὈϑίδιη5 ᾿πῸΠ] τη! οπΙηρ ΠΙΠῚ 45 ἔπ6 οδ]εςξ 
οἵ ἐπιβαρῶ ἔτοπι Π]5 ἄδβιγα ἴο 5ραᾷγα ἩΪΠ1. 

Ἡοἢηδηπ᾽5. ἱπίθγργοίδεοη 15 σπαγδοίογιβεῖς 
ΔΗ 45 ἀδυηρ 45. Πῖ5 Δριπιθηΐβ ἀΓῸ Ἰηἰγισαΐο. 
Μεγοῦ μὰ5 Ὀγιθῆν ροϊπίθα οὐδ οὁπη6 οἵ ἵννο 
᾿ΠΘΈΡΟΓΔθ]6 ΟὈ] ας Ιοἢ5 ἴο [ἴ. 

ψεγ. 14. ΤΟ ᾿ητογργοΐδίοη ἀθρεπάβαροη {Πδ 
ἀἸΠΠου]Ὲ ννογὰ θριαμβεύειν. ΠΕ νεγΌ5 ἴῃ -εύω 
ΤΘΠΠΙΓΕ ἃ ΠΊΟΓΟ ΠομρΙοῖα ᾿ηνοβιϊραίίοπ {πᾶ Π 
{Π6Υ Παγα γεῖ τϑοοινοά ΟΥὐΓὁ οδπ τεοεῖνα Βοσο. 
ὝνΟ [ἈΠ Ύ ΠΥ ννογάβ νν}}} ἔΌΓΏΙΒΗ. δὴ 1Ππ|5έγα-- 
τίοη οὔ {πε ιιδὲ οἵ θριαμβεύειν ἴῃ {Π|5 ραϑθδαβα. 
Μαθητεύειν 15." ἴο Ὀ6 ἃ ἀἸ5ς1Ρ16᾽ ΟΥ̓ “ἴο πηδκθ ἃ 
ἀἰβεῖριθ. Ψῆε ΠιΔΥ ᾿ππᾶρὶπθ 5οπΊθ 5.0} σοη- 
προίηρ ΠΠΠΚ 85. “ἴο ἀἸ5οΡ]6,᾽ ΒΊΟΝ 15 Ρ]δηΐ 
ΘΠ ἴο 4 ποιοῦ ΟΥ̓ ἃ {Γδηϑιεῖνα 56Π56. 
Βασιλεύειν ἰἴ56 “ἴο θὲ « Κίηρ,᾽ θαξ «4150 “ἴο 
ΤΊΔΪΚΘ ἃ ἰκηρ, 45 ἴῃ [βαϊδῇῃ υἱ. 7, Βασιλεύσομεν 



πῃ ΘΝ Τ ΈΨΙΔΕΝ 5. 1. 

τὸν υἱὸν Ταβιήλ, ἀη4 ἴῃ ΠΠΔΠΥ ΟἾΠΘΙΓ Ρ]Δ 665, 
ἌΝ 6 ΤηΔΥ σοποοῖνο 5ΟΠῚ6 5110} τη 416 [θυ ἃ5 
“0 Κίηρ.᾽ “ΤῸ ἔδαϑί ᾿ 15“ ἴο ἔτ βπρ ΠΟ ΒΙγ,᾿ 
Βιιξ “ἴο ἔδαϑδξ ἃ τηδῃ 15 “ἴο τηδῖζθ Πἰπὶ ἔαγε 
ΘΕΙΩΡΕΠΟΙΙΒΙγ. Θρίαμβος ἀπά Διθύραμβος, 
νυ παΐθνου {ἘΠΕῚ οἰὙΠΊΟΙΟΡΎ, νγΈΓῈ ΠΑΠΊΘ5 οὗ [Π6 
Οτεοκ ροά Ὁ 1οηγϑιι5 Οὐ Βδοσπιβ, ἀπηα 4150 
ἀεποίθα ἃ ΡῬγοσθβϑίομδὶ ΠΥΠΊΠ διηρ ἴῃ {ΠπῸ 
στεδὲ ΤΠ οηγϑιας [οϑίϊνα 8. Θρίαμβος σάπια ἴο 
πθδη ἃ )1οηγϑίας ἔθϑέϊνο 2γοσες ]ο71, ἈΠ νγὰ5 
δαορίοα ὈΥ {πε Ἀπιαη5 ἴῃ {Ππ6 ἔοτιη {ΠΠππ|- 
ΡΒ5 ἴπ {Π6 2π4 σεπίμιτΥ ΒΟ. ΕΥΟΠ θρίαμβος 
ννα5 Γουτη θα {πΠῸ νετΡ θριαμβεύειν, ννὶο ἢ ΟσοιιΓ5 
ἴπ ΡΟΪΥΘΒ. νἱ. 53, 7, ἀη4 ἔτῸΠῚ “ ἘΠ ΙΠΊΡ 15 Π6 
γΕΓῸ “ἘΠ ΡΠαγο. Θριαμβεύειν ἴποη, τι564 
1πίγ 51 {Ἰ 6 ]Ὺ τη {πὸ ἘΚ ΟΠ Δ 56η56, πιοδηΐ “ ἴο 
πο] ΟΥ̓ ᾿θδά ἃ {γΠ ΠΡ 14] Ργοσθβϑίοη, νυ πὶ ς ἢ 
5 ΘΧΘΟΙΥ {Π6 πηθαηϊηρ οἵ {πὸ δηϊίναϊοπέ ἴοσ 1 
564 ἴθ ῬοΪΥθῖι5. θρίαμβον ἄγειν. Θριαμ- 
βεύειν τοὺς πολίτας ννο] 4 πηδᾶη ἴῃ 8η δοίϊνο 
56Πη56, [ἴῃ βίσιοῖ Ὡ πα] ΟΡ ἢ μαθητεύειν ἀπά 
βασιλεύειν, “ΤῸ τηαῖκα {π6 οἸΓ[Ζοη5 ἃ θρίαμ- 
βος, ἃ {ὙἸ ΠῚ ΡΠ 4] ΡΓΟΟΘΘβϑιοη ΟΥ̓ “ἴο ᾿θαά {ΠῈπὶ 
ἔπ {ὙΠ ΠΠΠῚΡΠΔ4] Ργοσθϑβίοπ. Ηδηςα {Π6 οχργοϑ- 
5105. βου θεα ἴο ΕἸεοραΐγα νυ τοίεσεποθ ἴο 
0Π6 νυ βἢ οἵ Αἰιρτιβίι5 ἴο ἰδϑα ΠΟΙ ἴῃ ἃ {ΠππΡἢ 
δ Ἀοπιε, οὐ θριαμβευθήσομαι 15 46 οοΥ- 
γοῦν ᾿πἰεγργείθα Ὀγ Ηογαοο (Οὐς 1. ΧΧΧΥΙΪ. 
30): [ 

““Την! θη 
Ῥτιναία δαίμεὶ ΞΈ ΡευΡο 
ἮΝΟΠ ΠΠ11]15 τ α]16 1 ζγΖεγιῆο.᾽" 

Α εἴαποθ {πγοὰρ δ] σοΥ 5. ΔΥΈΪΟΪΘ οα {ΠῸ6 
ὙΟΤά 5πὸνθ πον οοπδίαηςΥ (6 Οὐδεῖ 
ταί 5 Δη4 οἴ 5 δἰδοῃθά {Π6 168 οὔ ἀἸβρίαγ᾽ 
ἴο 1, ταῖμου (Πδη {παΐ οὗ “ {ΠΡ ΗΪηρ ΟΥ̓ΟΙ, ἢ 
ΔΙ Πουρ ἢ {ΠογῈ σου! ΠΥ βθοὴβ ἴο 6 δὴ τη- 
ἀἰου]γτηρ' πΠοίΙοη οἵ ἃ ΡιΌ]1. Ἔχροβιγα ᾿Πγ ο νην 
ἸΏΟΓΟ ΟΥ̓ [655 οἵ ἀἸβογθάϊς οὐ ἀϊβργασθ ὍὙΠθο- 
ἀογοῖ᾽ 5 Ἐεχρ᾽ δηδίίοη οὗ ἴπθὸ ραβϑαρὲ Ὀείογθ τι5 
ἰδ τῇδε κἀκεῖσε περιάγει δήλους ἡμᾶς πᾶσιν 
ἀποφαίνων, δηὰ {π6 νίανν παΐ {Π6 δροϑβί!εβ 
ὍΕΓΕ αἰβρ] γε 45 στ γε: 566 Πὶ5 ἴο ΡῈ ςοπ- 
τῆοη ἴο {πὸ Οτθεῖς ΒαῖΠμοῦβ. ὟνῈ ἢπά, μον- 
ΘΥΕΙ, ἃ ΡαβϑαρῈ ἴῃ “Τ αἰίδη, ᾿ Οτδίϊο δἀ Οτξοοβ, 
οι, ΧΧΙΪ, ννπεγα θριαμβεύειν ᾿πλΡ]}165 πο 415- 
ογθαϊε οὐ ἀΐβρταοθ Παύσασθε λόγους ἀλλο- 
τρίους θριαμβεύοντες καί, ὥσπερ ὁ κολοιόύς, 
οὐκ ἰδίοις ἐπικοσμούμενοι πτεροῖς. “(6456 
ΤΊ ΙΠρΡ; ἃ Ῥταπά ἀἰβρίαυ οὗ οΟἴΠΟΥ Ρθορ θ᾿ 5 
ψνοτάβ. δηά {Πποιιρῃΐβ, ἀπά, 1π|5ῖ {κὸ {Π6 14. Κ- 
εἶανν (οἵ Α5ορ), ἀγοβϑϑίηρ ΠΡ ἴῃ δαί ποῦβ ποί 
ΥΟῸΓ οὐγη. ἴὔροη [Π|5 ραϑϑαρθ (σββϑῆεγ 5αΥ5: 
-' θριαμβεύειν ΘἸεραΠπίοΓ τπϑιγραΐ ΡΓῸ 7αοίαγε 
Εἴ [Πα 81 771 ἐγ μνηρῥο ἀπεεγε.᾽ ΓΠΘσε Οσθεκβ 
414 ποῖ, οἵ σοιιῖβα, ραγαάθ πὶ Ρ]αριαγιβθά 
ἱπουρηῖθ δηα Ἰαηρσιαρε ἴῃ οΟΥ̓οΓ ἴο Ποϊά 
ἼΠΘΠῚ ἘΡ ἴο 5Πδτὴθ οὐ ἀΐβρταςθ, θυ [Π6Ὺ βῃθννθά 
ἽΠ6 πη Οὔ 45 ἢπο {Ππίηρ5, 151 45 ἔπ Ἰδοκάαν ἀϊά 
ἢϊ5. θογγοννεά ρ]υπηθθ. ϑιΠΉΠΑΥ]Ὺ πομπεύειν, 
ὙΥΒΙΟΠ 15. 4150 τιϑοὰ οἵ 4 βοιηδῃ {τ ππιρμα] 
ῬΓΟΟΘβϑίοη, Οσσιγ5 ἴῃ ΕἸ ρΙοἰδίιιβ, Π)155. {Π|. χχῖν, 
48, [ῸΓ ᾿ Πιακίηρ, ἃ ραγαάθ οὗ ροννεσ. Μόνον 

μὴ πόμπευε αὐτὴν (1.6. ἀρχήν). ὙΠῸ ἰάδᾳ οὗ 
Ἰεδάϊηρ' ῬΕΥΒΟΠΒ ἢ ΡΕΌΪΙς Ρῥγοσθβϑίοη ἴῃ ἐΪϊ5- 
ΕΊΔΟΘ ΟΥ̓ ΘΠΔΠΊ6 νγὰ5 ΠῸ ραγτί οἵ {Π6 θϑϑθηῖί!αὶ 
56η86 οἵἉ θριαμβεύειν, Ὀὰπΐξ ΟΠΙΥ ΟἸΓΟΙΙΠΒ ΔΕ], 
Ποννίηρ ἔτοπὶ {πὸ ἴαοξς {παΐ {Π6 ναπαιίϑ θά 
οαρίίνεβ οοπϑίιίος 4 4 5ίγικίηρ ἔδαΐασε ἴῃ 
{Π6 σΟΠΑΙΙΘΓΟΥ 5. {ταϊη. Ιπάθρά, ψγπθη τἰϑοά 
ΟΥ̓ [Π6 Τ.᾿οπγϑίας ἔδϑίίναβ, τ σοι] ποῖ μανα 
Πα ΔΠΥ 5110 56η56, θθοδιιβα ἴῃ {ποῖ 8}} νγὰ5 
μλϊγίῃ ἀπά νμαϊεῖγ. ἴῖπῃ ἃ Ἐοπιᾶῃ {{ΠΠΠῚΡἢ 
1Ππ6 νἱοίζογίοιιβ οἰποθυβ ἀηα ἰγοοὸρθ ψγΕΓῈ 45 
ΠΟΠΒΡΙΟΙΙΟΙΙ5 ἃ ΡΤΟᾺΡ 45 ΔΠΥ͂ Οἴπεγ, δπα {Πογὰ 
15. ΠῸ Γθᾷβοῇ ἴῃ ἰδηριιαρο ΠΥ {ΠῸ σοΙητηδπάογ- 
1η- ΟΠ 6 ἢ ΟΥ̓ ᾿τηρογαΐου μοι] ποΐ ΡῈ βαιά ψ ἢ 
ΓΘίδγθησα ἴο [μ15 Ἰθραίθβ. δηπ 5ο]ΐθῦβ, θριαμ- 
βεύειν αὐτούς, “ἴο ἸεΔὰ {πο6πὶ π᾿ {ΓΠΠἸΠΠῊΡΠΔ] 
Ραρθαηΐ. ὙΠΟ ᾿ἱπηρογδΐου ΠΙΠΊ561Ὁ ᾿πἀθθα ννὰβ5 
1πΠ6 δυὸ οὔ {Π6 ϑιονν, δπά ἴῃ {πΠαΐ βεῆβε ΗΠ οσδοα 
βᾶγ5 (Ο 65, [Ν΄. 11. 3-0}), 5Βρεακίπρ οἵ ννῃδΐ ἃ 
{ὙΠ ῸΠῚΡῚ ἄο65 ἴοσ {πε Ἰοδάου οὗ 1ἴ--- 

““ Οεἰοηαοέ ( ΑΡΊτΟ]1ο.᾽" 

ὙἼΠῸ ππϑδηϊηρ, {πογοίογο, οἵ {πΠ6 νϑῦβθα ἀπ θγ 
ΠΟΠΒΙ Θγδίοη 15: “ὙΠΔηΚ5 6 ἴο Οοα ψΠ0Ὸ 
αἴ 411} {ΠΠ|65 τ λῖτο5 ἃ {ὙΠ ΡΠ4] ραροδηΐ οἵ 
115, 45 Ηἰ5 νυἱοζογιοιιβ ΟΠ αΥ5 ΟΥΓ 50] 416 Γ5. 

10 15 ἀουθίι! νυ μθίμοῦ θριαμβεύειν ἀπά 
θριαμβέυεσθαι, {Ὑϊυπρματο ἀπὰ {γΠ ΠΡ ΔΓ, 
ΔΥΘ ΘΥΟΓ τιϑϑ] ΤΠΘΓΟΪΥ ἴῃ {Π6 βθῆβο οἵ “ἴο 
ἘΓΓΕΠΊΡΗ ΟΥΟΓ,᾿ ΟΥ̓ “Ὀδ {ΠΠππΡΠμΘα ονεσ. Αἵ 
ΔΗΥ͂ Ταΐθ ΠΟ ᾿πϑίδηοθ 5665 ἴο θ6 ἔοι Ποοιηϊηρ; 
1ηΠ ΨΨΜΏΙΟΙ “ἴο ρα’ οΥ“Ὀδ δά ἴῃ {γΠππηρΡΉ;,᾽ 
ῖ5 ποῖ {πὸ τῆοσο βιυαῦ]6 τοηήθγηρ. Ευθη 
ΝΡ. Αδβῃ, υἱ. 8, ὑγπεσα {πῸ {ὙΠΠΠΠῚΡ ΟΥΕΓ 
ΤΟΥ ΠΙΠ 15 ΤπΘπ ΟΠ ο, 15 ΠῸ θχοθρίίοη ἴο {Π|15 
ΤΟΠΊΔΤΚ. ὙΠῸ τοπάογιπρ οἵ (πὸ Νυ]ραΐοθ, “ 481 
ἘΓΓΙΠρΡ αἴ ΠΟβ,᾽ ΠΊΔΥ νγ6}} θθαγ [Π6 54Π16 πηθδῃ- 
ἴπρΡ. [{ 15 ΡιΌΡδὈ]6 {παΐ τ ννὰθ ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ 
Ἰ6γᾺ] {γαηϑιαϊίοη οἵ τῷ θριαμβεύοντι ἡμᾶς, 
Δηἀ {π6 Πιαοίιδίπρ ἱπίογργοίδίιοη οὗ ΤἘγοπΊΘ 
ἴδνοιτβ {μαΐ νἱονν. 

7 Ψ}}} 6 βδϑθθὴ {πᾶΐ 1Π6 τηθδηϊηρ ἀθοΥα 
Ἀ5ϑισηΘ4 ἴο θριαμβεύοντι 15 ποΐ ᾿ἀδπίϊο4] νυ ἢ 
1πε6 50-οα]Ἱδὰ “ [δος {|νὸ ᾿ 5Ὲη56. πη} ΘΒ ΔΕ ΠΡῚΥ 
δίνεη ἴο ἴἴ ΟΥ̓ ΤΠΔΠΥ͂ ἰΕΧΙσΟΡΤΑΡΠΟΥβ, 6.8. 
Ῥάᾶββονν : {ὙΠΠΠΏΡΠΙΓΕΠ ἰαϑβοη; Δ ΔΠ] : {{Ππ|πὶ- 
ῬΒᾶατο ἔμοϊο 4]Π14τθπὴ ; τίπηη : ἕδοϊο τὖ 811711|5 
{γΠπρῃθῖ ἢ ἀπά {πα 1 15 ποΐῖ τοποποα ὈΥ͂ 
ΑἸ ογα 5 ορ]εοξίοη, ἕοσ ἴξ ἄοθβ ποΐῖ πιακα {Π6 
γε ἴο τηθδῃ " ἐγϊμηιρβαΐογες ἴχοογο. 

ΎΠοβΘ ΠΟ ἄδϑιγο ἴο 5σθ6 {ΠπῸ Ἂχροβιξοη οὗ 
1π6 γϑῦθθ νΠΊΟἢ 15 Τουπάθα οἡ {πὸ ἰάθα {παῖ 
θριαμβεύειν τινα ΤλΘΔη5 “ἴο {τ Ρἢ ΟΥ̓́Θ ᾿ ἃ 
ῬΘΙΒΟΠ 845 ζοπαιιογοά, πηιϑί σοηϑις ΜγΕΊ, 
Ηοΐπιδηη, απάὰ ΑἸΐοστά. ΤῸ βὰν ποίμιηρ οἵ 
ΡΑγΓΕ συ] οδ]θοίίοπβ, τ 15, οπὶ ὑνΠαΐθυεῦ 
Ροϊπέ οἵ νἱονν τεραγάθά, ἃ βίγαιϊπεα ἱπίθγργεία- 
[ΙΟΠ. 

1.1|16 αἱ σα θῈ οδίαϊποα ποσὰ {π6 τιδὲ οἵ 
θριαμβεύσας 'π (0]. 11. 17, ΠΕΡ {παΐ Ῥᾷββϑαβα 
Πᾶ5 Ὀδθὴ ΤΟΥ βίγι οἵ] Ὁ Θχαπλπθά. ΒΙβῃορ 
Τιρμεοοῖ ἄοεβ ποῖ βρθὰκ ψεσῪ σοπἢ ΘΠΕΥ 
Δῦους Πῖ5. οὐννῃ ἱπίογργοϊαϊίοη οὗ ἴΐ, θυΐ {πὸ 
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τπιπῖοη οὔ θριαμβεύσας νυ] ἢ ἐδειγμάτισεν ἴῃ οΓα 
15 ὁη6 ργοοῦ πλοῦ {Παΐ “ ἀἸ5ΡΙΑΥ ᾽ νγαβ ἰνναγϑ Δ 
1468 δϑϑοοϊαίθα νυ ἢ θριαμβεύειν. Α Ῥαβδαρε οἵ 
ῬΙαπΐαγοι (τι. (δηλ. 30), δἀάιισεά ἴῃ ΒΙ5ΠΟΡ 
Τ ΡΒ οο 5 ποία, ννου]Ἱά 5Πενν υθΥῪ οἰθαυὶν {πᾶΐ 
θριαμβεύειν, ᾿ιιϑοὰ 1ηἰγαηϑιν6]ν, ἀθηοΐες {15- 
ῬΙΑΥ ἡ α φοοά “ἐη.6, τῇ τπΠ6 ννογάβ. οπη 6 ἴῃ 
Π15 οἰζδί!οη ννεῦο ποῖ ὡς εἰκὸς ἣν, ὙγΠΙΟΠ ΔΓΕ, 
1πάἀδθα, ννΓΟΠΡῚΥ Ργϊπίθα ἰπ ΘΟΠΊ6 ΠΟΡΙΕ5 85 8 
Ῥαγαπίμοϑιβ, Βαϊ ὙΠ] ἢ τ ΠΥ ἀοςσοιιηΐ ἴοσ {ΠῸ 
Δοσιιδαίνε σα56, ἀπά ργονα {παΐ 1 15 ποί 46- 
Ῥεπάδπί οἡ {Π6 ργθοθάϊπρ' ἐθριάμβευσε. “ΓΘ 

1, ΟΟἸΠΝΤ ΠΙΑΝΒΟΤΤΙΕ [ν. 1--2. 

νίενν {(Παΐ θριαμβεύειν νγου]ά 5υρρεβὲ ἴο ἃ 
ατδοκ μη 115 ΟΥΙΡΊη4] 5σθηβο οἵ ᾿θδαϊηρ ἴῃ ἃ 
Τοηγϑίας Ργοοοβϑίοη, δηα {παΐ 1 15 ἴο 6 εχ-- 
ῬΙαἰποά Βγ {παξ ἤριγα ποτα απά ἴῃ (ΟἹ, 11. 17, 
15 ποῖ ν6}} ἔοιιπάθα. ΤῸ ρογβοῃβ {ἰν]ηρΡ δὲ 
ΕοτΥπίῃ 1 σου]ὰ 5ΟΔΥΟΟΙΥ [41] ἴο σοππεοῖ 
1561 ψνΙΠ [Π6 πηθπΊοσδὉ]Ὲ {τ τηρἢ οἵ Μαυπ- 
ΤΪΠ15. ΟΥΟΥ [Πδὲ οἷἱγ. ΝοΥ ννου]Ἱά {πΠῸ αἰτοι!- 
Ἰατίοη οὗ {πΠῸὸ οἄοιγ οἵ ἴποθῆβο ἀπηοηρϑί ἔποβα 
ἐῤαΐ αγὸ ῥεγίσῥίσισ Ὀ6 δοσοιπηΐοα ΤΌΣ, νΠΟγθα5 
{Π6 56η86 οἵ {Π|5 15 οἰθασγ, 1 {Π6 τείθσθηςε θὲ τὸ 
4 Ἐ οπδη {ὙΠ ΠΡ. 

ΘΟΗΆΑΡΠΕΙΕ ΤΙ. 

1 }εέ ἐλεγ μαίδε ἱδαςλοῦς σλομία ελαγρε Ζϊηι 
«υἱά σαϊγισίογν, ἦε σλετυεί ἐλ γἼαϊίᾷ αηα 
Φγακῶς οΥ ἐΐάε (Οὐγίγέλἑαπις, ἰο ὧδ ἃ στ έεῖεγέ 
«ο1717716714[α 7071 ο7 ἀτξ η21γε151γὙ»7. 6 ᾿ἤλεγεμοὲ 
δγ{671710 αὶ εογιῤαγίδογι δείτοεο)ε ἐΐέ 77117115{675 
Ο7 ἐάε ατωυ αμαά οὔ ἐλὲ ροεῤεῖ, 12 1ὲ 2γουοίᾷ 
Ζλαέ ἀξ γεϊγ1ε7.} 15 δο γα} ἐλ6 γι07γ6 ἐχεοίο7ιΐ, 
ας ἐλε ροσξεῖ οὔ {74 αγιαὶ ἠϊδεγέν ἐξ γιογε σίογίοις 
ἐλανι ἐλε ἤατυ 97 τογιαϊο)ι7α 1071. 

Ο νε Ρερὶῃ ἁρδίῃ ἴο σοπηπιθηά 
Οἰβαῖνοβ ἢ ΟΥΓ πεεά ννγε, 88 

ΓΗΔΡ. Π]. 1. Δ Βαῖ 81. Ῥαμ] Πα5 7π5ΐ βαιά 
οἵ 15. {{ΠπΠπΠΡῚ5. νγᾶ5 506 ἴο οἱτοῖ τοπὶ {Π6 
4554116 4 ““ΤηΔηΥ " {πὸ ἰδιιηΐ [Πδΐ Πα ννὰβ5 σϑοιτ- 
την ἴο Π5 (δοῖις οὗ 56] - ργαῖβθ, ννῃιο ἢ {Ππ6Ὺ πον 
τοραγ 64 45 {πὸ βίαπάϊηρ σπαγαοίοσιϑεῖς. οἵ ἢ15 
Ἰείέοσθ. Ηες ἴυγηβ {πὸ εὔρε οἵ [Π15 βαγοα5ΠῚ 
ἀϑαϊπηϑί 15 Δ Ποσ5. Ασοογάϊηρ' ἴο ἐῤε2) νἱθνν5 
ΔΠ4 Ργαςίιςοθβ, μῈ ννὰβ θουπά ἴο Ὀγηρ ἰοἴογϑ οἵ 
ςοπηπηθπάδίοη ἔγοτη οἴπογβ. Βαΐ ΠῈ πθοάθά πὸ 
ΟΠ Ἰείίοσθ, ὙΠῸ “βοηηθ ψὴ0ὺ ἐϊά πορά 
ΤΠ πὶ ννεῦα ἴΠ6 ““τηδην," ψγΠο, Ὀδοδιιβα. ἘΠΟΥ͂ 
ςογτιρίεα {πΠ6 {τὰς Ι͂ῸΥ 56] ϑεοκιηρ επά5, 
ὙΕΓΘ ΠΟΔΡΔΌ]6 οὗ Δο ἢ Θν Πρ ΔΠΥ͂ ΒΌΟΙ ἘΓΠΙΠῚΡἢ 5 
ἴο 5ρϑαῖ ΤῸΓ ἐῤεῖγ οΠοΘ ΔΠη4] τη ΠΙβίγΥ 85 Π6 
σοι] ροϊπέ το οα ὈΘΠ Δ οἵἉ ῥίν, ἴῃ π6 ογθαΐίιοῃ 
οἵ ἴῃς Ομαγοῃ αἱ (οτπῖμ. ὙΠῸ Ὀραγοῖβ οἵ 
{π656 ᾿ἰθίζογβ οἵ ᾿πἰγοάιιοιοη οὈίαιπο ἔμπγ- 
ποὺ Ἰεΐίουβ ΠῸπι {πΠ6 (ΔοτὐΠΙΔη5, τορος 
ταθηάιηρ πεῖ ἴο {πὸ ὈΘΙΙΘνοῖβ ἴῃ ΟἾΠΟΥ 
Ῥίαςοβ, ἀπ {Π15 15 ραγίν [Π6 ΓθάβῸη ὙΥΠΥ {Π|5 
ἘΡΙΒ16 15 βἀάγθββεα, ποῖ ϑηΪγ ἴο {πὸ (οτίη- 
{πῖαπ5, ὈιῈ ἴο 411 {π6 ϑαϊηΐβ ἴὴ {πῸὸ ψγῃοὶς οἵ 
Ασμαῖα, [Πδΐ ΠΟΥ ἴσο ταϊρῃΐ θῈ οἡ {πεῖτ 
διιαταά ἀρδίηβί ΡοΥβΟ ἢ 5 50 σϑοοιαηθηάοά. 

ο. δ περάϑς πὸ Ἰείίογβ ἴο [15 τραάθγϑ, θ6- 
σδῖιδθ ΠΘ 15. ΠῸ ὉΠΚΠονγ ΠουγοοτηοΓ, Ὀὰζ ἘΠΕΙΓ 
ϑρ  γιζι8] Εδίποῦ, πα ΠΟΥ ἃγτ6 Πῖ5. σὨΠ]Πάτθη. 
ὙὝΠΕΥ ἅτ {πῃοπίβοῖνοθ ἢἰθ ΘΟ ΘΠ ΔΊΟΥ 
Ἰοίου υυυτῖθη ἴῃ ΠΙ5. πεατί, ᾿πϑοῦιθθά οἡ ἢΠΙ5 
δῇδοίίουβ. Ἀθδάϊηρ {ποπὶ ἔποῦα Πα ἔδε 5 {παῖ 
6 πεϑάβ. πὸ οοπηηθπάδίοη ἴο ἐποπὶ εἰ ΠῸΓ 
ἔγοπὴ ΠΪβ ονν ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ Οἴου ρθῆ. Α5 ἃ (ἢτίϑβ- 
ἴδῃ μΌγΟΙ δ ἃ σοπβρίςιιοιιβ ςεηίτε οἵ Οστεεὶς 

βοῆς σέἤογ5., ΘΡΙ5Έ165 οὗ σοπηπηθηάδίίοη 
ἴο γοιι, ΟΥ ἐεέξε7ς οἵ σοπηπηθΠδίϊοπ 
ἔτοπὶ γοιι ἢ 

2 Ὗς δΓ6 οἵ ερ᾿ 5Έ16 νυγιτέθη ἴῃ Οὐ 
Ποαγίβ. Κποννη δη4 γεδά οἵ ἃ]] πιεῃ : 

2  ογασηημοῆ ἂς γὲ αγὸ ταΔΠἸΓΕΒΕΥ 
ἀεοίαγεᾷ το θὲ 1ῃς ερίβεῖς οἵ (ἢ γῖβε 
ΠῚ] Ἰἰδίεγε ἃ ὈΥ τ18, νυ ποῖ ἢ 
ἴηΚ. δας νι ἐπε ϑριγιε οὗ ἐπα ]Ἰνίηρ; 
(οά ; ποῖ ἴῃ {40]65 οἵ βίοπε, θαξ ἴῃ 
ἤεβηγ (4065 οὗ {Π6 Πεαγί. 

οἰ] Ζαίοη, ἘΠΟΥ͂ ἀΥῈ ἰθὺ 4η δχίεγηδὶ ἰεϊίοῦ οἱ 
σοπητηθη ἀδίϊοη, ἴα κθη σορηίζαηςα οὗ ἀπά τοδά 
85 5:10 ἢ ὈΥ 411 πεη. Π6 ψνΟΠάογᾺ] ϑριτιτα 8] 
τηδη! οϑίδΈ!οη5, βροίζθη οὗ ἴῃ {πὸ ΕἸγβέ ΕἸ: βί!α, 
1η6 ἔγα!5. οὐ 15. ΠΊΠΙΒΕ ΤΥ διηοηρ {Π6πΠὶ, Παά 
ποῖ δϑοαρθά {πθ βθποῦαὶ ουϑογυδίοη οἵ {πΠῸ 
νοῦ]. ὙΠ μ6 ποεάβ ΠῸ σοπιπι Πάδου 
Ἰοιξουϑ 2γογι 1Π6 πὶ, ἘΠΘΥ {παιήβεϊνεβ θεΐηρ {ΠῸ 
βίγοηροϑε νναυγδητυ οἵ Π15 ΘΠ 1Πη6 ΑΡΟβΕ 6510. 
{Παΐ σου] θὲ βίνεη ἴο πηδηκίηά δ ἰαγσα. 

8. Ἐχρίαίηβ, ἢ ραγίο]αῦ ταΐεγθησα ἸΏ 
τὰ6 ννοτά “πιϑηϊέοβθοα᾽" το {πὸ “ Κποννῆ δπά 
τοδά οὗ 411 τπθη,᾿ {π6 1] βεπϑεὲ ἴῃ υνῃϊοῃ {ΠῸ 
(τη μίδηθ 16 διοἢ ἃ ᾿εἰου 845 πῈ [ὰ5 46- 
ΒΟΥ 64, «πη {πῸ σοποθρίοη 15. ἃ ἔΓΌΪ σγαπά 
οὔθ. Τη6 δαῖμοῦ οὗ {Π|5 εἰ 156 (ἢ γίβί. 
Ηςε ἀϊεϊαϊοά 1. ὍΠΕ βογιρα, (ἢ γῖβί 5 ἀτηδηι-- 
Θη515, 15 1πθ Αροβίϊθ. Ὑπὸ νεῆϊοϊθ ΟΥ τηδΐε- 
ΤΊΔ] ἴῃ ὙνΠ] ἢ 1 βἴαηα5 τυττεη (Ρογ.) 15 ποῖ 
116 1655 1η]ς, θὰ [π6 βριγιξ οὗ {πε Ἰινίπρ Οοά! 
ὝΠΟ πηαΐθυια! οὐ νΒΙΟἢ τ 15 νυ ίθῃ 15. ποῖ 
οο᾽ἃ πῃ] Πρ  βϑιθὶα βίοπθ, ας π6 ἤσδβῃυ, 
γγΑΥΤ, 5ΌΒΟΘΡΕΌ]6. ἐφ ]οῖ5 οἵ ἔπ πϑατί. [ἢ 
5110} δὴ ΕἸΡΙβ]Ι6. 41} τηδηκιπα ΤῊΔΥ ἀἸβοαγη' 
{παῖ ἃ πὸνν ἀπά τηϊρῃτ ροννοσ, ἴπ6. ϑριγιξ οὗ 
(οά, μαᾶ5 εηΐεγοά ἱπίο πῖθη {πγουρ {πὲ 
ΑΡοβίϊθ᾽5 τη Πἰβίγυ, 15. νη, ννογ κι ηρ, Τη8η1-- 
ξεϑέηρ ᾿[5618 ἴῃ πο. ΝΟΥ 15 {πὸ ἰΙάθα οιξ οἵ 
ῬΙαςα {παῖ 411 πιθη παῖρὶιξ αἰδὸ μογεῖπ πηατὶς ἐΠ 6 
ἘΠΙΒΙπιθπε οἵ πόδα ργορπδίϊς ργοπΊῖβ65, νυ ἢ 
ΔηΠΟΙΠΟΘΩ͂ {πΠ6 ὈΪΟΒϑιηρ 5 ΡΘΟΌΠΑΓ ἴο {πΠ6 Μ65- 
518} 5 Κίηράοχη, 45 ἴπ 06] 11]. 28, 29; Εχεκ. 
Χίς 10, 2ο; ΧΧΧΥ; 36, 767, Χχχίζσα. ΠΒΣΟΙΩ, 



ν. 4--6.] 

4 Απά 5.-ςἢ ἐγιβὲ παν να {πτουρἢ 
ΟἸτβὲ το (σοά-ννγαγά : 

ς Νοὲ παῖ νγε δῖε ϑβιῇιοιεπε οὗ 
ΟὐΓ56ἶν 65 ἴο {ΠῚ ΠῈ ΔηῪ Π]Πρ' 45 οἵ οὔγ- 
βεῖνεβ ; δι οὐ 5ιιμοίεπον 2: οἔοά ; 

11. ΟΟΚΙΝΤΉΙΑΝΞ5. 1Π|. 

6 ΙοΟ αἷϑο μαίῃ πιδάβ τ.ι5 δϑϊε 
ταὶ βίου οὗ {ΠῈῸ πενν [εβίαπιεπέ ; ποῖ 
οὗ {1Π6 Ἰείίεγ, διε οὗ {πΠ6 βριπ: ἰού 
1ῆ6 ]Ἰείίεγ ΚΙΠΘῃ, Ὀυς {π6 58ριίτι 
Ἰρίνϑι [1{6. 

ἔπεϑα ραβϑαρεϑ, δη4 ἔγοπι Ῥ͵ΌΟΥ. 111. 3; ὙΠ]. 3, 
“ἐγτῖῖθ ἔπθπὰ ἀροη π6 τα ]εῖ5. οἵ (ὰΥ Πεατγί,᾽ 
5016 οἵ {π6 Ιαπριιαρα οὗ [Π15 νεύβθ 5Ἔε}ὴ5 ἴὸ 
θεὲ θοτγοννεά. [1ὲ 15 ορνίοιιβ {παΐ μῖβ δάνου- 
ΒΑΤΙΘ5. ΟΠ Ὑτ]δ ΠΟ 51:10 Ἰοιίοῦ ἃ5 6 Πᾶ5 
τ θη ἴῃ ἐπ6 (οτπίμιαη Ομασοῃ. ὍΠΟΥ 
ΔΤ ΘΧΘΓΟΙβί Πρ ἃ ΤῊΪ ΙΕ Γν ΔἔΓοσ {Π6 ΟἹ [αϑῃίοη. 
ὙΠΕΥ ἀγα ΥἹπρ Θηδοίπηθπίβ οὗ Ιὰνγ ΜΠ ἸΚ 
ἼΡΟΩ βΐἴοπθ, ψνὮ16 μῈ υτῖίεβ ἢ (Πς6 ϑριτιῖ 
ἸΡΟΩ Ποατίβ. [ηϑβίθδα οὗ ρᾷρεῦ οὐ ραγοῃχηθηΐξ 
ψΠοἢ πλῖρμέ Πανθ θθοπ ὀχρεοϊθά ἴῃ σοπππο- 
τίοη ΜῈ 1πῖκ, Π6 ᾿ηἰγοάιϊισεβ ἰδ Ὀ]εῖ5. οἵ βίοπθ, 
ῬΑΓΕΥ Ὀασαιιβδα Πα 15 ἰθδάϊης ΠΡ ἴο ἃ σοηίγαβε 
Ὀεΐνγεεη ἐπ ποὺν ἀϊδρεπϑαίίοη δηά {Π6 οἱ, οἵ 
γνΠΙΟἢ Ἰδαίου {ΠῸ 4065 οἵ (Π6 Π. δοαίορῖια ννεγα 
16 πιοπυιηθπίβ, ἀπά ΡΑΓΕΥ Ὀεοδιιβα ἴΠπογα 15 
Δ Δ᾽] ϑΐοη ἴο {πΠῸ βίοῃυ μοατί οἵ [5γδεὶ ἴῃ 
ΕΖ. Χχχυῖΐϊ. 26, ἴου μοῦ Οοά Παά ργοπιιϑθά 
ἴο Ξιυθϑειςε 4 Πρατὲ οἵ ἤθϑῃ. “ΓΠΟΓα 15. ΠΟ 
ἸποοΠΒἰβί ΠΟΥ͂ ἴῃ βαυηρ ἢγϑί ἐπαΐ {πΠῸ (οτίη- 
Ἰμίαηθ ἀγὸ ἐμοιήβοῖνοβ {πῸ6ὶ Ἰδίίοσ, απα ἴΠθη 
παῖ {πε Ἰοείου 15 νυυϊτίθη ἴῃ {Π6πλ, Ὀδοδιιβα 1ἢ 
15 ποί ἴῃ {Π6 οιυναγά τηδη, ὈιιΕ ἴῃ {Π6 ἸΠΠΟΥΓῖ 
τῆδη οὗ {πΠ6 πραγί {παΐ {π6 Ἰοίίου 15 νυ ςβη, 
Π4, ἴῃ 5ΠΟΝ 4 οα56, {πΠ6 Ποαγί 15. ἴΠ6 πιδη. 
ὙΠΕ τηδὶπ ροϊπηξ ἰ5 {παΐ ϑριτγιξ, {Ππ6 γθῃο]α οἵ 
1Π6 Αροϑίϊθ᾽ 5 Ἰεἰίθσ, ρεποίγαϊθα ἴο {Π6 ἴῃποῦ- 
τηοϑέ οοπίγε οἵ πιαη5 θεὶπρ δη4 {τασεα 1(5 
Ἰινίπρ; Οπαγδοίουβ ἔΠοσθ, νυ ἢ 1]5ῖ 1π]κ, {π6 πηαΐε- 
ΤίΔΙ τισεά ὈΥ͂ Π15 δΔἀνθυύβατιθβϑ, ΠΕΥΘΥ ὑνεπΐ θ6Ιονν 
{Π6 Παγά βιιγίαςο. 

Ν.Β. ὙΤΠΕ Ὀεβί- αἰοϑίθα γϑδάϊηρ οἵ {ΠῸ Ἰαϑὲ 
τνογάϑ οἵ {Π15 νϑῦϑα ᾿νοῦ] γ᾽ ο] ἃ {ΠπῸ το πάθυῖηρ : 
ἴῃ {4 0]6ῖ5. (νυ ΠΙοἢ ἅγ6) Ποατίβ. οἵ ἤθβῃ, ΟΥΓ 
κῃ {0165 (ΒΟ ἅγ6) Ποατίβ, θεῖπρ ΠΟΒΗΥ 
((Δ01ε{5).; 

4. δε 15 ςοπῆδεηέ {πα {πεὸ Οματο οἵ 
(ΟΥΠΙΠ 15 ΘΟ ἢ ἃ βίαπαϊπρ ἰεϑΕἸΠΊΟΠΥ ἴο ἢ15 
ΤαἸηἰβίσυ. ὍὙΠῚ5 σοηἤάσηςε 15 ποΐ τῇθο 56]{- 
ΔΘΒπ ρέῃ, Ὀιΐ ἃ ΠΓΠῚ 455 ΧΆ ΠΟΘ, ΓΟΔΟΠΙΠΡ 
1γοισ ΟΠ τῖϑέ το {με ργδβεηοα οἵ Οοά, δηά 
1πεγοίογα νϑ]ἃ ἴῃ {πῸ δισμΐ οἵ {ΠῸ βεδσομοῦ οὗ 
Πραγίϑ. 

5. Βαξ δνεη {Πϊ5, αἰ ποιιρ Π6 νἱουνεά Ππτη- 
Β61Γ 45 ἃ τῇθγῈ ᾿πϑγπΠΊ6 ηΐ, ᾿ΠΡ]165 4 ἸΟΗ͂Υ 
δϑεϊτηδίθ οἵ ἢ ΠΊ1561Ε δης ΠΙ5 ὑνουκ ἴῃ (οτπίῃ. 
ΝΥ ΒΟ τῆδάδ 1 σοτηρεΐεπξ ἴο ΠΙπὶ ἴο ἴαϊτε 5110} 
ΔΠ δϑίϊτηδίε ἢ ἘΠ ογθϑίδ ]ηρ {Π15 αιιοϑίίοη, Πα 
Αϑϑοσίβ {παΐ {Π15 σοτηρεΐεπου ἀϊ4 ποΐ ργοσθθά 
ἔτοση ὨΙπηΞΟΙΓ (ἀφ᾽ ἑαυτῶν) ἴῃ {π6 5Ξθῆββ {παΐ 6 
νγὰ5 ἴΠ6 οΥβΊπαὶ Δα ΠΟΥ οὗἉ 1 (ὡς ἐξ ἑαυτῶν), 
δας 1 παά 15 οὐ βίη ἔγοπη σοά. ὉΠ ργοοῦ 
{παΐ πα μδά 1 ἥτοτη Οοά 15 βίνβ τη {πῈ ποχί 
γεῦβθ. Βοίῃ π6 δχρύθϑϑίοηβ, “ ΕΤΟΠῚ ΟἿΓ- 
5ΕἾνε 5," δηα ““ 5 (ςοπηϊηρ) οἷ οἵ ΟἸΓ5ΕΪν 65," 

οὗ ψἈΙ ἢ {ΠῸ Ἰδαίου πιοῦθ ΡΥΘΟΙ5εΙγ ἀθῆπεβ {πε 
ΟΥΠΊΕΓ ΕΥ̓͂ ἀεποίϊπρ ἃ πΠΊοΟΥῈ ἱπηπιθάϊαῖθ ΟΥἹΡῚ- 
παίϊοπ νυ] 561, σὸ νὰ {π6 ψογά ““σοπηρο- 
[οηΐ Ὁ 4η4 ποῖ ψνἢ “0ο [Δ Κ6 δοοουπΐ οὗ," 
85. 15 ΟἸθαῦ ἔγοπι {ΠῸ δης{Π|6515----ῦ ΟἿἹΓ ΟΟΠΊΡΕ- 
[6 ΠΟΥ ἴ5 ΠΌπι Θοά. ὙΠδ νεῦβε σαπποῖ ὈθΔΓ 
1ῃε6 βθῆβθ οἴζεη βίνθη ἴο 1ἴ, {παῖ ννεὲ ἤᾶνε πὸ 
ΔὈΠΠΥ οὗ ουγβεῖνοβ ἴο ραη ἀπά νοσκ οὐ ΟἹΓ 
οὐπ ϑβαϊναίίοη, θὲ {παΐ διοθ ΔΌΠΠΥ ΟΟΠΊΘ5 
ἴτοπὶ Οοά. 

6. Ῥτοοῦ {πδΐ {Π15 σοιηρθίθποΥ ΘΟΠΊ65 ἵΤΌΤα 
Οοά. Οοά ξανε Πίπὶ ἃ ἔστ Υ ἀπά ἃ βτθαΐευ 
σοταρθίθπου, νυ ἢ. ἰηνοῖνοβ {Π6 1ε55. Οοά 
τηδάθ πἰτη σοιηρείοπέ (1. 22) ἴο Ὀ6 ἃ τηϊηϊδίθῦ 
οὗ ἃ εἰἸἰβρθηβαῖίοη, ννῃῖο ἢ ἔτοτη 115 νΕΓῪ Παζιγα 
τηιισὲ ργοάποθ, νῆθη ἴ ἴοοκ εβεςοί, ΘχδοῖΥ 
ΒΌΘΝ ἃ ΤΌΘ] 45 6 ςοιπίβ {πῸὸ (οΥ πίῃ 
ΟΒυτοἢ ἴο θ6. Ηδξ σαπηοί πογοίοσε ΒῈ τΟης; 
πη ΘϑΕπηδίϊηρ [Ε 45 ΠῸὸ ἢᾶ5 ἄοπα ἴῃ νύ. 2, 3. 
Ηδετα Βορὶπβ 4 πε ροϊθιηϊοαὶ ραββϑᾶξθ, ΠΟΙ 
βΒίγτ 5 δὲ {πὸ τοοί οὔ {πε ἀϊβδγεηςε Ὀεΐνγεεη 
1π6 Αροβέῖς απά {πὸ [εν ἀπά [{πάδ]Ζουβ, ὈΥ 
ςοπίγαβίίηρ {Π6 ϑιρου συ οὗ {π6 πον ἀϊβρθη- 
ΘΔΈΙΟΠ Δ Π4 ΤῊ] ΠΙΞΈΓΥ νυν] {ΠῸ 1Π ΟΤΙΟΤΙΥ οἵ ἘΠῸ 
οΪά. “ὙἍὯἊο 8150 πιδᾶθ 5 οοϊιρούθπί 0 
Ὅ6 πιϊπιβύουβ Οὗ ἃ ΠῸὉῪ αΙἸΒΡΟΙ ΒΔ ἢ, 
πού οἵ ψιϊΐοη οπδούμποπί Ῥαΐ οὗ ΒΡ1Υ 1, 
ΤΟΥ ὕπ6 συϊίΐζοη οπδούπιθηῦ Ῥαΐίοίῃ 
[0 ἄρα, θα {86 ΒΡ1ΥΙῦ κοῦ δἰϊνϑ." 
ὙΤΠΕ ἢἤτδε ροϊπέ οἵ Ἴοηΐγαβθξ 15 Ἐχργεϑϑϑά [ἢ 
“ἐῃρνν." [ΙῈ νγᾶβ {Π15 πούνηθ55 {παΐ {π6 Πιάα- 
1Ζογ5. [αΠ6α ἴο ἀἸβοθση, οὐ ἀἰβοοσπῖηρ ἀθο!ποά 
ἴο δοκπον]εάρο. ὙΠῸΥ {ποιρηΐ {Π6 πον 
ἀϊβραεπβαίίοη. γα] ΟΠΪΥ ἴῃ σοπ]μποίίοη ὙΠ 
1Π6 οἱά, ἀπά τιϑοά {πῸὸ πεν οἱοίῃ ἴο ραΐςοϊ ὉΡ 
16 οἱ σαγτηθπί. ὙΠΟῪ ἀϊά ποῖ ππάογβίαη 
{παΐ ““ο]4 {πῖηρ5 ὑγοῦθ ραϑϑθά αὐ," δηὰ το- 
ῬΙαοθά θγ πον. ὙΠῸ ποχέ ροϊπί 15 {παΐ {Π8 οἱά 
ἀἰβρθηβαίίοῃ νᾶ ὁπ οἵ νυυτθη οπδοϊπιθηΐ, {Π6 
Πονν νγᾶ5 Οπ6 οἵ βρι τ. ὙΠ οἱ νγᾶ8 ἃ ἄϊβρθη- 
ϑϑῖίοη ΟὗὁὨ Θχίθυπδὶ ἰανν, πιὰ κῖπρ θχαςίοηβ, θυ 
σογη πη ηἸ σδεϊηρ ΠΟ ᾿πνγαγα ροννοῦ οἵ οθθάϊθπος 
ἼΠΕ ϑριτῖς ΠΟ ννᾶ5 γεσοῖνοά {Πγοσρῃ ἐπα 
ΠΟΥ νγὰ5 ἃ {1{6- οσἰνίπρ ἀροηξ. ὙΠῸ {πάδ]Ζ6Γ5 
Δάπογοά ἰοὸ {π6 Πἰ[ογὰ] τοααϊγεπιθπίβ οἵ {π6 
Ιανν. ΕῸΓ ἱπβίδποθ, {ΠῸῪ 1ηβἰδιθα πιροη οἷτ- 
οὐπηοϊδίοη, ὙΠΟΓΘα5. {Π6 {{Π16 ΟἸΓΟΙΓΠΊΟΙ5101) 
νγα5 ποΐ “Ἐμαΐ ψ ΠΙΟ ἢ ννᾶϑ5 ἴπ {Π6 νυ 51016, ἴῃ {Π6 
Πεβῃ, δας ἐπε εἰγουπηοϊδίοη. οἵ ἴπ6 Πρατγί, ἴῃ 
βριγίξ ποί ἴῃ υυτξέθη ογάϊπαποθ. Ἐ Οπι. 11. 28, 
29. Ξϑ:Π|Π|ΑΥἹν (ῃ6 ἔτσι βεῦνίοθ οὗ Οοά ἴ5 
“]1ῃ πονπθ55 οὗ {πῸ ϑρίγιί, ποῖ ἴπ οἰ άπθββ οὗ 
τυτ θη ἰανν,᾿ ΒΚ οτη. νἱ]. 6. ὙΠΕΟΓΙΟ 15 ΠΟ ᾿π5ῖ1- 
Βοδίϊοπ νυ παΐθυου ἴοὺσγ ἰακίηρ “ Ἰεἐζογ ̓  ἴῃ {Π6 
56η56 οὗ ἃ Ἰεϊίοῦ οἵ {Π6 δἱρμαθεῖ ΠΟΥ ἴοσ 1ῃε 
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ΤΟ τ, φτεζσῖ- 
εγεέλ. 
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 Βυε Π{Ἴἢδ πιηϊϑέγατίοη οὗ ἀθδίῃ, 
ννγςτ6η ἀπά Θμρτάνεπ 1ἴΠ βἴοπαϑ, νγ88 
Θ]ογίοιιβ, 80 {παΐ τῆς οι] άγεη οὗ 
ἴβγϑθὶ οοιϊά ποΐ 5ιεα(αβου δεμο]ά 
1η6 ἔλςε οἵ Μῶοβεβ ἔογ {πῈῸ6 ρου οἵ 
15 σοιιπέθηδηςσε ; ὙγΠΙΟΠ σίργ} νγᾶϑ ἴο 
θεὲ ἄοπε ανγαὰ 

ὃ Ηονν 5}4]1] ποῖ {πε πη] ΠἰβΕγδΈο ἢ 
ΟΥ̓ ΤΠ βρίγιε θὲ γαῖμεγ ρ]ογίοιιϑ ὃ 

9 Βὸγ 1 τῆς πιἰηιβεγδέοη οὐ σοη- 
ἀεπηπδίϊοη δὲ β]ογυ., πηι ἢ πιογα ἀοτἢ 

ΠΟΘ ΘΕΎΥΝΗΓΑ ΝΕ [ν. 7--ι12.ὄ 

1ῃς πιϊπἰϑεγδίοη οὗ τὶρμέθοιιβη 685 Ἔχ- 
ςααἀ Ιη ρἱογυ. 

10 Εογ Ἔνεη {Πδὲ νυν ῃῖοἢ νγᾶβ πηδάς 
Β]ογίοιιβ μαά πὸ ρίοιυ ἱπ {Π|5. τα- 
ϑβρεςῖ, ὈΥ τϑάβϑοη οἵ {π86 ρίοσυ {Ππδΐ 
ἜΧςοα] ει. 

11 Βὸγ [Γ τηδεὲ νΠ]σοἢ 15 ἄοπα ἈΥΤΑΥ 
τυας φἱοτίοιιβ, παποἢ πιογα {Πδὲ νγβῖσῃ 
ΓΘ ΠΊΔΙ ΠΘΊἢ 1: ]ΟΓΙΟΙΙΒ. 

12 ϑεείηρ ἔπε {πᾶ νγε Πᾶνα 8:10 ἢ 
Βορα, νγε τι86 ργοδέ " ραίπη 85 οἔβρεεςῃ: τω; 

ΔΡΡΙΠοδέίοη οὗ ἴ{, 50. οὔἴξοῃ τηδάθ, ἴο 16 τὰ] 45 
ΟΡΡοββά ἴο δρίτίξιαὶ ἱπιογργθίαϊοπθ οἵ 1Π6 
Οοβρεὶ. 
ΤΠΕ {πΠ|τά ροϊπί οἵ Ἴοπίγαδε 15 {πα {Π6 

στο πη δηδοϊπιθπέ “ Ρραΐβ ἤο ἀδαῦμ, θυ {Π6 
ϑΡΙΓΙΕ πλακο5 αἰϊνα." “Ραΐβ ἴο ἀθαύμ᾽ [5 
Βείίογ πᾶπ ἀλίοιρ (Α. Ν), ἴοσ ἴπ6 ργόοθϑϑ 
τηθδηΐ 15 Τπι41ς 14] ἀπά {ΠῸ ΟΥΙΡῚ ΠΑ] οὔζθπ ΟσΟΓ5 
ἴογ ἸπάἸοῖα] ὄχθουίοη. ὙΠῸ ΒΕΡΟΤΙΟΤΙΕΥ, 41- 
ΤΟΔΑΥ ἱπιρ]|16ἀ ἴπ {Π6 ἴδττη ἡ ΠΟΥ, ἈΡΡΘδΓ5. ἴπ 
ἴῃς τοβϑρθοίνε εῇδοίβ οἵ {πε ἴννο αἰδροπσδιίοηβ. 
Ηοῦν {π6 νυ θη Ἰἰανν ρυῖ5. το ἀδθαῖῃ 15 []]Υ 
Θχρ αἰηθα ἴπ Βοπλ. Υ1}1. 8-ι3. “ὙΠ Ιδνν 15 
βριγιίια] " (ΚΕ οπι. νἱ]. 14) δηὰ ννδϑ “ ογάαϊπθά 
τππίο 11{6,᾿ δυΐ 1 Ὀτοιρμς ἁρουΐ, πὶ {π6 ἢγϑί 
᾿ἰπβίδηςθ, δη εἶδος δὲ νατίαπος νυ ἢ 115 Θββθητ! δ] 
παΐμγο. 

Τ, 8. Νοίνιπβίαηάϊηρ {Π15. βιροτοσΥ οὗ 
1π6 πον ἀἸβρεηϑαίίοη οὐεσ {πὸ οἱά, {Π6 [6 νγ5 
νΠΠεὰ 81. ῬδῈ}}5 τηἰ ΠΙβίγΥ αηὰ β]ουι Πα {ΠΕῚΓ 
ΟΥη, ὙὙΠΙΟἢ {Ποὺ ἀδοπηθά {παῖ {ΠοΥ ΠοΙά 85 
{π6 βιισοοβθοῖβ οἵ Μοβθβ. Βιαΐ {μ6 βίογυ οἵ 
ἴῃ Ταβρθοίνα τη] ΠΙϑίΓΙο5. πρὶ 8ἃ5 ἴΠ6 ΒΊΟΥΥ 
οὗ 1Πε τεϑρεοέϊνε ἐἰβρθηβδίίοηβ, ἢ6 Ῥγοςθθαβ 
ἴο δον πον {Π15 αιιθβίίοη οἵ σοτηραγαίϊνα 
ΒΊοΓΥ βίαπάβ. ὙΠῸ σΠαγδοϊογβίιοβ οἵ {πὸ οἱ ά 
τα ηἸδίγυ, ἀθαίῃ, νυ! τθη Ἔπαοϊπηθηΐ, ΘΠΡΤΑΥΙηΡ; 
ΟΠ βἴοπϑϑ, γε σα ἴῃ {ΠΕῚΓ οὐ Παΐμτο αὐ ὑαγῖ- 
ἀπε ΥΪΗ ΘΊΟΥΥ, γαῖ ἃ ῬΊΟΥΥ ἴοο Ὀτυιρῃΐ ἴῸΓ 
ΠΌΠΊΔΠ ΟΥ̓65, 4] θ61Ὲ ἃ ΓΕ ΠΊΡΟΥΑΓΥ ΟΠΘ, να 5 2721- 
ῥατγίεά ἴο ἴἴ, Εχοά. χχχῖν. 29-15. “ΒΥ 
ΤῊ ΟΥ̓ Θ᾽) 5}4]] ἃ ΠΊΪΠΙ5ΊΓΥ οἵ {ΠῸ δι γ, νΠοβο οΠα- 
ΤΑοίο γι βί!ο5, Τρ ἢ Θοι5η655, ΠΠ|6, ρας ( οπι. 
11. 6) ἀΥθ 1π {ΠΕΙΓ ον Παΐμιγο Ρ]ΟΤΊΟΙΙ5, “ 9 
ἵπ ΡΊΟΥΥ," δηά {παῖ ποῖ ἃ ἰειηρογατυ θὰΐ ἃ 
ΡΟΓΠΙΔποηΐ βοσυ. ὙΠῸ Ρ]ΟΥΥ Οἵ ϑριτ 15. 1ἴπ 
ἴασξ 85 ἱπιρεγ 58 ]8 ἃ5 ϑρίστι. ὙΠῈ Αροβί]ο 
ΒΔΥ5. “ῥα! 06 ἴπ ΘΊΟΥΥ" Ὀδοδιιβα ἢ 15 ἰοοὶς- 
ἱπρ ξογννδυήῖ ἴο ἴπΠ6 Μεββία μ᾿ β Κιπράοχη, ἴῃ 
ΜΙΝ {π6 ΡΙΟΓΥ πονν μιάάθη 5}41}1 θῈ πιδηϊ- 
[εϑίε, ὍΠδ ΟΥΙΡΊ ΠΑ] ἴοσ {Π6 ὁ αὐα-ς σ]ογίοις᾽ οἵ 
{ῃς Α. Υ. ἴῃ νεῖ. 7 τθδῃ5 “νγὰ8 Ὀσουρ μ᾿ ΟΥ̓ 
“τηδάθ ἴο Ῥᾷ55 ἰπΐο ἃ βίαϊε οἵ οήογυ ᾿ δηά ἴπ|- 
Ῥ]Ι65. {παῖ {πῸ ἸΟΓΥ νγὰβ δχίτ πὶ δηα οΟΠη- 
τηιποαϊθ ἡ. [Ὁ τηϊρΐ δἰτηοϑί θῈ στοπάογεά 
ἐννα5 δ] ουΒΠοα.ἢ 

9. “ογ 11 {86 τηϊηϊβίγαίίοη οὗ σοπάοπηπα- 
ἴοη δᾶ 8 ΚΊΟΥΥ, ΠΊΠΟΙ ΠΊΟΓΕ ἀο65 {ΠῸ τηϊη- 

ἰδίγαϊίοπ οὗ σὶρ] θοιισηθ55 ΒΡ ΘΥ  ΡΟῸ ἃ ἴπ 
δΊοσυ." (πὸ τὶρῃξ τϑδάϊηρ 15 τῇ διακονίᾳ). 
ἼΓΠΙ5 Βθοοηα δΥριτηθπΈ σοηἤτγτηβ ἴΠ6 ἢγϑέ ὉΥ 
ΒΟΪηΡ ΟΠ6 δἴερ ΓυσΠοΓ Ῥᾶοκ ἴῃ {πΠ6 ϑβἴασοθϑ 
οἵ βαϊναίίοῃ απά δάδιοίηρ ἃ ξυσγίμου σοπίγαβί 
Ὀεΐννεθη {Π6 ἔννο τηϊηϊβίσιθβ. (οηομηηδίϊοῃ, 
ὙΠΟ 15 ἀπίθοθάεπί ἴο ἀεδίῃ, 15 ψτοιρης Βν 
{Π6 οἹά, «πὰ στὶρῃιθοιιβηθβϑ, 115 ορροϑίίε, δπίε- 
ςράοπξ ἴο {Π6 βριγιίμδὶ Πἴ6, ΒΥ ἔπε πενν. ὙὍΠε 
βᾶτη6 τ ]δίΙοη θθίνγθοη βρίγς, ΠΠθ, ἀπά τὶρῃίο- 
ΟἾΙ5Π655 15 ἰοιΠ4 ἴῃ πη. ΧΗ]. τὸ “ὙΠΕ βρί τς 
15 1|ὸ ΒΥ σθαβοη οἵ στἹρ;ῃτθοιιβηθβϑ5." 

10. [υ5[1Π65 1Π6 ο]αἱπὶ ἴο ἃ β:ρεγα θυ πάδπος 
Οὗ 5Ιοῦυ ὈΥ ἃ ρεπεγαὶ χϑσογ οι ἈΡΡΙΙΟΔΌ]6 ἴο 
1Π6 σαθδε ἴῃ ροϊπί. “"Ῥοσ “ἴπαΐ ψνῃ ἢ 15 
δΙιοΥ θα" ΟΥ ΠΊΟΓΕ 5ΙΤΊΡῚΥ δηἀ ἔχοι], ΚΒ 6 
Ιου οα 15 Ἔνθ ῃ βίτρροα οὗ [15 5]ΟΓΥ " ΟΥ̓ 
“ΑΡρΡΊ]οτΙΠοαά ἴῃ {μ185 Ῥδυῦϊοα]δΥ" οΥ᾽ χε- 
ἠἸαξῖπο ΟΣ τορηραγαΐο σίονν, “ Οἡ δοςομπηΐ οὗ {Π6 
ΘΊΟΥΥ ΠΟ. ΒΌΥΡ85565. ὙΠῸ6 ϑ5ιΓραβϑίηρ; 
ΒΊΟΥΥ οἵ {πΠ6ὸ πεὺν βῃϊηθβ ἄονγῃ {πε οἱ σἢ 
15 ΟΥ̓ΕΓΡΟννΟΥΙηρ ΒρΙθπάοασ. ὙΠῸ ΟΥΡΊΠΑΙ 
ΙΔγ58 {Ππ6 δι ρ 8515 ΠΡΟ {Π6 ἀθρ]ογιποδίίοη. 

11. ΤῈ ποχί ἀγριπηθηΐ σοιτοῦογαΐαβ {Π6 
ϑίαϊοσηθηξς Ἰιιδὲ τηδάθ. ὙΠ οχεϊποίίοη οὗ 
ΒΊΟΓΥ ΤΕΟΔ]15 τῆς [άϊηρ οὗ {Π6 βοσυ ΠῸπι 
{πῃ6 ἴαςθ οἵ Μοβεβ, δπά 1' 15 ποὺν οἰθαγ {παξ 
μὲ τεραγάθα 115 νη Ἰβῃ]ηρ᾽ 85 ἃ 5ύγῦ0} οὗ {πΠ6 
ἈΓΔΏΒΙΓΟΥΙΠ655 οὗ {ῃΠ6 Μοβαῖς τη πιβίγυ, ἴῸΓ 
ἢ ΔΡΡΙΙῈ5 πογαὲ. {Π6 ϑᾷπΊ6 Ὄχργοβϑίοη ἴο {Π6 
ΤΑΙ ΠΙΒΊΓΥ ννμῖο ἢ ΠῸ ἀρρ]δά ἴο {πὸ βήοτγυ : “1 
1ῃδῖ νυ 15 θθΐπρ ἄοπϑ σᾶ δᾶ ({Γ4Π5|- 
ΤΟΓΥ) Ρ855865885 Οὗ ΡΊΟΙΥ, ΠΊΟΝΙ τήογα Μ01]] 
{88 ΜΈΪΟΒ δὐτϊᾶθίμ 6 15 (Ρεγπηαποηΐ) 
ΒΊΟΥ." ὙΠῈ ἔνο ργεροβιοη5 οἵ [Π6 ΟΥΡῚΠΑΙ 
(διά) "τοι ἢ δηά (ἐν) “ἱπ᾿ ἀο ποῖ πεεεσσασην 
ἜΧΡΓΘ55 {π6 ἀἰβδγεποθ θείννεεη ἰγαηϑιουΠ655 
δηὰα ἀπγαίίοη, θα: ΠΟΥ γα») ἀο 50 85 ἃ τηδίξζευ 
οὔ Ιαηξίαρο, αηὰ {πε ἀἰβεποίίοη 15 ἴοο της ἢ 
ἴῃ δοοογάδηοθ ΜΠ ἴΠ6 σοπΐοχε ἰο δὲ βεΐ 
αϑἰ4θ, ΕῸΣ [Π6 οἱ ΠΊΙΠΙΒΊΓΥ ΡΊΟΙΥ νγὰϑ ἃ 
ὈτΙο σίαρθ {πγοιρ νυ ΒΙΟἢ 1 ἰγανε! θά, ἴοσ ἢ δ 
ποὸνν ἴἴ ννᾶ5 ἃ χε βρῆεγο οἵ οχἰβίθποαε. Πα 
ανν σθαβθά Ὀδβοδιιβε ἴπῈ οἱ τη] Ἰβέγυ μδά ἔμ]- 
ΠΙ1ο 4 15 ραγροβο οἵ δἀὐποδίϊηρ τπθη ἴο (ἢτῖβε; 
{π6 ποὺ ΠΛ ΠΙΒΈΓΥ Δι ἀθ5 θθοδιιβα {πε τιρμῖ- 
ΘΟΙ5η655 δΔη4 16 ΨΠΙΟΝ 1 ΤΙ Πἰβίοσβ ἀγα οὗ 
Θἴθγηδὶ ἀπιγαίίοη. : 



ν. 13--τό.] 

12 Απά ποῖ 48 Μῴοβεβ, τυλίεῖ ρυῖ 
ἃ ΜνΑ]] ονεῦ δῖ5 ἔδες, τπδὲ {πε (ἢ}}- 
ἄτεη οὗ ἴβγδθὶ σοι]Ἱά ποῖ βιεάξαϑε Υ 
ἸΙοοκ ίο {ῆ6 επά οὗ {ῃδξ ννῃϊ ἢ 15 
ΔΡοΟ] ϑῃςά : 

14 Βιυῖ {πεὶγ τηϊηἀβ νγεγα δ] πάεά : 
ΤῸΓ π|ΠῈΠ] ἘΠ15 ἀδγὺ γεπηδι θη [Π6 54ΠῚ6 
ὙΔΠ τππίλκεη ἄννὰγ ἴῃ ἴπΠ6 τεδάϊηρ 

ΠΕ ΟΘΕΙΝΎΥΎΕΓΑΝΘΙ 1): 

οὗ τῆς οἷά ἐεϑίαπηεπξ; νγῃϊο ἢ ταί 15 
ἄοπε ἄνγᾶὺ ἱπ (ἢ τῖβε. 

Ι5 Βυξ ἀνε ππἴο {Π15 ἄδγ, ΠῈπ 
Μοβεβ ἰ5 γεδά, {πΠῈ6 νδ1] 15. Ἰροη {Πεὶγ 
Βεατγί. 

16 Νενεγίμε]εθ ννῃεη 1{ 5}4}} ἔπτη 
το τῃς Τ,οτγά, τΠς6 νδ1]] 5}4}} θὲ ἕβκεη 
ΑΥΨΆΥ. 

19. ΤΠα ΡΥΔΟΙΙΟΔ] οἤδοΐς ργοάμποθα Ὀγ {ΠῸ 
ΘΊοτΥ οἵ Πῖ5. τη] ΠΙΞΊ ΤΥ ἸΡΟῚ 15 ποθ οἵ ἀ15- 
σΒαγρίηρ 1. ὙΤΠῈ βοσυ, Ὀείηυ ργοργοβϑίῖνα 
Δηα εἴευπαὶ, 15 ῬΥΟΡΟΥΥ δὴ οὐ]εοῖ οἵ ῥοῤε, 
ΟΠουρ {παΐ ἄοοβ ποῖ ἀδθϑίγου 15 ργοβεηΐ 
ΤΟΑΙ ΠΥ ΟΥ 115 ργεϑεπὶ ἔγατοη. ὙΠ15. ΠΟρΡα 
6Π40]165 ΠῚ ἴο 156 τη πο ἢ ὈΟ] ἀΠπ655 οὔ ΞΡΘΈῸἢ :-- 
1. [ἢ ἀεδοϊαγῖηρ 411 {πὸ γα τῃ5. οἵ ἴπΠ6 οβρεὶ 
που δά] ογδί!οη, γεβουνυδίϊοη, Οὐ 5 ΡΊ1156 : 
ῬῈῸΡΙ5Πϊηρ {παΐξ ΤΠτοιρῃ 1ἰ 15 στεοοινοά τὶρῃῖ- 
ΘΟΊ5Π655, {Π6 5ρ: ΓΙ, "6, ΠΡεγίυ, ἃ ἰγαπβῆραγα- 
τίοη ἴο (γι ϑί 5 βἹοσυ (111. 18). 2. [ἢ οἰδι ΠΏ ΠΡ’ 
ἴου ΠΙ5 ΤΠ] ΠΙΞΊΓΥ 411} {Παΐ 15 ἄτι ἴο 1, {ὙΠ ΠΡ 5 
(1. 14-16}), 5ρΙΓΙ ΠΑ] ΠΥ (111. 2, 3), ἀπά ιπὶ- 
ῬΕΓΙΒΠΔ0]6 ρἼοτγ. “ΓΠΪ5 πηγΘϑί ΓΙ ΠΟ ΟΡΘΠΠ655 
Ῥγοσδεαβ ἔγοπι Π15 σοηνιοτίοη (Πα της ξαΐζασο 
ΒΊΟΥΥ νν1}} βιιθϑίαπίϊαΐα ἢ15 τνογάϑ. 

18, ΤΠδί (15 ρσίνθρε οὗ ΠηΥ͂Θσοσῦνο νγὰβ5 
Ὡοΐ 64. 4}}Υ γομο ϑαξθαά ἴο {Π6 ΟἹ] τη] ΠΙ5ίΓΥ 15 
ΒΠΘΥῺ ΔΙ]ΘΡΌΓΙΟΔΙΠΙΥ. [ἰ 5 ἀϑϑιτηθά [Ὸγ {ΠπῸ 
Φύγροβε οἵ {π6 δἰθροῦυ, {παΐξ {πὸ 5οηβ οἵ 
[5γ86] αἴ5ο, παά {Πθὺ βεθη {πε ρυδήτ] οχίϊπο- 
το οὔ {πῈ βἸογυ οἡ {πε ἕαςε οἵ Μοβεβ, ννοι]Ἱά 
ἤἢανε τορασγάθαά 1 45 δὴ θη] ει οὗ ἰγαηϑιίοτυ! - 
655 84Πη4 πᾶνε ἤχϑά {ΠεῚΓ σαΖε ὩΠΩΌ]Υ ΠΡΟΠ 
(Π6 ἐεγπηπαίίοη οὐ Πἰ5. ταδί. ΔΊ ἘΠ 15 
15. σοπηδιηοα {πε ἰάθα {Παΐ 4 ργοπηδίμισε ἐ15- 
φεγηπιθηΐ οἵ {Π15 {γΓδηβιζουιηθ55 ὈΥ̓ ἃ ΡΈορὶθ ἴῃ 
ΞΡΙΓΙΓΔΙ ἹΠίΆΠΟΥ νοι] μανο ργονθηΐθα τῃ6 
ΟἹ Πλ]ΠΙΒΊΓΥ ἔγοτη ἰδ κίηρ 115 }} εθξδος 85 ἃ 
ΒΟΠΟΟΙμηδϑίεσ ἴο Ὀτίηρ ποθὴ ἴο (ἢγιϑέ. Τῆς 
ἸΤΩΡΓΕΒΘΙΟΏ βίγθη ὉΥ Εἰχοά. χχχίν. 29--25 15 
ἐμδὲ Μοβεβ ριιξ οἡ 1Π6 ν81} ἴῃ ογάθυ ἴο θη80]6 
{πὸ ΡῬξορὶε ἴο ονεγοοίηὴβ {ΠῚ ἔδασ οἵ δρ- 
ῬΓΟΔΟΙΙηρ ἢϊπη. [{ 15 ποῖ Πονθυεῦ {Π6ΓῸ 
βίαϊθ {παΐ βοῇ νγὰ5 15. οδ]εςί, δπά ἴξ δρ- 
ῬΕΑΙΒ ἴγοπῃ νυν. 34, 35 {Πα δ σρᾷκθ στ 1ΠῈ 
ῬΘΟΡΙῈ αἴζεγ σοπληρ οὐξ ἵτοπὶ [Π6 Ργθβθποα 
οὗ {Π6 Ποτὰ ὙΠ16 (ῃ6 ΒΊΟΥ νγὰ5 γεῖ ἔγεβῃ 
ἜΡΟΩ ἢϊ5 ἴβοθε. δϑου [5 σθπθνγαὶ, δπά {παῖ 
ἢθ ἀϊά ποΐ τϑϑυπηθ {πὸ γ8}]}] ΠῚ} Π6 Βαά 
φομητηηἸσαίθα [ἢ σονοϊδξϊοπ νυ ἢ πῈ Πδά 
τεροῖνθά. Ὅν ε πηιβί γε πιο πη ου ἐπαΐ {πε ρδ5- 
5Βᾶρε 15 Δ]θρουῖοαὶ δηά {πογεΐογε δχεπιρίθα 
ἔτοτα βίγιοξ Πιβέογῖςα) οὐ Εἰς 5Π), 5. νν6}} 45 {παῖ 
{με Αροβίϊε μα5 ἴῃ υἱενν, ποῖ Μοβεβ οἡΐυ, δαΐ 
Ἐπ ἔα]δα ἔθαομοῦϑ αὲ (ουϊ πίῃ ν πὸ ἀ 6] Βογαΐεὶν 
Ἰ56α ἃ γ81}] ἴο Πἰάε ἐπ (οβρεὶ ἰγσῖῃ. Μοβεβ 
ΡΓΟΡΒΘβΙθα ἴῃ Μεβϑίδῃ δηά Ἰοοκεά [ουνγαγά 
το Ἁ ἀϊδρθηβαίοπ θεγοηά ἢΐβ ουνῃ (Π δας. χυ ]. 
15). 

14. Τῆς εἴξεοί ργοάιιοοα ὈΥ {πὸ νᾷ]]. Ὑπὸ 
ΒΙΓΟΠΡΙΥ δἀνογβαίΐνα σοη]αποίίοη (ἀλλά) ταο- 
4|τὸ5 4 {μουρῃξ ἴο θ6 ϑιρρ!θ. ὍΠΟΥ 
αἰά ποῖ 866 {πΠεῈὸ επά οἵ {μαΐ νυν ῃ]οῇ νγὰβ 
ΡΆΞ5Ι Πρ ἀνγαῦ, “θυ Οἡ {Π6 σοΠίγατυ 617 
ἐπουρεύθ σού μαζᾶθπϑαᾶ᾽" (δογιϑί). δῖ. 
Ῥ11] ἀοοθϑ ποῖ 58γ :--- Μοβεβ δαγάθηθα {ΠῸῚΓ 
που ἢῃΐ5,᾽ δι “ {ΠΕῚΓ που ρἢηΐ5 ροῖ μαγάθπϑά. 
ἼΠΙ5 νγὰ5 {π6Ὸὸ οχαςΐ ορροϑβιίθ οἵ {π6 σϑϑ]ῖ 
Ργοάιιοθα ὈΥ {πῈὸὶ Αροϑβί!εβ ἔγδηϊς ἀἸβομαγρα 
ΟΕ ῥ; οἶσθ. ψνμῖοῃ ᾿πβογιρθεά {μ6 ἰδυ]εῖς 
οὗ 16 Πρϑαγέ νι {πὲ ϑριγιξ οὔ {π6 Πνίης 
Οοά. ὙΠ “Ἐπουρ 5 ἀῦὸ {πε ϑρισίζι8] 
ΡΕΓοθρίοηβ, αἸἰβοεγππιθηΐβ, ᾿πςα!ςοη5. ὙΠ656 
Ἰοϑέ ἴΠῸῚΓ 5θηβιθ!νγ 8δη4 αι οΚηθββ, ἀπά 
Ὀεοαπῆθ οδ]]οι5. ὙὍΤΠηὲῈ εῇξοΐ οἵ {Π15 νδὶ] 
οἵ Μοβεβ. Ὡροὴ ἴπ6 {ποιιρῃῖθ οἵ {πῸ Ρε- 
ΒοΙά6γβ 15. ἴπ6 {γϑηϑι ΟΠ -]Π]ηκ ἴο 15 ἰγαηβ5- 
ἔεγθησα ἴο 1πε Ππραγίβ οἵ {π6θ ρεξορὶβ ἴῃ {πὸ 
ποχί σνοῦθβθ. ὍὙΠΟΙῸῈ ἀγα ἔνψὸ γ4115, οὔ ψν ] ἢ 
ὉΠΕ σον 5 ,γοΐ {πΠ6 ἴχσε οὗ Μόοβεβ βευβοπα 
Δηα πεχί Μοβεβ 45 τεδά ἰῃ πε Ῥεηίζαΐεαςῃ : 
[Π6 ΟἾΠΟΥΙ 1165 προ ἴπμ6 Πραγίβ οἵ πὸ [οννβ. 
ὙΠΟ ρῥγοοῦ οἵ {πε παγάεπίηρ οἵ {ΠΕῚΓ βριγιξ 8] 
ΡΕΓΟΘΡΙΙΟΩ5. ἰ5 {παῖ ἴ Πα5 ᾿αϑίθβἀ τιπ|}}] {πὸ 
ΡΓεβοηΐ {ππῸ. ὙΠῸ ν1] σονοῦβ ἴΠποβο νυ! 6 ἢ 
τεοογάϑς οὔ {Π6 οἱ ἀἸβρθηβαίίοπ ὑνῃϊοῃ τεργε- 
βθηΐ [οβοβ, δηἀ 15 βαιά ἴο γϑηγδιη Κἀρομ ἐῤὲ 
γεαάϊης" οἵ ἴποπὶ, θεσδιιβα ΤῈ νγὰ5. ΤηΔΙΠΙΥ ὉΥ͂ 
ΡΟ. τεδάϊηρ ἴπΠ {πΠῸ βυπαροριια {παΐξ {Π6 
1ενν8 πιαϊπίαι πο {πῸῚΓῚ δοαιαϊπίαποθ ἢ 
{Π6π|Δ. ὍΠῸ ναὶ] σοπεϊπιεά “ποῦ ἀρ117068," 
Βεοδιβα 1 ννὰβ ἴῃ (σιβὲ παῖ 1 ννὰβ (ἴο θ6) 
ἄομπθ ἄνγαυ, ἀπά {πὸ [ενν5 Πδὰ ποῖ γεῖ θβθη 
ςοηνεγίοα ἴο (τιϑί. Ηδε 15 βρεακίηρ οἵ 1ῃ6 
ΠΑΓΟΠΔ] σΟΠν Ύϑιοη, {Π6 βαϊναίίοη οἵ 41] [5Γ86], 
ὙΠΟ 15 ἰγοδίθα αἵ ἰεηρίῃ ἴῃ Ἐ οπιδηβ ΧΙ. 

15. Ηετο, δραῖη, γε μᾶνεὲ ἴο ϑΈΡΡΙΥ ἃ 
1Πουρηΐ, 45 ἴπ ν. 14. ὙΠῸ ν81} ἰῖ5 ποῖ ὑρ- 
Ππε4, ““Βυΐ, οπ ἘΠ6 σοπέγαγυ, “ἴο {Π|5 ἀδΥ 
8. γ41} 1165 ἸΡΟΠ {ΠΕ ῚΓ Ποατί. ὍΠῈ ΑΡοβίϊ!θ, 
ἴη Βοϊάϊπρ ἴο ῃ6 ἤρσιισο οὗ [Π6 συ], 15. ἀνναῦα 
τΠαΐ ΒΘ 15 τιϑίηρ 1ἴ ἴῃ ἃ ταῖμπο ἀἰἔδγθηξς 5θηβα 
ἔγοπι {παῖ νυν ῃῖςἢ 1 Πα5 ἴῃ νυ. 13,14. 8ὃ0 Π6 
ϑ4γ5 ποῖ “ῤὸ οδἱ᾽᾽ Α. Ν. θυΐ “4. ν8]}.᾿ 
ΙΒ γ41}} ἼΡοη {ΠΕῚΓ Πραγίβ ἴ5 θα να]επί ἴο 
{μΠ6 Πματάθηϊηρ οἵ {πεὶγ ποιρΐβ, ἴοσ, α5. {Π15 
Βαγάθπῖηρ ννα5 {Π6 σϑϑα]ὲ οἵ {Π6 ν4}} Ἰροη {πὸ 
ἴλες οἵ Μοβεβ ῥεγεοπα]ν, 580 ἴΠ6 ν1} ἹΡΟΠ 
ἘΠΕΙΓ Πραγίβ νγᾶϑ ἴΠ6 σϑβϑαε οἵ 1Π6 νδὶ] ἸΡῸΠ 
Μοβεβ γεαά. ὙΤΠῃῈ Πρατί 15 ἐῤε «δεαὶ οἵ 1ῃ6 
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17 Νονν {ῃς [οὐ 15 τπΠδὲ ϑριπε: 
Δηἀ ψγῆογα {Πς ϑριτε οὗ τῆς [ογά 2:, 
Πεγα 2: ΠΡαγίυ. 

ιὃ Βιιξ νγὲ ἃ]1, ἢ ορεπ ἔμοα 

1, ΟΟΞΙΝΤΉΤΑΝΗΕ. 11} [ν. 17---τϑ. 

ΒεΠοΙ ἀϊπρ 45 ἴῃ ἃ 6488 1π6 οογυ οἵ 

τῆς [,ογά, ἀγα σῃαηρεά ἱπίο ἴΠ6 ϑᾶπθ 
ἱπηᾶσα ἔγοπὶ Θ]ΟΥΥ͂ το βου, δύεμ 85 ' τ 
θγ τῃς ϑριγῖε οὔ τπ6 [νοτχὰ. ἐλε 5 

ἐροισ δὲς ἀπ ΞΡ ΓΠ 18] νϑίοη. ὙΠῸ τιρῃΐ τοδά- 
Ἰηρ' 4π4 τεηάογιηρ ἴῃ ΕΡΗ. 1. 18, 15 “1Π6 δὐ85 
οὗ {πε Πεαγί." 

16. ΠΕ τηθδηϑ οἵ δεῖμρ' βίσρρβά οὗ [ῃ6 νδ1]} 
5 ΠΟΠΨΟΙΘΙΟΠ ἴο {πῸ 1,οτά. “Βα ψ86150- 
ΘΥΘΥ͂ ᾿ἴ 5Π8]} [ὰτπ ἴο {π6 1,οτὰ, 10 15 βύσιρρϑα 
οἵ 15 ν81]. Βοίῃ {π6 ἴογπι οἵ ἐποιρῃΐ ἀπά 
1Π6 Ιδηρστιαρο ἀγα θογγοννοα ἔγοτῃ ΕἸχοά 5 Χχχῖν. 
34. “Βυῖ ψῆθη Μόοβθβ ννεπξ 1 Ὀεΐοτα {πΠῸ 
Τιοτγά ἴο βρϑαῖκ ἴο Πἰπι, Π6 τιβεά ἴο βί στρ οὔ {πε 
γ41] ἘΠῚ] δ σαπλε οἷ," ὙὍΠὲ Τιογά 15 ποῖ 
Οοά το ΒΑΙΠΕΥ (45 Ροϑάγβοη οἡ {πε Οτεαά, τί. 
ψ111.} θὲ (τιβί, 8515 οἰθασ ἔγοτη {ΠῸ βἰαϊοτηθηΐ 
{παῖ ἘΠ6 νδ}}] 15 ἴο θῈ ἄοπα ἃνγαύὺ ἴπ (ἢ τΙβί. 
ἼΠΕ δυθ]θοΐ οἵ “'584}1 ἔππγη "15 [Π6 Πδατί τηθη- 
τἰοποά 1η {Π6 ἰαϑὲ νοῦβθ. ΤΠαί 10 15 ποῖ τι5118] [ἢ 
πὸ Ν.Τ, ἕο ϑ5ρεαὶς οὔ {πὸ πθατί ὰσπίησ ἴο 
ΟΠ γιβέ 15 ποΐ ἃ 5ΠἸἔσΙΘηΐ γθαβοῃ [ῸΓ ΒῸΡΡΙ ΠΡ ἃ 
ΠΟΥ 5 0]6ο σι ἢ 45. “ [5Γ86] ᾿ οὐ “81}} [5Γ86] 
Δοσογά πρ ἴο Ἀοτη. ΧΙ. 26. ΤΠ ργδοίϊοαὶ τ 
ΟΥ̓ (Π15 νεῦδθ 15 {παΐ {π6 [θννῖβῃ (ΓΙ β Ια Π5 
5Πο 114 ἔπτη νυ] ἢ {ΠΕΙΓ νΠο]Ὲ Ποατί το {Π6 
Ποτγά, βοτὰ 8[. Ῥδὰ] ργοδοποά, ἀπά ποῖ ὈῈ 
ἀσγαννῃ ἀνΤΑΥ ἰτοπὶ Η τὰ ὃν [4156 ἴθαοπουϑ. 

117. Δ εη [πΠ6 Πρατί 15 βίρρεά οἵ 115. νδὶ], 
1Π6 βοθοη Ὀείννεθη ᾿ δηὰ ἴπ6 Τοτά 15 το- 
τηονθά. Ὅὕμὲ Ἰογά οδΐδιπβ δοοθθ5 ἴο {ΠῸ 
Πρατέ δπα σοτητηϊηϊσαίοϑ ΗΠ τηβε] ἴο τ{. “Βαϊ 
1π6 Τιοτά 15 {π6 ϑριτ. Δ Ώθη πα οοπὶ- 
τηππἰοαΐο5 Ηπιβοῖ {πογεΐοσο, Ηθ ςοπι- 
τη Πἰσαΐοβ ἴΠ6 ϑριγιί. [ΙΕ 15. οἴθαγ ἔγοπὶ Κ οτῃ. 
ὙΠ. 9, τὸ [ῃδὲ [ῃ6 Θχργθβϑίοηβ "ἴῃς βρισιξ οἵ 
Οοά Ῥείη π᾿ πῖθῃ, “ {πε βρισιξ οἵ (ῇγιβέ 
Ὀεϊηρ ᾿π᾿ πιθῆ, δπά "ἢ γιϑὲ δοίης ἴῃ ᾿ τήξῃ, 
5ΒΙΡΉΙ {Π6 βαπηα {Πϊπρ. Αἵ {ῃε τοοΐ οἵ {Π15 
ναυϊοίυ οἵ τοργοϑοπίδίοη [165 {Π6 ἐγαί {Παΐ 
“ΤῊΝ Τοτὰ 15 {8π6 5ριτιῖ. ὙΠῸ σοππηθοίίοῃ 
5Πθννβ {Ππαΐ {Π15 ργοροϑβι(οη ἄδθοϊαγος (γὶβί 
1ῃ6 Τιοτά ἴο 6 (πο ϑριγ 50 δ 85 (γιβί 5 
Βεῖϊηρ 8Δη4 νγουκίπρ᾽ ἴΠ 15 15 σοποοσηθά. ὍΤΠὲ 
ΘΡΙΓΙΕ ἴπ΄ τ1ι5 15 (γι ἴπ τι5, ἀπά (ἢγιβέ ἴῃ 
115 15 {Π6 ϑριτξ ἴῃ τι8. “Βα Πόσα {πὸ ϑΡΙΓΠΣ 
5. ΤΠ6 γα 15 Πρεγίγ. ὙΠῸ οοπίοχέ σοτηρΕΪ5 τι5 
ἴο ᾿πίθγργθί {15 ΠΟΥ ΤΥ 45 Γγοθάομῃ ἔγοπι {ΠπῸ 
θοπάαρε οἵ {πὸ Τ ανν, νυ] ἢ ἔγοθάοπι μον- 
ΕΥ̓͂ ΨΨΉΘΠ ΔΠΔΙγβοα ΔπΊοιπΐβ ἴῃ ΤΘΔΙ ΠΥ ἴο 
ΑἸ γιϑίίαη ΠΟΥ ἴῃ ᾿ἴ5 δπίϊγο δοορε, {πὸ 
ΒΙοσίοιιβ ΠΡογίν οἵ {πὸ ομ] άγθη οἵ Οοά. 8. 
Ῥδὰ] τοραγάθαά {ῃς 1ἃνὰνν νυν! 411 {Π6 γονεύθηςα 
ἄτι ἴο ἃ ἄϊνιπηο ᾿ῃϑεϊςπτίοη 84 Π15 Βθουλ] ηρὶν ἐ15- 
ῬΑΓΆΡΊΠΡ, ἜΧΡΓΘΒΒΙΟἢ5 ΔΓ ΟΠΙΥ ΔρΡΡΙΙσΔ0]6 ΠΘα 
1 15 Ραξ τηΐο σοτηρείτοῃ ἢ τπῈ Οοβρεὶ. 

18. “Βυΐ ννε 411 τ ἀπναϊθὰ ἴασε Ὀ6- 
Βο]αἸηρ; 85 ἴὴ ἃ πιῖυτοῦ [Π6 ΡΊοτΎΥ οὗ {πὸ Τιοτγά 
ΔΥῸ ὑσαηβῆσαυγοα ἴο ἴΠ6 58Π|6 ἱπΊᾶσα, 85 

ἔγοιη ἃ Τογτᾶ (πὸ 15) βϑριγῖ." ὙΠΙ5 15 
1Π6 ΓΟ Πρ; ΒΊΟΓΥ οὗ {Π6 ποὺν τηϊπἰϑίσυ. [ἢ 
σοπίγαβε (δέ) ἢ {π6 πποοηνεγίεα, ἤρατί- 
ν4 164, Θηϑ]ανθά [5Γ86], 411 ποϑα ννῆο {πγοιΡ ἢ 
σοηγουδίοη ἴο {πὸ Τογά γπ0 15 {πε ϑριτιῖ "ἢ 
μανὸ σΟΠΊ6 ἰηΐο {Π6ῚΓ ΠΟΥ ἃ5 5οηβ5 οἵ σοά, 
ΘΠ]ΟΥ πιποϊοιιάε 4 σοτηπηηΐοη τυ (τβί. 
ΤΎΠΟΥ 5ε6ὲ Ηῖὰ ἢ (μ6 ἔπος οὗ {Π6ῚΓ ἸΏΠΟΥ 
τῇδ την 1164. Α5. {πε ἔγσπα (ἢ γῖβε 15 (ἢ σιβί 
Β]οΣΙΠΘΩ, 1 15 1Π6 σίογν οΥΓἹ δὲ Ζιογά τῃαΐ {πο Υ 
15 ὈΘΠοΙΪά. ΨνΊ {815 τπιποδϑίσιοϊθα σα.8 
ἃ Τηθίδιηογρῃοϑὶβ θερίηβ ΕΥ̓ ὑνΠΙοἢ ΠΟΥ ἅτ 
ἰγαηβῆρσιπγοά το {Π6 ““ 58Π16 ᾿ ᾿πιαρ νυν ῃῖοῃ {ΠπῸ 
1 οτά ΗΙπΠΊΒ61Ὲ νγεασβ. ὙΠῸ ἰγδηϑῆριγδίιοη 15 
ῬΓΟΡΎΘσϑινο, 1 δάνβποθθ ἔγοπι ΟΠ6 βίαρε οἵ 
ΒΊΟΥΥ ἴο Ὡποίμπεσ. Ὅη15 ἐγαπϑηγιΐδίίοη 15 
ΘΧΘΟΙΪν ἃ ϑι 4 0]6 σοι] ἴο ργοσθεά ἔοτι ὉΠ 
ὙΠῸ 15 5ριγιί. ΟἿἹοΥΥ 15 οὗ ἴπε βββεῆποα οὗ 
ΒΡΙΓΙΕ δἀηἀ 15 {π6 ουξνναγάᾷ ἴουτη ἴῃ ΠΟΣᾺ 
ΒΡΙΓΠΕ πηδηϊοϑίβ 1561, ὙΠῸ ἕαξατα βρισιτα8] 
ὈοάΥ ΟΥ ΤΑΙΠΕΓ “θοάΥ δέ ἴο Ὀε {πε οὔβδη οἵ 
ΒΡΙΓΙΕ, ΄ἴὴ τ (οΥ. Χχν. 44) 5 {Π6 βϑὴθ 85 ἴπ6 
“ΡΟΩΥ οὗ φογυ ἴῃ ῬὨ]]. 11]. 21. ΑἹ] {815 θ6- 
51465 115 Ῥο]θυηῖο 4] ραχροσέ 15 Ραΐ ἕοσί ἢ 845 8Δῃ 
ἱπάπισοπιθπέ ἰο πόδα [οννιϑῃ (ΟΠ γι βέίδηβ δὲ 
(οΥπίῃ ΠΟ νγεῦα ἴῃ ἀδηρεῦ οἵ Ὀεΐηρ ἰοά 
Ὀδοκ ᾿πίο {π6 βεγνιίαάε οἵ {π6 Τὰν, ἴο ἔυγπ 
ὙΥΠΟΪΥ ἴο Ηΐπι, πο ΟΥ̓ ΤΕΠπΊουϊπρ ἴπΠ6 ναὶ] 
ἔγοτα {πεῖὶγ πραγίβ. σοι]Ἱά τῆᾶκο {Π6Πὶ 450 τὰ - 
εἰρίεηΐβ οἵ ϑριγίί, ΠΡΟΥΥ, ἀπά βἴοσγ. Ὑπαΐῖ 
{πὲ ννοτά τοπάθγεαά “"θεῃο]πρ ἃ5 ἴπ ἃ 
ΤΑΪΤΤΟΥ "ἢ 5 σαρα]6 οἵ {Π15 56Π56 15 οἴδαῦ ἵγοτι 
Δ ἱπίογεδεπρ Ραβϑαρα ἴῃ ῬΠΙΟ. ΑἸ]Θρ. Ρ. 
79 Ἐ΄. ὙΒΠαῖ {Π6 πηϑαπίηρ “ το θοίηρ 45 ἴπ ἃ 
ΤΆΪΓΤΟΥ "15. δἰΓΠΘΥΓ ἱΠΊρΟβϑιθ]6. οὐ νοι ]ά γιεϊά 
ΠΟ 56η56 15. 50δγο ον οοτγεοῖ, ὙΝΒαΐ ἀδοιάθ5 
ἴῃ νοι οἵ {ῃε ΟΥΠΊΘΓ 56 Π56 15 [παΐ “στ 
πηνι]οά ἴαςθ " ἜΧρύεθϑοθ ὈΠΗΪηἠθγεά, 45 {πε 
νΔ11 ἸΡοῸπ {πὸ Ποατγέ ἴῃ ν. 15 ΕΧΡγΈ5565 πἰποτοᾶ 
“«ἹσΊο.. 

ὙΤἼΘ ΤῊΪΓΓΟΥ σαπποΐ τηθδη οἰἐποῦ {Π6 (σοβραὶ 
ΟΥ̓ ΤΠ πραγί. ὙΠῸ τάδ ὩΡΡαγἘΠΕΥ 15 {πδξ {ΠῸ 
σ]Ἱου θα ϑανίοιτ 15 τ Δ] 564 ὈΥ {Π6 ϑρι τιμαὶ 
νΙ5ΙΟ ἢ 85 ΟἸΘΑΥΎ 45 1Π ἃ Ὀ.ΓΠΙΒΗΘΑ ΤῊΙΤΤΟΥ (11]. 
14). (Δεγίδιηϊν ἴμ6 Αροβίϊα Ὄχρ αῖπθ “ ββεῖηρ, 
{ΠΓΟῸΡῊ ἃ ρ]α55᾽ (Π τ (οΥ. ΧΗ]. 12) 85 ββεῖῃρ 
εἴη 8Δῃ δηϊρτηα᾽ ΟΥ̓ ἀδΥκ]ν, θὰξ {παᾶΐ᾿ ἄοε5 ποῖ 
ΡΓΘνθηΐ ἃ ΤΊΙΓΓΟΥ ἔγοπὶ ὈεΙπρ' π5664] 45 ἃ ἤδ:ΓΕ: 
ΤΟΥ οἰδαγποθϑ οὗ νἱενν, νυ μῖς ἢ ̓πάερά {πὸ σοη- 
τοχί Πεῖξ γτοαυῖγεβ. ὙΠαΐ {πΠ6 ννογάβ τεπάσγεα 
ἴη {π6 ΑΝ. “δοθῆ ἂς ὧν ἐρὲ ϑΡΙγὶ: ὁ ἐῤε 
7Τιογα" 5ου]α θὲ ἰγαηβαίθα κ'85 ἔσοτι ἃ Τιοτὰᾶ 
(πο 15) βριγ1ῦ" 5θεῖηβ δἰπιοβί σογίαϊη ἔγΌτη 
{Π6 ᾿πιπηθαἸδίοὶν Τουεροϊηρ Ρἤγα56, Κ ὙΠΕΤιοτά 
15. {πὸ ϑρί τις, ἀπά ἔγοπι {Π6᾿ ρργορυϊδίβ βθῆβδ 
ὙΜΒΙΟ 1Ὲ ξαΓΠΙ5Π65. 



ν. 1--4.} 

ΟΘΟΗΆΑΡΤΕΆΚΝ Ἰν- 

Ι π αἰρείαγείζ ζοτυ .ε λαΐά τιδϑαῖ αὐὲ οἰγιεο7γ1} 
αγια γαϊέλγε αὔέζρεηιες 17 2γεαελέγρ ἐλδ ροσῥεί, 
ἡ αμάα ἄστυ ἐλε ἐγομώζες αγια] 267, Σϑοηεζο7ι5 
εὐλίεζ .ὲ «αἱἧν ἐγιαμγεαὶ 707 ἐλδ βαγεθ αἰϊα᾽ γ6- 
αἰοιέγιαῖ ἐο ἐλε 2γαΐξε οὐ Οοαδε ξοτυῦγ, 12 ο ἐλὲ 
δεριοῖέ ογ ἐλε εἰπεγεά, τ6 αγια ἐο ἐλ αῤοσίες 
οτυ7ὲ οἰέγγιαῖ σίογγ. 

ΗΕΚΈΡΟΚΕ κεείηρ γα Πᾶνα 
[Π15. ΠΗ ΠΙΒΈΓΥ. 45 νγα Πᾶνα το- 

οαἰνεά τηθίου, νγα ἔδϊπξ ποῖ : 
2 Βιὲ Βαανα τεποιποςά τῆς Πιἀἄδθη 

τὨϊπρ5 οὗ ᾿ἀἰβῃοπεβέγ, ποὲ νγαἰκίπρ ἴῃ 

ΠΙΟΟΙΝΙΈΠΑΝΒΟΊῚΙΝ. 

ΟΥ̓Δ ΙΠ 685, ΠΟΥ Παπάϊηρ της νγογά οἵ 
(οὐ ἀεςοιτξα!ν ; δαῈ ὈΥ πιδηϊ[εϑβίδ- 
τίοη Οὗ τπ6 γαίῃ σοπηπηθηα]πηρ Οἷατ- 
86 Ϊν6ε8 ἴο ἘνεσΎ ΠΊΔΠ᾽5. σοηϑοίθηοα ἰπ 
τς βίῃ οἵ (οα, 

4 Βυῖ 1ξ οἵγζ βόβρεὶ θὲ ΠΙ4, 1 15 
ΠΙά το {πΠ6πὶ τΠδὲ ἂαὔϑ ἰοβί : 

4 ἴῃ ψῃοπὶ τπς ροά οἵ {Π15 νγουἹά 
Βαῖῃ δ]ιπάεά τῃ6 πιϊπάς οὔ {π6πὶ 
γγΠΙ ἢ Βεϊΐενε ποῖ, ἰοϑὲ {π6 ἰτρῃς οὗ 
τῆς ρ]ογίοιιδβ. ρΌΒρε] οὐ (γιβῖ, ψγῃο 
8 16 ἱπιαρε οἵ (οὐ, 5Ποι]ὰ 5Π1πῸ 
πηΐο {Πεπ|. 

(ΗΑΡ. ΓΝ. ὝὙὝΠεγε ϑῃοι!ὰ ΡῈ πὸ ἀἰϊνιβίοη 
οἵ οπαρίογϑ, ἕοσ [π6 βάτης ορίς δπα ταβοηΐπρ; 
416 σοπεϊπιιδά ἴο νεῖ. 7. 

1. ΤὴΘ Ῥείβοῃβ δάἀάγεββθα ἅγὰ 51] ἐποβα 
ΠΟΙ ἢ6 ΠΟρΕ5 ἴο βᾶνε ΠῸΠπι [τἀδίϑτη απ 
ἴο ὙνΠοπὶ {πογεΐογθ ΠῈ πιϑέ Π5Έ ΠΥ ΓᾺΠῚ Ὺ Π5 
ἈΡροϑίϊθϑῃρ ἀπά ἢἰβ τπηοάς οἵ ἊἼχϑγοϊβίηρ 1{. 
ἐ0 πὶ ἐμὶ5 δοοοππηΐ," 1.6. θεσδιιβε οἵ {πα ἰγαησ 
ϑοθπάθηΐ ϑαρο ΟΥΥ οἵ [15 τηϊη!ϑίσυ, ΠΟ] ἀϊπρ: 
1ξ ποΐ ὈῪ 5ε! παρροϊπίτηθπε, θαΐ πανὶπρ τεςεινοά 
1ξ, ἸΓΟΓΙΥ πΠυνΟΥΓΓΠΥ 845 ΠῈ νγὰ5 (1 (ὑοΥ. χν. 9), 
ἘΥ 4η «εἴ οἵ (οα᾽β πιεύου, μῈ 4065 ποΐ [41] ἴπ 
π6 σουγαρε ΜΉ ἢ οί {Π6 ΤΠΕΓΟΥ ἀπά {Π6 
ΤΑΙ ΠΙΞΊΓΥ ἀοπηαπ οὗ πἰπι. Ηδ οἸΪαϊπιὶβ ΤῸ [15 
Οἴἶος 411 {π6 βοῦν {παΐ Ὀεοηρβ ἴο 1 δηά Πα 
ῬΓΘΔΟΠ 65 θΟ]άΪγ (πῈ ρυτα (σο5ρ61 νυῆδΐονευ τα 
ΤΠΑΥ͂ οοϑέ ἢϊΠῚ (111. 12). 

Ο. ες ἰὰτπ5 πον ἔοπὶ {π6 πηϊβριμοά 
7ενιβῃ (γι βίϊαπϑ ἴο {Π6}Γ [4156 ἔθδομοῦϑ, γα - 
ξεγγρά ἴο αἶϑο ἴῃ 11. 17... Ηξ ἀοθβ ποΐ [21] 1ῃ 
σοῦγαρο, “ δι᾽ οἡ {πΠ6 σοπίγασυ (ἀλλά), μ6π 
Οοά πιαάς πἰπὶ δὴ Αροϑβίϊθα, ἢβ τοποππορᾶ 
(Δογ.) “τὰς πιάάδθη ργδοίισεθβ οἵ 5ῃδπθ." ὙΠῸ 
“ ΒΔ ἄφη " τεΐεσϑ ἴο {πῸ νδ1], γεῖ 1πΠ6 νυ ΠΟΪ]α 
Εχργεβϑίοη ἄοεβ ποί οἵ οοιιῦβα ΔΡΡΙΥ ἴο {Π8 
δγθαΐ ἰανυρίνοσ, ὈιιΕ ΟΗ]Υ ἴο Πἰ5 Ργοΐδθβθα 5πο- 
ΠΕ550 05 'π (ογιπίῃ. Δ Πεη Π6 βαγ5 {παῖ ῥὲ 
“τεποιησοά᾽ {π656 Π|ηρ5, μΠ6 4065 ποΐ πιθδῃ 
{παξ ἢ6 δνεῦ ρυδοιβεά {πεπὰ, θὲ {πᾶΐ Πα 
ἔοτεδννοῦα {ΠθπΔ.0. Ηδ οχρίαΐϊπβ νγμαΐ ἢς τὸ- 
ποιιποεά, «ἀπά νυ μδΐ 5 δάνεγβαγιθβ ργδοί βοή, 
ἴῃ [Π6 Ἔχρυθβϑίοπβ, “ ποῖ νυνὶ κίηρ ἴῃ ΟΥ̓ΔΕΥ 
ὙΣΙΠΙΔΏΥ, ΠΟΙ γού ἔαϊβιγίπο {πὸ νοτά 
οἵ σοά." ΒΥ {με ἢγβε μῈ πιθδηβ 411 {Π6 
φονογὶ δηδ οἰθνουν ἀδνιβο σϑ] τηηῖ65, 1π- 
ἐγίριιθβ, ἀπ πιαποθιινγεβ επηρίογοά ἴο τὰϊῃ 
Βίτη ἴῃ (οΥϊπίῃ, νυ ἢ ννου]Ἱά ποῖ Ὀθαγ {πὸ ἸΙρῃς 
οὗ ἀαν (τὰ κρυπτά) ; Ὀγ {πε 5εςοπά, {πὸ 8411]- 
τεγαίίοη οὗ {πΠ6 (σοβρεὶ τ εἸεπιθηΐβ οὔ {Π6 
ἴανν, ἰγδάϊμομ, οὐ. ἔδἰῖϑβα ποίίοηβ οἵ (ἢ γιβί 5 
ῬεΙβοη πὰ ομαγαοῖοσ, ΤῊΪ5 σουγβα ἢϊβ δά- 
γε Βα 65 ΓΟ] ονγοά θθοβιβ6 ἴἴ ρραδὶθα βίγοηρ! Υ 
ἴο [ευνῖϑα ργεϊπάϊςθβ (( Δ]. νὶ. 12). Πδ ρυτ- 
ϑιι6α 4η ορῥοϑιίβ {πὸ νυ ῃΐοῃ γοααγοά πὸ {16 
σοῦυταρο. ὙΠ οροη πιαηϊξοϑίαίίοη οἵ {π6 

{γαῖῃ, [πΠ6 ΠΟΙ] 6 ἐγαίῃ, δηα ποίμιηρς θαΐ {πε 
{ΓΈ}, ἃ5 ἃ τη] βία υ οἵ [π6 ΒΡ δη4 ἃ ῬγθδοΠοΥ 
οὗ ἃ βριγιῖα] οβρεὶ, πα σοτηπηθη θα ΒΙ πε] 
ἴο {παΐ [δου ΠΥ ἴῃ πλὰη ὙνΠΙΟἢ 15 πτοβέ δἰκῖπ ἴὸ 
βριγιῖ, σοηϑοίθηςθ. Ηδ δρρεδὶθά ἴο {Π1|5 1βαϑέ 
ΠΟΥΓΙΡΕΘΙ6 οὔ ἐγ] 1415 ἴπ 1[5 Ἰθαϑδέ σουσ Ρ Ὁ 16 
ἔογτη, ποΐ 45 1ξ ὀχιϑίϑβ 'η ᾿πα ᾽ν άϊια]5 ΟΥ̓ ΒΘ Ο 05, 
ΟΥ̓ ΘΥΘη ἰπ ἃ παίίοῃ, 1 νυ ῃῖο 1Ὁ 15 Πα 16 το θὲ 
Ρογνογίθα ΒΥ ἔθο!ηρ ἀπά ραββϑίοη, θὲ “00 411 
ΘΟ ΒΟΐΘΠπΟ06 ΟὗἩ πι6 1, ἴ0 [Πδΐ σΘΠΟΓΔΙ νυν ἸΠ655 
οἵ Ηἰϊπιβεῖῦ πο Οοά Πα5 ρ]απίβα ἴῃ τηδη- 
κΚιπά. ὙΠῚ5 Π6 ἀϊά, Κπονῖηρ {μας (σοά νγᾶ5 
ςορηϊζαπί οἵ Πῖ5 ργοσθθάϊηρβ, δηα {πογεΐουα 
ἔδο!πηρ {παῖ Ηδ ἀρργονυϑά {Π6π. 

8. Βαυΐ ᾿πβίοδά οἵ ἢϊ5 (σοβρεὶ δοΐια!!ν σοπη- 
ταθπάϊηρ [561 το {Πς6 βϑπογαὶ σοηβοίθπος οἵ 
πηθη, ἴπΠ6 {πιά δ] Ζοῦβ βαϊα {Ππδΐ 1 ννὰθ. 85. ΤΌΠΟ. 
ἐγ 4, 1168" [0 {Π6Πὶ 45 "Ὲ 5814 {πΠ6 Τίανν νγὰβ ἴο 
1πΠ6 ]ενν8. [1 50, {Π153 νγὰβ ποῖ ἄπε ἴο {π6 
πίττα οἵ ΠῚ5 οβρεὶ θυ τὸ {πὸ βρι για] σοη- 
ἀϊέίοη οἵ ἔμοβε ὈῪ ψνμοπὶ 1 ννγὰ5 ποῖ πὑπάογ- 
βίοοά. “Ιὖ 15. διιοπρ ὕμοδθ ὑμαύ 8716 
Ῥουϊθεΐπρ ὑμαῦ 10 15 να1168," ὙΠΕΟΥ νεγα 
οη ἔπε τοδά ἴο ρογάϊεοη, ἀπα 85 ΠῈ βαιά ἴῃ 1]. 
15, 16 ἴο 51:10 ἢ Ρεύβοηβ 6 ἀπά ἢῖ5 οβρεὶ 
ὙγΈΓῈ “δη οὐου ἔτοπὶ ἀθδίῃ τιηΐο ἄθδίῃ. 

4. Αϑϑίρῃϑ [Π6 τρᾶάϑθοη ΠΥ ἴο {ποβα {πδξ 
ΔΥΘ ΡῬΓΙϑῃϊηρ Π15 (σοβροὶ ννᾶὰ5 να]θά. “1ὰ 
ποῖα {πΠῸ6 αοα οὗ {818 δρ ὈΙϊπαοᾶ {86 
πουρμῦβ οὗ 86 ἀΠΌΘΙΘνΘΥΒ." ὙΠῸ [οΓΠῚ 
ἐς ΠΡ 6ΠΙΘνο β ἢ ἀοϑισπαΐο δοσογάϊηρ τὸ {πΠ6 
οεεασῖοη 97 ἐρεῖν ὀἠπάπεςς, [Π6 58 Π16 ρΡθύβο 5 0 
ΔΥῸ ἀθϑογιθοα δοοογαϊηρ ἴο (π6 σγαίε απά ἀε5-- 
ἐϊπν 97, ἐῤεῖγ' σομῖς, τὰ ἴθ νγογάβ: “{ποβα {πδξ 
ΔΥΘ ΡΟ Ιϑῃϊπς." [ΙΕ νγα5. {πο ]Γ ὉΠΌΕΙ16Γ γνΠΊ ἢ 
βᾶνε ϑαΐδῃ ἢΐ5 πο] προ Ποῖ. ὙΠ θη βαϊνα- 
τίοη ΒΥ ἴδ ννὰβ οῆθγοά ἴο {πΠ6 ἴεννβ, ἔμοβα 
ὙΠῸ τοξιβοα 1 ἘμουεΥ σοπδίϊζυΐεα ἘΠοιηβθῖνοβ. 
ἘΠΌΘΕΙ] νεσβ. ΤΓΟΌΡἢ [15 δοΐ οὗ ππθε]16ῇ ἘΠΘΥ͂ 
611 ππάου ϑαΐαηβ ροννεῦ δπά ἢ "διϊπᾶ θᾶ’ 
(ποῖ “ῥαὴρ ὀιϊηάραά᾽ ἃ5 ἵπ {π6 Α. ΜΝ.) {Πε1Γ 
ἔφου 165 οἵ ϑβριγιζιιαὶ ρογοθρίίοη. ὍΠι5 {ΠΕΥ 
ψνογα Ὀγοιρξ ἱπίο ἃ Ρουβμίηρ' δία ἴῃ ἡ ϊ ἢ 
81, Ῥι}5 (ΦΟ5Ρ6] νγὰβ γαι]θά ἴο {πθπλ. [{ 15 
5814 {παΐ ϑριγιΐπαὶ ὈΠΠπάπθϑθ οαπποΐ 6 {πα 

ΑΤῈ 



5, ΤΠ: ΟΟΥ ΨΧΓΗΤ ΑΝ ΒΘ. ἘΚ: 

5 ΕῸΓ νγὲ ρίξαςῃ ποί οἰβαῖνεβ, 
διε ΟἸγίϑε [6ϑιι5 τπ6 ΤΠ ογά ἢ δηά οἵιγ- 
56Ϊνεβ γ οι βεγναηΐβ ἔου [6ϑι15᾽ βδᾶἴκα. 

6 ον (ὡσοά, νγῆο ςοπιπιαπάθά {πε 

[ν. 5--. 

ΠΙΡς το 5μῖπε οὐκ οὗ ἀδγίζηθϑβ, ἤδίῃ 
5ῃ1η64 ἰῃ Οἱ Πεαγίβ, ἴο σίδ {Π6 
ΠΡμς οὗ ἐπε Κηον]εάσε οὗ ἐπε ρίογυ 
οἔ (Ποἄ ἴῃ {δε ἔαπςε οὗ [6ϑιι5 (γῖβε. 

Τεβα οὗ ἀπθε]ϊοῖ, ὙΜῊΥ πού ὙΤΠδ βιισςοβ- 
5Ιν 6 βίερβ ἴῃ {Π6Ὸ ορροϑβίίθ σαβθ οἵ {πὸ 6 θυ οσ 
ΤΕ ΘΧΔΟΙΥ δπαίοροι5. Ηδ δοσερίβ γθοοη- 
οΟἸΠατίοη ὈΥ [α[ἢ, δηὰ 50 15 ἃ Ὀε]ϊθνοσ. Α5 
8 ὈΘΙΙΘνΟΓ ἘΠΟΓΘ 15 σοτηπιποαῖθα ἕο Πἰπὶ {πὸ 
ΤΟΥ ϑρισγιῖ, ννοβθ ἱπῆιιθπος 15 ἴπΠ6 ορροϑβίίθ 
Οὗ ϑαΐαη᾽5, αηδ ννῆο εἊπ]ρῃΐοπβ πῖθδ Ροννο 5 
ΟΥ̓ 5ρι γι] ἀἰβοογημηθπί. Ηδ 15 ἰπ ἃ 5ἴαΐθ 
Οἵ Ρτοργθϑϑῖνο βαϊγαίοη (σωζόμενος) ἀηά 8ί. 
Ῥδι]5 Οοθρεὶ 15 ἴο μἰπι ποῖ ναὶἱθά, Ὀιῖ Δη 
οὐἄοιγ ΠΌῸπι Πἴ6 τιηΐο ΠΠ6, ϑαΐδη 15 σ]]θα ἐπ 
“αοἂ οΥὨἨὨἁ {μ15 δρθ᾽" (460), Ὀδοδιιδο {Π6 
Ροτιοά ργθοθάϊπρ {Π6 ϑανίοιτβ δάνθηΐ ννὰβ 
τοβαγάθα 45 οπὲ οὗ δχίγομηθ νυν] κοάποϑβ δηά 
ῬΘΟΙΠ]ΠΙΑΓΙΥ πάθοι ϑαΐδη᾽β ἀοπηηίοη. ΤΠ ΡονγῸΓ 
οὗἉ βρι γα }}ν ὉΠ ΠΑΙ Πρ’ 15 ἃ ΡΓΟΡΟΥ δἰγιθαΐο οὗ 
ΟΠ6 ΜΠΟ56 οἰθπιοπί 15 ἀδυκηθβθβ. ϑαΐδηβ οὔὈ- 
ες νγὰβ ἴο ργονεηΐ ἔγοπὶ “"βϑμοᾶᾶϊπρ 18 
ὈΥΙΡΒΥΠ 655 ἴΠ6 1ΠΠ ΠΣ πῖπρ' οἵ {Π6 (σοβροὶ 
οὗ ἴΠ6 βίογσυ οὐ (πγιϑι. ὝὙὍὕὙΠὸ ψογάβ " μπίο 
4ῤεγι᾽ οἵ {πε Α. Ν. Ββανθ πὸ τίρῃξ τη {πῸ ἰοχί. 
ΤΠὴΘ νεγρ οὔ {π6 οτὶρίπαὶ (αὐγάζειν) ταθαῃ5 
“ἴο θ6 Ὀτισμῖ, “ἴο 5μ1η6,᾽ ἴῃ [,ον. ΧΙ. 25--28, 
30; ΧΙγ. 56. ΠΕ σοπίεχί ΓΘ Γ65. {815 56 η56 
ΠΟΓΘ, ἴοὺσγ {π6 τηδίη ἰάθα οὗ νεῖ. 6 15 4 [ἰρῃΐ 
ΒΠΙΠΙηρ ἴῃ {Π6 Ποατί. Ὑπὸ νογά τοπάογρά 
σ᾿ ἴῃ (6 Α. Ν. πιϑαηβ “Πα 1πΐη ρ," 
ΔΠΩ ἀδποίοβ ποῖ {πῸ 1ΠΠππ]η]ηρ νῃῖοἢ {πὸ 
Ο5ΡΕῚ τοοεῖνοϑ, θα {παΐ ννῃϊοἢ ἀσσοπΊρϑηϊθ5 
δά ἤονν5. ἔγο πὶ 1{, νυ μη ἔΙ ἘΠ Γα]]ν Ργαδο θά. 
“ΤῊ Οο6ρεὶ οἵ {Π6 βἸοῦυ οἵ (ῇγιβῖ "15 1Παΐ 
γν Ποῖ Πα5 ἴΠ6 βΊοσυ οἵ (ἢγιδε ἴῸΓ [5 βαδ- 
βίαποθ, Ὡπά ἴΐ 15 ἃ βϑρεοῖῆς ἐεοϑισηδίοη οὗ 
δὲ. αὶ} }5 (σοβρεὶ 45 Ἴοπίγαδίθα ἢ (ῃαΐ 
οὗ {86 [{πιάφϊζεγβ. “ἌΠΟ 15 {π6 ᾿ππᾶρὲ οἵ 
Οοά πΒεϊρῃίθηβ {πὸ ἰΙάθα οἵ {πὸ β]οτυ οἵ 
(ΕἸ τιβί, ἀπά ἔαγίΠοΥ σον {παΐ [πη {ΠῸ {{4Π58- 
Τουτηδίϊοη οἵ 11. 18 {πε ᾿πγᾶρο ἴο νυ ἢ ννῈ ἃΓῸ 
Δϑ5:ΠΠδῖθ ἴα πῸὺ οἴμοι {πη Οοάδβ. ὙὍὙΠὲ 
τηθητοη οἵ (σοά ἱπάϊσαΐεβ. {πΠῸ σοπϑιϑίθπου οἵ 
ϑαΐδῃη, (ὐοά 5 “ δάάνουβεσυ " 1η ὈΠΠάϊπρ τηθῃ ἴο 
(ὐοά 5 ̓πλᾶρὸ ; δηά {Ππαΐ {Π|5 5ῃου] ἃ θ6 ϑαξα,"): 
ὙΜΟΥΪΚ νγὰθ. ὑγῈ}}] σδ]ου]αϊθα ἴο δἰαστὰ {Π6 τηϊ5- 
συϊάθα [ον δ (ἢ γβέϊαπβ. [1 ἴΠπΠ6 νϑ]ηρ οὗ 
δῖ. Ρᾳι}5 (Οβρθὶ νναβ {π1τ5 ἄπε ἴο ϑαΐδῃ, ἴἴ 
νγὰ5 ἃ ρτοοῦ [δαΐ 1 ννὰβ {π6 για σοβρεὶ. 

Ν.Β. ΤΠΕΓΕ 15 πη ἢ τη ἕανοιυτ οἵ {Π6 νἱονν 
1Παΐ τῃὸ “δρ θ᾽" πιϑαηΐ ἴῇὴ {πὸ {{|6 “αοἂ οὗ 
815 8δ56᾽ Ὀοσδη νυ] {πὸ {ἰπὴ6 νΠοη ϑαΐδῃ 
Ὀτοιρηξ 5ῖη πο {πὸ νοῦ] Ἐπγοιρ {πα ἤγϑί 
Αἄδπη, ΠΟΥ ΌΥ βαϊπΙπΠρ ἃ ἀ ΟΠ ΠΙΟΠ ΟΥΕΥ ΠΊΘΗ 
Δη4 4 ροννεῦ οὗ Ὀ]Ππάϊηρ {ποπὶ ἴο ἀϊνιπα ΓΕ. 
1 50, “"1ΠῚ5 ἀρὸ᾿᾽ πιϑδῆβ [πΠ6 ρεγιοά ἀπσὶηρ, 
ὙΝΏΙΟΝ ϑαΐδη᾽β ῬΡΟΜΕΥΓ τοπηαΐπθ νῆα ᾿ξ 15. 
81Π| 1 15 θετίοσ ποῖ ἴο γθηάογ αἰών δγ “ννοτ]ά;, 
ὙΠΟ ΤΘΓΠῚ ΤΊΟΤΘ ΡΓΟΡΟΙΥ Β6]οηΡ5 ἴο κόσμος, 
δ Πονν ΟἸοβοὶν ἐμ 6 ἔννο Οὐαὶ νγογάβ ἀρργόδοῃ 

6460} οἴμοι ἴῃ ἐάδρα ἈΡῬθδῦβ ἔγοιη ϑαΐδηβ ἀ6ϑβϑὶρ- 
πδίϊοῃ “ ΤΠΘ ργῖποθ οὗ {Π15 ννου]Ἱά," [οΠη χιϊ. 
31, Χῖν. 30, ΧΥΪ. 11, Δηἀ {ΠΕ ῚΓ σοΠΊΙΠδίοῃ ἰπ 
ἘΡΗ. 11..2. Αἰών Π45, ἰπ ΔΥ͂ ο856, Δη ἱπίογεβί- 
ἸῃΡ ΠΑ ]οριθ ἴῃ {ΠῸ 1, εἴη “ βθου τη ̓  (456) 45 
᾿ι564 Ὀγ “Γδοϊΐιβ, ὑνΒ] ἢ 15 ἔα γῖν τοργοάυςσεά 
ὈΥ “ἴπμε ννου]ά’:--- σουγαπιρεσε εξ ΠΟΓΓΕΙΠΊΡΙ 
ΘΟ] πὰ νοσαΐιγ.᾽ ΕῸΓ τς ταϑίσιοιίοη οὗ 
αἰών ἴο {πε ροΓΙοά ἱπηπηθ ἰδίου απίθοθάςπί ἴο 
ΕἸ τιϑ 5 Αάνεπί 5θ6 Οσίμηπι. [,6χ. Αἰών. 23. 

5. 'νὲ ργξδοῃβ (ὲῈ Οοβρεὶ οἵ (ἢ γιϑί 5 
ΒΊοΥΥ, “ΤΟΥ ἢ {Π6 δοσιιβαίίοη ἐπαΐ νγεὲ ργεδοῇ 
ΟἸΓΒΘΙν 65 15. ποΐ {{π6. ϑῖιοῃ ἃ ἀἰβο δι πο Π6 
ΠΘνΟΓ ψΟυ]ἀ Πανθ πηδάθ, Ππαά {π6 σμαγρα 
ηοΐ θθθη δαί! Υγ Ὀγουρμξ ἀραϊηδέ μη. [ΐ 
ΡΓΟΌΔΡΙΥ τηθαηΐ : τ᾿. Ταῦ δὲς (ῃγίβε ννὰβ ποῖ 
(γιβί ἃ5 Ηδ ννὰβ Κπουνῇ πΡοη θαγίῃ, θῖ πα 
γγΠοΠΊ Πα Παά ἔαϑῃϊοηδά οἷξ οὗ Π15 οὐνῃ ἱπηδρὶ- 
πδίίοη. 2. Ηε Πδά ρευΐ ΒΙπΠΊ561Ὲ 50 ΡῬσγουηῖ- 
ὨΘΠΕΥ ἔογνναγά ἴῃ Πῖβ5 ργεδοῃίηρ 85 ἴο θεοοπια 
[15 σΠθΕ βθ]εοῖ. δ εῖ ἴοσίῃ ἢὶ5 οὐη 
ΘΧΔΙΉΊΡΙ6 ἴογ ᾿πηϊδίϊοη, τ οσ. νἱ]. 6, 7; ἵν. τό, 
ΧΙ τὶ τ ΤΉ 655. 1. ὅς 1. 4, || {ππ||ν τ: 
ῬΗῊΠ]. Π|. 17. Ηδ 5414 {παῖ πὸ μαά “{πεῈ πηϊπά 
οὗ Ομ γιβι. ΟΥΠΟΥ Ροϊπίβ πῆῖρμε ἤαγθ Ὀδεῃ 
ΒΙ ΠΊΠΑΤΙΥ Ρογνεσίθα. ὍὙΠ6 ΠΊΙΒγαργεβεπίδίοη 
ῖ5. θοῃμοβά :η {πὸ (Ἰ]επιθηίπθ ἩΠ]165, συ Πεγα 
δ.. Ρείου 15 τηδάθ ἴο βίαίε {παΐ (γίβε πλιϑὲ θ6 
ΡῬγεοθάθα Ὀγ Απιεςῃγιδέ δηἀ {Πθη ἀοπεγηρ 
δτῆοη Μαριιβ, {πὸ γτεργεβεηΐαίινα οὗ δῖ. Ῥϑὰ] 
ἴῃ {πόθ Η ΟΠΊ]]165, νυ ΑπΕςἢτιδί, μ6 δας 
{παΐ ““θεῖπρ ἀθαῖῃ," μὲ Πα5 Ὀεβϑὴ ἀεϑιγεά “ ἂς 
7, δὲ αὐογε α ϑαυΐϊοιν." ΑἸῚ {Π|5 ννᾶβ ποΐ ἔΓπ6, 
“Βαΐ," οη {π6 σοπίγαγυ, (ἀλλά) μὲ ργεδομοά 
(ἢ γῖβί 85 Ποστᾶ." ὙΠῸ {16 ΚΊΟΥ ἃ" 1ΠΊΡ|165 
[Π6 “ΑἹ] Ρονοὺ ἴῃ πεάυθη πᾶ “προη βατίῃ ἢἢ 
γν ΠΟ ννὰ5 ρίνεη ἴο (ἢ γϑι "" Μαεῖξ. χχυη!. 18 : 
1π6 Τ,ογάϑῃ!ρ οὐϑὺ {πὸ ἀθαά δπά {πὸ ᾿νῖηρ, ἴο 
οδίδϊη νῃΙςἢ, 88. ῬΔῈ] βαυ5, “ ΟἸτῖβὲ θοίῃ ἀϊθά 
Δα τοϑβὲ δηά γονινοά " (Άοπι. χῖν. 9.) Τα ἴο 
Ῥγθαο ΗἸπὶ 45 [οτγά 15 ἴο ργθαοῖ Ηΐπὶ σγαςῖ- 
Πεά, τίβθῃ, εἊχαϊῖθά, ρ]ογιῆθά, ὑυθοσεη ἰ5 
Ὀτγοιρμί ουἵ οΠο6 πιοῦα ἴΠ6 Δη  Π6515 θθένγεθη 
τῃ6 Αροβέϊα πὰ {π6 [πἀδίζεσβ. ὍΠΕῈ δριζοιηθ 
οἵ τπ6 (μγιβίίδη σοηξεββίοη 15 “ Ομ γῖβὲ 15 {π6 
1,οτά " (Κουι. χῖν. 18). 

ΤΠΘ ΟἠΪγν πιοάδ ἴη ψνῃϊςῃ 88. Ῥαὰὶ ργοδοῃθά 
ἨΙΠΊ561Ὲ ννὰ5 ἃ5 ἃ “"βεγναηΐ " οἵ Πἰβ τεδάθγϑ, 
γεῖ ἃ βθύναῃπξ ΟΠ]Ὺ “ΤῸΓ {ΠῸ βακα οὗ 765115.᾿ 
ὙΠοΟΙΡΗ [6 νγὰ5 ἔγεα ἔγομπη 4}} πιθη, γαῖ ἢδ 
πηαάθ ΠΙ πιο! βογναηΐ τπηΐο 411 ἐπαΐ Πα τηϊρῆξ 
φαίη [Π6 τπηοτο ἕο (γῖϑὲ (τ (οὐ. ἴχ. 19). [1 
15. ποῖ ὉΠΙΚΟΙΥ {παῖ {π6 ἰουπὶ “βεγνδηΐ᾽ ΟἹ, 
ποθ Δοσαγαίο υ, " ϑίανθ᾽ 15 ἰη σοπίγαϑε ἢ 
1η6 «ὐγτοραπί δηά νἱοϊεπί θεμανίοὺσ οὗ {π6 
ΤαάαϊΖίηρ Ιοαάογβ (2 (οσ. χὶ. 20). ἔ 
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γ Βιυξ νὰ μανε τ ]5. ἐγεαβιιγε ἴῃ γεῖ ποί ἀϊδιγεββϑεά ; τὸ αγ ΡΕΥΡΙοΧΟά, 
ΘΑΥΓΠΕΠ να585615. ἐπα {Π6 Ὁχοο]]επον δέ ἵποῖ ἴῃ ἀθβρδὶγ ; ον, μιοὲ 

αἰξοσείλε 

οὗ τῆς ρονγεὺ πηὰὺ ΡῈ οἵ (οὐ, δηά 9 Ρειβεοιίεά, διε ποῖ [ούβακεῃ ; τολλομές 
Αεζ, οὐ, ποΐ οἔ ιι15. οαϑὲ ἄοννη, Ὀαξ ποΐ ἀεβίγογαεα ; 
7716 6718. 

8 "2 ἀγε ἰτοι θεὰ οἡ Ἔνεῦυ 5146. ΙΟ ΑἸνγαγβ Ὀβαγίηρ ἀρουξ ἴπ τῆς 

6. ϑίαίεβ. {πῸὸ γθάϑοπ ΨΨΠΥ ἴΐ ἴ5. ἱΠΊροβϑίθ]α 
ἴοσ ᾿ἴπὶ ἴο Ργθδοῖ ΠἰΠΊ56 1} [ἢ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΘΓ σα ΡΔΟΙΥ 
1π4η {Παΐ οἵ ἃ βευνδηΐ, ΟΥ̓ ἴο ῬΥθθο ἢ ΔΠΥ Οη6 
Εἶδε θχοθρί (ἢγιδί 45 [οσά. ““Βθοδιιδβὲ ἴῃς 
Οοά νμο 5αϊἱὰ “ουΐξ οἵ ἀγκηθθθ Πρ αῦ 5881] 
ΒεΪπο᾽ (λάμψει) 15. Ηρ ψὰ0 58οπμθ ΤΟΥ 
86 1ΠῸτϊπΐηρ οἵ ἴπΠ6 Κηονίεάρο... . 
ΤῈ Οοά ψῃοβο “ἤαΐ ]ιχ᾽ σαιδοαά ἸΙρμΐ 
ἴο 5πῖπ6 οὔξσ οἵ ἄδγκπθθθ ᾿π {πΠ6 ΡΠυϑιοδ] 
ογοδίίοη, 5ποπα οἷΐδ οἵ [οννῖϑῃ ἀδγκπθϑθ ἴῃ 
ἃ ΟῚ 5ριΓζι4] ογθαΐΐοπ ἴῃ {π6 Αροϑβί!θ᾽5 
μεατί, Ὅὴε Δ]]Ππβίοη ἕο ἴθ σοηνουβίοη 15 ΟὉ- 
γίοιιβΒ. ὙΠῸ 50 8165 νυ ἢ ἔ6}1 ἔγοτη 5 ὈΟα ΠΥ 
ΕΥ̓́65. δ ΤΠ) πιαβοιιβ ἡγεσα δι ἴγρεβ οἵ ἴποβα 
ΏΙΟΙ [61] ἔγοπα {Ππ6 ογεβ5 οἵ ἢ15 βριῖ. ΔΝ Παΐ 
45 τανοαϊθ ἴο ΠΙΠῚ ννὰ5 “ἴπῸ βΊοτυ οἵ σοά 
ἴῃ {π6 ἴαςς οἵ (γί, Οοα 5 πῆᾶρο, νυ Ποπὶ μα 
ΘΑ. ἴῃ ΠῚ5 β]ουιῆοθα ἰουπὶ αἵ ἢ]5 σοπηνεγβίοη. 
ΤΠῸ οχργεβθ οὔ]θοῖ ννῃῖ ἢ {Π6 ϑῃϊπῖηρ οἵ σοά 
ἴπ Π15 Πϑασί νγὰβ ἴο 5εῦνθ ννὰ5 {Π|6 “Ἂ 1]ΠῸ ΤΆ ΠΙ Πρ’ "ἢ 
ΟΥ {π6 Τυπϊποιι5 αἰ ιϑίομ ἀπιοηρϑί τπθη οὗ 
Ἐπ6 Κπον]εάρε οἵ {Π15 βΊουυ. 866 Αοΐϑβ ἴχ. 15 
Δ Πα σοπραγο Οα]. 1. τ6. ΝΈΏΕοη Οοά Πα 50 
ςοηγνογίθα Πϊπὶ ἀπ 50 ἐἰβοϊοβθά ἴο πῖπὶ {16 
ΟὈ]εος οὔ μἷὶ5 σοηνούβίοη, μπονν σου]ά μ6 ἠο 
ΟἴΠογννῖβθ {πᾶπ ρος (Ἰτγιδί 45 Γοσὰ «πη 
1πῸ ἜΧρΊο55 ἱππᾶσο οἵ {π6 Εδίμογ᾽5 ρογίβοξίοῃ, 
ΟΥὉΒΙΠΊ561 45. δηυτΠὶηρ 6156 {Ππᾶπ {πΠ6 βογναπί 
οὗ {π6 μαγοῃ [ΟΥ̓ (ΠγΓιϑῖ 5 βσακο ΜΠ [ἢ 15 
ΓΙ ΚΙ Πρ γογβα ΠῈ 411{5 ἴοσ ἴΠ6 ργοβεηΐ {Π6 βΊΟΥΥ 
οὗ ΠΙ5 πη ηἰδίσγ. ΠΟ ργδοίοαὶ Πμϊηξ ἴο {ΠῸ [ϑνν5 
αἱ (ουϊπίῃ 15 (Ππαΐ {ΠΟῪ τηιιϑὲ θὲ ἀϊνεβίεα οἵ 
ἘΠῸ ναὶ], 85 Π6 νναβ ἀδ]ι γεγο [πῸΠπὶ ἢ15 ἀδγκ- 
Ππεβ5Β. ὙΠῸΟΥ πηιιδέ {ΠῚῚ ἴο {Π6 54Π16 βἸΟΤΙΟΙΙ5 
ΕΠ γῖϑέ, τονθαθά ἴῃ ἢΙ5. ῬΥΘΔΟΠΙηρ, 85 ννὰ5 τὸ- 
γϑα]θά, ἴῃ ἃ ἀϊεγοπέ πηδηποσ, ἴο {π6 ΑΡοβί!α 
ΒΙπΊ56]Ὲ. 

η-18. Ετοπὶ {πῸ6 Ὀγισηΐ διά δὲ. ῬδῈ] ἔπη 5 
ἴο {π6 ἀατκ. [5 ποΐ {πΠ6 ργείθηβίοη ἴο ἰηνγαγά 
ΔΠα ἸΠΒΕΘη 5ΊΟΤΥ σοπίτδάϊοίοα Ὀν {Π6 νἱβι0]6 
ἴλοῖβ οἵ Πῖ5. ὈΟά ΠΥ εχιδίθποο ἢ Ὑπὸ βοτυ οἵ 
Μοβεβ ἀδζὶοά {πΠ6 εγθὸ.0 ἀἋἢγιϑδί δά Ηἰβ5 
δοι οἵ πιαηϊοϑίθ βρίθπάουγ ἴῃ {πΠῸ πιοιιηΐ 
οἵ Τ͵γαπϑῆρυγαίίοη. Νοίῃίηρ οὗ «ἃ {πκὸ Κιπά 
αἰδοῃθα ἴο δ8(. Ραμ]. Ηδ Παά ΟἿΪΥ ἃ πιθδη 
θοάγ, «ἰΠ]οιεὰ ὈΥ ἃ ρεβοι αν ̓ ΠΠ ΓΤ ἀπά 5ε1ρ- 
τηδίϊβοά ἢ ἔγασθβ οἵ 51 ἘΠ  ὙἸηρ᾽, νυ ἢ τνετα 
Τοραγθα 85 ἴῃ πηᾶγκβ οἵ (σοάβ ἀϊβαρργοθα- 
ἕοη. ὙΠδεΐ [15 ρῃγϑιοαὶ σοπάϊτίοη ννᾶ5 ὁπ οἵ 
Βαπλ Πα ἴῖοη 6 ἀο65 ποῖ θην, Ὀιι ΟΠΙΥ͂ ΡΙαοο5 
ἘΠ|5 ἕδος ἴῃ 115 ἔσθ Πἰρμξ ἃπα δηβννεῦβ {Π6 
ἔα]56. αηὰ νυ]οκοα τηϊβοοπβίσιιοίοη5 Ραϊ πΡοη 
1ἴξ ὈῪ [15 ἘΠ ΠΊΪ65, 

ἼΠΕ βιιθδίαπος οὗ ἢ]5. ἀγριιπιοπί παρ ἴο {86 
εης οὗ {Π6 σΠαρίου [5 :-τὶ, 1 15 ΘΟ ̓ 5 ΡυγΡροβα 

{Πα Ηἰ5 1πϑγυπηθηΐβ ἴῸΥ βργοδάϊηρ ἴΠ6 οβρεὶ 
5Π0ο1 4 6 νγθαῖκ, [Π6 Ρονεῦ ὈΥ ΠΟ ἴἴ 
ΕΓ ΠΤ Ρἢ5. Πἰθ5. οὐ, 7-9. 11. [πὶ {ῃς δἱΐογηα- 
τίοη οὗ ἀθδάϊν ϑβυβογιπρθ Δπ4 ἀο]νογαηςοϑ, 
{πὸ Αροβίϊς 15. 4 νϑυϊ[ 016 1] υβίγαίίοη ἴπ 15 
ον ὈοΟΩΥ οὗ {Π6 ογιοιηχ οπ-ἀθαῖῃ ἀπά {Π6 
ΤΟ ΓγθοοΠ- 6 οἵ (Πγιβῖ, τόσ. 800} ἃ 
Ὀοπά νὰ 5 πιαϑίογ 15 ἃ Πρ σοχγηΐξοτί ἀπά 
ΔῈ ΔΏΒΥΜΟΥ ἴο 411 Ποϑί!]θ ἰδιιηΐβ. 1Π. Η!5 
θοΟάΠγ δ οἰίοης θη ἴο ΟἸΠΘΥ ΠΊΘΠ’5. ϑαἶνὰ- 
ἰἰοη, 12-15. ἷν. ΤΟΥ ψνοσκ οὐξ ἴοτ Πἰπὶ 8Δῃ 
οἴοθυπαὶ νγεϊσ μέ οὗ βίοσυ, τ6--18. 

Π. “Ἠσο]4" νοιἹὰ θὲ 4 γαΐπεῦ θείου τθη- 
ἀοτίπρ [Πδη “ῥασε᾽ Ἀπ “6 Χ0658.᾽ [ἢδη “ἐπ εοί- 
Ἰεπεθ. ὙΠ6 ἰγϑαάβιγο 5 {Π6 β]ΟΥΙΟΙΙ5. ΤΩ] ΙΓ ν 
ἀεβογιθοά ἴῃ {π6Ὶ ἰαϑὲ νεῦβϑθ, ποῖ δχο! παϊηρ, 
{πὸ 5]ΟΥΥ νυ μΐο Π6 μα5 ἴῃ σοπΊπλοη ὙΠ 4]} 
ΒΕΙΙονοῦβ Δοσογάϊηρ ἴο 111. 18. ΤΠ θαγίπεη- 
ὙγΑΓΘ γ6 5561, ΠΟ 15 ποῖ {πὸ ννμο]θ πΊδῃ 
(ν. 16) Ῥαξ οὐἱν {πεῈ θοάγ, δχργεϑϑεβ {πε 
ΔΌβθποα οἵ Βεδυΐν δηά 50] }Ἰγ, 5 οἢ 85 Ὀε]οπρ; 
ἴο νϑβ56]5 οἵ βο]ά ἀπά 5311νεγ, ἀπά {πῸ ΠΗ ΠΥ 
ἴο ἀείποεπιθπΐ, Ὀγθαίκαρο, ἀπά ἀδβίγιοίίοη. [ 
15 ΘΟΔΓΟΘΙΥ ΠΘΟΘΒΘΑΙῪ ἴο 5Υ {Παΐ [Π15 ἄοεβ ποῖ 
᾿ΠΊΡΙΥ ἃ ΞΈΠΟΓΑΙ θάβθπ6855 οἵ ἴπΠ6 Ὀοάγ. ὙΠῸ 
ΤΟΙΟΓΘΠΟΘ 15 ἴο {π6 Αροβίϊεβ θΟΩΥ ἴῃ Ραΐ- 
τσ] ἀπ (ἢ Ἰβειαηϊν Κπονγβ. ποίμίηρ οὗ ἃ 
“ ἐἈϑΕ Δ! ατη σογρου β5,᾽ δα ᾿ηϑἰϑίβ προη {ῃς {ττι6 
ἀϊρπιεγ οἵ τῆς δοάγ, νυν μοι 15. “{ΠπῈ ϑ ΠΟ ΠΑΤΥ 
οὗ {πὸ ΗοΙγ Ομοβε᾽ πούθ, αηᾶ ἀδβιπεά ἴο 
ΒΊΟΥΥ Πογθαΐτοσ. ὙΠῸ Ροννοῦ 15 {παΐ δῪ μοι 
{π6ὸ (οβρεὶ 15 βργεδὰ Ἐμγοιρη {πῸ Αροβίοι!ς 
τη ηἰδίσγ. ὙΠῸ “6 Χ0655᾽ ΠΊΘΔΠ5 ποῖ ΟἾΪΥ {παῖ 
[Π6 ῬΟΥΟΙ ἰ5 ΘΧΟΘΘαΙΠΡῚΥ βγεδί ἰπ ᾿[561Γ, δι 
{παΐ [ἃ φυθδίν ργεροπάογαϊεβ ον 41} τοϑίϑί- 
ἀηςθ. Οὐοά ἐηέεμπάρα {πᾶς {Π15 ρόνγεσ 5που]ά 
θεὲ Ηἰἴ5, ἴοσ μβαά Ηδ τιβεά 45 Ηἰδ5 πιϊηϊἰβίεγϑ {πῸ 
δ͵θαΐ ὁΠ65 οὔ {πΠ6 ϑαγίῃ, ἴξ πηῖρς Πᾶνα βθοπιθά 
1παὲ {πὸ (σοβρεὶ νναβ βϑί Π5η6 4 Ὀγ ΠιΠΊΔΓ: 
ΑΡΌποΥ. Βιΐ 1 νγαβ οἴθαῦ ἴῃδὲ ἴΠ6 νου Κ ννᾶβ. 
Θοά 5, γε ἴπ6 οὐβᾶη5 Ἔπηρογεά ννεγα ἔἴγαι] 
ΔηἋ4 ψότη. 

8, 9. ΕουΓ ραΐγβ οὗ σοπίγαϑβίβ ΠΠπϑίγαΐς {ῃ 6 
βγΔΙΠΥ οὗ {πὸ ᾿πϑίγαπηθηΐβ ἀπ {ΠῈ Ἔχοθββ οἵ 
τπ6 ῬοννΈΥ, 85 5ῃοννῃ ἴῃ 8[. Ρα115. βχρϑσίθηοο. 
τ. Οταβηθά, Βαΐ ποῖ ρεπποά ἱπίο ἃ σούποσ. ὙΠΟ: 
Ιάδα ἰ5 ἱπαΐ οὗ θείης Ἰοβεϊθά ἴῃ ἃ ογοννά (Ματκ 
1. 9). ΤΟΥ ἀῦὰ παγά ργθβββά ἴῸγ 5ρᾶοθ, δ ποῖ 
ἀτίνεη ἱπίο πορβὶββϑ βίγαϊί5. 2. [ἢ αἰ] οι] Ε165 ἃ5 
ἴο {π6Ὸ νγαγϑ δη4 πιθᾶπβ οἵ σαΥΓΥΪ Πρ ΟΠ {ΠΕῚΓ 
τα ΠΙΒΕΓΥ οξοίμα!ν, Ὀυξ ποῖ τοάϊισθα ἕο υἱέου 
ΠΕΙρΡΙ θϑπθθθ. 3. ῬΡεγβεσυΐθά, θυιὲ ποῖ Ἰθ ἴῃ 
[Π6 ΘΠΟ ΠῚ 5 μαπάϑ ; ποΐ βίνβη οὐδ ἴο {π6 μεσ - 
βεοιίοτβ. 4. Τ τον ἴο {πὸ στοιπά, θὲ ποΐ 
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Βοάν τῆς ἀγίησ οὗ {π6 [ογά [6ϑ8118. 
τῃδὲ τς 11 αἰδο οὔ [6ϑι15 τηϊρῃς ΡῈ 
τηδά4α πηδηϊξαϑε ἴῃ οὐμγτ θοάγ. 

11 Εογ νγεὲ ψῃ]Οἢ ᾿ἰνε ἅγὲ αἰννᾶῦ 
ἀεἸ]νεγεά πηΐο ἀθαῖῃ ἔογ εϑιι5᾽ 58Κε, 
1πδὲ {πε ΠΠ8 αἷϑο οἵ [6βϑ115 πιρῃς θῈ 
τηδάς πηδηϊεϑε [π᾿ ΟἿἹΓ πιογία] ἤςβῃ. 

15: ΟΟΙΚΕΝ ΓΕ ΆΙΝΒ. Τ᾿, [ν. 11-- 13. 

12 80 {πε ἀφαίῃ ννογκαίῃ ἴῃ 8, 
δε [πΠ{6 1η γοιι. 

13 νε Βανίηρ {Π6 84π|6 βρί γί οὗ 
(11, δοσογάϊηρ 45 ἴξ 185. ὑυ.Σείθη, 
41 ΒῬε]ϊενεά, δηά τῃογείοσε μᾶνα 15Ὲ 
ΒρόοΚβϑῃ; νγὲ αἷβο δοϊίενε, ἀπά τπογε- τὸ 
ἔογε βρεᾶκ ; 

ἀεβίγογεά. ὙὍῆὲ ποίϊοῃ ἰ5 π6 ριγϑι οὗ ἃ 
ἕαριενα ἴῃ ννὰγ, πῸὺ ψνΠθη ονογίακθοπ δηά 
[γοννη ἄοννπ 15. τΠ5}4}} 7 5ἰαη. Ηθῖα ννᾶβ 
{πε ονογίμγον Ὀαΐ, ὉΥῪ Οοὐἶβ 5σδᾶοθ, ποῖ {π8 
5 σίου. ὙΠῸ ἢγϑί ΡδΙΓ οἵ ἴπεβε σοπίγαβίβ 
τείευ ἴο οἰγοιπιδίαπίῖαὶ αἰ ΠῚ αΠ]ΠΈ165 ; {Π6 βεσοηά 
ἴο 1Π6 δηϊΠΊΟΒΙΓΥ͂ ΟΥ̓ ΘΠΘΠΊ165. 

10. ΤῊΪ5 ἀπά {πὸ ΟΠ] νυ νοῦβα Ραΐ {ΠῸ 
ςορίηρ βίοπθ προὸη {πῸ ργεοθαϊηρ ΔηΠΠ 6565 
Δηα 5Πονν Ῥεβί 65 ἴη Πονν ᾿πεϊπγαΐθ ἃ το]! οη 
ἴο (μγῖδὲ {πὸ Αροβίϊα βίδηβ {πΠγουρ ἐΠ656 
5 Πεγίηρ5 δης βυγυνιηρβ. ““ Βεαγίηρ αδομέ 
τοίου ἴο [Π6 δατίμοηνναγο γ6556]5 ἀπ ἀθβου!θ6Ὲ5 
ὙΜΠΠ στοαΐ ἔογοθ {Π6 ᾿ποθϑϑαηΐ δον" γ ἀηά Π6 
νου] ἀ-υντ46 ἔγανεὶ οἵ {πε ΑΡΟΒΕ δ᾽ 5. ΠΊΒΒΙ ΟΠΑΤῪ 
||. “ὙΠΒε ρυκίηρ ἴο ἀδδίῃ " οὐ γταῖμου “ {π6 
ἀοίπε ἴο ἀξφδίῃ," 1Ε βδιοἢῃ ἃ ρῆτγαβα Ἵου]Ἱά θὲ 
τι864, νοι] θῈ 4 πῆοσα οογγθοῖ στ Πθυῖηρ; 
{πᾶπ “ἐῤε ἐγίηισ," Ἂ5 1π6 οὐἱβῖπδὶ ἀδηοΐεβ {Π6 
ῬΙΌο655 οἵ “ πγαικίηρ ἃ σοῦρβε, δι τ Πᾶ5 δῸ 
δχϑοί ΕΠ ΡΠ 5ῃ θαι ναὶοπί. ὙΠῸ 164 15 ΘΧΔΟΙΥ 
ἘΠ6 βᾷπιθ δ5 {παΐ οἵ {πὸ “"βϑιιϊεσιηρβ οἵ (ἢσιϑὶ "ἢ 
((. 5), ἐχεθρέ {πμαξ {πε56 βυβεγιηρθ ἀγα ἤοτα 
τοϑίγιοϊθά ἰο {πε θοάγ (οἴ, 6 Δ!. νἱ. 17), ἀπά ύα 
τορτεβοηίθα ἴῃ πὸ ΟὈ]τηΙΠδΕηρ ἀη4 ἀεδα]Υ 
Τουτὴ ἴῃ ὙνΠΙΟἢ ΠΟΥ ἄγ {πὸ ἀπαίορια οἵ {πε 
Τιογ᾽ 5. ογποιβχίοη. ὙΠΟΥΘ 15 ἃ ΠΟΙ ΠΟΙ 
οἵ ΒΟΩ ΠΥ ἀθαῖῃ Ὀεΐννθεη {πὸ Τογά [6515 ἀπά 
Ἠ:5 σοπἔρββογϑ, απ {πῸ οὐ]εςΐ οἵ {Π15. 15 {παῖ 
ἘΠΘΓΘ ΠΊΔΥ αἰδὸ θῈ ἃ πηδηϊοϑίθα σοπηΠλΠΙΟη 
οὗ Βοάπν [πὸ θεΐννεοη πὶ ἀπά ἴμεπι. ΠΕ 
Ῥαζεπρ ἴο ἀθδῖμ ΠΘνΕῚ σΟΠΊΕ5 ἴο δοίπ8] ἀβδίῃ, 
Ὀεσδιιβ6 ἴἴ 15. Αἰνγαγϑ5 ἀγγοϑίθα ὈΥ {ΠῸ ᾿πΐθγνθη- 
τίου οἵ {πὲ νΕΥῪ ϑᾶπηθ Ροννε οἵ πὸ Υ͂ 
γνΒῖοἢ (ἢτιβέ τοβο ἔγομη {πὸ ἀθδά. ὙΠῸ σοη- 
ἘΠΠπ|14] ἀ6]!Ινεσαῆςσα οἵ {π6 ΑΡοβίϊο ἴγοῖὰ ἀἄθδίῃ 
15. ἃ βϑίδπαϊηρ ἀπ υἱβι]6. τ ϊγ8.]6 οἵ ταβιγ- 
ΤΘΟΙΟη ἀπά ἃ ἰθβϑίηοηυ ἴο ἴΠ6 νου] {παῖ 
{π6 ῥγοόρίθβθβ οὗ {πὸ ΟΟ5ρεὶ 15. Οοά5 ψουκ. 
ΤΠ6 Τπάα]Ζοῖβ Ππα4 ΠῸ 5110} ΘΟΙΠΊΓΠΙΠΙΟΠ 
στ (τῖβὲ 45 [Π15. ΤΠΘΥ Θβοδροα ρευβθοιίοῃ 
ΒΥ ρῥγεδομίηρ ἃ ἰεραὶ (σοβρεὶ ((π 4]. νἱ, 12). 

11. Ἐχρίαηαίογν. “" “Ἵ]αυαγ5,᾿᾽ ΜΜΆΙΘΉ 15 Θπι- 
Ῥπαῖϊς δηά θερὶπβ {Π6 συθῦβα 1η ἴΠπΠῈ6 ΟΥΙΡΊΠΔ], 
5Πουγβ τποτὰ ἀἰἸβι ποῖγ {παΐ {π6 θείης ρΡεέ ἴο 
ἄθδίῃ 15 ποῖ ἃ [πϊηρ πΠάΔΕΥΡΌΠΘ ΟΠΟ6 [ῸΓ 8]}, θαΐ 
8. ΠΟΠΕΪΠΠΔΙΠΥ τεηθυνοά ργόσοθθβ. Ηδ ἐ165 ἤδι]γ. 
(ΑΝ 6 [πὸ 1᾿νῖπρ, Ὑν ΒΙΟἢ 15 γαῖ ΠΟΥ ΠΊΟΓΘ Ροϊηΐθα 
μαπ ““«ὐὑὖ «υῤίερ ἐΐυε᾽ 56ῦνεβ ἴῃ ρασί {μῈ 
ΒΆΤῺ6 ῬΌΓΡΟΘΘ, 5 βρη γπρ {Παΐ ἢΠ6 15 τηδι ἰδ ηΠθά 
ἴῃ 1π|θ ΟΠΪΥ ἴο Ὀ6 Παῃάθα οὐοῦ ἴο ἀθδίῃ δρδίη. 
Τὰ Ρευμαρ5. αἷθϑο Ὄὄχρύοβϑβοϑδ, ὈΥ Ρίδοϊηρ || ἴῃ 

αἷοβο Ἰυχίαροσβιξίοη νι ἀθαΐῃ, {πΠ6 ἴογγιθ]6 
ΠΠαγδςοίεγ οὗ {Π656 {1415 10 νυ Β]οἢ ΕἸ νῖηξ τηῈ πὶ 
ΔΥΘ ἴδοθ ἴο ἴαοε ψῆἢ ἀραῖῃ. ὙΠῸ ΟΥΙΡῚ ΠΑ] 
νογά [ῸΓ “ἀγὲ ἐείϊυεγεά" 15 ἴῃ6. βάστηβ νυ ΒΊ ἢ 
15 ᾿ἰϑδοά οἵ [425 βοδγιοῦ 5 “" βαπάϊπρ οὐεγ ἢ 
7655 ἰο Ηἰβ Βοιηδῃ Ἂχθουξοποῦβ. (ἢγίβί 
ΔΡΡΙΪΘ5. 1 Ὀοΐῃ ο ΠΙπΊβε] ἀπά 15 αἴβοῖρ!Ὲ5 
(Πμακε χχὶ. 12). [{ πηθδηβ 5[ΓἸ ΕΠ “ἀγα ὈαΙης 
Παηάθα ονεῦ. ἴΙῈ ἴθ ἃ στϑριϊαῦ ἴα ΙῸΓ 
ΑΘΙΙΝΕΥῪ ΟΥ̓ [0 [ιδίίσα ἀπά ΡιηΙβῃπηθηΐ. 
“ Ρὸν δόσις σαξε" ΠΕΙρΡ5 ἴο 16 ΠΕ {π6 ρΡυΐ- 
της ἴο ἄδαίῃ ψ ἢ {παῖ οἵ (Πτὶδὲ πᾶ 15 {π6 
ΠοΟηποοίηρ-ΠηΚ θεΐννεθη Ραζεηρ το ἀθαῖῃ ἀπά 
τηδη!ϑίδιιοπ οἵ {πὸ πὸ οἵ 655. ὍὙΠῈ 
Βίγοπρ Ρῆγαϑε “' 2π ομ γιογίαὶ 23225:},᾽ ἴῃ. δῇ επα- 
Ῥμαίϊς. ροβιτοη δὲ {πὸ επά οἵ {πΠ6 νϑῦβε δπᾶ 
Βα σε πἰοα ἔοτ ““2π οἱ ὀοάν᾽" οὗ ν. το, ᾿πάἸσαΐεβ 
μον ἄδερὶν {π6 τεβυτσυθοιοη-}Π6 οὐἨ Ἀ (Ἰγιβέ 
Ρεποίγαϊθα ἴῃ ἐῃ6 ΑΡοβεὶεῖβ ρῇγϑίσαὶ οΥρ Δ ΠΪ5ΠῚ. 
ΤῈ σογητηιηϊοαίθα ἃ Πἰνὶπρ ΡΟνΟΓ δηά ἃ Κιπά 
ΟΥ̓ ΠΡΟ ΙΒΒΆ]ΘΠ655 ἴο {ΠῸ γΈΎῪ ϑβαδβίαποα οὗ 
1π6 Ῥοάγ, ἴο {με ἤδβῃ ὑνῃῖοῃ 15 Θβϑεῃί δ} Ὁ 
τηογία! ἃηα ςοΥΓΠΡΕ]Ι6., Α ΥΕΙΥ͂ 5{{ἸΚῚπρ’ 
βίαϊομηθηΐ {Π15 15. 

19, ΤΠΟ τέβι]ς οὗ [πΠ6 αθόνθ Ἴοηϑιάογα- 
ἘΙΟΠ5 5: “Ἐπ ἄθαίῃ ἔ8κΚ65 δῇϑθοῦ ἴῃ τι5, θυ 
1868 ΠΠἴδ ἴῃ γοιι. ὙΠΟΌΡΗ Π15 Ρμγϑίοδὶ νυ] } ΠΥ 
15 πηαϊπίδι πο, πονογί με ]6θ5. Π15 ἀθδάϊυ βυβετγ- 
Ιη55 νου Κ δηά [6}} προη Πἰπὶ ἰπ {Π6 στδάμπαὶ 
ΘΠ ΘΠ ηρ ἀπά πηλδυτὶηρ οἵ Π15 ἔγατηθ (Υ. τό) 
Η!5 Ἔυευτ-τοποννοά Ππἴδ, οα {Π6 οἴμεσ μαηά, 85 
115 εβεοΐίϊνε ορεγδίίοη ἀτηοης ἴπΠ6 (ΔογΙπἰἴ8η5, 
ὙΠῸ {ΠΟΘ Παγο {ΠΕῚΓ δριτιίπ] τίσοῃθ5 1η- 
ογθαϑβϑά οι οὔ με ἰγεαβασα ΒΟ. ΠΕ ΟΔΥΤΙΘ5 
1η 1Π6 αίζογεα φαγίποηννασα νεβϑεὶ. ΗἨδ Πα5 
411 1Π6 νυογϑί ; {ΠῸῪ 411} {π6 θεϑδί. ὙΠΟΥ μου] 
{πογοίοσθ θ6 {πῸ ἰαϑέ Ρβεῦύβοηβ ἴῃ ἴπ6 τυοσ]ά 
ἴο ἄδβρίβε Ὠϊπὴ ΤΟΥ Π15 νναϑίβα ἔγαμηθ. 

18. Τῆε σςοππηβροίίοη ἴ5, ᾿ θαΐξ Ἐποιρῃ ἀδδίῃ 
ΟΣ Κ5 ἴῃ τι5, Ῥγὲ πᾶνθ {παΐ ννῃῖοῃ Ργενεπΐβ τ15 
ἔγοπι θεῖηρ 5ι]εποεά. ΗςἊς ΠΙυβίγαίεβ Π5 
πηθαπίηρς ΕΥ̓͂ 4ποίηρ ἔτοπὰ {πῸ Γ,Χ Χ, Ῥ5. οχυΐ. 
10, ΥΨΘΙΥ͂ Ὀγίοῆγ, Ὀδσαιιβα [Π6 ῥᾷββαρθ, Ὀεϊηρ, 
Ρατέ οἵ πε {|||86 Ηδ1}16], νγὰβ [απ] ἴο 
εν βῃ σϑαάουβ δὲ ΔΠΥ ταΐθ. Ῥϑβαὶπὴβ οχίν. ἀπά 
οχν. δοοογάϊηρ ἴο {πε 1,Χ Χ. σοηδεξαξε Ῥϑαΐτα 
οχνϊ. δοοοτάϊηρ ἴο Π6 Ἡ Όγονν σουβίοη, δηά 
ΠΟΥ ΠΟΥΔΙΠΙΥ 56 6Π, ἴῃ τηδίζεσ, ἴο σοπϑβεϊεπξο. 
ΟΠΪΥ ὁπ σοιηροβιξίοη. ὙΠῸ νοῦ Ππαά θθθη 
ἴῃ ᾿πηΠΪπΠΘ ηξ ΡΕΓ] οἵ 11{6, ΔΠηΠ4 ἴῃ ΘΟΠΒΘαΊΘΠΟΘ, 
οἵ δὶς δείδο 'ῃὰ (ΟΟΟά᾽5. ῥγοϊβοξίοη, μ8 βρᾷκα ἴῃ 
ΡΓΔΥΟΥ ΤΟΥ ἀο]νεγαηοθ. Ηδυίηρ οὈίδιπεά 1ἴ, 



ν. 14--τ6.] 

14 Κπονίηρ τΠδὲ με συῃῖοῇ τγαϊβθά 
ΠΡ πε Γογά 6815 514}} γαῖβδα. ΠΡ τι8 
Αἶ8ο ὈΥ |6βιι5, δη4 514]1] ργεβθηΐ 25 
ψνττἢ γοιι. 

1ς ΕῸΓ 411] {πϊηρβ ἄγε ἴοσ γουγ 
βᾶΚοβ, ἐῃδέ {ης δϑιιπάδπε ρύδοα τιϊρῃΐ 

3 ΘΟΟΒΗΝΤΈΠΆΙΝΒ. Ἰν. 

τὨγουρῃ τπ6 ἘπδηκΚθρίνίηρ Οὗ πηΔηΥ 
τεἀουπηά ἴο ἐπε ρου οἵ (ϑοά. 

16 Εογ νος ἢ σδιιβα νγε ἰαϊηΐ ποῖ ; 
θυ {ΠουρΡῊ ΟἿ Οἰένναγά πιὰ ΡΕΓΙ5ῃ, 
γεῖ 1π6 ᾿ἰηνγαγά σγιαῦι 156. γεπανγεά ἄδΥ 
Ὀγ ἀδγ. 

Πα Ρῥγοοϊαϊτηθαά {ΠῸ πηθσου δη τἰρῃϊθοιιβηθββ οὗ 
Οοά, «πὰ ἀεοϊαγοά ἐπαΐ Πα 5ῃοι]ά θὲ «ὐεἰ}- 
2ἰεασίπο 19 Οοά ἐπ ἐρε ἰαπά ὁ δε ἰυίης. 
5|ΠΔ]Π|ΑΥ]Ὺ {πΠ6 ΑΡροϑβίϊθ, μανίης ἴδῃ, σοπῆτγπηες 
ΒΥ Ἔχρασίεποθ, [Πδὲ μ6 νν1}}} θῈ ἀε]νεγεά [πῸπὶ 
Ὧ5 ἀδδα]γ {Ὑ18]5 Τα ΠΕΥ ἴο βεῖνε σοά ἴῃ ἴῃς 
ἰαπά οἵ {6 Πινίηρ, ἀοεβ ποΐ 4]1ονν ΠῚ5 5 ῆστ- 
ἴπ55 ἴο βῖορ ΠῚ5 βρεακίπρ. ΤΠ ΟΥΡΊΠΑ] ννογὰ 
ΤῸΓ ““βρεακίηρ " 15 πιδεὰ ῸὉΓγ ργεδοῃίηρ (ΡΏ]]. 
τ ΟοἹν. ἶν.. .2,..:1} 1 ὙΠ655. 11.. 2,.4, 16), 
Δηά [Π6 “ἸΔΕΓΟΥ δηα τὶρῃθοιιβπ655" οἵ σοά 
γγΠΙοἢ {ΠῸ Ῥβδὶτηϊβέ ργοοϊαϊπηθά, ννῃθη ᾿πναεϑίθα 
ΜΠ ἘΠΕῚ (Πγ βίη 5θηβθε, ἃΓῈ ἴῃ ἃ ἰαγβα 
ΤΩΘΑΒΌΓΘ {Π6 5ιθ]εςϊ-τηδίξογ οἵ ἴπΠ6 Οο5ρεὶ. 
ΎὝΠΕΓΘ 5, Πούγανυεσ, η0 πεεδά ἴο δχοϊπάθ ἢϊ5 
οΙά βρεακίπρ (111. 12) ἀροιιΐζξ Π]5. ΠΪΠΙβίγυ. 
“ΤῊΠδ 5ρι τς οἵ [ἢ " πλᾶὺ ἀεποίο {Παΐ [θη ρΡοΥ 
ΟΥ ἔγαπηα οἵ πιὶπά οἵ μι ἢ ἔτ 15 {Π6 οΠ4- 
απο δγιξεῖς (6Ε. τ οτ. 1ν. 12, τ Ρεδί. 111, 4; δηά 
Οτίητη ἴναχ, οἡ πνεῦμα, Ρ. 356), Ὀαΐ ἴἴ [5 
τιϑιι4}}ν ππάογϑίοοα ἴο βρη ΠΥ {πὸ ΗΟΪΥ ϑριτι, 
ποσογαϊηρ ἴο ἡ ὨΙΟἢ νἱθνν, [ἢ πλιιδὲ 6 (αϊζθη 
τΤῊΔΊΠΙΥ ἴῃ {Π6 56η56 οὗ {γιιδέ η (σοά ψ ΒΟ ἢ {Πς 
ϑριΓ ἔοϑίεσβ. “ΤΠ 58Π16 ἢ ΕἸΓΠΕΙ ΤΊ Θ8η5 {Π6 
ΞΆΤΉ6 ϑΡΙΓΙ ἡ ΠΙΟΠ δοϊυδίθ {πΠῸ ὑτιῖοῦ οὗ [Π6 
ῬαΙΠΊ, ΟΥ̓́ΤΠΕΓΕ 15 ἃ 515} ΙΣΤΘΡΊ ΠΤ Υ οὗ οχ- 
ῬΓΕΒϑΙΟη ΟΣ “ {Π6 58Π16 5ριτιί νυ ΠΙΟἢ 15 δοοοτά- 
1η5 ἴο [Π6 ραϑϑασε οἵ ϑουιρίιγε," 26. [Π6 ϑδπὶθ 
ϑΡΙΓΙΕ οὗ ΤΆ νμ ἢ Τουπα υἰΐετγαποα π΄ Ἐπ6 
Ῥαβθβθασα οἵ ΘουΙΡίαΓΕ :---! Βε]εγεά ; ψΠοτο- 
ἴογε 1 βρακο.» 

14, ΨΥ ΒείΠοΥ {π6 Κπον]θάσο ΠεῖῸ 15 {ΠῸ 
ται οἵ {πε Ἰαδέ νεῦϑα ἴῃ 115 σοπηρ]θΐου ἔογπὶ οὗ 
ΔΘΒΌΓΑΠΟΘ ΟΥ̓ ΤΠ6 Ὀα515 οἵ {Π6 {γιιδὲ ᾿τηρ] δα ἴῃ 
ΤΑ, 1 15 {πΠ6 βτουπά ἔογ Πῖ5 σοπίϊπιιοά 
ῬΕΥΒαν τ ηρ ἴῃ ΡγαδοΠμησ. ὙΥΠδς {Π6 Αροβί!ε 
Κηοννβ 15 {παῖ “Οοά .. .. ΜΠ] Γαῖα ΠΡ τι5 
αἶἰϑοὸ ψιῦα (σύν) 6515 δπά ργεϑεπί τι5 ψΊ ἢ 
γου." Τ[Ε15 ΤὩΡΟΒ51016 {Πδὲ {ΠῸ τεΐδσεηοθ σα θ6 
ἴο {Π6 τοϑυστθοίίοη οὔ Πα ὈΟαΥ αἵ {πῸ Ῥαγοιιβία, 
ἴον 8[. Ῥαὺὶ] νγὰβ ρεγϑιια θά, νῃθη μῈ ψτοίθ 
1Π6 ΕἸγϑέ ΕΡ 516 ταδί με 5ῃοι]Ἱά ᾿νε πη} {πὸ 
ΤΟΥ 5 σοπηηρ, δηα ἔΠπΕγα 15 ΠΟ 1πάϊσδίοη ἴῃ 
1π6 ϑεοοπά {Πδὲ ἢϊ5 νἱενν πδά ππάθγρομα ΔΠΥ͂ 
ΠΠδΔΏΡΘ, ΠΟΙΓ νγὰθ {Π15 Ῥοβϑίῦ]αε [ἴῃ 50 ϑῃοσί 8Π 
Ἰπέοσναὶ. ὍΘ 1ά68 15 51] {παξ οὗ ργϑβοσνπε 
ΠϊπῚ Δ[Ἰἴνα ὈΥ Γαϊϑίηρ Π15. σπου θη ὈΟΑΥῪ ἔγοτα 
5ΌΒΕΥΙηρ5 νΒΙΟἢ νου] οἴπουννῖθα ἀθβίγου [{. 
ὙΠΙ5 ἴακεϑ ρίδοθ “τύ [65115, Ὀδσδιιβα 1 15 
ἴῃ νἱγέμια οἵ Ηἷβ δογιγιζιίογε 9 {75 «υἱὲ ἴῃ 6 
Τ ογά, 2.6. Ὀγ [[ΠῸ ὙὉΎΥ βατηθ ρονγοῦ οἵ σοά, 
ὙΠ ἢ ταϊϑοά (ἢ τιϑὲ ἔτοπι {πε ἀθδά, {παΐ {πὸ 
ἀε]νεσδηςσθ ἴ5 εἤεοίοά, ὙΠῸ νεγ “ Ργδβεηΐ ἢ 

ΟσσιΓ5 οἴδη ἴῃ δι. Ραμ]. Ηδ Ιοοκβϑ ἔοσννασά 
ψν ἢ ρῥστιάς (11. 14) ἴο Πῖ5 Γπποξίοη οἵ ργεβεπί- 
ἴηρ ἴῃς (βυγοῇ ἴο ἴῃς ϑανίουγ δ Ηἰ5 δάνεπηΐ 
ἃ5 ἃ Ρυγα ὑγιάθ, 2 (οΥ. χὶ. 2 ; ΕΗ. νυ. 6; (Οἱ. 1. 
22. [πΊ|Π6 νεῦϑε Ὀθεΐοσθ τι5 σοά νν1}} ργεβεπί 
ἴο (μτιϑδί ἴπ6 Αροβίϊβ, 85 {ἴΠ6 βαυγδῃηυτηρῇ, ΟΥ 
ὈγΙἀθργοοτ 5 τηδη, ορεῖπευ ν ἢ τΠ6 ὈγΙάδ. 
Ηἰ5 ᾿ἴὸ 1] θῈ ργοϊοηρεά ἔοσγ τμαξ βσοαΐ 
ενεπί. [Ι͂ἢ ΕΡΗ. ν. 27, (γιβέ 15 δαϊά ἴο ρῥσγε- 
βοπί π6 ΟΠΒυγοΙ ἴο Η Π1561, ἀπά ἴῃ (ΟἹ. 1. 22, 
δεςογάϊηρ ἴο ὁπ νἱθνν, ἴΠ6 τηϑηθοῦβ οἵ {Π6 
Οδαγοῃ ργοβεπί {πο πΊβεϊνοβ ἰο Ηϊπι. Παβα 
γνδγϊδίοη5 ΠαΥθ ἘΠΕΙΓ ΔΠΑΙΟΡΊΘ5 ἴῃ ΟἾΠΘΥ (8565. 

15. Ηε [85 βαϊά “νι γοιι, ἴΟΥ 411 Η15 ἀγιης 
ΔηἋ τονινιηρ 15 ΤΟΥ {ΠΕῚΓ 58κθ6. ἊΑ5 σοάξβ 
Ῥτονι θη] ἀθ]ηρ5 νυ (ἢ6 τηϊηἸβίογϑ οὗ {Π6 
ΟΟΟΘΡ6] βεπευα!]ν ννετα ἴοὺσ (Π6 ϑαϊνδίίοη οἵ 
τηδηκιη, 50 Η15 ρῥτγοίθοίίοη οἵ 8[. Ρδὰ] ἴῃ 
ῬΑΓΓΙΟΏΪΑΥΓ νγαὰ5 ἴοσ ἴπΠ6 βακθ οἵ ἴμοϑθ γῆο 
ὙΕΙῈ {Π6 βρϑοῖδὶ οδ]εςίβ οἵ ἢΠ15 πη ΠΙ βίο σα] 
ςᾶγαε. ὙΠῸῈ βίαζεμηθηξ ΧΟ ΒΘΠΊΌ]65 {παΐ οὗ 1. 
6, αηὰ {π6 οδ]εοξ ψῃϊοῃ Οοά Πα5 ἴπ νἱονν 15 
1π6 βασηθ ἢ {πα ἀθβογιθοά ἴῃ (πς Ἰαςίου 
Ῥσερ Οὗ, 1μἶἴτις 1π ΟΥΩΡΙ ἐμαὶ ἘΠῸ ΊΩΓΟ 
μανὶπρ ΔΡοὰπ ἀρ τηᾶΥ,᾿ [Πγοιρἢ {ΠεῸ ρσυεδΐοσ 
ΠΌΠΟΙ οἵ ἴπο56 ννΠῸ νν1}} θεποῆΐ ὃν 1ἴ, Κι ΚΘ 
πη κδρίνίπρ ἴο Βαροτδρουμᾶ."" “ὙὍΠΕ 
σΎΔΟΘ ἢ 151Π6 σοητπιι4] ἀδ]νοσαποθ τοσὴ ἀἄθδίῃ, 
85 15 “{Π6 β! ἤ1Ἰη 1. 12. [{5΄“Πανυῖηρ δθουπάρα " 
(οηδβίϑίϑ 1Π 15 θεῖπρ' ΔΠΊΡΙΥ δηα δἰνναγϑ νοι ἢ- 
βαίδβά, ὍΠῈ ΟΥΙΡΊΠ4Ι ΠΊΘΔΠΒ :---ἰ ΒαΥΙ ΠΣ ΟΟΠΊΘ 
ἴο ξυϑδίευ ᾿ποῦϑαβθ.᾽ ΤἼΠΘ ἸΟΠΡΈΓ ΠΕ 15 βραγεά, 
1Π6 φυθαΐθσ 01} θ6Ὲ ἐΠῈ πυγηθεγ οὗ ρεύβοῃβ γγῸΠ 
ἴο Εμγῖβδέ οὐὔ᾽ σοηβιτηθα ἴῃ (Ἰ γιβδί, δπά {πε 
ϑτθαΐου ἴΠ6 σΟΠΊΡΔΩΥ οἵ {παηκβρίνεσθ. ὙΠῸ 
τοηάουιηρ οὗ [ΠΔηΚ5 δηα βοτγ ἴο Οοά ἔοσ ἴΠῃε 
1ΠΘ 5. τη4 016 θεποῆίβ σθοεινοα ἘΠγουρη ΟΠγίβί 
1ΓῚΡ]165 {π6 τϑϑίογαίίοη οὐ {πΠ6 ἔγιια σϑ] δέ! ῃ 
Ῥεΐννεθη σοά δηά πιδῃ δηά 15, δοσοοσαάϊηρ ἴο 
1ῃ6 Αροϑβί!ε᾽5 νῖθνν, {π6 ϑηά δηά αἱπὶ οἵ Ἔνεσυ- 
τὨ]ηρ τη [Π15 ννου]ά. 

16. νὰ πε αἰζαϊππηιθπί οἵ {15 σσεαΐ 
οδἤεθος θεΐοσε πῖτη, μ6 ἄοεβ ποῖ ἰοϑα σοῦγαρθ, 
θὈαΐ, οα πε σοπίγασυ, ἁιηϊάβδε {Π6 ννεαῦ δηά 
ἴθ8γ οὗ βιιβεσίηρ, μ6 τθσεῖνοβ ἃ σοῃξΠ8] 80- 
ςεβϑίοη οὗ βίγεηρίῃ. Ηδ δαπηῖβ, 45 ἴῃ Υ. 12, 
{παξ 15 πδίισαὶ πηδη πΠΩΘΓΡΌΘΒ5, ἴῃ βρὶία οἵ 
115 ταυῖναὶ [Πγοῦρ (γι 5 Π|δ, ἃ βυδάπα] 
νγαϑίθ. Βιΐ ἴο σοτηρθηϑαΐο ἔοσ 1Π15 ἃ σοπηΐογ- 
ΡΓΌΘΘ55 15 βΌΪηΡ ΟΠ ὙΠ Οἢ 6 (8115 “ἃ ἄδγ-θγ- 
ἀδΥ τοηονναὶ οἵ {Π6 ᾿πΠῸΥ πηδη. ὍΠ6 ρΡῆγαβο 
“οαΐνναγά Τήδη ἢ ΟΟΟΙ͵Γ5. ΟΠΪΥ͂ Ποῖθ. ὍΠα 
“ ἸηγγΑΓα τήδΔη ἢ 15 ΞΒΡΟΚΘη οὗ ἴῃ Κ οἵη. υἱ]. 2 ἀπά 
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17 ΒοΓ οὐ Ιίρῃὲ α]ςοείοη, ννοἢ 
ἰδ θαξς [ὉΓ 4 πιοπγεηΐ, ὑγογκαίῃ ἴογ 
15 ἃ [ΔΓ ΠΊΟΓΕ ἐχοθαάϊηρ ἀπά εἴεγπαὶ 
νγεῖσμέ οὗ βίοτγγυ ; 

ι8 νὮΠΕ γε ἰοοκ ποῖ δὲ {πε 

. ΟΟἸΥΥ ΝΥΝ ΒΟ ΤΙ [ν. 17--ἰϑ, 

(Πηρ5 ψΠΙΟἢ τα 8εεῃ, διέ δὲ {πε 
τΠΙηρ8 ψνΠΙοἢ ὯΓα ποΐ 866Π: ἔοσ τῆς 
τΠ]πρ5 γῇ ἢ ἃΓΕ 56θη 476 (Ἐπιροῖζαὶ : 
δι {πε {Πηρβθ γῆ ἃΓα ποῖ 566 ῃ 
αγέ εἰετηδὶ. 

ἘΡΉ. 1, 16. [πη Ὀοΐῃ ραϑβαρεβ 1 ἀεποίθβ ποῖ 
[πΠ6 ψΠΟΪΘ οὗ πλὰπ᾽5 ᾿τηπηδίθσια] πδίμιγο, δι 115 
ΒΙΡμοϑὲ ρατί, {πγουρῃ νυ ΠΘ 15 γσεσερίϊνα 
οἵ ἀἰνῖπα ᾿πῆπιθποθβ, οἵ {Πππ||πδίϊοπ, οἵ θ6- 
ΠΟΠΊΪηΡ ἃ Πανν οἴεδίισο, αηἀ οὗ νης {Πς 
Τοργοϑεπίδεινο ἔδοσαν ἴπ ἴΠ6 παΐαγα! πηδη 15 
νοῦς ΟΥ̓́ΤΡΑαδοη. ὙἼΠΟ Ι΄68 οὗ ὁ τεηθννα] ᾿ ΟσςιΓ5 
1π ἴῆγοα οἴου ρίαςθβ ἴῃ δέ, Ῥδι], ἀπά ἴῃ 
ἔνο ουξ οὗ {Π6 ἴπγεθ 15 ἜΧΡΥ͂ΘΘΘΙΥ Δρρ] θα ἴο 
1Π|5 ἔοι ΠΥ οὗ πιΔΠ᾿5 παΐιστα. Ἐ ΟπΠΊ. ΧΙ. 2; 
2 ἘΡΉ. ἵν. 23; (ΟἹ. Π|. 11. ὙὍὕΠ6 τηδδηϊηρ ἴῃ 
ἘΠ6 νεῦβθ ΒΘ 115 15 ποΐ [Παΐ ἢ 15 γϑοθίνηρ' 
ΠΟᾺΡ 5ΈΡΡΙΙ65. οἵ γϑβο] τ 10Π, σΟΌΓΑΡΘ, ΘΠΟΥΡΎ, 
ΘΗΔΌΠ Πρ Πἰπὶ ἴο σοπίϊηιια μῖ5 ννοσκ ἢ 1η- 
ἰφη5Ερθα νἱροισ, θῈ {Παΐ (Π6 δριγιΐία] πιδπ 
Δοσογάϊηρ ἴο (ΟἹ. 11]. 1ο, 15 “ γεπεαυεά. .. .. 
Δοσογάϊηρ ἴο {πΠῸ παρε οἵ Ηΐπὶ {παΐ ογθαϊθά 
ΠΙπη. [Ιἢ ΟΠΕΥΓ ννογάβ {πῸ {γαπϑῆριγδίοη οἵ 
111. 18 15 ἄγ δάναποῖηρ. Ηἰ5 ἀγριιπιθπΐ 15 
ΟΠ 15 νγὰ ἴο {π6 ἢπα] βίαρε οἵ {παΐ γαπβ- 
Πριγδίίοη, ννῃΙοἢ 15 ἴΠ6 ρ]ογιποδίίοη οἵ {πε 
Ὀοάν, ψΒεη (πΠ6 δαγίμθη γὑ85561] 5}4}} Πᾶνε 
[Δ]16η ἴο ΡΙθςαϑ. 

117. ΤῊδ οχρ απαίίοη οὗ {Π656 ἔννο ορροϑβιΐε 
ῬΓΟΟΕ5565 ΡΟΪΠΡ ΟἹ 51Π|1ΠἈ ΠΘΟΙΙΒ]Υ 15 {Παΐ {πὸ 
ΒΔ ΠΊ6 δἰπΠιοῖοη ὑνμ]ο ὑνογΚ5 ἴΠ6 ΡῥΠγϑιο δ] 
νγαϑδίε ὑΌγΚ5 αἶβο {Π6 ϑριγίξι14] σόπονναὶ. [ 
15 δἰπιοβέ προ οϑϑιῦ]ε τὸ γθργοόάμπςο ΠῸ ἴογοα οὗ 
{πΠ6 ΟΥΙΡΊΠΑΙ, ἴῃ γΠΙΓἢ Π6 ἰαπριιασο ἸΑθοιΓ5 
ὉΠ4ΘΓ {πε Ἰοδά οὗ βογυ. “ὙΠῸ πιο ΘηΔΥΥ 
1Ἰσμπ 655 Οἴου ΔἰΠΙο ΟΠ νυ Κοίῃ ῸΓ τ15 1ἴπ ἃ 
ΒΌΥΡΘΒΒΙΠΡ ΔΉΠΟΥ 0 ἃ 5ΌΓΡΑΒβΙ Πρ Τ6- 
51 ΔΠ δἴεγπδὶ ννεῖρηΐ οὗ σοῦγ. ὍΠε βριγιΐ 
οὗἉ ἔα νΒ]Οἢ ΓΘ ]1565 {π6 συ θβίδηςθ οὗ [ἢϊηρ5 
Ποΐ 5θδῃ ἰηγογίβ {Π6 τ|5114] σϑδίίοη οἵ 4685. 
ΑΠΠΙοΙΙοη, ΡΈΠΟΓΑΙΥ τοραγάθα 45 ἃ Ἰοδά, Πα5 
ΒογΘ ἴπ6 4ιΔ}ΠΥ οὗ ΠΡ ἢΐποβσθ. ΟοΥΥ, βοπε- 
ΤΑ] ταραγάθα 845 δὴ εἴμπεσίαὶ 5ρ᾽θποαγ, 15. ἃ 
νγεῖσῃς. ὙΠῸ δἰπιοίίοπ 15 ποί ᾿ρῃξ ἴῃ ᾿ἴ56 1, 
θὰ ΟΠΙΥ Ποη Ρὰξ 'π {πΠ6 θαίαποα ἢ {πῸ 
ὙΜΕΙΡΗΐ, ΠΟΥ͂ ΠΠΟΙΠΘΠίΑΓΥ ἰπ ἰἴ5ε]ΐ, θΕ ΟἿΪν 
Ὑῇθη 8εῖ δραϊηβδί εἴεγηϊγ. ΑἊΑβ5 {π6ὸ ννοτὰ 
ἴου ““ψόογκοίῃ δἷϑθϑο πιθδῃθ “δαγΓη5, ΚΟΙΠΊδΔη 
(δίμο!ς οχροβιΐζουῦβ ᾿ι56ὲ [Π6 ραβϑαᾶβα ἴ0 ΒΡ ροσέ 
{ΠΕ ῚΓ ἀοοίτιπε οὗ ἃ πιουῖ οἵ σοπαϊρηϊγ. ΠΕ 
Ἰάδα ἴπ [6 ΑΡροβε!ε᾿β πηϊη4 15 {παῖ {Π6 βγη ρ5 
οἵ (ἢ γβὲ θοσπα ὈΥ Π15 τηἰπβίευϑ δη4 ΓΟ] Ονν 5 
Ἰεαὰ {Π6πΠὶῚ ἴο δ]ΟΥΥ, εύεῃ 845 {Ποὺ ἰεά (ἢ τῖβί 

ΗΙΠΊΞΟΙΕ ἴο 9ογυ, Ὀδοδιιβα ΠΕΥ ἀὺα αἰνναγϑ 
ΔΟσοΙΡδηϊοά ὈΥ τίς βαρ! Ὲ5 οὗ {π6 ϑριστις 
Δη4 16, ΒΕ οΙ,. γ11]. 17, 18, 15 ἴΠ6 ῬάΓΆ}16] ἴο 
1115 ΡᾷΘϑαρῈ :--- 1 να συ εγ ἢ Η πὶ, [Πδὲ 
ὙΜῈ 4150 τῇδῪ δ6 β]ογι θα νυν Η τη," (ΟΙρΡαΓα 
Η 68. 11. 9, το. (ηιρεηςαΐϊονι ἴοΥ αἰ] στΙοη ἄοο5 
ποΐ 5βεῖη ἴο Ὀ6 ΔΠΥ͂ ραγί οὗ {Π6 πηδαπίηρ, ἀπά 
ἴἴ 15 Ἔνθὸη ἀοαΕ{{| νυ με ῖπου [Π6 γπογα] ΤΟΥ τ Πρ’ 
οἵ {θυ]δίίοη ἀθϑογι θεά τη ΚΕ ΟΠ. γ. 3, 4, 5, ἰ5 
σοιηργιβεά. Ηδ 15 βρϑακίης γϑίπου οἵ {ῃς 2)γ:- 
γιράϊαΐε. σΟΥΑΠ τ ΠΙσδίοη οὗ (ἢ Γἰσε᾿ 5 βριγιξ ἀπά 
16 ο ἔῃοβθ ψγῆο θθαγ Ηἰβ βι βου ηρ5, νυ Ώ1Ο] ἴῃ 
τπ6 ἔουιποοιηϊηρ Κἰπράοπι νν}1}} γενθα] 1561} ἰἢ 
δίογυ. [ἢ {Π6 Θχρῦθϑϑιοῃ “νγειρηΐ οὗ βΊΟΥΥ ᾿ ὁπῈ 
15 ἰεπιρίοα ἴο {μῖπκ [Παξ Πα 15 δπίϊοιραίίηρ {π6 
ἤριυγα οἵ Γαϊπτοπέ ᾿ιϑϑεά ἴῃ {Π6 ποχί Ἵπαρίεγ 
ἔου {ΠῸ β]ογιῃθα θοάν, ἀπά {παξ [Π6 σοποθρίϊοῃ 
ἰ5 (Πα οἵ ἃ ΤΟΥ] τοῸῦ6 ΠΘΑΥΥ ΨΠ ΘΟΒΕΥ 
ἘΠΊ γοϊ ἄθσυ οἵ βο]ά απηά 53] γεσ. ὍΠῈ Ρἤγαβα 
νγὰ5 ΡγΟΌΔΟΪΥ βιιρρεβίθα ὈΥ πη εἰγτηοοριςδ) 
ςοπηθοίίοπ Ὀεΐννεεη {Π6 ΗἩδῦγονν ἰαυπη5. [ῸΓ 
ἐνεισ μ᾿ ἀπά “ β]οτγ. 

18. Τὸ 5. 5ΟΔΓΟΕΙΥ ἴῃ ΠΑΙΤΠΟΠΥ ὙΠ {πὸ 
Ἰοξίποϑ5 οὗ {πε σοπίοχξ ἴο βιρροβα {παΐ τῆς 
Αροϑβίϊς μεῦε ἰπϑδοῦίβ ἃ ΡΥΓΘΟδΙ ΟΠ ςοη- 
ἀϊτοη, τἰπάθγ υυῃϊοῆ ἁἰοπθ δἰπιοίίοη νου Κ5 
ΒΊοσυ. ΝΟΥ ἄοοθβ {πΠ6 βυδ)]εθςξινε περαΐϊνα οἵ 
[6 ΟΥΙΡῚΠ4] δὲ 411 πϑοθϑϑιίαίθ {Π15 νϊενν. Ηδ 
ἀδβοσῖθοθ [Π6 τηθηΐαὶ δἰτπάθ, {πὸ αἰϊγεοίίοπ 
Οἵ {πΠ6 ξβαζθ οἵ ΠἰπΊβοὶ ἂπά οἴμογβ, ννῃῖο ἢ 
ΔΟΘΟΙΠΊΡΔΠΙΘ5 ἃπηα ἴῃ ραγέ δοσοιιηΐβ Ὁ {ΠῸ 
τηδὶπίθπδηςο Οὗ σοιΓαρο (Υ. 16), Πα τοπονναὶ οὗ 
{Π6 ἰηνναγά τηδη, αηά {πὸ νογκίηρ ουξ οὗ ΡΊΟΤΥ 
ὈΥ «αἰδιοίίοη. ὙΠΟΥ ἀἄο ποῖ σοπίεπιρ᾽αίθ 85 
1η6 επά δηά φοδὶ οἵ {πεὶΓ σάγθοῦ {πΠ6 {πΠ|η55 
ὙΜΒΙΟἢ ἀγο βεθη, Ὀαξ ἘΠῸ {Ππρ5 νι ἢ ἀγα ποῖ 
566η. ὍὕΠ6 {πϊπρθ νγΒΙΟἢ ΔΥῸ 566 τα {Π|5 
νἸ51016 νγουὰ ἢ 1(5 οἰγομυτηβίαποοβ ἀπά 
ΕΧΡΟΓίθησαβ, νυ ΘΠ Υ {ΠῸΥ Ὀτὶπρ ΠΠ {Π6πὶ 
ΘΑΥΙΉΪΥ βοοά, ΟΥ 5110} 6Υ]] 45 δχίγοπηθ ὈΟάΠΥ 
ΒΒ την. ὙΠῸ {Πϊπηρ5 νΠΙΟΝ ΓΕ ποῖ 56θῈ ἢ 
416 {Π6 ξαΐξιγε Καὶ ηράοπι νυ] ἢ 411 15 β]οσίοιιβ 
αἸΓΟΙΠηδίδποθ ἃηα πηοάθ οὗ οχἰβίεποθ, ποῖ 
ΘΧΟΙ αἴης {πῈ ὈοΩΥ οὗ ϑίουυ :ἴ5ϑε]ϊ ὙΠῸ 
ΓΕΑΒΟῚ ἴον ἤχίηρ {π6 νθνν Ἰροπ ἔπε {πϊηρ5 
ποΐ βθθὴ δηά δνογίηρ ἰἃ ἔγοτη [Π6 566π, ἰ5 
{μα {Π6 Ρ4Ζε δ {πΠ6 δἴευπαὶ 4112}1ῆ65, [Π6 σ8Ζε: 
αἴ {πε {εηρουδτυ ἀϊβη 1411 65, τηθ ἔου ΒΊΟΓΥ, 



ν, 1--2.} 

ΘΗΔΡΕ Β τν 

1 71}1αἱ ἐπε ἀΐς ἀδειγεα 1ο2ε ο77 ἐηιηιογέαζ σίο7, 
9. αρα 171 ἐχῥεείατιεε οὔ 1, ἀγα] ο,᾽ ἐδε σεπεγαΐ 
ἡιαϊοηκεγέ, δ ἰαδομγείλ ἰο ἀεεΐ α ροοαῖ εο71- 
σοίδηισε, 12 γ10ὲ ἐλαέ δ 7πὰγν ἀδγεῖγε ὀοαφέ οὗ 
ἀηδεῖς 14 ὁπμέ ἂς ογι6 ἐλαΐί, λαυΐγιε' γεσεσεα 
7 ,“γοηε Ολγίρί, οιαφασνοιγείδ ο τε ἂς α 
ἥδτυ εγέαίμγε ἔο Ολγίδέ ογιῖν, 1τὉ αγια] ὧν ΖΔ: 
γ,1γι1577.}, ο77 γεκογιείαΐζογε 10 γεσογιεῖίε οἱδόγς 
αὖσο ἡγε Ολγρέ ἐο Οοά, 

ΠΕΟΘΕΙΚΨΨΕΙΆΑΝΥΘ, Υ. 

ΟΚ νε Κηονν {ῃαδΐξ 1 οὐἵ δλγίῃ]ν 
Βοιιϑε οὗ δἠῖς τἀθεγπδοῖε νγεῦε 

ἀἰββοῖνεά, νγε ἤανε ἃ διμ]άϊηρ οἵ (οά, 
ΔΠ Βοιβε ποῖ πηδάβς υνἢ Πδπά, 
εἴθγηδὶ ᾿π τἢς ἢεανεῃβ. 

2 Εογ ἴπ 1ῃ158 ψγὲ ρτίόδῃ, βδῦῃ- 
ΕϑΕ]γ ἀεβίτίπρ ἴο δὲ οἱοίῃεά ὑροη 
ψῆ οὐγζ Πουθβε ψγῆϊοἢ 185 ΠΟΙ 

Πεαάνεῃ: 

ΟΗΔΑΡ. ἡ. Ηε [υγίμου οχρ]δῖπβ {Π6 δἴθγῃδὶ 
ΠΠ566ῃ 85 πα οὐ]οςΐ οὗ 15 σαΖ6 απά {πΠῸ στουπηά 
οὗ Π15 Ὀπῆαρρίηρ σοιγαρο (νυν. 6). ΤῊΣ {γδηϑιτοη 
Ἰιπ|ς θθέννεθη {Π6 ππβεθη {Π|ηρΡ5 απ πὸ ὈΟΩγ 
οἵ ΡΊΟΓΥ 15 εἴθυπιυ (ν. 18 ; ν. 1), ϑυΠΊ ἢ ΘΕ 6 ΠῚ5 
ἴο Ὀ6 {Π6 ᾿αϑί βίερ οἵ {Π6 ἰδάάθσ προη νμ]ο ἢ 
815 {ποιρηῖβ Πᾶνα οἰ τηθεά ἔγοτη (ἢ6 βαγίῃθῃ 
γ6 556] ἴο {Π6 ᾿ποουσιρί 6 θοάν. 

1, “ΒΟΥ νὰ Κπονν {μαΐ, 1 ΟἿΣ ἰθπῦ- 
αν Ι]πρ ὌΡΟΠ Θαυΐῃ Βῃου]ᾶ θ6 ρΡῃ]16ᾶ 
ἄογη, να μὰν 8ὴ δᾶϊβοθ ἔτοπη Οοά, ἃ 
ΕΠ ΕΠ ΠΡ 2 νος » Ῥαγί οὗ Πῖ5 Κπον]εάρε οὗ 
1ῃ6 θΟάγ οἵ 5ΊΟΓΥ πηΔΥ πᾶνε Ὀεθαη ἀοτνθα ἔγομη 
Π15 Πανὶηρ σεοη [Π6 β]οσΙΠ αὶ ϑαν]ουΓ, νν ΠΟ νγα5 
{π6 Πγϑί-γα!5 οὗ [Π6 γοϑυσγεοίίοη. ΠΟ ἰεπῖ- 
ἀννθ!]ηρ ἀοϑιρπαΐεβ {πὸ θοάγ 45 ἴπῸ ἀθοάς οἵ 
ῬΕΙΒΟΠ5 ποῖ 1πΠ ἔῃ 61 Οὐγη σΟΙΠΠΕΓΥ, Ὀιιξ ΠΊΔΙΚΙΠΡ, 
ἃ ΡΠΡΥΙΤηαΡῈ [ἢ ἃ [ογειρη απ δης ΟΔΥΥΎ ΠΡ 
ὙΠ ἘΠ6ΠῚ ἃ 515}: ΡΓΟΥΙΒΙΟΠ4] 5Πε]ῖοσ. Ηε 
ἀϊά ποῖ {μῖπὶς ἐπαξ ἀθαίῃ οἰ ποῦ Ὀν ν]οθηοθ 
ΟΥ̓ ἴῃ 1Π6 σουγβα οἵ παΐισα νου] ἴακο ἄοννη 
ἢ5. δασίμν (ἀθογηαο]ῖ 6. ΗἨδ ΟΠΪΥ ΒΈΡΡΟΒο5 
1η6. οα56 οἵ ἀδαΐῃ, νυ ἢ ννὰ5 αἰνναγβ ρου ]ο 
ἴου ΒΙΠΊ561 ἀπά οἴου θο]θνοσβ. ὅ85Ποι]4 {παῖ 
Οᾶ56. ΟΟΟΌΓ, [6 οοπηξογί 15 {Πδΐ ποῦε ἰ5 ἃ 
Ὀεϊίεῦ θοάΥ ἴῃ τέϑεσνε. ὙΠῸ νἱενν {παῖ ἢ 
ἴδκεβ [Ὁ ρταπίθ (ῃ6 αϊββο τίου. οὗ ἢΪ5 
παΐαγαὶ ὈΟΩῪ ἴῃ ΔΠΥ οα86, Ὀϑοδιιβο {5 15 
Ἰτηρ]Π 164 ἴῃ σἤδηρε 45 ν'Ὲ]] ἃ5. ἰὴ ἀθαίῃ, ἰ4θπ- 
Ἐ{Π6 5 ἊἸ5βο! ζοΠ ΟΥ̓ ΡΕ]]Πης ἀοννη (καταλυθῇ) 
ὙΠ ΔΟβουρίοη ΟΥ βυν!]οννηξ ΠΡ (καταποθῇ), 
Ὑν ΒΙΟἢ ἀγὸ ἀϊβδσθηΐ ργόοθθθθς. Απ πάῃ ργθϑ- 
506 Οἵ {Π6 ργεβεπί ἴθηβα “ννὰ πανα, Πα5 ϑ- 
ξεβίεα {Π6 τηθομΆη10 8] ἘΠΘΟΥΎ {παξ {μῈ ΒΟΩΥ οἵ 
ΒΊΟΥ οχίϑίβ ποσὺ ἴπ ἤρᾶυθῃ, ἴπΠ 8η ΟΥρδηΐὶς 
ἴογττη. 8:. Ῥϑ]5 τιιϑὲ οἵ ργεϑεπί ἴδηῆβθεβ ΨΠΘη 
ἢ .15 βρϑαϊκίηρ νἱνια]γ οὗ {πίηρϑ ξαΐαγε {παῖ 
ΔΥῸ οογίδιη Πᾶ5 γον Ὀεεη πηρπίϊοποά. 
ἴῃ {πε ᾿πάννε!]ηρ βριγι ποῦα αὶ ῥασς {πα 
ἈΒΘΟΓΘά Ροββεβϑίοη οἵ 9͵οΥΎ Πογοδῆζοσ, {μ6 
ἀἰβδγεπος θεῖηρ ΟΠΪΥ {παΐ δεΐννεθη Ἰδΐθπου 
δηἀ τηδηϊξεβίαίοθ. “ἙΔ1806᾽" ἀεποίεβ. ἃ 
ἀγα Ὁ]6 δηά βίδίθὶυ θυ] Ἰπρ,, ἀηα 15 ἀρρ] θα ἴο 
ἴπ6 βρη βέγιιοίισεβ οἵ 1μ6 [θπηρὶε ἴῃ 
Ματκ ΧΙ. τ; Μαῖίί. χχῖν. 1. 1 ἀεποίθβ 4]50 
ἃ ὈυΠάϊπρ; ἴῃ σουγβα οἵ εγεοίίΐοθ. (1 (ουσ. ἢ]. 
9: Ἐρῃ. 1. 21.) Ιπ Βοῖῃ ροϊηΐβ ἴξ δρέΥ 
ἀββουῖθεβ ἔμ6 ξυΐζατε Ὀοάγ, ἔογ ἴἴ νν}}} Πᾶνα ἃ 
50] ΠΥ Οἵ ΒΊΟΥΥ (ἵν. 17) ψΒΙΟΙ 15 Ἔνθῃ ΠΟΥ 
ΒΟΥ ΠΡ Μ]ΓΠ [Π6 σγονίῃ οὗ [Π6 ἱπηοῦ πηδῃ. 

νεῖν 7::1.----ΤοΙ, 111. 

[π γἱγέμο οἵ 115 ᾿πηπιθάιαίο ἄϊνπο ΟΥΙΡῚΠ 1 νν}1}} 
ΡΟΒ5655 {Π6 δί ἐγ θ αΐο5 δβογι θά ἴο 1 ἴῃ 1 (ογ. 
ΧΥ. ὙΥ ΠΟΙ} ΠΥ Ὀ6 5ΠἸΠΊΘ ἃ ΠΡ [π᾿ ΟὯΘ ΡἤΓΑΒα :-- 
“Βείο θὲ [Πε6 ογβδη οἵ 5ρι γ᾿ (σῶμα πνευματι- 
κόν), ννβθσθαϑ τμ6 παΐαγα! ΒΟΑΥ 15 οηἱγ “ Πέ ἴο θῈ 
[6 ογβᾶη οἵ βου] (σῶμα ψυχικόν). “Νοῖ 
τηαδάθ ἢ ΠΒαπ 5 σε 6 ΠΊ5 ἴο αν δη Δη 6 ΙΟ4] 
τΤοίδσγοποθ ποΐ ἴο {πῸ παΐαγαὶ θΟαΥῪ 1[56] θαὰΐ 
ΟΠΙΥ ἴο {π6 ἤρπτο οὗ [Π6 ἴοηΐ ὑνΒ] ἢ τερυθβεηΐβ 
ι. ὙΠε ρῆγαβο Πουνθύεῦ ἄρρϑαῦβ ἴο Πᾶνα 
Ραϑϑβά δυναύ ἔγομῃ 115 Π|6γ4] ϑβ πηι Ποδίίοη 1ηΐο 
ἃ ἸΠΟΓΕ βΈΠΕΓΑΙ οη6. Ὑπὸ δυΐμοῦ οὗ {πε 
ΕΡΙ5Ι6 ἰο πε Ηδῦτγεννβ, Ἔχρίαἴπβ 1 (ΗθΌ. 
1χ. 11.), ἃ5 πηθδηϊηρ “ποῖ οὗ {Π1|5 σγθδίοη ΟΥ̓ 
νου], 1.6. ποῖ θε]οηβίηρ ἴο [Π|5 ν]β10]6. ἀπά 
ΡΘτίΞμθ]6, θαΐ ἴο {ΠπῸ Πθάνθη]Υ δηα ᾿πΊρου!5ἢ- 
4016 ννου]ά. Ἐ]βονμοσο, 85 ἴπ (ΟἹ. 11, τα (ο. 
ἘΡΗ. 11. 11) 1 15 εαυϊνα]θηΐ ἴο βριγίζιιαὶ. [π 
οἰ μογ οὐ θοίῃ οὗ ἴπθϑθ βθῆϑεβ ἴΐ 15 ὙΘΓῪ 8Ρ- 
ΡΙΙοΔΌ16 το ἔμ6 Γαΐατο θοάγ. Α σοιηρατίβοη οὗ 
Μαῖκ χίν. 5σ8 ἢ ΙΌΠΠ 11. 19-21 τηϊρῃΐ 
αἰπιοβέ ἰπάποθ οπϑ ἴο τῃϊηὶς [μαΐ 1 σαπλε ἴο θ6 
᾿ι564 οἵ {πὸ 1 οτγάἦβ τοϑυσγγθοίίοη Ὀοάγ, τα- 
βατάβα ἢρυτγαίίνε!ν 45 ἃ 'Γεηρίο. 

ο. (Εοιτοθογαΐίεβ {παξ μοῦ πα Κποννβ 
Δθοιῦξ 1π6 ξαΐζατε θοάγ ὈΥ [15 βεπϑαίίοῃϑ ἴῃ ἴῃ 6 
ΡΓεβεπί θοάγ. “Ἐοτὶπ ἔδού ἴπ {1818 (επί) 
νγῈ βτοδῃ, Ιοπρίὶπρ ο Ραῦ ὁπ ΟΥ̓́ΘΥ 1ἰὖ ΟἿΤ 
μερί αύίοπ, νος 15 ἔγοτη μοανθη." Ηδ Ἰοηρϑ 
ἴο Ραΐ οπ {πΠ6 πονν ὈΟΑΥ͂ ὈΥ͂ σμδηρ6 δοσουά!ηρ: 
ἴ0 1 (ΟΥ. ΧΥ. 51. Ηδ [5 δΙγεδαῦ οἱοίμεά 
ψ ἢ ἐπὸ σοΥταρΡΈ ]6Ὲ Ὀοάν δηά, 1 ἢ 5μοιυ]ά 
Δβϑσηθ {πῸ ᾿ποουτγαρίθ]α Ὀεΐοτα πα μα5 θεθη 
ἀϊγεβίθα οὔ [πε σουγιρίθ]6, ἐπθ Ῥγοσθββ Μ}}} 
6 4 ϑιρεγίηγοϑεςαιγε οὐ Ρυζίπρ οα οἵ δῃ 
Ογεγ-ϑαγτηθηῖ. [Γ Π5. γϑαγηῖηρ ἴμπι5 ἴ0 Ρὰξ 
οη [Π6 πόσα Ἔχοθ]επέ ὈΟΑΥ ἰ5 50 βίγοηρ {παῖ 
Π6 οαπποί ργενεπί ἴΕ ἔγοπη βπάϊης: υἰίογαηος 
ἴπ στοδῃδ, ἰ 15. ἃ στοιιπά ἴοσ ἔπε σοηνιοίοῃ 
τπαὲ ποτα 15 βοἢ ἃ θΟΑΥ ἀπά ἃ σοπῆγτγηδίιοῃ 
οἵ Πῖ5 Κπον]εάρσε, θδσδιιβο 411 παῤμεγαὶ ἀΕ5ΙΓ65, 

ὉΠ ΘΘΡΘΟΙΆ ΠΥ ἀδβῖγοθ νυ μῖο ἢ ἃΓῸ ΕΧΡΓΘΒΘΒΙΥ͂ 

Ὑ ΓΟ ἴῃ πδη ΕΥ Οοά (νυ. 5) πιιβί Πᾶνα ἃ το] 

σοττεβροπάϊπο ουξννατά οὈ]οοῖ. Α 5|Π|Π8Γ 
ἀὐσαπιοπέ 5 ἔουπά ἴῃ Β οπι. υἱ1]. 18-24. ὍΤΠΕ 
τοῦτ τεπάογοα “μα ρἱ αὐ π᾿ ΤΉΘΔΠ5 ΡΓΟΡΕΓΙΥ͂ 
16 ““Ρἰασετ-οῖτα ἄννο! ον," δηά ἄδθποῖεβ 8η 
Δθοάθ νη ἢ ὈεΙοπ 5 ποτα ΡΘΟΌΠ]ΠΑΥΙΥ ἴο [6 
οσοαραπί ἐπαη ἔπε ἰεπί-μουβε ἄοαβ. ϑοιηβ 
ΒΟΥ ἜΧΡΓΘβϑίοῃ 85 Ποπλο- Ποιιβθ᾽ τηϊρηξ βῖνε 115 
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4τ8ὃ 

2 1 0 θὲ {πδΐ Ρείπρ οἱοίῃε 4 νγε 
8141] ποῖ θὲ ἐοιιηά πακεά. 

ἴογσοθ. Πα ἰγαπϑιίοη ἔτομὴ ἃ επί ἴο γαϊπηθηΐ 
15 ΘΑΒΥ͂, ΘΘΡΘΟΙΠΥ 45 {πὸ επί βροκθη οἵ 15 ὁπῈ 
δαἀαρίεα ἴο ἃ 51πρ16 ρεύβοῆῃ. “ΓΠῸ {Ἀργισδίιοῃ 
οἵ Παῖγ- ΟἹ ἢ [οσ [οηΐ5 ννὰ5 1Π6 ΑΡοβί θ᾿ 5 ΒΘ οι] Υ 
οσσαραίίΐοη. ὙΠῸ ννογὰβ ““ΠῸΠπιὶ Ποϑάνθῃ ἢ 
ἀεποῖς πο τορίοη οὐ οἵ (ἐξ) ννῖοῖ {πῸ θοάγ 
ΟΥ̓ ΡΊΟΥΥ 15 ᾿πητηθ Ἰδέ] υ ἴο οοπηθ. ΓΓΠΙ5 ἀπά 
ΒΟΠῚΘ ΟἾΠΟΙ ᾿ΠΕΠηδί!Οη5 Δἰπηοϑέ 566 πὶ ἴο σοι η- 
ἴδπδηος {πῸ ςοπ]θοΐατα ἐμπαξ οὐγ Τ᾿ οτὰ Ψ1}} 
ὈτΙπηρ ἢ Πἰπὶ {τοπΊ Πποανθη δἱ Η!5 δάνεπέ 
ΒΟΠΊΘ ῬΊΟΓΙΟΙΙΒ 6] ΠΊΘΠΐ ΟΥ̓ ΘΙ θϑίαποθ, ΘΘΘ ΘΓ 14}}γ 
ἀἰβεγοθης ἔτοπὶ 411 θαυ] ν πηδίζεσ, ροββθϑϑπρ ἃ 
ΒρΙοπάοιγ {πὸ {παΐ οἵ ΠΙρΡ᾿τ, ᾿π νμῖο Οοά 
τηδη ϑίθα πἰπηβε! πη θυ {πὸ οἱ ἀἸβρεπϑδίιοῃ, 
Δη4 ψνΠΙΟἢ φ]ουποα {Π6 ϑανιοῦ 5 ΡΕΥβοη 1η Η!Ὶ5 
ΤΥδηβῆρατδίοη, ἀπά {Παΐ {πὸ ἀθαά ἀπά ᾿᾿νπρ 
βδιηΐϑ νν11}], 1η νιγίιθ οὗ ἘΠΟΙΓ σΟΠΊ πο η ὙΠ 
ΕΠ γῖβὲ αηά [Πδ ροβϑβεϑϑίοη οἵ {πῸ ϑδριστι (Β οχῃ. 
1]. 11), Ἰηδί δ ΠΘΟΙΙΒΙΥ ΡΡΓΟΡΓΙαΐα δηά 85- 
ΒΙΠΊΠαἴθ {Π15 ϑιθδίδηοθ, ἀπ ἴπουθΥ ρας οη 
Βοά 165 αἰ ἤθυηρ ἴγοπὶ Οη6 ἃποίμοῦ ἴῃ βἼΟΥΥ 
ΔΟσΟΓΑΙηρ ἴο [Π6 [ΌΓΠῚ5 ἀπ ἄδρτθοβ οὗ {ΠΕῚΓ 
ῬΓΘνΙΟΙ5. 5ριγπ841] ἀθνοϊορηηθπί. ὙΠῸ το- 
Ἰαϊίοη θοΐννγεθη ἔμ μοάνθη]Υ ἀπά {πῸ πδίμτα] 
Ὀοάγ, ἴῃ {πΠ6 οαβθ οὗ {πε ἀθδά, τηδὺ θὲ {παῖ 
ποθ ΤΟ] Πη5 αἰζοῦ ἀθαΐῖῃ, γα Κπονν ποΐ 
ὙΥΒΘΥΘ, 50ΠΊ6 ΒΡ: ΓΙ Π}]156 ὦ πποϊοιι5 οἵ {ΠῈ 
πδίαγαὶ ὈΟΩΥ͂, Ὡπαϊοροιβ ἴο {Π6 βουπὶ οὗ {8 1ῃ 
ἃ ξ͵ΥΔΙΠ οἵ ννῆθαΐ, πἸροπ δηπ ἀγοι πη ΜΠ ]ς ἢ {ΠῸ 
ὈΟΩΥ οἵ »Ἱογυ νν}} θ6 [βϑῃϊοποά δηά ογρϑηϊβεά. 

Ν. Β. ἽΓΠΕΙΕ 15 ϑοηθ ἀοιυδέ 85 ἴο {πε Ἔχδςΐ 
Το Πάοτηρ οἵ {πε ἢγϑί οἰδιιβα οὗ ἘΠ15 νεῦϑθ οἢ δο- 
οοππί οἵἉ ἀΠἤθγθηςε οἵ οριπίοη διηοηρϑί ΞΟΠ ΑΓ 5 
85 ἴο {πῸ ἴογτοθ οἵ {π6ὸ σοιηθιπηθά ραγίιο]θβ καὶ 
γάρ. ϑοπῖθ βοοά δυίπογιϊεβ, 85 Ἡδγίαηρ 
πα Μέεγεγ, ἰαΥ ἄοννῃ ἃ βίσιοῖ στὰ]θ {παῖ {ΠΟΥ 
Αἰνυαγ5 ΤΉΘΔῊ “ [ΟΥ̓ Ἔνθ η᾿᾽ ΟΥ̓“ ΤῸΓ 4150, δῖ 1{ 15 
4υϊα σογίαιη {πᾶΐ ποὺ σαηποῖ αἰνγαγϑ 6 50 
Το πάογεά. ΠΕ καί ΠοΙδ ἰαγ5 ἜΠρἢ 8515 ΠΡΟῚ 
1Π6 τεάβοῃ ἱπίγοάποθα Ὀγ {πε γάρ, Πρ; 11 1η 
ἃ ΤηΘΑΒΘΙΓΘ ἴο {Π6 ββηῆθ ἰθνο] οἵ ἱπῃηρογίδπος 
ὙΠ {Ππαΐ οὗ γνΒΊΟ ἢ 1Ε 15 [ῃ6 σθάϑθοη ΔΠ4 ΠΊΔΥ 
6 τεπάθγοα ὈΥ 5οπΊθ 510 ἢ ΘΧΡΥΘβϑίοῃ 85 “Π 
ἴδοῖ. Ψνὲ Κπονν {πᾶΐ {ποῦ 5 ἃ β]ου Οἵ 
ΒΟΩΥ ὉΓ ἦπ γαοὶί ψὲ δύοδπ ψῃ ἁτγάθηΐξ 
Ἰοπρίηρ ἴῸΥ 11. Α ἔδο]τηρ οὗ {π6 μϑατί, νυῃῖ]6 
1 15 δά διιςο ἴο φΘοπῆγπι ἘΠ σοΠβοϊοιιβπεββ οὗ 
1Π6 {πΙπκίηρ τηϊη, ἰ5, δὲ ἴῃ6 βατῆθ {{πη6, 
αἰπιοβί σοσογαϊπαΐθα νυ 1 τη Ἱπιρογίδποθ 85 
Δη ΔΙῚ ΠΠΘΠΐ. 

8, Ἐχρίαϊηβ ὈΥ ἃ ὈτγΙοῖ ριθπίμοϑῖβ {πὸ 
ῬΏΓαΘΘ “μαΐ οπ. ΟΥ̓ΘΤ᾽" ὙΠΟ νναθ ΡΥ ΔΌΙΥ 
ποΐ 50 1πἴ6]Π1Ρ10]6 ἕο Π15 γοαάθιθ 85 1 ἤονν 15 
ἴο τι5, ΑΓ ΠοΡῃ μα Παά ἰγοαίςα ἐπῸ ροϊηΐ 
ὙΠΟ 1 οι Πο5 ἴῃ τ (ΟΥ. χυ. ὙΠῸ βθηβθ 
15 :-ττὴ 1 σαγ Ρας ὁπ Οὐ, Οἡ {π6 ϑρροβιίοη, 
ΟΥ σοΌΎ86, πα, Τμ6 πη 6 ἄο δοΐπϑ]1γ Ραΐ 
ΟἿ, νγ76 5Π4]}1] ποΐ θ6 ἔοιιπά πακοά. 1 (ἢ τῖβί 
5Π4}} ἤη4 Ηἰἷπὶ δὲ Ηἰβ Αάνεπέ ποί ἀϊνεβίεά 

1: ΟΘΕΥΝΤΉΙΑΝΥΒ. νἱ [ν; 8:Ξ-: 

4 Εοὸῖ νγε {πὲ δε ἴπ ἐπίς ἐδρετγ- 
ΠΆΟΪα ἀο στοόδη. βεϊπρ θυγάθπαά : ποῖ 

οὗ 15 παΐιγαὶ θΟάΥ ὈΥ ἀδδίῃ διέ 511} 4]ῖνε, 
Π15. Δϑβιτηρίίοη Οὗ [Π6 πονν ὈΟΑΥ͂ Μ}1}} θὲ 8 
ΒῈΡΟΓΙΠγοϑπηςεπΐ, ἃ Ργοςα55 {πὸ (Πδΐ οὗ ρυϊζξπε: 
ΟἹ ΔΠ ἸΡΡΕΙ͂ ψαγπηοπί. 866 δάαϊεοπαὶ ποίε 
δ ἴΠ6 επὰ οὗ ἴΠ6 Ἅσπαρίεγ. 

4. Αἴετσ [με ραγεπίμεβιβ ΠῈ Πα[ΌΓΑΠΥ γανογίβ 
ἴο {Π6 οοπίοηϊβ οὗ {Π6 ργεοθάϊηρ νεῦβα δηά, 
ΤΕΟΟΙΠΓΊΘΠΟΙηρ᾽ αἰπλοβί νι [Π6 ϑαπηῈ νγοσάϑ, 
ἜΧΒΙθΙ 5. {Π6 φυοαππρ ΤῸΠῚ 4 βογηθννῃδί αἰ- 
ἔεγεηξ ροϊπί οἵ νἵενν. [{ 15 ργοτηρίβα ποῖ 
ΟἾΪΥ ὈΥ ἃ Ἰοηπρίηρ ἴοσ {Π6. πῖοῦγε Ἐχοα]]επί 
Ὀοάγ, θαΐ 4150 ὈΥ ἃ βεῆβε οἵ ΟρρΎ}ββίοῃ ἴῃ "8 6 
θη - απο! πρ,, νΠΙ ἢ ἰεγπὶ 156] σμονν5 
ὙΠ Θγοῖη {πὸ ὈΠΓἀθΠβοσήθπθββ οὗ {Π6 ῥγεβεηΐ 
ὈΟΟῪ οοηϑίδίβΊΌ [1 15 ἴοο δϑίρῃξ 4 βῇῃε]εσ 
ϑαϊηδί βαθύ ηρ5, ἴθ ἔγαρῚ]6. 8η ᾿πϑίγιπηθηΐ 
ἴοΥ 1Π6 ουκ οὗ ἢ15 τηϊηϊδίσυ. Οἡ δοςοιηΐ οἵ 
1Π15 ἀἸβραγιυ Ὀθίννθεη τ ἀπά τυ μδΐ τὸ Παά ἴο 
ΒὈΘΔΓ πὰ ἴο ἀο, ἴ Ὀδοαπηθ 4 Κιπά οἵ Ὀυτγάξδηῃ 
ΜΜΏΙΟῆ ΠῈ Παά ἴο ἀτὰρ δρουζ ἢ Πϊπι. 
ϑοπῆα {π1ηΞ {πξ ἢ Παά ἴῃ ἢΐ5 τηϊπα 15 
ΡΘου ΑΓ θοά ΠΥ αἰ σίοη. Τὐ πο σα ἢ οἰγοῦτη- 
βίδῃςαδ, 1 ταϊρῃξ ες εχρεοΐϊεα {πξ μ6 ννουἹά 
Ἰοηξρ ἴο θὲ τεϊθαβοά δΥ ἀβαΐῃ. Βαΐξ ποΐ 580, 
ἴοΓ πὸ δὐάβ “ψΒΘΥΘΌΡΟΙ" ΟΥ̓ ΚΟα ΜΈΪΟΣ 
Βτουπα᾽ (ἐφ᾽ ᾧ) “νῷ ἄο πού τ δα ον ἅϊ- 
νοβύμιθης, Βαϊ ΤΟΥ Βα ΡοΥ πυοβύμοηϊ" ΤῸ 
ΘΌΡΡΟΘα {παῖ ἢ6 Ποῖα δχργεβϑεβ ἃ παΐαγαὶ 
Βυτηδη 5ΒσΙπΚίηρ ἔγτοπὶ ἀθδίῃ ννου]α 5ΟΑΥΟΟΙΥ 
θῈ ἴῃ ΒΑΓΠΊΟΠΥ ἢ ΠπΠ6 σοπίεχέ ἀπά ϑνου]Ἱά 
θὲ πηννοσίῃυ οἵ ἐΠ6 Αροβίὶθ ΤῸ νυῖβῃ ἐπαΐ {Π6 
ἰγϑάβϑασε μου] θὲ βἰγιρρεά οἵ 115 βαυίμεη 
γ6556] ννοι]ά στη σομπίεγ ἴο Οοὐΐβ οδ]εςΐ δπά 
ὑνΟΣ]α 5Πον ἃ [απ -ἢθαγίθα νγθαγῖπ 655 οἵ ἢῖ5 
ἈΡοβίοι!ις γνουκ, ϑνΒ] ἢ 15 ΘΧΔΟΕΪΥ νυ μδΐ Πα ἀ15- 
οἰαῖπη5. ΕῸΓ ἴποϑε6 σγθαβοηβ ΠῈ ἦο65 ποῖ νυ ]5ἢ 
ἴο Ρυΐ οὔ {πε θοάγ, Βα οηἱν {παΐ {πΠ6 δάνεηΐξ 
ΤΠΔΥ ΠΟΠΊΘ ΠΙΠΟΚΙΥ ἀη4 ἢδ ΠΊΔΥ θ6 σμαπροά. 
ΤΠΕ οδ͵εοξς ἴῸγΓ ΒΊΟΝ ΠΕ ἀἄδϑίγεθ {Π|5 15 
1 ΟΥ̓ΟΓ {παῖ ἔπ 6 τι οΥὕ81 τα 8 θὲ συγ]! ονγεά 
πΡ δγ [πἴ. “ΤᾺ6 τηουῦδ]᾽" ΙΠΔΥ ΕἸΓΠΕΥ 
τΊΘ8η “τπογί δ] γ᾽ ΟΥ̓ “ {Π6 τποσίδ] θοάγ,᾽ οὐ “πε 
τηοσγίαὶ οἰοπιεπέ οἵ ἐπε Βοάγ. Οπ {πε ψΠΟ]8 
1πε6 Ιαϑί στεπάογιηρ 15 {π6 Ὀεοβί, θθσοδιβα ἔπεσα 
ΜΟΙ] 566 ΠῚ ἴο Ὀ6 50Π16 βρι ΓΙ ΓΠ41564 ΘΕ ΠΈΓΘ 
οὗ 16 ον ψΙΟἢ 15 ᾿πηρο βμαθ]6, ὙΠΕΓΟ 
15 ΦρΡρΡΥΈΠΕΙΥ ἃ σγείεγοποθ ἴῃ {πε ἤραγα ἴο {Π6 
οοηπΐεβέ Ὀεῦψεεπ ἐμ ἔννο τηϊσγ ἀπέαροηϊϑ51{6 
δηα ἀδθαίῃ 85 ἀββουθεά [ῃ ἵν. το, ττ, 8Π64 1ῃ {15 
οᾶ56. Ῥευμαρ5 {πε τοηάογίηρ οὐρμέ ἴο θα “ ὈΥ͂ 
ἐῤε 11ἴ6.. Ηδε ἀσβίῖγοβ σμαηῆρα ἴῃ ογάογ ἔπαΐ [Π6 
ΑἸτογπαίίοπβ οὐ [815 ἔθγγθὶα δηἀ ΟΡΡΓαβϑῖνα 
σοηπίςξ (βαρούμενοι) ΤηΔΥ͂ ΠΟΠΊΕ ἴο 84η επά, 
ὑνπθη {Π6 16 ΜΜ111 θῈ. σΟΠΊρΡΙΘΕΕἰΥ τσ ρηδηξ 
ΔΠ4 συνά! ]ονν ῸΡ {παῖ ἴπ ἐπε θΟάΥ͂ προ ΒΊΟΝ 
ΔΙομθ 15 Δάνειϑασυ οαη ἴακε εῇξοί. Ὅ8ὲ 
Ἰαπριιαρα 15 ἴβΚθη ἔγοτῃ [βϑϑίδῃ χχν. 8, ὑγΠΕΓῈ 
1 15 βαιά οἵ Θοά ἐμπαῖ ἢθ “ψν}}} σννα!]ονν ΠΡ 
ἄφδίῃ ἴῃ υἱοΐονγ. ὙΠῸ ΟΥΡΊΠΑ] ννοσγά πηθᾶπβ 



ν 5 9.] 

[ογ τῃδὲ νχα νου] θὲ πποϊοι μα, θὰΐ 
ΟΙοίμεά ἀροη, {παΐ ππουίδ ΠΥ πηϊρῃΐ 
θεὲ ϑυνδι]οννεά ὰρ οἵ [Πξ8. 

ς Νον Βε {πμαΐ Παίῃ ψτοιρῃςξ τι8 
ξογ τε βεϊίβαπης τῃϊηρ ἡς (ὥοὰ, ψγῃο 
αἶδο μδίῃ ρίνεη ιιπΐο τι5 {πΠ6ῈῸ δαῦπαβέ 
οὔ τῃς ϑριττ. 

6 ἽΠπεγεΐοτε τὺ ἄγε αἰνγαγβ ςοη- 
Πάεπέ, Κποννίπρ {Πδΐ, νν 1]8ὲ νγα ἃΓα 

ει ΟΟΕΕΝΤΈ ΤΑ ΡΘ. Υ. 

ΔΈ ΠοΙηβ ἴπ {Π6 Ὀοάγ, νγε γα δρβεηΐ 
ἔγοτη τῆς [μογά : 

(ον νγε νγαῖκ Ὁγ [βιτῃ, ποῖ Ὀγ 
5|608Ὲ :) 

8 Ὗνε δε ἽἼοοηδάεςηίξ, 7) .-4}. δπά 
ὙΜΊΠΠΠρ γαῖμα τὸ 6 δρβεηΐ ἔγοπι 
{π6 θοάγ, δἀπά ἴο δ6 ργϑβεπέ τ τῃς 
Γοτά. 

9 νΒεγείοίε:Ὺ νγε 

ἐγ ηΚ ἀρ,᾿ ΠΙΟἢ, ἡ Πεη νὰ δἰζετηρί ἴο ΔΡΡΙΥῪ 
Ἐπ6 ἤριπε ἴο ἴΠ6 σμδηρα, βιιρ ρεϑβίβ Π6 σορῃαΐθ 
ἴεστη ὁ Δβοσρίϊοη. 

5. ΤΠΟ βϑηβαίοηβ ΠΡΟΠ ΜΨΏΙΟ Π]5 Γεδβοη- 
ἵπρ 15 Ὀαβθά πιρῃξ ὑὲ βαϊά ἴο θὲ Ριζεὶν 
πο] οὐ ἐσθ θὲ βεῖ ἄονῃ ἴο νγῆδΐ νγὰβ5 
ΤΔΠ16 «ἃ ΠΙδτηδάπο55. 80 Π6 ποὺν σιιδγαπίθοϑ {Π6ΠῈ 
8ἃ5 ἃ 50114 ἔουπάδίίοπ [ῸΓ 15 δηςοΙ ρα,ΟΏ8. 
“Βπ ῃΒὸ γιὸ ψτουρῃύ ὰ5 00 {815 ΥΘΥΥ͂ 
(Θἰαίε) 15 αοα." ὙνΠαΐ Οοὐ ντοιρμξ Ηἰϊπὶ ἴο 
νγὰ5 ΠῸ ᾿πυναγαά ΡΥΟΔΠΪΠΡ' ΤΟΥ ΘΙ ΡΕΓΙνοβϑίπιθηΐ. 
Νο ἀοιυθέ, σοά ντοιρῃξ πε ᾿ηνναγά βρισίτια] 
Βέποϑϑ ἔου 1ἴἴ 45 "γὰ]], θὰς {παΐ 15 ποῖ, 45 5οπῆθ 
Βαγα ἐπουρηΐ, ἴΠ6 Ροϊπΐ Πογα τηθαπηΐ. [{ νναβ5 
ἴῃ ἴαοΐ ρατί οἵ (σοά᾽β ἀδϑβίρῃ ἴῃ ΠΟΠΊΠΉ Πρ; 
1π6 {γδαθιγα ἴο δαγίμθη ψνϑϑϑεὶβ ὑπαΐ {πῸ 
ἸηΔαθαιδοῦ οὗ {Π6 νεβ56]5 ἴο {πεὶΓ σοπίθηϊβ 
Δηα ΠΕΙΓ Θουγῖοα 5ῃοι]4 ρεποσγαΐθ ἃ βίγοηρ 
ἄεϑῖγο ἔῸΓ ἃ Ὀείε σνεῆϊο]α ἀπά οὔραη. [1 
Οοά Ρ6 {π6 δυῖποῦ οὗ {Π15 ρυϑαΐῖ Ἰοπρίηρ οὗ {ΠῸ 
ποασί, ἔπογο πιϑέ θ6 Δη οδ]εοΐῖνο ΓΘ ΠΥ σοΥγο- 
5ΡΟΠαΙηρ' ἴο 1{, {Π8ΐ 15, ἔπεσα τηιιδί θῈ ἃ ὈΟαΥῪ 
ΟΥ̓ βοῦν ἢ νγΠΙ ἢ ὈΕΙΙΘνοσ5 ννῃῸ βασγνῖνε ἴο 
16 Αἀνϑηΐ ν}1}}] θῈ ουεγ-οοῖῃεά. “ΝΟ ρᾶανθ 
15 {πε εατποβί οἵ πε βριγιί " --ϑῆεννβ ποῖ ΟΠ]Υ 
πον Οοά ψτουρῃξ Πὶπὶ το {πῃ6 Ἰοπρὶπρ δὰ 
αἶβο πονν 1ΠΓ4111016 ἃ σιιαταηΐθα Πθ Πα5 οἵ 15 
ὈεΙΠρ' Πα ἄδΥ ϑαίι5ῆθά. 

6, 7, 8. Τπε δνεπΐ οὔ εἴπου οὔ Πο ἔννο ροϑϑὶ- 
ὈΠ|Ε65, ἀθδίῃ (ν. 1) οὐ σῆδηρο, (νυν. 2, 3,4) πχιϑί 
ΒΕ ἃ ΠΑΡΡΥ͂ ΟΠΕ ἴου ῃϊπι|. [{ [ὉΠοννβ {Ππαΐ Πα 15 
Οὗ φοοά οσουγαρα “αὖ 8411 {ϊ1|65,᾽ ποῖ ΟἿΪΥ 
ὙγΠοη, ἴπΠ ἴπ6 πηάβέ οἵ βυῆεγιηρ μΠῈ οοη- 
τετηρδίοθβ {πὸ Ὀσιρηΐ πα 85 ΠῈ νγὰβ ρεγϑιιδ θά 
πε ΡγΟΡΔ0]Ὲ ἴδϑιθ οὐ Ἵμδηρθ, Ὀιὲ 4150 δὲ 
Ἐϊπλο5 ὑγΠθη ἀοδέ! βεοπιθά ἱπητηϊπθηί. Κηον,- 
ἴῃ “ἘΠπαΐ νυ }118 ἢ ἴβ αἵ ποηὴβ ἴπ {π6 ΒΟΥ, ΠῈ 
15. βθηέ ἔγοτη {ῃς 1,οτά,᾿ ἀπά {Πδξ {πὸ τηοπηθπί 
Β6 45 τ πὸ ψ}}}} 6 δὲ 'Ββοπιθ ψίῖῃ {πὸ Τοτά, 
“Πς ὑπῖπκ5 10 ροοᾶ ταύμοτ, {Παΐ 5, μοΙάς5 
ἴξ ῥγείογδθ!α ἴο πιρταῖα ΠῸπιὶ ἴπῃ6 ὈοάΥ 
ΔΠα ἴῃ ἃ εἰϊροηιδοάϊεά 5ἴαῖϊα ἴο ραθ5 ἴο {Π6 
Ἰτητηθάϊαΐϊα ΡΓΈβεπος οἵ ἢῖ5 αϊνίπθ τηδϑίευ. 
Ης νου]ά ἔδιπ τοπηδῖη δἵ ἢϊ5 ροβέ ἴο {πΠῸ οπά 
δας ἐπε Βεϊξου τπΐηρ' ἔογ πῖπὶ ουἹά θὲ ἴο 
ἀδρατί. ὙΠΕΟΙΕ 15 πὸ ἱποοηβίβίθηου ψ1Π 
ΔΗ Πρ Ἰπ5ὲ βαϊά. Α τηδη ΤΠΔΥ͂ ΘΑ 5}}Υ ΙΟΠρ' 
ἴῸΓ οὔθ {Π|πρ θη Π6 Κπονγθ {παΐ Ὡποίποῦ 
ΤΊΔΥ 6 ΠΊΟΓΕ ἴῸΓ Πῖβ οὐ δἀναηΐαρε. [ΐ 15 
ΨΕΥΝ ἱΠΙΘΓ βΕΠρ ἴο σΟΙΏΡΑΓΘ [15 ραβϑαρο υν ἢ 

ῬΗ]]. 1. 21--24, ΥΥΪ ΓΘ αἵ ἃ Ἰδΐεγ ρευϊοά δηά 
πΠάογ αἰ Πδγοπί οἰγου πηβίδηοαϑ : 5{1}} [ΠΊΕ 15 ΠῸ 
ςοηίγδαϊοίοη θΐ ΟΠΪΥ ἃ ΨΕΓΥ παΐιγα] πηιοά!- 
Ποαίίοη οἵ ἢὶ5 δε! ηρβ. Ὑνηδΐ πᾶ5 οθβουγεά 
1η6 βθῆβθ οἵ [ῃε νεγβϑὸ θδίογε τι5 ἰ5 {π6 ἰάθα 
{παῖ {Π6 οΥἹρῚΠ4] ἴογ ΚΜ 6 μ1πκ σοοᾶ ΥΘΥ 61" 
ΕΧΡΓΘΒ565 ἃ Ὑν]15}} ΟΥ̓ Θοιηθίῃπρ {|κὸ ᾿ξ, 45 1 (Πς 
ΑΟΝ. ψὲ ἂῖὲ ψΠ]Πηρ γαῖμοσ, ΒΊΟΝ 15 ποῖ 
οοττεοῖΐ. 
ΠΕ βΥδιηπΊδο4] βίσγιιοίατε οἵ 6, 7, 8, 15. ἃ 

1|{|6 ᾿γσγεραϊασ. Ηδ δά δὲ ἢγϑί ἱηίεπάβά ἴο 
5ΑῪ :---ἰ Βείης ΠΟΙΙΓΆΡΘΟΙΙ5 Δη4 Κπονηρ. 
ννα {Π1ηΚ τ σοοά ταῖμοσ. Βιαξ της ΡΑγοη Ποϑὶς 
ἴῃ ν. 7, ᾿ἰπβευίεἀ ἃ5 δὴ δχρ᾽απαίίοη οὗ {πε 
τΠϊηρ ΠΟ μῈ Κπονν ᾿πάμπιορα πϊπὶ ἴο σονοσῖ 
ἴο {π6 σουγαρα ἃρδῖπ ἴῃ ἃ 5|15} ΠΥ δἹτογθά 
ἕοττη. 80 Π15 βεπίθποβ ΓᾺΠ5 {Π|18 :--- Βεΐηρ 
ΠΟΌΓΑΡΘΟΙΙ5 δη4 Κπονπρ. . .. [ὉΓ νψνὲ ναὶ 
ΤΒΥΟΌΡῚ [αἴ δηά ποῖ ὑμτοῦρ συἱβὶῦθ 10 
ΤΟΥΎΔ, ΜῈ ΔΥῸ ΘΟΙΓΑΡΘΟΙΙΒΙ 54 Υ (δέ), ἀπ ἃ {Π1Π|Κ 
ἴ σοοῦ ΓΔΌΒΘΥ ἴο οπιλρτϑίθ ἔγοπι {ΠῈ θοαν 
διὰ ο 56 ΒΟΙΙΘ (Δοτιίβί5) 0 {πμ6 Ιιοτὰ. 
ἘἈ οϑιάδξηςε ἴῃ [Π6 θοαγῪ 15. Ἔχι]α ἔοι {πΠῸ Τ,οτά 
πα φθβεποα ἔγοπι {Π6 {Γπι6 ΠΟΠΊΘ, ἔργ νΗ11|6 ἐπΠῸ 
ὈΕΙΙΕνΕῚ 15 ἴῃ {πε Ὀοάγ, [π6 τερίοη, εἰθπιθπξ Οὐ 
δἰ πη βρθοσα ΠγΟι ἢ ὙΠΟ ἢ6 ν να} 5 15. ὉΠ6 
1ῃ. νΠΙΟἢ {ΠῸ ΠΕ ΗΪΥ {πῖπηρθ σαΖοά ἸΡΟΠ Δ16 
ποΐ 5θεὲπ ἴῃ {πε 1 δοΐπα] βιιθβίαποθ, Ὀθιξ ΟΗ]ΥῪ 
ΥΘΑ]Ιϑε, 85 ἴὩΓ 845 {παΐ 15 Ροββίθιο, Ὀγ {δε 
ϑριτἱξααὶ ἀἰϊβοθγησηθηξς οἵ ἔῃ (ΗδεΡ. χι. 1). 
ὙΒΕη Πα τηϊρταΐεβ ἴο {πε 1ογά, μῈ δηΐογβ 
{π6 δίρῃξ οἵ {π6 {π]ηρ5 ἐποτηβεῖνεθ ὙΠῸ 
ἈΡοϑβί[6 ἸΙϑθβανεβ πὸ ἀἄοιιθί 45 ἴο μῖβ οὐγῃ Ἴοοπ- 
ἀϊθοη Ὀεΐννεθη ἀθδίῃ ἀπά {πΠ6 δάνεηΐξ, 5μῃοι]ά 
Π6 6 ἀεβίιποά ἴο 16. Ηδ ψ1}] ρᾷ55 ἱπίο {πε 
ἱπηπηθάϊαΐο ρύθβϑεποε οἵ (ἢ χτιδέ. Ψνε δὔὲ ἔν 
7πβεηοα ἴῃ ςοποϊπάϊηρ ἐπαξ ἐμ εἰτεγιδοάίει 
ΒΡ ΓΙ5. οἵ 411 δ θνεῦβ ἀγα ἰγαηϑίαΐε ΔΕῸΓ 
ἀδδίῃ ἱπίο {πὸ 9]ογιπθα ϑανιοιτβ ΡΓΈΒΈΠΟΘ. 
Πα δι. Ῥδὰ] ἐπουρε βοῇ 4 βίδα οἵ Ἵχὶβ- 
ἴξηοβ Ροββϑίθ]8 15 οἰθασ ἔγοτη ννπδΐ Π6 βαὺ5 :ῃ 
ΧΙ. 2. ὙΠαΐ Π6 ννα8 “ σαρί 85 ἴᾺΥ 5 {Π6 {πιτε 
Πϑάνθη," δι “νεῖ ποσ ἴῃ {πῈ θΟΩΥ οἵ οἱ οὗ 
1Π6 Βοάγ " πε Κπονν ποί. 

9. ΤΠοβε ΠΙΡῊ δπεοϊραίίοης. ἀπά (π6 ἰη- 
νγαγα ννΑΥγδηΐΥ οὗ {ποῖγ {]Π]τηθηὶ ἄο ποί {Ὲ 
μῖπὶ Δθονε ἴπΠ6 Οὔ ΑΓ τηοίϊνεβ ἴο ἀπίν. 
ἊΝ ΠΟΙΟΥ͂ ΠΘ 15 ἴο θ6 σμδηρεὰ οἵ ἴο ἦϊθ, 6 
Ὑ01}1 βῸ ἴο {Π6 ργεβεῆςα οὗ {πε 1, οσγά (νυ. 8, απά 
: ἼΠΕ655. ἵν. 17), ἸΡΟῚ ἢ15 στρ τοϊαξίοπ ἴὸ 
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ννπαίμοι ργεϑαπέ οὐ 
Ρ6 δεςερίεἀ οἵ Πϊπ1. 

10 Εογ νγὲ πιιιβέ 41} ἄρρβεᾶγ θεΐογε 
16 ᾿πἀρπηεπέ 5εαΐ οἵ (ἢ γῖβῖ ἢ {παῖ 
ΕΝΕΓΥ ΟΠΘ τῇᾶὺ τεςσεῖνε {Π6 τῃϊηρβ 
εἰγηε ἴῃ ἤϊς Ὀοάγν, δοσοτγάϊηρ ἕο {παῖ 
ἢε Παῖῃ ἄοπα, ννμεῖμογ 2} ὧδ ροοά οὐ 
Ραά. 

αὐϑεπέ, νγε ΠΊΔΥ 

ΠΟΘΕΝ ΒΤΑΝ ΒΝ: [ν. το---ἼΖ. 

11 Κπονίηρ {πογοίοσα ἐῃθ ἔευΓΟΥ 
οὗ {πε 1 ογά, ννε ρεΐβϑιιδάς πηβῃ ; θαξ 
νγε αἵε πιδάε τπηδηϊΐεδε τπίο (οάς; 
δηά 1 ἐγιιβὲ 4150 δγὰὲ πιδάξ τηληϊξαβέ ἴπΠ 
ΥΟΙΓ σΟΠΒΟΙΘΠΟΒΒ. 

12 Εογ νγεὲ ςοπηπιεπά ποΐ ΟἸ ΓΒ Εἶν 68 
ἀραίη τιπίο γοιι, θὲ ρῖνε γοιι οσσδϑίοῃ 
ἴο ο]οῦΥ οἡ οἵ θε Πα] ξ, {πδὲ γα ΠΊΔΥ 

ὙγΠΟΤῚ ἢ5. δπΐιγο Ὁ]155 ἀδρεπάβ. 'ΕῸΣ {Π15 
ΤΟΏ5ΟΠ, Ὀεϑι 65 ἐπι ηκίηρ 1 σοοα ῸΓ ΠπΠ ἴο Ρὸ 
Ποῖηα ἴο {πε Ἰνογά, πὸ αἰδο (καί) Θπίογίδιηβ ἃ 
ἄδϑιγο, πκὸ (ῃ6 ἀγάθπε ϑριγαίίοη δέου. ΠΡ 
ΠοΟΠΟΙΓΒ ἀπά ἀϊδεηοίίοηβ, ἴο 6 {πε οδ]εςΐ οἵ 
ΕἸ γιβ β σοοά ρθαβιγθ, ννμοῖμου 6 ΤΟΊ] Π5 
1ῃ ἴΠ6 ὈΟΟῪ ΟΥ τηϊργαΐεβ ΠΌτη 1[. “ ΟΝ Πογεΐοτθ 
Ε 8416 8150 διιθιύϊοι 5, ΘΒ ΘΥ Ὀδὶηρ᾽ 
δῦ ΟΠ ΟἹ ἔσομι ΒΟΠ1Θ, [0 Ὅ6 ΜΧ1611-}1685- 

ηρ ύο Βἷπι." ΙΒ 15 ἴΠ6 βίγοπρεϑβέ ᾿πηδρὶη- 
4816 ᾿πδαςεπιοπί ἴο ἃ σουγαρθοιβ δη6 ΓΙ Π{ὰ] 
ΠΙβομαγρο οἵ Πῖ5. πηπἰδίσυ. “Ἢδοςο ππὰ 16ρ]- 
{πᾶ ΔΙΊ." Νοῖν τ βίδπάϊην {πῸ ἀἸθεγ- 
ΘΠ665 οὗ ὀχροβιΐογϑ δδοιι [Π5 ραβϑᾶρθ, 1 5665 
ΒΙΠΠΟΙΘΠΠΥ οἷθασ. ΤῊΘ “ δηιἰ 1 οη" 15 [ες 
πόαν, πα ἴῃ οὈ]εςοξ. οὗ 1ἴ, (ΓΙ 5 ΔΌΡΓΟν,], 
15. ἴο θὲ επ]ογεά ἴῃ εἰΐποι οἵ ἔννο ϑἰδίθϑ, νἱζΖ. 
ἙΟΠΕΙΠ Δ ΠΟΘ ἴῃ ἴπ6 ΒΟΩΥ ΟΥ Ὀεὶπρ δ ποῖα 
νυ ἢ {πῸ 1 ογά. 

10. Α ξοοά γϑάβοῃ [ῸΓ [15 διηιτοη 15 (παῖ, 
ΤΟΥ 41} Ὀ6ΙΙΘνοῦβ, ΠΙπη56 1 ᾿πο]πάθ, οἰ[ΠῈΓ ἴῃ 
6 ἐνθηΐ οἵ σμδηρε οὐ οὗ ἀθδίῃ, {ΠῸ αιιθϑίιοῃ 
ΠΟΙ ΠΟΓ ΤΠΘΥ ἅγῸ ννῈ}]- Ῥ] θαϑιπρ ἴο (σΙϑὲ Οὐ 
ποῖ, νν}}} σοπὶθ ἴο ορϑθῇ ἄξοϊβίοπ θεΐοτε Ηἰβ 
Τυαρτηθηΐ-βοδί :- Ὗνε τπηπβὲ 411 6 πιϑᾶθ 
τθπῖ θ5..) ΠΕ οδ]εςί οἵ {Π15 ΡυΌ]ς ἀ15- 
ΟΙοθασα οἵ σπαγδοῖοσ δηα σοπάιποϊς 15 “ {δμαΐ 
ΟΔΟἢ ΠΊΔΥ ΤΘΔΡ ἴΠ6 {πῖηρ5 ἄοπο ἀπτίὶηρ Β185 
ῬΟΟῚΙΥ 11}6-τῖτηθ, δοσογάϊηρ ἴο νῆα πε 
ατὰ (ἀυγίπρ [Πδΐ {π|6} νυ μον (1 νγα5) βοοά 
ΟΥ̓ 6ν1]. Με δοίίοῃηβ ἀτὰὸ ποῖ βροϊίζθῃπ οἵ 
85 ἃ ΠΟΠΏΌΟΓ οὗ ᾿ἴεπ|5, Ὀὰΐ {ΠΕΙΓ σοπάιπιςξ 15 
ἴα καη 845 ἃ ΨΠΟΪο, “ποίου σοοά οὐ ευ]]." 
ΤΠ συδβίίοη ΠΟ ΨΨ}1 ἀείογτηϊπθε ἘΠ 
Γαξζαγα ροϑιεοη οἵ Ὀο]θνοῦθ Μ}Π] θ6 Πονν ἔα, 
αἴτοσ {ΠΕῪ πᾶνα θθθη γθοοποι]θα Γγουρ [ΑΙ ΓΗ, 
πιὸ δριγιξ οἵ ΠΟ] Πθ55 ἢα5 ΟΥΓὁ μᾶ5 ποῖ θθβθη {Π6 
Τορ.]ατῖπρ; δηα ἔγι τ ] ρα ποῖρ]ε οὗ ἘΠοὶγ ᾿νθϑ. 
ΠΕ ΘΧΡγαβϑίοπ ἱπΠΊρΡ|165 1παξ Οὐ φχγοδαΐϊοῦι 
ταυτηϊηδῖεβ νυ ΟἿΓ ΘΑΥ ΠΥ οχἰθίθησθ. [ΤῈ 15 
ΨΕΙῪ ΡΓΟΌΔΌ]6 ἐπδὲ {Π15 811] ϑίοη ἴο {πὸ 1π46- 
γηθηΐ 15 ἃ ϑγΆΓΠΙΠΡ᾽ ἴο Π15 ΠΠΒΘΟΓΠΡΊΠ]ΠΟΙΙ5 ΘΠΘΠΊΪΘ5 
(ςἢ χΙ. 15), ““σνοβε ἐπα 5}4}} θεὲ δοσογάϊηρ ἴο 
1Πεῖγ ννοσκϑ." 

11. Ηἰ5 Καον]θάσε {παΐ (γιδὲ 15 ἴο θ6Ὲ 
ἴραγθά 85 ἔπ6 ζυξαγα τὶρῃίθουϑ πάρε ργονθηΐβ 
Ἰτη ἴτοπη Παρρίπρ ἰῃ 5 νου ἀπά ἔγοπι θεΐηρ 
ἸηαΠεγεπέ ἴο ἔπε σοοά ορὶπίοη οἵ ππδη δρουΐ 
ΒΊτη, 50 ἴδ 85 1Π|5 15 θββϑβϑθηίαὶ ἕο ἢϊ5 πηϊπἰϑίθγίαὶ 
ΒΌσΟΘΘβ. ΤῊ ἴδαγ ταρυ]δῖθϑ 411 ἐμαὶ ἢῈ ἄοαβ 
Δη4 5ᾶγ5 ἴο ροβιιδάθ τηθη οὗ {πῸ ἐγατῃ οὗ πὸ 

ΟΟΒΡΟΙ 45 ριεδομοά ὈΥ ἢἷπι, οἵ Πῖ5. Ὰ]}} 
ΔΟΪΒΟΓΙΕΥ ἴο Ργθᾶςοῇ 1{, οἵ ΠΙ5 ἱπίθρτι ἀπά 
ΒΘΠΟΙΓΑ] Ὀ]ΑΠ 6] 6ββηθϑ5, 50 {παΐ ἴπ 411 ΠΙ5 τηϊηῖ5- 
δῖ] ρ] ϑδάϊηρ ἢ τθη ἔογ {Π|5 ἐπά ἔπ 6γα 15 
ποΐμίηρ νυ ΠΟ 15 ἀηνγοσίῃΥ οὗ πα ΔΙ ΕΙΟ5 
ἴο Ρίεαβε Ομ γιϑσί. ὙΠὲ Ρεγιβαϑίοη οἵ ΠΊ6π 
τηϊρῃΐ ᾿πάθθα ππθδῃ ἢἰ8Β εῇοτγίβ ἴο σοηυῖποα 
{ποτὰ οὗ {πὸ {γα οὗ {πΠῸ Οβρεὶ βεπογαῖίν, ἴο 
Ργοάποα ἴῃ ἴποπὶ {Παξ (γι βέϊδη [81 (πίστις) 
ὙΨΠΙΟῊ 15 1π6 ἔπι οὗ 15 ρουβυδαϊηρ (πείθειν). 
Βυΐ ΠΙ5 σοπάπιοξ ἴῃ ἢ15 οἴἶθεοθ 15 ἴῃ6 ππάεγ- 
᾿γίηρ ἴορίῖς. οἵ 6 ψμοὶο σοπίοχε (ἰν. τό: 
ν. 6, 8, 9), 45 1ἴἴ 15 οἵ {π6 ρσεαΐεσγ ραγί οἵ ἴπ6 
ΕρΡιβθ. Τὸ {πΠ15 ἴπΠ6 ποχὲ δχργθϑϑίοῃ χμδί 
ΤΟΙΟΥ :--- ΡΒ ἰο (οά νγὲ ἃ΄θ πηδηϊοβίεά. 
ΤῈ 15 ἃ οἰδιιϑα ἀπείμοίϊοαὶ ἴο Κννε Ρεγϑυδάθ 
ΠΊΘη, 85 ἴ5 αυϊΐε οἶθαῦ ποτὰ {πε οοπίγαϑε 
Ὀεΐννθοη “' πιθη" δηᾶ “(οὐ 80 {δε ρεγ- 
ΒΙΔΒΙΟΠ ΔΠ4 ἴπΠ6 πηδηϊοϑίδιοη Υεεγ ἴο {πῸ 
58 Π|6 πηαίίογβ. Ηδ τηϊιβί ὈΠΠΑΡΡΠΥῪ αἰνναγϑ 6 
{γγῖησ ἴο ΔοσοπΊρ! δ ἢ τοραγά ἴο πηθῃ 
ννΠαΐ 15 ΔΙΤΘΔΥ ΔΟσοΙ ρ] 5η6 4 νι τερατά ἴο 
Οοά, Ὀγ ψν]οπη ΠΘ 15 ΟἸΘΑΥΙ͂Υ 566 η 85 Π6 ΓῸΪΥ 15. 
“ΒυὉ᾽" (ποΐ “απά’ Α.Ν.) {ποσὰ 15 αἰϑὸ ἃ βουνοῦ 

- Οὗ ἀἸβοοσητηθπί ἴῃ {Π6 Πρατίϑ οὗ μ15 γεδάθυϑ, ποῖ 
ΕΔ511γ ἀἸδίοτί θα οὐ σογγιιρίθα, σοπβοῖθποα ; δηά 
Β6 ἤορδ5,τῆογο [ῃδη ἃ ῃορε Πα ἄοε5 ποῖ γνεπίισγα 
ἴο ἜΧΡυΈββ, {παΐῖ, ἴο {Π15 ἔβα γ ἴπ [Πδ πὶ αἰ5ὸ 
(κα, 45. ννῈ]}] 5. ἴο Οοά, πονγευοσ το ἢ 
ΘΠΘΠΊΪΕ5 ΠΊΔΥ Πᾶν ἔσθ ἴοὸ ὈΠΠπ4 1ζ, μῈ 15 
ΔΡΡαγοπί ἴῃ 15 {6 σΠαγδοῖογ. 

19. δίποθ 15 ἰαϑδέ ἊἰἸἰβο αίσηευ οἵ βϑ] πσοτη- 
τηθπάδίοη ἴῃ 11. 1 6 Π85 ἔα ΓΠΙβῃθα αοιυπάδηξ 
τηδίογ 15 νυ] ἢ ΤΡ βοῦνα ΠΙ5 πο ϊθ5 ἴῸΓ 
ἃ τοις γδίίοη οὗ {πῸ σμασρα ; απά {πε σοηΐεηΐβ 
οἵ {με νεῦῪ ᾿ἰαϑί ψεῦβε τῖρῃξ ΘΑ5ΠΥ Ὀ6 50 
τηϊδοοηδίσ θά. Βαΐ {πὸ ᾿πιπιθαϊαΐθ σοηπεοίίοη 
15 ῬγΟΡΑΌΪΥ {Π15, Ηδε Πα5 1π8ῖ δρρεαϊεά ἴο 
Οοά «πά {Πε ςοπβοίθποοθβ οἱ [15 γσοδάθῦβ, δηά 
[Π656 ἅΓΘ Ῥγθοίβε]γυ {πε {γἸ θιιΠ4]5 ἴο νυ ΠΟ ἃ 561ξ- 
ΠΟΙΠΓΊΘ ΠΟΙ ἄοε65 ποῦ ἀρρθα]. 80 ἴπε ποιρῃξ 
ἐγγθ ΔΙῸ ποΐ σοτηπηθ πη ηρ ΟἸΓΒΕΙγ 65. ἀΡ81Π ἢ 
βιρροβίεα 156] ν υῪ παΐαγα!ν. ὍὙΠῸῈ “γογ᾽ 
οἵ {πε Α. Ν. 15 ποῖ σοιιηϊοπδηςεά ΒΥ ἐπα θεβὲ 
Μϑ55. Ηθ [5 ποῖ σοπῃπηθηήϊηρ Πἰπηβ ΙΓ, “δας 
Οἡ {Π6 σΟΠΊΓΑΓΥ, Πα 5805, "(γε 5ρε8Κ) σίσπ δ᾽ 
γοῖ ἃ πιθϑ 8 οὗ Ῥοαϑύ οἱ ΟἿἿ ὈΘΒδΙ  ὑπδΐ 
οι ἸΔΥ Βᾶν8 ἰΐ (ἴο ι156) δρδῖπβῦ 8086 
ὍΠΏῈΟῸΟ Ῥοδβδὺ 'ἱπ Ρϑύϑβϑοῃ ποῦ ἱπ μϑασχί." 
ΎΤΠΕ ψογὰ “οσοσαϑιοη᾽ οὗ {ες Α. Ὗ'.., Δ ΠΟουΡἢ 
ποΐ ἱποογγθοΐ, 15 σίου νεακ. ὍΠὸ οΥἹρῖπαὶ 



᾿ν, 12--14.} 

ἢανε ϑβοιηαννηας ἴὼ ὠπεῖυθῦ {παῖη 
νος οἹοῦν ἢΠΠΠ Ἀρρθάγαπσθ, ἀπ ποῖ 
1η Πεατγί. 

12 ΒῸν ψ ΠΕῖΠεγ νγα θῈ Ὀαβιάς οἷγ- 

τ ΘΟΕ ΚΤΉΓΑΝΒ. Υ. Γ 

56 Ϊνεβ, 22} ἡς ἰο (σοά: οἵ ψηεῖμου ᾿νς 
Ὀ6 5οῦεῦ, 22} 25 ἔου γοῦγ σδιιβ6. 

14. ΒΟΥ {πε ἴονε οὔ ΟΠτῖθὲ οοη- 
δέ ΓΑΙ ΠΟΙ ἢ 8; θαεοδιιβα νγα {Πιι5 Πάρε, 

ΤΘΔΠ5 ἃ “ϑίασίιηρ-Ροιηΐ, ἀπ ἴῃ νναγίασο, “ἃ 
α56 οὗ ορεγδίιοηβ.᾽ [{ πλὰν οἴζϊεη θῈ τεπάοσοα 
Ὀγ “Παπά!]6,᾿ Βυΐ, 45 [Π6 ΑΡροϑί!θ 15 Πιγπ  5Π1πρ’ μ15 
Τοδάθυβ ἢ {π6 συιθβϑίαπος οἵ θοδϑί, "πιθαηβ᾽ 
ΟΥ̓ ὁ πηδίογια] ᾿ ννου] ἃ τοργοάιϊισθ Π15 τηθδηϊηρ; 
Βεϊίεσ. Ὑπὸ ργθροβιίίοη οἵ {πὸ οὐἹβῖπαὶ 15 
51 ΡΣ ΠΕΥ ονεγ- Γαβαα ὈΥ “ἀραϊηϑί,, Ὀπὲ 1ἰ 
ἔα] ΠΕ σοῖβ {Π15 βθῆθθ γΠῸη ςοπποοίρα 
ὙΠ ννογάβ ἀπά ἰάθα5 οἵ Ἵοοπῆϊος «πὰ Ἵοοη- 
τεηξίοη, 845 1ἢ 15 Ποῦθ. [ξ 15 ἀοιδίθα ννπεῖμου 
{πὸ ἀθϑιρ: ΠΕ ΙΟΠ ἀρΡΡ]ΙΘα τοῖα Αροβί!ε᾽ 5 ἘποπΊ165 
“ΧΠπ0 Ὀοδβύ ἴῃ Ῥϑύϑοιῦ, ποῦ ἴῃ μθασί"" 
ἀἜβογῖθο5 {πὸ πδέιιγο οἵ {ΠπῸῚΓ Ὀοαϑίϊης οὐ {Π6 
{πὴρ5 οὗ νοι {πο θοαθί. ὙΠῸ Οτεεκ 
ἔδνοισβ [ῃς Ἰαίίου, ὈιῈ 1 15 ποΐ ἀθοϊβινθ, 85 
Ἡοϊπιδτη 5αγ5, γγ Ποὺ δορί {Π6 ἔΟΥΠΊΘΓ νἱθνν, 
ὙΠ᾿ ννου]ὰ τοααῖγο {π6 τοπάογίηρ :--- ννο 
Ῥοαβδὲ ἴῃ ἀρρϑαύδηοθ, οὐ. “ Βα] ποθ ποί ἴῃ 
Προαγί, ἀπά {πῸ ππραπηῖηρ νου] Ὀ6 {Παΐ {ΠΕῚΓ 
Βοδβίϊηρ ννὰ5 Βο]]ονν ἀπ 4 Πυροοσ!οα] ποῖ το8] 
δΠα βίποοσθ ὙΠῸ Αροβίϊα 15 ΠουυΈυοῚ σδίποῦ 
τοίδυσιηρ ἴο {Π6 τηδίουια] οἵ {Πεῖγ Ὀοαϑίηρ, ἀηά 
ΥΘΟΟΙΓΘΘ πηδὲ θῈ μδά ἴο {πΠ6 ννοτγά “βεύβοπ᾽ 
ἴῃ {Παΐ 5θῆ56 ἴῃ ννῃ]ο ἢ 1ἰ 15 βα!α {πα Κ Οοά 15 
ὯΟῸ Ταϑρεοΐοσ οἵ ρεύβοῃβ᾽ (Κοιη. 11. 2), δηά 
τπαΐ “(οὐ δοσερίοίῃ ποῖ {πΠῸ ρϑύβοῃ οἵ τηδη." 
ὙΠΕ γα πάοσιηρ {Πδη 15, ΚΠο Ὀοαϑβῖ ἴῃ ΡΥ 801, 
ποῦ ἴῃ ποατύ," δηά {Π6 56ηβ6, {παΐ ἔΠποὺ θοαβί 
οὗἉ ΤΠ]Πρ5 ὑνμῖοῖι 116 ΡΟΠ {πὸ ϑυσίασε Δη4 τα Κα 
ἋΡ ΟἾΪΥ {πΠ6 Οἰΐοῦ δηα ἀρραγεπί τηδη, ποῖ 
ἴποϑα 4υδ] 165 νυ] ἢ σοηπϑετιίζε [Π6 ΙΠΠΕΓ, 
ΤΟΥ͂Δ], 5ρισιίιαὶ, (τ Ιβέδη τηδη. [{ 15 οἵ {Π6β6ὲ 
τῃαΐ 8.. Ρδι] Ὀοαδϑβίβ, ννθη ἀσγίνθη ἴο Βοαβίπρ, 
ὙΠ ΟΓΘα5 15 δάνογθασίες θοδϑίθα οἵ ρεῦβοπδὶ 
Κπον]εάρε οἵ (μτίβε ᾿π [μ6 ἤθβῃ, ᾿ἱπίθγσοουσβα 
αν {π6 οτὶρῖπα] ΑΡοβίϊθβ, {πβοογδίϊς παίίοπ- 
αἰῖγ, Ἡεθτονν ἀδβοοπί, οἰγοιπηοϊϑίοη πα 50 
ἰοσίῃ, ὍΠΙ5 νἱδνν 15 ΒίΓΟΠΡΙΥ σιρρογίοθά ὈῪ 
ὍΔ]. . 6; νἱ. 12. 

18, Ῥτοοῦ {πᾶΐ πῈ 1ἴ5 ποΐ ργαίϑίηρ Βιτηβ6]Ὲ, 
δυΐ ροἵνπρ' 15 Τοδου5 τηδίεγια] ἔοσ θοδϑίϊπρ ΟΝ 
ἢ5. θεμα] “ΕῸΓ ννϑί Ποῦ γα χϑπῦ (δοτγίϑί) 
Ὀεβιθ ουγβοῖνοϑ, (1 ννα5) ἴῸΓ ΟΟοά, οΥΓ δῖ ἴπ 
ΟἿἵ τὶρμύ τὰ], (1 15) [ῸΓ γοιι.᾽ ὙΠΕΓΕ ἰ5 ἃ 
Γοίδγεποα ἴο {πῸ Ἰαίίεγ ρατί οἵ ν. τι. Οοά 
Κπονγβ {πᾶξ οὴβ ρῆαβθε οἵ {πεῈὸὶ Αροϑβί!εβ {|ὸ 
ἢα5 θδθη ἀδνοίϊθά ἰο Ηΐπι, ἀπά [ιἰβ τεδοϑ 
Κηονν ἴῃ {πε σοπβοίθποοβ {πᾶΐ ἃποίμογ 
Ῥίιαβε οἵ ἴ μᾶ5 Ὀθθη ρβοι]!αγ] ἀενοίοά 
ἴο ἴῃεπι. Ηδ βιιτὴβ πρ Πὶ5 ΠΟΪ]Ὲ οχἰβίεησθ 
ἘΠΩ͂ΘΥ ἔνοὸ ἴουπι5 οὐ πιαηϊξεβίαιίοη, οὗ 
ὙΜΒΙΟΝ πα ἴα ψνηδΐ ἢἰβ θπθηῖε5 οδ]]εα 5 
τηδάπεββ, ἴΠπῸ Οἴου ὑνπδὲ μῸ ο4115 μἰβ. 5 ΌῈΓ 
5δηϊγ. ΗἱΐΒ5 τηδάποββ σοπβιϑίοα οἵ Πἷ5. εο- 
ϑίαϑίθβϑ, υἱβίοπβ, γανοϊδίίοηβ, τηγϑίίς ἱπίογ- 
σοῦγϑο ννἢ Οοὐα ἃηά (Πγὶβί, βρεακίης ἢ 

ἴοηριιθβ, Πα 411 εἶβθ οὗ ἃ [κ6 παΐασο. Ἦ15 
ΘΠΘΙΏΪ65 54 {παξ Ηἰ5 τηδάποϑθ σοιητηθηοθα 
Ψ] Π5. σΟηνούβιοη, Ὀεϊηρ οἵ {Π6 ορἰπίοη οἵ 
Βαβι ψῃο, πη μΠ6 πραγ {πθὸ Αροβίϊς 
ΠαΥγαΐῖθ {παΐ τη γασι]οι5 ΘΧρουθησθ, 5αϊά, 
“ΡῬῬᾺ], μου αγί θ6βι46 ἔπ υ561, [115 ἴο ἢΪ5 
σΟΠνουϑίοη ἔπαΐ {πΠῸ ΠΙβίοσις ἴθηβο “Ἂν ΒΕΊ ΠΟΥ 
να ψοπῦ Ὀεβιάθ ΟἸΎβαῖν 5 τείοβ. ὙΠαΐῖ 
ενεπί {ΠΟΥ οοπϑιάθγοά {ῃ6 ραγοπξ ἱποιάδθηξϊ 
οἵ 411 {π6 νυ Δρεγγαίίοη, 45 ΠΟῪ ἀθοπιοά 
1, νοι [Ο]]ονγεά. ΨνΠεπ ἢῈ 5αγ5 {παῖ 
1Π15 βιρουπαΐαισγαὶ δηά πιγϑίῖς ρῇαβα οὗ 15 
16 νναὰ5 “ἴογ Οοά," πε τηϑδηβ {παΐ, πεη Πα 
νγὰ5 ἴῃ ἴπθϑθ Ὄχίγδογπατν βρί γΐι41 ϑἰδίαβ 
ΟΥ ΘΧογοϊϑίηρ [Δ Ο]165 σοπηθοῖθα ἢ ἘΠ 6 ΠῚ, 
Π6 νγαὰβ ρίδοθά 1πῃ ἱπιπηθήϊαϊο τοϊαίοη νυ 
Οοά, {παῖ 4}1 ννγα5 τηδάθ ϑιιθθοσνίεπί ἴο οα 5 
ΒΊΟΥ ἀπά {πΠ6 βργεδά οἵ ἴῃ6 ὅοβρεὶ. ον 
[Π15 νγᾶβ {πὸ οαβθ ἢ τορατγά ἴο ργορμ ϑυῖηρ; 
δΔηά {μ6 ΕἸΠῈ οὗ ἰοηριιοβ ΠΊΑΥ 6 56εὴ [ἢ 
1 (ΑοΥ. Χὶν. 22, 23, 24. ΤΠδ6 5ΟΌΘΙ 541 
οἵ {π6 Αροβίϊα ὄχεγοϊβθα ἴοσ {πὸ βοοά οὗ [15 
ΓΕΔ οΓ5 νγα5 ἢ15 Ξοπη4 Ππάρπιεπΐ, [ουθοάσγαποο, 
οδτα, Ἰαθοιιτ, 56] - θη], οματιῖν, σοπϑιάογα- 
τοη ἔογ ννεακπθβ5, ργοἠαάϊος ἀπά ἱρπούδηςε, ἴο 
νν ΠΟ 41] Π15 [πὸ δηα Ἰοιίογβ Ὀθαγ [ΘϑΕ ΠΟΥ, ἀπά 
Ομ ἢν {Π|5 γευυ ϑεοοπα Εἰ ρΙβί]Ὲ ἴο {πῸ (ουη- 
1ῃϊ4η5. ΠῚ Πα5 θθθη γἰ  ΠΕῪ τοτηαγκοά (ΚΙΟΡΡΕΓῚ), 
{παῖ 1π6 δοβίδίις ἀπά ἴπθ βορου-τη 64 τὸ- 
Βίομβ οἵ 15 εχιβϑίθποθ ὑοῦ ποῖ βυπάογεα Ὀγ 
Βατὰ δηά ἴαδὶ |1πθὸ5 θΐ ονεη]αρρεά ἐδομ 
οἴμεσ. Ηον τοααίϑιῖο οαἱπὶ σοηθοίίοη ἀπά 
1πουρῃΐ ψγεῦε ΤῸΓ τορι]δίηρ δοϑίδες. βἴαίεβ 
Δηα {πγηϊηρ ἴΠ6 γοϑα]5 οἵ ἱποῖὴ ἴο ΡΈΓΡΟΞΕ5 
οἵ βαἀϊποδίίομ τηδύὺ Ὀς 5θθῃ ἴῃ 1 (ΟΥ. χίν. 
ΤΠ ρυγροτέ οἵ {πὸ νεῦβε ἴῃ {πΠῸ οοπίοχί οἵ 

{π6 ἀραπηθηΐξ 15 {Παΐ, 1 [Π15 6 δὴ Ἂχῃδιβίϊνα 
ἀϊνιδίοη οἵ {πὸ Αροϑβίϊεῖβ 1|ὸ ἀπά {πεβὲ {π6 
ἜΧΟΙ αϑῖνα οδ]θοΐβ οὐ θαοῖ ἡσεραγίπιεπί οἵ [ΐ, 
ΤΠΕΓΘ 15 ΠῸ ΤΟΟΠῚ διποηρϑί ἢἰβ. δἰ ΠΊ5 ἴῸΥ 561{- 
ΡΓΔΪΘ6 ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΟΥ ἔοτυπὶ οἵ 561 5θοκίηρ, δὲ 
ἃ 5 }ποϊεπξ ᾿παϊοαίίοη 15 σίνθη οὗ {πΠ6 βεπογαὶ 
1π6 οἵ ἀεΐδηςς μον πα ἀδβῖγοβ ἢ15 γεδάθυϑ 
ἴο ἴακε Πρ οὐ Πῖ5. Ὀ6 8] ἀπά δάπογα ἴο ἴῃ 
ἀεί]. Ἠδφ ψου]ά πᾶνο {πεπὶ ἄγρια ἀρ ϑιηϑὲ 
Πιΐδ Ἐπ πΊ165 {Ππ|5 :- - ὟΝ Βαΐθνου γοι τηδΥ {Π|ηκ 
οἵ Ῥαι], μα μα5 θαξ ἔννο ἐπάβ ἴῃ νίονν. Ηἰβ5 
116 15. ἀθνοΐβα ἴῃ οὔθ ἀβρεεΐ οὗ ἴ' ἰο σοά δπὰ 
ΗΙ5 βουυ: ἴῃ ἃποίΐμου ἴο τι5 ἀπά ἴο οἷ 
ϑα] νδί!οη. 

14. Τῇ γξαθοη ὙΠΗΥ͂ 15 16 15 ἀδαϊοαίοά 
ἴο ἔπμθβθ οηήβ 15 {πμαΐ {π6 ἴονα. οὔ Εμγιβέ 
σοηβίγαιηβ πῖπη. ϑοπῖθ {π|ηκ ἐπαξ ἢΘ τη η5 
δὲς Ἰογθ οὔ (ἰχῖϑί, 1υ5ὲ ἃ5 1 ν. τ “186 
ἴδαν οἵ ἴπθῸ Τιογά "15 {πὸ ἴδασυ. οἵ ψνβῖςοὰ {Π6 
1 ογὰ 15 ἴΠ6 οδ]εςεῖ. Βιιῖξ 1ῃ6 πεοχὲ σψεῖβα 



ΠΟΘΕΝ ΕΠΆΘΥΒ ν. 422 [ν. 15--τ7. 

16 νΒεγείοτε πεποείογε ῃ Κπονν 
νγεὲ ΠῸ πιὰη δἴζεγ {Π6 ἤξβῃ: γαᾶ, 
1ΠοΡ νγα μανε Κπονγῃ ( τίβε δῆξεσ 
{π6 ἤςεβῃ. γεξ πονν Ππεποδίογιῃ Κπονν 
νγε ϊῆι ΠΟ τηοία. ΓΝ 

17 ὙΠεγείοσε 1 Δ πᾶ 2. ΤΠ αἸΗ 
Ομπβε, “16 15..ἃ πενν οἴαδεικθς ΟΙΩ Σ ἢ 

{Παξ τ οπε ἀϊδά ἔοσ 8]].. {πῈπ γνγεγε 81] 
ἀεδά: 

15 Απά 2ήαέ με ἀϊεά ἴογ ]], ἐπα 
ΠΕΥ νγ μοι ᾿ἱνα 5ῃου 4 ποῖ Πεποο- 
ξογίῃ ᾿ἰνε τιπέο ἐπαπηβεϊνεβ, διέ τιηΐο 
Πϊπὶ ΒΟ ἀἸεα ἰοῦ τΠεπι, ἀπά τόδε 
ἀραΐη. 

ΟἸΘΑΙΙ͂Υ ροϊπίβ ἴο (τ ϑι 5 ’Ιονα δηά ἃ ἀβοι θα] 
ΡῬΓΕΡοπάογδξηρ ἀ56. οὗ {πΠῈ Ἔχργθϑϑίοη οοῦ- 
τοθογαΐθβ (Π15 βεῆβο; οἵ. ΟἿ]. ἢ. 2.ο. Α5 
ΕΠ τιϑί 5 ἀθδίῃ νναβ {Π6 γεϑ] οὗ ἴον ἴο σοά 
Δηα ἴογε ἴο ππᾶη ςοπιθιποά, {πῸὸὶ Αροβί!ε 5 
νοΐοϊά ἀδθνοίΐοημ σουγεβροηβ νΟΥῪ ΟἸΟΒΕΪῪ 
τ 1τ{. ϑῖποα (ἢ γιβί 5 ’Ιονε ορεγαΐοβ ΠΡΟΠΊΠοβο 
ὙΠ οτα 1Ε σοηβίγαϊ 5 ΟΥ̓ ἀννα πο πῖπρ ἃ Ἰονῖπρ πα 
δοΐϊνα σγαιίξειάθ ἐονναγάβ. Ηΐπη, τ σογίδιη]ν 1η- 
οἷπάθ5 “Ἰονε οἵ (ἢ γιβί᾽ δ5 ἃ πιοίΐνοθ, δ Ποιρἢ 
{Παΐ 15 ποῖ {πε ἀϊγεοῖ 5βθεῆβε οὔ [πΠ6 ἜἼεχργεβϑϑίοη οἵ 
18 οτἱρίηδὶ. “(Ομ βίγαί 5 τ15᾽ ΠΊΘΔἢ5 σΟηΠ65 
115 ὙΠ]η ΘῈΟΠ ΠΠπ|15 {Παΐ ΟἿΓἿ ΠΟΙΓΘΕ ΠΟΥΘΓ 
ἀθνιαίεβ ἰονναγάβ 56} ἴτοπὶ 1|[5 ἴνγο ρτεαῖ 
ΟὈ]εοῖβ. ὙΠῸ ἰδίου ρατγί οἵ {πὸ νϑῦϑε ϑίαΐζεϑ 
[86 Ἰπάρτηθηξς οἵ ἴπ6 Αροβίϊθ, ννῃϊοῃ, ἤθη 
ΟὔοΘ ἔοττηθά, σαιιβεα (ἢ γιβί 5 ἰονε ἴο δοῖ προ 
πὶ ἴῃ {πΠῸ ΠΠΔΠΠΕΓ ἤσδβοσιθεά. Ὑπὸ τιρμξ 
Τοδάϊπρ δηά τοπάδγιηρ ἌΡΡΘΑΓ ἴο βε-:-- 
“Ἡδανΐτπρ 60116 [0 (ΔΟΙΙ5.) {815 πᾶ ρσηιιοπῦ; 
{μα ομ8 Ζοσ 411 ἀϊθᾶ; ὑβουύθίουθ [88 8411 
(ἔον ποῖ {Π6 οπε ἀ164) ἀϊ68," ΤῊΪ5 15 {πῸ 
ἢγϑε ῥαστί οἵ τῃ6ὸ ἀδοϊδίοη δ ψῃῖοῃ Ῥδὰ] 
ὉΠΌΤΊΔΙΟΙΥ ἀυυϊνεα ἴῃ ννογκίηρ ουἵ, ἀπά ογ ἴῃ 6 
συϊάδησε οὗ ἴπΠ6 ΗΟΙΥῪ ϑρισιΐ, 15 ἔβθΟΥῪ οὗ 
ΟΙγιδί 5 ἀθαῖῃ. ὙΠπαΐῖ ἀδαίῃ ἔοσ 411 ἱπνοϊνεά 
1ῃς ἀδαίῃ οἵ 411. ὙΠῸ [ππκ, νι ἢ σοῃπεοίβ 
ἢ ΟΠ τΙϑί 5 ἀθαῖῃ {πε ἀθδίῃ οὗ 8]1] ἔοσγ ννυποπὶ 
ΟἸὨγιϑδί ἀἸεά, 15 ἴπ6 1τάθα οἵ σεργεβθηζαίοη. 
Α5 “1ὶῃ0 Αἄδπι," {ΠΕ6ῚΓ τοργεβοηΐδέινε, ““ 4]} 
ἀϊεα 1 οὔθ δθῆϑθθ, 50 “ἴπ Ομ γιϑί," {ΠῸῚΓ 
Ταργεβεπίδξιν, “411 ἀϊθά ᾿ ἴῃ δποῖμεγ δπά 
ΟΡΡοβιίε ϑεπβθ. ὙῇῃὲῈ παίισε οἵ {ῃεῸ ἄδαίῃ 
ὙΠΟ ἢ 41} ἀϊεα ἴῃ ΟΠ τισι 5 ἀθδίῃ 15 πιδάθ οἸθασ 
Ὀγ Ἀοπι. νἱ. 3, 496,11, ἀπ Ὁ Δ]. ν. 4, ἀπτοηρϑὲ 
ΤΩῊΔΗΥ͂ ΟἾΠΕΙ Ραϑϑαρεβ. [{ ἴ5. ἃ ἄδθαδίῃ ἴο {πῸ 
ἤεϑἢ δπὰ 411 115 ροννεῖβ νυβείμου {ποὺ τι]α ἴῃ 
18ε {πουρηΐ5, ἔβα! πηρβ, οΥ Ὀοάγ. Τῆς Αροϑβίϊα 
5ᾶγΥ5 οἵ (Πγῖβί ( οτῃ. νἱ. τοδ):---“ 1 {Πδΐ Πα ἀϊεά, 
Βα ἀϊδά ππίο 51π,᾿ ἀπά {πεη ἱπατηθάϊαίεϊυ δ 45 
(Ὁ. ττ) :- ΠΠκοννῖβα σεοκοῦ γε Α͵50 γουτβοῖνοβ 
το Ὀ6 ἀεδά υπἴο 51η." ΤΕ βεοοπά ρατί οὗ ἢϊ5 
Ἰυάρτηεηξ τεΐθγθ ἴο {πῸ οδ]εςξ ἔογῦ ψΒῖοἢ 
Ομ γιδὲ ἀϊθὰ οἡ ὈομΑΙΓ οἵ 411. Α5 (ἢτιβί 5 
ἀδαίῃ Πα 115 ἀπδίοσιια ἴῃ Π6 ἄδθδίῃ οὗ πιθῃ, 
80 Πα Ηἰ5 γϑβαγγθοίοη 15 ΔΠΆ]οσιιθ ἴπ {πὸ 
ον 116 οὗ πιεη, ἀπά {παῖ {ΠΕΥ δου] Ἰοδά 
1}15 πονν 1 ννὰβ {π6 ῥώγροσε οἵ ΗῚ5 ἀβθδίῃ. 

16. ΤΠΕ ργδοῖῖοδὶ σοπβεαπθηςο οὗ ΠΪ5 Ἱπᾶρ- 
τηοηΐ δρουΐ (τ βί᾽’5 ἀθδίῃ δηά 115 οδ]εοξ 15 :- 
“ἔαρ ἴγοτη Βθηοθίοτίῃ πον ΠῸ οπο δοσογαάϊηρ 
ἴο {πε Π65}." ὍΠα ροβιίίοη οὗ “τνε ἴῃ {Π6 
ΟΥΕῚΠᾺ] 5Ππανν5 {παξ 1 ἴ5. εἰηρμαῖῖο. ὙΠῸ 

56η86 15 {Παΐ, νγνμοσθαβ ἴπ6ὸ Αροϑβίϊε δηά ἴμοβε 
ὙΠῸ Π|ΠΚ νυ ἢ πὶ Κπονν ΠῸ οπδ6 δΔοςογαϊης, 
ἴο {πῸ ἤδβῃ, ΠῚ5 οῤῥογιοηές (ὁ Κῦον 50ΠῚΘ 
ῬΕΙΒΟΠ5 50... ὙΠΘΥ να] θα ΟἿΪΥ τνμαΐ νγᾶβ 
αχίεγπαὶ, παίοπαὶ, ἰθρα], απ, ἴῃ ΟἿ6 ννοσά, 
ΔΟσΟΓΉΙΠρ» ἴο ἴπῸ ἤδθβη, ννῃ]ε {πῸ Αροβίῖε 
ΡΓΙΖΕ ΟΠΪΥ ψγΠδΐ ννὰ5 δοσογήϊηρ ἴο {πε ϑρισγι. 
“ Βυΐ 1 νγε θυ θὲ (ΟΥ δοῦπ811γ} πᾶνε Κποννπ 
ΕΠ γιβέ δοοογάϊηρ ἴο με ἤεϑῃ, γεξ ποὺῦ πὸ 
τῆογα ἄο νγὲὰ πον Ηἴπὶ 50." ΤῊΪ5 15. ἴβίκθπ 
ὈΥ 50ΠῚ6 8ἃ5 ἃ 5ίαϊεπιεπί ἐπαΐ 8:. Ῥδὶ] Π]πὶ- 
561 οπςα ἱβουρῃξ ἴπ6 εχίογηδὶ εἰειηθηΐθ [πὶ 
ΕἸ γιβί 5 ΡΈύβοῃ, {Π|δ, ἃπά νγοῦκ ἴο μᾶνθ δπ 
Θϑϑθηΐίια] να] 6. ΓΕ {Π15 ΕΓ 50, 1 ννου]ά 1πά]- 
οδΐα ἃ ΡῬΓΟΡΥΕ55 ἴΠ ἢἰ5 γίεννβ πη ἄγαν ἃ 11πῸὸ 
οἵ ἀετηαγοδίϊοη δαίννθαῃ 8Π ΘΑ ΘΓ δ η4 ἃ ἰδίου 
βίαρε οἵ 15 (ῃγιβίοίορυ. Βιιΐ {πε 1πεϊπηαίϊοπϑ 
τηδάς ἴο ΠΙπὶ Αἴ ᾿|5 σοπνεγβίοη (Αοΐβ Χχνϊ. 17, 
18) ννου]ά βεὸπὶ ἴο ἢαᾶνα Ὀεδη ϑυῆοϊοηΐ ΤῸΓ 
ἢ5. 1] ΘΠ] ρα θππιθηῖ. ΝΟΥ͂ σ8η ἃ 2εγϑοηπαὶ 
Κπον]οάρε, οἵ μγιδὲ ἴῃ ἴπε ἤξϑῃ Ὁ ϑ8ῖ. 
Ῥαι], ΔΓ ΠΟΙΡ. ΡΟΒ510 16 ἴῃ 1ἴ561Ὁ. θῈ ψηδέὲ 
15 τηϑθαηί. [ἶὶΐ σεπΊδη5 ἰπαΐξ πα 15 βρεδακίπρ 
οἵ Πῖ5. Κπον]εάρθο οἵ (ἢγιβέ ργϑνίουβ ἴο 
ἢ15. σΟΠνΘΥΒΙΟη, γΠ6η πα Ἐπάοιδίθα!νυ τηθ8- 
5: ΓΘ ΠΙΠῚ ὈΥ ἃ ΟΑΓΠ4] βίαπάασγά, ΕΗ5 [ΟΥΠΊΟΓ 
παΐγοα σοπίγαβίβ ἢ ἢ15 Ργθϑθηΐξ ἰονα. 

117. ϑίαϊεβ [ῃ6 σοηβθαίιθηςθ, ἀρΡ οαὉ]6. ἴο 
411 ὈΕΙΙΘνουβ, νυ μι οἢ ΓΟΠ]ονν5 τόσα ἐπα ἐπ θοσΥ οὗ 
ἀεδαῖῃ νὰ ΟΠ γδὲ απ 4 πον [Π|πὸ ἰο (γίϑβέ, 
Δη4 5ῆονγβ πον ἴπΠ6 Αροϑβίϊε πη 11} [Πδὲ ἃύὰὲ 
{ταν ΟΠ γιβί 5 σθᾶβε ἴο [8 ΚΘ σαῦπ8] νἱδυνβ πα ἴο 
τ ΘΑ5ΠΓ6 ΟΥ̓ σΑΓΠᾺ] ϑἰαπήατγάβ. “' 80 {ῃαΐ ᾿ἔ ΔηΥ 
ΟΠΕ 15 1η (ἢγιβί, μῈ 15 ἃ ποὺ ογεαΐαγε : {Π6 οἱά 
1πηρ5 ραβ58θα (δοσίϑβί), ὈῈ ΠΟ], ἐμ 6 ψῈΟ16 
585 Ὀδοοπιο πανν.᾽ Ασοογαάϊηρ ἴο ἃ γεδάϊηρ 
ὙΨΠΙΟΠ Π45 ΨΕΓῪ 5 ΓΟΩΡ Ἔχίεγπδὶ συρροσί, δαΐ 
ΒΟ 15 πουουίῃθ 655 ποΐ σογίδιη, {πΠ6 το πάθγ- 
ἱπρ 5ῃου]ά Ὀὲ :--- {πεν ({ΠπῸ οἱ {πϊηΡ5) μανα 
θεσοῖηθ πονν. “Τὸ ΡῈ ἴῃ Ὁ γίβε᾽ 15 δὴ εχ- 
ΡΓΘΘϑΙοπ ΠΟ σου] ποῖ ὃ τι5θ4 οὗ ἃ (ῃτῖβε 
Δοσογάϊπρ ἴο ἴΠ6 ἤἥεβϑῃ. Α τηδῃ ΠΊΔΥ ΡτΟΐε55 
ἴο Βεϊοπρ ἴο 5 οἢ ἃ (Πγὶβὲ ἀπά ἴο δὲ οὶ βιοἢ 
ἃ (μτίβί, 45 πε [πόδαϊζουβ αἵ (όγηπῃ αϊά, Βα 
ΠΥ οσαπποί ὃῈ 25 Η τη, ἕοσ ἐπαΐ ρῆγαβε εχ-- 
ΡΓΘΘΘ65 ἃ ϑρι γί 41 σεϊαίίοη. ἽΓΠ15. σεϊδίίοη 15 
ΤΘδ θά ὈΥ 411 ψγμὸ πᾶνε ἀϊβαὰ στ (Πγῖβέ 
Δη4 θεθη ταϊϑδεά ἢ Ηπι. [{5 τϑα] ἰβαῖίοπ 
θορῖπβ ἴπ Ὀαρίϊσπη. “Ὗνε ννεῦε δυτιθά ἢ 
Ηΐπι τῃτοιρῃ ΟἿἿ Ὀαρίβηη ἱπίο ΗΙ5 ἄβδίῃ." 
Α5 1μ6 τϑα!γ οἵ ΟΠ γιβί 5 ἀθδίῃ ννᾶ5. σεγεποα 
ΔΠΩ͂ βθαϊθα ΕΥ̓͂ Ηἰ5 θυγίαὶ, 50 15 πὸ σϑα!γ οἵ 
ΟἿ ἄεαίῃ ἢ Ηἰπὶ σεγεῆθά δπα ϑβεϑαϊθά ἡ 



ν. 1τ8---20.} 

ἘΠΐπρβ ΔΓῸῈ ρδϑϑε4 ΔυΑΥ ; θ6Πο]4, 4] 
τῆϊηρ5 δγα θεσοπηα ΠΕνΨ. 

18 Απά 8}1 {πΐπρβ αγε οἵ Ἃοά, 
γγῆο Πδίῃ γεσοηοι]εά τι5 ἴο ΠΙπΊ561Ὲ ὈῪ 
76βϑι5 (Ογιϑί, απά ἤδίῃ ρίνεη ἴο τι8 
ἘΠῈ πη] ΠΙΒΈΓΥ οἵ γεοοπο! ]!δίΊοῃ ; 

ΤΙ. ΟΘΕΠΙΗΝΤ ΠΙΆΝΟΡ. Γ. 4 

Ι9 ΤῸ νυ, {πὲ (σοά νγᾶβ ἴῃ 
(ἸἨ γιβέ, σγεοοποῖ!ηρ ἴΠ6 ννοτ!α τιπΐο 
ΠΙΠΊ56 1, Ποῖ Ἱπηριπρ ἘΠΕΙΓ {ΓΈ ρΆ5868 

“ἢ; “ 3 

ππίο {πεπὶ; αἂπά μαῖῃ ᾿σοιππηίτίεά ' Οτ. Ζμέ 
τιἰπΐο τι5 6 νγογά οὗ γεδοποι!]!δίοπ. 

20 Νον {πδῃ νὰ ἴα Ὡπῃραϑϑδάουβ 

ΒΥ Ὀαρίϊδπι γεοεϊνεα ἴπ τερεπΐδποθ δηά [Ἀ]Έ, 
ἴῃ νυ ]οἢ ᾿τπηπλουϑίοη ΒΥ ]1565 θυσία]. ὙΠ6 
Οἰά πιαη αἶθ5 δπά 15 θυτθά, δηά 411] Π15 
τηοάδβ οἵ {πιηκίηρ, ἔδε!ηρ ἀηἋ δοίίηρ Ρᾶ55 
ΥΩ. ΤΠΙΪΒ 15 ἴπΠ6 παρδίϊνε 5ἰάβ οἵ [Π6 πονν 
ογοαίίοη. Βιαῖΐ, ξιυτουπΊοσο, να τθοοῖνε {Π6 
ἩΟΙΥ ϑριτῖ ἴῃ Ὀαρίϊϑσπη. Ὅν εα ἅτ “Ἅθόσῃ 
οὗ νυδΐεσυ δηά {πὸ ϑριγιξ," δπά {Π15 Βιγίῃ, νυ ΒΊ ἢ 
5 {π6ὸ θοριπηϊηρ οἵ ΟἿἿ ΠΕΡ ΓΟΒΟΓΓΘο ΙΟη-} 8 
ὑἢ ΟὨγιδὶ (Κ οι. νἱ. 4), 15 βΥγΆΡ  βθα ΒΥ 
ΘΙΠΘΥΒΙΟΩ ἔτοπῚ] ἴῃ6 νναῖθσσ. Ηδησοξουῃ ἃ 
ΤΔη Πᾶ5 ΠΕῸ πΊοζνεβ, δἰ π5, ΡΥ ΠΟΙΡΙ 65. δηά 
βίαπάαγαάβ οἵ δοίίοῃ δπά 15, ἴῃ ϑποσί, ἃ ΠΕῸ 
ογεδίασο δῖ. Ῥδ] 15 51}}} βϑρϑαϊζίπηρ, ἴο ἃ 
οογίδίη οχίθπε, [ἀθα!]γ, Ὀθσδιιβο {ΠῸ οἱά Αἄδηη 
ἄοεβ ποῖ ἀϊθ ΠΟΙΥ δηά δὲ Ὅποθ, ΠΟΥΓ ἄοα5 
Π6 ποὺ ογδαΐμσγο σόα ἰπΐο οχίβίεποθ ἔΠ]|Υ 
στονη. Βιεΐ {πὸ ἀδαῖῃ δπηά [1 ἅτε Ὀοΐῃ 
ψογ 4 0]6 τϑϑ] 65, ἀπα ἃτῸ Ἔνεῦ δάνδηοϊην 
τορθίμου ἴο [πε]. σοπιρὶεῖθ ΔοσοιηΡ 5Ππηθπέ. 
Τὴ {πς ἀεϑογιρίιοη :- Πα ΟἹ 5ἴαίε 2αςςσεά 
ΑΥΑΥ, ἴο, {πὸ ψΠῸ] 6 ῥας δεέσουιθ Πθνν," [Π6 
Οἤαπρε οἵ ἴθηβεβ 15. οὔβεγυαθὶθ. ὋΓΠΘ Ἐπί Γα 
ςοπίοχί μ85 γεΐθσεποθ ἴο (Π6 διποίίοπθ οἵ ΠΙ5 
ονη ΟΠςΘ, ῥές οαυγι ΘΧΡΕΓΙΘΠΟΘ, Πα 50 ΤΌΡΓο- 
5εηΐβ {Π6 ρϑυιβῃϊηρ οἵ {ΠῈ οἱ ἴῃ Πΐτη 85 ἃ βρεοῖῆς 
δγθπξ ἴῃ ραϑί {{π|6, 158 85 ἴπ {πΠ6 ποχί γϑῦβε 
ΠῈ 5808 “ψο0 τϑοοῃο! δα, 816 μῈ6 πον 
παΐασγο ΠΟ ϑιιοοθοάθα ννὰθ ρευτηδηεπί. 
Βιυΐ {πΠ6 βαπιθ ἰδηριιαρο 15 ΔΡΡΙΙΟΔΌ]6 ἴο ΘΥΟΥΥ͂ 
Ὀαρίσεαά (τι βείδη. 

18. ΤῈ ΤυἀΔ]Ζοῦβ, πΠῸ Πδά πὸ δείζεγ 
Κπον]θάρε οἵ {Π15 οτεαίίοη ἔπη ΝΙσΟΟάδτηι5, 
ΤΏΔΥ Ὀε Οσοποείνεα δϑκίησ, ἴῃ 50οΥΠ, 15 
ασβίίοη, “Ηον οδῃ ἔμπεβα {πῖπρθ σοπιθ ἴο 
Ῥᾶθ5} Ιομη 1]. 9. ὙΠ6 ΑΡοβίϊα σοπίϊπιιο5, 
ὙΠ ἃ 5110} Ε]Ὺ φη δῖ 4] σεΐεγεποα ἴο 5ΟΠΊ8 
5 0ἢ Ππασβίϊοῃ -:-- θυ. ὉΠ 6 ΏΟ16 (1. 6. {πα 
ΠΟῚ ΟΥΘΔΙΙΟΗ) 15 οτη οὐ." ὝΠΕτΓα ἰ5 δαῖ 
Οπα Οτεαίΐου «πὰ δ 5 ἴπεὸ δυΐμου οἵ {πῈ 
Βρι στ], 45 Β6 νγαὰβ οἵ {π6 παίαγαὶ ογθδίϊοῃ. 
ΤΠ6 βαπια ἰάθα 15 ἴουπα ἴπ ἵν. 6. ὍΠῈ 
Αροβίϊθ βίαϊθβ (ῃ6 1π61ο14] σοηβθιεποαβ οἵ 
[Π15 βοῇθπιθ ΟΠΪΥ ἼΡΟΠ Πἰπηβο]ξ, Ὀδοδιβα {ΠῈ 
5816 50Π6ΠΊ6 ἀδίουτηιηθα α50 {πὸ παΐαγο οἵ 
ἢϊ5 Αροβίο!!ς τη! βίγυ, ὑνΠΊςοἢ 1 15 ὁπα οὗ ΠΙ5 
τηδῖπ ΟὈ]εοΐβ ἴο τηαῖκα οἰθασ. “Ετοτῃ σοά νη 
ΤΘΟΟΙΟΙ]Θα τι8 ἴο ΒΙΠΊ56]Ε {πγοιρ [6515 
ΟἸγῖβί δηά ριανθ ἴο τι5 [Π6 ΤηΪΠΙΞΊΓΥ οἵ τεοοη- 
οἸΠΙατοη." ὙΠῚ5 τϑοοῃο]αίοπ εἤξοίεά δηά 
οβεγοά Ὀγ Οοά {πε Αροβί!ε μδὰ δοσερίβα, απά 
Παά 4150 γεοθϊνεά δα Θοάβ Πδπάβ ἃ πλΙΠΙ 5 ὙΥ 
οἵ ψΠῖοῆ ἴπ6 ἕαποίίοη νγαβ5 ἴο ῥγοοϊδίπι ἴο 
οἴμεγϑ 'π οὐ 5 πᾶῃηθ ἴΠ6 βαπλα γεοοῃο Δ ΙΟῃ 

ψΒΙΟΝ μ6 Ππαα ΠΙΠΊ5ο ΙΓ γεσοινοά. Α5 ἴῃ {Π6 1αϑί 
γΈΓ56 {Π6 στϑαΐ ροϊπηξ νγὰβ [Παΐ βαϊναίϊίοη οοη- 
βἰϑίβ ἴῃ ἃ τηδῃ θεϊηρ Ὀγοιρηΐς ἱπίο ἃ ϑίαΐε 
ἐπίϊγεϊν πεαυ, 50 ἴῃ {Π|5 ψεῦβθ 1ἴῈ 15. {παΐ {π6 
Τουπάσδξοη οὗ {παΐ πον βίαϊε ἰ5 ἐπέϊγεν ὁ 
Οοά᾽: Ἰαγίπρ, δπά {π6 Αροϑβίϊβ ννγὰβ. ΟὔΪΥ {πῸ 
[ηϑίσιτηθπξ νν]οἢ Οοά εἰπρ]ογαὰ ἴου δαί} 
Ιαγὶπρ {Π15 οπάδίοη ἴῃ ἐη6 Ποαγίβ. οἵ πΊθη. 
ΤῸ [πἀαἰΖοῖθ ρεγϑιϑίθα ἴῃ γϑίδ πιηρ {ΠῸ οἱά 
ὙΠ ἢ Πα4 ραϑϑθα ἀνγᾶὺ ἀπά {ΠΕΥ Ργθδοῃθα ἃ 
ϑα ναίϊοη νος ἢ νγὰθ ποῖ Ἂπίγοῖυ οἵ Οοάβ 
στᾶσα Βαέ ρΡαΥΕΥ ὈΥ ἴπ6 ΟὈβαγναποαβ Δηα γνογ 5 
οἵ {πε Τὰν. 

19. ΑἀάΞ5, ἴπ 4 ἀορτγηδίϊς ἔογπι, ργοοῖ, Ἔχ -τ- 
ΡΙαπαίίοη, «πα δχραηβίοη οἵ {πῸ ϑίδίεπιθηξ 
σοηΐδϊποά ἴπ ἘΠΕ ἰαϑὲ γεσβθ. “ϑϑοϑΐπρ ὑπ (ΟΥ̓ 
8ἃ5 ἰ5 {ῃε6 οαϑ6 Ὀεοδιβθὺ) (Δ{ 15) αοα (0) 
5 ἴπ Ομ τῖβῦ, ΓΕσοπο Πρ ἃ νου] ἴο Πίπη- 
561}, ποῖ ᾿πηριεηρ ἘΠΕΙΓ ἘΓΟΘραββοβ ππίο {Π6ΠῚ 
((ὰς ᾿πμαθιίαηΐβ οἵ {πὸ ννουἹ 4) ἂπὰ Πανπρ' 
νοβίθα ἴῃ τι {πΠ6 ννοσγά οἵ στεοοπο]δίϊοη.; 
ὙΝ Παΐ ρᾶνε (τ᾽ ϑ᾽5 σοπο ]Π] ἴοτΥ ννουκ 15 ἘΠΕ Γα 
γΔ] ΔἸ ν νγαθ ἐπα Οοά ποῖ οἠΐγ οὐ βιπαΐθα τί 
(υ. 18), θυΐ να Ἡ ΠΉ561Ε δεῖνα ἴπ τ. [ 
δα γαοο ἃ νυ ΠΟ]6 [ΔΠ|6η ννοσ]ά, ποῖ [Π6 [δ νν5 
δἴοπθ. Ὑυνο ΘΧραπαΐοσυ ρδγίϊοῖρι4] οἰδιιβεσ 
Ό]Π]ονν, οπμθ βμθννηρ [Π6 τηδηποῦ οἵ Οοά 5 
ψΟΥΚ ἴπ (Ἠτιδέ, {πὸ οἴπου σαι τογαίϊηρ ΠΊΟΥΕ 
ΘΧΡΓΕΒΘΙΥ {Πδη ἴῃ ν. 18, ἴΠ6 πηθᾶπβ δρροϊπίε 
ὈγΥ Οοά ἴον {με δρρ]!οδίίοη οἵ ἴΠ6 ννοσκ ἴο 
{πὸ ννοῦϊά. Ὑπὸ νΑΥ ἴπ νοὶ Οοά ννὰβ 
ΤΘΟΟΠΟΙΠ Ηρ 411] τπθπ ἴο ΠἰπΊβο τη ΟΠ τιβί, 
ΠῈπ Ηδ ἀϊεά, 15. ΒΥ ποῖ ἱπιηρυζίηρ {ΠΕῚΓ 
ἴγοϑραββϑθβ ππίο {πθπΊ, (ἢ τσ ᾽5 ἀθαῖῃ θεῖπρ; 
1Πη6 αἰοποιηθηξ ἴογ πθϑθθ ἰγθϑρᾶβθθεβ. ΤῊΘ 
ΡἤγαβΘ “' γεβίθα ἴῃ τι5 15 ΡΥ Δ Ό]Υ Ὀοτγοννθα 
ἔγοτη 5. εἶν. 27 (1,ΧΧῚ:-:-- ΗἜ ναβίε ἴῃ 
1ποτὰ (Μοβεβ δηά Αδγοη) {πε ννογάβ. οἵ ἢ5 
5:55 Δπ4 νοπάογϑ. ΤῈ βθοπὶβ ἱηϊοπάθα ἴο 
ἜΧΡΓΕΘ5. {πὸ ΡΘΥΒΟΠᾺ] οΟΙηΠηϊβϑίοη. βίνθη ὈΥ͂ 
Οοά ἴο {με Αροβίῖϊθ. “Ὅμῃε νψογὰ " οἵ τε- 
σοποιΠ!δζίοπ 15 {π6 δππουηςοπηθηΐ οὗ τεοοη- 
οἰΠαίοπ ἀπά οὗ 811] ἐμαξ τπᾶπ ἰ σοποογηθά 
ἴο Κπονγ δδουΐ ἴΐ, ἰορθίμογ στ Ἔχπογίδ- 
Εἴοπ ἔο δεςορί ἴ. ὙΠῸ ροϊεπιῖοαὶ ἀστῆς 15 
{παΐ 8:. Ῥαὶ] 15 ἱπάερεπάεπί οὗ 411 ῃυπηδῃ 
ΔυΙ ΠΟΥ ἀπά οοπίτγοὶ θοίἢ τ τεραγά ἴο 
Ἀἰ5 ΠΟΙ Πηϊβϑίοη ἀπά [εἶδ ργοδομίης (Ὁ Δ]. 
1:. 6), ἔοσ μθ μαᾶ θοίΐῃ ἀϊγοοῦν ἔτοτα αοά. 

20. [ἰ [Ὁ]]ονγ5 ἔοπιὶ {πὸ ἢτγϑί ρασγὲ οἵ {πὸ 
ΡΓΘοθάϊηρ; νεῦβθ (“" τεοοποι!ηρ 25: Οῤγίσὲ ἢ) 
παῖ ἴ' ννὰβ “οὔ (ἢ γιϑβ ὈΘ μα {πα Πα 
νγᾶ5 δοίίηρ, 1.6. ἴῃ ογάοσ {παΐ (γί πλῖρῃξ ποῖ 
[Α1] ἴο αἰΐαϊῃ {πε οδ]εςΐ οἵ 15 ψψουκ; δηά 



ἔογ ΟΠ τῖβέ, ἂα8 τπῃουρῃ (σοά ἀ14 δε- 
ΒΘΘΟἢ γοι ὉΥ τ5: ψ)ά ΡΓΔΥ γοέ ἴῃ 
(Ἰ τβε 5. βίεδλά, θὲ γε γεσοπηο]εά ἴο 
(οί. 

- 

1: ΘΟΕ 5. Ὁ. Ἀν: 

21 ΒῸΓ ἢἣξ Παίῃ τηδάς ἢ]πὶ 0 δὲ 
510 [ὉΓ τι8. γγχῆο Κηδνν ΠΟ 58|η ; {πὲ ννγε 
παρ με ΡῈ πηαάα {Πς τρῃτεβοιιβηε88. οὗ 

(Ποά τη Πίπι. 

ἔγοσῃ πῃ 1αϑὲ ρατί (“' νεβίβα 1π τι5 {πΠ6 ννογά οἵ 
τοοοηοΙ]Π]Ἰαἰίοη 7) {παΐ [15 ΤΠ] ΒΒ νγὰ5 {Παΐ οἵ 
Δ ΔΉ Βϑδου, δηα ἀραϊη ἔγοπὶ {Π6 ἤγϑί ρατί 
(΄ Οοά τεοοπο]ηςν᾽.}) (παῖ ἴθ ΠΙ5 Δπιραϑϑα- 
(ΟΥΑΙ ΠΑΡΑ ΟΙΥ Π6 τοργοβοηίεα σά. ἼὍΠ6 
Ῥαβϑῖνθ ἴοσιη κ θ ΘΟ 6 ΤΟΟΟΠΟΙΙΘα ἢ 15. πη- 
ἀοιθίθαν το ἴο ἱπάϊοαΐες {πΠαξ τῆθπ ἃ1γῈ 
ΤηοτῈ δοίθα προη {πᾶπ ἀροηΐθΒ. ΟΟοά [5 πὸ 
ΔΟΙΠΟΥΓ ἀπά οἴνου οἵ {πὸ σγθοοπο]]δί!οη, τηθη 
4Υ6 {Π6 τορι πί5. 

ΟἹ. ὅ51οννβ πον ϑίγοηρ 4Π ἱπάιισεπιοηξ ἴο 
ΘΟΙΊΡΙΥ ἢ ΠΪ5 ΡΓΑΥΘΓ Π6 15 επηροινογεά 
ἴο ΠοΙ]ά οἷῪΩ ἴῃ Πῖ5 Ργθδοπίηρ, οη δοοοιηΐ οὗ 
{πῸ ΠΊΔΠΠΟΙ ἱπ νοἢ Οὐδ ἴον δη4 ΤΠΘΓΟΥ 
Θϑίδθ!Πϑμθ στθοοηο ]Π]δίοη. ὙΠῸ ἱπηρογίδηΐξ 
βϑίαϊοιηιθηξ 15 τοῦθ δ ρμαίῖς νυ πουξ “ Τοτ, 
γνΒΙ ἢ Πα5. πὸ τὶρπῃΐ ἴῃ {πὸ ἰοχί, “Ἡΐπ 80 
ΟΔῚ6 0 πὸ ϑοαπδϊπίβθηοθ ΜΙ 51η, Οἡ 

ΟὟΥ 6841 Ηδ πιδᾶρθ (ἴο Ὀ6) 51η,1Π ΟΥ̓ΘΓ 
1παΐ νγα 5ῃοι]ά θθοοπηθ {Π6 σὶρ θοι5η 655 οἵ 
Οοά τὰ Ηϊπι." “απ ὅο ΠῸ δοσιαϊηΐαποθ 
ὙΠ 51ὴ ἢ ΟΔΠ ΟΠΪΥ τοῖο ἴο (ΓΙβί᾽ 5. ΠΠ6 Ἰῃ 
1π6 ἤθϑη ἴτοπὶ ἢΪ5 σοποορίίοη ὈΥ {πῸ Ν ΊγΕῚΠ 
ΜατΓΥ τπιη1}] Οοά πιαάθ ΗἩΐπὶ ἴο Ὀε 5ῖη. ὙΠῸ 
5] οῖϊνα ποραίίνε οἵ {πὸ ΟΥΡΊΠΑ] ἴῸγ “(πὸ 
δοσιιαϊπηΐδηςο "ἡ ᾿ἸπΠἸσαΐοβ ἐπαΐ (τ 5.5. 51 Πη1655- 
Π655 νγαὰ5 {πὸ 4ιια]Ποδίιοη νυ ῃῖ ἢ πιο Η πὶ 
ἴῃ Οοα 5 Ἔεγεβ ἴο θ6 {π6 ἃρεπί οἵ σϑοοπο]α- 
τἰοη. Η!πι, {Π 6 5η]655, (σοά τἀθπε πε νυ 
51Πη---4}} 510 {παᾶΐ δυεῦ Πᾶ5 Ὀθθη ΟΥ̓] θα 
Πομητη 66 ΒΥ πηδη, Ρα Πυθα ΠΡ, 85 ἴἴ ὑνΈΓῸ, 
ἰπΐο οπο ἰοΐβὶ, (σὐοά ἱπηροβθ πρὸπ Ηΐπὶ {ΠῸ 

σα ΠΕ οὗ 411 {Π|5, τοραγάθα δπά ἰγεαίθα Η!πὴ 85 
Βα Πν οὗ 1ἰ 411. (ΟΠ γιβὲ ἴοοῖκ 1 οπ Ηἱπηβε ἴῃ 
ἃ τηοβί γθ8] 5θῆ586, δηά ἔδ]ξ 411 [6 Πουσου οὗ 10. 
ΤΠ15 Ηε ἐϊά ““οπ οἵἷἱγ θεμ4 1 ῸΥ {Π6 οδ]θοῖ 
νγαβ5 “ {παΐ ννεὲ ϑῃοιά θεοοπιο {πε τὶρπίθοιβ- 
Π655 οἵ Οοὰ ἴῃ Ηΐϊπι, (ἢγιδί. ὙΠαΐ 15, {παΐ 
Οοά τηϊρμί τοραγά δηά ἐγϑαΐ τι5 4ἃ5 1ΠΟῸΡ ἢ ννῈ 
ψΟΓῈ σὶρ ΐθοι5, μανῖηρ ἃ τὶ θοιϑηθββ, ποῖ οὗ 
ΟἿΓ ΟΥ̓, ΠΟΙ Οὗ {πὸ ννουῖ5 οὗ {π6 ἴανν, θεῖ 
γεί ἃ πιοβὲ τα] σὶρ ἢ θοιβηθβα οἵ νῃῖοῃ Οοά 
15. {π6Ὸ δυΐῖμου απ ρῖνεσ. ὙΠῸ ᾿ἄθα ᾿ηνοϊνοά 
ἴῃ ἴμ6 ννογάβ5 “1ὶη Η τὴ " 15 {Πδΐ οἵ γεργοβεηΐα- 
ΤΙΟΏ, ἃ5 ἴῃ Υ. 14, “Ἰξ οπβ ἴοσ 8}} ἀϊεά, {πεγα- 
ἔοτε 41} ἀϊοά." ὙΠῸ αρϑίγαοςς ἴθυπη5 “'51Π 
Δη4 “ στρ ΘΟ ι5η 655 "Ὁ βιβηΠΥ {Πα {Ππογο 15 ΠῸ 
581η ϑνΠαΐβοθυθυ οὗ νυν ἢ ΟΠ γὶδί ἀϊὰ ποῖ ὈΘαΓ 
1Π6 σι], ΠΟΙ͂ ΔΠΥ͂ οἰοεπηεπέ οἵ στρ θοιιβηο55 
νν ΠΟ. ὈΘ]ΙΘνοσβ ἀο ποῖ ονίαϊη οπὶ Οοά ἰπ 
Ομτῖσι. “Μαᾶδι (ἴο. 56) 5: τοῖθιθι το τα 
βρεεῖῆς δοΐῖ οἡ Οσοαδβ ραγί, ἀπά ἴπογῈ ἃΓῈ ΟΠΪΥ 
ἵννο ραβϑᾶρϑϑ 'η {Π6 1, ογα 5 {6 ἕο νυ ῃῖςἢ {Π15 δοῖ 
οὗ τπακίηρ ΗῚΠπὶ δῖη σδῃ 6 τοίεσγθα. ΟἿ6 15 
ΗΙ5 Αβοηνῦ ἰπ Οδίμβοιηδης δηά {πὸ οἵπεν Η 5 
ἄθαῖῃ. ἼΠὸ οοπίεχίὶ οἵ {Π1|5 σμαρίοθυγ 566 Π15 
ἴο Ροϊηΐ ἴο {ΠπῸ ᾿δίζου (γ. 1.5), δῖ 1᾿ 15 ποῖ δῃ 
πηΐοιηἀθα ορὶπίοη πδξ Οὐἵ ΤΟΥ 5 Ῥαβϑίοη, 
ΡΓΟΡΟΓΥ 50. οδ]]οά, νυν μῖοῃ εοχίεπάθα ἔγοτη 
(ες ἢβοίηαπο ἴο (αίναγσυ, σοπϑίϑίθα οἵ ἠϊδίίπος 
βϑίαρε, ποῖ ΟΠΪΥ ἸΠ τοραγά ἴο ΗΙ5 β ἤδη ρ5, 
ΠΟ 15 οθνιοιβ, Ὀὰΐ ψιἢ τεραγά ἴο {π6 
ἀϊνίπθ ννοσκ νμ]οἢῃ ΗΒ βυοσιηρθ αγα δο- 
ΠΟΙΡ Ι5ῃϊηρ. Βαΐ {Π6 νοσκ νγὰ5 σοπιρ εἰ 
ΟὨΪΥ Ὀγ ΗΙἴ5 ἠβαίῃ. 

ΑΘ ΘΙΤΙΟΝΑΙ, 

8. ΤῊ οη]γ ΠΕ] αΠΥ ἴπ ᾿πἰουργοίδίοη ρίνθῃ 
15 {παξ {πὸ ννογάβ γεπήθγο “θη 6 ἄο Ραΐ 
ΟΠ 5804 Δοσογά!ηρ' ἴο ΠΊΟΥΕ ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ τἰιϑᾶρὸ 
θῈ τεπάθγοα ἐν Πθη να πανο ραΐ οη, {παἴ 15, 
5Πο 1] ἀδποῖς δη δεῖ απίθοθάσθηϊ ἴο Ππ6 Ππαϊπρ' 
Δ ποΐ 5:πΠλιΠὲς}πθοῖι5 νυ 11, {π6 ἴθη56 θθΙηρ; 
ΔΠ δουῖβί 8Π4 ποΐ ἃ ργεβϑεπί. Βιΐ ἴἴ 15 σοσΐδί ῃ 
1παΐξ δῃ δοσὶβέ ραγί!οῖρ]6. ΥΘΓῪ ἔΓα ΘΠ ]γ εχ- 
ῬΙΘ5565 8Δη δοΐ ποῖ ῥυϊου ἴο, θυ σοπίθιηρΟΥαΤῪ 
νΙἢ, {παῖ οἵ {π6 ἤπιΐθ νευθ νΠΙ ἢ ἀοσοιη- 
ΡΆΠΙ65 ἴἴ. Μογθονθσ, ἃ ρεγίδοξ ραγίοιρ!α 
(ἐνδεδυμένοι) σοι] ποῖ πᾶνε Ὀδθη πιο, Ὀ6- 
οαιιθα 1 νοι] 5] ΡΠ ἃ σοτηρ] εἴθε δοΐῖ Δπ6 
ἃ φΠοπβθαμθηΐ 5ίαΐο οχιϑίϊηρ Ὀοίοσο {πὸ Ππα ΠΡ, 
ὙΒΙΟΙ νγου]α γἱ6] ἃ πὸ βεῆβθ. Νεῖπον σου]ά 

ΝΟΤῈ οἡ νεῖ. 2. 

Δ ἱπηρογίθος ρδγίορὶς (ἐνδυόμενοι) Πᾶνα 
Ὀεθη εππρὶογθά, θθοδιιβα τ νοι] Ἔχρυαθ5 8Π 
ἃοῖ 1ἴπΠ σοιγβο οἵ ρογίογπηαποθ ἀπά ποΐ ςοπι- 
ΡΙεΐθ, ὑνμογθαβ ἴπΠῸ6 σμδηρο Μ}1}}} ἴακο ρίασα ἴῃ 
ἃ ΤηοΠ]οΠΐ, ὁπ ἴπ6 ἐν! Κ]ηρ᾽ Οὗ Δ εὐ, ἀπά ἴο 
510} ἃ οᾶ56 {Π6 δογιβδί, {ΠῸ ἴεπβο οἵ πηουηθηΐατΥ 
ΟΟΟΠΓΓΘΏςΘ, 15 ΡΓΘΟΙ5ΕΙΥ βαϊα 16. ΠΕ ἀθονα 
ΨΕΓΥ͂ 5ΤᾺΡ]6 ἱπίογργοίδίοη οὗ {Π15 νοχϑα γεῦβα 
15 ἐπαΐ οἵ Ῥγοίδβϑου ἔναῃβ, 0 βιρρεβίεα 
ἃηἋ ἀείεπαθα 1 ἴῃ {πεῸ Τουγη. οὗ (]}βϑίςδὶ 
ἃηα ϑδαςγεά ῬἈΠΟΙορυ. (Νο. ἰχ. 1858). [1 
εἴπερ 15 ἴο Βε τϑαά ᾿ηβίοδά οὗ εἴ γε, ἴἴ ρΡοϊπίδ. 
ΠΊΟΓΕ ΡΓΘΟΙΒΟΙΥ ἔπ βρροβιίοη ππάθγ νυ ΒΙ ἢ 
1Π6 Ρυζίπρ οἡ οὗ ἔπΠ6 πὲνν θΟΟΥ Μη] Ὀ6 ἃ 
ΒΌΡΟΥ-ΙΠγ ΘΒ ΓΘ. 



γτ:] 

ΘΗΑΡΒΕ. ΥἹ- 

1 7Ἴα ἦε λαίδ αῤῥγοσεα ἀέηιρεῖγ α γαϊ γε 
γ,127215167 οΓ Ολγίρί, ὀοίλ ὧν Δὶς ἐχλογέίαδίογις, 
3 ἀηιαἱ ὧν Ζγεέοργίν 977 772, 4 αγια ὧν ραΐζεγιέ 
4716Ἰμ717ι0 αὐ φίγαις οὐ αγϊείζογε αγιαὶ αἰϊεργαςος 
0» ἐλε οοεῤῥεῖ. τὸ Οἤ τυλϊελ ἀξ ςῤέαζείᾳ {δὲ 
γ10γ6 ὀοίαἦν απιογιοοί ἔλεε, δεσατσο ἀϊς ἀεαγέῖς 
οὐδε) ο ἔλεμι, 13 απαὶ ἀξ ἐχῤεζίείζ ἐλε ἀϊζε 

11. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝ". νΙ. 

αἡαείοτε 7,071 ἐλέγε ἀραϊη, 14. ἐχλογίξτιρ' ο 
με ἐλε σοεῖϊοέν αγιαῖ οἠίμεζίογες ογ΄ ἑαοίαίεγ., ας 
δεΐγι" ἐιογησείσες ἐφηεφίες ογ ἐλε ἸΖυΐγι, Οοά, 

Ε τπμεη. ἂς νγουκεῖβ τορείμεγ 
τυ Πίηι, Ὀθβθθο ἢ γος αἶβο 

(Παΐ γε τεςεῖνε ποῖ {πΠ6 ρίᾶςς οἵ (σοά 
π᾿ νδῖῃ. 

ΟΗΑΡ. Ι. Ηανίπρ σοιηρ]εἴθα 15 ἀείδηοθ 
ἴο [6 Ὀεζίεγ-ϊβροβθά [ουνιβῃ, 81. 81] ἔπτη 5 
ἴο {πΠ6 Ὀεϊίογ- ἀἸβροβθά ποδίμθη Ὀο]Ιθνοῦβ. ΤΠΘ 
σἤδηρο οἵ {πὸ ρεύβοῃβ δ ἠγοβϑβοα 15 βι ΠΟΙ ΘΠ 
Ἱπα!ςαΐοα Ὀγ {Π6 οἰζαίίοη οἵ ἃ ποΐδθ]6 ργόρῃθοῦ 
τείεγγίης ἴο {πΠ6 (ὐθπί|65, ἀπά ὈΥ {πΠῸ βρεοῖῆς 
οοπίοηίβ οὗ {Π6 νναγπίηρ; Δ ΠΗ] ΠΙβίογοά (ὙἹ. 1.4--- 
γἱ]. 1). ὙΠῈ ἄδηροῦ ννμῖοῖ ἘΠγεαΐθποα νγὰβ5 ἃ 
ΤΟΙαρβθ ἱπΐο ρᾶρϑη ἱπηΠΊΟ ΓΑ ΠΥ ἀπ ἱπΐο {παῖ 
ἕοστῃ οἵ τι ἴῸΓ ννμῖοῖ (ΔοΥΙ ΠΕ νγαθ ποίουιοιιβ. 
ἼΠΕ56 οσσῖηρ Ὀγοίῃγεη τ πλγοα δ {πὸ δὈϑί!- 
πόησο υΒΙ ἢ (ΟΠ ΓΙΒΕ ΙΔ ΠΙΓΥ ἱπηροϑθά προη ἐΠποῖη. 
ΓΙΟΥ͂ τηδάθ {Π6 Τογ 5. ΘΌΡΡΕΓ ἃ 5. 6η6 οἵ ἰπ- 
τε ρογαποθ. ΓΠΟΥ ἀείοπάδα ἐογπισδίίοη δπά 
Ῥαγίακίηρ οἵ 140]- δαϑίβ, 85 1Π1η55 8] οννοά ὈΥ 
ΟΠ γιβίίδη ΠΟΥ Υ, ἀπ {ΠποῖῸ ννὰ5 ἃ βΌΠΟΓΔΙ 
τοϊπσίδηοθ ἀπηοηρϑί {ποῖ ἴο ἀϊδοοπίϊπια {Π6 
ὉΠαγδοίοσιϑέῖς νίοθ5 οἵ μοί ῃθπηισπι. 8566 τ (ὐου. 
5,15 70: Ὑἱ. 0; 10, τὸ: ὙΠ. 'Χ., ΧΙ. 21. 
ἼΠΘΥ ἅγῈ ποΐ ἴο θ6 σοπίοιιπδα νυ] {πὸ εχ- 
ἔγοῖηθ μοαΐμθη βθοίίοῃ δά άγοβϑοά αἵ {πῸὸ δηά 
οὗ [ῃς ΕΡΙβΈ]6, θυις {Ππ6 νναῦπιίηρδ οἵ {πῸ ΕἸγϑί 
ἘΡιβ]α πᾶ [αΠδὰ ἴο ἰαϊκα οἴθοϊς ἀροη {Π6ΠῚ, 
ΔΠ4 1 νοι] Πανὸ θη ᾿ΠΠΡΟΒϑιθ]6 ἴο γοβϑίοσο 
ἃ τῖσμξ ππάογβίαπαϊπρ ψποὰΐ βνίηρ {πο πὶ 
ἃ 5ίγιοῖ δαπιοηϊοη. ΠΟ ατ οἵ [Π6 ΔΡΡΘΔ], 
ὙΥΠΙΟἢ οχίθη 5. ἔγοπι νἱ. 1 ἴο νἱϊ. 1, 15 πιδάθ 
ΤΏΟΓΘ ΟΙδαγ ὈΥ Ὀδδτγιηρ᾽ τη τηϊπ {ΠῸ ΤΟ] νη; 
ΡοΙηΐβ : 

1. Τὸ {Π|5 ραστίυ θεϊοηρθά {ποβο ΠΟ 1ο]6- 
ταῖϊεα {πὸ Παρταπί οἤδπάήοσ οἵ τ (οσ. ν. ἀπά 
ὑγΠ0 [6] {πε πηβεῖνεβ ᾿πΠ ΙΓ ῦ ]Υ σοπἀθπιηπϑά ΌΥ 
[6 Αροβ!εἶβ Ππάρτηθπί πΡῸΠ ἢϊπ. ὍΤΠ15 
ἴῆτοννβ ρας προ {πὸ ᾿Ισὲ οἵ 4] 165. (ὙἹ. 
3-,0} ὈΥ ψΠΙΟἢ ἢς Πα σοπηπηοηήθα ΠΙΠΊ56] 
ὙἼΠΕ6 οᾶ56 οἵ {Π6 ΠῚ ΠΊΟΤΑΙ ΡΕΥβοη 15 ἱκερί ἴῃ 
γίενν [πτουρῃοῦί. 

2. Τί ννὰβ5 {Π1|5 βαυυ ΠΟ Παα 5οδη4]1564 
ἔθ [Θυνῖϑ ὈΘΙΙ νοῦ ἀπά Ὀτοιρῃΐς ἀροη 81. 
Ῥδ] 5 ἰθδοπῖηρ ἀπ ΤλΙΠἰϑίσυ (6 ΤΟρΡγοΔΟἢ 
{πὲ 1Έ Δ]Ποννεα συοβ5. ἱπηΠΊΟΓ ΠΥ. ΑἸΓΠΟΙΡῊ 
Ἴπ6 Ρεύβοῃβ 50 ἄδθβερὶν αδοίθα ΟΥ̓ [15 ἰαϑί 
Ἰδεζεσ (Ὑ11. το, 11) βθθηὶ ἴο πᾶνε θθεη οὗ {Π15 
Οἶαββ, δηἃ ἔπθγα νγὰ5 ἴπιι5. ἃ ἀβοϊ ἀθ ῥγοπηῖβο 
οὗ ᾿τηργονεπηθηΐ, γεξ ἴῈ ννὰβ δΌβο ον πθοθϑ- 
5ΔΥῪ ἴο ΤΟΙΊΪη4 {Π6πὶ {παΐ {ΠΟΘ ῚΓ ργαοίσοβ νοῦ 
ἃ 5ἴαϊπ Ἰροῖ ἴπῸ ΟΟ5ΡΕ] ἀπά ᾿πηροτ]]οα πο ὶγ 
βαἰναίίομ, ἕο βίον ἐμαξ τπ6 ρβοι 147 ΘΔ] ΠΊΠΥ͂ 
νοι ἘΠΕΥ Παά οσοαβθίοπεα νγὰ5 ππηξοιυπάεά, 
Δη4 ἴο νυτεβί ἔγοπη ἴπθ {π|4α]Ζο 5 411 ργεΐοχί 
ἔου βαυῖπρ {παξ ρον νγεῦα {π6 506. συδγάϊδηβ 
οὗ ΡΕΓΕ πΌγα]5, ἀπ 50 οἱαί πιῖπρ {Π6 τὶρης οἵ 
ἀἰβοῖρ! πη ονοῦ {Π6 μοδίμθη σοηνογίβ. 

ὙΠῸ ϑθοϊϊοη οοπϑίϑβίβ οἵ: 
1. Α ὈτΙθε ᾿π γοάιοΟΥΥ 5ΕΠΠΠΛΑΤῪ οἵ Π15 ἐχ- 

πογίδεϊοπ νυ {πΠ6 στοῦπά προῖ ὙΠΟ ἢ 1ἰ 15 
᾿α5θά, νυ]. 1, 2. 

ἴ. Α ἀεδβογρείοῃ οἵ μ15. ΠΊΠΙβΈθτΙ4] σοπάπος 
δη 4 Ἔχρογίθποα, ἴῃ οδ]εςξ οὔ νυ μῖ ἢ 15 ἴο 5σπονν 
{παΐ πὸ ἴ5 ἃ ἢξ ρείβοῃ ἴο βῖνε Πῖ5. σοηνεσίβ 
ΡΓδοίΙς 4] νναυπῖηρ5 ἀπά {Πδΐ Πα σδη θ6 δοϊπαίοά 
ὈΥ πο οἴμοι τηοῖϊνα {Πμᾶη Ιους, νἱ. 3--1ο. 

11. ΤΠῈ ἀείδι5 οἵ {πὸ νναγπηϊηρ, νἱ. τι-- 
ΥΙ.1. 

1. Α5 ΘΟοὐβ αγιφασεαάον 5 Θχογίδίιοη 15 
“ς Ββροπῖθ γεοοποι] θα ̓ (ν. 20), “Βαϊ οἡ δη- 
ΟἴΠΟΥ 5146 οὗ Πΐ5 πηϊηἰϑίγν, νυν] οἢ Πᾶ5 το ἀο τ 
{ῃς οἤξοίνε ἀρργορσίδίίοη οἵ (σοά 5 οὔξι οὗ 
Ῥύαςθ, μ6 15 ἃ χο-οῤῥεγαίον υῃ Οοά, ἀπά ἴῃ 
1Π15 σα ρδοΙΥ Πο Πδ5 4150 ἃη Ἔεχπογίδίϊοη ἴο βΊνα. 
ΕΒ οο-ΟΡοΥϑύϊηρ 1͵ὸ 8150 οσποσῦ {παΐ 
γε τϑοοῖνε ποῖ {πὸ βσᾶςε οἵ Οοά [Ϊῃ ναϊη." 
ὙΤΠΟΙΟ 15 8Δῃ δ ρΡμα5]5. οἡ ἴπ6 “γε ἔγοπὶ 115 
Ροϑιζίοη αἱ (Π6 οπά οὔ {πὸ οἰαιιβα ἴῃ {Π6 
ΟΥΡΊΠ4]. [ΙΓ 566 ΠῚ5 αἋ5 1 8[. Ραμ] Πδά ἴῃ ἢϊ5 
τηϊη βοπῖθ οἴπουϑ γΠ0Ὸ ῥαά τοοοινοά ἴΠπ6 στᾶσα 
οὗ Οοά [ἡ ναΐίῃ, ἀηὰ ἴμεβϑθ πιαῦ Πᾶνα ὈΘΘη 
ΟἸΓΠΟΓ [Π6 ᾿5γδϑὶοϑ τοίοσγοα ἴο ἴπ {π6 ῥτο- 
ΡΠΘοΥ φαυοίρά ἴῃ ἔπε ποχί γοῦβο Οὐ {πὸ {πάδ]Ζουϑ. 
50 [2ΓὙ ἃ5 {Ππ656 ἰδτίοσ ᾿ηϑιϑίθα ἀροη ἴΠ6 ὑοῦ κϑ 
οὗ {πΠ6 ἰανν {Ποὺ ἀϊά παν (οα᾽ 5 σγασς (Ὁ ]. 
111. 2,3). ϑοπΊθ, γϑϑεγιοίπρ {Π6 στᾶσα ἴο {πε 
ΟΠῈΓ οἵ τϑοοπο]]δίίοη, νυ ΠΟ ἢ, 45 τπδάθ ἴο 
(Ομ 165, ν πὸ ἀγα ποῖ {Π6 ῬΓΙΠΙΑΤῪ Πεῖγβ οἵ 
1Π6 ΡγΟυηΪβθθ, 18 ΡΘΟΙΠΑΥΥ ἃ σγάᾶσε, νου] ά 
τοπάθγ: “{παΐ γε τηὰν ποῖ ῥαυθ αερεῤίεά ἴπ6 
σῇδοθ οἵ Οοά ἴῃ νϑῖη," {παΐ 15, {πδΐ {ΠΕ ]Γ 
ϑιβοηιθπέ οςοπάμποξ 5μου]ὰ ποῖ θῈ 5:1 ἃ5 
ἴο πιαῖζὸ νοϊά {ποῖγ ργθνίοιιβ γθοοπο δ !οη, 
Ὑγπῖοῃ νοι] θὲ πιδϑίίοπαθὶς Οτεεῖς (Μαεά- 
νἱρ, στ. ϑγπί. 8 1:72; ΝνΊΠπεγ, ὃ 44) ΡΡ- 297- 
299, 61 ε4.). ὙΠΟΙΘ ἰ5 ΠῸ τϑάβοη γῪ {ΠῸ 
στᾶςο 5μο0 14 ποῖ σογηρτῖβε ἔῃ σταος οἵ σοα 5 
ϑρ ΓΕ ννουκίης ἴῃ πιθῃ δέου τθοοποιδζίοη δηά 
ΘΠΔΌΠ Πρ ἐπεπὶ ἴο {{ΠΗ] 411 ἐπαΐ ννᾶβ ἱπιρ] 164 
ἴῃ {ποῖ ἀςοορίαπος οἵ σεοοποι!δίίοη ἘΠγΟΡ 
ΕἸ γῖϑι 5 ἀθαίῃ (ν. 14, 15}, νἱΖ. ἔπ6 πιογίῆσα- 
τἰοη δηά ογποϊηχίοη οἵ {π6 ἤθθῃ. [{ νγᾶβ 
ἜΧδοῖν {815 {παΐ τπΠ6 μοαΐίποη ΟἸγβεϊαηβ ὑγοτῸ 
ποῖ ρΥδοι βίη. ΤῊϊ5 οχίεπαάβα βθηβε οἵ στᾶσα 
αἶθο βῖνεβ ἃ ποῦ ροϊπίβ πηθαηΐηρ ἴο {πὸ 
ΑΡροϑίϊοβ σο-ορογαίϊοπ ἢ Οοά. Οοά 
ννοσκεά ὈΥ ἱπνναγάᾷ ρύάσθ, {πὸ Αροβίϊβ ΕῪ 
ουΐννατα δχπογίδίίοθ. ὙΠπαὲ Οοά 15 {με 
Ρείβοῦ ὙΠ ὙΠΟΠπὶ ἢ6 σο-Ορεγαΐεθ ἈΡΡΘΑΓ5 

425 
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δ 15,49.8.. .2. (ΒῸΓ ἢδ 581, 51 πᾶνε πεαγά {Πεα 
ἴῃ ἃ {{π|6 δοσερίαα, 4πη4 ἴῃ {πε ὯγῪ 
οἔὗ βαϊναίίοη πανε 1 ϑιισσοιγεά {Πεὲ: 
θΕΠΟΪ4, πον 25 τῆς δοςσερίεαά {πη ; 
ΒΕΠοΪ4, πον 1: {πε ἄἀδγ οἵ ϑ8αἰνα- 
τοη.) 

3 ἀἰνίηρ, πὸ οξπος 'ἱπ δηγ- 

1. ΟΟΚΙΝΤΉΙΑΝΞ. ΓνἹ. [ν. 2---5. 

{Ππρ. {πα {Π6 τη ΠΙϑέγ δὲ ποΐ 
ΒΙΑτηδά : 

4 Βυεὲ ἴπ 41} ἐλίτισε ἱΑρρτονίηρ "δι. 
ΟἸΓΒΕΪν 5 ἂ5 {ΠῈ πηϊηἸϑίοβ οὗ (σοα. ἴπ 
ται ἢ ραΐίθηςα, 1π ΔΙ σεΙοη 8, ἴῃ π6- 
ΠΕβ51{|68. [π᾿ ἀἸΒΈΓΕ5568. [0 γ, 

ὲ τως : . ζοντο 
ς [Ϊῃ 5.{1|ρ68, 1Π ᾿πΠΊρΡΓΙΒοηΠ]Θηΐ5. ἢ κι 

ἔτοπα {πε οσοπίοχί (ν. 18--21). (οπΊραγα τ ου. 
1.9. ὙΠὲ Αροβί!δ σουίδιη]ῦ νν85, 45 ἃ πηδίζεῦ 
οἵ ἴδεΐ, ἃ [6]ονν νυν ΟΥ ΚΟΥ 4150 νυ τ ἢΪ5 σοηγνεσίϑ, 
δεῖ {μαΐ 15 ποῖ πε ροϊπί Πϑυσβ. 

Ο.. Α 5ἰαίεπιεπέ οἵ σοά Η:ϊπΊβεῖ 5 δἀάιοεά 
ἴῃ βαρροσέ οἵ {πε Ἂχῃοσγίαϊίοη. Οοά ἄβοϊαγεβ 
{παΐ πε οἤξγβ Η 15 ρσαςδ ἴο {πΠ6 ἢθαΐμθη πδίϊοηβ, 
διηοηρϑί ννΠῸΠῈ ννεγα {πΠῸ (Δοσ  πιΠδη5, νυ ἢ ἃ 
ἀεῆπιῖθ ὁρρογξμαμπιν οἵ δοσορίιηρ τ. 1 {πῸ 
ΟΡΡΟΓ[ΙΠΙΥ 15. Δ]Π]Ποννεα ἴο 5110, 1 1} ΡῈ 
1οϑέ. [Ι͂ἢ 1τῃ6 ραββϑαρὸ οἰΐϊθά, ϑϑίϑῃ χὶϊν. 8, 
16 Μεβϑίαθ, “1π6 βεγναηΐ οἵ (σοά, σοπη- 
ῬΙαῖη5. οἵ [ϑγϑθὶ, “1 παν ἰδδοιγοά πιο “σαϊθ 
(κενῶς, ΠΧ ΧῚ; 1 Πᾶνα βρεηξ ΓῊῪ ϑίσγεηρίῃ [ῸΓ 
πΠοιρηΐ Δ πα 2π σαΐη," ΜΏΙΟΠ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠ5 511- 
ϑεβίθα {πὸ Αροβί!εβ “ἴῃ νϑίη  ἤοσε. ΤΠ 
Τιογά δηδννεσοά : ““ΤΒΟΙΡ [5γὰ6 1] δ6 ποΐ 
δαϊμοσγεά... . 1 ΨΠ] ρῖνε ἴδε [ῸΓ ἃ ᾿ἰρῃΐ ἴο 
ἴπ6 (ὐεμίι]ο5.. .. {π5 ϑδαῖῖῃ ἴμ6 1,ογά,᾽ 581} 
Δα΄άτγοϑϑιπρ ἴπΠ6 Μεββίδῃ, Η5 βουναηΐ, “ἴῃ δῃ 
ΔΟσορίδθ]ο {πιὸ πᾶσα 1 πραγ {Π66, δηά ἴῃ ἃ 
ἀδΥ οἵ 5αϊναίίοπ πᾶν 1 ϑισοουγθά {Πε6.; 
ἼΠΙ5 Πρατίηρ ἀπά ἴΠ15 βισσοιγ, 45 {π6 σοη- 
ἴεχί οἵ 1Π6 ΡῬγορῇῃθοΥ ἱΠΊΡ]165, νγεῦα ἴο θὲ 
το 564 τὴ ἴΠ6 ὈτΙπριηρ ΟὐεΓ οἵ {πε (ὐσεπίι]ε5 
ἴο (Δ γιϑῖ 5 σαϑθο. Πα οσασο οἵ σοά {μοτε- 
ἴοτε οἤσθγεα ἴο [πε (Δουητ δη5 νγὰ5 ἃ ρατί οἵ 
με πραγίηρ 8π4 {πὸ ϑισσοιγ γεπείρχεά ἐο ἐρὲ 
Μερεαρ. ᾿ΓῊΙ5 θεν ἴῃ ννπδΐ βθηβε 581. Ρδὰ] 
ΔΡΡΙΙῈ5 ἴο ἴπΠ6 ἢδαῖμθη Ὀε]θνοῦβ ννμαΐ νναβ 
ΟΥΙΒΊΠΑΠΥ Δἀἀγοββθα ἴο {π6 ϑανίοιγ. [{ 5 ἴῃ 
ἴΠ6 ὙΕΥῪ παίασγα οἵ “ἃ {{π|6 δπά “4 ἦαγ 
1παΐ ΤΠΟΥ ἀγα [αρὶτνε ἀπ ρᾷ85 ἃννᾶῦ. [{ 15 
ΠΟΥ͂Ν ΟΥ̓ ΠΟΥΕΓ. 

ν»ὲ πυῖρῆΐ δὲ ἴῃ15 ροϊπὲ βᾶνε Ὄχρθοίθά ἴο 
ιθαν αἵ οηοθ ῥοαὺ ἴπ6 ποαΐμθη σοηνεγίβ ἡ τα 
ἴῃ ἀδηρΡοΥ οἵ Ἰοβίηρ ἘΠ6]Γ Ορροσγίππιυ, δηα ἴο 
Βανα {Π6 βιιθβίαποθ οἵ ἔπ Ὄχπογίδιιοη νυ μῖς ἢ 
ΠΟΥ περάθά, [πϑίϑδα οἵ {ῃϊ15, ἴΠεῈ Αροβί!ε 
Ὀγθακϑ οἵ ἀπά ϑβίδίεβ ἴπ ἀδθίδι! ἴῃ νυ μαΐ νγὰγ5 
6 Παά 85 ἃ πιηϊδίοσ οἵ οά Ἂπάθανουτγθοά ἴο 
σοΙη πη Πἢ ΠΙπη5ε, Ηε 15 βοίηρ ἴο ἴοιοῃ 
ὌΡΟπ ἐῃ6 τηοϑβί ἀδ]σαΐα ροϊηΐ Ὀαϑΐννεεη Πἰπιβεὶε 
ἀπ} [Π6 σου πλΥ, νυ πεσα {Π6 5115 }ϊοϑε ἔγιο- 
τίοπ τηϊρῃξ βεῖ ἃρ ἃ πον ἱγγιαϊίοη. Ηδ {ποτε- 
ἴοτβ ἰγεαάβ να ἀπ ρᾶνοβ ἃ ΨΑΥ͂ (ΠγοῦΡ ἢ 
ἴμεν δβδοίοηβ ἕοτ ἢ]5 δἀπχοηϊοη. ΕΗ 5θετη5 
ἴο ἔδει! βιιτο, αἴζογ {π6 εἤδβος οἵ ἢ15 ἰαϑὲ Ἰοξίου, 
(οἱ. νἱ1.} παῖ ψνμαΐ μῈ πεῦὲ βαγϑβ οἵ Πἰτηβοὶῇ 
ὙΨ}11 ποῖ ὈῈ ἀουδίεά, πὰ μ6 ΡγΟΌΔΌΙΥ ννβῃθά 
1 ἴο ΒΕ ΕΓΕ ἃ νυ ΠΟΥ τεσθρίϊοῃ ἴοσ {Π6 τεοοη- 
οἰΠαξίομ Ὀεέννεθη ἢΐπὶ ἀπα ἐμοπὶ νοι πὸ 5 
ΟΠ ἴο ΔηΠοΙης6 ἴῃ Υἱϊ. τό. 

8. ΤἼε ΠτπῸ οἵ σοπάποξςξ ψΏΙΟῆ ἢ ΡΌΓ͵ΒΙΙΘ5 
ἃ5 51{40]16 ἴο οὔθ 0 Πᾶ5 δχπουίδίοπβ ἴο 
ἀοἸῖνο ἴῃ σοτορογαῖϊηρ ψῆ σοά. ΤὍΤΠὲ 
ΠΟΠΒΙΓΠΟΊΙΟΠ ἴακοθ ἃρΡ μαΐ οἵ σο-οροσγδίηρς 
1Π γεΥ. 1. Πα ϑυβ]θοξίνεα Ούθεκ ποραΐίνεβ 
ἸΠΊΡΙΥ {παΐ Πα σεσαγάς ἴπΠ6 σοπάποξ τηθπεϊοπηεά 
85 Θββεπί!4] Ὁ ἴῃ6 εἤϊοαον οὗ δάπηοηιοη5 
Δη4 τοργοοΐβι ὙΠῸ6 ΟΥΡΊΠ4] ἄοεθ5 ποῖ πΊθδπ 
{πα 6 ϑιισοθοάβ ἴῃ βίνιηρ ΠῸ οἤξπηςε, Ρὰΐ 
ΟΠΪΥ [ῃδΐ δ {τ165 ἴο βίνε ποπθ. Τὴε φσγανϑβέ 
ΔΗΧΙΘΙΥ οἵ 4 τηϊηϊδίεσ οἵ {πὸ σοβρεὶ πιυϑέ 
Αἰνναγβ Ὀ6 ἴπ6 ἀρργθπεηβίοπ {παΐ, [μγοῦρῇ ἢΪ5 
ἴαυ!ς ἀπά {μ6 Ὀϊαπηθ ἐμογευ ἱπουτγγεά, {Π6 
οάιι56 οἵ σοί, ννβοπὶ με τεργεβεηΐβ, ἀπά {πὸ 
ΌΥΚ οἵ (Πγῖβὲ 5μοι! ἃ θὲ πιπάοτγαεά. 

4. “Βαϊ, οπ {με σοῃίγατγυ, 45 ἃ τη ϑίου οὗ 
Οοά, Πε βίγονε ἴο σοπηπηθπα ΠΙΠΊ561} ἴῃ ονεσυ- 
1Π1ηρ, ννμῖοῃ ἄοεβ ποῖ πλθδη [ῃαΐ ἢῈ επάθα- 
γουΓοά ἴο θὲ ΠΙΡΗΪΥ ἐποιρμξ οὗ ἴῃ Π]5 βϑαογθά 
οἵῆοε, θα {παξ 15 ΠοΙαἸηρ {Π15 ΟΠοα νγαβ {π6 
ΤΘΆΒΟΠ ΜΥΠΥ ἢ ἰτθὰ ἴο σοπηπηθηα ΒΙΠη5Ε] ἀπά 
νγὰ5 οπα οὗ {πΠ6 τϑρυ]δίϊηρ ΡΓΙΠΟΙΡΙ65. οὗ ἢΙ5 
ΤΑΪ ἰδία γι] νοῦ. Μδην {πίπρ5 νυ ἢ πο μα 
ἄοπθ οὔ ἰοϊ ἀπάοπο νι τοραγάᾷ ἴο {Π6 
(οΥΙπίΠίδη5 νου], 1 τηθαβαγοα ὈΥ {15 βἔδη- 
ἀατά, πᾶνε Ὀγοιρῃξ Πϊπὶ ἀρρτονδὶ ᾿πβίεδα οἵ 
δινίπρ οἤξδησθ. ὙΠῈ ἤτγϑε ραγίϊοϊαγ οἵ ἢϊ5 
56] -οοπηπηθπήδίίοη ἴα το 5σἰθαίαδε δπ- 
ἄυπταποθ. ΠΏ ΟΥΙΡΊΠΔΙ, ᾿πδάἀθααδίει Υ τοη- 
ἀεγοα ΒΥ “Ραϊὶεηςθ᾽ (Α.Ν.), ἀδποΐθβ ἃ τηδ5- 
Οὐ] η6 σΟπϑίδπου ἴῃ ΠΟ] Ἰηρ οἵα πΠΑ ΘΓ {γ14]5. 
ἼΠΙ5 β͵δοα 15 Ἐχμιδιϊθα ἴπ {π6 {πϊηρδ συ ἢ 
6 Παά ἴο ὀεαγ δῃά οἵ ἴμεβε ἔπεσε δὲ ἴῆγεα 
ΟΙαββθβ, βδοῃ σοπίαϊπίηρ ἴἤγεα πιθηθ Υ5 (στ. 
ΓΙῸΣ 
ΠΝ" γνβῖοἢ ΠΙηἤογθα 15. δοιξνιγ. 

ι. ΑΠΠοξΙηρ βίγαιίβ. 2. Νεοθβϑιίίθβ 2. Ὠ181- 
ΘΟ] 65 νυ] ἢ 50 Ρεη ΠΙπὶ ἴῃ {Παΐ ἢδ 15 ρονγεὺ- 
1655. [Ι͂ἢ {πὲ ἢγβὶ οἵ ἴπθϑεὲ 6 15 {πὸ ἃ τῆδῃ 
ΟΥΙΒΠΘα ὈΥ ἃ πιυ]τ 46, ἀπ 0]6 ἕο τονε δο- 
σοτγάϊηρ ἴο Πῖ5. Ψ}}}]. (Οοπιρασε Μασκ 1. 9 
4Πη4 Μαίϊ(. νἱῖ. τ4, “16 βίγαιξεπεά νγαγ." ΒΥ 
τῆς βεοοηά ἃῖδ πηϑαηΐ 5ἰζιαί!οηβ ἴῃ ΒΟ ἢ ΠΟ 
15 Ορροβεά ὈΥ ἃ ἴογοε νυῇιοῃ πὸ εβοτσί οὗ ἢ15 
οδη ΟΥ̓ΕΓοΟπΊθ. ὙΠῸ ΟΥΙΡΊΠΑΙ [ΟΥΠῚ ἰ5 ᾿πι5664 ΒΥ 
της Οτεοκ ροεῖβ ἔοσυ ᾿γγεβϑιβίιθ]ε ἕαΐε, απα 15 
τπ6 ““ ἄϊτα πϑοθϑϑιίαβ᾽ οἵ {πὸ Κ οπδπβ, Ηοσ. 
Οἀ. 1. χχχυ. [1 15 ἀογινεά ἔγτοπι ἃ ψοσγά 
γΠ]Οἢ ἀδποΐθϑ {πΠῸ σοιαρτοβϑίοη οὗ βίγδηραα- 
το. ὙΠῸ {πι|Γἄ ἀγα Ροϑιίοηβ ἴῃ νυ Β ἢ ἢ 15 
Ἰαιητηθα ἱπΐο ἃ Θούποῦ δηά οδηποῖ τῆονε ἴο 
ΤΡ οὐ ἰοῦ. Ατρὶς ΠΠμπβίγαϊϊοηβ βυρρεβε 
1Πουηβεῖνοϑ ἴῃ ἴπ6 Κπονγῃ ονοπίβ ο ΠΪ5 11ξ6. 
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ἐπι πλι{8.. 1Π ἰαθοιιΓ5. ἴπ νγδίςσ!ηρ5, ἴΠ 
[αϑίϊηρβ ; 

6 ΒΥ ρυϊεπεβ8, ΡΥ Κπον]θάρα, ὈΥ 

“ ΟΟΕΙΝΤΉΗΤΑΝΒ. ὙἹ. 4 

5. 11. ΗἩδτάβῃρθ ᾿πῆϊοίεα ἀρὸπ Πἰπὶ ΒΥ 
τηθη. 1. Βίοννσ, βοοιγρίπρ ὈΥ τοά οΥ ᾿Δ5ἢ 
᾿πΠΙοίε ὈΥ Βοπιδη ΟΥΓ [εν ]βἢ ΡΟΪΙςα (οἴ. ΧΙϊ. 
24). 2. ἱπλρυβοητηθπίβ, [655 ραϊηΐαὶ ἴο 1Π6 
Βοάγ, θαΐ ἴο ἃ πιδῇ νυν ἃ τηϊβϑίοη ἃπαᾶ ἃ 
5ΡΙΓΠ ΠΚῸ6 ἴμοβα οἵ 8[. δι], πιοσα ΕΓγ ΠΡ. 3. 
ΠαππΠ|Ξ͵ Αἰ χῖν. δ, τὸ " ΧΙχ. 24. ὙΠῸΥ 
ΡΓΟΡΔΟΙΥ δἰαπά ἰαϑί, ραγιγΥ θασδιιβα ἔΠΕΥ ννετα 
αἰϊοπάθα ἢ ΕΓ] οἵ [16 Δη4 ψεγα οἴξῃ 
ἀεϑιρηθά ἴο ἀεβίγου Πΐπη, ἀπά ραγίγ Ὀεοδιι58 
ἘπεΥ ἡψετα {Π6 οσοδϑβίοπ οἵ ἃ Ρβου δ ᾿Π]ιιβέϊσα, 
ἴογ {πμε6ὸ ἢιδέ ( γιδίίαη Τηβϑι Πα ΤΊΘ5. ὑνΌΓΕ 
ἘΒΌΑ δοσιιδεα οἵ ταϊβίηρ {με πὶ δηα μαά ἴο 
ΕΓ {πε ἱπΠ ΠΥ πα {πῸ ΡαπΙβῃμηθηΐ. 111. 
Ἡτάβη!ρο ἸΠΒΘραγα Ὁ]. οσα ἢΪ5. ΤΠ ΒΒΙ ΟΠΑΤῪ 
ὙΟΥΚ. τ. ΤΑΌΟυΓΒ; ἀεβουθεά ὈΥ ἃ ψοτγά 
ὙΠΟ ἀδποῖΐοβ {ΠῸῚΓ νγαϑίίηρ ἀπά ἀἸβαθ] της 
εβξοῖβ. 2. δν αϊομιηρβ. Εσεαιοπί ἔοσεροῖπρ 
οἵ 5166 0 ἴτοπὶ ργοϊγασίηρ μ15. νου ἰηΐο {Π6 
πἰρμί (Αοἰβ χχ. 7, 31) ΟΥ̓ ΠΌΠΙ ΟἾΠΟΙΓ Οδι1565. 
32. Βαβίίηρθ. Εογοθα δρϑίπεπος ἕτοιμη ἴοοά. 
ΤΗΘ οοπίοχξ ϑῆθννϑ {παΐ ἢ 15 ποῖ γοίδσσιηρ ἴο 
ψΟΪΠΐαυΥ [αϑίϊηρ, 845 ἃ 5ΡιΓ 4] ἀἸ5ΟΙρ]1η6, 
Ἐπουρῃ Πα ῥγδοίιβοα {Π15. Αοίβ χῖν. 23: οἵ 
τ οΥεῖχι 27: ἶ 

Θ, 7. ΑΥ̓ΕΥ Πῖ5 σοπβίαπξ οηάπγαηςσθ, οἴμοσ 
δ͵ΎασΘ5 8π4 48} 1165 νυ Βῖοἢ Πα σΠαγδοίογιβθα 
[15 τοὶ βίοσια] [16 ἃΓῸ Ἐπυτηθγαϊθα τη ἢνα 
ΡΑΙΓ5, 1. ὥβρασέν δῃὰ Κπον]εάρε. Νεχέ ἴο 
ἨΙ5 πηδϑίεγΥ ΟΥ̓ΘΥΓ ΠΌΠΡΕΙ ΘΟΠΊΘ5 ὙΘΓῪ ΠΑΓΓΔΙΠ]Υ͂ 
Πῖ5 πηδϑίοσυ ΟΥΘΥΓ ὩΠΟΙΠΟΙ Δρρείθ πα {πὸ 
ΤηοΤῈ ΟὈΙΟΙΙΒΙΥ δι! 0]6 {π6 τηθπίϊοη οὗ {15 
ννὰ5 ΜῈ τγαίογεποα ἕο Ποαίμθη δης Θβρθοια 
(οΥπ ίδη ᾿Ισοπίϊοιιβηθ55, {Π6 ΠΟΤ ΠπΠΘοθ5- 
ΒΩΙῪ ἴἰ 15 ἴο βῖνε {π6 ΟΥΡΊΠ4] ννογὰ Δ}Υ οἴ ποῦ 
{πάη 15 ΡΓΟΡΕΙΓ 56 η56 οἵ Ἵμαβείγ. ὙΠΟΙΟ 15 
ΠΟΥ ΠΘΓΕ ΔΗΥ͂ ἴγαοα οὗ 8Π ἱπιρυΐζαίίοη ἀρ δῖπϑί 
8ι. Ῥαμὰ], Ἔνθῃ ἔγοπιὶ ἢ15 νγοῦϑί Θποιηϊθ5. ΟΠ 
[Π|5 βϑοοσθ. ὍΠῈ βθῆβε οἵ “Κπον)εάρο 15 
ἀείεγτηϊηθα ὈΥ 115 ρμοϊπίεα ᾿πχίδροϑβιτοπ νυ Ἱ 
ΟΠ βίου. ϑοιῆθ ργείθπειβ ἴο ρῃ]]Οβορηϊς 
ΘΠ] ἰθητηεπέ ἀπά ἃ ἴσια ρεγοθρίίοη οὔ ννπδὲ 
σοπϑε πο τΟΓ8] ΡΤ δηα ἀθἤ]επλεπί τιϑεὰ 
ἴπεῖγ ᾿τηαρὶποα Κηον]θάρα ἴοσ βϑίςηρ 4546 81] 
Τεβίσγαϊηΐβ οὗ τηοσὰ] ἰανυ. Ηονν {πΠ6Ὺ ἀγριδά 
νυ τοραγά ἴο 140]-τηδαῖβ Ἀρρθαῦβ ἴῃ 1 (οσ. 
ΨΠΠΠ. 1, σοΙηραγθα ἢ τ οΥ. νἱ. 13, δηά {ΠΕῪ 
ΠῸ ἄουδέ δρρ!ιοα ἃ [κὸ ἀριτηθπέ ἴο τπ6 
56Χ65. ΒΥ πηθηςοηΐηρ 15 Κπον]εάρα πα τε- 
τηϊη 5. ἔπε τπαξ πα πδά Ὄχμιθιιθα πὸ πἀποη- 
Τπισμίθηθα ὈΙσοίγυ νυ τοραγά ἴο ἸθΘρα] οἰεδη- 
ΠΕ55 ΔΠα ὉΠΟΙοθδηηθβθ, ἀπά 50 ἴπ6 ὑναγηΙηρ; 
ὙΠΙΟἢ Πα 15 σοϊπρ' ἴο ἀ δ νεσ σαπποῖ θὲ αδἰίσι- 
θυϊεά ἴο Ἰφπούδησθ ΟΥ̓ΠΑΙΤΟΥ νἱθννβ οὗ ἔσθ 
ΤΏΟΤᾺ] ἀἰἸδιϊποΐίοηβ. Κπονθεάρε ἰπ ΠῚ5. οᾶ86 
8065 Ὠδηά ἴῃ Παπά 1 ΟΠαϑ ΠΥ ἀπά ἢ {πῈ 
ΤΟ] Γοηθπί οὗ 1 ἔγοτη οἴμοῦβ 85 βί ΓΙ ΟΕ τη- 

οὐπηθοπέ ἸΡΟη 81] θ6]Ιθνοῦθ. 80. Ὀάβε]655 νᾶ 
1Π6 σα] πΊηΥ {παΐ ἢ5. ἀοοίσίπε ργοάπςθα ἴπ|- 
Τ ΟΥΑΙ ΠΥ ἀπά {παΐ ΠῈ νη οα αἵ ἴἴ, 2. ΤΠῈ 
ἔννο ἰαϑὲ φσᾶςθβ, νυν οι ὩρΡογίδιποα τΔΙη]Υ ἴο 
ἢ5 σοπάιϊιοξς ἴῃ (ὐοά᾽ 5 βιρῇμΐ, ἀγα ἕο] οννεὰ ὈῪ 
ἴνγο δχῃιθιῖθ ἴῃ ἢΪ5 σοπάμπιοξ ἴο πηεη, ἰοηρ- 
5 Υηρ πα Κιπάπεββ. Βοίῃ ἃγὲ ουπΊ5. οἵ 
{παξ σΠαγΥ (1 (ΟΥ̓. ΧΙ]. 4) ΜΒΙΟΙ 845 μῈ ΠΓΡ 65 
50 ΒΙΓΟΠΡΙΥ (1 (ΟΥ γ|}1. 1) 5ῃμου]α δἰζεπά 
ἼΡΟΩ Κπον]εάρο. ἈΑποίμου σοππαϑοίιηρ [πκΚ 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ 15 ἐμπαΐῖ {πΠ6 Ρᾳγα ἀγα οἴζθη ᾿πίοϊθγαηΐ 
οὔ ἴΠ6 ᾿πηρισα δηά ἴμοβθ νν πο Πᾶνα ποῖ δθιιβεά 
Κηον]θάρε οἵ ἔμοβα {παῖ μανθ. Νοῖΐ 50 ϑ8ῖ. 
Ραμ]. Ηδ μαά θεεη δοσιιβεα θοίἢ οἵ Παϑίϊηθϑϑ 
ΔΠ4 ΠΑΥΒΠΠ655 ἴῃ ἴΠ6 οαβ6 οἵ {πΠ6 βσεαΐ ἰγδῃ5- 
Θ͵ΘΘ5Οσ, γεῖ 811 {π6 ἔμοϊβ. σον {παΐ ἢε παά 
Θπάαγο Ἰοπρ ἃηα Ὀξθη ὙΕΓΥ βεηῖς ΙΠ 
τεραγα ἴο {πε δίῃ οἵ ννυβῖοι {παΐ ρευβοπῖβ σοη- 
ἀποΐ πα ΟΠΥ θΕθη οπα πιαγκθα ΘΧΔΙΉΡΪ6, 45 
γ}6}} 85 ἢ τορασγά ἴο ἴπ6 ΡῬεύβοῃ ΠΙΠΊ56] 
(υἰθογυνεες 9.2 ΟΣ: Ἶτ6. 17} το. Ὁ Ὁ} ὙΠΕΩΣ; 
4. Θόδι ΟΣ ἶγ- 21: 2 ὍΟΥ͂. 15.232. 11. .5-Ξ 11)» 
3. ΤΠαῖ [Π6 ἔννο πεοχί βιίδαςθβθ ἴυὑΠΊ ἃ ῬδΪΓ 15 
ΤΟΥ͂Θ ΔΡΡαγεπΐ ἴῃ {πὸ οὐ βῖπαὶ {πη ἴῃ {ΠῸ 
ΑΟΨΝ., «πὰ 15 5βῆενγῃ ὈΥ βοῇ Πανιηρ᾽ δη εριΠεΐξ, 
(ς ΠΟΙΥ  δηά “υπηΐεϊρηεα. ΤὙΠὲ ταϊδίίοη 
Ὀεΐννεθη {6 βριγιξ δηα ἰονθ 15 βίαϊεα ἴῃ Οἱ. 
ν. 22: “ἼΉ 6 ἔτι οἵ {Ππ6 βρισγιξ 15 Ιονε. ΤὙΠῈ 
ἈΑροβέϊε μαά σοτῃπιθπηάθα Πτηβοὶ ὈῪ Ὀοΐἢ ἴπ 
Π15. ΡΌΠΟΓΔΙ τηϊηϊϑίσν ; θυ Π6 βρεοιῆς φροϊπί 
15 ἐμαΐῖ, Ὀεὶπρ συιαθά ὈΥ ἴμῈὸ ῥοὶν ϑρισιξ, 
6 ται οοπάθπιη με ορροβίίε οἵ Πο]ῖπεβ5, 
μοαῖμθη πημηοσα!γ, γεῖ μῈ ἄοεβ ἃ ψΠ 
δοηαΐηθ ἃπ4 ποΐ ψν] ἢ ϑἰπια]αΐθα ἰΙονθ. ἘΠΕ 
ἴεστη “ πηζοῖρηδα ᾿ Ρ]αΙ ΠΥ ροϊπίβ ἴο {π6 σΠατρα 
1παΐ [πῃ 15 ἀἸβοιρ πα μ6 ἴογροΐῖ {Π6 σμαγιΥ ΠΕ 
ΡΓοΐοθθθεα 5οὸ οἴξεη. [{ νγὰβ ργοθαὈ]Υ 58]4 
παΐ ΠΙ5Β ρΡαπερυσὶς οἵ {πμ6 σαγάϊηα] στα 
(1 Οογ. χιὶϊ.) ννὰβ 1561} θαΐ {πε ἘΠΚΙΙΠρ; 
Οἵ ἃ οΥὐπιθα] ἀπά τπεγα ΠΥΡοογῖβϑΥυ. 4. ΕἼΟΠῚ 
{π6 βριγιξ δηά ἴονεὲ 'ἴπΠ ἴμε ῥεαγέ {πὸ δά- 
γΆΠΟ6 ἴο «υογά ἀπά εἰδξοά 15 παΐιγα!. “Τῆς 
ννοσά οὗ ἰγσυῖῃ  ἱποϊάθ5 θοΐῃ Πῖ5. ργεδοῦ 
ἴῃς ἀπά ἢῖβ5 σοπιπιιπί δέ! οη5 1πΠ ΟΓΑΙΠΑΓΥ ἰΠ- 
ἰθγοουγβθ, ἔῸσ μῈ μαά θθθη δοςιιβεά οἵ ἴδ]βο- 
μοοά ψτῖι τεραγά ἴο θοῖῃ. ὍΠς ““Ρονγεὲσγ οἵ 
Οοά᾽ (ν. 7) ἐοπιρτῖθοβ {π6 ψ πος οἵ δῖ5 
ΤΩ ΠΙβίοσια! δοίϊνγ δὲ {π6 σοηΐοχί πηϑί 
ἀεδίογμαῖπθ νυ μαΐ πιαηϊ ξοϑίατίοη οἵ {Π15 Ῥοννεῦ 
5 ΡαγΓΟΙ]ΔΥ͂Υ πιραπί ἀηα τ ροϊηΐβ ἴο δῖ5 
ἀἰβοιρ! ΠαΥῪ σοῦταρο δηά ἢγπιπθθθ. [{ τηϊρηΐ 
Πᾶνα βϑθοπηθα ππρτδοΐοιιβ ἰοὸ 411π46 ἴο {ἢ 15 
Πογρ, μβαά π᾿ ποῖ θθθπ οπαγροά υτῖ να Κπ6 55 
ΟΠ Οὔθ 5ἰάβ δηά ϑευθυ τυ οα {πΠῸ οἴμοσ. Ης 
Οἰαϊπηθ πὸ Ρονεῦ οἵ 5 οὐγη, [ὉΓ 1 ννγὰβ 
Οοά 5, θυΐ 45 ᾿ὲ μαά ὄὌχογοιβεά 1 ἀεοϊβίνε! Υ 
ἴῃ ΟΠ6 οᾶβ6 (1 (ὐογ. ν. 4), δ τηϊρῃΐ τ56 ἴἴ 50 
ἀραῖπ, 1Ε ΠΙ5. νναυπίηρθ ΕΓ πορ]θοίθα, Αἴ 



Ρονγεῦ οἵ (ἀοά, ὈΥ (Πς δγπιουγ οὗ 
ΓΙ θοιιβη 685 οἡ {πε τὶρῃξ Παηά δηά 
οη {Πε ἰεῇ, 

8 Βγ Ποποιῖιγ δηά ἀϊβποποιιγ, ΒΥ 
ΕΝ] γερογέ ἀπά ροοά τεροῖί : δ8 46- 
ΠΕΙ͂Ν 8, 4Π4 γε {Γπ6 : 

9 Δβ πηκηονῆ, ἃη4 γε ψῈε]]} 

1: ΘΝ ΗΠΑΝΝΒΟΥΙ: [ν. 8.:- εἰ χ " 

Κποννη ; δἃ8 ἄγίπρ, δπά, Ὀεμο]ά., νγε 
Ἰνε ; δ8 ομαβίεπεά. δηά ποΐ Κι ]εά : 

ΙΟ Α58 βοίγονγίι]!, γεῖ αἰννᾶὺ τε- 
Ἰοϊςῖίπρ; ὃἃ8. ροοΐ, γεῖ πηβκίηρ ΠΊΔΠΥ͂ 
τοἢ ; 45 Πανίηρ ποίῃϊπρ, ἀπά γοΐ ροβ- 
56 581η0: 4] {Π]Π058. 

11 Ὁ γε (ὐοππΈΠ14Π5.. οὐ πιουῖῃ 

16. βαπη6 {Πππ|6 πα σοι] ποΐ ὄχογοῖβα (σοά 5 
ῬοΟνΕΓ ἴο ψττόοηρ, ἴο ἀδβδίγου οὐ ἴο βεῖνβ 
ΒΊΑΒΡΙΠΡ ΡΌΓΡΟΒΕ65. (ὙἹΪ. 2), ἃ5. 15. Δάνθυϑα 85 
ΕἸΠΡΙογοα ἐῤεΐ ροννοσ. ΟΠ. 1. τ6 ἔμ ΓΠ 5165 
ΠΟ ῬῬΊΟΙΠΑ [ῸΓ τοϑίγιοίηρ ἴΠῸ ΘΧΡΥ͂ βϑίοη ἴο 
Πῖδ Ροννο ἴη ργοδομίηρ. Ὑπὸ Τσοπίοχί τοὸ- 
ΠΌΪΓΕΒ. ἃ ΠΊΟΓΕ 5Ρ6014] σγείξγεησθ. 5. ΤΠ6 
Ῥονοῦ οἵ Οοά πιρρεβδίβ {πθὸ ὑνεαροηβ ὈῪ 
ὙΜΆΙΟΙ 1ἴ 15 οχοσίθα. ὙΠΘΥ ἀγα [Π6 γα ρΡΟηΒ οὗ 
τιρῃϊθοιιβηθβϑ, ΠΟΥ σου] (σοά᾽5 ροννεῦ ὃ ρεΐ 
ξοσί ἢ ὈΥ Δηγ οἴποῦ. ὙΠῸ βΈποΓΑ] [ἄδα 15 θαβί 
ΕΧΡΙ Αἰ ποθ ὈΥ 2 (οἵ. Χ. 3,4. “Ῥονε αὶ ῸΓ 
Οοα᾽ τἋπογρ, σογγοϑροηάβ ἢ “ ΡοΟνγοΥ οἵ 
Οοά Πεῦεδ, δη4 ““σαῦπα] ὙνοαΡρΟη5. {πα6γα 
ΓΕ {πΠ6 ορροϑιίθ οἵ “" ψϑαροπβ οἵ τἱρῃΐθοιιϑ- 
Π655᾿Πογθ. Α σοπηραγίβοῃ οὗ ἴΠπ6 ρᾶββαρο5 ἴη- 
αἸοαΐαβ {παΐξ Π6 ΠΊθδη5. ὑνεᾶροηΒ οἵ ᾿πίθρυ Υ 
ὙΠ ]Οἢ ϑιηϊΐα ἢ ρΡεγίδοϊ ἱπιρδγί δ γ, πη- 
ἀϊγθοίθα ἀπά ππμιηήθγθα ὈΥ [ΘΓ ΟΥ̓ΓΆΨΟΙΙΓ ΟΥ̓ 
ΔΗΥ ΓΘΡΑΓα [ῸΥ 561, “ἼΒ 6 τἱρμίτμαπὰ απ 
10 -μαπὰ πΘΔΡΟΙΒ᾽" ΠΊΔΥ ΟἸΓΠΕΙ 5] ΡΠ ἃ 
Ρεγίδοϊς δοσοιυτοπηθηΐ, οὐ ἀδίδηβινο να ΡΟ5 
{κθ {πὸ 5816] 4 οα {πε Ἰθς, δηά οἤδηϑινο πκὸ 
{πε ϑυνοτά οἡ {πὸ τρί. [ἢ !ΤΪ}ἀνουτ οὗ {Π6 ἢγϑέ 
ΠΟΙΙΟΙ 15 ἴπ6 ἔπος {παΐ ΠῈ Θχργοβϑίοῃ 15 ηοΐ, 
“ἸΠς τιρῃ-Ππαη δηα ἐῤὲ Ἰεἴ- Παπα ννεαροηβ᾽ 
ὙΠΟ νοι] οῖνε ΔΠ ἜΧΡΥ655 βρεοϊποδίϊοη ἴο 
οι, δυΐ “π6 τρης- πη ἀη4 ἰο- παπᾶ 
Ὑ ΘΑΡΟΙ5 ννΏΪΟἢ ἠθϑοῦῖθαεβ {ΠῸ πὶ πΊογο οΟ]- 
Ἰεοΐίνεῖν. Ασςοοτάϊηρ ἴο {Π6 βεςοπά, {πὸ βεῆβε 
15 ἴπαΐ Π6 15. ΠΟ τῇοσθ αἴγαι, 45. ννὰβ [Ἀ]βεὶῪ 
5], ἴο 45541} νυ 5 τὶρῃΐ μαπά ρᾶρδῃ 
σουταρίίοη {παπ ΠΘ ννὰβ ἴο ρΡ}] ἄοννπ [{πά6- 
1Ζῖπρ' βίγοηρο 5 (2 (ογ. χ. 4), δπά παΐ πὲ 
5 ΘΠ]ΠΔΠΙΥ ΓΟΔΩῪ ἴο ΡΑΥΤΥ ννἱι Π15 ἸοΕ ὈῪ 
4}} ΥἹρ: ἴθοι5 ΠΊΘΔΠ5 ἴῃ ΠΪ5 ΡΟΥΘ ΘΥΘΓΥ ΌΪονν 
Αἰπιθα αἵ ΠΙΠῚ ἴῃ Πἰ5 οΟἤοθ οὐ ρεύβοῃ. 5 
᾿ηξογργοίδίοη γ᾽6] 45 ἐπ σοπιρ]οΐοϑδε βεηθθ. [ἢ 
ΔΗΥ͂ οῆ56 {πὸ νγεδροηβ οἵ τὶρθοιιβηθ55 416 ἃ 
οοπίγαβί ἴο {ΠῸ ΠΤ πΐθοιι5 Πα σαΓΠ8] νναγίασγε 
οἵ 15 ἘΠ6ΠΊΪ65. 

8, 9, 10. Α 56γῖθβ. οἵ σοπίγαβίθα οἰἐπαίϊοηϑ 
1Πγοι ἢ νυ ΠΟ 6 15 ΘΟΠΕΙΠΙΙΑΠΥ Ραβϑιηρ αἀηά 
τηοβῖ, 1 ποῖ 41] οἵ νυν! ἢ πο Πδά 11ι5ὲ Ἐχροσιθησεά 
ἴῃ ἴΠ6 τϑοθπΐ οὐ δὶ5 οἵ [ῃ6 (ογιπίῃϊδη σμαγοὶι. 
ὙΤΠΘΥ ΤΠ ἴῃ ΠΙΠ6 ΠΟΙ ΠαίΙΟη5, ΟΥ̓ΤΑΙΠΘΓ 
ἴῃ ΤΟΥ Ραῖτβ οἵ σοιηθί πδίίομβ ; ἴῃ {πὸ [Οατῖ ἢ 
οἵ ψμῖο τΠ6 ἰασὲ σουηθπαίϊοη 15 {νοίο!ά. 
1. “ὙΒΥΟΘΌΡἊ ΡΊΟΥΥ δΔη6 ἀἸβποποιγ, [ΠγΟΡ ἢ 
6} τϑροτ δηά ροοά τεροτί. ΟἿογυ δπά 
ἀἰββοποῦτ πηαΥ Ὀ6[Ά11 ἃ τηδη οἰ ἔΠοΥ ἴῃ Πϊ5 ρσὸ- 
5606 ΟΥ̓ΠΪδ αὔϑοποθ, δἰἴπου ἴῃ ννογὰ οὐ θεά, 

ΟἸΕΠΟΥ ἰορείποῦ ΟΥ 1π ϑδιισοθϑϑίοη. ΒῸΓ δ 
ΘΧΑΠΊΡΙΘ οἵ ΡΊΟΥΥ 566 Ὁ]. ἵν. 14, δηά ἴου ἃ 
ΒΙΤΏΠΛΔΥΥ ΟΥ̓ ἀἸΒΠΟΠΟΙΓ, : (ΟΥ. ἴγ. 11-ἰ3. 
Ιη (ὐουϊπίῃ 81. Ῥαὶὶ Παά ἢγϑδέ ποποῦγ, ἔΠ6 
ἀἰβῃοποιιτ, απ δὲ {πὸ {ἰπ|6 οΥ νυυιπρ' ἃ τηϊχ - 
ἴατα οἵ Ὀοΐῃ. Εν} τεροτέ ἀπά βοοά σϑροσί 
ΓΘ ΘΈΠΟΓΑΙΥ ἀνναγάθα ἴῃ ἃ πηδη᾿5 ἀΌβεπςθ, 
ΔηΔ δ΄ ΡΊΟΥΥ ἂπά Ἂἰβῃοποι Θχργεβθεα ἴῃ 
ογάβ. ΤῈ Α. Ν. 15 ποῖ ηυϊε οοτγεοξ ἴῃ 
το ἀοσίηρ ὁ ὦν ΠΟΠΟΙΓ :᾿ ΤΟΥ [π6 ργεροϑιτίοη οἵ 
ἴΠ6 οτρῖπα] ἄοα5 ποΐ πλθδη {παΐ [Π6 ΠοπΟΙΙΥ 
ΔΠ4 {πῸ ἀπο πΟ ΙΓ, ἃ5. 5110}, ΓΘ {ΠῸ6 ψζοαπο ὈΥ 
νυ ΙΟ ἢ Π6 σΟΠΊΠΊοΠα5. ΠΙΠΊ5ο] ἔς, ΤῸ πηαῖκο οὐέ 
1Π1|5 56η86 1 νου θὲ ΠπεοοββθαυῪ ἴο ἱπιρογί 
ἴῃ6 Ιάθᾳ {πμαΐ {πΠ6 ΠΟΠΟΙΓ. σοπηθ5 ἔγοτη ἐπ6 
ἔτιθη 5. ἀπά {πὸ ἀἰβμοποιγ ΟΠ {π6 ἔοοβ οἵ 
1πΠεῸ ὅοβρεὶ. Ηδξ [15 οὔἱῃ ἐθβουιθιπρ ΡΠ 8565 οἵ 
Π15. 1ἴδ, ἴῃ Ρῥαββϑίπρ [ΓΟ Ρ ἢ μοι Π6 σοπη- 
Τη6Π45 ὨΙτ 561. 2. ΤΠΕ βεοοπά Ρϑὶγ οἵ σοπη- 
ὈΙπδί!οη5 1]Ππιϑίγαῖθϑ {Π6 6ν}} τορογί δηπά βοοά 
ΤΕΡΟΧΙῚ ΓΘΒΡΘΟΙΙνΕΙΥ : “45 τη ]β] δ θυβ δηά {τὰ ; 
45 [Δ Ππρ ἰο πη τοοορη!οη αηά Ηπάϊηρ; ἐγιδ 
τοοορπηίοη." ὉΠ τηϊβθδήϊηρ Ἔχργθβϑαβ ἴπ6 
ΟΡΙΠίοπ ψ πῖον {πὸ [πάδφῖζεγα ΠοῸ]4 οὗ ἢϊ5 
ῬΓΟΔΟΠΙηρ, ΔΠ4 ἃ νΟΓΥ ἴοτοῖθ]6 ΠΠπϑίγαξοη οἱ 1 
15 Τουπά ἴη πε (Ἰοπιθηζηθ Η οσΆ]]165 ΧυΪ]. 19. 
ΠΟ ΟΓΙΡῚΠΑ] [ΟΓΠῚ 15 ἃ σοπΕ 6] 1οῖ5 οπ6, ἄθπο- 
{πηρ' ἃ σοιηροιπηά οἵ ἔπε ναρταηΐξ δηά {Π6 οπααδῖ. 
ΑΒ5 Πα μαδά ὕεξδϑη ἱποιρῃξ ἀἰβῃοποβδί 1π ἢΪ5 οὐ- 
ἀἴπαγυ βίδίεπηθηΐβ, ἔΠῈγῸ 15 ΠῸ πϑϑά ἴο δχοιήθ 
81 Δ]] 5] ἴο {Π15, απ “ἴσιο "ἢ τερεὶβ θοΐα {15 
᾿πηρταίῖοη ἀπά {πῸ ΟἾΠΟΥΙ ἀραϊπϑί ἢ15 ργθᾶςῃ- 
ἴηρ. ““ΒΑΠΙΠρ' ἴο Πη4 τϑοορηοη δηα Πηαϊπρ' 
{ΓῈ16 ΤΕΟΟΡ ΠΙΟΠ ᾿ 15 ΓΑ ΠΟΥΓ 8 ῬαΓΆΡΠΓα56 ἴῃ Δ η 
ἃ ἰγδηβίαίίοη οἵ {πῸ ΟΥΡΊΠ4], θα βῖνεβ {ΠῸ 
τρί αὐ, νυ ΒΙ ἢ 15 {Ππαΐ, νυ πεί μου ἔγοπι {ΠῸ 1η-- 
σαρδοϊυ, Πα ΠΠΈγθηςο, οὐ ΠοϑίΠν οἵ οἴμουβ, μ6 
ΕΥ̓ΕΓ ΔΠ4 ΔΠοη [4115 ἴο θὲ Κπονη, δη64, αρϑίῃ, 
ἢπα5 ΠΙΠΊ561Ε ον 4π4 ἀποῇ νγῈ}} Κποννῃ 1η ΠΪ5 
ΤΘ 4] σπαγαοίοσ. ᾿ΓΉΪ5 Παρρεποά ἴο πῖπὶ σοπίϊπιι- 
41Π|γ, θαῖ ΠῈ 15 ργοῦϑθὶν {Πιπκίηρ οὗ Π15 ἰαΐθ οχ- 
ΡΟΓθποΘ ἴῃ (ογπίῃ. Αἱ ἢγθέ πε νγαβ ννῈ }]} 
Κπονῃ ποτ : {Ππεη δεῖ ἴῃ ἃ οπγτεπξ οὗ πη15- 
γοργοβεηίαίίοη, πονν {π6 {146 Παά ἀραῖη ἐαγηθά. 
ΗΙ:5 τιρῃΐ αβρεοΐ, οἱοα θα ΤῸΓ ἃ 5θβᾷ50ῃ, νγὰϑ 
ΟΠΟΘ ΠΟΥ ΘΟΙΪηρ ἱπίο ρα. ΝΕΙΓΠΟΓ “ ππ- 
ΚπΠοΟννῊ ἡ ΠΟΥ͂ ' ἸΡΠΟΓΙΘΩ͂ ᾽ βῖνοβ {πὸ ἕοσος οὗ {πΠ6 
ΟΥΙΡΊΠΔΙ, νυ ἢ 4150 ρυθο άθθ {πὸ 1άθα {παῖ 
16 15. βϑρθακῖίπρ οἵ Πῖ5. οὔβοισα απίθοθάθηΐβ 
Δ, 85. ἃ πιαϊΐε οἵ ἔποϊ, πὸ νγὰβ. πὸ οὔβοιισα 
ΡεΥβοπαρθ. 3. Τμαΐ {πε ποχί ἔννο σοιηθῖπα- 
ἰΐοπϑ 5ὸ τορβϑίῃογ 15 ϑῆοννῃ ὈΥ {Π6 πηθπέϊοη οἵ 
ἄδαῖῃ ἴῃ θοίῃ. ὍὙΠῈ Τοοπποοίίοη ἢ {ΠῈ 



ν. 12---ἰ4.} 

8 Ορεῃ τππηίο γόοιι, οἷ Πααγέ ἰ8. θῃ- 
Ιατρεά. 

12 Ὗξε δε ποΐ ϑιγαϊζεαηεά [πῃ 118. 
Βυιξ γὰ ἃγθ ϑβίγαϊξεηθά ἴῃ ὙουΓ οννη 
Βοννεΐβ. 

ΤΠ. ΟΝ ΤΉ Θ. ΥἹ. 

12 Νονν [ογ ἃ γεοοπρεποα ἴῃ {πε 
ϑᾷΠη6. (1 5ρεὰκ δ85 τιπίο 21} σῃη] ἀγεη,) 
θε γε αἶβο επἰαγρεά. 

14 ΒΕ γε ποῖ τπηααιΆ}}Υ γοκεά το- 
σαῖμεγ νι ὉΠΡΕ]ΙΘνεῖβ : ἴογ νν παῖ 

ῬΓΘοΘαἴηρ ΡΟΥΠαΡ5. 5 {παῖ {Πς ἀγίηρ ἀπά ἴπ6 
οἰιαϑεβεπιθπί ταβι]ς ΠΌΠῚ [ἈΠΠ|πρ ἴο 6 Κποννῃ, 
ὙΠ] ΟΝ σαιι564 τε]θοίίοη πα ρογβεοαίοη. ΤΠῈ 
ἀγίπρ ἀηά Πἰνίπρ ἀγα Θχρ]αἰπθά ὈΥ ἵν. το. [{ 
νγὰ5 ἃ σοπίϊπιια] ἀγίπρ τρί αοθά σοπΕΙΠ ΠΥ 
ΒΥ ἃ βιιάάεξη (““ θε ο] 4 ̓ ) γονϊνίηρ,, νυ! ἢ 15 ποῖ 
ἃ ΤΏΘΓΘ ΤΈΒΡΙΓ6 ΟΥ̓ Ῥγοϊοηβϑίίοη οἵ ἃ ΠΊβαγα Ὁ] 6 
οχἰβίεποθ, δὲ ἃ στορθαϊθα τοϑιβοιζαίοη ὈΥ͂ 
(γιϑί 5 Π|6, τοϑίογιπρ ῃἰπὶ ἴο δείινιγ, ΠΟΡΘ, 
ΔΠη4 ἸΟΥ͂, 45 1 Π6 Πα πενοσ θα οἡ ἴπ6 νθῦρθ 
οὗ ἀδαίῃ. Ηξε [5 δ] ὐϊηρ ᾿ῃ ραγί ἴο ννμδΐ Πα 
5814 1ῃ 1. 8, 9, το. “ Κ δοεινίηρ Ομ αϑβοπιθηΐ δηά 
ποΐ βιβεγίηρν ἀθδίῃ ᾽᾽ 15 δὴ δρρ]!οαϊίοη οἵ 5. 
ΟΧΥΠ. 18, “ὙΠΕ Τογὰ Παῖμ οΠαβίθπηθα ΠΊ6, 
θιυξ ποΐ βίνθῃ πὸ ουὐοῦ τππίο ἄδθαίῃ. δε 
ἄοεβ πού, ἴπ πε ᾿θαϑί, ὀχοηρέ ΠΙΠΊ561} ἔγοτη 
{Π6 βΈΠΟΓΑΙ ἰὰνν οἵ θεϊηρ βοῃοο]εά ὃγ βιῆεγ- 
ἱπρ5 (πάθει μάθος, ΑἜ5ςἢ. Αρᾶτη. 177). Ηξε 
σγαηΐβ {παξ ἢἰθ 5 Ἴθτπρθ ἅτ Οοα 5. ἀϊ5- 
ΟἸρΙΙπΠ6, δηα ΘΧΡΙΘΘΒΙΥ ϑίαϊεϑ {Π1|5. ἢ ταραγά 
ἴο οπε οὗ {πε βενογεβδέ οἵ {Π6π|, 15 “" βδίαϊκα ἴῸ Γ 
1π6 ἤδϑῃ " (2 (ὐογ. χἱῖ. 7), ΟΠ]Υ Π6 τηιϑί δάά 
1π6 ἕδος ἐπδὲ οά πονοὺ ἃ]Πονν5 ἔπει ἴο δή- 
νά ΠοΘ ἴο {Π6 Θχίγοτη ΠΥ οἵ ἄδθαίῃ. 4. Νοῖ 
ΟΠΙΥ ἄοεβ Πα βιιβοσγ, θυς 6 [8 6]5 Π15 βιβῆευ- 
ἴηδ5: “45 βιϊθυϊηρ γεῖ δἰνγᾶγϑ γα] οἱ Πρ, 85 
ῬΟΟΥΙ γεῖ ΠΊΔΙΠηΡ ΤΙΠΔΠΥ τίοῃ. ΕἸχίδθγηδὶ 
5 ΠΕΥηΡΒ. ΠΕΥΕΥ οαιϑο πη βυῖεῇ (Ἀπ. 
ν. 3, 8), θὺὰξ πὲ βουγοννεὰ ννῇθπη ΠΙ5. ψνΟΥ Κ 
αἸά ποῖ Ῥγόβροῖ, θη ἴδ ϑᾶνν Πῖ5. σοηνεγίβ 
ΤΟἸαρϑίπρ ἱπίο ϑἰπ, βίνηρ δὰ ἴο 5εάποηρ 
ἰθαοῃοῦβ, ᾿ἰβίθπίπρ ἴο σ᾽ πη ηΐθ5 ἀρϑιηβέ Πϊπι- 
561 ἀϊβοθεγίπρ 15. δας που, 5115μ{1πρ Π15 
«αἴδοίίοη. Ηἰ5 τϑαάθυβ ννουἹά ννῈ}} τἰπάρν- 
βίαπα 411 {Π15 (1. 4-ιο; 11. 4). Υεῖ Οσοά οοη- 
ἘΙΠΌΔΠΎ τεπιονθ5 ἔΠπ656 σδιι565 οὗ [15 στίο δηά 
5 ΒΕ Ειιῖ65 ἴῸΓ 1ἴ ἴογ. ἘΣΧΔΟΙΪΥ 50 Πα πηδίζουϑ 
ΒΌΠΟ ἴῃ (οτπίῃ (11. 9), ὈμΓ 5: ΠΊΠΔΥ Π]ηρ5 
μαὰ πὸ ἀοιδὲ οσσυγγοα ἴῃ ΟἾΠΕΙ ο8565, δηά 
ἴπὸ ννογάβ δάπηξ οἵ ἃ πιογο βῬΌΠΕΓΑΙ ἀρρ]οα- 
ἴίοη. ὙΠῸ {γδηβιτοη ἔτῸΠῚ ουιοῦ ἴο Ρουευίυ, 
τοσα {Π6 ραΐη οἵ {πε πεαγί ἴο 115 νγαηΐϑ, 15 
παΐαγα!. “ΓΏς ΟΥΡῚ ΠΑ] ἴογπὶ 065 ποῖ ἀδποΐε 
ἃ ΡΕΙΒΟΠ 1Π ΟἸΓΟΙηβίδηοοβ οἵ ΡΟΥΕΓΕΥ ΤΠΟΓΕΪγ, 
πα {πὸ ψψογὰ ὑν ΠΟ ἄοοβ Ἔχρυοβα {παῖ ἰάθα 
(πένης ) οσσυγβ Ὀὰΐ οπσα ἴῃ ἴῃς Νὲὰνν Τ αβίδ- 
τηεπί (2 (ὐοΥ. ᾿ἴχ. 9), δηά {παΐ ἴῃ ἃ οἰϊδίίοη 
ἴτοσὰ {πΠ6 ΟἹά. ὙΠῸ ἴδγτη Ὀεΐοτα τι5 ἄ6β1ρ- 
παΐθϑ ὁπ6 ΨΟ ἴδεῖὶβ ἢϊ58 ρονεσίυ. [{ πηαΥ 
ΠΟΥΔΙΗΪΥ τοῖο ἴο {ῃ6 Αροϑβίϊε᾽β ουϊννατά 
ΟἸΓΟυχηβίδηοεβ (1 ΟΟΥ, ἴν. τα; ΡὨ]]. ἵν. 12), 
δας πιιιβῦ τηθδῃ 50 ἴῃ ἃ ΠΙρΉΘΥ 56 η56 Παΐ Π6 
15, οἵ Πιτηβο]ῦ, ποίμίηρ, απ 15 σοῃβοῖοιβ οὗ Π]5 
ΠΟΙ Πρ η655 (2 (οΥ. νυ]. 9). Υεῖ Πδ8 πιαῖκοϑ 
ΤΏΔΗΥ ΤΊ ὈΥ ἀἰβρεηβίηρ ἴο {μετὰ ουΐ οἵ ΠΙ8 

ΘΑΓΓΠΘη ψΈ5561] {πὸ ἔσθ πα ἹπΠοΟΟΥΓΠΡΈΒ]6 
ΤΊΟΠ65. ΒΑΥΓΠΙΥ ΡΟΥΘΥΥ σΟπλθ5 ουὗΐ τηοτα 
ΟἸΘΑΥ͂Υ ἴῃ {πΠ6 ποχί δη 6515: “45. ΠδυΙηρ' 
ποίῃιηρ᾽ γοῖ θϑρίμ θ᾽" οΥ “Πποϊᾶϊπρ ἔα δύ" οΥΓ 
“( χρίδιπίηρ 411 {ΠϊηρΡ5. Ηδ Πα βυγγεπάήογοα 
411 ννου αν ροοάβ δης ᾿ἱπίογεϑίβ ἴοσ {Π6 βΌΒϑρεὶ, 
γαῖ ὄνθὴ ποῦὲ ποῖ ννου]άϊν {Π|ηΡ5. Δ]Οη6 ἅγα 
τηθδηΐ, ἴου πὸ μα ἀδαϊοαϊθα 15 ὈΟαγῪ δπά 8]]} 
{π6 στοαΐ παίμσαὶ ροννοῦβ οἵ 5 508} (ψυχή) 
ἴο {ΠῸ βαπθ σϑιιδθ. 811] 6 νγὰβ βΈπβι}]6 {παῖ 
ἴῃ [Π15 πῈ μαά Ἰοϑέ ποίῃίηρ, Ὀὰΐ παά βοσυγεά 
1Π6 Ῥοιτηδηθπί ροββεββίοη οἵ 8]1 [Πῖπρ5. ες 
Θχρογίθποθ {πε ΕΠ Π]πηοπί οἵ {ΠπΠῸ ϑαν οιτ᾿β 
ΡΓΟΠΊΪδο. βίνοη ἴῃ ΜαΙῖς χ. 28--320, ἀπά {Ππὲ 
ΘΊΘΔΙΕ ῬΓΟΠΊΪΒΟ: “ὙὙΠΟΒΟΘΥΘΥ ΨΜ1]1 ἰοβα ΠΙ5 
116 (5οι}]}) ῸΓ ΠΥ 58|κ6 54}} ππά 1 (Μαῖξί. 
ΡῈ ΘΙ. 

11. Ηδς δὐάβ {πὸ ἰαϑδὲ ἴοιομοβ το {π6 ῥσε- 
ἔλεθ οὗ μ15 νναγῃϊηρ ἴπ ΥΥ. 11, 12, 13, 511] 
ΔΡΡΘδΙΙηρ ἴο {πεῖὶγ αἴδοίίοπβ. ὍΠῸῈ οὐττοηΐ οὗ 
[15 ἸΟΥ͂ αἱ {π6 Ἄσμαηρθά 5ιζαδίίοη ἴῃ (ΟΥΙ πίῃ 
Πα βυνερί ἀνναὺ 81] {πὸ ὈΑΥΤΙΟΓ5 ἴο ἴγθε βρεεοῆ. 
80 Π6 ΘΧΟΙΪΔΙΤῊΒ :--- ΟἿ ΠΟ ἢ 15 Ορεπ. ... .ἢ 
Ηδ τοπιθηθοῖβ μον Π6 Πδά ἴο 5ρεδῖ ἴῃ ἢ15 
1αϑί Ἰθιῖον ἀθοιβίνεϊυ, 5ΠΟΥΕΪΥ δ π4, 85 1 γεγο, 
ὙΠ σοΠΡΓ ββοα 1105, απ ΠῈ πον ἜΧΡΟΓΙΘΠΟα5 
ΔΠ ᾿ΓΤΘΡΓΈΒΘΙΌ]6. 5θηβα οἵ τε]ϊεῖ. Ηἰβ Ορδθῃ 
11ρ5 ἀγὸ θπΐ {πῸ οιννατά βίη οὗ μ15 εχραπάθά 
μεαστί. ὙΠαΐ δἷθὸ πα Ὀθοπ οοπίγαςϊοά, «πὰ 
1ῃ6 σρᾷοθ ψν μι ο ἢ {πε (Δοτπί ΐαη5. μαα οσσι- 
ΡΙδά τὴ 1 θθθη παύγονγεα. Νονν {πε παι 5 
ννΈγα νυ ἀθηθά ἀραίῃ. 

10. ΤΠ 5οδπίυ ΤΟΟΠῚ νγὰ5 ποῖ ἴῃ πῖπ, θα 
ἴῃ ἴῃ6 βϑθαΐ οἵ {πεὶῦ ον «ῇδοίιοηβ, ἀπά 1 
Πα ρεγοα ῥίς ἴτε δαπηβϑίοη ἴο ἐῤεῖγ μϑαγίϑ. 
Ἑνθη πον {πε ἔδε!ϊηρ τη (οτιπίῃ Ἰονναγάβ ἢἰπὶ 
ννα5 ποΐ 411 {παΐ πὸ σου] ἄδβιγο. 

18, “Βυΐ 45 δ τ΄δϑαυϊὶίβὶ, [Π 6 581ὶ6(1Π Κιπά 
ΔΠη4ἃ ἄἀθρυθο), 1 βρεδκ 85 ἴο οῃμη]άσγθη, 6 γα 50 
σψὶᾶθπ 6." Ηδ οἸαἰπΊ5, ᾿ηϑίθδα οἵ {πεῖτ ργεβεηξ 
ΠΑΥΤΟν -Ποατ θπο55, ἃ γθοϊργοσδίίοη οἡ ἐΠ6 ΙΓ 
Ραγέ οἵ ῥίς σαρδοίοιιβ ἰουθ ἴου ἴῃθπη. ὍὙΠΕΥ 
5ΠΟΙ]4 ΤΟΡΑΥ ἴῃ {ΠῸ βαῖὴθ Κὶπά δηά ἴο {πε 
ΒΏΠῈ6 δχίθπε 45 ἔΠπῸῪ στοοοῖνοά, ὍΠΟΥ 5μου]4 
Ἰὰγ αϑί4θ 11 βιιβρίοιοπβ δπα ϑἰπιβίευ ἱπιρτθϑ- 
ΒΙ0ῃ5 ψγΠΙ ΟΠ ΘΔ] ΠΠΊΠΥ Παα ᾿ηΠιβοα ἱπΐο {Π6 πὶ 
ΔΠ4 σγαπί {πεῖν βρι γιπ4] [αἴ ΠΟΥ ἀπά 15 νναγη- 
ἴῃ; ἴγθε δοῦθθβ ἴο {πῸ μραγίβ οἵ ἢϊβ σμη]άγθη. 
᾿Αϑϑυπιίηρ ἐπαΐ Πἰ5 τεαιιθβί 15 σγαηΐθα, μα ῥσο- 
οοθοθάς αἴζοσγ {15 ποῦ]ε ργοΐδοθ ἴοὸ ἡ] νοσ ἴῃ 
ἀοίδι]! (υ]. 1.3- νι. 1) {π6 Δατηοπιίοη ννμῖ οι Πα 
ΠΟΙ ΟΠ Θά ἴῃ ΡΈΠΟΓΑ] [οΥΤὴ5 δἷ νἱ. 1, 2. 

14, “Ὧο ποῖ θθθοῖῖθ ἱποομΡΊ ΠΟΙ 8] 
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[Ἐ]]Οννβῃρ παῖ τὶρῃέεοιιβϑπεββ ΙΓ 
ἘΠῚ ΘΟιι8η 688 ἢ ΔΠ4 νγῆδέ σοπΠΊΠΠι- 
πίοῃ δίῃ ΠρμῈ ἡνῈ ἢ ἄλγη 88 

Ις Απά ψῇηδέ σοποογά ἤδίῃ (ἢ γιβέ 

ΤΠ ΟΘΕΥΝ ΗΑ ΘΟ ΥΙ. [ν. 15-τό. 

νι ΒΕ]14] ὃ ΟΥ νγαΐ ραγέ παίῃ ἢς 
Ἐπαΐ ΒΕ] Ἔν θῖῃ νυ ἢ δη ᾿ηΠ66] κὶ 

16 Απᾶ ννῆδλί δργεειηθηΐ δίῃ ἐπε 
[οπιρὶς οἵ (σοά νι 1άοἷ5 ἢ ἔὉγ γε 

γοκοὰ ἴο πὉΠΌΕ]Ιονοῦβ.᾽ Α ὙΑΙΠΟΥ 5. ΓΙ ΟΐΟΥ 
το ηἀοσηρ νοῦ ]Ἱὰ 6 “ποίου ΘΠ ΘΟΙΒΙΥ͂ 
γοκεά. ὙΠῸ 8]]5ϑῖοη 15 ἴο 1,δν. ΧΙχ. τὸ: 
ἐΡΉοιΙ 5881} ποῖ 1δξ (ἢν οδίτ]6 βοπάθγ ψΊἢ 
ἃ ἀϊνεγϑε κιηά," ψῇεγο (πῸ 1,ΧΧ ἀ8ὲ ἃ ψνογά 
οἵ ψνῃῖο 81. δ] ἰ5 ἃ ἀετγιναῖίνο, νμθησα 
ἴξ 5. οἴθασ {πὶ 1π|5. νγὰβ ἴπΠ6 ράβϑϑᾶβε ἴῃ 
Ηἷ5. πιῖπά. ΠΙβεγοπί γοῖοθ ἃτὰ δάδρίβα ἴο 
αἸβεγοπε βρθοῖθβ οἵ δηϊπηα 5, 50. ἃ ΟΥΔΕΠΓΟ 
οὗ 4 ἀϊβεγεπέ βρθοῖθϑ ἔγοπι δποΐμου 15. 68]]οά 
ἃ οἵοδίαγο οὗ ἃ ἀϊβεγεπέ γοόκθ. ὙΠῸ Πὸ 
οὗ {πε ποαίΐμθῃ ἰ5 τοραγάβά Πεύα 45 ἃ ὑ0ῖκθ. 
Οοτηρατο 4]. 'ν. 8, 9φ. ὙΠῈ βᾶπὴς ΠΡΊΓΕ 15 
ΔΡΡΙΙΘα ἰο θε]Ιθνοῦβ 1η ΒΚ οση. νἱ. 18, 19, πὰ 15 
ΔΡΊΪΥ ΠΙπσίγαϊεά Ὀγ ΕἸδθπι. Ἀ οπι. τ (οΥ. 1. τό, 
ΜΠΟΓΘ (τ βείαηβ τὰ οα]οὰ ἴποθα γΠῸ Παά 
« ροπῖ6 ππάογ π6 γοῖκα οὗ τὶ θοῦ βπ655,᾽" Δῃ 
ΘΧΡΓ βϑίομ ΡΑΓΕΪΥ ἐαϑμοποά αἴεγ 8[. Ῥαὰ] ἀπά 
ΡΑΙΕΥ αἴζοσ {πὲ οἵ {με ϑανίουγ “ΤΊΥ Ὑ0 Κα ἰ5 
Θα5Υ. Νοίμίηρ σου] θὲ πιοσύα ἄϊνογβα [μδῃ 
{Π6 γοῖοβ οἵ με θε]θνεγ ἀπά {Π6 Πποαΐποη. 
80 {ποβὸ πὸ ὈδΔΥ ἴποπὶ ἅτε θεῖπρ5 οἵ ἃ α1- 
ἔογεπ το δηά βϑρθοῖθβ' Βεθνεῖβ 416 8 
ΒριΓτ 8], ραρᾶπβ 4 παῖΐιγαὶ βοπογαίΐοη. [ἷὶἢ 
ἴῃ6 ραρδη (πε οἷά τῆλ Ργαν4115, νυ μ116 ὃ6- 
ἸΙθυθοῦβ Α΄ ἃ ἢθνν ογοαΐίίοη. ὙΠ6ΒῈ ἔννο Γῶσα5 
σαπποῖ 6 τηϊηρθά, 45 {Π6Υ ψνουἹά ΡῈ ὈῪ 
ΠΑ ΚΙπρ σοπηποη οϑιιθα ἴῃ [Πὸ ἀπά Πδθ]ῖ85. 
ὙΠ βρεοϊῆς ἔοστη οὔ {πε οὐ βῖπα] ργο μι! 1 οη 
ΤΊΣ 566 πὶ ἴο ἱπΊΡῚῪ {παξ {πΠ6 ΑΡοβί!β 15 ἴου- 
δΙΔάΙπρ ΟΠΙΥ ταϊχϑα Π]ΔΥΓΙ ΡῈ 5 ΟΥ̓ Οἴ ΠῈΥ τηϊχοά 
ςοηβογίίης οἵ {πΠ6 5θχθβ; βοπῃθ ννοι]Ἱα τγοϑίσιος 
πὸ τϑίογθπος ἴο ρδυίο!ραίίοη δ 140] ἔβαβίϑβ. 
ὙΠαϊ πὸ 50 ἢ} ΠΗ ΔΈΟΠ 15 ᾿πίο παθα 566 ΠῚΒ 
Οἶθασ ΠΌΤ. υνμαΐ ᾿τηπηθα!δίον [Ο]]ονν5. ῸΡ ἴο 
ΥΘΓ. 17 8Δη6 Ποπὶ τ ΟοΥ. χ. 7 ΗΕ. Ηον ρεῦ- 
γδάϊηρ ἃ ρυῖποῖρὶα οἵ ἐμὲ Μοβαῖς [,νν ΡυσΥ 
νγΔ5 ΤΠΔΥ 6 5θθὴ ΒΥ ἃ Τοιῃρατίβοη οἵ ἴεν. 
ΧΙΧ. τὸ ΜΠ Τοιιί. ΧΧΙΙ. το, σγπογα {πΠ6 ῥτο- 
ΒΙδΙ[οη 15 οχίθπαθά : “ὙΠΟα 5Π4}0 ποῖ ρα 
ὙΠ Δ ΟΧ ἀηα 455 ἱορείπου." [Ιἢ ὈΟΙΠ ρμδ5- 
5ΑΡ.65 10 15 Τογθι ἀάθῃ ἴο ννϑαῦ σαϊπιθηΐ οὗ ΠΠΠθ ἢ 
ΔΩ ΜῸΟ] ΤΠΙΧΟΩ͂, ἀπά ἴο ον ἃ Πεϊὰ νἱἢ 
“ ἤϊνουβ βοϑάϑ, δηά {Π6 ὑδάβοῃ ϑϑιρ: Πα 15 “ 1οβί 
186 ἔγυϊε οἵ {πῸ βεοεά... θὲ ἀεῃ]θά. ὍΤῇα 
ἕππάδτηθηΐαὶ [θα 15 1Πδὲ θνυθεγυτ μη μα5 ὈΘ θη 
ογθαίθα ὃ. Οοά “ αἴοσ τἴ5 Κιπά," {παΐ Ἔνετυ- 
1πϊηρ 15 ἴο θὲ δἱϊοννεά ἴο τείδίη ππδάπ]ίο- 
ταίθα {π6 4! ο5. νι ὈεΙοηρ ἴο 115 Κιπά, 
ἀπά {πᾶΐ ἔποῦα 15 ἹΠΊρΡΕΓΙΥ π᾿ ΤΪχΙηρ ἔμ πη. 
ΠΕ Αροβίϊα φργοοθθάβ ἴο βηΐογοθ (ῃς ρτο- 
ΒΙδΙοη Ὀγ ἤνα ταρὶ ιυδϑίϊοπβ Ροϊπέϊπρ οἷ 
ἘΠ6 Θββθηίίαὶ ορροϑβιίίοη δχιβίηρ θεΐννεθη {πὸ 
ἵννο γοῖκ65. 

τ. [ῃ {ΠῸ πηγαὶ δηα βρι γι] βίαϊοβ νυ ΠΟ ἢ 
ἘΠΟΥ γαϑρθοίνου σοργοβοηί. ὙΠῸ τὶρΐθοιιβ- 
Ὧ655 ΠΊΘαΠί 15 ποίΐ πηριίοά, διὲς γε] 564 ἴῃ 

ῬΓδοίΙςΘ, 1. 6. ΠΟΙΙΠ655 (Κ οπι. νυ]. 19), 1ι5ὲ 845 
1π6 ἰανν]θβθηθθβ ννὰ5 {Ππδΐ νυ] οἢ νγᾶ5. δοΐ 1 Ὁ 
Ῥγδοίβοά ὃγ {πε μοαίμθη. Ηον ἴασ {πε (οτὶη- 
{4 ὈΘΙΙουοσβ ΠΔ4, 1η ἔαςΐ, αἰαιηθα ἴο ΠΟΙ] 655 
ΠΟ ΤῆΟΓΘ (ΟΠΊ65 ἰπΐο δοσοιηΐξ ἔπαη {πΠ6 41|65- 
ἰίοη Πονν ἔαγ {ποβὲ ψεσο, ἴῃ ἕαςίξ, βαϊηῖβ ΠΟ 
Π6. ΒδδΙ 4}1Υ 64}15 5οβ. Βοπι. 1. 7; 2 Οογ. 1. 
τ, δζς. ὅζαι 

2. ἴῃ 1Π6 εἰθπιοπίβ ἴο ΒΙΟΝ ἔπεθα ἔννο 
βίαίθϑ γθβρεοίίνε!υ θε]οπρ. ΤῊΟ εἰοπιεηΐ οἵ [π6 
ΟΠ6 ἴ5 Ἰρί, ἐπαξ οἵ {πε οἴου ἀάγκποββ, ἀπά 
ἴΠ6586 θδχοϊάθ δδοὴ ΟἴΠΟΥ ἴπ {Π6 ϑβρι γι] 845 
ἴῃ {Π6 παΐιγα] ννου]ά. 

15. 3. [η {πῸ μεδάβ οἵ {μὲ ἔνο Κιηράομπις, 
ΕΠ γιβὲ δπά Βεῖῖασ. Βα] ασ, ἔμ Ἰαΐοσῦ ϑυσγίδῃ 
Δη4 Οτεοῖ ἴοστα οἵ Βε]1α], τηθδηβ ὁ νου 16 55- 
Π655, “ἀεργανιυ,᾽ 4η4 τοργοβεηΐβ ἴῃ6 Ῥσίποα 
οὗ Τάγκηθβ5, 45 ἴπ6 ομτοῦ οὗ πποίθαδη βρ τὶ 5 
ΔηΠ4 {Πῃ6 ἱπηρουβοπδίίοη οὔ πηρασίγ. ΤῊΣ 
ΓΟίογθποθ ἴο (ΟΥΙΠ ΠΔη 5θηβιδ!ν «πη {Π6 
ΔΗ 6ϑῖβ ἴο ΕΠ σιβέ, [Π6 δποιϊπίθα “ἢ {πῸ 
Βρι γι οἵ ΒοΙΊΠ655" (Ά οἵη. 1. 4), ἅτε Ἔαιια!!γ 
Ῥοϊπίεά. δέ. Ῥὰ] οοπβϑιἀογεα ποῖ μθπάοτχῃ ἴο 
Ὀς ἀπάου {Π6 τυ ]εγβ οἵ {π6 ἄδγκηθοβ οἵ {15 
νου]. Βείΐνθεη {Ππεπὶ δη (ἢ γιϑέ ἔποσε 15 ΠῸ 
ΒΥ ον θὲ ἀρσοϊαΐε ἀϊδοογά. 

4. ἴπ [6 αἰδδγθηςε οἵ 6 θοπάς ψνΒῖοἢ 
ὉΠΙΘ {Ππ656 στῖναὶ ροννεῦβ δὴ {ποὶγ βα]εοίβ. 
ἼΠΕ θοπά Ρεΐνεοη (ἢγῖδὲ ἀπά ἨΙ5 [Ὁ] ονγεῖβ 
15. [8 1ἢ, 4 σοπηρουπά οἵ ὈΕ]ΙΘΕ ἀπα ἐγαϑβέ. 
ΤΕ Ὀοπά θεΐνγθβεπ Βα δηὰ ἢΪ5 5ἰανεβ 
15 ἘΠθοΙοέ, ϑαΐδη ἀπά Π15 δῆρεὶβ ᾿πἀθθα δγα 
ποΐ ἀδβοοινεά, ἔῸΓ ΤΠοΥῪ Ῥο]ονα ἀπά ἰγϑηθιο, 
ας {ποὺ ἄδοεῖνα τηθη ἃπά ᾿ϑαρτιθ ἔμοπὶ ἴῃ 8 
ςοηΐδάθγδου οὐ αἰ βθθ] θῇ απ ἀοῆδποθ. ΤΗΘ 
ΟΥΡΊΠΑΙ ΤΌΤ “ ΡΟΓΈΟΠ ἢ πηθδηθ5 ἃ φοσγίίοη οἵ 
τηθαΐ, ἃ Ρο σα] Ραγίγ, ἃ οἷαβθθ οἵ οἱ] Ζθηβ, 
ἃ ῬΟΓΓΟΠ ἴῃ 84η ἱπῃογιΐαποθ ((]. 1. 12). 
ἈΠΥ͂ οπ6 οἵ ἴπμεϑ6 τηδδηΐηρδ βϑῖγε5 8Δη δρί 
Ἰπἰογργοίδίίοπ; Ὀαΐ ὙΠΟ νοΥ 15 βκθη, ἃ 
Ἰοὶπὲ ρογίίοῃ οἂπ ΟΠ Ἔχρῖθθθ ἃ βΈποΊαὶ 
551 ΠΠ]αἴτοη οἵ 116, ἀηἀ σαπηοΐ 6 τοϑίσιοϊεά 
ἴο ΔΗΥ͂ ΟΠ6 πη. ΘΠ 45 ραγίαδκιίηρ δὲ 140] 
ξεαϑίβ. Τνο βοοιθί!εβ ὑν ἢ ορροβὶίθ ογρδηῖς 
ῬΓΙΠΟΙΡΙῈ5. σαηποΐ ΤπῆᾶΚΘ ΟΟΙΠΠΊΟΠ Οβιι56. 'π 
16 δηά σοπάμεοίϊ. 

16. 5. [ἡ {π6 σοῃίγαδήιοξίοη ννπῖοῇ τνοι]Ἱά 
θῈ ᾿ἱπνοϊνεά 1π ΔΠΥ͂ σοποοσήδαξ θεΐννθεεη {ΠῸ 
Πμαγοἢ οἵ Οοά ἀπά ἴΠς οδ]εοΐβ οὗ μεαίμθη 
φἀοτγαίίοη. ὙΠῸ Αροβίίθ μα ποΐ τἰϑεά ἃ 
ΠΟΙΠΡΕΠΑΙΟΙΙ5 ΘΧΡΥΘΘΘΊ ΟῚ ΣῸΓ “ννδξ σονοπαπέ 
Πι85 ἴΠ6 βαποΐπαγν οἵ Οσοά νυ] ἐδαΐ 9 14ο]5.᾽ 
ΤΠς βαποίμπασΥ οἵ Οοα 15 {Π6 σΟΠΊΠΊΙΠΙΕΥ 
οὗ ΒΕΙΙΘνοῦβ, δη4 ἔΠ656 ἀγὰ Του θι ἤδη, ἜχϑοῖΥ 
45 ἴῃ Εχοά. ΧΧΙΠ]. 33, ἡνῃ]Οἢ ράϑϑαρα δὲ. Ῥδὰ] 
ΟἸΘΑΓΙΥ Παά 1ῃ 15 τηϊπη4, ἴο τηᾶκε σονεπαπηΐ, ἡ 



ν. 1η---τϑ8,7} 

ὯΓ6 {π6 ἐεπιρῖὶς οὗ τῆς ἱἰνίηρ (ὐοά ; 
.. 845 (ὐοά ΠΒαῖῃ 5414. 1 νν}}} ἄνψε!! ἴῃ 
πεῖ. ἀπά νναὶκ ἴπ Ἴἤδηι; ἀηά 1 ψ1]}} 
θεὲ {πεὶγ (σοά, δηά ἔμεν 514}1] θῈ ΠηΥ 
Ρέορίε. 

ἘΠ ἀ ΧΗ ογείογε σοπτα οἷξσ ΠΌΠῚ 

ΤΥ ΟΘΕΜΝΥΎΒΤΑΝΘ. ΥΙ. 4 

Δηοηρ πεῖ, ἂπά Ὀ6 γε ϑεραΐαΐε, 
Βα! (ῃς ΤΠ ,οτά, δηά ἐουςῃ ποῖ ἐπε 
ἀΠοΙθδη ἐδήηρ ; ἀπά 1 ν71}}} τεςεῖνε γοιι, 

18 “Απά 1} μὲ 4 Εδέπεν τπίο :.79 Ὁ 3: 

γοιι, ἀπά γε 514}}] 6 ΠΥ 8505 δη4 
ἀδιρῃέεγβ, 581 ἢ {πῸ Γογά ΑἸπιϊρμέγ. 

ποί ὙΠ {πὸ δεγῥίε ὁ 1άοἱς, Ὀὰϊ στ τῃς 
Βεδίμθη οὐ “νι {πεῖ Οοάβ. ὙΠ τι5114] 
ΔΡΡΙΠ σέο 15 {παΐ, ἃ5 {π6Ὸ6ὶ ΤἜΠΊΡΙ6 βιιβεγοά 
ἀεβεογαίίΐοη ὈΥῪ {πῸ6 ἱπίγοάιιοίίοπ οἵ [140]5, 
ὙΠΙΟΝ ΠαρΡροπεα ποσα ἴΠ8π ΟΠΟΘ ἴῃ Το Ί5ῃ 
Πἰβίογυ, 50 {πὸ σμασοι οἵ (Πγῖδὲ ννου]Ἱά θ6 
Ῥτγοΐβηθβα Ὀγ δάορίϊπρ ἃ τλϑππΠΕΥ Οἵ |1{6 νυ ΙΟἢ 
Βτγοιρῃξ 1 ᾿πίο οοπίδος νι 140]5 δηά 140] 
ὙΟΥΒΠΙΡ. 

Τπάϊνιάτ415 ἀγα «50 ϑβαποίιδτιθβ οἵ σοί, 
ἈΠ ΙΠΔΥ Ργοΐδηθ {ποπΊβεϊνεβ ὈΥ πηβκίηρ 
ςονοηδηΐ 1 4015 (ΕΖΕΚ. χῖν. 3) θὰξ {πὸ 
ςοπίοχε βῆεννβ {παΐ δῖ. Ῥᾷ} 15 βϑρεδκίηρ' 
ΠΟΙ] ἴνεῖγ. Α5 1 15 {πΠ6 ογοννηΐηρ 5]ΟΙῪ 
οὔ της σμυγοῖ {παΐ [ἰ 15 Οοά 5 βαποίπαγυ, μ6 
ἄννε!5 προ {πε Ι4εα. Ηδ ᾿π501ῆ65 ἢΪ5 Δρρ]1- 
οδίίοη οὗ 1 ἴο ΒΕ] θνοΥ5 45 ἃ θΟαγΥ δΥ τεϊΐογ- 
αἴϊηρ 1Ε ἴῃ ἃ 5ΓΟΠΞΟΥ ΌΥΤη : “ΤῸ ;1 (ἡμεῖς) 
416 {π6Ὸ βδαπούπατσυ οἵ {πΠῸ ζυΐης Οοά. ὙΤΠΕ 
δρμεε ςοπίγασία Οσοά νι ἀἀξαά 140]5, 
βιιρρεβία {Π6 βριγιίιαὶ ἀθδίῃ ἴο ννῃῖο ἢ {Π6 
ἀδοιηοηβ τεργοβδεπίεαά ὈΥ :40]5 τηιδὲ Ὀσίην 
ἴπεῖη, δηα σαππάς {ΠπΠῸπὶ οἵ {πὸ ϑρισγιΐ οὔ 
ΠΟΙΙπ655 {πγορΡῃ ὙΠΙΟΠ {π6 ἐζυΐπσ Οοά 
ἄννε 5 τη {Πεπὶ (111. 3), νυ ΒΙΟἢ 15 Π6 ἀρϑηΐ οὔ 
ἘΠΕΙΓ πον ογεδίίοη οἵ 116, δηὰ δ ΘΠ ΠΥ 
ὙΠ 411 Ποαΐμοη πηριγν. Ης βυρροτίβ 
[15 δρριιοδίίοη ὈΥ ΟἸΕΙΠρ [,ον. ΧΧΥΪ. 11, 12 
τ [Π6 ΟΠ 55 Οὴ Οὗ 4 οἴδιιβθ, δηά {πῃ 50Ὁ- 
βειξυςοη οὗ ῥεῖν ἴον γομγ,, ῬΟΒΒΙΌΙΥ σαιιβεά ὈΥ 
ἘΖΕΚ. ΧΧΧΥΙ͂, 27. ΓῊΘ ββοοπά οἴδιιθα ΤΠΔΥ͂ 
ἢανε Ὀεεη οπλίίεά Ὀδοαιβα {πΠ6 Αροβί!ε 
αιοίοα ἔἴτοπη ΠΠΘΠΊΟΙΥ, ΔΠ4 ΡΟΒΒΙΌΙΥ ἃ τε- 
ΤῊΪΠΙβσθπορ οὗ ΕΖ. ΧΧΧΥΙ. 27 σδιιβεά {πὸ 
ΒΕ ΒΕ αΟη οὗ ἐῤεῖγ ΤΟΥ γομγ ἴῃ {πΠ6 ]ΙΑϑί. 
“1 Μ}1}} βεξ τὴν θεγηδο]6 ἃπΊοηρ᾽ γοιι, ἀπά 
ΤΥ 5011] 514}} ποΐ ΔΌΠΟΥ γοιι, δπά 1 ψ1}} 
ὙγΑ]}ς διήοηρ γοῖ ἂἃπά 6 γοιγ Οοά δηά 
γε 5}4}} Ὀ6 ΤῊΥ̓ ΡΕΘΟρ]θ." [κον. χχυὶ., Βεϊηρ 
ἃ σοπϑίξιθοπ ρατέ οἵ (σοά 5 οτὶρίπδὶ σονο- 
παηΐ ἢ Πὶβ ΡΘΟρΙς νγὰθ Ὄχδοῖν ϑυϊοά 
ἴο {π6Ὸ Αροβίϊε᾽β ρυσῦροϑθε. [{ σοπΊΠΊΘΠοΟ5 
ὈΥ ΡγοΒΙΙηρ [άοἷ5, ἡ ΒΙ ἢ 15 [Π6 ροϊπί ἴῃ 
Πυδϑίϊοη μογα ; δηά ςοπηρ πος ἢ {Π|5 
ῬΓΟΒΙΙΟη τ 85 ἃ σοπάϊτοη οἵ Οοὐβ ἄννε]}- 
ἴπρ ἴῃ ἴβγβεὶ. ὙΠῸ ΔἸ] βίο ἰ5 ἴο [6 μόνῃ 5 
ῬΥΘΒΘησΘ δηά {ῃδ6 υἱβι0]6 ἔοϊκεη οὗ 1ὲ ἴῃ {π6 
ΤΔΌΘΥΠδΟΙθ, ἀπά “Ι Ὁ}}}} νγαὶκ ἀπιοηρ γοι᾿ 
Τεΐευβ ἴο (ῃς ἐγανθ!!ηρ οἵ {Πδξ ΡΓΟν 5Ί ΟΠ] 
ΒΔΠΟΙΠΩΤΥ ἀατιηρ [Π6 νναπάογηρϑ οὗ {πὸ [5- 
το] 65. “οὐ Ὀεσαπιθ 4 ρ]ρτὶπὶ τηϊάϑε 
Π15 ΡΠρΥῖπα ΡΘΟρΙο." Ηδ ἄννεὶξ ἀπιοπρ {Π6ΠῚ 
Θ4ΆΔΠΥ θη [Π6 ἐειηρὶα θεσαπης Ηἰ5 ἢχεά 
παδιαίίοπ. ὍΠῸΕ Ἐπιρῃαϑὶβ ἸΡΟῚ “6 566 1Ὲ5 

ἴο σοπίγαβέ {ΠῈ βρι γ[18] Δ Πα ΡΟΥΒΟΠΔ] βαηςίι:- 
ΔΥῪ οἵ {πΠ6 Οματγοι νἹἢ [Π6 πηδίογια] βαποί Πα ΥΥ 
οὗ {π6 [θεγηδοῖθ. πᾶσ ἴΠῸ πον σονοηδπηΐ 
Οοά ἄννε}]5 ποΐ αγιοπσοέ τήθη γπεγείν, ὈυῈ 1π 
ποῖ. 866 ποίε δΐ επά οὗ Ἅπδρίεγ. 

117. ΤΠ οὈ]ΙΡδίίοη ᾿πηροβεά ὈῪ {ΠῸ Γι] Π] πη ηΐ 
οὗἉ {Π|5 ΡΓΟΠΊΪ56 15 ΕΧργ ββαά ῃ {Π6 σμάγρε ἄε]ν- 
εγεά ἴο {Π6 σμοϑεη πδίϊοη [ΠΓΟΙΡῊ [5418}}, νυ ἢ 
Οοά ννὰ5 δδοιιΐ ἴο Ὀγίπρ 1 Ὅδοκ ἴο [5 ονῃ 
Ιαπά ἔγοπι ἔπθ Βα υ]οπΙβἢ σαρε νυ ἀπα ΤΌ πονν 
Η!5 ἀννε!!ηρ τη {πεῸ πηϊάϑε οἵ 1. (151 4} 111. τ τ.) 
“ερατέ να, ἀερατί γε, 5Ὸ γε οι ἔγοτη ἴΠθηςο, 
ἴοῦοῃ πὸ ὉποΙθαη {Πϊηρ; 5Ὸ γα ουὔξκ οἵ {Π6 
τηϊάϑί οἵ Πεῦ ; θὲ γε οἰθαη [πδὲ θαυ {ΠῸ νϑϑβεὶ5 
οὔτμε 1 ογά. ὙΠε Αροβίϊς υοίεβ ίῃς Γ,ΧΧ. 
ΤΤΟΠῚ ΠΊΘΠΊΟΤΥ͂, ὙγΠ1Οἢ Δοςσοιπηίβ ἕο {ΠῸ τηοάϊ- 
ΠοδίίοθμβΊΌ ὍὕὙμῈ ἀουδὶς “ἀεραγ  ὑγρο85 
Ρτγοπηρίτπάθ, 45 1 ἴΠ6 ρβεορὶς μαά Ὀεοοπηα 
αἰζδομοά ἴο {πΠῸ ἰαπά οὗ {ΠΕ61Ὁ βεσνιεπάθ, απ 15 
ΔΡΡΙΟΡΓΙαία ἴο 84 νοϊιηΐασΥ ϑβοραγαίίοη οἵ 
ΕἸ γιβίίδηβ ἔγοπη ρβᾶρᾶη ρο]ίοηβ. ὙΠῸ 
ΥΘΓ56 ΤΟ]]οννιηρ {Ππαΐ οἰζοα 4551 15 85 ἃ Τϑᾶβοῃ 
οΓ Ρυγγιηρ {Πα πΊβοϊγεθ [Π6 ο]οβα ΡΓΟΧΙΤΉΙΥ 
ἴο Οοά ᾿πΐο νυ ΒΙοἢ ΠΟΥ νγεγα ἴο σΟΠΊΘ ἴῃ {ΠΕΙΓ 
ἜΧΟΙ 5 :-- ΤΥ {Π6 Τιοτὰ ὙΝ1] σὸ Ὀεΐοσγε γοιὶ 
δηά {π6 Οοά οἵ [5Γ86] 5}411] θῈ υουγ τεγε- 
νναγά," ψΏΙΟἢ Βεΐηρ τη ἴαοΐ 4 νναϊκιηρ οἵ σοά 
ὙΠ 5 ΡΘΟΡΙΕ, 15 4150 υεῦυ ἀρργοργιαΐθ. ὙΠῸ 
ΡΓΟΡΠοί δά άγεββοϑ {Π6 ῥγιθϑδίβ ἀπά 1,ονϊζθβ, 45 
Ὀδάγο 5 οἵ {πὸ βδογεα νεβ5615 οἵ {Π6 βαποίια 
δηἀ οἵ {πε ννούβμιρ, πονν ἴο δε ταοϑίογεά, δηά 
ΡΟΒ510]γ {πε 1464 δ {πε γοοΐ οὔ {πε δρρ]!οδίϊοη 
ἰ5. {Παΐ Ὀα]Ιανοῦβ σοπϑίξιζε ἃ ὈΥΙ βου σοπι- 
ΤΑΠΠΙΓΥ, ΠΟ 15 ΠΟ 1655 ἃ ῬϑΏΠΠῈ {Π8η ἃ 
Ῥείσγιπε νίαν ; οἵ. τ Ῥεί, 11. 9 “ἃ τουδὶ ργιεϑί- 
Βοοά," ““4πά 1 α«υ:}} γεγεῖσς γομ᾽ (Α. Ν.), 
ὙΠΟ ἢ 5Ποι]4 Ὀ6 “«δηά 1 νν1}} ψϑιοοσιθ γοὰ 
1π,᾽ τοργοβθηΐβ {ΠῸ ΠΊΔΥΡΊΠ4] τα πάθσιηρ ἴῃ {πὸ 
Α. Ν. οἵ {με ἰαϑὲ ννογάβ οὗ [᾿βαϊδῃ 11]. 12: 
ΦΤῊς Οοά οὗἉὨ [5γΓ86] υν7}}} σδίμεσ γοὶ ὉΡ ἢ 
(ὁ ἐπισυνάγων ὑμᾶς, 1,Χ.Χ.), ΨΒΙΟΝ ΕΧΡΓΘ5565 
ἴῃς ςοἸ]εσξίηρ; οἵ {Π6 πδίίοη, ἔτοσ ἘΠΕΙΓ τά ΓΌΟΝ, 
᾿ηΐο οπθ δοάν νυ ἃ νἱεὺν ἴο ΠΕ 1Γ τϑ-ϑπηίευ- 
ἱπρ {π6 ΗῸΙΪΥ 1,Δη4. [{ ΠΊΔΥ Πονγανεῦ Πᾶνα 
Βεθη βιισροβίθα ΒΥ ἃ τϑιη!ηίβοθποο οὗ ΕΖΕΚ. Χχχ. 
34. ((ΧΧ.) οἱ οὗ Ζερῇ. 111. 20, βεσα {ΠπῸ6 
βᾶπη6 ννοσγά (εἰσδέξομαι) 15 τιιδεά ἴοΥ {Π6 βατὴηδ 
τῆϊηρ. [πη 8[. Ῥδ]5 αιοίαίίοη (Π6 Δ ηΕΠ6515 
Βεΐννθθη, “ ςοπα οὐδ," «ἀπά “1 ψΨ1] νγε]σοπλα 
γοιι 1Π,᾿ 15 οὔνίοιιβ. ὙΠαΐ ᾿ῃηΐο ῃῖοι Οσοά 
01} ννε]σοπηθ ἔποϑ6 νν]ὸ σοτηθ οἱ 15 νυμαΐ {πὸ 
Ιδηά οἵ δῆδαπ ϑΞυπιθο] 565 ἴπ {Π6 ργορμεοίϊς 
Ῥαβϑαρθϑ, ἃη4 {Π6 ποχί ψϑῦβθ βιισραβίβ {παΐ δῖ. 
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Ῥδὺ] Πμαά ἴῃ Π15 πιϊπα {πῸ [άδα οὗ {Π6 ἔΠΉΠ]Υ 
ἀπηὰ ΠουβοΠοΙ]ά οἵ Οσοά. 

18. Το Ὀ]οβϑίηρβ σοηβθηπθηξ ΠΡΟ {Π|5 
ννε]σοπιθ ἀγα {Π6 ΓΙ ΠΟρῈ5. οἵ δἀορίεα 5οῃ5 
ΔΠη4 ἀδιρῃίοιθ οἵ σοά. ΨνΠεπ πὸ {Π|65, 
ἘΔΙΠΟΥ ἀπά ϑοῃ, ἀεϑίσπαΐῖθ {πὸ τοϊδίϊοη Ὀ6- 
ἴνθεῃ Οοά ἃηά Ηἰβ5 ρεορίε ἴπ {πε Ο. Τ᾿, 
ΠΟΥ ΙΒ, ΟΠΪΥ ραΐογπαὶ αῇεοίίοπβ ἀπά 
ἰγθαϊμηθηξ οα. οπῈ 5ἰάθ, δηὰ ἢ]14] ἴδο!πρβ δηά 
ςσοπάποξ οα {π6 οΟἴΠοσ, {παῖ 15, ἃ 5 πβῆρ ΟΥ̓ 
δἀορίίοη. 80 8.. Ρ] 88γ5 οἵ ἴπΠ6 ἴενϑ: 
“ἐξρ ὙΠΟΠΊ ρΡογίαϊπεῖῃ {πὸ δάορεοη ἢ (Κοπὶ. 
ἴχ, 4). ὕὍπαεγ {π6ὸ πὸνν σονεπαηΐ ἃ ΠΙΡΠΘΓ 
ΒΟΠΒΠΙΡ 15 ΔΟΟΘβϑίθ]6, α͵5ο ΒῪ δάορίϊοῃ, ποΐ ὈΥ͂ 
ϑεπογαίίοη. ὙΠῸ οοπάποη οἵ ἴἴ 15 ἔϑἢ 
(6 1]. 11. 26) ἴπ (μτιβδέ. Βυΐξ ἴο 845 ΤῆΔηΥ ἃ5 
τοοοῖνο (Πγῖδε Ὀγ ἴα ἀπά 50 Ὀβοοπηθ 50Π5 
(υἱοί) οὗ Οοά, (μτῖβὲ βταπίβ {Π6 ργίν!θρε οἵ 
ῬεσοΠΊΪηρ αἰ50 ομ]άτοη (τέκνα) οἵ σοά, {παΐ 
15, 580Π5 ΒΥ βεπογαίίοῃ, ὈΥ ἃ πενν ὈΙΓΓΙ νυ Οἢ 
15 οἵ Θοά ([οὁΠη 1. 12), ἔπσοῦρῃ [μ6 ϑρισιΐ, 
Δα ἰ5. χερεπεγαΐοη. ἍΜΊᾺ {μ15 πον δΙγίῃ 
θερίηϑ τπ6 ΠΟΙΥῪ ΠΠἴὸ οἵ ἃ ποὸνν ογϑαίαγε, δηά 1 
15. ΟΠΙΥ ΕΥ̓͂ ΡΕΓΒθύ σης 6 ἴη [Π15 16 οἵ ΠΟΙΙΠ 655 

ΠΟΘΕΝ ΈΝΘ, νΙ. 

{πδὲ {π6 ροϑιίοη πη δ] βϑίηρβ οἵ δάορίεϊοη 
οδη θὲ πγαϊηϊαϊποά. [1 15 Ῥγϑοίβεϊυ {Πἰ5 ἐπαξ 
1Π6 ΑΡροβίϊ!θ 15 πΓΡῚ ΠΡ ΠΡΟ Πἰ5 γοδάθσθ ὙΤΠῈ 
Ιαησιιασθ 15. σα ]]6 64 ἔτοτὴ αἰ Πδγεηί ραϑϑασοϑ οὗ 
τῃ6 Ο. Τ. ϑ8εε 2 84Π|. υἱῖ. 4 Μεβϑϑίδηϊς Ῥαββϑαβα 
ΠΟΠΟοΓηΐηρ {ΠῸ το ρ]6 ἀπά ἴπ6 ἴἤγοπε οἵ 
Τλανϊά, ἴῃ ν. 8 οἵ ψΒιοὰ {π6 1,ΧΧ. 1ηβοσί 
βΆἢ {πῸ Τιογά ΑἸΠ ΡΥ," δηά ἴῃ ν. 14 
ΟΟΟὰΓ ἴῃ6 ννογάϑ, “1 ψ}}}} θὲ Π15 ἔαίποσ, δηά 
[6 5118}} θὲ. τῶν 5οπ. 8686 16. σεν ὃ. 
ΤΠ ψογτά οἵ ἐῤὸ μ]ηιῖσ δέν 156. ἃ βυδγαπῖθα 
{πᾶΐξ 5. ΡΓΟΠΊΪΒ6 Μ011 θ6Ὲ Γι Π]Π]164, ὅ8.. Ραὰ] 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ΠΊΔΪΚΘ5 {Π6 Ῥαΐθγῃαὶ σοι οηβῃῖρ οἵ 
(οὐ ἴο ᾿πο] δ ννοπΊοΘη 85 νγ6}} ἃ5 Τηβῆ. “"αὺυ)υἀα 
584} θῈ ὅο 118 ἔοὙ' 50η5 δηά ἠδιυρῃίοτϑ." 866 
1518 }} Χ]Π]. 6. [{ 15 σμαγδοίοσίβεις οἵ (ῃσιϑε- 
ΔΗ {παΐ τ ννᾶβ {πε ἢγϑί ϑυϑίεπη ἔπαΐ Ἔνεγ 
ΓΕΟΟΡΏΙΒΘΑ {πὸ ἀρ ηιγ οὗ ννοῆθη δηά ταϊβθά 
{Πεπὶ βΈΠΟΓΑΙΥ ἴο ἴΠ6 5816 τηοσγαὰϊ δηα 5ριτῖ- 
4] 16 νεὶ νι πιθπ. [ἴ ννὰθ γὉΎῪ ϑαἹΐα 0 ]6 ἴο 
{πΠ6 Αροϑίϊεβ δαηοπιίοη ἴο ποίϊσα ἔπ πη- 
ΒΑΡΡΥ ψοϊήθη δ (οσυϊπῖῃ, ψΠογα ἀθονε 81} 
ΡΙδοθβ ἴῃ {πῸ νγουἹά {ΠΟῪ ννεῖα το ἴο σαΐῃ 
ὈΥ ΟΥ̓ Δηβαα ᾿ππηπΊ ΓΑ ΠΕ165 ἀπάσσ {πε οἱοδκ οἵ 
ΤΟΙ ΡΊοη. 

ΑὈΘΟΙΤΊΙΟΝΑΙ, 

σοῦ ΜΕΙ͂ΝΕ ΜΊΤΗ ΜΕΝ. 

16. Τί 15 ΟΠΪΥ ΡΟβϑίθ]8 ἤεύα ἴο βῖνε ἃ ἴδνυῦ 
Τοίογθησοβ ἀπ σοπη θ᾽ ΠΔΙΙΟΠ5. ΠΡΟΠ 115. 1π|- 
Ροτγίαηξς ἰσῖῃ. [15 ὈΕΡΊΠηϊηρθ, πΠάθΥ {Π6 
Τονυ δὴ ἀϊβρεηβαίίοη, ἄγ ἔοαπα ἴπ {ΠῸ οἹουά 
ἀηα {π6 ΠΟῪ ΡΠΠαΓ; Π6ῃ ἴῃ {π6 ΘΠ Θ ΟΠ πὴ ἴπ 
ΑΌεγπδοὶο ἀπά ΤΈΏΡΙΕ: ἴπῈῃ ἴῃ ΡΓΌΡΠΘΟΥ, 
5. ΟΧΥΙΪ. 22, ἴ5, ΧΧΥ͂ΠΙ. ᾿: 6η6 Β᾽ΖΕΙΚ. ΧΧΥΙ:. 
21--ώ28 ἱπεϊπηαΐθ5 {πδΐ 115 [ΠΟΥ ΓΑ] βδί!οη νγὰ5 
ΤΟβογυ θα ἴοσ {πΠ6 {ἰπ|ὸ οἵ {πὸ Μεββίαῃ, νν ἢ} 6 
7061 11. 28, 29 ἴογείε]]5 {πΠ6 τηοάε οἵἉ 115 δοοοτὴ- 
ῬΠΙΒηπιοπί. (οιήρατα ΜΔ]. 1. τ ἢ ΤοΠη 
1. 11 πη 566 Οσοάεξ απ νν εβίοοϊξ. οὴἡ {πε 
ΔΡΡΙΙσδίίοη, οἵ τθπρ]ς (ναός) ἴῃ ΜΔ]. 111. τ ἴο 
πὸ [εννιϑι παίίοηθ. ΜδηΥν {μ|ηκ, ἢ ΟΠγΥ- 
βοβίοτη, {παΐ [5. νἱῖ. 14. ΔΠΠΟΌΠοο5 {π6ὸ σοά- 
Ποαά οἵ {μὲ Μεβϑίαῃ. [1 50, {πὸ {{|6 [π|- 
τηδππεὶ (Με. 1. 23) ννᾶ5 ΡΥ πη ΤΙ] Γ]Π|16 ἃ 1π 
1π6 πολγηδίίοη, δπά {μ6 ἤθϑῃ ([οΠη 1. τ4) 
ννὰβ {πΠ6 ἰθογπαοὶς οἵ σοαπεοαά. (Δοπιραγα 
Τοπη 11. 1τ9--22, ἀπά 5ε6ὲ σοάσέ ἔπεσα ἀπά οα 
[ΌὉμη 1.14. [ἢ Με. χχὶ. 42 ἀπά {Π6 ῥῬᾶγβ}]6]5 
π6 ϑανίουτ ΔρΡΡ]165 Ῥ5. ΟΧυἹ]. 22 ἴο ΠΙΠΊΞΕΙΓ: 
σοιηρ. Μείί. χυϊ. 8. Νεχί, 5βεαὲ (γιβί '5 βαγ- 
Ἰη55 ἴῃ οῃη Χὶν. 15--24, ΧΧΙΙ. 23, ἀπά ψ] 
πη σοιρ. ΚῸ ΧΥΠ. 20, 21. Ἀροϑίοϊις 
ΘΧΡΔΠΒΙΟΩ5 ἀ1Ὲ [οιπά 1π τ Ῥεΐ. 11. 4---, 1γ. 17. 

ΝΟΤ ΝΣ οα νου. τό. 

Ἐοπι, νη. το; τὸ ο΄. ΠΗ. Ὁ. ΤΌΣ ΤΌ, ΤῊ ὟΣ Τὸ" 
2 (οὐ: τἱ. τό: ἘΡΠπι π΄ ΤΌΞΖ2Ζ, δὲὲ. δι᾿ 
Κεν. χχὶ. ϑῆοννβ Πρ. ΔΓ ΨΟΙΥ ἴπΠ ννῆδΐ ΤῆΟΓΟ 
ςΟΠΊρΡΙ εἴς τη ΠΠΟΙ 511], οα {Π6 ἤΠηΑ] εἐβίδ ]5}- 
τηθπΐ οἵ (μγιϑί β Κιηράοπι, “1ῃ6 ἐαθεγπδοὶα 
οἵ Οοά 15 ψ ἢ πιθη ἀπά μα Μη] ἄννε]] νυν] ἢ 
ἘΠΕοπι." ον. χχῖ. 2. 

ἼΠῸΟ ἀϊνοῖβ νναγ8 ἴῃ ψνμῖοἢ Οοά Πᾶ5 ἄννοὶέ 
ΙΓ τηθῃ ΔΓΕ 50 ΠΊΔΗΥ 5ΠΟΟΕΒΒΙγ 6 βίαροβ ἴῃ {Π6 
Ρεγίδοξϊ δοσοπΊρ 5ῃπιεπέ οὗ ΠΊ8Π᾿5 σα νδί!οη, ἀπὰ 
ΤΉΔΥ Ὀς ἴμιι5 ὈΥΙΕΗΥ σιπηπηθά ἃρΡ. 1. Ηβ 
ἄνγεὶο ἀπηοηρϑὲ τῆθη ἘΠγΓΟΌΡ ἢ {Π6 ν]510]6 ΞΡ ἢ 5 
οἵ ΠΙΒ ΡΟΨΕΙ ἃπα ΡγΈβεποθ ὉΠάΘσ πε οἱά 
Τιβροηβαίίοη. 2. [πη Βυπηδῃ παίατα ἘΠΓΟΌΡΗ 
1Π6 [ποργηδίίοη. 232. ΤΠῸῈ ᾿ποαῦπαΐθ 5οη οἵ 
Οοά ριτοΠρα Πὶ5 επί ΟΥ̓ Ἐποδιηροα δπηοηρϑδί 
τίθη. Ηε οςουρ!εά, 50 ἴο βρεᾶῖ, “"διμοηρϑέ 
Τ]ΘΠθοΓ5 οὗ ἴπεῈ βϑῆθ σδύαυδη, ἃ ἰεηΐ {κ6 
1Πεῖτ5 (ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν). 4. ϑῖποβ ἢΪ5 5Ίοτ!- 
Ποδίίοη, ἴμ6Ὲ ΕδΙμοσ ἀπά Ηδ πᾶνε ἄνγεὶξ 1π 
ΒΘ] νου σου {πε ΗΟΪΥ ϑριγιξ δηά ἴῃ ἔννο 
νναγϑ:--ἃ. [πη ἴπΠ6 (ΠΌΤΟΝ 845 ἃ ὈΟάῪ Ψ ΒΊΟΝ 15 
1π6 Ἰνίπρ; ἴθπιρὶῈ οἵ σοά. δ. [π θε αν 5 
1π4 νι π4}1γ, ννηῸ ἀγα Πἰνηρ βίοποβ ἴῃ Οοα 5 
τ ΠΊΡΙ6, 50η5 πὰ ἀδιρῃΐεῦβ οἵ σοά ὈΥ 5ρι τ 8] 
τορθπούδίίοη. ὙΠῸ σΟΠβαπηηδίοη ψ}1}} θα 
16 δπίϊγθ ρεγγαβϑίοη οἵ ἴπ6 πυτηδη ὈΥ {86 
ἀϊνίπο παῖΐιγο. 



τ. τ--2.} 

ΘΗΑΡΈΒΕ ΙΝ. 
1.16 φγοσέεαείλ 172 ὁχλογίζγιο ἐλόηε ἐο ηεγίέν οΥ 

17, 2 αμπα ἐο ζέαγ ἀέγε δε αὔεείϊογε ἂς ἀξ 
αοίζ ο ἑάενι. 3. Πλεγεογ ζεδέ ἀξ ηεῖρλέ δ 667) 
2ο αοεί, ἀὲ ἀεοίαγείᾷ τυλαΐξ εονεΐογέ ἀξε ἑοοξ 
ἦς ἀξ αὐίείζογια, ὧγ ἐάε γεῤογέ τυλίελ Ζ7Ἴώες 
ϑαῦε ο7) ἐἀε17γ, σοαϊζν “ογγόοτυ, τυλίελ ἀλλ 7077)167, 
ερίοέίο ζαα τυγοιερλέ 1γι ἐζεηι, 13. ἀγα ο΄ ἐλεῖγ 
ἐουζγιρ ϊγεαΐγιθος αγτα] οὐεαΐϊϊεγιεο ἐοτυαγας 71, 
αγισευογαύίε 10 τε 707 2167 ὀοασίζγος οὔ λει. 

Ἡ. ΘΟΟΝΊΝ ΕΑΝ. ΝἹ]. 4 

ΑΥΝΙΝᾺΕ εβετγείογε ἐπεβα ρτὸ- 
τηΐβ65, ἀθαγγ Ρεϊονεά, ἰεΐ ιι5 

οἰδαηβϑε οὐγβεῖνεβ τοῦ 4}} δΙΓΠΙΠ 655 
οὗ 1Π6 εβϑῃῃ δηά ϑ8ρι γι, ρεγίξοειηρ Πο- 
11π685 ἴῃ {ΠπῸ ἔξαγ οὗ (σοα. 

2 Βεςεῖνε τι5; νγὲ μανε νυγοηρεά 
ΠΟ πΊΔη. νγχαὲ πᾶνε σογγιρίεἀ πὸ πηδῃ, 
να Πδνε ἀεταιιάεά πὸ τηδη. 

ΟΗΑΡ. ΝῚ]. 1. ΤΠΘ 5πὶ δπά βιιυθβίαπος οὗ 
Ἐπ Ἐχπογίαιοη ἴπ {Π6 ἔουπὶ οἵ ἃ σοπο] βίο η 
ἤοτὴ ἰῃδ ῬΓΟΠΊΪσε5. “ἼἸΜ6 86 ὕμθη Ῥοΐῃρ 
{86 ῬΤΙΌΙΙΒ6Β ὑμπαῦ 1͵ὸ 86" ΠΊΔΓΚ5 {ΠῸ 
ῬΓΟΠΊΪ565 85 ἘΠΙΠῚΘ ἴῃ ΟΠαΥδοΐθυ Δη4 βίσοηρ ἴῃ 
τηοίϊνα ρονεσ. Βε θνεῦβ πᾶν {πὸπὶ ποῖ 
ΤΗΘΓΕΙ͂Υ 45 ρΙεάρ65 οἵ Γαΐασα θεπεπῇίϑ, θυΐ τη ραγί 
ΔἰΙΓΘΔΑΥ γοδ] 1564. 511 ἘΠῸῪ τηδὺ ὃο ἔογξοιοα ΒΥ 
ὉΠΠΟ]ΙΠ655, νν ὨΙΟἢ ἀἸ54 114 }1Π65 ΠΊ6Π ἔτ πὶ θοΙ Πρ; 
ΤΩΘΙΉθΟΥ5 οἵ ἃ ΠοΙν (σοάΐβ ἔδυ, ἀπά ππῇῖ5 
ἘΠῸ σου Πλ ΠΥ ΟΥ ἴπ6 Πρατὶ οἵ ἴπ6 ᾿ἰπάϊν!]- 
ἄπ] ἴτοτη Ὀεϊηρ Η15 παδιζδίίοη, Ἀθν. χχὶ. 27. 
ἯΙ! ἱποϊϑίοη οἵ ΒΙπηβο] ἀπηοηρ ἴΠ6 Ἐἐχῃποτγίθα, 
«πὰ {μ6 ἘΠπ16Ὸ ““ Βεϊονεά," 5μενν {παΐ δ 15 ποί 
ἃ ΠΑΥΘἢ. ϑριγιί4] ἀϊοΐαίοτῦ, ἀπ {Παΐ, ννπαΐθνου 
ἘΠΕΙΓ σοπάϊπιοϊς ΠπΔΥ Πᾶνα θδεπ, ἴ Πα5 ποῖ 
ἰϊεγεά Ηἰβ5 αἴεοίίοη ἴογ ἔπεηη. 1) δ] πιεηΐ οἵ 
1μ6 ἤθϑῃ τείθυϑ ἴο 411 βϑῆϑιιαὶ 51η58, 5110 ἢ 85 
ἀγαπκεηποβ5 δηἀ σ᾽] υἰτοηΥ ((ΟΥ. ν. 11, νἱ. 1ο, 
ΧΙ, 7, 21), θιαΕ ἜΒΡΘΟΙΆ ΠΥ ἴο ΠΙσΘπεϊοιισπ 55 1 
411 115 ἕοττηβ (1 (ὐοσ. ν. 9, 16; νἱ. 5--ὡΖο). ὙΠῸ 
οδ]δοϊίοη {πμαΐ 51. Ῥαμ] νἱεννβ [πΠ6 ἤδϑῃ [561 
85 ἴπ6 βοῦγος οἵ Ροϊ ἴῖοη, δηἋ σαπποΐ τοραγά 
ἴξ 45 εοπέγιαείϊσ ῬΟΙΠΕΙΟΠ, 15 πηΐθηβθ]θ. [Ἃπ 
Αάαπὶ {πὸ ἤσθδῃ νγὰβ [ῸΓ ἃ ννῃ16 ριγο, ἀπά 
ἴῃ ΟΠ γῖδέ τ πονοῦ σβαβθά ἴο θὲ 580. [ἢ {Ποβὸ 
ΨηῸ πᾶν ἀϊοά νι (Πγιδέ {μ6 ἤθϑῃ ἰ5 
2άραὶίν ἀθαά, δηά 115 φεΐμαὶ οἰδαηβίηρ ὈῈΡῚη5 
ὑἢ τῃς6 τασθρίίοη οἵ {π6 ϑριγί. Βαΐ 1ἴἴ 
Ἰι5ί5 ἀραϊηδί ἴΠ6 βρισιί, 15. δνγαγϑ [40]6 ἴο 
ἀεΠ]οτηοπί, ἀηα δἰνναγβ πθα ας ΠασίΠοΥ ΡυσΙῆσα- 
ἴοη. Ὑπὸ οχαοΐ βεηβα οἵ “ἀδπ]οπηθηΐ οἵ 
ΒΡΙΓΙΕ ἢ 5 ποΐ 50 οἰδασ, θαΐ 1 βθεπὴβ τηοϑί 
ῬΓΟθΔΌΙ6 {Παξ δῖ. Ῥ81] πεγεὲ ἀθϑιρῃδίοθ ἃ5 
ΒΡΙΓΙΕ οὐἵ' ΒΙρ ἢ οϑί ἔοι] 165 ΒΡ ΓΙ Γπ|4]1564, Οπα 
Ταῖν ΠΠδίγαξοη οὔ ἀθἤ]οτηθπέ οὗ βριγιῖ, νυ ῃ, 
ΒοΟνΕνΟΥ, ΠΊΔΥ ΟΟΟῸΓ ἴῃ ΙΔ] Ὁ] [ΟΥΠῚ5, [5 
ΤυΓΠΙΒηθ ὈΥ 1 (οΥ. νἱ]. 7. ΨΜΊ ποραΐῖνα 
ΟἸδδηβιηρ, 15 ἴο ΡῸ Οἡ {πΠ6 ροϑιίϊνε ῥΥΌΟΘ55 
οἵ “ Ρεγίδβοξιηρ ΠΟ] Π6 55. ὍὙΠὸ ΟΥΡΊΠΑΙ] ἴῸΓ 
Ροτ οί, 15 ϑεα ἴῃ Οὐδ]. 111-ὄ 2, Ῥ.μ]. 
ῖ. 6, ἴῃ ςοπέγααϊδειηοίίοη. ἴο ἐῃθ ἱπ|{᾿δΐουν 
βίαρες οἵ (γιβίίδη Ργορτοβ5 ἀπ ννοῦκ. [{ 
15. ἃ πίογαίὶς ννογά, ιιϑδοά ἴπ οἰαϑθῖὶς Οσεεκ 
ἴον 1π6 ἀϊπι6 ρεγξουτηδηςε οὗ βδοσιῇςε ἀπὰ οἵου 
ΤΟΙ ΙΡΊΟΙ!5. τιΐεβ, ἀπά 50 Ἔχργθββεβ ΔρΕΥ {πὸ [{]] 
ΔΟσΟΙΠΊΡ ΙΒηπηθηΐ οὗ {Π6 σαεγεά ννουῖ οὗ βδηςί!- 
Ποδίίοη. Π6 σομηρ]οΐθηθϑα ἄοθϑ ποΐ ςοπϑίβί 
ἴῃ ἰἴ5. θοϊηρ ἃ βϑαῃοιποδίίοπ δοΐρ οἵ 1π6 ἤδθϑῃ 
8 Π4 οὗ {π6 ϑρίσιῖ, δας ᾿π {πΠῸ6 ρογίθοξοη οἵ {π6 
ΠΟΙΠ655 ἰἴβθ. 81Π| 1 σδῃ οἱν τηθαῃ ἃ σεῖα- 
ἶνα ΠΟ] ΙΠ655, θθοδιιβα ἈΡϑο]ΐθ βαποίΥ 15 τιη- 

αν Ζ661.----  οτἱ,. 11]. 

αἰζαϊπαῦϊε ἴῃ {Π1|5 ννουά. Ἡο]ηο55 οἵ {πὸ 
ΠΈϑ ννοι]ά εχιϑβέ, 1 411 115 ῬΎΙΠΟΙρΡΙ65 ννΈα ΟἿΪΥ 
1πϑίγατηθηΐς οὐ σὶρ ῃθοιιβηθθθ, 8ἃ5 1η ( τιϑβί, 
Δηα ΠΟΙΙΠ655 οὗ βρισιῖ, 1 σοηβοίθποθ ὑνΈΓῸ ἔτεα 
ἔγοπη 411] 5σθπθθ οἵ δπ σομπητη64, ἀπ [5 
οορπαίς δοι]ῖο5. ὑνεῦα βρι γι 14 }1564] ᾿πΐο {πὸ 
ὙΕΙ͂ Πίρμοϑί ἔσσῃ οἵ {πεῖὶγ δοίνιγ. Βιξ 
5ΠΔΓΡ 1ἴπ65 σαηποΐῖ θ6Ὲ ἄγαννῃ θεΐννεθῃ ΠΟ ΙΠ655 
οὗ 5ριυἹ δηά ΠΟΙπ655 οἵ ἤθβῆ, ποὺ θείΐννεεη {Π6 
ἀοβ]οπιθηξ οἵ οαςῃ, Ὀθεσαδῖιβε ποὺ δοῖΐ δηά γϑαςῖ 
ἼΡΟΠ Θά. ἢ οἴποσ. ὙΠῸ δἰπιοϑρμεσα ἴῃ ΠΟ ἢ 
ΠΟΙΙΠ655 ΠΊΟΥΘ5 Οἡ ἴο φευθοίοη 15 ἴΠ6 ἴδαῦ 
οἵ σοά. ὍΤῊϊ5 πιοίϊνο ροννοῦ ὈΕΙΟηΡ5 ΠΊΔΙΠΙΥ 
ἴο {π6 οἷά αἰϊδβρεηβαίίοη δπά ἴο [6 θδγ]οῦ 
βίαρεβ οἵ {πὸ (ἢγιϑίίδῃ οοιγθθ. [{πνγὰ5 τηοϑὲ 
ΔΡΡΙΙΟΔΌΙῈ ἰο {πΠ6 (ογ πίἴπβ, Δη6,, 50 ἰοπρ' ἃ5 
ΤΆΔΠ 15 Π|140]6 ἴο 51η, οαηποΐ Ὀὲ ἀἸβρθηβοά ντἢ. 

9-4. ΠΕ Πἰηἰς οἵ σοπποϑοίίοη Ὀοΐνγεθη ἢ15 
νγαυπίηρ Δη4 {ΠῸ γοβαπιρίίοη οἵ {πῸ βαθ]εςος 
ΜΠ ἢ Π6 σΟΠΊΠηΙΘΠΟΘά [ΙΠ 1]. 12, ΔΟΓΠΡΕΪΥ τόκα 
ὉΠῚ.Ε 11. τῇ. 

Ω. “ΜΑΚΚΘ ΥΟΟΤΙ ΤΟΥ 18) Τονεγί5 ἴο {πὸ 
“Βθε γε νι ἀθηθα ἴῃ νἱ. 13,50 {Ππαΐ {πε ἢγϑβί νγογά 
οὗ [ῃ6 βριορια ἴο ἔπε νυ πη ΟΟΥΓΕΒΡΟΠ5 
ἢ {πε αϑὲ οἵ {ΠπῸ ργοίοριιθ. Δ θη ἃ ἰδίου 
5ΡΘΔΚΚ5 ἴο οΠΠ]Πάγθη, Π6 ἀπά πὶ ννογάβ ἄββεῦνα 
Δα πη ϑϑίοη ἴο {Π61Γ προασί. Βυξ π6 δάά5 ἴῆτεε 
ϑρβοϊῆς γθάβοηβ ΠΥ ΠῈ 5Ποι4 πᾶνε 1ΐ, ἀπά ἴῃ 
Π15 θαυ πϑϑίηθϑβ, ΟΠΊ5 41} σοππθοίπρ ῬΑ Ο]65. 
ΝΟ ο186 ἀϊᾶὰ χὰ Ψ͵Ι͂ΓΟΙΡ: Π0 0186 αϊᾶ γ;͵ 
Υαΐϊπ: ΠῸ 016 αϊᾶ ψ8 οὐϑυσθ 80}. ΤΠδΐ 
1π6 Ρϑύβοῃ Δ Ππἀθά ἴο 15 {πμ6 Παρταπί οἤδθπάογ 
5 ρΡγονεά ὈγῪ 11. 5-:3. Ηδ 15 οἡ {πε ροϊπί οἵ 
ἰαἸτῖηρ ΠΡ ἀραϊη (ν. 5) ἴΠ6 ἔγοιθ]Ὲ πηθηίϊοπεά 
ἴῃ 11. 13 ΕἸ, δπά {πῈ ργθοθάϊηρ νεῦβεβ ποῦ 
(5--12)) 811 4]Ππά6 ἕο {πᾶΐ ρεῦβϑοπβ οᾶβθθ οιξ οὗ 
ψνΒῖ ἢ {πῈ6 ἐγοιῦ]α ἀγοϑθ. ϑιπ ΠΥ] ἤογα ἔπ 
(456 5 Τοευγεά ἴο 1πι5ῖ Ὀθίοσε ἃ γθουσγθηο ἴο 
[π6 ϑαπηθ τοῦθ ]6. ὙΠΕ56 8]]5]0η5 ἀγα 450 
ΘΧΔΟΙΪΥ ἰπ {ΠΕΙΓ ῬγΌΡΕΥΓ ΡΙασθ, θθοδιιθθ ἔπῈ 
ΟΠδπάοΥ Ὀεοηρεά ἴο {Π6 ὙΕΙῪ Οἷαθ5. ΠΟ 15 
Δἀάγοϑϑθα ἴῃ Υἱ. 14-]1. 1, δη4 ἴῃ οΥδγ {Πδὲ 
1ῃ Ργοϑεπί νναγηῖηρ 5μοι] ἃ θῈ ἴακθη τΙΡ ΜΕΥ 
ἴῈ νγὰβ αυϊξθ ΠοΟοβϑαγΥ {παΐ ἴς σου] ποῖ 6 
νἱθννθά δ5 δῖ5. βεπίθηςα ἀδηά δαπιομηίτοη. ἰπ 
τ (οΥ. ν. 1τ- μαά θεθη, ὈΥ ψΒῖοἢ 1 μά 
θδθη βαϊά ἐπαῖ πα παά ψτοηροά, ταϊηθά, ἀπά 
ΟΥὐουστοδομ α {Π6 ΡΠ ν πιαη. “ΤῸ τοίϑυ ἔπεβα 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ5, 85 ΞΟΠΊ8 ἄο, ἴο ΠΙΟΠΟΥ͂ τηδίίοῦβ 
ῖ5. υϊΐε. αἵ νατίδηος νυ {πΠῸ σοηΐοχί, «ηά 
ποί αἵ 411 πεοοϑβϑιταϊεὰ ὃ. {ΠῸ Ἰᾶπριαρο, 
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3. 1 ϑρεαῖὶς ποὲ 2}1ς ἴο οοπάειπηῃ 
γομ: ἴογ 1 πᾶνε βαϊά Ρεΐογε, ἐπαΐ γε 
ΔΓῈ ἴπ Οἵ" Ππϑαγίβ ἴο ἐ16 ἀπά ᾿ϊνε ννιτῃ 
γοιι. 

4 (Οστοδέ ἦς τὴῦ θοϊάπεββ οἵ βρεθςῇ 
τονναγα γοιῦ, ρίθαΐ 25 ΠΠΥ ϑ]ούγίηρ οὗ 
γοι : 1 δηλ ΠΙΙεά στ Τσοπηίΐοτι, 1 
ἅτὴ ἐχοεθάϊπρ Ἰογίμι! [π᾿ 81] οὐγ ἐγιριι- 
Ἰλίϊοη. 

ς Εογῦ, ψΠεη να νγεῖα σοπηα ἱπίο 
Μδοεάοηϊα οἷἵὖἵ ἤἥεϑῃ Ππαδά πο ταβί, 
θιΕ νγε νγεγε ἐγοι θα οἡ Ἔν εΥΥ 5146 : 

1- ΓΟΟΒΙΝΤΉΗΙΑΝΕἍΡ. νἹ]. [τὴ 

γγΠοιε τυεγὸ Πρ ΕΙΠρβ, ὙΠ ΈΠ]Π τυθγε 
[εΔ08. 

6 Νενεγίμεῖεθς (σοά, ἐπαξ ςοπι- 
ἰοσίθῖῃ ποθ της ἃγὲ οαϑὲ ἄοννῃ, 
ςοπγίοτίε 4 τι5 ὈΥῚ ἴπΠ6 οομηίηρ οὗ 
ΤΙ ; 
 Απά ποὲ ΒΥ ΠΙ5 σοπηπρ ΟὨΪγ, 

θμῈ ὈγῚ τὰ σοηϑβοϊδείοη νγπαγθνίτῃ 
ἢς νγὰβ8 σοιηξοτίβα ἴῃ γοι, ψγΠΕῈη Πα 
το]4 ιι5 γοι εαγπαϑέ Ἂἐεβῖγα, ὙΟ ΙΓ 
τηοαΓΠΙηρ, γι Γ ἔεγνεπέ πηϊπά ἐονγαγά 
ΠῚΕ ; 80 [Πδΐ 1 γε]οϊσεά ἘΠ6 ππογα. 

8, Αποίΐποι γθάβθοη ὙὙΠΥ͂ ΠΟΥ 5Που]4 ορεπ 
ΤΠπεῚΓ μραγίβ. “Εοτ σοποπηηδίοη 1 ἅο ποῦ 
ΒΡεδκ." ὙΤῇμε Ιάδθα 15 ποΐ [ῃδΐ {πε ἴἢγεα δρο- 
Ἰορϑῖϊς βθπίθποοβ 1ιι5ὲ υἰίογοα ᾿ηνοϊνοά ἃ οοῃ- 
ἀοιηπδίίοη οἵ {πε (ΟΠ Πα η5. ΟΥ̓ ΡαΓΙΏρ; 
ΒΙΠῚ ΟΠ μ15 ἀδίθηςθ, θὰς πα ἄδθηῖθ5. {Ππαΐ σοπη- 
ἀσιηηδίϊοη 15 ἴῃ 6 ΡΌΓΡΟΒΕ οὗἉ Π15 συαγλζρ ἴῃ ΥἹ. 
14--1ἴ.1, 85 ΔΡΡΘδΥβ ἔγτοσὴ πὸ φσγοοῖ :-- ἴου 
ΙΠᾶνο 5814 θεΐογο {παΐ γοῖ ἃγῸ ἴῃ ΟἿ Πραγίβ 
ἴον απο ἴῃ ἀθεαύμ, δπα ππΐοῖ πὶ 1176," 
ὈεΙπρ ἃ ΟἸΘαΓ 4} Ππδῖοη ἴο Ὑἱ. 11,12 1 {Π6 ᾿πίτο- 
ἀποίίοη ἴο [Π6 νναγπίηρ. ΤῸ Πᾶνα ΡΕΥβΟΠ5 50 
ἴπ σοῦ ποατί {παΐ γοῖ! ἃ1Ὲ ΓεδάΥ ἴο 416 νυ ἢ 
ἴποηι, ἐΠπαΐ γοι πᾶν πῸ ἄδϑισα ἴο ᾿ἰνα υιπουΐ 
{Π 61}, 15 οπ6 οὗ {Πδ βίγοηρεϑί ἴοκθηβ οἵ ἰονε 
(Ηου. Οἀ66 1Π., ΧυΙ!. 5--ξ:2). Βαΐ ἔγομη ἀποίποῦ 
Ροϊπί οὗ νἱϑνν ἃ 5} ἴο 5ρεπά γὙοῦτ {|ὸ νυ ἢ 
ὑπο ΠΊΔΥ 6 ἃ 5[ΓΟΗΡΈΓ, ὑυμῖο ἢ ΡΟΒΒΙΌΙΥ δο- 
σοι ΐβ ΤΟΥ 15 βίῃ! ηρ ΒΘσΟΠΩ,, ᾿ΠΑΒΠΊΠΟ 85 1{ 
5Π6νν5 ἃ σοηνιοίοη παῖ {πὸ οχιβίιηρ αἰΐδοι- 
τηοπΐ νν1}} ποῖ ΟΠΪΥ ὈτΙηρ Ργεβεπί ἀε]ρΐ, θα: 
1πδὲ 1 νν1}} πονεσ δῈ Ὀγοόίκοη ΕΥ̓͂ {Π6 σοπίϊπι8] 
ΒΟΟΙΕΙΥ Οὗ [Π6 ρεύβοῃβ ἰΙονθοά. ὍΠδ νἱενν {παῖ 
πὸ Ροϊπξί 15 ἐῤρεὶγ ἀγίηρ δη4 Πἰν]Πρ᾽ νυ! ῥέει, 
ποῖ 15 νυ ἴΠθπι, ᾿πηρατῖβ 8η ΟὈβοιυγιίν, δηά 
1Π6 »τοιηα5 ἴου τ, νυ] οἢ ἅγῈ ΟΠ ΘΠΥ ΡΥΔΠΊΠΊδ- 
σα], ΓΘ ᾿πϑαΠοΙθηΐ. 

4. ““Οτγοαῖ 15 ΤῊΥ͂ ἔτ Κα 655 οἵ β5ρεεοῆ 
τονναγ5. γοι. ὙΠΙ5, ἀραῖη, Ρ]ΑΙΠΙΥ τεΐουβ 
ἴο νἱ. 11, ἃΠ4 ἴΠ6Γ6 15 ΠῸ γϑαβοῇ ἴο ἀπ] πίε {Π6 
τάθα ἱπίο ““ σοππάσδπος," δἰ ποῦρη {πὸ ἔγδηϊς- 
655 ἦς {παΐ οἵ σοηῆπάθηοθ ἴῃ ΠῚ5 στ δογβ. 
ἼΠΙ5, ἀπά ποΐ ἴῃς ἤδϑιγα ἴο σοπάδπηη, 15 {πὸ 
Ἐχρ απαίίοη οὗ {πὸ πηγεβουνεπΠ655 οἵ ΠῚ5 νναγπ- 
ἴηΡ. Μοτδ ἱπάϊοδζινε οἵ Πῖ5. ἴον 511] {πᾶπ 
ἴγθθ βρεεοῖ ἴο {πθπὶ 15 ϑ]ΟΥυ Πρ ΒΡΕΘ ἢ ἴο 
ΟἴποΥβ ἤοα ὑμποὶν θ68841}. ΠΕ Ὀοδβίϊηρ οἵ 
ἴμοῖὰ ἴο ΤΊϊ5 ννᾶ5, πὸ ἄοιυθί, 4π411Π64, Ὀαΐ, 
αἰτοῦ ννυμαΐ μαά ὁσοσυγγθά, Π6 ΓΟΒΌΤΊ65 1ΐ, ἀπά ἴἰ 
ννὰ5 πον ““ρτεαῖ. Ηε 15 Π|Ιεὰ ψἢ 086 
Πογηϊοτ,᾿᾿ οἵ νυ μι οι 6 Πα ΔΓ αν βροίκθη ἴῃ 
ῖ..4--7,) οη ΗΟ ἢ 15 βοίηρ ἴο ἄννε}} ξιτί ΠΟΥ 
οη (6, 7); π6 διιρογαθοιηάβ ἢ ἘΠ 6 ἰου," 
ὙΠΙΟ. ννᾶβ5 ἱπηρ] 16 ἃ τῃ 11. 14.) Δπ4 ἴο νυν ΒΙ ἢ Π6 15 
ΒΟΙΠΡ' ἴο 5 ΓΘ οΥ ΠΪ 56} (7, 16) πονν παΐ μῈ 
Πιὰ5 5814] 11 {Ππ8ξ 15 Ὠθο βϑατΥ ἴῃ {Π6 υνᾶῦ οἵ 561- 

ἀείδηςα δη4 οοῖη56]. ὍΠ6 {(τἸθυ]δίοη τηθδηξ 
15 ππάοιυθέθα!ν {παξ οὗ οΠΔΡ. 1. ΔΙ ΠοῸΡ ἢ {ποτα 
νου] θῈ πὸ πϑϑά ἴο θχοϊπάδ {πὲ “ βυῥέζης Ἢ 
ἴπ {π6 ποχί νϑῦϑβθ, 1 [ΠῈΕῪ σγεσα οἵ βυβῆοϊοπέ 
Ἰπηρογΐαποθ ἴο 6 μΡαΐ 1π ἴμθ σαΐθρουυ οὗ 
{τιθυ]δίίοη. 

5. ΤάΚο5 ῸΡ ἴΠῸ παγγδέϊνε ἀγορραά ἴῃ 1Ϊ. 17 
ψν ἢ Δῃ Δ]]Π5]0Π ἴο 11. 12, 132. “ΕῸΓ δνθῆ 
ὙΉΠΘΗ νγῈ σδπηῈ ᾿πῖο ΜαςἼθάοηϊα, οὐσ ἤθβῃ σοΐ 
π0 τοιοῦ, Ὀυΐ (γα ννΕΓῈ) 'ἴπ ΘΥ̓ΘΙΥ τοϑρϑοῖ 
αἰΠιοῖθα." Ἐνθη οα ΠΪ5 4ΥΓΙ͂Ν8] Πα ἢδα ποῖ ΟΠΙΥ͂ 
5111 ἴο νναῖϊῖ ἔογ “ΤΙζὰ5, θα ἀρραγ  ΠΕ]Υ ἘΕ]} 
ΔΙΊΟηρ ἴοοβ. “νοι ᾿ δηά “νη ἢ οχ-ς 
ΡΙΔΙΠ ἴῃ ΘΥΕΓΙΥ͂ Τεβρεοῖ. ὙΠῸ ἤρμίϊηρθ εγα 
1ῃ6 πὲνν γουθ]ε5 ἴῃ ΜαςἼεαοηϊα; {πΠ6 ἔδαγϑδ. 
ςοποογηρα {Π6 πρϑμοὶ οἵ δῇδιτβ ἴῃ (οτ πίῃ. 
[ἡ ΤΊΟαβ ΠΙ5 πηγοϑί νγὰβ ἴΠ ϑριστῖ, πον ἴἴ 15 
ἴῃ Π15 Πθβϑῆ. ΟΒβιθΙΥ πε ρεγίυγρδίίοη οὗ Π]5. 
ΒΙΡΠΟΓ παΐατο ἀθδοθηάεδά ἴο ἢϊ5 ἰοννεσ. 

6, “. ΑΠΙςοξίοη ἑαγηδά ἱπίο ἴογ. “Βαΐ ΠΕ 
{πας σοτηξοσίει {86 Ἀπαπι 016 σοπηξοτίεα τ15 
γ1Ζ. Οοά, Ὀγ [μ8 ΡΥ ϑβϑϑῆοθ οὗ ΤΊϊ5 ((. 3,4). 
ΓΘ ΤΉΘΓΘ ΔΓΓΙ͂ΝΑΙ οὗ ἃ {Γυϑῖγ οοἸθάριια ἴο 
βίδης ὈΥ Πίτῃ ἀπά ΤΙπιοΐῃυ, ἀουνποαβί 85 {ΠΟΥ͂ 
ὙΡΕΓΘ, νγὰ5 ἃ σοιηξοσί. Βαξ {πε τηδίη σε] θοῦ 
σϑτὴθ ΠῸΠῚ ἔπε σομπηΐοσέ ψμῖοθῃ ΤΊι5. εὶς 
ΟΥΘΙ ἴπ6 (ὐοτγΙπίμϊαη5. ὙΠῸ 5ίγιοσξ βεῆβε ἰ5: 
1πΐ ΤΊζι5 ννα5 σοπηξογίθα ἴῃ δηά Υ ἀ δ] νοσῖηρ 
ἢ15 γτερογΐ οἵ Πὶβ θβχρογίθεποα δὲ (οσιηΐῃ, πᾶ 
{παῖ [Π15 Π15. σοπηξογέ σοπηΐογίθα {η6 ΔΑΡροϑίϊϑ.. 
δι. 81} ταῖρ ΐ νγ6}} ἔδεε] ἘΠ ν᾽ ϑι 0 ]6 βαςιϑίβοιςοη 
οὗ ΤΊὰ5 ἴο θῈ ἃ πίοσα ρα!ραῦ]ε ῥγοοῦ οἵ {π6 
᾿πηρτουεά καί οὗ {πἰηρβ ῃδη {π6 ϑυθβίδηςε οἵ 
1Π6 τϑροσί 1561 Ιζα5 οἸθα Υ «6! νογθα 15 
δοοοιπί νι ἸοΥα] επιοίϊοπ, ἀπά ἱπάθεά 
1Π6 5θπθ ϑνῃ]οἢ πο Πδ4 ἴο ἄδθβοσιθε νγὰβ εχίγα- 
ΟΥΩΙΠΑΓΥ, 85 ΠΊΔΥ ὈῈ 56δὴ ἴῃ υ. 11. ΤΠῈ 
ΠΟΙΆΓΟΓΕ ννὰ5 510} 45 ἴοσ Π6 Αροϑβί!ε ἴο “7691 
τϑ]οϊορᾶ ταῦμϑυ"" {πὰπ ἰγοιὈ]6α 45 Ὀεΐοσα. 
ἼΠῸΟ ποχέ ψεῦϑε5 νυ ΠΟ] Δ 55]ΡῚ ἃ ΓΕΏΒΟΠ ἴῸΓ 8. 
εραηρσε Γ᾽ γεεἤϊησ, ἃ5. νν 6 }1 45 ἴΠ6 δοσὶδὲ 5ῃδνν 
1πδὲ {Π15 ἀπά ποῖ " χεζοίεοί ἐξ ηῃιογο᾽ (Α. Ν.) 
15 {πε ἔγιια βεπβθ. ὍΠα ροϑβιξίοη οἵ “ σδίμεγ ἢ 
1η 1π6 οὐ βίη] ἴα ποῖ, 85. 4] 6ρϑά, αραϊηβὲ (15. 
866, ΕἸΟΥ. νυ Σ 1. γ; Υἱ]- 21: Ξ 
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8ὃ ΕῸΓ ἐποιρῃ [1 πηδάδ γοῖι 5ΟΓΓΥ͂ 
νυ ἃ ἰείέογ, 1 ἀο ποῖ γερεπί, ἐποιρἢ 

' - Ἧ. ἵΟ τσ, αε- αἴεῦ ἃ ρον πιδηποί, ῃαξ γε γϑεέτος 
παρέ γερεῖνε ἀδπιαρα ὈΥ̓͂ 8 ΠΏ ΠΟ- ἔσ οί 

Ι ἀϊά τερεηξΐ : ογ 1 ρεϊςεῖνε τπδέ {Πα 
5216 Ερ᾿βέῖεα δίῃ πιαάβ γοῖι 8ΟΓΓΥ, 
ἘΠοΟΙΡῊ 12 τυογὸ ὈὰΕ [ὉΓ ἃ βεάβϑοῃ. 

9 Νον [ τεϊοῖςε, ποὲ {Πδξ γε νγεῖε 
τηδάε βοῦΐγ. θιιὲ {παΐ γε βοιγονγεά ἴο 
ΓΕρΡεπίδηοβ : ἔογ γὰὲ νγεῦα π1δ46 80ὙΓΥ 

τΠϊηρ:. 
10 ΕῸγ ροάϊν βούγοννγ νγουκθῃ τε- 

Ρεπίδποα ἴο βαϊνδίίοῃ ποΐ τὸ θὲ τε- 
Ρεπίεά οἵ: δι {πῸ βοῖγονν οἵ {πε 
νγ τ ννογκοίῃ ἀδθδίῃ. 

11 ΕῸΓ ΡεΠο]α τΠ15 5εἰΐβατης ἐπίηρ, 

8, 9. ΤΠΘ ΤΔΉΠΟΓ ἴῃ ΒΟ ἰγοῦθ]θ Πδά 
θδθη 5 ρογβεάθα Ὀγ ]ογ. “Βθοϑῦβ6 ὕὉποῦΡ ἢ 
Ὶ αἀϊὰ συῖθονθ γοὰ ᾿'ἰπ ΤΥ Ιούῦο, 1 ἄο 
πού τορυού. Ἰμοῦρ 1 ἀϊὰ τορτοί, ἔοτ 
1 566 ὑμεύ ἐμεῦ Ἰούύου, Ὁπουρα (0 τ“ 85) 
θαΐ ΤῸΥ 4 βθδϑοι, αἰᾶ σύϊθνυνθ γοῦ, ΠΟῪ 
1 το͵οϊοθ," [Ιΐ βϑεπιθά ππρτδοίοιιβ ἴο βρϑαῖς 
οὗ Πῖ5 Ἰογ υυτποιξ πλθπείοη οἵ ἴῃς ραΐη [ΓΟ Ρῃ 
ὙΠΟ Π6 Πδά ἀγανγῃ ΠῚ5 γεδάθγβ ἰηΐο ἃ 
Βείίου ταϊπ, ἀπά πεπσος {η6 ἢγϑί ϑἰδίειηθπί. 
Βυΐ Ἔνεὴ ἴο 580 {πδξ με ἀϊά ποῖ πονν τερτεῖ 
τνὰ5 ποΐ β. ΠΟΙ ΠΕΥ στδοίοιιβ, δηὦ ἤθποα {πε 
ΒΕσοπα βίαίοπηθηΐ, νυ ἢ δοκπον]εάρεβ [Πα 
Πε ἃϊᾶ ἔξεϊ τερτυεΐ, θθσδιιθα ἢ15 ἰαϑδί δπά Ἰοβί 
Ἰειίοῦ Ππδά βίνθη---8Ὧβ ῃ6 ΠΟ 5665 ἔγοπιὶ {Π6 
τἀϊησ5 οἵ ΤΊτι5---ῃ6 ρα] νυ] Π6 δπίϊοῖ- 
Ραΐϊρά, Ηε Παά [ε]ξ βουύσὺ αἵ {π6 {πουρμΐ 
οὗ ραϊηΐηρ ἔπ πὶ ύθῃ ΤῸΓ ἃ 5θᾶβοῃ, δηα [1ἴ 15 
ΟΠΪΥ ποῦ οἡ ἴπε τεςεϊρί οἵ ἴΠ6 ροοά πεν 
{πὲ Π6 τεϊοϊοσθϑ. [{ 15 ἱπηροββιθὶα ποΐ ἴο 
Δάμηϊτο {πὸ γοῆποά ἀ6]Π]ΙσδοΥ οἵ [115 ταργεβεηΐα- 
τίοη, αἰ ποιρ {Π6 Ἰδηρστιαρο 15 ἰΙαθοιγοά. Ενθη 
ἢΪ5 θχργθϑϑίοη ἐπαΐ {Π6}Γ ρυιθῦ ννὰ5. ΟἿ]Υ ἴῸΓ ἃ 
ἘΠῚ 15 Δῃ ἱπεπηδίιοη {Ππδῖ, 50 [ὩΓ 8ἂ5 ἢ6 ννᾶβ 
ζΟΠΟΟΓΠΘΩ, {ΠΕΙῸ γ)785 ΠΟ ΓΈΆ50Π ὙΥὯΥ 11 5ῃοι 14 
1αϑὲ Ἰοῆρεσ. Βαξ ἢἰδθ σοπϑι θγαΐθποβθ 15 ποΐ 
γεΐ 5αἰ5πθά, 50 ΠῈ ξιγίμου οὈνιδίθβ 411 ροββίθ]8 
ΤῊ βαρ  μοπβίοη θοῦ {ΠῸ τηοίϊνε οὗ ἢΪ5 Ιου, 
δοίῃ περδέϊνοὶυ δηα ροϑβιτἰνεῖγ. ὙΠῸ οτἹρῖπα] 
ἴογ “αὔεγ αὶ ροάϊν »πηαγιηοσ" (Α.Ν0) 15. εἰ μεγ 
“ φοοογάϊηρ ἴο Οοὐ, νη ϊοἢ ΤηΔΥῪ πλϑαη {παΐ 
{πε 11 στε ννὰβ δοοογάϊηρ ἴο {πε Ψ1] οἵ Οοά 
ΔΠ4 500 ἢ 845 Ηδ δρργουβά, οὐ “τι τοῖοτ- 
6π06 ο Θοὔ, ννΒΙΟ 15 θείου ἀπά νου] ἀ6- 
ποίθ ἃ βυίοῖ 6] Ὀγ ἴπδπὶ ἴῃ {πε τ τα]δίίοη ἴο 
Οοά. ὙΠΕΙΓ στε ταῖσ ΐ Πᾶνε γε ευγοά ἴο [ποτὰ- 
56ἶγεβ δπ4 θεθη {Π6 νϑχαίίοῃ οὗ Πισγί υδη!γ, ΟΥ 
ἴο {Π6 διιῖμου οὗ [ἃ δη ἃ ὈΕΕ ΠῚ ΔΉΡΤΥ ΔΠΠΟΥΔΠΟΒ, 
ΟΥ̓ ἴο ἴπ6 ννοτ] απὰ θεεη πηουτποδίίοη αἵ {Π6 
ΒαπΠδίῖοπ οἵ [π6 τορακο. Βαΐ τ μα θεεπ 
ΘΘΠΕΪΠΘ ΒΟΥΓΟΥ ΟΣ {π6 ΟΠ] ΡΩΌΙΘΠο55 οὐ 1ΠΕῚΣ 
ςοπάμποξ ἴῃ οὐ β 5ῖρῃξ. “ὙΠαῖ γε 5Πο00]4 1η 
ποϊΠηρ σοῖηθ ἴο ἰο55 δὲ ΟἿἹ μαηάς. ὙΠῸ 
ΟΥΙΡΊΠΔΙ ἴ5 ΠΕ] ΠΘΠΠΥ τἰϑεὰ ἴοΥ {πε 1055 ἀπά 
τηι]οῖ ᾿πνοϊνοά ἴπ ΡυπΙβῃτηθπέ δὲ {πῸὶ ἢμ8] 
Ἰπάρτηεσπέ ΟΥὁ 5 Οἢ ἀείτπιοπὲ ἄοπο ἴο {Π6 508] 
85 ΤΊΔΥ͂ ἰεδα ἴο {παξ υ]ἰπηαΐθ ἰϑϑιιθ (Με. χι!. 
26: Ματὶς νἱῖϊ. 36; ΤιὰΚ6 ΙΧ. 25. 866 4150 
τ (οΥ. ΧΙ. 15). ὙΠδέ [815 15 115 τηθα πη ΠΟΓῸ 
15 ΡΙ απ ἔγοτῃ 15 τοΐθγσθποα ἴο {πε ἔπνο ορροϑβιίία 
ΤΟΒ.Π15 ἴῃ Ψ. τὸ βαϊνδίίοη πα ἄβξαῖῃ. ΗἩδά {μ6 
ἈΡοβί!α ποΐ ψυυϊτίθη, δηά μα ἘΠΕΥ σφοπίϊπιιοά 

ἱπηρθηϊθηξ, ἸῈ 15 Οἰθασ πον ΠΟΥ ΤΡ μΈ Πᾶνε 
᾿πουΤΥΘα σα ἢ ἀρίγιπηθπξ αἵ Π15 μα ηά5. 

10. ϑίαϊεβ ἔνγο ργίποῖρίοβ οἵ (ἀπ τιβίίδη 
ΤΊΟΓΑΪ5 νυ ῃϊοἢ σμθνν μονν {πο στοῦ γουρῃΐ 
τορεπίδηςσο δηα οὈ]  ογαῖεα Πῖ5 τοργεῖ, ὍὙΤῸΘ 
ΒΊΟΥ [ΟΣ 5ΐη νγοσκβ ἃ σμδηρο οὗ τηϊηά Ἰθδάϊηρ 
ἴο 5αϊναίίομ, δπά ϑαϊναίίοη 15 “πὸ τηϑύξοτ οὗ 
τορσυοῦ," εἴπου ἴο {Π6 τθοϊρι επίβ οἱ 1 οὐ {ΠΕῸῚΓ 
ΠεΙροῦθ. Βαΐ {Π6 ἔδ]56 συ νι ἢ {ΠῸ νου] 
ἔδε!5 δηά ψῃῖοἢ Πα5 πὸ εγε ἴο σοά ψογκείῃ 
ἀεδίῃ. ὙΠῖ5. ουϊθῦ τηθαπβ, Δοσογαϊηρ ἴο {πΠ6 
ςοπίοχί, ποΐ τιθῇ ἴῃ βΈΠΕΓΑΙ θὰΐ 1Π6 νγου]Ἱά 5 
δτῖθε ἔοσ τοι καά 51η, νυν μοὶ σΟΠδίϑίβ οἵ ΔΠΒΘΓ, 
ΤΕ] ΠΙΟ5Ππ655, γΓοβϑθηςπηεπέ ἔογ ἀείθοιοη, ἴῸΓ 
ΠΟΠΚΕΓ6, ἴογ ἰοβ5 οἵ τεριυζαίίοη. ὍῊ15 15 {Π6 
ἸνγαΓ δίαΐα οἵ βρι τζιὶ θα, 45 ϑα] ΔΈ ἢ 
4150 Πεσὸ ἀεποΐθϑ {πε ᾿Ἰηνναγά βίαϊε οὗ βαϊνδίίοῃ. 
ΉΘΥ ΟὨ]ΠηΪΠαΐθ τοβρθοί νον ἴῃ δἴθγηδὶ ἀθδίῃ 
Δ Πα εἴογπαὶ Πἴ8. 

11. ΤΠ Αροϑβίϊε {Ππϑίγαΐθϑ [ῃς ἤγϑί οἵ 1ῃ6 
ἵνγο ΡΥΪποῖρ65 Τπδὲ βίαϊθα ὈΥ ἴῃ6 Ῥαγί!οα]αγ 
οα5θ Ὀοίογθ Πἰπὶ, οα πὸ ἀείαι]5 οἵ νυ ἢ ΠῈ 
ἀεΙρηῖ5 ἰο ἀνε] (οὗ, ν. 7). “Βεβο!ά " εχ- 
ΡΓΈΒ565 {86 υἱνίάποβ5 νυ ἢ νν ΒΙΟ ἢ. ΠῈ τεδ]βοά 
{π6 βοθπθ ἀθβογιθεά Ὀγ Τιϊα5. “ΕΓ θ6ΠΟΙα 
1815 νΘΙῪ (ἰπϑίδπος οἵ) θοϑΐϊπρ Ὀτουρμύ [0 
(Δοτγιβί) συΐϊθῖ πιῖῦμ τϑέθσθποθ ἴο ἄοῦᾶ, 
τ μδὲ ρστϑαῦ δδυπθδίμθββ ἰἴ ΨΓΟΌΡΗ ΤῸΓ 
γου. ὙὍὙΠα “γε᾽ οἵ [Πὲ Α.ΚΨ. 5μοι]ὰ ποῖ 
βίαπά ἴῃ {πε ἰεχί, ἀπά " ἐῤὶς σεσν ἐῤίησ ’ (Α.Ν.) 
σου] ΟὨΪΥ πιθαπ {μὲ 1Ὲ ννὰβ {Π6 βΟΩΙΥ στοῦ 
ἀηα ποΐῥίησ εἰφεὲ ἴμαῖ ργοάιιοθα ἴΠ6 ταϑι]5, 
νυ ΒΙοἢ γι] 45. πὸ 56η56. “"Ν ΕΓΥ " πηθδη5 {Ππαΐ 
[ογ Ῥγοοῦ οὗ Πῖ5 βθηογα βἰαϊθπιθπέ ἀθοι Π6 
ννογκίηρ οἵ φοαΥ ρυιοῖ, μῈ πϑεά βῸ πὸ 
ΓΟΓΊΠΟΥ {π8η [π6 οα56 'ἴπ μαηά. “ αγπεβί- 
Π655 15 {π6 ορροϑβίίε οἵ 6 τϑα]ὶ ΟΥ̓ ΘΘΕΙΠΙΠΕ, 

ΔΡΔΊΒΥ ΜΜΒΙοπ ἘΠΟΥ Παά 5μοννῃ ΙΓ γε ραγά ἴο 

{π6 ρτθαῖ οἤξηοε. ὙΠΕΥ σεῦ πον του 

ἴο ἃ Κϑεπ βθῆβε οὔ 15 δπουπηγ. “ΕῸΓ γοι 

ταθδη5 ἐμπαΐ {π]5 δαγποδίποθθ νγὰ5 ΤῸΓ {ΠΕΙΤ 

βρι γε] σοοά. [π ογάεγ ἴο 40 ἔμ] Ἰιιϑέϊοθ ἕο 

ἘΠ ΕΙ͂Γ γθποιηθπέ οπιοί!οηβ, οὗ νυ ΒΊΟἢ. ΘαΓΠΟβΈΠΕ55 

νγᾶ5 ΟΠΪΥ ΟΠ6, ἃ 56 Γ165 οὗ [ἘγΠῚ5 15 δά ἀθά, εβοἢ 
σογγθοξίηρ; ἀπα {γα πβοθπάϊηρ; [15 Ργθ θα ββοῦ 1Π 
ἴοτοθ. ὙΠΕΥῪ ἅτ δἱχ ἴῃ ΠΕΠΊΡΟΥ δηα ΤΠ 1η 
Ραΐτβ. ΤΠῸ ἢγϑί ρδῖγ γοίευβ ἴο {Π8 βέαϊπ Ὀγουρΐ 
ἸΡοπ ἔπῸ σατο : {ΠῸ βθοοηά ἴο {π6 Αροβίϊε ; 
16 {πῖτά το ἴπ6ὸ οεπάθσ. “(Ἰθαγίηρ οἵ 
γουγβαῖνεβ οὐ. “βεϊ-ἀθίδποθ" δ] 4ε5. ἴο 
Ἐποῖγ ἀροϊορίθϑ πιδάς ἴο Τιΐα5 ἀπά ΤΠγΟυΡἢ 

2. .Β. 2 
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1Ππδξ γε βοιγοννεά δίζεγ ἃ βοα]υ βουσί, 
νη δε σαγθ αι Πα685 1 ννγοιρῃς ἴπ γοιι, 
γεδ, τυΠαὲ εἰεατὶπρ οἵ γοιγβεὶν 68, γ68. 
«υὐαὶ τπάϊρηδίοη, γεα, τυλαΐ ἴδβατ, 
γεα, τυῆαΐ νεῃεπιεηΐς Ἂεβίγα Ὑαᾶ, 
τυ᾿αΐ Ζεαὶ, γεα, τυλαΐ τενεηρε [πῃ 
11]. ἐδίηρε γε πᾶνε ἀρρίονεα γουτγς- 
56 ͵νεβ ἴο θὲ οθαγ ἴῃ [Π15 πηδέξευγ. 

ΤΡ ΟΘΕΙΝΤΉΣΤΑΝΗ Υ1ι. [ν. 12---12. 

12 Ὁνμεγείογε {ῃοιρῃ 1 ντοίε 
ππίο γοιι, 7 αά 11 ποῖ ἴῸΓ ΠΙ5. σδιιδα 
τῃαΐ Πα4 ἄοης {ἢ ννυγοηρ, ΠΟΥ ἴογ ἢϊ5 
σαῖιθε {παΐ βιῆεγεά ννγοηρ, ὈὰῈ ἘΠαΐ 
ΟἿΓ σαγα [οΓ γοῖι ἴῃ {Πε 5ισμέ οἵ (σοά 
ΠΗ Δρρδδῦ τππίο γοιι. 

13 ἽΠεγεΐογα νγα νγεῦα οοπηογίεα 
ἴῃ γοιῦ ςοπηίοτί : γεᾶ, δπά δχοεεά- 

ΜΠ ἴο 8.. Ραι]. ὙΠΕΥ σοι] ποῖ Πᾶνε οοη- 
τοηάθά {παξ ΠΟΥ ννογα Ὀ]ΑΠΊ61655, θὰ. ΟΪΥ 
πα {ποὺ Ππδά ποῖ αεἰδεγαίεὶν γηεαπέ ἴο 
εοτιγίοπαηοε [πΠ6 οἴδηςθ. ϑοῖῖθ Παά ρευ- 
μᾶρ5 θδθθη ϑ]θησθά ΒΥ {Πγοαΐῖβ δπά ἴθασ. “ΓΠῸ 
“ ἸηἸρηδίίοη "᾿ ννοι]ά ὈῈ ἀϊγεοίθα ποῖ δραϊηβί 
[π6 ἱπηπιοσα] ῬΡΟΥΘΟη ΘΧΟΙ 5 ν ον, ΒαΈ ἀραϊηβί 
411 ννο Ππαά σοπΠΊρ σαΐοα {πΠῸ οα56 ΔΠ4 τηϊβ5- 
τοργοβοπίθα 8.. Ραι}}5 {γοαίπηθηΐ οὗ 1, “" ἔϑασ 
ΔΙΠ465 ἴο {πε ἀἸ5Ο 1 ΡΠ ΠΑΥῪ ΠΊΘαβιΓο5. Οὗ νυ ΠΟ ἢ 
Π6 Πα ρίνϑῃ νναγῃϊπηρ, 1 (οΥ. ν. 21. (ΟΕ 2 (ογ. 
ΧΙ, τ Η ὙΠῸ νψογά σγεηάογεα “ σερεϑηθηΐ 
ἀεοῖγε ᾿ ΤΑΘΔΏ5 ἃ “ὙΘΔΥΠἾΠΡ'᾽" ΓΙῸΥ ΠΙ5 ΡΥΘΘΘΠσΘ 
(δες νοῦ. 7). ὍΠΟΥ ννεῦα οββοά Ὀγ ορρο- 
βιῖ6 [66] ]ηρ5. ὙΠΟΥ ἀγοαάοά Π15. ΤΠαβίιβο- 
τηοηΐ, γεΐῖ Ἰοηροά ἔῸγΓ 15 σοπΊηρ, νν ΠΘΊΠΕΥ ἴο 
το οοῖνα {Π6 τηουιτθα σοΥγθοίίοη ΟΥ̓ ἃ τΤοβίοτγα- 
[ἰοη ἴο ἴανοιιγ. {πγοιρῃ σοπίγιοη. ὍΠῈ 
(ΖΘ Ά] 5. ὯΟ ἸΟΠΡΕΙ, 25 1πιῖν. 7, ὉΠ ΠΥ 
ῬοΠΑΙ Ὀυΐ, 45 {π6 ποχί [θῦπῇ 5Πδνν8, ἴῸΥ ἃ 
νἱΠἸοδίίοη οἵ {πὸ οἹαϊτη5. οἵ ῬΌΓΙΓΥ πη {Π|Ὸ 
ῬΕΥβοη οὗ ΠΙπὶ ὙΠῸ Πα οἰταροά 1 δηά οἵ 
1ποβα ψὸ Παά «αἠθά «ηά αρεϊίθα, ὍΠΘ Ἰαϑὲ 
ΤΠ|η|ς οἵ [Π6 σΠ δ] 15“ 111] οχϑδούϊοι οὔ ρα π158- 
τα θη ὐ,," ποΐ ΟἾΪΥῪ ἴῸΓ {Π6 51Πη 1ἴ561{ ρεύπαρβ, δεῖ 
αἶδὸ [ῸΓ τοϑιδίδποθ ἴο Αροβίο!ς. δυϊπουιγ. 
ἼΠΕ Δ]]Π 5] 0 15 ἴο {Π6 βθυύθυθυ ΡΘηΔΙΓΥ ΜΠΙΟΠ, 
ΔΟσΟΓΪηρ ἴο 11. 6, 50ΠῚ6 ΠΊΘΠΊΡθΟΓ5. οἵ {Π6 
ΟΠγοῖ ἀδϑιγοά ἴο ᾿πΠΊΡοΟβθ, νυ μαΐθυθυ 1 ΠΊΔΥ 
Πᾶνα θθεη. ὍΤῊ15 ροϊηΐ βίαπαβ 1δϑί, ἀπά σοπι- 
ῬΙεΐεβ {Π6 οἰϊπημαχ θθοδιιβο {Π6 ΡιΠΙβῃπηθπΐ ἴπ 
ααοδίίοη μαΔ σοηβιςιίοα 8:1. Ῥαι]5 σοῦ 
ΑἸΠΙΟΙΠ ΠΥ 41} «οηρ. ὙΠῸ ϑιπημπασυ δθοιΐ 
{ΠΕ ῚΓ σοπάπιοξ ἀπγηρ {πὸ νἱϑιὲ οὔ ΤΊ5 15 :-- 
“Τ]η ΘΥΘΥΥ Ταβρεοῖ γε θοππ 6 ἃ 64 (ΔΟΓΙ5[) 
ὙΟΌΓΒΟΪνο5. (45) ΡΌΤΘ 1Π {πὸ τηδίίοσ. ὍΠΟΥ 
μα ργονθά {πεπΊβεϊνοβ ἴτε ΠΌσμ {Π6 οοη- 
τη ηδίίοη οἵ σοιμπίθηαποηρ ἃΠ ἘΠΟΠαβίο 
οἴδποθ. ὙΠῸ ἀθβεποὸ οὗ ἃ σοππηροίϊπρ ραγ- 
[ἸΟ]6 οἶνεθ ἴπ6 ννογήάβ βοπιθίῃϊηρ οἵ {πὸ 
Τουτηδ}ν οὗ ἃ 1πά]ς]4] βεηίθηςς οἵ δοηαίαὶ. 
“Τὴ ΘΥΕΥΎ γαβρεοῖ" τείευβ ἴο 411] {πῸὸ6 ραγ- 
ἘΙΟΊ]ΑΓΘ. 1π5ὲ βρθοπθα ἴῃ ψνῃΙΟἢ ἴποΥ Πδά 
ΠοΙη πη Πἤθ {πο ΠΊΒοΙνοΘ. Α σοπΊρατβοη οἵ 
1Π15 βοηΐθπος ψΠΠ τ (ΟΥ̓. ν. 6 τηϊρῃξ βθεπὴ 
ἴο ᾿ἱπηρ]ν {Παὲ Π6 παά εἰ Ποῦ Ὄνθγομπαγροά {πὸ 
Τηδίίογ {ποῦ ΟΥ̓ 5Πονη 4 ἰαγρθ ἸΘΠΙ ΠΟΥ͂ 
ποσο, Βιξ {π6 ρϑύβοηβ ΨῈΏΟ 876 βροίζθῃ οἵ 
Ὧ5 ῬΊΟΥΥΙΠρ' {πο το 4γῸ ποΐ ᾿ἀθπίϊοα] νυ ἘΠο56 
ΓᾺ}}ν αρϑοϊνοά Ποτθ. ὙΠΟΙΘ νγὰ5 8Π δχίσοιηθ 
Πραίηθη ἃ5. ὙὙῈ}1 25 8η δχίγοπιε [πάδἰζίηρ 
Ραγίγ. 

19. Εγοτα [Πϊ5 ἰβδϑιθ, ὑνῃ οι ννὰ5 ἜΧδΟῖΥ 
νγηδὲ πὸ ἀεβιγθά, τὺ δ6 ἱπίεγγεά ννπαΐ ἢ15 
{πὸ πιοΐϊνε [ῸΓ νυυτηρ {π6 Ρφίηΐα} ]αἰίοῦ 
Παά ποΐ δηά ννμαΐ ἃ μά θεεη. Ηδ Ππαά ποῖ 
νυτ 6 οἡ δοςοιηΐ οἵ π6ὸ ψυγοηράοεσ. Ηδς 
πα Ὀδθη δοοιιβθά οὗ ἃ Ῥθύβοπδὶ δηςραῖῃΥ ἴο 
1πΠ6 οἤδξπάθυ ψ ηϊον Πα τοραάϊαΐοβ (11. 5). 
ΝΟ οΥ6᾽" ἀἸά4 Π6 ψυύΊιῖε “οπ δοοοππύ οὗ 
[86 ψΓΟΠΡ-Β οτοτσ. Ηε δά θεδη οπαγροά 
ΜΙ ΡΟΥΒΘΟΠα] ργθ]θοίίοη ἕοσ {πῸὸὶ ψγοηροά 
τηΔη ὙΠΟ Π6 4]5ὺὸ ἀἰἸβοϊαιτηβ. [1 {πΠῸὸ 50 
5814 μ6 νγαβ οἵ (θρῇδβ οὐ οἵ ἄρο]]οβ, ἀπά {πα 
ΓῖῃΠοῦ βαϊά με νγαβ οἵ Ρδῃ], βθοϊδγι ηῖβπῃ νγοι]ά 
6 ϑιιτὸ ἴο δἄναποθ {πεδα πηριυζαΐϊίοηβ. δῖ. 
Ῥδιι]}5 ἀἸ5ο] αἰ ΠΊῸΓ 15 γαῖ ἴῃ ἕανοιυγ οἵ {Π6 1π- 
Ἰυγεά πᾶ Πανῖπηρ ὈΕΘη ἃ δε] θναῦ, ποῖ ἃ 
μοαΐμθοπ. Ηΐ5 στρα] οδ]εςΐ, νυ] ἢ 15 511} δ 
᾿πέδγεηοα ἔγοπῃ {ῃς οἴδοίβ οἵ {Π6 Ἰεξίεγ (συ. 7, 
11), 15 βἴαίθα {Π118 :--- ΤῸ Ὑ 080 58Κ60 οὗ ΟἿΤ 
ΘΔΥΠΟΒΠ655 ΟἹ ὙΟῸΥ ὈΘΠΔ41 θοΐπρ τπιδᾶρθ 
πιϑηϊοβί ἰοψατᾶ γοὰ Ὀεΐοτε Οοά," ὙΠε 
ΔΥΡιμηθηξ 15 {Παΐ σκερ εβδοῖβ 50ὸ. ρουνεσέα, 50 
οχίθηβινθ, 50 ΠΑΡΡΥ, οοιἹὰ ποῖ μανα τεβυϊθά 
ἔγοτα 4 Ἰθίξευ υυττθη ἔγομη τηθᾶπ ΟΥ ΡΕΓΒΟΠΔΪ 
τηοίϊνοβ. ““Ν Βεσγίογο ᾿" 1 τητιϑὲ 6 ςοποϊ πάθά 
{παῖ 1 Ππαά Ῥδθὴ ργοπιρίθα ΕΥ̓ βοῆθ ΠΙΡΠΟΓ 
ἔδε ηρ, ἀπα {Π|5 ννὰ5 ἃ ἄθϑίγε [Πδΐ ἃ πηδπιϊοϑία- 
το οὗ Π15 Ζϑδίοιιβ ἱπίογοϑε ἴπ {πὸ ΟμυγοΠ 5 
νν ] τα μου] θὲ πιδάθ ἰονναγάβ 115 τηθυη θ 5 
“ἴῃ {Π6 5ισμί οἵ Οοά ; {μδξ 15, ποί ἔγοπι ΔΠΥ͂ 
5.0 ἢ} οΟΠπϑιἀθυδίοηβ ἃ5 Ππαά Ὀθθη ἰπϑιπιαίοθά, 
θυ ἔοπΊ ἃ ἄθθρ ἀπά ννᾶῦπῃ βεηβε οἵ ἀν ἀπά 
Ιογθ, ὑοῦ νου] Ῥθαγ Οοὐ 5 ἱπβρεοίϊοηῃ. 
Αςοογάϊηρ ἴο ἃποίπου τϑδάϊπρ, νυ ἢ Πα5 4 
Ργδροπάθγαηοθ οὐ οχίθγπαὶ ενϊάθησε ἴῃ 115 
ἕανοισ, ἔπ τοπάοσηρ ννου]Ἱά Ὀ6: “ἋἿῸΓ {πῸ 
54 Κ6 οὗ γομγ Θαυποϑίποθθ Οα τ ὈΘΠΔ]Γ ΒεΪΠρ; 
τηδείθ πηδηϊοδε ἰουναγϑ" ΟΥ̓ “θείου "ἢ ΟΥ̓ 845 
ΒΟΠΊΘ 5ΑΥ͂, ““ ΔΠΊΟΠΕ Υγ01." [ΙΕ 15 αἰΠΊσα] ἴο 
{Π1πκ (Πα ἴπ6 Αροβϑίϊς γος {π|5, θέ 51] 
Π6 γα βᾶνσα ἀεβιγοά ἐπαΐ {πὸ ννάστὰ [δε] ηρ’ 
οὗ ἴμοβεὲ πὸ ψνογ αἰΐδομθά ἴο ἢἰπὶ 5ποι]α 
Τοροῖνε ἃ πιδηϊξοδίδίίοη θεΐοσα {π6 μυχοῦ 
ΒΘΠΟΓΑΠγ. ὍΠΗ Γαδ Πρ 5ΘΘΠ5 ἴο ΠΑΥΘ ἀγΊβθῃ 
ἔγοτῃ ἃ οοηδιβίοη οἵ ἴΠ6 Ῥγοποιῃϑ ἔου “γΟΓ᾽ 
ἀπά “ οὔτ, ΜΒΙΟΝ ΟσσιΓ5 οἰβοννῆογα ἀπά 15 ννεὶ] 
ΠΠπβίγαϊθα ὈΥ {πε τοδαϊηρ οἵ πε (οά. 8[η. 
ΠΕΓῸ ----' γοιγ ΘΓ Παϑίπο85. ΟἹ ὑ ΙΓ Ὀ6ΠΑ] 

13. “ἜρῚ [8185 τϑα 801," Ὀδοδιιβο (Πἰ5. πὰ 
πο οἴμεῦ μαὰ θϑεη Πῖ5 ρίγροβθ, Δη4 θαοδιιβα 
τῃς πεῖς. σον ἐμαξ τ μαά θεβθη δἰζαϊπεά, 
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ἸΏ] {Π6 πποῖα Ἰἰογεά νγε ίου {Π6 Ιου Ις Απά ἢ158 Ππηνγαγά δβαςοίίοη. [5 'θτ. 
δοτυεές, 

οὗ ΓΙέι5, θεσάιιϑα ΠῚ5. 5ρ|ΓῸ ννᾷβ γα - 
ἐγεβῃβά Ὀγ γοιῖι ]]. 

14 Εὸγ 11 Πᾶνε Βοδβέβά δηγ {Πηρ 
ἴο Πῖπη οὗ γοιι, 1 πὶ ποέ Ὡβϑῃαπηβά : 
διιξ 45 νγε β5ρᾷκε 1] {πῖπρβ ἴο γοιῖι ἴῃ 
{γιῖἢ. Ἔνθ 80 οἱἹἵΓ Ὀοδϑίίηρ, ννῃ ἢ 
]παά Ὀείοτε ΄ΤῚειιϑ. 15 ἔοιιπα ἃ ἔγαίῃ. 

τπογα ἀριιπάδηξς τονγαγά γοιῖι, νυν βῖ 
Πα γειηθπη θγοῖῃ τΠ6 οὈδάϊθποα οἔ γοιι 
11. Πονν νυ ἔβα ἀπά {γα ] Πρ γε 
τεςεϊνεά ΠΙπ|. 

16 [1 τε]οῖςε ἐπεγείογε ἐπδὲ 1 Πᾶνε 
σοηπάδηςα ἰπ γοιῖι ἴῃ ἃ}1] ἐλήηρς. 

νο 8.6 σοπηοτγίοα." Νὸὼὸ Τοπιίοτί σοι Πᾶνα 
ΟΟΠΊΘ. ἔγοπὶ δἰζαι πίη 5] οἢ ΡΌΓΡΟΒΟ5. 85 Παά 
θδοι ἰπηριοὰ ἴο μῖπη. “Βαυαΐύ Ὀοβιᾶ 65 ΟἽΤ 
(ἡμῶν) οομιξοτί, 7 ΨΘΥΘ ΠΠΟΥΘ 5ὉΡΘ6Ι- 
ΘΌΘΠ ἅδη ΟἸΥ τϑῦμου το]οϊοϑᾶ αἵ {Π6 ἸΟΥ 
οἵ ΤΊϊ5. 886} 15 ἴΠ6 τοπάθγιηρ οὔ Πα ἔσθ 
τοαάϊηρ. ὙΠῸ Αροβί!ο [εἰς ἐπαΐ “ σοτηξοτίο ̓  
ννὰ5 ἃ ἴδυπὶ {παΐ ἡ ΘοαπίΥ [τπι5(1ς6 ἴο Π15 
θα] ηρ5. ΤῈ ΟὨΪΥ σίαίθα {πα 5. ῬΓΘΥΪΟ 5 
Δηχιθίγ πα θθοη τοπιονθά, νΠοῦθα5 ΠῈ Παά 
ἀπ ονογῆον οἵ ϑαςϑέδοϊίιοη δηά, ἴῃ ογάογ ἴο 
ἀδβοῦῖθε {Π|5, μΠ6 σουγθοῖβ ΠῚ5 ἘΧΡΥΓΘβΒΙΟἢ 
Δηὦ 54 γ5 Π6 νγὰϑ 5} ΡΟΥα Δ ΠΕ] “ ταύ 6 Υ ἢ" 
τηδάθ οἰδά ἔπᾶπ τηθγῸΪῪ οοπηΐζοτίεα. ὍΠε 
ΒΤΟΙΠΩ οὗ {Π15 Θχυθογαηΐς ο]ηθ55 νγὰ5 {πὸ 
Ἴου οἵ ΤΊζα5, ἔου δὲς σοπλζουξ 4150 Πα τηοιιηϊθά 
ἴο {π6 ΠΙΡΉΘΓΙ ΙΘνΕ] οὗ Ἰου, νυν ἢ 15 πΊοσα {Π8Π 
νγὰ5 δίαίϊεα ἴπ ν. 7. ΠΕ Γδάθοη ΨΥ {ΠΕ 
ἈΡροϑβί!ε 580 Ἔχε ἴῃ {Π|5 ἸοΥ οἵ ΤΙ 15 ννα5 :--- 
“ Βροδιιβα Π15. Βρι ΓΙ μ85 Ῥθ61η ΓΕίτοβῃθα οὗ 
γοι 4}1. ὍὙΤΠῈ ψοτγὰ ““σοίτοϑμοα᾽ 8]1π465 
ἴο ἔπθ ἀεο]θοίεα 5ριγιῖ5 ἴῃ νι ἢ ΤΙ5. Παά 
βίατίθ αἱ οἡ ἢ15 αἰβοοιγαρίηρ ΠΊΙΒΒΙΟη αἱ 8. 
Ῥᾳ}}5. πγροπί γεηιιθϑί. {{πΏ6Γ δυο οἰγοιτη- 
βίδποθβ {πὸ Αροβί!θ᾽β ππαϑιιαὶ ἀε]ρῃΐ αἱ τπ6 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΔηίϊοΙραΐθα ἰβϑια ἀηα 1ἴ5 εἴξοΐ οα 
“ΤΙΕυ5. 15 ΓᾺΠῪ δοσοιππηίθα ἔοσ. Ηδθ ργοῦδθ]ν 
ΤΉ ΚΟ5. ΘΧΡΙῸ55 τηθπίΐοη οἵ ἴπ6 ϑαίιβϑίαος ἢ 
πα ἸΟΥ ννμῖοἢ {π6 (ΔΟΥΙΠΙμΙΔη5. Πα ρίνθῃ 
Τ Ἰα5 Ὀδοαιιθα Π6 νυ ]ϑμθα ἴο γϑοουηπηεπα ΠΙΠῚ 
ἴογ {ὨγΈΠΟΥ νου ἀπιοηρδί {πο (11. τό, 
Π 18). “Οὗ γοι Δ]], ἄοε5 ποΐ τ θῇ 
μας {πΠ6 δπίῖγαε σΟΠΊΠΊΙΠΙΠΥ δι 411] {πε 
Ὀεϊογ-τηϊηάθ, ψΨμΟπὶ {πΠ6 ΑΡοβΕ]Ὲ 15. πον 
δά ἀγοβϑίηρ, παά τεΐγεβμθα πη. 581Π| {Π6 
ΘΧΡΓΘΘΘΙΟΏ δθοὴβ ἴο ἀδθποίε {πΠαΐ ἃ ἰδύρογ 
Πιμηθεῦ {πη Π6 οχροοΐϊθα Παά ρτγονυεά ρεπὶ- 
επί δηά Ἰουδὶ. 

ΟἹ χγὰ8Β πού ραΐ [0 5881 6᾽" ἴ5 {π6ὸ στὶρμΐ 
ἐγαπϑδίίοη, ποί “1 αηὶ πο ασῤαγηερα " (Α.Ν.), 
δΔηά “τδ85 ἔοιιη "ΟΥ̓ “γγονϑᾶ {γαῖ ἢ,᾽ ποῖ “2: 
7οιωιά." Τὰ ννὰβ ἃ 5ρεοῖαὶ σσγοιηά οἵ σο]οϊοϊηρ 
ἴο 81. Ῥδὰ] ἐμαΐ {πὸ σοπάιιοϊ οἵ {πὸ (ΔοΥΙπ δ ἢ5 
Παά 5ιδθννῃ με Βοαϑί, νυν πο ΡαΓΕΥ ἱπάπσοά 
Τι5 ἴο σο, ἴο θὲ ἔγιιθ, δηὰ {παΐξ ἢῈ ννᾶβ 
ΒΡαΓΘα τς Πυμπλ]ΠἸαἰιοη οἵ ϑεεῖηρ ἢ15. ρσαῖβα οἵ 
{ποτα ργουθαά ΠΟ] νυ. ΠΟ {τας οὗ [Π15 θοδϑβί 
ἢ6 σοΙΡΑΥ65 νυ] ΠΙ5 ΣΘΏΘΓΑΙ νογαο νυ ἴῃ Δ]]} 

τῃαξ δ ““ϑαϊά ἴο ἔμϑῖὴ " 1ῃ Πὶ5 ργθδοῃ!ηρ ΟΥ̓ ἢΪ5 
ΡΓΟΙΊΪ565. Α5 Ρεΐογε (1. 17-20) πῈ δγριιδά 
ἔγοπι {πὸ οοπϑίβίεπε {γα ὨΓ]Π 655 οὗ Π15 ργθδοῖ- 
ἴῃς; ἴο {Πδέ οὗ ΠΪδ ΡΥΟΤΊΙ565, 580 Ποὺ ΠῸ τϑργο- 
ϑϑηΐβ 411] 5 αἰζογαποθβ ἰοροῖποι, νυ ΘΊΠ ΠΟΥ 
τηδάθ ἐο {ποπὶ Οἱ αΦομέ {Π6Π|, 845 ἃ ὉΠΙΓΟΥΠῚ 
γγΠ0]6 ρογνδάθά ὈΥ {πῈ Ἰθάνθη οὗ 5: ποου!Υ πὰ 
γαῖ. ϑοπῖθ οὗ ἢΪ5 τϑδθυβ πγιϑδί Πανο [Ὁ] 1ΠῸ 
ἕαος {μαξ ἢ μαά θη ἀο]νοσῖπρ ἕανοιγαῦ] 
βθπεπηθηΐ5. ἀρουέ {ποῖ δἵ [Π6 νὉΥΥ τηοτηθπί 
νν ἤθη ΓΠΟΥ ννεγο ᾿ἰδίεπίης ἴο ΥΘΥῪ πΠέαν ΟαΓα Ὁ] 6 
ΤΕΡΓοβοηϊδίοηβ οἵ ΠΙπη. 

15. ὙΠΟ ἱπηργοβϑίοη τηδάθ προ ΤΊτ5. ὈῪ 
ΗΪ5. νἱϑίξ, ἀθοιξ ννμῖοι {πὸ (ΔΟΥΙ ΠΕ. Ππ5 νοι], 
θ6 ποῖ ἃ {π{|Ὶ6 δηχίοιιβ, ννγᾶβ 50 ἴανοισγαθ]ο 
τπδί {πὸ Αροβίϊθ δῇ τι58 ἴΐ 85 ἃ 564] οἵ 1ῃ68 
Θϑί δ Π5Π6 4 τεσοποι]]δίίοη θεΐννεεη {πΠῸ ἀπασγοῆ 
Δα ΠΙπη56 1 ννῃῖοἢ πὸ ἄδβοϊαγαβ ἴῃ ν. τ6. “Ηἰ5 
Δἰδοίοηθ ἀΓῸ ΠΊΟΤΕ ΒΙΡΟΓΑΙΠἀΔΠΕΥ ἰονναγ5 
γοῖι, 45 Π6 στο πηοιηθογβ (τῸπὶ {{πλ6 ἴο {{πη6} 
πὸ οδϑάϊθποθ οἵ γοι 8]. Ηἰ5 ἰονε νγαχϑά 
ΒΙΓΟΠΡΘΓ δης 5ΕΓΟΠΡΘΙ ὙΠ Ἔυαγν τ ΟΟ]]Θοἴ!οπ 
οὗ ἘΠΕΙΓ τοι ῖπθθθ ἴο ΘΟΙΏΡΙΥ {{]]ῚῚ νυ ἢ 81. 
Ῥδι]}5 ἀϊγθοξίοηβ ἀηα Π15. οὐνη σΟΙΠ5615. ΤΠΪ5 
τϑδάϊποϑϑ πα θθθη Δρραγοπί ἔγοπι {πῸ ἢγϑί 
τηοπηοηΐ οὗ 15 ἀγγῖναὶ, ἴοσ 6 σου] (4]] ἴο τϊπά 
“ον ΙΓ ἔδυ πα {γοιηθ]ηρ' ΓΠοῪ ννε]σοπηθά 
Πίτη." ὙΠΕΙ͂Γ ρεηϊΐθηοθ 566Π15 ἴο Πᾶνα ὈΘρΊΙη 
Θγθη Ὀοίογε ἢ15 ἃυγῖναὶ, δηά 1ἴ{ δἰπιοδί Ἰοοκβ 
1κὸ {πὸ αἴοτγ-ῖγυϊε οἵ ΤΙπλοίΠ 5 πηβϑίοη. 
ὙὝΠΕΙΓ [δε] ηρθ ννΈΓῈ τηϊχϑά, [Ὁ {ΠΕΥ ννοτα 
σ]Δ4 ἰο γϑοοῖνα ὩΠοΟΐΠοΥ ΘΠΊΒΘαΥ οἵ {πε 
ΑΡροβίϊε, 45. {8ὲῈ νοιά οἵ {πε οτἹρίπαὶ 
(ἐδέξασθε) ἴῃι 5ΒοΠ16 τηξαϑιιγο 1ΠΊ1Ρ}165, ΒΕ ἔΠοῪ 
ἀγοδάθαά {πῸ φοπβθαιθποθβ οἵ ἴΠῸΙΓ ΡΓΘΥΙΟῚΙΒ 
οοπάιαοξ, 45 νγῈ ΠΊΑΥ ν}6}] ᾿πηαρῖπθ, νΠθη ΤΊξιι5 
Ρτγεβεπίθα ΒΙπιβοὶ ν΄ ἀποίμογ Ἰθίογ ἔγο πα 
τπ6 Παπά οἵ οπὲ ψπομὴ {ΠΟΥ πον ὈΥ ἰπ- 
ΓᾺΠΠ016 ργοοῖβ ἴο θὲ πε Ὀθάγου οἵ ἃ αἴνῖπο 
ΠΟΙΠΠΊ 550. 

16. Ὑπὸ ςοποϊιβίοπ οἵ {π6 πιαίίεῦ. 15. ἃ 
ἀθοϊαγαίϊΐοη δὲ οὔποθ οἵ δὴ ΔΙΠΠΕΒΙΥ͂ [ῸΓ {ΠπΠῸ 
Ραϑὲ απ οἵ σοπῆδεποθ ἔοσ {πε ἔμπξιτα. ΤΈ 15 
αἶϑο ἃ {γδηϑιεοη [1πη]ς το {Π6 ἰορῖὶς οἵ {π6 ποχί 
ἔννο σμαρίουβ ἴου ἢῖ5. “ σοπῆάοπος ἴῃ ἔπετη ἴῃ 
Θνογυ ἐπ ἠδ] μΐπὰ Ποῖ ΠΛ ΒΡΊΨΙΠΡ: 
ἴο ἀσρα {πε ῖγ Οδ] ρδίϊοη οα ΟΠ 5ρεοῖδὶ ροϊηΐ. 
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ΤῊΕΞ ΟΟΙΠΕΟΤΙΟΝ ἘῸΝ ΤΗ͂Ὲ ῬΟΟΒΚ ΒΑΙΝΥῪΒ ΑΤ ΕΕΌΒΑΙΕΜ (ΝΠ, 1Χ.), 

1 Παά Ῥεβη οπβίοϊηδγυ δίησε {ῃς 1)15- 
ῬΟΙΒίΟη. ΟἵἨ 5186] ἴῸΓ {ῃ6 [εν δη 
Ῥγοβεϊγίαεβ 15 ἰοσειρῃ ἰαπᾶς ἴο βεπά 
᾿β8ΟΥΘ ὦ ΤΊΟΠΘΥ ἡ ΔΠΠΠΑΠΥ ἴο [6]Ό ΒΑ] 6 Τὴ 
ΤΠγΟΡ ἢ ΟΘΟΠΙΠἸΒΒΙΟΠΟΙ5. Ο4|16] Ἡΐετο- 
ῬΟΙΊΡΙ. ΤΠ ἀϑᾶρα 214) πᾶνε βιιρρεβίεα 
ΟΥ̓ [ΔοΠ]ΠΠἰαἰθα {ΠῈ ταϊϑιηρ οὗ 5 051616 5. ἴῃ 
1η6 φεηῦ]α σΠτΟΠ6 5 (ῸΓ ἰπΠ6 τηοίπεοτ- 
σμυτοἢ αἵ Γεβα]θη. Βαΐ {Π6 σΠαγαοίευ 
85 ΜῈ] δ5 {ῃΠ6 πηοίϊνε οἵ {π6 σοπίσρι- 
ΤΙΟη5 γαῖα αἸἤδγεπὶ ἴῃ {πΠ6 ὕνο ςα565, 
ἴΟΥ Ποῖα 5 {π6 Του 5 σοηϑιϑίεα οἵ {Π6 
ΓορΡΙα ἰπθαΐα, ἡ ]οἢ νγὰθ Ραϊα [τΤοτὴ ἃ 
δο]ηρ οὗ τα] οΊΟυ5. Ῥδ τ οὐ βη ἀπά ἰγα- 
αἸομαὶ οΟὈΠραίοη, {π6 (ΟἸγιβϑίιαη σοη- 
βϑιϑίβδ οὔ ἔπε 6-}1}} οἤξυιηρθ [ΟΥ̓ (Π6 411- 
ΤΩΟΠΥ͂ οἵ {Π6 ΡοοΥ, ἀπά {Π6 ἀπίγ οὗ βΊνιηρ 
Τεβϑίεα ποΐ ΟἿΪΥ ΠΡΟΠ (Π6 ϑανιουτβ 1η- 
Ἰπποῦοηβ ἴο ϑπσσοιῦγ {Π6 πεααγν Ὀγθίἤγεη 
Ῥυΐ αἰδο ἀροη ἴΠ6 ϑρεοιῆς ρτουπᾶ κἰαϊεά 
1ῃη Βοπμ,. Χχν. 27. 

ΤῊΘ 5416 πα ἀἰβίτ υοη. οὐ {ΠΕῚΓ 
ῬΟΒΒΘΘΒΙΟὴ5 ὈΥ πε ἤΙβδί οοηνεσίβ ἴο 
ΟΠ Ιβ δ π΄ {6 5416 ΠῚ σου ΟἾΪΥ 
Πᾶνε Ὀδθη ἃ 5]15}γ{ [Δ ΟἴΟΥ 1ἢ σδιβιηρ᾽ ἐΠΕῚΓ 
ἀεσεαθοη. ΠΏ ῥτονιβοηβ οἵ {πΠ6 Μο- 
βαῖϊὶς Ἰᾶνν [ΟΥ̓ ργανεηίηρ ἰαῦρα δοσυτηθ]α- 
ἰἰοπ5 οἵ σε! οὐ 1Π6 οπα παπᾶ δπά 
ΕΧΙΓΕΠΊΘ ΡΕΠΌΓΤΥ ΟἿ {Π6 ΟΠΕΙ ΠδΔ4 σεβαβεά 
ἴο Ὀ6 ορεζαΐῖνθ. Τπᾶξϑα νγὰβ 1π ἃ 5ἰαίβ 
οὗ 50014] ἀῃη ἃ Θοοπουηῖ 08] σοηἤιβίοη. ΤΠΕ 
ΔιΌΠΟΥΤΩΔΙ σοΠΠΠοη οὗ [ῃς ΙΔ θουτ τηατκεί 
15 1Ππδἰγαϊεα Ὀγ {πε ἴαςί [Παὲ Αρτίρρα 11. 
Ὑγὰ5 ΟΘΟΠΊΡΕΙ]Ι6α ἰο τεϑοτί ἴο δυίιῆς]α] 
ΤΆΘΔΠ5, 506 ἢ 85 ρανιηρ ἰῃ6 5ἰγβεῖβ. οἵ 
Τειβαίθυη ἢ ἡν116 τ ΔγὈ]6, αἰτευ Πανὶηρ 
ἀβοϊηθα ἃ ΡΙΌΡΟΒΑΙ ἰο ἀεβίγου δη4 τα- 
Ῥα1Π4 ΒοΟΪ]ουηοπ’ 5 ΡοσΌ ἢ, 1ῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 
ὙΠ ΟΥΚ ΔΠ6 ψγαραβ 18,οοο ΨΟΥΚΙΊΘΗ 
ηΟ Πδά Ῥδθθη δΠΊΡ]ογε ἴῃ ΤΕΡΔΙΤΙηΡ 
1πῸὸ ΜΠ Αν ἀΠῸ παπῖα {1Π|6 ἢ 
ΔΡΡΙΘΠΘηΒΙΟη. εχιϑίεα {Παΐ [Π6 ΟΠ Δη5 
τη θα ἴο ἰὰγ νιοϊθπὲ Παπβ ἀροη {ΠπῸ 
ΤδΙΡΙ6 ἰγϑαϑασγ. [η10{6 Δηα Ῥ͵ΟΡΕΥίΥ 
ὙΕΙΘ ΤΟ ἀαγθα ῥα αν Ιηβθοῦτα Ὀγ ἐπα 
ΤΟΙ]. δἰγοοιες οὗ [ἢ6 ΞΙΟ0Δ7Π, δὲ Οἤς6 
Δ55 551η5 Δη4 ΤΟ  ῬΕΥ5, 0, ΔΙ ΠοῸρἢ {Π6 
ΟΠ τιβίίαπβ ψεῖα ποῖ {κοὶν ἰο ΡῈ {με 
αἰτεοῖ ορ]εοίς οὗ {πε ῚῚ δἰΐδοκβϑ, ταιδέ παν 
ΠΕΙΡΕ ἴο τηακε {Π6 τηθδηβ οὗ {πε ὶγ 58Ὁ- 
βἰβίαεπος ρυθοδτίοιθ. ὙΤΠΘΓΘ νγα5 ἃ [ὩΠΉΪΠῈ 
ἴῃ τὴς τοῖϑτι οἵ ΟἸδιήϊις ἀπα {ΠῸ ρῥτῖνα- 
ἘΟΠ5 ΔΟΟΟΙΊΡΔΉγΙηΡρ 1, [ΟΥ̓ {Π6 τ] ΠἸΡΔΈΟΙ 

οὗ ψΠΙΟἢ 81. Ῥαὰ] Π84 Ργανιουβν θΕ ἢ 
1Π5 Γπηβηΐα] ἴῃ Ρσονι Ἰηρ (Αςί5. ΧΙ. 29, 
30), ΤΏΔΥ πᾶνε Ῥεβῆ 511] σοπίπυηρ. 
[πἀερεμά θην οὗ [ῃ6 σἜΈηθσαὶ ἀἸβοσάουσ, τ 
15. ΘΑΒΥ ἴο σΟΙΏΊΡΓΘΠ 6 μα μον ἀππου {Π6 
ΟΠ τιβίδηβ, Γερασγαθα 5. τα παραάα85 ἴτῸΠῚ 
1πΠ6 πίομαι) [ἢ τηᾶὺ Πᾶνε οαπα 1{ ἴο 
Εαγ {ΠΕῚΓ 641]}Υ Ὀγεδα, δηα {ΠΕῚΓ ϑαοτ- 
Ιη55 ΕΙΘ ῬΓΟΌΔΌΙΥ ΤΟ ΤΏΟΥΘ 56 Έ ΓΘ 
[Π8} 15 ἀ5ΌΔΠΥ ἸτηΔρΊη66. 

1 νὰβ ποΐ φεμεσαὶ Ογιϑίαη ἀπίν 
ΤΏΘΙΘΙΥ ΠΟΙ͂ Εν ῇ ΠΙ5 ἐεσνεηΐ ἰονα ἰουγαγαβ5 
15 Ὀγθίῃγεη δοοοσάϊηρ ἰο {πε ἢδϑῃ 
(οι. 1χ. 2, 3), σνιοῃ ἄταν ἴῃς ΑΡοϑία 
ἢθατί ἀπά 500] Ιηΐο {Π6 σγουκ οὗ τεϊτεί. 
Οπα οἵ {8 ἁγίο]65 1ῃ {πΠ6 σοπηραςέ σοη- 
οἸαἀΘα Βαίνγεθη ΠΙΠ δηα {πε Ρ1Π]τ- ροβί 65 
Ιῃ Α.Ὁ. 51 (0 Δ]. 11. 10) τνναϑ Πα ἢς 5ῃουϊά 
ΤΟΠΊΘΙΘΥ [Π6 ῬΟΟΥΙ διηοηρϑβί {Π6 ΓΘ 158. 
ὈΕ]ΙΘνεῖβ. ΗΠ ρῬυεασῃιηρ Δ η6] ΤΩΙ ΒΤ 
ὙΕΓῈ Ἰοοκεαά ΠΡΟῚ ΜΙ ΠΟ ρστοδί ἔν ουΓ 
ῬΥ ΤὩΔΠΥ αἱ Τθγιβα θη, Δ ηα βοῆβ ὄυθη 
ἀουθίεα νεῖ ΠῈΥΓ Ὧ15 σΠυτομ 65 Εγα ῥτο- 
ΡΘΕ γ ΟΠ βίη σΟΠΊΓΛ11165 δ 411. ΤῊΘ 
ὙΙΔΘΓ Δ Πη6 Γειηοΐεγ Ὦ]5 ΠῚ 55 ΟΠ ΑΤῪ ΔΟΓΙ ΨΥ 
Ῥεοδτηθ {Π6 τηοτα νγοι]α {Π656 τη] ΒΡΊνΙηρ5 
ϑαῖμοΥ βἰγαηρίῃ, δηα ἴμεν ἢδα Ῥθθη σοη- 
Πγπηθα Ὀγ τεσεπΐ σταροσίβ ἔγοπὶ (ουϊηίῃ. 
ΔῊ οχίσεηθ ραγίγ, ψῃ ἢ ρῥγείεπαβα ἴο 
{πΠ6 βιῃρροτε οὗ οτίποάοχ ρείβοῃβ ἴῃ [Π6 
Ραζθηΐ Ομύγοῃ, Πα ρυτϊβιθα Πΐτὰ ΜΠ 
ΒΟΒΕΠΥ ᾿πίο {πε ΠεΙα οὗ ἢ15 Ια θουτ5 δπά 
Π86 5ἰγδι θα ἜνεσΎ πεῖνα ἴο ἀεβίτγου ἢ15 
ψοσΚ. Ηδ νχὰβ οὐ {π6 ροιϊηΐ οἵ ὈτΙπρΊηρ 
Ὠ15 ΤΩΙ ΠΙ5ΕΓΥ ἢ {Π6 Εαϑὲ ἴο ἃ οἷοββ, δηᾶ 
γα τηϊσῃς Ὀ 681] μ15 απ 16 ἑοπη ἀδίίοηϑβ, 
ΜΓ ΏΘη ΠΕ νγὰβ ΠῸ ΙΟΠΡΘΓ ρΓεδεῃΐ ἴο ἤρῃΐ 
{ΠΕ6ῚΓ Ὀαί16, πλιϑὲ μανε σαυβεα ἢπὴ στανα 
σΟησθση. [1 θεΐίοταε 15 ἀδραγίυσα [οΥ 
[Π6 [τ νγεβί, Πα σου]Ἱᾶ 56 η4 ΟΥ̓ σοῆνϑυ ἴο 
ΤΟΥ 54] 6, ἃ5 ἃ ἰαϑέ τηθτη σα] οἵ ὨΠιτηβεῖ, 
αι ὈοπΠΈᾺ] οἵ ἔτοτα {πὸ μεαίμθη Ὀσθίθσθα 
ἴο {ἴΠ6 ᾿πἸρΡΟν  Ι5Π6 4 τηϑιθεῖβ οἵ {Π6 
ΤΟΙ ΠΟΥ σΟΠΊΠΊΙΙγ, Π6 τηϊρς δηΠοραΐα 
{πα 1 νου] Πᾶνα ἃ ἔανουσαθϊα αῇδοίξ 
ΜΠ ταίεσεποα ἰο 811] {Π6 πιαίξευβ ψνΊ ἢ. 
Π6 δ ποῦν ἄβερὶγν αἱ μεατί, Τί ψουἹά 
Ῥε ἃ ἰβϑειπιοηυ ἐπαΐ ΠῈ νγὰβ 85 [Δ1{Π{π|] 85 
ἜΡΕῚ ἰο {πῸ σοπέγασί Ῥεύνεεη ἢϊπὶ ἂπά 
1Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ4] ΑΡοβίίε5. δῃα {παΐ {Π6.6 νγὰβ 
ποΐ ἃ ργεαΐ ομδϑη Ὀεΐνθεη {Π6 πὶ δηά 
Ὠϊμη, ἂἃ5 ἴΐ ρ]βαββα ἢ15 δάνββασιββ ἴο 
αϑϑεσί. Τί ψου]Ἱά ΡῈ ἃ ρτοοῦ {ῃαΐ θοίῃ μ8 



νι ἃ] 

δηα 5 σοηνοσίς {ΠῚ Ὶ τεσορηϊβεα [Π6 
φαταϊη4] (τ ϑιδη ΡΥ ΠΟΙΡΙ 6 οἵ ῬτοίΠοΥν 
Ιονα δῃὰ νου 56] πα ]γθοῦγ Ὀαΐ 
Του ΙΙγΥ ἐμαΐ ἴΠῸῪ ἡγεσα δηχίοιιβ. ἴο γηδ]η- 
ἰαΐα ἰῃ6 Ῥοπα οἵ ἃ σομπηπΊοη ἰαϊτἢ ΜΠ 
7εν 5 ΒΕΙΙανεύβ. Ηθδ τηϊρῃΐ ἤορε {παῖ 
(ἰβεγιϑε]} τη λ θ6Υ5 οὗ [Π6 τη που -οαγ ἢ 
ψγοῦ]α ἸΟΟΪΚ ἢ 1655 ἀοα ὈΓΠρ Εγ 65 ΠΡΟῚ 
ἐπε (σπηί]α Ῥτοίπειποοάβ δηα ρῖνα 0 
σουπίθμαπος ἰὼ {ῃ6 δάνεγβασιθθ, ΜΏΟ 
νοῦ] πο ἀοιθί ρυγϑιθ {ΠΕῚΓ τος ΠΘη 
6 νγὰβ ΡΌΠΘ. 

Τί νου] 56 θη} ΠῸΠῚ ΒΟΠΊ. Χν. 25 Παΐ 
ἴπ6 οοἸ]εοοη ἰτεαίβα ἴῃ {Π656 σμαρίευβ 
(ν111., 1Χ.) νγὰβ τϑϑίγιοίθα ἴο {π6 ΟΠυσ ἢ Ε5 
οἵ Μδοβάομία δηὰ (ουπίῃ, 6 σΠ ΔΎ 
οὔ [ῃε (ὐαϊααῃ ΟΠματοα5 (1 (ου. χν]. 1) 
Δα Ῥεῦπαρβ οἵ οἰπεῖβ ἴῃ βία ΜΊΠΟΥ 
Βανίηρ Ὀδεη ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ δἰστεδαν ἴοτ- 
γγαταο ὦ ἰὸ Τεγαβαίθη. Τὴ ἢιβδί δη- 
πουποθηθηξ οὗ (ῃ6 ϑιθβουιροη δἱ 
ΟΟμΠΠΙ τγὰβ5 ἴα κα ὉΡ εαρεῖγ, ῬαΐΓ ΠΟ 
ΘΠΕΥρΡΕΙΟ τηξαϑισεβ εῖα δαορίεα ἴοτ 
σινιηρ εἴεοϊ ἴο σοοά ᾿ηἰεπί!οη5, αἰ ΠΟῸΡ ἢ 
ποῖα νγὰβ πὸ ἰδοῖκ οὗ τηθᾶπβ (111, 14), 
δια 1 15,1π [δοΐ, ραΐεπέ ἐμαὶ 4 ᾿Ἰπ Καναστη- 
Π655 Παά Ξπρετνεπαα 1 ποὲ ἃ ροβιῖνε 
πα Π]ϑροβιοη ἴο ρτοσθθα σχ1ἢ {πΠ6 ἀπάοτ- 
ἰακίηρ. ΤΠῈ σαιιθε5 οἵ {Π1|5 σμαηρα οὗ 
δε]]ηρ ἀγα ποί [Ὁ ἴο 566. Αὶ οοπῆϊοϊ 
Ῥείννεεπ [ῃ6 μυχοῦ πα ἴῃ6 Αροϑβί!ε 
Παά τηἰεγνεηβα ἀηα ἃ ραγίϊα] Δ] 16 ΔΊΊΟΙΏ, 
ΠΟΙ γγχὰ5 ἴΠ6 τηδῖῃ ᾿πηροαϊτηθπί ἴο {πῈ 
ΨΟΥΚ. ϑβοηηα [ξαγεα {παΐ {ποὺ νοῦ ]Ἱά 
ΟὨΪΥ ΠηΡονου5 ἢ {Πϑιηβαῖνεθ ὈΥ̓͂ ΘΊΝΙΩΡ 
{ν111. 13). ΑἩ ᾿ΠἸρΡΥΘϑϑίοη Πα Ὀδεβη 1η- 
ουοαίεα {πα [π6 Αροβίϊβ τϑβϑουίβα ἴοο 
ἔγβεῖὶν ἰο ἴπ68ε Ἔχϑοίοῃβ οἵ ᾿ΠΟΠΕΥ (ΧΙ. 
17, 18), Δηα [Π6 τηδ]ρηαμπί ᾿Π5Ι Π Δ ΙΊΟΙ 
μαά Ῥβεη ἴἤσονη ουΐ (Πμαΐ Πα Πα δῇ δγξ 
ἴο 15 ρυϊγαΐε δἀναηίαρθ. Τῆδ [πάΔ]ΖΕ 15, 

ΤΙΘΟΕΙΝΤΉΤΑΝΟ. ΝΙ11. 

ΑΙΓΠουρ ΠΥ ταῖρι πανε Ῥθεη ἐχρθοίθα 
ἴο γ16]4 ἴο ΠΟ ΟΠ8 1ῃ ΖΘᾺ] ἴου 506 ἃ οδᾶιι56, 
ΠΟ ἀοιυθί ταϑιϑίβα 11 ψ 1 411} [ΠΘῚΓ τηϊρΐ, 
ῬΑΙν ἴτοτὰ Ὠαίτεα το 5... Ῥαὺ]5 ἰβδοῃϊπρ 
Δα ΡεΕΥ͂βοη, ραυ Υ Ὀδοαῖιβα ΠΕΥ ἰοσαβαν 
τῃαΐ [Π6 βυσοαϑβ οὗ [ῃ6 βοῆδθπι ἰβηαεά ἰο 
ονουίητουν {πεῖΓ ον ἱπῆμπθηοθ. ὋΓΠΪς 
αἰπίπας οὗ {π]ηρ5 ψου]Ἱᾶ Ὀ6 οὔρβεγνεά Ὀγ 
Τιῦα5 δηα χτεροτίεα ἴο [ῃ6 Αροϑβίϊβ, πὸ 
566 115 ᾿ποτο ρΉΪΥ ἴο μανα σοΙηρτα με Π 66 
1ῃ6 δηίγα ϑιαδίοπθ. [{ νὰ8 ποῖ οὔμβ 
ὙΠΟ. Ῥτοιηϊβεα ἃ ὈΓΠΠΔηΐ ἰσθθ ἴο ὮΙ5 
ΟΠο Ι5ῃ6α ρτο͵θοΐ, θα 511} [Π6 τεαοίοῃ 
οἵ [δε]ηρ ἴῃ δὶβ ἴανουσ ἀπά {π6 επίπευ- 
οἰδϑίϊς τερατζά ἔου Πίμη, τηδπιθϑιβα ἴῃ {Π6 
ῬΙεβεῆοα οἵ Τα ὈΥ ἃ σΟΠΒΙἄογΆθ]6 
Ροχίίοη οὔτμε ΟΒυτο,, [τη ]5Π 64 σα βοϊο πὶ 
Ῥγουη5 ἴοσ πορίηρ {παΐ πα τηϊρῃΐ ποῖ 
ΟΗΪΥ το κί 16 (ῃς ἤδτης οὗ σμαυν ΟΠ 
δά ϑηκ ἄονγῃ ἱπίο 15 ειῦθθεβ, Βαϊ 50 
ὌΡ 5.10 ἢ 80 ΔΟΙνΠΥ 85 ταϊρῃΐ Ἰδδα ἴο 8Δῃ 
᾿ἰτατηβαϊαία ργδοίςαὶ σαϑαϊῦ ποῖ ἀπυνου ΠΥ 
οὗ Α Ομυσοῦ πο Πα Ὀθθπ 50 ΠΙΡΉΪΥ 
σιδα νι οΟἴμΕῚ ρτᾶςαβ. 

Ὑν 1 [Π15 οὈ]εςΐ ἴῃ νιον ἀπά αἱἀθα ὈγῪ 
ἴῃ6 5ρ]ε πα] δχαρὶα οἵ Μαοβάοῃϊδῃ 
56] βδογιῆσθ, οἵ ψῃῖοῇ μ6 γα δῃ εγε- 
ψλ655, μ6 65 {π686 ἴοὸ οΠαρίευϑ, 
ΜΟΙ Ιδανα πο τηοίϊνε-ϑρτηρ οἵ (τ βιδη 
ῬομηΔΥ πἀπίουποῃθα, ἃ πα ΠΟΙ τα ρετ- 
ναάφα Ὑ 1 ἃ 5ριΠ| οὗ παῖε ξαγηθβίηεϑ85, 
ἀεβ]οδοΥ, Δηα 51] πρ]1οἱγ. ὙΠ ΕΙΣ ροβιίοπ 
ἴῃ {π6 ρεποταὶ βίσαοίατε οἵ ἴπ6 ἘΡ 5116 15 
τηοϑί ᾿πι6]Π0 1016, ΟΣ {ποὺ οοπϑίίαία Δῃ 
Δαταϊτα Ὁ] 8. ϑαρρΙεμπηθμπὶ ἴο 1.5 ἢτγϑθὶ δη 
ΠΟΠΟΙΠΙΔΙΟΥΥ Ῥουίοη ἃηα τ ψου]α Πᾶν 
ΘΕ ΠΡΟ 551016 ἔγτομι [Π6 παίασα οὗ {ΠΕῚΓ 
σοπίεπίβ ἴο πᾶνε ἀρρεμάξα ἴμϑῖὰ ἴο {π6 
ὈΠΒΡΑΥΠΡ ῬΟΪδτηϊς ἀραϊηδί ΠῚ5. Ἰσγθοοη- 
ΟΠ]4016 απίαροῃιὶθίβ (χ.---χι!.) ψιπουΐ 
ΔΤ ΚΘΠΪηρ᾽ ἃ. ῬΑΙ ΠῚ] 56 158 οἱ ἀἸΒΠΔΥΓΊΟΠΥ. 

{ΡΓΑΡΤῈΝ 11. 

1 276 εἰϊγγείλ ἐλόηε τ ἰο α ἰδεγαζ εογι17 1 ρεζΖογε 
»,7)0γ ἐλε 2007 ταἱγιίς αὐ “εγμραίοηε, ὧν ἐλὲε 
ἐχαηζε οὐ ἐΐε ΠἸαεεαογιίαγες, 7 ὧν φοϑεη ε7:- 
ἀἽαΐζογε οὔ ἐλεῖγ 707γ17,267 )ογτυαγαῖγιδ55, 9. ὁγ ἐδε 
ἐχαηεῤίο οΥΓ Ολγῖσί, 14. αγια ὧν ἐΐε σῥέγεμαζ 
2γοπέ ἐλαέ «ἠαϊ γεαοτεγεα ἐο ἐζεγεφεῖσες ἐϊεγεόν : 
16 «07)2772) 1170 10 ἐλεηὲ ἐΐζε ἐγεέκργην αγιαῖ 

ΟΗΑΡ. ΝἼΠΠΙ. 1. “Βαΐ ννὲ ποί!ν ἴο γοιι, 
Βτεΐῆγθη, πε στᾶςο οὗ ΘΟ ᾿Π]ςἢ 5 σίν θα ἴῃ 
4ηῸ (μυτχοῇμοϑ οἵ Μδοράοηϊβ." “Βα " ἀεποίεϑ 

τουϊέγισγτος οΥ ΤΊζως, αγια] ἐλοσο οὐδεν ὀγεΐλγέ)ι, 
τοῖο τῤογε ζὲς γεχμεςέ, ἐχλογέαζίογε, ἀγα] ἐο71- 
»εογεαϊαίίογε, τυεγε φηγοσεῖν κοηη6 ἐο ἔλόηε 7ΟῸΥ 
2 τς ὀπμεϑήγεεδο, 

ΟΒΈΕΈΟΝΈΒΆΕ, Ρτείῆγεη, νγε 49 
γοιι ἴο τγῖξ οἵ {πῸ ργᾶςε οἵ 

(αοά Ρεβίονγεά οὐ τῆ6 σἽμυγομαβ οὗ 
Μεαςεάοηϊδ ; 

{γαπϑιξίοη ἴο ἃ πεν [ορὶς ἴῃ 5]|Π|5}Πξ Δη ΕΠ 6515 10 
[π6 οσοπῆάεποε (1. 16). Ηδ Πᾶ5 οοπῆάεηος ἴῃ 
ποτα, θα: ἘΠ 6γα 15 δουπθί μην ὈΥ ὙνΒΙΓ ἦι 15 ἔγιιδέ 

4239» 
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2 Ηον ἰδαΐ ἴῃ ἃ ργεαΐ {τ|ὰἱ οὗ 
Δ|ΠΙσείοπ τΠ6 ἀριιπάδησε οἵ ἘΠΕῚΓ ἸΟῪ 
ΔΠ4 {Π6ῚΓ ἀδερ ρονεγί δδθοιπάεδά τπίο 
1Π6 τῆς ἢ 65 οὗ {πεῖν ΠΡ Ἐγ] Πγ. 

2 Βὸγ ἴο Πεῖγ ροννεῖ, 1 Ῥθαγ ταὸ- 
ΤΟΙ, γεᾶ, Ὧπ4 Ὀεγοπα ἐλΐεῖγ ρόννοῦ 
δὲν τυογὸ νυ ]]Ἰη ρ; οὗ ἘΠΕ βεἶναβ ; 

4 Ῥταγίῃρ τ18 νυν ἢ ταπσἢ ἱπέγεδίν 

ΤΕ ΟΟΒΙ ΝΕ ΨΓΑΝΒΟΝΤΙΙ [ν. 2--6. 

1Παὲ νγε νγοιὰ τεσεῖνε {ΠῸ6 οἱ, ἀπά 
ἠαζε προ πς ἴπ6 [α]]οννβρ οὗ {πα 
ΠῚ ΠΙΒΈΘΓΙΩρ; το ἘΠε βδ] Πίϑ. 

Απάᾶ 1᾽1: {δεν 144, ΠΟΣΊ 845 νγα 
Πορεά, διὲς ἢῖβὲ ρᾶνε {πΠεὶγ οὐγη 
5ΕΙνε5 ἴο {πεῸ [,ογά, ἀπά πηΐο τι8 ὈὉγῪ 
τῃ6 ψν}} οἵ (σΘοά. 

6 [πϑοπλιςῇ {πὲ νγε ἀεϑίγεά “ΓΙξι8. 

ΤῊΔΥ͂ θ6 {τ ΠΟΥ δι ϑίαπιιαῖθα, “ὙΜῈ ποίγ 
15 Αἰθὺ ἃ Ργδραγαίογυ ρῇγαβθ, Ἐπ ρΡ μαϑίΖιηρ ἴπῈ 
δι ]εοῖ ΒΙΟἢ 1 ᾿πἰγοάτοθβ. [ 15 ΡΟ] ΑΓ ἴο 
{π6 βσύοιρ οἵ 8ι. Ῥαι]}5 Εἰ ριβί!εβ. ἴο ννῃῖ ἢ 
2 ΟὐοΥ. δεϊοηρβ (ΒΡ. Πρ μεοοί, ( 8]. 1. 11). ΤΠ 
ἴδγπι “' Ὀγθίγεη " ἴοο, οἴἴδεῃ ΔηΠΟΙΠΟΘ5. ἴγοϑῃ 
τηδίζοσ. Ηρτῖο 1 βίγικοβ ἴπ6 Κου-ποῖθ οἵ {πῸ 
δϑοίίοη, δ5 Ὀγοίμουγ πίονα 15 {πε τηοΐϊνα οἵ 
Δἰπ5- σΊνπρ. ὙΠῸ ΖΘ] οἵ ἴΠ6 Μδοβάοηιίδῃβ, 
ἴο ψνθ] ἢ δὲ. Ῥδ1} νυὰβ ΔΠ εγε- νυ Π655, νγ85 8Π 
ἜΧΟΘΙΙΘπΈ ϑίδγηϑτ-Ρροῖης [ῸΓ ἢΙ5 ἴορις δπηά 
φα]ο]αῖθα ἴο ργόνοκο πη π]αΐῖίοηθ. ὙΠῸ ἤγϑί 
οδιι56 οἵ (γι ιβϑίίαη αἰ Πη5-ρΊ Νηρ 15 1Π6 σᾶς οἵ 
(οά, «ἀπά {πΠ6 ϑρϑοῖῆς {πὶς σοππθοίϊηρ σαιιδ 
δηα οἤεοί, Δηα πηακίηρ “ {πῸ στᾶσα οἵ σοά 
εἰσεέη ἴο θεσοῖηα ἴπ6 »ισᾶςθ οἵ Οοά σευζην," 
15 βίαϊεα ἴῇ νυ. 8,9. ΤΠῈ ρύᾶσα “βρίνϑιῃ ἱπ 
1π6 (ΠγοΠ 65," ἀδποΐεβ {παῖ {π6 σμυσοΠῈ5 
ὙνΕΓῸ τοσορίδοϊοβ πα αΊάϊισ-ῥίασες οἵ ἴΠ6 
ΦΎδςα. 

ο. ““ἼΠδΐ, τῇ πα 08 ΔΡῬΤον Θπο55 οἴ δΠΙο- 
τοη, ἴπ6 βιρεγ- πήδησε οἵ ΠΕ] ἸΟῪ ἀπά 
{πεῖ ἀθορ-ϑθαγομῖηρ ΡΟΥΘΓΓΥ 5 ρεγδθου πθά 
το {πῸ τίομεβ οὔ ΓΠΕΙΓ β᾽ πα σ] μπᾶ θ ἄπ 655.) 11 
15 5814 οὗ ἔπῈπὰ ἴῃ τ ἼΤἼ]655. 1. 6, {παῖ {πῈῪ “τὸ - 
οεἰνοά πὸ ννογά τῇ τηποἢ αἰΠιοίοη νυν] ἸΟΥ οἵ 
πε Ηοὶν Ομοβί." Οἱ οἵ ρεγββουίοπβ (Αοἴβ 
πα Ὁ, ἢ: Ὁ Π|655. 1]. ΤΆ: 111: 2;.3;).5 ) 5ΡΤΠΗΡ; 
ὍΟΙΠ Ἰον (Δοῖβ ν.. 41: ΒΟΙΠ: Υ. 3; 4, 5,11; 
Χῖν. 17; Ο]. ν. 22) δῃά ρονεσίῃ, ἴμ6 ΤΟΥ ΘΥΓ 
ΞΙΡογ οι πάη, ἴμ6 Ἰατῖον ἀγαϊπιηρ Δη4 δδίϊηρ' 
50 ἄξερ ἄοννῃ ἰηΐο {Πο}γ βιιθβίαπος ἐπαΐ θοηΐΥ 
ΒΕΕΙηΘα ᾿ΠΠΡΟΒ51016. Ὑεῖ ἴπο56 ἔνγο ὁρροϑβιίεβ 
ψνουκΚίηρ ἴῃ ἙΟΠΊΒΙΠΔΊΊΟη Πκὸ Δη 4|1κ8}1} δπά 
δῇ δεϊά, Ὀγοιρπξ δθοιΐ Δη ονουΠοννηρ Γαβαα] 
ὙΜΏΙΟΙ 15. σα]]θα “16 τιοῆο5. οἵ {ΠΕῚΓ 51η516- 
ταὶ ἀβάπθϑβ." ϑ81ηΡ]6-τϊπ θη 685 15 [Πδΐ βία 
Οἵ πρατί 'ἰπ ψν]οἢ ἃ τηὰη ἀἄοο5 ποῖ τεραγά 
Π5. Οὐ 5] 6 ΠΩ ΘΥ ΠΘΔΠ5. ΠΟΙ ΔΠΥ͂ 561Π5} σοη- 
ϑιἀογαΐίοπ, θὰΕ Πὰ5. ἢϊἰ5 εγε ἤχϑά δχο! αϑίνεὶν 
ἘΡΟΏ 15 Ὀγοί μου 5 ποοάβ. ὙΠῸ ΑΡοβίϊα 5αΥ5 
ποῖ ἐπαΐ {πῸ σοηίτιθαίοη, θὰς παΐ {π᾿ 51Πη516- 
τη ἠθάηθβ5 νναϑ ΓΤΙΟΠ, Ὀθοδι56 1 νγὰθ ἐῤὲς {παῖ 
μ6 νυ ιβῃθά ἴο ἀνναῖζεη ἴῃ ἴῃ6 (ΔοΥΙΠΠΙ8Π5. 
8Ποι 4 τ ορογαῖθ ἀροὸρ (τ π ΠΙδη ννεδ!ῖῃ 
1πβίθδα οἵ ΜαςἼβάοηϊδπ ρονεγίυ, {πΠ6 μαγνυθϑῖ 
νου] θὲ ρῥἰθπί μι}. 

8, 4. ΤΠ15 5] Πρ] 6 - πη πἀθάπηθβθ ῖ5 ργονϑά 
δηα Π] ϑίγαιοά Ὀγ :---τ. ὙΠδ ΠΡ γα ἐγ οὗ {π6 
διῇ. [ Βαά Βδεβη 'ἰπ ργορογίϊοη ἴο δηα ὄθνεῃ 
Ὀεγοπά (παρά) ἴπθ ρονοῦ οὗ 6 βίνοσβ. 2. 

ΤΠ πιοῖϊνε. ὙΠΕΥ [δά δοίεα “οπ ὕΒΘΙΓ 
οὟη ομοΐο6᾽" (αὐθαίρετοι) ννἱπουξ σοταρα!}- 
ΒΙΟΠ ΟΥ̓ πγρίηρ. ὙΠΕΥ νγεπί Γυγίποσ, ΚΠ 
ΤλΟἢ ΘπηίγοαίΥ θερρῖηρ οἵ τ5 {π86 9ΊΘΟ0Θ 
διὰ {86 ἔρΙ]ΟΒμΡ οὗ {86 τὐϊπΊβύσ 
ΨΏΪΟΙ 15 ἴο [86 Βδϊηΐβ." ὉὍὙπὲ νογάβ 
ἴῃ {π6 ΑΟΨ. “τὲ γε νοι] σεςεῖνε ἡ πᾶν 
ΠΟ Οἰδἱπὶ ἴο δίαπά ἴῃ {μ6 εχί. “ΟὙ806᾽" 
ΔΡΡΙΟΧχΙπιαΐῖθϑ {Π6 τάδ οἵ “ ἕἄνοισ, δ πουρῃ 
ΤΊΔΠΥ͂ ΘΟΧΡΟΒιοΥβ {Π|ηὶς ἘΠ|5 βθῆβα ἀδγοβᾶ- 
ἴοτῪ ἴο {Π6 ἀἰσηϊν οἵ 50 ᾿τηρογίδηΐ ἃ νγοσά. 
Βυΐ 5686 ἘΡΗ. ἵν. 29: {{4π|85 γυ. δὴν ΒΕΙ. 
ν. 5. ὙΠῸ ΤΠαγ80]6 οἹΕς 1561} 15 ἃ ἥρταςε 
1 1 ὍΟΥ. Χυὶ. 3: 2 ΓΤ. 1: 10; ΞΠΕ ἘΠΕΙΡ 
ΒΘΘΙῚ5 ἴο 6 ΠῸ Τϑᾶβοη ΨΥ πΠ6 ἈΑΡΟβί!ε 5 
ΡΘΓΠΊΙβϑοη ἴο Ἰοϊη ἴπ 1 σπου! ποῖ πᾶν ἴΠ6 
58 ΠῚ6 ΠΑΠΊΘ, ΘΒΡΘΟΙΠΥ ΠπῈπ {Π6 τοαϊιθϑὲ ννᾶ5 
θαβθά προὸη {πὸ σοηῃϑιάογαίίοη {παΐ {π6 νΟσΚ.. 
νγὰ5 ἃ ΠΟΙ ϑβϑύνίοθ (11. 1) ἄοπε ἴο ΒΟΪΥ 
ΡΟΙβοηθΒ. ΤῊ ΟΥΡΙΠΔΙ ἴῸΓ “[ΕἸ]Ονν ΒΡ "ἢ 
(κοινωνία), ἄοο5. ποῖ τῆθδῃ ΤΠΕΈΓΕΙΥ “ ΡαγοΙρα- 
τιοη,᾿ θυ “ πιρκίηρ ΟΥ̓ Παν Πρ ΠΟΠΊΠΠΟΠ ΟΔ1156.᾿ 
ὝΠΟΓΟ 15 αἰννανϑ δὲ {ΠῸ τοοΐῖ οὗ 115 τηθδηΐηρ, ἴπ 
16 Ν. Τ᾿. {π6 1Ιάθαᾳ οἵ (τι βιϊδη σουητη πο η 1π 
ΟηΘ. ἔοσυπη οΥΓ οἴπεσ. ὙΠποθθ μῸ βὈεβίονν 
σΒΑΓΙΥ τηᾶκο σοπημηοη οᾶπδα Ὀοΐῃ ν] ἢ ΟΠ6 
Δποΐῃο  δηά νυ {ΠπῸ τεοϊρίεπίβ. (οπίεχί ἀπά 
Ἰδηριιαρο Ροϊηξ ΠΟΓΘ ἕο ἃ σοπηπ ΠΥ οὗὨ οδιιδα 
οη {Π6 ρατί οὔ πε ΜαἼοεάδοπίδηβ τ ἐπῸ (οτίη- 
ἘΠΙΔη5 ταῖπου ἔπαη ψ] ἢ ἘΠ6 γϑοείνεῦβ οὗ {86 
σἰθα. 8566 ποννενεῦ οι. χυΐ. 29. ΤῊ ἴουτὴ ΤΌΣ 
“ἐ τῃἸηἸϑζοσίηρ ἢ (διακονία) οἴξεη ἀδποΐεϑ βευν!πρ; 
ὉΡ πιοαῖβ δ 016, δηά {πε ογάοὺ οἵ ᾿θδοοῃβ 
ἴη τπΠ6 ΟΠ υσγοῖ ἴοοκΚ 15 {Π||6 τοτὰ Ἐπαΐ 56 η56 
ἴπ δοσογάδησο ψνΠΠ ἴῃς οὐρίη οὗ πε ΟΠΊΓσΘο, 
Αοῖβ νἱ.. 2. ΤὴῈ νψνογά ἰ5 Ἐπεγείοσα ΕΣ 
ΔΡΡγορσιαῖο μεγθ. ΠΕ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ5 86 ποῖ ἴο 
6 Ὡπηδὶρατηδίθα ἰπ σοΠρ] δηοα τυ] ἃ 4 ϑίοη- 
4Ὁ16 ἤρατο οα]]οα Ἡδπαϊδάγϑ, ἱπῖο " Π6. σσᾶσθ 
οἵ [6]]οννβῃῖρ.’ Βοῖΐῃβ ““ἴμε φσασε᾽ δηά 
“(Πρ Ὁ]ΠΟνν5ΠΙΡ ἢ ΘΧρυθθα {πῸ σγοιηας οὗ {Π6 
οηἰγεαῖγυ. ὙΠῸ Μαοράοηϊδηβ τεραγάθα {πὲ 
Ἰθανα ἴο δοῖ ἀροη {πε ἄδβῖσε ἴο βῖνε, Ραΐ ᾿πΐο 
{πεῖς Πποατίβ ΌῪ Οοά (ν. 1), 45 ἃ Ῥυδοῖοι5 
ΡΓΙνΠΘρῈ το θῈ οδίαϊποά ἔτοπι ἴμ6 ΑΡοβίϊ!α, δηὰ 
1π6 παΐασο οὗ βιοῃ οἰνιηρ, νοι ννὰ5. δΔῃ δοῖ 
οὗ ΓὈ]ΠΟννσΡ νυ ὈοΙονεσβ, ποι θη {ΠῸ 
ΔΥάου Οὗ {ΠΕῚΓ ἄεβιγο. 

5. ΤΠδ ογοννηϊηρ ΘΧΟΘΙΙ πον οἔίμειγ θοσυη Υ 
15. ἀθβϑουι θεά πορδέϊνοὶν ἀπά ροϑβιτίνεὶγ. [Ὲ νν85. 
ποΐ ϑιο ἢ δ5 {π6ὸ Αροβίϊα μπαά δβορεά. Ηορε 



ν. 7-8.} 

{πὲ δ5 πε μδά βεριιη, 580 ἢ νγοι]ά 
αἶϑο ἤηῖβῃ ἱπ γοῖι ἘΠ6 ϑ58ΠῚ6 ρίδσε 
4150. 

 Τπετοίοτο, 45 γε ἀθοιηᾷ 1 Ἐν 
ἐμίγιρ, 1 [ΑἸ], ἀπά υέδγαποθ, ἀπά 
Κπονίεάρε, δηά 2η ἃ}} ἀΠΠρεπςα, ἀπά 

ΤΕΟΘΕΒΙ ΝΕ ΤΆΑΝΒ: ΥἹ]. 

ἦηι γοιυι ἴονε ἴο τι8, 566 {πὲ γα ἃδοιπά 
ἴῃ 115 σῦδεα 450. 

8 1 8ρεὰκ ποῖ ὈΥ͂ σοιηπηδπαπηεπέ, 
δι ὈΥ οσοαϑίοη οἵ {Π6 [ογνγαγάηε885 
οὗ οἴμεῖβ. δηά το ρύονε {Π6 5 ΠΟΥ 
οἵ γοιιγ ἰονε. 

πορά ποΐ δὲ ἀπο ᾿πΐο βιγτηῖβα ΟΥΓ θχρθοία- 
τη. Ηε πὰ ποροα νν6}}] οὗ {πεπὶ, δι, οα 
δοσοιπέ οἵ {ΠπΕῚΓ Ρονογίυ παά Ἰοοϊκθά [ῸΓΣ ΟὨΪΥ 
5 ΠάοΓ αϑϑίδίαποθ Οἡ {πε σοπίτατυ, πον- 
ΘΕΥ̓́ΘΓ, ΓΠΟΥ τηαάθ πὸ 5]|15} σοπίτ θυ ΟΏ, ΠΟΥ͂ 
νγὰ5 {ΠΕῚΓ ΟἿ ΟηΘ. Οἵ ΠΊΟΠΘΥ͂ ΠΠΘτΟΪυ, θαΐ οἵ 
ἘΠ σον β, ἤγϑί δη4] [ογαπιοβί, ἴο {Π6 Τογά, 
ὙΠῸ βᾶνα ΗἸπη56}} ἔοσ ποῖα (Ὁ Δ]. 1. 4 ; 11. 20), 
ἃ «α͵50ὸ ἴο {πὸ Αροβίϊθ, 45 ἴπ6 πη] πἰβίθυ, 
ἘΠγΟῸΡῊ ννΠοπ (τ Ιβ 5 561[-5δουῆοο μα θθθη 
τηδάθ Κποννη ἴο {Π6π|, αηἀ γουρῖι νυ Ποῖ {π6 
ὙΌΣ οὗ Ιονθ ἔὉγ {πῸ ϑαϊπίβ ννγὰβ ργοσθϑάϊηρ. 
“ ΕἸγϑΕ ἢ ΤΑΥ͂ τη ἴο (ἢ τῖδέ ῬΥΙΠΊΔΤΥ δηά 
οΠϊοῆν, ἀπά ἴο ἴπΠ6 Αροβί!α βθοοπάδυ!ν ἀπά 
ΒΙΡΟΓΟΙΠαΐοὶυ, ΟΥΓ {παΐ {ῃ6 βυθαίεσ σὴ οἵ 
ἘΠΟΙΊΒΟΙνε5 νγὰθ πηδήθ ἴῃ ἐῤὲ γε} ἱποίαηεε, 
1π6 ϑυθβοαιιθηΐ 1655 ἱπιρογίαηΐ οἱ οἵ {ΠΕῚΓ 
ϑαθβίδησθ Ὀθπρ ποῖ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ πιοπίοπηθά δὲ 
᾿πηρΡ]16 4. [ἢ ΔΠΥ͂ οα5ε ἴμεν ρ]ασβα {πο πΊβεϊνο5 
δηα 8}} {παΐ ποὺ ροββεββϑθά δὲ {πΠ6 δοϑβο]αΐο 
ἀἴβροβαὶ οἵ (ἢσγιβί δηά μῖ5. Αροβίϊθ. ΤῊΪβ {πο Υ 
αἀϊά “Ἰτουρἢ {Π6 ν1}} οἵ Οοά " ννουκίηρ ΠΡοη 
{ΠΕ 11} (νυ. 1.) νΠ ργοπιρίπρ δηά 5ο]οϊτα- 
τίοη, γεῖ ποὺ δοίθα “οὗ ΤΠ6ῚΓ οννῃ οΠοῖςο,᾽ 
θεοδιιβα οὗ ἘΠΕΙΓ ᾿πϑίδηξ ἃ Πα ΘΑΡῸΓ ΠΟΙ] Ια πος 
ἢ {Π6 ἀϊνιπο ᾿τηρι156. 

6. ΠΕβ6 ΠΟΌΪ6 τπηδηϊοϑίδι ἢ 5 ἀΥῸ ἘΠΟῸΡἢ 
-- ΤΟΥ ὰ5 0 Θσχμοτῦ Τῖϊα 5,{παᾶξ Δοσογα!ηρ 85 
με ρυθυϊουβῖν ᾿π10180 68, 50 ΠΟ 5Πο0114 4150 
Ῥουΐοοῦ ὑοσχαυᾶβ γοὺ {815 ΡΊαςΟ 450. ΤΠῈ 
561 -ἀθνοῖίοη δπα 56] -ϑαογιῆος οἵ {πὸ Μδςε- 
ἀοηῖαπβ ἱπάπσοα Πϊπὶ {0 ἴακε ἴερβ ννῃ]οἢ 
5Βῃοι ἃ ἄγανν ἴῃ (Δοτϊπ Πα πθ 4150 ᾿πΐο {ΠῸ6 
ΒΕΠῚ6 5ίΓΟΠΡ σΥΓοηΐ Οὗ ΟΠατγ, ἀπά ργενοηΐ 
μεθ ἴτοπὶ Ὀεῖηρ Οιἰϊϑίρροα ὈΥ οἴΠοΓ 
ΟΠασοπο5. ὙΠῈ πιοπίϊοη οὗ {Π15 ἜἘχπογίδίοη 
νου] βανα ΤΙΐ5. ἔγοπη ΔΠΥ ἱπιραζαίίοη οἵ 
Βανίηρ μὲ ῥῖγισοί ἴοΟ ῬΓΟΠΊΪ ΠΟ ΠΥ ἔογνγαγά 
ἃ5 Δ Δ58ηΐ 1Π ἃ ΤΠΟΠΘΥ͂ πηδίζοσ, νυ πϑίπου {Π15 
νν5 ἴπ6 Αροβί!θ᾽ 5 ῬΡΌΓΡΟΒΕ 1Π πη ἸΙΟΠΙηρ 1 ΟΥ 
ποῖ. ΤΠ ννογὰβ θοίῃ [ῸΥ “ ἱπιταΐο" (ἐνάρχεσ- 
θαι) πὰ ἴον ““ ρεγίεοι "᾿ (σ11. 1) γε μίθγαίίς 
ἴθ 5, [Π6 ΓΟΥΤΊΘΓ τοίουστιηρ' ἴο {Π6 ΡΥ ΠΙΠΑΤῪ 
τ ΐα5, {ΠῈ Ἰδτίογ ἴο τΠ6 ἄπ ἀηα [1] ρεγξογτηαηςοα 
οἵ βδουῖποθ. ὙΤΠΘΥ ἀγα ΠΩΡΡΙΥ͂ ἀρΡρΡ]οα Ποτα ἴο 
ἴῃ ““ ΟὈ]αίίοπβ ᾿ οὗ δἰπιβρίνίηρ. Τιΐι5. Βα, 
ΔΒ ὙῈ ΤΠΔΥ͂ ΘΔΒΠΥ ΒΌΡΡΟΞΘ, ἱπιπηαῖο ἴο [Π6 
(οὐ π μαπθ {παῖ {πὸ Ὀεϑὲ τπποάθ οἵ ενὶπρ 
βὈϑίδηίίαὶ σοηβγπηδίϊοη ἴο ἘΠποῖτ ργο θϑϑίοηβ οἵ 
264] ἴογ {πε Αροβίϊε ννὰβ αἴ οποε ἴο 5βεῖ δθοιυΐ 
πε Ἔχθουίίοπ οὗ {Π15 ΠΠπρουίηρ ΡΙαη οὗ σΠαΓΙγ, 
ΔΠ4 ποὺ Ππαδά ΔρΡρδγθηΕΥ δοϊθά ἀροὸη Π15 
φΟσΠ56] θα, ΓΠτοαρ ἢ {Πδ σπογίποϑϑ οἵ Π15 βίαν, 
μδά ποῖ οοπιρίεῖθά τπη6 ψοσκ. ὙΠῸ “ αἶβο 

ἴῃ “ ἘΠ15 σσδσθ 4150 στοίουβ ἴο ἴΠ6 οἴπθι ΒΑΡῪ 
τ 5115 νυ μῖοι ΤΙ5. μα αἰαϊπεά, ΟΥ̓ 1 ΠΊαΥ 
θ6 ἴδίκθῃ 'ἴπ {πὸ 54ΠῚ6 56η56 85 “]50 δ {πὸ 
οηά οὗ {π6 ποχί νεῖβθο. “Βουζοού ὑοψατᾶβ 
γοπ᾽" πηθᾶπ5 {παΐ ΤΊξιι5 νγαθ σοπη ΠΙϑϑ πη ἴῸ 
ΔΟΘΟΙΠΆΡΙΙ5ἢ. ἃ φροοίί τεγυΐσο ἐο ἴπ6 (ΤΟΥ ΠΙ ΠΙΔΠ5. 

ὝΠΟ (οτἰπιμίαηβ ργοϑοηϊοα ἃ ππλγκθά σοη- 
{ταϑί ἴο Π6 Μδοβάοπίδηβ, ἴοσ {πο Ὺ Πα βϑἤθννῃ 
δὴ ΔΙΔΟΓΙΥ ἴο βαῖνε τ που ἀοίηρ δηγτβίηρ: 
ΠΟΥ Πα βιιβεγθα πὸ ρϑγβεουίίοη οὐ δΙΠΙ σοι ; 
ΠΟΥ νγΈΓῈ ΘΟΠΙΡΑΓΔΈΙΨΟΙΥ νΘϑ] Ὦγ (Υ. τ4); 
{πο Ππαά Ὀδθη σοπηπηάθά οὗ {πεν ἀπΐγ, τ ὥοΥγ. 
χυϊ. 1-}2: {ΠΕῈῪ παά ποΐ βίνθη {πεπιβεῖνοβ ἴο 
ΕἸ γῖβε, ποὺ γεΐ ἴο (ΟΠ γίῖϑι᾽β πηϊπίϑίοσ, [Π6 
ΑΡροβίϊθ, διιὲ μιαά ποῖ ἘπαπΊβοῖνεβ ἴῃ ΤΈΒΕΓΨΘ 
ἔγοπ ΠΠυγΟΥ ΠΥ σΟΠϑΙ ἀθγδΈοηϑ ; ἘΠΟΥ Πα []16 
5Ποτέ οὗ 81. Ρϑι]5 Πορββ: γεῖ Π6 15 50 Ἰθαίοιβ 
ἔου {πὸ Βοπουγ οὗ {πὸ ΟΌτοΙ οὗ Πῖ5 ρτῖάθ δηά 
αϑδοξίοη, ἐπαξ πθ βοπάβ ἃ σο ]θασια αἰζδομθά 
ἴο 1 ὈΥ πενν]Υ-Κηϊίο θοπάβ οὔ ἰονβ, ἴο Πεὶρ 
ποτὰ ἔογνγατά ἴπ {ποὶγ ἀπίν, {πᾶξ ΤΠΘΥ πᾶν 
811 ὈεΒΙπα 1 πὸ οι. . 

7, Ἠς παά δρραγθηίν {πουρμξ οἵ {γγίηρ: 
Πογθ ὈΥ Θχποχίδίοη ΟΥΓ γθαβοηΐηρ ἴο ΤΌΠΊΟΥΕ 
16 ἀπ ου] 65. νμῖοι μΘ πον βίοοά ἴῃ πὸ 
ννᾶΥ οὗ ΤΊ155 σιοοθθθ. “Βαθ᾽" Πα ΔὈβίδιῃβ. 
(ΒπὉ᾽ 580 014 θὲ ϑιιδϑιευξοα ἔογ ἡ ἐφεγεγογε" 
ἴη [6 ΑΙ. Ηε ΟΠΪΥ ἀεβίγεβ {μαΐ {πεὶγ 
ΟΠ ΑΥ 4516 αἰνίπρ 5μ οι] θ6 ἢ ἃ ρὰγ νυ {πὸ 
τίς μθ5 οὗἵἩ 1πεῖὶγ οἴμποῦ βσάσεβ. [{ ψου]Ἱά 6 
ΥΟΙῪ ἱποοηδίβίθπί 1 ρθῦβοηβ οἵ ΒΙρὴι (ἨΒτγιβίϊδη 
Θηονντηθηΐβ 5ποι]4 [21] πὶ τπ6 οϊοῦ σγαοθ οἵ 
“ματίγ. ΤῸ ἴπγονν {Πα πΊβεὶνεβ ἱπίο ἃ νου 
νυ μῖο {πὸ Αροβία μα 50. ὙγνΑΥΓΆ δὲ Πθατί 
νγᾶ5 450 Οὔἱν ἃ παίιιγαὶ τηοάς οἵ ργουϊηρ {πὸ 
Ιονα ἕοσ. Βίπη, νυν μῖο μῈ βᾶγϑ, ἴῃ εῇδοΐ, 45. 15 
ται ἢ οἰθαγεγ ἴπ {π6 οὐ ρῖπαὶ {πη ἴπ ἴπ6 ΑΟΝΡ.., 
οοτηθ5 ἔτοπι ἔπ6 ἀθρίῃ οὗ “γουγ ποατέ ἀπά ἰ5 
56.164 ἴῃ {πῈ ἀδρίῃ οὗ τηϊπθ.᾽ 

8. Ηἰ5 δρρ!ϊοδίϊοπϑ ἔου ΠΟΙΟΥ͂ μδ 4 θθθη τηϊ5- 
σοπϑίσιιθα ᾿πΐο ἃ βοτί οὗ οἱαὶπιὶ ἴο Ἰογ 5} 10 ΟνΘΓ 
ΤΠΟΙΓ ῬΤΟΡΕΓΕΥ, ἀπά πα πὰ ποῖ εβοαρεά {π6 
σΠᾶτρο οἵ τηαϊνεγβαίίοη. ΝΠ πη Π6 βαγ5 ἐπί Π6 
5 “ποῖ βρθακίῃηρ ὉΥ̓͂ ΨΥ οὗ οοπιτιδπᾶ," Β6 
τορος [Ππ656 ᾿τηραξδίϊοηβ Πα 450 δοσοιηΐβ 
ΡΑΓΕΪΥ ἔργ ΠΙ5 γοῦγαι πίηρ ἴῃ {πὸ ἰαϑί νοῦ 88 ἔΓῸΠῚ 4}} 
ξαχίμου ᾿π]αποίίοπθ. Α σομπηπηδηα νγου]ά πανα 
θθοθη ἃ γοῆδοείοπ προπ {Ππεὶγ ον, ἀπά (τ᾽ ϑίϊδῃ 
ΒοΟμΠΙΥ ἰ5 ποῖ, ἴῃ ἴδοΐϊ, ἃ ἢΐ βυδίθος ἴοὸτ 
ΠΟΠΊΠΊΔΠΩ, 45. [5 υἱσίπθ ἀθρεπάβ ἀροπη 1[5 
βροηΐδποῖῖυ. Ηδ 15 οἠἱυ ““ταϑεϊπρ ΤΒγΟαΡἢ 
16 νγαῦπὶ Ζθαὶ οἵ οἴμειβ [Π6 ΘΠ ΠΘΠ655 οἵ 
γοῦγ ἴονα αἷβο." Ηδ νγὰβ ἀοίηρ ἴπεῖα {πὸ 
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9 Εογ γε Κπον {Π6 ρίδοθ οἵ οὔγ 
Τιοτά Τ[6ϑι5 (γιϑέ, παῖ, {ποιιρῃ Πα 
Ὑγὰ5 ΤΊΘΉ., γεΐ (ῸὉΓ γοιυγ 8888 με θὲε- 

ϑοοά 5ϑύνίςθ οἵ δπδθὈ]ηρ ἀπά ᾿πάπιοῖηρ; {Π6Πὶ 
ἴο 5ιδνν {παΐ {π6ῚῚ (ΟἸγιβίίαη ἴον νγὰ8 85 
ϑοπαΐπα 845 ἴΠῸ ΘαρΌΓΠ655 οἵ {πΠ6 Μαοβάοπηίδηβ 
Ῥτονθα ἐῤεῖγς ἴο θ6. ὙΠῸ Ἰονα πιαΥ Ὀδ, 85 
1η {ΠῸ αϑὲ νϑύβθ, {παξ οἵ {πὸ (ου!πί Π!Δη5 ἔΟΥΓ 
με Αροβίϊε, δας 1 περά ποῖ ΡῈ 50 ταϑίγιοΐβά. 
ΤῈ τΠΔΥ οἴαργαςς (τισί, 81. Ῥαὰὶ αηά {μ6 
Ὀγοίμγθη. 

9. ΠΟ Υϑαβοη ΜΠΥ ΠῸ ἄοοθϑ ποῖ βρθαῖκ ὈγῪ 
ὙΨΑΥ͂ Ὀὗ σου πηΔηἀ 15 {Παΐ Π5 γθαάθυβ πον πα 
στοδῖ ππιοίϊνε ἴο (γι ϑέίδη σπατγ. (γϑί 5 
δεῖ οὗ 561 ϑδογιῆςθ 15 δἰἰγιθυϊεά ἴο [μς “ργαςε 
οὗ Ομ τισι "ἢ ΠΥ Ποῖα δηά ἴῃ Ἀοτη. ν. 15, ἀπά 
τη ΟἍ]. 1. 6 ςοπηραγοά νυἱῖ ν. 4. ΤΠΘ οχργοϑ- 
ϑίοῃ ρίδοθβ {παΐ σσγεαῖ δοῖ ἴῃ {Π6 σαΐθθουυ οἵ 
τηδηϊξοϑίδίϊοηβ οἵ Ὀγοί ΠΟΥ ονα Δ η ἃ πλᾶγκβ 15 
5140] 6 Π655 45 ΔΠ ΘΧΑΠΊΡΙΘ ἴῃ {Π6 ΡΥ βαπί οα56 
(ὐν. 1, 4, 6, 7), ἴογ 1ἴ ννὰϑ ἴῃ {π6 {γαθϑέ δπά 
ΤᾺ]]6 σὲ βθηβθ 4 θοπείδοξςοη ἴο {πὸ πεεάγ. ΤΠῈ 
1{{π “1, οὐ πιαρηϊῆθϑ ἴΠ6 σοπάδβοθηβίοη οὗ {Π6 
στᾶς6 ΔΠ4 ἔπτη5 [Π 6 Θχδτηρ]ο ἰπΐο δη ὦ γογέϊοσι. 
“ 765115, [πε ἱπάϊνι 118] πάπα οἵ [ῃ6 ϑαν! ΟΌΓ, 
ΡΓεβεπίς [Π6 δοῖ 45 οπθ οἵ ρῬεύβοῃδὶ ἔαψοιγ. 
( (τσὶ ἢ αἴϑο βημᾶποθβ {πὸ αἰρηϊν οὗ {π6 
ὅτδςθ, ἀπά, ἴξ 16 θὲ δἱ]ονναῦ]ο ἴο ἴα Κα 1 ἴῃ {ΠῸ 
56Π56 Οἵ“ δποϊηΐθα υἹῖἢ {ΠῸ βριγιῖ οἵ ΠΟ] πα ϑϑ᾽ 
(Άοσπι. 1. 4), 1 Ροϊπίβ ἴο ἴπΠ6 ἀπϑρθακδῦ]θ ἰόν 
οἵ [ῃ6 ΗοΙΥ Οπε οἵ σοά 5ιϑοτγιηρ ἴοσ πε ἀπ- 
ΒΟΙγ. “ΕῸΓ ΥΟᾺΓ δα μ6 ὈΘΟΩΠΊΘ ῬΟΟΥΓ, 
Αἰ Πποῦρ ἢ6 νγὰβ ΤΊ ἢ, η οΥάου τηδΐ γοι, ὈΥ͂ 
ΗΙ5 ρονογίυ, μοι] Ῥϑοοσιθ τίς. “ΕῸΥ 
ΥΟῸΓ 5865 ᾿ βίδπήϊηρ ἢγϑί, ροϊπῖβ. {π6 πηοίϊνα 
ΤΟΥ ΠΠΑΥΙΓΥ ΘΠ ΡΠδίΙ Αγ. ΒΕ]Ιθνοῦβ ἀΥῸ ἴο 
οοηϑιάθγ τπαΐ (γιβὲ ᾿πηρονυθυιϑῃθα Η ᾿πηβο! γον 
ἐξεῦ ἴῃ οΥάοσ Πα ΠΟῪ τηϊρης Ὀς δητ πε 1ῃ 
ΔΤ ἱπΠΙΠΊΘΑΘΙΓΑΌΙΥ ΠΙΡΉΘΥ 5θῆηθ6 ἴπαπ {παῖ οἵ 
ὙΜΟΥ]ΪΥ τις ῃθ5. δηα, ᾿η σταίπάθ, [ΠΟΥ ἀγα ἴο 
ἔο!ονν Ηἰβ Ἔχαηρὶα οὴ ἃ Βιπηθ]ῈΓ ἰονεὶ, ὈῪ 
ἀοΙπρ δῃ ᾿πΠοοτηΡΑ ΓΔ ΌΙΥ 5115 το γ {Π]ΠηΡ, 540 Γ1- 
Πείηρ᾽ 4 ρογίίοη οὗ {πεῚΓ νου] αν βυθβϑίδηοθ ἴο 
ΒΏΡΡΙΥ ἴμ6 παΐυγαὶ πεοᾶάβ οἵ ἴμποβα ΠΟ 8.6 
ΟΠ γιϑβ. “Πεη" ΟΥ̓ “Δ ΠΟ ΡῊ Π6 ννᾶ5 
τίς ἢ " τοίδυβ ἴο {π6 ἴουπὶ οἵ οχἰβίεποθ ΒΙΟ 
ΕΠ τῖϑὲ μΒαά στ [π6 ΕΑΊΠμοΥ θεΐογθ {πΠ6 [ποᾶτγ- 
παίίοη, «πη {πὸ αιιοβδίίοη Ὁ γοραγά ἴο 
“ Ββοαπα ῬΟΟΥ͂ ἢ 15 ννῃαΐ ννὰ5 {πΠ6 παΐασα δηά 
οχίοπέ οἵ {π6 Ρονοῦῖυ ψνπῖοῃ Ηδ δββιυμηθά 
θη ΚὙΠΕ Μογά Ὀοσοαπια ἤεβι." [Ι{ οοη- 
οἰϑίβα Βοίἢ ἴπ ψπαΐξ Ηδ βᾶνα ῸΡ δπά ἴῃ νυν παῖ 
Ηε ἴοοκ. 

Ης ξανθ σΡ {πε εἰγειησέαπεες Οἵ ΘΑΥΘΗΪΥ 
ΘίοτΥ ; ἴμοβθ βρίεπάοιτβ βυσγο  πάϊπρ {ΠῸ 
ἴγοης οἵ Οοά, νοῦ 8. Τοὴπ ἀεριοίβ 
Πραγαΐίνο!ν ἴῃ {πὸ Αροοαῖγρβθ. ΤΠὴ6 ρῥᾷβϑϑᾶθα 
15 Τποισῃς ὈΥ 5οῖηθ ἴο ἱπΠΊΡΙΥ {παΐ (ΟΠ τῖϑβί, 
Ποῦ σθαβίηρ ἕο θ6. ΘϑϑοπΈ 2} } ν Οοά, ΒΙΟ ἢ 
Ηξε δββϑυγθαϊν πϑνεῦ ἐϊ4, ΒυΓΓΘΠογθα αἴ5οὸ {Π6 
αἰνίης αὐῤγίόμίος ἴθ ἴῃ6 [ποαγηδίίοπ. [{5 

ΠΟ Ο ΒΕ ΝΤ Π ἈΝΘΕΉΙΗΣ [ν. 9--Ἰο, 

οαῖηθ ροοῖ, {παξ γε 1ῃγοιρῃ ἢΪ5 
Ρονογίγ πηῖρῃξ με τὶς. 

Ιο Απά Πεγεῖίη 1 ρῖνε χν δάνϊςβ: 

ΡΑΓΔ116], δοσογαϊηρ; ἴο {15 νἱδνν, 15 σοηβϑιἀεγθά 
ἴο θὲ ΡΗ]. ἴ᾿. 7, ὑνῆεσα 1Ὲ 15 βαϊά ἐπαξ Ηδ 
( ργηρί6 4 οὐ “5ιπρρεά " Ηἰπηβεῖῇ, ἀπά ἘΠ15 
15 μεῦθ βχρ  αἱπθά ΒΥ ἐπ βίαϊεππθπί {παΐ ΗῸ 
ἀϊά ποῖ {πίπὶς {πὸ “ἔοσπη οἵ σοί," Ὀγ ψ ποῖ 
5. πιθαπξ 1Π6 ἔογπιὶ ἂπά “πε οπαγδοίογίβίϊο 
αἰἰτιθυΐε5. οὐ Οοά" (Βρ. ιἸρμίοοῦ), α {δῖπε 
ἴο θ6 οἰυϊοῃεά ΜΠ ἃ Εἰρμξ σσαβρ, θαυΐ το]ϊη- 
4υϊθμοά ἢ. ΨΝΒΕΙΠΟΥ βυγγεπάεσυ. οὔ {πὸ 
αἰἰτθυΐοθ ἀπά τεϊθοπέοη οἵ π6 Ἵββεποα οὗ 
Οοὐμπεδά 15 ἃ σοηίγδαιϊοίοη ; τῇ ποῖ, μονν ἴωΓ 
πα ἴῃ ψν μας βθῆβε (ἢγιϑδί πιαάθ βοῇ 50- 
ΤοΠάογ ; ὈΥ νυν αΐ ἴοστὴ ουξ οἵ ΠΊΔΠΥ͂ βαρ ρεβίεα 
βίποβ {πες “ἀδροβιῖ Πεαπι᾽ οἵ [γϑΠδ6 115 1Ε 15 
ἴο Ὀ6 ἀεϑιρπαίθα, απάὰ πον ἔὰγ 1 15 5.ΓἸΟΕ]Ὺ 
ςοηδιϑίοπε ἢ [Π6 ἀοοίγιπα οὗ {Ππ6 ἀνδρεῖο 
Βαχτηδηϊ δῖ, ἀγὸ 4 οβϑίοηβ θεγοηα ἔπῈ βοορα 
οὗ ἃ σοπηηθηΐαιυ. ὙΠῸ τοδάθῦ πλαΥ θῈ τα- 
ἔεγγθά ἴο ϑιθιητηθυοῦ, (σεβοῃϊομῖς ἀεσ Οεθαυτί 
4ε5 Ηδετη, ρρ. 45-93, ἀπά σοάεϊξ, Βξιάε5 
ΒΙΒΙΙ]ιι65, 2" δόγίθ, ρΡΡ. 130-142. ΤΟ {Πῖηρ5 
ΑΥΘ ΔΌϑο ἴον σοτγίδιη, {παΐ ἢ γῖϑὲ ΠΕΥΘΓ 
Ρατίοα τ (π6 βαυρβίαπος οἵ σοάποδά, δπά 
{παΐ, θη Ηδ ννὰβ ἴπ πὸ ἤσβῃ, με Ἔχϑγοϊβϑά 
Ρονοῖβ οἵ σοάμεαά. Βαΐ 1ὲ 15 οοπίεπάβά ΒΥ 
ἴποβα ψῆοῸ ἔδνοιισ {πὸ ἀθονε τἱενν {μα Ηδ 
τϑοοῖνοα {π6ο6 Ῥδοκ ἔγοπι {π6 Ἐδίμεῦ ΕΟ 
{ἰπη6 ἴο {{π|6, Δοσογάϊπρ ἃ5 Ηἰβ οΥΚ τεαυγοά 
ἘΠ6Πὶ δπά ἴῃ Δηϑννοῦ ἴο Ηἰ5 ῥγάγεῦβ. (δ ιγίϑβί 
ἴοοὶς {π6 ἱπιρογίδοϊοηβ οἵ ἃ ῃυτηαπ πιοάδ οἵ 
δχἰϑίθηςθ, οἰγοιπηβίδηξαὶ, ΒΟ 85 ΡΟΥΘ, δηά 
Ρμγϑίςδὶ, βιοἢ 45 Π|4Ὀ}Π1ν ἕο Ἐχμαιϑβίίομ, Ρϑίπ, 
ΔΠ4 ἀεαῖῃ. Ηδ δοςερίεα οοπίαοξ ἢ 5ϊη 
ἴῃ οἴμεβ, ἀπά {π6 σαρδου οἵ ἐεπιρίδίϊοῃ, 
Ῥείης ἰεπιρίεα Ηϊπηβο. Ηθ βίοορεά ἴο {Π8 
ΥΕΥῪ ΒαΠΊδ]οβὲ οὔποθ οὗἉ Ἰονε (1οἢπ ΧΙ]. 3). 
Βαΐξ {παΐ {π6 “πεῖ οἰεπηθπέ οἵ ΗΠ15 ΡονΕΓΕΥ͂ 
νγὰ5 Ηἰ5 βιβεγίηρ δηά Ηἰβ ἀθαίῃ οἡ {πῸ 
ΟΥΟΘ5. ΤῸΓ δἰπ ἴ5 {πὸ ρυγροτέ οἵ ῬΗ]. 1. 
6-8. ὙΠα οδϊεςξ οὗἉ {15 561-ἰππρονευιβῃτηθπέ 
νγα5 ““ὙΠαΐ γοιῖι ΒΥ Η!5 ρονογίυ βου] θ66 016 
τὶς." ὙὍΠ15 οδ]θοξ ννᾶ5, οἵ σοῦγβα, ππίνεγϑαὶ, 
Δη( 15 Βρεοιῆσα!ν ἀρρ θά ἴο ἔπε (οΥ πε] Δῃ5 
ἴῃ ογάογ ἴο Ὀγίηρ ποπηθ το ἔπεπα {Π6 πιοῖίνα ἴο 
σΒμαγῖγ. (μγῖϑὲ ρατίθ υνἱτ Π15 τίομα5. ἀπά 
τοοῖὶς ΟὔΤ Ρονοσίυ, ἴῃ ογάεγ [Πδὲ ννα τηϊρῃΐ ρατγέ 
ϑἹἢ ΟΟΥ ΡοΟνΟΥΥ ἀπά ἴακε Ηλρ τῖσπε5. Μδι 
ἴ5 ἴο θὲ ταϊβθά ἔγοπι βασίῃ ἴο ἤδάνθη, ἔγοτα 
ΒαπλΠαίίοη ἴο βίοσυ. Ηδ 15 ἴο δὲ ἰγδη8- 
Βριγοά ἱπίο {πὸ ἱτηαρὸ οἵ (ἢ γῖβε, {πδΐ 15, ΠῈ 15 
ποΐ ΟΠΥ ἴο Ὀε ρεγίβοϊθα ἴῃ ἢϊ5 παπηδη παΐαγα, 
Ραΐξ «ἰ5οὸ ἴο θεοοπια σοάϊικθ. ὙΤῊῖ5 15 1π6 
Ραγροτί οὗ {π6 στοδΐ βίδίεπιεπέ οἵ Β οπη. νυ]. 
29 (Ηεθ. 11. 1ο-13, 2 (οΥ. Π|. 18). ΨΥ Πεη 
μ6 [85 αἰίαϊπθά ἰο {παΐ βἰδίθ, {μῈ ἅπα] σαιιβα οὗ 
ΠΪ5 ογεαίΐοπ δηά δχἰβέεπος ν}}] 6 δομίθνθά. 

10. “Απάᾶ᾽ σατο θαοκ {π6 σοηπθοῖοη 
{Πγοι ἢ γ. 9 ἴο ν. 8. "᾿Απά 10 15 8δπ ορίπὶοι" 



ν, 11---ἰπ.] 

ἴογ {Π|5 15. ἜἼχρεάϊεπε ἴοσγ γόοις νγῆ0 
μανε Ῥεριιη θείογε, ποῖ οἠἱγ ἴο 40, 
Βιι α͵5ο ἴο ὃὈε ᾿ΓΟγνναγά ἃ γεδι ἅΡ0. 

1 Νον {βεγοίοτα ρεγίοσπιὶ τῃς 
ἀοίπρ ογ1ξ; τῃαΐ 25 ἐδογδ τᾶς ἃ τϑδα!- 
ΠΕ8Β5 ἴο ΜΙ], 580 ἐμέγ6 716} ὧδ ἃ Ρεῖ- 
[ούπηᾶπος αἶσο ουξ οἵ τΠδὲ ννῃϊοῇ γα 
ἢανε. 

12 Βὸὺ7γ ἴΓ {πεῖς ΡῈ ἢῖβέ ἃ ψ]]Πηρ 
τηϊηά. 2} ἐς δεσερίεά δοσογαϊπρ ἴο {Παΐ 
ἃ πιῇ Παίῃ, ἀπά ποῖ δοσογάϊπρ (0 
τῃδὲ με Πδίἢ ποί. 

ΠΟΘ ΕΠΆΑΝΝΡΟ ΤΙ. 

12 Εογ 7 πσιόαμ ποῖ τῃδξ οἴπεῦ τηεῃ 
θεὲ εαϑεά, δηά γε Ὀυτγάεπεά : 

14 Βυξ ὈΥ δὴ εαιυδίμγ, ἐπαέ Πονν 
αἱ τηϊ5. εἰπὲ γουγ ἀριιπάδπος 716} δὲ 
4 τμῤῥὶν ἴον {πε ῖΓ νγαπῖ, Ἐπαξ ἘΠΟῚΓ 
Δδυπάδηος 4150 πιὰ δὲ ὦ, «Ἡῤῥίν 
[ΟΓ γουγ νγαπξ : {πᾶΐ {ΠογῸ ΠΥ Ὁς 
Θ4ι Δ ΠΥ : 

15. Α8 ἴξ ἰ5 ψτείεη, 5 Ης τμδὲ Παά “ Ἐχ. τό. 
φαϊπεγεά τὰς μαά ποίῃιίηρ ονεῦ: 
ΔΠ4 Πα {πα λαά ρσαϊμογοά 11|π|6 Παά 
ΠΟ ἰδοῖκ, 

ΟΥ “ἡ πᾶρηιοπύ {π80 1 ΟἹΘΥ ἴῃ {Π|5 πιαίίοσ," 
ποῖ ἃ σοπηπιαπάᾶ, ΨνΠαΐ ννεϊρμΐ νγὰβ ἴο θὲ 
αἰϊδομεά ἴο ἢΪ5 ορίπίοῃ ἀρρθᾶγβ [ΓῸΠῚ τ ΟΟΥ. υ]]. 
25, 40. “ΕῸΓ [Π15 15 Ἔχρεαϊεηΐ ἴοσ γοι " ἄοε5 
ποΐ τπθδῃ {παῖ 1 15 δχρϑαϊθηΐ ἔου {ποπὶ {παῖ 
ἢς ϑῃοιἹά γίνε 4 ᾿πάρπιοπί ταΐποῦ πᾶ ἃ 
ςοτητηδηά, νυ οἢ νου] [4]] ϑμοσέ οἵ μ|5 ΠΙΡῊ 
56π5ε οἵ {πὸ ννογὰ "Ἐχρϑάϊεπί. [{ τείειβ ἴο 
πε σπεόοέαηεε οὗ δῖ5 Ἰπάρσπηθπε [ἢ ν. 7, {μαΐ 
Ἐπου 5μου]α “ Δθοιη ἃ 1η {15 στᾶσα 4150, 25 {ΠΕΥ 
αἸά ἴπ οἴμεῖβ, ννῃϊ ἢ νγὰβ σοπάπιοῖνε ἴο {ΠΕῚΓ 
5ρι ΓΙτιι4] ννε]ασθ, “ΤΠ βϑηλι ἢ 8.5 ποῦ ΟΠ] [86 
ῬΘΥΣΟΥΔ ποθ, θα 4150 8Π6 ὙΨ1111Π1616585 
γ8 Ψ6͵16 Ῥαζοσομαπᾶ ἴπ ἰπιύτϊαύϊπρ᾽ ποθ 
1αϑί γεασ. Ὅῇε πεῖνα οἔ {πε Ἐχπογίδίοη 15 
τπη6 οἱαγί ἴακεη ὈΥ ἴπ6 (ΔΟΥΙΠΕΠΙΔΠη5. ΜΒ ΙΟἢ 
ΦΧρίαίηβ {Π6 ογάεσ οὗ Ιάθβαβ. ὙΠΟΥ ννεγα {ΠῸ 
ἢγϑὲ ἴο ἴδκε βίερβ ἰονναγάβ ἀοίηρ, ἀπά Πδά ἃ 
511} φαυ]εῦ ργεσθάθησο ἴῃ {πε ψ}}}} ἴο ἀο. ΤΠΕ 
τοῦς ὈΟπΠα νγογα ποὺ ἴο ἐχρεάϊία {πΠ6 ρεῖ- 
ξοσηαποθ πο. ον [ὩΥ ἴΠ6 ΘΧργαβϑίοῃ 
“βίης ἰαϑέ γεαῦ ᾿ ἀαἴεβ. Ὀδοκ 15 ποΐ οἱθασ, δυΐ 
Ἰξ ροϊπίβ ἴο ἃ {ἰπὴ6 ῥυῖου ἴο {πὸ ΕἸγϑί ΕἸ ιβί!ε, 
ΤῸΓ τ (ΟΥ. Χνὶ. 1, 2, 4 5ηθνν5 {παΐ {Π6 ςο]16ο- 
Ἐοη νγᾶ5 ποῖ ρΥΟΘΡΟΥΙηΡ. 

11. “Βαύπον ρουζοοί," 1.6. ἀπ]ν δηά [ΠΥ 
ΒΟΠΟΙΏΡΙ 5 “ἴπε6 ἀοίηρ ᾿ ΟΥ̓“ ΡογΓΟΥτηδης 8 
4150, {παΐ, Ἰδὲ 45 {πεῦε 15 {π6ὸ σγϑδάϊπεββ οὗ 
ὙΠ ρ;, 50 ({Πεγα τηᾶν 6) 4150 πε ρεγίεοςπρ ἢ 
ΟΥ̓Κ ᾺΠ] Δοσοτηρ 5ῃητηθηΐ, δοοοταϊπρ ἴο {86 
μανΐπρ," 1. 6. ἴῃ Ργορουίίοη ἴο {Ππ6 ΠπηθαΒΕΓῈ ἴῃ 
ὙγΠ]οἢ γοι ροβϑθθθ {πΠῸ6 πηεαηβ5. ὙΠῸ οὐ ΕΠ] 
ΤΟΥ ““πονν "15 ἃ ἴουπὶ νυ ]Ο ἢ 1αγ5 βϑίγεβθθ ΠΡΟῸΠ 
Ἴπε ργεβεπέ πηοιηθηΐ, ἴῃ Δη{Π{Π6515 το {π6 
Ἰεπρίμ οἵ {ἰπ|6 Θχργεϑθθά ἴῃ ἃ Ὑεαῦ Δ6Ὸ,᾽ 
ἀατίπρ ΜΠ] ἢ ΡΕΥΟστηδηος Πα Ἰαρροά ὈΕμΙηά 
ἍΜ. 

19. ΤΠ τράβοη ὙΨΩΥ͂ (6 βίνιηρ 15 ἴο 6 
“Θοοοταϊπρ ἴο {π6 πανΐῃ ρΡ," ΠΥ ἃ τήδῃ 15 
Τεαιγοά ἴο βῖνεα ΟΥ̓ ““δοςογάϊηρ ἴο ἢῖ5 
Ῥοννεγ " (ν. 3) 15 [πδξ {ΠῈ νϑ]ις οἱ ἴπ6 οἹΠ 1π 
Οοὐδ ειρῆῃξ ἀθρεηάϑ προ ἔπὸ βοοά ν}1}} οὗ {Π6 
ΒΙναΓ. “ΕῸΓ 1 {816 τϑϑδάῦν Ψ|11᾽15 ραΐοπύ 
(οὈνίοιι5), δοοοτᾶϊηρ' ἴο νν»ηδΐ 10 πιδὺ 806, 
αὐ 5 τὶσὰῦ δοοορύθθιθ, ποΐ δοοοσγαϊηρ ἴο 
ΨΠαΐ 10 παῖ ποῖ. Ὑπὸ ννογάβ “ΠΥ τηδη 

(Α.Ν.) πᾶνε πὸ τρῃέ ἴῃ {πε ἰοχί ; “με τϑαάγ 
ΜΜ11 15 ρεγβοηῖῃθά. [115 ραΐεηου, {8 [5 
Δοσορίδθ!οπαϑθ, τοίεβ ἴο Οοά. ϑοπια {Π1ηΚ 
{πὶ τΠ6 ψογά (προκεῖται) ὙΜΏΪΟΝ ΘΧΡΓΈ5565 
[815 ῬαίθποΥ ΠΊΘΔΠ5. ἸΠΘΓΟΙΥ “15 ργεβεηῖ, δυΐ 
{Παΐ [8115 5μοτί οὗ 115 [11] βεῆβθ. 

13,14. ΤΠ5 οἰαπάαγαά 15 ἴο 6 Δρρ!ϊθἀ ἴο 
{Π6 ργθβδεπί οαβε: “"ἔου 086 ΟὈ͵ θοῦ 15 ποῦ 0 
ΟΥΒΘΥΒ 6856 (16116) πη ἃ ἔΟΥ γοὺ βύγδιἑϑβ, 
θαΐ,᾿" οη {πε σοπίγαγυ, {πε ἔσιις ἀθϑίρῃ ργοσεθ 5 
0 8. ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΙ6 οὗ Θαπδι!ϊίγ: πᾳ Π6 Ρ͵6- 
Βοπΐῦ 568801 ΥὙΟῸΣΤ ΒΌΡΟΙΔΡαΠ δ Π00 ΤῸΣ 
ΦΠΘΙῚΣ 1860Κ, ᾿ἴπΠ ΟΥ̓ΔΕΓ {πα 611 ΒΌΆΡΟΘΥ- 
δΌυαπάδποθ 8150 ΤΔῪ ΒΕΥΙ͂ΥΘ ΤΟΥ ΥΟᾺΓ 
18.601, ἴῃ οΥ̓οΥ {πὲ ποῖα πιὰ θῈ Ὀτοπρδύ 
δοαύ 8η 6ηπα]γ." ὙΠῸ ΑΡροβία 15 ρτο- 
ὈΔΡΙΥ ρ]αποίηρ αἵ δοῖια] ἀϊβοοπίθης ἰη- 
βριγθά ὈΥ͂ μῖ5 δάάνθυβαγίιοβ ἀρουΐξ Π15 τγϑα151- 
ἔἴοπ οὗ πλοπούῦ. “Εαβ6 "ἢ ἀδποίβϑβ ἃ γϑιαχδί!οη 
ἔγοπὶ ἃ Ργενίοιι βίσγαιη. ““ ϑίγαι [5 15 {Ππ6 
ΡΓΘΘΘΙΓΟ ΟΥ̓ ΡΙΠΟ οὗ ρονεσίυ. 65 δηριιβῖα. 
Οἰνεῖβ ἀγα ποῖ ἴο ἵποὺγ {πὸ Ἰαϊίεῦ π΄ ΟΥοΥ 
{Πδΐ γϑοθῖνουβ ΤΠΔΥ͂ ΘΠΪΟΥ {ΠῸ ΤΟΥ πιοσ, ΘΌΟἢ ἃ 
ΤΟΘΙΪΕ 15 ἴο θὲ ργονθηϊοά ὈΥ {πε ΟΠΙΥ͂ {{π|6 
ΠΟΙΆΠΊΙΠ15Π1, ΥΒΙΟ ἢ ἀδρεηάβ προη {1Π|65, οἰτ- 
οὐτηδίδηοο5, ἔγεα νν1}}, ἀπά Ἰονθ, δηα νυ ΒΊ οι, 1Π 
α Εμτίβείαπ Ὀγοίπουποοά, 50 δάϊιδίβ Ἔνεῦ- 
ΠΠδηρίηρ; ᾿πΠ6 4 11411{165 [παῖ ΠΟ ΟΠ6 51|8}} βίαγνε 
ΜΉ1ΠῸ ἀποΐμου μα5 δριυπάδηςθ. Ὑπὸ Αροβί!α 
ΘΘΠΈΕΙΥ τοὶ 5 Π15 γοδάθγϑ {Παΐ ἘΠΟΥ ΠΊαΥ, ΟΠ6 
ἄδγ, περά ἃ σϑαυα] ἴῃ Κιπά ΠΌπι [Πο56 ἡνΠοτα 
{ΠΕΥ «ϑϑιϑί. 

15. ΤΠῈ επά απά αἱπὶ οἵ ἽπαγΥ 111π5- 
ἰγαϊθα Κ {πε ἀϊνίπθ ἘχαπΊρὶθ ἴῃ οἱ νίπρ παππᾶ 
ἴῃ ἴπ6 ]άθγπθθθ. “δ (παῖ «βδίμογεα) μ15 
τὰς σοῦ πούῖπρ 86 πο τ6, ἀπά πα ({Παξ 
φαῖμογε 4) μ15 Π|||Ὸ6 σού πούμιπρ [89 .1658.᾿ 
86. δὰ] τοραγάβ {πῸὸὶ ογάϊπαπος {πδΐ ᾿ν Πδΐθυοῦ 
διαοιιπέ δας ἱπάϊνίπα4] Πα4 βαϊποτεα ννᾶβ 
ἔοι Πα οἡ τηϑαβιτίηρ ἴο 6 ΠΟ τῆοτα {π8ῃ 
ἐς ἈΠ) ΟΠΊΘΓ ἔου Ἔν ΎΥ τηδῃ " (Εχ. χυὶ. τ6--18), ἃ5 
8Πη ἱπάεχ ἴο {π6 Κιπά οἵ δαια!ν ποι Οοά 
ςοπίεοιηρ αἴθ ἴῃ ἃ [ΟΥ̓ σοτητηιηΐγ. ΟἾΪΥ 
 Παΐ ννα5 Ἔεβεοίθα ὑπάογ {πΠῸ οἱ Τ)Ιβροηβδίοῃ 
ΌΥ « ννοπάογ-ννουκίπρ Ργουάθποθ 5 Ἰε, 
ὉΠᾺΕΓ {Π6 πανν, 45 ἃ βυδοίοιιβ ἴ5Κ ἔου Ὀγοί ΠΟ ΥΥ 
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16 Βιι {παηκθ δὲ ἴο (σοά, ψῖο ἢ 
Ρας {πὰ ϑαπι8Ὲ δαγπεβέ σᾶγε ἱπίο {ΠῸ 
Πεαγί οὔ “ΓΕιι5 [ου γοιι. 

17 Εογ ἱπάεξεά με δοςερίεά τε εἐχ- 
Ποτγίαϊζίοη ; δας Ὀεὶπρ τηοῦα ἔογνναγά, 
οὗ 5 ονγῃ δοσογά Πα νγεπί τιπΐο γοῖι. 

ι8 Απά ννὲ πᾶνε 8επΐί νι Πἰπὶ 
πε Ὀγοίπμθί, ννῆοβα ργαῖβα 25 ἴπ {Π6 
905Ρ6] τΠτγουρποιέ 211] τΠῈ σἢιιγ 68 : 

Ι9 Απά ποῖ ἡπαΐ οηἷγ, θὲ ννῃο 
νγὰ85 4150 σῆοβεη οὗ {π6Ὸ σῃιγοῆαβ ἴο 

τ οτ, οὐ. γᾶν Εἷ νυ ἢ τι8 νυ ΠῈἢ ἘΠ15 ᾿σγαςα, νν μι ἢ 

ΠΟΘΕΝ ΥΓΓΗΒΗΝΒΡΎ ΤΙ. [ν. τό---22. 

18 Δα ΠΙΪΠἰβίευοα ΒΥ τι8 ἴο ἐπε ρίογυ οὗ 
1πΠ6 βᾶπὶῈὲ [,ογά, δηά ἀφοίαγαίΐίον οὗ 
γοιιΓ ΓΕΔάν πηϊπά : 

20 Ανοϊάϊηρ {Π|8, Πδξ πὸ πιᾶπ 
9Ποι 4 ὈΙαπιθ τι8 ἴπ {Π|8 ἀρυπάδησε 
ννΠΙΟἢ 15 Δ πηϊηἸβίεγεά Ὀγ ἃ: 

21 Ρτον!άϊηρ ἔογΓ ποπεϑὲ {Πϊηρϑ, 
ποῖ ΟΗΪΥ ἴπ τῆς βίρῃέ οὗ ἐπ8 1] νογά, 
Ὀιμέ Αἶ5ο ἴῃ {Πε βἰρῃξ οὗ πιβῃ. 

22 Απά νγε ἢανε 8επέ ψτῇ ἐπμεπὶ 
Οὐ Ὀτγοίποῖ, νγῃοπὶ να μᾶνε οἴεπ- 
{[πΠ165 ργονεά ἀΠρθΠῈ [π᾿ ΠΊΔΠΥ͂ ΤΠΙΠΡ8. 

Ἰονε ἴο ρογίοττη ἴπ {πὸ που! ]6. ππον θη Π655 
οὗ δα ΠΥ ΡΟββ}βϑίοῃβ. 

16-24. Καοοοιητησπάδίζιοη οἵ {πΠ6 ἀο]οραΐεθβ 
ψνΠοπὴ ΠΕ βοηάβ ἴο βιιροσιπίθπα {ΠεῈ ςο]]θοΐοη. 

16, 17. Ηδ {Πδη]τ5 σοά “νΠὸ σίνοῦμ {Π6 
58 ΠΊΘ Ζ64] ᾿ Οἡ ὈΘΠΑ]Γ οἵ Π5 τοαάθυθ ὑῃ] ἢ 
ἀηϊπηαῖθ ΠΙΠΊ561Ε, π᾿ {Π6 Πποαστὶ οἵ Τι5." 
ἘῸΥ {μ6 Ρῆγαβο “ βινείῃ ἴῃ," 5εὲῈὲ νυ. 1. ὙΤΠῈ 
ῬΓΟΟΥΙ͂ οἵ ΠΙ5 264] νγὰβ5 {παΐ ἢε ννε]οοιηθα {πῸ 
Θχποσγίαίοη οὗ ν. 6, θυΐ θὴρ ἴοο της ῇ ἴῃ 
Θαγποϑέ ἴο το αῖγα τ{, Π6 ννεπΐ ἕοσίῃ “οὗ μ15 
οι ὁποΐο6.) Ηδ Πδά δἰγθδαν ἴῃ 15. οννῇ 
ΤῊ Πα ἀεδϑιγοά ἀπά σἤπόϑοη ἴπ6 Τηϊβϑίο ἔργ 
ΒΙπηβ ΙΕ, θὰῈ Παα νγαιῖθα ἀο ογε ΕΑ} 45 8ῖ. 
Ῥδα] δ ϑυθογάϊπαῖθ ἔῸΓ {πΠ6 ἀρροϊπίπιθπί δπά 
Θχμογίδίιομ, δη Παά ννεϊσοπιθά τ ννῃθη 
ϑίνεη. Ηε Βδά ποῖ γεῖ δοΐια!}ν σοπο Γοσίἢ, 
θυ [Π6 ἴθηβοβ ἃγ6 δρι βίο αγΥ δουιβίβ. 

18, 19. Τπε σοτηπγεπάδζοη οὗ {πε ἤγϑί οἵ 
“ΤΙ55 ἴννο σΟΠΊΡΔΠΙΟη5 τηϊρἢΐ τηθδῃ οἸΓΠῸΓ 
{παῖ Π6 μα νυτιτθη ἃ (σοβρεὶ, ΟΥ̓ ννᾶ5 ἀϊβέιη- 
ΒΕ ΙΒΠΘΩ ἃ5 ἃ ῬΓΈΔΟΠΕΓ ΟΥ̓ ἃ5 ἃ ΨΟΥΓΚΟΥΙ ἴῃ {Ππ6 
ΟΟΒρεὶ σαιθθ. ΕῸΓ {πὸ Πγϑί τπθδηϊπρ' {Π6ΓῸ 15 
ῬΓΔΟΓΟΑΠγ ποΐμιπρ ἕο 6 5αϊ4, δηά οἵ {π6 οἴ ποὺ 
ἔννο {Π6 ᾿αϑὲ 15 ἴῃς Ὀεβί, ἔοσ πὸ ἕαςξ {πΠαΐ ἃ πιδῃ 
νγ85 ἃ ΘΟῃ5ΡΙ ΟΠ ΟΙ5 φγέαερενῦ αἰ ποῖ ΠΟ ΘββαΓ ΠΥ 
δέ ΠΙπὴ ΓῸΓ ῥαγιϊο ρδί!οη ἰπ ἃ πιαίζοῦ οἵ ἀ!Ισοη δ] 
Βυβίπεββι Ηδ ννᾶβ [υσίΠου α4}1Π6 4 ὈΥ δη 
εἰθοίίοπ δὲ {πεὸ μαπήάβ οἵ {πὸ ΜαςἼοβάοηϊδη 
σΒαγο 65, ᾿η ΒΟ πὸ ἀοιδὲ πὸ μα δομίθνοά 
ἢ15 τϑριυζαίίοη, ἴο βὸ αὐὔγοδά ψ (συνέκ- 
δημος) ἴῃ6 ΑΡοβί!α δηά οἴμεῦβ ἴο [6 54 ]6 Πὶ 
85 ἃ ἴθ] ]ονν- ὈθαγῈΓ οἵ {ΠπΠ6 σοπίσιθυίοπβ. ΠΘ 
Μδοράοηϊδηβ νγποὺ ἐϊάά ΔοσοιηραηΥ 8[. Ῥδὰ] 
ἴγοση στεθοα ἴο Αϑία, ννεσε ϑοραΐοσ, Ατὶβ- 
ἴάτοπιι5, απ ϑεοιηάιπβ (Αοἴϑ χχ. 4), ἀπ οπα 
οἵ 1Π656 15 ρΡγόθδθὶν ἴμ6 Ρεύβοη ΠοΓΘ βροΐζθῃ 
οἵ. ὙΠῸῈ Αροϑβί!ε βαγ5 “" ποῖ οἠἱὺ ({μπαῖ), θὰ: 
Αἶδοὸ εἰεοΐεβα," δ5 1ἴ, ̓ πϑίθδα οἵ “Ἂννῃοβα ρΥ͂δῖ56 15 
ἴῃ {πΠ6 (σοβρεὶ," πε Βδά υυυτθη “ ργαϊβθά 1π 
ἴῃ8. Θοβρεὶ. ὍὙΠπαε οδ]θοξ οἵ Πῖ5. εἰδβοΐϊίοη ἴῃ 
1Π|5 ΠΔΡΔΟΙΕΥ͂ νγὰ5. “ΤΟΥ, 1.6. “ἴο ργοπιοίε {πῈ 
ΒΙοσΥ οἵ Οοά δπά ἃ νγδιπὶ ἄδϑιίσα οἵ οὐγϑ 
(ἡμῶν ποῖ ὑμῶν). ὍΠΙ5 6π4 νου] θὲ βετνοά 
ὈΥ ἃ ἔδβι]ον- ἄδαοοη ἔγθεὶυ σἤοβθη ὈΥ οπα 
5ΤΟΙῸΡ ΟΥἩ  σμυτομο5 τὺ δοῖ μι 4 βεοοπά 

ΠΒυγοῃ ἴῃ αἰάϊηρ 4 {π|γά, δηά ἴο ϑδᾶνθ {πὸ 
τη οτγίδκιηρ ἔγοιη 411 ϑἴδιῃ οὗ σδγθ  σϑηθθθ 
ΟΥ̓ ἀϊδμῃοποβίγυ. [1 νᾶ παῖῃγα! ἴπαΐ {πῃ 
ἈΡοβΕ[6 5Βῃου]ά ἄδϑίσγα {μ15, δηα ἢϊβ5 πε πηδί!οη 
τπαΐ μῈ ἀϊά 50 5πονν {μπαΐ {π1ὶ5 ἀεϊεραΐθ 
νγὰ5 ποΐ ᾿πηροβθ πρὸ δῖπὶ ὈΥ {πε Μδοο- 
ἀπ] 4Π5. 

20. Ηε 5ἰαΐθϑ, ἢ ἃ 5115 ΒΕΠῪ ἸΥΤΘΡΊΪΑΓ 
ΡΑΓΈΟΙΡΙ4] σοπδέγιιοιοη. νυν ῃϊοη ΟΟΟ 5. ΠΊΟΤΘ 
{πδη οποα ἴπ [Π]5 θρί 5616 ((. 7) {μαξ π6 ομϊθῦ 
ΤΟΆΘΟΙ ΨὙΩΥ Π6 ἀεϑιγοά πε εἰθοϊίοη οὔ {Π15 
ἀοϊοραῖθ ννὰ5 ἴο δνοϊά 41} ροββϑίθ!ε σβῆβιγα οσ 
τη] γοσβαίίοη. Ἄν μοπ μΘ βρθᾶκβ οἵ ἃ “τῖοῖ 
Δουπάδηοο ἡ ΠῈ ΟἸΘΑΥΥ ἴακεβ ᾿πΐο δοσοιηΐ 
ναί Π6 δυξοϊραίθα ἔγοπι {ΠῈ (Δογιπ ἰδ η5, ἀπά 
50 ξῖνος. {πεῖ ἃ πἰπέ ἴο βεπεγοβιίγ. ἘΠῸ 
ΑΓ ΟῚ ἘΠ6 ϑιπὶ {Π6 Θαβίθῦ τσ ξ Δρργορυϊδίϊοη 
566π|. ΤΠῈ ΟΥΡΙΠΑΙ [ῸΓ ““ ἁγοϊἀϊπρ 1Π 15 
νγο]α ΒΘ « ΠΕῚ]ῚῸ θείου τοπάεγεα ΒΥ “ αβῖπρ 
815 ρυθοδπαύϊοι," {ΠεῸ τπθίδρπου ᾿πυοϊνθά ἴπ 
1π6 ννογά θεῖπρ {παΐ οὗ τϑεῆπῃρ 581] ἴπ οσάθὺ ἴο 
5ΠπΠη ἀδηρου. 

91. ΤΕ τηαχὶπὶ ἸΡΟΠ νῃῖοΪ Π15 ργθοδ οι 
15 θαβϑά 15 ἴδκθρῆ ἔοπὶ Ῥσον. 11. 4, "ΕΟΙ ψ7ὸ 
8 Του βουρμύ ἴῸΓ νΠπαΐ 15 Ποποῦγαθ 16." 
Ης τηᾶῖκοβ ρτονϑίοη ἐπαξ ἢ σοηάαοί 5848}] 
θ6 διο ἢ 8ἃ5 ποΐ ΟΠ ἰδ ΠοΟποῦγαθ]α. ΟΥ̓ 
Ποποβὲ ἴπ [561], ας 4150 Ὀτγίηρθ Πίπη {πΠ6 
γεῤπίαίίοπ οἵ ΠΟΠΕΒΟΥ͂ νυν Βῖοῃ μα σαηποΐ α15- 
τοραγά θη (γί βε 5 σϑιι56 15 ἰη ἡαεβίοη. 

99. ΤΙτ5᾽5 βθοοηα σΟΠΊΡΔΠΙΟΠ πγιδὲ Πᾶνα 
Ῥδθη ἃ οοδαϊυΐζοῦ οἵ δ8:. Ῥδὰ] ἴῃ »ηαξίεγς οὗ 
ὀμοσίπεςς σοΟΠηΘοϊθα νυ] ΠΙ5. ΤΙ ΠΙΊΓΥ, ἔοσ {Π6 
ννοτγά γτεπάογϑά “ ἀΠΙροπὲ " τη ἴπ6 ΑΟΝ,, βιρηῆθ5 
Ζ68] ΔΠ4 ΘΠΕΓΡῪ 1Π {πΠῸ {Υαηβδοίοη οὗ δἤαίγϑ. 
ΗΦ τῇδ ἢᾶνθ θθδη ἃ τη βϑ ΟΠΑΓῪ ἄδασοῃ, νυ] Οἢ 
νοι ]ὰ ἄρτθθ ΜΠ Π5. εἸηρὶουτηθπέ ἴῃ {Πῖ5 
ςοἸ]Θοοη. ΓΓΠΘ ννΑΥ 1π νι ἢ δ 15 πο π οπθά 
1ΠῚΡ]165 1παΐ Πθ ννὰβ5 ποῖ ἃ Μίαςεαοπίαη. ὍὙΠα 
ΟΤΙΡΊΠΔΙ βῖνεβ ἕογοθ ἴο {Π6 σοπητπθπάδίοημ ὈΥ 
ΓΕΙΓΟΓΔΈΙηρ {Π6 βαπΊ6 ννοσαὰ ἴουγ {{π|65, νυ πῖ ἢ 
{πὸ ΕἸ ΠΡ 5} 15 ΟὈ]ρ θα ἴο νδυῪ ΒΥ “ ΠΊΔΠΥ ᾿ ἀπά 
ἐτηθ ἢ. “ἍΝ ΠοΙι νὰ Δρρτονϑᾶ ΖϑϑῖοπβΊῚΠ 
ΤΛΔΩΥ Π]ηρ5 ἸΔΠΥ͂ {ἰπ|65, δῖ δὲ 115 {π|6 
ΤΊΠΟἢ ΤΟΥ͂Θ ΖΘΘΙΟῚΒ ὈΥ͂ ΥΘ8 501 οὗ π0 8 
οομβάθπμοθ ὑονατᾶβ γου." Η5 σοπῆάδεποες 



θιιτ πον πλοἢ τηογα ἀΠ]ΠΠρεπΐ, ἀΡΟη 
16 στοαῖ σοηδάσπος ννῃϊοῃ “1 λαῦε 
ἴῃ γοιι. 

23 ΔνΠεῖμεῦ. δα ἀο επμφηῖγε οὗ 
ΤΊτι5. ἠδ 15 ΤΩΥ͂ ΡαγΈΠΕΓ δηἀ ἔδ]ϊον- 
ΠΕΙρῸ σοποογηΐϊηρ γοι: ΟΥ ΟὐΓ ὃτγα- 
1γεη ὧς δηφμῖγεάί οὐ, ἐπὴν ἀγέ τῇς 

τηακο5 ἴ ργόθαῦῖς ἐπαΐξ μα να ἴπ6 Ὀγοίμοῦ 
80 δοςσοιηρδηϊθά ΤΊ {15 οἡ Πἰ5 Γθοθπέ ΤΠ] 55Ι 0 ἢ 
(αἴ. 18), ἔοτγ, 18 πῈ μια Ὀδβη δη βυενη655 οἵ 
γγπδὲ 15 τορογίθα ἴῃ Ὁ. νἱῖ. 7, 11, ἢΪ5. οοη- 
βάδποο, οὗ ννῃϊο {ΠῸ ρσυοιηά 15 οἴπουννῖβο ποῖ 
ΔρΡΡαγθηΐῖ, 15 Ἔχρίδιπθά. ἊΑ5 ἢδ δηά [Π6 οἴμοι 
Ὀτγοΐπου ἀγα οί ο4]16 ἃ ““ΠΊΘββθηροῖβ οἵ {πῸ 
(ΠΌΓΟΠ 65 "ἢ ἴῃ π6 ποχί νϑῦβο, δ8[. Ρδ}}]} τηϊβί 
μᾶαγθ οὈἰδίπρά ἃ γΘρΊ]αΥ ΠΟΙΉΓΊΙ55ΙΟη [ῸΓ ΠΤ 
450 δηά, 11| θχίεπάθαά ἴο {πε σοηνεγαποο οὔ [π6 
ΤΩΟΠΟΥ͂ ἴο [ΘΥιι5816ΠΊ, ΠῈ ΠΊΔΥ πᾶνε Ὀθθη οἰ [Ποῦ 
Οαῖι5, οὐ ΤΥομίοιι5 οὐ ΤΥΟΡΠι5, Αοΐβ Χχ. 
4. ΟΥ̓ {Πε ἴἢτεε ΤΎςΠΙοιι5. 15 πλισῃ {ΠῸ τηοβί 
ἸΠκεῖγ, ἴογ θοῖμ ἴῃ ΕΡἢ. νυἱ. 21, ἀπά (ΟἹ. ἱν. 7 
6 15 σδι]θὰ ἃ “(ΙΕ Ὰ] τηϊπιβίοσ " (διάκονος) 
οὔ ἴῃς Αροβίϊθ, δηά ἴῃ Ὁοΐἢ οαβ565. Π6 15. βεηΐ 
ὙΠ ἃ ΘΟΠΊΠΊΙ55ΙΟΠ, ἃ5 6 15 4150 ἴῃ 2 “πη. 
ἶν. 12, Δη4 δΔποίπεγ 15 σοπίειηρ θα ἔῸΥ ΗΪπὶ 1Π 
ΤΙ 5 111. 12. 

9.83, ἙΕρίϊζοτης οἵ σεοοπιπιθηάδίίοη ἴου 8]} 
ἴπτεθ. “ΨΥ Πείμογ (1 5ρεακ) ἔον ΤΊϊα5, μ6 15 
ΤῊΥ͂ ΡαΓΓ ΠΟΥ δηα {6]]Ον - νΟΥ ΚΟΥ τονναγαϑ γοιι, ΟΥ̓ 
((ΠΕῪ ἴοΥ σνμοτὰ 1 5ρεαῖκ δγθ) οὐ Ὀγαίῃγεη, 
ΠΟΥ͂ ἀΓῈ Θπη 55αγῖ65 οἵ {πΠ6 (Πα γ 65, [Π 6 ΡΊΟΣΥ 
οἵ (μγιβί. “εν νου ΚΕαυ ἰονναγάβ γοι,᾽ 
Τοίουβ τηδίη]ν ἴο ΤΙΐι15᾽5 γεσεπί τη βϑίοη, νυ ΒΊΟἢ 
νγὰ5 [15 Ὀεϑί οἱαῖτη ἴο ἃ νγεϊσουηθ οἡ ἃ βεοοπά 
δι, ὙΠῸ σομηπποπάδίοη Ποσγε βίνθη οὗ {ΠῸ 
Οἴμεῦ Ὀγείμγεη 15 Οἤϊοῖα. ὙΠΘΥ ἃ1Ὸ ΠῸ 
ΒΔ] ΕΘΓΠ5 ΟΥ̓ΡΑΓ 5. Π5 οὗἉ πῃ ΑΡροβί!ε βεπί ἴο 

ΓΥΘΘΕΙΜΕΗΙΤΑΝΒΟ ΝΠ. ΙΧ, 

ΓΛΘΘΘΘΠΡΟΙ5. Οὗ {Π6 σῃυτγοῇαβ8, ἀπά τῆς 
Θ]οΎΥ οἵ (τῖβε. 

24. ΜΝ εγοίοτε 5Ππενν γε ἴο {Πεπ]. 
Δη4 Ρθεΐογα {πε σμαγοπαβ, τῃς ρῥτοοῦ οἵ 
γουγ ἰονθ. δπὰ οἵ οἷ Ῥοδβίίϊηρ οἡ 
γοιγ θΕΠ Δ], 

ῬΌΒῃ Πῖ5. σαδαε ἴῃ (οτγϊηΐῃ, Ὀὰξ δοογραϊοα 
τεργοβθηΐδίινοβ οἵ {π6ὸ ΠισοΠο5, απα οπεεά 
ἴῃ {πδΐ σαρδοιυ ἴο ἃ γϑϑρεοῖΐ τηοσθ ἴπᾶπ οοι]ά 
ὈΘΙοπρ ἴο {Π6ΠῚ 45 ᾿πάϊνιάτι215. ὍΠΘ Ιαβὲ 
νογάβ οἵ ἴπεῸὸ νοῦβθ δῆονν {παξ ἢ6 νοιυ]Ἱά 
Πᾶν {Π15 τϑϑρεοξ οδυγιθά ἴο {π6 ριΐοῃ οὔ 
ΤΕΥΘΓΘΏΘΘ, ΤῸΓ ἴῃ ἴπεθθ τη ψη0 ΠΟΠΊΘ ἴο 
ἄο (Δ γϑβ νγοῦκ ἂἃ5 ἴμε Ἰοραΐεβο οἵ {πὲ 
ΕΒυγοΠ65, νυ οἢ ἃγα (ἢ τβι 5 θοάγ, {ΠῸ βοῦν 
οἵ (μγιδὲ Ἡπηβοε, ΠΟ 15 {πΠ6 Ποδά, 15 το- 
Πεοίεά. 

2.4, ἼΠΕ τοργοβϑθηζαίίνα σμαγδοίου οἵ ἔπ 65ὸ 
ἀεϊορδίεθβ ᾿ησοϊνοβ 4 Γυγί μου ἱπάππσοπηεπέ ἴο ἃ 
σοΓΩ 4] ννο]σοιῆθ οὗ {Π6π|, ἀπά ςοτ-ορθυδίίοη ἴῃ 
{Π6ῚΓ ΟΥΚ. ΟἼΠ6 πιδηϊοβίδίϊοι Οὗ ΥΟῸΤΣ 
1006, ΓΠΘΥΘΟΥΘ, δᾶ οὗ ΟἿΤ θοαβύϊηρ ὁπ 

ΥΟΟΣ ὈΘΒΔΙΣ ἴα ππϑηϊξοβίϊπρ ἴο {8 6 πὶ, (γε 
Τηδηϊξοδὲ 1) Ῥθῖοσθ 86 ἴἔδοθ οἵ 86 
Ομ ατΟΒ 68." 800ῃ 5 {πε τεπάογίηρ οἵ {ΠῸ6 
{γιι6 ταδάϊηρ (ἐνδεικνύμενοι). ΓΠῈ ἀγρι- 
Τηθπΐ ουΐβ ἔννο ννᾶῦϑ8, [Ὁ ννΉ1]16, ᾿η ϑῃονίηρ 
1ΠΕ1Γ Ἰἰονθ, ψνπεῖ πο τὸ {ῃ6 Αροϑβίϊθ οὐ. {πῸ 
ΤῊΘΘΘΘΠΡΘΥΒ, ΟΥ ἴο {Π6 ΡΟΟΥ ϑ5δι:ηΐβ, ΟΥΓ [0 8}} 
ἴῃγεθ, δη4 ἴῃ νου γιηρ δι. Ῥϑι]}5 θοδϑίϊπρ οὗ 
{Π6 πὶ, {Πα ὺ νου] νη ΠΟΠΟΙ͵ ἀπά ΡΊΟΥΥ ἴῃ 
1Π6 εγεβ οἵ {πῸὸ (μυγσομοβ, 50, οη πε οἴμοῦ 
Β4πά, 1 {παν [6]1] ϑμογί, {μοὶγ ΟΠ γιϑίαη σοοά 
ΠΑΠΊΘ ἡνΟυ] ἃ ̓ΠΟῸΓ ἃ [ΔΓ 5ἢ, ἔΟΥ, οἵ σοῦΓ56, ἃ 
τεροσῖ οἵ {πεῖῦ σοπάιιοξ ννου]αά ρὸ Ῥδοκ ἴο {πὸ 
Μδσοθάοπίδη σοπηΠηΠ1{165. 

Γ(ΗΑΡΤῈᾺΚ ΙΧ. 

Ι .7ὲ γίρίαείζ ἐΐδς γεαφογε τυᾶγ, ἐλοιερί ἀέ για 
Ζλεῖγ γογευαγαίγεεσς, γεΐ ἀξ σογιέ 715 αγια] δὲς 
ὀγεέλγεγε δεγογελαα. 6 Αγιὦ ἦε 2γοεσεεαϊεέλ 771 
δήγ 717 ἐλ672 τε ἐο ἃ δοτεγείζγηεΖ αἴγ,5, ας ὁδί" 
διεέ α ἀἤγεαϊ 077, σοτυῖγ οΥ σφεα, Τὸ τυλῖίελ σλαδέ 

γεοέμγ71: ὦ ργεαΐ ἐγισγφαδε ἕο ἐζε)ι, 13 αγιαὶ οε- 
εαδίογε ὦ ργεαξ σαςγίμες ογ ἐλαγιζορίγειι τε7εο 
Οσοώ. 

ΟΕΚ 45 ἐουοπίηρ ἔπε τη] βέεγιηρ: 
ἴο {πΠ6Ὸ 541 Πΐ8. 1 15 5: ρογῆμποιιβ 

ἴουῦ πΠ16 ἴο νυγῖξα ἴο γοιι: 

ΟῊΗΑΡ, ΙΧ. Αἥ {|{|θ ρΡευρί εχ! τυ 15 σδιιβοά 
ὈΥ πε Αροβίϊα βεοπηηρ ἴο ἴᾳκε 4 ἢἘ65} 
βίατέ ψ {π6 βαπηβ ἴορίς, δ 1 1’ μά 
ποῖ Ὀξθη πηθπτοποά Ὀεῖοσο. [τὶς Πα5 Ὀδθη 
ἐπουρμξ παΐ ἃ ἢν Ἰοςοσῦ ὈΘΡῚΠ5 ΠΟΙ; ΟΥ̓ 
{παΐ {ποῖα ννὰ5 δὴ ἱπίθγναὶ Ὀεΐννεθη ΥΩ; 
οἷ. ν]. «πὰ «οἰ. ἴχ.; οὐ {πα πε :ηϊεπάδα 
ἴο αἰἴδβιηῖθα {πε ϑυδῆθεοξ ἢ (ἢ. νἱϊϊ., δῖ 
ΟἹ ]αποίηρ 1 ΟΥΕΥΓ αραῖῃ, ἀθοπηθά ἃ 81ρ- 
ῬΙεσηθηΐ ἀἘβιγαῦϊο. [ΤῈ 15 ᾿παἸβριίαθ]ε {παῖ 
ἢθ ῥα: ὑτρϑᾶ {πῸ ἀπῖγ οὗἉ πηϊηϊβίεσιηρ ἴο {Π6 

βαϊηΐβ ἴῃ Ὑ111. 7-15,) ἀπά ἐπαΐ Πα τενεγίβ ἴο 1ἴ 
αϑαΐη ἴῃ ἰχ. 6-τ4ᾳ. Βαεΐ {Πε σοππροίίοπ οὔ- 
ὙἹΟΙΙΒΙΥ ΓᾺΠ5 ϑίγαισῃξς ΟἹ ἔγοπι Υἱϊ]. 24. ἴο 
1χ. τ Ε ἀπά {πεγὰ νγαβ 511} βοπιθίμίπρ ἴο θὲ 
δἀάεά βῖπος {Πς 2χεείςε οὈ]θςΐ ἔογ νυ Βῖ ἢ Πα βεπΐ 
1Π6 βηνουϑβ (ἴκ. 3--5}) Πα5 ποΐ θϑεη ἀδθοϊαγαά, 
Δηα {Ππουρὴ 1 τηϊρς θῈ βιρογπιιοιβ ἴο πΓΡῸ 
ΠΡ γα γ ἴο {Π6 ϑαιτΐβ, γεῖ ἴΠογῈ ΕΓ Θ ΟΠ6 ΟΥ̓ 
ἵννο σοπϑιθγδίϊοηβ νυν μοῖ τῖρ  ρῥγοπίδθ!γ θῈ 
τηθητοποά ἄνερ ΠΡΟ {μαξ μοαα (ἰχ. 6--1ο). 
ΕᾺΓΊΠοΥ, παά πὲ [αι]θα ἴο ρμοϊπί οἷξσ πον {πε 
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446 1. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΕἝ. ΙΧ. 

2 Βὸγ 1 Κπηον ἐπε ἔογνγαγάμεβο οὗ 
γου ταϊη. ἔογ ὑνῃῖοἢ 1 Βοαδβέ οἔ γοιι 
το {δεῖ οἵ Μαςεάοηῃία, τπδῖ Αομαΐα 
νγ5 ΓΟΔΩΥ ἃ γεᾶγ ΔρῸ ; ἀπά γοιιγ ΖΘ] 
Πα ργονοκοά νε Ὺ ΠΊΔηΥ. 

5 Υο ἴνε 1 βεπὲ ἐπ8 ποι πθη. 

[ν. 2--4. 

[6ϑὲ οἵιγ δοδϑείηρ οὗ γοῦν 58οι14 θα ἴπ 
ναῖπ ἰπ {Π15 δ ΠΑ]: ἐπαΐ, 45 1 5414, 
γα ΠΙΔΥ δε ΓεδάγΥ : 

4 [681 Παρὶγ 1Ε {πεν οὔ Μαςβάοηϊα 
σοπγα νγ ἢ της. ἀη4 Πηά γοῖι ἀηρΓο- 
Ρατεά, νγεὲ (1παὲ νγὸ βαΥ ποῖ, γε) 

σΒατι [4016 νγοσκ ἱεπάδα ἴο {Π6 βουυ οἵ σοά 
ἀπά βἰγοπρίμεποά {πὸ σουμηπγηοη Οἵ ϑαϊηΐβ 
Ἐπγουῦρμοῦΐ {πς6 ννου]ὰ (ἰχ. 11-τ4}),) 6. νγοι]ά 
Πανο οπλϊ θα νυμαΐ σοπϑιυϊοα 115. ΟΠ] Ε 5 ρ- 
ΠΙΠοΔΠΟΘ. 

1. Ηἰδ ϑβϑοπὶβ ἴο γϑῆβοϊ {πδξ ἴῃ Ὑ11]. τό--24 
6 μαά ὕθοπ νυιτῖηρ γαῖποσ ἁδουὲ {πῸ τεὲ- 
φαίνει οἵ {πὸ οο]θοίίοη {πᾶπ οἵ [86 βῖνευβ 
ΟΥ̓ ΤΠ αἰνίηρ, ἀη4 {Ππογοίοσγα Ἐχρία!ηβ [Π15. οἷτ- 
ουπησδίδηςο. “ΒῸΓ ἀθουξ ἐπ6 τ] η!βίγΥ ἕο {π6 
βαϊπί5 ἰπᾶθϑα [ἰ 15 ϑρουΠιιοι5. ΤῸΓ τὴς ἴο 
νντῖΐε ἴο γοιι." ΟἿΓ Οὐνἢ 1156 Οἵ Ἰαπρτιαρα 5ῃοννβ 
{πᾶΐ θη νγο 88 Υ ἴΐ 15 Βροσἤοιθ ἴο τοι Οἢ 
ὍΡΟΙ ἃ ἰορῖς, ννγα ἄο ποῖ τηβδῃ βίγΙ ΟΕ]Υ εἰ ΠΟΥ 
{Παξ νγὸ παν ποῖ ᾿οπομεα ἀροη 1 οὐ 4ο ποῖ 1η- 
τοπά ἴο ἴοι ἢ προη 1. ὙΠΘ νοσγ ννογα “Ἰπά66 6 
(μέν) ἱπιρ]165 Ἐπαξ ἘΠοτα ἧς βοπηθί Πρ; ἕο ΘΟΠη6 
1π σοπηροίίοη ὑυ] ἢ {Π|5. δα ]εςῖ, ἀπ ἴῃ 55 8ΐ 
ςοηίγαϑε νὰ ἘΠ6 σα ροσΠυν οἵ νυτιτηρ ἀρθου 
1. [1 ἀοο5 ΘοπΠΊ6 ἴῃ ν. 3. “" Αβθοιιζ {Π6 τη] ΠΙσίυΥ 
ἰηδοοὰ ἴ ἰ5 βιιρογῆποιιβ ἴο νυτῖΐε, “θα 1 
50η4 {μ6 Ὀγείμγοη." Αραΐῃ ν. 6 15 αἷβδὸ ἴπ 
ΔΠΕΠΟϑῖβ ἴο ν᾿ 1. [1 ννὰθ βιρεσἤποιιβ ἴο 
ὩΓΡῈ τηϊηἰβδίθσίηρ ἴο {π6 ϑαϊηΐβ ἴῃ ἃ ἰεΐζευ 
ἐδ ιΐ {815 Π6 ψνοι]ά 641} ἴο ἔποῖγ ποίϊοε--- 
“(Πρ {Παΐ βουγθίῃ βραγίηρῖγ, ζο. ὙὍὙΠ15 οοη- 
προϊΐοη ἴ5 ποῖ ᾿ἱπ4θεθα ριιξ 45. ἃ οἰδβϑίοδὶ νυ Υ 
ννουἹα παν ρὰῖ 1 Ὀυΐ τἴ ἄοεβ ποΐ Ὄχοβθά 
186 πιϑιια] ἔγεθάοτῃ οἵ δ8[. Ῥαι}}5 βδίγίβ. ὙΠΘΓΟ 
15. 8Π ΘΏΡΠδϑῖβ ΠΡΟῸῚ “πὸ τηϊηϊϑίυΥ ἴο {Π6 
βδϊηΐβ,᾽ ἱπιρὶ γίηρ ἰΠδξ ΓῸΓ 5 ἢ ἃ ννοσὶς ἔπετα 
15 πὸ περᾶ οὗ υτρὶηρ---« πη [Π15 τηὰΥ ὈῈ {ΠῸ 
εμίγε ἕοτος οὗ {πΠ6 ραγίϊο]θ (μέν). ὙὝΠΕΓΕ 15 ἃ 
55} βίγαϑβ αἰ5ὸ ΠΡΟ “ἴο νυτιῖε " βίνβ. ὈΥῪ 
1π6 δἀάϊεϊοπ οἵ {π6 ἁγίίοϊα ἴπ {Π6 οτἹρΊΠαὶ, 
ὙΠΙΟ ἢ 5οῦνεβ ἴο θυῖηρ τυγέΐηρ πο το] 1ε ἀρ δῖηβί 
1π6 «εγαϊησ οἵ ἴμ6 Ὀγείμγθη ἴῃ γ᾿ 3. “ΤῸ 
γοι Ὁ 15 {Πα υνῖβε πηδθ ργογηϊποπΐ ΟΥ̓ βίδπαϊηρ: 
1αϑί. Τὸ νυῖΐε ἴο ἐῤέϑε νγὰ5 5 ΡΘΥΠΊΙΟΙΙΒ. 

ο. νε τηῖρῃξ πᾶνε Ὄχρθοϊθα ἴο Πεαῦ δῖ ὁποθ 
ὑνΠπαΐ ΠῈ ἀϊά ᾿ηϑἰθδα οὔ υυυτηρ. Βαΐ {παῖ Πα 
ἀεἴοτϑ, ἀπα δϑϑίβηβ ἴΠ6 γθάβοῃ ὙὙΠΥ 6 ηβθά ποῖ 
τείας ἴοὸ ἐφεηι, νγ ΒΟ 15. μ15. Κπον]εάρε οἵ 
1ποῖῦ τραάγ ψΜ}1}]. ὙΠΙῚ5 Πα βρεοῖῆθβ ΠΕΙῸ, 
Ῥϑοδιιβθ ἃ πα θα πὶπὶ ἴο ϑβοιπεϊῃίηρ εἶδα 
ΟἸοβοΙυ σοϊαϊθα ἕο [ἰ5 ἐχαοΐ οὈ]εοῖ ἴῃ 5Ὲ πα Πρ 
1π6 Ὀγθίῃγθη, ννμῖο 6 5. οα {πε ροϊπΐ οἵ 
βίδίίπρ. [τ πδά οαιβεά Πἰπὶ ἴο Ροαβί οἵ {πε 
(οΥΙ ἐπίδῃ μανίηρ δαά {πεῖ σοπίγθίοη 
τον βίποθ ἘΠπῸ ργονίοιιβ γα, ἀπά {παΐ Ὀοαϑβὲ 
Παά ργοάιςρά [5 ᾿πίεπάθα οβδοῖ οὔ ϑειπαυ]αϊίηρ: 
1πὲ Μαροθάοπίδηβ. ὙΠ|ιῸ αιιοβδίίοπ 15 πον 
ῥὲ εοιά 850 Ὀοδβί, ἴοσ ἴἃ ἰ5 ἱπηρ]εἀ {παῖ μα 

νγᾶ5 5111 Βοδϑίϊησ. ὙΠΕΓΊΘ 5 ΠῚῚ|6 ἀοαθέ [ῃδὲ 
Β6 Παά τηδήβ ἘΠΠΊΕΙῪ ργεραγδίϊοπβ θείοσεμαπά 
ἴογ 1Π15 σο]]θοϊίοη, πα σοπιπιιηϊοαῖθα Ὁ] 
16 Μαοβάοπίδῃ ομΌγοΠο5, 45 6 παά νυ ἢ {Πδὲ 
οἵ (ογίπῃ. [1 νγαβ ΡγΟΌΔΌΙΥ ἴῃ οπα οἵ {Πε56 
ΘΑΥΪΥ σοΠΊΠΊΠη]σΔ[ΙΟἢ5 {παΐ ἢ ἢγϑὲ πιδάθ ἘΠ 
Ὀοαβέ ἴῃ πιοϑίίοη, ἀπά 1 πιυϑέ πᾶνε ὈθΘαη 
Βεΐοσε νυηρ ἀπ Εἰσθὲ ΕΡ 5:16, Ὀεοδιιβα 
1 (οΥ. χυῖ. 1--Ξ2 ϑῆθυνβ {παῖ {πὸ σο]]θοίοη ννὰ5 
Δηγίμίηρ ας τοαάγ. ὙΠῸ αἰἸβογάθυ π᾿ ἴπῸ6 
ΠΒυγοῦ Πα4, ἴῃ ἴαςΐ, ἔπεη Ὀαριη, ἀπά Πδά 
51η66 οἰ] Πγ]Παΐοά, 50 {Ππαΐ δνουυτπρ μαα Ὀεαη 
ΤῸΓ ἃ βεάϑοῇ ἴῃ οοηΐαβδίοη. Ηδά 1ῃ15 σοη- 
{ἰπιιθά, πεῖ σουἹὰ πᾶνε θθθη ΠῸ ἔασγί ΠΟΥ 
Βοαβίϊησ. Βιιξ δῇοσγ [6 γααβϑΌΓΙ ΠΡ Βισσο55 
οἵ Τιΐα5, [6 ΑΡοβί!εβ Πορεβ τενῖνθά, δπά Πα 
μαά {πε σουγαρα ποῖ ἴο στϑο}}} {πῸ ΟΥΡΊΠΑΙ 
Βοαβϑί. Ης οοι]ά 5111 πορε ἰπδΐ, με Πα 
ΒΙΠ1561} ἀγτινοά, {πῈ σοΟΙ]]Θοίίοη νου] δοΐιδ! 
θ6 ταν, δηά 1Ὲ [Π15 ννὰ5 ποῖ φυϊΐθ {ῃ6 βαπηβ 
τηϊηρ 845 μανίηρ Πδά 1ἴ γοδαΎ βἰποα {Π6 ΡΓΘΥΙΟῚ5 
ΥΘΑΓ, 1Ε [ΤΡ]165 ΠῸ 5.10} ἀϊβγεραγά οἵ ἔδοϊβ. 85 
ποοάβ ἀδίδποθ οὐ ὄεχοῖβθ. ὙΠδΐ Πα 15 βρεαδῖκ- 
ἴῃς οἵ Πῖ5 θοαβίϊηρ ἴῃ ἐπ6 ραϑέ ἀρρϑᾶγβ ἔγοπι 
186 βεηΐθηςο : “ἀπε Ζϑα] (ΜΙ Οἢ βίαγίβ 4) ἔγτουη 
γοῖι Ῥυογνοκϑᾶ μ6 ρυθδίθι ραυί" [Ι᾿ 15 
ποῖ “φαΐ ῥγουοζεά᾽ 45 ἴῃ πε ἃ. ΚΝ. ὙΠΟ 
15. ΠῸ ἱποοῃβιβίθῃου Ὀαεΐννεαῃ {Ππ|5 δηά ἴπμ6 
ἀϑϑουίίοη {μας 16 ΜδἼβάομπίδηβ μδά ϑυὺ- 
βου θοαὶ “οὗ {πεὶγ οὐ σμοῖςα." Ηδ β5ρεδᾷβ 
ΠεγΘ. ΟἿΪΥ οἵ “1με ουδαΐεσ ρατί,) 1. 6,; οἵ {π6 
ΤΩΔΗΥ͂ ΡΟΙΘΟΠΒ ἰουπα ἴῃ 411 ΟΠ ΓΟΠ65, νγῆῸ δγῸ 
δοϊπαίθα ΕΥ̓͂ ΞΘοσΟΠάΔΤῪ πιοίϊγε5, ΡΟΟά ἴῃ {Π6πὶ- 
56 1ν65 θαΐ ποῖ {πὸ Πιρ:ῃδϑί. 

8. Τὸ ἰ5 πον ραῖπ νιν, δἰ ΠΟυΡ 1 νγὰ5 
ϑαροσἤποιιβ ἴο τυτῖῖθ, ἢ νγὰβ ποΐ 50 ἴο βεπά 
1ῃ6 Ὀτείβγοη. “Βυῖ 1 βεπᾶ {πε Ὀγεΐμγεη, 
{παῖ ΟἿἿ Ὀοαβὲ πιὰὺ ποῖ 6 τπιϑᾶδ σνοϊᾶ ἱπ 
(818 Ῥαυύϊοα αν," τΠαΐ 15, ἴῃ ἘΠῈ σοτηρ δία 
ΤΟ η655 οἵ [ῃς ςο]]θοίοπ, 845 ΠῈ ϑῸε5 οἢ ἴο 
Θχρἰ δίῃ :--ττ νη ογάοσ παῖ, 85 1 (τερεδίβα!γ) 
5814 (γοῖ ὙγΟΓ6), γΟῈ ΠΊΔΥ ὃς τεδάγ." ὙΠῸ 
σαγθῖα]} ϑρεοϊβοδίομ, “1π {Π|5 ΡΑΓΕΟΪΔΓ ἢ ΤΩΔΥ 
τηθδῃ παΐ ἴῃ ΔΠΥ͂ σα56 {ΠΕΙΓ νυ] Πρ 655. ἴῸ 
σῖνε νου] ποί θε ἀουδίοά. Τμδὲ ποννενοῦ νγὰ5 
ποῖ πονν ἴΠπΠ6 πηαὶπ ροϊηΐ, δαΐ [Πα {πὸ ἔγιῖϑ 
580 14 θ6 βδαίπεγοά τη Ὀεΐοσα Π15 ἀΥσῖνδὶ. 

4. Ῥούβοπαὶ δυτη]]δίίοπ νγοι 4 αεπϑας 1 
115. οδήοςς ννεσε ποῖ αδζίαϊποά. “ὙΠΕΥ οἵ 
Μδοβάοηϊα, ἴπ πε Α. Ν.., βῃουἹά θὲ 5ιπΊΡῚ Ὁ 
ΟΝ ΔοΘαοη 818," πα ἴῸΓ “{Π15 58πιῈ σοπ- 
Βάοπί Ὀοαβίϊπρ ̓  5Βμοι] ἃ θὲ τεδα “ {815 οοπ- 
Ἀᾶοποο," [6 ψογὰ “ θοαβίϊηρ᾿ Πανῖπρ πο. 



ν. 5-8.1 ΠΟΘΕΝ ΉΡΑΙΝΒ. ἸΧ. 

5Ποι 4 θῈ δϑῃαπιθά [πῃ {Π|15 84π16 σοη- 
Πάεπε Βοαδϑβέϊπρ. 

ς Ὑεγείοτε 1 ἐπουρμέ ᾿Ε πεςαβ- 
ΒΩΓΥ͂ ἴο Ἔχῃογί ἐπα Ὀγείμγεη. [Πδΐ {ΠΥ 

δος γγοι 4 σὸ Βεΐογα ππίο γοιι, Δπἀ πηᾶκο 
τρ Βείογεῃδηά γοιιγ ᾿οιιπίγ, ᾿νγΒούθοῦ 

.. 76. ΠΒα4 ποῖίος Βείογθ, {πὰξ {ΠῈ βᾶπη8 
5 τηΐρῃξ θῈ τεϑάγ, 45 4 για ογ ο΄ Ὀοιιπίγ, 
Φ΄ ληὰ ποῖ 85 67 ςσονεϊοιιϑη688. 

6 Βιυῖ {Π15 7 «αγ, Ης ψῃ]ςἢ ϑονγείῃ 
ΒΡΆΓΙΠΡΙΥ 51|4}} γθὰρ αἶδο ϑβρδυίηρὶν ; 
ΔΠ4 με νης βονγαῖῃθ δοιιπε αν 
882] γεαρ αἶβο Ὀθοιιπει αι]. 

 ἘνεΥΥ πηδῃ Δοσοίαϊπρ 45 ΠΕ ρΓ- 
Ροβείῃ ἴῃ Πὶ8 Πεαγί, “ὁ ἰδέ μίηι ρίυε; 
ποΐ ργθάρΊΡΙγ, ΟΥ Οὗ ΠΕΟΕΒΒΙΕΥ : [ῸΓ ὁ Ῥτον. χα. 
“ (ΦΖοὐ Ιονείῃ ἃ σῃβογία! ρίνεγ. Σ ΒΗΒΝ 12. 8. 

ὃ Απά (ὡοά Ζ: δϑϊε ἕο πιᾷκο 8]] Ἐρεῖμ 

τῖρης ἴο δίαπά ἴῃ ἴμθ ἰεχί. ὙΠπεβα Μᾶςο- 
ἀοπίδηβ ὑγου]ά θῈ δῃ Ἔβϑοοσί οὗ ΠΟΠΟΙΪ, νυ ἢ 
τηῖρἢξ ΡΥΓΟΌΔΌΙΥ ΔΟσΟΙΊΡΑΠΥ ἢ. Ηδ νυὶϑθά 
ἴο 5ΡᾶΓ6 ΠΙΠΊ56} ἔτοτη Ὀεῖπρ Ὀγοιρ ἢ ἴο 5ῃδπηθ 
ἔου ἴαϊβε σοηβάδθησε δηά {ποπὶ [ΟΥ̓ ᾿ητγοδάϊ- 
Ὧ655 Ὀοΐογα τηρθοῖβ οἵ Ομυτγοίιθ ννΏΙΟἢ, 
ῬΟΟΥΙΓ 845 {ΠΟΥ ννεσα, μα 1υ5ῖ βίνεπ ργοοῦ οἵ 
Ἰαῦρα Ὀοιιηίγ. 

5. Α5 δηὴ ᾿πίθγθηςε ἔγοπῃ {Π|5, δη 1π ΟΥῸΓ 
ἴο ἁνοϊ τηϊβοοηβίγιοιοη, Π6 5ίαΐε ἢ 
ΘΙΡ 4515 ἢ15 ἐχιαεί ΑἸΠῚ, νυν ΠΟΙ νυὰ5 ἘΠαΐ δνοιυ- 
τηϊηρ σπου] Ὀ6 ἄοπε δεγογεραπά δηθὰ ῤγε- 
«ἱομεῖὶν ἴο 5 σουηϊηρ, 85 ἢῈ 5ῆθνν5 ὈΥ ἴουοἢ- 
ἴπρ {Π|5 Ροϊπίέ ἴῆγθο {ἰπῈ5. ΤῊΘ ϑἔγεϑϑ [ἰαἱά 
ἼΡΟΩ ““ΠΕΟΟΘΘΑΓΥ "ἡ ΟΥ̓ [5 φοδβιίιοπ ἴῃ [πα 
ΟΥΡῚ ΠΑ] δπα {πὸ ἕογος οὗ {πὸ ἴθγπὶ 1{561{ 1πά|- 
οαΐς μον ἱπηροτίαπί πὸ {ποιρῃΐ [Π15. ὙΠῸ 
Ὀγοίἤγοη ὙΠῸ ὑγεῦε ἴο ΡῸ οὔ Ὀοίογε Ῥευμαρ5 
τοαυγοά “ Ἐχπογίδίοη, Ὀθοδιθα πο ἢ δά 
Ὑν]5ΠΘα ἴο ΔΟσΟΠΊΡΔΩΥ ἴπΠ6 ΑΡροβίϊβ ΠΙΠΊ56]Γ, 
85 ἃ Ρατί οἵ Π15 δϑοοσί οἵ ποποιτ, “ὙΠαΐ 
ΠΟΥ 5Που]4 σοπια θεϊοσγεπαηά ἴο γοι δηά ϑεΐ 
ἴῃ ΟΥ̓ΕΓ Ὀεϊογο Πα Πα ὙΌΣ Ὀ]Θ 551: 5,  ΒΙΘᾺ 
μ885 ὍθΘθπ Ῥχοιαϊβϑᾶ δείογεῃδαπηά (προεπ. 
ποΐ προκατηγγελμένην), παΐ {Π1|5 5ῃου]4 θ6 
ΤΟΔαΥ, 50 85 ἃ ὈΙΘββδίπρ, ποῦ 85 οοσϑίουβ- 
1658. ὙΠῸ ννογά ἴοσ “βοίζηρ ἴπΠ Ογάεγ  ἰ5 
οἴἴϊεπ τε [ὉΓ τοβίοστιηρ {παῖ νοῦ Παᾶ5 
ΤᾺ]Π]6π ᾿πΐο ἀἸβγεραιγ, δηἃ 5 ἀρργοργιαΐε ἴο {πε 
το- δα] δίτηθπί ἀπά σομηρ εἴϊηρ οἵ ἃ Ὀιι51Π655 ἴῃ 
ὙΠΟ ἔποσα Πῃδα θεεη ἤδννβ δη ἄθαγβ. “ΡῬτο- 
τηϊϑε Ὀεξογομαπα ᾿ πλθδη5 ΡῬγΟΙ δε ἴο ἴπ6 
Ἀροβίϊε, ποῖ ἴο {πὸ ϑαϊηϊβ οἵ [θυ ιβα]ε πὶ ΟΥ̓ 
ἴο {πε ΜδοἼοθάοπίδηβ ΟΥ̓ ἴπε Αροβίϊθ. {{πΏ6Γ 
{π6 οἷά σονεπαπί Οοά οδ]]δά {πε ῥ᾽] πί!]} 
ἔτ 5 οἵ τπΠ6 φασίῃ 5. Ὀ]θϑϑίηρ, [πΠ6 ΟΥΙΡῚ ΠΑ] 
ἴξυτα ΤΟΥ ὙΠΟ ἢ ΠΕΓΘ 15 ΡΓΟΡΟΓῪ σροζεπ Ὁ]655- 
Ἰηρ. ἴεν. χχνυ. 24. ΕΖ. χχχῖν. 26. 1 ΠῚ] 
1π6 ὈΔΥΓΘ 655 οὗ {Π6 σοι 15 Οοα 5 σιγ86. 
θην ππ τ. ΤΙ͂ΘποΣ ᾿δοοογαϊηρ τὸ “ἜΠΕΙΓ 
ΒΙΓΙΟΕΙΥ τα]ιρίοιι νῖονν οἵ [προσ] φοοάσ, 
πθ ἴεν οδ]]θ 411] Ὀεπεΐβοϊίομβ Ὀ]θϑβίηρϑ. 
ΤΠ τοοῖ οὗ {πῸ ἴάθα 15 τμαῖ (σοι 5 ννοσάβ ἅτγὰ 
ΑἸνγαγ5. τα! !βεά. Η5 ροοά βροίβθῃ ἰ5 βοοά 
ἄοπε; Ηἰβ Ὀεηδαϊςίίοη, Ὀεπείβοϊίοη. ὍΠῈ 
ἴννο [Ὀ]]οννπρ νεῖβεβ (6, 7) 5μὸν {Παῖ, 
ὙΠΕΠ ἃ Βυμηδη οἰ 15 (8164 “4 Ὀ]εβϑίπρ "ἢ 
115 ὈομπΕϊῈ5 Πα ϑροπίδῃοι υ ἀγα τηθδηΐ, 50 ἢ 
Ὀεῖηρ [μ 6 ὉΠαγδοζογιϑίοβ οἵ ΘΟ οὐδ ρι5. Ὑεῖ 
16 ννογάϑ “50 85 ἃ δ] θβϑβϑίπρ δηα ἢοΐ 45 σονεῖ- 

ΟἸ5Π655 416 ποΐ ἃ πιηΐ ἴο βῖνε ΠΈΕΙΥ δηΐ 
ΠΠΡΟΓΑΠΥ 50 πλιοἢ ἃ5 ἴο σῖνα Ργοπῃρί!ν, θθοδιι58 
1ἴῈ 5 ἴῃ {ῃ6 παΐιγε οἵ ἃ Ὀ]θββϑίηρ ἴο θὲ χεαάν 
δῇ 1Ππ6Ὸ πιοπιθπέ νῃθη [ἴ 15 νγαπίθά, δης ἴῃ {ΠῈ 
πδίαγε οὗ σονείοιιβηθβϑ, ὑυΠΊΟἢ νυ 5 η 65 ἴο βαρ 
ἴοΥ 1561 νυῆδέ 1 βῖνεβ ἀνναύ, ποΐ ἴο βῖνθ πΠῚ1] 
1ῃ6 ᾿αϑὲ πιοιηθηΐ. 

6. Το ντιίε {παΐ {ΠΥ 5που]ἃ εἶνε |1δ6- 
ΤΆΠΥ ννου]ά μαννα Ὀθαπ βιρεσῆποι, “ γεῖ ἐῤὲς" 
Π6 ]]ον5 ΠΙπΊβοὶ ἴο δᾷγὺ. (ἰνίηρ 15. ποῖ 
ἃ ϑεογιῆσςο, θυΐ 4 βονίηρ ἰο]]οννεά ΕΥ̓͂ ἃ 
τοδρίηρ, Δη4 45 15 ἴΠ6 δον, 50 ἴΠ6 σϑδρίπρ: 
ΒΡΩΓΕ 5ΒΟνηΡ, 5ΡΑΓῈ ΤΟΔΡΙΠΡ ; ΤΟΝ 5ΟΥΙΠΡ, 
ΤΟ τεαρίηρ. ὍὙΠῸὲ φίνεγ οἵ {Π6 γξοοιῆρεηβα 
15; οἵ σοιγβθ, σοά. Βοῖῃ ἰΙάῴθα δπά ἰδηριαρα 
ΑΥΟ ἴακεὴ ἴσο {π6 ΟἹά Τεβίαπιεπί. 866 
Ῥγονυ. χὶ. 24, γεῦα {π6 ννοσά οἵ {πε 1,ΧΧ. 
ΤΟΥ ᾿ϑοδίζου ᾿ 15 σπείρειν. : 

ὙὝΠΟΓΕ ποοά ποῖ πᾶν Ὀθθη 50 πιο 415- 
Οπιβδίοη. ἀδδοιὲ της σοπϑίγιοίίοη οὗ {πα ἢγϑί 
τγογα5 :-ἰ Βα {Π15. ὙΠΟΓΕ 15 ΠῸ ΠΕΟαββΙίΥ 
ἴο ΘΙΡΡΙΥ ΔΠΥῪ γΟΓῸ «αἵ 411. [Ιἴ 15 ΟΠΪΥ ἃ 5ποτί 
ξοστηια, πε ὈΥ οπα ἀϊοΐδίπρ ταρί αἰγ, 1 
ΟΓΩΘΥ ἴο ΟΡ Π451Ζ6 νυ δῖ [Ό]ΠΟνγ8. ὙΠῸ ρῥγεοίβα 
56η86. οἵ {π6 ᾿ἰαδὲ νογάβ οἵ 1ῃ6 νεῖβε 15: 
“Ἠς {παΐ βοννεῖῃ οὐ 86 ῬυΈΪ ΠΟΙΡ16 οἵ 
ὈΙΘΒβίηρ δ, οα 06 ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΙΘ οὗ ὈΙΘ551Π 65 
5841] 4150 τεαρ.᾿ ὉΠῸ6 ρΙυγαὶ ΠατΊθ ΕΓ “ Ό]655- 
1Π85 βεῖνεϑ ἴο Ὀγὶπρ οὐδ {π6 ἔ1π655 οἵ {ΠῸ 
ΤΓΌΪΥ σΒτΙ 8. 0]6 πηδη᾽5 βΊ Νηρ. 

“7. Ῥαββθ5 ΠΌΤΙΩ δπγουπί ἴο πηοΐϊνο, δη“ βίδίεϑ 
{Π6 ᾿πνναγα τηογ8] σοπάποη, νυ που νυ] ἢ ΠΟ 
ΤῊΔΠ Δ Π ΓΕαΡρ. Ηἰ5 βονηρ Πηιδὲ βρυῖπρ᾽ οὐ 
οἵ ἀε!Πθογαῖθ ργοΐεγθηςθ, ποῖ οἷ οἵ ἃ ϑίαίβ οἵ 
τηϊπα ἴπ ΜΠΙΟΝ ρυθῦ 15. [6] δὲ ραγίίης ψ τ 
Ῥοβϑθβϑίοῃβ, ΠΟΥ οὔ οὗ σοπῃρι]βίοπ, ἴπ νυ] 
ἃ τῇδῃ {π|ηΚ5 ΤΠδΐ 6 γημδέ βῖνθ, νυ ΠΘΊΠΟΥ [ῸΥ 
τ βρθοίδὈ"ΠΠγ, ταρυϊζαίίοη, ροϑιτοπ, ΟΥ̓ ἔγομῃ 
πγροηΐ δάτηοηϊοη. “(με εδοῦ (δῖνε) 
ΔΟΘΟΓΟΙΏΡ 25 6 885 ἀϑιιθουδύθιυ ρτϑ- 
Ζουτϑὰ (ρεγί) τῆ [15 Ππεατί, ποῖ ουξ οἵ 
ΕΥΙΘΕ οΥ ουέξ οὗ πεοοβϑιῖγ." 866 1) 6. Χν. το. 
“ὙὝΠΟΙ 5141} ϑυγΕΥ βῖνα, δηά (πϊης Πεατί 
5Π4}} ποῖ θῈ »τίενεά " (οὐ λυπηθήσῃ τῇ καρδίᾳ 
1,ΧΧὺ. Ὑᾶὴδ γϑαβοῃ ἴου {ΠΕ ΙΓ βίνιηρ, “ ἴοσ 1ἢ 
ἰ5. ἃ σἤθογξμ! ρῖνεῦ {πα Οοα Ἰονείῃ," 15 ἃ 
το πἰβεθῆσθ οἵ δὴ δάαϊίίοπ τηδάθ. ΕΥ̓ {πῸ 
1ΧΧ. το {μ6 Ηεῦτεν Τεχὲ ἴῃ Ῥσου. ΧΧΙΙ. 
ὃ, “4 τῇδῃ ἰῃαΐ 15 σμθοσι}! ἃηἀ ἃ φΘΊΝΟΥ 
Οοαά Ὀ]οβϑείῃ." “Τονείῃ," ποῖ 81. Ῥδὰὺ] 
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ὦ Ῥϑ. 112. 

στᾶσα ΔΡου πα ἰονναγά γου ; {Παΐ γε, 
αἰνγαγβ Πανίπρ 41} βιιποίθπου ἴῃ 8|]} 
πίηρε, ΤΛΔῪ ἃροιπά ἴοὸ νειν ροοά 
ψοΥΚ : 

9 (Α5 1 15 νττίεη, ἢ]:ε μδῖῃ ἀ158- 
ΡΕΙβοά αὐτγοδά ; ἢ πδῖῃ σίνεη ἴο {ΠῈ 
Ροογ : ἢϊ5. τρβίεοιιβηθδθ ΓΕ ΠΊΔΙ ΠΘΊἢ 
[ῸΓ ἐνεγ. 

πῇ ΟΟΙΕΕΝ ΕΓΒ ΣΧ. [ν. 9-ἰ.1. 

το Νον Πε {Πδΐ “πηπ]βίεγείῃ 8ε6ά ες, ς 
ἴο 1Π6 βονγεῦ Βοίἢ πηπηἰβίου Ὀγεδά ἔου το 
γοῦ ἰοοά, πᾳ πι]Έρ}]γ γοιγ 8εεά 
8ουγῃ. ΔΠ4 ᾿ἱπούθαβε {Π6 ἔππ108 οὐ γουγ 
ΥΙσ Θοιι5Π688 5) 

11 Βείηρ εηγοῃοά 1η ΘνΕΓΥ {Ππρ 
ἴο Δ}1] Βοιμπεα!πα85, νος σδαβεῖῃ 
τῆγουΡἢ τι8 {Πδη Κορ νίηρ; το (σοά. 

ϑθϑεταϊοβ [ΟΣ “Ὃ ὈΪΟββθίῃ," ϑῆοννβ. {πὸ οοη- 
προίίοῃ οὗ 1465, ἴογ {πΠ6 παγνοϑέ οὐ Ὀ]Θβϑίπρ5 
ϑρυίηρ5 οπὶ (σοα 5 ἰουα. 

8. Α Γαγίμου ἱπάποοπιοπέ 15 (ὐοά 5 δ ΠΥ 
ἰο Ὀεβίονν αδιιπάδηξ τηθαπ5 οἵ οἽμαγιίγ. Η!5 
ῬοννΕΥ 15 ποέ γοϑίτιοῖθά ἴο ἀἸβρθηβίηρ ΒΡ ΓΙ ἔπι] 
ὈΙΟβϑίηρ5 ΟἸΪΥ, ἴῸΓ Ηδ “15 4016 ἴο πιᾶκε αἱ 
σ͵άσα βιρεγαθοιπηά᾽ ἀπά ἴο βῖνθ [ειῆροσαὶ 
φΟΟΩ5 45 νν 6]. (σά δ Ῥίσροβα πουγενεῦ 15 ποῖ 
ἴο ΒΔΕ 56] ἤβη 655, δῖ “ἢ οὐ άοσ {Ππξ Παν]ηρ; 
411} 5615}. 6 ΠΟΥ ἴΠ ΘυουυΠΙηρ αἵ 41} {1Π|65, 
γα ΠΊΔΥ 5 ρογ θοιπαά ἴο Ἔνετυ βοοά ψοσκ.᾽ 
Οὐ ἰδηριιαρθ 15 σοιηρο ]6α ἔννιςο ἴο βιι  ϑεταία 
“ΡΥ ΟΓΥ ᾿ ᾿ἰηδίοα ΟΥἩἨ {πΠ6 πΠΙΟΓΠΊ ΟΥ̓ΘῈΚ [ῸΓ 
(Δ]],᾿ νυ οἢ ΟσουΓ5. ἴοι {{Π|65 1 1Π|15 5ποσί 
βεπΐεποθ ἴο Ὄχρίθβδβ {πὸ σοιηρὶθίθηθθα οἵ 
Οοὐἶβ εἰνιπρ. ὍΠῸῈ ΟΥΡΊΠΑ] ἴογ “ ἀθ]Π]θεγαΐε 
Ρτοΐθγθηςο ᾽᾿ 1η {ΠπῸ Ἰαϑί νθῦβα οσοιγ5. ΠΟ ΠΕΓΕ 
εἶδε ἴῃ {ῃε Ν. Τ᾽. «πᾶ {πμαΐ ἴῸΥ “561-85 υ8- 
ΟἰΘ ΠΟΥ" ΟΠΙΥ ΟΠΟα ἃρδῖη (1 ΤΊπι. ΥἹ. 6). 
Βοίἢ ἴδ ἔοιιπά πη {πῸ ΕἾΠΙς5 οἵ Ατιβίοί!θ, ἀπά 
« 4ε]θεγαΐε ργείδεγοηοοθ ᾿ Ρ]αγ5 8η ᾿τηρογίδηΐ ρατί 
1ὴ Ἦ]5 ΠΊΟΓΑ] σγβίθπι. ΗΘ 46 πε5 561[-5ΠΠἸ ΟΊ Θ ΠΟΥ 
(Επῃ. 1. νι. 6, 7) 45 [μαΐ μοι, σι πουΐ 
1π6 δάάϊτοη οἵ δηυτμηρ, πηαῖτο5. 16 ΕἸ ΡΊ0]6 
δῃὰ 2: «αὐαηὲ οΓ᾽ ποίῥίηπρ. ὙΠαΐ 1 ἀοε5 ποῖ 
ΠΟΙ τηθδῃ 8 ἰηνναγά ἴθο]ηρ οὗ βε!ποοπίεηϊ- 
ΤπθΠ ἈΡΡΘαΥ5 ἴτοῖὰ {πὸ σοηίοχί 45. νγῈ}} ἃ5 
ἔγοτη ἴΠ6 ὙΟΥῪ ΟἸΓΟΙΠΠΊΒΔΠΓ14] ΔἸ Π0η5. “πῃ 
Θνασυ Πρ ΔΠ64 “ αἵ 81] {{πη65." ΟἿε 15 ἰεπιρίθα 
ἴο ὈεΙΙονο {παΐ 81, Ῥαὶ] παὰ βοπῖὸ Κπον]εάρα 
οἵ {πὸ ΒΈΠΙο5 οἵ Ατὐιϑίοι!θ, νυ ἢ 15, ἴῃ {561}, 
ἔτ ἴτοτὰ ΠΩρΓΟθΑθ]6 ἀπά 1 15 ουγίοι5 {Παΐ 
1η15 ΕΡΙβῖ]6 ννὰβ ψυυιθη ἴγοπι ἃ ΠΟΙΠΊΓΥ [ἢ 
νῖοἢ Ασιβίοις πα γοϑι θα βδϑνεῃ ΥὙ68Γ5. 
ὙΠΟ δάϊεθςξῖνε " 561-ϑβηοιοη ̓  (αὐταρκής) 4150 
15 ᾿ιβϑρά 1π ἃ ἰείίεσ υυυτῖθη ἴο Μδοθάοπίδῃβ 
(ΡΏΙ.. ἵν. 11) ἀπά ὀσσυτγβ ἔπεα οη]γ ἴῃ ἐπε Ν. Τ᾿. 

9. Οοά εαπ ργονἊθ δοιηήδητ!Υ ΓῸΓ βνοῦβ, 
απὰ ὑπαὶ Ηε φεῤμαϊίν ἀοες 50 15 ον" βμεινῃ ὈΥ͂ 
βουρίασγθ. [{ 15 βα]4 οἵ {πῸὸ τῆδῃ {δῖ [βαγείῃ 
1πε Τιογά (Ρ5. ΟΧΙ]. 9) :- δ βοαύοτϑᾶ, 6 
θανο ἴο {Π6 ροογ. “ϑοαίίεγθα " ἀεποΐεβϑβ, ποῖ 
Ππουὺξ τεΐογεποθ ἴο δον ηρ, ΠΠΌ6ΓᾺ] οινιηρ Ιη 
ΤΗΔΗΥ͂ ἀϊγοοίίοπβ. “ΤῸ {Π6 ΡοοΥ ἤϑῆονβ {Παΐ 
ἴπ6 δίνιπρ ἀἰβογιπηπηδίοβ 15 ΡΓΟΡΕΓ ΟὈ]εοΐδ5. 
ἼΠΘ ΟΥΙΡῚΠΑ] ΙῸΓ ““ῬΟΟΥ ἢ Οσσυγ5 ΠΟΙ ΟἿΪΥ 
ἴῃ {πεὲ Ν. Τ᾿ «πὰ {πᾶΐ ἴῃ ἃ αυοίαϊίΐοη. [ΐ 
ΒΙΒΉΪΗΘ5. ΤΠΘΓΕΙΥ Οπμ6 ΨῈῸ ἰ5 ἀεβίυΐε οὗ 
ΤΊΘΔΠ5 Δη64, 45 5110} ἀΘϑιϊ 0 η 15 ὈΥ 156} ἃ 
5 ΠΠοΙοηΐ στοιπα ἔῸΓ σΠαγ40]6 ΠΕΙΡ, {ΠῸ ἴθ γπη 

15 1η 115 Τσμξ ρίδοθ πεσε. ὙΠῸ τορι ϊαγ ννοτά 
ΙΓ “Ροογ᾽ ἴῃ {πὲ Ν. Τ᾿. ἀεποΐεβ. οπα Ψῃο 
ἔδ6]5 Πῖβ ρΡονεσί᾽υ. ὙΠῸ δϊάϊηρ οἵ τβμίθοιιβ- 
Π655 ἴῸΥ ΘΥΕΙ 15 Οοαδβ τουναγά ἴοσ βοδίζοσιπρ. 
ΤΠ Π66Γ 4 ἱεραὶ ἐϊβρθηϑαίίομ, 1ιϑίϊοθ, ὑνΒΙο ἢ 
15. οδϑάϊθηος. ἴο ἰανν, οἵΓ᾽΄᾿τὶρῃξθοιιθηθθθ, 85 
δικαιοσύνη 15 ὈΒΈΔΙΥ τοπάσγοη, νὰ {πὸ 
ΒΕΠΩΠΊΔΙΥ Οἵ 411] σοοάπεββ δπᾶ Πο]ηθθθ. [ἴ{ 
85 ποῖ ππηδίμγαὶ {παΐ θεπεῆσεπηςο, {π6 τηοβί 
ΠΕΙΡἕα] ἀπά ΡορυΪΑΓ ἔοστη οἵ βοοάπεββ, 5μοι]ά 
ΔΡΡΓΟρΡστιαΐῖθ {Π6 βΈπεΥα] παπιθ. Ὑπὸ ΓΤ ΧΧ. 
οἴἴϊθη τεπάθγ {πὸ Ηεῦγονν δαυϊναϊθηΐ ἴῸγ 
“Ἰιβοο ἡ ΟΥ “ΤΙ θοιιθποβϑ ΕΥ̓͂ ἴπ6ὸ Οτεεὶς 
Θαιυίναϊθηΐ ἴοσ " 4]π|5.᾽ (οἔ,. Μαΐίί. νἱ. 1). ὙΠαῖ 
Τρ θοιιθη685 1η Ῥ5. οχίῖ. (οχὶ. ἴπ {πε 1,Χ Χ.), 
515.1Π 65 δ ΠΊσρΊνΙηρ,, ΠΡ] γὴν θοΐἢ {ΠῈ Τηθδη5 
πη {π6 Μ}11} ἴο ξῖνθ, 15 46 ἀρραγεπί ἔγοπη 
{πε οσοπίοχί οἵ {πε Ῥϑα]πη. Α ΡγΟΠΊΪ5Ε 15 βῖνθη 
οὗ ϑαυίην ϑυθβίαποα ἀπά Ροννεῦ 85 ἃ ἀϊνῖπα 
Το αμϊ4] οὗ ΠΙΡΘγα ΠΥ ἴο ἴπ6 πεεαῦ δηὰ 85 
ξαγΠΙ5ῃϊηρ Π6 ΔὈΠΠΥ ἴο ςοπίϊπιια 1Ὲ {Πτοιρἢ 
[6 Οοὐ-εατίηρ τηδη5 {πΐυγε ΡΘΠΟγΔίΙΟΠ5. 
ΟΕ Ιβαΐδῃ χχχίϊ 1. 

10. Οοά ψῇὴο εαπ ἃηά ἐοες {π5 Ὁ]655 
σΒαγ4516. οίνίηρ, αὐ] 40 50 ἴῃ {πΠῸ σᾶϑὲ οἵ 
16 (τ πε δη5. “Βαΐ Πα ψῆο Ρ] πα ἔα 117 
ΣΤ ΠΙΒΒΘΌ 5ορά το ἴΠ6 βοννεὺῦ ἀπά Ὀγεδά 
ἴου οδδύϊπρ ([5. 'ν. το) ΜΠ ἔα 158 ἀπά 
ΤΩΙΠ]ΈΡΙΥ ΥΟΌΓ 5664 ἀπά ΜΨ11  Ἰπογθαθα {π6 
ἔγα5 οὔ γουτγτιρ οουβηθ55." ὙΠΙ5 ἀεϑισπδίϊοη 
οἵ Οοά «πιοιιηίβ ἴο Ὧη δύριτηθπί ἔγοση 8Π8- 
ἸοΣΎ, ἀπά ἔτοπὶ ΠῸ 1655 ἴο {πε στεδαίεσ. Ηξ 
ὙΠῸ ἴῃ ἴΠ6 παΐιγα! ΘΟΟΠΟΙΏΥ οἵ {π6 νου] 
ΒΈΡΡΙΙο5 βεδά ἴο {πὸ βοννοῦ πὰ Ὀγεδά, 45 1[5 
ἔγιῖ, ἴογ {π6 ϑιρροτί οἵ 1, 1}, ἴπ Πὶ5 
ΤΊΟΓΑΪ ΘΟΟΠΟΠΊΥ, ΠΚουνῖβα σοαιπῖα ἔποβα ννΠῸ 
ὉΠ Π6 501 ἀπά δον {πε ϑβεεά οἵ Ἵδβατγιίυ. 
ΦἸΤῊΘ ἔτυἱΐ5 οὔ γουγ Τρ θοιιβη 655" τηϊρῃΐ 
ΤΊΘΔΏ, 50 ἔατ 45 ἴΠ6 ὄχργθβϑίοῃ 15 ΠΟπΟαγ ΠΟ, 
ΟΠΪγ ἴΠ6 φατίῃ]ν βοοάϑ ϑνῃ]οἢ ἀγα {πε γαῖ] 
οὔΠο σὶρ πίθοιβποβϑ, θαΐ {πὸ ᾿πούθαβα οὗ ἴΠ656 
ἴθ. ΔΙγοδΎ πηρ] θα π΄ {π6 τυ] ρ]]οφτοη οἵ 
{πε βεθά. 

11. ϑίαίεβ. 4η δΔοσοιηρδηυπηρ ΟἸΓΟΙΠΙβίδ ΠΟΘ, 
ΜΙΟῆ 5πον5 μὸν δπά ΨΥ με ἔγαιϊ5. οἵ 
τ μθοιιβπθβϑ Μ}1} θὲ ᾿πογθαβθά. “ὙΝ ΠΠ5ὲ γα 
ΔΥῸ ΘηΓΟΒΠΕΩ ἴῃ Θνεγυτμηρ ἴο 411 515Π616- 
ταΐῃ 6 ἀπ 655.) ὙΠῸ οοηδίγιοίίοπ οἵ {πε 
ΟΥ̓ΙΡΙΠΔ] 15 ἰστοριίασ, θυ ἴπ6 56π586 οἴθαγ. 
ΤῈ “γε [2Κ65 ὺπρ ἐπε “ γοιγ᾽ οὗ {πε ἰαβέ 
γεῦβθ. ΒΥ {Π6 {]ΠΙπιοπΐ οἵ {πῈ Ῥγοπηϊβα Ἰιι5 



ν. 12--ἰ 3. 

12 Εογ {πε δαάπηπίϑεγαίίοη οὗ (15 
Βεύνίςα ποῖ ΟΠΪΥ ϑιρρ ἢ (6 νναηΐ 
Οὗ 1Π6 5αἰηΐβ. θαΐς 15 δριιπάδπε «50 
Ὀγ τὴ {πα Κϑρίνίπρβ ππίο (σοά ; 

12  ΉΙΠε5. ὈγῪ {π6 εχρεγίπηεπί οὗ 

ΤΠ ΟΘΙΡΝ ΑΙ 5. ἸΧ. 

(15 πη] Ἰβεγδειοη ἘΠ ΕΥ ο]ουΥ (Ποά [ογ 
γΟΙΓ Ρῥγοΐεββθα. δι] θσῖοη ἀπίο τῃ6 
ΘΌΒΡΕΙ οὗ (ἢ τὶβέ, ἀπά (Ὸγ γοιγ ΤΙ Όογαὶ 
αἰβεγι δατίομ ἀπίο {Π6π|, ἀηα τηΐο ἃ}]} 
1671 ; 

Εἴγθῃ ΤΠΕΥ ἀτὸ θηγο Πα ἴῃ δνοΎ Κίηά δηά 
φαγίίοιαν (ἐν παντί) οἵ νυου]]γ ῬΟΒΘΘββί οῃ5, 
ἴπ ογάθυ {παΐξ ΠΟΥ ΠΊΔΥ ΘΧΘΙΟΪθ6 ἃ 51Π516- 
τηϊπάθάποϑϑ, νυν μῖοἢ ΚΕαρ5 115 ραΖε ππάϊδίγασϊοα 
ΒΥ 561ῆ5}} σοπϑίἀθγαίίοηβ «πὰ ἤχεά 50] 6} 7 οἡ 
οἴπρ βοοά ἴο πε ροοσοὺ Ὀγθίμγθη, δηα νυ ἢ 
15 Τοδάυ ἴο τηδηϊοϑί 1156] ο 4}1 οσσαβίοῃϑβ, ἴῃ 
Δ]] νγαγϑ5, ἀπ ἴο 81}] ϑιπδθ]6 οὈ]εοῖ5 (πᾶσαν). 
Αοἴϊνο σμαγν δηά νου] ἀν βιιθδίδποθ στον 
ὈΥ δοίίηρ «πὰ γϑδοίίηρ οἢ θοῇ οἴμοσ. ὙΠῸ 
ἈΡοϑβέϊθ, Ὀγϊπρίηρ ΠΙ5 βυδίθος ἴο ἃ οἷοβθ, 
511465 διἀάθηϊν Ὀυζ παίαγα!]ν το {Π6 Οοάννατά 
ϑἰάθε. οὔ [πὸ σοηβθατθησοθ οἵ οπατγιίγ, ὈῪ 
ϑἰδεϊηρ ΠΥ ΟΟά 5ῈΡΡ]165 βιιδϑδίδπος ἴου {πῸ 
ΘΧογοῖβο οἵ οἱπρ ετηιϊπάεάπεςς. ΠΕ ἔογος οὗ 
1Π6 οὐ ρῖπαὶ ῸΣ “ΒΟ 15. Κθασδιιβο 1,7 1. 6.Ψ 
5 Π5]6- πηϊηἀθάποββ, “ΤΟΥ κοί [ΠΓΟΙΡ τ15 
{παηκορίνίπρ ἰο Οοά " οΥ “ἴον σοά." ὙνΠΏθη 
τῆθη {ΠγουΡ ἢ [Π6 ἀροποΥ οἵ (ὐοά᾽ 5. πλ]Πἰβίουβ, 
ὈΥ͂ ἃ τῖρξ τιδὲ οἵ ργδενίοιιβ β 5, {Π ΘΠ βεὶνοβ 
ἘΒΔΠΙΚΡΙΠν τοοεῖνα Οὐοή δ ἔαγίποῦ οβ, ἀπά 
ἁϑαΐη, ἴῃ ἱπηϊξαίίοη οἵ ΗΙ5 Ὀοιιπίγ, τι58 {Πθπὰ 
ἴογ {πὸ ροοά οἵ οἴμοῦβ, 580 {παΐ {πε56 τὸ- 
οἰρίθηΐβ αἰϑο μαηὶς (ὐοά ἔογ {πε Ὀεποίδοίςιοη, 
Ἴι 15, 45 ΤᾺ 85 1ἴ βοϑβ, {Π6 στ: ϑίδὈ]} ]5Ππιθηΐ 
οὗ 1Π6 τἱρῇῃΐ τοϊαίίοη θεΐννθθη Οοά δηά τηθη, 
ΔΠ4 τηθη δηά πῆθῃ. 

15. Βυξ {π6 ἄδερ σε] ρίοιιβ βρη! ἤσαηςα οἵ 
τΠ6 ςο]] δοίη σαπηοί Ὀ6 ἀἸβηη5564 ἴῃ ἃ 51η5}6 
βοηΐθησθ [5 Ἵἤθὲ ναπθ σοηϑιβϑίοα ἴῃ 115 
ϑρι γι] τϑϑι]ῖβ, 50 Π6 ἱπΊρΡ Θ5θθ5. ΠΡῸΠ ΠΙ5 
γεδάθυθ ἐπαΐ {πὸ ᾿πητηθάϊαίθ θη αἰζαϊπεά ὈῪ 
1ῃ6 ψνοῦὶς οἵ σμαῦγ, {Π6 βιυρρίγιης οἵ {πὸ 
χγδηΐβ οἵ {Π6 βαϊηΐβ, μονγουοῦ Θχοθ]]θηΐ, 15. ποῖ 
15. ΟἿΪΥ ΟΠ6, ἀπά {πϑη ταοϊϊθγαΐθβ ἴπ ἃ [ΠΠ]ῸΓ 
ἕουτη ψπαΐ πὸ Παά 5εϊ4 ανοιΐ {Π6 τῆοτὸ 
ΕΧΟΘΙΙΘης ἔγαε οὗ {πη ϑϑίνιηρ. “ΕΣ {πὸ 
Τα Ιϑίθυιηρ οὗ [15 5θύνιοθ 15 ποῦ ΟΠ 81 
δααιύϊομ δὶ ΑἸΙΔΗΡ ἊΡ Οὗ Ππ6 ἸΔοκίηρ5 οὗ 
188 βΒαϊπῦβ, θὰῦ 8180 ἃ ΒΌΡΟΥΔΡουπαϊηρ 
ΔΈΤΟΟΡΙ ὕὉπ6 πη ΚΒρΊν Πρ 5 Οὗ ΠΠΔΠΥ͂ 0 
Θοᾶ," ΤὍὙΠ6 πη ηἸϑίθσιπρ ΠΟΓῸ 15 ποῖ 8:. Ῥδι]}᾽5, 
Ὀυΐ {Πδΐ οὗ {πὸ σοπίγ αἴΟΥΘ, 45 1ἢ Ὑ111. 4 ; 1Χ.1. 
ὙΠῸ βαϊηΐβ μαά αἱά ἴγτοπὶ οἴποὺ ΠΑ ΥΓΘΥ5 ; [Π15 
ννὰ5 δὴ δαάϊοη4] ποὶρΡ. ὙΠῸ σοπϑίγιοίςοη οἵ 
ἴπ6 ΟΥ̓ΡΊΠΑὶ, {παΐ οὗ 84Π Δ ΧΙ] ΑΥῪ γε ἀπά ἃ 
ῬΑΓΕΟΙΡΙΘ, σθοηβ ἴο ἀδβοῦῖθε τνπαΐ ἐπα σο]]ος- 
ΤΟΙ 15 ἴῃ 15 παΐισθ, γδίμου [ΠΔῃ τ ΘΓΟΙΥ νυ μαΐ 
ἴι ἀοοβ. 1 15 ποΐ 4υ1ῖ6 οἸθαγ νυ μοΘΊ ΠΟΥ {πο σοη- 
ΠΘΟΙΙΟΠ ἰ5 “ἃ ϑιρογαθοιπάϊηρ ἴὸ Οοά᾽ οΥ̓ 
ΚἘΒΔη σοι νιησβ ἰὼ (οά, [ὉΓ {π6ΓῸ 15 ἃ σγϑϊδίίοη 
Ὀεΐννθθη “ἴπ6 ἰδοκίηρς οἵ 1Π6 ϑαϊπηίβ ᾿ δηά 
Ὁ ἘΠΔΠΚΒΡΊνΙηρ5 ἴοὸ Οοά,᾿ 45 νγ6}1] ἃ5 Ὀθίννεεη 
τὰ ΠΗ ῸΡ ἴου {πὸ ϑαϊηΐβ᾽ απ “ἃ ϑιρεῖ- 
ὈΟυΠαϊηρ ἴο ἡ ΟΥ̓ «ἴογ Οοά. ὍὉὍμε ἀϊβεγθηςθ 

ἄνα 71ε1.---νοι, 111. 

Βαδίννθθη ἃ πιοῦθ “ΠΠΠπρ ῸΡ᾿" ἀπά “4 βιρογ- 
ΔὈουΠάϊηρ,7 ΟΥ ὁ ΟνουΠοννηρ ̓  ἱπ{᾿πλαΐθ5 [μ δὲ 
1ῃ6 Αροβίϊα αἰδοῃθα ργϑαΐθυ ννεῖρμξ (οὸ {πὸ 
Οοάννατά παη ἴο {πὸ Πιιπιαη 5146 οἵ {ΠῸ 
σματγ. ὙΠῈ Οτεεὶς ἐθγπὶ ΤῸΓ “' 5εσυῖςθ," 
ὙΠΟ. ἔαγΠΙΘΠ6 5. τι5 νἹΠ {Π6 ννογὰ “ ΠτυγΡῪ 
οΥΡΙπαϊθά δὲ Αἴἤθηβ, ϑυΠογο τ ἀθποίθα σογίαίπ 
Ἔχρθηβῖνα ἀπξϊε5. σοπάοσθα ὈΥ ἱπάϊν! άϊι41}5 ἴο 
1Π6 βἴαϊθ δὲ {ΠΕῚΓ ον οοβί (Υ. το). 1 ΠΊΑΥ 
ΡΟΒϑΙΙΥ πᾶν θθθη τιϑοὰ Ὀγ {πῸὸ (Δου π ΠΔΠ5 
ἴη 1Π6 ϑατηθ 56η56, Ὡπ4 ἴΐ ννᾶ5, αἴ. Δηγ σαΐβ, 
αυϊζα [ὩΠΉΠΠΑΥΓ ἴο {Πποπὶ. [π᾿ ᾿ἴ561Ὲ 1 ἀδποίεθϑβ 
ποίμίης πιογα ἘΠδῃ ἃ ΡΕΌ]1ς βογνίσθ, θα νη θη 
ἴ νγὰβ ἀρριθὰ ἴο {τῃϊηρ5 [ϑννῖβῃ, 45. {πε 
βούυϊοθϑ οὗ {θθΎηδο]θ οὐ ἴθηρ!ο (566. ΟΥ̓ ΠηΠῚ, 
1,6 Χ. 5. Ψ.} οΓὁ ἴο {π]|πρ5 (γι βίη, 45. ΠΕΤΙῸ, 
ἴΈ ἀϑϑιιπηιθα ἃ ϑδογθά βθῆβθ, Ὀδθοδιβα τ παά 
ΤΟίογθποο ἴῃ ΟΠ οᾶ565 ἴο ἃ ΠΟΙΥῪ σοιημηηϊίγ. 
ΤΕ ἴηνοῖνοβ {πουοΐοσε {πὸ 1άθαβ οἵ ἴπ6 ρΈΡ]1ς 
ΔΠΔ {πΠ6 ΠΟΙΥ ΤΠμαγδοίου οὐ {Π6 βούνίςθ, δπά 
οαπποΐῖ 6 τορτγοάιοθα ὈΥ ἃ πρὶ Εηρ 58 
ννοσγά. 

13. δίαϊθβ {ΠπῈ τηθδηβ ὈΥ͂ νυ] οἢ {πὸ {πδηκ5- 
σἰνίηρ5 ἀῦὸ ργοάιοοά, δη4 Δ5515}5 ἴννο βτοιπηάϑ 
[ογ ἴθ. “ἌὙΨὝΆ116 του Ρ ἢ ὑπ Ρρτονδᾶ- 
Π655 ΟΥὨ {π15 1 ΠΙΒΌΣΥ {πο ({π6 {πάηκϑ9- 
σῖνθυβ) β]ουνγ Οοά." “ΓΙ 15 ποῖ {8 ἂρ- 
ΡΙονθάηθβϑ οἵ {πε (Δου!π 145 Θϑίδ 56 ἀπά 
αἰτοϑίθα Ὀγ {πὸ ςοἸ]οοίίοη, θὰς {π6 οΟἸ]Θοςοη 
1[561Ὲ 15 τεραγάθα ἃ5 ἃ πιαίζου νυ] ἢ πα Ὀθθη 
ὉΡΟῚ ἴΐ5 ργοθαίίοῃ, 85 1 μαὰ τηοϑέ ἔτι] ὈΘθη, 
Δη4 [π6 Αροβίϊς ἤθῦθ ἀβϑιιπηθ5 {παΐ 1 Πὰ5 
Οπῖθ ΠΟΠΟΌΓΑΡΙΥ οἷξῳ οὔ {πὸ ογάθα!. ὙΠῸ 
Ἀϑϑ τ ΡτΟη 15 ἃ Πἰπέ Πδὲ {Π6 τϑαάθγβ 5ποι]ά 
τ κο σαγὸ ἴο δτίηρ ἴξ ουέ ΟΥ̓ 15 {{14] 1Π σις ἃ 
ἔοστη {Ππαΐ 1 5μῃου] ἃ Ὀ6 Δῃ οσοαβίοη οἵ β]ουν- 
ἴῃς αοά. ὍΠε ἢγβί σγοιηᾶ ἀροη νυ ῖο ἢ {Π|15 
δ]οσιἔγιης σου ]Ἱὰ θῈ θαβθα 15 θχργθδβθά ἴῃ 
ἃ ας βδθηΐθηςοθ ᾿ην Ϊ ἸΠΡ ΒΟ. Κ,ΥΔΠΊΠηᾶ- 
ἶσα] αιιοϑίϊοηβ, νυ ῃϊο ΤΩ 6. βδθθὴ ἐϊδ5- 
οὐδοοά ἴῃ Οδϑίδπάθσ, Μουεῦ οΥ ΚΙὄρρογ. 
ΑΤΡοΙ π6 5αρήθοίίοι οὗ ΥΟᾺῸΤ ο0π768- 
βίοι ἴο πὸ (οβρεὶ οἵ (ῃγὶϑί." ϑοπηθ [θννβἢ 
(τ βεδηβ δὲ [6 Γιιβα οι ὑνογα ποΐ οἵ ορίηΐοῃ 
{παΐ {πὸ Ομυτομοϑ οαηάθα ὈΥ 81. Ραμ] Ἴοοη-, 
ξεϑϑθά {πῸ βατῖθ οβρεὶ οἵ (γῖδε νυνί ἢ {ΠΟΥ 
ςοηξοβϑθα ἐποπηβοῖνθϑ, απ {Π15 νον ννὰ5. δ[1- 
ἀϊουϑν ἔοβίεγεά ΒΥ {πὸ ΑΡοϑβε!ο᾽β ΘῃΠΊΪ65. 
ὙΠΟΥ Τπουρῃξ αἴβὸ {παΐ Π15 (ὐΘΠΈΠ]6 σοηνογῖβ 
ΒεοΙ4΄ [πὸ ςοηξεβθϑίοη οἵ (γι βειδηϊυ το 6 
σοΠρΡδΈ5]6 νι ἃ ἀϊβγθοραγά Ποὲ ΟΪΥ οὗ πα 
Μοβαῖς ἴανν, διιῖξ οἵ τπογὰὶ αν ΒΈΠΟΓΑΙΙΥ. 
ὙΠ θη ἴο ρεύβοπβ θπίεγίδ! Πρ [Π656 ΠΟίΙΟΠ5 ἃ 
Ἰαῦρο ΒΟΥ νγα5 ργοβϑθηϊθα ἔτοτη {ποβα ἀθουξ 
ΨΥ ΠΟΠῚ {Π6Ὺ οπίογίαϊηθα {Π6πῃ, ἴπ6 τοΠθοίίοη 
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14 Απά ὈΥ {ΠΕῚΓ ΡΥΆΥΕΓ [ὉΓ γοιι, 
νος ἰοηρ δεγ. γοῖι ογ {πῸ εχ- 
ςΘράϊηρ στᾶσα οἵ (Ποἀ [η γοιι. 

τ ΟΝ ΑΝ ΕΣ ΙΝ, [ν. 14-15. 

Ις ἽΠαηΚ5 δὲ ἀπίο (σοά ἔοι ἢΪ5 
ἘΠΒΡΘΆΚΔ]6 οἹΠ. 

νου] παζιγα! ν βιιρροϑέ ᾿ἴ561 {παΐ {πΠ6 σι 
Ῥγοσθοάθά ποῖ ἔγουὴ ΡΈΥΒΟ 5 ννΠ0 ἠθοιηθά {παῖ 
ΠΟΥ ννεσα βαδ]θοξ ἴο πὸ ργαςίςαὶ ΟὈ] σα! οη5, 
θυῖ ἴτοπὶ πιθη γγΠῸ ἔᾺΠ]}ν γοσορη!βθ {πὸ Τοὰγ- 
ἀ1π4] ἰανν οἵ ονθ. ΕἸΓΕΠΟΙ, ἴῃ σΟΠΒΙ  ΘΥΙΠρ' 
νμαΐ τηοίϊνε ργοταρίθα {πὸ Ὀεπείδοξίοη, ἔΠον 
σου] ἃ ΘΟΑΥΘΕΙΥ σΟΠΊα ἴο ΔΠΥ͂ ΟἸΠΘΙ ΠΟΠΟΪ Ι5Ι ΟΠ 
{π4η {Παΐ 1 νναβ {Π6 {{π16 βυτρδίμΥυ οἵ βποοῦο 
τῆθη ἔοσ ἴποϑα γο ΠΟ]4 [Π6 ϑᾶπιθ σὙϑ]ΡΊΟΙ5 
σοηνιοίίοη5. ἢ {ποιβοῖγο. ΤΠὴ6 ΟΥΡΊΠ4] 
ἔΟΥ “' σοῃΐδϑϑίοη "ἢ 15 ποῖ δήθαιαεζοὶν τοπάθγοα 
Ὀγ 115 ἘΠΡΊ 5. τοργοβοηίδίνθ, [ΙΓ ἀθποΐοθβ Δ 
ΡΥΘΕ θηΐ νυ] ἢ ΡΟΥΒΟΉ5 ἀπά 4150 ἃ σοῃ ΟΥ̓ ΠΉΙΥ 
οἵ ρῥγοΐθαδβθα νἱθννβ δη4 ἴδε] ηρ5. δἰΓΠοΥ ΙΓ 
[φοΐ5, ἃ5 νῃθη 1ἰ 15 τιδεα [ῸΣ σοη θϑϑιοη οὗ 51η5, 
ΟΥ̓ ΜΙ βοπῖθ οἴ Πποῖ δίαπάατά. ὙΠῸ [1] τ 
ΡΓΟΌΔΌΙν 15 [παξ {πὸ [νυν ῖϑῃ (ἢ γΙβεδπβ νου] 
ΒΙΟΓ Οοά ἴογ {πὸ δι πιβδίοη. ἀπ οοη- 
Γογπη ἐγ οἵ [π6 (Του! πί ]π5 Ὀοῖἢι ἴῃ ἘΠΕΙΓ νἱονν5 
οἵ (γι βεέϊδη γα ἢ πα {Π6 1 σθηβα οἵ (ἢ γὶ5- 
114 ΟὈ]ΙΡαἰΙΟη5, ἴο {πῸ6 ϑαπιθ (σοβροὶ νυ] ἢ 
ΠΟΥ {ΠΟΠΊ5Ονο5 ργοίθδβδοα. ὙΠῸ ννογάβ. “ἴο 
{π6 οβροὶ οἵ (γι το ποῖ ἴο {πὸ 
5] οἴΙΟη. ΔΙΟΠΘ. ΠΟΙΓ ἴο {Ππ6 σοηξδθβδϑιοη Δ] ῸπῈ 
δι ἴο Βοίῃ τορεῖμοσ. Ὅὴὸ τἄρα οἵ σμῤηεεΐλοι 
οὗ ἃ πιδη᾽5 σοηΐοθββιοη οὐ [4] ἴο {πῸὸ (σοβροὶ 
15 ΜΠυδίγαϊθα Ὁ Χ. 4, 5, “ΓΙ ΡΊΠρ ΘΥΘΓΥῪ 
τπουρμς ἱπίο σαρενν ἴο {πὸ οὈεάϊοησε οἵ 
ὉΝΓΣΙΒΙ;, πΠῸ 4150’, ν ἸΚΌΤΩ: Ὑ 17... ἘΠΕ 
ΒΘΟΟΠ 9,Ο Πα ΤῸ β]οσ γιπρ Οοά 15 κ 086 
ΒΩ ΡΙΘ-ταἰϊημ θάμ 655 οὗ ὙΟῸΥ ΘΟΙΙΙΠ ΠΟΙ 
ἴο ὕμ6 1) δπὰ ἴο 411.) (ΟΠ ΠΙΟη 15 {Π6 
ΕΠ γι βίη [Ὁ]]ΟννβῃρΡ νυ πῖοἢῃ τηϊΐθ5. ΒΟ] ον 5 
45 ὈγοΙ ΠΥ Π, Πα 115 51ηΡ76-τηϊηἠθη655 σοηϑίϑίϑ 
ἴῃ 115 θεϊηρ δηζοσγίαϊ πο υνἱτποιιξ 561 Η 5 Ππ 655 ΟΥ 
ΠΑΥΤΌΠ655. [ἢ {Π6 σαθ6 θοίοΓΟ τ5 ἢ νου] θῈ 
5ῆθυνη ποΐ τηογοὶν Ὀγ ΠΡΟγα Π γ, θα ΒΥ {πὸ ἴαοϊ 
ΟΥ̓ ΠοδίΠ6η5 πα ραγι οι] ]γ Οσθεῖκβ, στ ἐπε τ᾽ 
ΒΙΓΟΠΡῚν - πη ]τ α «Παίίομα] οΠαγαοίογϑίοβ, 50 
ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΏΙΠΡ ΡΓΘΙ ΠἸσ 65, ἀπ ]ραίΠῖθ5, πα 1άϊο- 
ΒΥΠΟΙΆΒΙΘ5, 85 ἴ0 δοκηον]εάρο ἃ σΟΙΠΠΟΠ 
Βοπά οὗ ἰΙονα ψν ἢ τηθη οὗ ἃ παι οη δ] ν᾽ 5 
ΒΙΓΟΠΡῚΥ Π]ΔΥΚΘΑ δ5 {ΠῸῚΓ οὐνη δας αιΐε οὗ πη 
ΟΡΡοβιΐθ οαϑί. ὙΠῸ οοπίοιηρί πα ἀνουϑίοῃ 
ΟΥ̓ [δνν ἴῸΥ (ΟἐπΈΠ|6 νγὰβ οηἱυ δα }164 ΒΥ {παΐ 
ΟΥ̓ (σεῃῖηθ ἴῸγ ἴονν. ὍΠῚ5 σΟἸ]δοίοη. ννᾶθ ἃ 

οοπογείο θχργθϑϑίοη οἵ (Του! πί δη σοτηπαηο π 
τονναγάβ ἶενν οἡἱυ, διέ ΤῈ ννὰβ ἃ ϑυβηοϊθηΐ 
Θαγποϑί οὗ ἃ κ᾿ σοπλπλιπίοη γΠ αὐ θ6- 
Ἰθνεῦβ. Πα βεοοπά βτοι πη ἔῸΓ β]ου πε; 
Οοά 15 {π6 σϑϑα]ὲ οὗ {πε ἢγϑέ, νἱΖ. οὗ 4 βυὺῦ- 
ΤΆ 5θιν 6 ΘΟ ἔθββιοη οἵ ὁΠ6 δηά {πε βαπηα ἔδι[ἢ. 

14. Α5 {Π6 γϑοιριθπίβ οου]Ἱά ποΐ θ6 ϑαϊά ἴο 
ΒΙΟΓΙΥ ΟΟά οπἡ ἐρὲ σγομηά οἵ ἘΠΕῚ οὐνπ 1η- 
ἰΘΓΟΘΘΒΟΙΎ ΡΓΔΥΘΙ ΙῸΓ {πΠῸ φίνογβ, {Π|5. νθῦβε 
ἄοοβ ποῖ ίαϊε. 4 ἐγ Ποῦ στοιιπά, δας τῃε 
γιοιίε οἵ δ]ογιπορίίοη, ἀπά 1 15. οὐνίοιιβ {Παΐ 
{πΠ6 ΡΥΔΥΟΙ οἵ Ὀγοίῃγοη ἔοσγ Ὀγθίῆγοπ 5 85 
ΤΉΊΟἢ ἃ Β]οΥ γηρς οἵ Οοά 845 {παηκϑρίνπε 
1561. ὍΤῊΘ Αροϑβί!β διιθεαΐζοβ ἴο ἔπ σσταζοξι) 
7Θνν δι (ἢ γιβίιαπβ ἃ ἔδο!ησ, ΡΓΟπΊρίπρ ἘΠΕΙΓ 
ΡΥΓΑΥΕΓ; “ΜΨΈ116 ΠΟΥ ἰοπρ ΔΡεσ γοι," 1. 6. 
Υ̓ΘΔΤῚ [ῸΓ ΡῬΘΥΒΟΠΑ] ἱπίθγοοισβο ἢ γοιι. 
Ης νγᾶὰβ ΡΎόΡΌΙΥ {πϊπκίην οὗ ἃ εαπεπί 
᾿πίογο παηρο οἵ ΠΟΙ ΠΠΙ Οδ τ] Οἢ5 ΓΓΟΙΙΡῊ τη65- 
ΒΟΠΡΟΥΒ Δη4 ϑηνούβ. Ηδ νυῖβῃε5 ἴο ἱπηργθϑ5 
Π15 τεδάθυβ ὙΠ {ΠῸ ἦθορ 5 ΠΟΟΓΥ δηά ἐπ 
γΔ]16 οἵ [Π6 ΡΥΔΥΘΥ ΔΠ4 ἴο ἀνναίζοη ἴῃ πο π ἃ 
ΤΘΟΙΡΓΌΟΔΙ ἰηΐογεϑί. ὙΠῈ τεάθοπ οἵ {πὸ 
Ἰοηρίηρ ννὰ5 “1πῃ6 εχοθθάϊηρ γᾶς οἵ σοά 
(οϑεϊηρ) ἀροπ γοι." ὍΠΙ5 σσασθ νοι] 6 
Ἰη οΥγοα ἔγοπι {Π6 βῆ, δηα 8}} {παΐ (ῃΠ6 οἱ 
1Π}Ρ]16 4, ἀη4 1Ε ννου]α θὲ γοργά 25 “ Ἄχοβθά- 
ἴηρ᾿ Ὀδοδιιβα {ΠῸ βἴνοιβ ὑοῦ ψσοηίζίες. Ῥετῖ- 
Παρ5 {πΠ6 ΑΡροβίϊθ ννὰβ αἷβοὸ δοῖεν ἀπο Ρδίϊης; 
ἃ ΠΌΘΓΑ] οἰ. ΑἹ] {π6 ΠΑΡΡΥ τϑϑυ] 5. ργεβθηΐ 
{Ποηηβοῖνο5 ἴο {πΠ6ὸ Αροβί!ε 5 πηϊπα 85 ἃ ΨΠΟΪΘ, 
ΔΠ4 ΠΟ ἃ ἢπα] οἸδοι]αίίοπ οἵ συδεξαάθ, 
ὙΒΙΟΙ 15 ἃ ργειπάθ ἴο π6 Ἐπαπκϑρινπηρ5 
ΠΟΓΘΔΙ͂ΟΥ ἴο ΘΟΠῚΘ ἴτῸΠῈῚ {πΠῸ ΠΊΔΠΥ ϑαϊηΐβ 
(υ. 12). “ΓΠδηκΒ μὲ ἴο Οοά ἴογ 5 1π8 68 - 
ΟΥΡΔΡΌΙ6 οἰ. ὍΠ15 15 ἴοο βίτοηρ ἴο σείου 
ΤΊΘΓΕΙΥ ἴο {π6 ςΟἸ]Θοςοη, ἀπά ἴο βαρροβε {πδὲ 
1Π6 ““ εἰδ 15 (Παΐ οὗ Οοά 5 ονγη ϑοη (Ὑ1}. 9), 
ἰἴ5 ἴοο νυἱήθ ἃ ἀθνϊαίίοπ ἔγοπὶ Ππ6 ᾿πητηθατϊαΐα 
ςοπίοχί. Ὑπὸ Αροβίϊα νου ]ὰ Πᾶνα Βθθη 
οι ΠΩ ἴο Ἰπήϊοαΐο 5 ἢ ἃ πιθαηΐησ. Ηδ νγὰβ 
ΡΕΓΠΔΡ5. ομΙοἢΥ σοπίθπιρ τ πρ ἘΠ ΘϑίὈ]15}- 
τηθηΐ οὗ ἃ τπηϊνοῦβ8] Ὀγοϊ που Ποοά οὗ τηδηκιπά 
ἴῃ (μγῖβί, οἵ ννμῖοῃ {Π|5 ννοσκ νγὰθ ἃ ρτορ- 
ποϑβέϊς δηα ἃ ΡαγΕ 4] τα] βαίιοπ. 

ΕἾΝΑΙ, ῬΟΙΈΜΙΟ ΑΝῸ ΥΑΕΝΙΝΟ ΑΡΒΈΕΒΒΕ. ΤῸ ΤΗΕ ΤΌΡΑΙΖΙΝῸ ΓΙΕΛΡΕΒΒ ΑΝ 

ΤΗΕΙΒ ΠΟΙ ΟΜΕΚΒ, ΑΝῸ ΤῸ ΤῊΗΕ ἨΈΑΤΗΕΝ ΞΕΝΒΌΑΙΙΒΤΒ ΑΤ ΟΟΒΙΝΤΗ (Χ.---ΧΠ].). 

ΤῊς {π|τὰ γτηδῖη βεοίο οὗ {πε ἘΡΙ 5116 
(α.--χ|1.} ἀπαοι θέον Ῥεαῦβ {πῸ ἀρρεαΐ- 
ΔΏΟΘ ΟΥἹ δὴ ΔΏΠΕΧ, Δηα 15 ἴοῃβ 15 ἴῃ 
ΤΥ ΚΟΩ οοπίγαϑδέ ἢ {παΐ. οὐ {πῸ ῥτε- 
ΠΘαΙηρΡ ΒΘΟΙ005 ; σΟΠΟΙΠα οη ἀηα σοΙη- 

Ῥαγαίῖνε σαὶ ΠΠΠ 655 ΘΊνΙηρ ρἷαοα ἴο 581- 
Παϑιη, Τηδηδοθ, δη4 “εῆσηοθ. Βαΐξ 84, 
Ῥαὰ] νοι Πᾶνα δαὶ ἢ 5. ϑἰίπια- 
ἸΟΠ ΕΙΥ ᾿ἰπϑάδαηϊδῖεὶν, μαά πα ὈΘΕΠ 
οοπίθηϊξ ΠΊΘΓΕΙΥ ἴο ἀρΡΡθπα ἴο οἤδρ. [Χ. ἃ 



ΠΡΟΘΕΝΤΗΡΑΝΒ. Χ, 

να] ἀἸοΙΟΥΎ σΟΠποΙ θη. Ηδ νοι] Πᾶνα 
ὈΥοϑεηίε ἃ ἃ νΕΙΥ (ΘῈ ]6 τοπὶ ἴο [τῆς 
[πιά δῖζοῖβ, γηο, Ὀεΐῃρ οὐρδῃβ οἵ ϑαίΐδῃ, 
ΕΓ ἀοἱηρ᾽ ΠΕ τηαϑίθι᾽ 5 ΤΟΥ ΠΡΟ [Π 6 
ΟὨυτοῃ, Τὴ ῥτθνίουβ ροσίοη οἵ 1{Π6 
ΕΡΙ5616 βδὰ {||6 ἀϊτθοῖ Ῥβασίηρ ἸΡΟΙ 
Ἤδη. ΤΠῈΥ νεῖ Ῥεγοπά τΠ6 τοῦ 
οἵ σοηνιοίϊοη, οὗ εἊχπογίαϊοη, δηα ὄνθῃ 
γῇ σΠαγ4 016 σοηϑιἀθσαοη. Οἵ ψῇῆηδί 
Ὑν41} γγὰβ 1ἴ, 580 [ΔΓ δἃ5 ἴΠῈῪ ψθῖα σΟυ- 
ΕΥΠΘΩ͂, ἴο ᾿πϑ|58ὲ ἼΡΟΩ [ἢ6 5ριΓ π8 ΠΥ 
οΓ Π15. ΡΌΒΡΕΙ, ἴο Ἔχρίαϊιη [π6 {ππ6 πδίασα 
Γ [Π6 ΠΟ ΤῊ ΠΙδίσΥ δη οἵ (ὐοα 5. τη68- 
θα οὗὁἨ ἁ τἝσΟΟΠΟΙ]Π]αΙοη τοιρ (τιϑβί, 
Ὑ ἴῃ ἰδοΐ ἴο τϑᾶβθοῦ Ψ ΙΓ {Π6πΠὶ αἱ 8]]}Ὁ 
ἍΩΥ δἰζεηρί ἴο βϑία 5} ἃ ροοά πη- 
Ἰοσϑίδηϊηρ τι {περ ὙΥ̓Παὶ ἰῃδΥ 
ΘΘΠΕΙΓΕΩ͂ νγὰθ ΤΠ 1655 ἜΧροϑιγθ, ΟΡΘΩ 
γΩΥ, Δηα ἀδπιποιαίοη, ἃ πα [Π15 15 {Π6 
τοαίτηθηΐ {ΠπαῪ ταοεῖνα ἴῃ (Ππαΐ ῬοΟΥΠΟΙ 
 τῃ6 οἷοβίηρ ομαρίθιβ ΜΏΙΟη Πᾶ5 
ΘΡΘΟΙΔΙ τοίογθεηοθ ἴο {Ποῖ (Χ.-- ΧΙ]. 18). 
ΓΘ ΠΕῚ τηδίίεῦ ποῖα δάάδιςβά, 156} 
Πονγ5 πον πηρογίθοιΥ 5ῖ, Ῥαὰ] ψοῦ]Ἱά 
ἸανῈ ἀΙβομαῖρεα ἢ15 ἴαβκ, Πα 1 ποί 
66 δάάθα. Αἱ [πὸ ϑ884π|6 {{π|6 15 
ὉΠ ατγ ΜΠ [Π6 ἢγδέ βεοίοη οἵ [Π6 
ΠΡΙ5ΕῈ16 15 ρἰασθα Ῥεγοπά 411 ἀοιθί, Ρε- 
56, ΔἰΠοῸρΡἢ (Π656 δηίδροηϊδίθ ΔΥῸ 
ΠΕ͵Ε τηδάα ἴο βίδα 45146 νγ 116 [Π6 Αροϑβ- 
16. ΔρΡ64]5 (1.--ν11.)} ἴο 1π6 τηδίη ὈΟΑΥ οὗ 
Ὧς ΟΠατοῇ ἢ 5ε!Ἐἀδίθηοαβ δα ρΎΔΟΙΟτι5 
ὙΠ ο 5. οὐ γϑοοπο! Δ ίΊΟ, ν ΠΙΟ ἢ νγὰβ ΠλΠΟἢ 
δ τηοϑὲ πηροσγίαπί οὔ]θοὶ οὔ Π15 Ἰδἰίου, 
ἬΘΓΘ δῖ ὉΠ ϑία Κα 0]6 Ῥτοοίβ οἵ {ΠΕ 
ὙΙΈΒΘΠΟΘ. ΤῸ 5880 ποίῃιηρ οὗ (Π6 δςςσι- 
ΔἰΙΟη5. ἀραϊηβί ὮΪπ|, ΠΟ, τητϑί Πᾶνα 
ΤΟ εοἀθα ΠῸΠῚ πο, γα ἤπα ονεῖ- 
ἜΔΟΏΙΠΡ ΙΔ 5 οἵ ϑαΐδῃ ἴο Ὀ6 σιιατα θά 
Ἰσϑιηϑέ (11. 11); ῬΘΙΒΟΠ5 ΜΏΟ 416 Ῥ6Γ151}- 
Ὡρ, ἴο ΠΟ [Π6 (Ο5Ρ6] 15 δὴ οὐοιτ οὗ 
Ἰεδίῃ απίο ἀθαί (11. 15), γῆο δα] εταΐθα 
το 5 ννοτα [ῸΥ ρα (11. 17), γηο Ὀγοπρῃς 
εἰζετβ οἵ τϑοοιηηθηάαϊίοη ἴο (ΟΥ πῃ 
(1. 1), ΠΟΘ 6 Ἔγε5 {π6 (οά οἵ [15 νου] 
Δα ἈΠ ΠπᾶάΘα (11. τ1ὴ. 3566 [πἰτοάπο- 
ΟΠ, ΡῬΡ. 284, 286. Βεβι465 {π686 τίηρ- 
δδᾶθυβ, [Π6 Ἀροϑβίίβ, μανίῃηρ σι (Π6 αἱ 
οἵ Τιΐα5 απ ρευπδΡ05 οὗ ΤΙΠΊΟΙΠΥ Δ Πα γϑεά 
6 σοΟΠΊΠ ΠΥ σΑΥΘία ΠΥ ἃ Πα σΟΙΓΘΟΙΪν, 
ταν [παΐ [ΠΘΥ͵Θ νγὰ5 Δ ΠΟ ΠΟΥ ΡΎΟῸΡ 4150 
Τιβίιποῖ ἔγοπὶ ἴπΠο86 ἴο ὑγῃοπι ἢΘ 5ρΡ 68 8 
ἢ ΟΠδρίθυβ 1.--ἰχ, Τί γγὰβ σοῃηροβεά οἵ 
ΘΠ ΠΟΤῚ {Π6 τηϊηἸβίουϑ οὗ ϑαίδῃ Πα ἴῃ 
. ΠΟΠΒΙἀΘΥΔΌΪΘ τηθαϑιῦθ ἀὙα ὉΠΑ͂ΘΥ 

ΤΠΘΙΓ ᾿πἤπθηοθ ἀπα Ῥερα θα δηα ᾿γΠῸ 
ΠΟΠΒΘΟΙΘΗΓΥ 66 ἴῃ ργθαΐ ΡῬεῈγ] οἵ 
ΤΊ ΚΙΗΡ ΘΗ ΓΟ ΒΠΙΡΓΘΟΚ οὗὨ [Π6ΙΓ 5α]να- 
τοη. ΤΠ656 ἀγ6 [Π6Υ ἴο ἡ ῃοτη οπαρίθυϑ 
ΧΟπΧΠ. 18, ἀγα {Ἴγεζέν Δα ἀγα5564, {πεῖν 
ΒΘ ἀπσοβ. ὈΘΙηΡ ΤηΘΠΓΙΟΠΘα ΟἿΪΥ ἴῃ {Π6 
{Π1τὰ Ῥθίβοῃ, 8ἃ5 βίαπαιηρ Ὀαγοῃα (ῃς 
Ῥαϊβ οἵ τῆς ΟΠαγοῃ ἀπά σοπϑεεαεηρ ὈΥ 
{ΠΘΠΊ56ἶνα5 ἃ ΞΥπαρόρια οὗ ϑαίΐαδη. Τῆς 
ΑΡΟοΒΕ16. 51Π1] ἤορεβ παῤ ἢθ πᾶΥ Μη 
Ῥδαοκ {ΠΕῚΓ νἹ οι ]π15 το [Π6 ΔΌγ55 οἡ {Π6 
νεῦρα οἵ Ψ ΠΟ ΤΠΕῪ ἀγα Πονεσίηρ, Ὀαΐ 
6 Πα5 σγβαΐ ΔΡΌΥΘΠΘη5ΙΟ0η5 (ΧΙ. 3), δηᾷ 
[Π6 5ἴσαϊη ἴῃ ὑυ ΠΟ ΠῈ ΤΕΡτΌΘ ἢ 65, ἰαιηΐ5, 
ΔΗ ὙγΑΥΠ5 {Π6Π|, Δ] ΠΟ Ρ ἢ Δηϊπηαϊθα ἡ ἢ 
αἰδοίη, 15 Θ55 ΘΠ Π14}}ν αἸβδγεπί ἔγοιη (παΐ 
οὗ 1Π6 Θα Π]6ΥΓ οΠαρίο 5 (1.--11.) Δ ἀγοϑϑθα 
ἴο {η6 Ὀείίει ἀἸβροβεά. 

ΗΘ νγαβ αἰϑο ἔδυ Όμ Πανιηρ ΕἸ Ἰν ετθά 
ἢ5. ΘΠΕΓΘ Τηθϑϑᾶρα ΠΡΟ (ῃ6 Ὀυγηϊηρ 
50Υ6. Οἵ πη ΟΥΑ]γ. 866. Τηἰτοά ποίη, 
ῬΡ. 3277, 379. ΗἰἱΚ5 ἔλγενεῖ ψοτζὰ δου 
[Π15. 15. σοπία! θα ἴῃ (Π6 ραβϑαρα ψ ΠΟ 
αχίθπαβ ΠῸΠῚ ΧΙ]. 21 ἴο ΧΙ]. το, Ι͂ἢ [{Π6 
ἢγβί βϑοίίΐοῃ οἵ [πΠ6 ἘΡιβί]ία [Π15. δεν] 15 
ΕΧΡΙΘΘΘΙΥ ἄθα]ς ἢ 1ῃ σΠαρίου νἱ., ΒΟ ἢ 
Ῥ]ΔΙΉΪν Πα5 1 ΙΕ ΟὨΪΥ ἴΠ056 ΠΟΙ ΔΠ 
βαγηδϑί, θαΐ δὲ {Π6 5416 {ΠΠ|6 σα]τη ἀπ 
Κιηα δχποσίαϊιομ τηϊὶρῃΐ ὈῈ εχρεοίβα ἴο 
ΟἤΘΟΚ ; ῬΘΥΒΟΏ5. ΨῚΟ 51πΠη64 ΠΌΤ. ῥτα- 
ν]οι5 Πα ὈΙς Δη4 ἔτΟΠῚ νγθαῖηθθθ. Βαΐ ἂ5 
[ΠΕ͵Θ νγὰβ δῇ δχίγοιηβ ραυίυ οἵ [π|441ΖθΥ5, 
50 γγΧα5. ἴΠ6Υ6 Οὗ 56 η5. 155, ὑυ ΠΟ ἢ ΠΡΟῊ 
8Δη. ΑΠΕΠΟΙΉΙΔΠ ἰπθοΙΎ (6 Θγαίεὶν α15- 
οατάςα τλοτα] ΟὈ]Ι στο 5. ἴο Ρυτγ, ἀπά 
γγὰ5 “ρυῇεα πρ᾽ (1 (οτγ. ν. 2) ὈῪ [6 
σοπάπος οἵ ἰπ6 ρ»τθαΐ οἴδηδου. ἘῸΓ 
1Ππ6586 1ῃ6 ρϑῃῖθ δαπηοηϊοι οὗ οΠΔρ. 
ν]. γγὰ5 αυ6 ουΐ οὗ ρΙαςθ, ὙΤΠδΥ Ῥτοιρῃς 
5ΠΔ1η6 ΠΡΟῚ [Π6 ΟΠ τβδη ρτοΐθϑϑίοη δη 
Ῥγαπᾶθα 51. Ῥαι]Ὅ5 ΤΠ] ΠΙΒΥ ὙΠ (ῃς 
βίρτηα γΏ]Οἢ, ἴῃ [Π6 εγα5 οἵ {π6 7π441- 
265 1 τιον ἀαβεῦνοα, 85 ΘπΟουρΊΠΡ' 
ἸΠΊΠΊΟΙΑΙ ΘΧΟΘ5565 ΟΥ̓ βεξηρ αϑιάθ {Π6 
Ινγ. ὝΠΉΘ656 ῥτοίοβϑβθα. ΠΡαγη65. αἷϑὸ 
Πα {Π61Ὁ [Ὁ] ον ηρ' οἴ τηθη ἡγΠο, ρτοιηρίεα 
ῬΥ ΕνἹ] ἱπο]παίίοη, Πα ρίνθῃ ΘαΥ ἴο 
[ΠΕῚΓ Τθαβοηῖηρθ ΔΠ ὙγΕΙῈ [ἢ ΟΔΏΡΈΓΙ οἵ 
ΤΑ ΚΙηΡ ΘΟΠΊΠΊΟΙ Οατι56, ΔΙ Ποπρ ἢ {ΠΟΥ 
γγοτα ποίΐ γε Δδηςῆθα ψηἢ τΠοῖη. ΗΚ 
[Ο]]ονγηρ α͵5ὸ [η6 ΑΡοβίϊα βθεηβ ἴο 415: 
ἘΠῚΡΊΠ5}) [ΤῸΠῚ 115 ΙΘδουβ ἢ ΧΙ. 2: “1 
γτθ ἴο ἔποδα ψηῸ Πᾶνα οζγ,ε Φεγογ 
δηά Ὁ αἱ “ἦε γερέ ) " ψΠΕΙΕ ΠΟΕΥΘΥ 566 
[6 Νοίθ. ΤΠΘΙΘ 15. θυβῇ.. 8Δῃ;, ΡὈΘδτ- 
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ΔΠΟ6 Οὗ ἃ ἡιβϑροϑιοῃ ἴο τῃθηῖοη {Π656 
Ἰεδάευβ {κ᾿ ἴ[ῃ6 {πάᾶδ]Ζθῦβ, ΟὨΪΥ ἴῃ {Π6 
{Π|1 ῬΕΙΒΟῚ (ΧΙ. 21). Νενεγίηε]εβ5. Πα 
τητεαίΐθηβ αὐ παῖ αἴα Ἰηνοϊνεαά ἴῃ 1π]- 
ΤΠΟΥΔ ΠΥ Δ Πα ΥΘοοΙη 6 η 65 [Πο56 οἵ ΠΟΠῚ 
6 85 ποί ἰοβί 411 Πορε ἴο ἰδϑί {Πϑιβαῖνε5 
ὙΠΕΙΠΕΓ ἴπμεΥῪ 6 τη (ῃ6 [δ (ΧΠ]. 5), 
δνθῃ {ΠοῸΡἢ Πα ἄο65 βιιρρεβί (Π6 [ΕΥΓ10]8 
ῬΟΒΒΙ ΠΥ {παΐ {ΠΟΥ τηᾶῪ Ὀ6 Ταργοθαίβ. 
ὝΠΕΙΘ 15 ποῖ ἃ 501}140]6 1ῃ [15 βίγα! ἢ ἴῃ 
ΟΠΔρΡ. νἱ., θεσαῖιβ8 ἢ6 νγὰβ [6 Υ6 γΑΥΠΙηΡ ἃ 

ΠΡΛΟΘΕΕΝΓΉΨΑΙΝ ΒΕ ἃ, [ν. τ--2. 

ἀἸεγεηΐ ο1455, ἡ Π γθαβ Π6 15 ΠΟΥ ἀβα]ηρ' 
ΜΙ ἀ ΕΠ Πα θηΐβ. ΠΊΠΟἢ τήοτα ἀθερὶγν 1η- 
νοϊνεα 1ἢ σα] ἡ ΠΟΠ 1ζ νγᾶὰϑ ΏΡΟΒ510168 
ἴο ἰΙεανα πηνγαγηά. 
ΤῊ δηλ γ515 οἵ (Π6 Πηδ] ββοίίοῃ 15, 86- 

ςσοτάϊηρ ἴο [Π6 ἀῇονε τε πλαυκϑ :--Χ.--Χ]]. 
18, ἀραϊηδί (ῃ6 Τπ|άδΖεύβ ἀηα {ΠΕῚΓ [0]- 
Ἰονναύβ ; ΧΙ], 10, 20, ἔν 70 ν Ε͵565 ΟὗἉ {γδη51 101 
ΠΡΟΩ [Π6 σε ηοταὶ ἀἸβοσάθβ οὗ [η6 ΟΠυσοῆ 
ΧΙ. 10-- Χ111. ΤΟ ΟἿ ἱπΠΊΠ]ΟΓΔΙΙΥ : ΧΠ]. 11, 
12, 13, ἴΆΤΕΨΨΕ]] στεείηρ Δη4 ΒΕ πααϊοίοη, 

ΘΗ 

“φαϊμοί ἐΐε γαΐσε αῤοσέϊεσ, τυῖο αἱοργασοα ἐδέ 
τυεαηγεςς οΥ ἀΐσ 2ογοοῦε αγια] δοαϊν 27 ἐδέ)ιεεν 
λε τοἰζείζ ομέ ἐλε ορίγιίεαλ περλξέ αγια ατε- 
ἐλογίέν, τοί τυλίολ ἀξ τς αγημιεα αἀραϊγιοέ αὐ 
αὐνεγσαγ»Ἅ 2οιυεγς, 7 αϑϑηγιο' ἐζεηε ἡλαΐξ αὐ 
ἦς εοηεῖγιο ἦς τοὴδέ ὧε γομγιαῖ ἂς γερλέν 77ι 
«ὐογαῖϊ, ας Δὲ τς τιοτὺ 171 τογ 27 ὁε1710᾽ αὐφειί, 
12 αι] τυϊέλαὶ ἐαχίγι ἐλεηε 707 γεαελέζι ομέ 
ἐλεηεσεΐοος δεγογιαῖ ἐλεῖγ κογιῤα55, για] σαλεγι- 
272. ἐλεμμδείσες ἱγεέο οὐλεγ ηιεγεῖς ἐαφολγς, 

Νὶ ΟΥΝ 1 Ρᾳδμ] τη γϑε]Ε θεβεεςῇ γοῖι 

Π685 οὔ ΟΠ τγῖβί, ννῆο ᾿ἴπ ργεβθηςα αι 
θα58Ὲ διηοηρ γόοις διιξ ῬὈεϊηρ Δθβεηΐ « α; 
Δτη ὈΟ]4 τονναγά γοιι: 

2 Βυῖ 1 θεββεςῇ γον, {πδὲ 1 πΠιαΥ 
ποῖ δε θοϊΪά ψῆδβη 1 δῖη ργεβεπέ ψ ἢ 
παῖ σοηδάσηπος, νν πεσε 1 τη Κ 
ἴο ΡῈ ὈοΪά δραϊπϑβί βοπγα, νγῃ] ἢ ΠΙΠΚ ἵ᾿ 
ΟΥ̓ ιι8 25 ἴξ νγεὲ νγαϊκεά δοσογάϊηρ το ἢ 
τῆς ἤκςϑῃ. 

2 Εογ {πουρῃ. νγεὲ νναὶκ ἴῃ {ΠῈ 
ἤεβῃ, νψὲ ἀο ποΐ νγὰγ δίεσγ {πὲ 
Πε5ῃ: Ὀγ {Π6 πιβεκηαβ8 πα ρβηῖ]ε- 

ΓΗΑΡ. Χ, 1. Ηε δάήάγοϑββεβ ἀϊγθοῖν [Πο5Ὲ 
ὙΠῸ ἀΓῸ ππάου {Π6 ᾿πΠπθποα οὗ {πε {π|άδ]Ζογ5, 
Δη4 ᾿ΠΠἸγθοῖΥ ἴΠπ656 ἔα]σο βαθ5. {ΠΟΠΊΒΟΙ 65, 
οἵ ψ ποῖὰ ἢ Βρθαῖκβ ἴῃ {πῸ {Π|γὰ ρεύβοῃ, ποῖ 
ΤΟΡΑγάηρ {Π6 ΠῚ 85 ΠΊΘΠΊθΟΓ5. οἵ {πΠῸ σΟΠΊΠΙΙ- 
ῃϊΐγ. “Βαΐ 1 τηγϑε} Ρδμ]} Ἔχμοτί νοι." δε 
ἀΡΡτοργαΐθβ, ἢ ἤπὸ ἰγοηγ, {πΠ6 σΠαγδοίοῦ 
ἢ Ὑνθῖο ἢ Π5. [υἀαϊΖίην {πο πἦ5. ἀγα Κιπά 
ΘΠΟΙΡῊ ἴο Δοογθαϊε πὶ. “1,1η {Π6 νεΥῪ οπὰ- 
Τδοίοῦ δε ιθιῖοα το πιο. Πα τεΐοσθηςθ 5 
ἴο 1Π6 Ιαϑδὲ ννογάϑβ οἵ {πὸ νεῦϑε :-- ἢ νθυῪ ΠηΔη 
ς Π0Ὸ ἢ ΡΘΥΒΟΠΔ] ΡΓΌΒΘΠΟΘ ΔΠΔ ΒΌΠΌ16 
ΔΟηρ γοῖι δι αρϑεπί πὶ θο] 4 ἰονναγάϑ γοιι.᾽ 
Θαιϑῆθα, ἴῸγΓ {πὸ τηοπηθηΐ, νυ ἘΠ15 ἄ6]1η68- 
το οὗ ΒΙΠΊ5Ο]Ε, μΠῈ ἀββίγεβ {παΐ 1 πιᾶὺ σοη- 
ἘΠιι6 αἰνναγβ {γπ6, ἀπ {παΐ ἢΪ5. γθαθυβ ΤΠΔΥ͂ 
ποῖ βῖνε οσοδϑίοη, ὈΥ {Π6]Γ σοπάποϊ, ἴῸΓ [15 
Βεῖηρ ἴῃ 6 ορροβιίς οἵ παμιθ]ς ἀπά πΊεοῖς 
ὙΠΘη ΠΕ σοηῆθ5 ἀρᾶϊη. Ηδ δρρεαὶβ ἴο {ποτὰ 
τπογεΐογε “ΤὨγοιρη [Ππ6 Τρ Κπο855 ἀπά ροοά- 
Π655 οἵ (Πτιϑί." Μδεοκηθβ5 ἦθα]5 βΡὉἜ ΠΥ ΜΠ 
ΘΠ ανι οι Τα] οα]αῖο ἴο ἀγοιβα ἱπαρηδίοη, 
Δ ηὦ {πΠ6 ΟΥΙΡῚΠΑΙ] ἴογ βοοάποϑβ ἀθηοΐθβ {παῖ 
ΔΌΙΕ οὗ πηϊπα νυ] πηα]το 5. ΚΙ ]Ὺ Δ] Ονναηοθ 
ἴογ σοηρ ἀοίηρ, δηα ἄοοβ ποῖ 1πϑῖϑδί ἸΡροη 
θα! ηρ νυ 1ἴ Δοσογάϊπρ; το {πα Ἰεζίοῦ οὗ {πε 
ανν (Ατιβίοί. ΕΠ. ΝΊο. νἱ. 11). ὙΠ σμαῦρα 
ἸγΩΡ]ΠΙΘα ἀραϊηβὲ Πίτη ἴῃ {π6 ἰαϑὲ νγογάβ οὗ {πὸ 
ΨΕΥΒΕ ἴ5 ΠΊΟΥΘ αι ΠΟΥ Τουτια]αΐϊθα 1π νυ. 9, 
το, Δη4 ἔπογο ἰ5 4150 δῃ 8] Π5]0η ἴο 1 1Π ΧΙ]. 
3. 866 [ηίτοά, Ρρ. 377, 378. 

5. Το ϑβυθβίαποθ οὐἠ ἢ15 Ὄχῃογίαίιοπ ἢα 
ΠΟΥ͂Ν ξ͵Ίνο5 [ἴῃ {Π6 βίγοηρβευ ἴογπι οὗ ἃ Ῥγδυου. 
“Βιεῖ "ἢ γΟβΙΠΊ65 1 Ἔχμοσί, ἴῃ 115 δἰζογεα ἔοστη, 
ΔΠ4 «50 510 ΠΥ σοπίγαδίβ {πῸὸὶ σοῦγαρο, ἴο 
γνΒΙΟἢ ΠῈ Ὀερ5 {Ππαΐ Π6 τηδὺ ποΐ πᾶνε ἴο Τεβϑοσέ 
ΒΕη ργοβεπί ψΠ {π6 σοῦγαρα αἰγιθαζεά 
ἴο ΠΙπὶ νῆθη αρϑοπί. Ηδε “οουπῦίβ᾽" ἴο Ἔχοῦ- 
οἶδα ἃ Ὀο]ά σουγαρα δραϊηβδέ “"βοπΊθ," ψ0 
“ροαπΌ" οὗ ΠΙΠῚ 45 νναϊ Κιηρ' δοσογάϊηρ το {Π6 
Πο5}., νΙ ἢ πον 4 Ὀγ {ΠεῚν ᾿πηραζαίίοη {παῖ 
Π6 νναβ5 αἰγαϊά οἵ οἴδθπάϊης μοαίπθῃ θΕ]Ι νυ ε 5 
ὈΥ 5ίσιοῖ ἀἸβοῖρ!ηθ οὐ {παΐ πα σουγίοα ρΡορὰ- 
ἸατΥγ ὙΠ {ΠπῈπὶ ὈΥ ονεγ-ἰθπίθπου. Ηἰ5 
ΡΥΔΥΘΥ 15 {παΐ {ποβα ννμο [ΟΠ] ]ονν 5. ἢ Ιοδάθτβ 
ΤῊΔΥ ποΐ σοηβίγαιη ἢΪπὶ ἴο τιϑε {Π6 βϑπῆηδ σουΓ- 
56 ἰονναγάβ {Π6Πὶ 45 ΠῈ ῬΈΓΡΟΒΕΒ τιϑίηρ ἴο- 
νναγά5 ἴπο56 νγῆο ἢδά δα {Π6Πὶ δϑβίγαγ. 

8. ΤΙ τϑαβοη οἵ ἢΠὶβ Ῥγαυοῦ δηά οἵ ἢ15 
ῬΕΓΡΟΒΘΑ τηδηϊδβϑίδεοη οὐ σοιγαρα 15 ἔΠδξ ἘΠ6 
Θϑεπηδία ἔθη οἵ ΠΙΠῚ 15 ἴαϊϑθ. ὙΠαΐ μῈ νγαὶκϑ 
ζῃ [6 Πεβἢ "ἢ 6 4]]ονσβ. ΑἹ] τῆδη, ἐνεη {ΠῸ 
ΤΕΡΈΠοΥαῖθ, ὑγα]κ 11 {Π6 ἤεβῃ. ΤΟΥ͂ Δ1Ὸ 
14 0]6 το ὃὈεὲ ἰεπιρίεα ὈΥ {πΠ6 ἤσδϑβη, απ ϑιἘΕδγ 
ἔγοπὶ {Π6 ννθαηθββοβ οἵ {πΠ6 ἤθϑῃ. Βυΐ {πὲ 
ΠΕΘἢ 15 ποῖ ἴῃ ποιὰ {Π6 ἀοηηϊηδηξ Ροννεῦ, ἀπά 
6 ἀθηΐοβ {πογεΐογο {Παΐ ΠΙ5 νναγέατο 15 νναρϑά 
“« φεοογΐισ ἐο ἴπ6 ΠΕ5ῃ." [Ιπῇγηη165 οἵ {πΠ6 
Πεβ τεηάογεά ἢἰ5 Ῥοάγ ἃ ὑευῪ ἱπηρεγίθοξ 
ΟΥ̓́ΡΔΠ ΤῸΓ {π6 ΘΧΟγοῖβα οὐ βρι γξ8] Ρονγο 5 
Δης ΟΠ6 ΨΥ ]Ο ἢ} ΤΠΔῪ δὲ {ἰπ|65 μᾶνε ἀθργεββοά ΒΪ5 



ν. 4-].]} 

4 (Εογ τῆς νγεᾶροῃβ οὗ οἵιγ νγαῦ- 
[τα ἂγὸ ποῖ οαῦπαὶ, δυξ ταρῃτΥ 
Βγουρη (σά το {π6 ρα] ηρ ἄονγῃ οὗ 
βίΓοπρ; ΠΟΙ 45 :) 

5 (ὑδϑείπρ ἀονγῃ ᾿ἰπηδρὶ παίίοηβ, δηά 
ΕνΘΥΎ Πρ τΠϊπρ {πδὲ Ἂχδτεῖῃ [{561Ὲ 
ἈσΑΙπδέ {πΠ6 Κπονεάσε οὔ (σοά, ἀπά 

ΤΟ ΘΕ ΛΔΙΝΘ. Χ. 

ὈγΙΠρίπρ; ἱπίο σαρε ΝΥ Ἔνεγυ {πουρῆς 
ἴο {ῃς6 οδεάϊεπος οἵ (ὑδτῖβε ; 

6 Απά Πανίηρ ἴπ ἃ τεδάϊπεβ5 ἴὸ 
τανθηρα 8}1] ἀϊβορεάϊεπος, ννἤδη γοιιγ 
οΡεάϊεηςα 15 πι]Π]1ςά. 

ἡ 1)ο γε ἰοοκ οἡ τῃϊπηρϑβ δέξεγ {πε 
οἰένγατά ἀρρεαγαησε [Γ ΔΠΥ πιδῃ 

ΠΟΓΡΊΘ5 ἢ δῖ [παὲ Π15 ΠΛ] ηἰβίθγία] βιγαΐορυ, 5 
δοίίοβ ἴῃ {πῸ ἀϊδοπαγρο οἵ 5. οὔοθ νγεῦδ 
Ποϊαίοα ὈΥ ἴξδαγ οὐ ἄδϑῖγθ οἵ ρορι]αγΥ ΟΥ̓ 
ΙΠΥ͂ ΒΙΟἢ ΟΑΓΠΔ] ΡΥΓΙΠΟΙΡ]6 15 ἃ ΟΔ] αΠΊΗΥ. 

4. Οὗ (μϊ5 {π6 παΐιιγο απ ἴπΠ6 ριγροβο οἵ 
ἴθ. ὑνΘΆΡΟΠΒ5 4Υ6 {Π6 ρτοοῦ. ΠΟΥ ἃγα “ ρουνοῦ- 
Ὁ] ον Οοά ἴο {πε Ρυ]]Ππρ ἄοννη οὗ βίγοηρ- 
0145. ““Ῥονεγία] "15 δὴ οἴδβεϊ ἀραϊηϑβί {ΠῸ 
γε Κη655 οἵ {πΠ6 ἤθβῃ. ΒῸΓ {Π6 Υθάβοῃ ΜΕΥ 
γοά σἤοοϑβ65 ννϑαὶς ᾿πϑίΓππηθηΐβ 566 ἱν. 7. Βαΐ 
16 Αἰνναῦβ βῖνεβ {Π6 πὶ {Π6 στα 516 “ Θχοθ55 
Ε ρονγεῦ ἢ ΟΥΕΓ 41] ορροβίϊίοπθ.0 [π᾿ ““{Π6 
ΠΠΙΠηΡ ἄοννῃ οἵ 5βίγοπρπμο άβ, ἢ τεραγάβ 
ΠΟΥ ΠΙΝ 45 ἃ οἰΐδάεὶ οἵ {τ τἢ, θ.1Ὲ ὈΥ Πῖπη ἴπ 
6 ΤΟΥΓΙ[ΟΥΥ ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΥ δϑϑίσπθά ἴο ἢϊπῚ ὈῪ 
σοά δη4 Δρριοργιαῖθά ὈΥ Πῖπι, ἴῃ ἴαεΐ, 
ΠΓΟΙΡῊ ϑρ στα] σοπηιοβέ πα οσσμπραίϊοη, 
ἢ {Π15 αἰδίσγιος {πουοῖοσα πῸὺ πε Πδά δηγΥ 
σης ἰο ορεογαΐίε ὄὌχοθρί Π'πη561Ὲ, δυῖ {πὲ 
πἀαΐΖοβ, ποῖ βαίιϑπθα νυ] {Π6]Γ ον ῥτο- 
ἴπ6 6, ΠΟ ἢ ννα5, ᾿ἢ ἀπ ννΠ ΓΘ, Ὡπιοηρϑί {Π6 
αν, πὰ ᾿πναάθα δὲς απά, Πανηρ ἰηνοϑίθα 
15 σθηΐγᾺ] ἔου 655 ᾿π {Π6 αῦβοηςα οὗ [5 σοπι- 
παηἀδηΐ, ἔποῪ πα ΓΟ Π ΠΡ 5: Θβθσννοσ 5 
πὰ ἴοννεῦϑ, ννμῖο ἢ {πγοαίοποά 115 ἀθϑιίγιοίζοη. 
ΠΟΥ Πδή πηδάθ ονεγίησοβ ἴο {Π6 βδΥγΊβοη, οἵ 
γΠΙΟἢ σοπηθ Πα ΡΌΠΟ ΟΥ̓ΕΥ, δπά ὑγεῦθ ΠΟΥ 
Ἰαυῖηρ ἴπ6 ραγί οἵ ἀδββογίθυβ πΠπ66Γ 5 θ] θυ οὗ 
ἴο56 βίγοησ μο 5 νυ Ποῦ πὸ [Ὠγεοαΐθπβ τ 
γοτίῆγονν, ὙΠαΐ {πῃ6 δήνεα ἂ΄ὸ τὸ- 
ΥΩΘα 85 Ὀδϑίθρουβ ἴῃ {Π|5 ἤριιγα ἈΡΡΘΑΓ5 
ΓΟΠῚ ἴπΠ6 ποχί ψϑῦβθ, ϑνπογα ΠΥ ἀΥ6 τΈρΡτο- 
δηΐθα 45 ορϑγδίίπρ δραϊηδέ {πὸ Κπον]εάρε 
ἢ Οοά, {Πς 5ϑαῖ οἵ νυ ῃϊοῃ σου] οηἱν θὲ {πὸ 
᾿ΟΥΙ πίη ΟΠ τ. 

5. ϑίαϊθβα. πον Π6, {π6 σομηπιαηάαηΐ, οα 15 
δἴαγη, ᾿πίοπήβ ο νυ ]θ] ἃ Πῖ5 νγεαροηβ, δπή 
ΧρΡΙαἴη5 ““βίγοῃρ ῃο] 45. Ὑπὸ σοπηροίοη, 
νΠΙΟἢ 15 ἢ ἴπ6 Ιαϑὲ δηά ποῖ ἢ {π6 ἐπιγὰ 
ΕΓΞ6, 15 Ἔχργεββεά ὈΥ Ὡποίπου οὔ {ποβα ἵγτα- 
ΠΑ, ΡΥ ΟΡ 4] σοπϑβίγιιοῖοη5. νυ σῃ ΔΡουπά 
ἢ {Π15 δρίβε]θ. ΤῸ βίγοπρμοἹ] άς ἀτὸ Κ  Θ8501- 
π 68, ΔΠ4 ΘΥΕΙΥ ΠΙΡῚ ίγιοίιτε ταΐβϑᾶ 
Βδϊπβύ {πΠῸ Κπον]οάρε οἵ Οσοά. Ηε 
ΠΘ4η5 Πιυγηδη {προυῦῖθ5 «πὰ ἀδάιπιοίοηβ, 85 
ῬΡοβθά ἴο [ῃ6 ἰγσὶθ Κπον]θάρε οἵ Οοά 
ν ΒΟ 15 θαβθά ππροη σονθϊδίϊοη δηά {π ἴθδοι- 
ηΡ; Οὗ {πε ϑριτιί. Ἐσοπὶ {π6 ἰοπάδποϊθβ οὗ 
ἢ Οτξεκ πηϊπηα δη4 ἔγοτα τ (Ουσ. 1.---ἰῖ. {Π6 
Θἔδυθποθ τϊρῃξ βεοῖη ἴο θ6 ἴο ῬΠΗΠΟΞΟΡΉΥ. 
δ {πε σοπίεχέ ροϊηΐβ. ἀθοϊβίνεῖν ἴο {πὸ [π- 
ἰαἴΖοῦβ, ἀπά {πᾶΐ {ΠΟῪ αἶϑθοὸ Ππαά {πεὶγ οἰαθο- 

ταῖθ δύριιπηθηΐβ, ΕΥ̓ νυ Ιοἢ ΠΟΥ σοπδίγιοίοά ἃ 
ςοΙηροβιίίο βυβίοιη ουξ οἵ {πΠ6 ΡΈΓΟΙΥ οδ]εοίνα 
οἸοπιθηΐβ οἵ {π6 (σοβροὶ δηά [Πδ ργηοῖρ 65 οὗ 
16 Μοβϑαὶς Ἰανν, 'π ννῆϊ ἢ {πὸ Ἰαζίου ἘΠΕ ΓΕΙῪ 
ΡΓΘΡροπάεγαίθα, 81. Ῥαυ]}5 ΕΡ ϑί]65 ἀπά {πῸ 
ΕἸδπιθπίίης ΗΠΠ65 ΔΠΊΡΙΥ ρῦονθ. ὍὙΠὲ 
ΠΙΚΡῊ βἰγασίαγος ἅττα ποῖ ᾿ἰἀθπίϊοαὶ νυ {πΠῸ 
Τοαϑοηίηρδ, Ὀὰΐ ἀγα {Π6 [οννευῖπρ ΔΥΤΌΡΔΠΟ δ 
ΔΠ4 ργοίθηβίοπβ ρα ἔογνναγά ἴπ {π6 επάθα- 
γΟυγ5 ἴο {ἢγιβέ δ8:. Ῥαὰὺὶ ουὐξ᾽ οἵ (Δοτὶ πίῃ. 
Τῆς Κπον]θάρε οὗ Οοά ’᾿ ννὰβ ἴΠ6 βρισγιίι] 
ΟΟ5Ρ6] ργθδοῃθά Ὁ ἢἰπὶ δηά ἀεβιρπαίθα ἴῃ 
ἵν. 6. “ὉὍΠε Κπον]θάρε οἵ ἴΠ6 βΊοῦυ οἵ σοά 
ἴη {πὸ ἴαοθ οἵ (ῃτγιβί." ΑΠογ {πΠῸ ονεσγίῆγοιν 
οὗ {Π6 5ἰθρθτνγοῦκβ [Ό]Π]ονν5. {πὸ “Ἰοδαϊηρ σαρ- 
{ἰνθ " οἵ ““δυθσν τπουρηΐ ἱπΐο {πΠῸ ορβάϊεηςσε ἴο 
ΕΟ γιβί." ὙΠῸ {Πποιιρῃς5 ἀγα ποῖ ἴμοβὲ οἵ {πὸ 
ΒοΙΘαριιογοβ, ἴογ ἴπ6. σοηίοχί 5πονγ5 [Παΐ {Π6 
ΑΡοβίὶα τοραγάθα ἐῤρδηι ἃ5 στϑργοῦθαΐῖθ, δῖ 
ἴποβϑθ οἵ {μ6 ἀδβογίουβ ἔτοπὶ [Π6 φΥΓΊΒΟη. 
Ἄν Βεη [π6 νγουκ ππάεγ ϑμο] του οἵ Ὡς 
ΠΟΥ ΠΟΥ 8ΓῸ 5Π4}1] πᾶνε Ὀθθπ ριη]]οά ἄονη, 
1Π6 56. ΤυΠανγαῦβ. ΜΝ}1 θῈ [θη ΡΥΙΒοηθῦβ. δηά 
1Ποῖγ {ποι ΐσ5, [οι ρου τ ἀδοογεά πο 415- 
Ἰογδ]έν, νν}}} θὲ 1εἀ Όδοϊς, πὸ ναπα 5ῃεα οαρ- 
{ἰνο5 ουὔξ οὗ ἃ γτϑρθ]]οιιβ ἀἸβίγιςΐ, απ γοϑίογοα 
το 1Π6 δ] θρίδηςε ἄπ ἴο {πΠῸ σις (ἢ γιϑί. ΕῸΓ 
1Π6 θη ““οὈδάϊοποθ ἡ 45 δρρ θά ἴο {πε 
{Πουρ 5, 566 ΙΧ, 13. 

Θ. ΑἹΙ νν}}} ποῖ θὲ Ἰϑά ἱπίο {Π15 ΠΑΡ Υυ σδρ- 
Εἰν!γ. ϑοόπιθ ν}}] θὲ ἴοο ἄδβρ 'π ἀείβοξίοπ 
ἴο δοσθρέ {π6 βύδοίοιιβ [ογπ5 Ῥτσοροβθά. 
ἌΧ ΠΕη {πῃ Ὀοζογ-τηπάθ4 ἤᾶγο, δἰζοσ διγ- 
Το πάθυ, θθθη ΠΟΠΊρ οἴ Υ τϑοοποῖ]θά, μΠ6 15 
ΤΟΔΟΩΥ ἴο ἱπῆϊος Ὰ]} Ριπιϑμτπθηξ τροὸῃ ἐπ 
ΤΟΘΙ ἀΑΥΥ͂ το] οἰ γαπίβ. Ηδ ᾿θανεβ {Π15 ραΐϊπη- 
1] ρατί οὔ ἢἰβ ὑγοσκ ἴο {ῃ6 ἰαϑί, 580. ἃ5 ἴο βῖνθ 
1Π6 ἀοΠπηπδπίβ. Δῃ ΔΙΏΡΙΘ ἰοσιβ Ροεπηϊτοπίίαθ. 
ὙΤΠῈ ΡΕΠΑΙΥ ἴῃ Πὶβ πλϊπὰ νγὰ5 ΡΓΟΡΔΟΪΥ ἃ 
μαπάϊηρ οὐεῦ ἴο ϑαίαπ ὑγῇοβα βϑύνίοσβ [ΠΟΥ 
τοΙαβθα ἴο το πα] 15}. 

π. Ἐπάρανοιυσιπρ ἰο εἴδος ἢἰ5 ἐπά θεΐοτα 
Π15 γιβιί, πὸ ἀθ]νοῦθ 8ῃ 5581} δ Οὔτ8 ἸΡΟῚ 
ὁπ6 οὗ {πὸ τϑαβοπίπρϑ {Πδὲ πηοβί πηθηδοθά {Π6 
Κπον]οάρε οἵ Θοά. Ηδς δ5|κ5 ἴῃ ϑΈΓΡΥΙΒΕ 
ὙνΒοῖΠῸΓ Πἰβ τοδάθυϑ γτοραγά ΤΠΘΓΟΙΥ͂ Θχίθγηδὶ 
αὐἀναπίαρεβ ἀθϑτταϊε οἵ 411 βρίτιζαδ] ννοσίῃ, 
5.0 45 5 ᾿πἀδἰ Ζίηρ, ἘΠΕ ΠΊΙ65 ροββοϑϑθά. ὙΠῈ 
βρθοίῆς ροῖϊπέ οἵ {ΠῸῚΓ βιρροβθά βιρθγίοσιν 
νγὰ5 {πΠ6 Ὀοαϑί {παῖ {ποὺ Ὀοϊοηροά ἴο (γίβδί 
ἴῃ Β01ὴ6 5ρθοῖδὶ πηλππῈΓ ἴῃ νυ ῃΐοἢ {πΠ6 Αροβίϊα 
ἀἸά ποῖ. ὙΠΟΥ Πα ἀρραγο ΠΥ Κποννῃ (ἢ τῖβέ 
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{γϑέ το ΠΙΠΊ56]Ε τῃδὲ ἢς 15 Ογίβι 5 
Ιεὲ ἢῖπη οὗ ΠΙπΊ561 ἘΠῚΠΚ (Π15. ἀραΐπ, 
τῃδί, 45 ἢε.ἡς (γί βι᾽ 85, ενθῃ 80 α7γέ νγε 
ΓΟ γι 8. 

8 Εὸγ {Πουρῇ [ 5Ποι]ἀ Ῥοδβέ βοπηθ- 
ψγΠδῈ ποτα οὗ οὐἱγἵ δυῖπογιεγ, νυν ΠΟ ἢ 
τες Πιογά Πδίῃ σίνεπ τι5 ἴογ εἀϊῆςα- 
τίοη, 4η4 ποῖ ἔογ γοιγ ἀεϑβεγιςείοη, [ 
8Ποι] ἃ ποί θὲ δϑῃαπηεά : 

ἴῃ Π6 ἤδβῃ, ρεσῆαρβ θθθη 5. ῖρ 65, Ροββίθ]ν 
οἰαϊπηθα πῃ6 αι] ΠΠσαίίοηβ οἵ ΑΡροβίεβῃρ 
Βρεοϊρα ἴῃ Αοίβ 1. 21, 22. ὙΠ 6βῈ οἷαι πὶα οὗ 
ΘΟῦγβο σοι] ποῖ πᾶνε θθθη δἀναπορά ὈΥ 8]} 
1ῃ6 ΟΠτῖδέ ραγίγ, δι τη6 [ΟΠ] νοῦ παία- 
ΤΑΠῪ τοὺ κΚ {π6 ἀδβδίρπαίίοπ οἵ {πε ]Γ οΠϊοίδβ. 
ΤΠ6 Αροϑβίίθ Πονίονοῦ ἰ5 βρϑακίηρ οἵ {Π6 
οΠϊοῖβ, ἀπ {ΠΥ ΤΒουρμς, νυ (Π6 αἰίεγπηοϑβί 
56] ποοηῆάθηςθ, {παΐξ {Π6ῚΓ σοππϑοίίοη ἢ 
(Πγιδέ ννᾶὰβθ ΘΠΟῸΡ Ποῖ ΘΟΙΠΠΊΪ55ΙΟἢ 
ἔγοπιὶ ΗἸΠῚ ΟΥ ΔΠΥ͂ ΟΠ6. εἶβθ, ἴο Ἴοπϑίϊξαζε 
{Π6π| (ΓΙ ϑ 5 πη] Ἰβίουϑ (Χχὶ. 23) ἀπά Αροβί!δθβ. 
ὙὝΠΟΥ {πουρηξ ἘΠῸΥῸ ννᾶ5 πΠῸ {γι Αροβίϊθ- 
5810 ψιποις {Π1|5 σοπηθοίίοη αηἀ ἀδηϊθά 
16 Αροβίϊεβδῃι!ρ οἵ Ῥαΐμ]. Ηε ἀεπιαπάβ 
1Πδῖ, 45 ΤΠ6Υ Γ6 850 οοηπάθηξ ἴῃ {ποπηβεϊν 5 
ΔΠ4 ΤΠΕΙΓ Ροϑβιξίομ, {ΠΟΥ 5Ποι]4, ΡῈΓ σοπίγα 
(πάλιν), οἵ ΤΠ6ΙΓ οὐνη πηοίίοη ἃπὰ σπου 
ΔΥΡΙΠΊΘ πη ΟἹ Π5 Ρασγί, σοηϑιθγ {παῖ δ α͵50 
Τηϊιδί, ἴῃ 5016 56η56 ΟΥ̓ ΟἾΠΟΙ, 1 ποΐ ἴῃ 
{ΠΕ 1γ5, ὈοΙοηρ ἴο (ἢγιϑί. ὙΠΟΓΕῈ 15. 8 ψείῃ 
οὗ ϑ5δγοδϑπὶ ἴῃ {Π15. [{ ἐῤεν, ννποιι 641} ΟΥ̓ 
ΔΡΡοϊπίμηθπί, νυ ποιΐξ γοοορηιίοη ΠῸΠῚ {Π6 
ὙὝνεῖνε (Αςΐβ χυ. 25), νιποιξ σοτηραςξ (Ὁ Δ]. 
11. 9) νυ! ἢ ἘΠποπι, Ποῖ ΔΠΥ͂ στοδξ ογοδξίνα 
ὙΟΥΚ ἴο αἰίοϑέ {Π6ῚΓ ΑΡοϑίθβῃρ, ννεῦα πονοῦς- 
ἘΠ6Ι655 50 86 {παΐ (Ποὺ νεῖ (ἢ τὶβί 5 
τηϊηἰϑίεγβ, σου] {Ποὺ ποί αἵ οὔςε ἠϊβοθῦη ἐῃδὲ 
ῥέε, 4υδ!ῆοά ἴῃ 411] [Πθ56 νγᾶγβ, ννὰβ 4150 ἃ 
ΤΑΙ ἰδίου οἵ (ἢγιδε ἐ Βα {Π|5, οηςε δάτηερά, 
Ἰηνοϊνεα ρυθαΐ σοηβθ 6 ης65, Ὀδοδιι56 ἢἰ5 θοπά 
ΜΠ ΟἸΓΙβὲ ννᾶ5 ὑν ΠΟ] αἴ γο πε ἔγοπι ἘΠ Γ5 
Δη4 νυα5, ἴῃ ἕδοΐ, {Π6 θ4515 Ὀοΐἢ οὗ ἢΪ5 βρι γι] 
ΟΟΟ5Ρ6] «δηά 15 βρι ΓΙΕΠ14] ΤΠ ΠΙΒΈΓΥ. 

8. Α ρτοοῦ, βίαίϊεαἃ πυροίποίϊςδ!ν, οὔ ἢΙ5 
Βεϊοηρίης ἴο (γιβέ 15 {Πδΐ, 1 Πθ 5μοι]4 ρα 
Του ΠΙΡΠΘΓ οἸαῖ πθ ἀθοις {Π6 Δα ΠΟΥ Υ ἀπά 
ῬοΟνΟΥ ΠΟΠΊΠ ΓΘ ἴο ΠΙπη, απ αἰΟΥ ΤΊΟΓΟ 
Τουτη! 4 0]6 «5 ρ Πα ΓῪ {πγθαΐβ ἔἢ4η ΠΘ ἢδ5 
ΘΙΓΠΟΥ ΠΟΙΘ, [ἢ νυ. 4, 5, 6, ΟΥ̓́ΪΙῃ {πΠ6 ἸοξίοΥϑ πη 
ΠΟ 6 νγὰβ ϑαϊά ἴο πᾶν ἀϊἰβρίαγθά ἢ15 
ῬΔΡΟΥ-ΟΟΌΓΑΡΟ, ἢ ννου]α ποΐ θ6 ριι ο 5ῃαπιθ 
ὈΥ ΔΗΥ͂ ἔαοῖ5 5ῃονῖπης 5 ννογάβ ἴο 6 ΘπΊρίυ 
Ὀοαϑβίβ ; δυιῖ νου] 6 4016 50 ἴο ϑιιθϑίαπειαϊο 
1Π6ΠΊ, 45 ἴο ἰθᾶνε πὸ ἄοιινδέ 45 ἴο {πε νδ] ἀν 
οὗ Πὶ5 οῇϊοθ. ὙΠῈ ᾿απριαρο ἴῃ νοῦ Πα 
ἀββουῖθοβ Πὶβ ΡΟΜΟΥ ἰῆνοῖνθ ἴπΠ6Ὸ τϑάβοῃ 
ὙΜΠΥ ΒΘ αὐϑίαϊπϑ ἔγοπι [Πι15 δϑϑουίίης ᾿ἰ. ὙΠῸ 
ΤΙΒΠΕ ἰδὲ οὗ 1ἴἃ νγᾶβ ἴο ἔοιιπά, τοϑγ, δπά 
Γεϑίοσθ, ἀη4 ἴο ψοσκ οἵ {παΐ Κιηά μὲ ςοι]ά 

Ὶ. ΟΘΈΝ ΕΝ 5. Χ, ἷν. 8ὃ--ττ. 

0 ΤΠΑΆΓ 1 ΠΙΑΥ ΠΟ 56 ῈΠῚ 55 Ν ἢ 
γνου]ά τεγγγ γοῖι Ὀγ ἰεξέειϑβ. 

ΙΟ ΕῸΓ δ΄: Ἰεξίεγβ, 58ὺ {ΠεΥ, 476 
νεῖ Υ ΔΠ4 ροννεγῇι ; δας λὲς ὈΟΩΠΥ 
ΡΓαβεηςα ἦς γα, ἀπά ἢ: βρεεςῇ ςοη- 
τειρΕ ]ς. 

11 [εἴ ϑι0} ὯΠη οπηὲ ἜπΙη Κ᾽ ἘΠ18. 
(δῖ, β 0 ἢ} ἃ5 ΜῈ δῖε ἴηΠ ψογά ὈῪ 
Ἰετίειβ γγῆεη νὰ δἵθ αὐϑεηΐ, 5060 ἢ 

ἌΡΡΘΔΙ ΟΥ̓Γ ἃ ναϑί αϑρα. Βυΐξ 0 ἔμ πηϊπαΐα 
Δη4 Θχθοιΐθ βου 65, 45 50 ὴ6 νου] Παγα 
Πΐπὶ ἀο (1]. 11), νου Ἱά θὲ ἕο ἔΌ]Π]ονν {ΠῈ οχ- 
ΔΙΏΡΙΘ οἵ ΠῚ5 ἃπίαρομπιβίβ, ὑγῇοϑα ὑγΟΚ νγα5 
1πΠ6 ΔπΈΠ6515 οἵ ἢ15, θείης Ἴοπϑίγιοξινο 
οὗ ϑαΐδηϊς βίγοηρῃοὶάβ, ἀσδβίγιςςίνε οὗ τΠ6 
“ΤομρΙῈ οἵ σοά ; νμ1|6 ἢϊ5 νγα ἀδβιγαςίνα 
οἵ ϑαΐδηϊς βίγοηρ οὶ β, σοπβίγιςςνε οἵ {πῸ 
ΕΒυγοῇ οὗ (ἢγιδί. Ἠς ἄοοβ ποῖ τηθδῃ {παΐ 
ἢ ν}}}} ποῖ ρυπίβῃ αἵ 4}}:; Ὀὰξ ἢἷ5. ομδϑβίϊβε- 
τηθηΐξ 1561 νοι] θὲ ἴῸΓ [Π6 βΈΠογαὶ σοοί, 
ἃ ηἀ [ῸΓ {Π6 βαϊναίίοη οἵ [Πο5εὲ ψῆο 5ιῆβεγεά ἴῈ 
(α ὅσον. ν. 5). 

9, 10. ΤΠε οδ]εςί οὗ ἢΪ5 γθέςθηςθ 15 :-- ἴπ 
ΟΥἄΕΥ {πᾶΐ 1 ΤΠΔῪ ποΐ 566 πὶ, ἃ5 1 Ὅ676, ἴ0 
[ΕΓ γοὰ {Πγουρ τὴν Ἰεἰότβ." ὙΠό 
στοιπηά οἵ {15 βαγοαϑίϊς δ] ϑίοη 15 {παΐ Π6 
μαά Ὀδθη δοςσιιβοά οὗ δυο ᾿Γουγοσίβη. ὙΠῸ 
Ἰδξίοῖβ πιθαπέ ἅτ, οἵ οουγϑα, ἴῇοβαε ΟἹΪΚ 
ΠΟ ΠῈ παά νυυτθη τὸ {π6 (ΤΟΥ Πίδη5. 
ΤΠ6 νεῖν ἃπά βίγοης ραββαβεβ ἴπ {Π6ΠῈ 
γγΈῈ [Πο56ὲ 1η νοι Π6 ἀδποιιποθά Ποϑδΐμεπ 
ἸΠΠΠΟΥΔ 165, 45 γα Κπον {Ππαΐ Πα αἰά τη 4}} 
[ῃ6 (οΥη δ Ἰοϊέετβ. ΨΥ Βαίποσ {Πς ἰδιιπί 
δὈοι {Π6 Ργθβεηςο οἵ 15 ρεύβοπ γείεστεα δ 
411 ἴο 5 ὈΠΙροϑίηρ ὈΟΩΠῪ ἀρρθάγδηςοα, Γα- 
58] Πρ ἔγοπὶ Ρειβθοιτοη5 δηἀ Παγάβῃ!ρ5, 
ΒΊΟΝ Ἰος προη Πΐπη “' [Π6 τηὰγκβ οὗ {Π6 1, οτὰ 
7165ι.5, ἰ5. νεσυ ἀοιθίῆι!. ὅ8εα Γπἰγοάποξοη, 
Ρ. 378. ὙΠε Τσοπίοιηρίμοιιβ ἀἸβγεραγά οἵ ἢϊ5 
ϑνογὰ νγὰ5 {πΠῸ ρεγβονθύδηςθ οὔ {π6 πϑαΐμπεπ 
ΒΕ Ιου 5 ἴῃ ἘΠΕΙΓ Ἔχοθβ565. 

Ν.Β. ΕΟΥ ἃ βοοά ποίε οἡ {Π6 τε πάθυϊηρ "85 
10 ΨΘΙ16᾽" [ῸΓ ὡς ἄν, 5ε6 Βιίί. Ν. 1. Οταπι. 
Ρ- 189. ὍΤΠδ 5ϊπρ]6 ννογά οὔ {πΠ6 οτἱβίηδὶ, γεη- 
ἀεγοά ἴῃ {πε ΑΟΝ.. “ΠΟΥ 5ν,᾿ 15 ἃ 56 Π|1- προ τς 
5018] τιι56 οὔ {πε Οτξοκ δααϊναὶθηΐ ἔου ἡ βαγϑ.᾽ [1 
ΓΟ5ΘΠΊΌ]65 {πὸ ΕΥ̓ΘΠΟἢ “ οἡ αἰζ,᾽ ἀηα {Π6 ὐσεστῆδῃ 
ἐτηδῃ βασι. [{5 ΠΠΈΘΓΔ] ἔογοΘ 15 ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ "585 
1Π15, {μαΐ, οΓΥ {πεῈὶ οἴου ρούβοη, θυΐ [ἴΐ 15 
ΤΙΡΒΕΥ ἐγδηϑίαΐθα “' [ΠΟῪ βαγ " ἴῃ {πΠ6Ὸ ουγγεμξ 
ΔΠ4 νᾶρῖιθ βθῆβα οἵ {παΐ ρῆγαβθ. ὙΤΠ6 {γΓπ6 
τοδάϊηρ, Πονγανεσ, 15 [ῃ6 βἰπριαγ φησί, ἀπά 
ποΐ {Π6 Ρῥ΄αγαὶ φασί. Βαΐ [ἴ 15 ἃ πηϊϑίακε ἴο 
ΒΊΡΡοβα {παξ [6 βί πρι]αν ἱΠῚρ|165 4 τείεγεποθ 
ἴο ΔηΥ ἐπαξυϊάμαί οΥἸτῖς οἵ [Π6 ΑΙΡΟΚΕ16᾽5 Ἰθεζε 5, 

11. ϑιιρρεβίβ ἴο ΔΠΥ͂ ΟΠ6 0 Ρᾷϑ5565 5110 
ΟΥ̓ ΕΙΟΙσιη5. ἸΡΟη Πΐπι, ἴο σοηβιάθυ ἐῤάς:--- Παΐ. 
“ 9Π 0} 45 ΜῈ 416 ἴῃ ΟἿΓ ψΟγὰ {ΓΟΙῸ ἢ Ἰοί[ε 5 



ν. 12--τ4.} 

τυἱ δ τυ ῥὲ αἰϑὸ ἴῃ ἀεεὰ ννῆθῃ γνγα δὲ 
ΡΓΕβεηΐ. 

12 ΕοΥ νγεὲ ἀδίε ποῖ τπᾶκα οιἵ- 
86 Ινεβ οὕ τῆς πιιπηθεῖ, οὐ σοιηράγα ΟὐΓ- 
56 |ν 68 νυ ἢ βοπλα {Παΐ σοπηπηεπά {Π6π|- 
5Εἶνεβ : θαζ {Π6Ὺ πιραϑιιγίηρ ἘΠΕ Π5 Εἶν 8 
ΒΥ {Πεηηβεῖνεβ, δη4 σοπηρατίπρ; {Π6π|- 
86 Ϊν 68 ἀπιοπρ {ΠΕ ΠΊΒΕΪνεβ, ἵὯγα ποῖ νν]ϑ6. 

ΟΝ ῦν 5. Χ. 

12 Βυΐῖ ννε ψ}}}} ποῖ θοδϑβέ οὔ [ῃϊπρ8 
νντποιε ομῦ πθάϑιιγα, Ὀὰς Δοσογάϊηρ, 
ἴο 1ῃ6 πίρδϑισε οὐ τῆς ἵσι!α νυν μισῇ 1 Οτ, Ζύτε. 

(ὐοά Βαΐίῃ ἀϊβε θυ ἕο τι5. ἃ Πηβάβαγε 
ἴο ΓΕΔΟ ἢ δναῃ τπΠῖ0 γοιι. 

14 Εογ νγε βίγείςἢῃ ποῖ ουγϑαῖνοβ 
θεγοπά ομγ πηθαςσιγε, 85. Πποιρἢ ννε 
ΤοΔΟΠοα ποῖ τηπΐο γοιῖι: [ὉΓ νγα ἅΓξῈ 

ὙΠ Θη ΔὈβοηΐ, 51 οἢ. (ἀγα νν6), αἰδὸ ΠΘη Ργὸ- 
ϑεπί, ἰπ οἱἵ ἀεοά." ὙΠ 5 ἀϑαῖη ἃ 5ἰψηρὶθ 
ΔΡΡΘΔ] ἴο {π6 ννοσκ δοῃίονοα Ὀγ Πἰπὶ 1η ἔοιπά- 
ἴῃς απὰ θυ] απο ἀρ σοι α Ομυγοἢ 45. {Ππδΐ 
οἵ (οτίπίῃ, Ηδά με ποῖ Ὀεθη ννεϊβηΐν ἀπά 
Θπογρείῖς ἴπ Ρούβοηδὶ ρύθβθηςθ, {πα ΟΠ το ἢ 
σου] ποΐ μανο οχιϑίεᾷ. [{5 δὌχίβίθεπος 15 {πὸ 
50114 τηοπιπιοηΐ οἵ Πῖ5. βίγεπρίῃ, δηα ἴο {15 
Κιπά οὗ ργοοῦ αἴοπε ν}1}} 6 ροϊπί. ΤΠ βθῆβα 
τηϊρμς ἱπάθοά 6 {παΐ 15 δάνθβαυθθ ΤΑΥ͂ 
σουπέ ΠΡΟΠ Πῖ5 5μονηρ {Π6 58Π|6 ΘΠΟΓΡῪ ἴῃ 
Δ ΠῚ. βίοι ηρ; ἀἰβορ!πθ θη Ρῥγοβοπί, {παῖ 
ἢ6 Πὰ5 σοῃπίθθβθα!ν 5μοννη ἴῃ 5 Ἰείογϑ, δῖ 
1 15. 1655 ἱανοιιγεά ὃν {πΠ6 οοπίεχί. 

19. Ηδ δϑϑίβῃβ ἴῃ6 γθάβοη ΠΥ 6 {Πι|5 
ςοπῆποβ Βἰπιβεὶ το {πὸ Ἰορὶς οὗ [δοΐβ, ἴῃ ἃ 
βίγαϊη οὐ 5ῇδυρ ἴσου. Οπε Κιπά οἵ σοιμαρο 
ΒῈ εἰρες ἴδοῖκ. ““ΕῸΓ νγα μαγθ ποῖ {π6 Ροϊ]ά- 
ὨΘΘΒ ΓΟ ΡΔΙΥ ΟΥ̓ ΘΟΠΡΆΥΘ ΟἸΓΒΟΙν 5 ὙΥ]ΓΠ 50 116 
οὔ ἴπο56 ὑπαύ σομηπιοηα {Ποπηβεῖνοβ." ὙΠῸ 
(οτἰπίμίδη μα γΟἢ 15. 15 σοπηπιοπάδίουυ ᾿θίζου 
(ἰ. 2). Ηἰδ5 δποιηῖθβ, πανὶηρ ΠῸ 5116}} Ἰθ(ίου, 
8416 ἀτίνοη ἴο ςοπηπιομα {ποπίβοῖνθθ. ΤῸ 
τη κΚ ΠΙπη56 1] ἢ {πδπὶ οὐ σοπιροῖε ϑ ἢ 
1Πμοτὴ ἴῃ {Π|5 τοβϑροοῖ, ἀθπιαπάβ ἃ Κκὶπά οἵ 
σοιγαρθ νυ ῃῖο ΠῈ ἄοοθα ποΐ ροββϑθϑ8. ΤΠ6 
ννογά ἀθονε τοηάογοά “ ἴο δ νυν ἢ,᾽ τηθδη5 
ἴο “ταῖθ᾿ οὐ “δβιϊπγαΐθ διηοηρϑί,, Πα 15 50 
Τοπογοά ἴῃ ογάεγ ἴο τοργοάϊποθ ἃ Ρ᾽αΥ ΠΡΟ 
ὑνογβ ἴῃ {Π6 ΟΥΙΡῚ ΠΑ], νυ ΠΙΟἦν πηδίθγ ΠΥ ΠΟΙΡ5 
μ6 βαύοαϑιη. “ΒΒ υΐ, 116 νγα {Ππ|5 τοίταϊη, 
ΚΈΠΟΥ ἢ Οἡ {πΠ6 ΠΟΠίΓΑΓΥ, π΄ ΠΟΠΊρ] είς 56] - 
Το]ϊδηοθ (αὐτοί), ““ΠιΘαβιισηρ {ΠΘΠΊΘΘΪ 65 
ΔΙΊΟΠΡ; {Ποιηβοῖνοϑ, ἀπ ΠΟ ρΩΓΙΠρ’ {ΠΟ ΠΊΒΟΪν 65 
ψἢ ἘΒοιηβοῖνοβ, ἄο ποῖ τιηπάἀογϑίαηα. [Ἷ}ῈῺη 
5ϑίἘΠπρ {πὸ οχίεπξ ἴο νυ ῃ] ἢ [ΠΟΥ ἀγα σοΠΊρο- 
ἴεπέ [0 ΟΔΥΤΥ {ΠΟΙΓ ΟρογΔΙΟη5, 45 ΘΙ ΡΡροσϑά 
ΤΩΪΠΙ βίου οὐ {π6 οβρεὶ, {ΠΕΥ̓ ἀγα β: θα ΌῪ 
ΠΟ ΟἴΠΕΙ (εβϑίβ Οὐ Ια πα τηαγκα πΔη {πο58 
ὙγΏΙΟἢ {ΠΟῪ σποοθο ἴο 5εῖ ῸπΡ δηοπηρ {π6πὶ- 
5εῖνεβ, ἀπά, ἴῃ Ἀρρυδιβϑίηρ {ΠῸῚΓ Οὐ ὙΔ]116, 
ΤΠΕΥ τεῖου {Ππουηβοῖνοβ ἴο πὸ οὐδ]εθοΐίνε βίαηδτά 
θυξ ταραγαά τηοτοὶν {Π6 φἀναπίαροϑβ ΔΠ4 ο] ΑἸ ΠΊ5 
ἴο ἀϊδειποτίοη, νυ ῃ] ἢ ΠΟῪ ᾿πηαρὶπθ ἴο δἰίδοῃ 
ἴο {ΠΕ611 ΟΥ̓ ῬΕΥ̓ΒΟΠ5, 5 10ἢ 45. 8ΓῸ βρβοιῃθά ἴῃ 
ΧΙ. 21, 225) ἃΠἀ ΕἸβθευνιεσο. “ Μεαβυσίηρ {Πποηὶ- 
5ΕΙν 65" δηξ “" σοτῃρδυηρ {ΠΟ ΠΊΒΘΙ γ 65,᾽ γείου ἴο 
νο ἀἰβογοπέ Ἐπηρθ. ὙΠῸ [ΟΥΓΠΊΘΥ 566 ΠΊ5, δἵ 
ἢγϑί βἰβῃΐ, ἴο ἀδποίε τα κίηρ ἃ 56] -δϑιϊπηαΐθ οὗ 
ῬΕΥΒΟΠΔΙ ψψοσίῃ. Βιι νυ. 13, 14 5πονν ἀ5- 
τΠΟῦν ἐπαΐ {πῸὸὶ ΑΡοβίϊες 15 βρεακίηρ οἵ {ΠῸ " 

5ΡΠοῦο οἵ δοίΐοῃ νυν ]ο ἢ {Ππ686 Ραύβοηβ {ποιρῃϊ 
{Ποιηβοῖνοα οπΈ 6 «πὰ Πίςοά ἴο ἢ]]. ὍΘ 
50ΟΡ6. οἵ Πΐδ οὐνῆ σουηπη βϑίοη, δη {ῃς 8]1οἱ- 
πηθηΐ οὐἁ Πῖ5 βρι για] ννοσῖς, ννΈΥῈ ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ 
αϑϑίσηθα ὉγῪ Οοά δῃηά δοκπον)θάροα ὈΥ {πὸ 
ΟΥ̓ΒΊ Πα] Αροβίίθβ. ὙΠῸ ἱπίγιογβ πα ἴα Κοη 
ΤΠΕΙΓ οὐ αἰπηθηβδίοηβ δηδ ἰαϊά {Πϑηηβοῖνεβ 
οὐξ ἴογ ἃ τϑρίομ ἴο ψννΠ]ο] {ΠΟΥ νγεγα Ἰποοιη- 
τηθηϑιγαίθ. ““(Ποπιρατίηρ {Πα πΊβοῖνε5 ἢ 
ἘΠοιηβοῖνο5 "ἢ ἀθβουῖθοβ {π6 πηθίποά ννῃῖο ἢ ΠῸΥ 
Ριγϑιθά ἴῃ γαίης {ΠΕῚΓ ΡΈΥΒΟΠ4] ννοσίμ. ΠΟΥ 
Δάἀορίε πο 5βἰαπάαγά δρροϊηίβά ὈῪ Οοά, οὗ 
ΕΠ τιϑέ, οὐ {πὸ ο5ρΡ6Ε], οὐ {π6 μαγοῖ, οὐ ὈῪ 
ΔΠΥῪ ΟἴΠΟΙ Δ ΠΟΥ ἱπάεροπάθπε οἵ {ποιη- 
56ῖνθϑ. ὙΠΟΥ ννογα {Π6ῚΓ ον πιοάε]5. οὗ 
ΘΧΟΘΙΙθηςθ. ὙΠῸ ΟΥ̓Κ σαΥτῖο5 {Π6 ἔννο ᾿4θα5 
οὗ γοργός] εχαϊαίίοη αηα 56] -οχαϊξαίίοη, 
Δη4, πο ἀοιιδθέ, {π656 ρούβοῃβ ργδοίιβθα οί. 
ὙὝΠΟΥ ἡψογῸ ἃ τητξι4]- Δ πη γαίίοη αη 4 56ε1}- 
ΔατηΙΓαίίοη βοςοϊοίγ. ὙΠῸ Αροβίϊα σοηπίθηςβ 
Βπη56 1 Ὲ τ {ΠπῸ ΟΥ̓ Ιοἰ5πι, “πο Ὺ ἀο ποΐ τη- 
ἀογϑίαπα," νυ Βῖς ἢ 15. ἰαπιθ ἴῃ βοιηά, θυ οοι- 
ἰα1Π5 ἃ ἰαΐθπί βεϊηρ : “ΤΠποΥ ἀγα ποῖ ᾿πΈ6]]Πρϑης.᾽ 
ΤΕ 1 15. ποΐ ᾿σγοηΐοδὶ, ἴ πηθδηβ [Πδΐ {ΠΕ 561Ὲ- 
Π]ΘΑΘΙΓΟΠΊιΘηΐ5. δης 561-σοπηρδγῖβοηβ Πδα ΟἾΪΥ 
ὈΙΙΠἀ6 4 ἘΠΕῚ ππάογϑίδηάϊηρδ 85. ἴ0 [Π6 {Γπ|6 
44 ΠΠΟδέϊοπβ οὗ δὴ Αροβίϊβ. 

18. ΤΠΘ ταϑ] νναϑ [Παξ ἘΠΟΥ 5οΐ πὸ 11πη15 
Θἰ[ΠοΓ το {πεῖν νοσίῃ οὐ ἘΠῸῚΓ γαηρο οὗ δοίίοπ. 
Βιυξ πα Ψ1}] ποΐ θοαϑβί δὰ ἱπῆηϊξαση, “θογοπᾶ 
811 Ῥουπᾶ5.) ΝΠ εἰς τὰ ἄμετρα, νΥΆΙΟΝ 
ΠΣ ΠΕ Πονγανοῦ θθαγ {πῸ 56 η56 βίνθῃ ἴο 1 ἴῃ 
[π6 ΑΝ... σοπιραῦδ 510) ἜΧΡΓΘΒΒΘΙΟἢΒ5 85 εἰς τὰ 
μάλιστα. Ηδ οἡ [5 ρατί ψ}}}} ΟὨΪΥ ἀϑϑοτί 
ΒΙπλ561Ε νΠ τοραγὰ ἴο 15. τη βίου 4] 5ΡΠΈΤῸ, 
“ Δοσογάϊηρ ἴο {πΠ6 πηθαϑισα οὗ {86 ἀοῆποᾶ 
ΒΡ866, ΨΏ1ΟΙ αοα Δρροτγύϊοποα ἴο Εἰμὶ 85 
δι ἸΠΘΆΒΌΤ 6, 1.6. ἴῸΓ ἴΠ6 Ἔχρῦθϑϑ ΡΈΓΡοβα οἵ 
[15 βθυύνιηρ 45 ἃ ΤἼ]6 ἔοσ τπαγκίηρ οὐ Π15 Ποά 
οἵ ορεγδίίοῃβ. Βιιΐξ 45 Οοά μαά δϑϑίβῃηθα ἴο 
Πἰπὶ {π6 πυῤοίε οἵ ποαϊποπάομη, Π15. ῬΥΟΡΟΥ 
ΤΈΡΙΟΙ νγὰ5 510 ἢ ἃ5 “ἴο γϑδοἢ 85 [Ὁ ἃ5 γο 
4150. Οἴηπα τηαἤιι5 σοπεϊποῖ τηΐπιι5. ΠΕ 
ΟΥΡΊΠΑΙ ἴογῦ “ἀρῆπθᾶ 5Ρ806,) 15 ἃ ψοτγά 
παΐιγα θά ἴῃ ΕΠΡΊ5ῃ, “ σαποη, ψΙΟΠ, 
ΠΘΔΠ ΠΡ ΡΓΟΡΟΙΙ͂Υ ἃ ΤηΘΑΒΌΓΙΠΡ; ᾿Πϑ ΓΠΠΊθπΐ, 15 
{γαηϑίογγοα ἴο {παΐ νυ Πῖο ἢ 15 τιθαϑιγεά ὈΥ [ΐ, 
Ἶαβῖ δ {πὸ ὕᾷποη οἵ ϑουὶρίαυγα 15 Π6 θοαγ οἵ 
βαογοα ΠΙογαξισο ἀθίουτηϊηθα δοσογάϊῃρ ἴο 
ἃ σογίαϊη σὰ ]6 οὐ [αϑί. 

14. ΑΡΡΙΙθ5. πΊοΥο ΟἸοβοὶν ἴῃς 5ίδίεπχεπί 
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(ΟΠῚΘ 48 [ΔΓ 245 ἴο γοιι αἾβο ἰπ ῥγεαεἢ- 
Ἴης τῇ ροβρεὶ οὔ (ἢ τῖβε : 

15. Νοῖ Βοδβέϊπρ οἵ {πῖπρβ ψντἢ- 
Οἷιε 0.7) πηθάϑβιγα, Ζηαΐ 1:. οἵ οἴμεῦ 
ΠΕΠἾΒ ἰαθοιτβ; δι Πανίηρ Βορε, 
γνἤεη γοιιγ ἔϑτἢ 15 ἱπογεαβαά, τῃδί νγα 

᾿ Οτ, για 5ῃ4}} 6 ᾿δη]αγρεά ΒΥ γοῖι δοσογάϊπρ 
γε Ζγι 
ον), ἴο Οὐ τι]8 Δριιπἀδηί]γ, 

16 ΤῸ ρύθαοῃ {π6 ροβρεὶ ἴῃ {πα 

7 ΟΟΕΞΙΝΤἬΉΤΑΝΘΒ. ΣΧ. [ν. 15--τ’΄Ὠὅ, 

γεσίοης θεγοπά γοιι, ἀπά ποῖ το θοδϑέ 
ἴπ ΔΠΟΙΠΕΘΓ τηδΠ᾿ 8 Ππ6 οὗ {Πῖηρ5 πιδ46 ἴθ, : 
ΓΟΔΑΥ͂ το ΟἿΓ Πᾶπά. 

17 “Βυῖ Βε τῃδὲ ρ]οσγιείῃ, ἰεὲ Πίπὶ δὰ 
Θ]οΥν ἴῃ της [νοτά. 1. 31. 

18 ΕοΥ ποῖ πε {ῃδῖ Ἴςοπηηηθπηάσιῃ 
ΠΙΠΊ56 1 15 ἀρρύονθά, θὲ νγυποπὶ {Π6 
Τιογά σοπηπηεπάστιῃ. 

τμαῖ Πα νν}}} ποΐῖ θοαβϑί θεγοπά θοιιηά5, [που Ρ ἢ 
6 ἄοεβ αβϑϑοσΐ [15 οἱδίπὶ πρὸμ (ΟΥΙΠίἢ, ἀπά 
αἀάιτιοο5 Δῃ Δοσομηῃρ Ἰ5Π6 4 ἴαοξ 45 ςοπἢγπιαίίοη. 
ΒΟῸΣ ψὸ ἄο ποῖ, 45 1ποιρὴ να ψεῦα ρεῖ- 
50Π5 ποΐ ΤΓΟΔΟ Πρ ἴο γοιι, οὐ ϑυ -οχύῦθπᾶ οἵ - 
56Ϊγ65, [ῸΓ 85 ἴᾺΥ ἃ5 γὙ011 αἶἰσθὸ νγὸ ξογϑβίδιἹ δᾶ 
(ΕΠ 65) 1π΄ 86 ΘΌΘΡΕΙ οὗ (Ἰμτσ Π 6 
1άδαᾳ ᾿πνοϊνθα 1π ονου-οχίθπϑιοηῃ οὗ 561} 15, 45 ἴῃ 
γ. 12, παΐ οἵ ἃ φοπιπιθηϑιγαίθηθϑθ Ὀοΐννθθη 
ἴπ6 ΡΟΙΒΟΠ «πα {π6 ρῥίαοθ νι μι ἢ πὸ ΠοΟΙ]ά5, 
510 ἢ ἃ5 εχιϑίβ θεΐννθθῃ ἃ τηδη αηά «ἃ Πίηρ 
ϑαγτηθπί. [Γ ΔΠΥ ΟἿ νν]βηϊηρ ἴο Ὀ6 φτϑαΐ, 
τππάογία κοϑ ἃ ργονίπηοθ, νῃῖ ἢ πὸ σδηποίΐ ἢ]], 
ἢ6 ΟΥ̓ΘΓ-ΤΠΘΆΒΕΓ65. ΟΥΓΣΕ ΟΥοΓτοχίθη 5. ΠΙπηβο], 
ΠΙ5 νγὰβ ποῖ {πΠ6 οαβὸ ψ ἘΠπῸ ΑΡοβί!θ, ἔου 
ΟΟοά βαγε ΠΙπὶ Π15 ργουῖποθ ἃηά πο ΠΙΙρα ΠῸ 
(τη ίδη ἀἸβίγιοΐ οὗ 1{, Πανίηρ ἴα κθη ροϑβθϑ- 
5Ί0ῃ ὈΘΙΌΓΘ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 ΕἾ56 Παά βεΐ ἴοοζ ἴῃ 1ξ. 

15. Εἰχραπάβ Π15. ἤθη] οἵ ονθυ-οχίθ 5:0 ῃ 
οἵ 561, τη ροϊηΐθα οοπίγαβέ ἴο {πΠῸ σοπάιςξ οὗ 
ἢϊ5 δάνθυύβασιθβ. ““Νοῖ θουβίηρ θογοπᾶ 411 
θουπαβ 'π ΟΥΒΘΙ 1615 ΙΔΌΟΌΤ 5.) Η!5 ρυ!η- 
ΟἸΡΙΘ ννὰβ ποΐ ἴο ργξαοῇῃ ὑνΠογα οἴπουβ Πα 
ΡΓΘΔΟΠΘα Ὀοΐογο ἢϊπι, ΠΟΥ Ὀι11ἃ προη ἀποίμεῦ 
τ Δ Πη᾽5 Τοιιπάδίοη (ἢ οπι. χν. 20). Η 15 ΘΏΘΠΊΙ65 
ΒΡΟΚΟ ἃπά δοίοα 85 1 {πὸ ἔγα5 οὐ 15 τηῖ5- 
ΒΙΟΠΑΤῪ [01] παά Ὀθθη ργοάιοθα ὈΥ {Ππ6πΠ]. 
᾿Αραϊηβέ {Π|5 ἰανν]θβθ δη4 ναι] ηρ ΔπΊ ΙΕ ΟΏ 
Π6 5εΐβ ἢῖ5 οὐνῇ τηοβί Ἰθριἰπηαΐθ ἈΘρΙ Γαί! 015. 
ΚΠ Βΐ Πανπηρ ΠΟρΡΘ, 85 γοὺΣ ἔαϊίμ σΎον 8, 
ἴο Ὀ6 πιϑδρηϊῆοα," ΟΥὗ “10 αὐύεαϊη ἱἰπ- 
ΟΥ̓ΘαΒΘα 5Βύδίαγ  ΔΙΠΟΠΡ, Υ011, ᾿η ΔΟΟΟΓάΔ ΠΟΘ 
1 οὐν ἀοῆποᾶ 5Ρ806 5 Γι ΠΔΠ{]Υ,᾿ 
ΟΥ “Ἃο δὴ ονευρτοννηρ. Α(5 ορροβϑά ἴο ἃ 
ἴδε ονευτ-θχίθπϑιοη οἵ 56], ἢθ Ποροβ ἴὺσ ἃ 
ΤΘΔ] συν ἴο ΔΠ Ἔχοαβ5 οὗ βίδίιγο διηοηρϑί 
1π6 (Δογιητπαη5. ΠΙ5 σσονίῃ οἵ δὲς ἀ6- 
Ρεπάβ προη {πε σσονῖῃ οὗ ἐῤεΐν ἴαΊ ἢ, νυνὶ 
Οὐ ὈΥ {Π1|5 {πιὸ ἴο πᾶνε θθοη ΠῚ ἀπά 
τὶρεηῖηρ. Βιυΐ {πΠ6 ἀρεηΐβ οἵ ϑαίδῃ μδά 
βονγεά ἴαγοβ δηά ἱπιροάθα τ. ῬδΥῚ ῥᾶβϑ51 
ὙΠ [ΠῸ ΡΓΌΡΤ 55 οἵ ἃ πον νυ ῃο]θβοῖηθ πρ- 
5Ποοίίηρ, 15. οὐνῆ Αροβίο!ς. δας μουιν δηά 
᾿ΠΠᾳθποα ννοι]α αἰδὸ αδάναποθ δηά τνοι]ά ποΐ 
ΟΠΪΥ ΠῚῚ {π6 ΠοΪῈ βραοθ οἵ (οσιπίῃ ἀπά 
Ασῆαα δας ψοι]ὰ ονεγ-οχίοπά . Ηδς 
ὑνοι]ὰ θῈ Θπαθ]οα ἴο ΟΑΥΓῪ [5 ΤῊ ΘΘΙΟΠΔΓΥ͂ 
Ἰᾳθου 5 ἴο 511} το πιοΐθυ σορίομϑβ, ννμῖ ἢ νυν υ]Ἱά 
ΠΟΥΘΥΓΠ6]655, ἀσσογάϊπρ ἴο [Π6 ννάθ [ο πη οὗ 
ἢ15. ΟΥΤΡΊΠΔ] ΘΟΠΊΠΊΙ 55 0η, 6 ““ ἴπ δοσογάδποθ 
ὙΠ 1115 ἀθἤποα σραςθ." ΤῊ Ϊ5 ἀπεϊοϊραϊίοη νγὰ5 

ΠΔΡΡΙΥ ΓᾺ]Π]|16 4, ἴοΓ ννε ἢπά ἢϊπὶ βαυῖηρ ἰη ΒΚ ΟΠ. 
Χν. 22, {πα Π6 Πᾶ5 “ΠΟ πόσο ραςε ἴῃ [Π658ὲ 
ΤΕΡΊΟΠ 5, 1.6.1 Αςσἤδῖα, νυ ἢ πῈ Παά Π]]ςά. 

16. ΤΠΘ Ρῇγροβα οὐ στϑβα]ς οἵ Πὶ5. ονυϑῦσ 
τον πηρ Ασμαϊδ. ὙΠ6 ἔα ΠΟΥ σΟΙΠΙΓΙΕ5 
ὙΠΟ ἢ Π6 Πδά ἴῃ νον ἡψεγα Βοπιθ ἀπά ϑραὶπ 
(Κ οπη. Χν. 22), απηά, 1 Ὀεΐννθθῃ ψυτιεῖπρ [Π15 
ΡΙΒῈΙ6 «πᾶ {παΐ ἴο {πὸ Ἀ οπηδηβ, μα νἱϑιθ 
ΠΙγτΙσπι, ἢ νγᾶ5. 4150 {π᾿ πκὶπρ οἵ νγεβίεγη 
Οτθεοθ Βοιη. χνυν. 19. ἴῃ οοηίγαϑί ΜῈ ἢ 
1Π15. Ἰανν ἔα] οχραηβίοη οἵ ΠῚ5. ὑΟΥΚ, Π6 δἰπὶβ 
ΔποΐΠοΥ 51:46- ον αἵ Π15 ὁρροποηΐβ, Ὀγ ροϊηΐ- 
ἴηξ’ Οἵ ἃ σοηβθαπθηςο {Παΐ νν}}}} ποῖ [Ο]]ονν, ΥἹΖ., 
1Παΐ οἵ θοαβίϊηρ ουὐοῦ αυογῷ γεαάν ἄοηδ ἴῃ 1Π6 
5Ρᾶς6 πηϑίθα οι ἴο οἴμοῦβ. ὙΠῸ σομπίγιοβ ΠῸ 
νγᾶ5. σοηίθπρ Δί! ηρ; ννεγα ποΐ γεῖ δυδηρ ] 566. 
ΕἸ γιβιδημν πα τηδάθ ᾿ἴ5 νὰ ἴο Ἐ οΠΊα 
(Ά οηι. 1. 14,15}; Βαξ Παά ρ]δίη!ν ποῖ θεὲπ 
ΡΓΕδοΠοα {ποσὰ ὈΥ͂ ΔΠΥ͂ Αροβίῖθ. ὙΠὲ τπη- 
απο ἴοπο ἴῃ νΒΙΟΝ ΠῈ 5ΡΘΔΚ5 ἴῃ ΒΚ ΟΠῚ. 1. 
14, 15, ΤΌΠΩΘΓΒ. 1 ὙΘΓΥ ἹΠΊΡΓΟΌΔΌΪΕ {Παΐ Πα 15 
{ΠΙΠΚΙηρ, ἴΠ ν. 15. οἵ {Π15 σπαρίοσ, μῈπ Π6 
ἴδ! κα οἵ “βείξηρ ἢ15 βίδξισε ᾿πογθαβοά," οὗ 
ΟὈζαΙΠΙηρ ἃ πον σοηςογάδξ ἢ {Π6 ΟΥΙΒΊΠΑ] 
ἈΡοΒβί165 ϑιπη1]γ το {Παΐ οἵ (Οὐ4]. 11. 9, γννῃῖο 
5800} 4 Δ ΠΟΥΙΒῈ. ἢΪπὶ ἴο οηῦγαςσε ἴπθβε ΠΟΥ 
ἀἰδίσιοϊβ νη Π5. ὁστι]6. Ηδς οου]ά ποΐ 
ΠΟΥ Πᾶνα ἀδοιηθά βοῇ ἃ ϑἴθρ ΠΕ ΟΘΘΒΑΤΎ ἀπέ, 
ἴῃ ἔπεϊ, [Π6 οΥΙΡῚ ΠΑ] σοηίγαςξ, ἡνΒῖοἢ μῈ δά 
ΠΘΥΘΓ νἱοϊαΐθα, ννὰβ ρογίθοι ν βΈΠΟΓΙΑΙ 1π 115 
[6ὙΠΊ5 δης 511] νδ]ϊά. ε 

17. ΤΠ σι]ε οἵ ἔσθ θοδβίϊπρ ἔγομη [6υ. χῖ. 
23.) ὙΥΒΙΟΠ ΔΡΡΙΙῸ5 ἴο ΠΙπΠὶ 45. νγ}Ὲ}}] 45 ἴο ἢῖ5 
ΘΠΘΙΠΊΪΘ5 ; ΟΠ], νν Π116 ἐποὺ ἄὸ ποῖ οὔβονα ἴΐ, 
8 ἄοεβ. [{5 ριιγροσέ 15 (Πδΐ, ννθπονοῦ τ 15 
ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴο βϑϑούξ ὙΟΣΓ ΨΟΓΚ, Ροννοβ5, ΟΥ̓ 
οΟἸαίτηβ θεἴοτο πΊθη, γοῖϊ 5Π οι] 4 γείθυ ἐμ οπὶ 8]} 
ἴο {πεῖν {τὸ βοῖγοθ, ΠΟ 15 Οοά, 85 6 
ἱΠνΑΥΙ Δ Ό]Υ ἄοθθ. [πῃ ν. 8 πὸ δβογῖίθεβ ἢϊ5 
ΡονΕΥ ἴο ΟΠ γιβί, ἀπά ἴῃ συ. 12 ἴπ6 1᾿π|15 
ΙΓ] ΜΙ ἢ πὸ Ὀοαβίβ ἰο (σοά, ννῇ ΟΠ ΠῚ, 45 ἰπ 
1ῃ6 Ῥτορμεί, {π6 ἘΠ|6 “Ἰογά ᾿ Ποτὲ ἀδϑιρηδίοβ, 
Δ η4 ποῖ {Π6 ϑΑυ ΙΓ. 

18. Νεοραΐῖίΐνε ἀπά ροβιξϊν ουπηάδίοη οἵ 
186 τι]6 1ι5ὲ οἰϊθά : (ὐοά σοπητηθπεθά πὶ ὉΥ͂ 
{π6᾿ ννάθ ἀπά σοπεϊπιρα ϑιισοθβθοβ οἵ Πἰβ, 
ΟΥΚ, ἀπά {πογοίογο σιαγαπίθθα ἢἰπὶ το {πὸ 
νγου]Ἱὰ 45 ἃ {τι Αροβίϊθ Ηἰ5 απίδροηϊβίϑβ, 
μανίηρ ΠῸ 5110 ϑβιισσθϑβθϑ, δας θεὶπο ΟΠΪΥ͂ 
50] πσοπηπθηἦθγβ, ΤοπιαΠοα ππαρργουθά. 



ν. τ--3.} ΠΟΘΕΝ ΤΕ ΑΝΘ ΧΙ. 

ΘΗΑΡ ΕΙΣ ΧΙ. 

1 Ομέ οἵ Ζὲς 7εαζομον ουε) ἐΐε (Οογήγιέλίαηις, τυλο 
φερε ἐσ γαῖ »ιογὲ αςεοιμγιέ 97 ἐλε γαΐδὲ 
αῤοσέϊες ἐζαι 97 ἴηι, ἦε ὀρογείλ ἐγείο α Ἴογεραῖ 
εο)ρ716γ1ἰαἐΐογε οὐ ἀϊγιδεζί, 5 οΥΓ Δ ἐχια έν 
τυίΐᾳ ἐλ ελϊοῦ αῤονέϊεσ, 7 οΓ Δὶς 2γεαεσλίγιρ' 
ἐλε ροσξοί ἐο ἐλοηε γγδεῖν, αγιαῖ τυϊίλοτεέ 7» 
ἐλεῖγ ελαγρε, 13. σἠετυΐγρ ἐλψαΐ δ τὐας γιοΐ 
2176 7107. ἐο ἕάοσε αἰεσοϊγμεί τυροῦ εγς 171. α71} 
μέρα γεγοραίζοε, 23 αγαὶ ἡγε {16 σεγυΐϊε οὗ 
Ολγίεί, ατιαῖ 171. αὐ ζίγια ο7 οι ογίγος 707 Ζϊς 
2,17ι15{7},, 77, στε 67,107,. 

4 

ΟἹ, ἴο Οοά γε ςοι]ά Βεαγ 
νυ] πη6 4 {ΠΠππ||6 ἴῃ γη} [Ο]]γ : 

πὰ πάθεα ᾿ θεαγ νυ ἢ π|6. 

- 

. τ 

ἵ Οτ, γοις 
Ὧο ὑέαν 

2 Βογ δπὶ 7εαίοιιβ ονεῦ γοῖι νυν ἢ “2, πε. 
βΌΑΙΥ 16δ]ουϑΥ : ἴογ 1 πᾶνε δβροιιβεά 
γου ἴο οης Πιιβραηά, τΠδὲ 1 πιᾶὺ ρτγε- 
86Πΐ γοῖ ας ἃ ομαϑίε νἱγρίη το (δ γῖβέ. 

2 Βυξ 1 ἔδατ, ἰεϑῖ ὈΥ͂ ΔΠΥ πιθδη8, 
45 πε βεῦρεηΐ βεριμ)εά ἔνε {Πτουρῃ 
5 δι. ΠῸγ. 50. γι πλϊπΠ45 5Ποι]4 ΡῈ 

(ΗΑΡ. ΧΙ. Μεη δἵὲ δρί ἴο δὲ ταϊθά δ 
1πΠ6 ναῖθ νΒΙ ἢ {ΠΟΥ ρὰΐ ἸΡῸΠ {Π6ΠΊΞΕΪν 95, 
8 η4 {π6 561- ]ουιποδίίοη οἵ ἴΠ6 ἴα]βε ἔθαομουβ 
Ππαα ᾿πηροβϑά προη ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ πη 5 ἴπ (ΔοΥΙ πίῃ. 
ὙΠῸ ΑΡροβίϊα 5665 πὸ τῆοσγο ββδοξιδὶ πιθαπβ οὗ 
σοιμπίογδοίοη παπ {πᾶς οἵ δάἀορίίηρ [ὉΓ ἃ 
τηοτηθηΐ {πὸ ἰδοῖῖοβ οἵ Π15 δάνθγβασιθβ. Ηδ 
ἀδθβοθησϑ5 ᾿πίο {πὸ Ἰιϑῖβ. οἵ Ὀοαδβίπρ ἀπά σοπι- 
Ῥεΐεβ νυ ἐπ πὶ οα {ΠΕ ῚΓ οὐνη στουπά. Βαΐ 
ΑἴΟΓ 50 5.ΓΟΠΡῚΥ σομ οπληΐ Πρ 56} -οοτηπηθηάδ- 
τοη, ἢ6 σδῃ ΟΠΪΥ ἦο 1Π15 ὁπ ππάεγβίοοα σοη- 
ἀϊείοπβ. [{ 15 ἃ ργοσθθάϊηρ ἴῃ νΒΙ ἢ ΠΕ τηιιβί 
ἄεδίγε ἴο θὲ ἰο]ογαίθα  1{ 15 [0Ὸ}]}Κ (Χὶ. 1); δῇ 
Ἰπηϊταϊίοη, ποΐ ἴο 54Υὺ ῬΆγΟΟΥ οἵ 8Π ΘΧΘΠΊΡΙῈ 
ΔΙΓΟΔΑΥ 5εΐ ἀπά δ] οννβα (χὶ. 18): ἃ σοι[56 ἴο 
ὙΥ ΒΊΟΝ Η15 το άθυβ παν σοιηρε δα μῖπ (ΧΙ. 11); 
ἴξ 15 ποῖ βρεακίηρ: δοοογάϊην ἴο {πΠ6 1 οσά 
(ΧΙ. 17}; 1 15 δοαδϑβίϊηρ οὐ ᾿πῆγπ 165 (ΧΙ. 30) 
ἃηα ποΐ οὔ {ῃϊηρ5 ΠΡΟ ὙΠΟ ἃ πηδη σοι] 
ὙΤΟΔΠΥ ρῥγάθ ΠΙΠΊ56]: [ἴ 15 ποῖ Ὄχρθάϊθηΐ [ῸΓ 
ἢΐπὶ (ΧΙ. 1). Νοιν Πβίδπαϊηρ᾽ 411 [Π15 10 15. ἃ 
ΤηΔΒΟΓΥ ϑβίσγοκο, ΤῸΓ 1 {πογΟ ΡΥ ΘΧρΟβο5 
{Π6 ᾿πα ΠΥ οὗ 15 ἀπίδροηιβίβ᾽ ργεϊθηβιοη5. δηΐ 
ΤΕ Πηἦ5 Π]5 τοδήθυβ οὗἨ ΤηΔΠΥ {ΓπῚΠ5 δθοιΐ 
ΠΙΠΊΒ6ΙΓ ΠΟ {ΠΟΥ Οὐρμς πονεῦ ἴο Πᾶνα 
Τογβοίίεῃ. 

1. Τα ἢγϑί ἴοι γεῦβοθ ἃτὸ ἱπίγοάιιοίοτυ. 
“ ἌΟΙ]4 {παῖ γο ὑο]ογαίθα τι ἱπ ἃ 11{{16 
Βοιιομδί οὗ 191011Υ}} Δ ΠΟΥΟ [15 δάνογ- 
ΒΑγ165 μδ Ὀδθη το]ογαϊθα ἴῃ τηπιοῖ [Ό]]Υ, ΠῸ 
ΒΡΘΔΚ5 1 ΤΙ ΠΡ]ο ἡ δαΐγο δης 58 11655, 45 1 ΠῈ 
γνογα ποΐ το]ογαϊθα πῃ ἃ {π||6. Βιι ᾿πϑίδθπεν 
Πογγθοί!ηρ ΠΙΠΊ56]Ε, πὸ δά ήβ:--θαῦ γ8 ἅο 
ΤοΙοΥϑῦθ πὶ," ὙΠΟ ἀΘΘΕΠΡΙΙΟΠ 15 ἀρϑῖη ἃ 
ἀε]τοδίς Β]επάϊης οὗ ᾿ΓΟΠΥ ἀηὰ αβδοίίοη. [{ 15 
1|Κε ἃ [Ποὺ [6]]}Π1ηρ᾽ Δ ΟΥΓΙΠΡ 50 {παῖ πὸ 15 
ΒΓΕ οἵ 15 βιιβθγαποθ 1 σασοιπίϊηρ, ἴο ΠΙΠῚ 
{Π6 ργοοῖβ οἵ ἢ15 Ιονε δης ορϑῃῖπρ' Πἰ5 Δυτη5 ἴο 
ὙνΕ]σοσπηα Πἰπὶ ὈδοΪς. 

Ὡ. [ΤῈ 5 Βου ΘΥΘΓ ἃ ΡΘΟΙΠΔΓ Ιονα ἀΡοη ψνΠΙ οἷ 
Ἦ5 ΔΒΘΌΓΔΠΟΘ ἰ5 Ὀαβθά. [{ 15 [Π6 δηχίοιιβ 
αἰἰδοῆτηθηΐ οἵ ομθ γγμὸ ἀτγοαβ {παΐ [μ6 οὔ]εςῖὶ 
οὗ δὶβ ἰογε ΠΊΔΥ ρύονε ἱποοηβίδηϊ, νυ ἢ 
ΒΕΓΥΘΘ Αἶθὸ ἃ5 8Π ὩΡΟΪΟΡῪ ἴῸΥ ΠΙ5 [ὉΠ]Υ, ἴογ 
“Διηδηΐαβ υἱάθηίασ δπχοπίθϑ Αἴ (ἢ6 ϑ58πὶ8 
{π|6 1ξ 15 Ποΐ ἃ τηθδῃ ΟΥ̓ΤΊΘΓΟΙ͂Υ ΠυΙΠΊΔἢ ἸΘΔΙΟΙΙΒΥ, 
Ὀυς “ΟΘοα᾽5 6810 50," πα {π|5 σοηϑίτζιξζεβ 
8. {ΓΈ ΠΟΥ Ρ]Θα ἴῸτ ρατιοηΐ πραγ. [ἢ 186 ΟἹ 

Τοβίαπιοπε {πῸ πιαυγίαρο- τα ταργεβθηΐβ {πΠῸ 
ΠΟΙ πΠ655 δηἀ οἴοβθποϑϑ οἵ ἴπ6 θοπά θεΐννεεη 
Οοά «πά Πῖ5 ρθορίθ. [ἢ {με Νεν Ταβίαπιθπε 
{πὸ ορίγίίμα! Ι5γᾺ6 1] ἰ5 {π6ὸ Ὀείϊγοί μά, δηά 
ΕΒ τῖϑί, {μῈ ᾿ποαγπαΐίς Οοά, ἰ5 [6 Βγιἀθρτοοπῃ. 
ΒΡῸΓ 1 Βούτοϊμϑα γοῖι ἴο οπα Πυβθαπά, ἴο 
ΡΓαβοπί γοῖι ἃ Ριιγα υἹγρὶπ ἴο ΟΠ τῖϑί. ὙΜΒαΐῖ 
Τομπ {μ6 Βαρεϊβε νγὰβ ἴο π6 ϑανίοισ Ὀεΐοτε 
ΗΙ5 ἢγϑί σοπηῖπρ, [Π6 ΑΡροβίϊθ 15. θεΐοτε Ηἰβ 
ϑϑοοπά, πὸ Εσϊοπά οἵ ἴπ6 Βυιάθρτοοπι. ὍΤΠΪ5 
ἸΠ ΕΓ ἸαΥῪ τπδάθ ἴΠ6 ἢγϑέ ονεγίιτεβ, νγὰ5 
1π6 σμαηποὶ οὗ σοτηπλμππίσαίίοπ Ὀεΐννεθη {πὸ 
Θηραρθα ραγίϊθ5, γα ηρ α {Π6 ὈΓΘΙΙΠΑΙ ΠΑΓΙ68. οἵ 
{Π6 τηδυταρῈ απ ργεβεπίθα {πΠ6 Ὀτγιάθ τὸ {Π6 
Ὀγάθργοοπὶ οὐ {πὸ νεδάϊηρ ἄαγ. Ὅῃα 
ΑΡοβί!ε᾽5 οβῇςο {μπογείοσγε ννου]ά οΠ]Ὺ ἰεγτηϊηδία 
ἢ {πὸ ργοϑεπίδίοη οἵ ἴπ6 σμασο ἢ αἵ {πῸ 
τηαυτίαρο οἵ {πῸ [Ἁ,ἀπ|ῦ, ππ1}] νυν ῖοῖ στθαΐ ἀἂν 
[15 τ ΡΟ Β  ὈΠΠΕΥ 45 ουβίοάϊαη οἵ πε Βτιά 8 
Τοτηαη5. ΝΠθη {ποῖα 15 ἃ Ροββϑι ΠΥ οἵ 
ἘΠΕΔΙ ΠΕ] πθ55. ἢ 5Ππατθ5 [Π6 ἸΘδ]ΟιιϑΥ οἵ {Π6 
Βιϊάθργοοπη, νοι 15 4150 {παῖ οἵ σοά, ψῃο 
τηδῖκο5 [Π6 τππδυτίαρε [εαβί ἴοῸσυ Η 15 80. 

8. ὙΠ6 ἀρργεπθηβίοη ὙΠΟ οδιιβε {ΠπῸ 
ἸΕΔΙΟΙΒΥ 15 Ρἰασθά ἴῃ Δη. ἘΠ 6515 ἴο {πε οδ]θοί οἵ 
ἢῖ5 ΟΥἾὟ ες 45 Βιϊἀερτοομηβ Ετϊεπά. “Βαϊ 1 
ἔδαγ 1εϑέ ρουόομδηοε, 45 ἴΠ6 βεγρεπί βΒαοοθϑᾶθᾶ 
ἀπ Ῥοραϊπρ Εἶνε ἴῃ [15 νυ οκοά οαπηϊηρ, 50 
γΟΓ ἐμοπραύβ ϑῃπου]ά δε οοττιιρίοα ΤῸ 
γοῦν ϑιπρΙθπιΐπᾶθᾶπθ855 [0 (ἢ γιϑί." [ἢ [Π15 
ΠΟΠΊΡΑΓβοη 1Π6 ἔννο οᾶβ65 ἅγῈ ζάθπέϊεα! 50 ἴα 
5 186 ἐεπιρίεσ, ϑαΐδῃ, αη ἃ ΠΪ5 βΈπεγαὶ πηεί μοά 
οἵ ψὶοκεα ϑαθ ΘΕ ἀγα σοηοογπθα ; ἀπαίοροιιβ 
ΜΙ τοραγά ἴο {πὸ ᾿πϑίγασηθηΐδ! Υ τϑοά ἀπά 
[π6 ῥαγίοαγ ἔοστη οὔ {πε ϑβυθεείγ. ὙΠῈ 
ΔΘΘΠΟΥ νγᾶ5 'ἴπ {Π6 οπα οᾶδβθ, {μαΐ οὔ {πε 
βουρϑηΐ, “ποτα 5 616 {μη ΔΠΥ θεαβέ οἵ {π6 
Βε1 4 (6εη. 1. 1); ἰπ ἴμ6 οἴμεσ {παῖ οἵ ἐπε 
Τυάαίζοτϑ, “ ογα Ὁ νου ῦβ (Υ. 13)» ΤαΪ ΠΙβίο 5 
οὗ ϑαΐδη᾽ (υ. 15). [ἢ {πε θπε οᾶβα {Π6 ἀρρεδὶ 
νγᾶ5 ἴο ἃ ἀδβίγε οὔ {π6 ἤθϑῃ (6 εη. Π1. 6) ἢ 
ἃ ἴαϊβθμοοά δδροιξ Οοά δηά Ηἰβ νογά, δηάᾷ 
ἴῃς Ῥγοπηῖβα οἵ ἃ βιρουϊουν οἵ Κπομνϊεάρα 
δηα ροβίτοπ ο θὲ μαϊπεά ὈΥῪ ἀϊβοθβάϊθηςο : 
ἴπ [Π6 οἴ μευ ἴο σαγπαὶ [νυ ῖϑῃ. ργε) σε τ 
ἃ Ρογνεγίθα Οοβρεὶ απ {πὸ οὔθ οἵ ἃ “(ἢ γίϑβε 
δασοτάϊης ἴο ἐπ ἤδϑῃ. ὙΠὲ [πάδ]Ζοτβ 
αϑϑοσίθα αἶσο {παΐ {πεῖν (σοϑροὶ ξπγηιϑηθά {πῸ 
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ςοτγιιρίςα ἔγοπι {Π6 5ἰτηρ τον τΠδὲ 15 
ἴῃ. ΟἸγῖβε. 

4 Εογ Ἰἔἢς {πδξ σοιπείῃ ργθδομθίῃ 
ΔΠΟΙΠοΓ [6βιι5. ΨΠοπὶ να πᾶνε ποῖ 
ΡΓΕΔΟΠΘά.. οΥ 257 γε τεςεῖνε ἃποῖπογ 
ϑρί γι, νης γε μαννα ποῖ τεςεϊνεά, 

ΠΟΥ ΝΕΓΑΝΒΕΙΧΙ. [ν. 4-6. 

ΟΓ ΔΠΟΙΠΟΙ ρΌΒρεὶ, νγῃῖοἢ γε Πᾶνε 
ποῖ δοςερίεα, γε πιρμς νγ6}}] Ὀθαγ 
ὙΠ ΔΖρη. 

ς Εογ] βιρροβε 1 νγὰβ ποῖ ἃ ψΨγ}ϊ 
ΒΕΒΙη4 τῃς νεγν ομϊεἔαβε Ἀροϑβε!αβ. 

6 Βυῖζ τ{Ποιρῇ 7 ὁ τιιάς ἴῃ βρεεςῇ, 

{τὸ Κπον]οάρε οὗ Οσοά απ (ἢ γιβί ἀπά {Παΐ 
ἴπ ἴπ6 (ἢ γῖδε Ῥγεδομοά ὈΥ ἴπεπὶ {πΠ6 [δνν5 
μά ἃ Ῥγογοσαίινθ οἶδ πὶ ΞΈΡΘΓΙΟΥΓ ἴο {Παΐ οὗ 
16 Οδπίοε5. 8:. Ῥαὰ! Ἔχρίθϑϑεβ [15 ἴθαῦ 
δου [Π6 ϑιιςοθβϑ οὐ {Π15 βεάποξινε ννοοϊηρ ἴῃ 
ΔΥΛΆΠΠΘΥ ννΠ] ἢ 5μονν5 μἷ5 στοδέ δηχίθίυ, δῖ Πα 
ὐρϑίαίηϑς ἔγοιη {π6 σμαγρα ἐπαΐ 15 γοδάθῦβ παὰ 
ΔΟΐμΆΠν γἱοϊάθ. ὙΠῈ σοποθρίϊοηβ. ΨΨἘΪΟΙ 
{86 Ομτοι δηϊογίαϊποά οἵ {πΠ6 σία (ἢτιβί ἀγα 
γοΓΥ βα Α Υ Τα] ἀ ΠΟΥ “ {Ποῖ 5" ἀθοι Π6 
ΒΙΙΔΘρτοΟη,, ἀπά {Ππ656. νου] θῈ οογγαρίοα 
ΔΠῸ αἰϊοπαίο ἔγοπι (φθαρῇ ἀπό) {πε ῖγ πιηἀ]- 
νἹἀοα ἱηέορτιγ οὗ Ἰονθ, 1 Ἐπογα νγεγα βαρ βεῖ- 
τιάρά Ὁ Ηἰπιὶ ἃ σῖϑέ δοοογάϊησ ἴο {μ6 
ἤεβη. Ὑῃ6 φοπηραγίβοη οἵ {πε πυτοῃ ἴο 
Κνο ἴἤνοϊνοβ, 45 ἴῃ ἵν. τό, {ΠῸ ἀπαϊοσυ Ὀεΐννεθη 
{Π6 παίιιγαὶ ἀπα βρί γιξιια] ογεαίίοηβ ᾿η θα οἢῃ οἵ 
ὙΠΟ ϑαΐδη ρῥαγεά Πὶ5 ραγτί οἵ δάνογβαγυ. 

4. ΤΠ τϑαϑῃ οὗ 5 ἀρρυθπθηβϑίοη. “ΕῸΓ 
1Ὲ ᾿ηάθθά π 6 ΘΟΤΙΘΥ ΡΓΘΔΟΠ65 Δ ΠΟΙ ΠΟΥ [65115, 
ΠΟΙ 6, τᾷ ποῖ ρύϑθϑοῖ, οὐ γὰ ἴαϊκθ ἃ 
ἀιβοτοπῦ βρι γι, νυ μῖ οι γα ἀϊὰ ποί ἴα, ΟΥ ἃ 
ἀϊδεγοπί Θοβρεῖ, νυ ΠΊ ἢ γα ἀϊά ποῖ τϑοοῖνο, γα 
616 ἀοΐηρ ΗΠ6ΙΥ ἰπ ὈοΙοταύϊπρ (Π]1Π1)." 
(διυβίϊς ϑβαϊίγθ δη4 τοργοόδοῃ. ὙΠῸ ἀθοθῖνοῦβ 
4Υ6 ἀεϑισηδίοα ὈΥ Ὧη οὈποχίοιιβ σμαγδοίου δίς 
οὗ {πΠοῚγ ε1455 απ ὈῪ ἃ ἴθυύτη ἴῃ {Π6 5 ΠΡ ΑΓ 
ΠΌΤ θοΥ, οπ6 οἵ {π6πὶ θοΙης [ἀκοῇ 85 ἃ σερτε- 
βϑηΐδίινα οἵ Π15 106. 1151 45 ννῈ ΠΡ 580 ὁ {Π6 
ἘΠ ΘΗ πηαη ἡ ἴοσ ἴπ6 ἡ ΠΟ] παίίοη ποι 
Ῥοϊπίϊπρ [0 ἃ ῬΑ ΓΟ] ᾿παϊν!άϊι4] ΔΠΥ ΠΊΟΓΕ 
Ἃμ4η 8.1. Ρᾷὰ] ἄοθβ ἤεῦθ. ὅεεὲ Δ ΊΠοῦ, τος; 
Βυϊί. Ν. Το Οτ. 2532. “ἼΒ6 οομοτ" ἀε- 
βοῦῖθοϑ [ῃ6 ἔβ|56 ἰθδοιθῦθ 45 δαάνοπίτἊοιιβ, ἃ 
ξογεῖση ἀπά ἱπέγιδινα οἰοπηθπί. [Ὁ τηΔῪ α150 
πΊΔΥκ {Π6 ναϑὲ ᾿ππρογέίδησο ννμῖοι παν ο]αἰπηθά. 
ὙὝΠΕΥ ψεγα {π6 “ ΟΟΠΊΪηρ ΠΊΘΠη 45 {ΠΟΙΡἢ 
81. Ῥ8] μα Ὀδθθη ΟΗΪΥ {πεῖγ Πα ]6. ἕοτο- 
ΤΌΠΠΕΥ. ὙΠδ σοπίοχε, ποῖ {Π6 ΟΥἹΡῚΠΑ] ἴου πὶ 
ΟΥ̓ ΕΧρυεϑϑίοῃ, 5ῆθννβ παῖ. {π6ὸ Αροβί!α οοη- 
ϑιάεγοά παῖ 6 ριυιΐῖβ ροίμοίιοα! ν ἴο θὲ 
Δοξι!}]Υ βοίης οη. 6515. ργθδομθά ὈΥ {μῈ 
Τυάδίζουθ νγὰβ 50 ἀϊῆθγοπί ἔγοτη {πθ [6515 
οὔ 8ὲε. Ῥαυ], {παΐ ᾿ὸ 15 σα ]οα ἀποίπου. 866 
Ὁἢ. ΠΠ. ἂηά ν. τό, [ηἰγοά. Ρ. 385. ΕΥΟΠῚ {ΠΕῚΓ 
Ῥγθδομηρ Πῖ5 τοαάουβ ἴοοῖκ ΟΥ Ἀ “σΔαρης᾿ ἃ 
5ΞΡΙΓΙΕ ἀϊβδγοπε ἴῃ Κιπά, ἔγοπι τΠδΐ νυ ῃ]οἢ ΠΟΥ 
ἴοοκ ἤτοπι ἢΐ5,1.6. ἃ βρι τς οἵ ἔβα ἀπά θοηάδβϑθ 
(Κ οπι. υἱῖ!. 16}, ἰηδξοαα οἵ ἃ βριγιξ οἵ Π|ρουν 
Δηα δάορίοη (1. 17). ὙΠΕΥ ἴοοκ [50 ἃ 
ΟΟΒρεὶ οἵ α« σϑά! ον ἀϊβθγεπε σμαγδοίθυ ἔγομι 
παῖ νυ μῖ ἢ πο Ὺ “ τεςεῖνοά "ΠΌμη ΠΙπὶ, ἴοῦ 
1Π6 »]α4 {14]Πρ5 οὗ ἔγεε βαϊνδίίοη, ᾿ι5εΠοδίϊοη 
Ὀγ [αῖτῃ, ἀπά βαποιΠοβδίίοη ΒΥ ἴΠ6 βρι γε, νγετα 

σδποο δα 1 πιθη 51] δὰ ἕο θὲ βανεά ὈΥ ἱπ||- 
ταϊίης ΟΠ γϑ 5 ορεάϊθπος ἴο {Π6 ἰᾶνν. ΕἼΟΠῚ 
ἃ ἀἰβογοπε (τ βίοι ρου [ο]οννεά ἃ ἀϊβεγεηΐ 
{ΠΘογῪ οἵ βαϊναίίοηθ. Ὑπὸ Α. Ν. ἐπάθανοιυϑ 
ἴο τεργοάποθ {π6 ἀϊδβειποίίοη Ὀοΐννεθεη {Π6 
τνογάβ, πϑθὰ ἴῃ {ΠπῸ οτἱρῖπαὶ (λαμβάνειν ἀπά 
δέχεσθαι) ἴοτ “(αἰκα᾿ ἀπά “τερεῖνα, ὈΥ τθη- 
ἀογίηρ ποῖα “τεσεῖνε᾽ δηά “δοςερί. ὍὙΠὸ 
[ΟΥΓΠΊΟΥΓ (λαμβάνειν) ἄοε5 ποΐ ἱΠΊΡῚΥ ἃ δΊΥΘΓ 
ΠΟΙ͂ ΠΘΟΘΒΘΩΓΠΥ 4 αἰβείποξ σοποισσθησο οὗ 
1ῃ6 νν}}1, ψνΒΙοἢ {π6 ἰαίζίεγ (δέχεσθαι) ἀοα5. 
1 1815 15 νγνῃαΐ 15. ἰακίπρ ραᾷϊοθ δὲ (ουϊπίῃ, 
ΟὙ6 ψγοῦα ἀοίηρ ἤηεΙν, ΠΕ 5805, “"1ῃ ὙΟΙΓ 
τοϊ]ογαίίοη." [{ νγὰθ 50 οὔνιοιιβ 8ἃπΠ Δρρσοχ- 
᾿πηαϊΐοη ἴο ἀἰβ!ογα υ ἴο {ΠῚ ἢἤγδὶ (δ ἢ 
δηα ἴονθ, ἃ σοῃϑιμηγηδίίοη Ὀν ἤδβϑῃ οἵ δῃ 
τη! τοη ὈΥ 5ριγιῖ (Ὁ Δ]. Π|. 3), παξ μ6 οδη- 
ποΐ 5ΈΡΡΓΘ55 [Πϊ5. συξίπρ τοῆθοίίοη. Ηδ τὸ- 
ΡΓΕβθπΐβ {ΠῸ το] θγδίοη 85 ἃ {Ππἰπρ βοὶης ΟἹ ἴπ 
Ραϑί {{π|6, θθοαιδα μῈ μαά ἴῃ [15 πηϊηά {ΠῸ 
Γὰνοῦγαθ]ο τοροτί οἵ ΤΊϊ5, ἀπά {Π1|5 βραγθά 
Βῖπὰ 1Π6 Ραϊη οἵ βρβακίπρ 85 1{ 1 νγεῦα σοη- 
τἰππἰηρ 511]. ὕΠῈ Α. Ν. αϑϑιιπιαβ {παΐ {Π6 
ΡΑΓοΪο ἄν ἰ5 το θὲ βιρριθά, δας {Πα 15. ποῖ 
ΡΟΒ51016, «πὰ 1 1 ννεσε 50 1 ννοι]Ἱά οἠἱν ΠΕΙΡ 
ἴο κα [πἢ6 εἄρε οὔ᾽ {πε ϑαγοδβϑη. 186 
“Ἰηάερά᾿ (μέν) αἱ {πῸ Βεριπηΐηρ οὔ ἔπ6 νϑῦβο 
ΤΆ Κ65 ἃ Ππ||6 ΙΒ σα γ. [Ἐ βυρρεβίβ {παΐ ἃ 
5115 ΠΕ]ν φη ἢ ρεϊοα] ἀροάοβίϑβ 15 σου ηρ, ΥΒΙΟΙ 
ἄοεβ. ποῖ οοπῖθ. Ηε ροββίθ!ν δἱΐεγθά {π6 
ἔουπὶ οἵ Πὶβ ἰάθα. [1 ποῖ, δἀπά 1 με τΌΔΠῪ 
ἱπίοπάθα {πὸ ᾿ἰβοϊαίθα μέν, {πΠ6 56 η56. Ῥεῦμαρ5 
15:--- Ἰ νῃδὲ 1 ΠρΑΓ 15 “πόδε {γπ6.᾽ 

5. Ηἰξ Βοδϑίϊηξ πονν θθβίηθ, ὍΠΟΥ 5Βου]ά 
ποῖ μανθ τοϊογαϊεά :-- ΤῸ 1 τεοκοη {παξ 1 
ατὰ ἴπ ποίμιηρν ὈομΙπα 086 Βιρδυϊαύϊνε 
(ΟΥ Βυρθυβθχοθιιθηῦ ΟΥ ἰτϑηβοθπᾶθπτ) 
Ἀροβίίοϑ "" [ΙΕ 15 ἀβηοι]ς ἴο ταργοάποθ ἐμὲ 
ΟΥΡΊΠΑ] οχαςῖϊν. ΓΕ πηθδῆβ πδΐ {Π656 τήθῃ 
4 ονογτδοίοα ἐποὶγ ἀβϑυτηθά Αροβίο!!ς 
Ραγτί. Ηδ 15 ποῖ βϑυουι5] Ὁ σοτηρατίηρ ΠίπηβοΙΓ 
νυν τΠ6πὶ, δας ϑρθακίηρ ἹΓΠ ᾿ποῖϑῖνο Ὀιεζου- 
Π055 οἵ [π6 βιιρροβεά ροϑβιξέίοη οἵ ἰηίδσιοσιν 
νοι ΠΟΥ Παά {τϊθά ἴο αιβϑϑίσῃ πΐπη. ὙΠῸ 
ποίΐϊοπ {παΐ ΒΥ ἰμθθθ ΡῬεύβοῃβ ΔῃΥ͂ οἵ {π6 
ΟΥΡΊ ΠΑ] ἔννεῖνο ἀΓῸ πιοδηΐ 15 ἃ 5ῃθεῦ ἤρτηςθπί. 
866 [ηἰγοάιοίοη, ΡΡ. 386, 387. 

6. Ηδ 8ἃ]ϊοννβ ομβ δάἄγογθαε οὐϊοῖση, Ηδ 
15. ππίταϊηοα ἴῃ Θρεθςοι, θαξ {παξ 15 πιογα ἔπη 
ςοπιροηβαΐθα ΡΥ μα ἴαςς τῃδξ Πα 15 ποΐ 50 ἴπ 
Κπον]εάσο. Τεἤοϊεπί ἴῃ {πὸ τπιπεββθηίαὶ, ἔμ 6 
Υεβεῖς 5Κ11} ἴο σοηΥοΥ Πῖβ ἰοδομίηρ ἴῃ ἃΠ 
αἰϊταςίῖνο τῃϑίογιοαὶ ἴοττη, Π6 15 ποῖ δοίης, 



ν. 7---το.] 

γεῖ ποῖ ἰὴ Κπον]εᾶρε : δι νγε ἤδνε 
Ὀεθη τῆγοι ΡΥ πιδ46 πηΔη1εϑξ ἈΠΊΟΠΡ, 
γοιι ἴῃ 4} τῃϊηρϑ. το το 

Ηδνε 1 ςοπηηϊττε δῇ οκξηςε ἴῃ 
ἈΡΔβΙΠρ' πηγ5861 {πὲ γε τηϊσῃς ΡῈ ἐχ- 
Δἰταά, θεσδιιβα 1 πᾶνε ργεδομοα το γοιι 
τῆε ροβρεὶ οἔ (σοά ἔτεεὶγ ὃ 

8 1 τοῦρεὰ οἵμεῖ σπυΓς 65, τα Κίηρ 
ννᾶρ 5 ο ἐδ θη. τὸ ἀ4ο γοιῖι βεύνϊςα. 

1: ΟΟἸἙΈΧ ΤΗΊΑΝΘ. ΧΙ. 

9 Απάνμεηῃ ἴ ννᾶ8 ργεβεηΐ νν] γοιι, 
ΔΠᾺ νγαηίεα, 1 ννὰβ σπάγρθαθ!ε τὸ πὸ 
ΤΊΔΠ: [ΟΓ (ἢδέ ννῃϊο ἢ νγὰβ ἰδοκίηρ τὸ 
τὴς 1Π6 Ὀγοίῆγεη ννῃϊ ἢ σαπης ΠΤΌΠῚ 
Μαςεάοηϊαδ βιρρ]1εἀ : ἀπά ἴῃ ἃ}]} ἐἠήησε 
[Πᾶνε Κερί πηγ86}Ὲ ἔτοπι θεῖπρ: θυγάεη- 
ΒΟΠῚΘ τππΐο γοιι, ἀπὰ 9 ν}}}} 1 Κεερ 
γιγς οἴ, 

ΙΟ ΑΚ5 {δε {τἀ οὗ (Ἰγῖβε 15. ἴῃ 

1ῃ {Π6 εββθηίαὶ, ἃ 1}} δοηιαϊπίαησος νυ ἢ {Π 6 
{γα ἴο θὲ σοηνεγοά. Τῆς ἀγαννθαςοῖ αδο- 
Κηον]θάρεα εαἰἰδομθά ἴο Πῖπη ἴῃ σοπηπηοη Ὑν] ἢ 
Π6 ΟΥΠΕΥ Αροϑβίϊεβ (Αοΐβ ἵν. 13), δυιῖ 1Ὁ ννὰβ 
ΤΊΟΤΕ ΠΟΠΒΡΙΟΙΙΟΙ5. ἴῃ. Ὠϊπ ΡΕΥΠαρ5 θθοδιιβο οἵ 
Π6 βιιρογαθιιπήδησε οἵ [15 πότ τον]! οη5, 
δηα {π6 ἀθρίῃ οὗ Ἰαθοτγίοιιβ {ποιισῃς τααιϑιτθ 
ἴο τηοι]4 ἘΠπ6πὶ ᾿ηΐο {Π6 οΥβαηϊο ἡνΠ0]6 νυ ΒΟ 
ςοηβετζιίζε 5 Οο5ρο]. [1 δηριαρε νγὰ5 ἃ 
ὙΘΑΙς νϑῆ!ο]ς ΤῸΓ {Πε56 τηγβίοσιοβ ἀηα ἘΠΟῚΓ 
τηὰίμ4] γοϊαίίομβ. Πα ἀδίεος ΒΟ Πα δο- 

᾿ Κπον]θάροβ 15 Π]Ππβίγαΐθα Ὀγ Π15 Ἰοίεσσ, ποί- 
νυ βίη ϊηρ {ΠΕῚΓ πλαζίηρ ἔοτοε δηα σμαγαο- 
ἰογιϑίῖς οἰοαιθποο, ἀπά 1 νγὰ5 ΡΓΟΌΑΘΙΥ ΠΊΟΥΟ 
ΔΡΡαγεπξ ἴῃ ΠΙ5 ΡΟΥΒΟΠΔ] δ άγοβθοβ ἐΠδη [ἢ Π15 
τ ηρ5. Ηὸ Ππαά θδοη σοηίγαβίοθα αἱ (οσϊπίῃ 
νυ  {ΠῸ6 ΔοσοπΊρ 5π6α ΑΡΟ]]οβ. 866 1 (ου. 
1. 17 11..4,13 δης οὗ ἵν. 7. ὙΠῸ ΔΡΡΥ͂ ΠΘηβιοη 
οὗ ν. 3 566 Π|5 ἴο᾽ ἱπ{πηδΐρ ἐΠπαΐ Π15 δάνθυβϑαῦθ5 
Πα Πσοπϑιάθγαθ!]8. ρεγβαβίνθηθδβ οἵ βρεθοῆ 
Δη4 {ποῦ τὸ ἱπάθροπάθηξς ργοοίβ ἐπαΐ {πὸ 
οἶ455 ἴο ΠΟ που θο]οπροά οοηίαϊποα τηθη 
οἵ πο ΟΥ̓ ΠΩΥῪ ΔΙ ν. 

Τ| 15 ποΐ οἰθαῦ νυ θέ Ποῦ {πὸ ννοσάϑ τη ογοά 
ἴῃ ἴΠ6 ΑΟΝ., “ἘΠοΓΟ ΡΉΪΥ. . . ἴῃ: 411 {πίη 5,᾿ 
ΤΏΘΔΠ “1η δνουυί πίη. .. διηοηρ 8}},᾽ ΟΥ̓ ““1ῃ 
ΘΥαυυ ἐμ ηρ. . . [ἴῃ 411 ἀεί4:15 οΥ ““Ραγί- 
ΟἸ]4γ5. ὙΠῸ ΟΠ 15, ἴῃ ΔΠΥ (αᾶ56, {Παΐ πο 
δηα Πῖ5. [6]]ονν-ἰΔ οι γοῦβ παά, ὈγῪ {ΠΕ ῚΓ οοη- 
ἄποξ ἴῃ Οοτπίῃ, Ὀθθη ἔᾺΠ]Ὺ της. Κποννῃ ἴῃ 
ἘΠΕΙΓ τοϊαίίοη ἴο {π6 τοδάθυβ ἴῃ 4}} {πίηρ5, 
Κηον]θάρσε ποθ, αηἀ 50 {πε Ἰπάρπιοπέ 
τηϊρῃξ θε Ἰο ἕο ἐμθη!βεῖνεϑ. 

Ν. Β. ΤΠα ννε]]-ϑιρρογίοα δηα πποσο ἀϊΠΠ- 
Οὐ] τοδάϊπρ φανερώσαντες ϑγΟΙ]ἃ ἈΡΡΑΓΘΗΙΥ 
ταϑίσιος {π6 τηδηϊοϑίαίίοη ἴο {πὸ Ἰτπον]εάρο. 

“. Τῃ 411 {Π]Πρ.5---ΟΥ νγὰ5 {πο γὰ δηγτΠΙηρ, ἴῃ 
ὙΜΒΙΟΙ [Π|5 ννὰ5 ποῖ βδοὺ [Ιπ οπθ τηδίευ Π6 
Πα, «αἴἴεγ Πῖ5 Μαβίοσ᾽ 5 θχαπιρίθ (υ11. 9), 
5ῃονῃ [ἷ5. ΠυτηΠ]Πγ, δας 1 πα Ὀεοη ἐπγηρά 
δϑαϊηβί Πῖπιλ. 10 νγὰβ μῖ5 βταϊαϊζοιιβ ργθδοῃίης 
([πίτοά. Ρ. 386), ἀπά {π1|5 ροϊπέξ οσοιρίθϑ ΠΪΠῚ 
ἴο {πε επά οἵ νυ. 12. ὙΠ πη {πῸ οδ]δςξ νγᾶ5 
{παΐ {Π6Ὺ ταϊρῃΐ θ6 οχαϊίθα ἤόστη {π6 ἀθρίῃ5 
οὗ Πραϊποηίβηλ ἴο {π6 Ποῖ 5. οἵ (τι βιαπ ἐν 
ΟΥ̓ ΠῸΠῚ {ΠπῸ γοκς οἵ {πε 1 ἂνν ἴο (πε ΠΡοΓΥ 
οἵ Οοα 5 50η5, ΠΪ5 σοηνογίβ ννεῦο {ΠπῸ ἰαδί ΠΟ 
5Ποιι14 Δηβυνου [Π|5 αιιθβέϊοη ἴῃ {πε ΔΙ γπλδέϊνο, 
ΕἸ γῖβ 5 ρατε Οοβροὶ τ ποιέ ρτῖσε ἀπά {πὸ 
φογτιρίρα ἀοοίτίης οἵ ἴΠ6 {πιάα]ΖοΓ5 αἵ ἃ σοβὲ 

(χι. 20): Π΄ῖ5. 561ξ-ἀθαβεπηθπί ἀπά {ΠῸῚΓ 56}- 
ΒΙογιβοδίίοη ; 15 δπιδποϊραίίοη «πὰ {ΠΕῚΓ 
Θηβίανπρ οὔ {π6 σΟΠΊΠΊΠΠΙΥ, γα Ροϊηςοά 
σοηίΓαβίϑ. 

8, 9. Ηε Πεά ςοτημ6ἀ {Π6 σδοῦ]θρα οἵ 
ΡΙΠαρπρ οἴου σΠαγομ65. 1ἢ ἰακίηρ ΡΔΥῪ [ῸΓ 
5. 5ΘΥυ 65 85 ἃ 5Ρ ΓΙ ΕΙ14] νυΑΥΓΊΟΥ ([ῸΓ ὀψώνιον 
1η {π|5 5επ86 5686 1: (ὐὐ. ἰχ. 7), ἴῃ οὐάεγ ἴο 
Πᾶν {ππάθ ἴογ 5 “ΣΙ ΒΌΥΥ το (πὸ 
(οὐ πίμίαηθ, (αἰνίη ἘΠ] ηΚ8 {πῸ Ιάδα 15. {Παΐ 
οἵ ἰακίπρ Ἰθριπηαΐθ 5Ρ0115 ἔγοπι {Π6 σοπὶ- 
Τα] Ε165. νυ ]οἢ ἢς πα5. σοπαιογοά Βγ οοη- 
νεγίιηρ {Ππε. Βαΐξ ““ΡΙπογρά ᾿ ϑι5. {πὸ 
ννδγτηίῃ οἵ ννοιιη 66 ἔδο!ηρΡ5, ἀπ ρουμαΡ5 Πἰηΐ5 
τὲ {π6 ροοῦ ΜαἼοράοηϊδη σι γο 65 νυ ἢ Πα 
5 0514156 4 πὶ παά [610 {πῸ ἄγαίη; «ἃ γαΐποῦ 
5ΠΔΓΡ βίίηρ ἔῸΓ Π15. ννε]]-ἰοστάο τοαάθτβ. Ηδ 
μαά Ὀγοιρῃΐ {πη 445 νυ Πίτὴ οα 15 ἢγϑί γιϑιῖ 
ἴο (οτίπίι, διιὲ {πον πα στὰ οἵ (ὑστερηθείς, 
ΔΟΥ. “μανίην ψαλεπ 5μοσί 7), Πῖ5. μαπαϊογαῖς 
Δη4 {π6 Παῖγονν ΠΊΑΥΡΊη ΟὗἁὨ {ἰπηὸ ὑν ΠΟ}. νγὰ5 
411 {Πα πὸ οου]ά ἀδθνοίο ἴο 1 ποΐ βιιῆϊοιης ἴον 
ἢἰ5 βιιρροσέ. 8111, πὲ ἀϊά ποῖ Ὀθοοπὶα ἃ 
ΡαγαΙγϑίηρ θυγάθη, ἃ ἀθαὰ Ῥοπατηθίης; ννεῖσμῖ 
(κατενάρκησα, Χὶϊ. 13) ἴο ΔΠΥ͂ οη6. Εν 
[π6 ϑᾶπιθ βίνοιϑ γϑοῦθ Πἷἶβ ΘΙΏΡΕ οχ- 
μη ιιοΥ ἢ σεμῤῥἠενιεπέαην ἴὰπά5. (προσα- 
νεπλήρωσαν), 1.6. ΒΕΡΡΙΟΙΠΘηΐΑΥΥ ἴο ἴποβὸ 
Ὑμῖν {ποὺ Παὰ ΡῬΧΘΥΙΟΙΙΒΙΥ ΒῸρρΡ 64, ποῖ 
ἴο ἴπ6 ᾿πϑιβηοϊοπ ρἰζίαποθ σαϊπθά ὈΥ ἢΐ5 
τηδηῖ8] ἰαθοιτ, ἔοσ, 18 1ῃ6 ἀυγῖνα! οἵ {Π6 
Ὀτγεδίμγθη ἴα ἐπαΐ οἵ 5115 ἀπά “ΤἸπιοίῃυ (Αοβ 
ΧΙ. 5}, 10 15 ποσα ΠΚΟΙγ {παξ π μαά παά πὸ 
{ἰπιὲ ἴοσ Ιάθουγ, Ὀθοαιδο ἔποὺ ἔοιπα Πἰπὶ 1 
ἃ βίαίε οἵ οἷοβε ργθοςςιραίίοπ οἵ βρί γε νυ 
5 τη πἰβίθυἰα] νοσκ (Αςίβ χνῖ!. 5). ὙΥ ΠεέμοΥ 
τη15 ὈοιΠΥ ἰ5. Δ] πἀθὰ το ἴῃ ΡΠ]. ἵν. τό 15 
ἀουθέῆι!. Νοῖ οὐἱγ ψτἢ τεραγὰ ἴο ΠΊΟΠΘΥ, 
Βυΐ “π᾿ ΘνΟΓΥ {Π]ηρ', 85, ἔου ᾿πβίδηςθ, ἴοοά, 
τΤαϊπιθηΐ, αηα Ἰοάρίηρ μα Βαά Καρὲέ δηά τλθδῃβ 
Οἡ Ηἷ5 ἔογιποουηΐηρ; νἱϑῖς 511} ἴο Κθδρ μἰπηβεὶ 
ἔτοπα θεσοπηηρ ἃ θυτάθη. 

10. Απᾷ τΠ15 Ρυϊποῖρ!α οἵ δοΐίοη 15. 50 'πῦ- 
Ρογίδηξ ἴο ἢϊπὶ ἐπαξ μΠ6 ἄνεῦβ, ἴπ {πὸ ἴοστη οἵ 
4ῃ δαϊιγαίϊοη, μ15 ρισροβα οὗ πιαιηΐαϊπίηρ 11 
Ἰηνίοαίθ. Α5 ὈγῪ Ηἰβ5 ϑρίτιε (ἢγιδε Ημηβο] 
(6 ]. 11. 209), (γιβί 5 τηϊηά (1 (ὐοΥ, 11. 6), 
ΕἸ γιϑ 5 μοαστέ (ΡῈ. 1. 8, σπλάγχνα, ΑΟΥΝ., 
δοαυε]:)ὺ 15 ἴῃ ἩΪΠΊ, 50 4150 15 Ηἰβ {ὙΠ ΟΥ̓ 
{ΓΠ{Π ἔ]Π655. ὙΠῸ ἤριγα ἴπ ἴπ6 Ἰαϊίεγ ρατγί 
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ἀρ μῖδ της, ἴπο πηᾶπ 58|4}] βδέορ πε οἱ τ} 158 
αὶ γιοέ Ὦ Ϊ Ἶ - : 

ἐορανα ΤΣ ΕΠΡΌΝΠ 1Πε τερίοηβ οὗ Αςπμαΐδ. 
7, 7,16, 11 ὙνΒεγείογε ὁ θεσδιιβα 1 ἶονε γοιι 

ποῖ ὃ (ΦΘοά Κποννείῃ. 
12 Βιι ψῆδὲ 1 ἀο, {παΐ 1 ν}}}} ἀο, 

τῃαῖ [1 πιᾶὺ εἰ ΟἹ οσσαβίοη ἤῸπη 
1πεπὶ ψγνῃ]οἢ ἀἄδβίγα οσοδϑίοη ; [παῖ 
ννΠΕγαη ΠΟΥ οἱοῦγ, {ΠΥ ΠΥ ὃε 
[ουπά δνεϑῃ 88 νγε. : 

ΠΟΟΘΕΙΝΤΉΓΤΑΝΑ,; ΧΙ. [ν- 11-τ-ιδ. 

123 ΒὸΓ β.0ῃ 4γ6 [αἶ5ε δροϑβίίεβ, ἀε- 
φοίτα] ννούκογβ, {Γδηϑίογπηπρ {Παπι- 
56 νεβ ἱπίο {Π6 Δροβί!εβ οἵ (ὑγιϑέ. 

14 Απά πο πιᾶῖνεὶ ; ἔὉγ ϑαΐδῃ 
Πἰπη56 1 15. {ΓΔ ηϑἰουπχθα ἱπίο 4 δηραὶ 
οὕ Πρῃι. 

1Ις ὙΠετγείοτε 2} ἦς πὸ ργϑᾶξ {Π]ηρ; 
1 ἨΙ5. πη ηἰβίειβ αἷδϑὸ δὲ {τγαπϑίογπιθα 
45 ἴῃς πηϊπίβίειθ οὐ τΙρῃτΘΟιΙ8Π688 9 

οὗ {πε νεῖβε (φραγήσεται, ποῖ σφραγίσεται) 
ΤΊΔΥ Ὀ6 ΕἸΠΟῚ (Παΐ οὗ ἀαπΊΠλ Πρ’ ῸΡ ᾿νδίεῦ 50 
45 ἴο ΠΙΠΩ͂ΘΥ ἰἴ5 ἔγθε σοῦσϑα ΟΥ̓ Ὀδγγιοδ ἸΠρ’ 
ἃ Τοδά ΟΥ βίορρίπρ ἃ πιοιιῖῃ. ὍΠ6 οτἹρίπαὶ 
ὑνογ 15 πιϑεα ἴῃ {Π15 ἰαϑί βθῆβθ ἴῃ Κὶ ΟΠΊ. Π|. 19, 
ΔΠη6 1 γι6145 ἃ βοοά πιθδηΐϊηρ ποῦο, " Τ Π15 θοδϑί- 
1ΠΞ 51811 πού Ῥ6 ραρρϑᾶ σι τορατὰ 
ἴο τι6." ὙΠῸ Ὀοδϑίϊην 15 μα] ρεγβοηιπϑά δηά 
{ῃς τοΐθγοποθ οὔ 1 ἴο Πἰπιβο]ῇ, 45 ννῈ}} 85 [Π6 
Ράβϑῖνθ [Ὀσπῇ, ἱπάϊσαΐοσ πἰ5. πορα {παΐ {πῸ 
Ὀοαϑβέϊηρ νν1}} ποῖ Ὀς ἰθἢ Θπίγοὶν ἴο δϊπὶ θὰΐ 
Ὀ6 πιδάβ ΟΥ̓ οἵἴπεῖβ ἴὉΓ πϊπη. Ηἰ5 βρεοῖῆς 
τηθηίζίοη οὗ “ {Π6 γτερίοηβ οἵ Αςῃαῖα ᾿᾿ 566 Π15 ἴο 
1ΠΊΡῚΥ {παΐ δά ποϑίοη ἴο 15 56] -ἀθηγίηρ οτάϊ- 
ΠΑΠΟΘ νγὰβ5 ῬΘΟΙΠΙΑΥΥ͂ ΠΘΟΘΘΒΑΙΎῪ ἴπη παΐ ῥτο- 
νης δη4 115 σαριζα]. [ἢ {ταάϊηρ αηα ννϑα ΠΥ 
ΒΟΟΙΘίΙ65, ΠΘΥΘ σαίη ἰ5 ἴπ6 στθαΐ οπά δηά 
ΤΉΟΓΕ ΟΥ̓ 655 ΟΠ ΟΔ ΠΟΥ ἱπουϊ 4 0]6, ἘΠαῈγα 15 
ἃ β,δαΐου ΠΔΌΠΙΥ το {Π6 βιιβριοίοη οἵ ἃ ἴονυε 
οἵ Ἰπογθ, ΔΠ4 ΤΌΠΟΥ 15 τοσα ΠΙΡΉΪΥ ΡΥΙΖοά 
{Ππᾶπ [ἢ ΒΙΠΊΡΙΕΓ ἃπἀ ΡῬΟΟΥΘΥ ΘΟΙΠΠΊΠΙΠΙ 165. 
Ηϑε βοαβ 50 ἴὯΓ 85 ἴο ϑ6Υ ἴπ 1 (ΟΥ. ᾿ἴχ. 15 {παΐ 
ἴ ψψεγα θοῦ ἴοσ Πἰπὶ ἴο ἀ16 {Πδη ἴο ἰοβα {π6 
ΒΊΟΥΥ οἵ σγαϊυ!οιι5 ργεδοῃίηρ.. 

11, 19. ὙΠῸ πηοίϊνε αἰἸβοϊαϊπηθ ἃ ΠΊΔΥ Πᾶνα 
δε ἱπιραϊοά ἴο Πἰπὶ ΟΥ̓ ΠῈ πιαῦ πᾶγα ἐποιρμΐ 
{παῖ βοπηα οἵ Πἰ5 τϑδάθυβ τηϊρηΐ βιιβρεςοῖ τ ἀπά 
ἴδε! μπατί. Ηἰ5 ταὶ] πιοῖίνε 15 ἐννοΐοϊά. Ὅὴε 
ΤυάείΖοῖβ βυπαγίθα τη θγ {ΠῸ σαργόδοῖ ἡνΒΙ ΓΟ 
ἢϊ5. τοίιιϑαὶ οἵ βιρροτί γεπΠθοῖθα προη {Π6ΠῚ, 
αηὰ ῃοΥ {το ἴο ργόνοϊζα Πῖπὶ ουέ οἵ 1 ὈγῪ 
{π6 ἰδυπέ {παᾶΐ μα ἀθο!πεα ἴο τι56 δὴ ΑΡοβί!ε᾽5 
Ῥγεγορδαίνα (1 ογ. ἴχ. 13) Ὀεοδιιθα πθ ἐ5- 
{γιϑίθα ΠΙ5 ΑΡοβίοϑαιρ. Βαΐ 1 {Π6ν σα]ιπι- 
πἰαίθα [μῖ5. δρϑίποποθ, μον το πιοσο, τ΄ Πα 
ἀενιαῖθα ἔγοπι 1, νγουἹά {ΠΟῪ ΟΔ] τη παίθ ἢϊπὶ 
ἴογ ταραοϊγὐ ὙΠΟΥ νοι] ΤΠπθη οὈίαϊπ {πῸ 
Π4Πά]6 ἀραϊπδέ ἢϊπὶ νον {ΠῸῪ ἄδϑῖγα, δῖ 
5411 ποῖ μαυθ. ὙΠΟΥῪ ἡ δοσιιδα Πἰπὶ δηά 
Πῖβ σο!Π]θαριθ5 οἵ πηδ] -ἀρργοργιαίίοη (ΧΙ!. 14-- 
18). ὙΠΘΥ Βοαβίοα ἴοο οὗ [ΠΕῚΓ Ονγη 11Π56]- 
ἤβῃποϑϑ θὰ: {ΠΕΙΓ ρῥγασίίςα σοηίγδαϊοϊθα ἘΠΕΙΓ 
ΡΓοΐδββίοῃ (1]. 17; χὶ. 20)ὴ. ὙΠΕΥ ἀϊά ποῖ 
ΤΟΘΟΙ͂ΥΘ ΤΠΟΠΘΥ͂ ΟΥ̓ ΒΟΟΩ5 ΟΡΕΠΪΥ Ὀιΐ ἔΠπαγ ἀ14 50 
ἴῃ ββεοσεί. “";ἼΓΠΟΥ ἀϊά ποΐ ἴαϊα, ἴῃ ογάεθγ ἐμαΐ 
ἴΠογ τηϊρῃί ἴα τπ6 πιοτο." ΗἜς [15 σεβοϊνθά 
1ῃαΐ ΠῚ5 ΘΧΑΤΏΡΙΘ 5}8}} σοπβίγαϊη {Πεπὶ ἴο ἀδβιϑί 
ἔγοπη {Π15. οἰδηἀθϑίϊηθ ϑρο]ϊαδίίοη ἀπά ΡῈ {|κ6 
ὨΙπηβοῖ. Ἡογοῖη ἀρρθαῖθ {π6 Πυροογ! 08] 
ὙΠΠΔΠΥ ἡ ϊοὶ μῈ πονν ργοςοθβ ἔο ἀθποιποο. 

13. μα πὸ Ἰαϑί νεῦϑα ᾿πΠ1ρΡ}165 νυ τἢ τοραγά 
ἴο Πῖ5 δάνθγβασιοβ δη4 βίαϊεβ ψυ ἢ τορασγὰ ἴο 
ἢΪ5 ονγη ΟὈ]δοῖϑ 15 ποῖ ψηπουΐξ στουπά. ΒῸΥ 
τήθη οὗ βιιοἢ πιοίίνοβ απ σοπάιπιοί 45 6 Πα5 
7αϑὲ ᾿πάϊοαῖεα ἀγα βρισγίοιιβ ΑΡοβίϊθϑ ΠΒΌΓΡΙ ΠΡ; 
1μ6 {{Π|6, δας ποτιίν, ξαποΐοπβ, πα ὈΥΊν] 6 ρ 65, 
νυ πουὲ [Π6 ο4}}, [Ππ τηϊββίοη, οὐ {π6 408 }1ῆςἀ- 
(ἴοπ5. [{ [ΟἹ] οννεά μπὲ ποὺ νγοσα ἀθοθι] 
ννΟΎΚοῦβ (ἐργάται) ἴῃ (Οὐ 5 νἱπογαγά θβοδιιβα 
ΠΟΥ σοι] ΟΠΪΥ πιαϊπίδιη {ΠΕ [4156 Ροϑι το π 
ΕΥ̓͂ ἱπηροβίισθ [ἢ οὐάδγ {πὲ {Π6ῚΓ {γπ6 οΠᾶ- 
Ταςσίου πλϊρξ ποΐῖ 6 ἀείεοϊοα ποὺ τοϑογίθα 
ἴο ἀϊδριιΐϊβο αηὰ ἐγαηβῆρηγεά {ΠΕῚΓ οὐννατα 
βϑπΊδίαηος ἱπίο {παΐ οἵ ΑΡροϑβἕϊεβ ὈΥ͂ ϑϑιπηῖηρ; 
1Π6 παᾶπῖθ, {πΠ6 τηαβκ, απά ἴμ6 ΠδΌϊ,, 

14. ΤΠε56 ἄδγκ οιοῆθϑ5 ταϊρξ 6 πουρμξ 
ΒΥ {Ποϑεὲ ψῃῸ Ππδά βίνβη δὰὺῦ ἴο [Π6 ἀδθοοίνουβ 
ψΠοπι {ΠΕῪ ἀθριοξίοο βίγοηρ ἴοσ ἔγτῃ. Νοῖ 50. 
ὝΠΘΥ ἅττα ἴο {πὸ {18 :----ἰ ΠΟ τηδῖνεὶ, ἔοσ ϑαΐδη 
ΠΙΠΊΒΟΙΓ Ομ απρο5 815 ζοσπι ἱπῦο ({παΐ οἵ) 
Δ 8156] οἵ 11ρ 80. [ΙΕ [με Ἰογά ἄοαβ [Π]5, 
1ι 15 παΐυγαὶ (Παΐ Π15 βευνυδηΐβ 5Π0 14 ἔΌ]]ονν ΠΙ5 
ΘΧΑΠΊΡΙΘ, τιϑίηρ Πἰσ. ΡουγΕΥΓ δηα ἱπη!δεϊπρ; 5 
νυ] Κοα 5.11]. “ΤΙ ΚΟ πηαβίοθυ, {Κὸ πηδη. Αβδίη, 
1 τπ6 Ῥτίποε οὗ ᾿λάγκηθββ οδῃ 5ιΓ46 οὐδ Π6 
γαϑβί βῸ ΠΣ ν ΠΟ ἢ βεραγαΐῖοθβ Π15 ΓΘ] πδέιγα ΠΠΤΌΤα 
1π6 ουξνναγα ἀρρϑάγδηςε οἵ δῃ δηβεὶ οὗ Πρ, 
Πῖ5. ἀρεηΐθ Ἵδῇ βίθρ ΟΥ̓ΕΥ {Π6 ΠΑΥΤΌΟΥΤΟΥΓ ΟΠαϑπα 
ὙνΒΙΟἢ ἀϊν!4δ5 {πε πὶ ἔγοπη Αροβίϊοβ οἵ (ἢγίβί. 
ὙΥΒαΐ πιακοβ ἰπς αἰν! ἀἸηρ 5σρᾶςα 1655 ἴῃ {πὲ 
Ἰατἴογ σαβεὲ ἴΠδη ἴξ 15 'ἴπ {π6 [ΟΥΠΊΘΓ, 15 {παῖ 
θεΐπρβ οἵ ἀδγκηθθβ δηά Ὀεῖπρθ οἵ ΠΙρξ ἅΓῸ 
ΟΡΡοϑβίίθβ, ὑνῆεγθαβ πυτηδη ὈεΙπ55 ἃΥ6. ΘαρΡΆ Ὁ ]8 
οὗ Ἰινίηρ ἀηα τλουἱηρ ἴῃ ΕἸΠΕΥ ταρίοη, ἀἀγκ- 
Π655 ΟΥ̓᾿ΙΡΗ.. ὙΠΟΥ ἅτ ἤοχίῦ]ε ἴο εἰΈΠῈΓ 
οἸοπιοπΐ, αἰ Ποιρ ΤΠΟΥ σδηποΐ Ῥεϊοπρ ἴο θοΐἢ 
αἱ [Π6 ϑαπὶθ {πη|6. ϑαΐβῃη, ψγῆο 15 ““ἴπ6 ἂρὲ 
οἵ Οσοά; σομηίογίοι5 {πὸ Τῖνῖπθ, ἀπά Πῖ5 
ϑίγαΐϊθρῪ 5 ἃ τςουτῦ]Ὲ οατϊοαίασα οἵ 1{Π6 
ΑἸπιὶ ἢ γ᾽5. ογάϊπαποθϑ. ὙΝ Πεῖμογ δῖ. Ῥδὰὶ] 
ΠΟΙΘ ἀβοῦῖθο5 ἴο ϑαΐδῃ ἃ βονγεῖ οἵ ρῬῃγϑίοδὶ 
τηθίδιηοΡμΟϑίβ, ὈῪ νΟἢ ΠῈ σα Δ5ϑατηθ δὲ 
ἍΜ] [8156 [ΟΓΠῚ5. νἱβ:0]6. ΟΥ 56 ΠΪ ΠΡῚΥ ὙΊβι0]8 
ἴο {Π6 Ἔγθ, 15 ἀοιιθδεξι!. ϑιιοῖ ἃ βοννεσ 15 σοη- 
σοίναῦϊθ, θὰ {π6 ραββαρεὲβ οἰϊοά ἔγτοπη {πε 
Ο.ὙΤ. ἴῃ βιυρροτί οἵ 1 ξιγπίβ ἱηδάθαιαία 
1Ππϑίγαίίοπβ (Ο εη. 1.; [00 1.; τ ΚΊπρϑ Χχίϊ. 
19). ὙΠ 5βίἰγοηροβέ ᾿ἰπϑίδποθ ἰ5 {π6 1 οσγα 5 
“ΤοιηρίαίίΊοη. ὙΠῸ οχίγαςϊς δἀάισθά ἔτοπιὶ 
Β ὈΡΙΠῖςοα] Πἰτογαΐασο ἴο σμονν {παξ ἘΠ ποίίοπ. 



ν. τ6---2ο.] 

νγῆοβα επά 5Π4}1} ῬῈ δοσογάϊπρ ἴο ἘΠ Ε}Γ 
γγοΥΚβ. 

16 1 54Υ ἀραῖῃ, [,Ἔεὲ πὸ πιὰπ (ΠϊηΚ 
ΤῊ ἃ [00] ; 1 οἵ ογννίβε, γεξ 45 ἃ ἴοοὶ 
Ἰγεσεῖνε π|6, {παΐ 1 πιᾶν Ὀοδβί τηγϑ86] 
ἃ {π|6. 

17 ΓΠδι νη ϊοἢ [1 5ρεᾶκ, 1 βρβᾶκ 71ὲ 
ποΐ δίζεγ τῃε [ογά, Ὀυιξ 45 1ἴἴ ννεῖα 

ΠΟΘΕΝ ΉΤΑΝ; ΧΙ, 

[ΟΟΠΙ5ΗΪγ., τη [18 σοηδβάςσηςς οὗ Ὀοδϑί- 
ἴῃς. 
Εἰ δεείηρ, 1ΠΔξ ΠΠΔΠΥ ΡΊΟΓΥ δίϊεγ 

{Π6 εβῃ, 1 νν}}} ροῦν Αἷβο. 
19 ΕΓ γε 808: (Ὁο]5 ρ]δάϊυ, 5εἊ- 

ἴῃ; γ8 γοκγεθίυες ΔΥῸ ΨΥ 156. 
20 Βὸγ γε βυβεγ, 1Ε ἃ πιᾶπ ὕτίηρ 

γοιι ἱπέο θοπάαρε, ᾿ξ ἃ πηδῃ ἀδνοιι γσ, 

Βδά 4 ρίαςθ. ἴῃ Τ[οννῖβῃ ΠΘΟΪΟΡῪ ΟΥ̓ΪΠ {πὲ 
ῬΟΡυΪΑΓ ογεεὰ σοπάσγ Π{{16 αϑϑϊδίαποθ. ὍΠῈ 
νἷονν 15 ποΐ σϑαιιγοά ΤῸ ἴπ6 Αροβί!εβ ἀτ 
1π {π|5 ραβϑασθ, ὑν ΠΟ 15 ΟἸΘΑΓΙΥ τηοτα] ἃπά 
ΒΡΙΓΙΓΙ4] ἃηα 5 ταῖμοῦ οἱοπθα ὈΥ 1 {Ππδη 
εἰποίάαίοά. ΤῸ ἄγαν Ἐχρίαπδίίοη το ΠΊ 50 
ΤΥ βίου οι 5 ἃ ΓΟΡΊΟΠ 5, 85 μᾶ5 Ὀθθη ϑαϊᾷ, πκὸ 
φαίπογίηρ Πσῃΐ ουξ οὗὨ ἀδγκποθθ, ὙΠῸ ἸΙ[Εγα] 
Ἰπίογργείδιοη ἴ5 ἀθίεπαθα ὈΥ ππληΥ ἘΟπΠΊΔη 
ὈδίμοΙς ἐχροβιζουβ νη ἀΡΡΘ8] ἴοσ ργοοῦ ἴο 
1Π6 1ἴνεβ οὗ {Π6 βαϊηΐβ. 

15. Τα ςοποϊιιδίοη ἤοῦα ἄγαννη ἔτοπ {πε 
Ἰδὲ νεῦβθ παξιγα! ]ῦ ἀρΡΊΘΟ5. 1η ϑιθβίδποθ ψ] ἢ 
τῆς σἰαΐεπιθηΐ (Υ. 13) οἵ ψν]οἢ {Π6 βαπὴθ νῈΥβ6 
(14) αβϑίσηθά {μ6 στϑάβοῃ, θιυΐξ 15 ναγθά ἴῃ 
ἔογτη, 'ἴπ ογάθγ ἴο ροϊπξ {Π6 τη Δ ΠΙΠΡ ΠΊΟΓΕ 
ἔουο θυ. Νὸο τηάγυεὶ, 1 [Π6 τη] ηἸβίουβ οἵ Ὠ]ΠῚ 
γΠο56 παίμσγο ἀπά νοῦς 15 ὈΠΠΓΙΡ ΘΟΙΙ5Π655, 
υνῆο ἰ5 {ΠῸ ἔα Που οἵ 1165 απ Πυροουῖβυ, 5Βῃοι]α 
ταϊμηῖς {Π6 Ἐχίθυιου οὗ ΡΕΥΒΟΠ5 ννοβῈ Ὁμαυδοίοῦ 
ΔΠ4 νΟΥΚ 15 στρ θοιιβηθθβ. ὙΤΠΘΥ βἰπι]δθα 
Τρ θοιβηθβθ ἴῃ {ΠῚ ἔμ ]56 Ὀθοαϑβί οὗ τιη56]Π5}- 
Π655 (Υ. 12) ἴο νοι {Ππογα 15. Οἰθαυ Δ] βίοη, 
Ρὰξ που ἀοιιθΈ1655 θοαβίεα 4150 οἵ ΘυἘΕΓΎ [ΟΓΠῚ 
οὗ τἱβῃξεοιιβηθϑϑ νυ ΠΟ σοπϑιϑίθα ἴῃ οθθάϊθησος 
ἴο [Π6 ἰᾶνν, ἀϑβϑθυίηρ, 45 ποὺ ἀϊά, {παΐ {Π6 
τὶ ῃθοιιθπεθβ οἵ ἴα “πους τπῸ6 ἰανν ἢ 
(Άοπι. 111. 21) ννᾶβ. ΟΠΙΥ ἃ ργείοχὶ [ὉΓ {πῸ 
φγαςξςε οἵ ᾿π᾿ υϊγ, ἀπά {παᾶΐ 1 πηαάς Οἢγῖβί 
“ἐᾷ τηϊ βίου οὗ ϑη " (Ὁ δ]. 11. 17). 1{ σαπποί θὲ 
ΒΌΡΡοβεά, ἢ Μογεσγ, παῖ ΠοῪ Ργοϊοπάθβά 
ἴο 6 τηϊηϊβίουβ οὗ στρ ΘΟ 5η655 ἴῃ 8[. Ρδ}}}5 
5θῆ586. ὙΤΠΕΙΓ σοπάποΐξ ργεβεπίβ 1561 ἴο {ΠῸ 
ἈΡοβίϊα 45 βοιπδίμιηρ ἀδβούνιηρ ἃ αἰγθία! 
τοι θαίοη. ὙΠ ΕΘΙΓ ΡΓοΐδθϑιοηβ ἀγὸ Αροϑβίοϊ!ς, 
ὑπεῖγ ἀθοάβ ϑαίδηϊο. ὙνΈΙΟἢ νν}}] ἀθοιάθ {ΠΕῚΓ 
ἈΠΕτηδίο ἕαίε ἢ ὙΠΕΙΓ ἀδθάβ. ὙΠΟΥ Μ1}] Πᾶνα 
ΤΠΕΙΓ ΡΪασθ Ἱ ϑαΐδη απ μ15. δηρεὶ5 (Μαείί. 
ΚΧΥ. 41), ΙΓ νυ ποπὶ ΠΟΥ Πᾶνα ΔΙΓΘΔΑῪ οαϑβί 
ἴῃ {ΠπεῚΓ ἰοῖ (ΡΏἨ]]. 11. 19). Απά {π6 ρῥυδοίίοδὶ 
Ῥυγροσί οὗ {Π15 15 ποΐ 50 τις ἢ ἴο σοηβοὶθς {Π6 
Ῥίοιι (!), 85 (δίνίη βᾶγ5, Ὀπΐ ἴο ἀείοσ {ΠῈ 
τηϊθρι θά, 

16. Α5 πο 15 ποὺ δάνδποϊηρ,, δου Παν]ηρ, 
Δϑϑοσίβα Π15 οἰδίτηβ. οὔ ἔνγο ροϊπηΐβ (νυ. 6, 7), 
ἴο γαῖ ΤΥ Ὀ6 ΤΟΥ͂Θ ΡΓΟΡΕΟΓΙ͂Υ ο4]164 Ὀοδϑβί- 
ηρ (21--23), Π6 ᾿ἰπβοσίβ 4 ἔισί μου δροϊορείϊς 
ῬΓείδοθβ, βί ΟΠ. τἰηρεὰ ἢ ἰΤΟηΥ, ΒΟ ἢ 
Θχίεπαβ ἴο {πὸ τηϊάά]6 οὗ νυν. 21. “Αραίη, 1 
ΒΥ, ΤΕΐΕΥβ ἴο ν. 1, ὑγΠοΥῈ Π6 150 Βροῖκα οὗ 
Ἦ15 θοδβίηξ ἃ5 [ῸΠγ. Ηἱἰβ5 ἀδβίγε ἴοσ δοςθρί- 

ΠΟΘ ΠΕΙῸ 15 4150 8 600 οὗ [)15 νν]βἢ} {Π616. 
10 πγαίίευβ ποΐ ψΠοίΠοΥ ἢ6 15 γοραγάθα 85 
156. ΟΥῈῸΟ]Ι5ἢ. Ἠΐδ αηίαροπίβίβ ῃδά πηδάθ 
Ὀοαδϑίϊηρ δηα ΠῚ5 γοδάθια δά δ] οννεά 1 ἴο θὲς 
τηδάς {πε ογάοσ οὗ {πῈ ἄδν, «πὰ ἢδ σοηιιθβίβ 
ΟἾΪΥῪ {παΐ Πα ἴοο ποι] θὲ ροστηϊεἀ ἴο 
ΠΟΙΊΡΙΥ ἃ ΠΠ{π1Ὸ νυ {πὸ ἔαϑῃίοη. 

17. Βιιξ πε βιιαγάβ ΠΙΠΊ56}} δὲ 811 ροϊηΐβ. 
ΒΘε ηρ δηά πιθοίίηρ [6 ΡΟββιθ]6 οδ]θοίίοπ 
{παῖ Π6 νγὰϑ σοιηργο πη 5ιηρ (ΟΠ τιϑὲ Ὀγ θοδβίηρ, 
ἢ Ἔχοπηρίβ ἢϊ5 Μ αβϑίου ἔγοση {ΠῸ γεβροηβιΠγ. 
Δ Βαΐ Π6 ννὰϑ βοῖπρ' ἴο 540 ννὰϑ5 ποῖ “δοσοσάϊηρ 
ἴο ἴπ6 (ΝΠ οὗ {Π6) Τιοτὰ "---ποί υἰίογοα ὈΥῪ 
Η!5 ἀϊγθοίοη Οὐ ππάου {πὸ ᾿πηβριγαίίοη οἵ ΗῚ5 
ϑριγ, δαΐ 1η [Ο]]γ--Ποιιρ ἢ ΟΠΪῪ ἃ 4τι|451- ἴΟ]]ν, 
Ὀδοδιιθα σου 64 “1η (Π15 σοηῆάδθηςς οὗ 
Ὀοαϑβίηρ  Ργεναϊοπί δὲ (σι πίῃ, νυ πόσα τ Πδά 
ὈΘΟΟΠΊΘ ΠΘΟΘΘΒΑΤῪ ἴο ΔΠΒΥΨΟΙ 0015 Δοσογά!πρ 
ἴο {ΠΕ 1 ἔοΠ]γ. ὙΠῸ ννογάβ γοπάογρα “ δοοοτά- 
ἴῃ ἴο (ἴ8ε ψ1}} οἵ) {πὸ Τιοτγά " τσ πθαῃ 
“ἐ Δοσογάϊπηρ ἴο [Π6 5ριΓ "ΟΥ̓ “ει ρεῦ οἵ [86 
Τ,οτά, γγηο πονοῦ Ὀοδϑίεα 1η {Π15 ΤΠΔΠΠΘΓ. 

18. ϑίαίϊεβ ὄθχρ! τον {ΠπῈ οχοῖβε ἢγϑέ ἱπί|1- 
τηαϊθά. [{ 15 “ Ὀθοδιιβθ την Ὀοαβί δοσογάϊης 
ἴο {Π6 ἤσδδῃ, {παΐξ 1 αἰδὸ νν}}} Ὀοαβί. ὙΠὲ 
ΘΙΔΡΠ 4515 [165 ΠΡΟῚ {ΠπῸ τθάθοη. ΤΠῈ ψογάϑ 
“( Δοοογάήϊηρ ἴο {πε ἤεβῃ " 5ῃενν πον βοῇ 
Ὀοαϑβίίης οαπηοί δ6 ““ δοςογάήϊηρ ἴο [Π6 ν}}}} οἵ 
{με 1,οτγά, δηά τῃδΐ Π6 γθα [65 50ΠΊ6 ΔΡΟΪΟΡῪ 
ἴοΥ στοβοσυίηρ ἴο . ὙΠΟΥῪ ΡΥΘΡΑΓΟ 15 γοδάθυϑ 
4150 ἴῸΓ [Π6 σάγη8] βίγαι η νυ ἢ Πο 15 ἀρουΐ ἴο 
Δάορί ; σΑΓΠ4] ΟΠ]Υ Ὀδοδιιδα {πῸ {Π|πρ5 νυ μι ἢ 
ψΈτα Ὀοαβίθα οὗ ἃΓῈ δβχίογπαὶ δπά οἰγοιτηβίδη- 
114], σιο 45 Ηῦτονν ἠδβοθπί ῸΓ ἰπϑίαποο 
(συν. 22, 23). 

19, ΤΠε ἐποουγαροιηθηΐς ὑνῃϊοΐ ΠΘ Πᾶ5 ἴοὸ 
ΠΟΠΊΠΙΕ [ΟΠΥ 15 {πΠ6 ρ]θαβϑασα νυ οἢ ΠΘ 58 Υ5 
ἀουιβίνεὶν Π15 γοδάθυβ [ἢ {ΠΕῚΓ νυ]βά πὶ ἴα ΚΘ ἴῃ 
{Π6 τοϊεγαίίοη οὗ ἔοοὶβ. 866 τ (ου. ἵν. το. [ 
νγᾶ5 ἃ ρ᾽θαϑαηΐ Ἔχοῦοῖβα οὔ {Π6 βι ρου ουτυ νυ ἢ 
ὙΨΒΙΟἢ {ΠΟΥ δοογοάϊοα {ΠογηβεΪν 65, 

90. ΤΠ οχίθπε ἴο νυ ἢ ἘΠΕΙΓ 5 θα πη 6 
μαά βοηδ σου] θὲ δοςοιιηΐοα [ῸΓ ἴπΠ ΠῸ ΟἾΠΕΓ 
νΓΑΥ͂, ἃΠ6 ἃ ἤπε βρϑοΐδο!θ ἴἴ ργεβεπίθα. (ἢ τιβί 5 
ἔγθοπθη οπάπγοα ἃ ἔυ γα ηΥ ννΠ]Οἢ τάδ Π6 πὶ 
αὐ]οςΐ (καταδουλοῖ) 514γ65 ((ΟσΔ]. ". 4; ν. 1,13} 
ἃ ΥἈΡΔΟΙΕΥ νυ μῖοῃ ἀθνοιγθά {ΠΕῚ βυιθβίδηςο : ἃ 
ψἸΟΚοα οΥΑ ΓΙ Π655 νυ ΠΟ ΤΟΟΚ {ΠῸΠὶ 1Π 5ΠΑΓῸ5 
(λαμβάνει, κὶϊ. 6: ΤλῖΚα ν. 5); δὴ ᾿πΠαϊθά δηά 
ονθυ-οχίθπαοθά 50] -οχαϊζδίίοῃ (Χ. 14--χὶ. 4); ἃ 

46ι 



46: 

1Ε ἃ πιᾶη ἴακε 96 γοι, 1Ε ἃ τχδῃ Ἔχδὶς 
Ὠ π]56 1} ΠΕ πηδη 5ῃηϊῖε γοιῖι οη {Πε ἔδςο. 

21 [1 5ρεαῖκ 25 σοποθγηίηρ ΓΕΡΓΟΔΟΗ, 
45 1ποιρῇ νγα ῃδά βεὴ νγεακ. Ηον- 
θεῖε ννῃδγθι πβϑοανεῦ ΠΥ ἰ5 δοϊά, (1 
Βρθακ [ὉΟ] Ι5}]γ.) 1 πὶ Ὀο]4 αἴ5ο. 

22 ΑτὰῈ ἴπεγ Ηδεῦτγεννβ ὃ 80 δηὶ 1. 

Παγϑι {γοαϊπιθηΐ νον "πο ῬΟΥΒΟΠΔ] γ]Ο] ΘΠ ΓΘ. 
ΤῸ 15 ῬΡγοῦθδΌ 16 {Πδΐ [Π15 Ἰαϑί γϑίουβ ἴο 50ΠΊΘ ᾶβ56 
ΪπΠ ΠΟ Ὀγαΐε ἔοτοθ πα θθοπ δοΐμ8}}Κ 
ΟΙΠΡΙΟΥΘΩ, 1 [Π6 νον δοῖ ἀθβουρεά πδά 
ποῖ ΠΠΈΟΓΆΠΥ οσσυστοα (Τ}ΟὉΠη ΧΥΠ]. 22; Αοΐβ 
ΧΧΠΙΙ, 2), ΡΕΙΠΑΡ5. ἀπο ργεΐεποθ οἵ ἐ5- 
ΟἸΡΙΙΠ6. 

21. Ζ1 5Ρ68Κ ἰπ δ βύγαϊῃ βυϊία 16 [0 
ΑΙἸΒΒΟΠΟΌΥ, οα 88 στιουπμᾶ γοὰ ΚΟΥ 
ἰμαΐ ψ8 ὑτονϑᾶ ψ881. Ηδ 4065 ποΐ 566 Κ 
τοϊογαίίοη (Υ. 16) ἔοσγ βίο Θχθσοῖβα οὗ ΡοννῸΓ 
5. π6 Π85 15 ἀθβογθ6, ἔοΥ πο οἸαἰπηβ. ΠΟ 510 ἢ 
Ροννεσ, Βιιξ βρθακβ 85 ὈΘΟΟΠΊΘ5 ἃ ΡΌύβοη ΜΠ Π- 
οὐ ροϑβιίοη, τσ ηΐβ, Δα ΠουιΥ (ἄτιμος) ἀσοορί- 
1ηΡ ἴοΥ ΠΙΠΊ561 4 η4 15 σο]]Θαριιθ5 {ΠῸ ΔΙ] ρδί!οη 
τηδ 66 ἀραϊηβί ἢϊτη, οἡ δοσοιπηΐ οὗ 15 [66 0]6 σοη- 
ἄποξ οα ΠΪ5 βεςοηά νυἱϑιί, {παΐ π ννὰβ “'ννϑαῖς ἢ 
(χ. το). ὍῈ ἴδηβε οἵ [Π6 οτίριπαὶ (δοτὶβί) 
5ῆοννϑ {παῖ {Πο07Ὸ 15 δὴ Δ} πϑίοη ἴο {Πδΐ οσσαβίοη, 
ΠΑ ἃ 5115 ρδγίοα (ὡς) ἱπιπλαΐῖθ5 Παΐ Π6 
Ὑν ΘΑ 655 νγὰ5 μα 2γιῤμέεί ἴο Πίπη ὈΥ ΟἴΠοΥ5. 
γΒΙΟῊ 1ἄδα ΤλΔΥ Ὀ6 ΘΧργοββεα σοηβιβίθ ΠΕ] ψν] ἢ 
της ὈΙΠ Πρ; ἸΤΟΠΥ ΟΥ̓ {π6 Ραββαρθ, γῪ {πΠ6 ννογβ 
“ἐγοῦ Κπονν." ὙΠῸ ἀἸ5ΠΟΠΟΙΓ οδηποΐ ΡΟΒΒΙΌΙΥ 
θὲ {πὲ νυν πίοἢ αἰΐδομοβ ἴο ἴπ6 (ὐου πῃ 5 ἔῸΓ 
Θπάασιηρ {πε οοπάποί οὗ [Π6 {πιάαϊΖοῦϑ, θθοδιιβο 
{Π6 πιεπίϊοη οὗ 1 ννου]Ἱά θὲ αϊΐο σι ροσῆϊπιοιιβ 
ΔΡΟΓ ν. 20, ἃπΠ4 1 νοι] θ6 ουξ οὗ 411 ΠΥ ΠΊΟΠΥ 
ἢ {Π6 ϑαγοαϑίίς ἴοπθ “Ὑοί," {Πποιρὴ ΠῈ 
οἰαίτηβ ΠῸ {Π|16 ἴο τηδ]γθαΐ [Π6 σΟΠΊΠΊΙΠΙΥ, 
ἀπά ἘποῖΡἢ ΠΘ 15 δ] θα ννεαῖκ ἀπ βρθαῖθ ἃ5 
οπ6 νυ Ποιυ στρ η5 (ἄτιμος) “1ῃ νυ μαΐονου δηγ- 
ὉΠῈ 15 δοϊά (10 15 ΖΟ11Υ ὑμ80 1 50Ρ684Κ). 1 
4150 4πὶ θο]4." ὙΝ παΐθνου σσγοιπαβ ἴῸΓ ἀατὶηρ 
ῬΓΘΙΘΠΒΙΟΠΒ Π15 Δνούβασιθβ πανς Π6 [85 ἃ5 νγῈ}} 
αἃ5. ἴπογ. Βεΐ τοπηθπιθοσῖηρ ΠΟΥ ννΟΓΠ]655 
{Π656 φσοιπηβ 4ΥΘ, Π6 ᾿πίουσρίβ. ΠΙΠΊ5Ο ΙΓ ἴο 
τοροδὲ {π8ὲ μ6 5ρεδακβ ἴῃ [Ὸ]]γ. 

90. ΠΟ ἢγβε οὗ {ποτὶ σοησογη Το νν5ἢ χα 
{τασίοη. ΤΉΘΥ ἃτῸ βίαϊθα ἴῃ ἃ ΤΊΒΙ Πρ 50816, 
ΔΑ τῆαὺ Ὀ6 ἀδβουθοα Ὀγοδά!ν 45. παι οπδ] τυ, 
ἘΠΟΟΟΓΔΈΙΣ ΧΙ ΠΘρο5, αηά {πΠῸ παΐαγαὶ τῖρηξ οὗ 
ἸηΠοσαηοθ 1ἢη {ΠπῸ ΡῬΓΟΠΊΪσο5 οἵ πὸ Μοβϑίδῃ 5 
Κιπράομη. “Ἡδθῦγενν, ἃ ἴθυτη οὗ σϑορσδρῃ]οα) 
ΟΥΡῚΠ ἀθποίϊηρ οπο οὗ {π6 {γαπβ5- ΕΠ ΡΠΥΔ Δ η 
βίοοις ἴο ψῃϊοῖ ΑΡγαμαπὶ Ὀο]οηροά, ἀϊβίιη- 
Βα Βηθα {πῸὸ [ον ἀπ {ΠῸ6ῚΓ Ιδηριιαρθ ἔγο πα 
[ΟΓΘΙΡῊ ΠΔΈΙΟΠΒ ἀη4 τοπριεβ (Ὁ θη. ΧΧχῖχ. 14,17; 
Χ] χα 2᾽:. ΧΠΠΠ|:.12: ΒΙΧ ΙΣΤ, τὸν ὅδα,, δζο εν [πῃ 
ἰαῖοσ {ΠΠ|65 ἴἴ ᾿πιρ θα πηαῖ]γ ΙΓ ἴῃ [Π6 ΠΟΙ͂Ὺ 
ἰαπά, Δ Πεβίοπ ἴο {Π6 παίϊοπαὶ το], ΟΠ, τι58Ρ65, 
δηα {γα 05, ππονν]θ σα οἵ [Π6 ἀποῖθηΐ βαοξθά 

ΠῚ ΘΟΕ ΝΗ ΓΆΡΝΥΘΙ ΕῚ: [ν. 21--22. 

Ατα {πᾶν [βγϑα πε ὁ 580 ἂγὲ 1. Ατε 
{πεν {Π6 8664 οἵ ΑὈγάπδῖη ὃ 50 ἀπ]. 

23 Ατε {παν πηϊηϊβίοιβ οὐ ΟἨγῖϑβέ ὃ 
(1 β8ρβὰκ 485 ἃ 001) 1 δηὶ τηοῦα ; ἴῃ 
Ιαθοιιτβ ποῦ δριπάδηϊς, ἰπ 5ΈΓΠ|Ρ65 
ἀθονε ΠηΘΆΒΊΓΘ. [π᾿ ΡΓΙΒΟΠ5. τηοΓς ἔτα- 
αιδηΐ, ἴῃ ἀεδίῃβ οἴ. 

Ἰδηρτιαρο ἴπ νοι ἘΠ6 Θοσιρίυγεβ γεγα τυ θη, 
Δη  τι586. οὗ {Π6 ΡΟΡΌΪΑΥΓ Αγαπλαῖς, “[ϑγδϑὶΐθ ̓  
1Π1Ρ]16 4 [Π6 ρα ΟΙ ΡΔΈΟΠ ἴπ ἘΠ 6 5 ρη4] Ὀ] οβϑηρβ 
Βεβίοννεά Ὀγ οά προη ἢἰ5 οἱθσξ ρεορὶθ νΒῖο ἢ 
δῖ. Ῥδὰ] σομηπιοπιογαΐεβ ᾿ἴῃ σΟηποοίίοη ]Π 
1Π6 ΠαπΊ6 ἴῃ Β ΟΠΊ. 1Χ. 4, 55 ὑνΒΙ ἢ ράβϑαρο {πὸ 
ΤΟ ΔοΥ πγιβί σοηβι]ῖ. “ὙΠ 5εεά οἵ ΑὈγαμαπι᾽ 
"85 ΒΡΡοβθά 9 ἢᾶνθ 8η ᾿πάοίθαϑι ]6. οἰδίπὶ 
(Μ δ. π|. ο; ]οῆπ γι]. 39) ἴο ἃ 5μασα 'ἴπ {πῸ 
ἘΠ]ΠΙ]πηθηξ οἵ [π6 στθαΐ ργοπηῖβα [Παΐ ἰη ΑὈγα- 
Παπι5 βθϑά 8}} [Π6 παίϊοῃηβ οἵ {π6 εατίῃ (Οεη. 
ΧΙ. 2 ἢ; ΧΙ 15; ΧΡ, 5, 18: ΧΙ 15.) “ΠΟΤΕ 
Ὀ6 Ὀ]οθβθθοά. ὙνΏΠθη 8.1. Ῥαι]5 Ορροπθηΐβ 
οἸαιπιθ {πόθο ἐθϑιρ παίοηβ ἴῃ σοηίγαδέ ΙΓ 
Πϊπὶ {πον πιθαπί {παΐ ὈΥ Πῖ5. ΙΓ αἱ ΤΆΥΓΘΙ5, 
[15 ἈΟπΔη ΟΠ ΖΘΠΒΠΪΡ, Π15. ᾿πίθγοοισβο ἢ 
{Π6 (ὐεπίι]65, Π15 πηοάδ οἔ (γεδίϊπρ (πΠ6 Μοβαῖς 
Ἰανν, μθ Παά Τογξειτθα μ15 πε! ΕΥ, Π15 ρσῖν!- 
Ιθροβ, 15 παίιγαὶ τιρῃξ ἴῃ {πὸ Μοββιδῃ 5 Κιίπρ- 
ἄοιη. ὍῊΙ5 ἰ5 παῖ πὸ ἄοοβ ποΐ δ]]ονν δἰ ΕΠ Υ 
ΠΟΥ ΟΥ̓ ἴῃ πη. ΧΙ. τ οὐ ῬΗΠ1 11. 5,6. Ὄροπ 
[Π6 βσοιιπηβ ϑἰαϊθα ἴῃ {πεθ6 ραβϑϑαρὲϑ «πὰ ἴῃ 
Ἀςῖίβ, χχί!. 2: χχῖθ 6 6 705. 77. οἸαἸΠη5. [Ὁ 
βίαπα, νυ τοραγά ἴοὸ 411 [π6 ροϊπίβ ἰπ 41165- 
ἘΟΠ, Οἡ {86 βατῆθ ἰθυθὶ ἢ 5. απίδροηϊβίβ, 
ΔἸΈΠουΡ 6 δἰίδοπμθα ἃ νοῦν ἀἰβεγοπε ναῖπα 
ἴο {π6π᾿. 

28. ΤῸ. ΠΟΠΙΓΟΥΕΥΘΥ, Πονγουθσ, {ὐγηθά 
ΤΉ ΔΙ ΠΪΥ ἸΡΟῺ {ΠΕ ῚΓ γοβρθοξινο το] δέϊοπβ ἕο (ἢ γῖβί. 
Οἡ [Θυυῖβῃ συοιηά Πα οἰδίπηβ δα δ] Υ ; 845 ἃ 
ΠΤ ἰβίου οἵ (ἢ γὶβί, βιρουιοσγ. “ ΜΙιπίβίθυϑ 
ΟΥ̓ (μγῖβε αγτὸ που} 1 (ΑἸ 'π πιϑδᾶπο85: 1 
ΔΤῚ πηοτθ." [{ ἄοεβ ποΐ πηδίογια!ν αῇδοξ {πὸ 
ΘΌΠΟΓΑΙ ΤΙ, νυν πεῖ μο συ {Π15 θ6 ἴαίτοη ἴο πιθδῃ 
τῃΠαΐ Π6 15 ΤΊΟΓΘ ἃ πη Πβίοῦ οἵ Ομ σιϑὲ τπαη ἘΠΕΥ 
ΟΥ̓ {Πδΐ, 1Ε ΠΟῪ ἀγα πηϊηϊδίοεγα οὗ (γιδί, μῈ 15 
βοιηθίῃϊηρ θουοηά παῖ. Ηδ ἀοεβ5 ποΐ ᾿οπ- 
ςοάδ {παΐ {ΠΟΥ ἀγὸ τη! πίε β οἵ (γιβέ (ν. 1.5); 
θυῖ πὸ ἴαϊκοα ποτὶ δὲ {ΠπῸῚῚ οὐ γδὶιδ8- 
ἘΟΠ ἃππ 5ρθαῖκβ νν]Π 4Π ἰποῖϑῖνε ἸΓΤΟΠΥ͂ νυ ΒΟ 
οχίθπαβ 4150 ἴο ἢ15 τηβδήπεββ Ηδ Κποὺν ΠΙ5 
Δάνουϑασίθϑ νγου] ἢ 5ΔΥ, πὶ ἘΠΕΙΓ ὈΠΠΠ4 ΔΥΓΌΡΆΠΟΘ, 
{πα ΤῈ νγὰβ ἃ ραγί οἵ 15 Παδιζιια]! ᾿ηβαηϊΥ 
(Οἱ. 13) ἴο βεῖ ΒΙπηβοΙΕ ἀθονε πο ΒΘ ΠΟ 
Πδά ἴῃ βοΐ πὸ {τὸ ΑροβίἊ}ϑῃιρ δὲ 41. Τὸ 
δ ρδίαπίϊαίθ ΠῚ5 Ὡϑϑουίοη {πΠαΐ 6 15 "πιοσρ, 
6 ϑκείομεβ ἴῃ νιν ἀθίβ]! ἃ ρῥἱςΐιγα οὗ 15 
Ιαθοιτθ ἀπά ϑιεσγίηρβ, θΟΟΠΥ ἀπά τηθηΐδὶ. 
ὙΤΠΟ σοπηραγίβοη δείνγθεπ ἢ ΠΊ56]Ε ἀπά ἔποπὴ 
ΜΠ τοΐθγοηοθ ἴο ἴπϑϑ6 σοπο] ΠβΊ ΘΙ Υ 5Πποννβ 
μον ἔτ ΠΟΥ νγεῦα ἴτοπὶ απο ΠλΙΠιβίοτβ οὗ 
(Πτῖϑ. ὙΠῸΥ ἀϊά πο ἰαθοιι, θιξ οἰαϊπιοά 



ν. 24-6.] 

24 Οἔτῃε [ενν8 ἔνε {ἰπ|68 Γεςεϊνοά 
Ὁ 1 “ΙΓ εὐγίρος ϑᾶν Ὲ 9Π6. 

2ς ΓΗτσα νγὰβ 1 θεδίεη σι το 5. 
ΟΠσα νγα8 1 βίοπεάς ττῖος 1 βιβειεά 

111. ΠΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ. ΧΙ. 

ΒῃΙρννίθοΚ, ἃ πἰρῃξ δπά ἃ ἄδὺ 1 ἢανε 
θεεη πη {πε ἄεερ ; 

26 7π Ἰουγπαγίπηρβ οἔζθη, 25 ρει 1}5 
οὗ νγαΐθιβ. 14 ρϑ 8 οὗ γοῦθοῖβ, 27 

{πὸ ἔγυϊϊ5 οἵ δὲς ἸΑΔθουΓ (Χ. 15, 16) «πώ, 
ΤῸ ἃ ΥΤεἝδθοη σἰαίεά ἴῃ (ὐ4]. υἱῖ. 12, ἴπδῪ 
Ἰλοκοά νυ μ1|6 πὸ μαδά {πὸ ᾿πά Ἰ5ρθηβ8Ὁ]6 βρη οἵ 
Ἀροϑβίδβῃὶρ ἔογοίο!α Ὀγ Οἢτῖβί (16 χχί. 12, 
13). ᾿Βευβεουξίοηβ ὅ6εῈ 1. 4-το; ἴν. 7-16; 
ΥἹ1. 4πτο. ὍΠδ τι 5ἢ οὗ Π15 ἔδε!ηρ5 οὐου- τ 465 
Ἔχαοξ σοηβίγαςεϊοη ἴπ {πῸ ἢγϑέ του ομθ5 οἵ {πῸ 
Ρἰσέατο, δῖ “[π ἸαθοιΓ5 ΤΟΥ͂Θ Βα ΡΟΥΘ αἢ- 
ἀδπῦΥ" ἰ5 αι ᾿πί6 ] ΠΡ 1016 45 1ἴ βίαπάβ. [ 
“έ χΠΟΥΘ 5 ΡΟΓΑ θυ Π Δ ΠΕ]Ὺ ᾿ 15 ἃ βίσιοΐ σοπηραγα- 
ἔἶνθ, ἰξ πιθαηβ {παΐ Π15 βιιρογαδιυιπάδποθ οὗ 
ἸΑθοιιΓ5 15 στοδίογ {Παῃ {Ποῖγβ, ἀπά 1τΈ ννου]ά 
{π6η θῈ « οονογί ἰδιιπί, θθοδιιβδα {Π 611 ΒΡο- 
Δοιπάδποθ οὗ ἰὩθοιγβ νγὰ5 ποθ δὲ ]}. [π 
ἔλνοιιγ οἵ (ακίηρ ἴ ΟἿΪΥ 845 ἃ βίγεπρίποηθα 
Ῥοϑβιίξινε ἰ5 {πΠ6ὸ βίτηρὶθ ννογὰ “Ἂ οἴζεη " δὲ {πῈ 
επά οὗ ἐπε νεῖβθὸ. ὙΠῸ ἰαῦθοιγθ πηθαπΐ 8ΓῸ 
1Π6 νυθαυῖηρ [0115 οἵ ἃ ΠΊΙ ΒΒ ΟΠ αΤῪ [1{6 (Ὑ]. 5). 
ΤῊΘ βίγροϑ πηᾶν οἰΠου θὲ {ΠπῸ οἷα55. οὗ γνῃ!ο ἢ 
Ἦδ ΡΓΘΘΘΠΕΙΥ ἀἸ5Ε Πρ 1] 5Π165 ἔν Ὸ ΓΟυτη5, ΟΥΓ ἴῃ 056 
ὙΠ ἢ πθ τοοοϊνοά ἴῃ ΡῬΟΡΌΪΑΥ ὈΡΓΟΔΥΒ 845 
ἀἰβειησ θη ΠΠῸΠῚ ΡιιΠΙΒῃπηθηΐβ αἵ {πΠ6 μαπάβ5 
οὗἩἉ ΡοΙσθ. ΕῸΪ ἱπιρΥΙΒοητηθηΐ5 566 νἱ. 5. ὙΠῸ 
ΡΙαγΑ] “ ἀθδίῃ5 ἀδποίεβ εἰ Ποῦ ΠπῸ νυῖθι5 
ἴουπ5 ἴπ νυ πο ἄθαίῃ Πα ᾿πιροπάθα οὐ {Π6 
ΠΠΔΗΥ͂ ΟΟΟΑΘΙΟΠ5. ΟΠ ὙΨΏΪΟΠ Πα Παά Ὀδαπ ἴῃ 
ΔΥΓ οι ]0 πιοτί!5. 

24, Τ) δίῃ 1εδή5 ῃϊπη οἢ ἴο ΡῈ πα] βιιβθυῖηρς 
ὙνΠΙΟΙ. ἡνετα ΟἸοβεὶν σοηποοίοα ν] ἢ ἀδαίῃ δηά 
ὀχοοπέοη (Μαΐε. Χχνη!. 26) ἀπά ἴῃ {Π6 ᾿πῆϊο- 
τίοη οἵ νυ Π] ἢ ἀθαῖ ᾿[561 ϑοπηθίϊπιθ5. δοίι}} Υ 
Οουγγοά. Ηδ ρευπαρβ βῖνεβ ργεοθάθησα ἴο 
θυ 5ἢ ΡιιπΙβηπιεπίβ. Ὀθοδιι5ε ἴ νγὰ5 ρθο ΠΑ ΓῚν 
ΒΑ Ππρ ἴο Ηἰπὶ ἕο πᾶνε θθθη ἢτι5 Ππαπάϊεα ὈΥῪ 
Ὧ15 Ὀτγείμγοπ δοσογάϊηρ ἴο {Π6 Πεβἢ ννῃοπὶ Πα 
Ἰονθά 30 ἔθυνεηίν (Β οπι. ᾿Χ. 2, 3), ἀπά θθοδιιβα 
πο νου] Παγα οϑοαροά {Πδὲ ἰγεδίπηθπέ μδά ἢε 
ῬΓΘΔΟΝ Θά 4 [ον 5 Οοϑρεὶ. ΕῸΓ 5Οου ΓΙ ΠΡ 
566 Ποῖ. χχν. 2 ; ΧΧΥΙΙ. 58 ὙΠῸ [᾿πϑίσιι- 
τηθηΐ τιβοά ἴῃ ἰδίου {1Π165 15 5814 ἴο ἤᾶνθ γΈβεῖη- 
δΙ6α {πὸ Ε τιϑϑίαπ Κποιιῖ. ὙΠῸ ἸΘρα] ΠΙΙΠΊΒΟΓ 
οἵ 5[Γ1Ρ65 ννᾶβ [ου τυ ἀπά {ΠῸ οπηϊβϑίοη οἵ οὔβ 
Βίγιρθ γνγαβθ ἃ ῬγΥΘΟΔ ΟΠ ἀραῖπδί ν] Ἰδέ !ηρ {Π6 
βίγιοι ογάον (1) επξ. χχν. 3). ϑοιῆθ {Π|ηκ {Π6 
Βοοισρο Παἀ [γε 145Π65 δηά {παΐ {πιγίθεη 
ΒίΓΟΚΟΘ. ἡγε δάπηϊηϊσίεσε. ὍΠαΐ δι. δὰ] 
Θπάυγοά {Π15 ρο πα] Υ ἔνε {{π|65 ἀπά γεΐ ᾿νε 
15 4η 1] πβίταἴίοη οὗ ἢ15 σοηί]Π|18] ἀ 6] ΠΥ ΘΓΥ ΟΥ̓ΘΓ 
ἴο ἄδδίῃ ἴῃ οσάθγ {παῖ {πὸ Ππἴδ οἵ (ῃτ᾽βὲ τηῖρ πΐ 
θ6 πηδηϊβοβίεα 1η ἢ15 πηογία] ἤθϑῆ (ἰγ. 11). 

25. Βεαδίίπρ ἢ τοὐβ νὰ {πΠῸὸ ΒοπΊδη 
ῬΕΠΙΒῃπιθηΐ, ᾿πῆϊοίοα τυ νναπά 5 νυν ΠΟ ννΈΓα 
τοργοβοηΐοα ὈΥ {πὸ ἸἸσΐοτϑθ᾽ ἴαδβοθβ. ΟἾἿΪΥ οπα 
οὗ {π6 {πγθθ σαβεβ 15 τοοογάρά (Αοῖϑβ χυϊ. 22) 
ἴῃ πο 51145 α50 βιβεγεά. ὙὍΠὸ Αροβί!α 
ταῖς μαΐο βανεά ἢϊπΊβοΙ Ὁ Ρ᾽θαάϊπρ 5 

Βοπιαη οἰ [ἰΖεηβῃὶρ (Αςΐβ. χχὶϊ. 25), δυζ Πα 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ ργείεσγεά ἴὸ δβάᾶγε {πΠ6 ἰοΐ οἵ ἢὶ5 
φΟΙ]θαριιθ. ὙΠῸ οπο ᾿ἰπβίδηος οἵ βίοπίηρ ἴοοκ 
Ρίαςθ δ [γϑίγα Πα αἵ {πε ἱπβιϊραίίοη οἵ [θν5 
(Δεῖβ χῖν. 19). Εἶνε βϑα-νογαρθβ, βεϑιάθ5 {πῸ 
Ἰαϑί ἰο Κοπιθ, ἀγα τεοογάδά ἴῃ {Π6 Αςί5, ἴΠ Δ ΠΥ 
οπ6 οἵ ψῃςἢ, βιρροβιηρ ννῃαΐ 15 ποῖ {πκο]ν, 
τΠαΐ {ΠῸῪ ννεσα 411 {Π6 Αροβίϊο πιδάθ, οη6 ουὕΓ 
τηοΓ6 οὗ {π656 βῃ!ρννγθοΚ5 ΤηΔΥ πᾶνε οσοπγτθά. 
“«Α πἰρῃξ δηά ἄδὺ παν 1 ραϑβοά ἴπ {ΠῸ ἄβερ." 
ΤΠ15 πιιβέ πᾶνε ὈΘΙΆ]Π]6 πη ΠΙΠῚ ἴῃ οπα οὗ ἢϊ5 
βῃΙΡν ΘΚ, ῸΓ οοπίοχε δηάα ἰαπριαρα ἀείετ- 
Πλπο {πῸ ἄδερ ἴο πιθδη {πε 564. [Ἐπ “ Ἰη ἢ 
ὙΝΈΓΘ ΡΥΘΘϑθά 1 ννου]Ἱά ᾿πά!σαῖθ 4η ΘΧΡΟΥΙ ΠΟΘ 
1|κ6 τῇαΐῖ οἵ [οπϑῃ, διξ {πὸ Ὄχργεϑϑίοη πθρά 
ποῖ πιθδη πιοτὸ ἔῃδη (Παξ ΠῈ παά Ὀεξαθη ἀγίνεη 
οι δὲ 568 οὐ ἃ Χγαϊξ Οὐὔ ἃ ἵγαρτηθηΐ οἵ νυσθοκ, 
ΟΥ Παά δε σαϑδί ΠΡΟΠ 5ΟΠΊ6 ΓΤΟΟΚ ονῸΥ δηΐ 
ΔΠΟῸΠ ΟΥΘΓ- ὑναϑῃθά Ὀγ [Π6 νγανο5. ὍΤΠ6 ρογίεοξ 
ἴθπβε δά ἀβ5 το {πε υἱνιάπο55 ὈΥ ρἰδοίηρ {Π6 Ρααβ 
ἴῃ σοπηθοίίοη ἢ {πΠῸ ργοβϑεηΐ δηά δἰπιοϑβί 
ΤΟΡΥΘΒΘΠΈΙης; ἘΠ]5 ΘΧΡΟΓΙΘΠΟΘ 85 ἃ ΟΠαΥΔοζ γι 5116 
οὗ 1π6 Αροβίίθ. “1 ἃ οπ6 ψγὴο Πᾶνθ ραϑβθά. 

26. δε τϑνοσίβ ἔΓῸΠῚ ΡΥ οι ]4γ5 ἴο ΚΘ ΠΘΓΔΪ5 
δηά ἔγομη νειῦ5 ἴο βιιθβίφηξζινεβ ψπουΐ {πὸ 
«ὐάιπξίΊοη οἵ {πΠ6 ργυδροβιίοη “ὁ 1η,᾿ 45 ἴῃ ν. 23; 
ἔργ νΒΙ ἢ {πογεΐοσθ ᾿ἴ 15. ννῈ}} το ϑυιθϑεζαϊε 
“Ργ.᾿ ϑιιοἢ τηοα!οδίϊοηβ ἀγα παίαγαὶ ἴῃ ἃ Ιοπρ' 
οαίδ]οριιθ, [Π6 [6 πὶ5 οἵ ννβῖοῃ ϑισσθθά οπα 
ΔΠοίΠοΥ ἴῃ {Π6 Γαρ! ἃ σννθορ οἵ βίγοῃρ ἔδβο!ηρ, 
ΔΠἃ ΠΟΥ ἅτ ποΐ ἴο Ἀὲ ϑιιδ]θοΐϊε ἴοο 5ίγι Εν 
ἴο φι,απηπηαίϊοα] ἰεϑίβ. Ηἰ5 ἐἰϊβαβϑίειβ ὈΥ̓ 56 
Το Π4 Πΐτὴ οὗ 15 ἸΟυΓΠοΥΒ ὈΥ ἰαπά. ὍὙΠῈ 
οἰρ ΕΟ] δηά οπρῃδίϊο γοϊςογδίίοη οἵ {Π6 ννοτά 
“ ῥογ 15 βιβηϊῆεβ {πδξ Πονγῃοῦα νν 85 Πα ϑαΐβ. 
ΤΠΕ ἢγϑε ἔννο ἴουπη5. οἵ ΡῈ. ἀῦὸ ϑιισϑοβίθα 
Ὀν ““7ουγπουίπρβ." Ηε Παά ἴο ννδάβθ, 5υν1Π} 
ΟΥ̓ ΟΥΟ55 Γγο 5 δὲ {ΠῸ στίϑὶ οὗ {πὸ ἔγοπι 5Π04]5, 
ταριἀ5, ὑνῃΠρΡΟοΪ5 οὐ Ποοάβ. ΟΡ οΥ5, {κὸ 
πο οα {π6 τοδά Ὀαίνγεεπ [6γιιβαίθπὶ δηά 
7ογίςμο ἴπ {Π6 ρασαθ]θ, ἁθοιπάθα ἴῃ ΡΑ]θβίηθ, 
ϑγγίαᾳ δπά Αβϑίὰ Μίπού. ΕῸΓ ἰπβίδησοβ οἵ 
ἀδηροῦ αἵ {π6 μαπάβ οἵ 5 οὐνὴ τάσθ, νγῇ0 
Βαΐϊοά Ηἰπὶ ἴογ Πῖβ ἀροβίαϑυ δπά [5 ἀοοίτίπο, 
βεολιοῖς ἐπι. 45, ὅο:-Χῖν. 2:5. 1ΧῪ11.15᾽}0.2.} 
ΧΥΙΠ. 16: ΧΙχ. 9: Χχί. 27. [{ νγδ5 ποΐ ππιιβιι8}, 
ἔοΥ {Πποπὶ ἴο 116 1π νυαἱξ ἔοσ ἈΪΠῚ ἴΠ Π15 ἸΟΌΓΠΘΥΘ, 
δηά πὸ ἀουθί]θς5 μα {Ππ6586 οαϑε5. Ραγ ΟΠ] ΔΎ ν 
ἴῃ [5 τηϊηά. ὙΠῸ Πεδίμεπ ἡ ΓΕ ΒΘΠΕΥΔΙΥ 
5ΕΙγγοά ἊΡ ἀραϊηϑδέ μῖπὶ ΌΥ [6 νν5, 5 τηοϑί οὔ {Πε- 
ΤΟΙΈΓΘΠ 65 ̓π5ὲ βίνοπ ργονθ. ὍΠ6 58ΠῚ6 ἴη56- 
οσυγιτγ ΟΥ̓ 6 δἰτεη θα ΗΠ 1Π 811 ρίαοθϑ ἱπμαθ τα 
ΟΥ̓ ΠΠΙ ΠΗ Δ Ι τε, νυ ΒμΘΈ μου {Π6 νυν Πἀθγη655 οὔ ]δπά 
ΟΥ̓ οἵ νναΐεσ. ΕῸΥ ἴον δ, 45 ᾿λαπηδβοιβ, Αοίϑ, 
ΙΧ. 29: 2. ὍοΥ. κὶ. 32: Απίοςσῖς ἢ Ριβιήϊα, 
Αοἴϑ ΧΙ. 50; ᾿σοπίμπῃ, χῖν. 5; Γυγϑίγα, χὶν. το; 

463 



464 

ΡΟΙ]5. ὈῪ γιῖμθ ὁτυη ΟΟΙΙΠΕΓΥΠΊΘΠ. 27] 
ΡΘΓΠ]5 Ὀγ τῃς Παδίμαθη, 15 ΡΕΓ]8 ἴῃ (Πε 
οἷν, 13 ΡΕΓΠ]Β ἴπ {πῸ νυν] άθγη 688, 1ῃ 
ΡΘΓ]5 ἴῃ τῃς 868. 11 Ρ6Γ115 ἀπποηρ [56 
Ὀτγείῆγαη : 

27 [ἢ νγεδγῖπε85 πα ραϊηα]η 688, ἴπ 

ΠΠ ΟΟΕΝ ΤΕ Β. Χ [ν. 27---29. 

νγαῖοῃϊηρβ οἴζθη, ἴπη Ππηρογ δηά τῇϊγϑέ, 
1η [Ἀϑείηρβ οἴζεη, ἴῃ ςο]ά ἀπά πακβεάῃϑϑβ. 

28 Βεβϑίάς τῃοβϑεὲ {πϊηρβ {Ππαΐ 2ΓῈ 
νυ μπουῖ, τΠαξ νν ἢ] ἢ σοπιεῖῃ ἸΡΟΠ ππα 
ἄἀ411γ. της σαγα οὗ 811 τῆς σῃυτςοῇα8. 

29 ὟΝΠΟ ἰ5 νγεᾷῖ, δηά 1 δπὶ ποῖ 

ῬΆΠΙΡΡΙ, χνῖ. το ; Τ Ποβϑβαϊοηῖοᾷ, ΧΥΊ]. 5; Βεγθα, 
χυῖ!. 121; (οΥπίῃ, ΧΥΠ]. 12; ΕΡΙΘβιι5, ΧΙΧ. 23. 
ὙὝΠΕ ΡοΓΙ5 ἴπ πὸ ν]ἀθγη 55 τηϊσ μέ θ6 ἔΓῸΤη 
τ ῦθεῖβ, νὰ Ὀεαβίβ, ποαΐ, νηάβ, βαηᾶβ ΟΥΓἁ 
ἘΠΟΘΓΓΔΙΠΥ οἵ τοαάβ. Οἡ 586ᾷ ἴΠ6 βΈΠΟΓΑΙ 
ἄδηροτβ οἵ νυνὶ ἢ ἴΠ οα565 τηθη!οπθα ἴῃ ν. 25 
ΔΥῸ ϑρεοῖδὶ ᾿ἰπβίαποοϑ. Ρδυ]θ ἁιηϊάβδί ἴα]βε 
ΒγΘΙΠΓΘη ΟσΟΙΡΥ {πῸ ᾿ἰαδὲ ρίαςθ, θθοαιιβα ἘΠΘΥῪ 
ψγοτο 16 πιοϑί ραϊηξι] (ΡᾺΠ]. 11. 18) ἀπά ἴπ ἃ 
φογίδιπ 5θῆβ86 {πε βγϑαίοϑί ᾿ΠΑΒΠΎΟ 845, πΠΩ ΟΣ 
1π6 πιαϑὶς οὗ ἴονβ, {πον σαπὶθ πθαῦθϑί ἴο ἢ5 
Ῥεύβοῃ. Ηδ τρονϑά δπιοηβϑί (ἐν) ἘΠ 6πι. 

ΟΠ, ΤΕ οσὐγγοπέ οἵ 5 {που 5 85 σαγτιθά 
ἩΪΠῚ ἀνγὰῦγ ἱπίο 5 Ἐθυηρ5 πα Ρογ]]5, Ὀὰς πὸ 
Παὰ5 ποΐῖ δἊχπαιβίθα [Π6 Θχουοη5. πα {Γ14]5 
νυ πῖ ἢ νναϑίθα ἢἰ5 θοάγ. 80. Π6 Υϑβιπη65 {Π6ΠῈ 
ΜΠ ἔννο βΌΠΟΙΔ] ννοσ5 οὔ συ πὶ ῃ πῈ Παά τι56ἀ 
ὉΠ ἴῃ ν᾿. 23 ἀπά σϑουστῖηρ ἴο ἴπΠ6 ῬγΓΘΡΟΒΙΙΟη 
ἢ ἀ]Ξὸ πεε ἀπ ν. 5 ἼἼΠῚ ΤΟΙ ππ 
ΙΔ θουτ."" ὙὍὙΠὸ ἢγϑί οἵ {π656, ἴπ ἴπ6 οὐἹριπαὶ, 
ἀοβοῦθοβ ἴπ6 ρμγϑίοαὶ ννθῦ πᾶ ἴθαῦ ἀπά 
ὙΥΘΑΓΠ655, {πῸ βεοοπά {πε Ραϊη] εοτγίβ οἵ 
ματα νοῦς. ΤῈ ἔννο [οΥΠῚ5. ἃγ6 Τουπά ἴο- 
φοίμοῦ ἴῃ τ ΤΠ655. 1. το ἃπά 2 ἼΠ655. {Π]. 
8, ἀπά ἴπ οί ραβϑαρθβ [ΠΟΥ τοίου ἴο ἢϊ5 
μαπάϊογαθι. [Ὁ [Ππαΐ 15 ἘΠΟΙΓ βθῆβθ Πϑῖθ, νγὲ 
ταμϑὲ ΒΌΡΡΙΥ ννμαΐ 1ῖ5 δἀάεά ἴῃ ἴπ6 ἵννο 
Ῥαββαροβ ἅδον τοίογγοά ἴο, {παΐ Π6 Ρυγϑιιεά 1( 
Ὀν πίρδὲ ἃ5 611 45 ὈῪ δύ δηά 50 ἱπουσγοά 
{π6 ἢγϑί οἵ {π6 ρυϊναίϊίοηβ ννμῖοῖ Πα ργοσθοάβ 
ἴο τηθπίϊοῃ, ννδηΐ οἵ 5ῖ5θρ. Ηδ 50 βϑουιῃοθά 
5166} ἴογ ἰβδοῃίηρ ἀπ ρυθδομίης, Αοίβ ΧΧ. 31) 
85 ὙὙ6}} 45 ἔῸΓ Ῥγαυθῦ ἀπ τηράϊδίίοη τ 655. 
11. το. ὙΠῸ Παηροὺ δηά {π|γϑὲ τηθαηΐ ὑν6ΓῈ 
ποΐ δηάδαγοά ἰπ νοϊηΐατν ἀθυοίϊο πα] ΘΧΘΓΟΙ565, 
δ ἴῃ ἔαπηῖπθβ, ἀγοιρηΐβ, ἴπ πὸ νυ] ἀθΥΠ6 55 ΟΥ̓ 
αἴ 568, ΟΥ̓ ΟΠ Ιοπρ ἸοιγποΥ5. ΤῊ [Ἀϑεϊηρϑ ΓΘ 
ΔΌΞΕΙ ΠοποΘ ργαοιῖϊσεά θη ΠῈ Ργοίουσεα ΠΙ5 
ΤΑΙ Πἰβίουίὶ Ἰαουτα ἴο {πΠῸ ϑα τ βέδοϊίομ οἵ [15 
αναηΐβ (Ἱ. 5). 

28. ΟΥ̓ 1Πε πιΔΠΥ ννᾶγ5 οἵ ᾿πίθυρυθίϊπρ' {Π|5 
ἀΠΠΠουΪΕ γοῦθο {π6 ἔννο ΒΟ Π πᾶνε πιοβί ἰη 
ἘΠΕῚ. [ΑΥΟΌΓ ΓΕ : 1. ΚΑ ρΡατύ ἔσο" ΟΥ̓́“ ποῦ [0 
τπιθαύϊου ὕμοδϑο ὑμβίηρβ ὑμαύ Π676 ΔΥ6 
Ῥοβιᾶθβ, (Ποῦ 15) 816 ἀδῖνγ οπδοῦ ΡΟΣ 
116, [88 Δη χίοιϑ σαγῸ [ΟΥ̓ 41} {πὸ πυγο65.᾽ 
ἈΑοοογάϊηρ ἴο {π|5 {πὸ ““Πηρ5 Ὑν ΠΟ ἃγΓα 
Βεβϑιθ5 ἀῦθ οἴμεγ παγάβῃι!ρβ ουεῦ δηά ἀθονο 
1ποβε συ πιο π6 Πᾶ5 Θπιιπιογαϊοα δηα Ὀο]οη βρης: 
ἴο [πὸ βαπιθ σαΐθρουυ, Ὀπὲ ΒΟ ἢ πα αὐρϑίαϊηβ 
ἵἴγουη βρθοιγιηρ. Ηδφ ᾿θανοβ {ΠῸ ᾿ϊ5ὲ οἵ βῆ υ- 
ἴπρ5 ὙνΠΙσ ἢ ΘΟΠῚ8 ἸΡΟΠ ΗΪπὶ ἔγοπι {ἰπ|6 ἴο Ἐἰπὴ6 
ΔῃοοΙηρΡΙοῖθ, ἴο πιθπίϊοη οπθ ϑΥΠ]Οἢ ΡΥΘ5565 

ἼΡΟΠ ΠΙπὶ ἦα} γ. 2. “Αραυΐί ἔστοιμι {8058 
{πϊηρ5 ΨΕΙΟΒ ὑμογθ 8106 Ὀοβὶᾶθδ, ΥἱΖ., 
[186 ἀδΔΙ] οὐδοῦ ὌΡΟΣ 116, 88 ΔΙ ΧΙοΟυ5 
ΟΔΥΘ ΤΟΥ 811 Ππ6 ΟΕ ΤΟΝ 65." Αὐσοογάϊηρ το 
1Π15. “16 {Πϊηρ5  ] ἢ Ἐπ γο ἀγὸ θοϑι 65 ἅγῸ 
(Π6 οπϑβεΐ πᾶ {πὸ σατο, δηἦ {ΠῸ σοπηβίγπσίοη 
ἰ5 ποΐ 50 ΠΊΟΝΙ Ὧη ᾿ΓΓΘΡΊΠΪΑΥ Δρροβιίίοη οἵ 
ΠΟΙ δἴϊνο5 ἰοὺ ἃ βοΠΙΓνο, ἃ5 ΔΠ ΘΧΟΪΑ ΔΙΟΓῪ 
τηοάς οἵ βρθακίηρ, νυ μῖοῖ σαιιβοθ {πὸ ΑΡοβίϊα 
ἴο γον ἴπΠ ἴννο ποπηϊηαΐϊνε οᾶθε5 ψποιζ 
ΔΗΥ͂ ΓΟΡΌΪΑΙ σοηβίγιοίίοη. 8ε6 Βιί. Ν. Τ᾿. 
ΟΥ̓πηπλ. Ρ. 69. ΤῊ οπϑεΐ 15 ἴΠ6 σοπῃέϊπιια] 
τοϑοτέ δηά γϑίθογθησθ ὑνῃ] ἢ Ραγίϊθ5. ἀπά ἱπά4ϊ- 
νἱ άτι4}5 τηδάθ ἴο Ππὰ νυ {ΠΕ 1 νάγίοιιβ ἀ1ΠΠ|- 
οὐ] 165, 4αθβίϊοηβ, νναπΐβ, σουηρ]αἰπίβ. ὙΠ65Ὲ 
6 ἀδθβοῦιθοβ ὈΥ ἃ βίγοῃηρ ἴθυπι νυν ϊοἢ ἀδηοίοβ 
ἃ ΠοϑΕ116 1Π5ῈὙΓΘΟΙΟΠ ΟΥ̓ Δ558}0 (ἐπισύστασις) 
ΠΟΙ 15 ρρ! θα τη ΝΌΠΊΡ. χχνΐ. 9, ἴο {πε πρ- 
τίϑίηρ οἵ Κούδῃ, Τλαΐμδη δηά ΑΡίγαπι. ὙΠῸ 
Οδ]εοίίοη ἴο {Π15 Δρρ]!οδέίοη οὗ ἃ [οῦτα ἡνῃΙ ἢ 
15. σΘΏΘΓΑΙΥ τιϑοά οἵ δποιηῖ65, 15 Πποΐ ἃ βέγοῃρ' 
ΟΠΘ Ὀδοδιιθθ οὐθὴ 5. οὐ δοΐβ, [πΠορὴ ἘΠ6 
ΟΡΡοϑβιίθ οὗ μοβίιθ, ἀγθ, ἴῃ {Ππ6 ἔογοι]6 ἀϊοίίοπ 
γν Ποῖ σΠαγδοίουβοβ {Ππ656 σπαρίοτβ, ἀθϑιρηδίθα 
ὈΥ ΠοΒΆΠ6 ἴογπη5. 866 Χ. 5 (αἰχμ.) ΧΙ. δπὰ 
ΧΙ. τό. Ηδ ἄοεβ ποῖ πιθᾶῃ δοΐι] ΠοϑβίΥ 
θΐ ἃ ΡῬΥΘΒΘΟΓΟ 85 υὐβοηΐ 85 {παΐ οὗ αἰίδοκίηρ 
ΘΠΘΙΊΪ65. 

ὝΠΟ βεςοηά ἰ5 πε Ὀεβί οἵ {πε ἔννο νυἱθννβ 
αὔονε βίνθη, «πα ἴπΠ6 βιυδπηπηαίίοα! αἰ ΟἸ]ΕΥ, 
ὙΠ ἢ βθοπὴβ ἴο θ6 ἀραϊηβέ 1ἴ αἵ ἢγϑθί βισῃΐ, 
15 ΥΘΑΠΥ ἴῃ 15 ἕανοιυ, Ὀθοδιιβα 1 15 πδέμΓαὶ 
«πη Ῥδμ]πθ. [ΤΙ ἰ5 τρῃΐ ἔο 58ὺ (Παΐ βοῆς 
δορά ϑβομοϊαῦθ 511] τηδϊπίαϊη {Π6 το οΥ Πρ, 
“Που Γ᾿ ἴῸΓ παρεκτός ἀπά ΠοΙ]ά [ῃς ἀτ ἴο 
Ὀ6:-ἰαραγέ ἔγουῃ ἴΠοβο {πη 55 {Παΐ ἀγὸ Ποιὰ 
16 σατο οὗ 8}1 {Π6 σπυγο 65 ῬΥΌσθα5 ΠΡΟΠ ΤηῈ 
ἀλΠγ,᾽ ΒΊΟΝ 15 ἕαυουγοά, 1 ἀρρεᾶγβ, ὈΥ 1πῸ 
(ορίϊς. ὙΠΙ5 ᾿ΠρΡ]|165 {πῸ τϑδάϊηρς ἐπίστασις 
ΠΡΟΠ ΜΠ ]Οἢ 566 ποΐβ δἵ δπά οὗ σμαρίου. 

59. ΠΙαβίγαῖοη οἵ {πὸ οπϑδεΐ δπᾶ {πὸ 
Δηχιείγ. ΔΝ ΒΈΠΟΡΕΥ δῆγομθ ψῃΠοθῈ. οοπ- 
5ΟΙθηςσΘ, Πανπρ ὈΘΘη ἔαϑῃϊοηθά προη {ΠῸ ἰανν, 
Π45 ποΐ βτοννη ἴο {Π6 για ππάογβίδηαιηρ δηά 
Θχογοῖθο οἵ (γι βίίδη {τοθάομη, 15. νγθαῖς ἀπά 
{πογοίοσα {σου ]οα Ὀγ τῃ6 τι56 Οὐ δθιι56 οὗ {Π15 
ἔγθθάοπι οἡ {π8 ρασί οἵ οἴμουβ, [πὸ Αροβέϊθ 15, 
θγ 1Π6 Ἰἀοπεβοδίίοη οἵ βυτηραίῃυ, ννϑακ ἢ 
Πϊπι͵ ἀπ ἴδε ]5 Πῖ5 νγθακηθ55. 85 1 1 ννθσα ἢῚ5 
Οὐ (1 (ΟΥ̓. ΙΧ. 22). ΤΠ [Π15 15 {π6 ἔογπι οὗ 
ννθαΚηθ55 ΠΊθαπς 15 γε πἠθυθά δἰπιοδὺ οογίδὶπ 
Ὀγ ννμαΐῖ νγὰὲ Κπονν οἵ {π6 τοϊαδέίοη οἵ [Θυνίβα 
δηά ποδίμθη σοηγογίβ ἴῃ πϊχοά Ομ γοΠ65 ἀπά 
ΘΒΡΘΟΙΑΠΥ ὈΥ͂ 5.10} ἃ Ράβϑαξε 845 1 (οὐ. υὙ]]]1. 7). 

. 



ν. 20---33.} 

ννεακ ἢ ΨηΟ ἰ5 οἴεπάεά, δπά 1 Ῥυτγη 
τοι 

420 [1 πιιδὲ πεαάβ ρίογυ, 1 νν}}} 
ΘΊΟΥΥ οὔ {πε {πηρθ νγῃ]οῆ σΟΠΟΘΓῃ 
τηῖπηα 1 ΠΓΠΊΙ 168. 

421 ΤΠὴε (ὐοά «πά Εδίμεσ οὗ οὐγ 
Τιογά Τεβϑιι5 ΟΠ τβέ, νυν ῃῖςἢ 15. Ὀ]εββεά 
ἔογ Ἔνεγπιογα, Κπονγθῖῃ {Πδὲ [116 ποί. 

ΠΟ {υγΠΙσηθ5. ἃ οᾶ56 ΘΧΔΟΙΥ ἷπ ΡοϊΪηΐ ἰπ 
οοππροίίοῃ νυ] τηθαῖβ οἤεγεα ἴο ἰ40]5. ΠΘβο 
ννεαὶς Ὀγθίμγεη τοβογίεα ἴο ΠΙτὴ π᾿ {ΠΕΙΓ ΡοΓ- 
ῬΙΕΧΙΕῖ65 Δη 4 τηδάθ δη οπβεῖ Προὴ Πΐμπα ἴοσγ σοιη- 
56] δηά ἢθ]ρ. ὍΠΟΥ Πδά οἸθαΥΥ ἀρρεαϊθά ἴο 
πῖτα θοίἢ «θουΐ {Π6 τϑ]δί!οη5 οἵ {Π6 5εχθβ δῃηά 
ῬαγΕοΙραίίοη ἰπ ἰ40]-θαησιείθΌ. ἤἼὰὰο 15 
ΘαΥΔΡΡΘᾶ (ἰπίο 51Πη} δηᾶ 1 ἃ τὶ πού οπ ἢτθ, 
ΟἹ ἱπαϊρμδΈ ΟΠ) ἢ ὁ ΠΕ ΟΥΙΡΊΠΔ] [ῸΓ “(15 βη- 
{γαρρβά," 15ἴοο οἴζεπ γε πάθγθά Ὀγ “ ἰβ οἤθηάθά, 
νι οἢ ἄοο5 ποῖ βῖνε {ΠῸ ΡΥΌΡΕΥ 56η56. ΤΠῈ 
(856 πηεηἰοηθά ἴῃ τ (ΟΥ. ν11]. 7 5ῆονν5 ἜΧΟΥ 
νυ ηδΐ 15 τηθαπηΐ ποσθ. [1 τηδῃ μᾶ5 {Π6 Κπον - 
Ἰεάρε ἴο ἀϊβοθγῃ {παΐ δπ 140] 15. ποίῃ!ηρ δηά 
τμαΐ {π6 ἕαεοϊ οἵ πηϑθαΐβ. Πανιηρ θθθη οἤεγοά ἴο 
ΔΠ ἰ40] τη κεθ πὸ ἀϊβδογοησε ἢ τοραγὰ ἴοὸ 
ἘΠοπη, Π6 15 σγοηρ ἈΠ ΤΊΔΥ δαί υνἹἢ ᾿ΠΠρΡ ΠΥ. 
ΤΕ ΔΏΥΟΠΟ Π85 5ΟΓΏΡΙ]65 οἵ σοηβοίθηςα δθοιΐ Δῃ 
140] δηὰ δὴ ἱπΊργθϑϑδίοη {μαΐ πηθαΐβ οἤεγεά ἴὸ 
1 πᾶνε θθθη ἀδβεογαίθα ἀπά Ὀεσοπιθ ἘΠΠΟΪγν, 
6 15 «ὐεαζ. 1 [ῃ6 Ἔχϑιρὶθ οὗ {Π6 βίγσοηρ, 
ὙΠῸ ἰη βίγεηρτῃ δαΐ σι ἢ πηοαῖϑ ἰθδ5 [Π6 τυεαΐ 
ἴο ρδγιεϊραΐθ 4150, δἰ που ρι μῈ Πᾶ5 ἃ Τα Ι5 Ί Πρ; 
ΟΥ̓ φΟΠβοΙθΠΟ6, Πα 15 ἀβοογεά [πίο 5|η, μῖ5 σοη- 
ΒΟΙΘ ΠΟ 6 ἰ5 46] 4, [15 Ρ]δΙη ἔγομλ ᾿ (ΟΥ̓. γ11]. 1.2, 
ὙΥΠΘΓΘ {Π6 ϑαΠη6 ᾿νογά “ Ἔεπίγαρ᾽᾽ ὁσοιΓ5, [μα Π15 
ἸηαἸρ παίϊοη ννὰ5 πηι Γἢ 4 η4 οἴζεη Κιπα θά ΒΥ {Πα 
ΤΘΟΙΠ]655 οοηάποξ οὗ {π6 ννῖβε ἀπά Ἂπιαποιραίθα 
αἵ (οτίηΐῃ. 

80. Α τεϊγοβρεοΐίνε δηἀ ργοβρεςίϊνε γϑῆθο- 
Ἐοπ ἔα ΓΠβΠμ65. 1ῃ6 ἐγαηβιοη-ϑῖορ οπὶ τυ παῖ 
Ῥγεοβάδβ ἴο ννῆδί ἔΌ]]ονν5. “ΤῸ πῆᾶῖκο 1 ὑυΠΟΠ]Ὺ 
Ῥγοβρβοίίνα θθβοδιβα οἵ {πΠ6 [ιΐαγα ἴθηβο 15 ΓᾺΓ 
ἴοο ΤἹρα δη4 46 ἸΠΠΘΟΌσβασΥ. ὙΠαΐ ἴθηβο 
ἴῃ “1 ψ}1} Ροαϑβέ οἵ {πὸ {π]η55 ρογίδι ηηρ ἴο ΤΥ 
ὙΘΑΚΠΕ55 "ΧΡ ΓΘββοβίμε βίδηἸηρ Γι]6 Ὀγ νυ] ΟΠ, 
ὙΥΠΘΠΘΨΟΓ ΟἸΓΟΙΠηδίδ ΠΟ 65 ΓΟ]ΌΙΓΕ ᾿ξ, ΠῈ (065 δηά 
Ὑ01}} θοαϑβί, ἀπὰ νυν ἢ] οἢ ἀἸ5Έ 5165 μ15 θοδϑίϊην 
ἔτοτη {πᾶΐ οὗ Π15 δάνθγθασιοβ. “ὟΝ αὶ ἴῃ 
μ6 ἰαϑὲ γεῦβα βιιριβεβίθα “' υβΆ Κη655" ἴῃ {Π|5. 
Ηἰϑ5 βυυηραίμυ νυ ἱτἢ ἐπ νγϑαὶς ἀπά ἢἰ5 ἱπά!ρη8- 
ΟΠ ΔῈ Ραγί οἵ ἢϊβ Δηχίοιιβ σάτα (Υ. 28), ἀπά 
ἹΠΊΡΙΥ ἂἃπ αηγοβί οἵ ἤδθϑβῃῃ ἀπά 5ρίγις ὑν μι ἢ 15 
ΤΠΒΕΙ͂Υ ἐεγπιθα ννεακηθθθ. Βαΐ {π6 σεξεγεποα 
Ῥίδίη]γ εχίθηάβ ἴο νυν. 23Ψ--28, ἢΪβ 56η56 οἵ [ῃ68 
ἴΕΓΠῚ νγΘ Κη 655 θεῖηρ ἃ νυ]4Ὲ ΟΠ6. 

Τῆς Οοά δ8ηά Βδίμεγ οἵ ΗϊΪτ ΠΟ 15 1ῃ6 
Ὑτυΐῃ δηα νν}}}] Πογθδεζογ θὲ {Π6 πάρε οἵ ἐγυτῃ 
ἃ η4 [αἸβθμοοά, σοά, ψγβο Κηονβ 411 (ἢϊηρ5, 
Κποννβ {ῃαξ ἢ 1165 ποῖ 'π ναί Πα [85 βαϊά δηά 
15. ΒΟΙΠΡ ἴο 8810. “ὙΠΟ [5 Ὀ]Ε5ϑθα [ῸΓ δυο ἢ 

Ἄνέῖυ 71:91.---Ὗ οἱ,. 111. 

ΠΟΥ ΤΉΑΘΟΧΊΤ, 

22 Ιῃ [ατγηδβοιιβ {Π6 βονθύποῦ τπ- 
ἀεγ Αγείαβ τπΠ6 Κίηρ Καρὶ {6 ΟΥ̓ οὗ 
{Π6 ]απηάβοθπαβ νν] ἢ ἃ ρΑγτίβοη, ἀε- 
ΒΙΓΟΙΙΒ ἴο ΔρΡργεῃῃά τη6: 

33 Απά {τῃτουρῇ ἃ νυ πάονν ἴῃ ἃ 
Ῥαβκεέ νγὰβ 1 ἰδὲ ἀονγῃ ὈΥ {Π6 ννψν2]}, 
Δη« εβοαρεά ἢϊ8 Πμαπάβ. 

1ῖ5. 4 ὑγιεῖ ρίοιιβ ἀοχοίορυ δάαϊ!πρ' βοΙ θη ΠΙΓΥ 
ἴο {πΠ6 δϑϑθνυθύδίίοη «ἃ ΡΌυμαρ5 ΘΧΡΓΘ5565 
{πη κι] 655 ἔοσ ἀδ᾽ϊνεγαηςοθ δηα βιρροσί ἴῃ 
411 {π656 ἀϊβίγεσβεβιυ ὙπΠῈ δα]πγαίοη ροϊπίβ ἴο 
βοιηθίῃίηρ ἕογίποουηϊηρ ὙΠΟ η τρί [γῈ 
1πουρῃς ᾿πογθά!θ]6. [ ἄοοθβ ποῖ σγϑίου ομΙθῆΥ 
ἴο {πΠ6 βρβοϊῆς ἱποϊάεπί οὔ νν. 32, 33, θθοδιιβα 
{Παΐ, ΔΈ ΠοιΡ ἢ τοιηαγκαῦ]θ, πιιιδὲ πᾶν θΘΘῃ 
Κποννῃ δὲ ᾿ἰθαϑὲ ο {πΠ6 {π|44]Ζ6γβ5 'π (ὐοσί πίῃ, 
θυΐ εχίοπάβ ἴο {πΠῸὸ ϑιρουπδίαγα! ΘΧΡΟΓΙΘΠΟΕ5 
οἵ {πὸ πεχὲ Ἵπαρίεσ δπ4 Δρρ]165 πιϑί ΠΥ δηά 
τηοϑὲ ΔΡΡσυΟρυ δου ἔο {Π6ΠΊ, ᾿ΠΑΘΠΊΠΟἢ 45 {ΠΟΥ͂ 
ὙΕΓΘ ΨΕΓΥ͂ ΕΧΙΓΔΟΥ ΙΠαῦν, ἀπά πὸ οη6 οου]ά 
γΟΌΟΝ [ῸΓ ἔποὰ Ὀὰΐς ῃ6 ΑΡροβίϊθ ΒΙΠΊ5ΕΙΕ, 
ΤΠιι5, δ Πουρ ἢ ἔπ 6 ΓΘ 15 ΡΡαΓ  ΠΕΪΥ 8η ΔΟγαρί 
ΔΡΟβίορεϑίβ δ {πὸ ἐπέ οἵ {Π15 σπαρίεσ, γεῖ {π6 
ΠΑΤΥΔΕΙνΘ ΓΕΔΙ]Υ ΓΤ Π5 ΟΠ ΠΠΌΤΌΚΘΗ. 

809, 88. “Τὴ Ταγμηαβοιβ {πῸὸ ἘΤΒΠΔΥΘᾺ 
((ονεγποῦ) οἵ Ατεΐαβ {πὸ Κίηρ 5 τ δοῃ- 
ἰπρ {Π6 οἰ(γ οἵ ΠλαπΊαβοιι5, ἴο ΡΡΥΈ ΠΕ Πα τη6, 
εἴς,, εἴς." Αοἰϑβ 'χ. 22-.-2ώ5. ὙὝΠΕΓΕ 15 γθᾶϑοη ἴῸ 
{Π1πῖς παῖ {μΠ6 ννογά “ἀεοίγοις ̓  (θέλων) οὗ 
{(Π6 Α. Ν. ννα5 ἱπιρογίβά ᾿πΐο {π6 ἰεχί. ὍῊΪ5 
δνεπέ αἰϑο {Ππβίγαϊοϑ πῈ ΑΡοϑβίϊθβ νυθαῖπεβϑ5 
Ὀθοδιθο Π6 νγᾶβ ἀγίνοη ἴο δχίγοπηθ βίγαι [5 
Δηὦ Π5 πιοάβ οὗ ὄβοᾶρε νγὰθ Ρεύῆδρθ ποῖ 
νυ πους 4 ἰουοῖ οὗὁὨ 5θθπΊηξ ἸΒΠΟΠΊΙΠΥ. ΒῸΓ 
Ατείδϑ, Ηδυθίμδίῃ 11., ϑιισηαπιθά Αθηθαβ δηά 
οΔΠ]6ἀ {π6 “ἐτιθπά οἵ {π6 ρεορίβ, Κίηρ οἵ 
Αὐδθῖα ἔγοπιὶ Β.0. 7 ἴο Α.Ὁ. 40, 566. 5ΠΊΠ}5 
“Ὁ 1ςοΐ, οἵ ΒΙΌ16. Ηδ 5εεπὴ5 0 Πᾶνα νυγεβίθα 
Τλαπηαβοιι5 ἔτοπὶ {ῃ6 ἘΟΠΊΔη5 ἀπά ἴο ἤᾶνθ 
Θηἰγιβίθα 1 το δὴ δἴππασο. ΟΥ ΡΓΟΥΪ ΠΟΙ ΑΙ 
ΘΟνΘΥΠΟΥ, [6 {πὸ βἰδίομηθηΐ θ6 ἔσθ {πδξ {ποτα 
ὙγΟΓΘ το οοο [6 νν5 ἴῃ Π)αιηδβοι5, ἴ{ 15 ποΐ 5Γ- 
ΡΓἰδίηρ [πὲ ἘΠΟΥ 5που]ὰ Πᾶνα Παά ᾿ηἤποποθ 
ΘΠΟΙΡῊ ἴο ἱπέπισα {Π6 βΌνΘΥΠΟΥ ἴο νναΐοῃ {ΠῸ 
ϑδῖεβ οὔ {πὸ αἰέν (ἐφρούρει) ὈΥ͂ ἃ ΤΙ ΠΓΑΤΥ ΟΥ̓ 
ΡΟΙΙοα ἔογοθ, ἀπά {π|5 ννου]ά 51ΠΟἸ ΘΠ Εν εχ - 
ΡΙαΐπ νυ μαΐ 15 βαϊ4 ἴῃ Αςίβ ἴχ. 24, {μαΐ ἐπὸ ὕέαυς 
νναϊομθα {πῸ ραΐῖεβυ ὙΠῸ νυἱηάονν ΠΊΔΥ Πᾶνα 
θθθη ἐπδξ οὗἉ βοπῖθ ἐἸ5. 1 ρ] 65 πουδβθ, 5ἰτπαϊθά 
1κ6 Β Ἅμα θα οα {μ6 ἴοννη-νν 41}, νοι ννου]Ἱά 
δοσοιπέ ἴογ 1Π6 αἸβοῖριεβ (Αοΐβ ᾿χ. 25) ἢπά- 
ἴπρ βαΐθβ δοσεββ ἴῃ βρὶΐε οἵ {πὸ ννδΐοῃβ ΤῊς 
Ππᾶῖὴθ οἵ ᾿Απιᾶβοι5, βοπιοννμαΐ ᾿ΓΥΘΡ ΑΓ 
τορϑαΐθα μοῦ ἴῃ {παῖ οἵ 115 ᾿πῃδὈϊδηΐθ νγὰ5 
ἀδαρὶν βρτάνθη οἡ {ῃ6 ΑΡροϑβίϊθῖβ ΠΊΘΙΠΟΓΥ, Ὁ ηρ' 
᾿ΠΒΘΡΑΓΔΌΙΥ αββϑοοϊαϊθα τυ {πῸ στϑαῖ Τυγηΐηρ, 
Ροϊηξ οὗ ΗΪ5 Πἴὸ, νυ βίο 15 [ῃ6 σεάβοη ΜΕΥ ἨΪ5 
ἜΧροσίθηςθ ἴποΓα 15 τηθηξοποά. ΤῊ αὐ 15 :--- 
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ἐΕΒΕΓΘ, νΥΠΘΓΟ ΤῊΥ ΤΩΙ ΠΙΒΙΓΥ Ὀορδη, θαραη 4150 
ΠῊΥ͂ ὙΥΘΩΚΠΘΒΒ ; ΠΕΓῈ {Π6 ῬΕΥβθο ΤΟΥ ὈΘΟΔΠΊΘ 
{Π6 Ρεγβθουίοα. ΤῊ. αἴϑὸ ΡῬδγΓΥ δοσοιηῖβ 
ΤΟΥ ΠΙ5 βρβοϊγιησ ΟἾΪΥ {Π15 οπ6 ἀ6]] γευα πο 8 
ουξ οἵ πηᾶηγ. ϑ:ΠΊΠΑΥ]Υ ἴῃ {πῈ ποχί σπαρίου 
ἢδ6 5ρθᾶκβ οἵ ΟΠΪΥ Ομ νἱβϑίοῃ δηπ σαναἸδί!οη. 
ἘΔοῖ ννᾶβ, ἴῃ ἔαςϊ, ἃ ἴγρε οἵ 115 οἶδβϑβ. [Γ 
{Π6 νἱβίοῃ δηά σον οη ὑγεγα οοϊποϊάθπί ΟΥὕὁ 
ΠΘΑΙῚΥ 50, ἴῃ ΡοΪπέ οὗἉ τἰπιθ, σία {π6 ἀε]νοσ- 
ΔΠΟΘ {ποθ νγὰβ βοοά ρτοιηά ἔοσ δάδιοϊηρ 
{π6πὶ τορεῖμοσ, [Ὁ Πῖ5 ργεδομίηρ αἵ Π) δηδ5- 

Ἡ ΟΘΕΓΝΤ ΠΊΡΑΗΝ5) ΧῚ, ν. Ι, 

σ15, νυ ΠΟ ἢ ̓τηπη ἰδίου ργεοθάδά {Π6 δἰξεπιρέ 
ἜΡΟΗ ἢ]5 ΠΠ| 6, ννὰ5 β βθαπθηΐ ἴο ΠΪ5 [ΓΕΘ γϑατϑ᾽ 
ΒΟ] Γη ἴῃ Ατδθῖα, 1.6. ἁθου Α.Ὁ. 43, 45 [Πϊ5 
ἘΡΙ5Ε16 νγα5 νυυτς}6ῃ Α.Ὁ. 57, [π6 ἀδθάαοσξοη οὗ 
14 γϑαγβ (Χ]]. 2) νου Ὀτίπης {π6 νἱϑίοη δηά 
ΓΟΥΘΙΔίΙΟη ΘΧΘΟΙΥ τὼ Α.Ὁ. 43. Ηἰ5 τεΐζυγη 
ἴο 6Υι5816ΠῚ 4150 15 βροίκβῃ οὗ ἴπ {πΠ6Ὸ Αοΐβ5 
ΙΧ. 25, 26 85 1 1ἴΐ ξο!]ονγεὰ ᾿πηπηθα! αἴθ! Υ τεσ 
Π15 ἀδραγίυσγε τοι Τ)πηαβοι8. 866 ὍὉδὶ. 1. 
17, δῃά Βρ. ΠΊρμίζοοι 5 ποΐβ οη ϑ8ῖ. Ῥδὺ}5 
ΒΟ]ΟΙΤῊ ἴῃ ΑΥ̓ΔΌΪΔ, 

ΑὈΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΣ οἢ νου. 28. 

98. Βεϑιθβ βοπῖθ βιιρροτέ οτι Μ88. ἀπά 
1πῸ σοπουττεηςο οὗ {πε στεεκ ΕδίΠοΓ5, ἐπισύ- 
στασις, ἴμ6 τεδάϊηρ οἵ {ῃς Κὶ δοεϊνε Τεχί, μὰ5 
Θοὴ6 ὙΕΙΡΉΓΥ Ἰπίογη4] σΟΠΒΙ ἀθγδίϊοηβ ἴῃ 115 
ΥΟΌΤ, ὙΠ ἢ τηΔΥ θ6 5θθη ἴῃ Οϑβίδηά. Ἡ ἴηι. 
οΥ ΚΙδρρεγσ. Βιῖξ 1 πιιδὲ δε αἱϊονγεά ῃαξ 
δχίογηαϊὶ ἐν! άθποα 15 αἰπιοϑδέ ονουνν ΕἸ ΠῚ ΠΡ ΟΠ 
{Π6 5146 οἵ ἐπίστασις, νΥ Ὠ]Οἢ 15 Το πά τη 81η. Β. 
Ὁ. Ε. Ε. σ. 17, ἀπά 15 τεργοάιςεά ἴῃ {πΠ6 “1η- 
βδίδηςα᾽ οἵ {π6 Ψ αἱραΐθ. 

ΤΠΟ ἔνο ννογάβ ἃγα 1Π σοιηρ ΟΠ Α͵50 ἴῃ 
Ἀοίβ χχῖν. 12, δηᾷ [1ἴ 15 δϑβογίθα {παΐ ἐπισύ- 
στασις νγ85 ᾿τιρογίοα ἔγοπι {παΐ ράββαρο ᾿ηἴο {Π6 
οη6 Ὀθείοτθ τι. [{ ἐπισύστασις 15. ἴπ6 για 
γϑδάϊηρ {πογρ, {πῈ οἰγουτηβίδποα 15 1Π ἔδυ ουτ' 
ΟΥ̓ 1 Ποῖθ, θθοδιιβα ἴ Οσο5 ἰπ ἃ 5ρεεοῃ οὗ 
51. Ῥδι], μοι νου] σμονν {παΐ 1 ννὰ5 ἃ 
Ῥδυ]πθ ννογά. ϑοπΊα οὗ {π6 εὐἀϊΐοῦβ γα τηοβί 
ΔΥΘΙΓατΥ. [ἢ Αοΐϑ χχῖν. 12 ἐπίστ. 15 Ξυρροτίεα 
Ὀγ 8ῖη. Α.Β.Ε}. αηἀ βενεῦαὶ οσυγϑῖναβ ΠΓ ΜΈΈτΟΥ 
οΔη Ρυΐ αϑίάθ {μπαΐ βίγοηρ ἰθβίι μη ΠΥ ὑν ἢ ἃ 
βη51]6. νγογὰ " ϑοβγει ΓΘ Ἀ]ο ’ (ο]αγίοδὶ ΕΥΤΟΓ) 
δΔηα ΑἸΐογά στ πῸ ρῆγαβα “ σογγθοίίοη ἴο 
ΤΠΟΥῈ 5᾿ΠΊρ|6 τνοτγά, δπα ῥγείεσ ἐπίσυστασις 
ἴπογθ, ΠΥ ἄο ΤΠΟΥ ποῖ ἀείεγπηπθ ἴπ {Π6 
Β81Ὼ6 ΨΥ ΠΟΙ ὃ 

ΘΗΝ ΧΗ 

1.107 401)22716711771: ο77 Ζϊς αοοσίϊες 2, ἐλοιεσά .δ 
γχῖρψέ ψίογν οΓ ἀὲς τυογιαεγγε γεσείαέζογις, 9 
γεΐ ἦε γαέλεγ σ“λοοσοίζ ἐο σίογν ογ Δ 1γι}1γ7),ε1- 
Ζΐέσ, τι ὀῥαγρῆγι ἐλεηε 707. "ογεῖγρ ἀϊηε ἔο ἐλὲς 
φψαῖγε ὀοασίζγερ. 14 47ὲ γογιδείλ ο φο7ῖ6 ἴο 
ἐλεης αραῖγ: ὀμέ γεοΐ αἰίοσείλεγ, 1γι {δε α,δεξογε 

ὙὝΠΕΥ δάτηϊξ {παῖ {πεὶγ βειπι ]Πρ-Ό]ΟΟΚ 15 
16 ῥοσίλίε βθῆβε οἵ ἐπισύστασις, ὙΜΏΙΟΝ 15 
ῬΓΘΟΙβοΙν νυ μαΐ ννοι]Ἱά τη 1 πε πόσα 5ιπΐ- 
4016 ἴθγπη. ϑοῖὴθ βάἀϊξογβ γῇο τεδά ἐπίστασις 
ΒΕ6ΠῚ ἴο Ππά πὸ αἰ ΠΟΙ] 45 ἴο 115 πΠηθαηῖην,, 
ἃη4 Μεγογ 15 ϑδειβθθα ἢ ἃ σοηβίγιςοίοη 
οὐκ. οὗ 4}1 ΠΑΓΠΊΟΠΥ συ ἢ ἘΠ6 βίγ]β ἔγοπη νυ. 22 
Οηνναγά «δηά σι ἃ τοπάογιηρ νηοῦ ἢα5 
ἔΑΙΥ]ν Ὀδαπ οΔ]]ο ἃ “ ἰδζο]ορῖσαὶ σατο βιτυ. 
1{ ἐπίστασις 15 ἴπ6 ἴσια τϑδάϊηρ 1 15 ρΡγοῦδθ]α 
τῃδξ 1 5ῃο]4 θὲ τα πάθγεα ἴῃ ἃ 5εη56 δρρσοχι- 
τηδίηρ {παξ οἵ ἐπισύστασις ὈΥ͂ Β0ΠῚ6 510 
ἴευτὴ 85 " οηϑεῖ, “ργεββϑισε οἡ, δηά {πε νετῦ 
ἔγοπι ΠΟ 1ἰ 15 ἀδγισεά ππάοιθίθα!Υ Πᾶ5 
ΘΟΙΏΘ ΒΙΠΉΠΑΥ 56η565. Τὴ15 15 {π6 νἱεν οἵ 
Ε ἀοκογῖ, νῆο δοςορίβ ἐπίστασις 8ἃ5 ἴΠ6 {{116 
ΓΕΔ Πρ, 45 ΜῈ]1 45 οἵ Βιΐίια. (Ν. Τ, Οτζ. 
Ρ. 156) «πά ΚΙόρρεγ ψγῆο τεϊεςῖ 1. Ἢ ἐπίέ- 
στασις τῆς κακίας ἴῃ 2 Μίδςς.γ]. 3 ΜΙ ΟὙ πα πῚ 5 
ἱητεγργοθίβεοη οὗ [ τηαὺ θῈ σοπιραγεά. Μογετ 5 
ΤΟΊ ΓΚ {παΐ ἐπίστ. ἴπογα ἀθποίεϑ " βεϊξιπρ 1π᾿ 
ΟΥ “Βοριπηϊηρ ἡ 15 ΘΙ ἀοιθία!. ΟἸΠΕΟΓ 
ΠηθΑΠΐηρ5 οἵ 1πΠ6 νοσά, βοῦῆθ Ροββίθ!α δπά 
οἴμευθ προ βϑιθ]θ, ννμῖοη Βανα θεοη {τά 
ΠΡΟΠ [Π6 νεῦβα ὈΠΩ͂ΘΥ ἀϊβοιββίομ, 811 γιεϊά ἃ 
[ογοθα οὐ οὔβοιγε 5656. 

97 α χαείλεν, 20 αἰέλοιιρῇ ἦς γεαγεῖζ 16 «λαϊὶ 
ἦο τς ργίο βηπα γιαγιν ογέρηαεγες, πα φμδίίοξ 
αἰἰδογάε7ς ἔλεγέ, 

" ἰἴ5. ποξ Ἴχρεάϊεπξε ἔοσ πιὲ ἀουθέ- 
Ιε85 ἴο ρίοιγ. 1 1] σοπιε ἴο 

νἰϑίοπϑ απά γϑνεϊδεὶοηβ οἵ {πὸ [νοτγά. 

(ΗΑΡ. ΧΙΠ. 1. “Τὸ Ὀοδϑδβῦ ἱπᾶθϑᾶ 15 ποῖ 
Ἔχρεάϊεηξ ἔου πε. [Ἐ 15, 85 θεΐογε βαϊά, [ΟΠ]Υ, 
Δη4 πποοπάποϊγε ἴο ἢϊ5 Ὀεβὲ ννε]ασο, ὙΠῈ 
ΤΕΏΘΟΠ ΨΨΠΥ͂ Π6 ΠΊΔΚΕ5 ἴπ6 τοτηαγΚ (γάρ) 15 
{Βαῖ 6 ψ}1}} πον δάάιιοα ἔμποβα βαρογηδίιγαὶ 
ἘΧρευίθησοβ, ννῃοἢ ταϊδεά ΠΙΠῚ 50 ἱπ)πιθα- 
ΒΌΓΔΌΙΥ ἀθογε ἢἰ5 δάνεγβασιεβ, θαΐ νυ ΒΙ ἢ 
ΤΑΣ ΠΕ ΘΑ] Ὺ ῬΓοτηρέ ΠΥ ΟπῈ ἴο Ὀοδϑβίίηξ, δηά 
ὙΥΒΙΘῊ ΠΟΥ τοραγάθα 85 γαὶπρ]οσίοιιβ Π8]161- 

παίΐοπβ (Ὁ. 13. ΗἔἑἜ ἱπεϊπιαΐεβ {μαΐ ἢ6 
Κπονγ8 ΜῈΠ τπ6 ἔργ οἵ Βοκβίϊπρ δδϑουΐ 
1ῃϑῖὴ «πα δοοογάϊηρ]Υ, ᾿ῃ ϑρεακίηρ οἵ ἵπαϑιη, 
ΠῈ 5ογαρΡΟΪΟΙΒΙΥ͂ ΘΠ Π5 ΘΥΕΓΥ 5  ]αποθ οὗ ἃ 
Ὀοαδβί. 

Ν.Β. ΤῊΪβ ἱπίογργοίδιϊοῃ 15 θαβεά ἀροη {μα 
Βεοεϊνοά Τεχί νυ ῃίοἢ 15 μοσα ἀρργουθβὰ ὈΥ͂ 
ΤΊΔ ΠΥ σοοὐ οχροβίζοσβ. Βαξ ἔπε γεδαϊηρ νυ μοι 
μ45 ὈΥ ἔτ ἴμ8 βίγοηρεβέ Ἴεχΐθγπαὶ βιρροτί γιθ 5 



ν. 2. 

2 1 Κπεν ἃ πιᾶη ἴπ (ἢ γῖβέ ἀθονε 
Γουγίεεη γεαῖβ ἀρο, (ννμείπογ ἴῃ {ΠῸ 
θοάν, 1 σαπποῖ {ε]}] ; οΥ ψνμεῖπαγ οἷ 

πθ6 [Ὁ] τοηάθγίηρ :--1 ποοάβ στηϊιβί 
Ὀοαβέ ; {ποι ἢ (1 15) ποῖ Ἔβχρεάϊθπέ, γεῖ 1 ἢ} 
ΘΟΠΊΘ ἴο νἱδίοῃβ δη4 γϑνϑδτιοηβ, [Π6 ἀτ οἵ 
γγΒΙοἢ 5 46 1π6]Π|Ρ 1016 ἀπά 515 {πΠ6 σοη- 
ἴεχέ Ἔσο] ]θπῦγ. 866 ποΐβ δ επά οἵ Ἅσμδρίεγ. 

ὙἼΠῸΕ ΟΥ̓ΡΊΠΑ] ἔου νἱβίοῃβ (ὀπτασίαι) 515}1- 
ἢεβ5, νυ ΟΠΪΥ ΟΠΘ6 ΟΥ̓ ζννῸ ΘΧΟθρίΙΟη5, σηρε7- 
παίμγαὶ ϑιρ 5 ργεβθηϊοα το {πῸ βριγιζιιαὶ ΟΥ̓ 
ΒΡΙΓΠΓΔ]Π56 4 ραΖῈ οἵ οὔθ 5]θβορίηρ, ννγαϊκίηρ, 
ΟΥ̓ ἴῃ βδοβίαβσυ. ὍΠῈ ““ ν᾽ϑίοῃβ δπά σϑνθδί! 5 
οὗ {π6 Τιογά " ἄοοθβ5 ποΐ πιϑδη {ποβ8ὲ ἴῃ ϑνΠῖοἢ 
{ῃ6 Τιοτὰ νγαὰβ ἴΠ6 Ῥεύβοῃ βθθῃ δηά τευθα]θά, 
Αἰ ΠουΡ ἢ {π6 ννογ5. δά τη οἵ [Ππαΐ βοῆβο (Μαΐ. 
ὯΙ. 2: [λ|Κὲ χχῖν. 23), θας ἐμοϑο οἵ ψΒῖοἢ {π6 
Τιογά 15 {π6Ὲὸὶ διιίῃοῦ ἀπ4 βῖνεσ. 866 {Π6 πη- 
ἀουδίεα Ράγδ}1615, (ὐ8]. 11. 12 δπά Αρος. 1. 1. 
ὝΥΠεσα “πε τονοϊδίίοη οὗ [εβϑιι5 (γιϑί ἡ 15 
ΠπΠσπδα (τ (ΟΣ 1.7; 2 1 658.1. 7; τ Ῥεῖ, 
1. 7, 11; ἵν. 13}, 1 βἰσηιῆθς Η15 πηαηϊ[δϑίαί!οῃ 
αἵ τῃς Ραδγοιιβῖα, ννῃῖοῃ σαηποίῖ θ6 {Π6 56ῆηβ8 
Πεγο. ιβίοηβ δπά σονεϊδί!οηβ {Πι|5. πο] 8 
ποΐ ΟΠΪΥ πόδα οᾶδθε5 1πΠ νυ ἢ (Πτιδέ ΠΙπη56 1 
ννᾶ5 566 δηδ στϑνϑαϊθα ἀπά οἵ ννῇιοἢ Ηδ νγὰβ5 
αἶβδο ἴΠ6 δυΐμοσ, θὰ 4150 οἴμεϑ, 5 6 ἢ 85 [παῖ 
οὗ Αοἴϑ χυὶ. 9. ἼΠΕ υἱβίοῃ “" ρβευγηϊῖϑ. ΟΠ]Υ ἴο 
566," θαξ {πΠ6 στϑνεϊδίϊοη “' ἀἸβοίοβοβ αἰσὸὺ 501Π1)6- 
[Πτηρ' ἄθεροῦ {Ππδη {Π6 {Π]1πρ' 5σεθη " (ΠΕδορἢγ].). 
ΤῈ ΤΗΔΥ͂ ΓΟΔΒΟΠΑΌΪν ΡῈ οοπ]εοίιγοά (Παΐ, ἴῃ 
ἴπ6 σαϑε Ὀεΐογε τι5, {π6 νἱϑίοῃ δηά σενεϊδί!οη 
ΠΟΠΟΕΓΠΘΩ, ἴῃ ραγί αἵ Ἰεαβί, 81. Ῥαι]}5 σϑίι τη 
ἴτοτα Ασϑθῖα ἴο ἃ Ππϑνν 5ΡΠΟΓα οἵ δοίίοῃ. ΕῸΓ 
ΟἴΠΕΥ ᾿πβδίδποοβ ἴα κο, ἀθονα 811, Π15 σοην ΟΎϑΊΟἢ 
ἃ 566 (]. 1. 2, σοιῃραγεά ἢ Αςίβ χν. 
ΠΗ Ἀς9 χυϊ. Ὁ: ΧΥΠ]. 0: ΧΧΙΙ. 17-21. ΑΞ 
ἢ τϑοοῖνεα τΠΔ ΠΥ 510 ἢ ΒΟ] ϑιιγοϑ οἵ (τί 5 
ὙΠ], Π15 τοίην, Πἰ5 σοηάιοξ οὗ ΠΪ5 ΓΙ 5ΊΓΥ, 
Δ ΠΙ5 σονεγππγεπί οἵ {ῃ6 σἤπυγοΠ65. ΚΕΓῈ 
Ραοβαά θεγοπά αι Ἔϑίοη οὐ ἄρρθᾷ]. 

ΕῸΥΓ 1Π6 γεδάϊηρ ἴῃ (Π6 ἤγϑί ραγί οἵ {Π15 
γΕΓ56 566 ποίε δῖ επά οἵ ἍἽμπαρίοσ. 

Ὡ. Οπε Θχαπρίθ, κ“Ὶ Κπον οὗ ἃ τηδῃ ἴῃ 
ΕΠ γιϑῖ, ἔουγίεεη γεαῦθ ἃρο, ννμοίΠου ἴπ {πὸ 
ΒΟΩΥ 1 Κπονν ποΐ, ΟΥ οιξ οὗ {π6 ΒΟΩγῪ 1 Κποιῦ 
ποῖ; Οοά Κπονείμ: (1 Κηον) οἵ βδοῃ ἃ 
ΟἿΘ 85 [15 (Παυϊηρ Ὀδεη) ταρί 85 8 845 {πε 
τπϊγά ἤδανεη." Ηδ βῃγιηὶς ἔγομη βαγίπρ “1 
νγὰ5 Ταρί,᾽ νον νου] μανθ βθοπιθά [κ6 ἃ 
Ὀοαδέ. Ηἰβ5 ρϑύβοῃδὶ ν}1}}} νγᾶβ ἔου {π6 {ἰπὶῸ 
50 ΔηΠΙΠΙαϊοα {παΐ ΠῈ βρϑαῖϑ οἵ Πἰ ΠΊΕ] 85 
ἘΠΟΌΡΗ ΠῈ ὑνΕΓῈ ἀποίμου ἀπά ποΐ δἰ τηβε]ξ, ΚΑ 
ΤῊΔΏ ἴῃ (τὶβί " τηϊρῃΐ τηθγοὶΥ ἀθβοσῖθα ἢϊβ 
ΑἸ γι βιίαπ βίαϊθ, θὰΐ ἴπ {η15 σοπίοχί ἴὲ ὃχ- 
ῬΓΈΘΒ65. ἔπαΐ ἢϊ5. ᾿πα ιν! ἀπ} } ννα5. ϑυν!]οννοά 
ὮΡ ἴῃ (Πγῖβῃ ; {πὲ 1ἴξ νγὰβ {Π6 ϑρίσίξ οἵ (ῃγῖβί 
ἴῃ ννῃϊο ἢ μ6 ᾿νε {παΐ γοπάσθγθα Πΐπὶ σαρϑθ]6 
οὔ ἐγαηβίδίίοη δηα ἰΐ5 εχρευίεποθθ. “Βουτγ- 
ἴξθῃ Ὑϑαῦβ᾽ ΔΡῸ" 15 ἴο δε οσοηηροίϊοα ψ] ἢ 

ΠΟΟΝΨΗΑΧΘ. ΧΙ]. 

οὗ τῃεὲ Ῥοάγ, 1 σδπποῖ {6}: Οοά 
Κποννείῃ :) ϑο ἢ δῃ οπ6 σδυρῃΐ τρ 
ἴο {ἢς {πΠ|γὰ Πεανεη. 

“ Βανίηρ θθθη σαρί,᾽ 45 ἅΓῸ 4150 {π6 ρήγαβοβ 
“Ἰη {πΠ6 Ὀοάγ «πὰ “ου,ἴ οἵ {με θοάγ." 
ΤΠΘ βρθοῖῆς ἐαΐθ πα θ]65. τῷ [0 5  ΠΟοἤΓΟΠΙ56 
[815 γαρίασε ἀρργοχιπηδίον ἢ {μῈ δνθηΐβ 
αἵ Τλαπηδϑοιι5, θὲ νεῖ Υ 1 νναϑ5 πιθαπί τὸ 
ΒΕΥΥΘ {Π6 584ΠΊ6 ΡΈΓΡΟΒΘ ὉΓ {π6 γε σεαάεγε 15 
ποΐ ΟἸΘαγ. [{ 56 6Π15 ἴο Θοπηθ ἔγοτη {Π6 Αροβίϊε 
4αθ πδίμγα! ν ἴῃ {ΠῸ6 νἱνάπο55 οὗ 5 σεοο]- 
Ἰεοίοη 45 πηαγκιηρ {Π6 σγοδῖ Ἔροςῇ οὗ ἢΪ5 ΠΠ6. 
ΤΠΘ ἀπάογουγγοηΐ οὗ Π5. οὐνπ {Πουρῆϊΐ ρῥτγο- 
ΒΔΌΙΥ ννδβ :--- ὲ ἐπαξ ἴοννγῃ δηά {{π|6, {ΠῈ 
ΡΙάοθ δηά {πὸ ρεγῖοά οἵ (σοά 8 τῇθγου ἰονγαγάβ 
Γη6, θαβρϑῃ ποΐ ΤῊΥ 5: ἘΠ ΓΙ Πρ 5 ΟΠΪΥ δι 4150 ΤῊῪ 
ΒῈΡΘΓ-ΓΕΥΓΘΒΕΓΙ4] ΘΧΡΟΓΙΘΠ 65. ὙΠΟ οἸγοιτη- 
βίης! γ οἵ {Π6 οχαςσξ {ἰπηθ6 σμαννβ ἐῃαΐ Πα 15 
ἀββουιθιηρ Δη δοΐι8] ἕαςί, ποῖ 8δῃ ᾿πηαρὶ πδίϊοη. 
ΟΥ̓ΤΠ6 σαρίασγο μῈ πον. νμαΐ μ6 ἄοεδϑ5 ποΐ 
Κηονν 15 ννμοῖπου {Π6 ΘπΕΓΟ πΊαη νγὰ5 Γαρΐ, 
Ὀοάν ᾿ποϊαάδά, οὐ με πηδη υυ]ποιξ {Π6 Ὀοάγ. 
ΔΜ ΏΙςἢ οὗ {Π656 ἔννο {πίπρϑ μαᾶ Ῥείη Πΐτη 
νγὰ5 5 ἀοιδέ δηά ποΐ αἱ 81}1 “νυν μείῃοσ Πα 
ὙΈΓῈ φαΥτ θα πΡ ᾿πΐο Ππθάγθη ΠΠΓΘΥΆΠΥ ΟΥ̓ ΟΠΙΥ͂ 
ἴῃ ἃ ἤριιγεο." Ηἰ5 πιυπιαη ςΟΠβοΙΟἴιβηε55, 85 
ἴο {Π15 Ροϊπί, ννα5 ΟὈθ] ογαΐεά, πα ἢ τητιϑὲ 4150 
ἢᾶνα Ὀεθη δἷοπε δ {Π6 {{π|6ὸ οὗ γαρίιγε, οἴ μογ- 
γγ]56. μ6 σοι! μανο βοϊνθά Π15 ἀοιθέ ὈΥ Ἔἐπα αἱγῪ 
οἵ οἴποῦβ. ΑἹ] ᾿πίογργείδίοηβ ννῃϊο ἢ θχοὶάθ 
ἔγοπη Π15 Ἱποιιρ 5 {ΠῸ ποίϊοη οἵα ροβϑίθ]α δοάτν 
ἰγδηβἰδί!οη ἅΓῸ ἀραϊηϑβί {πε ρ]δίη ἀσγι οὗ Ὠϊ5 ἸΔη- 
δαρθ. ΓΥΔηβΒἰδί!οη πη 6 ὈΟΟῪ ννὰ5 δΔη 1ήθα 
ΓἈΤΉΙΠΑΓ το [Θυνῖϑῃ {Προ ΟΡῪ δπά [γϑῆηδθι5 
τπουρμέ μας ἔποοῦ ἂπά ΕἸπΠ]α παά Ὀδδη 
δατηϊτοἀ ᾿ηΐο Ῥαγδάϊβα ἴῃ (πΠ6 Ὀοάγ. “800 ἢ 
ἃ ὉΠ6 85 [15 ΠΊΘΔΠ5 ἃ ΠηΔη ἴῃ (ἢ γὶβί, 50 ἰΙοῃξ 
8850, ὈΠΟΟΠΒΟΙΟΙΙ5 νυ ΠΟΙ ΠΟΥ ἴῃ {πε ΒΟΑΥ͂ ΟΥ̓ ἀ15- 
ἐπ θοά!οά. ΠΕ οΥἱρ ΠΑ] ἴογ “ γαρί " (ἁρπάζειν) 
ἀδποΐθϑ ΠΠΟΥΘ πη ΟΠΟΘ ΠΊΙΓΔΟΊ]ΟΙΙ5. 56ΙΖΊΓΟ 
Δ η4 {ΓΔηβροσίδίοη, ποῖ Αἰνναυβ5 ᾿πίο πθάνθη Ὀυΐ 
ΒΟΠΊΘΕΙΠΊ65 ἴΤῸΠῚ ΟΠ6 ΘαγίὮ]Υ ρΪασε ἴο ἃἀποίποσ, 
1Π6 ἀρεηΐ θεΐηρ ἴπ6 ΗΟΪΥ ϑρισί. ΕΖ. 1. 14, 
ὙΠ6Γα ἴΠ6 ννογά Πούγενεῦ 15 ἐξῆρε. τ Κίη. χυΠ. 
12: Δοῖβ ν|1]1. 39, 4υ. “Α5 [ΖΓ δ5 {με {ῃιγὰ 
Ποανθη." ὙΠῸ ᾿πίογργοίδίοηβ οἵ ἴΠ 656 ννογάβ 
ὙΠΟ ΠΘΠΥ ΓΠΘΙΓ ΠΌΙΊΘΓΙΟΔ] ἃπα Ἰοοδὶ 56η56, 
τα κίηρ [Π6 ΠυΠΊΘΟΥ [ΠΓΘ6 ΟΠΙΪΥ 85 55:1 Ποαπΐ οὗ 
ννΠδΐ [5 Ἐχο ]]οπέ δηά ρογίεςξ, πηδυ Ὀ6 ἀἸβοαγάδά, 
Νοίμιηρ σοι]ά ᾿ἱπάϊοαΐθ Πα θΕΓ ἃπα 5ρᾶο8 
ΤΟΥ͂Θ ΡοΪπίθα!νυ ΓΠ8η “45 ἴὉὙ 45. Βαΐ [1ἴ 15 
ἱπΊΡΟ551016 ἴο ἀδίεστηϊηθ ρυθοιβοὶν 81. Ῥδὺ]}}5 
ςοποθρίίοη οἵ {ῃ6 ἤθᾶνθῆβ. Ηδ πιοπίοη5 
ΒΕγΘ ἴγοο πρανεηβ ἢ Ραγδάϊβα ἴῃ ν. 4, δῃά 
{ΠῸ Ραβϑαρὲ ἱπίο Ῥδγδάϊβα 15 Δ5βΈ ΓΘ ΪΥ ἃ ΓυΓΈΠΟΥ 
βίδρε οὗ {π6 {γαπϑαίίοθ. Ῥαγδάϊβα οδπ ΟΠ]Υ Ὀ6 
ἸΔθητΠοα νι {ΠπῸ6 {Π|γὰ Ποάνεη οἡ {Π6 5ιΡ- 
Ῥοϑιτίοη {Πδΐ “' 85 [ὩΓ 85 τηθ8Π5 "ἴο {ΠῸ εομ7ιες 
οἵ. Ὑεἴ 1 56 6ΠῚ5 ἴο 6 ἘΠΊ  ΘΥΒΑΙΠΥ ἀϑϑιπηθα {Παΐ 
{Π6 ἢγϑί βίαρε οἵ {ΠῸ {γδηβιδίοη ννᾶ5 Ζμέο ἴῃ 6 
{πιγτὰ μοανθη. ϑουρίυγο ΠΟΥ ΠΕΙῸ ΡΊν 65 Δ 6ηιι- 
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ἔ ΟΥ, 
“2οδεϊδίφ, 

3 Απά 1 Κπεονν 8119 }} ἃ πηδη, (ψπε- 
Πεγ ἴῃ τΠε θοάγ, οΥ οἷν οὗ {πε θοάγ, 
1 ςαηποῖ τε]]} : (σοά Κποννεῖῃ :) 

4 Ηον {πᾶ με νγᾶβ σδιιρμξ τρ 
ἰηΐο ραγδάϊβα. δηἀ ἤθαγά τπβρεᾶκδθ]ε 
νγογάβ. ννῃϊσἢ ἰτ ἰ5 ποί ᾿]αννῆμ! ἔογ ἃ 
ΠΊΔΗ ἴο τπίζεγ. 

ΤΛΘΥΔΙΙΟΠ ΟΥ̓ ἃ 50 4]6 οὗ {Π6 Πδανεῆβ, Ὀαΐξ ἃ 
ΡΙΌΓΑ ΠΥ οὗ ΤΠ επὶ 15 γοσορηδθά θοῖἢ 1π {ῃς Ο. 
δη {Π6 Ν. Τ. (ἢγιβέ 15 βαϊά ἴῃ ΕΡΗ. ἵν. τὸ 
ἴο Πᾶνα “" δδαοθηήδά Πρ - ον α]} {Π6 πθανθηβ,᾽ 
ὙΠΕΓΕ “(411 Πᾶ5 ἃ ΡῬγοιηϊπεπί ροϑβιίζίοη, ἀπά 
ἴΏ ἵν. 14 ἴο πᾶῦεὲ ““ραβϑϑθί Ζῥγοορ {86 
Βραυθη5," ἔγοτη ΠΟ 1 τηϊρῃξ Ὀὲ ᾿ηΐογγεά 
{πᾶ ἘΠῸ ΒΘ Εταθ 58 Ὁ Οὐδ" {δεν ἢ ἢ} 
νΠοτο (Πγιϑί ἄννε}]β 15. Δη δ ορθίπου ϑαροῦ- 
ΠΘ]65014] 5ρῆοσθ, γεῖ μῈ 15 βαῖϊά ἴῃ Ηδβθ. ἴχ. 24 
ἴο Πᾶνθ οπίεγοα ““᾿Ἰηΐο ἤπϑανϑη {561 ψν ῖς ἢ 
ΤΊΔΥ ΠΊΘΔΠ “{Π6 τεχν Πδάνθῃ ἡ δηα εἰβεννῆογε, 
45. 18. {π|κ6 χχίν. 1, ΔΙΕΙ5. ἢ. τὰ, “1πίο᾽ ἘΠῸ 
Πρανθη." ΒυςΈΠε πδαάνθηννῃιοἢ (ὐοά δηά (ἢ τὶϑὲ 
᾿πῆ 40 1Έ 15 1561 σθργοϑθηΐθα 85 ΠΟΠΊΡΙΘΧ, 85 1π 
1η6 Τογά 5 Ῥύάγεγ: “ΟἿ Ἐδίπου σῇ ατί 
ἴῃ 1Π6 ἤθαυθηβ,᾽ ννῃ]6 να Πᾶνα ἴῃ {ΠῸ ϑδὴ6 
ΡΥΔΥΕΥΓ “ἸΠΥ 01} θὲ ἄοπε 845 ἰῇ πδᾶγθῃ 50 
οπ φατίῃ  (Μαῖξ. υἱ. το), ὑγπεῦθ, Ποννευθυῦ, 
“ Πραυθη ἢ ἄοεθβθ ποῖ ΠΘοθββατ!]ν ἀεηοίς Οοά 5 
ἱπιπιθάϊαΐα ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟΠΔ] Παδ᾽αϊίοη. ϑ8ῖ. Ῥϑῃ], 
πὸ ἀοιθέ, μαά « ἀθῆπιξε σοποορίίοη, δὲ Πα 
[45 ποΐ ἀδοϊαγθά 11 ἀϊβιϊποῦγ. ἽΓΠΘ ΠΊΔ]ΟΥΙΥ 
οὗ Ἐχροβιζογβ {Ππ|ηἰς {παΐ ἢ σεοορηἶβοβ ἴΠγΘ6 
ἤραύθηβ, οἵ νυν] ἢ ἐπ {π|γτά 15 Ραγδάϊβθ. 

8. Τπε σοραϊεέϊνε “ δηα ᾿ 1[561 5ῆθννβ {παΐ 
νηί πῈ Πεύθ Κποννβ 15 βοιηθίῃϊηρ ΠΊΟΤΕ ΤΠδη 
γνηαΐ Πα δἰδίθα ἴῃ ν. 2, απ {πμογοίοσε πὲ ἢ15 
Δα πη 5ϑῖοη πο Ῥαγαάϊβθ νγα5 ἃ σοπιπαδίίοη οὗ 
Π5 {γαηϑίδίιοη. [{ 1 ννεσε ποΐ 50, {Π|5 νεῦῖβο 
σου] θῈ ρυγα ἰδυΐζοίοσυ. “5110 }} ἃ ΟΠ6 85 
{Π|5." {Πογϑΐοσα πονν ἱπ]ρ 165, ἴη δά! οη ἴο [15 
ΤΠΘΔΠΙΠΡ [Π Ψ. 2, “ἃ ΙηδΔῃ Γαρί 845 [8Υ 85 {Π6 
{πιτά πϑανθη. Αἴ πὸ ρβαΐεϑ οἵ Ραγαάϊβε, θεΐοσθ 
ΔΟΟ 655 [ΟἵΠ6 ἄϊν!Π6 ΡΥΈβθηςο, ΠῈ ΘΘΘΠἢ5 ἴο Ῥᾷ1156 
νυ] γενεγθης141] ἀννθ, αηἢ τοβίδίοϑ πὶ πποοη- 
ΒΟΙΟΊ5Π655 85 ἴο 15 δ] ο Ἰεα οὐ ἀἸβειηθοάϊοά 
βίαϊε ἴῃ {πΠ6 βαπῆθ ἰδηριασε 45 Ὀεΐοσγθ, 5Ὁ- 
βίΓὰ{Ὶ Πρ ΟὨΪγ “ ἀρατγί ἔγοπι " ἴοσ “ οἷἍ οἵ" ὙΠῸ 
ΤΘΡΘΈΓΙΟΠ ΠΊΔΥ ΠΗΡΙΥ {πα ἢ6 σοποοϊνθά {ΠῸ 
ΡΟΒΒΙΒΠΠΥ οἵ Πῖ5 θΟαΥ Βανίηρ Ὀδθη ἰεἴ ἴῃ {Π6 
νοϑίθι!θ οἵ Ῥαγδάϊβθ, 580 ἴο βρθαῖ, δπά {πῃαΐ 
15 Βρι γι δη4 5011] 4'οπθ νγεσα δαπηεθά. 

4, ῬῸΓ “Ῥαγδήϊβε 5εὲ6 ποΐβε. οἡ [{π6 ΧΧΙΠ. 
43. Ηξε ἀο65 ποῖ 58. νγῇῆδί 6 δᾷνν θυχξ ΟΠΙΥ͂ 
νγηδῖ μΠῈ Πεασγά; δαΐ, 45 ΠῈ 15 βί Πρ δΠ 
δοσοιηΐ οὗἁ ἃ οἱνίοη, ἀπ 4150 βρϑαϊῖίπρ ψ ἢ 
ΤΕνΘΓΘηΓ41] τοίίσεποθ, να δῖ  ϑέιῆθα ἴῃ 
ΤΠ θυτΊηρ {Ππαΐ Π6 5ανν {ΠῸ {Πϊπ55 ἱποογγιρΈ 8 ]6, 
Ὁπάθῃ]θά, νηὸν ἕαἄθ ποῖ ἀνναύ, γεβοσνθα ἴῃ 
Ὠράνθη το {Π6 ϑαϊπίβ (1 Ῥεῖ. 1. 4), ἀπά {παῖ 
6. Ὀ6Πμ6Ι4 τς ]οπῆθα 1,οστά. Ἠδ πεαγά 

ἘΠ ΟΘΕΒΕΙΝΗΕΒΑΝ ΘΟ ΧΗ. ἰν. 2---, 

ς ΟΥ 58... δὴ οπβα ψΨ}}} [ ρίογυ : 
γεῖ οὗ τηγβεὶῇ 1 ψΜ}}}} ποὲ ρίογγ, θυ 
1Ιῃ ΤΪη6 ἰῃ ΠΓΠΊΙ65. 

6 Βογ τποιρῃ 1 ψου]ά ἀαβῖγε ἴοὸ 
ΘΙοτγ, 1 5Π4}1] ποῖ θὲ ἃ ἴοο! ; ίογ 1 
Ὑ}11 84Υ της {τὰ} : δὲ που 1 ἴοτ- 
θεαγ, ἰεϑὲ ΔΠΥ πιᾶὰηπ 5ῃοιϊά Ἐπ|ηκ 

“( ἸὨΠ παὐΘΥΔΡ1Θ πέξθγ81968,, ὙΥΠΙΟΠ 5665 
[Π6. ΟΠΙΥ ννὰυ οἵ τεργοάαοίηρ ἴπΠ6 ΡΙαΥ ΠΡΟ 
νγογάϑ οἵ {πΠ6 οὔ βῖπαὶ, “Ὁ παξίογαθ]α " Τηθδη5 
γαῖ {ΠῸ6 αϊνίηθ νν}}} ἄοεβ ποῖ δίϊονν ἴο Ὀ6Ὲ 
αἰίεγοά, 845 15 Ὄχρίαϊποά Ὀγ. ἴμ6 ννογάβ {παῖ 
[ΌΠ]ονν :----τ νΏΙΓἢ 15 ποῖ ρϑσιιἱυξθα ἴοΥ ἃ τηδη 
ἴο βρϑακ," [86 οὔ βίη8] ἔοσ “ ρεγστηπίοα " ἀ6- 
ποίπηρ Δι ΠογιΖαίίοη. ΠΕ νγογά ῸΓ “ βρεδκ" 
15 ἰμαΐ ϑεἀ ἴῃ χὶ. 17, 23, ΔΠ4 ΤΠΔΥ ἴπγοῖνα 
ἃ ΒΒ οβίοη οὗ {Π6 ργοΐβημυ ἔπεσα σου] θῈ 
ἴῃ τηβκίηρ {Π6 οοπίεηϊβ οἵ {πε στενεϊδίϊοη 
τηδίζου οὐ ΟΥΑΙ ΠΑΤΎ ΠΟΙ! Οδίίοη, δηἋ [Π15 
5, πο ἀουθέ, ρατί οἵ {πεῸ ἴοσοε οὗ {πε ννοσά 
“τηδη," ΤῸΓ ἃ ΒυπΊδη ὈεΐηρΡ ΠΔΥ ποΐ {γεδΐ 
ἀϊνῖπε ἀἸβοϊοβιγοβ 45 Π6 ψΨ}1}]. 

5. ΤῈ δρρ]οφίίοη οἵ ἔμ ἔβοί5, Ππιδὲ παῦ- 
ταῖρά, ἴο {πΠεῈ Βοαϑβίίηρ νυ σι 15 ἔπΠ6 “ιδϑίοη 
ἴη Παηά. ““Οη Ὀεἢ4] οὗ διιοῆ ἃ οὔξ 85 1Π15 
1] Ὀοαϑὲ, 1Ε πεϑά δε, “" θαξ οἡ ὈεΠ4]Ὲ οἵ 
ΤΥ56ΙΓ 1 1] ποῖ Ὀοαϑί. “810ῃ ἃ ΟΠ6 85 
1Π15 Πα5 ἀρᾷϊη δοσιῃτημ]αίθα 115 πηδαηίηρ, πᾶ 
5: 5165. πονν, ἴῃ δάδιπίοη ἴο ψνμδΐ 1 πηρ!θὰ 
Ὀεΐογο, οπο ψῃΟ “Ποαγά ππαίζίεγαθ!α αἰίεγ- 
Δ ΠΟ 65. Οἡ ΒΕΔ] οἵ οὔθ, γγῆο 1π 8}} 115 
νγᾶ5 ἘΠΕΙΓΟΙΥ ρᾶβϑῖνο δηα σϑοριθπΐῖ, ψιπουΐ 
ἘΧΟΓΓΟΠ ΟΥ τηογὶξ οὗ 5. οὐνη, ΠῈ Ψ}}}} Ὀοαβί, 
θυῖ ποῖ οἡ θ6 μα] οὗ μ15 ρΡθύβοπαδὶ 5618, ἢ15 οὐγῃ 
ν}11], ννουὶς δηα βούνίςθ, εχοθρέ ἢ τεραγά ἴῸ 
15. ἹπΠῇΓΠΊ 65. Ηδ Πδ5 ΔΙΓΕΔΑΥ͂ ἴπ τη {ΠῸ 
ἸηΠττηΥ οὗ γν. 7, ἔπ6 οογγε δεῖνα οὗ ἢ15 νυ] βΙ ἢ 5 
ΔΠη4 τονοἰδί!οηβ. 

6. Τὴ τγϑαβοη ΜΕΥ Πα ψ}}}} {Ππι5 Πἰπηϊξ ἢ15 
Ὀοαβίϊης, Αἰ που Ρ ἢ ΠΕ περά ποῖ ἄο 1. ““Εογ 
1Ε1 5ῃοια θεὲ ἀϊβροβθά ἴο θοδϑβί, ' 5Π4}} ποῖ 
θΕ ἃ ἴοο!, ἴοσ 1 νν}}} 5ρθακ {πὸ {τατῃ." 8Που]ά 
6 Ρίθεαβε ἴο βὸ Ὀεγοπηά πΠΊΘΓΕΪΥ Ραϑϑῖναε δηά 
τεςορίγνε ὄχρογίθηςθ, απά δάάποε βοτηθίμιηρ, 
ςοπηθοίθα ὙΠ ΠΙ5. νιβϑίοηβ. ἀπά τουα]δί! θη 5 
Δη4 ταίουστιηρ ἴο ΠΙΤΉ561Ὲ, νΠΙ ἢ 6 «ὐα-ς δ 
1Πθεγίυ ἴο σοπηπληϊσαῖο δηἋ ὑνμ] ἢ 14 δάπηξ 
οὔ θεϊηρ ρας ον δ5 ἃ στοιιηά οὗ Βοδϑβεέπϑ, 
511] πε νοι] ποῖ θὲ βιΠ οὗ {παξ ναππίϊπηρ: 
ΟΠῪ ννῃ] ἢ νἱοϊαΐθϑ ἐγι ἢ, ἔῸΓ ἘΠΘΓΘ ΓΕΔΠΥ νγὰ5 
Βοιηθίμηρ οἵ {παΐ Κιπ4. ““Βαυΐ 1 ξογθθασ, 1εϑὲ 
ΔΠΥ͂ ΟΠ6 5Πο]4 δ Κ δοοοππῦ ψ] ταίδγθηοθ 
ἴο τὴηὸ Ὀθεγοηά νγῆδί ἴθ 5665 τὴηξὲ (ἴο δε) ΟΥὕἁ 
ΠδαΥβ δαρῃξ ἔΤῸπη τηθ. ὙΝ Βαΐενοσ δϑτπηαΐθ 
Π5. ῬΟΥΒΟΠ ΟΥ̓́ ΒΡΕΕΟἢ, 85 Κπονγῃ ἴο [5 γεδήευϑ, 
τηϊρης οὐσοδϑίοη, ἢ νγᾶβ Ἴσοπίοπέ στ [1 
Πα ννοι]ά ποΐ {ΓΥ̓ ἴο Γαϊδθ ἴῈ δΥ δηγίπίπρ ἴο 
ὙΠΙΟΝ {ΠΕΙΓ αὐε5. Πα εγ8 σοι] ποΐ θΘΔΓ 
ἐδϑίμηοηγ. Ης Κηδνν ἴῃ ἔδοϊ ἐπδΐ 411 Ρεβοπδὶ 



Υ. η---8, 

οὗ τὴς αδονε {πδξ ψψῃΐϊοῃ Πα ββεῖῃ πα 
10 δ. οὐ δαὶ πε Πεδγεῖῃ οὗ π16. 

7 Απά [Ιεβὲ 1 88οι]4 θὲ εχαϊτεά 

ἀθονε πιθάϑασα {πγοῦρῃ (Π6 δραη- 
ἄδπος οἵ {πε γενεϊδίίοηβ. {ΠπῈῦα νγᾶϑ 

δι σίνεη ἴο πι|6 ἦα τποῖη ἴῃ τΠ6 ἢδεβῇ, 

ἨἩΓΟΘΕΕΈΝΤΕΑΝ 5: Χ͵ΤῚ. 

ἀοξδοῖβ ννοσα ἴῃ δοοογάδπος ἢ (ΟΟα5 Μ}1}} ἀηά 
βεγυεά ΗἾ5 ριγροβο, 45 ΠῈ βΌ65 οἢ ἴο 5ῇῃθνν. 

Ν. Β. Τί ἰδ ἀουδίι! νυν μεῖμεῦ “δυρηΐ᾽ 
58οι4 βίαπά ἴῃ {πε ἰεχί. 

πη. ““Απά᾽ Πο Πᾶ5 βοοά γθδϑοῃ ἴου Δβίδι ΠΙ ΠΡ. 
«Τῃ ογάου {παΐ 1 μοι] ποῖ θὲ ονυεγ- χα] 
1 88 6Χ6655 Οὗ {Π6 τανοίαί!οηβ ἡ ἃ πΠ4 50 
ἱποϊϊποὰ ἴὸ τῆᾶῖα {ποτὶ πιαίζοβ οἵ 5ε]- 
σου βοδίίοπ “ἴποῦα ννὰθ βίνεπ ἴο τηθ᾽ (ὈΥῪ 
ΟΟΑ) 4 βίακϑ ἴου 088 ἤθϑβῃ, δη 8681 οἵ 
Θαΐδη ἴο θιδεῖ πιθ, πα 1 5ποι]ὰ ποῖ δα 
ονεγ-εχαϊθα." ὙὍΠὸ 5ἰπηρὶο σοριυαΐϊνε “ 4πά,᾿ 
ὙνΠΐ ἢ ΡΟ] αἰ ΠΙΥ Ἰοΐπϑ “' νγᾶ5 βίνεη στ “61 ἔοτ- 
θθαγ, 5πονν {πδξ {πε Βοαϑίϊηρ ἔγοπὶ νη] ἢ 
Ἦδ ὐϑίδίῃβ γϑίουβ ἴο βοιηθίμίηρ ΟἸΟΒΟΙΥ 85- 
βοοίαίθα νυ Π15 ν᾽ ϑίοηϑ δΔη4 γενέ! η5, 1 τἰ 
νγὰβ ποΐ δῇ δοίμπδὶ ρατί οὗ {Π656, ἱπηπιθά ἴεν 
ΠΟΠΟΘγΠΐηρ ΠΙΠΏ561 ῬΕΥΒΟΠΆ]γ. “Τ]6 ΘχοΘ55 
οἵ {με στϑνεϊδίϊομβ" τηθϑὴ5 {παΐ {ποὺ {ταη- 
50} Πα 411] ΟΥ̓ ἸΠΑΓΥ ΠΠπη115. οἰ ΠΟΥ 1Π ΠΊΘΑΘΙΙΓΘ 
ΟΥ ἴῃ σΠαγδοίου οὐὁ Ὀοΐῃ. [{ 15 511] σοπίθηἀθά 
ΒΥ Ξοῖηθ βοοά δὌχροβιίζοῦβ {παΐ {ΠῈ οὐ βίη] [ῸΓΓ 
(ς οἴαςε ᾿ ΠΟΥῸ τηθ8η5 “ ΓΠΟΥΠ,᾿ ΟΠΙΘΠΥ οη {Π6 
στοιπά {παΐ “ βίαϊκε " γε] 45. δπ δβχαρβογαϊθαά 
ἤρατο, ἴΠ6 Δηβυνοῦ ἴο νυ ΠΏ] ἢ 15 {παΐ {πὸ 4{Π|6- 
τἴοη, θοῖπρ δ τορ Ί ΠΟΥ Ἔχ γδοσγά ΠΑ ΥΥ, Γαι τ το 
θεὲ ἔοσγοὈ]Υ Ἔχργοβϑοά. (υίδ ΙΗ] ἃ βία κε ννὰ5 δἢ 
᾿πϑίγαπιεπέ οἵ ραΐη Ὀεσαιιβα οὔ "5 ροϊπίβα επά ; 
“Ποτη5 (ἄκανθαι) «ηά 5ἴακθοβ (σκόλοπες) 
ΘΙ ΏΪΠΥ ῥϑίη5 θθοδιιθε οἵ {Πε]Γ 5ΠάΆΓρΡηΘ55," 
Ατϊεπηάοσγιιθ. ὙΠῸ τιρμΐ {γαηϑίδίιοη, πον- 
ΕΥ̓ΘΓ, 15 ποῖ 8 " δίαϊκε ἠπ {ῃ6 ἤεϑῃ, νυ μι ἢ αὐομ ά 
γίε! ἃ δη ονογβίγαϊποα ἰάθα, θαΐ ἃ βίακθ γὸγ 186 
ἤδβῃ. Νόονν [Π6 βίαϊκο ννᾶ5 ᾿ι566 ἴοσ {πὸ ἀγϑαά- 
ἔα] ΡΠ ϑῃτηθηξ οὗ ᾿ταρα!ηρ ἀηἀ ἃ ἀδγιναίϊνα οἵ 
{Π6 ννογά ἴῸΥ δἴαϊκε (ἀνασκολοπίζειν) 5151 65 
(Ηετοά. ἰχ. 78) ἃ ἴογπη οἵ δχϑουίοη ποῖ 
Ἐβϑθη 14 }}ν ἀἸΠογοης οση ογιοιῆχοη. ΠῸ 
Οτθεὶκ ἴου ἃ οσοϑϑ (σταυρός) ἀεποῖΐε5 πη πρΤΊΡ ΠΣ 
βδίαϊκθ (οτῸχ 5 ΤΡΙΘΧ) δηἀ σκόλοψ ΟΠΙΥ ἀΠΠ6γ5 
ἔγοτη ἴῈ ἴῃ Βανῖπρ' ἃ 584 ΥΡ 6η44, ννῃῖοἢ ἃ σταυρός 
αἶθο τηϊρῃς πᾶνθ. 1 {πεῈ Αροβίϊθ ΠΊΕΓΕΙΥ͂ 
τηραηΐ ἃ ἴποσπ, Π6 τϊρῃξ πᾶνε υ56ἀ [Π6 πΊοΓα 
χα ννογά ἀκάνθη. ὙΠῸ πιου(Ποδίίοη. ΟΥ̓ 
οΥΓαοΙχίοη οἵ {πὸ ἢθϑἢ 15 ἃ ἔα ΠΉΠ1αΓ Ιάδα νυ] ἢ 
Πῖπὶ (ἄτη. νἱ. 6; ν1. 13), δηά 11 566ΠῚ5 
αἰτηοβί σογίαιη ἐΠαΐ [Π15 ννᾶ5 ἴῃ [15 πηϊη4. ΤΠΘ 
Πό5ἢ ϑἰσηϊῆθς μοσα [Π6 ϑἰ πῇ] ῥυποΙρΡΙ 6 ΓΟ ΠῚ 
ὙΒΙΟἢ {πῸ6 ἰθπμάδπου ἴο 56] -οχαϊ θη ΑΥ1565 
δηα ὙΨΏΘΗ, 85 1 15 βεαΐϊθά ἴῃ {π6 Ὀθοάν (Κουη. ’ 
δ π 6} π στ. υἱἱστ Ἅ ΟὐοτΥ. 1χν 27); 15 
σαΡαὉ]6 οὗ βιυδ)ιραίίοη απά ἀδϑίγιιοξίοη. ΒΥ 
ὈοάΠν βυβογηρ. ὙΠῈ βίνεῦ οἵ ῃ6 βίακβ 

[Π6 πγεββεηρεῦ οὗ δαίδη ἴο διιεί π16. 
Ιεϑέ 1 5ποι]4 Ὀ6 εχαϊῖεὰ αῦονε πιθᾶ- 
516. 

8 ΕῸΓ 1185 {Ππρ 1 Ῥαβοιιρῃξ {πε 
Τιογά ττςα, παῖς ἴ πηρῃῖ ἀερατί 
ἔτοπ ΠΊ16. 

σδηποΐῖ 6 ϑαΐδῃ, νγῆο 15 θυιῖ Π6 βεοοηατΎ 
αϑοπί, βιρβουνίεπέ ἴο δὴ ονϑί-γ ]Πηρ Οοά 
{106 1. ττ, 12}, ἀπά νγῃοβε οδἤεςΐ 11 σοι] ποῖ 
μαγθ Ὀθθη ἴο ρσενεπί ονυογ- οχαϊζδίίοη, δι ΟΠ]Υ 
ἴο ἰοπποπί δηα οὐρρὶθ απ, 1 ΡῬοβϑίθὶθ, ἴο 
τη. ὍΠΘ βίαϊκα 15 ΓΈ Π ΟῚ ἀθβου θα 845 “δη 
ΔΠΡῸ] οὗ ϑαΐδη," δηά [Π6 βθοπλϊηρ' ᾿ΠΟΟΠΡΤΊΠΥ 
ΟΥ 50 ἀεφϑίρηαίϊηρ ἃ ϑίαϊκεα ΤΥ Ρουπαρ5. Ὁ 
Δοσοιπίοα ἔργ ὈΥ ΠΙ5. βθῆβα οἵ {π6 ϑΠδυῖπρ; 
αἰϊδοποά ἴο 1ἴ, νΒΙΟ ἢ 15 50 βίγοηρ {παΐ μ6 
σαηποῖ τεραγαά πἰσθίιεβ οὗ βίγ]θ, θαΐ 46 πΠΈ|Π65 
1π6 ᾿πϑίγιπηθπί οἵ τογίασθ νυ ϑαΐδη᾽β βῦ- 
ογάϊπαίθ νῆοὸ θεβαῖβ 1. 8[. Ῥᾷ1}] Γθοορ 565 
ΠεῦΘ δηά δἰβθννῆοσε ϑαΐδηβ ἡθγινεά Ροννοῦ 
οὗ ᾿πΠϊοίίηρ θΟΩΠΥ δι Πθυῖηρ ἀπ ἄἠϊδθαθα (1 
(ΟΥ. ν. 5). δϑαΐδη᾽β ἱπητηθάϊαΐα ρΈΓΡΟΚΒΘ ννὰ5 ἴο 
“ Βυθι᾽ Π15. νἱοίπΠὶ ΟΥ̓́ 5πη16 Πἰπὶ νυ {Π6 
Π5ε ̓  (κολαφίζη). ὍὙΠεδΒΕ6 ννογάβ ΡῸ οἸοββὶ 
νὰ Κ΄ Δηρε],᾽ ΠΟ σοπίφ! 5. οἰ Π]Ο]ΟΡΊΟΔΙΥ 
τη6 Ιάθα οἵ ἃ ρείβοῃ «ἐπί. ΠΟΥ ἜΧΡΓΘ55 
ψΙΟ]Θποθ, ἅκὸ {παΐ οὗ ἃ βδίμιπηιϊηρ δίονν, ἀπά 
᾿ΠἸρηϊγ. ὙΠῈ Ὀιποίηρ πιᾶὺ ἀδποίς {Ππ6 
ἢγϑί δβϑϑᾷι]ῖ, {π6 τηδ] γοαϊπηθηΐ ΓΘ ΠΙ ΠΩΤῪ 
ἴο {π6 ποῦ ἄθδάϊυ ἀρρὶ!οδίίοη οἵ {πε ϑβἴακθϑ. 
ΎΤΠΕῈ ἴθηθο οἵ {π6 οὔ ΊΠΔ4] ΠΡ]165 {παΐ {πὸ 
Ὀυβδεηρ νγὰθ ἃ σοπίπιθα οηθ, ποῖ ἱπάθοά 
ποσὰ ἱπέοστιρίοη, Ὀαΐ ᾿πΠΙοΐθα ἔγοση {1π|Ὲὲ 
ἴο {ἰπ|6. ΠΕ ᾿ΠΊΡΓΘΒΒΙΟῚ βίνϑη ὈΥ͂ {Π6 ραϑϑαβα 
15. {παξ {π6 Ὀυβείίηρα ἀπά 5ι θυ ηρ5. ννΈΓα 
ΟἸοβοῖν ςοπηθδοίθά 1ἢ {1π|6 νυ {Π6 ν᾽βίοηβ ἀπά 
τΤονοϊδίίοηβ. ὙΠῸ ννογάβ ΠΟ ἢ τερεαΐῖ {μα 
ἄϊνιπε ΡαΓΡοσα δ ἴπῸ επά οὗ {πε νεῦϑε ἅτὰ 
ΟΠ Ε πῃ ΠΊΔΠΥ σοοά Μ55, Ὀα [Π15 τπαῦ Ὁ 
δοςοπηΐρα ἔογ ὈΥ {πε σοργὶϑβίβ ποῖ ἀρργθοϊδειης 
[6 τϑρϑίξιοη αηἀ {πιπηκιηρ {παῖ [Π6 58ΠῚ6 
τὨϊηρ νοι] ποΐῖ Ὀδ βαϊά ἔννῖσθ Οὐ β:ρροβίηξ, 
ὙΠῈΠ {ΠΕΙΓ ΟΥαῈ5. [61] ἀροη {πὸ ννογάβ, {παῖ 
ΠΟΥ νγΈγΘ ΤΠο56 νοι ΠοΥῪ Παά 115 νυυτιτῖεπ. 
ΠΟ τειτουδίοη ννᾶ5 ργογηρίθα ὈΥ {πῸ ἱπιροτί- 
Δῆηςς οἵ Οσοάβ ρΡῇγροβα ἴο {πε Αροϑβί!θ5 ἀγρι- 
τηοδηΐ, 8η4 {Π6 στεδΐῖ σοῃβοϊδίοη τἰ ᾿πνοϊνεά. 

ἼΤΠῸ6 56η56 τηϊρῃΐ Ὀ6 “ σοποοσπὶηρ' [15 Δη 56] 
οὗ ϑαΐδη, θαΐ {π6 σϑίδεγθποθ ΡγοΌΔΌ]Υ 15 ἴο ἴμ6 
ννΠΟ]6 βἰδίθπηεπί οἵ ν- 7, δῃά ἴῃ {παΐ ςᾶ56, 
ΓΤ ΠΟΥ 5. τη θυηρ “ΤΟΥ {Π|5 15 {πΠ6 τιρῃΐ 
οη6, πε ἀτι θεϊηρ ὁ ἴοΥ 115 γειηοναὶ." Κπον- 
πρὶ {π6 ἀϊνίηθ ριγροβο δῖ. ΡῈ] πγιιδὲ Πᾶνα 
[1 {Π6 Ρῥαὶπ πᾶ Πιυπη]Π]δίοη. οὗ {πῸ6 βίδκε 
ΨΘΓΥ ἄδορὶν Ὀοίογθ μῈ ργαγεα ἴοσ ἀθ]νογδηςθ. 
ΟΠΘ 15 ᾿ΓΓΕΒΙΒΈΡΙΥ το πἠθ4 οἵ (οί βεπηαπο. 
Ηδε ργαγθά [ἢγθρ {{πΠ|Ὲ85 ἃπ4 πὸ τήῆοσρ, ποῖ 
ΟΠ ἃοοοιπί οἵ ΔηΥ͂ ΓΕ ΙΡΊΟι5. δἰ ηϊβοαποθ οὗ 
1ῃ6 ΠΙΕΠΊΌΕΙ͂ ΠΟΙ͂ ΘΥῈη ΔΠἴΕΥΓ ἢἰσ Μαβίοι5 
ΘΧαΆΡΙο, θα ἴοσ {π6 Ρ]αίη γϑάθοη ἐπαΐ δου 
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9 Απά Πε 5αϊά ιιηΐο πῆς, ΜΥ ρίδοβ 
15 δι Ποῖ οηΐ ἔογ τῃεα : ἔογ ΠῚῪ βΓεηρῈ ἢ 
15. πιδάθ ρετγίεος ἴῃ νγεακπεθθ. Μοβί 
οἰδαϊν ἐπογείογα νν1}}} 1 γαῖμα ο]ΟΥΥ ἴῃ 

{μΠ6 {πἰγὰ ρεεςοη με τϑοοινοά ἢῖ5. ΔηΒΟΓ. 
ἼΠε ψογὰ ἴον “' θεβοιρης (παρεκάλεσα) 15 
ΠΟΥΕΙ 564 ἴῃ βουίρίαγο ΓῸΓ ργᾶγεγ ἴο Οοά, 
ἃη4 ϑοοϊηίαπβ πᾶν ρίοικοά οὐδ οἵ ἴἃ δη 
ἀΥσαπηθηΐ ἀραϊηδί (τσ 5 αἰ ν᾽ ΠΥ, 85 βίη ΠΥ - 
ἴῃ ποῖ ἱηνοσδίϊο δι δἀνοοδίϊο, 85 1 ὁπ νη 0 
15. “δἀνοσδίιι5᾽ ΠΊΔΥ ποῖ ὈῈ “ἰηγοοδέιιβ᾽ 4150. 
Ἐνεη 81. [οῇη ἀρρ᾽ῖ65 ἃ ἀεογίναῖίνε οἵ {ῃ68 
βαπη6 νψνογά, Ραγδοϊεΐθ, δἀνοοσδίιιβ, ἴο [ῃ6 
ΘΑΝΙΟΌΤ, 1 πο. 1. 1, “ ΤΕΔηΥ τῆδῃ βίη, "γε πᾶν 
δΠι δἀνοσαΐία νυνὶ {Π6 ΒΑΊΠοσ.᾿ Παρακαλεῖν ννᾶ5 
ῬΓΘΟΙ5ΕΙν {πὸ τῖρῃξ ννογά Πατο, ἴογ Ῥδα!, πονν 
1Π6 5 ἤθσοσ, 941}15 ἴο ἢΪ5 5146 οὐ δἱά (τ σὶβί, οπσα 
{πὸ ϑι Πεσοσ, [πμαΐ Ηδ τηανὺ σοπῖονα {παῖ ἀϊβίγεββϑ- 
ἴπρ αἰπιοξίοπ, ννμῖο ἢ (π6 βοσναηΐ {πουρῃΐ, ἴῃ 
μ15 Πιιπίαη νἷαενν, 8Ὧηὴ ἱπιρεαϊπιεπίέ ἴο Πῖ5 
Μαβίογ᾽ 5 σδιιβθ. 

Οπ {πΠ6 5ἴακε ἴογ {πε ἤδβῃ, 566 ποίε δ επά 
οἵ σδαρίογ. 

9. ΤΕ 1,ογά 5 τερὶγ. “ἪἯε 885 βαϊᾶ ἴο 
τηθ." ὙΠὸ ρεγίδοϊ ἴεηβε ἀθποίθβ {παῖ νυν μαΐ {Π6 
Ι,ογά ϑβαϊά νγὰβ ἃ Ἅἐαπείίτι ἈΠΒΥνΕΥ ν]1ἃ [ῸΓ πα 
ἈΡοβί!εβ ψνΠο]ο ΠΠπἴ6. [1 μᾶ5 {Ππ6 βοϊθπηηΠΥ οἵ 
1η6 ἔογπλι]α 50 οἴϊθη ᾿ι5ε4 δγ {πΠ6 Ῥτορμείϑ :-- 
ΤΠ 5 5αἢ {πῸ Τιοτά,᾽ οὐ “ΤΠ Τογά μαῖῃ 
5814, δηἃ δρργοδοθθβ ὑπ ἴοτοε οἵ “1 5 
νυτιττεη. ὙΠῸ οοηΐοχί 15 ΘΠΓΓΟΙΥ ἀρδίηβέ {Π6 
ποίίοπ {παΐξ {Π|5 ἀΠδνΟΥΓ ννὰ5. ἃ “ [Ἔβ[ ΠΟ ΠΠΠΠῚ 
δᾶ ποῖ! ϑρίτιξιβ. ἱπίθυπιτη. [{ ννὰ5. ἃ ϑ5ρβοϊδὶ 
σοι Π.ΙΠΙσδίοη ὈΕ]ΟΙΡΊ Πρ ἴο ἴπ6 58 ΠΊ6. Οἰα55 
ἢ {Π6 τανοϊατοηθ οἵ ννῃῖοι ΠῈ Πὰ5 Ὀβθη 
βρεακίηρ δηά ἃ ρατί οἵ οὔεὲ οἵ ἴπεπὶ. ““δῖ- 
Ποῖεπί ἔῸΓ {π66 15 ΤΥ βΊαςθ." Ὑῃ6 ΡΥΔΥΕΥΓ 
νγὰ5 ποῖ βυδηϊθα ΔΠΥ͂ ΠΟΤῈ ἴπ8η ἴΠ 6 ΘΑΥΙΟ Γ᾿ 5 
ἴῃ {πΠ6 βαγάθη Ὀμὺΐ ἃ 5 Γραββιπρ ΠΟΙ ΡΘηΒΔΙΙΟΙ 
ννᾶ5 πιδάθ, ὍΤΠ6 οἷοβα σοϊδίίομ ἴῃ νυ ΠΊοἢ {πε 
τνογάβ ρίαςσε {πθ Αροβίϊα αηὰἀ {πε ΒϑΑΥΙΟΌΥ νγὰ5 
1561 ἀπϑρεακαθ]α σοτηΐοτί. (ΟΠ γιβί 5 βυδοῖοιβ 
ἵδνου Ἔχθγοϊσεα τη Ὀεβίονιηρ β 5 ἸΡΟῚ ΠΊΕΠ 
Δοσογάϊηρ ἴο {πεῚΓ περά ϑιῆιοθα [ῸΓ πιδίη- 
ταϊηῖπρ; Η15 βεσνδηΐ 5 ΘΠΕΓΡῪ ἴὺγ Πΐβ ννοσκ δηά 
1π6 συεδῖ ἰᾶνγ ἸΡΟΠ. ννΒΙΟἢ 5ιιο 5 ΠΟΙ ΠΟΥ͂ 
ῖ5 δαβεά ἰ5: “ΤΑΥ͂ ΡΟνΕΥΓ 5 ρεγίεοϊβ [πῃ 
τνθ ΚΠ 655. ὙΠῸ ἰορίοαὶ σοπο]βίοη (οὖν) 15 
ἃ ἀδ Πρ {] γεν ξϊοη ἴῃ ἢΪ5 ἔβα! Ρ5 Πα νἱθνν5 
Δθοιέ ννθαῖζηθϑβθθϑ. “Μοβί β]δάϊγ ἐπθγοίογα 
ΨΜ1Π1 ταῖμογ᾽ ((Π4η ἀεϑῖγα {Π6 σεπῆοναὶ οὗ 
ἘΠ6πη, ν. 8) “δοδϑβί 1Π ΠΥΥ͂ ννεα πο ββαβ." ὍὙΠῈ 
Ροϑβιξοη οἱ “" σδί που ὑ1η {Π6 ΟΥΒ1Π8] 5ῆθυνβ ἰῃαΐ 
τὰ ςδπποῖ τηθδῃ “ γδίπου ἴΠδΠ ἴῃ Δηγτῃηρ εἰβθ᾽ 
ὉΓ “ΤΑΙΠΟΓ {πᾶπ ἴπ τουθἠδί!οηϑ᾽ ἀπά {π6 ἰάδα 
Ἄθονυε βίνεη 15 βί ΓΙ ΟΕ]ν ἴῃ δοσογάδποθ ἢ {Π6 
οοπίοχί. ὙΠῸ Ὀοδϑβίιηρ, οἵ σΟΌΓ5Ε, ᾿Π]Ρ]165. 4 
ΤΘΑ] ᾿ἱπννατά Ἰου {κθ ἐπαΐ οἵ Αςίβ ἵν. 4τ, δα 
5{Π] τητιδὲ Ὀ6 ἴακϑθη ἴῃ {πε []] 5επβα ἴῃ ϑνΒῖοἢ 
115 οπε οὗ ἴῃς Κεγ-ποίαϑβ ἴο [Π8 ψυΠΟ]8 Ράϑβαρ 8, 

ΠΟΘΕΝ ΝΘ ΧΥΙ [ν. 9- το. 

ΓΩΥ ἰπβγπηϊτιεβ, πᾶς {πΠ6 ρονγεῦ οἵ 
( γιβξ ΠΊΑΥ Γαδ ΠΡΟ ΠΊ6. 

το Ἱπεγοίοτα 1 ΕΚΘ ΡΙΒΒΕ ΤΣ ΙΠ 
1ῃ Πυπη 168. 1Π ΤΕρΓΌΔΟἢΠ 68, ἴπΠ ΠΘΟαϑ81- 

845 μέΐεγεά 5] οΥγπρ. ὙΠῸ οδ]εοΐ οὗἉ 1 15 ἐπαΐ 
ἢ6 ΠΊΔΥ͂ Οθίδιπ {Π6 ΡΓΟΠΊ56 οἵ τᾶ 6 ἀη4 Ῥοννεῦ 
᾿ΓΡ] 64 ἴῃ ΟἸΓΙϑι 5 ΔΠΒΥΨΕΥ͂ :--τ ἴῃ ΟΥΘΓ {παῖ 
ἘΘΙΘ ΠΙΘΥῪ Δ ΌΘΙΠ 8016 ὈΡΟΠ ΠΊΘ ἴΠ6 ΡΟνΨΕΓ 
οἵ Ομ γτιβι. Τ20δῃε ἤριυτγτε Πα5 ποΐ [8 βϑϑπῆθ 
Ρυτρογί 85 πη Ῥ5. ΧΧυΪ. 5, “1 {Π6 βθογεΐ ρ]δοθβ 
οἵ Ηἰ5 [δθθγηδοὶθ 51|14}} Ηδ μι46 μια," ψνπεγα 
ἴὰ δἰ σπιῆθϑ. ουϊνγατά φῥγοϊθοϊίοη τῆοσα ἔμδη 1η- 
τνατὰ βίσεηρίηῃ. ΝΟΥ 15 {πε ἰάθα {παΐ οἵ (τ Ιϑ 5 
ΡοΟνῸΓ ἀεβοοπάϊηρς ἴο ΟΥ̓ΕΥ-ΟΔΠΟΡΥ͂ ΠΙΠῚ 85 
ΜΙ [Π6 υνηϊηρ οἵ ἃ ἰεπί. Βαυΐ {π6 Αροβί!β 
ἴ5. 16 Ῥθύβοῃ ΠΡΟῸῚ νοὶ ἴΠ6 ΡΟΥΤΕΥΓ ΘΟΠΊΘ5 
Δηα [561 τηαῖζοϑ ἐδθθγηδοῖθ. [π-άννθ! Ππρ 15 
ποῖ ἐχργθϑβθά ἴῃ {πΠ6 ννογάβ, θαΐ Το ]οννβ ἔτοτα 
οπ-ἀννϑ!]ηρ, ΕΥ̓ τεάβϑοη οὗ {πΠ6 πδίιγα οἵ ἴΠ8 
ςᾶ56. ΤῈ ΗΟΙΥ ϑριγιξ, {Π6 ἀρϑηΐ οἵ (τιϑί 5 
Ροννεῦ, βιιϑιϑίίηρ ἀπά ορεγαΐϊπρ; ὑἹΠῖη, 15 
οἴξη τοργεβεηίεα 45 Ὀεὶπρ ΟΥ̓ΕΓ ΟΥ̓ ΘΟΠΊΪΠΡ' 
ΠΡΟη {86 δι δ]εοῖβ ἐπ νυ ποπὶ [ἃ νγοσκβ. “ὙὍὙπα 
ΗΟΥ] ϑριτιε 5841} οοῦηβ ὠῤοπ ἴπθ6 δηά {πα 
Ροννεῦ οἵ {πῸὸ τποϑδί ΗἸΡῊ 5141} οσυεγ--ραάοαυ 
{πε6 ({μ|κὲ 1. 35). Τα ϑριτιε δ ερεεπάεά 
μῤοπ οὐ [οτὰ αἱ ΗΙ5 Βαρίϊ5πι (1 κα 1. 22) 
ΔΠ4 “αὐοάε πῤοη Ηπι᾽ ([πο. 1. 32), ἀπά ἱπὶ- 
τηθϊδίοὶυ αἴζογνναγάβ να ΠραΓ {πᾶΐ ΠῈ νγὰ5 
ΜΙ φ ἴμῈ ΗοΙΥ ϑριπε (πΚε ἵν. 1). ὙΠῸ 
ἔννο [Ι4οα5 ἂγθ Ὀγοιρῃξ ἰορείπογ ἴῃ Αοίβ 1. 8. 
(ΟὙ6 588}1 γεγεῖυε ῥοαυέγ, ΜΠῈπ ἴπῸὸ ΗΟΪΥ 
ϑριγις Πᾶ5 εονῖς μῤοπ γοιι ; ἢ δπά δρδίῃ, 1], 3, 4, 
“1Ὸ βοῖ]θα μῤολ {ΠῈπὶ πα {ΠΕΥ̓ νγεγα 8}} ἀ]ρά 
«υἱὲ ἴ1ῃ6 ΗοΙγ Ομοβί." ὙὍΠῈ ὙῈΓΥ͂ ἴουύτη ἴοῦ 
ἐἐρ {ἀὈογπδοῖο᾽ π΄ [Π6 ΟΥΡΊΠΑΙ, ΟΟΟΙΓ5. ἴῃ 
Ργοΐδπθ Οστεθκ νυ] ΡΓΕΘΟΙ5ΕΙΥ {Π6 βαπηθ σοη- 
βεγαοίίοη (ἐπί ΜΙ δος.) ἴο ἀεποῖβ βο] ἴθ 5 
ἰακίηρ Ρ 4ιιαγίογβ ἠὲ ΠΟυ565, ΕΧΔΟΙΓΥ 85 νγα 
ΒΡ ΔΚ οὔ θεϊης φυατίεγεά ου ὈΠ]|οἰθα μῤοπ ΠΟιι565, 
ῬοΟΙΥΡ. Ηἴβι. ΓΝ. χυηῖ, 8 ; ο ΤΥ: χη τὸ ὙΠΌΓΟ 
15. ῬΡΓΟΒΔΌΙΥ δη δἰ] βίοπ ἴο {μ6 “ΤΑΡΘγπδοῖα ἀπά 
1π6 ϑῃθοῃίηαῃ. ἴῃ Εἰχοάϊι Χ]. 34) 35, ἴπ6 
Ταπηϊποι5. οοα αροάς αῤοῦ {πῸ ἰεπέ οἵ {Π6 
ςοπρταρδίίοη δη {ΠῸ βΊοσΥ οἵ {πε σά μ][ρά 
1π6 4 ογηδοῖθ, νυ μῖ ἢ ΟἹ ΟϑεΙΎ ζογοϑῃδάουνβ ἴΠ6 
βϑ ΠΠπρ οὗ {πε Ῥεπίβοοβίδι ἤσγε. ἀρὸη {πα 
ἀἰβοῖρ]θ5 απ ἔπεῖγ Ὀεῖπρ ΠΙΙΘα νυν ἐπΠ6 ΗΟΙΪΥ 
Ομοβί. ὙΠδ οπ-άνε!πηρ ἀπά ἰη-ἀννε!]ηρ οὗ 
1ῃ6 ϑῃεομίπαῃ 5 σοηΐεββεαϊν ἐπε ἔἴγρε οὗ 
Οοὐδβ ργεβεποθ δηιοησϑί ἀπά ἴῃ ἢϊβ Ρεορίβ 1π 
{π6 ΠΙΡΠΟΙΓ βθηβε οἵ {πὲ Νεὲνν Τιβρεπϑαίίοῃ 
απ {πῸ τεργεβεπίδίιοη οἵ {ἴΠπΠ6 ΟΒΌσΟΝ 85 ἃ 
ΜΠΟΪῈ δηά οἵ 115 τηθπΊθοῦβ ἱπαἸν ἀπ }} 7 85 
ΤεηρΙο5 οἵ Οοά οοουγβ βανεγαὶ {{π|65 ἴπ {Π6 
ἔννο Εριβί]θ5 ἴο [πε (ουι πίῃ! η5, 

10. Α ἔπεϊ] ἱπέθσεποβ ἔγοπι {π6 σαϊδέϊοη οὗ 
ΗΪ5. ννβακπηθβθ ἴο (ἢ γιϑί 5 βίγεηστῃ δπ4 βοΐπρ 
θεγοηά {παῖ οἵ {Π6 ἰαϑὲ νεῦβθ, ΕΥ̓͂ ραϑϑίηρ ἔγοπη 
ἃ 7εεἰϊη οἵ εἰδίίοπ ἴῃ νγεαπεββεβ ἴο ἃ οδὶπὶ 



γ. 11--13.} 

Εἶθ5. π᾿ ρεγβεοιτίοηβ, ἴΠ αἰβίγαβϑαϑ ἔογ 
(Ἰγιβι β βᾶκε: [οσγ ψμεπ 1 πὶ γγεᾶκ, 
1Πεη πὶ 1 βίγοηρ. 

11 1 δπὶ Ῥεσοπηξα ἃ ἴοοὶϊ ἴῃ φ]οῖγ- 
ἴπρ; γε Πᾶνε σοπιρε!!βά πια: ογ 1 
οαρμέ τὸ ἢᾶνε Ῥεβεῃ ςομηπιοηάρδά οὗ 
γοιι : [Ὸγ ἴῃ ποίῃϊηρ ἈΠῈ 1 Ῥεῃιπηά {πε 

ΠΟΘΕΝ ΤΑΝ Θ. ΧΊΤ, 

ὙΕΙΥ͂ ἌΠΠΙείαδε δροβίϊθβ, ἐποιρῃ 1 ὃς 
ποίῃίηρ. 

12 ΓΥᾺΪΥ {Πα βῖρῃβ οὗ δὴ δροβίϊε 
γγεγα ννγοιρῃς ἀπΊοηρ γοιῖι ἴῃ 81} ρᾶ- 
{ἸΘπο6. ἴῃ 8108.) δη4 νγοπάείβ, ἂπά 
τσ μευ ἀεαάϑ. 

13 ΕῸΓ ννΠδ 15 1 νγβεγαίῃ γε νγεῦα 

ΔΡΡΙΌν Δ] οὗ {ποῖα ὈΥ {πῸ πηϊηα ἀπά Ἰπάρπιθηΐ 
(εὐδοκῶ. ν. 8), ἀπά ὈΥ 5ρεο γηρ νΥΊΟΙΙ5 
οχίγεηθ ἴουτηβ οἵ {ῃεπὶ ἢ ἃ 5θπθε οἵ 
ἘΓΓΟΓΊΡΗ {παΐ, ἴῃ 411, [ῃΠ6 βίγοπρτη οὔ βτδςβ 
ΠΟΠΠΠΕΥ5. {πΠῸ [βεΌ]θ ποθ οἵ {π6 ἤεϑῃ. Ηξε 
{πεπ ννοσίΠγ τυ π45 ΠΡ 15 Ὀοαϑβίϊηρ ὈΥ ἃ 
πΟΌΪΈ (τ βεϊδη ραγαάοχ, νυ] ἸἀΘΠΈΠ65 {Π6 
Ἐἰπη65 οἵ [15 ννθαΠ 655 ΡΥ ΟΊ ΒΟΥ ΜΠ {Πο56 οὗ 
ὯΪ5 βίγεηρίῃ. 

11. Οἡ ἃ τείγοβρεοΐ, μονγθυθῦ, μ6 ἢπάϑ {παῖ 
ἢ Πα5 δοίια } } ν 5μθννη ΠΙΠΊΒΘΙΓ ἴῃ {παΐ οΠὰ- 
γδοῖθυ, νυν ἢ μῈ νοι] ἤανθ ΠΟ οπ6 Δβουῖθο ἴο 
μἴτα (ΧΙ. 16), Ὀὰκξ ἴῃ ἡ ΠΙΟΙ ΠΕν ΘΓ Π6 1655 ἢ15 
τοδάθιβ τηϊϑί δοσορέ πη. ὙΠῸ οχίθπιδίπε 
οἰγουτηδίδηςο, ΘΧοα]ραίίηρ Πἰπ Δη4 ΠΟ] Ρϑτηρ 
ἔμετη, 15 σοσηρυ]ϑίοη. Ηδ Πᾶ5 ποῖ θβθῃ ἃ ἴγθε 
αϑοηί. “1ὖὸ 8 γ8 ὑμδύ θοπρθ116ἃ πιο." 
ΤΠῸ τϑαβοη οὗ {Π6 πϑοθβϑιυ δ προη ΠΪΠῚ 
5:- 7, ποΐ οἴμεῖβ, “οικῆΐ το πᾶνε Ὀθθη 
σοιητηἜη 66 δγ γοι.." ὙΠΕΥ ποῖ ΟΠ]Υ [Δ]]6 4 ἴῃ 
Ἐμεῖγ ΟὈ] ραίίοη το παῖκο ἢ15 θοαδϑίϊηρ ΠΕ θα 1655 
ΒΥ {ΠΕ ῚΓ οὐγη σοπιπιοπάδίϊοη οὔ Πἰπὶ θυ [ΠΕΥ 
βϑΐ ἢ15 ορροποηΐβ ἄῦονε πἰπὶ ἀπ σοπηπηθη θά 
μεπι. ΤΠΘ ΘΠΊΡΠ 515 ΠΡΟῚ 1 σαπποΐ ψνῈ}} 
ΕΧΡΓΘ55 δοσουάϊηρ ἴο πε σοηΐοχί ΔΠΥ͂ ΟἴΠΘΥ 
ΠΕ Πεβῖ5 Ἔχοθρί {παῖ θεΐννεεπ ἴΠ6 Αροβί!β 
Δ} 4 ΠΙ5 Δάνευβατίθϑ 85 ορ]θοῖβ οἵ σοτητηθηδίοη. 
ΤἼδ στοιηά οἵ {ΠΕῚΓ ΟὈ] ρου ἴο σοπητηθη 
ἩΪΤῚ :--- ΕῸΓ ἴῃ ποίῃϊηρ ἀϊᾶ 1 7411 βῃοτύ οὗ 
[810 Βαρουϊαύϊνο Αροβίϊοβ, ποίῃϊηρ που ρΡἢ 
1 τη." ὍΤΠε ἀϊβδγθηςο Ὀεΐννθθη [Π]5 βίδίθπηθπέ 
δηὰ {παΐ οἵ ΧΙ. 5, 15 [Παξ {πογθ πὸ αϑβϑοσίθα ἃ 
ΒΘ ΠΕΓΑὶ ἃΠ4 ϑίδπαήϊηρ ΠΟη-Ἰ Π ΓΙ ΟΥΥ, νυν ῃ ΘΓ 85 
ἢ ΠΕΙῸ ἀϑβϑεσίβ ἃ ΠΟῃ- ΓΟ ΥΙΟΥΥ ργουθα ἴῃ ΠΙ5 
ἀοίι4] ΤΊ ΠΙΒΊΓΥ ἀηΟ Πρ {Π6ΠΊ (40Γ.). Ηδποα 
[Π6 οἸδιι56 15 4 {γα πϑι106-|Π1ηΚ ἴο {Π6 ἀρρΡθδὶ ἴο 
ἴδοῖϑ (12 8.) νν τ Ὡς ἢ ΠΟΥ ννετα δοαυδίπίβά. 
Τῃ ΠΙπΊβο] ἢδ νγὰβ πούῃιηρ, οὔ]γ ὈΥ ἴπ6 βστᾶςθ 
οἵ Οἢγιδέ Βαά με θεεη, ννῃαῖ ἢ μά θεεῃ ἴῃ 
(ογπίῃ (1 (οΥ. Χχνυ. 9, 10). 

19, Ῥγοοῖ οἵ ἢὶ5 β]ια]γ. “ὙΠ 5155 
ἱπᾶοοᾶ οἵ Ὧ4η ΑΡροβίϊα εσο ἔα11Υ ψτοῦὺρδύ 
ΔΙΊΟΠΡ; γ011 ἴΠ4}} ρα ύϊθπῦ θη ἀ α 8166 ὈΥ 515}}5 
ἃ Πα ννοηάευβ ἀπά ροννεῦβ." 172 515η5 (Α. Ν.) 
ἰἴ5 θαβεά οἡ ἃ ὑυδῦῪ ἀουΕ{π] τοδάϊηρ. ὙΠῸ 
ΟΥ̓ΒΊ ΠΑ] 15. “ οὗὨ ἐῤε ΑΡροβίϊβ, {π6 ἁγίίο]8 τηᾶγκ- 
ἴηρ {παΐ δὴ ἱπάϊνι τ] 15 ἴακθη 845 {Π6 στϑ- 
ΡΓαβοπηίδενε οὗ ἢ15 ο]α55 (Χχὶ. 4). ΤΠ κ1π 664" 
1ΠῚΡ]165 βοπηθίῃηρ ἈΠΕ Π Πα ο4], νυν οἢ Πονγαυ 
πΠ6 τεδάθυ Πᾶ5 ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἴογ Πιπηβε!. ὙΤΠΕ 
Ργοοῖβ ““ἰπήάθοα ᾿ οἵ Αροβίϊεδῃ!ρ ννεῦθ ἴωτγ- 
Ὠἰβμθά, δαὲ ἐΠεὶγ τῖρῃξ ἐὔεδοὶ ἀϊά ποῖ ἔΌ]Π]ονν. 

ΤΠΘ [Ὰ]}] ἔογος οὗ [Π6 Ἔχργοϑϑθά δπά ἴῃ 5ὰρ- 
ΡΓΘσβαα 1ήθ85 τηϊρς ροῦμαρβ θ6 γσεπάογοα ὈΥ 
αἴ ΔΩΥ͂ Ταΐθ᾽ ΟΥ̓ “δ Ἰεδϑί. “Τῆδ 5]ρῃ5 οὗ δῇ 
ἈΡΟΞΒΈ[6 ᾿ 4ΥΘ ΠΊΪΓΔΟ]65 85 Ογθἀθπ|14]5 οἵ βΈ πα π6 
ΑΡοβίϊθϑῃρ. 8. ῬδῈ] νγαβ ρασθά οἡ ἃ ἴθνεὶ 
νυ {Π6 ΟΥΡῚ ΠΑ] Τ ννεῖνα ὈΥ ροβϑθϑϑίοη οἵ {ΠῸ6 
5 ΡΟΥΠΠΙΏΔΠη ΡΟνΟ 5. νυ νῃῖοῃ (ἢγιδέ παά 
ΤΟΥΤΊΔΠΥ οπάοννεα {Ποπὶ 811 (1 κα ΙΧ. 1, 2). 
ἼΠΕ τ γΆο]θ νγὰ5 ἃ {γπ6 ΔηἋ Θϑϑθηία] σῖρῃ οὗ 
Δη Αροβίϊθ, απά {π6 ἴαοξς {παΐ 15. δάνθυϑαγιθβ 
Πδ4 ΠΟ Ροννεῖ οὗ πΊΪγαο]65. ννὰθ ΡΓΟΌΔΌΙΥ {Π6 
ΡΟΙΠΐ οἵ ᾿Π[δΓΙΟΥΤΥ νυ Π]οἢ ρα }16ἀ {πο πη πιοϑβί δηά 
τι ννᾶϑ ἸΤρΟβϑιθ]6 ἴο ἰΙθᾶνε 1ἴ πηπιοπίιοπθά, [1 
1Π6Ὺ ντοι ἢ ΠΊΙΓΔΟ]65, 1 σου] ΟΠ]Υ Πᾶνα θεθη 
Ὀγ ϑαΐδηϊς Πεῖρ, θαΐ 1 {ποὺ παά ρΡαΐ ἔογννατά 
ΔΗΥ͂ ΡΓΘίΘΠΒΙΟΠ5. ἴο 5 ΡΟΓΠΑΓΠΓΑΙ ἈΡΘΠΟΥ͂, ἴΠ6ΓΘ 
γνοι] 4 ΡγΟ ΔΌΙΥ Ππανα θη 5οπΊ6 Δ]]πϑίοη ἴο ἴ{. 
ΠΡ ρῥαβϑῖνθ [Όστη “γε σα σοι "ἢ ννὰ5 τιϑϑά 
ῬΌΓΡΟΒΕΙΥ ἴο Θχοϊάθ 4}} Ιάθα οἵ ἴπθὸ Αροβί!ε 
Πανιηρ ΓΟΙῸΡΗΣ {ποὸπὶ ΟΥ̓ ΠΪ5 ΟΥ̓Π ΡΟΨΨΕΓ, 
Αοἴϑ 1. 12,16; Βοπι. χΥ. 18. ὙΠῸ ΟΥΡΊηΔ] 
(κατειργάσθη) ἰ5 ἃ 5ἴΓΟΠΕξ [ΕΥΤΏ ΤΠΘΔΠΙ ΠΡ ΤΠΟΓΘ 
ἴῃ Δ ΠΊΘΓΟΙΥ ἡνΕΓΟ “ΤΘΆ] 56 4 ̓ Δη6, 1 ποΐ 50 τατος ἢ 
85 “ ῬΕΓΠΟΟΓΟ ΤῸ πῇ ἀγάπδπῃ ἕαοΐαηιϊο ας] 6 πι,᾿ 
γεῖ Ὄχργεββϑίηρ [6 εογιρίρίε ἀῃὰ πηηισέαζαΙο 
ΡΕΥΓΟΥΠΊΔ ΠΟΘ οἵ ΠΊΓΔΟ]65 ἴῃ {Π6 56 η56 1π ϑνΠΙ ἢ 
8. Τοῇη ο41}15 {ΠῈπὶ σοπίΠι4}}} ὈΥ ἃ σορπαΐα 
ἴεστη “ ννοσκβ." ὍὕΠα ἔγαμηα οἵ πηϊηά ἴπῃ νυ ποῖ 
5 ΠΊΓΔΟΪο5 Πμα4 Ὀδθη ψτοιρῃΐ ννα5 “.8]} 
Ραίοπί ἐπάπσαηςθ." [{ σϑῃ ΘΆ5}0 Ὀ6 ἱπηαριποα 
Πονν οἴῃ ἢ τηδΥ Πᾶνα θθθη ἰοτηρίθα ἴῃ ἢ15 1 - 
Που]Έ65 δὲ (ουι πίῃ ἴο τεϑογί ἴο {Π6 τ]Γ8Ο]6 ἴῃ 
ΟΥΓάἄοΓ ἴο οοπῆγπῃ {πε ἀοοίγιης οἔ ἢ τιβί στοά 
ἴι (ογ. 1. 23) ΒΥ ἃ βίη [ο]]ονῖπς (Ματγκ χνὶ. 
20), ΟΥ̓ ἴο 1ηΠ|οΐ ἃ ννε]]-πλογιτθ Ραμ Ἰβπηγοπί 
(Αοἰ5 χη. 11), ΟΥ̓ ἴο Θϑβίδθ! 5} 15. Αροβίοϊς 
ΟἸαΙ πΊ5, ΟΥ̓ αἰζεδέ ἢ15 βίγεησίῃ νΠθη ἰδιπίοα 
νν ἢ ννεαῖκζηθβθβ. ΑΟσΟΓΟΙ ΠΡ Πα Πα υγουρῆΐ 
ΤΆΪΓΔΟ]65. ΠΊΔΟΥ͂ Πα ὙϑΊΊΟΙ 5, 85 ἴΠ6 δοσιτη- 
Ἰαϊοα ἀδϑισπαίοηβ οὗ {πϑπὶ Πετα ἱπ{ϊτηαΐθ, Ὀὰῖ 
ΒΘ Βαά δχογοϊβοά ἃ ἰοπρ- 5 Ἐοσῖηρ ἐπάπιγαποθ 
ὙΠΟ ἀ1ἃ ποῖ [81] ΠΙπὶ ἴπ ΔΠΥ͂ ΟἰἸΓΟΙΠβίδποοβ, 
(πάσῃ) Πανίπηρ θδθη ραίϊεπέ πη 6 Γ ορροϑβιτίοη 
Δ ΠΑ ΘΔ] ΠΊΠΥ ΔΠ4 ἴῃ ΤΟ] οί]; ΕΥΤΟΓ ΔΠ4 ννεακ- 
ΠΕ655. Ηδ Παά θεθη ἔουθαγπρ ἴῃ Πῖ5 ΓΕΟΟΌΓΒ6 
ἴο ΤΉΪΓΔΟ]65 δη4 Πδά ες, 45 πηι ςἢ 45 ΡΟββιθ]6, 
ἢ15 ΟΟ5ρΡ6Ε] δηά Πιπηβε] ἴο {πὸ Ὀοβί οὔ 4}} πυτηδπ 
αἰτοβίδιεοηβ, {Π6 ᾿ηνγαγά ἀρργουδὶ οἵ σοπβοῖθποθ. 
866 [γ. 2, δη γ. τι. ΕῸΓΙ {Π6 σοπηθπαίίοη οὗ 
1Π6 ἴῃγεα [θγΠῚ5 55:5, νη ἤθγβ, ἀπά ρον β 
ΠΟΠΊΡΑΓΕ Αοἰβ 11. 22; 2 ΤΠ655. ἴ1. 9; ΗΘ8. ἱ]. 4. 

18. Νευν]γ-ξουπάρα ΟΠυγο 65 παίαγα!]ν τὸ- 
Βατάθα τηϊγαο]α5. 85 ἃ ΒΙουυ δηά ἃ Ὀ]θβϑίηβ, 
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Ἰηΐδυίοῦ (0 οἴμοι σμιγο 65, Ἔχοαρί 2: 
ὧδ τῇδ 1 τηγϑεὶ νγᾶβ ποΐ θιιγάβηβομηα 
ἴο γοιι ὃ [ογρῖνε πιθ {Π18 νγυγοηρ.. 

14. ΒεΠοΙά, τῆς {πϊγά εἴπας 1 δπὶ 
ΓΘΔΟΥ ἴο σοπΊα ἴο γοιῖι ; πὰ 1 ψ}}} 

1 ΟΝ ΗΉΑΝ ΧΙ [ν. 14-τ-τ1ῦ 

ποΐ 6 ῬυγάβηβοπΊα ἴο γοι : ἔογ [ 56εεκ 
ποί γοιιΓ᾽8, διέ γοι : ἔογ ἐπα σμ]άγεπ 
οὐρῇ ποΐ ἴο ἰΔΥ̓ πρ ἔογ {Π6 ρδγεπίβ. 
δι {Π6 ραγεηΐβ [οσ {πε Ἵμη]άγεη, 

Ι5 Απά 1 νἹ}ῇ νευῦγ ρ᾽δάϊν βρεπά 

δ η4 {π6 τϑαβοηϊηρ' Οὐ {15 γεῦβδθ ἰ5: Υὕοι ἢαά 
115 ἀϊδεποϊίοη ἀης θεποῆΐ, ὁ 205 (γάρ) ἴΠοΓα 15 
ΠΟΙΠΙΠρ ἴῃ ννΠοἢ γοῖ ετα πιϑᾶθ ἴο 41] 
Βῃοτῦ Ὀογοπα {Π6 τοβί οἵ {πΠ6 Ομαγομ 5. Βαῖ 
Ιηϑίθραά οἵ ϑαυϊηρ Οδίερου ΟΠ] “(Πογα 15 
ΠΟΙΠΙΠρ ἴῃ ννΠ]οΝ,᾿ Π6 ϑᾶγ5 ἢ ΔΠΪπιδί!ο ἢ 
ἐνν Πδΐ 15 ΠΟΥ ἴῃ ἡ ΠΟΙ ὃ ἢ Ηδ 4065 ποῖ ᾿ΠΊΡ]Υ 
ΕἸΓΠΘΙ ᾿ΓΟΏΙΘΔΙΥ͂ ΟΥ̓ ΥΘΔΠΝ {πΠαΐ {Π6 συ γοἢ 65 
Τοπηάοα ΒΥ Πἰπὶ γεγο δὲ ἃ ἀϊδαάναπίαρε 85 σοπι- 
Ραγεά ψ ἢ Πο56 ἕοιιηάθα ὈΥ οἴμπουβ. Βαΐ Πα 
Βμαά ἰγϑαϊθά ἐπ (ου! ΠΕ ΙΔ ἢ5 νυ ονθη ρυθδΐοῦ 
ἕλνοιτ {πη {Π6 τοϑὲ οἵ Πῖ5 οννη Πα ΓΟΠ 65 (566 
ΧΙ. 8), 45 ἃ 51ηΡ}]6 Ἔβχοθρίίοῃ, ννῆϊοἢ ΠῈ βρθοιῆοβ 
ὙΊ ἢ ϑαγοαϑίις τοριΌδοῇ, ρῦονθβ. ἯΗδ γχευεγίς 
ἴο ΠΙ5 ρυδίιτοι5 ργθδοῃίπρ Οὔ Π6 σοβρεὶ, ΠΡΟῚ 
ὙΠΟ 6 πδά Ὡἰγοδαν ἄννεὶξ ἴῃ χὶ. 7-12, θ6- 
οαιι56. ἢ Πα5 ποΐ γεΐ βαϊα ἢϊ5 ἰαδί νγοτά δδθοιυΐ 
Ιι. ΗἨδξ [85 511] ἃ ϑἰάπάᾶῖεσ ἴο τερεὶ δηά ἃ 
ΟἸαΙπῚ ἕο τηᾶ]τα ἔῸΓ Π15 ΠΟ] ]Θαρτι65 (τ. 17, 18), 
γν ΠΟΙ ΠΟ ννα5 Οἡ ἴΠ6 ροϊπηΐ οἵ βοπάήϊπηρ ἴο {Π6Π| 
ἃ. ΒΘσοη" {ππ|ὸ. ὙΠῸ διθ]εοξε δα πὶ Οἢ ἴῃ 
{με ἰαϑὲ σπαρίου ἴο {πε σοπίγαϑδε Ὀθθΐνγθεη ΠΙπι- 
56} δη Π15 Δάνουβαγιθβ, ἀηα 1 πονν 1645 ΠΙΠῚ 
ΟΠ ἴο {Π6 ΠΠκοπθ85 Ὀεΐννεθη ΠΙΠΊΒΟΙΓ ἀπά ἢ15 
ΠΟΠΊΡΔΠΙΟη5. ΠΘ ννογάβ “1 τηγβε] Γ᾽ ρου μὰρ5 
αἰβΕ ηρι5ὴ ΠΙ5 ῬΟΥΒΟΏ τοΠὶ ἢΪ5 οἴῆοοθ, ἴῃ 
ΠΟ Π σαβ6 {πὸ αὐ ννοι]ά 6: “1 πο ἀϊ4 
{Π6 ννοῦκ ἂηά οχῃιθιθα {πὸ 5ίρῃθ οἵ δῃ 
ἈΑΡοβί!β, ἀπά {πογείοσε μαά ἃ τἱρῃΐ ἴο πιαὶη- 
ἴεπᾶηοο, 414 ποΐ ρεγεοπα ν Ὀδοοιηδ ἃ Ὀιγάθῃ 
ἴο γοι:᾿ ΟΥ̓ ΠΙΠΊΒΘΙΓ ἔτοΠΊ 15 Δάνουβϑασιθϑ, [ἢ 
γγῃϊοἢ οα86 {Π6 ἴογοε ἰ5: “1 νὴ Πα πιοβῖ 
Τρ με ἴο βιυρροῦῖ, νγαὰθ ἴΠ6 ὑεγν ΡΘΥΒΟΠ ὙΠῸ 
αἀἸά ποΐ ἄο ννῆδξ οἴπειβ νι ΠΟ οἷδὶπὶ αἸά.᾽ 
Ηἰβ5 Ρῥγαγεῦ ἴο θῈ ραγάοπηθα [ῸὉΓ {Π|5 85 δὴ 
ἸΏΪΕΠΓΥ 15 4 ουζηρ νουβίοη οἵ ψμαΐ πα ϑαϊά 
ψνΙ Ποῖ ἸΓΟΗΥ [ἰπΠ Χὶ. 8. 

14. ΤΟ ραγάοῃ ἰ5 ἴο 6 Ῥγοβρθεῖίνθ 85 νγῈ ]} 
45 Τοϊσοβροθοίϊνε, θθοαιιθα Π6 ΡΌΓΡΟΒ65. Οἢ ΠΙ5 
ΤογΠοουλϊηρ νἱϑιῖ ἴο τ1ι56 {Π6 ϑαῖηθ δΟβίπθησα 
ἃ5 6 Παά ἄοπθ οὔ ἢΐβ ἴνγο ΡῬσϑυίοιιβ ν]ϑιῖ5. 
Τί νναϑ νγ6}} ἴο βίαϊθ {π1|5 θείοσε ῃαης, Ὀθοδιι86 
αἰἴϊοῦ {πΠ6 οϑίδ! βηπηθηΐ οἵ γοσοποι]αίίοη Π6 
ταϊρηξ Ὀ6. ρῥγεβϑθὰ νι ΟἴοΥβ. οὐ Δ] ΠΠΟΠΥ͂, 
ὙΠΟ ΠΟνγονΕΥ τ νοι] παν ἀαπιαρθα Π15 
ααιθ6 ἴο δοςορίῖ, ἀπ {Ππ|5 δπποιιηοοπιθηΐ 
νου] παϊτο 1 Θαϑίοῦ ἴο ἄθοϊπθ. ὙΠῸ ἢγϑί 
ννογάβ οἵ {πῸ νεῦϑβθ πηρΐ, 45 ΤᾺΥ 45 ἰδ σιιαρῈ 
ΒΌΘ5, ΕΧΡΓΘ55. ΟΠΪῪ ἃ {Π|γὰ χεααάϊτπενς ἴο ΘΟΙΠΘ, 
ΔΙΓΠΟΙΡῚ 1 ννοι] θ6 γαῖμπου ΠΠορΊςαὶ ἴο τὸ- 
ῬΓΘβοηΐ ἃ τοδάηθθθ ἴο ΘΟΠΊΘ 85 ἃ {Πἰγ [ογ πὶ 
ἴο οΠ6 δοίιι4] σοπηϊηρ πη ἃ βεοοπά γεααάϊπεςς 
ο εογι6. Ῥαΐ {π6 σοπίοχί 15 ἐδοϊϑῖνα ἴῃ 
αν ου οὗ ἔνγο απίθοθάοπί δοίμαὶ νἱϑιῖ5, θθοδιιβθ 
1 νου] Ὀ6 αρβιυγά ἴο δ! Ππᾷ46 ἴο ἃ ἀϊδιπίογοϑί- 

Θἄμεβθθ νμο Π6 ομῖὶν «υομί ῥα οὐτεγυθά 
ῥαά ῥὲ δοῦιθ νγ θη Π6 νγὰβ ΓΈΔΑῪ ἴο ἦο 50 ἃ 
ΒΕΟΟΠΩ {{π|6, ἃ5 ἃ Τᾶβοη ΨΥ ΠΕ 5μοιά 
τηδἰ πίη ἰδ σοπδίβίθηου Ὡροη {Π15. ΡοΟΙΠί. 
ΤΠ ΤΈᾶ50η ὙΨΗΥ ἴῃ6 νγογβ “ἃ {πιγὰ {{πὴ6 ἢ 
ἅτε ποΐ ρίασθ [1ῃ ᾿πχίδροϑβιίοη ἢ “ἴο 
ΠΟΠΊΘ, 15 {παῖ {πεν βίαπα ἤγβέ ἴοσ ἐπῈ βδακα οἵ 
ΕἸΠΡΠα55. [Ι͂ὶἢ ογάθυ ἴο βίσιρ ἢὶ5. σέβοῖγε ἴο 
Ῥογϑίϑί ἴῃ ἰακίηρ ποίῃΐηρ οἵ 811 ἀρρεάγδῆςε οἵ 
ὉΠΙΚΙΠἤπθ55, μῈ ἀϑϑίρηβ ἃ5 Πὶβ πιοίϊνε {Π6 
ΨΕΓΥ͂ Ορροβιίε οἵ {παξ ϑιιρρεδίθα ἴῃ χὶ. 11. 
“ΒῸΓ 1 ἀο ποΐ 566 Κ ννῇῃδΐ 15 γοιγ᾽β, θαξ γοιι." 
ΤΠ πιοῖίο οἵ {πΠ6 ψνῃοὶα Εριβέ]6. ταῖρῃξ Πᾶνα 
ὈθΕη “ΤῊΥ 50η, βῖνε τὴθ {πϊπῈὸ Πρατί." Ηδ 
Ὀα565 {Ππ|5 τηοΐϊνε δῇδοιοπαίθὶυ δηά δἰπιοβὲ 
ΡΙαΥΓα]]Υ ἀρὸπ ἴΠ6 ἀπ νη ϊοἢ ραγεπίβ ονγα 
ἴο ΟΠΠάτγοη: “ΕῸΥ ἴΠογῈ 15 πὸ οδ]ραίίοη 
ΠΡΟη ΟΠ! ἄγθη ἴο βίου ὩΡ {Γθαϑιγα ΤΟΥ ραγθηΐβ, 
Ὀυδ ἀροὸπ Ραγεηΐβ [Ὁ σμ]άτοη." Ὁ Π1πκ5 
ΟΥ̓ σοηΠΘοίοη ἀΓῸ 5616 ἀηὰ θοδαεα!. ΒΥ 
ἰακίηρ {ΠΕῚΓ πητὶρ ΐθοι5. τηδηηπιοη Π6 πηϊρμξ 
Ἰοβα ἐῤεγηῃ, Ὀυξ 1 ὈΥ ἀοϑισιηρ ἐῤοόηι 6 5ῃοι 
νη {Π6Π|, ΒΘ νγοι]Ἱά ννῖη ἔποπ ποῖ ἴοσ ἢἰπι- 
561, θυ ἔοσυ (γιβῖ, δη4 ἔπ  Ὺ νου τοοεῖνα 
ἔγοτη (ἢ γιϑδέ {πγοιρῃ ΠΙ5 Βαπάβ {πΠ6 {γα 
ΤΊ Π65. Ηδ νου] {πιι5 {1Π] Π15 ραΐεγπαὶ οὔ- 
ἸΙρδίϊοη ἴο ἸΑΥ͂ ΠΡ ἰΓθαβΊΓΟ5 [ῸΓ ποτὰ (ΥἹ. 19). 

15. Βιιΐ Πα 15 ΤΟΥ ἴο ΡῸ ἔτ Ὀεγοπά {πα 
Τα Γοηθηΐβ οὐ [Π15 ἢδίιγα] ἰαὰνγ. “Βαΐ 1 
ὙΜ1}} πτοϑὲ βἸ δα νυ βρεπά δπα θ6 βρεπί ἴο 689 
αὐξοτηοβύ ΤΟΥ ὙΟῸΤ 50815.) Ηε ψ1}} ποῖ 
ΟΠΙΥ ἸΑΥ͂ ΠΡ ΤΙΟΠ65 ἔΟΥΓ {Π6πὶ, θυ 011 οῖνα 
85 ΡΕΓΟΠΑΒΟ- ΠΙΟΠΟΥ͂ ἴπΠ ΟΥΕΓ ἴο βρη δπά 
54γΥ6 {ΠΕῚΓ 50.115, 411 {παῤ Βα Παᾶ5, ψ1}} 
ΒΡαΓῈ. ΠΟ ἰθοι, 5οἸμάθηϊαὶ, βασι ηρ ἢ ΠΥ, 
ΨΜ11 ὈῈ Ἰανῖβῃ οἵ Βιπηβοὶ το {πε οοπιρίοῖα 
ὑνθατηρ Οἱ οἵ Πῖδ5 βαγίμθη- 6556], ἔπαΐ ΠΟΥ 
ΤΩΔΥ το οεῖνο οἵ {πε γϑαβασγα νυν ΒΙοἢ 1 σοπίδ!Π5, 
ΟἿ, Βοπι. χ. 2:1 ΟΟΥ 1κ' 27 27. ἘΠῚ ΕΠ 
17. Ηε σαπποΐ ἔογθεασ Δρρεπάϊηρ ἴο {Π15 
Δύοννἃ] οἵ δυθυ-ἰπογθαϑίηρ ἀπ βιρογαθοιπά- 
1ηΡ ἰἴονβ, ἃ γθργοδοῦζῃ! γοπλ πάθοι οἵ ἔπ πἰρ- 
ϑαγά δηά, τππ|1 τοοθηῖγ, ἐνεγσ- τη] Π5Π1Πρ᾽ 
τε αῖ4] οἵ τ Ὀγ ἰδ τθδάθγβ. “ὙΠΟ, ΤΟΥ 
Ἰονίηρ γοιι {Π6 ΠΊΟΤΕ 5 ΡΟγα ἠδ ΠΠΥ, 1 ἃπὶ 
1Π6 1655 ἰονυβά. 

Ν.Β. ΤΠ τοδάϊηρ οἵ [Π6 οὐ βῖπα] 15 ποῖ ἐπ6 
τι5118] Οταεὶς ἴοσ “ἘΒΟοΌΡῃ,, Ὀαΐϊ πιθαη5 5ΙΓΩΡΙΥ͂ 
“ΡΜ Ιςἢ τη θυ Πρ δοῦηθ ἈΡΡΓΟΥΘ, τηδίκιηρ᾽ 
1Π6 ἀτις οἵ τΠ6 νϑῦβε ἴο δ: “τῇ τμ6 σϑααυϊδὶ 
οἵ ἴογε 15 ἴῃ [ἤγεγβθ γαΐίο ἴο {π6 ἴονε, 1 
11 ἘΥ ἴο τοί (ῃ6 ἀϊβργορογέίοη ΌΥ͂ 
Ὀοιπά 655 56] -ἀθνοίιοη :᾿ μδαρίηρ οοαὶβ οὗ 
ἤγα οἡ {ΠπΕῚΓ πεδά. Βυΐξ {Π15 νου] βοδγοοὶν 
Παγπιοηϊδα ἢ [Π6 “τποϑὲ β δ υ, ἂπὰ ἃ 



ν. τ6---2ο. 

γ' ηὰ θὲ βρεηξ ἴογ ἴγοιι ; {ποιρῃ {πε 
τηοῦα ΔρυμἀΔπ]γ 1 ἰονα γου, [Π6 685 
1 Ρε ἰονεά. 

τ6 Βιι με ἴΐ 80. 1 ἀϊά ποῖ θιιγάθη 
γοιῖι : πονεγίῃε]6885, δαίηρ ογαῖγ, 1 
σαιιρῇῃς γοῖι νν ἢ} ρμ1]6, 

17 1)14 1 πιᾶκε ἃ ρϑίη οἔ γοιι δῪ 
ΔΠΥ οὗ {πεπὶ ψγΠοπὶ 1 8εηΐ τιπίο γοι ὃ 

18 1 ἀεβίγεά ΤΊτι5, δηὰ ν ἢ 17) 
Ι 5Ξεπί 4 δτοίμογσ. [)14 ΤΊει5 πλᾶκα ἃ 

νίονν Ὀοίίευ. πε 64 ἴοὼ σοπϑιἀθγαίίοη, 15 
{Πδὲ {π6 Αροβίϊβ 15 αϑϑίβῃϊηρ, η΄ ἃΠδος[οηδΐθ 
ἡγοην, ἴῈ τθάβϑοη οἵ ἢῖβ βε]ξ-ἀθνοίίοη, [ἰὴ 
ὙΠ Οἢ σα56 {πὸ ΡΟΥΘ ΟΕ]Υ Δ Πλ155101]6 γο πἀθσῖ Πρ 
ἐς βίποθ, πγιδέ ὈῈ δάορίοα (Ηεγοά. νἱῖ. 46). 
Βιΐξ εἰ δάπι5. 4150 οἵ Ὀεϊηρ [4ἸΟΠΊΔ ΟΠ 
ἐγαηϑαῖθα ὈΥ “ΤΠπουΡἢ,᾽ Δοοογά!πρ ἴο ἃ 158 
οὗ ἴἃ σα]Π6α ὈΥ βϑοῆθ β.δπΊ ΓΔ 5 “ ΠΟη- 
σοβϑῖνθ ἍΤ{’ 15 τιϑϑα 5: ΠΔΠΔΥΙῪ ἴΠ ΟἿ Οὐ ἢ 
Ἰδηριιαρα: “1 γοι ἃγῈ ᾿δαγπεά, ἦο ποΐ ὃὲ 
ἀὐτοραηΐ. [Ε ἀγαπῶ, ποΐ ἀγαπῶν, νγεγα {Ππ6 
ἔγ 6. ΓΕΔ ΠἸΠρ ἀπά [Π6 οἰαιιδθ ΕΘ ἴα ἰκθη 1η- 
τοΥτορ Εν οΙΥ ̓ ξ νου] γ16]4 ἃ βοοά δηἋ 51 ΠΊ1ρΡ16 
56Π56. “{{1|οὉὁνὲ γοι ΠΊΟΓΕ 5 ΡΟΥΔ ΠΑ ΠΕ]Υ, 
8 1 {Π6 1655 ἰΙονεὰ ὃ’ [5 {παΐ γϑαβόπϑῦ]ο Ὁ 

16. Ηὸς παᾶά Ὀδεπ σΠαγρθη ἢ ἀθο]ηϊηρ' 
ΒΙρΡΡοῦς ΒΙΠΊΒΟΙΓ [ΟΣ {πε ἀἰβῃοποδί ΡΌΓΡΟΒα 
οἵ οδίαϊπΙπρ ᾿ ΠΊΟΓΘ ἰΆΓΡΘΙΥ (Πγοιρ ΠΪ5 
ἀρϑηΐβ, Δηα {πὸ ἱπηραϊδίϊοη ννὰ5 σοπηθοίοθα ννἢ 
815 επάήφξανοιτβ ἴο δὌχρεάϊίθ {πὸ σοἸ]θοίοἢ 
{ὨγοῸρΡἢ Ιζ5 απ οἴμπεγβ. ΕῸΓ {ΠῸ6 ϑακε οἵ 
ὐρυμηθηΐ πὸ 8]1ονγ5 ἴπΠῸὸ σΠαγρῈ ἴπΠ ΟΥΩΕΥ ἴο 
8566 Πονυν 1{ {811}165 νυ [αςῖ5. “Βιεΐ θὲ 1ἴ 50; 
1 ἀϊά ποΐ Ῥθοοπιθ ἃ Ῥαγᾶθῃ ἴο γοιι; γοῦ 
(ΡΈΕΙ σοπίγα), Ὀείπρ ἃ ΟΥ̓ΘΙΥ υἱἹἹδΐῃ, 1 
σδυρης γοι ΟΥ̓ Ρ1116. ΤὙΠὸῈ ΟΥΡῚΠ4] [ῸΥ 
ἐε ογαΠΥ νΠΠ]Δ]η ἢ τηθδηβ (γι ο]Υ οπῈ ΠΟ 
Οἤοοβ65 νν ἢ βῃγενν ἀἰβοογηπιθηΐ {Π6 ἃρίοϑί 
ΤΩΘΔΠ5 ΙῸΥ δἰζαι Πρ ΠΠΡΙΙΠΟΙΡΙΘα δπά5 (Ατϑί. 
ΕἾΠπ. ΝΙς, ΥΙ. ΧΙ. 9). ΕῸΥ ἔπε τεηαοσῖηρ, 
ΤΟΙΣ" 586 Χὶ. 20. 

17. ον ίαπά {πὸ ἰαοῖϊβϑ “ΑΩΥ͂ οὁ16 
οὗ {8ο89 1 ἀοπραίομοᾶ ἴο γου-- 44 Ι, 
ΤὨγΟὰΡῃ ΠΙπΠι, ΟΥ̓ΘΙ-ΤΘΘΟΒ γοι!! ΤὍὙΠὲ 
ΟΥΡΊΠΔΙ 8515 [ΘΟ] ΙΠΡῚΥ ἃ 4ιθϑίίοη ψΠΙΟἢ 
ἀεπιαηήβ ἃ πορδίϊνθ ΔηΏΟΥ, 115 Χ6 8] ἔοτοβ 
Ῥεϊηρ:-- ἀο ποΐ 54Υ {πδΐ 1 ἐϊά.᾽ 

18. Αρρβϑαὶ ἴο θβχϑιῆρίθβ. ὙΠ6 πτηϊβϑίοη οὗ 
ΤΙϊα5 15 ποῖ ἐπαΐ δ] 464 ο ἰπ νυ]. 17, προσ 
ὙΠΟ μ6 Ππαά ποῖ γεῖ θθθη δοίια!]ν ἀ65- 
Ῥαΐομθα, Ὀυς {πδξ οὴ ννμϊοῃ ἢ6 μαά “ργε- 
ὙἹΟΌΙΒΙΥ ᾿ηϊἰαϊθα ἢ (ν111. 6. {π6 τπακίπρ ἀρ οὗ 
{πε οο]]δοίΙοη. ΝΟ {6 ““Ὀγοίμοσ ᾽ νν85, 5 
ποΐ οετγίαίη, θὰΐ ΠΘ νγαβ ργο δ ὈΙΥ {ΠῸ Ρθύβοῃ 
50. 5ΓΓΟΠΡῚΥ ΓΘΟΟΙ ΘΠ ἠθ4 τἰπθγ [Π6 58 ΠῚ6 
ἀεϑιβηδίίοη ἴῃ ν]1]. 22, ἀπ πον οἡ {πε ροϊπξ 
ΟὗὁἨ Δοσοπιραηγίηρ ΤΊζι5 ἀραῖη ἴπΠ [Π6 58ΠῚ6 
ΤΔΡδοΙΐγ. “ΚΝ 85 1ἴἴ ποῖ ὉΥ {Ππ6 ϑαπιδ βριί τιΐ 

π-: ΟΕ ΝΨΗΤΑΝΝΒ. ΧΙ]. 

σαΐη οὗ γοῖι ἡ νγαϊϊκεά ννγεὲ ποῖ ἰπ {Π6 
ΒΆΓ]Θ ΒρΙΓΠ ἢ τυαίζοάί τὺό ποῖ ἴῃ τῃ6 
8116 βἴδρϑ᾽ 

19 Αραίη, {Π|πηΚ γε {Πδξ νγε Ἔχοιιβα 
ΟἸΓΒΕΙν 65 τπίο γοιῖι "ἢ νγα βρβαῖς δεΐογε 
(σοἀ ἴῃ (Ἰγῖβε : θὲ τὐὸ «ὁ 4]] [Π]Πρ8. 
ἀφβαγὶγ Ῥεϊονεά, ἔοΥ γοιγ εὐ! ἐγίηρ. 

20 Βὸογ 1 ἔδξατγ, ἰεϑί, σμεη 1 σοπΊα, 
Ι 5141] ποῖ Ππά γοῖι βιιοὴ δ8 1 νγουἹά, 
Δη4 ἐπαἐ 1 5841} ΒΕ θη ππίο γοιι 5 ἢ 

ῃαῖ νγεὲ ννδιϊκοα ὃ δχργθϑβϑεβ {π6ὸ ἰηνναγά 
Ιανν ὑνΒ]οἢ τορι]αίθα {Ποῖγ σοπάιπιοξ, ἀη4 ννΒΊ ἢ 
ννᾶ5 {πὸ βριυ!άδηςοα οἵ {πὸ Η ΟΙΚΥ δριγιῖ, εχοϊπά- 
ἴῃ ΘΥΘΓῪ Πογοθίοιιβ Ὡπ4 ἰηίεγοδίθα τποίϊνα. 
“ ΑλᾺ5 1 ποΐ ἴῃ {π6Ὸ ϑαπΊε [οοϊβίερϑ ὁ Ρᾶ5565 
ΠοπῚ {π6 αἰ γθο Πρ ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ ἴῃ {Ππ6 Ποατί ἴο 
1Π6 οιμνναγα ννα]ϊς, οἵ ννῃῖοῇ {πο5εὲ ψῃῸ 
νυποβϑοά τ σοι] νΕΥΥ νγῈ}}] Ἰπάρθ. ΤῈ 
ΑΡοβίϊθ βρϑαῖκβ ἡ σοηῆάθηςν οὗ 1{Π6 
᾿ἱΠΟΟΠ ΓΟνΘΓΕΡΙΘη655 οἵ {ποθα ρτγοοΐβ, δπά 
ἴῖ νοι] ἀρρθαγ {πογοίοσε {παΐ ΤΙτι5. Παά 
ἴδκθη πὸ ραγτί οἵ {πὸ οο]]θοίίοη ἱπίο ἢΪ5 
Οὐ ΚΟορίπρ, πλιιοἢ 1655 σοηνουθα δηγίίης 
ἴο 8ι. Ραι]. Ηδ ῥγοόθδῦϊν ργονα θα ἀροη 
ἴπ6 (ΔοΥΙ πί μ! 8 Π5. ἴο σΟΠΊΡΙΥ νυ {Π6 σΟΙΠ56] 
ΘΊνΘΠ {ΠπῸπὰ ἴῃ 1 (ΟΥ. ΧΥυ]. 2, ἀπά ρεῦμαρβ ἴο 
Ἐϑί 5} ἃ ΡΈΠΟΓΑΙ ἔππά. 

19. Πα ΔΡΟΙΟΡῪ ἀπά Ὀοδβίπρ, πον σΟΠ1- 
ΡΙεϊθά, μαννα ἴο θὲ ριιαγάθα ἔοπὴ ἃ τ]βαρρτο- 
Ποπϑίοη. [ΐ ννὰβ ΘΑΒΥ ἴὺσ 15 γθδθῖβ ἴο β) 6 
᾿πΐο {Ππ6 {γ]θι1Π8] απ ἱππαρὶπο {Ππαΐ {Π61Γ5 ννὰ5 
{πὸ Ἰπάρτηθηΐ-βθαῖ ἔγοπι νυ] ἢ βοπίθηςα μα 
ἴο Ὀ6 ἀο]νογοά. “υγὕϑ δὴ ὑπὶβ Ιοπρ' ὑϊπιθ 
(πάλαι νυ] την Μ|58. ποῖ πάλιν) [π1πκὶπδ 
{παῖ ἴἴ 15 ἴο γοῖ ψῈ ἃ1ῸῈ πΠΊΔ ΠΡ ΟἿΓ 
ἀεϊθποα." Νοῖ 50, “Τῇ 15 βϑείοσγε οί, 1!Ὼ 
ΟΠ γιδί, {μας νὰ ϑρβαῖ." 11 νου Πᾶνα 
Ὀθθη ἱπΊρΡΟβ5ι0 16, πΠΩΘΥ ΔΩΥ͂ ΟἸΓΟΙΙβίαΠΟΘ5, 
ἴΟΓ 8ἃῃὴ Αροβίϊα ἴο ρίδοθ Πἰπιβοῦ θεΐοσα ἃ 
Πυμηδη ὈΔΓ (1 (ΟΥ̓. 11. 15: ἵν. 2) ἴὉΓ 1π46- 
τηθηΐ, δυΐ τ ννὰθ ῬΘΟΙ]ΠΑΥΓΥ ΠΘΟΘΘΒΑΤΥ ἴο 
Τοριιάϊαΐο {Π6 ἡτιϑαϊοίοη οὗ [Παΐ 56 οἴϊοη οἵ Π5 
τοδάθυβ νυ ῃῖοἢ Πα ἴα ποὺν δ γοββϑίηρ, θθσδιι56 
{ΠΥ Πα 5ἤθινῃ ἃ Ὀϊ45 ἴῃ [Ἄν ουΓ οἵ ἢϊ5 ΔΟσ 565. 
Ης ἴαϊκοβ {πὸ βίϊπρ οξ οἵ Πῖβ γθρια!δίοη, 
Πονγθυεῦ, ΟΥ̓ ΠΙ5. οἱοβίπρ' ννου 8 :--ττ θαὺ 6 
“016, Ὀεϊονεά, (15) [ῸΓ Ὑοιιγ δαϊβορίίοη." 
80 ΓᾺΓ 85 Πἰ5 δι ΠΟΥ ἴῃ (Δοτ πίῃ νναβ τπηάογ- 
ΤῊΪηΘΩ, 50 ΔΓ γγοῦα [ΠΟΥ τοϊίογηρ ἀπά ἴἴ νγα8 
ΠΟΟΘΘΘΩΓΥ ἴο ΤΕ σοηβο ἠαἴο ῥὲς ροϑιῖοη 'ἴπ ΟΥοσ 
{παῖ ἐῤεῖγς ταῖρμς Ὀ6 τεϑίογθα πα βθοιγεά, 

50. Ηε Πα5 γϑάβοῃ ἴο ἰαθοιγ ἴοσ {ΠεῚΓ βαϊ- 
Ποαδίίομ, ἔογ 6 δηΐογίδιηβ {πΠῸ ἱννοίοϊ α ἔδαῦ 
{παΐ Π6 πιαῦ πα {Π6πι, νυ Πθη Π6 ςΟΠπΊθ5, ποῖ 
50 845 Π6 ννΊβῃθβ, δη4 ΠΊΔΥ ΠΙΠΊ561} {Πουθοσα 
“ 8 Του πα [ῸΓ {Ποπὶ ποῖ ϑιιοὴ 85 Π6Ὺ νυν ἢ. 
ΗΙΒ ἔβα δϑοιξ πθῖὴ ἀραῖη ἴαϊκθϑ α ἀοαθδὶο 
ἀἰγθοίίοη, ὁπ ονγαγάβ ἴπ6 {πιά αἱΖοῦθ οα {μ6 
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ἃ5 γ8 σνοι]ά ποί: ἰεϑὲ ἐἤεγε ὅς ἀεθαΐεβ. 
ΘΩνΎ]ηρ8,) ὙγΓΔΓ 5. 5ΈΓΠ{68. ὈΔ ΟΠ Πρ5,. 
Ὑν ΠΙΒΡΟΎΙΠρ5. 5νν 6] }ΠΠΠρ8. ἘΠῚ 118 ; 

21 “πα ἰεβῖ, σβεη 1 οοπης δρδίη, 
ΓᾺΥ (ὡσοά ν}}}} μια πη. 0]6 τη6 Δπηοπρ γοιι, 

ΙΟΟΚΙΝΗΙΠΑΝΒΟΣΧΤΙ [ν1 2τὶ 

ἀπά ἐδαΐ 1 5}.8}} Ῥεννδ}} πηδηγ ψΠΐς ἢ 
Ββανα βἰπηβά αἰγθδάγ, δπά ἤᾶνε ποῖ 
Γερεηΐεα οὔ {Π6 τπιηο]θδηπαβ8 δπά ἔογ- 
ΠΙσδίοη Δηἃ Ἰαβοὶ ν]Οιι5Π6 88 νυ] ἢ ΠΟΥ 
μανα ςοιητμητεά. 

ΤτΙΡμ (ν. 20), πε οἴμοῦ τονναγάβ {π6 μϑαίπθη- 
1Ζο 5 οἡ {πὸ ἰθς (νυ. 21). Βοῖᾳ ραγίί65 νυ]βῃϑά 
ἴο 566 Πίτὴ 85 ποὺ 1πουρῃς ΤΠΘΥ Πα 5661) ὨΙΠῚ 
ΟἹ 5 βθοοῃά υἱϑιῖ, ννϑαὶς δηἃ νυ] Ποῖ ΕΠΕΓΡΎ. 
Τηϑίοδα οἵ ἐπαΐ δηα ᾿ἰπβϑίθδα οἵ θεϊηξ ἃ ἴθ! ον- 
ὙΨΟΥΚΟΓ οὗ ἘΠΕΙΓ ἸοΥ, Π6 ρργεμεπηάβ {παΐ ΠΘ 
ΤΊΔΥ Παγθ ἴο νυἱϑ]ά ἃ βθνοῦε το οὐ ἀἸβο!ρ πη. 
ὙΤΗΘ ἢτϑί οἷαθθ οἵ ἀγοδάθα δν}]5 ἀῦα ἴποϑαὲ 
Ῥαγίγ - ἀἰνίϑιοηβ νυ δῖοι πα πδά ἴο τεθυκε ἀπά 
τὨγεδίθη ἴῃ {πὸ ΕἸγϑί ΕἸΡΙ 5Ε16 (1. τοι 3 ; ΠΙ. 3- 
δ; ἵν. 21). ὙΠῸ ἰδὲ [15 :--ϑι 65, ΘΙ ΟΙΒΥ, 
Οὐζθυγϑίβ οἵ ΔΠΡΈΓ, ᾿ΠΈΓΙ 165, Οα] ΠΤ Π165. ΟΡΘἢ 
Δηα 5θιγεῖ, ᾿πῆδίθα δἱγ5 οὗ βιρογιοσιυ, ἀπά 
ἤπα!γ, ἴπ6 ἀϊδαϑίγοιιβ σοὶ] Οἵ 41} {Ππεβ6 ἴο 
186 μυτγοι, “ ἀἸδίαγθαηςοϑ ἢ νυ πΐοῃ ἀδβίγου 
115 Ἐϑίδ!Π 5Π6 4 οΟΥραπΙ Ζαίίοη. [Γ ἈΡΡΘΑΓΒ ΠΤῸΠῚ 
1η15 ἄἀδτὶς ςα]οπάαγ {Παΐ, ΑἸ ΠΟ. [πΠ6 ομΙοῦ 
ἀενεϊοριηθηΐβ βίποθ {Π6 ΕἸγϑὲ ΒΡ! 516 Παά 
Ὀδοη ποβ6 οἵ [{π|αϊδη ἀπά οὐ ΠαδίΠΘηΪ5ΠῚ, 
ἃ 4 ἴΠμ6 πηδῖη βίγιρρ]Θ. νγὰθ Ὀδΐννεεη {πε56 
ἴνο ρσθαΐ βίγθαπιϑθ, ἀραῖηδέ θοῖι οἵ νυ] Ὸἢ 81. 
Ῥδμ] ἀπά ἢ15 δά πογεπίβ πὰ ἴο οοπίεθπά, γεΐ 
ΟἾΒΟΥΓ οὐτοηΐβ οἵ ὙἰνασΥ Πα ποΐ οθαβοά 
ἴο 6 δοῖϊνθ. ῬδγΓΖΔΠΒΠΙΡ νν85 ἴῃ ἰαοϊ δῃ 
ΠΑ τίυ4] ματέ οὔ πιθπέδὶ Δ η4 τηοσὰ] 1Π{6 οἵ ἃ 
Βοοί είν [ἰκο {παΐ οἵ (ἀοσιηῖῃ. 

21. ἨΙ5 ἔδαγ ψἢ τοραγά ἴο ποϑθ πὸ 
᾿νε ἴῃ ραρᾷη ᾿ΠΠΠΠΟΓΔΙΠΠΥ 15: “1οϑὲ δρδῖῃ, 
ὙΒ6Π 1ὁοπ16 ΟΟὐ 5}4}1] απ 0]6 τηθ ὈΘ7ΟΥΘ 
ΥοιΙ, δη4 1 5}4}} πᾶνϑ ἴο πιο Π ΤΟΥ 181 
οὗ 8086 Ὲο ὝΈΕΦΥΘ 5 ΠΏΘΥΒ ὈΘΙΟΥΘ πᾶ 
ατϊὰ πού ὑϑρϑῃΐῦ ΟΥ̓ΘΥ {Π6 ἘΠΟΙΘΆΠΠ655 δπά 
Τογηϊοαίίοη. δηά ἸἸσεπίοιβηθϑθ νυ μῖοἢ {πεν 
Ῥιδούϊβοα. [Ι{ 15 ρ᾽δίη {πα {πῸ ““δρδῖη 
ΘῸΘ65 ἢ {πὸ “Βα Ή0]6 "ἢ «πα ποῖ ψ ἢ {Π6 
“ἐροπιθ,᾽᾽ Ὀδοδιι56, 1 1 Βε]οηροά ἴο {Π6 Ἰαίζεσ, 
τ νοι] Πᾶνα ὩΡβο πο] Ὺ πὸ πηθδηϊηρ,, ἃης 11 
νγΟ]4 πᾶνε Ὀδθη αιἰῖε ϑβυβηοϊεπε ἴοὸ 580 
ἐν ῃθη 1 σοπια.᾽ Α5 1ἴ 15, 1 ΘΠ ΡΠμα5|565, ὉῪ 
βίαπάϊηρ ἤγβί, ἃ βδθσοπα Παιδί οη ἀη4 τη- 
ΡΙΪΙ65. μαΐ {η6 Αροβίϊς παά δἰγεδαῦ ϑυβεγοά 
ΟΠ6, ΥἹ]Ζ., Οἡ 15 Βεοοπά υἱϑίῖ. [{ Πᾶ5 ΔΙγθδ αν 
Ὀθοη βθθὴ ([πίτοά. Ρ. 378), {πμαξ {πὸ ἢγϑί 
ΒυΓΉ ΠΟ νγὰ5 οδιιβοά ὈΥ ἴπΠῈ ΤΟΥ͂Δ] 6ν1]5 
ΜΙΟΝ μῈ Παά φροπθ ἴο σῆθοκ, Ὀαΐ ἔουπά 
1 ἜἘχρθάϊθπξ οὐ ροββϑιῦ]θ οἡἱν ἴο στϑῦρακο, ποῖ 
ἴο Ραηϊδῃ. ὙΓΠῈ Ρούβοηβ σαι ἅτ {Π6 

βᾶηβ {πᾶΐ ΠῈ ποὺν πιοηίίοηβ. ὙΠΘΥ ποτα 
ἴῃ ἃ βίαϊθ οἵ 51η Ὀεΐοσε ἢ15 βεοοπά νἱϑιὲ δηά 
ἀϊά ποΐ οοπῆθ ἴο τϑρεπίσποθ, ΒΘ ἢδ ννᾶϑ5 
{Πογθ, δἰ ποιρὴ ἐπγοδίθηθα. Τὸ ἢπά {μεῖη 
ΡΕΓβϑιβέϊηρ ἀπά βείίίης ἢἰ5 νογά δὲ ποιρπξ 
(χ. το) ψοιυ!ά θὲ Πιυιπηθ]ηρ σπουρ, δας Π6 
50οσπ Οἵ [ῃ6 [πι441Ζ6Γ5 ἔοσ ποΐ ΔρρΙ γ1πρ 5Π8ΓΡ 
ἀἸΒοΙρΙΙΠ6, νυ ΠΙΟἢ νγὰβ ἃ ρασὶ οἵ ᾿ῖθ. ῬΓΕΥΪΟῚΙ5 
Βα] Δἴοη, πῃ ἡ ποΐ ἱπίθπά ἴο ἱ'ποιτ 
ρα, Ὀυΐξ 51Π] πὸ ἀγοαάβ ἃ ραΐη οὗ δΔποΐπεγ 
κιπά. Ηδ Παά, πο ἀομθί, ᾿Ἰδαγποά ἔτοπι ΤΊςΗ5, 
1ηδὲ ““τηδην οὗ [Π6 ᾿τηγηογᾺ] ΡΟΓΒΟΠΒ5 ὙγῈ ΓΟ 
ΠΟΠΘ ἴῃς Ὀεϊίευ ΤῸΓ [15 νναγηΐπρα δηεὶ ΟΥ̓́ΣΣ 
ἴπε586 μ6 ἴδβαγβ {πὲ ἢθ ψν}}} πᾶνα ἴο σηοζ771. 
ΤῊΪ5. σαηποΐῖ τηθδᾶπ ἃ ΠΙΟΙΓΗΪΠΡ Οἵ ΤηογῸ ΡΥ 
ΔΗΔ 5ουγονν, 85 1 [ἢ656. πΊΘη ψΕΥῈ οαγγὶοθά 
ΑΥΔΥ ὈΥ̓ ἴΠ6 ἱΠΗΓΠΊΙ 65 οἵ παῖε. ὙὍΠῈ 
ΟΥΙΒΊΠ4] [ογπ ΡΓΟΡΕΓΙ͂Υ ἀδποίεβ τηουγηΐηρ 
ἴῸγ 186 ἀθαά, πὰ ἤεῦθ 5ίβηϊῆοθ στιεῦ ἴὸσ 
1πο88 ννῆο ν}1}} βαθὺ ἴῃ 6 Ὁ Παϑίϊβοπιθπξ γῇ] ἢ 
ἢ ἄἀθοϊαγθβ (ΧΠ]. 2) (παῖ 6 Ψ1} ἰηῆϊοΐ. Α5 
{παῪ Ὀεϊοηροά ἴο {π6 βᾶτὴηθ οἱδϑβ ἢ ἘΠ 6 
ποΐδ]6 οἤδπάευ οὔ 1 (οσ. ν., ἴῈ τηδὺ Ὀὲ 
ἸηοΥυθα {παΐ π6 σοπίοπιρ!αΐεβ ραβϑίησ ἴῃ6 
ΒΔΤη86. δβεπΐθποθ οἵ δχοοιηπηηϊσδίϊοη. ἘΡΟΠ 
{ποῖ {πῶς πὸ ἀϊά τπροη ΠΙπι, αηά 50 ννοιυ]Ἱά 
Πᾶνε ἴο ΒΟΥΓΟΥ ΟΥ̓ΕΓ {Π6Πὶ 85 βευεγεά δηά, ἴῸΓ 
ἃ ΜΜΏ1Ὸ6 αἱ Ἰοαϑί, ἀδαά τλθυαθοῖβ οἵ [ῃ6 νἱϑῖθ]8 
ΟΠΌγοῃ. ΤῊΙ5 νῖονν 15 Ροϊπίθα]Υ οοσγοθογαϊθ 
ὈΥ ἴπὸ Ἰαηρυᾶρε οὗ τ (ογ. γ.2. “Ὑἵὰ ὅΓδ 
ΡυΠδά πὰρ απά αἀϊά ποΐῖ γταΐμεῦ γπομγη, {Βδῖ 
6 ΠῸ αἰ 1Π15 ἀθθ 4 5Βῃοι]α Ὀδ6 γεηιουθά ἵγοτη 
1Π6 πηϊάϑέ οὗ γοιι ;᾽ δηά αραΐη, ὈγΥ τ (ὺσ. ν. 7, 
“ῤμγρε ουΐ {πὸ οἰά Ἰδανθη," νν ἢ τεΐεγθηςθ ἴο 
[Π6 58πι6 βιιθ]εςῖ. 866 αἷἰβϑο νυν. 12. ὙΠε οὔ- 
ΒΟΌΓΙΓΥ ψΥΠΙΟἢ Πα5 Ονεσμαηρ {Π1|5 νεῦθα Πᾶ5 
ΔΥΊΒΘΠ ΠΊΔΙΠΙΥ ἔγοπι {Π6 ἕαςοΐ οἵ Ἔχροβίζουβ ποῖ 
Δοσορίπηρ {Π6 5: Ρ]6 τηθϑηῖηρ οἴδη δοσίβί, ἀπά 
πο γοίοσθ γοπάθσιηρ, ἦν ΠΟ 514}1 ποῖ Πᾶν τε- 
Ρεηΐεά, 1.6. “ννῆθη 1 σομηα ἀρϑίη,᾽ ᾿Ἰηϑδίεδα οὗ 
ἐγ ΠῸ ἀἸ4 ποΐ σοτὴδ ἴο Γορεπίδποθ," 1.6. ἡ ΠΕῈη 
Ι ννὰβ ἰαϑσί δ (ογϊπίῃ. [1 15 {5 οὈνυίοι5 
ὙΨΠΥ ΠῈ δπίιοϊραίεβ μανίηρ ἴο ΤΠΟΊΓΠ ΟΠ 
ΟΥ̓ΘΓ 7145} οἵ [πο56 {Παΐ 414 ποῖ τερεηΐ, ἀπά ποῖ 
ΟΥ̓́ΘΓ 8]], ῸΓ σογῖθ δὰ ΟἸΘΑΥΥ τορεπίθα ϑίποα 
ἢδ νναβ πεσε (ς ἢ. νἱ!1.). ὙΓΠΘΓΘ 15 ἃ ΨΕΓΥ͂ ΡΕΓ- 
ΠΘΡΈΪ6 τῖηρ οἵ Γογοϑία θα στὶθῦ ἴπ {πΠῸ [ἤγεα 
ΤΟΥΓΙΡ]6 ννογάβ τονναγ5 {Π6 οἱοβα οὗ {Π6 σεῦβα. 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΘΞ οἢ νεΊβεβ 1, 7. 

1. ΜιςὮ, ππάοιδίεοάϊν, δά πηϊ5 οὗ Βεϊηρ βαιά 
Οἡ ὈΕΠΑΙ οἵ {πὸ Ἀδοεῖνοα Κϑδάϊηρ, νυ ΙΟἢ 15 
Γοίδιπθά ὈγῪ Βεηρ. δ εἰίβε. ΤΊΒοη. Οϑίδπά. 
1)ὲ Νν»είίε, Ηοΐμι. ΚΙόρρεγ. Κις θ᾽ 5 εἰαθο- 

ταῖθ ἀθίθηςθ οὗ 1 (οι. Οτὶξ. ἴοπι. 1. 390-- 
345), ποι ρὴ ΟὈνΙΟΙΙ5ΙΥ ἰποοττθοξ 1Π βανεγαὶ 
ΡοϊΪπΐβ, ΤΥ ψεΐ 6 σοπβι]οαά ἢ δἀναπίαρθ. 
Βυΐξ ποι 1 ΠΟΥ ΚΙΟΡΡΕΙ 5 5ίγοπρ Ργοΐεδε. 



πππ ΘΕ ΕΠΑΝΒΟ ΧΤΙ. 

15 συ Π οἰοπί ἴο ονεσίῆγονν [Π6 Ἔχίεγπαὶ θυ! άθποθ 
ἴῃ ἔανοιυγ οἵ καυχᾶσθαι δεῖ, οὐ συμφέρον μέν, 
ἐλεύσομαι δέ, ννὨ]Οἢ 15 45 ἴο!]οννβ: Εσου δεῖ 
Β.)..Ε.Ε.6. 17. 37. Να]ρ. ϑυγῦ. σοί. Αγπὶ. 
ἘΟΥ συμφέρον μέν, ϑῖπ. Β.Ε.Ο. 17. Ῥεδοῇ. 
Μεπιρη. σοί. Ασπι. ΕῸΓ δέ ᾿ποίθδά οἵ γάρ 
αἴζεγ ἐλεύσομαι, ϑῖη. Β.ΕΟ. 17.  α!ς. Μειηρῃ. 
Ατπι. Αραϊηϑέ ϑιοῖ ΔΠ ΔΙΓΑΥ͂ οἵ δας ΠΟΥ [165 
Μεγετ᾿β ορβογνυδίίοη, ἐμαΐ μέν --- δέ 15 Δ ΟὈνΙοιΙ5 
ἱπηρογίδεϊοῃ πηδάδ ἴο ἀΐβρίαςσθ [ῃς ἀϊΠΠοι] γάρ 
πὰ {πᾶΐ συμφέρον ἴοτ συμφέρει ἴα4}15 ν]ἢ 
μέν---δέ, νν1}} ποΐῖ 5βἴαπά. Μευεῦ ἄοθβ ποῖ 
ϑιισσοοά ἰπ εἰ οϊ πρ ἔτοσὴ ἢ15 τοδ τ ηρ Δη ᾿πΐου- 
ῬΓείδίίοπ εἰἴ Ποῦ οοπϑίβίοπί νυ ΟὝὙΘ ΕΚ τἰϑαρα 
ΟΥ̓ ΜΙ {π6 σοηίεχί. 

ὅτι ῬΑυ 5 5ΘΤΑΚΕ ΕΟΒ ΤΗΕ ΒΠΈΕΒΗ. 

τ. Οὗ [ῃε ραβϑαρεϑ δά ἀϊπισρά 45 Ὀθασηρ ΠΡΟη 
1Π15 ϑυδήεςῖ, {πε τηοβὲ ᾿ππρογίδηΐ ἀπ ρα μᾶρ5 
ἔπθ ΟἾΪΥ ἔνο 'π ΒΟ {Π6 τεΐεσεποθ ἴο 1 
15 ὉπααθϑιοηαὉ]6 ἅγῈ :---2ὦ (ΟΥ̓. ΧΙ! 7; δηά 
ἘΠῚ ν᾿ 13, 14. ὝΠΕ ΟἾΠΕΙ5 ἀγὰ τ (ΟΥ̓, 11. 2; 
Πυστ τ 5΄᾿ Χ' τοῦ Ἷ ὙΠε55. 11. τ8. Ο 
2 Ο(ΟοΥ. Χ. το, 566 [πἰγοάιποίςοη δηἀ {πΠῸ ποίεϑ. 
ὙΠΟ τρί τεδάϊηρ δηἀ σοπάοτγιηρ οἵ ΟἿ]. ἵν. 
13,14 ᾿ἰ5:- Βαῖ γε Κπονν [πδὲ Ὀγ τϑάβοη οὗ 
ΔΠ ἹΠΗΓΠΠΥ οὗ ΠΥ ἤδβθῃ 1 ργθδοπεά {πὰ 
505ΡΕ] ἴο γοῖι οἡ {ΠπῈ [ΟΥΤΊΘΓ υἱϑίξ ἢ δη 4 ὙΟΙΓ 
τειηρίδξοπ ἴῃ ΤΥ ἤσδϑη γε αϊά ποῖ υἱΐοτὶν 
ἄδβρίθε (βεῖ δὲ ποιρῇητ) ποῖ ἰοαίμθ." ἍὍὙΠε 
τί οὗ 1πΠ6 ἢγϑί οὗ {μεβε οἰδιιβεβ 15 {παΐ οῃ 
{πὸ ἔοτγτποῦ οὗ ἔνο νἱϑιῖ5, πα δὰ ποΐ ριγροβεά 
ΡΓΟΔΟ ίηρ ἰπ Οαἰαΐία, θὰς ἀϊά 50. Ὀεβοδιιβα Πα 
νγὰ5 ἀείδίηθα {ποῦο ὈΥ ἢ5 ΡΘΟυ ΑΓ Δ ΠΟ ΟΠ, 
ΤὨο ἀτ οἵ {ΠῈ βεσοπά οἸδιι56 νυν ῃ]οἢ 15 γαῖ ΠῸΓ 
ἸΓΓΟΡΌΪΑΥΙΥ ΘΧΡΓΕΒβΟά, 15 {παξ ἴπ6 (Οὐδ δίϊδηβ 
ἀἸά ποῖ ϑεούπ ΠῚ5 ἱΠΠΓΠΊΪΥ ΠΟΥ͂ Υοραγά [ἰ 
νὰ ΔΌΠοΥσεποθ, δἰ ποι τ σοπϑοίιταϊοά ἃ 
τεπιρίδίοη ἴο ἔπει το τεραάϊδίε [Π6 Οσοβρεὶ, 
ὙΠ ΠΕη Ργεδομεά ΟΥ̓ οπῈ 50 δἰπῆιοῖϊεα. 1Ἃ1}15 
Ράθϑαρε δῃηά 2 (ὐὐ. χίϊ. 7 ἴδκθη ἰοβείμεῦ 
ΡοΙπί ἴο {Π6 [Ο]]οννπε γαβα]5. 

1. ΤΠς δἰπιοίίοη νγὰ5 ὈοάΠν. ὙΠῸ ρῥγοοῦ 
οὗ (ῃϊ5 15 ποῖ {π6 Ὄχργδϑϑίοη “ δίακε [ῸΓ τΠ6 
Πε5ῃ," ψΠΙΟ ΟἾΪΥ ἀθβουιθεβ ἤΠριγαίνοΙΥ ἃ 
ΤηΘΔΠη5 ἴοὺγ {πΠ6 τηουςποδίϊοπ, νυν μϑίΠο οοη- 
(ΕΙνεα 85. ἱπΠρΆ]ηρ ΟΥ ΆΟΓπΟΙΠχιοπ, οἵ {πὲ 
ΟΑΥΠΑ] ῬΓΙΠΟΙρΙΘ οἵ ρυιάθ ννῃῖοἢη. ονογτ-οχα ίβ 
ἃ Ιῇδη. ὍὙΠμὲῈ ἀδοίϊδίνα ρῆγαβθε 15. “271 ΤΩΥ͂ 
Πε5ῃ," ψ ΠΙΟΝ σῃονν5 {παΐ {Π6 βεαΐ οἵ {6 
ΔἰΠΙστΙοη ννα5. ἴπ6 τηδίουα! ϑαθβίαποθ οὗ {πὸ 
θοάγ. ΤΠϊθ 15 σοπῆτστηθα ὈΥ {Ππ6 ᾿δηρτιαρα 
ὙΠΟ ἢ [Ο]]ονν5, ἴοσ {πΠ6 εἴδοΐ οἵ 5ῃοοκίπρ ἀπά 
τενοϊτπρ ποσθ 0 νυ ποϑϑοά 1ἴ, νυ ἢ 15 
Ροϊπίθα το ἴπ {π6 ννοτγά “]οδίμα, σου] ΟΠΙΥ 
θεὲ ργοάιισθοά ὈΥ υἱβι]6 βυτηρίοπιβ. “Ἥ[πῆτ- 
τηῖϊτυ οὗ τιν ΠΕΒἢ ἢ 4150 βιιρϑοϑίβ πηοϑί ΠΔΓΠΓΑΙΠ]Υ, 
ΔἸΠΟΙΡΗ ποῖ πϑοθββϑαγιν, {παΐ ἴμ6 ᾿πῆγτην 
αἰζαοποά ἴο {Π6 Ὀοάγ. ΕὙοπὶ [5 [απ θηοΥ ἴο 
Ὀγίηρ Πἰπὶ ἱπῖο σοπίεπιρέ πε Αροβίὶα Ἰοοκοά 
ἜΡΟΩ ἴΐ 45 ἃ βυίενοιιβ ἱπιρεαϊπιθπέ ἴο ἢὶ5 
ΤΑΙ ηἸδίσυ. ὙΠῸ νγογάϑ “ 5πηϊῖ8 νυν ἢ μ6 ἢδι "ἢ 

(5 Οονγ. χιϊ. 7) ᾿πάϊοαία ἔπ νἱοΐθποθ ἂδπά {Π6 
βΒιἀἀθηη655 οὗ 115 ἀρρσγοδοῃοβ δηἀ ἢϊ5 ἀείθη- 
τἰοπ ἴῃ (ὐδἰαΐϊα, ννῆθσε 6 παά ποῖ τηξαηΐ ἴο 
βίαν, δῃθνϑ {παΐ πὸ οοι]Ἱά ποΐ [Ὀγθοαβί 115 
ΠΟΙ ΟΠ ἃη ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ 450 1Παΐ 15 αἴτογ- 
εβεοῖβ νεῦσε οὗ βδοῖηθ ἀιυγαίίοη. ΒΘ συγγοηΐ 
᾿ἱπηργεβϑίοη {Παΐ τί νγαβ αἰζϊεπάθα ὃν δροῃηϊβιηρ 
ΡαΪη ἰ5 ποΐ Ροβιε νον π5ΈΠ6 4 ὈΥ Δπγίῃϊης 
{παΐ 15 ϑίαίεβ. [{ ΡῬΧΟΌΔΟΙΥ ἀγοόβθ, ἴῃ ραγί, 
ἔγομη 4 πηι πάογϑίαπαάϊηρ οἵ “ϑίακε [ὉΓ 
1η6 ἤσθϑῃ," ἴῃ ραγέ ἔγοτη ἃ ποίϊοη [Παΐ ΟΠΪΥ 
ὈΟΩΠΥ ραΐπ σου]ά πηογίν ϑρί για] ρτιάθ, 
ὙΥΠΟΓΘα5. ἃ [ἸΔΌΠΠΥ ἴο ὈΟΩΠΥ ῥιηηαίοῦι 
νοῦ] ἄο {Π15 Ἔνεῃ τηοσα αδοίμα!!υ : δηά, 
ἴπ ραγί, ἔγοπῃ ἴπ6 ἜἼχργθϑϑίο “δὴ δῆηρεὶ οἵ 
ϑαΐδῃ ἴο ϑπηϊῖε τὴ ἢ [Π6 ἢσι,᾿ ἴα Κθη ἴῃ 
σοη]αποίοη νυ {π6 πἀπάοι θίθα!ν βουρίαγαὶ 
γεν {πῃαΐ ἴο [ηΠϊοΐ τογίασε ἸΡΟΠ ΤΠΘΠ 15 
ϑαΐδῃ᾽5 σοῆβ 18] Οσσπραίϊοη. 

2. Τὰ νγὰβ δὴ δάϊιιπιοῖ οὔ ἢἰβ5. υἱϑίοπβ δπά 
ΒΡΘΟΙΔ] ΓΟν αἴ ΟΠ5 [ἢ ἔνγο νγᾶγ8, πα ἢ 85 
1 βογυϑά ἃ (Ἰ5οΙρ ΠΑ ΤῪ ΡΌΓΡΟΒα 1ἴπ σΟΠΠΘΟΙΟΠ 
ψνἢ {Π6π|, δηα Ὀδοδιιδα 115 ΡΑΓΈΟΙΠ]ΔΓ Υἱϑὶῖ5 
ψΟΥΘ ἴΠ6 ᾿πηπηθα!αΐοὶΥ απίθοθάοθπε 1 ποῖ ἐπα 
ΠΟΠΠΠΠΟΠ4] ΔΟσΟΙρΡΔΠΙΠθηΐ5 οὐ {Π6 νἱ᾽βίοῃϑ 
Δ Πα σονο]δί!οηβ {ΠΟ πηβοῖνοθ, Π15 ἰαϑδί τα]α-- 
(ἴοπ 15 ποῖ ΟΠΪΥ ᾿παϊοαῖεά ὈΥ {πῸ Αροϑί]ε 5 
ΒΈΠΟΓΑΙ βίαίοιηθπί δι ἀρ ρθδγ5 ΠΊΟΤΘ αἰἸβΕ ΠΟ Ε]Ὺ 
τομὴ {πὸ ἕδοϊ ἰΠδΐ ἴΠ6 Δῆβυνεῦ “ ΠΥ Ξ͵ΑΓΘ 15 
ΒΠΠοΙοηΐ ἔογ ἐπθο 15 ΘχδοῦΥ οπαὲ οὗ {πε 
ΒΡΘΟΙΔΙ τανθαίίοηβ ἴῃ ΠΠδβίίοη, ἀπ 1 15 
ΓΟΔΒΟΠΔΌ]6 ἴ0 ϑιρροβα ἴπαΐ 1ἴ ννὰβ ξίνεη ἴῃ 
ἀϊγεοῖ ΓΟΡΙΥ ἴο {πΠ6 {Π|γὰ ΡῬΥδΥῸσ [ῸΥ ἀε]ῖνογ- 
4 ης6, υἱτογεα δ ἃ τηουηθηΐ νη ΠΕ νγὰ5 ραϊη- 
ἔᾺΠ]Υ 56 Π51016 οἵ {πΠ6 Ῥγεββισα οἵ ἢϊ5. ὈΟΘΠΥ 
{{14]. [{ 15 ἴο Ὀ6 ὈΟΥΠΟ ἴῃ πηὶπά {παΐ ΠῈ 15 
ΒΡΘΑΚΙΠΡ ἴΠ 2 (ΟΥ. ΧΙ]. ΟΥ̓ ν]5Ι0η5 8Πη4 σϑνεΪα- 
(ἰοη5 Θχροσθποθαά ὈΥ ΠΙΠῚ ννΏ1}6 ἴπ 8Δη εεξαΐῖς 
Ποπατοη, 2.6., ννῇθη {Ππ6 σοηηροίίοη Ὀεΐννεθη 
1Π6 ΙΠΠΟΥ 5ρι για] πηαη δη4 {πὸ ὈΟΑΥ͂ νγὰβ5 
ΟἸΈΠΟΥ 1π σομηρ]εῖα Δθθυδηοθ. ΟΥ ΔΟΐΠΑΠΥ ΤΟΥ 
ἃ ὙΜΏ116 βενεγοά, πα {15 5 ΓΟΠ ΡΥ σοπηπηθη5 
π6 ϑιρροβιξίοη [Πδὲ ἴπ6 ΔΌΠΟΓΠΊ4] ϑδίαϊε οἵ 
ὈΟΩΥ ννὰβ ἃ ἰγδηϑι[οη-ϑίαρε ἴο {πΠῸ δοβίαϑυ. 
ΤΠῈ [ἢγθ6 ρθε οη5. νοι], πη {Π15 σαβθ, θὲ 
τηδάθ, ννῆθη {πΠῸ6 Αροβί!θ, πάθυ βοπηθ Ραὶη- 
ἘᾺΠΠῪ ΠυτΉὈ]ηρ ΡΠγϑῖοαὶ σοπαϊτοη5, [Ε]Ὸ ΠΙ5 
ΠΟΠϑΟΙΟι5. ὩΠΙΟη ὙΠ Π5. τηδίθγιαὶ ΟΥΡ Δ ΠΙ 5 
ἀἸββοινιηρ ἀηα {Π6 1 ογα 5 αηϑυνοῦ ἴο {πὸ {Πι|γὰ 
ΡΘΕτοη νου] Ὀ6 Ποαγά ΒΥ ἢϊπὶ θη οΠ6 οἵ 
{πε εὐδίαις βίδίεβ μα βεΐ 'η. ὅδε ΚΙΌρρεγβ 
ΓΕΙΊΔΓΚ5. ΟἹ {π|5 Ροϊπί. ὙΠῈ εοβίαϑυ, {πῸ 
ΙΒ ΟΠ5 ΔΠ4 γενεϊαίϊοηβ, ἀπά ἐπα ρθου]αγ αἴδος- 
τοη οἵ {πὸ θοάν, ννου]Ἱά πιι5 6 οοϊποιϊάθηξ ἴῃ 
{1ΠΊ6, ῬΟΒΒΙΌΙΥ οὔ {Π6 58πι6 ἀϊπιγαίίοη, δηά, ἴῃ ἃ 
οογίβιη 56η56, ἴΠ6 σοπιρ!επγεηΐβ οἵ βοῇ οἴπου. 

(οπβιάθγαθὶς Πρμξ 15 ἴῆσχονν πῃ ἸΡῸΠ [Π6 
βαὈ]οοῖ ὈΥ {πε ᾿ποϊάθηΐβ οἵ {πΠ6 σοηνθβίοῃ, οὗ 
ὙΠ ἢ {πῸὸ ΑΡΟΒΕ]ε 5 οὐη δοςοιπηΐ, σνθη ἴῃ 
Αοἰβ χχνὶ. 1τ-ι8 ἰ5 ἱπηρογίαηϊ, θθοδιβα ἴξ 
Ῥίονεϑ ἱποοπίεβίδοι!υ {παΐ ἢ ὑεην 3γυὲ οἱσίοπ 
απά γευείαϊίοη 9 ἐδ 1,ογά νὰ δοσοηρδηϊθα 
Ὀγ ὈΟΑΩΠΥ οἤξοίῖβ οἵ δη δἰτορθίμοσ ἀπιιβαδὶ ἀπά 

475 



476 

ΟΥΘΓΡουνοσηρ Κἰηα. ΤΕἸγϑέ [π6 ἄϊνί πο γαάίαποθ 
5Ποηθ τοι πη ἀδοιξ Πἰπὶ ϑιιἀἀθη]υ {ἰκ6 ᾿ρμι- 
πηρ (Δοῖβ. χχὶϊ. 6 ἐξαίφνης περιαστράψαι), 
ΔηἋ Πα [6]] ἴο {π6 ρτοιιπα βίγιοκθη ὈΠ1π4, δἵ 
ὙΜΏΙΟΠ τηοπηοηΐ [Ὁ την 6 58 ΓΕ ]Ὺ αϑϑιτηθα παῖ 
6 Ἰοβί 8411] σοπβοϊοιιβηθββ οὐ θαγίῃ]ν ἘΠΙηρ5. 
ὙΝ Βιϑὲ μα ἰαγ, με μά ἃ νἱβίοῃ οἵ {πε β]ογιῆθά 
ΘΑΝΙΟΙΓ, [ῸΓ Π6 5414:-- ΠΟ γέ ἰδοα, 
Ιογὰ"" ὝΠΕη οπϑιιθά Δη Ὄχριεϑϑ Γονο]δί!οη, 
οἵ ψμῖο δι. Γὰ|κο, ἴῃ Αοἴβ ἰχ. 4-6, ρῖνεβ 
ΟΠΪΥ Δη Ππηροτίοοϊ τοροσί, θθοδιβο {πῸ Αροϑβί!α 
ὨΙΤΉ561Ε βαγ5 [πδξ (πΠ6 Το ἀθοϊατθά ἴο ΠῚ, 
ἴῃ ΟΥ̓́, ἴο 5ρϑδὶς (γιοῦ γ, ᾿τητηθ ἴον 6 Γ 
(εἶδες) “1οὲ ῥεαυεμὶν «υἱείον," {παὶ πθ Παά 
ΔΡΡΕοαγοά ἴο ἢϊπΠΊ ἴῃ ΟΥΩΘΓ ἴο πηαῖκα ΠΙπὶ “α 
γι] ἰοῦ ἀπά αὶ «υἱέγιεος οΥ ἐδὲ ἐῤῖγισς «υῤΊῖερ 
ῥὲ «ααὖ. ὝὙΠε νἱδίοη δηά4 {μ6 τανεϊδίίοῃ 
ἱπογθίογθ ται παν Ὀθθη νΟΥΎῪ δχίθηβῖνα ἴῃ 
{ΠΕῚΓ σῦρε. θη πὸ “ννὰβ γαϊβεα "᾿ ΠΙῸΠῚ 
{π6 στουπά (Αςίβ ἰχ. 8), “1ποῦρ Π15. ΘΥ65 
γγΟΓῸ ΟρΡΘη," πὲ σου] ποῖ 566 δηά ἴποβο νΠῸ 
ψΈΓῈ ὙΠ Πΐπὶ ἰοά πη ὈΥ ἴπΠ6 παπᾶ 1Ἰηΐο 
ἸδαιηδϑοιβΒ. ὙΠΟΓΘ Π6 τοπηαϊηθα ἴῆγοα ἄδυ5 
10 Δρϑίϊπθποθ πο τηθαΐ «απ ἀσπὶς δηά 
ἀυτίησ {Παΐ {πὸ μῈ Παά ἃ λοι οἵ ΑΠδΠΪα5 
(Δοῖβ ἰχ. 12). νΠεη ἴιὸ γθοονογοά ἢΪ5 ϑισῃξ, 
{Πποῖδ [61] ἔγομη ΠΙ5. ουὐὸθ 845 1 νγεῦε 508165. 
ΑΠΕΓ δι ἢ ἃ σοηνι]βϑίοη οἵ ΠῚ5 θπίγα πδίαγθ 
Δη4 Ἰοπρ νυδηΐ οἵ βιιδίθπδποθ Π6 νγὰ5 ἴῃ ἃ βίδα 
οἵ ννϑακποββ ἀπά ργοβίγαϊίοη (Αοίβ ᾿ἰχ. 19). 
ΤΠ 1,ογὰ Αἰ5ὸ ἱπ{ιπηαῖοθα το Πὶπὶ ἴῃ {Π|5. Π15 
ἢγϑῖ νιβϑίοη δη4 τενοϊαίίοη {Πδΐ ξιγΈ ΠΟΥ Π|κὸ οχ- 
ῬΘΙΙΘΠΟΘΒ ὑγΟΓῈ ἴῃ βίοσγε ἴῸΥ πῖπὴ (Αοΐβ Χχνὶ. τό 
ὧν τε ὀφθήσομαί σοι), ἀπ 1 1 σου] θὲ 1η- 

ἔευγθ ἢ ΔΠΥ Οογίδιηΐγ ὑπαὶ {ΠῸῪ ννοτα 
αἰτοη δα ὈΥ 51Π|1|τ ΡΠ γ 5104] ΔΟσΟΠΊΡΔΠΙΠΙΘηΐ5, 
{ΠῸ βίακο ἴῸσ {πῈὸ ἤθϑδὴ τηϊρῃΐ θ6 {π6 ΠΑ ὈΠΙΥ 
ἴο ἃ τϑΟΠγΓΘησΘ. ΟΥ̓ {πὸ δοΐμα] γϑουσγθποα οὗ 
{πὸ ὈοήΠΠν βἴαΐθ 1π5ῖ ἀθβουι θά, νυν] ἢ Ποννενοῦ 
15. ποῖ ργόθαῦ]θ. Βιιΐ, 1ῃ ΔΗΥ͂ φᾶ56, ΠΪ5. σοη- 
νΟΥΒΙΟΏ ἔπ ΓΠΙΒΠ65 ἃ πιοϑί βί τ κιηρ ΠΠΠϑ γδ ἢ 
Οὗ [Π6 ΠΙΔΠΠΟΥ ἴῃ ὙνΠ]Ο ἢ ΠΘ ΠιαΥ Πᾶνα γοσεϊνοά 
Ὦ15 ΒΡ υπαΐασαὶ ΠΟΙ Π.ΠΙ στ οη5. δὲ {πΠ6 ρτὸ- 
Οἶδα {ἰπ|δῈ θη ἢ ννὰθ τπάρϑῦ {Π6 δοίῃαὶ 
ΔΌΡΙοδίοπ οἵ {Π6 βίακθ ἴῸΓ πο ἤθβῃ. [15 
οἷοβθ σοη]αποίίοη νυν] {πΠῸ νἱϑίοηθ δηά τὸ- 
γϑἰατοη5 ἄοοβ ποῖ 1π|5.Π} }ΖΔ[Π6 σοπο] ϑίοη {πδΐ 
{π6 βυῆοσγίπρ νυ οἢ 1 Ὀγοιρης ἀπά {πὸ ἠϊνὶπο 
ΠΟΙΊΠΙ ΠΠΙΟδοπ5. αἰεγπαίεα «ὐἱὴρ οπὸ ἀποΐῤεῦ 
ἀπμγίη ἐῤὲ δεσέαθν, 50 {παΐ [π6 βοβίδξιο, {Πκ6 
{πε νναἰκίηρ [πὸ οἵ [πε Αροϑβίϊ!ε ννὰβ ἃ ςορυ οὗ 
{86 Ππἴὸ οἵ μϊ5. Μαβίθυσ. ἴῃ 1ἴ5 σοηίγασΎ ἀβρθοῖβ 
οὗ Βυπ ἸΔΈ ἀπ 5 Πθτιηρ πα οὗ οχα]ζδίίοη 
δηἀ βουυ (ΚΙόρρεγ). [{ [Π6 βίαϊκα ἴοσ {6 
Πθ5 ἢ νναϑ [εἰῖ ὠκγῖπισ ΤΠ 6 Θοβίαϑυ, πα σου] ποῖ 
Πᾶνθ βαιά {παΐ πθ ἀἸ4 ποῖ Κπονν ννμεῖποῦ Πα 
νγὰ5 ἴὴ {πΠ6 ὈΟοΩΥ οὗ ουάξ οἵ {πὸ Ὀοάγ, ἴοῦ ἃ 
56η56 οἵ θΟΉΠΠν ϑυ θυ ῖηρ πγιιδί ΠΠΉΡΙΥ {πὸ ρτο- 
βοῆς οὗ {πΠ6 θοάγ. ϑοπῖθ βοοαά δχροβιζουβ 
[1] ἴο πλαῖκα 1 οἰθασ, νυ μθί που {πε ὺ τοραγά {π6 
ἈΡΟΒΕ6 5. δοβίδεις Ἔχρουῖθποθβ 85 {πὸ τε Ποχ οὗ 
ἢ15. νναϊτίης ἐποιιρηΐῖθ 8η4 5θηϑαίοηβ, ΟΥ̓ 85 
ΟὈ]εοῖίνα σϑϑ] 165. αἰ ἱπάθροπάθηΐς οὐ Πῖ5 

ΤΡ ΟΌΟΒΕ ΝΕΙ͂Ν Β. ΧΙ: 

ΟΥ̓ τηϊη δηά [θο]ηρ5. Βιξ {Ποῖ ἰ5 ποΐ (Π6 
βῃδάον οὗ ἃ ἀοιδί {παῖ 8.. Ραμ] ὨΙπηβοὶ 
{ποιρῃς ναί μῈ πεαγά ἀπά ϑἂνν απά ϑιῆεγοά 
ἴο Ὀδ6 δεΐιι] ἕβοῖβ. ϑοπιθ να] α Ὁ]6. πιαίίου οα 
Θοβίαϑυ ΠΥ 6 566ὴ ἰη 126] 1250} 5 ΒΡ]. 
Ρϑυςῇῃ. οἷ. ν. ϑ8εὲ ρρ. 417-433 Ε΄. Τ᾽, οἸοβεῖύ 
Ὀοθαγίηρ οἡ 8[. Ρᾷϑι}5 σαβθ. Οπα οἴθαγ τεβα]ξ 
οὔ τῃς ἱπεπηδίθ πο οὐ ἔπ βίδικα νυ τπῸ 
γβίοη5 Δη4 τουθ]δί!οηθ 15 {πὲ [Π6 ΟΟΟΩ5Ι0η5 
οὗ 5 β θγιηρ ἔγοτη 1 σδηποΐῖ θ6 τοραγάδα 
ἃΠΑ βροΐκθη οὗ δ5 1 πῸὺ οατηθ οἡ {πΠτ6 {Π6 
αἰίαοκα οὗ ἃ τηλϊδάν. ὙΠΟΥ οοἰποϊάεα ἢ 
1Π6 {{π|65 αἵ νυν ῃϊοἢ πο βίοοά ἴπ πϑεά οἵ 5ρεεῖδὶ 
ἀἸβοϊοβαγοβ οὗ [Π6 ἀϊνίπθ νν}}} δηά, 45 πα5 θβθῃ 
ΑἸγοδαν ΟὈβεσνεά, ἴμ6 ἀαΐε. “ΤΟυγίθοπ Ὑ6ΔΥ5 
50 ροϊηΐίβ ἴο ἀϊγθοίίοηβ βίνθη ἢϊπΔ ργαὸ- 
ὙἹΟΙΙΒΙν ἴο ΖΕ ηρ Αὐαθῖα ἔῸΓ ἃ πον ρσγονίποθ 
οἵ τηϊη!βίοσί αὶ ἡνοσκ. 

3. 1 15 ΠΕΟΘΒΒΑΓῪ ἴο ᾿ηϑιϑὲ {παΐ, με 8ῖ. 
Ῥδμ] δϑοῦῖθοβ ἴο {πΠῸ βίακε ἃ ννοϊο!α τοϊδίϊοη 
ἴο {πΠ6 1ην]510]6 ννου]α ἀπ4 5665 ἴῃ ἴἴ ἃ σοπ- 
σαστγοηςα οἵ ἄϊνπο ἀπά οἵ ϑαΐδῃϊο ἀρ ΠΟΥ, {Π6 
Ἰατίευ σοπίγο! θα ΒΥ {ΠῸ6 ἔΌΥτΊΘΓ, πΠῈ 15 ποθι ΠΕΟΥ 
Βρθακίηρ Πριγα νον ΠΟΙ͂ ΠΊΘΓΕΙΥ βἰαίίηρ 15. 
ΟΥ̓ ΡΘΙΒΟΠΆ] ἱΠΊΡ  Θ5ΒΙΟη5 ἴπΠ δοσογάδποθ ν] ἢ 
ῬΟΡΙΠΪΑΓ νίοννβ, θὲ ΔῆΠσμηηρ παῖς π6 ἄπεαυ 
ἴο Ὀ6 ἃ {γιΐῃ, ἀπά [15 βίαϊθιπηθηὶ 15. ΔΠΊΡΙΥ 
Βιρρογίθα ΟΥ̓ οἴει τοργεβοηΐδίοπβ ἴῃ ΘΟΥΙρΡ- 
ἴπγο. ΤΠ ννογάβ. οἵ 6! ἴζβοι. γα σογγθοξ 
Δ Π4 Δρρ!!ςδΌ ]6 :-- ἼΠῈ ρονεῦ οἵ νυγαῖῃ οἵ 
1η15 (1ῃ6 ϑαΐδφπιο) Κιπράοιη Οὐεῦ πΠΊΘΠ ΟΠΥ͂ 
ΓΘΔΟΠΟ5. 50 [ᾺΓ 85 Οοα φεγπιῖβ ἢ ; ἀπά {Π|15 
ῬΘΓΠΊΙβϑίοη ἴ5 Τηθαϑαγθα ὈΥ πἰ5. ΗΟΪΥ νν1}} ἀπά 
δῖάςσθ, ψΜ 810 πηᾶκθ 411] ογεαῖϊεα Ρουνεῦβ, 
οί μοσ οὗ νυγαῖῃ ΟΥ̓ οὗἨ Ἰονθ, πιϊ πίθου ἴο 
ΒΙΠΊ56 1, 

ΤΠῖ5. δἀπιϊχίασο οἵ ϑαίαπις. δοίη πιδκο5 
1π6 αἰζοιηρί ργθοδτσίοιιβ ἴο 1 ΠΕ 1Π6 βία κα 
ΜΠ ΔΠΥ ΚΠΟΝΠ ΠΊΔΙΔΑΥ ΟΥΑΙ ΠλΘΠΐ, 5Ὲ 0 ἢ ἃ5 
δοιΐθ ποδάδομθ, θαῦϑοῃθ, 4 σοπιρίαϊπξ 1π {πὸ 
ΕΥ̓́Θ5, ΟΥ̓ ΘΡΙΠΕΡΘΥ. ὙΠπῈ υἱὸν νυ ῃοἢ ΟΠΙΘΗΥ. 
οἷαϊπιβ σοπϑι ἀθυδίϊοη ἀπά 6 Γ {Π15 Ποδά, Δ ΠΟῸΡῊ 
ΠΟΥ 15. Δη ἀποίθπί δηά βιιβίαϊπθα {γϑαϊῖοη ἴῃ 
ἔανοιιτ οὗ ποαάδομθ, 15. {παΐ 1 ννᾶθ. ἜΡ!ΠΘΡΘΥ. 
Βοΐῃ 6νν5 δῃη4 ραρδῃβ ἀδειηθά δρι]θρϑὺ ἃ 
ΒΌΡΟΓΠδίαΓΑ] νἹϑι δίιοη, ἀπ ποποθ 15 ΠΑΠῚΘ 
γιογότς αἰϊπυΐπιιδ, ΟΥ̓ σασοῦ. ΑΠΟΙΠΟΥ «65: ΔΈ Οη 
οὗ 1, γηογόπς σον ας, τοῖο ΠΡΟ ἘΠ6 58 ΠῚ6 
Ιάθα, ἔοσ [ἢ ἀῆγοηθ ννὰ5 5εϊΖε νυν 1 τη 1Π6 
Ἐουπδη ΕΌΓΙΙΠῚ ἀπΠΓΙΉΡ' 4Δη ΘἸθοῖοη 1ἰἴ ννὰ5 5810 - 
Ροβθά [το θὲ {πΠ6 ἰηϊεγσνθηίίοη οἵ ἃ βοά δπάή 
Ὀιιθιηθ85. ννὰ5 ϑιιβροπάθα. ὙΠῸ οὐἱρῖηαὶ ἴῸΓ 
“Ἰοδῖμο, ἴῃ Δ]. ἵν. 1.4. πηθδηδ ΠΈΘΓΆΠ]Υ ἴο ““δριξ 
ουῇ ;" δηά 1 1ἴ ουσίουβ {παῖ ΘΡΊ]ΕΡΒΥ ννᾶ5 4150 
οΔΠ6 4 ““»ηογις φμὶ “ῥμίαΐμν," Ὀδοδιβα ἔΠο56 
ΡΓΘΘΘηΐ ὑγ6ΓῸ “ Δοσιβ[οπΊθα ἴο 5ρ1ξ ἸΡΟη {Π6 δρὶ- 
Ἰορίϊς οὖ πο ἘΠ ΙΓ οννπ ὈΟΒΟΠΊ5, ΕἸΓΠΕΥ ἴο ἐλ 
ῤγόας ἐῤεῖν αὐδονγγιϊγαΐίοη ΟΥ Το ἀν εστ {Π6 δν}] οπηθη 
ἕον {ποιηβεῖὶνοβ." Ῥεύβοῃβ πΊαὺ Ὀθοοτηδ 5ι- 
Ἰεςξ ἴο ΘΡΙΟΡΒΥ αἴ τι ἀ]6 ἀρα ΟΥ̓ ἃ βτϑαΐ 5ῃοοϊς, 
ΡΥ ϑΙς 8] ΟΥ̓ ΠΊΟΓΆ] ΟΥ̓ Ὀοΐῃ, 5 οι 85 8[. Ρδ1]}}5 
ΠΟΠΥΘΥϑΙοη ννα5. ἊΑἸἰπιοβῖ 4}1 τηθάϊσα] υυυ το 5 
ΟΠ ΘΡΙΘΡΘΥ͂ Τησπέοη ἃ ρδίϊεπί πο Ὀεΐοσε ἃ 



ψ.1---2.] 

561 ΖῈΓ6 ἱππΔρῚ ΠΟ {Ππδΐ ἢ 5ᾶνν ἃ ἤρ!ΓΕ ΔΡΡΥΌΔΟῃ 
ἀπά ϑιηϊθ Πἰμπὶ ἃ ὀίοαυ οπ ἐφρε ῥεαά, αἴζεν νυ ἢ 
ἢ Ἰοϑέ σοπβοϊοιιβθηθθθ. ΤῊΙ5 Π85 ἃ ΓΟβο απο Θ 
ἴο {Π6 ΘΧρΥ͂ ββίοη “' ϑιηϊῖα ἢ {ΠῸ ἢσι,᾽ νυν ῃῖ ἢ 
τηϊσμς ννῈ}}] σεργοβοηΐ {πΠ6 βιιάάθπηθββ οἵ δρὶ- 
Ἰερίϊς δἰίαοκβ. Τῆοβο ΠΟ Πάρρεη ἴο Πᾶνα 
566 ἃ ΡΕΙΒΟΠ βοιΖεά νυ] ΘΡΙΕΡΒΥ ννΏ1Π6 οἤὶ- 
Οἰδέϊηρ ἴῃ αϊνίπθ βούνίσθ νν}}} σοιργθ μ πα {ΠπΠῸ 
Ἰαπριδαρε οἵ (ὐ4]. ἵν. 14 δηὰ ἤονν πδίιγαὶ 1ἴ 
ψοι]ὰ θὲ ἴογ 8[. Ῥδὶ] ἴο γϑραγά δηΥ̓ θΟΩΠΥ 
ΠΙΔΌΠΠΥ αἱ 411] ΓΟΒΟΠΊ]ηρ; ἃ 845 ἃ ἴθγγ Ὁ] 6 
δἰπάγαποθ ἴο ἢῚ8 ΠΗ ΠΙβυ. Αἤθι ἐρι]θρίῖςο 
σΟΠΥ βίο η5 Πᾶνα ἐπα θα ἔπογα οἴζεη ἜΠβι165 Δ ἢ 
ἸΠ5Θ 510} Δη4 Ραςοηΐ5. βοπλθῖ!πη65. [4}} ἰπΐο 
ἃ ῬΙΟΪοΙ Πα 5 ΡΟΥ ΟΥ̓ σοΙηδ, νν]ο ἢ Πα5. θθθη 
Κποῦνη ἴο ἰαϑί 85 ἰΙοπρ' ἃ5 ἃ νγεεῖς. ὍΤΠ15 ΞΥΠῚρ- 
τοι νγοι] ἃ Πα ΤΠ .ΟΠΙ56 ν ἢ {πὸ Αροϑίϊε᾿ 5 ἔογοθά 
ΒίδΥ ἴῃ (Οδἰδία. 811] 1 15 ἀοαδίξα] νυ ποῖ ΠῸΥ 
ΔΏΥ͂ οὗ {Ππ658 ροϊηΐβ ΄6 ποτα Π8η 5 ΡΟΓΠΟΙΑ] 
ἀΡΤΘοηθηΐβ, ΑἹ Θρ]θρίϊο το πηθ θ 5 Πποίῃ!ηρ' 
οἵ ννμαΐ ραββεά ἀυσίηρ {πε Πί, ννποῦθαβ 81. 
Ῥδιὶ μαά {πε πιοβί νἱνι ἃ γθοο]]θοίίοη οὗ ὄνεῦν- 
τπῖηρ. ΕΡΙΘΡΞΥ, Γγεα ΘΠΕΥ 5 Πυθα, ρῈπουΑ ΠΥ 
ἸΠΊΡΑΙΓ5. {πὸ 1π.6]]6οῖ, ἀπά {π6 σα565 οὐ []1π|5 
(αβασ, Μαμποιηθέ δηά Βιιοπαραγίθ, νῆο ἃτὰ 
4υοίοεα 85 ἰηϑίδηοοβ οὔ ἢϊρ ἱπιε]]θοΐια] 
ῬΟΥΨΕΙ ΤΟΠΊΔΙΠΙΠΡ᾽ ἴΠ 5ριῖ8 οἵ βρι]θρϑυ, ἀγα ποῖ 
ἀδεπηθά ὈΥ τηθα!ο δ] Δα Που [165 το Ὀ6 οἵ πλιοῖ 
ψΆ]π6. 

Απ αἰζειηρί μᾶὰθ θθθη πηδάθ ἴο ἢπά δη 
ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ παΐιγε ἴῸΥ [Π6 ΑΡοβί θ᾽ 5. οΥΟ55 ἴΓῸ ΠῚ 
ἃ αἀἰδεγεπί ροϊπί οἵ νίδνν, νἱ]2., ὈῪ ἰδκίηρ Π15 
νἰβίοπβ δηα τονθϊδίϊοηβ ἴῸσ {πε βίαγίηρ ροϊπί. 
Α Ἰαῦρε παπηθογ οἵ ᾿πϑΐϑηοθϑ 416 ΠΡΟ τΓεοοσά 
οὗἉ ΓΕΙΙΡΊΟΙΙ5 ΥἹΒΙΟΠΑΤΙ65, ἃ5 ΠΟῪ ἀγα ο41164, ἀπά 
δοβίδίιοα! ΡΕΥβοηβ, ννπο Πᾶνα βεοπιθά ἴο {Ποιη- 
βεῖνθϑ ἴο θ6 {γαηϑὶαϊεα πο {πῈ ᾿πν]510]6 ννου]ά 
ἀπά ἴο Πᾶνε βθεη πὰ πεαγά 115 ᾿πμαδιϊδηΐβ δά 
ἱγαπϑδοίίοηβ ἃ5 ΘΒ θΙΥ 845 {ΠῸῪ οου]ά πᾶνε 
β6θὴ ἃπᾶά Ππϑαγὰ δηγίμίηρ νὰ {ΠΕῚΓῚ ὈΟΑΙΥ 

ΓςΗΆΑΡΤΕΚ.ΧΠΗΙ. 

1 2714 ἐλγεαΐοφγιεέζ φευογίέν, ἀγα ἐδέ ξοτυθ7 οὗ δές 
αοσίζοσ τ ἀραϊγιϑέ οὐσέϊηαϊε δἼγεγιεγς, 5 «πα 
ααυτεῖγερ ἔλθη ἰο ἃ ἐγίαῖ ο ἐλεῖγ γαϊίλ, 7 αγια 
το α γεγογηιαΐίογε 977, ἐλεῖγ ἦγε ὀεζογε Ζ1ς 
(ΟΊ»1271.0᾽, 11 ἦΔ6 εογιεζαείλ ἀϊς δηφίφρέδε τυδίζ ἃ 
φερεγαί ἐχλογέαξίογε α7τα] ἃ 2γαγόζ. 

ΟΗΔΑΡ. ΧΙΠ. 1. Ηε τὺ θὲ ἔοιιπά ὈῪ 
{πὰ ἢοΐ βιο ἢ 85 ΠΟΥ νυ ]5ῃ, οἢ δοσοιπέ οὗ 
τῆ σίγιοῖ τηθαβιγεβ νυ ῖοἢ 6 τηθδηβ ἴο δάορί, 
5Βου ἃ 15 ἔθατϑ δθοιξ {μθπὶ θῈ σγβα]δθοά. ΗἨδ 
ἱπαϊοδίεβ {π6 βστηποβθθ οἵ ἢἰβ ργροβα ὈΥ̓͂ ἃ 
βε πίε πίοι. Ομ ϊβϑίοη οὔ σοπηθοίπρ ΡΑΓΕΪΟΪ65. 
“ΓΒ 15 1π6 {π|γὰ {ἰπ|6 1 8Π| σοπηΐηρ ἴο γοιι.᾽ 
ὙΠ βίγεθβ [165 Ἰροὴ [π6 ΠιιπΊογα], πα {ΠῸ 
ατις 15 [Πδί, πανίπρ' αἰγοδάνυ ἔννῖσα οχρογ ποθ 
Ἰδηίθπου, γμθη ἰ6 νγὰθ ΡΕΊΒΟΠΔΙΠΥ Ρῥγαβοηΐ 
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ΟΥ̓ΡΆΠ5. Ὑ ΠΟΥ Πᾶγο ἴογ {Π6 πιοβέ ρατέ ἃ βίγοηρ 
σοηνιοίίοη {πδΐ ΓΠΘΥ ἀγα ἀποὺ {π6 ἱπηιηράϊαΐο 
δυϊάδησθ ἀπά ᾿πἤμπθποθ οὔ δριίγϊζιια] Ὀείηρϑ 
ἀατίπρ ἴπΠ6 ἀἰϊἸβοϊοβιιγοβ πηδάθ ἴο ῃθπι. ΤΟ 
ΒΟΩΥ͂ 15 ἰῃ ΠΊΔΗΥ͂ ΟΆ565 ἴῃ ἃ 8ίδίθ γθβθιηθ]ης; 
{παΐ οἵ εαέαίεῥον, ἴῃ νυ ΐο ἢ ἔπ νυ] Θχογοῖθοϑ 
ΠΟ ΡΟΥΨΕΙ͂ ΟΥ̓ΘΓ 1ξ ; {Π6 Θχργδθβϑίοῃ οὗ {ΠῸ Ἔγϑϑ, 
1ΠΟῸΡ ΟΡΕΠ, 15. Ἔχ Πρ σποα ; {ΠπῸ ΠΠπ|ῦ5 ἀγὸ 
1κθ {ποθ οὗ δὴ διιοϊηδΐομ, δηἋ σοιηδίη τ1Π- 
ῇδοίθ ὈΥ {Π6 Ιὰνν οἵ ρσανιζϑίϊοη ἴῃ ΔηΥ αἵ- 
τἰάθ ἴπ νυ] Οἢ {ΠΟΥ τηᾶΥ Ὀ6 ρῥἰαςθά ; δηά {πε 
ἕαοθ 15 π|κ {Πδΐ οἵ ἃ ἀθεδ4 ρεύϑοῃ.  ε]ἔζβοῃ, 
ΒΡΘαΚΙηρ ΜΙ ταΐεγεηοσα ἴο δι. Ῥαϑι], βᾶγϑ: 
“ ὙΝ Βαΐ 15 Ἔχρεσιθησθά [ἢ β ἢ δοβίδϑιθβ ἰ5 ἃ 
ΡΧΘΙμἄθ οἵ {πᾶξ βεραγδίίοη οἵ {πε 5011} ἔγομη 
6 θοάγ ννηϊο ἢ Γ ϑα 5 τη ἀθαίῃ, ἀπιστίης ννῃῖ ἢ 
Βεργαίίοη {πΠ6 ὈΟΩΥ͂ 15. ᾿5118}}νῪ ἔοιιπα ἴῃ ἃ 
εαέαϊερεϊς σοπαϊοη. 

1 πιᾶγ Ὀ6 αϊιθϑίϊοπϑά νυ ποίου 5.10 ἢ 1Π6ΠΓ165 
ΔΠη4 ϑρβοι]δίοηβ 85 {Ππ656, ΔΙ ΠΟΙ ΡῊ ̓ π οθϑίϊης, 
σΔη ΘΔ ἴο ΔΠΥ͂ 50114 ταβι]ΐβ, οη δοςσοιηΐ οἵ 
1ῃ6. Ρουθ υΥ εχοθρίίοπαὶ οπαγασΐοσ οὗ ῃ6 
ΑΡΟοΒΕΠ6᾽5 ᾿αβθθ. ἼὙΠΟΓΘ 5 γθάβοη ἴὺ [Π1πη|κ [Πα 
ΠΟ ΠΊΔΙΔΑΥ͂ ΟΥ̓ ὈΟΩ ΠΥ ἀἰβογάεγ Ὀγοιρμς ἀθοις 
ὈΥ ἀεπιοηίαοαὶ ἈΡΘΠΟΥ͂ 15 οΥΘσ ᾿ἀθηςσα] νυν] ἢ 
ΟΥΙΠΑΤΥ ἀἴδθαβθ [{ βιπλ] Αγ ἴθ ἅτ ἔγδοο- 
416, Ποὺ τε σδίμευ ϑυπιρίοπηδίίς ἔπδᾶπ 
Ἐβϑεπί!8] δῇ ΠΙ[165. Ὑ ΠΟΥ ἃγῸ ποΐ ϑιῆηοϊθηΐς 
ἀαἴα ἴογ ἀθίθγπη!ηΐηρ νυ παῖ Ρρθοι] τ ἱπρτθάϊθηΐς 
οΠαγδοίθγιϑεις. οἵ ϑδΐδηιϊς πλΔ] ΡΥ {Π6ΓῸ ννᾶ5 
ἴῃ {π6 Αροϑίϊεθβ αἰ] οίίοη, Ὀὰξ ᾿ξ ννοι]ά βθθπῃ 
ἴο μανθ θθθὴ ϑβοιηθίῃιηρ σδ]οι]αϊε το ονογ- 
νν ΠΕ]ΠῚ ΠΙΠῚ νυ] [ἢ ἱρ᾽ ΠΟΠΆΎΙΗΥ γαίῃ Γ {πη ἴο Ἐχογι- 
οἰαΐα Ἀἰπὶ νυ! Ραΐη. [{15 σοπβοϊδίοσυ ἴο Κπονν 
{παΐ, πονγανοῦ μαγὰ 1 νγὰβ ἴο θεᾶγ, {πΠ6 στᾶςὲ 
ΟΥ̓ (ἢ τιβί βπδΌ]θα Πΐπὰ υ]{ἰπηδίθ!υ ἴο τα]οῖοα 
ΔΗ ΡΊΟΥΥ ἴῃ 1ἴ 845 ἃ ΠΊΘΔΠ5 ὙΥΠΟΓΘΟΥ {Π6 Ροννεγ 
οἵ {πε Τ,ογά τλοσα ἔα} Του πδο]ε πἀροπ ΗΪπὶ 
Δη4 Ἰηνεϑίβα ἢϊπὶ νυ ἢ {πῈ {σιια βίγεηρίῃ [ῸΓ 
ἀοίηρ Πἰ5 Μαβίεγ᾽β ὑγοσκ. 

ΗΙ 7» {ῇεὲ {πΠϊτὰ ζΖίγισ 1 πὴ 
σοπηΐηρ; ἴο γοι. [ἢ {πε πηοιῖῃ 

ΟΥ̓ ἔνγο οὔ {ἢγϑε νυ Π 6 88685 514} Ἔνεῖν 
νγογά θὲ βϑίδθ] 5Πηεά. 

2 1 το0]4 γοιι Ὀεΐογθ, απά ἐογείε]} 
γοιι, 45 1 1 νγεγε ργαβεπῖ, {Π6 βεσοπα 

ΔΙΊΟΠΡ' {Π6 πὶ, {ΠΟῪ τὴτιδὲ πονν Ὀ6 ργθραγθά ἴοσ 
βίου ποῦ ργοσθάμσθ Βοίῃ {πΠ6 ΠΠογὰ] ραγροσέ 
οὔ [Π6 ννογάβ δηά {πΠ6 διραπιεπί {ΠΕΥ ἰπνοϊνα 
ἱΠΊΡΙΥ ἃ βεοοπά υἱβιΐ χεΐμα!ν γπιαάε, Ὀθσδιιβθ 
ΟἾΪΥ ΤΟΥ θασᾶποα ΔΙ ΓΟΔαῪ Ἐχογοιθεά ἡπ Καεὶ 
ΟὨ ἔνψο ρῥγενίοιβ οσσδβίοηβ, σοι] σπονν ἐπ6 
ΓΘΑΒΟΠΔΌΙΘΠ655 οἵ {γοποῆῃδηΐ Ἂ 50] Ρ] 1] η6. ΟΠ ἃ 
{πϊγτὰ. ΑΚ {πΠ6 ἤγϑί νἱϑὶξ ἰαϑίβα 4 γϑαγ δηά ἃ 
μα], ἘΠ οΓα ννᾶβ, πὸ ἀοιυδί, αθυπάδηξ οσοαϑίομ 
ἴου δα ηοη!ϑῃϊηρ οΟἤδηο β οὗ 411 Κὶπά5. νυττῃ 

»" 

Ἵ 7 



{ἰπ]6 ; δηά Ὀεΐπρ ρβεηξ πονν 1 υνγῖζε 
ἴο τΠοῖὴ ννῃϊςἢ Ποτγείοίογε Πᾶνα βιπηςά, 
2Π0 πΟ 41] οἴπεῖ, Ἐπαῖΐ, 1 1 σοιηξ 
ἀραῖη, 1 νν1}}} ποῖ βραᾶζγε: 

3 δίῖηςε γε 8εὲῖκ ἃ ρίοοῦ οὗ (ἢ τγιβε 

Ἰοπρτϑα ουηρ «πα Κιπάπεβα (γι. 6). Ηε 
Ψ}11 ργοσεοά δοςοογάϊπρ ἴο ἰανν ἀραϊηβδέ οὉ- 
ἀπταΐο οἤδηάθυβ, νυν μεῖμοσ ἔποβο ἀθβουιθεα τη 
ΧΗ: 20 ῸΣ [ΠῚΧ1]. 21: “ΔῈ Ἐπδ᾿ πο. ῸΓ 
“ρΡοη {ΠεῸ βίδίοτηθπί οἵ ἔννο δὴ ἃ " (1 πεϑά θ6) 
“Ε [Πγ66 νυ]ζποβθθθ ἜΥΘΓΥ ννογά 5}8}] ὈῈ εβία- 
Ὀ]5Πη6 4. ὙΓΙΔ15 {ποτα 5181] Ὀ6, θαΐ βίγι  Υ 
Ἰορα]. (ορηίζαησε 5114}} θ6 ἴδίζοπ οἵ δβδοὴ 
(α56, θαΐ ψιποὰξ Ποαΐ ΟΥ̓ Ργ Βα Πϑῃῖρ, δηά 
ΠογΘ 508} 6 πὸ Ἴοπάεπηπαίίοη νυἱποιξ 
Ρρύοοῦ. ϑιιοῇ ργεοδυίοπβ, ἴῃ 84 ίγιθ-τοση 
ΠΟΠΊΠΊΠΠΙΓΥ, τγποῦο [α]5α δοσιβδίοη5. ὙΨΕΓΘ 
ΒΌΓΘ ἴο Δθοιπά, ννεα πηοβϑέ ΠεοθϑβασΥ. ΕῸΓ 
1π6 ἰὰνν οἵ υυἱΐμθβθο μΙοῇ Ραββα, ἴῃ ἃ 
σογίδίη βθῆβθ, ἵγοπὶ [θυ βιὰ ἰηΐο (ΤΙ βίίδη 
Ῥυβοι εν συ βε δ 9 Ευ: αῖχε τ, ΟΙΠΕΙ αν: 
τ6--τ18, [0ΠΠ ΥἹ11]. 17. 

Ὁ. ὙΠαΐῖ ΠΟΥ πιὰὺ 6 ΓᾺΠῪ δὐνογίβοά, πα 
ΤΟΙ Ϊηἦβ {πολ Ροϊπίθαυ οὗ οπῈ νναγΠ Πρ’ 
ΔΙΓΟΔΑΥ βίνθη, ΉΙΟΉ, 85 ΠῈ ΠΊθδη5 ἴο δεῖ 
ὩΡΟΠ 1ἴ, 15. 511] να]ά (ροσγῇ. ἴθ η56), ἀπά βῖνεβ 
ΔΗΟΊΠΟΓ 1Π 5.10 ἢ ἃ ΥΥΑΥ͂ 85 ἴο ἱπτ᾿πηαΐρ {παΐ 1 
Π85 {Π6 β8π|6ὲ νγεῖρξ ἃ51Ε Π6 παά δαπηϊπηϊϑίογοά 
1 1Π ΡΕΥ͂βοῃ, ὈΥ ννογὰά οὗ του, ἀπά ἃ5 εχ- 
ῬΓΘΒΘΙΥ ἃ5 πὲ αἸά 115 ργεάδβοθθβοσ. [ἰ 15 ποῖ 
ΤΊΘΓΟΙΥ {π6 βίγοηρ ρῆγαβε οἵ ἃ ἰεϊζεγ ντιτῖθη 
αἵ ἃ αἰδίδηςθ (Χ. το) ψνΒΙ ἢ νν}} μανο ἴο θὲ 
το! Ποα ΠῚ ΔΡΡΙΙοδίοη νμθη ἔποϊβ ἀτὸ οοη- 
᾿τοπίθα. “1 πᾶν βαϊα δείογεμαπα δπά ἂο 
ΒΔΥ Ὀείογομαηά, 85 (1 ἀ14) ψ θη ργθβοπΐ 
186 βΒθοοπᾶ {1π16, 80 8180 Π6Ὲ δΌδβαοπηϊΐ 
πον, ἴο ἴΠο56 ννῃῸ Ψ6͵6 ἴῃ βὶπ θοἤοτθ δηή 
ἴο 811 μ6 τοϑύ, {παΐ, 11 σοτπθ ἀραῖη, 1 νν1}} 
ποΐ 5ρᾶγθ." Πὸ ψνογάβ κ1Γ 1 σοπὶθ ἀραΐη ἢ 
Ἰεᾶνε πΠῸ τπηοσὰ ἀοιδί «θοιξ 15 σοπηῖηρ Ππ8ῃ 
ἴπ6 ἜΧΡΥ͂ ββίοη “1 ΤΙ ΠΟΥ ΠΥ σοτηθ ἢ ἴπ τ οΥ. 
ΧΥΪ, τὸ τεργοβοηΐβ “Ιπλοΐ ἢ γ᾽ 5 Οοιηϊηρ 85 
ἀουδίπι!. ΓΓΠΘ ΟΥΡΊΠΑΙ ραγίϊοϊθ δάμπη5 οἵ 
Ὀοῖπρ το πἜγθα ἴῃ θοΐἢ οᾶ565 ὈΥ “ΠΘη,᾽ 845 ἴἴ 
065 ἴῃ Οἵα ᾿πβίδποθβ. ΠΘ Ρἤγαβο “'81]] {Π6 
τοϑί " βεεὴβ δ ἤγϑδί διβῃΐϊ, ὈγῪ 115 σοπποχίοη 
ὙΠ “{Πο56 Ὸ ψεγα ἴπ (4 ίαϊε οἵ) δίῃ 
Ὀεοίογε "Ὁ ἴο ἀοθποΐε πῆθπ ψη0 Παά Ὀδεη 1π- 
γον ἴῃ {πὸ 5ᾶπιῈ Κιη οἵ 51η, ν]Ζ. ᾿πητη γα ΠΥ, 
γεῖ ψ»ηο, ᾿παϑυη ἢ 85 ΠΟΥ͂ νγεγα ποῖ δΙΓΟΔΑΩΥ͂ 
ποΐοτστοιιβ δὲ {ΠῸ {ἰπὴ6 οἵ Π15 βεςοπά νυἱϑιΐ, δά 
ποῖ Ὀθθη 5ρθοι ΠΟ ΠΥ νναγπεά, θυ ἀγα οἡ {παῖ 
ΔοσοιπΠΈ νναυπθά πονν. [{ 50, {πε Ὺ ψννουἹα ὈῈ 
ΒΊΘἢ 45 μαά Ὀθθη θά ἄννᾶὺ ὈΥ {Π6 δχαηηρὶ8 
οὔ τπ6 Πρεγίϊποβ, ἀπά νου] σοπϑδίξαΐξε {πο ὶΓ 
ΟΠ οννίηρ. ὙΠΘΥ ΠΊΔΥ͂ Πονγενου 6 {πὸ ῥτο- 
Ραρβαΐουβ οἵ ϑίσι (Χι]. 20); σῇ νου] 
Παγμοηἶβα ταῖμοῦ θείου ἢ {π6 ποχί 
νΕΥΒα, ψνμεγα 1πΠ6 ΤπάδῖΖεῦβ ἅτε τεξεγγεά 
ἴο, Τπουρῃ ποῖ εχοϊβίνεϊγ. [ἴΙῈ 15 Ἴογίδίῃ 

ΠΟΘΕΝ ΤΑΝ ΒΟ ΧΙ: ἴν. 3-.., 

ΒρΡεακιηρ ἴῃ τη6, ννῃϊοἢ ἴο0 γοι-νγαγά 
18. ποῖ νγβακ, Ριι 15 ΠΊΙΡΉΓΥ ἴη γοῦ. 

4 Εοὸγ Ἐβουρῃ ἢ6 νγᾶβ8 ογιοιβοά 
{Πγοῖιρ] νγεακηεβ8, γεῖ Πα ᾿ἰνεῖῃ ὈΥῪ 
1ῃ6 ρονγεγ οὕ (ὥοά. ΕῸΓ νγε δῖϑο δε 

{παῖ “811 {π6ὸ τεϑί " οὐ {Π6 συστῇ σαπηοΐῖ θ6 
Τηραηΐ. 

Ν. Β. “1 αυγίϊε᾽ (Δ. ΜΝ.) 5μου]4 ποῖ θὲ ἴῃ 
1{Π6 ἐοχί. 

8. ΤΕ τϑαβοη οὗ ἢ15 τηθάϊαίθα βου ΓΙ Υ 15 
[ηδὲ ποῪ ἀενιαπάεά ἃῃι αἰζεβίϊπο ρσοοῦ 1π 
Ἐπογβϑίῖς δοίίοη οὗ παΐ (γιέ ννῆο 5ροκε ἴῃ 
Πῖπλ. 8δῖησβ {ΠΕΥ ἀδθιπηδηάεά [{, {πο 5μου]ά 
Βᾶγθ ἴἴ. ““81ποδ γε 56ῈΚ ἃ ἴεβί οὔ 88 Ομ σἱβ 
ἐπδῦ 5068 ΚΒ ἴῃ π|6.) πὲ ννογάβ “27 γη16" 
ΔΥῈ ΟὈΥΙΟΙΙΒΙΥ ΕΘἸρΡΠδίϊς, ἀπ 5πονν πδξ ἘπῸ 
ΟΒγῖδέ 0 5ροῖζα 25 ῥῖηι 15 οοηίγαβίθα νυ ἢ 
1π6 (γῖβδέ νι ἢ 5ροῖκα ἴῃ {πῸ [πάφ]Ζεγθ. [ἢ 
δοσογάδησθ ἢ ἘΠΕΙΓ Θπίϊγε ϑυϑέεπι, ἔποῪ 
Ὡϑουιθοα [Π6 ννθακηθβ5 5Βῆθννη ΟΠ 5 βθοοπά 
νἱϑιῖ ἴο ἴῃ6 (μγιβί σνπῃοπὶ Π6 ργϑδομῃεά δηά 
γνηο, ὈοΙηρ ποῖ ἃ ἰθραὶ, θα ἃ βρισιίααὶ (τιβί, 
1Π6Υ 5814 νγὰθ Ροννεῦ!8β5 ἴο δηΐογοα ορθεβάϊθηοα 
ἴο ἰανυ. ὙΠι5 {ΠΟῪ ΤΠ] οπροά Π15 (Πγιϑὲ ἴο 
ἃ Ῥτοοῦ οὗ Π15 ρονγεσ. ὍΠῸ]}]}Ὀ6γίη65 ΒΥ {ΠΕ ῚΓ 
ἀεῆδηςε ἀ14 {π6 βατὴς {Πϊπρ, ἔογ 1Ε 1ΠῈΥ ἀϊά 
ποΐ ἴδῖζα αρ ἴΠε ἰδαπί οἵ {πε [πάδ]ΖοΥβ, {ΠΟΥ 
ΟἸΘΑΥΥ σοιπίοα ἀΡΟ᾿ {Π6 βϑπὴθ γε ΚΠ 655 ΓῸΓ 
Θβοδρίηρ ΡΕΠΙβῃμηθηΐ δἰϊορείῃου (1 ΟοΥ. ν. 
2, 6). [ἢ ΤΕΡΙΥ Πα δἀἀβ ψ ἢ τεΐογεποθ ἴο ἢΠἰ5 
ΕἸ γιβῦ: ““«ὐῥο ἐοτυαγαῖς γοῖε ἐς ποὶ «υεαᾷξ, δ 
1: ῥοαυεγεί ἦι γομ. ΠῊΘ ΕΠ ΡΠαβϑῖὶθ ΠΡΟΩ 
“ουναγ5. γοιὶ ἢ 5 ἀρδίηῃ {πΠ6 ΚΕΥ ἴο {πὲ 
τπουρσιῖ, [πη Ηἰἱπιβεῖδ ᾿π ἴπ6 ἄδγβ5 οἵ Ηἰὶβ 
ΠΈΘἢ δηά Βιυιπη]ίοη, (Ἡγιϑὲ ννὰ5 σσεακ, θὰΐ 
τοννατάβ ἴποβα ννῆο ῥγοΐεβϑβα Η!5 παπΊῈ δηά γεῖ 
(411 προ Η!τὰ ἴοσ ἃ ργοοῦ οἵ Ηἰβ ροννεσ, Ηξς 
15, ἴὸῇ 5 φθχαϊζαϊίίοη, ποΐ ννεαὰκ. Οπ {πὸ 
ΠΟΠίΓΑΤΥ Ηθ 15 ργεβεπί δηά τα ΤΥ δηλοηρϑί 
1Π6 πὶ, ἀη4 Αἰ μοιρ ἢ ἔγοπιὶ Ἰοπρ-ϑαεσγιησ Ηδ 
ΤΑΥ͂ ποῖ ριΐ ἔοσίῃ ΗἨΙ5 5ίγεηρίῃ, γεῖ Ηε 
οΔη δἴ Δ ΠΥ ΠηΟΠΊοΠξ τηᾶκο 1ἰ ΕΠ, 

4. ϑμενβ {παῖ {π6 σσοιπά ἀροὸη ΜΒΙΟΝ 
1πῸῪ βοογηία!ν θαβθα {πῸ ᾿ηΐδγοπςοε οἵ (γίβι 5 
ΘΔ ΚΠ655 ἄοοβ ποῖ ργοόνα ἴξ, δας 1π|5{1ῆ65 1Π6 
ΟΡΡοϑιΐῖε φοποϊπϑίοη. Απ ββϑϑοπίϊδὶ απά ἀ15- 
ἘΠΠΡ Ι5Πϊηρ σπαγαςσίογιϑεις οἵ 81. Ῥ8ι}}5 (γιβε 
ννα5 1ῃαΐ Ηδ νγὰ5 Ἴμε (συιοιῆθά. ὙὍΠΙ5 νγὰ5 ἃ 
5Π8Γ6 ἴο {πὸ [εν (1 ΟΥ̓. 1. 23) ἀπά ἔογ {Π6 
Τυάαῖζογβ {πΠ6 Οτποϊῆχίοη μα πο υἱῖδ] βιρηϊ- 
ἤοδῆςθ. (ἢ γιβέ ννὰ5 ἴο ἴπεπὶ ποῖ {π6 οταςῖ- 
Πεὰ δι {πὸ βίσιοςξ ουβοσνεὺ οὗ {86 Τνὰνν, ννῆῸ 
οχδοίθά ἃ {πκὸ οὔβεγνδηςο ἔγοπὶ Π15 ξΟ]]νν 5. 
8:. Ῥδ0}}5 Ἑμγιβὶ, πο βαιά, βμαννεα {ΓΕΪΥ͂ 
411 {πΠ6 νυεαῖζπθϑς οἵ οπθ Ἵγιοῃθα ἀπα ἰδοκοά 
1Π6 βίγεηρίῃ ἴο εηΐογοα [Π15 ουβοσναποθ. Αρϑίη, 
ἃ οὐμοιῆθα ϑανι ουγ νγὰβ ἴο {π6 Οτξεκβϑ ἴοο!- 
ἰβῆπθϑϑ (1 (ου. 1. 23) δπά ὄἌυβὴ ἃ Ἷοηνεγίεα 
Οὐεοῖκ, 580. ἃγ ἔβι[Π1εθ5 ἴο δὶ ΟΠ γιβίϊαῃη 
ῬΓοΐδϑϑίοη 85 ἴο ἴἰἶνῈ ἴπ Ῥᾶϑϑῃ ἱπιπΠΊΟΓΑ ἰ Υ, 



ν. 5-7.} 

ὦ γχεδὶς "πη Βἰπι, θὰς νγε 514}} ᾿νε νυ ἢ 
Βἰπὶ ὈΥ {πΠ6 ρονγεῦ οἵ (σοα τονναγά 
γου. 

ς Εχδιηϊης γου βαῖνε 8. νυ ΘΠ ΕΓ γε 
θὲ 'ἴπ {πῈὸ ᾿ἸΠ ; ρήονε γοῦγ οὐγη 
β6ῖνεβι Κπονν γε ποΐ Ὑοιιγ ονη 

ΠΙΡΟΘΕΤΝΉΤΑΙΝ ΒΟ ΧΙἭΊΤΙΙ. 

56Ϊνεβ, μον {παΐ 655 (ἢτίβε 8 ἴῃ 
γοιι, εχοερί γε Ὀ6 γεργοθαΐαϑ 

6 Βυῖ [ τἴιβὲ {πΠαΐ γε 51]1] Κπονν 
1Πδὲ νγε δῖε ποΐ γεργοθδίαββ. 

γ Νον 1 ρῖὰγ το (σοά τΠδέ γε ἐο 
ΠῸ 6.1]; ποῖ {πΠαΐ νγα 8ῃοι]ὰ ἀρρβὰγ 

ταϊρῃξ τπϊηκ, 1 Πα ἀἸά ποῖ 58ύ, {μαΐ πῈ παά πο 
πορά ἴο ἀγοδά {π6 ρονεῦ οἵ οπὲ ψο οου]ά 
ποῖ βδᾶγθ ἢἸΠΊ56]Ε ἔΓΟΠῚ ἃ πηα]οίαοϊου᾽ 5 ἀθδίῃ 
(κε χχι. 35). ΤῸ δοίῃ [π6 δῆϑυνου 15 
σοιηρίεΐα : “ΤῸΓ ὄνθη 1 Π6 νγὰ5 ογποιῃθα οἵ 
οὗ ΘΔ ΚΠ655," οποα ΤΟΥ 4]1}, ““γεῖ, οἡ {π6 
οἴμοῦ παπᾶ, “πὸ Ἰἰνείῃ ᾿ σοπίϊηι4 }} Υ7 “ουΐ 
οἵ {πΠ6 Ρονεὺῦ οἵ Οοά. Α τϑδάϊπρ τη 
θεϊίεγ βυρρογίεα ὈΥ̓͂ Ἔχίογπαὶ ονϊάθπος {Πδπ 
{πδΐ οἵ {π6 Βδοεϊνοά Τοχί, οπλῖῖβ {πΠ6 οοη- 
Ἰπποίίοη 1’ Ὀυΐ γι6145 ἃ ἀσι ΠοΟΐ Ἐββθηί4}}ν 
αἰβεσγοηί :-- ΕῸΓ οὐποιπθά μΠθ ννὰ5 ουὔξ οἵ 
Ὑγ ΘΚ ΠΟΒ5, 1 15 {Γπ6, γεῖ, ΡΟΙ͂ σοπίγα, Π6 ᾿ἴνθ5 ουζ 
οἵ {ῃ6 ρονεσ οἵ σοά. ὙΠῸ ννϑαϊζηθβα ΒΟ ἢ 
ΟυἸτηϊηδίθα ἴῃ 4 ἀθαΐῃ βιιῆεσγεά οπσα [ῸΓ Δ}} 
(8ογ.), ποῖ οὔἱν {πουθ νυ σθαβθά ΤῸ δνεσ, θαΐ 
νγὰβ5 βδιισοθοάθα ὈΥ ἃ [Π{Πθ σοπληρ ἴτοπὶ {Π6 
Ῥονεῦ οἵ σοά. [π ἱγαῖῃ {πῸὸ ἀθδίῃ ννὰβ ΟΠΪΥ 
ἃ Ῥαθϑαρα ἴ0 {πΠ6 11|ὸ (Η 680. 11. 9), ἀπά ἴο ἃ 
ῬοννΕΥ νν ΠΟΙ Πᾶ5 ΠΟ 1ΠΠ|1 οὗ ἄδρυθε, οὐ 5ρᾶςθ, 
ΟΥ̓́{π|6. Παΐ {Π15 σοτη δἰ παίϊομ οὐὗἨ νγθα]ςη 855 
δηὰ φροννεῦ ἴῃ (ἢ γιϑί 15 πὸ σοηίγδαϊοίίοη δῖ 
ἃ ΓΠ6Ὲ Γοργοβοηίαίίοη, 15 ργονεα ὈΥ͂ ἃ 51Π|1|8Ὑ 
ππίοη οὗ {πε ἔννο βδίαϊεβ ἴῃ {πὸ Αροβίϊβ, ννῇο 
ἴθ [π6 σΟΡΥ οὗ μῖ5 Μαβίεσ δη4] οοπίογπιθά ἴο 
Η!5 ἱπιᾶρῈ ἴῃ {Π15, ἃ5 ἴπ οἵ οὺ γεβρεοΐβ (ἴν. το; 
ΧΙ. 10). “Τὸν «ὐὸ αἰτο αγὸ πυεαᾷ ἐπ Ηΐγι, μέ 
αὐ ταί! ἴδε «υἱὲ Ηΐ»ι οαὺ οἵ ἐῤὲ ῥοαυεῦ οὗ 
Οοά ἱοαυαγά γοι. Α5 6 ἰ5 ἴῃ (ΟΠ γῖβί, 
ΕἸ ΓΙβι 5 ννεαῖποθ5 15 ταργοάιοθα ἴῃ ΠΙΠῚ, 
Δ Πα {ΠῈΓΘ ὑνεῦγῈ {ΠΠ|65 νγΠῸΠ ΠΕ τηϊιδί ρδί!ΠΕ]Υ 
αὐϑίδιη [γῸΠὰ βίγΓοηρ τηθαβϑιγοβ. Βαΐ οἡ {πὸ 
Οἴμεῦ μαηά, (γιβι 5 τηϊρῃΐ 4150 ἴοοκ εἴδδοξ 
ἴῃ ΠΙπη, δηἀ 8, {Πἰπ|86ὸ νναὰβ δ παηά, θη Πα 
νου] ρὰυΐ τ [οστίῃ. ὙΠῸῈ Ράβϑαρα σαΐΠοΓ 
ἔανουτβ {πὸ Ιάθα ([πίγοά. Ρ. 378) οἵ ἢ15 μανίηρ 
Ὀεοη ἀδργεββεά ΟΥ̓ 2ῥῤγοεξεαὶ βυιθεγίηρ θη 
πὸ νγὰβ ἴῃ (ογϊηίῃ {Π6 βϑοοπά {ἰπ|θ. Βυΐ 
᾿6 ΡγΟΌΔΌΪΥ ἱποϊπάθα ραΐίθποα «πὰ Ἰοπρ- 
ΒΙΠΕΥΙηρ ἃ5 δὴ ἱπργθάϊθης θοῖἢ ἰὴ (τἰϑί 5 
ΕΑ ΚΉΘ55. ΔΠ4 [5 οὐ (ΡΉ]]. 11. 6-8 ἀπά 
2 (ογ. νἱ. 6). (ομηραγα {πε νν]άθ βεῆβα οὗ 
κγΘΆΠ655 ἴῃ οἷ. χὶ. ὙΤΠ15 ἰ5 {πΠ6 ΟΠΥ͂ 
Ῥίασθ ἴῃ ϑουιρίυσε ὙΠΘΥΓΘ ὑνΘαΚΠ655 15 85- 
οὐἱθεά ἴο {π6 ϑανίοιισ. ὙΠ6 ϑίτεββ ΠΡΟῚ 
“τονναγὰ γοι ἢ δ {πε επά οἵ {πε νεῦβε ροϊπίβ 
1Π6 βεηβθ οὗ {πΠ6 ννογάβ :--“ νγὲ 5Π4]}} 1ἴνθ τ ἢ 
Ηῖπὶ οὐξ οἵ {πΠ6 ρονγεῦ οἵ Οοά," νος, μαά 
{πεΥ βίοοα 8]οπθ, ννοιἹά παν Ὀθαπ ἐποις μέ 
ἴο ταῖευ ἴο εἴδγῃδὶ 16 δέου ἀβδίῃ. 

5. Το οοπάπος Ποῖ πα {ῃγοδίθπϑ ννα5 
ἴπ ἕδος ἃ ἰετηρίϊηρ οἵ (Πγίϑε Τπγοαρ τιη- 
Ὀεϊοῖ. ἨΗς {πογϑίοσε τὰστη5 τουπά ἢ ἃ 
ΒΠΔΓΡΙΥ Δρργορυίαΐας τοϊογε : “ΤΎΥ γοπγοείυες 

ννΒΘΊΠΟΓ γ6 4ΥῸ6 ἴῃ {πὸ [ἈΠ ; ρσονα γοτγ οί υες,» 
ποΐ (μγῖϑε πα πῖθ οὐρᾷ δῃοι!ἃὰ {ΠΟΥ Ὀτπρ 
ἴο {Π6 ἰδϑέ 45 ἴο ννθίμου ΠΟῪ γα βίγοηρ, δι 
ἘΠΟΠΊΒΕΙγ 5, 45 ἰο ὑνΠΘΊΠοΓ {ΠΟῪ γα ἰπ {Π6 
[αῖ1ἢ. 1 ἘΠΕΥ το, (γιδὲ 15 1η {Π6Π|, 1 ν]ηρ’ 
Πα Ρονγουία!, ἀη4 ἘΠΟΥ Πᾶνα ἴῃ {Ποπηβαῖνο5 
αἰγοαάν {πὸ ργοοῦ {ποὺ ἀθηαηά. ὙΠῸ νογά 
ῸΓ “Ργονθ" 15 δίγοῆρε (πδη “τυ, δπά 
Τηθπη5 {παΐ {πΠ6 ϑρισίοιιθ ἰῖ5 ἴο δὲ 5ιδά 
ὈΥ 56] οχαπηϊπδίίοη ἔγοπι {πὸ βϑπαΐηθ ὙΠ ΈΠΙΠ 
{π6π|, {ΠπΠ6 ἀἄγοβϑ ἔγοπὶ ἴΠ6 ροϊά. “οσ ἅο 
γ8 πού Ψ611 ΚΠΟῪ Ὑοιγβοὶνοθ, {πᾶΐ [Θβιι5 
ΟΠ γιϑὲ 15 ἰὴ γοι ῦ» ΥὟΥοιι τηϊιδῖ Κπονν [Π]15 
“ἐς η]655 ΡΟ ΠΔΠΟῸΘ γ6 ΔΓ (ππαρρτονεά) γθρτο- 
Βαΐε. ὙΠΟΥ οὐρῃξ ἴο 5ε6 {παΐ 5ε]{πἰϑϑίπρ 
ῖ5 1ῃη6 τῖρῃξς τποάθ οἵ οδίδϊπίπρ {π6 ῥσγοοῦ 
ὙΠΟ ΠΟΥ 566 Κ οἵ (ἢ γιβι 5 ΡουῸυ, “οΥ᾽" 
1.6. “οἴ βουννῖβθ,, π6 τπτιδὲ σοποὶάθ {παΐ 1{ 15 
ΠΟ Ρατί οἵ {πῸῚΓ 5. 56} πἰτπουυν]ϊθήρε ἐῃδΐ 
ΟΠ γιϑὲ 15 ἴῃ {ποπλ. Ὑεΐ τ σδπποΐ δαΐ θα ἃ 
Ραγέ οἵ {πΠῸῚΓ 56] πον ]θάρθ, πΠ|655 ΡΟΥΠ.Ρ5 
ΠΟΥ σαηποῖ 5ίαπα {π6 ργοθαΐϊίοη οἵ 5ε]- 
ΘΧΔΠΜ Πδίου ἃπά γα ποῖ ἴῃ {παΐ ἔα ὈΥῪ 
ΜΒΙΟι ΟΠ τῖβδί 15 σταβρθά δπά γοίαϊπηθβά. 

6. “Βιϊ ννῇῆδίθνοσ. {ΠῈὺῪ πᾶν ἢπά δροιιῖ 
{ποπιβεῖνεθ, μ6 ΠΟΡῸ5 ΠΟῪ νν1}1 ἀἸβοονοῦ νΠ6Π 
Π6 1ἴ5. ὑγοιιρῃὶ ἴο ἰεϑδί {παΐξ πὸ 15. ποΐ ππ- 
ρρτονεά, θὰὲ {παΐξ (Πγιβί 15. ἴπ πἰπὶ πάθε 
ννἢ ΡοννοΥ ἴο σΠαβίϊθθ. ΑΔ 5 Πορε 15 ποῖ 4υϊΐθ 
1Π ΒΑΥΠΊΟΠΥ͂ ψνΠ {Π6 ῬΑ ΠΓ] ργοβρεοξ οἵ ριπ- 
Ἰ5ῃ1η 5, 5οῖὴθ {Π|πΠ|ς {παῖ ἢθ νυῖβμεβ {Ποπὶ ἴο 
Ἰεαγη ΠῚ5 Δρργονεάπθεβ ΟΥ̓ δοίϊηρ ἸΡΟῚ ἢΪ5 
ΡΓΘδοηΐ νγαγΠηρθ, ὑγΒΙΟἢ νου] θῈ ἃ 5ροη- 
ἴδῆθοι5 Γοσορη!οη οἵ (τ Ιϑι 5. ΡΟννῈΓ ἴῃ ΠΙΠΊ. 
Βαΐ {Π6 ΟΥΙΡΊΠΑΙ ἴοῦ “Πορε᾽ οἴδξῃ Πᾶ5 ἃ 56η56 
ΠΈῚ|ῚῸ ἀϊβοτιηρ ἔτοπὶ ἦ Ἔχρθοῖ᾽ δης, ἴῃ ΔΠΥ͂ (856, 
1πῸ {πϊηρ Πορεά [ὉΥ 15 ποΐ πΊΈΓΟὶΥ ἐπε ᾿πΠιοίης 
οὗ Ραπιβηπιοπί δαΐ {πὸ οἤεοΐβ, ἐΠ6 νἱπα!οδί!οη 
οὗ Π1ῖ5 Μαβίεσ᾽ 5 ροννεὺ ἀπά ἢ5 ουνη, Δη4 {ΠῸ σοη- 
βϑαιθπέ δοκηον)]εάρτησπηΐ οἵ [ἰ ΕΥ̓͂ Πἰ5 τθδάουϑβ. 

Π. ἨΙϊβ Πορὲε ἰ5. οπὲ {πίηρ, δας Π15 2γαρε" 
15. {παΐ {π6 σἱρμξ ᾿ἰθδϑιθ τηδὺ Ὀ6 οδίαϊπθα ὈΥ͂ ἃ 
θείίεν σουγβθ. “ Βαΐύ "νὰ ΡΓγαΥ ἴο Οοά {Παΐ γοιῖι 
ἄο πο ευὐ]], ποί ἴῇ ογάευ {παΐ ννῈ πῖ8 0 θ6 5 6 ἍΤΕ 
ἴο Β6 ἀρρτουβά, διυῖ," ου {πθ6 σοπίγατυ, “ {παῖ 
γοῖι ΠΊΔΥ ἄο ψϑῦ 15 σ᾽ οοῦ, Ὀυΐ νγεὲ πηΔΥ Ὀ6 
85 10 66 ἀπαρρτονϑᾶ." ΠΟ ἀερτγεοδίθα 
“6ν 1] σδηποΐῖ θ6Ὲ ἴδ οἤδξποθβ ΔΙ ΓοδαΥ οοπη- 
τη θ4, «πα [Π6 οΥ̓ΡῚΠ4] σαπηποῖ τηθᾶῃ {Π6 
αἰϊδεοπ ϊιμαηοο Οἵ ον}. ὙΠῸ 56η56 15 ἰΠδΐ γὲ 
ΤΑΥ͂ ποῖ Ῥγοάμποα (ποιῆσαι, 801.) ΘΥἹ] ΟΥΠΊ15- 
οἢϊοΕ, ΕΥ̓͂ πα ἰκίπρ ΡΠΙΒπιθηΐ ᾿πθυτα 0] 6. Ῥοπα] 
ἀἸβορ πὸ ἴπ ἃ ΟΠασοῖ, Ποννθνοῦ ἱπΠα ἸΙ5ΡΘΠ58 6, 
15. 8Δη 6Υ]}, ἀπά ποτὰ σου] μᾶγθ θη ΠΟ ΠΊΟΓΘ 
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ΔΡργονθά, θὰ {Πδὲ γε 5Ποι]4 ἀο {Παΐ 
ὙΠΟ 15 Ποπεβί, Τπουρῃ να ὈῈ 88 
ΓΕρΡγοθ δία. 

ὃ ΒῸΓ νγὲ σδὴ ἄο ποίμιηρ δρδίηβί 
1ης {τα ῃ. ὈιῈ ἔογ τῃς τταῖτῃ. 

9 ἔογ νγὲ ἅτε οἱδά, ννῆεη νγεὲ δῖε 
νγεαῖ. δηὰ γε ἅἃΓῈ βίγοηρ: δ4η4 118 
αἶδο νγε ννΊβἢ. φύει γοιΓ ραγίθοτίοη. 

10 ΓΠογοίοσγε 1 τντῖῖε {Π686 ΓΠ]ηρ5 

1 ΘΕΥΝ ΕΑ ΒΕΊΧΗΤΙ,: [ν. 8ὃ--τἰτ. 

θείησ αὐϑβεπέ, ἰεβὲέ είπρ ργεβεπέ 1 
8Που) ἃ τι5886 5ῃδγρηβββ, δοοογήϊηρ ἴο 
1ῃ6 ροννεῦ ψμῖοὴῆ (ἢ [ογά παῖ 
δίνεη τπ6 ἴο εαἀϊδπορίίοη, ἀπά ποῖ ἴο 
ἀαϑβεγιστοη. 

11 ΕἸΠΔ]Π1ν, Ὀγείδγεη, ἔλγεννα!. ΒαῈ 
Ρετγίεςξ, θεὲ οἵ ροοά Ἴοπηΐοτί, θ6 οἵ οῃβ 
τη. ᾿νε π΄ ρεᾶςα ; δηά της (Θοά οὗ 
Ιονε δπά ρβᾶςε 54] 6 νυῖτἢ γοιι. 

τηατ]ςοα ΠΠπσγαίίοη οἵ {Π15. ἔΠ8η {π6 {τοι ]6 
ννῖοἢ Παά ΓΟ]]οννεά {Π6 βεηΐεποθ προη {Π6 
ἸπηπηΟΥ4] οἴθηάθσ. [ 15 πὸ οδ]θοίίοη νυ μδΐ- 
ΕΥ̓ΘΓ ἴο {Π|15 νίενν [Πδὲ ““ννμαΐ 15 σοοά "1π {Π6 
ΔῊΓΕΗΘΕΪΟΑ] βεπίθποθ, πηθδη5. ννῆδΐ 15 ΠΊΟΓΔΠ]Υ 
βοοά, θδοδιιδα ἴο γοίουπι πα 50 5ᾶγε {π6 
ΕΠ ΌΓΟἢ ἔγοπΊ βοῇ τοηΐβ 45 βεπίθηςεβ οἵ οχ- 
ΘΟΠΊΠΙΠΠΙΟΔΊΙΟΠ 15 νν Πδὲ 15 ΤΠ ΥΑΠ]Υ σοοά. ΤΠ6 
Οδ]εοῖ οἵ 15 ῬγΆΥΟΥ 15 ποὲ 1ῃαΐ ἢθ τῇδύ 6 
Β66ὴ ἴο Ρὲ δρρτγονεά, δἰποιρῃ μ6 ΓΘΑΙΪΥ 
νου] θ6 ἀρργονεά ἷῃ ἃ ὑεΎῪ δοσθρίδθ!θ 
ὙΥΔΥ ΟΥ̓ {ΠΕΙΤ 5110 Π1551|76 σΟΓΊΡ] ΙΔ ποθ ἢ Π15 
ΠΟΙ η5615. ΠῈ ὩρΡργονεάπεβθ 1561 15. {Π6 
ΒΑΠΠΘ ἃ5 ἴἴ 15 {πγοι πους (ῃ6 Ραββαβθ, δη4 
ΟἾΪν ΕΠ γ5. ΠεσῸ ἢ τοραγά τὸ {πΠ6 τηοάθ 
ΟΥ̓ Θϑίθ! βμηρ 1. 8Ποι]4 ΠΟΥ 5ραγῈ ἢ]ΠῚ 
1Π6 πϑοοβϑιίυ οἵ ὈΓΠΡΙΠρ ποῖ ἴο ογάθσ ὈῪ 
ΒΟΥΟΥΙΓΥ͂, Π6 ννου]ά, ἴῃ ΔΠοΐΠΕΥΓ νναΥ, ΤΟΙ ΔΙΠ 
ἔα 5 10 γοΥ6 ἀμΔρρτονϑα." Ηδ νου]Ἱά πος 
ΔΟΠΙΘνΘ ἃ {ὙΠ ΠΤΏΡΠ ΟΥ̓ ΡΟΥΕΥ ΟΥΕΥΓ {Π6 οοη- 
τὰὐτηδοῖοιιβ, θαῖ 6 σδη Τογ ρῸ [παΐ ΡοοΥ δάνδη- 
ἴαρε Ὀδοαιδα ἴΠ6 Δρργονθάπεββ οὐ Ὀεὶηρ 
γΟΙΠίΔΤΙν ΟΡογεα 15 οἵ ἃ ΠΙΡΠΟΥ ΟΥΘΥ ἃπά 
᾿πγ ον 5 8}] {παΐ μῈ ἤδϑβιγαβ. 

8. ΤῊ τϑάβοη ΨΥ, 1{ 5 ῬΥΔΥΕΥ 5Ποι 4 6 
{]Π|16 «4, μῈ νοι] 6 845 1 ἜΕσα ἀπαρργονοά 
15:-ττ νὰ Πᾶνε ποῖ ΔηΥ͂ ΡουΕΥ δραϊηβί {Π6 
{ταῖῃ, Ὀυΐ ἔοσ {πΠ6 συ." 85Ποι14 {ποϑα νμΠῸ 
Πιδά [Ἀ]Π|6Π ἀννὰὺ ἴτοπὶ [π6 ἔσθ ΟΟΒρεὶ (ΧΙ. 3) 
ΤΕΌΓΠ, 5Π0114 {Πο56 πὸ Πα νἱοϊαΐϊθα {Π6 
ΘΒ] Ρδίοη5 οὗ ἰονε (Χ]]. 20) δηα ΡΌΓΙΥ (ΧΠ]. 21) 
Τορεηΐ, {πῸὸ οαιιδθ οἵ {γτῖπ, ἀοοίτγιπα] δπά 
ῬΓδοίίοαὶ, νου] θῈ {ππ|5 ΔΓ ΓΘ- βί 5Π 6, 
Δ Π4 ΠΙ5 ΡοννΕΥ Οὔ ΟΠ ϑίϑιηρ νου] 6 πα} Π1ῆε6, 
Ὀδοδιιβα 1 15, ἰὴ 115 ΨΈΕΥῪ πδίασγο, σάρϑθ]6 οἵ 
θείης ΔΡΡΙΙΘα ΟἿ]Υ ἴῸΓ ἀπά πονεῖ ἀρϑηβδί {Π6 
{τα}. 

9. ΤῊΙ5 ᾿πΠ4Ὀ]ΠΠΥ ἴο δοΐῖ δρδιηδί {π6 {γαῖ 
15 φοστοθοσγαίθα ὈΥὺ {ΠῸ ροϑβιίξινο ἸοΥ ὑνμϊοῖ ΠῸ 
ἔδεε β 6 Π ΈΠ6 ναί π 655, νν ΒΊΟἢ {Π6 ᾿η401Π1{ὴ  1π|- 
Ρ 165, οχιϑίβ οἡ ἢ15 ρασί δη6 {Π6 ροννεσ, νυν ἢ 11 
ΘΟαΌΩΠΥ [ΠΊΡ]165, εχὶϑίβ οἡ {ΠΕῚΓ ρασὲ. ὙΠῸ 
ῬΟΥΨΕΥ ἰ5 {παῖ οἵ (ῃγῖβέ ἴπ ἔποπὶ (Υ. 5) τὸ - 
ἙΟΠΠΓΙΙ Πρ ἘΠῸΠὶ ἴῃ ΤΠΕΙΓ ἴδ 1η {ΠπῸ {γὰ6 
ΟΟΟ5Ρ6Ὶ πα αἰθὸ θηδΌ]Πηρ {Ππ6πὶ ἴο «ὐαἱζ ἴῃ 
{86 {τ{ἢ. ὙΠ|5, Ργθνδ Πρ ᾿π ἘΠ6Π|, αἸΒα ΓΠῚ5 
1ῃ6. Αροβίίθ «ἀπά Πα ἰ5 ἀδρηϊοά το θ6 αϊ5- 
ἁττηθά. ““ Τὶς," τμαΐ γοιι 5μοιι ἃ θὲ ροννεῦ- 
ἴᾺ] πη νγεὲ νγϑαῖς, “ἰ5 ψμαΐ γα θυθὴ ΡΥΆΥ͂ 
ΟΥ, γοῦν διπθπατηθηΐ,." ῬοννΟῚ δου ννθδκ- 

ΠΟ55 5 Δ] Πα πηθηΐ, γαϑίογαϊοη ΟΥ̓ ΓΟΡΩΓΑ- 
τοη. ὙΠῸ ΟΥΙΡΊΠΔ] 15. ᾿ι564 ἴῸΓ πηθπάϊηρ ἴΟΓΠ 
ποίϑ, βϑίτιηρ ἰδ οοδία 1π|ῦ8, ΓΟ τουραπιΖίησ ἃ 
Δοιοη-Τοηΐ ϑίαϊθ. Ηονν δγάθπε!υ Π6 ἄθϑίγαβ 
{Π|15 τϑϑεϊ ας] Οὗ ΟΥΑΘΓ ἀρΡΡΘΔΓΒ ἴγοσὴ ἢ15 ἐθοη 
ῬΓΔΥΙΏΡ ΤῸΓ 1, ὙΠ ἢ 15 τποσθ {πη ΤΟ]ΟΙΟΙ Πρ’ 
Ιη 1 δηά τηθ8Π5 850 1ῃδΐ [ἃ σου! ΟΠΪΥ Ὀ6 
Ὀτγοιξῆΐ ἁθοιιΐ ὈΥ (σοάβ ΠΕΡ. 

10. “Οἡ δοοοιπί οὗἉ {Π15,᾿ 1.6. γουγ διηθηά- 
τηθηΐ, “1 νυτιΐε ἴΠ656. {ΠΠ185 νΠθη ΔὈβθηΐ, [ἢ 
ΟΕ {παΐ, ννΠθη Ργεβαηΐ, 1 ΤΠΔΥ ποΐ ἤᾶγνα 
ἴο 64] 5ῇάσρὶν (ΔΟγαρί]γ). γανηρ ἴο 
ἃ οἷοβε οἵ ἢ15 Ἰθίζεσ μ6 “" εῖνθβ {πε56 {πῃϊησ5,; 
1.6. 1Π6 ππθηδοῖηρ 5ΘΟΙΙΟη οἵ 1, σΟΙΩΠΊΘΠΟΙΠΡ δὲ 
ΧΙ. 20, 85 ΒΎΔΟΙΟΙΙ5 Δἢ ἀβροοΐ 85 Ροβϑβιῦϊθ, σοη- 
βἰβίθπίυ νν ἢ αὐαίηρ ποίμιηρ ἔτοπὶ 115 βίγιοῖ- 
655. Ηξε ψοι]ά ποΐ νυ ἴο {πε πῇ 5Θυ ΓΕ ΪῪ 
ἔγομη ἃ ἀϊβίαποθ (Χ. 10) Ὄχοερί ἴογ {πε ρυγ- 
ΡΟβ6 οἵ ἀνοϊϊηρ βευ συ οἵ δοίίοη νγῆεη ῥγα- 
βθπῖ. ΜΠῺᾺ 8]] Π15 τθϑοὶνο ἕο ΡῈ ΠΙ5}, νυ Ἰἢ 4}} 
1ῃὴ6 Δ ΠουΥ ψΏΙΟἢ {πΠῸ Τογά σαν μῖπὶ ἴο 
ΡΕΠΙ5ῃ, μΒῈ ν}}}} ἄο δηγίμίηρ ταῖπεῦ {πδη 
ΡαηΙβῃ. ὍΤΙ ΠῈ ἜΕΧΡΓΘ5565 ΟΥ̓ ΓΕρεδπρ' ννῃδΐ 
ἢ 584 ἴῃ χ, 8, {παΐ {π6 ἐγ ἐπα ἴοὺσ γῆς ἢ 
Ἠ15 ΔΕΪΠΟΓΙΕΥ νναθ ΣΊνΘη ΠΪΠῚ ννὰ5 ἴο Ὀμ14 αρ 
δη4 ποῖ ἴο ΡᾺ}}] ἄονγῃ. ἩνναΥΘΓ ΠΘΟΘΒΒΩΤΥ͂ 
ΟΥ̓ θΕΠΘΠΟΙ8] Ομαβεβοπηθπί τηδύ θ6, 1 15. 5{Π] “δ΄ 
ΡΆΠΠ Πρ ἄἀοννη, Ὀεσδιιβα 1 15, 1 {Π6 [ΟγΠῚ ΒΟΓΕ 
σοπίοιηρ αἴθ ὈΥ Πῖπι, Ρ]ιοκῖπρ ουξ βἴοπεβ, 
ῸΓ ἃ βθᾶβοῃ δἵ ᾿ἰϑαϑί, ἔγοπιὶ ῃ6 ἐειηρία οἵ ἴπ8 
Τ,ογά. [{ 15 1παΐ εν] νμῖοῆ Π6 ΡΥδγ5 {ΠΕΥῪ 
ΤΔΥ ηοΐ Ὀτίηρ δροαί (ν. 7). 

11. ΤΠ σοποϊιβίοη οὗ πε Ἰειξοσ, ΡΓΟΡΕΧΙ͂Υ 
50 Ο4]]64, σοπίδιη5. ἃ ἢΠ4] Δα πηοπι το (Υ. 11) 
ἃ Ῥαγίπρ βα]ϊαίίοη (ν. 12), ἀηα {πὸ Βεποάϊο- 
τ[ἰοη. “Α5 70 {88 τοϑβί, Ὀγοίῆγθη, τ δ᾽ οἱ 66, 
διλ 6 ἢ ἃ, Θχ μοτῦ, Ὀ6 οὗ {Π6 54πΊ6 τηϊηά, δ6 δ 
ΡξᾶςΕ, ἀπά ἔπε Οοά οὗ ἰονγε ἀπά ρεᾶςθ 514}} 6 
ψ ἢ γου." “.Α5 ἴο {με τεβῖ,᾽ τηδδπβ {π8ΐ 
ἢδῈ Βᾶ5 ΠῸ ΠΟΤΕ ἴο 54Υ {πη νυ]δί [Ό]]ονν5. 
“ Βγδίγθη "ἢ 566 ΠῚ5 ἴο {ΠῚ ἀϑιἄθ ἃ {π|{16 ΠῚ 
ἴΠοβε ἴο Ποῖὴ Πα ἢ85 ἢγϑί ΒΡΟΚθῃ 50 46 ο 5Ι ν ] Ὺ 
ἃηα ἀρδᾶῖη ἴο δάάγθββ πὸ Ὀείεσ- ἀϊβροβεά ἴῸΓ 
ννΠΟΠῈ Π6 ἢΠγδέ βτοδέ βϑοίίοη (1.--"1}1.) οἵ {Π6 
Ιεζο ννὰ5 πιοαηί. Βυΐ 1 15 πίοσα {πκθὸ {86 
Ὀγοδατῃ οὗ Π15 σμαγδοίεγ {πδξ 1 5ῃου]4 σοπι- 
ΡΓΙΒΕ ῃ6 δηΐγα σἤγομ. [ΙΕ 15 ϑιρῃιβοδηΐ, 
Βοννενοσ, οἵ {π6 οἰγουτηβίαποεθ γῇ Ρῥγο- 
ἀυςεδα {Πϊ5 ΕἸ βέ!θβ, πδξ {π6 {{{|6 “ δγείβσγεη," 
50 ἐγεαιθπίΥ πἰϑεὰ εἰβαννῃοσα δηά ἔοπαὰ ποῦ 



ν. 12---ἴἰ 4.1 

12 (ὐτεεῖ οὴμβ ὅποΐμει Ὑν ἢ δ 
ΒοΙγ ΚΙ88. 

13 ΑἹ] Πα ϑβαϊπίβ βαϊΐα γοιι. 
14. ΠΕ ρτᾶςς οὗ {ῃ6 1 ογά 76βιι8 

ΡΠ ΟΥΤΕΓΝΤΉΓΓΑΝΟΙ ΧΠΠ, 

ΟἸτβῖ, δηά τῆς ἴονε οὔ (Ζοά, «πά τῆς 
Ποπηπηιηΐοη οὗ {πεῈ6 Ηοὶν (Ποβέ, δὲ 
ὙΠ ἢ γοιῦι 411. Απηεη. 

[655 {πῃ πιπείθθῃ ἐπη|65 ἴπ {πε ΕἸσγϑί ΕΡι βίο, 
ΟΟΟΙΙΓΒ ΟΠΙΥ ἔΟῚΓ ΕΠΠ165 ἴῃ {Π6 βεοοπά. [{ ἰ5 
ΘΌΓΙΟΙΙ5 ἐΠδὲ ν᾽ ΠΈ Πού Υ Π6 τ᾿ι565 {Π6 [οΓΠῚ Τθη- 
ἀεγεά “45 ἴο {πε τεϑβί " 1η [Π15 56η56, Π6 αἰννανϑβ 
Δἀἀ5 {πε ννοτγὰ “ Ὀγείῃγθη (Ἐξ ρῃ. νἱ. το; ΡΗ1]. 
ΕΠ τ ν, 8: τ 7655. ἶν. 1, 2; 2 Τ[655. 111. 1). 
“ Βοἠοϊςε." νοι ΟΥ̓ νυ] ἢ 15 ὁπ οἵ {πὸ 
ἢγβίγι 5 οὐ {πΠ6 ϑρι:τ (( 4]. ν 22) ΠῸ ὁπῈ 
ὁ4Πη θ6 {τί νιης ἴπ (Π6 (1. ΤῊ Ϊ5 Ἰου παά θβθη 
ἘΘαν ΠΥ ονεγοαϑί ἴῃ (οσπίῃ. 817] {Π6 5Κὺ μαά 
τ ηςεπϑά δηά 45 ἃ “" ἴθι ]ονν --υνου κου οὗ {ΠΕῚΓ 
ἸΟΥ," Πα σῇ πονν διά {πεῖ συιθορ ἴΠ6 σιδάονν 
οὗ {π6 οἱοιιά5. ἔγοτη {ΠῸῚΓ Ποαστίβ. Βυΐ {ποὺ 
ΠΔῃ ΟΠΙΥ ἀ0 {Π|5 Ὀγ “ Διημθπάτηθηξ :᾿ δηά ἃ τοδί 
ΤΉΘ4Π5 Οὗ ΒΕΟΙΓΙΠΡ, Δ] ΘΠ πη 6 ΠΕ 15 “ Ἐχῃοσίδίοη, 
ῬΓδοίΙβοα διηοηρϑδί ἐποπΊβοϊνεοϑ. ὙΠῸ Οτθοκ 

᾿ἴοτ “ Βεϊπξ Οὗ ΔΠΥ ΟΠΘ᾽5 ΠηΠ ’ π]θ8Πη5 ἴ0 ΒΟ] 
ΒΥ ΔΠΥ͂ ΟΠΘ᾽5 Ραγίυ, 50 “" θὲ οἵ {Π6 βᾷπη8 τηϊη ἡ 
ΤΉΘΔΠ5 παΐ Ῥαγ Ιβαηβϑῃρ ἀπά δοίη ἃγῈ ἴο 
φε856. ἊΑβ5 βεοίασίδη νἱενγα πα ἔδο!ηρθ ἴη- 
ψΑΥΙΔΌΪΥν Ιεδα ἴο ἘππηΥ, μῈ δ ἀ5 [Π6 ᾿π]ποίίοη 
“ ΒΕ δῖ ρεᾶςβ." ὙΠ6ὲ οπάθδυοιγ δέου στο] ΡΊΟιΙβ 
ὩΡΥΘοπηεπΐ πηιϑέ Ὀ6 Δοσοιηρδηϊοα ὉΥ δη δρϑβίθη- 
τίοπ ἔγοπι 411] Ποϑί] τυ ἴῃ {ΠῸ ἰπίθγοοιγβα οἵ 
1|6. ὝΠΕΓΙΕ Μ}1] {Πππ|5 ΒῈ ἴῃ δηά δγοιιπα {Π6Πὶ 
Δ Εἰεπιεπΐ οἵ ρεᾶςα απά ἰογε ἴῃ νι οἢ Οοά, 
1ῃ6 “ἀδίοῦ εἴ δπιαίογ οἵ δοίη, ἀδε]ρ 5 ἰῸ 
ἄννε}} αηἀ Ηδ ν1}1 θὲ νυ {ΠεῈπὶ 85 ἃ ΠΕΙΡῸῚ ἴῃ 
{86 βοοά ννουῖ. 

19. ΤῊΘ βϑπηε ἀἸγθοίοη 85 ἴῃ ΚΒ ΟμΊ. Χυϊ. 
πὸ τ ΟΥ̓ Χυΐ, 20, ἀπ [το 655. ν. 26. 866 
ποΐεϑ οἡ ἴπθ ἤγϑί οἵ {πεθ6 ραβϑαρεβ. ΤΠ 
58] πτδίϊοη Οὗ 4}1 {Π6 βαϊπίβ σὰ Π ΟἿΪΥ πΊθΔη {Πο56 
οἵ Μαδοεάοηϊβ. [{ νγου]ά θῈ ἃ πιοῦσα ουτηδ]ν, 
16 8.1. Ῥαμ] υπάογίοοκ, υυ]Πποιιὲ σΟΙΏΓΊ 55 Οη, 
ἴο στεεί {πὸ (οσιπίμαπθ πη {Π6 Π4ΠΊ6 οἵ {πε 
5415 {Πγου οι [Π6 ννου]ά. 

18. ῊΘ Ἰεζίεσ ἤπιβηθβ ἢ (Π6 Αροβίοϊς 
Βεπούιοξίοη, ἴῃ 15 σοπιρ]εζεβέ ἔοστη, {πα ἄθερ 
Πα σοτηργθπθηβῖνα ΡυΓΡοστΈ οἵ ΠΟ ἢ σαηποΐ 
θΕ Ἐχῃδιιβίεα ἴῃ (ῃη6 ποίεϑ οἵ ἃ σουηπηθηίασυ. 
ὙΠῸ ἴῃγοα ῬΈΥβοηβ οὗ {πὸ ΤΙ ἀγὸ ἱηνοκοά 
Θδοἢ ἴο νοπομβαίθ Η15 ργθϑθποθ Δοσογάϊπρ ἴο 
ΗΒ εϑϑθηΐὶ ἡδίιιγθ, οὐὁἨ {πῸ ραγέ ὑνμῖοῃ Ηδ 
ὈΘαΥ5 'ἴπ {Ππ6 ἀϊνίπθ τοῦς οὗ ϑβαϊναίΐοη. ὙΠῸ 
ϑβεοοηά Ῥεϑίβοῃ ἴακοϑ ργεοβάεηςε, Ὀβοδιιβθ 

“ν Ζῆυ 7.222.-- οὐ, 111, 

1ῃγοῦρη Η π ννῈ ἢγϑί οδίαϊη δοοθθ5 ἰο Οσοά 
(ΕρΆ. 1. 8; 11... 12). Οτγαςα Ὀεϊοηρα ἴο {πῸ 
ἘΑΊΠοσ, θα 15 ΠΟΓῸ βου θεα Θϑρθοῖα!]ν το ΟΠ τῖϑί, 
θεσαιβο {Πγοιρῖ ΗἾπι (ὐοά 5 Ιονθ τηδηϊ δία 
Πα 511] πηφηϊδϑίβ. 1561 ἴῃ {πῸ6 ἔογπὶ οὗ τη-- 
τηοσι θα ἔανοιι ἰοννασ 5 τηθη, Δηἃ τηοϑβί 5: 5 ΠΑ] 
ἴῃ (Πγιϑί 5 στοδί δεῖ οὗ στάςθ οὐ ροννεὺ (2 (ου. 
ΜΠ]. 9): 4150 θδοδιιθο ΟΠ γῖδε 15 ΗΠ Πλ561Ὲ “ ΓᾺ]]} 
οἵ σσαςθ, δηά “ οἱΐξ οἵ Ηἰ5 ἔι] 6955 Β6 αν 5 
τ δορί . ΡΙΔΡΒ ΤῸ ΕΊΘΟΡ {ΠπῸὸ: 1 12» τὶ. 
ΗΙ5 ξ͵’δοθ αὐλέῤ τις ἸΤΩΡ]165. σοηβοίοιβ Θηΐου - 
τηεηξ οἵ ΗΙἰ5 μ᾿ δηά στοῃο5 (2. (ὐοΥ. Ὑ111. 9) 
αηᾷ στον ἴο ΗΙ5. πκεηθθ5. Βαυΐ {πὸ ἔοιη- 
Αῖη ἔτοσὴ ννΠ ΙΓ ἢ στᾶσα ἤοννϑ 15 Π6 Ιονε οἵ {πὸ 
ἘδίΠοΥυ, ἔγοπι ν᾽ ΠΟΠῚΊ σοπηθῖῃ ἀοννη ΘΥ̓ΘΓΥ ΡεΓ- 
ἴεςΐ ες (|45. 1. 17), ἀπ νγῆο ὅν Τνονθ. Οοάβ 
Ἰονε συδὲ τις ᾿Ἰπ}Ρ]165 1} 6 ΔΙ ἀἴηρ' ἀπά Ἰογζμ] 5θη56 
1Πδὲ ννὲ «γε Ηῖ5 οῃι]άγθη δηά {Παΐ ννῈ 5.4}} οπμῈ 
ἀν 6 ΠΕ ΕΓ. ΘΘΕ Ὶ [Π0: 11. 1,2. ἘΠΕ 
ΒΑΙΠΟΥ Πα5 {πΠ6 δοβοϊαζε {Π|6, (σοά, Ὀδοδιιβδα 
Ηδε 15 “με βίεγῃαὶ βοιγοθ δηά οὐἱρὶη οὗ {Π6 
ΟἾΠΟΓ ἔννο Ρογυβοηβ," ΗἸΠΊ561} ποι Ποῦ Ὀοσοίίοπ 
ΠΟΙ͂ Ργοσθοάϊηρ. ΤΠὸ Ηοὶγ Ομοβί [5 {πε ᾿ντης 
ἀϑϑηΐ οἵ [6] Οννβῃρ Ὀεΐννθθη Ὀο αν ῦβ ἀπά {ΠπῸ 
ἘΔΊΠΟΥ, ἕοσ Ὀγ {Π6 ΒΡ ΓΙ “ἦ ννα τυ, ΑΡΡα, ΕΔΙΠοΥ 
(Κοιμ. νἱῖϊ]. 15; Ὁ Δ]. ἵν. 6); αἰδο θεΐνγεεῃη θ6- 
ἸΙανο 5 δηἀ {πε 80η, ἴῸΓ “1 ΠΥ πα μα ποῖΐ 
1Π6 5ριτῖῖ οἵ (σὶβί, {Π15 τηδῃ 15 ποηο οἵ Η!5 "ἢ 
(Άοπι. ν"1]. 9). ὙΠῸῈ ϑρΙΓΙ 15 αἶδο [Πς ἸἹϊνίης 
ΡΕΥΒΟΠΑ] θοπά οὗ {παΐ ΠΟΙΥῪ ξΕ]]Ονν5Π1Ρ ἁπηοηρϑῖ 
ὈΘ]ΙΘν εΥ5 ἐΠουλξοῖνεβ νυν ῃῖς ἢ 15 [π6 (ΟΠ πΙΟη 
οὗ ϑαϊηΐβυ Νὸ ννογάβ οου]Ἱά πᾶν Ἔχργαββθά 
ΤΊΟΓΘ ΡΟΥΘ Εν ἘΠδη {Π|5 5. Ὀ]1τηῈ Βεπϑαϊοίοῃ 
ἄοε5 {πὸ ἀϊνῖπε πηϊν οὗ πε Οπασοῖ. “ὙΠΟΓα 
15 οηβ Οοά απά Βδίπου οὗ 411. .. αὐδο ἐς 1π 
τς αἰ} (ΕΡΗ. 1ν. 6). 'νὲ δτδ 41} ““οπε δοάν ἱπ 
ρνίς᾽" (Βοπι. χίϊ. 5; 4]. 111. 28), ἀπά ““ψψε 
ὑΕτα αἱ] δαῤῥϊπεά ἱι οὐδ ϑΡΙγὶἘ ἱπίο πὸ δοάν ἢ 
(: ΟοΥ. χὶ, 13). ναί ἴ5, 1Ε Ῥοββιῦῖβ, οἵ 
σΥΘδίοΓ πιοιηθηΐ 511] 15 {π4ὲ Οἵ [Ὁ] 5ΠΙΡ 
ΜΠ Οπ6 ἃπΠοῖΠοΓ ἰ5 οὔ [πΠ6 πδίιγο οὗ {πὸ ἱπίοσ- 
ςοπηπηιπίοη Ὀείνγεθη {Π6 Β]Θθθοά Ῥεβοπβ οἵ 
{π6ὶ ΤΥΪΠΙΥ {ΠΟΠΊβΕΙνεβ, ἴογ Οἰσῖϑί ργαγθά 
οἡ ὈΘΠΔ]Ε οὗ 411 ἐμαΐ 5ῃοι]α ΒοΙανα οα Ηΐπη: 
“ἐξῃδξ ἘΠΘΥ 411 τπιᾶν θῈ οπε; 85 ἴοι ΕΙΠΕ 
ΑΙ ἴῃ τὴ6 δη 1 ἴπ ἴΠ66, {πα {ΠΟΥ 4150 ΠΊΔΥ 
ΡῈ οπα ἴῃ τι5 (]10}η Χυ]!. 20--21). 
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δι. (Παίε «πὰ Οεεαςίο οὔ ῥὶς ρίτηϊο. 483 8.3. Οοπίεηίς ἀπά Τοοίγίπθ 96 ἐδὶς 
ὃ 2. Ηἰτίουν απα (ραγαοίεγ' φ' ἐρε Οαἰα- Ἐρίδείο. ΠΥ 580 

δίαμς.. ὃ 487 

Βουθυθσ, τ σαπηοΐ Ὀ6 δηοποῖθα [ἢ 115 
δ1. ῬΑΤΕ ΑΝῸ ΟΟΟΘΑΒΙΟΝ ΟΡ ΤΗΙΒ γῇσῃξς ρΙαςα ὈῪ [πε 5ἰ4β οἵ {παΐ παιγαῖϊνο 

ἘἜΣΡΙΘΤΙΚΕ. 

Ο Ἐρίβεῖα 15 τῆοσε οπαγδοίογιβίῖς οὗ 
τι 5: ῬΑ] ἰμαη [ῃ15. Νοῆβ ὈθαΥβ 
ΤΆΟΥΕ (ἰβιϊποίνοΥ ἴῃ ἱπηρτοθ5 οὐ ΠΪ85 
ῬΕΙΒΟΠΔΙγ, ΟΥ ῬΙΟΟΙ ΔΙ τη5. 115. Δα ΠΟΥΒΗΡ 
ΠΟΤ ΟΟΏΙΠΟΙΏΡΙγ. ΤῊΪΒ5 15 {π|8 1η. τε- 
σατά ἴο οι 115 ἴοπα δηᾶ 115 βίγιβ. ὅγε 
τηιδί ΕΘΡΘΟΙΑΠΥ τοιηδτῖ, ἴῃ {Π15 σοηηθο- 
ἰίοη, 115 βι4άθη σοπάδηβαίοηβ οὐ ἁγρι- 
τηθηΐ, 115 τὰρ᾿ ἃ Δ] ογπδ ΟΠ 5 ἔγοτη βθν  Υ Υ 
ἴο ἰεημάθγμθϑθ, δηα 115 ἱπου]οαίοη οὗ 
Ῥγδοίῖοαὶ ἀυῖϊε5 οἰάα ὈΥ 5146 ψ τ ἃ Πρ 
βίγδαιη οἵ ἀοοίσιηδὶ ἰθδο μην. Τί 15 ἴο Ὀ6 
Δαἀαε6α {μαΐ ἴπεῖα 15 ποὶ οης οὗ δὲ Ῥδὰὺ]} 5 
ἘΡΙ 5165, οοποθσηϊηρ ἴΠ6 βϑηΠΘη 655 οὗ 
ΠΙΟΉ 1655 ἀουδὲ πα5 Ὀεθὴ δΘΧρΊθββεα 
Ἔνεη ὈΥ͂ 1Π6 τηοϑβὲ ἀδβίγιοίνα οὐἹο5. 1 
μᾶ5 Ῥβεη 51] τειηαυκαα μας Π6 ψῆΟ 
ἄδηϊεϑ 115 σε ηΪ 6 Π 655, “ ΡΓΟΠΟΌΠΟ65. ΟἹ 
ΒΙΤη561 τῃΠ6 βεπίεπος οὗ ἸΠΟΔΡΔΟΙῪ ἴο 
αἸβε ρυ 5ἢ 8156 ἔγτοπι ἵτιθ." 

Αἱ τῃ6 5δτὴδ {{π|6 1 τηιβὲ ὈῈ δαπηθα 
ἴῃδὲ 1ῃ15 ΕΡΙβ]6. σαπηοῖ 6 οοπηροίβά 
ΜΠ ἃ ἀεἤηϊία ρατί οὗ ἴπε Αοίβ οἵ {π6 
ἈΡοβίϊθβ. ὈῪ 16 βατῆβ Κιηπά οἵ Ἔνι ἄθποβ 
85 ἰπαΐ ΠΟ ἀεἰθυτηϊηθ5. ἴΠ6 σΠΤΟΠΟΙΪΟΡῪ 
οὗ ἴῃ6 ἘΡιβι165 ἴο ἰῃ6 (οι πίῃ αη5. ἀπά 
ἴῃ6 Ἀοπιδηβ ἴῃ σοπηδοίίοη νι {Π6 ἔδοῖβ 
τροοταθα ἴῃ ἰπ6 πἰηείθεηίῃ ομαρίευ οὗ 
ἴπ6 ὨΙιβίουυ δπᾶ 1πῃ6 βαὴγ ρατΐ οἵ [Π6 
Ὁαμτθῖμ, ΤῊΘ ΠΠΠ5 οὗ ρείβοῃ δηά ρΙδοθ 
ΔΠ4 οἰτουτηβίδηοθ, ΠΟΙ ἀγα ἀν]. ]6 ἴῃ 

᾿ἴποβθα οαϑ65, δτ6 ποΐῖ δνδιαθ]α ἴπ 115. 
ἼΠο ονίάεπος ψ Ποῖ ἀδιοσπιῖποϑ (Π68 οἶτο- 
ΠΟΙορίοαὶ ροβιίοη οὗ τῃ6 Ἐριβε]6 Ὀεΐοτα 
5 πλιϑὲ Ὀ6 οὗ δηοίμπου Κἰπά. ὙΠουρΉ, 

1ῃ {Π6 58 116 ὙὙΑΥ͂ ἃ5 ἴποβα οἴπεὺ ἘΡΙ5{165, 
115 {6 ΤΠΟΟΥηρ5. σοδῃ 6 ἀεἰουμηηθα 1Π 
4 ἀἰῆδετεηὶς νὰὺ ; δηά τῆς ενιἄδηος 15 
ΨΕΙΥ 5ἴτοηρ νΏΙΟἢ ἰεα5. ἴο {Ππ6 σοηνὶο- 
το {παΐ 1 γα οὐ {πΠ6 ΠΟ] α σοῃίεπρο- 
ΤΆΤΥ ΜΠ {Πο56 ἴἤγεα ΕΠ ΡΙ51165, απ {παΐ 
1 15 4 ἀοοσυπηοηΐ Ὀε]οηρίηρ ἴο {πΠ6 τηο- 
τη τα Ὁ ]6 ροτοα οὗ 5.1 Ῥαὺ]}5 ΤΠ Μ|5- 
ΒΙΟΠΔΙΎ [ΟὔΓΠΘΟΥ. 
ΤΠ οἷοβα δἰπηιϊν οὗἩ [ῃ15 ἘΡιβ]α. ἢ 

{μαΐ ἴο ἴΠ6 Βοπηδῃβ 15 τηδηϊθβδε αἱ ἢγϑί 
Βισῃξ. ἘνευΥ ἱπουρῃτι] τεαάθυ οἵ {ΠῈ 
Νεν Ταβίατηθῃϊ τηβηΐα!]ν σοηηδοίβ {Π656 
ἴνγο ἀοσιιπιοπία ἰορείμεσ. Βνεη οπ ἃ 
ΟΌΓΒΟΙΥ ΠΟΙΠΡατίβοη οὗ ἴπ6 ἔνγοὸ ἀοοι- 
τηθηΐβ ἔμεγα δ 1565 ἃ βίτοηρ 277)1ὦ γαεΐέ 
Ῥταϑυτηρίοη [Πδὲ {Πα γ νγεγα σε ἀθοσξ 
1η6 546 {πη6. Απαᾶ {Π15 ᾿ΠΊΡΥ 59 ἢ 
465 ποῖ τεϑὲ δἰζορείμευ οἡ πεσε ᾿ἀθπ ΠΥ 
οὗἩ {Ππφο]ορίοδὶ βἰαϊειηθηῖ. Αἢ δυριιπιθηΐ 
Ῥαβεά οὔ {π15 ρτοιηάᾶ τηϊρῃΐς Θαβγ 6 
ῬΙΓΘΘβοα ἴοο ἴδ. Ἐνεῃ 1ῃη Ασοίϑβ ΧΙ]. 38, 
30 ΜῈ Πηά 4 ἀοοίτηδὶ βἰαίετηεπί τερατά- 
1πρ’ [5 Ποβίϊοη 416 45 τηδίμτα 85 Δηγ- 
τπιηρ ἴῃ ἴῃς ἘΡίβι16ε5. Τὸ 15 σαίπασ {Π8 
ΘΈΠΟΙΆΙ βεαιθηοα οὗ ἱπουρηϊ, ἃ πα 51πη]- 
Ἰαυτγ οὗἉ 1Ππ|5έγαί!οη, ΟἹ νΏΙΟ ἢ βίγθ55 τητιϑὲ 
θ6 Ἰαϊὰ ἴῃ σοῃϑιἀθυιηρ [Π15 αποβϑίίοη. [Ιί 
15 ΠαΤαΪγ ΠΘΟΘββατν ἴο ρῖνα [Π6 ΤῆοΓΘ σοη- 
ΒΡ σοι 5 ᾿ηδίδποαϑβ ; {Π6Ὺ ΔΓῈ νΟΥῪ ΟὈνίοι5; 
Δα 5θνεσαὶ οὗ {πεῈπὶ τα δ᾽ πα θα ἴο ἴῃ {Π8 
ποΐθ5. ϑοῖηδ οὗ [Π6 5ΠΊ4 16 Ὑ Ἐχαιηρ]65 οὗ 
ΤΕϑααηοα εν {Ππε656 ἔνο ἘΡιβέ] 65 
ΔΥΘ ῬΕΙμαρ5 οὗ βδνβὴ ρτϑαίεσ ψγεῖρῃξ ἴπ 
1Π15 διριπηεηί. Τῃυ5 ἰεὶ Βοπι. γἹ]}. 
14---ι Ὀδ6 γΕΙΌΆ ΠΥ σοτηρατεα ἢ Ὁ]. 

ΣΤΗΓΖ 
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ἵν. 6.7. πὸ ΚΞ ΆΑΡΡ8, ἘΔΊΠΟΙ 15 8 ΨΟΙΝ 
τοΙη ΚΑ] Ροϊηΐ ΟΥ̓ ΤΕΒΘΙΠ ΙΔ ΠΠ6, 65ρΡ6- 
ΟἸΔΠν α5. [ἀκοὴ 1π ΠΟΠΙΡΙΠΔΙΙΟΙ γι ἴῃς 
ΤΩΔΏΠΟΙ ἴῃ ΜΉΘ {ῃΠ6 ΗΟΙΥ ϑΡΙΓΓ. 15 
ΔΘΑ, ἀπαᾶ τῃ6 ῬΓΨΠΘρα5. οὗ 5οηβῃ]Ρ 
δηᾶ Βοίγάοπι. Αραΐη, ἴῃ6 54Π16 ἴδχίβ 
ἔτοῖὰ ἴῃ6 ΟἸἹ« “Γεβίαμπηθηΐϊ ἀγα αυοίθά, δηα 
ἴῃ [η6 584Π16 ΠἸΔΏΠΟΙ. 1,εἰ ἈΟΠ]. Χ. 5, 
ΤΟΥ ".᾿ ῬῈ Ρ]αςβά 5146 Ὀγ 5146 ψ ἢ 
( 4]. 11. 12. Ὑῆε ἰδηριιαρα σΟΠΟΘΓΠΙΠΡ 
1τῃ8 ἜΣ: ἴο ΑΡταῆδπ Δ Πα 5 56εεὰ 
ἴῃ. ΒΟΠΊ. ἵν. 132, 14, τό ποῖ ΟΠΙΥ ΤΟ ΠΊ145 
15 Οὗ {π6 Ιαηρίιασα οἡ 1Π6 ϑ8π16 βι}]εοΐ 
ἴῃ (4]. Π1. 14, τό, 29, Ὀυΐ 85 411 [Π6 
ΔΡΡΘαύδηος οἵ [Π6 58Π16 {τα]1η οὗ {ποπρῃϊ, 
βονίηρ αἰπιοϑί σοη ἘΠ ΡΟ ΠΘΟΙΒΙΥ ἴπ ἃ 
αἸδγθπε σἤδηπε]. ΟἾοΒ τηοΓ6, 1 ΟΠ. 
ΧΙ. 21, “ αοα ΠΒαίῃ σοποϊπάθά {Π6Π1 4}} ἴῃ 
ἘΠΡΘΙΙοῦ, {πα Ἠδ τηϊρῃΐ ἤανα ΤΊΘΓΟΥ ΟΠ 
411, 15. 5εὲὲ ἄονῃ 1ῃ οἷοβα ἢ πχία ροϑιοη 
νι (ὐα]. 11. 22, “16 ϑογιρίατα δίῃ 
ΘΟποΙ 64 8}1 τπιπάεγ 5ϊη, [Πα {Π6 ῬΥΟΠΊΪδ56 
ὈῪ {81 οὗ Τεϑιι5. ΟΒτβε ταῖρῃς θὲ βίνεη 
ἴο 1ῃ6πὶ. {παῖ Ῥε]ϊονο," ἴΠογα 15. ἃ ΨΕΓΥ 
ΘΠ ΚΙηρ ϑαρρεβιίνεηθθβ ἢ ὈοΟΙΠ {Π6 το- 
ΒΘ] ΠΟΘ. δηα {π6 σοπίταδί. [π᾿ ἴδοϊΐ 
ποῖα 15 Ῥείνεεη [ῃ6 [Ἰείίζειβ ἴο ἴῃε 
Ἐοιηδηβ απ (ὐΔ] (8 Π5 ἃ Το] ΔΕ ἸΟΏ 5} 10 γΕΥΥ 
ΒΙΠῚΠΑΙ ἴο, ἐΠποΟυΡ ἢ ΠΕΙΓΠΕΥ 50 δχίθηβινα 
ΠΟΥ 50 Πηϊπιΐθ 85, παὶ ΟΠ σοπηδοίβ 
τορϑίπου {πε Ἰεζίειβ ἴο {Π6 ἘΡἢ6βίαμβ δηά 
(ΟἸοβϑβίδῃβ. 

. ἈΠΑ 1 {Ππεῖξ 15 ἃ βΒίτοηϑ' ὈγΘϑι ΠΡ ΙΟΗ 
τπαΐ {Π1|5 ἘΡΙ5Ὲ]6. νὰ βδεηΐ ἴο 1πΠ6 (μαἱα- 
τἰὰῃ5 ΜΠ ΠῚπ {πα ΜῈ] τηατκοά ρεποά 
οἵ ὅὲ Ῥαὺ]}5 ἴδ τὴ ψἤοἢ της ἘΡΙΒ116 ἴο 
τὴς Ἐυηδη5 νγὰβ ψ ΘΠ, ἃ Γατ ΠΕ Υ ῬοΪηΐ 
15 ΠΟΘ πῃ ΡῬΓΟΡΔΌ]6, νὶΖ. ἴπαὶ {Π6 
5ΠΟΥΙΟΥ οὗ {Π656 ἔνο 1εἰΐοιβ ργεοβαβά [Π6 
ἸΟΠΡΘΓ 11 115 ἀαἴθ. Ἐτάϊγ Δ ΠΥ σοΙΤηΘη- 
ἰαῖου οὗ ποίβ Πδ5 ἰδκεη ἃ αἰ δγεηΐ νἱδνν 
ὉΠ 615. Πα ἜΤ, ΜΓΠΒΕΒῚ Ἰ5Π1Πι ἘΠ6 Εἰ ΕΣ 
ἴἰἴο τῆς (ἀα]αίίδηβ 411 {π6 ἀρρεαΐδηος οἵ 
τῃ6 ἢηβί νεπεμηθηΐ ΘΧΡΓΕΒΒΙΟΏ, ὉΠΟΥ͂ {Π6 
ὈΓΡΘΠΟΥ͂ οὗ ἃ βτεαΐ οΥἹβῖ5, οἵ [Π6 τε] ]ρΊουβ 
{τας Π5 νΏΙΟΠ ἡγεῦε δου ατ5 δα θογαίβα, 
ΟΔΙ ΠΥ δηα δἱ Ἰεησίῃ, θη Πα ντοΐθα ἴο 
16 ΒοΙηδη5. γγὲ πιιβὶ ποῖ ἱπάθεά ῬΙΘ55 
1Π15 ἀτριμηθηΐ ἴοο αι. ὙΠῸ 58Π16 {Γ{{Π|5, 
ἃ5 χὰ 5. τοι δ α ἴῃ 1Π6 ῥγεοβαϊηρ Ρᾶτα- 
ΘΊΆΡΙ, ὑγοτα Ῥγαβθηΐ ἴῃ δὲ Ῥδι]}}5 τηϊπα 
αἴ δῇ ΘϑΙΠΘΥ ἄαίθ. Τὸ νου] Παγάϊγ Ὀε 
{Πβο]οσΊ αν σοιτθοΐ ἴο 58 Ὺ {πᾶΐ γε πᾶνε 
ἴῃ ἴῃς ἀοοιμηθηξ Ρεΐοσα τι5 [Π6 ἢγϑβί τοιρῃ 
5 Κϑίοἢ οἵ {παΐ ἡ ΠΊΟἢ τοδοπϑα 115 τηδίαχΥ 
ἴῃ [Π6 Ἰοηροῦ ἀοοιπμηδθηΐ βθηΐ 500} αἰϊετ- 
γγαγάβ ἴοὸ ΒΟΠΠΘ. ΝΟΥ πεεᾶ να αἰζειηρί 
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ἴο 580 Ποὺ Ιοηρ δὴ ᾿πίθγναὶ βϑραζαίθα 
{Π6 {{π|65 οἵ νυ ηρ ἴΠ6 ἔνοὸ ἀοσυϊηφηΐβ, 
ΥΠΕΙΠΕΥ 1 νγὰβ ἃ ἴεν ἄδυβ Οὐ 86υεῖαὶ 
το πίῃ5. ΑἹ] {παΐ 15. πτρϑα ΕΓ 15, {παῖ 
ΜΠ116 της ἘΡΙβΕΙ6α ἴο τῆς (ὐα]δξίδηῃς θ6- 
Ἰοηρϑβ ἴο [ῃ6 βαΐηβ Ῥδι]1η6 ΘΡΟΟἢ 85 {παῖ 
ἴο [ῃ6 Ἐοιηδη5, 1 δἰπιοϑί σου ΔΊ ΠΥ Ῥτο- 
ΠΘαδφ( 1 1η Ροϊπέ οὗ ΠΠη6. 

Νον 1 ἔτοπὰ {Π15 ΠΟΙ ΡΑΤΙΒΟΙ γΧ78 ἔΠΓῚ ἴο 
[Π6 δἰπηϊν οὗ οὐἱἵ ΕΡ 5616 τ [Π6 Βεσοπά 
ΕΡΙ5116 ἴο ἴῃς (ὐοτι πίῃ! η5, γα ἢπΠα ἀραϊῃ 
[815 δἴπημν ἴο Ῥε γνεῖν οἷοβο, μα οὗ ἃ 
αἰδγεπί Κιπα. τα {Π6 Ταβεη Δ η66 15 
ΤΑΙΠ ΘΓ ῬΘΙΒΟΠΔ] 8} ἀτριπηθηΐαῖναε. Νοῖ 
ΟἾΪΥ 816 ἴΠΕῚΘ ΜΕΥ ΤΕΥ ΚΑΌ]Ὲ. νεῦθα] 
ΠΟΙ ΠΘΟΙΙΟη5 Ῥεΐνεθη {πῸ ἵν ᾿οἰίοτβ, θαΐ, 
Παΐ 15 ῬΕΙΠΔΡ5 Ἰηοτα ἴο {Π6 Ρ|ΓΡΟΒΘΟ, 
[Π6 584116 βίαΐβ οὗ {βε]ηρ 15 ᾿π]οαίεα οἡ 
1ῃ6 ρατί οὗ 1Π6 νυυιῖεσ. ΤῈ να Ἰοοῖκ, 85 11 
ὙΕ͵Θ, Ιηἴο Πὶ5 Π]Π4, γα 566 {Π6 58Π16 
σοηπιοῖ, {Π6 απ ἀδργεϑβίοη, {Π6 5 Π6 
γα Πθηθησθ, ἴπΠ6 βαῖηθ ἱπαϊρηδίιοη, {Π6 
ΒΔΙῚ8. ἰθηάθύηθθθ. ὙΠ6 ϑυθ]εσίίνε ανὶ- 
ἄδῃσβ, οδίαϊηθα ἴῃ ἴΠ15 ψγαῦ, 15 ΨΕΙΥ 
βίγσομρ. [1 [Π15 Τεβρεοΐ ΠΟ ἔνο ΕΡ 51165 οὗ 
ΘῈ Ῥδὰ] ἃ1Ὲ 50 τη ἢ ΑἸ1Κ6, ἘΠΟῸΡΉ ἴῃ ΟΥΠΕΓ 
ΤΕβρθοίβ {ΠῸῪ 81 νει ΟΠ ογεηΐ. Βα 
ΒΟΙῊΘ ῬΔΙΓΟΌ]ΑΥ5 τητιϑὲ θ6 βρίνεη [ἢ ἀεἴα!!. 

ΤΠΕ 58Π16 βίαίε οἵ Πϑα!ῃ 15 ποῖ οὔ- 
ΒΟΌΓΕΙΥ 1η6ΠΠ]σαίθα ἢ [ῃ6 ἔνο ἘΡΙβ[165. 
ἼΤΠΟΙΘ 15 ποῖ ΟΠΪΥ {ΠῸ βϑῖὴηθ βἜηεταὶ τα- 
ἔξεσεηοα ἴο βυβθυιηρ Δ Πα ἸΠΠττηϊΥ : θα 
ΪΏ ΟἿΘ ποδί το Κα} ] 6. δηα βρεεῖῆς 
Δ]Π 510 ΟὗὨ 1Π15 Κη {Π6 ἔτγο ἘῬΊβϑέ]65 τὲ 
Γου Πα ἴῃ ΠΟΙ ΠΔίοη. ῬῬαΙοΥ ϑαὺ5 1ἢ 
τ[Π6 “Ηοτα Ῥαιυ]ηε᾽ (( Δ]. Νο. ἷν.) {Ππαΐ 
“ΤΉΘΙΘ οδη ΡῈ πὸ ἄουδέ Ρυΐ πα “τῃε 
τοπηρίδίοη ΠΟ τγα5 ἴῃ [Π6 ἢδβῃ,᾽ τηθη- 
[ἰοηθα 1 {πΠ6 ἘΡΙ5:16 ἴἰο [Π6 (δ᾽ δίδῃϑ, 
δηα “1Π6 ΤΠοτῃ 1η {Π6 ἤδβῇ, {Π6 τη] η]βίον 
ΟΥ ϑαίδῃ ἴο Ραυῆεξ Πῖτη,᾿ τηθηοπεᾶ ἴπ. 
1ΠηΠ6 ἘΡΙ5116 το {πε Οοηπίηίδης, ὙΕΓΘ ἴη- 
το η6 64 το ἀεποίε {88 βαῖῆθ {π1πηρ ; "ἢ ἀπά. 
ἢ6 δα ἀβ5 τηοβὲ {τπ|ν: “1η Ὀοΐῃ Ἐρίσέες 
1Πς6 ποίϊοςβ οὗ Π15 1ΠΠΓΠΉΙΥ 15 δ 64 ἰο {Π6 
ῬΙαςα ἴῃ ΜΒΙΟὮ 1 15 Τοὰης. Τη {π6 ΕΡΙ5116 
τὸ {ηΠ6 (οτη Π]Δη5 ἴῃς τα οὐ ἐπουρῃΐ 
ἄτανβ ΠΡ ἴο {Π6 ΟἸΤΟΙΠηβίδηςσα ὈΥῪ ἃ ΓΟΡΊΠ]ΔΓ 
ΔΡΡΙΟΧΙ ΠΏ ΔΙΊΙΟΙ : [ἢ 115 ἘΡΙ5Ε16 1 15 {π6 
510] 6οῖ αηα οσοδϑίοῃ οἵ ἴῃς ΕΡΙβέία. τ|- 
561{ ῬΔΙΘΥ τι565 [Π15 σοι ποίησ ἃ5 ἃ 
Ῥτοοῦ οἵ [Π6 δι πεηθοιν οἵ ῃῈ ἘΡΙΒΕ16 τὸ 
τῆς (Ταϊαδη5. τε 1 15 Ὀσουρηΐ ἐοιπνασά 
ἴΟΥ ΔηΟΙΠΕΙ Τϑαβ0ῇ, Ζ.4. ἃ5 δὴ δύριτηεηΐ 
ἴου {πῸ Ῥε]εῖ {Παΐ {Πε56 ἔνο ἘΡΙ 65 ΤΕ Ὲ 
ΠΟΠ ΘΠ ΡοΥΔηθοι5. [ἢ Ἔδοἢ οαβα δὲ Ῥδὰ] 
Ποῖ ΟἿ]Υ 5ρθακβ οὗ {π6 1 ο 5 1Υ ΟΥ̓ Π5 
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Βα οτῖηρ, θας ἀαβουῖθεβ [45 ἃ Κιηα οὗἉ 5. 
[ευϊηρ ΜΠΙΟῊ Πιηἀεγθα Πϊμὰ ἴῃ 15 ΜΟΙΚ, 
αἰβοουταροα Δ η4 αἰἸΒῃβατίθηθαῖ ὨϊπΠῚ, απ 
Πα Π]Παἰθα Πϊμὰ Ῥεΐοτα οἴπεθῖβ. 1 ν8 
ἸΟΟΙΚ οἸοβαὶν ᾿ΐο Πῖ5 χρυ ϑϑίοηβ ἴῃ θοΐῃ 
ἘΡΙ 5.165 τοραγαϊηρ [Π15 πη] αν, πα γεῖρἢ 
τΠπ6 τ Ὑγ6}1, γα Πηα 1 νεΙῪ ΤΘαΒΟΠΔ]6 ἴο 
Ῥ6ΙΙανα {παΐ αὐ {π6 {Ἰπ|6 οἵ νυ ηρ᾽ {Π 6 Τὴ 
μ6 νψὰ5 ἀραῖῃ βιΠθυιηρ ἴῃ [Π6 58 Π16 νγᾺΥ, 
ΠΑ {πα οί ἴπεθ6 ἀοσιπιθηΐθ. ὑγΟΓ6 
υυστ6 ἢ νι] [Π6 ταηρα οὗ {Π15. Ῥαϊη[α] 
ἜΧΡΕΙΘΠΟΘ, 

ἼΠΙ5 ἰοααβ ἴο δηοίπευ ροὶηΐ οἵ οοηῖ- 
Ῥάγβοη. [Ἃη {π656 ἔνγο ἘΡΊ51165 [η6 βαΐηα 
ΤΟΙΠΔΥΚΑΌ]Θ 56 Π51{Ἰ 6 Π 655 15 αἸβρ γε, ἃ5 
1 15 ΠΟΥ ΠΟΤΕ Εἶδα ; {Π6 58 Π16 Ῥᾷββῖοῇ, ἃ5 
1 ΕΓΘ, ΤΟΥ βρβακίηρ οἵ ἢϊπι56]. Ῥτο- 
[Έϑβϑοῦ [ουγείε Πᾶς 561Ζε προ {Π15 ροϊηΐ 
Οἵ ΤεβθΠ ]Δης66 Δ Πα] ἜΧΡΙΘ556 6 1{ [ΙΌτΟΙΡΙΥ : 
“Τὴ Ῥοίῃ ἘΡΙ51165 ἔπθῦθ 15 ἃ φτθαΐίοσ α185- 
Ῥίαγ οἵ ἢϊ5. οὐ ἴδοι ηρβ πα 1ἢ ΔΗ͂ 
ΟἰΠοΥ Ῥογίοη οὗ 15. νυιηρθ, ἃ ἀθαερεῦ 
οοῃίτγαβί οὗ ̓ πυγατα αχαϊζαίοη Πα οὐ νναγά 
5 Π ΘΥΙηρ, ΤΊΟΤΘ ΟὗἨ ΡΕΙΒΟΠΔ] δηϊγεαίυ, ἃ 
ΒΊΘδίο τοϑαϊηθϑ5 ἴο ἱπηρατὶ ΠΙμη56 1 
ΑΠα [Π6 584Π16 σοιμητηθηίδίου δ 45 Δηοῖ ΠῈΓ 
Ῥοϊηΐ, “ὙΠ ετα 15 1η Ὀοίἢ {Π6 βαπια οοη- 
ΒΟΙΟΊΒη655 οὗ ἰΠ6 Ρῥσξοδγίοιια Ῥαβὶβ. Οἢ 
ὙΠΙΟΠ ἢΪ5. ΟΠ ΔΕ ΠΟΥ ταϑίβα ἴῃ ἰῃ6 
Εχιβίηρ βίαία. οἵ 1Π6 ἐψοὸ ΟΠατγοἢ65.᾽" 
1 γγ ϑρροβε {πεβ8 ἔνο ἰθίζειβ ἴο πανα 
Ῥεβεη ττςθη ἴῃ Μαοβάοηϊα, αἱ 4 ἰἰπηα οὗ 
ΕΧίσετηβ ἀθρυθβϑϑίοη ΠῸΠῚ 11Π655, Δη ΜΠ 
ΔΏΧίοΟι5 ΠΕ 5 οιη (αἰαῖ, αηα (ὐοτ!ητῃ 
ῬΙΓΘβϑιηρ ΟἹ ΠΙπῚ αἵ {Π6 βαᾷπη6 {1πη6, ΔηἋ 
τηονιηρ ἢἰ5 ᾿ἱπαϊρηδίομ, εδο ἘΡΙβι16 
ϑδ1η5 τη ἢ ἤτοι [Π15 {ΠΘΟΥΥῪ ἴῃ {Π6 1τη- 
ῬΓΘβΒΙΟη. οὗ 15 τβδ] γ. 

Βευΐ, ἴο οηβ ἰο Ἃείβι]5, ἔπεα 8.6 
ΤΟΙΠ ΤΑ ]6 ΠΠΠΚ5 Ὀεΐνγεεη. ἴπεθε ἔνὸ 
ἘΡΙ 5.165, ἃ5 τερατάς. θοίἢ ρεΐβϑοῃβ δηά 
Ῥίαοθϑ. [Ι͂Ἃπ τοϑρεοὶ οἵ ώηως χα τηιδὲ 
ΒΡΘΟΙΔΠΥ πδῖὴθ Παπηαβοιιβ δηα Αταθϊδ. 
ΤΠαΣ 5ὲ Ῥαὰ] 5ῃοι] 4 πᾶνε ροϊηίεαϊν 
ΠΔΙΉΘα Τ)αΙηδ50 115 ἴῃ Θά ἢ οὗ {π686 ἔνο 
ἘΠ ΟΙΞΈΙΟ 9 (2. (Ὁ. χὶ. 32; Δ]. 1.. 17},. ἀπά 
ποί ἢανα πηθηϊοηθα {ΠπῸ Ρ]αοα αἵ 81} ἴῃ 
ΔΏΥ ΟἾΠΘΥ ἘΡΙ5116, 15 ἃ ΝΕΙΥ͂ 51) ΡΠ] [δοί. 
γε τπαῖρπὶ δαά {ῃδὲ ἴῃ {Π6 ἔνο οδβ65, 
1πουρἢ Π6 πηθπί]οη5 (ῃ6 ρΙασα ἢ αν! ἀθης 
[66] ρ, Π6 ἀο65 1Π15 'π σοηπροίϊοπ ΜΊΓΗ 
ἔνΟ νΟΥΥ αἸἤευθηΐ ἐγαϊη5. οὗ {πουρῃΐ, ἀπά 
τππ5 Ποῖ ΔΥ ΞΕ] απςα οἴοπο ΕΡΙ 516 
Ῥεϊηρ; διιρρεβίεα ὈΥ {π6 οἰμεσ. Ηδτῖα {ΠῈ 
σΟΙΠοΙάδηςθ, Πούνανεσ, ἰ5 ποϊβα δ5 δῇ 1ῃ- 
ἀἸσαίοη ἐπαξ {π6 ἘΡίβι1ες ΕΓῈ τι 6 ἢ 
ἸΠΟΘΥ [Π6 58 Π16 πηεηΐα] ᾿τηρυθϑϑίοηβ, δηᾷ 
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{πογθίοσα ργοραΌ]ν ἀθοσξ [Π6 βατηθ ἐϊτηθ. 
ΑΔ5 τϑραγβ Ασδθϊα, 1ἴ τηιβὲ δα ῆςος ἰο τοίου 
ἴο. {π6 ἸΟΠΡΟΥ ποία δὲ 1Π6 εηᾶ οὗ {πε 
Τουτἢ οΠαρίοσ, ΤΠ6 τοι] ]βοθησα οὗ [Πϊ5 
Τα ρίοη, ἰῃ Θοππροίίοη ΜΙ ΠΪ5 ΘΟ νει βίοῃ, 
Ὑγ85 ΘΙ ΔΘΠΓΠΥ νΕΓΥ ἔγαϑῃ ἴῃ {πΠ6 ΑΡοϑβιε᾽ 5 
ΤΩΙ θη Πα ντοίς {Π6 ΕΡΊ 5116 το (ες 
(ὐαἰδἴδη5 (( 4]. ἱ. 17, 1ν. 25); δπᾶ {πουρἢ 
ἢ 4065 ποῖ δοίια!]γ παῖὴθ [Π15 Τερίοη [ἢ 
1η6. οἴμεῦ ἘΡ 51:16, μ8 νισίπα!!ν ἄοα5 50 
(2 ΟοΥ. χὶ. 32): ἴοσ Ατείαβ, ψΠοϑῈ ΟΠ 5 
Κερί {Π6 βαΐβϑβ οἵ [)δγηδβοιβ, νγὰ5 Κίηρ οἵ 
Ῥείγα ἴῃ Ασαθιὰ. 
ΠΩ 27,507 ΟὉ ΠΟΒ6 ὩΔΠῚ6 1ξ 15 τηοϑὲ 

᾿πηροτίδηξ ἰο ἄννε6 1} ἴῃ [15 σοπηθοίίοη 15 
ὌΙΡαΒ (5 (ΘΟΥΣ τ, τ τ, ἐπι; σαῖς {1 
1-3). Ιῃ ΠΟ ΟἴΠεΓ ΕΡ 5116 Ῥεγοπᾷ {παΐ 
Δαἀαγαββαα ἴο ΠΙΠΊ56]Γ 15. Πα πηϑπιϊοηβ δὲ 
811, ἐχοβρί χαϊία οαϑιια!]γ ἴῃ 2 ΤΊτη. ἵν. 9. 
Ιῃ ἴΠ65886 ἔγο ΕΡΊ 5165 Π6 15 τηδ8 ψευῦ 
ΡΓΟΙαΪηΘηΐ ; Δηα [ΠΥ 5ῃ8ν7 ἰπαὶ Π6 γγὰ9 
ΤΠ ΟΠ ἴῃ [ῃ6 Αροϑβι!ε᾽ 5 {πουρηΐϊβ. δὲ πῸ 
{πὴ6 οἵ νυηρ {πε π. [Ιπ {π6 (ὐαἰαἰδη5 
ἢ ΔΡΡξαῖβ ἃ5 μανίην; Ῥεβῃ ἃ οἷοβε ςοῃη]- 
Ῥδπηίοη οἵ ἴπ6 Αροβίϊε οῃ ἃ νεΓῪΥ τπθιηου- 
4Ὁ]6. οσοαβίοη. [Ι͂π {π6 Οἰπεῖ Ἰεϊίεσ ἢἰς 
ΘΟΙΠΡΔΠΙΟΏΒΠΙΡ δὲ {Π6 νΎῪ {1Π16 οὗ ὙΠ Πρ; 
15. τηδᾶβ δνιάθηΐ, ψ τ 1Π6 πγαιτηδβί δχ- 
ῬΙΘΘΒΙΟἢ5. οὗ αῇβοιίοη 4η οοπἤάξηοεο. 
ΓΠδὶ ΤΙτ5 5ΒΠου] 4 ἢοΐ 6 πιθηιὶοπϑα αἱ 
4} ἴθ 1ῃ6 Αοἰβ5 οὗ {π6 Αροϑί!εβϑ', περᾶ 
ΟΔ1158 τι5 ΠΟ αΠΠΠοι]γ. 51 Ῥδὰ] μαά ΤΩΔῊΥ 
1π{ἰπηδΐβ ΠΙΘΠ5, θα Παιὴθ5 ἢπα πὸ 
Ρίασθ ἴῃ [ῃδξ βθπθιαὶ Ὠϊβίοιγ. ΤῊϊ5 ἴῃ- 
τἰπηαῖθ [ΓΙ Π5}10 νγὰ5 8. ρατί οἵ ἢΐ5. ρεῖ- 
50Π8] ὈΙΟΡΤΑΡΗΥ ; δῃ ἃ 1{{Ππ6568 ἔν ΕἸ 5{165 
ΓΘ υττςὲ6η αἱ {ΠπΠ6 βατὴβ {1π|6, δηά 1 
᾿ΓΙΕΙ5, νγὰ5. ΔΟΙν Εν δηραρθα αἱ 1Π15. ἔἰϊπη6 
ἴῃ. ΠΕΙΡΙπρ ΒΙη}, 10 15 ΨΕΙΥ Παία18] ἰΠδΐ ἢ]5 
ΠΔΙῚΘ 5ΠΟ0114 ΔΡΡΘαῦ ἴῃ ῬοίΠ, ἐποιρἢ ἰπ 
ΘΟΠΠΘΟΙΟη ΜΠ ΥΕΓΙΥ͂ αἰβετθηὶ {γ81Πη5 οἵ 
[πουρῆϊ. ὅϑ0ο ἢ ἃ σοἸποϊάθποα Πδ5 81} (πς 
ΑΓ οὗἉ τϑδ] γ. 
γε τῇδὺ ἰπτη ΠΟ ἴο νατουβ γευρα] 

1ΠΚ5, ΨΏΙΟΙ, ἃ5. 56θὴ ἴτοιη Οἱ ργεβεπί 
Ῥοϊπηΐ οἵ γεν, αῖα γουίῃγ οἵ σαγεῆι] αἰίβη- 
τἰοῆ. Τιβί, [ῸΥ ᾿πϑίδποθ, {Π6Ὸ ΤΠ ΠΟΙ ἴπ 
ΜΏΙΟ 5ὲ Ῥδι] 5ρεακϑ οὗ Π15. αδεσγες ἀπὰ 
2γωοροῦ τὰ (Α]. ἵν. τ8, 20, δηᾷ ἴῃ 2 (ου. χ. 
1--ΤΊ, ΧΙ]. τὸ 6 σοιηραῖεα. ὙΠΕΥ ποὲ 
ΟἾΪΥ ὈΘδΥΓ {Π6 ᾿πΊργ655 οὐ [Π6 βατηθ Ὑτ του, 
Ρυΐ ἀ΄θ νεῖν {κ᾿ ψπαΐ που] ΒῈ νυ τθη 

1 ΤῊς τοαάϊηρ ““ΤΊία5 Ταβίι5," το βοπιὰ 
Μ55. 5μὸν ἴῃ Δοίς χνῇϊ, 7, ᾿ὰ5. πὸ δας που Υ 
βα!ποῖϊθηξ ἴο 1 517 ΔΩΥ Ἔχοθρίϊοη ἴοὸ {15 βίαϊε- 
τηθηΐ, 5688 {Π6 ΒΙβῃορ οἵ ΟΠμεβίοθι᾽β ποίβ οἱ {π8Ὲ 
Ῥαββαρε. 
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ῬΥ Πίτ δ ἴπΠ6 βαηι {Ππ|6, 1 ἃ ἀου]6 
ΘΏΧΙΘΙΥ ῬΓΕΒΒΙηΡ ΠΡΟῚ ἢ. Αραϊη {Π6 
οδἰδ]ορτιεβ οἵ 51η5 ἴῃ (ἃ]. ν. 19---21, δηά 
ἴῃ 2 (Ὗτ. ΣΙ: 26; 21, Πανε ΨΕΙΥ ΟἷΘ58 
ΤΕΒΘΙ Ὀ]ΔΠΟ65, ΘΘΡΘΟΙΔ}ν 85 τοραγάβ [16 
ὑνοτ5 “ἀεραΐς5, σηνυίηρθ, τα ῖῃ5, 5. {Π{6 5, 
ἴπ [Π6 οὔθ οᾶβθ, ψΏϊΟἢ 1 [ῃ6 ΟΥΡΊΠΔ] 
Οτεεῖς τα ἰἀθηΐοαὶ ἢ [16 ψοΥα5 
ἐς ψΑΥΪΔΉ 6, ΘΠ] δίίομ, υυδίῃ5, 5.165 ἢ 1Ἰῃ 
1π6 οἴπθσ. ΤΠ ΤΠΔΏΠΕΓΙ ἴῃ ΨΥ ΏΙΟΠ ΡΤ 8] 
“ς ΘΟ ΙΠΡ ἢ ΔΠΩ 5ρ|ΠΠ{π8] “ὙΘΑΡΙηΡ ἢ ΘΟΙῚ8 
Βεΐογε τι5 ἴῃ (8]. νἱ. 7 15 ΓΟ ΔΊΑ ΌΙΪΥ 51Π}118 Ὁ 
ἴο ψπαΐ γα ἢ οὐ {πῈ 5816 βι]θοῖ ἴῃ 
2 ΟοΥ. ἴχ. 6. ΤῊῆς ἘΠρΊ5ἢ Μεγϑίοη οὔ- 
50.165 {Π6 Τοβθι πος θεΐνεθη 68]. ἱν. 
17 Δηα 2. (οὐχ. χὶ. 2: Ρυΐ ἴπ ἴ[π6 Οτεεῖϊς 1 
5. γΕΙῪ οἷοθθ. ΕΊΠΑΙν, γα ΤηΔῪ ποία {Π6 
ΒΙΠΡΊΠΑΥ τι586 οὗ {π6 ψοτὰ “ ἄδνοιῦγ" 1ῃ 
( 1]. ν. το δῃά 2 (ὐου. χὶ. 2ο. ΤῊϊ5 Ἐπ 1η6- 
τΤαίϊοι 15 ποΐ σομηρίεία ; Ῥαΐ 11 15 β ΠΟΙ ηΐ 
ἴο τᾶ Κὸ [Π6 διριιηηθηΐ νΕΓΥ 5ἰΓΟηρ. 

Οἡ 1Π6 ψ}ο]6 ἃ νεῖῦ σοηῆάεηξ ΟΡ  πΙοη 
ΤῊΔΥ 6 ΘΧΡΙΘΘΘΕα Π8ὲ [Π15 ΕΡΙ5116 νγὰ5 
τε ἀυγρρ τἢ6 ΤΗηϊά Αροβίοϊ!ς 
Τουζηου, ῬὈείοσεα [6 ΒρΙβ]8 ἴο [πθ6 
ΒοΙηδη5, ΠΟ νγαθ δθηΐ ἴτοπὶ (οὐ ἢ, 
Δα δθουῦέ [ῃ6 βαπηθ {|πΠ|6 ἃ5 {πΠ6 ϑϑοοπά 
ἘΡΙ5115 το ἴη6 (ογ πη ΠΊδη5,---ἤθηςα [Πα 
1 νὰ το ἴῃ Μδοράοηϊα αδαἵ 1[Π6 
ἘΠΠῚΘ ΘΟΥΓΕΒΡΟΠΙηρ ΜΠ Αοἴβ ΧΧ. 1, 2, 
1ΠΟΌΡἢ ΤΠΕγῈ 15. ΠῸ ΟὈ]θοίίοη ἴο 50}- 
Ῥοβιηρ {παΐ ἴ γγὰ5 ψυτθη δ ἘΡΠΘΒ515 
1 [Π6 Ἰαίθ μαζί οὗ ἴπ6 “ὶ1ἢγε8 γξαῖβ" 
(Αείβ χῖχ. 8, το, Χχχ. 31) ΟΠ Ἰπητη66!- 
αἴεὶν ρτεοθάεα ἐῃθ ογοβϑίηρ ΟΥΕΥ [ηΐο 
ῬΜδοβάοηϊδῦ. 

Τί 15 θϑϑϑθῃῖΐϊαὶ, πονανοῦ, [δὲ να 5Που]ά 
566 ΠΟΝ ἔτ {Π15 ἴΠθοΥν Πίβ διῇ αἰτγεοῖ 
ΟΠΓΟΠΟΙΟΡΊΟΔΙ ΤΠΔΥΚ5 ἃ5 ΜῈ ΡΟβϑ5655. ΝΟΥ͂ 
ΤΠΕΓΘ ἰ5. ποίμιηρ ψηδίενου ἴῃ 1 ἴο οοη- 

1 Τῆς οΠϊεῖ ροϊπίβ 'π [Π15 δυσιτηθηΐ ἀγα {Π6 
ἀοοίτη4] δβπηἰν οὗ [Π15 ΕΡΙ5116 τυ ἢ {παΐ ἴο 1Π6 
Ἐοιηδη5, ἀπά [5 ΡΘΥβο 8] αἰπηϊγ νἱἢ ἴῃ 6 Θεοοπα 
το {π6 (ουγϊπίῃίαηβ. ΚΝ ταπβί ποί [41] ἴο οὔβεῖνε, 
Πονονοῦ, {παΐ 1 Πᾶ5 οἷοβθ γθβεπ ]αησεβ ἴο {πα 
«γο ἘΡΙ5Ε]6 ἐο {μ6 Οοππίῃίδηβ, ἀπᾶ ἐπαΐ {Π658 
Δαα τηποἢ ἴο {Π6 οτος οἵ {Π6 σϑῆευαὶ ἀυσιιπηθηΐ. 
ΟΥ̓ {πε86 γϑβθπη Ὁ] ησε5. {Π6 πιοϑί γθ πη τα Ὁ]86. δγα 
1Πς ἀξε οὔ {Π6 ρτόνευθ “ἃ {π{| Ἰεανβὴ Ἰβανθηθίῃ 
τῃ6 “ΤΠ ΠΟΪςῈ Ἰππὴρ᾽ ἴῃ τ ΟοΥ. ν. 6 «πᾶ (]. ν. 9, 
ΔΠΩ͂ 1π6 86 οἵ {ῃ6 βϑαυὶηρ “" ΟἸΓΟΠΠΠΟΙΒΙΟΠ 15 
ποι ῃϊηρ," ψΙ 4 Ῥαϊαποῖησ σοπίγαβίβα ΡὮγαβα 
ἴῃ 1 ΟοΥ. ν1]. 10 πᾶ 64]. νἱ- 6, 15- 

3. Τὸ ουρῃΐ ποῖ ἴο ΡῈ ονευ]οοϊοά {Παὶ {ΠπῸ ΒΊΒΠ ΟΡ 
οὗ Ταποοΐη ἴῃ Πἷς (οτητηθηΐαγυ οἡ {Π6 ατεεὶ Νανν 
αβιαιηθηΐ, απ Ῥχοίεθβθοσ ΒΙΓΚ5 ἴῃ ἢϊβ “Ηοτο 
ἈΡοβίο]οςα,᾽ πᾶνε ἀυριιθα σάτα ῆα]}]}ν ἴπ ἴανοιυγ οὗ ἃ 
αἸἤδγθηΐ ἀαΐθ ἴοσ {ηἰς ΕΡΙ5116. Τὸ 15 Ῥε]θνεά, 
Ποννανου, Ὀ. ἐπε υυϊου οὗ {Π15 Τηϊγοἀποίίοη {παΐϊ 
1ϊ οοπίδ! 5 βα 15, οἴουυ δηβυνοϑ ἴο {Π6]γ ἀΥσιηθηΐβ. 

ΠΝ ΘΘΘΞΓΙΙΘΝΕ τΘ 

{τατος {Ππ θη}, ας οἡ [Π6 σΟΠΊΓΑΥΥ͂ 5ΟΠῚ6 
ΓΠϊηρ5 ἴῃ 1 ΠΟ αἸΒΈΠΟΕΥ ΠαυηΟηΪΖῈ 
ΜΠ ἋΠ6πη. Οὐ ἢγβί ποία οὗ {ΠΠ|6 15 [ἴῃ 68 
[αςοϊ {παΐ {ἢ15 ἘΡΙΒΕ]6. νγὰ5 ψυ Ἔη Δ ΘΓ 
1η6 ἤιβί υἱϑδὶὶ το (α]αίία (Αοίβ χνὶ. 6). 
Νεχί, οὴ [6 ὩϑϑΠρΡΊΟΠ Ππαΐ {Π6 δρι- 
τηθηΐ ἴῃ [Π6 ποίθ (Ρ. 510) 15 ΒΟΠ4 [ῸΓ 
Ιἀθη γηρ [Π6 ἸΟΌΤΠΟΥ ἴο [ΘΓ βα] τη. οὗ 
(Δ]. 11. τ τΠαΐ οὗ Αοίβ χν. 1π σοῆηθδο- 
τἰοη ψιἢ τῃ6 (ουη61], [Ὁ 15 δνιάδπὲ παῖ 
1η8 ἘΡΙ5116 νγὰβ νυ θη δε Πδὲ οσσα- 
ΟΔΒΙΟ. : ἴο ΠΟΙ πλαϑί ΡῈ δα δά ἐπε ἢιτ- 
1Π6γ [αοΐ [Πδΐ βοπὴθ {{πη6 πγιϑὲ θ6 δἱ]οννεά 
ἴΟΥ ἴῃΠ6 τηθείηρ οἵ Ῥεϑίευ δηα Ῥϑὰϊ! αἱ 
ΑΠΈΠΟΟΒ (( 4]. 11. 11---16), γΥ]Ο ἢ νγᾶβ 
ΤΉ] ΒΕ δα ρβθοαπεηΐ ἴοὸ {π6 (οπηο!!. 
Βυΐς Πασίπεσ, {πΠ6 Ἰαηριαρε οὗ 81 Ῥδι] ἴῃ 
115 ΕΡΙβ]Ὲ. 5ῃενδ {παῖ ἴὰ νὰ νυ τ 
ΑΕΓ τΠ6 σδερηα νἱϑὶῖ ἴο {δ (ἀα]δέϊδηβ 
(Αοῖβ χν!. 23). Ηδ βαγ5 (6 Δ]. ἵν. 13) 
[Παϊ 1 νὰβ8 “ οἡ δοοοιηΐ οὗ {Ππ685 ἔπδξ ἢ 
ῬΙΘΔΟΠΕΩ͂ [Π6 (ο5ρΡΕ] ἴο π6πὶ ογὲ Ζ.ε 3 γέ 
οκαςῖοη." ἨἩδηῆςοα 6 Παᾶ Ῥεξξῆ δημοηρ 
{Π6Π} ΟἹ ΠΊΟΤΘ ΟσΟΑβοη5 ἤδη οὔθ. ΝὼῸὸ 
ΟΥΠΕΙ Ἰητογργείδι θη οὗ {Π6 ραβϑαβα 15 αἱ 
411 παΐπσγαὶ. ὍΤῆι5 ἴοο γα τεδοῇ ἴῃς τηοβί 
πδίμγα! ἰηςογργοίδιοηβ. οὗ [ῃ6 (Ο]] ον ίησ 
ῬὨταβο5--τ 85 Μὰ 5414 Ὀείοσθ, 50 βᾶὺ 1 
ΠΟῪ ἀραὶη" (1. 9); “1 {ε5} }{{ἸὟὦἑΪξαραὶη ἴο 
ἜΥΕΓΥ πηΔη᾿᾿ (ν. 3); “οὗ ἴΠ86 ψΒΙΘῊ 1 {ε}} 
γοιι Ὀεΐοσα, 851 Πᾶνε 4150 [ο] 4 γοιι ἴῃ {Π|6 
ΡῬαϑὶ" (ν. 21); δῃηᾶ δϑρεοίδ]ν, “δα 1 
{Πογοίογα ῬεοοιὴΒ ὙΟΌΓ Θηθην, Ὀδοδιβ8 
Ι 1611 γοι {π6 {τ} Ρ᾽ἢ (ἵν, τ6)ὴ. Ηδ σου]ά 
ῃοΐ Ροβϑιθὶν Κπονν ψΠδΐ {ΠῈ εἤεος ψουἹᾶ 
Ῥε οὗ ψν»ῃαΐ 6 15 ΠΟῪ τυτηρ. Ηδηςα Πα 
τημϑὲ Πᾶνα ἜΧΡΊεβϑαα τη]βρίνιηρθ, ΠΕ Π 
Π6 μαὰ Ῥβϑὴ Ῥεύβοηα! !ν δηοηρ {Πεῖη. 
Ης ῥτόῦαθ]ν ϑᾶνν δὲ {παξ {ππῆὸ ΔΏΧΙΟΙ5 
βυτρίοιη5. οὗ ᾿ποιριεηΐ εν]], που ρἢ ἴΠ6 
[1] πεννβ οὗ {πΠ6 ἀείεοξίοη οὗ ἴῃΠ6 (αϊα- 
Ἐ|ΔΠ5 σα Π16 ΠΡΟΠ Ὠϊπ {κα ἃ 5Π00Κ. 

ΤΠῖ5 Ὀγ ̓ ηΐεσηδὶ ον ἄξηςε οὔα ἀϊβεγεηΐς 
Κιηα ΠῸΠι {Π6 ΓΟΥΤΠΕΥΓ γα ἀρϑῖη Ὀσηρ {Π6 
ΥΩ ρ᾽ οὗὨ [15 ΕΡΙ5116 πη [6 ταῆρα 
οὗ τῆς. ΤῊ ΜΙββιοματν ΤΟΌΓΠΘΥ, Δ ηα ἴῃ 
ΒΘΏΕ͵ΑΙ σοηηθοίίοη ΜΠ {η6 ἘΡΙΒΕ165 ἴο 
της Ἐοιηδηβ δηα (οι! Πα η5, ΤῊ ΟΗΪΥ 
4ιθϑίίοη ὙΠΟ ΠΟῪ ΤΕΠΊΔΙΠ5 Πᾶ5 Ταίει- 
666 ἴο {Π6 ῥῬδιίσυϊαγ ρατί οὗ Πδὲ ΠΟ ΓΠΕΥ 
ΠΙΟΠ 5θεὴβ (Π6 πηοβδὲ ρσόρδθ]α; απά 
1η15 ἀερεηαβ οἡ {Π6 ητοσργδίδεοη οὗ “350 
Θ00η "ἢ Ιη Ὁ]. 1. 6. Αἱ ἢγβί βιρῃξς ψα 
τηϊρῆς ΡῈ ἀἸβροβεά ἴο ᾿πίογργϑέ 1ἴ ΠΠΓΘσ αν 
οὔ Ιαρβε οὗ ἔπε: δῃᾷ οἡ {15 ἱπίεγρσαία- 
[οὴ ψ͵ῸΘΡ 5ῃου]4 Πδίσγα!ν ἢχ ἀροη {Π6. 
Θατὶν Ρατί οὗ {πε Ἰοηρ τεϑιάδησα ἴῃ ἘΡΠΕ- 



ΠΕ, ἘΡΙΘΉΤ ΤΙ ΤΘ 

5:15, Βυιΐ ΤΘΑΪῪ ποῖ 50 ΠΠΠΟἢ ἃ 5Ποτσΐ 
ΡῬΕΠΟά οὐ {{π|6, 85. ΠΊΟΤΑΙ Παβδίς δηά 
γγαπί οὗ σοῃϑιϑγαίίοη, 15 ἀθποίεα ὈΥ {π6 
Ῥῆταθθ. ὅ6Ὲ ἴῃε ῃοίε ὉΠ ἴη6 ῥᾶββᾶρε. 
ΓΗΒ ψγὰ αὐτὰ ααϊία αἱ Πἰρευίν ἴο ὈγΠΡ 
ἄονγῃ [Π6 νυυϊηρ οὗἁ {Π15 ΕΡΙ5116 ἴο {Π6 
1πητη Ἰαίθ ποισῃ θουτΠοοά οὗἩ {πῸ συ! ηρ 
οἵ {Π6 ϑεβοοπᾶά ἴο {π6 (ου πῃ] Δη5, δηα ἴο 
χ ἀροη {πες Ἰαίεγ ρατί οὔ {Π6 5ο]ουγη 
αἱ ἘΡΠΘβιιθ, ΟΓΥ (ΠΊογα Ῥγο Δ Ὀ]Υ 5111) {ΠῸ 
5ῃοτί βίαυ δἱ Ττοαβ (2 (του. 11. 13) ΟΥυ [Π68 
ἸΟΏΘΘΙ βίαυ ἴῃ Μδοβαοηῖδ: 

Α5 τεραγᾶβ ἴῃς ὁσοβϑίοη οὗ {πΠ6 ψυηρ 
οἵ 115 ἘΡΙβΈ]6, {Π15 σαπ Ὅ6 νεΎῦ ΘΑΒΠΥ 
βίαϊεαά. ὙΠ ἀοοσυμπηθηΐ 1ἢ [Π15 ταβρϑοΐ 
5ρΡΘαΚ5. ΨΘΥΥ ΟἰΘα ν ἴου ᾿ἴ56]}. Αἴεγ 5. 
Ῥαι] Παᾶ εἴς (ὑφ᾽ δία, Ἐπ 155 165 οὐ {Π6 
Τυάδαϊζίηρ ραν παὰ σοπα Ποπὶ {π64258, 
ῬτοοΙαιπηϊησ ἐπαΐ οἰτουτηοῖβίοη δηα [Π6 
Κεερίηρ οὔίηε Μοβαῖς ᾿ανν ὑγῈΓ6 ΠΘΟΘΘΒΑΥΥ 
ἴο ϑαἰνδίϊοῃ, οὔ αἱ ἰδαϑί Θϑϑθ 141 τὸ [Π6 
ΒΙρΉογ (τι βέδη 16, {πτι5 ππιακίηρ Γπᾶἀ- 
15η1 4ὴ δηΐθοθάςεπε σοπαϊοη οὗ (ἢτ]5- 
ἘΔ ηΪν : ἀπα {Π6 ταϑα]ξ Πα ὈΕΘη ἃ ἀϊ585- 
ττοι5 Κἰπα οὗὁἉ [Ἀβοι πδ ]Οη ΟΥΕΓ [Π6 ὨΠ65 
οἵ β5οπῆα οὔ {ῃ6 (α]αίίδῃ οοηνοτίβ. Αἱ 
1Π6 54Π16 {{Π16, 8ἃ5 νγὰβ ᾿ηἀεεα αυϊία 65- 
56 ῃ{14] ἔου ΠΕ ὶΓ ῬύΓροβΘ, {Π6 56. ΠΊ]5Ό 16 - 
τ Δ Κοῖ5 ἀδηϊθα {Π6 ᾿πἀερεπάθηϊξ Δροβίϊο- 
5Π10 οὗ 8: Ῥαι], τεριεϑθηϊβα ἘΠῚ ἃ5 1π- 
ἔδυῖοῦ ἴο {ῃ6 ΟἾΠΕΥ ΑΡροβίϊεβ, δηᾶ δοσιβθά 
Ἠΐπι ΠΠΚουνῖβ6 οὐ ἱποοπϑιβίεηογ. ΤΠι5 ἴῃ 
ὙΤΙΙΊρ; {Π15 ΕΡΙΒΕ16 ἢ6 Παά νο Ρ ΓΡΟΒ65 
ἴῃ νἱδνῦ, ΘΔ ο ἢ Θ5βϑθ πεν θουπα πρ ΜΠ 
τῃ6 οἴπει. Ἠδξ ἰουμπά 1 ΠΘΟΘΘΒΑΥΥ ΟΠ 
ἴῃε ὁπ παηά ἴο δβϑετξ δηὰ ἀδιηοπβίσγαϊα 
15 Δροβίοιις ἱπάερεμάθηοα δπά δυ- 
τπουιγ, Δα οα {πΠῸ6 οἴπεῦ παπᾶ ἴο τγϑ-ϑίαϊε 
Πα ἴο Ῥίονα ὈΥΚ δριιμηθπί {πΠ6 ἀοοίτπα 
οὗ ἴγβξε ᾿ϑεϊποδίιοη τὨγοῸρ ἔα. ὙΤΠαδε 
ἐπιηοθ ἅτ ἀοηθ ΜΠ στεαΐ νεῃθιηθηο 8 
84 ἴοτοθ. ὙΤηα ποθ οπὶ (αἰαία Πδά 
βίαι] πὶ πα Π]16 4 ΗΠ ΜΠ ΔηχΧΙ ίγ. 
Ηδξ 5 ψΠηΠδΐ στοαί ὈΓΠΟΙΡΙ65 Έγα δἵ 
ϑίακθ, δηά πον [ῃΠ6 ψῆοϊθ ἔπίατα οὗ 
ΟΠ ΠΙΒΕ ΔΉ ψγὰθ ΠΚΕΙΥ τὸ 6 σοιηρτο- 
τηϊδεᾶ. ἨἩδποθ {Ποῖα 15 ἴῃ [Π15 ΕΡΙ5116 
ΔῊ ἸΠΊΡΓΘ55 Οὗ βενθυ τυ Δηα Πα ΔΈΟΙ, 
ΠΟ γα Πηα ἴῃ ΠΟ ΟἾΠΕΥ. 

θα. ἨΠΊΞΤΟΕΥ ΑΝῸ Ο(ΟΗἨΔΛΔΕΔΛΟΤΕΕΒ ΟΕ 

ΤῊΕ ΟΑΙΑΤΙΑΝΞ. 

Τὶ 5. 1ῃ15 ΕΡΊβι]6 μὰ5 Ῥβου] δῦ ἔθδ- 
765, ΜνΠ]Ο]. ΒΕΙΟΠρ ἴο ΠΟ ΟἴΠΕΙβ, 50 15 
ἴΠετα ἃ αἰἸβεϊποίνα βίδηρ προη {π6 (αἸα- 
ἘΔ 5 {πεη βοῖνεβ, ἴῃ Ὀοΐῃ {π6 ΠαίΟΠδὶ 
δια {Π6 το] σίοι5 56 η56, ΟΠ γα Ππα Ἰῃ 
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ἼΟ ΟἾΠΕΥΙ σΟΙΠΙΠΠΙΠηΪΥ Δα αγοθθεα Ὁγ 8ὲ 
Ῥδὰ] ἴῃ Π15 ΕἸ βίο συ νυ ηρ5. ὟΥ Ὲ ΤΥ 
Πγϑί ἴακα ποίε οἵ [πε παίϊοηδὶ σπαγαοίογ- 
ἰδέϊος οἵ {ῃ6 (ὡα] δ 858. 

ΤῊΣ ἘΡΙ5Ε16 ἴο {π6 Οὐδ᾽ δίίδῃβ 15 σθα]]ν 
1η6 ἘΡΙΒΙῈ ἴο 16 ἅδι]5. ὙΤΠῈ ψογάς 
ΚΑ αϊΐα, (αἰαΐ πὰ (αἰ ἀγα ἴῃ ἔαοϊ οἡΪν 
ΨΆΓΙΟΙΙ [ΟΥΠῚ5 οὗ (ῃῆ6 βαὴῆθ ψοτάᾷ. Α 
Τιιη ἩΓΕ, Βρεακιηρ οἵ [6 (ΔαἸδίϊαῃσ5 
οὗ Αϑῖα Μίπου, νου] παΐαγα! ν 641] {Πθ τὴ 
“(Δι15;" δηᾶ ἃ ατεεκ νυεσ, σρεακίηρ 
οἵ {ῃε (δυ]5 οἵ Ετδηςθ, νου] παίατα ]}ν 
6411 ἔθ πὶ ““ (δἰ δίϊδηβ." να ΠΔΥ δβῖνε, 
45 Ἰηϑίδῃορϑ, Πἰνυ οἡ ἴῃ6 οὔθ Παηά δηά 
ῬοΟΙΥυΡΙ 5 οἡ {Π6 ΟἸΠΕΓ. 

ΤΠΘ ᾿ππαθιδηΐβ οὗ σεπίτα] Αϑῖα ΜΊΠΟΓ, 
ἴο ποῖ 5. Ῥαὰὺὶ ντοίς [Π15 ἘΡΙ5116, 
ΜΕΙΘ 8ῃ οἴβδμῃμοοί οὗ ἰπαΐ στεαΐ Καιτς 
τηϊσταίοη ἡ ΏΙΟἢ τάδ 1[5616 ΠΊΘΙΊ ΟΥ̓ Ὁ]8 
ἴῃ Νουίποση [{α]γ πα Νογίπεσηῃ τες. 
ΑΠΘΥ τπ656 Ῥαγθατίαηβ Πα τϑοοι δα 1ἢ 
σοηδιβίοη ἔγοπὶ {Π6 οΠ1ἢ5 οὗ ΠΕΙΡΗΪ, 5Ξ0Π16 
οὗ {πεηὶ ογοβϑαα ἴπ6 Βοβρἤοῦιβ, ΔΠ4 
Ῥεποίγαϊεα ᾿πΐο (ῃ6 τερίοη ΠΟ δἔζευ- 
Α͵ά5 ῬΟΥῈ ΠΕῚΓ ΠαπΊ6. Αἴ τπ6 ουίδεί 
ΤΠΕΥ εγα βοιηθνπδὶ 6 τπ6 ΤΌΓΚΒ, Οἢ 
ἘΠΕῚ ἢγϑί ᾿πναϑῖοη οὗ [Π6 βαπηθ αἰ τοί, ἃ 
ΤηΟΥ ΘΔ] 6. ΔΥΙηγ, ΘΠΟΔΙΏΡΙ Πρ, Τ]ΔΤΟΠΙΠΡ 
πα ῬΙυΠἀετηρ δ ν}11. ὙΠ6 βυϊτουηά- 
ἴπρ ΤΠΟΠΑΙΟΙ5 φυδ 18 }}}7 Οοὐτία:]6 4 {Π ΕΓ 
ῬΟΜΕΥ ΔΠα τοργοϑϑαα {Π6 ΠῚ ΙΓ ΠΙη ΠΑΓ- 
ΤΟΥΘΥ ΠΠη115. [Ι͂ἢ 1Π6 δηά {πεὶγ αἰνι θα 
56 ΟΙΙΟΙ5 σΟδ] Θϑο θα ἰηΐο οπα πηϊτεα Κιηρ- 
ἄοπι. ἘῸΓ ἃ {{π| ΤΠΕῚΓ Κιηρθ ΜΕΥ ταὰ- 
σορηϊβθα ὈΚ τπ6 Βοπιαηβ; Ὀὰΐ 1 [Π6 
τεῖσῃ οἵ Απριβέιβ [Π15 ἀἰβίτιοι γὰθ τηδ ας 
ἃ Ῥτονίποθ. οἵ {6 ἘπΊρΙγθ, ταδοῃϊησ 
τόση {πε Ῥογάειβ οὗ Αϑία δηα ΒιΠγπῖα ἴο 
τη6 πεὶρῃθουτποοάᾶ οἵ Ιοοηϊπτη, Γγϑίγα 
«πα Ῥεγθθ. ΤῊϊβ γα [Π6 ΡΟ] ΟΔ] σοη- 
ἀϊοη οὗ (Δα]αίία, γῇ θη 8. Ῥαὰ] ραββθά ἴῃ 
115 ἀϊγεοίίομ οἢ ἢἰ5 ϑεοοηά απά ΓΗ 
ΜΊΒΒΙΟΠΔΙΥ [ΟἸΓΏΘΥ5. 
Α πιεβίίοη ΠΕΓΘ ΔΙ565 85 ἴὸ ΨΠΘΙΠΕΥ, 

ΜΏΘη Οα]αίία 15 πατηθα ἴῃ ἴπ6 Νενν 68- 
ἰαπιθηΐ, γῈ 476 ἴο πηπεγβίδηα [Π 6 [ΕΟ Πὴ 
ἴῃ 15 βΈΠΕΙΑΙ ῬΟΡΌΪΑΥ 56 Π56, ΟΥ̓ ἃ5 66- 
ποίησ, ΜΠ ἃ ποτα τοβιτ οἰ ΤΠ ΒΙηΡ, 
ἃ Βομηδη ῥτόνίποεα : δηα [Π15 σΠ ΘΠ ΟΙ 15 
ποῖ νΕΙῪ ΟἸΠο]Γ ἴο ἀπϑγεῖ. ΡῬθτυρία 
νὰ5 ποῖ ἃ Βουμηδη Ῥτόν ης6 : πα νὰ Ππα 
115. Τουπ ςοΟΠΙθΙΠΘα ἢ [ῃ6 παπηθ οὗ 
(α]αίία οὔ Ὀοΐῃ οσςσαβίοηβ θη δὲ Ῥδὰ] 
ῖ5. ἀδβοθεᾶ ἴῃ Ραβϑίηρ {πγουρἢ {Π|5 
τεριοῦ (Αοΐθ᾽ χυΐ Ὅν χνπις 55. Ὑπὸ 
5ΔΙῺΘ ΤΟΙΊΔΙΪς 15 ΔΡΡΙΠΙΟΔθ]6 ἴο οΟἴποΥ βσεο- 
στα ΪΟΑ] ἔθ πὴ5. ὙΠΟ Π 5 Τὰ ΚΘ ΘΠΊΡΙΟΥ̓́Β 
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ἴῃ 5 Πἰϑίουυ οὗ δὲ Ῥδὰ}}5 ἰτανεῖβ ἱΠτουρῃ 
τμε658. ἀἰβίσιοἴβ, Β8 0 ἢ. ἃ5 Τγοδοπῖα (χῖν. 6 
--τιὴ) δπᾶ Μγϑια (χνϊ. 7), γμΙοἢ μδα το 
ῬΟΙΠΙΟΑΙ τπηροτῖ. ὙΠα ἔδος τηδὺ 6 ΟΕ 
Γοσοπΐ ἴῃ οογίαϊη οἴ Υ οα565, 85 ΠΘη [Π6 
Ῥτο-οοηβι}5 οἵ Αβια (χῖχ. 26, 38) ἀπά {πὸ 
7ατιβαϊοίίοπ οἵ (Ποῖα (ΧΧΠ!. 34) ἃ1τῈ 5ρΡ6- 
ΟἰΔΠΥ πατηθά. Βαΐ, οα [Π6 ΨΠΟΙΘ, [ΕΘ 15 
ΠΟ ΤῪτ6ά50η ἰο ουδὲ {παΐ (ὐα]αίία ἴῃ {με 
Νεν Ταβίδιηθηΐ ἰ5 564 εἰ ΠΠΟΙΟΡΊΟΔΙΠΥ 
Δ Πα ῬΡορυ]αιγ, ἴο ἀςποία ἃ τερίοῃ οἵ ἴῃ- 
ἀεπηϊίθ εχίθηΐ, ἴῃ {πῈ6 τ]4α]6 οἵ Αϑῖᾷ 
ΜίηοΥ, ᾿πμαθιτεα Ὀ. ἃ ΡθορΙΒ Ποβα Πϊ5- 
ΟΙῪ γγὰ5 ΨΕΙῪ Οὐτίοιι5, Δη4 ΜΠΟΒ6. ΟΠὰ- 
ΤΑΟΙΟΙ τγᾶ8 ΝΕΓΥΥῪ 5 ΓΟΠΡῚΥ τηδτκαά. 

ΤΗς ΚοΙείο ομαγαοίουιϑίοβ ἀγα ἢοΐ πῃ- 
Ἄπον ἴο 5. [ζ τηαγ ὈῈ 5 ΠΠο]θηΐ Ποτα 
ἴο {ποῖα ομ6 ΘΔΥΥ ΔΠ4 οΠ6 τεοθηΐ ΨΤΕΥ 
ο [ἢϊ5 5 θ]εοῖ, απα {πε ἴο ποίβ ΠΟΥ 
[ᾺΥ ἴΠεῚ᾿ τοηηαυῖκα ΠΗ Δηγ {ΠΠπ|5ἰγα ΠΟ ἴῃ 
1μ6 ἘφΡίβΕ1α ἰο 1π6 (ἀαἰδίίαμβ. (βββδῦ, [8 
ἢϊ5 “ΒεΙΙαπὶ (ΔΑ ΠἸουπλ᾽ (1Υ. 5), ΒΡῈ Κ5 οἵ 
τὴ6. ““᾿ηβπηϊία5᾿ οὗ [ῃ6 (ὐΔ15, ΟΥ̓ [ΠΕῚΓ 
πηδίθδ 655 οἵ ρύγροβα, Δα !ηρ “ δα ηΐ ἸῺ 
ΠΟΙ 5115 ΟΑΡΙ ΘΠ 615. ΠΊΟΌ1165, εἴ πον]5 Ρ]6- 
τυσηηπε τερι5 διά βηΐ, ἀηα ΠαποΘ “Ώ1Π1] 
ἢ15 σομητη 6 ἀατὴ Θχιβιμηαν1." ὙΓΠΙΘΙΤΥ, 
1ὴ 15. “Ηἰβίοιτθ 465 ἀφυ]οιβ ̓  (Ρτεᾷ), 
5ΠῚ5. ΠΡ δ5 [ΟἹ]ονγ5 ἴῃοϑα οΠαγδοίο  5[105 
οἵ τῃεὲ (αι! 58 ἴδτηῖγ, ΠΟ. ἴπ ΠΙ5 
ορίηΐομ: “ αἰβεγθηζαῖα "Ὁ ἃ ΠῸΠῚ ΟΙΠΟΥ 
ΘΘοΙΙΟη5 οὗ 1ῃς6 Πυμηδῃ Τὰ :--- ὑπὸ Ὀτὰ- 
γνΟΌΓΘ ῬΘΙΒΟΏΠ6]16 416 τΙθη Π’ ἔρα]8 ΟΠ 6Ζ 
165 Ῥειρὶε5. δηοιθη5---η Θϑρτς ἴδῃς, 
᾿τηρέτξαειιχ, οὐνεσί ἃ ἰουῖα5 165. ΠΠΠρΡτΘ5- 
9101Π5, ἐταϊποιηπηθηΐς ᾿πί6]]Πρϑηΐ---Πγα15, ἃ 
οδιέ ἐς. σεἰα, τπ6 ποθ Πτέ οχίγδμηθ, ροϊηΐ 
ἄθ σοῃβίδποθ, τη6 ᾿τέριρηδπος τηδτηπές 
ααχ ἰἀέεϑ ἀβ ἀἸβορ!πα εἴ α’ Ογάτα 51 ρι15- 
βαπίε5 οἤθ8Ζ 65 τῶσθϑ φεΠηΔΪ]τ[65᾽, 

1 Τεγοιηθ, ΠηοῸ Ππαά Ῥεθη Ῥοίι ἴῃ (αἰαίία ἀηα 
ἴπ (ὙΠ ΠΥ, βαγβ παῖς ἢς οὰπα ἴπ (ΠῈ6 [ουτηοῦ 
ΠΟΙΠΙΤΥ {π6 βᾶπηθ ἰδηριαρα 5ροαπ ΨΨΠΙΟΝ Πα 
πα Προ ἴῃ [π6 πεῖρῃθουτηοοί οἵ Ττὲνεβ. ΤῊϊ5 
γαῖβεβ ἔνγο “αΘϑίοη5 ; ἢγβί, νεῖ που ὑπθγα ὑγΈτα 
(εγπιαπῖς δἰθηηθηίβ ἴῃ ἴῃς δα] 5ῃ ποσάβ ΒΟ ῃ 
᾿πναάθάᾷ Αϑία Μίπουι, απα βεοοηα!ν τυ μείπου {Π6 
Ἰαπρτιασα 5Ρροίζθη ὁπ {πῸ ΜΌβΕ]]6 νγὰβ ἴῃ {Παΐ ἄδῪ 
(εμηδηΐο οὐ ΚΚεϊεῖς. [1 15 ουτίουϑβ ἴο 566 Βοίἢ ἴῃ 
{π6 δαυ]τθϑὶ ἀηα {π6 Ιαΐθϑὲ οὗ [Π6 σορίοιϑβ βε 65 
οἵ Ῥτοίεβδίαῃε (δυμιδῃ οομημηθηίδίουβ. οὴ {Π15 
ἘΡΙβ:16 ἃ ἀἰβροβιἐοη ἴο οἱαΐπι {πΠ6 (δ᾽ αἰίδῃβ ἃ5 
Εἰ ΠΠΟΙΟΡΊΟΔΙΠΥ τοϊαΐθα ἴο ἴπεη. Ταΐμοῦ βαγ5: 
“ βοτὴθ {Π|πῖς (Παΐ {π6 (ἀειτηδηβ ἀγα ἀθβοαπαθα 
οἵ ἴῃ8 Οα]αϊϊδηβ: ποτ Ποὺ 15 [815 αἰνιπδίίοη Ρϑυ- 
Παρ ππίσιθ : [οσγ ἴῃ ἀσμδηβ ἂαήε ποῖ τποῇ 
ὉΠΠΪΚ6 ἴο {Ποῖ ἴῃ παίπγο : ἀπ 1 τηγ561Ὁ δτὴ οοΠ- 
βίγαϊηβα ἴο Ὑν]βῃ. ἴο ΠΠΥ ΠΟΙ τ ηΘ ἢ τηογα 5ίεα- 
[αβίηβϑβ δῃη 4 σΟηΒίΆ ΠΟΥ : ἴου ἴῃ 811 {Πϊησϑ [Παΐ τα 
4ο, αἱ ἴῃς ἢγβὲ Ὀσιπὶ να ὈῈ ψγευὺ Ποί, Ρθαξ ὙΠ Θη 
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Ῥεδθοοῦρ α᾽ οβιεπίδίίοη, εηῆῃ πηθ ἀέϑα- 
πΐοπ Ρεγρέξζας!!ς, πππΐ ἀ᾽ ἐχοθϑϑῖγα νδΠ|- 
ιό. ΦῆΥε μπᾶ Δ4}]} [86 ἐξαΐυσες οὗ [Π15 
Ῥἰοίατα γεν «αΠηιΕἰγ ταῆθοίθα ἴπ {Π6 
ἘρΡιβις. το ἴῃς (μαἰδίδηβ---ἶη ἴῃ6 Θαροῦ 
ΜΕΙσοπῚΘ. ΏΙΟΙ ΤΠΕΥ σαν ἴο δὲ Ῥδιμ]Ὅ5 
ἀοοίσίπε αἱ πες ἤτϑι---ἴη ΤΠΕΙΓ μι Πα5:- 
αϑίϊς αἰεοιίίοη τουναγαβ ΠἰπῚ ῬΘΥΒΟΠΙ]Υ--- 
ἴῃ [ΠΕ], Τρ πθ55 “50. 500 ἴο ἴακα 
ΠΘῚ ΠΉΡΙΘΒΒΙΟΠ5, ἴο ἤτον οὔ {πΠ6 Αρο- 
510116 γόκε δῃᾶ ἴο δάορί “ δηοίμεσ (ο5- 
Ρε1" --ἰῇ {ΠΕῚῚ τεδάϊηθββ ἴο.. “116. δπά 
ἄδνουτ ἡ οπθ δηῃοίῃει---ἰῃ {π6 γαυηηρ5 
σἴνβη μετα ὈῪ δὲ Ῥδὰ] αρϑίηβί νδηϊῦ δηὰᾶ 
56] -οοποοιῖ, ΝΟ σαγθίι] τϑδάθυ οὗ ἴῃ6 
Νεν Τεβίαμπηθηΐ οδῇ [811] ἴο οὔβεσνα παῖ 
ψῈ Πᾶνα 1η [Π15. ΕΡΙϑί]ϊς. βϑομηει ῃηρ ν ΘΙ 
αἸΠετεηΐ, ἃ5. ἴο φἜΈΠΕΓΑΙ [θαίατεβ οἵ οΠπαὰ- 
ταοίθσ, οτη [παι ΠΙΟἢ γε Ππά ἴῃ ΟἸΠΕΥ 
ἘΡΙΒ1165, 85, ἴοσ 1πϑίαποβ, ἴποβα δ ἀγοϑβθα 
το ἴῃς (ὐο]οββίδηϑβ πα ῬΕΙΠΡΡΙΔηΒ. 

Αποίπει ἰδ ρι5ηιηρ τηᾶτκ οὗ {π6 
ΘΑΥν (ὐα]αίίατι (τ βιδη5. 15 ἴο θ6: σατε- 
[ΠΥ ποίεα. ὙΠΕΥ τὰ ποῖ βρεοια 
Δα ηπῆεα ἢ Δὴγ στεαΐ οΟἰζΥ, 85. 15 1Π6 
οα58 ΜΠ Ὑ ΒΕββαίοηῖοα δα (ουϊηίῃ ἢ 
τεβρεοί ἴο {πΠ6 δαυγ ΟΠ Πβῃδη5 οἵ Μαςοο- 
ἄοηϊα ἀπ Αοἤαῖα, θαΐ ἀγα σαῖῃευ ΒΡΌΚΕα 
οὗ δ5 {ποιρῇ ἴμεν Ῥεϊοησοα ἴο νη]αρα 
ΘΟΙΩΠΊΠΏ 165. ὙΠῸ οἢϊο οε5. οὗ (δ- 
Ἰαῖία ννεῖα ἄπογτα, Ῥεββίητβ Δη4 ΤΑνΠΙΠῚ, 
Ῥαξ ποῆς οἵ {π6ῃ}] δῖα μαῃηθα 1ἢ {π6 
Νεν Τεβίδιηθηϊ. ὙΠπῈ ρῆταβα ἰϑεα [ἢ 
16. ΠΙΒΙΟΤΥ 15. 5ΠΊΡΙΥ “πε τερίοη οἵ 
(δἰ δία " (Αοίβ: χνῖ. 6), “τῇς οοπηίτν οἵ 
(δ  δἰϊα ᾽᾿ (χν1!. 22). ὙΠῈ ἘΡΙ5116 15 δᾶ- 
ἀτεββθα (( δ]. 1. 2) ἴο “116 Ομυτομθβ οὗ 
(α]αίϊα," δῃηὰ {ῃ6 νεῖὺ β5δῖὴηβ ἰδηριδσα 15 
π56α (1 (ὐοΥ. χυῖ. 1) θη [Π6 ΑΡοβίϊβ 
τρίειβ ἴο {πο ἴῃ ντηρ ἴο (ΟΠ. 
ὙΠΕΙΘ 15. 0 τϑάβϑοη ἱπΠεοα ἴο ἀοαθί 
παῖ 51 Ῥδὰ] αἸα νἱβιξ {πὸ ἰΙαῖσα ἴον 5 
ἴη (ὐαἰαία ; δηᾶ τῃ6 76ν8, ποῖ Μὰ 
Κηον ΠΌΠῚ ΓΟβερμι5 ((Απί.᾽ Χνι. ν]. 2) ἴο 
μανε θβθη βει6 4 ἴῃ [Π15 τερίθη, Έ͵Ὲ 
ῬΙΟΡΔΌΙΪΥ ἴοσ {Π6 τποϑί ρατὲ ἴῃ 1Π6 ἰο7η5. 

{πΠ6 Πεαὶ οἵ ουἵ αἴεἼοίίοηῃ 15. δ ]αγϑά, ἀποη τνα Ρ6- 
σΟΙΩ6 Το 8 514 οἷς. ΒΙΒΠΟΡ 1ἡσμίξοοξς ποΐεβ ΠΟῪ 
ΟἸΞΠαυβθη οἸαίτηβ [Π15 ἘΡΊ5Ε]α α5 δἀαγεββεα ἴο 
(ευηδηβ πα {πΠ6 (διτηδῃ ΤΙ ΠΟΥ 85 15 στθαξ 
ἐχροβίῖου. Απᾶ Μέεγεῖ βαγ5 ἰπαΐ ““ἴῆς οοηνεῖ- 
βίοῃ οἵ {πε (ὐα δίῃ 15 ἴπ6 θεριπηΐηρ οὗ θηδῃ 
ΟΠΒύτ ἢ Βἰβίουγ."ἢ 

3. ΤΊ 15 ῬΟββίθ]α αἴϑο {μα ἴῃ {π6 βέγοηρ τη μοα 
οὗ ““ ἀπιηἰκε πη 685 πα τονε! ]Π]ηρσϑ "ἢ (ν. 21) ἴΠ6γ6 15 
ἀπ ᾿πρΡ]164 τϑίβγεπος ἴο {Π6 ἔλα] οἵ Ἰπ θη ροσά μα, 
ΜΉΪΟΙ 15 βαϊᾷ ὈΥ Οτεεὶς δἀμα 1ιαἰη ψυϊέετβ ἴο 
πᾶνε Ῥθεη ρσγθναϊθηξ ἀπιοηρ {Π6 ἀποϊεηΐ (δ8]5. 



ΤΗΝ ΕΡΙΞΙΓ ΕΣ ΠΟ 

Βιξ ψε πηιδὲ ποῖ [81] ἴο ποίϊοα 1{ῃ8 
σαποταὶ αἰἰπβίοη. οὐ ΟΠ τἸβ δ ηϊγ, ἃ5. ἃ 
ομαγδοίογιϑίῖς. οὐ {Π15 βϑοίίοῃ οἵ [Π6 βδτ- 
11δϑὲ Ὁπυτοῇ Πἰβίουυ, ἴπΠ σομῃίγαϑὲ ΜΙ 105 
ΘΟΠΟΘΗἰΓΔΊΙΟΙ 1Π ΔΠΥ͂ ΙαΓΡῈ ΟἸΓγ. 

ΟΟΝΤΕΝΥΘ ΑΝῸ ΟΟΤΕΙΝΕ ΟΕ 
ΤΗΙΒ ΕἸΡΙ5ΤΙ,Ε. 

8. 23. 

Ὗς πιᾶν, Ἰ ἢ ἃ ΨΕΓΥ ΠΘδΥΓ ΔΡΡΓΌΔΟἢ ἴο 
Δοσιγαου, αν 6 {Π15 ΕΡΙΒ116 ᾿πίο ἰἤγεο 
δαπα! ϑθοίίοηβ, εδοῃ σΟΠϑί βίην οἵ ἵνο 
οδμαρίειθ, {π6ὶ ἤιβὲ σοπίδιηϊηρ δὲ Ῥδι}} 5 
Δ5ϑο!οἢ ἀηα Ρτοοῖ οἵ ἢϊ5 ἱπάδρεπάβδηςξ 
ΑΡοϑίοι!ις δας ποῦν, 1Π6 βεοοηα πηίο]ά- 
1ῃΡ ἢ15. Διριπηθηΐ [ῸΓ ἴτεα 7πϑ.Ποδίοη 
[Πτοὰρ (ἢ, ἀπ {πΠ6 {Πϊτὰ ῥταβϑίηρ 
ΠΟΠΊ6 Οἡ {Π6 σοηϑβοίθηοοϑ οὗ {πε (ὐδ] Δ 5 
1] αποίοη5. ἴο (ἸΠτιβίαη απιίγ Δ ηα ρτας- 
τἰο6. [115 {{π6 {παΐ [Π15 ΑἸ νΊΒΙΟη 15 ποῖ 
ΦΌΒΟΙ ΟΙΥ οχαοῖ: [ῸΥ 1η6 {τα 5] 10 ἴο 
1π6 5] 6οὲ οἵ {πῸ βεοοηα βϑοίίοη ὈδρΊῚη5 
Ῥείοτε {πῸὸ ἐπα οὗ {πΠῸ ἢτβί, δῃηᾶ ἀρϑὶῃ 
1Π15 ΒΕοοη 5Βεοίίοη [ἴῃ 50Π16 ἄδρτθα οἬνοῖ- 
Ιὰρ5 (6 {π|τ. 511] 1ῃΠ6 ΡῬτοροβεᾶ δἵ- 
ΤΑηροιηθηΐ 15 50ΠΠΟΙΘ ΠΥ οοτγθος ΤΟΥ 
ῬΙδοίοα] ΡυΓΡοβαβ, δπα ἰ 15 νεΥΥ ΟΟη- 
γΘηΙΘηΐ. 

Ἱ. ΤΙῃ {Π15 ϑϑθοίοῃ, δἰζευ ἃ βθνεῦθ απ 
1παΙρηαηΐ ῬγΘδΙ ΌΪ6, [ἢ ὑγΠ1Οἢ ἢ. ἀββοσίβ 
μας τῃ6 (ἀοβρεὶ ρύθαδοῃεά Ὀγ ἢ [ἢ 
(ὐαἸαία νναὰβ ᾿πηπλτπῖα Ὁ]6, μΠ6 σον {Πᾶΐ 
1η6 ψγμοΪθ ἴθ θοῦ οὗ Π15 1, θοῖἢ Ῥρίοτα 
Δ Π6 δέου 15. σοθνοῦβιοη, ρτονθα ἢϊ5 1η- 
ἀερεπμάσηος οἵ 411] πυμηδῃ δα! Ποτιγ ἀπά 
τβαοῆϊηρ. Ηἱἴ5 ἀδνοίίοη ἴο [{παϑΐϑιη 
Βείοτα ἢ15 σοηυ 10. γγὰ5 510ῃ, {Πα ΟὨΪΥ 
αι αἰγεοῖ Πῖνηα ρονεῦ σου] Πᾶνα ρτοὸ- 
οὐγοα πα σμαηρθ. ΒΎΟΠῚ 1) αῃηαβοῖ5 Πα 
414 ποῖ φρο, ἴῃ ἴΠ6 ἢγϑὲ Ἰηϑίδῃοα, ἴο [6γι- 
58 161 δ 81]] ; δηα ψπεη Πα αἸ4 ΡΟ, 10 νγὰ5 
ποῖ ἴο οὈίαϊη ᾿πϑίγαοίίοη ἀπα ἴο τϑοεῖνα 
ΔαϊΠΟΥ ἤοση ἴπμοθα πο Παᾶ Ὀδϑθη 
“ἈΡοβί]ο5 Ῥείογθ πιη," ας ἴο τῇδκα 
δοασιπαϊηίαησα ψ1{π Ῥεΐασ᾽. Αἱ τπ6 Οτδαΐ 
ΟὐΟτΠο1], τ μῈπ {Π6 νΕΥΥ Ππθϑίοη5. ἡγΕΓα 
ἀἰβοιβθθα, ΠΟ ΕΙΘ ΠΟῪ δ 5516 1 
(α]αίϊα, θοίῃ Π15. ἀοοίτίπα] ἐθδοῃϊηρ δηα 
15 ΔΡροβίο!ς σου 550. ἡγετα {ὉΠ τα- 
ΘΟΡΪβαα ὈΥ ἴΠ6 νεῖ ““ΡΠ]|α θ᾽ οὗ [ῃς 
ΟΒυτοἢ---Ῥείοθυ, 7ατηθ5 δπα Τοόῃη ; δηά 
αἰτογνγασαβ, αἴ Απίοοῃ, θη ἰῃ6 ἢἤιδὶ οἵ 
1Π656 ἴΠγθ6 νγὰβ σ᾿ ΠΥ οὗ Δ ᾿πΟΟΠΒ᾽βίθ ΠΟΥ 
οἵ οοπαάιπιοί, ΠΟ ἢ ραΐ {Ππ656 ῬΥΙΠΟΙΡ] 65 

1 566 {Π6᾿ ποίβ οἷ ἷ. 18, απ σοιῆραγα Οδποπ 
ΟΟΟἸκ 5. ὑθηαυκβ οα {π6 νγοτὰ ἱστορῆσαι ἴῃ {Π6 
Τηϊτοάποίίοη ἰο ἴῃ 6 Αοίβ, Ρ. 323. 

ΠΕ ΤΟΥ Α ΤΑ ΝΘ: 489 

ἴῃ Ἰεορατγάγ, 5ὲ Ῥαμ] νι Πϑιοοα μη ορεη- 
Ιγ τῇ 1π6 τπηδϊηΐθηαπος οὗ {Π6 “τεβάομι οὗ 
1ῃ6. (ἀοβρεὶ. Α νεπειηθης δηα όσοι ]ς 
ΒΡΘΘΟΠ νγα5 ἴΠθη τηϑθ ὈΥ ΠΪπ], πη ΠΟ 
1η6 τηδῖη ροϊηξ αὖ ἰ55116 υγὰϑ ΠΠΙῊΪΥ σἰαιθα 
(. 14---ι6)ὴ. Ηδτα ψὰ οδίαϊῃ οἱὐγ 5ίατσί- 
Ἰπρ-ΡοΙηΐ [ογ {πΠῸ βεοοπα βεοίίοη οἵ {πε 
ἘῬΙ5116, 58 Ῥδὰ] ἢγϑὲ τηθθηρ [πΠ6 ΟΌνϊοιι5 
Οὔ]δοίίοη. ἴο ἔτεα ᾿πϑποδίίοη, {παΐ 1ἰ 
Θῖνε5 ἃ 58 ΠΟΙΙΟΠ ἴο 51η, δηα 5ῃθνιηρ {Παΐ 
1Π6 1πδι1Π6 4 τηδ ΤΘΔΠΥ ΔΟΟΈΠΓΟ5. ἰὨγΟιΡἢ 
ἢ15 τπιηϊοη ἢ ΟΠ τΙϑὲ ἃ πον ΠΠ|6 οἵ ΠΟ]1- 
Π655 (17---21). 

11.. 8.1 Ῥδὰ] ποῦν ταρια]ν Ὀτηρθ. ἴοτ- 
ὙγΑΙΩ ἃ 56 1165 οἵ Ὀχίεῖ απ σοπάεξηβεά 
ΔΙΡαΘηΐβ 1η ἀδίθποα οἵ [Π6 ἀοοίτπα οἵ 
ἴτε 8 ̓ι5Πορίϊοη Ὁ ταςο, 45 ΟρΡΡοβεᾶ ἴο 
7πϑΠΠοδίϊοη δατηθα ἤτοι ΟΡ δ άϊθησα ἴο 
1. ΑΠα ΠΙβδὲ ἢΠ6 δρρβαὶβ ἴο {Π6 εὃχ- 
Ρογίθηςσα οὗ ἴῃς (ΔαἸαἰίαη5. ὙΠῸ βριτπα] 
ΤΘϑ. 115 ΟΠ σαπη8 1ῃ {ΠΕ6ῚΓ δοσορίαποα 
οἵ {πΠ6 (σοβρεὶ, οδῃλα ἴο {Πθιὴ ποΐ ἤτοι Ρ} 
ΤΑ αΐ (Πτουρ {πΠ6 ορεγαίίοη οἵ {Π8 
ΗοΙν ϑριτῖ. ΝΟΥ͂ νγὰθ {Π15 Δ ΠΥ ΠΟ 
τηθιΠοά οα {πε ρατί οἵ αοα. Ἠδξδ 15 οπε 
ΔΑ ᾿πηπγπία]6. ὙΠοΙα τγὰθ [ἢ ἴδοϊ ἃ 
ΤΟ ΠΘΥ54] οὗ ἴπ686 στθαΐ ῬυΙΠΟΙΡ] 65. 1 {Π6 
Ῥαίτσ το] ΠΠ|86 οἵ ΑΡτγαπαμη. “ΠΟΥ νγετα 
Θβϑετίεα ἴῃ ἴῃ6 νεΙ πϑίσαε οὗ {86 
ῬΙΟΠΊΪ565, Δ Πα {Ποῖ νγὰ8 4 ΔΙ]ΘΡΌΤΙΟΔ] 
Τηθδηϊηρ, ἰο {Π15 εἴεοϊ, ἴῃ βοιὴηθ οἵ {πῈ 
ΨΕΙῪ ἀεία:15 οἵ δαὶ Ἡερτεν Η!βίοτυ. 
ΤΠΕ Τίανν τγὰ5 ἃ Ῥαγθηίῃ 6515 ἴῃ {πῸ ΠΤ ινης 
ἀἰβρεηβαίίοη, ᾿πἰθη θα ἴο τηδηϊδδὶ ἀπά 
ἄδνεῖορα {π6 ἔστι δίαιτα οἵ 5, δῃηᾶ ἴο 
ῬΙΈΡΑΓΕ {πΠ6 νὰ ἴου {πΠ6 δοοδρίαποθ οἵ 
Βα! ναίίοη {Πτοιρ ἔτεα [ουρίνεηθϑ5. [{ 15 
ἴο Ὀ6 οὔὈβεγνεα ἰπαξ ἴῃ {Π15 διριιπηχθηΐα- 
τἰνα βθοίίΐοῃ 5: Ῥδμ] Ἰηβοτίβ ὈῪ [Π6 νναῦ 
((ν. 8---20) ἃ τηοϑί βαγηθβϑί ἁπα δῇβοίςοη- 
αἴθ ἈρΡ68] ἴἰο {πε [βε!ηρβ ἀπ σοηβοίθηοθ 
οἵ [ῃ6 (ὐδ] αἰ! η8. 

11. 80, σοηνθίβοϊγ, ἴῃ ἴῃ {Π|τ6 
ΘΘΟΙΊΟη, ΜΏΙΟΝ 15 ΤΠΔΙΠΙΥ Δ ΔΡΡΘΔδΙ ἴο 
ΠΟΠΒοΟΙθηοα δηα δὴ 1Πϑίγποίοη [ἢ «πΐγ, 
[Π6 αὐριμηδηίαίϊνε ρατὶ οἵ 5. Ῥαὺ]5 
ὙΠ Πρ σΟΠΕΪΠτι65. ΤΟΥ ἃ 5Πποτί 5ρ866 (Υ. 
1---τ 2). [πϑΠοσίοη Ὀγ Τανν, Π6 ὑὙ668, 
15. ἀβοϊαΐοὶν ᾿ποοηβιϑίθης ννἱἢ [πδι1ποὰ- 
τίοα ὈΥ Εδιῃ. Τῆς (Δαἰαἰίαηβ εῦα ἴῃ 
τπ6 αἰπηοβὲ ἀδηρου οἵ δῇ ἀρϑβοϊαία ἀδθίδο- 
τοῦ ἴοι τς (ο5ρΡ6Ὲ 1]. ἙῸτΥ ΠΙπΊ5ε]ζ, Πα 
5805 (ν. 1 ; ΟΡ. νἱ. 17), Π15 νΕΥῪ 5 Πθυιηρ5 
Ῥίονθ 15. [Πα] η655 ἃ πα σοηβιϑίθπογ. 
Βαΐ [Π6 πηᾶϊη οπαγαοίοσγιβίϊὶς. οἵ {Π656 ἔνο 
ΠΠαρίθιβ 15 ἴπαΐ {ποὺ οοπίαϊη ἃ ἀββορ 
τἰἴοη οἵ ἴῃ6. Ὀβαι πα ὈΪ]οϑθθάηθϑβ οὗ 



4οο ἹΝΤΕΟΘΌΣΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΕΕ ΤΟΌΎΤΗΕ, ΟΔΈΑΤΤΟΝΣ, 

τη6 ("τι ςείδη 116, 45 οοπίγαβιθα ψ ἢ τΠαΐ 
186 ψΠῖοῃ 15 ἃ ΠΊΕΓα ρβτυδεγιηρ οὗ 1ῃ6 
ΠΔΥΠ8] παῖαγο. ΤΠΕ βίτοηραϑί 1] ΠΟΙΟΠ5 
ΔΥΘ σίνβη ἴο ὉΠ οὗ 5ρ:1ῖ, Του ασδηςα, 
Δ δὐαΐπαὶ ΠῸ]Ρ. ἘῸΓ ἃ π]οπηβηΐ, ΠΕΔΓ 
1ῃ6 επᾶ (ν]. 12, 13), Π8 ΥΘοῦ5. ἴο βίεσῃ 
σοηαειηηδίίοη οὗ ἴπΠ6 δπειηϊεβ οἵ {πε 
Τταῃ ; Ῥαυΐ, δου ἃ ὑγαυπὶ Δ πα νϑῃειηεηΐ 
ΕΧΡΥΘβϑίοη οὗ ἢΪ5 οὐνῃ Ρβοαΐα 8] ερίαποςα 
το (μτβϑί, πα σοποὶάθβ ἢ [6 πἰπηοϑβὲ 
τη άθγηεβ5 οὐ ἔβα] ηρ τονγαγ 5 ἢ15 δ] δίῃ 
ΠΟΠγοΙΐ5. 

ΑΘ τερατβ {π6Ὸ βεπεῖαὶ ἀοοίπηθ᾽ οὗ 

1 πε νετῦ ἱπηρογίδηξς ραυ του αΥ ἀπᾶθσ (Π15 
μοδᾶ ἴβ {π6 σιδβίίοη νμεῖποσ, με η δὲ Ῥδὰ] 15 
δυσυΐησ π΄ {Π|5 ἘΡΙ5116 σοποουπίηρ Τα, ΠῈ 
τηθδης πε Μοξκαῖς 1ανν7 ΟΥ̓́Τ αν 1Π σϑηεσαὶ. Οἡ 
115 βαιθ]εςξ τϑίθγθποα τασβί θῈ τηδᾶς ἴο {Π6 ποΐεϑ, 
ταῖκεη ἴῃ οοπ]ιποίίοη τ ἢ [η6 ποίθ5 οη ἴῃς ἘΡ- 
ἴο {η6 ἈΟΙΠΊΔΠ5. 

1Π15 ἘΡΊβΕ16, 1 15. δὴ 1πϑ ΓΟ ΙΟἢ [ῸΓ 8]] 
τπη6 ἴῃ (ῃξς στεαΐ ππ ἢ (Πδὲ (ΤΙ ΒΕΔ Π1Υ 
5. ῬΓΘ- ΘΠ] ΠΕΠΕΥ ἃ 5ρ:Π 84] το] ]ΡΊΟΠ ἃ5 
ΟΡΡοβεά ἴο ἃ τε]ιρίοη οὗ τῆθγα ουϊννατα 
ΟὈβεύναησθ. Οπα ροϊηΐξ ἴο ΡῈ ραχγίίοι- 
ἸΑΥΪΥ ποία 15 115 εἰηρμδίϊο σϑίθσθηοα ἴο 
τῃ6 Ἡοῖν ὅριπἰ ἴῃ Ηἰ5 ἀϊγεοῖ δοίίοη οἢ 
τὴς Πυμηαηῃ 50]. ὙΠ6 υἱίογ ΠΙΠΠΠΥ οἵ 
411 εἤθοτίς ἴο οδίαϊη δοςερίδμοα ΜΠ 
Οοά ΡΥ πῆεγα μιπίδη ἘΧα 05 15 ὑτρεά 
ἴῃ 1η6 τηοϑὲ ἔοσοιθ]α ἰδηριασα ψΠ]Οἢ 1ἰ 
15. ῬΟΒΒΙΌΙῈ ἴο δρίου. ΤῆΕ Τὺ 15 ορ- 
ΡΟΞΒΕά ἴο ὅτδοθο, 7μπ5ῖ 45 [πε ΕἸ6βἢ 15. ορ- 
Ροβεὰά ἴο {πε ϑριτιῖ. Ηδηςα [15 ἘΡΙ 516 
Πᾶὰ5 Ῥεδβῃ, δηάᾶ 15 πον, δῃηά Ψ1} Ῥε, ἃ 
βίοσθποιβα οὗ διραπιθηΐ δ πα Δα ΟΠ] ΠΟΙ, 
ΟἹ ἴῃ πεοαβϑιυ Δι ΒΡ ΤΟΥ τηακίηρ ἃ 
ἢγπὶ βίαπα ἀρδιηϑδὲ ἰερα] 8η6 σΕΓΘΙΠΊΟΏΙ4] 
ΠΟΥΓΙΡΟη5 οὗ (τ β δ ηϊν. 



ἜΝΕΙΕ ΘΕ ΡΙΒ ΤΠ ΟἿ ΡΆΤῚ. ΤῊΝ ἌΡΘΟΤΙΕ 

ΤῸ ΤΗΞΒ 

ταν τ ἐς Δ ον αὐ ν τὴ ἡτοῦ 

(ΗΑΡΤῈΚΕΞ 1. 

6 7712 τυογιαογείλ ἐλαΐ ἐλ λάσε 50 δοογὲ 676 1.172 
αηπα “ἦε ροεῤεῖ, 8 απαὶ ἀεοργεοίλ ἐλοδε ἔλαΐ 
2γεαελ αγι» οἶδεν φοοῤεῖ ἔλα: ἠὲ αα. τὰ 176 
ἠοαγεαῖ ἐλε σοσῤεί τιοΐ οὗ γι6.1, ὁμέ οΥΓ (ὐοά : 
14 αηαὶ «ἠειυείξ τυλαέ ἀξ τῦας δεύογε ἐὲς 

εαἰίἤγις, 
αεν 14. 

ΑὖΊ,, δὴ ἀροβέῖς, (ποῖ οὗ πηξῃ, 
ΠΟΙΈΠΕΓ ὈΥ ππδη, ας ὈΥ [6βιι5 

ΟἸγιβέ, δαπά (ἀοά τε Εδίμογ, ψῇῃο 
γαϊβεὰ ἢϊπὶ τότ {Πς ἀεδά :) 

17 αμάα τὐλαέ λὲ αϊα 2 γέρον 

ΟΡΕΝΙΝᾺ ΒΘΑΒΌΤΑΤΙΟΝ ΑΝΡ 
ΘοΧοιΟσΥ. 

ΟΗΑΡ. 1. 1. ῥαμὶ, απ αροσέ 6] 80 ΤΥ 1Π15 
ἘΡΙβΕ16 ἀοεβ ποΐ ἀϊἘΕδυ Θβϑθ ΠΕ }}Υ 1η [5 Ορθπῖηρ 
ἔγοπῃ ΟἴΠΟΓ ΕἸΡΙ5Ε165 υυυ ἔθη Ὀγ δ: Ῥαὰ]. Βυΐ 
6 Ῥᾶ5565 ἱπηπηθάϊδίεϊν ἴο {Π6 τι56 οἵ Ἰδπριιαρα 
ὙΠ ἢ Βῖνεϑ ἴο {Π1|5 ἀοοιιπτεπξ ἃ σΠαγδοίου 4116 
ἘΠῚΙ6116. 

πο 7 γεν, ηϑῖ δον ὧν γιαη] Ἡογδ ΠΘ βρυϊηβϑ 
ΔΕ ΟΠΘ ἰδὰρ ἴο ἢΪ5 βιιῦ]εςῖ. Ηθ βιιάάθη]Υ ἀϑϑοσίβ, 
αἵ [Π6 νεῦῪ οὐἰδβοξ, (Παξ ἢ5. ΑΡΟβΕ]θϑῃ!ρ σαπη8 
πε ΠΟΙ αἰ γος Υ ΠΟΥ ἱΠά ΓΘ ΕΪΥ ἔγοπι ΦΥ͂ ΠΤ ΔΠ 
ΔυϊΠογιίγ, Ὀαΐ Δἰτορεῖμοῦ δηά 1Π ΘΥΟΓΥ 56 η56 
ἔγοπὶ “ὁ [65:15 (ῃγιδὲ ἀπά Οοά {πε Ἐδίμογ." 
Νο οἴμεοὺ Ἐριβί]α οἵ δὲ Ῥδὶ] ὈδρΊη5 ἴῃ ΘΧΔΟΙΪΥ 
16 βϑτὴηθ ννᾶῦ. ὍὙΏΠΘΓΕ 15 Βοπηθίμιης ΟὗὨ Ρα 55! 0ῃ 
δηά ἱπάϊρπδίίοη ἴῃ {ΠῸ νοῦν ἢγδί ννογάβ. Αἵ 
1Π6 βαγὴ6 {{π|6 {ΠΕΙῸ 15 Βοπηθίηρ ΟὗἁὨ [οπ θυ 655 
4150. δε τηϊιιβὲ οὔβεγνε {Πδΐ {Π6ΓΘ 15 ΠῸ σοπη- 
ταθπάδίοη ΠΟΙ 5 ἢ} 85 να Ππά ἴπ ἔΠ6 ορεπῖης: 
οὗ 16 ἢγϑβε Ἰϑέίοσ ἕο ἐπε (Σου πα η5, ἴῃ νυν ἢ ἢ 
ἸΠκοννῖβο Πὲ Πᾶ5 ἴο ὄχρύξβθϑ ὈΪαπηθ. [{ 15 τε- 
ΤΥ ΚΑΌΪΘ ἔοο ἐπαΐ {ΠΟΓῸ 15 ἴῃ {Π|5 ῬΥΘΑΠΊ]6 
ΠΟΠΕ οὗ {Πδΐ Ἔχ ργεβϑίοη οἵ ρύδυοῦ πὰ {Πδηκ5- 
ΘίνΙπε; ὙνΠΙΟἢ 15 Του πα δἸπιοϑί νου νγΠ ΓΘ αἶσα 
ἴῃ [Π6 Ορεηϊηρ' βεπίθηςοβϑβ οὗ ἢἰ5 Ερ  βῖ]ε5. Ὴ15 
Ἰεείογ αἰ ξυς ἴῃ ἃ νΟΥΥῪ πηδυκοά ννὰν ΠΤ ῸΠῚ 81} 
1Π6 τοϑῖ ; δπηα γεῖ ΠΟΠΘ 15 ΠΊΟΓΕ σμαγδοίε ες 
οὗ δὲ Ραμ}. 

πῃ {π6 ννογάβ ᾿πῃηηθά!δίθ!υ ὈΘΟΥῈ τ1ι5 ἅΓΕ ἴνγο 
ςοπίγαϑίϑ, ἢγϑέ Ὀθίννθθη {Π6 ργθροβιοηβ “ οὗ" 
(ἀπὸ) «πὰ ““ γ᾽" (διὰ), ἀπά Ξεοοπάϊν Ὀεΐνγεθη 
ἘΠ6 Ρ] ΓΑ] “τηθη " Δηἀ {ΠῸ β' Πρ ϊαΓ ““πηΔη.᾽") ΤῊΘ 

 Βγβέ ρυδροϑβιξοη σοουϑ ἕο [Π6 Ὁ] Εἰπηαΐθ οὐ]ρίη οὗ 
Πἰ5 Δρροϊπηίτηθηΐ. ΤῊΪ5 ννᾶβ δορϑίμου Ὀινίπθ. 

᾿ ΠΕ βεςοπά τϑίευβ ἴο {ΠῈῸ ροϑϑι ΠΥ οὗ Πυπηδῃ 
ἸΠ5ΕΓ ΘΠ Δ]1γ, Ἔνθη Πθη {Π6 ΠΕ πγαΐα οὐἹρὶπ 
ΤῊΔΥ Ὀ6 Τῖνπθ. ὙΠῸ οχἰβίοποθ οὔ ΠΥ 5.10 ἢ 
ἸΠΒΕΓΠΙ ΠΟ ΠΊΔΙ ΠΥ ἴῃ Ηΐβ οὐνη οᾶθ6 Π6 ΔΟΞΟΪ αΐοΙῪ 
ἀδηΐεθ. ὙΠῸ σοχηπληϊσδίίοη τνᾶ5 τηϑάθ ἴο 
Βϊπὶ ἔτοση Ἡρδανθῃ ; ἃπὰ ἢἷ5. Α Ροβίϊεβῃ!ρ ννὰ5 
ΔΙ ΟΡ ί ΠΟΥ -᾿πἀθροπάθηξ. [ΤῈ ταὶρῃξς μᾶνα Ῥδθη 
βαϊα οἵ Μ δι ϊδβ, ἔογ ᾿πβίδποθ (Αοἰϑβ ἱ. 21--- 26), 
ἔπαΐί ἢ ννὰ5 ποΐ δῃ ΑΡῬοβίϊθ “" ῸΠῚ τηϑη,᾽ Βυΐ 

1--ς. 1ξ σου]Ἱά ποΐ θ6 δαἀάἀθά {Ππαΐ 6 ννὰβ ποΐ “" Ὡγου ἢ 
τηΔη.") [ΙΕ σουἹά ποΐ Ὀὲ «ϑβουϊθα οἵ δὲ Ῥδὰ] 
1Πδὲ {ΠΟΓῸ ννᾶϑ, 1Π ΔΠΥ͂ 56η56, ΔΏΥ͂ ΠιΙΠΊ8Π ΔΟΙΙΟΠ 
νν Παΐθνου [ἴῃ ἢ]5 Δρροϊπίμηθηξ. Αι 5 ἴο {Π6 σῃδηρα 
ΟΥ̓ πυμηθεῦ ἔγοπΊ “΄ ΠΊΘΠ ἢ ἴο ““τηδη,᾽ 1 ρτο- 
ὈΔΌΪΥ Υῖ5θ5 ἔτοπὶ {Π15 εἰγοιπιβίδηςοθ, Πδξ Π6 5 
ΔΌουξ ἴο πηθπέϊοη [6515 (τῖϑί. Ὑδέ 1 τηᾶ 
6 τοπηδγκοὰ {παΐ ἘΠΕΓΘ 15 ἃ 5ρθοῖδ] ἔοσοθ ἴῃ {Π6 
1156 Οὗ {Π6 5 ΠΡΊΪΑΓ 1 {Π1|58 βεσοπά ἰηβίδηςθ. 
Νο δίπρὶθ Βυπηδη Ὀεὶηρ παά δηγίῃιηρ το ἦο 
ΜΙ {ΠῸ6 Ρἰδοίηρ οὗ δὲ Ῥδ}]} ἴῃ [Π6 ροϑβιξοη οἵ 
8Δῃ Δροβίϊ!θ. 

ὁμὲ ὧν σεις Οῤγίδὶ, ἀπά Οοὐ ἐρὲ Ἑαέρεγ] Νὸ 
ΔηΓ 6515 σου] Ὀ6 ϑίγοπροῦ {Πδη {παᾶΐ ΠΟ ἢ 
να πὰ Ππεῖὸ Ὀεΐννθοη [6ϑι5 (ἢ γῖϑε οα {Π6 οπα 
Παπά δηά ὁ“ τηδῃ ᾽ ΟΥ̓ ““ΤΊΘη “ Οἡ {π6 ΟἶδΠοΓ. 
ΤῈ 15 ἱπΊροβϑιθ]ε {πὲ [15 Ιαπριιαρθ σου] Πᾶνα 
Ὀδθη τιϑοά ὈΥ οπμθ ΠΟ ὑε]θνεά {πδξ οἷγ 1 οτὰ 
νγὰ5 ἃ ΠΊΘΓΕ τη. Αρδῖη, νγε ἢᾶνα ἴννο ρεῖ- 
50η5 Οὗ {Π6 Ὑ ΤΙ ΠΙΥ σΟΠΊθΙ Πρ ἴῃ οΠ6 ΠΟἸ]]εοΐίνα 
ΡὮγαβθ, βονουπθά ΟΥ̓ οπ6 ρτθροβιίίομ. 800 ῇ 
15 ἴΠ6 σᾶβθ Ῥεῖΐονν ἴῃ τ. 3, Ὀὰΐ νν ἢ {Π6 ΟΥοΓ 
ἰηνοσίθαά. Αἱ ἢτγϑέ ϑιβμξ τ πῖρῃξ Ὀ6 {πουρῃς 
1ῃδξ ““ ἴτῸπὶ “ἢ (ἀπὸ) ννου]Ἱά πᾶνε Ῥθθπ ἃ ΠΊΟΓΘ 
ΠαΐμγΑ] ργθροϑιξίοη ἐπδπ ὁ“ ΓὨΓΟΙΡῊ "ἢ (διὰ) ἴο 
Πᾶνθ τιιϑϑὰ ἴῃ τοίθγεποα ἰο {πΠ6 Πεῖῖγ. Βαυΐ 
ΤΈΔΗΥ {ΠΕΙῸ 15 τη Οἢ βτϑαΐοθι οι ΡΠ 8515 [πῃ {Π6 6πὶ- 
ΡΙογπηεπί οἵ διά. ὙΠῸ δοξίοπ οη {Π6 Αροβίϊ!εβ 
5011}, 1ἢ τοραγά ἴο 5 Α Ροβῇιθβῃϊρ, ννᾶβ νυιπουξ 
ΔΗΥ͂ Βιιηδη ἱπίθγνθηίίοημ δἰ ΔΠΥ ροϊηΐ. 868 
Ἀοῖΐϑ Χχ. 24. 

αὐῤο γαϊτεά ῥίηι ζγουι ἐῤὲ ρα “ΤῊΪϊ5 βυά- 
ἄδῃ τηδπίϊοη οὗ ἔπθ ΚΕ δϑισγθοίίοη, σαϑιι}}Υ πη 
ὈΥ {π6 ννᾶυ, 1 νὰ ΠΊΔΥ 850 5ρϑᾶῖκ, ϑῃενϑ {Π6 
ΒΙΡῊ ῥἴαςθ νυ Βῖ ἢ {Π|5 ϑιθ]θοῖ οσσιριθά ἴῃ {Π6 
ΑΡοϑβεϊεβ ἐπουρ 5 : δηὰ {Π|5 15 σοπϑβιβίθηξ νυ ἢ 
{Π6 ἀοοίγιπθο οἵ {πὸ νοὶ. θοάγν οἵ ἐπε Αρο- 
βίοις ΕΡιϑί]εβ. αηά {πὸ Αςίβ οἵ {πθὸ Αροβίϊεβ. 
Ἐνεγυννποσθ {πΠῸ ΒΘ βασγθοίοη 15 [Π6 σατάΠ8] 
ἕαςξ οἡ ΒΟ ἢ {π ἀϑβουίίοη οὗ ἐπη6 (τ βεϊδῃ 
γον θϊδίϊοη 15 πιαάθ ἴο ἔὰγη. [{ Πα5 Ὀθθη ἐποιρῆξ 
{Παΐ δὲ Ῥδμ] νυὶβῃθά ἴο Ἰαὺ ϑίγθϑϑ δὲ {πΠ6 ουΐβος 
Οἡ {π6 ἕαοξς {παΐ 1 ννὰθ ἔγοπὶ {Π6 τίβθη ἀηά 
Θ᾽ Πα ϑανίουν [πὶ ΠΘ ΠΙ ΠΊ56 1 τϑοοϊνεα ἢϊ5 
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Ὑνἱ ἢ τπθ, ππίο τπ6 σμυτοῃο5 οἵ (σᾶ- 
Ἰαίϊα : 

4 Ὅταςο δε ἴο γοῖι ἀπά ρϑᾶςβ ἔγοπι 

ΔΑ ΟΝ έν [ν. 2--. 

(σά τῃε Ἐδιμεῖ, πα Ἴγοσι οὐὖ 1 ογά 
7655 (μτίϑε, 

4 ὟΥο ρᾶνε Πἰπηβ6] ἔογ Οἱιγ 81Π5, 
τπαῖ μα πιῖρμέ ἀδ]νεῦ τι8 ΠῸΠῚ 15 

(811: δπά {πΠ|5 προ ποῖ ὃῈ ἀδπιθβά. Βαΐ 1 15 
τοῦθ 'ἰη δοσογάδποθ νυ {πΠ6 ΑΡροϑβί!εῖβ τηδη- 
Ποῖ, 1Ε ψῸ 5666 μεθ ὁπὲ οἵ ἴποβε βιάάθῃ ἀϊ- 
φ͵θβϑίοηβ οὗ ἐποιρηξ ἀπά [δε]ηρ, ἁγβίηρ οὐξ 
ΟΥ « Πποαγξ 1] ἴο ονογπονῖηρ, ννΒΙο ἢ 816 
οπαγαοίογίϑεις οὐ Π15. βίγιθ. ΔῈ παν δὴ ἴη- 
βίαποθ Ὀεῖονν ἴπ {πὸ ἕου γί νοῦϑθ. 8686 {π6 ποίβ 
ἔπογα. 

Ο. «αἱ! ρὲ δγοίῤγεη αὐῤίερ αγὲ αυἱὲῤ 716] 1π 
ογάοσ ἴὸ ςοη]θοΐατα ὙΠ τϑαβοπδῦ]α Ῥτοθα- 
ὈΠΙΥ πο {Π656 “Ὃ Ὀτοίτθη "ἡ γεγο, 1 νου] 
6 πϑοδϑθαῪ ἴὸ ἢχ ὑν ἢ [ΟΙΘγΑὉ]6. Θχδοίειαθ 
{πὸ {ἰπ|ὸ ἀπά ρίαςθ οἵ {πεῈ νυυτηρ οἵ {Π|5 
ἘΡίβε!6. ὙΠῖβ αεβεϊοπ ἔπθη Ῥγορευν ὈΕ]ΟΠΡ5 
το {πὸ [πἰγοάποίίοη. ΑΑβϑιαπιηρ ἔπαΐ [Π15 ΕῬΙ- 
5:16 νναϑ νυ θη ἀυτίης {πὸ Τ ἰγά Μ|ΊβϑιοπατΥ 
Τουτπου, {Π656 ““ Ὀγθίῃγοη "ἢ πιαγ Πᾶνθ ἱποπἀθά 
501η6 οὗ ἔποϑ6 ὑπο δοσοιηραπιθα {πὸ ΑΡροβί!ε 
πη Πῖβ τοΐυσπ ἔγοπὶ {παῖ ἸΟΌΓΠΘΥ, ΠΔΙΉΕΙΥ, 
ϑοραΐοσ, Ατίβίαγομιιβ, ϑεοιπάμβ, (σαΐαβ, ΤῚ- 
τποίμοιιβ, Το μῖου5 ἀπὰ ὙΤοΟρΠίπγιθ, Ὀεβι 465 
5 1μι|κ6. 866 Αοΐϑβ Χχχ. 4) 5. ἈΑβϑιηϊηρ 4150 
τπαξ [π6 υυυτεῖπηρ; οὗ ἘΠ15 Ἰδεξευ νγὰθ ΠΘΑΥΪΥ σοη- 
ἸΟΠΊΡΟΥΓΑΤΥ ὙΠ {πὸ νυτιτπρ οἵ {μ6 ϑεοοηά 
ἘΡίβΕ]Ὲ ἰο 1π6 (ὐουϊπεμίδηβ, ννα πιᾶγ δά {πῈ 
πᾶτηθ οὔ ΤΊϊι5 85 ἃ ργοῦ 0 ]6 σοπηρϑηίοη. 866 
2 (οΥ. 11. 13.) ὙΠ]. 23) σοιηρδτίηρ Δ]. 11. 1. 

ΑποίποΥ πιιθϑίίοη ἀγίβοβ ἴπ τορατά ἴο {Π|5 
ΡὮγαβα ἴῃ [Π6 ορεπίπρ ρατέ οἵ πὸ ἘΡΙβΕ]6 θὲ- 
ἔοτθ τι. [{ Πδ5 θθθὴ ϑιρροβθά [πδὲ δὲ Ῥδὺ] 
τηθπέϊοηϑ ἔπ6 σοποοτὰ οὔ ἢ σοιηρΑΠΙΟΙ5 ὙνἹ ἢ 
ΠἰπΊ561Ε ἐπαξ μῈ πιᾶὺ βῖνα ννεῖς με ἴο Πῖ5 τοθυκα 
ἀπά δα δυίπουῖςν ἴο Πϊ5 ἰθδομίπρ, ῊΪ5 νῖενν, 
Πονγονοσ, ἴ5 ποῖ ηυϊίθ ἴῃ Πδυτηοηῦ Ἰ ἢ ἰῃε 
ΒΘΠΟΓΑΙ ἴοπο οἵ π6 ἘΡΙβέ]θ, ὑυμῖσῃ Πὰ5. ῥτε- 
ΘΠΎΪ ΠΟ ΠΕΪΥ ἐπῸ σΠαγασίου οὗ πάν 18] ἀββογέίοη 
Δηα Δαϊπουίγ. [{ 15 αϊθ ᾿πηργο 416 {Πδξ ἢθ 
αϑϑοςαΐοβ ΠΙ5 σοπηρδηΐϊοη 5 νΥἹἢ ΠΙΠΊ561Ὲ ΠοΓΘ ἴῃ 
1Π6 βᾷπῆθ 56Π56 ἃ5 ὑγΠ6η, δὲ {π6 ὁρεηϊπρ; οἵ {πὸ 
ἘΣΡΙ5Ε16ε5 ἕο {μ6 Ὑμοββα!οπίδηβ, μ6 βῖνοϑ ψΠῃ 
᾿ς οὐνπ ΠᾶΙηΘ ἐπ6 παΠΊ65 οἵ 8115 ἃπηά ΤΊπιο- 
{Πθιι5, πὸ Πμαά Ἰαρουγεά νυ Πῖπὶ αἱ 1 Π65- 
βα]οηῖοα. 911] 1ξ νγᾶϑ βοιηθίϊηρ ἕο 5ῆθνν “"ἐπαΐ 
11 πὸ Ὀτείγθη " {παῖ ἡνογα “ἦς νἹἢ Πΐτη “ἢ σεσα 
ὁπ6 ΜΙ ΠἰτΆ561Ὲ ἴῃ αϑδοίίοῃ ἑονναγάϑ5 1Πε σα]α- 
τἰὰπ5. ὙΠῚ5 ρῆγαβο ἴ5. ἃ σοπο]ἸαίουΎ εἰθπηεηΐ 
ἴῃ Π6 ΡγθαΠΊΌ ]6 οὗ ἃ ὙΕΓΥ 56ύ γα θρ  5Ε16. 

μηέο ἐδ ερεγεξες οΚ Οαἰαία  "ΓΠΙ5 Ιαπριαρα 
15 ςοῃϑιϑίοπε τη ἐΠαὲ ἡνΠ] ἢ ΠΘ τι565 βἰβεννῃθγθ 
Οἡ {π6 βαπιθ βιιθ᾽εςϊ. 866 1 (ου. χυϊ. τ. ΑἹΙ 
{παξ το Καονν θδ5 τι5 ἕο ἔπ σοποϊπβίοη ἐπαΐ 
{πὸ ( τβείαηβ οἵ (ὐαϊαίία νγεῖαὲ ποῖ ἴου ἐμὲ 
τηοβὲ ραγέ ρα μογθά ἱπίο ἃ βυθαΐ οἱζυ, 85. νγᾶβ 
{πῸ σαϑ 'ἴπ Μαςοάοηϊα, ἀομαῖα ἀπά βία, δέ 
βοδίίουθα {πγοσρὴ νδυΐοι5 ΘΟΠΊΠΊ ΙΗ 1165. 8566 
{π6 Γπἰγοάποίοη, 

8. Ογαρο,, ἀπά ῥεαοε]ῇ ἊΝ ιαξ 15 βαϊὰ εἶβο- 

ὙΠΟΓΟ, ἴῃ {πῸ ποΐεβ ου ἴπ6 ἘῬι βέεβ, οἵ τῃϊς 
ἔογπι οἵ ϑαϊἰαίϊοπ 15 ἀρρ σα ]8 πεγθ. [ξ 15 
ΒΙΠΡΊΠΑΤΊΥ τίς ἢ ἀπά Ῥεδαί 1, σουη Ι ΠΙΏρ; 85 1Ὲ 
ἄοος Οτοοκ απά Ηδῦτγονν εἰεπηθηΐβ, ἀπᾶ {πΠι5 
5ΥΠΊ ΟΠ Ζίης; {Π6 ππίοπ οἵ Εδϑὲ ἀπά νν εϑί. [1 
15 ἃ Ὀοπράϊοϊίοη ἔὺσ 411 σπιγοῃοθ ἴῃ 4}} 4565. 
1 15 ποὲ ἀθηϊθά ποθ ἴο πὸ (ὐδ]αϊίαπϑ, πη ἢ ἃ5 
πον ἀδβογνθά ὈΪΑΠΊΘ. ᾿ 
ῆοηε Οοά ἐῤὲ Ἐαέφεν, απά 7γοηι οὔ Τογά 

έσς Οῤτγὶσ] ὙΠῸ βεοοπά ργεροβιἐίοη οὐδέ 
το θὲ νναπίϊπρ. δνε πᾶνε Πεῖδα ἃ Ἴο]]θοῖῖνα 
ῬὮΏγαβθ ππθυ ΟΠ6 ῬΓΘΡΟΒΙΈΟΠ, ἃ5 ΔΌΟΥΘ ἴῃ Ὁ. 1. 
866 {Π6 ποΐβ ἴπεγθ. 

4. ἤζῥο ρατε ῥίγισε! 70 οἱ" σἱπ.] “ΓΉΪΒ 5 
ἃ ϑρεοϊπιθη ο ννῆδέ πᾶν Ὀθεη ἰογπηθά 8. Ῥαι]}}5 
“ ἸΠΙ] 4016 ἀρ  ββιομβ.") Ηδ βυάάθηϊν ἔτπ5 
αϑιάθ ἴο πηθπέϊοη βοιηθείμιηρ οὗ νυ ἢ 15 ποατέ 
15 011, θαξ {Π6 τπθπέϊοη οὗ νυ ἢ 15 ποῖ βϑβεη- 
τἴΔ] ἰο ἐπ σοιηριθίίοη οὗ ἢϊ5 βεπΐθποθ 866 
ποῖθ ἀἄθονε οἡ ἢἰβ τγείεγεποθ ἴο {πῸ Ἀθβϑασγεο- 
τἴοη ἰπ τ. 1. Ηδετγο 1 15 {πΠ6 Αἰοπεπηθηξ ὑνΒ] ἢ 
115 Πῖ5. ἐπουρηῖβ 45 ΠΘ πᾶπιε5 [εϑι5 ( γῖϑί. 
ὙὝΠΕΓΙΘ 15 ἃ τηδυκοά ᾿πβίδηςα οἵ {π8 βαπιθ Κιπά 
Ῥεῖονν (1. 20) ἴῃ ἐπε βεπίβηςθ ΨΨΏΙΟἢ ἐπ ν] ἢ 
[Π6 ννογάβ “ὑπο Ἰονθά πιθ, απ βᾶνθ ΒΙπΊβεὶῖ 
ἔογ τηθ." 8εὲ α ου. 1. 12: Ερῃ. 1. 7; ΤῊ 11. 
14. Α5 {Π|πϑἰγαίίοπϑ οὗ {πΠ|5 ἔθδΐισε οὗ δὲ Ῥδι]}5 
ΒΕγ]6, νγθ ΤΥ πηατῖς {πΠ6 τνοτγάϑ᾽ “ἐγ ῃοβθ 1 ἃπα 
ἃηἃ ψΠοΠπὶ 1 βοῦν" (Αοἴβ Χχυῖ. 23) ὙΠ ΙΟ 
ἜΧΡΙΕ55 ἃ νου] οἵ ἔδεϊηρ, θὰ νν ΒΓ ἢ ἈΡΡΘΔΥ 
ΘΓ ὈΠΟΧρΘοίθαΪυ ἴῃ {πΠ6 πηϊάϑξ οἵ {ΠῈ βεπίθποβ 
βροίθϑη ἀπτίπρ {Π6 Πεῖρμΐ οὗ {ΠῸ βα]θ. : 

Ν.Β. Αϑβἴο {Π8 ργθροβιξίοη τιϑϑὰ Πογθ, {Π6 ἔγι6 
τοδάϊηρ ἀρρθαῖβ ἴο ὈῈ περὶ ἀπά ποΐ ὑπέρ. Οἡ 
186 οἴου Βαπά τποῦθ 15 πὸ ἀουδὲ {Πδξ ὑπὲρ 15 
{πὸ τὶρῃξ τνοτὰ ἴπ 11. )2ο. ΤΕ σοττεοί ἀἸβΕ! ποίοπ 
ΔΡΡθαῖβ ἴο 6 {Πῖ5, ἐμαξ περὶ 15 ΠΊΟΓΕ ΡΓΟΡΕΓΙ͂Υ͂ 
ΔΡΡΙΠΟΔΌΙΘ ἰο {πΠ6 ϑἷπ ἀπά ὑπὲρ ἴο 1Π6 βίπποι. 
Ομ τβὲ βᾶγε Ηϊπλβοὶ πα δοοοιιπέ οἵ ΟἿΓ 51η5 
Δ οἡ οἷ Ὀομδ]ῖ, Απά {Π15 ἀἰϊβεϊποίίοη. 15 
οὈβογνϑά ἴπ τ Ῥεῖ. 31. 18. Οἡ {πε οἴμεῦ παπᾶ 
ἴι πιιϑδὲ 6 ποίθαά ἐμαὶ να Ππᾶ Ρρυβοιβθῖυ {ῃ8 
ΘΟΠΕΓΑΙΥ τιβᾶρθ ἴῃ ΗΘΌ. ν. 1, 3. 

ἐῤαὶ ῥὲ »ιῖσῥὲ ἐἰείϊε τς 7 γοῦε ἐδὶς ῥγεθοηξ 
δὶ «υογὶά] ὙΠ6Ὲ πιοῖθ σογγθοῖ τοπάθγίης, 
ὑοῦ ]ὰ θὲ “παῖ μΠῈ τᾶ ῦ ἀνε ῦ τι5.} ὙΠῈ 
ἀο]νογαποθ ἴ5 νἱθνγθά 45 8ἃΠ θυδι- ργεβθηΐ Ὀ]655- 
ἴπρ : δηά {π|5 {Ππϑίγαϊεβ ἐπ πηθδηΐηρ; οἵ ἐμ 
τοϑὲ οὔ {πΠ6 βοπίθηςθ. ““Ἴμὲ νου" (αἰὼν) 
ΠεΕΙΘ ἰ5 (6 οχιβίπρ δίαία οἵ {πῖηρϑ, σοη- 
ϑἰάογθά ἱπ τείδγεποθ ἴο {ϊπι6, τδῖμεῦ {πδῃ ἴῃ 
γοίδγθηοθ ἐο 115 σοπϑίϊξπιθπε εἰθπιεπίβ (νυ ΒΙΟἢΒ 
ννουἹά τϑαυῖτε κόσμος). [{ ἀεποίεβ {Ππδξ ὑνΒΙ ἢ 
15. Ῥγεβθπξ 85 ὁρροβεά ἴο ἐπδΐ νυῃ]οἢ 15 ξαΐατο, 
δηα {Παΐ νν ΒΟ 15 ἐγδηϑιζουυ 45 ορροβϑά ἴο ἐδμδΐ 
ὙΠ] ἢ 15. δἴθσπαὶ. Απά ἐμ Οτεεὶς ραγεςῖρὶς 
(ἐνεστὼς) 15 ΔρΡΡΙΕα ποτα βυ ον δοσογάϊηρ ἰφ 



Υ. 5; 6. 

ῬΓΕΒΕΠΈ 6ν}} ννοῦ]ά, δοσογάϊηρ το {Π6 
γν}1}} οἵ (Φοἀ δηά οι Εδίμεγ: 

5 Τὸ ψΠοπὶ 6 ΡΊΟΙΥ ἴογΓ δνεῦ δηά 
ἘΠΕΙ.. Απεῃ. 

{πε ἁπΑΙΟΡῪ οἵ 1[5 τι56 ῖπ (Π6 Νενν ΤΙ ἐβίαπιθηΐξ. 
Ἐννεη ἴῃ  ὙἼΠ655. 11. 2 1 ἀδποίεββ 5: ΠΡ {παΐ 
ὙΠΟ 15 ργεβοπί. [}ἢ {πὸ Οτδεὶς {Π6 δά]βοίίνο 
(πονηροῦ) 15 ῬΙαοοά αἴίεγ, ποΐ Ὀεΐογθ, ἔπε ννογά 
ἴο ὙΠΟ ἢ 11 τοίευϑ : ἀπά 15 ἔογοβ τηϊρῃξ Ὀ6 οχ- 
Ῥγεββα {ῃπ|5: ““ΤῊΙ5 ργεβεηΐ νγου]Ἱά ; ἀπά [τί 15 
ΔΠ 6Υ1] ννου]ά." 8661 Ϊομη ν. το. Οὐ ἀε- 
ἸΙνθγάποθ σοπϑίϑίβ ΡΑΓΕΎ 1} ΟἿ ΡαΓάοη ΟΣ ΟἿ 
ΟΥ̓ 5Π8Γ6 ἴῃ {Π6 6.1}, δηἀ ΡῬΑΓΕΥ [ἢ βίσθηρίῃ 
ἴο ονεγοοπια {6 6Υ}] ὙΠ ἢ σΟΠΊ65. ἴο τι5 ἴῃ 
Ἐῃ6 ἔογπῃ οἵ ἐεπιρίδξίοη. 4.5 ἴο {π6 σοῃπθοίίοῃ 
οἵ {πΠ|5 τ ἐΠπ6 ργεοθάϊηρ, {Π|5 (δ! νθύδποθ 
Τεϑίβ οἡ {Π6 αἰοποπηθπί. Δ ποιΐ {Π6 δίοπο- 
τηθπηΐ, [ἃ σου] ποί θ6. Απά, ἴο Ἰοοῖκ δ {πῈ 
τηδίζευ ἔγοπι {Π6 ΟἵΠΟΓ 5:46, [Π15 ἀ θ᾽ Ινοῦα πο 8 15 
1Π6 επά δηά ρυγροβα οὗ {Π6 δίοποπηθηΐ. 

. εοοΓαϊίγη ἐο ἐῤὲ «υἱ]] οΥΓ Οοὐ «πὰ οἱ φέρεν] 
Δ Ὀεξίου γτεηάογίηρ ννοι]Ἱὰ Ὀ6 οὗ αοᾶ πὰ 
ἘΔΒΘΙ. 866 ΤΌῇη χχ. 17. 8. Ρδὰ] ἴπ {815 
Ῥίαςθ ἰὰγβ ἀοννῃ ἃ ξιγϑαῖ ῬΥΙΠΟΙΡΙΘ, νυ Ιοἢ. Π6 
ὉΠΕΟΪἀ5. τηοῦθ ΕᾺΠῪ ἁἰίογνναγάβ. Οὐ ἀε]ῖνου- 
ΠΟΘ ἰ5 ΘΠΕΙΓΟΙΥ {Π6 τεϑι] οἵ ἔγεα ργᾶσθ. “Ῥδμ],᾽" 
βᾶγϑ ΓΟΓΠΟΓ, “50. ρασθίῃ ἀπά ογάθγθί ἢ ἜΥαΥΎῪ 
σνοτγά, {παξ {Π6ΥῸ 15 ποῖ οπα οὔ {πδπὶ Ὀιὲ Πρ ίθίῃ 
δραϊηϑί {ποβθ [4158 Ὡροβίϊεβ ἴο ἔῃ ἁυίῖο]θ οὗἉ 
Ἰπβειποδίίοη.. ΝΕ ὈῈ ποΐ ἀε] νου ὈΥ οὐ οὐ ἢ 
ἍΜ] ΟΥ ΟὈΠΠΪΠΡ, ΠΟΙ ὈΥ ΟἿ ΟΥ̓ Ὁ ]Βάοτὴ ΟΥ̓ 
ΡοΪΙογ, Ὀὰὲ ἴογ ἐμαΐ ὐοά παίῃ ἴδκθη ΠΊΘΓΟΥ 
ἹΡΟΗ τι15 ἀπά Παίῃ Ἰονβά τι5.) Ηδ 50 Ἰονβά [ῃ8 
σνουἹά {παὶ Ηδ βεπί Η!5 ϑοὴ ἴο Ὀ6 Οοὐγῦ ϑανίοι 
(1ὁ[η 11. 6). Ηἰδ5 ν"}}} 15 “"ἘΠπδΐ 41} τηβη 5ῃου]ά 
θεὲ βανεά"" (1 ΤΊπι. 11. 4). ““ὙΠΕΓΘ 15 3150 δη- 
ΟἴΠΟΥ σαιι56 ἡ Ῥᾶι] ΠοΓΘ πη κϑίἢ πηθηίοη οἵ 
1ῃ6 Εδίμογ 5 ψν1}}.. παΐ ἴῃ Ομ β(᾽5 νογάβ δηά 
ὙγοΥκ5 ννα 5ΠΟυ]ἃ ποΐ 50 τηποἢ ἸΙοΟΚ προ Ηΐπὶ 
85 ἼρΟῚ π6 Εδίμοσ. ΕῸΓ ΟΠ γέ σδπηβ.. [Πδΐ 
γνγῈ ὈῪ ζαϑίθηϊπρ' ΟἹ ἜγῈ5 προη Ηΐπη, πῆρ μξ ὈῈ 
ἄγαννῃ δηα σαυγὶθά σίγα! μὲ ἀπίο ἐπ Ἐδίπογ," 

5. 10 αὐογι ἦε σ'ογγ})ὴ Π5 ἀΟΧΟΙΟΡῪ 15 
1ηκ [ῃ6 ““ ΟἸἹοτῖα "ἡ δ {πῸὸὶ οπά οἵ {π6 Ῥϑδ]Π15, 
ΌΥ νης να ΟΠ ἸβεϊΔη12Ζ6, 85. 1 νοῦ, Πο86 
Ἡεῦγενν Πγπιη58. δὲ Ῥδι7᾽5 τη ΠΟΙ ἴ5 ἴο ὈΓΕΑΪς 
οὐέ βαάθη]ν ἱπίο ἐμαηκϑρίνιηρ, γμθη Π6 Πὰ5 
Πα Τσσαϑίοη ἕο πιαϊτο τηθηίίοη οὗ ἐπ6 ΤΠΘΓΟΥ 
οἵ σοά. ϑε6, ἴῸΓ ᾿ἰπβίδῃςθ, 5 (ὐού. ἴχ. ᾿ς δῃηά 
ἘΡΉ. 11. 2ο. 

6--ο.-. 5.ΡΕΝ ΑΝῸ ΨΕΗΕΜΕΝῚΥ ΕΒΌΚΕ 
ΟΕ ΤῊΞ ΕἸΟΚΙΕΝΕΒ5 ΟΕ ΤῊΕ ΟΑΙΑ- 
ΤΙΑΝΒ5. ΤῊΕ ΟΟΒΡΕΙ, 15 ἹΜΜΌΤΑΒΙΚΕ. 

. δὲ ῬδῚ] Ῥορὶηβ. νυ βίαυ Πρ νη θη θηςθ. 
Ἠδ ἀοα5 ποΐ ἀρρύοδοῇ ἐπ πηδέξζογ οἵ Πῖ5 ὈΪαπιθ 
ὙΠ] σδπίϊοι 5. δηα ννε]]-σοηϑι ἀθγθα βίθρϑ, 85 ἴῃ 
Ἐπ6 ΕἸγϑί ΕἸ ΒΙβΕ16 ἕο ἐῃς. (σου πίῃϊαη5. Βαῖ Πἰ5 
τη !ρηδίϊοη 5ρυϊηρ5 οἷ ᾿πϑίηἐα ΠΘΟΙΙ5]Υ, {1 ἃ 
ΤΊΝΟΣ [1] ἀη ςσΟρΙΟι5 ἔγοπι 15 ὙΘΓῪ 5ΟΌΓΟΘ, 
ϑηα Ποννβ ΟἿ, σΔΥΥΥ ΠΡ; Ἔνουυ τ πῖηρ θαΐοχα 1Ε. 

ΦΑἸΤΟΔΝΘΒΕ.. Ὁ 

6 1 πιᾶγνεὶ ἐπδέ γε δῖε 80 βόοῃ 
γεπηονεά ἤοπὶ ἢΪπΊ {Πδὲ οΔ]]ο 4 γοιι 
Ιηῖο {Π6 σᾶς οἵ (ὑγῖδέ τπηΐο ἁποίμοῦ 
ῬΌΒΡΕΙΪ : 

6. 1»ιαγα"ε]] ὙἼΠ6 σμδηρδ ΨνΠΊΟ 15 ἑακίηρ 
Ρίαοθ ἴῃ (ὐδἰδέϊα 15 υἰίθυυ ἱπσοποείνα!θ ἕο [ἢ 6 
ΑΡοβε!εῖβ πηϊπά. ΑἹ] Ὁ γιβείδη ἐγαῖῃ Παα θθθη 
580. ΟἸθαυν θὲ Ὀεΐογα ἔπς (Οὐδ᾽ αίίαπβ, {πεῖν τα- 
ςθρίϊοη οὗ {πὸ γαῖ μαά Ὀδθη 50 ἤθαγίυ, ἢΪ5 
ΟΥ̓Π ΡΘΙΘΟΠΑΙ ᾿πἤπιθησα ονοῦ ἴποπὶ πα Ὀθθη 
50 βίγσοηρ, {παΐ {Π6 σῃδηρθ βϑθοπηθα {6 501η6 
ὈΠΑΟσΟΙΠΙΔΡ16 αβοϊπαίίοη. 8686 1], 1. 

“0 σοοὔ γεηιουε ΔΝ ἴῃ τοραγά ἕο {Π6 νεγθ 
(μετατίθεσθε) υϑοὰ ΠοΥδ ἔννο {πίηρϑ πηιιϑὲ θα 
ΟὈβογνοά, ἤγϑέ {πδὲ 1 15. πη {π6 πη 416 νοΐςθρ, 
Πα 5εσοη νυ {παξ 1Ὲ 15 ᾽πὶ [Π6 ῥγθθθηξ ἴθηβο. 
ὙΤΠΕΙΓ σπμδηρα οὗ τη ννὰθ ἃ σου [0 1ἢ 
ΡΙΌΡΓΕΒΒ, ἃπἀ ἃ τονοϊίοη ΤΟΥ ὙγΒΙΟἢ {ΠΕῈῪ 
ὙΨΕΙΘ ΤΕΒΡΟΠ51016. ὙΠῸ ννοτϑί γϑϑυϊία Πα ποῖ 
γεῖ Ὀθθη τϑδοῃθά : Ὀπί {ΠποῪ Παά 8] Ονγεά θά 
1ηΠτιθηοθ5 ἴο ἀϊδίογέ {ΠΕῚΓ τηϊηάβ : ἀπά {πον 
ὙΜΕΙΕ ἴπ ἀδηρΡῸΓ ΟΥ̓ υἱίου!ν Ἰοϑίπρ {ΠΕ ῚΓ Ἰουδὶν 
ἴο π6 ἔγιιθ σοβρεὶ. ὙΠ6 νεγὺ 15. 1ι5ῖ (Πδὲ 
ΠΟ ννοσἹά Ὀ6 πιϑοά ἴο ἀθβοῦῖθα ἃ ρο]οδὶ 
τυ] το ἢ ἴῃ 115 ΘΑΥΠΘΥ βίαρθϑ, ὑνμθη {ΠΕΙῸ 15 
ΒΟΙΙΟυ 5. Τἰδὶς οἵ δ)᾽]θρίαποθ Ὀεὶπρ {γαηϑίοσγοα 
ἔγοιη ὉΠ6 ϑοΟνοΥπηθηΐ ἴο ἃποίμοσ. ὙΠ 1 
5 δι ρ]ογθά υυ] ἢ στθαΐ Ὄχασίπθϑϑ οἵ {πΠ6 δί(!- 
τις οὗ ἔπ6 (ὐαϊδίϊδη (ΠΥ βεδη5. ' 

Ἐτοπὶ {ῃ6 ΡὮΓασΘ “' 50 500ῃ ᾽ (οὕτω ταχέως) 
νγ6 σαπποί σοηἢάοπΥ τηἴοῦ {Παΐ ἃ νετῪ 5ποσγί 
Εἰπ|6 Παα ραββθά βίποθ ἔπε Αροϑβίϊβ 1ϑδξ (ὐδϊδέϊα, 
Πα 50 οδίδϊῃ βοπῖε δβιιϊάδποθ [ῸΓ ΔΡΡΥΌΟΧΙ- 
πηδίον ἤχίηρ {πΠ6 ἀδίε οἵ {π6 Ἐριβίῖθβ. ΑἹ] 
ΘΌΟΘΙ ἰθιπὴ5 ἃτῸ τοϊαίῖνθ. 866 πε Ἰπίτο- 
ἀπσξέοπ: (Ποτηπηθηΐαΐοβ πάνθ βρθοι]αΐθα 85 
ἴο {ῃ6 ρμοῖϊπξέ ἴο ψῇῖοῃ {μ6 Ρῥῇγαβθ ““" 50 
ΒΟΟΏ ἢ Τοίογβ, νυ ῃοίμοῦ 1Ε Ὀ6 {π6 {{π|6 οἵ {Π6 
ΘΟΠνΘΎΒΙΟη οὗ ἔπε (ὐδ]δέϊαηβ, οὐ [Π6 {Ππ|6 ΟΥ̓ {πὸ 
ΑΡοβεϊεῖβ 1αϑὲέ νἱϑιεὲ ἁιηοηρ ἔποπη, οὐ {ΠῸ ΕἸπη6 
οὗἩ {π6 επίτυ οἵ ἴπ6 ἔα|56. ἴθδοποῦθ. Βεῖΐ ϑιιοἢ 
ΤΙ ΘϑεοηΒ. ΤΘΔΠΠΥ͂ ΤΕΠΌΪΓΘ ΠῸ Δηϑυνοῦ, 1 {Π6 
ννογά5 Πᾶνο ἃ ἀϊβδγεπί πηθαηΐηρ. Απά {ΠῸ ἔσιιθ 
ΠΊΘΔΉΪΠΡ; 566 ΠῚ5 ἴο 6 {πδξ {π6 (δία η5 ννῈ Θ 
σΠδηρίηρ ΓΠΟΙΓ Ῥοϑι Ιου ΠΑΘΕΪΥ ἀπά τνπουΐ 
ἄπο σοηϑίἀθγδίίοη πὰ νυν] πὸ ϑιηποϊοπί τρα- 
50η. 80 {π6 ΡΉΓ͵ΑΒΘ ἰ5 τιϑϑά ἴπ 1: ΤΊΠΊ. ν. 252 
ἃηά 2 ΓΠ655. 11. 2. [{ 15 ἴο οἵἵτ ΡΕΓΡΟΒῈ ἴο 
Δα {παΐ {ῃ15 βίαίθ οἵ {πὶ ηρ5 νγὰβ 1ἴπΠ ΠΑΙΠΊΟΗΥ͂ 
ΜΠ ννμδὲ (αϑαῦ [6115 τι5, ἴο ψιοΐθ ΓΈπηγ- 
50η᾽5 τνογάς (6 [ἢ τηθΠΊΟΥΙΔΠΊ,᾿ ΟἸΧ.), οἵ “{Π6 
ΒοΠΟΟΙΌΟΥ Ποαΐ, ἐπθ ὈΠΠπά Ὠγδίογιοβ οἵ ἐπα 
ες." 
7 ουι δίνει ἐδαξ εα]ϊράί γοῇ ᾿ΤῊΪ5 πηιιβὲ πιθαῃ 

ΘΙ ΕΠΘΓΓ {Π6 Αροβέῖα μ᾽ πιβοῦ οὐ σοά. ὍΠ6 Ἰδέξου 
νίονν ἰ5 πηοϑί δοσογάϊηρ ἴο {Π6 Ἁπδ]ορῪ οἵ 8ὲ 
Ῥδι] 5 Ιδηριιασο οἴβοννμοθ, 866, ΟΥ̓ ΘΧΔΙΏΡΙΕ, 
υ. τῷ Ὀεῖονν, ΚΌπΠη. 111. 30, ἀπά ) ΤΊτη. ἴ. 9. 1 
νυ οι Πᾶνθ αἰζθπιιαίθα {Π6 ἔοΥῸΘ Οὗ ἢΪ5 ἀτρὶι- 
τηθηΐ, 1Ε 88 Ῥαὰ] Παὰ βροϊζθῃ οἵ ἢϊ5 οννὴ σδ]] ηρ 
οὔ {π6 (Οὐα]αζίδηδ, 45 {παῖ ἔτοσα νυ Βῖο ἢ που ννεγα 
βίαγεηρ αϑιάθ. ὙΠ ΠΘΙΣ σΔ]]Ππρ μαά Ὅδοη Τινίπα: 
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 ὙΜΏΙΟΗ 15 ποῖ δποῖμπεγ; δα ποτα 

6 8οπια τῃδζ {γοιθ]ς γοιι, Δπ4 νγοι]ά 
Ρεῖνεγέ τῆς ροβ8ρεὶ οἵ (ὑτίβε. 

8 Βιῖζ τῇῃουρῃ ννε, οὐΓ δη δηραὶ 
ἔτοπι βεάνεη, ρΥθ ἢ ΔΠΥ͂ ΟἴΠΕΓΓ ροβ- 

Δα τς νγᾶϑ {Π|5 ἐπαΐ τηδάθ ἐποὶγ ἔλα] ἀπά {πεῖν 
ἀδληρῸΓ 50 5ΘΓΙΟΊΙ5. 

ἡμέο ἐῤρὸ σγαζὸ οὶ Οργὶ ἢ] ὍΠΕ ἐγαηϑίδίοη οἵ 
1πη6 Αὐἰποιιζεὰ Νογϑίοη μεθ 15 ππαάουθίθα!ν 
ψτοπρ. ὙΠῸ ργθροϑβίξοη ἐν ἀθποίθϑ ποῖ “Ἰηΐο "ἢ 
Ῥαξ ἐπ, ΕἼδΘ βΊδοθ νγὰ5 [Π6 ΞΡῃΕΙῈ ἴῃ ΨΠΙΓΗ, 
Δα {Π6 ρονγοῖ ἴῃ νἱγέμθ οἵ ννβῖοῃ, {Π|5. σΠἸηρ 
μιά ἰαἰζθη ρίαςθ. 866 Αοῖβ χν. τὰ; ἘΡΗ, 11. 2; 
πὰ ποΐθ νυῆδί ἰ5 βαϊά ἀθονε σοποθσπίηρ ““ {Π6 
ὙΠ] οἵ Οοά " ἴῃ τ. 4 οὗ 1Π15 ομαρίεσ. ὍΠ15 
ὈΙεσϑίης οἵ ἔγθε στᾶσθ ῃδά βυσγοιπάθαά {πεπη, 
πὰ Ππαά δχογίθα 15 ἔπ} ροννεῦ οπ ἴπεπὶ δὲ ἐπα 
οιϑοῖ. Νὸονν {ΠΕῪ γε ἀθβριϑιηρ ἀπά Οὔ] 6- 
ταῖς; 11. 

τγιέο ποῦ ῥοῦ σοςρε]] 8. ἀἸΤΊοτοπὺ Κἰπὰᾶ οἵ 
αΟ5Ρ61 (ἕτερον)---ἃ τηοα!ποά δηά ρεγνογίεά 
Οοϑρεὶ---ἃ Οσοβρεὶ οὗ ὑπο {πῸ οἱ σμαγδο- 
τογιϑίῖος. υεσ οὈβοιγοά δηά ἠδίαοθά. Α5 ἴο 
{πε θοῖπρ ἔνγο (ὐοβρεῖβ, Ἃ5 ἴο ΔΠΥ͂ ἍἽμοῖςβ 
οὗ (θοβρεῖὶβ Ὀεϊηρ ργεβοηΐθά ἴο πιδηκιπά, ἢ 
6418] οἰ] Πὴ5 οα {ΠΕ δἰξθπίοη, ΠΥ ΘΟ 5ῈΡ- 
Ροϑβιτίοη 15 ᾿πΠρΌββιῦ]θ. ὙΠῚ5 ΠΘ βαύ8 1ἴπ {ΠῸ 
ΠΕχἕ νΈΊβ6, 

Π. Τριίερ ἰς πο αποίρεγ] ὙΠῸ Οτεεκ τνοτὰ 
Ποῖα ἰ5 ἃ ἀϊβθγεπί οπα (ἄλλο). [{ 5 ἴο δ το- 
φτοιθα {παΐ {πΠ6 Α. Ψ. σοπορϑαδὶβ {Π6 τοἰδίϊοῃ οὗ 
{π|5. ἰο ψνβαΐ ργϑοβάθβ, ΟΥ̓ τἰϑῖπρ [6 58ΠῚ6 
ἘΠΡΊ5} υνογά ἴο ἰγαηϑίαΐῖθ ἔνγο ἀϊετοηξ Οσεθκ 
ννογάβ. Βίϑμορ ΓἸρμίοοί ἀἸβογι πη παίθϑ Ὀθέννγεθῃ 
[86 πιϑαπίηρϑ οὗ {Π6 ἔννο ννοσγάβ {Πι|5:---ἄλλος 
αὐάς, νΥΏ16 ἕτερος αἰϊειλησιίσῥες ... ἄλλος 15 
ΒΈΠΟΓΔΙΥ σοπΗπεά ἴο ἃ ποραίϊοη οὗ ἀθπείγ, 
ἕτερος ϑΟΙΩΘΕΪΠΊΕ5. ἱπΠΊρ 165 ἴΠ6. πϑραϊίομ οὔ τοὸ- 
βου ποθ." ὍΠ6 σοπίγαβξ ἴῃ Π6 τιϑαρὸ οὗ (Π6 
ἴννο ννογάβ τῇδυ ποΐ δἰννᾶγβ πᾶνθ Ὀθθη τηδίη- 
ἰαϊπρά : Ὀαξ Πούθ ἀπά ἴῃ 2 (ὐού. χὶ. 4 (ἄλλον 
Ἰησοῦν ---εὐαγγέλιον ἕτερον) 1ΐ 15 ἐχδοί. 

δμέ ἐφεγε δὲ βουῖθ ἐῤαὲ ἐγομδίθ γοι] 1 ΛΘΓΑΙ]Υ, 
ἐς 1Π16855 ἱπάθοὰ ὕμπθύθ Ὅ6 ϑοπῖα ἰῃδί 
ἰγοιθ]8α. γοιι.." ὙΠοΙΘ ννᾶ5 δποΐμου Οσοβρεὶ 
δτηοηρ {π6 (δ δίϊδηβ ἡμὲ σο0 7 ας ἐῤὶς, τῃαΐ 
φογίδι ῃ ῬΘΥ͂ΒΟΠ5 ὙγΟΓΘ πΠ5ΘΕΓΠΠΠῈ ἘΠΕῚ τηϊπ 5. 85 
ἴο {π6 ἔγιιθ παΐιγο οἵ {ῃ6 οβρεὶ. Δ πο {ῃ6 
ΡεΙϑοηβ ἀθποίθα ὈΥ {πὸ νᾶρὶιθ ἴθυτη “᾿βοπιε᾽" 
ὑγεῦο ὸ ἀο ποῖ Κπον; δηά 81 Ῥδι] [ουθθδΥ5 
ἴο παπὶθ ἐῃ6ΠΊ οὐ ἴο ἀδβοῦῖθα {Π6 πὶ τηοτΘ Ργο- 
εἰβεῖγ, ὙΠΟΙΘ 5 ᾿πάϊρ παίϊίοη ἴῃ [Π6 νεγΥ νάριιθ- 
πθβ5, ὙΠῸ σοπϑίγιοςοη 15 ϑ᾽ ΠΉΠ]ΔΥ ἕο νυ μδΐ να 
Πηα. τη. 16 πνῆϊ: Ὁ. δηπ. (Π0]..ϊ. 8.. ΤΟ 
ννογὰ ἐγαπϑαίθα “ἐγοι 016 (ταράσσοντες) 15 ἃ 
ταβατηρίοη οὗ {Π6 τηθίδρῃοῦ 1π μετατίθεσθε. 
ϑιγ ΕΥ [Ὁ 5 ἃ Ροϊεϊοαὶ ἰθυπι, ἈρΡΡ] σα ]6 ἴο 
1Π6 ἱποϊρίεπέ βἔαροϑϑ οἵ γθνοϊαίοη. 

«υομα ῥόγαογ}} ΤΛΊΘΓΔΙΙΥ, “Γἀγθ ἀθϑίγοιϑβ οὗ 
Ρεγνογίηρ." ὙΠ τοΐθγοποθ 15 ἴο {πεῖγ Μ}1] 
δηἀ ἱπίβηίίοη, ὙΠΟΥ πιρῃΐ ποῖ Ὀ6 Ὁ] Ἰπλαίεὶν 

ΘΆΤ.ΑΠΤΆΝΒΛ ἢ, [ν. 7-. 

ΡΕΙ υπίο γοιι {πᾶπη ἴῃαῖ ψνῃϊοἢ νγα 
μανε ργεαςῃεά πιηΐο γόοις ἰεξ ἢΐπὶ ὃς 
Δοςσιιγϑεά. 

9 ΑΚ νε 5αἰά θεΐογε, 80 540 1 πονῦ 
ἀρδῖη, [{ ΠΥ γιαῊ ΡΥΘΔΟΙ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΕΓ 

ΔΠ4 σοτηρ]βίεἰγ ϑιισσαβϑία! : Ὀαΐ ἐποῖν ρίδπ δά 
Ῥύγροβο νγὰ5 πουοιρηὶΥ θα. δὲ Ῥδὺ] νγαῦπβ 
1π6 (ὐα]αίίδηβ οὗ {πΠ6 πιοΐϊνε οἵ ἔποϑα γῇ ὑγετα 
αἰδέυγθιηρ {Π61Γ σοπϑβιβίεπου. 

8. Βιέἐῥροι} αυ6, οὗ αὐ αησεὶ ζγοῦε ῥέα υεη] 
Ηδθ ϑιρροβθβ ἃΠ ἱπΊροβϑι ὈΠ1Πγ. Νὼο βίγοηρει 
Ἰαησιιαρο σου]ά θῈ ἐπιρὶογθά ἴου βίδίϊπε ἐπδὲ 
1Π6 ΟΥΡΊΠΑΠΥ -Οοτηπηππηοαίθα (σοβρεὶ νγα5 40- 
50] ]γῪ ̓ πηπλαῖ Ὁ] 6. Ενεη 11 Π6 ΠΙπΊβε]ε ἀπά 
{ποθ ῆο Παά Ὀδεη ΠΙ5 αϑϑοοϊαΐθβ ἴῃ ὄνδηρο- 
ΤἸιΖίηρ Οδἰδέϊα (ννε Κπονν ἔγοπι Αοΐϑβ χυ. 40, χνΐ. 
τ, 6 {πα [Π656 σοιηρδηΐοῃϑ ννεῦθ 51145 ἀπά “Ὶ- 
τηοίῃει15) νγεγθ ἴο σοηίγααιοξ Ἐποιηβοῖνεβ, δηὰ 
ἴο Ργθβοπξ (ΓΙ βαΠΠΥ ἴῃ 8η δἰίογεα ἀβρϑεΐ, 
511 [Π6 οἱά (σοβρεὶ τηιιβὲ πο]ά 115 βτοιιπά, [1 
8Π ΔΠ56] νγεῦθ ἴο σοπὴθ ἔγοῸπΊ μεάνϑη ἂπὰ ρῖθ- 
5θπέ ἴο ἔπθπὴ ἃ πιοάϊ!ῆθα Οοβρεὶ, {πὸ τηϊβίακα 
ννοι]ά 6 ἴῃ ἐπ6 δηρεὶ, ποῖ ἴῃ ννμαΐῖ παά Ὀδεπ 
ΟΥΙΡΊΠΑΠΥ ἔδιρῃξ το [ῃη6 (Οδ]αΐίαπβ, (ἰἤγγϑοβ- 
ἴοπΠὶ βιιρροβίβ Ποῦα ἔπαΐ {π6 4156 [θδοῃουϑ ΠΊΔΥ 
Πᾶν ργεϊεπάεά ἐπαΐ ἐπον Πδά {π6 βαποίίοη ο 
1Π6 οἸάεσ Αροβίϊεβ. ““Ἰ)οη Ἐ ΈΕ}] πὶ οἵ [ομη,᾽" 
ΠΕ βᾶγβ5, ““ἀοπ᾽ [6]1] πιὸ οἵ 7ἀπιε5. ἴξ οπα 
οὗ [Π6 ΒΙΡ Θϑὲ δηρο 5 ἡγοῦ ἴο ΠΟΠΊΘ, ΠΟΥΤΙΙΡΕΪΠΡ; 
1Π6 {τα ἢ ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ Ρργεδομθά, Ππ6 ᾿ππιϑὲ θὲ τὸς 
Ἰεεῖορα." 

αην οὐδοῦ ροιῤῥεὶ,. ἐδαη ἐδαΐ αὐρίορ «ὐό ατνε 
ῥγεαοῤῥεὴ “ὝΓΠΘ ργεροβιοη (παρὰ) «ἀδποῖΐεβ 
ΟΠ6 ἐπίηρ 56 ΒΥ [Π6 546 οἵ ἀποίμεν, 50 {παΐ ἴξ 
5 5866Π ἴο θ6 ΡΙΡΑΡΙΥ ἀϊβετεπέ ἔγοπι ἐπαΐ οἵ Ποῦ 
{πῖπσ. ὙΠ5 ρῆγαβθ, μανηρ Ξοπια θεασίηρ οἡ 
{Π6 φιδβείοπ οὗ ἰγδάϊεοπ, ἢα5 Ὀθαπ {πε οὐοᾶ- 
βίοῃ οὗ πιο σοπίϊονοιθυ. ὙΠῸ6 ἰαπριαρα οὗ 
1Π6 ὑνΠΟΪΘ ραβθαρθ 15 50 βίγοηρ, {πᾶξ 1 566 ΠΊ5 
πηοβὲ πδίηγαὶ! ἴο τιπαἀογϑίαπα 1Π15 ρῃγα56 85 ρτὸ- 
οἸπάϊπρ; Δ ἀενϊδίίοη οἵ ΠΥ Κἰπά ἔγοπι {πῸ 
οτρίπαὶ σοβρεὶ. ὙὝΠοβθ νγΠῆΟ οἸαἰπὶ {Π6 οχίϑί- 
Θῃο6 οἵ ἃ ῬΟΑΥ οὗ οΥγδὶ] ἐγδάϊείοπ σο- ογάϊπαΐθ 
ἢ ἐπ νυυΣτίθη ἐγαάιτοη οὗ {πὸ Ν, Τὶ, σεγ- 
ΠΥ σαηποΐ βαϊη τηποἢ ἔγοπι ἔΠ|5 βεπίεησθ. 

ἐεὲ ῥί»γε δ αεεεγσε4 ἡ το δραῖη σοῃ γον ΥΞΥ͂ 
Πα5 Ῥδθη ὈιιϑΥ. [{ Πα5 Ὀξεη βϑιρροβεά ἐπαΐ 
εἰ ἈΠδίΠοπΊὰ ᾽ (ἀνάθεμα) ἴῃ {Π|5 ῬΑΞ54ΡῈ ἀθηοΐεβ 
ΘΟ Θϑ!ϑεῖσα] Θχοοτηπμιπὶσδίίοη. Βα ἴΠο56 γῇ 
Βᾶνθ υν]ϑηθά ἴο 5515} {Π15 5θῆξθ ἴο 1 πᾶνθ ουεῖ- 
Ἰοοκοά {πΠ6 ἕαςξ {παξ 1 ννου]ά ποῖ ὃ6 βιιϊέϑ 68 ἴοὸ 
8ΔΠ δῆροῖ. Νοίπιπρ τηοτα βυγεὶῦ αἰδέιγ 5. ἘΠ 
Ρτοροχίίοῃ οἵ δογιρέιγαὶ ἐγῃ, ἔπαπὶ ἐπ6 ᾿ἱπῖτο- 
ἀπςοίίοπ ἱπίο {πὸ ΒΙΡ]Ὶ6 οἵ {ῃθ τπραπίηρϑ οἵ 
τνογάβ νυν ῃϊοῃ ὈεΙοηρ ἴο ἃ Ἰαΐεσ ἀρὸ. Τὴ ννογὰ 
«ὁ ΔῃΔΙΠΘΠηΑ ᾽) ἀδποίΐθϑ ἐπδξ τυ Βςἢ 15 ἀδνοίθά ἴο 
ἃ συῦβθ, Ὀθοδιβθ 1 15 μαΐθξα! ἰο σοά. ΤῊ 
θεβέ φοπιπηθηίαυΥ Οἡ [Π6 ρᾷβϑαρθ, 50 ἴδ 45 {Π|5 
ννογὰ 15 αβεοίεά, 15. 1 (ου. χυΐ. 22. 

9. Α᾿ αὐὸ «αἰά δεξογε] Ιὲ 5εεπὶβ θεϑέ ἕο 
τοῖον {Π15 ἰο 81 Ῥαι1}}5 τϑοθπέ (}. 6. ἔπε βθοοπάλ).. 



ν. το---12. 

ΘΌΒΡΕΙ πηΐο γοῖι ἐπαπ {Πα γε Πᾶνε 
ταοοῖνεα, ἰεὲ ῃἰπὶ θῈ δοσιγϑβθά. 

10 Βογῦ ἀο ] πον ρεΐϑιιαβ πηθη, οὐ 
(οά ἢ οΓ 4ο [1 56εεὶς ἴο ρίβαββ τηβῃ ἢ 
ἴου 11 γεῖ ρ]θαβεά πηβη, [ 5ῃου]4 ποῖ 
Βε τῆς βεγνδηΐ οἵ (γιβε. 

ΦΑΙΑΥΓΠΓΕΥΝ δὲ. Τὶ 

11 Βυέ 1 ΠσοΓ ΠΥ γόοις Ὀτγείΐῆγεη, 
(δὲ {Π6 ροβρεὶ ννῃϊοῃ ννὰβ ργθαςῃθά 
ΟΥ̓ πη6 15 ποῖ δέζογ τηδῃ. 

15 ΕΟΓῚΙ πειέπδν τεδειῖινδει: 1Ε- οὗ 
τηδῃ., ΠΕΙΈΠΕΓ νγᾶβ 1 τδιρῃς 7:, ὈιΕ Ὀγ 
{πε τενεϊδίίοη οἵ [εϑι5 (ἢ τιβε. 

γἱϑιΈ ἴο (ὐδ]δέϊα. 866 {πὸ [πίτοάποίίοη. Ῥτο- 
ὈΔΌΙΥ ονθη ἴποη {ποῖα νᾶ5, ἴπΠ [Π6 πηϊπηβ. οἵ 
81 Ῥδ}] ἀπα Π15 σοπΊρΑΠίΟη5, 50ΠΊΘ ΔρΡργθῃθη- 
50 Οἵ Ποκ]Θη655: δ πὰ 1Ε {ΠῸ 586 ΠΥ ρθύθο]ς 8] 
ἰληριαρ6 νγᾶ5 τι564 ὁπ {παΐ Οσοδϑίοῃ ἴῃ {Π6 νᾶ ῦ 
οἵὁἉ νναυπίηρ, τ νου] 6 ννῈ}] γοπηθιη οσθά. 

ΤΡ ἀπ για ῥγέαερ)] Ἀδίμογ, “ΤΕ ΔΠΥ ΟΠ6 
ῬΥΒΔΟΠ,") 50 85 ἴο ᾿ποϊιάθ {Π6 Πυροίποϑὶβ οἵ 
ΔΠΡ615 85 ννῈ}} ἃ5 θη. Ν.Β. ΤῈ Α. Ν. βῖνοβ 
Ὑν ἢ σα ΠΠοἰθπέ ἀσσυγαςν [Π6 ἀϊβδγθηςσα Ὀθέννθθη 
ἐπ ἐάν τις εὐαγγελίζηται οἵ {Π6 ξΟΥΠΊΘΓ νΘΓ56 
ἃηἃ {Π6 εἴ τις εὐαγγελίζεται οἵ [Π]5. [π᾿ {πε 
ἰαϊίει σαθθ {πΠ6 Πυροίμοϑῖὶβ Ἀρριόδο 65. ΠΟΤῈ 
ΠΘΑΥΥ {Π6 βίδίθιηθπέ οἵ ἃ ἴδςοΐ. 

Ιο. ΑΘΘΕΚΤΙΟΝ ΟΕ ΗΙ5 ΟὟΥὟΝ ΕἘΚΕΕΏΟΜ 

“ΈΚΟΜ ΤΙΜΕΞΞΒΕΚΥΙΝΟΘ ΑΝῸ ΟΕ ΗΙ5. ΑΒ50- 
{18 ΔΙΚΕΟΙΑΝΟΕ ΤῸ (ἩΒΙΞΤ. 

Οπ {ΠῸ πιδαηΐϊηρ οἵ ἐπ15 ἀπ σα] γϑῦβθ, 566 
Αἀαϊτοπαὶ Νοῖε δ {π6 δπά οὗ (πΠ6 (παρίευ. 

10. δὸν ἐο ] ποαὺ ῥεγομακίς γιέ, ογ Οοαϑ] 
Ιπ {Π6 βθοοπά ρατέ οἵ ἴΠ6 βϑπίθποθ νγα πγιιϑί 
ΞΙΡΡΙΥ ἃ γε Ὁ νυ ἢ ἃ ἀϊῆεγοπέ 5ημα 6 οἵ τηθδη- 
ΠΡ ῸΠὶ ““Ρειβαδάθ," [π᾿ {Π|5 {ΠΕ ῚῸ 15. ΠῸ 
ἀπ που]γ. ὙΠῚ5 15 ἃ ιδημθπὲ παοδβϑιίυ ἴῃ 
σοπήθηβοα υυυηρ. ὙΠῸ πιαϑίίοη, πλοῖο ΠΙΠ]Υ 
οροπϑά ουΐ, 15 {Π15: “δῇ ΔῆΥΟΠΘ 54Υ ἰῃαΐ {Π6 
ΡΌΓΡΟΒΘ ΟὗὨἨ ΤΥ 11δ πονν 15 ἴο σοποι] δία πιθῃ Κ 
(δη 1 ποΐ {γα} 58 ἐμαΐ ΠῚΥ ΤᾺΠ]Π1ΠρΡ' ἀθϑιγα Πονν 
15 ἴ0 νη {Π6 ἀρριοραίίοη οἵ σοά ὁ" ὙΠ “ἕο 
αἴ {ΠῸ ῬΕρΊΠπιηρ ΠΠΠΚ5 {Π|5 οη ἴο ϑοπιβϑίμϊηρ; 
νΥΠΙΠἢ πιϑέ 6 ἀπάριβίοοά, ἀπά ννα σδῃ ψΜῈ}] 
θε ον ἐμαί μ6 Κπονν {πὲ δοοσιιβαίίοηβ οὗ {ϊπ|6- 
ΞΟγΨ Πρ; Δηὦ ἱποοηβιβίθπου μα Ὀθοη Ὀτουρῃί 
Αϑαϊηϑί ἢϊπὶ ὈΥ ἐποβα Ποὺ νεῖ ἀδργεοϊδίιηρ 
ἢ]5 Αροβίο!ις δι πουιγ. 

1.7.1 γεὲ ρἰεαςεά γηέι, 1 «οι ποὲ δὲ ἐῤὲ σογυσηὲ 
γῇ ὥργι"}] Μόογαε δοουγδίειυ 1 1 6.6 γϑῦ 
ὑσυϊηρ ὕο ῬΙ6859 Π16π. ΤΠῈ ννογά “γεῖ" 
[Βα ΠΤῈ5 Ἔχρ αηαίίοη. [{ Πα5 Ὀδθη ϑβαϊὰ ἐῃδὲ 11 
σδηηοΐ τοίου ἴο ἘΠ6 ἐἰπηῈ Ὀεΐογθ ἢ15 σοπνθυβίοη: 
ἴοΓ ἐπδξ ΓΠθη 6 νγαᾶϑ ἃ συ 16] ρουβθθοσιΐου δηὰ ἰη- 
Παπιθα τυ τἢ ὈΙΡοΐγγ. Βαξ {Π15 βίαίθ οὗ τηϊηά ἰ5 
Πα]6 σοπϑιβίθηϊ νυ ἃ Κη ἰογα οἵ Πιπιᾶῃ ἃΡ- 
ΡΥ δίϊοη : δη ννα πᾶνθ δθιιπάδηΐ ργοοῖβ οὗ {Π6 
ΘΠ ΓΙ γ 6 Π6855 οὗ 5 παΐαστο νυ τοραγά ἴο ἐπ 
ΟΡίπΙοη Οὗ Οἴου τηθη: 50 ἐμαΐ ἴξ 15. ἴπ ΠΟ ὙνΑΥ͂ 
ΞΠΓΡΙΊΒΙ ΠΡ’, 1 ἢ ννᾶϑ σοπβοίοιιβ οὗ μανὶηρ θΘΘπ 
ἰεἀ ὈῪ {Π|5 θα πάθπου ἱπίο, βουίοιι5 ἔδι]ξ ἀπσίης 
15 ΘαΥ]]οῚ 116, 866 {ῃ6 “Η π]βοδη 1,θοΐαγοϑ᾽ ἔοσ 
τϑό, οὐ ἴπθ ἐ(μαγαςίογ οἵ 8: Ῥδμ],᾽ »ςτὰ εα., 
ρ. 103. ΤΠΘ Ρἤγαβο “βοσνδηΐ οἵ (τ ιβε 7 15 ποτ 
ΡΙΌΡΕΥΙΥ “βἰανβ οἵ (ῃγιϑί:" δηά 1ἰ γε] 45 τι5 
Οὗ ν]. 17. 866 {π6 ποΐϑ οπ {παΐ ραβϑϑαρθ. ΤῊ 
ἈΠΕ ΠΕσῖὶ5 πογα Ὀείννθθη “(ἢ τῖβε " ἀπα ὁ“ πιθη "ἢ 

5Πο 14 ποΐ θ6 ἀποῦϑεγνθά. 866 ποΐβ οἡ ἱ. 1. 
Α5 ἴο {πΠ6 φϑπρίαὶ βεπίπηθηΐς οἵ {15 ραγί οἵ 
1Π6 νϑῦβθ, ἴξ τοι ογαΐθϑ νυμδὲ νγὰβ βαϊὰ ὈΥ οἱσ 
Τιογά, Ἐμᾶς “ΠΟ πη8η σδη 5εῖνα ἔνγο τηδϑίθυϑβ." 

11, 12ζ. ΑΒΘΒΕΚΊΤΙΟΝ ΤΗΑΥ ΤῊΕΞ ΟΌΟΒΡΕΙ͂, 
ὙΉΙΟΗ ΗΕ ΡΚΕΑΟΘΗΕῸ ΜΑΒ5 ΜΑΡΕ ΚΝΟῪΝ 
ΤΟ ΗΙΜ ΒΥ ΙΝΡΕΡΕΝΘΌΕΝΤ ΚΕΝΕΨΑΤΙΟΝ, 

11. ΒΒ 1 σον 7 γοῖι, ὀγείδγεη)] ἘΠ πιαῖκθβ 
Π15 βίδίθιηθηΐ Πονν 1π ἃ σαἸ ΠΊΟΓ ἴοπθ. ὉΠ ἴπ|- 
Ραβϑιοπθά Ἰαπριιαρο Οὗ ἱπά!ρ παίίοη 15 ἰθς θ6- 
μΙπ4 : ἀπά {ΠῸ ἴδγπὶ ““Ὀγθ Πγθη "ἢ 15 σΟΠο Δίου Υ 
Δηα βεηῖ]θ, 866 1]. τς δπά ἵν. 12. ὙὍΠ6 ἔουπὶ 
οἵ Ἔχργεϑβίοη (γνωρίζω ὑμῖν), ᾿ιϑεά ΠΕτΘ ἴο ς4}]} 
δεζεπίοπ ἴο βοπιθίϊππρ συ ΠΙΟἢ ΠῈ 15 ἁθοῦΐ ἴο 
5ΔΥ Οἵ ρϑου]αγ ἱπιρογίδηοθ, 15 Τοιπά (Ποῦ Ρ ἢ 
ΥΔΥΙΟΙΙΞΙΥ το ἀογθά ἴῃ [Π6 Α, Ν.} 1π τ οΥ. Χν. α 
Πα 2 (ΟΥ. ΥἹ1]. 1. 

ποΐ αὐοτ »ιαη) Νοῖ δέου Δ ΠΥ Πιιπιδη ϑῃϊοπ 
ΟΥ̓ πιοάθ οὗ πουρῃς. ὍὙΠῚ5 τοίοτϑ ἴο {πΠῸ ομᾶ- 
τασίο οὗ {π6ὸ σοβρεὶ, ποΐ ἴο 15 οὐἱβῖπ. [{15 
ΔΠ ἱπηρογίαπε γοπιαγκ ὈῪ ΒΊΒΠοΡ Πρ μίξοοί {Πδὲ 
115 Ρῇγαβθ (κατὰ ἄνθρωπον) 15 ξοηῇπροά ο {Παΐ 
ΠΠΓΟΠΟΙΟΡΊΟΑΙ] στοὰΡ οἵ ἰδίίειβ ἴο ννῃιοἢ [815 
Θρίβῖ]α θεοηρθ. 8ὅ6θ Β οπΊ. 11]. τ᾿ 1 (οΥ. ΠΙς 
3. 1π.. 8, ΚΝ- 3», 

19. Μὸν 1 ποίξβοῦ γϑοοϊυδα 1 ο᾽ »ιαμ] [Ιπ 
1Π15 γϑῖϑθ ΠῈ βῖνεβ ἃ {ῃγθοίο!α ργοοῦ οἵ ννπδΐῖ 
Π6 Παά 5414 ἴπ {π6ὸ ργδοθάϊπρ νϑῦβθ. ΑἈπά ἢἤγϑβέε 
ἢΘ ϑᾶγ5 {παΐ πὸ ἀϊά ποΐ τεοεῖνα {πΠ6 (σοβρεὶ 
ἔγΟΠῚΊ πιᾶπΠ. [πὲ 8ἃ5 Π6 Πδά 5α]ά δὲ ἐπε Ὀερίπ- 
ηϊηρ; οἵ {π6 ἘῬΙ5116 (1. 1), {παξ᾿ ΠῚ5. 68]}} ἴο {Π6 
ἈΡοβοϑηρ μαὰά Ὀεθη νυ ποιξ Δ ΠΥ ΠιιΠΊΔΠ 
ΔΒΈΠΟΥ͂, 50 ΠΟΥ Π6 βᾶγ5 ἴπδΐ {π6 γενεϊδίίοη οἵ 
1ῃ6 σοβρεὶ σάπια ἴο Πὶπὶ νυ] ποιιξ ΔΠΥ ΠυιπΊδῃ 
ἰηϊογνεπηίίοῃ. 

ΎὙΠΕΟΙΘ 15 ΠΊΟΥΘ ΠΊΘΔΠΙηΡ, Ποννθνοῖ, ἴπ {ΠῸ 
Ρἤγαβθ {πᾶπ ἀρρεϑαῖβ δί ἢγϑί ϑιρῃξ. Τὴδ ρτο- 
ΠΟΙ 15 ΘΙ ΡΠ δίς : δηά {ΠπΠ6 σογγοςξ γα ηϑἰδίϊοη 
νου] θ6 “ποι Υ ἀἰὰ 1 τϑοεῖνθ τὰ {ῸΠῚ 
πηθη." Ηδ σοπΊρατῖοβ ἢΪ5 οὐνῃ σαβ6 ψνΠ {Παΐ 
ΟΥ̓ Οἴπου ΑΡροβίϊθϑ, ἀπά δϑϑογίβ {παΐ ἢ6 ννᾶβ δ 
ΠΟ ἀϊδαάναηΐαρο. [Ε Ῥείθυ Οὐὁ 7 πιθ5 οὐ [οῃπ 
τεςεϊγοά ἐπῈ (σοβρεὶ ὈΥ ἀϊτεοῖ σοϊηπιιηϊσδίϊομ 
ἔτοπι (ἢ γβί, 50 ἀϊὰ μθ6. [{ 15 {Π6 58 ΠῚ6 4556 - 
τίοη, ἐΠΟῸΡῊ ἴῃ ΒΕ ΓΟΠΡῸΓ ἔθου η5, 85 ἐπαΐ νυ ΠΊοἢ Π6 
ΠΊΔΙΚ65 Θἰβθννῆογο: ἐ'ΑΓΘ ἔΠΕΥ Δροϑε]οϑ᾽ 50 8Π11." 

πείέφεῦ αὐας 1 ἐαπμορὲ 1] Ἐετθ 15 ἃ βεσοπά 
Ροϊηΐ, ἀρὸπ ννΠ]Οἢ ΠῈ ἰαγ5 ϑίγθθθ ὙΠῸῈ οοπ- 
ἰγαϑὲ 15 Ὀδέννθειι ργορτοβϑίνα Πιιπηαπ [ΘΔ ΟΠ ΠΡ’ 
ἃπά ἀϊγοςξ ἀϊνὶπε τονοδίϊοπ, ΓΠΕΓΘ 15 ποίῃϊπρ; 
ἴῃ Ἐμ15 ἐο ξοσθια {πὸ θε]ΙθΕ {παξ ὈΥ ϑβιισσθββῖνε 
τανθαίίοηβ πἢ6 βυδάμα!]ν οὐϊαϊπθά 11] δπά 
ΓᾺΠΟΥ Κπον]εάρε οἵ {πΠ6 ἀθρίῃβ οἵ ἴπΠ6 Οοβρειὶ. 

δὲ ὧγ ἐῤε γευοίαου οΥ ὕέσς Οὑγ 6] ἴπ τΠ6 
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12 ΕοΥ γε Πᾶνε Πεαγά οἵ τὴν Ἴοη- 
νΘΙΒΔΈΙΟΠ ἴῃ {1ΠῚ6 ραβϑέ ἴπΠ τῆς [εννϑ8᾽ 
τα] Ιρίοη, πον {Πα Ὀεγοπά πηεᾶϑιγα 1. 
Ρετβεσαΐζε της σμυτοἢ οἵ (σοά, «ἀπά 
νγαβίεά Ἰἴ: 

ἔννο Ρυθοθαϊηρ οἸαιιβθβ ΠῈ Π85 βίαίθαά, πορδίνεϊυ, 
{γοπὶ νυ Παΐ βοιγτοθβ Π6 ἀϊά ποΐ τϑοοῖνε ἴπῈ σο5- 
ΡεΕ]. Νονν Πδ βίαίθϑ ροβιξ νεῖν ἔγοστη ννῃθ ΠΟΘ ΠῈ 
ἀϊά τϑρεῖνο τ᾿. ὍΘ Π]ΠΠγ]Ππαΐοη απ ἕο ΠΙΠη 
ἄϊγοοῖ ἔγοπΊ [6515 (ἢγῖδί. Α πιδϑίϊοη 511] 
ΤΟΠΊΔΪη5 85 [0 {Π6 {{π|6 νγῃθπ {Π15 ““ὙΘν ἸΔΈ οι "ἢ 
ννᾶϑ βίνεη: Δη4 {ΠῸ τὶρηξ ΠϑυνΟΓ 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
115, {παΐ 1 σαπηθ οἡ {Ππ6 ννᾶὺ ἴο 1)ΑπΊδϑοι5: 
ποΐ ποννενοῦ {Παΐ {Π15 πϑϑά Ἔχ ο]46 ϑ θβθαιθηΐ 
Του Ἰδίϊοηβ: ἃ πα ΘϑρΡΘΟ Δ ΠΥ ννα πλιϑέ {Π|πηὶς οἵ 
Αταθὶὰ (Ὁ. 17) 8ἃ5 ἃ ῬΡγοῦ40]8 βοθπα οἵ ἔτ ΠΟΥ 
1ΠῸπλπαίίοη. 

12---2Ά. ἩἸΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΡΕΟΟΕ ΤΗΑΥ ἯΙΒ 
ἈΡΟΒΘΤΥΙΕΒΗΙΡ ΑΝῸ ΚΝΟΥΨΕΡΘΕ ΟΕ ΤῊΕ 
ΟΌΒΡΕΙ, ΕΚΕ ΙΝΡΕΡΕΝΘΕΝΤ. 

ἨΦΘ πονῦ επίουϑ ἀ6] ]Ὀογδίου ἸΡΟΠ ἃ σαΓΕΓα] 
δηἋ ἀδίδ!θα ργοοῦ οἵ {πὸ {τ οὗ {πὸ 5ἰδίε- 
τηθηΐβ πηδάθ ἄθονθ. Ηδ ἤγϑί ροιϊπίβ οἷξι ἴπδῖ 
6 δά Ῥξβϑὴ ἃ ρεγβθοιίου οἵ {πὸ μασοῃ δηά 
ΠΟΪΟΓΙΟΙΙ5 ΤΟΥ ΠῚ5. Ζ6 8] ἴηΠ πάλη. ΕῸΓ {ΠῸ 
ΠΟηνθβιοη οὗ 5 Οἢ ἃ πηδῃ 1) 1ν1Π6 ᾿πέθυΡΟϑιέοη 
ννᾺ5 6βϑθῃί!α] (13, 14) Νεχί Π6 β8γ5 {Ππδΐ οῃ 
Π15 σοπνθυβίοη Π6 Πα] ΠΟ σοιηπλ πη] σδίίοῃ ὙΠ ἢ 
ΤΏΔη. δὲ 8}} ἁηὰ ἀϊά ποΐ βῸ ἴο [6 5416 ΠῚ (1 ς--- 
17). ὙΠΙΓΪΥ, Π6 βαγϑ {Πδΐ, ϑνπθη Π6 ἀϊά βὸ 
ἴο [ΘΓ βα θη), 1 ννᾶ5. ποΐ {Π] αὐζουῦ [ἢγῈ6 Ὑ68Γ5, 
τῃμαΐ ἢ6 νγεηΐ ἴπ ογάθυ ἴο πιδκα {πΠ6 δοαιαιϊηΐ- 
8Π66 οὗ Ρείεγ, δπη4 5νν ΟΠ]Υ ΟἿΘ ΟΠΟΓ ΑΡοβί!θ 
(τ8, 19). [ῖῃ {π6 Τουτῃ Ρ]ασθ, δϑίου Ἰθανίηρ 
Τεγιβαίθπη, μῈ νγᾶ5 ἴῃ ἃ ἔδυ -Οἱ γθρίοη, ἀπά ννᾶϑ5 
ποῖ ΡΘΙΒΟΠΔΠΥ Κπονῃ ἴο ἴῃ (γι βίϊδηβ. οὗ 
Τιάκα, {που Ρ ἢ {ΠΟΥ Τασορ Ἰβθα ΠΙΠπὶ ἃ5 ἃ {{π|6 
ῬγΈΔΟΠΟΓ οὗ {Π6 Οβρεὶ (2:---24). 

18. Εὸν γ6ὲ ῥαυε ῥεαγὰ)] Μίῶούθ σουγθοῖν 
γϑ ποατᾶ. δ θμεη 8. Ραμ] νγὰβ ἢγϑί ἴῃ Οδ- 
Ἰαΐϊα, πο [ο] 4 {Πθπὶ οὗ Π]5 ργευϊοιβ Πιβίογυ : ἀπά 
ἘΠΘΥ τητιϑὲ πανα Ποαγά {Π6 ραγε οι ]αγ5 οἵ 10 ἔγοπι 
ΟἴΠΕΙ βοιιῦοθθ. Ηδθ νγὰβ ἴοπά οὐ τϑίοσγιηρ ἴο 
1Π6 ΕΠΠ|6 ὑγμθη ΠῈ Παά Ὀδθη ἃ ρειβεοιιίοσῦ. 866 
(βεβιάεβ τ (ου, χν. 9; ἃπά 1: ΤἼΠ|. 1. 13) ΠΙ5 
ννογβ θοΐοτο {Π6 [θννΊβῃ τηοὉ (Αοἰβ χΧχιϊ. 4,5) 
Δ πα Ρεΐοσθ Βεβίιιβ ἀπά Αρτῖρρα (Αοΐβ ΧΧΥΙ. 
το, 11). [Ι͂π ὈοΙῃ ἔπεθ8Ὲ σᾶθθθ Π6 Ξροῖκβθ, ἃ5 ἢ6 
ὙντΙῖο65. ΠΟΓΘ, ἸΠάΘΙ Δροϊοβϑίϊς σοπηάϊ!οη5: δά 
115 5: Π}1ΠΥἸΓὙ 1Π ΠΪ5 ΠΊΔΏΠΟΙ Οἵ ρα ηρ ΠΡ 
τηοϑβέ σούγθοῖΥ 6 (ογτηθά δη “ἀπά οϑισ θά οο- 
τηοΙάθηςο," 

221») εοηυογαίίογε,, «ἦγ ἐδ «7οαυσ᾽ γοϊϊσίοη] ΒΥ 
“ἐς ΟΠ ΘΥΒΔΈΙΟΠ ἢ 15 ΠΊοαηΐ Ποῖδ ““ σοπάπιος )) ΟΥ̓ 
ἐέχνΑΥ Οὗ ΠΙνηΡ.᾽ 

81 ῬδᾺ] Πᾶ5 ἔννο ννᾶγβ οἵ βϑρθακίηρ οἵ {πὸ 
1 Θ 5} το] ρίοη, ἀοσογάϊηρ 85 ΠΘ τηδ]ςθϑ ΠΙΠΊ561Ὲ 
ἃ [δνὺν ἴο {πΠῸ ἴεν οὐ ἃ (σεμί!6 ἕο ἘΠ6 (σθπέι6. 
ἼΏΠα5, ἴο ἴα κο {Π6 ἔννο ἀροϊορβϑίϊς βρβεοῃοδ πη [Π6 
Δοῖβ οἵ {πῸὸ Αροβίίθβ, ἕο νυβῖοῇ -τοίθσθποθ Π85 

ΘΑ ΑΕΓΙΑΝΘΙΕ “ΑἸ ΚΕ ΩΣ τῆς 

14 Απα ρτοβίεά ἴῃ τῆς [εννϑ᾽ τε- 
Ἰρίοη. ἅθονεὲ πιᾶηΥ ΠΥ ᾿Θ418}5 ἰπ ς 
ΓΆΪη6 οννη Πδίϊοη, Βαϊπρ' πΠΟΓΕ εχοθαά- γε 
ἸΠΡῚγ Ζεδίοιιβ οἵ ἘΠ6 ἐγϑά!τοη5 οὗ τὴν 
ἔαῖθετϑ. 

78 θδδϑη τηδάθ, βρθακίπρ ἴο {Π6 ΔΠΡΤΥ [ον Ί5ῃ 
τΠΟὉ Π6 5ᾶγ5 [ἢδξ ἐπε Ἰεξίεγβ πὸ οὐίδιποά 85 ἃ 
ΡΕΙβθοΐου νγοῖῈ ῸΓ “πα Ὀγείῆγθη " δὲ Τλατηδ5- 
ο5, ἀπά {Παξ Απδηΐϊαβ ἔποῦα ννᾶϑ “" ἀδνουί δο- 
ΠΟΓαΙηΡ ἴο [Π6 ἰὰνν " (Αοἴϑ χχῖϊ. ς, 12). 5Ρ6δῖ- 
ἴῃ ἴο Εεβέιι απὰ Αρυῖρρα, 6 βᾶγϑ5 {πδΐ “πὸ 
76νν5᾽ Κηθνν Πἰ5 τηϑηΠῸΓ οὗ Π6 ἔτ ΠῚ 15 γουῦῖῃ 
Δη4 σΟΠΊΡΙΔΙη5 (Πδὲ ““ [δνν5᾽) σὑγεῦθ ΠῚ5 ΔΟσΊΙ5ο 5 
(Α-εἰβ χχυὶ. 4, 7). [ἡ {πθ πὲ οᾶϑε Π6 βρϑᾶκβδ 
85 1 Π6 νγϑῖε ὑυτἢϊη ἘΠ6 5ρηοτθ οἵ [π|άΔ15Π|, 1π 
1Π6 ΟἴΠΕΓ 45 1 πιά δῖβπὴ ννοῦθ Ἔχίεγπδὶ το ΠΙΠπ|- 
561. (ΟΠΊραΙΕ ἃ 5: ΠΉΔΓ σοπίτασε. Ὀείννθθῃ 
Εσηλ. 1Χ. 2,),΄4. ἀπὰ σ᾿ 1 655: 1. τῷ. «Ἷπ|’ ἐδ 6 
ἴννο ψβύϑεβ Ὀθουο τι5 ἢ6 ννᾶνϑῖβ Ὀδίννθεη {πὸ 
ἵἔνγο τηδίῃοάβ οἵ ϑρεακίπρ οἵ {πθὸ Τδενν8. 
“ἐ Πιάδἴβπι" (Ἰουδαϊσμὸς) 15 1π [5618 ἃ που ΓΑ] 
ἴθυπι; Δηὦ ΠΟΙῸ ΠΘ 1565 1ξ ἃ5 ἴξ 1Ὲ ὑγΈγῈ 5ΟπΊ6- 
ἘΠΙηρ δχίουμδὶ ἴο Πιτηβοῖῖ, Ηδ 15 δά ἀγεβϑίηρ' 
(ὐΈμτ 6 ΟΠ τ βεδηβ, οὴ ΠΟΠΊ αν ἀτῈ θχεγί- 
ΠΡ ἃ ΤΊ] ΒΟ ΠΙΘν ΟΣ 5 1ηΠπιθηςθ. 

ῥοαυ ἐφδαὶ δεγομά ριθασηγε Τὸ ῥεγσθεμίθαί ἐρὲ 
ἐρεγορ 9.7 Οοα] ἴἷτπ Βαυπιοηῦ ὙΠ υνπδέ Πᾶ5 
Ὀθθη 5814 αΑῦονθ νγὲ 5ῃοι)]ά πιᾶτκ Πονν Π6 5βρθαὶζτβ 
οὗ 1Π6 (μηβεέδη ΠΌΤΟΝ ἃ5 ἃ ΒΟΑΥ βεραγαΐθ 
ἔγοπη [πάδϑη. ὍΠῸ ᾿Ἰδησιιαρθ 15 Ργθοίβοὶν {πὸ 
5ΔΠΊΘ 1Π τ (ΟΥ̓. ΧΥ. 9. 

«υαοίεά 1] δε ἀϊά Πἰ5 Ὀεβὲ ἴο ἀεϑίγου 16. 
ΤἼΘ 5ατὴη6 ΟΥ̓ΘΕΙς ννοσά 15 τιιϑϑὰ ἴῃ Αοἴβ ᾿χ. 21. 
866 Βεῖονν ἴῃ [Π15 Παρίου τ. 23. 

14. ῥγοπίεά 1η ἐδε ὥεαυς᾽ γεϊσίοι αὖοῦδ 
γιατ 71} ἐφμα]:] ΜοΥΘ ΠΟΥ ΠΥ τϑᾶθ ὉΤο- 
ΞΤ655 ἱπ συδεοῖδια. Ηδ Πᾶ5 [π|5ῖ θθθὴ βρϑᾶκ- 
ἴπ ΟΥ̓ ΠΪ5 ρογβθοιίίοη οἵ (ἢ γβεδη5 ἃ5 ἃ ργοοῦ 
τῃδὲ Τ)Ίν!πο ᾿πίουνθητίοη πλιϑὲ μαννα Ὀθθη ποράθα 
ἴο πηαῖκθ ἢ ἃ (τιβεῖαη. Ηδ ποὺ ρΡιῖ5 ἔογ- 
νγαΓ Δποΐπου ἀϑρθοῖ οἵ ἢϊ5. βϑυῆοῦ 16 ΠΟ 
ννὰ5 ἃ ρτοοῖ οἵ {Π6 ϑαπὶθ ἐπῖπηρ: ἃπὰ ποῖα Π6 
βρϑαῖς οἵ {π|άδι5πὶ ἴῃ ἃ 1655 ποβί]α ἴοπθ. Ηθδ 
νγ85 αἰ βΕ Πρ 5Πθ ἀπιοηρ ΠῚ5 σΟΠίΘΠΊΡΟΥΔΓΙΕ5 
ἴοΥ το] ρίοι5. Ζθαὶ δηα ἔῸΥ Ῥτγοβοῖθπου ἴπ ἸΘρᾺ] 
Κηον]θάρθ ἴπ {Π15 ἔπεα νγὰ5 θνεγυίβιπρ ἴο 
τ ΚΟ ΠϊΠΊ ἃ Κϑοη ὁρροπεπέ οὗ ( βεϊδηϊέγ. 
ἡ γπῖπο οαὐῦ παΐϊο})] ἘΦ τι5ὲ5 Ἔχδοῖγ {Π6 

5ΔΠῚΘ ΡἤΓΑΒΘ ἴῃ 5ρθεοῃε5 γτοσογάθα ἴπ ἔμ6 Αοΐϑ. 
866’ Χχῖν. 7) “ΧΧΥΪ. 4.) ΧΧΥΠΙ τὸ ὙΓΠῚΘ ἸΘῪ 
ςοΙΠποΙάθησθ ΠΏ ΙΟἢ σπου] ποΐ θῈ ονου]οοκοά. 

δεοῖγιρ' γιοῦ ἐχεσθάησὶν τ εαίοις ὁ ἐρὲ ἐγαάῖ- 
ἐϊοησ Ὁ τῖν γαΐῥευ] ὙΠῸ Οτεεὶς (ὑπάρχων) 
ἀοσποῖεβ {Ππαΐ Πα παά {Π15 Ζ68] ἔγτοπι {πὸ οτξϑεί--- 
ἘγΟ ΠῚ Πϊ5 σοῦ θουποοά. Ὗνε Ηπά ρτγβοίβεϊυ {Π6 
ΒΔΠῚΘ ᾿ΔΠΡΊΙΔΡΕ ἴῃ Αοἰβ χχῖ. 2ο. ὙΠΕΙΕ νγὰ5 ἃ 
ΡαγΥ δπιοηρ ἐπ [οννϑ, νυν ΒΙΟἢ β]ουιθά ἴῃ ἐπῸ 
Πατηθ οἵ ““Ζρα]οίβ,) δπά ννῃῖςἢ βάγνα 115 “ΠΑΠῚΘ 
ἴο οπθ οὔ ἐπ Τ νεῖνθ, ϑπηοη Ζεοϊοΐος. ΤῸ {815 
ΤΟΙ ΡΊΟι5. ραυυ 81 ῬΑῺ] τηᾶῦ μάνα ὈῬεϊοηρεά. 
Α5. τεραγάβ [Π6 ννογά "ἤθε: ἐγαπϑίαίθα “"γτᾶςτ' 



Υ; 155 16. 

Ις Βυὲέ ψῆεη ἰξ ρ]εαβεά (σοά, 
γγῆο ϑβεραγαϊεξά π|6Ὲ ἢΙῸΠῚ ΓΙ πιο- 
1ΠεγἾ8 ἡγοπ, πὰ (8]16 4 716 ΟΥ̓ ΠΪ8 
ὅύάδςα, 

ΘΠΑΣΑΥΓΨΑΙΝ 5, .ἢ 

τ6 ΤῸ τενϑὰὶ ἢΪ5 ϑοῃ ἴῃ π|6. {Πδι 1 
τηϊρῆς ργθαοἢ ΠΙπὶ διηοηρσ πε Ποα- 
1Πδη ; ἱπηπηθαϊδίοϊ γ 1 σοπίογγο ποῖ 
γι ἢ ἤδη πα Ὀ]οοά: 

αἰθοη," ἴΕ 15 ροϊπίεά ουξό ὈΥ ϑοβδῇ (ἴῃ 
ΤΑηΡΕ᾽5. “(ΟΠ πηπεπίαγυ,᾽ Ρ. 24) {παΐ 1( ““δτη- 
Ὀγάσοϑ δου] ηρ᾽ νυν Β]Οἢ 15 δα ρηΐ δηα Ππαπήρά 
ἄοννιι, οἰ ΠΟΓ Οὐ ΠΥ ΟΥἷπ υυγιτηρ, ΟΥ̓ ἴπ ὈΟΙΠ 
ὑναγ5, ἔγοπΊ ροπογαΐίοη ἔο βϑπογαίοη"" --ἰΠαΐ 1ἢ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 τιιϑϑά ἴῃ ἃ ἔανοιγαῦ]θ 5θηβ6, 85 ἴῃ 1 (ΟΥ. 
ΕΠ: 2 1 [|655, 11, 1ς.. 1]. 6, Οὗ ἴῃ Δῃ υηΐ- 
νΟΙΓΑΌΪΘ ΟΠ, ἃ5 ἰη Ματῖ νἱ]. 3, ς, 8: (ΟἹ. 1]. 
8-ἰθπαΐ ἴῃ {Π15 ραϑϑαρθ ἴξ τηθαης “πὸ ννΠῸ 16 
]ϑιβῃ σοὶ ρίοη, οὐ πηοάθ οὗ ννουβῃϊρ, ἀϊνῖπο 
ἃηα ΠυπΊαη, Ὀιΐ ἴῃ {Π6 ῬΠατγίϑαϊς βθηβθ.᾽ 

15--17. Ηδ πονν ρᾶϑ565 ἴο {πῸ {ἰπ|6 νυ μι ἢ 
Ἰτη πη ἰδίου ϑισσεθάθα ἢἰ5 σοπηνογθίοη. Αἵ 
{Π|5 οὐ α] ρεγιοά οἵ 5 Πἴ6 ννῆθη {πῸ (τῖ5- 
τὰ πὶ τονε αιοη ννᾶ5 σουηπιιπςαϊθα ἴο ΠΐπΊ, ἀπά 
Π γεοοῖγϑα ἢΙ5 64]} ἕο {ῃ6 Α ροβείθϑῃϊρ, μῈ μβαὰ πὸ 
ΘΟΠΊΠΠΠΙ Δ ΟΠ. ναῖον νυ 1} (ἢ6 οἹάοΓ Α- 
ῬΟΒΕΙε5. [ἢ ἴαοΐ Π6 ννᾶβ ἴαγ ἀϊβέαπε ἔγτοπὶ [ογὰ- 
546 Π|, ΠΟΥ «14 Πδ τϑραγά ΠΙπΊ56 1 ἃ5 ἸΠΩΘΥ ΔΗΥ͂ 
ΠΘΟΘΒΘΙΝΥ͂ [ῸΓ σοϊηρ Ἐπ] ΈΠογ. 

15. αὐῤο «εῤαγαϊεά γ6 37 ογ1 γῖν 7η1οΐ 67): 
«υογιθ) “ΓῊΪ5 νεγβίοῃ πΊρ ἢ δα 51] Ὀ6 πηϊϑιιπάου- 
βίοοά. ὙΠῸ τηθδηϊπηρ ἰ5 {Πδὲ θύθη ἔγοπΊ ἢΪ5 
ὈΙγΕη 851 Ῥδι] ννὰβ ϑδοὲ ἀρατέ Ὀγ Ὁ ἰνίπθ ργθάεθβ- 
Ἐπδ ΙΟη ἔου {πῈ υνοτῖς ἕο ὑνῃ οὶ 6 νγᾶ5 ἂρ- 
ΡοΙϊηίοά. 80. ᾿ϑβϑῖδῃ (ΧἸχ. 1) δη4 76γεπιίδῃ 
((. 5) 5ρεὰκ οἵ {πεὶγ οννὴ ργϑάεδϑεϊπαίίοη, ονθῃ 
᾿τΌτὰ Ὀιτί, ἴο {Π6 ργορμοίϊς οϊοθ. δὲ Ραμ] 
115685 5: Π11127 ἸΔΠΡΊΙΩΡ γοσαγάϊηρ ΠΙΠΊ561Ε 'η Βὶ ΟΠ. 
1. 1. [{ 15 Δῃ δϑϑθηΐίαὶ ραγί οἵ ἢΪ5 διριιπιθπξ 
Βογα {Παΐ ἔγοπα [Π6 βγϑί πιοπιθπί οἱ 15 οχὶϑί- 
6Π06 1 ννᾶβ (σοε 8 ἔγθε οῃοῖςθ δηά φσζδᾶςθ ἐπαΐ 
τηδάδ8 Πϊπὶ νν δέ ἢ νν85. 

εαἰϊεά 7716 ὧν ῥὲς σγαςθ]ῇ Α.5 ἴῃ ἢ5 ργϑάδϑειηδ- 
τοη ΠΓΌτα ἴῃ 6 ἢγϑέ, 50 ἴῃ ἢΐ5 “"δβδοίιαὶ σα] πρ,)" 
Ὑνῃθη ἴΠ6 ἀρροϊπίθα {{πῚ6 σαΠΊΘ, 411] ννᾶβ οἵ 
(οὐ ἴτδβε δηὰ βυδοίοιιϑ ἀρόπογ. [{ ἀθρεπάθά 
ποΐ 1Π ΔΗΥ͂ ὙΨΑΥ ἸΡΟῊ ΠΪΠΊ56]ἔ, ΟΥ ΡΟ ΔΗΥ͂ 
ΠΟ-Ορεγδίϊοη οἵ τηδη. Π15 “'οΔ]]Π1ηρ) ἴοοὶς 
Ρίασθ οἡ {πε νγᾶὺ ἰο ᾿ϑαπιάβοιιβ. ΟἿ {15 νγὸ 
5Που]4 Ὀ6 5ιΓῈ ἔγογη {Π6 νθυῪ παΐαγο οὗ {Π6 σδβο: 
Ὀαΐ 1ξ 15 τηδάθ σεγίαϊη ΟΥ̓ {πε πιθηΐίοη οἱ {Π|5 
ΡΙδοθ ἔνγο νεῖϑος θεῖον : “1 τϑίαγηθα ἀραΐῃ ἴο 
ΤῬλτηββοιιβ.᾽" 

15, 16. αὐῤεη 1 φ]ρασεά Οοά...ο γουεαὶ 
δὲ δὸη ἴπ 716] ὙΠῸ ἔννο ροϊπίβ πηθη!οπϑᾶ 
ΔΌονα βῖνε οἴδαι εἰ ρμαϑῖὶβ ἰο ἐῃε τὑγογά Ποῖθ 
τιϑϑή,, 45 {Π15 νγοσγά ἴῃ ἔπ ΘΠ Π 665 {ΠΕῚΓ ἔΌΓΟΘ, 
ΑἹΙ (Π6 Ἰδπριιαρθ οὗ {Π6 ραϑβϑαρθ 6 8}15 οἿἹγἵ δἕ- 
ἰθπέϊοη, ἃ5 αἰἸβΈ ΠΟΥ 85 ροββιθ]θ, ἴο {πῸ ἔδεξ 
{παΐ {π6 Τοῖνίπθ νν}}}] δοίθα βιιργθιηθὶν ἴῃ {Π15 
ὙΠΟ]. πηαίίου, ᾿πάθρθη ἀθπε]ν οἵ Δ ΒυπΊδη 
Ρίδη οὐ εἴογί, ὙΠ νεγ (εὐδοκέω) ἀδποίεβ ἴπ6 
ἔτεα ἀπ πποοπαϊεϊοπθα (Δη4, δ {Π6 βατηθδ {{π|6, 
ϑοοά δηά φβγδϑοίοιι5) υν}}} οἵ Οοά, ορογαΐϊίπρ, 
Εγϑῖ, ἴπ {ΠῸ σμποοβίηρ; οἵ 81 Ῥαι], αη ἃ ββεςοπαγΥ, 
ἴῃ ΠΙ5 σϑ]Ππρ. ὙΠῸ ΑΡροβὶθ ποὺν ρᾷ5565 οῃ ἴο 

 εῦ Τοεί.--οι, 11. 

ἃ {π|τά ροϊπηΐ, {Π6 ᾿ἱπνναγάᾷ γϑνοϊαξίοη νη ϊο ἢ 
πιο Πίτη ἔογ {ΠῸ οβοϊθπε ἀἰβομπαγρο οὗ Πϊ5 
ΒΙΡἢ πηιϑϑίοη. ὙΠῸ ρθγαβθ ““ἴο γουθδ]ὶ ἢἰς ϑ0ὴ 
ἴῃ ΠΊ6 15 1π4 664 σαρδθ]6 οὗ ἔννο ἱπίογρτείδίίοηβ. 
1 ταῖρηξ τηθᾶῃ ἴο πιαϊκο (γῖβε πουγῃ ἴο {ἢ 
νου] ἴῃ ἀπά [Ὠγοιρὴ ἘΠ6 σοηνθγϑίοη ἀπά ἰη- 
ΒΓ θη δ] οὗ δὲ Ραμ]. ἜΠι5 1ἴ 15 βαϊά δ 
1ῃ6 εη4 οὗ {Π|5 σμαρίογ: “"Ἴ ΠΟΥ β]ουιῆθα σοά 
ἴῃ τη6. 866 4150 ὙΘΓΥ 5 ΠΏ ΠΑ δηραρο ἰπ 
τ ΤΊΠη. 1. τό, γγΠοῖθ ΠῸ βᾶγβ {παξ πα οδίαδϊποά 
ΤΊΘΓΟΥ͂ {Πξ ““1η ΠΙΤῚ ἢ ἃ ραΐζογῃ οὗ Ἰοῃρ-ϑυῆδι- 
ἴῃ της 6 σπου ἕο 411] ὈΘΙΙθνοῦβ τη δξίογ- 
{π|6, Ἀπὰ {Π15 πιοάδ οἵ ᾿πίογργοίδίοη τοῖς 
566ΠῚ ῬΓΘΙΘγΔ Ὁ]6 ΠΘΓΘ, νυν γα 1 ποΐ ἔογ {πΠ6 ννογάς 
ὙΥΒΙΟἢ ἱπιπιθ Ἰαίο]ν ἔο!]Πονν, νυν μθτθ (Π6 σοπηππιηϊ- 
αδίϊοη οὗ {πΠ6Ὸ (σοβρεὶ ἴο {πε ννου]ά 15 ἀθοϊαγοὰ 
ἴο ἢᾶανε Ὀδθη {Π6 θπά πα ρύγροβθ οὔ ἐῃθ τϑνθ- 
Ἰαίίοη ἴῃ πη. Ἡδθηςοο, ἕο ἁνοϊά ἐδυξοϊορυ, ἴῈ 
566 Π15 {Παΐ νγὲ πγιδέ ππάογϑίαπα ἐῃῈ ρῆγαβο 85 
ΤΘΔηΪηρ ᾿ηνγατ Π]ῸΠλϊπϑί!οη. [ΡΠ νν 85 βΊνεπ 
ἴο ΠΙΠῚ 5.1] σα ν]γ, ἴπ ογάου Παΐ οδ]ες νεῖν 
Β6 τηϊρῃΐ Ὀς ἃ ΠΡἢΐ ἴο οἴμεῖϑβ. 

16. ἐῤῥαὲ 1 γπῖσῥὲ ῥγεαορ ῥίνι αριοῦρ ἐῤδ 
δεαΐροη" Με 5ῃοιυ]ά πηλλτῖς μον οπιρηδέϊς ἴῃ 
411} δοςσοιιπηΐβ οἵ Π6 σοπνθγβίοη ἴ5 {Π6 σϑίεγθποθ 
ἴο ΠΙ5 νου ΔΠΊΟΠΡ {Π6 (ΘοπΈ 165. ὙΠι5 “ {πὸ 
(ὐθμί 85, ππίο ὑνῃοπὶ πον 1 βϑπά {Πε6, τὸ 
ΟΡΘη {ΠΕΙΓ Ἔγ 65 Πα ἴο {πτπ ἐΠπῈ πὶ ἔγοπη ἀατῖκ- 
Π655 ἴο ΠΡ, 4 παπηθά ὈγῪ (ἢ γιδὲ Η]πιβοὶ 
ἴῃ [ῃ6 ἢτγϑβί σθυηπιιηϊσδίϊοη ἔγοπι μθάνθη (Α οἴβ 
ΧΧΥΙ. 17, 18). ΤῸ Απδηΐϊαϑ (ῃ6 αἀϊγθοΐίίοη 5 
δίνθη, ““ Ὅὁ ΤΠγ ννΑΥ : ἔου Π6 15 ἃ σβοβθη νϑβ56] 
ἘΠΕΟ ΠΊ6, ἴο ὈΘΔΓ ΤῊΥ ΠΑΠΊ6 Ὀεέοτο {πὸ (ὐθπί!]ος "ἢ 
(Χ. 15). Ἦΐβ οὐγῆ οοπάμποξ ννᾶϑ ἴπ ΠΑΥΠΛΟΠΥ͂ 
νυ ἘΠ15 6411. Ηδ {6118 Αϑυίρρα ἐπαξ μῈ ννᾶβ 
“ἐηρέ ἀἰδοδθαϊθπε ἴο {πὸ Πρανθηὶυ νἱβίοη, δυξ 
ῬΓΟΙΏΡΕΥ ϑηθννεά ἴο {μ6 (σθπέ]θβ, ἰμδὲ {πον 
5Πο]4 τοροπέ ἀπά ἔπτη ἰο σοά᾽" (ΧχγΥῖϊ. το, 
20); ἴο ννῇϊΟἢ νγα ΤΠΔΥῪ ΡΓΟΡΟΙ͂Υ δή ννῆδέ 
νγὰ5 8] 4 ἴο ΠΙπὶ δ [θγι βάθη, νυ μθη Π6 γϑέ 
νγθηΐ {ΠΙΈ ΠΟΥ ἔγοπΊ Τλατηάβοιβ, “ Πορατγί : ἔοσ 
1 Μ1Π 5επα {Πθ6 ἔὰγ ο΄ ἴο ἐπ6 (ὐϑπέι]ος " (Χχχιι. 
241). [{ 5ῃοιἃ Ὀ6 δ 464 ἐπαΐ “τὰ 8 0 Ργθά ἢ ἢ 
15 1Π6 ΠΙΈΘΓᾺ] ἐγαηϑ δίίοη. 

Ζγγιγιραϊαΐείν 1 σοη Ἔγγοά ποὶ αὐἱὲρ ἥτε απάὰ 
δίιοοά] ὙΠΟ νοῦ (προσανατίθεσθαι) τιϑοα ἴῃ 
1Π|5 ρίασθ ἀθποίεβ ΠῸ Ὀδῖπρ ἴῃ οἱοβθ σοπἔεγεποθ, 
στ ἘΠ 6 νίονν ΠΕ οὐ οὈΐδιπιηρ ΟΥ οὗ σοπη- 
ΤΙ Δ Ιηρ Κπουυ θάμα. [ὶη {Π6Ὸ Ἰφεῖου 5θηβθ 1Έ 
15 ΘΠ] ΡΙογϑᾶ ἴῃ 11. 6. [π {Π6 ἔουτηθ 56 η56 ΠθυΘ. 
ἼΠΕ Θχρυδϑβϑίοη “ὁ Πεβῃ ἀπά Ὀ]οοά ̓" ἀεποΐες 
ΤΠΔΠ ἴῃ ΘΌΠΟΓΑΙ, νυ ἃ 5η846 οἵ ἀθργθοϊδίϊοῃ 
ἴῃ Τϑέθγθποθ ἴο {ΠῸ ννθαῖζηθβ5 δηα Ἰβπογαποθ οὗ 
Ὠυτηδη παΐιγο, [ἐ 5 50 πιϑεά ἴπ ἔοι ΟἾΠΟΥ 
ΡΙαςοβ οἵ {π6ὸ Νὲνν οβίαιηθηῖ. 866 σ᾿ (συ, χν. 
6; ἩΡΡ. Ὶ1. τὰαὖν ΒΡ. νἱ. 17. ΠΕ ΤΕ ΣΙ ΠΡ, 
ῬΑββθαρῸ ἄθβϑοῦνεβ ἃ οἱοβϑθ σοιῃρδτβοη νυ ἢ ἐΠδξ 
Ὀεΐοσθ 5. [1{ νγᾶβ ψ ἢ δὲ Ρδὰ], δ5 στ ἢ 88 
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17 ΝεΙΈΠο νγεπέ 1 ὰρ ἴο Τετιι- 
Βα ]6 ΠῚ το {Ππ6πὶ ννῃϊο ἢ νγεγα ἀροβί!εβ 
ΡῬεΐίοσαε πὲ; δυῖ 1 ννεπί ἱπίο Αταὰ- 

Ῥεοίοσγ, ἤθη ἢ6 πάρ {πΠῸ σσθαΐ σοηΐοβϑίοη οὗ 
ἢἰ5 Τογ 5. Θινιηγ (Μαΐς. χνῖ. 17), “ ΕἸ6βἢ 
δηα ΒΙοοά Παΐῃ ποΐ τονθαὶθά 1 ἀπο ἴπθορ, Ὀὰΐ 
ΤΥ ΒΔΙΠου νυ ΒΙΟἢ 15 1η Πράνθη." 

17. ΜΙ ρον «ὐεγιέ 1 μῤ ἐο ϑΧεγισαίρηε ἐο ἔρθη 
αυῤῖῆορ πυόγὲ αῤροσέϊος ῥεγόγο ηιε] “ΓΠϊ5 ννουἹά 
ΟὈΙΟΙΒΙΥ μᾶνα Ὀδθη ἢ15 τῖρῃξ ἃπά παΐῃγαϊ 
σοιγ56, Π{ ΠῈ Παά ἴο ἀδεῖνθ Π15 ᾿ηϑιγποίοη ἀπά 
Δ ΠΟΥ ἔγοπι {πθπὶ. Α5 ἴο {Π6 ἴδοϊ οὗ {π6 
(856, [Π15 5 ἴΠ ΠΑΓΠΊΟΠΥ νυν ννμαΐ ννῈ ἰθατη 
Θἴβοννμοσο δὲ π|κ ϑᾶγ5 οἵ ἢ15 σοιδθθ δὲ 
Τ)απΊδϑοι5, ““ ϑίγαιρ πίνναΥ Π6 ργθδομθά (γῖϑέ 
ἴῃ ἘΠῈ ΞΥΠΑΡΌΡΙΙΘΒ ἡ (Αοἰϑ ᾿Χ. 20) ; πα ἢθ 58 γ5 
ΠΗ ΠΊ561Ε ἰο Αρτῖρρα παΐ ΠΘ δχθγοῖβθαά ΠΙ5 Π|15- 
8ῖοη ““ ἤγϑέ απίο ἐπθπὶ οὐ Τ)απηδβοι5," Ὀθογα Π6 
αϊά 50 ἴπ [6γιιβάίθιη ἀπά [πάτὰ (Χχν!ῖ. 20). [15 
᾿πίθγοϑεϊηρ ἴο σομραγο νυν ἢ {Π15 1ΠῸ {Πι|τὰ δο- 
σοιπί οὗ {π6 θυθηΐβ σοηπθοΐθά νυν Πἰ5 σοη- 
νεγϑίοη. ΗΪβ5 ννᾶ5 1ῃ {Π6 βρθθοῇ ἴο {Π6 ΔΒ ΤΥ 
τῇ0Ὁ δὲ [θγιβαίθπη. ὙΠΕΓΘ 1 15 Π5. νυ ϑάοπη ἴο 
δάορί {μΠ6 σοιγβα νυ ΠΟ 15 ῬΥΘΟΙΒΕΙΥ σΟΠΈΓΑΓΥ 
ἴο ἰπαΐ δάορίοά 1ῃ {πὸ ΕΡΙ5Ε]6 ἴο {πὸ (ὐδ]αίίδῃϑ, 
Δ ἴο ΙΔ΄ ἃ5 ΠΊΠΟΙ βέγεβ5 ἃ5 ΡΟβϑίθ]6 οα [ογὰ- 
ϑᾶ] θη. Ἐσομη Αοΐβ Χχὶϊ. 17 νγῈ τηϊρ ς ΠΑΒΕΠΥ 
αἱ ἢγϑί ϑίρῇθμέ ΠΟΥ, 1 νγὸ ρΡοββθββθα. ΠῸ οἴπεῦ 
Ἰη ογτηδίϊομ, ἐπδὲ δ: Ῥδ11] σὰΠΊΘ ᾿πϑίδη ]Υ ἔγοτη 
Τατηδϑοι5 ἴο [Θγιιβα θη. 

ὁμξ 1 «υεηὲ ἱπίο “γαῤία] ΜΝ 8 5ῃου]ά πᾶν 
Κπονγῃ ποίῃϊηρ ΟΥ̓  [Π15 ἸΟΌΤΠΘΟΥ πο ΑΥδΌΪἃ, 
ννοῦθ τ ποΐ ἴογ {πῸ δροϊορείς οἰγοιππηδίαποοϑ 
πΠΩΘΓ ννΙΟἢ {Π15 ρατί οἵ {Π6 ΕΡιβε]ς ἴο {π6 
Οὐδ᾽ δίϊδηβ 15 νυτι θη. ΕῸΓ {ΠῸ τπθδηϊηρ Οὗ {Π6 
ννοσά ““ Αὐδθϊα,᾽) 45 ἴο νυ πείθου 1 15 ἴο ᾿πο]ιάθ 
{πῸ Οτεδὲ Ῥεηϊηβι]α Ὀγ {μ6 Ἀδὰ 888, ογ ἴο θὲ 
γοϑίτιοϊθα ἴο ΞΟΠ ΓΕΡΊΟΠ ΠΟΔΓ ἴο [4 ΠΊΔ5ΟΙ15, 
ΔΩ͂ ἔῸΥ ἴπ6 ραγροβα ἢ ἢδά ἴῃ νῖδνν ἴῃ βΌΪηΡ; 
ἉΥΨΑΥ͂ ἱπῖο ΑΥ̓ΔΌΙΆ, νυ ΟΊ ΠΟΥ 1Ε ννᾶ5. ΠῚ ΒΒ ΟΠΑΓΥ͂ 
Ὑ ΟΥΙς ΟΥ̓ ΒΟΙΙ ΑΓ Ὺ τπθαπ Δ !Οη, 566 ἃ ἸοΠΡῸΓ Νοῖθ 
αἱ {ῃ6 επά οἵ Ὁμαρίεγ 1. [1 πηᾶὺ Ὁ τοὸ- 
τυ κοά Πεῖδ {πᾶΐ {Π6 σοηΐγαβί 15 ὙΘΕῪ ϑῃδΓΡ 
Ῥεΐννεοη ἴΠ6 βΌΙηρ᾽ ἀννᾶὺ ἱπίο Αὐδῦῖα απ {Π6 
ΠΟΙ ογτηρ ἢ ““ ΠΕΘἢ δηα Ὀ]οοά,᾽" ἀπά {παᾶΐ 
1 βοϊπ6 ἀπα Βοραγδίϊοη ΓΓΌΓη 811 ΠΠηΔη σΟη- 
ἔδγθποθ νγὰθ ἴπΠ6 επά πὲ μαά [πῃ νίδνν, ἢ15 
ποπρηῖ5. δηα ἴδε! πηρ5. τ]ρ ἢ παίμγα! ]γ {πγῃ 
ἴο {π6 τϑρίοπ ννῃϊο ἢ νγα5 σοππεοίθα ἢ {Π6 
Πιϑίογιθϑ οἵ Μοβεβ ἀπά ΕἼ] 4Π. 5 ΒῸρΡΡοβι- 
το ἴοο 5:15 {π6 ἰγαῖη οἵ {ποιιρῊΐ ἴῃ ἵν. 24, 2 ς. 
ΠῚ 15 ϑυϊάθηξ παῖ {Π6 το θ  γᾶηςο6 οἵ Ατδθὶα 
ννᾶ5. ὙἹν ]γῪ δ ηἋ [ΟΓΟΙΌΙΥ ἴῃ Πἰ5. πηϊηά δὲ {πῸ 
{1π|6 οἵ {Π6 νυ] πρ’ οἵ {Π15 ΒΡ 5116. 

γείμγηεά ἀραϊη τιγιέο ]λαριασο}] ΑἊἋ 51|Π|1|8Γ 
ΤΟΙ. ΠΊΔΥ Ὀδ πηδήθ ἃ5 ἴο {π6 νυἱνιάποθβ οἵ 
Π15 ἱποιρηῖθ οἵ Τλαπηαϑοιβ δὲ {Π15 {{π|6. ὍΤΠ6 
Ῥίαςα 15 Πα 1Π ἃ ΟΓΥ ΓΟΠΊΔΓΚΔΌΪΘ ἀπά πη- 
Θχρεοϊθα ννᾶν ἴῃ ἃΠ ΘριβΕ]8. ννῃ 1 ἢ νγὰβ ΠΘΑΙΙΥ͂ 
ΠΟΠἰΘΠΊΡΟΥΩΓΥ, 8566 2 (ΤΟΥ. ΧΙ. 22) 332. Αποίμεογ 
ΒΟΪηΐ ἴοο τημδέ 6 οὐυϑεγνθά, ννβῖοῃ ΠΠκοννῖβα 

ΔΑΝ ΘΡρΗν, [νὐτῆ» 18: 

Βα, «πὰ τϑέιγηεά ἀρδῖη πὑπίο 1)4- 
ΠΠΆΒΟτΙ5. 

ι8 ἼΠΕη δζογ (ἤγεε γεαγβ 1 ἵνγεπέ κε ΤΟΥ 

ἢδ5 σοῃϑι θοῦ Ὁ]6 ον! θη] να]ι16. Τδτηδβοι5 
ἰ5δ ποΐ παπιθά ἃῦονε 8ἃ5 {Π6 ρ]δοβ πϑᾶὺῦ νυν ϊοῃ 
{Π6 ΒΘ ΡΓΘΠΊ6. γνοίη ννὰ5 πηδάθ ἴο δὲ δὰ]: 
Ὀὰΐ Ποτὲ {πὸ ἕδος ἄτορβ ἔγοπη 5. ρθη αυϊα 
παΐαγα!]γ, ὈῈ τπ᾿ πα ΠΕ ΟΠ ΠΥ, δη 85 ᾿Ὲ νγοῦθ 
ΔΟοΙἀθηΐα!Πγ. ῬΑΙΘΥ ἢα5 σαιιρηξ (Π15 ροϊπέ ννἢ 
ΠΙ5. τι5118] ϑαρδοιίγ. “1 ἀεβίγα τ ἴο Ὀ6 τὸ- 
τηατοα Πονν ᾿ποΙ ΘΠ ΠΥ ΤῈ ἀρ ρθατβ {παῖ {Π6 
Ααῖν ραβϑθά δὲ 1)απηαβοιθ. [πὸ ννηδέ ΤΩΔΥ Ὁδ 
οΔ]]6α {πΠ6 αἰτγοοΐ ρᾶγί οἵ {π6 δοσοιιηξ, ΠΟ πηθη- 
το 15 πιδάθ οἵ ἴΠῸ ρίας οἵ ἢῖ5 σοῃνθγβίοη δ 
411. ΑΦσᾶϑι18] δχργϑϑϑίοη δὲ ἴπΠῸ 6πά, δηά δπ 
ΘΧΡΓΘΒΒΘΙΟΠ ὈγΟΙΡὮΪ ἴῃ ΟΣ ἃ αἰ εγοπέ ραγΡοβο, 
ΔΙοΠ6 ἤχαϑ 1 ἴο πᾶνε Ὀδθη δ Πλαπιᾶβθοιιθ. Νο- 
1Π]ΠηΡ οαΠ ὈΘ τηοΐῈ {Π|Κ6 β ΡΠ ΙΟΙΥ ἀπά ππάο- 
ΒΒ ΠΘἤΠ685 ἰῃᾶπ [Π15 15.) “ογα Ῥδυ]πδ;,᾽ 
ΟΔ!. 11. 

18,19. Ηε πον ργοςεδάς ἴο τηθπίϊοη ἢῖ5 
ἢγβί ἸΟΌΓΠΘΥ ἴο ΘΓ βα θη, νγῃῖοῃ ννᾶβ ποῖ 
τηϑάθ {1] δέου. ἴῆγθθ γϑαῦβ, νυ ἢ νγᾶβ ππάογ- 
ἴκθη ἴῸΓ {πΠ6 ϑρεοιῆς ρίισροβθ οἵ τηδκίηρ᾽ 
δΔοσιαϊηΐδηςσθ νυ] Ῥεΐογ, απ νυ ῃ]ς ἢ τγοϑα]θα ἴῃ 
ἃ ΥἱβιΕ ἸΔβΕ Πρ ΟΠΪΥ δροιέ ἃ ἔογίπιρ μέ, ἀυτίπρ; 
ὙΠΟ ΠΟ 58 νν ΟΠ]Υ ΟΠ6 ΟΠ Αροβίϊθ, δνπἢ 
{Π15 ϑίφίθπηθπξ 1 15 Ἐβϑθῃί!α] ἴο σοπηρατθ Αοίβ 
Ιχ. 22---20᾽ ἀπ ΧΣΙ. 1ηγ.-2ι. {πὸ πον 
{Ππ6586 ραβϑϑαρεβ ἄθβογιθεβ {Π6 ΟἰγοιΠηβίαποθϑ 
νν ΠΟ ἢ σαιιβοά δὲ Ῥδμ] ἴο ἰϑθαᾶγε 1) απΊαβοιβ, ἴῃ 6 
ἢτϑὲ δηά ϑεσοοπά τορθίμεῦ ἱπέοστη τι5 οἵ {πε 
σᾶιι5865 ΠΥ Πα αυϊίεά ΤΘγιιβα]θπὶ αὔθ 5 
5ῃοσγί βίδυ 1η {Πδΐ οἵγ. ἍΠπ|Η456 δοσοιιηΐβ πγιιϑὲ 
Ὀα τϑοοπο θα νυ] οπ6 ἃποίμει δηα συν] {παῖ 
ὙΥΒΙΟῊ 15 ὈΕΙΌΓΘ τι5; δηα [Ιξ 15 ἱπηρογίαπέ [ῃδὲ 
1Π6 γτθοοῃο]δέϊοη 5ῃοι]ά θ6 νυ ποὰΐ ἔγασθϑ ο 
ςοηίτίνδησθ. ῊΙ5 νν}}} Ὀ6 δα ]εςξ οὗ ἃ ἸοπρῈΓ 
Νοίβ αἵ {6 επά οἵ (παρίεσγ {Π. ΟἿ Ὀιιβίπθϑθ 
αἵ ργεβεηΐ 15 ἴο [Ό]Π]ονν ἐπα ἐγαῖη οἵ δὲ Ῥδὰ}5 
1πουρῃΐ 4π4 Υριπιοπί. 

18. αὔον ἐῤγεθ γραγ] Νοῖ ἘΠ] δέίεγ 
ἴῆγθθ γαῖ. ΤῊΙ5 ρου οά οὗ ἐϊπ|6 ΤηΔΥ Πᾶν 
Ῥϑθη ἴἢτθο σοπηρ]θῖθ ὑθαῦθ, ΟΥ̓ ΟΠ6. σοιηρ θίθ 
ΥΘΑΓ νυ] ραγίβ Οὗ ἔννο οἴμεῖβ. ὙΠ15 ᾿πίογνδὶ 
ΠΟΥΘϑροπ 5. ν ἢ {Π6 “Δ ΠΥ αγ5) οἵ Αοἴβ 
ΙΧ. 22: 8ἃη4 νὸ ἢπά [π {πε ΟἹά “Γ αβίαπιθεπε 
ἃ ΟΌΓΙΟΙΙ5 ΡΆΓΆ]16], ἴπΠ ΠΟ ἢ [6 βαπθ ἔννο 
Ρἤγαϑοθ 816 ιι5θ0 ἃ5 ϑΞυποηγτηοιβ. “ἀπά 
8} 1Πη61 ἄννοὶξ αἵ [6 Π15816 ΠῚ πηΔηΥ ἄδγϑ: πα ἴξ 
ΠΔΠῚΘ ἴο Ρ855, 8ἴ ἴΠ6 ὁπ οὗ [ἢγϑε γϑαῦβ, {πδξ ἔνγο 
ΟΥ̓ [Π6 βεγνδηίβ οἵ ϑῃϊπιεὶ γὰπ ἄνναν,᾽) τ Κ. 1]. 
38,30. ΤΠ6 {{Π16 ἔγτοπι νυ οἢ 8. Ῥδι] γθοϊζοη5 
1Π6 Τῆγθθ γϑᾶγϑβ 15, ἀου ΒΕ1655, 15 σοπυθυϑίοῃ. 

1 «μεριὲ μῤ ἰο εγμραίερι] 8866 ποίβ οἡ {π6Ὸ. 
ΡΓΘοθάϊπρ νεῖβθ, ΙΕ νγᾶὰθ ἃ βυεδέ ρτοοῦ οἵ 
σΟΙΓΑΡΘ δηα βἰθάξαηϑι νυν], δηᾷ οὗ σοηβάεποθ ἱπ 
1πΠ6 (σοβρεὶ δηά ἴπ σσοά, παξ ἢ6 ϑῃμοι!α μᾶνα. 
δοπα αϊγεοῖ το {π6 Πεδ -συδγίευϑ οἵ ρεύβσσιι- 
τίοῃ, ““ἴο {π6 ΨΕΥΥ ΡΙαςθ ἔγοπι νυν βίο μ6 μδά 
Ὀδθη βθηΐ ἴο ονθγίηγονν (Πς (τ βεϊαπ ἔα ἢ.᾽" 



Υ. 19--22. 

ἋΡ ἴο Τοτιιβαίαπὶ ἴο 866 Ρεΐεγ, δηά 
ΑΌοάς νυ Πἰπὶ Πέζεεη ἀΔγ3. 

19 Βιυιῖξ οἴμο οἵ {πε δροϑβέββ 5ννγ 
1 ποπε, βᾶνε [π|68 ῃς [,ογα 5 θγοίῃογ. 

20 Νονν τῃ6 {πίπρϑβ νγῃῖο ἢ [ ννγῖζε 

ΟΝ ΕΑ ΤΑΝ ΒΕ 1. 

ππίο γοιι, Ῥ6Πο]4, Βεΐοτες (αοά, 1 ]ἰε 
ποί. 

21 ΑΠἤεοινναιάβ 1 οαπὶς ἱπίο {τῆς 
τερίοῃβ οὗ ὅγτγία δῃά (Ἰ] Ποία : 

22 Απά νγὰβ τππκποόνγη ὈΥ ἔδεε 

ἴο “66 Ῥοίογ] ΒΎοσ Αοἰβ ἴχ. 22-- 5 Ὑ7Ὲ ΙΘαΤΠ 
ῃ6 δχίθγπαὶ! αἰγΓοι πηϑίδηςοα οὐ ρουβθουτοη 
γνΠ ἢ σαιιβοά 81 Ῥδὶ] ἴο 1 Πλαπηάβοι ; ἃπά 
1Π6 δοσοιηΐ 15 σοηἢγπιθα ὈΥ νυηαΐ ΠῈ ΠΙΠΊ561Ὲ 
[6115 τι5 ἴῃ {Π6 βθσοηά Ἰϑζζοσ ἕο {π6 (ου πε Δ ἢ 5 
(αἰ. 21, 32}, νυ ΠΟ ἢ νγᾶ5. ΠΘΑΥΥ σοπίθπηροτγαπο- 
Οἷἱ5 στ {π6 ἘΡΙβι Ια Ὀθέογαε τ81ι ΒΎΟπ {Π|5 
Ῥάθβθαρθ νγῈ Ιθασπ [Π6 'πηῈ Γ πΊιοίϊνα ννΠΙΟ ἢ 
αἰϊτεοίοά 5 βίερϑ ἰονναγά [ϑγιιβα]θπη. ΠΘΓΘ 15 
ΠΟ ᾿ἱπΠοοηϑιβίθπου ἴῃ {Π6 ἔννο βίδίθιηθηΐβ : δηά ἴἴ 
15 πδέτγα] [πὰ ννὸ 5ῃου] ᾿θατη {Π6 ΟΠ6 ἔγομη {Π6 
ΠΙΒΕΟΓΥ ἀπά {Π6 ΟΕ ἔγοτα ἃ ᾿θίΐοσ. ϑδὲ Ῥαὺὶ] 
ΘΑΓΠΟΒΕΥ νυ ]ϑῃθα ἴο παῖ {πῸ δοσιαϊπΐαποθ οἵ 
8. Ρείθγ ; δπά πὸ νυ ]ϑἢ σοι] θῈ τηοτδ πδίατγαὶ. 
ὝΠΟ γεγῦ ΠΕΟΙΘ εππρ] ογθά (ἱστορῆσαι) ἀδποίεβ 
ΤῆοΓῈ {πᾶπ νοι] Ὡρρθαῦ ἔγομη {Π6 ΒΕ ΠΡΊ5ἢ 
γουϑίοπ. [{ πηθαηβ οἷοβθ ἃπα ρα πϑίδϊκιπρ ἴπ- 
ΠαΙγΥ ἱπΐο {Ππαΐ νυ μ] ἢ ἄθβοῦνθθ σΑΥΘ Ὰ] ᾿Πην 651- 
βαίίοη. 8: Ῥρίοθγ᾽β σῃδυδοίογ, 5ρ6ΟΙ8] ΘΧ ρουΊθηςθ, 
ῬΘΥΙΒΟΠΔ] τϑοο]]θοίτοη οἵ (γῖβέ, ννοτὶς αἱ Ρεπίο- 
οοϑβέ δηά ἴῃ {π6 σοπνουβίοη οἵ (ουπο]α5 ; {Ππ656 
ὙΡΕΓΘ ΠΟΟΘΒΘΑΓΠΥ 5] οΐ5 οἵ {Π6 ἀδερεοβί ᾿πίθγεϑί 
ἴο ΠΙ5 Ὀγοί μου Αροϑί!θ. 

αὐοάε «υἱὲ ῥὶ᾽γι ἤἤεεη «4)56] Νοῖ Ἰοῃρ 
ΘΠΟΙΡῊ [οΥ ταϊοπ τη {ΠπΠ6 (σο5ρεὶ, 1 411 Κπον- 
Ἰεάσϑ οἵ ἐπθ (σοβρεὶ οδῖηθ ἕο 8. Ῥδὰμ] {Πγοιρ 
δὲ Ρεΐοσ. Απά {Π15 15 {π6 ροϊπί πγρϑά ἴῃ (ῃ6 
ἀὐραπηθπέ. Βιιΐ ννεὶ οἡ {π6 οἴπεὺ Παπά, ἃτὰ 
Ὀομπά ἴο 566 βοπιθίῃ!ηρ 6156 ἴῃ {Π|5 πιθοίιηρ, 
{ποι ἢ 1 15 Πηθη οπμθ ἔογ ἃ βρθοιῆς ριγροβο. 
ΤῈ ννᾶϑ Ιοπρ' ΘΠΟΙΡῊ ῸΓ ἃ πγαΐμ8] ᾿ηἤπιθηςθ ἴο 
Ὀδ6 εβία Π5πθά, οἵ στϑαΐ πα ρουτηδηθηΐ νᾶ ]116 
ἴο π6 (μαγοη δὲ ἰαῦρθ. (ἀσοτηπιγοηΐδίους ἀπά 
ΟΥΕΟ5. Πᾶν ποΐ ρϑιιβθά οἡ ἐῃ15 πηθϑίϊηρ νυ] 
16 σαγοῖα! {ποιρης ννμῖο τ ἄδβοῦνθθ. 866 
ἃ ΒΟΥΓΠΊΟΠ ΟΠ {π6 ϑιδ]θοῖ ἴῃ (άποη (ΟΟΪκ 5 
“ΟΒυγσοῃ Τ)οοσίτιηα απα ϑριγιίπαὶ [,1{6,᾿ Ρ. 228. 
Ηδ ϑρβοίδ!!ν ἰγάσθβ {πὸ ᾿πἤπθηςθ οἵ δὲ Ῥείογ 
ἴῃ 8: Ῥδι]5 δοσοιιπέ οὗ {Ππ6 τοϑυγγθοίίοη οὗ 
ΟἸγτῖδέ (1 (ου. χν.), ἀπά {π6 ἱπἤπιθησε οὗ 8ὲ 
Ῥδὰ] οπ 8ὲ Ῥείεσγ ἴῃ {πῸ ᾿δέίου᾽ 5 δ ηηοΥ οὗ 
ῬΓΘΘΘΠΕΙΠρ; {Π6 ἀοοίΓη6 οὗ βαϊνδίίοη ἴῃ 15 ΕἸγϑί 
ἘρίβΕ6, 

19. οἵῥογ" οΥ᾽ ἐῤὲ αῤουίΐος σααὺ 1 ποῆθ, σαδ 
7α71ε5] (ἰδποη (ὐοοῖς 5665 ἴπ {π6 πιεπέϊοῃ οἵ 
ἴπ6 ΘΡΘΟΙᾺ] ἀρΡρθδγδποα ἴο 84Π|65 δἰζογ. 1ῃ6 
τοβασγθαοίίοη (1 (ου. χν. 7) ἃ τϑηλϊπίβοθποθ οὗ 
1Π15. ᾿πίθγοοιισβθ δὲ [θγιϑα!θπη. ῬαΙοΥ ροϊηΐβ 
Οὐδ {Π6 παΐιγαὶ ἀπ θαϑυ σοϊηοϊάθποθ οἱ [(ἢ15 
ποίϊσα οἵ [π|θὸ5 νυ ἢ {Π6 ᾿πξογπιδίίοη ἀθγινοά 
ἔτοτὴ ἘΠ6 Αοἰβ σοποθγηϊηρ {Π6 Ῥγθθθηςα Οὗ {Π15 
ἈΡοϑβί]8 δὲ [ϑυιβα]επὶ ἀπσίηρ; [Π15 ροτιοά. 

920. δερῤοϊά, δείογε Οοά, 1 16 πο] δῖ Ῥαι] 
σοΟηἤγΠη5. ἘΠ6 νευδοι ἐγ οἵ 15 βίαίθπιθπί ὈῚ ἃ 
50]Θ πη οαίῃ. ὍΠΙΒ 15 46 Δοσογάϊηρ ἴο Πὶ5 
ΤΩΔΠΠΘΓ, νγΠθ}. ἐδ 85 ΒΈΥΙΟΙ 5 τηδίζεῦ 1η ἢΠδπά 

γνΒΙΓ ἢ γπτιϑέ ποῖ Ὀ6 ἀοιιθίθα, (οιηρατε Ἀοπι. 
1πι νη 0 2. (Θοἵ- ἴ: τᾶς 

91--ο4. Ἠδ πον ροϊηΐβ οὐξ [Πδέ οη ᾿ϑαν- 
Ἰῃρ [Θγιιβα]θ πὶ 5. 1ΠΠ6 νγὰθ ϑρεπί ἔου ἃ Ἷοῃ- 
5 4Θγ  Ὁ]6 {ἰπ|6 ἴῃ {π6 ἔδγτ- οὔ τϑρίοῃβ οἵ ϑγγία 
ἃ η4 ΟἸ]Π]οΐα, ἴῃ 5 ΘΠΕΓΘ. βθραγαί!οη ἔγοτη 
Ῥα]θϑίϊπθ ἐμαῖς ἐπΠ6 τποπηθεῖβ οἵ {π6 (τι βίη 
ΠΟΠΊΠΙΠΙ 165 ἴη πιάεθα ἀἸὰ ποῖ θνθη ῬΘΥΒΟΠΑΠΠΥ 
Κπονν Πἰπι, ννὮ16 γεῖ (πὰ {Π15 δα ά!ξοη 15 
᾿πιρογίδηξ) {ΠΟΥ νγοα ἴῃ πουΟ Ρ ἢ ϑυπηρδίῃΥ 
ὙΥΊ ἢ Πϊπλ, ἀη4 το]οϊοθά ὑπδὲ ἘΠΘΙΓ ξογπηογ Ροτ- 
ΒΘΟι ΟΣ νγὰ5. ΠΟΥ βργθδάϊηρ {Π6 {γαῖ νυ ῃῖ ἢ 
ἢδ ἀπά {ποὺ Ὀε]θνθά. 

Ο1. “Πεγαυαγα:)] Ἠδ ἄοε5 ποῖ πηθπίϊοη {ΠπῸ 
αἰγουτηβίδηςσοβ νυ ἢ ἢ Γογοθά ΠϊΠῚ ἴρ ἰδανα Τογι- 
58 16Π| ϑιι 46 η}]Ὺ Αἰζου [Π6 5ῃοτί ξογίπιρηξ βροπξ 
νι δ8ὲ Ῥείοσ. ὙΠ656 οἰτοιπηβίαποοθϑ ἈΥῸ ΡΊνΘη 
ΡΑΓΕΥ ἴῃ Αοἰβ ᾿χ. 29, 20, ΡΑΓΕΥ ἴῃ Αοἴβ ΧΧΙΙ. 
τη---ι. [Ι{ νγὰβ ποί ἴο Πὶ5 ριγροβθ μετα ἴο 
ΠΑΠΊΘ. ΟἸΓΠΟΓ ἐπ ρογβθοίίοη ὑυῃὶο ἢ ἅΓΟ56 ἴπ 
ΠοΟΠβοηθηο 6. οὗ ΠῚ5 ΓΙ Π 1] Ργοδομῖπρ, ΟΥ̓ {Π6 
σοΟΠηηΔ Πα νυ] ἢ πὸ τεσοεϊνθά ἡ πτὶπρ ΠΙ5 ν]ϑίοῃ 
ἴῃ {πῸὸ ΤοηιρΙ6. ΤΕ 15 Θποι σῇ ἔογ {Π6 ργοβοηΐ 
ΔΥΡιτηθηΐ 1Ε Π6 ρΡοϊπΐβ οἷἵξσ [Παΐ ἘΠ6 {1Π16 βρεπί 
ἴῃ Θγιιβα]θπη ννᾺ5 ΨΕΓΥ ϑμοτί, {πα μ6 ἢδ4 πὸ 
᾿πίθυσουτβθ ἔΠθη ννΊ ἢ [Π6 ΡΌΠΟΓΑΙ ὈΟΩΥ οἵ {ῃ6 
ἈΡοϑβέ[65, ἀπά {παξ “" αἴζογνναγ 5.) Π6 ννὰβ ἴῃ ἃ 
ΤΕΡΊΟΠ ΨΘΓΥ ΓοΠΊΟΙΘ. 

ἦρε γοσίογς 97 δγγία πα (Ποῖα) “ΓΠΘ 5βίδίο- 
τηθηξ ἢ Αοἵϑ 1χ. 20 15 {παξ ““{πῸ Ὀγείῆγεη," ἴὸ 
ἜΠ5ΠΓῈ 5 βαϊξείυ, ἴοοὶς πῖπη ἄοννη ἔγοσπη [οΓιι- 
52 ]Θὴ ἴο (φϑασθα ἡ {Π6 σοδϑί, δπ4 {Π6η βοπί 
Πϊπὶ ἴο ΤΓΑΓβιι5----ἔγο πη νυ Ώ10}} Ρ]ασ6 αἰζογνναγαβ 
(ΧΙ. 25, 26) Βαγπᾶθαβ Ὀγοιρηΐξ Πῖπα ἕο Απίϊοςοῃ. 
ἼΠΟΥΘ 15. ποίῃιηρ ἴπΠ {Π15 ᾿ποοηϑβιϑίαπεέ ἢ 
ννμαΐ ννὸ Πηά ἴῃ {Π15 ρατέ οἵ {πΠ6 Ἐρι βε16 ἕο {π6 
(ὐαἰδίϊαπβ. ὙΠῸ ρῆγαβα ““ϑυγία δηά ("Ποῖα "ἢ 
15. ἃ βΈΠΟΙΙς. ἰδγΠΊ, Ὑν ΠΟ να Ππα 5: πη] Δ ]}ν 
1564 1ἴπΠ Αοἰβ χν. 22) 41. Τὴ6 σουῖβ86 οὗ {Π6 
Τρ οἵ Μοιιηΐ  Δυγ115 σαιι565 (Ποῖα ἴο Πᾶν ἃ 
ΟἸΟΘΘΓ ΡΘΟΡΊΔΡΠΙΟΔ] ΔΒ ΠΙΕΥ νυ ἢ πογίμογη ϑ σία 
{πη 1{ μα5 ἢ {ΠῸ τοϑῖ οὐ Αϑία Μιποσ. Μοτεο- 
ΟΥοΥ ΟἸΠΠοΐα ννᾶ5 οἴζοθῃ ἃ ΡΟ ΠΕ 4] ἀθρεπάθπου οἔ 
ϑυγία. ὙΠῸ τηοτθ ἱπηρογίδπξ ΠΑΠῚΘ ἰ5 Παἔ ΓΑ ΠΥ 
ΡΙασθά ἢτβέ. ν ε ἢπά {π6 ννογά ““τϑρίοηβ᾽ 
(κλίματα) τι564 ἴπ {Π6 54Π16 ναρ! 1 ῬΌΠΟΓΑΙ ννΑΥ͂ 
ἴπ πη. Χυ. 23) δηἀ 2 (οὐ, χὶ. το. Βιξ ἀρδῖπ, 
{Π656 ἔοι νθῦϑθα σου ο ἃ σΟΠΒΙ4ΘΥ Ὁ]6 σρᾶςα οὗ 
{{π|6, ἀπά ᾿ἱποϊά6 ἘΠ6 νγουῖς ἄοπθ νυ Βαγηαῦθδᾶϑ, 
αἱ Απίϊοοῃ. Μοζδ ἱπηρογίαπί ὑνους νγᾶβ, ἴῃ 
ξαςΐ, ἄοπθ ἀπτίπρ {Π15 ρουιοά ἴῃ ϑυγῖα ἢ ἴῃ 
ΕΠΠΙοῖα. ὙΠΘ οχργθβϑίοηθ Οὗ τ. 232 (56Ὲ {Π6 
ποίοθϑ {Ππ6γ6) ἀθποίθ σοπίϊπαϊεν οἵ οσσπρδέϊοπ 
οη Πῖβ ραγί, σι ἐπ σοπηίηρ οἵ [6νν8 ἴὸ 
7ογαβαίθπν ἔγομη ἐἰπιθ ἴο ἐἰπΊ6. 

90. πρηζποαυπ ὧν γαεὸ μηΐο ἐδὲ ορεγοῤες οῇ 

ΤΣ 

499 



500 

ππΐο [Π6 σπυτοπεβ οὔ Γ πάπα νυ ἢ ἢ 
νγεγα ἴῃ ΟἸΒτιβα : 

23 Βυῖ τῃ6γ Πα Πεαγά οηΐγ, ἽΠδι 
μα ννῃϊοἢ ρεγϑθοιζθα τι5 [Π Ἐ{π|68. ραϑέ 

“ιάσα] Τὰ [Θγιιβα]οπὶ [[561Ὁ ἢς ννᾶ5 πποι θα ΪΥ 
ν}611 Κπονγη. Βιΐξ 6 παά ποῖ {γᾶνο θά δου 
ἃ5 ἃ ΤηΙ ΒΒ ΟΠΑΓῪ ἴῃ Ππιάδα, Πκ ῬΏΠΙΡ, νυ Ποπὶ 
να Πηά πϑᾶὰῦ 828 ἀπά δ ΑΖοίιιβ (Α οἵβ νυ]. 
26, 40), οΥ {κε Ῥεΐδσ, νν βοπὴ ννῈὲ ἢπὰ αἱ [γάάα 
δπά Τορρὰ (ἴχ. 35, 43). ὙΠ656 ἅΓ6 5ρΘΟΙ ΠΊΘΠ5 
οὗ {πὸ ρίδοθβ ἴῃ νυ ῃῖο ἢ (ἸΠγΙβιϊαῃ ΟΠ Π1 165 
ὑνγογο ογπιθά, ὟΝ α 5δῃου]ά οὔβεσνα μον δὲ Ῥδὶ] 
(85 ἴῃ Ὁ. 13) 5Ρ6 815 οὔ ἔπμεβϑε ογηπη μη {165 ἃ5 
Βοάϊε5. οιὐϑιάθ. οἵ, απά ἱπάδρεπάεης οἵ, {ῃ8 
7ον ϑα Ομαγοη. ὙΠῈ τϑηλᾶτὶς τηλάθ ἴῃ. {ἢ 15 
γΕΓΘθ, 5 γ5 ϑοθν Ποῦ ἴῃ ΓΔηρ 65 (Δοτηπηθη- 
[ᾶγγ, ““ ΒΕΙΟηρ5. αἶδὸ ἴο ἐμ6 ργοοῦ {πᾶξ ΠῈ παά 
ποῖ Ὀεδθὴ ἃ αϊβοῖρίθ οὔ {ῃ6 Αροβίίθβ ; [ῸΊ, 
μα Πε βἰοοά ἴπ ἤθασ σοῃπηθοίίοη. ὑν ἢ {ΠῈπι, 
Β6 οουά ποΐ θυΐ πᾶνε Ὀθεη Κπονῃ ἴο ἔπῸ 
ΟΒυτο 65 οὗ [πᾶ 8." 

98. ἐῥὲν ῥαά ῥεαγ  “ΤῊΪ5 ἰ5 ποῖ ἃ σογγθοῖ 
ἰγαηϑίδίίοη οἵ {πὸ Οσθεῖκ, νοι ἀδποίεϑ “' ΠΟΥ 
ὍΟΥΘ Ππροαυΐπρ ἔτοπὶ {{π|6ὸ ἴο {{π|6,᾽) ἀπά 15 
ΘΙΠΉΠΑΓ ἴῃ ἴογπι ἴο νὑμαΐ νγαὲ ἢπά ἴπ {πε ρτα- 
Θράϊηρ᾽ νοῦβθϑ, “1 νγᾶθ πη Κποννῃ 8}} {ΠῸ νυν ἢ1]6.Ὁ 

ἐῤὲ 72εἰ] ὙΠῸ τι58ὲ οὗ {π|5 νγογά ἃ5. ἃ 
ἀδῆπιίίοη οἵ (τε ΠΥ 15. τοιπδ κα 016, ἀπ 

ΟΑΓΑΤΊΙΑΝΘ, 1. [ν. 23, 24. 

ΠΟΥ ργθασῃθῖῃ (ἢς (ἢ ΠΟ οποα 
ἢς ἀεβίγογεά. 

24 Απά τε ρἱογιπεά (ὐοά ἴῃ 
Πη6. 

δ ΓΙΚο5 ἃ [Κη οἵ Κογ-ποίβ ἔογ ἘΠ6 σεπηδι που 
οἵ (Πς6 ἘΡΙ5[16. 

«υδίορ πες ῥὲ ἀρείγογεα ἢ Ἐΐδ Πδά ἄοπθϑ ἢῖ5 
Ὀεβί ἴο ἀδϑβίγου ἴἰ. ὙΠῸ Οτεεὶς γε 15 {Π6 βᾶτηα 
ἃ5 [δ νυ ΠΟ ἢ 15 γα ηϑαϊθα “6 νναϑίεα ἢ 1 τ. 13. 

24. ἐῤεν οἱονεί (οά ἐπ γε] ἨδΘ 15 σάγθῖμ] 
ἴο 54Υ {παΐ {ΠπῸῪ ργαϊβθά ποῖ ἔπη Ὀὰΐ Οοά. 
ννὲ μαᾶνξ Πεῖῖξ δη βχϑιηρὶποδίίοη οἵ {Π6 ῥτὸ- 
Ἑσθρί βίνθη ἴη [6 ϑθγπιοη οἡ ἴπΠ6 Μοαπί, “ Γ,εξ 
γΟ ΟΣ ΠΡ 50 581π6 Ὀεΐογε πηθη, {παΐ ἘΠΕΥ͂ τπδΥ 
566 γΟῈΓ βοοά ὝνοΥκ5, ἀπά β]ΟΎ Υ γουγ Εδίποῦ 
ὙΠΟ 15 ἴῃ Πθαύθη." ΕῸΓ {Π6 Ἔχρτεβϑίοη “ἴῃ 
6 ̓" 566 Οἢ στ. τό. (οιηραᾶτα Εχοά. Χίν. 11. 
ΔΙουεῚ βαγ5 ἢογο, “ὙΠ ἐπ ᾿πηργϑββίοη νι ἢ 
Ῥδὰ] {ππι5 τηδ 6 οὴ {Π6 σοηρτορδίίομβ οὗ {πιάροα 
{Π6 Παΐθῇι! ρ]οίζηρ οἵ ἴπΠ6 [ενν5 'ἴπ Οὐδ δία 
ἀδδιηβέ ΠΙπὶ βίοοα 1η ϑίσικίηρ σοηίγαβί ἢ Πθησα 
1Π15 δά ἀδά οἸδιιβθ." ΤΠ ΡΓΙΠΊΑΓΥ ρΡοϊπὲ οὗ {Π6 
ΑΡροβῇθβ ἀιριπηθπέ 5 ἴμδΐ ἢ15 (γι βεαπιῖν 
σου]ά ποΐ Πᾶν Ὀδθη ξογπιθά ἀπάθγ ἔπ ᾿πΠπεποα 
οὗ [ῃ6 ΑΡοϑβί!εβ δ [ϑγιυβαίομα; Ὀαΐ ἃ βεοοπάδτυ 
Ροϊπηΐ οἵ {π6 ἀγριιπιθηΐ 15, ἘΠπαΐ ἴῃ 4}1 Π15 ϑδυ Ποῦ 
ψνοσκ μῈ ΠΒαά {Π6 βυπηραίῃυ πὰ τεϑρεςξ οὗ {πὸ 
ΕἸ τβεδηβ ἴῃ {Πιάδ. 

ΑΌΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΣ οἡ (ἨΗΔΡ. 1. το. 

ΜδΠΗΥ͂ σοπηπγεηΐαζουβ πᾶνε ΓαΠ]θὰ ἴο ἀρρτο- 
εἰαία {π6 δχίγοιηθ ἀπ] ΠΥ οὗ [Π15 νοῦθθ. Α5- 
5ασηϊηρ {Π6 ἄρτι, νυ ἢ νυ ἢ 1 αρῖπβ, ἕο θὲ 
1ΠπῸ βᾷτηθ ἴῃ 115 τϑίδυθηος. ἃ5 {π6 ἄρτι οἵ {Π6 
ΡΓεοθαϊηρ γοῦβο, ἐπε Πᾶν σι ρΡοβθά ἔΠῸ Αροβὶα 
ἴο τηϑδη: “615. {Π15 ἰδησιαρα ΠΟ ἢ 1 8ΠΔ ΠΟ 
αιϑῖηρ Π|κα {Π6 Ιαπρτιαρο οἵ ἃ {ΠΠ16-ϑθυνου ΟΥ̓ ἃ 
ΤηΘΠ-ΟΙθα βου ̓  Βυΐ ϑυτεὶν 500} ἃ ϑεπίεηοθ 
νοι] Ὀ6 νϑγῪ ἠσδβιεςαίε οὗ ἔογοθ. Μοσθονθῦ 
ἴῃ [Π|5 ννᾶγ {Π6 ἔτι ἴῃ {πὸ ἰαίίου ρατέ οὔ  ννου]Ἱά 
ποΐ 6 δοσοπηΐοα ἴογ: Ποὺ ἱπάθθ ννου]ά 1Π6 
γὰρ δἱ {π6 ὈορΊπηϊηρ ΟΥ̓ 1 θῈ δα} ΘΚ ΡΙΙ Δ ]6. 
ΠΟΘ αἰ] Ο]Εγ ἃυῖβε5 ραγΕγ ἔτοπι {Π6 [ἀοὲ {παῖ 

ΟΗΑΡΤΈἊΝ Ἱ|. 
1: 17 «ἤετυεΐᾷ τυΐόγι 14 τυεγιξ τ αραϊΐγε ἐο “Ἔγε- 

σαΐρηι, αι] 70,7 τυλαέ ῥηγῤοσε: 5. ἀγα ἐλαΐ 
Ζγμες τυᾶς γιοΐ εἰγειεγιείδεα : τὰ ἀγα ἐμαΐ ἦέ 

ΗΔΡ. ΠΠ. ΤΠϊ5 σἐμαρίογ, ἴῃ νος] δὲ Ῥδὰ] 
ῬΌΓΞΙΙ65 Π15 ΠΙβίουΙ 4] ΔΥΡ ΤΠ ΘΠΐ, 15 ἀἸν]510]6 ᾿πΐο 
ἵννο ννο]- ἀθῆῇποα βϑοίοηβ, πανιηρ τείδγοποα ἴο 
ἵνγο ΨΟΥΎῪ τηᾶυκθα οσσαϑίοη5, Οπ6 δὲ [θυ βα] θη 
Δη 4 {Π6 οἵποῦ δ Απίϊοοῃ. Οἡ {πὲ ἔουτηεῦ 5 
Ἰπάἀοροπάθπι Α Ροβι!θβῃὶρ ννᾶϑ τεσορηϊβοα Ὀγ {Π6 
ΟἴμοΓ ΑΡροβί!οθ {πε πΊβοῖνεβ (1-- -το), οἡ ἴπα 
ἰαϊίευ 6 ΟΡΘΠΙΥ τεβιϑτοὰ δὲ Ῥείεσ, ψνοη ἐμαῖ 

ἃ δτοδί διποιηΐ οὗ ἔδε!πηρ 15 σοπάεπβεά ἱπίο 
ἃ ἴενν ννογάβ, πὰ ραγ]ν ἔτοπὶ δποΐπου ἕαοίξ, 
{Πα βουπθίῃίηρ 15 ἴαϊκθη ἔου σταπίθα, ννῃισῃ {Π6 
(Οὐαἰαϊίαηβ. ννουὰ βα5}}γ ἀπάοιβέαπα, ἐΠΟυΡῊ 1ἰ 
πλϑὲ Ὀ6 ἃ πιαίζον οἵ σοπ]θοΐαγα ἴο 5. 1 
ΒΘΟΠῚ5 ΡΓΟΌΔθ]6 {παὲ Π6 δ Ὀδεη δοσιιδεά οὗ 
{{π|6-5ϑυν τη, Ὀδσαιι56 ἢ ἢδα φοποιαΐθα νᾶτὶ- 
ΟἿΙ5 ΟἸα5565 Οὐ ρϑύβυῃβ ὈΥ δεσοιηϊηρ ““Δ}1 ἘΠΙΠΡ5 
ἴο 411 πιβη." Ηἰ5 σοηῃβοίθηοα ἴοο τηϊρῃξ {ε}} 
Πϊπὶ (ἀπά 1Ε {Π15 ννεσθ 580, μ6 ννοι]α σοΓΔΙ ΠΥ 
Δοκπον]θάβθ 1) {παξ μΠ6 Πα οηςθ Ὀδθη ὈΥ̓͂ ΠΟ 
τηθΔῃ5 ἱπα ΠΠέγεοηξ ἴο {6 ἕαυοιγα]8 Ορ!πιοη οὗ 
ΤΏΘη. 

γεσίοέρα “οΐδγ, αγταῖ ἐοϊα ἀξρε ἐδ γδαδοῦξ, τὰ. 
τυὧν ἀξ αμαὶ οἵλεγ, ὀεδίγιρ᾽ ὕζετυσ, αο ὀείίδωξ 72 
Ολγίδέ ἐο ὧδε 7ιερίϊεα ὧν γαϊίλ, ἀραὶ μοί ὧγ 
τύογᾷξ: 20 αγιι] ἐλαΐ ἐζεν “226 γ10ἐ 171 5122, τυλο 
αγ 50 745 γε. 

ΑΡΟοΒβ[16 νυᾶϑ σοπιργο 51 ηρ' {πΠ6 ἔγεεάοτχηῃ οὗ [Π6 
ΟΟ5ρ6] ὈΥ ννεδὶς δοςοιημηοάδίϊοῃ ἴο [{π|{41|5Π|. 
ὙΝ ΤΠ ΐπ {π6 ἢγϑί βθοίίοη ἔποῦθ οσσατβ, ὈΥ͂ {Π6 
ννᾺΥ (3--- 5), ἃ ΠσοΠ]]Δἴθγαὶ ἀγριτηθπέ ἄγαννη ὈΥ͂ 
δὲ Ῥδὰ] ἔγοπι {π6 ἕδος [παΐ 6 γεξαβεά ἴο σοπ- 
βεπέ ἴο {ῃ6 οἰγτουτηοιϑίοη οἵ ΤΊΐ5, ὈεξοδιιβοΣ 
ἀπάδγ {Π6 οἰγοιυτηβίδησεϑ οἵ {Π6 τπηοπηθηΐξ, ἘΠ 15. - 
σγου]α μᾶνθ σομηργοιηϊβδοά ἐπ6 ἐτεεάοπι οὗ {Π6 



152. 

ΗΕΝ (ουγίεξεη γεαῖβ αἰτοῦ 1 
νγῈπΠῈ τπρ ἀρσαΐη ἴο 6Γιιϑδίοπη 

ὙΠ ΒΑγπαρα8, δηα τοοῖ Ἰτιι5 νγ ἢ 
716 «150. 

ΟΘοβρεῖ. Αἱ ἔπε εἴοβαε οἵ {π6 βεσοπά ϑθοξίοηῃ 
(τη---21) ἰ5 ἃ σοπάρηβοά ἀγραπιθηΐ οἡ {Π6 
ΒΌΠΟΓΑΙ ρΥΪηςΙΡΙ65. ᾿ηνοϊνθά ἴῃ {πε ἀοοίτιηθ οἵ 
ἔγθα }ι5:1Ποδίοη. 

1--ἰτος. ΑΥ ΤῊΕ ΟΟΥΝΟΙΙ, ΙΝ ΪΕΚΌΒΛΑΙΕΜ, 
51 ΡΑσΌΙ, ΚΕΕῦΒΕΡ ΤῸ ΟἸΚΟΜΟΙΒΕ ΤΊΤΟΒ, 
ΑΝΘ ΗΙΒ ΙΝΘΕΡΕΝΘΕΝΤ ΑΡΟΒΊΥΙΕΒΠῚΙΡ ΜΝ ΑΒ 
ΚΕΟΘΟΘΝΙΒΕῈ. ΒῪ ΤῊΕ ΟΥ̓ΠΕΚ ΑΡΟΒΤΚΕΒ. 

ΤῈ 15 αϑϑιπιθα {πᾶξ {Π15. νἱϑὶς ἕο [Θγιιβ ] 6 ΠῚ 15 
1τάθπεϊσαὶ νι Παΐ νυ Πς ἢ 15 ἀθβουθθά 1ῃ Α οἴ5 
Χχν. 1---25ς. ὙΠῸ ας] 165. σοπποθοίθα νυ ἢ 
ἘΠ|5 αιιθϑίϊοη ἃγὸ ἀἰβοιιθϑθά ἴῃ ἃ ἸΟηΡΟΥ ποίθ 
αἴ {Π6 δπά οὔ {π6 Ἅσπαρίεγ. 

1. ΤΡερ γομγέθθη γεαγς α726γ] Α Ἰοπρ Ρευοά, 
ἢ βᾶγϑ, δἰαρβθά, ἀπσγιηρ ἡ μΙ ἢ 6 Πα πὸ ορ- 
Ρογίμηϊ τυ οὐ ΟὈΐδΙΠΙΠρ ᾿ηϑίγ οι οη. ἔΓΟΠῚ, ΟΥ̓ 
δοίίηρ πάογ {Π6 ᾿πἤπιθηςο οἵ, οἵπου. ΑΡροβίϊ!αϑ. 
ΑἹΙ {815 {ἰπ|6 Π6 ννὰ5 δησαρϑά ἴῃ 1Π6 νους οὗ 
ἃπ ἱπάθροπάθης Α ροβί!θβηιρ. ΕῸΓ {ΠῸ “ιιθβϑίϊοη 
ἃ5 ἴο {Π6 πηοπιθπέ οἱ ἐϊπ|6, ἔγοσα νυ πο {Π656 
ἐς ξουσγίθθῃ Ὑθαγβ "ἢ ἃ γϑοκοπθά, νυ ποῖ Ποῦ ΤῈ 15 
ἢ5 σοηνείϑιοη, ΟΥ̓ΪΠ6 1α5-πιθη!οηθα νἱϑιῖ τὸ 
Τογαβαθπι, ταίθγθποθ τηιιϑὲ 6 πιδάθ ἰὼ [Π6 
ἸΟΠΡῈΓ ποΐθ. ΤΠ ροϊπί οἵ ᾿πηρογΐδηοθ ἴῃ {ἢ 6 
ΔΙΡῚΙΠηΘΠΈ 15 {Ππαΐ Π6 ννᾶβ ἰδ θουτηρ ἴῃ {Π6 σατι56 
οἵ (γῖβέ τη ΠΥ γϑϑίβ, νυ ποι Δ ΠΥ ᾿Πίθγ θυ ΠΟΘ 
ἔγοπη {ΠῸ οἱ ἀο ΑΡροϑβίϊεβ, ἀπά υυἱποιυΐ Δηγ ἀθ- 
Ρεπάθπορ πἸροὴ {Πεῖη. 

1 «υοπὲ πε αἀραΐὶπ ἰο «ογμαϊοη) ἘῸΓ [Π6 
Παδβίϊοη νυ ποίπου ἣθ μα ποῖ θη {Ποῦθ δὲ 81] 
5ίπσ 6 {Π6 1αϑι-πηθπεϊοηθα νἱϑιῖ, οὐ νν πθί ποῦ Πδ 
μιαά ποῖ Ὀδθη ποῦ ππάογ οἰγοιπηβίδποθβ ὑυ ΠΟ 
Αἰ ογάθα δη ορρογίιηιν οὗ Βεϊηρ ᾿πϑίγποίθα δηα 
αἰγθοιθα Ὁ. {πὸ οἱ ἀοΓ ΑΡοϑβί!εβ, γθίθι ποθ πηιϑβί 
ἀραϊη Ὀ6 πιαάθ ἴο {π6 Ἰοπρογ ποίθ. ὙΠῸ οχ- 
ῬΙΘΘΘΙΟη. ““ννοηΐ Πρ ἀδποΐθϑβ, 85 ἴῃ 1. 17, 1Π6 
ΒΌΪΏΡ; ἴο ἃ Τ]ΘΙΓΌΡΟΪ5. Α,5 ἴ0 {πὸ ρΙασθ ἔγοτη 
ὙΠ ἢ ΠΟ {πιι5 ννοπέ πρ, τ 15 ἴο Ὀ6 ργϑϑιπηθά 
{παΐ 1 ννὰβ “πὸ στερίοῃβ οἵ ϑυγία δηά (Π]]οϊα." 
ΑΘΘΉ, 2. 

«υἱὲ Βαγπαα.] (Ἰόβα αἰξοπέϊοη τητπιβὲ Ὀ6 
ϑίνθη ἴο {Π|5 πηθηίίοη οἵ Βαγπαῦαβ, ραυεγ Ρ6- 
σδι156 1{ ΒΘ ΡΡΙ 65 ϑουὴθ ΠΟΙ͂Ρ ἰονναγάβ ἀθίθυπλ!η- 
πη {Π6 σΠΓΟΠΟΙΟΡῪ οὗ {Π6 ἱποϊάθηΐβ μογθ 46- 
ΒΟΥ οα, ραΥΕΥ Ὀδοδιιβθ ἢῈ πα δὴ ἱπηρογίδηξ 
ΒΙΟΡΤΑΡΠΙσἃ] σοππθοίίοη νυ] {Π656 ᾿ποϊἀθηΐϑ, 
ῬΑΤΕΥ Ὀδοδιιδθ που 15 ΘΧΕΓΈ ΠῚ6 ̓ π θγαβί 1Π ἘΥΕΓΥ͂ 
Ροϊηΐξ οὗ ἀϑϑοοϊδίϊοη Ὀεΐννεθη δὲ Ῥαμὶ] δηα {15 
{τϊθπά. 

απαᾶ ἑοοζξ Τίΐμις «αὐἱέδ γι αἰ] ὙΠΟ οσοι- 
ΤΘης6 ΟΥ̓ [Π15 ΠΑΠῚ6 450 τητϊιϑί θ6 γΘΥῪ σατο ΠΥ 
τηδικοά, [1ἴ ἀοοθβ ποῖ ἄρρϑαγ ἴῃ [Π6 παγγαίνο 
οὗ {π6 Αςἰδ δ 411. 866 ποίβ οὔ Ασςίβ Χν. 2. 
Βυΐ [15 σοπυρδηϊοηβῃρ ὙΠ δὲ Ῥαι] δ {815 
{{π|6, Ὀεϑι 65. 15. γϑϊδίίοη ἴο {πῸ ἴορίς ἰτητηθ- 
αἰαίεῖγ θεΐογε 115, 15 Δη ἱπιρογίαηξ 11η|ς οἵ οοη- 

ΘἸΔΊΒΑΓΕΤΑΙΝ5.. 1}. 

2 Απά 1 νεπέ τρ ΡΥ τεναϊδίίοη, 
Δῃἃ σοιππηηϊσαίοα τιηῖο {Π6πὶ {Παΐ 
ΡΌΒΡΟΙ νγῃϊοθ 1 ργθαοῃ διποηρ {ΠῸ 
(ΈμΈ 165, θας. 1 ργίναιειγΥ το {πο ἐν αν 

προΐίίοπ Ῥεΐννθοη {πΠ|5 ἘΡιβί]θ απά {πὸ ϑεοοοπά 
ἘΡΙϑΕ]6 ἴο {π6ὸ (ουπ !η5. νυ] ἢ νγαθ ΠΟΑΙΪΥ 
σοπίδιαρόχατγ. (ρ- 2 (ΌΙ. 1], 12. νἱῖ. ὁ, 13, 
14, ὙἹ1. 6, τό, 22.) ΧΙ. 18, ΔηΩ 566 ἘπῸ [πίτο- 
ἀποίίοη. [Ι{ βθοπὴβ ουἱάθπέ {παΐ ΤΊι15 ννὰϑ 
τποἢ ἴῃ 8. Ῥδι]}5 πιϊπ ἀπά Ποαγέ δθοιιξ ἐῃ6 
{πὸ ννυπθη, μΠ6 νυτοΐθ {πὸ ΕρΡιϑί]6 ἴο {πΠ6 ΟὐδΪα-- 
{Δ ῃ5: ἀπά {Π15 ΠΊαΥ μᾶνθ “αΙΟἸκο πη α ἢ15 γθοο]- 
Ἰθοίίοη οὗ νυν δέ παρρθηθά 1ῃ σϑίδσεπος ἴο ἢϊπὶ 
ΟΠ Δ ΘΠΠΕΥ ΟσΟδϑίοη. 

ῶ. 1 «υεηὶ τ ὧν γευοθίαϊοη} ῬΥΘΌΔΟΙΥ 
{ΠπγουΡ ἃ ῥτορῃοῖ, ἃ5 ἴῃ Αοίβ ΧΙ. 1. 866 
Τπίτοῦ: θ᾽ Ἐπὸ ᾿Αοῖθ, Ὁ: 217, 324. ἷἴπ ἘΠῚ5 
Πογθ ἰ5. ποίῃιηρ ᾿ποοπϑιϑίθηξ. νυ ναί ννὸ 
Ἰθαση ἔγοτα Αἰοΐβ χν. 2, ὑν ΠΟΓΘ νγ6 ἀτὸ [ο] ἃ {παᾶΐ 
6 νγὰβ βδοῃΐ ἔγοπιὶ Ἀπίοοῃ ἴο 6 5 ]θΠι, 1Π 
ΟΥ̓ΘΓ ἴο ργοπιοίΐθ {πὸ βϑι]θπηθηΐ οἵ ἃΠ ΔΏΧΙΟΙΙ5 
σοπίγονουβυ. [}ἢ {Π6 ΠΙβίοσγυ 15. οαεννατα σοπη- 
ΤΉ] ΘΘΙΟΠ. ἰἴ5 παπηθά, ἴῃ ἴΠ6 θρί βία {Π6 ᾿ηνναγά 
ΠΟΙ. ΠΟ ΙΟη ἰὼ ἈΙΠΊΒ6]Ε, ὙΠῚ5 15 4υϊῖθ 
πδίμγα!: Πα να Παγθ ρΆγΑ}16] σαϑθ5 ὈΟίἢ 1ἢ 1. 
τ΄ άθονο, σοπηρατεά νυ Αοἰϑ χ, 22--- 5, 8Πά 
ἴη Αςἴβ χχῖϊ. τῷ σοπιραιοα νυ], Αοἴβ 1Χ. 29, 
40. ἴῃ ϑδοῦ οὗ {Π656 σᾷϑθ5 ννε Πᾶνθ 8ῃ ᾿πυναγά 
5] Θοξῖνθ ΘΟ πλοίου οπ ΤΠ6 οπ6 Παπά, 
δα {Π6 ργδϑϑαγο ΟΥ̓ Οὐἱνναγαά οδ]θοίνε οἰγοιιπη- 
βίδποθϑ οἡ {π6 οἴποσ. ΝΟΥ 15 1ὑ ουὖξ οἵ ρας 
ἴιοῖδ ἴο τεῖεσ ἴο Αοίβ Χ. 17, 18, 10) ΧΙ. ΤΙ, 12. 
ΤΠ βοπάϊηρ ΟΥἩ ΠΊΘΒΒΘΠΡΘΙ5. ΟΥ̓ (ΔΟΥΠΟΙΠΠ5. σο- 
ΟΡογαίθα νι ἐπα γονοίδειοη τηδάθ ἴο δὲ Ῥείογβ 
τηϊπ δηά σοηβοίθηςθ Απά ἱπάφθθα ἴξ τηδύὺ θὲ 
δάάθα {πᾶΐ 51 ΠῚ 118 ΘΧΡΟΙΘΠΟΘ. 156. ΘΟΠΊΠΊΟΠ ἴῃ 
1Π6 ΟΥ̓Δ ΠΑΤΎ σοῦτϑβο οἵ (γι βείδη ΠΠ|6. 

ἀγα φον»Ι)ηη]οα ε τιπίο ἐῤοηι ἐῤαΐ σοιῤεὶ 
αὐῤίορ 1 ρῥγεαεῤ αγιοης ἐδ Οοη 61 ΠΕ ροτ- 
505 ἴο ὑὙΠΟΠῚ {Π|5 σου ΠΙσδίΙΟη ννὰ5 πιδθ 
ὑνογθ, οἵ σοῦγβθ, {πὸ (ΓΙ βεαη5. ἴῃ [ΘΓ βα] 6 πη. 
ῬῸΓ {Π6 πηϑδηίπρ οἵ ἔπ ννογά “" σοτητηιηἸοαίοα ᾽ἢ 
(ἀνεθέμην), νγε 5που]ἃ τοῖο ἰο Αοἴβ Χχν. 14, 
{Π6 ΟΠΪΥ ΟΥΠΟΥ ραϑϑαρο ἴῃ πΠ6 Νονν “Γεβίαπηθηΐ 
ὙΠΟΓΘ Π15 νΟΓῸ 15 τιϑοά, ὙΠΕοΙΘ να τ 1ο] 4 
{Ππαξ Βδβέιϑ Ἰαϊά δ8ὲ Ῥαι]}5 σαβθ θθίοτθ Αρυίρρᾷ 
11.. ν {πῸ νῖθνν οὗ σαγθία] σοηβι!δίϊοη σοη- 
σογηϊηρ; ἴ[. 80 Πεῖὲ δὲ Ῥαὰ] ({π Βαυπιοηγ νυ ἢ 
ἘΠ σοΙη ΠΊ βϑίοη παπιθᾷ ἴῃ Αοἴβ χυ. 2) ἰδ] Ὀ6- 
ἔογο Πἰδ5. [Ὁ]]ονν-- ΓΙ βεϊδηβ δὲ [για] θη ἃ βἔαϊο- 
πηθπέ οἵ Πῖβ τπϑηποΥ οὗ ργθδοῃῖηρ {Π6 (σΟΒρεὶ 
ἴο {π6 (ὐεπί]ε5. νὲ 5πμοι]ά οὔβεγνα ἐμαΐ τῆ 
ὙνΟΓ “Ργθδο ἢ 15 ἴῃ {Π6 ργθβθηΐ ἴθπβθ ΤῊϊ5 
ἀϑϑουίβ {Π6 σοπεϊπαϊΥ ἀηα σοηδίβίθπου οἵ 5 
ΠΊΔΠΠΕΟΙ ΟΥ̓ ργθδοῃίηρ, ονθη ἴο ἴΠ6 πιοπηθηΐ οὗ 
ἢῖ5. νυυτπρ [Π15 Ἰεϊίοεσ. 866. ποίθ ἃῦονβ οἱ 
εὐαγγελίζωμαι (1. τό). 

δι ῥγίυαΐεὶν ἐο ἐῤεηηι αὐδίορ αὐεγὸ ΟΓ᾽ γεῤμία- 
{ϊοη}}) [ἰ 15 ἴο θὲ τερτοίθα {πᾶξ Ὀοΐῃ ΠοΓγα ἀπά 
Ῥεῖονν ἴῃ τ. 6 ἀπά Ὁ. ο ἴπθ Α. Ν. μᾶ5 σῃαηρϑβά 
{Π6 θηβθ οἵ {π6 οὐἱβῖπαὶ. ““ἼΠΕῈΠῚ ὙΠΟ 806 
οἵ χϑρυιϊζαίοη "" 15 ἴπ6 ρἤγαθθ ἢ Ϊοἢ δὲ Ῥδὰ] 

5ΟΙ 

7, 
7- 
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γνΒ]οἢ τγγεῖα οὗ τεραυΐαίίοη, ἰεϑὲ ὈΥῪ 
ΔΗΥ͂ ΤπΘΔΠ5 1 5Ποι4 τι, οΥ ἢδα σιη, 
1 νδ]η. 

1ι5865. [{ 15 πὸ ραγέ οἵ Πὶ5 ρίδῃ ἴο ἀδθργθοϊδίθ 
16 οἱάδθι Α ροβίίθβϑ, ννῃ}]θ ΠΘ αβϑϑογίβ {πὸ ἱπάθ- 
ΡῬεπάεηςοθ, θοίῃ οἵ Π15 οὐνὴ (8}} ἴοὸ 6 δὴ Α- 
Ροβέϊθ, δηά οὔ ἢ1ϊ5 Κπουνυ]θάρε οὗ {Π6 Οοβρεὶ. 
ΠΟ ἀΠΠο]Υ οἵ ΠῚ5 ροϑιίίοη 15 {παξ Π6 πλιιϑὲ 
Ῥοίῃ τεπάθγ ἄπ ΒΟΠΟΙΓ το ἴποη δπηα Α͵50 
ΠΎΤΉΪΥ πηαϊπέαϊη ἢἰσ οὐνη ΤΟΙΠηα ; δηα ΠΕΙΈΠΕΓ 
οὗ {Ππ6586 ροϊῃίβ 15 ουθυ]οοκθα ἴῃ ΠΥ ρᾶτέ οἵ Π15 
δύρατηθηί. ὙΠαΐ πὸ δπου]ὰ παν Ρυνδίθὶ Υ 
ςοπίογγο συ ἢ {πὸ Ἰοδάϊηρ πΊθη [π᾿ [6 158] 61, 
θεΐογε {πῃ6 ρα]. ἀἰϊδοιιδϑίοη. Οὗ {Π6 ΔηΧΙΟΙΙ5 
αιθϑέϊοῃ ἴῃ Πὰπά, ννᾶθ 8η ἱπάϊσδίίοη Οἵ {{π|6 
ννἸβοπ1; ἀπά 1{ ΕΓ ΠΙ5Π65 Δ ἢ ΘΧΑΙΠΊΡ]6 ΨΘΓΥ͂ 1156 [11] 
ἴο Οἰγβοῖν 5 οἡ οὐ] σ 4] οσσαϑίοηβ. ΠΘ ννογάβ 
'ἴπ Αοἰβ χν. 4, “ποὺ ἀθοϊαγθά νυ μα {Π|πρ5 
Οοά Παά ἄοπε νυ] {Π6Π|,᾽} τὸ αϊΐθ ἴῃ ΠαΓ- 
ΤΩΟΠΥ ΜΙ 8}} ἰΠδΐ 15 δία Πουθ. 

ἰεεέ ὧν απν Ῥιεαης 1 σῥομία τι, οὐ ῥιααί ΤΏΙ, 
ἦπ αἱ} ΠΟ Ρουβοηδ!ν οὗ δὲ Ῥδὺ] ποτὰ 
ΠΟΠΊΘ5 ἴο νἱδνν, 1Π ἃ βίδγ ππρ' ΤΠ ΠΠΟΥ, ΓΠΓΟῸΡἢ 
1Π6 βιάάθηῃ τι86 οἵ οπθ οἵ [15 ἍἽπαγδοίθγιβέιο 
τηϑίδρμοῖβ. νε ἢπά {π6 54Π|86 ἱΠΠ]ΔΡΈΓΥ, 
ἄγαννῃ ἔτοπι {πΠῸ ἔοοί-ταςθ, ἴῃ ἃ ᾿ἴνοὶν ἔοΥ ΠῚ 
θεῖονν (νυ. 7)---ὙΥε ννεγὲ ΓΠΠΠΙΠρ' νν6}}: ννΠῸ 
Ραΐ ἃ βιιάάδη ΠΙπάσαποθ ἴῃ γὙΟῈ 1 ννῪ ὃ [ΠΊΑΡῸΒ5 
ἄγαννῃ ἔγοπι ἐπῸ τεθεὶς Οὐαπηεβ, ἀπά Ἔβρεεὶ- 
ΑἸ τῃ6 ἔοοΐ-τασθ, αἴθ σοπβρίοιιοιιβ ἴπη δῖ 
Ῥαι]}5. βροίθη «πὰ νυ ννογάβ, νυ Ἐ1Π]6 Οἡ 
115 ΤΗϊγὰ ΜΙΒΒΙΟΠΑΥΥ [ΟΌΓΠΘΥ, Ρογμαρ5. Ὀε- 
οαιι56 (ΔΟΥΪ ΠΕ νγαϑ πη Οἢ 1η ἢ15 ποι 5. 8668 
1 (ΟΥ̓. ἰχ. 24---6; ἈοπΠ,Ί. ΙΧ. τό; Αςίϑ ΧΧ. 24. 
Ὗνε ἢπά [1η δη βρί βία οὗ Ἰαΐεγ ἀδίθ (ΡΏ}1].. Π. 16) 
{πΠ6 δχαοξ Ρθτα56 (εἰς κενὸν τρέχειν) ὙΠΟ ἢ 15 

564 Πεῖθ. ΤῸ ἔπτη πον ἔγοπι {ΠπῸ ουπὶ οἵ 
8: Ῥδι}}5 Ιἀπβιίιαρο ἴο ἢ]5 τηοΐνθ οἡ {Π1|5 οσοδ- 
ϑίοῃ δὲ Τθγιβαίθμη, μα δοῖθα ννἹἢ σσθαΐ σδιοη 
1εϑὲ Π15 ρᾶϑέ ὑγουκ ΟΥΓ ἢῖ5 ργεβθηΐ ννουὶς σπου ἃ 
θὲ ἴο πὸ ραγροβθ. ΤΠη6Ὲ παίατο οἵ Π15 δρρτε- 
ΠΘΠΒΙΟΠ 56 ΠῚ5 νγῈ}} Θχργοϑβθά ὈΥ ΒΊβπορ 1Ἰρπῖ- 
ἴοοί. Ηδ ννὰ5 δηχίοιιβ “"1εϑδὲ {π6 [πάϊς (ἢ τ]5- 
{4 Π5, ὈΥ ᾿πϑιβέϊηρ οὴ (ῃΠ6 Μοβδῖς σιίιμ8], ταῖρῃΐ 
{πννατέ ΠῚ5 ραϑέ δηά ριίξβεηξ επάθανοιτβ ἴὸ 
Θϑία 5 πὸ Ομασοῖ οἡ ἃ [106 γᾺ] Ὀα515.) Α 
τηϊβίακθ ἴῃ Πἰ5 σοπάπιοξ δὲ {Π15 {Ππ|6 στρ Πᾶνα 
ζΟΙΠΡτοτηϊβοὰ {πῸὸ ξπίατο ΠΌΘΥΥ οὗ {πῸ (επί ]16 
ΘΠΌγομθθ. Μοσθονεγ {πῈγῈ ν 85 πη] πρηΐ ΤἹ5]ς 
Οὗ ἃ 50} 15Π1. 

85. Βιμ ποίέβρεγ Ὕηπμδ, αὐρὸ αὐας «0]ὲ} 7216, 
δεῖησ α Ογεεζ, αὐας τορι ϊεα ἐο δὲ εἰγοιηιεϊςεα 
Ηδθ πον ἱπίγοήϊιοθβ ἃπΠ ἱποιϊάθπῖ, “οπηθοίθα 
ὙΥΠ ἢ {Π6 νιϑιὲ ἕο [6γιιβα]θπι, ὑνῃιοῃ, {ΠγΟΌΡἢ 
ΠῚ5. ΠΤ 655, ννᾶ5 τηδ6 ἴο Ἔχ ΡΓῸ55 ἃ βΎοδί ΡΥ Π- 
ΟἸΡΙΘ ἀπά γϑϑι] θα ἴῃ Ὀεποῆΐς ἰοὸ {πὸ (ὐαἰδίϊδη 
(Ἰτβεϊδη5 ἘΠΟΠΊβοῖνοβ. ὙΠοβα ννῆηῸ νγεπί νυ ἢ 
δὲ Ῥδὺ] ἔγουτη Απίϊοςῃ ἴο Τογιβαίθπὶ (Ἀ οἰ5 χν. 
2) ψνΈγΘ ΡΓΟΌΔΌΙΥ 4]] τοργοβθηΐδίϊνοϑ οἵ (σθπΈ 116 
(ἸΒ τι δηϊγ. Ὑ]ΐι5. σογίδ! ΠΥ ννᾶ5. ὙΠαΐ Πα 
ὙγᾺ5 ἃ ΠΊΔη ἴοο Οἱ 5016 Πγατὶς, ἃ5 ἴο ΡΟϑι το 

αλλ ΑΝ ΘΎΙΣ [νὲ ὅ» 

42 Βυὲ πεῖῖμεῦ ΤΊζ5, νγῆο νγᾶβ 
νν τ τηθ, θεΐηρ ἃ ὕστεεκ, νγὰ8 σοπη- 
ΡΕΙ]ο 4 το Ρε οἰγοιιπηο]566 : 

ΔΠΔ σΠαγδοίογ, 566 Π15. Οἴθασ ἔγοτη {π6 οΠῆςα 
ὙΜΏΙΟἢ ΠῈ αἰζεγνναγάβ μο]ά ἴῃ Οτεῖθ, 866 {Π6 
ἘΡΙ5Ε16 τὸ ΤΊϊι5. ΘΈΓΟΠΡ, ΡΓΈσϑασΘ νγᾶ5 Ὀγοι ΡΣ 
ἴο ῬεαΓ οὐ δὲ δι] ἴο οᾶιιϑεὲ ΤΙ5 ἴο Ὅ6 
ΟἸΓΟμΠΟΙβοά. [ΙΕ Τρ Θα5ΠΥ Πᾶνα Ὀθθη τα- 
ΡΓΕΒθηΐθα ἃ5. ἃ ΘοποΠἸαίουΥ δοῖ,, πκ6 {πὸ 
ΤῊΔ ΚΙ ΠΟΠΊΠΠΟΠ οδιι56. ἢ {π6 Ναζαγιίοϑ 
Δ Γογνναγ 5 αἵ [δ πιβα]Ὲ πὶ (Α οἴβ5 ΧΧΙΙ. 22-- 24), ἃ 
ΟΟΙΓ56. νΏΙΟἢ 8Γ 4Π|ὲ5 σϑοοιητηθη 64, δπά 
ΠΟ δὲ Ρδὰ] δάορίεά. Βαξ {π6 οἰγοιπι- 
βίδησθϑ Οἡ {Π15 δα ]θ ΟΟΟΑΒΙΟἢ. ὙγΈΓῈ ΡΘΟΙΠΑΓ. 
ΤῊ αιθβέοη ΟΥ [Π6 πεοοθβϑιυ οἱ οἰ γοι τη ΙΒ! 0 
ἴογ (ὐθηίιε. σοηνογίβ μαὰ Ὀεθη γαϊβθοά. 866 
Αοίβ χνυ. 1. Βείογε {ῃθ Ἰαΐθσύ. οσσαβϑίοη {Π15 
ααδβέοη μαά Ὀδθη βοι]θα ἔογ ονεσ. 15 νγᾶ5 
ἸΑΥΡΕΙΥ ἄπ ἴο 8: Ῥδ}}}5 ΠυΠηΠ655. 

Α5. ἴο δΔρραγεπί ᾿ποοηβιβίθπου ἴπ δὲ Ῥδ]}}5 
σοπάμποξ ἴῃ ΠΟΙ ρΡΑΓΊΒοη νυ] ἢ ννηδὲ πὸ ἀϊά 58Ὁ- 
ΒΘΠ]ΠΘΠΕΪΥ ἴῃ {Π6 οα56 οὗ “ΓΙπιοίῃυ, {Π6 Ρ]διιϑβῖ-- 
ὈΠΙγ οὗ 510ἢ δη Δοσιιβδί!οη νγὰ5 ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἴῃ 81 
Ῥδι]}5 πηϊπα 85 6 νντοΐθ. Ηδοδιβϑά ΤΟΙ ΠΥ 
ἴο δ ΟἸΤΟΙΠΊΟΙβθα βοοὺῃ δἰξεγνναγάβ: δπα {Π|5 
Πγιϑὲ πᾶν Ὀθθη Κπονῃ ἴο {π6 (Οδ]δίίδηβ, θ6- 
σαιιΞθ [Π6 ΑΡροϑβί!θ ννᾶϑ {ἤθη οἡ ἢῖβ νυδύὺ ἴο Π15 
ἢγϑί νἱϑιξ διηοηρ {Π6Π|, ἀη4 “ΓΙπτοΐῃν μά θθθη 
ΔΤΉΟΠΡ ἔΠοῖὴ {ΠῸ σομηρδηϊοη Οἵ Π15 ἰαθοι5. 866 
Αςἰϑβ χυὶ. 1--2. Βαῖΐ {Π6 ἔννο Ἵδϑ85 ἽΨΕΓΘ ΨΟΓΥ͂ 
ἀϊῆεγοηί. “ΤΊΓ5 ννὰβ ἃ ραγο (ὐσεπί!8. “ΓΠΠΟΐ ΠΥ 
νγᾺ5 ΠᾺ]Γ ἃ ἶθὸνν. ΠῚΒ 15 ρϑῦῃαρ5 ΟΠ6 ΤΌΔΘΟῃ 
ὙΨΠΥ 50 ΠΊΠΟΝ βίγ655 15 [814 ἴῃ {πΠ6 ργεϑεηΐ ρ85- 
5ᾶ 58 οἡ {πΠ6 Ηδθδίμθη ραγοπίαρθο οἵ ΤἸα5. Μογε- 
ΟΥΘΓ {Π6 4ιδϑέιοῃ οἵ οἰγοι πο ϑίοη ἴῃ γεϊδέϊοη ἕο 
Οδμΐ]θ σοηνογίβ μα Ὀδθη βείεα Ὀεθΐοσθ {ἐπ 
ῬορΊπηΪηρ Οὗ {Π6 δϑεοοπά Μιββιομαγυ ΤουγΠοΥ. 
ἼΜΠιι5 {Π6 ἔννο σᾶβθθ νγεῖθ ἃ5 αἸΠογεπέ 85 ροβ- 
1016, [{ ν᾽ ᾶ5 αι σοηϑίβίθηξ ἴῃ δὲ Ῥδὰὶ] δὲ 
Τ γϑίγα ἴο οἰγουπιοῖβα που ““θθοδαβθ οὗ 
1Π6 ϑνν5 συ ἢ ννογα ἴῃ ἴποβα σπδγίεϑ--- του 
1Πϑν Κπονν 411 ἐπαΐ 15 ἔδῖ μου ννγὰβ ἃ Οτσεεκ," 
δα ἴο τοίιβθ ἴο οἰγοστηςοῖβο “Ἰ5 δὲ [θυ ι54 16 ΠῚ 
Εθθοδιι58. οἵ ἴβ]βθ Ὀγθίμγθη,"" γῆ νυϑῃαά ἴο 
Ὀτηρ {πῸὸ (ἢ γι σέ ΟΠΆτΟΙ “Ἰπίο θοπάαρθ." 

Βαυΐ ἃ ιδβίίοη Πᾶ5 Ὀθθη γαὶβθά, δη4 Π85 Ὀθεῃ 
ΔΥΡ ΙΘα οἡ ἔννο 51465 θγ ὁρροϑβὶπρ σοιηπηθηΐδίουϑ, 
ἃ5 ἴο νυ ίΠοΥ {ΠῸ Τθϑη!ηρ ΟΥὨ {Π15 ραβϑθαρθ 15 
{παΐ 8: Ῥδὺ] γεϑσθά ὁπ 1Π15 οσσαβίοῃ, ἐμουΡἢ 
ἘΓΡΘΠΕΥ ργοββθά, ἴο οἸγοιπΊοῖβα “ΤἸ15, ΟΥ̓ 
γΥΒΟΊΠΟΥ ΤΊι15. ΥΘΑΠΥ νγᾶβ ΟἸΓΟυΠηΟἸϑοά, θαξ 
ΟΠΪΥ ἃ5 8Π δεῖ Οἔ ἔγθε οοποθββίοη ἃπα ἔτ ΘΠΑΪΥ 
ΔΥΓΔΠΡΘΠΊΘΠΐ, γοΐ τα 67 7} εογηῤιίςῖοσ. “6 
ΟΥΙΡΊΠΔ] Οστϑεῖκ νου] Ῥδὰγ οἰΠοσ ἱπίογργεία- 
τη. Βεΐ {πΠ6 φυαπΊπιδίϊοα] σοπβίγαποίίομ ἴῃ 
[Π15 ῬΑΓΑΡΤΑΡΗ 15 ρΡθου ΠΑΥ]Ὺ ἱπέγισαίθ: ἀπ νυ ΠῈΠ 
ΠΟ ΠΕΙ͂Ρ 15 ἴο 8 βϑϊπθα ἔγοτὴ {15 βοιγοθ, τῈ 
ΒΘΌΠῚ5 δέμγαὶ! ἴο ἀθοϊάθ {Π6 αιιθβέίοη ὈΥ {Π6 
ΒΈΠΘΓΑΪ σοιγβθ οὗ {Π6 δυριτηθηῖ, ΑἈπά 5.ΓΕΙΥ 
{πε πηδίη ροϊηΐ οὗ {π8 σαβθ, δῃηὰ {π6 σΠο]6 ἔοπς 
Οἵ {π6ὸ ΕΡ βέ]β, γθαιῖτθ τι5 ἴο Ὀε]θνθ ἐπδξ 886 
Ῥδμ] τοϑιϑίεα δπά τεξαβοά Μογθουεσ, 1 Π6 



ν. 4-..] 

4 ΔΑπά {τμαΐ Βεςαιιϑε οὔ ἔ͵βε ὕγε- 
Τῃγθη ππᾶννᾶγοβ Ὀγοιρῃς [Π. νη σΑΠΊΕ 
ἴῃ ΡΓΙΝΙΥ ἴο ΒΡΥ οἷμξεϑ οιιγ [ΙΡογΥ 
νη ϊοἢ να Πᾶνα ἴῃ (ἢ γιβέ [6ϑβι15. τῃδὲ 
ΤΠΕΥῪ πιρῃῖ Ὀγπρ τι86 ἰηῖο Ροηά- 
ἀρε: 

5 Το ψῇοπὶ νγα ρᾷάνε ρίδοβ ὈΥ 

μιδά γε! ἀθά, μ6 νοι] πᾶνθ θθθη βα ΠΥ οὗ 151 
τπαΐ Κιπά οἵ Ρδυ]οῖ5 σΟΠΊΡΓΟΠΊΪΒῈ δὲ ἃ. ΟΥΕΟΔ] 
Εἰπηθ, νυ μΙοἢ Π6 ὈΪΑΠηΘα 50 πλιιοῇ τη Ῥείογ δἰζογ- 
νναγάβ, δπά νη οἢ ἴογπηβ {ΠπΠ6 βθ]θοΐ οὗ [Π6 
᾿ΒΕΟΟΠΑ Π4]Ε οἵ {Π|5 σπαρίου. 

ΤΠ βίσῖςξ πηθαηϊηρ οἵ {πὸ τρεῖς μοτο 15-- 
ποῦ ουὸὰ ἷ᾽5 Τἰιῦα5. σοΟΙΏρΡΕΙ]οά ἴο Ὀ6 
αἰγοιπηοϊβοα.") ὙΠΟΓΘ ννευὸ βίτοηρ χη γαεὶο 
ΤΟΆΘΟΠ5 ἴῸΓ σοπβοηΐηρ. “ΓΙ 5. ννὰβ ἃ (σθῃί!]8 
Ὀγ ὈΙΓΓΗ : ΠΙ5 ΟἸΓΟΙ ΠΊΟΙ ΒΟ νγοι]α Πᾶνα Ὀγουρῃϊ 
ΠΙτὴ ᾿πίο ΘαϑῪ πα 5.15 ΔΟΟΥΎ ἀββϑοοιδίιοη νυ ἢ 
{Π6 {πιάδ!ϊς (τ βειδηβ; δηα ΟΠ ΓΟΨΘΥΘΥ ΓῸΓ {Π6 
τηοπηθηΐ νγουἹά πᾶν θθὸπ ἁνοϊάθά. Βαΐ 81 
Ῥαὰὶ Κπονν {μὲ Π6 ννὰβ γϑϑροηβι ] 6. Ὸγ {πὸ 
Ταΐαγα, ἀπά παῖ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο πηαῖκα {Π6 ἔα γ8 
αἴθ, Π6 τηϊιϑέ 6 Πγπὶ ἴῃ {Π6 ργθβθηΐ. 

4. “πὰ τραὶ δεεαμσο οὐ χαὶδε ὀγοέῤγοι] ΓΠΘ 
σοηϑίγπσίοη 15. ἀ1ΠΠσ] : ὈιιΕ ἘΠ6 ϑ᾽ πιρ]θϑί νναν 
ἴο τπιπάἀογϑίδηα {Π6 ϑθπίθποθ βθοπὴ5 ἴο 6 {Π|5-- 
1ῃδὲ Ὀδοαιιθα οὔ {Π6 τηϊβοῃίθνοιβ ᾿πἤπθποα 
δΔηά Ὀδά πιοίϊνε οἵ {πθ56 ““[4156 Ὀγοϊγθη "ἡ πὸ 
τοίιβοα ἴο γἱοιά ἴο ἴπθ τόσα] σΟΠΊρι]ϑίοη 
Ὀγοιρις ἴο ὈΘΑΓ πΡΟΠ Πῖπι. ΒΥ ““[4]1586 ὕτο- 
ΤὨγθη " 15 πιδαηΐ (ΓΙ ΒΕΔ Π5 ἢ ΠΑΠΊΘ γΠῸ ὑνΈΓῈ 
ποΐ (τ βεϊδη5 ἴπ ΡΥ Ποῖρ]6. [{ 15 ννοσίῃυ οἵ 
ποίθ ἐπαΐ {Π6 νγογὰ οσοιγβ. ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ σοηΐεδπι- 
ΡΟΓΑΓῪ ΕΡΙ5:18. 866 2 (ου. χὶ. )ό. 

μπαπυαγες ὀγομσὲ 12] ὝΉΙΪΒ 15 ἃ τ] ΠΥ 
τηθίδρπουῦ. ΒΥ παρείσακτος 15 ΠΊΘα ΠΕ ΟΠ6 νγΠ0, 

ἀυγηρ ννΑ , 15. βία {ΠΥ ᾿πίγοάιισθα ᾿ηΐο ΟἱΓ 
ΠΔΙῺΡ ἴῃ {Π6 βι5ε οἵ ἃ ἔγθηά. 

αὐρο σαι ἴηι ῥγΪυΐν ἐο σΡ» ομέ ον ἰδογὶν) 
ὙΠΟ τηϑίδρΠουῖοδ] ἰαπριαρα ἀογινοά [ΓΟ ννᾶγ- 
ἴατε 15 σοπεϊπιιθα (Ὀοΐἢ ἴπ παρεισῆλθον ἀπὰ ἴῃ 
κατασκοπῆσαι). ἴῃ ΠΙὰϑἰγαίοη ΟἵἩ [Π6 ἔΟΥΠΊΘΓ 
ὙνΟΓά 566 παρεισέδυσαν ἴῃ [π4θ. 4. ὙΠῸ νεγῦ 
᾿κατασκοπεύω, νΥὨΙΟΠ 15 Θα να ]6ηέ ἕο {πὸ Ἰαϊίου 
νου, 15 ᾿ιϑβθά οἵ {Π6 5ρ165 ἴη [οϑῆτα 11. 2 
((ΧΧ.). ὙΠ βριστὲ οἵ π6 ραβϑαβε 15. νψῈ]}]} 
οδαρμς Ὁ (Πγγϑοβίομπη, ν᾽ Π0Ὸ βᾶγϑ5: “866 Πονν 
ὉΠΟΥ͂ [Π6 ἱπιαρθ ΟΥ̓ 5ρῖ65 Π6 ροϊπίβ. οἷἱέ {Π6 
παΐατα οὗ {Π6 νναγίαγε {Παΐ ννὰ5 [Πθη βοῖηρ οῃ." 

ἐραΐ ἐρὲν τηῖσ δὲ ὀγῖσο τις ἐγιέο δοπάασε)] “ΠΟ 
ἴσια. ἐγαπϑιδίοη 15 “Ππαΐ ΠΟΥ τὰ ὺ ὈΓΙΠΡ τι5 
ἱπίο ὈοπάδΡ6,᾽") ΟΥ Ἔνθη τηΟΥΘ βίγοηρὶν “ὙΠ 
1π6 σογίδιη σοπβθαθηςο {πὲ να ΒΒ ου]ἃ πᾶν6 
ὍΘ 61 Θηϑανθά." 8 Ῥδὺ] αἰνναγϑβ μᾶ5 γτερασγὰ 
ἴο {π6 δαΐυγα ἀπά ἔο {πῸ σοπίϊπιν οἵ ἵσιιδ 
ΟΟ5ρΡΕῈῚ Ρυποῖρ]εβ. 866 {πΠ6Ὸ οπά οὔ {πε ποχί 
γεῖβθ. Ν.Β. Πα γοδάϊηρ οἵ {πὸ Ὀεϑὲ Μϑ895. 15 
καταδουλώσουσιν. ΓΠΘ ΙτΓΘΡΊΪΑΥ τιδὲ οἵ {ΠπῸ 
Γαΐιτα αἴξευ ἵνα (45 ἴῃ [οῇπη Χυ. 3) 15 ΨΕΓΥ 
ἘΠΊΡΠδῖΙο. 80 «50 15 1ῃ6 νϑγὺ 156], νι ἢ 
ἀδθποίεβ [Π6 ὈγηρΊπρ᾽ ἰηΐο ταἰίοι ϑΘΙανογυ. 

ΡΟ ΝΘ. 1ΕἘὶ 

81:8] στῖοη., πο. ποΐ [ὉΓ δὴ Ποιιγ; τΠδέ 
{π6 {τα οὗ {Π6 ρΌ5ρ6] πηῖρῃξ ςοη- 
τἰητι6 νν ἢ γοιι. 

6 Βιυΐ οἵ {Πε8εὲ ψγῆο ϑβεεπιεά ἴο δὲ 
βου θυ δΐ, (νν Πδίβοανογ {ΠῸῪ σγεγα, [ΐ 
ΤΆ ΚΟ πὸ πηαίίοῦ ἴο ππᾶὲ: (Ποἀ δο- 
σαρίθιἢῃ πὸ πιδῃ 8. ρβίϑβϑοῃ :) [ῸΓ {πεν 

5. 10 «υῤοῦὴ αὐὸ σα ῥίμος ὧν τὐῤγεοίίθη, 
πο, ποΐ 7Ὁ0γ απὸ ῥοῦ) “ΓῊΙ5 βίγοηρ ἰδηπριαρθ 
566Π15 ἴο 5πθνν, Ὀθυοηά ἃ ἀοιδί, {Παΐ {ΠῸ σοιγβθ 
ΤΟ]Π}οννεά ὈΥ 8: Ῥᾷμ] νγὰβ ἃ ἢυπὶ ἄθπ|α] [Ὸ 
γἱοϊά νυ {παΐ βιιυηϊβϑίομ ὙΠΟ ννὰ5. 50 
ὈΓΡΘΠΕΪΥ οἱαϊπιοά. ὙΠπῈ ννογά ἴοσ ““ϑιῦ]θο- 
τοη "ἢ Πᾶ5 {Π6 δυίιοΪ. 

ἐῤαὶ ἐδὲ ἐγ 9, ἐρθ σοηρεὶ γεῖρ δὲ σομ 16 
αὐ! γο] “ΓΤ Πδὲ Ὁ ται Ὁ σοΟπΕππ6 νν] γοιι 
15. {πὸ οογγεοῖ ἐγαπϑίαίίοη. 8ὲ Ῥδὰ] ροιϊπΐβ οὐ 
{Π6 ϑ θβθααθηξ Ὀθποῆξ νυ μ] ἢ Πα γοϑυ θα ἔγοση 
Π15 ἢγπηπ685 δὲ {παΐ {π|θὸ. Ἠΐ5. πιοῖϊνε Πδά 
Ὀδαπ ἴο τπᾶῖκο ἔπ6 Γαΐατγο βαΐθ Απά Π6 ἔπγη5 
ΠΟΙ δι 6 η]Υ οἡ ἐπῸ (ὐδ]δίϊδηβ, νυ] ἃ. ΟἸδιπα 
ογ {πεῖν σταϊπθ. ΝΘ τηδΥ δα 4 [Πδΐ οὐγ οννη 
δυδίθ 15 ΘΠ ΠΔΠΥ ἄπ ἴο δὲ Ῥδμ] [ῸΓ [Π15 
βθύνιοθ, ΤῊ ννογὰ ἰγαηϑιαίθα “"σοπεϊπιε " (δια- 
μείνῃ) 15. ΝΕΥῪ 5ίγοηρ, 8Π4 ΘΧρυθβϑθ5. ἱπουοι ἢ 
ΟΠ ΙΠΙΙΔ ΠΟΘ [ῸΓ Ἔν Έυ. 

Θ. ωΓ᾽ ἐῤοῦε αὐδο «εεγιθαί ἰο ὧδ σοριεαυ ρα] 
866 ποΐθ ἃῦονε οἢ Ὁ. 2, Θβρθοῖα!]ῦ 845 τοραγὰβ 
1Π6 ἴδηβθ οἵ δοκούντων. ΓΠῈ σΟηβίγποίοη 15 
ΤΟΒΙΙΠΙΘ 1 ἃ ΠΟῸ [ὈΓΠῚ ΠΟᾺΓ {πΠ6 επά οἵ {πὲ 
ΨΕΓΘ6, ΔΙΓΟΓ 8η ΔΌΓαρί ραγοηΐπεϑιθ. [!ἢ 1Π15 
Ράϑϑαρδ (6---τοὴ) 81 ῬδῈ] γϑνογίϑ ἴο {Π6 βΘΠΘΓΑΙ 
ΠΑΥΓΔίΙγΘ, Αἰο βίνιηρ {Π6 δριϑοάθ οἵ ΤΊα5, 
ὙΠΟ ΤηΔΥ ὈΘ νἱθννθά ἃ5 ἃ αἰ ρτεβϑίοη, που Ρἢ 
τι Πα5 Δπῃ ᾿πηροτγίδπί ὈθαυΙΠρ ΟἹ 15 ἀρ τηθηΐ. 

«υῤαΐδοευεν ἐρὲν αὐεγε, 1ὲ γιαζεῖρ πὸ τη 
ἴο 916] δ ἀἄοδβ5 ποΐ βαύὺ ἐμαΐ {π6 οἴμπευ Α- 
Ροϑβί!ο5 ἠἀϊὰ ποῖ ὁσοιρΥ ἃ βγοαΐ ροϑιοη. “ΓΚ 
Π6 ΓΆΠΠΥ γΘΟΟΡ ΠΪ565, ΘΘΡΘΟΙ]]Υ ἃ5 γοραγάβ {ΠΕῚΤ 
Βανίηρ Κπονγῃ (Ἰτιδί οὐ εατίῃ: ἀπά {Π15 15 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ {ΠῸ6 πηθαηὶπρ οἵ πότε, ννΠΙ ἢ 15 ονοῖ- 
Ἰοοϊκεά ἴπ {πὸ Α. ΚΝ. ννμαῖΐ μα βᾶγϑ5 15 1Πδΐ 
1Π|5 πηαάθ ΠΟ τηδίζογ ἴο ἢϊπ|.0 Ηδ ννᾶβ 1π46- 
Ῥεπάοπί οἵ {πεπ᾿. 

Οοά φεεεῤίοἐῥ πο γε  ῥγσ0η ὟΝ 6 Πᾶνθ Πουδ 
ΔΠ) ἰπβίδηος οἵ {πε πενν (βίη νοσαὈΠΔΥΥ͂ 
ὙνΒΙΟἢ σαπιθ ἱπίο {πῸ6 Οτεεὶς ἰαπριιαρα δὲ {Π15 
{ἰπηθ. Αρρθαγίπρ ἢτγϑθί ἴῃ ΓΚ6 χχ. 41, 1ἴ 15 
ΨΕΓΥ σοηβρίσποιβ ἃπα ξοσ οι ]6 ἴπ Αοςίβ Χ. 34; 
δηὰ 1 ἰ5. ἃ τϑαβοπαῦϊα σοπ]θοΐαστα {παΐ δὲ 
Ῥοίοθυ τιϑεά Ποῦ δὲ Τϑγιιβαθπι 1Π6 Ἰαπριαρθ Π6 
μά υϑ4 δ (ὑβξϑατθα οἡ {πὸ τοσθρίίοη οἵ (ου- 
ΠΕΙΠ5. ἱπίο {ΠῸ Ὀ]οβϑίηρδ οἵ π6 σοβρεὶ. [πη- 
βίδῃοοϑ οὗ [Π6 βᾶπιθ ἰδηριαρῈ ἀρρθαγ ἴῃ ΒΟμη. 
11 τι: ἘΡΠ, ὩΣ 9: (ΟἹ: 111. 215 5) 15Π|6Ξ 1 τ Ὁ 
7ῶγ ἐρὲν «αὐῤο τεοηγιεά ἐο ὧδ τοριεαυβαΐ 121 σοΉ 76 Γ- 

ἐπε ααάρά γοίῥίγι ἐο »16] "ΓΝ γΘϑιιΠΊ65, νυ] ἢ 
ἃ σΠδηρΡῈ οὗ σοπϑβίγιοίοη, νυν μαΐ ννα Ππά δ {πὸ 
Ῥοριπηϊηρ οὗ {Π6 νϑῦβθ. ΒῸΓΣ {Π6 τηθαπίηρ οὗ 
ἴπ6 νεγῦ προσανέθεντο 5686 ποΐξ ΟΠ]. τ6. ΠΕ 
ἘΠΡΊΙ5 γοπάθυϊηρ ΠΘΥΘ 15 ΨΘΥῪ Ἔχ: ποῦ σου] 
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ψγῆο ϑ5εεπιδὰ ἐσ ὧδ τογιδιυῤαΐ τὰ σοη- 
ἔεγεηςε δἀάεά ποιῃϊηρ ἴο πη: 

ἡ Βαξ Τφοπέγαγιννβα, νγῆεη ἘΠΕΥ͂ 580 
τῃδέ {Π6 ροβρεὶ οἵ {Π6 τπιποϊ τοι πη ἸΒ0 ἢ 
νγὰ58 σομηπηϊ το τπππΐο τα, 85 Ζῤὲ ροεῤῥεί 
οὗ 1ῃε οἰγουτηςϊϑίοη τᾶς ππΐο Ρείεγ : 

ὃ (Βὸγ ἢς τῃδὲ ννγοιιρς εεοίμα!!ν 
πη Ρεΐεγ ἴο {πΠ6 Ἀροβίβῃ!ρ οἵ {πε οἱτ- 
Οὐ οἸβίοη. [6 βϑᾶπ|6 νγὰ8 ΠΊΙΡΉΓΥ ἰπ 
της τονγαγά {ες (σεπει|68 :) 

ΔΏΥ ΔηξΙΙαΡΘ ΘΧΡΙΘ55 ΠΊΟΙΘ 5 ΓΟΏΡῚΥ (ῃς ᾿πάο- 
Ρεπάοπε Κπον]θάξε ἀπ εοπιπηϊβϑίοη οὗ δὲ Ῥαὰ] 
πὰ {π6 σοπιρὶείς σοποογά Ὀεΐννεθη Πῖπὶ ἀπά 
{π6 οἶμοῦ Αροβίϊεβ. 866 [ηΐγτοά. ἴο Αὐὔὐίϑ5, 
ῬΣ 522: 

Π. αὐῤεπ ἔξεν σααὺ ἐδαΐ ἐδὲ φορεῖ 97 ἐδὲ τι7-- 
εἰγομητοίίο αὐας φο»Ι) θα τεγιΐο 716] Μοτα 
ΔΟσαγΑίοΙΥ, “’ 15 σοπηηη64.᾽" ΓΉΘΥ ΕἸΘΑΥΙ͂Υ 5ὰνν 
τπαΐ δ: Ῥδὺ] μαά δὴ ἱπάθροπάθπε σομπηπη ββιοη ἴο 
ΡΙΈΔΟΙ {πῸ Οσοβρεὶ ἴο Πα Ηδαΐμθη. ΓῊΙ5 ἰ5 πονν 
ΠΟ ΠΊΘΓΘ δϑϑθυίοη ἡ ἢϊ5 ραγί, Ὀμΐ ἃ γεοορῃ!- 
τοη Οἡ ἔΠοῖγθ. ὍΠ6 σοπϑιίγμιοί!οῃ 15 5: ΠΊΠ|ῖ ἴο 
[ῃδὲ ἴῃ τ ΤΉ 695. 11. 4, ἀπά {Π6 [6 η56 15 50 σῃοϑθῃ 
8ἃ5 ἴο ΘΧρΡΙῈ55 {Π6 σοπίιπιν οἵ δὲ Ρδὺ]δ 
ΤΕΘΡΟ ΘΙ ΒΗΠν ἃπα ἡνοῦκ ἀρ ἴο {Π6 πγοπγεπέ οὗ 
Π15 νυυιτηρ ἔπεβα ννογάβ, ἃ5 1Π 1. τό δηά 1. 2. 

ας ἐρὲ σουῤεὶ οΓ᾽ ἐρὲ εἰγομηηοί 0 αὐα 710 
Ρείεγ] Ὑπὸ ἔννγο Αροβίεβ νγεῖε σο-ογϊηδίθ 
1Π ΔΙΓΠΟΥΙγ, δδοῖ Πανιηρ ἃ βερᾶγαΐθ βρῇδις 
ΟΥ̓ ΤῊΙΒΒΘΙΟΠΑΤῪ τνοῦκ. ὋΓΠΟΓΟ ννὰ5 ΠῸ βυθογά!- 
πδίϊοη οἵ 8: Ῥαὰὶ] ἴο δι Ῥείΐογ, δ Πθ ἴῃ ἔδοί, 
ΟΥ̓ 1π {Π6 ορίπίοῃ οἵ ἔποβο ΠΟ νγογθ Ἀββϑθπ θά 
1Π [ΘΓ 5} ] θη. ΟΠ {Π)15 ϑοϊθηη οσσαϑίοη. Απά, 
Γαγίμοσ, ἃ5 ἴο {Π6 ἀϊνίϑίοη ΟΥ̓ τ] ΒΘ ΟΠΔΙῪ ὑΡΟΥΚ 
Ῥεέννσεεη {πεθὲ ἔνο Αροβίϊεβ, πε 15 οὔξαοηῃ 
στοδί Ἔχ ρῬΌΥΔΙΙΟη 85 [0 {ΠῸ πηθδπίηρ οἵ ννδμδΐ 
15 ϑίαίϊθεὶ ποθ.Ό Οπ {ῃ6 οπὲ απ νὰ ππά 
81 Ῥαι]. δὔίου ἘΠ15. ἘἸΠΊ6, νυν ΠθΠ Θπίθσηρ ΠΡΟ 
ποὺν στοιηά, δάάγοθϑιηρ ΠΙΠΊ561 ἢγϑε τὸ ἐπὸ 
ἤεΞ. 8686 οὶ ΧΥΙ. 2, ΚΙχ. 8, ΧΧΥΙΪ. Ὑ7- 
Οπ {Π6 οἴπεῦ μαπά, ἴο ϑᾷὺ ποίῃιηρ οἵ ογθά δ ]6 
ἰγδαϊτοπ, νγα Ππα ἔγασοβ οἵ δὲ Ῥεΐογ᾽ 5 δοξινιν 
αἱ Απίϊοος δηά (οτιηίῃ. 866 τ (ὐουσ. 1. 12: 
(Ὁ 8]. 1. τι. Μογζξονοὺ ἔπε θαυ]θϑέ ΟυτοΠο5, 
Δἰπηοϑέ Ἔνεγυνν ΠΟΙ Ὲ, ννογα πηϊχεὰ Ὀοάϊοβ : δηΐ 
να σδηποΐ ΤΘᾺ]]Υ (ἰἸβογιπιιηδέθ Ὀδίννεθῃ ἐμοὶ 
Ηξεῦτγενν ἀπά Ηδδίπθη πηθηθεγβ. 866 [πίτγο- 
ἀποίίοη ἴο 1 Ῥείεσ, ὃ 3. 

8. Εὸν ῥὲ ἐραΐ «υγοιοὲ εεοίμαϊίν ἐπ Ῥείογ, 
ὅζο.1 Ηδχδ 15 βίνθῃη ραγθηςῃθίοα}Π]}  {Π6 γθάβοι 
ἴον 1Π15 βίδϊθ οἵ οριπίοπ: πὰ πὸ σϑᾶβοη σου] 
Ὀ6 ϑἰγοηροσύ. [1Ἃ{ νγὰβ {ῃ6 ενϊάθπος ἕυγπιβῃθά 
ΒΥ {με ννογκιηρ οὔ σοά Η:πΊβεὶῖ, ὙΠΒῈ ΗΟΙΥ 
ΘΡΙ ΓΙ βαρρ θα ΗΙ5 οννὴ υνΐηεββ, 866 {πε θ6- 
διππίηρ οἵ 88 Ῥοίογ᾽β ἅγϑέ ᾿ρ βίο, ὙΠΕ ρῆγαβοσ 
κῃ Ρεῖογ" δηά “ἶπ π|6 7 ϑῃου]ὰ ταίμογ θ8 
ΣΟΥ Ῥείεγ᾽" δηά “ΟΥ̓ πη6,"" 

ἐβε φαηῖθ αὐας γι έν ἴηι »46] ΤΕ 15 ἴο θὲ τὸ - 
ϑτοιίθα ἐπαΐ {πῸ6 Α, Ν, οὔβοιιτὸβ {6 ᾳςξ ἐδδὲ 

ΓΛ ΎΝ  Ἔ. [ν. 7--το. 

9 Αμά ψῇβη απιεβ, (ερῆδβ, δπά 
Τοόμη, ννῆο βεειημεά το θὲ ρι}]2γ8, ρεῖ- 
σοϊνεά {Π6 σγάσα {Πδξ νγὰ8 ϑφίνβη τππίο 
ΠΊ6, ΠΟΥ φᾶνε ἴο π|δ Δπ4 Βαγπδθδβ 
1Π6 τῖρῃς Παηά5 οἵ ξβ ]οννβῃ!ρ ; τΠδέ νγα 
σῥομίά σο υπῖο {πῸ μεαίμεη, δπά {ποὺ 
τηΐῖο {πε ΟἸΓΟΙΠΠΟΙΒΙοη. Σ 

10 ΟΠπ]γ ἐῤεν τυσμίά τῃδλὲ ννε 5ῃου]ά 
ΓΕ ΕΒΓ τς ροογ ; {Π6 β88π|6 ννῃ] ἢ 
1 αἶβο νγὰβ ἰογυναγά ἴο 4ο. 

1Π6 βᾶτηθ Οὐδεὶς νεῖ (ἐνεργεῖν) 15 τιιϑϑά π᾿ ΒοΙΝ 
τποιηθοῖ5 οἵ {πΠ6 βεπίθηςο. 

9. ὑὕαριος, ὥρας, απά «ορῥη] ΤῺ ογάθγ 
1ῃ νυ ΏΙ ἢ {Π6 ΠΑμη65 ΟσΟμΓ 15 ποῖ σους [15 
ἱπηρογίδηςθ ΠΕ ρῥοβιξοη ἴῃ νυ ἢ [8Π|65 15 
ΡΙδορά 15. Ῥυξοιβεὶν παὲ ἴῃ νυ ΒΙ ἢ νγα Ππὰ ΠΪπὶ 
1π Αοἰίϑβ χν. 12. 8566 αἷβδο ἀςίβ χἱϊ. 17) Χσχὶ. χσϑ. 
Αποίμου οοἰποίάοποθ ἢ {πὸ Δοῖβ οἵ ἐμα 
ΑΡΟΒΕεβ μαὰ5. Ὀέδῃ 51} 7 ποίβά. [1{ 15 ποὺν 
ΠῸ ἸΟΏΡΘΙ ὨΘΟΘΘΘΑΓῪ (0 08}} ἢϊπη ““{π6 Ἰνοτά 5 
Ὀτοΐπου," 85 θη ΠΟ 15 τπηθηἰοποά ἢ ςοππθο- 
τίοη νν ἢ {π6 ἤγϑί ν δι οἵ δὲ Ῥαὰὺὶ ἴο [6γυϑβα- 
Ιδπὶ (1. 19). ϑῖποβ {παῖ εἰπιθ ἐπθ οἴποῦ [δηη65 
Βδά Ξιιβεγθά τπαυίγγάομη. 866 Αοίβ χίϊ. ᾿. 

«ὐδο “εεγγηεά ἐο δ ῥ᾽ ]ατ.] ΠΟΥ δά {86 τορα- 
[αἴοπ οἵ Ὀεῖηρ “ῬΡΠΙαΓΘ 7 οὗ τπ6 ΟΒυτχοῇ, δᾶ 
Ἰυβῦγ. ὅεδ οῇ ψϑῖβεβ , ἃπά 6. Νὸο αἀἰϊβραγαρε- 
τηθηΐ 15 ἱπθηάθά, ὙΠῸ ΠΌΤΟΝ 5 σοπηραγοά ἴο ἃ 
ΒυΠάϊηρ, ἀπά ἐῃ6 ΑΡοβίϊοβ ἅγὸ ρ1Π|ὰτ Ἐμογοίπ. 
{πῶ Γ [Π15 ᾿πηᾶ 6 ἃ ΡῬΓΟΠΊΪΒΘ 15 βΊνϑη ἴο {πε δ ἢ- 
ἔὰ] (γι βείαη τη Κθν. 111. 2, ἃη4 8η ἱπ] ποίου 
βίνϑη ἴο {πΠ6 (γι βία πη ΠΙβίου ἴῃ τα ΠῚ. 1]. ας. 
{Π5πρ [Π6 ϑαῖηθ ἰδῆριαρο (Ἰοηθηβ ΕΒ Ομ δΠι5 
ϑρϑᾶκϑ οἵ δ8ὲ Ρεῖεγ δπά δὲ δὲ] 85 “"ἔπε ρτϑαΐεϑδί 
Δ πιοβί στρ ΐθοιιβ ρ᾿Παγ5᾽ οὗ [ῃ6 ΟΒατγοῃ. 

δεγοείυοί ἐῤῥὲ σγασξε)] ὙΠῸ ᾿ἰδηρααρα υϑοά 
ΠΟΙ (γνόντες) 566 Π15 ἴο ΠΏΡΙΥ ἔυ}]6Γ ἀπ τηΟΓΟ 
ἀδίδι!δαά ᾿πξογγηδίίομ ἔμδη {πὸ ἰδόντες οὗ «. 7. 
ΤῊ ννογά “"ξσᾶςθ," ἔοο, νυ !ς ἢ 15 50 σαγοίαΠΠ γ 
ΘΠΙρΡΙογοά, 5μου] ἃ θὲ ποίθά, 45 1πνοϊνίπρ ἴΠ6 
ἀϑϑογξίοη οὗ ἃ βυθαΐ ὈΥΙΠΟΙΡΙῈ σμαγασίογίϑεῖς. οἵ 
115 ΕἸΡΙ5[16. 

ἦρε γίσῥέ ῥαπάς οΥ 72ε]]οαυ:  ρΡ} Ἀ ρεγβοπαῖ 
σοπίγαςίξ νγὰ5 πηαάθ: δηᾷ ἔῃεγα 5θθ 5 ΠΟ ΓΘάΘῸ 
ἴο ἀοιδέ ἐπδὲ {πε τῖρῃξ μαπά ννγὰϑ τιϑθά ἴῃ βοὴδ 
βρη Πσδηΐ σοβέσσθ οἡ {π8 Θσσδϑίοπ, ἃ5 μ85 θθθῃ 
1Π6 σπιβίοπι 1Π 5Ο]Θ ΠῚ} ΡΥ ΘΟ πηθηΐβ ἴῃ 81} πδέϊοῃβ. 
ΤΕ [Π15 νναὰβ 50, 1 ᾿ηνϑϑίβ ἐπ6 οἰγτουπηθίδπορβ οὗ 
[815 πηθϑέϊηρ νυ ἢ στοδέ Π|ὸ ἀπά ἔοσγοο. 

αὐε..«ἰρΐο ἐρε ῥεαΐρεη)] ὝΠΕβῈ ἀεποΐα Ῥδὺϊ 
ἃ πα ΒΑΥΠΑΌΔ5. 

ἐῤὲν πμηΐο ἐβρ οἰγομηηολσίο] [ΙῈ ἀρρθαῦβ Ἐμθῃ 
{παῖ ἔγοπη 815 {{π|6 ἕογνγαγά, [ἢ πα [8 Πη65, 
Πκὸ Ῥεΐθυ, νγϑῦθ νἱθνγθά δ5 θχθγοϊβίπρ {πεῖν 
ἈΡΟΒΈΘΘΗΙΡ 5Ρθο ΠΥ δποηρ {π6 [αννϑ. 

10. ἐῤαί «ὐὸ σὐομί τεριδηεόε ἐδ ῥο07) 
ὝΠΕΙΘ 15 ἀθδιιπάδπέ ργοοῦ ἔπαΐ ἐπῸ (γἰβἐϊαπϑ ἱπ 
7υάκεα νγεῖθ νθυῪ Ροοῦ. ϑ.0 ἢ ΟΠ Υ, ΘΟΠΊΪΠΡ’ 
{πγοῦρῃ 8. Ραμ] ἴο ἔπεπὰ ἔγοιη (σεπέι!θ οοπ- 

“- «ὥνανι 



ΘΑΙΑΤΙΑΝ 5, 11. 

1: Βυὲ ψῇῆεη Ρεΐεῦ νγαθ σοπῖς {ῃ6 ἴμςε, Ὀεσᾶῖιθα ἢθ νγὰβ 
ἴο Απιίοςῃ. 1 νυ πβϑίοοά μα τὼ δ]απιαά. 
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[ο ὃὲὲ 

νεγίς ἴο (γι βεϊδηϊεν, νοι] θ6 τῆογα Πθδ]πηρ; 
ἴῃ 115 εἤξοι {Πὰῃ τηΔῊΥ ΔΥρ ΠΠθηΐ5. 

ἐῤο σαριὸ αὐρίερ 1 αἰτο «ὐας γ)ογαυαγά ἰο 40] 
δ8ὲ Ῥαμ] Παᾷ ργθνϊοιϑιυ βίνεη ργοοῦ οἵ {Π15 
Ομαυ 4016 268] (566 Αοἰβ χὶ. 30) 8ἃ5 Π6 βᾷνε 
Ρσοοῦ οἵ ἴἴ δ {πὸ {ἰπ|6 οὔ ννυυϊτηρ {Π15. ΤΡ ΡΊ5Ε]6, 
866 Αοίβ χχίν, 17; βοπι. χν. )ό, 27. ἴῃ ἴδεί 
8. Ῥδι]}5 τηϊηα ἃηὰ Πρατέ ννεγα δὲ {Π|5. {Ππ|6 ἔ11}} 
οὗ [Π6 Ξιιθ]εςξ, ἃ5 ὑγεὲ 566 ἔγοπι Ὀοΐῃ ΕἸ ΡΙβί65 ἴο 
ἐμ (Σου! ]πη58. ΝΟΥ͂ νγὰ5 {Π15 πηκηοννῃ ἴο 
{πὸ Οαἰαίίαπθ. να Ἰδαγῃ ἔγοισι τ ὕοσ. Χυΐ, 1, 
παῖ μ6 βᾷνε βρθοϊῆς ἱπβίγισεοηβ ἴῃ (ὐδ]δίϊα 
γοραταϊπρ' [Π6 σΟΙ]Θο ΟΠ νυ] ἢ ΠΟ τπδ8 οἡ ΠΙ5 
ΤΗΪγα ΜΊΒΒΙΟΠΑΤΥ [ΟυγΠοΥ. ΔΝ ΊΠοΥ ἀπά οἴ ποῖθ 
Βᾶνθ ροϊηϊθα οὐκ ποῦὸ ἃ σογγοβροπάθησθ νυ] ἢ 
ἴδια Πἰδίοσγ, νυ μῖο ἢ 5που 4 ποῖ Ὀ6 ονοι]οοϊκθά, 
8: Ῥδὰ] βάδην τι56ὲ5 ἴΠ6 βἰπρι]αῦ; δηἀ να 
Κπονν {πα οο -ορογζαίίοη ἴῃ [15 τηδίίου νυ ἢ 
Βαγπᾶραβ ννᾶ5 50οη δέξου π6 Α ροβίο!!ς (οιιποι] 
τηδθ ἱπηρ ββιθὶα ὈΥ ἴπΠ86 βθραγδίίοη οἵ {π858 
ἔννο σοιπρδ πῃ η5. 

11-τ6. Ῥυβσ ΚΕΒΌΚΕ ΟΕ ΡΕΤΕΚ, ΨΗΟΒΕ 
ἹΝΟΟΝΒΙΒΤΕΈΝΟΥ ΑΤ ΑΝΤΙΌΟΗ ΟΟΜΡΒΟ- 
ΜΙΒΕῸ. ΤῊΕ ΤΑΌΤΗ ΟΕ ΤΗῊΗΕ ΟΟΒΡΕΙ.. 

ἼνοΟ ΚΘΠΘΓΑΙ ΠΕ ΘΘΕΙΟΠ5 8156. ΠΟΙ, ἢγϑί 85 ἴὸ 
πὸ ἀαΐθ ννῇθη {Π15 σοπΠιοί δὲ Απίϊορῃ ἴοοϊκ 
Ῥίδσθ, Βθοο ΠΥ 845 ἴο {Π6 Ῥοϊηΐ ννπθγα {ΠῈ οχ- 
Ροβειυϊδείοη οὗ δὲ Ῥδὰ] νυ! 81 Ῥϑίογ ἐθυπλϊπαΐοϑ. 
Α5 ἴο {πε ἢιβὲέ οἵ {πεβθ αιιδϑίίοηβ ποῖ 15 
ΤΘΔΪΠΥ ΠῸ ΤΟΆΘΌΠ [ῸΓ ταϑιβίίηρ [Π6 ΠΡ ΘΘΘΙΟἢ 
νυ ΒΟ (15 σΠπαρίθυ Ππλα]τοβ ΠΡΟΠ τι5---ν]Ζ. ὑπαΐ 
{Π|6 506 π6 αἵ Α πίίοοῃ ἴοοϊκ ρίδοα ἴοι, ἀμ βοοη 
ἴον, [Π6 (οσης!}]} αὐ Τογιιβαὶθπι. Ῥδ]οΥ 5 5ι1Ρ- 
Βεβίίοη ὑπαΐ 1 ΤΑΥ͂ πᾶν Ὀθθη δηΐοιο ἴὸ 1ἴ 
ΑΥ565 ἔγοση ἢ15 πηοάθ οἵ ἀθα]ηρ ἢ. ἃη ᾿πηᾶ- 
ΒίπαγΥ αἰ ΠΠσα]γ. 866 ποΐβ οἡ ὑ.. 11. 

Μοβὲ σοπηπιρηΐλίουβ ατθ οἵ ορίπίοη {παΐ δὲ 
Ῥαι] 5 βρθϑοῇ σοπίϊηιιθ5 ἔγοπι (Π6 τη! 16 οἵ υ. 
14 ἴο {Π6 δηά οἵ ἴπε οῃμαρίεσ. Βαΐ {πθ νϑύβεϑ 
πραγ (Π6 οηα Πᾶνε 50 πηι οἵ ἃ σοπάθηβεά 
ἀΥραπηθπίδίινα σπαγασίοσ, δη, 50 ἴο βρθᾶᾷκ, 
τηθάϊδέϊνο σμαγαοΐου, ἐπαΐ {πον βθοῖη γαῖ μοῦ (Ὸ 
θεϊοπρ ἰο {πθ6 ΑΡοϑβε!εῖβ τεῆθοζιίνε σοπηπΊοπΐ, 
ἴπδη ἴο ἐπ βίθγη πα ΠογῪ βρθθοῇ 1561. ΟἾΠοΥ 
Ποπηπηθηΐδίοίβ δάορί 8η ορροϑιίθ Ἔχίγεπι, ἀπά 
{Π|π|ς ἐπαΐ ἐπ6 νχοτάβ δ ἀγεββθα Ὀγ δι Ραμ] ἴο 
δὲ Ῥεϑίεσ. δ΄δ γεβίγιοἰθά ἴο. [η6 βεσοηά [4] οὗ 
6 ἐουγίθο ἢ σγοῦβθ {561 ἀπά {πὲ 411 {Π6 
ΤΟΊ ΔΙ πο οὗ {πΠ6 ομαρίοι 15 ἀγριιπιθπίδίινθ 
σοπητηθηΐ δ ἀγεββο [ἢ νυ σι τπρ᾽ ἴο {ΠπῸ (ὐδ]αἰ8η5. 
Βυΐ σις ννογάβ 8ἃ5 “"νγαε γγῇὸ ἃγθ [δϑνν5 ὈΥ͂ 
παΐμγθ, δηα ποῖ 5: ΠηῸ 5 οὔ {π6 (σθης1165,᾽) βθοῖη 
Οἰθαυν ἴο Ὀ6 ρατί οὗ ἐπθ ἀϊγεοῖ ἐχροβίιυ]αίίοη. 
Απά, οἡ {π6 ννῇο]θ, ἔῃ γβᾶβοῃβ ἀρρεδᾶγ 5.ΓΌ ΠΡ 
ἴον ἤχίηρ {Π6 ογπαϊπδίίοη οἵ {Π6 βρθθοῖ δὲ {Π6 
ΟΙοβα οἵ συ. τό. ὙΠΟ ἴοο 15 ἃ τηοϑὲ πδίιγ8] 
τουπη πδίϊοη οὗ {Π6 βρθθοῦ ἴῃ {Π6 χιιοίδεοη ἔγοπ 
{ῃ6 Βυπάγοα δηα [οτίγ -- γα ρβα]τη, ἃ αιοΐα- 
ἰίοπ νοῦ νου] ἤᾶνα συθαΐς [οσοθ, ννμθη 
δάἀάτοββεα ἴο δὲ Ῥείογ. 

11. Βιέ αὐῤόη είογ αὐας σο7716 ἰο “π106}] ΚΝ ε 
5ῃοι ἃ ποΐθ ΠεύΘ {Π6 Θαϑὺ τηθηίϊοη οὐ Α πίίοςῃ, 
Ποῖ ΔΠΥ Ρ81Π5 Ὀεϊηρ; τἀ κθη ἴο 64]}] αἰτθπίϊοη 
ο. ἴπ6ὸ ἕδος {παΐ [6 θνεπί, πονν ἴο Ὀε πιθη- 
ἐϊοηθά, οσσυγγοα ἔπογθ. ἴξ 15 ἃ ρδγΆ}16] σαβθ ἴο 
{Π6 Θαϑὺ τηθητοη οἵ 1) απηδβοι5 ἴῃ 1. 17. ΑΠΕΙΟΟῃ 
15. υἱνια]γ Ὀοΐογε δι Ῥδι]}5 πλϊηα ΠΕοΓΘ, 85 1)8- 
ΤηΔ 560 115 νγὰ5 νη Π6 ννγοίθ [Π6 δι! θοῦ ρᾶγα- 
ΒΥΆΡῃ. Αϑϑιμηίηρ {παΐ {Π1|5 ΟσοΌΤΓΘΠΟ6 ἴοοϊς 
Ρίασο νΥῪ ϑοοη ἵζει. {πθ Αροβίο!!ις (οσηο!, 
Ὑγ6 566 1Παΐ [15 ἢϊδ5. νθυῪ ννῈ}}] νυ] ννημαΐ ννα 
τοδά ἴῃ Αοἰϑ χν. 20, 35) Θ5ΡΘ ΙΑ }}ν ἃ5 τεραγάς 
ἘΠ 6 ργθϑθηςθ οἵ Βαγπαθδβ δἵ Α πίίοοῃ. Αϑίο {ΠῸ 
ΤΘΆΘΟΠ ΠΥ δὲ Ῥοίου νγθπΐ ἴο {Π|5 οἰἔγ, οἡ {15 
5 ]εοῖ ννα ἃγὸ 4106 1 {ΠπῸ ἄδτ. 

1 «υἱἐῥείοοά ῥίρι 1ο ἐῤὲ γε] “ΤῊ Ϊ5. σοπῆϊςξ 
5. 9η6 οἵ {ῃ6 πιοϑέ σϑπλαυτα Ὁ]6 ἀπά ᾿πηρογίαπε 
νηΐ ἴῃ 4}1} Ομυτοῃ Ηἰβδίοσυ. δε 5εὲ δὲ 
Ῥείοι δῃηά δὲ Ῥαΐμὶ ἴῃ Ορθπ δπίδρομῃίϑβμ: {Π6 
τΘΌττθ σοπηϊηρ! ἔτοπὶ 8: Ραμ], δηᾷ {π6 ὈΪΔΠῚ6 
Τοϑίϊηρ ἀπο] ΟΟΔ ΠΥ οη 81 Ῥείθυ, ἀπά {Π15 ἢ 
ἃ Πιθϑίίοη ΨΘΥΥ ΘΘΓΙ ΟΊ ΒΥ Δἤδοίηρ (τι βειαῃ 
[αι ἢ ἀπά σοπάπιος ἴῃ 11 ξμπΐιγτθ ἀρὲ8. ὙΠῸ 
Ὀοαιηρ οἵ {Π1|5. οπ ἃ βιοαΐ δηᾷά τηοπιοηΐοιιβ 
ΠΟΠΙΓΟΥΟΙΒΥ 15 ον άθηΐ. ϑΟΠΊΘ, ψγΠῸ 8.6 σοῃ- 
φογηθα ἴο πιδίπίαϊῃ {Π6 βαργθπηθ. δα Πουιγ, 1 
ποΐ {π6 1η[81Π|01Π|γ4 Οἵ [πο58 ΨΚ ΠΟ ἀγα ἰθυτηθά 
ἘΠ6 ϑιισσοϑβοῦβ οἵ δ: Ῥεΐεσ, ἀπά οἴμοιβ, ἴο 
νν ΠοπΊ, νυ] που Ὀεϊηρ; {Ππ15 ἔθιἐοσθά, ἘπῸ ποίϊομ 
ΟΥἩ ἃ σοπῆϊοξς οὔ ἃ βϑῦϊοιιβ 4ιθϑίίοη Ὀεΐνγεθη 
ΑΡοϑί]65 ννᾷὰ5 ἴοο ἀἰϑβίαϑδίθξα! ἕο θ6 Ὀουηθ, ἢᾶνα 
Θποανουγοᾷ ἴο Ἔχ ρίαΐη ἀνναῦ πὸ ἔλοΐβ οὐ {Π15 
ΠΟΙ] Ἰἰϑίοη, Ὑνο ἀϊβεγεηξ τηοάσδϑ, οἵ ἀοὶπρ [Π15 
Βανθ θθεη δάορίβά, (ο νι ἢ ἃ ὈΓΙΕΙ͂ Δ]]πϑῖ θη 
πχιϑὲ ΠογΘ Ὀ6 τηδάθ. 

ΒΥ ΕἸεπιοπί οἵ ΑἸθχαηάγια ἀπά ὈΥ ΕἸ βθ τι5 
ἴῃ ἀποῖθπέ {{π|65, ἀπά Ὀγ ἐπε [ἐσ Ἡδγάοιιη 
ἴῃ Ἰαΐθυ {{π|65, 1 ἢὰ5 Ὀφθη βιιρβοϑίεα {παΐ {πε 
(ερμα5. πιθπί!οηθά Ποῖ 15 ποί Ρείον πὸ ἂρο- 
5116, θαΐ βοῖλα οἴμοι οπλποπί (Ἠτιβίδη ἀ15- 
εἷρῖθ. ὍΤῊϊβ ΤΠΘΟΥΎ ποϑαβ5 ΟΠΪΥ ἴο δα 5ἰαϊθαά ἴο 
τεξαξα τ5ειΓ, 

Αποίμου ἐΠπΘΟΥΎ 15 {μαὲ {Π6 σοππΠῖοξ ννὰ5 ἃ 
ἀγατηδίϊο 506 η6 Δυγαηρσθα ἴοι ἃ τητιζιι4] ἀπάοΥ- 
βίαπαϊηρ ὈῪ {πὸ ἔνγο Αροβί]θβ, ἴῃ ογάθν {παῖ 
Τπγοιυρ {π6 ργοίθπαάθα γερο ἀπά 5. ΠΊΙ5θΙ ἢ 
οὗ ϑὲ Ρεΐεξυ ἃ βίτοηρ βῇξοίς τηῖρηξς 6 ργοάιορά 
ἼΡΟΠ {πῸ τηϊη5 οἵ {π6Ὸ [πι4ἀ]Ζθγ5. [{ 566 ΠῚ5 
ΒΙΓΔΠΡῸ {Παΐ {Π|5 ᾿ππτη γα] νἷονν, ἤτϑὲ Ὀγοιρ ἢ ς 
ξογνναγά Ὀγ Οτίρθη, ἔοιιπα βίγοηρ δανοσαίθβ ἴῃ 
(Πτγγβϑοβέομη δη4 [εγοπηθ. ΠΏ. σΟΠΙΓΟΥΘΓΙΘΥ͂ 
οα {Π6 βμθ]θοΐ θθίννθεη [ογοπιθ ἀπ Α ἀριιβίϊηδ 
15. οη6 οὔ {π6ὸ πιοϑὲ ἔδπηοιιβ ραγίβ. οἵ βαυὶν 
ΟἨγιβείδη Πτογαΐασθ Αἰιριιβέϊηθ ποΐ ΟὨΪΥ ννᾶ5 
νἹοϊογίοιιβ οὐθ Ιοτόπηθ, Ὀαΐ, οὐ {ΠῸ6 νγΠΟΪο, 
Πιᾶ5 σοπηπιαηαοθά σι Ὀβθαιθηΐ (τ ϑιϊδη ορὶπίοῃ. 
Αὐρτιβίϊηθ, ἴῃ ΟΠ6 ΟΥ̓ Πϊ5 ᾿θιίειβ ο [ἘγΟΠΊΘ, 
515 ὑνΠΘΓ6 {Π6 Δα που οὗ {Π6 ϑουϊρίαγοβ 15 
ΒΌΠΘ, 1 [ΠΟῪ ἀγὸ πιαθ ἰο βαποίίοη «61 θγδίεὶν - 
ΔΥΓΔΏΡΘΑ ἐ]βοποοάβ {πὸ {Π15, γϑίουσιηρ ἴο 8ὲ 
Ῥαι]5 ννογὰβ ἃῦονθ, “" Βεῃο]ά, Ὀεΐοσε Οοά, ἴ 



5οῦ 

12 ΕῸΓ Ῥείοτε {πδξ σεγίαϊπ σᾶπα 
ἔτοσλ [πη68. με ἀϊά εαὶ νι {μα 
(σςπΈ 65: θα ννμεη ΓΠΕΥ̓ νγεῦα σΟΠΊ6. 
ἢ6 νι Πάγονν δηα βαραγαῖθά ΠΙπηβε 

σἈΑἸΙ ΑΕ ΠΑΝΌΣ [ν. 12; 12, 

ξεατῖηρ {Ππ6πὶ νγῃ]Ο ἢ νγεῖα οὗ πα οἰγ- 
ΟὨΠΊΟΙ5ΙΟη. 

123 Απά {πε οἴπεῦ [ενν8 ἀἸ5ϑε πη] εά 
ΠΚαννῖϑε ἢ Πϊπὶ; ἰπϑοπλισῇ τῃδξ' 

116 ποῖ," ἃπά (8115 οὐ Π15 ορροπθηΐ ἴο τοὸ- 
ἰγαςῖ, ὙΠ|5 διιθ]θοῖ μᾶ5 γϑοεινεαὰ ἃ νεγυ {{]] 
ἐγοαίϊσηθηΐ Ὀγ “ΓΒΙουσΥ, “ ϑαϊπί [τομηε᾽ (1867), 
ΜΟΙ. π|. ΡΡ. 1τ1ὃ--τγό. 

Τί βθθπὴ5 σϑυίδι ΠΥ ΝΟΓῪ βίγδηρο {πᾶΐ 8. Ῥοίου 
5Πο 014 Πᾶνα δοίθα 85 μὲ αϊά δἴζοσ τΠ6 ἀθοϊϑίοη 
ΟΕ 1Π6 (οιπο}] δὲ [θγβαίθπη. Α ἀἸΠΙΟα]γ Θη 
{π1|5 ἀοοοιπί πα5 Ὀδθη ΘΙ ΟΙΒΙΥ [6] ὈΥ͂ 50ΠῚ6 
ςσοτηπηθηΐδίοτθ. Ενθη Ῥα]οΥ βᾶγ8, δί {Π6 οἱοβα 
ΟὔΠ5 το πλασῖκβ οἡ {Π15 ΕἸ ΡΙβΕ16 ᾿ππῸ “Ηοτα Ῥδα- 
11η8 ́: “ἜΠεγο 15 ποϊπίηρ ἴο ΠΙΠΩΘΓ τ15 ἔγοπη σαρ- 
Ῥοϑίηρ {Πδὲ {πὸ ἀϊβραΐθ αἱ ΑΠΈΠΟΟἢ ννᾶ5 ΡΥΙΟΥ ἴο 
1πῸ σοπϑιηζαίίοη αἱ [γι 5α]6 πὶ, ΟΥὁ {παΐ Ῥείευ, 
ἴῃ σοηβεάποπος οὗ [Π1|5 τεθακο, οὐβἢξ ἴο ἢαγα 
αἰζογνναγάβ τηδίπίδι πο ἐΟΥΤΊΘΥΓ ϑθη Ἰπηθηΐ5.᾽" 
Βιιξ νὰ ἴδει Ῥείει 5 σοπάμποξς ἴο Ὀ6 Ἔα .8}}Υ 
δίγαηρθ, ψμῈη ννα {πη οἵ Πὶ5 δχρϑγίθηςθ δἕ 
(αϑαγοα ἴῃ {Π6 οαθθ οἵ (όούπε]5. ΠΘΓΟ 15, 
ἴῃ ἔφοΐ, πὸ ξιγίπον αι ἘΠ σα] ἐγ τη {Π6 τηδίζου Δ ῃ 
ἴο Θιρροβθ 6 νγᾶθ βΊ ΠΥ ΟΥ̓ ἱποοηβίβίθπου. 
ΘΈΓΘἢ ᾿ποοηϑβιβίθπου, ἴοο, 15 ΡΥΘΟΙ5ΘΙΥ ἴῃ ΠΑΥΙΠΟΠΥ͂ 
ἢ ννμαὲ να τεδὰ οὗ ἢΙ5 σμαγδοίοῦ ἴῃ {ΠῸ6 
Οὐοϑρεῖθ. ΗἜς Ὀτανεῖν νυν] οα [Π6 ννᾶγεβ 
Δηα {πϑη Ἰοϑέ 8411] σοηῇάθηςθ Ηδ ργοΐεββεά 
τηοτθ ἴονε ἴο (τῖδὲ ἔπδη ἐπ6 γαϑί οἵ {πὲ ἀϊβοῖ- 
ΡΙ65 ἀπά {πϑὴ ἀθηϊθά ἢἰ5 Μαβίεσύ. Μουθονεγ 
νγ6 πγιιϑὲ ποΐ θχαρρθεγαίθ ἢϊβ οἴδηςε δὲ Α πέος, 
ας πλιιδὲ Οὔβογνυθ ἴῃ νυ πδΐ ξΟ]]Ονν5 ΘΧΔΟΕΪΥ νυ μαΐ 
1 ννᾶ5. 

δεσαισε ῥὲ αὐας ἐο ὦὧε ῥΙια;ιε] “ΤῊΘ ἔγιια 
ἘΓΔΠΒΙΔΊΙΟΠ 15 ὈΘ οϑ 1586 6 71ῶ85 ΟΟΠ ἀθτη 6. 
Ηΐβ5 νεῦὺ σοπάμποξς ΡΑΙΡΑΌΙΥ σατγτιθα 115 ονγη 
ςοπάοπηπδίϊοη, ἃηὰ {15 15 {πΠ6 ροϊπί οἵ {Π6 
ΔΥΡπηθηξ νυ ]οἢ [Ό]]Ονν5. (οπηραγα [οἢη 1]. 
τὃ Δηἀ ΒΟμΠι. ΧΙν. 22. 

19. δεζογε ἐῤαΐ εογξαϊη σἄν ἤγοηι «7α»16.] 
ἼΠΕΓΘ 15 ΠῸ Τϑάβοῃ ἴο 5ιρροβε [παΐ [απηθ5 δά 
ὈδεΠ ἴῃ ΔΠΥ͂ νΥΔΥ ᾿ἱποοηβιίβίθπέ ϑ ἢ τυ μαΐ Πδ 
ὨΙΤΉ561Ε Παά 5αϊἃ δὲ {πΠ6 (οιπο!], “ΤΥ βεηΐθηοθ 
15, [μῃαξέ νγεὲ γοιῦθ]ε ποῖ ἐπϑῖη, Ὑν ΠΟ ἢ ἔΓΟΠῚ 
ΔΙΊΟηΡ {Π6 (σΘΠΈ1165 τὸ ἐπγποά ἰοὸ Οοά "(Δοῖβ 
ΧΥ. 19). ΤΠῸ πᾶπηθ οὗ [δπιθ5 πᾶν Πᾶνθ Ὀθθη 
τιϑεά νι πουΐ ΔΠΥ δαίμουΥ νυν μαΐθνου : ΟΥὗἁ 
ΒΟΠΊΘ ΤΘΘΘΩΡΘ ΟΥ ΟΡΙΠΙΟη Οὗ ΠΙ5 ΠΥ Πᾶνα ὈΘΘη 
ΔΙτοβ μου ρεγνογίθα, ὙΠῸ ρἤγαβθ “" σογίδιη ᾽ἢ 
(τινὲς), τιϑϑά ποῖα Ὀγ 8. Ῥδα], 15 1} οἵ ᾿πάϊρ- 
ΠΔΙΙΟΠ 85 ἴῃ 1. 7. 186 Οσοαβίοῃ 566ΠῚ5 ἴο Πᾶνα 
ῬΘδΠ 51ΠΊΏΠΑΥ ὁ ἐπαΐ ὑπο ἢ Παὰ Παρρεποα Ὀε- 
ἔοτε {π6 (οιποῖ], ἃ5 ννῈ ἰΙδασὴ ἔγομπι {Π6 ὈΘΡΊη- 
της ΟΥ̓ 1Π6 οΠοΙα] ἰθείοσ : “" ΕΟΥΔΒΙΊΊΟΝ 85 ννὸ 
Πᾶγθ Πραγά, {πᾶΐ σογίδίπ (τινὲς) νυ Βῖο νγεπί 
οὐξ ἔγοπη τι5 πανθ ἐγοι ]ο γοὰ ἢ ννογά5, 
ΒΟΥ ΠΡ ὙΟΠΙΓ 50.115, βαυηρ, Υ86 πηιϑὲ 6 
ΟἸΓΟΙΠηοΙβοά, ἀπα Κεορ {π6 ἰὰνν: ἴο ψνῇοπι νγα 
8ανθ ΠΟ 5:0 ἢ σομπηπηδηἀπηθηΐ." Αοβ χν. 24. 

ῥὲ ἀϊά εαὐ «υἱὲῤέῤε Οεηο.1 “ΤῊΪ5 ννᾶϑ ρτε- 
ΟἸβεῖγ ννηαΐ Π6 Παά, δέίευγ το ἢ ΒΟΥ Ρ]6, ἀ6- 
οἸάθά ἴο ἀο αἱ (ζαβαγθα (Αοδ χ. “428, 48), ΕΥΤΟΙ 

ῬΓΘΟΙΒΕΙ͂ΥΏἨ ννβαῖ βᾶνθ οσσαβδίοηῃ ἴο ἢῖ5 Ἴξη- 
5ΈΓΟ Δέον αγάβ δ [6 ϑϑθπι (ΧΙ. 3); δηα ποτα 
15 0 τϑάβοὴ ἴο ἀοιθέ ἐμὲ {Π15 ννᾶ8 Πῖ5 συβέοπη 
Ἔν οι ἔίογνν αιάβ. “ΓΘ ἔθηβθ 1πΠΈΠ6 ρᾷϑ88ΡῈ Ὀδΐογο 
115 ΠΏΡ]165 {Π|5. 80. 4150 ἄοεβϑ {πε ἐθνικῶς ζῇς 
οὗ υ. 14 Ὀεϊονν. 

ῥὲ αυἱἱράγεαυ «πά τεῤαγαΐεά ῥίηισε! ] Ιη 
ἕντο σεβρθοῖβ {Π15 15 ῬΡΓΌΚ  Όσβῖνα ἴῃ 1[5 ΤΠ ΘΔ ΠΙηΡ,. 
ΤΠΘ ἴεπβο οἵ {πὸ ἔννο νεῦρβ ὄχρίθβδϑθβ νγῆδξ 
ννὰ5 ΒΊΑ 14]: Δ Π4 [Π6 βθοοπα νοῦ 15 5. ΓΟΠΡῈΓ 
πᾶ [Π6 ἢγθί. δὲ Ῥείεσγ, οἡ {π6 ιγῖναὶ οὗ 
1Π 656 Ρβορὶθ ἔγομη [ϑγβαίθτη, Ὀθρϑη ΕΠΜΙΑΪΥ ἴο 
νυ Πάγανν Γγοπὴ 15 σβξοιηα ΓΎ ἔγδ ἸΠΈΘΓσΟΙ ΓΘ 
ψΊ ἢ ἐμπθ (σθπί 6 (τ βείδηϑ, ἀηὰ ἔπη ΔΌβο] αΐοὶΚ 
ἀἰϊδοομεπιθαά τ, ΤΠ5 ννὰ5 {π6 ϑιπὶ οὔ ἢΪ5 
οἤξηςθ. Τ15 σῆδηρο οἵ σοπάποξς τηϊρῃξ ἴῃ 
1Ἰ[561Ὲ θ6 Ἔχοιιβθά οἡ {πε σγοιπαάϑ οὔ σματιΥ ἀπά 
Ργπάσποθ: Ὀπξ ππάθγ {Π6 οἰγοιυτηβίδποοβ οὐ ἐπ 
(456, Ἔ5ρΘ Ια ΠΥ νυν ἤθη ἢ15 ροϑιξοη ἴῃ {πὸ ΟΒαγοῃ 
νγὰ5. (ἄκϑθὴ ᾿ηΐο δοςοιὴΐξ, τ νγὰ5 []] οἵ {Π6 
τηοϑέ ϑϑύϊοιιβ ἀδηρεσ. [{ ἅγόβδθ ἴοο ἕϊῸΠπὶ ἃ 
τηοϑβί ππυνου ΠΥ ππλοίῖνθ. 
7εαγίης ἐρόηι αυρίερ αὐϑγὸ 9 ἐδδ οἱγοιγηοῖ5 1021 

ΗΙ5 πτοΐῖϊνο νναβ {Π6 ἔβα ἴο ψνῃϊοῆ, συ 4]] 
[15 Ζ64] δηά σοιγαρθ, Π6 νγᾶ5 σμαγδοίθγ ΕΟ} Ὺ 
14 016. Αβδίῃ νγϑ ΠΊΔΥ τρία ἴο νγῆδΐ ἴοοκ 
ΡΙαοθ οἡ {πε 868 οἵ (σ811Π|66 δπά ἴπ {π6 ΗΙΡῈ- 
ΡΓΙοβί 5. Ποιιβ8 δ [ϑγβαίθπη, ΒΥ ““ {Ποπὶ νυ ῃι ἢ 
ὑγ γ6 Οὗ {Π6 ΟἸΓΟΙΙΠΊΟΙΒΙΟΠ ̓  15 πιεαηΐ (ἢ ΓΙ βίϊδη5 
γγΠῸ Παἀ θδεη [οννβ5. ἼΠ656 νγοῖα [Π6 πηθη νγῆῸ 
ΟΑΠη6 ΠΌΠῚ [ΘΓΙ15816Π1, νυ ἢ ΡΟΒΒΙΙΥ βοπῖε δὲ 
Απέϊοοῃ ΠΟ 5παγϑά {Π6 βᾶτηθ ῬΠαγίβαῖς σθννϑ. 

18. ἐῤὲ οὐῥεγ' ὕεαυς αϊδεοηιῤίοά Πκεπυῖδε «ὐἱὲρ 
}ῖ»")] ὙΠ6β6 ὑγεῦα ἘΠ6 ΡΈΠΕΓΑΙ ὈΟΑΥ οὗ [εννΊ5ἢ 
ΕἸ βεῖδηϑ δὲ πέος, ννποὸ ΠΒαά Βι[Ποσίο ᾿νεὰ 
1η ἔγθε ᾿πίθγοοισβϑο νυ Ἱἢ {Π6 (σεπέ!8 (ΓΙ ΒΕ 85. 
ΤΠΘ ννογάϑ “" ἀἸβϑθπΊΌ 6 "ἢ ἀπά “αἰ 5ϑι πυ]δίοη 
ΠΟΓΓΘΟΙΥ ΘΧΡΙΘΞ5. [Π6 ΟΥΡΊΠΑΙ Οσϑεὶς. Ῥείευ, 
πὰ ῃ6 ΟἰΟΓ. Τ[οννῖϑ (ΓΙ ϑεαη5 ΔΡΕΥ 15 
ΘΧΑΙΊΡΙΘ, νγ ΓΘ ΔΘΒΙΠΊΪηΡ ἃ ΠΑ: οὗ [πὸ χαϊθ 
ἱποοηϑιϑίθπε νυ ἘΠΕΘΙΓ ἔγθ ΡΎΙΠΟΙΡΙε5. ὙΠῸ 
ΠΟΠΒΕΠ]ΊΘΠΟ65. ἡγοῦ ΠΚΕΙΥ ἴο ὈῈ ΨΕΓΥ͂ 5ΞΘΓΙΟΊΙ5. 
ὝΠΕΙΘ νγᾶθ δῇ ἱπηγηϊποηΐ ἀδπρΡΕΓ οὗ Ὧπη αΌ5ο- 
Τα. ϑοςῖαὶ! ϑοῃ!δπὶ ἴῃ {Π6 πάγοι οἵ (Πτβί. 
ϑΟρΑΥΔΕΟΙ δ( Τη6 415 ταῖρηΐ αἱ ἢγϑί ϑιρμς ἀρρθδῦ 
οἵ πὸ δύϑαΐ πηοπλθηί. Βιΐ 1Π15 σαγγιθά νυ 1 
ΤΩΔΗΥ͂ ΟἾΠΕΙ 1 5:}}15.: ΔΠ4 Ἐβρθοῖϑ!]ν παγΘ ννὰβ 
1Π6 τίϑὶς οἵ βθραγδίίοη 1π σου ΠυΠ] δίΙηρ δὲ {Π6 
Τογ 5. ΘΌρρΡεῦ. 

ἡποογημερ ἐδαὶ Βαγπαδας αἷτο «ὐας καγγιθα 
“απυαν} ΤῊΪ5. τλβο 8 σάτα {πὸ ἃ Ποοά 1π 
ὙΠ ΙΟἢ ὄνθη ἢ6 ννᾶ5 ᾿πνοϊνεά. ὍΠῈ νϑῃοιηθποθ 
ἜΧρυθσθρα ἴῃ ἴπ6 νεγῦ (συναπήχθη) δΠεῖΓα 6πΠ|- 
ΡΙογεά Ὀγ δὲ Ῥδ11] 15 νψὲ}] 1Ππ|ϑἰγαῖθα ὈῪ 115 τ156 
ἴῃ χ Ρεῖ. Π|. 17γ. ὙΠῸ οᾶθεὲ οἵ Βαγπαῦαβ 15 
ἔουοΙΥ ρὲ ὈΥ Βίβμορ 1ρμίοοῖ : “ Ενεῃ 
Βαγπαθᾶ5, ΠΥΥ͂ Οὐ Π ἔποπα ἀπά σΟ]]Θαριιθ, νΠῸ 
50 Ιαΐεῖγ παά βοπα ΠΡ ἴο ῥγοίθοϊ {Π6 Ἰηΐεγεϑίβ 



ν. 14--τό.]} 

ΒαγπαΡαβ 4150 νγὰϑ δ ΓΕ ἀνναῦ ννΊ ἢ 
ΤΠ 6ῚΓ αἸ551 πιπ]δτ]οη. 

14 Βυῖ ψῆεη 1 8ᾳνν [Πδὲ {ΠεγῪ 
νγα Κα ποῖ τπργὶρ ΠΕ] δοσογάϊηρ; το τΠ6 
ἀγα οὐ τ[Πε ροβρεὶ, 1 βαἱά τπηῖο Ῥεῖεγ 
θείοτε ἐῤδηι 411, 1 τπου, Ὀεϊπρ ἃ 
7εν,, ᾿ἰνεβέ δῆτεσ {πΠῸ τηδηποῖ οὔ εη- 
1165, δηἀ ποῖ 45 ἀο τῃ6 |εν8. ΨΥ 
σοιηρο]1αϑὲ τοι {πῸ (Πα πΈ1165 το να 
45 ἀο {ῃε [ενν8} 

οὗ {Π6 (σε πέιδ9 ἀραϊηϑὲ [Π6 ῬΠΑτΙβαις Ὀγοίῆσθηῃ :" 
Δ Πα δήά5, ““1ἴ 15 ποΐ ἱπηρόββι]6. {Παΐ {Π15 
ἱποιἀθπέ, ὈΥ Ργοάποιηρ ἃ [ΕΠρΡΟΥΑΓΥ ἔθε!ηρ οὗ 
ἀἰδέγιιδί, παν Πᾶν ργδραγθά [Π6 νγᾶῦ ἴου 1Π6 
ἀἸσβθηβίοη Ὀοίννθθῃ Ῥδ1] ἀπά Βαγπαῦαθ νυ ῃ] ἢ 
ΘΠΟΥΓΕΥ Αἰ ογνναγάβ Ιθ4 ἴὸ {ΠΕῸῚΓ βθρδγδίϊοη 
(Αοἰβ χν. 39). Βγτοτη [Π15 {{Π|6 ἔογννατά {ΠῈῪ 
ΠΕΟΥΘΙ ἀΡΡΘΑΥ ἀραῖη ἀϑϑοοϊδίθα ἰορεί μου." 

14. α«υαἰζεά πο τργῖσεϊν ἀσοογαϊισ ἐο ἐῤὲ 
ἐγμΐ ο ἐῤὲ φουρῥε])] Μογθ σοτγθοί!γ, ““ να] κοά 
ποῦ ἰπ ἃ βΒύυγαϊδῦ ρδῦμ." ὙΠΟΥῪ ἀονϊαίεά 
τΌστη {Π6 τἱρης ραΐῃ ἀπά ννα]κοά ἰοτίποιϑὶν. 
ΓΠΘ ννογάς ““ Δοσογάϊηρ ἴο {Π6 {γα ἢ ΟΥ̓ {Π6 
(σΌ5ΡΕ1],᾽) ἜΧρυθββ ποΐ {Π6 ροῖϊπί ἴο νυ ῃΐοῃ {Π6 
ραίῃ ἰϑά, θὰξ {ΠῸ Π1π6 οἵ 1(5 ἀϊγθοίίοη. 

δείόγε ἐρορι αἰ] ὝΓΠΘ ΠΟΙ] ]ΠΙβίοπ ἴοοῖς ρῥΪασθ 
ΟΠ 5ΟΠῚΒ ΥΟΓῪ ΡΕΌ]1Ο Οσοδϑίοη : ἀπ [Π15 σΊνε5 ἴο 
[Π6 5666 δ θαίου δηϊπιδίίοη ἀπα ἴοσοθ. Βίβῃορ 
ΕΠΠΙσοίΕ τοίευβ ἴο τ ΤῚΠ1. ν. 20. 

δεῖγσ' αὶ ὕεαυ}] ὙΠῸ ΟΥ̓θεὶς τηθδη5 ΠΊΟΓΘ {Πᾶῃ 
[Π15, ἀη ἀδποίθβ [Παΐ Π6 ννὰβ “ἃ [ενν Ὀγ ὈΙΓΙΗ, 
ἢ ἴεν ὕο Ῥοδὶπ πὶῦμ." να Πηά {Π6 88Π|6 
ρΡῆΓαΞΘ ἴῃ Αοἴβ ΧΥΪ. 20. 

ἐΐυεσέ φεῦ ἐῤρὲ ηιαμηοῦ 9.7 Οεπέϊ 5] ὙΠΘ 
ἼΡΡΘΔΙ 5 τηδάθ ἔο {παΐ ννμῖο ἢ Παὰ Ὀθθη 5 
σιϑίοπι ΒΙΓΠογίο. 866 ποΐθ ἅθονθ οἢ Ὁ. 12. 

«υδν το» ϊεοέ ἐφομῇ [Ιἰ 15 ἔσθ {πᾶΐ {Π|5 
νγ5. ΟΠΪΥ͂ ἃ ΠΊΟΓΑΙ σοΟΙΠΡ 5! οη : Ὀὰΐ ἀπά ογ {ΠῸὸ 
ΟἸΓΟ βία ποθβ οἵ {Π6 οα88 1 ννγὰβ 1ΓΓΘϑΘΙ 5.016. 
Ῥεΐε τηϊρῃς Πᾶνθ βαϊά {Πδὲ ἢ Πα πὸ ἄδβιτα 
δὲ οἴἢουβ ϑῃοι ]ά ξΟ]Π]ΠΟνν Π]5. οχαιῆρ]θ. Βαΐ 
ΠΟΤᾺ] σΟΠΊΡ ]ϑίοη 15. οἴζοπ πΊοῦθ ννοὶρ μέγ {Πδπ 
ἽΠΥ͂ ΟἴΠοῦ. Ηδ ποΐ ΟΠΪΥ νγὰβ Ὧἃη Αροϑβίϊβ, δα 
Πδ 4 βΌΠΕ {ΠΥ ΌΡῊ ἃ ΙαγρῈ ἀη ἃ ναγῖθαὰ ΘΧροτΊ ΠΟΘ. 

15. ἢ ε]Ὶ οι. δῃὰ 1. ὙΤΠε φροϊπέ οὗ {Π15 
σαπποΐ Ὀ6 πγϊδίακοη. Βοίῃ μαά Ὀδθθη 7ενν5 ἴο 
ὈΘΡῚΠ νυ. Βοίῃ Παά ἔεϊ: {πῸ ἴογοθ οὗ Πποτο- 
ΤΠ ΑΥΥ το ιάϊσθ. Βοίῃ Πα ονθγσοπηθ [Π15 ργθ- 
ἀϊσθ. Βοῖἢ Πα πρῃο]ἃ (τ βεϊαη {τΓθθάομῃ, 
ἬΠΠ|Κ6 ἴῃ ΓΠΘΟΓῪ ἀπά ἴῃ ῥγδοί!ςθ. 

7εαυς ὧν παΐεγε] “ΤῊΪ5 γαρθαῖβ {Π6Ὸ ρῇγαϑθθ οὗ 
6 Ργθοθάϊηρ νοῦβθ, Ὀὰΐ ἴῃ ἃ βίγοηροῦ ΤΟΥ̓ΠῚ. 

ποΐ οἰγποῦς 9.6, ἐδ τη. δῖ Ῥδὰ] ρυΐβ 
ἢ ΠΊ5Ὲ1}Ὲ ΤῸ ἘΠ6 πιοτηθηΐ ἴῃ {Π6 ροβιξίοη οὔ {Π6 
ποϑί Ῥγε] μἀἸσθα ἴδνν, τι565 ΠῚ5. ἰδηριιαρο, ἀπά 
[115 ΠΊΔῈ5. 15. ΔΥΡῚΙΠΠΘηξ 85 5 ΓΟΠΡ ἃ5 Ροβ- 
1016. Αὐἀπητεϊηρ ἕο {π6 {11 411 [Π6 τ]! ρίοιιβ 
λἀναπίαροβ οἵ [π6415Ππ|, ἀπ 411] [Π6 ΠΊΟΓΔ] 
Πορταάδίίοη οἵ Ηδαίοηΐβπι, γαῖ “'θνθη ννα ἢ 

ΘΟ ΑΙ ΞΣΥΡΕ 

Ις ὟΝε το αγὸ 7ανγβ ὈῪ πδέιγο, 
ΔΠ4 ποΐ 51ΠηΠῈ105 οὗ τε (πε ΠΈ}168, 

Ι6 Κπονίηρ τῃδὲ ἃ πηδῃ 5 ποῖ 
ἸπβεΠεα Ργ τΠῸ νγογκβ οὗ της ἰανν, δυῖ 
Ὀγ {με (ἢ οἵ [6ϑιι5 (ἢ γῖβί, Ἔνεη νγε 
ἢανε Ῥεϊανεά ἴῃ 7εβϑιι5 (γίβέ, {δὲ 
να πηρῃς ΡῈ {ι|8{1Πε4 ὈῚ {Π6 (ἢ 
οὗ (Βτιβέ, ἀπά ποὲ ὃγ τῇς νγογκβ οὗ 
1Π6 ἰανν : [ογ Ὀγ τῃς ννογκϑβ οἵ τῆς Ἰανν 
5Π4}1] πὸ ἤδϑβῃ θὲ π8{1Π64. 

Πᾶνα το ποιποθά {Π1|5 Πορ οἵ Ὀεϊπρ 1πιβι 
{πγουρἢ [πιάαϊσπι. “ΠΙ5 ΤΠ ΠΠΟΓ ΟἵἉ βρθαϊκίηρ οὗ 
{η6 Ηδαΐμθη ννᾶβ Οιιϑίο πη υΎ ἀπά ΡγΟν ΓΌΙΔ] 
ΔΙΊΟηρ᾽ {Π6 οννθ. 86 ΠΊΔΥ δυθη γοίευ ο {Π6 
Ἰδησιιαρα οἵ {πΠ6 ϑευπίοη οἡ ἴπΠ6 Μοιηΐ. 866 
Μδίί. νὶ. 7, 22. 

16. « γιαπ ἰς ποΐ 7μἰϊΠε ὧν ἐῤὲ αυογᾷο οὗ 
ἐῤὲ ἰααυ, διέ γ δὲ γα οὐ ὕες ὥρη να 
σδηποΐῖ Ὀ6 15. 1Π6 4 ὈΥ 1Π6 ννουῖκβ οὗ {Π6 Ἰανν ; 
ἴῃ ἴαοξ ννεὲ σδηποί 6 1π|5Έ1Π64 δὲ ἃ]1, οχοθρῦ 
{ΠγοιΡὴ {ΠπΠῸ ορογδίίοη οὐ ἔδιἢ. “ΓΠ15 15 {Π6 
8]] ἀηα αχασξ τηθδηϊηρ' Οὗ {Π6 βεπίθποθ. ὙΠ 
851 Ῥδ1] ἔὰγΓη5 ἴο 5ρθδὰῖκ οἵ δι, Π6 σμαηροβ {Π6 
ΡτΓοροβιέοη (ἔτοτὴ ἐκ ἴο διὰ), Ρεγπαρ5 ἴο τπᾶγκ 
{Π6 {τ ἢ ἐπαΐ ὄνθη ἴδ! ἢ 15 ποί τηθ ΓΙ ΓΟΥΊΟ 5, 
θαΐ ΟὨΪΥ τοοῖριθπί. [Ι͂π (Π6 ποχί ψϑῦβθ Π6 
γανογίβ 9 {Π6Ὸ ρυθροϑβιίοη ἐκ. ὙΠῸ ννογὰ ἴου 
ἐχηΔη " ΠΕΙῸ 5 ἄνθρωπος, ἱπο]ι]η; ΕνΕΓΥ͂ 
ΤΟ ὈοΓ οἵ {πὸ Πιιπηδῃ τὰςθ, πα τοροαίθα τηοσδ 
ΒΙΓΟΠΡΙΥ Ὀεῖονν ἴῃ {Π6 ρἢγαβθ πᾶσα σάρξ. 

δεῖ] αὐὸ ῥᾷτθ δεϊϊεαεε μη ὕεσς ῤγῖσ] ΠΟ 
ἴθηβε ροϊπηίβ ἴο ἃ ἀθῆηϊΐθ ἔπη ννμθη Ῥεΐογ ἃπά 
Ῥδμ] τοϑρθοξν εν σαπηα ἴο {π6 σοηνὶοίίοη ἐπαΐ 
ΤΠΘΙΓ ΟΠΪΥ ΠΟρΘ, ἴῃ ογάθυ ἴο βϑοῖιτθ Ππ|5{1Π6ἀ- 
ΤΟ, νγα8 5ΙΠΊΡΙΥ ἴο δεῖ ἐποῖγ Δ οπ 6515 
ΟΠ γιϑ. ὙΠῸ ἔογοθ οἵ {Π15 ἅρρεὰὶ ἰο δὲ Ῥεΐεοσ 
τηιδὲ πάνθ Ὀθθη 1ΓΓοϑιβε! Ὁ] 6, Ηδ Παά ΠΙΠη56] 
ΘΧΡΓΟσβθαά ῥγθοίβοὶυ {Π15 σοηνὶοίίοη ἴῃ {Π6 Ρτο- 
56Πη66 οὗ ϑ8ὲ Ῥδὺ] (Αοἰβ χν. 8---ἰ 1). 
)ῶν ὃν ἔῤε «υογᾷς 97 ἐῤὲ ἰααὺυ σῤαὶ! πὸ 3ε6} δὲ 
ἡ] Ἠΐδ δάάιισεβ ἔπ βαπα “ιοίδίοη 
ἔγοπη ἐπ πυπάγοά ἀπά [οτίγ-ἐ ιγά ῬΒΆΪτη ἃ5 
1η Β οπη. 111. )ο, πα ἴῃ {Π6 βαπιθ ἔογπὶ ἀηα νυ! ἢ 
1Π6 βαπηθ ἔγθθοάοιη. 5. ράβϑαρο νγὰβ ἀοιυθί- 
1655. οὔίοαμ ἔπιι5 τπιϑοά Ὀγ δὲ Ῥδαμ] ἴῃ Πῖδ5. ἀύρτ- 
τηθηΐδίϊνο ργθδοπιηρ οἵ {Π6 οβρεὶ. Νὸ Πίξογ 
δα πιοῦθ ροϊηΐθα ϑβϑοπίθποθ οὰπ Ὀ6 ἱπιαριηθα 
ἔογ {π6 ἐθγπηϊηδίϊοη οὐ [15 ἀϊγθοῖ δή άγθθθ ἕο 
δὲ Ῥείοσ. 

Οπθ γϑάϑοη ἔοσγ οἱοϑίπρ {πῸ ἀἄϊτθοῖ δἀάγαβϑ 
μοῖθ ἴβ {π15, {μαΐ ἴπ {π6ὸ ποχί νεῦβϑα 86 Ῥαὰ] 
ἐθθΐ5. ἃ {πϑογθίϊσαὶ οδ]θοΐίου ἕο {Π6 ΒΈΠΟΓΑΙ 
ἀοοσίτγίπο οὗ 7πι5ε1Ποαίοη, νυ μῖοῃ δὲ Ῥείογ μδά 
ποΐ ἱπηριιρηθά αἱ 811. Ηβ δὐγοῦ δά β᾽ΠΊΡΙΥ 
Ῥθθῃ ἃ να ςηθ55 πα Ἰποοηβιβίθπου ἴη σοπάμοξ, 
νν Ὡς ἢ ἰεπάθα το σοπιργοπιῖβδθ {πὸ ἤττη πηδίη- 
ἴθῆδησα οὗ {παὲ ἀοείΐγιπθ. δὲ Ῥᾷὰ] αἱ {ῃϊ5 
ΡΟΪπΈ δπίευβ ΠΡΟῚ Ὁ] ΘΓ τοι πα, 85 ἴῃ {πὸ 
ἘΡΙ516 ἰο {πε  ουλδηβ. ἀπά ἴῃ ἕασξ ἀρργοδοῆῃθβ 
{πᾶς βΌΠΕΓΑΙ ἀοοίγιπα] αἰβοιβϑίοη. ὑυ σῇ Ε115 
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17 Βυΐ 1ξ, ψγ}}6 νγὲ βεὲῖκ ἴο ὉὈβ 
7αβειποάᾷ θγ ΟἸ τῖδε, νγα Ουιγβον 68 αἶ50 
16 ἰοιιπά βἰπηεῖβ. 25 {πεγοΐογο (  γϑῖ 
1πε πιϊπί βίου οὗ 5βῖη ἢ (σοά [ΟΡ 14. 

1π6 Ἐπ᾿γα ἀπά Τουτίῃι σπαρίουβ οὗ {πὸ ἘῬίβέ]6 ο 
{π6 (α]αϊίαπθ. ΤῸ {π6 ργεδομίηρ Οἱ ἔτθα 1π|5{1-- 
Βοαλίίοπ [πτοιρ. Κα νυ μουὲ ἐπῸ ἀθεάβ. οἵ 
ἘΠ6 Ιανν ἴἴ παρ θὲ οὈ]εοίεά, ἀπά τ ΡΥΟΌΔΟΙΥ 
παά Ῥϑθη οδ]θείθά, Ῥοΐῃ αἱ. Απέϊοο ἃπα πῃ 
Οαϊαίία, μα ἴθ {Ππ5 ἀραπάοπίηρ ἴΠ6 ᾿ᾶνν ἃ5 
Οὐ Πορο, μὰ ἵπ ἔλοϊ ρυγοοϊαῖπι ΟἸΓΒΕΙΝ 65 
αἰίευ ϑἰπποῖβ, ἀπά {ππ5. ππᾶκὸ (Πγῖβί, 85. 1' 
ὙγΈΓΘ, ἃ ΠΊΠἰβίευ ποῖ οὗ τὶρβῃμῃθοιβηθββ, Ὀμπὲ οἵ 
οἷη. Τὸ 15. [Ὡ6 Αροϑβέῖθ σβρ 65, ἴῃ [6 ἢγϑβε 
ΡΙαςθ, ὈΥ ἃπ θχοϊαπηδέϊοῃ οἱ ἱπάβ παπέ ΠΟΥΤΟΓ. 

17-- 91. ΒΕΘΙΝΝΙΝΟ ΟΕ ΤῊΕ ΑΚΟΟΜΕΝΊ 

ΒΕΘΑΚΌΙΝΟ ΕΚΕΕ συδτΙΕΙΘΑΤΙΟΝ. ΑΝ ΟΒ- 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΑΝΘΨΕΚΕΘ. 

17. α«υῤίϊο αὐὸ τεεξ ἐο ὧε για εά ὧγ ΟΡγ1 1] 
1π {Π|5 ΘΑΡῸΓ 5θάγοῃ ΟΥ̓ΟΌ5. ΔΕ ΕΘ 1π|561Π.- 
οαἰίοη “π᾿ (γῖϑὲ ἡ (πὶ ππΐοπ νυ Ἡ πὶ ὈῪ 
ἕδι τ : ἔοσ [Π|5 15. 1Π6 σογγθοῖ ἐγ η 5410} ΑἰΓοΓ 
ταγηϊης; Οἷα" Ὀάοῖα ΠΡῸΠ {ΠῸ Τανν, 85. ὉΓΓΟΥΙΥ 
ΠΟΡΕΙ655 [ῸΓ τι5 ἴῃ {Π|5 γεϑρθοί. 

αὐὸ οἰμγσείαες αἰτο αγὲ γριά σἱπηεγ.} ΚΝ ε, 
ἃ5 ΜῈ] δ5 ἴπ6ὸ ννοῦδὲ ἀπηοηρ {π6 (ὐεπί!65, 
το Τουπᾶ οαὖ ἴο Ὀ6 πεζοῦ βίπποῦβ. “ΤΠΪ5 
νγᾶϑ ΟἿἹ νογαϊοΐ ἀραϊπδὲ οἰγϑοῖνοθ, ὑΓΠ15. ΟἹ 
ΘΘΩΤΟΙ ΔΕΟΓ ἔγεθ ᾿πΕ ΠΠοδί!ομ Ἔχροβρα ΟἿΓ 51 
πιοτὸ ηἀ τλοτῈ  ἃπᾷ ννὰ σγεσα οὔ] ρα ἴο ὁοη- 
ξε55 1. (Αραΐη ἐπθ ἔθηβο ο εὐρέθημεν 5μοιυ]ά 
ΡῈ οὔβεγνθά, 45 οἵ ἐπιστεύσαμεν ἃὈονΘ.) 

ἐς ἐῤογεζόγε Οργίδε τὲ γηἱηϊδίοῦ ον οἵα 5] Τί 
ΤΡ Έ 6 πτροά {παΐ {Π|5 ργόσθββ οἵ ἔγθθ 1ι|511- 
Βοδίϊοη Ὀγΐηρϑ 51Π ΤΏΟΥΘ ῬΑΙΡΔΌΪΥ ἴο νίθνν, ἀπά 
ἴῃ ὉΠ6 56η56 ἱπίθπϑιἤοϑ ᾿, Απά {Π15 15 {{π|6. 
8: Ῥδιϊ ἄοεϑ ποῖ βῃγιηὶς θἰβθννῃογο ΕΓΟΠῚ βίδίιπρ 
115 ἴῃ ὙΟΓΥ βίγοηρ ἰδηρτιαρθ, 866 Ἀοπι. νἱ!. 
12. Βα 1 ἴῃ ΔΠΥ ΟἾΠΟΓ 56η56 1 θὲ βυισβεβίθα 
πὴ ΟΠ τῖβὲ 15 “ἃ πηϊπίϑίου οἵ 51η,} βοῇ ἃ 
τπουρ με πιιβὲ Ὀ6 Ἰηϑία ΠΕ ]Υ το]θοίεα ὑντἢ {πῸ 
αἰτηοβὲ ΔΌΠοσυγθΠςθ. 

Θοά 7ογδϊ41 8εε οπι. 1]. 21, Μ]]. 7,13. 

18. ον 171 διά ασαΐ ἐδ ἐρίηρες «αὐδίοῤ 
ἐἰεείγογοά, 1 ριαζε ηιγδοίγ α ἐγαποσγέσεογ} ΓῊΪ5 
νοῦβθ ἰ5. ἃ ϑοπίοθμποο οἵ δχίτεπιθ αἰ υ]ίυ. 
Ῥευπαρβ {παΐ οχρ]απαίίοη οἵ 1 ὑνΠΙΟἢ 15 ἘΠῸ 
πηοϑβὲ ϑἰπηρίθ δηᾷ {Π6 Ἰβαϑί ἈΥΕΙΠΟΙΑΙ 15. ΠΚΟΙῪ 
ἰο 6 πρατοϑὲ {πὸ γαῖ. ὙΠῸ ρδγίιο]θ “ ἔοσ ἢ 
τηἰτγοάμποεθβ ἃ τϑᾶϑοῃ ΤῸΓ {π6 Ροϑβιξιοη ἱπηρ] θά 
ἴῃ ἐπε ργεοθάϊηρ Ἵχοϊατηδίίοη. ὙΠῸ βθοκίηρ 
ἴο θὲ ἔγθεὶν {πϑιῆθὰ ἵπ ΟΠ γῖϑῖ, Ἐπουρἢ 1 
ΡΙΓΟΟΙΪαΐπ5 ΟἿ 51π ἴο {Π6 11], σαηποΐῖ σοη- 
ϑέιταΐο Ηΐπα {Π6 ΘΠ ΓΑΡΟΥ 4 Πα ΡῬγουποίογ οἵ 
5ῖη. Οἡ {Π6 σοπίγαγυ, νγ8 σοπϑβεαθ ΟἸΓΒΟΙν 65 
ΘΙΠΠΘΙ5 ἴῃ [Π6 ννογϑί 56η56 1 νγε γϑϑοχί ἴο {Πδΐ, 
85 1Π6 βγοιπά οἵ οἱἵγ πόρε, συ πο ῃ σαπποῖ 
ΤΟΙΊΘΑΥ Οἷα 5δ'π. ΔΘ βδίθρ ἴπ {π6 τϑρι] ἀης; 
ΟΥ̓ ἐπαΐ νυ ῃῖοπ, οα Οἵ γχϑοθρίίοη οὐ {Π6 ἔσιια 
ΟΟΒρεῖ, νναὰθ ὁὔμοθ ἴῸΓ 811] ἀθοϊβίνειυ μι ]εά 

ΘσΘΑΙΑΤΊ ΑΙΝΘ. ΤΊ, [ν. 17---το. 

τὃ Βὸγ [Ὁ 1 θυ: 4 ἀραίη της ἘΠΙηρ5 
ννῃϊ ἢ 1 ἀςπβίγογεα, 1 ππᾶκα πηγϑεὶξ ἃ 
ἘΓΔΠΒΡ Έ58ΟΓ. 

19 ἔογ 1 {πγουρῃ {πΠ6 ἰαν δπὴ 

ἄοννῃ, πηᾶῖοθ ΟἿἹΓΟ {γαπερ θβθίοη [Π6 ΤΉΟΥΘ 
Δρρατθηΐ. [ΤῈ 15 1π {Π|5 νυν ἀθονο 411 οἴ πιοῦβ 
{πᾶΐ ννθ ςοπϑίςξαξθ οατβοῖνε 5. “" ΓΑΠΒΘΎΘΘΘΟΥΒ.᾽" 
(ϑὲ Ῥαὺ] Ποῖα ΡΌΓΡΟΒΞΕΙΥ τ1565 {Π15. 5 ΓΟΉΡΘΥ 
ννογά. 866 1 Τ[ομη, "1. 4.) δὲ τα σϑνεγίηρ 
ἴο {Π6 Ἰανν ἴῸ ἃ ρΡαγροβα ψν ]ο ἢ {ΠῸ Ἰανν 1{5618 
ἰδαρ ὰρ ἴο Ὀ6 Πορεῖθθθ. ΔῈ δύ ἀἰβῃοπουτ- 
ἴῃς. ἴῃ6 ἔτθε σύὰάςθ οἵ Οοά, [πγοῦρη ΠΙΟἢ 
Δ Θἤδοίι8] γον ἴῸΣ 51} 15 δι Π40]6, δηά 
{πγουρ ΠΟ ᾿ς Οὐτβεῖνεβ παᾶνθ δοκηον- 
Ἰοάροα [ῃδὲ 1 σϑῃ Ὀ6 αἰζαϊηθά. ΑἸ] {Π15 566 ΠΊ5 
ἴο 6 σοπιρτγιβθά ἴπ {Π15 σοπάθηβαά πα οοτη- 
ΡΓΘΠΘΠΒΙν 6 γ Γθ6 ἢ Δη4 {Π6 νγῃο]8 15 πηδ46 τῆογα 
δ ρμαίς ἀπά ᾿πνοϑίθα νυ] πιο ἢ ἔξε!πρ ὈΥ 
1{π6 ἕδος {παῖ δὲ: Ῥδι] ρευβϑοῃιῇθβ, ἃ5 11 ὑγεγο, 
{Π6 νυ ΠΟ ]6 ἀυραπιθπέ ἴῃ Πἰ5 ον Ἔχρογίθπσθ, [ἢ 
βιρρογέ οὗ {Π15 νίδνν ννῈ πηδΥ “αοίθ {Π6 σοσεηΐξ 
σοτημηθηΐαγυ οὗ Ῥγοῦ, ϑαπάδυ : “Ἰπϑίοδα οἵ 
1η6 Ῥαι πο (τ βεῖδη, νν πο ΓΟ]]ονν5 (ΓΙ ΒΕΔ ΠΙΕΥ 
ἴο 1[5. Ἰορῖςα] τϑβ]β, 10 15 σθαΠν {πὸ [πάδ]Ζῖηρ; 
(ΟΠ τιβείδη πὸ βίαπάς βο -σοπάοθιηπεά, ἀπά 15 
ἘΠ Τ64] ϑἴπποῖ, ἴῃ γϑίαγπιηρ ἴο νμδὲ 6 Πᾶ5 
ξουβακθη. 

19--21. ΒεηρῈΪ βᾶγβ οἵ {πε56 ἴΠγ66 γϑῦϑθϑ 
γνΠοἢ. ΓΌΠ]ονν {παΐ {ΠῸῪ ἀγα σεγητα ας γπεάμίϊα 
Ορῤνϊδηαηπίσηι. ὙΠῸ Ὀεδὲ ΠεΙρ--ἶπ δος [Π8 
ΘΘ5θ [14] ΠΕΙρ---ἔογ {πΠ6 πἀπάογβϑίαπάϊηρ οἵ {Π656 
γΕΙβ65, ἴῃ ὙγΒΙΟἢ {πῸ ἀοοίΐγπθ οὗ (βίῃ 
Ταβειβοδίίοη 15, ργθβεπίθα ἴῃ ἃ σοπάθηβθα [ΟΓΠΊ, 
15 Βα ΡΡ!Ποα Ὀγ {Π6 βονεηίῃ ἀπὰ εἰρ ἢ οΠαρίθυβ 
οὕ [Π6 ΕΡΙβ[16 το {πὸ ουῆδῃβ. 866 {π6 ποίεβϑ 
{Πογα. 

19. Τὸν 1 Ίῤγοιο ἐρο ἰααὺ αὶ ἀραά ἐο ἐβὲ 
Ἰααυ]Ὁ ὝὙὝΠΕ ρϑβοπαὶ ργόποιιη 15, θαγοπά ΔΗΥ͂ 
ἀουδέ, ᾿πίοπαθα ποῦ ἴο 6 βπηρμδέϊο ; πα ΤῸΥ 
{Π6 γθάβοῃ οἱ {Π15 Ἔπηρμδίϊς ροϑιτοη τνα τηπβέ 
Ἰοοῖς ἴῃ {π6 σοπίοχΕ. ὙΠῸ οχραπδίϊοπ 15, 1Π 
8} ργορθΠγ, το θ6 ἔοιιηά ἴπ ἐπε ἕδος ἐπαΐ ἴῃ 
[Π6 ργθοθάϊηρ νϑῦβα ἢ Πᾶ5 [ἀθπιιῆθα {Π6 νγ ΠΟ 16 
4αεβέίοη ἢ Πἰβ οννη ΡΕΙΒΟΠΔΙ ΘΧΡΕΓΙΘΠΟΘ. 
ΜογοΥ βἶνοβ [Π6 βρι τις οὗ 1πῈ δπιρμδίις “41 
(ἐγὼ) {μι5: “1 ογ ΠῚῪ ονη Ραγί, ἸθἐΕ Πρ ΤΩΡ 
ΟΥ̓ ΘΧΡΟΙΙΘΠΟΘ βρθαϊς, ἴο βαῦ ποίμιηρ οἵ Π6 
Ἔχροσίθηςθ οἱ οἴ μειβ." ὙΠὰ5 ἴοο ννὲ πᾶνθ ἔΠ6 
ἘΧρΙαπαίϊίοη οἵ [π6 ᾿ἱπίθπβθ Ῥεύβομδὶ ἔθος; 
ὙΠ ἢ ἘΠαγασίουβοβ ἔπθθθ γοῦβεβ. Ηθ νυυϊξεβ 
ΘΑΘΟΓΥ ἔτοπὶ {πὸ Πεατί, συιποιξ νυδιεηρ ἴῸ 
ἘΠΪΟ]α Π15 ἀγριτηθπέ δἱ Ἰεπρίῃ. 

Α5 ἴο {Π8 πιϑαπίηρ οἵ {π86 ρῆγαβθ ὈΘΙΌΤΓΘ 115, 
Π6 βᾶγϑβ [ῃδὲ ἘΠ6 ἰὰνν 1[5611 Πα4 ἐδιιβμξ πὶ {παξ 
Π6 τηιβί αἱίου!ν ἀἸβοατγά {Π6 Ἰανν 45 ἐπ στοιπά 
οἵἉ ᾿πϑεΠοαίίοη. Ηδ Παά {τἰδά {Π6 Ἔχρεγίτηθπξ 
οὔ θείης; ᾿π5εΠ6α ὈΥ ἐμο Ιαὰνν ; ἀπά ἔπε Ἔχρεγὶ- 
τηθπί Πα [4116 δὲ Ἔνεσγ ροϊπέ. ΔΊ δνεγ 
πονν οοτί {πῸῈ τεβα]ξ ννὰ5 ἃ ἄδθερει σοηβοῖοιβ- 
Π655 οἵ ϑίη δη4 οἵ μερίθβθποθβ. ὙΤΉϊ5 δ πᾶ 
Ἰδαγηΐ ἐπαΐῖ, 85 ἴο δὴν πόρε οὗ βαϊναίϊΐοῃ ΠῸπὶ 



Ἷ 29, 21.} 

ἀελά το τῃς6 ἰανν, {παξ 1 τηῖρῃξ [ἱνε 
ππίο (οα. 

20 ἴ ,δ)πὶ ογιοϊθεά νι ΟἾγιβε: 
Πανεγίῃ 6 ]685 1 ἴΐνα ; γεῖ ποῖ 1. δυξ 
ΟἸγῖϑε Ἰνεῖῃ ἴῃ πιὸ: ἂδπά τῃ6 [π|8 
ψννῆϊοῆῃ 1 πον ἵνα 'ἰπ {πὸ ἤσβῃ 1 

ἐΠ|5 βοῖιγοθ, μ6 πλϑέ θθοοπιθ ἀοαά ἴο {Π6 ἰὰνν 
ἀπά {πῸ ἰὰνν ἴο ῃϊπι. ὙΠῸ ἴογος οὗ {Π6 πηείδ- 
ΡΒΟΥ 5 566 ὴ ἔϊοπὶ ἢΠἰ5 886 οὔ 1ξ ἴῃ οἴΠοΥ 
Ρίασεθ, ἃ5 πη Πα ϑγ5 (βοιη. νἱ. 2), 
« ΑΑΓ6 ἃγ6 ἀθδά ἴο 51π, πδὲ ννθ 5Βῃου]ά ποί ᾿ῖν 
ΔΏΥ ἸΟΠΡῈΓ {πογοΐῃ : ἡ ἀπά ἀρδίη (Ὁ Δ]. νὶ. 14), 
(1 δηὴ οὐμποϊβοά ππίο {πὸ ννοῦ!, ἀπά {πὸ 
ννοτ]  ἀπίο πΊ6. [π᾿ Ἀοη,. νἱ]. 4, 6, νγθ ἢανῈ 
ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ {Π6 σα πΊ6 Δρρ]οδίϊοη οὗ [Π6 πιθίάρῃοῦ 
ὙΠΟ να ἤπά ἤθγθ. 866 {η6 ποίβθϑ οὴἡ {μεϑ 
Ρᾶϑϑαρεϑ οἵ (ῃ6 ἃ ΟΠΊΔΠ5, 

Αἡ ἱπηρογίδηξ αιιθϑίίοη 8.565 δὲ {Π|5 ροϊπέ 
85 ἴο νυν ΠοΊ ΠΕ Γ ννὸ 5ῃοι] ἃ ππάουϑίαπα ὈΥ “ἰανν "ἢ 
[Π6 ΠΕΟΓΟΠΊΟΠΪΔΙ ἰανν οἵ ἴπ6 [6νν8, Οὐ ἰανν 1π 
ῬΈΠογαΙ. Βοίῃ {πὸ αὔϑοποθ οὗ [Π6 δγίιο]α ἀπά 
{π6 γνΠοΪθ βίγοϑϑ οὗ [Π6 ἀρ: πηθηΐ βθο πὴ ἄθοῖϑῖνα 
ἴογ {Π6 Ἰαϊίοσ νίθνν. 866 [πίτοά. ἕο {πὸ Κὶ οἱηδη58. 

ἐραὲ 1 »εῖσῥὲ ἰυὸ μπίο σοά  “Παΐ 1 τὰ δῦ 
ἴίνα ἀπίο (οά " 5 {π6 σογγοοΐ ἐγδηβίδίίοῃ, 
ὙΠΟ τεϑα]ῖ οἵ {πΠ6 ἀθαίῃ τπηΐο ἐπα 1ὰνν 15 1Π6 
πδυν ἴδ απίο Οοά, Μ᾿ ΠΙςἢ 15 ἴο 6 σοπίϊπιιοιιβ 
δνθη αἴζοι [6 ἀἸβοονογυ οἵ {πΠῸ τα τηοάθ οἵ 
Τ5εΠοδέϊοη 15 γεδοῃθά. ὙΠῸ ἐποιρῃΐ οἵ 118 
ουξ οὗ “ἀθδίῃ, υἱπάθι νϑτίοιιβ ἀϑρθοΐβ, ρρθαῦβ 
σΟΠϑίδπΕΥ ἴῃ 8.1 Ῥδι]}5 νυ! η55. 866 Θβρθοία ΠΥ 
Ἰλοπη. νἱ. 11, ““Βθοκοη γ8 γουτβεῖνεβ ἴο ΡῈ 
ἀορδα ἱπάθθα ιπίο βίη, θις αἰϊνα ππίο Οοά, 
ΤὨγοιΡ ἢ [εϑιι5 (ἢ γίϑὲ οὐ 1 οτά :" νυ νι ἢ 
νῈ 5ῃοι]ὰ σοιπρατθ τ Ῥεΐξ. 11. 24, ““ῃΟ ΠΙ5 
ΟΠ 561} ὈΔΓΘ ΟἿ 51Π5 1Π ΠΙ5 ον ὈΟΔΥ οη {ΠῸ 
ἔγχεα, ἐπαΐ νγθ, Ὀεὶηρ ἀεαά τἰπΐο 51η, 5ῃοι]ά 
Ἰϊνθ ἀπίο τιρ θουβηθϑ5.") ΜδγΥ νγῈ ποΐ 566 ἴῃ 
{ῃ15 σοϊποιάθηςσε οὗ Ἰαπρίαρα ρατί οὗ {πὸ τϑβα] 
Οὗ {πδΐ ΘΑ Ὺ πηδείϊηρ οὗ {π6ὸ ἔνο Αροϑβί!εβ 
ι. τ8)} 
ΠΝ {π6 πε Ποϑ]5. 15 θεΐνγθθη νη ππίο 

ἐπε Ἰὰνν ἀπά 1ἰνίηρ ππΐο Οοά: δπά 1 15. ννεὶ]} 
Ρὰξ ὈΥ ΓΐΠΟΓ πι5: “ἼΠ6 [4156 δροϑβί]εβ 
ἰδ Ὡς {π|5 ἀοοίσιπο : Εἰχοθρέ ποὺ ᾿νῈ ἰο {Π6 
ἰανν, ἴποι τί ἀεαά ἰο σοά ; Ὀαυΐ Ῥδὰ] βδιῖῃ 
αι σοπίγατυ : Εἰχοθρέ ποι θὲ ἀδδὰ ἰο {πὸ 
Ιανν, ποι σαπϑί ποΐ ᾿νε ἰο Οοά...... ἴο ᾿νε ἴο 
{πΠ6 ἰὰνν 15, 1π {Γπἢ, ποίμιηρ εἶβθ ἴπδη ἴο ἐϊα 
ἴο Οοά; δηά ἴο ἐϊθ ἴο {πὸ ἰανν 15 ποίῃϊηρ᾽ εἰ5α 
{πάη ἴο ᾿νε ἴὸ Οοά." 

20. 1 δαηὶ ογμοίγοά αὐἱὲ ΟΡ] Ἤξετε δὲ 
Ῥδι] 1565 Ξίγοηβοῦ ἰδηριιαρθ ἀηα δηίθιβ ΠΡῸΠ 
Πανν ῬΥΟΙ Πα. ΗΕ Πα5 ϑαϊά {πδξ μ6 5 ἀθδαά ἴὸ 
{π6 ἴανν, {πδὲ 1 15 γϑάιισθα ἴο ποίμί πρτιθ85 ἃ5 
ἴο ΔΠΥ ΠοΟρῈ ψΒΙΟἢ τ αῇογάς οὔ βαϊναΐϊίοῃ, ἀπά 
{μαξ ἐπγουρ ἢ {Π15 ἄθαῖῃ ΠῸ Πᾶ5 ραϑϑθά ἱπίο ἃ 
ΠΟΥ 16, Βαΐ Πα σου]ά ποΐ τι56 5 ἢ Ἰαηριαρθ 
συ πουΐ {Π|ηκῖπρ; Οὗ ἐπ6 ἀθαίῃ δηὰ τεϑυσγγθοίίοη 
οἵ (τι. ὙΠῸ Τιοτὰ 76θι5 ΟΠ τῖϑὲ αἴβο ἀϊθά 
ἀπίο {Π6 ἰανν, Ὀὰϊ ἴῃ ἃ βεῆβα νυ ῃῖοῃ ᾿ηνοϊνεά 

ΟΦ ἸἈΙΕΑΣΎ ΤΑΝ 51.111 

᾿νε Ὀγ τΠ6 ἔτ οὗ ἐῃς ϑοη οὗ (οά, 
νγηο ἰονεά π|6, ἂπὰ ρᾶᾷνε δΒἰπιβα]ῇ 
ογ πΊα. 

21 1 ἀο ποέΐ ἐτιβίγαία {ῃ6 ρίδσθ 
οὗ (!σοά : ἴογ 1Ε τὶρῃτθοιιβηε85 εϑγη6 ὈΥ͂ 
{Π6 ἰανν, {πεη (ἢ γιβὲ 15 ἀεδά ἴῃ ναΐπ. 

ΟἿἿΓ πο] νογάποθ ἜγοπῚ 115 σοπάθιηηηρ ροννου. 
[η ΕΠῚ5 σους χίοη Ηδθ ὀχ διισίθα {Π6 οἰγ86 οἵ 
ἴμ6 ἰανν. (866 1]. 12.) Ηθ ““ῬογῈ ΟἿΙΪΓ 51Πη5 
ἴῃ ΗἸΒ ονγῆ ΒΟΩῪ οἡ {Π6 ἔγχεα," [Ιἢ ΗΐΪπι δά 
συ ΗΠ τ να ἃγῸ ογοιπθ, ΒΥ [δι να ἅτὰ 
Ῥαγίακοιβ οἵ Ηἰβ ἀδαῖῃ. ϑ.οῇῃ ᾿δηριιαρο 5 
ΠΟΡΙΟΙΒΙΥ͂ τι5884 ἴπ {πΠ6 ΕΒ ῬΙβῖ]ε5 οὔ δὲ Ραι]. 
866 ἴογ ᾿πβίδπος μι. νἱ. 6; (]. "1. 2ο. 
γε ποὲ 1, ὁμέ Οῤγῖὶσὲ ἰδυεῖ ἱπ »ι6] Ὑεΐ {Π|5 

σγποιῆχιοη ἢ (γιὲ Ἰνοϊνο5. {πὸ 1ῃ {πὸ 
ΒΙΡΣΠοϑὶ ἀπά πιοϑί βἸοΟυΙοι5 56η56. [{ 15, ῃονν- 
Θνασ, ποῖ ἢ15 οἱ 561 {παΐ 1ῖνθβ, Ὀὰὲ 5. πονν 
561; ΟΥ̓ΤΑΙΠΟΥ 1 15 (ἢγιβέ {πδξ [νϑ5 ἴῃ Πϊπη. 
ἼΠΕ ο]ἀ πλᾶῃ ἴῃ Ῥαι] 15 ἠθδά, δπά {π6 πενν 
τΔη ἄγαν [πὸ ἄϊγτεοσῖ τοπὶ (γιδΕ. ΤῊϊ5 
βῃοτγέ ραγαρῆγαβθ Ὀοΐἢ ϑαξῖβῆθβ {Π6 σοπαϊοπβ 
ΟΥ̓ [86 ᾿ῬῬΥΔΙΊΠΩΔΥ ἃηὰ ρῖνεβ ἴΠπ6 βϑποῦαὶ τηθδη- 
ΙΠΡ. 

ἀπά ἐῤὲ {78 αὐρίορ 1 ποαὺ ἰΐυθ ἐπ ἐδ 365] 
Ἀδίμογ, 50 Ζῶ 8ἃ8 1 π8ῦ8 ἃ ρύϑϑδῃῦ 
116 ὕο 1ἰν ἴῃ ἴπθ ἤσβῃ." ὙΠῸ σοπϑίγιο- 
Ἐοη 15 ἔπε βαπῆθ 8ἃ5 ἴπ οιη. νἱ. το. Ηδ ἴ5 
ΟὈΠΡοα ο ἔδεὶ δηά σοηΐθοβ {Πα ὄνθη [Π15 Πῖρῃ 
ΒΡΙΓΙΓΠ4] 116 15 ϑρθπί ῸγΓ {Π6 ργεέβθπέ ὑπέδυ 
ΘΑΓΈΠΥ ςΟΠα ΟΠ ---- νυ Βυσηαπ. ᾿πβττηϊΐν 
ἹΠϊη, πα πιά {1415 ἀπ α τοπιρίδεϊοηβ νυ Ἱἢ- 
οὐἱ. 8111], 45 Π6 ργοσθθάβ ἴο 58Υ, {πΠ6 βαβίδιπ- 
ἱπρ ῬυΠΟΙρΡΙ6. ννΒΙ ἢ βῖνεβ Πίτη ΠΙ5 Χθα] [16,15 
[αὶ ἢ τῃ (ἢγιϑέ. 866. , (ου. ν. 4. [1 15 αἰΗῖ- 
Οα]Ὲ το ἄθοιάθ δΟβο ἴον νυ πο ΠΟΥ Π6 ποαὺ ἴῃ 
[Π15 ῥᾷβϑαρα ροϊπίβ ἴο {Π6 ραϑέ οὐ {πθ6 ξιζατγο. 
ΤῈ 15. Δ]Π]ΠΟνναὉ]6 ἴο ᾿ποϊάθ Ὀοΐμ, Ὀαΐ νντ ἢ 5ρε- 
οἷ] γϑίδθγθηοθ ἴο {πΠ6 Ἰαξζου. 

ὧν ἰδὲ χα} Μόοτξα σοττεοῖγ, ἴπ ξαϊῦῃ. 
Α5 θη ΑἸοσγά ϑᾶγ5, ἐν πίστει σΟΥΓΕΒΡΟΠ 5 
ἴο ἐν σαρκί. Βα, ἀπά ποΐ {πΠῸ ἤεβῇ, 15 [Π86 
ΤΟΔ] δ]οπηθηξ ἴῃ νυ ἢ 1 Πἴνθ. 

αυρο ἰουεά 7π6, απ σαῦδ ῥῖ»ιη 5 707 716} 
ἼΠΙ5 πιάάδη ουζθιιγϑί οἵ θαγποϑί σγαϊπάθ ἀπά 
ἀδνοίϊοῃ 15 νΟΓΥῪ σΠαγαοίογιϑίῖς. 866 {Π6 ποΐεβ 
ΟἹ Ϊ. 1, 4. ΤῊΙ5 Θχργδβϑίοη οἵ ἔδε!ηρ ἴοο Πα 
ἃ5 ΤΠ ΠΟἢ νοῖρηΐ ἴῃ 15. ΔΥΡῚΙΠΊΘΠΐ ἃ5 ΔΗΥ͂ ρατί 
ΟΥ̓ Πἰ5. τϑαβθοηίηρ 845. ΕῸΓ {ΠῸ τι56 οἵ ““ογ ἢ 
(ὑπὲρ) 566 11. 13; 8π4 Πρ. ποίθ οἡ τ (ου. ΧΥ. 29. 

ΟἽ. 1 4ο πο ᾿ημίγαίο ἐῤὸ σγασε οὶ σοά]] 
ἼΠΙ5 ἀὈγιρὲ ϑεπΐθποθ βᾶγϑθ ἴῃ {Π6 βίγοηρεβϑε 
ννΑΥ {παῖ ἴο 56εἸς ἕο Ὀ6 1πι511Π64 οἰ Πουννῖβα Πδπ 
5 ΠΊΡΙΥ Ἐπγουρἢ ἔδιἢ τη ΟΠ γῖϑί, ννου]ά 6 το 
πα ΠΠ1ἶν 1Π6 στδοίοιιβ βΊ οἵ (ὐοά, πὰ {πογείουα 
ἃ ὨΘΙΠΟΙΙ5 5δῖ1ῃ. Αρδὶη ννὸ πηᾶὺ ατοῖθ Γαΐ ΠΟΥ, 
νὴ ννῇοπὶ θοΐῃ {πΠῸ6 Αροβί!θβ βθῆιιθηςα οὗ 
1ΠπουρμῈ ἀπά Πὶ5 βιιάάθη οηοΐίίοη ἅτ πηδ δ 
ΑἸῖν 6 ἀραῖη νυ Ἰ ἢ Ἔχίγδογάϊπαγυ ἔγεβηπαϑθ, “ΝΟΥ 
Ὧ6 ΡΥΘΡΑΓΘίῃ ἃ ΑΥ̓͂ ἴο {Π6 βθοοπά δυριπιθηΐ 
οἵ {Π15 Εριβῖ]θ. Απά πεῖ γα τηιιβὲ αἰ  ΘΠΕΙΥ 
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ςοηϑιάθγ, {παξ ἴο 56ὲκ ἴο θ6 1π|5{1Π64 ὈΥ ννοῦκθ 
ΟΥ̓ {πε ἰανν, ἰ5 ἴο τεεςξ ῃ6 στᾶσα οἵ Οοά. 
Βιυΐ,  ΡΓΔΥ γοιι, ννῃδξ πῃ οὰπ ὈῈ ΤηοΓ6 οχ- 
ΘοΥα Ὁ] 6. Δηα ΠΟΥΓΙΌΪῈ {Ππᾶπη ἴο τα]θοΐξ {πὸ βτᾶσθ 
οἵ Οοά, «πὰ ἴο τοῖῆιβο {Παΐ στρ θοιιβηθβ5 νυ πο 
ςοπηθῖῃ ὈγΥ ΟΠ τδεὶ [ΙΕ 5 Θποιρῃ ἀπά ἴοο 
ΤΛῸΟἢ ΔΙγοδ αν {πᾶΐ νγα ἀτὸ νυ ]οκεα ϑίπποῖβ ἀπά 
ἰγδΉΒΡΊΌσϑοῦβ Οὐ ἘΠ6 σοιητηδηατηηθηΐβ οἵ Οοά:; 
Δα γεῖ νγθ σοπη πη τηογθονοῖ {ΠῸ τηοβί οχο- 
ΟΓΔΌΪΘ ΟΥ̓ 811] 5ῖπ5, 1η {παΐ ννὲ 4ο 50 σοπίθιηρίιι- 
ΟἸΒΙῪ τϑῦιβο ἐπΠ6 βτᾶςα οἵ Οοά δπά γεπη!5ϑίοῃ 
ΟΥ̓ 51η5 οἤδξγοα ἴο τι ὈγῪῚ (ΟΠ τιϑί...... ΎΠΕΓΕ ᾿5 
ΠΟ 51π νυνί ἢ Ρδὰ] ἀπά {π6 Οἴποῦ Α Ροβί!εβ 414 

ΠΥ Ν ΘΕῚΣ 

50 ΠΊΠΙΟΝ ἀδίοθε 85 {πῸ6 σοπίοιηρέ οὗ βίαςθ δηά 
ἄςη11] οἵ (ἢ γβί ; δπά γεῖ ἔΠθγῈ 15 ΠΟ 51 Τῆοσα 
ΠΟΙΠΠΊΟΗ.᾽ἢ 

ἐῤεη ἰς Οῤγίοὲ ἐδαά ἴηι σαἱπ}] Νοίπίπρ σου]ά 
ΤΊΟΥΘ 5[ΓΟΠΡΊΥ ΘΧΡΓαθ5. {Π6 ρονγευθθϑηθθβ οἵ 
{π6 ἰανν, ἀπά [Π6 πϑοθϑβϑυ οἵ (γιβι 5 ἀθδίῃ, 
ἔογ βαϊναίίοπ. ὙΠῸ ννοτά (δωρεὰν) ἰγαηϑαϊοα 
ἐς [ῃ γαίῃ ᾽7 15 ποῖ {Π6 βᾷπηθ (εἰκῆ) νυνὶ ἢ 15 50 
γτοηήοτοά ἴῃ τ (οὐ. χυ. 2. ΠΕ ΤηΘΔΠΙΠΡρ 15 ποῖ 
τῃδὲ (ῃγῖϑε σου]ά, ππάϑὺ ΠΥ ΠΥροΐμεβίβ, μαννα 
ἀϊεά ἴο πὸ ρυζροβο; Ὀαΐ {παΐ, τππάθυ (15 
Βγυροίμεϑιβ, Η|5. ἀθαίῃ ννουἹά πᾶν Ὀδεη τὑπ- 
ΠΘΟΟΘΒΒΆΤΥ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῚ οἡ (ἨΗΔΑΡ, 11. 

81 ΡΑυ 5 ΙΟΌΚΝΕΥΒ ΤῸ [ΕΚΌΒΑΓΕΜ. 

[π σοπβοηιδηςσο οὗ ἔΠ6 ᾿ππρΟβϑι ὉΠ οἵἉ 45- 
ϑισπίηρ {ΠπῸ ρίας οὗ {Π15 ΕἸ ΡΙβΕ]16, ἴπ σοπηῃθοίοη 
ΜῈ 8. Ραι]}5 τοσογάθα 116, Ὁ ον! άθποθ οὗ {Π6 
βᾷτη6 Κιπή δ5 [ῃδξ νυ ῃῖς ἢ ρῖνοϑ ἔΠ6 ἀδίθβ οἵ [Π6 
ΕἸγϑέ ἀπά ϑεοοπά Ἐριβϑί]θβ ἕο ἐμῈ (ὐου! πίῃ! η5 
δηὰ {παΐ (ο {πΠ6  οπιδη5, ἴῃ το δίϊοη ἕο ἐπ Α οἵβ 
οὗ {π6 Αροβίϊεθβ, ᾿ξ Ὀεσοπγθ5 {Π6 τηοτθ πηροτί- 
ἀπέ ἴο πηᾶυῖς σα ΓΘΕΙΠΥ 411 [Π6 11π65 οὐ 1ηΐεγβθο- 
τοι θδίννθθπ {Π15 Ἰθϊίου ἀηα {πῸ Πἰδίοσυ. ὙΠῸ 
ΠΠΙΘΕ Π1Π65 οὗ ᾿πέθγϑθοίίοη οὐ [Π15 Κιπά ἃγὲ Το πα 
1π [Π6 πιθπίϊοη νυ ἢ 88: Ῥαμ] πᾶ κο5, 1η νντιΐς- 
ἱπρ' ἴο ἔπε (ὐαἰδξίδηβ, οἵ Π15 οι γη 5 ἴο [οτα- 
54 ]6 πη. 

(οποογηΐϊηρ ἔπθ ἢγϑέ ἸΟΠΓΠΘΥ ἔΠ6ΓΘ 15 ΠΟ ΤῈΔ] 
ἀππσου]γ. ὙΠ αΐ 81 16 σὰγ5 ἀἸγεςεΥ (Α οἰ5 
Ιχ. 232-28), ἀπά ννῃδί πα ἡιοΐεϑ δὲ Ῥδι] ἃ5 
ϑαυΪηρ ἴῃ ἢϊ5 Δροϊορείς βρεθῇ δὲ [θγιιβα]ρ πὶ 
(Αοἰ5 χχῖϊ. τ7--21), σογγεβροηβ. νυ] τνηδΐ 
ννα τοδά ἴῃ {πῸ Ερίβε]6 (Ὁ 3]. 1. 18----20). ΕῸΓ 
{Π6 ῬΈΤΡΟΒΘ οὗ σοπηραυίβοη ννῈ παίαγα ]ν ἴακο, 
85 ΟἿἿΓ δία πρ-ΡοΙϊπβ, ννμαΐ δὲ Ῥδὰ] ΒΙπη561Ὲ 
ΒΑΥ5 πη [15 Ἰεέΐθυ ἀπά τῇ {Π6 βρεεοῃ. [}π {πθ 
Ἰοξξου ΠῈ βϑᾶγϑβ {πδξ “" ἔῆγθε γϑατβ᾽ (Ὁ ΠΙοἢ ΠΊΑΥ 
Ὀὲ ἴῃγδθα []] γθαῦβ ΟΥ̓ ΟἾΪΥ ὉΠ6 Ὑθδγ ὙΠ ἢ Ραγί5 
ΟΥ̓ ἔνγο οἴπευϑ) ραϑϑθά Ὀδίνγθεη ἢ15 σοηνευβίοη 
ΔΠ4 ΠΙ5 βοϊηρ ἕο θυ βα]οπη---ἰπαΐ ΠΙ5. τηοίίναε 
ννὰ5 ἴο πιαῖθ δοσιδϊηΐδποθ νυ] Ῥεΐου---παΐ 
Π6 βροπξ ἃ ἴογτίπιρ με τ {παξ ΑΡροβέ!ο---ἰπαΐ 
Ἐπ6 ΟἿΪΥ Οἴου ΑΡροβίϊα πθ βδᾶὰνν οῃ {Π15 ὁσσαϑβίοῃ 
ννᾶ5 [δτηε5- - ἀπά {πδΐ οἡ ᾿δανῖηρ [6 ΙΙ 54] θη ἢ6 
νγθηΐ ἱπίο {ΠῸ γτορίοηβ οἵ ϑυγία ἀπά (Ποία, 
συ ποιξ Βδσοπηηρ ῬΟΙΒΟΠΔΠΥ Κποννη ἴο [Π6 
ΟΒυιβείαπβ οἵ [πάρα [πὸ {ΠῸ βρβεοῦ ἢθ βαῦϑ8 
1Παΐ ἀπιτῖπρ' {Π|5 νἱϑιὲ ΠΘ νγὰθ ΟΠΟ6 ἴπ ἃ ἰγᾶποθ 
νη ἐΠ6 ργθοϊποῖβ οἵ {πΠ6 Τ᾽ ΠΊρΙ6, ἀηα {παξ 
ἴῃ {π|5 ἔγαπος ἢ στϑοοῖνοα ἃ ῬευεηΡΙΟΥΥ οὐ οῦ 
ἴο υϊξ ἐμ6 ΗΟΪΥ ΟἸΕΥ ἀπά ἴο βὸ ““ἴασ ἔπεποε "ἢ 
ἴο {πΠ6 (Θεπί!]65. ΓΕ πον ννὰ ἴατηῃ ἴο δὲ {μπκε 5 
αἀϊτθοῖ δοσοιπηξ, να ἢπά {παΐ δὲ Ῥδ}] ννεηΐ 
ἔγοπλ Τλατηλάϑοι5 ἕο [ Γιβα οι ἴῃ ΠΟΠΘΘ]ΠΘΗΘΕ 
οὗ ρουϑθουίίοη, δη4 ππάθγ ἔΠῸ ργθββιγα οὐ 1π|- 
τηϊποπέ ἄδπροτ---ἰΠπδξ οἡ γίνης ἴπ {πὸ ΗΟΪΥ͂ 
ΟἸγ 6 νγὰβ βιιϑρεοϊβά- ἰῃαΐξ Βαγηαθαβ τὸ- 
τηουθά {Π|15 ϑιιβρίοίοη, ἱπέγοδιοθα μίτα ἴοὸ {Π6 
ἈΡΟΒΕ65 δηά σανε ἐποη σοηῇάρηςε---ἰπαΐ ΠΘ ννα5 
ὙΠ ΓΠΘπὶ “" σομηηρ ἴῃ Δη4 βοίηρ οὐ ""---ἰΠδΐ 

1η 15 ΒΟ] πλϊββϑίοη- υν Οὐ͵ς Π6 σα ΠΊΘ ἱπέο ΠΟ] 1510 Π 
νυ {πΠ6 Ηδ]]οπΙ5[5-- -ἀπα Πδΐ, ᾿πΠ σΟΠΒΘΠ ΠΘΠΟΘ 
οἵἉ ἢΙ5 18 Ῥδῖπρ ἴπΠ ἀδηροΥ, μ6 νγᾶ5 ϑεπί υνᾶῦ 
ὈΥ Πῖ5 ἔΈ]Π]ονν- ΠγΙβίιαηβ ἕο (ξϑαγθα, ννπθπσα 
Π6 ρτοςθοήάθά ἴο αῦϑιιθΒ. [ἢ {πεβο ἀϊδγοπί 
δΔοσοιιηΐθ {ποῖ 15. ΠῸ τοδὶ σοπίγδαιοζιοπ, 
1Ππουρ ΠΟΥ ἃτα βίνθη ΟΥ̓ ἀἰβθγοπέ ρϑύβοῃϑ 
Δ ὈΠΩΘΙ γεΥῪ ἀϊεγοπέ ἀϑρεοΐβ, νυ ΠΟ ἢ οἸΓ- 
Οὐπηβίδησθ ΓΟΘΕ {5 1ἢ ἔπ ΓΠΙΒΠΙ ΠΡ τι5 νυ τη ἢ 
1ηἰουτηδίοη. ννῃΙοἢ να 5ῃοι]ὰ ποῖ οἴπουννῖβα 
Ῥοββθβθ. ὙΠ6Ὲ ΟΠΪΥ Ροϊηξ οἡ ΙΓ 1ξ 15 γϑὰ- 
ΘΟΠΔΌΙΘ ἴο εοϑιίαϊθ δ 811 15 {πῸ ἕαςξ [δὲ δὲ 
ΤΠ θ, ΓΙ ΏΡ ΘΘΠΘΓΔΠΎΥ, ταργεβεηίβ 86 Ῥδα] 
ἃ5 δοίην ἴῃ ἔγιθηΥ ἱπίογοουγβδθ συ! ἐπα 
ΑΡοϑβέίεβ αηά (τιβέιδη Ὀγείῆγοη δὲ [θγιιβα 6 ΠῚ, 
ὙΠ Πογθαβ δὲ δα], νυ Πρ ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ ἀπά 1η 5ε|- 
ἀδίθηςθ, βᾶγβ παΐ δ {Π15 {ἰπ|6 Π6 ϑᾶννγ ΟΠΙΥ͂ 
ἔννο οἵ {Π6 Αροϑβίϊβϑβ. 

Οὐχ ἀΠΠΠ σα] Ε165, 18 ἘΠΘγΘ τὸ ΠΟ Ὸ]Έ65, 4γ156 
ὙΏΘη νγα σΟΠῚΘ ἴο {πῸ ἰαΐου υἱϑῖβ. ὙΠῸῈ Αοίβ 
οἵ [π6 Αροβέϊεβ (χὶ. 20, Χῖϊ. 25) {611 πι5 οἵ ἃ 
γἱϑε ἢ Βαγπαῦαθ, οα ἃ σμαγ 0] 6. ἐγγαπά 
ἔγοπυ Απέϊοςοιι; θαέ πὸ ᾿ποιἀθηΐβ οὔ ἱπηρογέβποα 
ΑΓ τεοογάθα 85 Πανίηρ᾽ [δίκη ρίαςθ δὲ [εγιιϑα- 
θη οἡ {ῃϊ5 οσσαϑίοθ. Αἱ ἢγϑβέ βίβμέ ννὲ τηὶρμξ 
θεὲ ἀϊβροβθά ἴο ἰἀθπεΥ νη {Π15. νἱϑιὲ {παᾶΐ 
ὙΠΟ 15 τοσογαθα ἴῃ {ΠῸ βεοοπά οπαρίεγ οὗ {Π6 
(ὐαἸδίϊδηβ, θθοδιιθα οὗ {ΠπῸ πηθπίϊοῃ οἵ Βαγπαθὰβ5 
ἴῃ Ὀοΐῃ [ἰηϑΐαποεβ. Βαΐξ {Π6 ἸΟΙΓΠΕΥ͂ 5ΕΕΠῚ5 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἴο πᾶν μαά τοίεσθησθ ἰοὸ {πὸ ἐακίηρ οὗ 
]ΠῚ5 ἴῸΓ {Π6 ροοῦ (τι ϑίδπ5 οἵ [ι4τᾶ. Μοτζε- 
ΟΥΟΓ ἴ ννὰβ ἃ {{π οἵ δοίϊνε ρεγβεσιξοη. 
7Άπιὲβ πὸ Ὀγοῖμοῦ οὔ Ιομπ νγᾶ5 τηπγάσθγρα 
δ θοιέ ἘΠ|5 {{π|6, ἀπ Ῥείεσ ννὰβ ἴῃ ργίδοη. [1 
15 ̓ πΠΡΟ551016 ἐπαΐ ἃ ἔτεθ ἀπ ρι]1ς ἀἸβοιιβϑίοπ 
σου] Πᾶνα ἰαϊκθη Ρίασθ ἔμθη οἡ ἃ πιεϑίίοπ οὗ 
ἈΠθοΪορυ. Απά, οποα πῖοσθ, ἴπ6 ““Γουτίθοπ 
γϑαΓ5 ̓ οἵ 6 Δ]. ἢ. 1 σοπϑβεξιξθβ 8Π ᾿ΠΒΌΡΟΓΔΌΪΘ 
ΟὈ]δοξίοη ἕο {Π15 1ἀθπειΠοδίϊοη. 

ΤῈ 15 ἀϑϑιαπηθά ἴη [Π6 ποΐδθϑ ἐπαξ {Π6 νἱϑὶξ ἕο 
Τογαβαιθπὶ τοοογάθά ἴη Αοίβ χν. 1---29 15 
Τἀθπέϊο] νυ {Πα ἡ ὑνῃῖ ἢ ἐπ6 ΑΡοϑβέϊβ ἰδ Υ5 
50 ΠΊΠΟΗ ϑίγοθϑ ἴῃ ἐῃθ Ἰἰθέίεσ θεΐοσε τι5 (0 8!]. 
11. τ---τοὴ. 1 ΜΠ] 6 ΡγΌΡΕΓ ἢτϑέ ἴο ρΡοϊπέ 
ουέ Π6 τϑαβοηβ ἔογ {πὸ ἰἀθηεῆοσδέϊοη, ἀπά {πεπ 
ἴο Δῃϑννθῦ 50ΠΊ6 ΟὈ] ΘΟ ΙΟΠ5, 

Α5 ἴο {π6 ἰἀθπειβοδίϊοη. οὗ ἐπε ἸΟΙΓΠΘΥ͂ 
ἀοβουι θεά ἴῃ τῆθβθ ραϑϑαρεϑ οὗ ἐπε ἔννο. ἀοσα- 
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πηθηΐϑ, σΟπϑ! ἄθγα Ὁ ]6 βἔγθϑϑ 15 ἴο Β6 Ἰαϊὰ, ἴπ {ΠῸ ἢγϑέ 
Ρίαςθ, οἡ 1π8 ἕαοξ {πᾶξ ἐπ6 βΘπογΑ] σο]οι δηᾷ 
σομηρ]οχίοη οὗ {πὸ ὁσοδϑίοῃ 15 ἴῃ ΒΟ ᾿πβίαποθϑ 
1Π6 βαπηθ. [ὶἢ θᾷοῇ σᾶβθ [Π6 πβοθϑϑιυ οἵ [θυ 5ῃ 
ΟὈΞογνδησθα ἢδα Ὀθθη ρτοδοηθά, Δπα ἘΠΘΓΘ νγὰ5 
ἀἰδηρογ ἰδεϑὲ ἐπ ἔγοθάοπι οἵ (τ ϑε πΙΥ 5ῃοι]ά 
Ὰ}1] Ῥαοὶς ἰηίο: ῃ6 Ῥοπάαρε οἵ [πάδίβπι: 
οογέδιη τη ϑο ΠΙ6 Ε τη κοῖβ ἕο Πδά θδδη δὲ νγουΐς, 
ΘΠ ἀοαν ΌΤΙ ΠΡ ἰο Βργοδα {Π15 σου ρίοη [ΠγοιΡἢ 
ἐῃ6 Οπμυγοῃ. Τῆς “ ἔα]56. ὈΧΘΈΠΓΘΠ πιπᾶνναγθθ 
Ὀτοιρμξ π᾿ οἵ (8]. 11. 4 σογγοβροπά ψ τ 
{ποϑα ἀθβογι θα 85 “" σογίδιη νυ Βῖοἢ ννεπέ οὐΐ 
ἔγΟΠῚ 138, ΒΕ Ὀν ΘΓ ΓΙ Πρ᾽ ὙΟΣ 501115,᾽ 1 Δοῖίβ χν. 
24. Αραΐπ ἴπ θοῦ οαβ6 {Π6 Ὀσοδβίοη 15 46- 
ΒΟΥ α 85 οπΠ6 οὗ στοαί πιοπιθηΐ, ᾿Πυ ον ηρ᾽ [Π6 
Τίβὶς Οὗ ΨΕΓΥ 56ΓΙΟΙ15 σΟΠΒΘ]ΠΘΠσΈ5. [π᾿ ΘΔ 0 ἢ 
(56 ἴΠ6γδ 15 σγᾶνβ ἀδρθαΐίθ δπα δηχιείγ᾽Υ. Απά 
ἴο ἔπτη ἔγοπι (Π6 βθπογα] ἐεδέιιγεβ οὐ {Π6 5Ὁ- 
1εεξ ο ροϊπηίβ οἵ οἰγοιπηβία πίϊ8] γΟΘΟ ΠῚ Ὁ]Δ ΠΟΘ, 
1Πη6 ΡΘΙΘΟπ5. ΟἹ ΘΔΟἢ ΟΟΟΔΒΙΟΠ 8ΓΘ ἴΠ6 58ΠΊ6. 
1π θοῇ ᾿πβίαποθς Βαγπαθαβ 15 σΟΠΒΡΙ ΟΙΟΙΙ5 
ϑι46 ὈῪ δήθ στ 8. Ῥδμ]; δΔηἋ ονοῖ δρδιπϑέ 
{Π6Π|, δβίνιπρ ἴο {ποῖ {Π6 ““τῆρῃξ Παπάς οὗ 
6] ΟνυϑῃιΡ ᾿" (Ὁ δ]. 11. 9), ἀΠη4 Τϑοορ ΠΙβιηρ {Π6Πὶ 
ἃ5 τήθῃ {παΐ Πδ4 ““ μβαζαγάδθα {ΠῚ ᾿ἰνθ5 ἔῸΓ (Π6 
ΠΔΠῚΘ ΟΥ̓ {Π6 1, οτὰ [6585 (ἢ γϑί "ἢ (Α οἵβ χν. 26), 
ἅτ Ῥείθυ απ Ϊὰπιεὲ5. Αρϑῖη, ἴποβα ἔννο ε]6- 
τηθηΐβ οἵ θυ! θποθ, σΠΓΟΠΟΙΟΘῪ ἃπα ΡΘΟΡΥΔΡΗΥ, 
ὙΠΟ ἢ ΔΓῸ γεοϊτοποά ἕο ΡῈ ἴΠ6 δγεβ οἵ ἢ βίογυ, 
ΤῊΔΥ͂ Ὀ6 ΔΡΡΕΟΔΙΘα ἴο ἴῃ {Π15 σοιηραγίβοη. ΠΘ 
“ἐς ξργέθα πη. ὙΘδΥ5,᾽ τϑοϊοποαά ἤτοπΊ δὲ Ῥδι]}}5 
ΠΟΠΨΟΥΒΙΟη, οδὴ Ὀδ6 5ῇδνγῃ ὈΥ͂ ἃ ΨΘΙΥ͂ ΘΑΞΥ͂ 
οδἰου]δίοη ἴο πε {Π6 γϑατγοπηθηΐβ οἵ {Π6 σα56 
ΘΧΔΟΙΪΥ " : ΔΠ4] 85 ἴο [οροβρσδρῇῃϊοδ) σοϊ ποι άθηςο5, 
1εξ ΠΥ οπα οὔβευνθ πον ἴῃ {Π6 ἔννο ἠοοιιπιοηΐβ 
Τεγυβαίθη, Απίϊοοῃ, δηἀ {πῸὸ ““τορίομϑ οἵ 
ϑγγία ἀπ (Ποῖα "ἢ ἅτ παπιθά, δηά 6 ψ1}}} 
ΘΔ5ΠΠΥ 566 ἐπδὲ {ΠογΘ 15 50ΠΊ6. ἴοσοθ ἴῃ {15 ρατί 
ΟΥ {πΠ6 δγριπηθηΐ 3, [ΙΓ 15 ὑεῦυ αἰ Πο]ς ἰο 
ῬΕΙΙΘνα ἐπδξ {ποῖῸ σὰη Πᾶνα Ὀδεπ, ἴῃ ΘΔΙΥ͂ 
ἈΡοβίο]ις Πιβίουυ, ἔνγο οσσδϑίοηθ 50 ΠΟΔΙΥ͂ 
ΤΟΞΘΠΊΌΠ ΠΡ ΟΠ6 ΔΠΟΙΠΘΥ. 

1 ππϑὲ ποῖ Ποννενεῦ θ6 σοπορα]θά {Πδὲ {ποτα 
ὍΓΘ 5ΟΙΠΘ. ΔρΡραύθπί αἰ ΠΟΙ ]1165 ᾿π {πὸ τηδίζοσ, 
ὙΒῈ5 1 τηϊρηξ θ6 πγροά ἐῃδέ 8. [οῃη 15 σοη- 
ΒΡΙΟἸΙΟΙ15 [π ἘΠ6 ἀθβουρίοη βίνοη ὈΥ ϑ8ὲ Ραυ], 

1 Ἐδοϊκοηΐησ Ῥδοῖς ΠῸΠ Α. Ὁ. ὅο, αἱ {πε δο- 
οασθίοη οὗ Εββίυβ, θη δὲ Ῥδὰ] νγαθ βεηΐ ἴο 
Ἔοιηθ, νγὰ ἢπα ἐπαὲ {πΠεῈ (ουηοὶ αἱ [ουπιβα] επὰ 
Ττηιδέ Πᾶνα Ῥδθη ΠΕ] δροιέ 50 οἵ 51; δηὰ {Π6 
βᾶτὴη6 ἀδἴθ 15 ρίνεη, [α κίησ [Π6 ““ ΓΟυσίθθῃ ὙΘα 5 ἢ 
ἴο ΠΊΘΔΠ ὙΘΔ]]Ὺ {ΠΙγίθαμ, 1Γ νγα τθοκοη ἰουννατά 
Τγοπη Α. Ὁ. 37, θη δὲ Ῥαὰ] νναὰβ οοῃγοτίβα ἂπά 
᾿Ατείαϑ νγᾶβ ἴῃ ροξβεϑβίοῃ οἵ Πλατηδϑοιιβ. 

5 ΟΠδ τηΐηοΥ ροϊπί ἀπάθυ {Π15 Πρδα 15. ψνουίῃν 
Οὗ ποίϊοθβ, ὙΠ ἰεσπὶ ὁ“ ϑγτία δηᾶ (Ἱ]Ποΐα᾽ 15 ἃ 
ῬΟΡυΪαῦ οο]]δοίῖνε ρῆγαβα ἰου ἰΠο56 σορίοηβ τουπᾶ 
Απίίοοῃ ἀπα Τατγϑιβ, ν ῖοἢ Πα «ἃ οἷοςε σεορτα- 
ῬὮϊΟΔ] δῇ Υ νν] ἢ οπα ἀποίμεσ. 866 “1108 ἀπά 
ἘΡΊ51165 οἵ 81 Ῥαὰ],᾽ επά οἵ (ἢ. 111. Τῆς Ρἤγαβα 
Θσσαγα ὈΟΓἢ ἴῃ {πῸ ἘῬΙ5116 ἀπα ἴῃ {π6 Δ οἴ ἴῃ σοη- 
πϑοίοη νυ] ἢ {Π15 σΈ ΠΟΥ] ρετϊοᾶ οὗ δὲ Ῥδὺ] 5 Πρ, 
Ῥαξ ποΐ αἵ {Π6 βαπι6 ργβοῖβε ροϊηΐβ οἵ ἢΪ5 16. Ὁρ. 
Ἀσίβ χν. 23, 41, δῃὰ (4]. 1. 2. Ηδησα πεῖ 
πη Πᾶνα Ὀθθη ΠῸ οοργίηρ πη εΕἰ[ΠοῚ αἰτεοίίοη. 
ἼΠΕΓα 15 σουυθβροπάθηςα σπου οοπίχίναηοο, 

ὙΠΟΓΘα5. ΠΘ 15 δῃξ γον ἀθϑοπέ ἔγοπι ἐΠ6 Ππαγγα- 
ἔνε οὗ 86: Πκθ. Βαξ {Π6 ἕαςξ ἐπμαξ πὸ ἰ5 ποῖ 
τηθπίϊοποα ὈΥ {πῸ6 Ἰαξίον ἀοθθ ποῖ ργονα {ῃαΐ 
Π6 ννᾶ5 ποῖ ῃοσθὺ. δε προά ποὲ θὲ δὲ δ]]} 
ΒΓρυβεά 1 δὲ Τοῆπ ἴοοῖκ πὸ δοίϊνε ρατέ ἴῃ 
1Π6 ἀθθαΐθ Βαΐ οἡ ἴπ86 οἵμϑὺ μαπά 1ξ νγαβ ο 
{ῃς6 αἰπιοϑβέ ᾿πηρογίαποθ ἐρ δὲ Ῥδι]}5 δγριιπιθπξ 
ἴο 5ίαίβ ἐμαξ Πθ Πδά {πὸ {111 ἀρργονδὶ δπά 
ΒΥΤΉΡΔΙΠΥ οἵ οπθ ὴ0 νγᾶβ {π|5{1Υ σοιπίθα ἴῃ 
1π6 (Βυτοἢ 85 “4 Ρ|Παγ." Αποίποῦ ἀρρατθηξ 
(ἸβουθρΆΠΟΥ ἴ5 ἐπαΐ ΤΊΕιι5. 15 ποί πηθπίϊοποά αἵ 
411 ᾽π {π6 Αοἰβ, νυ ῃογθαθ οἰγοιτηβίαποθς σοη- 
προοίθα νυ] ΠΙΠῚ ἃ. πιδάθ ὙΟΓῪ ῬΓΟΠΊΪΠΘηΈ ἴῃ 
[Π6 Εἰ γίβεῖθ. Βαΐξ ἐποβε οἰγοιιπισΐδησοβ Πδά ἃ 
ΨΕΓΥ͂ Ο056 ΡΕΥ͂ΒΟΠΔ] σοπηθοίίοῃ ν]ἢ δὲ δα] «πὰ 
ὙΠ ΠῸ [8156 Δαοιιβδί!οη5 νυ ΠΟ ἢ νοῦ Ὀγουρμς 
ἁϑαϊηθὲ ἢϊπη. ΜουθουοΥ ὉγῈ ΠΊΔΥ ὙΕΓΥ͂ ΓΔΙΓΙΥ 
ΒΥ {ἰπαΐ ΤΊΐ5 νγὰθ δηοηρ ἴΠ6 ““ ξεγίδιῃ 
ΟἴΠοΥ, ἡ νγηο, δοσογάϊηρ ἴο 8: [1κὸ (Αςἰ5 χν. 
2}, γγεηΐ πρ ἢ ῬΑ] ἃπΠ4 Βαγπαθα5 ἕο Τθγιι- 
5416Π0 Οὐ {Π|5 Ὀιιϑῖπθθβ. Ν Παΐ Πᾶ5 Ῥβθῃ βαιά 
ἴπ {Π6 [πἰγοάποξςίοη τοραγάϊηρ᾽ [Π6 ργθϑθποθ οἵ 
ΤΙ5, 85 ἔουτη]ηρ ΔΠ ᾿ππρογίοπε ον 6 ΠΈ8] ΠΠΠ]ς 
Ὀαδίννγθοη {Π15 ΕΡΙβί]α ἀπά πὸ ϑεοοπά ἘΡιβι16 
ἴο {πε (ὐογηΠίδπβ, πθοά ποῖ Πεῖδ θὲ τϑρεδϊθά. 
Αποίμεου οδ]θοίίοη οἵ «ἃ ἀϊβεγοπέ Κιπά Παᾶ5 
νΡΕΙΡΠΘα ΤΓΟΥΟΙΡΙΥ ὙΠ βοῖὴθ υυυέετθ. [{ ἰ5 
Δϑιςοά, 1 [Π6 ἔννο οσοδϑίοηϑ ὑνεΘ ἐπ 98 ΠΠ6, 
ΠΥ 81 Ῥδ}] πιδήβ πο τείδσθποθ ἔο {πΠ6 ἄδογθθ 
ΟΥ̓ {πθ (οιποι!, νυ ῃ] ἢ νγὰ5 ἀθοϊϑῖνθ ἀρϑϊηϑέ 
ἘΠ6 ΠΘΟΘββιεΥ οἱ οἰγουπηοϊϑίοη. ΤῸ {Πΐ5 41|65- 
ἘΟη {Π6 ΔΠΒυΕΥΓ 15 ἐΠδὲ δὲ Ῥϑμ], ἱπ νυυ!πρ' ἴο 
[ῃ6 (σα]αίίδηβ, ἀρρεϑαϊθ ἕο βϑποῦαὶ ρυγῖποῖρ]θ5 
ἃΠ4 ἰο 5 οὐνὴ ἱπάθροπάθπε δροϑίοϊς. διι- 
τμοτῖγ. Μογσϑονοῦ ἐμ ἄθογθοϑ οἵ {πὸ (οιποι] 
ὙΕΓΕ ἴῃ σογίδιη ἀβρεοῖβ. ργονίβίοπαὶ. Απά, 
ἈΡΔΙΠ, {ΠΘΓΕ Δ΄Θ Ῥᾷββαρθβ ἴῃ Οἴποῖ ἘΣ 5ι165. οὗ 
δὲ δι], νοῦ 1ἴ 15 511] τηουθ του 4 Ὁ]6 δὲ 
ἢγϑί διβμέ ἐπαξ μὸ ἀϊά ποὲ σψιοίε {ῃθϑθ ἀθ- 
ογθθ5. ΓὮγθθ οἴμοι ΟὈ] οί ΙΟἢ5 ΠΊΔΥ Ὀ6 παπηθά, 
ὙΠΟ οαπ θ6 «ἰἸ5Πη1556 4 νοῦν Ὀγίθῆγ. [Ι͂ἢ Αοἴβ 
ΧΥ. 1ῈΈ 15 βαἱά {παΐ 8ὲ Ῥδι] νγὰβ βεπέ Ὀγ {πὸ 
ΟΠΌΓΟΝ ἔτοπη Απίϊοςῃ ἴο [6 βΆ]θη ; ἴῃ 8]. 
11. 1 ΒῈ 58γ5 Πίπηβ6 1 ἐῃδξ Πθ ννεπέ “" ΒΥ σβνεῖα-- 
το." Βα {Π6γῸ 15 πὸ ἀἸἰβούθραποῦ ποτθ. ὙΠῸ 
ἔνγο ἀοοιιπηθηΐβ βῖνθ τ1ι5, θᾶ δοσογάϊπρ ἴο 
115 οὐγη 5ρι τὶς δης ἱπίθπίϊομ, ἔνγο ἀϑρθοίβ. οὗ 
1Π6 πιαίίεσ. Αρδίπ ἴ τηδὺ 6 πτροά {Πδΐ {Π6 
ῬγΙναίθ σΟΠΊΠΙΙΠΙ ΟΔἐ]Οη5. νυ ““(Πθτη τυ πο ἢ 
ὑνεγθ οἵ τοριυζδίοη,"" 50 ροϊηίευ παπιθά ΒΥ 
δὲ Ῥδὺ] (( 8]. 11. 2), πᾷ πὸ ρασε 'ἴπ {πὸ 
ΠΑΓΓΔΙγΘ ΟΥ {Π6 Αεἴβ. Βιξ διῇ ργίναΐθ 
ΠΟΙΏΓΠΙΠΙΟΔ ΙΟη5. νοι θῈ [η6 παΐιγαὶ ἀπά 
ΠΕΟΘΘΒΑΤῪ ΡΙΘΡΑΥΔΙΙΟΠ ἔΟΓ ἃ 5: σθβϑἔμ! ΡῈΒ]1ς 
ΠΟΠΊΈΓΕΠΟΘ ; δηἀ 1 ννᾶϑ νὉΓῪ ᾿πηρογίαπέ ἔοσ 88 
Ῥδὰ] ἕο 5ῃθνν ἤονν ἔτ] 15 το] αἴϊοηθ ὑγΈΓΘ 
ΤΠγοῦρ οι νυ {Π6 οΟἴπου Αροβίϊεβ. Μοτο- 
ΟΥ̓ΘΓ 1π Αοἰβ χν. 4---- {Ποῦ γα οἰθαῦ ἱπάϊοδ- 
ἘΙΟΠ5 ΟΥ̓ ΠΊΔΙΟ] ἃ ἀἸδοιιϑθίοη. ΕἼΠΑΠΥ, ἃ ἀ1ΠΠ- 
ΟΠ Υ Πα5 Ὀδὲπ ἔε] ὈΥ 50ΠΊθ, Ὀθοδιιθθ {Π6 
ΒΕΟΟΠΩ ἸΟΌΓΠΟΥ Ππαιηθά ἴῃ {πΠ6Ὸ Αοἰβ 5. ποῖ 
ΤΟ ]ΟΠΕΘά δἵ 41] ᾿ῃ {πῸ (ὐ δ᾽ αἰίαπϑ, απ θθοάᾶιιβθ 
δὲ Ῥᾷ1] 566 Π15 ἴο 58Υ ποῦ {πΠδξ Π6 πϑυϑῦ νγοπέ 
ἴο [θγιβα]θπὶ δὲ 411] Ὀδέννθεη {πὸ ἢτϑέ νίϑιἐ ἀπά 
{Π6 {ῃϊτὰ. Βαΐ Π6 ἀθδβ ποέ σϑα]]ν βαΥ 5ο. [1 
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15 ποῖ ἢϊ5 ῬΈΓΡΟΒΘ ἴο ΘΠ απηδγδΐθ 81] ἢ5 ἸΟΌ ΠΟΥ 5 
ἴο εγιβαϊθπι, Ὀιξ τ ΓΟ ἴο ΒρθοΥ 4}1} {Π6 
ΟΟΟΑΒΙΟη5 νν θη 1 τ ἢ 6. σοποεῖνθα ΡΟββιΌ]8 
{παΐ Πα πὰ Ὀδθπ ἴπ 510 ἢ σΟΠΊΠΊΙΠΙΟδΈΙΟΠ νυ! ἢ 
1π6 οΟἴμεῦ Αροϑβέίθβ, 85 ἴο πᾶνε σγϑοοῖνθά ἢῖ5 
1πϑίγποίοη ἴῃ (ΓΙ δ γ ἔτοπι {ποπ. Απά 
ννῈ Πᾶνε 5θθη {παξ πὸ βιισῇ ορρογίιπιν σου]ά 
ᾶνθ θεθη αἴογάθα οἡ {Π6 βθοοῃά υἹϑι. 

ὙὝΠιι5 ἴπεῦθ 15 ΠῸ τϑῶϑοη ΨΥ νγθ 5ῃπου]ά 
ΒΌΡΡΟΒΘ, ννἹ ἢ ΒΟ 6 νοῦ, {πᾶξ [Π6 νἱϑιέ ἴο 
Τογαβαίθιη ἀθβοσι θά ἴῃ {ΠπῸ βοσοηα σπδρίεγ οἵ 
1π6 ΕΡΙ5Ε16 ἴο ἐπ (ὐδ᾽δίϊδηβ ννὰβ ΟΠ6 υνῃ ἢ 15 
ποΐ πιοπίϊοηθά ἴῃ {π6 Αοἰβ δὲ Δ}1: νυ μείπμοσ, 
ὙΠ ῬΑΙου, ννο ράσο 1Ὲ θεΐνγθθπη {Π6 νἱϑιέ δέ 
{π6Ὸ εοἷοβα οὔ {πὸ ΕἸτβὲ Μιββιοπασυ ΤΟΌΓΠΘΥ͂ 
(Αεἴϑ χν. 2), ἀπά {πε νυἱϑίξ δὲ {Π6 εἰοβα οὔ {ῃ6 
ϑεσοηά (Αοΐβ χνη]. 22), ΟΥ, ὙΠ ΘΟ γδάου, 
να Ρἷαςσθ 1 Ὀεΐννθθη {Π6 Ἰαίίο πὰ {ῃ6 ἰαϑέ 
τεοογάσα νἱϑιι οἵ 811. δὲ τῆς εἴοβα οἵ {πὸ ΤΒιτὰ 
ΜΊββίοπασυ [ΟυγΠοΥ (οἴ ΧχΙ. 17). 

ΝΟΥ 15 ἴπεθ ΔΠΥ͂ σοοά τθϑβοη ἔργ Ἰἀοπ ΠγΙηρ 
1 ὙΠ {πὸ ἔΟΥΠΠΟΓ Οὗ {Ππ656 ἔννο οσοδϑίοῃϑ5 
(2.6. [μ6 νἱϑιε θείννθεπ ἔπε ϑοοοπά δπά Τ μὰ 
ΜΙΒΒΙΟΠΑΤῪ ΕἸ ΧΡ ΠΟΠ5), ἱποιιδὴι νν6 παν 1ῃ6 
ΘΠ ποπξ πᾶπι6 οἵ ΨΝΊΕΘΟΙΘΓ ἴῃ ἕανουῦ οἵ {Π|5 
Βυροίμεβιβι δὲ Ρδι, ἴῃ νυυτπρ ἴο {π6 Οα]4- 

ΘΕΗΡ - 
1: 172 αεξείλ τυλαΐ γιουεαῖ ἐζεηε ἐο ἰέατε ἐε γαϊίλ, 

ἀγα] λαγιρ᾽ τεῤογε ἐΐε ἰατυξῷ 6 71ὲν ἐλαέ ὁε- 
Ζδυθ αγὲ γί ει, 9. αγιεῖ ὀϊεσϑεαῖ τοῖΐὰ 4 ὁγα- 
λα. τὸ «πᾶ {ἀρ ἀὲ σἠφιυοίξ ὁψ πιαγν 
γέαδ0715, 

ἙΗΑΡ. ΠΠ1. ὍΘ σεπίγα] ΟΥ̓ ΡΟΪΘΠΊΪΟΔ] ρατέ 
οὗ τ{π6 ΕριβΕ]6 ὈθρῚπ5 δὲ {Π|5 ροϊηί. [5 σοπι- 
ΠΠΘΠΟΘΠΊΘΠΐ ἈΡΡΘΑΥ5 νΟΥῪ ΔὈτιρῇ: Ὀαξ ἴῃ ἕαοί 
1Π6 ῬοΟΪθ ΠΟ 4] στοιπαά Πὰ5 Ὀθθη οπίθογοα προπ 
1π {Π6 δοςοιιηΐ οἵ {πὸ ἀϊδριυίζαίξίοη συἢ 88 
Ῥείεγ ; απά {πῈὸ νεῃοπιθηΐ βρίτις ἴῃ νΒΙ ἢ 8. 
Ραμ] ψτοῖθα {ποῖ σουηπληοαίθβ {Π6 58 ΠῚ6 
βρι πὶ ἴο {πε Ὀερὶηπίηρ οἵ [Π15 Πδνν βδΥαΡΤαΡἢ. 

1. 6. ΙΝΡΙΟΝΑΝΤ ΕΧΡΟΞΥΌΠΑΤΤΟΝ ΜΨΙΤῊ 

ΤΗΕ ΟΔΙΙΑΤΙΑΝΒ ΟΝ ΤΗΕῚΒ ΒΑΙΠΙΝῈ ΑὙᾺΥ 
ΕΒΟΜ ΤΗΕῚΙΚ ΗΙΘῊ ΡΕΚΙΨΙΠΕΘΕ. 

Ο οὶ! Οαϊαϊίαη. ὙΠΕΙΕ 15. πὸ τοίου- 
ΘΠ66 ΠΕΙΘ, 85. [6 ΓΟΠῚΘ 5 ΡΡΟΒ65, [0 ΔΠΥ͂ ΠΔΈΙΟΠΑ] 
ΟΥ παίιγαὶ βειριαϊγ οἵ {πῸὸ (ὐδἰδίίαηβ, Ὀαΐ 
ὙΑΊΠοΥ 1Π6 σοηίτατγ. ὙΠΕΥ Ππδά δριυπάδπε 
1πτ6 ]Πρϑποθ, Ὀὰΐ ἘΠποῪ Παά ποΐ πιδάθ ΡΥΌΟΡΕΓ τι56 
οὗ. ϑςῇ ἃ νῖενν ἴοο νγου]Ἱά θὲ αυῖδ οἱ οὗ 
ΒΑΥΤΊΟΠΥ ἢ 8. Ῥδι]}}5 Οπιϑζουη  ΓῪ σΟιτίεοϑυ. 

αὐδὸ ῥαὶῥ ὀεαυϊορεά γομ] ὙὝΠῸῈ6 “γοι᾽) 15 
επιρῃδέϊς : ἀπ {Π86 τϑάβο ἴῸσ {ΠῸ ΘΠ ΡἢΗΔ515 15 
Βίνθη ἴῃ νυ μαΐ [ο ]ονν5. ὙΠῸ ἐγαηβίδέοη οἱ ἐπα 
γε (ἐβάσκανεν) 15 νΕΓῪ Εχασί. Οοοά {Ππϑἴτα- 
τἰοη5 οἵ {Π6 186 οὔ {πῸὸ ννογτὰ ἃτὸ βιιρρ]θα ὈΥ 
{π8 ϑοριπαριηῖ : ΔΝ 154. ἵν. τῷ; Εςο]αβ. χῖν. ὃ. 
Ὸ νᾶ 85 1ἴ ϑοπῖβ ὁπ ψν]ἢ 8Δῃ ““ 6.1} ογα ἡ Πδά 
Εχεγίθα ἃ αϊβαβίσοιιβ σμαυτη ἸΡΟῚ {ποπὶ δηά 
νυ Πάγανν ἐμεῖς σαζὸ ἔγοτη {μαὲ ψ μοὶ {ΠΥ 

ΑΙΡΑΗΡΈΑΊΥΞ ῬΕΙ͂. [τ Ὲ 

ἶαπιβ, σου]ά ποῖ ἢανθ ραϑβϑά οὐδὺ 50 ἱπηρογίαπε 
ἃ πηροϑίϊηρ 45 {παξ σης ἢ ἰ5 γεσογάθα ἴῃ πὸ 
ΠΕδθπιἢη σμαρίεγ οὗ {πὸ Αςίβ; δπά 8ὲ [ΚῸ, 
ἴπ Πῖ5 Ὠἰβίοτυ, σοι ]ὰ ποῖ παν ραββθά οὐδ 50 
ἱπιροτίαπί ἃ πιθϑίϊης; 45 {παῖ νυ ΠΟ 15 τεσογάθα 
ἴπ {ΠῸ βεσοπά Ἵσμαρίεγ οἵ {πΠ6 (ὐαἰδαίίαπθ. Μογε- 
ΟΥΕΓ ἔτοπὶ {πὸ {ἰπ|6 οἵ {π6ὸ Ὀεριππῖηρ οὗ {πὸ 
ϑεοοπά Μ|βϑίοπαιῦ Εχρθάπίοη Βαγπαθα5 Ππαά 
ςεραϑοά ἴο θὲ {π6ὸ εἴοβθ σοιπραηίοη οὗ 88 Ῥδα]. 

ἼΠΘ 1αϑί νυἱϑίέ οἵ 411 (Αοΐβ χχὶ. 17) 15 οἰθαυν 
ουξ οἵ ἔπ φαρβέϊοη ἴῃ ἘΠὶ5. σοπηθοςΙΟῃ ; ἘΌΓ, 
50 ΤᾺΓ ἔγοπι ΔΠΥ ορρογέπῃιν θεὶπρ {Π6η βῖνεπ 
ἔογ {πϑοϊορίςοδὶ ἀϊβομββθίοη, 88 Ῥδὰ] νγᾶβ νἱο- 
εν ἀρργεμοπάθά, δηἀ Ὀδθοδπηθ ἃ ὈΓΙΒΟΠΟΓ; ἴῃ 
ὙΨΒΙΟἢ σοπάϊξίοη 6 τεπηαϊηθα τῆοσα ἔμᾶη ἔννο 
γθαΓ5. ᾿ 

Τι 15 ποῖ βιιρουῆπουβ ἴο δά {παΐ Π6 νῖϑυν 
δαἀνοσαίοα 1η [Π15 ποίθ 15 αἰβο {πὲ οἵ Ὀγ ἔασ {πὸ 
ΘΊΘΔΙΘΥ ΠΕΠΊΌΕΥ οΟὗἩἨῺ ἘΠΕ πιοβϑὲ σαγοῖα] τποάσθττι 
σοιηπηδηίαίοίβ, ἀπά παξ ϑιρογῆςιαὶ ἄϊβοτο- 
Ῥᾶποῖοβ, ἴῃ ἃ σᾶ86 οἵ {Π|5 Κιπά, 1 ογ΄ ἐμὸν 
οδπ θ6 ϑδξιβίδοξογυ δχρ αϊπθά, Ὀθοοτηθ ὙΘΥΥ 
γΔ] Δ ]6 5 ᾿πΠἀἸσδέϊοηϑ παῖ [Π6 ἀοοιπιθηβ ἅΠῸ ΘΓ 
ΠΟΠΊΡΑΓ5Οη ἅτ ἱπάθρεπηάεπε οὗ οπθ ἃποΐπου, 
50 {παΐ ἘΠΕΙΓ ϑι βία ΠΕ ]14] ἀρτθεπιθηΐ ῬΥΌνο5 {ΠῸ 
ἀγα ἈξΕ ]Π655 οὗ Ὀοῖἢ. 

ΕΟΟΙΙΘΗ (ὐἸαϊδίίδπθ, ψῸ 
δῖ θεν μεα γόοις {παΐ γε 

8Π0114 ποῖ ονεν τπ6Ὸ {τὰῖῃ. Ὀείογε 
ὑγῆοβα αγεβ [ε515 (τῖβὲ μδῖῃ θθεη δν]- 
ἀεπι]ν 86 (οσίῃ. οὐιοῖ πε ἀπιοπρ γοα ὃ 

ΟἸΡΒΕ ἴο πᾶνθ σοπίοιηρ αἰθὰ Ὑ ἢ ποραβίηρ, 
βα ϑίδοίοη δη 1ΟΥ. 

ἐραξ γὸ σῤοιά ποὶ οὖδγ δὲ ἐσμὲθ] ὙΠΕ6βα 
τνογάβ 5ποι]ὰ ποῖ ὈῈ μεσθ.0 Οἡ 1ῃ15 ροϊπέ {πε 
Δυϊμουν οἵ 6 Μϑ85. 15 ἀδοϊβῖνθ Ῥεσῆδρβ 
1π6 νγογάβ πᾶνθ οτθρέ ἰηΐο {πε Ἀεοεϊνεά Τοχέ 
ἔγοιη (ἢ. ν. 7. 

δεζῶγε αὐροτε ἐγε] ΜΝ Βαΐενεγ τηῖρμξ 6 [Π6 
σᾶβθ ἢ οἴμοῦϑ, ἴπ ἐπ6 (ὐα]αίίδηϑ τη15 ϑαἀάθῃ 
σἤδηΒ6 νγᾶϑ αἰΐουῖν ἱγγαϊίομαὶ. ὙΠῸ αγασιῆοα 
ΟΠ τῖβὲ μα Ὀβεη 50 ἀἰβε ΠΟΥ πα ἔογο Ὀ]Υ βαθεῖ 
Ῥείοτε ἔμθπη, 85 ἴο πᾶνε Ὀθθη δἰπιοϑβέ ν]510]6, 

σε γογὲρ, εγμοϊοαί ἀνηοηρ γο] ὝΠ6 Οἶδα 
ΡΓΟΔΟ ίηρ ἀπά τονοϊαϊίοπ οἵ Ομ τῖδε μδά θεθη 
Διοηρ {πΠ6 (Οὐδἰαίϊαηβ {|κ6 ἃ ρῥ᾽δοαγάᾷ οἡ {δ 
ννγ 4115. ΤῊΙΪ5 [ϑγπ ΘΧΔΟΙΠΥ ΘΧΡγΌββαβ {ΠῸ6 ΠΊΘΔΠ- 
ἴηρ' Οὗὁ προεγράφη. ἽΠεΕ Οτμιοϊῆοά ϑανίοαῦ 
μαά Ὀδθη 50 ἀἰϊβρίαγεά διηοηρ ἔμεπη, 15 ἴο Ὀ6 
νἰ51 016, 50 10 5ρθᾶῖ, δὲ βνευυ ἔστη. 866 ἴπ 
ΠΠΙπϑιγαοη οὗ 1Π15 τηθαηὶπρ στ Μάδςος. Χ. 26 
δη {π46 4. Βίβμορ ΕἸΠσοῖέ βῖνεθ ἐΠ6 βθῆβ8 
οὗ 16 ἄρρξὰὶ ἔπι: “ΠΟ οουἱά πᾶνε 
ον πε γοι ν ἢ Πῖ5 ρ4Ζ6, με η γοῦ δά 
ΟΠΪΥ ἴο Ηχ γουγ ογο5 οὐ (ἢτὶβε ἕο Ἔβοᾶρα 86 
ξαβοϊηδίϊοη δ᾽) ἀπά ἢδ σοτήραγοβ ΝΠ1. ΧΧΙ. 9. 
ὙἼΠΕ ρἤγαβθ ““δπηοηρ νοι," 1 1ἸῈ ἰδ ΒΈΠΏΪΠΘ, 
τορθαΐβ ἴῃ Δποίποῦ ἕογτι {π6 ννογάβ “" θεΐογα 
ὑνΠοβθ οὐ65," ἂηῃὰ πιυϑὲ 6 σοππεοΐϊθα ντξῃ 
(βρέ ξοσίῃ," ποῖ στ ““ ογαοιβοά." [ΙΕ οὐρπΐξ 



ν. 2--5.] 

2 ΤΠΙ5 οὐἱν νγου]ά 1 Ιεαγη οἵ γοιι, 
Κεςεϊνεά γε {πε ϑριγιῈ ὈῪ {Π6 νγογκβ 
οὗ τπ6 ἴανν, οὔ᾽ ΒΥ τε Πεαιίηρ οὗ 
ΑἸ} ὃ 

3 Αἴ γε 80 [Ὁο] 15} ὃ μανίπρ θεριη 

ΘΑ ΑΝ ΘΙ Ὑ71. 

ἴπ τῃ6 ϑρίγιε, γα γε πον τηδάς ΡεΓ- 
ἔεςς Ὀγ τς ἢδβῃ ὶ 

4 ανε γε βυβεγεά ἴςο ΤΊΔΩΥ ΤΠ ]Πρ5 " Οτ, -σ 
Ζγεαξ, 

ΪΠ νδῖῃ ἢ 1 2 δὲ γεΐ ἴῃ νδίῃ. 
ς Ηε {βεγεΐογα τῃδΐ πιϊπίβίθγείῃ ἴο 

ἴο 6 «4 ἀδθά, Ποννονοσ, {παΐ ἐπὸ βίαίο οἵ (ἢ Μ88. 
τη Κ65 1 ἀοα ἔμ], ἕο σαν {πὸ Ἰθαϑί, νν μοί μοῦ [Π6 
Ῥῆγαβα οὐδ το Ὀ6 ποτο, ὟΝ πηιιβί οὔβογνε {Π6 
5ΕΓἘ55 ἰα14 οἡ “" οὔποθ." [10 ννᾶ5 ποΐ 5] ΠΊΡῚῪ 
7εϑ5 (μῃγίβί, θυξ [655 Ὁ γῖδὲ ὁπ {Πῃ6 σγοβϑ, 
(δὲ Πα Ὀδδη 50 ἡ ἸϑΕ!Πο.]Ὺ δεῖ Ὀείοτθ {Π6 πηϊπά 5 
δΔηα Ποαγίβ οἵ {πὸ (ὐα]αϊίδπβ. Ῥγοίδδββθου [ονγεῖξ 
ϑιισϑεβίβ ἐπαΐ {Π6Γ6 15 ΔΠ ΘΟ ΠΟ ΠΕΓΘ Οὗ 11. 20. 

οσ. 5. ΤΉΕΙΚΕ ΟἿὟἿΝ ῬΑΒΘΥΤ ἘΧΡΕΚΙΕΝΟΕ 
ΡΕΟΨΕ. ΤΗΑΥῚΥ ΤΗΕΥ ΜΈΚΕ ΜΆΟΝΑ ΝΟΥ͂. 

ΕἸτβδὲ Π6 ἀρρϑδὶβ ἴο {ῃθπὶ οἡ {πε στοιιπά 
ΟΥ ἘΠΕῚ τα] ρΊοιι5 Ἔχροτθηοθ. ΠΟΥ͂ ννεσα 
Ἐποιηβοῖνεθ Ὑ1Ὲ}} ἀνᾶστθ {πα {πὲ βριτίμα] 
Ῥονγοῦ ννῃῖο ἢ σαΠΊ6 ἴο {ΠῈπὶ νγᾶ5 δΔοη γα ποῖ 
ΓΠΧΟΙΡῊ ΔΩΥ ΟὈβογνᾶηοθ οὗ Τὰν, Ὀιξ 5ΙΠΊΡῚῪ 
ΤΠγοιΡ ἢ τοοθρίϊοη οὐ ἴπ6 (σοβραὶ οὐ ]ν ἐ6- 
Ἰινεγεά. ὙΠῸ {πιγά δηα οι γί ἢ γεῦβθ5 ἃΓῸ οἵ {πὸ 
παΐιγθ Οὗ ἃ Ῥδιθηΐῃοβίβ ἢ ὈὰῈ {ΠῸ νυ ΠΟ]6 ραᾶγα- 
ΒΥΑΡἢ Παηρ5 Το ΠΟΥ ἃ5 οΠ6 [ΌτγΟΙΌ]6 δυριιπιθπέ. 

2. {ρὶς οἷν) ῬὸῸΥ {Π6 πιοιηεπί, μ6 βᾶγϑ, 
Ι νν}}] Ιθᾶνε ὉΠ ΟΠ6 5146 411] οἴεῖ υριιηθηΐβ 
Δα ν}1}}} ΔΡΡΘ4] ἕο γοῖχ οἡ {Π|5 βἸοΟι Πα ΟΠΪΥ. 
1 ΠΙΔΥ 4150 Ὀ6 ἱπ|ρ]|164 ἐπαξ ννῃδὲ ἢθ ποιν 
τοίουϑ ἴο 15 {π6 βίγσοηροϑί στοιπά οἵ 411. ὙΠ ΠΕΙγ 
ΟΥ̓ ΘΧΡΕΠΘΠΟΘ Οὐρἢΐ ἴο Πᾶνθ θθθη ἀδοϊϑβῖνε οἵ 
{Π6 ὑγΠο]Ὲ ιιεδίίοη. [{ 15 ἘΠ βᾷ πιὸ γθαϑοπίηρ 
85 {παΐ οἵ δὲ Ῥείεγ ἴπ {Π6 σαᾶβϑα οὐ (ούπε π5. 
866 Αοἰϑβ χὶ. 1ς---τῦ, Χν. 8, 9. 

Κεροίυεά γε ἐῤὲ ϑριγ}] “8.0 πρ ΒΥ 
ϑἰΓεηρΊ,") δᾶγ5 (Πγγϑοβίοιη. 866 ᾧ. 
Α αμεβίίοη Ἀγῖσθ5 ΠΟΙ ἃ5 ἴο ννῃθίμου “( [ἢ 
ΘΡΙΓ "ἡ Ποῖα ἀδθποίθβ ΠΊΙΓΔΟΙ]ΟΙΙ5. ΡΟΥΟΙ ΟΓ 
ΠΊΟΓΑΙ ῬΟνγΟΥ οὐ θοΐῃ. [{ 5θθπὶ5 θεβέὲ ἴο πη- 
ἀεγϑίαπαά [6 ρῇγαθθ ἃ5 “0116 σΟΠΊΡΤΘΠ ηβῖνθ. 
ΤΠ6 νγοτά δυνάμεις ἴπ {π6 ΠΕ νοῦβα [ΠγΠ5 
ΟἿ {ΠΟΙ ἢ 5 ἀἸξι ποῖ] ἐονναγάβ Ππαξ νυ] ἢ 15 
ΠΉΙΓΔΟυ]Οι5: 8ΔΠα ἀραὶΠ ννῈ ΤΩΔΥ ΤΕ ἴο {Π6 
ΔΠΔΙΟΡῪ οἵ {Π6 σα56 οἵ (σόογηο] 5. 

ὧν ἐῤε αυογᾷς 97 ἐῤὲ ἰααυ, ογ ὧν ἐδδ ῥεαγίγο οὗ 
γα} ὝΠΘ “«νγουκβ οὗ [Π6 ἰὰνν ἀπά {πΠ6 μϑασ- 
ΠΡ οἵ [Δ ἅγα σοηίγαβίθα ἃ5 ϑῇδΓΡΙΥ 85 
ῬΟΞΘΙΌ]6 ; δηα {π6ὸ σοπίγαβέ Ἀρρθαγβ 146 η ΙΔ ΠΥ 
ἢ Π15 γεῦβθ δηἀ {π6 ΠΕ. [π]|655 νγὸ ἀπάήσοτ- 
ίδηἀ (ἢῃ6 τείδσγθποθ ἕο Ὀ6 ἴο ἂνν ἴῃ ΡΈΠΕΙΔΙ, 
[Π6 σοπίγαθε 15 αδἰζθπιιδίθα. [{ [5 δϑϑθηΐαϊ 
ἱΠαΐ νγθ τεῦ μετα ἴο [ῃ6 Ἐρίβιϊθ ἰὸ ἐπα 
β ΟΥ̓Δ Π5, Εβρβοῖδ}ν Βοπι. ἱ. ς ἀπά χνυῖ. 26. 
ΤῊΘ Ρῆγαβθ ὈΘέΟΥΘ τι5 σΟΠΊΡΎΙβο5 ἴῃ [5 ΠΊΘΔΠ- 
ρ; (ΟὈ] δ ξϊνε] γ.) [Π6 ργθδοῃίπρ νυ ΒΙ ἢ δἀάγοβθοβ 
[561 ἴο ἐδ, δηα (ϑιιθ]θοξίνε! γ} ἐπαΐς Ππϑαυὶπρ 
ΟΓ ἘΠ Ποαγί νυ ῃ]οἢ 15 ἐπ6 σθβα]ὲ οὗ ἔα! ἴῃ ἐπαΐ 
ν᾽ ΠΙΟἢ 15 ργεδοῃθά. 

8. “γε γε :ο γ0ο]15}3] ΑΥδ γδ 50 5θῆ56]655 ἃ5 
ο δοί {ῃπ5᾽ ὙΠΟ βατὴθ ννοτγά 15 τθρϑαϊϑά νυ ἢ 
νν ΠΙ ἢ ΠῈ θερδη δὲ ἐπῸ ορεπίπρ οὗ {πε βεοίίοῃ. 

ειὺυ 6ώ:ε1.-- οἱ,. 111. 

ῥατυΐησ ὀρ ἐπ ἐδ6 ϑΡΙγὶδ, αΥδ γ6 πιοαὺ γα ίο 
2έεγζεοῖ ὧν τῤὲ γε.) ὝΠΟ σοπίγαβε ἤθτθ ᾿ς 
Ὀεδίνγεθη ἐΠ6 ϑριγιξ δηὰ {ῃ6 ΕἼΘβῃ, Βαΐ {ῃϊ5 ἰς 
αυϊθ ἴῃ ΠΑΥΤΠΟΠΥ ὙνἹ ἢ [6 ργθοθαϊηρ; σοπέγαςί 
θεΐννεθη {ΠῸ ϑριγὶξ ἀπά ἐπῸ 1ανν. ΤῸ 5βεὶκ ἰο 
6 Ἰυβεποά ὈΥ Τὰνν 5 ἃ [Ο]Π]οννῖπρ οὗ ἐπαΐ 
Βυπηδη Πδίμτθ νυ] ἢ ἴα ἴῃ ορροϑιξίοη ἴο ἔγὰθ 
5Ρ᾿ΓΙΓΠ18] 116. 8686 Β οπι. νυ". 4, 8, 9φ. ΒοτγΈδο 
(ὐαἰαἰίαη5 {Π6 βίαγεϊηρ- οὶπε οἵ (Ποῖ (τ ἰϑεδη 
16 μαὰ Ὀεθὴ ἐἰβεϊπο ]ν βρί γίεια]. Νονν ἐπον 
ὙΟΓΘ. δίξοιηρίϊπηρ ἴο Ὀτίηρ ἐπε ῚΓ (γι βέαπ 116 
ἴο ΠΊΟΓΕ τηδίμγὙ ὈΥ ἃ αἰδοατάθα ἀπά αἰίογὶ υ 
11561655 τηθί μοί. 

ἼὝΠΟΓΟ 15 ἃ ΤΊ ΠΟΥ ροϊπὲ ἴο Ὀ6 οὈϑογνυθά ἴπ 
[Π6 Ἰδπρτιαρα οἵ ἘΠ15 νϑῦβθθ. [1{ βθϑηβ ἴο 6 ἃ 
ΤηΘΙΔΡΠΟΥ ἴάκθη ἔγοτη [πΠ6 Οτρεὶς τηγϑβίοσίθα. 
ὙΠΟΥ Πα θθθη σογγθοῖ Ἰηϊεἰαίοα, απ πονν ἐμπον 
ὑγΟΓῈ Ρεγδοξίηρ {ΠΟ ΠΊΒΕΪν 65 οἡ ἃ ὑντοης τηθίμοά. 

4. κατε γὲ στ 7ογοα το γιαην ἐῤίσρι γι π»αἷῃ 3] 
ὙΤῊΙ5. 15 ἀποῖποῦ ἄρρθαὶ ἴο {πεὶγ δχρογίθηςα, 
τη δ ῬαγΘΠ ἢ ΘΕΙΟΑ}1Υγ. ΒΥ ἐπ ριισο ΘΟβρεὶ, 
5. ΟΓΙΒΊΠΑΙΠΥ ργοβοηίθα ἴο {ποπὶ, ἔπον Παΐ 
ἘΠΑΘΙΡΌΠΘ στοαί ϑιβεγίηρβθ. Νον, 1 {πὸ 
ΟΟΒΡΕΙ νγὰβ ἴο Ὀδ δ[ορθίῃθγ Ἅσπαηρθά ἴπ [5 
σΒαγΔοίου ΔΠ4 ΡΥ ΠΟΙρ]65, ἰΠποβο 5 σίηρς νυνοσ]ά 
Πᾶν Ἰοϑέ ἘΠῸῚΓ τηθαηΐηρ. ὙΠΘΥ ΠΡ Βᾶνθ 
Ὀδεη ἁνοϊἀβά. Νὸὼὸ δοςοιπί οἵ {π6 δεΐια] 5 ῆογ- 
ἴπρ5 οἵ {πῸ (ὐδδέίαη (τ βιϊαηβ 15 σίνθη ἴπ [ΠῸ 
Νενν Τεβίαπηθπί. Βαΐς {πθ παγγαίϊνο οὔ 8: 
Ῥαι]}5 νγοῦκ ἴῃ (ὐδ]δίϊα 15. νου Ὀτίθε: ἀπά 1 
15. ἃ τηδίζογ οὗ σοιιτβο {παΐ {πὸ (τι ϑεαπϑ ἐπετὸ 
νου] 6 σμ]Π]ο ἐο ἐπ υ]δίίοη, 45 δὲ Α πέος ῃ 
ἴῃ ΡΙβι ἴα, ἔου ᾿πβίδηςθ (Αοἴβ χῖν. 22), δῃηά αἱ 
ΤΙ Βοββα]οπίοα (1 ΤΠ655. 1. 6). 
Σ 1Ὲ δὲ γεέ ἱπ σαι] ΟΥ̓ ταΐπογ, “1 Ε ΒῸ 

ΘΥ 61 ἴῃ ναΐη." ἼνΟ 5|5:}1Π Δ ΕΟ η5 ἅΤῸ ροββίθ]6 
Βεγθ. 8ὲ 811] ΠΊΔΥ τηθϑη ἐπαΐξ Πδ σϑπποΐ σοη- 
οεἶνα ΤῈ ῬΟββιθ]8 {πδξ 411 ἔΠῈῪ Παὰ βοπὸ {ῃγοιρἢ 
5Που]4 θὲ ἰη ναΐῃ : Π6 ννᾶβ σοηῆάοπί [Πδὲ ἐπον 
νοι] Δ σοπιθ ἴο ἃ Ὀείου τηϊπά ἀπά νοι] 
ΤΘίαΓη 0 {ΠΟΥ οἱ] ῥτὶποῖριεβ. Βιξ ΠΘ τπᾶν 
Αἰθὸ πιθὰπ {πδξ 1 ἘΠθθθ βιβδγπρ5 ὑνεγα 
Ρουθ ““ἸΠ ψ]η,᾽) ΠΟΥ νγοι]Ἱά θ6 ννοῦβθ {Πδῃ 
“ΕἼ νδίῃ : "ἡ ἐπ6 τηοβὲ ἀϊϑαβίγοιιϑ. σοπβθα θη θ5 
τηϊρῃς 6 εχρεϑοίθα ἴο ἔΌ]]ονν. ὙὍὙΠ15 βεσοηά 
ΤΉΘΔΠΪΠΡ 15 ΠΊΟΓΘ ἔογο! 016 δηα 1655 σοιηπηοη- 
ΡΙασθ, ἃπ4 οἡ ἔῃδθβε δοσοιηΐϑ ἰ5 ἴο Β6 ρτοίογγθα. 
“Ὁ γγῈΠῃ Δ1Οἢ. ΠΕῸΪΓ ππηβοηϑί "7 5 Βννα] 5 
Ὑ]ΒΌΓΤΟΙΙΒ ΓΔ 5] αίοη. “Ἅ 16 ϑεπάϑοῃγειθεη (65 
ἈΡοβίεϊβ. Ῥαυ]β,᾽ Ρ. γό. 

5. Ηε ἐρεγεέζογο ἐῤαΐ τγηι1γἰδίογεῖ ἐο γοῖς ἐρὲ 
δ᾽. 1] Ασοογάϊηρ᾽ ἴο 411] {Π6 Ἀπαϊορυ οὗ 8 
Ῥδι}}}5 νυυηρ5, 1 15 Οοα ΗϊμηβοΙΕ ἐμέ 5 μογο 
ἀεποίθά. ΤῊ τι56 οὗ {Π6 ργϑϑοπξ ἔθηβο 5ῃοιϊά 
Ὀ6 πιαγκοθά. δὲ Ῥᾷδ1] δϑϑιιπηθα ἐμαΐ {ποτα ἢας 
Ὀεθη ἃ σΟΠΕΪΠΊΙΟΙΙΒ ΞΙΡΡΙΥ οὗ βτᾶσθ δηἀ βονγὲσ 

2Κ 

5123 
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οῶτ, 
2) διεζεί, 

γοιῖι {π6 ϑρίτίε, δηά νγουκθίῃ πηῖγα- 
ΟΙεθ. ἀπιοπρ γόοις, αἰσοέῤ ῥὲ 1ὲ ὉΥ {68 
γγογκΚβ οἵ Ἐπ6 ἰανν, οΥ ὈΥ {Π6 Πϑδγίπρ' 
οὗ [Δ ἢ 

6 ἔνεη 45 ΑΡγαπαπὶ θε]ενεά (σοά, 
Δῃάᾷ ἴ ννὰβ ᾿ δοσοιιηῖεά ἴο Πϊπὶ [οῦ 
ΓΙ Θοιι5Π 688. 

7 Κπον γε {Βεγείοσα τμαΐ {ΠῸῪ 
ψγ ῖς ἢ ἀῇα οὐ ἔα. τῃ6 βαπηθ ἴα {Π6 
οὨΠ]Π ἀγα οἵ ΑὈταμαμη. 

ΟἈΑΙΑΥΤΑΙΝΘΞ [ν. 6---το. 

8 Απά {Πε βογιρέυτγα, ξογεβθείηρ ἐΠδέ 
(σοά ννοι]ἀ 7151 γ τπ6 μθαῖηθη Ἐμγουσἢ 
ξαϊτῃ., ργεδοῃαά Ρείογε {Π6 φοβρεὶ πηΐο 
ΑΡγαμαπι, ταγίγ, “1ῃ τΠ66 5821] 8}} “' 
Ππαῖοηβ θ6 δ]εββεά. Ἷ 

9. ὅ0 τῆξδῃ {πεγὺ ννῃϊοἢ θεὲ οὗ ἔῃ 
ΔΓ6 Ὀ]6556 4 νυ ἢ {Δ 1] ΑὈτγαμδπι. 

Ιο ΕοΓ 85 ΠΊΔΩΥ 85 ἅτε οἵ 1{ῃε 
γνοῦΚ8 οὗ {Π6 ἰχνν δῖϑ τπάρϑγ {ἢ6 συΓ86: 
ΤΟΥ 1 15. Ὑυτιτέεη; ὁ ΟἾΠ56 6, 20. ΕΥΕΙΥ Ἂ 

το {π6Ὸ (α]αίαπ5. 1 5 ἐὸ ΡῈ δάδρά {παΐ {πΠ6 
νογὉ ἐπηρὶ ογοά Ποῖα (ἐπιχορηγῶν) σοηνογ5 [ῃ6 
[464 οἵ το ποϑβ ἀη4 Ὀοιηΐγ. 866 ῬΗ]. 1. 19. 

Θ6. Εν ας “Ἔῤγαραηι δείϊουεά σοάα ἡ Ἡδργα 
Εγϑέ οσοιτβ {παΐ πηθηίοη οἵ ΑἸ γαἤδπη, νυ] ἢ 
Εἶνεϑ. 50 5.ΓΟΠΡῚΥ πιαιϊκοᾶ ἃ σΠαγαοίου ἴο {815 
Ἐριβῖθ. ὙΠῸ οὐἱρίπαὶ τοὶ ρίοι5 ΡΓΙΠΟΙΡΙΘ. οὗ 
1π6ὸ (ὐα]αϊίΐαπβ ννᾶβ {π6 ϑᾶπηθ τη τπαξ οὗ 
ΑΡγαμαπι. [ἰ ννὰ5 Βδι ἢ Ὧἃ5 ορροβϑά ἴο 1 ἄνν, 
ΑΡγαΠαΠη 5 οᾶ86 ννὰβ ποῖ ἴῃ σοηίγαδέ ἴὼ 1Π6 
πιοῦα [ονν δα Γᾶνν, οΥ {Πα Ἰανν ἀἸά ποῖ {Πθη 
οχιϑβί, 

2: αὐας αεγοιγίοα ἐο ῥῖ)ηι 70. γὶρ δίθομηεις] 
θη. χν. 6. ΤῊϊ5 15 οπ6 Οὗ {πὸ σαγάϊπαὶ 
Ραϑϑᾶροθ οὗ ἴπ6 Β1016, Τί 15 συοίθα ΠἸκοννῖβα 
ἴῃ βοτη. ἵν. 3) 9) 21) 22) ἃΠ4 ἴῃ [8165 11, 22. 

η. 9. ΤῊΕ ΡΑΚΑΙΠΕΊ, ΒΕΥΨΕΕΝ ΑΒΚΑ- 
ΗΑΜ᾽᾿5 ἙΕΑΙΤῊ ΑΝ. ΟἩΗΚΙΒΤΙΑΝ ΒΑΙΤῊ 5ΤΑΤΕΡ 
ΑἸ ΓΠΕΝΟΤΗ. 

Π. Κποαυ γὲ ἐβεγεζογε] [Ιἰ 15 ἀϊσ] ἰο 
ἀθοῖάθ νυ πείπογ {πΠ6 νεῦρ (γινώσκετε) ἴῃ {Π|5 
ΡΪδοθ 15 ἱπα]σδέϊνθ οὐ ἱππρογαῖνο, Ῥθγμαρβ 1Π6 
᾿ἱπηρογαΐνε δοσογάβ θοϑί νυ ἹῈἢ {πὸ ἀϊάδοίο οΠ8- 
γτδοίου οἵ {Π15 ραγί οἵ {π6 ΕἸ ΡΙβέ16 ἀπά 1 15 
ΠΟΓΓΔΙΠΙΥ πιοϑί [ἴῃ ΠΑΥΠΊΟΠΥ͂ Ὁ] ΡΥΔΙΊΓηΔΙΙΟΔ] 
πϑᾶραῈ. [{15 ἃ αιιθβίϊοῃ οἵ πΠῸ βσοδί τῃηοπηθηξ : 
ἔοτ {π6 ῥγδοῖϊοα! 5θη86 οἵ {Π6 ρᾶββϑαρθ 15 {Π8 
88 ΠΊ6 ΟἹ ΕἸΓΠΕΓ νίονν. 

ἐῤὲν αὐδῖῆορ αγὲ οΓ 72α|1Ὁ] ὙΠΟΥ ἴο ννῇοπΊ 
ἘΔ, ἀπά πο [ἃΔἄνν, 15 ἘΠ ΡΥΙΠΊΟγ 14] ΡσῖποΙρ 6 
Δ“ ταΠ]]ηρ ΡΟννΟΥ οὗ {ΠΕΙΓ το] ρΊοιιβ ἴθ. να 
Πηὰ ἴῃ οἵη. ἵν. το, οἱ ἐκ νόμου 85 ἴΠ6 ἀϊτοοί 
ΔΓ 6515 ἴο οἱ ἐκ πίστεως. 

ἐῤε σαηιθ] ΠΟΥ ἃπά πο οἴΠειβ (οὗτοι). 
εὐἠάγεν φ  ὀγαῤα»ι) 868  οπι. ἵν. τι, τό. 

8. ἐῤὲ σογῤίμγο, γογεσθεῖη 5) “ΓΠΙ5 5. {Π6 
βίγοηροβέ δηά τηοϑβέ νιντ ἃ Ρουβοπι Ποδίιοὴ οὗ {Π6 
ΟἸἹά Τεβίαπιθηξ νυ ἢ 15 ἴο θὲ ἴοιιπα [ἴῃ {Π6 
Νενν. ὙὍΠῸῈ ϑουιρίαγθ 15 ΠΕΙῸ Βρόκθὴ οὗ ἃ5 ἃ 
Πνῖπρ {Π]ηρ, ἰπδίιποί νυ ργορπθίῖς. ρόννευ. 
Τ πηθδηϑ ἴα πλοῦθ {Π8Π 1ἴ ἀρρϑαῖβθ ἴο πιθδη δ 
ἢγϑέ β'ρῃξ. ““Οὐἱά νἱάϊε ϑοτγιρέιγα ὁ) 15 ἃ 
ἕουπλ οἵ δχργθβϑϑιίοη [οὰπα ἴῃ {η6 ΒΔΡΌΙΠΙΟΔΙ 
νν τ ηρ5. Α αἀποβίίοη ἱπάθοά δγῖβεθ ἃ5 ἴῸ 
νυ Π οί πον ““ϑουρίαγο᾽" (γραφὴ) μογδ πιθδηβ {8 
ΟἸα “Γεβίδπιθπέ 85 ἃ ὑνΠΟ]6, ΟΥ̓ ΟἾΪΥ {Π6 Ρδγ- 
ἘΙσΌ]ΑΥ ράββαρα οἰ, [1 5θῈπὶ5 ἴο 6 ἔτπια [μδΐ 
{Π6 Ρ] υ18] (γραφαὶ) 15 ΠΟΙΠΠΠΟΠΙΪΥ τε νυ ῃθη ἐπ 
ὙνΠΟ]Θ νο]Πὴ6 15 ἱπτοπάθά, Βιιξ Ποῖα δά [ῃ Ὁ, 

22. [ποι ΡῊ {Π6 ννογά 15 ἴῃ {Π6 βί πραγ, ἘΠ6 νυν] οῦ 
νΙθνν ἈΡΡΘΑΥΒ ΙΠΟΤΘ 51{48]6 : ἀπ νυν τ {Π6 
ἐς Θουρίατο ̓ ἀπ {π6 ““ ϑου!ρέιγοϑ "ἢ ἀγθ ᾿ηΐοτ- 
ὉΠΔΉΡΈΔΌΙΘ, πᾷ τὰ βιβλία 15 Ὀεσοηθ “" {Π6 
ΒΙΡΙ6." 

ἐραΐ Οοὦά «υοιμά γμδέ) ἐδ ῥοαΐδεη ἐῤγοισ 
12) ὝΠΙ5 15 ποῖ δοσυγαίεϊυ ἐγαπϑίαίεή. 
Μοῖθ σουγαοῖγ τ νου] θὲ “δὲ Οοά 
υβυϊοῦ Ὁπ6 παύϊοηϑβ [πγουρἢ ΚΙ," ἃ 
ΒΡΘΟΙΔ] βίγθβϑϑ Ὀθὶηρ ἰαἀ ὁ {πΠ6 ννογὰᾷ “" ΚΠ." 
866 Φ΄. 11, ννΠογο {ΠῸ τε πάθγίηρ 15 σοσγοοῖ. ἃ 
Ὀγοδα ΡΈΠΟΓΔΑΙ ΡΓΙΠΟΙΡΙΘ, ΟΥ̓ ᾿ιηίνεγϑαὶ Δ η4 ρεγ- 
Ρεδίμ4] Δρρ]!οδίιοῃ, 15 διά ἄοόνγῃ. ὙΠ6 ρἢγαβο 
(τὰ ἔθνη), ᾿πΠοῸ ἢ οἰβαννμογα 1Ε 15 παυγοννθά ἰπ 
ΤΊΘΔΠΙΠΡ,, 50 85 ἴο ἀδποίθ {πε Ἡδδίμθη 85 ορ- 
ΡΟΞΘά ἴο 1Π6 [δνν8, Βὰ5. Πδῦδ ΠῸ 5:10} γεβίσιο- 
τοη, θα 15. 4α6 σοπΊργθῃθηϑῖνθ, {πηπιθάϊδίοϊυ. 
Ὀεῖονν πάντα τὰ ἔθνη 15 τιΞο φΟἸ]ΘΟ ΙΝ ΕἸΥ οὗ ἔῃ 6 
γΠΟΙΘ Πυιμηδη Γᾶςθ, ἃ5 {Π6 δαμπίναϊθηξ οὗ ““ 81} 
ἔΆΓΆΠΠ165 οὐ {Π6 ᾿δατίῃ " 1η ση. ΧΙ. 3. 
γεαορεί ῥεύογε ἐρε φουῤεὶ τριίο “ῤδγαρα»ῃ) 

(οχημλιηἰςαίο ἴο ἢϊπὶ ΠΥ ἀπίϊοιραίξίοη. {πὸ 
ΒΊΟΔΕ ΡΓΙΠΟΙΡΙῈ οὗ {Π6 τιηΐνευβαὶ σοβρεὶ. ΒΙβμορ 
ΤΛρμεοοί βαγϑ: “ΤΠ6 ῥΓΟΠΊΪδα ἰο ΑὈγδηδιη 
νγ85 Δη ΔΠΓΙοΙραίίοη οἵ [Π6 ΘΟΒρεὶ, ποξ ΟἹ]Ὺ ἃ5 
ΔΗΠΟΙΠΟΙηΡ; {πΠ6 Μαββίδῃ, δι 4150. ἃ5 ᾿πν νην; 
1Πη6 ἀοοίτιπο οἵ τρ μθοιιβηθββ ὈΥ ΓΑΙ ἢ. 

1κ ἐῤρεο σραϊὶ αἱἱ παΐίοης ὧδ ὀίεςσεα ἢ ΑὌτα- 
Π8ΠῚ ννᾶ8, ἴῃ ἃ ϑρι γε] βθηβθ, {Π6 ΠΥ οἵ 4}} 
ῬεΙονεῦθ. ὍΤΠΘ αιοίδίοη 15 ἔγοπὶ σεῃ. ΧΙ]. 2. 
Βυΐ ἢ [Π15 τημπδὲ θ6 σομηθὶποα χυπ. 18, 
ΧΧΙΙ, τὃ, Χχνΐ. 4; δη4 ᾿πάεδϑά ἴῃ {π6 ΑΡροβεῖεβ 
1πουρης 4}} [Π656 ραββαροϑ ἃ ὈΪΟπ θα ἐορείπεοσγ. 
1Ε ννὲ σοπιρασα {Ππὲπὶ ἴῃ {πὸ 1,ΧΧ, να πὰ 
πάντα τὰ ἔθνη τιϑοεὶ ἃ5 ΞΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙΒ ὙΠ πᾶσαι 
αἱ φύλαι. 866 {πΠ6 Πιδί ραγαρυαρῃ ΟΥ̓ {Π15 ποῖο. 

9. ὀϊεισοά «υἱὲ χαϊεδίμι ῤγαφαρῇ Ἡδετε 
ἐς Β]ΟΘβθα 15 νἱθννεὰ 85 σοϊησιἀθηξ ἴῃ ΤΠ ΑΠΙΠΡ’ 
γνΠἢ “5166. [Ιἢ [15 ρῥίδοθ. γα Πᾶνθ 
ἐν 1 1} ᾿ηϑἰοδα οὗ ““1η. ΑἹ] {π6 ἔα ΠῚ] ἃγὸ 
Ὀοιιηά τρ νυ] ἢ Α γα ΠΔ ΠῚ “ὁ 1π ΟΠ6 ΠΟΙ ΠΟ η 
Δη4 [6]]οννϑῃ]ρ.᾽" 

10--14. ΑκΚαυΜΕΝΤΑΤΙΝΕ ΟΟΝΕῚΚΜΑ- 
ΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΡΕΚΕΝΙΟῦΚ ΒΤΑΤΕΜΕΝΤ. 

10. 4’ γ»ιηη») ας ἄγ οΚὶ δε «αὐογᾷρ οὶ δὲ 
ἸααὉ]} ὝΠΟ επιρμαῖϊς σοπιργθπθηϑίνεποθ οὗ 
{115 5ῃοι ἃ ΒΡῈ πιαιῖτοά. ΕῸΓ {Π6 τηϑαηῖηρ 566 
ποΐθ ΔῦουῈ ουῃ οἱ ἐκ πίστεως; Ὁ. 7. 

μπάερ ἰδὲ εἰ] ὙὝΠΟΥ ποΐ ΟΠΪΥ [41] οὗ 



ν. 11---14.} 

οπα {ἢδὲ σοπεϊπιιοῖῃ ποῖ ἴῃ 411] ἘΠ]Πρ8 
νυ ῃὶ ἢ ἀγα ννυυὶτεπ ἴπ {πε ΡθοΟΚ οἵ {Πα 
]ανν ἴο ἀο {Πεπι. 

11 Βιυὲ {πα πο πιᾶη 15 {ι5{{8Π64 
ὈΥ {πε ἰὰνν ἴπ {π6 βίρῃε οὔ (σοά, 2: 

5. ἦς ανϊάδηξ: ἔοι, “ἼΠ6 [ι5ἴ 52]] Ἰἵνε 
17. Ὁ [δἰτἢ. 

12 Απά τες ἴανν ἰ5 ποίΐ οὗ ἢ: 
18, διέ, 1 πε πιδῃ {παΐ ἀοοῖῃ {Ποπὶ 584] 

Ἰῖνε ἴῃ τε πη. 

ΕΑ ΓΑ ΤΑ Ν 5: ΤΙΊ. 

132 (ἢ γδε μδίῃ τεάεεπηθά τι5 ἔτοπη 
τῆς οὐτϑ8ε6. οὐ της αν, Ὀείηρ πηδάς 
ἃ Ογ86. [ὉΓ 15: [ὉΓ 1 185 νυτϊείεη, 
ἐ(υτϑεἀ 15 ἘνευΥ οἠς {Πᾶΐ Πδηρείῃ οἡ “ Ῥειι. σι. 

23. 
ἃ ἴτεα: 

14 δέ {Πς Ὀ]εβϑίηρ οὐ Αθγδῆδπη 
τηϊρηξ σοπια οἡ ἴΠ6 (σβητ|165 τῃτοιιρῇ 
1Εβ5 (μγίβε; παῖ νγε τηϊρῃς τε- 
σῖγα {πὸ Ῥγοιηΐϊβα Ὁ Ζπὸὶ ϑρίτιξ 
τῃγουρῃ (ΔἸ. 

τοδομίηρ {Π6 ὈΪεσϑίηρ, Ὀὰς γα ἰηνοϊνθά ἴῃ ἃ 
οὐτθθ. ὙΠῸ σοπἢιτηδίουυ ρᾶβθαρθ ἡυποίθα 
Ῥοῖονν 5 ἔτοια Τϑεὰῖ. χχυ]. )ό. 86:6 Κοπι. 
11. τῷ, 20. [{ ἰ5 ᾿πηρ|164 ἐπαΐ ἢῸ οὔθ ᾿δη θθρ 
1Π6 Ιανν. [π {Π6 ψϑΥῪ παίατε οἵ {ΠῸ 'σαβθ {ῃ6 
Οαγϑθ 15 ἱπϑυ!αὉ]6 ἴο ΠΙΠῚ ὙΠῸ 56ε]ζ5. 1π5{1ῃ- 
οαίοη ἘΠτουΡἢ τπηθγα οὈδάϊθποθ ἴο [ανν. Εοτγ 
{η6 ἔογπιὶ οἵ δβχργθβϑίοῃ 566 “" ὉΠῸΘΥ δίῃ" (ὑφ᾽ 
ἁμαρτίαν), Ἀλοπλ. 111. 9φ. ε 5ῃου]ά οὔβογνα 
{πᾶς ΠεΥδ ἴοο ““οὐ56᾽) (κατάρα) 5 ἴῃ [Π6 
αὈϑέγασέ ἀπά υυἱπουΐ {Π6 Δγίς]θ. 

23ῶγ ἰὲ ἐς αυγίεη] ΠΝ ἔγεσαθηΐ ἀπά ροϊπίθά 
ααοίίηρ; οὗ ϑογιρίατα 15 ἴο θὲ σοππθοίθα νἸῃ 
ἐπ ἕαςϊ {παῖ {πὸ [πιάϑ΄ Ζϑοβ ννοῦα ἴῃ {π6 Παδι 
οὔ παυοίϊηρ 1. ὙΠῸ Αροβίϊα Ὀτίηρβ ἔογννατά 
Ραϑϑᾶροθβ νη σοπίδίη βυθαΐ σαγάϊπηα] ρῥυη- 
ΟἰρΙθβ ; δηά 1Ὲ 15 ἴο Ὀ6 δά ἀθά {πΠαΐ {π|ὶ5 ]πο- 
ταϊίοπ, {ππὸ ἘΠ6 ἔουπιει, 15 σοπηθοῖθα ν]ἢ ἃ 
τηθιη ΟΥ̓Δ Ὁ] 6 ραϑϑαρο οἵ Ἡθῦγενν Πἰβίογυ, νἱΖ. 
ὙΠ {πὸ ἀο] νοῦν οὔ {πΠῸ συγϑεβ πα Ὁ] ββίηρ5 
οἡ Μοιηίθ Εθ8] δηά Οὐουζίπη. 1 15 ἴο Ὁ 
ΟὈβοσνοά {παΐ {πὸ ΑΡροβί!θ, ἴῃ χιοίηρ, ᾿πίθη- 
51ῆ65 1ῃη6 οὐρῖπαὶ. Ταϑέη (΄ Ττυρμο, ὃ 95), 
δάάμποοϑ {Π6 ραβϑαΡ6 1ῃ ΘΧΔΟΙΥ {ΠῈ 5ΔΠῚ6 ἔουτη. 

11. δὴ ἐῤὲ ἰααυῦῇ ΤΑίογαγ ἱπ Ἰῶτ--- 
νη {Π6 5ρθεσθ οἵ ἰᾶνν. 

εὐϊάφη!] Α πανν τθᾶβοῃ 15 ΠΟ βίνθη. 060 ἢ 
ἃ τηοάθ οἔ βθεϊκίπρ' γἰρ Πίθοιιβη 655 15 τη Δ} [65{}Υ 
ΠΟΠΙΓΑΤΎ ἴο νγΠδΐ 15 5814 ἴῃ Ἀποίῃου τπθυ  Ογ Ὁ]6 
ἃπα σαΥάἴΠ4] ράβϑαρθ οὗ ϑογρίασθο, ἽΓΠθη [0]- 
Ἰοννβ π6 ἕδτηοιβ φιοίϊδίοη ἔγοτη Ηρα. 11. 4, 
ὙΠΟ γε ἢπά ΠΠκουνῖβα ἴῃ Β ΟΠλ. 1. 17 (ΠΘΡα 
566 ποίθ) ἀπὰ ΗθΌ. χ. 48. 

19. ἐῤὲ ἴααυ ἱς ποΐ 9 7110] ὝΠΕοΓα 5 8π 
ΔΟβοϊαΐθ σοπίγατι είν Ὀαΐννθθη. {86 ΡῬΥΙΠΟΙΡ 65 
τοργεβθηΐθα γεϑρθοίινεῖν ὈΥ [ὰνν ἀπ ΒΔ. 
ἼΠ6 ϑαπὴ6 Δη ΠΠ 6515 15 ΘΧΡΙ Ἐ5ϑθα ἴῃ Ἀοτη. ΧΙ. 
6 ἴμ5; “1 ὈΥ ξύδςθ, ἔπϑη 15 1 πὸ πῆογθ οὔ 
γγΟΥΚΒ : Οἴπογννιβθ ΡΊΔΟΘ 15 ΠΟ ΠΊΟΙΕ ΚΎΔΟΘ. 
Βυξ 1 τὸ Ὀ6 οἵ νογῖϑβ, ἴπθη 15 1 ποὺ πΊΟΓΘ 
ΘΊΔΟΘ; ΟἰΠΟΥνν 86 ὑγΟΥΪς 15 ΠῸ ΠΊΟΓΘ ὑγ ΥΚ.᾽ 
Τρ γιαρῃ ἐραὶ ἀοοῖδ ἐῤοηι σραΐ! ἰΐυε 1π ἐδθηι] 

ΤΠ15 πηποίαίίομ 15 ἔτοπὶ [,6ν. ΧΙ]. ς, δΔηά 15 
Τοιπά ΠΠκοννῖβα 'ῃ τη. Χ. ς ἴῃ ἃ βιΠΊΠ]ΑΥ ἀγριι- 
τηθηΐ. ὙΠῸ νΕΓΥ Ρυϊποῖρ]ε οἵ πε: Ποδίϊοη ὈΥ͂ 
1 αν ἴ5 ποΐ Ὀεϊθνίηρ, Ὀπὲ ἀοίης. ὙΠῸ ννοτά 
ἐς Ἐῃ6ΠῚ ᾽ ΤῆΘΔΠ5 ““ΤΩΥ͂ βίδίιιϊεβ. πα τὴῦ Ἰπάρ- 
πηθηΐβ.") 8. Ῥαμ] αϑϑισηθ ἐπαΐ Πῖθ τϑδάθυβ, 
ὙΠῸ 816 [απ] ἢ {π6 ΟἹ “Γαβιαπιθηΐ, 

, 

Ὑ11 ΘΌΡΡΙΥ {μεθ ννογάβ. ὙΤΠὴῸ ρῆγαβε ““ἴπ 
{Π6Π| ᾽ 15 νΥ6}1 Ραγαρῃγαθβεά ὈῪῚ ΔΜ ίποσ, 1 
ἴῃ Π15 ἱθριθυβ νιΐϑε [0 Π5 4185] 1π511.᾽} 

135. ὥργιμὲ ῥα γεάρεγιοά 151 Α Ἰουίαὶ 
ςσοπίγαδί. ὙΠῸ “ἀι5᾽) 15 ΕἸΠρΡμδίῖς. Ι͂ῃ {Π15 
Ρτοποιη δὲ Ῥδ] ΓΟ 465. οί {Π6 (Οὐ α]δίϊαης 
Δηἃ ΠΙΠΊ5ΕΙΕ, Ηδ 5ᾶγ5, ποῖ “" βαΐῃ γϑάθεπιθά," 
Ῥυΐξ τϑάθοϑιιθᾶ, {1 ἴεηβθ σϑίουτηρ ἰὼ ἃ 
ἀθῆηϊέθ Ἐπ|6, 2.6. ἐπα Εἰπιθ οΥἹὨ 16 ογυςϊῆχίοη. 
Τη {Πδὲ σγαοιβχίοη (ἢγιδὲ θουρῆΐ τι5 ουέξ οὗ {πῸ 
σοπάϊοη οὗ ““συγ86,) Τὴ6 ΟΙΠΟΙΓ ρᾶϑϑαρεβ 
ὙΥΠΟΓΘ [Π|5 νογΌ ΟσσιΓ5 'π {Π8 Ν. Τ᾿. ἅτ ἵν. ς : 
ἘΡΗ. ν. τό; (Οἱ. ἵν. ς. 

δεῖηρ γιαάδ ἃ σἰιγσε 70. 51 ὙΠ5 ἜΧρυθθϑοβ 
1Π6 πχοάβ ὈΥ̓͂ ΨΒΙΟΝ {Π6 δγθαΐ Ἵῆδηρθ ννυᾶϑ 
εἤξεοϊοά. Ηδ ἰοοῖς {Π6 οὐγϑθ οη ΗΠ ΠΊ56]Ε ο ΟἿΓ 
θΘΠ41Ε ἀπά ἴπ οὐγ ΡΙασθ. [ΙΕ ἰ5 ἴο θῈ ουβογνϑά, 
οὐ {Π86 ομϑ παπᾶ, παΐ ““ουγβα ἢ (κατάρα) ἰ5 
νυ μοὰέ Ἐπ ἀγίιο]θ, {πι5 σονοσίηρ {Π6 ννποὶθ 
δτοιπά οἵ ἐπα ἀϊβαάναπίαρο ἀπά σοπάθπηπαίίοῃ 
ἸΠάΘΓ ΠΟ ἢ ννῈ 1αΥ, ἃπα θη ἴΠ6 ΟἴΠΕΓ Παπὰ 
{παῖ δὲ Ῥαμ] ἄθεβ ποῖ ϑᾷγ, ἴῃ πε ννογτάς οἵ 
1Π6 ΟΥΙΡῚΠΔ] φιοΐδίίομ, ἐΠαΐ (Πτῖβὲ νγα5 “" συγϑθά 
Δα βεραιδίθδα ὈγῪ θά" (κεκατηραμένος ὑπὸ 
Θεοῦ). 

Ομγοεά ἱς δυεῖν ὁπ ἐραὶ ῥαησοῖρ οπ ἃ ἐγεε]) 
Ἰθδῦε: ΧΑ, 22, 

14. Τραὶ ἐῤὲ δίδενίγιο οΥἹ “ὐγαβανε γιῖσ δὲ 
40716 οὐ ἐρε Οεηίϊες 1 Ηδγθ ρευμαρβ “" σεη- 
1Π65" (ἔθνη) 15 υϑοὰ ἴῃ {Ππ6 πΊογθ τοϑίγιοϊοά 
56η56. 866 ποΐβ οη υ. 8. Απᾶ γεῖ {Π15 15 ποῖ 
αυϊίθ σογίαϊη. 866 μον ἰαῦρθ πὸ βϑίδίθπηπεῖ 15 
1ῃ {Π6 ΤΟ]]οννῖπρ᾽ οἸδιι5θ. 

ἐῤδαὶ αὐ γιὲ γϑεοῖυθ] “ΤῊΪ5. 15 σουίδὶη]ν 
ΠοΙΆΡτ ἤθηϑινα οὗ 811. πῃ {ΠῸ σοπδίγαοϊίοη οἵ 
{15 βϑηΐθποθ τ 15 ποΐ Θᾶϑὺ ἴο Ἂἀείθυμηιπο 
νυ πϑίμου ἔπ6 βεσοηά οἴαιιβα 15 βθογάϊπαΐα ἴο 
Ἐπ6 βτϑί, οὐ σο-ογάϊπαίε νυ τ, ΝΟΥ 15 (ῃς 
αοϑέοι οὗ πιο ῃ τηοπηθπί. ““ὙἼΠ6 Αροβίϊς 
δάνδηοοβ νυ ἢ Πἰ5. δα ]θοῖ,"" {11 ἴῃ {Π656 ο]οβ- 
ἴπηρ' ὑνουάβ οἵ {Π6 ραγαρταρῇ Π6᾿ ἜΧΡΊΌβ565 ἴῃ ἴῃ6 
Ιαγροϑε [ἘγπΊ5 ἔΠ6 Ὁ] ββϑιηρ ἀοοογάδά ἴο δι ἢ. 

ἐῤεὲ ῥγοριίδθ οἱ ἐῤὲ ϑδῤριγὶέ ἐῤγομσ γα1}}} 
1 15 ἀοι]ν πηρογίαπί ἴο ποΐθ {Π15 ἰδηριιαρο 
ΠΑΥΘΓΠγ. ὙΠῸ ννουάβ τϑίου τι5 Ὀδοὶς ἴο οὐ’. 
2 δῃά ς, δηά {πι|5 βίνθ σομποβίοη ἴο ἴΠ6 μοὶ 
Ῥάβϑδαρθ, [οσΙΓΙΠΔΠΥ ἴοο ννα οὔβογνα ἐμαΐ {πὸ 
Ὀ]οσϑίηρ δοσογάθα ἴο [ἈΠ 5. βιπιπιθά ἀρ ἴῃ 
1ῃ6 τϑοδινίηρ οὗ {πΠ6 ΗΟΙΪΥῪ ϑριτ, : 

2 Κα 2 
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διό 

Ις Βιοίμγεη, 1 βρεὰκ δῇογ {πε 
ΤΑΔΠΉΠΕΓ οὗ πιῆ; ΓΠΟΙΡῊ 1: δὲ δι 

1 Οτ, δερέα- ἃ ἘΠΔΠ᾽5 ἱσονεπηδηΐ, γεῖ 20 1ὲ ὁ6 
ΩΣ 

ςοπῆγπιεά, πὸ πιᾷῃ ἀἰβαπημ]] ἢ, οΥΓ 
δάάείῃ {πεγεῖο. 

ι6 Νον ἴο Αδγαμαπὶ δηά ἢΙ5 

ΟΟΥΙΑΤΙΑΝΘ. 111. [ν. 15---17. 

βεεά νγεγε {Π6 ργοιηϊβδεβ πηδάε, Ηἢς 
58 ἢ ποῖ, Απά ἴο βεεά8. 25 οὐ ΠΊΔΗΥ ; 
θυ 45 οἵ οπβ, Απά ἴο τῇγ 8664, γῇ! ἢ 
15. (Ἰμτιϑέ. 

17 Απά {15 1 5Υ. ἐῤαΐ {πε σονε- 
παπί, τῆλε νγὰβ σοπῆγπιεά Βεΐοτε οὗ 

15---186. ΤῊΕ ΟΙΝΊΝα ΟΕ ΤῊΕ ΓΑΡῚ ΡΙ. 

ΝΟΥ ΑΒΚΟΘΑΤΕ ΤῊΕ ΡΚΟΜΙΒΕ. 

ὙΠῸ ἱποουηραι!Πγ οὗ Τιὰνν δηὰ Βα ἃ5 

πιοῖμοάς οἵ ϑθεϊκίῖπ ϑαϊναίΐοῃη ἤανυὶηρ ὈΘΘη 

(5 Ὀτοδα νυ ἰαϊὰ ἄοννη, ἴξ Ῥδσοπη65 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 

ἴο ἄρα] στῆ (πε ἕδος οἵ {πὸ βίνίπρ οἵ {ῃ6 

Μοαῖς [“ἀνν. 8: δ] ᾿πϑίβίβ, υϑῖπρ ἃ σοπι- 

ποῃ ΠΙὰϑίγαϊΐοη ἔγομη Πιπιαπ Π1ἴ6, {παΐ [Π15 

σἰνίηρ οὗ {πῸὸ 1ιὰνὺ σου]ὰ ποῖ ῬΟββίθ]Υ Πᾶνε 

Ὀδοπ ἐπ6 αργορδίίοη οἵ {π6ὸ ῬΊΟΠΊΪβθ. 

15. Βηείφγε!) Ηδγθ Π6 βυάάθη!ν ὈΕρῚη5 ἴπ 
4 ΝΕΓΥ αἰβεγοπί δηα πλοῖα ἰθπάθι ἴοπθ. 866 
[π6 ποΐθϑ οῇ νἱ. 1 ἃηά υἱ. 1δ. 

1 ρεακ αὔίον ἐρὲ ριαηπεΓ Γ᾽ μι61} [ἀ56 ἃπ 
τΠπδοέγαξτίοη ἔγοτη σΟΠηΠΊΟἢ ΘΧΡΟΓΙΘΠΟΘ. 1 ϑρθαὶς 
οὗ Πεάνθη]ν {πῖπρ5 ἴῃ ἃ ΠυΠΊΔη ΠΊΔΠΏΘΓ. 

Τρομσῦ ἰξ δὲ ὁμὶὲ α ψιαηὶς εουεπαη!}] Ὑεῖ 
δυθη πη {Π6 σᾶ56 οἵ ἃ πιθτα παπηδῃ σονθηδηξ ΠῸ 
οὔδηρθ 15 πιδάθ, δέου 1 15 σαι Πθά, Ἔχοθρί ὈΥ 
{6 σοπϑοπέ οἵ θοῖῃ ραγίῖϊεβ. Μιςοῆ Πᾶ5 Ὀθθη 
νυτιἐΐθπ οα {πΠ6 σοηδίτγιιοίοη οὗ [ῃ15 βεπίθησε : 
Βα 1 ββοπιβ Ὀεβὲ ἴο ἴακα 10 ἴῃ {Π15 β' πη ρ]6 ννᾶν. 

ἀϊδαηημ οι, ον αὐάε!:}} ὝὙὝΠΕΓΕ ἀγα ἵνγο 
νγᾶγ5 Οὗ ᾿ηνδ]ἀδεῖηρ᾽ ἃ σονθπδηΐ, δ Ποῦ Ὁ δ - 
5ΟΙ αἴ ΕἸ βοίτηρ 1 διά οὐ ΒΥ ἱπίγοάμποϊης; 
ποὺ σοπάϊοπβ. ὙΠῸ ροϊπέ οἵ {πΠ6 Αροβί!εῖβ 
Δυρ απιθηΐ 15 (Πδΐ ἴπ ποι ΕΘ. νγὰν αἰ {πὸ βΊν!ηρ; 
οὗ ἐπε 1νὰνν ᾿ηνα]] αἴθ ἐΠ6 ΡΥ πΊΓΥ ἰαγίηρ; ἄοννῃ 
οὗ ἔπε Οοβρεὶ ρεϊποῖρὶε οἵ βαϊναίίομ [Ὠγοιρ ἢ 
ἔδι ἢ ἴῃ ἃ ΡΓΟΙηΪ56. 

16. ἐῤὲ ῥγογιΐδε}] Ἡδτο [Π6 ΠαΠΊΌΟΓ 15 
οἰμαπηροὰ ἔγοπιὶ 1Π6 βδίπραϊίαῦ ἴο {πΠ6 Ρ]ΌΓγᾺ]. 
ὙΠ Ργοπηϊβο ννὰ5 δίνη ἴο Α γα Πατὴ Οἡ ΤηΟΓα 
Οσοδϑιοηθ {πᾶ ΟΠ6, ἃΠα ἘΠΩΘΓ γὙδΥγ ΠΡ ΟΙ1- 
ουπηδίδησεβ. 866 Οϑξη. χὶϊ. 7, ΧΡ. 5) 18, ΧΥΙ]. 
, 8, ΧχΙ!. 18, ὙΤΠ5 ἕδος δήθ. ναῦν προ 
ἴο ἰῃθ ἔογοθ οἵ πὸ Αροβί!θβ. ἀγρισηθηΐ. [ἢ 
ἰαϊκῖπο {Ππ|5 σοπηηλποδίϊοη ἰο ΑἸ ὈγαΠᾶΠὶ ἃ5 ἢ]5 
οἰατεϊπρτΡοὶπί, ἃπά ἃ5 {π6 δπιιποϊδίίοη οἵ ἃ 
στοδί ρουιηδηθηξ ΡΥΙΠΟΙρΙΘ. 

ΗΣ ταἱὲρ ποι] 1... Οοά, ποτα Ὑ  Ποπὶ {π 
ΡΓΟΠΊβα σᾶπι8, ΟΥ ἴπ6 ϑουϊρέμιγθ, ννμαγα [Π6 
ΡΥΟΠΊΪβο ἰ5 τοοοσάθά. ΕἸΓΠΟΥ υἱονν 15 ααϊξε ἴπ 
Βαττηοηῦ ὙΠ δὲ ῬΑ] πιβᾶρθ, 

ποΐ..«αὐ Γ᾽ γιαρν; ὀμέ ἂς 9} ομο] ὙΠῸ ἴοὺνβ 
σγοῖο ἂρὲ ἴο βδιρροβα {παξ {π6 Ῥγοπηῖβα νγὰϑ 
ΤΩΡ ἐμ] ΠΠ16ἀ ἴῃ ἔῃ νδυῖοιι5 τηθπηθογ5 οἵ {ΠΣ 
Οὐπ ΠΑ ΙΟΠΔΙγ. 866 [οΠπ νἹ]. 33, 37. Βαΐ 
ἔῃ ΑΡοβίϊδθ 5θὲ5 'ἴῃ ἴῃ6 ῬιγΌπΊῖσα βοπηθί!ηρ᾽ ΓᾺΓ 
Ὀεγοπά {π6 τῆθτα ἰθννϑ8, ΠΟΥΟΥΘΙΓ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙ5 
ἃπἃ Βονγόνοῦ νυν βοαίετοά. Ηδ 5665 ἴῃ ἴἴ 
ἐμαῖ ἄθθρ ὉΠΙΓΥ νυ] ἢ σΟΠΊργ Π ἢ 5 811 πηδη- 
Κίηπά. [1 115 ἔ]ΠΙπηθπε ννογα ΤΏΘΓΟΙΥ ἴῃ {Π6 

Αἰιιδοά ἀπά βοραταῖα εν, ἐπὶ5. ἄδερ ππι|ΐν 
νοι] 6 Ὀγοίζοη. ὙΠῸ ννμοΐΪῈ ἔοτοθ οἵ {ῃς 
Γα]ΠΙπιοπέ 15 σοποοηΐγαϊθα ἴῃ ΟΗΚΙΒΤ : δηά {Π6 
ΤΟΓΘ 1 15 σοπορηϊγαϊθα ἴπ Ηϊπι, ἐπ6 ΠΊΟΓΟ 
ΠΟΠΊΡΙΘΠΘηβῖνῈ ἃηἀ τΠΠΙνΟΓΒ8] 15 1[[5 τηθαπίηρ. 

ὙἼΠυ5 {ῃ6 αιοβίϊοη νυ μθίπου ὈΥ ““5εβά "ἢ 
(σπέρμα) ἴπ6 Αροϑβῖ!8 τηθᾷπβ (ἢ γῖβέ 5: ΩΡ, οὐ 
ΕΠ τῖβὲ ἱποϊάϊπρ ΗΒ μυγοῃ, 15. στρα] ]γ πὸ 
αιιοϑίίοη δὲ 811. [|π δὴ δύβιιπηθηξ οἵ {Π1|5 Κιπάὰ 
1ῃ6 ἔνγο ἃγθ ᾿πβθραγαῦ]θ, ΟἿ6 5146 οὗ ἔπθ βιῦ-- 
Ἰθςοΐῖ, ᾿πάθοά, 15 μι θΗΥ ργοβοπίθα ἴῃ ἐΠ 15 ρίας, 
ὙΠΟ αἰτοπίϊοη 15 ἀϊσεοϊθα ἴο (ΗΚΙΒΤ 85 {Π6 
ςεπηίγο οἵ {π6 ΠΠΠΙπιθπέ οὗ {ΠῸ ργοπηῖβθ, [ΤΕ 15 
{πγοιρη ΟΠ γιβί, ἀπά (ἢ γὶβὲ οηϊυ, ἰμδΐ {Π6 ]655- 
1ΠΡ' ΠΟΙη65 ἴο τηδηκιπ. ὙΠῸ οἴμοῦ ἀβρθοΐ οὔ {πῸ 
ΒΕ] Θοῖ 15 Ργεβθηΐθα ἴο τι5 ἴῃ ἔποβθ ἔννο Ἷοη- 
ΟἸπαϊπρ γοῖβοβ οὔ {π6 σμαρίοτ, νυ ἢ 1 15 
Θϑϑθηία] ἴο σουηδῖπθ νΠ Π6 νοῦβα πονν ὈΘξοτα 
ιι5. “1 γε θὲ (μη βι5, ἴμεπ ἅττα γε ΑὈγαΠαπι5 
βθθᾶ, δηά Ποὶγβ δοσογάϊπρ ἴο 1Π6 ΡΥΟπΊβθ." 
(οιηρατο ΗθΌ. 11. τό δπά {πθ σοποϊπάϊηρ 
ννοτάϑ οὔ {πὸ Μίασηϊεαί, Τ6 1. ς 5. 

ΜάςΗ 1 ἀπά ἔογοθ τὸ βίνθη ἴο {Π15 αύρα- 
τηθπηίδίϊοῃ, 1 ννα τουλθιαθεῦ {παὶ δὲ Ῥαὰ] Πιτὴ- 
561} νγὰϑ ἃ ομ] ἃ οἵ ΑὈγαμᾶπ), δηα [Πδὲ 15 τηϊπά, 
ἔγοπὶ ΘασΪγ γοπίῃ, Ππδ4 Ὀδαη ἀδερὶν ἱπιθιθά 
ψν [ἢ πιεβέίοπβ οἵ {Π|5 Κιπά. [Ὲ 15 ΒΙΒΗΪΥ 1η- 
τογοβίηρ ἀπ ἰηϑίγιιοξϊνα ἕο 566 Ποὺ Π6 Ὀτγίηρ5 
θδΟΙς 811 (τ ΕἸ  ΠΙΕΥ, 45 1Ὲ νγεγθ, ἱπίο {Π6 ἔοσιξ 
Ρτορατοά ΌΥ ἐπα Ργοπηῖβα βίνθη ἴο ΑἸ γαΠδπι. 

1 σαπποξ 6 ἀεπιθά ᾿πάθθά ἐμπαΐξ ἔπογα 15 
στοαὶ αἰβησ ΠΥ ἴπ [Π15 ρᾶββᾶρθ: ἃπά ϑοῃπὴθβ 
σνου]Ἱά οαξ {πΠ6 Κποΐ οὗ {πΠ6 αἰ ΗΠ σα] γ ὈΥ βαγὶπε 
τπαΐ 8: Ῥδι] 15. ΠΊΘΓΕΙ͂ν ἀγραηρ δοσογάϊηρ ἴὸ 
τπ6 ΒΔΌΡΙΠΙΟΔΙ τπθίμοα πὶ νυν μῖσος πΘ μδά Ὀδθη 
ἐγαϊηθά, ἀπά ἴῃ δοςοτηπποάβεοη ἴο {π6 ΠΑΌΙ5 
οὗ ἐπουρῆΐ οὗ ἴΠοβε ἀραϊηδί νυ ποῖὴ ἢ6 15 σοη- 
ἰεπάϊηρ. δε ποοά ποῖ ἄδθῃυ [πδξ να ᾶνθ 
Ποῖ ἃ τοῆθοξίοι οἵ 5. βαυ]Ὺ Ἐ ΔΌΒΙ ΠΟ] {γ]Π- 
ἴη8, ἀπά {πΠαξ Π6 15 β'δά ἕο ἔαϊκθ Πῖ5 ὁρροῃθηΐθ 
οἡ {Πεὶγ ον βγουπά. Βαΐ ἔποβθ νγμὸ θεΙῖθνο 
παῖ Ὀοίῃ τμ6 ΟΙά Τεβίδτηθηῖ, οὐ ἴπ6 ομα 
Παπά, δηά {πὸ Αροβίῖε Ῥαμ], οἡ πε οἴου, νγετα 
1ηϑεϊποΐῖ νυ] ἃ ΠΊνῖπθ ἱπϑρι γδτϊοη, νν1}}} ἔδεε] 1ἴὮ 
ἴο Ὀ6 Πιογα τονθιοπί πα πῇοσθ {γπ6 ἕο ὈΘΙΙΘν 6 
ἴῃ ἃ ΠΙΡΠΟΥ Θχρ᾽αηδέίοη. 8. Ῥδ1] τι565 ἃ ψϑγθα] 
ἕλοι : Ὀμπὲ δῖβ ἀγραπλθηΐξ τῖβοθ ΠΡ ἀῦονθ {πῸ 
ΤΘΓΟ γοΓΌ Δ] ἕδοεϊ : δηά {15 Ἰθα 5 τιι5 ἕο Ὀεϊϊανα 
{πα ποῖ ἰἴβ πῖοῦθ ἴῃ (ἢ πιοῖα νγοτάβ οὗ 
Οεμπεβίβ, ἃ5 συοίθα ἴῃ [Π15 ρίδσθ, {πᾶπ πηθοῖ5 
1Π6 Ἔγε αἱ ἢνβί 5ιρ}ῖ. 

17. ἐῤὶς 15α}] ΤῊΪΒ 15 νῃδὲ 1 πλθαπ. Ηθδ 
τοί γΠ5 ἴο {ΠῸ ροϊηΐ μ6 ννᾶ8 Ὀεβιπηϊηρ ἴο βίαϊβ 
Ϊπ Ψ. 1ς. 



ν. 18--20,} 

(ὐοά ἴῃ (ΟἸΠτῖβέ, της ἰανν, νυ ῃῖς ἢ ννὰϑ 
ἔουγ Βυπάγεα δηὰά ἘΠΙΓΥ γαεαῦβ αἰτοῦ, 
σαηποῖ ἀἰβαηπι], {Παΐ 1Ὲ 5ῃοι ἃ τηᾶκο 
τῆς ρτγομηῖβδα οὗ ποης εβεςί, 

ι8 Εὸὺ7Ὶ 1 τῃ6 ᾿πῃεγιίΐαποα ὁ οὗ 
1ῃς ἴανν, 1ὲ 15 ΠΟ ΠΊΟΓΘ ΟΥ̓ ΡΓΟΠΊΪΒ86 : 
θυ (ὥΦσά ρσανε 2} ἴο Αρταπδᾶπὶ ὈΥ͂ 
ΡΓΟΙΉΪδ56. 

οι ῥμπάγοά ἀπά ἐδὶχὲν γοαγ] 866 Οϑη. χν. 
ἘΠ’ ΠἸΧΌΠ: ΧΙ. λο; 41: Αοίβ ΥἹ]. 6, ἀπά [6 
ποίεβ οἡ ἔποβϑε ρᾷββϑᾶρθβ 6 ΔΌΒΟΙ 6 ΠΌΤΟΥ 
Οὗ γεαῖβ 15 οἵ πὸ πηοπιθηΐ ἴῃ {Π||5 Δυριιπιθηΐ. 
ὙΠῸ ροϊπξ 15 {μὲ ἃ σονθπαηΐ παά Ὀβθὴ ρτο- 
ΥἹΟΙΙΒΙΥ ταϊπεὰ ὉγῪ Οοα ἀπά οομ]ά ποῖ θὲ 
ΔἸϊογεα ὈΥ Δηυ τ ΠΙηρ σι βθαϊθηΐ. 

18. 2252: ὲ Ἰμρογίξαηπεε δὲ οὔ ἐδὲ ἴααυ, 1 ᾿ς πὸ 
ΤΟΓΕ Γ᾽ ῥγονιϊ 6] “6 ΡΏγαβΘ ““ΠῸ ΤΟΤΕ 15 
ΒΙΓΩΡΙΥ ἸΟΡΊΟΔΙ, ποῖ Βανι ηρ ΔΠΥ͂ ΓΕΐδγοποθ [Ὁ 
τπηθ. ϑ8ὲ Ρδ}] 511Π|5 ΠΡ 1Π ἃ 5:Π|ρΡ16 δ η ἘΠ Π6515 
4}1 Ὧ6 Πᾶ5 βαϊεὶ ἴῃ {Π15 βδγαρταρῃ. [ἂνν ἀπά 
ῬτΟγηΪβ6 ἃτῸ ΠΊΕ ΠΔΠΥ ΘΧΟ] 51 6, 1πιδὲ 85 Τᾶνν 
ἃηἃὦ ΒΑΓ ἀΥ6 στα ι 8} 7 Ἔχ ]ϑῖνθ. ΠΘ δη- 
ἘΠῚ Π6515 1η ἴαοΐ 15 {π6 βαπιθ, θχοθρέ ἐπᾶΐ ἴῃ {ΠῸ 
ΟΠΘ. (856 1 15 ἜἘχργοββθά οὐ (σοάδβ 5146, ἴπ {Π6 
ΟἾΠΟΙ Οἡ ΠηΔη 5 5:46. 866 Ὁ. 11 ἀπά {π6 Ε ῬΙβ.168 
ἴο {π6 Κ ΟπηδΔ 5 ἃ5 ιιοίθα {ΠΈγα. 

19--. 4, ΤῊΕ ΤᾺὔΕ ΜΕΑΝΙΝΟ ΟΣ ΤῊΕ 
ΜΟΒΑΙΟ [(ΑΥΥ.Ψ 

ΤῈ 1ῖ5 ποῖ δποιρἢ ἴο 58 {Πδΐ ἃ 51 5θατιθηΐ αν 
σδπποῖ ᾿ην δ]! ἀαΐθ Οὐ ΠΟΘ ΙΡΕῪ ἃ ῬΥΘΝΊΟΙ5 ΡΓΟΠΊΪΒΘ. 
ὙΠΟ Τιανν 1561 ννὰθ ΤΙΝΊ ΠΟΙ δίνη ; δηά {Π6 
ἈΡοβέε ἰ5 θοιηά ἴο ϑίαίθ ννυμαΐ {π6 πηροζί οἵ 
1Π6 Τᾶνν 15. : 

19. ΙΖ «υὐας αὐάρ Νοΐ 85 ἃ βιιρρίθπηθπέ 
ἴο {π6 σονεπαπηξ, θυΐ 85 ἃ ἀϊβιηοί πα ἰεαρο- 
ΓΑΤῪ ᾿ηϑ. πτ]οη, ἃπά ἴο ΡγΘΡαΓῈ {πΠ6 ννὰΥ ἴο 
{πὸ ἘΠ ΠΙτηθπί οὗ ἐπ6 ῬΓΟΠΊΪ5Θ. 

δεεαιε 9 ἐγαπεσγεσείοη. “ΓῸ ΤΈΥΘΔ] 51Π ἴπ 
τἴϑ Γπ16 σμαγδοίθυ, ἴο ᾿πέθηϑιΓὙ Πα τηδ]τθ πΊδηϊ- 
ἔσϑί 115 δου], οὕ, 'Ώ ΜηΠοη 5 ννοτάϑ, αιοίθ ὈΥ 
ΒΙθῃορ Νν ογάβννοτίῃ : “"Τεγοίογε [ὰνν ννᾶ5 
δίνοη ἔπεῖὰ ἕο δνίησθ {ΠῸ6Ὶ παΐίαγαὶ ργαντγ,)" 
50 {πᾶξ νυῃθη [ΠΟΥ 566 ἐπαΐ “Ἅ1νἂνν οδη ἀἰβοονοῦ 
δη Ὀαΐ ποῖ το πΊονθ,᾽ [ΠΕΥ ΠΙΔΥ͂ 56 Εἰς ΞΟΙῊΕ 
Βοείου στρ πέθοιιϑηθθθ. 866 11. τϑ, Δη4 Ἐβρβοιδ] }ῦ 
Ἰλοότη. ν. 132-20, ν]1. 7. ὙΠῸ ΟἾΠΕΥ πηθδηϊηρ, 
ὙΥΒΙΘΉ 5ΟΠΊΘ σοπηπηθηΐδίουϑβ πᾶνα Ργθξεγτεά, ν]Ζ. 
ἐπδὲ {ΠῸ Πνὰνν νναβ βίνεη ἴο "τεβϑίγαιη ἀπα ΒΙ ΠΟΥ 
ἘΓΔΉΒΡΎΘΒΘΙΟη5, ἄοδϑ ποΐ δὲ 411 Πί {Π6 σᾶβθ, ἀπά 
15 4116 σΟΠΙΓΔΥΎ ἴο Π6 ἡ ΠΟΪ6 ἀγριιμηθηΐ, 4|1Κ6 
ἴπ [Π15 ΕΡΙβΕ]6 δῃηά ἴῃ {πε ἘΡιβι]8Ὲ ἴο {Π6 
Ἐοπιαηβ. ὅνε 5εὸ ᾿πάἀεθα ἔγοπι βσιο ἢ Ῥ54]ΠῚ5 
Ὧ5 ἴπ6 πἰπϑίθοηξ ἢ αηά διιπάγοαά ἀπά πἰπθίθοητῃ 
ννμαΐ {ΠῸ6 ϑριγιέια] γαιηῖηρ οὗ {π6 Τίὰνν 15. ἴο 
{η6 ἄδθνοιξ 5011 ὑπο Παρ [1πΠ. Βαΐξ {πὸ 
Τᾶνν 26 γ σε ἰοθπ 5. ταΐποι ἴο ϑειπλι]δίθ ΠΊΟΥΔ] 
Ἔν] {Ππᾶπ ἴρ σπθοῖκ 1ξ, ἸΠη]655 [Π6 βριγίτιι4] ρυη- 
εἶρ!ε οἵ Βαϊ ὈῈ ργεβεπῖ. ““ἼΠῈ βίγθηρίῃ οὗ 
ϑἴη 5 {π6 1,ἃνν.) Ἐνεη ἔογ {π6 Κεθρὶπρ οὗ 

σΑ ΑΝ σὺ 111, 

19 ὙΥ Πεγείοτγο {Πεη σεγυσέῤ τῆς ἰαννὺ 
1 ννὰβ δάάβά Ῥεοδιιϑβα οὐ {γαπβργαβ- 
810η8550 {Π] τς 56εβεἀ 5ῃοιϊα σοπλα ἴο 
ψγΠοπη [Ππ ΡΓΟΠΊΪδ6 νγὰ8. πηδάς ; ἀραὶ 1: 
τῦας ογάἀλί πε ὈΥ Δηρεὶβ ἴῃ τῃ6 παπά 
οἵ ἃ πηεάϊδζου. 

20 Νονν ἃ πεδίου ἰ5 ποΐ 4 η16411-- 
αἰον οἵ οπο, Ὀὰῖ (σοά 15 οπα. 

1η6 Τὰνν νῈ πρεά ἃ Πῖρῃου ρυῖηορΙῈ {πῃ ΔΗΥ 
ὙνΒΙΟ ἢ {Π6 Τιὰνν [561 ργον 65. 

ογαάαϊπεά ὧν ἀπρεὶς ἐπι ἐρὲ ῥαπά Γ᾽ α »ιεάϊαΐον] 
8: Ραμ] Πᾶ5. δἰγεδαυ βαϊᾷ Πδὲ ἘπῸ ῬΡΈΓΡΟΒΘΟ οἵ 
1Π6 Τιὰνν νγᾶ5 τοϑίτι οἰ απά {παΐ ἴῃ ἀπγαίοη 
ἴι νγὰβ ἱεπηρογασΥ ἃπὰ ρτγονβίοηδὶ, [{ νγὰβ 
δα θά «( θεοδιιβε οὗ ἰγαπβρυεβϑίοηβ," δη ΤῈ ννγὰ5 
ἴο ᾿αϑὲ ΠΥ ““ ἀπὲ] {π6 ϑεοά 5που!ά οοτηθ ἢ 
πηΐο Δ Ποπὶ ἐΠπ|6 τπιπίνουϑαὶ ΡγΟΠΊΪ56 νγᾶ5. τηδά6, 
ΤῈ ννᾶβ ἰῃ ἕαοξ ἃ ραύθηΐῃθϑίβ ἴῃ ἘπῸ Πινπθ ἀἰ5- 
Ρδηβαίίοπϑ Νονν {πὸ ΑΡοϑβέίθ παπιεβ ἔννο οἵα 
ΟΠΑγδοίου ϑεϊςα 'π νυν μῖσἢ {π6 Πνᾶνν ννᾶ5 ἸὨΓΟΓΙΟΓ 
ἴο {πΠ6 οβρεὶ. ΕἾγϑε τῈ ννᾶ5 ποΐ βίνεπ αἰ γθοῖ!υ, 
δας ἐπγοιρὴ {πὸ ἱπιογνθηίίοη οὐ δηρεῖβ, ἀπά 
ΒΘΟΟΠΩ͂ΙΥ ἴξ ννᾶ5 ρδοθά ἱπ {ῃῈ μαπάβ οἵ ἃ 
πιράϊαίοτ, ΠΟ ἰ5 Μοβεβ. 8. Ραμ], {πκὸ δὲ 
ϑίθρῃθοπ (Αοΐβ νἱϊ. ς3), δοοθρίβ ἴπ6 νἱενν 
ννΒΙΟἢ νῦὰ5 πεῖ Ὀγ (ῃ6 [ον ἀπά ὑΒῖ ἢ τε 
Βηά ἴῃ Τοβθρμιβ (4 νίαν, ἰοὲ τὲ 6 δάάβθά, 
ὙΠΟ ἢ 566 ΠῚ5 ΔΙΩΡΙΥ 1πϑε1Π6ἀ Ὀγ Πευξ. ΧΧΧΊΙ. 
2}, [μα {Π6 1νἂνν ννᾶ5 βίνε ἐπγου ἢ {Π6 Ἰηβίτπι- 
τηδηΐδ ΠΥ οὗ ΔηρῈ 15. ἀρ. ΗΘ6Ό. 11.232. Α5 ἴο 
1Π6 ἔδες ἐπαξ Μόοβοβ ννα5 ἃ “"τηθαϊδίοσ,"" [Π15 15 
τηδάθ νϑγὺ σοπβρίσποιϑ ἰη ἐμ ΟἹ “Γεβίαμηθπί. 
866. Ἐβρξοῖα!ν Πθαΐ. ν. ς. ὙΠὲ ἈΔΌΡΙΠΙΟΔΙ 
ΓΙ ΓΟ 5. οὔζθη βῖνθ {Π|5 {16 ἴο πῖπα. [1 ἰ5 χιϊθ 
ἔγιιθ 4150 ἐμαὶ (Πτγῖβὶ ἰι5 ἃ Μεάϊαϊογ. Βαΐ {Π|5 
4αδβίϊοῃ ἄοεβ ποῖ δπίογ ἱπίο {π6 ργδϑϑεπί Θοια- 
Ρατίβοῃ, νυῃῖο ἢ ἰ5 Ὀθίννθοη {πὸ ἀϊγεοίπεθθ ἀπά 
ὉΠΙνεγβα Εν οὗ {Π6 Ῥτοπηῖβο δηά ἐΠπ6 ργονίβίομδὶ 
παΐαγθ Οὗ {Π6 1νν. ὍΠ6 πηράϊδίοτ!αὶ! ννοσκ οἵ 
ΟΠ τῖβὲ 15 δἐορεθίμοῦ ουΐδιάς οἵ {πὸ ἀγραχηθηΐ 
Ὀεΐοτα 5. 

20. Μοαυ α »ιράϊαϊον' ἐς ποῖ...077 ὁπ, δμῖ 
Οοά ἰς ομε] ὙΠῸ ἱπίεγργείδξίοη οὗ {Π15 γθῦβα 
15. ὁπ6 οὗ π6 συτίοϑιῖοϑ οἵ ΒΙΌΠοδΙ ΠΠ ογαΐαγε, 
ὙὝΠΕ εχρδπαίίομβ τὸ γθοκοπθά ὈΥ πυιπάγεάβ. 
Βαξ ἴῃ ἕβοϊ, 1 νγα Ἰοοῖὶς δὲ {πῸ πιδίζεν ΞΙ ΠΊΡΙΥ 
Δηα παίαγα!!γ, {πὸ ἀ Πα] Εν οὗ {πῸ ραβθαρα (065 
ποΐ ἄρΡρθᾶγ ὑεῦῪ δτθαί. Αἵ 811 βνθηΐβ {ΠῈγῸ ἅΓῸ 
Ραβϑᾶρδϑ ἴῃ {15 ΕΡΙ5Ε16 οὗ ἔαγ βγοαῖον αἰ Πα] γ. 
ἼΠΘ οοηίταθδε ἴα Ὀείννεεη Μοάϊαίίοη πὰ 
Ῥγοχηῖθθ. Νον Μεαϊαίίοη ᾿πιρ}165 Βεραγδίοη, 
ἀϊνογρθοποθ ἀπά {πὸ δχἰβίεποθ οὐ ἔνγο ΡῬΑΙΓΕΙΕΒ : 
ὙνΠογθαθ ΡΥοτηΐβο 15 ἃ βἰτρ]6 ἀἰτθοῖ ἐγα ΒΟ ΙΟα 
ὙΠ ῃ δάπηῖ5. οὗ πὸ 51:0} ἱπίεγνθηϊίοη. ἴῃ 
1ΠπῸ οαβθ οὔ ἐπ αἰνίπρ οἵ {πὸ Τιὰνν {π6 Η Ργονν 
ῬΘΟΡΙΘ νγεγῈ θη ὁΠ6 5146 «πὰ Οοά οἡ ἔπ οἰμεσ, 
ἃῃὰ Μοβεβ Ὀεΐννεεη. ἴπ {π6 οαβθ οἵ {πὲ 
Ῥτογηΐβο {μ6 Οἴνϑὺ ννᾶβ ἰβοϊαϊθά δηά δἴοπθ, δηὰ 
ἄθδ]ξ 5 ΠΡῚΥ ἀπά ἀϊγθοῖν ννἸ ἢ ΑὈγαΠδη,. 

80 ἴδ {πε θχρ᾽απαίϊοῃ 56 6ΠῚ5 5: ΠΊρ]6 ἀπά τϑᾶ- 
ΘΟΠΔΌΪΘ, 1Ε ννῈ [8 Κ6 {πΠ6 ννογὰ ““οπθ᾽ ἴῃ {πῸ ἔννο 
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21 75 186 ἰανν ἔπθη δσαϊηβέ {ΠῸ ργο- 
ΠΊΪ586ε5. οἵ (στοὰ ἡ (σϑοὰ ἰογθιά : ου τῇ 
ἴπετα μά θεδθη ἃ ἴανγ ρίνεη νης ἢ 
ςου]ά Πᾶνα οίνοη [16 νου] τὶρμία- 
ΟἸΙ5Π658 5Π0ι14 πᾶνε θεθη ὈΥ {πε ἰανν. 

ΘΙ ΑΓ ΙΝ ῈΣ ΠῚ [ν. 21---2 7. 

22 Βυΐ {πε βογρέαυγε δίῃ σοποῖὶα- 
ἀεα 41} τπππάογ 5ἰη. τπαΐ {Π6 ργοπηΐβα ὈΥ 
[Αι οΓ. [6515 (ἢ γβε τηϊρῃξ θα σίνεῃ 
ἴο {Πετ Πα θε]ϊανα. 

23 Βαῖ Ρεΐοτε 1 σαπι6. νγα νγεῖα 

ΡαΥ5. οὗ πθ βοπίθησθ 8ἃ5 ΠΊΘΥΕΙΥ ΠΙΠΊΘΓΙΟΔΪ. 
Βαΐ ἴῃ ἕδοϊξ να ἴθ ποὲ Ὀοιπά ἴο ἴακθ [Π6 
τηθδηῖηρ οἵ ἴῃ6 ννογάὰ ἴῃ (πῃ βθοοπα ρασγέ ἴῃ 
ῬΥΘΟΙ5ΘΙΥ {Π6 54 Π16 56η56 85 ἴῃ {πε ἤγϑί. Α.5 πῈ 
σοπίγαϑὲ 15 θθῖηρ' ἄγαννῃ θεΐννθθη {πὸ τηθαϊδίίοη 
οἵ Μοβεβ οἢ {π6 οπθ Παηά, δηᾶ {π6 δΌβοϊ]αίθ 
δίνιηρ ΟΥ {πὸ (σοβρεὶ ργοπλῖβθ οὴ {Π6 οἴδπου, 
{Π6 {πουρης ράββθθ5 ᾿πΐο ἃ ΠΙΡΠΕΥ τορίοη. δε 
ΔΥΘ Το 464 {Παΐ ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ ἴῃ {Π6 Ἰαζίου οα56 
5. ἔΠοτα ΠΟ ἀϊνιβίοη, πῸ βθραγαίΐοη, δι [Π6Γ 15 
πὸ εὐαηρο ἴθ (οὐδ πιϑίποὰ οἵ ἐθα]ηρ νυ ἢ 
ΤΠΔ8Π, ἃ5 τοραγάβ {Π6 πιδίίου οἵ βαϊναίίοη. [{ 
ἴ5. Ποῖ 50 το ἢ {Ππ6 τππ|Υ οἵ σοά, 45 Ηἰβ5 
Ζγιγγιίαὐι έν νυ] ἢ ννῈ πονν σοηίοπηρίαΐθ. ΤΠΘ 
ἤτϑέ τηθδηΐϊηρ οὗ {π6 ννογά ““οπϑ᾽" Πα5 5ῃδάθαά 
Ο ᾿πίο πθ οἰποσ. (Οὐά ἴ5 δυὸ ΟΝῈ ΑΝῸ 
ΤῊΕΒ 5ΑΜΕῈ. ΜΠ Η!πι 15 “ΠΟ νδι Δ Ὀ]Θη655, 
ΠΘΙΕΠΘΥ 5μδάονν οἵ ἐπτπῖηρ.") Ἀνὰ πῖρῃΐξ ἰακα 
ἴΠ6 ΗδΌγονν βοηΐθποθ “πὸ Γογά οὐγ Οοά ἰ5 
ΟΠ6 Τιογά,᾽ 45 δὴ 1Ππδίγδίοη οἵ νυ δὲ 15 είουθ 
5. Βαΐ {ῃϊ5 ΠΊογοῪ σοπίγαϑδίβ ἔπ6 πηϊγ οἵ 
Οοά νυν] ΡΟ γ μοῖσπη ; νυ ἤθγθαβ ἐπ ροϊηΐ ἴο 
νΥ ΠΟ ἢ ννῈ ἅτ ὈΓΟΌΡΣ ἴῃ {5 νοῦβ6 15 σαί θοῦ 
ὈΠΙΐγ, ἃ5 Ορροβθά ἴο γατγίαίίοη, ἰη (ὐσοά 5 ομα- 
ταοίου ἀηἀ ρΈΓρΡΟΚΒα ; δπά {Π6 Ὀεβϑὲ ϑουρίαγαὶ 
ΠΠαϑίτδέο οἵ (Π6 τηθαπίηρ 15 ἴο 6 ἔοιιπά ἴῃ 
ἐπε Νὲνν Ταβδίδιηθηί, σῆοτο 86 Ῥϑὶ] 58 γ5 
(Κοηι. 111. 29), “15 Οοά οὗ {μ6 [ονν5 οἠἱγ κ 
[5 Ηθ ποῖ ο [πΠ6 (ὐθπέι]ε5. 4150 ἡ γεα, οἵ {Π6 
ΟΟΕΠΓΠ65. αἰσο; ἔογ Οοά ἴ5 ονΕ, πὸ ψ1]} 
705. γ ἘΠπ6 οἰγοιπηοϊϑίοη ΒΥ [Ὰ]ἢ ἀπά {π6 ππ- 
ΟἸΓΟυ ΤΠ οἸβίοη ὈΥ ΤΑΙ." 

Ιῃ σοπῇἤιτηδίίοη οὗ {Π15 βΌΠΟγΑΙ νῖθνν, ροῖ- 
ΤΊ ΘΒ 15 βσίνεη ἴο ποία ἔγομπι δπ ἱπάθροηάθηξ 
ἈΠα ΘΑΥΠΘΙ ΠΟΠΊΤΠΘης ἴπ ἃΠ ΠΠΡῈ]5ηθα 56γ- 
τη ὈΥ {πΠ6 ον. απο Εἶγαπβ οἵ Πυτἤαιη: 
(ΘΟΠΊΘ ἔννο οὐ ἔῆγεθ μπηάγοα ᾿ηἰογργοίδεϊοηβ 
80 ΠΡΟῚ 1Π6 τβοοποθρίοη {πᾶΐ {Π6 τπθδΠ ΠΡ 
15, Α τηράϊδίου 15. ἃ πιράϊαΐογ, ποῖ οἵ οπθ 
Ρατίγ, Ὀμπὲ οἵ ἔννγο ραγίϊοϑ, ἀπά (οά 15 οὔθ 
Οὗ ἔποβθ ἔνγο ραγίίϊεθββι[ ὙΠ15 ἴθ, 1 5ΓΟΠΡῚΥ 
Ἐβῖη]κ, αυξθ ογγοηθοῦθ. ὙΠῸ δἰσισίιτο οἵ {Π6 
ΟΥὐϑεὶς ἐχοϊιάθθ τ, ὙΠῸ ννογὰ οσδ οἰ θα Υ 
ΡΟΙηΐ5. ποῖ ἴο μρφὅθγ, Ὀξ το φιαϊέν : ἀπ 50 
{πΠ6 βεῆβθ ΨΠ] ΒΕ: Α πιράϊαίογ μπᾶ ποίῃϊπρ' 
ἴο ἦο νι ννμδὲ 15 οὔθ, νυμαίβοθυθυ 6 {πὸ 
ΠΕΤΊΒΟΙ ΟΥ̓Ὠ Ἱπάϊν!ἀπ415 σοπϑιϊεαεϊπρ ἘΠαΐ τισϊέ, 
θὰξ Οοά 15 ῥγδ- θη ΠΟ ΠΕΥ ΟΝῈ,-τ-οηθ ὙΠ 
ΗΠ ΠΊΒ6]Ε, 45. ἴῃ. Θϑβθῆςθ, 50 ἴπ Ὑν1}}...9η6 1η ΗΙ5 
ΟηΕ τηθίΠοά οἵ ἀθα]ηρ νυ 4]].} 

21--οδΔ, ΟΒΟΕΟΤΙΟΝ ΑΝΒΘΥΕΚΕ. ΤΗΛΔΤ 
ΤΠΕ ΤΑῚ ΟΟΝΤΚΑΡΙΟΤΒ ΤῊΕ ΡΚΟΜΙΒΕ. 

Δὴ οὈνίοιιβ ΟὈ]θοίίοη ἃγῖβθβ ἤοῦθ {παΐ [Π6 
Τανν, ΤΠουΡ ΤΟ νΠΟΙῪ ρίνεη, ἴ5. ἀπίδροπίϑβεϊς 
ἴο ἃπα φομίγδαοίουυ οἵ {μ6 ΠΙν ΠΟΙ βίνθῃ 

ΡΓΟΠΊΙΒΕ. ΑΠΘΥ τϑρο]]ηρ Π6 ϑαρροβιίοη 85 
Ρτοΐίαπθ, {πΠ6 ΑΡροβίῖὶθ ἀύριιθσ ῃ6 ρΡοϊπὲ οπ 
ΡΓΪΠΟΙΡΙΘ. ὙΠῸ Τὰνν 15 ποῖ σοπίγδα!σίοτΥ ἴο 
1ῃ6 Οὐοβρεῖ, θυ αἰ εγοπὶ ἴῃ 115 πδίατο ἀπά 
ΡαγΡοβο, ὙΠῚ5 Πα ΠΠπιβίγαίεβ ὈΥ ἔννο πηείδα- 
ῬΠΟΥ͂Β, ΟΠ6 γΌΤ ἃ ὈΓΙβοη νυ ΠΟ ΚΘΕΡΒ ΠΊΘΠ 1Π 
ννατὰ δηΐ βαϊοίυ, οπμὲ ἔγοιῃ {Π6 βἰανε-πΐοσ, γὼ 
ἴδικθβ σατθ οὗ {Π6 σμ]ἃ {11 [πὸ {{π|6 οὗ ΠΙ5 ἔγϑο 
ΒΟΠΒΠΙΡ 15 ΠΟΠΊΘ. 

21. Οοά ,ογδι4] πν ἱμποιρῃξ οὗ ἱποοη- 
5βίθ που ἴῃ (σοά 8. αἰβρθηβδίοηβ ἐονγατάβ τηδη- 
Κιπά 15 ᾿ΠαΠἸΡ ΠΑ ΠΕ σθρο!]οά Ὀγ δὲ Ῥαμ] ἴῃ ἐπὸ 
1156 οἵ 1Π6 Τουτηι]α Οἰιβίουηα ΤΥ ὑν] ἢ ΠΙπη ἴῃ 
ΒΌΓΘΙ οαθ65, 866 11.) 17, ΥἹ. Τὰν ΌΠΙ ἴχ 14: 
τ Θοῦ, τ. τς 
1 ἐῤεγε ῥαά ῥδοπ αὶ ἰαπὺ σίυεη αὐδίορ σομά 

ῥατε σίτεη [75] ΑἸξοτά ϑαν5 ψ» Ὲ}} πούα ῃδΐ 
ἐερῖνε ΠΠ|" (ζωοποιῆσαι) ““ ἴαἸκο5. ἔοΥ' σταηϊθά 
{Πδξ ννὸ ὈΥ πίττα 816 ἀεαά 1ῃ ἔγοβραβϑαβ ἀπά 
51η5.} ὙΠῸ ροϊπέ οὔ ἴπ6 ριιπηθπί 15 {παῖ 
βα᾽νδίίοη ΤΠγΟΙ ἢ Τανν 15 4Πη Δ Όβο]ΐθ ᾿πηροϑ- 
5:0 γ. Νοῖ [Παὲ (ὐσοά᾽ 5 ἰὰνν 15 ἴπ ἔδ]ΐ, θα 
ΓΔ 5 515. ῃῈ ἴϑὰνν ἴῃ 1561 15, 85 15 βαἱά 
ἴῃ 1π6 ΒΡ ΡΙβΈ]8 ἕο ἐπε αὶ οπλδηϑ5, ““ΠΟΙΥ, ἀπά {|5ῖ, 
ἃΠ4 ρβοοά." 

ογν}) Ἱπάδρα δπά ἴῃ ἘΠῚ : ποΐ 845 5016 
ἔΟΟΙ ΙΒ [ἀηοϊθά ἀπά ἔα 5εῖν ἰδιρμί, ας ἴῃ 
ΤΕ Δ}1γ. 8εὲ Μαίί. χίχ. 17. 

209. ἘγεσΥ ννοτά ΟΕ [15 νεῖβθ, οπθ ὈΥ͂ ὁΠ6, 
{8115 νυ τ οἸθαν ἀπάα (6]ΠΠ1πρ’ ἴοσοθ. [1 15, Ρεγίθοΐ, 
ἃ5 ἃ 5ἰαίθπηθηΐ οἵ ἔπθ γθα!γ οἵ Βυτηδη 51Π, 
δά οἵ {Π6 ἀοοίτγιπο οἵ ἔγεθ βαϊναίοη. 

ἐῤὲ σεγίρέμγε] “ΓΘ ρευβοπι ΠΟΔΈΙΟ 15 5: ΠΊΠΔΥ 
ἴο {παΐ ἴῃ Ὁ. ὃ. ΒΕΠΡῈΪ Πα5 8ῃ 1πίθγεβεπρ, 
ΤΟΙΉΔΥΚ ΠΟΙῸ οἡ {Π6 ἕδος ἐπα 1 15 “" με ϑουῖρ- 
ἴατθ ἡ ποῖ “"ἴΠη6 Τίὰνν ὅν ἢ 15 βαϊά ἕο πᾶν 
1Π15 οἴδοξ ἴῃ γτοσαγά ἴο δῆ. [1{ ννὰθ ποῖ ὑγπθπ 
ἐμ Ῥγόπηϊθθ ννὰ5 βρίνθη, θὰαΐ ννβεπ ἐπ6 Τανν 
νγὰ5 βίνθη, {παΐ {Π6 νυυιηρ οἵ ϑογιρίατε θερδη. 
“ς Τ θι15. ΘΔ ΠῚ 51Π6 βουρίο ϑδίδξ Ῥγοπη!ϑϑῖβ, 5θ 
Ρεοοδίοτιβ ρεγἤαϊαιη ΡῈ ἸΙΐθγατη τράδυρ 
ΟΡτΙ5 Γ." 

εοπεϊμάεά αἱΪ μπάον οἰ1] ΓῊΘ 58Π16 ἰδπριιαρο 
15 τιβεὰ 1ῃ  οπ]. χὶ. 32; 8Π4 ἐπ ϑ᾽ ΠΉΠΔΥΙΥ οἵ 
Ιδηριιαρθ 15. 8η {Ππϑίγαϊοπ οἵ {πὸ ἕδος {πδὲ 
1Π656 ἴνγο ΕἸ Ριϑῖ]θο5. ννεῦθ πραγ σοπίοιηρο- 
ΤΆΠΘΟΙ8. ἽΠ6 ψοτά (συνέκλεισεν) ἀδποίεβ 
βηαὺ ἊΡ ὑοδούῦμϑυ, δηά 1ἴ ᾿πίγοάιϊισοβ {Π6 
τηθίρμου οἵ [Π6 ργίβοῃ ὑυπῖοῃ [Ό]]ονγ5. [1 
Αἶθο Ῥγδραγοβ {Π6 νγαΥ ἴοσ {πὸ ἀδοϊαταίίοπ οὗ 
ἔγθοάοιη νυ ῃῖο δὲ {πΠ6 οἱοβα οἵ {π6Ὸὸ σμαρίευ 
ΠΟΠΊ65 ἴῃ ςοπίταβί. ὙΠ6 ποιοῦ (τὰ πάντα) 
ΘΏΠΔΠσΘ5, 1 ΡΟΒ510]6, [Π6 σοΟΠΊΡΓΘΠΘΠΒΙν ΘΠ655 
οὗ {Π6 ϑβἰαϊθπηθηί. [{ 15 ποξ ΟπἱΥ σορχίθηϑινο 
νυ [Π6 Βυπηδη τᾶς, Ὀπξ Θχο 465 ΘυασΎ Κιπά 
οἵ πυτϊηδῃ τηοίϊνα δηά αἰίοπιρί. 



ν. 24---28.7 

Κερέ υπάθγ {ΠῸ ἰανν, 5Ππε τπρ τιπίο {πε 
ἔαιτ ἢ νυ ῃϊο ἢ 5Ποι]4 αδἰζεγνγαγάβ ὈῈ τὰ- 
νεαὶεά. 

24 ΝνΒεγείογε ἐπε ἰανν νγαβ οἷ 
ΒΟΠοοΪ πηδϑίεγ ἐσ ὀγίηρ πὸ πὐπίο (τιβέ, 
τῃδε νγε τηϊρῃξ θα 1π|5Έ{Π64 Ὀγ (ἈΠῈ. 

55 δι ΔΓ[6Ὶ εἶπας ΓΙΈ 15. σΟπηα, 
γγῈ δ΄8θ. ΠῸ ἰοῆρει τἱπάᾷ6Γ ἃ 80ῇοοἹ- 
Πλδϑβίογ. 

238. ἀεῤῥ πιπάθγ ἐῤρὲ ἴααυ, σδμέ τῷ} ὙΠῸ 
ΘΧΡΙΕΒΘΙΟΠ ὁ“ 5ΠπιῈ ῸπΡ ἢ 15 τιϑϑ ΠοΙῸ ἴο γθη δῦ 
{Π6 54 ΠΊ6 νγογά 85 “" σοποϊι θα "ἢ ἀρονθ. ὙΠῸ 
ὑνογά (ἐφρουρούμεθα) ἰταῃϑ]αίοα ““Κορί " 15 
ΨΝΕΓΥ ΞἴΓΟΠΡ, ἃη ἃ 1ΠΊρ]165 ἔνγο ραγίοι]αγβ : (1) 
θοπάδρο, (2) τεβογυδίϊοῃ ἔργ ἃ {{π|6 οὗ σουηϊηρ, 
ἔγεθάοσῃ. 

«υδίερ «οι αὐέεγαυαγάς δε γουεαϊε "ΓῊΪ5 
ΘΧΡΓΕΒΘΘΒ 5ίΓΟΠΡῚΥ {ΠῸ σογίαιπίν οἵ {Π6 Ὁ] Ππηαΐθ 
ξα]Π]πηεπί οὗ ἐΠ6 Ῥγουηῖβθ. 

24. ἐῤε ἴααυ «υας ομγ" φεροοϊιασίογ ἐο ὀγίγ' 
μι πρΐίο Οργ 1] “ΉΪΘ ᾿πιαρὸ 15 ἀϊβίιποξ ἔγοσα 
1π6 ΓΟυΠΊοσ, που ΡῊ 1 ἃγῖβθϑ οὐξ οὗ . ὙὍὙΠ6 
ὙνΟΓα “( ΒΟ ΠΟΟΙ ΠἈϑΓοΓ [π΄ ἐΠ15 ραβϑαρΘ σοηνοΥ 5 
ἃ ΨΓΟΠΡ ἱΠΊρΡΓΘβϑίοη ἴο {Πρ ΒΕ ΠΡΊ5Π ΓΟΔΩΘΥ. 
ΤῊ Ρεδίβοῃ. 50 ἀθϑϊριπαίοά (παιδαγωγὸς) νγᾶ5 
ἃ 5΄ανθ, ϑνγῇοβθ οῇϊοθ 1 νγαθ ἴο ἴαϊζθ σἂτῷ οἵ 
ἴπ6 ὈΟΥ͂ ἀπά ἰο Κοορ Πἰπη ἤομὰ πιογὰ] δηά 
ΒΥ ΘΙΟΔΙ Πδύτη ἴῃ ἢ5 ΘΑΓΠΟΓ γϑαῖθ. Οπὸ 
Οὗ ΠΙ5 ΟΧΡΓΘ55. ἀιιἴ5 νγὰθ ἴο ἕαϊζο {ῃ6 ῬΟΥ 
ἴο ἐπ6 Ποιιβα οἵ {π6ὸ βοπῃοοϊπ)αϑίοσ (5εε Ρ]αίο 
1, γ515᾽ ὃ 12 δηᾷ Ηοῦυ. " 84(.᾽ 1. νἱ. 81, ἡ" ΠΕΙῸ 
6 ϑᾶγ5 {πδΐξ [15 [ἢ γ. ἢ: ΠΊ561Ε οοῖκ σατο οἵ 
Πϊπὶ ἀπατίπρ ἢΪ5 αἰίοπάδηςς δὲ βοΠοο], οἡ νη ἢ 
ΟΥ̓ΘΙΠ βαγϑ: ““Νοῃ βούνιι5 ρεβἀδρΌρτ5 : οἄογαΐ 
Θηΐπη Ῥαΐθυ' ἰγϑίβ ΠΠπ4 ρεθἀασ ΟΡ ΌΓΙΠΊ Ρ6Πι15)}}: 
δηά 1 15 ἀϊπίσα] ἴο Ὀεῖθνε Ἐπμαΐ {Π15 ντᾶ5 
ΔΙΙορΘίΠοΓ. ἀὔβοηῖ ἔτομη {πΠ6 τηϊπά οὗ {πὸ 
ΑΡΟΒΕ]6, 45 πὸ υυγοίβ {ῃ15 βοπίθποθ. (ἢ γιβέ ἰ5 
ΟἿ βτεδαί ΤΈΔοΠοΥ (διδάσκαλος), Δη4 (Πς Τἂνν 
ἴδε τι ἴο ΗΙπὶ {παῖ νγα ΠΥ Ὀ6 ἐδιρῆϊ. 
8611 {Π15 15 ποῖ ἐπ6 τηδίη ροϊπέ ἴῃ {π6 ργθϑεπέ 
Ἰηβίδησθ, ὍΤῆδ οΠϊθΕ ἐποιρμέ 5 ἐπαξ οὐ {1} 
ἔγεεάοπι Δη ἃ βοπϑῃΐρ 85 σοππθοίθα νυ] ΟΠ τίβί. 

95--οϑ, ΤῊΕ ΟΙΟΒΙΟΚ ἘΚΕΕΡΘΟΜ ΟΕ 
ΤῊΕ ΟΌΒΡΕΙ, ΟΟΝΤΚΑΘΤΕΡ ΜΨΙΤῊ ΤῊΣ 
ῬΡΚΕΟΕΌΙΝΟ ῬΘῬΕΒΟΚΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΝΡΑΘΕ 
ὕΝΘΕΚ ΤῊΕ ΤΑνν. 

25. αὖὐὸ αγὸ] ἴπ {πΠ6 ποχί νεῦβθ ἢθ ϑᾶγϑ5 
ἐγ6 ἃ76.) ὙΠΕΓΘ 15 ἃ 51Π|1|181 1ΠίοΓΟΠΔΉΡΘ ἴῃ 
τ ἼΠεθ5. ν. ς. Ῥεσῆαρβ {ῆ6 Αροβϑβίϊθ ννυίβἤῃεϑ, 
Ὀγ {Π1|5 βαυάάθη σμαηρα οὗ ρϑίϑοῃ, ἴο. ἀβϑίισο Π6 
(ὐαἰαξίδηβ οὗ {Π6 ρυῖν!]θροϑ ἘΠΘΥ ΔΙ ΓΟ Ὑ ῬόΟβ5θ55 
ἴο {Π6 1], ἀπά ἴο 5ῃδνν {Πεπὶ ἘΠ ΠΥ οἵ 5εεὶς- 
ἴηρ ἴο ᾿πῆργονθ {ΠΕΣ ϑρι τέ] ροϑίτου ὈΥ ἃ 
ΤΟΟΌΓΓΘΠΟΘ ἴο {πΠ6 νυν. Αἴ 841] δνεπίβ {πεῪ 
Βαά ““1η (ἢ τῖβέ [6β1|5)) 411 (Πδὲ μα παά. 

56. «1 ὌὝΠΪ5. ΔΡϑοΪ τον σομΊρυθμθηβῖνθ 
Ιδηβιιαρθ, νν ΠΟ ἢ σοπίϊηιεθ Π6 βαπια ἐπΠοιρ ἢ, 

ΑΘ ΤΠ 

26 Εογ γε δἵβ ἃ] {Π6 Ἵβ] ἄγε οὗ 
(οὐ Ργ ἔδιτῃ ἴῃ (τίϑε [6βι|8. 

27 Εογ 85 ΠΊΔΠΥ οὗ γοῖι 25 ἢᾶνε 
θεεη ὈῬαρίϊΖεά ᾿πίο (ἢγιβὲ Πᾶνα ριιξ οη 
(Ἴγιβέ. 

28 ἼΠεῖα 185 πεῖμοῦ εν ποῦ 
αὐτεεκ, ἔμεγα 15 Πα Πογ ΒοπἊ ΠΟΥ ἔτος, 
ΤΠ6ΓΘ 158 ποι ΠΟ ΓΓ πηαΐα ΠΟΥ ἔθ πηα]α : [ου 
γε ὯΓ6 ἃ}} οπβ ἴῃ (γιϑδὲ [εϑιι8. 

15 ΘΓ ΟΠαγδοίογιϑες οὗ δὲ Ῥαμ]. (ΟΙΏΡΑΓΘ 
16 “(85 ΤΥ ᾽ ΟΥ̓ [Π6 πδχί νϑῦϑθ. 

εὐη]άγεη 97 σοαά Βείίοι, 50οη5. ὙΠῸ ννογά 
15. ΠΟ ἸΟΠΡΈΓ ““ΠΠ1]4 " (παῖς), ᾿πνοϊνβά ἴῃ παι- 
δαγωγός, διέ ““50η " (υἱὸς), νν ΒΟ ἢ. ΘΧΡΓΘσβῸ5 
1Π6 11] ΠΠΡογγ ἀπά ἀϊρ εν οὔ βοηβηϊρ. Μοτγε- 
ΟΥ̓ΕΓ {Π6 ΡἤγαΘΘ 15 ΠΟ ἰΟΏΡΈΙ ““50η5 οἵ ΑΡτὰ- 
Βάτη,᾽ θὰΐ ““50η5 οἵ σοά." ὍΠυ5 {πΠῸ6 ρτῖν!- 
ἸΕΡῈ Τῖβθ5. ΠΙΡῊ δῦονς {Ππαΐ νυ] ἢ ννα5 ᾿ηἀἸσαίθα 
ἴῃ Ὁ. 7. 

ΟἽ. πὲ οπμ γι. 6] ΤαΑΛΓΠΟΥ Πα5 ΔΠ οπογρείις 
Ῥάθϑαεθ Πεῖα οὐ {πθ Πρ Ποποιγ εξ ὈΥ δῖ 
Ῥδμ] οἡ ἴΠ6 ϑδογαπηθπί οἵ Βαρίϊϑηη. [{ 15 [ᾺΥ 
ΤΟΥ͂Θ {ΠδΠ ἃ ΠΊΘΓΘ οθη οὐ δατηϊβϑίοῃ ἱπίο {ἢ 
ΠΕΠΊΡΕΙ οὗ ΟΠ γβέαηθ, Απᾷ γεῖ νγὲ πιιβέ ἀ15- 
ἘΠΠΡΊΠ5}: Ὀδίννθεθη [Π6 ροβϑθβϑίοη οἱ ἃ βριγίίπα] 
δαναηΐαρο δης [Π6 σοηβοίοι5 τ156 οὗ ᾿ξ. δὲ Ῥδὰ] 
βᾶγ5 εἰβθνποῖε (οπι. Χι, 14) ἴο Βαρεϊχεοά 
ΟΠ γιβίίδπβ, “"ῬΡῬυΐ γεὰ οὐ {πὸ Τιοτά 76515 
ΟΠ τιβί." Α5 τεραγάβ {Π6 πιδαὲ οἵ {πὸ Οσσθεκ γνεγρ 
(ἐνδύεσθαι), ΒΙδπορ. ΕἸΠΙσΟΐΈ τοηηαγκβ ἐμαὶ 1ἰ 
αἀδηοίθβ “{Π6 σοπηρὶεΐῖθ δββιπηρίίοπ οὗ {πὸ 
ῃδίμτγε οἵ δποίπογ,᾽" ἀπά σιιοΐεβ (α]ν]Π 85 54 Υ-- 
ἴηρ {πᾶΐ ἴῃ Βαρίϊ5πὶ ννα “" Ῥϑασγ Ὀείογε (οά {ῃθ 
ὨΔΙῚΘ ΔΠ4 ρεύβοη οἵ (ἢ τῖβί, ἃπά ἃγὰὲ τεοκοποά 
85 Ὀεῖηρ᾽ 'η. ΗἸπὶ γαῖ ποῦ [Πδη ἴῃ ΟὈΓΘΘΙν 65." 

28. Τρῤεγε 1] ΑΑ,58 τοραγάβ βρι ΓΙ 4] ρυῖν!- 
Ιερθϑ ποπθ οἵ {πΠ6 ἔῆγεε ἐἸϑεϊποίοηθ. ΠΟΙΘ θηῖ- 
τηθγαϊθα ἃγΘ ΡΟβϑῖ 0] 6. ΕῸΓ [Π6 σοπβίγαποίοη 
οἵ οὐκ ξνι 566 [4Π|65 1, 17. 

περ ογ ]επὺ ποῦ Ογεεᾷ] “ΉΪ5 ϑννθθρθ ἃυναῦ 
411 ποι ρς οὗ πδίϊοη δ], 45 τοργ 5 ΓΘ] ΡΊΟΠ, 
ἴῃ 1Π6 ρυέβεποθ οἵ (γε αηϊγ. 866 Κοπη. κ. 
12, νν ΘΓ {Π6 βατηθ γα ἢ 15 ϑίαίθα τποτθ {ΠΠ]Υ. 
ΤΠ6 ννογά ““Οτρεὶς " (Ἕλλην), ἴπ {Π656. ρας α5 
Δα ἴῃ 11. 3 ἅῦονθ, ἰ5Θ ιἰϑε ΡΌΠΟΓΔΙΥ [ῸΓ 
“ (σρηξη8 ᾽ἢ τὴ 15 σοπέγαϑε νυ “’ [6 νν." 

πεῖ ρεῖ. δοηαί ποῦ 7γε6] ΜΔ 5ῃοι]4 ποΐ Ρᾷ855 
{π|5. ὈΥῚ ποι ραιιβίηρ ἴο ποίθ {πὲ 1 15 
ῬΓΔΟΈΙΟΔΙΠΥ ἘΠ6 ῥγοο]αϊ πη ηρ' οἵ Θιηαποϊρδίϊοη ἴο 
{Π6 51.νθ. ΑἹ] βοςῖδὶ ἀἰβειποίίοπβ, 45 σοραγαβ 
ΤΟΙ ΡΊοπ, ἃΓῸ ΔθΟΠ5Ποα ἴῃ ἐπ ργθβεποα οἵ (ἢτί5- 
ἐϊαηϊγ. Ααἀά ἴο {πε εβίΠβῃπιεπέ οὐ {Π|5 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ {π6 ραγιοιραίοη ἴῃ {πὸ ΕἸ ΟΠατίϑί, 
ΟΠ 6418] ἴθττηβ, ὈΥ 5᾽ανθβ πα {ΠῚ Πιαβίογϑ : 
ΔΠα 10 15 ονιάθπέ ἐπδξ 1η ἄτι ἔπη 5]  ΘΥΥ Ππιιϑί 
γΠ]5ἢ Ὀείογο {Π6 Ργορτθβ5 οἵ {Π6 Οοβρεὶ. 

γε ῥογ γηηαίς η0. 7δηια 6] [ἢ [Π6 58Π16 ὙΥΑΥ͂ 
10 15 ἴο θ6 οὔβογνϑά πϑγὸ {παΐ ἐπ δβϑί Ὀ]Π5ῃπηθηΐ 
ΟΥ̓(Πϊ5 Ρυϊποῖρ!8 θά ᾿πϑυιδὈ]Υ ἴο τπ6 ΠΡ 
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29 Απά 1 γε δε (τιβε᾽ 8. {πεῃ δΓ6 
γε ΑὈγδμδπι 5 586ε4, ἀπά Πεῖγβ δοοογά- 
Ἰηρ; ἴο {Π6 ΡΓΟΠΉΪδ86. 

ΘΕΡΙΙΝ ΤΥ: 
1 Πὲ τυόγε τεγιαο7γ ἐἦέ ἤατυ {11| Ολγίδέ σαη,δ, α5 

ἐλε λοὶγ ἐς τεγιαῖογ ἀϊς σμαγαϊΐανε {114 26 ὁὲ οὗ 
ρε. 5 δκέ Ολγίοέ “θα τὲς Ἴγογὲ ἐλέ ἠατὺ : 
ἡ ἐλεογοζογε τῦὸ α76 5εγϑα)ίς 710 [0717 {0 Τ. 
14 4716 γεγιοηεδογείλ ἐλεῖγ ροοαί τοῇδί ἕο ἀϊ7:, 
αγια λὲς ἐο ἐλόγε, 2 αι] σἀειυείλ ἐλαΐ τῦό αγὰ 
ἐλε ςογς οὐ «ὀγάλαηε ὁγ ἐλδ 7) δετυογτατε. 

Ροβιξίοη νης ΔΝ οπηαπ Πα5 αἰζαιϊιπθά ππάθγ 
Ομ βεϊδηϊγ. Ὑννο {πϊηρ5 ἀγα ἴο θ6 οὐυβεγνθαά 
ἴῃ {π|5 {π|τἃ σουρὶθῖ οὗ σοπίγαβίεα ννογάϑ. 
ἼΠΕ τιδὲ οὗ ἴπὸ πϑαίευ ρῖνεϑ ἴὸ [88 ρῇγαβε ἃ 
Ἰαγβθ βεηθα ϑδίοη. Μογθονοῦ ΠΕΙῸ καὶ 15 
ΕἸΩΡΙογεά ᾿ἰπβίθδ οὗ οὔδε. ὙΠῸ ἀἰδεϊποί!οη5 
Ὀδέννεθη [ενν ἀπά (σθπίηθ, ἀπά Ὀείννθθη βἰανθ 
ἃη ἔγθθ, ἀγα σοηνθηςοηδὶ, ἃπα, 50 ἴο 5ρβεαδῖς, 
ἀοοϊάρηΐα!, ὍΠῸ ἀἰϊδιϊποίίοη θεΐννθθη πιδῃ δηά 
ννΟΠΊΔη 5. ΠΟΙ ΘΙ Ὡδί!οπα] ΠΟΥ 506]8], θὰ 1η- 
Πογθηξ ἴῃ {Π6 νεσΥῪ παΐατθ οὗ {πηρ5. ἽΠΕΙΓ 
Θ55ΘΠΓ14] ἸΠΙΟῚ 15 Τοσορηϊβοά ἴῃ {Π6 τι56 οὗ {Π6 
Δησϊθηΐ βδογεά ἔούπια (Οεπ. 1. 27; Μαῖῖς 
χ, 6). Ὑεΐ δνϑὴ {πιι5 {πεῦθ 15 δα ιδ! γ ἀπά 
᾿Ιηἀοροπάθηςο, 85 ἴο {Ππ6 ροβϑεβϑίοῃ οἵ σϑ!βίοι5 
ΡΓΙΝΊΘΡΘ. 

αἰϊ ομ6]Ὶ Οπα Ρϑύβοῃ, 85 ἴ' νγεῦθ ὙΠῸ νγοτά 
ἴῃ (π6 Οτεεὶς 15 πηϑϑοι]ηθ, ποῖ πρϑιΐεῖ, 866 
ΕΡΗ. 11. 1ς. 

29. ἐῤθμῃ αγὸ γὲ “ῤγαῤαγτς σεε  ] 866 ποῖθ 
Οἢ Ὁ. τό. Ηδετο {Π6 οἴπεῦ 5146 ἰβ ργεβθηΐϊθά ἴο 
5 οἵ 1ῃδξ ΟΥ̓ΡΔΠΙΟΔΙ]γ- τη! ννΠμο]θ, (ΑΒ τῖβί 
δα Ηἰ5 Ομυτγςοῇῃ. 

ἀπά ῥεῖγς αερογάϊησ ἐο ἐῤὲ ῥγοϑγΐ 6] 6 
ννογά “πα 15 νγαπίηρ ἴῃ {Π6 Ὀεβϑὲ Μ995., 
δΔηά 115 ΑΌΒεποΘ βῖνοβ ΔἸ ΟΠ 4] ϑίγοπρῖῃ ἴο 
1Π6 ραβθᾶρθ. ὍΠῸ ννογά “Ὃ ΠοΙγ᾿᾽" ξμγΠΊ5Π65 {Π6 
βίδι ΕΠ ρ-ΡΟΙη Οὗ [η6 ποχέ ρδγαρταρῆβ. ὙΠῸ 
ννοΓα ““ ΡΓΟΠΊΪΒΘ 7) ΘΟΠΟ] 465 {Π6 ῬΑΥΑΡΤΑΡἢ5, ἴῃ 
ὙνΉΙΟἢ 1 Πὰ5 Ὀδθη τιϑθὰ 50 οἴΐζθη, ἀπ ἢ 50 
τηυοἢ ὈΘΔΟΙΥ ἀπά ἴοτοθ. 

ΟΗΑΡ. ΙΝ. 1-- 7. ΤΌΡΑΙΒΜ 15 17ΚῈ ΤῊΕ 
ῬΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ Α ΜΙΝΟΚᾺ ΜῊΟ ΗΛ5 ΝΟΤ 
ΚΕΛΑΟΗΕΡ ΤῊΕ ΡΕΚΙΨΙΚΕΘΕῈ ΟΕ ΒΟΝΒΗΙΡ. 

δὲ Ῥδὺ] Ποιὸ Π]μβίγαίεβ {Π6 βασθ γαῖ ὈΥ͂ 
ΔΠ ἱπηαρῈ ἀγάννῃ ἔγομι {ΠῸ ροϑβιίίοη οἵ 8Π ΠοΙ᾿ 
ὙΠΟ 15 γεΐ ἃ ΠΊΪΠΟΥ, {Π6 πάρα Ὀεϊηρ βιι ἀθη]Υ 
Βιρρεβίθα, 1 νῈ ΤΠΔΥ 50 5ΔΥ, ὈΥ ἴπ6 Ιαϑὶ 
οἴαιβα οἵ {Π6 ργξϑοθάϊπρ' ραγαρυαρῃ. 

1. οαὺυ [-ανἢΞλδ δ δ ργοςδδάβ ἴο πηδῖκα ἢ15 
ΤΊΘΔΠΙΠΡ ΟἸΘΑΥΟΙ ΕΥ̓͂ ἃ ΠΕνν ΠΟΙΠΡΔΓ5ΟΠ. 

ρὲ ῥεῖ “ΠΘ ρῇγαβθ 15 τιϑθ β ΠΟΥ ΠΥ, ΠΚ6 
“τῆς. Μεαϊαΐοῦ "ἡ (δοσογάϊηρ ἴο (Π6 οογγθοξ 
{ΥΔΗΒ]ΔΙΙΟΠ}) [ῃ 111. 20. 

α εὐϊἰα ὝΠΟ πηθδηϊηρ ΠΕΙῸ 15, “(ἃ τη που." 
ὙΠῸ ηπεβίίοη μὰ5 Ὀθθη γαϊσθα 85 ἴο νυν Βϑί μου πὸ 
Ῥτονβίοηβ οἵ [η6 Ε ὁπιδῃ Ἰανν οἵ οἵ {πε [ϑυνίϑῃ 
Ἰᾶνν ἅττα ΠδῖῈ ἴῃ υἷδθνν. [{ 15 ΡγΟΌΔΌΙΥ πιοβὲ 'π 

απ ΝΕ ΗΝ. [ν. 29---3. 

ΟΥ 1 ἅν, 14! ἜϊπΕ. πεῖ ἘΞ 
Ιοηρ 45 ἢς 5. ἃ ςἢ1]4, ἀϊεγειῃ 

ποίησ ἔτοπ ἃ βεγνδηΐ, τποιρῇ Πα θ6 
Ἰογά οἵ ἃ]} ; 

2 Βιυῖ 5 υπάεδγ εἐπΐοῖβ δπά φοναῖς 

ΠΟΙΒ ὉἨΠΠῚ] ἘΠ6 τἰπιῈ ἀρροϊηΐεά οὗ {πε 
[λῖμεσ. 

2 Ἐνεη 80 να, ψγῇεη νγὲ ψγεῖε 
σΒΠ]άγθη, νγεγα ἰῃ θοπάδρα ὑπάογ πε 
᾿ δ]επιεηΐβ οἵ ἐπε ννου]Ἱά: 

ΒΑΥΤΊΟΠΥ νυ] [Π6 σογγοοέ πηοάδ οὗ σοτητπεπί- 
ἴῃ ΟΠ 115 ρᾷβϑαβα ποΐ ο γαῖβε {π6 φφιεβέϊοη 
αἴ 411. ΠΘ ΔηΔΙΟΡῪ τεϑίβ. ἘΠΕΊ ΓΕΙΥ ἢ ῬΈΠΟΙΑΙ 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΕ6Β5, 

ἐἠεγείρ ποέῤίμρ ζγοσε αὶ τεγσαη) ΝΑΥ, 58 Υ5 
ἘτΑβηγι15, τε ίθγγίηρ ἴο {Π6 παιδαγωγὸς οἵ ἴΠ6 
ΡΓΕΟΘαΙηΡ᾽ ΟΠδρίεσ, 6 15 δοίι!]ν δι θ]εοΐ ἴο ἃ 
5ανβθ. 

ἰογί 9" αἰ] Ῥοίθπίιδ!ν ΠΕ 15. ἴῃ ἘΠ15 ροϑὶ- 
τίοη (566 {Π6 “ΓΑΥ οὗ [Π6 [,αϑὲ Μηπηϑίτγει,᾽ 1π|. 
2)ο, “1{τποὰ τί [Π6 βοὴ οὗ βοῇ ἃ πηδῃ, δὰ 
ΘΥΕΓ σομηθϑί ἴο {ΠΥ σοπιπΊαηα ᾽). γε τοῦοῃ 
ΒΕγΘ Δποίποι Πιιθβίοη ννῇϊ ἢ Πὰ5 Ὀθθη γαϊβοά 
ἴπ ΓΘίδγθηςθ ἴο {Π15 ρᾶγαῦ]θ, νῖΖ. νυ μείμοσ {π6 
ΓΑΊΠΟΙΓ 15 Βιρροβθά ἴο ὃδ Ἰϊνιπρ οὐ ἀεαά. [π 
[Π6 νῦν παίιισα οἵ {Π6 σαβε ΠΘ 15 ργεβιιπηθα τὸ 
Ὀεὲ ἀδαά: δηά 1 νγὰ τηδεξ ἃ αἰ Πα ΠΥ ἴῃ ΒΟ 8 
Ρατί οὗ {πΠ6 σοιηρδγίβοη, νγῈ ΠΊιιϑὲ ΤΕΠΊΘΠΊΌΘΓ 
1ῃδξ πὸ ϑογίρίιγα! ἀπδ]οϑΎῪ οὗ {Π|5 Κιπά 15 ἴο 
Ὀ6 ῥτεββθά ἴοο οἱοβεὶυ. 

ο. ππάργ' ἐμέογς ἀπε σούογηοῦ ] ΓΘ ἔουτηθῦ 
Βανίηρ τοίοσθηςς ἴο 5 ρεύβοῃ, ἐδ ἰδέ ἴὸ 
Β15 Ργορεγίγ. ὍῊΘ ἔουτηθυ τηϊρμέ θὲ Ἔχ ργεββθά 
ὈΥ {πῸ ννογά ““βυδτιάϊδηβ,)") {Π6 Ἰαϊξεγ ὈγῪ 1Π6 
ννογὰ ““ βίενναγάϑ." 

ἐῤὲ γι αῤῥοϊπέεά 97 δὲ γαέβεγ “ὝΤΠΘ {{π|6 
ῬΓΘΥΙΟΙΒΙΥ ἀθπποά ὈγΥ πίη, Ὀεΐοστε πα ἀϊδά. 
ΟΥ̓ σουβθ, οα {Π6 βριτιίια] δια οὔ πε σοπι- 
Ραχίβοῃ, [πΠ6 ΕδΊΠΟΥ Πδνοὺ ἀἴθ5. 80 δὲ ἃ ςεῖ- 
ἴῃ Ροϊπέ ἴῃ ἴπ6 (σοβρε]- ρα Ό]65. οὔ 1Π6 
{}π|05ὲ [πάρρ ἃπά {πθὸὶ ΜΙάηϊρμς ἽΓΥανε] θυ, 
{Π6 τΕϑΘ ΠῚ] ΠΟ 6 σθα565 πα Ὀδοοτη65 σοπίγαβε. 

8. τὲ] [ποϊυάϊηρ Βοίἢ δὲ Ῥαιὶ ἀπά {ποβα 
ὙΠῸ μαά Ὀξδθπ [ϑνν8, οὐ ἴπθῸὸ οπο παπᾶ, δῃηά 
5Οἢ ἃ5 ἴπ6 (δ δίίδηβ, οὐ ἴῃ οἴμεσ. ὙΠῚ5 
15 ἐνιἀθηξ ἔγοτη νυ παῖ ΓΟ]]οννϑ. 

αὐεῦθ 1: ῥοπάασε)] ἴῖῃ {Π6 Οτεοεὶς ἔπ6 νϑγθα] 
ΠΟΠΠΘΟΙΙΟΏ 15 85 ΟἸΟβ6 ἃ5. ροϑϑίθ]θ Ὀθίννεθη ἐπ|5 
Δ Πα {π6 ννοτὰ “"βεγνδηΐ "" ἃθονε; δπά ἱπάεοά 
1| 15 ἀιβίσα] ἴο ὈΕΙΙονῈ {Ππαΐ ἃ ἔαϊπξ ἐποιρπέ οἵ 
ἐπ παιδαγωγὸς 15 ποΐ Ππροτίης ἴῃ [ἢ 5 ρ]αςο, 

μπάεγ ἐῤὲ εἰθηριεσίς ΚΓ ἐῤε «υογί 4 δεε (ΟἹ. 
11, ὃ ἀπά 20, ὑγΠΕΓΘ ΡΥΘΟΙβΟΙῪ {ῃ6 βϑᾶτηθ Ρῃγαβα 
ἰ5 564. [1 βϑθεπιβ ἴο ἀδηοίθ “" ἐπε δἰθηθηίαυῪ 
1Ε550η5 οὗ ουξννατά {Ππ|η55᾽" ((οηγθθᾶτε ἴῃ “116 
δηα ΕΡΙ5[165 οἕ δὲ Ῥδμ]᾽), {Π6 πιϑῦα σάϊτηθη- 
ΑΥῪ ΔΙΡΠαθεΐ οὗ τα] βίου. ΤΠ [οννΊβἢ στο] ΡΊΟΙ, 
ΔΠ4, ἴῃ ἃ σογίδίη 56Π56, 411 Πϑαίῃθη στο ΡΊΟη5 
ἴοο, Πδά {Π15 τοϊαίίοῃ ἴο {π6 1] τενεϊδέϊοη οὗ 

᾿ ΠΟΥ, ᾽ 
7716 7ιἔξ. 



ν. 4--.] 

4 Βυὲ ψῇῆεη τπ6 ξιπεθ5 οὗ {πε 
Ὁἰπ|6 νγὰβ σοπιο, (ὩΠοά βεηξ ἔογῃ ἢΙ5 
50η. πιδάε οὗ 4 νγοπιδπ, πιδάθ ππάογ 
τε ἰανν, 

ς ΤῸ τεάδεπι {Πεπὶ {Πδξ γγεῦα τπη- 
ἀδγ τῃ6 ἰανν, τηαΐ νγεὲ τηϊρῃξ τγεςεῖνε 
16 δάορείοη οἵ 80η8. 

6 Απὰά Ρεοσδιιβα γε ἃῖεξῈ 8οη8. (σοά 
ἢδτῃ 8επέ ἰογίῃ της δριγιε οὗ ἢϊ58. ϑοῃ 
ἰηΐο γοιιγ Πϑαγίβ, ουγίηρ ΔΌΡα, ΒΕ ΔΈΠου. 

ΕΥ̓ ΤΑΎΤΑΝ ἵν, 

γ ὙΝνΒεγείογε ποὺ δέ. πὸ πιοῖα ἃ 
βεναηΐ, θέ ἃ 80 ; δη4 1 ἃ βοη. [θη 
Δῃ ΠεΙΓ οἵ (Ποἀ τῃτουρῃ (τῖβε. 

ὃ Ηοννθεῖε {πθπ, σγμεη γε Κπενν 
ποῖ (ὥ:οά, γε 44 5εβνίςε πο {ἢ πὶ 
νγῃΙοἢ ΡΥ Παίαγα ΔΓα πὸ σοάϑ. 

9 Βὰὲ πον, δῇεγ {πδὲ γε μανε 
Κηονγῃ (ΠΟ. οΥ ταΐίπεῦ δῖε Κπονῃ 
οἵ (θοά, πονν ἔμχγη γε ᾿δρδίη. ἴο ! Οσ, δαεξ. 

᾿ - 
16 νγεαῖ ἀπά Βερραγν " εἰεπιεπίδ, μον 

1ῃ6 (σοβρεὶ. [{ 15 οῦνίοιιβ {παξ {Π61ῸῈ ἰ5 ἃ τηϊχ - 
ἔμπγα Οὗ πηδίδρῃοῦβ ἴῃ {πΠ6 ρᾶβϑϑᾶρθ. Μίδηγν οἵ 
{π6 Εδίμοτϑ γείογγοά {Π15 ρῇγαβε ἴο {Π6 ρῃγϑιςαὶ 
Εἰ πηθηΐβ, ΘΘΡΘΟΙ ΠΥ ἘΠ6 ΠΟΑυΘΗΪΥ ὈΟά 65 δ5 τορὰ- 
Ἰαϊτηρ᾽ το] ρίουβ ϑδθαϑοηθ. Βαξ πῃ ννογά “ἐννε "ἢ 
Ἰιπηϊ5 1 ἴο βοπιθίμιηρ; ἀρρΠ Δ ]6 ἕο ἐΠ6 [6νν5. 

4. ἐῤῥὲ γείπεις 97 ἐῤθ 1Ἷ»ι6] ἘΣ] αϊναϊθπέ ἕο 
(ἘΠ Εἰπη6 ἀρροϊπίβα οἵ {π6 [δῖ Πογ ᾿ δῦονε---ῃ 
ἰπὴθ ογἀαϊπθα ἴῃ {Π6 σοιηβ5ε]5 οἵ Οοά, ἐπ 1ανν 
τηθαηνν Π116 Παν!ηρ ἄπο 15 ννουῖ.. 

σεμὲ 7ογ1}] Μοτῖθ δοσιγαίοιυ βοπῦ Του 
γοῖμ ΗϊΠΙ5611. ὙΠῸ ΡὮγα56 15 ΨΕΥΥ οχδοῖ 
δηα 1]. [{ 15 οὔ ΒΙρῊ {Ὠθο]ορΊςδ] ᾿πηρογίαπος 
ἴο ποίβ {πὲ Ῥυξοῖ βου [Π6 58 ΠΊ6 ψογῸ 15 τπιϑεά 
θεῖον (τυ. 6) οὗ {πε βεπάϊηρ οἵ ἐη6 ϑριπ. 

γιαάε 9 α «υογταη, γηαείδ πιά ἐδ ἰααυ] [πὰ 
ἘΠ6 Γα]Π1θϑὲ βεηβα (ἢ τῖβέ 5ῃαγθά Οὐ ΠυΤΊΔΠΙΥ͂ 
ΔΗ σδΠη6 ππάθυ ΟἿἿ ἰΘραὶ σοπάποηθ. [ἢ [Π6 
Οτεεὶς ἴμοσα 15 ΠῸ ἁγίϊο]α ἴῃ οἰ ἔΠου οἰδιιδο, 

5. {0 γεάφρερ!)] Ἡονν [Π1|5 γϑάθπιρί!οη ννα5 
εἤεοίθα 15 ποῖ ἤεῦα Ὄχρίαϊπθά : Ῥαΐ 1 ννᾶβ 
Εχρ διπθά ἀθονε 11]. 12. 

ἐῤεγγε ἐῤραΐ αὐεγὸ μράεγ ἐδὲ ἰααυ] Αδβαὶῃ ἴῃ 
ἘΠ6 Οτσεεκ {Πεγθ 15 ΠῸ Δγίϊο]6. 

ἐῤραΐ αὐ γηῖσ δὲ γέσεϊ υε] ΟἾἿῸΘ ΤΟΓῈ ἴῃ {Π6 
γνγΟγὰ ἐεννε " {πΠ6 αἱπηοϑέ σοπρΥ ΘΠ βίν  Π 655 15 
ΕΧργεββεά, 866 ποίβ 4ῦουθ οῇ ὕ. 2. ΤΠῸ ννοτά 
ἐέτρρεῖνο ᾽" ἀδποίεβ {πᾶΐ ἐΠ|5 στοαῖ ρυΐν ΠθρΘ 
(ΔΠΊΘ ἴο τ15 νυ] Ποῖ ΔΠΥ͂ ἡγοῦ ΟΥ ἀββεγνίηρ οὗ 
ΟἿΓ ΟΥ̓. 

Θ. «ἐπὶ 20γ}] 866 ποίΐβ οῇ Ὁ. 4- 
ογγλισ, “δόῥα, Ἑαΐρεῦ)] ἴῃ ἃ ΠΘδΥ͂Υ σοη- 

[ΕΙΠΡΟΓΔΑΓΥ ΘΡΙ 516 νγα πᾶν ἃ ρᾶγΆ 116] ραββᾶρθ 
(οπι. νι. τς) ΒΟ σπου] ὈῈ δχαηηϊπθά 
ἢ {Π6 πἰπιοβέ σαγα ἴῃ οἰοβθ σοπποοίίοη νυ ἢ 
{δὲ Ὀεξοσθ τι5. ἴπ {πὸ ἢτγβέ ρίαςθ νγα πᾶνθ ἴῃ 
Ῥοίῃ {π6 γτοιηαγκαῦ]6 ννογά “ ογγιηρ," ΠΟ ἢ 
ἀεποίεδβ ᾿ἱπέβηϑθ θαυ Ποϑίπε55 ἴΠ ΡΥ οσ. Νεχέ {Π6 
ϑρ τ, ἘΠτοῦ ἢ νυν ἢ [Π6 (Πτιβέϊδη Ππ15 ργαγ5, 
15. σϑ]]δα τὴ ἴπ6 Ἀπηδηβ ““{Π6 ϑριγξ οἵ δάορ- 
τἰοη." Βαΐ ἃὔονϑ 811] νγαὲ μᾶνθ {ποῦ 4150 [Π6 
ΤΕΠΊΔΥΚΑΌΪΘ ρῆγαθθ ““ΑΌΡα Εαίπογ᾽" (ουπά 
1Πκουνῖβθ ἴῃ Μά τς χῖν. 36). ὙῊ15 σοπΊ Ι ΠδίΙοη 
ΟΥ̓ ϑεπη τς ἀπά Οστξεῖκ εἰθπιθηΐβ (νυ ΠΙΟἢ ΠΊΑΥ 
δ σοπιραγθά νυ] ἢ {Π6 σοπηθὶπαίϊοη οἵ ““βύδοε 
ΠΑ (ἐΡεδοθ. "ἡ" ἴπ {π6 Αροβίο!ις ϑδ]υξδε θη) 
1Πππίγαίοϑ ϑν ἢ στοδὲ Βοδαΐυ {π6 ΟΠ γιβεϊδη βθηβ8 
οἵ {π6 τπίνουϑαὶ [απουποοά οἵ σοά. Α5 ἴο 
1π6 δοΐι] τιϑὲ οὗ {πῸ6 ρῆγαβθ, ἴξ ννᾶθ. ῬγοΌΔΌ]Υ 
Ραγί οὗ 5οπι8 οαβίοιηατΥ ᾿Πυγρῖσα] ΡΥΔΥΕΓ. 

“. ἤρεγεζογο ἐφομ Ἠδφ ἢδ5 δἰτθδάγν ἐπγηθά 
ἔγοπὶ “ἐννε" ίο “γε: δπά πον ὈΥ͂ υϑἷηρ 
(ΈΠοὰ ἢ 6 βῖνεβ ἃ Ἷοἱοϑεὺ ροϊπξ 511] ἴο 15 
Υσαχμηθηΐ δηἀ Ἐχμογίαδζίοη. 
2 ἃ σοη, ἐῤει απ ῥεῖ γ] ϑε8 Βοση. υ]]. 17, 

“1Ὲ ΤμΠ]άγθη, Ἐπθη ΠεΙῖγβ, μειῖβ οἵ Οσοά δῃά 
Ἰοιηΐ- Ποῖγθ ἢ (Πγϑε." ὙΠ15. πιϊπαΐθ 51Π|1- 
Ἰατιγ οἵ ἰδηβιιαρθ, ἴῃ ἃ ΠΘΑΥΥ͂ σΟΠίθΠΠΡΟΥΔΙΎ 
ΘΡΙ 5616, βῃῃοι!α θῈ νΈΥΥ σαγοα ΠΥ οὈβογνεά. 

ῥεὶ φὶ Οοά ἐῤγομς ῤγί 1] “ΓΠΘΓΕ 566 ΠῚ5 
πὸ ἀοιδέ {παξ (ἢ σοιτθοῖ γοδάϊηρ ΠΕΙῸ 15 
ΒΙΠΊΡΙΥ ΒοΙσ ὑβτοῦδῃ αοα, 16. ἴῃ νἱτίαθ οἵ 
Η!5 βοοάποϑϑ πα ἔγεθ ργόσηῖβ8 ΟΠ]Υ ; δηά [ῃ15 
ἔογπὶ 15 ἴῃ ΠΑΥΠΟΠΥ νυ νυν πμαΐ ᾿τητηθαϊδίεὶυ 
ξΟ]Π]Ονγ5, Ποῦ {πῃ6 ννογά ““σοά " 15 ἰῆγεα 
{π165 τορεδίβά. 

8--11. ΤῊΙΞ ΟΗΛΑΝΟΕ ΙΝ ΤῊΕ ΟΑΙΑΤΙΑΝ 
ΜΙΝῺῸ ΑΒ Α ΚΕΙΚΑΡΒΕ, ΙΝΤΟ ΑΝ ΟΒΒΟΨΕΤΕ 
ΒΎΒΤΕΜ. 

Ι͂η ἀἰϊδγτοραγά οἵ {ποθ ΠΡ ρτίν!]θρθϑ, {Π6 
(ὐα]αἰζίαηβ ννεῦα σγανοσίηρ ἴὸ ἃ ΓΠΑΙΠΊΘηΑΤΥ 
βίαίθ οἵ {πῖπρϑ, νυῃΙ ἢ σου]ά ἀἄο {Ππεπὶ ΠΟ 5ρΡ1- 
τι] βοοά, απα νγοσα ἐπγηϊηρ ᾿ηΐο πουρμΐ {π6 
ΑΡοϑε!ε᾽5 πηβϑίοῃ. 

8. ἀϊά «ογυΐςε] ὙΠῈ6 νεγθ] σοππβοίοη 
ἴῃ {Π6 ΟΥ̓ΤΡῚΠΑ] 15 ἃ5 οἴοβα ἃ5 ΡΟβϑβι 16. Ὀεΐννθεη 
1Π15 ἀπά ““ βεγνδηΐ ᾿ πὰ “" θοπάδρϑ." 

αὐρίορ ὧν παΐμγε αγὲ πὸ σού] ὙΠῸ Αὐΐβοτγ- 
ἰδεά ψεγβίοη Ποῖδ 15 θεξίογ ἔπαπ ἐπ Ἀδοεινοά 
ἼΤοχί. Α οογίαϊη ϑίγεθϑ 15 ἰαϊἀ οπ {ΠῸ ννογάβ5 
ΒΥ πδίιγο." ὍΠΕ6ΘΘ βοὐάβ ἴῃ [Π6 γΈΓῪ Πδίμγα 
οὗ {πϊηρ8 ἃῖθ ποῃ-οχιβϑίεπε ἢ δηά {Π15 15. δῖ 
Ῥδι]}5 Ιδηριιαρε ἴῃ 1 (ΟΥ. ν11]. 4) Χ. 19.) 20. 

9. αὔίεγ ἐδαΐ γε ῥατε ἀποαυπ σοά] ὙΠῸ 
Αὐἰδοτιβθά Νεγϑίοῃ, ἰπ πιϑίπρ [Π6 βᾶπιθ ΕΘ Ί5ῃ 
ννογὰ “ἐ Κπονν,7 σοποθδ]β {ΠῸ ἕδος {παΐ ποτα ἀπά 
ἴῃ [Π6 ρτθοθάϊηρ νεῖβθ ἃ ἀϊβεγθηξ Οὐθεὶς νεΓΌ 15 
πι5θ. [π {π6 Ιαΐζοσ ᾿πϑίαδποθ {πὸ Κπονν]θάβθ 
ἀεποίοα [5 οἵ ἃ πῖογθ ἱπεϊπηαΐθ ἀπά ρεγίθοξ Κιηά, 
ἐς Βανίηρ δίίαϊηθα ἴο ἃ τεοορηοη οἵ ΗΠ. 

ΟΥ̓ γαΐρεῦ αγὸ ἀποαυπ ἡ Οοάα] “αν 
τεοοινεα ἐπ ρυίνιεσο οἵ Ηΐβ. τϑοορηϊοη." 
(ρ. 1 Οογ. νι. 2. έδη ΑἸζογὰ ϑᾶγ5 νε.Υ͂ 
Ἰαβίγ, ““Ἴ 15 πιαάς {πεῖν 211 ἔγοπη Η]πὶ {Π6 
ΤΟΙ πηαίίογ οἵ ᾿πάϊρπαηΐξ ἀρρθαὶ], 85 Ὀεὶηρ ἃ 
τεϑιβίδηοθ οἵ ΗΙ5 νν}}} γοβρθοίηρ ὑποπλ.᾽ 

ασαΐπ.. «ασαΐη)] ΓΤ ΠΙΒ 15 ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ταρείῖ- 
τοπ, Ὀὰΐ σορθίμοη νυ] ἢ ἃ ποὺν πὰ δα! Ἰο Πα] 
ΘΙΔΡΠαβίθ, [ἷῃ ΒΙβπορ ΕἸ]ΠΙΟο 5. Ιαηριιαρθ, τἴ 

53} 
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ννΠαγαιιηΐο γε ἄθϑιγα ἀραίη το 6 ἴῃ 
Ὀοηάαδρε ἢ 

10 Υε οὔϑβεῖνβ ἄδυϑβ, δη4 πιοῃίἢ8, 
ΔΠΑ {{π|68, ΔΠ4 γϑδΓ8. 

11 1 δηῃ δῇαδι οἵ γοιι, ἰεϑέ 1 ἤανε 
θεβίονγε προη γοιι ἰάθοιι ἴῃ νδίῃ. 

12 Βτείῆγεη, 1 θεβεεοῖ γοῖι, θ6 88 

85 Ποΐ 5: ΠΊΡΙΥ ἃ χείαρσθ ἰηΐο Ὀοπάδρθ, δῖ 
ἃ 7Έ(Ο)17))16716271671} ΟΥ1ῖ5. ῬΤΙΠΟΙΡΙΘ5. Ἡδνιης 
δίνθη ΠΡ Θχίθυ 8] ἔΟΥ ΤΊ ]15ΠῚ 1Π ΟΠ6 5806, {ΠΟΥ 
ΕΓΒ ΠΟῸ ΤΟΔΩΥ [0 Το πον τ ἴῃ ἀποΐποσ. [{ 
ΒίαΓΕ]65. τι5 ἴο 58εὲ6 Ηθδί 6 ΠΙ5ΠῚ ἀπ [πάδ]ϑηα 
ἴπιι5 οἰαβϑοά τορϑίποῦ  θαΐ δὲ Ῥαὰὺπὶ ὈΥ πὸ 
ΤΊΘΔΏ5 58 γΥγ5 {παΐ θα ΠΘΠΙΒΠΊ 15 ἃ5 βοοά 85 
Τυάδιθπι. Μιθννθα 5ΙΠΊΡΙΥ 85. θχίθγπαὶ σταα!- 
ΤηΘΠίατΥ ΤΟ] ΡΊΟΠΒ, {ΠΟῪ ὑνῈ ΓΘ 41Π|τὸ ἴῃ ΟΠαγδοίοσ : 
Δ ἴῃ πὸ νγὰγ σοι] {π6 ΑΡοβί]θ ἤᾶνθ ποτα 
ΒΟΨΘΓΕΙΥ σοπάήσπηποα {πΠ6 [πάδϊο ϑγϑίεπὶ οἵ 
15 Ποδίίοη {Ππαῃ ὈΥγ {Π15 σο- οΥἀϊπδίιοη. 

«ὐεαξ απά δεσσαγὶν ΓΠΕΒα οἰθπηθπῖβ. ἡυοΓΘ 
ἐέγγοδῖς,᾽) ὈΘοδ56 {Ποὺ Πα ΠΟ ϑριγιτι18] ρον ῸΓ 
ἴο ταῖβθ {πὸ ἀθνοίδθ ἴο ἃ ΠΙΡῊ ἰδβνεὶ; αηά που 
νΈΓΘ “ΟΡ αγΐγ,᾽᾿ Ὀδοδιι56 {ΠΟῪ ννογα Δ᾽ ορ ΠΟΥ 
ἀεβαξαςο οἵ {Πδξ τσ πθ55 οἵ βριτιτια] Ὁ] ϑϑίηρ, 
ὙΠΟ τεβϑι 465 ἴῃ [ἢ βυϑίθπι οἵ {π6 ἔσθ σοβρεὶ. 

10. 71 οὐτογε] “ΠΟ ννογά ἀδηοίθβ οἱοβο, 
δαν:βῃ, ῬΠατβαῖς οὈβθύναποθ. 

ἄαγε, ἀπά ηιογηέξε, ἀπά ΐηιθς, ἀπά γραγς] 
566. (0]. π. τό. Πα ““ ἀαγ5." ἅγὸ {ῃ6 ϑα δίῃ 5, 
1Π 6 ““ γηοη Π5 1Π6 πονν πηοΟΠ5; {π6 ““ ἘΠΠ|65᾽" 
16 {Π6 [ϑυνΊβἢ [ϑ(8] βθάβοῃβ, δηὰ {Π6 “' γϑαγβ᾽" 
1ΠῸ6 Βα Ὁ ΔΓΟ 4] γϑ δῦ ἃπα γϑαῖβ οὐ {1}01160, ΤῊΘ 
Πιδβέϊοηβ οἵ {πὸ ρεγροίαν οὗ {π6 58 Όδίῃ, 
ὙΥΠΙΟἢ τεϑίβ Οἡ ΡΎΙΠΟΙρ 65 ἃ14 ἄοννη Ὀεΐογθ {Π6 
Μοβαῖς 1νὰνν, ἀπά οἵ ( Ἰβίϊδη βθάβοπβ, νυ μΊο ἢ 
ἅΓΘ νυ] Π]η ἘΠ6 1πιτ]ϑαϊοίίοη οἵ {πὸ ΠατοΝ, δύ 
ΠΑΓΑΪν ταϊθθά ποθ. ὙΝΒδΐ 15 Πϑῖθ ἴῃ φιθϑίίοη 
15 Ἰερὰὶ θοῃμήδρε ἴο ἃπ οθϑβοϊεΐθ βσυϑίθπι. Α5 ἰο 
1Π6 νει, [Ὁ 15. ποί οἵ τπποῇ τηοπιοπέ νυ πεῖ ΠΟΥ 
νν6 τεραγα 1{ 85 ᾿πίθυσορδίϊνο οὐ ἱπάἸςαίῖνθ [ἢ 
ΟἸΕΠΟΙ οα56 1 Ἰπνοῖνεϑ Δη Ἔχροβίμπ]δίϊοη. 

11. 25 σαἱη)] 866 ἃΌονυθ οἡ ἴΪ. 2. 

19---16. ΗΈΚΕ ΤῊΗΕ ΑΡΟΞΤΙΚΕ ΙΝΤΕΚΡΟ- 
ΤΑΤΕΒ ΑΝ ΑΡΡΕΑΙ, ΤῸ ΗΙΞ ΟΟΝΨΕΚΤΒ ΟΝ 
ΤΗΕ ΘΚΟΟΝῸ ΟΕ ΞΒΥΜΡΑΤΗΥ. 

ΗΘ βυάάθηϊν ἱπηρίογοβ ἐπθπη, ἔοσγ ἐπθ 5δἷζθ 
οὗ βυγαρδίῃυ, Πδὲ ΠΟΥ τηδὺ θ6 δὲ οπθ ψ ἢ 
Ὠΐπὴ 1 {Π656 ππρογίδηξ αιιθβίίοπβ. ΟἿςθ ἔμογο 
μα Ῥδθη {ΠῸ6 τπἰπιοβέ τη] οὗ [δ ]ηρ θεδΐννθθῃ 
Ἰποῖὴ ἀπά Πῖπη. ὙΝἊΥ 5Ππου]ὰ ἴξ πονν θὲ ἀ15- 
τυτθοά ὁ 

12. Βγείῤγθιὴ "ἘΠ15 ννογά δὲ οπςθ ἀϊῖιβο5 
ἃ ἴθηάθγ [ΘΕ] ηρ ον ἐΠ6 νυ ΠΟΪ]Θ ΡΑΓΆΡΤΑΡΗ. 
868 ΥἱἹ. 1, 8Π4 Ἐβρθοίδι!ν νἱ. 18. 

δο ὡς 1 αηλ} Τ ΛΊογα ΠΥ ἃπα σοΥγθο εν, “8 6- 
ΟΟΠῚΘ ἃ5 1 8η1.᾽) (ΟἸὴθ δἃπά βίβδηά οἡ ΤΥ 
δτοιπά; ἴον, μ6 δήήβ, 1 οὔςθ Ιθξεέ ΤΑΥ͂ ΟἹ 
Ἑτοσυηα (ἢδέ 1 τηῖρηςξ βίαπα ὁπ γοι5. 
ον 1 αρὶ ας γὲ αγὸ)ῇ 1 Ὀδραπιθ γι μδὲ γοι 

ΟΥΑΙ Ν ΞΡΈΕΝ; [ν. 1ο--1 4. 

Ι αι; ἴον 1 δη1ι ἃ5 γ8 αγό: γ8 ἢᾶνε 
Ποῖ 1Π]πΓθ 4 πης αἵ ἃ]]. 

123 Ὗς Κηον πον τῃτγοιρῇ ἰηῆτγ- 
ταὶς οὗ ἐῃς ἤδβῃ [1 ργεδομεά {6 ροβ- 
ΡΕΪ τπιηΐο γοιῖι δὲ Π6 ἢγϑβί. 

14 Απά ΤΥ ἰεπηρίδτοη νγ ΒΟ νγα5 
ἴῃ ΤΥ ἤεβῃ γε ἀεβρίβεά ποῖ, ποὺ γαε- 

ΔΥῸ πονν. 1 βᾷνγε ΠΡ ἔὰγ ΠΊΟσΘ Πδη 1 αϑὶς γοῦ 
ἴο βῖνε πρ. 1 βᾷνθ ΠΡ Δ]1] ΠΥ Πυθα! ατΥ 
ΤΟΙΙΒΊΟΙΙ5. ΠΊΑΧΙΠΊ5, 411 ΠΥ σΠουϑηθ ἃ Ηεῦγονν 
ἰγθαθαγοθ, (ρ. 1 (οὐ. ἴΧ. 21) ἃπὰ Ἐβρεοῖ δ! !} 
ῬὮ]]. 1. 4---ο. ῖ 

26. ῥαᾳτυε πο 1ηγμγεά γι αὐ α]11] Ὅν ὲ πιαβὲ 
ΟὔΌδβεῦνθ πδὲ ἴου ἐπθ πιοιηθπέ ἢθ 15 Δρρθαϊηρ, 
ΤΏΟΥΘ ΟἹ {Π6 στοιπηά οἵ 5βυγραίπεεῖς ππιῖγ ἔΠδῃ 
ἡ 1Πφξ οἵ ἀορτηδίις {ταῖῃ. Ηδ ἄδερὶν ἔδξε!β 
[ΠΘΙΓ ΡγΘβθηΐς βϑραγαίίοη οἵ δοῃξπηθπέ. 81:1] 
6 Πδ5 ΠΟ. ΡῬεύβοηδὶ σοπρ αϊπξ ἴο τπηακο, Ηθ 
ΠΔΥΘΓΠΥ βιιατάβ ἀραϊηβέ 50. ὉΠνγΟ ΠΥ ἃ Τη]5- 
᾿ηζογργθίδίιοη. οἵ ΠΙ5. τηθδηΐηρ. ΠΕ ἔπεΥ 
ὙνΈΓΘ Τορ ΠΟΥ ἴῃ (ὐδ]δέϊα, 50 ἴ3Υ ἔγοπι ““ 1Π]0τ- 
ἴῃ ΠΙΠῚ 1Π ΔΗΥ͂ νγΑΥ,᾽) [ΠΘΥ 5ῃδνγεά ἕο ἢϊτη {Π6 
διτθαΐοβε δηα πιοϑβί ἐπε ιιβιαϑίῖς ᾿ἰπάποθθ. ὙΠῸ 
γΘΠΊΘΙΊ ὈγΆΠΟ6 ΟΥ̓ [Π15 Κιπάπ655 πα ΘπΈΠιι5! 5 Γη, 
᾿ηἀθοά, ἔογπη5 ρατέ οἵ {πὸ συοιπά οὗ 15 ργεβδεπί 
ΡΡεαὶ. ῬὍΠ6 ἴθηβθ οἔ 811] {π6 νευδ5 “"1π]υγεά,᾽" 
ΡΥ ΟΠ θα," “ἐ ἀΕΒΡΙΞΘ ας τ ΘΙ ΕΠ δι. [6 
ΒΩΠῚΘ ; 8Π4 {Π6 ΤΘΙΌΓΘΠΟΘ 1Π 81] 566ΠΊ5 δυ ΠΕ] Υ 
ἴο 6 ἴο {86 β8π16 ρεσϊοά οὗ {ϊπ|6. 

18. ἐῤγοισ 1ηγηεν οΥ ἐρο. 3,ε5}] οπ 86- 
οοππῦὺ οὗ δὴ αὐΐδοξκ οἵ ὈΟΑΙΙΥ 1111π658. 
ὝΠΟΓΙΘ 15 πὸ ἄοιιδὲ {πᾶΐ {Π15. 15. ἘΠ6 δοσυγαΐθ 
{γα ηϑιαίοη. [{ βϑοπὶβ ἰδὲ οα ἢΪ5 ἢτγϑέ νἱϑιΐ ἴο 
(ὐα]αίϊα, μ6 νγὰβ πἰπάεγοά ἀπά ἀθίδιπθά Ὀγ {ἢ 15 
σδιι56 ; ἃπά {Π15 1δ4 ἴο ἃ ΠῚ] στεσθρίϊοη οὗ 1ΠπῸ 
ὈΪοβϑίηρ οὗ {η6 (σοβρεὶ Ὀγ ἔπθ Οὐαϊαΐίαπβ. Ηθ 
ΤΘΟΔ]15 ἃ τηοϑβέ [οἸΟΠ]ΠΡ᾽ ΡΑΘΘΔΡῈ ἴῃ Π15 ΘΧΡΟΓΙΘΠΟΘ 
Δηα {Ποῖγ5. Ποία ηθά Ὡπλοπρ' {Π6Π| ὈΥ ΠΠ]|Π655, Π6 
ἀοιθΈ1655 νσοη {Π6 πλοσΘ ΠΡΟῚ ἐπ Γ ῇθοίοη5: 
Δη4 {ΠΟΥ σοι]ά ποῖ Θαβ}}γ [ογρϑΐ 411 ἐπ6 οἱτ- 
αὐηδίδποοβ οὔ {Παΐ {ἰπ|6. ὙΠῸ ρῆγαβθ “γα 
Κπονν "ἡ ἀρρθα]β ἴο {ΠΕῚΓ νἱν! ἃ σγϑοο]]θοίοη οὗ 
[16 ἘἰΠῚ6 ;----νν ΠΙΓ ἢ, 10 τηᾶΥ θῈ ΟὈβογνεά, οουτε- 
βροπάβ ἢ Αοἰβ χνῖ. 6. Απά 1 ννε σοπηθῖπθ 
{Π15 ςἰγοπτηβίαποθ νυ νυ μδΐ ννα το ἴπ Αοίβ 
ΧΥΪ. το, ὙνΠΙΟΙ 1ΠΊΡ]165 {Ππδΐ 81 1{,π||κ6 ννὰθ πον 
νὴ δὲ Ῥδμ], νὰ ἅττα ἰδά ἴο σοπ͵θοξαγα {παΐ 
{Π15. 1ΠΠπ655 ΠΊΔΥ πᾶγθ Παά ϑβοιηβίῃιηρ ἴο 40 
ψν ἢ ἐΠὶ5 σΟΠΊρΡΑΠΙΟμ5ἢρΡ οἵ ““ἴΠ6 Ὀεϊονθά 
ΡΠγϑιείδη " ((ΟἹ. ἵν. 14). Α.5 ἴο {πΠ6 ργόῦδθ]8 
Πδέιγ6 Οὗ {Π15 1ΠΠπ655 586ὲ6 ποΐθ οἡ {Π6 πϑχί γεῦβθ, 
ΜΠεγο δὲ Ῥᾷμ}] βρϑακβ οἵ 1ξ ἴῃ Ιαηριιαρα οὗ 
ΤΟΠΊΔΙΊτΑ Ὁ]6 ἔοτοθ. 

αἱ ἐφ Κγ.] ἨΗδ μαά Ῥεβϑῆ ἔνγίοθ ἴῃ (Οὐδ δέϊα 
(Α-ςἰ5 χνὶ. 6 «πᾶ χχ. 2). ὙΠΕΓΕ ἀρρθατβ ἴο Ὀ6 
ΠῸ ἀοιιδέ ἐπδξ μδ σγείουβ ἕο ἴΠ6 δα θοῦ οὗ ἔπαθα 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΒ ἃ πα {Π15 15 8Π δἰθιηθηξ οὗ 5ΞοπΊΘ 1πὶ- 
Ρογίαποθ ἴπ ἐπθ ἀθίθυτηϊπαίίοη οἵ {πε ἀδΐα οἵ 
16 Εἰ ριβῖ]θ. 866 {Π86 [πιγοάποΐίοηῃ. 

14. τη» ἐο»ιῤῥαϊϊοη «υῤΊίορ, αὐαᾶς ἱπ γι» 3225}] 
νε πουϑὲ ἢν ἢχ, 1 ννγὲ σᾶῃ, οἡ {Π6 τβῃξ 



γ. 1τ5---ἰ7.]} 

Ἰεςίεά ; Ρυξ τεοοῖνοά π|6 45 δῃ ΔηρῈ] 
οἵ (σοα, εὐεη 48 (ὐμτιβε [6ϑ8118. 

Ις 'ΓΎΠεῖα 5 ἤθη {Π6 Ὀ]Εββα πη 658 
γε βρᾶκε οἵδ [ογ 1 βεὰῦ γοιῖι τεοογά, 
1Παΐ, 1 21 ῥαά ὀδόη ροββι Ὁ]6, γε νγοι]Ἱά 

το ϊπρ' ἴῃ ἘΠ||5 ρίας. “ΤΊ ΘΓΘ᾽ βθοῖηβ η0 ἄοιθί 
{πῶξ 1π6 σογτθοῖ [ουπὶ 15. “σγοαν ἰοιηρίδίοη 
ὙΠΟ ἢ νγὰβ ἴῃ γη:»ν ἤεβῃ." Α5 ἴο πηδημϑοτρέ 
Δα ΠΟΥΙΥ, [Π15 15 οη6 οἵ {Π6 σᾶβθϑ5. νυ ποῦ {Π6 
ϑιπαῖίς Μϑ. ἔπγηβ {π6 Ὀαΐαποθ. Μοιθονο 
115 15 δ ἢγϑί βι με {πῸ τποτὸ αἰ α] τϑδάϊηρ, 
γν ἢ 116 ἡ Ἰόβα Ἐχαμηϊπδίϊοη τ ἔπτη5 οὐδ ἴο Ὀ6 
1Π6 τηοϑβὲ ἴῃ ΠΑΥΠΊΟΠΥ͂ ὙΥ1ΓΠ {Π6 ΡΈΠΟΓΑΙ 5ριγς 
οἵ {Π6 ραβϑᾶρθ. 

Α5 τοραγάβ {πΠ6 παδΐιισα οὔ {Ππ|5 β ΠΈΓΙΠΡ᾽ 
ἃ η4 Πυτιη]]δίϊοη οἵ δὲ Ῥαὶ], νυ ἢ ̓ ἱπνοϊνεά 
ες ἐρχηρίδί!οη,") ἴῃ 84 σογίαϊπ 56η56, ἴο {Π86 
(ὐαἸαίίαπθ Ἐποηηβοῖνοβ, ἔποῦθ 15. πὸ αἰ σα] Υ 
ἴῃ ἸΔἀΘ ΠΕ νη’ 1 συ Ἱ Π6 ““ἸΠοσπ ἴῃ {π6 ΠΘ5},᾽ 
Παπηθα νυ] 50 της δε] προ ᾿π {π6 ϑεοοπά 
ἘΡΙΒΈ16 ἐο {πὸ (Δουπιῃ!δη5. 

ἼΠῸ Ῥγθοῖβα ἔογπιὶ οἵ {Π6 πηϑδαν τ ΜΨ1] 
ΠΟΥΘΥ 6 ῬΟΒΒΙΌ]6 ἴο αβοθγίδιη (οπὸ [ΠΘΟΥῪ ἰ5 
τουὺοῃθα Ῥεονν ἰπ {Π6 ποίθ οὴ Ὁ. 1.5), δη4 ρε- 
ΠᾶΡ5 1 15 ἔοσ {πῸὸ δάναηΐαρε οὗ ἐπε (τ βέϊδη 
ΟΠΒατοῆ, ἐπαξ Ἔδοῇ ΘῈ ΠΈΓΟΥ νν}}} {Π1ΠΚ οὗ Ι5 
ΟΥ̓ (856, ἴῃ ΓΟΔάΙηρ δὲ Ῥαι]᾽5. Ιδηριιαρα. [1 
15. Οἶθασ {παΐ 1 νγὰβ 5οπΊθ ὈΟΑΠΥ 5 Πθγηρ, 
ὙΠΟ ἢ ΒΙπάογθα ἢ15 ννουῖς, ἀπ νυ μι ἢ Π6 ἀθορΙῪ 
ἴε]ὲ ἕο Ὅ6 Βα. Δίπρ. [ΙΓ ΠΊΔΥ 1Π 5ΟΠῚΘ νΥΑΥ͂ 
ἢανθ ἀἰδῆριτοα Π15 ρρθδγδηοθ; πα ΠΌτη {Π6 
ἸδηριαρῈ 1η 2 (ΟΥ̓. ΧΙ]. 7), ὙΥΠΟΓΕ “' βίαθ ἴῃ {πὸ 
Παβῆ " ννοι]Ἱά 6 πιο δοοιγαίθ ἔπη “{ΠοΥπ 
ἴῃ ἴΠ6 Πδβἢ,᾽" 10 15. παίιιγαὶ ἴο σοποϊθ {παῖ 1ἴ 
᾿πνοϊνθα ργθαΐ ραῖη. 866 {π6 ποίθ ἴπθτο. 

Α5 ἴο {παΐ οἴμου ΕΡίβε16, ἕο ννῃῖο ἢ τοίθύθποα 
Πιᾶ5 158 Ὀδθη τηδάθ, 1 15 ᾿πηρογίαπε ἴο ΟΌβοσνα 
τπδὲ 1 νγᾶβ σοπίθιηρογατυ, δη 4 {Παΐ 1 15 θουπά 
τορϑίμοι ὈΥ νδγίοιιθ 5616 11π|5 ἢ {παῖ 
ὙΜΏΙΟ 15 Ὀθΐογα τι5.. 866 {π6 [πίγοάιοίίοη. [π 
{μ658. ΥΘΥΥ Ραβϑαρ 5, {Πιι5 μὲ ΟἸΟΞοΙν ἐορβϑίπου, 
νγ6 Πᾶνε ἃ νΕΓῪ «ἤδοίπρ ρατί οἵ {πῸὸ σοπηθος 
τοη. Ὗε ϑββεπὶ ἴο 8566 {πθῸθ Αροβίαε {ῃγοιρἢ 
δΔη4 {ΠγΟῸΡ ἢ νυ Πθη ννῈ δέ παυ ἔπθπὶ ἴῃ {Π|5 ννᾶγ. 
ΤῈ 15 ΠΙΡΉΪΥ ργο δ Ὁ]6 {Ππαΐ Π6 ννὰϑ5 δὲ {Π15 νυ 
{ἰπη6 5 ΠἘΤῚΠ᾽ ἔγοτη ἃ ΤΘΟΙΓΓΈΠΟΘ ΟΥ̓ ΠΪ5 ρϑίηξαὶ 
8Δη4 ἀδργεβϑιηρ τπϑ]δάγ. 

Α τοίδγθποθ ΠΥ Ὅθ Δ] ονγεὰ ἤΠοῦα ο {πῸ 
«Ἡ]δεδη 1, θοΐπιγεβ᾽᾿ ἴοΓ τδόο οἡ “ἼΠ6 (Πᾶ- 
τδοίεῦ οἵ δ: Ῥδὰ],᾽"" “τὰ δά. Ρ. 89. ὙΠοτΘ {Π6 
οΆ565 Οὗ 8. Βεγπατά ἀπά οἵ ΑἸ {πὸ Οὐτεαΐ ἃγ8 
ὈτουβμΕ Τουνναγὰ ἴῃ σοτηραγίϑοη ἀπά 1Ππ|5ΐγὰ-- 
τοη. ΟΥ̓ Κιηρ ΑἸ τὰ 1ἰ 15 βαιά ὈΥ Αβϑϑοσ, ῃ15 
ΒΙΟΡΤΑΡμοσ, “Ηδ εηἰγοαϊθα οἵ (σοά 8 πιθοῦ 
παῖ ἴῃ Ηΐβ5 Ὀομπηάϊθθϑ οἰθπιθποΥ Ηδ ννοι]ά 
ΘΧΟΠΔηΡΟ [Π6856 ἰοιτηθηΐβ ἔογΓ βϑοπὴθ [ΡΠ ΘΓ 
ἄϊβθαβθ ; Ὀπΐ νυ] [Π15 σοπάϊτίοη, {παῖ 1 5 οι 
ποῖ ϑ5ῆονν 1156] ουξνναγα!υ, ες: ῥὲ σῤοιία δὲ απ 
οὐΐεοῤ 9. εϑηἑοηηρέ, απαὶ ἰθ5ς αὐίο ἐο δεπεέ γηαη- 
ἀϊπά; 20 ῥὲ ῥαά κα σγεαΐ ἀγοαά ὁ την σπμὸρ 
εογεῤίαϊηέ ας γηαζες 1671 μισεῖθος ογ᾽ σογ  »}Ρ ἐφ 6." 

7,6 ἀεερίσοά ποί, ποῦ τεοοίο 1 ΜΝ 566 Πδῖθ 

ΘΕ ΑΝ ΒΘ. ΤΥ. 

ἤανα ῥ᾽ ο κε οἷμέ νοι οὐνῃ Ἔγ685, 4Δη4 
ἢανα ρίνβη {Π6πὶ ἴο ΠΊ6. 

16 Απὶ 1 {μπεγείογε θεσοιης γοιιγ 
ἘΠΟΙγ. Ὀεσδιιβα 1 {6]] γοιι {Π6 {τατἢ κα 

17 ΠΟΥ ΖαδίοιιβὶΥ δος γοι, ὁπέ 

{π6 Πίποϑβ οὐ {πΠῸ6 τϑαάϊηρ, “Ἅ γοιγ τοπιρίδίίοη." 
ἼΠΕ (σδἰαίδη5 Πρ ΐ ἀπ 6Γ βιιοἢ οΟἸΓΟι Πηβίαηοε5 
Βαγθ Ὀθθη ἰοπιρίθα ἴο Ἰοοῖκ προη δ8ὲ Ῥαμ] νι ἢ 
ΒΟ Κιπά οἵ Ἰοδίπιπρ : ΟΥ δὲ 8]1] Ἔνθηΐβ. Π6 
᾿πηαρὶποα ἐπαΐ ΓΠΟΥ πλῖρμξ Ὀ6 50 [επιρίθα ἢ ἀπά 
1ἴξ 15 ρατέ οἵ 815 βταίπάβ {παΐ ΤΥ ἀϊά ποί 
γἱΕ]4 ἴο ΔΠΥ 5 ἢ ““ ἰεπηρίατοη.᾽" 

15. ἤῥεγε ἱς ἐῤροῃ ἐφ ῥἰεεσεαπενς γὲ σραζε 
97.323] [Ιἰ 15 νεγυ ἀου 1] νυμθί μου νν οὐρηΐ 
ἴο τοδά “ἐ φυῤεγὲ {Π θη κ᾽) ΟΥ̓“ «υῤαΐ ἴμεη ὁ" ΤΕ 
1Π6 [ΟΥπιοσ, [Π6 πηθαηϊηρ ΜΜ11 6 ““ννμαΐ 15 
Ὀεοοπθ οἵ {παΐξ {ε]οἰϊδίίοη. Οὗ ὙοιΓβοῖν5, 
ὙΥΠΙΟΠ ννὰ5 50 σοηϑρίσιιοιιβ Πθη 1 ννὰ5 ΜΊῃ 
γουῦ ὁ" [ΕΈΠ6 Ἰαἰΐεσ, ἔπθπ {μ6 Α Ροβίϊίβ 5γ5-- 
ἐς δὲ νγᾶβ {πὶ ἀειηοηβίγαξινθ Ἐπί 15145ΠῚ 
ΟΠ ΠΥ ἀοσοιηΐ ννοσυίῃ, 1Ε 1 15. 50 500ῃ ραϑβθὰ 
ΑΥΨΑΥ ̓) [Ι͂ἢ ΔΗΥ (ᾶ58 νγὰ ΠΊΔΥ ἸΠ5ΕΠΥ 566 ἴῃ 
1Π15 ΠοκΙθηθϑθϑ απ ἰηάϊσαίίοη οἵ π6 (ὐδ]δίϊδῃ 
ομαγαςσίοσ. 866 {πὸ [πίγοάιποίίοη. 

.γὲ «υοιὰ ῥα ῥίμοζει οἱέ γοῖ7 οαυῦ 6745] 
ὙΠοΥο 15 ποίῃϊηρ ᾿π {Ππ6 οὐ ΡΊΠ] ἴο 511 ἘΠ6 
ΕΠΊΡ αἰ “’ γοιΓ ονη "ἡ ἴῃ π6 Αὐἰποτγίβεα 
Μεγβίοθ. ὙΠῸ ρῆγαθα δε Ὀγ δὲ Ῥδὺ] 15 
ΒΙΓΊΡΙΥ ἃ ῬΓΟνΘΥΌΪ4] πιοάθ οἵ Ἔχ ργεϑϑίπρ {Π6 
αἰπηοϑὲ ἀθνοίϊοθ. ΔΝ εἰβίεδ!ιῃ βῖνεθ 5Έύθῦαὶ 
ΘΧΑΠΊΡΙΘ5. ““ὙΟἿΓ ΨΕΓΥ ΘΥ65᾽ νου] βῖνθ 1Π6 
ΤαθδηΙηρ᾽ οὗ {π6 ρἤγαβθ οουγθοίγυ. 
ὙΝΊ [815 οὐ οἴδηι ἔΠοτὸ 815 ἴο {Π6 στοιπά 

ΟΠΘ οὗ [Π6 σμθε ἀγριιπηθηΐβ ἔου [ἀθπεγηρ 8.1 
Ῥδι}}5 ““{πούῃ ἴῃ ἴπΠ6 ἤθβῃ " νυ 5οπΊθ ἐἴ5- 
ἐγϑϑϑίηρ ἀεδος ἴῃ Π15 ογεϑβ μέ. ΑΠοίΠΟΥ ἀγρὶι- 
τηθηΐ ἴου {Π15 {ΠΘΟΥῪ ἄγαννη ἔγοτη {Π15 ΕΡΙ 5616 
(ΟἹ. 11) ἴῃ σοππεοίίοη ἢ βοπιθ ϑιρροβθά 
ῬΘΟΙ]ΠΙΑΥΥ οὗ ΠΙ5. παπάννυ τη ἰ5. ἃ ΡαΪ6 8ἃ5- 
ΒΕΠΩΡΙΙΟΠ, 85 ὙγῈ 514}] 566 Ὀεϊονν.- 

16. “2.1 1 ἐῤογεζογε ὁδοῦ» γομ") 6Π6771)} 
Ηδ 15 βοίηρ ἴο βϑαῦ, “80 ἴῃθῃ 1 ἃπὶ ὈθοΟΠΊΘ 
ΟΣ ΘΠΘΠΊΥ ;᾽) Ὀὰΐ Π6 ἔπγη5 {Π6. βαπίθηςα ἰηΐο 
1Π6 βϑηίϊοῦ ἔογην οὗ ἃ 4ιδϑίϊοη. 

δοοαισε 1 ἐεὶ] γοῖς ἐφὲ ἐγμρ} Τί 15 θεβέ ἴο 
Δάπογα ἴο {π6 ραγίϊοῖ ρα] ἔουτα οὗ {ΠῸ οὐἱβῖπαὶ, 
ἰπ βρϑδκὶπρ ὕμθ ὑσαῦμ ὕο γοῦι. Οἰδοῖ- 
ννῖβ6 {π6 ννογάβ τηϊρηξ βθεπὶ [0 τϑίευ ἴο {ἢ 6 
οἤξδεξ οὗ {π6 ργεβοπί Ἰθέζοσ, νυ μῖοῃ 8. Ῥαὶ] 
σου] ποΐ ροβϑιὈ]Υ πον. [{ ἴ5 ρῬγοΌ8 016 {παᾶΐ 
ΠεῈ τεῖθιβ ἴο ψνμαξ μθ μαά οὈϑογνεά οἡ Πϊ5 
Θροοπα νἱϑίί, ὑποπ βίνηρ ἔπε ὙΥΔΥΠΙΠΒ5 
ΒΙΠΉΠΑΥ ἕο [Π6 ρῥταβθπηΐ, 

17--οὁ0Ο. ΤἸΉΕΙΚ ΒΕΥΚΑΥΕΚΒ ἨΑΡ ΝῸ 
ΚΕΑῚΙ, ΚΟΝῈ ΕῸΚ ΤΗῊΕΜ, Βῦ0Η ΑΒ ΗΕ ΗΑΡ. 

Ηδ ὄἜχροβοβ ἔπ6 ΒΟΙ]ονν πα ᾿πβΠοθθ πηοίϊνοβ 
οὗ [ποθθ νγπο ἃῖθ ραγίπρ σοιγέ ἴο {πεπὶ, ἃπά 
δῖνοϑ ΘΧρΡΥ͂ ΘϑΟη ΟΠΟΘ ΤΟΓΟ ἴο Π5 οὐνῃ ᾿πίθηβο 
ὙΘΑΥΠΙΠΡ᾽ ΟΥΕΙ {ΠΘΓῚ. 

17. {Ρεν φεαίομοὶν αὔεεί γοῖι, δὲ ποὶ «υο]}} 

523 



524 

ἱ ΟΥ 2:5. 

ποΐ ψψῈ]}} ; γεᾶ. ἘΠΕΥ ννομ]ά εἐχο]αάς 
ἔγοιι, {Πα γε τηϊρῃς αἴξεςξ τΠπεπῃ. 

τὃ Βαϊ 7ὲ ἡ: ροοά το θὲ Ζοδίοιιβ! Υ 
Δεοίεα δἰνγαγβ ἴῃ α ροοά ἐῤέηρ, δῃη4 
ποῖ οἡΪγ Πεη [ πὶ ργαϑεπέ ΜΊ γοιι. 

19 Μγ Ξ Ππ| σμ!Π]άγθη, οὐ σοι 1 
Ἐγαν8}} ἴῃ ὈΙΓΓΠ ἀραΐῃ τ1πΠῈ}} (ΠΝ γῖβε θ6 
ξογπηθά ἴῃ γοιι, 

20 1 ἀεβίγε ἴο δε ργεβεηέ ψ ἢ γοιῖι 
᾿ ΟΥ, Ζαρε ΠΟ. ΔΠ4 ἴο σἤδηρε ΠΥ νοῖςθ ; ογ "1 
)εγδέεχεά 
707 γολε. βίδηἀ ἴῃ ἀοιθέ οἔ γοιι. 

ὙὝΠΕΥ πηδηϊεϑε {Π6 υἱπτοβί ᾿πίεγεβέ ἴῃ γοιῖ, ἘΠ6 
αἰπιοϑέ τοραγά ΤῸ γοῖ ; Ὀὰΐ {ΠΕῚΓ τηοίϊνε 15 ἃ 
Ῥαά οπθ; {ΠΥ τηδῖκ6 ΠΟ ΠΊ5Ε͵ν 65 ὙΟἿΓ ρΑΓΙΙΖΆΠ5, 
{παᾶξ γοιῦ ΤΥ δἰΐαοῃ γοΓΒΕΪν 65 ἴο ἘΠΕΙΓ ρατίγ. 
ἼΤῊΙ5 15 {πὸ ἔοσοθ οὐ ϑὑηδέ σοποϊαθ5. ἴΠ6 νεῦβα 
--ἰς ῃδὲ γε πῆρ δῇξος ἐπ 6π|.ἢ 

ἐῤεὲν «υομά ἐχείμαάς γομ)] ὍΠΕΙΓ νν]ϑῃ 15. ἴο 
Ἰϑοϊαΐθ γοῖι ἔτοση (Π6 ΘΈΠΟΓΑΙ ὈθΟάγΥ οἵ βοππά 
ΕΟ γιβίίαη ΒΕΙΙθνουβ, [Πὰς ΠΥ ΠΊΔΥ ΡΊΟΥΥ [ἰπ 
μανῖηρ γοιῖι ΤἀΘ ΠΕ Πα νυ] ἘΠΕΙΓ ΟἸΙαι6. 

18. 21 ἦς φορά ἴἰο δε π“εαἰἱοιιοῖν αὐεείεά αἰαυαγς 
ἦι ἃ ροοά ἐῤῖῆησ) ΑἹ] [Π15 πηδηϊξεβίδεοη οἵ 
ννΔΥΠῚ [Θ6]]ηρ 15 βοοά. [{ 15 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΠΊ6ΔΠ5 ἴο 
Ὧδε ὈΙαπιρά οἵ ἀδϑριβθά. [Ὲ 15 βοοά ἴοο ἴο θ6 
1Π6 οδ]θοΐ οὗ 5 ἢ ἔδε]ηρ, 1 ΟΠΪΥ ἴΠ6 σδᾶιιβθ 15 
δοοά, δηά 1 ΟΠΙΥ ἴΠεγα 15 σοπϑίβίθπου. ὋΓῊΪ5 
ΒΘΕΙῚ5 ἴο ΟΔΥΤῪ [15 ΟἹ ΘΟΥΓΘΟΙΥ δ]οηρ {πῸ 
ἈΡοβέ]θ 5 .11πὸ οὗ ἐποιιρμέ ἴο ννῃαΐ Πθ βᾶγϑ8 δ 
{Ππ6 επά οὐ [ῃ6 ψεῖβθ, “"ποΐ ΟΠ]ΥῪ Πθη 1 8Πὶ 
Ῥταβαπί νυ] γοὶ." Οποθ Πα μαὰ Ὀεθη {πῸ 
ΟὈ]εοΐ ΟΥ̓ ΘΒ Οἢ πηδη!ΓἜϑίδίιομ οὐ ννδύτη ἔδε]ηρ, 
θη Π6 νᾶβθ δπιοηρ ἰπεπη. Νοὺν 411 15 
ΤΠαπροά. ΟἾΠεῚβ ἀγα Ὀθοοτηδ {Π6 οὈ]εςξ οὗ ἔΠ5 
δε] ηρ, ἀπ 4 [Π6 σαιιθ6 ἴ5 ΠῸ ἸΟΠΡῈΓ ἃ ΡΌΟΔ Οη6. 
Α5 ἴο {Π6 β,ΔΙΏΠΊΔΥ, 1 15 ἴο θὲ ονϑβοζνϑά {πμδΐ 
ζηλοῦσθαι 15 ΡῬάᾶδϑῖνεα, ἀπ ἄεποΐίεβ ““ἴο ὃὈ6 
ΖΕΔΙΟΙΒΙΥ σοιτίοα.᾽" 

19. Μν Μέῆε ερἰϊάγοη] ΤῈ ϑθθπὴβ ῸΓ ἃ 
τηοτηθηΐ 85 1 88 [ὉΠ πὶ ἡνεγα βρϑακίηρ. 866 ἢϊ5 
Βτϑέ Ἐπ ριβίίθ, ὍΠὸ Ἰαηριιαρθ 15 Ζαϊζα ἀπΙ 416 ἴπ 
δ. Ῥδ1]}:; Ὀαξ 1 ρτεθοίβεὶυ ἢῖ5 ἐπῈ ππείαρῃου ἴῃ 
1Π6 βεπίθηοθ, δηά ᾿ξ ργδϑθηΐβ ἕο {ΠῈ πὶ 8 ΔΙΡῚ- 
τηθηξ οἵ ᾿πητῆθηβθ ἴοτοθ Ηδ ννᾶ5, βρι Γι Α]}γ, 
ἴῃ ἃ Ραγεπίδὶ γεϊαίίοη ἕο ἔποιη, νυ ῃῖςῃ σου] θὲ 
Βῃδτθα ὈΥ ΠΟ ΟΠ6 εἶδε. (ρ. σ (ὐὺὕγσ. ἵν. 1ς, 
“ΕΓ ΒΠΟΙΡΗ γε μᾶνθ ἔθη {ποιιβαηα ᾿ἱπβίγαςξζουβ 
ἴπη (τε, γεῖ πᾶνθ γε ποῖ ΠΊΔΗΥ ἐδίΠοΥϑ ἢ ΤΟΥ 
ἴῃ (γῖβὲ [ε55 1 μανε Ῥεβοίίεη γοιι τοι ρἢ 
{π6 Οοβρεϊὶ.» 

97 «υδογι 1 ἐγαυαὶ! ἐπ ὀιγὲρ σαὶ] ὙΠῸ 
Ῥαγθηΐδ] γϑ]δίϊοη 15 ΘΧ ργοβϑθά ἀπάθυ {Π6 ἰοπάοτγ- 
εβϑέ ἔοση. ΗἮδθ νυυίῖεβ. ποῖ 845 {πε {ἈΊΠΟΥ, 
Ῥυξ 85 {ΠῸῚΓ πιοίπμου. ὙΠῸ 5ΔΠΊΘ ἱΠΊΔΘΘΓΥ 15 
ἔουπά ἴῃ τ ΤΠ ε55. 11. 7, “"Ενεη ἃ5 ἃ Πυϊ56 
ΠΒΟΣΙΒΉΘΕ δέχ. οαυπ Ομ] ἄτθη." 
μη Ογθέ δὲ γογνιε ἐπ γο ὍπΕ] γε 

ΠΟΠῚΘ ἴο {Π6 [1] πιδίιγιγ οὗ (Ἡγιβέίδη διγίῃ. 

20. 1 ἀεεῖγε 1ο δε ῥγέσεσιέ αὐἱ γο] 1 νν 5 ἢ 

ΟΥ̓ΑΊ ΒΑ ΝΒ; ΤΣ [ν. 18--223. 

21 ΤΕ] τε; γὰὲ ἘὺῚΕ ΠΕΘΙΓΟΙ τα 
θὲ ππάργ της ἰαννὺ ἀο γε ποῖ ἢδδῦ 
τῆς ἰανν ἢ 

22 ΒῸΓ ἴἴ 15 ψυτΣτίεη. ἀπὲ ΑΡτγὰ- 
απ Παά ἔνγο 80Πη8. ἴΠ6 οπα ΠΥ ἃ 
Ὀοπάπηαϊ 4, τ{πμ6 οἵἴμεῦ ὈΥ ἃ ἔτε- 
ὙΟΠΊΔΗ. 

23 Βυῖξ Βα τὐῤο τυάς οὗ τπε Βοπά- 
ὙΜΟΠΊΔη νγὰ8 Ὀογπ δήεγ {ῃ6 ἢδβῇἢ : 
θυας πα οὗ {π6 [εεννοίηδῃ τὐᾶς ὈΥ͂ 
ΡΓΟΠΊΪ86. 

Ὑ»Ὲ ὑγΕΓΘ ΟΠΟΘ ΤΊΟΓΕ ἴᾶςε ἴο ἔδοθ. Ὑ}15 15 ἴο 
θ6 σαγο Ὁ]]}Υ βεΐ ϑι4θ Ὀγ βἰάθ τυ ννμδΐ νγε ἢπά 
δἰ {Π6 ἐπά οἵ συ. 18. 

ἤο εραρε 22} οἶς] ἨἮἨδθ Ἰοηρβ ἴο ἢπά [ἴἴ 
ἘΠΏΘΟΘΘΘΑΤΥ ἴο 5ρεαῖκ νυ] {Π15 Βον γΙΥ ; ἃπά 
6 15 ΒΔ ΠΡΊΙΠΘ ΘΠΟΙΡῊ ἴο Πορθ {παΐ τ ννοι] 
ποῖ Ὀ6 πϑοββϑατυ [ἢ μ6 σου] θὲ τ {ΠῈπὶ 
ΟΠΟΘ ΠΊΟΓΘ. 
70ν 1 «ἱαπά ᾿π ἀομδὲ ο γο ὝΓΙΪ5 15 {1]] οὗ 

ἔδεηρ. ΗἜδ 15 δρϑβεηΐ ἔγομπῃ ἐποῖη; δηά Π6 15 
ΡΕΓΡΙΕΧοά 845 ἴο ννβαῖ ῃθ οὐδῃξ ἴο ἐμπκ οὗ 
1ῃεῖὴ πα νυ μαΐ ΠῈ ουδῆῃΐ ἴο 54 Υ ἴο {Π6Π|. 

21 351. ΤῊΕ ἨΙΒΘΤΟΚΥῪ ΟΕ ΑΒΚΑΗΑΜ 

15 ΠΙΚΕΜΨΙΒΕ ΑΝ ΑΙἹΓΙΕΘΌΚΥ 5ΤΕΚΙΟΊΤΓΥ ΑΡ- 

ΡΙΙΟΑΒΙῈ ΤῸ ΤῊΕ ΟΑΒΕ ΙΝ ΗΑΝΡὉ. 

ΤΠ ΑΡροβίὶοβ ἐποιρὴςξ τονοτίβ ἕο Α Ὀγαῃδπη, 
Ῥευΐ ἴῃ ἃ πεὲὺν ἔογπι. Ηδθ 5665 ἴπ {Π6 ἱποϊἀθηΐβ 
οἵ {Π6 Ῥαίγιαγο 5 ἐθπέ δηςοιραΐϊίοηβ οἵ σοβρεὶ 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΕ5, δά ἃ σϑῆθαγϑαὶ Οὐ Π6 πΠΚΙΠάΠΕ55 
ἴο ψὨϊΟ πο πὸ {πογοιβηΥ δοσερέ [86 
ΟΟ5ρΡΕὶ τὲ εχροβεά. 

91. γε ἐῤαΐ ἀεηῖγδ ἐο ὅδ πράΐρτ' ἐδ ἰααυ] Ὑ8 
Ἐῃαΐξ ἃγδ 580 ϑᾶροι ἴο ἴα Κα Γἁνἂνν ἔῸΓ ἘΠ6 ῬγΙΠΟΙΡ 6 
ΟΥ̓ γουγ τοϊρίοιιβ ἴθ. ὙΠΕΓΕ 15 ΠῸ ΔΓΈΙΟΪ6 ἴῃ 
{Π6 ΟΥΡΊΠΔΙ. 

ἄο γ6 ποί ῥεαῦγ ἐῤε ἰααυ 3) ΜΝ] γε ποῖ 
Ἰιβέθβη ἴο ννβαΐ {πΠ6 1,ἂνν 156} βϑαγϑ Ηδετθ {Π6 
ΟΥ̓ΡῚΠ4] μα5 {Π6 δγίιοϊθ. ὙΠῸ Ηθῦγονν ἰανν ἴ5, 
ΟΥ̓ σουγδθ, ἴῃ 500 δὴ δύριπιθηΐ, {Π6 στϑδΐ 
ΕἸ] οα!πηθηΐ οἵ {πὸ ρυῖποιρ]Ὲ οἵ [νν. Μοτο- 
ΟΥΕΓ ἴξ μΒαά ἃ Τλῖνίηθ βϑαποίίοῃ νυ ῃ] ἢ ὈΕΙΟηΒ 5 
ἴο ποπθα οἴμεύ. [{ 15 πηπιδίεγια] νυ μθέμαυ ἴῃ 
[815 οἴδιβθ ννὰ γοϑίγιος {ΠῸ ννογὰ “Ὁ ἰανν " το 1Π6 
Ῥεοηΐαίθιςῃ, οὐ τοραγά [ἢ 85 ΒΥ ΠΟΠΥΤΏΟΙΙΒ ΨΥ] Π 
1π6 ΟἹ Ταβίδπηεπέ ῬΈΠΟΓΑΠΥ. 

90. ἠὲ ἐς αὐγὴτεη] Ηδ ἔαϊκεβ ἔπε {πά8]Ζο 5 
οη {πεῖγ οὐ βτοιηά, δπηα ΒΟ] άΪγ τεΐουβ ἕο {Π6 
ἩΡτονν ϑουῖρίμυγοϑ ΔΘ ΟΥΊΟΔΠ]Υ ᾿πίογρσείθά, 

ἃ δομάρηιαϊά...α 7γέεαυο»τα)} ϑιΓΙΟΕΙΥ, “06 
Ῥοπάπιαϊ---Ὁ ἢ 6 ἔγθαεννοιηδη " - Πθυνε}]-Κποννῃ 
Βοπάτηαλίϊά (Ηδρατ)---ἰπθ ννε]]-ἰσποννη ἤθε- 
ννοπηδη (54γ8 }). [ἢ {ΠῸ ποχί νεῦβθ {πὲ ἐγᾶῃβ- 
Ἰδίίοη ἴῃ τῃ6 ΑἸ Ποσυιβθα Ν ευβίοη 15 Ἔχδσί. 

23. αὔονγ τῤὲ 3εὉ] Αςοογάϊηρ ἴο ἔπ 
5118] σΟΌ 156 οὗ πδίῃγο. 

ὧν ῥγοριὴδε] “ΓΒΓΟΙΡ {π6 ᾿πβέγαπιθη Δ ΠΥ 
οὗ 1πΠ6 Ῥχοπηΐβθ, νυ ΒΊ ἢ νγὰ5. βίνθῃ συμεη Ὀϊγίῃ 



ν. 24-:8.} 

24. ΛΝ ὩΪςἢ ἐπῖηρβ δ΄α δὴ δ]]ερογΥ : 
,Ζερέα- Υ 1656 αἵ [ῃ6 ἔννγο ᾿ σονεηδηΐϑ ; 

τῆς οπε ἔγοπι {ΠπῸ πιοιιηΐ 51η81, νγῃϊς ἢ 
βεπάογειῃ το Ροπάαρε, νοὶ ἰ5. Α- 
ΒΑΓ. 

25 Εὸγ {15 Αρᾶγ 15. πιοιιπέ δ᾽πδὶ 
, ἦς ἐξ ἴῃ Αὐδθϊα, δηά "᾿ δηβνγεγεῖῃ ἴο [εγυβα- 
ἌΧ 

ἐτυΐέλ. Ιατὴ ννῃ]οἢ πονν 18, Δη4 18 ἴῃ θοπάδρ 
ψ ἢ Ποῦ σΠΠ]άτεη. 

26 Βιυξ [οΘγιβαίοπὶ νυ ἢ 15 ἀρονα 

ΠΥ Υ ΤΤΆΑΝΒ. τνῦ. 

8 ἔτεα, ψῃοἢ ἰ5 ἔΠ6 πηοίπογ οὗ ιτι5 
4}. 

27 ἔοτγ ἴξ ἰ5 τυηξίεῃ, “ Β ε]οῖςε, “ 155. 54. 
ἐῤοῖξ Ὀάτῖθη {δὲ Ῥεαγεβέ ποῖ ; Ὀγεακ 
ἰουἢ ἀπά οτγ, (ποὺ (ἢδε {γανδι]εϑέ 
ποῖ : ογ τε ἀεβοϊαία ἤδίῃ τηδη 
τοῦθ ΟὨΠ]άγεη {Παῃ 516 ψνῃϊοἢῃ Βαιῃ 
Δ Πυβραπά. 

28 Νονν ννγε, Ὀγείῆγεη, 25 ϑδας 
νγ285) Δ΄6 {Π6 σἢ!]άγθη οὗ Ργοπηΐβα. 

δοσογάϊηρ ἴο {πε σουγβο οὗἨ πἡδέιχε νγᾶ5. ἴτη- 
ΡΟβϑθ]6. ὙΠῸ οππρἢ 4515 ᾿πγοϊνοά 1π {Π15 ννοτὰ 
ἐς ΡΓΟΠΊΪ56 ̓ 15 Ῥονγου α}]}Υ ππζο! δα ἴῃ Ἀ ΟΠ. ἵν. 
1η---22. 866 α͵]5ο πη. 1Χ. 7---9ς. 58δς δηά 
15ῃπΊ86] ῃδά οπϑ [δίποτ ; θαΐ {ΠοῪ νγεγα ομη]άτγεη 
οὗ ΑὈγαμδπι ἴπ ἔνγο ὑεΥῪ αἰ ΈγοπΈ 56 η565. 

ο4. ἤριωρ ἐῤίηρς αγὲέ απ αἰΐοσοσ»})] ΤΙ 
ἄοεβ. ποΐ βεεπὶ {παΐ {ῃΠ6 Αὐἰπογισθὰ Νεβιοη 
Βογθ σοιἹά 6 ᾿πηρτουθά. “Ὁ ΝΝ Βισἢ {Π]ηρ5᾽" 
ἀδποίεβ {π6 ὑΠΟ]6 ταησθ οὗ {ΠῸ ϑιιδήθοξς (566 
(ΟΙ. 11. 22)- 81 Ῥδα!], οὗ σουτῦβα, δοσθρίβ [Π6 
Ῥαίσατομαὶ παγγδίϊνε 85 ΠΙΘΥΔΠΥ δηᾷ Πιβίου!- 
σΑΠΥ ἔταθ. Βαΐ Π6 βᾶγϑ5 [Πδὲ 1{ 15 σαρϑῦ]8 α͵5ὸ 
οὗ Δη 8]]ΘρουΊ 4] ̓ πέογργείδίίοη. Α πηυϑίϊοδὶ 
ΤΊΘΔΠΪΠΡ 1165 μιά πάθοι Π15 1Π6γὰ] βίου ; 
δα {Π6 ϑρι γε ι14}}γ -ἰπϑίσιιοϊθ πλπ οδη 566 ἴῃ 
1τΈ δῃ ἘΧχρυθβϑίοη οἵ ῬυΙΠΟΙρΡΙ 65 ἄθθρεγ μδη {Πδξ 
ννΠΙΟἢ 1165 οἡ {Π6 βιιγσίαοθ. Ὑν μαΐῖ (δὶνίῃ 58γ5 
ΨΕΓΥ͂ ὙΠ ΠεΘ 15, ἴη ϑιιθβίδποθ, 85 ἴο]οννβ: 
ςς Τι5ὲ 45 {Ππ6 Ποιι56 οὔ Αγ ΔΠῚ νγὰβ ἔπθη [Π6 
ἔγσὰθ μύσος, 50 {Πεγα 15 πὸ ἀοιδέ ῃδΐ {Π6 
ῬΥΙΠΟΙΡΑΙ ἃπά πιοβξ ΠΊΘΠΊΟγαὉ]6 ανθηΐβ {παῖ 
ΒΠΑΡΡεποά ἐπογοῖη ὑγΈΓῈ ἔγρ65 ΟΥ τ5:; 1π5ῖ ἃ5 
Ἐῃεῖθ νγὰβ ΔΙΙΘΡΟΓΥ π᾿ ΟἸΓΟῸΠΊΟΙΒΙΟη, ἰπ [Π6 
ΘΔΟΙἤοθ5, 1Π {πΠ6 ψΠοΪθ 1 οντσα] ρῥυεϑίποοά, 
50 {Π|κουν]β6 νγᾶ5 [Π6γῈ ΔΙ] ΘΕ ΟΓΥΥ ἴπ {Π6 Ποῖα οὗ 
ΑΡταΠδπι.᾽" 

ἐῤρεσε αγὸ ἐδε ἔαυο εουσπαη }] ἌΝ ΒΘη [Π6 
ΒαὈ]οος 15 ἰτεαϊθά Δ]] 6 ου  αΠ]Υ, ῃεθ6 ἔννο 
ψγοθη, ΑΡΔΥΓ ἃηά ϑδγα, τοργεϑεπξ (ῃ6 ἔννο 
σονοπδηΐβ, ἐῃθ ἔουτπο Ὀεῖηρ {πΠ6 τηοΐῃεῦ οὗ 
ϑίανεβ, {πῸ Ἰαϊίοσ {π6 τηοΐποῦ οὐ {γϑεπΊθη. 
Βίβῃορ Γἰκμεοοΐ Π]πϑίγαΐεβ (Π6 ἔοστη οἵ ἰδη- 
διιαρο ὈΥ τείευτηρ ἴο Μαίί. χη]. 29, ΧΧΥΪ. 
,6-»γ,8: 1 (οἵ. Χ. 4. 

ἦρε οπϑ 7γοῦι ἐρε γιομηΐ δίπαι)] ΤῈ ννᾶ5 ποῖα 
τὲ {π6 Μίοβαιῖς σονεηδηΐ ννὰβ βίνθη. 

«υδίερ φεηπάεγει ἐο δοπάασε)] ΠΘ ΟΠ] άγοθη 
οἵ {Ππ|5 σονεπαηΐ, {κ {Π6 ομηάσγεη οἵ Αβδᾶγ, 
οδῃ 6 ΟΠΪΥ 514 γ65. 

αὐίερ ἰς Δ9αγ} ἘῸοΥ [Π|5 15 6 σονεπαπξ 
ὙγΒΙΟἢ σΟΥΤΕβροη 5. νυ Α κ8Υ-- ὙΠΟ ἢ ἴῃ {π6 
ΔΙΙΘΒΟΓΥ͂ 15 ταργεβθηΐθα ὈΥ Αρδῦ. 

25. ον ἐῤὶς ἄσαγ ἐς γιοιοι δίπαὶ ἐπὶ “γαῤΊἸα] 
ὙΤΠΙ5 5 οπΠ6 οὗ [ῃδ6 σᾶβϑθβ ἴῃ ὙΠΟ πιοάσγῃ 
ΟΥ̓ ΟΙστη Πᾶ5 τοπηονθα 4 βρτοδί δποιπί οὐ {Π6 
ἀἰβηου εν [ε]Ὲ ὈῪ σοτηπηεπίδίοτβ. ΠΕ ἀἸἰβοον ΓΥ 
οὔ {Π6 81ηδ1π|ς Μαπαβοσιρέ Πᾶ5 βείθά ἃ ροϊπέ 
ὙΠΟ νγᾶϑ5 ΡΥΘΥΙΟΙΙ5ΙΥ ἀοιι ὈΕΓα], πα [Ὁ ρρθαγ5 
1ῃδέ ἘΠ6 ἔγπ16 το ηρ᾿ 15 ΞΙΠΊΡΙΥ 115, “ἴογ Μοιπηΐ 

51ΠΔ81 15 ἴῃ ΑΥ̓ΔΌΙΑ"- -ἰη [Π6 νΘΓΥ τερίοπ ννῃϊο ἢ 
νγὰ5 {πΠ6 Ποηθ οἵ Αρδὶ δηά [53ῃπ|86]1. Τῆς 
ὙΕΘΓΥ͂ ΒΘΟΡΤΑΡΠΙΟΔΙ ΟἸΓΟΙΙΠηδίδπσθϑ οὗ ἘΠ6 σαϑς 
ΘΏΠΔΠΟΒ [Π6 5:5} ἤσδπορ Οὗ {Π6 Δ]ΠΘροσυ. ὙΠι5 
νγῸ δ1Ὲ ποῖ δ 411] επίδηρὶεα συ ἔῃ γοῦν 
4υοβεοη8016 ορὶπίοη ἐπδὲ Αρδὺ νγᾶβ ἃ τϑοορ- 
ΠΙβοά παπὶθ οἵ Μοιιηΐ ϑ1παϊ. ϑιιοῇ 4 νεγθαϊ 
σοηπροίίοη νγου]ά ἤᾶνγα σοιηρ]Ἰοαίεά, δηὰ ΌῪ 
ΠΟ ΠΊΘΔΠ5 51ΠΠΡ|1Π6 4, {Π6 ἃ πα] ΟΡ. ΕῸΓ ἔαγί ποῦ 
1Ππσίγαίίοη οὗ Π6 ραβϑαρα 566 {6 Ἰοῆϑογ ποῖδβ 
αἱ ἴῃ6 επά οὗ [Π15. Ἵπαρίεσ. Ἀδέοθγεποθ ΠΊδΥ 
Αἶ5ο Ὀ6 ρειτηϊίθα ἴο ἃ (πη τ! ἄρα βουτῆοῃ Ὁγ 
ἘΠ6 ῥγθβοηξ. νυ ΎΙοΥ, ΠΕ θὰ ᾿ ἩαρΡΑΓ δηά Ατα- 
ῬιΑ.᾽ (τ864.) 

ἀπά ἀπααυεγε ἐο 7εγμσαίδηι αὐῤίορ ποαὺ 1:] 
ἡ. 6. [ὴ6 σονοπαπέ οἵ Μοιπέ 51Ππ8]1, γθργεϑεπίθα 
ὈΥ Αξδῦ, σογγεβροηάβ υυἹ ἢ ἘΠ6 Θαγί ΠΥ ἰδπι- 
ῬΟΥΑΙῪ [Θγιιϑαίθη, ὙΠ6 ἤγϑέ οδιιβο οὔ. υ. Ὡς 
15. Ραγοηίπμείϊς, ἀπά {πὸ Ε]] δίορ ουσῃξ ἔο ὃ6 
Τοιηου  ἔγοτῃ {Π6 επά οἵ τ. 24. 

26. ὡεγμραίεηε αὐῤίεορ 'ς αὖουθ 1ς γε 
ἼΠΕῈ Ποαυθη]Υ εγιιβαίθιη Πηα5 115 σοιιπίεγρασγι 
1π {πΠ6 σοπάϊξοπη οἵ ϑαγᾷ, 7πιδῖ 85 {π6 θασίῃ]ν 
]ογαβαίοτα ἢπάβ 115 σοιπίογραγέ ἴθ {παΐ οἱ 
Αρασῦ. Ὑπὸ ρῆγαβα ““ [θυ βα]θπ ννῃῖοἢ [15 
ἃΌονε " σδη δ6 Π]|πβιγαῖρα σΟρΙΟἸΙ5]Υ ἔγοτη οἵπου 
Ρατγίβ οἵ ἴῃ. Νανν “Γδβίατηθηί. 866 ῬΏΉ]]. 11]. 2ο; 
6.1 2 : ΒΟΥ͂Σ 111..12., ΣΙ. 2. 

αὐρίερ ἐς ἐδε γηοίρεῦ 9 τὸ αἱῇ ὝΠΟ ἔτι 
ΤΟΔΩΙΠΡ 15 5ΙΠΊΡΙΥ ““ννΒῖοἢ 15 ΟὟ τηούμ θυ," 
1π6 ννογάβ “" οὗ τ15 11] Πανὶηρ ΡγοΌ Δ Ό]Υ σΟπΊΟ, 
Πγοῦρ {Π6 εδγείθθθηθθθ οἵ οοργίδβίθ, ΠΤῸΠὶ 
Άοπη. ᾿ν. τό. 

ΩἿ. ον ἐξ ἐς αὐγ]φη] ὍΠ6 πιυοΐδεϊοῃμ 15 
ἔγοχῃ [54]. 11ν. 1. [}ἢ ογάοχ ἴο 566 δε ἔοτοθ οἵ 
1Π15 φιοίαίοη, [6 ννΠο]6 τάηρα οἵ {Π6 σοη- 
ἘΡΊιΟΙΙ5. ΡΓΟρΡἤθοΙα5. οἵ [βϑῖ8 ἢ 5ῃοι]ά Ὀ6. σατθ- 
ΕᾺΠΙΥ Θχαπλϊπηθά, ἀπ Ἔβρθοῖ αν 11. 2, ὙΥΠΕΓΕ ἴ5 
ἃ ἀϊξειηςξ τϑίθγθποθ ἴο ΑὈγαΠαπὶ δηα ϑ8δ.ᾶ. 

γηαιν γ,ογῈ εὐἠάγεηι ἐῤαῦ} 1 1[6ΓΆ}}γΥ, τα ΠΥ 
ΟἸΣΙΟΥΘΙ, ἸΩΘΗΥ ἸΔΟΥ͂Θ ὕΠ 81. Εδοῆ νγοπΊδη 

δα5 ΠΊΔΩΥ σὨι]άτγοη, Ὀκέ [Π6 Ῥάττθῃ νγοπΊδη ἢα5 
τήοτθ ἔπδῃ {πῃ οἴου. 

σρὲ αυρίερ ῥα απ ῥισδαπα] 886 ἕο ὑγβοτη 
ἔοΥ 1ῃ6 {1π|6Ὸ {π6 Πιυιϑθαπα οἵ [ῃ6 ἔνγο ννόοηθη 
νγᾺ5 ΒΊνΘη. ϑδγδἢ ννὰβ5 ὈΔΥΥΘΠ ὙΥΠΘΠη ΑΡΔΓ ΔΕΕΓ 
{Π6 οτάθυύ οἵ παΐιγθ Ὀδοαπηθ τῃ6 πηοΐδῃοσ οὗ 
15} π186], 

28. (Ννοιὺ ανε, ὀγείδγεμ} ὙΠ ἔππιιθ γεδάϊπρ 
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δ εη. 21. 
το. 

29 Βιι 48 πεη ἢς {πδξΐ ννὰβ θοσῃ 
αἴζεγ της ἤξβϑῃ ρεγϑεσιιϊεά Πἰπὶ ἐῤαΐ 
τυᾶς ῥογῆ δἴζευ τῃς ϑριγιέ, ενεη 80 22 2: 
Πονν. 

20 Νενεγμεῖεθθ ννπαΐξ β4ἢ {πὲ 
βογρίαγε ἢ ὁ υαϑὲ οαέ τε θοπάννοπιδη 

αὐ ΝΘ: [ν. 29---Ξ21.Ψ 

ἃ Πα ΠεῦΓ 80η: [0γΓ {ΠῸ 5οη οὗ ἔπε δοπά- 
ννοπηΔΠ 5Π4]] ποῖ ΡῈ Πεῖγ νυιἢ ἐΠ6 βὸπ 
οὗ {ΠεῈ [τεδννοπΊδη. 

31 ὅ8ο τἢδη, Ὀτείῃγαη, νγα ΔΓ6 ποΐξ 
σΠΠ]άγεη οὗ τη6 Ὀοπάνγοιηδη, δαξ οὗ 
16 ἴτθα. 

15 γ; δηά ἴἴ 15 ΠΊΠΟΠ τηοτῸ οπρῃαΐῖῖο. με 
Πᾶν Πδά δῦονϑβ (111. 2 ς, 26) ἃ πηδικϑά ᾿πβέδηςα 
οἵ 50 ἢ βυιάάθη οἤδηβο οἵ Ρϑύβοη. 

ας Πραᾶς αὐα5}] ΑἸοΥ [Π6 πιδηηοῖ οἵ 5886. 
866 ΚΒ οιη. ἰχ. 7--. 

29. εγεοομίο}] ὙΠῸ ΑΡροϑβίϊθ γεραγάβ [Π6 
᾿ποιάθηξ ἐθβουιθεὰ ἴῃ Οεη. ΧΧΙ. 9 85 ᾿πο] πϑῖνθ 
Οὗ ΠΙΟΟΚΟΓΥ ἀπά πη ΚΙΠΠΕ655 ; ΔΠη4 [Π15 ννᾶβ {Π6 
ΟΡΙΠΙΟη 4150 οἵ ἈΔΌΡΙΠΙΟΔ] δα Ποῦ ος5. ὟΝ 6 
τηιιϑὲ ῬΘΩΙ [ἢ ΠΊΪΠ4 {Πδὲ 15 νενν ΓΑΠΡῈΘ ΟΥΘΥ 
1Π6 νγΠο]8 ΠΙβίογυ, νυν! οἢ σου δ! ΠΥ ἄ065 τορτε- 
βοὴ Αρᾶὺ πα ἰ5ΠῃπΊ46] 85 βΠΌΓΙΠΡ᾽ ΡΟΥβθοι- 

ΟΠ: ΠΟΙ πιιιβὲ νγ6 ἔογρθε ἘΠ Θη ΠΊΕ οὗἹὨ {πὸ 
Ἡρβάγθηβ ἴῃ Δ ΘΥ ἐἰπηθ5 ἀρδῖπβδέ {η6 [5γδθ] 65, 

80. α«υῤαΐ ταἱὴῥ' ἐρὲ τογίῤέαγε 7 ὙὍΠε 4πο- 
ἰδίίοη 15 ἔγομη θη. χχῖ. το; θαξ ἃ ἔυγῃ ἰ5 
δίνη ἴο ἴΐ, ἰο δάαρέ 1 ἴο ἐπθ ἀγρισηθηΐξ ἴῃ 
Βαπά, 7ι5ὲ ἃ5 δὲ ϑίθρῃθη (Αοΐϑβ. νἱϊ. 43) τουπάϑ 
ΟἹ πὰ δάδρίϑ ἢἰβ φιοίδέϊοη ἔγοπῃ {πε ργορβεῖ 
ΑτἸηο5. 

31. δὸ ἐῤεη, ὀγεοίφγοι Ἱ ὙῊΘ ΤΠΟΓᾺΪ ἰ5: 
Ιοξ τι Ὀ6 σοπβίβδίθπε νυν] Οὐ Πρ ροβιοη. 
ΒῸγ {π6 σοπβίγιοϊζίοη ἀπά {πΠ6 σοππροίϊοη υῖτῃ 
νυ δὲ [Ο]]ονν5 566 ποΐθ οἢ ςὉῇ. ν. 1. 

ἈΘΘΙΤΙΟΝΑΙ,; ΝΟ, οὐ ΓΉΑ͂Ρ, ἵν΄ 

ἌΚΑΒΙΑ ΑΝΡ ΑΘΑΚ. 

(πε ππ 908)) 

ΤΠαΐ Αὐϑθῖα 5μοι]ά 6 πηοπίϊοπρά ἔννῖσθ ἴῃ 
1Π15 5ποσγί ΕΡιβῖ]16 απ ποννῃογο 656 ἴῃ {ῃ6 Νὸνν 
“Γεβίαπηθηξ, οχοθρί ᾿πήθοά {παΐξ ννεὲ ἢπά Ατα- 
Βίδῃ [6νν85 δ Τεγυβαίθη (Ἀσίβ 11]. 11) ἈΠΊΟΠρ' 
1Π6 πιιχθά ογονχά δὲ Ῥεηίθοοϑί, 45 οἵ σοιγβθ 
6 μοι] δχρθοί, 15 ΨΘΥΓῪ ΤΟΊ Κα 016. [ΙΕ 15 
ονιἀθηξ {παΐ 1Π6 ἀββοσίδίιομβ σοππθοίθα ψΊ ἢ 
1Π15 ΤΟΡΊΟΏ νγΕΓΘ ΒΙΓΟΠΡΙΥ ΡΠ ΡΓΟΘβθά οη {ΠῸὸ 
ΑΡοϑβΕ|6᾽5. πιά. Ηἱ5 γοβιθηῦγαποθ οὗ ΠΙ5 
ΕΧΡΘΓΙΘΠΟΘ {ΠΟΙ ΠΑΥΓΠΊΟΠΙΖΕΘ5. νυ] ἢ 15 βίαίθ οὗ 
δε !ηρ, 45 ΠῈ νυυῖεβ [Π15 θυ, δπα τηϊηΡ]65 
ννἸΈ ἢ Π15 γαίῃ οὗ {ποιιρηξ ἴῃ ἔννο νουῪ ἀἰβθγοπί 
Ράββαβεϑβ. 

Ιη 1. 17, ὑγΠΟΓΘ ΒΘ 15 ροϊπίϊηρ οαξ ἐῃδξ ἴῃ 
15 Θαγ δὲ (ΠΥ Ἰβέῖαη ἄγ μθ μδ πὸ ἱπβίτις- 
τοη ἴῃ (ΒΓ ΒΕ δ πιγ ἔγοιη ἘΠ6 οἴου ΑΡροϑβί!θβ, 
ἢδ 5805 παξ οὴἡ Πῖβ5 σοπνθύϑίοη ἢ6 ἀἸ4 ποῖ ΡῸ 
ἴο [εγ54]6 πὶ δὲ 411, θὰ ““ ννεπέ ᾿πΐο Αὐσδθϊ,"" 
ὙΥΒΘΓΘ σογίδιη]γ ΠῈ σου] ποΐ πηθϑὲ {Π6η1, “ἀπά 
τοί υπθα ἀρϑῖη ἴο Τατηδβοι5.) ΠΟΙ 15. ΠῸ 
ἸΠΟΟΠΒἰβίθπου ΠΟΘ ἢ Πα ννὸ τοδά ἴῃ Αςίβ 
1Χ. 2ο, ψνΠοΥΘ δὲ {κπ|κὸ σαν {παΐ δί Ῥᾷϑι], οα 
ἢϊ5. σοηνουβίοη, “( ργθδο θα (ἢ τῖβέ τη {πΠ6 συπᾶ- 
ϑΟΡΊΙΕΒ ᾽ δἵ Πλατήάβοιιβ. ὟΝ Πᾶνθ 5 ΠΠΡΙΥ ποτα 
ΔαΘΙΕΟΠΑ] ᾿π!ουτηδίϊοη τοραγάϊηρ δὲ Ῥδι]}5 ΠΠ|6, 
ὙΠΟ ἢ νγα 5Ποι] ἃ ποῖ Πᾶνθ ροββοϑθθά Ὀὰὲ ἴου 
1Π6 ΘΧΙΡΌΠΟΙΘ5 οἵ ΠῚ5. ἀρτιπηθηΐ ἴῃ [Π|5. ΕἸ ΡιϑΕ]6 
-ἰη ουπηδίίοη, ἴοο, οἵ ἔπε ρτγεαΐοβέ ᾿ηΐογοϑί, 
ΔΠα πηδάθ πΊΟΥΘ ᾿ηἰθγθβϑίιηρ Ὀδοδιιϑθ οὐ Π6 
ΒΙΓΟΠΡ᾽ [66] Πρ’ νυ ἢ ν ΒΙ ἢ ἢΘ στεοογάβ. ἢ15. νἱϑις 
ἴο ΑὙδθϊἃ. 

ἼννΟ αιοβίοηβ 8.56. ΠογΘ, ἔο νυ ΒΟ ἢ 5ΟΠῚΘ 
ΔΏΒΥΨΕΓ τητιϑί 6 βίνεη. ΒΊγϑέ νγ τηιιϑὲ ἄθοϊάθ, 
1 ῬΟΒ5ΙΌ]6, οἡ ἘΠ βεορυαρῃ!οαὶ γαπρθ ϑν ΠΟ ἰ5 
ἴο Ὀ6 «ϑϑίβπθά ἴο {πὸ ἐεγπὶ “Ὁ ΑΥ̓ΆΡΙ4,") ἀπά 
ΒΕΘΟΠΩ͂ΪΥ το τητιϑὲ ἀθοϊάθ, 85 νγῈ}} ἃ5 νὰ Ἷδῃ, 

Οἡ {π86 σδῦιβθε5 ΠΟ ἴοοῖὶς δὲ Ῥδὰ ἴο {πὸ 
ΤοΡΊΟη 50 ἀθῆποά. Ατ ἢγϑε εἰβμξ ἐμθθθ 566 ΠῚ 
ἴο 6 ἔνγο νεῦγ αἰ βεγθηΐ πιεδϑείοηβ, δας ροὺ- 
Βᾶρ5 {π6 ΟἿθ 15 ΤΈΔΙΥ σοπηδοίθα τ {πὸ 
οἴμογ. 

Α5 ἴο {π6 πιϑαηΐϊηρ οὗ [Π6 ῬἜΟΡΤΑΡΠΙΟΔΙ ἔδυ πη 
“ΑΥ̓ΔΌΙΑ,᾽" 1 15 ΝΕΓΥ νΑΡΊΙ6, Πα γοπηδί πο νοΓῪ 
νΑΡΊΙΘ ἐΠΓΟῸΡῊ ἃ Ἰοηρ ρετοά οὗ ΠΙβίουΥ : ΠΟΥ 
15 1ἴ δ 411] ργόθδ0]6 {παῖ 88 Ῥδὰ] μά τϑρατγὰ ἴο 
ΔΏΥ ὙΕΙῪ ΡΥΘΟΪΒ6 ἀἸ νβϑίοηβ Ο ἐδυυτϊέοσυ, ὑνπ6- 
{Π6Γ ΡΥ 5164] ΟΥ̓ ΡΟ 8]. Ηδ ἀοιθΈ]655 τπιϑοὰ 
1Π6 (δγπὶ υϊΐα ρορυ αν. Ἡγοάοέιις 5ρθϑκ5 
οὗἩ ϑγγῖία 85 {π6 σοαβέ οἵ Ασα. Χοπορποη 
᾿ποϊάθ πηᾶθγ {Π15 ἀθοιρ παίίοπ 4 ἐϊβίγιςξ οὐ 
Μεβοροΐαπηα. Ῥ]ΙΠΥ δηά Ρ]αΐαγοιῃ οχίοπά 
1Π6 γδηρα οὔ [Π15 δρρε!]δίϊοη ἴο {πὸ θογάθγς οὗ 
ΟἸΠΠΙοῖα. [πϑπ Μαγίγγ ἃπά ΕΓ ]]ΠΔ ἢ 5αΥ 
{παξ Τρατηδβοιι5. [561 νγὰϑ γθοϊζοηθα ἴο θ6 ἴῃ 
Ατὐαθῖα. Ηδρηςθ τὲ ἰ5 ενϊάθπε ἐπαξ [ῃ6 ΠΊΘΓΘ 
ΒΕΘΟΡτΑΡΠΙσα] σοπα!οηβ οἵ {ΠῸ6 σαθθ ἃΥῸ ϑδίϊβ- 
ΠΕά, 1 νγὲ ϑΒΌρροβε δὲ Ῥϑ1]1 ἴο Πᾶνθ βΌΠΕ, οἡ 
{Π15 Οσσαβίοη, ἴο β5οπιθ ἐϊβίγιςξς ἴῃ ἘΠ6 ἱπηγηδ- 
αἀϊαΐθ ποιρῃθουγποοά οἵ Ταηαθουβ. [Ε ἢϊ5 
ῬΌΓΡΟΒΘ νγᾶ5. ΠΊΘΓΟΪΥ ἴο ΟὈΐαϊη ἃ 5αΐδθ τεῆιρε; 
ἀυΠπηρ ἃ [οΠΊΡΟΓΑΥΥ Ρεγβθσαίοη, [(ῃϊ5. νγοι]Ἱά 
Βᾶνθ βιποθά. ΤῊ ΠλΔΠΠΟΥ, Ππονγθνει, ἴπ νη] ἢ 
1Π6 ϑδιιθ]εοξ 15 πιθπίϊοπθά, βθοπὶθ ἕο ροϊπέ ἴο 
ΒοΟΠΊΘΠΙηρ᾽ τηοτθ ἄθ]ΠὈογαΐθ δηά βογίουβ. ΤΠὶ5 
ἴοο ννᾶβ ἃ πιοβέ τῃοπΊθηΐοιβ Οὐ ϑῖβ 1η ἢϊβ Π|ῆδ. 
ἼΠι5 νγα ἀῦὸ Ὀγοιυρῃς ἴο σοπϑιάθσ {Π6 βϑοοοπά 
βίη. 

ΑἹ Πγϑβέ βιρῃξ 1ξ βθβεὴβ ρΡγοῦ 516 ἐπδξ 6 νσεπὲ 
᾿πῖο Αὐδθῖα, ἴῃ {ΠῸ ἔγεϑῃ Ὀπγϑὲ οἵ ἢἰ5. τηϊβϑίοη- 
ΔΙῪ Ζ64], ἴο ΡΙΈΔΟἢ {Π6 οβρεὶ. Οἱ ἐπὶ5 ἐπθογΥ ᾿ 
ννῈ 5ῃοι]4 πηοϑὲ παίισα!ν Ππα {Π6 βοθπθ οἵ ἢ]5 
ἸΔθΟι5 π΄ {πΠ6 οἰζγΥ οἵ Ρεΐῖγα, ῃθ σαριία] οὗ 
Αγείαβ, Ποπὶ ἢ6 ΠΑΠΊΘ5 ἴῃ ἃ σΟΠίαΠΙΡΟΓΑΓΥΥ͂ 
ἘρΙβΕ]6 ( (σου. χὶ. 32); εγα μ8 ννου]Ἱὰ σογ- 
ΔΙΠΥ ἢπὰ [6νγ8, ΔπΠ4 Ροββίθ]Υ βοῖπθ οὗ {Π6 



ΟΥΥΤΠΕΝ 5. ΝΜ. 

ΨΕΙΥ 7ενν5 ῆῸ Ποαγά Ῥείε ρσθᾶοῇῃ δ Ῥεπίο- 
οοβί, (ἝἸοβθ σοπϑιθυδέοη, ποννονοῦ, νν1}} Ιοδά 
ΤΑΔΗΥ͂ τηϊηἀ5 ἴο ἃ ἀϊδγοπέ σοποϊιβίοη. [ 15 
πο νοπάου [ἢ δὲ Ῥδμ], αἴθ 50 βιθαΐ ἃ 5Π0ο}κς 
ἴο Πῖ5 συ ῇο]δ πιογαὶ πδίμσθ, νυ Π6 πενν ἂπά 
ΑΥΝΤᾺ] γεβροπβι ΠΥ οὗ ἃ ΤΟΊνΊΠ6. ΠΟΙ ΠΊ 550 
τ ϑε Πρ ΠΡΟ ΒΐΠ), ἀπά νυ ἃ ϑνου]ά --νντάθ τα- 
γοϊαίίοη ἴπ το] ρίοη ορθηΐηρ οὐδ Ὀεΐογα Ἠ]ΠῚ, 
ἔε!ε {Π6 πεοὰ οἵ ϑοϊειιθ, 561-ϑϑαγοῃϊηρ ἀπά 
βϑοσδέ ΠΠ]Ὸτηϊ παίίοη. ϑ|οῃ ἃ Ῥδιι56, θείοσα {Π6 
σοπΠηΠηθποειηθηΐ οὐ ΡῈΌ]Ο ὑνουκ, 15. αι δο- 
ςογάϊπρ ἴο [Π6 5ϑασγθά Δηδορυ οἵ ϑογιρίωγο. νὰ 
ΤΊΔΥ ὙΥ] γενθγαησα 94}1} ἴο τη {Π6 50] 18 ΥῪ 
γϑΕγοσηθηΐ πα βριτιτι4] σοηΠιοΐ οὗ ΟὐΥ 1 ογά, 
ψΠῈπ Ηδ νγαὰβ “δε ὈΥ {πθ ϑρι1π| ᾿πΐο {πΠῸ 
ὙΠ] ἀθγηθσθ. Απά 1 (ἢ15 ννᾶ5 {πΠ6 πηροτί οἔ 81 
Ῥαυ]5 βοῖπρ ἴο Ασδῦϊα, νυ μαΐ βοθπθ σοι] 6 
50 Πέϊεα [ὉΓ 5οϊθπηη σοπίθπηρἰϊοη ἃπα διιβίογο 
ῬΓΘΡΑγδίοσΥ 561-150 1Ρ]}1η6 85. {πΠαΐ ΠΟ ἢ Πδά 
ΡΓΘΨΙΟΙΒΙΥ ὈΘθη {Ππ|5 δϑβοοϊαίθα ὑν ἢ {πὸ ὈΙΟ- 
ΒΊΑΡἢΪε5 οὗ Μοβεβ δπά Ε]Π]4}} δῖ δι] 
τη ρΊηδίοη μα Ὀδθη [ΠΆΠΑ Υ, ἔτΓοσ Π5. οΠ114-- 
Βοοά, ννΊῈ ἢ ἘΠ6 ΠΙβίουυ οὗ ϑ81Παϊ: δηά 115 ἀυντα] 
5|ΠΘηςθ, 115 πηδ]οϑίῖς δηἀ ἀγα Ἂἰεβοϊ δίῃ, 
τηϊιϑὲ ᾶνθ ὈΘΘ 1Π ΒΔΙΤΊΘΠΥ͂ ΨἹ Πϊ5. ἀδερεϑέ 
ξεε!πρϑ δὲ {Π15 {1π|Θ6.. Π656 ἐΠουρηΐβ5 ἰθδα τι5 
ἴο σοπποοΐ {Π6 ραββαβθ ὈΘίοΥΘ τι5 ἢ {Πδΐ 
Τορίοη ὙΥΠΙΟἢ 15, 1Π ἃ 5ρΡ6Έοῖα] 56ῆη586, {π6 ἔγιι8 
ΑΥ̓ΑΒΙΑ1, 

ὙἼΠΕῈ βεοοπά πιοπίίοη οἵ Ατὐδθῖα ἴῃ {Πϊ5 
ΒῬΙ5Ε|6 ((ν. 25) 15 ἴῃ ἃ νεῦυὺ αἰ δγεπέ σοππεϑο- 
ἐΐοπ, ἃη4 τηϊρΐ, αἵ ἤγϑί ξἰβμί, ἀρρϑαῦ ἴο Πᾶν 
ΠΟ Ππκ ἢ πὸ ἔοττηθσ. Ηδθ 15 σοπίγαβίιηρ 
1Π6 σονεπαηΐ οἵ Ὀοπάδρθ νυ] [Π6 σονεπδηΐ οἵ 
Γγεθάομῃ ; δπ4 ΠθῈ σοπηθοΐῖβ {Π6 ἐΟΥΠΊΘΓ ὙΠ 
τ Μοιιηΐ 851π81 1η Ατδῦϊα." ὙΠοτθ {Π6 Μοβαῖς 
ΤΥ νγὰ5 ξίνεη. Ηδνν τπιιοἢ δα! 014] ἔουςε, 
Πονγονογ, 15 ρίνθη ἕο [Π15, 1Ε ννθ ϑιρροβε {παΐ 
Β15 οὐ ῬΕΘΓΘΟΠΔ] γαοο]]θοίοη Παά βουηθίμιπρ τὸ 
ἄἀο νι Πῖ5 τι56 οἵ {Π|5 Ιαπριιαρο! Ηδνὶπρ Παά 
ΑΥ̓δΌΪα πὶ Πῖ5 ἐπουρ 5 νυ Πθη νυ ΓΙ ΠΡ’ Δ ΘΑΥΠΙΘΓ 
Ραγέ οἱ [}15 Ἰϑζίοσ, τ 15 πιοβέ παΐιγαὶ {παῖ ἢ 
5Ποι ἃ τεσ ἴο 1 ΠΕΙΘ: δηά ἴῃ ἔἈΠοΟυηρ νγῈ 
ΟΔ ἔγᾶςθ 5 ἢ Π1Π5 Οὗ πηθηΐ8] Ὡϑβοοιδί!οη πν6 
ἄο πὸ ἀἰἰβῃοποιγ ἰο ᾿ῖνίηθ [πΠβρ γδίίοη ; ἔῸγ 
1π6 Ηοὶγ ϑριγιε ορεγαΐίεβ [Πγοιρ ἔπῸ πδέμγαὶ 
Ιανν5 οὗ ἐπ τηϊπά. γε μᾶνθ βθϑθὴ 1η ἔπθ ποΐθβ 
οη {Π6 ἰοχί {Παΐ {πε ἔγιιθ γοδάϊης οὗ {Π86 ραβϑβαρθ 
15 ΡΓΟΌΔΌΙΥ το ἢ ΤηΟΥΘ 51Π1Ρ]16 ἴῃδη {Παΐ νυ] ἢ 
να ἢπά ἴῃ ἴπ6 Αὐτποτιβεά Ψεγϑίοη. ΠΝ 
{πΠ6 ἀἰβαρρθάγαηςθ οἵ {πὸ ννογά “"ἄραγ᾽"" ἔγοτη 
{Π6 βεπίθηςθ, ἔπογῈ να Π]5}65 8150 ἃ συοδί διποιπξ 
οὗ αἰ ΒΠσΟ]ΕΥ ἴῃ ἱπτεγργθξδίιοη. Ὗε Πᾶνε πὸ 
πραά δῖ 81]1 ἴο ὁσοιρΥ ΟἸτβΕῖνε5. ἢ ἃ νεγθ δὶ] 
ἸὴΚ οὗ σοππροίίοη ΠΟ, [ΕΓ 811, 15. γεῦῪ 

1 Βεάβ σϑιλδυῖς ἴῃ Ηἷς σοτητηθηίαυυ ἰπαΐ 8ὲ 
Ῥδυ], ἴῃ Αοἰβ χχνΐ. 20, Βευα Π6 ιϑαγβϑ {παΐ Πα 
ῬΓοοΪαἰτηβα (γῖβε “Κ ἢχϑβὲ ἴο ποτὰ οὗ 1)ατηαβοι,᾽ 
ΒΘθΊὴ5 [0 5ῃθν {παΐ ἢς αἰά ποΐ σοὸ ἴο Αὐδθῖα ἴοσ 
1η15 ΡυΓΡΟβα. 

ΡΓΕσΑΤΊΟι5', ὙΝΠδΕ 86 Ῥδι] βαγ58 Τηδ  ρευῆαρϑ 
6 πηϊοϊάδά ἐπι :---Ηάραν, [Π6 Ὀοπάννοτηδῃ, 
ΤΟΡΙ βθηΐβ {Π6 σονθηδηΐ ΟΕ {Π6 [ἃἂνν : ἀπά ὄνϑη 
1Π6 νΕΓΥ ΡΙασθ ΠΟΥ {Π6 Τὰν νγᾶ5 βίνθη ννὰ5 
ἴῃ ΑΥ̓ΑΌΙα, ΕΔΓ ἀνγαν ἔγοτη [οΓιιβα]θ πη. ἀπά ἐπ 
Ῥγοχηϊβοά Ταπά. Αὐδθῖα, Ὀ]Θαὶς, θᾶγγθη, ννα- 
ἰθυ]εθα δἀηὰά ἀδθοϊαίθ, ννῆογο “"{π6 ουΐοαςξ 
Ηδραγῦ ἰγοά Τὸπα ρϑίῃϑ οἵ βυῖθῇ 3," 15 {Π6 Ἰαπὰ 
ΟΥ̓ Βοπάϑπιεη, ἃ ἰδηά, ἴοο, οὔ ρεγρθίιιδὶ θην 
Ὁϑαϊηβέ [5γ86]. [{ ψν}}} ποΐξ θὲ {πουρῃξ πη- 
ΤΘΔΒΟΠΔΌ]6 ἴο 566 81}] [815 τηθδηῖηρ ἴῃ 86 Ρδι]5 
ννογάϑ, 1 νγε Ὀδὰγ ἴῃ τη ποῖ ΟΗΪΥ 5 βίγοης 
σοηνοίίοη Οὗ ἴΠ6 Δ] Θρου 4] 55 πη ἤσαποθ οὗ 
1Π15 ρατί οἵ Ηδθθγονν Ὠϊβίογυ, θιὲ ἐπ6 ἕαςξ ἐμαΐ 
6 ΠΙΠΊΞΕΙΕ Παά Ῥδθὴ δπιοηρ {Π6 βο πάθος οὗ 
ΑὙΑΌΙΔ. 

Ιῃ σοππδοίίοη ἢ {Π15 βιιθ]θςξ, [Π6 γεξεγ- 
666 1Π 2 (ὐΟΥ. Χχὶ. 22 ἴο Ατοίδϑ, {πθὸ Αὐδϑίδη 
Κιηρ οἵ Ῥείγα, οὑυρῃςξ ποΐ ἴο Ὀ6 ονεποοκοά. 
ἼΠΙ5 ΡΎησθ, ΡγΓΟΌΔΡΙΥ ἴῃ σΟΠΒΘΠ]ΊΘΠΟΘ Οὗ ΒΟΙῚΘ 
ἰδιηρογα ῬΟπΊΔη ἕανθιιγ, μαά Ὀθοη τηδήθ 
Εἴ μπάτοῃ οὗ ΠΑπηάβοι5 : Δηἀ δὲ Ῥδι] βᾶγ5 ἐπαΐ 
Π15 Ἔβοᾶρθ νγὰβ5 οβξοίθα ννῆθῃ “"{Π6 ϑΟΥΕΥΠΟΥ 
ἀπάεγ Ατοίαβ {πῸὸ Κίπρ Κορέ {πὸ οἰἵγ οὗ {μὲ 
ἸΑΠλάβοθηαῈ5. ν] ἢ ἃ ΒΑΓΓΙσοη ἀδβίγσοιβ ἴο 8ρ- 
ΡΓΟΠοη ἃ ΠΙη1." [πὲ 45 ΓΑ ΠΊΔ5ΟΙ15 νν 85 ΞΊΓΟΠΡῚΥ 
᾿πΠργοθθεά οα π6 Αροϑβίϊεῖβ πηϊπά πο η Π6 
νυγοίθ {πεθε ἔννο σοπίεπηρογαυΥ ἰαίξεγθ (566 
2 (οΥ. ΧΙ. 32 δηά Ὁ]. 1. 17), 50 ἄοεϑβ ἃ υἱνι ἃ 
ΤΌΠΊΪΠΙΒΟΘΠΟΘ οὗ Ατὐαθα ἀρρθαγ ἴῃ θοῇ. [ΙΕ ἃ 
Ποἰποϊάθπος οἵ {Π15 Κιπὲὶ νγεύξ 8]0πθ, ἴξ ννοι]ὰ 
ποΐ ἃπιοιηΐ ἕο τη ἢ : Ὀιξ ἴδίκθη τη σοη͵απο- 
ΠΟη νυ] ἢ ΟΕΠΟΓ σοἸποϊάθησοβ, ᾿ξ 45 50ΠῚ6 ςοι}- 
5:46 γ 06 ον! ἀθηξϊα] να]πς. 

ΑΠΟΙΠΕΥ δν!ἀθπί!4] γΟΠΊΑΙΪς ΤΑΥ͂ σΟΠοΙτάς 
[Π15 ποίβ, [1 .Πη6 Αοἰβ οὗ {6 Αροβέίεβ νγεσεὲ ἃ 
Ραγίβαη ἰγεδίϊσα νυ! θη, 85 ΖΕΙ]ΟΓ ΞΊΡΡΟΞΕ5, 
αἱ ἃ Ἰαΐβ ρεογϊίοά, ψνῆεη ἴπ6 Ερ βία ἰο {ῃὸ 
(δ᾽ αἰίδηβ ννᾶ5 [ἈΠ 1Π|ΑΎ]Υ Κποννῃ ἴο {Πη6 ΟΠατοῇ, 
ἸΈ 15 ᾿πσοποδίναθ]α {παξ πο 8]Ππιϑίοη ἕο Ασδθῖα 
5Πομ]4 Πᾶνε οσσιττοά ἴῃ τ. ΤὙΠῖβ5 ἴα ΟΠ 
1Ππϑιγαίίοη ἈΠΊΟΙΡ; ΤηΔΗΥ͂ οὗ {ἢ6 ἔαεξ {πδξ {πὸ 
Η!ἰβζογυ νγᾶ5 νυυτθη ᾿πάθροπ θη] οὗ [Π6 Ἐρὶ- 
βέ16, Ὑν Βαίθνυε. σοϊποιάθησεβ σὰπ θ6 ἰτασθά 
Ῥεαίνγεαεη (ῃ6 ἔννγο ἀοουμηθηΐβ, ἀπά {ΠΕΥ τὸ 
ΤῊΔΠΥ͂, 500 ἢ σΟἸΠοΟΙάθηοεβ ἃγ6 ππάοϑιρηθά. 866 
ΒΟΠΊΘ ΞΈΠΕΓΑΙ ΓΕΠΊΔΓΚ5 ΟἹ {Π15 βιιθ]εςξ ἔγοπι {Π6 
ΡοΙΪπέ οἵ νἱϑνν οἵ {πε Αςίβ οἵ [6 Αροϑβέϊεϑ ἴῃ 
{πΠ6 [πγοἀποίίοη ἴο παΐ θΟΟΚ, Ρ. 344. 

1 Τῆς ψοτζά γὰρ τηϊρηξ ΨνΕΥΥ ΘΑ5}}Υ οαιιβα {πὸ 
1ηἰχοαποίοη οὗ {Π6 ννοσὰ "Αγαρ [Πτουρἢ ἐπ παπᾶ 
Οἵ ἃ σάτα] 6β5 οργίδί : δηα [Π15 τηὰῦ Πᾶνα. θθθὴ 
1Π6 Ῥεσιπηϊησ οἵ {πε αΠΠΠου]γ. ΒΕΠΕΙΟΥ ἡγεπΐ 50 
ΔΓ ἃ5 ἴο τεσαζγά (Π6 ψνο!β ρῆγαβα ““Μουπί 5ϊ1ηαὶ 
15 1π᾿ Ατὐδθια᾽᾿ ἂ5 ἃ σίοββ.0 “Μοῃβ ἰδία Ασδθῖθο 
ΟΥ̓ ΠἾτ15 τη Δ ΟΠ] η15 ΙοσΟ την θη 15 15 ὁη6 οὗ Πὶ5 
ὙΙΡΌΓΟΙΙΒ ΕΧΡΥΙΕΒΒΙΟΙΒ : θα {Π6 τηδπιβοσὶρίϑ γαπιβα 
ἴο σοηῃβεπίῚ ὅεθ Βεηί]εὶ “ Ογίοα ϑδογα,᾽ εα. 
Α, Α. ΕΠῚ5 (1862), ΡΡ. 45---47. 

3 Οχίοσά Ρυῖζε Ροβπὶ οἡ “βῃπηδεὶ᾽ (1878), ὈΥ 
Κ. 7. ΑΙοχαπάεσ, 
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ΓΗΑΡΤῈΚΒΞ Υ. 
1 1712 »ιουοίζ ἐλορι ἰο σίαγιαῖ 171 ἐλεῖγ 71δεγέν, 

3 ἀγα γι1οἐ ο οὖτογῶδ εἴγε, 7,751072.: 13. ὁ, 
γαΐλεγ ἴρῦδ, τυλίελ ἐς {24 στηε οὐ ἐλε ἴατυ. 
19 716 γεοζοιοί, τ ἐλο τυογς ογ 1.16 Με, 
22 αγὦἃὦ {ἦε χης οΥ 1ε .521γ11, 25 ἀγα ἐζχ- 
λογίείλ ἰο τυαίξ 1γι ἐλε 2171. 

ΤΑΝῺὨ ββε {μεγείοσγε ἴῃ ἐπα ]1- 
θεγίγ ννμογοννιεῃ ΟΠ γῖβε παῖ τηδάς 

τι5 ἔτεα, δαπά δὲ ποῖ θηΐϊδηρ]βά δρδῖῃ 
γν ἢ τῆς γοκα οὗ Ροπάδρα. 

2 Βεμοϊά, 1 Ραι] 547 τιπΐο γοιῖι, 

παρ. . 1. ὙΠοῖδ 15 πὸ ἀοαδέ {Πδΐ {Π|5 
νεῦϑβθ 5ῃοιυ]ά Ἀδ ἰοϊποά νυ] {ΠῸ ργθοθάϊηρ᾽ σοη- 
ἰοχί. [{ 15 ποῖ {πὸ Ὀθεριηηϊηρ οἵ [Π6 σοπο]πά- 
ἴπρ' Ξοοΐίοη, Ὀθαΐ {πὸ ἐπα οἵ {ΠῸ τη! ἀ]6 βεσξίομ, 
οἵ 1π6 Ερίβι!θ. Α58 ἴο {π6 ρύβθεῖβε σγεδάϊηρ', 
μοννγουοσ, οἵ {Π6 νϑῖβθ ἘΠογῈ 15 βσθαΐ ἀοιθί. 
ΤΠ 5ἰαῖθ οὗ {πὸ Μϑ858. 15. νὉΓΥ συτίοιι5 ἀπά 
Ρεγρίθχίηρ. 866. Βίβῃορ ἰοῦ 5. ΓᾺ]] ἀπά 
ΘΑτθἔα] ποίθ οη {ΠπῸ δυιδ]οοῖ. Αἀορίπρ Π15 σοη- 
ΟἸπϑίοη, να 5Π8}1 τεαὰ ἴΠ6 νυ ΠῸ]8 ραβϑαρθ {Ππ|5: 
ςς ἊΝ Βογοίοσθ, Ὀγθίῃγθη, ννθ ἀγα ποῖ ομιη]άγθη οὗ 
1η6 θοπά-νγομηδη, Ῥαΐ οὗ {πὸ ἔγθα- υσοσῆδη, 1Π 
τῆ ἔγθοάοπη νυ μογεὶη (ἢ γιβέ 5εΐ τι5 ἔγθθ. δίδπά 
ἢστη {πεγείοσθ, ἀπά ϑαῆεγ ποῖ γουτβεῖνεβ ἴο 
θὲ αραῖίη ᾿πνοϊνθά ἴῃ ἃ γοόῖζα οἵ θοπάδρϑ." 

δέαπά 75] 8566 ΕΡΗ. νἱ. τᾷ ; 2 ΤΉΘδ5. 1. τς. 
ασαΐι) ὙΠῸ [ον Ίβ. γοῖκθ οὗ θοπάδϑθ νγὰβ 

ποΐ [ἀοπίϊοα] συ {Ποῖγ οἱά Ἡδαΐμθη γοκθ ; 
5.Π| {πὸν ννεγα τϑουττηρ ἴο [Π6 58 πι6 ἴα 56 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ. 

ο-. 6. ΤῸ ΑΠΟΡῚΤ ΤΌΒΘΑΙΘΒΜ 15 ΑἸΤΕΝΑ- 
ΤΙΟΝ ΕΚΟΜ (ἩΚΙ5Τ. 

95: Ῥ}] 50] ΠΥ νναγη5. {ΠπῸ Οὐδἰδξδπβ ἐῃδέ 
1π6 δάορίϊοῃ οὗ [Π6 ΙθρᾺ] ῥυποῖρ]6 οἵ 1πϑΕΠοά- 
τῖοπ ἱπνοῖνεβ σομηρ]εῖθ ]]οπαίϊομ ἴτοτὴ (ἢ γῖβί. 

ο. Βεῤοίά, 1 Ραι 5 15 τηδάθ ἀουΌ]Υ 
Ἔπιρμδέϊς, ἢἤτϑὲ Ὁ ἴπῈ ΘχοἸδπηδίο πη ν᾽ ΠΙΟἢ 6 8}}5 
αἰζοπίίοη ἴο ψνμαξ Π6 15 ἁροιξ ἴο βαύ, δηά 
ϑοσοπα]ν ὈΥ͂ {ΠῸ τι58 οἵ Πῖ5 Οὐ" ῬΕΓΒΟΠΔ] ΠΆΙΉΘ, 
ὙΠΟ ἢ ἀϑϑογίβ ἢ15. Α Ροβίο σα] δα Πού γΥ, τευη πη 5 
1ῃοπὶ οἵ νυ παΐ ΠΟΥ ονγεά ἴο ΠΙπι, δη4 {Πι5 
ἈΡΡΘΑΪ5. Αἰῖκθ ἴο {πεὶΓ ἁβδβοίίοη ἀπά ἴο ἔπεῖγ 
Ἰογα!]ίγ. 
7 γε δὲ εἰγειηγο οι] ΤΕ γοῦ Βα πη ἕο ἘΠ15 

τῖθ ἀπάᾶογ {πὸ οἰτοιυπηδίδησθϑ 1Π νυ ΠΟ ὙΟῊ ΓΘ 
ΠΟΥ ΡΙαςθά. ὙΠαΐ οἰτοιτηοίβίοη ἴῃ 1561 ννᾶ5 
«οί ῃιης ᾽ 81 Ῥδὺ] ΠΙπι561Ὲ βαγβ, σ. 6. Μοτε- 
ΟΥ̓́ΘΓ 6 ΠΙΠΊ561 μαά σαιιβοά ΤΊπιοῖμΥ ἴο ΡῈ 
αἰγοιτηςϊϑεά (Α οἴβ χυΐ. 3); ἀπά οἡ 115 βτοιιηά 
ΡΟΙμδρ5 {πΠ6Ὸ ΑΡροβῇϊβ ννᾶβ δοσιιβθά οὐ ἱποοη- 
ϑἰβϑίθσπου. ΑἹ] ἀερεπάθά οἡ {Π6 οἰγοιιπηβέδη Ὲ5 
οὗ {π6 ἔππθ. Ηδ Πιαά τϑἤιβθά ἴο δον ΤΊξ5 
ἴο 6 εἰγουτηςοϊβδοα αἵ Απέϊοςοι (1. 3-- 5}; 8πά 
1Π6 στοιπα ννῃῖοἢ πὸ ἑοοὶς ἔΠθη Π6 πιαϊπίδι 5 
ἴπ την ἴο {πὸ (Οὐδ᾽ δη5 πουν. 

Οργῖσε ἐραὶ] ῥγοπὲέ γοῖι ποῖ ῥῖι5 }] 866 11, 21. 

8. 1 εἰν ἀσαϊ! 1 ν»υοὐῦθβδὺ ψου]Ἱά δ6 
ἃ τοῦτο δοσυτγαΐίθ ἐγαηϑίαίίοη. 445 ἴο {πΠ6 ννοσά 

σις [ν. 1--Ὁ, 

τῃδέ 1 γε Ῥὲ οἰγοιιπης 564, (ἢ γῖϑέ 584]] 
ΡΓΟΠε γοιῖι ποίῃϊηρ, 

3 ΕΟΓῚ τΕβΕ ΠΥ ἀραὶπ ἴο Ἐν ΕΓΥ͂ ΠΊΔΠ 
{παῖ 15 ασἰγοιπτηςΙ56 4. [δὲ Πα 15 4 ἀβθίογ 
ἴο ἀο {πΠ6 ψγῇο]ς ἰανν. 

4 (Ἰ γῖϑε 15 θεσοπιε οὔ πο εῇξοεξ τιπίο 
γοιι, νγνποβοανοῦ οὐ γοῖι ἅγε [1|5{1Π64 
Ὀγ 16 ἰανῦ ; γ8 δΓβ [8116 πὶ ἔγοπι ρίᾶςα. 

5. ΒῸΓ τὲ τῃγοιρῇ ἘΠ6 ϑρίγιξ νγαῖξ 
ἴον {π6 Πορε οὗ γὶρῃξεοιιϑηθββ ΒΥ ἔΆ ΙΓ. 

6 Ἐὸογ ἴῃ [εβϑ18 (Ομ τίϑε πίε μασ οἰτ- 

ἐς ΔΡΆ]η,᾽) Π6 15 ἤΘΥΘ νἹγέι} }}γ -τερϑαΐηρ νυ μδὲ 
6 Παδά βαϊά Ὀείοτγε ἴῃ [ῃ15 Ερ βία ; ἀπά ργοὸ- 
ὈΔΌΙΥ ΠΕ Πδά 5αϊά {ΠῈ βαπια {ΠῚπρ ὑνΠθη ΠΕ ν 5 
ΔΙηΟΠρ {Π6 (σ᾽ δία η5. 

δυεῖν 7:41) ΠΘ τιΐθ 15 ρεγεπηρίοσυ δηά 
ΔΌΞοΙαΐθ, δάτηιτηρ οἵ ΠΟ ῬΟββ10]6 βχ σβρέϊοῃϑβ. 
566 ““ ψνΠΟΒΟΘνοΥ ᾽ 1η {Π6 ποχί νεῖβθ. 

ἐβαΐ ἱς εἰγειητεςρα ] ΘΙΓΙΟΕΥ, στὸ οδ 565 
ὨΪΙΏΒΘΙΣ ὅἤὍο ὈΘ ΟἰΓΟΙΠΙΟΙΒΘα, ΟΥ, ΨὕἘ8Ὸ 
ΔΙΙΟΥ͂Β ΕἰΠ561 ὕο Ὀ6 οἰγουτηοΐβθᾶ. 

α ἀοδίον ἐο ἐο ἐδ «υῤοΐε ἰααυ] Ἠδφθ Πεγδ βῖνεβ 
ἘΠ6 ΤΘΆβΟη ἴοὺγ νΠπαΐ ΠῈ Παά 5αϊά ἴῃ ἐπ ρῥγὸ- 
σϑάϊπρ γεῦβθ Ηδ ψῆο δάορίϑ {Π6 Ιϑρὰ] πηθεποά 
οἵ Ππ5ε1ΠΠοδίίοη, ὈΙΠ445 ΠΙΤΉ561Ε ἕο ἘΠ6 πθοθββιῖυ 
οὔ ρογίθοξ ορϑάϊθποα ἴῃ ογάεγ ἴο ργόσαγα βαϊνα- 
τἰοη. “Τἰανν᾽" ΠΕΙῸ πγιιϑὲ πηθδη {Π6 ΠΊΟΓΑΙ ἰανν. 
Νο δπ|Ρῃς πο τδη σου] βιρροξα {παΐ ονε- 
ἄϊθπος ἴο ἃ ΠΊΘΓΘ σΕΓΘΙΠΟΠ ΙΔ] ἰαᾶνν, Ἔνθ 1 ρετ- 
ἔροΐ, σου] βιῆῆοα. 

4. 1: δεροῦιθ 9 πὸ εὔξε:}] 1π δάορξηρ {ἢ 15 
ΟΟΙΓ56 γ ϑβϑδορδύδίΐθα ὑοῦ ϑοΙν 5 ἔσο 

Ομτὶδῦ: 411 γουγ γεϊδίίοπ ἰο (ἢ τῖδέ νναβ δὺ- 
ΒΟ] ΕΙΥ ΠΟ ΓΑ θά. ὙΠ6 νεγῦ καταργεῖν 15 
ἔθ ΘΠ τπϑοά Ὀγ δὲ Ῥδμ], ἀπά {ῃεῖα 15 πὸ 
ἀοιιθέ 85 ἴο 115 τηθδηϊηΡ. 

«υῤοςοειεῖ" 4 γομ] ϑ8ε6 ποίβ οἡ ἴΠ6 ρῥτε- 
σΘάϊ Πρ νΈΓβθ. 

αγὲ 72α]η γ8 611, “5ο γαείο, ἴῃ [ῃ6 νΕΓῪ 
ἃςΐ οἵ δάορίιπρ {Π6 Ἰ6ρ4] ρυϊποιριθ. 

5. «0ὦ61] νε, ψπὸ μανθ δάορίεἀ {πε ορ- 
Ῥοξιίίθ ρυϊποῖρίθ. ὙΠὲ ροβιζίοη οἵ πε σνογὰ 
ΤΊΔΪΚ65 1 Ἐπ ρΡΠδῖ!ο. 

ἐῤγοισρ ἐῤὲ ϑρίτγι!.. γ 3411] ὙΠῸ ον 
ϑρΙΓ 5 τηϑαπί. ὙΠΕΙΘ ἴα Βεῖδ ἃ ἀουὈ]6 
ΔΗ Ποϑῖ ἴο ἀθβοῦῖθθ {πῸ6 δἰπάθ οὗ {πε 
ΤυάαϊΖεῖβ. ““ϑριγιΐ " 15 Ορροββά ἴο “" ἤξββῇ," 
δηά ““ ὈῪ 1411} ο ““1ῃ 1ανν.᾿" 

ἦρε ῥοῤὲ οὗ γἱφῥέεοιςπε:. 1.6. [Π6 ξᾺΠΠΙπηθης 
οὗ [Π6 Βορθ ννῃῖοῇ 1 ι5ΕΠΠοδίίοη ᾿ηνοῖνεβ. [ΓΈ 15 
ποῖ ΤΠΘΙΕΙ͂Υ ἃ ραϑί θ᾽ θββίηρ, Ὀι ἃ Ὁ] σι πρ᾽ ὑυ ΒΟ ἢ 
ΤΟΔΟΠ65 ἱπΐο {ΠῸ ἴαγ ξαΐατο. ὙΠῸ6 [1] ἔπ οπ 
ΟΥ̓ τὰ 15 γεῖ ἰο σοῆθ. Ηδποθ {Π|5 βιὈ]θοῖ [8115 
ὙΠ Π]π {Ππ6 ργονίποθ οὗ πορο. 8ὅεε Αοΐβ Χχῖν. 
τὸ; ΤΠ 5.1: Ὁ5: 

6. ἦπύεις Οργὶ ἢ] ΜΝ Βογενοῦ ἃ ἔσθ 11ν-- 
ἵπρ απο νυ Ἱ ἢ [6ϑιι5 (ἢ γιβε ϑιιϑιβίβ ὈΥ ΓΙ. 
γ6 1 61" Οἱ} ΟΔ7711.51071...... πο τιπογομ))161 1071} 

ννε ϑῃμου]ά ποῖ [811 ἴο ποίθ {π6 ρεγίδοϊ ἔδιτ-- 



ν. 7---1τ.]} 

οὐπγοίϑίοη ἀν] ἢ ΔΠΥ {Πῖπρ, ΠΟΥ πἢ- 
οἰγοιπηςϊϑίοη ; δαῖ (1 γῃῖς ἢ ννοσκα 
εἴἢ Ὀγ ἰονβ. 

,᾿ γὙεἀϊάταῃ ψΨΕ}}; ἵννιο ἀ1 4 Βιηάογ 
 γοῖι τῃδὲ γε 5Ποι4 ποῖ ΟΡ ΕΥ 1ῃς {τατἢ ὃ 

8 ΤΠΙ5 ρεγϑιιαϑίοη εοηιϑέρ ποῖ οὗ 
Ηἰπε ἘΠαΐ σδ] ΘῈ ἢ γοιι. 

Α {πι|6 Ιϑεανεὴ ἰβανεπεῖῃ {πε 
ὙΠΟ ]6 ̓ ππ|ρ. 

ΘΑ ῬΑ ΝΘ. Ν: 
«ι 

Ιο 1 μᾶνε Ἴοηβάδηςε ἰῃ γοα 
ἘὨγουρῃ {π6 [ογά, τηδὲ γε ψ}}} Ρε 
ΠΟΠΕ οΟἴδογννίβα πηϊπάἀβά : Ριιὲ μα τηδὲ 
τοι Ὀ] 6 ἢ γοιι 54}] θθαγ ΠΪ5 Ππἀσπηοηΐ, 
γνποβοανογ Πα Ρε. 

11 ΑΠ4!, Ὀτγεΐῆγεη, 1Ε 1 γεῖ ργεδοῇ 
οἰγοιιπης βίο, γῆν ἀο [ γεῖ 5ιπ Ὶ ρετ- 
βθσιτςοη ἢ {ΠῈΠ 15 {πε οἴξηςε οὗ {ῆε 
ΟΥΟΒ5 σεδϑβεά. 

Π655 οἵ [η15. Ἐτεθάοπι ἔγοπι [πιἀδῖς ΟὈβογνϑηοε5 
ἰ5 ἴπ ᾿[561 πο Ὀεϊίοσ ἔπδη {ΠπΠ6 Κεϑορὶπρ οἵ {Ππ6π|. 
ὙὝΒΠοΞΘ ΠΟ 5 ΠΊΡΙΥ Ὀοδβέ οἵ {Πεὶγ ᾿Ἰπάθρεπάθπος 
οὗ 411 Τπάδϊς σοπάϊξϊοηβ πιεεῖ ποθ ἢ ἃ 
ἀοςογνθά γοῦικο, ὙΠΪ5 ἔογτι οἵ Ἰδπρτι ΡῈ ΠΊΔΥ 
ἢδγθ ὈΘΘΠ ΨΕΙΥ ΟἰιβίοΠΊΑΤῪ ννΙἢ δὲ Ῥδμ]: ΓῸΓΣ 
ψγ6 Βηά 1 ἴΠγϑθ {1πΠ|65, ὑποιρὴ ἴπ ΘΟ ἢ Οδ56 
{η6 βεπΐθῃοα [85 ἃ ἀἸθγεπί σοπο] ϑίοη : δηά 
1Ε 5 νθΥΥ ᾿πϑίγιιςίνθ ἴο οὔβογνε {Π6 αἰ ΠΈγΘ πο α5 
οὗ {Π6 σοπο]ιιϑίομθ. ὅ66 1 (Ουσ. νυἱῖ. το ; Ὁ δ]. 
νἱ. τς. [{ 15 ἴο ῬῈ οὈβεγνεά, πον θνοῖ, {Πδΐ 
ἴπ656 ἔννο ἘΊ 5165 ννϑῖθ ΠΕΔΙΪΥ σΟΠίθΡΟΓΆΤΥ. 
866 ποίθ ἴπ {π6 [πἰγοάιποίςίοη, 

αὐαϊίε!}} (ἰσχύει). Νο τϑΔ] βρι τἰἔιια] ρόννοῦ 
γοϑιἄθς δἰ ποῦ ἴῃ ἐπ ΟὔὈβοσνᾶποθ οἵ Τθυν 58 
ΠΘΙΘΙΠΟΠΪΘ5, ΟΥὨ 1ῃ αὈϑίπθηςθ ἐπεγοΓΌΠΊ. 
7}αἰ αὐρίερ «αυογξεί ὁγ ἰου] δε ἴοιιςἢ ἃ 

δτοδξ σοπίσγουθυϑυ ἤοσθ, ὙΠῸ ἰγαπβίατοη 1Π 
{πΠ6 Αὐἰποτγιβοά Ψεγβίοῃ 15 δοσθρίθα, Ποννθυου, 
Ππουὺΐ Ποϑιϊαϊίοη. ὙΠῸ γε (ἐνεργουμένη) 
15 ποῖ ραϑϑῖνθ, θὰξ πη 16, 35 1Π 2 (οτ. 1. 6; 
τ ΤΏΉ655. 1. 12. ὙΠιι5 ΠΟ σοΟμπίθηδηοθ 15 βίνοῃ 
Ποῖ ἴο {Π6 Εοπιαπ (ὐδίμο]ς ἀοοίτγιπο οἵ ἔχαες 
εαγίέαίε ζογγιαία, νυ ἈΙ ἢ 15 ἱπσοηϑιϑίθης ἢ 
1Π6 ρτεγοραίϊνε οἵ Εδιῖ ἢ ἃ5 {Π6 15} ΠΠγ1πρ; Ρτὶπ- 
ΕἶρΙθ. Τονθ, ποννανεσ, πιιιϑέ Ὀ6 {π6 τηθϑίποά 
δηᾷ τηδάϊιπι οὗ ἐπ νγογκίηρ οἵ ΔΙ. 

η--1Ὴο. ΜΌΊΤΗ ΜΙΝΟΙΕῈΡ ΙΝΡΙΟΝΑΤΙΟΝ 
ΑΝ. ΤΕΝΘΕΚΝΕΒ5 ΗΕ ῬΑΞ5ΕῈ5. ΟΝ ΤῸ ΤῊΕ 
ῬΡΚΑΟΤΙΟΑΙ, ΡΑΚΤΥ ΟΕ ΤῊΗΕ ΕΡΙΒΤΚΕ. 

ἴπ {Π|5 ΡΑΥΑΡΤΑΡΗ 5 ἃ βίεγῃ δπά δροσγιρί 
ςοπαάεοπηπαίίοη οἵ (Ποϑ6 πο Παά σαιιβοά (ἢ15 
ῬΕΓνΘΓΒΙΟΠ, τηϊηρ]θά νι νναυπίηρ ἀπά 6η- 
σουΓαροπιθηΐ ἴο {Πο56 ννῃο Παὰ Ὀδεη ρεγνεσγίθά. 

“. Υὲ 4ϊ4 χη αὐο]] Α τηβϑίδρμπου ἔτοπι [ἢ 6 
ξοοΐ-ταςο ἴῃ {Π6 Οὐδεὶς βΆΠΊ65, 85 ἴῃ 11. 2. 

αὐδο αἰϊά ῥίπάεν γο ὙΠῸ πνογά “Ὃ ΒΙΠάοΥ ἢ 
(ἐνέκοψεν), ποτα τηθίΔρ ΠΟΥ ΑΠ}Υ τιϑοά, ἀεποίεθβ 
1Π6 Ὀτθακιηρ αρ οὗ ἃ τοδ. ϑοπὶθ σοπηηθη- 
ἰαδΐοῦβ ὑσρα ἐπαΐ ἀνέκοψεν, ΜΝ ΒΙΟΠ 15 ἕοιιπά ἴῃ 
ϑοπῖα Μ858., «πᾶ ννΠΙ ἢ ἀδηοίεβ Π6 Πτιιβίϊηρ; 
ῬδοκΚ οἵ ομθ Πο ἰ5 ἴἰπ πιοίΐοῃ, ννοι]Ἱά σι 
1ῃ6 ᾿πιαρθ Ὀδξίοσ. Βιιξ 15 {Π15 ιτθ σογίδίη ὃ 
ὙΠΟ Ὀγεδκίηρ πρ οὗ 1Π6 γΠΟ]6 ἔοοΐνναυ, 50 85 
ΘΠΈΓΕΪΙΥ ἴο ΠΙπάοΥ ἔτεα σουτβο ἴῃ {π6 τρί 
αἰτθοίίοη, 5θεπιβ ἴο δέ {π6 οαβθ θχδοί]γ. 

8. Τρὶς ῥεγοιαείο)] ὙΠῸ ρεγϑιιαϑίοη ἴο 
ὙΥΒΙΟ γοῖι 816 γἱϑ]άϊης. 

ῥίψει ἐῤῥαὲ εαἰϊοὲρ γοἢ ΔΔσοοτάϊπρ ἴο {ῃ6 
ΔΗΔΙΟΡῪ οἵ 81 Ῥδιυ]}}5 βίυ]8, [Π15 ἀθποΐθβ σοά. 
566 ἐπ ποΐθ οἱ 11]. ς. 

ἽΝ 7ὲ:1.----Ν οἵ,. 11]. 

9. “4 ΠΗ ἰεασσεη ἰρασυεηθῖ ἐρὲ αὐῤοίο ἰμηη} 
Οπο οἵ {Ποβ6 ργόνεγθβ οἵ {πὸ Νδνν “1 δβίδιηθῃηξς 
ὙΨΒΙΟ πΊαΥ Ὀ6 ἰεγπιθά οοπάθηβθα ΡϑγδΌ]65. 
δε ἢπά 1ξ α͵βο ἴπ 1Π6 (Πεδυ]Υ σοπίειηρουαγυ) 
ΕἸγϑὲ Εριβέία ἕο ἐπ (ογιπίμίαπβ (νυ. 6) ; δηά 
ἴπ Θᾷ ἢ σαθθ {ΠῸ τϑίθγθῃοθ 5θθ5 ἴο 6, ποΐ 50 
το ἴο {πε βρτοδάϊπρ οῇεςοξ οὗ ἱποϊριθπέ 51η, 
ἃ5 ἴο συδάμα] δη4 σΤΟν ΠΡ τη]βοῃιθε ἄπο ἴο ἃ 
ΨΥ ΠΟΪ]Θ σοΠ ΠΛ ΠΙΥ ὈΥ ἃ σουτιρί ΓΑΙ ΠΟΙΥ. 

10. εοηείρηιεθ ἱγι γο] ΤᾺ ΈΘΓΑΙΥ, πὶ τ ἔθυ- 
6π06 ἤο γοι. ΤΠΙ5 15 8Δη ἰηβίδηςα οἵ δέ 
Ῥαι] 5 σοποΙΠἸΟΥΥ ΠΊΔΠΠΟΥΓ ἴῃ ἴπ6 πηϊάβε οἵ 
βϑυεσιγ. Ηδθ δἴνναγβ ““πορεβ Ὀείζοσ {π|ηΡ5,᾿ 
που ΠΘ ““{Πι|5 5ρθαῖκβ." 

ἐῤγομσ ἐδὲ 1,ογ] 1 ΓογΑ ΠΥ, “ἐπὶ {Π6 Τ,ογά.᾽" 
ἼΠΙ5 σῖνεϑ [ΠΡ στουπά οὗ ἢϊ5 σοπἤάδηςθ. 

γογθ οἱῥεγαυΐσε πιπάε] ἘΦ ΠΟρβ5 {παΐ {πο Υ 
Ὑ011 ἀορέ νἱδννβ. ᾽π δοσογάδποθ νυ τυ μα Π6 
ΠΕΙδ βᾶύϑ8, Οὐ ἴπ δοσογίάδποθ ἢ τνμδὲ Πα μαά 
ΡΓΘΥΙΟΌΒΙΥ ἔαρ μξ {ποπι. ΠΟΙ 15 ΠΟ τοδὶ] αἰξ- 
ἔἕδγθηςθ Ὀδένγθεη {π656 ἔννο βίαπάαγαϑβ οἵ {τυῖῃ. 

ῥὲ ἐῤαὲῤ ἐγομόίοιρ γομ [πῃ 1. γ 1ἴἴ 15. “" σογ1δ 
[Πδὲ ἐγοιδ]8 γοιι." ῬεΥπαρβ ἴποῦθ 15. ΠΕδ δΔῃ 
πἰπάογϑίοοα τϑίθγθποθ ἕο βοπῖα ἀθῆπιίθ στἱηρ- 
Ἰθδάθυ, ψνμοπὶ ἢ ἄοεβ ποῖ πᾶπῖθ. “ΓΠΘ 58 ΠΊ8 
Οτεεκ νοτγά (ταράσσω) 5 πιϑεά ἴῃ [6 ἔννο - 
(ᾶ565, ἃη4 σοπίδιηβ ἃ ρο σα] πιδίδρμοσ, κα 
ἀναστατοῦντες ὈΕΙ͂ΟΥν ἴΠ «. 12. 

αὐροτοεανοῦ ῥὲ ὁ6] ΜΝ Βαΐθνεγ Ὀε Π5 ἀϊρηιέγ, 
ΟΥ̓ Ἰθαγπίηρ, ΟΥ Βιρροβεά γε] ρίοι5 δἀνδηΐαρθϑ, 
5686 11. 6. 

11. “πώ 1, ὀγείῤφγοη"Ἵ Ἠδ βρεᾶκβ ψ ἢ στθαξ 
ΒΘΥΘΓΙΥ : Βαΐ ποΐ δραϊηβὲ {πμ6 (ὐαἸδίϊδηβ ἴῃθπη- 
βοῖγεβ; {Π|5 ἰῖ5 5ϑῆθνυῃ ΟΥ̓ {πὸ ἰοπάθγ νοτά 
«ς Βγείῃγεη," Ηδ γείοιβ ἴο βϑοπῖθ ψῃὴο δά 
ἘΆΙ5ΘΙΥ δοσιιδοά μῖπη. [ἰ μαά Ὀδβεη βαϊὰ {πᾶΐ ΠΘ 
ΒΙΠΊ5ΘΙΕ τϑα ΠΥ ργθασῃοά {π6 {πάαϊος δηὰ Ἰ6ρᾺ] 
ἀοοίτιπθ. ὍΠῚ5 ἱπηρυζαίίοθμ. μ ἱπά  ΠΑΠΕΥ 
ΤΈΡΕΪ5. 
ἡ 1 γεοὲ ῥγεαερ εἰγοιηηείσίο] ὙΠῸ βτοιηά 

ΟΥἩ [Π6 δοσιιβαίίοη τηδὺ Πᾶνα Ὀθοπ {πῸ ἕαςξ οὗ 
Ἠΐ5 εἰγοιπηςϊ βίης “Ιπιοίῃγ. ὙΠῸ ννοτὰ “γεῖ" 
ἀεποίεϑ “ἀρ ἴο {π6 ργοϑοηξ πιουηθπί." Οὐ 1έ 
ΠΊΔΥ Τοογ ἴο {Π6 ἐἰπιθ θεΐογα Π15 σοηνθυβίοῃ, 
τ Ήδη, οὗ σουτδθ, Πῖ5 νΠΟΪ6 11{8 ννᾶ5 ἃ ρυεδοῃϊηρ; 
Οὗ οἰ ΓΟ ΠΊΟΙ5ΙΟΠ5. 
αὐ ἐο 1 γεὶ σ078 7 ῥεγοδομίίοι 5) ΔΝ ΒΥ ἄοε5 

ΤΑΥ͂ Ρογβθσιτοη ὈΥ ἐπ6 [δ νὺ5 σοπίϊητιθ ἋΡ ἴο 
1Π15 πηοπιεπὲ ὃ ΕῸΓΪ ἐπθ ἕαςί οἵ {15 πποθαβὶηξ 
Ροβεοιξίοη ὈΥ [ονν5 ἀυτῖπρ {πὸ Τ ΗΪΓ ΝΜΠἸβθιθη- 
ΔΙῪ ΤΟΌΓΠΟΥ, 566, ἔου ᾿πβίδηςθ, Αςίβ Χχ. 3. 

ἐῤόμ ἰς ἐρὸ οὔέπερ 9 ἐδὲ εγοῦς εθασε4  8ε8 

21, 



5920 

ΣἼ,ον. το. 
τὃ. 
22. 39. 

51} Ὁ 

12 1 ψου]ά {Πα γ ψψεγα ἐνεη οἱ οὔ 
ὙΜΠΙΓἢ ἐγοι]8 γοιι. 

123 Βοτ, Ὀτγείῆγεη, γε πᾶνε θεεῃ 
σΔ]16ἀ ππίο ΠΙΡεγίγν : οἡΪν τες ποῖ 11- 
ΒΕΓ ἰοῦ δ οσοδϑβίοη ἴο τΠ6 ἤδϑβῃ, δας 
ΒΥ ἰονε βεῦνε οὔθ ποίου. 

14 ΕοΥ 411 τῆε ἰανν ἰ8Β ψι1Π|16ἀ 
ἴῃ οπα ψογά, δυθῆ ἴῃ 1ῃ15; “ΓΠοα 

ποῖθ ἃῦονε (Ὁ. 4) οχ ἴΠπ8 πηθδηϊηρ; Οὗ ““ σδᾶ86 " 
(καταργέω). ὙΠοτΕ νου] θὲ ποίμϊπρ; {Πθη 
ἴο ξῖνθ οἴδηςθ (ο {πὸ [πάδ!Ζοῦβ. ὙΠῸ σγοϑαΐ 
ϑζυμηΠΠ5- Ό]οοΚ νου] ὈῈ τοπιονοθά. ΚΘ 
ΔΑΥΑΥ {π6 ΟΥΌβ5: οπλξ {Π6 δἰοηϊηρ ἀθαίῃ οὗ 
ΕΠ τιβ : δηά 411 αἰ ΒΊσ]ΕΥ 15 ΡΌΠΟ. 

19. 1 α«υομά δὲν αὐόγὲ ὀυθμ εμῤ ὁ7.} 1ἰ 
νοῦ ]Ἱὰ ΡῈ νΜῈ]] 1 ἴποῪ να ἴο γϑϑοτέ ἴο ἃ 
ὑνοῦθο πα πιοῖθ ἐπούοιρῇ τι Πδτῖοη. [Ιὶ 
δροὴβ (ῃδξ {π1ὶ5 τημιϑέ Ὀ6 {Π6 πηϑαηῖηρ οὗ {πὸ 
Ῥάββαρθ, {ΠΟ ΡῊ 1Ε ΠΑίΠΓΑΙΥ βῖνοθ ἃ 5Π0ο]ς ἴὸ 
ΟἿΓ πιοάσγηῃ ἔθο!ηρ5. ΒΙ5Πορ 1 Ἰ5ΠΕοοί {50} Κ 
Ῥοϊηΐβ ουξ {παξ {ΠῸ ἀἸ ΠΟΙ ΠΥ 15 πλι ἢ απ Πἰσμθά 
Ὀγ {πΠ6 ἕδος ἐπαΐ ϑιιο ἢ γθρι]δῖνθ ρΥδοῖίσθθ. ὑγΕΓΘ 
γ06811 Κποννῃ ἴῃ (ὐα]αΐϊα ἴῃ σοηπαοξίοη νυ Ἱἢ {ῃ 6 
ψνοΥϑῃρ οἵ αυθεῖὶθ. ϑοῃ 5. θ]θοῖβ. πγιϑὲ ἴῃ 
{παῖ ἀδγ πᾶνο Ὀδδη ἃ ἔγθαιιθηΐ δ θ]θοΐ οἵ σοη- 
νου. ὌΝῈ πημϑὲ γΟΠΊΘΙ ΘΓ ἴοο {παΐ {πὸ 
4156 ἰθδοποῦβ ννῈ 6. ῬΕΓΕΠΡ ἃ ΠΊΘΓῈ ΤΠ] ΠΥ ΟὗἉ 
1π6 θοάγ π᾿ {Π6 ΡΙδςθ οἵ βριγιτπι81 (γα ηϊγ, 
ΔηΔ {πᾶΐξ [15 15 ὉΓΓΟΓΪΥ τϑρι ϑῖνε ἴο {ΠῸ6 5ρ1- 
ττπ4]. πιπά. 8. Ῥδμ] 15 Ὄθχργθϑϑίηρ ΠΟΙῸ ΠῚ5 
ΔΌΠΟΙΤΘΠΟΘ οὗ ἃ το ρίοη οἵ {Π15 κιηπά. ὍΤΠὲ 
ΘΆΤὴ6 ΤΠοΟυρΡΣ 15 Τοιιηά, ἐπουρὴ {ΠῸ ἰδηριιαρα 
15. ποΐ 50 γϑῃοιηθηΐ, ἴπ ῬΉ]]. 11]. 2. 3. 

αὐδίερ ἐγομώϊε γο] ὙΠῸ ννογά “" ἔγοι! Ὁ] 15 
ἴοο νοῶ. ϑαρνοσῦ οὐ Ῥοσνοσῦ σνοι]ά 
6 Ῥεϊίζοσ, ὙΠῈ ἔογοθ οἵ {πθ ρο σα] πιορία- 
ῬΠΟΥΙ 15. ΨΜῸῈ}1] δχργοββθά ὈγῪῚ (πῃγυβοβίομη, ννηῸ 
βᾶγ5 [Πδὲ {π6 {π|ά4δ1Ζ26γ5 νγεγα ἀγίνιπρ {πὸ (σ8]1- 
{1405 ἔτοτη {πὸ Ττοθάομη οἵ {πΠ6 Ἡθανθη]ν Τετιι- 
5416}, πα βοπάϊηρ {πθπὶ [ουἢ 85 ουϊοαβίβ ἴο 
566Ἰς ἃ Πϑνν ΠΟΠΊΘ. 

15--ἰἸ15. ἘΧΗΟΚΎΤΎΑΤΙΟΝ ΤῸ ὕΝΙΤῪ ΟΕ 
ΒΡΙΚΙΤ. 

Ηδ ρᾷ5565 Πεῖδ ἴο ἀϊγοοΐ ρυδοῖοδὶ ᾿πϑΕΓσξ]οη. 
Ηνίηρ' ΞΓΟΠΙΙΟΙΒΙΥ πτρϑά 1Π6 πϑοθβϑιευ οἵ σὸ- 
ΘΒ ΒΈ Πρ ἤο56 νυ ἡγε Ἰθδϊπρ' {Πεπ ᾿πέο ἰ6ρᾺ] 
Ὀοπάδρθ, μθ πονν νᾶ Πη5 ἔποῖη οὗ ἴπθ ἀδηροῈΓ 
οἵ λαΐςε ἵγθοάουη, 85 τεραγάβ πηοσα] “1165. 

18. εαἰϊεά τιιΐο Πδεογὶν “ἴον Πθογίγ." ὙΠ15 
15. {Π6 ΨΟΓΥ͂ ΡΓΙΠΟΙΡΙΘ οὗ 1πῸὸ (γι βία σἉ]]Πηρ, 
1Π6 νευῪ δγοιπά οἵ {ἴπΠ6 (τ βίίδη ϑβίδπαϊηρ. 
ἴῃ τ ΤῊ6855. ἵν. 7 νγα πᾶν ἃ βοοά 1{]πβίγαίο 
οὗ 81 Ῥαι]}5 ιι586 Ὀοΐῃ οἵ ἐπὶ ἀηἀ οἵ καλεῖν. 

ἐῤὸ 3ε:}1 Ιπ ποίμιηρ ἄο65 {Π6 σαγΠΔ] 5ριγιξ 
5Πονν ᾿ἴϑε] πΊΟσΘ ΟἸΘΑΥΥ {Ππᾶπ ἴῃ σοπίθπεϊοη. 
ϑεθ τ ΟἿΌΣ {ΠῚ}. 5- 
Φγ0 8] ΑνεΥ δίγοηρ ψογτά. Ηδθ ςουἹά 

Ὧ56 ΠΟ 5ἔγοηβοΥ. ““Β6 1ὴ Ροπάδβρθ. Β6 5]αν85.᾽" 
Απά [1 15 ΡαΓΡΟβεὶυ σοπίτζαβίθα νυν] “Ὁ ΠΙΡογίγ." 

ΑΒΕ νῦν [ν. 12---τό. 

8ῃα 1 ἰἴονα ΤΥ πεῖρηθοιΓ 45. τῆγ- 
561}. 

1ς Βυξ 1 γε διέε δηά ἄἀδνοιγ οηα 
ΔΠΟΙΠοΥ, ἴακα μεεά τῃδὲ γε 6 ποῖ 
σοπϑιπηεά οπε οὗἉ ἀποίμεογ. 

16 Τρίς 1 581Υ {μεῃ, Ψν δἱκ 'π ἐπε 
ϑριττ, δηά ἴγε 584}} ποῖ ἔμ16] ἐπε ᾿μ5ῖ ΟΣ 

(7 
οὗ τε ἢςβῃ. Μὰ κα 

Α 51 ΠΥ ἔα γη ΟΥ̓ Ιαπριιαρο 15 ἔουπά 1 σ Ῥεί. 
1. τό. ὙὝΠΕΓΟ Ποννενοὺ π6 ορροϑιξίοπ 15 ποῖ 
Ὀοίνγθθῃ ἔγοθάοπΊ δηά πιιΐια] βοῦν ῖσθ, ΟΠ6 
ΔΙΏΊΟΠΡ ΔΠοίΠοῦ : Ὀπὲ {Π6 ““βούνῖςε οἵ σοά "15 
Ῥγεβεηΐϊθά ἴο 115 85 {πὸ “" ρεγίθοξ ἔγθεάοχη." 

14. αἱ ρὲ ἰααυ 1: Με ρα 1 ομθ «υογά 1 
ὙΠῸ νγΠΟ]6 ἰὰνν 5 ἹΠΟΥΟ ΡΉΪΥ οναγεά ἴῃ ἐπα 
ΟὈβεύνηοθ οὗ [Π15 ὁπῈ ργεοερί. ἵνε Πᾶνε δὴ 
Εχδοί ΡΆΓΆ]16] ἴῃ Ἐ ΟΠΊ. ΧΙΙ;. 8. 

Τροιι τραίέ ἰοῦθ ἐὼν πείσῥδοι" ἂς ἐῤγ9ε}}} 
ἼΠΕΟΓΘ 15 ἃ τοϑίσεγθηςθ, ἀοι Έ1655, Ὀοίῃ το [1(ον. 
ΧΙΧ, 28, ἀπά ἴο οἱ [,οΥ 5 ομηρῃδέϊς γεϊςεγδίϊομ 
ΟΥ̓ [Π6 ἀποῖθπέ βοϊάθη ρτθοθρί. Ῥγοῦ. ϑαηήδυ 
ΤΕΙΊΔΥΪ5. ΠΕΙῸ ἐπαΐ ἴπ {Π6 οὐἹρίπ8] σοϊηπηδπα 
“ἐ ΠΕΙΡΉ ΟΣ "ἢ ΡΡΘΑΥ5 ἴο τῆθᾶπ “(Ὁ ΠΥ ἴε]]ονν- 
[5γδο!ΐθ," θα παΐ οὐγ ,ογά, ἴῃ {Ππ6 ρα ]6 
οὗ [ῃΠ6 Οὐοοά ϑαπηδγιίδη, “ Πδά βίνϑη ἴἴ ἃ νά δῦ 
βισΠΙΠσδίϊοη, ἀπά ἴῃ {Π6 βϑαπι6 νυ 6 γ 5εηδα 1ἴ 15 
Ἰι56 4 Ποῖ." 

15. 27,γε δίε απά ἀφο οπο αποΐρογ] ΜῈ 
5Π0] ἃ ποΐθ {6 {ῃγθοίοϊ ἃ σϑρθεεοη οὐ “ΟΠπ6 
ΔΠοίΠογ." 866 ποίβ οη νἱ. 2. (πγγϑβοβίοτηῃ Πδ5 
ἃ Βοοά Ποπιπιοηΐ μοῖθ. “ Ηδ 5805 ποΐ 5|ΠΊΡ]Υ̓͂ 
διε, νυ ῃῖς ἢ ̓πἀἸσαΐοϑ5 βυιἀάθῃ ΔηΡΈΓ, θα αἰδανοτιτ, 
ὙΥΠΙΟΠ ΠΏΡ]165 σοπίϊπιδηςθ 1Π 8 61] τηϊηά." 

ἐῤραΐ γὲ ὧδέ ποὲ εομϑμηιϑί οὔ 9.65 ἀποῥεγ] 
Μᾶαυΐμ4] ΔΠΡΕῈΓ ἀπά πγιέι8] Παΐθ πγιιβέ ταϑα] ἴῃ 
πλΐτ4] ἀδϑίγποίοπ. ΝὼῸ πῆο 6 5οἸθπηη Ὑγ8ΓΠ- 
ἴῃ σοι]ὰ 6 βίνθπ ρδίηβί Ῥυίυ --ϑρισιί. [ἢ 
[ΠΙ5 ννΥ “ΒΡ: ΓΙΓΠ4] 116 15 δ] ΠΥ Δ ΠΠΙΗ1-- 
Ἰαϊθά,᾽ ἴο τιι5δὲ ϑεδηῃ ΑἸξογα 5 ὄβχργδϑβϑίοῃ. Ῥτο- 
ὈΔΌΙΥ νὰ οὐρπέ ἴο ὈθΑΥΓ ἴῃ τηϊηὰ Πεγα {Π6 
ΠαίΠΓΑΠΥ ΠΕ Ιβοῦηθ ἃπα σοπίεπέϊοιιβ ἐορο- 
Ταπηθπξ οὗ {πὸ (ὐδ]αΐϊαηβ, Απ ἃποῖθπί υυυιεῦ 
ἀθβοσῖθθ5 ἘΠποῖη 85 “( να] ἸΠγρΊ ΟΣ Π1.᾽) 866 {Π6 
[πίγοάποίοη. 

16--96θ. ΤῊΕ ΜΟΚΚΒ ΟΕ ΤῊΕ ΕΓΕΒΗ 
ΑΝῸ ΤῊΕΒ ΕἈΌΙΠΤ ΟΕ ΤΗΕ ϑΡΙΚΙΤ. 

16. Τρὶ: 1 “αὐ ἐδεη] ἨἯΐθ μιᾶ5 ποραΐίνεϊυ 
νναγηοα {Π6ΠῚ ποΐ ἴο αὔτϑθ {πεὶῦ (ἢ γιβίϊδῃ 
Πρεγίγ. Νονν Πδ ξβῖνεϑβ ἔπ ροβιξινθ ἰὰνν οἵ ἘΠ6 
ΕἸ γιβεϊδῃ 118. 

ἤγαϊὰ πὶ ἐδ ϑρὶγ 1] ΤῈ 15 ἴπ δπά {πγοῦρῃ 
{Π6 ΗΟΙΪΥ ϑριτς ἐπαξ συϊάδποθ 15 βῖνεπ ΤῸΓ {ΠῸ 
ΟΠ βέλη Πρ. ὙΠῸ ννοτὰ “να ]κ,᾽) ΒΟ 15 
οὗ βοῇ ἔγαχιθηξ τι56 ἴῃ {Π6 ϑογρίιγεβ ἔῸΥ ἘΠ15 
ΒὈ]εςξ, ἀδποίθβ δος νιν, δἰδουιν, ρΡαυβενθσαποα, 
ΡΙΌΡ ο55, ἀη, ἀθονθ 8]], ἀϊγεσίίοη. “ΓῊΘ βϑπὴ8 
ΤΠΘΙΔΡΠΟΥ 15 τεβιπηθα θεῖονν ἴῃ {ΠῈ τι58 οἵ ἃ 
ἀἸδγοπε νεγῦ, ν. 2, Υἱ. 1ό. 

γὲ οῥαὶϊ ποὶὲ Κι 1] (οτηπιδηΐδίοιβ μᾶνα 



ν. 17---22.} 

17 ΒῸΓ τῆς ἤεβῃ []υβίειῃ δραϊπϑέ 
16 ϑρίτιῖ, ἀπά {πα ϑριΓ1Ὸ δραῖηβέ {Π6 
βε5} : δηά {πεϑ8 ἃγξ σοπίγαγυ [ἢ6 ὁπῈ 
ἴο {πε οἴπεγ: 50 {πδΐ γε Ἵοδηποῖ 40 
1Π6 τῇϊπρ8 τΠδὲ γε ννου]ά. 

18 Βιὲε 1 γε δε ]ε4 οὗ {πε δρι!πέ, 
γε δῖε ποῖ ᾿πά6γ {Π6 ἰανν. 

19 Νον {Π6 ψγουκβ οἵ {ῃε ἤξβῃ δῖε 
τηδηϊξεβί, νη ἢ ἀγα ἐῤεε; Αἀιυ]έετυ, 
ξογπϊςδίίοη, τποϊθδηηα88, [δϑοϊνίοιιβ- 
ΠΕβ88. 

20 [ἀοϊαίτγ, τυ] μογαῖς, Παίγαά, 

ἀεθαΐθα νυ μθίμου {Π15 5 ἃ ΡΥΟΓΊΪ56 ΟΥ̓ ἃ σοη- 
τηδηα. [{ βϑεηϑ 4υϊ6 1ι5{1Π40]6 ἕο 58 Υ {παΐ 
1 15 θοίῃ. 

17. ἐδὲ 26: ἱμοΐδε ασαϊποὶ ἐῤὲ ϑριγιί, απά 
26 δΡΙΓΙΣ ἀσαϊποί ἐῤδὲ 3240] ὙΠῸ “ ἄδβῖγε " 
ΟΥ̓ βοῇ 15 Ποϑίηα ἴο {Π6 οἵποσῦ. ὙΠῸ νευρὰ] 
Ππκ νυ {πΠ6 ργεσθάϊηρ νϑῦβθ 15 ἰοβέ ἴῃ {Π6 
Α.ΨΝ. ὙΠΘ6 δβϑβθηία] σΟΠΊΠΊ Πα Οἡ ἴπθβθ 
ννογάς ἰ5 ἘΠ6 βενεηῖῃ σπαρίον οἵ {η6 ἘΡΊ βέ16 
ἴο ἔπ6 Βοπηαηβ5. [Ι͂π {ΠπῸ βεςοπα οἰδιιβθ οὔ ἴΠ6 
βϑηΐθηςα ἃ ἀϊβεγθηξ νοῦ ἰπβϑίθαα οἵ ἐπιθυμεῖ 
τηδέ θῈ ΒΡ δά. 

“0 φαΐ γὲ εαηῆοῦ (ὁ ἐδὲ ἐῤδίηρε ἐραΐ γε αὐυοιμα 
1 15 Ὀείέου ο δάμποτε ἴο ἴπθ ἐχαοὲ ἐγδηϑίαίίοι 
ἀπ Σου ἐμαὶ γὸ τᾶν ποῖ ἅο. ΤΠ 
ΤΑΘΔΠΪΠΡ; 15 βίνθη νν6}} ὈΥ ὙΝΊΠΕΥ, ““ 4110 ΤΉΪΠτΙ5 
ῬεγΠο δ 5." [ΙΕ ἰ5 ποῖ {πὸ πα] νἱοΐοτγ οἵ (ῃς 
ΕἸ τιβέίαη ὙΠΟ ἴα Ποῖ ἀεβουιθοά, Ὀαξ {πὸ 
ςοπῆϊςοξ ἐπᾶΐ ργθσοθάθβ ᾿ξ. ΝΜ ΒΙΟΠΘνο  νναΥ {Π6 
5ΓΠΡΡ]Θ ΠΟ] 1Πη65, {Π6 ν}1}}} 15 Βιπἀογοά, θθοδιι56, 
ἴῃ ἕδοΐξ, ἐΠοΥῈ 416 ἔννο νν}} 15, ῊΘ ἤδϑἢ 15 Πεσδ 
ῬΕΓσοη θά, 85 1Ὲ ὑγοῦθ, 1η 115 νναυΐατα ἢ [Π6 
ϑριτ. 

18. 257.,[,γε δὲ Ἰεὰ 9 1ῤὲ δρίγ] ΙΓ γε 816 
1εἃ. [π᾿ ἐπὶ σαθθ πθ νυἱοΐουυ πᾶ5 Ὀδθεὴ ρίδο- 
ΕἰσΑ ΠΥ οὐ αϊπθὰ οἡ {πὸ τῖρμΐ 5146. (ΔοπΊραγα 
ἘΠΊ. Υἱ1]. 14.) “(85 ΠΊΔΗΥ 845 δ1τῈ ἰδά Ὀγ 1Π6 
ϑριτε οἵ Οοά, ἐπον ἃτθ {πε 5οη5 οἵ σοά." 

ποΐ τιπάεγ ἐδε ἰααυ] [Ιῃ ργορογίίοη 85 {πὸ 
ΘΡΙΓΙΕ τα]65, ἔΠ6 Ιᾶνν ἢ πά5 ποίῃῖηρ' ἰο σοηάθηηη, 
1Ὲ 15 ἀϊϑβασηθά. Ὗνε 5ποι]α οὔβεγνε μονν, ἴῃ 
ἀδϑουιθῖπρ [Π15 σοηηϊςοί, {Π6 Α ΡΟΒΈ]Ὲ ρᾶϑϑθβ ἔΓΟΠῚ 
ἘΠ6 πι56 οἵ πε ννογά “" ἤεβϑῇ " το {πΠ6 156 οἵ {π6 
ννοτά ““Ἰὰνν." [Ι͂ῃ {15 δὐραπιεπέ ῃ6 ἔνο 
ἴοΥΤη5. βϑοιῆ δἰπιοσξ ᾿ἱπέθγοῃδηρθαῦ]6. Αἴ 8]} 
δνεηΐ ΠΟΥ Βᾶνθ, ἴπ 5 νἱδνν, 8 δβϑθῃΐιαὶ 
ΔΙΠΗΙΕΥ ὙΠ οπα ἀποίμοσ. 866 ποΐβ οἡ 1]. 3. 

19. ἐῤὲ «υογᾷς- οΥ δὲ 766}... «υδίερ ἀγὸ ἐε56} 
ΒδίμοΥ, ΒΘ 85 ὕπ856. ὙΠῸ οδίδίοριθ ἴ5 
ποΐ δχμαιιϑίϊνθ Οπ {πῸ σοπίγαϑί. Ὀϑίννεθῃ 
ἐγ οΥΚ5 ὅ δηὰ ““ ἔγαϊε ") 5εῈ θεῖονυ. ΠΕ επι- 
τηθγαίίοη οὗ (Π6 ““ννουκϑ οὔ {πε ἤθϑῃ,᾽" νν τ πους 
Ῥεΐπρ ΨΕΥΥ͂ ῬΙΓΘοῖβθ, [4115 ἰἴπῖΐο ἔοι. ΒΈΠΕΓΔΙ 
ϑθοίίοηϑ, βθηβιδ Πν, ἸάοΙαίγγν, σοπίεπίϊομ, ἀπά 
Ἔχοθθθ. ΒΘΗΡΕΙ δχρύδθβθος {Π6 βϑῖηθ πίη ὈΥ͂ 
βαγῖηρ {παΐ {Π6 51Π5 816 δπιυτηθγαίθα 85 “( σοτη- 

ΦΑΡΑΕΙΑΝ 5 

νΔΓΙΔΠΟΘ, ΘΠ] ΔΈΙΟη5, ὑνγαῖῃ. 5.Γ|Έ6. 
56] 015. ΠΟΓΕ5165. 

21 Εηνγίηρβ, παγάσγθ, ἀγαηκεη- 
Π658,) ΓΕν ]]Ἰηρ8. ΔΠ4 βιςοῃ ἱἱκε : οὗ 
ἘΠΕ ΠΊΟΝΙ 1 ἜΕΙ1 γοῦν ΟΠ ΒΕΙΟΓΟΣ 45 
1 Πᾶνε αἰθο το]ά γοΐξ 'π {{π|6ὲ ρδϑῖ, 
1ῃδλέ πεν ψΠΙΟΠ ἀο 819 ἘΠίπρξ 
514} ποῖ ἱππεῖς τῃ6 Κίηράοπ) οὗ 
σοι. 

22 Βυὲ {πΠ6 ἔτ οὗ τῃς ϑρίτιε 15 
Ιονε, Ἰογ. ρεᾶςε, ἰοπρϑβιξετγίησ, ρεη- 
116 Π685. ροοάῃεβ8, (ἢ. 

ΤῊ 558. ΟἸ1ΠΊ ΡΥΟΧΙΠΊΟ, δάνθίϑιιβ [6 ΠΊ, Δάν ΓΘ.15 
ῬΓΟΧΙΠΊΙΠΊ, οἴ ΟἸΓΟα. 5ΕΙΡΒ.ΠῚ :᾿ ΔΠα ΠΘ ἔγασεβ 
ἃ σοΙγοϊαξνθ 5 ἸνΊϑίοη ἴῃ [Π6 οἸαϑϑὶ Ποδί!οῃ 
ΟΥ̓ «πὸ ἤππξ οὗ ἔπε ϑρι1. ὙΠῸ ρ]δοιηρς οἵ 
Πδὲ ΠΟ ἢ 15. ΘΡΘΟΙΔ ΠΥ ““ ἀθδά]ν 5ἰη " ἢγϑέ [π 
1Π6 Ροϑιοη οὗ ΡΥΟΠΊΪΠΘΠΟΘ 15 {6 ἴῃ ΠΑΥΤΠΟΠΥ͂ 
ΜΙ νμδὲ ννα Πηὰ εἰβθννηεγα ἴπ {Π6 ᾿ηϑρίγεά 
ὙΥΥΠΙΠΡ5. 

τιγεϊοαγηέ5., ἰαρεϊκυϊοιαη.5.) ὙΠῸ ἀἰβεγθησα 
ἴῃ [ἢ15 ραββϑαρθ Ὀεΐννεεπ {πὸ ἔννο Οὐσθοκ ννογάϑ 
ἈΡΡΘδαῖβ ἴο 6 {Π15, {παΐ {π6Ὸ Ἰαἰίοσ δά ἄς. {πὸ 
Ιάθα οἱ υζίου 5μαΠΊθΙθβθηθθβ ἕο {πΠαΐ ννΠΙοἢ 15 
ἸΤΡΙΙΘὰ ἴῃ {Π6 ἔουτηθυ. 

20. αυϊορεγα}}] ὙΠδΐ 5ΟΥΌΘΓΥ νγὰ5. ργ6- 
νϑ]οηξ δὲ ΕἸΡἤθϑιιβ ὑσεκπονν ἔγοπι Αοΐβ χῖχ. 19. 
ΒΙΒΠΟΡ Πιρβέξοοῖ πηεπίϊοηβ ἔΠ6 σοπάθιηπδίϊοη 
οὗ 5 ἢ ργδοίισεβ ὈῪ ἃ (ὐοσπο ] πο] 4 ἴῃ (ὐδἰδίϊα 
ἴῃ 1Π6 ϑαυ]ν ραᾶτέ οἵ {Π6 Τουτίη σθπίαγγ. 

σΓ 78] (ἐριθεῖαι). ΠΕ ἀοτγινδίίοη ἀπά τηθδη- 
ἴῃς’ οὗ ἘΠ15 ννοσγά, ἤθῦθ δη4 1ῃ 51Χχ οἴπεὺ Ρααβ 
οὗ ἐπε Αροβίοϊις ΕἸ ιβέ]θβ, ννθῦθ ]οηρ τ ]βιπά θυ - 
βίοοξ, ἀπά νεῖ βδῃρροβοά ἴο ὃὈ6 1ἀθπίϊοδὶ νυ! ἢ 
1ῃ6 ἀοχυϊναίΐοη απ πιθαηΐηρ οἵ ἔρις. ΤΠ6 
ὙνΟΓ 15 ΤΈΔΠΥ ΓοΥπιθά ἔγομη ἔριθος, “ἃ ἀδΥ͂ 
ἸΑθουγοΓ,," ἃπα τηθδη5 Ρδγίγ-ϑριγιῖ, νΠ ἢ 
ποΐίοη δάάθά οἱ Ιονν ᾿πίτιριθ. 866 {Π6 ποίθ 
οἡ οπ,. 11. 8. 

21. 116}] γοιε δοξογε, ας 1 ῥασδ αἰτο ἐοϊά γοι 
ἦῃ ἐΐγιθ ῥαο] Ἠδξδ νγάγηβ {πεπὶ πον οὔ {πε 
πάρπιοπξ ἱπηροπάϊηρ ονοῦ ἔποβ6 νγΠῸ ΔΥ6 ΒΊΠΠΥ 
Οὗ 5ι(ἢ 5ἴπ5, ἀπ 4 το πη π5 {Π6πὶ {Ππαΐ Πἰ5 ἰθδοῃ- 
ἴηρ οὐ {π|5 βιιδ]θος μαὰ Ῥθὸπ {Π6 ϑδπΊθ, ὑνΠῈΠ 
6 νγὰβ ἢ ἔποιη. 

οο. ἐῤὲ ημὶξ οΚ ἐῤὲ δρίγ ἢ ὙΠῸ τ56 οὗ 
1π6 ννογὰά “ἔτι 15. ΨΕΥΥ ΠΟΠΊΠΊΟη ἴῃ ἐΠ6 
ὙΠ ηρ5 οὗ δὲς Ῥϑυ], δηὰ ΘΧΘΠΊΡΙΠο5, 50. ἴο 
5ΒΡΘΔΚ, ἢΠἰ5 Θχ  θογαπέ Ἔχρδηβῖνθ Πα: οὐ τηϊπηά. 
566. {π6ὸ “Ηοτα Ῥαι]πηα,᾽ 85 εἀϊθά ὈΥῪ {ΠῸ6 
ϑοοθυ ἔΟΥ ργοπηοίίης (ἢ τιβέϊαη Κπον]θάξο, 
ΑΡρ. νΠ1.Ρ.4.5τ. ΑΠποίδμεγ ροϊπί βίο Ὀ6 σαυθ αν 
ΟὈβευνϑα μοῖρ, νῖΖ. ἔπε 5ῇδγρ σοπίγαβί Ὀεδίννεθῃ 
ἐγ οΥκ5 δηά “ἢτππ|.} Οἷα {Π1|5 (Πτγγϑβοβίοτη 
γοΠΊΑΓ 5 ἐῃαξ ννμαΐ 15 θα σοπ65 γα ΠΥ ἔγῸ ΠῚ 
ΟἸΓΒΘΙ͂ν65. ΔΙοπθ, δηἃ {πουοίοσο 15 ΤΡ ΒΕ ἀἄ6- 
βου θοά Ὀγ {6 ἔουτηθυ ἴθγπι, νυ μογθαβ {Π6 σβοοά 
μὲ να ἀο ἀβρεπάβ ποῖ οἡ οἱ βεῖνεθ ΟΠΪΥ, 

21, ὦ 

531 
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ἢ τ, 
2αςοο)ι5. 

22 Μξεείηςβ5. τεπιρείδηςε : ἀρδίηϑβέ 
500 ἢ ἘΠεΓα 15. ΠΟ ἰανν, 

24 Απά {ΠῈγ τΠδὲ ἂγε ( τιβι 8 Πᾶνα 
οὐποιῆεά τῆς ἤσδβϑῃ νι της ᾿δβεο- 
τ΄0η5 4πά [ιι8[8. 

Ῥαξ ποοάς Οοά 5 ἔοβίοσίπρ σᾶτθ [ξ πιὰῦ Ὀ6 
οἀὐάοά {παῖ «ἔγαϊε " 15. ἁἰνγαγβ πϑοὰ ὈΥ δὲ 
Ῥαδμ] ἴῃ ἃ σοοά 5θη56. 8686 εν. ΤΕ. ΠΙ. 14. 

90. 93. ἵἥ'νε σᾶπποΐ ΨΘΓῪ Ῥ ΘΟ 56]Υ ΟἸΔΘΘΙΕΥ͂ 
[86 οπιιπιογαϊΐἯοη οὔ {πὸ (γιβέαη βιάσεβ ἴῃ 
1π656 ἔνγο νϑύβθβ: θαΐ, οα ἐπα ὑγΠΟΪ6, {ΠΘΥ [4] 
πιοϑί πδίμσα νυ ἱπίο τ γθθ 5ΤΟΠΡ5 οἵ [ἤγθα θᾶ ςῃ. 
6 5ῃοι]ά σαγο ΠΥ ΟΌβεσνθ {Ππαᾶΐ “ Ἰονε ᾿"ἢ Πὰ5 
1πη6 Βγϑί ρίαςθ ἴῃ {Π6 1158. 

Ὁ. ρερίϊρηε5.} ΑΥ̓ΟΒΌΙΒΠΟΡ ὙΤΈΠΟΙ βαγ5 
{πα {πὸ Οτεεὶς ννοντά ἀθποῖθβ “ἃ Ἰοῃρ Βο!ά- 
ἴῃ; ουξ οὔ {πῈ πηπά Ῥεΐοτα ἴξ δῖνεϑ ΤΌΟΠῚ 
ἴο δοίϊΐομ οὐ ραϑϑίοῃ." Α πιδῃ Πᾶ5 {Π15 βυᾶςθ, 
ἐόν Πο, Πανίηρ ἴο ἄο νυ] ἸΠ]υΥΊΟῖ5. ΡΕΥΒΟΠΒ, 
ἄοοβ ποῖ βϑιιΠεν ΠΙΠη56 1 Θαβ}]γΥ ἴο 6 ῥτγονοϊθά 
Ὀγ {πεπι." «Ν. Τ᾿. ϑΥῃμοηγυτη.᾽ ΡΡ. 187, 189. 
2101] Ὑπὸ νον πίστις, ἃ5 ιιϑϑ Ποῖθ, 

Θροὴβ ἕο ἀδποίο “" Πα ΠΥ ̓ οὐ ““ {Γπβίνν στ ἢϊ- 
Π655,᾽) Δπ4 ἴο σογγεβροπα, οα ἴπ6 ὑνΠΟΪΘ, ἴο 
ὙΠαΐ ννὸ ἰουπὶ ““ Ποπεβϑίυ οὗ σἽμαγδοίευ." ΟΥ 
ῬΕΙΠαΡ5. νγ8 5ῃοι]Ἱά ργοῖον {πΠ6 Ἔχραπαίίοη οὗ 
ΔΝ Ἰοβοῖθσ, γν πο τιπάἀογβϑίαπαβ [Π6 ννοστὰ ἴο πΊθδῃ 
οἰ γρπ685 ἴο Ὀε]θνθ." Οπε ρατί οἵ δὲ Ῥ81}}5 
ἀεβουρίίοη οὗ σπαυϊν (τ (ον. χἰΠ. 7) 15. {παῖ 
τῈ «« ΒΕ] ΙΘν οί 411 ἘΠ]πηΡ5." 

928. μεῖξηεες, ἐδῃιῤογαηοε) ὙΠῸ ΤΟΥΠΊΘΓ 
ἀεποίεβ {πὸ σϑίαϊηίηρ οἵ οὐσ ΘΔ ΗΠ Υ ἀπά 
ΠΟΙΠΡΟΒαστΘ. πιηθυ Ῥγονοσδίίομβ, Ὀθοδιβθ νγῈ 
ΔΥῸ σοπϑοίοιιβ Οὗ Οἱ Οὐ δἰῃ ἀπά δϑβϑυγεά οὗ 
Οοάβ5 7π5ἰἰσθ, {π6 Ἰαϊίοσ. ἀθηοΐεθ ἴπΠ βΈΠΕΓΔΙ 
ἴηδ τεϑίγαϊπίπρ οἵ οὐσὐ᾽ παΐαγαὶ Εν} ΡγΟρθηβὶ- 
1[65. 

αἰ ΕΑΥΤΎ ΝΘ αν! ἶν. 23--.26. 

25 Τῇ ψε ἴῖνε ἴῃ {πε ϑριγιξ, ἰδέ τι 
4150 νγαὶκ ἴῃ της ϑριγίε. 

)ό Τ,εξ ὃ ποῖ ὈῈ ἀεβίγοιιβ. οὗ νδὶπ 
Θ]ογγ) ΡΓΟνοΚίηρ; ὁπΠ6 δῃοίμεγ, εηνγ- 
Πρ Οη6 ΔΠΟΙΠΟΓ. 

αφαϊηοέ σορ ἐξογὸ 15 πὸ ἰααυ] “ΓΗΒ τηπϑέ 
6 γε Ὺ Ο]Οβ ον σοιρίθα τυ τυ παΐ 15 βαϊά ἴῃ 
1π6 τ δίῃ νεῦβθ. 

254, ῥαᾳυς εἐγμομεά ἐῤὲ 3εὉ)] ὝὙῊΪΒ νγᾶβ5 
ἄοπθ οποθ ἔῸΥ 811, νΠθη ἴθ θϑσαπθ (ἢ τῖς- 
τἰὰΠ5. [1 15 ᾿πηρ]164 ἴῃ οἷ Ὀαρέϊβπι, ΤῸ [ἴνα 
ἴῃ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΕΙ νγΑΥ 15 ἃ σοηίγδαϊοξίοη ἴο ΟὐΓ 
ΕΠ γι βεϊδη ργοίθββδιοη. Ηονν ἴασ νγεὲ ἤᾶνε θθθη 
ΠΟηδιδίθπξ 1ῃ ΟἿ 1γ65 ποθ οἵ Ὀαρίϊ5ΠπῚ ἰ5 ἃ 
Πιδϑέϊοη ποΐ σγαϊβεά πογθ. 866 ΕΒ οπι. υἱ. χ--ὅ. 
ὟΠΘ βίγθηρίῃ οἵ {πΠ6 οχργθβϑϑίοη “( σγαο θά ᾽" 
5ῃοι 4 θε ποίβά, ἢγϑε θδϑοδιιδα 1 15 1ῃ ΠΑΙΤΩΟΗΥ͂ 
νυ ὑπὸ Πτοαπθηΐ τηθπέϊοπ οὗ {πὸ οἰπιο! Ηχῖοι 
ΟΥ̓ ΟΠ γῖβε ἴῃ 1Π15 ἘΡιβίϊθ, «πᾶ ϑβεοοπάϊγν, Ὀ6- 
Οαι156. ΤῈ ΘΧΡΊΓΌ5565. βθρδυδΈΟη ἔΓῸΠῚ 51Ππ| ἴπ {ΠῸ 
πλΟβὲ ἀθοϊβῖνθ νναῦ, ὈῪ ἀδαΐῃ, ἀπά ΒΥ ἃ ῬδίπΕα} 
ἄἀδθαδαίῃ. ὅ66 νυἱ. 14. 

25. :π ἐῤὲ ϑῖγ 1] ΟΥ̓ γταῖποῦ, “γ᾽ {π6 
ΘΡΙΓ ἢ" Τὴ {Π6 βεοοπά οἸδιιβα οἵ ἐπ6 βεπίθηοα 
11 566Π15 δἰτηοβέ σογίαϊη ἐπαξ {Π15 πγιιϑὲ θῈ 1Π6 
τηθδηΐηρ. [Ιπ {Π6 ἢγϑβί οδιιβαὲ ῬοβϑϑιΪν ““ὅο {πῸ 
ϑΡ ΓΙ ᾽ ννοῦ]α 6 ἐπὸ σογτγεςέ ἐγαηϑίατίοη. 866 
ν. τό ἃπὰ νἱ. τό. 

ἰδὲ τὸ αἰδο «υαἱξ}) Ἠδξ τοϑιπηεβ νμδξ ἢ 
Πα 5αϊά αθονϑ, θυξ νη ἃ αἰ τοπε ἀπὰ πιοσὸ 
ῬΓΘΟΙ͂Βα νοῦ (στοιχώμεν).- 

26. «εείγοις 97 ταΐτι σ]ογ}.}] Κὲ σδη ρτο- 
ὈΔΌΪΥ 580 νυ {τα τ ἢ {Π|5 ννὰ5 ἃ (δ 5 [Δ ]Ὲ. 

2γουοκίηα ΟἹΘ αηοΐῥε7,, 671,}}17.᾽ ογη6 αροΐβεγ.} 
Τὸ {πμ6 [Οὐτηοσ ἴδε {π6 ϑίτοπρ ψψουἹά θὲ 
114016, ἰο {πῸ Ἰδέξογ {π6 νσεακ. ΒΥῪ ““ρτόνοκ- 
1ηΡ ̓ 5 Ππιϑαπί [Π6 σΠΔ]]οπρίηρ ἴο σοπηδαξ ἴῃ 
ἀϊδρείςαίϊοη. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῚ οα (ΠᾺΡ, ν, 

ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΝΟΣ ΨΙΤῊ ΤῊΝ ΟΟΝΟΙ- 

5ΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΡΚΕΘΕΡΌΙΝα ΟΠΑΡΤΕΚ. 

ΤῊ τΘάΘΟΠ5 [ῸΓ ΡΓΕ[ΘυσΙηρ {Π6 ΔΥγδηρθηθηΐ 
δἀορίοά ἴον {π6Ὸ σοππθοίίοη Ὀείνγεεη {Π656 ἔννο 
ΤΠαρίεθιϑ ἀγα ὈγΙΘΗ͂Υ {π656. ϑοῖὴθ βοοά Μϑ85. 
οπη “νου ἢ ἢ (ἡ) ΔΕίοσ “ἐπ 1π6 ΠΙΡεγίν "ἢ 
(τῇ ἐλευθερίᾳ). Τῇ νγὲ ψνεγθ ἴο δάορέ {815 
τοδπρ, νγθ 5ποι]4 ἐπθη Ὀδ ΟὈΠΙΡοά ἴο ὈερῚη 
“ἢ. ν. στ δυςῇ ἃ βοπίθησθ 85 {Π|5: “" γιέ 
ΤΠ|θογαίθα τι 'π ΠΠΡογίν "ἢ (οὐ ““ΤῸΥ ΠΡογίγ ᾽). 
ὙΠϊ5, ποννενεῦ, σνοιἹά 6 γε Ὺ δὈχαρί ; ἀπ, 
οη 1π6 γΒοΪΘ, {π6 δι ΠΟΥ Υ ἕου {Π6 τοίθπίϊοη 
οὗ ““νὙΒεγον ἢ "ἢ Ρῥτθροπάήθγαίεβ. Ἡθησθ ΜῈ 

πιβέ σοηποοΐ ἔΠε56 ννοσ5 δἰΠοῦ νυ τἢ ἐπ6 ργο- 
Πϑάϊηρ᾽ ΟΥ̓ {πΠ6 ΟΠ] πρὶ : ἀπά {πε ἀδοϊβίοη οὗ 
115 αιεβίίοη ἄθροπάβ οὐ {πὸ ροβιξίοη οἵ 
ἐς ἐῃογοίοτο " (οὖν) ἴπ {πΠ6 σοπίοχί, ὙΤπε Ατπ-θ 
1Πουιβθά Ν εύβίοη βῖνοϑ ἃ 56η586 Ὑν ΠΟ, ἃ5 ἴο 15 
ΤΟΥ] ἀπά το] ρΊοιιβ ἔοτοθ, σαπποΐ 6 πππρτονθδά.. 
 ργοσθθάβ, πονγενεῦ, ὁπ. {ΠῸ αϑϑιιπηρέϊοπ ἐπαΐ 
οὖν ΠΟΠη65 ἱπιπηἸαον αὔθ τῇ ἐλευθερίᾳ; 
ννΠοΥοα5 {Π6 Ργθροπάδγδησε οἵ τηδπαβοσγιρέ δι- 
ΤΠΟΥΠΥ Ρῥίασθς τ δῇεῦ στήκετε. Α Οτέεεκ 
ΒΟΒΟΪΑΥ 01} αἴ οπσθ ρεγοεῖνα {πὸ ἔοτοθ οὗ {πῸὸ 
ΔΥσιτηθηΐ, 1 {πῸ νγογάβ ἅτ 5ΙΠΊΡΙΥ νυ! τίθην 
ἄοννη ἴῃ Οὐάρου :-- -τῇ ἐλευθερίᾳ ἣ ἡμᾶς Χριστὸς 
ἠλευθέρωσε στήκετε οὖν. 
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ν. τ---6.] 

ΘΉΛΕΙΣ ὙΊΣ: 
1 ΑἶἾ »πουοέλ ἐλορε ἐο εἰφαὶ τι114ν τουῖέλ α ὁγοίλεγ 

2᾽αέ λαίζᾷ οἰϊδῥειΐ, 5 αγτα ἐο ὀεαγ' ογ16 αττοέλεγ᾽ 
ὀιεγάξηε: 6 ἰο ὁὲ {ϊδεγαΐ ἐο ἐλεῖγ ἐσαελεγς, 9 
αἸα γ1οἐ τυφαγ» οὔ τυροῦ] αοίτιρ. 12 .116 σἠετυοίλ 
τυλαΐ ἐλεν ἐγιίεπα ἐλαΐ φγέαελ εἰγειεεεΣἼο72. 
14 217 οἱογίοίλ {γε τιοΐλἔγ, δαῦα 21: ἐλ6 47055 
οΥΓ Οἀγισέ. 

ΕΕΤΉΒΚΕΝ. ΠΕΔ4 πιαη 6 ονοῖ- 
ΤΑ Καη ἴῃ ἃ ἔδυϊι, γε ννῃ]ο ἢ τα 

ΒΡΙΓ 4], ταϑίογα ϑ ἢ ὯΠη ὁπ ἴπη 1ἢ6 
ΒΡΙΓΙΕ οὗὨ πηθεκη6885 ; σοπϑβίἀδθγίηρ; τἢγ- 
561, 1εϑύ ποῖ α͵50 θῈ τεπιρίεά. 

ἐ ο Ὲ ὑναίανε θυ Δ ἢ 

2 ΒεδΓ γ8 οὔθ ἃποίμεγ᾽β δυγάβηβ. 
Δηά 50 [118] τπε ἰανν οὐ (ῃτίϑβι. 

2 ἔογ [ξ ἃ πηδῃ τῃ1ηΚ ΠΙΠ1561Ε το θὲ 
βοηθίῃίηρσ, ΠΕ ΠΘ 18 ποίῃϊπρ, ἢθ 
ἀεοείνει ἢ ΠΙπη56 1. 

4 Βυὲε Ιεξ βνβϑῖγ πιᾶπ ρίονε ἢΪ5 
ΟΠ γγοΟΥΚ. δηά {}Π6η 5}4}|} ἢε Πᾶνα 
ΓΕ] οἰ ηρ ̓ η ΠΙΠΊ561Γ δίοπθ, ἀπά ποῖ ἴῃ 
ΔΠΟΙΠΕΓ. 

5 οι δνειυ πιδῃ 58]1] Ὀδαῦ ἢΪ5 
οννη Βυγάςξη. 

6 Τιεὲ μῖπη {πδξ 15 ἐδιρῃξ ἴῃ Π6 

ΟΉΛΡΟΝΙ. 1--5. ΟΥΚ ΟΥὟΝ ΜΕΛΑΚΝΕΒΒ 

ΑΝ ΚΕΒΡΟΝΒΙΒΙΠΙΤΥ ΟΥΘΟῊΥΤ ΤῸ ΜΑΚΕ ὑ 
ΟΟΝΒΙΡΕΚΑΤῈ ΟΕ ΟΤΉΗΕΚΒ. 

(οπέϊπιιοά οχμογίαϊίοη ἰο Ἐπ6 Ἔχογοῖβα οἵ 
ΚΒΥΙΆΡΔΙΩΥ ἀπά ξουθθαγάποα οὴ [Π6 οπα Παηά, 
πα ἴο ἐῆε σπου βῃϊηρ ΟΥ̓ ἃ 56η56 Οἵ γΈΘρΡΟῃβΙ- 
ΒΠΙγ οα {π6 οἴπευ. 

1. Βηγείῤγεη) "ΓῊΪβ ἔθπάογ ἔοστη οὗ Ἔχργθβ- 
50, ΤΕΘΠΓΥΙΠΡ ΒΘ ΘΓΔΪ {Ππ|65 ἴῃ [15 ἘΡΙ 516, 
βοίζεηβ [ῃ6 βΌΠΘΓΑΙ] βϑνεγ νυ οἵ 115 ἴοπθ. 866 
ΘΘΡΘΟΙΑΠγ {Π6 αϑὲ νϑῖβα οἵ {Π15 σῃαρίθσ. [Ἃ}ἢ 
{π6 Οτεεῖκ οὐ ΡΊπΑ] ἐπθ ϑαπλθ ννοσά 15 δὲ {Π6 
ἐπα δηά δὲ {π6 Ὀεριηηϊηρ οὗ {Π6 Παρίου. 
1 ἃ γιαπ ἦε ουογίαζει ἱπ αὶ μαι ὝΠε 

Ἰδηραρα ἴῃ ἴΠ6 ΟΥΙΡῚΠΑ] 15 υϑΥῪ ϑίγοηρ, δηά 
ἸΙΠΈΘΓΑ}ν τηθᾶη5, “1 Π6 Ὀ6 δνθη σδιρηΐ, 50 
1Ππαΐ ἘΠογθ 15. ΠῸ Ροβϑι ΠΥ οἵ δβοᾶρα οὐ εχ- 
οἰ56. Α οᾶ56 οἵ βαρταηΐ, τπηβΈ  Π8 8 
111-ἀοῖμρ; 15 βυῃρροβθά. ὍΠῚ5. ὙΟΥῪ το ἢ 6η- 
Πδηςσο5 ἘΠ6 ἴοτοθ οὔ {πὸ ργεοθρί νυ ῃ]ο ἢ ΓΌ]]ονν5. 

“γὲ αὐδίερ αγὸ “«ρίγίμα ] ΓΓΉΪΒ 15 Δἢ ΔρΡΡ6Δ] ἴο 
ἘΠοσ6 ἀπιοηρ (6 (Οδ]δί!δηβ νυ πὸ ὙΘΔΠῪ Πδά ἃ 
ἴτας ἀρρτεςοϊδίϊοη οἵ {πὸ τε]ρίοη οἵ {ΠῸ (σοβρεὶ, 
1ηδὲ πον 5ῃποι]ὰ 6 ἰθπάθυ] σοπϑιάθγαίθ οἵ 
οἴμοῖβ. Απηοηρ' 5.10 ἢ Ρούβοη5. ἔπογα τηϊρῃΐ ΡῈ 
ἃ. ἴεπηρίδίοη ἔὺ σΘηΒΟυΙΟἸΙ5η655 Δη4 ϑρι ΓΙ Π8] 
ῬΓΙάθ: δηα ΡοββιΌ]Υ ἃ 515} δάπιοπιίοη ἀπά 
ΤΌ ΚΟ ἴο {Π15 οἴθοξ 15 ᾿πἰθπάθά. 

γερίογε σμορ απ 0Π6] ῬΥΟΡΕΥ͂Υ [Π|5 15 ἃ 
ΘΕΓΡΊΟΔ] ἔογτῃ : Δη4 1Ε ννὸ ἄννε}] οἡ {Π|5 ἐπουρῃΐ, 
186 ΤἹΘΠ τηθδηῖηρ Οὗ [Π6 ραϑϑαϑα Ορθπθ οΐ ΠΡΟ᾿ 
5 Τῆογο ἔΠΠγ. [ἢ Μαίί. ἵν. 21 ἴπ6 ψνογά [5 
επρογεά οὗ {π6 πιθηάϊπρ οἵ πεΐβ. (ἸΟΠΊΡΑΙΕ 
115 ι158 'ἴπ στ 655. 111. τὸ ἂηά τ Ῥεί. ν. το. 

ἦῤὲ σρΙΤὶΣ 97 φιεεζπεν.) “ΠΕ δοίίοῃ οἵ {Π8 
ΗΟΙῪ ϑριτξ 15 πρ]|ο4. Νὰ πα δπαίοροιβ 
ΘΧΡΙΈΒΘΙΟ5 1 Ἐ ΟΠΊ. ἰ. 4 ἀπά ΕΡΗ. 1. 17. 

εογοάεγίσ ἐῤγοο “ΓΒ σά άθη οἤπδηρα οἵ 
ΠῸΠΊΌΕΙ ΤηΔΪτ65 {Π6 δάνιςθ 811 {ΠῸ πιοσα ροιϊπηίθά. 
λα ϑῃοιυ]ά 4150 σαγθ  γ ποίας {ΠπῸ δ ρΠδίϊς 
“μοι " (σύ). Ν'»ε τὲ 41} Π140]6 ἕο ἀποχρεοΐθα 
ἐεπιρίαεϊοηθ. Ηδποθ ὁ“ ἘΠ6 βριτΐ ΟΥ̓ ΠΊΘΕἸΚη685 ᾽" 
ὈΕΘΟΠΊΘΒ 115 ἴῃ {ΓΥηρ; ἴο ““ τεβίουθ ᾽, οἴπθιβ. ΝΟΥ 
5 ΔΠΥ͂ ΟῚ 5ρι τς Π| ποὶγ το 6 βιισοοβϑία). 

2. οπὲ αποίρεχγ᾽: ῥμγάθη")] “6 ρῃγαθθ “Ὁ η6 
ΔΠΟΙΠΟΓ 15 ρα ἴπ {πΠ6 ξογεῖτοπέ οἱ {ΠῸ βεπίθηςβ. 
566 4θονε οἢ ν. 13) 14. Ὑ1Π|5 ΕΡιβ[16 ἴθαοῃθβ 

ΨΕΙΥ ΤογοῖΙΥ {π6 Ιεθθοη οὗ τπημέμα! γτορατὰ, 
βυπιραΐῃγυ, πα ΒΕΙρ ; ἃηά ρεύμαρβ {πΠ6 (σαἱα- 
ἘΙΔΠ5 ὙΨΘΓΘ ΠΟΙ ἴπ ποοὰ οἵ 1{Π15 ἰθβββδοῆ. 866 
ποΐθ οἢ υ. :ς. ΕῸΓ {Π6 ννοτά “" θυχάθῃ ̓ 566 
Ὀεῖονν Οἢ τ. ς. 

«ὁ Με] ΟΥ̓́ “80 γε 5Π4]] [116], 85 ἴπ ν. τό. 
ΤῈ 5 ποῖ ψεῪ τηδίθυϊαὶ νυ μίοἢ γοδάϊηρ τγα 
δάορέ : ἃπά ϑδοῇ 5 νν6}} βιρρογίεά. 

δὲ ἰαπυ οΚ Οργ ὙΠῚ5 πι58 οἵ ἔπ ννογά 
(ΟἸ]ανν 7 ΘΟΠΊΘ5. ΠΡΟΠ 115 ὙΕΙΥ͂ ἘΠΟΧροοΐθαϊνυ, 
δΔηἃ νἱἢ στεαΐ θαυ ἀπά ἴογοθ (ΟμΊρΑΓα 
τ ΟοΥ. 1Χ. 215) ΠΟΘ 1 15 βαϊά ἐπαξ {π6ὸ (ἢτιβ- 
ἐδ η, που ρ ἢ Π6 ἄοοβ ποῖ ββθεὶς ἴο θὲ 1πϑ{1Π64 
ΤΠγουρ {πΠῸ6 ἰανν, 15 5111 ““ἀπάεγ ἰὰνν ἴο 
σμηϑι." ΤΠ ἰὰνν οἵ Εμτῖδε 15 ΗΙ5 ἐἐπονν 
Ποπηπηδπήτμηθπε ἐπαΐ να ἰονθ ομθ ἃποίπου : ἢ" 
ΔΖ 1 15 ΡΥΘΟΙ56ΙῪ 1Π 50 ἢ. πγιέι8] σοπϑι ἀθγαί!οῃ 
Δηἀ τοραγά [Πδὲ {Π15 ἰανν 15 ἔα] Π]16ά. 

8. ὲ ἀρεείαυείρ ῥίνιεε}} ὙΠῸ Οτϑεῖκ νουῦ 
(φρεναπατᾷ) ἀεποίεβ. Ὧπ ἰηνναγά ϑίδίε οἵ 56]}- 
ἀεοθρίίοη. Ηδξποθ πε σοπίγαβί ὑνΠΠ ἔργον ἴπ 
[Π6 ποχέ νεῖβθ. [{ 15 {Π15 ΠΑ ὈΠΠΥ ἴο “΄ {Ππη}κ 
ΟἸΙ͂ΒΘΙ͂νοε5 ἴο 6 ϑβοιηθννῃαί " (11. 6) ννῆο ἢ 
Οδιι565 τ15 ἴο Ὀτγθαὶς {Π6 ἰανν οἵ ἴονθ.0 ὙΠῸ 
ποιη φρεναπάτης 5 Τοππά ἴῃ ΤΊ. 1. το. (οπι- 
ΡᾶΓΘ [1165 1. 20. 

4. α«υογὰ] 8ἃ5 ορροβεά ἴο ἴδβεϊηρθ ἀπά 
ἔπ ο 65. 

ἔῤοη τραὶ! ῥὲ ῥατυὲ γογοϊοίγεν ἴηι ῥίγισοῖῦ αἱοπε] 
Ὑ1ΌΠ ὙΘΙΘΤΘΠο6. ὕ0 ΠΙΠΠ56Γ δἴοηθ, ποί (ὉῪ 
σοΙηρατσοη) ὙΠ γοίδγθποα ἴο οἴποιβ. ἢ 
5811 Πᾶν ἢ15 οὐνὴ β᾽Οι Πα ἔΟΥ 56} -σοηρταία]α- 
ἰΐοη, νυ μθέμοσ τ 6 ΠῚ οὐ πῦποῃ. ΤῊ ἰδη- 
ΒΌΔΡΘ 15 ΨΘΓΥ 51 Π|Π80 ἴο {Ππαξ νυν ΒΟ ἢ νν Ππά ἴῃ 
τον. Ἐν 

5. δε }} αι σαὶ! δεαγ δὶς οπυη δμγάεη] 
ΤῈ 15 νΘΥῪ ἱπϑίγαςξινθ ἕο σοπιρατθ [Π]5 ΨΥ] ῃ 
νν μας ργεοθάθθ, “Βθὰῦ γὰ οὴθ ΔποίΠου 5 
Βυγάθηβ,᾽) ΘβρθοῖαΠν ψΠ6η {Π6 ἔννο βεπίθησεϑ 
ΔΥΘ ἴῃ 510 ἢ οἷοβα ᾿πχέαροβιξοθ. ὍΠ6 τηθδη- 
ἴηρ οἵ [ἢ ψΠΟ]6 15: “" ΒΕΔ γ8 οπ6 ἃποίῃϑυβ 
Βυγάθπ οὗ ἐΠ|4] πᾶ βυβευηρ : ΤΟΥ ΘΝΟΥΥ ΠΊΔΗ 
τηδὲ ὈθαΥ 5 οὐὐη Ὀυγάθη οἵ ἀπίγ ἀπά το- 
ΒΡΟ ΘΙ ὈΠΠγ." ὍΘ ννογάϑβ τιϑϑὰ ἴου “" θυχάθδη "ἢ 
ἴῃ {ῃ6 ἔννο σᾶβϑε8 δἵθ αϊβθγοπέ. Απρβιβίπα 
Ραΐ5 {π6 ροϊπέ οὗ σοηΐγαβέ ννῈ}} : “ὙΠ6 Ὀυγάθη 
ΟΥ̓ 5ῃαγίηρ Βυπηδη ᾿ΠΗΓΠΊΪΥ 15. οὴ6 [ῃϊηρ, {π6 
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ννογά σοπηηηιηϊσαίθ τπίο Πὶπὶ ἐπαΐ 
τοΔοΠ οί ἰπ 411] σοοά τῃϊηρϑ. 

γ Βε ποῖ ἀεςεϊνεά ; (ὡοά [15 ποῖ 
ΤηοοΚεά : [ου ννῃαΐβοθνεγ ἃ πηδῃ 8ον- 
εἴἢ. {Πδὲ 514]1] Πα αἷϑο γεᾶρ. 

8 Βοὸῖ Πα {ῃδέ βονγείῃ το ἢἰ5 ἤδβϑῃ 
8041] οὗ {π6 ἤξβϑῃ τεὰρ σουγιρέϊοῃ : 

Βυγάδῃ οὗ βίν!ηρ᾽ δὴ δοσοιπί οἵ οὐἵ δοίίοῃβ ἴο 
Οοά 15 αυϊίε Ὡποίποσ {πίπρ: {π6 ΓΟΓΠΊΘΥ 15 
ἀἰϊδιίγι δαί ἁπποηρ οὐγ Ὀγείἤγθη ἕο θ6 τη ΠΥ 
θόγπθ, {ΠῸ Ἰδείου Γοϑίβ Οἢ. ΘΟ ἢ ΟΠ βθρδγαδίοὶΥ 
Δηἀ δρατί." 

6---10. ΤῊΕ ὉῦΤῪ ΑΝῸ ΤῊΕ ΚΕΑΚΌ 
ΟΕ ΒΕΝΕΕΙΟΘΕΝΟΕ. 

Θ. Ζεὲ ῥί»ε ἐῤαὲΐ ἐς απο] “ΤΠδ νεγ πιϑρά 
ἴῃ {Π|5 Ρἤγαβθ δη4 ἴῃ {Π6 ρῆγαβθ “" τη ἐμαΐ 
ἰοδομϑίῃ "ἢ Ὀαϊονν 15 ΓἈΠΊΠ]Π1ΑΓ ἴο τ15 ΘἰβθννῃοΓθ, 
85 ΡΓΙΠΊΔΓΠΥ ἀθποίϊηρ ογαὶ Ἰηβίγοίίοη, [ΙΕ 15 
1π6 νγογὰ ἔτΌπα νυ Πῖοἢ Οὐ ἴθγη “’ οδίθο ἢ Ϊ5ΠῚ᾽" 
5 ἀογινθά. ὙΠῸ ραβϑαρθ ϑἤδθιυνβ τ1ι5 ΟἸΘΑΓΥ 
1πᾶξ ΠΑ ΘΓ] το]ΙΡΊΟι5 ἐθϑοῃϊηρ νγᾶ5. ΔΙΓοΔ αν 
Ραγέ οἵ {η6 βυϑίεπι οἵ Π6 (ῃγίβείαη ΟΠαγοῃ. 

407912)11{11παΐθ...1γι. αἱ σοοά ἐῤί;9.}] ὙΠ ἀπέ ν 
ΟΥ̓ {Π6 ϑιιβίθπίδίιοη οἵ (τ ἰϑεϊαη πη] ΠΙβίουϑ, ἴῃ 
411 τϑϑρθοῖβ, [5 θυ θυ υνΠΘΙΘ πγρθα 5 ΓΟΠΡΙΥ ΒΥ 
δὲ Ῥᾷι]. (ΟΠΊραΥΘ Θβρθοία!]γ τ ΤΊΠπι. ν. 17, 
ΠΕ μδΕ Ἐπ6 οἰ άθυβ {παξ τὰ]θ νγ6}1 6 σοπηίεά 
ΜΟΥ ΤΠΥ οἵ ἀοιιθ]6 ΠοποιιΓ, Θβρθοῖα }]}γ [ΠΟΥ νγΠῸ 
ΙΔ οιΓ ἰπ {Π6 ννογά ἀπά ἀοοίγιπο,"" ννπετο ἐπ 
ννογά “ς ΠοπΟιΓ "ἢ (τιμὴ) ΤλΔΥ ννῈ}} θ6 τεραγάθα 
5. Ἱπο] απ πο ΟΠΙ]Υ ΠΙΟΠΘΥ͂, διιξ ϑυπιραΐῃυ, 
τεϑρθοΐ, ργοπιοίίοη οἵ σοπιΐοτέ, δ]]θνιδέϊοπ οἵ 
οδΥθ. 

Ἴ. 8Βὲε ποὲ ἀδεοιυο ἴπ ἴνγο οἰμθῦ Ρ]δσθβ 
(α ογ. νῖ. 9 ἅπά χν. 33) 8: δὰ] τι5δ65 {Π15 
ἕουτη οἵ νγαυπίηρ, ἀπὰ ἴῃ θοίῃ σαϑ65 νυ! γοξου- 
ΕΠ6Β ἴο ᾿ηΠηΟΓΑ] 116, ΗἩφδποθ ἐμεῦθ 15 Ρθου ΑΓ 
ΒΟΙΘΠΊΠΙΕΥ ἴῃ ἘΠ6 οχργθβϑίοη. ΔΎ ΠΥ {πῖ5 ἴοπθ 
5ῃοι ἃ Ὀ6 δάορίοα Πεῖθ, ννγθὸ ἄο ποῖ Κπονν. 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ ἰποῖθ νγὰβ 5οπΊθ β]αυῖπρ πορίθςξ οὗ 
ἀπίγ δπηοπρ {Ππ6 (Οδ]αίίδηβ, δἰ μοῦ 85 ἴο {πὸ 
ΒΙρΡΡοτέ οὗ {ΠΕῚΓ τηϊηϊβίθβ, οὐ ἴῃ τϑραγά ἴο 
1πδξ σπου] ΠΠΘΓΑΙΕΥ ἴο νυ ῖοἢ μΘ6 πον ρῖὸ- 
οεράβ. [{ πιαὺ Ὀ6, ποννουθῦ, {πδὲ {Π15 ἔοπθ οἵ 
ΒΟΪΘΙ ΠΥ 5 ἄϊιθ ἴο ννμαΐ 15 δθοιι ἴο ἕο] ]ονν. 
[πῃ ὡ. 8 ἢδ ἐοιιοῆθϑ οἵου ρατγίβ οὗ {Π6 σοπάπος 
οὗἉ 18, θδϑιθϑ ἐμαΐ ννῃϊ ἢ ρογίαϊ η5 ἴο βΌΠΘΓΟΙΙ5 
ξεἰνιηρ. 

Οοά ἧς ποὲ. »ιοεζεί) ὝΠΟΙΟ ΤΑΥ͂ θῈ ἃπ 
δἰζεπηρέ ἕο ἔγεαὶῖ (ὐσοά νυ] σοπίοπιρέ Ὀγ ἔα]σα 
ΔΡΡθδύδησεϑ : Ὀαξ {Π15 αἰζοτηρέ σαπποῖ 6 5ιιο- 
Πεβϑίμ!. Ὗὲ πᾶν τοίου ἴῃ 1Ππϑιίγαίίοπ ἕο ἘΠ 6 
(ᾶ56 οὗ Απδηϊὰβ ἀπά ϑαρρῃϊγα. 

«υῤαΐδοευεῖ αὶ γηαῦὶ σοπυοῖρ, ἐῤαΐ εραὶ! δὲ αἴτο 
γοαῤ] ὙΠαῖ, ἀη4 ποίῃϊπρ εἶδθ. Ὗνὲ Βαᾶανθ 
ΟἾΠΘΓ ᾿ἰπβίδηςθϑ οὗ {Π6 58 ΠΊ6 ἔουπι οὗ Ιδηβιιαρο 
ἴῃ 1Π15 ΕἸ ίβε]θ. 866, ἔογ ᾿ἰπβίαποθ, Π|. 7. Ομτγ- 
Βοβίοπη βαῦϑ5, “" ὙΠαΐ νυν ἢ 15 ϑοη ἀπά ἐπαΐ 
ὙΠΟ 15 τϑαρθά τηπδὲ θ6 οὗ {πΠ6 βαπηα Κἰὶπά." 
81 Ῥαι}}5 ργόνθγθῖαὶ Ἰδηριιασθ ἴπ ἐΠ15 νϑΓβα 15 

ΠΑ ΤΤΗ ἈΥΨΕΡΥΝΙΕ [ν. 7--το. 

θυς Πα {δέ βονγείῃ ἴο {πε ϑριγιε 584}} 
οὗ τπ6 ϑριγιξ γϑὰρ {{{ ἐνεγδϑείηρ.. 

9 Απά Ἰεΐξ τι5 ποῖ δῈ νγεδιῦ [π᾿ ψγε]] 
ἀοϊπρ: [ὉΓ ἴπ ἀϊια ββεάβοη ψ7ὲ 5}4|]} 
ΓΕΔΡ. 1 νγε [αϊπέ ποί. 

ΙΟ Αβ5 νγε μανε {πεγεΐοτε ορροτῖ- 
ταητγ. ἰδ τι ἄο ροοά τιπίο 81] σιδη, 

ξοιηἀ 4150 ἴπ ῳ (ου. ἴχ. 6, ὑνπογα ἐῃ6 σγϑίδγεησα 
5 ἴο {π6 σο]]θοΐϊοπ ἴῃ Ργόρτοθθ ἔῸΓ {Π6 ΡΟΟΥ 
ΟΠ τ βεδηβ πη πάρα. ὅνὲ ϑβῃου]ά σϑιηθιιθοΥ 
{παξ 1πΠ6 (ὐδ]αίίαη Ομασοῆ Πα Ὀδεη αϑκθα ἴο 
ΠοπίγΙθυιθ, ἃ5. ΜῈ] ἃ5 {πῸὸ Μαοράοηϊδη δηά 
ΑοςΒδίδη. 

8. 10 ῥὶς 3εη}...1ο 16 ϑῤίγ] ΑἹ ἢγϑέ 
βίβμξ {π6 πηϑίδρμου 5θεῈπὴ5 ἴο 6 πονν 5158 Ὲ]}Κ 
σμδηροά, Αὔονθ ἐπ τοΐθγεποθ νγᾶ5 ἴο {πὸ 
44} γ ἀπά Ιἀθπίγ οὗ 1π6 βεθά : μοῖθ 1ὲ δρ- 
ῬΘΑΓ5 γταίῃογ ἴο 6 ἴο ἐπδ παέιιγα οἵ [ῃ6 501] ἴῃ 
ὙΥΠΙΟΒ {Π6 βοθά 15 βδουγῃ. ΡΥΩΡΔΌΪΥ Ποννονεῦ 
“ἐπηΐο ᾽ ἀδποίεβ ϑΙ ΠΊΡΙΥ ἀϊγεσξοη οὐ ἑθπάθπου. 
ΤΠ σΑΥΠΔ] ᾿πΠάπ]ρθησθ 15 ἘΠ6 οπά ἴοσ ψνΒΙοἢ ἃ 
ΤῆΔη Πν65, ΠΊΟΓΔ] Γαΐ πλϑὲ θῈ {π6 τοϑ]ξ. ΤΕ 
ἢ6 δ1Ππ|5 δ {πΠ6 ΠΙΡΊ ΕΓ ΠΠἴδ νυ ΒΙΟἢ σοιπθβ [ΠγουΡ ἢ 
1ῃ6 ορογαίίοη οἵ {πὸ Ηοὶγὺ ϑριτγιέ, {Π6 ΒΙΡ ΠΟΥ 
18 νν1}} θ6 Πὶβ βιισθ γουγασά, [}ἢ ΔΠΥ͂ οᾶϑ6 νγδ 
ΟἸΡΙΣ δον ἴἰο τπᾶτκ {πΠ6 ““ἢ15 οὐ ἢ 
(ἑαυτοῦ) ὙΜΠΙΟη 15 σοππεοίοα νυν “’ ἤδϑῃ 
(σάρκα). Ασαΐπαθ, αιοίεά ὈΥ ἐπ6 ΒοπΊδᾶῃ 
(ὐδίμο!ς σοπιπηθηΐαΐου, Δ ᾿πἸϑοῃτηδππη, ροϊπίϑς 
ουξ {Π6 5ἰβπιἤοδηςο οἵ {Π15 δα άϊξίοη : “" Ὑν Ήθη 
ἢθ. 5ρεᾶκβ οἵ βονπρ ἰο πθ ἢθϑῃ, ῃ6 βᾶγβ δῆς 
οαυη ἤδϑῃ, Ὀδοδιιβα {πῈῸ ἤδθϑῃ 15 οἵ ΟἿἿΪ νΕΓΥ͂ 
παΐιγε : Ὀΐ νΠΘπ Π6 βρεϑᾶκβ οὗ βουνὶπρ' ἕο ἐΠ6 
ϑρ τ, μ6 ϑᾶγ5 ποΐ ῥὲς οαυῦι, Ὀδοδιιβθ ἔπ ϑρί τίς 
15 ποΐ ΟἵΓ5 ἔγοπι οἰ Γβοῖνθβ, διὲ ἔγοτη οά." 

ἐογγμῤῥίο)] ΠΕ ΠιθίδρΠου τδΥὺ Ὀ6 Ριιβηθα 
Ἔνϑη ἱπΐίο {Π6 τιϑδ6 οἵ {Π15 ννοτά, ἴῃ ἐπ βθῆβε οἵ 
ΠΡ οα ἀδοαγίπρ θὰγβ οὗ δσαῖη, ἴπ σοπίγαϑε 
ἴο ὨΘΔΙΓΠΥ ἔτι} θατβ. Βαΐ 1 βθεπὶβ θεβέ ἴο 
Β͵ΊνΘ ΒΙΠΊΡΙΥ 8η δἰῃῖςαὶ ϑθπβθ ἴο {πὸ ψνοσᾶ 
(φθοράν). 80 [ἴ 15 επρίογεά 'π τ (οσ. χν. 
42... ΟΟΪ. 1ἴ. 22: 

9. ἐεέ τις ποὶ δὲ αὐδαγν ἱμ αυο}} ἐἰοΐμσ] Ἅνε 
Πηᾷ 1Π6 5ᾶπι8 ργεσερέ ἴῃ πϑαυ]ν Ἰἀθηξιςαὶ ννογὰβ 
ἴῃ 2 ἼΠ655. Π|. 12. ὙΠ6 νεῖ (ἐκκακῶμεν) ἰ5 ἔο 
ὈῈ ΟἸΟβοΙΥ σοηποοίθα υνῃ “61 ννα ἕαιηξ ποὲ 
(ἐκλυόμενοι) ὈεΙονν, «πὰ ἀδποΐεϑβ ἐπ6 β νἱπρ αΡ 
Οἔ 811 νἱβοζοιιβ βου θδσδιιθο οἵ ξαϊη-πεαγίθά- 
Π655. 

21 ἄμ σέασοπ)] [Ι͂ῃ 115 ΡΓΟΡΕΙΓ δρροϊηίθά 
{{πΠ|6, ἃ5 ἴῃ τ ΤΊπι. 1]. 6, νἱ. τς. ὙΠ6 Αροϑίϊβ 
5{Π] ργοσεεάβ ψν] ἢ {ΠῸ ἁπδορυ οἵ {ΠῸ6 Παγνεβέ. 
ὲ πιιιδὲ νναῖϊῖ, 845 {π6 Πιιβθαπάσπδη ννγαῖίβ : 
θαΐ {Π6 {ἰπι6 οὗ γϑαρίπρ νν 11} σοπιθ, 8686. [πηε5 
νι 78 
1 αὐὸ γαὶπὲ πο] ῊΘ βαπὶθ Οτξεκ ννοσζά 15 

τιϑοά ἴῃ Ματσκ νη]. 3. 

10. «41: αὐὸό ῥᾳυε ἐῤεγεύογε οῤῥογΥμηϊε} 
Οὐτ' Ὀιυιίπε55 5 ἴο ἀο 8}1] ἴῃς βοοά νγὲ οδῃ 
ἴο 81], ιϑίπρ; Ἔν εσΎ ὁρρογίπιῖγ. ὙΠῸ βονῖπξ 



ν. 11---τ3.] 

ΕΒΡΘοΙ ΠΥ ἀπίο τπαπὶ τ ηο ἀγα οἵ τῆς 
Βοιιβθ Πα οὗ ἔῃ. 

11 Ὗε 8ε6 μον ἰαῖρε ἃ ἰείζεγ 1 
αν υυγζίεπ τπίο γοι ὙΠ πλΪπα 
οὐ Παπά. 

12 ΑΒ ΠΙΔΠΥ 848 ἀεβίγε ἴὸ πηᾶκα ἃ 
Αγ 5ῃδνν 'ἴπ 1Π6 ςεβῃ, {ΠῈΥ σοπβίγα! ἢ 

αὐ Ὁ ἈΥΡ ΑΝ 5. ὟΊῚΊ. 
{(π 

γοι ἴο δε οἰγοιιπηοϊβθα ; ΟΠΪΥ [εβὲ 
{ΠΕΥ 5Ποι4 βιιευ ρεγϑεσυζίοπ ἔογ τῆς 
οΓο85 οἵ ΟἨ γβέ. 

13 ΕῸΓ πειῖῃεγ {ΠΕΥ {Πεπηβεῖνεβ 
ὙΜη0 4.6 οἰγοι πηοϊδεά Κεερ τῆς ἰανν ; 
δῖ ἀεβίγα το Πᾶνα γοῖι οἰγοιιτηςϊ δε, 
τΠδῖ ΤΠΕΥ ΠΊΔΥ Θ]ΟΓΥ 1π γουγ ἤςβῃ. 

δᾶ 1.5 καῖρος, ἃ5 ὙῈ 25 {πΠ6 τϑαρίπρ ; δηά 
{Πϊ5 καῖρος ΠΔΥ ΠΟΠῚ6 δ[ ΔηΥ πιοιηθηΐ οἵ Οἱ 
Ἰϊνε5. 

ἐῤεγε αὐῤο αγὰ Γ᾽ ἐῤε ῥοισεῤοίά 77 3α11Ὁ] Τί 
μα θδϑθη Ροϊπίθα οἷιξ ὉΥῪ σοπητηθηΐαΐοια {παΐ 
οἰκεῖος 15 Οἔἴδη τιϑδϑὰ οὗ οἱοβθ δοαιιδιπίδποθ δηά 
ςοπηδοίομ, υν]ποὰξ ΠΥ πουρῃΐ οἵ ἃ πγείαᾶ- 
ΡῆοΥ, ὈΥ οἰαϑϑίσδὶ τοῦθ, πα ὄναπ 'π 1Π6 
1ΧΧ. (1541. [ν11.. 7). Βαΐ {πε ἱπιαρὲ οἵ ἃ 
ΒΟΙΙΒΕΠΟΙ 15 50 Οἰβίοιηδιυ ἃ ϑογρίιγαὶ γα- 
ΡΓεβοηΐαζίοπ οἵ {πὸ Πασοῆ, ἐπαξ 1 15 ψΜῈ}} τὸ 
δάποιθ ἔο 1 ἴῃ {Π15 ρίασθ, (οιηρατε ἔρῃ. 
Ἰτῦτο: 

11--ι4ά. ΟΝΘΕ ΜΟΚΕ ΤῊΕΞ ΪΙσΡΑΙΖΕΚΒ 
ἈΑΚΕ 5ΒΤΕΚΝΥ ΟΟΝΘΕΜΝΕΘ,. 

ἴπ ἀρρυΌδοΪΠρ; Π15 ΘΟπο]βίοη, Π6 Αγροϑβίϊθ 
[115 ἀρ δῖῃ ὙΠ ΒΟΥ ΠΥ πρΟη ἔποβ6 νγ ΠΟ νγεγα 
{Π6 ὁποιηῖδβ οὗ {Γαΐῃ, δηα {Π6 σδιι565 οὗ τ ]βοῃιοῦ 
ἴῃ {π6 Ομυγο 5 οὗ (ὐαϊδίϊα. 

11. Υ7 -ε6] ὝΠΪ5 15 ΠΟΥ ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ [π|- 
Ῥεταῖινθ Ηδ βιιάάθη]ν (4115 διίθπίϊομ ἴο ἐπ 
ΨΕΓΥ ἀϑρθοΐ οἵ {πῸ Ἰείζοσ, 45 θχι ! Πρ ρτγοοῖβ 
οὗ ἢϊ5. γεμειηθηΐ θαγηθβίποββ οἵ βριγιῖ, 45. Ὑ7Ὲ}] 
85 οὗ Πϊ5 δι που δεῖνθ θδοῃϊπρ ἀπά σοπητηδηάϑ. 

ῥοαυ ἰαγρὲ α ἰδ] ΜῈ τὴδυ 580 ἢ 
σοηἤάθρῃςθ {Πδΐ [Π|5 το θγῖπρ ᾿π {πὸ Απΐπῃο- 
τίβοά Ψοσβίοη 15 νυΥοηρ. ὍΠΘ Ἰθείου 15 ποΐ ἃ 
Ἰοπρ ομθὲ. Βιΐ πιοξονοσ, 1 {15 ννόσθ ἐπδ 
τη Δ: ΪΏΡ;, γγ6 5σῃο] 4 Πᾶνα γράμματα ποΐ γράμ- 
μασιν. ὙΠῸ τοίδγεποθ 15 ἴο ἴΠ6 Ιδγρο 5126 οἵ 
1Π6 σμαγδοίογϑ 1Π νν ΠΊοἢ ΠΘ 15 νυ ηρ. ϑόνογαὶ 
Ποπηπηθπίδίοιβ πᾶνθ βιιρροβθα δἷ5θοὸ {παΐ ῃ658 
ΟΠαγδοΐθῦθ ὙγΕΓῈ. ΠΡῚΥ πα Π115-5ῃάρεη : ἂηά 
ΒΟΠῚΒ πᾶν σοηππεοίθα [ῃϊ5 ἐπουρῃξ τυ ἃ 
ΒΌΡΡΟΞΘα ννεα 685 ἴῃ 51 Ῥδι}}5 θυεβϑίρῃξ. ὅ8εῈ 
ποΐε (ν. 14) οἡ “" ΠΙ5 ἰεπιρίδίϊοη ἴῃ {πε ἤσβῃ." 
ὙΠῸ υρυτηθηξ μᾶ5 Ὀθθη ποννῆοα ἄγαννη οἷ 50 
ὙὙ6}1 45 ἴὴ ὨΓ Βτον πβ “ Ηοτγα ϑιιθβθοινε ̓: 
Δ ΔΠ ΘΞϑαΥ Οἡ [ἢ 15 βιιδ]εςΐ ὈΥ ΔΠ ΔΟσοΠῚρ] 5πθά 
ΡΠγϑίοῖδη 15 ΠΟ ΘΘΑΓΠΥ ᾿πίθγοϑίϊηρ. ὙΠ6 δτριι- 
τηδηΐ, πουνανοσ, σαπποΐ Ὀ6 δοςορίθα 845 Ἷοη- 
οἰαδῖνθ, ὙΠῸ ννογά ““πονν βτθαΐ " (πηλίκος) 
ἀεποίεβ, ποΐ 5ῆδρε, θα 51Ζ6. ῬγοΌΔΌΙΥ 81 Ρδι]} 5 
ΟΒΕΟΠΊΔΤΥ Παπάννυιηρ νγᾶ5 ἰγρὸ: Ὀαΐ τηογο- 
ΟΥ̓́ ἴῃ {π6 ργεϑοπί ἰηβδίαποθ π6 [ΌσοῖὉ]6 
σΠαγδοίογβ ᾿π νυ ΠΟ ΠΘ τυγοΐθ ννοσα ἕο θῈ ἴακθῃ 
85 8Π ΘἸΠΡΏΔΕΙΟ ΘΧΡΥ ββίοη οἵ ΠΙ5 ἔδο]πρ,. 

1 ῥᾳυε «υγξἑδη τιριέο γος «υἱὲ γιΐηδ οαυῦ 
ῥμραπά] δε 5Ποι]ά 5Ξαυ, “"1 πὶ νυυηρ." “1 
τοί ̓ἢ (ἔγραψα) 15 1Π6 Θρ᾽βίοϊαγυ δοτγίϑί, ἴῃ 
ἘΠΕ 156 οἵ ννῃιςἢ {Π6 νυυιοῦ Ρ]ασο5 ΠΙΠΊ56]Ε τη [Π6 
Ῥοβιεϊοη οὗ πὸ τοδάθσ. Απ ᾿πἰθγεβίιηρ 4 ιθϑίϊοῃ 

ΑΥ͂Θ65. ΠΘΙῸ, 85 ἴο νυν βθίποῦ ἐῃϊ5 διυιξορυαρῃϊς 
ΥΠΙηρ; οχίθπάθά ἴο {Π6 ννῃο]θ ΕΡΙβί]6θ, οὐ 
ΠΟΠΊΡΓΙΞΕΑ ΤΠΘΓΕΪΥ {Πἰ5 σοπο]πϑίοη, ΑΝ ε σαπποῖ 
ΔΉΒΥΟΥ {Π|5 “ιιθδίίοη ὙΠ Δ Όϑο] αἴθ σοπῇάθηςε. 
1 Πᾶ5 θθθπ πγροά 1ῃδέ [Π15 βίγοπρ Θχ ρυθβϑίοη 
νοι] ΠΑαγάΪγ θ6 δάδρίοα ἕο {Π6 πιογα σοηῃο]α- 
βίοῃ οὗ ἃ Ἰϑίζοσ  θαξ 11 15 ἰο θ6 οὐβοσνθά [ῃδὲ 
1Π15 ρατέ οἵ {Π6 ργεϑεπέ ΒΡ 5616 15 πηι ἢ ἸΟΉΡΟΥ 
{Π4π {Π6 διυζορταρῇῃ σΟΠπο]ϑίοπ νυ ῃΙο ἢ ννὸ Ππά 
Εἰβθυνῆοσθ, 45 'ἰπ (ΟἹ. ἵν. 1:8. ὙΠαΐ 8: δὰ] 
νγὰ5 ἴῃ {πΠ6 ΠαΌΙ οὔ ἀϊεΐαίίηρ 5 Ἰδθξζευϑ 15 
ππάοιθίεα. 866 πη. ΧΥ]. 22. 

12. 1ογπαζε α αὶ" σρέαυ ἐπ ρὲ 3,652] Το 
ὙΡΘΔΥ ἃ ΘΡΘΟΙΟΙ5 ΔΡΡρθαΥΆ ΠΟΘ ἴΠ ΠΊΕΓΘ Οἰνναγά 
{Πϊηρ5. 866 Μαϑίζ. Χχῃ. 27. 

ἦρεν εογσγαΐη γοῖε ἐο δὲ εἰγομηο σε] ὝΠ6Θα 
ΔΥΘ {Π6 ΠΊΘη---[Π]5 15 {Π6 ἔσθ σμαγαςίο οὐ [Π6 
ΠΊΘΠ---ανν ΠΟ ἀο {ΠΕῚΓ Ὀεβέ ἴο ἔοτοβ γοιι ἰο δάορίέ 
ΕἸΓΟΙΠηοΙβίοη. 

οπἷν)] “ΤῊΪ5 15 {Π61Γ ΟΠΪΥ τηοΐϊνθ, Ὁ πὰ 
Ὁ 5|ΠΉ1|81 αἸβραςοτηθπί οἵ {πὸ ννογά (μόνον) ἴῃ 
11. 10 8Πη4 ἴῃ ,) ΤΠ685. 11. 7. 

Ἰεεὲ ἐρεν σῥρομίά σι 7 ΕΓ ῥεγεεσμέῖοι.) ΤΙ [ἢ 15 
ὙΔΥ ΤΠΕΥ πιᾶπαρθαά ἴο νοι ΘνΘΥῪ ἀρρτόδοῃ 
ἴο τηᾶγίγγάοπι. ὙΠΕΙΓ τηοίνθ νγὰθ τε 
56 ἢ. «566. }, τι, 

18. πείέρεν ἐῤρὲν ἐῤογισείυες.. ἄθορ ἐφὲ ἰααυ] 
ΒοΙἢ Ποῖα ἀπά ἴῃ  οση. 11, 2 ς ““Ἰανν᾽" (νόμος) ἰ5 
ψνΠΠουξ {Π6 δγέϊο]θ : ἀπά ρυοῦΔΌ]ν 8. Ραι] ἴῃ 
Ὀοΐῃ ραβϑαροβ Πδ5 τεραγά τὸ {πΠ6 Ὀγοδά βϑποιαὶ 
τγαῖῃ {πὲ {Π6 πηΟΓΔ] Ἰανν σαπποΐ 6 Κορέ ὈΥ ΔηΥ 
τη8η, δηά ἐπδξ {ῃογθίουθ ἀην δἰζοπηρί ἕο 5θεὶς 
Του βαϊνδίίοη [ΠγΟιΡ ἢ ἸΘρᾺ] 7π|511Πσδίϊοη τητιϑί 
6 ἃ πηϊδίακθ. [{ 15 ργόῦαὈ]θ, Πποννθνοσ, 4150 
{παξ {πΠε656 {πιάδῖζΖθγβ 1ῃ (ὐδ᾽δίϊα ννοῦθ ρα ρΔΌΪν 
᾿ποοηβίβίθης ὄνθὴ 85 τοβρθοίθα ἔῃ ουνναγά 
ΟὈβούνδηςθ οὗ [Π6 [θυ ἢ ἰανν. 

ἐρεγ.. αὐδὸ ἀγὸ εἰγομ,ιο σε] ΓΘ αἸΓΟιΠῚ- 
Οἰβίοη ῬΑΓΥ. ϑοπΠΊΘ τη ΠιΙβουρίβ ἀπά δαϊουβ 
Πᾶνθ περιτετμημένοι ᾿ἰπϑίεδά οἵ περιτεμνόμενοι. 
Βυξ Ὀοΐῃ οδχίθγπαὶ ονυϊάθποθ «πὰ ἴΠ6 βἜΠΟΙΑΙ 
56η56 ΟΥ̓ ΕΠ6 ῬΑ5585Ὲ ΓΘ 5.ΓΟΠΡῚΥ ἴῃ ἴανοιυγ οὗ 
{Π6 Ἰατίεγ τοδάϊηρ. 

ἐδαΐ ἐρὲν γᾶν σίογγ ἐπ γομγ 3,250} ὙΟΥΥ 
ΒοάμΠΥ πη] αῖοη 15 ἕο Ὀ6 πιδάθ βιιὈβοσνιθπηξ 
ἴο {ΠΕῚΓ ογεάϊξ. ὙΠῸ ὑνογὰ ““γοῦχ," πκὸ [86 
ννογά “"γοιι,᾽ 15 ετηρῃδίϊς. “ΓῊΪ5 οἰδιιβθ Θχ ἢ] 1.5 
1η6 5θ βῆποβα οἵ {π6 [τιἀαϊζοῖθ ἴῃ ἃποίπου 
ἀϑρεοῖ. “"Ἴη 115 ννᾶγ,᾽ 5ᾶγ5 ΑἸξογά, “" ἔμοῪ 
ἐβοδρϑά [Π6 βοδπάδ] οἵ {πὸ ὐτοββ δὲ ἐπε μαηάξ 
οὗ {π6 [θνν5, ὈῪ πιδκὶπρ ἴπ ἕδος [πριν (τ βείδῃ 
ςοηγνοτίβ ἱπίο [θινΊ5ῃ ργοβεὶ νυ θ5.᾽" 

[6 Ὶ αι 



ΠΟ τσ, 
«υλεγεῦγ. 

14 Βυὲ (οά (ογθιά τπμαξ 1 ςμοιυ]ὰ 
δοῦν, ϑᾶνα ἴπ {Π6 οτοβ8 οὔ οὐγ [νογὰ 
[6515 ΟΠ τῖβε, ᾿ΌΥ ννῆοπι τΠ6 ννου]ά 15 
ΟΥαοΙ ΠΕ ἀπίο π|6. δηά 1 ππίο {Πε 
νοῦ]. 

τις Εὸὺ7ὺ ἴῃ Ομ γῖβεὲ δεδὺ5 ΠΘΙΈΠΕΓ 
οἰτουτηοίβίοη. ἀνδ!] βίῃ Δ ΠΥ τΠϊηρ, ΠΟΥΓ 
ἘΠΟΙΓΟΙΠΠΟΙβίοη. θΕ ἃ Πανν σγθαΐαγα. 

16 Απά 45 ΠΊΔΠΥ 88 νγαῖκ δοσογάϊηρ 

14--16. ΤῊΕ ΟἸΟΚΥ, ῬΟΜΧΕΚΞ ΑΝῸ 
ΒΙΈΕΒΒΙΝῈ ΟΕ ΤῊΕ (ΚΟΒ5. 

Ἡνίηρ ἢηϊβηθά Π15. σοπάοπιηδίίοη οἵ {Π6 
ΤαυάαΐΖετβ, 8ὲ Ῥδαι] πονν ββθυεβ, Ῥοϑβιτνοῖν, ἘΠπῸ 
ἘΓῸ6 ΡΥΪΠΟΙΡΙ65 οὗ {πῈὸ οβρεὶ, δηά Ἔχίθηἐϑ ἢϊ5 
Ῥεπράϊςξίοη ἴο 81} νυ πὸ πηδιπίδί ἢ ἔῃ 056 ΡΥ ΠΟΙΡ]65. 

14. ν]0ν}] Ἡανίηρ πιθπεοπθα {πὸ ““οδϑβί," 
ὙΜΠΙΟἢ ννὰ5 {πῸ 56] β αἷπὶ οἵ {π6ὸ [{π|481Ζ6Γ5, 
[6 Ῥᾷββθϑ δοηρ {Π6 1ἴπ6 οἵ [ἢ15 ννογά ἴο {πὸ 
πΠΟΌΪΘ ““Ῥοαϑι " οἵ {π6ὸ (μτιβέϊαη. ὙΠῸ Ὀεβί 
ΠΟΠΊΠΊΘΠΐατΥ Οἡ [Π15 ραϑϑαβθο 15 ΡΉ1]. ν. 1---τ2. 

ἐῤὲ εγο.] ὙΠῸ Ὀοαδέ 15 ποΐ βΙΠΊΡΙΥ ἴῃ 
76θ5 Ομτῖβε, δας ἴπ [655 ΟΠ γῖβε ἐγμείγεά. 
866 ποΐθ οἱ {Π|.- 1, ἃΠ4 σοῃραγα 1 (ΤΟΥ. 1. 13; 
22. 11. 2.. ὃ. 

ἐῤὲ «υογϊά ἱξς ογμε ρα τγιΐο γι6, αηεὶ 1 πριέο ἐδὸ 
αυογ 4 80 {πὲ {Π6 ὁπ6 15 ΔΌβο ξεν βοραγαϊθ 
ἔγοπὶ ἔπ οἴου. ““ ΑἸΓΟΓ ΡΥΓῸ αἱΐθσσγο παθεῖ 
τηογέσιπλ." ΒΓ ποΐ ΟΠΪΥ 5 ἴΠπ6 ᾿πηαρὸ οἵ 
ἀεαιί ἈΡΡΙΠΘά ἕο ἀθβοῦῖθα (Π15 βϑραγδίϊοη : {Π8 
τοίδγοποθ ἰο {ΠῸ ἐγμεϊίκίοι Οἵ ΟΠ γιβὲ ΞΠΡΡ 165 ἃ 
5{Π] Ξίγοῃ μου ἱπλαρθ ἴο ᾿ηϊοπϑιν {Π6 ΠΊΘΔ ΠΡ". 

15. 4 πεαὺ εἐγεαίμγε] (ἸΟἸΉΡΑΓΕ 2 (οὐ. ν. 
17 δῃᾷ ΕρΡΗ. ἵν. 24. ὙΠ6 Θαυ] δ Ρατί οἵ {15 
Βθηΐθποθ 5. νου ΠΥ ἃ τορϑιοη οὗ ννμαΐ νὰ 
Βπά ἴἰπ ν. 6: δηά ἴῃ βιιδβίαπορ 1 15 ἃ τθροιϊοη 
Οὗ 1 (οΥ. νἱῖ. 19. [Ὁ 15 πιοϑβέ ἱπζογθϑίιηρ ἀπά 
τηϑίγασίνο ἴο ραξ οροίποῦ {Ππ6 ἴΠγθθ Ρἤγαβ65 
ὙΠΟ ἢ ἀγα πιϑθὰ ἴῃ {Π656 ἔπ δ Ραββα 65 ἴο ροϊηΐ 
ἘΠ6 σοπίγαϑσε θεΐννθθῃ (ἢ Ἰϑεϊδη!γ δηὰ ξΟΥΠΊΑ]-- 
15Π1. 

16. (- »ιαη}} δε 5ποιυ]ά πηδιῖς [Π6 ἸαγρῈ 
411-Θιη δοίης σοηπάθηςθ οἵ {Π1|5 ρΡῇγαθθ Νὸ 
ΠΆΓΓΟΥΝ ΘΟΟ] Θϑ βεςῖβηι ἀννασίβ 86 Ῥδι]}}5. Ρεπο- 
ἀϊςξίοη. [1 ἰ5 πκὸ {π6 οἴοβθ οἵ {π6 ΒΡ: βέ]8 ἴο 
1π6 ἙΡΙΠοϑίδηβ : ““ὐτάςσα Ὀ6 νυ 411 ἐποῖα {Παᾶξ 
Ἰονθ {πὸ Τνογὰ 6515 ΟΠ τβέ ἴῃ ϑἰποουίγ,"--- 
ΨΥ ὙΠ] ἢ ννθ 5Ποι] 4 σοπηραῖθ ἀηα σοηίγαβέ 
1Π6 οἴοβθ οἵ {π6 ΕἸγϑέ ΕἸ βδί]θ ἴο {πὸ (ὐοσυιπίῃ- 
ἰδῆ: “ΤΥ ΔΠΥ πιὰπ ἴονε ποῖ {π86ὸ Του 76 βιιβ 
Ε(μτῖβε, 1θὲ ἢϊπιὶ θ6 ἀπαίμοηηδ." 

ας αὐυαὶϊξ αριτογαϊησ ἰο ἐῤὶς γα] 58.811 
Ὑ8411 15 {Π6Ὸ ἔγια τοδάϊηρ, νυ ῃ] ἢ σΑΓΓΙῈ5. ἐπ 
ΠΟΙΆΡΓΘΠΘηβίνθηθϑϑ οὐ {Ππ6 Ὀοπϑαϊοίοη ονετ 8]]} 
πὸ Πιξιγα ἰδίου οὗ ἐπ ἀμπαγοῃ. ΠΘ ΑΡΟΒΕΘ 
τονογί ποῖ ἴο {πὸ Ἰδηρίιαρθ τιϑθὰ ἴῃ ν. 2ς. 
ἼΠε ντογὰ κανὼν, {ΠΟΥ ἃ ΤηΘΑΒΕΓΙηΡ {1Π6, 15 

αἸΔΤ ΡΑΝΒΟΝ: [ν. 14-- 8, 

ἴο {Π|5 στι]6. ρεᾶσα ὧδ οἡ {Π6π|, δηά 
τΉΘΓΟΥ9 ΔΠ4 προη {Πα [βγδεὶ οἵ (σοά. 

17 Ετοπὶ Πεποείοσεῃ ἰδὲ πὸ πηδη 
ἘΓΟΙ]6 πα: ἔογ 1 Ῥεδγ ἴῃ ΤΥ ὈΟΔΥ 
τῆς πηᾶγκβ οὗ τῆς 1, ογά 6515. 

ι8 Βεείγγεη, {π6 ρίδοβ οὔ οἱζ 
Ι,ογά [εϑι5 (Ἠ γῖβὲ δέ νγιτἢ γι Γ 5ρΙΓΙτ, 
Απιεη. 
Ἵ ὕπίο [Π6 (Λα]αίίαηβ υυυθη ἔτοπιὶ ἈοπΊα. 

ϑε ἤοῦα ἴο ἀθποίε ἃ [ἰπ6 οὗ ἀϊγεοίίοθ. 866 
2 ΟΔΝΕ κ᾿ τὸ: 

γ16γ.}} ὙΠΕΙΘ 15 ἃ ἴοιοῃ οὗ ἐθπάθιμθϑϑ ἴῃ 
{π6 ἱπιγοάιιοϊίοη οἵ {Π|5. ννογτά. Απιοηρ {Π6 
ὉΡΘΠΙΠρ; βα] ϊδίϊοη5 οἵ δὲ Ῥδι]}5 ἘΣ βί]εβ τὲ 15 
ΟΗΪΥ Τοππά τη {ποβα δά ἀγοββθα ἴο ΤΊπιοίῃυ. 

ἀπά ποι ἐρο Τεγαεὶ Κ᾽ Οοα] Μοτα σογγθοῖϊν, 
ἐρσ6 η ἸρΟη {Π6 ἴϑ5γ86} οἵ σσοά." ὙΠοβθ ΠῸ 
Πᾶν Ῥθθῃ τηθπίοηθά ἀῦονθ οοπϑίξιξθ ἐπ6 
ΟΠ τιβέδῃ [5γ86]. ΤΠ δρρ]οδίίοη οὗ ἴπΠ6 ννοτά 
ἐς [5786] ᾽ 1ῃ [Π15 ννΑΥῪ 15 {τε ιθηξ ἴῃ {πῸ6 Νονν 
“εθίατηθηί. 866 Τοῇῃ 1. 47: ΒΟΠῚ. Κι ὦ; 
ἘΡΗ. 11. 12, 8Π4 Θβρθοῖδ νυ τσ (ου. Χ. 18, ΠΟΓα 
“Ε Τ5γ8 6] δἰζογ ἴη6 ἤδβῃ " 15 ϑεά ἴο πηαῦκ {Π6 
ΔΗ 655 θθΐννθεη {ΠπῸ οἱά ἩΌγονν παΐίοη ἀπ 
15 δριγιίμα] (ἢγιβέῖαῃ σομππίογρατί. ΤῊ τοὸ- 
τηατκ οἵ ΒΙΒΠορ ΠΡ μίοοί τηιϑὲ ποΐ ΡῈ ονογ- 
Ἰοοκεθά, {παξ ρϑύμαρβ {ποῦδ 15 Ποῖ ἃ “σϑξου- 
Θηο6 ἴο ἔπ6 ὈεπθάϊοςΟη, νυ ἢ οἴοβεβ ῬϑαἰΠπΊ5 
ΟΧΧν., ΟΧΧΥΠΙ., δηα ΒΟ ταπδὲ ἤανα Ὀδθη ἃ 
ΓΑΔΔῚ βοιπά ἴῃ {ἢ 6 Θαγ5 οὗ 811 ἀθνοιξ [5Γ86]-- 
Ἰε5:" 

17. ΟΟΝΟΚΌΒΙΟΝ. 
Οηςθ τῆοτα δὲ Ῥδ] πιδῖκοβ 8 ΡεγοΡΊΟΥΥ 

ἀβϑϑουίοη οὗ 5 Αροβίοϊις δα που γ. 

117. 1 ῥέα 11 71) δοάν ἐδὲ γιαγὰς οὗ ἐδ "ον 
ὕει. ὙΠῸ ΠΠογᾺ] Ὑείθσθποθ 15 ἴοὸ {Π6 τη γΚ5 
ννῃ]Οἢ Πἰ5 θοάγν Ὀοῖδ οὗ βιιβετίηρ δηα 11|-πιϑαρα 
ἴῃ {π6 σαιιϑθ οἵ Ομ γιϑέ. ὙΠεθθ πιᾶῖκβ Π6 
ἀεβισημαίθε ὈΥ {Π6 παπὶ οἵ ὀχαωμάς, ϑιο ἢ ἃ5 
ὙΜΕΓΘ ὈΟΥΠΟ ὈΥ 51ανθ58. ὙΠῸ Μαβίθυ, ἴο νυ ΠΟΙ 
ἢ Ὀοϊοηρϑ, πη νυῆοβθ οὐ ΠΘΥ5ἢ1Ρ 15 ᾿παϊοαϊοά 
Ὀγ {πεβα Ὀταπάβ, ἰ5 γι, 8ε6. Αςίβ ΧΧΥΙ͂Ϊ. 
23. ἴπ {πε ψογα “ θεατ "ἡ ἘΠΕΓῸ 15 δἰτηοϑὲ 5 
ΠΡ μαηΐ Ἔχργθϑϑίοη. Ηδθ 15 ργοιπά οἵ ἔμεβο 
ΤΊ Ϊτ5. οὗ ἱπαϊρηϊγ, Ὀϑοδιιβθ ΠΟΥ ἅγῸ Ῥιοοΐβ 
οἵ ΠΙ5 Ὀο]οηρίηρ ἴο (ἢτϑί. “Ηδ ϑαγϑ8,᾽ τὸ - 
γλΔτκ5 ΟΠ γβοβίοπη, “(ποῖ 5Ι ΠΊΡΙΥ 1 μᾶνα ἔΠ656 
τηᾶτῖτβ, θὰ. 1 Ῥθαγ {ποπὶ δροιυξ, Π|κ6ὸ οπα δχπ]ῦ- 
ἴπδ; ἴῃ ἃ {ΥΌΡἢγ.᾽" 

18. Βηγοίῤγθη) 8866 νυ]. σ. [Ι͂ἢ {Π6 οὔ βίη] 
Οτθεὶς [Π15 ννοσά 15 {π6 Ἰαϑέ ννογά οὗ ἃ}}: ἀπά, 
85 ΒΘΗΡΈΙ βᾶγ5, “" {Π15 Δ] Θνιαῖθϑ [Π6 βανεῖθ ἕο πα 
οὗ {πΠ6 ψν πο] ΕΡΙ 5116." 

ἦρε φγαξε 9 ομγ 1ογὰ δες ΟΡΡΙΕ ὅδ «υἱὲ 
“γοῖι Τρίγ]] ΤΙ 15 {πὸ ΠΙΡΊΕΥ ραγέ οὗ πιδη---ἴπα 
“ΡΟΙΟΣΙ Ρᾶγ5᾽) οἵ {πε οἱά ὙΠΕο]ορίδηβ---οΣ 
ὙΠ ΙΟἢ ΤΙΝ ΠῈ σύᾶσθ οροῖαΐθϑβ. 
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δ 1, δὲ ῥαμὶ αἱ ῤῥέειις ᾿α 57 4. Οοιτοθογαδίῖνα Ενιάθησθ.. 539 

8. ΠῸ. δὲ βαμὶ"ς Ἐριδέϊος ἤγονι οι. . 538 5 1Ν. ῥεπεο 1 αὐ: αὐγ] θη ἀπά αὐρεπ. 5.40 

8. 1Π|, Τὸ «αὐρογι ἐῤε Ἐρίσεϊο το ἐρὲ Ἐρῤῥε- δι Ν. Περῤκιῆροῦε ἀπά σε οὶ “Ε19 

τἴαπὶ αὐας αὐάγενο . . - . 538 8 ὟῪῚ, «“4παἰγεῖς Οὗ 115 σομίεηίς 5 542 
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2. [Ιπίρυπαὶ νιάθηςε. 5328 

1 2 Ζΐ ὧζ [ἼὝθη:. 

ἘΟΕΘῶΘ, τῃ6. σαρὶίαὶ οἵ Ῥτοοοη- 
501 Αϑία, δπᾶ 1Π6 μοδα-ιαγίουβ οὗ 

16 ἡψΟΥΒ ΠΡ οὗ Ατίβπη15, νγγὰ5 [Π6 σεηίγα οὗ 
ἃ τηαρηϊῆςσεπε θαΐ οοττιιρέ ργονιποῖαὶ οἰν!- 
Ἰἰξαίίοπ ψΠμεη 5: Ῥαὰὺὶ ραϊα 1 Πὶ5 ἢΙβί 
ν δῖ. ὙΠ6 Αροβίὶα δὰ [δ] ἃ βίτοηρ 
ἄεοῖγε ἴο ρτοοθβᾶ {π|ΠῸὺ ΘαυῪ ἴῃ ΠΙ5 
Θεοοη Μ|ιβϑιομαγυ Τούτηου (Αοἰϑ ΧΥ]. 6), 
Ῥαξ Βεϊηρ ονειγα]εά Ὀγ ἃ αἰνὶπα ᾿τρα]βο, 
ἢ Παὰ ραβββά ονεῖῦ ἱπίο Επιγορα ἴοσ [ῃ6 
ἐνδηρε βαϊίοη οἵ Μαοβάοηϊα δηα Αομαΐα; 
Δα 6 τὰ ὉΠ40]6 ἴο σα οὐδ ἢΙ5 
οὐρίπαὶ ἀδϑίρῃ οὗ βία }Π5Π1ηρ; ΟΠτΙβ δ ηϊν 
ἴπ Αϑία, οὐ ὄνξῃ ἴο νἱ᾽ϑβὶς 115. σαριΐαὶ, ππ|}] 
Οὐ Πῖδ5 ταίαση ἸΟΌΓΩΘΥ ΠΌπιὶ (οΥηἢ ἴο 
ΤΕυιβαῖθπὶ [ῃ6 νε5561 ἴπ ΠΟ 6 νγᾶ5 
νογαρίηρ 5ἰ ρΡΡΕΩ͂ ἴοσ ἃ ἔονν ἄαγϑβ, ρΡυο Δ ΌΪΥῪ 
ἴου Ἰαάϊπρ ρύγροβθϑ, ἴῃ 1π6 μαυθουγ οὗ 
ἘΡΠαβιβ. ὙΠὲ {τἰπ|ὸ ἀππηρ ἡ ΠΙοἢς ἢΘ 
νὰ 5 {Πτπ|5 ἀείαϊπεα σομρτϑεα ψΊΠῖῃ 1 ἃ 
ΘΑΌΡ Δ Π-ἄαγ,  ΠΙοἢ ρανα Πἰτα {Ππ6 ἀ6ϑιγθά 
ΟΡΡογίαπιν οὗ φργθαοῆϊηρ ἴῃ {πΠ6 ϑυπᾶ- 
σοραθ ἴο {π6 Τ7ενν5, οἵ οι ἃ οοηβιἄθγα- 
Ὀ6 παρε Πα 5ειεα ἴῃ ἘΡΠ6βι5, 
ῬΙΟΌΔΌΙΥ δὲ {π6 τἰπ6 οἵ τη σοπαϊαϑβί οἵ 
Τυάςτα ὈΥ Ῥοηρεγ. ὍὙΠπὸν Ῥαβουρῃΐ 
Ἠΐπι ἴο οοπίϊπιιθ πὶ δάαγεβθ ἢ 1π6 
ΟΠ] ον πρ ΘαΡθαΙῃ, ας Ῥεὶπρ πη4 0] ἴοὸ 
ΠΟΠΊΡΙΥ, ἢ6 Ῥτουηϊβαα ἴο τείατη, 1 1 ὑγετα 
(οὐ 5 ΜΠ], ἀπὰ Πα ες Βεμῖπα πἴτῃ Ααα]]α 

1 568 Ῥυοίβββου ΒΡ] απηρίγε᾽β "5. Ῥδὰϊ ἴῃ Αβια 
Μίπου,᾿ Ρ. τος; πᾷ 7όβερμιβ, “Απία. Χιν. 10, 
αν 25- 

απ ῬΙΙ5Ο111ἃ ἴο ΟΑΙΤΎ ΟἹ ἴΠ6 ὑνοΥΚ ΠΟΙ 
Ἠϊ5 οπ6 ἄαγ᾽5 ρυθδοῃίηρ παά θαρθη (Αοἴ5 
ΧΥΠΙ. 190-21, 26). 

Ιῃ 15 ΤΗϊγα ΜΙβϑΙΟμαΙΥ ΤουγΠοΥ 51 
Ῥαι] ΠΟ {Ππ|5. Ῥγουηῖβα, ἀηα οδιτιθά 
οὐκ Πῖ5. ΟΥΡΊΠΔ] ραγροβθ. Ἡδνίηρ {τὰ- 
γε ]]εα οι Απεέοομ τπτουρῇ (ὐαἰδίϊα ἀπά 
Ῥῃτγυρῖα (οί χνἹ. 22, 23), με αὐηνθά 
αἱ ἘΡΒαβιβ (70. χῖχ. 1), ἀμ τηδᾶς 11 Π5 
ποδα-παγίθυϑ ΤΟΥ [ὮγΘα γϑατβ (70. χχ. 31), 
Δαχηρ ΠΟΙ τἰπη6 ἢς ἀδνοίεα ὨΙΠη56]Γ ἴο 
ἴῃς ἐνδηρεϊζαίίοῃ οἵ [Π6 οἰἵγ δηά {Π6 (15- 
ττῖοῖ οὐ σι] ἢ 1 νγα5 {Π6 τη δ ΓΟΡΟ 5. ΕῸΓ 
1π6 ἤτοι [τες τποηῖπ5 ἢς Δα γοβϑθα Πϊτη- 
56] το [Π6 Το 5}. ϑυμαρόραθ ἢ ΕΡΠ6Β5115, 
θαΐ αἴτοῦ [Πα {πη6, ἴῃ σοηβθαπθπορ οἵ [Π6 
ΟΡΡοϑιε[οπ ταί ἢ {πούα πιεῖ ἢ, Πς ἔογπη- 
εα ἴῃ ΤυΥδΠηιι5᾽ Ἰδοί ΓΕ -ΤΟΟΤὴ ἃ ϑερααΐ 
σοηρτοραίίοη οὗ Ἐρποβϑίαπθ (τ βι 85, 
σΟΠΊΡΟΒΘΩ οὗ ΓΘ ]5} δ πα (θη116 οοηνοσίδ, 
ΠΟ Πα οοπϑίϊ πίε ἰηΐο δἢ οἴρϑη- 
564 Ομυτοῆ ὑπᾶϑγ τορι αὐ]ν ογἀαϊποά 
Ραβίοιβ απα ἰθδοποῖβ (70. χχ. 28. Βαΐ 
ἢϊ5 Ῥατροβα ποτῃ ἴπ6 Ῥερὶπηϊηρ Πα Ῥεεη 
ποῖ ἴο σοπῆπο Πἰμη56 1 το ἘΡΠαβιιβ, θαΐ ἴο 
( Ῥτθδ ἢ {πὸ ψοτά ἴῃ Αβια" (70. χνὶ. 6), 
ΔΠα Δοςογάϊ ΠΟΥ ἢ6 τη 6 ἜΧΟΙ ΒΙΟἢ5 ΤΟΙ 
[6 πιθίγορ 115 ἴο 411 ρατίβ οὔ {πΠ6 ὑγονίηςβ, 
ξουταϊηρ ΟΠατοΠ65 ἰπ {Π6 ΟΠ ϊοῇ ἴοννη5 δηά 
οἰτ65, “50 {παΐ 411 πεν ΠΟ ἢ ἄνγαὶξ ἴῃ 
Αϑἰα᾽ (αὶ 15, βρβακίηρ Ὀτοδάϊγ, [Π6 
ψοϑίογῃ Ῥατί οὗ Αϑία Μίποι), “ πβαγά τΠ6 
νγογά οἵ {μ8 Τιοτὰ 7655, θοῖῃ 7ονγ5 δηᾶ 
ατεοκα᾽ (2. χιῖχ. το); ἂδπᾶ 1)εη,θΈ11|5 
νὰ 5 64 ἴο 54Υὺ {παΐ ““ ποΐ 8Ιοπβ ἴῃ ἘρΠε- 
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5115, θα: αἰπηοϑί [τουρῃουΐ 411 Αϑῖα, [15 
Ῥδαὺϊ μαῖῃ ρειβϑιδαβα ἀπα τὰυγηεα αὐναν 
πιο ἢ ΡΘορΙε (“2ό. χῖχ. 26). Ατἴμα εηά 
οἵ ἴμθ ἴῆγεθ γβαῖβ δὲ Ῥαὰὺὶ ρτοοβεαβα 
το ατεεςθ, πα οἡ ἢΙ5 Ταΐατη ΟΠΟΘ ΤΠΟΓΘ 
ἰονγατβ ἴπ6 Ἐλαϑί, αἴζεσ. πο! αἸηρ ἂπ ᾿πίου- 
νίον ὙΠ τπμ6 ἘΡΠδϑίαη Ῥγαβγίευβ δ 
ΜπΠεΐαβ, μα ἰγανε] θα οπ ἴο [6γαββίειη, 
ὙΏΘΠΟΘ ἢδ ψὰ5 ΑΓ αὶ 45 ἃ ῬΙΒΟΠΕΙ͂ ἴο 
(ρϑατεα δηα Ἀουηθ. 

11. (δ Ζαμῖς ῤίοίϊες γγοηε  Ο16. 

Θυτχίηρ ἴπ6 ἢτβὲ ρατί οἵ 15 ᾿πῃρτίβοη- 
τηρηΐ δἱ Κοπηορ, δὲ Ῥαὰ] γγὰ5 ῬΡσΟΡΔΌΪΥ οο- 
οαρ᾿ε 50 ΠΥ ὈΥ {πα τα]ρίοιι5 πεεάβ οἵ 
τῆς. οαρΙα] οὗ τπ6 νου], {πᾶΐ μα δῖ [Π8 
νατίοια Ομυτ 65, ν Ιοἢ 6 Πα οππαεά, 
ἴο ἴῃς οατα οὗ ἴπμοβα ἴο ποῖα μα Πδά 
οπἰτγαβιθα {ποι οἡ {ΠῸ 5ροῖ. Βαΐ ἰονγατ5 
[ἢ6 οἷοβα οὗ ἢὶ5 ἔνγο γϑαῖβ᾽ σαρενν Πα 
ντοία ἴουτ ΕΡΙ51165---ἰο {π6 ῬΗΠΙΡΡΙΔΠ5, 
τὸ ΡΒΠδιοπ, ἴο {π6 (Ο]οββίαηβ, ἴο {Π6 
ἘΡΠδϑίαηβ. ΟΥὨ ἴμεβε ἴπ6 ἴπγεα ἰαϊίο 
6ΓῈ τ 6 αἱ αἰτηοϑδί {ΠπΠ6 βαπηα {ΠΠῚ6 : 
ΜΒΕΙΠοΥ τῃ6 ἘΡΙβ116 τὸ {π6 ῬΕΠΙρΡΡΙαη5 
Ρτεορβα οΥ [ΟΠ] ον παπὰ 15 Ὁποδγίδῃ 
(Ξε “Ιπιτοἀιιοίξίοη ἰο ἴῃ ἘΡΙΒ[16 ἴο {π6 
ῬΒΠΙρΡΙαπ5᾽). ὙΠῈ ἴἄγεα οοπῃίειηροσα- 
ΠΘΟΙ5 ΕΡΙ 5.165 γοσα σοηνευϑα ἴο Αϑία ὈΥ 
Τγομίοιβ ἀπ Ομποϑίπηιβ, ΟΠΘβιτηι5. σδ- 
τγίηρ [ἢ 6 ἰδίου το Π15 τηδϑίθυ ῬΠ]]ΘΠΊΟΠ, 
δηα Τγοπίοιιβ θείης δπίγιβϑίθα ἢ Π6 
ἘΡΙ5116 αἀάγεββαα βρθοῖαῃγ ἴο ἴπ6 (ο]ο5- 
5141|5, ἃ Πα ΜΠ ἃ ΟἸΓΟΌΪΑΓ ΟΥ̓ ΘΠΟΥΟ]ΙΟδὶ 
Ἰοίίεσ, μὴ ἢΘ6 νὰ ἴο ἴακε ἢγϑί ἴο 
ἘΡΠβιιβ, ἀηά ἴπεη ἴο {Ππ νδυίοιιθ. οἰ [165 
οἵ Αϑῖα ἴπ ψΏΙΟἢ δὲ Ῥαὰ] παᾶ [ογπιθά 
ΟΒυτοῆα5. ἀυτίπρ ΠῚ5 ἴἢταα γϑαῦβϑ᾽ Γαϑ1- 
ἄεμοε αἱ Ερἤεβθιιβ. Οπε οορΥ οὗ 1}15 
ἘῬΙ5116 νγὰβ μβεδαβα “Τὸ 1Π8 βαϊηΐβ {παῖ 
ἈΠῸ αὐ ἘΒΠ ΘΒ: {πὲ ΟΙΠΕΣσ, ὁ [Ὁ [6 
βαϊηΐβ {πδὶ 816... ἡ [Π6 ἰασιιπα Πανίηρ 
το Βὲ ΠΙΙδβα ὰἃρ Ὀγ Τγοδίοιιβ, δἰ Ποῦ ὈῪ 
ψοτῖα οὗ του οὐ νἸ {π6 Ρδη, ἴῃ ἘΔ οῇ 
οἰἵγ ψμογείη μα τεδαᾶ οὐ ἀεἸνετεα πρ 
τῃ6. ἘΡΙ516. 

111. 700 τυλονῖῦ 16 2756 τῦᾶς 
αααγεσϑεί. 

Ὗγε τ6 7πϑιΠε6α ἴῃ 5ἰδέϊηρ [Π8 δθονε 
ἴο πᾶνε ὕβθῃ [ῃ6 «εβιπαίίοη οἵ {π6 
“ΡΙ5116 ἴο ἴπ6 ἘΡΡ Πεϑίδῃβ," ὯῸ ἸΟΠΡΕΥ 
α5 ἃ ἀουθί] σοπῃ]θοίατο, θαΐ 45 ἃ ρσορᾶ- 
ΒΠΙΥ ἀτποιπίίηρ αἰπιοδὲ ἴο ἃ οευίβι ΠΥ, 
ΤΟΥ 10 15 1πΠ6 ΟἾΪΥ ΠυροίΠοϑῖ5. νΠ]ῸΠ δο- 
σουπηῖβ ἴῃ ἃ ϑδιβίδοϊοΥΥ ΤἸΔΏΠΕΙ ἴοσ πα 

ΝΕ ΘΙ ΘΤΘΝ Ὁ 

[λοῖ5. ΠΟ Πᾶνα ἴο ᾿ς ἴακεπ πο σοη- 
5: ἀθγαοη. ὍΤῇῃςῈ ἔδοϊβ. ατα {π6 ἔο]]ονν 
1ηΡ :- 

1. ΤΠδ ναϑὲ τδ]ουγ οὗ [6 Μϑ5, 
Δηα 811 {πΠ6 νϑύβίομβ οοπίαϊῃ ἴῃ6 νοσᾶ5 
“1η ἘΡΠδβιιβ,᾿ δηα ἴπΠ6 βϑπούαὶ ΟΠυτΟῆ 
τταα!τοπ τη {Π6 Θαυ]δδὲ ἀραῈ5 τγὰ5 ἴο ἴΠ6 
εἤἴδοι {παΐ {πὸ ἘΡΡΙβι]α νγὰ5 δ γεβϑεα ἴο 
1π6 ἘΡἢαβίδῃβ. 566 [στϑηροι5, Δαν. Ἠ τ. 
γ-.,.27).2; ΟἸεμδης ΑἸδχ, ΞΟΠ ΚΝ ἢ 
“Ῥρρᾶδρ.ἾἾ. κ; Τογ]}. “1 ὲ Μοπορ. σ᾿ ν. 
Οπ [Π8 οἴπον παπᾶ (4) ἔνγο οἵ {Π6 θεϑί 
Μ55. (ἃς Μαίϊίοαημ δηά [ῃ6 ϑιηδιῖς 
ΟΟαδοχ) μαναὰ ποῦτῃε νγογάϑ 1η ΕἸΡΠ6βιιβ "ἢ 
ἴῃ ἴῃς ἰεχί. (0) ΟΥροη5. σορίθ5 ἀρρθδῦ 
ἴο πᾶνε νδηϊθα πεῖ, {πουρῃ Πα τα- 
σαγαθα [ῃ6 ἘΡιβί]α δ5 δα ἀγεββϑά ἴο 1ῃ6 
ἘΠ εβϑιδῃβ (5ϑεθ. Οτδῃλει 5 " δίθηδ, ΟχΧ. 
Ῥ. 102): Β451]. ἰ6ϑειῆες παι πα οἹα 
ΠΟΡΙ65 ἴῃ 5 ἄαγ νγεσα πους ἐπ 6 πὶ 
(΄ Οοηίτα Ελιπο λ.᾽ 11. 19): [ΘΓΟΠΊΘ᾽ 5 γγ γα 5 
ῬΓΙΟΡΑΡΙν, Ρὰς ΌΥ ΠΟ τηθδῃ8. σεσίδι ηἶγ, 
ἸΠΊΡΙΥ {Πᾶς [Πογα νγὰβ [ῃ6 βϑαπὶθ αν ΟΥΒ {Υ 
οὗ τεαάϊηρ ἴπ [6 Μ55. ψῃῖσῃ μΠ6 επὶ- 
ΡῬίογεα (.Αα ἘΡΠαβ.᾽ 1. τὴ: Ταγα] απ 
βίαϊεβ. {παὶ τῃ6 ΟΠυτοῆ νιπε55εα ταν 
το {Π6 ἘΡΙ5116 μανιπρ Ὀξεη δάἀάγεββεά ἴο 
τὴῆ6 ἘΡΠΘβιαπβ, δηὰ {πὲ 1 τνγὰ5 ᾿πβοσιθοα 
ΔοσοΙαΠηρ]γ; πὲ παὲ Ματγοίοη Παά δὲ 
Οἠ6 πὴ ἃ ἄδεϑιγε (σα χγιαηαίο φ65 7111) ἴο 
ΔἸΙογ [6 ἘΠ|Ὸ Ἰηΐο “Τῆς ἘΡΙβΕ]6 ἴο 1ῃ8 
Τ,Δοα᾽]σθαη5," ἴῃ Οτρθγ ἴο 5ηθνν ψηδΐ ἃ 
αἸΠρεπὲ ᾿ηναβιιραΐοσ πῃ μδα Ὀξεῃ; δηά 
τπαὶ τπ6 Πογείϊο δᾶ ἴξ 850 ᾿ῃβοροά 
(' Αἄν. Ματῖο. ν. τι, 17). ὙΠΕ656 νατῖδ- 
[ἰοη5 ἴῃ 1π6 Μ55. δηᾶ 115 Πεϑιίδηου ἴῃ 
ΘοοΙΘϑιαϑίϊοαὶ ἰταάοη. νου θῈ ΟὨΪΥ 
παίμασγαὶ ἀροπ ἴῃς Πυροί 6515 οὗ ἃ οἰγοι δῦ 
Ἰδιεῦ μανὶπηρ 5ενεγὶ αἸἤεγεηΐ δα αγαββαβ, 
οἠΒ οὗ ψΗΙΟἢ νγὰ5 “ΤῸ ἴπΠ6 1Δοάϊοθδηβ τ᾿ 
[ΠΥ 16 ποῖ δχρ σαῦὶα οα ἴπ6 ΤΠΘΟΥΥ 
οὗ δὴ ἘΡιβι1ῖ6 δα ἀγεββθά 50] εν δἰ Ὶ ἴοὸ 
ἴῃ8 ἘΡΗΘβϑίδῃβ οὐ ἴο ἴΠ6 1,4 οα!] 6888. 

2. (α) 81 Ραμ], ᾿πουρῇ μα μαᾶ Ἰινεᾶ 
ἴου ἴτε γϑαῖβ δ ἘΡΠαβϑιι5 (α Ἰοηροῦ 
τα ἰπαη ἰπαΐ ΜΠ] ἢ 6 βρεηΐ ἴῃ ΔΗΥ͂ 
ΟἴμεΥ οἷν Ἔχοαρὶ Απίϊοοῃ), βεπᾶβ πὸ 
στθϑίίηρ5 ΟΥ̓́ΠΙΟ554 565 ἴ0 πα νά τπι4] ΟΠ τΙ5- 
[ἰ8ὴ5 ἴτοιη ΠΙΠΊ56] ΟΥ̓ Οἴπεῖβ. ΤῊΪ5 15 
ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἴο ΠΙ5 ΞΘ ΏΕΓΑΙ ἱπουρἢ ποῖ ἴο Π15 
ἘΠίνεβ4] οπβίογῃ (οἴ, {πΠ6 ἘΡΙ5|165 ἴο {Π68 
(οὐ ΐδηβ απᾶ {πε (ὐδ]δίιδηβ, νΒΙοἢ ἀγα 
ὙΠ ΠοὰΣ {Π61η); ΠΟΥ 15 [Π15 Ιδοῖκ οἵ 5ρεοῖδὶ 
βα] αἰατ]οη5 δοσοπηίεα ἴοσ εἰπε ὈῪ {Π6 
οὐτίοιι5 ἀιρισηθηΐ οὗ Τιατάπου (δ ]. νἹ. 
Ῥ. 144), [δὶ 45 μῈ διΔάγεββθα τῆδην Ρεῖ- 
50Πη5 10 Βοπια Ποῖα μῈ μαὰ ποῖ θβθῃ, 



ΤῊΝ ἘΞΕΙ ΘΕΈ ΒΘ ΟΕΡΕΣ ΞΕ ΡΗΕΘΤΑΝΞ. 

ἢ τηϊρῃς δἀάγεβϑ ποπα αἱ ἘΡΠΘβιι5 ὙΠ ΘΓ 
Π6 Παᾶ Ῥεεπ; οὐ ὈγῪ Εδαϊθ᾽ 5 βιισβαβίοη 
τπαὶ ἢ6 Κη ἴοο ᾿πΔηΥ ἴο δαἀάγεβθθ ὈῪ 
ὩΔΙῚΘ: ΟΥ̓ ὈΥ ἴΠ6 ϑιρροϑβίίοη ὑπαΐ τΠ 6 
ΡῬΠναΐθ τηρϑϑαρὲβ ψεῖῈ ἰο ΡῈ ρίνθῃη ὈῪ 
ΤΥςΠΙςι5, ἴου ΓΓΥοΠϊοιι5. γγὰβ 6 Π]οΙπΠΘα ἴο 
δῖνε ᾿ηξουτηδίοη ἀροιΐ 51 Ῥδὰ] δὲ (ο- 
Ιοβϑεθ ἂἃ5 δ ΕΡἢμδϑιβ (( Ὁ]. ἵν. 7), δηάᾶ 
γεῖ {ποτα ἀταὲ ᾿πάϊνιτι4] βα]αἰαίοηθ. 1Π 
ἴῃ6 ἘΡΙβίῖα ἴο ἴῃ6 (ὐο]οββίαηβ. ὙΠ6 
ΘΠΟΥΟΙΟΔ] σΠμαγδοίου οἵ [Π6 ΕΡΊ 5116 ψουῦ]Ἱᾶ 
δῖ οὔσθ Ἔχρίαϊη {π6Γ ἀθβθηςα. (ὁ) ΤῊΣ 
[Ο]ονιησ ραβϑαρθθ οσου ἴῃ [Π6 ἘΡΙ5116: 
“ὙἸΝΠΕγείοσθ 1 450, δϊογ 1 πεαῖά οὗ 
γου (Δ τη {πὸ Τιοτὰ 76β5ι|5, δηα ἰονα 
αΠίο 411 [Π6 5δϊηΐβ, σβᾶβα ποῖ ἴο ρῖνε 
ἘΠΗΠΕΞ ΟἹ γοῦν (1. 18). “1 γε πανὲ 
Ὠξαγα οὗ π6 αἰβρεηβαίίοη οὗ τῇ φγίαςα 
οἵ αοᾶ, ψΜ ΠΟΙ 15 οίνθῃ τη6 ἴο γοι:- 
γα "Ὁ (11. 2). “45 1 ντοΐβ δίοσε ἴῃ 
ἔδνν νοσαᾶβ, ΠΟΘ ΡΥ, ΕΠ γε ΤΕΔά, γα 
ΤῊΔΥ πΠΑοΙβία Πα τὴν Κηον]εᾶρα ἴῃ {Π6 
τηγϑβίοιυ οἵ (ἢ γιϑε᾽ (11. 4). “ἘδιπΘΙΉ ΒΕΓ, 
1παΐ γε Ρεϊηρ τ ἴπηθ ραβδί (ἀβῃί]65 ᾿ἢ 
{ἸΕΤ ΝΟΠδ᾽ ΟΓἹ ἘπΈθε δ Χίδ. ἀτὸ 1π- 
ΠΟΙ ΡΔΊΙα ἢ Π6 τπθοῖγ οὔ {ῃ6 
ἘΡΙ5116 Ῥεὶπρ δααγοββϑθα δχοϊβϑίνεὶν ἴο 
1πΠ6 ἘΡΡεβϑίαῃβ (566. ποίεβ. οὔ δδοῇ οἵ 
{Π6 11) ; Ῥπξ ἘΠΕΙΓ νογα!ηρ ἈΡΡΘΔΥ5. ΠΊΟΤΕ 
πδίμγαὶ 1 νγὰ ππάοιβίδηα δὲ Ῥϑμὶ] ἴο θῈ 
ὙΓΠΩΡ ἴο 5οὴθ δ ἰ᾿ἰβαδί ψῃοη ἢ6 
Ια ποῖ Κπονν, δπᾶ ψῇο ἀϊά ποὶ Κπονν 
ἮΪΠῚ 45 ἴπ6 ΕἸ Ρῃδβϑίδῃβ (14 (Αςί5. χχ, 
38), Δῃηα ἴο ἃ ὈΟαῪ ΠΟ ἢ οἡ [Π6 ψ ΠΟ] 
ΠΟμϑιϑίε ἃ οὗ τῆοσα (σθηΐ 65. {πΠ8η γα 
μαννα Τεαβοη ἴο Ὀεϊΐανα νγὰθ ἴπΠ6 οᾶβ8 
ἴῃ 1{Π6 οἰΐγ οὗ ΕΡΗδ6βι5. 

3. γε τηδὺ {ιτίμου ποίς, (α) 51 Ῥδὺ] 
ἄεβιτεβ [ῃη6 (ὐο]οβϑίδηβ, δἰζευ ἴΠοΥ Πᾶνα 
τεδα {πὸ ΕΡΙ 5116 δα ἀγεββοα ἴο {Ποιηβεῖνεβ, 
ἴο 56η4 1 ἴο Τ,Δοάϊορα δηα ἴο ἔεΐοῃ 
ἴπεηςς ἴῃς ΕΡΙβΕΙ6 ἐπαΐ νὰ ποτα (“τῃ6 
ἘΡΙ5116 “γοηὲ Τιαοάϊορα ). “Γγοπίσι5 πὶ 
ΟΔΥΓΥΙηΡ [Π6 ἔννο Ἰοίζοιβ ὑγοι]α Ππαΐαγα! ]ν 
Πᾶνα ἰαπαςδά δὲ Ερἤδϑβιιβ, αῃὰ ἑακίηρ {ΠῸ 
σΟΡΙῈ5 οὗ τῃ6 ἘΡἢμεβϑίδῃ οὐὔ᾽ αἰτοῦ ασ Ἐ- 

᾿ ῬΙδς. ἢ Πῖπη, του] Πᾶνε Ἰοἴς ἃ σΟΡΥ 
ΙΓ {Π6 ΤΔοάϊσοδηβ 5 Ὀεΐογα γεαοῃϊηρ 
(ΟΙοσβεθ ΙΓ τς ΕἸΡΙ5Έ 16 ἴο της (ο]ο5- 
βΒῖδη5. [15 ἃ Υθαβοηθ Ὁ] ΘΟΠΟΙ] βίη [Πδΐ 
5: Ῥδ1]}5 1Π] ΠΟΕΟΝ γοίθυβ ἴο [Π15 Οἰγο ΑΓ 
Ἰεξΐεσ, ἢ π6 νϑηθα της (Ο]οβϑίδῃβ 
ἴο τεδα αἰζεσ ποὺ Πα ρτοδίεα Ὀγ {Πεὶγ 
ΟΥ̓ ΤΏΟΙΕ ΘΟΠΊΓΟΥνΘΥΘΙαΙ ΕΡΙ51 16. ὍΠῈ 
ΠΟΡΥ ἴπεη ἰεῖς δὲ Τιαοάϊσεα πιδὺ Πᾶνα 
Ῥδθη ἴπ6 νΕΥΥ ΘΟΡΥῪ δααγεββαα ἴο {πε 
1, Δοάϊσεδηβ ΠΟ Μαγοίοη 58 οὐ πεατά 
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οὗ ἴῃ 1Π6 σουῖβα οὗ ἢἰ5 βοο]βϑιδϑίϊοαὶ το- 
ΒΘΔΙΟἢ 65. 

(ὁ) Ὑνππρ ἔτοτη ἘΡἢδββιιβ ἰο ἐῃε (ο- 
ΤΙ Πδη5, 51 ῬᾺ] βεηᾶς {πΠ6 βαϊαζαί οης 
ποῖ οὔ [πὸ ἙΡβαϑίαπ (βύσοι, θαΐ οὗ “τε 
ΟΒυτοΠῈ5. οἵ Αβια." ὍΤηϊβ5 ᾿ποϊἀθηίδ!]}ν 
5ῆθνγΒ {παΐ {π6 ΟἸΒΌτΓΟΙ οὗ [Π6 τηείγορο]α 
δΔιηα [Π6 ΟΠΒατο 65 οἵ {πε ρτονίηοε οὗ Αϑία 
ΕΘ οἰοβοὶν σοηπροοίοα ἰορείῃου ἴῃ ἢἰ5 
τηϊη, 580 1παὶ Π6 τηϊρῃξ νγ6Ὲ }} Πανα δά- 
ἀΓαββοα δη δρίβίία ἕο Π6 ΠῚ ἴῃ ΘΟΠΊΠΊΟΗ. 
Απά [Π15 ΙΔ πΠοδίίοη νὰ ποῖ ῬΘΟΙ]ΠαΓ 
ἴο Πϊπὶ: {ῃ6 ΤΕΠΡΙα οὗ Ατΐθπηϊς νγὰβ 
ΠΟΠΒΙΔογοα ἴο ΡῈ {πῸ ΤερΙς οἵ Αϑία, 
τὴ6 ἘΡΗ6ϑβϑιίαπβ θεὶηρ ΟἿΪΥ 115 τγατάθῃς 1Π 
ΘΠ ΔΙ οἵ {πΠῈ ῥγονίποα. 

(ῶ 81 Ῥδὰὺὶ] δἀάγεβϑδεβ ῃ6 ϑεοοπά 
ΕΡΙ5115 το πΠ6 (ὐουιπίπίαης “ἀπίο {ΠῸ 
ΟΒυτοῇ οἵ ἀοα ΠΟ 15 αἱ (οππίῃ, ἡ ἢ 
411 [Π6 ϑαϊπῖβ ὑνΏΟἢ ΔΓΘ 1Ππ 411 ΑςΠαδΐα." 
ΤΗϊ5 γα 566 ἴπδΐ 1ἴὲ νγὰβ ποῖ σοπίγαυυ 
ἴο ἢϊ5 οτιϑΐοπι πη δα ἀγεβοῖηρ (πΠ6 ΟΠατο 
οὗ {πΠ6 πἸΕίγΟρο 5 ἴο δάάγθϑς αἶβο [Π6 
ΟΠ τοἢ 65 οἵ {πε ρτονίποβ. 

(4) [π Ερῃ. νὶ. 2ι, δὲ Ῥδὶ] νυυίεβ, 
“Βεΐ [Ππαΐ γε αίδο ΤΥ ΚΠΟῊ ΤῊΥ δῇδίγϑ 
ΔΩ ον 1 ἀο, Τγοῆίοιι5,᾽ ὅζο. ΤῊΙ5 
“γ8 4150 Μ01}} ῬΘαγ οἴμοι 1πἰθυργείδι!οῃς 
(5εε ποίβ σα 24), πὲ 1 τπδὺ τοίου ἴο {ΠῸ 
ἹπΠΔΡΙαπί5 οἵ [Π6 βενθυαὶ οἱ [165 ἴο νυ Βῖ ἢ 
Τγοπίοιιβ πγεπὶ αἴζοσ μῈ μαά ἰεῖς ἘΡἢμε- 
5115. 

(Ὁ) ὝὙὝΠΕτα 15. δ Θπουο] ]οα] οΠασδοίογ 
δρουῦΐ {πῸ6 ἘΡ 5116 ἡ ΒΙΘῊ 15 ποῖ 5ῃατγϑά ὈῪ 
ΟἴΠΟΥ ἘΡΙ51165. 10 σοηϑιβίβ οὗ ἃ ἀορτηδίϊς 
βίαια μηθηΐ οἵ ἴΠ6 (ΟΠ τιϑίίαη δι (απ 
ΠΟ ΒΘαΌ ΘΠ οἵ (Π Πβέδπ ργδοῖ 6) 
5ΡΘΟΙΔΙ τϑίδγεηςε ἴο {Ππ6 ἀΠΠ α] 165 ποΐ οὗ 
Δ ΠΥ οη6 ΟἸυτοῇ, Ρθαΐ οὗ 411 ΟΠ το 65 σοπι- 
ΡΟΒεά οἵ 7ενν5 δπᾶ (ἀεπῇ65--Παξ 15, οὗ 
411 τ{πΠ6 Ῥδι]πηθ ΟΠΌτΟΠ 65. 

ΤΠΕ σοποΙ] βίο ἴο Ὀς ἄτανγῃ ΠΌΠῚ τῃς 
αῦονα δνιάδησθ, δχίθγηδὶ, ᾿πίθυηδὶ, δ 
ΠοΙΤΟ σαν, 15 {πὶ {ΠῸ ἘΣ ΡΙ5116 νγὰβ ποῖ 
Δα ατοββαα ἴο {ῃς 1,Δοα!σθδη5, α5 Πὰς ὈΈ ΕΠ 
ΠΕ]4 «πιοὴρ Οἴπεῖβ ὈΥ Οτοίϊα5, ΜΙ], 
Παρίη, ὕγακε, Ῥαΐθεν, ὅτεϑννε!, ΗΟοΪΖ- 
ΔΌΒΕΠ; ΠΟΙ 0 ἴΠ6 ἘΡΠαβίδη5 4]0Π6, ἃ5 
Π6] 4 Ὀγ τηοβὲ οὔτπα οἱ οῦ σομηπιθηϊδίογϑ, 
Δηα 1ῃ Ἰαίου ἐἰπ|65. Ὀγ Τιατάπογ, Τανιά- 
500, ΑἸ οτά, Ὑγοσαάβννουίῃ, Μεγεγ; Ῥυΐ 
ἴο 186 Ἐἢθβϑίδῃβ απ ἴο τῆ οἴμοι 
ΟΠ βίδηβ οἵ Αϑία, δοοογάϊηρ ἴἰο {πὸ 
Ιάβα ἢτβί βιρρεβίεα ὈγῪ Ατὐομθίσθορ 175- 
516, δ η4 [Ο]]Ονγεα ὈγΥ {Π6 τηδ]ου νυ οὗ 
5 σΟΘΘἸηρ ΟΥΙΕΟ5, 510 ἢ 45 ΜΙΟΠΔΕ]15, 
ἘΠΟΠΠΟΓγη, ϑΟμπθοΚοηθυτρει, Νεδπάσι, 
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ΒεηροΙ, Ἡδηῖοθ5, ΟἸβμδιβεη, Ἡονϑοη, 
ΕἸ]Πςοιΐ, Βατγν, Γλρμιοοί. 

Ιν. 

Τμαΐ τπ6 ἘΡΊ56]6 νὰ ψυ το {τῸΠῚ 
Ἐοπα ἀπτηρ δὲ ῬδῈ]5. ἢιβὲ ᾿ΠΠΡΓ5Ο0η- 
ΤἸΏ6ηΐ ΤὩΔΥ 6 ἰδκεη δ5 γτονεά. ἼΤῇῃβ 
ΟἾΪΥ φΙΟΙΠα [ῸΓ Πιεϑιϊοηϊηρ 1 15. 1Π6 
ΔΌΪΠΟΙΙΥ οἵ Μεγεῖ, ῆο ψΠΠ ἃ ἔδυ 
ΟἰποῚ (ἀοΥπδῃ ΟΥ 165 ἀδίε πᾶς πα οοη- 
Ἰεοΐυτα οὗ ὅς μα]2Ζ, [Πδὲ 11 ννὰ5 νυ θη ΠΌΤ 
Οδϑασθα. Βιΐ [η6 αἰπχοσὶ [ῃδὲ [π6 δ- 
δαχηθηΐς ἴῃ ἴανουν οἵ 1[Π15. ὨγροίΠ6515 
Βα σία πῃ ϊαΐεϑ, 15. ἃ ΡΟΒϑΙ ΠΥ οἵ της ἘΡ15- 
[16 μανίηρ Ὀεθὴ νυιθη ἀπτηρ {Π6 
ἸΡΙΙΒοηηοπηΐ αἱ (βαθα, ἴῃ ἴαοα οὗ ἃ 
ἔδυ συθαῖευ ργο θα ὉΠ 1η Τανουτ οἵ Ἐκ ΟΠΊ6. 
ΠΕ ογάοσ [ἢ νὨ]Οἢ {Π6 ἴουγ ἘΡΙβ6165. οἵ 
1[πΠ6 (δρίνν γαῖα ψυυθη σαηποΐ 6 
ἀείογηηθα. ΒΙ5ΠοῸΡ Τὐρῃιίοοί ([πίτοά. 
το 1Π6 ἘΡΙιβ]α ἴο ἴῃ6 ῬΏΠΙΡΡΙΔ 5) Πὰβ5 
ΟΠδηρθα 1ῃ6 σατγθηΐ ΟΡΙΏΙΟΩ ἃ5 ἴο {Π6 
αἀαΐε οὗ ἴῃς Ἐριβ]α ἴο {π6 ῬΠΠΠΙΡΡΙΔης5 
ΤΟΙδίΙν εν ἴο {Ππ6 οἴ σ ἴῆγθθ. [Τὸ 15 ῥτο- 
Ῥ40]6 {παΐ {π6 ἘΡΙ51165 ἴο {πΠ6 ΕἸ ΡΙ6ϑβίδῃβ, 
(ο]οβϑίδηβ, απ ῬἢΙΠ]ΘΠΊΟη γεγΘ τ ς6 ἢ 
ὙΠ ΠΙΠ Π6 5απ6 [ουΠΙρ ἢ , [Π 6 ΘΡΘΟΙΔ] 
ἀδηροῖβ ἴο ΏΟἢ τ[ῃ6 (ὐΟ]οβϑίαηβ. ΕΓα 
ἐΧροβεϑᾶ Ἰδϑδάϊηρ ἴΠ6 Αροβίία ἴο ψτῖε ἃ 
ΒΡΘΟΙΔΙ Ἰετ(εγ ἴο {Πϑτὴ, νῃ1]6 δὲ [Π6 βαῖηα 
ἘΠπ|6 Ὧ6 (αϑιγθα ἘΠδτὴ ἴο ΡΙΌΟΙΓΘ ἔτο ΠῚ 
Τιαοάϊοθα [Π6 βΈΠΘΙΆ] ἘΡΙβι]6 ἔοσυ {Π6 
ΟἸΠυτΟΠ 65 οἵ Αβδια, ν ῃ] ἢ δ Πδᾶ 7π5ὲ ψπῖ- 
ἴξη, ΟΥ γνγὰαβ 15ῖ δοιπέ ἴο τυπίε. 

Γλεμες το γ7]}}16721: γι τωΐο71. 

Ν. “25 2πγῤονο αηια σμὐ)οεί. 

Μοῖς ᾿πηροτγίαηξ ἐπα {πῸ παδϑίίοη οὗ 
115 αχαοί ἄδίθ 15. {π6 ἀθίθυηπηδίοη οὗ 
τη6 [1] οὔ]εβςοῖ δηα ρασροβε οἵ {πε Αροῦ- 
116 τὴ Πηρ {Π6 ἘΡΙ5:16. Απά {Π15 15 
1Π6 ΠΊΟΙΘ ΠΘΟΘΘΒΑΤΥ 85. ΤΠΔΠΥ ΘΟΙΠΠΊΘΗ- 
ἰδίουβ οἵ ργεαΐ πηουῖῖ Πανα [116 ἴο ρυαθρ 
1π6 Ἰεδάϊηρ ἐπουρῃξ οἵ τῃ6 ΑΡοϑβί!θ, ἀπά 
γΘΡτβαηΐ 1η6 ἘΡΙ5116 το ΡῈ ἃ ἰγεαΐῖδε οἡ 
1η6 πηϊγ οἵ {πΠ6 (δίποϊς Οματοῃ. Τί 
065 ἰτοαΐ οἵ ἴῃς πη] οὗ {πΠ6 ΟΠΌτΟἢ, 
Ῥαϊ ΟἿΪΥ 85 8 σογο] ]αγν ἴο {πΠ6 ργθδίου 
αιδϑίϊοη  νΙοἢ τ Πα5 αἰβοιιβδοα δηά 
βοϊνεά. 

ΤῊς Ῥαί]ς ἔου {πε ἀοοίτιηδ οἵ [πιβειῆςα- 
το Ὀγ Εδίτη Παα θεθη [ουρῃΐ Δηα τοι ἴῃ 
1ῃ68 1π]ΡΑ551 0 Π6 6 αἰΐδοϊς προι 1Π6 Ῥαν οἢ- 
εα (ὐαἸαίίδηβ, δης [ῃ6 τηδ]θϑίϊο δυριπιθηΐ 
Δα γοββϑά το {Π6 Ἐ οπηδη5, ὩΠα [ἢ {ΠῸ ΟἿ ΘΓ 
ἘΡΙ51165. [ουπηϊηρ {Π6 ΘΑΥΠΘΥ οτοαρ οὗ 81 
Ῥδι] 5 συ! ηρθ. ΝΟΥ [Π15 ρτθαξ ἀοοίσηθ 

ᾶνΘ ἴο 6 ἰδοθᾷ δηᾶ ςοϊνϑῆ. 

ΝΕ ΚΘΙΌΘΡΙΘΝ ΘΟ 

ἢ [4116 ᾿πῖο π6 Ῥδοϊρτουπά, ποῖ Ρ6- 
ΟΔΊΙ586. 1 νγᾶ5 1655 τεραγα θα ᾿γζ ϑ8ὲ Ῥαι], 
θαΐ Ῥεοδιῖιθα 15 σοηνεσίβ, 85 ἃ σι16, μαὰ 
Δοσθρίβα 1, αηα ἐπεγείοσε {Πθγα γα ποῖ 
ἴῃ6. β58ηη6 πεβά οὗ 15. 511} δηΐογοίηρ ἴΐ 
ψ ἢ {πῸ6 ΑΡοβίο!ς να ἤθιηθηοα νυ ἢ τγὰ5 
αἴ Πηβῖ τϑαυγεά, Τη πυτηρ το {ῃΠς6 ῬΠΠΙΡ- 
Ῥίδηβ. ᾿π4θθα ἢθ ἀραϊῃ [8115 Ῥδοὶς ἸΡρῸΠ 
[ἴῃ 8. ΘδΙΠΟΓ {Π6π]6 ΜΠ τανῖγεα φαυπαϑί- 
655, θαΐ {Π15 νναὰβ δι Ὶ Ῥδοδιιβα {ποτα 
ὙΕΙΘ 50ΠῚ6 Δ Π]Οηρ (Π6 ῬΠΙΠΡΡίΔΠ5, ΤῸΓ 
ΜΠ ΠΟπ Π Κηονν {Πᾶς 500 ἢ (εδοῃηρ τγᾶ5 
5111 πεεάδεα, ΟΥ̓́, ἃ5 ΒΙΒΠορ Γρῃτίοοι μας 
Δραθά, Ῥεοδιθα {πα ἘΡΙ5ι]ῖΒ νγὰθ δῇ 
ΘΑΥΠΘΥ ΘΟΙΠΡΟΒΙ ΠΟ {παη τῃ6 [γα ΟἾΠΟΥ 
ἘῬΡΙ5.165 οὐ ἴπΠ6 (αρεινιεν. Ιη {πῸ ἘΡΙ5116 
ἴο ἴ[πΠ6 ἘΡἢΠαβϑίαηβ ψ ἤεδαῦ ποίῃϊηρ οἵ 
Ταυβαποδίίοι Ὀγ Εδι ἢ: {πε ἀοοίτίπα ἴα κα 5 
1ῃ68 5ΠηὯρ8 οἵ ϑαϊναίίοη Ὀγ ατᾶςθ, δηά 1 
15. 1ηἰγο πε ἃ5 δῇ δχίοιη ἴο ψῃΪο {πῸ 
ὙΓΙΓΟΥΓ σΟΠ ΘΠ Ρ]αἰε ΠΟ Ορροϑιίοη, ἢγϑέ 
ῬαγθΠ ΠΘΈΊΟΔΠ]}γ ἴῃ ἴτε γογάβ5. (11. 5) δῃά 
16 ὈΥ δΔἢ Ἔχραηβιοη οἵ {Π6 Ῥαυθηΐῃ 6515 
1 ἔνγο ψεῖβ65 (11. 8, 9). 

Βα ἀποίμου παθϑίοη πα ποὺ ΡΤΌΜΗ 
Ρ, ΠΟ οΔ]]6 4 [ῸΓ {πῸ ΑΡοϑβί!ε᾽ 5 ἐγβαΐ- 
τηθηΐ---ἃαὶ Πιοϑοη ΠΟ σου ποῖ θα 
ΑΥ͂Β6. 1 81} [ῃ6 ΟΠυτοΠα5. ἐουηεα ΌῪ 
5ὲ. Ῥαμ], δηα {τοῦρῖ {π6η}] ἴῃ {πὰ 
ἡηοίΠοΥ ΟΠυτοἢ οὐ Τογαβα θη) 1 Κα νυ 158. 
ΤΠΗΘ Ῥϑ]πης ΟΠ το ἢ 65 σοηβιϑίθα οὗ Τενν5 
δὴ (ΔεπμΈΠ|65; ἂδπά {ποὰρῃ δὲ Ῥαὰῦ] 5 
[ὑτηϊηρ ἴο {πΠ6 (θη 1165, πε τη6 (ο05- 
Ῥ6] τηδϑϑαρα νγὰ5 βοούπθα Ὀγ {πε6 785, 
νου Ϊ]α ἤᾶνα Ὡρρεατεα δὲ ἴπ86 τηομηδηΐ 
ΟἾΪΥ Παΐαγα] [0 ΘΠ ιιϑαϑίϊο ἀ]5010165, γαῖ 
ἴθ ΕΓῈ Ἰπνοϊνεα ἴῃ 510} ἃ βίερ [ἰη- 
τ6]]Θοίτια] απο] 165 ἴο οί οἱ ἀπ ΠΟῪ 
σοηνουίβ, ΜΏΙΟΝ 1 ΘΔΙΠΊΘΙ {1165 τνουἹᾶ 

ΠΠΕΒΕ 
“ΠΟ 165. νου] ἴακα αἸῆδτεπε [ουτὴβ 
[ο᾽ 1π6 76 δὴ Ἰο ἼπῸ ΕΠ π ς 
{πεν ἡνου]α θ6 6] Ὀγ {πΠ6 ποσα ἐπουρῃί- 
ΓῚ] οὗ Ῥοίῃ οἶαββθθθ “15 1Ἢ ΡΟϑ51016," 
νοι] ΡῈ {Π6 αιεβίίοη οὗ τῆς Του 58 
ΟΠ τβεδη, κ{παξ {Π6 Ῥυῖν]]αρα οἵ θεϊηρ [ῃ 6 
ῬΘΟΙΠΑΓ ΡΘΟρΡΙΘ οἵ (οα, ψ ΠΟ Πα5 Ρ6- 
Ἰοηρβά ἴο τ15 5ῖησ6 [η6 ἄδγβ οἵ ΑΡΤΑΠΔΠῚ, 
15 ἴο Ὀ6 20: ΙΟΠΡΈΓ Οὐ5}Ὁ {Πδξ 1ἴ( 15 το θὲ 
5Παγϑα ΒΥ 411 σοπΊθγϑ, οὐ-- 511} ποτα 41ΠΠ- 
οὐ ἴο 6 Ῥεϊϊθνεά---Ὀγ πο56 οι Ῥδα 
Πἤοοβαβ ἴο δἀάγοθδδ ΗἨδβ ΟἿἹἿ νδιυπηίθα 
ῬΓνΠ]οσα θεοη ππΐγι6 4]}1 Δ] οηρ--ἃ ΤΕ͵ 
ῬΙεςοα οἵ Ὡδίϊομδὶ νδηϊγ 150, [π|4 4151}, 
Δ Πα ΜΙ 1 [Π6 νεῖν 146α οὗ ἃ ΚΙηρΈΟΠ, 
οἵ τη6. Μεββιδὴ αἸβαρ ρα δῖ ; 1 ποῖ, πον 
οδῃ 1 ΡῈ δϑϑυσεα ῃδΐ οα Πα5 σπδηρεα 
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ΗΙ5 ρίαπρ Νὺ Γασίμεσ, ΓΗ 6 Πα5 ομαηρεά 
11, ἄοεβ ποῖ {παΐ νυν σἤδηρα αὔριβ {πΠαΐ 
[Ππ6 ργενίουβ αἰβρεηβαίίοη ννὰ5. ἃ τη ἰβίακα 
«ῃα {ποτϑίοτρ πο αἰνίης ; δηα ἔπη ἀρϑῖπ 
ΠΟῪ σα ἰἰ5 [θϑ ΠΟΥ 6 τι5684 45 6υ]- 
ἄεπος οὗ (ῃτὶϑυ 5 οἱαἰ πη ἢ ὙΠῸ (ΘΠΠ16 
οπ ἴῃ6 οἴπευ Παπᾶ μου] 5: “15 1 ρΡο5- 
51016 {παξ ἔου ἔνο ἱποιιβαπα γϑαῖβ οὐ 5 
Κιηρᾷοπι 5ποι14 Πᾶνα θθθη σοηῆηαβά [Ὸ 
ΟἿΘ ᾿πϑιρηϊποαηξ παίϊοη ἢ ὙΥ̓ΠΕτα τγὰ5 {ΠῸ 
Ὑ]ΒΠ ΟῚ ΟΥ [ἴῃς σοοάηδββ οἵ (οα τ{Πετὸ Ὁ 
ΟΥ̓Ϊ τὸ τνὰβ 1586 δηα ροοί, ΠΟΥ 15 10 Ὑγ156 
Δα ροοᾶ ΠΟΥ ἴο τῆᾶκα 50 τϑάϊοαὶ ἃ 
οὔδησαῦ ὙΥπαΐῖ ενιάθηςος Πᾶνα 1 {Παΐξ [ἰ 
Πα5 Ὀ66η τηδάθ ἢ Απᾶ Ὀεβιάθϑ, πον σδῃ 
1 6 ᾿μπβὲ {πΠαΐ ἃ ἕξιν ἄγε! ]οῦβ ᾿η ΟΥὙΡΙ5, 
1η ῬΏΠΙΡΡΙ, ἴῃ Αἴμθηβ, ἱἰπ (οτϊηίῃ, ἴῃ 
ἘΡ δβϑιιβ 5ῃοι]α πανγα τη οἴου οἵ {Π15 
στοαῖ Βαϊ ναί οη ΠΟΥ Οἤεγαα ἴο {Πα πη, ἡ Π1]16 
1π6 ταϑὲ οἵ [Π6 νου] τοιηδὶηβ ἃ5. Ὀδίογα 
10 115 ἀδΥκη 655, 1{ 1 θῈ ἀαγκηθοβῦ (δη 
510} ἃ βίπρεπαοιιβ ἔπος 5 [Π6 Το ΠΟΙ]1α- 
το οὗ τη ἴο (ἀοά Ὀγ {πὸ Τποαγπδίίοῃ 
Δ η4 Πεαίῃ οἵ Πῖ5 ὅοπ 6 ἔτιθ, αηα ΠΟΠ6 
ἢανε Παᾶ δὴ 1πϑῖρῃξ ᾿ῃἴο 5.0 ἢ ἃ ΒΟ ΠῈΠ] 6 
οἵ βαϊναίίοῃ θείοσε ῃαπα ὄὌχοθρί [ενν8, δα 
ΠΟΠΘ Ὀ6 5Πδ͵ΙΘ 5 ἴΠ 1 ΠΟῪ Ἔχοθρί ἴΠο56 
το γοσῃ Ῥδα] δηα Π5 αϑϑοοϊαίεϑ ργθδοῇ ἢ 
γε σδῃ ΠατάΪν γθα11Ζα [Π6 δι ΠΡ Ό]ΟΟΚ 
ψΠΙΟἢ [ῃ6 Ἰοηρ σοποβδαϊπμηθηΐ οἵ {πε (ο5- 
ῬΕΙ Ποπλ {Π6 νου] ἴῃ σα ποτα], πα] ΠΟ 
1Π6 ΔρΡραγθημτν ΠΑΡ αΖαγα σΟΙΠΠλΠΠ]Οδ- 
το οὗ 1 ἴο 510} 85. τηϊρῆξ ΒΘΘΙΏΙΠΡΊΥ 
οὔἴδποβ ἴο ΘΟΠπΠΊ6 ἴῃ σοπίδος ΜΠ 11, πιιϑὲ 
Πᾶνα οσδιιβεα ἰοῖμε βαυ]ν (ἀ πΠ|6 (ΠΥ 145. 
5: Ῥδὰὶ] ἴπ {π6 φυϊείπα οὗ Π15 Βοπηδη 
1ρτβοηηθης πα ορροτίμπηιν ἴο τηθοί 
1656 1πἰε]]θοῖααὶ αἰ ΠΠ οι] 165. οἵ 15. σοη- 
νετί5β. ΤῸ 4ὁ 50, Πα Ῥτοροιιηβ. 0 ΠΕ 
1πθοῦυ, πὲ 6 βυβίθιηδίβοβ ἴῃς βοαίεσεά 
ΔΥραπηθηΐβ. οἵ 15 Ῥτανίοιιβ ἘΡ β1165, δῃηά 
Πανιηρ ε] ΟαἸΘα ἐπεπὶ ἴῃ ἃ σἜΈΠΕΓᾺ] ΕἸ Ρ[5- 
116, 5βεπ 615 ΤΥοΠΙοι5 ἢ 1 ἴο ΕἸΡΠἐβιιβ ἀπά 
1πΠ6 ΟἰΠΕΥ οἰ[[65 οἵ Ῥυοσοηβα!αῦ Αϑ1α--- 
της αἰδίσιος πη ψΠ]οἢ ἀθονα 411 οἴποῖβ {Π6 
1πουρῃῖβ οἵ Ἐδαβὶ δηα γΥ εϑὲ γεσε οϑίηρ, 
Δα ΟἸαβηρ ἀραϊηθί δδοὴ οΟἴΠετ, δπα 
5. ΠΚΙΠΡ οὐ βίγσαηρο βυϑίειηβ οἵ ποβίϊς 
ΤΠΕοΟΞΟΡγ. 

ἼΠΕ ἢτδὶ ρευρίθχιίγ, σουησηοῃ ἴο {Π6 
7εν δπαᾶ (ἀαπα!θ, νὩΪοἢ Πα 6815 ψ ἢ 1ῃ 
1, 15 ἴῃαΐ οἵ ἃ οἤδηρε οἵ μη οἡ {Π6 
Ῥατὶ οἵ αοά. ὙΠΕεῖα γα ποηθ. Βεΐοτε 
της Του πάδίοη οὗ {πῸ που], ἴῃ {πΠ6 ἀαρι ἢ 8 
οἵ Ἐϊεγηϊίν, αοα παα ρυτροβεα ἃπα οἵ- 
ἀαϊπεα «11. ὙΠπθη Ηδ Ππαά ἀειθγμ πο 
1ῃ6 παι πα ΠΥ οἵ ἴῃς [Θν15ἢ, της (δίπο- 
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Ἰοἱγ οὗἩἨ [π6 ΟΠ τι βιίδη, Κὶηράοιη. ὙΠΘη 
Ηδ Παᾶ ἐογυθοζαδϊπεϑα {πε πιοιηθηΐξ οὗ {ἰπῖὸ 
αἴ ΒΟ μαὲ Δαἀορίϊοη ἴῃ (ἢ τῖδὲ 5ῃμοι]α 
ἴακα ρΙαςθ, ψῃΪοἢ νγὰβ ΠΟΥ͂ [οσ ἐπε ἢτγϑὶ 
ἘἰπΠ16 δηρ᾽ ΤΘΑ]]Ζϑ 1η ἔδοξ (1. 4, 5). ΤΗΣ 
σμαῖρα οἵ ψαηΐ οἵ νν]540Π1), ργονεα ὈῪ ἃ 
Ομδηρα οὗ ρύγροβθ, [6]1] ἴο {π6 ρτοιιπα 
6 η 1 Δρρθαγεα {πα πὸ σῇδησα οὗ ρυτ- 
Ῥοβα Πδᾶ οσοσιττεά. Βαΐ (οὐ 5 ψ 5 πὴ 
γα 5 ποῖ {Κ6 τηδη᾽5---ἃ νυ ]5 ΟἿ ΘΔ51Υ 8ρ- 
ῬΓΘΠΘη δα ὈΥ πηδη᾽5 ΓΔ σα] 165: [Π6 ἀθρίῃ 
οἵ Ηἰ5 νιβάοιη δπα Κπον]εᾶσε τνὰ5. τῃ- 
ΒΘΔΙΌΠΑΡΙΒ, ΗΒ ψαγβ ραϑδί Ππαϊηρσ οὐ 
(οπι. χὶ. 33); Ηδ υϑεἀ 4]] νιβάοιη δηά 
Ῥτπάθδησα (566 οί οὐ ἘΡΠ. 1. 8), θέ 
ΗΙ5 νυιβάομ γα τηδη] Ὁ], πα] ἘΠ ΌΥΤῚ, 
πολυποίκιλος (111. 10); 1 ἴοοῖς οπ6 5Πα0ρ8 
το {πΠ6 ἐπ οἵ ΔΑάδηὶ ἴο ΑΡτΆΠαΙη, 
ΔΠΟΙΠοΥ τῸΠπ] ΑὈταΠαῖη ἴο Μίοβθϑ, ποῖ ΠῈΥ 
τοῖὴ Μοβαβ ἴο (τβί, απα γε δηοίμεῦ 
ἴπ 1Π6 ρῬευοα ψὨ]οἢ νγα5 ΠΟῪ ὈΕρΊ πηϊηρ. 
{Ππυγ1568 1ἰ τηῖρῃξ 5εεῖὴ ὙΠ Θη ἸοοΚΘά ἸΡΟ᾿ 
ἴῃ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 οἵἉ 15 ρατίβ, θαξ τεραγά 1ξ ἃ 5 
ἃ. ΏΟΪΘ δηά 115 πια)εϑίϊο υΊΒ Ομ ὈΘοδτηῈ 
ΔΡΡαγεηΐ, οα]]Π]ηρ ἑοσίῃ (Π6 Δα] γδιῖοη ἀπὰ 
Δαοτίηρ Ιονε οὗ δῆρε]5 ἀπ πη6η. 

ΕῸΥΪ Δβϑύσγαηςσα οὗ {π6 γαῖ οὗ ἴῃς Ῥτο- 
ἀδβιϊηδίιοῃ ἴῃ ΕΘ ἀηα ἴῃς Αἀορίίοι 
ἴῃ {π|6, Θὲ Ῥδὰ] [2115 Ῥδοκ οἡ ἢἰ5. ον ἢ 
νου ον ἀηα δας ποῦν. ἨΔ 50] ΘΙ ΉΠ]Υ 46- 
ΟἸαταβ τπαΐ 1 Παα θέρη τενθαϊθβα ἀἴγθοῖν 
ἔγοτη (οα ἴο πη, «πα {παΐξ 1 νγὰβ Πὶς 
δτδδΐ β]οῦυ ἴο "6 1Π6 ᾿πϑίγαπηεηΐ ἴῃ (οα 5 
μαηα5 οἵ τηακίηρ Κπονμ [Π15 ΠΊΥΒΊΟΤΥ, 
ὙΠΙΟἢ Παα Ῥεαπ {Π1] πον σοπορα]εα, πᾶ 
οὗ σατγγιηρ οὐ ἴπΠ6 αἰνίηθ ρυσροθα ὈΥ 
οἴπιηρ τπ6 ἔτεα βρῆ οἵ βαϊναίίοη ἴο {Π6 
(ἐμ 1165 Θαι4}}ν τ (μ6 7ε8. ὍΠΟΥ 
Κπαδνν ΠΙπ|---ἰἢ 6 τπππυγ ΘΑ 6 α] ΠῚ ]ΒΒΙΟΠΑΤΥ ὙΠῸ 
“ΡΥ [Π6 5ρᾶςβ οὗ ἴἤτχεα γβαῖβ σεαϑθα τοί 
ἴο γγαΓΠ ΘΥΘΙΥ͂ Οπ6 πίρῃΐξ δηα ἀν ΜΠ 
τεατ5᾽ (Αοἰβ χχ. 321), δπᾶ ψ θη ἰῃοβα 
γϑαῖβ ΕΓ ΟΥ̓ΕΙ Πα οἰαἰ πο ἴο θ6 “Ῥυτγα 
[τότ {Π6 Ὀ]οΟΩ οὗ 411] τη 6η,᾽ οπ {Π6 στοιηα 
ἴῃαὶ με Ππαᾶ “ποῖ βϑῃιυπηθα ἴο ἄδβοϊαγα 
πηΐο {Ποῖ 411 {ΠπῸ σοιη56ὶ οἵ (οὐ (7. 
26, 27); ἀηα Πα Ῥο]αΪν ΠΑ] πρθα {ΠΕῚτ 
Ὀ6ΙΙΘ 1 Π15 αϑϑογίίοη, θθοαιδα ἢ6 τηδα 8 
1, [μὲ “(οὐ παᾶ ὈΥ τενεϊαίϊίοη τηδάα 
Κπονῃ πηΐο Πῖμὰ {πΠ6 τηγϑίογυ, {παΐ {πα 
(ΟρπΈ 65 αὐ [Ἐ]]ονν-ἤεῖτϑ, ἀπα οἵ [Π6 βαπης 
Ῥοάᾶγ, απᾶ ραγίαβκειβ οἵ ἴῃ6 Ῥτοπηῖσα ἴῃ 
Ομγιδὲ ΡΒ ἴῃς αοβρεὶ" (Ερῃ. πὶ|. 43--6ὴ ; 
δΔηα {παΐ [π6 Αροβίοϊαίε οἵ η6. (θη 1165 
νγὰ5 σοηΐεσγεα οἡ ἢ Ὀγ οά, “ἴο πηακα 
41} τηβῇ 566 γγηαΐ 15 ἴΠ6 ἀἰβρεηβαίίοη οὗ 
1ῃ68 τηγϑίθγυ, ΠΟ ἔτοπὶ {Π6 θερὶηηϊηρ οὗὨ 
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τῃ6 νου μαά θεεη μιὰ ἴῃ αοά᾽ (1. 9). 
5: Ῥδι1}5. οἱαϊτη οἵ ᾿πϑρισδῖϊοη τηϊρῦ 6 
τα]εοίεά, 85 πε οἱαίτη οἵ δῃγ οἴμεσ ὑσορῇοί 
ΟΥ̓́ΕΧΡΟΒΙΙΟΥ οὗ ἴῃς ἀϊνίηα σοι η5615 τ]ρῃΐ 
ΡῈ τε]εεϊβά, θαΐ τποβα ῆο δοςερίεα ἢΪ5 
5. ΠΟΥ ἰουπα ἴῃ 1 δὴ Ἐχραμδίίοη οὗ 
τῆς ἀπο] 165 ΠΏ] Οἢ σγεσα ραι πα] Ῥταβ5- 
ἴῃς; θροη ποι. [1 {Πεγ οου]ὰ ἴδε] οοη- 
παρηΐ {μαὶ αοα Παά ψ|]εἀ τΠαΐ [Π6 Τεν5 
ΔΙΟΠ6 5Πο0ι1]4 αἱ ἢτϑι ΡῈ ΗΙ5 οονεῃδηΐ ρεο- 
ῬΙ6, απα {πα ποὺ ([π6 πα] θνίηρ [ενν8 
Ῥείηρ το]θοῖβ 4) [6 (βμί165 5που!ἃ ΡῈ 
1Δ θη ἰηΐο οονεηϑηΐ Μ 1 Η πι, {Ποὺ νου] 
δοαυϊαβοθ ἴῃ [Παξ Μ1]1; ἀπ [ῃ15 οοπῆ- 
ἄεηος {πεγ ἀεηνεα ΠῚ 51 Ῥδ}]}}5 [651- 
τηοηγ. ΤΠ15. Ῥοϊηΐ οπσα βϑι 66, ΤΩΪΠΟΙ 
ἀΙΒ οι] 165 νου] βείε]α {ποιηβεῖνεβ. Τηδί 
ἃ ἴενν ατθεῖκ5, ᾿ἐοπλδπ5 αηα Αϑιαΐίοβ 5ῃο] 
Ὁα βεϊεοίθα 45 1Π6 στεοιριθηΐβ οἱ [Π6 68]], 
τοι] σοΙηραγαίνειυ οθαθα ἴο 6 Ῥεῖ- 
ῬΙοχίηρ, 1 παν γετα Ἰοοκ α ΠΡΟΙ 45 {Π6 
ἢτϑι πππιῖ5 οὗ ἴῃ ψποὶε θη 6 που], ἴο 
ὙΠΟ [Π6 βαϊηδ 64]}} ννγαβ ἴο θ6 τηδάε, 1 
ποῖ ὈῪ 81 Ραμ], Ὀγ δὲ Ῥδι}}5 ΒΟ ΟΘ550Γ5 ; 
Δ ΠΩ {πῸ Ῥῖθα {παὶ τππ8 Οοα ψη]6α 1, 
85 ἰεββμοα ὈγΥ Ηἰβ Αροβίϊβ, νγὰβ. νδ]1ἃ 
ΠοῖΘ ἴοο, «πα νου] αἵ ᾿ἰθαβὲ β]θποα οὉ- 
Ἰεδοιίομβ ταϊβθ Ὀγ “{πε ξοσπινατά δου] γ" 
οὗ ᾿ππαριπδίοη, ανθῃ 1 1 σου] ποῖ τα- 
τονε {Π6Π1. 
ΤΠ στεαΐ βυθήεος ἴπθῃ οὗ ἴπ6 ἘΡιβΕ18 

15 ἴη6. Αἀορίοη ἴῃ (ΟΠ τβί, 85 ργεάβίει- 
τηϊηθα Ὀγ οα ΠΌΙΩ 81] εἴθυητν, πα ΠΟΥ͂ 
γτονθαϊθα ΡΥ (οἱ ἰο 8ὲ Ῥαὰ], αηὰ ὈΥ Πἰπὶ 
τηδάθ Κπονῃ ἴο τηδηκιηα,. Ὑ Παΐθνευ 1η- 
το] 6 οίτ 8] ἀΙ ΠΟ] 165 ΓΠΘΓΘ ἅΓ6, αηα δἰνγαν5 
τητιϑὲ 6, [ἢ τθοοπο Πρ [ῃ 6 ῬΥΘα ΘΕ ΠΔΙΙΟΙ 
οἵ ἀοά νι της ΤΑΡοΥγ οἵ Μδη᾿5 ἍΝ], 
1Π6 σοπ 0 η5 ὉΠ6ῖΘΥ ΜΉΘ {ΠῸ στάςα οὗ 
Αἀορίϊοη Ῥδοοιηεθ ἀνα] }]6. [ῸΥ 6 οῇ 
πάν! πα] ἀγα ἀξοϊατεα ἴο 6, ἴου 76 8 
πα ατεεῖϑ πους αἰἸβε ποίοη, ταρθηΐ- 
Δης6 ἰονγατάς (οά, απηα δι τονγαγαβ ΟἿΓ 
Τιοτά 7655 Ομτιδὲ (Αοῖβ. χχ. 21), 5εα]θά 
ὈΥ 1π6 βδογαϊηθηΐ οἵ Ῥδρίϊ5πι, ἴῃ ΜΏ]ΟΠ 
νγὰ5 βρίνεη, ποῖ ᾿πάθϑα {π6 {1]} ἔτυπτ!Ίοη, 
θαΐ {πΠ6 βαγηββί, οἵ {ῃ6 ον ϑριπῖ (ΕΡΗ. 
1. 13, 14. Τηὰ5 ψεγα ἴποθα 0 8ο- 
ςερίβα αοὐβ ς8]}} βαϊμειβα ἰορβίμοσ ἴῃ 
οὔθ ἴῃ ΟΒτδὶ (1. το, 22); Ἰηϑβίεδα οἵ 
Δ]1Ί6 5 ΠΥ νγεῦα τα Πρ, Ἰηβίβδα οὗ 
βίσαησο 5 4Π6 Ἰοάσε 5 {πεν ὈΘοδΠη6 ΟἸΠἸΖΘῊ5 
οἵ ο(5 οἷἵγ δῃηᾷ πηειηθοῖβ οὗ Η5 μοιιβε- 
ὨΟΙα, ἀπ ψγεῖα ῬᾺΠῈ ἀρ ἰηΐο ἃ Ἰϊνίηρ 
[ΘΠ ρΡ]6 ἴῃ {πῸ Τιοτά (1. 12---22). ΤΠ]5 
ἀοοίγΠη81 ΘΧροϑιῖοη παΐατα!ν δας ἴο 8 
[ευνθηΐ ῬΥΓΔΥΘΥ (πδαὶ ΤΕΥ ΙΏΔΥ 6 Δ8]]} 

ἹΝΤΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΘΈ ΓΘ Πρ ΤΠ 6 ΠΕΩ Ὀγ {π6 ϑΡ1Π|, ἀπ δη βαγηδϑέ 
ΕΧΠΟΥΔΊΊΘΩ 0 ῬΥ͂ΘΒαῦνα ἴΠ6 ΠαιΟΠΥ οὗ 
τῃ6 ὈυμΠᾶϊηρ, τη ἀπιγ οὗ [6 Ροάγ, ννΠ]οἢ 
1Π6Ὺ ἴῃ σοπηοη Δ ηα ΘΠ ΌΔΠΥ σΟΠϑε θά, 
ΜΠΕΙΠΕΥ {ΠῸῪ μδα Ῥθθη [ον ΟΥ (ἀβπ.1|65. 
Βαΐ [Π6 ΙΘββοη οἵ {πε {0π| οὗ ἴῃς ΟΠΌτΟῃ 
15 ποῖ 50 ΠΊΠΟἢ {ΠῸ δἷπὶ οὗ {π6 ἘΡΙ 5116 85 
[μαΐ οὗ 115 (δι πο] οἱ γ-τταπα ὄν [Πα 15 
ποί 115 ἀἰτεοῖ δίῃ. ΕἼοῖη {Π6 στααΐ ἄοο- 
{ΠπῸ οὗ {με Αἀορίοη [ΟἸ]ονν5 πη πα Ἰδαῖον 
τῆς ἀοοίτης οὗ [πες (δίπο]οῖν οἵ τῃ8 
ΟΒυτοῇ ; δηα ἔτοηι {Πη6 Οδί πο οἱ οὗ [Π6 
Ομυτοἢ [Ό]Π]ονν5. {π6 ἀπίγ οὗ 5. Πνὶηρ ἴο 
τηδιηΐαῖη 115 Ὁ ηἰϊγ, βθείηρ ἴπαΐ {Π6 ΡῈ Π| 
οὗ αἰδυιρίοη, ἡ ἢ Παα τοπί ὄνεῃ {Π6 
ἩδΡτανν ΟΠ ΌΓΟΙ, νγαθ ἃ Ἐπουβαηίο]  1η- 
εὐ αβϑα Ὀγ ἃ σῆδηρα οἵ ξοηβετςαςοη ἡ ΠΙΟἢ 
ῬοΐθηεΠγ Δαν εα ἴο {1]} ππΘ θ Υ5 ΠΡ 
ΠΊΘΩ ἸΠΠηϊ6 ἴη ΠΌΙΏΡΕΥ, ἄϊνεγβα ἴῃ αἸ5ρο- 
5:10, ἀπ ΟΡροβϑᾶ {ὃ Ἔδςῇ οἵἴπευ ἴῃ ῥγε- 
Ἰμπάϊοθ5. [ἢ νῖενν οὗ {Π15 ῬῈΠ] {πῈ ΔΡΟϑΕ8 
ὈΓΡῸ5 ὌΠΡΟῚ Πἰ5 σοηνεσίβ ἰΟ ] 1655, ΠΊΘ 6 - 
Π655, ΙΟηρ- ΘΠ τη, Γουθθασαησθ, ἰονε, 
ὉΠ γ, Ρεδοα (1ν. 2, 3); Δπα] επυτηθσαῖθβ 
[0586 σΟΙΠΟΠ ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΏ5--ΟἿ 6. ὈΟΑΥ, 
ΟΠ ϑΡΙΓΐ, οη6 ΠΟΡΕ, οὔε 1 σά, οη6 [Δ Πἢ, 
ΟΠ6 Ὀαρίϑηη, ομα ΕδίμαΥ, Οὔ 6 τη] ΙΒ οὗ 
{Π6 5Ρ.γ1-- νυ Π] ἢ 5Π6νν 1Πδὲ 411 (τ βίϊδη5, 
4.5 50, ἅΓ6 ΟΠ6, ἃη ὙΠΟ ΟἸρΡΐ ἴο 5Έ να 
α5. Τηοΐϊνεβ ἴο {Π6Π ἴο σοπίπι6 αἱ Οη8 
τοροίῃογ (ἰν. 4-- τ}. 

ΨΙ. «“ἡπμαϊγοεῖς φΓ εολγιέδ,ές. 

1.1, 2. ϑϑαϊαίδῃοη. 
43-14. ΤΠΔΗΚΒρΡΙνΙΩΡ ἴου ἴπΠ6 Αἀορ- 

ἐἴοη ἴῃ ΟΒτβί, δηα ἴῃς σοηβεαπεηΐ στ οὗ 
ἴῃς δατπθϑὲ οὗ {π6 ἩΙν ϑρΡι1Πὶ ἴο ἴΠπο58 
Μ}Ὲ0 ὈῪ ἐδ δοοερίβα τῃ6 οὔεσ οἵ βαϊνα- 
το, ΔηΠα ψεῦα {πεγεαροη δαμηἰεα 1ηΐο 
οονεηδηΐ. 

15--23, 11. 1-ττῖο, ΤὨΔΗΚΒΡΊ Νηρ ΓῸΓ 
{Π6ῚΓ (ἢ δηα ἰονε (μους πῃῖοῃ 1Π 6 
ἀἰβρεηδαίοη οὗ {πὸ Αἀορίοη ἴῃ ΟΠ τιβέ 
νοῦ μανα θθεη οὗ ΠΟ ἀν81] ἴο {Π6π} 1π- 
ἀϊντ1ι411}). ἀπ ῬΥΑΥΘΥ ΓΟΥ ἴΠ6ῚΓ ἐΠΈΠΕΥ 
ΘΠ] ρ θητηθηΐ ἃ5 ἴο {Π61Γ ΠΟΡΘΕ, {ΠΕῚΓ ἴη- 
Πεοιϊΐδηςοθ, δπὰ (οα5 Ρονεσ ἴῃ ταϊβίπρ, 
{ποτὰ ἤοπι {ῃ6 ἀφαίῃ οὗ 5ἴη, 85 Ηδ Παᾶ 
ταὶβϑα Οῃτῖδὲ ΠΌΠῚ {Π6 ἀθδά. 

11-22. ΒΕΙΙΠΘΕΥ οὗ {Π6 ΡΠ ΝΠ] Ερε5 
ἴο ΜΉΘ (ομ 165 μα δἰίαιπεα ὈΥ ῃ6 
Αἀορίίοη ἱπ ΟΠ γβί, πα Ὀγ ἴ[πΠ6 Ἀβοοη- 
οἰΠἸατοη ψτοῦρῃς Ὀγ ΗΙπὶ θεΐνεθη τηδῃ. 
Δ η4 τῆλ δηάᾶ Ὀεῦνθεη τηδῃ πα (σά. 

1Π. 1--13. ϑοϊθηη Πεοατδίοη ἐπαΐ 
[Π6 τηγϑίευν οἵ {π86 εχίβηβιοη οἵ αοαβ 



ΤῊΝ ἘΡΙΘΨΙ ΡΘ 

Κιηράοτη ἰο ἴῃ6 (σε μΈ 65 παᾶ Ῥβθη τα- 
νεαὶθα Ὀγ (οά ἴο Πίπη, Ραμ]; ἀπ τῃδὲ ες 
μαα Ῥβδθη αν! Εν ΠΟΙ Π]551 ΟΠ 64 ἴο ὈΘδΥΓ 
ἴμ656 ροοά (ἰἀϊηρ5 ἴο [Π6 (ἀβῃΈ1165. 

14---. 1. Ῥτγδυεῦ {Πδΐ, 85 οα᾽ 5 ΠΥ, 
ἴΠ6Υ την Ὀὰ δηϊπιαίθα δηα βἰγαηριποηθα 
Ὀγ τῃε ϑρὶπι οὗ (οα δηαᾶ {ῃς8 πάν} ]]Ππρ 
οἵ Οτ8.. 

Ιγ. 1---τό6. ἘχΠογίαίοη ἴο ὉΠ ἴῃ 
ἐπαὶ Ομ ἴῃ ΠΟ ἢ [εὐ] ἀπ (ΘῈ ΠΕΠ6 
ὍΈ͵Ὲ ΘΠ] ΠΥ σοηϑατιδηΐ οἰθτηθηΐβ, θουηά 
τορείπεσ Ὀγ ἴπ6 58π16 ἀοοίτ1Π65, [Π6 5816 
τῖΐο5 δηᾶ {Ππ βαπη6 ΠΊ]]5ΕΓΥ. 

1᾽-τ--32, Υ. 1τ---21. ἘΧΠογίδίοη ἴο 
ΤηΟΥΑ] οσοπάπος δηα ρῥιεῖυ, οἡ {Π6 στοιπά 
οἵ μΒανὶηρ Ὀδεη δαορίθα ἴῃ (ΟἸγῖδὲ δηά 
τεσεπογαίβά. 

21-- 35,1. 1--ο. ΤΠ ταϊαίϊνα ἀπ {165 
οἵ Ομηβθδη Πυβραηῆβ ἀπά ψῖναθ (ν. 
23--33), ΡῬατβηΐβ δηα οι] ἄγθη (ν]. 1---4), 
τηδϑβίετϑ Δ η6 δανεβ (5---9). 

το---τᾶ, Τῆς (ΟΠ γιβδίίδη ῬαΠΟΡΙΪν. 
19; 2ο. Ἐδαμκαβέ [ογ {ΠΕῚΓ ῬΥΔΥ Θ 5. 
21---24. (ὈπΠοΟΙΌΒΙΟη δηα ἤπΠΔ] βαϊαία- 

τοη. 

ΝΠ. 

ΤΆ 15 ποῖ ΠΘΟΘΘΘΔΙῪ ἰ0 ΠΙΏΡΘΓ ΟΥΕΥ [Π6 
Ῥίοοίβ. οἵ [ῃ6 δυΐῃουβῃιρ οἵ {π6 ἘΡΙ511|6, 
85 ὯΟ αδἰζεηρὶ ὑνουτ οοηΐγον αυτηρ Πὰ5 
θδθη τηδάθ ἴο ΠΏΡΙΡη [5 Δα Πα ητοίγ. 
Οπος δηα σοϊητηδηΐδίοιβ ἤανο, δἰπηοϑί 
ἴῃ ἃ Ῥοάγ, ἃρτεεά ἴο τεραγά [Π6 ἴνο 
ἘῬΙ5Ε165 ἰο {πε6 ΕΡΡεϑίδῃβ δηᾷ {Π6 ("ο]ο58- 
βίδηβ 1 {π6 ΠΙΡΗΣ οὗ νη ργοάποίοπβ οὗ 
{Π6 5816 τ]η6, ὈΘαΥΠΡ᾽ ὙΠ Π655 Ἔα οἢ ἴο 
1ῃ6 ΟἰΠΕΙ 5 βΘηΙ ΠΕ Π655 ὈΥ {ΠΕΙΓ ΤΊΔΠΥ 
Ῥοϊηΐβ οὗ ΠΚΈ πη 655 ΔΠ4 ἘΠΠΚΟΠ655, ἃ5 Πὰ5 
Ῥεεηῃ ἄγανῃ οὐἵ ΜΙ τ πο Ραΐίεποα δηᾶ 
ἹΠΡΈΠΕΠΥ ἴῃ ῬΑ]Ογ᾽ 5 “Ηοῖθ Ῥαι]ηε .᾽ 

7716 ρεγηζρεηεςς 97 116 21εζ6. 

1 Ὅς δινγεῖίβ, οὔ στοιηῆς γπδῖη]Υ σα] οἰίνο, 
τασαγάβ [15 ΕἸΡΙΒΕ]6 85. ἃ ὙΟΥΟῪ Ῥαύαρῆταβα οὗ 
1τη6 ἘΡίβε!α το {π6 (ο]οββίαηβ, νυ ὈΥ ἃ 415- 
ΕἸρΙς οἵ δὲ Ῥαὰὺὶ], ποβα πλϊπα νγὰβ οὗ ἃ σδ! τα 
ΔΙτορείῃου πίθου ἴο {παΐ οὗ {Π6 Αροβίϊβ. Τί 15 
ΘΠΟΙΡΉ ἴο 540 ἐπαΐ Τ)ὴς δγείίε 15 β' ρίαν ἴῃ {Π15 
ΟΡΙπῖοπ οὗ πὸ πίθου οὗ {πε ἘΡΊ5116 ἴο {ΠῈ 
Δοκπου]εαρσεοα σοπηροβιίοηβ οὗ 5. Ῥαμ], απ {παῖ 
ΟἿ 510} ἃ ΡΟΪηΐ 51 Πρ ]ΑΥΙΥ 15 [αΐα] ἰο Π15 ΤΠ Θουν ; 
ἔου 1 {πεῖ Πδὰ σεα!]γ Ῥεεη βιοἢ ἃ ἀϊβεγεποα 
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Τι Πδ5 ᾿πἀεβεα Ῥβθη τηδϊηἰαϊηθα {παΐ Βοίῃ 
οἵ τῆς. ΕΡΙβ]6ε5. ατὲ ρτονβᾶ ἴο ΡῈ ποη- 
Ῥδυ]ηθ ἴῃ ἀοοίπο δηα ἴῃ ἀδίς Ὀγ Ῥεΐηρσ 
(αἰηϊοα σὰ (Π6 εἰτοῦβ οὐ (ἀποβίοἰβυα᾽. 
ΤΠδὲ μετα 876 ἴῃ Ῥοΐῃ οἵ {Πθηὶ ὑγοτάϑ 
ὙγΠ10 ῬΕσαΙη6 [ΘΟ ἢ 104] 6 ΓΠ15 ἴῃ ποβίϊς 
ΓΠΘΟΒΟΡΗΥ 15 ἀπαοιυρίεά, Ραΐ ἐπαὲ τῃοβε 
ὙγΟΓΑ5. ΔΓΕ τι564 1 510 ἢ ἃ ΨΑΥ 85 ἴο [βοὴ 
1πΠ6 ἀοσίτπε5 οὔ (ποβίῖς ΤΠΘΟΒΟΡΗΥ 15 
ὈΠίπιΕ ; Δη4 Ρυζηρ 811 ΟἴΠΟΥ εν! άεποθ 
οὗ [η6 βε πηι Π6η655 οὗ {ΠπΠ6 ἘΡΙ5{165 5166, 
10 15. ΤΟ ἢ ΠΊΟΓΘ ΟΥΘΑΙΡ]6 {Πδὲ βοιὴς οὗ 
ἴΠ656 ἰδοῃηῖοαὶ νογβ γεῦα δἀὐορίεα Ὀγ 
της (ποβέϊοβ τοι 5: Ῥδι], γῇ 116 οἴμοῖς 
ψΈΓΘ ἀ6]]Πογαίεϊν απ ρ] ογβα ὈΥ 5. Ῥδυ], 
ἴῃ ΟΥΘΙ ἴο σογοοέ ἃ πα] ριαγα ἀραϊηβὶ 
1[ῃ6 παϑοθηΐ εὐγοῦβ ΜΠΙΟΠ αἰζογννασαβ 46- 
νο]ορεα {ΠΘπΊβεῖνο5, ἴδῃ ἰπαΐ {ΠῸῪ μετα 
ΒΟΙΓΟνΕΩ͂, 45 ἴΠογ βίαηα, ΠΌΠπι {Π6 {π]]- 
ῬΙον βυϑίθῃ οἵ Ν᾽ δθῃίη115. 

Τηΐευηδ] ενιἄάθηοα 15 βΈΠΕΓΑΙΥ οἵ ἃ 
Πδίαγα νΏΙΟἢ δα Πη15 οὗ αἸἤεγεπε σοοποΪα- 
510η5. Δοσογάϊηρ (0 1Π6 αἸἤδγεπε Ῥσεροῖ- 
56 5510Π5 ΟὗἩ ἴΠ6 ῬΕΙ͂ΒΟη ἴο ὑΠΟΠΊ [{ 15 580- 
ΤηΪ 64 ΟΥ ὈΥ ΠΟΙ 1ξ 15 σοηῃϑίγποϊεί. 
ΕὐΧίθγηδ] δνιάθηοα 15 οὗ ἃ ἰουρῇεῦ οΠ6- 
ΤΟΕΙ, ΔΠ 'ἴπ 1πῸ6 Ῥτεβδεπί οᾶδα {π6 
ἴοτοβ οὗ 1[Π15 δνϊἄβησθ 15 ουευνν ΠΕ ΤΉ] Ρ. 
ὙΠΕΙΘ 15. 41 81π|5ῖοπ ἴο ἰν. 4--δ΄ Ιῃ 
ΟἸΙΕπεηΐ οἵ Βοιης, “ΕΡΙ5ι. δαὶ (ὐοσιπ!ἢ.᾽ ς. 
ΧΙν]. ; 8. Ὁ]αΙη ταίδεγεποα ἴο 6 ψῇο]α 
ἘΡΙΒ616 ἴῃ Ἰρηδίπιβ, “ΕΡ᾿βί. δὰ ἘΡἢ65.᾽ οὃ. 
ΧΙ, (α Ραββαρθ ἡ ῆοβα 1 ουργοίδιοῃ 15 Ποῖ 
ἴῃ 811 ροϊπίβ ἴθ 6 ΠΠῸΠῚ πποουίϑ! ἰυ); ἃ 
οἰζαϊοη οὗ ἵν. 26 (1655 1 6 οὗ Ῥ5.1ν. 4, 
ὙΠΕΓῈ {Π6 ϑατηθ ὑνογ5. οσσι) ἴῃ ῬοΪγ- 
ΟὟΥΡ, “ἘΡιϑί. δαὶ ῬΕΠΙΡΡ.᾽ α. ΧΙ. ; ἃ τϑβοορ- 
ΠΙΠΙοη οἵ τπ6 ἘΡΙ 51:16 τὴ [Π6 ΜυτΊαίουα 
Ολπου; ἴῃ τε ρροῖσ,, Ααν; ΕἸΞΟΙ. ἢ ν- 2,2; 
ἴῃ (]επιεηΐ οἵ ΑἸεχδηάσγια, “Ρεάᾶδρ. 1. 5; 
“ΘΕΓΟΙΊ.᾽ 1ν. ὃ ; τῇ Τογία]]Π1Δη, Ααν. Ματο: 
Υ. 11, 17; ΔΠ4 ὈΥ 50 {ΠΔΠ]ΠΊΟΙΙ5 ἃ ΠΟ0Π- 
56ηϊ οὗ ἰαΐεσ αΐ 5111] ἀποῖθηΐ Θοο] Θϑι βίο δὶ 
ΔΌΓΠΟΥΠ 65. παξ 1 σεαβθεβ ἴο Ὀ6 ψουίῃ 
Ὑ}Ώ116 ἴο δπυτηθσαία {ΠΈη. 

οἵ φυδ]ν Ῥεΐνγεθῃ 1πΠ6 ἔνγο ΕΡ 51165. ἊἋ5. 6 ἱπηὰ- 
σίηθϑ, οἴπειβ νου Ἱα πᾶνε Ῥθθῃ βίγαοϊς ὈΥ ἴΐ 5 
Ὑ7611 45 Ὠϊ μη 56 1, 

1 Ῥδυτ, 
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ΤΟ ΤΗΕ 

᾿οδι “ὁ ἢ 5 τὰς εἰ δ νέμων 

ΘΗ ΡΓΕΝ ΙΕ 
τ 472’ ἦε ταϊμέαξζογε, 3. ἀγα] ἐαγιζο ρου) 707 

2λε Ἐῤλεδίαγισ, 4. 1ὸ ἐγεαέείλ οΥ οἵεγ οἰδεί022, 
6 αμα αὐἰοῤίῥϊογε ὧν ργαζθ, τι τυλῆεζ τς 114 
ἔγη αγιεἶ ῥγοῥογ γρμγιεέαῖγ: οὔ γεαγις σαϊσαΐτοε. 
12 “μα ὀεσαιδε ἐλὲ ἠεϊρἠέ ογ ΖΔ] ηεγϑίεην 
εατιγιοί ἐασίδν ὧς αἰζαϊγεειί τεγιέο, τό ἦε ῤγαγείζ 
ἐλαΐ ἦεν ηταγν κοϑιδ τ8 το ἐΐδ γε ηγιοτυίοισο 
α᾽ιαἴ 2ο Ξοσσεοῖοε ἐλε6γε0 7, ἐηὲ Οὐγλεί. 

ΑΟἹ,, δῇ ἀροϑβεῖς οὔ [6ϑιι5 (τίβε 
Ὀγ τΠ6 ψ}}} οἵ (σοἄ, το {Π6 βαϊἰπίβ 

γΠΙΟἢ τα αἵ Ερἤεβιιβ, ἀπά το {ῃῈ 
ΕΑ Ή[Ὰ] τη (γῖβε [6ϑι85 : 

ΓῊΗΑΡ. 1. 1,2. ΘΑΙΓΟΤΑΤΙΟΝ. 

6 ΟΌ] πὰ τ. 2. 

1. ὃν ἐῤὲ αυἱ]] 9. Θοα] δὲ Ῥδὰ] δῆγτηβ {πα 
ἀϊνίπθ οὐἱρῖη οἵ ἢ1ῖ5. Αροβίϊθβδῃιρ δὲ {πΠ86 εοπι- 
τηθησοιηθπέ οἵ ΘυθσΎ ἘΡΙ5Έ1Ὲ θχοθρί ἴποβα δἀ- 
ἀτοβοθά ἴο {πὸ “Τ᾽ Ποβϑα]οπίδηϑ, ἰο ΡΠ] Θπιοπ «πὰ 
ἴο {πὸ ῬΗΠΙρΡρίαη5. ΠΘ Ρἤγα56 ΠΟΘ τπιϑϑα σοι 5 
ἰπ ΘΟΣ ἢ τ: 2 ΘΟΥΣΙ, αὐς ΘΟΙΣ ΣΙ: ας ΣΤ ἼΠπι: 
1 αὶ 

ἐο ἐῤε ταἰπ! 6] δῖ Ῥαμὶ δἀάγεββοϑ “6 {Π6 βαϊηΐβ᾽) 
ἴπ ἃ11 5 ΕΡΙβέΙε5 θχοθρί 1 δηά 2 ἼΠ655. ἀπά 
6 81].. δπὰ ἰποβθ νυυϊτθη ἕο ἱπάϊνιἀϊι815. ὙΠῸ 
ννογά 15 ἢγϑε Τουηα ἃ5 8η δρρεὶ]δίίοη δα αϊναὶθηΐ 
το ““ (ΓΞ 8η5" 1η Αοἰϑ ΙΧ. 12. 

αὲ Ἐρῥεσι 866 [πἰγοάποίίομ, ὃ 3. 
απά ἰο ἐδὲ γαϊδίμὶ...] δπὰ ζαὶῦμταϊ 1π 

Ομτὶθὺ 655, {Π6 58 Π16 Ρθυβο5 Ὀδῖηρ τηθαπέξ 
85 ἴποβϑθ δἰγοδάν ἀεβισπαίθά ὈΥ {πὸ {1||6 οἵ 
ςς φαἰηί5.") ἽΓΠΪ5 ἴογπὶ οἵ δάγεβϑ 15 τιϑϑεά ΟΠ] 
ἴπ [Π6 ἘΡΙ5165 ἕο {π6 ΕἸ ΡΠεϑίδηβ πὰ (ὩΣΟ] ϑϑίδη5, 
υυτιξίθη οι {Π6 5816 {{πη6. 

4---1.ὁΔ. ΤῊΗΛΝΚΒΟΙΝΙΝα ἘΟΚ ΤῊΕΞ ΑῬΡΟῸΡ- 
ΤΙΟΝ ΙΝ. ΟΗΚΙΒΥῚ ΑΝῸ ΤῊΕ ΟΟΝΒΕ- 

ΟΥΕΝΥΤ ΟΙΕΥ ΟΕ ΤῊΕ ΗοΐΥ ϑρικιτ. 
ΘΕ ΘΟ 52: Ὁ. 1... τΞ..20. 22... 26, 27- 

8. «ὐο ῥραὲῤ δος" 15] ΤῸ Ὀ165568 π5. 
Α ἀφῆπιία αςξ οἵ Ὀ]θβϑιηρ 15 ἴπ ἔῃβ. Αροβίϊεβ 
τηϊπ, Ἐποιρὴ ἐπαξ οπθ ἃοΐ οἵ Ὀ]θββίηρ σοη- 
ἰαϊποα υἸΠΐη ἴῈ νοῦ (τ βίη δ] ββίηξ. 

αὐἱὴρ αἱ «ρὶγίἑμαὶ ὀίοποῖη.] ὈΪοβϑίπρθ ἀπά 
ϑτᾶσοβ ἀογῖνοα ἔγοπὶ {πΠῸ ϑριτιξ οἵ Οοά «πά 
Πονηρ ἱπῖο {Π6 8οι}}5 οἵ τηθῃ, ἱπο Πρ, ΒΥ 5 
ὙΠεοάοτοί, {Π6 ἀϑϑιγάποθ οἵ ἘἈΘϑαγσδοίοη, 
Τπηπλουίδ! γ, ΓηΠουϊίαποθ, Αἀορίϊοη. ὍπΠα 
ΔΙΠσϑίοη ἴο {π6ὸ ὙΤΠμΙγά Ῥοίθϑοη οἵ {πθὸ ἩΟΙ͂Υ 

2 αἴδοε ὁξ ἴο γοιι, δηά ρεᾶςβ, 
ἔτοπι (σοά οἷ Εδίποτ, ἀπά γγομι τΠῈ 
Τιοτά [655 (τβί. 

2 ΒΙεββε4 δὲ {πε (σοά «πά Εδίπεγ 
οὗ οὐὔγ 1 οτά [εβι5 (γῖβέ, ψγῆο Πδίῃ 
Ὀ]Ε556 4 τι8 νυ ἢ 411} 5ρίγιειιαὶ Ὁ] ββϑιπρ5 
ἴῃ Πράν θη}  ῥίαεὸς τη ΟἩτῖβε : 

4. Δεροογάϊηρ, 45 6 παίῃ Ἵποβαη 
15 ἴῃ πὶ θεΐοτα {π6 ἰοππάδεοῃ 
οΥ τ86 νοῦ, πα νγεὲ 5ῃμοι 4 ὈῈ 
ΠοΙγ ἀπά ψυιπουξς ὈΙαπιθ Ὀεΐογα ΠἰπῚ 
ἴπ ἰονε: 

ὙΤΙΠΙΕΥ παΐαγα!ν ἴΌ]]ονγ5 οα ἐπε ΕἸτϑε δπά 
ϑοςοπά Ῥρβοῃβ παυϊηρ Ὀθθη παπηθά. 8 δῖθ 
Ὀ]εοθθά Ὁ ῃ6 Εδίμου, ἴπ ἐπ6 ὅοη, τ ἢ ἘΠΕ 
ΕἼ 5 οἵ {π6 ϑριτ. 

ἦη ῥεαυεηὶν ῥίαεες Τι1Έ. “ἐ1π {π6 Πρανθηϊγ." 
ΤΠΘ ἔοι Οἴου ρᾶβϑαροβ ἴπΠ {Π6 θρβι]8 (1. 20, 
11. 6, 111. 1ο, Ν, 12) ἴπ ΨΒΙΟἢ ἐπ Θχρτεβϑίοπ 
Οσοι5 5πονν {πα {πὸ ΑΟΝ.. 15 τίρμξ ἴῃ 5ὰρ- 
ῬΙγίηρ {πὸ βιιθβίδηζινο “" Ρ δ οθβ :" {Π6 ὁ ΠΟΑυΘΗΪΥ 
ΡῬΙδοος "ἡ Πουνονοῦ νγοιἹὰ ποῖ τπθᾶπῃ [πε Ἰοσδὶ 
μϑανθπβ Ὀαΐ {π6 βριγξια] νου], το νυ Ι ἢ 1Π6 
κιπράοιῃ οἵ ἤδανθῃ, νυ πϑίμου ἴῃ 115 Ῥυθϑεπέ οὐΓ 
1ἰ5 ἔαξαγο ἔουπη, Θα 1 14}}Υ θοΙοηρβ. (ἕ. ΡΠ]. ΠΙ. 2ο. 

ἐπι Οῤγ τε] Α5 ΟΠ γβέϊαπβ, ἀπά {πγοιρῇ ἐπα 
πηγϑίϊςα! ἱποογρογδίίοι ἢ Ηΐϊπὶ ψνΒῖ ἢ τα- 
511{5 ἔτοπι {πῸ Αἀορίοη. 

4. κα: ῥὲ ῥα εῥοτεῖι 151 85 ἨΘ 68059 1τ|5. 
Α ἀρῆπιίε δςΐ οὔ ἍἽμοῖςθ ἴῃ βἰθυη Υ, ργθοθαϊπρ' 
{παᾶΐ οἵ Ὀ]οϑϑίηρ ἴῃ ἐἴπηθ, 15 ροϊηξθα [το ; ἀπά {ΠῸ 
σμοῖςθ νγᾶ5 θνθὴ ἴπθη τηδάς “π᾿ Ἡΐπι,᾽" {παῖ 
15, ἔποϑα σμόβθη ἴοσ δάορέϊοῃ ννεῖθ 50 σἤοβθῃ 
ἔργ {πὸ 8αῖκθ οὗ (ῃσῖβε, νυ ἢ νυ μοτῃ ἔποὺ ννου]Ἱὰ 
ἴπ 1π6 ζαΐαγο Ὀ6 πιπξδα 45 πεῖν Ηθδά, 

δεξογε ἐδὲ ξοιιπάαίίομ ὁ δὲ «υογἰ4] Νοΐ ΟΠΙΥ͂ 
ὙγΠοη (ἢ γῖβὲ σαΠΊθ, ΟΥ̓ συ ὙΠΘη πΊδη ΞΕ]], 
θα Ὀϑίοτθ πηδΠ ΟΥ̓ ΠΙΔη 5 γοϑι ἄθηςθ ννᾶϑ ογϑαΐθα, 
ΟΥ̓{ἰπι6 οχιϑίθα, (σοά τοϑοϊνθα {παξ δαπιίβϑίοπ 
ἴο σονοπαπέ ἢ ΗΠ η5ε], Πανῖηρ ὈΘθη ΤῸ ἃ 
Ροποά σοπῆποά ἰο ομα παίϊοπ, ϑῃου]ἃ οὴ 
ΟΠ τιϑῦ 5. σοπηηρ ἴπ {πῸ ἤσϑῃ 6 οἴεγθά, ρο- 
ΓΘ ΠΕΪΔΠΥ ἴο 411 οἴ ΠοῚ παίϊοπβ, δοίι δ !Πγ ἕο ἔπο58 
ῬΘΙβΟΠ5 ὙΠ ΠΟΥ [ονν5 ΟΥΓ (επί 65 ἴο νυ μοτι ΤῈ 
ννᾶϑ ἴπ ἕαοϊ οἤξγθα ΕΥ̓͂ {πὸ φγεδοῃῖπρ οἵ {π6 
ἈΡοϑβ68. 

ἐραὲ αὐὸ τοι δὲ ῥοῖν απ «αυἱέδομέ ῥίαηιθ 
δοζογε ῥίγει ἐμ ἰουε] “ΤῸ ““ 6 ΠΟΙΥ ἀπά ψυ]μουξ 
Ὀἶαπιθ,"" ΟΥ̓ ταῖμθυ, {κ6 αὶ βδουίῆςθ, “Ἅ πουξ 



ν. 5--ττ.] 

5 Ηανίηρ; ργεάεβεϊπαϊαά τι5 τπίο {Π6 
δἀορείοη οἵἩ ομ]]άγεπ Ὀγ [6515 (ἢ γίβε 
ἴο ΠΙΠη56], δοςογάϊηρ; το {ΠΕ ροοά ρδα- 
81.Γ6 οὗ Π15.νν1}}, 

6 Τὸ {πε ρτγαίβα οἵ (ῃ6 ρίογυ οὗ 15 
στᾶσα, ννῃεγεὶπ Πα μδῖῃ πιδάδ τι5 δς- 
ςερίεά ἴπ {πε Ρεϊονεά. 

Ϊῃ ννῆοπὶ νγὲ πᾶνε γεάεπιρίίοῃ 
τῆγοιρῇ ἢΠἰΒ Ὀ]οοά, {π6 ἰὈγρίνεπεβϑ οὗ 
51η5, ΔΟσοΟΓΩΪΠρ το 16 τίσῃθθ οἵ ἢΙ5 
στάςθ ; 

8 ὙΥΠογοῖπ μα Παῖῃ δϑοιιπάεα ο- 

ΕΡΨΕΒΤΆΑΙΝ 5. 1, 

νγατὰ τι5 π᾿ 41}] ννγίϑάοτη δηά ρτιι- 
ἄεπςοε ; 

9 Ηανίπρ' πιδάάε Κπονη τιιπΐο τι5 [ῃς 
ΓΙ ΒΕΓ οὐἨ ΠΙ5 νν}}}, δοσογάϊπρ ἴο ἢΪ5 
δορά ρίθαϑιιγα νγῆϊςἢῃ ἢς Παίῃ ριτ- 
ΡΟΞβΕἀ 1π ΠἰπΊ5ε]ἔ: 

1 ἵΠαῖ ἴῃ {ΠῸ ἀἸἰβρεπϑδίίοη οὗ τῃς 
ἔα] Π685 οἵ εἰπ168 Π6 πιρῃξ ρδίμεγ το- 
σαῖπαγ ἴῃ οπα 8] τπϊπρ8 ἴπ ( τίϑί, 
ὈοΓῃ ννΠΙοἢ ἀγα ἴπ ᾿ἤξανεη, δηά νης ᾿ Οτ- ἐλε 

ἀδατόιδ, 
ΔΓΕ οὐ ϑδῦίῃ ; φύδη ἴῃ Πἰπι: 

11 [πῃ ψοπὶ αἶδο νγε μανε οδίδϊποά 

ὈΙΘΓ Ϊϑῃ (νυ Ιοἢ 15. {Π6 πιοῦθ θχαςσί γα που! ΠΡ) 
Ὀεΐοτο (σοά,") ἅτγὸ {π6 τϑβϑα 5. ννῃῖοῃ ἅτ ἴῃ - 
ἰεπάβά ἴο ἔΌ]]ονν ἀρὸπ {π᾿ σἤοῖοθ πιδάθ ἴῃ 
Εἰθγη τ Ὀδὶπρ᾽ γθα]Ζεα ὈΥ͂ Δἀορίϊοπ ἴῃ ΟΠ τῖβί, 
ἃ Πα νγπιοῃ 0 ἔΌΠ]Ονν ἀροῃ 1Ε π1Π|655 πιθῃ [8]! 
ΑΥΤΑΥ ἴῸΠῚ ΡΊΔσΘ ρίνεη. ὍΤὴ6 τος “ἴῃ 
Ιονθ᾽" δι Ἰοϊπθά ὈΥ 5οπὶθ νυ {Π6 ϑιισοθθάϊης 
οΟἰδιιβε, “" Ἰπ ἰονθ Ππαυὶπρ ργθάθϑεπαίθα τι5.᾿ 

5. 2ῥὲ αὐοῤί᾽οηι ὁ. εὐ άγεπ ὁγ ὕεσις Οὐγιρέ 
2ο ῥὶ»ισε 7) ὙΠῚ5 ι5 ἴθ Κουποία οἵ {88 
ἘΡΙβΕ]6, ὅ86εὲ [πίγοάιποίίοη, ὃ ς. 

2δε φοοά ῥίεασμγε οΥ᾽ δὶς «αὐ ὙΠ ννοτά 
επιρὶ ογϑὰ 1π {πε ογιρῖπαὶ (ΠΚῈ 115 ἘΠ] 5} Θη1- 
γΑ]Θη) ϑοιηθίπηθ5 σοπίδιηβ υυ πὶ 1 {πΠ6 ᾿άθα 
ΟΥ̓ ὈεπΙ ΠΙΥ, βοπηθίϊπιθ5 ποῖ. Ηδτθ {Π6 σοη- 
τεχ ἀδίθγπηποϑ ἐπαΐ ᾿ἰ 15 ΗἸ5 ψν1}} ἁοπθ νυ ΠΙ ἢ 
15 βρη Ὀγ τ. Οοὐβ Ψ1] 15 1π6 υἱτἰπηαῖθ 
σᾶιι56 ἴο νυ ἢ νγε σᾶῃ ροποίγαζο, 

6. Τὸ ἐῤε ῥγαΐδσο 9 ρὲ σοῦ» οΥ᾽ δίς σγαζε, 
«υῤεγεῖν δε ῥαΐδ γιά τις περεῤίφα] {Παΐ 15, ἴο 
1π6 επὰ ἐπαΐ ῥγαῖϑα πΊαΥ δοστθ ἴο Ηΐϊπῇ ἔγοτη 
{Π6 τηδπὶ ϑϑίδεϊοη οὗ {Π6 φ]ουῖοι5 παΐαγθ οὗ [15 
δτδςοθ οὗ δάἀορίϊοπ νυ πῖοἢ Ηδθ ἔτθεὶν Ὀεβίονγθα 
ΠΡΟ τι5. ὙΠῸ ννογάβ ἰγαπϑίαϊθα “" νυ πογθίη π6 
Βαίῃ τηδάθ τ1ι5 ἀσσθρίβα,᾽"" 5Βῃοι]ά γαῖῃθν Ὀ6 τθη- 
ἀειοά ψϑΐῖοὰ Ηθ φιδοίϊουθιυ Ὀοβϑύοποα 
ὍΡΟΝ 8. 

ἐπι ἐῤρὲ ὀεϊουεα 866 Μαδίί. 111. 17; (ΟἹ. 1. 13. 

ἡ. ἐῤγοισῦ ῥὶς ῥίοοα] “ΠΪ5. νϑῦβθ ἴθασμοβ 
ἀορτηδίο δ} {παᾶΐ πιδη᾽5. ἀδ]νογαποθ δηά {πα 
Τουρίνθηθϑϑ οὗ 5ϊη5 ἅγὲ ψτοιρμς ὈΥ ἴΠ6 ΤηθΔῃ5 
ΟΥ̓ τϑάθιηρίιοῃ, δηά {παῖ Ἐπ6 Ῥυῖςθ ραϊά ἴο οἴδοί 
1Π6 τϑάθιηρίοη 15 (τιϑί 5 ὈΙοοά. αἵ Μαεί. 
ΧΧ. 48, ΧΧΥ͂Ι. 28 : Αοΐβ χΧχ. 28; (ΟΔ], 111. 12; 
ΕΠΕΘΠΣΤΣ, 22. 1 ΒΕΙ 1. ΤΌ. 

8. ἤγῥεγεῖπ δὲ ῥαὶῤ αδοιπαάεά ἱοαυαγα 15 1π 
αἰ] «υἱδάο»ι ἀπά ῥγμώρηις] Β δμοσ, “νΒΙῸἢ 
6 σαιιβεά ἴο δροιπαὰ ἰονναγϑ τι5 ἴπ 811 νυ ]βάοπι 
πη Ργπάθποθ," ὙΠΕ6θ6 ἴννο ννοσαβ Ἔχρύθϑϑβ [Π6 
δ ρ μοϑὲ 1πί]]δοῖα 8] ἀπά τλοσὰὶ νυβάοπι. Βοίἢ 
ΓΘ δἰβθύνῃογα ἴῃ ἩΟΪΥ ϑουϊρίαγε ργθάϊοαίθα οὗ 
Οοάα νἹ ἢ τοΐδθγθπςθ ἴο {π6 ογεδίίοη (Ρτον. 11]. 
19; 76. Χ. 12), ἀπά Ποτὲ {ποὺ γείεγ ἴο Οοά, 
ποῖ τηδη. (8ὃεε 6 ΔΝ εἰίε ἀπά ΑἸξοτά ἐπ ἰοε.) 
ΤῈ 15 ἴ1ῃ6 Αροβίϊε᾽β ρῬᾷγροϑβο ἴο νἱπάϊοδλϊς (σοά 5 
νυν βάοπι ἴῃ 115 ᾿ηὲθ!]θοΐ μα] ἀπ πιοτὰ] ἀβρεοΐβ 

Νεῦ 72: Ξῖνοι. [1]- 

ἴῃ {Π6 πιδί(ογ οἵ {Π6 Πιγϑίεγυ νυ τ νυ ῃϊ ἢ ἘΠ 5 
ἘΡΙ5Ε16 βρθοῖδ!!ῦ ἀθαὶς. 866 [πιγοάιπιοίίοη, ὃ ς. 

9. ππίο 1.1] 8 Ῥδὶ] γϑίειϑ ὕδοκ ἕο {15 
ΥὙΕΙΘΘ 1Π 1. 23, ἃΠ4 ΘΧΡΓΘσΘϑΙηρ {Π6 βατηθ ἐποιρῆς 
11565 ἔπογθ {Π6 5 ΠρῚ ΑΓ πα ογ. Ηδγὸ ἢ 5ρεακ5 
ποὶ ΟΠΙΥ οὗ ΠἰπΠΊ5Ε]Ε, 45 πόσο, δι Οὗ 411] νυ ῃο 
μιά τεοοινοὰ πὸ δἀορέϊοη ἴῃ (ἢ τιβέ. 

ἐδ γηγείοτν ΟΥ ῥὶς «ὐἱΠ ἴῃ 6 τηγϑίογυ ννῃ]ο ἢ 
Ηδθ μαά νθά, ἡ ΠΙ ἢ σαπιὶθ ἱπῖο οχἰβίθποθ 
Ὀδοδιιβθ Ηδ νυ ]]]θά 1{, ἀπ σοπεϊπιιθά 1π 15 οτἱ - 
δ᾽ ΠΑ] ᾿πβογαΐα Ὁ ]6 ΤΠαγδσίου ΠῚ} 1 νγὰ5 Ηἰ5 
ΒΟΟά Ρ]θάϑισα ἴο τονθᾷ] 1. ὙῊΘ ννογά πηυϑίογυ 
15 ᾿ιϑϑὰ ἴῃ {π6 βθῆβθ οἵ ἃ {πίπρ' {παΐ ννὰβ θεγοπά 
ΠυπηδΠ ΠΟΠΊΡΙΘΠΘπϑίοη π1Π|}] γανθαὶθά. ὙΥΠδὶ 
{Π6 ΠιγυϑίθγΥ νγᾶ5 15 Θχρ δἰ πὰ ἴπῃ [Π6 ποχέ υϑῦβθ. 

«υδίερ ῥὲ ῥαὶῤρ ῥεγῤῥοσοά ἐπ ῥί»ισογι: ἐραΐ ὧι 
ἐρὲ ἀϊῥεπσαΐίοι οὗ ἐδὲ γεΐποος οΥ ἐΐγιε 1 πα ΘΕ 
ΗΘ Ῥυγροβϑᾷ ἴῃ ἨϊτηβοΙΐ 1π σϑβρϑοῦ ὅο 
Ὅπ6 αἰβρθιηβδύϊουη οὔ ὕμθ {111Π6855 οὗ 
ὑἶἰπιθ5. ὙΠῸ ἀἸβροπβδίίοη 15 ἴπη6 Τλῖνιπὸ δΓ- 
ταηροπηθπί οἵ Ηἰ5 Ποιιβοῃμοϊά, οΥΓ ρίαπ οἵ 
ΒΟΥΘΓΗΠΊΘηΐ, ὙΠΟ. ννὰ5 ἴο 6 οσδγγιθα οἵ 
ἀν ῃθη ἐῃς {1} {πιὸ Ππαα σοπΊθ, νυ ἢ] ἢ {πη Ππαά 
πονν τινά. 

10. ῥὲ»ιῖσῥί σαξρεῖ ἐοφεῖροῦ ἦμπ οπ6] ἩΠΊΠΘΥ- 
ἴο {π6 βοδίζοσθα ξαΠΉΠΥ οἵ πιαηκιπὰ μαά μαά 
ΠΟ Ποαδά τπάθγ νυ ῖο ἢ 411 115. πιο 5. ΠΡ ἢΐ 
ΤΆΠΡΘ {ποιηβεῖνεϑ, δῖ {Π15. Πθαά νγᾶθ ΠΟΥ 
ἔουηα ἴπ (ἢ τϑί, ΠαΥ πιοῦθ, ποΐ ΟΠ]Υ [Π6 ἔτ] Υ 
οὗ τηδηκὶπα ννα5 ἔπιι5 θοιιπά ἰορθί που ἴῃ ΟΠ6, 
Ὀμξ Δηρθὶς Ὀεϊηρθ 4150, ἀγθ, δυθυυίμϊηρ ἴῃ 
Βδάνθη δηά θασίῃ, {ΠπῸ νυ ΠΟΙΘ ογθαϊθα ππίνουϑθ : 
Δηα ποΐ ΟὨΪΥ Βᾶνθ ἃ]1 {πϊπρ5. ἔοιιπα {πεῖν θά, 
Βαΐζ {ΠΘΥ 816 50 βιιπητηθά τρ ἴῃ (ἢ τῖδέ 85 ἴο δὲ 
τοραγάθα ὈΥ {πῸ ΕΔΙΠΟΓ ἃ5 “ἴῃ ΗΠ," δηα ΡὈε- 
σδτι56 “ἐπ Ηέπι,᾽" δοσορίδ]8. 866 Ἀδθν. ν. 13. 
ὝΠΕΓΟ ἰ5 πὸ ἐποιρμί Ποῖ οὗ ἃ ἢπ8] τεϑει τας ῖοῃ 
ΟΥ̓ 11 {πίπρϑ; {Π6 ἐἰπιθ ἀδϑι πῃαίθα 15 [ῃδΐ οἵ ἐπ8 
1Ιηϑειςαΐίοη οἵ (γβεδηϊν. 

11. αὐὸ ῥαῦς οὐέαϊοί αη ἐμρογιἑαηςε) 8 
οὈὐαϊποᾶ δὴ ᾿ππουϊῦδποθ ὈΥ οἷ δαἀορίϊοπ 
ἴῃ ΟΠ γῖϑέ, ν᾽ 2. ἐπαΐ ““ἸπΠογιΐδηςσθ, ἱποογΓ ΡΕ116, 
ππαάθῃ]θά, {παΐ Γλάθιἢῃ ποῖ ἀνναυ, τοϑοσνθὰ ἴῃ 
Πϑανθη ἔῸγ τι5᾽) (1 Ῥείΐ. 1. 4), ἰγριπθά Ὀγ {πε 
᾿πῃογΐδηςθ οὗ (απδδῃ ΡΥ Ἰβθα ἴο {Π6 ἀθϑοθπά- 
δηΐ5 οἵ ΑὈταπαπὶ (Όεη. χυῖ. 8), νν μι ἢ Βδά 
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"ΠΟ τσ, 
ἀοῤεά. 

ΔΠ ἱπῃογϊίδηςα, δεῖπρ ρῥγεάεβειπαῖθά 
Δοςσογάϊηρ τὸ [Π6 ριΓροβα οἵ ἢϊπὶ ψγῃο 
νγογκαίῃ 411 τῃϊπρθ δἴζεγ τῇς σοιη86] 
οὗ 15 ονγῃ ΨἹ}} : 

12 Παῖς νοὶ 5506 δὲ ἴὸ ἘΠΕ 
ΡΓΑΪΘῈ οὗ 5 βίογυ, νγῆο ἢτγϑβὲ ᾿τγαβίθα 
ἴῃ. ΟΠ γ8:. 

13 [Ϊῃ ννῇῆοπὶ γε αἶβο ἐγμείδαὶ, [τευ 
τῃηαῖ γε Βεαγά τῃ6 νγογά οὐ ττγυῖῃ, 

ΠΠογίο θθθη τοραγάθα 45 [Π6 θχο]ιβῖνθ ροβ- 
ΒΈβϑῖοη οἵ 1ῃ6 ἴεννβυ ὙΠ15 ᾿πέογργείαϊ!οη 15 
ΡΓΘίογδΌ]6 ο ἐπα δ ἐογηδίϊνα το πάθγῖηρ “ννῈ θ6- 
οδτηθ Οοὐ 5 ̓πΠουϊίδηςθ," ΙΓ ἢ ννου]α σοηποοῖ 
ἘΠῸ Ῥέγαβα τὰ Ἐπ. Σῖχ. ς, ὁ; τ Βδῖ- 11: ὁ- 
566 ὈοΙον, ΟἹ γε βῈ5 14 8η4 18. 

129. Τραΐ αὐὸ τὐῤοιμά δὲ 1ο ἐῥὲ ῥγαΐσε 9 ῥὶς 
“105.}] ὙΠ15 5 [η6 ἢη8] ριγροβα νυ οἢ 
ΒΕ]ΙΘν σα ἴῃ ΟΠ γιϑὲ ἀτὸ δάτηπ θα ἕο {Π6 ΒΟΡΘ, 
Δηά τϑοθῖνθ [86 θβαγηοβῖ, οὐ {Π6 βασγεά ᾿ηῃουῖΐ- 
Δ ΠΟΘ. 

αὐῤο γε: γι δά ἴῃ Οῤγισί. [κι αὐδονι γε αἰδὸ 
ἐγ οί, αὐ ἐραΐ γ6 ῥεαγά ἐῤὲ αὐογ}] “ΠΡ 
ΠΟΠΒΙΓΙΟΙΟη 8 ἱπνοϊνθα ἴῃ ἃ ΠΊΔΏΠΘΙ ΨΕΓΙΥ͂ 
οδαγδοίογιβεις οἵ 88 Ῥδι}}5 βίγθ. Ηδά Πὲ κερί 
θδοὶς {π6 υἱίογαποθ οἵ Π15 ἱπουρηξ ϑι ἘΠ ΟΙΘΠΕΪῪ 
Ἰοηρ ἴο ἜΕΧρυεβ5. 1 νυν] ρΥαΠΊπΊδί] 8] ΡΥΘΟΙΒΙΟη, 
1 ψννουἹὰ πᾶν γὰπ 85. [ῈΟ]]οννϑ----“ [Πα ννα 
5ῃου 14 θ6 ἔο {πῸ ργαῖβο οἵ ἢ15. βίογυ, Ὀοΐῃ ννὸ 
ὙΜΠηῸ Πᾶνα Ἰοηρ βίποθ πδά [Π15. Πορα ἴῃ (ἢγιβί 
Ῥεΐογε οἱμτ Ἔγ65, ἀπ γοι ΠΟ Ὀδοδπιθ ὈΕ]Ι νου 
8ἃ5 Ξ0ῸΠ 85 γοιῖι πεαγά {π6 ννογὰ οἵ {γαῖῃ, {Π6 
δορά πονῦϑ Οὗ γου βαἰναίίοη, ργεδο θά ἴο ὙΟῚ], 
ΔΠΔ νι γθ {ποῦθιροη βοαϊθά ἢ {π6 ἩΟΪΥ 
ϑΡΙΓΙ οΥὗἉὨ ΡΓοΟΙηΪδθ, ϑνΏ]Ο ἢ 15 {Π6 ϑαγπθϑέ οἵ ΟἿΓ 
ἱπῃογίαποθ." ὙΠῸ ἐγαηβίδίίοη 5ῃοι]ά θ6--τῖθ 
ΠΟ πᾶν ΠΒΟρΡΘαᾶ ἱ Ομσ δῦ ὈΘΙΟΤΘ γοις--- 
ἀπ ΟΠ γ86 8150, Δίου ὑμαῦ γα ποασὰ 

88 ποσὰ οὗ ὑσαῦμ, ὕμ6 ΟΞΡΘῚ Οὗ ΥΟῸΤ 

βδινδύϊομ- -ἶπ ΠΟΙ γ8 8150 (1.-4»}) πᾶν- 
π ὈΘΙϊονοᾶ, ΤΟ, βθϑὶθᾶ, ζο. δὲ Ῥδὰ] 
15. ποί σοπίγαβεηρ ἔπ ΓΘ βῃ ἀπά {Π6 (ὐθπί 6 
ὈΘ]ΙΘν  β ἢ ΠῈ 5ρϑαῖβ ἴῃ {πὸ ἢγβί ρίαςβ οἵ (ἢσ!β5- 
ἘΙ4Π5. ἴΠ ῬΘΠΟΓΔΙ---“ [Πδὲ αὐό 5ῃοι] ἃ θ6᾽".--ἀπά 
ΤΠ θη, ἔογ {Π6 βαϊζε οἵ Δηρ] 1 Πσδέϊομ, μ6 ἀἰνι 65 
[Π15 “ἐ ννθ ᾽ 1τηΐο {Π6 ἔννο ραγίβ νυν! ἢ σοπϑιςαΐο 
1{-ῖπο ““νγθ, ΠῸ Πᾶνα Ἰοπξ βίποα ῃδά Πορβ ἴῃ 
ΟΠ τῖβε,." ἀπά {πὸ “ἐγοι νΠῸ νγοῦθ δῇίθγνναγάβ 
5ρα]θά," {Παΐ 15, {π6ὸ οἱά ἀπά {Π6 πὸνν Ὀε] Ἔν ύβ. 
ὝΠΟ δάνθγρ “" βγϑε"" ἴῃ {Π6 θχργθβϑίοῃ ““ἢγβί 
ἰγυβίθα (ΟΥ̓ τϑίπθῦ, Πορθά4) ἴπ ΟΠγῖβε " ἄοο5 
ποΐ πιϑδη “Ἅ Βείοσγθ (ἢσγιϑέ σαῖηθ," Ὀιξ ““ Ὀεΐογα 
1Π6 ἸΙαΐθσ σοηνογίβ." Ὑπὸ τνογὰ ““ ἐγιιβίθα " 
5ῃου] ἃ ποΐ Ὀ6 ΞΘ ΡΡ]ΙΘα ἴῃ γϑῦβα 13; {Π6 νεγθ 
15. ἔουιπά 4 {{{|6 Ἰοννοῦ ἄόννῃ ἢ “ἦν γα βϑα]θά." 

.),6 αὐόγϑ “εαἰεά «ὐἱὲρ ἐραὶ ῥοὶν ϑΡΙγ1 οὶ ῥγο- 
7),.6] ΑἸτογ {ποὺ μαά θθθη σοηνογίεά ἴο {Π6 
ἔα Ὀγ {π6 ργθδοῃιηρ οὗ {πΠ6 ΟΟβρεὶ, {πῸῪ 
ὙΕΓΘ 5θα]θά τη Ὀαρέϊβηα νυ {Π6 ΡΓΟΠἸβθά δε 
οἵ [πε Ηογ σμοϑὲ. ὙΠὲῈ Ηοὶν ΟΠοβί ἰ5 τὸ - 
[εγγθα ἕο 85 “"{π6 ρσόπηῖθο οἵ ἔπῸ ἘδίΠοΥ "ἢ ἴῃ 
ΑΟΙ5 ). 4 πὰ βθθπὶ5 ἴο ἢᾶνβ Ὀξθὴ βροκβϑη οὗ 

ἘΡΕΠΕΒΙΑΥΥΡΙ. [ν. 12--τ 5. 

τῇς φροβρεὶ οὐ γοῖγ ϑαἰνδίίοη : ἰπ 
γνΠΟπὶ 4150 δῇῖεγ. [ἢδὲ γε βεϊϊενεά, 
γε σγεσα 5εδῖε4 ὑγτἢ τπδὲ ΠΟΙΥ ϑρίτε 
ΟΥ̓ ΡΓΟΠΊΪ56, 

14 ΝΒΪΟἢ 15 τῆς εαγπαβέ οὗ οιιγ 
ἸπΠογιΐδπος ἀπ} της ταἀεπηρίίοη οὗ 
1τῃ6 Ρυτομαβεά ροββεϑβϑίοη, ππίο {ῃ6 
ΡΓΑΙδα οὐ 15. φοσγ. 

τις νΠεγείογε [ 4]5ο. δἴτεγ 1 μεαγά 

Ὀγ {π6 ἢγϑὲ (γι βεϊδηβ ππάθγ {π6 παπηα οὗ “"{Π6 
ΡΓΟΠΊΪΞ6.) Ηδ Πδά Ὀεθὴ ργοιηϊβθά ὈΥ [86 
Δηοϊεηΐ ΡΥΟΡΠοίβ (566 06] 11. χϑ--- 32} ἃπά 511] 
ΤΊΟΓΘ ΘΠΊΡΠΔΕΙΟΔΠΥ ὈγῪ ΟἸγιβὲ (5εε [πη χίῖν., 
Χν., Χν].). ΒΑρ(Ι5ΠῚ 15 “" 1πθ 564], Ὀδοδιιβθ ἴο 
{Π6 δά] 1 15 1Π6 ἤπα] ἂςξ ργονίηρ ἀπά σοπῇῆστη- 
ἴῃ; σοπνθβίοη ἴο (ἢ ϑεϊαπιγ, ἀπ Ὀδοδιιβα τ 
ἸΤΏΡΙΈ5565 ἃ 5ρ᾿ ΓΙΓ18] ΤηΑΥῖς ΠΡΟΠ {ΠῸ τοορ  θηΐ5, 
ΠΟΙ γΙηρ {Παξ ἘΠΘΥ ἅγ6 ““1Π6Ὲ βεγναπίβ οἵ σοά" 
(Κεν. νι. 3). 

14. ἤιε 1ς ἐδὸ εαγπϑεΐ ΟΓ οἱ ἱπῤογιέαηεο] 
ΤῊΘ βἸ οὗ ἐπε ΗΚ ϑρ1πῈ Βεβίονγεά οἡ βαγίῃ 
5 ποΐ ἐπ 1}}] ουξρουτίηρ οὗ Ἡ!πΊβεϊῇ, θὰΐ ἃ 
ΡΑΓΙΑΙ οἰ (Κα τπ6 ραγξέ ῥυγοῃαθθ- ΠΟΙΟΥ͂ 
δίνῃ ἃ5 8η δαγπϑβί οὗ {ΠῸ τεϑβί), ᾿πιρ] γῖπρ μονν- 
ΕΥ̓ΘΓ (Π1Π1655 [ο56) {π6 ΕΠ] ᾿πῃθυιίδησθ ΟΓ Ροβ- 
βεβϑϑίοη οἵ Ηἱπὶ ποεθαξίου, νυ] σοπϑαξιζεβ 
1Π6 ἤΠ4] Ὀ]155 οὗ {π6ὸ (τ βέιαη. ἝἋε 2 (Οὐ. 1. 
22, ΠοΓα ἐ{Π6 ϑαγηθβί οὗ ἐπ6 ϑριγἹῈ 1Π ΟἿΓ 
Πραγίβ " 15 σοηπθεΐθά, 835 ἤϑσθ, Ἱἢ Οὐ Ὀεϊηρ 
“( Ξρα]ϑά,)" δηά αἷϑὸ ψἹ ἢ Οὐ Ὀεϊηρ; “’ ἀποϊηξοά,᾽" 
Ὀοίῃ οὗ νν Ὡς Ἰαζίου ρῆγαβοβ ροϊπξ ἴο ὈδρΕ15Π) 
δη 15 Ἰπηπηθάϊαϊθ σοτηρ]οπλθπί, σοπἢττηδίίοη. 
866 5π|1{Π᾿5 " ΤΙ Ιοπαγν οἵ ἐπ6 ΒΙΡ]6,᾿ ΝΟ]. Π|. 
5... Βαρίϊβηη ἀπά (σοηῇγπηδίϊοη. 

τ211 ρὲ τεάρηιρέίοη) Ἐπ, ““ἀηΐο,᾽" (Πδὲ 
15, “ΜῈ ἃ νἱδνν ἕο {π6 γεἀθιηρίϊοη," [Πα ννογάβ5 
Ῥείηρ σοηϑβίγιεά νυν] ὁ γε νι γῈ βθαὶθά." 1 
1Π6 τϑηάογίηρ “' ἀΠῚ|}] θεὲ δάορίοδά, {ΠΕΥ τητιϑέ 
6 σοπϑδίγαοίοα νυ ἢ ““1Π6 δαγποϑέ," ἃ5 ἴῃ {Π6 
Ἄν ονς 

ἐῤὲ γεάοριῤίϊοη οΚ, ἐρὸ ρεγερασεά ῥοσσεςείοη ] 
ΤῊς ρδγίαὶ ριξὶ οἵ ἴῃ6 δριπέ οἡ βαγίῃ 15 ρῖδ- 
Ῥαγδίογυ ἴο {Π6 βτεδίου βι τς οὗ ἃ ξιξαγε ρογίδος 
ΤοἀεπΠρΈΟη ΟΥ̓ ἊδἸΙνθύδηςοθ, ννΠΙΟἢ 15. ΟΠΙΥ δΐ- 
ἰαϊηθά ἴῃ 15 ἔμ] πθ55. θη (σοάβ ρυγομαβθά 
ογθδίατθ, γεἀθοπιθαά πηᾶη, μᾶ5 ραϑβθά ΠῸΠΊ {Π15 
16 ἰο ἔῃ ποχί. ΤΠῸ ““Ρυγομαβθα Ροββεβϑίοη ἢ 
15 16 βαπ|θ [Ὠ]ηρ 85 1Π6 ““βϑοι]αγ ΟΥ ΡαΓΟΠαβθά 
ῬΘΟΡΙΘ " οἵ «τ Ῥεί. 1]. 9. 

15---ι2, 11. τ--τ-το.. ΤῊΛΝΚΒΟΙΨΙΝΟ ἘῸΚ 
ΤΗΕΙΚ ἙΑΙΤῊ ΑΝῸ [Ο0ΝΕ: ΡΚΑΥΕΚ 
ΕΟΚ '"'ΤΗΕΙΚ ΕὝΚΤΗΕΚ ΕΝΙΙΘΗΤΕΝ- 
ΜΕΝΥ͂ ΒΕΒΡΕΟΤΙΝΟ (1) ΤΗΕΙΚ ΗΟΡΕ, 
(1) ΤΗΕΙΚ ΝΗΕΚΙΤΑΝΟΕ, (Π1) ΟΟΡ 5 
ῬΟΜΕΚΊΝ ΒΑΙΒΙΝῸ ΤΗῈΜ ΕΚΟΜ ΥὙΠῈ 
ΘΕΛΤΗ ΟΕ 51Ν. Ο5,Ἵ, ΟΟΙΣῚ 5, ἢ Κ70] 
ἸΤ 5: 

15. ἤῥεγεζογε]ῖ ΤῊΪ5 τοίετβ θ8οκ ἴο νεῦβα 
13, Δ Θρθο ΠΥ ἴο {Π6 ννογάβ “γε Ῥε]ϊενοά." 
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ΔΠΔ νγῆδί τῆς τίςῃεβ οὗ τῆς Θ]οΥγ οὗ 
Ἦἢ]5 ἸΠΠδτδποα ἰπ [Π6 54ἰ Πΐ8, 

Ι9 Απά ψῇδέ ἐς τη δχορθάϊηρ. 
ϑιεδίηαθβ οὐ 8 βουγΕΓ τοὺ ιτιϑ-νγαγά 
νγῆο Βε]ανα, δοσογάϊηρ ἴο {πε ψγουκ- 
ἴπρ 'οῦ Π5. τσ Υ Ρονψεγ, ΤΟΥ. ο" δα 

20 ὙΜΈΙςἢ ἢς ψτοιρῃξ ἴῃ ΟΠ τίϑβε, ἤρ: τς 
ψνἤβη Πα γαϊβεά ἢΪπὶ ἔγοση [ῃ6 ἀεδά, ἀπά 
βεῖ ῥῖηι αἴ ἢἰβ οὐνῃ τὶρῃξ Παπά ἰη τῃὸ 

οὗ γοιγ (811 ἴῃ τῃς 1 ογά [6ϑ8115, ἀπά 
Ιονε τιπίο 8}] (ἢς 54] πΐἴ8. 

16 ('εδϑε μοί ἴο ρῖνε {πη ἔοῦ γοιι, 
τη ΚΙΠρ' ΠΙΘ ΠΙΙΟ ΟΥ̓ γοιι ἴῃ ΠῚΥ ΡΓΔΥΘΕΓΒ ; 

17 ΤΠδὲ τῆς ὦοά οὗ οὐγ [οτά 
7εϑ5 ΟἸγῖβέ, τὲ Βδίμεγ οὐ ρίοτγ, 
ΤΏΔΥ ον ππίο γοῖι [Π6 5ρι Γι οὐ νν]β- 

ν ἄοπὶ Δπἀ τενεϊδίϊοη ᾿Ἰπ {πε Κηον]εάρε 
Τοάρ- οὗ Ηἰπι: 
ῖ ιὃ ΠΕ εγεβ οὗ γουγ τιπἀεγβίδπά- 

ἴπρ θεϊπρ' Ἐπ] ]ρῃζεπαά ; τῃλς γε ΠΊΑΥ 
Κπονν ννηδὲ 15. ἴΠ6 Πορε οὗ Π]5 οδ]ηρ, 

Πδανθηὶν ῥίαςες, 
21 Εδγ ἅθονε ]] ργί ποῖ ρα! γ., ἀπά 

Ροννγεῦ, ΔΠ4 τηϊρῃΐ, ἀη4 ἀοπηϊπίοη, ἀπά 

π ] ΠΑΡ 15... 451, δἀῃδ' ποῖ Θηϊγ. 1." 
ῬεγπδΡρ5 ΠΘ γϑίθυϑ ΞΡΘΟΙ ΠΥ ἕο 15 ᾿πξουτηδηΐ. 

αἴεγ 1 ῥεαγά 97 γοιιν ζαὶ1}1 81 Ῥδὰ] πιιβὲ 
ΕἰΓΠῈΓ πιθαπ ὈΥ {ΠΕῚΓ «“ ΓΔ] "ἢ ἘΠΕΙΓ βἰ θα αϑίπθββ 
ἴῃ {πΠ6 81, οὐ {π6 ἘΣ 5Ε16 σου ]ὰ ποΐ μανε Ὀθθῃ 
Δααγοϑβθά (50161γ}) ἴο {πΠ6 ΕΡἢθβίδηβ, ννῃοπὶ πὲ 
Παά ΒΙπΊΒ6ΙΓ ὀνδηρο!ζοά. ΟΕ ῬΠΠ]ΘΠ,. ς. 866 
Τπιγοάποίίοη, ὃ. 3. 

17. ρὲ Οσοά οὔοι 7,ογὰ σεσς Οργ] Απ 
ὉΠΊΒΙΙ4] ΘΧΡΙΘΘΒΘΙΟΏ, ΡῬΓΟΌΔΌΪΥ ΘΠ ρ] ογθά ἴῃ 
ῬΙαοα οἵ {Π6 ΠΊΟΓΘ σΟΠΊΠΊΟΠ ἔΟγΠΊ, “ 1Π6 ΕΔΊΠΘΥ 
Οἵ ΟἿΓ 1 οτὰ [6515 (ἢ γιϑί "---Ῥθοδιιβθ [Π6 ννοσάὰ 
ἘΔΈΠΕΓ ᾿πητ θα Ἰδίο]υ ΓΌ]]Ονν5 1π {πΠ6 ἩΟΓΔΙβ ὴ 
“6 ἘΔΙΠΕΙ οὗ β]ουγ." ΟὐΓ 1 ογά βρϑακβ οὗ 
1Π6 ΒαῖΠοῦ 45 ΗΙβ5 σά ἴῃ Ϊομη ΧΧ. 17, ἀπά δ. 
Ῥδι] 1565 [Π6 Θχ ργθϑϑίοη “" Οοά «πὰ Ἐδίπογ οἵ 
ΟἿ Τογά [6515 (γιβί "ἢ 1ῃ {Π15 ΕἸΡΙβΈ|6 (1. 3). 

ἔῤε αΐρεν 9 σ΄οσ») ἘΎΟΠῚ γΠΟΠῚ 4]] σΊΟΥΥ 
Ῥτοσθϑάβ, ἃΠά ἴῃ ν᾽ ΠΟΙ 1{ τ ϑ 465 ἴῃ ρϑυξθος ΓΟΥΠΊ. 
ὉΠ. [λ6 ρῆγαβθ “" Ἐδί μου οἵ τπθγο 65" (2 (οσ. 1. 
2), “ἘΔΊΠΕΟΥ Οὔ ΠΡ 5" (78Π|65 1. 17). 

ἠδὲ ΦΡΙγΙΣ 97 αυἱτάοτι ἀπά γευεία οι 1 ἐδὸ 
ἀποπυϊεάσο 9 ῥί»ι] παῖ βρὶτξ οὐ Π] τ! πδέϊομ 
ΔΠ4 ᾿Π5]5:}ηξ ννῃ]ο ἢ ΙΟΟΙ5 [τοι π6 ουξΐννατά 
φΟνατηρ5 {παᾶΐ σοποθ8] (ὐοά ἔγοπι {Π6 ϑδυίῃ]ν 
τη, Δ“ ρῖνοϑ ]] Κπονν]θάρε οἵ ΗΠ Ὀγ ΓΈ ν68]-- 
1πρ Ηἰ5 βΊογυ ᾿γίηςρ Ὀεποδίῃ [Πθπι. ὍΠΘ 5ρ γι 
ΟΥ̓ νυιβϑάομπη (1 (οΥ. χὶϊ. 8) ἀπά οἵ τϑνθϊδίϊοη 
(. Οογ. χῖν. 26) πὰ οὗ Κπον]εάρε (1 (ου. 
ΧΙ, 8) ἅ16 ἱπηραγίθα ὈΥ {πῸὸ ϑριστιξ οἵ Οσοά 
( Οοτ. ΣΙ. 11). 

18. 7ῤὲ ἐγες Γ᾽ γον ππάργείαπαι5}) ΤῊ8 
ΘΥΘΒΟΣΨΟῸΣ ποεατγῦ, Δοσογάϊηρ ἴο {π6 τοδά- 
1πηρ' ΟΥ̓ Δ]1] {πΠ6 θεβέ Μ898. «πὰ νογβϑίοῃβ.0 Τιρῃς 
15. τοργεβθηΐθα ἃ5 ρογνδάϊηρ ἴπΠ6 ὑΠΟ]6 Ὀοάν, 
Μαίξ. νἱ. 22 ; δπηά 85 διηδηδίϊηρ ἔγοπιὶ (ἢ γιβί, 
]ΟΠη 1. 9, 11]. 12. ΤῊὴ6 ΘΧρΥέβθίοη “' ογθ5 οἵ 
1ῃς Ποατε "ἡ 15 πϑοὰά ὈΥ (ΟἸ]εηηεηβ Ἐ ΟΠΊΔΠΙ5, 
« Ἐριϑβί.᾽ 1. 26. 

«υῥαΐ ἐς ἐδε ῥοῤὲ 9 ῥὶς εαἰηιο} [Π6 Πορο οὗ 
Θἴθγηδὶ 11ἴθ, σοηνεγεά ἴο {ποπὶ ννῃθη {πον τὸ- 
οεἰνοα δηά Ἰιβίεπθοά ἰο (σοά 5 94]1] (νεῖϑε 13). 
1π ἐπ ΡῬδγΆ 116] ραββθαρα 'η {π6 ἘῬΙβ]16 ἴο {πῸ 
(ΠΟ]οσϑίδηβ ἴξ 15 σδ]]θά “ ἐπ6 Πορθ {παξ 15 διὰ 
ὮΡ ἔογ γοιῖι 'π πϑάνθῃ." (ΟἹ. 1. 5. 

ῥὶς ἐπβογίίαπε ἐπὶ ἐδε σαϊπίς) ΒΥ “15 ἴπ- 
Βοηΐδηςθ᾽᾽" τητιϑὲ θ6 ἀπάογοίοοα “ἐπ (Πρανθη- 

1γ)ὺ ἱππουϊαηοθ ρίνθῃ ὈγῪ Ηϊπη,"" ἀπά «“1η {Π6 
581η05) ΤηΕΔη5, ἃ5 ἴηὴ Αοίβ Χχ. 32, ΧΧχυΐ. 18, 
“Γ ΔΙΊΟΠΡ᾽ Παπὴ {Παΐ 4.6 βαποί θά." 866 γεῦϑθθ 
ταὶ. 

19. δὲς ῥοαυεγ] “ΓῊΙ5 15 ῃ6 {Πιγὰ Πϊηρ ἀθοιῖιέ 
ὙΠΟ δὲ ῬΑ] ργᾶγβ τπδξ (ΠΟΥ ΠΊΔΥ Πᾶνθ 
διτοδίθγ Κηον]θάρθ : τ. ΕἴθγΠ8] ΠΠἴ 6, 2. Επΐατο 
᾿ΠΠου ποθ. 3. Οοαάβ ρονΤῈΓ ἴῃ Ὑαἰϑίπρ' ἐΠθ τὴ 
ΕΡΟπῚ {Π6 ἀθϑίῃ οἵ 5ῖη ἴο {πὸ (ἢγ᾽ βέϊδη 116, 

αεεογ απ ἰο ἐδ αὐογ ἴτ᾽ 977 ῥὶς γεῖσῥὲν ῥοαυεγ] 
ΤἼΘ ρονγεῦ ἐπαὲ (σοά τηδηϊξεοίθα ἴῃ γαϊβίηρ' 
ΕἸ γιϑέ ἔτοπὶ {πὸ ἀθαά, ἐῃ6 58 ΠΊ6 ΟΥΓ ἃ 5: ΠΉ1ΔΓ 
Ροννοῦ Ηθ θχϑγίβ ἸρΟη 115, ΓΑΙ βΙ ΠΡ 115 ΠΡ ΠΟ 
ὙνΈΓΘ ἀθδα ἴῃ ἔγθβρα5565 Δ 51η5. . (Ε, Τρηδίϊιβ 
“Αἀ ὙΥΔ]1.᾽ ς. 9, ἀπά Ῥραδΐξοῃ, Ἅ ἔχρ. οὐ {μὲ 
Οτερά,᾽ Ατί. ν. «κὦ ἤη. 

ἼΠΕ Ἐπουρηΐς Ὀδριιη ἴῃ 1. το 15 σοπῃρ]θίθά πὶ 
11. τ,.4--- (, νεῦβθβ )ο---2 Ὀθίηρ᾽ ἃ ρδγθπίμεεϊοδὶ 
ΘΠΪΔΥΡΘΙΘπς Οἡ {ῃ6 ρ]ογίθα. οἵ (ἢ τιϑέ, ἀπά 
ΨΘΙΘ65. 2, 3 Οἵ σΠδΔρ. 11. ΟΠ {Π6 5 Π]πθθ5. οἵ 
τηΔη, ὈΥ͂ θΟΓἢ οὗ ΠΟ ραγθηίῃθϑος {η6 ἤονν οἵ 
{Π6 βθηΐθηςθ 15 ϑβιιβρεπάθα. 

2ο---23 (ραγεηί θές 41). ΤῊΕ ΟἸΟΚΙΕΒ ΟΕ 
ΟΗΚΙΒΤΒ ΕΧΑΙΤΑΤΙΟΝ. (ΟΕ (Οὐ. 1. 
τό-- το, 11. 9, Το. 

20. «δὲ ῥίς οπυη γίσῥὲέ ῥαμα] ἩΟΙν ϑειρ- 
ἴὰγῈ ΤΟργεβθηΐβ (ΓΙΈ ἴῃ ἤθάνθῃ 85 δι {{Ππρ δὲ 
{πῸ τῖρῃξ μαπά οἔ Οοά (Ματγκ χνυὶ. το ; Ηδθθ. 
ὙΠ. τ ΣΤ. Σὰν 2. ΟΙ. ΠΡ τ), ἀπ 9 .Π|9 
ΤΓΘΡΓΘϑθπίδί ΟΠ ποῖ ΟἿΪΥ πα Ἰσαΐεβ ΗΠΙ5 πιδ]θϑίυ, 
Ὀυΐ δδο 65 τ5 {πὲ Η!5 ννουῖς οἵ ἈΘσοπο]Πδίοη 
ἢδ5 Ὀθθη ΕΠΠΥ ΔΟσουΡ]Π15η6 4 Ὀγ ΗΙ5 οπῈ 58011- 
ἤςς οἤξγθαά οὔςα ἔῸΓ 4]} ἃπα ἔοσ δνδῈὺ ἼρΟῸΠ {πὸ 
Ευοϑβ5, δέου νυ ἢ “Ὁ Ηδ ἴοοκ ΗΚ βοΐ "(ΗθὈ. 
Χ. 12}, ““Ηδ Βαίῃ ἴδκβη Ηἰ5 βθαΐ ᾿" (1ὁ. χι!. 2), 
οη σοὐδβ ΕΙρῃξ Ηδπα. 

91. φγιμεραϊέν, ἀπά ῥοαυογ, αγια εἰσ έ, ἀπά 
εἰογιμ1071} [86 ΔΠΡ6Ι1ς ΠΙΘΓΔΓΟΠΥ, ἃ5. 1 1]. τὸ : 
ἘΠΟΙΣΨ ΗΠ: 58,5} Τὸ ΓἘΈ, 11}. 2.2. ν᾿ {πεν 12} ΠΕ 
5Ξ8ΠῚΘ {ΠΠ|65 ἅτγα βίνθη ἕο ἔπ δν}] βϑριγῖβ. ὙΠΟΥ 
416 δάορίε ὈγῪ Μηΐοηῃ ἔογ {Π6 Ά]Π]6η Δ ΠΡῈ]5 ἴῃ 
ἐ Ῥαγδάϊβε 1 οβί,᾽ 11. 11, 310, δη4 ογ {π6 υὑπ- 
[4116 ἴῃ ν΄. ότι, 772. (Ἰδϑϑιποδίϊοης οὗ {Π6 
ΔΏΡΘΙΒ ἃτ6 ἴο Ὀ6 ἔουπά ἴῃ Οτίρεη, Β851} οἵ 
ϑεϊθιςῖα, ΕρΡμτεπὶ ϑγτιβ, ἀπά Ῥβοιάο- ]οην- 
515, δὲ ΑἸρβυβΕΠ6 τϑέγαϊ πη ἔγοτη Ἂπίθεϊηρ οα 
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ΕΨΕΓΥ Πάπα {Πδΐ 5 Παπιθά, ποῖ ΟἡΪν 
ἴπ {15 ννογ!, Ὀας αἰδὸ 1ῃ τΠδὲ ννῃϊο ἢ 
15 ἴο σοπηα: 

22 Απά Βδ1ῃ ραξ 411 ἐῤήπρε ὑπάεγ 

ἘΡΈΉΕΘΙΆΑΝΘ. 1 ΤΣ 

5 ἔβεῖ, δηά ρᾶνε ἢϊπὶ 29 ὅθ τῆς Πεδὰ 
ΟνεΓ 81] ἐῤίηιρς ἴο {Π6 σῃυτοῃ, 

23 ὙΜΉΙΓἢ 15 Πὶ5 θοάγ, ἐπε ἔα] πεϑ95. 
οἵ πιπὰ ἐπαΐ Β]]ετ 41] 1π 81}. 

186 ἴαϑ!ς οἵ Ἂχρίδιπιηρ {Π{|65. [Π6 ΕᾺ]] ἕογοθ οὗ 
Ὑν ΠΟ ΒΘ ἅ]Π]1ονγ5 ἐπαξ ΠῈ ἄοθβ ποῖ κπονν (" Επ- 
οΒΙτΙ ἀϊοπ,᾿ α. 1ν111.}. 

δύεγν παρ ἐῤαΐ ἱς παριθα] ““ ΘΨΕΓΥ͂ ἀΙ ΡΥ 
(θέ πο τθὰὶ ΟΥ̓ ἹΠΊΔΡΊΠΑΓΥ) νγΒῖ ἢ 15 τανο- 
τοηορα " (ΤἸρβεοοί). 

ἦπ ἐῤὶς «υογ]ά.. πὶ ἐδαΐ «ὐῤίορ 1ς ἐο εοριε] 
{Πδὲ 15, ἴπ {π6 ργϑβϑεπέ ρεγοά ἀρ ἴο {Πθ6 βεοοπά 
ςοπηηρ οἵ (τσ, ἀπά ἴῃ {πΠ6 ρεγοά ἐπᾶὲ νν1}} 
5 σσθθά 11. 

90. ῥαὶ ρῥμὲ αἰ ἐῤίησς μπάεν δὶς 6 Α 
ααοΐδίίοη ἵγοπλὶ Ῥ5. 1. 6, ϑῃδνγῖπρ ἱποῖ- 
ἀδπίαϑ!ν ϑὲ Ραμ] 5 ἀρρυθῃθηϑίοπ οὗ {πε Μ6- 
ϑίδηϊς δρρὶοδίίοη οἵ {παΐ Ῥβαίτη. (Ἕε, στ οσ. 
ΧΥ, 27: ΠΕΡ. 11.-.ὃ., Βοδα, απ θυ 81] 
ὑμπῖπδ8 ὉΠΑΘΙ πὶ5 ξϑϑῦ, οπητπρ ““ Παῖἢ." 
ϑαυε] ϑ8εὲ ἵν, τ. Ομ γῖβξ 15 {π6 ριῆς οὗ 

Οοά ἴο ἔπ Ομυτοῃ, ἔογ ἔπ ΟΠ γο ἢ 5 Ποδά, ἃ5 
{Π6 τη ηἸβίγυ οἵ {π6 ϑρι πὶ 15 {πῸ βι ες οἵ (ἢ γιϑὲ 
ἴο 1ἴ, ἔογ 115 οἀϊδορίϊοῃ. 

ἐῤὲ ῥεαά οὐδεν αἰΐ ἐῤίπος ἰο ἐδὲ ἐριισορ} Ἠθ 
ἴ5. Θχδ! θα ἅθονθ ΘυοΥΎ ογεαΐθα {πῖπρ, Ὀπέ ἴο 
τπῃ6 μαστοῦ Ηθ 15 {Π6 ποαά, ποῖ τπϑτεῖγ ἴπ {Π6 
56η56 Οὗ ΤΕΪΟΓ ΟΥ̓ ΤΠΙοῖ, θὰς {π6 τπιγϑίιοδὶ ποδὰ 
ΟΕ ἃ τηγϑεϊοαὶ] θοάγ, νυ μι] ἢ ἀδγῖνοβ 115 {Π|6 ἀπά 
ΘΠΟΙΓΡῪ ἔγοπὶ πΠΙΟΠ ὙΠ 115 ποαά. 8866 ΒΡ 
Βενοιιάρθ ᾿ ϑθυ πη. ΧΧΧΤΙ. ΤῊΪΒ ΠΟΥ [ἈΠΊΠΙΔΥ 
Τοργοβοηϊαίίοη οὔ {πΠ6 μοδά απὰά {πθ ὈΟΑΥ͂ 18 
Ποῖα ἤτδξ πιδάθ ἴπ Ὀοΐῃ 115 ραγίβ. 866. {ΠῈῸ 
ἀἰβξγεποθ τη [Π6 Θδυ θυ θρ β[165, Ἀπ. Χιϊ. ς; 
τ, πο 17. ΧΙ, 2ῆς 

98. ἐῤὲ )μἶμε:.7 “ΤΠΙ5 ννογὰ 15 ἕο 6 τϑξογγοά 
ποΐ, 85 15 1508 }}Υ ἄοπθ, ἴο {π6 Οματοῃ, Ὀαῖ ἴο 

ΟΠ τϑΕ. ὙΠῸ οδ]εοξ οἵ πεθθ ἔοισ ρᾶτϑη- 
{ΠΘΕΙΟΔ] νϑῦβε5 15 ἴο ἄδθοϊασθ [Π6 βΊογιεϑ ννῃϊοΐν 
Οοά ντοιρῃξ τη (ἢτιϑὲ. Τ ΠΟΥ ἅτὸ Ηΐ5 Ἀ εϑιγ- 
τϑοΐίοη, ΗΙἸ5 ϑϑββϑίοπ, Ηἰ5 βιργοῖηθ Τοτηϊπίοπ' 
ΟΥ̓ΘΓ ἃ}} ἐπίηρ5, Η15 Ηεδάβῃιρ οἵ {πὸ μυτοῇ, 
Ηδνὶπρ επιιπηογαίθαά {Π65θ, {Π6 Αροβέϊθ ργοὸ- 
ορθάς ἴο πᾶπὶθ ἔπε στοαίεβξέ οὔ 4]]---πισροά 
αἶδο ἴπ ἴπ6 σοπίεπιροσασυ ΕΡιβϑίϊα ἴο {πὸ 
(οἸοϑβϑβίδῃϑβ-- -Ηθ 15 πθ6 ἔμ] πεβ5 οἵ (2.6. Ηὄδ ἰ5 
ΠΡ ἕο {π6 1 νυ} ἐμαῖς σσοάποδα της 
ΠΙΙΘῚΠ 411 [πῃ 41}: ἴπ οἴπου νγογάβ, “"ἴη Ηΐπιὶ 
ἀνγθ!] θη (Π6 ἔμ] π685 οὗ {πὸ σσοάπεδά ὈΟΘΙΙΥ ἢ 
((ΟΙ. 11. 9). Ὑταηβίδίθ, “ς Απά Ηἰπὶ Ηδ βᾶνε 
ἴο θ6 {Π6 Ηδδά ονογ 81} [ππρϑ ἴο Ηἰ5 Ὀοάγ {ΠῈ 
ΟΒυτοη---ΗΙ γΠπῸ 15 {π6 ἔι]ποθ5 οἵ {πᾶΐ 
γνΠΙΟἢ ΠΠ]ΘΊΠ 411 ἴῃ 411.) δες Νοίβ δὲ {π6 επά 
οὔ {Π6 (αρίεγ. 
9 ῥίηε ἐῥαὶ ΜΙ αἱἢ Οὐ, “οἵ ἐπαξ ννῃῖοΒ 

ΠΠΙΘΙῊ 411,᾽} 2.6. 4}1 [ῃϊηρ5. [{ 15 ϑχο]ιβίνοϊ γ" ἃ 
Τοῖνῖπθ Δ] ΠΥ ἴο Π]] 411 ἐπὶπρ5 ΟΥ̓ ἀπ ὉὈΙ4ι1-- 
ἴοιι5 ργθβϑθησθ ὍΠῚ5 ΠΔΠΠΥ 15 ΠΟΙῸ αϑβϑογίθα 
οἵ {πΠ6 σοάπεδά, οἵ ννπῖςῃ (ἢτιβὲ 15 {πὸ ἔμ]- 
Π655, Ὀθοδιιθο Ηδ ροόϑϑεβϑϑθθ {Π6 ὑγΠΟΪ]Θ ϑιπὶ οἵ 
15 ρονεῦβ, 4ι4}1{165 ἀπά αἰ ξθ5. ῊΘ 5απηα 
ΟἾδ1πὶ 15 πηδάθ ἔοσ (σιβί ἴπ ἵν. το, “πᾶς Ηθ 
τσ μξ ΠῚ] 411 {Πϊπρ5." 

ἐπ αἰΠ ἘΠΈΠΘΥ ““ ἴῃ 411 γτεβρθοίβ " οὐ. “" ἴῃ ἃ]} 
Ρίδςοαβ," (Παΐ 15, ΘΙ ΠΟΥ “ὁ δΔορθίμοῦ " ΟΥ̓ ““Θυοῖυ- 
γγΠοΓθ." ὙΠῸ πηϑαπϊηρ οὗ ἴΠ6 γΠΟ]6 νϑῖβα 5 
{πα Ηθ, νγῆο 15. ρίνθη ἴο Ὀ6 {πὸ Ἡδδά οὗ με 
ΟΒυτοἢ, 15 ΠΟΠΘ Οἴμοῦ ἔμπαπ Ηθ τῃδέ ἢδ5 'π 
ΗΙΠΊΒΕΙΓ (ῃς τοία]γ οὗἩ 1Π6 ρῥγορεσγίῖθθ οὔ ἐπ6 
Οοάποδά, ννποβθ “ΔΙ Υ 1ξ 15 το Π]] 411 {Ππ|πηρ5 
Ἐνεγυ νυ ΠΕΙῸ νὰ Ὀ] βϑίηρϑ πα νυ Θνεγυίπίηρ, 
1Παΐ σαῃ ὈῈ τεαυϊγεά ΟΥ̓ ροβϑβεϑβθαά Υ ἴποπι. 

ἈΠΘΙΓΙΟΝΑῚ, ΝΟΤῊ; π΄ ΘῊΛΡ 1 ἼΖ 25. 

Καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, 
καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκ- 
κλησίᾳ, ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα 
τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου. 

:. ὙἼΠῈ ΚΟΥ ἴο {πε {προ]ορῖοαὶ 5θη56 ἴῃ 
ὙΠΟ ἢ {ΠπῸ ϑνογά πλήρωμα 15 ᾿ιϑεά ἴπ {πΠ6 Νενν 
᾿ οβίαπιθηξ 15 ἕοππά τπ [ΟΠ 1. 14, τό, Ὃ λόγος 
οὐἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν... «πλήρης χάριτος καὶ ἀλη- 
θείας...καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς 
πάντες ἐλάβομεν. [ἴΐ 15 Ρἷαίη {παὲ νυ μαΐ 15 
τηθαηΐ ΠΕΙῸ ΟΥ̓ πλήρωμα 15 [Π6 ρΡεγθοΕΥ {α]] 
Δη4 σοτηρ]θῖθ ΒΙΡΡΙΥ οἵ φσᾶςθ δηά οἵ ἐγαῖῃ 
Ροββοϑϑοᾷ ὈγῪ (μτγιβί--[πθ ἀϊνπθ ἔπ] πὸθ5 οἵ 
Ξρι τί] ρἹ5 ἀπά οὔ ϑριτιπα] ἐγαῖῃ νυ ΠΟ ἢ 
τοϑιἀθα τὴ Η!πι. 

2. Μεγεῦ μοϊάβ {παΐ {πΠ6 ννογὰ 15 τιββά ἴπ 
1Ππ βᾷπὴ8 5656 ἴπ (ΟἹ. 1. 19, Ἔν αὐτῷ εὐδόκη- 
σεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι. “ΑΝ Βαΐ 15 
ΠΊΘΔΠΈ 15 [Π6 νυ ΠΟΪ]6 σΠαυιβιηδί!ς τιοῃο5 οἵ Οοά, 
Ἠ;5 νγΠοὶθ βυδοίοιιβ ἔμ] π655 οἵ εὐλογία πνευμα- 

τική οἵ νγῆϊο ἢ ΟΠ τῖδε Ὀθοαπια Ρευπιαπθηΐ Ροβ- 
ΘΟΘΘΟΥΓ Δ ηἃ ὈΘΑΓΟΙ, ν᾽ ΠῸ νγᾶβ σαρϑῦ]8 ἐπεσθν οἵ 
ξᾺΠΗ Πρ {π6 ἀϊνῖπο ννοτὶς οὔ γτεσοποι]!δίοη." 

3. ἴῃ (ο]. 1. ((Ε ποῦ πῃ ὯΙ: 1. τὸ το 
Ρ895 ἔγοπι σμαγϑγηδίϊς ἔμ]Ππ6 55 ἴο {Π6 ἔπ]Π655 οὗ 
1Π6 ἀϊνίπε Ἔβϑθῆςθ. Ἔν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν -τὸ 
πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς. “ὙΠῈ 
πλήρωμα 15 ΠοΙῈ πιθαπί πιθίαρΠυϑι ΠΥ οἵ {Π6- 
αἰἰυϊπα ἐὐσομία, Ὀμῖ π΄ {πΠ6 ΤΟΥΠΊΘΓ ραϑϑᾶβθ᾽ 
ΠΠΑΓΙ ΒΕ ΠΥ οὗ {Π6 ἐζυΐηα σγαῆα." (Μέεγεγ.), 

4. ἴπ ΕΡΗ. ΠΙ|. τὸ ννγθ πᾶνε ἵνα πληρωθῆτε 
εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ, ἃπά ἴπ ΕΗ. ἵν. 
13 εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ 
πληρώματος τοῦ Χριστοῦ. ἴπ Ὀοίῃ ἔπ656 ρᾶ5- 
54 5.65 [Π6 ννογὰά πιθδη5 σοπΠΊρ]θίθπθβθ Οὐ ρεγίθο- 
τοη. 

ς. Αρατέ ἤοπὶ ἐπ σοῖβα Ὀοΐογθ τι5, {πῸ 
ΔΌΟΥΘ ἔοι ἔοσπι δῃ Θχδιιβέϊνε 1ισὲ οὗ {πΠῸ6 ρᾶ5-- 
βᾶρ65 ἴῃ {ῃ6 Νδυν Τδβίδτηθπί νῇοσο ἐπθ ννοσά 
πλήρωμα 5 ιιϑεα {ΠΘΟ]ΟΡΊΟΑΙΙγ. [Ιὑ ΜΠ] δ6 



ΡΙΕΘΙΟΝΘ, 1, 

ξϑθη ἰῃαΐ ἰῇ ἜυγΥ σᾶ56 ἰξ 15 πιϑεά ἴῃ σοππθχίοῃ 
ὑνἢ ΟΠ τισί οὐ ἢ Οσοά, «πὰ {Πδΐ 1 ννὲ ννεῦα 
ΘΟΠΊΡΕΙΙΘ ἰο ἰγαηϑίαίε ᾿ξ θυογυννμθγο ΟΥ̓ ΟΠ6 
νγογά, ῥυζίηρ ϑι4θ. “"ἔᾺ]Π655,᾽) 85. σΟηνΘΥ]ηΡ; 
ΠΟ 51 Ἰθητ]γ ἀθῆπιία ᾿άθα ἴο 1Π6 πηηά, να 
5ῃοι ἃ πᾶν ἴο ἌἽἤῇοοβα “" Ποιηρ]θΐθηθϑβ "ἡ ΟΥ 
“ὁ Ρογδοξοη." 1065 1 βίη ἴῃ [Π6 βᾶτηθ τα- 
Ἰδέϊοη ἰο Οοά, πὰ ἄοοβ ἴ Ῥθαγ {Π6 βγη 
ΤΑΘΔΠΙΠΡ ΠΕΓΘ, ΟΥ̓ 15 1{, δοσογάϊηρ ἴο [6 
ΟΡΪπίοη οἵ {Π6 πη] ΟΥ̓ οἵ σομηπηθπίδίουβ δπα 
ΟΠΈΙΟ5, ἃ ἀθβουρίοη δηἀ ϑύποηγη ποΐ οὗ 
ΟΠ γβέ Ὀυέ οὗ {π6ὸ σμυγοῃ Ὶ 

6. ὝΠΕΙΘ 15 ΠΟ ΡΥΔΙΩΠΊΔΙΙΟ4] ΟὈ]εοίίοη ἴο 
ΕἸΓΠΕΓ ἀρρ]οδίοη. [{{ΠῸ ννογάϑ ἥτις ἐστὶν τὸ 
σῶμα αὐτοῦ ἃ16 τιΞο ΡΑΙΘΠΙΠΘΈΟΔΙΠΥ, πλήρωμα 
το ίουβ ὈδῸΚ ἰο αὐτόν, 1 ποί, 1ξ 15 1πΠ ΔΡΡΟΒΙΕΙΟη 
ὙΠ τὸ σῶμα. ἼΓΠΕΓΙΘ 15 ΠΟΊΠΙηρ νυ Πδίθνου 1 
Ἐπθ6 ραϑϑᾶρθ, ἴδκθὴ 4]0πθ, ἴο 5ῆθνν ννῃθίπον δῖ 
ῬΔΙΙΪ νγᾶθ πβίηρ {ΠπῸ οἸαιιδα ραγθη  ΠΟΘΓΙΟΔΠΥ ΟΥ̓ 
ποῖ. 

7. ὙΠΕΓΕ 15 πὸ {πϑοϊορὶσαὶ ἱπηρΟβϑι ὉΠ ἴπ 
ΦΈΡΑΓΪ ΠΡ; πλήρωμα ἃ5 ἃ 5ΥΠΟΠΥΠῚ ΟΥ ἀ65ΟΤΡ- 
τοη οἵ π6 Ομασοῃ. 1 ᾿ἱπάϊν!ἀπι4] (ΓΙ βεϊδη5 
ΟΠ τερεῖνε οὗ (Π6 πλήρωμα (ΪοΠη 1. 16), ἀπά 1 
«ΠΟΥ͂ ση Ὀδ6 πεπληρωμένοι ὈΥ Ὀεϊπρ' ἴπ ΗΠ 
ὙΠΟ 15 πε πλήρωμα τῆς θεότητος ((ΟΙ. 1]. το), 
{ΠεΓα 15 ΠΟ ἱπῃρΟββι ὈΠ|Ὺ ἴῃ {Π6 σο]]θοίϊνο ὈΟάΥ, 
Ἴπ6ὸ ΟΒυτγοῃ, Ὀείηρς οδ]]δά {πῸὸ πλήρωμα οἵ 
ἘΠ γβί, 45 θείης πο ὈγΥ Η!πὶ νυ ἢ ἴΠ6 στᾶσθ5 
ΟΥ ΨΠΙΟΒ Ηδ ννᾶβ []]. (παῖ {ῃ6 Ομυγοῃ 
σου]Ἱά 6 οδ]]δά {πῈὶ πλήρωμα 85 Ὀεϊηρ [ῃς 
ὉΟΙΊΡΙεπηθηξ οὗ μπὲ (ηὴ6 Ηεδά---ῃς νἱϑνν 
ΒοΙά ὈΥ πιοβδί οἵ {π6 Οἱάδθσ σοπηπηθηΐδίουβ 
Δα τονινεὰά ΕΥ̓ τ Βαιτυ---ῖβ ΠΘΟ]ΟρΊΟ8]}1Υ 
«ΟΠ ΒΕΓ] 1Ε ποί πα ΠΊ1551016, Ὀθοδιι56 ᾿ξ ᾿Π.ρ]165 
Δῃ ἥττημα ΟΥ̓ ὑστέρημα ἴῃ ΟΠ τδ ΠΘη Ηθ 15 
νυ πουξ {π6 ΟΠμυγομ, ὙΠΟ 5θοπηβ ᾿πσοῖη- 
ῬΔΕΌΙ]6 ἢ ΗΠ5 ἀϊνῖπα δηα 561-5 ἘΠ οΙθηξ πᾶ- 
ἴωτθ ὙΠ ]Οἢ ““ ΒΙ]6 ἢ 11 {Πῖπρ 5," ΕΡΗ. ἵν. το.) 

8. Βυῖΐ {που {πε σοπβίγιοίίοη οὗ πλήρω- 
μα ΜΠ σῶμα 15 ΠΕΙΓΠΟΙΓ ϑ,ΓΔΙΩΠΊΔΙΙΟΑΙΥ ΠΟΙ 
ΤΠΘΟ]ΟΡΊΟΔΙΥ ἱτηρΟββι 16, {ποτα ἅτ ρτθροη- 
Αογα Πρ ΤΟΆΘΟη5. [ΟΥ̓ Τσοπδίγιοίηρ 1 ΜΠ 
αὐτόν. 

(1) σῖνε ἄτι νγεϊβῃξ ἕο {πε ἕβοϊ {παΐ {πὸ 
νοΓα, νΠΘη τἰϑεα 845 ἃ {πϑο]ορίς8] [θ τη, 15, [ἢ 
ΘΥΘΓΥ ΟἾΠΘΙ ΡᾶΞ58ρΡΈ, σοηῇποά ἴῃ 115 Δρρ]! οαί!οῃ 
ἴο 1η6 Τῖνίπθ Βεῖηρ. ὍΠ15 Γαῖθθ5. ἃ ΡῬΓΘΘΙΠΊΡ- 
ἴοη πὲ 1 15 50 Δρρ!ιδά Πεῖθ, 1 ϑΊΔΠΊΠΊΔΥ 
Ἅ]1ονν 1. 

(4) Ταῖκο 1ηΐο οοπϑίἀθγδίίοη ἀπά ποΐε ννοτὰ 
Ὀγν ννογά {Π6 σοπβεγισίοη οὗ [Π6 ρᾶγΆ}161 ρ85- 
5856, (0]. 1. 17, 18, Καὶ αὐτὸς ἔστιν (ΟΥ̓ αὐτός 
ἐστιν) πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συν- 
έστηκεν καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ 
σώματος, τῆς ἐκκλησίας" ὅς ἐστιν ἀρ- 
χή; πρωτότοκος ἐκ νεκρῶν; ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν 
αὐτὸς πρωτεύων ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν 
πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι. δετα νγῈ 
Πᾶνα {Π6 1άθα (Ἰπίγοάμορά ἴῃ Π6 ϑαπΊθ σοη- 
ΠΘΧΙΟΠ) {παῖ (γιέ 15 {πῸὸ Ηεαὰά δηά {Πε 
ΟΠΒΌΓΟΗΝ ἰ5 [Π6 θΟάγ, Ἔχρυθββϑθά νεγΥ ΠΊΠΟἢ 85 
1π [Π6 ραββϑαρε Ὀδίοτθ τι5. ΤῊΘ βϑηΐθποα 'π ἐπ 
(οἸοββίδη ἘΡ ϑι]6 ἐῃθη γϑίθτβ Ῥδοὶς ποΐ ἴο {Π6 
θοάγ θυΐ (ο (Ἡγιϑβί----ς ἐστιν ἀρχή---ἃιὰ ἀε- 

ΟἸαγεθ [δέ ᾿η Η]ΠῚ τοϑιθβ {ΠῸ ἀϊνῖπο πλήρωμα. 
(ΟΠ Θθ αν δὲ Ῥδ11] νγὰβ ψυΥἹπρ ἐμθθθ ἔννο 
Ῥᾶϑϑαρθ5 1ῃ 1Π6 σοιγβ6 οὗ [Π6 βᾶπηθ ἔουἐπρηξ ΟΥ 
50. Μνου]ά Π6 Πᾶνα τιϑϑὰ βοῇ τἀ θπίϊςαὶ εχ- 
ῬΓΘΘΘΙΟΠ5 85 ἴο (τίϑέ πΠ6 Ἡεδά δηὰ 45 ἴο {π6 
ὈοΟάΥ {πΠ6 ΠΆΓΟΙ π᾿ οπα οἴδιιβθ, ἀπα ἐμθη ἴῃ 
1ῃ6 ποχί οἴδιιϑδα ἤᾶνθ δρρ!ϊθά [ΠῸ τοπηδ κα Ὁ] 6 
ΔΠΑ͂ 5ΙΠΡΊΪΔΥ νγογὰ πλήρωμα ἷπ ΟΠ6 (ᾶ56 ἴο 
ΟΠ γτῖβέ, τῇ 1Πς6 οἴπογ ἴο [ἢ6 ΟΒαγοἢ ἢ 

(3) Τακε ἃ νὶάθ νίενν οἵ δὲ Ῥδι]5 ἀγριι- 
τηθηΐ 1η {Ππ|5 δηἀ [6 ργθνίοιιβ γεῖϑθβι Ηδς δ 
Ὀδθη τηδρΡΉ γῖηρ ἴΠ6 Ομσοῃ ἢ ΝΟ; Πα Πᾶς 
ΤΩΘΙΟΙΥ 5ροκθὴ οὗ ἴξ ἃ5 1η6 θοάυν οὗ ψ βίο ἢ 
ΕἸ γῖϑέ ννὰβ {π6ὸ Ηεδά. Βιΐ ἢδ 15 πιαρηϊγ την 
ΟΠ τῖβί : ἢ Πα5 σομηπηθπιοαίθα ΗἸς ΒΕ θϑιυτγγθο- 
τοη, ΗΙ5 ϑεββίοῃ, Ηἰβ {Ππἰνεῦϑαὶ Του ΠΙΟη, 
ΗΙβ5 Ηδδάβῃιρ οἵ ἴπ6 σμυγοι; ἀπά {Πθη, 85 ἴῃ 
{πΠ6 ΕΡΙ5Ε16 ἴο {π6 (Πο]οββίδηβ, ῃθ δρρ]ῖθβ ἴὸ 
Ηϊπι {Π6 βδογθά ἴθγπὶ πλήρωμα. [15 ἴξ ποῖ {Π6 
ΒΔ ΠΊΘ 85 [ΠΟ ΡῊ Π6 Παά νυγτῖθη, ἴῃ ἐπεὶ (ο]ο05- 
5:3 [ΌΓΠΊ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ 
πώτα τῷ σώματι αὐτοῦ, τῇ ἐκκλησίᾳ" 
ὃς ἐστιν τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν 
πληρουμένου ἢ 

(4) Ἀεπιθπιθοῦ {παξ {π6 Οποβίϊος οὗ Αϑία 
ΜΙΊΠΟΥ νγεῦα ΓΕΔ ΑΥ τἰβίηρ τὸ πλήρωμα ἷἰπ {Π6 
56η56 1η ὙΨΏΙΟΙ δὲ ῬδᾺ] 1565 1 ἴῃ ἐπε ἘΡΙ5:168 
ἴο {πε ΕῬῃεβίδηβ, δηά {παΐ ἴξ ρίαγϑ 4 βτθαΐ 
ΡαΓΕ ἴῃ ἘΠΕΙΓ νΔ͵ΊΟΙῚ5 511 056] ἸΘῪ ἀθνοϊοροά 
βυϑίεμηβ. [2065 1 ἢ ἘΠῈΠΔ ΘΕ πηθαη {πὸ 
ΟΒΌΓΟΗ, ΟΥ̓ Δηγίμίπρ [Πδὲ νυ ἢ ἔῃθπη ἀπϑυνογοά 
ἴο {Π6 Ομυχοῃ ἢ Νάνοσ, θὲ αἰνγαγϑ [Π6 ΤΊνπὸ 
ΝΝΐιιγθ 1Π 50ΠΊΘ ΤΟυτη ΟΥ̓ οἴ Πού, νυ μοί που ᾿ξ νγὰ5 
{πε Τινιπιγ ἱπΐο ννῃϊοῃ (ἢ γὶβὲ τθ- πίογθά δῇζογ 
ἢθ Παά ρεοιζοστηθά Ηἱἰβ στηϊβδίοη οη θαστίῃ ((6- 
ΤΙΠΓΠ]Δη5}), ΟΥ̓ 1Π6 ἀρρτοραίθ οὗ [π6 ἤξοπϑ υνῃῖςῃ 
επηδηδίεα ἔγοπη {πΠ6 ῬυΙπη4] Γοϊγ (Ν α]επίῖ- 
ὨΪΔΠ5), ΟΥΔΠΥ͂ τ] αἸβοδίϊοη οὗἉ δἔΠογ Πθοσυ. 

9. ΤΠ ἢτγϑί οἵ {πὸ ἅῦονθ Ἴοπβιἀδγαίοῃϑ 
ΟΥθαῖοβ ἃ ῬγΘϑατηΡίΙΟη ἴπ ἕΆνΟῸΓ Οὗ πλήρωμα 
Ὀεϊηρ᾽ ἴῃ ΔρΡροϑβιξιοη νν ἢ αὐτόν (Χριστόν), ποΐ 
ἢ σῶμα. ὙΠΕ βεσοπά ἀπά {ῃϊγὰ ταῖβθθ {ἢ 15 
ῬΥΕΒυΡίΙΟη ἴο ἃ ΠΙΡῊ πα γεὲ ΠΙΡΠΟΓ ρτοθα- 
ὈΠΙΐγ, ἀπά ἘπῸ ἔουγίῃ σοηβττηϑ 15 {τα (ἢ. 

10. ΟΡ ]εοξίοῃ 15 ἴδκβη {παΐ {πιι5 Οοά {πὸ 
ἘΔΊΠΕΥ 15 δαϊὰ “10 ρῖνε" {ῃ6 ἔι]πθθ5 οὗ {πὸ 
Οοὐπμοδά ἴο {Π6 ὅθ0η, ννμογθας Ηδ Ποϊάς 1 οἵ 
ΗΙ5 οὐνῆ πδίασθ Βιΐ {πὸ Εδίμου, ἴῃ νἱγίπθ οὗ 
{Π6 μοναρχία, ἄοε5 ““ξῖνε") ο {μ6 δοη {πῃδΐξ 
Ποῖ νῆοἢ Ηδ Πᾶ5 ἴῃ σοπηπιοη ἢ Ηἱ5 
ἘΔΊΠΘΙ (85 15 βχρ ποθ ὑν ἢ στθαΐ οΟἰθαγΠ 55 
Δ Πα Ργθοϊδίοη Ὀγ Ἡόοοκογ, “Εςο]. Ρο].᾽ ν. 1ἰν. 
2). Απὰ ποΐ ΟΠΪΥ 15 [Π6 οὐ! οίβηη Γοιπάθα οη 
ἃ {Πϑοϊ]ορῖσδ] οὐγοσ, θα 1 15 Ἱπαρρ! δ 0 ]6 ἴο 
1Π6 ρῥγεβϑεηΐ ρᾷβϑαρθ: ἔογ δὲ Ῥδ1] ἀοθβ ποῖ 5ΔΥ͂ 
{παξ (σά δβῖνεβ {πΠ6 πλήρωμα ἴο ΟΠ τῖκί, Ὀυΐξ 
{Πα Ηδ ρῖνεβ ἴο η6 Ομιτοῇ, 45 Ηεδά οὗ {π6 
Ῥοάγ, ΗΙπὶ νγῆο ἰ5 πε πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα 
ἐν πᾶσιν πληρουμένου. 

11. ὙΠ6 ἀδέοσγεποθ {πὲ ννα 5ῃοι]ὰ πδίι- 
ΤΑ] ΡΑΥ͂ ἴο ἐπε δι ΠΟΥ οὗ {Π6 Ιαγρὸ θοάγ οὗ 
(ΟΠ ΠΊΘηΐδίΟΥΒ ΚγηΟ ΥΡαγ πλήρωμα ἃ5 ἴπ ἃρ- 
Ροβιτοη νυ] σῶμα οΘΆ565, ὑνΠθη ννὸ Πηα {παῖ 
411 {Π6 πηοάθγῃβ ννῃο Ποϊ]ά {πδξ νίθνν (ἢ {Π6 
ἐχοθρέοη οἵ ΤΥ ΒΑΙΤΥ ἃπά Ροβϑίθὶγ Βίβῃορ 
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ὙΝ ογάσυνογί ῃ) ἀρύθε ἴῃ σε]θοΐίπηρ {Π6 1άθα οἵ 81} 
1Π6 ϑαγογ οοτητηθηΐδίουβ ((Πμγγϑοβίοιη, ΤΠθο- 
ἄοτο, Ὑπεοάοτεί, Τ Πεορηγίδςοΐ, δζο.) [ἢδὲ 6 
ΟΒαγοῆ 15. ΟΠ γῖβῖβ πλήρωμα 85 Πσοπδι ΠΕ1Πρ’ 
ΗΙ5 θοάγ ἀπά 50 ΠΙΠπρ ὰρ ΗΙ5 τηγϑεϊοαὶ Ρεγ- 
50η. ὙΠΟΓΘ 15 {πουθίουθ ΠῸ ὉΠΠΑΠΙΠΉΙΥ, ΟΥ̓ ΘΥΘΠ 
Θ5ϑθη 14] Δρυθεπιθηξ, ἀιηοηρϑί ἔπο56 νγη0 δἵ ἢγϑβέ 
55} Δρρθδγ ἃ ζογπηάδθ]6 ῬῃδΙδηχ. 

ΓΠΗΑΡΤῈΝΚΝ ἡ. 
1 ν εὐγιῤαγίγ τυλαΐ τῦο τυῦγε ὧν 3. 71:6 ΖΉ 76, 
τυ τυλαΐ τὸς αγὲ 5 ὧν οργαζθ: τὸ ἦέ «ἴ6- 
εἰαγοίλ, ἐλαΐ τῦε αγὰ παι 707 σοσαῖ τυογᾶς ; 
αι τ3 δείγιρ' ὀγοιεσ]έ γπτεαγ ὧν Ολγῖςέ, σποιία 
γιοΐ ΐυε ας τι (εγείζίο5, στα τ2 707 Ρ,267Σ 771 
Ζἔρι ῥαξέ, ὁπέ ας το εἰζίφεγις τοῦτ, ἐλ6 ταϊγιίς, 
αρα {1ε γα»εν ογ (σά. 

ΝῊ γοι ῥαέῤ ῥὲ φείεζεησα, νὴμο 
Α γνεα ἀεδά ἴῃ {γε ϑρ45568 ΔΠ4 5118 9 

2 ΝΠ εγεῖπ [ἴῃ {ἰπ|6 ραᾳϑὲ γε νναϊκαά 

ΕΡΗΕΘΒΘΙΑΝΞ. 1. 

---.....--ο.οὄὌὄ - 

ΓΗΑΡ. [Π.- 1. «πώ γοι ῥαΐ ῥὲ φιϊεζεπεα] 
Υοι ὕοο. ϑ8ὲῖ Ῥδι] τϑίμγπδ ἔγοπὶ Π15. αἰρταβ- 
ϑίοηῃ. ΑἈ5 {πὸ ροννεῦ οἵ σά Πδά ταϊβδθά (ῃσγιβέ 
ἔγομ {πῸ ἀεδά (1. 20), 50 1 μαά γαϊββά ἔτοπὶ 
1π6 ἀθδίῃ οἵ 5ῖπ {ποθ ννῃο παά Ὀθεπ Ὀγοιρῃΐ 
ἱπΐο σονθπαπέ νυἢ Ηἰπὶ Ὀγ δάορτίοη ἴῃ ΟΠ γιβί. 
ΎΠο ἱπίογροϊδίθα ννογβ “" Παίῃ πὸ φυϊοκοπρά "ἢ 
5ῃου]ὰ θὲ οπιἰεἀ. ΤἼδ ΟὈ]θοίνε οα56 ““γοιι "ἢ 
ἰ5. βονουπθά (ἘΠ ΞΟΠ ΡΤΑΠυπΊδί 8] ΓΥΘΡῚΙ- 
Ἰαυγ}) ὈΥ {π6 νευ ἴῃ γεῦβθ ς. “Υὔοα....115... 
6 φυϊοκοηθά νυ (Πτιβί." 

ἐπι ἐγεσρασσος ἀπά «115] Ῥεγμδρβ, “ΕΥ̓͂ γουΓ 
ἔγθοραβϑβθθθ ἃπη4 5ἰη5᾽ ((παΐ 15, οἤξδβησεβ οἵ ἃ]]} 
50Γί5), θπς οἵ. (]. 11. 12. ΤῊΘ ἀδαίῃ οὗἉ 5ἴη 15 
(οϑογιθοά ἴῃ {Π6 ἔννο ποχέ ψθιϑθ5. 

ΤῊΕ ὈΝΚΕΘΕΝΕΚΑΤΥΕ 4, 2 (ρδγθηίμοί!ο}]). 
ΘΕΓΟΟΙ; 1 τ ΖῚ, 5ΤΑΤΕ ΟΕ ΕΔΑΤΗ. 

1. ν ας (ὁ, 1: 

Ο. πειογαϊησ ἰο ἐῤὲ σοιγσ ὁ ἐῤὶς αὐογ]α] ἴῃ 
δοσογάδπορ νυ Ἱ ἢ ἘΠ6 5ρι γι πα ρυΊποῖρ] 65 οὗ {Π8 
ΡΓΟΘΘπΈ ρογοά οἵ οχιβίθποθ, ἴπ νοι ξΑ]]Θη 
ΤηΔη 15 ΠΝ] ΠΡ. 

ἐδὲ ῥγέπσε οὔ ἐδδ ῥοιυον 9 ἐδὲ αἰγ] ὙἼΠΘ τι]οῦ 
ΟΥ̓ [Π6 δν]] βριγιῖβ, ννῇοβθ οπΊρΡ ΓΘ 15 ϑιτπδίθα ἴπ 
1Π6 αἰτ. [{ 15 ναΐπ ἴο 5εὲῖκ ἴο ἀϊβοονοῦ υνὮΥ {Π6 
Αἰγ ἴα ἘΠ6 Ἰοσ δ] ΠΥ ἀϑϑισποθά ἴο {Π6 θπηρίγα οὗ {Π6 
61] ϑριγιίβ. Ὑδξ νγὲ ΠιαΥ 566 [Πδί 85 βρί γἰειι 4] 
θοῖπρϑ δηά δὲ {Π6 ϑαπΊ6 ἔἰπιθ ἔ]]16η βρίγιῖβ, {πον 
σου] ποῖ 6 ΔρΡΕΥ ἰογπηθά οἰ ΠῸΓ ἰθΥγθϑγια] 
ΟΥ̓́ΠΘΔΥΘΗΪΥ ογοαίιγοσ. Εδγίῃ ἀπά Πϑάνθῃ θεΪηρ; 
Θχοϊα 64, {ποτ τη] η5 {Π6 ᾿ηςουθάαίθ 5ρᾶςθ, 
16 αἷν. ““Βοίηρ οαϑὲ ἄονγπ ἕγοστη πϑάνθη Ὀὺΐ 
ποῖ Ὀεΐηρ γϑξ ςοπϑιρηθά ἴο ΠΕ6}], {ΠΟΥ Πᾶνθ 
ἐποῖγ ΘΙηΡΙτῈ ἴῃ [815 Ἰοννοῦ αἱγ ᾽ ΟΟΥ ογάϑνυνοσίῃ, 
ψἘῸ γϑίογβ ἴὸ Ἡοοϊζογ, “ Εςςϊ]. Ρο].᾽ 1. 1ν. 2). 
8866 ξαγίμποῦ 86 Αὐραβίϊπο, " Επατγ. ἴῃ ῬΒΔ] ΠΛ. 
143, 148 ; Ργυάοηξι5, ς ΗΔΙλΑΓ  ΘηϊΑ,᾽ 1. 5171 
Μπηίοη, “ Ῥαγαάϊβο Β θραϊπθά, 1. 30. 

ἐῤὲ σρὶγὶἘ ἐραΐ ποαὺ «υογζορ “ΓΠΪ5 ἀθρεπά5 
ὌρΡΟη ἴΠ6 ννογά “ργῖποθ᾽" ἴῃ ἘΠ6 ῥγθυΐοιιβ 

[ν. τ--3. 

12. ΤΠ γεῖβα ΤΔΥ 6 ραγαρῃγαθθα ἔπι5: 
“«Απά Ηθϑ ραΐ 411] {ππρϑ τππάϑγ Ηἰβ5 δες δπά 
ΗΘ βᾶνε Ηϊπὶ 8ἃ5 Ηθδὰ ουεγ 4]1 {πίπηρ5 ἴο {πῸ 
ΟΒυτοῇ, ΠΏ σῇ 15 ᾿πἀ θά Ηἰ5 Ὀοάγ--- Ητὰ ἐπ 
ἘᾺ]Π655 (7.6. γῆ ῬΟβϑθϑβεϑ ἴῃ Ἡ!ΠΊ561Ὲ Π6 βπὶ 
τοί] οὗ [Π6 Ργορεγί!65) οὔ πὸ σοάποδά, πο ῃ 
Π]15 4}1 [ῃϊηρ5 ὑνΠΠ Ἔνογγτπίηρ." 

ΔΟσοΓάϊηρ το ἔπε σουῖϑε οὗἉ [Π15 νγου]ά, 
Δοσογάϊηρ το {Π6 ργίπος οὔ τῆς ρονγεῦ 
ΟΥ̓ τΠ6 δἷγ, [πε βριγιε πδὲ πον νγοῦκ- 
εἴἢ ἴῃ {Π6 σΒΠ]άγεη οἵ ἀϊδορδεάϊεποο: 

2 Απιοηρ ΨΠοΟπὶ α͵50 νγε 811] ἢδά 
ΟἿ σΟΠνΘΓβδΙΙΟη [π᾿ {1Π|65 ραϑέ ἴπ {πε 
Ἰυϑῖ5. οὔ οὐγ ἤδβῃ, ἔα] Π]Ππρ ᾿επε ἀε- ἔοι 
5168 οὗ {π6 ἤδβῃ δηὰά οὗ ἴπε πιϊπά :; 
ΠΑ νγεῦα ὈΥ πδίιγε πες σἢ!]άγεη οὗ 
ννγδίῃ, ανεπ 85 οἴει. 

ΟἸδιιβ6----ς Π6 ρσῖποθ οὗ {ΠῸ Ἐπιρίγο οὗ {Π6 δἱγ, 
((Πε ἀϊτθοίου) οὗ ἘΠ βρισιέ ρογνδάϊηρ ἴπ6 πεαγί5 
ΟΥ̓ ννϊοκοά πηρη." ὙὍΠΙ5 σριγιξ ““πονν,᾽ [δὲ ἰ5, 
(( 511], ννογκείῃ ἴῃ ἴπ6. σμΠάγθη οἵ ἀϊβοῦθάϊ- 
εποθ, {που 1Π6 ΕΡἢοϑίδηβ μδά Ὀβεη ἀεἰνεσθὰ 
ἔγοτὴ 15 ῬΟΨΕΙ ΟΥ̓ {ΠεΕῚΓ δάορίϊοη ἂπά τε- 
ΒΕΠΟΓγδίΙΟη. 

εἰ ἰάγεη οΥ ἀϊτοδοάϊοηεο] ΑΗ γαίσπὶ ἔοιιπὰ 
ἴῃ ν. 6 απά (ΟἹ. 11. 6. 

8. αὐὸ αἰ] 581 Ραὺ] ἐν ΤΙ. Π|. 4) Ιάθη- 
{65 Π15 οὐνη πποοηνογίθα βίδίθ συ ἢ {παΐ οὗ 
Π15 σοηνοτῖβ. ΑἹ] ννετθ σμΠ]Πάγθη οἵ ἀϊβοθε- 
ἀΐἴδθηςσθ, νυν βϑί Ποῦ ΠΟΥ ννεσα [οννθ ΟΥΎ (επί Π165, 
ἘΠΕῚ] {που τοσθινθά 1Π6 δάορίϊοῃ ἴῃ (Πγίϑβί. 
9 ρὲ 3ε:}}ὴ απά 9 ἐῤὲ πιϊπα] οἵ ὕ 6 Ζ165} 

διὰ οὗ ὑμ6 ὑπουδιῦθ. ὙΠῸ ἱπιρυ]5βεθ ἃηά 
ννῖϑῃθ5 οἵ {π6 πητορεηθγαίθ πηϊπά πᾶν ἴπθ 
παΐμγθ οὗ 51πΠ 845 ΠΊΠΟἢ 45 ἔποβα οὗ {π6 ἤδϑῃ, 
Πονγανοσ τππιοῇ ΠΟΥ ΠΊΔΥ ΑἸΠΕΓ ἴπ τεϑρεοξ ἕο 
τοῆποηλοπέ. Ρυιάθ ἀπά πηϑ]ϊοα ὈεΙοηρ ἕο {ΠΕ 
ἘΠΤΟρΘηογαΐθ βίαίθ οὗ ἀθδίῃ δ5 ΠΊΟἢ ἃ5 56 Π5118] 
᾿πάπι!ρθποθ. ϑοπΊθεπηθϑ Ὀοίῃ Κιπάβ οὗ 51π ἅτε 
οἸαββθά ἐοβθίμογ 85 βὶπ5 οἵ {Π6 ἤβϑῃ (Ὁ δ]. ν. 19. 
20). 
τόρ ὧν παΐμσο ἐῤε οῤἠάγοη οἱ αυτα!}} ὍΤῊϊ5 

15 ἃ ἀϊγθοί βίδίθγηθπέ οὗ {πὸ ἀοοίγιπο οἵ ΟΥΡΊ ΠΑ] 
βίη. Μδϑῃ δ1ὁ βιηῖι) (ἀπά {πουθίογθ ᾿γ1Πρ᾽ ἀπά θγ 
Οοάδβ δῆρθῦ) ποξ Ὀθοδιιβθ ΠΟΥ ἤἢᾶνθ θοῇ 
ἘΔ]16Π ἀΥΑΥ ἔγοπι {Π6 παίαγαὶ ἘΡΓΙΡ ΠΕΠ655 το- 
ςεἰγοά δὲ Ὀισίμ, θαξ ὈΥ ἘΠΕΙΓ νεσῪ παΐατο, νυ ΒΊ ἢ 
15 ἔδυ] Υ ἀπά σοιτιρί βίποα {Π6 ΕΔ] οἵ πιδη. 
ΕῸΓ 1π6 ἀϊβδγθηξ βθηϑθβ ἴῃ ψγΠοἢ {π6 νγοτὰ 
Ναίυτε ΙΔ Ὅδ ιιϑεὰά 5866 Βίβῃορ Βαίαοτγ, 
(ϑρύηοη [1. οὐ Ηππιδη Ναξιγα.᾽ ΕἼΟΠὶ {Π|5 
ΡᾶϑϑαρῈ 5 ἄγαννπ {πῸ ἀδβογιρίίοπ οἵ {Π6 ὑητγε- 
ϑοηογαΐθ, σίνθη ἴῃ {π6 (ὐαίθομίβπη οὗ ἔπ ΟΒατοΣ 
οὗ ΕΠρΊΑΠα, 85 ““Βεΐπρ' θοιπὶ ἰπ 51Πη δηά {Π6 οἢ1|- 
ἄτγϑη οὗ νυυδίῃ : ἔγοτη ὑν ΠΙΟἢ βίαϊθ θοῇ οὨΠ4 
15. ἀο]νογθά οὐ δάἀπηβϑίοη ἱπίο σονεπαπέ ἢ 
Οοά ἴπ θαρίϊβπι, 1πισὲ 85 {π6 ΕΡἢεϑίδπβ ψῆο - 
μά θερη δάορίοά ἴῃ (τγίβε, ἀπά δέζεσγ Ὀβ]θνίπρ: 

«υδδ 



ν.4---ὁ.] 

4 Βιι (Ποά. ψ»ῇῆο [5 τίς [π΄ πΊθΓΟΥ. 
[γ ἢὶβ ρύεαῖ ἰἴονε ψνβογοννη. ἢ 
Ἰονεὰ ιι8. 

ς Ἐνεη ψῃεη νγὲ νεῖ ἀβδά ἴῃ 
8η5, Βαῖῃ 4αϊο Καπαά τι5 τορϑίμοῦ νν ἢ 
ΑἸ τῖβε, (ὉγΥ ρύδςς γε ἅζξ βανεά :) 

6 Απά Παῖῃ ταϊβεά μς ὑἃρ τορβίμοῦ, 
δηά πηδάδ 25 51: τορείῃεγ ἴπ Πθάνεη]ν 
ῥίαεες ἴῃ ΟΒτῖβδε [6885 : 

ἘΨΈΕΙΕΒΤΑΝΘ.. 11. 

γ Τδὲ ἴῃ {Π6 ἄρε5 ἴο σοπα ἢδ 
παϊρμς 5Ππανν ἴῃς εχοθαάϊηρ τίσ μα8. οὗ 
Ηἷβ ρσύᾶσβ ἴῃ ῥῖῇῆς ΚΙπάπεββ τονγαγά ιι5 
τῆγουρη ΟΠ γῖβε [6βιι8. 

8. ΕΓ ὉΥ ρίδοε ἅἃζὲ γε βανεά 
(Ὠγοιρἢ (ΔΙ ; ἀπά παῖς ποῖ οὗ γοιτ- 
Β6Ϊνθβ: 2} ἧς {Π6 ρῃς οἔ (Ποά : 

Νοῖ οἵ νγογκβ, ἰθϑ ΠΥ πΊδῃ 
5Ποι 14 Ὀοδϑί. 

ννΈγο βϑαϊθά (1. 13}, ὑγεγα ἐπαυθΌΥ ϑρι ΓΙ ΓΑ} 
ααυϊοκεποά. 

α: οὐῥενγ. 8.8 ὑπ τϑϑβῦ, {Ππδΐ 15, 411 {Π6 τϑϑί 
οὗ πιδηκίη. Νο θχοιηρίίοῃ ἔγοπι {Π6 τιπῖνοι- 
54] σοπάϊτίομ ἴ5 ἀογίνεά ὈῪ 88 Ῥαὰ] ἔγοτη Πἰ5 
Τυάαΐϑπι, οὐ ὈῪ ἐπε ΕΡμεϑίδπϑ ἔγοπι {με ῖγ 1πΐ6]- 
ἰδςέιι4] σα] εϊνδίίοη. 

4. Βιμὲ Οοά...φμϊεζεηεά 1.1 ὝΠ656 ννογάϑ 
τοίου Ὀδοῖς ἴο 11. 1, 45 ἐπαξ νεῦβε ἴο 1. 20. 

αὐρο ἐς χίοεῤ ἐπ ηιοτο}} ὈΘῖτ 5 τ ἸΟΙ 1Ππ ΤΊΘΤΟΥ. 
)7ῶγ ῥὶς σγεαὶ ἰοῦ) οτχ δοοοιπῦ οὗ Η15 

ἔτϑαῦ τοσθ. ““Μεῖου ἀε νεῦβ ἔγΟΠῚ ΠΠΙΒΘΓΥ ; 
Ἰονε θεβίοννβ βαϊνδίοη." (Βεηρεὶ.) 

5. ῥαΐ φιϊεζεροά κι... .ῥαΐδ ταἱτεά 151] ΤῊΘ 
(ΠΑ ΓῊ  τημϑβί ἴῃ ὈοΟΙἢ σα565 θ6 οτηο4; ἃ ἀ6- 
Βηϊ αοἱ οἵ σοά, νος ἴοοκ ρίδοθ δὲ {πῈ 
ἔπηθ οὗ {πεῖν δάορίϊοῃ, 15 τοξοστεά ἴο. δὲ Ῥδὰ] 
ἴδαςμεβ {πδΐ ϑριτϊξιδὶ [16 15 'π {Π|5 ννου]Ἱά 1π|- 
Ραγίθα ἴο τ1ι5 οῃ οἱγ Ὀεΐπρ᾽ 5θα]θα 85 (σῃτ  5ι14Π5. 

ὧν σγαξε γὲ αγὸ σαυδα] ὉΥ͂ ὅτϑοθ γ86 πᾶγνθ 
Ῥθθπ πᾶ δτΙθ βαυθᾶ. [,6ϑϊ ἐπεγα 5πῃοι ἃ θεὲ 
Θνθῃ ἃ ΠηΟΠΊΘΠίΑΥΥ ἀοιιθὲ οἡ {Π|5 νἱΐδ] ροϊηΐ, 
οη ΜΕΙΟΝ πα μαά ἄννεῖς δὲ Ἰθπρίῃ ἴπ 411 ΠΙ5 
ΘΑΤ]ΘΓ Θρ᾿βέ]65, θα πονν ἔοιπά 1ξ 1655 ΠΟ ΘΘΘΑΓῪ 
ἴο ἰπϑίβέ, 868 Ῥὰ] ρδγθης ΘΕ Δ] } ἱπίου]θοίβ 
{πε56 νγογάβ νυ ἢ 6 Ἔχραπάϑ ἴῃ Ὁ. 8. 

6. γ»ιαΐε τς οἱἐ ἐοσεέρογ) ὙΠῸ νγογάϑ “ἢ 
(τε " τασβὲ 6 ϑιρρ! θα ἔγοπι Π6 ΡῬΓΘΝΊΟΙΙ5 
γεῖβθ, ΑΚ ἴπεῖδ 15. ἃ βρι 18] Γϑϑαγγθοίοη. Οἡ 
ΘαΤΊΉ, ἀπΕοΙ Ραΐογυ οὗ {Πα τϑϑυγτθοίίοη. οἵ ὈΟάγυ, 
5011 ἀπ ϑριγῖξ Πογθαζογ, 50 ΠΟΥ 15 ἃ βρι 4] 
ϑθϑϑίου ἢ ΟἩγὶβέ Πετο-- -ἃ αἰ ρ ΠΥ δΠ4 ΡΊΟΥΥ 
οηϊογεά ὈΥ (ἸἨτβείαπβ [γοιρ {ΠΕῚΓ τιηΐοη 
ψΠἢ ΟΠ γῖϑι---ἀπεϊο!ραΐογυ ΟΕ ΠΕΙΓ Γαξιγθ ΒΘϑΙ ἢ 
ψν ἢ ΟΠ τῖβέ ἴπ πϑάνθη, “ὙἼΠ6 ᾿ΠΠΕῚΓ ΠΟΔΥΘΠΪΥ͂ 
ςΟΠϑοϊοιιβηθ85 οἵ {Πῃ6 ἘΠΕ] 15 το θ6 ππάθτ- 
βϑίοοά, ποΐ ἃ ἰοςδὶ ταϊβίπρ' ἱπίο ἤθανεη" (0]5- 
Βδ1156η). 

ἐπι ῥοαυεπὶν ῥίαςες] {π6 ϑριγιίιαὶ ννου]ά ἴο 
γνΒῖοἢ {πς Κιπράοπῃ οἵ πϑάνθπ πογα ἀπά πογὸ- 
αἴζου ὈοΙοηρ5 (56Ὲ ποΐβ οῃ 1. 4). 

ἐπ σργῖσέ “ε5:5} πτοιρὴ οὐτ᾽ ππίοη ἢ 
Η!πὶ 45 (τ βεῖδη5. 

πΠ. ἐπέρε ασὲς ἰο εορῃ] ΤῊΝ 15 ἃ ἀἰϊθετ- 
Θηξ δχρυθβϑίοῃ ἔγοπὶ παῖ τιϑεά ἴπ '. 21, δηά 
ΤΊΘΔΠ5 ΠΟ ΤΊΟΓΘ ἔμδη, ““1π {Π6 {1Π165 σΟΠΊ ΠΡ :᾽ἢ 
Βαξ 10 ᾿πιρ| 165 ἘΠπδέ ἔΠο56 ἐἴτηθ5 ννοι]α Ὀ6 οὔ ]Οης; 
ἀυταίίϊοπ, σοπϑιβεϊπρ Οὗ βϑυθγαὶ ρουϊοάβ, 45 δὲ 
Ῥαμὺ] παά ἀορτηδέιοα!ν ἰδαρῃΐ {π6 ΠΕ6554- 
Ἰοπίδηβ ΠΊΔΗΥ͂ γθᾶῖ5 Ὀεέοτα (2 ὙἼΠΕ655. 1Ϊ. 3). 
(οά ἐχμιθιῖ5 {πῈ τσ ῃπεβ5 οἵ ΗΙ5 βίας Ὀγ Ηὶβ5 

Κιπά δπά ργδοίοιιβ ἀθδ]ηρ νυν ΗῚ5 ΟΠαγοῇ οα 
Θαγίῃ, βΘηΘγΔΕΙΟΠ ΔΓΘΓ ΡΘΠΟΓΔΙΙΟΠ, 85. νγ6}} ἃ5 
ὈΥ 5]οσγιέγιης τ Πουθαίζογ. 

8. Εον ὃν ρσγάζθ αγὸ γ6 σαυδά ἐῤγοις} 71} 
ΕΟΥ ὉΥ δΥδοθ γ6 πᾶνθ Ὀ66η δᾶ ατθβνϑὰ 
ὉΥ ζαϊῦῃ. 8: Ῥδὰ] Ποῖὸ τϑοι5 ἴο {Π6 σαγά! πα] 
ἀοοίτίπο οὗ {π σοβρεὶ παῖ μ6 ργθδοποά, νυ ῃϊο ἢ 
Π6 Παά ρδιιβθά 1π ἢ15 γρατϊηθπί ἴο βίαϊθ ρᾷῦθη- 
{Πϑ ες Α}}γ 1π τ. ς---ϑα] νδίϊοη ὈΥ βτάςθ, Ὀγοιρης 
ΠΟΠΊΘ ἴο βδοἢ ᾿πάϊν! τι] πα γϑα]!Ζοά ὈΥ [δι ἢ. 
Ηδς Πα5 Ὀδεῃ ϑρεακίηρ οἵ {π6 ρυνηθροθ. βη- 
͵ογεά ὈγΥ Οοαβ ρξορῖβ, νυβῖοῃ 1 βίνθη 85 οἵ 
ἀδβογί τηῖρζ ννῈ}}] σηροπάογ βρισιτι4] ρτιάθ, πὰ 
1Πογθέογθ μ6 νυ γΠ5 ἴΠοῖὰ [δὲ 1Ε {ΠΟῪ Ππανα Ὀθεη 
ΡΙΔορά 1ῃ ἃ βίαζε οἵ βαϊνδίίοῃ, 1{ 15 ποῖ ἔοσ {πεν 
ΟΥ̓ πηογΐ5, Ὀπέ ὈΥ {Π6 νν}}} «ἀπά οἵ {ῃ6 ἔτθε 
τΊοτοΥ οἵ αοά. [ἰ ννὰ5 Οοά {παῖ ρτγϑάθϑιποα 
{Π6πὶ ἔοσ δάορίϊοῃ ἔγοπι 4}1 δἰθγηιυ (1. 4): 1 
ννὰ5 (ἢ γιϑδέ [σοι ρῇ ννποῖὴ {ποὺ Παά τγϑάθπιρ- 
το πὰ ἔογρίνθηθθα (1. 7); 1 ννὰ5 Οοά ἰῃδί 
ξουτηθά {π6 (Ἰγιβέϊαη ΓΑΠΊΠ]Υ (1. το); ἴἴ νγᾶβ 
Ογῖβὲ {πγοῦ ἢ νυν μοπὶ {πον οὈϊαϊποά {πὸ (ἢγτί5- 
ἴδῃ ᾿πῃογιίδηςοθ (1. 11); 1ἴ νγᾶβ ἴΠθ ΗΟΪΥ ϑριτις 
Ὀγ γγΠοιὴ {ΠΟΥ ἡγοῦ βϑαὶθά 45 (ἢ Ἰβεϊδῃ5 ΔοΓ 
ἘΠΕΙΓ σοπνθϑίοη (1. 13}; ἴἴ ννὰ5 Οοά {πδΐ βᾶνθ 
1Ποπ βρι γί] 116 νυ ῆθη ἔΠΕΥὺ ννεγα ἀθδά (1. το, 
τι. 8); [ἃ ννγὰβ Οσοά {παΐ βᾶνβ {πεπὶ ἃ βριγιίιδ] 
ΤΕΒΌΓΓΘΟΙΙΟΠ ἃπα ΒΊΟΥ Ὀδοδιιθθ ΠΟΥ ννΈΓῈ ἴπ 
ΕΒ γῖϑβε (1. 6); 1 ννα5 Οοά ἰπαξ βᾶνε {Π6πὶ 54]- 
νΔΊΙΟΠ ἴῃ ΒΌΟΠ ἃ νΥΑΥ (Ππδΐ [ΠΟΥ ννΈγῈ ΔΙ γα Υ 
ἴῃ Ῥοβϑβεβϑϑίοῃ οἵ ἴ' (1]. ς, 8). ΑἹ] ννὰβ οἵ σοά, 
ποίπιηρ οὗ {ποπίβοῖνεβ, Ἔχοθρέ [1] ῃ. Ἐδιἢ 15 
[Π6 ᾿ἰπϑίσιιπηθπί ὈΥ ΜΝ ΠΙΟΝ τηδη 5665, ΓΘΆ]1Ζ65, 
δοςερίβ, βυᾶβρβ {Π6 βι᾽ ς ἔγθεὶν βῖνοπ ὈὉγῪ Οοά. 
Βνθη φορά νγουῖκβ, ΠΘΟΌββαΓΥ 85 ἃ σοπάϊοπ οὗ 
(Πηβεδη 11{6 πα 85 ἃ σοπβθαιθηςο οὗ ἃ {ἰνὶπρ; 
ΤΑΙΓΠ, ἀγδ ργθρατθά ὈΥ Οοά ἔογ {π6 ( τίβείδη 
ΙΔ ἴο νγαὶκ ἴπ, ποῖ ρογίογπηθαά ὈΥ ἢϊπὶ ἃ5 ἃ 
τηθδῃ5 οὗ οὈίδιπίπρ ἔαΐατο βαϊναίίοπ ΟΥΓ Αυ Πρ; 
ὉΡ πηϑγιξ (11. 10). 

απά ἐῤαῤ ποί ο7,γομγσοίυθ5] ΒΥ “Πα: 15 
τηθαπέ {πῸ6 ἔμεξ οἵ {πεὶγ Ὀδπρ βανθά. ὙΠΕΥ 
σουἹὰ ποῖ πανα ϑαγηθά ἰῃϊ5: “1{π6 βιξ 15 
(οὐ 5." ϑαϊναίίοῃ 15 {πὸ σϑβι] οἵ {πιβεῆοα- 
τίοη, δηά {π|2ι1Βοδίϊοη 15 {Π6 δοΐ, ποῖ οἵ πίῃ, 
Ῥυΐ οὗ Οοά, ν»εγοῦν Ηθδ τεραγάβ τι5 ἃ5 δο- 
ςορίθα ἔου 1Πδ πιοεῖῖβ ποῖ οἵ ουγβεῖνεβ Ὀιέ οὗ 
(Πτιβδί. ὉπΠδὸ σοπβίσισξοη οὗ {Π6 βθπίθηοθ, ἃ5 
Ὑ76}1 45 π6 ἤονν οὔ {π86 ἀγριιπιθηΐ, 15 δάνθγβθ ἴο 
τϑίθγγιπρ [Π6 οἰδιιβθ ἕο {Π6 ννοτὰ “" ἔα, ἃς 15 
ἄοπο Ὀγ 50ΠῚ6 σομηπιθηΐδίουϑ, 

9. ἢ ἀην γπατι σῥοιμά ῥοα. 1] Οὐοὐαδβ ρυτ- 

591. 
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ΠΟ τσ, 2γ6- 
Ζ2αγεά. 

1Ὺο ΕοΥ νγε δῖα ἢ]5 νγογκιηδηβῃ!ρ, 
ογεαίς ἃ ἴῃ (ὐτιϑεὲ [Ἔϑι5 τπηΐο σοοά 
ὑγόογΚ8. νος (σοά Παῖῃ Ρείογε " οἵ- 
ἀδιπεά τῃδξ νγὲ 5ῃοι)]4 νναὶκ Ιη {Πεπ|. 

11 ΝνΠετγείογε γεπηεπηρεῖ, {παΐ γα 
δεῖησ ἴπ {ἰπὶ6ὰ ραβϑὲ (επί 65. ἴῃ {Π6 
βεβ5ῃ. ψγῆο γε σδὶ]θά {Πποιϊγοιτης ϑῖοη 
ὈγῚ τῃᾶῖ ψῃῖοἢ ἰ8 το] 164 τῆς (Οἷτ- 

ἘΡΈΉΕΞΑΎΝΕΥΤΕ [ν. 1το---ἰ2. 

Ομ Οἰβίοη ἷἰπΠ {Π6 Ηεβῃ πηδάβ ΒΥ 
Βαπηάϑ : 

12 Τῆδε δὲ (Πδὲ ἐϊπι6 γε ΨΈΓΕ 
ννμους (ἢ γιβέ, θεϊηρ 4116 Π5 το π (ἢ ς 
ςομητηοηνγ δ ἢ οὗ [5Γ86]. δηά βέγδη- 
σαΥβ. ἔτοπῇ ἢε σονεηδηΐβ Οὗ ῬγοπΊΪ56. 
Πανὶπρ Ποὺ Πορε, ἂδπὰ ψιποιῦς (Ποά ἰῃ 
1Π6 ννου]ά : 

ΡΟΘβ6 5 ἰο ““Ἔχοϊιάθ θοδϑίϊηρ " (Ἀ οτη. 1]. 27) 
(ἘΠ πὸ ἤοϑῃ 5ῃοι]ά β]οΥυ " (1 (ΟΥ̓. 1. 29). 
Ἁ βθῆβὲ οὗ πηϑιῖξ 15 {π6 ορροϑβιΐίθ ἴο {πδΐ οὗ 
ΒυπΊΌ]6 5ο] σγθπουποίηρ; ἀθροπάθποθ δηά σοη- 
βοααθηΐ ρτδί 46, νυ ΒΙΟἢ 15 [6 (τ βείδη 5ριγῖξ. 

10. ΕῸγΓ] ϑαϊνδίίοῃ 15 ποῖ οἵ ψοσκβ, 20 
Ὑ6 416 5 νυ ΟΥΚΙΊΔΠΒΠΙΡ. 

αὐὸ αγὲ ῥίς αυογζνιαημοθ})] Τῆς ψογὰ 
(ποίημα) τλδᾶπ5 [Π6 ρτοάιϊιος οὗ 8ῃ δγίϊϑι 5 
ἸΑθοιγ; {Πη6 σἤΠΑΙΓ 15 1Π6 ννουκυηδηβηρ οὗ {Π6 
ΠΑτρθηΐοσ, ἴπ6 δὰ οὗ {π6Ὸ ροϊζεσ. ὙΠΕΓΘ 15 
Β6ΓΘ ἃ βἴαποθ δὲ {πῸ ἐγ ἢ δπ]αγρθά ἀροη ἴῃ {π6 
ἘΡΙ5Ε16 τὸ {πὸ Ἐοπῆδηβ, {πδξ τηᾶῃ 15 [6 ΤηῈΓῸ 
ογθαίασο οἵ σοά, νβοποο 1 ΦΌ]]ονν5. {Πδξ Δ ηΥ 
δοοά {Πϊηρ νυν ἢ οππαπαΐεβ ἔγοη τῇδ η ΤΟΔΠΪΥ 
ἥονν5 ἔγοπη (σοά 45 ἴἴ5 διιπου ; Ὀι 1 15 γαῖ Ποῦ 
1Π6 γεςογθδίϊοη ἴῃ (ἢ γιϑί [ἢ {Π6 ΟΥΕῚ ΠΑ] οτθ- 
δίίοη {παῖ 15. πονν τιϑϑοά 85 ἃ βτοιιπά οὗ δρὶι- 
τηθπί. [|π {Π6 πονν [π|ὸ ἴο ννΠΙΟἢ (ΓΙ ΒΕΔ Π5 ΔΓΘ 
Ῥοτπ ΜΉΘ ὁ“ ΑοΥ {ΠΥ Πανθ Ὀε]ονθά {παν πᾶνε 
Ῥδθη βϑαϊεὰ στ {Π6 ΗοΙν ϑριγιε" (1. 13) 
πον ἅτ ““ογοαίθα τπίο βορὰ ννογκβ." [π|5ΐ 
45 ἴΠ6 Πππρδθ ἅτ πιαάθ ἴο Ὀγθδίπα δηά {ΠῸ εὐα 
ἴο 566, 50 {πὸ ( γιβίϊαῃ πΊΔη 15 σοπϑιιταιξεά ὈΥ 
Οοάξϑ στᾶςθ “"πηΐο (ΟΓ ἔργ) βοοά ννογκβ." Η!5 
δοοά ψοσκβ ἀο ποΐ ογθαΐῖθ ἔοσ ΠΙΠῚ Π186. (ἢ γῖ5- 
ἘἰΔη ϑέδπάϊρ- τοι πα ΟἸΠΟΥΓ 1Π {Π15 ννουἹ ΟΥ̓ 
1Π6 ποχέ. [{ 15 πὸ τηρεῖ ἴῃ {Π6 ππρ ἴο ὈΓΘΑΙΠΘ 
ΟΥ̓ΪΏ {Π6 δΥ6 ἴο βεὸ; Ὀγοδίῃιπρ Δηἃ βθεῖπρ 81Ὲ 
186 νἱγέπϑϑ οὗ {π6 Ἰππρ ἀπά οἵ {Π5 Ἔγε, Ὀυΐ {Ποὺ 
ἄδβογνθ πὸ στεννασά. 8ὅ0 βοοά ννοσκβ τὸ {Π6 
νίγτιιθς οὐ {πη6 (τι ϑίαη πιαᾶῃ νυ ἹΠοιέ νυ ΠΙ ἢ ΠΘ 
{4115 οὗ ΠῚ5. ΡΥΌΡΕΥ ΘΧΟΘΙ]Θποο ; πη ΓΠΕΙ͂Γ ρογ- 
ξΟΥΠΊΔΠςΘ 15 ΤΕ] γα οὗ ΠΙΠῚ, 85 {ΠῸ6 Ῥδγίουπη- 
ΔΠΓ06 Οὗ {Π6 ἴαϑις οἵ Ὀγθαΐῃιηρ 5 τοαιγοά οὗ 
{ΠῸ Ἰππηρ᾽ ἀπά 5θεῖπρ' οὗ {Π6 Ἔγϑ, θέ {πον πιουῖξ 
ποίην, ἀπ ἀγΘ ποΐ σδι11565 ΟΥ̓ 5] νέο ΠΟΥΘ ΟΥ̓ 
Βογοδείογ. “ΤῸ ΒΙΠΊβο]Γ ἀπά ἴο οἴμοὺβ ἘΠΕ Ὺ βϑῦνθ 
ἃ5 [εϑίβ ὈΥ ὑγΠΙ ἢ ἴο Κπονν νυ ΠοΊΠ Υ Π6 15 ἴῃ ἃ 
βίαίε οὐ ϑβαϊνδίίοη ἀηὰ 15 {πεγοίοσγθ Πα ]ν ἕο 6 
ἴπΠ ἐπ ϑαπὶθ δἰδίθ ποιθαίοσ, ΤΠΕῸῚΓ ἀΌβθηςθ 
(ἤθη οἰγουπηβίδηςεβ δά πη οὗ ἘΠΕΙΓ ὈδΙηξ Ρεῖ- 
ἔογπΊθ 4) ρύονοβ παΐ ϑαϊναίίοη 15 δρβεπί, δι 
ΤΠΕΙΓ ΘΕΟΊ ΠΕ ῬΓΘΒΘΠΟΘ 15 ποΐ Δη δα] Δ} {γιϑί- 
ὙγΟστίῃΥ ἰδϑέ, 45 ΠΡ ἃΤΘ 50 [140]6 ἴο ἀδοεῖνα 
ἘΠΕ ΊΞΕΪν 65 845 ἴο {ΠῸ ἔγιιθ σμαγδοΐθγ οἵ {Π6 δοῖβ 
ὙΠΙΟΙ ΤΟΥ ΟΥ̓ ΟἴΠοΙβ Ρουέοσπι. (Οἵ. Ασέϊο]θϑ 
ΧΙ. ΧΙ. ΧΠῚ. πα ΑΌΡ 1 Δυγθποθ5 ὁ Βαπηρίοη 
Τ δοΐαγοβ,᾽ ρανεῖ. 

ῥαὶρ δεξογε ογάαίηο] ῬΥΘΡΘΥΘἃ ὍΘ ΙΟΤ6- 
Βδπά. 

11--22Ζζ. ἘΒΕΜΙΝΘΕΚ ΟΕ ΤῊΕ ΡΕΚΙΨΙΓΠΕΘΕΒ 
ΤΟ ΨΗΙΟΗ ΟΕΝΤΙΒΕΒ ΗΑ. ΑΥ̓ΤΑΙΝΕΡ 
ΒΥ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΟΝΊΝ Ο(ἩἨΚΙΒΎΥ, ΑΝῸ ΒῪ 
ΤῊΕ ΒΕΟΘΟΝΟΙΜΑΤΙΟΝ ΜΕΚΟΘΗΥ ΒΥ 
ΗΙΜ ΒΕΥΨΕΕΝ ΜΑΝ ΑΝῸ ΜΑΝ ΑΝ ΒΕ- 
ΤὙΜΕῈΕΝ ΜΑΝ ΑΝΡ ΟοΡ. ὝΕΕε Οὐϊ. :. 
2, 13. ΔΟΣ ΟἿΣ Τ᾿ ΤῊ, ΤΩΣ 

11. ἤρεγείογε] ϑεεῖηρ ἴπδὲ ἐΠῖ5 15 50. 
γε)16)γι ἦε γ)] ἘΦ 566Κβ ἴο 1Π5{}} Πα ΠΠΥ ἃ πᾶ 

ἘΠ Π ΚΠ] Π655 ὈΥ ΤΟ Πα Ἰηρ {ποπὶ οὗ νγμδΐ ΓΠῸῪ 
Βαὰ Ὀδθεη πὰ ννῆαΐ {πεν ἢδά Ὀεοοπιο: {ΠΟΥ 
δὰ Ὀδθη 84]16ηὴ5 δηά (σεηί]εβ, θὰ Παά πον 
ὈεσοπΊθ (ὐσοά 5 ονγη ρεξορίθβ. “ΓΘ πηδ] συ οἵ 
1Π6 Αϑιδίις (ῃγιβείαηβ, 11 ποῖ οὗ {πε Ἐρμδϑίδῃ 
ςοηνοσίβ, νουἹά πᾶν Ὅθοεη (ὐθπέ]ε5. 866 
Τπἰτοάισξοῃ, ὃ 3, 2. 

ἐπ ρὲ, ,ε5}Ὶ ὝΠεβε ννογάβ, ἀρρ θά ἕο {πῸ 
ΟὐεπΈ 65, ἀγὸ ποῖ μι ἴῃ σοηέγαϑί ὑνΊ ἢ [Π6 58 ΠΊ6 
τ γ5 ἀρρ θὰ ἴο {πῸ οἰγουτηοἸβίοη δὲ {ΠῸ6 ἐπά 
οὗ {π86 νϑῦϑθ, ΠΟΥ ἀὁ {ΠΟΥ τέο ἴο {πΠ6 [οΚθη 
ΟΥ̓ ΟἸΓΟΙΠΊοΙδίοη Ὀεὶπηρ ἴη ἴΠ6 ἢδβῃ, Ὀὰξ {ΠΟΥ͂ 
ΤΩΘΔῚ “ὈΥ͂ Ρἤγ 514] ἀδϑοθπέ,"" οΥὐἍ, ἃ5 ΨῈ 58Ὺ,, 
ἐ᾿γ ΒΙοοά." 
ὕπεϊγειηγοῖ 01) Ανογά οὗ τϑρτόδοῦ πὰ 

Ποπίοπιρί ἴῃ {Π6 τοι ἢ οὗ {Π6 [ενν5 (1 8. χυῖϊ. 
26, ΧΧΧΙ. 4, 2 8. 1. 20), εγεοίβα Ὀγ {πεπὶ ᾿πίο 
ἃ ῬΓΟΡΕΙ ΠΑΠΊΘ. 

ὧν ἐῤαὶ αὐῤΙίερ ἱς εαἰοά ἐῤε (ταμεῖον 11 
ἔδεε γιαάε ὧν ῥαπά")] Α ςοχηργεσβθα βθη- 
ἴδησθ ἔῸΓ ““ΌΥ ἴποβϑα ψνῆο ἃῖδ ςδὶ]δϑά {π6 (!γ- 
ΟὨΠΊΟΙΒΙΟΙ, ἡν ΠΟ56 ΟἸΓΟΌΤΠΟΙβίοῃ Πονγον ῦ 5 ΟΠΪΥ͂ 
ἴῃ [ες ἤδβῃ, πηαδάθ ὈγῪ παηάβ8." (Ἃἵ, Ἀοπι. 11. 
28, 29, “᾿ΝΕΙΓΠΟΓ 15 {Παΐ οἰγοιτηοιβίοη νν ΠΟ ἢ ἰ5 
ουξνναγα ἴῃ {Π6 ἤό5ῃ.. οἰ ΓΟ ΠΟΙ ΒΙοη 15 {πδΐ οἵ 
{πὸ ποατί." 

12. αυἱϊϊῥομὲ Οῤγι] 81 Ῥδὰ] δπαπηθγαΐεβ 
ἐῃ 1υ5565 οἵ {π6 (σθῃέ!]ε5 8ἃ5 σοτηραγεά ἢ {Π6 
7εννβ8. ὙὝΠΟΥ ννετθ νυπουξ ἐπθ δχρθοίΐδίϊοη 
οὗ Μεββίδῃ, {πον ἀϊά ποῖ Ὀεϊοπρ ἰο Οοάβ 
ΡΕΟΡΙΘ, ἔπθῪ ννεῦθ ποῖ ἴπ σογθπδηΐξ ἢ Οοά, 
{πον παά πὸ μορε οἵ {πῸὸ 11 ο σοτῆθ, ἃπά 
ΠΟ ΓῸΔ] »͵’αβρ οἵ σοά ἴο ϑβιρροζί {πδπὶ ἴῃ 
{ΠΕῚΓ Εγ1415 1η {Π|5 116, 

ἐῤε εουεπαπίς Γ᾽ ῥγοριῖφε] 1ἴῃ6 νδυίοιιβ οονθ- 
πδηΐς οἵ σοά νὴ ΑὈγΆΠδπ,, βαδᾶς, δςοῦ, 
Μοβοϑ----8]}} Οὗ νυῃῖοῃ σοπίαφιπαα Θχρ]ο Εν οὐ ὈΥ͂ 
1] σδέϊοη ἔπ6 Ῥγοπηῖβα οὗ ἐπε Μεββίδῃ ἃπά οἵ 
{π6 πῃογϊΐαποθ Οἵ, Νιβά. χνη!. 22; ὦ Μδος. 
Ψ 11: αἷς. 

ἦι ἐρὲ αὐογϊ ἢ ὙΠῸ ποαΐμϑη ἅτ γεργεϑοηΐθα 
ἃ5 Πνηρ οὐέϑιἀς οὗ {πε 5βδογθά Κιπράοπι, 'π ἴΠ6 



ν. 13---᾽Ἰ|Ἐ 6.1 

12 Βυξ πον πη ΟἸτῖδε [6ϑιι85. γε 
Ὑγ8ῆ0 5οπιθί! ΠΊ65 νγεγα [2 Γ ΟἹ ἅτε πιδάς 
ΠΙΡῊ ὃν {πε δ]οοά οὗ (ἸΒγῖβί. 

14 ἕοτγ Πα ἰβ οὔ ρεᾶςθ, νγῆο δίῃ 
ταδάθ θοῖἢ ομθ. ἀπά παῖ Ὀτγοκεη ἄοννῃ 
της πη] 4416 νν4}} οὗ ραγίϊοη δεέτυεεη μς; 

Ις Βανίηρ ΔΡΟ]15Πη64 ἴῃ Πὶ5. ββἢ 

ΕΑΝ Ὁ. 11, 

1ἴΠ6 δηπηϊῖγ. Φυδ1 τῆς ἰὰνν οὗ ςοπη- 
τηδηἀπηεηΐβ εορέαηδαί ἴῃ ΟΥ̓ πδηςεϑ ; 
[ογ ἴο πιᾶκα ἴῃ ΠΙπΊβε] οὗ ναὶ ομα 
ΠΟΥ τηδΔη. 50 τη ΚΊηρ ρ6ᾶςα : 

16 Απά {μὲ Πα πιῖρῃξ τεςοποῖ]ε 
θοῖῃ ἀπίο (Ποα ἴπ οπε Ῥοάγν ὈΥ {Πε 
οΓΟ88,) Πάν ]Πρ 541Π ῃ6 ΘΠ ΠΉΪΥ ᾿ἘΠεγογ: πάλι 

υνἱοκοά πα ννεαΥΎ ννουῦ]Ἱά (ΚΟΒΠΊΟΒ) ; ἃπά ἃ5 
{που Ρἢ {Ππαΐ ννεγο ποῖ ΠΟ Ρ ἢ, Ἔνθη ἘΠ ΓῸ Πανὶηρ 
ΠΟ [Ὁ]] ἀββϑιιγαποθ οἵ (σοά 5 ργον! ἄάθηςθ. “" Βείπρ: 
Ὁ ΥἸβέ!θβϑ, ἘΠ Ὺ ἃγθ ἀθβουι θα ἴῃ ὙΘΡΊΪΑΙ Κταὰ- 
ἀδίϊοη 85 Ὀθίηρ σΠ ΓΟ Ή]θσθ, ΠΟροΙθθθ, ΡΟ ]655, 
8η4 ΠΟΙΊ6]655᾽) (ἘΔ416). 

18. Βμὲ ποῖὺ ἐπ Οργίεὲ δε] “πονν {πδξ 
γουῦ τα (ΓΙ βέιδη5,᾽) ἃ σοπίγαϑβί ἕο ἔῃ 61 Γ ΡγθνΊοι5 
εϑίαίθ, Ὀγοιρῆξ δθοιξ ὈῪ ππίοη τ ἹΠ ΟἩγιβέ 
71Ἔβθιι5. ὙΠῸ δέξου παπὶθ 15 δά ἀδά ἴο 5ῃδνν {πδΐ 
πον Παά τηοτα ἴδῃ {Π6 [ϑννίβῃ θχρεοΐδίϊοη οὗ 
Δῃ ᾿πάδῇηϊίθ Μεββίδῃ: πον Κπονν [παι ΜΕββιδἢ 
ννὰ5. [65115, ἀπά {ῃαΐ {ποὺ νγεῦθ Η!5. 

,7)αν 7 (ΟἿ Αοἴβ!.. 29, ““ΤῊΘ ΡΓΟΠΊΪΘΘ 15 ἴο 
γοι ἀπά ἴο γου σΠ]άγθη δηα 4]1] ἰΠαΐ γα δαυ 
ΟΕ ὄνβη ἃ5 ΠΊΔΗΥ 85 ἴῃ6 1 ογὰ οὐἵγ Οοά 5141] 
04]]." 

αγὲ γιαάο γ15}} 676 ταδϑιὰθ πῖδῈ. 
ὧν ἐῤὲ δίοοά 9 ὥῤργ ἢ] Α σϑβ] οἵ ΟΠ γιβι 5 

(681}} νναὰϑ ἔῃ6 δθ ΠΟ ΟΥ̓ [Θνν 511 ἜΧΟΙ ϑίνθπθβϑ 
Δ Πα ΠΊΟΠΟΡΟΪΥ. 

14--τ8 (ραγοπίμθεςα]). ΤῊΕ ΒΙΕΒΒΕΡ ΜΟΚΚ 
ΟΕ ΟῊἩΚΙΒΤ ΙΝ ΜΑΚΙΝῸ ΡΕΑΟΕ ΒΕ- 
ὙΜΕΕῈΝ ΪΕΥῚ ΑΝ ΟἜΝΤΙΠΕ, ΑΝῸ ΒΕ- 
ὙΜΨΕΕΝ ΜΑΝ ΑΝ ΟΟΡ, ΑΝ ΡῦΒ.15Η- 
ΙΝ ΤῊΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΟΕ ΡΕΑΟΕ. (Οἔ (ΟἹ. 
Ἧ: Ὁ.2..,1:. 1.4... 20.ὕ 

14. ομγ.. οί... 1 [ονν ἀπὰ (ὐβπί]]6, 
ῥαὲῤ »ιαάε...ῥαΐῥ ὀγοζεμ] τα ϑιὰ 68.. ὍΤ ΟἹ 68. 
ἐῤε »ειάάίε αὐαἱ! οΥἹ ῥαγηΠοη) μας νΒΙ ἢ 

Βοραγαίθα [ϑνν πὰ (ὐθπί!]8 85 πη Οἢ ἃ5 1 1ἴ 
ὙΡΕΓΘ ἃ νγ8}} ΓΕΙΠΉΙΠΡ Ὀθέννεθη {Πθτὴ ἀπά ἕο ποῖηρ 
ΟΥ̓ οπϑ ἕγοπι {πὸ οἵποσ. [ἐ ἢα5. θθθὴ ἐπουρῆξ 
Ἐπαξ Π4]Ὲ ππΟΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ δὲ Ῥ8Ὲ] πᾶν Πᾶνθ πδά 
{ῃ68 Θχρυθβϑβίοῃ βιιρ βεϑίθα ἴο Πῖπη Ὀγ {Π6 ραγ ΠΟ η 
νΥᾺ1}] 1πη {π6 οιτγί οὗ {π6 ΤΈΠΊρΡΙΘ, οα νη ἢ 
ννὰ5 ἤχϑά {πΠ6 ἐδθ]οὲ ογθιἀάϊπρ (σθπί!]ες ἕο 
ϑάνδηοθ ΕΠγΈΠΟΓ Οα ρϑὶη οἵ ἀθαίῃ, ὑνῃὶοῃ ἰ5 
ἀεβογι θεά Ὁ οβερμιβ (΄ Απέϊη. Χν. 11. ς: 
“ΒΕ]]. Τά. ν. ς. 2), ἀπά 11ἃ5 θθθη ἰδΐεὶγ 
αἰϊδοονογοά ππάογ {ῃ6 σιυΐηβ οἵ ῃ6 ΤοηρΙ]Θ 
(5ε6. “Οὐατγίου!ν ϑίδίεπιοπε οὔ {πῈὸὶ Ῥδ]θβεῖπα 
ἘχρΙογδίιοη Εππά᾽ ἴοσ Αριιϑέ, 1871). 

15. Ἡαυΐηρ αδοϊερεα ἱπ ῥὶς 6 ἐθὲ ἐηηιὶὲν, 
εεπ ἐρὲ ἰααὺ 97 εο»γιριαραἰγγογιίς εογιἑαϊγμδα 171 
ογάϊπαπεο.)] “ΓΘ σοπβίγιοίομ δης Πιθδηϊπρ' 
ΔΙ ἃ5 ἴο]οννθ: “ΒΟ τηδάθ δοίῃ (76ὃνν ἀπά 
Οεπί]6) οπθ, ἀπά Ὀγοκο ἄοννη {πὸ πη α]6 
νν4}} οὗ ραγίϊξοη, {παΐ 15, 1ῃ6 τηπέι8] Παίγοά 
Εχιβέηρ Ὀθίννθθη (ἤςπη, ἀπὰ Δθο σμθά ὈῪ ἢϊ5 
ΠΕσἢ ((Πὰξ 15, Ὺ Πῖ5 ἴδ ἀηα ἀθαίῃ οἡ βαγίῃ) 
{6 Ἰανν οὗὁὨ σοπημηδηπιθηΐβ ἰῃ ογάϊπαηςεβ ((Πδὲ 

ἴ5, [Π6 σογΘΠΠΟΠΪ4] ἰανν Οὗ Ροβιξϊνε ρυθοθρί5)." 
ὙἼΠ6 Οὐδεὶς σοπιπιθηΐαίουβ ππάεογϑίαπα ἐῃθ 
ὑνογάβ τοπογοά ἴπ {πΠ6 Α.Ὄ Ψ. ὈΥ ““σοπίδϊποά 
ἴῃ ογαϊπδηςσθ5᾽) (ἐν δόγμασι, 11{. ““1η, ΟΥ̓ ΒΥ 
ἀορτηδ5᾽)) 85 ποΐ σϑίδγγιηρ ἴο {Π6 ογάϊπαποας 
οἵ Μοβεβ θυΐ ἴο {π6 ργθοθρίβ οἵ ἐῃθ σοβρεὶ, 
Πα ἰγδηϑίαΐθ “(Δ ΌΟΠΙ5μθα ἰῃθ Μοβαῖς οοιη- 
τηδηἀτηθηίβ ΟΥ̓ Πὶ5 ἰδθδοῃϊηρ." δ81Π)Π|Α]γΥ, 
ΒΘηρΡΈΪ, ΤΟΥ τΙηΡ ἴο Αςίβ χνῖ. 4, στοπάθγς 
ἐἐΔΌΟ]ΙΒΠΘ 4 (ΟΥ̓ 5υνδ]]οννθά πρ)ὺ ἐπθ ὰνν οἵ 
ΠΟΠΊΠΊΔΠἠϊηθηΐθ ΡΙΌΡΟΓ ἴο ἴπ6 [ϑγδοὶ 5. ἴῃ 
1Π6 ὉΠΙνΘΥ58] Οὐ μδηςθ5 οὗ σιᾶοθ.") Μοάεσγη 
ΟΥΕΙο5 ἕοο Ρεγεπηρ ΟΥ̓ ἄθηγ πδέ ἐπε Οσεεκ 
ὙνΟΥ5 νν1}] ὈθαΥ {15 πηθαηίηρ. ἊΑ ἀορπΊα ΠΊαΥ 
6 4 Μοβαῖς τι]β (7Όβερῃ. “Απί." χν. ς. 3), 
ΟΥ̓ ΔΠ ΠΠΠΡΟΓ4] ΟΥάΘΓ ({λικθ 1". 1), ΟΥ ἃη Αροϑβ- 
ἴο!ς ογάϊπαησα (Α οἰβ χνὶ. 4), ΟΥὙ ἃ ( γιβεϊδη 
ΡΓεσθρέ (Ἰρπηαΐ. " ΕΡΙβέ. δὰ Μδαρῃ. ΧΙΠΠ)--- ΠΥ 
ΠΟΙ ΠΊΔΠΩ ἴῃ 5ῃοσί νυ] ἢ γϑϑίβ ἔοσ 15 βαποίίομ 
ΟἹ ΔΟΪΓΠΟΥΪν, Ὑνπδίθνου {παΐ δι ΠΟΥ ΤΠΑΥ͂ 
6. [5 ποῖ {Π6 ᾽ιϑῈ οἵ {πθ6 νυογὰ “" ἀορτηα 
50 ΠΠΠΙΟἢ ἃ5 {Π6 σοπίθχί, νυ] ἢ Ποῖ ἀπά ἴῃ {Π6 
ῬΑΥΔ116] ρᾷβϑαρθ οὐ ἴπ6 ΕΡιβε]6 ο {πθ (τοἱ]οβ- 
58 Π5 (11. 14) Ροϊπίβ ἴο ἴῃ6 Μοβαῖς ογάϊπαποεϑ, 
δΔη4 ἴο {Π6 τοπάθγιπρ οἵ π6 Α. Ν. γδίμοσ τῃδη 
ἴο [Πδΐ οἵ 8. (πῃγγϑβοβίοπῃ, Ὑποοάογοί, δηά 
ὙΠΕορῃγυ]αςί. 
Ὁ ἱπυαϊη) οἵ Ὁπ6 ὑπ δῖῃ. 
οὔ πεαυ πα) ΤΠ [ϑννιϑῃ ἀπά {Π6 (επί! 6 

Εἰεπηθηΐβ οὐ [ῃ6 ἢ πηδη γασθ 416 ἔιβθά πο οηΘ 
ΠΟΥ 5. Ὀβίαποθ Οὐ Ὀδὶηρ, {γαηϑίογιηθα ἴῃ οΠ8- 
τοίου (καινός) ἃ5. ννῈ}} 45 Ὀθρὶπηΐηρ δἴγοϑῃ 
(νέος), (ΟἹ. "1. 1ο. 

γιαζίηο ῥεαςο) Ὀδίννθοη {πὸ ἔννο. 

16. «“Ἵπά ἐραῤ δὲ ηιλσῥὲ γεεοηποῖΐε δε τίγιίο 
Οοά] ΤὍΤΠΙΒ 15 {πΠ6 βϑθοοπά ραγέ οἵ (ἢ τγϑί 5 
ὙΟΓΚ 85 Ῥεδσοθπακοῦ. ΕἸγϑὶ Ηδθ τιπὶξος [ον 
δηαὰ Οὐ πέ]]6, απ ἔπθη Ηδ γθοοης 65 θοίἢ, ἐμαὶ 
15, 811 τηδηκιηά, ἰο Οοά. 

ἐπι οπε δοάν) 1ἴῃ86 οπθ Ὀοάυ ἔογπιθά ὃ {πὸ 
ΠοΠΊΙηδίϊοη οὗ [ονν ἀπά (θη. (ΟἿ. (ΟἹ. Π]. 
τὸ ΒΟΥ ΧΙ]. , τ γι ΧΙ χ 8: ἘΠ πμοχὰς 
Βᾶνθ ΠΟ τϑέδγεποθ ἴο {πΠ6 ρεύϑοῃ οἵ (ἢγίϑβέ, 
{που {Π6 ΡΆΓΑΠ16] ραϑβθαρο οὗ (0]. ἱ. 22 15. ἴῃ 
ἕανοι ΟΥ̓ δι ἢ ἃ τοίθγθησθ, νυ ῃ]οἢ ΒΘΗΡΈΙ ἀπά 
οἴμογβ δάνοοσδίθ. 

ὧγ ἐῤὲ εγου"] ΑἊἈἋβ 1 15 {π6 οὐοββ νὩΙΟἢ 15 1ΠῸ 
1πϑέγιπηθηΐ ΟΥ̓ ννΠΙΟἢ τηδη κι ἰ5 τθοοποι θά ἴὸ 
Οοά, 1ἴ πιαβὲ θ6 ΒΥ Ργορι δέοι ἀπά οχρίδίϊομ 
τπΠδὲ {Π6 τϑοοπο]]δίϊοη 15 οἤδοίθά. ΤῊΪ5 5ῆθνν5 
ἐῃδί (ἀοά Πδά ἕο Ὀ6 τϑοοποι]θά ἴο πηδη 85 ννῈ }] 
ἃ5 πῖᾶῃ ἰο Οοά, 85 Πᾶ5 θθϑη δΙγοδ νυ ἱπιρ]θὰ ἴῃ 
1Π6 Θχργθϑϑίοη “Ὁ ] άγθη οὗ νυγαίἢ "" ἴῃ 11. 3. 

ῥαυΐης “ἰαὶρ ἐῤο εργεέν ἐφεγοὸν 1Παΐ 15, αϑξοσ 
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17 Απά οδπια ἀπά ργεδομεά ρεᾶσα 
ἴο γοῖι ὙΨΏΘΗ νγεγα δίαγ οἵδ᾽, ἀπά ἴο 
1Πεπὶ {παῖ ννεγα πΙρῇ. 

18 Βὸγ τῃγοιρῃ Πὶπὶ νγα θοῖῃ Πᾶνα 
ἃσςα85 ὈΥ οπα ϑριγξ τπῖο {π6 ΒΔΙΠοΓ. 

19 Νον {Πεγϑίογα γε ἅΔγΓῈ ΠΟ ΠΟΤΕ 
ΒΕΓΔΠροῖβ ἀπὰ ἐογείρηθίθ, δῖ ἔα] ]ονν- 

ἘΡΕΚΕΕΗ ΟΞ [ν. 17----21: 

οἰτΖεπβ νι ἢ τῆς ϑαἰηΐβ, ἀπά οὗ {πε 
Ποιιβε ΠΟ] οὗ (οά ; 

20 Απά δε διμ1]ε ἀροη ἐπα ἔομη- 
ἀαϊίοη οὔ τς δροϑβίίεβ. ἀπά ργορῃμεΐβ. 
76βϑ5 ΟΠ γιβε Βιπιβεὶξ θεὶπρ {πε οἤϊεξ 
ΠΟΓΙΓΠΘΓ σἠ0η8:; 

21 πῃ ψβοπὶ 811} {πεὸ Ὀυμ!Π]άϊηρ ΠΕνῪ 

μανῖηρ Βτϑί ρα δη ἐπά ἴο ἐπῈ δητλϊγ Ὀθέννεθη 
Ἶδνν ἀπά (σεπέ]ε ἐπεγθῦυ, 2.6. ὈΥ {πΠ6 ΟΥΌΒ55. 
ΘΕ ΘΟ] χἴ τις 

17. “πὰ σασιὸ ἀπά ῥγεαοροά ῥεαοε] ἘἈ ΔΊ ΠΟΥ, 
 Απά Π6 σᾶτηθ ἀπά ρι] 15Ππ6 4 {πὸ σοοά ἀϊπηρ5 
οὗ ρϑδᾶςβ." Ηε ποῖ οπϊγ εββδοϊθα ρϑᾶςθ Ὀθένγθθη 
7ενν ἀπά (ὐεπέ]β ἀπά Ὀεθίνγεθη πιὰπ ἀπά Οοά, 
δαΐ Ηδ αἷβο οατὴθ αηά Ὀτοιρῃΐ {ΠπῸ βοοά πϑνν5 
οὗ {Π6 ρεᾶςβ μανῖπρ θεθη τηδάθ. Ηδθ “" απο" 
ἔθου {Π15 ρίιγροβθ 'π Ηἰβ οὐγη Ρεγβοῃ, ἀπά ὈΥ 
ΗΙ5 Αροβίϊεβ γποπὶ Ηδ σοχητηϊβϑιοηθά. 

ἠο γοῖι αυῤΊερ αὐετε αὐαν' ο7, ἀπά ἰο ἐδϑηῖ ἐραΐ 
αυόγὲ γιῖρ] ἴο γοιι (ὐεπί!]165 ἀπά ἴο [6 Ἶεννϑ. 
ὙΠῸ θείίογ Μ958, ᾿πβογΐ {πῸὸ ννοτά “"βρεᾶςθ" ἃ 
βθοοηά {{η6--Ρθ8ο9 ὕο γοὰ ὑπαῦ 676 ΔΤ 
ΟΥΓ, πᾶ ρΡϑϑοβ ὕο ὕὑποιι ὑπαῦ γ78ὲγ8 πἰθ ἢ. 

ΠΟ ννογάϑβ τὰ φιοίθα ἔγοπι [56]. 1ν11, το. 

18. ΕῸγ] ΝΥΛΘΙΥ ὑμπαῦ. ΤΠ15 ννᾶ5 {Π6 
(σοβρεὶ οἵ Ῥεᾶοθ ἰμαΐ πὸ ἀε]νεγεά---ἰῃαὶ 
τπγουρὴ ΗΙπὶ ἀπά ὈΥ {π6 ᾿πάννε!]ηρ; ΘΡΙ ΓΙ 41} 
τηδηκιη (ποῖ ΟΠΪΥ [6 ν}5) ἂύθ Ὀτουρῃξ ΠΙΡῊ 
ἴο {πὸ Εδίμογ. 80 1π Ὁ]. ἵν. ς ἴπθ οὈ]εςΐ οὗ 
{π6 τϑάριηρίίοη 15 ἀβοϊατεά ἕο 6 ““1παΐ νυν 
πΊΡ τϑοεῖνθ ἐΠ6 δάορίϊοη οἵ 50η5: δηά Ὀε- 
σαι56 γ6 416 50η5, Οοά μαίῃ βοπί ἔουίῃ (Π6 
ϑρίγιε οἵ 5 ὅ0η ἰηΐο γι Πραγίβ, Οὐ ἹΠδ, 
ἌΡΡα, ΒΔΙΠοΥ." ΟἿ ΕΟ ΥἱΠ το ΠΕ 
{πτεθ Ρούβοπβ οὗ {πὸ ΗΟΪΥ ὙΤΥΙΠΙΓΥ ἀτὸ ᾿πἀϊοαίθα 
1η {Π15 νεῦβθ ἃ5 ἴῃ υσν. 19) 20, 22. 

19. οευ ἐῤεγεζογε] ἮἯδ τεϑίμιτηβ ἴο τ. 13, 
ὙνΠογα {ΠῸ ἀγριτηθηξ μαὰ θθθη ΡΑγίϊα!]}Ὺ ἱπίθγ- 
τυρίεα ὈΥ ΠΙ5 Θη]αγρθπηθης οἡ {π6 {ποπι οἵ 
ΕὨγιβὲ ἔπ ῬεδοθπΊδου. 

σἰΓαλσΟΓς αὐαἃ )ΟΓοΙρηοΓ.] ΒΌΥΘΉΒΟΥΒ πὰ 
ΒΟΪΟΌΥΠΘΙΒ. ὙΠῸ ἴσο νγογάβ ἅττα τιϑϑὰ ἴῃ 
σοηΪποίίοη ἴῃ 1μον. χχν. 23. [ἢ [,δν. ΧΧΙΙ. 10 
{Π6 Ἰατίου ννοσά 15 πιϑϑά ἴῃ {Π6 5θηβ6 οἵ ἃ Ἰοάβεσ, 
ἐᾷ ΘΟ]ΟΌΓΠΟΙ Οὗ {Π6 ῥσιθβί, οὐ ἃ πιγθά βουναηΐ, 
581 ποΐ δα οὗ [Π6 ΠΟΙῪ {πῖπρ." [{ ἀθϑιβηαίεβ 
{π6 τη ΠΟ Πα5 ποῖ {πὸ ρυίνη]θρεθ οὐ τῃ6 
ΠΟΘ ΠΟΙ, 45 “"βίγδηρογ᾽" ἀθϑιρ: μαΐθα ἔποβ58 ννηῸ 
μαά ποΐ {πὸ τί ρ 5 οἵ οἰ ΖΘΠ5ΠΙΡ. 

διέ 7εΠοαυ-οἰξέαοης αὐἱέδ ἐδ ταϊπὶς] ““Ὀαΐ γνὸ 
8ΔῚ6 [ε]]ονν- οἰ 1 Ζθη5.) ὙΠῸ ννοτάβ “γα ἅτθ "ἢ 
τοϑί ἡ π6 δ ΠΟΙ οἵ ἐπ Ὀεϑσὲ Μ55. ὙΠῈ 
βαϊηΐ5 ἢ ποτὰ {ΠΕΥ ἅτ πιδάθ ἴο 5ΠᾶΆΓ6 
οἰ ΖοησῃΡ ἅτ ἴποβθ ΒθΙοηρίηρ ἴο {πΠ6 ὈΟΑΥ͂ 
ξογπιθὰ ΒΥ [εν ἃπά (οπέ]65. πον ππϊοα 1 
(ΒΒ τῖβέ, ννῆο ἃγδ βιισσθβϑοῦβ οἵ {ΠῸ βαϊηίβ οὔ {Π6 
οΙΪά ἀϊθροπβαίίοπ ἴῃ δανίηρ Ὀεσοπιθ σα β 
ῬΕΟρΡΙΘ. 

φῇ ἐῤὲ ῥομσεῤοϊά 9 (οα] ἁπὰ 50 οοπέγαβίεα 
ὙΠ 1Π6 “ἐΒΟ]ΟΙΓ ΠΟ 5) ΟΥ ἸΟάρΡΈΓΘ, 85 ἔΠΕῪ ἅτ 

ςοπίγαβίθα νυ ἢ ὁ“ ΒΥ ΓΘ πὶ {ΠΕῚΓ ΠΑ Υ 
οὗ “οἰ Ζρη5." 866 ποΐθ οῃ ΟἹ. υἱ. 1:ο. 

20. «“π4 ἀγὸ δι ΤὍὙΠΕ τι56 οἵ {π6 νγοτὰ 
“ΠΟΙ ΒΕΠΟ]  ᾽ βρβαϑίϑ [Π6 πιθίδρΠου οὗ ἃ ΠΟιι56, 
που ἐῤε γομπάαέίορ οΚ ἐδ ἀροσέϊες ἀπά ῥγο- 

2.61.1] ἀροὸπ {π6 ἔοιιππάδίίοη ἰαϊὰ ὈΥ {πε ἃ- 
Ροϑβίϊεβ δηά ριορῃθίβ, οπ νυ ῃῖςἢ, ἴον 1 παὰ 
Ὀδδη ἰαδιά, ἔπθὺῪ νγογα ΠΟ ΠΊβοΙνεβ ὈῈ1ΠῈ 85 ΠΥ ΕΙῪ 
βίοῃθϑ, δηἀ ΠΟΥ ὈΥ ΠΕΙΓ ΠΊΙΠΙΞΈΓΥ Ὀ11ΠῈ ΟἴΠοΥσ5. 
1 νγὰ5 {π6 ννουκ οἵ {π6 Αροβίῖεβ δηά {πὲ οἵπο 
ἰβδοῆοιβ οἵ {πΠ6 Αροβίο!ις ἄδγβ ἴο δύ, ὈΥ 
ΡΥΘδοΠηρ (Πγιβέ, {πὸ Γουπάδίϊοη οα νυ ΠΙ ἢ {Ππ6 
ΟΒατοἢ οὗ {Π6 Γαξαγο ννᾶ5 το θ6 Β.1ΠῈ αρ (Ἀ οπι. 
Χν. 29}: 

αῤοοίίος απά ῥγοῤῥεί)] ὙἼΘ ροβιίξοη οὗ πα 
(ΡΓΟΡἢΠοί5᾽" δε ᾿πϑίθδα οὔ θδξογθ {πὸ δροϑέ!εϑ, 
Δ Πα {Π6 τι5δ6 οὗ [Π6 ρῇγαββθ ἴῃ 11]. ς, 'γ. 11, ΤΊ ΚΟ 
1 πλοῖα {Π8π ΡγΟΌΔὈ]6 ἐπαΐ {πΠ6 ργορμοῖβ Ποτα 
τηθαηΐ 8416 ἔποβὲ οἵ {πὸ Νονν 1 οβίαπιοπηΐ, ννμοβα 
ΟΠςα 1 ννᾶ5 Ὀγ {πε δβχροβιίοη οὔ Π)ινῖπα γαῖ ῃ. 
ἴο “ΘΠ {π6 Ὀοάγ οὗ (Πγῖβι." (Βαΐ 5εὲ Βρ. 
ἊΝ ογάβυνοσί ῃ 5 ἀυριιμηθπέ οα ἔπ6 οΟἴΠοι 5146 1ῃ 
ἢ15 ποίθ κά “ο9.) ὙΠῸ ἱπιροτίδηςθ οἵ {πε ρο- 
βιζιοη πο] 4 ὈΥ {π6 ργορμδίβ ἴπ ἴπθ6 Αροϑίοι!ις 
ΟΒυτςοἢ 15 Ὀσοιςπξ οἷ τη ἐπα ΕἸτϑὶ ΒΡ βε 8 ἴὸ 
ἴδ (ἈΟΣΠΕμΙαπθ, οἢ5. ΚΠ, χίτν Σ᾿ ΒῈΒ 
Ὀεΐονν, ἵν. 11. 

ἐῤε ἐὐίεῦ σΟΥΉΟΓ σἰοη6] Α 50]14 5βέοπθ οἵ 
ἀου]θ 51ΖῈ ᾿γιπηρ δὲ {πΠ6 δηρ]θ ὑν ποτα {Π6 ἴννο 
ΟΒΙΘΕ νν 4115 οἵ ἃ Ὀυμάϊπρ; τηθεῖ, ἀπά οα νν μὶο ἢ 
ΠΟΥ ὈοΟΙἢ τοϑί. ὍΠ15 βίοπε τεργεβεηΐβ (γιϑί, 
οί 845 {Π6 ἔοιιπάδίιομ βϑίομθ οπ νμῖοῃ {πὸ 
ΟΒυγοἢ γεβίῖβ, ἀπά ἃ5 {πθ6 Ὀϊπάϊηρ ρονγεῦ 
ψνΒΙ ἢ ΠοΙά τορεῖμογ [πὸ ἔννο δἰοπιθηΐβ οὐ [ενν 
ἀπά Οσοηῃί!]θ. 866 1541. Χχυτ. 16. ΑἋ 51ΠΊ|Π4Γ 
Ὀαΐ ποί Ιἀοπέϊςα] τππθίδρμου 15 τιϑθὰ ἴπη 5. Ἴχυτῖ. 
22, 4ιοίοα 1Π 5ενΈγα] ρΙδοαβ οὗ ἔπ Νονν Τ αβίδ- 
πιεηῖ. ὙΠεῖα Ηδ 15 ἀδβοσι θεά 85 {πὸ Ἡεδά οἵ 
1Π6 σογποῦ, ἐπαΐ 15, ἰπ6 τηοϑδέ ργοϊθοίίηρ οὐ 
ῬΙΟΙηΪποπὲ βίοπθ ἴπ {Π6 σούπθσ. 866 Μαζί. χχι. 
42;. ᾿Αριβαν τσ, ΠΡ ΒΈΕ 1: 7: 

ῥίγισε! 7 ὙΠῚ5 νγοτά πιᾶγ Ὀ6 τοπάδγεά “οὗ 
1|.-- [1εθ85 Ομγδὲ θεῖπρ {Π6 ομθὲ σογποῖ- 
βίοπθ οὔ 1{,᾽) δῃὰ {Ππ|5 ἐγαπϑβίδίίοπ 15 δάορίβα 
ὈΥ ΒεηρῈὶ «πὰ Ηοϊζἤδυβοη, Ὀὰΐ {π6 Α. Ν. 
τοπάθγπηρ 15 ἴο Ὀ6 ῥγείεγγθά. 

91. Γ «αυῤροηι] ἰπαΐ 15 1ῃὴ (ῃγιϑέ, ὁπ ὑυποπὶ 
{π6 ὈαΠαΙπρ τοϑίβ ἀπά ἴῃ ποι 1ἰ 15 ἔγαπηθά 
τορϑίμοσ [{154 τηϊβίαϊκο ἴο γθπάθγ “"οη νυ] ἢ "ἢ 
ὙΠ ὙΠΡορηγ]αςέξ, ἴθ γ, Β6Ζδᾶ. 

αἰ! ρὲ ὀμἐ απ] ὙΠ δῦβοποθ οἵ {πὸ Οτεεὶς 
ΔΥΓΙο16. ἔγοπι 1π6 τηδ]ουϊγ οὗ {πε Μί58. Β85. 
ἱπάπςρά ΥΊΟΚΙ͂Σ ἀπά Τ Ύπάδ]6 ἰο ἰγαηβ δῖε. 



ν. 22--2.} 

ἔτατηβα ἰοραίμεῦ οτονγεῖῃ ππίο δη 
ΒοΙγν τεπιρὶε ἰπ {π6 [οτά : 

22 Ϊπ ψγῇῆοπὶ γε α'βοὸ ἂγεὲ δυ}] 46 ἀ 
Τορθῖῃεῦ ἔῸγ ἂπ Παδιζαίίοη οἵ (σοά 
τῆτουρἢ ἘΠ6 ϑριγίς. 

ΘΈΓΑΡ ΕΙΣ ΤΙ, 
5 71ε Πίααῖγγε ηιγε 277, 6 ἐλαέ {δε (ὐδηΐζος 

σλομία ὅς τασεωώ, 3 τύας τιααῖς ἄγοτυι ἐο απ 
ὧν γενεαΐίογε; 8 ἀγα {9 ἀΐηε τυᾶς ἐλαΐ σγαξε 

77 ἐέρᾷοῃ ΒυΠά Πρ.) “Ἔν ΥΎ ὈΘΠΑ ΠΡ :᾿ 4πά 5ενεὸ- 
Τὶ σοτηπιοπίδίοῦϑ, ᾿πο ιάἀϊηρ ονεη ΝΜίογεσ, οοη- 
ϑάδθυ {παξ ἴΈ 15 ΠΕΟθββασΎ 50 ἴο {γϑηϑίδΐθ : Ὀαΐ 
ἴπ Ηε]οπιβέῖς Οσεεὶς πθ ἁγίιο]θ 15 ποΐ ἴῃ ἃ}} 
(Ά565 τεαιγοά. 866 π|Κ6 ἵν. 13; Αοίβ 11. 26, 
Ὑἱ]. 22: ΕΡΗ. 11. τς (νυ Πεγα 566 ποίθ); Γ΄ βθρῇ. 
“ Απέϊα.᾽ ν΄. ς. 1. ΝΥ [ἴ5 ΔΌΞΘῃΟΘ 15 ποξ τπ- 
Κποννη ἴῃ ὈοΟΐῇ ΘΑ ΪΎῪ δηά ἰδίθυ οἰαβϑῖοδὶ Οτεεκ. 
ΒῈΡ ΕἸΒΠΙ 61. χκχῖν, το; Η65. “Ορ. εξ [9165 
σ1ο; Ὑπυογά. 11. 42; ᾶἃπηἀ ΒΡ [|Δοοῦβοῃβ 
ποΐθ ἴο [ρηδίϊιιϑ᾽ “ Εριβί. δά Ερἢδϑ.᾽ Ὁ. ΧΙΙ. 
εν ,απιοά ἐοσεῖρογ) θδοἢ βίοπθ δέζίηρ ἱπίο 

{παΐ ποχί ο ἴΐ, ἴοσ {π6 βίγεηρίῃ ἀπά ἔοσγ {πὸ 
ΠΟΠΊΘΙΙΠ655 οἵ {π6 ὈυΠ]άϊηρ---ἃ ἀεβογιρίϊοη οἵ 
{ῃ6 1Ιάθ8] σμαγοι: {Π6 οί] ΟΠυγΟΙ πιᾶὺ θὲ 
ἐέγρῃΐ δ {π6 ἴορ δϑιιπάθγ᾽ ̓  δπὰ γαῖ τοπιδῖη 
ΟΠ γος Ομυσοῃ, ργονι θα {Παΐ “1 σοπίϊπιιθ5 
θ.1]Ὲ ἀροη {116 πιαῖη ἔοιπάδίϊοῃ ̓" δ {πΠ6 θοίϊίοπι 
(Βοοκεῦ “Εςεὶ]. Ρο].᾽ ν. 68. 6). 
Φτοπυει ] σοπϑίδ ΕΥ τἰβίπρ ᾿π Ποῖρῃξ Ὀγ {ΠῸ 

σοπίϊπαδὶ! δἀάϊίίοη οἵ ᾿ἰαγεῖβ οἵ πὸνν ϑδἴοπεϑ. 
ΤἼΘ σἴομϑϑ ἀγα πθῃ, δά ὁπ αὐζογ {Π6 οἵἴμου, 
Ὧ5 ΒΈΠΟΓΔΊΙΟΙ Ρᾶ5565 δἰζει βΌΠουδίίοη, οπ {Π6 
Τουπάαίίοπ Οἤσθ ἔοι 811] θϑίδ βποὰ ὈΥ {π6 
Ἀροβίϊε, ὍΠδὲ Ιάθα οἵ βτονίῃ οἵ ἀοοίγιπθ 5 
ΔΙΊθη ἔγοπι {Π6 ραβϑασθ. (Ἕἷ, τ Ῥεί. 11. ς. 

απ ῥοῖν ἐεηιρίε τπ ἐδὲ 1, ογ] ἃ ΠΟΙ (ΟΠ γιβεϊδη 
ἐθπρ]θ. ὙΠῸ ΟΠαγοῇ 15 ἀδοϊαγοά ἴο Ὀ6 ἔπῸ 
ἴθιηρο οἵ σοά ἰῃ τσ (οσ. 1. τό; 2 (ου. Υἱ. τό, 
δΔηα 1 15 σδ]θὰ (ἢ τιβι 5. Ποῖιβα 'ῃ ΗδΌ. 11]. 6. 
δὲ Ῥι}}5 ΕΡἢαβίδῃ τϑαάθγα ννου]α πδίιγα! 
ςοπίγαβε [Π6 ϑριγιῖταὶ! (ΓΙ βέαπ [ΘΠ ρ]6 Πεγα 
Ρογίγαγεᾷ ὑἱ ἢ τπ6 πιδίοθγιαὶ πϑαίμθη ἐθΠΊρ] 8 
ὙΠ ΙΟἢ νγᾶ5 50 ἔϑΠΊ]Π1ΑΓ ἃ 5ιρῃΐ ἴο {πεπη, Ὀπΐ 1ἰ 
15 ποί κεν τπδὲ δὲ Ῥαμ], ΠΘΓΘ οὐ εἰβθνν ποτε, τὸ- 
ἔξ 5 Οὐ 1465 ἕο {Π6 ἕατηοι5 [6 Π1ρΡ]6 οἵ Ασίθιηϊβ. 

29. [π΄ «αυῤοη!}] ῬΟΞΘΙΌΙΥ “ἰπ ΠΟΙ," 5ς. 
{Π6 θῃΊρΡ]6. 

γ)ὲ αἰδο αγὸ διμϊάρα ἐοσεῖρεγ}] Ὑ8 {Πδξ νγϑτα 
Οεπίηε5 (11, τι) ἃπά βίγαηρειβ (11. 19) δπά 
ἀεδδά ἴῃ ἔγαϑραββεβ δηα 5π5 (11. 1) ἃ.Ὲ ΠΟΥ 
81] 1π 85 ᾿νὶπρ βίομθϑ νυ {Π6 οἴμουβ. 

απ ῥαῤίίαΐίοι 9.65), Οοά ἐῤγοιαν ἐρὲ ϑῤὶγ1] 
ἐγΠογο ΟΟά ἄννε!]β ὈὉῪ Ηἰ5 ϑριπί." ὙὍὙπΠὲ 
ΟΠυτοἢ 15 ἴπ6 Δθοάθ οὗ {πΠ6 ϑριπ|, 85 ἐπ6 πϑαγί 
ΟΥ̓ ἐδοῇ ὈΕΙΙΘΥΘῚ 15 (2 (οὐ. νἱ. τ6). [Ιἡ Ὀοίῃ 
οϑϑθ5 {Π6 Παθιίαίίοη 15 οἵΐζοη ἀθῆϊθά, ἀπά {ῃ8 
Ἰπάννε! Πρ ϑριγιξ ἰ στίθνθά δηὰ ργονοκθά ἴο 
ἄεραγε, θυ Ηδ δϑϊάθς {πϑγρ 511], 85 Ἰοῃβ 85 
1Π6 Το πΊρ|6 σοπέϊπιιθβ ἕο Ὀ6 {π6 Τιοτά 5, οἵ {Π6 
τηδῖι Πᾶ5 ποῖ σϑαβθά ἴο Ῥεϊοης ἴο (ῃγίϑβί. 

ἘΡΕΙ͂Ν, ΤΊ. ΓΙῚ. 

φίνοι, ἐλαέ 9 ἦδ «ἤοιμία φγέαελ 11. τ3 “712 
εἰδσίγείά ἐλέηε γ1οέ ο γαΐγιέ γ0γ ἀἰς ἐγεδεραζίοτι, 
14 αγιαἴ ῥγαγεέζ το ἐλαέ ἐλεν γιαν δεγεεῖνε ἐδε 
«γεαΐ ἰοῦε οὗ Ολγὲσέ ἐοτυαγαά ἐλε»:. 

τὰ ὰ [15 σαιιβε 1 Ριυ], τς ρτὶ- 
ΒΟΠΟΓ οὗ 6βιι5 (ἢ τγῖβε ἴογ γοι 

(:επΈ}|68. 
2 1 γε Πᾶνε μεαγά οὗ {πε ἀϊΐβρεη- 

βδῖίοπ οὗ 1Π6 ρίδοε οὕ (σοά ψῇῃὶςῇ ἰ5 
δίνϑη Π16 ἴο γοιι-νγαγά : 

ΘΗΑΡ. ΠΠΠ. τ. ΟΟΜΜΕΝΟΕΜΕΝΥ ΟΕ ΡΚΑΥΕΚᾺ, 
ΟΟΜΡΙΕΤΕΘ ΙΝ ττ-. 14---21. 

1. Ρὸν ἐῤὶς εαμθθ] 81 Ῥδὰ] Ὠανὶπρ Πηϑμθά 
ἢϊ5. ρογίγαϊξατθ οὔ ἴπΠ6 Ομυτοη, σοπϑιβεϊηρ οὗ 
7ενν πὰ Οεπέε, ἔοαπάθα ἀρὸπ (ΟΠ τίβε, θυ} 
ὉΡ ΠαΓΠΙΟΠΙΟΙΙΒΙΥ οη Ηἰπι, αηὰ σοπϑεξαξίηρ {Π6 
Παδιίαίίοπ οἵ {πὸ ἱπάννθΠπρ ΗΟΙΥ Ομοβέ, οβετς 
ἃ ῬΥΔΥΘΙ [ἢδξ ΠΙ5 σοηνθυῦίβ ΠΊΔΥ σίβα ἴο ἃ {]] 
ΔΡΡγθμθηβίοη οὗ {Π6 Ὀ]εββθά ρυῖνΠθροβ οἵ νυν ΠΙ ἢ 
{π6ΥῪ Πᾶνα θθδη τηδάθ ραγίακουθ. Αὐςσογαϊπρ]Υ 
ΒΘ Ὀερίηβ, “ΟΣ [Π|5 σαπβδεὲ 1 Ῥαμ]"---θας 
Βανΐηρ βοΐ 50 ἔασ, Π6 βπίθιβ οπ ἃ αἰ ρτεϑϑίομ 
(νΒῖς ἢ {ΠπουΡῊ ἱπίγοάιισθά ἴπ {ΠῸ ἔοττη οὗ ἃ 
αἀἰρυθθθίοη ὈθαῚβ ἱπηηθ δε Υ οα ἴΠπῸ πιαὶπ 
οΟδ]θοί οἵ 1η6 ἘΣ ΡΙ5.16) σεϊδξίηρ ἕο ΠἰπΊβοὶε ἀπά 
ΠΪ5 οἢοθ, ννῃῖς ἢ ασίβ ἔοσ {π᾿ τέθοπῃ νϑῦβοϑ, δὲ ἔπε 
ΠΟΠΟΙϑίοη οἵ νυν ἢ ΠΕ τοβιπηθ5 (τ. 14) ἢ 
16 58 πΠῚ6 νγνογάβ, “ΟΣ {Π15 σδιιβο 1᾽"-ἀπά 
ΠΟΠΊΡΙ]οἴθς (Π6 βθπίθποθ νυ ““ ον ΓΑΥ Κπθεβ 
πηΐο {π6 ΕίΠεγ.. Ππαξ Π6 ννου]ά σταπέ γοιι." 

ἐῤε ῥγίφοπε οἱ ζέσις Οργὶσέ 707 γοῖι Οεπεο.] 
ΕῸΥ {πε σοππιοη ἴθγπι, ““ΓΠ6 ΑΡΟβί!α οἵ [6β8115 
Ομ τῖβὲ ἴοὺγ γοῖι (επί 1165," 6 βιιδϑειςαΐεβ {ΠῸ 
νγογὰ “ΡΥΙΒΟΠογ," ἀεβοτρίϊνθ οὐ ἢ15. ργεβεπΐ 
εϑίδίθ ἴῃ ΒΚ οπΊβ. 

2-ττι3. ΘΟΙῈΜΝ ΑΕΕΙΚΜΑΤΙΟΝ ΒΥ 51 ΡΑΟῚ, 
ΤΗΑΛΤΥ ΗΙΒ ΙΝΒΘΙΘΗΤ ΙΝΤῸ ΤῊΕ ΜΥΒΘΤΕΚΥ 
ΟΕ ΤῊΕ ΟΕΝΤΙΒΚΕ ΑΡΟΡΤΙΟΝ ΜΥΑῚΑ᾿ 5 Ρ1- 
ΨΙΝΕΙῪΥ ΟἸΝΕΝ, ΑΝῸ ΤῊΑΥΤ ΗΕ ΗΑ 
ΒΕΕΝ ΑΡΡΟΙΝΤῈΡ ΒΥ ΟΟΡ ΤῸ ΗἨΗϊΠ5 
ΟΕΕΙΟΕ Α8 ΑΡΟΒΥΜΕ ΟΕ ΤῊΕ Οεν- 
ΤΙῈΒ ΑΝῸ ἘΝΙΙΘΗΤΕΝΕΚ ΙΝ ΤῊΗΙ5 
ΜΎΒΘΤΕΚΥ. (Οἵ. (ΟἹ. 1. 24---29. 

2. 757. γὲ ῥαυε ῥεαγα] “ΓῊϊ5 ρῆγαβα ἄοεβ 
ποῖ δχργεββ ἀοιιθί. Βδίποσ ᾿ξ θχργεβϑβεβ, 'ῃ ἃ 
ϑθπί]6 [ΌΓΠῚ, 8Π 855 γα ΠσΘ οἡ δὲ δι] 5 ρᾶγί 
1ῃδξ {Ππεγ ῥαά Ὠρατγά---(1Ὲ γε Ποαγά, 845 ἱπάθϑά 
γε ἀϊά πραγ᾽" (ςἕ. (ΟἹ. 1. 23). 1 ψνου]ά, μονν- 
ΕΥΘΙ, Πᾶνγθ Ὀθθπ τῆογα πϑίιγαὶ ἔοσγ δὲ Ῥδμὺ] ἴο 
Πᾶνα νυγιξίθπ, “"βδίποθ γθ ἄποαυ" (ταίμου ἴδῃ 
«Πραγᾷ οἵ), 1 {π6 ΕΡ 5ε16 πδά θθθη δά ἀγεββθά 
σοίεἰν ἴο {πὲ ῃύτοῃ ἴο νυ ῖοῃ ΠΘ Πδά ρεύβοη- 
ΑἸ ““ἀθοϊατθά {Π6 νυ ΠΟΪΘ σοιη56} οἵ Οσοά," 
ἃηὰ ψποβο Ῥγεβογίοειβ πδά “"[Ά]Π|8Ὲη πἀρὸπ ἢΙ5 
ΠΟΟΙ πὰ Κιββθα Πιτη " 85 {πεὶγ Ἐμοῦ ᾿π σοάὰ 
(Αοςἰβ χχ. 37). 8ε8 [πἰγοάποτζίοῃ, ὃ 3, 2. 

ἐρε ἀϊῥεποαΐίοη ΓΚ ἐδὲ στα οΓ᾽ (οα] [με 
αἰνιπθ ἀἸἰβρθπϑδίϊομ νυ βογοῦυ {ῃδ στὰς οἵ σοά 
ννὰ5 ἔγθεὶυ Ὀεβίονγοα οἡ 8. δὰ] ἴοσγ {πῸ θεποῆξ 
οΥ ([Π6 (ὐεπέιεϑ. 
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βου, ὦ 
δέξο δέ- 
“τε. 

2 Ηον {Παΐ ΡΥ τενεϊδέϊοῃ με πιδάς 
Κπονγη ππἴο τη6 {Π6 ΠΠΥΒΊΘΓΥ : (45 1 
ψτοίε ἴ δίοσε ἴῃ ἔενν ννογάϑ, 

4 νΒεγδεθγ. ψγῇεη γε τεδά, γε ΠΊΔΥ 
ἘΠ4Θιβίαπα ΤΥ Κπον]εάρε ἰη {ΠῈ 
τη ϑἴεγυ οὗ (μγιβ) 

5. ΜΉΙΟἢ [π ΟΥΠΕΥΓ ἀρὲβ8 νγὰ8 ποΐ 

8, Ηοαυ Ἰραΐ ὧν γευεϊαξίοηι δὲ τιαάε ζποαυλ 
μριίο 216] ΝΔΙΛΘῚΥ Ὁποῦ ὌΥ τονϑϊδύϊοπ 
ὍΏΘΙΘ 5 Ιηιϑὰθ ΠΟΤῚ ᾿ἰπῦο π16, Οἡ ἴΠ6 
Δα ΠοΥν οἵ {πῸ θεὲ Μ858. 

ὦν γευεία!οη)] 866 Οδ]. 1. τό; Ἀοΐβ χχῖ!, 
ἘΠῚ 2 ΟΣ, ΧΙ. 1. 

ἐῤὲ γιγοίογν} ἴμ6 δάἀορίϊοη οἵ {πῸ (σεπί!]65, 
ἃ5 ΘΧΡΙ ΔΙηΘα 1π τ. 6. 

ας 1 αὐγοίςε αὐόγε ἵπ γέαυ «υογα) 1.6. “851 
Πᾶνθ 5ΠΟΥΕΥ υυγι θη ἀθονε," νἱΖ. 1π 1. 9 δηά 
4150 ἴῃ 11. 11---12. 

4. ἤῥεγεὖγ} τὰ τϑξατὰ ὕο τ 10 Ὲ, [Πδΐ 15, 
1Π6 ῬΥΘΝΊΟΙ5 ῬάσθαρΘ τοίεγγθα ἴο ὈΥ ΠΙΠη. 

αὐυδεῃ γε γα] ὙΠῸ Ἐριβί]ε5. νγεγε ἴο Ὀ6 
τοδά δ᾽ουα ἴῃ 1π6 ΠαγοΠ65 (566 (ΟἹ. ἱν. 1:6). 
1 δὲ: Ῥαὺ] μαά Ὀθεῃ δάάγοβϑιηρ {πθ ΕΡἢθβϑίῃβ5 
ΔΙΌΠΘ, ἰδ 5 ΠΠΙΊΚΟΙν {πδξ μ6 ννοι]ά πᾶνε ἃρ- 
Ῥεαϊθά ἴο ἃ ῬΥΎΌΝΙΟΙΙ5 ρᾶϑϑαρθ ἴῃ [Π15 ΕῬΙ 5616 
ταῖπου {Π8π| ἴο ἐΠΘΙΥ ΡΘΥΒΟΠ4] Κπονν]θάρο οἵ ΠΙΠΊ 
ΤΟΥ Ρτοοῦ οἱ ἢ15 ᾿πβῖβῃξς ἱπίο {πΠ6 τηγϑίογυ οἵ 
186 δἀορίίοη οὗ πθ (σεπίη]θ5 ἱ᾿πίο {πε σονο- 
ῃδηΐ. 

)ὲ γιᾶν πιπάργείαμά τιν ἀποαυίράσε 14 ἐῤὲ 
7, γ6 167} 9Υἱ, Οῤγμῇ γὰ οδϑὰ Ῥϑσοθῖνβ ἵν 
ἹπΌΘΙΙ 6 Π06 ΟΥἩ 88 τινβύουυ οὗ Ομ γἰβῦ: 
γοῖη γΠΘΠοΘ ΠΟΥ ΠΡ ΙΠΓῸΓ (Παΐξ ἢ6 νυὰ5 
αἰτοῦ Ἐπ] σ θποά ἀροη τ ὈῪ (Πγιϑδὲ μανὶηρ 
τονθα]θά 11 ἴο Πἰπὶ (τ. 3). [ΤῈ 15. οδ]]θά “1Π6 
Τηγϑίεσυ οἵ (ἢ τιϑί " Ὀδοδιιβα ἔπ βιιθ]θςεξ οἵ ἐΠ6 
ΤΥ ίεγΥ ννὰ5 {πΠ6 (σθηί!]6 δάορίϊοπμ ἴῃ ΟΠ τβί. 
ἘΠ᾿ Ὁ] τ 27. 

5. ἦπ οἶδὲῦ ρὲ] ΜουοΥ ἰγαηβαίος “' ἴο 
ΟΥΠΟΥ Κ᾿ ΠΘΥΔΕΙΟΠ 5 --ΠΠΠΘΟΘΒΘΑΤΥ, 

σοης 4} γιε} σοηίγαβίθα νυ {Π6 ἀροβί!ες 
Δη« Ργορμείϑβ οἵ {Π6 ποχί οἴδιιβθ. Μέεηῃ, 45 βοῇ, 
ὙΝΕΓΘ Ἱβπούδηΐ: 1 νγὰ5 τονθαϊθά ἴο βοπὶα οἵ 
1πεη γῆ ὑνεῖθ δροβίϊεβ ἀπά ρυορῃείβ. δῖ 
Ῥδμ] ἀο65 ποΐ βαὺ {παΐ ργθυῖοιβ ΡΈπογαί! 95 οὗ 
τ ΔηΚΙΠα Παἀ πὸ Κπον)]θάρε οἵ {Π6 πιυϑίεγυ, 
Ραξ {πᾶξ {πον ἢδά πὸ βίο Κπον]θάρε 45 μαὰ 
Ῥθθη βῖνθη ἴο {πμθ6 δροβίϊθβ ἃπ4 ρυορῃοίβ ὈῪ 
ἀϊτγοοξ τονοϊδίίοη οἵ πὸ ϑρισιῖ. ϑοπθ Κπον- 
Ιδάβϑ οἡ {Π6 βιδ]θοΐ ννᾶ5 ξγαπίθα ἴο [Π6 [ϑυν!5ἢ 
ῬτΟρΡἢοί5 οἵ οἱά. ϑὲεθ Βοχη. ἰχ. δε; Ασςίβ χν. 
17: 

τγΐο ῥὶς ῥοὶν αῤοτίϊες ἀπά ῥγοῤῥεῖ.} 1π6 ῥτο- 
ῬΠείβ οἵ ({πΠ6 Νὸνν Τ᾽ δοείδιηθηΐ. 8661. δο. ΠΙ5 
15 [Π6 ΟΠΙΥ Ῥα5ΘΡῸ ἴῃ ϑουϊρέυιτο υΠογο [Π6 πονῦ 
ἘΑΥΆΠ]Π ΑΓ σΟη]ποίίοη ΟΥὨ ννογ 5. “'ΠΟΙ͂Ὺ ἀροϑβί!θβ᾽" 
15. Τοιιηπά. ὙΠδ δριπδὲ Πογα δα ρμαϑῖΖθα [Π6 
ἀἰϊβεϊποίίοη θεΐννθθῃ {ΠῸ Ὡροβίθβ πὰ ρτόρποῖβ 
ΟΠ ἴῃ8 ὁπὲ μαπά, ἴο ννῇοπη {π6 τηγυϑίθυυ νγᾶβ 

ἘΡΕΙ͂ ΝΞ:; ΠΡ [ν. 2-6. 

πηλ46 Κηοννῃ τιπΐο {Πς6 8018 οὗ τηςῃ, 
88 ἴξ 18 ΠΟ τενθαὶβά τἰπΐο ἢΪ8 ΠΟΪΥ͂ 
ΔΡΟΒ61ε5 δηά ριορμείβ ὃγ πε ϑριτε; 

6 Τπδῖ {πε (σε πΈ 168 5ῃου]ά θὲ ΕΕ]- 
Ἰοννῃεῖγβ, ΔΠ4 οὔ {πῈ βαῖπα βοάν, δηά 
ΡΑΓΓΆΚΕΙβ οὐ ΠΙ5 ργοπῖδε ἴῃ (ἢ τῖβὲ ὈῪ 
1ῃ6 ρΌΒΡΕΙ: 

τον δ]εα, ἀηα (Π6 50η5 οὗ τῆθῃ οἡ (πε οἴμοι, 
0 ψΕΓ6 Κορί ἴῃ σοπηραγδίϊνα ἀδυκπεϑ5 ἀροὰέ 
ἴ, ΠῚ 411 Ομ βίδηβ γεγε ΒοΙν ({π6 ννοτγὰ 
ἐἰβαΙ 5 15 1 {Π6 ΟΥΙΡῚ ΠΑ] {Π6 5816 ἃ5 “"ΠΟΪΥ ), 
ἃ ὕογἤογὶ ἴμ6 Δροϑβί]θβ. 

Θ. Τραὶ ἐῤὲ Οεηέϊες σρομίά δὲ γε]]οαυῥεῖγο, 
απ ΟΣ ἐῤὲ ταγιο δοάν, απμά ῥαγίαξεγς 9 ῥὶς ῥγο- 
γι 6] ““ἼΤΠδί {Π6 Οὐεπίη]ε5 ἃσθ ἔθ] ]ονν- ΠΕ Γ5, 
Ὁ Πα οὗ {Π6 βϑῖὴθ Ὀοάγυ, δηὰ ραγίδκειβ. οἵ Ὁπ8 
ΡΓΟΠΊΙ56.") ὝΠΟ Α. Ν. Ἰοβ65 ἃ ροϊπέ οἵ 5:1η118- 
ΤΥ ἴῃ {Π6 {γε (σθπΈ 16 ΡσΙν Πθρεβ ὈΥ ποΐ εχ- 
ῬΓΕβϑιηρ {πΠῸ ἔοτοθ οὗ {π6 Οτσεεκ σοπιρουπάβ ὈῪ 
{πΠ6 βαπΊθ ἘΠ] 5} ννογά, 11. ““ΠεΙγ5 ἐορείμου, ἴη- 
σογρογαίθα τορϑίμου, βἤδγογβ ἱοροῖμοεσ." ὙΠΟΥῪ 
ΓΘ ποΐ ΠΕΙΓ5 ΔΕΘ [πΠ6 εννβ, θὰ ἑορείπεῦ 
ὙΠ {Ποπὶ; ποῖ δἰϊδομοὰ ἴο ἐμ Ηθῦγενν ὈΟάγυ, 
Ῥαΐ Ἱποογρογαίθα ᾿ἱηΐο ἴὰ τορϑίμοσ νυ ἐπα 
ΕἸεσηθηΐς ἐπαΐ Ῥγου]ΟυΒΙΥῪ σοπϑειξοά ἰἔ ; ποῖ 
ΥΘΟΘΙν ΟΕ 5 Οὗ {Π6 ΡΓΟΠΊΪ56 ΔΡΟΓ οἵμοῦβ ῃδὰ Ὀδθη 
βαϑῆθά, Ὀιΐ Ῥατγίακουβ οἵ 16 ἱορϑίμοσ ἢ 
{Ποιη. 
εΠοαυ- ῥεῖν] ΑἹ 8ὲ Ῥδι]5 σοηνοβίοη πα 

νν45 σΟΠΊΠῚ ΞΘ ΠΟ ἴο ΡῸ ἴο ἴπ6 (ὐθπΈ 1165, “παῖ 
ΠΟΥ τηϊρῃξ τθοεῖνα ξουβΊν 655 οὔ 5] η5 Ἂηαὶ 171-- 
ῥεγίξαπες ἈΥΛΟΤς; {Π6Πὶ νυ ΠΙΟἢ ἀγα βαποί θα ΒΥ 
ΤΑῚ [ἢ πὲ 15 ἴῃ τηθ᾽ (Αοἴβ χχνῖ. 18). 86ε 4͵50 
(Ο]. 1. 12... ὍΠΙ5 ᾿ππουϊίαποθ, ἔπε βριγιξμαὶ 
σοπηΐογραγέ οὐ {Π60 θαυ] Οαπαδη, 15 ἴῃ 115 
ὉΠΕΠ|αΐθ ἈΠ] γ515 {Π6 ΡΟββεβϑίοη ἃηἀ ΘΠ]ουπιεπέ 
οὗ {π6 ϑριτιξ οἵ Οοά, (πε βαγηεβϑὲ οἵ ὑνῃῖο ἢ 15 
δίνθη ἴο Ηἴβ ῬΡβορὶθ ἤεῖξ ἃ5 ἃ ρθάρε οἵ {{]]} 
ΓΟ Πογϑαῖζοσ. 866 ποίθ οἡ ἱ. 18. 
αγίακετε 9 ῥὶς ᾿γοῦη5 6] “ΟΥ̓ ΘᾺ 6 ῬΙΓΟΤΊΪ56.᾽" 

ὙΠΟ [ΠΓ66 ἀΘΒΌΓΑΠΟΘ5 πηδθ ἕο Α ὈγαΠδᾶπὶ ἴῃ σεη. 
ΧΥΙ. 4--.. (1) παξ ἢ 5ῃοι]ά θὲ {πε {δέπεγ οἵ 
ΤΑΔΏΥ ΠΑΙΟη5, (2) {πΐ {πΠ6 σονθπαηΐ Ὀδίννεθῃ 
Οοά δπά ἢϊ5 βεεά ββοι]ά θὲ οἵ ρεγρεϑίμαὶ ἀπτγα- 
(ἴοη, (3) 1παΐ Πἰβ βθθά δῃοι]α ᾿πῃοτῖε (απαδη 
δ ΠΟΙ« 1ἴ 45 8η δνθυ βίη ΡΟΘΘΘΘΘΙΟΠ, 566 ΠῚ 
ἴο Πᾶνθ ΒΌΠΘ τΠ66Γ [Π6 ΠδᾶΙη6 Οὗ ““[Π6 ΡῬγοπΊ]56.᾽" 
ὙἼΠΕῈ ργόπῆῖβθ, μι ποτίο σοπῆποά ἴο Α ὈγΑΠ Δ ΠῚ᾽5 
σΠΠάγεη ἴῃ {Π6 ἤδϑῃ, ννὰβ πονν θχίθπάβρά, 1π 15 
Βρι Πἴ8] 5ΡΠΙΠοδίιοη, ἴοὸ πόθο νγῃο, Ὀεϊπρ 
δἀορίεά ἴπ (Πγιϑβέ, (1) μαά θεοουὴθ ἢΪ5 βριγξιιδὶ 
ΟὨΠ]Πάτεη, (2) ψεσα δαἀπηθα ᾿πίο {Π6 πὸνν οονε- 
ηδηΐ νυ ἢ Οοά, (3) Παά οδίδιποά {Π6 ργοπηβοα 
ἸΠογιέδησθ. 8661. ΣΕΥ. Σ2. 14; :ϑι 

ἦι ὥργ] πὰ Ομσὶθῦ Φ65.85, 2.6. 85 
ΟΠ γιβεϊδη5. 

ὧν ἐδ ρουῤῥε] ὍΠ6Ὸ Ῥγθδοῃηρ οὗ π6ὸ ὅο5- 
ΡΕΪ ἴο {πΠ6 (ὐθῃέ!]85 ννᾶ5 Πθ ᾿πϑίγιιπηθηΐ8] σδιι58 
ΟΥ̓ ἘΠ61Γ οΟὈΐδϊπιηρ ἐΠοβα ρυῖν]θσοβ ΒΟ ἢ Π6 
16νν8 οἰδίπηθα θχο]βίνεὶυ ΤΟΥ {ΠΕΠΊΒΕΙν 65. 



ν. 7---το.] 

γ ὙΜΝΠΕΙθΟΩ͂Ι νγαβ πιδ46 ἃ πλ]Πἰβίεγ, 
ΔΟσΟΓΙπρ το {Π6 οἱ οὗ {π6 ρζάςβ οὗ 
(ὐοά ρίνεπ υἱπίο της δγ {Π6 δβεοίιλὶ 
νγογκίπρ; οὗ ΠΪβ ροννεγ. 

8 ἴπίο πι6. ψγῆο πὶ [6855 {Πδπ 
1ῃς Ἰεαϑέ οἵ 8]] βαϊπίβ, 8. {Π158 ρσᾶςβ 
δίνεπ, {παῖ 1 5Που]4 ργεᾶοῃ δηοπρ 
τῆς (σεπα65. {π6 ἀπϑϑαγομαῦ]α τς ἢε5 
οἵ ΟΠ πβε; 

Ἴ. πίνε μπΐο »ι6] ΓΠΘΓΘ 15 δἸπτοϑέ 6418] 
ΔΌΓΠΟΓΙΕΥ ἔργ τα κὶπρ {πΠ656 νγογάβ ἄρτθθ νυ] ἢ 
“ΠΕ ΟΥ̓́ “βτάςθ : 7 {Π 6 56η56 15 [Π6 58Π|6 
ἴῃ ΕἸ ΠΟΙ σᾶ56. 

ὁγ ἐῤὲ ἡὔεείμαὶ «υοτἀϊηρ 97 δὶς ῥοαυεγ] ὝΠΕ56 
ψνογάϑ 5ποι]ἃ ὈῈ Ἰοϊπεά νυ “1 νγὰ5 πηδάθ ἃ 
ΤηΪἸϑίοσ,"" 4 σοπητηᾶ ὈδΙΠρ' ᾿ἰπβογίθα δου “ἐβίνθη 
τιπΐο πΊ6.᾽" 8ὲ Ῥδῃ] αἰίγιδιιΐοβ ἰο {π6 νγοσκίηρ 
οἵ Οοά ποΐ οΟΠΙΥ {π6 (411 ἃπά ἀρροϊπίπιεπί ἴο 
ἢ15 οβῆσθ, νυ πῖσῃ νγεῦθ πιαάθ οποθ ἔου 11, Ὀπῖ 
4150 {π6 (41 δοῖβ οἵ 5 πηϊπιβέγ. (ε. (οἱ. 
1. 29, “1 Ἰαθοιγ, ϑἰγινιηρ δοσογάϊηρ ἴο ἢὶ5 
ΟΓΚΙΠρ νυ ΒΙ ἢ ννογκϑίῃ 1π Π16 πιΡ ΠΕΠν.᾽" 

8. ὕπίο »ιο, αὐρο αὶ ἰδ: ἐραμ ἐρὲ ἰδασὲ οὗ 
αἰ] ταἱγι.}] ὝὙΠΕ πουρῃξ οὗ Πῖ5. ρεύβοπδὶ τππη- 
ὙγΟΓΓΠΙΠΕΞ5 15 σΟΠΒΙΔΠΕΥ σοππθοίβά ἴῃ δὲ Ῥδι]}}5 
τηϊπα νυ] {παξ οὗἨ ΠΙ5 τη! ϑίγυ, ἅπα (4115 ῈΡ ἃ 
[δο!ηρ οὗ 561“ αϑοιηθπί ἀπὰς Πα ΠΊΠ1Υ Ὑγῃ ΙΓ ἢ 
566 Κ5 οἷνξ. πΠιι5118] ἃπὰ ὩΠοπΊΔΙΟιΙ5 ἔουτη5. οἵ 
νγογάβ (1Π6 ννογά πε υἰϑθὰ 15 ἃ σοπιραγδίνθ 
ξογπηθα ἔγοπΊ ἃ ϑιιρουϊαίίνα, 8ἃ5 ποι ννθ 
5Πο.] ἃ 5ΑΥ “ὁ θαβίεγ {πᾶπ 411 (ἢ γΙβε 4 π5᾽)) ἴο 
ἘΣΘ ΕΞΕ 156 1 ΟΠ τ ΤΊ τι. 1. 12. 

'ς τρὶς σγατε σίυθη) ὍΜὰ5 ὑμ15 δΊΎδΟΘ 

δίγνοϑη. 

ἐραὲ 1 εῥομϊά ῥγεαερὴ Ἐδίμου, “ἴο ρύθαςῃ." 
ΤῈ {π6 ἴογπιὶ “"{παΐ 1 ϑῃοι]ὰ ργθδοῃ "ἢ Ὀ6 τιϑοά 
Πογθ, 1 πλιιβὲ α͵5οὸ Ὀ6 τιϑϑὰ ἴῃ {πῸὸ ποχέ ψϑῦβθ, 
εἰ αη [Παΐ 1 5ῃοι ἃ πλαῖκα.᾽" 

ἀγιοησ ἐῤο ἐπέ ε51 Οτ', ““ἴο [Π6 (σθπέι!85," 
Δοσογάϊηρ ἴο {π6 τραάϊπρ οἵ (οάϊςθβ ἐδ, Α, 
ΒΟ: 

ἦρε ππσεαγοραδίο γὶορο 866 Ἀοπι. ΧΙ. 32. 

Θ. «}] ποῖ οὔἱγ (σεπί!ε5 θαΐ 411. Ηϊἰ5 
φΡροϑβίοϊδίβ νγᾶϑ ἴῃ ἃ 5ρ606|4] νυν ἴο {Π6 (σβπί 1165, 
Ὀαΐ ὈΥ͂ Πῖ5 ἐθδοῃϊηρ ΠῈ δπ]σϊοπθά [θνν δηά 
Οὐεπίη]6 ΑΠ1Πκθ 45 ἴο οὐ 5 ρίδαπ οἵ δάορίϊηρ {Π6 
Ἰαζτου δηά ρ᾽δοῖπρ {ποπὶ ἀροπ Δη θα 4 ΠΥ νυ ἢ 
ἘΠ ΓΟΥΤΊΘΙ ; ΠΑΥ͂ ΠΊΟΥΘ, ΠΘ βᾷγθ 8ΔΠ ᾿πϑσπέ πο 
Οοὐβ σοιηβεῖβ θνθη ἴο δΏρο]ς 1πί6 Πρ θηοθ5, ἃ5 
ΘΧΡΙ ΑΙ πΠΘά ἴῃ Ὁ. το. ὍΤΠῸῈ τνογά ““πιθη" ἱπίτο- 
ἀπςοράᾷ ἴπ {πε Α. Ν. 5ῃου]ὰ Ὀὲ οπηοά. 

«υῤαΐ ᾿ς ἐῤρὲ 7ε]]οαυσβηρ 9 ἐῤο ηιγεΐογ}} ππϑῦ 
5 ὕὉμ6 αἀϊδροιυβαύϊοηῃ οὔ ὕμ τυυϑδύοθυν. 

ἼΠΙΒ σμδηρα μα5 ἴο ὃ6 πιδάθ ἴῃ ἀθίθγθηςθ ἴο 
1π6 δυϊπογιγ οὗ {πὸ Μ88. «πὰ δοσογάβ νυ ἢ 
16 56η58 τϑααϊγθα ὈΥ {πὸ σοπίοχί. 
7 ουι ἐῤὲ δεσίηηίγσ οΚ ἐδ «υογ αἰ ῥαὶ} δεθη ῥά 

2) Οο4] ““ἴτοια ὕὉπ86 Ῥορίππῖὶπρ οὗ ὕ88 
8.865 Παίῃ Ὅδθη διά ἴθ σοί." ὙὍΠ6 ρεογιοάβ οὐ 
565 θεβᾶη γΠ6Πη {ἰπ|6 σοτηπιθηςοά, ἀπ τὰπ οα 

ΕἘΡΗΞΙΑΝ 5. ΤΉ. 

9 Απά ἴο πηᾶῖκα 81] γιϑ 5εῈὲ νγῆδέ 
ἧς τῆς. [Ε]]Οννθῃὶρ οὗ τῃ6 πηγϑίεγυ, 
ννΠοἢ ἔτοπι ἴῃς Ὀερὶπηΐηρ οὗ τῆς 
ννοῦ]ὰ Παῖῃ θεεη Πἰά ἰπ (ὡοά, νγνῆο 
ογθαῖθά 811 {Ππὶπρβ ὈῪ [6βϑιι5 (τῖβα : 

ΙΟ ΤῸ {Πε ἱπίεπε {πδξ πον ιπίο 
[Π6 ΡΓΙΠΟΙΡΑΙΙε5 ἀπά ρονγεῖβ ἵπ Πεδ- 
γΈΠΪΥ 2ίαεος ταῖρῃς θ6 Κποννη ΌΥ {πε 
σἤυτοῇ {ΠΕ πηδη!]4 νγίβάοπι οὗ (σοί, 

ἴο {π6 ἀδίθ οἵ δὲ Ῥδι}]5 σοπΊπΊ 5θοη, ἀτπρ, 
ΠΟ ἢ ἀ5ὲ5 Οοά δ ριυγζροβϑα ἴῃἢδὲ Ηΐϊβ5 Ομυγοῆ 
5Ποι 4 Ὀ6 (δίμοις ᾿ἰπϑίεδά οἵ Ιοςδὶ, 411-6πὶ- 
Ὀγδοῖπηρ ᾿ηβίθδα οὗ Ὀθεῖπρ σοπῆποα ἴο οπὲ πᾶ- 
τοη, ννὰβ5 ἸΠΚΠΟΠ ἴο πΊδη, ᾿γὶπρ πιάάθη ἴῃ 
{πΠ6 θοϑοπὶ οἵ σοά. 

αὐῤο ἐγοαίεα αἰ] ἐῤίτισε ὃν ὕες σργμῇ ὙΠῸ 
υνογάς “"ὈΥ [6515 (ἢγῖϑί " πιυδὲ θὲ οπμίίοά, 
ποῖ Βεϊηρ' ἔουιπά ἴπ {π6 θεϑὲ Μ85., [Π6 δαυ 
γΘΓΒΙΟΉ5, ΟΥ̓ {πῸ Γ,ατπ Εδΐποτθ. (ὐοά [5 ἀδϑὶρ- 
παίθα Ὀγ Ηἰ5 {π|6 οἵ σγϑδΐου, Ὀβοδιιβα {Π6 ἃρῈ5 
758 πιθπίοποά θαραπ δὲ ἔπῈ (τθδίίοη, νυ Πθπ 
Τίπιε ἢγϑί ἴοοκ 15 οχἰϑίεποθ. 

10. Τὸ 1ῤὲ ἱπίεπὲ ἐῤρα!]ὴ ὍΘ τηγϑίογυ Πα5 
Ὀεθη διάάθῃ ἔγοπι ἔπθ ὈθρΊπηὶηρ οἵ {1π|6, θα 
15 ΠΟΥ͂ τενθαϊθά ὈΥ {ΠῸ ἰπβίγιισηθηΐα! τυ οἵ δὲ 
Ραυΐ, ἴπ ογάθγ {παὶ (σο 5 νν]ϑάοπι πιᾶὺ Ὀδ6 πηδάθ 
τηδηϊδϑξ. ΠΕ πιδη!ξοϑίδίϊοη οἵ (σοά 5 νυ ]βάοτη 
15. ποΐ ΟΠΪΥ͂ ἃ τεϑαϊὲ οἕ {Π6 γϑνοϊδίίοη (45 Ε)ϑι1- 
15 απά ἽΠοιηαβ Ασαϊπηα5 οχρ δῖ 1{), θὰ ἃ 
Ῥαγροβθ οὗ 1ἴ, που ρὴ ποῖ {Π6 ΟΠΙΥ οΥ {Π6 οἤιθῦ 
ΡΌΓΡΟΒΘ. 

μπίο ἐῤὸ ῥγίποραϊεῖος ἀπά ῥοαυεγς ἐπι δεασυθηὶν 
}ίαεο] Αρῥυτροβθ οὔ {π6 τενοϊαίίοπ οἵ {πα 
Ἰοπρ πιάάθηῃ τηγϑίθυυ Ὀεὶπρ {Π6 πιδη [δίδει οῃ 
οἵ ΟοὐξΞ νυἱβάοπι, ἴο νυν ποπὴ 15 {Π|5 πιδη δϑία- 
ἐοπ πηδάθ ἡ (1) Τὸ {με Οὐεπίι]θς, ἴο ὑγΠοπὶ 
1Π6 δἰ οἵ δάορίϊοπῃ ννᾶβ σταπίβαά (υ. 8); (2) 
ἴο {Π6 [ϑνν8, γγῆο νγεῖθ Ποὺ ἢγϑβξ θη] ρ οηθά 
ὍΡΟΙ ἃ ρΡοϊπξ ἴο νν ΠΟ ἢ {ΠΕΙΓ ἐγε5 παὰ πη Ποτίο 
Ῥθθη ὈΠ πάθεα (Ὁ. 9); (3) ἴο δηρθὶῖς Ὀεϊηρ5, 
ὙγΠΟ56 1πίθ Πρ ποθ Πδα ποΐ Ὀθθη 40]6 ἴο ρίθεγοβ 
Τπγοιρῃ {π6 ἄδγκποθ {παΐξ ϑῃγοιάθά (σά 
ΡΙδη, νυ μου {Π6 ργίν!]θροβ οἵ ΗῚ5 σονθπδηξ 
μα Ὀδθη σοπῆποά ἴο δι οπθ παίϊοη οἵ {πὲ 
Θατίῃ ἔγοπι ἘπῈ ἦαγϑ οἵ ΑὈγαμαπι ἴο {Π6 {{π|6 
οἵ σμηβέ, δυὰς ννμο ννεῦθ πονν 8016 ἴο {π|5{ΠΠγ 
Η!5 νγᾶῦϑ οἡ βϑβεῖπρ {π6 Δο]οπ οὗ {πὸ ποθ 
ΠΘΟΘΒΘΑΤῪ τοβετ σοη. Α,5 ἴο {πΠ6 ραγίιαὶ Κπον- 
Ιεάρϑ οὗ {Πθ δῃηρΈ]5 566 τ Ῥεί. 1. 12. 
γηεῖσῥὲ δὲ ἄποπυ} ταϊσαῦ Ὅ6 τιδᾶθ Κποῦσπ 

ΟΥ Ππηδη![6ϑθά. 
ὧν ρὲ ερμγο} ὈΥ̓͂ [πΠ6 ςοπεεξιςοη οἵ {Π6 

ΟΒυτοῆ Ὀεϊηρ 50 δἰίογθαά 45 ἴο δάπηξ 4}} πᾶ- 
τἰοπ5 ἴο 115 θοβοιὴ 85 [6] ]ονν ἢ θῖγβ, οἵ [Π6 ϑαπθ 
Ὀοάγ, πὰ ραγίδκουβ οὔ [Π6 ργοπηῖβθ. 

ἐρὲ γιαπ οί αὐυἱτάορ!) ὕμπθ τὰ]  ΓΟΥΤα 
πίβαοπι. [{ ννᾶ5 νυ]ϊβάογῃ, νυν ΒΟ ἄοννῃ ἴο {π6 
τπιθ οὔ ΑὈταμπδτη τϑαιγθά πὸ βρθοῖαὶ σονθπᾶπξ 
Ὀοϑίννθθῃ τη ἃπά (σοά; ννυὶβάοπη, ὙΠ ΙΟ ἢ [ῸΥ 
ἔνο {ποιιϑαηά γϑαῖθ πηιδάθ Ηἰβ σονοπαηΐ {πῸ 
ΡΟΒΘΘβϑίοη Οἵ ἃ 51 Π85}6 ῬθΟρὶδ ; υγίβάοπι, νυ ὩΙΟ ἢ 

δ᾽ 
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11 Αοςοτγάϊηρ το {Π6 εἴεγηδὶ ρατγ- 
Ροβε ψῇῆϊςἢ Πα ριιγροβεά ἴῃ (μγιβὲ [6- 
8118 ΟἿἿ [ογὰ : 

12 [ἷπ ψγῇοπὶ ψὲ ἤᾶνε ὈοΪάπε5885 
ΔΠ4 δορεβθβ ἢ σοηπάεπος ὈΥ [Πε 
ξιτἢ οὗ Ὠϊπι. 

12 νΜεγείοτα 1 ἀεϑίγε τῃδὲ γε 

{πθη οβεγοά δαάπηβϑίοη ἴο 1ΐ ἴο 411} 6 πδίϊοηβ 
ΟΥ̓ {πΠ6 βατίῃ-- -θὰξ 1 ννᾶϑ ἃ τ] ΕΠΓΟΥΠῚ νν]βάοτη, 
ὙΠΟ “δὲ ΘΠ ΓΥ {{Π|65 δοίθα ““ἴπ ἀϊνοῦβ 
ΤῊΔΠΠΟΙ5,") δηἀ ψνῃθη τοραγάθα ἴῃ 115. 5θνθγδ] 
Ραγίϑ ἰηϑίθδά οἵ 85 ἃ ὑγῃο]θ, Ὀούθ {Π6 ἀρρθαῦ- 
ΔΠ66 οὗ ππνν]δάομη ἴο βρβοίΐδίουβ, ἃπ4 ννὰβ ἴῃ- 
ΠΟΙΊΡΓΘΠΘΠ51016. ονθπ ἴο ἃηρεῖθΒ. 866 ποίβ οῃ 
ΕΙΣ ἢ. τ. 

11. «“Αεεογεϊης 1ο ἐδὲ οἰογπαὶ ῥμγροσο] ΤΑΙ. 
1Π6 Ῥύγροβα οὗ 1Π6 ἀρθθ. ὙΠ6θα ννοσαβ πηιϑέ 
Ὀὸ ςοπηθοίθα ἢ {Π6 νοῦ “τ ρῃης Ὀ6 πηδάθ 
Κποννη." δὲ Ῥδὺ] Παβίθηβ ἴὸ ϑΞαύ ἰπαΐ {ΠῸ 
τηδηϊοοίδεοη οἵ Οοαάΐβ νυἱϑάοπι, πον τηδάθ 
ἘΒΓΟΙΡῊ ΠΙΠΊ56]Ε, ννὰ5 ΠΟ τεϑαϊέ Οὗ δοοιἀθηΐ ΟΣ 
οἵ εἰτουτηδίδησοσ, Ὀὰὲ νγὰ5 Ρυγροβθά ὈὉγῪ σοά 
ἔτοπη {6 Ὀορὶππιηρ Οὗ [Π6 4565. 

αὐρίερ ῥὲ ῥμγροσε)] ὙΈΊΔΟᾺ Ἠδ ἔὰ]1Π116, 
1π|. ἐν ῃοἢ Ηδ αϊά." ὙΠῸ Ργροβθ οχιβίθα 
γγΠθη {Π6 ὉΠΙνοΙβο νγὰ5. ογϑαΐθα ἀπ {{π|6 Ὀε- 
σᾶπ, ἃπά ἴἴ νγὰβ ἐᾺ]Π]Πδὰ ἴῃ «πὰ ὈγΥ (γί 
οη Ηἰ5 σοπληρ Οἡ δίῃ. 

19. [1 αυδοηῇ ΜΜΊΈΠουΣ ΟΠγισὲ {π6 Με- 
ἀϊαΐοῦ πιᾶῃ ἴθε]5. ΠΙΠΊ56 1 θϑίγαηρθα ἔγοπι σοά 
δηά Πιάθϑ ΠΙπΊ561Ὲ ποσὰ Ητπι. ΤΠγοιρἢ (ἢγιβέ 
δηά Ὁν ΓΔ] ΓΘΔ] 1 ΖΊ ΠΡ ΟἿΓ ἘΠ νΠἢ Η]ΠΊ, τα 
αν Ὀοϊάποϑϑ οὗ δοοθβϑϑ, νυ ὑν ἢ, γΘαα1Γ- 
ΠΡ ΠΟ ΟἾΠΘΓ 1Πέθγσθββοσ, ννῈ ΔΡρΥ͂ΌΔΟἢ Οοά 85 
ΟἿ ἘΔΙΠΟΓ ἴῃ {πΠ6 σοηβάσθποθς οἵ οἽμι]άγεϑη. 
ΤῊΙΒ 15 ἴΠ6 γηογαὶ τϑϑι]ξ οὗ {Π6 δάορίοη ἴῃ 
ΕΠτιβί ; 1 σαϑίβ οἷἱδσ Π6 βριτιξ Οὗ ἔδασ νυ ΠΙΟἢ 
566 Κ5 δθοιέ ἔῸΓ πίθγοθββογθ, ἀπά δ θβεςαίοβ 
τῃδέ οἵ σῃΠ]ΠΠΠΚὸ σοηἤάδποθ δηὰ Ἰουθ. 

ὧν ἐῤὲ γ,αὶ! οὶ ῥίηι)] “ΤΠδΐ 15, Ὀγ {π6 ἔϑτἢ 
ὙΒΙΟἢ να Πμᾶνθ ἴῃ Ηϊπη. Ἐδιῃ Ὀεροίβ σοπῇ- 
ἄξπορ, ἀπά σοπβάρδηςθ Ὀορεΐβ Ὀο] ἀπ655 ἴῃ νυ ῃῖ ἢ 
νγῈ ΔΡΡΎΌΔΟΙ Η!ΐπη. 

18. ἤῥεγεζογε ϑεεῖπρ {παΐ 1 πᾶνε Ὀθθῃ {Π6 
τΏΘΔΠ5 Οἵ ὈΓΙΠΡῚΠΡ γοι Ἰηΐο {Π1|5 βίδίθ οὗ βοη- 
5810, ΠΟ ἢ οὐξῆΐ ἴο Β6 ἃ πιαίζογ οὗ βίογυ Ὀοίἢ 
ἴο γοιῖι 8η4 ἴο ΠΊ6. 

1 ἀρεῖγο ἐῤαΐ γὲ γαὶρη ποῦ αὐ γὴν ἐγ διιίαξίοπς 70 
γῸμ] ὙΠε5Θ ννογάβ, νῃΙοἢ ἀΓΘ ΤΡ ΒΟΥ ἐγᾶπ5- 
Ιαίοά (Τ Ππεοάοτγεῖ, [θγοπιθ, Βεηροὶ, Ηδυ]6βϑ, 
ΟἸΒἤδιιβθη ΤΌ Πάθσ, “1 ΡΥΔΥ͂ {παΐ 1 τηδὺ ποί 
Ταϊηΐ ᾽.), 566 ΠῚ ἴο ΠΏΡΙΥ ἃ σΟΠΒΟΙΟΙ5η655 Οη 8. 
Ῥᾷ0]}5 ραγί οὗ ἃ Ἴϑγίδιη ἰθπάθγηθθα 4]Π|64 ἕο 
Ταιπ Πρατίθπθϑβ ἴπ {Πο56 ἡ Ποτη Π6 δάάγεββεϑ, 
ὙΠΟ ΔΡΡΘΔΓΒ 4150 ἴῃ ἐΠ6 δοσοιπί βξίνθη οὗ {Π6 
ἘΡἢδβίαπ Ῥγεβθυίουβ ἴῃ Αςἰ5 Χχ. 37, Βεη 
ΓΈΒΘΥ 411} νγερέ βοῦθ, δπηὰ ἔθ] οἡ Ῥδι}}5 πεοκ 
Πα Κιββθά ἢἸΠΊ, βοστοννπρ τηοϑβέ οὗ 411 ἔοσγ 1ῃ6 
ὑνογάβ νυ οῃ ΠΕ βρᾶκθ, {παΐ {ΠΕΥ 5ῃου]ἃ 566 
ἄγῖ5 ἔδοβ πῸ πιοῖθ," 

ΕἸΒΗΒΤΑΙΝΘ: {Ππ|. ἵν. 11---α 5. 

[αϊπῖ ποῖ δῖ ΤῊΥ {ΓἸ θ]Δ ΟΠ 5. ἔργ γοιι, 
ὙΠΟ 15 ὙΟΙΓ Θ]ΟΓΥ. 

14 ΕῸΓ [Π15 σᾶῖϊι88 1 ον" τὴν ΚηΘοΒ 
ππΐο 1ῃ6 ἘΔΙΠΕΓ οὗ οἱγ 1 ογὰ [6ϑιι5 
ΟἸΒτιβί, 

15 ΟΥ̓ νβοπὶ {πε νγῇοὶβ ἔἈΠΊ]Υ ἴπ 
Βεάνεη δηά βαγῖῃ 15 παιηβά, 

14--21. ἘΒΕΒΌΜΡΤΙΟΝ ΑΝ ΟΟΝΤΙΝΌΑΤΙΟΝ 
ΟΕ ῬΚΑΥΕΚ ΤΗΛΤ ΕΟΚΜΙΝΕ Α5 ΤΗΕΥ 
θΟ ΟΝΕ ΕΑΜΙΠΥ-- ΤΗᾺΑΥ ΟΕ ΟΟΡ ΤΗΕ 
ΒΑΤΗΕΚ--- ΤΗΕΥ ΜΑῪΥ ΒΕ ΒΥΚΕΝΟΤΗΕΝ- 
ἘΡ ΒΥ ΤῊΗΕ ΗΟΠῪ ϑρι ΚΙ ΑΝῸ ΒΥ ΤΗΕ 
ΙΝΘΜΕΙΙΝΟ ΟΕ ΟΗΚΙΒΥ. ΟἿ, (Οὐο]. 1. 
9---Ἴ1. 

14. ἔον ἐῤὶς εατ 6] 81 Ῥϑμ] γϑϑιπηθ5 ἢ 
1Π6 54Π16 ννογάβ ϑνἹ ἢ ὑνΒΊοἢ ἢθ μαά Ὀτγοίκεη οἢ 
ἴπ “. 1, 411] {πΐ Ἰηΐθγνθποβ θδῖηρ, ἴπ ἔουτη, 
Ρατγθηςῃθίῖο]. ὙΠ6 Οσοαβίοη οὗ ἢϊβ5 ῬΥΔΥ͂ΘΙ 15 
1ῃ6 ἴαςξ οὗ {πΠ6 ἘῬῃδβίδηβ θεϊηρ θῈΠῈ ὰρ' Ἰ 
1ῃ6 ΟΥΠΕΥΓ ΟΠ ΓΙ βειη5 ἱπΐο {ΠῸ6 βρί γιξι 4] ἐδ ΠῚ ρ]6 
ἀδριοϊοά 1η «ἢ. 1]. 

μῃΐο ἐῤὲ ἔαέροῦ 9 ομν Τιογά ὕεσς νι] 
ΤῊΘ ννογάϑ “οὗ οὔσζ [νογὰ [65ι5 (ἢ τῖϑε " τησϑὲ 
θ6 οπηϊείθά. δὲ Τθγοπῆα βαυ5, “" ὟΝ πιιυβέ γτεδά 
ΒΙΤΏΡΙΥ “ἴο {ηε ἘΔΙΠΕΙ," ποΐ “ἴο ἔπε Ἐδέμοῦ οὗ 
ΟἿΓ [ογά [6515 (ἢστιβί,᾽ νυ ΒΙΟἢ 15 πη δάἀαϊοη 
ΟΥ̓ {Π6 1,δέτη (οάϊςε5." 

15. ΟἹ «υῤο»τ] 1.ε. Ἐμ6 Ἐδίπου. 
ἐῤε αυῤοίε Μαηείν ἐπ ῥεασοη ἀπά φαγ}} Τ[11Ὲ. 

ἐ ΘΨΘΓΥ͂ ΓΑΠΊΠΥ 1η Πδάνθη πα οἡ ϑαγίῃ,᾽) Ὀὰξ ἴῃ 
5ρ[[6 οὗ {Π6 φΌβεποθ οἵ {π6 Οτθεῖκ δγέϊο!θ ἔπ ἢγϑε 
ὙΜΟΥ5 ΠΊΑΥ ὍΘ ΠΟΥΓΘΟΙΥ ἐγαηϑιαίθα ““ἘΠ6 νυ Ποῖ 
ξΑγΉΠν " (866 ποίθ οἡ 1]. 21), ἀπά ἔπεγε 5 ἃ 
ΒΡΘΟΙΔ] ἔΌΓοΘ πὰ 5: 5:η: βοδέϊοη ἴῃ {Π6 ἜΧΡΓΈβϑίοη 
ΒΘΓΘ ννΏΙΟἢ ΠΊΑΪΚΘ5 ΘΙ Οἢ ἃ {ΓΑ Π5Ι Δί! Οἢ ΠΘΟΘΘβαγΥ. 
ΤΠΕῈ νογὰ σοπάεγοα ὁ’ ΓΑΠΠΥ "ἢ 15 ἔουπά Ιπ 
ΤῸΚΘΕ 1. 27, “οὗ 2ῥεὲ ῥοιε οἵ 1)ανὶὰ,᾽ πεσε τα 
ΤΉΘΔΠ5 8}1] {παΐ δῖθ ἀθγινθά ἔτοπη ἃ Θουητηοη 
ΡΓΟΡΘΠΙΟΥ, δπα 50 ὈεΙοηρ᾽ το ἃ σοιηπΊοη βίοςκ. 
1Ὲ 15 υϑϑρὰ ἴῃ {Ππ6 βᾶΠΊ6 βθεῆβθ ἴῃ {πΠ6 ργεβεηΐ 
Ρᾶββδαρθ, δὲ Ῥδ1}] Πδ5 Ὀδεη πΠΕΟ] ἀἸηρ᾽ ἘΠ6 τηγ58- 
ἴεγΥ {παΐξ [ονν δηά (σεπέ]θ τα πιδάθ πε ἴῃ 
ΟΠ γιέ, ἅτ ἱποογρογαΐθά ἱπίο οπα ὈΟάΥ͂, ἃ.δ 
ΒΡΙΓΙΓΙΔΠΥ ἀθβοθπθα ἔγοπΊ Οη6 δποδϑίου, 8πα 
Βαᾶνθ ὈεςοπΊθ Ἰοῖπέ Πεοῖτβ οὗ {πΠῸ Ἰαζέεγ ἀπά τε- 
ΟἸΡΙΘηΐ5 ἴῃ σΟΠΊΠΊΟη Οὗ {Π6 ῬΓΌΤΉΪβο5 πηδάθ ἴο 
Π15 ἀδβοεπάδπίβ ; {ΠΕῸῪ ΔΘ ΠΟΥ ὉπῈ ““Ποιιβ6," 
οη6 “την, "πὲ ἘΔΕΠεσ 5 “Ποι56, {πε Εδίμοσ 5 
ΚΕ ΆΤΉΙ]Υ.,7) ἀογινιηρ Ἔνθ 15 ΠαΠΊΘ Οὗ ““ ΓΑ ΠΊΠΥ "ἢ 
(πατριάν) ἵτοπι ΗΙπὶ ἐπ Ἐδέμευ (πατήρ); Ὀαὲ 
[Π15 νυν] 6- ργεδα!πρ ΓΑΠΎΠΥ σοηΐδ!Π5 τηογ6 ἴῃδη 
{π6 ΒΠΠογίο ννϑύτιηρ βθοίϊίοῃβ οὗ πηαηκιπά ; [1 
ΘΙ ΌΓΑΟΘ5 ΔΉΡΈΪΙΟ ὈΘΙΠ 55 4150 1π 115 νν]ά6 ϑυγεθρ, 
85 ἱπάϊοδίθα ἴπ 1. το. ὙΠ5 Οοά κεῖνεβ {πὸ 
ΠΑΠΊ6 ΟὗἉ ““ ἔΆΠΉΠΥ ᾽᾿---ὰ παπλθ ἀογίνεὰ ἔγοπι ΗΙΞ 
ΟΥ̓Ώ Π4ΠΊ6 ΟὗἩἨ Ἃ βἘἘδΔίΠοι---ίο ΔηρΡ6 19 απηα τήθῃ 
ὉηΙρα ἴῃ ΟΠγιδὲ εβθὰ5. ΤῸ {πεῸ Ἐδίμεγ δὲ 
Ῥδι] δάἀάγεβϑεβ ἢἰ5 ῬΥΑΥΘΥ ἔὺγ 1Π6 πον]Ὺ δά- 
τηϊ 6 τηθηηθεΓ5 οὗ {Π6 ἔα πη]γ, {πὲ ἘΠΘΥ ΠΊαΥ 
Ἐ6 βἰγεπρίμοπρά ΒΥ ἐπε ϑριτς ἀπά ὈῪ (ἢγίϑέ 
ἱπάννεΠπηρ᾽ τη {Π6πΠ|. 



ν. τ6---το.] 

τ6 ΓΒαΐ με ννου]ὰ ρτδηΐ γοιι, δο- 
φογάϊηρ ἴο [ῃ6 ΓἰσμΕ5 οἵ Πἰ5 βίογγ. ἴο 
θε β:γεηρίμεηθα νι τηϊρῃς ΡΥ Ϊ5 
ΘΡΙΓΙΕ ἴῃ τῆς ᾿ΠΠΕῈῚ ΠΊΔΗ 

17 Τῆδὶ ΟΠ τϑὲ πηᾶὺ ἄννα]] ἴῃ ὙΟΙΓ 
Ἠεαγίβ ΒΥ (ἢ ; τῃδΐ γε, θεΐπρ; τοοϊεά 
Δ Πα στοιιπάεά ἰη ἰονε, 

ἘΡΠΈΒΙΚΝΒΕΣΤΙΗ: 

ι8 Μδγν ὃς δὶς ἐο ςοπιργεμεηά 
ὙΠ 411 βαϊηῖ5 νγῃδέ 1ς 1ῃς Ὀτγεδάτῃ, 
δηὰ Ἰδηρίῃ. δηα ἀβρίῃ, ἀπά πεῖρῃε : 

Ι9 Απά το Κπονν πε ἴονε οὗ 
ΓΟ γιβί, νυῃῖο ἢ ραββείῃ Κπον]εάρο, {παῖ 
γε πιῖρῃξ θεὲ Π|16ἀ νυ ἢ 411 της Πα] πε 85 
οἵ (σοά. 

16. ἦπ ῤο ἱμηε πη ἀπῦο ὅπ ᾿ππατὰ 
τῆι. ΤῊΪ5 ΘΧΡΓΘΘΘΙΟη 15 πι5θα ἔπγθθ {{Π|65. ἴΠ 
{πὸ Νονν Ταβίατηθπί. [ἢ ΒΕ ΟΠ. νἱ]. 22 1ἴ ΠΊΘΔῃ5 
Ἐπ βρι Πίια]1Ζεά σοηβοίθποθ νυ ῖο σΟΠάΘΠΊη5 
{Π6 ᾿τὰρυ]565 οἵ βθηβιδ!γ, [ἢ 2 ΟΟΥ. ἵν. τό ἴΐ 
τΤῆθ8η5 Π6 ΤΟ] ΡΊΟΙΙ5 45 ορροβϑά ἴο {πθ6 ρῇγϑιοδὶ 
16. Ηδσιθ ἴἴ πιθδηβ {Π6 ϑρί 14] ΠΠ6 ᾿πΐο 
ὙΠΟ δι ῬῺᾺ] ργᾶγβ {παΐ ἴῃ ΕΡἢθϑίδηβ ΠΊΑΥ 
στον ὈΥ ἴῃ ρονεσ οἵ Οσοάΐδβ ϑριτιῖ, [Ι͂ἢ {Π6 
ῬΆΓΑ]16] ραβϑϑᾶρα οἵ {π6 Ἐριβῖϊα ἕο [ῃ6 (ο]ο5- 
5ίδη5, ΔἴΟΓ ῬΥΔΥΙΠΡ ἴπΠ {πκθ6 ΠΊΔΠΠΕΘΙ “παῖ 
ΤΠΕΥ τηϊρηξ 6 βίγεπρεποπθά νυ ἢ 411] τρῃΐ 
Δοσογάϊηρ ἴο 5. β]ογίοιιβ. ροννγεῦ," Π6 ϑιὺς- 
βειξαΐεβ ἕο ““απίο {π6 Ιηνναγά πηδη.,᾽ ““ππίο 
411 ραίϊδησθ πα Ἰοπρ-ϑ εσιηρ ἢ ἸοΥ1]}- 
Π655,᾽) Π5 5ῃθυνηρ νγ Πα Θβρεο 8] 408}1{165. 6 
ςοηΐοπηρ θα ὑνῃθη τἰϑίπρ {Π6 ΡΌΠΟΓΔΙ ΡὮΓΆ56 
“ἢ 6 ἱπυναγάὰ πηδη 7 (566 (].1. 11). Α 5|Π|1|8Γ 
ΘΧΡγθϑϑίοη, “πα μάθη πλδη οὗ πε πραγί,"" 15 
ξουπα ἴῃ τ Ῥϑί. "ἰ. 4, 5: ΡΠ, γηρ Π6 ἸΠΙΘΥΙΟΥ 
Βρ ΓΙ π14] 116 νυ] οἢ Ἔχ] 115 1[561 1π “ἢ ἃ τηθεὶς 
Δηά 4αυϊεέ 5ριτΐ,᾽) ἃ ἔγαπηθα οἵ πιπά ποΐ αἰ ῆδγ- 
Ἰηρ Β͵ΘΔΙΥ ἔγοπΊ ““ Ραίίθποα ἀπά Ἰοηρ- 5 υῖπρ; 
ψ ΙΓ ἸοΥ]Π 655." ὍΠΘ τΠΟΥῸ ΘΟΠΊΠΊΟΗΪΥ τἰ56ἀἃ 
ῬΏγΑβΘ, "6 πονν ΠΊΔΠ,᾽) ἀεϑιρηδίαβ ἔΠ6 γορθπο- 
Ταῖθ 11{6, 

17. ἹΤρα] ὌΠ οἰδυβα “ἴπαί (ἢ τῖβέ πλαν 
ἄνγε}} ἴῃ γοΓ Πραγίβ ὈΥ͂ [Δ] “7 15 ἃ βθραγαΐθ 
Δη4 βθοοπά ρϑετοη, ἀθροπάϊπρ ἀροη ““ἴΠαΐ Π6 
ννου]ὰ βυαπξ γοιι 7 ἴῃ σ. τό. (ΟΕ Ϊομη χίν. 
23, “Απά ννὲ ψν}}] σοπηθ ἀπίο ἢϊπη, ἀπά πιὰ κθ 
ΟἿ «ροάθ ἢ Πϊπ." ὙΠῸ Ποατί οὗ {πῈ 
(μη βεδη ἀπά {πῸ6ὸ ΟΠΌτΟῆ δὲ Ιαγρο δ΄ Ὀοίῃ 
{6 Τλῖνῖπα ἀννε! !η -ΡΙασθ. ΠΕΙῸ 15 ἃ βΊδποθ 
Ὀοϊκνναγ5 ἴο 1]. 22. 

ὧν 22] Ῥαῃ 15. ἃ σοπάϊξοη νυ ϊμουΐ 
ὙΠ ἢ ΠΘΙΓΠΟΓ ἘΠπ6 ϑριγ4] 116 ποὺ {Π6 1ἴπ- 
ἀνε! ηρ οἵ (ἢ γιϑέ οδῃ οχιβί, ἔοσ Ηδ σδη ἀο πὸ 
ΤΩΡ ΠΥ νου ποῖα Ηδ 15 τηθέ ὈΥ͂ ΠΠΡΕ]ΙΘΕ 
(Δ ατκ νὶ. 5). δι ἄοθϑ ποΐ ΤΊΘΓΟΙΥ ἀρρτο- 
μοηα {Π6 ἀϊνὶπθ ννογκίηρ πη {Π6 β5οὰ], Ὀὰξ 1ἴ 
Ὀγηρ5 {πὸ Τλῖνιπε ὙΝ οΎΚοῚ ᾿πΐο 11. 

ἐραΐ γ6, ὀεῖμιο γοοίθά απά σγομπάφαά ἱηι ἰουε] 
θοῖπρ τοοὐύρᾶ δᾶ δτουπᾶρα ἴῃ 1Ου6: 

ὑμαῦ γ8 τι8 . ὙΠΟΙΘ 15 ΠῸ δι ΠΟΥ ΤῸΓ 
Ἐγαηθροϑῖηρ {Π6 ΠΟΙ] ΠΠΟΓΙΟΠ 85 15 ἄοπθ ἴπ {Π6 
ΑΟΌΝ. [5 ἔγαθ {παξ ἔπ6 ραγίϊς!ρ]65 ἃγΘ ἴῃ ἔῃ 
ΠΟΙ ΠΔΕΙνῈ οα56, θιιξ ἘΠ15 ἀποπΊδ]οι5 σοπϑίγιο- 
το 15 ποΐ ὙΘΓΥ͂ ππιι5ι181. ὙΠ ννογάϑ τηϊιϑέ Ὀ6 
ΟἸΟΒΕΙῪ σοππθοίθα υνἹἢ ἐποβθ {πᾶΐ ργεσεάθ ἘΠθπὶ 
ἸΏ 56η56 ἃ5 νγῈ] 85 ῬΊΔΠΊηΔΓ. ΟΝ ΠΟβοθνθῦ ἴ5 
πιδάθ βἔγοηρ ὈγῪ Οοά 5 ϑριτξ τηϊιϑέ ΠΘΟθββαΓ 
6 τοοϊθά «πά ρτοιυπάθα ἰπ Ἰονθ, ἔοσ ἰΙονθ 15 
ἀΠΟΙΠΘΥ ΠΑΠῚΘ ἔογ [ῃ6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ ννογκίηρ οὗ {Π6 

Ηοὶγ ϑριπε ἴῃ {πὸ Ποατί οἵ τῆδῃ, δηὰ γῃοα 
Οοὐβ ϑριγιξ 15, {πεΓθ 15 Ἰονβ. 

18. )ῆἭωαν δὲ αὐϊε] “ὝΤΠΪ5 15 {π6Ὸ ρύαυϑι ἴο 
γΠΙΟἢ ἘΠ ἔννο ΡΥθνΊοι5 ρθε! π5 πάνθ ἰδ ὉΡ. 
δηὰ 1ξ 15 ἴῃ οἴοϑα σοηποχίοη ὙΠ {ΠῸ συ θ]θοί οὗ 
1η6 ΕρίβΕῖθ. δὲ Ῥὺ] Πα5. θθβεπ δχροιπάϊηρ [ἢ 6 
τοάθομηϊηρ ἃπα τϑοοπο]πρ νγοῦκ οἵ (Πτῖϑε, 
ὙΥΒΠΟΓΘΌΥ {πὸ Ὀ]οβϑίηρϑ οὔ {Π6 σονθπδηΐ μαΐ 
θϑεη δχίεπάρά ἴο {π6 (ὐθπέ!!θ5. [ἢ Ηΐϊπ ἔπον 
μαά Ὀεθη δάορίαά (1. ς), ἴπ Η]πὶ ἘΠ Ὺ Ππαά Ὀδθη 
τεάἀθεπηθά (1. 7), ἴπ Ηΐπὶ {ποῪ πὰ Ὀθεη ἴοι- 
δίνεη (6.), τη Ηΐτη ἔπογ μά οδίαϊηθά {ῃς ἴη- 
Πογϊΐδηςθ (1. 11}, ἴῃ Ηἰπὶ {ΠΟΥ Παά Ὀδθη βθαϊθὰ 
((. 13), ἴῃ Ηἰπὶ {που πα θθθη ταϊϑθά τπρ δηά 
Θηςῃτοποά (11. 6), ἴῃ Ηΐπη {πε Παά Ὀδθη βανθά 
(Ι. 8), ἴῃ Ηἰἴπὶ {πον ννεῦα ογεδίθα ὑπίο βοοά 
ὑνοῦΚϑ (1. το), ἴπ ΗΙπὶ ἐποῪ ἐπαΐ ννογα ἴα οὔ' 
μαά Ὀδθπ τηδάθ πἰρὴ (11. 13}, ἴπ Ηΐπὶ ρθᾶςθ 
νγὰ5 τηδάθ Ὀδέννεθη τηδῃ δπα τηδῃ (11. 1.5), 1Π 
Ηΐπι τϑοοηο ] ΔΕ! νγᾶ5 οδοῖθα Ὀθίνγθθη τηδῃ 
απὰ Οοά (1. 16), ἴῃ ΗΙπὶ δοοθθ5 ννὰβ ορεηθά 
ἴο {π6 ΕΑΙΠΟΓ ὈΥ {π6 ϑριγῖε (11. 18), ἴπ ΗΙΠῚ 
ΠΟΥ ννοτθ Β.1]Ὸ τορεί μοῦ ἱπίο ἃ ΠΟΙῪ [6 ΠῚΡ]6 ἴῸΓ 
Δη Παθιέαίοη οἵ ὐοά ὈΥ {π6 ϑριτιξ (1. 22): 
(ς ἔῸΓ [Π15 σαι156 ᾽) {πουθέοτθ (11. σ᾿, 14) Π6 ργὰγ5 
Οοά {ῃαΐ ἔπθν ΠΥ Ὀδ 50 5ιγθηριποπϑά Ὀγ {Ππ6 
ϑρι1Ὲ (11. 16) ἀπά Π]Ιοὰ νυ (ἢ ΓΙβ 5 ̓ πάννε!]!]- 
ἴῃ; ΡΙόβθποθ (1. 17} {πᾶξ {Π6Ὺ πιᾶγ Ὀ6 40]6 
(1π. ““υϊέθ 4016) ἴο σοπιρτεμθηᾷ ἴΠ6 Ὀγθδαάτῃ 
Δ η4 Ἰδηρίῃ ἀπά ἀθρίῃ δπὰ Ππεῖρμξ οὗ πε ἴον 
οὔ (ἢ γῖϑβέ ἴῃ βῃράάιηρ Ηἰ5 Ὀϊοοά (1. 7, 13) ἀπά 
Θηάατῖπρ ἴΠ6 οΥΟ55 (11. 16), ἴο οῇξοξς {ῃθβθ 50 
δτθδί Ὀοποῆΐβ ; δηὰ σοπιργθῃθπαϊπρ {Π|5, ΠΊΑΥ 
θεὲ ΠΙΙοά νντἢ 411 ἐπα ἔα]ποββ οὗ σοά. 

«υἱἱῤ αἰ ταἰπί5] δ ρίαγϑβ {παΐ Κπον]θάξο 
ΤΑΥ͂ 6 ποΐ ΟΠΪΥ δπ]ογϑά Ὀγ {Π6 ΕΡἢμαϑίδηϑβ, διι 
5ῃαγοά ἢ ἘΠοπὶ ὈΥ 411 {πὸ πιοπηθοῖ5. οὔ {ΠῸ 
ΟΒυγοῃ ΜἼΠ0Ὸ ἅτ ππιΐθ πάρουν {ΠῸ πο 5ῃ1ρ οὗ 
Ομ τῖβέ (1. το). 

ἐῤε ὀγεαάΐδ, απά ἰεησίδ, ἀπά ἀεῥίῤ, απ 
ῥεὶσ δὲ] Ὑμαΐ 15, “οἵ με ἴον οὐ Ομ γῖβὲ, "ἢ 
οτηϊδά μογο θθοδιιϑθ οχργεϑϑθὰ (νυ ἃ 515 8] ν 
ἀϊβυοπε σοηβίγαςιοη) ἴῃ {ΠῸ ποχί οἰδιιβθ, Οἵ 
[6 τηδην ΟἰΠΟΙ βιιρβοβίίοηβ {πᾶ ἤανο Ὀθθη 
τηδάδ 85 ἴο {Π6 βιιδ]εςὶ οἵ “8: Ῥαι] 5. τηθηβιι- 
Γαϊϊοη," ποπθ τὸ νου πιθητοπίηρ ὀχοθρέ 
(4) {πμαξ οἔ Βεηρεὶ, ννῆο γϑίευϑ 1ξ ἴο “τῆς μ]- 
Π655 οἵ σοά;:" (2) {μαΐ οἵ Τεὰπ ΑἸξου ἀπά 
τ Βατῖγυ, ῆο βυιρρεβέ {παΐ, 1 Δηγτμηρ 15. 10 
Ὀ6 5ιρρ θά, 1 5Βῃοι]ὰ 6 ““ οὗ {Π6 τηγϑίεγυ." 

19. ““Ἵππ᾿4 1ο ἐποαυ ἐῤε ἴοε οΚ Οργισί, αὐδίορ 
αν ἀποαυϊεάσε] Οπε οὗ δὲ Ῥδὺ]}}5 ρατὰ- 
ἄοχθς. (ἋΚ τ Τπι. ν. 6, “516 15 ἀθδά γῆ! 
5186 Ἰνείῃ." ΤὙΠ6ΘΘ Ρδιδάοχεβ ἅτ ποίΐ, Ἔύβθῃ 
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20 Νοῦν υπῖο Πίπι {παΐξ 15. δῦϊς 
ἴο ἀο εχοβεάϊπρ ἀριπάδπον ἅρονε 
411 τῃμαΐ νγεὲ δϑκ οὔ τῃϊηκ, δοςοῖά- 
ἴηρ ἴο {πΠ6 ρονγεσ {πδξ ψγογκείῃ ἰπ 
118. 

21 ὕὕπίῖο Πἰπιὶ ὁὲ φ΄οῦυ. ἴῃ {πε 
σῆυγοῦ. ὈΥ ΟἸτγβδε [6βϑιι5. τῆτγουρῃ- 
Οὐδ 411} ἅρεβ, νγοῦά νγπους επά. 
Απιεη. 

ἘΡΠΕΘΑ ἈΝ ΒΡ ν. [ν. 2ο--ἰ. 

ΟΗΑΡΤΕΈ ΕΝ 
1 .,71ὲ ἐχλογίείλ ὁ τεγιῖέν, 7 αγἃῖ ἀεείαγείλ ἐλαΐξ 

Οοαά ἐλεγεέγογέ γίνείλ ἀἰΐϑεγς τὰ ΟΥΙΣ τ47110 72671, 
ἐλαΐ λἷς εληγεά γιλράξ δξ 153 οαΐεα, για τό 
φγοτυρ τ τε Ολγισί. τ8 Μὲ εαἰοα ἐλεηε 
7ηονε ἐλε ἐριεῤιγν ογ ἐ.ε (ἰεγείζίδσ, 24. ἐο 22 
ογ ἐλε μξτυ 171, 25 ο εαϑέ οὔ ἐγέφγιρ, αγιαἱ “9 
εογγηῥέ κογ)7γιτε71:ςα 1072. 

ΤΗΒΚΚΕΕΟΒΚΕ, τῆς ρτίϑοπογ ἔοξ ον, 
τῆς Ιμογά, θεβεθοὴ γοι {παῖ γε 

1 ΈΘΓΑΠγ τακεη, ππίσγιιθ. ΑἹ] {πὸ ἰονθ οἵ (γι ϑὲ 
--νμαΐ Ηὀὸ ἀϊά ἴῸΓ ἰονθβ βᾷκθ ἀπά ψῇγ Ης 
αἰά 1{-ττραϑϑθ5 μυτηδη τπαογβίαπαϊηρ, Ὀϊέ νγο 
ΠΊΔΥ Κπονῦ ΞοπΊθίηρ Οἵ 1{, ἃπᾷ 5081] Κπονν 
ΤΟΙ ἃπ4 πιοῖδ δοσοσάϊηρ ἃ5 νγὸ ἃγ6 ΠΠΟΓῸ 
ΒΕΓ ΠΡ ῚΠαπρά ΕΥ̓͂ ΗῚ5 ϑρίγιξ, ἀπά θη] Πρ ηςοπθά ὈΥῪ 
Δ, τοοΐϊθά δηά ρτγοιιπάθά ἴῃ ἰονθ. 

ἐβαΐ γὲ γπῖσῥὲ ἐέ Πα «υἱὲῤ αἱ δε ψείποος οὗ 
Οοα] ππῦο 411 π8 ἔὰ1π655 οὗ αοᾶ. ΤῊϊ5 
15. ἘΠ6 οἸπιαχ οἵ {Π6 ΡΥΔΥΘΓ, 85 1 τηϊρμξ Ὀ6 οἵ 
ΘΥΘΓΥ ἱΠίΘΓΟΘΘΘΟΙῪ Ὀγαυογ, {παΐ ἔΠοῪ τηϊρῃξ θ6 
ΠΙΙΘὰ νυ ἢ στᾶσθ 50 85 ἴο ΔρριΌΔΟΠ ποῦα δηά 
ΤοτΘ ἰονγατάς (υπίο) {πΠ6 ρογίθοϊϊοθ τ 
ΠΟ ἢ ΟΟἀ δ]οπθ 15 ἢ]. ΟἸβἤδιιβθη το πάθυϑ, 
“Πα γ86 τηδύ Ὀ6 ΠΙΙοαὰ υνἹΠ 411 (τ βείδπ ρἹ 5 
ΔΠ4 νιγίμθϑ τππίο {Π6 σοπηρ]θῖθ ἔπ]π655 οἵ σοά, 
ἦ.6. ἰδὲ γ8 τηδύ Ὀ6 80 ἢ]]θὰ 85 σά 15 Π|Ιοά." 
ΜΈ {πε56. ννογάβ δὲ Ῥδὰ] ϑηά5 Πὶ5 ρυάυθυ, 
ὙΏΙΟΙ 15 ΓΟ] ονγθα ὈΥ ἃ ἀοχοϊορυ. 

20. «ριογαάίγ' ἐο ἐδὲ ῥοαυογ ἐραΐ «ὐογζθι 171 
15] δε Κπονν βοπιϑίῃίπρ οἵ π6 ροννεῦ οὗ 
ΟΟά ννῆϊο ἢ ννουΐτβ νυ ἢ ]η τι5, ηα ἀγριηρ ἔγοπη 
γγΠδ νναὲ ἀο Κπονν ἴο {παῖ νυ ἢ νγὸ ἄο ποῖ 
Κηονν, να δίπουν βοπθ ἰάθα οἵ ΗἸβ5 Οπηπίρο- 
ἴδηςβ, νυ ΠΟ ἢ 15 016 ἕο ἄὸ ἔῸΓ πιᾶπ πιογο ἔῃδπ 
ΤΏΔ ἴ5. 4016 ἴο 5ὶς οὐ ἴο ἱπηδρ]Π6. 

21. δὲ σίονγ ἐπ ἐῤὸ ερεγορ ὁγ Οῤγίσέ ὕεει] 
ἴῃ ὕὉ88 ΟΕΌΣΟΙ πᾶ ἱπ Ομσὶβὺ 6518. 
[Ι͂π {πα (ματοῃ νυ ποβα βρίθπάοιγβ πᾶν Ὀθθῃ 
ῃονν ἤγϑὲ Ὀγοιβῆῃξ ἴο ΠΡ μς ὈΥ {πὸ δαἀπηβϑίοη οὗ 
(ἐπ 65. νυ Πῖπ 115 θουπάβ. Ηδ δάάς, “" δηά 
ἴη (Πγιβὲ [65115,᾽} ἴῸὉΓ ΠΟ 5ΊΟΥΥ σὰπ θῈ ἀετῖνοά 
ἰο Οοά ἴτοπι ἴπ6ὸ ματοῃ, οχοθρέ ᾿ξ θ6 ἃ βἸουΥ 
ΠΟΙΉΪΠ: ᾿ΠῚΠ]Θ ἀἸδίθΥ ἔγοπλ (ἢγιϑὲ [ἢ Ηδρδά, 
ΟΥ πιράϊαίον ἔτοπιὶ Η! πὶ {Ππγουσ ΗΙ5 πιεπὶ- 
ὈΘΓ5, 1Π 50 [27 ἃ5 ἔΠ6Ὺ ἅγὸ πη Ηπη. (ΤῸ οοη- 
Ἰυποίίοη “ἀπά 15 ἴοιιπά ἴῃ 41} {Π6 ο]άοϑέ 
Μ55.) 

ἐῤγομσροιμέ αἱἱ ἀρός, «υογίά «υἱξδοιέ ἐπα] 
11. ««πηΐο 411} {Π6 βεπογαΐίοπβ οἵ πῸὸ ἂρ οἵ 
1Π6 ἃρ65.) ὍΠ15 δχργοβϑίοη ἄοθβ ποΐ ἀθποίε 
Θἴθγηιυ ἴῃ {ΠῸ6 ΡὨΠ]ΠΟΒΟΡἢΙς 5θη86 οὗ πῃ ὄνεῖ- 
ΔΌΙΔΙ Πρ πονν, Ὀὰὲ 1 ἀοθ5 ἀδποίε ννῆδέ ἕο τι5 15 
1ῃ6 βαπιθ 1πῖηρ, δνου]αβέϊηρσ ἀπγαίϊΐοη. “Τῆς 
ἈΡ65) ἃ16 ἘΠ6 νδγίοιβ ρου οάβ, ννῃϊ ἢ σοπὶ- 
ΤΉΘΠΟΙΠΡ ΜΜΏΘΠ {ἰΠῚ6 σΟΠΊΠΘΠΟΘ, Πᾶν σιπ 
ἴΠ6ῚΓ σοιγβθ ἃηἀ Ὀθθη βιισςθθαθά, δηὰ νν}} Ὀε 
βισοοράεά, ὈΥ ΟἾΠοΙ Ρϑγιοάβ 85 ἰΙοῃρ 8ἃ5 μι πιαῃ 
ΠΟΠΒΟΙΟΙΙβη655 (οἵ νυ ῃ]οἢ {πὶ 15 ἃ σοπαϊπϊοπ) 
5841] οχίϑί ἴῃ 115 ργϑβθπξ δϑίαίθ. ὙΠῸ ρετοά 
ΠΟΠΊΡΤΙ5Ι Πρ; 11 [Π656 ρευϊοάϑ 15. “" ἴῃς ἃϑ οἵ {Π6 

8865." ὙΠῸ δχργεβϑίοη 15 Ὀογγονγθά ἔγοπιὶ ἐπ 
1,ΧΧ. νεγβίοη οἵ [)8ῃ. υἱῖ. 18. 8115. Υ αἰζογοὰ 
ἴπΠ ἔοστη ἴξ οσσυτβ ἰπ ΟἿ]. 1. ς; 1 Ρεί. 1. 22; 
ΗΘ. νἱ. 2.5θ. Α΄ “"βοπουδίοη,," 4150 ἃ 1,ΧΧ. 
ΡὮγᾶβθ, 5 βη1ῆεβ 4 αἀἰνίβιοη οὗ {ἰπ|ὸ θα 114] ἴῃ 
Ἰεηρσίῃ το {π6 ἀιπγαίίοη οἵ {πὸ [δ οἵ πιδᾶη. 
ΟἸΟΓΥ͂ 15 ἴο ΡῸ ὰὕρ ἴο Οοά ἴπ ἴπ6 (Βιγοῇ 
1Πγοιρ ἢ 411 βάν βίο οὗ ἔμπαξ ἂρ ΜΠ] ἢ 
15 {Π6 ϑδιιπὶ οὗ 411] {π6 ἃρεϑβ. ὍΠῸῈ ξογπλ δ 
ἐχοῦ! αὶ τυνιπουξ ἐπα "ἢ Πᾶ5 στον 50 ΓΆΓΆΠ1ΑΥ 
ἴο τι5 {παΐ 1ξ 566 ΠΊ5 Πορϑίθβϑ ἴο σβδηρθ 1τξ, Ὀπξ 
ἴῈ 15 ἱποχαςΐ δηῃά ὑυβῦγὺ τη ϑιθδάϊπρ (45 ν01]} 
ὈΘ6 5θθὲη ΕΥ͂ 8ἃη δ[ζειηρξέ ἴο ἐγαπϑίδίθ ἴξ ἰπίο 
ἃ ἴογείρπ ἰαπριιαρθ). [Ὁ 1Ὲ νγεγα ροββίθθ, τὲ 
νγου]Ἱά θ6 Ὀεξίογ ἴο βυ ϑεϊπΐθ ἔοτ ἔῃ6 νγογάβ ἴπ 
{πΠ6 ἰοχί, ὑΒΓΟΌΒΕα 89 ἀυταύΐοπ οὗὨἩ 8411} 
Ὁ1πι6. 

ΓΗΑΡ. ΙΝ. 1:--ἰό. ΕἸΧΗΟΚΞΤΑΤΙΟΝ ΤῸ 
ὈΝΙΤῪ ΙΝ ΤΗΑΥ ΟΗΌΚΟΗ ΙΝ ΜΉΙΟΘΗ 
ΟΕΝΤΙΜΚΕ ΑΝ ΪΕΥἮὦὮΥΑΚΕ ἙΟΟΑΙΓῪ 
ΟΟΝΒΤΙΥΌΕΝΥΤ ΕΜΨΕΜΕΝΥΒ, ΜΙΤῊ ΤῊΣ 
5ΑΜῈ ΘΟΟΤΕΙΝΕΒ, ΤῊΗΞ 5ΔΜῈΕῈ ΕΙΤῈΒ, 
ΑΝῺ ΤῊΕ Β5Α.ΜΕ ΜΙΝΙΒΊΚΥ. ΟΕ. (οἱ. 
1 τὸ, 11. ΤΟ 111- 12; 1. 

1., ἐβεγεζογε] 81: Ῥδὰ] μᾶὰ5 θχροιπάθά {πῸ 
ΤΥ ϑίοιυ οἵ {πὸ (ὐεπῖ!]8 δάἀορίϊοπ ἴπη (ἢ τῖβὲ 
(., 11.), ννῃϊςῃ μπαά Ὀδδη τενεαὶθά ἴο Πῖτη ἀπά 
ὙΠ ἢ Π6 Παά τηδάθ Κποννῃ ἰο {πε ΕῬἢδϑίδπϑ 
(1. 1--ι3). Ηδ Πᾶβ [ο]]οννεά ἀρ Πῖ5 εχ- 
Ροϑιξίοπ νυ ἃ ργαγοῦ Ἐπαξ ἘΠΕΥ ΠΊΔΥ ΤΕΔ]1ΖΘ. 
1Π6 Ἰονε οἵ (ῃγιβί νῃμιοἢ Παά ψτουρἢῃξ 50 στοδέ 
τΠηρ5. ἔργ ποπὶ (111. 14---21); πᾷ [πη΄ ΟἸοβα 
ςοπποχίοη ὙΠ μὲ Πᾶ5 ρτεσθάθα Π6 ΠΟ 
αὐάβ δῇ ὀχπογίδίϊοπ ἴο πιιΐπ8] ξουθθαγάποα 
ἃηά ἴονγθ αποπηρ ποθ ΨΠῸ ἤν Ὀθθη πιδάθδ 
6414] πηθπΊθεῖβ οἵ {Π6 οπθ θοάυ οἵ (πμτίβί. 
Ηδς ἰ5 ρυϊβιίπρ ἴπΠ6 βϑαπὶθ ἐμ πΊθ νυ ῃῖ ἢ Πδ5. 
οσσαρίοά δὶπὶ πγουρμοιΐς ἴμ6 ἘΡιβίϊθ, ποῖ 
ἰακίηρ ΠΡ ἃ ποὺ αιδϑίίοη αὐίεγ βηΙβῃϊηρ ἢ15 
τηδίη βιιδ]εςξ, ποῦ, οπ ἐπε οἴμοῦ παπᾶ, Ὀεβῖη- 
ΠΙΠΕ ΠΟΥ ΠΙ5 τηδίῃ βιιθ]θσὲ ἕο νυ ἢ {ῃ6 ργθ- 
νοι σπαρίουϑ πᾶνθ Ὀθθη 5.1 5: ἀἸΑΎΥ. 

ἐδ ῥγίδομεγ ΚΓ ἐρῥε 1,ογα] ἴπ ὕὍ88 ποτά. 
Α ἔογηιὶ οὗ δχ ρυθβϑίοῃ βββθητα!ν [Π6 βϑᾶτηθ 85 
{παΐ οπιρογθά ἴῃ 11. 1 15 ιϑεά ἴῃ οΥάεσ ἴο 
πιατκ ἐπαΐ ἴῃ6 Θχπογίδεοη οὗ ἵν. 15 ἃ σοῃ- 
Βο]θποθ οπ ἰῃ6 ἀορτηδίϊς ἐθοῃίηρ ΟΥ̓ Ϊ.» 
11. 85 τηῦοἢ ἃ5 {π6 ργάγογ οὗ ἴ|. Ὑπὸ ἰάθα 
τπαῖ 8ὲ Ῥαυῖΐ 565 1Π6 ἰθπὶ ““ΡΓΒΟΠΕΓ" 85 
{πππηρῃΐπρ ἴῃ Π5 ΟΠμδ]π5 (Δ θγεγ) 15 ἵοσεῖξπ ἴο 



ν. 2--.1 

νγᾺ]Κ νου οὗ {πῸ νοσδίίοη ννῆεγο- 
γγ ἢ γα ἃγα6 οΔ]164. 

2 ὙΝΊΙ ἃ}1] Ιονν]π 685 ἀπ πΊθε Κη 688, 
νυν ἢ Ἰοπρβιοσιηρ;, ἰογθθαγπρ ὁΠ6 δΔῃ- 
οἴΠογ ἴῃ ἴον ; 

2 Ἐπάεανοιυτηρ; ἴο Κεαερ {Π6 πη1Υ̓ 
οὔ τῃ6 ϑδριγξ ἴπ της θοπά οἔ ρεᾶςα. 

{Π6 οσσαβίοη. [{ Πιθδη5 γαΐπου “Ὁ {Π6 ὈΥΪΒΟΠΘΓ 
---ααπά ἃ ΡΥΒΟΠΟΙ Ὀδοδιιβα 1 πὴ 4 (τ βίϊδη." 

ἐδ «οεαΐορ «υῤογεαυϊ γὲ αγὸ εαἰϊρα 
ΒΟΥ Ι ἢ γ6 Μ6͵Θ ο0811.68. Οοά δά 
Ῥγδάδβειπθά ἐπ6 δάορίϊοπ οἵ ἴπ6 (επί πᾶ- 
τἰοπ5 ἴῃ (Πτῖσέ Ὀείοσθ {π6 ἔοιιπάδίϊοη οὗ 1Π6 
ννου]α (1. 4); Ηδ Πδά οδ]]θά ποτὰ ὈΥ {Π6 1η- 
ΒΕΓΙΠΊΘΠ ΠΥ οὗ δὲ Ῥδι]5 ῥγεδοῃῖπρ (1. 13-- 
ἢ. 8) θη ἴΠ6 ΕΠπ|6 σατηθ δὲ ννΠ]οἢ ἴἴ νγᾶϑ 
ΗΙ5 νν1}}} ἐμαὲ ἔπ Ὺ ϑῃοι!ὰ Ὀδ ᾿ηνιθα νυ Πϊη {Π6 
Ῥτθοϊποίβ οἵ (ῃ6 (ματοῃ. 

Ω. ,ουδεαγίρ οὔ αηποΐῥεγ}] “ΤΠΘ ΘΔ] ΒΥ 
Ῥεοέννεθθ [ον ῖϑῃ ἃπά (επί! σοηνογί ἴο 
ΕἸ γβυ ΠΥ ννὰβ [Π6 βγοαΐοϑδέ σδιιθα οἵ ϑβίγα 
δηαὰ ΠΕΑΥΓΒυΓΠΙ ΠΡ 1Π ἘΠ6 Θαυ]γ Ομασοῃ. ΠΕ 
ΑΡΟοΒβέ6 δά άγεδβεβ θοίῃ. [Ε 1 ννοῦα {ῃ6 σεη- 
ἘΠ|65, γῆ ἔοσ {π6 ἤγβξ {πιὸ μα Ὀδεη οδ]]θά 
Ἰπίο {π6 Κἰησάοπι οἵ (οά, 1 ννὰβ {πΠ6 ἢγϑί {ἰπη|6 
ἴοο {παΐξ {πΠ6 Ιοννβ μα Ὀδθη οδ]]θά ἱπίο {π6 
κἰηράοπι οἵ (ἢγιϑ. Βοίῃ πᾶ τεϑοοῖνοά ἃ 
σΟΠΊΓΠΟΙ Ὀ]ΘΞϑίηρ, ἀπ Θδοἢ ννὰβ θοιπά ἴο θὲ 
ξουθθατίηρ ἰονναγβ {π6 οἴμοσ. ὙΠῸ [δνν πηιιϑδέ 
ποΐ Ἰοοῖς ἄοννῃ προη {πΠ6 (ὐθπί!]θ νὼ Παά 50 
Ἰοηρ' Ὀδθη δη 8]16η, {πΠ6 (σθπί!]6 τηϊιϑὲ ποΐ γϑίοτέ 
ὭΡΟῚ ἴπΠ6 ἴον ψγὴοὸ μδά 5]αῖπ {πῸὸ 1 οτά οὗ 
ΒίουΥ; δηά ἴο ρτϑνεπί {Π15 ραγίγ- δι οΚοσίηρ 
Δ ΠΌΔΙΓΘΙΠηρ, {ΠΥ πυιϑδέ ὈΟΪΠ 4Πκ6 Ὀ6 
“ἸΟν]γ,᾽) {παῖ 15, μοι άἀϊηρ ἃ Πυιπ10]6 Θβετηδίθ 
ΟΥ̓ {Πειηβεῖϊνεβ 45 ϑ:η{π| πηθη; ““ ΠΊΘΕΚΚ,᾽) {παῖ 15, 
ΒΊνΙΠΡ ΠῸ οἤξηςθ ἴο Οἵ ΠοΙ5 πα τ ηγοβθηΐζι] οἡ 
Ῥτονοσδίϊοῃ ; ““ἸΟΠΡ -ϑ  Π σ Πρ, [Πδΐ 15, Ραίιθπε 
ΔΠα 561 -ροββϑϑϑβθά τπάθιγ 1πΠ]ι5ίϊςθ. 

2π ἰου] (τβείδη ἔογθθαύᾶπηοθ 5 ποΐ ἴο 
Πᾶνα ἔργ 115 τηοίνθ {Π6 ΠΊΟΓΑΪ 5: ρου ΟΥ̓ Ε]Ὲ 
Ὀγ {Π6 πιδη ὑν 0 ἄοε5 ποΐ γ16]4 ἴο {Π6 ἰοπηρία- 
{ἰοη Οὗ ἃ 5ΠΔΥΡ ΟΥ ΔΗΡΤΥ τείοστί, δὲ ΚΠ ]Ὺ 
δε ηρ πὰ τοραγὰ ῸγΓ {π6 ΟΥΠΟΙ Ρεῦβοη, Οἢ 
δΔοσοιηΐ οὗ 5. Ὀεηρ ἃ πλοῦ οἵ [Π6 58 ΠΊ6 
Ὀοάγ, «πὰ ἐπαΐ θοάγ, (ἢ τγιϑβ. (1 ΔοΠπηδηη 15 
ὙΓΟΠΡ ἴῃ ΠῚ Πρ’ {Π6 ννογάβ νυ (ἢς οἰδιιβα 
ξΟΠοννηΡ.) 

Θ. 10 ἀεεῤ ἐῤὲ πρῖΐν 9 ἐδ ϑριγ 1} ὍΠῈ 
δριῖγιε. ἀνθ! !πρ νυ πΠ6 Οματοη (11. 22) 
ογδαΐίθθ ἃ ΟΠΘΠΘ655 ΟΥ̓ [Ἐ6] Πρ ΟΡ 411] {{1|6 
Τ]ΘΙΉθΕΓ5 οὗ {πΠ6 Ομασοῃ, Ὀθοδιβα ΗΘ δηϊπηδίθϑ 
ἐδ οἢ Δηά 8]} οὗ {Πθπὶ πα 15 Η]Ππη5ο] οπθ. 8. 
Ῥδι] ἀθϑίγεβ [Π6 πὶ θαυ ΒΕ] Υ ἴο Θπάθανοιγ ποΐ 
ἴο τηδῦ {Π15 ππ|ΐγ ΒΥ ἱπίεγηδὶ βίγιθ, 115 θοπὰ 
οὗ ργεβοσνδέϊοη θεὶπρ “"ρϑᾶςθ." “"ἼΠ6 ρϑᾶςα 
ΠεΓα Βρόβῃ οἵ ἀϊδυβ ποΐ τππιςἢ [τῸΠὰ {Π6 νἱτέιια 
ΟΥ̓ ΤΊΘΕΚΠΘΘ5 : ΟΠ]Υ 1{ δας, ἄῦονθ πηθοπ685 ἴο- 
νναγάβ οἴμουβ, αυ]θίπθϑθβ Ὑν ἢ {Ποπὶ (1, ἀπά, 
“ ΒΕΓΠΊΟΗ ἢ ΨΙ., ΡΓΕΔΟΠΘα οἡ ἐπϊ5 ἰοχέ Ὀθίογθ 

εν Ἵφε 1. οι,. {Π1. 

ἘΦΙΕΡΕΟΘΣ Τὺ: 

4 Ἵρεγο 'ς οῃς Ῥοάγ. δπά οης ϑ8ρῖ- 
ΓΙ, Ἔνθ ἢ 88 γ8 ἃΓ6 οδ]]θά ἴῃ οὴης ἢορε 
οἔ γοιιγ οΔ]]Ππρ’ ; 

ς πε ] ογά, οπα ἔπ, οπς Ῥαρί 5Π|. 
6 Οπε (ὐσοά πὰ Εδίμεγ οὗ 8]]. νσγῇῆο 

ἦς ἅῦονε 81], δῃά τῃγοιρῇ 411, δηά ἴῃ 
γουι 8}]. 

Ῥαυ]απιθηΐ, τό 8). ὙΠ ἴπταθα ξΟΠ] νυ! ηρ; νΈγβ65 
ςοηΐαίη ΤΡΆΒΟΠ5. ὙὙΠΥ͂ ΓΠΕΥ 5Ποι]4 Ὀ6 δὲ πα 
τορθίμοσ, ΒῃδΥηΡ ἃ5 {ΠΕῪ ἀϊά ἴῃ οπ6 ὈΟάγ δηά 
ΟΠ6 ϑριγῖ, ἀπά Πανὶηρ οΠ6 [ογά, οπ6 Δ], ὁπ α 
Ὀαρίίβηη, οηθ σοά. 

4. Τρεγε 15] Νὸο νεῖ 15 Θχργεθβθά 1π {Π6 . 
ΟΥ̓ΡΊΠΔ], ΓΓῊΪ5 15 ποῖ τΠ|15118] νυ Πθη [Π6 βαυἹηρ; 
15. 50 1Ὁ ΟἹ Ὑν Ο ΟἿΣ ΕΠὼΠῚ: ΠῚ ςῚ 
2 ΤΊΠι. 11. τι; ΗδΌ. χη. 4. 

ομδ ὁοα») “ΤῆΘ τηγϑίοαὶ θΟαγῪ οὗ (τὶβί, {Π6 
Ομγιβέαη Ομασοῖ ; θα οπο, {που σΟΠϑιβε!ηρ 
οὗ ϑίιοῃ ἄϊνογβα εἰθπηθηΐῖβ. ΠΟΥΘ 15 ἃ ΓΕΈΓΈ ΠΟΘ 
ἴο 11. τό ““ἐπαΐ Πδ6 τηϊρῃξ σγεοοποῖ]α Ὀοΐῃ ππίο 
Οὐοά [ἰπ οπθ ον." 

απὸ ϑ)᾽γ1] ὙΠ ᾿πάννθΠ!πρ 8ρι11 (566 1, διά, 
ἃ5. ΡΟΥΘ) Δηϊπηδίϊηρ [Π6 ννΠΟ]6 ὈΟΩῪ δηά εδο ἢ 
τηθιη θυ οὗ τ νυ Ποὰΐ τεϑρϑοΐ οἵ ρεύβοπβ. ΤΠ ΘΓα 
5 ἃ ΓΘέθσθησθ ἴο 1. 18, 22. αἔ σ Οου. χἱ, 1.3) 
ΚΡΟΥ ΟΥ̓ ὁπ6 ϑρ τ] 41Ὸ νγ6 811 Ὀδρίιζοα ἱπίο 
οΠ6 Ὀοάγ, νυ Πϑίμου ννα 6 7δθννβ οὐ (σε πί}165.᾽ 

ας γὲ αγὸ σαϊίραί ἦι ὁπ ῥοῤθ 9 γοῖμγ εαἰϊίης] 
85 γ8 ὙΟΥΘ ΟΔ1164. Δ Ποη [Π6Ὺ ταοεϊνοά 
1Π611 Π4]]}1Πρ, ἘΠΘΥ 411 41Πκ6, νυ μαΐθυευ ννᾶβ ἘΠΘῚΓ 
ΠΑΓΙΟΠΔΙΓΥ, ννΈγα οδ]]θα ππΐο οΠ6 δηά [Π6 ϑᾷΠὶθ 
Βορε οἵ Ετζεγηδὶ 116, ὙΠῸ ργθροϑιςίοη “Ὁ 1π.᾽ 
15 Ἰοϊπθά νυ! ““ οα]]6 ἃ ̓ ἴῃ [ῃγδα ΟἾΠΟΓ Ράββαρθ5 
1η 81: Ῥαι]}}5 ΕἸ Ρ ϑ[165, νυῇοσθ 1 15 ἰγαπϑίαϊθα 1π 
16 Α.Ν. Ὀγ ““αηἴο᾽" οΥ ““Ϊπΐο.)) 1 (ὐογ. νἱ!. τς; 
(Δ 1.6: τ Ἐ ΠΙ6 880 νοῦ: 

5. Οπὲ 7ογ] ὙΠῸ Τοτά ἀπά Ηδδά οἵ {ΠῸ 
ΟΒυτΟἢ, ἴῃ ἡνΠοΙὴ 411 {Π|πηρ5 ἅτ βαίῃογθά ἴο- 
ΒΘ ΕΓ ἴπ ΟΠ6 (1. το). 

ογο 2111Ὁ] ΤΠ ἐδ! παΐ γθα]!ζθά {π6 δάορ- 
[ἴοη ἴῃ (ἢ τῖδέ, νυῃῖο ἢ ννὰβ ἴΠ6 βϑαπηθ ἴῃ δνν 
8Δη4 Οεπέ!ε, 

οὔθ ὀαῤρ 51 ὝΤΠΘ 5ᾶπιθ τὶΐθ ὑν!ἢ [Π6 58 ΠΊ6 
ξουτηια φαἀτηϊς Θαοῇ ἀπά ἃ]]} Ἰηΐο τπΠ6 ΘΒ γοῃ, 
Βεῖηρ {Π6 568] οὗ {πθ 8 ροββεβθθά ἴῃ οοιη- 
τηοη ὈΥ Δ]. 

86. Οπε σοά] Νοέΐ 7βϑῃονδῃ ἴοσυ {π6 ἴθινϑ, 
δ πα οἴμποῦ σοάβ ἴοσ {ΠῸ νᾶγίοιιβ (θη 6 ΠδΟΠ5, 
Ῥυξ οὔθ Οοά ἔογ 811, ννβο 15 “" Εδέπεγ οἵ 8]]},᾽ 
τ δΐθνου ἘΠΟΙΤ Γᾶσ6 ΟΥ̓ΔΠΟΘΘΙΥ. Ηδ Πδά θεβδῃ 
{πῸ ΕαΙΠοΙ ονθη ὙνΠΘη ΤηΘη ὑγῸ ΓΟ 8]1Θπαίθα ἔγοσα 
Η πι; ται ἢ τποτδ ποὺν {Πδξ [ΠΘΥ 81 ΤΕσΟ ΠΟΙ] ἃ 
δηα Ὀτουρῆξ πο Ηἰ5 Ποιιδβε, 

αυδο ἐς αὖουε «ἢ ὙΠῸ βαργεπια Κιηρ οἵ 
ΟΠΘ 5θοί!οη 85 ΠΟ 845 οἵ {Π6 οἴποσ. 

ἀπά ἐῤγοιισ' αἰΐ, ἀπά ἐπὶ γοι αἰ ὝΠΟ ἤγοι" 
τασδὲ 6 οπτίοά, ποῖ Ὀεϊπηρ οι πα ἴπ ἴπ6 οἱά 
Μϑ85. ϑδ8ὲ Ῥδμὺ] Πανίπρ βροκθὴη οἵ σοά δς 
“Δ Ὀον Θ᾽) {Π6Πὶ 81], «(45 {πΠ6 ἔννο {πγίπου ργθρο- 
βοὴ 5. ““ΓὨΓΟΌΡἪ ἡ ἀπά “1η Ιεϑδὲ μὲ 5ῃου]ὰ 

2Ν 

561 



562 ἘΡΒΒΝ ΘΙ [ν. η, 8. 

7 Βυξ υπίο ΕνεΥΥ οπε οὗ ι.5 13 8 ὙνΒεγείογε με ϑαί[ῃ, “ὑν εη ἢς ὁ ἘΞ 
σίνεη ρίᾶσε δοσογάϊηρ ἴο {Π6 πιθαϑιιγθ δϑοαηἀθά τπρ οἡ Πίρῃ, πε ἰεά 'ςαρίῖ- ἱ τε, 
οὔ {Π6 φῆ οἵ πτῖδε. γἱὙ οαρίίνα, Δπἀ ρᾶνε ρ 5 τιμπΐο πηεπ. ὅκα 

ἐζσές 

566 ΠΔ ἴο 6 ἀδριοςπρ 5ΞοπΊθ ἔδγ- οἱ ΒΕ ΡΙσυσθδῃ 
Οοά. Ηδε 15 ““θονϑ," θυΐ Ηθ 15 ““Ἐῃγου ἢ ἢ 
πα “1 4]150οβ. Ηθ 15 {ΠῸ6ῚΓ ΠθάνθηΥ ΚΙίηρ, 
Ὀυΐ ΗΘ 15 «50 οἴοβθ ἴο ἔπεπὶ, ρευνδαϊπρ {ΠῈπὶ 
411 411κθ, ἀννε ]!ηρ᾽ ̓ π {Π6Πὶ 41] 4{ΠΚ6. 

ΤῈ 15. οἴθαῦ {ῃαΐ 1 15 πὸ πιγϑίιοαὶ ΟΠΌτγοΟς οὗ 
ψΠι ἢ 81 Ῥδαὰ] 15 πού ἀδθίδι!πρ {Π6 ϑϑ]οηΐ 
ΡοΪπίβ οἵ ππηϊΐγ, θυς {πΠ6 ΟΠἤαγοῃ πηδάθ ἀρ οἵ 
411 16 [Θυνν 5 τεϑιἀθηΐβ ἀηα παίϊνα ΕἸ ΡΠ θϑίδη5 
ψΜ8Π0 Παά Ὀδθη σοηνογίθα ἕο (τ βειδηϊν ; ἀπά 
ΔΟσΘΟΓΑΙΪΠΡῚΥ [ἰ 15 ἔγοπι [Π15 ράβϑαρ {ῃδὲ {πθο- 
Ἰορίαπϑ πᾶνθ ἔοσ {πὸ πιοβδὲ ραγί βδίμογθα {πε 
Νοίεϑ5 οἵ {Ππ|{γ οὗ {πΠ6 ΨΊΒΙθ]6 Ομαγοῃ. ΒΊσμοΡρ 
Ῥραγβοη δπιιπιθγαίθσ (1) ἴπΠ6 ἀπιγ οἵ {π6 
Ηδεδά; (2) οἵ {πὸ ϑρίγιε; (3) οἔ οτἱβίπ:; (4) οἵ 
[1 ; (5) οἵ βϑδογαπηθηίβ ; (6) οἵ πορε; (7) οἵ 
ΠΠατΥ ; (8) οἵ ἀϊδοίρ!ηε (΄ ἔχροβ. οἵ 1ῃ68 
Οτεεά,᾽ Ατί. 1χ.). Οα,. Ησοοϊεῦ 1. 1: ν. 6δ ; 
ἀπά 1, Αι 5 “θυ Ο ἢ ̓ ἀῦονα γοεγγοά ἴο. 

Π. Βαὲ τιπίο ϑυθῦν οὔδ 9 1.1 Βαῦ ππῦο 
680}. οὗ 15. δ. Ῥδμ] Πα5 ποῖ γεί ἢηιϑῃθά 
ΘΠαΠΊΘγδΕΙηρ' [Π6 ΘΟΠΊΠΊΟΠ ΡΟΒΘΘΘϑίοπη5. Οἵ {Πποβαὲ 
ΨὴῸ οπσθ μαά Ὀδθη δ δπτηϊίγ, δὲ πον 
ἔοττα Π6 υππιίοά Ὀοᾶγ οἵ (Πγιβίϊαηβ. ὙΠΟΥ 
Πᾶν Οπβ δηά {πθ βαπΊ6 ὈΟΩΥ, οπθ ἀπά {Π6 
ΒΔ ΠῚ6 ϑριΓΙΐ, ομθ ἃπ4 [πῃ 584ΠΊ6 ΟρῈ, Οπ6 
δηὰ {πῸ6 βαρ Το, οπθ πα {Π6 54πὶ6 δι, 
ΟΠ6 8ἃη4 {Π6 βαπῖθ Ὀδρ 5Π|, ΟΠ6 δηἀ {Π6 βϑᾷπὴθ 
Οοά; Ὀυΐ [Π15 15 ποΐ ἃ}1};: {πΠ6Υ̓Πᾶνθ Οπ6 
ΔΠ4 {Π6 βᾶπηθ δα πηϊπΙϑίγαϊοπ οἵ {π6 ϑριτ, 
Ῥαΐξ [Π15 15 ἃ Ροβϑθβϑίοη ψνΠοῆ αϊῆεγθ ἴῃ 
Πμαγδοίθυ ἔτοπὴ {Π6 γοϑί. ΑἿΙ Ὀεϊοηρ ἴο {πὸ 
Ὀοάγ, 411 πᾶνθ {Π6ῚΓ ϑῃαᾶτθ οἵ {π8Ὸ ϑριτιξ, 41} 
μαννα {π6 Πορθ Οὗ δίδυμα] 118, 411 ἃγθ πηθπη θ  5 
οἵ (ΟΠ τιβέ, 411 ἂῦὸ Ὀδ θνουβ, 411 ἀγὸ ὈαρίϊΖεά, 
411 τὸ (ὐσοά δ σῃιη]άσοπ, Ὀιὲ 411 παν ποΐ {πὸ 
ξαποίίοη Οὗ δαπηπιβίθσιηρ {πῸ6 ϑριγιί. ὍΠΙ5 
ννα5 βίγθῃ ἴο ᾿πάϊνιἠτ14] γθοριεπἴ5 Δοσογά!ηρ ἃ5 
ΕΠ γιϑὲ σμοβο ἴο Ὀοβίονν ἴἴ, 50 {παΐ βοπῖθ Πδά 
1Παὲ ϑρθοῖὰὶ ραγτέ οἵ τὸ ννῃιοἢ Ὀεϊοηροά ἴο 
ΔΡΟοβίϊθβ, βοπὶθ [Πδΐ νυ ῃῖ ἢ ὈεΪοπροὰ ἴο ρτο- 
Ῥμοίβ, βουὴθ {παῖ νυν ῃῖς ἢ θΕΙοπρ θά ἴο ονδηρο] Ἰβίβ, 
ΒΟΠῚ6 ὑπαΐ ννῃϊοῃ ὈΕΙοηροά ἴο ραβίογβ δπὰ 
[θα θογβ, 5ΒΟΠΊ6 Πδα πὸ ρΡατχί ἴῃ 1 δ ἃ}]1, ἐποιιρὴ 
1 ννὰβ ἴῸγ {πὸ Ὀθποῆξ οἵ 411. ὙΠὸ ἰγαηβα- 
ΠΟΙ ὁ“ ΘΥΟΓΥ ΟΠΘ᾽ἡ ΟὈδοιγο5. {Π6 σοπποχίοη οὗ 
1πουρηῖ ; τ’ ΘΟ ἢ ἢ 5 564 ἴῃ σοπίγαβέ ψΊ ἢ 
ἐς 411, ποΐ 8ἃ5 ϑΞύυὺποηυμηοιιβ ἢ ᾿. ὍΠΙ5 
ΘΎΔΟΘ νγᾶ5 θοβίοννθα ποΐῖ οἡ ““ 4]} " (ΓΙ βειδη5, 
ἃ5 56 ἢῃ, Ὀὰξ ἡ ΟΠ6 ἃπά δΔποίπου πάν! 8] 
ΔΟΘΟΓΑΙΠΡ 85 “ΘΔ Οἢ " ννὰ5 οδ]]θά ἴο 1Π15 οὐ {παΐ 
Οὔςοα ἴῃ {Π6 ΤΠ]ΠΙΒΙΓΥ. 

ἦς σίυεη φγασ) Ὅὰ5 δῖνθι δτϑοθ. ὙΠῸ 
ῬΊΔΟΘ. φΊνΘη 5 ΡΑΓΓΟ] ΑΓ ΖΘ 1πῃ 115 5Θυ ΓΑ] 
Ραγίβ ἴἢ Ὁ. 11; [ἴ ννὰβ [Π6 βύδοθ {παΐ νγὰβ δά- 
τ ηἸϑίοσοα ὈΥ ἃροβί!θβ, ργορῃδίβ, θνδηρε ϑίβ, 
Ῥαβίογϑβ ἀπά [ϑϑο θυ ἴῃ ἘΠΘῚΓ 5ΘΥΘΓᾺ] ἐΠΟΙΙΟΠ5. 

φετογαϊγι ἐο ἐρὲ γηϑασηγ ΟΣ ἐῤε οἹῈ 9 Οργὶ ἢ] 
ΟἸτῖβὲ ἀἰβρθηξεβ {Π15 τηδη]ο] 4 ἀηᾷ πηι Ἰοτα 

δύδςοο ἴο ᾿ἱπάϊνι 1415 δοσογάήϊηρ 845, ἀπά π᾿ ννβαΐ 
τηθάϑασθ, Ηδ ρ]θαβοθ. 8661 (οὐυ. ΧΙ]. 4-τ--ὖῷι1. 

ὃ ---τοὸ (ργεης θεῖς α]). ΑΡΡΙΙΘΑΤΙΟΝ ΟΕ 
ῬΩ. ΧΥῚῚ. τῷ ΤῸ ΟΙἩΒΙΒΥ 5 ΟΕ ΟΡ 
ΤῊΗΕ ΘΡΙΚΙΎ ΑΝ σὐϑτΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΣ 
ΑΡΡΙΙΠΟΘΑΤΙΟΝ. 

8. ἤῥεγεζογε] (Ομ γιδε Παά ἱπα 5ϑο Ὁ] 
σοππηθοίοα ἴπ6 βμπξ οὗ {πΠ6 ἩοΙΥ Ομοβὲ στ 
ΗΙΒ5 ονγὴῆ Αϑοθηβίοπ ἴο ἐπε Ἐδίμευ ἴῃ ἤθάνθη. 
(ΠΕ 1 ρβὸ ποῖ ἅνγᾶύῦ, ἴπ6 (οτηξογίεσ ψν 1} ποῖ 
ΠΟΠῚΘ ππίο γοι; Ὀὰΐ 1 1 ἀθρατί, 1 νν}}} βθηά 
Ηΐτὰ ππίο γοι ̓" (ΤοΘὁΠη χν]. 7, 16); ἀπ ἃ νυ ῆμογθαβ 
Ῥ5. ᾿Ιχν!]]. 18 βρϑαῖβ οἵ δὴ Αβοθηβίοη δηά οὗ 
ΕἸΓ{5. τη σοπποχίοῃ ννἹ ἢ 1, δὲ Ῥδὰ] φιοίοβ [Π6 
Ράβϑαρθ πα δρρ]ϊ165 1 ἰο (γιϑβί, 15Εγίηρ ἢϊ5 
οἰϊαίίοη ἴῃ ἴπ6 ἔνγο [Ὁ] οννηρ νεῖβθθ. ὙΠῸ 
σοιβα οἵ ἐπουρῆηΐξ δπά δγριιπιθηπξ ργοσθοάβ 
᾿ππθ δῖον ἔγοτη Ὁ. 7 ἴο Ὁ. 11. 

με «αἱ!ὴ Οτ “1 5δ1},᾽ νἱΖ. ἔπε ϑογιρίαγο, 
σε Ἀοῃι. Χ. τὰς (1-ν- 70. 

ἤγῥεη ῥὲ αϑεοπάεά, ὅζε.] ὍὙΠῈ Ῥβαὶπὶ ἀδ- 
ΒΟΓΙΌ65 ἃ {ΠΡ Παπξ Ρῥτγοςεοββίοη οἵ σοά δἴεγ 
ΗΘ Πᾶ5 ψοῃ ἃ υἱοΐογυ ἔοσ Η]5 ρεορίθβ. Ηδβ 15 
ἀεβογιθθα 85 ᾿ἰθδάϊηρ σαρέϊνα Η!5 Ρυβοπογϑ, ἀπά 
ΤΟΟΘΙν Πρ; ΕἸ {5 ὈοεοΚοηϊηρ βιι πη ἰβϑίοη ἔγοτα {ῃ6 
νη] 5Πη6 4 ἔογ {[Π6 βοοά οὗ 811] πιδηκιηά, «πὰ 
50 ΓΕΓΙΓΠΙΏΡ 1Π ΒΊΟΓΥ ἴο πδαάνεπ. 8ί Ῥααὶ 
ΤΟΥ 815 {Π6 βριγιίααὶ Ὀθαγηρ ΟΥὁ [Π6 ραββϑᾶρθ. 
Νονν 1 πιϑδηβ {παῖ {πῸὸ Μεββιδῃ, δῇογ Πανηρ 
σοη Ηἰδ5 νἱοΐογυ πὰ ἴδικθη σαρίϊνε Η!5 ἐπε- 
ΙΉΪ65, γοϊγηθα ἴο πϑᾶνθῃ δπά ἔπεγε τεοεϊνοά 
διἔϊ5, ποῖ ἔγοπι ἐπ8 βιιθ]εοΐεα παίίοηβ Ὁ ἔγοτη 
ΗΙ15 Εδίποσ, νυ μι ἢ δ ποπ ρᾶνθ ἴο πιθη ἔοῦ 
ἘΠΕῚΓ βριγιίπαὶ Ροοά δηά θαι ποδίϊοη. 80 8. Ρεϑέεγ 
βᾶγ5 (Αοἰβ "1. 33), “" Βείπρ ὈγΥ {π6 τῖρ μέ μαπά 
οἵ Οοά εοχαϊίθά, «πὰ Παᾶνὶπρ τοοοϊνεα οἵ πὸ 
απο {π6 ργοόιηϊβο οἵ {πὸ Ηοϊγ Ομοβί, Ηὄβ 
Βαΐη ϑῃθά ἴογίῃ ἐπῖ5 ({πΠ6 Ῥεπίθοοβίδὶ δ1Ὲ0) 
ὙΠΟ γ8 ΠΟΥ 566 ἃπά ἤθαγ." [}η δὲ Ῥείεγβ 
δάάγεββ, ἃ85. Ποσθ, {Π6 βι 5 “" χεσεῖνεα ποτα {Π6 
ΕΔΙΠΟΓ ἡ ὈΥ {πῈ ὅδοη, πα ““βίνεπ ππίο τηθῃ ἢ 
Ὀγ Ηἰπι, ἅτε ἴμοϑθα οἵ {πῃ6 Ηοὶγν ϑριπί, ἀ15- 
Ροηβαὰ ἴο {πὸ σμαγοῃ ὈΥ͂ {Πο56 οα σποῖὰ {Π6 
ϑΡΙΓΙ.4] ΡῚ 5. πα τα! ϑίογια] ομοθβ5 ννογα Ὀ6- 
βίοννθα. 

ἤῥομπ ῥὲ αρεεηάρα τ οτ ῥίσ] Ῥδυδρῃγαβθά 
ἔγοπ “Ποῖ Παϑὲ ἀϑοθηάθά τρ οἡ ΠΙΡἢ,᾽" Β5. 
Ἰχν1]. τὃ. 

ῥὲ ἰεά εαῤ τ υἱέγ εαῤῥϊ6] ““ἼΠου Παβὲ θὰ 
ΠΑΡ ΝΥ (πὲ 15, οαρίϊν 65) σαρέϊνε " (1ὁ.). 866 
Τυάρεβ ν. 12. ὙΠῈ σαρίϊνεβ {παὲ (γιβὶ πιδάβ 
νγΘΓΘ “[Π6 ἄδν1}, ἃπα ἀθαίῃ, ἀπά ἴπ6 Οσἰ56, 
ἃη4 51π ((τγ5.); ““5ῖπ, ἀδαῖῃ πᾶ ϑαΐδῃ "ἢ 
((αἱνίη); “" ϑαίδπ πὰ 811] Αἀδπιβ ῬΓΟΡΘΗΥ͂ "ἢ 
(Βρ. Απάγεννεβ). ““ΕῸΓ 411 ἔπε ννου]α ἃ5 νῃθη 
8π ΕΠΡ Ι5ἢ 5ῃὶρ ἰαἶκοβ ἃ ΤΣ ΚΊβῃ βΆΠ6Υ, νοοῖ 
ΔΥῸ ΠΟΙᾺ τηδηῦ (τ βεϊδη οαρίϊνεβ δ ἴΠ6 ΟδΥ5. 
Βοίῃ ἅτε ἴδικεβῃ, Ταγκθ δηὰ (τ βίϊαπβ, Ὀοΐἢ 



ΡΕΓΕΘΊΔΙΝ 5. 

9 (Νον ἐμὲ ἢε δϑοεπάβά, ννῆδί 15 
ἴ δῖ ἐπαὲ ἢς αἷϑο ἀεβοεπάβα ἢῖβί 
ἰηῖο {Π6 ἰονγεσ ραγίβ οὔ {πε εαγίῃ ἢ 

1οΟ Ης {παῖ ἀδβθοεπηάςξα 15 ἴῃς 84Π|Ὲ 

ν. 9---τ.} ἮΝ, 563 

αἶδο {πα δβοεπάθά τρ γ ἃθονε 
11 Πδάνεηβ, μὲ ἢε πιίρῃς "611 41] "τ, ώ- 
τ] Πρ5.) ἰὴ 

11 ὁΑπά Πε ρᾶνε ϑβοιηδ, δροϑβίϊεϑβ; ὄχ (οΥ. 
12.) ΖΒ. 

Ῥεσοπια σαρίϊνο ἴο π6 ΕἸ ΡΊ5ἢ 5ῃ10Ρ. ὙἼΠΘ ΡΟΟΥ 
50.115 ἴῃ {Π6 ΡΆΠ]ΕΥ να πὶ ΤΠΘΥ 566 {Π6 ΕΠ] 58 
παῖ {Π6 ἸΡΡΕΙ Παπά, ἅγὰ β]δά, 1 ἄδύθ ϑᾶγ, 50 
ἴο 6 ἴφκθϑῃ: {ποὺ Κπονν 1 νν1}} ἴὰγη ἴο {ΠΕῚΓ 
Ἰεξειηρ ὅῸ. 80 νγὰᾶβ 1 νυ ἢ τι5; ΠΟΥ ἴο ννῃοπ 
6 ὙΕΙ͂ σαρίϊνθ γεγο ἀκοὴ σδρίϊνεβ {Π6Π|- 
56ῖνθβ, δηἀ νὰ ἢ ἔΠμθ πη]. 80. Ὀοίἢ σαπηδ ᾿πίο 
ΟΠ γΙβ 5 Βαπάβ: {ποὺ πᾷ να ΠῚ5. ὈΥΙΒΟΠΟΙ5 
Ὀοίῃ" (14. “8εγπι. ν11. οα {π6 βεπάϊηρ οὗ {π6 
ΗοΙγν Ομοβι᾽). 

απά σαῦὺε οἱ τιπίο γι61)] ἴῃ Ῥϑ,. ᾿ΙΧν]Π. 
ΦΓΠοῖι Παϑέ σγϑοθινοα ρ 5 ΓῸΓ ΠΊΔΠ ΟΥ̓ΪΠ ΠΊΔΗ 
(ΟΥ̓ [ῸΓ πΊθῃ ΟΥ̓ ΔΠΊΟΠΡ; Πη6η)." ὙΠῸ Ηδῦτγονν 
ννογα ἰγδηβίαΐθα “Ὁ γθοθινεα ̓ τη {Π6 Ῥϑαὶπὶ ἀπά 
ἐέρανο "ἡ Ὀγ 8. Ῥδ}] 15 [το ΘΠΕΠΥ τι564 ἴῃ 1Π6 
56η56 οὗ ““ἴο ἴδϊκθ ἴοσ {π6 ρίιγροβα οἵ ξινίπρ ἴο 
ΔηοίΠοι,"" [ΙΕ 15 ἴπιι5 πϑοα ἴῃ Οδη. ΧΥΠ]. ς, 
ΧΧΥΙΪ. 132, ΧΠΠΠ. τό (ννΠοῖῈ τ 15 ἰγαπβίαϊθα ἴπ 
ΤΠ6 ΑΝ Υ “ΤΕ ἢ." ἐ.». ἐ“ Πδίοῦ τὴθ ἃ. {Π{{16 
ννδίευ πδὲ 1 τηᾶὺ ἀσπὶς 7), ἀπά ἴῃ Εἶχ. ΧΧυ]!. 
2ο; ἴμεν. Χχίν. 3: 2 Κ, 1]. 20 (ὕνΠοΊο [Ὁ 15 {γᾶ η5- 
Ἰαϊθὰ Ὀγ ““ ὈγΙηρ,᾽" 6. 5. ““ΒΙΙΠΡ ΓΘ ἃ ΠΟῚ ΟΥΙΙ56 
«ον Πα πον Ὀγοιρῆς 1 ο ΠΙπι,") ὙΠῸ σοπίοθχε 
1πΠ4]ΠἸσαΐο5 {παᾶΐ 1 15 50 τιβθα ἴῃ 5. ᾿χν"]. τ, [6 
δοσορίαποθ οὗ {πὸ βἹ 5 θεϊηρ ἴοσγ {π86 Ὀεποῆέ οἵ 
ΤΏθη. 866 ποίβ κά ἴοοε. 

9. Νοαυ ἐῤραΐ ῥὲ ασεομάε ] ἴῃ [Π15 ἀπά [Π6 
ΤΟΙ] Ουνπρ νοῦβο δὲ Ῥδμ] [π|5{1ῆ65 15. οἰϊδίίοη 
ἔγοπι {πὸ Ῥϑα]πὶ οα {π6Ὸ στοιπά {πδὲ 1Ε τϑίουϑ 
ἴο (Ομγῖβέ, ἔοσ, μῈ ἀύριιθβ, ἃ ἄϊνπθ Αβοθηβίοη 
ἴο Πθάνθη τητϑέ Ὀ6 πηδάθ ὈΥ οπ6 νγΠ0 [15 θεῖον: 
ΟΠ γῖβὲ νυ θεΐονν, ἔογ Ηδθ Πδά ἀεδβοθηἠ θα ἔγοτη 
Ὠϑανθη ἴο βατίῃ : {πογοίογε 10 15 (γιδί {Ππδΐ 15 
τηθαηΐ ἴῃ ἴΠ6 Ῥϑαὶπὶ ὈΥ {Π6 οὔθ νγπὸ ἀβοθπάθα 
ὮΡ Οἡ ΒΙΡΉ---ποί {π6 ΕΔΙΠΟΙ ᾿νΠῸ 5 θυ Ἔνοσυ- 
νμογο. (Ε, [ομπ ΠΙ. 13, “ΝΟ πιδῃ Πδίῃ 85- 
σοηαθά ἱπίο ἤθάνθη, Ὀὰΐ μ6 {Πᾶΐ σαιηθ ἄοννη 
ἔγοπῇ ἤδᾶνθη." 

ἀεσεεπάεά βγοί ἱπίο ἐδ ἰοαυεῦ ῥαγίς 977 ἐδὲ 
ἐαγρ ἢ) ὙΠ νογὰ ““ ἢτϑί " 15 οἵ ἀοι θέ} διι- 
ἘποΟΥΥ ἃπάὰ 18 685 5ῃοι]ἃ Ὀδ ϑιιθϑεειθα ἴῃ 
1[81165 ἔργ ““ραγί9." “ἼΠδ Ἰοννοὺ ρίδσθϑ οὗ {ῃ6 
ΕΔΙΈΙ ἡ ΤΠΘΔΠ5 5ΙΠΊΡΙΥ (85 ἴῃ [58]. Χ]ν. 223) 
ἐ ΈΠ6 Ἰονγθῖ δαυίῃ,") 50. σδ]]δά ἴῃ σοπίγαϑί νυ ἢ 
1Π6 Πδανθῃ ἀῦονε (11. “ἐμὲ ρίαςθϑ ἰονγεῖ {πῃ 
Πδάνθῆ, νγΏ]Ο ἢ ρα ο5. ἀγὸ οὗ, ἡ. 6. σοηϑβεξαϊοα 
Ὀγ, {π6 βαυίῃ 5). Α ποΐ ᾿ἱποοηϑι θυ Ὁ]6 ἈΓΓΑΥ͂ 
ΟΥ̓ σοτηπηθηΐδίουβ βαρροβθ {μαΐ {πὸ Τεβοθπί 
Ἰηΐο Ηδά65 15 γείδγτθα ἴο ἴῃ {πὸ ννογάϑ. 

10. Ηδ ἐῤαΐ «ερερηάεα ἐς ἐδὲ σαγηθ αἷδο ἐραΐ 
απφεεμάε4] ἨΔ ὑμπαῦ ἀδβοθπαθᾶ, μ6 1ῦ 15 
8.150 ὑμπαῦ δ.8οθπᾶθά. 

αὗουε αἰ ῥεαυεμ5)] 8ΌοΟΥΘ 811 ὕὉπ86 π68- 
ν 618, ἴο {Π6 τσ πΒδηὰ οἵ σοά. (Οἵ, ΗΘ6. ἵν. τ4, 
ἐᾷ βτοαΐ ἭΡΗ Ῥυιθβε [Πδὲ 15 ραϑβθά ἐῤγοισ τΠ6 
Βδανεηβ." ὙΠῸ {πἰγὰ ἤδάνθη 15 βροίζθῃ οἵ ἴῃ 
2 ΟΥ̓. ΧΙ. 2, Δπά {π6 πεανθὴ οἵ ἤϑᾶυθηβ ἴῃ 

ΤΡ πο τι Καὶ ΥἹ 2.); ἘΞῚ Ιχν 1122, 
ΟΧΙνΙ. 4. “ΝΥ Βαΐβοθνο ἤθάνθῃ 15 ΒΙΡ ΠΟΥ Πδη 
411 {Π6 γϑϑί νυ] ἢ 15 σα]Π]θα πϑάνεπβ, νυν μαΐβοθνεῦ 
ΡΙδοθ 15 οὔ ργϑαίοδξ ἀἸρηϊν 1Π 411 {Ποβ6 οοιιγί5 
ἅΌονθ, ἱπίο {παΐ ρίασθ ἀϊά Ἠδθ δβοθηά, ννμογο 
Ηδς νναβ5 ὑδείοτε Ηδ ἴοοϊς. προ Ηϊπ οὐ Πιι- 
πηδηϊγ." Ῥεδίβοη, “Εἔχροβ. οἵ {μῸὸ Οτερά, 
ἌΤΙ: ΥἹ; 

ἐραΐ ῥὲ γεῖρδέ Δ]] αἱ] ἐῤίηρ.1 “Ὅο ποῖ 1 
Π]] Πϑάνθη δηά θαγίῃ ἡ βαιίῃ {π6 Τιοτγά " (Τετ. 
ΧΧΙΠΙ. 24). (ἢ γβί 5 ἀβοθηβίοη ἴο {π6 Πρ ἢθϑί 
Βδάνθη 5ῆθννβ ἰῃδλί Ηδ Πᾶ5 {Π|5 ἀϊνπε ργογορα- 
{π6. Ηθ ἢΠ1|ς [ῃΠ6 ψΠο]6 ὑηϊγεῖβθ ὈΥ Ηἰβ 
ῬΓΙΓΈΒΘΠΟΘ, ΠΡ Π655 ἃπα 9ΊΟΥΥ, ἃπά ἴῃ δῃ 
Ἔβρθοῖαὶ πιάπποῦ Ηδθ, [Π6 βι]π685 οἵ ρογίδοίξιομ 
((. 23), ΠΠ6ἀ {1πΠ6 μασι νυ] {Π6 ρβ 5 οὗ [Π6 
ϑριγιξ ΠΟ οἡ Ηἰβ αϑοθηβίοη Ηδ τεροϊνοά 
ἔγοπι Η15 Εδίμου δηὰ βᾶνε ἴο τηξῃ. 

11. “μπὲ ῥὲ ρα] ἘἈδβιπηθά ἔτγοπιὶ Ὁ. 7. 
ὙἼΠ6 Ργοποιῃ 15 ΘΠ ρμδίϊς, “Γ᾿ Απά τ νὰ Ηὄθ 
{παΐ βανθ." Ὑνμαΐ Ηδ ρᾷνε νναβ {παΐ βύδοθ 
οἵ {[Π6 ΗοΙγ ϑριγιξ ννῃῖοἢ ννᾶ5 δαπηϊηϊβίογεά, 
γνΠΘη βίνθη, ὈΥ ἀροϑβί!θβ, ργορῃδίβ, βυδηρε βίϑ, 
Ραβίοτβ ἁπηα ἰθασῆοῖβ, ΑἹ] οὐ {Ππ686 “" ΠΉ]Π18- 
τεγθὰ {πὸ ϑρισι " (Ὁ Δ]. ΠΙ. ς), Θά ἢ π᾿ Π15 ουνῃ 
ὙΑΥ ἃηὰ ἄδρτθο, δοσογαάϊηρ ἴο ΠῚ5 ιποίίοη 
(1 ον. χίϊ. 29)- 

αῤος 51] ΠΟΘ σγᾶςα τηϊηϊβίογοά ΕΥ̓ Α ροβίϊεϑ, 
ἃ5 510 ἢ, νγαὰβ {παΐ οἵ (ὐονογηπιεπί. ἽΓΠΘΥ νγεῖΘ 
βθηΐ Του ΒΥ {πΠ6 ΗοΙΥ Ομοβέ ἃ5 {πθ6 ἀπηθαββα- 
ἄοτβ οἵ σοά, ἢγϑί ἴο ἐοαπα ΟΠυτομθ5 (11. 20), 
ἃ πα ποχί ἴο βόνεγη ἴποπι. ΟἾΠοῖβ ταῖρῃέ οοη- 
νογί, ἔδβεά, ἀπά ἴθαοῃ; Αροϑβίϊεβ οὐρηιβθα ἀπά 
Βονογηθα. ΤῸ σΔΙΠΥ͂ {Π6πΠῚ ῸΓ {Π15 ἴδϑικ, 
ΤΠΘΥ τϑοοϊνϑα ἃ ἀϊγθοΐ σοπηπΊ 5ϑίοπ ἔγοτη (γί 
(]Ομη χχ. 2ι; 8]. 1. 1), ψγοβθ νυ] πεϑϑεβ 
ἘΠοΥ γεγο (Αοίβ 1. 22), ἃπ4 ἃ 5ρ6014] ἰπϑρῖ- 
Γαίου ὈΥ {πὸ ἩΟΪΥ Οποβὲ (1 ὥοτγ. 11. το; 
ΒΡΗ. ΠΙ. 4, 5), 85 Πδά Ὀδθθη ῥγουηϊβθά {Π6ΠῈ 
(1}ὁΒη χνὶ. 13); {πθὺ ψεσα επάοννεά ἢ ἃ 
ΒΡΓΘΠΊΘ ΔΕ ΠΟΥ νυ] ἢ ποπα πηρΐ ΡΑΙΠΘΑΥ͂ 
(α ον. χῖν. 37; 2 ὕοῦ. σ. 8), πὰ ἃ βονῈΓ 
ΟΥ̓ ννουκίπρ ΠΊΓΆΟ]65 ἴοὸ ργονθ {ΠΕ6ῚΓ Οἷα! Πη5 
(2 Οογ. χὶ. 12). ὙΒ5 404}1ῆἔ.84, {ποτα νγὰβ 
ἸΔ14 ἀροη ἘΠμοπὶ “{Π6 σάτα οὗ 411 {πε (μα το 65" 
(5 ΟοΥ. χὶ. ,)8). [Ἃπ {π6 θχϑγοῖβα οἵ [Π15 σᾶγθ, 
ἔθου Πδά ἴο οὔρᾷηϊζα ματομθ5 Ὀγ {πΠ6 δρροϊηΐ- 
τπηθηΐ οὗ ΡΓΟΡΕΓ ΟΠ ΘΕΓΒ, ἃ5 ἀθαοοπβ (Αοἰϑ νἹ.2--- 
7), Ργεβογίοιβ (Αοἴβ χῖν. 23), ἅπ4 Αροβίοϊ!ιςο 
1λεϊοραίεβ, αξίθγνναγάβ σα Π]Πθα ΒΊβμορϑ (1. ς); 
ἴο πιαϊπίαιη (Π6 ἔσθ ἀοοίγιπθ (0 Δ]. 1. 9); ἴο 
δηΐογοθ 150 ]Ρ}1π6 ἴῃ τεϑρθοΐ ἴο πλοσα]β (1 (οΥ. 
Υ. 3), ΠΕΓΕΠΊΟΠΪΕΒ (1 (ὐοΥ. χὶ. 2), ΤΕΠΡΊΟΙ5 
ΡΓΔΟΙΙσα5 (1 οσ. χυΐ. 1), ἀπά βϑποῦδὶ σοπάιπιος 
(2 ογ. χ!. το); δπά ἴο ϑεΐ ἔογνναγά Ἰονὲ 
(α Τομη 11. το; , [οῇπ 5). Α5 {π6 Αροβίοϊ!ς 
Ὀαπά ἀϊεά ουΐ, {πΠ6ὸ δἰ οὗ (ὐονεγηπηθπέ ννᾶβ 
σοπίϊπιιθα το {ΠΕῚΓ ἀεϊοραίθ πὰ ϑισσθββοῦβ 
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Δα 5οπιθ, ργορῃείβ ; Δηἀ βοπα, Ἔνδῃ- 
ΒΕΙἰδί8: ἀπά ϑ8οπΊθβ, ραϑίοιβ πὰ 
[ΘΔΟ ΕΓΒ ; 

12 Βὸγ τῃε ρεγίεσειηρ; οὗ ἘΠ 8αϊπΐἴβ8. 
ἴογ τε ννοῦκ οὔ {πε τη] 5{Γγ. [οΓ {Π6 
εὐϊέγίηρ οὗ τὴ6 Ὀοάγ οἵ (ὐτῖβε: 

{τ πἰξ ττϑ ἶν ὁ. τα, τᾶν 2 ΕἾΠῚ. 11: Ζ’ 
ἽΝ πὸ ἵν ΕΝ, 1, 1..2), ΜΥΠΙ ΘΕ 6 Ὁ ΣΧ 
ἘΓΔΟΓΔΙΠΑΥΎ 4114}1Πδί!οη 5 νντἢ νυν ΒΙ ἢ ΤΠΘΥ ννοτα 
Θηάοννοα ἀϊοά οὐ νυ ἢ {Ποπηβεῖνεβ. 
γοῤρῥεῖ:  ὝΤΠΒ βΊᾶςθ πλϊηϊδίογεα Ὀγ ργορείϑ, 

85 5.10ῃ, ννᾶ5 {πα οἵ ΕἸχροϑβιίοη. ΠΟΥ 5μαγοά 
νν ἢ Α Ροβῖ!ο5 {ΠῸ τϑνθίδειοη οἵ τυ ϑίεγιθϑ τηδ 8 
Ὀγ {π6 Ηοὶγ Ομοβί (111. 5), ἀπά 11 νγὰβ {ΠΕῚΓ 
ΒΡΘΟΙΑΙ ἰαϑὶῖς ἴο Ἔχροιπά ἔμποβα τηγϑίθγιθς ἴο 
50ΟΠ ἃ5 πα θθθη νυ ΠΟΙ]Υ ΟΥΡΑΓΓΔΠΥ σοπνεγίοα 
ὈΥ Αροβίοϊ!ς ργθδοῃιηρ, [Π6 τϑϑ]ς Ὀοῖηρ {Παΐ 
[ΠΟῪ ““Θἀϊποά, Ἔχβογίθα ἀπά σοπιξοτγίθα " Ὀε- 
Ἰθνοῖβ (1 οῦ. χῖν. 3) ἀπά σοηνϊποθὰ πηρε- 
Ἰδνοῦβ οἵ {πὸ {γαῖ οὗ ΟΠ γΙβ απ γ ὈΥ ἱπιρα5- 
ΒΙΟηΘΩ, ἈΡΡΘΔ]5 ἴο {Π6ῚΓ σοηβοίθησεβ. (16. 2). 
ὝΠΕΙΓ αἰίουαηοθ5 νγΕΥῸ ΟΥ̓ ΙΠΑΓΙΥ ἈΥΡ ΘΠ Εν 6 
ΔηἋ οταίουι Δ], ποί δχϑίδεις (16. 33). ὙΠΕΟΙΓ 
Β͵ΔΟΘ. νγὰ5. ΒΌΠΟΓΑΙΥ Θχογοιβθά δ {Π6 ραΌ]1ς 
ΤΊΘΕΙ 5 οὗ {π6 Ὀγοίῃτεη. [26 {πΠῸ ΟἹ 65- 
[απηθηΐ Ῥγορμοῖβ, [ΠΟῪ ΤΑΥ͂ Πᾶνα τηδάθ τι56 οἵ 
{π6 1πϑιΓπαθπίδ ν οἵ βαογεά βοηρ (1 8. Χ, 5), 
ΔΠΑ ΟΟΟΔΒΙΟΠΑ]]γ, {κ6 (ῃθπα, ἔΠποῪ παά {π6 βιτι 
οἵ ρῥγδαϊοίίοη (Αοίβ χὶ. ,8). 866. Ασί. “Ῥτο- 
ΡΠοι ἡ τη 511} 5 “ ΠΙ ΘΙ ΟΠατΥ οἵἉ {π6 ΒΙΌ]6." 
ἐσυαησο .)] ΠΕ ρυδο6 πη Πἰβίθγθα ὈΥῪ ανδῃ- 

ΕΕ]Ιϑί5, 85 βιι ἢ, ννὰ5 {Πδΐ οἵ (ἀοηνούβϑίοη ΠΟΥ 
νΟΓΕ νυ Παΐ ΠΠΟθΓη ΠῚ 55 ΟΠ ΔΓΙΘ5 ἃΥ6, Ἔχοθρί {παῖ 
1Π61Γ ννΟΥΚ ννᾶ5 ΟΠΪΥ ἴο ρίθαςῃ. ΠΟῪ ᾿Θ {ΠῸ 
ΟΥ̓ΡΑΠΙ ΖϑΊΙΟΠ ΟὗὨ σΟηΡΤΘΡδίΙΟη5 ἴο ἴΠπΠ6 ΑΡοβί!εβ, 
ὑγΠΟβ6 [πποίίοη ᾿ἴἃ ννὰθ ἴο βονθῖπ. ὍΠΟΥ 
Πιδ4 5ΙΠΊΡΙΥ ἴο 1611] {πΠ6 βοοά πονιν8---ἰο ργθδοῃ 
ΟΠ γῖδὲ οὐποιποά ἃπά ἴο ΟΔΙΤΎ ΠΌΤ ΟἸΓΥ ἴο 
οἰἵγ {π6 βοοά {41πΡ5 οἵ βαϊναίίρη. Οπ ρατί 
οἵ ΤΙ Ππλοίγ᾽5 Γαποίοη5. ννὰ5 0 6 δὴ δνδη- 
δε δὲ (2 ΤΊπι. ἵν. 5), Δη4 νγὲ τοδά οἵ ῬἢΠῚΙΡ 
{Π6 δνδηρο δε (Αοΐβ χχὶ, 8). ΟἸμουννῖϑα {Π6 
ΕΠ6 οἵ ϑνδηροδί 15 ποῖ ἔοιπῆ ἴῃ {πΠ6 Νὸνν 
Τεβίαιηθης, Ἐνδηρο δί5 ἃγτὸ ποί πηθπίϊοποᾶ 
ΔΠΊΟηρΡ ΠΌΤΟΝ ΟΠΊΟΘΥ5 1ῃ {Π6 ΡΑγ8]16] ραβϑαρθ 
Οἵ 1 (ζου. χι. ϑϑ, ρΡγοθαὈ]Υ Ὀδοδιιβθ {Π6 Ὺ ἀγὸ ποῖ 
{Πογθ ἀἸβεϊ Πρ  5η6 4 ἔγοτη ραβίουβ ἃΠ 4 Τθϑ ΟΠ Γ5, 
θα τοραγάθα 45 οπα αἰϊνιϑίοη οὗ {ΠῸ Ἰδίίογ. 
ασίογ: ἀπά ἐεασρογ  )] ΓΠΘ βυᾶςα πη ΠἸβίοσθα 

ὈΥ Ραϑβίοιβ πα ἰθαοῃθιθ νν85 (Πδὲ οἵ ϑριγ 4] 
ΒαϊπΠοδίίοη, ὍΘ ϑ81ὴ6 οἶᾷ55 Οἵ ῬυβΟῃβ 15 ἦ6- 
β'βηδίθα ὈΥ {π6 ἔννο {{||65, ἀπά ὈΥ τί 15 πιθαηΐ 
1Π6 ΟἸΕΓΡῪ [ΠΙΘΓΙΟΥ ἴῃ ταηὶς ἴῸ {πΠ6 ΑΡοβί!εβ8, 
γνῃοβο ἄουῦ]ο οἵ ο 1Ε νγὰ5 “" ἴο ἔδϑά ἐπ σππιγ ἢ 
οἵ σοά" (Αοἰ:85 χχ. 28) ἀπά “"ἴο ἴθαςῃ " (α ΤΊ τη. 
111... 2), ““ἴο Ἔχῃοσγί δηὰ σοηνίποθ᾽" (ΤῚ. 1. 9), 
ἃἴ Οποθ ραϑίουβ πα ἴθασῃουβ. “ΓΠΪ5 ΠΊ]5ΈΓΥ, 
ἜΠ|ΙΚΘ Πὰς οἵ {Π6 Ργορ οί, ννὰβ ἴο θὲ ρεῖ- 
ΡΟίμ ΠΥ ΘΧογοιϑθα ἴῃ {π6ὸ Οματοῃ. ὙΠῸ στᾶοθ 
οἵ (σονεγηπιεπέ 15 σοπίϊηιιθα ἕο Ὀίβμορβ, {παᾶΐ 
οἵ Βαϊβοδίϊοη. ἕο ργεβογίοιθ. Νὸ πηθπίοη 
ΟὗὁὨ 1ῃ6 ἸλΙασοηαίθ 15 πηδάθ Πθῦθ, ΡΥ ΔΡΙΥ οἢ 

ΕΗ ΒΗ; ΠΣ [ν. 12---ἰ4. 

123 ΤῊ] νγα 811 σοπια ἢ1π Ἐπ πηϊέγ ἴον 
οὗ {πε (διτἢ, δηά οὔ {π6Ὲ Κπον]εάρε οὗ 
1ηε ὅοπ οἵ (ϑοά, πηΐο 4 ρεγέεςξ πηδη, 
ππίο τῆς πηδᾶϑιγα οὗ {πε6 ᾿ἰϑίδίζυγε οὗ! Οτ, 
16 []π695 οἵ (ὑἢτίβε : 

14 ΤΠδέ νγα ῥερεογρ Ὀ6 ΠΟ ΠΊοΓα 

δοσοιηΐ οἵ 15 πίθου Ὁμαγδοίογ, ΟΥ̓ μΡΟΒΒΙΌΙΥ 
Ὀδοδιιθθ {Π6 ἔννο β᾽ 5 νυ μῖοἢ “0818 64 τ {ΠῸ 
ἀϊδοοπαΐθ δηα ἔου Ἔνδηρο βτη ὙγΈΓῈ αἰνγαγ5 Ὀ6- 
βίονγεα τορϑίμο, 45 Ππαὺ ἀπάοι θα] νγεγθ ἴῃ 
[Πη6 σα86 οἵ ϑίβρῃμθη ἃπά ῬΠΠΡ (566 [πἰτοάπο- 
(οη ἀπά Νοίεϑβ ἴο {π6 Α οἱ 5). 
ΤΠ ἔουγίο]ά ρυαᾶςο οἵ {π6ὸ Ηοῖν ποϑβέ, βίνεπ 

ἴο τῆηθη ὈΥ (ἢ γιβί, ἀηα μηϊπβίογθα ὈΥ Δροϑίϊθϑ, 
ΡῬΓΟΡΠοίβ, δνδηρο!δίβ, ραϑίοιθ ἀπά [θδοῃοῖβ, 
ἘποῸΡῊ Ὀοβίοννεά, ποΐξ οπ 411 ( γιβέίαπβ, θα 
ΟΠ ἴΠο56 ΟΠΙΥ οἡ γγῃοπιὶ (οά νΠ]θὰ ἴο Ὀεβίουν 
1ῖ, ΤΔΥ γεῖ Ὀ6 τοραγάθά ἃ5 ἃ 5πη5]6. ἰγθδ- 
5116, ΠΕΙα ἴῃ σογηπηοη 70γ,, 1 ποΐ ὁγ 41] δ11κθ, 
ΠΟ 655 ἔμδη {πῸ Ὀοάγ, {πῸὸ ϑριτιξ, ἔπΠ6 ΠΟρΘο, 
1Π6 Τιογά, πὸ [41{Π, τπ6 Ὀαρίϊσπι, {πΠ6 ἘδίΠοΥ 
ΔΙΓΟΔΑΥ Θπυτηθγαΐθά. 

19. ον ἐῤὲ ρον δολίης 97, ἐδ ταἱπ! 51 ΜᾺ 
ὃ νἱϑτ ὕο ὕπ8 Ρογίθούϊηξ οὗ ὕπο βδϊπῦβ. 
ΤΉΝ 5 {πΠ6 ἢπαὶ] οδ]θεξ οἵ {πε τηϊπιβέγυ οἵ {Π6 
ϑριτι, ᾿πἰγοάμορά 1ῃ ῃ6 ΟΥΡΊΠΔ] ὈΥ ἃ αἰ δγοπί 
ῬΙΓΒΡοβιίοη ἔγομη {παΐ ννῃιοῃ Ὀαρὶπ5 {ΠπΠ6 ποχέ 
ἵνγο οἰδιιβοβ, ὙΠῸ ἐῆγθα οἰδιιβθβ δῖα ποῖ οο- 
ογάϊηδίθ, 45 {ΠοῪ ἀρρϑαῦ ἴο δὲ ἴῃ {πὲ ΑΟΨ. 
ἼΤΠῈ βΊᾶςσθ 15 βίνθε ἔογ ἔπεῈ ννοῦῖς οὗ {Π6 1η1-- 
ΠΙΒΕΓΥ ἃπα [ῸΓ (Π6 δαἀϊβοδίϊοπ οἵ {πε Ῥοάγ οὗ 
ΕΠ τβέ, ἴῃ ογάθγ {παᾶξΐ {Π6 βαϊπῖβ ΤΠΔΥ θῈ Ρεγ- 
Γθοίοά, 

18. 12 «υὸ αἱ! εο76] ΒΥ “ψν 811 15 
τηραπί {πῸ ςο]]δοΐινε ὈοάγΥ οἵ δε]θνεῖβ. ὙΠῈ 
ϑΡΙΓΙΓ 5. ΡΎᾶοΘ 15 τηϊηἸβίογοα ἴῃ ογάθγ [Πδέ {Π6 
ΟΒΌΤΟΙ ΤΑΥ͂ ΘΟΠΊΘ, ΔΠα4 1Ε νν}] Ὀ6 πηπιβίογεα 
ἘΠῚ] {π6 Πα ΓΟ σΟΠΊ65, ἴο ἘΠ6 βίδίθ οἵ ρεγέδοξ 
τηδίττΥ ἀθϑου θά ἴῃ {Π6 ἘΠ οννίηρ ννογάϑ, θαΐ 
{Π6 ᾿ηἀιν!άιι8] τη 5 οἵ {Π6 ΒΟΥ ΠΊΑΥ͂ ΔΠΥ͂ 
ΟΥ̓ ἔποῖὴ βέμμαθ]6 ἃπα [8]}: Αροβεῖεβ αἸά ποῖ 
σοιπηξ {ποι βεῖνοβ ἔο πᾶν δἰίαϊποά (ΡΠ1]. 11. 
Τ2); Ὁ 
᾿ ἐρὲ τρῖ}}] απῦο ὑπ ππὶῦγ. ὙΠΟΓΘ 

Ατ6 ἴΠγθθ ἐπίπρϑ ἕο νυ ΒΟ ἢ ΠπῸ σγαςα τηϊηἰϑίοσθα 
ἴῃ [Π6 (βυτοῇ ἰ5 ἴο ἰϑαά 1: τ. “Ὁ πη οὗἉ {Π6 
τα ἢ ἀπά οἵ {πὸ Κπον]εάρε οἵ {πε ὅοη οὗ 
Οοα," {παΐ 15, οπθ δηά {πῃ βαπὶθ θε]θῖ ἀπά 
ΠΟΙ ΌΒΒΙοη Οὗ ἢϊ5. ΠΊνπθ παΐαγθ; 2. “ἃ ρεῖ- 
ἔθος ππδη, {παξ 15, {11 πη πῃοοά, σπαγασίεγιζεά 
Ὀγ {πὸ οἰθαάίαβϑίπεβδβ ἀπά βγπΊηθ55 οἵ οπ6 νγῆ0 
Πᾶ5 σϑθαβθά ἴο 6 ἃ Ἵμ]α ἀηα Π85 γεδοπϑά τηϊά- 
ἈΡῈ :)) 24, ἼΤΠΘ τηραϑαγε οἵ ἐπ βίδξασε οἵ {π6 
Ὰ]Π655 οὐ (τιϑέ,᾽" {πδξ 15, [π6 τηδίασγθα βτοννίῃ 
οὗ [1] ἀδνεϊορυηθπέ, νυ ΠΙΟἢ 15 σοπηρ] ἴεν Ρο5- 
βοϑβοά Ὀγ (ῃτὶϑί, ννΠῸ 15 {ΠῈ ξᾺ]Π655 οἱ 81] ἀϊνπα 
Ρουίδοξοη, ἀπά το ννῃῖοῃ ΗΒ ἀἸ5οΙρ]65 ΠΊΔΥ 85- 
Ρἶτα δηᾷ ἰπ {ΠῚ} ἄθρυθα ἀρργόδοῃ. ΠΕ Ἔχρυθβ- 
50 ““ Πιδάϑαγο οἵ {Π6 ϑβἰδίασε "ἡ 15 ἔοπηά ἴπ 
Τιαοῖδη (“ [πηΔΡΊ1η.᾽). 

14. ἹραΓ)] Ιῃ οΥάογ {Πδΐ, 



ὑφ Ζ76᾽ 

ν. 15--τῦ.] 

ΟὨΠ]Πάγθη, ἰοϑϑαά το δηά ἔτος «πὰ οδγ- 
τε δθοιξ νν] ἢ ἘνεΥΎ νγὶπά οὗ ἀοο- 
{τῖπα, ὈΥ 186 5]εἰρῇῃϊς οἵ πιεη. σπά σπη- 
Πίηρ; ΓΔ ΕΠ 658) ὙγΠΘΓΘΌΥ {ΠΕΥ 116 ἴῃ 
γγαῖί το ἄεςεῖνα ; 

15 Βιυξ ᾿βρβακίηρ {Π6 ἐγαῖῃ ἴῃ ἰονα. 
ΠΥ ῬΊΟΝ τιρ ἱπίο ἢϊπι ἴπ 1} {Π]|Πρ5. 
γγΠ]οἢ 5 1Π6 Πεδά. φύθφη (ΟΠ τῖβε : 

πὸ φῖογο εὐ] άγοη] ΟΥ̓, ““Ἰπ ληί5.") (οπέταβίθα 
νι {Π6 τηδῃ Οὗ τηδίιιτο ἃρῈ οὗ {Π6 ΡῬτθυ οι 5 
γοῖβθ. Π6 58Π16 ἔνγο ννογάβ ΔΥῸ βεΐ ἴὴ ορρο- 
5: ΈΙΟἢ ἴο δδο ἢ οἴου πη ῬΟΪΥΌ. “Ηἰϑι.,᾿ ν. 29. 2. 
Οἷα οσ: Σιν. 2ο. 

ἀπά οἰ ΥΩ πος, αὐρεγεῶν ἐρὲν ἠδ ἦγ 
αυαὶϊέ ἰο ἀεσεῖε] πὰ ὉΥ ΟΥ̓ΔΙ͂ΟΥ δούϊομ 
ὑοπαϊπρδ ὕο ΟἸΠΉΪΗΘΙΥ ἀθοθῖνὶηϑ ΘΥΤΟΥ͂ 
(ΤΕ. ““ἴο {Π6 σππηϊπρ; ἀθοοῖξ οἵ ουγου," 2.6. ““ἴο 
ΕΥΓΟΥ ὙΜΠΙΟΝ ΟὈΠΠΙΠΡΊΥ ἄδοοῖνεβ,,)). δὲ Ῥδὰ] 
ΤΟουβ ἴο {Π6 ΠΟγοϑιάυ ἢ 5 ἀρ διηϑέ νυν ΠῸΠῚ Π6 Παά 
νναυπαά {Π6 ΕἸ Ρἢδβϑίδῃϑβ [ἢγ66 γϑαγβ ΔΡῸ 85 “"ΠΊΘΗ 
ὙΠῸ 5Π00]4 ἃγ156. οἷέ οἵ {πϑιήβοίνθβ, βρθδϊκίηρ: 
ῬΕΥγΘΥΒῈ {Πίηρ5, ἴο ἄγανν ἄννΑΥ ἀἸ561Ρ165 δέου 
ἔπεπὶ᾽" (Αςΐβ χχ. 290). Ηδθ ννᾶῦπβ {πὸ (οἱοβ- 
518 Π5 ρδῖηϑέ {Π6 58 ΠΊ6 ἄθοθίγευβ ἴῃ {Π6 ΕῚΡ β616 
ἴο {πΠ6 (Πο]οββίδηβ, δηἃ {Π6 ΕἸ Ρῃθϑίδῃηβ 1η {Π6 
ἘΡΙ5:16 ἰο ΤΊπιοίῃγ. 

15. «ῥεαζίηρο ἐῤὲ ἐγμέρ ἐπὶ ἰου6] “ΤΠαΐ 15, 
“ Βεῖηρ ἐγαςῃ] ἀπά Ἰονίηρ." ΜδηὶγΥ βίθδά- 
ξαϑίποϑϑ ἴῃ {πῸ {γαῖῃ, ἀπα ἃ ὈοΪά σοηΐοϑϑιοη οὗ 
1Ὲ νυν ΠῈΠ 45541164, ἅτ Ορροβεβά ἕο πὸ Ἵἢ]] 158 
Ὑ ΘΔΙΚΠ655 νυ ΠΙΟΠ ΡΊνΕ5 ΘΔῚΓ ἴο ΕΥΕΓΥ Πανν {Π|ηΡ, 
ἃ Πα ΔΊ]ονν5 1[561Ε ἴο Ὀ6 Ὀθρι θα Ὀγ [Π6 βρεοίοιιϑ 
ΟΥ̓ΪΠΡΈΠΙΟΙΙΒ ἀΥΡῚΙΤηΘηΐ5 ΟὗὨ βοῇ 85 Πᾶν ἃ [8156 
βυϑίθῃι ἴο ἀθίεπά. ἽΓΠ15 βίθδα αϑέποϑϑ ἀπά Ὀο]ά- 
ΠΕ55 ἴῃ {Π6 [Δ] ἃγθ ἴο ΡῈ Ἰοϊποά νυ σΒΑτγ : 
ὙΠΟ ἀνοῖϊάβ βινίηρ ΟΠΈΠποα ΟΥ̓ ᾿ΠΠΠΘΟΘΘΒΑΓΥ͂ 
ΠΔΥΒΠΠ6β5, ἃπα σοηνίπηοαθβ Ορροποηΐβ ἐῃαΐ [Π6 
Ττηοίγ65 οἵ ὁρροϑβι(οη ἅτ ποΐ ᾿πῃρΡΟ ]ΟἸ5Π655 ΟΥ̓ 
ὈΙροίγυ, ὈὰΕ {Π6 οἰαῖτηβ οὗ {γαῖ ἀπά {πε Ἰονα 
οὗ 5015. (Τί ἢδ5 θθεθὴ ρτοροβϑά ἴο 1οἱη {πῸὸ 
ὑνοτϑ ἐς 1π ἰονε ἡ" ἢ {πὸ γε ΤΟ]]οννηρ ΌΥ͂ 
Ἡδτ]οββ, Μεγεγ, ΟἸβῆδαβεπ, Εἰδαϊ6.) 

γᾶν φγοαυ μῤ ἱπίο ῥῖῇ»1:)] ἀπῦο Ἡΐϊπι. ὍΤΠῈ 
ΤΥ ϑΕΙΟΑ] ὈΟΩΥ 15 ἴο στον Πρ ἕο {πε βίαπάασγά 
οΥ 1πΠ6 Ηεδά, ΕᾺ]ΠΥ ἀδθνεϊοροά 45 {Πδΐ 15, 50 {παξ 
ἴΠΕΓΘ ΠΊΔΥ Ὀ6 5ΥΠΠΠΊΘΙΓΥ Ὀαδίνγθεη {Π6 ἴννο. 

16. ἔγοηι αὐῤρο1}] ΟΥ̓́ΔΟΘ 5 τηϊηἸβίογοα ἴο 
ἐπε θοάΥ ἴῃ ογάου [Πδὲ 1 ΤηΔΥ τον ΠΡ ππίο {Π6 
Ηεδά, Ὀὰπὲ 1 15. ΟΠ]Υ ΒΥ εϊηρ αἰΐδοῃθά ἰο {π6 
Ἡδδὰ δπά ἀδθρεπάθηξ προη [{, {παξ 1ξ σδη ἔπι5 
ἐς ΤΏΩΚΘ ᾿ΠΟΓΘ 856 οὗ 1{561{. Τ)είδομοά ἔτοπ ἐπ 
Ἡδδά 1 σδῃ πιᾶκθ πὸ ρτονίῃ. 

ἐῤε «ὐῤοῖὶο ῥοάν, ὅκα. ὙΠῸ ἤριτιγο 5 ἐπδέ οὗ ἃ 
Βαπηδη ἔγαπηθ Ὀεπρ' 50} ]Ὺ σοπδίγιςίεά, ἴπ ἀ6- 
Ῥεπάδθηςβ οἡ [5 πεδά, οἵ ραγίβ ννεῈ]] δάδρίθά ἰο 
Θδοῇ Οἴπογ, ἀπά Κηϊξ ἰοβϑίμεῦ ὈΥ {π6 ᾿πβίτσι- 
τηθηΐδ! ΠΥ οὗἩ {Π6 Ἰοϊπί5. (566 (ΟἹ. 11. 19}, βᾷ ἢ 
πὶ ἀπά ρατέ δα] ΠΙ]ΠΙηρ 115 ονν νγΟΥΚ ΡΓΟΡΕΓΙΙ͂Υ, 
δΔη4 {Π6 ΡΈΠΕΓΑΙ γοϑα ] ὈΘΙΠρ; ΔΠ ΠΑΥΤΠΟΠΙΟΙ5 ἃη4 
Ῥτγοροσχεοηαΐθ σγοννίῃ οὗ {π6 ὑνΠΟ]6 θοάγ. 

ΒΡΕΡΕΕΝΞ ΤΥ. 5όξ 

16 “ΒΕτοπὶ ψγποῖι {πε νῃοΪς δοάγ “ (οἱ. ς 
ΠΕ Ἰοϊπεά τορεῖμεῦ ἀπά σοπιραοίθα ἡ 
Ὀγ {παΐ νυν ῃϊοἢ ἜνεγΥ Ἰοἱπέ βιρρ]]Ἕῖῃ. 
Δοσογάϊηρ το {Π6 εἰξεοξιιδ] νγογκίηρ: ἴῃ 
1Π6 πιθᾶϑιιτα οὐ Ἔνευυ ραγί, πηᾶκοῖῃ 
ἴπογθαβα οὗ {Π6 ὈΟαΥ τππίο τε βἀϊἔγιηρ 
οἔἉ 1561 1 ἰονε. 

17 ΤΠΙΪΒ 1 βαὺ {πεγείογα, δηά τ68- 

αεεογαϊηι 10 δὲ εὔεοίμα! αὐογζϊηρ 1π ἐῤὲ 
»ηδασγῈ ΟΓ ἐυὲγν ῥαγῇ] “ἘΠδξ 15, ““δοσογάϊης 
ἴο {πη6 οἤδοξίνθ ννογκίηρ οὗ βδοῇ ρατγί ἴῃ ἄϊ6 
ΡῬΙΟΡονΈοη.᾽" 

97 ρὲ δοάν] "ἘΠ βϑπηΐθποθ ΤΠη5 “ἘΠΕ νυ ΠΟῸ]6 
Ῥοάγ.. «νου θεῖν Ἰηογθαβθ οὐ {Π6 θοάγ,᾽ {Πδΐ 15, 
“ρΕ 156}. ὙΠῈ ποῺΠ 15 ταρϑαίθα 1η βιι ϑι1- 
τπξοη ἔῸΓ ἐπ6 ργοόποιη, Ὀθοδιι56 {Π6 ΠΟΠΊΠΔΕν6 
(856 15 50 ἔτ ΟἹ, 

ἐπ ἰοῦ] ὝΠΘ ΡῬΠγϑ164] ᾿πηᾶρῸ 15 ἀγορρβά, Οὐ 
ΤΑΠΟΥ 1Ὲ Ρᾶ5565 ᾿πίο ἴπ6 ἐπῖπρ Γοργεβθηΐθά ὈΥῪ 
τ. ὙΠΟ Παυπλοην οὗ [15 ραγίβ, [Π6 παΐῃγα] 
Ὀοάγ ςαπποΐ στονν ἴο 115 ρου δοίοη, ΠΟΥ σδη {Π6 
βρι τε] Ὀοεν τ1Π1655 {ποῦ Ὀ6 Ἰονθ ἃπιοηξ 15 
ΤηΘΠΊΌΕΥ5. [{5 ΟΥΡΔΠΙΖΑΙΙΟη ΠΊΔΥ θὲ ροιίεοξ : 
ἐς ΘΥΘΓῪ ΟΙΠέ " ΠΊΑΥ Ὀδ6 ΠΕ, ““ ἜΨΘΓΥ͂ ραγί" ἴῃ 
15. ῥίαςθ; Ὀμπξ ᾿Π]655 {πῸ νἱΐα] ΘΠουΡῚῪ ἀδϑοθηά 
ἔγοπι {πὸ Ηοδε ἀπά {πὸ ϑριτι οἵ Ιονε ρεγνδάθ 
{Π6 πηΘ ΠΊΕ 5, ἘΠΕΥΘ 15 ΠΟ ϑρι γι] Ῥτονν ἢ ΟΥ 
εἀϊΠοδίϊοη. 
ὙΠ ΒΙβυθῦβθ θη 5 {ΠῸ 5ρθεῖδ!]γ ἀοςίγ] Πα] ρου- 

οη οἵ {Π6 Εριβε!θ, ὙΠῸ βιυδ]εςξ οὗ τ Πα5 Ὀδθη 
Οπ6 {πγουρ οι, νυ μθίΠου ργοϑθηΐζδά ἴῃ {Π6 ἔογπη 
ΟΥ̓ {Πα η Κϑρινιπρ ((. 3--16), ΟΥ ΡΓΔΥΕΓΒ (1. 17 
- ϊ. το, [ἢ]. 1.4--21}} ΟΥ̓ ΛΥΑΥΠΙΠΡ (11. 11---22), 
ΟΥ ρτοίαβίδίιοη. (111. 1---13), ΟΥΓ δχπογίδίοῃ 
(ιν. τ---1:6); δπὰ {μαΐ ϑιθίθοξς μᾶ5. Ὀθθπ {Π6 
Αἀορίίοῃ ἴπ (τῖβὲ ἀπά {Π6 σοπβθαιθποθβ Πονν- 
1ῃΡ ἔγοση ἰξ, πα ϊηρ, 85 {π6 ἰαϑδὲ ννογά, ἴπ {Π6 
δτονίῃ ἀπά οαϊβοδίίοπ οἵ πε ΟΠατγοῇ ἴῃ Ἰονθ. 
ΝΟΥ͂ 15 [Π6 ρευνδάϊηρ ἐπουρηξ οἵ {πὸ Αὐἀορίϊοῃ 
Ἰοβέ δἱρῃξς οἵ ἴῃ {Π6 Ππογίαξινθ βθοίοη νν πιο ἢ 
Πονν [Ό]]Οννβ, ἴοὺσγ {η6 σγοιπηά οα ννοἢ {ΠπῸ 
ἘΡΒοϑιδὴβ διὸ Ὀιἀάθη ἴο Ἰοδά ὑϑ]!ρΊοιιβ Π1νγ65 15 
{παΐ ποὺ Πᾶνθ δἰγοδαυ ρεΐ οὔ {ΠῸ οἱ] πᾶπ δηά 
Ραΐ οἡ {πὸ πὸνν πΊδη (3566 ποίβ οἢ ἴν. 22, 24) 
ἃηἀ Πᾶνθ Ὀδθη Δἰγθδυ βθαὶθὰ ὈΥῪ {πῃ6 ΠΟΙῪ 
ϑριτ 45 οά᾽β ομ]άτγοη πὶ Ομεῖβέ (ν. 320). 

1η---ὁ2, Ν. 1-- 21. ΕἸΧΗΟΚΤΑΤΊΟΝ ΤῸ 
ΜΟΒΚΑΙ͂, {ΠἘῈ ΑΝῸ ΡΙΕΤῪ ΟΝ ΤῊΕ ΘΚΟΌΝΡ 
ΟΕ ἩΑΨΙΝᾺ ΒΕῈΝ ΑΡΟΡΤΕΏ ΙΝ (ἩΚΙΒΈ 
ΑΝῸ ΚΕΘΕΝΕΚΑΤΕΡ. (ΟΕ (Οἱ. ΠΙ. ς---τό, 
ἵν. 2, ὃ: 

17. Τρὶς 1 ταν ἐῤῥεγεζῶγε] 81 Ῥδὺ] β΄δποθβ 
Ῥᾶοκ ἴο ἵν. 1 ἃπά σγϑϑατηθθ {Π6 Θχπογίδίομ 
{πόσο θοριη, {παξ μου 5μου]ά νυν] κ ννοτίῃγ οὗ 
{Ποῖ ΟἨΠγξείαη νοσδίιοη. Ηον εσα {ΠΟῪ (0 
ἄο {1538 ΒΕἸγβέ ὈΥ ἴον ἀπά ὉΠ ὉΠΊΟΠΒ 
ἘΠΟΠΊβαΪνεβ (ν. 2---τό), ποχί ὈΥ͂ ΠΟΙ Ιπ655 (ν. 
17η---24}) ἃΠα ΡΒΈΠΟΓΔΙ ΤΊΟΥΔ] Δηα το]ρίοιιβ Ὀ6- 
ΠανΙ ΙΓ ([ν. 2 ς-- 32, Υ. 1--21). 
απ ἐοον ἐπ δὲ 1ογα] ὙὝΠαΐ 15, “"δηὰ 
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ἘΠΕ ἴῃ της Τ ογά, τῃδέ γε Πεποείογιῃ 
νγΑ]Κ ποῖ 45 οἵπεγ (σεπί} 65 νναὶκ, ἰπ 
1Π6 νϑη!γ οὗ {Π6ῚΓ πιά. 

τι8 Ηανίηρ [Π6 ππάεγβίδηάίπρ; ἀΔγκ- 
επα4. Ὀεϊηρ' δΙδηδίεά ἔγοπι {πε [1 οὗ 
(ὐοά τγουρῃ (6 ἱρπούδπος ἐπμδΐ 15 ἴῃ 

 Ἔσπι. τ. {Π6π|. θασδιιβα οὗ {πε 4 ΠὈ]ΙΠἀπε55 οὗ 
21. . ω 

ἱ Οτ,λανά- ἘΠΕΙΓ πραγ: 
ηιδ5. 19 ὟΝῇῆο Ρείπρ ραϑὲ ἔβεϊίηρ Πᾶνε 

σμᾶτρθ γοι ἃ5 ἃ (τγίβίϊδη δά άγεβθίηρ (ἢσγὶβ5- 
{ἰ4 5. 

οἶῤεγ Οεημι 5] ὅπ αθηῦ1165, δὲ Ῥδὺ] 
15 δα ἀγθβϑίηρ, ἀπηοπρ Οἴπογϑ, [ἢ (ὐΘπΈ 6 πηθπι- 
Ῥεῖ5 οἵ {π6ὸ Οβυγοῃ ἴῃ Αβια, Ὀπὲ {ποὺ Παά 
οραϑθά ἴο Ὀ6 (σεπί!δθ ἴπ ἴπ6 5θη86. οὗ 4]16Π5, 
βίποθ {ῃ8 Ὀ]οβθίηρ οὗ δάορίϊοπ ἴῃ (τγῖδέ πδά 
θθθπ νουοπβαῖθα ἴο {Πποπὶ, ἀπά {Ποὺ πα Ὀδθη 
Ῥγοιρμξ ἱπίο {πὸ Ποιιβο οἵ σοά. Πα ννοτάὰ 
“ἐρΕΠοΓ 15 οὐ θα 1η 811 6 Μ558. οὗ Πιρῃθβί 
Δ ΠουΙἔγ. 

ἠη ἐῤὲ ταρὶέν 977 ἐῤεῖν φριμ ] ὍΠΘ ναπιίν 
ΒΡΟΚδθη οἵ ἄοδβ ποΐ πῆθαῃ ΘΓ ΟΥ Εἰβθννθγθ 
ἴη {πε Α. Υ.. βε!!εσοποοιί, θὲ [Π6 ““ νδηϊίγ " οἵ 
ὙΠΟ ἴπΠ6 ῬΥθΔΟΠΟΓ ἀπά {π6 Ῥϑβαὶπηῖϊδέ βρθδὶς 
(ςοῖ. αὶ 2; 5. σχχῖχ. ς, οχ]ῖν. 4), ἴ0. Ὑ ΠΊΘΝ 
811 ννεῦθ βίνθη ΠΡ νγΠη0 Παά ποῖ {Π6 τϑδ] Υ οὗ ἃ 
Κονεϊδέιοη ἕτοιμη (σοά ἴω γεϑὲ οθυ. ὍΠῸὸ ]αςκ- 
νυ Οτεοκα οἵ Αϑῖα βρεϑοι]δίθά πἀροὸη ἐπα 
Οοοά, πὸ Ἴτιθ, ἔμπα Βεοδαία!, {πὸ ΕἸγϑί 
(διιβθ, ἀηά βίοι ἕορίοβ; θυ ννμδΐ {Π6Ὺ δγγινοά 
αἱ νγὰβ ΠῸ ΠΊΟΓΘ ἰῃδη ἃ νϑη ΑἰΠεΙ5π,, ΟΥ̓ Δ ἢ 
ΘΠ]ΌΔΙΠΥ ναὶ ῬΑΠΙΠΕΙ5ΠΊ, ΟΥ ἃ ψΔΙΠΟΥΓ ϑῈΡΕΓ- 
βίο, ἰθδάϊπρ {Π6ΠῚ, ἔπ ἰθβραῖγ ἀπά δρδίῃυ, ἴο 
ἴμγονν ἐποβοῖνεβ δος ἀροη {Π6 116 Δοσογάϊηρ; 
ἴο {πΠ6 ραβϑίοπμβ ψγῃ ἢ δὲ ᾿θαϑί βθεπηθά σϑδὶ]. 
εξ οπι. 1. 21. 

18. αἰϊεπαΐεά ἤγονε ἐδὲ 75 9 σοι] ὝὙΠαΐ 
15, ἔγουὴ {πΠ6 18 ἃ5 1 νγὰβ ὑγῆθη ἱπιραγίθα ἴο 
ἘΠΙΔΙ]Θη τπὰπ ὈΥ Οοά, 1[5 Δι ΠΟΙ, νν] ἢ σοπ- 
{ππτι6ὸ5 ἴο δηϊμηδίθ πίη 8ἃ5 ἰοῃβ' 8ἃ5 Π6 15 ἴῃ 
ΠΟΠΊΠλΠΠΙΟη ἢ Οοά. (ἔ Ρ5. χχχυῖ. 9, 
“ς ΒῸΓ νυ] ἢ [Π66 15 [Π6 ννε]] οὗ 116." 

ὀεεαμσε 9 ρὲ ὀίϊπάπεοςς ὁ ἐρεῖγ ῥεαγ] Ὁ8- 
Οδθ6 Οὗ ὕΠ 8 ΟΔΙ]ΟΊ5Π655 Οὗ ὉΠΘΙΥ͂ ΠΘαΥῦ. 
Ἴννο ΓΟΆΘΟΠ5. ΔΓ ΡΊΝΘΠ [ῸΓ ἴΠ6 Δ]: οπδίίοη οὗ 
1Πη6 Ποαίῃθη ἔγομη (σοά: 1. ἱβῃοσδηοθ, {Παΐ 15, 
1Π4Ὀ 11 ἴο ἀρργθμοπα (ὐσοά 5 πδίαγθ ἀπά 468]- 
ἰηρδ8; 2. Οδ]]οιιβηθββ, νυ ἀϊά ποΐ {ὙΥ ἴο 
ΡΙθαβθ ΗΙπη. 866 ποίδθβ οὴ Κλ οση. ἱ. 21---)Ἱδὃ. 

19. δείγισ ῥα" 7ξεἰϊησ ῥα σίυεη ἐδοηιροίαος 
οὐεγ τέο ἰαδείυϊοι 7.55) Α ἀεβογιρίίοη οἵ 
{ποθ ψηοῸ πᾶνε ἢδὰ ΠΙΡῊ ἀπά ννδγπὶ [δ 6] 1ηΡ5 
οἵ ρΡιδθίυ, δπά, 45 [Π6Ὺ βΑΥ οἵ {Π6ΠΊβε]νεβ, ἤᾶνα 
ΒΌΠΟ ἰῃγουρ {πδπὶ, ἃπά Πᾶνθ Ὀξσοῖης ἃρᾶ- 
ποῦς. ὙΠῸ παίαγα! γϑϑ] οἵ {Π15 5εθρίιο 8] 
ΔΡΑΙΏΥ 15 {πδξ τηθπ Ὡραπάομ {πεπΊβοῖνεβ, ἃ θυ 
ἃ Ρᾶϊιβθ6, ἴο νναπίοππεββθ, Οὐ [Γ {ΠῸὺ ἀο ποῖ 
{Πϑβαῖνεβ 51 ΠΚ 50 ἔδυ, {ΠῸῚὉ ἀἸβοῖρ]ο5 ἀο : ἀπά 
ἴῃ15 1 15 (Πδΐ δηῃ ἂρὲ οἵ βοθρίοϑπὶ 15. π5ΌΔΙΠ]Υ͂ 
Το]]οννθα ΒΥ ἃπ ἃρε οἴ Ἰίσθῃςε, 

ΒΡΗΒΒΙΡΗΝ ΘΒ ΕΝ. [ν. 1τ8----22. 

δίνεπ ΠοπΊβεῖνεβ ΟΥΘΓ ππίο Ϊἰδϑβοῖν!- 
ΟἸ5Π688. ἴο νγΟΓΚ 411 ππο]θαηῃ 6858 Ὑν ἢ 
ΘΓΕΘαΙΠΕ688. 

20 Βυΐ γε Πᾶνε ποῖ 80 ἰβαγπεά 
Ο(Ππβα; 

21 [Γ 80 Ρὲ τῃδὲ γε παν πεαγά 
Πΐπη, ἀπά ἢᾶνε Ῥεεη {διρῃξ Υ ΠΙΠΊ, 
45 ἴῃς {γαῖ 15 ἴῃ [Ἐβι5: 

22 δῖ γε ρυΐ ο σοποεγηίπρ; {Πα 

«υἱὲ φγεεάϊηε5.) π δυθθάϊμθββ. Ὅῇῃὲ 
νγοτά Ποῖα ΠΑΡΡΙΥ τοπάθτοα ὈΥ ““βτεεάϊ- 
ΠΕ655, 8ΔΠ4 ΞΌΠΟΓΑΙΥ ἰγαηϑιαϊθα ““ σονεΐοιιβ- 
ΠΕ655,᾽ 5 ΨΘΓΥ ἔγθαθ ΠΥ δϑβϑοοιαίθά ὑἹἢ 
ννογάβ Ὀθαγίηρ ἴῃ6 τηϑδηϊπρ ΟὗἨὁἉἁ ἘΠΟΙΘΔΠΠΘ55 
(: οἵ. νῇ; το ΡΠ ν. 5; ΟΠ τ 
1 ἼΠ655. ἵν. 6). ἘΠ ΥΠΊΟΪΟΡΊΟΔΙΙΥ 1 5] Ρ:1ῆ65 
ἐς ρϑίξιηρ πῆτε ἔΠΔΠ ἃ ἄϊιε 5Π8Γ6,᾽) ἀπά 1ἴ νυᾶϑ5 
ΟΥΙΒΊΠΑΙΥ ΔρρΙΘά ἰο {μοϑθ νγῇο βουρῃξέ ἰο 
ΒΔ ΙΒΕΥ ἘΠΕΘΙΓ ἀΥΔΓΊΟΙΟιι5 ἄθϑίγοβ, δας βοοη [ΐ 
σΑτη6 ἴο 6 Δρρ δα αἰϑδο ἴο ἴποβθ νγῆο βοιρῃξ 
ἴο 5δΕ5ν {ΠῸῚΓ ΠΟΘΉΪΥ ἀθϑῖγεθ. “ΠῊΘ ψογά σοη- 
σΕΡΊβοθηςα Πᾶ5 Πδα ἃ βοιηθνν δέ 5: ΠΊΠΔΓ ΠΙβίογυ. 
ἐς ΟΥ̓ΘΘΩΙΠ655) 15 {πΠ6 Ὀεβέ τεπάριπρ, 85 [ῃδΐ 
ὙΟΓά 15 ΔΡΡΙΙΟΔΌΪΘ ἴο δχοαβϑῖνα ᾿πά]βΈ ποθ 
Ὀοίη οἵ ἀρρεί8 ἀπά οὗ {Π6 ἸΙονβ οὗ τποπου. 

20. εαγηεί Οῤγ] ὙΠδΐῖ 15, “" θθσοΙη6 
Ομ 5 5. ἀἰβοῖρ]ε5. ὙΠ ννογά ἰγδηϑίαΐϊθα 
“ἐ ραγηρά 15 [6 νϑῦῦ ἔγοπι ννῃ]οἢ 15 ἀεγινοά 
{Π6 βιιθϑίαπέεινε “" ἀ]βοῖρ 6." 

91. 77 -ο δὲ] ὙΠῚ5 ἔογπιαΐα ἄοεβ ποῖ 
ΘΟΧΡΙΈΘ5 ἃ ἀουδί οὗὨ 115 Ῥεϊπρ' 50. 866 ποΐθ οῃ 
1:1. 2. Ὑτδηϑίαίθ “1 γα πεαγὰ Η]πι, ἃ5 1 Κπονῦ 
γε αἰϊά." 

γε ῥατυε ῥεαγά ῥίγει, απά ῥασε δέεη ἐαισῥέ ὧν 
ῥῖ»ι] γ8 Βθᾶτὰ Ἠΐτῃ δπᾶὰ ψϑτθ ὕδυρμῦ ᾿π 
Ηΐϊι. ὙΠῸ ἀἴδβοιρία 15 “ἃ Πϑασοσ " πᾶ {π6 
Μαβίοσγ 15. “"1πθ (θδομοσ, ἡ ΤΠΟυΡῊ ἔΠπΕῪ Πᾶνε 
ποΐ 56θῃ 6δοῇ οἵ πογ ἴῃ ἐπ6 ἤδϑῃ (οἴ. [πη Χ. 27). 

ας ἐρὲ ἐγ ἐς ἐπὶ ὕτεμς: ΤΡαΐ γε ῥμὲ οὔ, δῖε. 
ΤΠ θεβὲ ννᾶὺ οὗ σοπβίγῃοζιπρ ἀπά ππάεγϑίαπά- 
ἴῃ {Π|5 ἀἸΠΠσ]ς οἸδιιβθ 15 ἴο Ἰοῖπ {π6 ννογάβ 
“ῃ 6βι5᾽ στ πῈ ΟΠ] νης νεγρ. ὙΠ6 
βϑηΐθησθ Ψ}1}1} {πο στιπ, “1 50 6 ὑπαῦγ8 
Βροαγὰ Ηἰμπ δπα ψχοτο ὑδυραῦ ἴῃ Ἡϊτὴ, 8.5 
ὉΥΌΌΕΗ 15, ΠΔΙΏΘΙΥ, ὑμαὺ ἰπ 56505 γ8 αϊὰ 

Ρυΐ ΟΕ ΛὉὍπμ68 οΟἹᾶ 1η81..., δ8πηἃ 8Δ΄6 Ὀθὶπδ 

Τοπονθα ὉΥ ὑμ8 ϑρίσιῦ." ψοῦθοβ 22--24 
ἄο ποῖ φοπίδϊῃ ἃπ δχμοσγίδίοη ἴο ρυΐ οὔ᾽ 
1Π6 οἷά πιδη, Ὀιιξ ἃ τϑρειοπ πα το ΠΩ 6Γ 
οὗ {πὸ ἐδδομιηρ ἐπαΐ {πον Πδά τεοεϊνθά, {Π6 
5 Ὀ]οοῖ οὗ [Πδὲ (θδομηρ Πανπρ θθῈπ (πδξ οἡ 
{Π6 Οσσαϑίοη οὗὨ ἴπεῚΓ σοηνογϑίοη, ὑνῇθη ἘΠΘΥ͂ 
γνοΓΘ δἀορίοα ἴπ (ἢγιβί ἃπά 50 ἤγϑί ὉδπΊθ ἴο 
Ὀ6 ““1η [65ι15," [ΠῈὺ Πδά ρμεΐ οὔ {πΠ6 οἱά πηδπ 
πη ρΡαΐ οἡ {Π6 πονὴ πιδη ; {π6 Ἑσοποϊβίοπ ἴο 
θὲ ἄγαννῃ ἔγοπὴ 5Ὲ ἢ [οδο ϊηρ Ὀεϊηρ {παΐ “ΠΟΥ 
5Πο0 014 ννα]κ ἴῃ ποννη655 ο πἴὸ "ἢ (Ά οππ. νἱ. 4), 
8Π4 ποΐ ““ 85 {π6 (σβῇπῖ!]65 νναὶκαα " (ν. 17). 

9.9. εομοογ 9 ἐδὲ 7ΟΓΉΊΟΓ εοηαογ σα οι} 
ΤΠαΐ 15, ἴῃ τοραγά τὸ γοῦγ σοπάιπιξ ἀπά ΠΒαθ15 



ν. 23--27.} 

[ΟΥΠΊΕΓ σοηνείβαίίοη ἴῃς οἷά πηδη, 
ὙΠΟ 15 σοΙγιρέ δοσογάϊηρ το τῃ6 
ἀεςειίξι]} 1505 ; 

23 Απά μὲ τεηδνγαά ἴῃ τῃς 8ριΓξ 
οἴ γοιιγ παϊπηά ; 

24. Απά {ῃαξ γε ριιξ οη {Π6 πεν 
τηδη. ὙὙΗΪΟΙ ἴεν (σοά ἰ5 ογεαῖεά ἴῃ 

᾿ Τ' τὶρ τθουιβη 6888 ΔΠη4 "᾿ ἔγια ΠΟ] Π 688. 

ὋΡ ἴο {Π6 ργθβοπέξ {ϊπ|6. ΤῊὴΘ βᾷπὶ6 ννογὰ [5 
τιϑο ἴῃ Ὁ]. 1. 12: 1 ΤΊπ,, ἵν. 12. 

ἐῤρε οἷά γιαη) [ἢ οἱ] ά 561 νυ βίο ἢ Ὀε]οηρ θά ἴο 
{πϑπὶ ἴῃ ἘΠΕῚ Ποδίημθη ἄδγβ, δηἀ ὑνῃ] ἢ {πο 
Ῥαΐ ΟΕ οποβ ἴου 411] ννῆθη δάπηιοἀ ᾿πΐο οονο- 
πᾶπί ἢ (ὐοά ἃηὰ 5θϑὶθὰ νυ τΠ6 ϑριγί. 
Ιη {Π6 Ρ8γ8116] ραββᾶρὲ οἵ {πῸὸὶ Ερ ϑέ]Ὲ ἴο {Π6 
(ΟοΪοβϑίδηβ (111. το) {π6ὸ ρυίζίηρ ΟΥ̓ {π6 οἱά 
τῇδ ἃηά ρΡιυζ1Πρ Οἡ [Π6 πονν ΠΊΔῃ 8.6, 85 ΠΕΙῸ, 
γοργεβθηΐθα 85 {πιηρθ ραβδί, δηά {Π6 τ ποννπρ 
85 ἃ [Πίηρ 511] βοϊηρ οθ. ὙΠῸ {1π|6 νΠθη {π6 
Ῥαυζεηρ ΟΥ̓ Δπ4 οἡ ἴοοϊ ρῥίδοθ 15 ᾿πα]ςαίθά ἴῃ 
(Ο]. Π, 11 δηά ἴῃ Κοπ. νἱ. 4, πὰ ρ ἰδίῃ ]Ὺ 
βίδίβδα ἴῃ Ὁ]. 111. 27 ἴο Ὀὲ {πμαΐ οὗ {πεῖν Ὀᾶρ- 
{51}. 

αὐδίορ ἱς σογγῤὲ πεογαϊησ ἰο ἐδ ἀρεεϊἐμὶ 
μα .] ΜΏΪΟΙ ῬΥΟΟΘΘΑΒ ΤΟΙ ΜΟΥΒΘ ὕο 
ὝΟΥΙΒΘ 'π δοσοοάδηοθ Ὑὶῦύμῃ ὕμ6 βύσοῃϑδ 
ἀρβίσοβ ὙΠ1ΟῚ 168 1ὖ αβῦσαν. ΤΠΙ5 ργα- 
ΞΘΠΓΥ-ῬΓΟΡ Γθσϑῖνα βίδίθ Οὐ σουγιιρίϊοη ἢπα5 115 
5516 ἴπ ΔΌβο! αΐες ἀδβίγιοίίοη ἀπά σιΐπ., (ΟΕ, 
σι. νἱ. 8. 

8. “πὰ δὲ γεμεαυο] Απᾶ δύ Ὀθὶπρϑ 
(ἀαγ ὈΥ ἀδγ) τοπουϑᾶά. ΤῊΪβ, ἢ6 σϑπλ]πά5 
{Ποτη, 15 νν δαί {ποὺ παά Ὀθεϑη δι. 

{πι ἦρε σΡΙΓΙΣ τ γοιῦγ τεπμά  ῬΥΟΌΔΟΪΥ “ὈΥ 
{π6 ϑριγς πο ἄννε}]5 πη γοι." Βαΐ 1 
ΤῊΔΥ 5:51 {Π6 Πυτηδη 5011], ἴῃ ννΠΙΟἢ οᾶ56 1{ 
νου ἱπάϊοαΐθ ὑπαὶ ἐπῃ6 Τῖνπθ τοποννὶηρ' 
αἰδοῖ, ποῖ 1ῃη6 σοπϑίϊξιιθηξ οἰθπχθηίβ οὗ {πὸ 
τηϊης, θυ 115 5ριτιξ ΟΥ̓ ΤᾺ] ΠΡ της ρ]6, νυ μος ἢ 
ἀἰτθοῖβ 115. 1ΠΊΡ111565 ἴῃ ΟΠ ὙΥΑΥ͂ ΟΥ ΔΠΟΙΠΕΓ, 

. “ΓΠΘ βριτῖ 15 {Π6 ᾿ππποϑβὲ ραγί οὗ {πε τηϊπα ἢ 
(Βεηρε!). 

24. “μά φαΐ γε ῥμέ οὐ ἐδὲ πραὺ γηαπῇ 
Λπά ὑμαῦ να ἀϊὰ ραῦὺ οπ ὕΠ8 προ "18. 
Ηδ ἰ5. 5{Π] σοοιηξηρ νν παῖ ἘΠΟΥ μαά θθθῃ 
δα Πί. 

«υδίερ αὔἴεν Οοά ᾿ς ἐγεαίθ] παῖ ο ΔΥῸ Υ 
αοἂ γψὰἃβ ογθαύθα. ὍΤῆδ πον ογθδίίοη δου 
{πὸ ᾿πιᾶρθ οἔ Οοά ἴαϊκοβ ρίας θυ οηςθ (ΠουΡ ἢ 
{Πδΐ ἱπλᾶρθ ΠΊΔῪ Ὀ6 οΟὔξεπ τοηοννθά, (ο]. 11]. 
10); ἴξ Πδά ἴακθη ρίαοθ οὐ {ῃ6 οσοδϑίοη οὔ 
{π6 σοηνεβίοη οὗ {πὸ Ερῃθϑβίδπβ ἀπά ἐμεὶγ δά- 
τηϊβϑίοη ἴο 6 μαστοῦ. Ὅλ Ὲ Ἰϑάγῃ ἔγοτη {ῃ15 
Ῥᾶβϑαβρθ {παΐ {πΠ6 ᾿πηᾶρ οἵ σοά, αἴεγ. ψνῃϊοῃ 
1Π6 τϑρθπογδίθ τηδη ἰ5 τϑσγοαίθά, σοπϑίϑίβ οὗ 
ΤΡ δου 5η655 ΔΠ4 ἔγιιθ ΠΟ] η655 (ΠΠ|. ΠΟ] Π 6855 οἵ 
γα). 

25. Πρρεγεγζογε] Ἐτοτὰ 1Π6 διπάδτηθηία] 
ἐγαῖῃβ οὗ {Π|5 τϑρθπογαίϊΐοη ἀπά ἐδ! γϑηθνναὶ, 
ἴῃ ὙΥΏΙΟΙ ἔποῪ Παά Ὀδδη 81} δἱοηρ ᾿πϑίγιοίθά, 

ΕΗ ΒΤΑΙΥΘΕ Εν, 

25 ὙΜΠεγεΐοσα ρυτζείηρ ἀνγᾶγ ᾿γίηρ, 
ΒΡΘΔΚ Ἔν ΟΓΥ πηᾶῃ {ΓαΓἢ νγ ἢ ΠΪ5 πεῖρῃ- 
ὈοΟΙΙΓ: ἔῸΓ νγῈ ἅΓ6 πηθ ΠΡ 8 οης οὗ δη- 
ΟἴΠ ΕΓ. 

26 Βε γε δηρῖγ, ἃπά πη ποῖ: 
εξ ποῖ {Π6 ϑιιη. ρῸὼ ἄουγῃ τἱιροῃ ὙΟΙΓ 
ννγδῖῃ : 

27 ΝεΙῖμεγ ρῖνε ρίαςε ἴο τἢε ἀεν!]. 

8 Ῥδὰ] ριοςοθθάβ ἴο ἄγανν ργδσίϊςαὶ ἼἽοη- 
ΟἸ 5] Οη5. 
}εμηρ ἀαυαᾶν ἰγίηρ, σῤῥεαᾷξ δυετν για ἐγμ 

αυἱἱ ῥὶς πεισῥῴομγ)] πδυϊπβξ Ῥὰῦ ἃν 8 
1γὶπξ, 1.6. 5'π06 γοὰ Ριιΐ ἀνγαὺ ἱγίηρ. ὍΤΠῈ 
βδτηθ ΡΙΈσαρί 15 ξβίνεῃ 'ἴπ ἴῃ6 58π|6 δρρᾶ- 
ΤΕΠΕΥ ΔΥΌΙΓΓΑΓΥ σοΟΠποχίοη ἴῃ (Ο], 111. 9, 1ο 
(ἃ σοἰποϊάθποθ νυ μῃῖοῦ ῬΑΪθΥ μᾶ5 ποΐ [α]θά 
ἴο ποίΐθ ἀπά δύριιθ ἔγοπὶ νυ Ἰηρ ΘΠ δπὰ 
εἴδοί ἴῃ ΠῚ5 “Ηοζα Ῥδυ]ης.)). Τταη- 
[6]]Π1Πρ᾽ 15 ἢ ΘΘ56 114] ΔηἋ διη Δ ΠΊΘη 8] 4 114}1Υ 
οὗ ΟἸ γιβίιδῃ που] γ, ἀπ οπθ σδιι56 οὔ {6 
Ὀϊπάϊηρ παΐιγο οὗ {Π6 ἀπίγ 15 βίνθη ἴῃ {π6 ποχέ 
ἔἕεν νψογάβ: “νε δῖδ πηϑηθεῖβ οπθ οὗ 
ΔΠΟΙΠΟΓ,᾽"" 85 Ὀϑ]οπρίηρ ἴο {Π6 ἔΆΠΉΠΥ οἵὗὨ πηδῃ, 
Δα Τογπληρ ἴπ6 ΟΠ γΙβέϊδη Ποιβομο], πα 85 
Β00ἢ, νγὰ Πᾶνθ ἃ τίρῃίς ἴο {ΓΈ}, ποῖ ΟΗΪΥ ἴο 
ννογά5 {Γπ6 ἴῃ {Π6 ϑρϑδκϑι β δοσερίδποθ οὗ 
{ποῖ νυ 116 ΤΠΘΥ πλιϑίθαὰ {Π6 πραγοσγ, θαΐ ἴο 
ἐγμῖρ, ἔγοτη Οὐ ΠΕΙΡΉΟΙΓ, Δ Πα Οὐ ποῖρθουτ 
ἔγοη τιι5. Οἡ [Π|5 ἀΧ]ΟΠΊ τοϑίβ 411] 50. 4] {γιιβί, 
ἀπά {πογοΐογθ βοοϊθεῖγ. ΜΙ ΠουΣ 1 {Ποῦ οἂπ 
Ὀ6 πὸ ἴχιιδ ππίοη Οἷν]] ΟΥ δος] οϑἰ βίο]. ὙΠῸ 
ψνογάς ἴῃ {πΠ6 ἰεχί δθ υοίβα ἔτοιη Ζεςῇ. 
ΜΠ]. τό. 

26. Βε γὲ αὔφῦν, «πα οἷπ πο} ΤῊΪ5 ἰ5 ἃ 
αυοίαϊϊοη ἔγοια {πὸ ΙΧ Χ, νεγϑίοη οἵ 5. 
ἰν. 4,) γογα {πΠ6 ΑΟ Ν, μᾶ5 “"δϑίδπα ἴῃ ἃννθ, 
ΔΠΑ 51ὴ ποί." 866 ποίθ σά ἰοο. ὙΠδΐ {ποθ 
15. 8η ἱπάϊρηῃδίίομ νυ Οἢ 15 σὶρ ῃΐθοιιβ 15. 1ῃ6 
ἰεδομῖηρ οἵ 411 ϑυϑίεπιβ οἵ βοιπαά τηουδ] ἶγ. 
ΤΠΕ σοπάϊοηβ ὑπάθγ συ ῃϊοἢ {Π15 τὶρέθοι5 
ΔΏΡΟΙ ὈΘΟΟΙΊ6Β5 51η{Π|] 476 ἰδ ἄοννῃ ἴπ ΒΙΒΠΟΡ 
Βυί εγ 5 “ ϑευπίοη ὁ Ἀ δβοπίπηθπί. ὍὙΠΘΥ 8γῸ 
(1) ““ψβδη ἔγοπι ρδγί δ! ἴο Οὔ βεῖνεθ νγῈ 
ἸΠΊΔΡῚΠΘ Δ ἱΠ]ΠΓΥ ἄοπθ τι5, ὑνΠθη {πεγθ 15 
ΠΟΠΕ:᾽ (2) ““ψγμθη {Π15 ῥδγί δ} ΠΥ τϑργαβθηΐβ 
1 ἴο τι5 ρυθαίθσ {Ππᾶπ ἴξ γθα]]ν 15: (3) ““ψνπεη 
γγ6 δε] γϑϑοηΐμηθπέ οἡ δοσοιηΐ οὗ Ρδ1η ΟΥ̓ 1η- 
σοηνοηίθποθ ὑϑπουέ ᾿π]υτΥ ; (4) ““Βθη 
᾿πἀἸρηδίοη τῖβοβ ἴοο ΒΙΡῊ ; " (ς) ““ψΠεη ρϑίῃ 
ΟΥ ΠΑΓΠῚ 15 ᾿πηΠϊοίθα ἕο σΎδΕ Υ {παΐ τοϑθπίσηθηΐς 
{που παίαγα!]ῦ ταϊβθά ᾿ (΄ ϑεστήοη ἡ Ψ1Π11.). 
αὐγαὶ ρ)ὴ ὝΠΙ5 ννοτά 15 τιϑεὰ ἤθῦθ ἴο ἐ6β18- 

πδίθ ΔΗΡΘΓ ΤἼΠ ᾿πΐο ἜΧοσβ5. 

ΟἿ. ΓΝεὶ ρον σίας ῥίασο ἐο ἐδε ἀθυΠ ὙΤΠδς 
15, “Απά ἐἀο ποῖ, ἔπιι5 οὐ οἴπογνν!βθ, βῖνα 
ΤοοΟπ ἴο {π6 6 ν1}] ἀπά ἢϊ5 ννουκίηρ." ΑΠΡΈΓ, 
ξοβίεγθ δηά πιγβθά, ορθηβ 8ῃ 1π]δὲ ἱπίο {6 
Βραστέ ἴογ {Π6 δν]] βριγΐ, ννῆοβα ὑνογκὶπρ [Π6γῸ 
σμδηροβ ννμδΐ νγὰ5 δἱ ἢγϑί ἱπποσθπί ἱπίο (ἢ 
τη] οα νΠϊ ἢ 15 (Πη6 οπαγασίογϑεϊς. οὐ ΠΙπηβοιξ, 

567 



56ὃ 

28 1,εἰ Πίπη {Παΐ 5ἴοϊε βίεαὶ πο 
τότε : θαΐξ γαῖμα ἰεξ ἢῖπὶ ἰαθοιιτ. 
ννογκίηρ στ ῥὶς Παπ45. {πΠ6 τῃϊηρ 

"Οτ, ἐσ ὙΨΠΙΟ 15 ροοά, {Πδΐ Πα πιὰὺ Πᾶνα ᾿το 
εἰϊοέγιῤτεζε. - - 

σῖνε ἴο Βίπι τΠδὲ πεβάσδτῃ. 
290 [εξ πο σοΥγιιρῖ σοπηπηΠ] Δ ΕΪΟ ἢ 

ΡΓοσΘαά οἷ οὗ γοιγ πιοιῖῃ, δι τπδῖ 
το σ, ὦ Ϊ Ϊ Ι Εν] Ὁ ΟΛΡΗ ὙΠ] ἢ 15 βοοά 'ἴο τΠε τι86 οὗ εαἰέγιηρ, 
Μίαν. τΠᾶξ 1ξ ΤΠΔΥ ΤΙ ΠΙ δῖε ρᾶσθ τπίο {Π6 

ΠεδΊοΊβ. 

Οἡ {ΠῸ θχρυθβϑίοη “ βῖνε ρ͵δοθ᾽᾽" 866 ὟΝ εἰβίει πῃ 
οἡ Βοπ,. ΧΙ. 19. 

28. 16ὲ ῥίγει ἐδαΐ “ἐο]6] 1,6 Ὁ ὉΠ: 6 ὈἸΊΥΘΥΘΥ. 
ὝΤΠ5 15 ἃ νναυπίηρ ἀρδαϊηδίέ (Π6 ΡΠΓΟΥΓΙΠΡ τι5114] 
ΔΙΠΟΠΡ; ϑἰανθθ. (οηνογίβ ἔγοπΊ [Π|5 01455 ταῖσι 
ποΐ γεῖ βᾶνε τπη]θαγπθά ἃ}} {Π6ῚΓ οἱ ΠΔΡ1[5 1η 
ἀδίθγθηςθ ἴο {ΠῸῚΓ ΠΟΥ ΡΓΙΠΟΙΡΙ65. 

ἐδαΐ ῥὲ ριαν ῥασε ο σία ἐο ῥίγει ἐραΐ ποεάε! }] 
50 ἃ5 ἴο ἀεἰϊνοῦ οἴποῦβ ἔγοπὶ {Π6 [οπηρίδεομ 
ννΠοἢ Π6 Πᾶ5 ἔοιιπεὶ ἴοο βίγοηρ ἴπ ΠῚ5 οὐη 
(56. ὙΠῸ ΠΟρΡΘ οἵ βϑαν!ηρ Οἵ Πεῖβ5 15 ἴο 50ΠΊ6 
τη 5. ἃ 5 ΓΟΉΡΟΥΓ τηοίῖνθ ἘΠ8π {Π6 τπογα ἀπΥ 
οἵἉ τοϑεξαείοη οὐ οἵἉ 561-πηδ]πίθηδπςθ. 

29. Ἴο ἐῤὲ τὸ 97) εἀϊίην} ἴον Ὀμπ11άϊπε 
ἋΡ 85 ΠΙΔΥ ὈΘ6 πϑθϑᾶθᾶ. “ΤῸ δ {πῸ 
Πραγοβ δοσογάϊηρ 45 ρίασθ, {{π|6, ἀη ἃ Ρθύβοῃ 
τοααῖγο " (ΤΘγοπιθ). Οἡ {πὸ εἤδοΐ οἵ ννογάϑ, 
ἔον βοοά δηά ὃν], 566 ΕΠ, ϑΕγΠΊΟΠ5 ὈΥ ΒΊΒΠΟΡ 
Τογθπιν Ταυῇογ (Χχίϊ..  χχν!), ἀπά Βίσμορ Βευΐ- 
Ἰεγ 5 ϑϑύτήοῃ "ἡ {ΠῸ βονουηπηθπί οἵ ἐπο οπρια.᾽ 

2711115 6 σΎΩΓ6)] ΟΟΠΤΘΥ ἃ Ὅ]Θ 5518 ὍΡΟΙ. 

80. ργίευε γιοΐ ἐξ ῥοὶν δι γε οΚ᾽ σοα ΤῊΘ 
Ἰαχίαροϑβιξίοη βῃθνν5. [Πδὲ 1 νν}}} 6. Ὀγ ᾿γίηρ, 
ννγαίῃ, ἀἰϑῃοποβίγ, ἀπ σουγαρί σοπγθγβδί!οῃ 
τπαΐ Ηδ ψν1}] Ὀ6 βυιονθά, δηα {Π656 ἃτὸ ἴΠ6 νἱσθβ5 
ὙΠ ἢ Πᾶνϑ ἃ ἰθπάθποΥ ἴο ἀἴββοϊνα {Π6 βριγιξπαὶ 
βοοϊείγ, μ6 σματοῃ, νυ! μῖη νυν ῃῖο ἢ Ηδ ἄννε!!5. 
ὙὝΠΕΓΟ ἴ5 πο πιούθ αἰ ἘΠ σα] Υ ἴῃ σοπορινίπρ᾽ {Π6 
1πουρπε οἵ {86 ᾿Ἰηάννε!!ηρ ϑριγις Ὀεὶπρ στϊθνθά 
ὈΥ͂ 5ιιοἢ 5'π5 οὐ ἴπ86 ρατί οὗ {Π6 πιθηθεγβ οὗ 
1π6 θοάγ, ἴπδη οἵ {Π6 51Π5 ἃ πα πλϊβουῖθβ οἵ πηθη 
Ταϊβϑίηρ {Π6 [δε] ]ηρ8 Οὗ ΠΡΟ ἃΠα σΟΠΊΡΑΒΒΙΟΠ 
ἴῃ {π6 Εδῖμοσ. ὙΠῸ ῬουβοπδΥ οἵ {πὸ ΠΟῪ 
ΟΠοβὲ πᾶν θὲ ριονθά ἔγοπὶ {Π6 Ἔχ ργθββίοῃ 
ἴπ {πε ἰοχέ (5εαὲ Ῥϑάγβοῃ, “ ἔχροβ. οἵ {πε 
Οτεεα "ἈΠῈ: Χ 111}: 

«υῤεγεὺν γε αγὸ σεαϊρά τριέο ἐξέ ἀν 9} γεάρηιῤ- 
ἀϊοη)] ὋΥ ὙΠΟ γ8 616 Βθδιθὰ 01 86 
δῦ οἵ τϑἀοθιιρύϊοπ. Αἴ [Π6 {{π|6 οὗ {ΠΕ τ 
δάορίϊοη ΠΟΥ ὑνετο βθα]θά ἴῃ {Π6 ϑδογαπιθηΐ οἵ 
Ὀαρέϊβπῃ (566 ἴ. 13, 14), ἅπά {ποὺ ἴπθη σγϑοοῖνοά 
{πΠῸ ϑαγπεϑί οὗ {πῸ6 ϑριγίί, νυ ῃῖοῃ 1 ννὰ5 Οοα 5 
ΡΓροβα {παΐ {ΠΕΥ 5που]ά τοίαϊη δηα τϑοϑῖνα 
1η Θνϑ -ἰπογεαϑίηρ Διιηἄδποθ ἀρ ἴο {Πη6 ἄδγ οἵ 
ΠΠΔ] γτϑἀθπηρίϊοη οὐΓ ἀδ]νεγάποθ. Ὑεῖ βου 
ἴι θ6 Οοἀ᾽ 5 ρυγροβα ἐπαΐ [ἢθγα 5ῃομ]ά θὲ ἘΠ 15 
δάνδηςθ ἴῃ [π6 (Πγιβείδη 116 ἔγοπιὶ 1ῃ6 ἄδγ οὗ 
Ὀαρίίϊβηη ἴο {πῸὸ ἄδὺ οὗ τϑάδθπιρίίοη, ννῈ ἃγ6 
νναγποά {παΐ ἐπῸ ϑριγιί, ἐποῦρη οποθ βίνθη, 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 τοβιϑίεα (Αςῖβ. υἱῖ, ς τ), νεχϑά ([58]. 

ΕΡΗΘΥΔΙΝΒΙΠΕΝΙ [ν. 28---32. 

20 Απά ρτίενα ποῖ {πε ΠοΪγ ϑρίτίε 
οἔ (ὡοά, νῃεγευ γε δε 86] ιηΐο 
τΠ6 ἀδΥ οὗ τεάἀεπηρίιοη. 

21 1.εἴ 811] ὈΙττεγη 685, ἀπ ννγδίῃ, δηά 
ΔηραΙ, ΔΠἃ οἰαπηοιιτ, ΔΠ4 6ν]} βρθακίπρ, 
θῈ ριιξ ἀυγᾶὺ ἔγοπῃ γοιις νυ τ 41] ππδ]ϊςα: 

22 Απάᾶ ΖΡε γε Κιπά οπβε ἴο δη- “26 
οἴπεῦ, τεπάεγῃεβατίθά, ἐογρίνίπρ οπε ἢ 
ἈΠΟΙΠΕΙ, ὄνεη 485 (ὥσοά ἰογ ΟἸτβϑε δ 
88 Κα Βαῖῃ ἰογρίνεη γοιι. 

[Χ]Π]. το), δυίενεά (Ερῃ. ἵν. 30), σιεποποά 
(ᾳ ὙΠεβ5. ν. 19), 50 ἃ5 ἴο ἀδραγί ΠΤ ΌΠῚ 115. 
ἼΠΕΓΘ ἰβ ΠΟ ΒΕ. ΤΠ ΟΥ̓ ἢπδ] βαἰναίίοη ἕο ΔηΥ͂ 
[Πα Ἰν!ἀτι4] ἔγοπη ἢἰ5. Πανίηρ θεθη δάορίοα ἴπ 
ΕἸ γιβέ δπά βεαϊθά Ὀγ {πὸ ϑριγ. “866 {παξ 
γοιῖι Ὀγααὶς ποΐ {Π6 568], 5βᾶγ5 Τ Πθορῃγ]αςέ. 

81. 17εἰ αἱ] διἤεγμεις, ὅζς.)] τὸ ΒΕ ΕΓ- 
Π655᾽) 5 {πΠ6 ἔγαπιθ οὔ τηϊπά νυ Ὡς τυ] ΓᾺ]Π]}Υ 
Γαίδ!η5 ἈΠΡΤῪ [δο!πρα (Ατιϑί. “Ἐπ. Νιο.ἢ 
ΙΝ. 5). ἘΡΠδβιιβ, νγῈ ΠΊΔΥ ποΐβ, νγᾶβ ἔπθ Βιγίῃ- 
Ρίαοβ οἵ {πῸὸ ροεΐ, ΗἸρροπαχ, Ἂδ᾽]οά ἤῸπὶ 
1Πη6 σμαγαοίου οὔ ἢὶ5 νυυηρο “ἴπ6 ὈΙξίοτγ.ἢ 
“ἐγ (ἢ ̓  15 [Παΐ δχοϊξοπηθηΐ οὔ ἔδε!ηρ νυ] ἢ 
Οἴζθη ἃγῖθθ5. ἔοι 8Π ᾿πηαρΊ παίίοη οὗ δΔη ἰπϑι]ξ 
οἤἴεγεά ἰο 5. “"Αηρεγ᾽"- --ἰπαΐ 15, 411 {πᾶξ 
ΔΠΡΕΓ ὙΏΙΟΙ 5 ποῖ τὶρῃΐθοιιβ (566 ἵν. 26). 
ἐς (ἸΑτΊοιΓ,)) {Π6 Ἰουά ἴοπθο ἀπά ΒΙΠΟΙΒ τὸ- 
ΟΥΙΠΊΉΙΠΔΙΙΟη ΟΥ̓ ραϑϑίοπαΐθ πΊθη ἀηα υγοπΊθη. 
ἐς Ἐν} - ρα κῃ," [Π6 ὈΑ5ΟΓ σέϑι]ξ ΟΥ̓ ῥαβϑίοπ 
ΜΡ ΏΙΟἢ 1οδ 5 ΠΊΘη ἴο γον }]6 ΟΥ̓ ἰίδοϊς {Π6 σϑρι- 
ἰδίου οἵ ἔποβθθ νυ ἢ ὑνΠοπὶ ἘΠΘΥ ΔΥῸ ΔΠΡΤΥ. 
ΕΜ Δ]1ςα,") {πε ὈΔ4-Ποαγίθάμεθθ Οὐ τηΔ] ΠΕ Υ͂ 
ἔγοπὶ νυ ΠΟ 811 εν!]- ἀοίηρ ργοσθαάβ, ϑοπιθ- 
{ΠΠ165 {Π|5 νγογά 15 τιϑθ ἰῇ ἃ γοϑίγιοίθα βθηβθ 
(Άοπι. 1. 29; (ΟἹ. {|. 8). 

89. “πώ δὲ γε] Βα ὍΘοοτιθ γ, [Πδΐ 15, 
ἴῃ σοπίγαβε ο {Π6 νἱσθβ Δθονε-τηθπίϊοπθά σοπ- 
Εἰππι6 ἔο τῆακθ ργόργοϑθ ἰονναγάβ {π6 ὀρροϑιὶξθ 
Β͵άσοθ. ὙΠΟΥ Πᾶνα Αἰγοδάν θθθη δάορίοά, 
τορϑπογαίθά, βθα]θά ; {ΠοῪ Πᾶνθ ἸγοδΥ ρΡαΐ ΟΥ̓ 
{Π6 οἱά πηδη ἀπά ριιξ οη {ῃ6 πονν πηδη, δι 511] 
“ἘΠ6 Ἰυϑὲ οἵ {π6 ἢἤρθϑῃ, δ] θά ἴθ {πὸ Οτεεῖκ 
2ῥγοπόρια σαγίος,. ἀοΙΠ τοτηδῖη, γεᾶ ἴῃ {Π6πὶ 
{πὲ ἅτε τεροπογαίθα " (τέ. 1Χ.), δηά ἰ5 ἴο Ὀ6 
ΟΥ̓ΕΓΟΟΠΊΘ. 

)ῶηρίουῖνσ οπε αποῖβεγ] 110. ““ ρίνιηρ ἔγθοὶν [0 
ΘΔ Ὸἢ ΟἴΠοῖ,᾽" ἡ ΠϑίΠοΓ ραγάοῃ ἔογ γοηΡ5, Οὐ 
ΔΗΥΓΗΪηρ᾽ ΕἾ56 ἐμδΐ 1ὲ Ὀδοοιηθ5. Ὀγοΐμεγβ ἴο βῖνα 
ἴο ὈγοίποΥϑ. 

ἐυελ ας Οοά Κῶν Ορῤγίοῦς σαξε ῥα ζουρσίσεπ 
γ)οι δνϑθῃ 88 ἀοᾶἂϊπ Ομγῖβὺ σα 08 ΓΥΘΘΙΥ͂ 
ἀπῦο γοὺ, Οοὐδβ ἔτεα βις ἴο ἐμεπὶ δὰ 
θεθη {μαὲ οὗ δάορίϊομ, ἱποϊπάϊηρ π΄ 1ΐβεὶε 
ογρίνθηθος οἵ 5ῖπ8. Ηθ ραν ἴξ {πεπὶ ““ἴπ 
ΕἸ τιϑὲ,," [Πδὲ 15, 85 (ῃυιβίίδηβ, ἀπά Ὀδοδιιβα 
{ποῪ Ὀεϊοπραά ἴο (τιβι β Ὀοάγ (566 11. 13). 
(ΒΕ γθῃ 85) 5ῃδνγβ ἰῃαΐ νγὲ ἃτὸ ἴο ἴακε σοαϑβ 
ἀθα!ηρθ ΜΠ τ15 85 ἃ πιοάθ] ἔοσ Οἵ ἀθδ]ηρ 
ψν] ἢ ΟἿ ποΙρηθοιγ. ὙΠ6 Ἰθβϑοη θοῦ ᾿πΟ0Ὲ]- 
οαἰεά ἰ5 ἴΠπ6 58 πΠ16 ἃ5 {παΐ ἴῃ {π6 ρᾶγδθ]ε οἵ {π6 



ν. 1--5.] 

ΘΟΗΑΡΤΕΕ ν. 
2 “7321ὲ7 ρεγιογαῖ ἐχλογέαζίογιδ, ἐσ ἴοῦθ, 3. ἐο Μν 

)7ογμεαζίογε, 4. αγτα αὐἰΐ τεγισίθα7271655, 7 το 10 
εογεγοε τῇδ ἐλε τυϊοξεα, 15. ἐο τυαᾷ τυαγίδν, 
αγα ἰο ὅδ τ8 Μέρα τοί ἐλὲ ϑιγιίί, 22. ἠδ 
εἰφρεογαίρίλ ἐο ἐλε αγέϊειείαγ, αἰμέϊεν, ἄστυ τυΐτες 
οἰερἦξ ἰο οὖεν ἐλεῖγ ἀτισῥαγιαδ, 25. αγιαΐ ἀπέ5- 
δανιεῖς οτρ]έ ἐο ἴουσ ἐλεῖγ τοῖψεδ, 32 δυε7: 5 
Ολγίδέ αοίζ Δὶς ἐληγελ. 

Ε: γε τῃεγοίογε [Ὁ]ονγεῖβ οἵ οά, 
45 ἀδαγ σῃι] τε : 

2 Απά ννδἱ[ ἴῃ ἰονε, 45 (ἰμεῖβέ α͵5ο 
Βαίἢ Ἰονεά τι8. δΔη4 δίῃ ρίνεῃ ἢϊπι56 1 
ῸΓ τι5 δπ οἴδεγίπρ πα ἃ ϑδουϊῆςε ἴο 
(σοἀ [γ ἃ βϑυγεείβπμἷπηρ βάνοιιτ. 

Τππιογοῖϊα] ϑεγναηί, ὙΠ ἰπ6ὸ Κίηρ Πᾶ5 
ῬΙΕΥ ἢγϑβί, ἀπά {π6 βεγναηΐ 15 θοιιηά ἴο ἤᾶνα 
σοΙηραϑϑίοῃ ἴῃ ᾿τηϊδίίοη οἵ ἢΪ5. Μαϑβίθυ 5 ἸΏΘΓΟΥ, 
ποί ἴῃ πορδ {παΐ ΠΊΘΓΟΥ Ψ}1}} ἴπ 1Π6 Γαΐαγο θ6 
εχίθπήθα ἴο ἢϊπη. 80 που, νγῈ ΔΙῸ ἴο ἔόγρίνα, 
ποί Ὀεσδιιθα να πορα ἴοῦ (σοά 8 [ουρίνθηθβϑ 
Βογθδείοσ, Ὀὰς Ὀδοαιιθθ ἃ5 (ἢ γβίίδη5. νγα Πᾶνα 
Ῥεθη ξογρίνθη Ὀγ Ηϊπλ. (ΤῺῈ6 τϑδάϊηρ “ γοιι "15 
τρί, δας “ἐαι5  Πᾶ5 βϑοιὴθ Μ8. δυϊπουιγ.) 

(ΗΑΡ. . 1. 8ὲ γε ἐῤογεζογε γ)ο]οαυεγς οΚ 
ΟΘοα] 1.1. ““ Βεοοίηθ ἔπϑη ἱπηϊτίουβ οἵ Οοά,᾽" 
ἴπ τέβρεοξ ἴο ἔγεεϊγυ βινίπρ ἀηα [ουβινίηρ, ἀπά 
Ἰονίπρ' οπ6 ἃποίμογ; ἃηά {Π1|5 {Π6Ὺ ἃῖε ἴο ἄο 
85 ΠΟΥ ἃτ6 {Πϑηηβεῖνεβ “' ἄθασ οὐ Ὀθ]ονθά 9}}}- 
ἄγοη,)) ποΐ ἔγΌ ΠῚ {Π6 5] αν 5} ἴδαι οἵ ριιη]ϑηπιθηξ 
1Ὲ ἘΠΕΥ ἀο ποίΐ, οὐ {π8 Ἐ] 8 }}Υ 5]ανίβῃ Πορα οἵ 
φαγηΐηρ; Ὀθηθῆξ το ἐπϑιηβθῖνοβ 1 ΠοῪ ἄο, δαΐ 
ἴῃ {Π6 βριτῖξ οἵ ἢ]14] Ἰονβ, νυν ῃῖο ἢ σορίεβ [Π6 θ6- 
Ἰονϑά ἔδί μοι 5 δοῖβ ἃπἃ ρυΠΟΙΡ]65, ἀπά σαπηοΐῖ 
Ῥαΐ ξεῖνε Ἰονε ἔογ ἰονβ. 

Ο. ῥα Ἰουεά τς, απά ῥαΐδ σίυεπ ῥὶγιεοϊῦ 
)ῶν τ] τονθᾶ ἃ5 πᾶ ξδᾶνγθ ἨἩϊτβ61 ἢ 
ΟΥ 5. 

ἀπ οὔεγίηρ απά α ταογίποε] “ΤῊ ἀπεγρε οὔ 8]] 
ἘΠ βδουῖῆς!α] οἴουϊηρϑ οἵ {πΠ6 οἹα ἀἸβρθηβδίίοῃ: 
1Π6 {τπι6 βδουῆσθ ΤῸ δἰπ ὈΥ ΨΠΙΟΠ δχρίδϊίοη 
ννᾶϑ νγουρῃΐ; {Π6 ξογοβῃδάοννϑα διγη-οἤθυίηρ, 
ὙοβῈ 56] ἘΘυσΥθηἀθυ νγὰθ “4η ΟὐουΓ οὗ ἃ 
δυγϑδέ 5116]], ἃ βδουῆςθ, δοσθρίδοϊθ, ννῈ}]- Ρ]θα5- 
πε ἴο σοά" (ΡΗ].. ἵν. 18); {πΠ6 εβξβείίνε Ρεδςθ- 
οἤεγίπρ, Ἔχμι δ! ηρ τοϑίογθα σοπημλιηΐοη Ὀ6- 
ἔννθοη Οοά δπά τηᾶη. ΠῈ Ρἤγαβα “ἃ 5δου  ῆςθ 
το Οοά ἴογ ἃ ϑυνθεῖ- 5 6 ]]}Π 1 Πρ; βάν οι ᾿ ὈΘΙΟΠΡ5 
ἴο ἐπθ Ὀυγηί-οἤδγιίπρ, {πῸ πιραί- οἴ οσιηρ ἀπά 
16 ρϑαςθ- θην. ([μΕν. 1. 9. 11. 2,. Π|. ς.) 
Τφπαΐι5 δάορίβ ἐπθ δχργεββίοη, “" ΕΡίβέ. δά 
ἘΡἢμεβ5. 1. Ὑπὸ ἴονα οἵ (ῇμγιβέ Ἔχ! Ι ϊπρ; 
115618 ἴῃ {π6 βδοτίῆοθ οἵ Ἡ]πηβε]Ε 15 δεῖ Ὀθίουθ 
(Ἰτἰβεϊαπβ 85 ἴπῸὸ τποάδὶ ἀπά [Π6 τηοίϊνθ οἵ 
{ποῖγ ον ἴο βοῇ οἴμοσ. (. [ομη Χχν. 12; 12. 

8. ογ' εοὐεέομαπεν.] ἘἈΔΙΠοΥ, δ 66 αϊπ6858. 
866 ποΐϑβ οῃ ἵν. το. ΤΠδ τιϑῈ οἵ “οὐ Ἰηβίοδά 
οἵ “4η4 πηαῦ Ὀ6 ποίθά, Ὀυὲ ἴοο πλοἢ βίγθϑθ 
ται ποῖ Ὀ6 Ἰαϊὰ ἀροη ἴξ, 45 ἴῃ {π6 νῦν ποχί 
γΕ 56 ““ 76βεϊη 15 ἴῃ Δ ΘΧΔΟΙΥ ΡΑΓΆ]]Ε] ΤΠΔΠΠΟΓ 

ἘΔΡΈΡΙΞΗ δ. ν, 

2 Βιαῖΐ [ογπισδέίοη, δηά 81] τποΪθδη-- 
Π68870 ΟΥ σονεαίοιιβη658, ἰεῖ 1ἴξέ ποῖ 6 
Οὔσα ΠαΠπηθα ΔΠΠΟΠρ' γοι!, 45 θΕςΟΠΊΘΓῃ 
884 1η08 ; 

4 Νείέμογ ΒΙΓΠΙΠ655.. Ποὺ ἔοο] 58 
τΑἸΚίηρ, ΠΟΙ 6ϑέϊηρ, γῇ] ἢ ἀγα ποῖ 
σοηνεηϊεηῦ: δυξ ὙΠ οἰνίηρ οὗ 
{ΠΔηΚ8. 

5. ΕῸΓ {Π]5 γε Κπονν, Πδξ πὸ ὑνῃογε- 
ΓΠΟΠΡΕΙ, ΠΟΙ πΠοϊθαη ρείβϑοη, ΠΟΓ 
ςονεΐοιιβ πηᾶη, νη. 15 δῃ ἰάοϊδίεγ. 
Πδῖἢ ΔΠΥ ἱπΠδγίαποα ἴῃ ἐπε Κιηράοπι 
οἵ (Ἰγιβὲ δαπά οἵ (σοά. 

σουρΙ Θά ἕο ““ΤΟΟ]Ι5ῃ: (ΑἸ κῃ; ἢ ὈΥ {πε ἀϊδ᾽πο- 
{ἰν6 σοΠ]ΠΟΊΙΟη. 

4. ΝΝείέῥον Δ] ρίγιοθος, πον 7οο δε ἐαϊ ζίηρ, ποῦ 
76δ 9} Απιὰ ΕἸ1Ὸ Ὶ Π655, δπ ἃ ΓΟ00115} ὕὉ81Κ- 
1πδ, ΟΥ̓ οπύϊπξ. “ ΕἸ Π655 "15 ᾿Ἰπάδθοθπου : 
ἐς ἔ0Ο]Ι58. ΑἸ Κιηρ',᾿ [Π6 σοᾶῦβθ (8}κ οὗ ἔοο!β : 
ἐς 165. 1ηρ’,᾽) [Π6 πιοῖα γτοῆποα Πα] -ϑιιρ βαβίίοη οἵ 
ν]ςΘ ΟΥ̓ΡΓΟΪΆΠΙΓΥ ἴῃ {Π6 σΟπνεγβαίοη ΟΥΓ νυτῖΐ- 
ἴῃρ; οἵ ἃ νυϊζγ τηδη οἵ {πε ννου]ά. 

δμὲέ γαΐδεν σίαϊπς ὦ ἐῤῥαημζ)] ὙΠῈ Οτθεκ 
ϑνΟΓᾺ 15 τεπάθγθα ὈΥ 5ΟΠῚΘ ἃ5 “" ΔΡΥΘΘΑΌΪΘΠ655,᾽) 
ἴῃ ἴΠ6 βθῆβθ οἵ 5Πακοβρθαγοβ “'βσδοίοιβ [00]- 
1η5,᾽ Πανῖηρ ἴῃ ἰξ ΠΟ σΟΔΊΒΘΠ655 οὐ Ἐηπνοκα 
Π|κ6 {πὸ ““ 7εβέϊηρ " 1ι5ὲ τοργορθαΐθα  θαΐ {Ποῖδ 
15. ΠΟ 5ΠΠοϊϑηΐ δα ΠΟΥΙΕΥ ΓῸΓ 5 ἢ τι56ὲ οἵ {Π6 
νγογ, ΠΟΙ 15 5110} ἃ 5:51 Ποδίίοη ἴῃ δοσοῖά- 
8Π06 νν] ἢ [Π6 ΑΡροβί!ε5 τηϊηά. 866 θεϊονν, Ὁ. 
19, ἃπά ῬΗ]]. ἵν. ό. 

5. Τὸν ἐῤὶς γο ἐποαυ] ἘΟΥ ὑμ15 γ8 ΚΠΟῪ 
δια πη ἀογδῦδηά. 

π07" σουδίοιις 7147, αὐο 15 απ Ἰάοἰαίεγ } ΠΟΥ 
ΒΥΘΘαγν τιᾶπ. 866 ποίθ οἡ ἰἷν. τῷ, δπά οἵ. 
(ΟἹ. 111. ς, ““ σονϑίοιιβῃθϑθ, νυ ῃ ἢ 15 ἸΔοἸδίγυ." 
Α5. νδυϊοίοιιβ ΤΏΘη πΊακ6 σοὶ {ΠΕῚΓ σοά, 50 
1Πογα ἃῖὰῈ οἴμοῖβ ῃοβα βοά 15 {πεῖ ὈΕΙ]Υ. 
ΤΠυ5 {π6 ““βτθοάν "ἢ πηδῃ 15 ἴῃ ὈΟΐΠ 56η565 
οὗ {π6Ὸ ννογά δὴ 1:ἀοϊαΐοσγ, νυ μοίποσ πα ἱπάα!ρα 
Π15 ΤῊΙΒΘΥΥ ΟΥ̓ἨΙ5 ΠΘΒΠΪ]Υ ἀ6σιγ65. 

ῥαΐ την ἱγιῥρογίέαπεθ ] Ἀδιῦμ ἱππουὶθδποθ. 
δὲ ῬᾷᾺ] Ππὰ5 το] {πΠ6 ἘΡῃεβίδῃηβ {παΐ {πο Ὺ 
( Πα οδίαϊποα δη ἱπμουϊΐαπος" (1. 11) ἃπά 
τϑοοΙνθά 115 δαυποβϑὲ (1. 14), δπηά γεῖ μῈ ποὺ 
1615. {πθπὶ {παὶ {ποὺ Πᾶνθ ΠῸ ἱππουϊΐαποθ 1 
1Π6Υ ἅτ σα ΠΥ οὗὁἩ ὩΠοΟΙθαηΠο55 οὐ ρτθθά, βῃδνν- 
ἴῃ ἐμαΐ “ΠΟΥ να μαννα τϑοοϊνο (ῃ6 ΗΟΙ͂Υ 
Ομοβὲ νγὸ ΠΑ ἀθρατέ ἤοπλ σύᾶσα δίνθη ἢ 
(Ατί. χνι.), ἀπά Ἰοβα {π6ὸ ἱππουϊΐαποθ νυ ΠΟ 
νγὰ5 οὔθ. Αἱ {π6 {ἰ{π|ὲ ἰμπαΐ ἴμ6 ΑΟΝ. ννᾶ5 
τηδάδ ἔποῦρ νγὰβ ΠῸ αἰβεϊποίίοη ἴῃ {Π6 πιθδη Πρ; 
οὗ τπὴ6 ἘπρΊ5η τνογάβ “ἸπΠουιίαποθ "ἡ πᾶ, 
ἐς ΡΟΞΘΘ βίῃ," ἃ5 ΠΊΔΥ Ὀ6 566 Π ἔγοπὶ 518 Κ86- 
ϑρδαγθ᾽5 Βα ὈΙΠ8] τπιϑὲ οἵ [Π6 νυογάϑ “"Ἱππουιαποθ ἢ 
Δ η4 ““᾿ππουῖί." 

ἐπ ἐδὲ ἀίισάονι 9 Οργισὲ «πὰ 9 σο4] ὍὌΠῈ 
55:1 Ποδίϊοη οἵ {Π656 ννογαϑ 15 ποΐ ἴο Ὀ6Ὲ σοπῆπρα 
ΕἸΠΕΥ ἴο {πὸ ΟΠΌΓΟΙ οἡ βατίῃ οὐ ἴο {πε Γαΐαγα 
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ΙΟΥ, 
μγιὀείζος 

6 Τ,εὲ πὸ τηδη ἀεςείνε γοι ἢ 
ναῖὶπ νγογάβ: ἴογ θεσδαῖιιδα οὔ {Π686 
τηϊηρβ σοπλεῖῃ πῃ νγαῖῃ οὐ (σοά 
προη {Πς ομΠ]άγεη οἔ " ἀἰδοδεάϊεηςα. 

7 Βε ποῖ γε {πεγείοταε ραγίαουϑβ 
ψ ἢ {ἢ 6π|. 

8 ΒῸΓ γε ὑγεία βοπηβίπη68 ἀδγκΠ688. 
θιιξ πον ἀγε γε Ἰΐρῃξ 'ἱπ {π6 [οτά: 
να] 45 σμ]άγεη οὐ ΠρΒΕ : 

9 (ἔογ τῆς ἔπυἴὸ οὗ τὴ8 ϑρίπ 25 ἴῃ 
8}1] ροοάπεββ ἀπά τὶρῃτθοιιθποθθ ἀπά 
τσυτῃ :) 

το Ρτονίπηρ ννῆδέ 8 δοσερίδθ]β τππηῖο 
τῆς [,οτά. 

ΡΕΕΕ ΉΝΈΕ  Υ. [ν. 6---ἰ 4. 

11 Απά μᾶνε πὸ ἔ]]οννβῆρ ἢ 
της τπιηΐγιμεα! ννογκβ οὐ ἀδγκηαβ8. Ὀυζ 
γαῖμεῦ γαρύονα ἐῤθῆι. 

12 Βὸγ [ἴ 18 ἃ 58ῃ4πη6 ὄἜνεῆ ἴο βρεαῖς 
οὗ {ποβεὲ {Ππῖπρθ ὑνῃ ἢ ἃῖα ἄοης οὗ 
{Πεπὶ [ἢ 8εοζσαί. 

123 Βυΐῖ 4}1] {πϊπρβ8 {παξ ἅγὲ ἵσε- ΠΟ, ς 
εοϑἜ7έ. 

ΡΙονεά δίε πιδάβ πιδηϊξβδ Ὁ {πε 
Ἰρῃς : ἔογ νυ βαΐβοενεγ ἀοίῇῃ πιᾶκα πηδ- 
ΠΙξαϑέ 15 Πρ ἢτ. 

14 δνΒεγείοτε ἢθ βϑδαιῃ, “ΖΑ νγάῖκα “ 15οΐ. 
τ 

ποι Πδὲ 5ἰβερεβῖ, δηά δτίβε ἔγοπι 
τ{Π6 ἀθδά, δῃηά (Ἠ γῖβὲ 514}} σίνε {πεὲ 
Ἰιρῃε, 

Κίηράᾷοπι οὗ μϑάνθῃ. [Ἃπ {π6 [γπηο οὗ {Πε656 
νγο6 γϑοοῖνο {Π6 ϑαγηθϑέ οὗ οὐσ ᾿ΠΠπουϊδποθ, βΊνθη 
ἴο τι5 'η θαρίίϊϑηα Ὀαΐ 114016 το 6 ξοτγίειθα : ἴῃ 
16 Ἰαίο νυ τεσοῖνθ ἘπΠ6 νυ ΠΟ]6 ἱππογϊΐαποθ, 
{παΐ ἱπῃουϊίαηος Ὀεῖπρ τη ἔδοϊ {Π6 [Ὁ]] ροββθβ- 
βίοη οἵ {πὸ ΗοΙγ ϑριπξ οἵ σοά. Εδοῃ οἵ 
{πΠε56 Κιπράοπιβ ἰ5 (ἢγιϑβ Κιηράοπι, ἃ5 Ηθ 15 
τῃ6 Ηεδὰ απὰ Κιίηρ οὗ ἴἴ, ἀπά αἱ ἴΠ6 58 ΠῚ6 
{ἰπ|ὸ Οοά5 Κίπράοπι, 85 ἴἴ ἰῖ5Β. Ηβ ἐπδὲ Πᾶ5 
ςοτη πη 64 {π6 ρονογητηθηΐ οὗ {π6Ὸ (Βυγοἢ, 
τη ἀπά {γπηρμαπΐ, ἴο ΗΙ5 ϑοη. 

Θ. Ζεὶ πο γιαη ἀἰδοοῖυε γοι αὐἱὴρ “«"αἱρη 
αυογ.] 8.1 Ῥαι]5 νγογάβ σοπΐδιῃ ἃ νγαγ ΠΡ; 
ἀραϊπϑί {πΠ6 (ὐποβέϊς ᾿πιϑεΠσδίίοη οὗ Ὑἱοθ 85 ἃΠ 
᾿πάιθγοπέ {Π]ηρ, ἃ5 νν6}1 45 ἀραϊηϑί {π6 ΓΟ 5} 
Ὀγαάναάο οὔ {πΠ6 ργοΠιραΐθ πηδη. 

εογιο: 0} ἴπ {15 νου (Άοπι. ἱ. 27), ἃηά 
ἐ(15 σοπηϊηρ " ἴῃ {ῃ6 ποχὲ νου] (Κεν. χχὶ. 8). 

εὐϊάγοη 9.) ἀϊτοῤοάϊοπεο 866 1. 2. ὙΠῸ 
ΤΠ ΥΡΊΏΔ] τοδάϊπρ “ἢ ἀΠΌΕ]ΙΟΓ ̓ 15 ποΐ 50 βοοά ἃ 
ΤΟΠθΥΠηΡ. 

7. Βεποὶ γε] 1.11. ““ Βεσοπιθ ποῖ γε.᾽" 1Ὲ 
{πον ἀϊά 50, ᾿ξ ννοι]Ἱὰ θὲ ἃ ἔἈ]ΠἸπρ ἀνα ἔγο ΠῚ 
{Π6 5ίαίθ ἴῃ νι ἢ {ποὺ Πα Ὀεθη ρῥ]δοθά. 

8. ἐπε 1ογα  ἃ5 (Πγβέῖαπβ. Οἵ, Μαίί. 
ν. τό. 

9. ἐῤὲ γγιὼξ οΥ ἐδ ϑρὶγὶ"] ὕὉπ6 ἔσαϊῦ οἵ 
1ἰσαῦ, δοςογάϊηρ ἴο 4}1 {π6 Ὀεϊίεῦ Μ8585. ὙΤΠὲ 
τοδάϊηρ ἴῃ {πΠ6 ἰοχέ 15 ῬγοΌΔὈΪΥ ἀδγινθα ἔτΌτη 
ΟΔ!. ν. 22. 

10. ῥργουΐησ, ὅζο. ὙΠε ἐδβί οἱ ἃ {πῖηρ 
Ὀεῖπρ τῖρῃξ ΟΥ̓ ΨΓΟΠΡ 15 1[8. ὈδΙηρ Δοσθρίδθ]α 
ΟΥ̓ ΠΔΟςΠΘρΡίδ]6 ἰο {πῸ 1 οτά, ἀπά {ΠῸ6 ργοοῦ οἵ 
ἃ 1Πϊπρ θεϊηρ δοσθρίδθ]θ ἴο {πὸ Τογτὰ ννοι]ά 
θὲ 1ῃ6 ἄρρίονδὶ βίνθῃ ἴο ἴ ὈΥ 1Π6 ἀϊνΊ πεν 
ΘΠΠΡ οηθα σοηβοίθποθ οὗ {Π6 Τοροπογαΐθ ΠηδΔη. 

11. πμηγγμγμϊ αὐογῖς 97, ἀαγάπες. ΜΝ οὐκ 
ὙΠΟ σοηίγαθί ἴῃ ΟΠαΥδοίου νυ {Π6 ροοά, 
Τρ Ὠΐθοι5 Δη 4 ἐγ νυ ου τα νυ] ἢ ἀγὸ {Π6 νου κϑ 
Οὗ Ἰιρῃξ (υ. 9). ΟΕ, 6μ!. ν. 1:9--22. 

ὁμὶ γαΐβεῦ χεῤγους ἐῤρθ)] Ὀπὺ Υϑῦμ Υ 
Θὕοθι σὑϑρύοσθ ὕπο. 16 ΠΊΔΠΠΟΙ [Ιπ 
ΠΙΟ δὲ Ῥδι] σαγγιοά οὐ {Π15 ργεοθρί οἢ- 

ΟΠ ΤΠΔΥ δ 866 ἴῃ [Π6 οαβε οἵ {Π6 ᾿'πςδ5- 
ἴποιβ (ὐοΥπ Δ (1 (ΟΥ̓. ν. 3: 2 ΟΟΥ. 1. 7). 
5887} ΤΈρτοοῦ δπάϑ ἴῃ δῇδοιίοπαΐθ ἔουρΊν 655 
οὗ {πΠ6Ὸ ρεπιΐοηΐ. 

19. ον 1 ἰς α ἐραριε ουδη ἐο σῤεαᾷ φῇ ἐβοσο 
ἐῤῖησ9.] Απά {πογεΐοτθ ποθ 15 {πΠ6 βυδδίεγ 
ΤΌΔΒΟΠ ἴῸΓ τορτοοῦ οἡ {Π6 ρατί οἵ ἔποβϑ ννῆοβε 
ἀν 1ἴ 15 ἴο Τερτονυα. 

18. Δα αἱ] ἐῤίησε ἐῤαὶ ἄγ γεῤγουδά αγὲ 
γιαάο γιαη δε ν ἐῤὲ ἤσῥὲ: 707 αυῤαίσοευεῦ ἄορ 
γιαζε τηαη 75 τς σὲ] Βαῦ 811 οὗὨ ὕμϑιη, 
Ὀοὶπρ Τορτονθᾶ, 86 τηδηϊοβῦθα ὉΓ ὑπ6 

1ραῦ; ΓΙΟΥ͂ ονθυγύπίηρ ὑπαῦ 15 τιϑῃῖ- 
ξοϑυβθα 15 115. ὙΠῸ Αροβίϊα Πα5 ἀεβιγοά 
{Πα [Π6 ννοσκβ οἵ ἀδυκποϑϑ θῈ τοργονϑά (συ. τι), 
ΔΠ4 πο δάἀἀς5 ἐπαΐ σϑργοοῦ νν1}} τηακα {π6 ἔγὰθ 
σΠαγδοίου οἵ 11 οἵ {Πθπὶ ἴο Ὀ6 ββεῃ, ἃ5 που ρ ἢ 
ἃ Ποοά οἵ ΠΙ»μξ ννεγα Τγοννη ἀροη {ποπὶ, 1Ε 
Ὀεϊηρ {Ππ6 διποίίοη οὗ Πρ ἕο σαιιβε ἐπι 5 ἢ 
ΜΠΙΟΙ 1 [4115 ἕο Ὀ6 οἸθαΥΥ ἀἸβοογποά, πᾶ, 8. 
Ῥμ] δἠ 5, ἰο 6 ἐγαπβίογτηθα {πουηβεῖνεβ ᾿ηΐο 
Πρηῖ. ὙΤΠε ννογά “" πηαη!δϑίθα " τητιδὲ Ὀ6 ἴα κθη 
ΡΑΒΒΊ υΟΙΥ ἴῃ Ὀοΐῃ οἰδιιβθβ, ἴῃ {π6 ββῆβα οὗ “1 
ΠΡῸΣ 

14. ῥὲ “α}} ἘΜΠΕΓ ““1ξ 541}, 1η {Π6 
1ηἀθῆπιθ ἔοστη τη ὙΥΒΙΟἢ οἰζαίΟη5. ΔΥῸ 5οη6- 
{ἰπ|65 τη θ ΠΠῸΠΊ ἃ 5ΟΌΓΟΘ. γγ}6}} Κποννη ἴο {Π6 
Ροίβοη δάαγοβθθά, ΟΥΓἠΡοββίθ!Υ “16 Ἡοὶγν 
ϑριπς βαιίῃ." ῬῬτΟΌΔΟΙΥ ᾿ξ 15 ἃ σιοΐδίϊοῃ 
ἔγοπΊ 8 ΘΑΥΪΥ (ἸὨγβίιαη ΠΥΠΊη (8Π ΟΡΙΠΙΟῸΠ 
ἀδί!ηρ ἃ5 ΘΑΥΥ ἃ5 {π6 {πὸ οἵ ὙΠεοάογοί). 
ΤῊΙ15 ΒΡ 5Έ]6 μανίηρ Ὀθθη υυγιτΐθη ἀθοιέ Α. Ὁ. 
6, ϑυΠοϊθηὲ {ἰπ|ὸ παὰ εἰαρβθοά [ῸΓ ϑ5ΟΠΊ6 
(ἐΡ581π| (1 (οΥ. χῖν. 26) ἴο πᾶν Ὀεοοτηθ οἵ 
ΒΌΠΘΓΑΙ πι56. [{ τρς ἢανθ θθοη [Π6 ΤΠΟΓΠΙΠΡ᾽ 
Ὠγτηη τἰϑϑοὰ ϑαο ΔΎ ὈΥ πῃ6 (ΟΠ τβεαῃθ. 1 
Εοπιθ θη ἘΠΕΥ ΔΘβΟ ]οα ΤῸ ΡῬΥΔΥΕΓ δὲ 
5: Ῥδι]5 Ἰοάρίηρ, ΟΥ 1ἴ τηϊρμξ Πᾶνα Ὀθθη ἃ 
ὈΔΡΕΙΒΠΊΔΙ] ΠΥ λΠ τἰϑϑὰ ΠΠΓΠΓΡΊΟΔΙΥ π᾿ 411 {Π6 
σΒυγομος ἐουπάθά Ὀγ 81 Ῥαᾷὰ]. Ὅμδ ννογάβ 
αμιοίεξά τη ἃ5 [Ό]]ονν5 : 

Ἔγειρε ὁ καθεύδων, 
Καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν" 

᾿ ,’ 

Καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός, 



4: 5: 

ν. 15--20. 

15 ὅϑεε {Πδη τἢδέ γε νγδὶκ εἰγοιιπη- 
ΒΡΕΟΙΪγ., ποΐ 45 ἔοοϊβ, διιξ 45 ννγίβ6. 

16 Καάεεπηίπρ {Π6 {ἰπη6, Ὀδοδιιβα 
186 ἀἀγ8 δΓῈ εν]]. 

17 ὙΜΒεγείογε θῈ γε ποῖ τιηννῖβα, 
θυὲ υπάεγϑίδηαϊπρ ννμαῖ {Π6 ψν}}} οὗ 
τῆς 1 οτά 7-. 

ι8 Απά θὲ ποῖ ἀγιηκ ψ ἢ τίμα, 

ὙνΠΙΟἢ τδΥ 6 ἰγδηϑαίθά : 
ΘΙΘΘΡΟΓ ἄνγακα! Ἀϊδε ΠῸΠῚ {πὸ ἀοηά! 
Απά (Οἢγιδὲ οἡ ποθ Ηἰβ ΠΙρμΐ 5}4}1 5ῃθά, 

ΤΠ βοπιθνν δέ τπιι5ι18] ἕογστη οἵ ἔννο οἵ {Π6 
Οτθεῖκ ννοταβ ΠΊΑΥ ρϑύπᾶρϑ Ὀ6 δοσοιιηίοα [ῸΓ 
οὐ τῆγ(ῃτηϊοαὶ ργουπάβ. 6 ΠΥΠΊΠ 15 πϑίιι- 
ΤΆ ]ν ξοιιπάθα οἡ δογιρίαγαὶ ννογάβ ἀπά ἰθχίϑ, 
85 ““ ΑΥ56, 5Π1Ππ6, ἴῸγ (ἢγ ΠΡμς Πᾶ5 σοπὴθ δηά 
{π6 5Ίουυ οἵ {πΠ6ὸ Τογὰ Πᾶ5 σῖβθη ΠΡΟ {πὸ 
(1541. [ἴχ, 1); “Αννᾶκθ δηὰ ἰηρ, γε {πδΐ 
ἄνα}! ἴῃ ἀμπδί: ἔογ (ἢν ἄδνν 15. 45 {Π6 ἄδθνν οἵ 
ΒεΓΌ5, ἀπά {Π6 ϑαυίῃ 54] οαϑὲ ξογίῃ Ποὺ ἀθδά "ἢ 
(1381. χχν]. 19); ““ὙΠ6 ΡθΟρ]β {μαΐ νναὶκϑά ἴῃ 
(ἰΑΥκπο55. Πᾶνα 566 η ἃ βυϑαΐ Πρῃῖ; (Πϑὺ {παῖ 
ἄννεῖ! τη {Π6 Ιαπα οὗ {πΠ6 βΒῃδάονν οἵ ἀθδαΐῖῃ ροῃ 
1π6πὶ Παίῃ {πὸ ΠΡῊΣ 5ῃϊπθα " (1541. 1χ. 2). Βαΐ 
ΠΟΠΘ Οἵ ἔπ656 ρᾶβϑαρεβθ οδῇ Ὀε βδἱα ἴο θ6 εἰϊθά 
δγ 8ι Ραμ]. 

15. ἐῤῥεη!)Ὶ ὙΠ γὙϑξδγθποθ 15 ΒρΡΘΟΙ ΠΥ ἴο 
ἴΠ6 ἢγϑέ οἰδιιβα οὔ Ὁ. Ἂτ, “" Ηδᾶνε πὸ ξθ]]Οννβῃῖρ 
συ τ {Π6 πηἔγι {{π] ννοσῖτβ οἵ ἀδυκη 655." 

ἐῤραΐ γ6 «υαἱᾷ εἰγομηρεείν ἈΛΔΙΠΟΥ ““β τς γ.᾽" 
Ῥαΐθυ, ἴῃ 15 " Ηογδθ Ρδυ]πηαθ," ποῖ νϑγῪ Πᾶρ- 
ΡΠ, ΡΓΟρΡοΟβοβ {Π6 ννοτγαά “σου ]γΥ,᾽ δη πη 
1η 11 {Π6 βᾶπη8 Ιἄδα ἃ5 {πδΐ θχργεββδεά ὈΥ “ἴῃ 
τυνϊδάοπι ἰονναιάβ ἔποβα {παΐ ἃγὸ ψἱποιΐ "ἢ 
((ΟΙ. ἵν. 5). ὙΠῈ οΥἹΡΊηΔ] ἱπο] 465. νυτἢ]η 1 
ἴννο δχμογίδίοηβ, (1) ““8ε86 {παΐ γε νναὶκ 
ϑ(ὙἸΟΕ]γ,᾽" (2) “866 μον γοιῖι 50 νναἹκ." 

16. εαρεηείηο ἐῤὲ ἐΐγι6] ἘἈδίμου, “ Βυγ- 
ΠΡ ῸΡ ἴογ γουγβοῖνεβ {Π6 ὁρροσίμπηιυ,᾽" ἐῃδὲ 
15, 5θ Ζίπρ' ἜΥΘΥΥ ΟΡΡου ΠΥ ΟΥ̓ ννῖβ8 ἀθα!ηρ 
{πᾶ 15 οἴδεγθα γοιι, νυ ῃαΐθυδι Ῥυῖοθ γοιῖι Πᾶνθ 
ἴο ΡΔΥ͂ ἴῃ μανίηρ ἴο ἴογσθρο {Π6 βο]οι δί!οηβ οὗ 
ἱπάοϊ!θηςθ πὰ 5ε] ἰπάπ]ροποθ. ὍΠΘ Θχργθϑϑίοη 
15. ἔοι πά ἴῃ 1 8η. 11. 8, ἀπά 15 πὸ ἀοιιδέ θοτ- 
Του ἔγοτα ἔπθποθ ὈΥ δὲ Ῥϑι]. Νεθιςῃδά- 
ΠΕΖΖΑΓ {ποῦρ σΟΙΊΡΙΔ1η5 παῖ [6 Δβίγο ορ 5 
8.6 ὈΌΥΙΠΡ [Π6 {ΠΠῚ6 ἔργ ἐΠϑυηβοῖνοϑ νυ] ἢ ἃ νῖονν 
ἴο νναϑίηρ ἃ ἴῃ ναὶπ ἤθίαγβ: δι Ῥδὺ] 145 
ΕΒ τιβειδηβ ὈᾺΥ {Π6 {Ππη6 ἔου ΠΘΠΊβεῖνεβ (ΟΥ̓ {Π6 
ΒΔ ΟΓΙΠΟΘ οὗ {ΠΕῚΓ οὐνπ σΟΙΉΓΟΥ5) ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο τι56 
10 ἴῃ νυῖβα δοίίοη. ϑϑηθοᾷ ἢδ5 ἃ βαυηρ Οἵ {Π|κ6 
Κιπά : “Οδίμεῦ ἀρ ἀπά ργέβεγνε {Π6 {{π|6 ((ἘΡ. 
Μοτ." 1. 1), ἃηὰ ἃ 5πΉΠ|8Γ ἰάθα 15. ἕοιιπὰ ἴῃ 
815 “)ὲ Βτον. Ψι.᾽ 1. 

δρεαισε ἐδ (αν αγὲ οὐ] ΉΘΥ τνεγθ ἐπ 
ἄδγ5 οἵ Νεγο. Βαΐ ἴῃ βασῇ ἂρ ἴπΠ6 Οβυσοῃ 
ἢὰ5 τηδήθ, πὰ ἢὰ5 Ὀδθθη ᾿πϑε1Πεὰ ἴῃ πιακίηρ, 
1Π6 5ᾶπηθ ἰαπηθπί. 

17. ἤῥεγεζογε)  δξογγίηρ ὈὉδοκ ἴο ν᾿. 1ς. 

ΡΟ ΕΡΕΒΙΝΞ α 

ννΠαγαῃ 15 ἜΧΟς88 ; Ριΐ θὲ Π]]εἀ νυ ἢ 
της ϑριτῖ; 

19 ϑρεακίηρ ἴο γουγβεῖνεβ ἴπ ρ84]Π|5 
ΔΠ4 ΠΥ ΠΊΠ8 ΔΠΑ 5ρ  Γἰτι14] βοη 5, βπρίηρ: 
ΔΠᾺ πηδκίπρ Π]Θ]ΟαΥ ἰπ γουΓ ἤρα τὸ 
της Τ,οτγά , 

20 Εἰνίηρ {Πᾶη 8. αἰνναγβ [Ὸγ 81] 
(πηρ8 ὑἀπίο (στοά δπηά {πεῸ ΒΔΙΠογ 

18. ἐχεθ.} ὙΠαΐῖ 15, τἱοΐοιιβ εχοθβθθ ἀπά 
ΡΓΟάΙΡ ΑΙ ΟΥ Ρῥγοῆιραογ. 866. Αὐίϑβί. “ΕἸ. 
ΝΙς.᾽ τιν. 1, ψθγε 1 βίδπαάβ 85 {Π6 γἱσθ οἢ. ΟΠ6 
5146. οὔ ΠΙ|ὈΘγα!γ, δΔηβνγουῖηρ ἴο ΠΌΘΟΥ] ΠΥ οα 
[Π6 οἴμοσ. ῊΘ τι58 οἵ νν]πθ ἰῃ πιοάθγδίοῃ 15 
ΓΟΓΠΊΔΙΥ ΔΡΡγονεβα ἴπ ᾧ ΤΊπ,. ν. 23, ἃΠ4 [π|- 
ΡΙΙΘα ΠοΓΘ. 
Πρ «υἱὲ ἐρε δρίγ)] ὙΠ6Ὲ βουτοθ οὗ ἔσιιβ 

ΤΟΙΡΊΟΙ5. Θη Πιιβιαϑιὴ 15 ποΐ ὈΟΩ ΠΥ ΟΥ πιϑηΐδ] 
Εχοιοιηθπέ Ὀαΐ ἃ Ὠ᾿νίη6 βριγιέι4] ᾿πρι1]56. [{ 
ἰ5 σοηίγαβίθα ΠοΥθ, ἃ5 ἴῃ Αοΐβ 11. 13, ἢ {Π6 
ΘΧὨΙΠ]Αγαίοη. σδιιβδοά ὈΥ ννῖπθ, θαΐ 1 ΘΧΠΙθΙ5 
[5618 ἴῃ 8ῃ ΟΥΘΥ͂Υ τηδηποῖ-- πη “΄ Ρ541Π|5,᾿ 
Πδξ 15, υἰίογαποθβ 50 ἢ ἃ5 ποθ οἵ ανιά, 
ἐς ΠΥ ΠΊΠ5,᾽) {Πδΐ 15, δάάγθβθβεβ πηδθ αἰ γθο ] Ὁ 
ἴο Οοά, 50 ἢ 45 {π6ὸ σέογία ἱπὸ Ἔχε εὶς, δπὰ 
“ς ΘΡΙΓΙ 14] 50 ηΡ5,᾽" {παξ 15, σοΠΊρΡΟΒΙΙΟη5 Ρ6Π6- 
ΓΆΠῪ ΟἸαβθθά 1 ποῖ σοπίοιπαθα ἢ ΠΥΠΊΠ5, 
{ποιῇ ποῖ ἀϊγεοῖ]Υ δα ἀγεββθά το (οά, βοΐ ἃ5 
{παῖ ννῃῖοῃ Πᾶ5 Ὀθθη δἰγεδάν ααοίθα (νοῖββ 14), 
ΟΥ̓ Κεπ᾿β “" Μογηΐϊῃρ ΗἩγπιη." ΟΠ ΕΙ5 Ὄχρί δίῃ 
1Π6 ἀἸἜγθποα δδίννθθη ἐπ6 ἴπγθα ννογάϑ οἰποῦ- 
νγῖ5θ. ““Ῥϑδ]Πη5,") [ΠΟΥ 54Υ, ἃ 5οῆὴρβ ἢ 
ΤΩΛΙ51 4] ΔοσοιηρδηΙΠηθπΐ, ““ ΠΥΠΊΠ5 τὸ ψ]ἢ- 
Οὐδ δΔοσοιηρδηϊπηθηΐ, ἃπα ““ Ββρι γι] βοηρβ᾽" 
ΓΘ ᾿γγιοδὶ] δ ϑιοηβ. ΕῸΓ {ΠῸ Θαυν ΟΠγιβίιδη 
ΠΌϊ οὗὨ 5: Πρὶπρ' ΔηΕΙΡΠΟΠΔΠΥ, 566 ῬΊ]ΙηΥ, “ ΕΡ.ὕ" 
Χ οἷς 

19. οἱμρίηο ἀπά πιαλίηρ γηείοαν 1 γοιῦ 
ῥέαγ}] “ΒΙΠρΊΠΡ ᾽ 15 1π6 ννοσγά ἔγοπη ννῃ]οἢ 
ἐς 50ηΡ}}) 15 ἀογίνοά ἢ ““πιδκίηρ τηθ] ον "ἢ (1Π 
{Π6 ΟΥΡΊΠ41) {πᾶΐ ἔγοπὶ ΠΟ ἢ “’ Ρ541Π|} 15 
ἀεγῖνθά. ϑριγίζαδὶ θη Πιιβια5πὶ οὐθαΐεϑ 8Π ἱΠΠΕΓ 
τηϑῖς ἴῃ ἴπ6 Πϑαγί ἃ5 νγῈ]} 8ἃ5 {πΠ6 υἰίθγαηοα 
δ]οια οὗ ρϑα]πι, Ἀγ πη, ἀπά βοηρ. 866 “ (ἢτ]5- 
τίη Ὑθαγ,᾽ 8. Μαί πον β Πδγ. 

20, 21. Οἰυίϊηρ ἐραηᾷε.. τ δ»Ι} 1.5 γοι7- 
σεἰυο5 Ὑννο ποτα εβξοίβ οἵ {Π6 ῥργεβθηςε οὗ 
Οοάνξπ ϑριτξ αγθ ποίθά---σοπβίαπί ἐμαη κα] πο55 
γγ ΘΠ] Πρ’ ἋΡ ἔγοπι ἃ 11] Ποατί, ἀπά ἃ πιεεὶς πὰ 
ααϊθὲ βρίγιε νΒῖο ἢ ΔΌΠοΥΒ (Π6 Θροίϊβπη ἐπαΐ 
ΠΊΔ 65 ἃ ΠΔΠ βἾνΘ ἀπά δαῖτ οἥδποθ ἔῸσ ἔδαυ οἵ 
ποί βθθπλϊηρ᾽ ἴο Β6 οἡ 8ῃ ΘΔ} Υ νυ ἀποίπου. 
ὙΠῸ {πη ]π655 ἰ5 ἕο θ6 ποῖ ΟΠΪΥ ἴοῦ ἴποβα 
Ἐπΐπρ5 νυ Πῖ ἢ νγα αἴ οπσα Δοκπονν]θαάρθ ἃ5 Ὁ]6585- 
ἴηρ5, δῖ ἔου “" 811 {πἰηρ5,᾽) ᾿πο] αἀηρ σμαβέϊβε- 
τηθηξ ἀπά ἀιβαρροϊπίτμηθης. ῊΠΘ 5.1 ὉΠ. βϑίοη 15 
ποΐ ἰο 6 ἔτοπι ϑἰανίβῃπθβθβ οἵ αἰβροβιξοπ οὐ 
ἘΠΠΊΔΗΪΥ οὐἱηρίηρ, δυιὲ “ς1η {Π6 ἔδαγ οἵ (γιϑβί, 
τηδὲ ἰ5, ἔγοπὶ ἃ τϑ]ρίοιιβ πηοΐϊνθ, ΠΔΥ͂ ΠΊΟΥΘ, 
ἔγοπι ἃ 1πουρμξ ννοἢ ἢϊθ5. Ὁδοκ δὲ οποθ ἴο 
1Π6 ργεοθρί οὔ (ῇμγιβῖ, “" ὙΝ βοβοθνυεῦ 5}2}} 
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ἴῃ τῃ6 παᾶπῖα οὗ ουγΓ Τ,ογά 76βιι8 
Ομ τῖβε; 

21 ϑυδπηεεηρ, γοιγβεῖνεβ πα ἴο 
ΔΠΟΙΠΕΓ ἴῃ {ΠῸ ἔδαγ οἔ σσοα. 

22 νῖναβ. βιι0πη1} γοιγβαῖνεβ τππΐο 
γοιμΓ ονγη ΠιιΒ θη 5, 45 τιπίο {πε Τ,οτά. 

23 Βὸογ τς Πυβραπα 15 [πΠ6Ὲ Πεδά οἵ 
1Π6 ψ]δ. ἄνεη 45 (γιβδί 15 {πῸ6 Πεδά 
οὔ τῃ6 σμαγοῃ : ἀπα Πα ἰ5 {Π6 βανίοιιγ 
οὔ {ΠῈ Ροάγ. 

ϑιηϊία {πθ6 οἡ ἴῃγ τῖρμξ σἤ θεῖς, ἔπτη ἴο ΠΙπη 
1Π6 οἴ εὺ α]5ο" (Μαίξ. ν. 39). 

ἐπ ἐδὲ ἤξαγν ὁ) Οοά 1 τ. ὕπ6 ἔϑδυ οἵ συ δῦ, 
ἘγΥ {πΠ6 δι πογιίγ οὗ 8}} [π6 θεϑδέ Μ988. 

22---33, Νἱ. 1ττ-ο. ἘΒΕΠΑΤΙΟΝΒ ΟΕ (ἩΚΙ58- 
ΤΙΑΝ ΗΠΒΒΑΝῸΒ ΑΝῸ ΨΙΝΕΒ (22---13) 
ῬΑΚΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΗΙΠΌΚΕΝ (ὉἹ. τ---4), 
ΜΑΒΤΕΚΒ ΑΝῸ 5.ΑΨΝῈΒ (5---9). ΟΕ, (οἱ. 
11. 18---2 5, 1ν..1. 

Φ0.. σδηη γομγεοίπες  ἼΠ656 ννογ5 5που]4 
Ὀ6 ρυϊπίθα τη 1[8]1.8. “ΓΠΘΥ ἀτὸ θοισγοννεά 1π 
56η56 ἔγοπΊ {Π6 ““ 51 ὉΠ ἸΓΕΙΠΡ’ ὙΟΌΓΒΟΙν 65) οὗ {πὸ 
ῬΓΘΝΙΟΙΙ5 γνϑῦβθ, Ὀὰΐ ἃγΘ ποῖ δθχργεββθά δχοθρί 
Δοςσογάϊπρ ἴο {Π6 γοδάϊηρ οἵ ἃ ἵυν Μ55. ὙΠῸ 
ΒΈΠΟΓΑΙ Ρργθοθρέ οὗ β ὈΠΊ 5590 η. ἴο ΟΠ6 ΔΠΟΙΠΟΓ, 
ἴῃ ὦ. 21, ἰδεδβ ἴο {Π6 ραγξσα αν πΠϑ γι οἴ 05 
ἔογ 1[5 Δρρ!οδίιοη σοπίαϊπθα 1ῃ {Π15 βθοίίοη οὗ 
{π6 ΕῬΙ5.|6, 

ας ππίο δὲ 1ογ4] ὙΠΙ5 σΟΠΊρΑΥΒοη. 15 
ΘΧΡΙ Αἰ πθα ἴῃ ἐπ6 ποχί νϑῦβθ. Α5 {π6 σῃυτγοῃ 
Ἰοοῖβ Ρ ἴο ἀπά οὔδυβ (ἢτγιβέ, 50. ἴῃ {Π6 168] 
ΕἸ γιϑίίδη ἔα] οαοῇ (Ἰγϑίίαη ννιθ τονο- 
ΥΘΠΟῈ5 ἃπάὰ υἱοϊάβ. ἴο Ποῖ Πιυιβθαπ 5 Μ]1]]. 
ἌΝ ΠΟΘ {π6 ά64] σδηποῖ 6 αδἰξαϊπθά {Πγοιρ ἢ 
16 ΠυιβΌδη 5 ἀθδοίβ, 1Ὁ 15 511] [6 δἱπὶ οἵ {πΠ6 
ὙΥ]Γ6 το ΓΘΑ]1Ζ6 1 50 ἴᾺΓ 85 {ποβθ ἀθἔθοϊβ δάτηϊ 
οἵ 1, ὙΠῸ Ποδάβῃιρ οἵ {πὸ Πυιβθαπα 1ΠΊ1ρΡ]165 
ποῖ ΟΠΪΥ ἰπαΐξ ΠῈ ΠοΙά5. διιπουιγ, Ὀπέ 4150 
1παΐ ἐπ σομηπηοηῃ [1{6, νν ΒΙΟἢ Θμοι] ἃ δηϊπιαΐθ 
Ῥοΐῃ Πυβραπά ἀπ νυΐθ, οὐρῃξ ἕο Παᾶνθ [5 
ΒΟΊΓΟΘ 1η {Π6 ξΟΓΠΊΘΥ. 

23. ἀπά ῥὲὲ ἰς ἐῤὲ τατυἱοι 9 ἐδ δον} ἼΠΘ 
ἵἴννο ννογάβ ““δηή 7" ἃπηα “15 5ῃοι]ά 6 ἴῃ 
1[41155. (ἢ γιβέ, Ὀεῖηρ {π6ὸ Ηδδά, ἰ5 {πὸ ρτε- 
ΒΕΓΨΘΙ (βϑαν! οι) Οὗ [Π6 Ὀοάγ, {π6ὸ πματοῇ, 
ὙΠΟ ννοι]ἃ ΠΟΟΘΘΘΑΓΠΥ ΡΟΓΙΒΏ, γεγο ἢ ποῖ 
ἔου {πῸ6 Π|8 σοπηπλιπιοαίθά ἴο 1 ἔγοπι {πὸ ποδά: 
δ η4 50 {Π6 νυῖθ ννῆο βθραγαΐθβ Πουβϑ! ἔγοπΊ ΠΟΓ 
Βυβθαηά ΟΥ̓ ΠΙν]Πρ Ιῃ ΔΠπίδρΟΠΙ5πὶ ἰπϑίοδα οὗ 
ΒΕ ΠΊΙ55Ι0η. ἴο ΠΙΠῚ 15 ἄθδα ννῃ}]6 506 ΠΙνθίῃ, 
Ἰοβιπρ {Π6 ΠΠ|ὸ ΙΓ ἢ ΤΠΓΟΙΡῊ ΠΙΠῚ πρῃ  ὈῈ 
Πθῖθ, ΤῊΙ5 ρᾶϑϑαρ 15 Δ] πἀθα ἴο ὈΥ (Ἰετηθηΐ 
οἵ Ἀοπιο, “ ΕΡ᾿βϑί.᾽ 1. Ὁ. 48. 

24. Τρεγεγογε] Βπαῦ. ὙΤΠ6 ἔογπι οὗ {Π6 
ΔΥΡΌΤΗΘΠΈ 15 5115: ΠΠ]Ὺ σοηϊιβοά. [ 5ῃοι] τη 
{ῃ15--ὙἼΠ6 Πυβθδη 15 ἔπ πραά οἵ {πῸ νυτα 
ἃ5 (ἸΠτβε 15 {πὸ ποδά οὗ {πθὸ βυγοῃ, διέ {Π6 
ΟΠ ΤΟ 15 σα θ]θοῖ πἀπίο ΟΠ τῖβέ, ἐπογθέογε ῃ6 
ννῖνῈ5. 4150 ἴο {ΠῸῚ Πιιβθαη 5 ἴῃ θυθυυτῃίηρ." 

ἩΡΗΕ ΙΑ ΌΝ. [ν. 21---26. 

24. ὙΤΠογείογε. 45. ἘΠῸ ΟἸΠΙΓΟΙ 15 
Β]6σε πηΐο (ἨΓβέ, 80 ἐσέ τῆς νγῖνεϑ 
δὲ ἴο {Π6]Γ ονγη ΠυθΡαΠ5. [π᾿ ΘΨΕΓΥ͂ 
τΠϊηρ, 

25 Ηιυβθραπάβ, ἴονε γὙοιτῖ τγῖνεϑ. 
Ἔνεπ 45 (ἢ τῖβὲ αἷβοὸ ἰονεά {πε σματγοῇ. 
ΔΠᾺ σανε ἢΙΠΊ561Γ [ογ τ ; 

26 ἽΠας Πα πιίρῃξς βδποῖ! ῦ δπά 
οἰβδηβα ἴἴ ννίἢ {6 νγαϑῃϊηρ Οὐ νγδῖεγ 
Ὀγ {π6 ννογά, 

“Βα "15 ΕΧργεββοά ΌΥ ἃ βίγοῃηρ δάνθγβδδξινθ 
ΠΟΠ] ΠοΐΙΟη, Ὀθοδιι56 ᾿ξ δηβννοβ ἃ δος ΟὈ]εο- 
ἰἰοη ΟΠἡ {πΠ6 ρατί οὗ {ἴπ6ὸ ψνθ. Αποίπου οχ- 
ΡΙαπαίίοη οὗ [Π6 τι56 οὗ {Π6 δάάνογβδξινθ σοπιπο- 
Ιοη 15 ἴο ΒΊΡΡοβε {παΐ 1 τπᾶγκβ Π6 ἀἸΠθγθποθ 
Ὀείννθοη {π6 μιιβθαπα ἀπά (ἢ γὶβὲ ἴπ τεβρεοΐ ἴο 
{π6 αϑὲ ϑἰδζοπιθηΐ---" ΑἸ ΠΟῸΡ π6 Πυβθαπά 
15 ποῖ {Π6 ϑανίοιῦ οὗ Π15 υυτθ, 85 (γιέ 15 οὗ 
1{π6 ΟἸΒυτΟ, γε 85 ἴπ6 μυγοῇ 15 βυδ]εςξ ἴο 
(ἸΠ γιβί, 80 450 {π6 νγῖνθϑ ἴο {ΠῚ Πυθα πα5.᾽ 
ΤΠε ννογά “νη ᾽ τηϊιϑῖ ὈῈ οπη θα ἔγοτη ννἂηξ 
οἵ Μ8. δΔυϊποτιγ. 

ἦι εὐεγν ἐῤίησ) ὙΠῈ ἀθΕΥ͂ οὗ βυ τηἰβϑίοη οα 
1πῸ ραγί οἵ ομη]άγθη ἀπά οὗ 5ϊανεβ 15 ἰδ! ἄοννπ 
ἴῃ 641|4}}0Υ Ὀγοδα ἴθιπηβ ἴπ (ΟἹ. 111. 20 ; ΤΊΣ. 1. 
9. Τα δχοθρίίοηβ ἀδρεπά οἡ {πΠ6 ᾿ἱπίθγνθη- 
το οὗ (6 ΠΙΡΠΘΓ ΡΓΙΠΟΙΡΙΘ οΥ τὰ] οἵ οὈεάϊ- 
δης6 ἴο Οοά δπά Η5 ρτεοερίϑ. 

25. «πά σαῦε ῥί»ιφεὶ γον 1] (ΓΕ, Αςἰβ χχ. 
“8. ΜδῃηδΊονο ἴῸΓ ννοπιβη, πιο ε]]64 οὐ ἐπαΐ 
οὗ (μυῖβί ἔογ {ῃ6. Ὁμύτοῃ, δα 5 Πῖπὶ 1Ε ποορά Ὀ6 
ἴο 5δουιῆςσε Πἰ5 ΠΠ|ὸ ἔοσ “ἴΠ6 ργοϊθοξοη οὗ ἢ15 
ὙΥΘΑΪΚΟΙ ΡΑΥΓΠΟΙ, ἀπά ἴο ΠΟυΓΙΒῃ δηα σΠΟΓΙ5ἢ 
ΒΕΓ (Ὁ. 29). Δ νοαη ἴογα [Ὁ π|ηπι 
τηοάο! θα οἡ {παξ οἵ {πὸ σμαγοῃ ἴογ (Πγϑί, 
5ῃθννϑ ᾿[56] τη 1Π6 οπθ ἀπιίυ οὗ 5110] 55] ΟΠ---ᾶ 
51η5}6 ἀπίγ, Ὀπ οἵἉ πηΔΠ] 0] 4 Δρρ]ςδίϊοη. 

56. Τραὶ ῥὲ ηιῖσῥὲ σαρεῖν ἀπά εἴδη ἐξ 
αὐ ἐῥε «αυαεῤίηρ Κ᾽ αυαΐεγ}) ὑπαῦὺ ΗΘ ταϊδηῦ 
ΒΘΔΠΟΌΣΙΥ Ὁ, Βανὶηδ ΟἹρδηβοα ἰῦ ὉΓΥ ὕ86 

ἸΘΥΘΥ͂ οὗ μ86 ψαῦθτ. ΕἸγϑέ Ηδ οἸεδηβοά 1ἴ, 
{ῃθη Ηδ πιδάθ 1 ΠοΙγ. ἘΕἸγϑέ σουηθ5 1π|5|1Π68- 
τοῦ, ἴπθη ϑβαποιποδίϊοῃ ; ἢγϑε Ὀδρίϊδπι, ἐΠπθη 
Τοποννα] ὈΥ ἴπΠ6 Ηοὶγ ΟΠοβί; «πὰ γεὶ 50 
ΟἸΟΒΟΙΥ 416 {πεβεὲ δοίβ οἵ Οσοά [ἴῃ οὐἵγ ΕΠ 4] 
ςοπηροίοά (οροίπου, [Πδΐ ΠΟ οπ6 σδῃ Ὀ6 π51Η64 
νντπουέ δὲ {ΠῸ ϑαπηθ {Ππ|6 τϑοθὶνῖηρ ἔπ 6 ΡΈΓΓΗ 
ΟΥ̓ 58 ποι! Ποδίίοη, οὐ Ὀαρίχεα (ἀτῖρη) νυπουξ 
ΥΘΟΘΙ ΠΡ 8Δη δαγηδβί οὗ {πῸ ϑριστιῖ. ““ΤῺΘ Ἰανεῦ 
ΟΥ̓ {πΠ6 νναΐθυ " 15 Ὀδρέϊϑήη, νυ ῃίοῃ 45 1ὲ 15 δά- 
τηϊηἸβίογθα ἕο ϑᾶσῇ τΠ]θηὈεΥ οἵ {π6 ΟΠΌΓΟἢ 15 
τοραγάθα ἀπα τοργοβοηΐθα 85 δαπηϊπηϊϑίογεα ἴο 
{π6 Ομυτοῇ ἴῃ 115 σογρογδΐθ σαρδοιῖίγ. ὙΠΕΓΘ 
15. ΠῸ ΤΕοΓΟΠσΘ ἴο ἔπ σΘΥΘΠΊΟΠΪ4] νγαβῃ!ηρθ 
ΡΓΘΟ ΘΙ 8η Εἰ Αϑίθυ ΠΊΔΥΤΙαΡΘ, ἃ5 ΒΟΠΊΘ. ἤδᾶγθ 
ἐπουρ θέ. ΟἿἽἹ Αοίς σχιῖ. τὸν ΕΞ ΣΦ 
ἽΓῚ ΠΣ τὸ τ ὙΠΟ. ΜΙ ΤΙ: 

ὧν ἐῤὲ «ὐογα] 1ἰ σαπποί ὲ ςσογίδιη]ν ἀδέεγ- 
ταϊποα νυ μϑίμοῦ {Π656 ννογάβ 5ῃου!α δ Ἰοϊπεά 
ἢ {6 νογῦ “ὁ {παΐ Εἶθ πηϊρηξ βαποι ιν 1{,7 ΟΥ 



Υ. 27--22.} 

27 ΤΠαὲ μα τηϊρμέ ργοβεηξ 1Ὲ ἴο 
Ηἰπη561Ὲ ἃ β]ογίοιιβ σμιιγοῃ, ποῖ Πανίηρ; 
βροῖ, οὐ νη Κ]6., ΟΥ̓́ ΔΠΥ͂ 81.1.0 ῃ τΠ]ηρ : 
θυ τῃδὲ ἴξ 5ποι 4 θὲ ΠΟΙ ἀπά ψιἢ- 
ουξκ Ὀ]ΕΠΊΙ5}. 

28 80 οἵμρμέ πιὲπ ἴο ἰονε {ΠεῚΓ 
ννῖνοβ 45 {Πε|Γ οὐγῃ Ροάϊε8. Ηδε {ῃδί 
Ἰονεῖῃ Ηἰβ να ἰΙονεῖῃ ΠΙπι56 1. 

29 Εοῖ πὸ πιᾶῃ δνεῖ γεῖ Βαῖϊβά 
Ηἰὶβ οὐγῆ ἢἤξθῃ ; θυΐ πουγβηῃθῖῃ ἀπά 

ψΠ ἢ ἐπ ραγεςῖρῖα πανὶπϑ οἸΘαπ θα 1Ὁ. Τῇ 
{πΠ6 ἔουπιοσ, {Π6 Ιθϑϑθοη νγοιἹά 6 {παΐ (γῖβέ 
οἴδαπϑθθθ ἢγϑε Ὀγ Ὀαρίϊϑπὶ ἀπα {ἢ θη βαποί!ῇθ5 ὈΥ͂ 
ἐπ οῇδοξ οἵ {π6ὸ ϑνογά οἵ {πθὸ (σοβρεὶ οη {Π6 
μοατί. [1 {πῸ Ἰφέΐζοσυ, {ποῦ ᾿πίθηΐ ννοι]ά θεὲ ἴο 
5Πονν {Παΐ 1{ 15 ποΐ ἃ πΊΘΥ6 πηδίθυ 8] νυ ϑῃϊηρ νυ ἢ 
νυδίου {Ππδξ οἰθαηβθ5 Ὀιι ἃ τηΎϑΕ10 8] νυ αϑῃϊπηρ ἢ 
νναΐου σοπιθίποά τ] ὈΘΙΙΘΕ ἴῃ {π6Ὸ ΟΟΒρεὶ. 
(Ε {π6 ραγθηίμοίοαὶ δά άϊτίοη ἴῃ τ Ῥεῖ. 11. 21 
“ΤῊ {πκ ἤρσιιγθ νυ πογθιιπΐο, ονθη ὈΔΡΙ5ΠῚ, 
οί θνεη πονν βᾶγδ τι5 (ποῖ {Π6 ρυ {Πρ ἀν 
οὗ ἐῃ6 ΒΙ1ἢ οἵ {πῸ ἤθϑβῃ, Ὀπὲ π᾿ ᾿ἱπίθυτορ ΙΟΥΎ 
οὗ ἃ βοοά ςοηῃβοίθποθ ἰονναγά5 (σοά)." (868 
ποίθ σά ο5.})ὺ ὙΠῸ οἰάδθι σομηπηθηϊαΐοῦβ σοη- 
βϑἀδγ {Π6 ἔουτη οἵ ὑνογάβ τιϑϑά ἴῃ Ὀαρίϊϑηι ἴο ὈῈ 
τηθδηΐ. 

ΟἽ. Τραΐ ῥὲ γιλσῥὲ ῥγένεηξ 1ξ ἰο ῥίηιδοὶῇ ἃ 
φίἰογίοις ἐρεγορ] Ἰπδῦ π6 τιϊραῦ Εἰ 561 
ῬΥδδθηῦ ὕο Βἰμ561 ὕὉπ6 ΟΠ ΌΥΟΙ Β1ΟΤΊ- 
οἴ5. (γιβέ 15 ἠέ ον Ὀγιάθρτοοπι, θὲ ΗΘ 
Ῥεβίονγβ. ου Ηϊπηβοὶε ἐπ Ὀτιάθ, ΗῚ5 ραΓροβα ἴῃ 
δίνην ΗἸπΊβ ΙΓ ἕο ΗΙ5 ἔαξαγο Οματοι Ὀειηρ (1) 
ἴο οἰθδηβα 1{, (2) ἴο βαποίυ 1{, (3) ἴο ρτεβθηΐ τὲ 
ο Ηἰπηβο]ῇ, τΠπ5 Ρ]οσγίοι5 ἀπά ΠΟΙΥ, ἃ5 ἃ βροί- 
1655 Ὀυάθ ((απί. ἵν. 7). Μιθννεά δοςογαϊηρ ἴο 
π6 Τλινῖπθ ἱπίθπίϊοη, {πὸ ΠΟ ἢ 15 Ἔνθ η ἴῃ 
{Π15 ννοῦἹ ρ]ογίοιιβ, νυ που σροῖ Οὐ τ ΠΚΙΘ, 
ΠΟΙΥ «πη ψτπουξ Ὀ]ΘΙΠΙ5ἢ : Ὀὰΐ {παΐ ἀϊνὶηθ 
1πίθπίϊοη νν1}] ποῖ θ6 ΡεγΕΟΕΙΥ τϑα]!χϑά 85 Ἰοηρ 
ἃ5 ΤηΔη 5 γν1}] σοῃῇϊοίβ νυ (ὐοά 5 ψν1]}], {Παΐ 5, 
ποΐ ἴπ {πὸ ματοῃ Μι|πίαπέ Ὀιΐ ΟἾΪΥ ἴπ {Π6 
ΟΒατοῃ ΤΥ ρΠδηΐ. 

28. 80] Τηδέ 15, 45 (γιῖϑί Ιονθβ {πὸ Βα ΤΟἢ 
ΨΥ ΠΙΟ 15 ἔπ θοάγΥ οὗ μος Ηδθ 15 {π6 Πϑδά, 50 
Βυβθδηά5 5μοι]ὰ Ιονθ ἘΠΘῚΓ νγῖνεβ 85 Ὀεϊηρ {ΠῸ6 
Ῥοάϊεβ5 οὗ νυν ἢ Π6ΥῪ τὸ ἔπῸ μπεαάβ. ὍΠε 5ι0- 
Ἰδθεξ οἵ σοιηρδγϑοη 15 {π6 ἰονε οἵ (πτγιβέ. ποῖ 
[Π6 Ἰονϑ οἴ ἃ τηδη 8 561}, ἃ5 νγοι]ά ἀρΡΡΘΓ ἔγΟΤ 
{πΠ6 ΑΝ. Α σοπιπιᾶ 5Ποι]4 θα ᾿ηϑβογίεα δου 
“ἰ γγῖνα5." 

9. πὸ για: δυδγ γοΐ ῥαΐεά ῥὶς οαυπ 365} 
ἼΠΙ5 566 ΠΊ5 ἴο πᾶνθ Ὀθθπ ἃ ΡΙΌνΘΓΌΙ4] 5ΑΥ ΠΡ. 
(1 σοηΐοββ {Ππδᾶΐ Ιονα ΟΕ οἵ ον ὈΟΑῪ 15 παίαΓᾺ] 
ἴο τι5. ὅϑβηθοδ, " ΕΡ. Μογ.᾽ Χιν. 1:.- 

ευόι ας ἐῤεὲ 7ιογά ἐῤὲ ερμγορ] ονθπ 85 
σπτῖὶδῦ 86 ΟΠ ΓΕ. 80 {Π6 Ὀείίεγ Μ89. 

80. οὶ ῥὶς 36:, απά 97 ῥίς δοηθ51 “ΤΉ 656 
νου β πηιϑέ 6 τοίαϊποά ἴῃ βρὶίθ οἵ ἐποὶγ 8Ὁ- 
5606 ἔτΌμη 5οῖηθ οὗ {πε θεϑί Μ585. ὙΠΟΥ Πᾶνα 

ἘΡΕΗΕΞΙΑΝ ΘΙ ἘΝ; 

σμ δ βῃθίῃ [ἴ. ανεη 45 {πε ],ογά {ῃε 
στο ῇ: 

20. ο΄ 6 τδίδι πππϑίαθεῖθ. οὗ 
ἢϊ58 Ῥοάν, οὗ Πὶβ ἤδβῃ, απ οὐ ἢΪ5 
ΒοΠΕ65. 

231 Εὸγ {Π15 σδιι88 5}4]] ἃ τηδη ἰβανε 
ΠΪ5 [Δ ΠῈῚ απά πιοΐμοι, ἀπαά 514}1 θὲ 
Ἰοϊπε4 ιἱπίο [15 νυιθ, ἀπά {ΠῸῪ ἔννο 
5041] θῈ οπδ ἢδϑῃ. 

32 ΤῊΝ 15 ἃ ρίξε πηγϑίεγυ : θυΐ 

᾿ἱπγπχοάϊαίθ τοΐδγεποθ ἕο Οδη. 1. 23, ““ΤῊΙ5 15 
ΠΟν ΌΟΠΕ Οὗ ταῦ θοπ65 ἀπά ἤδϑῃ οἵ τὴγ Πεβῇ." 
ὙΠ ἐχργοβϑβίοη ᾿πάἸοδίθϑ ἐπαΐ (ἢ βιίδη5, ἔουπη- 
ἴπρ δὲ οὔποθ {π6 τηγϑίϊοδὶ θοαΥ πᾶ {πΠῸ 5ροιβα 
οἵ (ῃτῖβε, ἀγδ 85 οἱοβεὶν Ἰἀθητποα νι (Πγῖϑί, 
{πεῖς Ηδδά απά 1 ογά, 85 νγὰ5 ἔνθ ἢ Αὐδπὶ 
ἔΓΟΠῚ ννῆοβθ δἰάθ 5η6 ἰβδϑιιεά δηἀ ννῆοβθ νυ 8 
8ὴ8 ὈΘΟΔΠΊΘ. 

81. Εὸν ἐῤὶς εαΐδε, χε. 8. Ῥδὺ] Πανΐπρ' 
Δ᾽Ππἀραὰ ἰο ὅδη. ἰϊ. 22 ἴπ ἴπθ ννογάβ. “" οἵ ἢ15 
Πο5ἢ ἀπά οὗ πὶ. θοπθβ,᾽) ργοσθθάβ ἴο ιιοΐα ἐῃ6 
ποχί νεῖβθ, ὅδῃ. 11. 24, ΒΟ σοΠἢγπη5. ΠΙ5 
ἀοοίτίπο οἵ {πὸ αῇδοίξίοπ νυ μί ἢ οὐρς ἴο οχίϑί 
Ῥεΐννθεπ πιᾶπ ἂηά νυῖΐο, Ῥατέ οὗ {Π6 588 
γεῖβῈ οἵ (σθηαϑὶβ 15 αιιοϊθά ἴῃ τ ου. υἱ, τό. 

80. Τρὶς ἱς ἃ σγεαὶ η1)γ516γ}} ΤῊ15 ΤῊ ΒΌΘΥΥ͂ 
15 δτϑαῦ. ὙΠῸ ΠΊΥϑΊΘΓΥ 15 {π6 ἀΠΔΙΟΡῪ ὃε- 
ἔνγθεη πὸ πηαιτίαρο-ϑίαίθ ἀπά {Π6 ϑβριτζιαὶ 
πιπίοπ Ὀεέννιχε ΟΠ τῖϑε ἀπά {πὸ Ομτοῃ. ὍΠΪ5 
μαά μἰπογέο θθθη ἃ βϑογεῖ πητενθαϊθα {πῖηρ, 
ὙΠΟ ἢ ννᾶ5 πονν ἢγϑε πιδάβ οἰθαν ({Ππαΐ 15, 1 νγὰβ 
«(ἃ ΤηΥΞίΟΓΥ ᾽) ἀηὰ {πογοίουθ ἐΠπ6 ΠΟ] Ιπ655 οὗ 
ΤΠΔΥΓακ6 νγὰβ ΠΡ ἴο {Π|5 {{πη6 σοπιρδ Ἰν ον 
ἀπκποννη, ἀπά {π6 {Ὁ]] ἕογοθ οὗ {ῃ68 βίαίθμηθπξ 
ἴπ (εποβίβ, “Ἂ {Π6Υ ἔννο 5141] θῈ οπβ ἤδθϑβῃ,᾽" μαά 
θδθη πηρογοοῖνοά, “ Βαϊ," σοπέϊπιεβ (ἢ Αρο- 
5{16,. “1 (1Π6 ργοποὰῃ 15 βπιρμδί]0) ““σείου {Π|5 
ϑίατθπιθηΐξ πὶ ἰ[5 αἰτἰπιαΐθ Ὡρρ!!σδίϊοη το (τῖβέ 
ΔΠ4 ἴο {πὸ Πμαγο ,᾽) ἀηα Πα ἔπιι5 Θχρ] αῖηβ ννῃδΐ 
ννᾶ5 Ὀδίοτα τηγϑίογίοιιβ ᾿η Μοβεβ᾽ ννογάϑ. 

Ιπ σοπβοήπεποα οὗ {πΠ6 Ψυραΐθ τιϑίηρ {ΠῸ 
ννογά “( βϑογατηθπίιπι ") ΠΟΘ [ΟΣ “' ΠΙγΞίογΥ,," 
[Π15 ραβϑᾶρδ ἰ5 γϑίδιτθά ἴο ὈΥ πιοάθγη νυ θυ 
ἴῃ {π6 1,αεϊπ ΟΠαγΟἢ 85 ρτουΐηρ Μαιτίαρθ ἴὸ 
Ῥ6 οπὲ οἵ {π6 ϑιιρροβθά ϑένθῃ ϑδογδιηθηΐβ 
(5ε6 ὥοης. Τυϊάεπξ. 5655. ΧΧΙΡ. ο. 1). ὙΠῸ 
ΔΥΡΌΠΙΘΠς τοϑίβ ἸΡΟΠ ἃ πΊοῖο δαπίνοῖτο, ὙΠῸ 
ἰδγπὶ ϑδογαπιοπέ ἴῃ 115 γοβιγι εἴθ βθη58 νγὰ5 ποῖ 
ΔΡΡΙΙΘά ἰο πιδυγίαρθ ὉΠῚΠ ἐπθ ἀαγβ οἵ {πὸ 
ΒοΠοοίππθη, {μοιρῃ 8: Απριβεπθ ΡΡ 65. 1Ὲ 
ΕΙΘΕΙ͂Υ ἕο πηαγτίαρΘ ἃπαὰ ΠΊΔΠΥ ΟἾΠΟΥ τἰΐε5 ἴπ 115 
νι οΥ δοσορίαϊίοα. Βαΐ ἐποιρὴ πΠῸ ϑιρροσί 
οαπ θ6 ἀογίνοα ἔγοπι {Ππ6 ραϑϑαρθ ἔου {Π6 {ΠΘΟΓΥῪ 
{πδξ πιαγτίαρθ νγα5 ἰπϑιϊτπἰοὰ ὈγῪῚ ΟΠ γῖδε ἃ5 Οὴ6 
οὗ 1Π6 ϑαογαμπιθπίβ οἵ Ηἰβ μισὸ (8 ἘΠΘΟΥΥ͂ 
νν ΒΊΟΝ ΠΙβίοΥΥ Ρ] αἰ ΠΥ σοπέγδαϊοῖ5) γοῖ {πὸ Βο]1- 
π655 οὗ {πῸ βϑίδίβ ἰ5 ονϊἀθποθά Ὀγ 1ἴξ. Μαγγίαρα 
15. ΠῸ τῆϑγδ σοπίγδοί, Ὀαέ ἃ γϑ]]ρίοιβ στΐθ: 11 15 
ΠΟ ΠΊΘΓΕ ΓΕΠΊΘαΥ ἴο ργενοπέ ἱποοπέϊπθοπςθ, Ὀὰξ 
ἃ Τυγϑίϊοα] τοργοβοπίδίίοη οὐ {π6 απίοη οἵ Οοά 
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σμυτςοῇ. 

233 Νενεδγίμα]εββ ἰδέ Ἔνεῦῦ οπα οἵ 
γοιι [ἴῃ ρδγίϊσι]αΓ 50 ἰονα 5 να ἐνὲπ 
45 ὨΙΠ]56 1, δηά {Π6 ψ]α σε {Παΐξ 516 
τανεύεησα ῥεγ Ἡυϑραπά. 

ΘΛ ΡΤ ΕΊΣΟΥΙ. 
716 ἀμέν ο εὐλλαγε)ε ἐοτυαγαῖς ἐδ ε1γ7 2αγε,ιές, 
5 ο Ξεγσαιίς ἱορτυαγαῖς ἐ}ε1γ για 675. τὸ ΟἸ 7 
ἐζΐζε ἐς α τυαγγαγέ, τ2 γιοΐ ογιάν ἀραΐϊγιοΐ Μερλ 
αγια] ὀἱοοαΐ, ὀπέ αἰδο ςῥέγείμαϊ εγιεηιῖε5. 12 714 
εογηδίοίε αγη1οη7 οὐ α Ολγδέϊαγι, τ αγιαῖ ἄστυ 
τ ομράξ 1ο ὁὲ τσεα. χιἰ 7γελϊεμδ ἐς εοηι- 
γη671(16(]. 

ΗΙΠΌΏΚΕΝ, ονεγ γοιγ ρᾶγοπίβ 
ἴῃ {Π6 [οΓά : [ὉΓ {Π15 18 τίρῃξ. 

2 Ἠοποιιγ (ΠΥ ἔλίμογ δηά τηοίπογ ; 
γγ ΠΟ ἢ ἰ5 16 ΠΙϑέ σοπηπηαπάπηαηΐξ νυ ἢ 
ΡΓΟΠΊ]56 ; 

-- 

ἘΡΗΠΕΑΝΘΓΎ. 

Ι 5ρβὰκ ςοποεγηίηρ (ἢ γϑὲ δηά τῆς 

[ν. 33--Ὁ7. 

2 ΤΠδέ 1 πιᾶὺ θ6 νγὲ}] νυ τε ἢ ἐΠεα, 
ΔΠᾺ τποὰ τηλγεϑί ᾿ἵνα ἰοηρ οἡ {πε 
εδτίῃ. 

4 Απά, γε ἔβίμειβ, ρύονοκε ποΐ 
γοιΓ ΤΟΠΠ]άγεπ το νγγαῖῃ : δας Ὀτίηρ 
τῃδπι ῸΡ ἴπ {πῸ παυγέαιγε δηά δάπηοηϊ- 
τίοη οὗ {Πε 1], ,οτά. 

ς. ϑεγνδηΐβ, θὲ οδεάϊεπε ἕο {Πεπὶ 
{Πα 28 γ017 τηλϑίειβ δοσογάϊηρ ἴο 
1ῃ6 ἤξβῃ, νι ἔβαγ δηά {γειηδ]ηρ, 
ἴΪη 5 πρίθηθϑβ οὗ γοιγ Πεδγί, 25 τιπίο 
ΟΠ γιβε; 

6 Νοὲ νψτῃ εγεβεγνίςθ, 45 πηεη- 
ΡΙεαβεῖβ ; δυΐ 245 τΠ6 ϑεγνδηΐβ οὗ 
ΟἸἨ τῖβέ, ἀοίηρ τπ6 ψ}}}} οὐ (σοά ἔτοπη 
1Π6 Πεϑατέ ; 

, ΜΝ ροοά ν}}}} ἀοίηρ ββγνίςς. 
45 ἴο {ῃε [,οΥά, Δπη4 ποῖ ἴο τηεη: 

ψ {πῸ σου], οἵ (ηγιβε ἢ ἐπ6 ΟΠαγοῖ : 1ἰ 
15. ποΐ ἃ {πίπρ ἴο Ὀδ ἰο]ογαίθα 45. ἃ σοῃοθββίοῃ 
ἴο ΠυπΊδΠ ννΟ ΚΠ655, ΟΥΓ ἴο Ὀ6 τοραγάθα 85 ἴη- 
ἔδυῖογ ἕο {ΠῸ εβϑίδίε οὐ φ}θαογ. ΕῸΓ ΔΠΥ ““Ρτο- 
βθηΐ ἀϊβίγεβϑ " σϑ!θΔΟΥ ΤΠΔΥ δ ΒΕΡΕΙΙΟΥ ἴο 
Τηδττίαρθ, Ὀὰΐ ποΐῖ 85 [ῃ6 ΠΟΥΠΊΔ] σοπάϊξοη οἱ 
1η6 (Πγιβίϊαη, ἘΠπουρ ΠΘ ννεῦθ {πΠ6 Πρ μθϑὲ 
(Ἰγιβέδη βαϊπέ. (8868 Βιβῇορ ΓΑΥ]ΟΥ 5 ΘΟΓΠΊΟΠ5 
οη “ΠΕ Ματιτίαρθ Ἀϊηρ,᾿ ϑϑύτη. ΧΥῚῚ., ΧΥ 11.) 

358. Μιεσυεγέρείο: ] “Κ Αρατέ ἔγοπι {Π6 τηγϑίϊ- 
(8] ΔΠΑΙΟΡῪ (πα 1 Πᾶνα ᾿παϊοαίθά." 

ἰδέ δυεγν ὁπ ΟΓ γοῖ ἦι ῥαγηεμίαγ “866 Πδξ 
Υοιυι 81] ἴῃ γὙΟΌΓ ᾿Πα ΙΝ] 4118] σα ρδο [65 (τν Ππαίθνου 
ΤΑΥ͂ ὈΘ γοι σογρογαΐθ ἀπ {165 45 ἔοστηΐηρ {Π6 
θοάγ οἵ (ΠΠτίϑ5ι)----5θ6 {παΐ ϑαςῇ τηδη οἵ γου, 1 
54Υ, Ιονϑ Πῖ5. νυθ 45. ΠΙΠΊ5ο] ἢ, ἀπά ἐπ ννοπιδη 
{παῖ 56 ἔδαγ Ποῖ Πιιϑθαηα." ΕΘΔΓ ΟΥ̓ΤΕΝΘΥΘΠΟΘ 
15 ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ σοηαϊοη οὗὨ {πΠ6 σι Πγϊβϑίομ ἃ1- 
ΓΕΔάγ ἱπου]σδίρά. 

(ΗΑΡ. ΨῚ. 1. ἠπ ἐδε 1,ογ] Αϑ γὲ 806 
(ἸὨΒγβείδη ομ]άγθη. Οἡ {πὸ πιαΐα8] ἀπ{165 οὗ 
ΓΒ γβειδῃ ρᾶγοπίβ ἀπά Ἷμη]άτθη 566 ΤΑΥ]ΟΥ, 
« υςσίοΥ ΤΠ ὈΙ ΓΑ ΠΕΠ 11,7 111. ς. 
ῶν τρὶς ὃς σὶρ] 81 Ῥδὰ] Ποῖα ἄρρεϑαὶβς ἴο 

186 Ὀυποῖρ]65. οὗ παΐιγαὶ τπουα] γ, 85 (1π {π6 
παχέ υεῦβ56) ἴο ροϑβιξινα ᾿π] ποίη. 

2. αὐῤῖορ τς ἐῤδὲ γε φοριριαηα,ηογὶ αὐἱὲρ 
2 γοῃῖφ 6] ““ νυ ἢ 15 {Π6 ἢγϑέ οὗ {πὸ Τ πη Οοιη- 
τη ηἀπιθηΐβ [Πδὲ Πὰ5 ἃ ῬΥΓΟΠΉΪ56 αἰἰδοΠοά ἰο 11.» 
δὲ Ῥδὺ] ἄοεβ ποῖ ρᾶιι56 ἴο ςοῃϑίἀθυ οὐ ϑἰδίθ 
ὙνΠΕΙ ΠΟΙ ΟΥ̓ ΠΟ ποθ Ὀ6 ΔΠΥ͂ βΒιθβθηπεπί (οιη- 
τηδηάτηθηΐ νυν] ἢ ΡΓΟΓΊΪΒ6 ; παΐ {π6 ΒΗ 15 1Π6 
ἢτϑὲ {παξ οσσιγβ νν] 1 15. σα βηοϊεπε ἔοσ Πῖ5 
Ραγροβθ ΟΕ, [Π6 τιδ6 οἵ ἴῃς ννογά “" ΕἸγβίθογη 
ἴη Μαῖίϊ. 1. 25. ὙΠῸ ϑεοοπά (οπηλδπάτηθηξ 
σοηΐδίηβ. ἃ ἀθοϊαγδίίοη, ποΐῖ ἃ Ῥγόσηῖβα : {Π6 
ὙΠΙγά, 4 [ῃτοϑδί. 

9. Τραΐ 1 γᾶν ὧδ αὐοὶ] «υἱὲρ ἐξεε, απά ἐῤοι, 
γιαγεσέ ἰζυε ἰοης ὁπ ἐῤὲ ἐαγὶ Ὁ] ὍὌΡοπ ὕ86 

1δηἃ. δὲ Ῥδὺ] πιοίεβ 50 πιο οἵ Εἰχοά. 
ΧΧ. 12 8ἃ5 15 βιῆημοϊοπέ ΤΟΥ ἢ5. Ριγροβο, πὰ 
ΟΠ 5 {Π6 ἰαϑέ οἰδιιβθ, “" νος {πὸ Γοτὰ ἐγ 
Οοά κίνεῃ {περ}. Ηἴ5 ρίγροβθ 15 5  ΠΊΡΙΥ ἴο 
ΤΈΟΔ] ἴο 5. ΠΘΆΓΘΥΒ᾽ ΠΊΘΙΠΟΙΎ [Π6 ῬΓΟΙΊΪ56 ΟΥ̓ - 
ΒΊΠΑΠΥ αἰίδοπμοά ἴο {πὸ ΕἸΓΠ (ΟΠ παπηοδηΐ, 
ποΐ ἴο 5ιιρξοϑί {παΐ [Π6 βα πε [ΘπΠΊροΥα] Ὁ] ββίης 
ἴΠΘΥΘ ΡΓΟΙΪβθά ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ΔΠδΙοροι5. βρι τἸξιι] 
Ὀ]Θσβιηρ 15. πονν δἰίδοῃθά ἰο ἢ]ϊ4] οὐδάϊθποθ. 
ὙΠαΐ βοοά ΡγΟΠΊΪσθ ϑμθννθα {Π6 στθαξ ἱπηρογί- 
8Π06 οἵ {π6Ὸ ΕἸΓ (οἸηπιαπάτϊηθης ἴπ Οοαάβ 
ΘΥ65 ; ἃη4 [15 15 411 {παΐ δι Ῥδι] οἰζαϑ 1 ἔου. 

4. ἐῤὲπεγέμγε ἀπά ααγιομίέίοη ΟΣ ἐδὸ 1,ογα] 
“ΤῊ παγίαγθ, ΟΥ̓́ΤΔΓΠΕΥ ἀἸ5Ο1ρ}1π6 (566 ΤΊ Θηςἢ, 
ἐΘΥΠΟΠΥΠῚ5 οἵ πε Ν. 1.)), ἀπά δάτηοηϊτίοη 
γγΠΙ ἢ {Π6 Τιοτά (2.6. (ἢ τῖ5:) ἀϊγθοῖβ ϑῃοι]ά Ὀ6 
ι1ι564.᾽ ΤῬΊΒΟΙΡΙΙΠΕ ΟΥ̓ ἐγ πρ; σΟμη65 ἢγϑί, δηὰ 
ἴ ρᾷβ565 ἃ5 {πΠ6 ὈΟΥ βίοννβ ἴο πηιδηῃοοά, ἱπίο 
Δαπλοη ΟΠ, σΟηϑιϑεϊηρ Οὗ ἐποοιγαροιηθγΐ, το-- 
τηοηϑβίγδησθ, ἀπά βῆδγρ Υοργοοῦ, ἃ5 ϑαοῇ [5 
περάθᾷ. ΕἸῚ ἀϊὰ ποῖ ““δαπιοπηίϑῃ" (““τε- 
βίγαιη ᾽ Α. Μ΄.) ἢϊ5 50η5 (1 ϑἅτη. 111. 1.3}, ἐπουρἢ 
μὸ γτεπηοηϑίγαίθα νυ] {ποπὶ (1ϊ. 24). ὙΠΕΙ͂Γ 
οᾶ56 ΤΟ γα ΒΠΑΓΡΟΓ γθρτοοῦ. 

5. ϑεγυαη!] 518} 068, 5110}, ἃ5 Ὁ ΠΟΘΙ ΠΉΙΙ5, 
ὙΠΟ ννὰβ αἱ {Π|5 {ἰπὴθ6 Ὀθίηρ βοπέ Ὀδοῖκ ἴο 5 
τηδϑίου ΡῃΠ]δηοη Ὀγ δὲ Ῥαα]. 

γασίογς πεοογάϊησ ἰο ἐῤὲ ,3ε50Ὁ] ἘΑΥΓΠΪΥ 
πιαϑίουβ, Ποβα ἀογηϊπίοη ἄοεϑ ποΐ θχίθπα θὲ- 
γοπά {Π6 1ῃϊηρ5 οἵ [Π15 ννουἹά, 

«υἱἱῤ 7ξαν απά ἐγεηιδ]ησ] ἴῃμ6 ἔθη άο Ἐπ  ἀἸἐγ 
Οὗ Ἰονα ννῃ] ἢ ἔδαγβ ἴο τηϊ βίο ἴπ ΔΠΥ ΨΥ ἴΠ|6 
ν}1}} οὗ {π6 Ὀεϊονεά οπθ (ΟἸ]Ἰβῇῃδιιβθπ). 

6. εγοτογοΐκε, ας ηιεηῤίεασογ ] ΓΤ ῊΪ5 ννὰβ {Π6 
ΡΥΪΠΟΙΡΙΘ οὗ {Π6 Οτθοὶς ἀπά Κοπηδη 5ἰανεβ, ἀπά 
15 παΐι ΓΑ ΠΥ {Π6 πιοίῖνθ οα νῃ] ἢ ϑαυθογαϊπαΐοβ 
ἃοῖ ννῆο Πᾶνθ Ὀδθθῃ Ὀτουρἢξ πρ ᾿π ἴΠ6 ἔδασ οἵ 
τηδῃ οὐ οἵ {Π6 ἰὰνν ᾿πϑίοδα οἵ σοά. 

σογυαηίς οΥ ργ ἢ] ἨΗΐ5 β18ν 68. 

Π. ἩῚΙ φοοά «υ]} ὙΠΕῈ (ΟὨγβείδῃ βίαν 



γέζ 
ταὶ 
[α5 

ν. 8--3.} 

8 Κπονΐηρ {πᾶὲ νῇῃαΐβοενεγ ροοά 
τῆϊηρ᾽ ΔΠΥ τπηδη ἀοείῃ, (Πε 84Π|6 5}4]]} 
ἢς τεςεῖνε οὗ τῃς [,οτά, ννῃείποσ ῥό 
δὲ Ὀοπά οΓ ἔτεα. 

9 Απά, γε πιδϑέειβ. ἄο {πε βϑαπὴηθ 
τηϊηρϑ πἀπίο {Π6π|. ᾿Πογθεαγίηρ [ἢγϑαῖ- 
δηΐηρ: Κπονγίηρ {παὲ ἴγουγ Μαβίεγ 
αἶθο 15 ἰῇ Πξδάνεῃ; πειῖμεῦ 185 ἴπεγα 

ταβρεοέ οὗ ρββϑοῃβ νυν ἢ ἢ] πη. 
10 ΕἸΠΑΙΪγ. τὰν Ὀγείῆγαη, ΡῈ βίγοπῃρ; 

π 1Π6 [,οτά, ἀπά ἴῃ {Π6 ροννεῖ οὗ ἢΪ5 
παρ ἢ. 

11 Ριυΐ οἡ {π6 ψνῇοϊθ δύπιοιτ οὗ 

ΕΡΗΡ ΑΔΕΘΣ ὙἹ, 575 

(ἀοά, παΐ γε πιᾶὺ θὲ δ0]ε ἴο βίαπά 
ἀραϊηϑε {ΠῸ6 νν1165 οὗ τῃ6 ἀ6ν]]. 

12 ΕῸΓ νγὲ ννῦεβδίὶα ποῖ δραίηϑβί 
ἤεβθῃ δηά δ]οοά, διιὲ δραϊπϑέ ρυϊηοὶ- 
ΡΑΙΠΕ65.9 ἀρδίπϑὲ ρόνγεῖβ. ἀρδίηϑδί {Π6 
Γα]οτβ. οὐ τῆς ἀδγκηεββ οὗ τῃ15 νγου]ά. 
ἀρδίηϑέ ᾿ϑρι γίτα8] νυν! Κα άπαβ5 ἰπ ᾿μίρῃ ἴον, 
}ίαεες. 521: γ716ς. 

12 νΒεγείογε ἴακε τιηΐο Ὑοιι νρνῴ. 
τὲ ψγβοΪες δύπιοιγ οἵ (σοά, {παῖ 
γα πηΔύ Ρ6 20]6 το νυν ϑίδηα ἴῃ τῃς. ς, 
ΘΟ. ἀλγ. ἀπά ᾿ Πανίπρ ἄοπα 8], ἴο δαυΐης 

τ Ἶ ΩΟ7716᾽ 
βίδπά. ΠΣ 

νγὰ5 ἴο σοπίγαϑέ ἴῃ {ἢ15 νυ] ἢ 15 ΕΠ ]Ονν -ϑίανεβ, 
οὗ ΠΟΙ 1 νγᾶϑ ῬγΓΟνΘΥΌΙΔΠΥ βαϊά {παΐ ἃ πηδῃ 
δά 85 ΠΙΔΠΥ͂ ΘΠΘΠΊ165 85 Π6 Πδά 5ἰανεβ (ϑεπθοα, 
ἘῊΡ.᾽.47). 

ας ἴο ἐῤρὲ 1ιογά, ἀπά ποὲ ἐο γ1ε2)] ΟΕ, σδοῦβε 
Ἡδετγθεσί: 

“ Α βογναπέ συ Ἱἢ {Π|15 οἰδιιβα 
Μακοβ ἀγιρογυ ἀϊνιπο: 
ἌΠΟ ϑνγεερ5 ἃ ΓΟΟΠΊ, 85 [ΟΥ̓ [ΠΥ ἰαννϑ, 
ΜΚεβ ἐπαΐ δπά {Π6 δοίϊοη ἢπθ." 

8. ἐῤὲ σαγι ταὶ ῥὲ χεεοῖυε] ὝἼΠ6 βοοά 
ἀδθρά {παΐ {Π6 5ανθ ἀοε5 15 γεργεβθηίθα ἃ5 σοιη- 
ἴηρ Ὀδοὶς προη Πίτη, ἀπά ὈΓΙΠΡῚΠΡ 115 τοννασγά 
ἔγοπι {Π6 Τ,ογά 1 ποῖ ἔγοπι {π6 πηαϑίοσ, {Π6 Ιὰνν 
οὗ τϑαυϊία! αἱ {ΠῸ 1αϑὲ Ὀθῖπρ {πΠ6 σὰ]8 ἔοσ δίανε 
ΔΠη4 ἔγδοηδῃ 416 ὙΠῸ 5]ανϑ 5 τανγασά 15 
ἀεῆποά ἴῃ πὸ ΕΡ βέ]ιΘ ἕο {πΠ6 (ο]οβϑίδηβ. ἃ5 
Ῥεΐηρ ἃ ΡῬαγίοϊραίίοη ἴῃ {ΠῸ βρι 4] ᾿ππουιῖ- 
8ΠΟ6, ἘΠΟῸΡῊ 1π πα αγα οἵ {πΠ6 ἈοπΊδη ἰανν Π6 
νγὰ5 ἃ σμαίζεὶ ᾿ποᾶρϑῦ]α οὗ ᾿πῃογτηρ ΟΥ̓ Ρο5- 
ΒΕΞΒΙΠΡ,, 

9. 40 ἐῤὲ τα»ιὸ ἐῤίηρ)] Ἀοΐ οὔ {Π6 ϑ8πΊ8 
ῬΥΓΙΠΟΙΡΙ65. 

ἐἀποαυΐπρ ἐδαΐ γοιγ Πασίογ αἷδο ἱς ἐπ ῥοαυθη] 
Κπονΐπρ ὑμαῦ Ῥοΐῃ ὑμοῖὶῦ δηὰ ΥὙΟῈῸΓΣ 
ΜΘΒΌΘΥΙ 15 πα πθανθπ. [Ι}ἢ ἴῃεδβε ννογάβ 15 
186 Παπάμ] οὗ ἰδάνθῃ νυ ὩΙΟἢ,, Ξργεδάϊηρ ΓὨγο Ἢ 
ἴΠ6 ΠΟ]6 ΠΡ, μᾶ5 τηδθ 5] αν ΕΥΎ ἱπΠΊρΟβϑιὉ]8 
Δηηοηρ (ἸΠ  5(δ πὶ ΠΔΙΙΟΠ5. 

97 ῥεγσοης)] ΟἿ νου] ]γ σοπάϊίϊοη. 

1ο---τϑ. ΤῊΕΞ ΟἩΒΙΒΤΙΑΝ ΡΑΝΟΡΙΥ. 
τ Ὑ πέξο ν 8: ΟΌΙΣ ΝΖ. 

10. γεν ὄγεεργοη) ὙὝΠεβθ νυογάς πιιιϑὲ Ὁ 
οτηϊμίθα, {πουρῃ (ΠῈΥ Πᾶνα βοπὶα Μϑ. δι- 
τμβοσιῖγ. 

δὲ σἐγοησ)] ἘΒ ΔΊ ΠΟΥ, “( Ὀ6 βἐγεπρεμεποά." ὙΠῸ 
Ρίεςεβ οἵ δυπΊΟΙΓ Θπιτηθγαίθα Ὀϑῖονν νν}}} Ὀ6 
1156 1655 ὉΠη]655 ἃ ΤΙΝ 1η6 βίγοηρίμ θὲ πηρατγίθα ἴο 
ννΘαΥ Δηἀ τι56 {Ποτη. 

11. ἐῤὲ «υροΐο αγηιοιτ 977 Οο4] ἼΠΕ ΡῬδΠΟΡΙΥ͂ 
([8ε ἐθοδηῖςδὶ] ννογὰ τιϑϑά ἴο ἀθβογῖθε [ῃ8 ἤδανυ- 
Διτηθα 50] ἀἸογ᾽5 11} διϊε οἵ ἃυπηουγ) ὙνΠΙΟἢ 15 
ΒΌΡΡΙΘα Ὁγ σοά. 

129. αραϊποί ῥγὶποίραϊῖος, αραϊπσὲ ῥοαυεγ:] 

ΤῊΘ 58ΠῚ6 ἰθυτηβ θϑίηρ βπιρ] ογθά ἴο ἀἸ5Ε!ρι 58 
ΑἸ ογοπε οαβϑοβ οὗ [2]Π|6ὴ Δ ηΡ6 15 8ἃ5 δά Ὀβεη 
ΡΓΘΨΙΟΙΙΘΙΥ ἀΡΡΙΘα ἴο {ΠῸ Δηρο]ῖο ποϑίϑβ (11. το), 
βιιρροϑίβ {παξ [Π6 βϑᾶτηθ γὰπ 5 ἀπά βτδάδίομβ 
οχῖϑδέ ἃηοπρ ἘΠοιὴ 85 μδά δχἰβίθα θεΐογα {ΠΕῚΓ 
ΤΑΙ] ΤΟΝ ΟΟΙ τ τ: 

ἀσαϊηοέ 1ῤὲ γμΐογς οὗ ἐδ ἀαγάπεςς οὗ ἐῤδὶς 
«υογίΠ δϑοὶϊπδὺ ὑπ896 ψοτνᾶ- τ]ᾶθ ΤΌ]ΘΥ5 
ΟΥὗ Ὁμ15 ἄδικηθββ. ννο 5ίδίεμηθηΐθ ΓΘ 
τηδάθ οὐ ᾿πρ] 16 Ποσα ; {Π6 ἢγϑί [Πδΐ εν]]} ΞΡ: 115 
Πανθ ἃ ἀομπηϊηΐοπη σο-οχίθηβινθ νυ] {ΠῸ ννουἹά 
ΟΥ ἀπίνογβθ, γῃθποα {π6 ἀεβισπαίίοη οἵ {ΠΕΙΓ 
οΠ ΘΕ 85 “Ὁ {Π6 γα ]οῦ οὗ [815 νοῦ "(7ὁΠη ΧΙ. 21, 
χῖν. 30, ΧΥΪ. 11) ἀπά ““{Ππ6 βοά οἵἉ [Π15 ννουἹά " 
(α Ὅον. ἵν. 4); {π6 βεοοπά, {πδΐ {ΠΕῚΓ ἀπ πο π 
15 Οὐδ “"[Π15 ἀδυκπθββθ." ΤῊΪ5 ΘΧρΎΈββίοη ἢδ5 
ΡΓΟΡΔΌΙΥ [Π6 ϑᾶτηθ 5ιβ:! βοδίϊοη 85. ““1Π6 δἱγ ἢ 
ἴῃ 11. 2, ὑγΠογα ϑδΐδῃ 15 οα]θά ““{ΠπῸ ργίποθ οὗ 
τΠ6 ροννγοῦ οἵ [Π6 αἱγ." “"ὙἼΠ6 [γ᾿ 5θεπηϑ5 [ἢθτα 
ἴο Ὀ6 σοηίγαβίθα στ 1ΠῸ ΒΙΡΒογ, Ὀτιρ ίεσ, ἀπά 
5ΟΓΈΠΟ Πράγθῃ, δηά {Π6 ““ ἀδγκη655 " ἴο ὃὈ6 υιϑεά 
ΠοΙῸ ἰπ ςοπίγδ Ἰϑεποίίοη ἴο ΠΡ. Μηοη5 
ἰάθα ἐπαΐ [Π6 εν} βρι γιὲ ἀθγῖνα [Π6ῚΓ πᾶπὶα οὗ 
(([ἢθ ρονοῦ οὗ {π6 αἱγ᾽" ἔγοπι ἴῃθῖγ Πάν] Πρ' 
Ραββθά ἔγοπῃ [ῃ6 ἄδυῖςποθββ οὗ Π6]] ἴο {πὸ Πρῃΐ οὗ 
1ῃ6 ϑὰη (’ Ραγ. Ἀερ. 1. 115}, Πᾶ5. πὸ βογὶρία- 
ΤᾺ] νναττδηΐ. 

“ῥίγίέμαὶ «υἱεξεάπε::} 1 ΔΈ. ϑριτξαδ] {Ππρϑ οὗ 
νυνὶ Κοϑάποϑϑ, 2.6. [πΠ6 Ποϑβίβ οἵ νυ] οϊκθάποϑβ, Οὐ, ἃ5 
δίνϑη ἴῃ [Π6 τηᾶγρῖπ, ὶοκοϑα 5 ἱγῖῦΒ. 

ἐπ ῥΐσ ρίαεσε:)] ὙΤῊΪ5 Ἐχργεβϑίοη πγιϑέ 6 
{ταηϑἰδίθά, 45 ἴπ {π6 ἔοισ οἴου γεγβθθ νυ ΠΈΓα 1 
ΟὔσυΓ5, ἴθ ΠΘΔΥΘΗΙΥ͂ ὈΙΘΟΘΒ; δηά 1 ρῥτο- 
ὈΔΌΪΥ πιθδηβ, 85 ἔμθγθ, {Π6 βρί γίτιια] ννουἹά. ΒΥ 
501η6 ἴξ ἴ5 ἰακθῃ ἴο Ὀθαγ {Π86 βᾶπηθ6 Ππθδ ΠΡ ἃ5 
(Ἐ{Π6 δἱἷσ  1ἢ 1. 2, ἀπά “" {Π1|5 ἀδυίκηθββ ἡ ἴῃ {Π6 
γοῖβθ ἄῦονθ. ϑὲ Τθγοπιο βᾶγβ, “"Νοί {παῖ {Π6 
ΕΥῚ] 5ρι 5. τεϑίθ τη πεᾶνθπ, Ὀὰΐ [6 ἰγ ἀθονα 
ΟἿ Πεοδάϑ μα5 τϑοεϊνϑα [ῃ15 ἀρρε!]αϊίοη." 

13. ἠαζε τιπίο γοῇ ΤὨϊ5 ννὰ5 {ῃ6 ἴθοῇ- 
Πῖς8] νγογά οἵ σοπητηδπα ἔργ ΔΥΤΉΪ ΠΡ, νυν ΒΙ ἢ δὲ 
Ῥαιΐ πλιιϑὲ πᾶν Ὀδθη ἴῃ ἔπε σομδβίαπε μδὈϊ οἵ 
μρασίπρ ἴῃ 115 Γδίϊη ἔογπη δὲ {Ππ6 τἰτὴθ ἐπαΐ ἢ6 
νυτοΐθ. 

ἐπι ἐρὲ ευἱ! ἀαν} ἴπ {πΠ6 ἀδγ οἵ ΡεΠ]. 
ῥαυϊΐης ἄογε αἰ “ΠΙ5 τοπάθγιηρ 15 ργθίθγα Ὁ]8 

ἴο ῃαὲ οὗ {με τρδυρίη, ““ Πᾶν Πρ; ΟΥΕΓΟΟΠῚΘ ἃ]}." 
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14 ϑίδπά {πεγείογα, Βανίπρ ὙοιΓ 
Ἰοῖῃ8 οιγέ ἀθοῦζ νι τγατῃ, ἀπά μᾶν- 
ἴπρ οἡ {πΠ6 Ὀγεαϑίρὶαία οὗ τὶρῃξεοιιβ- 
Π688 ; 

Ις Απά γοιι ἔξεξ 58ῃο4 σῇ τῃε 
Ρτεραγδίίοη οὗ {Π6 ροβρεὶ οἵ ρεᾶςβ : 

16 Αβδονε ἃ], τακίηρ {πΠ6 5}1614 

ἘΡΗΦΒΙΒΑΨΨΒΥΥΙ [ν. 14--.8. 

οὗ ἔτ, ννμαγοννιεῃ γε 5141} ΡῈ δϑὶς 
ἴο 4.6 Ποἢ 411} {πΠ6 ΠειῪ ἀδτῖβ οὗ {πα 
νγοΚαά, 

17 Απά ἐακε {πε Πεϊπηεέ οὗ βαἶνα- 
τίοη, δη4 {ῃ6 βννοτά οἵ τῃς ϑριτγτ, 
ὙΠΟ 15 1ΠῈ ψογά οὗ (σοά: 

18 Ρταγίῃρ αἰνγαγϑ ὑ]Ὲἢ 41} ργάγοῦ 

14. δίαπά ἐῤεγεζογε, ὅζο.] “ὝῊΘ 5ο]άϊεγ᾽ 5 
ΡΆΠΟΡΙΥ ςοηϑβίδίβ ἢγϑέ οἵ {πΠῸὸ ῬΟάΥ -δυτποιιτ--- 
ΠδΙηοΙγ, {π6 βἰγάϊθ, {(η6 Ὀτεαβϑιρίαίθ δηα {πε 
5Π065 ; ποχέ ἐπε ἀδἔθηβινθ δυτηϑ5---Π6 5Π16]4 ἀπά 
1ῃ6 ΠοΙπηθέ: δηά ἸϑΕ]Υ ἴΠ6 οἤξηβῖνθ ννεροη--- 
ἴπ6 ϑδυνοτά. Ὴ15 ννᾶ5 {Π6 δοσοιγεπηθηΐ νυ ῃ ΙΓ ἢ 
81 Ῥδ1] μαά σοπβίαπε!ν Ὀεοσθ Π15 ογεβ ἀπιτηδ 
ΠΪ5 ἔννο Ὑϑαῦϑ᾽ πη ρυβοητηθηί. ὙΠῸ (ΟΠ τβεδῃ 
ῬΆΠΟΡΙΥ, Δηβυνεηρ ἴο {Πδὲ οὗ {Π6 βο  ἀεῦ ἀπά 
ΘΟΥΥΙΠΡ ΤῸΓ ἠοσίδηβινθ «πὰ οὔδβηβινε δΥΤ5, 15 
{ταςῃ, τὴρ μέθοιιβηθββ, ργθραγδίοῃ, (ΑΙ, βαῖνα- 
ἔοπ, {πΠ6 ογά οἵ Οσοά, ἴο νυῃιςοἢ 15 δάοά 
Ρτάγεῦ. ΟἿ Ἱρπαίπιθ᾽ Ἐριβϑ]θ ἰο ῬοΙγοδΡ, 
ον 

οἰγὲ αδοι] ὝΠΟ βιγά]θ οποῖγοϊθά ἴΠ6 θοάν 
Ῥεῖονν {π6 Ὀγθαβίρ! αἴθ, Κϑορίπρ ἔΠ6 ΔΥΠΊΟΤΙΓ [Π 
115 ΡΙαςε ἀπά βιρροσίπηρ {Π6 βννογά. 
ἐγ] “ΓΥΙΉΓ]Π655-- -[ἢθ Ποπεϑδὲ πρτιρῃΐ- 

Π655 1Πῃδΐ γν}}}] ποῖ 16 οὐ ἄδοεῖνθ 15 {π6 βἸγάϊθ. 
8. Ῥδ}] ὈδρῚπ5 (485 ἴῃ ἴν. 25) ἢ {Π15 Πα] Υ 
Ῥδοδιι56 1 15 Θϑϑθπί!8] ἴο {Π6 ( γιβίίδη σῃαγας- 
ἰεγ, δηά ψυπουῦΐ τ {ποῦ οδη Ὀ6 ΠΟ υἹγίιθ, 
ΡΙοῖγ, το] Ίοη, ΟΥ̓ στρ θοιιβηθθθ. ( . [541]. Χ]. ς, 
ὙγΠογΘ {ΠῸ6 ννογά 15 ἰγαηϑίαϊθα ἴῃ {π6 ΑὔὉ. ὈῪ 
ἐς ξΑ ΙΓ [1 Π655 ᾿-- "Δηα τὶρ δου 5η655. 5Π4}] Ὀ6 
{86 βΊ γα] οὗ Π15 Ἰοϊηβ, ἀπ ζα1 ἘΠ 1] Π655 [Π6 στα] 
οΟὗἉ ΠΙ5 τεῖπ5.᾽ 

ἐῤε ὀγεασίρίαίο οΚ γὶσῥίδοισηες. ἼΠῸ Ὀτοαϑβί- 
ΡΙαΐθ, σονεσηρ {Π6 ομοβδῖ, ννᾶθ ϑοπηθί!ΠΊ65, 
{που ἢ ποῖ δἰνναγϑβ, Γογπιθά οὗ ἔνγο ρουίοηβ. 
Τη {πεῸ ΕΡριβί]Ὲ ἴο {Π6 “Γ ΒΕββδ] πα η5, τυ! θη 
ΒΟΙΉΘ ἴθῃ γοδῖ5 ἃ5ο, δ Ῥδὰ] Παά ΠΠκϑηθά ἔῃεβα 
ἔνγο Ροσχίίοηβ ἴο [8 ἀπά ον (1 685. νυ. 8). 
Νονν 6 τϑβεσνοϑ [ἢ ἔοσ {ΠῸ6 5 βηιοδίοη οὗ 
{Π6 5}1614, ἀπά Ἰοοϊκίῃρ οἡ {π6 Ὀγθαβεριαΐθ 85 ἃ 
51Π5]6 ΡΙίεςα οὗ διτηοιγ, πΠῈ πα 115 σογγο δί!νο 
1ῃ ὁ“ ΤΙΒ Θοι5Π655,᾽) {Παΐ 15, {Π6 4811 γ νυ Π]Ο ἢ, 
ναί Π Γ ̓ηννγοι σης ΟΥ̓ Ιπηρυΐοα, οὐ Ὀοΐ᾿, θ6- 
Ἰοπρϑ ἴο {πὸ πιᾶη ΠΟ 15 1πι5{ΠΠ6 4 πα βδηοί!- 
Πεά. ὍΠΕ Ιάδὰ οἵ πε Ὀγθαβίρδίθ θεὶπρ σὶρ ῃΐ- 
ΘΟΙΙ5Πη655 15 ἴδ κθη ἔγοτη [581]. 11χ. 17, “"Ηδ ρυΐ 
Οἡ ΤΙ ΘΟιι5η655 45 ἃ Ὀγεδϑίραΐβ." 

15. ἐῤε ῥγεῤαγαΐοι οΥ ἐδ σουῤεὶ 9 ῥεαεε] 
Ἐεδάϊποθς ΟΥ̓ ρτεραγθάποϑβ, νυ ἢ 15 ἀδγινεά 
ἔγοπ ἐΠ6 βΌβρεὶ. 8: Ῥϑιὴ] 5ρθοῖῆθϑ {Π6 βΌΞΡΕΙ ΟΥ 
Βοοά Ἐπ 45 θεϊηρ {ΠῸ βοβρεὶ “"οὗ ρεᾶςθ," ἴῃ 
ΔΠ]Πυ5οπη ἕο, ἀπά ρδγίϊαὶ οἰζδίίοη οἱ, 1541. 111. 7. 
“ον ΘΔ. Ια] πρὸπ {ΠῈ πηοιιηΐδπβ ἅτ {Π6 
δες οἵ μῖπι ἐπαξ Ὀγπρθίῃ βοοά ἐϊάϊπρβ, {παᾶΐ 
ῬᾺΡΙΠΒΗΘΙῃ ρεαςθ." ΟἸΒἤδιβθη ΠΑΡΡΙΠΥ Ρᾶγᾶ- 
ΡὮγαβθς ““ρυδρδγδίοη" ὈΥ ““ἃ ΥὙ]ἹβΌΓΟΙΙ5 5Ρ1- 
τιΐα8] ἔγεθάοπη οὗ τηονεπιθηΐξ,᾽" σδιιβθά, 45 ἢ 
ΘΟποοῖνοβ, Ὀγ {ΠῸ σΌΞΡΕΙ οἵ ρεᾶςθ, θεσδιιβα {Π6 
Ἰαϊίο σεπιονεβ 411 οὐβέγαοξίοη ἕο ἐμδ βριπέπαὶ 

16. ὝὙὝΠΕΓΕ πηΔΥ ὃ ἃ τεΐϑιεηςε ἰο Εχοά. χϊ. 
ΤΊ: ΧΙ τὸ: 

16. «“Ἴδουε αἰΠ ὙΠαδΐ 15, ονεῦ δηά δθονε 
411 [Π6 Ῥοάγ -ἀγγλουγ βρεοϊβοά. 

ρὲ εῤίεἰ4] ὝΠΕΓΕ ννοσα ἔννο 5ῃ 16] 45. ΤῊϊ5 
15 [Π6 Ιᾶγρδ 5ῃ1614 νυβῖςῃ ῬΟΙΥ Ιι5 ἀθβοῦῖθεβ δ5 
ἔοι ἔδεξ Ἰοηρ ἀπά ἔνγο δηά ἃ Πα] ἔδεξ Ὀγοδά, 
ΠΟΥ̓ΘΓΙΠρ᾽ {Ππογθέογα {Π6 ὑγ ΠΟ ]6 ρϑύϑοῃ : 1 ἐγ ρίῆε5 
16 Ἰονίηρ' ἰγιιϑὲ 'π Οοά ψῃῖσῃ φῥτοΐθςοῖβ {ῃ6 
ΟἸγβείδη Ὀδ]θνεῦ ἔγομι ἀοιιδθέβ πα ἘΓΟΠΊ ΔΠΥ͂ 
ΘΧΟΘΒΒΙγΘ (Ἰβίγοβ5, 

ἐῤὲ Μὲγγ ἀαγ] ΜΊΠΔΓΥ ννεαροηβ Κπονγπ 
ὈΥ {π6 πᾶῖηθ οὗ »ηαλεοί! . [ΠΟΥ ἅτο βρθοϊῃθά 
Ὀδσδιιβθ ΤΠΟΥῪ ὑγεγα {Π86 τηρϑὲ ἀδηρεγοιιβ οὗ 
ΤῊ 551165 38 (ῃδὲ {πο ᾿ηνϑηΐθά, 

17. ἐῤὲ ῥείγιεξ 97, ταἰυαίοη] ΤΠ ἱπηαρθ 
15. ἀραῖη ἔακθη ἔγομῃ [541]. χ. 17, “" δ ρυξ δη 
ΒεΙπηδέ οἵ βαϊνδίίομ οἡ ἢ5 ποδά.) ΑἸγοδάγυ {ῃ6 
ΑΡροβίϊα μδά δάορίεβα δηά εἙπ]ασρεά {πῸ 1άεὰ ἴῃ 
{η6 ΕΡΙ5Ε16 ἕο ἴθ “Γ᾿ οββδ]οπίδηβ, “ ριξε πρ ΟἿ 
ΤΟΥ ἃ Πιο]πηθέ [Π6 Πορε οἵ βαϊνδίίοη " (1: ἼΠ655. 
ν. 8). Ηδξετα Πδ ποῖ ΟἡΪΥ ἀεϑιριπδΐος ἐῃς Πε]- 
τηθέ “"{Π6 Πορε οὗ βαϊναξίοῃ," Ὀπέ ς 4115 1 “" ἘΠ 
ΒεΙπηθέ οὗ ϑαϊνδίϊοη," ϑαϊναίίοῃ Ὀεὶηρ ἕο {Π6 
ΕΠ τιβείδη ποῖ Οἢ]Υ ἃ μορϑ, Ὀαξ ἴῃ 15 ἄδρτεα ἃ 
ΡΙΘβθηΐ ροββδββίοῃ νε ἃγῈ δἰγεδάγ ἴῃ “ἃ 
βίαίζε οὗ βαϊναίιοη." 

ἐῤὲ σαυογά 97 ἐῤε ϑῤὶγιΐ, «ὐδίοῤ ἱς ἐδὲ «υογά φῇ 
Οοα] ὍὍΤΠΕ νοτά οἵ σοά (δῆ δχργεββίοῃ υϑϑᾶ 
ΠΙΠΘ {ΠΠπ|65 10 {ῃ6 Ῥϑιθπο ΕΣ Ι5Ε]65, 4η4 ποῖ 
1ἀθπέϊο δ] νυν τ {ΠῸ ΓΠΘΟ]ΟρΊς Δ] ἔθγτα ““ἴΠὸ ἊΝ οτά," 
τηδ 46 ξΑΠΆΠΙΑΥ (0 τι5 ὈΥ [Π6 Ορεῃῖηρ γεῦβα5 οὗ 
88 [οΠπ5 (σοβρε]) πιθδᾶηβ 8Π τἰΐεγᾶποθ ρΡΓῸ- 
Ποράϊπρ ἔγοπὶ (οί, ἀπά βρεοῖδ!ν {π6 Οοβρεὶ, 
νυτ!τ6η ΟΥ ργεδοηθά. [ἴἰ 15 {Π6 συνογά οἵ {πὸ 
ϑρισιέ, θοΐῃ Ὀεσδιιβα ΒΚ θνεϊδέϊοη 15 ἴΠ6 ὑνοσκ οὗ 
{Π6 ϑριγιί, ἀπά Ὀεσδιιδα {Π6 νογά ἄοεβ ποῖ 
ΒΕΙΥΘ 85 ἃ βϑυνογά Ὄχοερί {ΠῸ ϑΡ1:{1Ὲ ἔθδς ἢ 1{5 1156. 
Τὸ {Π6 σᾶγπα] πη] πα {Π6 νυτιτίθη ὟΝ ογά 15 ἃ οο]- 
Ἰεςξοη οὗ ἀποῖϊθπξ Πιβίουθϑ, ἰαννβ, ἀπά ἐποιρἢς5 
Οὗ Π6Π, 156} 1π {ΠΕῚΓ ἄδγ Ὀιΐ πονν ϑι 4016 
ῸΓ {Π6 ΠΊΠΒΘΙΠῚ ; ἴς 15 ΟΠΪΥ ἰπ ἐπΠ6 Βαπάβ οὗ 
{Π6 τηᾶη ὙΠΟ 15 δ] οποα ὈΥ {πὸ ϑριτξ οὗ 
Οοά {παῖ 1 Ὀεσοῖηθβ “" αϊοκ ἀηά Ροννεγῆι, 
ΔΠ4 5ΠδΥΡΕΓ ἐπδπη ἃπΥ ἰνγο-εὐσοϑά ϑυνοσγά, ρίεγο- 
πη Ἔνϑὴ ἴο {π6 ἀϊνιἀϊηρ ἀϑιπάου οὗ 508] ἀπά 
βρι , δηα οὗ {Π6 Ἰοϊπίβ ἃπ4 πηᾶύτονν, ἀπά ἃ 
ἀἸβοθυηθῦ οὗ {π6 ποιρηἐβ ἀπά ἱπίοπίβ οὗ {Π6 
μεατε " (Ηεῦ. ἵν. τὸ). Ουγ Το, ὦ ΙΒ 
τεπηρίδίοῃ, μ85 βΊνΘΠ 115 8ΔΠ ΘΧΔΙΏΡΙΘ πον {Π6 
νογά οἵ Οοά πιᾶὺ 6 τιϑεά 85 ἃ νγεᾶροῃ οἵ 
Οἤξποθ 85 νγῈ}] 85 ἀβέδηςβ, 

18. ῥγαγίηρ αἰπυα»5] ΤΠδ βνοσγά οἱ {π6 



ν. 19--23.} 

πὰ ϑβιιρρ!σαίίοη ἴῃ {πε ϑρίτε, δηά 
ννδιοῃίηρ {Ππογειιπίο νι 41 ρεῖϑο- 
νεῦδποα ΔΠ4 βιρρ]!]ςδέοη ΟΥ 81] 5αἰΠίβ ; 

19 ΔΑΠπά ἴογ πη6. [Πδζ υτίεγαπος ΠΊΔΥ͂ 
θῈ ρίνεηῃ ιἱπΐο πι|6. {παΐ 1 πιὰῪ Ορβῃ 
ΓᾺΥ πιοιῖῃ ΡΟ] 4]γ, το τηᾶκ Κποννῃ 
1ῃ6 τηγϑίαγυ οὐ {ΠῈ ρΌ5βρεὶ, 

20 Βὸγ νγῆϊςἢ 1 δὴ 8Δῃ δι ΑββδοΥ 
᾿η Βοπάϑ : τῃδὲ ΠΈΒεγεῖη 1 ππὰΥ 5ρεὰκ 
ΒΟΪΑΪγ. 45 1 οὐρῃξ ἴο βρεᾶκ. 

ϑριτιε σαηποῖ θὲ τίς Εν νυν] θά εχοθρέ ὈΥ ἃ 
ΤῆΔΠ ὙΠῸ ἴ5 'ἴπ σοηϑίαηξ σομηπηιπίοη νυ Ἱ ἢ (ῃ6 
ϑρίγιε ΌΥ Ργαγεσ. δὲ Ῥδὰ]} {πογϑίοσο σαηποΐ 
Ῥυΐ τοῖο ο ργαυογ ἴῃ σοπποχίοη υνἹἢ {ΠῸ ννοσά 
οἵ σοά, Ἐπουρ ἢ μα ἀοεβ ποῖ πᾶπλ8 Π6 1άν θη 
ΟΥ̓ έλεγε (85 νγ8 τηῖβ μέ Πᾶνα Ἔχρεοίθ) 85 115 
σουπηζεγραγέ. 

ἦι ἐῤε ϑρίγ ἢ] “45 ϑριγι8] τηθη,᾽ 1πδῖ ἂ5 
(1ῃ ΟΠ γῖδι "Ὁ ἐγθα ΠΕ πιθᾶη5. “85 (ἢγί5- 
14 Π5.᾿ 

ἐρεγεμημο] πο ργαγοῦ, ψνθῖ ἢ ἰ5 το ἴη- 
ΟἸπ46 ᾿πίθγοθϑϑίοῃ5 ἔοσ 411 ΠΕῚΓ Ὀγοΐμου ΟΠ γΊ5- 
1115. 

19, 2οθ. ῬΕΚΒΟΝΑΙ͂, ΑΡΡΙΙΟΘΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ 
παν ΒΕΕΘΕΡΙ: (“ (9]. 1ν. 3. “ἐς 

19. “4Ζπά4 70 »ι6] Βδίπογ, Απὰ 1π ΤΥ 
Ὀ68 415, 1Π6 ρσγθροϑβιίίοη Ὀείηρ αἰ δγοπί ἔγοτα 
1Πδὲ πιϑϑὰ ἱπηπηθάιαίοϊυ θοΐογθ. δὲ Ῥδὰ] ἰ5 ποῖ 
σοπίθηξ νυ ἃ ΡΈΠΟΓΔΙ ργεσερί οὗ ᾿πίθυ σθσϑΟυΥ 
Ῥτγαγοῦ, θὰ 45 κ5 βρθοῖα!]ν ΟΣ {Π6 11 ̓πί ΓΟ βϑί 5 
ἴῃ ὈεΠδ]Ε οὐ ΒΙπιβο]Ε ἴῃ 15 ῥγθβεηΐ οἰγουτη- 
βίδῃσοϑ. 

ἐραὶ 1 γᾶν οῤθη 7,4) τιον δοίαϊν, ἐο γαῖ 
ἄποαυμ}) ὑπδαῦ ΨΏΘΠΗ 1 ΟΡΘΙ ΤΥ τιοπῦ, 1 
ΤΥ ὈΟΙΑΙΥ Τὴ. Κ6 ΚΠΟΥΙ. 

ἐῤὲ γιγείογν οΓ ἐῤὲ ρουῤῥε] 81 Ῥδὰ] τϑίατη5 
συ 5 ἰαϑὲ ννοτάβ ἴο {Π6 πλδῖη βαδ]θοΐ οἵ ἢ15 
ἘΡΊ5Ε1ε--ἔ πὸ τηγϑβίεγυ {παΐ ἄοννη ἴο {Π6 ργθβεηΐ 
Εἰπηθ {Π6 νυ Πο]θ ννου]ὰ οχοθρί π6 ἴον πδά 
Ῥεθη ἐχοϊπάθά ἔγομῃ {ΠῸ Κπονν]θάρο οὔ Π6 σοοά 
Πονγ5 πα ἔγομη [Π6 ραγίοϊρδίϊοη οὔ {Π6 Ὁ]655- 
1η55 Οὗ 1Ππ6Ὸ σονεπαπΐ, νυν ἢ 6 πον παΐ πονν- 
Ἰεάρε ἀπά ραγίο!ραίίοη ὑγογα ἤσουν Οραη ἴο 
411 παίϊοῃβ. 

50. Εον «υδίοῦῷ Τ ατὶ αἡ αϑιδασσαάοῦ 15 
δοπα.] 81 Ῥαὰ] ννὰβ ἴπΠ6 Απιθαβϑδάοῦ Εἰχίγα- 
ΟΥ̓ΔΙΠΑΤΥ 5θπξ ὙΠ {Π6 πιϑϑϑαρο οἵ Αἀορίϊοη 
84 ΒΚ οοποΠ]Ἰδτοη ο {π6 (σεπέ 1165, Ὀὰ ἢΘ ννὰ5 
αἱ [ῃ6 ργεβεπέ τπουηθπί 8 ΔΙ] ΑΒΘ ΟΣ ἴῃ 
Ὀοπάβ, πὰ ἴἃ νναὰβ Πὶ5 Κποννῃ αἰϊδοῃπιοπέ ἴο 
Οθμ 65. νυ ἢ Παά ᾿ρά ο Πῖ5 Ὀεΐηρ πηδάθ ἃ 
ΡΥτβοηθύ. [{ 15 ἐπουρῃηξ {παΐ {πΠ6 Ἔχ ρυθβϑίοη. 
(1η Ῥοπάβ," πλοῦθ ΠΠΈογΆ ΠΥ ταπάσγεα ἴῃ {ΠῸ 
ΤηΔΥΡΙη ὈΥ “ἴῃ ἃ Πἢδίη," τοίθιβ ἴο {Π6 51Π5}6 
σΠαῖη ὈΥ Ὑν ΠΟ ΠΙ5. ΤΡ ΒΕ ἃγτὴ ννᾶ5 [αϑίθπθα ἴο 
{86 5ο] ἀϊθυ 5 ἸθΕξ ἅυτη. 

ἐραΐ ἐῤεγεῖη} ὝΠαΐ ἴ5, ἴπ ἐπ6 πιαίίοσ οἵ {πῈ 
ΟΟθρεὶ πηγϑίεγυ. 

ΛΔ υ 7Ζ68ε:. «ἅΝοε. ΠΠ- 

ἘΡΗΒΒΙΝΝΘ. ἊΙ, 

21 Βυέ τΠδέ γε «εἶδο πηδὺ ΚποΥν ΓΗ͂ 
ΔΙΑΙΙ5. ἀπά πον 1 ἀο, ἽὙςΠίςιι5, ἃ 
Βεϊονεά Ὀγοίμεῦ «πὰ ἐδ ἢ] πη] βίου 
1π {πε [,ογά, 5141} πηακε Κηῆοννῃ ἴο 
γοιι Αἱ τῃϊηρϑ: 

22 ΝΠοπὶ 1 Πᾶνε 8επηέ τπηπίο γοι 
ογ τῃ6 β4πι6 ριιῦροβα, τπδὲ γα πηϊσῃξ 
Κηονν οἷ δἴξαιγβ, ἀπά ἐῤαΐ ἢδ πηϊρῃζ 
σοπίογί γοιιγ μεδγίβ. 

22 Γξλοθ ὧρ ἴῷ {π6 Ὠδχείῃγξα, 

ΟΟΝΟΙΌΘΙΟΝ ΑΝῸ ΕἾΝΑΙ, ϑ41ῦὺ- 21--24. 
ἜΛΊΤΙΟΝ. (ἐς ΟΪ ν; 7. 

91. ἐῤαὶ γε α10] ὙΠῸ ψοτγά ““αἶ5ο " δά- 
τηῖ5. οὗ ἔουγ θχραπαίίομβ. 1ἷ. 86 Ῥᾷμ] ΠΥ 
ταθαη ὈΥ {ΠῸ “γε αἴ5ο ᾽ βοῇ βθνθγαὶ σῃαγο ἢ ἴῸ 
ννΒῖοἢ ΤΥοβίοσιι5 σαπθ ἴῃ Π5. ἸΟΌΓΠΟΥ ἃ5 ἢ6 
σατγτῖθα {ΠῸ οἰγου!αν Ἰο θυ -ττποΐῖ ον ΕἸΡἢεϑίδῃβς 
ηὰ 1,Δοάΐϊσοδηβ, δι “γα 4150 85 ψῈ}} 45 
ἴπογ. 2. Τὴ “ 4150 πιδὺ πᾶνε 5]! ρρϑά ἔγοπι 
Πἶβ. ρθη ἴῃ ἰδοῖϊξ τεΐδγοποθ ἰο νυν πδί Πα μά 75 
νυ θη ἴῃ {πῸ ΕἸ ῬΙ5Ε16 ἐο {π6 (ὐο]οββϑίαπβ. [π 
(ΟἹ. ἵν. 7 πα [6115 {π6ὸ (Το]οβϑίδηβ {παΐ ΤΎςΙ- 
σα 5ῃοι]Ἃἃ πιακθ πον (0 ἴῃθῖη (ἢ 5ίαϊθ 
{παΐ ΠῈ ννὰβ ἴῃ: [Ὁ 6 νντοίθ 6 Εἰριβῖ]6 ἕο ἐπῈ 
ἙΡΙΠεβίαπβ ἱπηπηθ δῖον δξογνναγάβ, Π6 τηϊρμξ 
ΨΕΓΥ Παίιγα! γ Πᾶν [ο] ἃ ποῖ δηά Π6 Οἵ ΠΟΥ 
᾿Αϑίδξις ( τ βείδηβ {πα ΠΤ ὙΠ Ϊοτι5 5Ποι] ἃ “(8150 ἢ 
Ἰπίογπι ἐῤεοσι ἃ5 ἢ6 ννοι]Ἱά ᾿πίοττη {πὸ (ο]οβ- 
βίαπ5. 4. ϑῖ Ρδι] τηΔὺ Πιθαη {παΐ ἃς μῈ ἢδά 
Ῥεθη δηχίοιιβ ἴο πον οἵ {ΠΕῚΓ ννε] το, ξὸ 
ἴΠ6Ὺ “’ 4150) τηιιβέ Ὀ6 ἱπξογπιθά οἵ ῃϊῖ5. 4. Ης 
ΠΊΔΥ τοῖογ ἴο ἴπΠ6 οιηᾶη (τ βί]αη6---  (Πδὲ 
γ6, ἃ5 νΜῈ}1] 45 ἔποβϑθα Πεύθ, ΠΊΔΥ ΚΠΟΝ ΠΥ 
ΔΙΑῖγ5.᾽" 

{γεῤίεις, α δείοσεά ὀγοίῤῥεν απά γαϊ ζμ 
»εἰμίς ἐγ ἐπι ἐρε 1,ογ] ΜῈ ἢγϑί μϑὰῦ οἵ ΤΎςΠι- 
οὐδ 'π Αοίβ χχ. 4 85 δοδοπηρδηγίηρ 8. ΔῈ} 
8ἃ5 Π6 γϑίμπγπθα ἔγοπὶ 15. {Π|γὰ ΠΤ] 5ΘΙ ΟΠΑΓΥ 
ἸΟΙΓΠΘΥ͂, ΡΟΒΒΙΟΙΥ ἴπ [88 οΠαγασίοῦ οὗ ἃ 
«Δεϊοραίθ οἵ Ἐπ6ὸ μυχοῦ ΟΕ ἙΡΠδβι5 (1 (ΟΥ̓. 
Χυῖ. 3, 4) ἴο ΠΔΙΤΎ ΑἸπὶ5 ἴο [δ βαίοη. Ηθδ 
ννᾶ5 ν᾿ 8. Ῥδα] ἴῃ ἢἰ5. τσ ᾿πιρυβοηπιθηΐξ ἴῃ 

' οπιθ τιΠ{Π] ϑεπέ ὈΥ Βίπη νντἢ {ΠῸ ΕΡΙβΕ]65. τὸ 
{πῸὸ ἙΡΠεϑίδηϑ ἀπά (οἱοββϑίαπϑ ((ο]. ἵν. 7), 
ΔΠΑ ἀραῖῃ πὸ 5 ϑι ἢ Πΐπαὶ ννῃθη Π6 νντοΐθ {ΠῸ 
ἘΡΙ5ε]6 ἰο Τ 5 (ΤΕ. Π.. 12) δηά ἀπγίηρ {Π6 
ΘΑΥ͂Υ ρατί οἵ ἢἷβ βθοοπα Ἰπηρυϑοητηθηΐ (2 ΓἼΠ,. 
ἷν. 12). Εογ ἀδϑουξ ίεπ γεδῖβ ἐπογοΐοσε ΠῈ 
ἈΡΡΘαῖβ5 ἴο Πᾶνθ “ ΓΙ ΒΕ] τηϊηϊδίογεά ἴῃ {πὸ 
Τ,ογὰ " ἰο ϑ8ὲ Ῥαὶὶ] 45 ““ἃ Ὀεϊονθά Ὀγοίμογ." 
ΤΠ6 ποτά “" τηἸ βία ἡ 15 πϑϑὰ βΘΠΘΓΑ ΠΥ ποῖ 
ἐδομπί δ] ]Υ (οἴ, Αοἴβ χῖχ. 22). 

209. ἤρονι 1 ῥασυε σεη}] ῬΥΟΌΔΌΪΥ, “ΚΝ ΒΟπὰ 
Ι5θηά." 

εογη ογὲ γόοις ῥεαγὶ] ἘἈΔΙΠΘΓ, ““ΘΠΟΟΏΓΑΡΘ 
Δηα βίγθηρίμοη γουΓ Πραγί5.") 866 1]. 13. 

28. 1ο ἐδε ὀγεέφγε")] Νοῖθ ἔθ δθβθηςδ οἵ 
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ΔῈ4 ἴονε νὴ (ἢ, ἔοι (ἀοά 
τἢ6 Ἐδίμει δὯη4 τὴς [Ιογτά 7εβιιβ 
(Ἰτβῖ. 

24. ὕταος δὲ ψχιῖῃ 411 τπεπὶ τἢδέ 

τηἀϊν! ἄτι] σαϊαςαϊίοηθ, Ηὸ 5ρϑακβ ᾿π4 6 ΠΗ 6 ]γ, 
ἴῃ ἴῃ6 {πϊτὰ ρϑύβομ, 50. 85 ἴο ἱποί δ ἴῃ 5 
δΘΠΟΥΑΪ [αγθννῈ}}] ἰποθθ ννποῖη πα παά ποῖ 
υἱϑιοά,. 

24. Ογακο] ἴπ 811 {π6 θυ] οῦ ΕἸ ΡΙβ[165 δηά 
ἴῃ π6 ἘΡ β[]6 το {πὸ ῬΒΠΙρρίαηθ δὲ δὰ] 5ρε- 
οἰῆεβ ννμοβα σύᾶσθ [ἃ 15 {παΐ Π6 ἴπνόκεβ, ΥἱΖ. 
τπαΐ οὗ οὐγ 1 οτὰ [6515 (ἢγιϑί. [ἢ {Π6 Ἰαΐου 
ἘΡΙ5Ε165 τπ6 Ἔχρυθββίοη μᾶ5. ὈΘΟΟΠΊΘ 50 ἔΆΠΊΠΠ|ΑΓ 
τπαΐ 11 ολπ Ὀ6 τιϑοά Ρβο ας νυποιιέ ἔδαγ οἵ 
πιϊβιιπάογβίδηϊηρ. 866. (ο]. ἵν. τᾶ ; τ ΤΊπι. 
ὙΠ 21: 2, ΤΠ. ἵν. 22: “10. 11]. 15. ὁ (ἰ- αἰπὸ 
ΗΘ}. ΧΙ. 25. 

ἘΡΈΡΕΞΙΒΗΝΘΙΣΜΊ. [ν. 24. 

Ιονε οὖν 1, ογά [6515 ΟΠ τίϑε "]Ὶη βίποε- "τ 
ὦ Ζγιεο 

γιῖγ. Απηεη. Ζΐον 

Ἵ νντιτεη τοπὶ ἀοπια ἀπίο ἴῃς ΕΡΡΒεβίδῃβ ὈΥῪ 
Τγοπίουβ. 

ἐπ σποογ}} [1τ, ““1η ᾿ποογγαρέοη." Ρτο- 
ὈΔΌΪΥ ἰξ πιθᾶπβ “νυ Ἱἢ ΔΠ δἔθυ ΠᾺ] δηα ἀπο ΔΠΡ- 
1ηφ’ Ιονε ""----ἃ ἰΙονε {Παΐ ἄοϑθβ ποΐ ραγίαδίκθ οἵ {Π6 
γα ΟΥ ΠΑΡΙΙΟΙοτισπῈ85. οὗ Παπιᾶπ ἰονα, Ὀῖς 
ΠΟΨΕΓ 4115 ἴῃ [Π15 Πέδ ΟΥ̓ ἴῃ {παΐξ νυ ἢ 15 10 
σοπθ. 1Π15 Ἰάδα 15 Ἔχ ργεββεά ἴῃ {Π6 ρορι]δγ 
ΒΥΠΊη: 

“ Απᾷ ΟἿΓ Ιονα 15 ἰουξ ἔὺγ βυεγ, 
ΕῸΓΣ 1[ἴ 5 ἴῸγ [6ϑ5ι15᾽ 541κ6.᾽} 

σε, τ {πἰ5 ἤπδ] ργάγοῦ ἴπ6 νναυπίηρ σοη- 
ἰδιπθά ἴῃ τ (ου. χνΐ. 22. 

“Ἵ»ιεη} “ΤῊΪ5 ννοτά βῃου!ά Ὀ6 οπηεά, ποῖ 
μανίηξ [Π6 δυϊμουν οὗ {πε Ὀοσὲ Μ55, 



ΡΨ ΙΝ ὃ 

ΤΥ ΕΘΡΌΌΟΘΤΙΟΝ: 

ΡΑΘΕ 

1. Οεεασίομ, απ Οραγαείον ὁ, Ερλδείο 579 
ΤΠ. ΡΗῥὲ ἀπά τἰς ὥρεγε .- 589 
{ΠΡ ίαεε απά Τίηιο 9 αυγιέηρ. - 582 

δ Τ᾿ ΟΟΟΘΑΒΙΟΝ ; ΟἜΝΕΒΑΙ, (ΗΑΒΔΟΤΕΒ. 

ΗΙ5 ἘΡΙ5{16, αἴοπε διῆοηρ [Π6 οχίαπί 
ἘΡΙ51165 οἵ 51, Ῥδὰ] ἰο ἴ[η8 (το 65, 

ΔΡΡΘΑΙΒ ἴο μᾶνα διΊβθῃ οὐἵ οἵ ἃ ῬεΊβοηδ] 
οσσαϑίοθ. ΤπῸ6 ῬὨΠΙΡΡΙαη5. πᾶνε βεηΐ 
ἃ σΟΠΕΠυΐ οι. ἰονναταβ ὨΪ5. 5. ΡοΥΐ [ἢ 
Π5. ᾿ΠΠΡΙΙΒΟΠΘηΐ. ΤΠΕΙΓ ΤΊΘΒΒΘΏΡΘΥ, 
αἰζαυ ἃ ἀείαν σαιιβεα ἢιδὲ Ὀν ἢ15 Ζβα]ου5 
ΤῊ Ἰϑίγαϊοη5 (0 {πΠ6 Αροβί]θ, δαῃᾷ αἴζϊου- 
γγαΓ5. ὈῪ ἃ ἀδηρεσοιιβ 1ΠΠ655, 15 δρουῦΐ 
ἴο τείσστηῃ ἰο πε. ὍΤπὲ ΑΡροβί!θ ἴα Καϑ5 
1πΠ6 ΤΟρΡροσγίαπι οἵ βεηαϊπηρ ὈΥ ἢ15 παπά 
1015 Ἰεἰῖευ οἵ {Ππ8 05 ΤΟΥ {ΠΕ ΡἸ[. 

1 Ὀθδῦβ, δοοοσάιηργ, 8 φδου]αΥν 
ῬΘΙΒΟΠΔΙ οπμαγαοίεσ. [Τ| 15 {Π6 Ἰείίεσ οἵ ἃ 
{π6η4 ἰο ἢ15 Πιθπαάβ, ταΐμοσ ἤδη {π6 
ἘΡΙβς οἵ [6 Αροβίίβ ἰο Πὶ5. ἀἸ5.0 1165. 
ΠΕ αἰτουπηδίαμοαβ ὑν Π10]} τπτ|5 164 ἴο τῆς 
τι ηρ οἵ 1τἴ, ἱπουρὴ (μΠ6 φρίαοβε τπ6γῪ 
ΟΟΘΟΘΌΡΥ [πὶ 1ἰ 15 5124}1] ἃ Πα ἸΠΟΟΠΒΡΙΟΊΙΟΙΙ5, 
τα κα ἐπαιηβεῖνεβ. [ε]0 Πτουρποῦΐ 1 :--- 
ποραίνοῖγ, ἴθ ἴπΠ6 ἀὔϑεποε οἵ ἀεῆηϊία 
αἸάδοίς. οὔὈ]εοῖ ΟΥ τηϑίποάϊοαὶ δττδηρα- 
γηθηΐ, οἵ 411} ἰοπα οἵ διυςπου  Υ ΟΥ [ΟΥΠΊΔ] 
ἰεδομηρ; ροβιίνεὶγ, ἴθ τἢ6 οἷον οἵ 
ῬΕΙΒΟΏΔΙ [δα πρ ΔΠ6 [απ θὺ νγαυπη ἢ οἵ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟη. ΜΉΘ. Ραῖναάβ (π6 ψΠοΟΪβ. 
ἘγΘΥΥ ΠΕΥΘ, ΤΠΟΥΘΟΥ ΟῚ, 1 15 1ΠΠΡ]164 {Παΐ 
τῃ6 ἰδυῃηβ οὐ ὙΠΟ [πΠ6 ΨΥ ΕΙ δίαπαβ 
ὙΠ τπο86 Π6 δαήγεϑϑεβ, ἃὺα οἵ 5: ρΊΑΥ 
δια τροῖργοοδὶ σοπβάεξησα δηα δἤεοίοη. 
ὟΥε Ἰβασῃ ἰπαΐ, ὁ {ΠΕῚΓ ρασί, [Π15 τβοθηΐ 
σι 15 Ῥὰΐ [Π6 ταηανναὶ ΔΕ δὴ Ἰηΐοτνδὶ, 
το {πεῖν ἔα μου ἴῃ (τιβί, οὗ ΤΠΘῚΓ ΘΔΥΠΘΥ 
ΟΔΤΕΒ5 ἴοΥ ἢ15 γνεϊίαταε. γε ρετοεῖνε [ῃδΐ, 
ΟΠ ΠῚ5 Ῥαχί, [86 [δϑ]ηρθ Εἰβενῃετα 50 
ΒΘ ΠΒΙ ΠΟΥ ἀνεῖβα [0 {Π6 θη] πος οὗ 
ἀερεπάδμῃςβ, νιρταΐθ ἢ Καθ Ρ]Θαβατα 
ἴῃ. ΤΈΒΡΟΙΒ6 ἴο ἴπ6 οἤξηπρ οἵ Π15 θεϊονβαᾷ 

ΡΑΟΒΕ 

ΙΝ. Ορπίεπίς.. : ἀνγννν . ἴα 5 
Ψ. (Οἰερπιίγιερεας απα ΠπἰεσΥ. . 589 
ΥΙ. “πα}γεῖς τ ἘΟΝ 

ῬΗΠρΡρίαηβ. τι θη ἴτοπὶ ἃ ἢφατί 50 
ταονϑά, ἴπῃ6 ἘΡΙβ16. παίαγα ΠΥ ΟΡΘη5 1 

νοτᾶβ. οὐ {πδηκία! Ἰονε,---ιἢ ἰῃ6. δο- 
Κπονβάρτηβηί οἵ {πεὶγ ΠΕΡ ́ α] συταραίῃυ, 
Δα [ῃ6 ἀβϑυτάποε οὐ ΠῚ5 ῬΥΆΥΘΙΒ. [ῸΓ 
ἴθ. Ἧς ρτοσεεᾶβ ἴο [68]}}] οἵ 15 
ῬΕΙΒΟΠ8] σοηΠοη, ἀπά οὗ 1ῃ6. ῬΓΟΡΥΕΒ55 
οὗ 6 οβρεὶ ἴθ [86 ΟἸΥ Πθηοα ἢ 
ΨΥ 65,---5 ἴο [ποηα5. οἵ ψοθα οΟη- 
σοτη ἴῃ πὶ ψεϊίτε δηα 5 ψοΥΚ Πα 
15 [ΠΥ ἀϑϑυτεα. Ηδ ἀεραίαβ [ῃ8 αιεβίομ 
ψΠΕίΠπεσ οἵ ἴῃ6 ὕνο ἴο ρῥρτείθυ, [|6 ΟΥ 
ἄεαιῃ, ἃ5 1π ρτεβεποα οὗ Πα η 5 ρτιν!]ερϑα 
ἴο ονθιθθαῦ [Π6 5βογεῖ 56] σου  Πη Π] 65 
οἵ ἢΐ5 ᾿ππιοϑὲ 5ριτ. δ οτγάβ οἵ ὄἌχποτῖία- 
ἄοη [9Ο]]ονν,---οὔ δαἀπηομιοη, οἵ ἀοοίτΠΕ ; 

Ῥυΐ 411 υἰΐετεα ἴῃ ἰονίηρ ϑο]οϊίπαε, 
Πα οὐ οἵ Πὶ5 Πιΐπεθ5. οἵ πϑατγί, ψΊῆ 
Παταν δρυ ποτα ἃ ἴοποῃ οἵ ὈΪαΤη8. 88 
{που ρἢ δαρηϊ ὑγεσα ἈΓῚ155 1ῃ ΤΠΕῚΓ ΠΠ8 ΟΥ 
[αἢ. Ης ραϊβε5 ἴθ ἰπ6 τη464]6, ἴο 
Θρβαῖ οἵ [5 ΠορῈ οἵ τανιβιηρ {Π6τη, 
οἵ βεμάϊηρ Τιμηοίηυ, οἵ {πῸ6ὸ τεΐασῃ οἵ 
ἘΡαρῃτοάιίαβ. ὙΠῈ ἱπουρηΐς οσουτ5 οὗ 
ῬΟΒ5ΙΡ]8 ῬῈΠ] ἴο {π6]ΓῚ βριτίυα! ψ6}}- 

Ὀεὶηρ ἴϊοῃη 5.10} δν}}] ἸηΠπθηοῸ85. ἃ5 

16 τίΐα δτοιῃμα Ππὶ αἃ5. ΠῈ νυτῖε5. (566 

Ῥεῖονν, ὃ 111., Β, 111.}, ἀμ! Πα αἰ συ θ 5565 πο 

ἃ ϑἴεσῃ ἀεπυποιϊαίίοη οἵ ἔβα [εοΠ 5 

Δ. σοΥταρτπρ ἜχατηΡ 65. Τὶ 15 ποῖ {Π] 

6 ἄγαννϑ πεαῦ {Π6 οἷοβα, [Παἱ {πεῖν Ροπηΐυ, 

{που ἈΡΡΑΓΘΠΠΥ Ρῥιθϑαπέ ἴο ἢἰ5. πα 

ἴῃ νυτιτπρ πῈ6ὶ Ορθηϊηρ νοῦβε5, ἃΠα α185- 

ΠΠΟΙ͂ν τείειγθα το ΨΠαῦα ΠῈ 5Ρ6 8 5 οἵ 
ἘΡαρτοάϊίαβ, 15. ἀἰγεοῦν τη! ηθα ἀπά 
ἄγ δοκπον]εαρεά ψἹ {ΠΏ ΚΒ5. 

Ὑγε ἴατη το {πε παιγαίϊνε οἵ 5... Ῥαὰὺ]}}5 
ΘΑ ΠΘυ σϑϊαϊϊοπβ νι τῃ6 ῬΠΙΠΡΡΙΔη5, ἴο 
τταος [ῃ6 οτἱρίη οἵ {π6 πγαΐπα] δἰίδοὶ- 
τηθπΐ, Ὀϊπαϊηρ πὰ Μὰ τπθῖὰ ΠΊΟΙΘ 
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ΠΌΤ ἴον {πᾶη ψΊ ΔηΥ οὗ Πὶς οΟἴΠΕΥ 
ΟμΠάτθη τη ΟΠ τιβί, οὐ μι ἢ {Π15 ΕΡΙ5616 
15 1Π6 ΔρΙάϊηρ τεοοτζά. 

δ΄11, ῬΗΠΠΙΡΡῚ ΑΝῸ 115 ΟΗΒΟΗ. 

ΗΙΞ βιβδὲ νὶϑὶὶ ἰο ῬΆΏΠΙΡΡΙ νὰ ἃ 
ΤΩΘΙΠΟΓΑΌΪΘ ΟἾΘ, 8ἃ5 τηδτκιηρ ἃ ίατί- 
Ἰηρ Ῥοϊηΐ οἵ σδριία! ᾿πηροτχίδησα ἴῃ Π]5 
ΔΡΟοϑίο!ς σοῦγβα. [}ἢ 1 ἢ6 ἢτ͵ϑβέ δηϊοσθα 
ΟΠ [Πδΐ ννουῖκ ἴὴ Εασορο, ΠΟ ἢ. 510 4}1Ζο 
ἢ15 Θεοοηα ΜΙβΒΙΟΠΑΥΥ [ΟὈΥΠΘΥ (Α.Ὁ. 50-- 
51). ΙνΙΠ6 1ΠΕΠΠἸΔΊΊΟΠ 5, ΓΘΒΙΓΑΙ ΠΡ ΟΥ 
1 ηρ, Πα 5παρεα ΠῚ5. σουτθα [ΠῸΠῚ 
ΠΟ] Αι ΜΙιποῦ ἴο ΜαἼεαοηϊα. 
ΝΕ ΔΡΟΙΙ5,2 ὈΥ τξᾶϑοῃ οἵ 115 ββεοῦσα τοδά- 
βίβδα, νγὰϑ παίυσα! γ {π6 ροϊηΐ ποῖα Πα 
ἢγϑί ἰοπο ΠΕ 4 ΕΤΟρΡ ΘΔ 501] ; μὰς ῬΉΠΙΡΡΙ, 
οὗ ΠΟ ΝΕΑΡΟΙΙ5 τα Ὀ6 ὁ41164 {Π6 
Ῥογί, νγὰβ {πΠ6 ρΙαοβ σἤοβθῃ ἴο τεςεῖνα {ΠῸ 
ἢγοί Ορθηὶηρ οἵ ΠῚ5. αἸν!η86 ΘΟΙΏΙ]5510Π 
ου ΕισορΘ. 

Α. Τὴ οἷ νὰ ψῈ]}] συδα ἰοὸ ΡῈ 
1π6 βοθηθ οἵ δὴ δοίοῃ 80 ᾿ποιηθηΐῖοι 5. 
1 τθο}}}5 [Π6 τηθιηοσυ οὗ ἰῃ6 ρτεαΐ Κιηρ, 
ῬΏΠΙΡ οἵ Μδοξάοῃ, ψῆο, αἰἰγαοίβα Ὀγ (Π6 
ΟΟΙΠΙΠΔΠΠ]Ιηρ Ροϑιθοη οἵ Οτθηιάθ (πῃ 
ἃ. ΓἭταοιδη ἴον), απ {Π6 ννεα! ἢ οὗ 1(5 
5014 τΤηϊη65, 561Ζ6 4 1 (Β.Ο, 3.58), τηδάα τ᾿ 
ἃ [ΓΟΠΕΙΘΓ ΟἸΤγ οἵ Πϊ5 Κιηράοτῃ, ἃ ἃ θᾶ58 
ἴου {Π6 [Ἀγβθεῖπηρ ΡΙη5 οἵ σοπαπαϑί αἴζευ- 
ὙνΑΓ 5. σαΥτθα οὐέ ὈΥ ΠΙ5 ργεαίεγ 50η,-- 
δΔηἋ οΔ]16 4 1 ὈΥ 15 οὐνῆ πᾶῖῆθ. ΤΏτΕεα 
σΘηζαΓ165 ἰατοσ, {Παΐ ΡῬΟΒΙΓΟΙ,---ἃὰ Ρᾶ55 [ἢ 
{Π6 στϑαΐ πηοιηΐαϊῃ ὈΑΥΓΙΣΓ ἡν ΠΙΟἢ ριιατα 5 
Μαοβάοηϊδ, ἀμ ὈΕΠιπα 1 ἄτεθοθ, οἡ {Π8 
ΠΟΥ ἃ Πα ὀαβίῖ, ἀοιηϊπαίηρ {Π6 ΠΙρἢ- 
γα Ὀεῦνεθη Αϑία αμὰ Επτορε," τπαυκοα 

1 Αοίβ χυὶ. 6-1ο. 
2. 7. τι; χχ. 6,---ηά ποΐθβ. Νον Οδναῖο ; 

ποὶ Ε5κΚΙ (ανα]]ο, ἃ5 Οουβι πέτγ πουρῃΐξ, (1 ευνίη, 
“81, Ῥδὰ],᾽ 1.,. χὶ.). “Τὸ νναβ ἴΠ6 ᾿πναγαθ]ε Ἰαπα- 
ἴπρ-ΡΙαοα ἴῸΥ ἰγάνβι]οῖς Ῥοιπηά ἔογ 1ῃ6 7Χ7α 
,ρηπαΐζα." (26.).. ΑΙ58. ἃ ροτὲ 1 5111] τϑίαϊπϑ βοπιο- 
{πηρ οὗ 115 οἱ ἱπιροτγτίδηςθ ““[Βυ]ρατία], 
ΠΟ ἀπάογ [Π6 ἰγραίγ [οἵ 5. ϑιθίαπο] Ἔεχίεπαβ ἴο 
{πὸ ἄροθαμ.. . . τϑαπῖγεβ νΕΓΥ πηδίθσυίαὶ γϑαποίϊοη. 
ΤῈ 15 βββεπίϊαὶ (Παὲὶ ϑδίοηῖοα γα (αναζία 5 ου]ά 
6 Κερί αἱ α ἀϊβίαποε ἔτοηιν {π6 7υτϑαϊοίίοπ οὗ 
ΔῺΥ δίαίβ {ΠΕ ἴο [8}] ππάρθυ {ΠπΠ6 ἱπῆπεποθ οὗ 
Ἀπβϑῖα." (Ματγαιῖβ οἵ 54] 15 θατγ, “ΒΙι6 Βοοῖ,, 
Ζπγάον, Νο. 39 (1878), Οὐγ γε; ογιαίογιεο γοίαΖίγι᾽ 
ἔο ἐλε (ογιογεος οὗ δεγζη, Νο. 3). Τὸ νγὰβ {π6 
ΒΙΓΠΡΙαςε οἵ Μεμοτηθί ΑἸΙ, πγϑὶ πογθάϊτασυ Ραβμα 
οἵ Ἐργρίέ. (Τοζοτ, " ΗἸρῃ]απάς οὗ Τυχκου,᾽ 111.) 

ὁ τὸ δὲ μέσον... τῶν «λόφων δίοδος ἦν ἐς τὴν 
Ἀσίαν τε καὶ Εὐρώπην καθάπερ πύλαι, (ΑΡρρίαη, 
8,6," 1Υ. ὅςο.) 

ἹΝΤΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἴξ ουΐ ἴο 6 [π6 δεϊά οὔ {π6 ἀθοϊβῖν 6 
Ῥαί!86 (Β.σ. 42), ἴῃ ΠΟ Βχαΐιβ δηά 
(αϑϑῖιι5, ππονὶηρ Ὑγαϑίννασα [Ὁ [Π6 ἤμπαὶ] 
ΒίΓαρΡΡ]Θ, δποοιηίοσαα [η6 βαβίναζαά δό- 
νᾶπο6 οἵ Απίοῃυ δπα Οοίανιπβ ; δῃα ὈγῪ 
{ΠεῚγ ἀεἴδαϊ δηα ἄβθαίῃ [εἴς  οτηα ρτοβίσγαϊα 
αἵ ἴῃ6 (δεῖ οἵ [πΠ6 ΤΥ ν 5. 

Ἐχοδρί, πονγενεῖ, 1ἢ 115 ΔΒϑΟοΙ ΔΙ] Οἢ 5 
ψΊ ἢ {π6 Ῥερίπηϊηρ οὗ ἴπ6 Μαοβάοηϊδη 
ἘΣ ΏΡΙΓΘ, Δη4 ψ] {Π6 [8}1 οἵ {ῃ6. Βοτηδη 
ἈΘΡΌΡ]ΙΟ, ῬΏΠΙΡΡΙ ννὰθ ποΐ, ψμθη {πα 
ΑΡοϑβι[68 ἢτϑί βπίθσγαα 1ἰ, ἃ συθαΐ οἱΐγ. [1 
νὰ 5 ““ ἢγ͵βί, ᾿ ποῖ 1ῃ σϑηκ, θαξ ΤΠΕΓΕΙΥ ἴῃ 
[ΟΡΟΡΤΑΡΉΙΟΔ] ογάθυ, ἰο  ομθ επίεπηρ 
Μδαοβάοηϊα ἔτοπι {πΠ6 βαϑί. Βαΐ ψῇηδέ 1ἴ 
Ιδοῖκθα οἵ ᾿παϊνιάπι8] πη ρουίαποθ νγ85 ΤΠΟσῸ 
[πῃ σοτηραπηϑβαίθα ὈΥ 15 τεργαϑεπίαίινε 
ΟΠαγδοίεσ [1 βδίοοάα οὐ Οτβοίδῃ 501} ; 
[ῃ6 ἸΙαηριιαρθ, πϑᾶρθθ, ἀπ το]ρίοπ οἵ 
1[5 Ρορυϊαίοη ὑγεσα ατεεῖ : 2 15. ΟΠΡῚΠ 
ΔΔ 115. Τίδα Ῥεϊοηρ ἴο {πΠ6 Πἰβίουυ οἵ 
ατεθοθ. Αραΐῃ, ἴ ννὰ5 ἃ Βοιηδῃ (οΙθην, 
- ΙΑΙΒ6α ἴο {παΐ τὰκ Ὀγ Απριυβέμ5, ἴο 
ΡῈ αἵ οὔοα δὴ οιίροβί οἵ [ὴΞ. Βοχῆδῃ 
ῬΙΟΝΙΠΟΘ πα ἃ πιοπαυπιθηΐ οἵ {πε νἹἱοΐοτν 
{Πὰς τηδ 6 Πῖμ ἰοτά οἵ {πῸ ᾿λοσηδῃ ϑουά; 
ῬΙδηίθα ἢ ἃ Ἀοιηδῃ ϑ5θ {16 πγθηΐ, οὗ 
1ῃ8 τεπηηαηΐ οὐ {π6 Απίομιδῃ ῬΑ ; ὃ 
βίγαι ΘρΊ ΑΙ], ἃ ῬοΙηαἢ ΘΔΥΓΤΙΒΟΠ ; 1 ΡΟ]1- 
1108] σομϑει ΠΟ, ἃ “΄ τηϊπϊαίαστ ΒΟΠΊΘ." 
ὙΠΟΙῸΡΉ μοί 1[561{ ἃ σαπίτα οἵ σομητηθῖοα 
ΟΥ̓ οἵ τηαππίδοίαγα, τ νγὰβ ἃ βίδ! 9 ΟἿ 
ἴῃ6 ατεαὶ Ἑρπαίιδῃ αν, δπα {ῃσουρῇ καἰ 
Ῥαβ5Ε6, δαβίνασα δΔηα] τγαϑίνγασα, {γα εὺ5 
ΟΠ 411] ρατίβ οἵ {π6 Ἐπιρῖτα. (ουη- 
Ῥιηΐηρ {Ππ|5 [πΠ6 ἔνο τηδ]η σοηβα πε ηῖ5 
οἵ Ευτορεαῃ [1ἴ6, σινιὴν δπίταηοα. ἴο 
ΘΥΘΙΥ Εἰθιηθπΐ ἰπαΐ Επιτορα ἄγαν ἴο 1561 
ἔγοιὰ (ῃ6 ψιάθγ Ππἴἶ ψιποὰΐ, 1 γα. ἢ 
411 ρΡοϊηΐβ ἃ ἴγρίοδὶ οἷἵγ οἵ Επτορε," ὦ 

1 Αοίβ χνὶ. 12 ;-8566 ποία πεσε. 
3 “Τὴ6 Μδοβάομίδῃβ σογίδι ΠΥ ἀΡΡΘΔΥ 8ῃ 

Θϑβθῃτ 4} ατθοῖκ ΡΘΟΡΙΘ6 ἴῃ 8}1] πηδίεγια! τεβρθοῖβ, 
αἴ ἴμ6 Ἔβροοὺῦ οὗ {πεῖ ΡΟ "τς 41] Δϑοθπάθπου.ἢ 
(Μυσε, “Δπίθηί. ἀτγεεοα, 1., 11., 8 9.) 566 
ΜΏΠΕδσ, “ ουίδης,᾽ [πἰτοά., 3; Αρρχ. 1., “Τπε 
Μαορδάοπίδης, ὃ 29-26 (Τυΐηςε}}] ἃπᾶ [Γ,αννὶ5᾽ 5 
ΤΙ8151.)}, ΟΡ. Ἡετοαοδί,, ΕΠ, 157) Ἐπ 

3. ᾿ριοη ἰδοβίαβ,, “Ἢ. ΒΕ Σ 
4 568 Βτοῖ ποΐβ οῃ Αοίβ χνὶ. 12.--" ( εἰία ν1116 

βστθοηαα τερεβαρ]ές ἄς Βομηδίηβ, δϑξ οομητηθ ΪῈ 
ΘΥΠΡῸ]6 46 ]᾽ ἔϊαϊ βοοῖδὶ ἀς 1 Οςοϊάεπε ἃ οεἰϊε 
ἔροψιθβ.. .. [4 βοοϊέζέ ραΐθηπε ἐπ Επασορα εβέ 
τεργέβεηϊές ἄδπη5 ῬΏΠΙΡΡΕ5 ἀἶππηα τηδηϊδτγα ἔοαξ 
ἃ [αἴξ ρέπέγα!β."" (Ποῖ, πίτοά. το “ ῬΒ1ΠΡ- 
Ῥ᾽δη5.)) τ ἃ Ἀομμαη ΟΟΙοπΥ ἴῃ ἄτεεοθ, 8η 
ερίΐοπηα οἵ 186 (ἀβπί]ς νγου]α." (Βρ. Νογάϑ- 
ψγοσί, [ηἰτοά, ἴο ΡΒΠΙρΡρΡίαμβ, 1Ν.)---οος ὙἘΠαΐ 



ἹΝΤΚΟΒΌΟΤΙΟΝ. 

ΟΠεγβαῖ 1561] δἋ5 ἃ ἢξ βίαϊοη [ῸΓ [Π6 
ῬΙαπέϊηρ οὗ τῆς διαπάατά,---ἢγϑί ταϊββα ἴῃ 
1η6 Ἐαβί, Ῥὰΐ ἀδϑηθα τὸ πᾶνε ἴῃ [Π6 
γγεβί 115 ργυθαίεδέ πα ΔΙ ἘΓΠΙΓΏΡ 5, 
---οὗ Η!πὶ ἡ ῃοβε ΚΙηρέᾷομη νγαὰβ ἴο 1]|56 
ἴῃ [Π6 τι ]η5 οἵ {ῃ6 Κιηράομηβ οἵ [15 
ὑγου]ά, 1561 το βίαπα [ῸΥ ἐνου. 

Β, τ. ΤΕ οἰτουπηβίδηοθθ, ΠοΟΈν Ὸῦ, 
ὙΏΙΟΙ αἰζεπαθα {πΠῸ ανεηΐ, πγοῦθ, τη {πῸ 
ΠΟΙ] ΠοοΙηθηΐ, οὗ [Π6 5 πΊρ]6ϑῖ, Οἡ 
1πΠ6 ἢγοί ϑα θα οἵ Πὶ5 βο]ουστῃ {πῈ 
ἈΡοϑβί!ς, νι Του, 5115, ἀηα Τλικα, 
“ ραῖ ον Δ Πα 5Ρᾶ Κα πηΐο {Π6 ψγοιηθη," 
-Ἰαρτθβϑθηίηρ ἴΠ6 ΤΘνν]5 σΟΠΊΠΊΠΙΥ͂ 
Οὗ ἴπε οἰΐγ,---ο {ΠπαΥ ἴουπα οοη- 
Ὁ͵Ιοραϊθαά δἱ ἃ Ῥσόβθιοῃα (ΟΥ̓ ρίαςβ οἵ 
ῬΓΑΥΕΥ), Οὐΐδι46. (ῃ6 σαΐεβ, ὈΥ [Π6 τίνευ- 
5166, -ίοο ἴδν, τ 566 η15, ἴο Πᾶν ἃ 
ΘΥΒΑΡΌΡσα, Οπ6 οἵ [Π656, Τιγήϊα, Αϑδῃ 
ὈΥ ὈΠῚΉ, ἀπ πὸ ἀουδί ἃ ῥτοβεϊγίεϑβϑβ, 
1 ἢ τοααν [81ἢ Ὀε]ΙΘνεα, ννγὰ5 ὈδριΖοά 
ΜΠ ΠΕΥΙ [ἈΠΉΠ]Υ, Πα ΟΡΕΠμΕα ΠΟΥ Ποιιβ6 
ἴο ἴηΠ6 Ῥθδύοῖβ οἵ {πε ρ]δα {1ἀ]ηρ8. Α 
5Ρ8ς6, ὰ δῖα ποῖ (ο] 4 πον Ιοηρ, οὗ 
ααϊθδὲ ῬΓΟΡΎΘΘ5. δηβιθα ; Ῥτουρηϊ ἴο ἃ 
β5ιἀἀθη 8η4 νἱοϊοπὶ οἷοβθθ ὈΥ͂ ΟἸΤΟῸΠ,- 
βίδμοαβ οἱ 5 ρΊ ΑΓ Δ Π ἃ ΒΡ ΓΠδίαΓᾺ] 1Π0- 
Ῥοτί. ΒΥ οδϑίηρ οὐδ ([Π6. ““δριστιὶ οὗ 
Ῥυίῃοπ " ΠΌΠπῚ {Π6 βοοίῃβαγιηρ ἀδιη56],3 
ὙΠΟ ᾿ΤΘΟΟΡΤ ΖΘ ἴῃ {Π6 δροβίο!ϊις Ραπά 
“[ῃ6 5εγνδηΐβ οἵ ἰΠ6 Μοβί ΗΙρΡῃ (οα," 
δῖ. Ῥαὺ] ἄτενν ἄονῃ ΟἹ. ΠΙΠΊ561Ὁ Δ ηα 5185 
81 ΔΏΡΤΥ ΟἸΓΟΙΥ [ΠῸΠῚ ΠΟΥ ΟὙΠΕΓΒ, Εηταρϑά 
αἱ τῃ6 1ο55 οἵ {πε 10 5᾽ανεβ β!ς οα ΠΟ 
ἴπαυ ἰτδάεά ; [Ὁ] οννεά ὉΥ «4 Ὀυτϊϑὲ οἵ 
ῬΟΡΌΪΑΓ ἔγθηζυ, πα δῇ 1Π|6ΡᾺ] Δ: 4 οτιι6] 
Ουΐταρα Οἡ [Π6 ρΡατί οἵ ἴπ6 Τυυσμηνγ5. οὗ 
(Π6 οἷἵγ, γῆ. βοουγρθα ποῖ δηά ἥπηρ 
ἴΠπθτὴ ἰπΐο ῥτίδοθ. Τὴ6 βαϊὴθ ὨΙρἢς 8 

ΟὐοΙοπυ, ὙΠΙΟΙ νὰ τόσα ἢί {πδῃ ΔΗΥ͂ ΟἶθμοῚ ἴῃ 
1π6 Ετηρῖτα ἴο ΡῈ οοπβιἀθγεα {Π6 γσεργοβεηϊαίνα 
οἵ Πηρογῖαὶ ἘἈοιηθ." (ΤΠ θα Ἡδοννβομ, “1 Λ1Ὲ{8, 
ἄς., οἵ 51, Ῥδὰ],’ 1Χ.)---ϑεα αἰθο Βρ. Τήἡρμί- 
ἴοοί, “ ῬΒΠΙρΡΡί απ ᾿ (Τἰγοά., 1Π1., ΡΡ. 4ῶ--52). 

1 Τ δη. 1ϊ, 44.---ΟΟποεγπίπρ ῬὨΠΙρρΡὶ, 5ε6 {Π6 
οορίουϑβ ἀδίδ1]5 σίνεη ̓. Π οδη Ηονβοη, 85 αρονθ. 

2 Αοἱβ χυΐ. 13 ἀπά 566. ; 566 ποίθβ {ῃ6γθ, 
᾿ 8 Αοίβ χνὶ. 16.---8η6 τῆν Πᾶνα Ὀε]οηρθά ἴο 
ΒΟΙη6 ἰοοαὶ οὔδοὶα οὗ Αρο]ϊο [νέλζμ5], ὑνβοβα 
ὝΜΟΥΒΠΙΡ, Ῥγοναῖθηξ ἴῃ Μαοβάοηΐϊα ἴτοιη ΘΙ] 
Ἔϊπη65, νγᾶβ Ῥσόθ  ὈΪν ᾿πἰγοάμποεα ἴτοπὶ νζλ γε) 
οη Μί. ΟἸγιῆρυβ. (ες ΜΊΠον, “ οτγίδης,, 11., 
1.» ὃ 2, ἀπᾶ Αρρχ. 1., ὃ 33.) --ΟΥ ρεῦῆαρβς (ας 
ΒΟΙΏΘ ΞΠΡΡΟΒ6) οἵ ΠΙΟ γ 515, γΠΟ56 ΟΥ̓ΔΟ]6 ὩΠΠΟΠΡ᾽ 
[Πη6 ϑαίταθ, νυ 115 Ῥτορῃοίς (Β 6551), δηα Ἵμϊθῦ 
ΡΙΟΡΠΘί655, ΔΡΡΘδΥβ ἴο ἢᾶνε Ῥδθη βἰζπαίϊεα οἢ ἃ 
ΠῚ (λόφος Διονύσου) οἷοδε ἰο ῬΒΪΠΙΡΡρΙ. (Ορ. 
Ἡετγοάοί., Ἴ,,ΕΙ1, 112, ν ἢ ΑΡρίδη, ἃ5 αρονς,) 
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εατίΠαιαῖκα ορεηϑά {π6 ῥτίϑοη ἄοοῦσ, απ 
Τηον ΘΑ [ΠΘῚΓ 1ΔἸ]ΟΥ ἴο 58δεῖκ οἵ ἰπθπ [ῃ6 
Κηον]βᾶρε οἵ ϑβαϊναίίοιι, πα ἴο τεοαῖνε 
ῬΑΡΈΒΠ [ῸΥ ΠΙΠ561Γ δηα 411] ἢ1Ϊ5. Νεοχί 
ἋΔΥ, αὖ {η6 τεαπαϑβὲ οὗ [ῃ6 δ]αγτηβα τηδρίϑ5- 
ἰγταΐεβ, {Π6υ 1δἴ (Π6 οἰΐγ. 

ΤῊΘ οΟΥΚ ννὰ5 ἴππ85 δηαεα ΔὈτιρίϊν, 
γεΐ ἢοΐ ἴπὰ [1016 ὙΠῈ ΟΠυτοῦ οἵ 
ῬΆΠΙΡΡΙ, Βιβίροση οὔ ἴπΠ6 Ομυτοπο5. οὗ 
ἘλΙΓΟΡΘ, Πὰ5 σοπΒ ἰπίο Ῥείηρ, [Ἃἢ {πε 
Ποιῖιβ8 οἵ Τιγάϊα, νῃθτα [η6 Αροϑβίε ἰοοῖκ 
Π15 Ιβανα οἵ “ τὴς Ὀγϑίῃγθη,  τ(μαὶ (ΠΌτοῃ 
ἢδ5 ἰομηα ἃ Ἰοσδὶ Παθιαίίοη. Ὁ ἰϑιποξ 
ΠΔΙΙΟΠ Δ [165, ψ Ί ον αἸΠδγεπξ τη ῖκ5 ἂδπᾶ 
ΟΔΙΠΠρΡ5, Α΄ ΤΟΡΓΘβοηϊεα ἴῃ [πΠ6 ἢτγβί 
τεοογάθα σοηνετίβ ;---ἰηθ ῬΌΓΡΙ]6-ἀθα θυ 
ἴτοση Αϑία,---ἰῃ 6 αν η]ηρ 5]ανθ8- 61], 4Ρ- 
Ῥαγθηῖν ἃ Οατδεκ,- --ἰῃθ ΒΟΠΔη [Δ 1]ΟΥ. 
ΤῊ 50] 416γ5 οὗ ἴῃ 6 Οτοβθθ πᾶνε [Ὁ {Π6 
Πυβί {ΠΠ|Ὶ6 σΟΠΊΘ ᾿ηΐο σΟἸ]ΠἸϑίοη, ἢ {Π6 
ἔγθηζΥ οἵ ατξεῖκ ϑρουβῃεοη, ἴου (Π6 βγϑί 
ἘΠπῚ8. δποοιυηεγθα τῃ6 τρουγ οὗἩ [Π6 ρετῖ- 
βϑοιτηρ Ἀοιηδῃ ; θαΓ Πανθ. ᾿νε ἴο 
δῖνε ΤΠ} ΚΒ ἴῸΥ νἱοίοτγ. (ΟΠ γιβδη Ποβρί- 
14] 1γ,-τίμθ ΟἸτιβέϊαῃ. ΠουϑΈΠΟΪα, --ἰῃ 6 
6684] τὶρῖ5 οἵ νομί ΜΠῊ ΤηΔΠ [ἢ 
ΑἸ τϑέδῃ (1 ἀπα νου, --ἰῃς σθοθρίϊοι 
οἵ {Π8 5]ανβ 1πἴο {Π6. (τίη σονθηδῆΐ, 
---}} {πε86 οπαγδοίθσιβίϊοθ, ἀφξϑιηθα ἴὸ 
ΡῈ ἀεδνεϊορεαᾶ ἴῃ ἰῃς διπιτα Οματο οὗ 
ΟἸγβί, πα ἴο τεηονν [ἢ 6 50. ἷα] βίαίβ οὗ 
τηΔη ΚΙη, 5Πονν {Πδιηβανοα ἀθβηε]ν ἴῃ 
{η6 Ὀτιδῇ γεῖ ἢ] τεοοτσά οὗ [Π6 Ῥεριπηϊηρϑ 
οἵ ἴπῃ6 ῬΗΠΙΡΡΙαη ΟΠυτΟἢ ρίνεη Ὀγ 8. 
1λικ6.2 Α5 [Π6 οἷν νγὰβ ἃ τεργεβϑεπίδίινθ 
οἵ ΕΠΤΟΡ δ οἸ[165, 50 ἴῃ {Π6 παγγαίϊνα οὗ 
της [ουπάδιοῃ οὗ 115 ΟΠ ΤΟ 4 νγ6 βεϑῖη 
ἴο ἀἸβοθση ὈΥ Δη ΟΡ ίοη Δ ηα ἴῃ ΡΈΓΙΩ, 
1Π6 ΠΙβίοτυ οὗ {Π6 οσίπηββ, {Π6 ᾿Ἰμἤτπιθποθβ, 
δηα {Π6 δοῃιθνεπηθηίβ, οἵ {Π6 δῇϊευ αρξὲϑ 
οἵ {[η6 Τὐῖνεῦβαὶ Οματγοῇ ἴῃ {π6 ἘΤΏΡΙΓΕ 
ΜγΏ1Οἢ Παά 1ἴ5 σεηίτε ἴῃ ΕπτορΘ, θαΐ 1ῃ 
1[5 σοΙρα85 ἱπο] 464 {Π6 νου]. 3 

2. ΘΘνθΥ] γϑαῖβ εἰαρβεά ᾿είουβ 51. 
Ῥαὰ] τεϊασπεά ἴο ῬΏΠΙΡΡΙ. Βυΐ Οὐγ 
ἘΡΙ5118 ἰβϑιπαβ (ιν. τσ, 16) ἐμαὶ Ῥεΐοσε 
ἢ6 νγαὰβ ΤΏΔΩΥ τηοηΐῃ5, ΟΥ Ἔνθ ΜΈ ΈΚΒ, 
Βοη6 ἴῸΠ] διηποηρ {π6πὶ, {πα ὺ Ρυτ͵ϑβιιθά 

1 Αοἰβ χνὶ. 40. 
2. 866 {πεβ86 ροϊπίβ ὑχγοιισῃέ οὐδ τ ἢ τηποῇ 

Ῥόνγοῦ ΡΥ ΒΡ. Τλρβείοοί, Τπίτοά., 111., 2, ΡΡ. 52-- 
7. 

4.“ Τα. {Π6 οἷΐγ νἱπάϊοαϊςἃ ἰΐ5 οΥρΊπα] 
μᾶτηα ((γεηιΖαἴε5 τε Πουιπία! Π5) ἰπ ἃ ΠΙΡΉΘΥ 56 η56, 
ἔου 1Π8 επίϊγα Ν᾽ βϑί," (Μεγεσ, 1πἰγοά, ἰο ῬΆΠΙΡρ.; 
81.) 
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Π1Πη}, “Οἤςα ΔΠ4 ἀρϑῖη," σις {π6 το ΚΘῊ5 
Οἵ {Π61Γ αἰζδομηηθπί, νν 116 ΠῈ νγα5. γοῖ 
ἐἸὴ ΤΠ ββαϊομῖοα" ((π6 παχί ΟἿ [6 
γΙ511641),--τταλα γαῖ ἀραῖῃ “θη Π6 Ὧ6- 
Ῥατίβα ποτ Μαοβάοηϊα." Απαᾶ ἤθη γα 
ΟΟΠΊΡΑΙΘ. 5. ΔΒΒΟΥ ΠΟ ἴθ ἴΠ6 Ρῥᾶββαρθ 
τΤείευσγαα ἴο,--ἰμαΐ τοῦ πὸ οὐποῦ ΟΠματοῇ 
αἸά ἢ ἴῃ ἴῃοϑα δα ]γ ἄαγϑ οἵ [πΠ6 (οβρεὶ 
δοσδρί ϑιιβϑίθμδησθ βᾶνα ὍΠΙΥ τοι {ἢ 6 
ῬΆΠΙΡΡΙΔ5,--- ἢ [6 ἴδοΐ 5ἰαίβα ἴῃ δη- 
Οἴμαγ ἘΡιβι16, {παὶ ““ Ὀγθίῆσγαη σΟΠΪΠΡ' 
7 ονι “ακοιογιία 5 ΡΡὈ]16 4 ̓ Π15 ψγαηΐβ. Πὶ 
(οτηίῃ ἀυτιηρ᾽ Π15 ἢγϑί βο]οιγῃ ΤΠ 6ΓΘ, γῈ 
416 δα ἴο Ιηΐδσ ἰΠπαΐ ὈΥ (ἢ6586 Ὀγθίῃγθη᾽ 5 
Παπα5 Πῖ5 ῬΗΠΙΡΡΙαη ἤΘμ5. ΟὔΟΘ ΤΠΟΥΘ 
ΤΟ ΠμΘυγἝα ἴο Ὠ]Π}, αἴτοσ ἢ6 Πα ραββεά [τομὴ 
Μδαοβάοηϊα ἴο Αομαῖα, ἴῃς Κιμπε55 (Παΐ 
Πιδ6 [Ὁ]]ονγεα ΠΙτῃ ἴο Τ᾽ Πα ϑϑα]οηῖοδ. ἢ 

4. βεῃ 1ὶἢ [16 οουγβδα οἵ ἢ15 Τά 
ΜΊΒΘΙΟΠαΤΥ [ΟΌΓΠΘΥ {ΠῸ ΑΡΟΚΕ]ς ἔγσανε!εα 
(57) τοαρῃ τπ6 οἰΠε5. οἵ ΜαἼβάοηϊα,ἢ 
ὙῈ τηΔΥῪ 6 5176 {πα μὲ νἱϑιίεα ῬΠΠΙΡΡΙ 
ΜΠ [Π6 ταϑί,- ΡΥ ῬΑ Ό]ν, 5. ἴῃ ΠῚ5. ῥΓῸ- 
νιουθ. Ἰουγπον, Ὀοίοτα {πΠ6 τοϑ. ὙΠ 
ἴῃ6 τοϑί, ῬΏΠΙΡΡΙ νὰ {πῈπ ραβϑὶπρ 
τὨτοῦρῃ (πὰ “ «ῇῇ!οίθη," ὅ--Ῥ Υβθουίοι 
ΔΡΡΑΥΘΏΕΪΥ, αν ἢ αὐ πα {Πὴ6 ἰαΥ 
Πθανυ οὐ [6 Μαοβάομπίδη ΟΠατΟΠ 65, ἃ5 
Τεοογάθα ἴῃ ΠΙ5 ϑεοοημα ἘΡΙΊβι16 ἐο τῃς8 
ΟΟΠΠΙ 415, νυ ςθη “απ ηρ [15 ν]βιῖ ἴο 
Μαςοεάομπια. ἡ Απα ἢ [6 τεϑὲ ηῸ ἀοαθί, 
-πτ-ΉΔΎ, γγὙ ΤΑΥ͂ γγ611 σοη]θβοίασα, θεγομα 
1π6 ταδί, {πΠ6 ῬὮΠΙΡΡΙΔη5, ἴῃ ΔΏΘΜΘΙ ἴο 
Π15 ἀρΡθ8] οῃ Ρ8ῇδ] οὗ {πΠ6 ῥῬοοσ Ὀσβίῆτγεη 
οἵ [επιβαίθη, δου πα γι [Π6 5818 
Ταδαυ θουηίΐν ἃ5 ΠΔα Ρῥχοπηρίεα {Π61 οἹΓ5 
ἴο ΠΙμη56 1, 

4. ΒΥ τα [Π6 παχί γϑαῦ (5.8), οἡ ἢ15 
τΤαίασῃ ἴτοπὶ Ασἤαϊα ἰο πᾶδα, Π6 ραᾳβϑϑεᾶ 
τῆτοιρῃ Μαςοεάοηϊα ἰο ΡΏΙΠΡΡΙ. ΠΘτΟο, 
Ἰθττηρ 15 ΟἴΠΕΥ ΠΟΙ ΡΔΠΏΙΟΠ5 “ΡῸ Βεΐογα, 
ἢβ βρβῃηΐ {πΠ6 ῬαβοΠδ] β5θαβοῃ ὅ Δ]οῃρ' ψ ἢ 
δὲ. ΤΚ6-τνῃηο ΠΟΥ ΤΕΔΡΡΕΔΙΒ. ἃ5 ΠΙ5 
ΘΟΠΊΡΔΠΙΟΙ ΟΥ̓ {Π6 ἢ͵βὲ ἐ1π16 518 ἢ6 (45 
10 5661η5) Το]! η6 4 ΘΠ ηα αἱ ἰΠῃῈ οἱοβὰ 
Οὗ [Π6 γϑί νιϑιῖ τὸ ῬΆΏΠΙΡΡΙ ; δ ες {Πετε, 

1 ΟΡ. Αοἰβ Χν]ν 1, 14, ἀπᾶ χνῆϊ. 1-18, ἀπά 
2 Οογ. χὶ. 9, ἢ ῬΉΠΙΡΡ. ἵν. 15. 16,---οὴ ψ ΠΙΟἢ 
Ἰαϊίευ νεῖβεθ 566 θεῖον ποίεβ ἂἀπὰ σϑίθγεποθ ἴὸ 
Ῥαίδυ, ἬΕ 

5. ᾿Αἰσίς χα τὶ 28 
3: 5 (ΟἷἿΘΕ; Ψ11 1.2. 
1 8566 Τηίτοά, ἴο 2 (οτ., 11. 
5. Αοἴϑ χχ. 2--6. 
δ Ζός Σχς Βλ{ς 52). δε 392) 16. {{ τς, 3 226»): 

8ες ποίβ ἴμοσο, δηὰ οἡ χυΐ. 10 (““τὐε), φο(““244»"). 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

1 τη  Ὀ6, 1η οΠατρα οὔ [ἢς πενγ Γσαηάρά 
Μαοβάομπίδῃ ΟΠαγοῆθθ. Τῆυ5 οὗ π6568 
ὕνγο ΜιββιοηατΥ. [ΟὐΤηΘΥ5 ᾿ἢ ΕΤΟΡΕ, [Π6 
ἸατεΥ δ 5 ΏΘΙΘ [Π6 [ΟΥΠπΊοΥ Ὀερδη---ϑί 
ῬΏΠΙΡΡΙ. 

5. ῬΎοΙΏ [Π15 Ρροϊηΐ ῬΏΠΙΡΡΙ ἀἸβαΡΡΘΔΥΘ 
ΠῸΠῚ {πΠ6 παγταῖῖνε οἵ {π6 Αοίβ, απ ψ8 
Κηονν 115 ὉΠ ΤΟ ΟὨΪΥ ὈΥ [Π6 5] ΠΡ565 οὗ 
115 ΙΠΊΘΤΙΟΥ αἸΒΟ]οβεα [ἢ οὐἵ ΕΡΙ5116, γε 
5686 1ἴ ἃ5 δῇ ΟΥ̓ΡΘΠΙΖΕα ΠΟΙ ΠΠ ΠΥ, ΜΙ 
8. ΤΕΡΊΪΑΥ ΜΙηΙβίτΥ (1. 1). Υε τὲ 1η- 
Τουπη 64 {Παΐ [Π6 σάτα οἵ 115 ΤΠ ΘΓ ΘΓΒ (οΥ 
15 [ουπθυ, ᾿πίευγαρίε [Ὁ ἃ ψΏ16 ὉΥ 
Ιδοῖ οἵ τηδᾶηβ, ῃα4 Ῥεξὴ τεπονεα 1ἢ 
[Π6 πηϊβϑίοη οἵ Εραρῃτοαιϊίιβ (11. 25 ; ἴν. 
1ο-τ8). γε ρδίμεσ ἰῃμαΐ {πεῦ ΨΈΓα 
5. ΠῈΘΙΙηρΡ ῬΘΙΒΘοαοη ἴογ ΟΠ τϑῦ5. 58 Κ8 
(1. 27-30). ε Ιεᾶσγῃ {παΐ ἀϊβοοτά δχ- 
ἰδίβα Ὀθίνγβεη ἴνγο οἵ {Π61Γ οἤϊοῖ ἡγοπη ἢ 
((ν. 2, 3). [Ιῃ [Π6 βαγηδβϑὲ δῃηάᾶ τερβαίεα 
᾿ηοπ]σαίομ οἵ Π6 ἀπ οὗ ἀπ|Υ ((. 27; 
1. 2, ὅζο.), ὕἷὲ 5661 [0 ἢᾶνε δυάθηοα 
1παΐ ἃπιοης {πθηὶ ἴΠῈτα γγὰ5 ἃ ΘΠ ΠΟΥ 
ἴο ἀἸνίδίοη. ΟἸΠΈγψΊ5α, ἔΠ6.6 15 ΠΟ ἔτᾶσα 
οἵ τόσα] ἰϑαϊς ἰο Ὀ6 τορυκεά ; ΠΟΥ 15 
{Ππ6 6 δυο γα ἃ ΠΙηΐ οἵ ἀοοίτΠ8] ΕΥΓΟΥ, 
ὙΠΕΙΘ 15 ΠοίΠΙηρ 1 {Π6 ΠῚ ἴο Πη87Γ {Π6 
{πάη ΚΠ] Ἰον ἢ ννῃοἢ {ΠΕ 1 (Δ ΠΕΥ τὰ 
ΟἸΠτιϑὶ ἄννε] 5. οἡ ἴΠ6 σοπῃίθιηρδίίοη οὗ 
[Π61Ὸ [8 1ἢ ἀηα Ἰονα. 

6. ον οἵ δῆ Πθ6 ρδίῃ σταν]βι θά 
ΤΠ εη1, Δοσοτά!ηρ᾽ ἴο Π15 Ῥαγροβα ἀβοϊαγεά 
1η {Π15 ΕΡ 5116 (1. 25--27 ; 11. 24), χα ἃ. 
ποί ἀἰτθοῦν Ἰηογηηεα. Βαΐ ἐμαξ ἢ6 Πι]- 
ΠΠΙ64 (μαΐ Ρυγροβθ, γα ᾿Π!ῈΥ ΟΠ [Π6 
τηθηῖοη Οἱ 5 ἸοΟυῦΤΏΘΥ “Ἰηΐο Μδοο- 
ἀοηϊα," τῇ {π6 ΕἸγϑὶ Ἐριβίῖ8 ἴο ΤΙποί ἢν 
1: 2): 
᾿ Γ΄. 78 βιθβεαπθηΐ Πἰβίοσυ οἵ ΡΕΙΠΡΡΙ 
15. ὑν 6] ]}1ΡῈ. ἃ ὈΙαηκΚ. Υἶε Κηον ἰῃαΐ τῃ6 
ῬΒΙΠΙΡΡΙΔἢ5 Οἵ ἃ Ἰδΐει ἄδν, ΘΔΙῪ ἴπ {πὸ 
ΒΟΟΣ Ὀδη αν, χε πα ΤῸ 5. [Π- 
Ὠϑίϊι5 6 ἢ6 Ῥαᾳββθθ [γουΡἢ {ΠΕ1Ὁ 
ΟἸΥ Οὐ 5 ὙΑΥ ἴο 15 Ππηατίγγάομπι αἵ 
Ἀοιηθ, [ἢ β5δ1ὴθ βυγραί ΠΙΖΙΠΡ ΟΔΥῈ ἃ5 
δ: Ῥαὺΐ Πδα τεοεϊνεα ἴτοπὴ {πεῖν {Δ Π6τ5.} 
γε ραὶῃ βοὴβ Π|{|6 Ἰηϑ]ρῃηξ Ιπΐο ἐΠΘΙΓ 
σομαάμοη Ομ] {π6 ἘΡΙ5116 δαάτγεβϑθα 
ἴο {πΠ8ῈπΠῚ 9000 δίεσ. ὉΥ δῖ. ῬοϊγοδῖΡ 
Οἵ Βιηγσηᾶ, Ἐχοδρί ἴῃ {π6 τηδίζεσ οὗ 
ΟἿΘ ΕΥΠΠΡ ῬΙΕΒ γί εσ, 411 ᾿παϊσαΐαϑ ἐπαΐ 
ΠΟΥ νγεσὰ, 8ἃ5 ἴῇοβα ἴο πο δὲ, Ῥϑὰ] 
γτ 65, 111 οὗ [81 δηά (ῃ86 {πι|15 οὗ 

1 ὁ Μαγίγσ. 5. Τρῇ.,᾿ Υ.; Ῥοϊγο. “Δα ῬὮΙΠΡΡ.,᾽ 
ΤΎΧΗΣ: 



ΙΝΤἈΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

[Αἰτἢ.1-- ΤῊ ΔΕ ἀρο5 {Π6 οἸἐγ ἸΙοῃρ σοη- 
ἐἰηλπι6 4 τὼ ᾿ς {ῃς 5εαΐ οἵ ἃ Βί5ῆορ, απά 
Εν θῇ Τα ΚΟ 45 ἃ Μείσορο β.2 Βαεΐ πον 
1: ϑυγνίνεϑ ΟὨΪΥ ἴῃ 1πΠ6 ΠῚ οὗ {π6 “ ΒΙ5- 
ΠοΡρ οἵ Ῥταμηα αηα λι)ὲ, ἃρά ἴῃ 
1Π6 τ]η5 Κῆονη 85 ΒῈΠΡ4η.5 Νοίῃϊηρ 
οὗ 1 15 ἰδῇ Ραΐ ἃ ἱγαρτηθηΐ οὗ 15 νγ4]]5, 
8. ΘοΠο οὗ 115 Π4Π16.---Απ θη ἔτοτὴ 
6586 βοδηΐγ ποίϊοαθ, 50 Οὔβοθγα δ η6 
Ῥτίεΐ, ἐπάϊηρ τῇ {Π6 ἰοΐα] ἀἸβαρρδαταμοα 
οὗ 1Π15 πατῇ ἔγοσα [Π6 ραρἘ5 οὗ Πιβίουνυ, 
γγῈ ἴπσῃ ῬΔΟΚ ἴο 5., {λι|κθ 5. νιν Πδτῖτὰ- 
εἶνε οὗ 115 ΟΥΡΊΏ, ὙΠ 41] 115. 5161] δη4 
Ταϊτ σα] ΟΙ5. ΟἸΤΟΙΤβϑίδησεθ, απ ἴοὸ (πε 
ἘΡ 5118 νυν βοῇ τϑοοτάβ [Π6 ΟΥ̓ 1] ὈΓΟΙΏΙ56 
οὗ 115 ΘΑΥΥ ἄαγϑ, νὰ ἃΓ6 σοπῆτχμηεα Ἰῃ 
[ῃ6 σΟΠο]ϑῖοη. ἰῃδί [Π6 σοηϑρίσποιβ 
Ῥίασε ρίνεῃ ἴο 1 ἴῃ 1Π6 ΔΠη8}5 οἵ {ῃ6 
ΤΊ586 ΔΠα ἩΙΌΡΤΟΘ5 οἵ (Π6 Κιηράομῃ οὗ 
ΟΠ τβί, 15 ἀπε ταίμου ἴὸ {Π6 ϑῈΓΡαβϑΙηρ᾽ 
᾿πηροτγίαπμοβς οἵ {παΐ πο ῬΉΠΙΡΡΙ ἰγρι- 
ΟΔΠΠΥ τ ΡΟ Ι64, ἃ5 ΤΕΡΥ ϑθ ηρ᾽ ΠΏ ΡΕΤΙΑΙ 
ἘΜΙΌΡΕ, ἔπη ἴο ψψηδί 1η 1561 10 γγὰ5,-- 
ΟΥ̓ Μγὰ5 ἴο Ὀ6. 

ὃ ΠῚ. ῬΙΆΑΘΕ ΑΝ ΤΙΜΕῈ ΟΕ ΜΨΕΙΤΙΝΟ. 

Α. ΤΠαΐ οὐὐγ᾽ ἘΡΙ 5.16 νγαὰβ νυυ 6 ἔτοηΣ 
ἘΟΠΊΘ, 15. ΡΪαίη ΟἹ [15 βυτίαςθ" ΤΠα 
ὙΥΠΕΙ ΘΡθαΚ5 οἵ ΠΙΠΊ56]Γ ἃ5 Οἠ6 [ἢ 
““Βοῃάϑ ;" [6115 ον {πεὸ Κηονϊεάρα 
Οὗ Π5-σα86 μὰ5 ρειναθά “(ες Ριω - 
τοτίατη ἢ; σοηναυβ {πΠ6 5δ]αίδιοη5 οὗ 
ΤΠ 61 ““{παΐ αἴθ οἵ (βαβαῖ 5 Ποιιβθ ΠΟ] ἢ 
{ΡΡτ 3; τὸ ἢ ἵν 22) ὙΠῈ 1ΠΈΈ ΠΑ 1ΠΞ 
αἸοδίϊοη5 411 ἀρυθα ψ ἢ [η6 τεοεϊνεά δο- 
σοπηΐ,---ἰῃδΐ 11 γγὰβ τυττ6η τη [Π6 σουτδ8 
οὗ {Π6 1πρτὶβοπτηθηΐ τεοοτα θα 1η {Πς Ἰαϑὲ 
ΟΠδΡίεσυ οἵ [πε Αοΐβ, ῬεσΊΠΠΙηΡρ 1 61. 

Β., Αδϑυμηηρ ἰπαΐ 51, Ῥαμ] νγὰ5. το- 
Ἰεαβθᾶ 1Ώ 65, γα ἴᾶνε {ῃ6 ἄαίε οἵ 
ἴῃε ἘΡιβίίϊα χε ν 1 ΠΔΥΓΟΥ [1Π|1{85. 

ΔΒ ΟΙ͂ν δ. 22... ΧΤι ΧΤΙ͂, 
2 ΟΠρΊΠΑΠΥ σαβτασαη ἰο ΤΠοβϑα]οηῖςοα, ᾿ Ῥὲ- 

ΠΔ1η6, ἴῃ {πε αἸ νΊβῖοη οἵ {Π6 Ῥσονίποθ τηδά6 Ὀγ {ΠπῈ 
γοῦηρσεγῦ ΤΠπεοάοβιιβ, Μείγοροι!β οὗ “Κ ΜαἼοεάοηΐϊα 
“Ῥγέρεα,᾽" ψΊ βενεπ βυβγαρδη 5εε5. ΤῊῈ ΒΙΘΠΟΡ 
οὗ Τῦνάτηα ἀπα ῬΠΠΙΡΡΙ 15 511} πος Μείτο- 
Ῥο] απ, (Νεαὶθ, “ Ηοὶν Ἐβίοση ΟΠατοη,᾽ ἀεη, 
Τηιτοά, (ΑΡρΡχ.), Ρί. 1, Ρ. 92 ; Ῥί. 2; ἢ. 9.) 

5. ΟΥ ΕΠ 6 4}1ς, (Ηξευζου, αΡ. Ἀδπδη, “ 5ί, 
Ῥαυ,᾽ Υ1.) 

4 ΤΠε βυρσεοβίοῃ, ἰΠαΐ (οοϑασγεα νγχὰβ {Π6 Ῥ]δος 
οἵ συϊπρ (Ραι]ι5, ἅς.), 15. ὨδγάΪν ΡΟββ10]6, 
Οεᾶεογβ, {παὶ τ γα (οί, 15 οὐἵ οἵ 1τῃ6 
ααεβέοη. 566 ΟἸβῃδιβει δπα ΟΝ Ιεβίηροσ, Τηΐτοα, 
ἴο ῬΕΠΙΡΡ., ὃ 3 

5.566 Αοίϑ5, [ηἰτοά,, ὃ. 3, Ρ. 321 ; ἀπη4 ποίΐβ ου 
ΧΧΥΠΙ; 20. 
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ὙΒΕΙΠΕΥ 1 νὰ σι θη ἴῃ {Π6 ΘΑ] οΥ 
ΟΥ 1 {Π|6 Ἰαίθυ ἄδγϑβ οἵ ἢῖ5 σδρενιγ,--- 
ΨΥ ΏΘΙΠΟΙ ὈΘίΌΥΘ ΟΥ δῇδυ [Π6 [Ὥγεα ΟὐΠῈΓ 
ἘΡΙ565. (Ερμεϑβ., (οἱοββ., δῃᾷᾶ ῬῃΙ τη.) 
ΏΙΟΠ ῬΘΙοηρΡ ἰο ἴπΠ6 βαϊὴβ ρειὶοά,---σα 
4αθβίοηβ ΏΙΟἢ γα Πᾶνα ποΐ τηδίουϊα ]5 
ΟΥ Δηβγευιηρ ΜΙ σετγίδιηίγ. 

1, Οπ {π6 5146 οἵ (πε Ἰαΐθσ ἀαίβ {πῸ 
[ΟἸ]ονΙηρ σοΠ5: ἀθυαίϊοι5 πᾶνε νγεῖρ τ :--- 

(1). Τὸ [Π6 ΕἸ ἢ 6β1:8ῃ5 6 νυσιῖε5 οἵ ΠΙτη- 
561{45 ὈδΙπρ 511] ἔτεα ἴο ρσβαοῇ [ῃς (σοϑρεὶ, 
85 ἍῈ 566 ἢ]ΠῚ 1ῃ ἴΠ6 ΟἸοβιηρ νεῦβθ5. οὗ 
[Π6 Αοἴϑ : ψνῃ116 οὐγ᾽ ἘΡιβΕ]6, ἴῃ ψΉΙΟΗ 
Π6 ϑρξβαῖϊβ οὗ 1π6 (ἀοβρεὶ 85 Ῥτεδοῃθά 
ῬΥ οἴπαῦϑ, οΟὐὁ ὈῪ (6 516 ηΐ νι μ 655 Οὐ 15 
Ὀοπάθ. (1. 12--14}, 1ηαἸσαΐε5. 8}. ᾿Ποσθα 88 
οὗ {Π6 τιροῦγ οἵ Π15 ρῦίβδοῆη. Ηδ ὄνεῃ 
ὙΤΙῈ5. ἃ5 ΟΠ6 ἴῃ ἴδεε οὗ δΔῃ ἱπηρο πα ϊηρ 
ΟΥ515, [ῃγθαίε μα ψιῃ ἀδαίῃ, ὑπάετρο- 
ΠΡ 4 ΟΟΠΠΙΘΕΣ (120. 79.) 11. 17, 22) 
[0 μα5 Ῥβδϑῃ σοπ]εοΐϊαγεα ἰπῃαΐ (Π6 ἀδδίῃ, 
ἴῃ [Π6 ββοοπα γὙϑδῦ οὗ 15 τη ρ ἢ Ἰβοητηθηΐ 
(62), οἵ {π6 ἀρτῖρῃξ Βύτχττιβ, ἰο ΨΒΟΘ6 
Ουβίοαγ 45 Ῥχξίῖοσιδῃ Ῥγίεοι 2 ἢθ Παᾶ 
Ῥδβη σοτητηϊ64,---αηά [Π6 Δρροϊπίτηθηξ 
ἴο (Παΐ οἤῖςοα οἵ {π8 ᾿πΐτηοιιβ “ΡῈ Ππιι5,3 
ΤΏΔΥ πᾶνε Ῥβθη {Π6 σδιιϑε οὗ [Π15 σῃδηρα 
ΟΥ [Π6 σγοῦβα 1η 15 ζοῃα!]]οη. 

(2). Τὰ γτοβρεοῖ, μπονψένεῖ, οἵ ἃ 
[ὰνουτα ]α ἰϑϑιια οὗἩ {Π15 οὐἱβίβ,- --ἰῃδὲ ἢΪ5 
ΔΡΡΘΑ] γΜ0}1}} ϑοοη Ὅς Πδατά δη( νν}1}] ταϑυ τὰ 
Ὦ15 ΤΕ]Θ 456, 566 ΠΊ5 τη 76 ἀΘἤΠΙΓΕΙῪ ργεϑθηΐ 
ἴο Ὦ15 τη ψΠΘη ΠΕ ψτια5 ἴο ἐῃς ΡΉ1]]1ρ- 
Ρῖ8π5 (25; 11... 24), 1 Ζαθῆν 1 5081] 
ΘΟΠΈητ6 1 γοῦ, “1 Ζγηοζ 1 51.811] σοπῖθ 
5ΠΟΥΙγ,᾿--πίμαη μη ἴο ῬΗΠεμηοη, “1 
θέ 1 51.811 θ6 ρίνεη ἴο γοιι." ἢ 

(3). ῆεη με ντοίε ἴο {πΠ86 (ὐοϊοβϑίδηβ 
δοα ἴο ῬΠΠοοη, {πκῈ6 δηά ΑτὐἹβίασγομϑ, 
ὙΠῸ δ δοσοιηραηϊθα Πϊπὶ ἴο ΚΟΠΊΕ, 
ΨΈΓΘ 511] ψ τ ἢ. ΝΕΙΓΠΕΥ 15 ΠΑΙηΘΩ͂ 
Ιὴ ΟΥΥ ἘΡΙ5116. ὙΠῸ δῦβεηοα οἵ {ΠῈῚΓ 
ΠΆΤΉ65 4065 ποΐ, οὗ σου86, οὗὨ 1[561{ ῬΥονε 
τπαΐ {πον Ππαά 1Ἰεῖς ἢϊπὶ Ὀεΐοτα 1 νγὰβ 
τι. Βαΐ 8ἃ5 τεραγάβ δῖ. λπ|κα δἵ 
Ιεαβϑί, 1 μ δὰ Ὀδθὴ σι 5.. Ῥαὶ] 85 
6 ντοίβ, 1 15 ΠΙΡΏΪΥ ΠπηρτοῦΔ Ὁ ]6 τπαΐξ 
μ6 μου] πᾶν οτατεα ἴο 5εη4 ἃ στθδίϊηρ' 
ἴο ἃ ΟΒΌτΟη ἢ τ ]οἢ ΠῈ Ππαά Ὀεθη 50 
1Π{ΠΠηΔ ἴα! Υ ἀϑϑοοϊαίθα (566 ἀρονε, ὃ 11,, Β, 

1 ἘΡΉ. νἱ. 19, 20; Αοἷκ χχνϊ!. 20, 21. 
5. “ὁ (φρίϑδιη οὗ {πε Ὁπατά,᾽ Αοἰβ χχνῖ!. 16. 
δ, Τ δοϊξαβ,,»" ΑἸΠ4].. ΧΤΥΝ., Β1, 
4. ῬΉΠ]εη. 22 (ἐλπίζω), ---ποῖ, 45 Α..,4 1 2 κοί," 
5. Αοἷϑ Χχυῖϊ. 2 ; (Ο]. ἵν. 1ὸ ; ῬΏΊ]εηι. 24. 
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1, 4): δῃᾷ 1 15 ᾿ΠΠΡΟΒ510]6 ἴο 5 ΡΡοΟβῈ 
{πα τ1π6 Αροβίία ψνουῦϊα ἤανε [αι]δα ἴο 
δχοθρί ἔτη θη ἢ6 σοιηρ]αϊηθα {Παΐ οἵ 
Ὦ]5 ΠΟΙ ΡΔΏΙΟΙ5 210216 νγ 5 “Π|6- πη 66 ᾿ 
νη Τπηοίῃγ, [μας “αἰ βουρῃΐς [ΠΕῚΓ 
ον, ποῖ {ῃ6 {πϊηρ5 οἵ [6515 Οἢσιϑι "ἢ 
{π||26. 21): 

ἼΠΕεθ6. δῖ σοιηραζαίνα [οϊκθη5 οὗ ἃ 
Ἰαίευ ἀαίε : [Π6 [Ὁ] ΟΡ ἀγα ΡΟϑινα. 

(4). ἼΠα ρτόρτθϑϑ ππδα8 Ὀγ {πΠ6 (οβρεὶ 
ἴῃ ΒΟΠΊΕ ἂ5 5πονῇ ἴῃ Οὐἵ ἘΡΙβί16, δῃὰ 
ἘΠ6 ποίοτιθῖν ψΏΙο ἢ ἀπ 15 οα86 δά 
αἰϊαϊμθα (1. 12--τι8}, ΓΘ ΘΓ τι5 ἴο |1ονν 
ἃ σΟΠΒΙἀοΥαθ]6. τὴς ΤΟΥ ΠΙῚ5. 50] στη. [ἢ 
1ῃ6 οἰτγ Ῥείοσε ἢθ ντοίβ. 

(5). Α Ἰοπρ {πὴ 5 ΠκΘ 56 1 Ρ]164 1ῃ 
ψπαὶ ψῈ τεδά οἵ Εραρῃγοαιι5. ΤΊΘΔΙηρ5 
οἵ 81. Ῥδυ]}5 ᾿ΡΤΙΒΟ πη θπΐ ἤᾶνα ρϑϑβθά 
ἔγοηὶ οτηθ ἴο ῬΏΠΙΡΡΙ : ἃ 5.1ὶ οἵ ΤΠΟΠΘΥ 
85 Ὀδεη οοἸ]θοίβα Ὀγ 1[πΠ6 ῬΠΗΠΙΡΡίΔΠ5 : 
ἘΡαρῃσοάϊίαβ ἢὰ5 οοηνεγεα ἃ ΠΌΠ 
ῬΏΠΙΡΡΙ ἰο Κοπιθ: π6 ᾿ὰ5 βο]ουγηθά 
{Ππεγ6 5 ἴῃ6. Αροβιθ᾽ 5 σοιηρδηϊο ἃηά 
ΠΕΙροΥ : με Πᾶ5 δά, πα τϑθοονεγθα ἔτοτη, 
ἃ ἀδλῆσετοιβ 1Π1Πη655 : {π6 δοοουηΐ οὗ {παῖ 
1Ππ655 μᾶ5 Ὀθ θη οδΙτθα το ῬΗΠΙΡΡΙ ἔτοπὴ 
ΒΕ οΙηδ : 8Δπα {πὸ Ἔχργοϑϑίοη οἵ {Π61Γ σοη- 
ΠΟΘΙ Πᾶ5 ταδοηθα πη αὖ ῬΟΠΊΘ ἔτοΠὴ 
ῬΏΠΙΡΡΙ ἢ (1ν. 1, ΤῊ, 18}; 11. 20 57} 

Οἱ 1656 δῃηά κα ργοιηαϑ [Π6 ἘΡΙ5118 
ἢδ5. ἀβι18}}γ, 8η4 85 1 ΔΡρθδῦβ τἹΡ ΠΥ, 
Ῥθδη τροκομβᾶ 85 ἰαίθϑὶ ἴῃ οὐάδυ οἵ {ῃ8 
«ἘΡΙ51165 οὔ της [ἢτγϑὲ Κομιδη] (δρενιν,᾽" 
νυ 6 ἢ ῬΥΟΌΔΌΪΥ δα νη 65 ,---ἴ5 “ ίατε- 
γγ6 11 ΕἸΡΙ5116 ἴο [ῃ6 (ἀβηθ!α ΟΠασο65.᾽ 

1. ΤῊ σΟΠΕΓΑΓΥ ΟΡΙΠΙΟΠ, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, Πα 5 
ΠΟνΟΥ Ῥδθη ψιπουΐ σαρροτίουβ, δηα ἢᾶ5 
τἝοΘμΕΥ Ὀδθη τηδϊηΐαϊηθα Ὀγ Βρ. Τάρῃί- 
ἔοοι. Ηε οὔϑβεῖνεβ {Παΐ οὐἵ ΕΡΙ5116, “1ἢ 
βίγίε δηα (0η6, ἃ5 γ}06Ὲ}} ἃ5 1ῃ 115 Ῥτουηηθηΐ 
4645, Ὀθαῦβ ἃ τῇ ρυθαΐευ γοϑθι Δ ΠΟ 
ἴο {π6 δα Π6Γ Ἰοἰΐοιϑ ἔμδη ἀο [Π6 ἘΡΙ5[165 
ἴο {π6 (ὐοϊοββϑίαπβ δῃὰ ΕΡἢθβίδη5. Ηβ 
ἄνα} 15. Ἔβρθοῖα!]ν οα 115 οἷοβα δἰπηιν ἴο 
[6 Ἐρίβι]α το ῃ8 Ἀοιηδη5. (ΟΠ. οα 
[15 ΤΠΘΟΥΥ ἰὉ ᾿πητηθα] αἴθ (Ο]]ονγ5. [ἢ 
ΟΥ̓οσ οὗ {τη6), εν ἀθηοθα ὈΥ ἃ οΟρΙοιιβ 
Ἰδὲ οἵ ρα }1615 δηα γύρα] σοὶ πο  ἀΘ 065. 

Φ δεὲὲ Ῥαΐδευ, “ΡΟ ΥΤΙ, τῶν, 
3 Βοπὶδ 566 ἃ ἴγδοα οἵ “2 7271 ἴῃ {Π6 Ἔχ ΎΥ͂θβϑίοῃ 

“ἐγς Μοειγίσλεα αραῖγι,.) ὕἵν. 10,---Ὑ ΠΥ 6 566 ποίβ. 
Τῆς. ῥτθνίοιβ αλεζφέγιηε (““ ἀιοίαηπιι ργανΐβ, 
ΤΑΡΙ πε αεοβίιβ δοουθϑο,᾽ --Ἤοτσ., “ 54ῖ.,᾿ 11. νὶ. 
19) ΠιαΥ ἢᾶνε οδιβϑά {πε 1Π1π655 οὗ Ἐραρῃτγοαϊζαβ, 

5. Βρ. Υογάξννοσγίῃ, 1πίγοά,, ΕΥ̓, 
4. Τηίτοά,, 11., ΡΡ. 40-45. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Απμᾶ Βα σοποπαάδϑ [Πδΐ, νν 116 οὐγ ἘΡΙβι18 
15 ἴο ὈῈ δϑϑισῃβα ἴο “885 δδῦγ ἃ ἀδίβ ἃ5 
ΟἸΤΟυΙ βίδα 5 ν}1}} ΔΠΠονν,᾿ [6 ΟἾΠΕΙ ἴννο, 
85 “ΕΧΗΙΡΙΠηρΡ 8δῃ δαναποδά βίαρε ἴῃ 
[ῃς ἀενϑιορηηεηΐ οἵ ἴῃ6 ΟΠατο," ἅτε ἴο 
ΡῈ “ ρΙαςβα 8ἃ5 ἰαΐβ 45 ῬΟβϑβι0]6." 

11. ὙΠπαΐ (π6 δἰπηιυ τππ5 ᾿παϊοαίεά 
εχ βίβ, -τ- δὲ {πΠ6 {πουρῃΐβ, δηὰ (511 
ΤΏΟ16) {πε αἀἸοίοπ οἵ οὔτ ἘΡΊβΕ]8 οοηπθοίΐ 
10 ταῖμθυ ἢ {παῖ ἴο ᾿ἴΠ6 Ἀοτηδηβ [Δ ἢ 
μι {ποϑε ἰο {[πΠ6 ΕΡδβϑίδηβ ἀπά (οἱἹοϑβ- 
514 }5,--ἰθ ὈΠΟ ΕΘΠΟ ΘΌ]6, Βα {Π15 ἔδοί 
15 ΠΑΓΙΩΪΥ ἃ ϑθοιτα Ῥᾶ515 [ὉΥ 8. ΟἴτΟΠο- 
Ἰορῖσαὶ ἀὐριαμηθπί, “ ΤΠ6 Ἐριβῦβ ἴο {π6 
ἘΟΙΉΔΠ5 νγὰ5 ΥΠΙΘΏ ΘΔΙΎ Ιῃ σ8, ποῖ 1655 
Π8ῃ ἰῆγεα γϑαῖβ Ὀείοτσα [ἰ ;---ἰῃ8 οἰ Π6Γ 
ἴνο οδπποί 6 Ρααβ τῆοτα ἴπ8η ἔν οὸ 
γΘαγ5 δἴτευ 1, ὍΤῊΘ ταβθι Δ η66, ἴΠ6τα- 
ἴοτβ, θοσῆβ ὈΥ ἴΐ ἴο [Π6 ἰὈΥΠΊΘΥ ταῖμου 
τπΔῃ ἴο {ῃ6 ἸατίεΥ δ Παγάϊγ Ὀ6 ἀπ ἴο 
Ῥτοχιτην οἵ ἀαθ6. Β6β:465, 10 15 ποΐ ἴο 
ῬῈ αδϑϑιπηβά {πᾶΐ [Π6 Αροβί!β, ἢ [6 Ἰδΐθυ 
ἀενεϊοριηεπίβ οὗ Π15 ἰθδομῖπρ, μδα ΠΠΑΠΪγ 
Ρατίεα [τομὴ 115 ΘαΥ]Π16Γ ἴπθῖηθ5. ὙΠΟΌρΡῃ 
να Πηά {παΐ ἴῃ δα γεββϑιηρ. ἴΠο0586 Αϑίδῃ 
Ομυτοῆθβ, μ6 δαορίεα ἃ ΠΊΔΠΠΕΥ ΔΠΩ͂ 
πηδίζογ (4ἀπ6 πὸ ἀουθὲ ἴο {Π6 1 5ρβοϊαὶ 
Οἰτουτηβδίδη 65) αἰΠδγθηΐ ἴτοπὰ ἡγηαὶ νγ6 
τηθϑὶ ΜΠ ἴῃ ΠῚ5 Ρῥσενίουβ ΕΡβί165, ἴο 
Εοιηθ οἵ (οτμΐῃ, νγγα πᾶνε 1η {παΐ ἴαοί 
ΦΌΒΟΙ αἴεὶν ποίῃ]ηρ ἴο ταᾶῖκκα 1ἴ ̓ πηρτο 4 016 
{Πδΐ, ἴῃ νΥΠΠηρ᾽ αἴ [ΠΕ 58Π16 ΟΥ̓ ἃ ἸΔῖεΓ πὴ 6 
ἴο {πΠ6 ῬΗΠΙΡΡΙδη5, πα ψου]Ἱα τανϑσί, Οα 
ΟσΟδΒΙΟΙ, ἴο {ῃ6 ἰΟΡΙ65---ΟΥ ΕΥΘΗ, 1 οἰτουτη- 
βίδῃ 65 βΒιρρεβίθα {πϑτη, ἰο {Π6 Ρῃταβθβ, οἵ 
[πο586 δα ΕΓ τ ηρ5.} ὙΠ βίγ16 δηά 
ἴοπα οἴ ἃ ἰεἰζεσ δῖα ποῖ τῆοσε {Π|ς6] Ὁ ἴο θ8 
ἀειεγπηπηβα ὈΥ {π6 ρΡετιοά οἵ {π6 νυ ε 5 
1|6 ἴο ΒΙΟἢ 1 ῬΕΙοΏρΡ5, ἴμᾶπ ὈΥ 15 56Πη58 
οὔ [μ6 τεαυϊγεπηθηΐβ. οἵ ἴΠο856 ΠΟΠῚ ἢδ 
δάάγεββθϑ, ΟΥ ὈΥ {Π6 ΟἸΓΟπΠηβίϑ ἢ 65 ϑγΠΙΟ 
ΘΕΓΓΟΘΠΑα ΠΙΠῚ ἃ5. ΠῈ 65. Βρ. Τῆρῃί- 
ἴοοῦ ΒΙτηβ6! τοραγαβ 1 ἃ5 Ῥσόῦδῦ]α {πδΐ 
1Π6 ψαγηὶηρ ἀραϊηδὶ {π|α]Ζ] ΠΡ ΕἸΤΟΥ͂, 50 
ΔΌΤΟΡΕΙΥ ᾿πιγοαποβά ἴῃ {Π6 τη]44]6 οὗ ΟὐΓ 
ἘΡΙ5] 6 (1. 2 πὰ 544.) νγὰβ. ρτοτηρίβαά 
ὈΥ ““5οπὴθ ἔτΈ5}} αἰζεηρί οἵ [πΠ6 [πᾶ 81Ζο 15 
ἦγ ἦε ἤείγοῤοϊίο." 2 ΑΠα 1 15 Οὔβεύνδθὶθ 
{πὶ τποϑὶ οἵ [ῃ6 νεῦθαὶ, δῃᾶ 811 (88 

ι ΔΕΊἢ6 απ {ἰπ|6 1Ε 15 ἴο θῈ οὈβοινϑά {παΐ 
[πε στϑαΐ γα η5 οὗ [ῃ6 ἘἈεβαυγγθοίίοπ. ἀπά Ἐχαὶ- 
ταϊϊοη οὗ Οτῖϑὶ τα 'ἴπ οὰγ Ἐρίβεα ἱγεαϊεα ἴῃ 8 
ΠΆΠΠΟΥ ΠΥ ΒατπποὨἰΖίηρ ἢ παῖ πγχα τοδά 
ἴπ ΕΡΗ. απ (ο].---Ορ. 11. 6-11, δπα Π]. 20, 21; 
ψἱΓἢ ΕΡΗ. 1. το, 19-22, Δπά (ΟἹ. 11]. 1--4. 

2 Τηϊτοά,, ΙΝ, Ρ. 68 ; αἰξο ποΐβ οἱ 111. 2. 



ΙΝΤΚΟΌΌΦΟΤΙΟΝ. 

ἀοοίγηαὶ, Ῥοϊηΐς οὗ οοπίαοί θείνγεβῃ 1{ 
διη4 1ῃ6 ΕΡΙΒ118 ἴο {π6 ἈἈΟΠΊΔη5, ΟΟΟΙΓ [ἢ 
τπ|6 αἸρτθββίοη γν ΠΟ. ὈΘΡΊΠ5 Υ1 [16 ἡγασῃ- 
1ῃΡ᾽ 1ῇ Παθϑίοη, δηα Οσσιρια5 {πῸ {Πι|τὰ 
ομαρίεσ. ὍΤῇηα βἰαίθ οἵ {Π]πρϑ αἱ ΒΚ ομηΘ, 
οἵ ψῇῃοῆ (ῃ6 ΑΡροϑβίϊθ᾽5 πη νγὰ5. ἢ] 
γγῃθη Πα ντοίε {Π6 θατ]γ ρατί οἵ οἵ ΕἸΡΙ5116 
(Ή{[-.Ἡ τ2-τ8--866 ὃ ΙΝ, Α)), 15. Παίαγα!]ν 
ΤαΠθοίθα ἴῃ {Π6 θηουτ οἵ [15 ἀοοίπηδὶ 
οοπίθηΐβ.. ΑΠα ἤδηοδ 1 ΠΟΠΊ65 ἴο Ρ885 
τπαΐ {Π6 ΕΡΙ5116 ὑν ΠΟ ,, ἃ ἔαυν γθαῦβ Ὀαίοσα, 
Π6 Ππαά δαάγεββεα ἴο [Π8 Κοπιαῃ (Ὦτ]5- 
ἰἰὰΠ5, σομ δι Πρ [ἢ 115. {π||6ϑὲ ἔοστη {Π6 
ἰθδομϊηρ γῇ {Π6ῚΓ σοπαϊίοη γε ααϊτθά, 
ΤΘΡΙΟά τι 65 1056], Πατα δ Πα {Πεγρ, ᾿ῃ [Π6 
ΤΠΕοΙορΡΎ,---ἰῇ [Π6 ναῦν ἰδηρτιαρε,---οἵ Δἢ 
ἘΡΙ5116 νυτθεη Πομη Κοιηςθ, ουΐ οὗ ἃ 
Παατῦ το ψ Ή]οἢ {Π6 ΟἸτουπηβίδποθϑ. οἵ {Π6 
Ἐοτηδῃ. (ΠυτΟἢ ἀγα νἱνΊ]ν Ρργαϑεηΐ. 

δ ΙΝ. ΟΟΝΤΕΝΊΘ. 

Α. ΟΥ̓ οοπίθηϊς οὗ {Π6 ἘΡριβέ16, 50 
ἔᾺΓ ἂἃ5 {πῈὺ δῇθ 2εγϑογαῖ, αὶ Ὀτιθῦ οὐ] 1π6 
μὰ5 Ὀδθὴ βίνθῃ ἃρονθ, ἴῃ ὃ 1. ϑοπὶα 
Ῥαγίβ. οἵ ἔπε Πᾶνα Ὀβθη βἰαίβα 1ἢ ΤΠΟΥΘ 
ἀε(81] :--τϑο ἃ5 ἀἄἴβοῖοθα {π6 οἸΤΟυΤη- 
βίαποαϑ οἵ {Π6 ῬΏΠΙΡΡΙΔη5, ἴῃ ὃ 11., Β, 5, 
-ϑαςοῇ 85 τεαίς ἴο {Π6, Αροϑβί!ε δηά ἢ15 
ΒΌΓΓΟῸΠΑΙΏρΡΒ, ἴῃ ὃ 1Π1., Β, 1. ΤΕ 5 ἴο Ὀ6 
ΟὈϑεγνεα πὲ ἴῃ ὯΟ ΟἴΠΕΥ ἘΡΙβι]6 ἀοα65 
Π6 5ρεὰῖκ 50 ἤν οὐ {Π6 σοπαϊοῃ οἵ 
1πΠ6 Ομυτοι ἴῃ {πΠ6 ΡΪασα ΏΘγα Ὡς τ 65, 
ΟΥ οἵ 1ἴῃ6 Ῥεδίβϑοῃϑβ ΨὴΟ δῖε δῇοιυϊΐξ ΠΙΠῚ 
((. τ2-τ ; 1. 20--30). 

Β. Τηδὶ 15 ἀἱακαοίίς σοπίθηΐβ οσσυρΥ ἃ 
ΒΘΟΟΠΑΩΔΙῪ Ρΐασα, [Ο]ονν5 ΠΌτη {Π6 δος 
τπαΐ 115 ΟΠδύδοίευ 15. τ ΔΊ η]Υ ῬΕΙΒΟΏΔΙ,--- 
1Π6 τυ! 615 ΡΌγροΟβα Ὀεϊηρ ἴο {Π8ηΚ θεηε- 
ἔαοίοΥβ σδίῃου ἐΠδ ἴο Ἔχῃοσί (5010 168. 

:. ΤῊ6 Ἂἀοοίγη8] εἰθηηθηΐς ἴῃ 1Ε 15 
ΤΠπη] 64 ἴῃ οχίθηξ δηα ᾿ποιϊάθηίαὶ ἴῃ {Π6 
ΤΊΔΏΠΘΓ ΟἵὨ 15 ᾿ηἰτοαποίίοη,. ΤΠ 11 Πὰ5 
Ῥθθη οα]]6α, δηα 1ῃ {Π15 τεβϑρεοῖ Ππ5Πγ, 
“τῆ6. Ἰβαϑδί ἀορτηϑίῖς οἵ {Π6 Αροβίϊε᾽5 
Ἰθιίουβ." 1 Ῥαΐ 115 ἀϑβϑθυίοηβ οἵ ἀοοί 6, 
1πουρἢ ὈτΙθῇ ἃ πα ΠΟΙ ΤΕΥ ΠΊΔΠΥ ΠΟΥ αἸτεοί, 
ΔΤΘ 1π ἃ ἔππ| ἀηα ΠΙΡΉΪΥ Πηροτίδης 56 η58 
ΘΙΠΙΠΘΉΓΥ ἀορτηδίῖο. ΙἿΙη 1ξ {πῸ Πιηάα- 
τηθηΐαὶ Ῥοϑιοη5 οἵ {πΠ6 (ἀοβρεὶ ἃῖὲ ποί 
ΘΧΡΟΙΠΠΘΩ ἃ5 ἰΘβθ0η85, ΠΟΙ τηδιηἰδιηθα 
ῬΥ δύριπηθηΐ ΟΥ̓ δνἄθησα : [ΠΟΥ 816 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἀθοϊατθά αἃ5 Κπονῃ {γαῖ 8, ΟΥ 1τη- 

Σ Βρ. Τὐρμοοΐ, Ῥτείδοο, Ρ. νἱΐ. 
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Ρ]ΙΕ4 45 ἴπ6 τεοεϊνεα θαβθ5. οἵ {πη6 (ῃτὶ5- 
[18 [1Π Δ ηα 116, 
ΤῊ {τα{Π5 50. ΔβϑιΠ]6 1 σΟΙΊΡΙΙ5Ὲ [ἢ 

ΤΉΔ]1}) ΔΥΓΪο] 65 οὐ τ[η6 (τ βδη οτεθᾶ, ΤΙ 
ΟἿΘ ἴδιηοιιβ ράββᾶρα (11, 6--11), γα ἤᾶνα 
τῃ6 ἀοαπεδα οἵ (τιδε απ Ηΐϊ5 Μαη- 
Ποοα,---Π|5 Ῥτε-οχιβδίεηοα Δη4 Ηβ5 [ποᾶτ- 
δίιοη,---ΗΙς Ραβϑίοη δηα Ηἰ5 Εἰχαϊίαίίοη: 
αἰβεσ δ {πΠ| τὸν 26, 21: ν᾿. Ἐ: 1. το; 
11. 1), ἴῃΠ6 αυϊοκοηίηρ ρονεῦ οὔ Ηἰβ 
ἘἈΘβατσγθοίοη- 116, 115. Ὁ] Ππηαᾶΐθ ΕΠ ΠΡ 
ΟΥΕΓ 1) εαίῃ, ΗΙ5 ϑεοοηα Αανεηῖ :--ἰ(ῃς 
ΟἸΠΒυτΟἢ ἃ5 {π6 (ἴἰγ οἵ αοά ; [Π6 ρῃ οὗ 
[Π6 ΘΡισῖ, ΤΠ βρβοῖαὶ ἰθαοῃ]ηρ5 οἵ {Π6 
ἘΡΙΒ.165 ἴο {πὸ Βουηδηβ πα (δ]αίϊδηβ 
---ἰῆς. ΡῬΡαββϑίηρ αὐναῦ οἱ (Π6 1ανν, [πδι1ῆσὰ- 
το ὈΥ ΒΑ --αὐα ἀἰβε πον ἀπα {1]]γ, 
1 ποῦ ῥῬχοιηϊηθηΐίν, δΠστηθα (111. 7--9)). 

2.. [ἴῃ 115 Πογίδίουσυ δϑρεοΐ, [ῃ6. ρτδοεθϑβ 
1ῃ ὙΠΟ 1 τηοϑὲ ανγ 6115 ΓΘ, ὉΠῚΥ ΔΙΏΟΠΡ; 
Ὀγθίῃσθῃ (1. 27 ; 11. 2, ὅζε,), δῃα ἰητνασα 
Ἶου (. τὸ; Π|. τ; ἵν. 4. ΗΕ δηά 
ἘΠ56ΙΠ5ΠΠη655 ἀ΄Ὸ ΠΟΙ] ΘΠ 464,--[οΥθοαΐ- 
ΔΏ06, τΤαβιρηδίάοη, {παηκἤπι]ηθβ5, δηα 
ῬΕάγ ΕΙΣ: [ιν 4}; νη 6)» ΠΟ ΕΝ 
ΒΡΘΟΙΔΠγ ΟΠ ΓΙΌ ἢ ΤΟ Δ] πη, ἃ 51ΠὉ16 γε β8 
((ν. 8) δῆμθχθθ ψ 6] ηῖρῃ ἰῃ6 ὑΠΟ]Ε 
ἀοπηαῖη, οἵ {γπ{Π15 σοπία!ηθα ἴῃ. (ἜΘ ὨΠ6 
ῬὨΠΟΒΟΡΗΥ 8 η4 τα]ρίοη. ἢ 

3. Οπε περϑῦνε ίβοξ 15 ψουτῃγ οὗ 
ποίῖοθ. Πα ΟἹα “Γαβίαπηθηΐ 15 ΠΟ ΠΘΓΕ 
ΕΧΡΙΘΒΒΙΥ ΔΡΡΕαΙΘα ἴο ἴῃ οὐὔὐ ΒΡΙ5Π6 : 
δὰ 116 Ταίδυφποθϑ ἴο 1 ΠΊΟΥΘ ΟΥ̓1655 
αἸβεϊποῖ, ΔΡΡΘΑΥ ἴῃ ἃ ἴεν ρίδοεββ (1. τῷ; 
1. πο, πτ ; 26. το; ἵν. 18), δοίπ8] οἰϊαί ΟΠ 5 
Οὗ 1ἢ ἀτ6 ΔΡβοϊαίοὶυ ννδμίηρ. 

4. Νιενεά δ8 ἃ ψο]θ, [πΠ6 ἘΡΙ5[|8 
ῬΟΒ565565 ἃ Ὀγεϑα ἢ Δ Πα σΟΙΏΡτΤΈΠΘηβῖνε- 
655 Οἵ ἰβδοῆϊπρ, τηοτα] δηα ἀοοίτΠΔ!], 
ὙΠΟ, 816 ῬΘΟλ]ΠΑΥ ἴο 1. ΑΒ Πᾶ5 Ὀ6θῃ 
Ὑ}Ὲ}1 5, 10 ““Θχῃ]θ115 1Π6 ΠΟΥΠΊΑΙ ἰγ08 
οὗ {ῃ6. Αροβίϊδβ ἰεδομίηρ." 5. ΤΠΙΒ 15 

1 ὅ6ρ. Ῥεΐονν, ποίθς. οὐ [Πϊ5 νεῖβε.--ΤῸ [[5 
οἰ ἴσα] σοτηρ οἴθπεββ, Μαοδιαῦ Πα5 ραϊά ἐγ θΐα 
ἴπ ἃ βίπριϊαγ ἔοση. Αἰΐεσ ἀθρίοίϊιρ [ἢ σμαγδοΐου 
οἵ δὴ 811-86 ν1}} τῆαπ, μ6 βπι5 ΠΡ {Πι|5,--- ἡ ΝΥ Βαι- 
ΒΟΘΥΘΥ [Ὠΐηρθ ἀτὸ 8156, ᾿ Ππαίβοθνε ἰμηρθ ἅτ 
ἀἰβῃοποβέ, νυ παίβοανοσ [Πϊπρϑ ἀγα πη] δῖ, νυν μαΐβο- 
Ἔν ΘΓ {Πῖπηρθ ΔΓΘ ᾿πηραγθ, νν μαίβοαυου {Πϊπρθ ἃΓῸ 
Βαίεία!, τυ μαίβοανοσ [πη αὐ οἵ 6ν]]} τβροσί, 1Ὲ 
ἴθετα ΡῈ ΔηΥ νἷςβ, δηὰᾶ {{{Πεγρ θ6 δὴν ἰηΐατηυ, 41] 
[Π6568 [πῖπρϑ σγεγα Ὀ]θη θα ἴῃ Βατγὲγ," (“ ΕαΙηΡ. 
Κεν.,᾽ ΑΡτγτ. 1844.) : 

2 ΤΠ 58πὶ8 5 ἔτι οὗ ἴῃς Ερρ. ἴο ἔννο οἵπδγ 
ΤΊΔΙΠΙΥ (θη. 6 ΟΠυτοΠ65,---π6 (ο]οββίαη, ἀπά 
ὙΠ οββα]οπίδῃ :---α]σοὸ οὗ [Παΐ ἴο ῬΒΙ]απιοη, 

3. Βρ,. Τἡρβίίοοΐ, ἃ5 δρουβ. 
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ἄπε το {πΠ6 [δεὶ {παΐ, ψυηρ μετα ποῖ ἴο 
ΤΕ ΌΌ ΚΕ 5Ρ6ΟΙ8] Ἔχ ϑ  ]Ὡρ᾽ ΕΥΤΟΥΒ;----ΠΊ ΤᾺ] (85 
αἱ (σου) ΟΥ ἀοοίτιηα] (45 διποηρ ἴΠ6 
(δ᾽ δ 5)---θαΐς ἴο αχῃοτί ἀπά βαπγ ἴΠ6 
αι], Πα 15 ποῖ ἰδ ἴο ἄνν6}1] τη ΔΊ Ή]Υ ΟὨ 
ΔΏΥ ΟΠ6 ἀϑρεοΐ οὗ {π6 6ο5ρε]; Βαΐ ῥτε- 
βϑηΐβ 10 10 15 [1] 655, δηα ““δοοοσάϊηρ ἴο 
1ῃ6 ρτοροσίίοῃ οἵ [ϑιῃ." 

Γ. Ηον οἰ βεῖγ [15 οΘοπίεπίβ σοΟΥγ ΡΟ μα 
ΜΠ ψνπαὶ να ραίμει ἤοστη οἴπεσ ἀοοσυ- 
τηθηΐϑ, οὗ {π6 οἰτουπηβίποαϑ οἵ [Π6 ΨΥΠΘΥ 
Δα οὗ [8 τϑοδίνευβ, Ὑ}011} ΔΡΡΘΑΥ ΠΌΠῚ 
οοπϑιἀογδίοη οἵ (πε [ΟΠ] ονιηρ ΡοΙΠΐ5. 

Ηδς 5ρεακ5 οἵ 1Π6 τὶρη5. δηα ἀπε65 οἵ 
οἰ ζεηβ. (1. 27; 111. 20),}---ϑι Δ ]γ, ἴῃ 
Δ ατθϑϑίηρ τη6ῃ ΠΟ δπ]ογεα ἴπΠ6 ομηΔη 
εἰδίσειο. ὍΤπῈ ψΠο]Ὲ σοποδρίοῃ οἵ 
{Πεὶγ ροϑιοη του 5 {Π 611 “΄ Δαν ευβασθ 5," 
ΜΏΙΟΠ πε ΠΠυβίγαία ὈῪ παΐ οἵ πιθῃ 
ἀπ]64 ἴῃ ἀείδηοα. οἵ ἃ Ῥεϊβαριιεγεά 
[οΥ [655 (1. 27, 28 ; ἵν. τ δΔη6 544.),2 566 Π15 
βισρεβίθα ὈῪ {πε γε α7}) σμαυδοίου οἵ ἃ 
Βοηᾶθ (οἴου. ὙΠΕῈΥ μαῖα ἴῃ [Π6 
ἼηδΙη ἃ (ὐογιζϊς σΟΥΛΉγ ΠΥ, ἢ ΠΟ ΘΟΏ- 
5 4οΥα Ὁ] 6 ἱππιβδίοη οἵ αν 5 αἰετηθηΐ ; 
Πα Δοσογαϊηργ τῃ6 ἘΡΙβι]16Β σοπίδιηβ 
ὯΟ ἜΧρτα55 οἰζαίίοι οἵ {πΠ6 76 ]5ῃ. 5οτρ- 
ἴὰγε5, ΠῸ τϑίεσσεηοα ἴο [Π6 δοΐμα] ῥτε- 
56 Π66 διηποηρ {πεπὶ οἵ {π||4121Πρ᾽ ΕΙΤΟΥ : 
- νυΐ νὰ ἢπά [π86 Ἰαηριιαρα οἵ εἰπηὶς 
τπουρῦ, ΡΠΙ]ΟΒΟρΡ ΠΟ, ποτα], ἃ ΤΟ ]ΡΊΟΙΙ5, 
ΕΠ ΡΙογβα τη ἴξ ἢ πἀππιϑια} ἱτεράοση. ἢ 
ΤΠαΐ Πα τουηϊπ45 {Π6πὶ οὗ “ [16 ῬερΊΠ]ηΡ᾽ 
[[π6 βαυ]γ ἄαγ5] οἵ [π6 ο5ρε]" ((ν. 15) 
δοοοτάβ 1161} ἢ {Π6 ἴαοϊ {παΐ {ΠΕῚΓ5. νγ5 
[6 ,γεΐ εἴν οἵ Ἑπτορα ἴῃ πο Πα 
ῬτΓαδοηθα 1{,ω ΤΠαΐ ΖΖηιοέλν νγὰϑ ΜἸ Πῖτα 
ΜΠΘΠ 6 οαπ6 ΔΠΊΟΠΡ {Παῖη, 15. ΠΉΡΙΘα 
ἴῃ ἴῃ6 ψοσαᾶβ (1. 22), “ἴα Κπον [Π6 
Ῥτοοῦ οἵ μίπη {παῦ. ... Π6 βενεᾶ ψΊῃ 
τὴθ ἰονγαγάβ {πε (οβρεὶ." ὙὍὙΠοῖΓ Κπον- 
Ἰεᾶρβ 85 δὐευηεϑϑαβ οὔ [ῃ6 φη77671710᾽ 
αρα 2εγὶ ἴῃ ν μΐοἢ {παῖ ἢγϑβί νιϑιὲ θη εα, 
15 αἸΤΕοΙΥ ἀρρεαϊθα τὸ ἴῃ [Π6 τηθηίοῃ 
οὗ “πε σοπμῆϊος ψῃ]ο ἢ γε 54} ἴῃ τὴς ἢ 
(1. 39), ἀπά ρειῖπαρϑ 8150 ἴῃ ψνπαΐ Π6 58 Υ5 

1 “7 ν6 δ5 εἰξέψοφε ;") “ 
φε7ι: 112,᾽" ---ίϑεβ ποίβ5). 

2. ϑξᾳ ῃοΐίθβ. 1ῶῃὲ νοτγάς συναθλεῖν, συστρα- 
τιώτης, φρουρεῖν (1. 27; 11. 25 ; ἱν. 7) 816 ΤΩ1]1- 
ἴδγυ. 

3. 566 ποΐεϑβ οἢ ἷ. 18, 28 ; 11]. 2. 
4 Βεοιάθϑ {π6 δεἰῃῖςαὶ απα βαογεα νγοτάς οἵ ἱν. 8, 

ΟΌβοτνα {Π6 [Ο]]ονηρ (411 ἴθ Ν, Τὶ τὰσε, 50 6 
ἘΠῚΙ4116),--παἴσθησις, μορφὴ ἀπᾺ ἀετίναίίνε5, ἐπιει- 
κής, αὐτάρκης, ἐνάρχεσθαι, σπένδεσθαι, μυεῖσθαι, 

ΟἿΓ ε7έν,᾽) οὐ ““ ε11- 

ΤΝΤΕΘΘΟΘΤΙΟΝΙ, 

οὗ [π6 νγοσῆθῃ ΜΠΟ ““5τονα δἱοηρ ΜῈ ἢ 
Ὠπὴ (ἰν. 2, 3). ΤΙ ΤΟΙ ΠΊΒΟΘη66 Οὔ Π6 
Ῥαβί θούπε Ὀγ 6856 ψγοιηβῃ, δηά [Π6 1τη- 
Ῥογίαποβ αἰζδομεα ἴο {Ππ6}ΓῚ Ῥοϑιοη ἴῃ 
τῃ6 ΟΒυτοῇ, τειη!η 5. τ5 ΠΟ δὲ ῬΏΠΙΡΡΙ 
τυΟ 767: Ὑγ6Ι6 [ῃ6 ἢ͵δί ἤδαγθῖβ οὐ {Π6 
Ὑγοτά, δπα ὑπάεῦ ἃ ϑψγοσηδη 5 τοοῦ 16 
ΟΒυτοἢ ἔοαπα 115 ἢϊβδὲ Ποιηθ. [Ἃἢ ΠΕ 
Θθποσοιιβ σείζα ν νὰ5 ΟΡΕμΘά, 85. 1{ 
56 6Π15, ἰΠαΐ “ δοσοπηΐ οὗ ρίνϊπρ δα τα- 
σεἰνίηρ "Ὁ ΜΏΙΟΙ, 845 οὐὔὐγ ΕΡΙιβϑί]8 δἰΐαβϑβίβ 
((ν. 15, 16), ἤοτὴ ἢτβδί ἴο ἰαϑί ϑβαυθϑιβίεα 
Ῥεΐψεεῃ ἰῃῈ Αροβίίε δηᾶ {π1|5 Ομασοῃ 
ΔΊΙοπα. οὗ 411 μ15 ΟΠπατοῆ 65. ΑΡονα (ὃ 1|., 
Β, 2) 1 μα Ὀβεὴ βϑῆθνγῃ ΠΟΥ 5 80- 
Κηον]θαάρτηθηΐς οἵ 2.67) οί, ϑεπί ἴο 
Βῖτὰ ΜΏ16 ἢ γγὰ5 5111 αἱ “ΠΕ ββα] ηῖσα, 
Δα ΟἹ Πῖ5 ἀεραγίασε ποτ ΜαςἼθάοηϊα, 
ΘΟΥΓΕΒΡΟΠα5 οί ΙΓ {Π6 πατγαΐῖνα [ἢ [Π6 
Αοἰβ οὗ [Πε σουγβε οὗ ἢ15 ἢτϑί ἘλσορΈδη. 
Ἰουγπαυ, Δη4 ψἢ ναὶ να ἰθάση ἴτοτη 
τη ϑεσοηῃα Ἐριβέα ἰο {πε (σου δ ῃ5 οὗ 
Πῖ5 τηθδη5 οὗ ϑιθϑιβίθμοθ 1η ΤΠΕ6ΙΓ ον. 
Τὸ 15 ἴο "ες δάάεά, {παΐ [Π6 “ ἄξερ 2οσεγέν" 
ΜΠΙΟΗ ἴῃ {πα ἘΡΙΒ]6 6 αἰιθαΐθβ ἴοὸ 
τὴς Μαοβάομπίδῃ (βίη 5, ΧΡ ΙΔ1Π5 {Π6 
ἼΔΟΚ οὗ πηθδη5᾽ ὈΥ ΜΏΙΟΙ, ἴῃ ὙΤΠΙΠΡ 
το ῃ6 ῬΗΠΙρΡΡΙαΠ5 (1ν. 1ο),2 Π6 δοοουπίβ 
ἴοῦ (ῃ6 ἄξια οἵ {Π81 Ῥουηίγ. .825.- 
αωοῤίαγιες οἵ {παῖ Ὀοπηΐν,---αῖ ἢτβϑί βιρῃξ 
᾿ποοηϑιϑίθη 5 ψΊ[Π της 56] σε γιηρ 5ριτ οὗἉ 
Βΐτη ἡγΠῸ Του] 64 1Πη6 ΓΙ ΠΕϑϑϑ]οηίδη δηᾶ 
ἘΡμϑϑίδη Ομασοῃα5 οὗ {Ππ6 ἰαθουτβ οἵ 15 
μαμᾶβς [ῸΟΥ πὶ οὐ [᾿νε] Ποοά --- 80 
τε ρε]]βα {πε ἐμουρπ οἵ Ῥεὶηρ “ θυτάξη- 
5016 ἴο "ἢ [6 (οτπ]δη5,".--ἶθ ἀἸΒΕΠΟΙΥ 
οἰαϊβα ἴο ὈῈ δὴ ἘΕΧΟΘΡΈΟΙΠΑΙ πγᾶτῖ, σταηϊθα 
ἴο πὸ οἴμεῦ ὉΒυτοῇ, οἵ δ15 δβεβοποπαία 
ταϊαίοπϑ τ {π6 ῬΏΠΙΡΡΙΔΠΗ5 ; δηα ῃπ|5 
((μς Ἔχοθρίοπ ρτονῖηρ [Π6 τι]6) ΘΟΠΗΤΤΩ5 
Ἐγ ̓ ππρΠοδέϊοῃ ννῆδί Π6 εἰβθύσῃετα ἀβοίατεβ 
οὗ 15 Παθιῖθα] ᾿πἀερεπμάδξῃςα, ἀπά 5ῃδνγ5 
15 δροβίοιις ἀἰρηϊυ πηαϊηΐϊαϊπθ ἃ Ιπ 
ἸΠΙΘΡΥΠΥ ΠῸ 1655 1] Πετα ἴῃ τϑοθινιηρ' 

1 Ομ {πε βοοῖδὶ ἱπηροτίαηθοα οὗ σοηθη ἴῃ 
Μαοεάοπία, 5ε6 Βρ. Τὐρπμίίοοί, Τπίγοά,, 111, 2, 
ῬΡ. 564-56. Ορ. Αεοἰβ χυῇϊ. 4, 12. 

2 Ἡκαιρεῖσθε,---5ε6 ποΐίε οῃ {πε ψογά.--- ὙΠ εη 
51, Ῥαὰ] ψντοίε ἴο μου, ἴΠοῪ σγεσγα ππάογροϊησ 
2εγτοειεέζογε (1. 27--30) ; ἀπά 50 ἴπ ἴΠ6 ρᾶββαρβ οὗ 
2 (ογ. δῦονε τοίευγεα ἴο (ν111. 1, 2), τςεπ ἢνα 
ΟΥ 51Χ γεβαῖβ Ὀεΐοσγε, ἢ8 βρεᾶκβ οἵ [6 ““{π|4] οὗ 
δι ςοη ᾽ οὗ [μ6 “σατο μες οἵ Μαοδάοπία. 

3 ΗΙς 5 50 δΔ]ερεᾶ ὈΥ Βαυγ, “Ῥδι]αβ, Αροβί, 
7εβθὰ (τ. 

4. Ἴμεβ5, 1. 6; Δοῖς χχ, 34: 2 (τ 51 8: 
ΧΙ, 13) 14 ;-τ-ορ. 1 Οὐχ. ἰχ, 12---τ. 



ΙἹΙΝΤΚΟΌΌΦΟΤΙΟΝ, 

μα ἰποῖα ἴῃ ταἸθοίηρ 4 Ὀαπηαῆβί, 
ΘΙΤΆΠ] Αγ, {πΠῈ6 5Ρ1Π1 οὗ 70} [Πα 5ῃ1η65 ουΐ 
Ενθυυ νμοτα {Πτουρηους οὐ ΕΡΙ511Ὲ (.. 4, 
ὅχο.), [που 6 1ξ ΤΑΥ͂ 566 πὶ 8]16ῃ ἔτοπι [ῃ6 
βίαία οἵ Οὴ68 ἴῃ ῬΙ5ΟΠ Πα Ρ6Π], 15 {ΠῚ 
οδμαγαοϊοσιβίῖς οἵ Πϊτὴ ΠΟ, ἃ5 ἢ6 ἰαύ ἴῃ 
ἴῃς ῬΕΠΙΡΡίαπ ἀπηρΘΟΗ, ΒΙεοάϊηρ, [ΤΌΤ {Π6 
Ἰοίοτϑ᾽ τοις, σου “ βηρ' ῬΥαῖ565 πηΐο 
(οα," "-ῆο εἰβεννοτα ἀθβοσιθα5. ΠΙπη- 
561 δ5 “"βοιγονίι! γαῖ αἰνὰ τϑ]όϊο- 
ἴηρ: 2. 15 [ῃ6 εἰαϑίίς τϑαοίίοη οἵ ἃ 
5ΒΡΙΓΙΕ τίβιπρ [ἢ ΕΠ 51 5016 [11 ἀραϊηϑί 
Ῥαΐῃ πα ἔδβασ. ΑπΟΙΠΘΥ τηαγκαά ἔδαΐασα 
οὗ {π6 ἘΡΙ5116 15 [Π6 βίτοηρ γεείμαζ αἰΐαελ- 
γ16716 ἸτηΡ 1164. [Πσοῦρῆοιί. ΤῈ 15 Ἔχ ργθβϑθα 
1Ὲ ΘΠ ἀθατηρ γγοτά8,---ἢξ “85 {Π6Π} [ἢ Π]5 
Πρατί," Π6 ““Ἰοῃρϑ8 δἴζεσ {Πϑτη ἴῃ ἴΠπ6 ον Ε]5 
οἵ 7655 Ομ τϑε" ((. 7, 8), μεν αὐ ἢἰ5 
“ἐ 46 αυῖν Ὀεϊονεά," “Ἰοηρβα ἴογ," Ὠ15 “"7οΥ 
84 οὐόνῃ "ἢ (1ν. 1); 1 αἰίεῖβ. 156] 1π 
ἴπ86 σοπῆάδπίϊαὶ ἴοηςα οἵ {π6 οπρουτηρϑ 
οὐ Πὶβ ᾿ῃτηοϑί 6565 Δη6 [βε]ηρϑθ, ἢ15 
τηοϑί β58οῦθαῖ Ἀϑρι γα 005,---ῶ ΘΟμΠάθποα 
ῬΟΒΒ1Ρ16 ΟὨΪΥ ψ]Π]η {Π6 θοπα5 οὗ ἃ [θά Υ 
Δ. ΠΔΙ]ονγεα ἔπιθπ ἀ5 0 (1. 18--24) ; 1{ 
15 ῬΓον α ὈΥ 15 Τϑδ 1655 (ΟΥ̓ [Π61Γ 5α 65 
ἴο Ρατίέ σι ἘΡαρῃτγοαιίι5, ανθῃ ΜΙ 
ΤΙμοΐῃΥ (11. 19--23, 25--30) ; 11 ΙΠ5ρ΄ΤῈ 5 
Π15 ξαρ Υ γβασηῖηρ [ΟΥ ΠΠ4]ηρ5 οἵ {Π θη, Π15 
ὉΠΑΟΙΡΕΠρΡ᾽ ἀϑϑασαπμοθ ἐπὶ [ΠΟΥ ῬΙΔΥ ἴῸΓ 
δίῃ, {παΐ {πεῪ ἸΙΟηρ [ῸΓ ΠῚ5 Τϑίαση ἴο 
ΤΠ 61,---ἰΠπαξ [Π6Υ̓ 5υμραίη]Ζα 1ἢ 15 νγεὶ- 
ἴατε δῃᾷ ἢὶ5 ΧΙ 5510Π, ἢ ὮΙ5. ΒΟΙΓΟΥΒ 
δια ΠΙ5.]0Υ (11. 18--20 ; 1. 12-τῷ; 25, 26). 
ΑἹΙ {Π15 15 ον! ουσ]γ ἴῃ [α]] ΒατιηοηΥ ΜΠ 
ἴπ Δοσοιηρδηγίηρ Δη δηϊεοβάβηΐ οἸτουτη- 
βίδποθ. Ηδ τεοαινεα {ΠΕ6Ὶ ρἹ 5 ρ]δαϊν, 
ΒεῈ φρουτεά ουΐβ Π15 508} ἴο {πϑῖὴ [ΓΒ εΪ νυ, 
Ῥαοδιβα μ6 [εἰς ἰῃα {πὲ σεῦῈ δῇ ΟΠ8 
ὙΠ Πῖτὴ ἢ ἔμ! ἀπα ΠΟ]ΙΠ 655, Ὀθοδιιβα 
6 Κηδνν Δη4 τϑοιρτγοσαίεα {ΠΕ 1Γ Ιονθ, [Τί 
γγὰ5. πιδίπσαὶ {πα ἢ6 5ποι]α ἰονα ἴπο58 
ὙΠῸ ψετα ἴο ὨΙΠὴ {Π6 Πτϑιίτι5 οἵ ΕΤΟΡΘΕ, 
“πο Ππαά 5Παγθά ΠῚ5 ἀδηρετβ,-- 0 
ὙΕΙΕ 50 ΡῬτοτηρί δηά 50 ρευβενευηρ ἴΠ 
[ΟΠ ὴρ τ[Π6 Ορεη-Πδασίβα ἀχαπιρὶα οὗ 
Τ,γάϊα,- 0 ΜΈΓΕ δἴζεσ ἢϊ5 οὐαὶ Παδασί ἴῃ 
πηταρτονεά βουηάηθοα οἵ ἀοοίγπθ δηά 
Ῥαπίυ οἵ 164, ὙΠΕΙΓ ταπιοΐα ἱγομ θα 
οἰΐγ, δἱοοῦ ἴτοπὶ ἴῃ6 ρτεαΐ οδβπίτεβ οἵ 
Πηρουῖαὶ Ῥτοδιβθίοη απ πϑαΐίμθη Ρἢ11|ο- 
5ΟΡῃγ.---ῆι Ξεεα-Ῥ]οίβ οἵ νίοβ δηἋἃ θαυ, 
--οαετεά ἃ ΠΑΡΡΥ 501} ἴοσ {πΠ6 σσονίῃ οἵ 
ΤΩΔΗΪΥ νἰτῖα ἀπὰ οὗ 5ἰπρ]6 αι, ὙὍΠ6 

1 Αςἰδβ χνὶ, 25. 5: 2 ΘΟΙ͂Σ Ὁ 10: 

587 

Μαοβάομηϊδη οΠαγαοίθυ, βίτοπηρ, πρτὶσῃς 
Δ} βαμπαίοιβ, ἤοσα 5 αἱ Τ Βεββδϊοπίοα 
Δα αἸβθυνῃαγα,. σοτητη 6 Π 664 1{561{ το {Π6 
ΑΡοϑι|6᾽ 5 Ἐγτηραι δ. ΠΥΟ ΡΟ» ἀσοϊδιπὴς 
σὲ, ΟΠτγϑοβίοιη, “ναί ἃ γεατγηΐϊηρ ἢδ 
ἢιὰ 5 αἴτεοσ Μαοβάοηίϊα "5 ΟΥ̓ 5ιι0ἢ τηδίθυϊαὶ, 
ΒίΓΘΠΡΊΠΘΠΘ 4 ὈΥ {π6 Ὠδα]ῃΥ ἀπά οοη- 
σοηϊαὶ ἰπἤιβίοη οἵ ἃ ἈἈουηδη “ τη] ΠαΤῪ ε]6- 
τχβηΐ, ἴτε ΠΌτ {Π6 ΠΟΒΕ1Π6 ᾿πῆἤπιθηςθς οὗ 
{Π6 ϑγπαρόριιθ, Τοπθυγεα Ὀγ {Π6 ο85ρεὶ οὗ 
ΟἸτιβῦ, νγὰβ ἴ[η6. (πατοῇ ἐουηγβά {Παΐ ΠεΙά 
[Π68 ΠΙσ6ϑι ρας τὴ 5., Ῥαι}}5 αβεοίϊίίοη. 
ΟἸΓΟΌΙηβίδηοθ, ᾿Πΐοτγαα ἔτοτη 8ῃ ποι δηίαὶ 
ποίϊοα τη 1η6 Αοἴϑ, 15 νγοσίῃ ροϊπίϊηρ ουΐ 
8.5 51:6: ΠΑ Υ]γ Δ ηἃ ΤΟ ΟΠ] ΠΡῚΥ σΠαγδοίεσϑας 
οἵ δὴ αἰζδοῃπηηθηΐ 50 ρτουπάθεά, ὙΠθη 
αἱ (Π6 επὰ οὗ ἢ15 Τπιτά Τουγπαυ, Π6 
56 η [Π6 ταδί οἵ ἢ15 σουηρδηυ οἢ Ρεΐοτε, 
Δηα ἰαττιεαὰ ἴῃ Μαοδάοηϊα ψῈ ἢ 5:. Γπ|Κ6 
ἴο ΚΕαρ {Π6 Ῥαββονεῖ, ΡΏΠΙΡΡΙ νγὰ5 {ΠῸ 
Ῥίασβ οὗ βο]ουσῃ {πᾶς ἢ6. σοβα [ου {παῖ 
ΠΟΙΥ 56ά βοὴ (δ 11., Β, 4). 8 τηδὺ 5δΐει! Υ 
σοποαδ {παΐ [Π6Γ6, ἴῃ ἃ (σε μΈΠ16 οἰΐγ, μ6 
Κερί τ ποΐ ἂἃ5 ἃ 7Θ 5} [δϑίϊναὶ, θα ἃ 5 
ἴπ6 ΟΠ τιβίίδη Εαβίεσ,---Καρί 1 δΙοηρ ΜΠ 
τῃ6 “Ῥεϊογεὰ ρῇῃγϑιοιδῃ," ἴῃ {π6 οοη- 
Β6η14] δἰτηοϑρῆθγα οἵ τῃ6 [δι δηά ἰονα 
οἵ ἢ15 ““Ῥεϊονεα " ῬΕΠΙρΡΡΙδη5. 

ΕἸΠΔΙΠΥ 1ἴ 15 ἴο ὈῈ οὐρϑβεγνεά {ῃαΐ, ἴῃ ἃ 
“εεγαζ ὙᾺΥ, 8. ΟΘτίϑη ΟΟΥΓΕΒΡΟΠἄθποα 
αχιϑίβ θείῃ (πΠ6 ΕΡΊβί]6 ἀπὰ {Π6 οἱἵγ 
ΜΏΙΟΙ ταοθιναα τ... Α5 ψ μᾶνε βεξῃ 
(δ Π., 4) πον [Π6 αἰτουτηβίαποθβ οὗ {πῸ 
ΟἸΤΥ τη Κα 1ἴ ἃ ἴγριοδὶ οἰἱγ οἵ [Π6 ΕΤΏΡΙτΟ, 
50 Π85 1 Ῥεδὴ 5ῆενη (ὃ Ι΄, Β, 4) {παῖ 
{π6 σοηίοηίβ οὗ [Π6 ἘΡΙ5116 αἀῦα {ποβὲ οἵ ἃ 
ἰγρίςαὶ ΕΡΙ5Ε!8 ἰο ἃ ΟΠατοη γαργαβαηΐαξινα 
οὗ {π6 Ουτοῃ ΤΠ}πίγεῖβαὶ. ὙΠ (ἐγ εμὴ- 
Ῥοάϊα5 [Π6 βξῃθσαὶ αβϑρεοῖ οἵ Ελσόρεαᾶπμ 
1|6 ἴῃ 15 σοΟΠΊΡΙαχ οομαϊποηβ: [Π6 
ἘΡΙιβ16, ἢ δα81 ρομθυδ! ν, 5εῖβ οστῃ 
[Π6 τϑδοῃῖηρ οἵ [π6 (σοβρεὶ ἴῃ 115 Πι]]6βὲ 
ΘΟΙΡΙΘΠΘΏΒΙΟΙ, ἃ5 ΔΡΡΙ δα ἴο τεπον ἀπά 
58 ΠΟ ΠΥ {παῖ Ππ|6.5 

1). Τὴ σοιηρδιίηρ οὐἵ ΕῬΙ5116 Ἱἢ τῃ8 

ἈΠ ΠΠΌΞΕ 1. 15 8 5: 10. ΖΘ.» 11|:01ν. 0, 1ΤΌ» 
2 (οΥ. νι]. 1--5. 

2. {14 Μδοέδοϊπε] ἐίζαϊ ρεαϊ-ξ γε ἴα τέρϊοη ἴὰ 
ῬΙ5 Βοππέίο, 1ὰ Ρ]ι5 βέτίβιβε, Ια Ρ]ὰβ βαϊπθ, ἀὰ 
τλοπμθ δηίααθ." (Βδπδη, “ 5ῖ. Ῥαὰ],᾽ Ν'., Ρ. 
136.) Ορ. Ηϊείοη., “ομηπ. ἴῃ (8].,᾽ οἰζεα 
Ῥεῖονν, πίγοά, ἴο 1 ΤἼ655., 11. καὶ (ὁ), ποίβ 1. 

3 Οἡ ΡΒΠΙΡΡ. 11. 19,--οονι. 1Χ. τ. 
3. ΦΤς Μαοέδοῃίθηβ {αγεπΐ 16 ρειρὶα ἀθ 

Τ᾽ απεϊααϊςέ χαὶ τοββθηθ]α 16 Ρ᾽ὰ5 αὐχ Βοιηδίηβ,᾽ 
(Ε παῃ, 45 ἄθονε, Ρ. 137.) 

5. 568 Βρ. ΥΥ̓ογτάϑνγοιίῃ, [πίτοά., ΙΥ, 



πδὃ 

οἴμπεῖς Ἰοῖ ἴο 5 Ὅγ {πε βδᾶῖὴηθ Παηΐ, να 
πα ἴῃ την οὗ {ποι ῥροϊηΐβ. οἵ οοπίδοϊξ 
814 Τοϑθιη Ὀ]α σα, [{5 ἉἀΟΟΙΓΙΠΔ] Το] ΠΟ 5 
ὙΠ {Π6 οτοὰρ οἵ ΕΡΙ5[165 νυυς6η ρου 
16 γξδῖβ 57, 58, δηα δΘβρβοῖϑ]]ν 115 
ν ρα] οοἰποιάθηοθα Π (παΐ ἴο 1ῃ8 
ΕΠ Π5, πανα ὈδΘη Αἰτοδαν ἀἸβοιβθθα 
(δ 11|., Β, 11., 11.).. Ιῃ [Π6 5816 ρογίοῃ 
οὗ οὔγ ἘΡίβ:16 (11. 2---ἰν. 1) ἴο ψῃΪοῃ 
ἴπ6586 Ῥείοηρ, γχὰ ἃῖξ τευ θα οἵ {πα 
το {π6 (Παἱαίίαπϑ ὈΥ [πῃ 6 Παύβἢ ἴθ πη5 ΠΕ. 
ΔΡΡΙΙ65 ἴο Πὶ5 [615 Δανθυβαυιθϑῖ ; (ῃ6 
ΒΙΙΠΊΠΠΔΤΥ ΟἱὨ ΠΙ5. ΟΥ̓ ὈΓΙΝΙΠΘΡῈΒ 85. ἃ [Εν 
Πδ5 1158. Ῥᾶγα 6] ἴῃ {π6 ϑεοοπα ἘΡι5ηςε ἴο 
1π6 (ον 185 1:2 νν 116 [η6 ΕἸγβί Ἔχ ἢ] 105 
[6 ρτεαΐ φρτοίοιγρε οἵ ἴῃ6 ραβϑᾶρε ἴῃ 
ὙΠΟ ἢ τἴ5685 ΠΌΤ {Π6 ῥτοίθϑί ἀρϑῖηϑί 
Απεϊπομηαη ἀρι565 ἱπίο [Π6 51Ό]11η8 
τπουρμς οἵ [π6 Ἀδβισσθοίοη- ΒΟΥ, Δη4 
Τοίαση5. ΠοΠῚ ᾿ξ ἴο {πὸ Ῥγδοίίοαὶ ἀπΐγ οὗ 
ΟΠ τϑἤδη βἰβαξαβίηθϑβ. [ἢ Δποῖπευ ροϊηΐ 
οὗ γεν, [ῃ86 ϑεοοηαᾶ τὸ {π6 (ὐοΥἹΠ]4}8, 
ΒΓΟΠΡῚΥ 85 15 ουτρουπηρ οἵ ψουπάεᾷ 
{ξε]ηρ σοπίγαβίβ 1 {Ππ6 Ἐπ ἀθατίηρ ἰΔῃ- 
σιδρα οὗ Ιονε 8δη4 οοπῆάφῃμοθ ψΠ]Οἢ τη 
ζλϊς, 15. ΤλΟΥΘ ΟἸοβεῖν {Π8π Δ ΠΥ Οὗ [Π68 ταϑί 
ακὶῃ ἴο 1{,85 Ὀ6Ιηρ᾽ ἃ ΓανϑἸδίϊοι Οὔ [Π6 ἸΠΠΘΥ 
561 οὔ [ῃ6 νυϊζεσ.. ΤῊ 15. 56 Π6 γα] Οὐ Π1Π6, 
Πονγονευ,----ἰϊθ ἸΓΤΘρΊ]ΑΥ ϑ γαοίατγα, 115. 1η- 
Του ΠΥ, 115 γναυτηῖ οὗ [ΟΠ ΓΏ655,---ἰΠ6. 
πραγοϑ ΠΚΘμ655 Ὁ ΟὐἹ᾽ ἘΡΙ5116 15 ἴο Ὀ6Ὲ 
Τουπᾶ ἴῃ ἴπ6 ἘΡΙ5] 6 ψΠΙοἢ οἵ 411 15 
[ατπϑϑὶ τόσ ἴὰ ἴῃ ΟΥΘΥ οὗ {π|η6,---ἰηα 
ΕΞ. οἵ τ[η6 ὕννο δαάγεββθα το {Π6 5ἰβίδυ 
ΜαςἼεάοηϊαη Ομυτοῃ οἵ ΤΠ ββδ] οηΙοᾶ, 
ΟὨΪν βεοοπά ἴο ἰπαὶ οἵ ῬΉΏΠΙΡΡΙ ἴῃ ἢ15 
1ονβ.-- -Οη [ῃς οἴποῦ παπᾶ 115 σοπίβδιηρο- 
ταπθοῦβ ΕΡΙβι165, ἴποϑαὲ ἴο {π6 ἘΡΠε- 
585 Δπα ἴο [πΠ6 (ο]οββίη5, ΤΟΒ τ ]6 1 
ποί αἱ 41] ἴῃ φΈΠΟΙΑαΙ οΠασδοίθυ, 1 ἸΠΠΘΥ 
ἀεἴδ:] ομ]ν μετα ἀπα ἰπετθ. Ὁ Βαΐ ἴῃ ομ6 
οὔ [6 βυρβθαιθηΐ ἘΡΙΒΈ]65 (ηο ἀοαθί [ἢ 6 
1αϑὲ οὗ {π6η}), [πΠ6 Βεοομα ἴο ΤΊπιοίῃυ, 
ΟΟΟΙ 5 ἃ Ῥαβδαρα ποῖ ΤΊΘΥΘΙΥ ῬΆτΆ]]6] ἴο 
οογίδι βαεπίθηοεϑ οὗ {Π185, θαΐ ἀρΡΡραυθ ΠΥ 
στ τδ πη ΜΠ ἜΧΡτα55 γαίσοβρεοίϊνα. τοίοτ- 
δος ἴο ἰπειη.ὅ-- ἢ ΤΙμοίῃΥ αἵ ΠῚ5 

1 ΤΠ. 2 (κύνες, κατατομῆ) ; οΡ. (Α]. ν. 12, 15 
(δάκνετε καὶ κατεσθίετε, ἀποκόψονται). 
ΞΠ 2. δ: ΟΡ: Ζ (ὍΣ: ΧΙ. 21, 22. 
δ Σ], χη-τῖν. 1; ὉΡ. 1 ΟοΥ. Χν. 32-5. 
4“ 866 Ῥα]εν᾽5 οοιηρασιξου (΄ Η.Ρ.᾿, ΝΊ1., ν].) 

οὔ. 209-23, ΜΙ 2 Οοτ. ἵν. 8--ν, ὃ. 
6 66 ἃ 1Π., Β, 11Π|.,) ἢ. 1τ-- ἔδνν νεῦραὶ 

ῬᾶΓΆ116]5 τα σίνεμπ Ῥεῖονν, δϑῴΖζΖ. Δ ιοίε, 1. (2) ὁ. 
5886 Βρ. ΝΥ ογάβυνοσίι, Τηἰγοά,., 1Υ. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

5146, 1 {Π| ἀαγϑ οἵ ἢ15 ἢγϑέ 1 ἸσοηΠθηΐ, 
ἢ8 Πα5 ψυθη ἔτοτη ἈοΙη6 ἴο τῃ6 ῬΠΠΙΡ- 
Ῥίδῃβ οὗ ἢϊ5 ἄδϑῖτα “το ὠἰζφαγξ" Ὧϊ5 
“Μρλ7, 5 ψΠΠ]ΠΠρτ685 ἴο Ὀ6 ““2ομγεαῖ 
οπξ" ((. 23; 10. 30; 11. 17}; ᾿---οἴ Πίτη- 
561 85 οὔ “"27ε551710᾽ 071 1ῃ. ἃ 76, ἴοΥ ἃ 
γε" Ἃ. τὰ}  ἼΟ᾽ ὙΠΟ ΠΤ 
ἴη6 Ιαρβὲ οἵ γεαῖβ, 68 ψυυίεθ ἃ5 ἢΪ]5 
Βθοομα Δη64 ἢμ8] ᾿πηρτ]βοητηθηΐ ἴῃ ΒΟΙη6 
ατανν5 ἰονγαγθ. 115 Ο]Οβε, ΓΟ] ΠΠἸηρ᾽ ΠΙΠῚ 
(65 1ἴ 566 15) οὗ {πᾶ δα ῖν δηςορδοη οὗ 
1ῃ6 ἐπα ΠΟΥ ᾿πηΠ]ηθηΐ, απα τανεγίβ ἴο 
ἴῃ8. βατὴβ ψοτγάϑ,2-- 1 81 ΠΟΥ͂ ὈΕΙΠΡ' 
2ομγοα ομή͵ αὐ [6 {πὴη6 οὗἉ τὴῦ ἀξῥαγ- 
ζμ76 15 αἱ παπα. 1 πᾶνε ἰουρῆϊ (Π6 σοοᾶ 
ρλέ, 1 να Πηϊβηθβα {Π6 γάζα... ΤΠΘΓΕ 
15 1414 ΠΡ [ῸΥ τὴς {Π6 εοτυϑι οἵ τὶρῃϊθοιιβ- 
ΠΈππ 

Ε΄ Αϑ, τεραγᾶβ ΠΓΕΓΑΤΥ [ΟΓΠΊ, 1115 οὗὨ 41] 
τῆς ἘΡΊβι16ε5 οἵ 8.1. Ραμ], Ἔεχοθρίηρ ΟΥΪΥ 
{παῖ ἰο ῬΙΠ]διηοη, (Π6 τηοϑί Ἐρ᾿β[οἸαΥΎ 1Π 
115 βίγ]6. δἀῃα βυθβίαποθ ὙΠουρῇ 1{ ἄοαϑ5 
ποῖ νἱβς νη {πε αἸα]θοίο ἴοσοθ, ΟΥὁἨ ἐπα 
βιιϑία! "661 τη] ΒΥ οἵ τηείουϊο, ἀἰβραγεά 
1π Οἴμοι οἵ τῆοτα ΓΟ Τη8] σΟΠΒ ΓΠΟΊΟΏ, 
1 Πᾶ5 115 ΟΥ̓́Ώ ῬΙΌΡΕΥ Ὀδδαίίεβ, οὗ {Π6 
Ταγαϑί οτάρυ,- τα ΤουοΠηρ ΕἸοαιθησα οὗ 
ἴπ6 ΠῚ] Παατί, 4 ἀβοδον οἵ [δε] ηρ ἀπά 
Οὗ χρυ βϑῖοη, ΠΟ ΠΕΓΕ Βα Γραβ5θα.5 ΝΟΥ 
ὙΠΘΗ 1 ΤΊ565 ἴο [ῃ6 Πιρῃεβί οἵ αϊνιπα 
1Π6πη65, 4065 11 [8]] 5ποτί οὗ βρίνιηρ ἴπθτη 
γνοσίῃυ αἰίεγαποθ. Οὐτ ΟΒατοἢ τὴ Ααάνεηΐ 
σδῃ Ππα ΠΟ ΤΟΥ ἢδαυ -ΒΤΥηΡ νοῖσα ἴο 
Πεογαϊὰ (ῃ6 ἀρρτύόδοὴ οἵ {πε Νβεν νυ, 
{πῃ 15 “ Ἐδ]οῖοα τὰ {π6 Τιοτά αἰναγ." 

1 ἀναλῦσαι, ἀγών, σπένδομαι. 
2.2 Τπη. ἱν. 6-ὃ (σπένδομαι, ἀνάλυσις, ἂγών). 

ΟΥ̓ {μεβεὲ ἴτε νγογάβ, ἰῆ6. ἢτϑδί οσοῦγβ ἴῃ Ν. Τὶ 
ΟΠΪΥ ἴῃ {Ππ686 ἴννο ΡΙδοαβ : {Π6 Ξεοοῃά ΟΠ]Υ ΒΕΓ, 
δηα ἰἰ5 οορσπαΐθ νεγῦ ([π [815 5βεπβε οὗ αἴρω ρὴ 
ΟἾΪΥ 85 ᾷῦονε ; ἴῃ6 {π|τὰ 15 δπ ἱπίτγεσιιεηΐ ἀπά 
δχοϊ αϑίν εν Ῥα]πα ἡνοσά, 

3 Βδὺυγῦ βρεακβ οὗ 1 ἃ5. “" ἅ0]] δπά πηϊπίογεϑές- 
ἴηρ,᾽ ““ψἱπουΐ γμοΐ2 γ᾽" (ρεγιγροίζογ), “8. [66 Ὁ 16 
ἀηα 16 1655 οορΥ ̓ (Λιαελδιια),---οἵ 115. ““τηοπο- 
ἴοποῖβ τα ρθ  τ10Π5,᾽ ἀπ ““ Ρονεγίῦ οὗ ἱπουρῆῃῖ "ἢ 
(Οεματιζεγιαγηηίλ). (ὁ Ῥαῦϊαβ, Αροβε. 1. (.᾽).-- 
50. οομηρ!είε 15 ἴπΠ6 Ῥονεὺ οἵ διγοσαπί ῥγε]ι- 
ἄϊοθ ἴῃ δὴ ἱττονούθηΐ τϊηα, ἴο ὈΙαμηΐ {π6 [ἰϊ6- 
ΤΑΥΥ αἰβοθσητηθπὶ οἵ {πΠ6 οτῖτς 1! --- Α τψοσίμϊεσ 
δϑιϊπηαῖθ 15 {Παὶ οὗ Μεγεσ. “.Α Ἰ]Ἰεϊίεσ οὗ {86 
Ἠοατὶ (ες (εηυ1 45), τὶ οαἰῆονν οὗ [Π6 πιοπηθηΐ, 
ἔγοσῃ {Π6 ᾿πτηοβί περ οἵ Ἰονὶπρ [6] ΒΡ ὑπάδγ 
ουἰνγατα Δθαπαομτηδηΐ ἀπά {τ θα] ἰῖοη ;-τ-τὰ τη 6] 
οἵ [Π6 υπίοη οἱ ἰθημάθγ ἰονα ἀπά [Π6 ᾿πῆργεββ, δὲ 
{ἰπ|65 δἰπιοβί εἱερίας, οἵ τεβὶσπδίίοη ἴπ νἱθνν Οἱ 
ἄδαιῃ, ψ ἢ Πὶρη ἀροβίο]ς αἰρηϊῖγ, ἀπΡτόῖκθη 
ΠΟΙῪ 10Υ, Πορε, δπᾶ υἱοίΐοσυ οὐϑσ ἴπ6 ψοά ! ἢ 
(Ἰπίτοα., ὃ 2.) 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ὙΠ 115. ΘΌὈ]Ιπ6 δχροϑιίίοη οἵ ““1ῃ6 
Πα μας νγὰθ ἴῃ (Ἰγιδὶ [6515,᾿᾽ οἵ τῃ8 
1ηΠηϊ6 ϑε] ϑαουιῆοθ ἀμ {Π6 5πΡΥθ Πα 
Ἑχαϊίαίίοη, 516 ορεῆβ ἴῃ6 θεῖς ἰῃαΐ 
ΠΟΙ ΠΟΙ αἴθ ΗΒ Ῥαββϑίοη. δ [Ι͂ἢ ρῖο- 
ΟἸδΙμαϊηρ ΟΥ̓ΕΥ ΠΟΙ ἀεξαά {Π6 ““διιτα ἀπά 
οοτίαϊῃ ἤΟρΘ,᾽ 516 ἄταν ἴγοια 1 {Π6 
γγοτὰ (πᾶς ἰεϑαγ οἵ [ῃ6 ρ]οσίοιιβ 
“ Ῥμδηρθ ᾿ δηά [ἢ6 δἰπηρηΐν “ νουκιηρ." 
Απα ΠΌΠῚ 1( σφοπΊ6, ἴῃ [Π6 Ρονεῖ οἵ {πο 
Θα]π Ὀθαιίγ, {Π6 δοοαηῖβθ οἵ 50] 6 ἢ 
ὈΙΕβϑίηρ ἢ ΠΟ Π, αἵ (Π6 οἷοβε οἵ Πεὺ 
τηοϑ βδοῖεῖ Οτάϊημαμοθ, 516 Ἰἤγοϊκο5 
Ἴη6 Ρδᾶοα οἵ ἀοά᾽ οἡ (6 ““πϑαγίβ 
84 τη] 5 ἢ οὗὁἉ ΠΟΥ (ΔΙ{ΠΠ|] ΟΠ] τδῃ. 

δ᾽ Ν. ΟΕΝΟΙΝΕΈΝΕΒ5 ΑΝῸ [ΝΤΕΘΈΙΤΥ. 

Α. ΟΥ̓(μ6 (ἰεηηίγογοςς οἵ 1π6 ἘΡΙΒ116, 
ἴπεγθ 15 ὯΟ ΤΟΟΠ] ἴοσ ἀοιθί. 

1 πὲ 5.. ΒΑΠ] 5. π6 δὐαΐοῦ, {ΠπῸ 
7γι6γγια Ἔνι άθηςα οἵ 115 σοπίαηίβ, ἀἸοοη, 
Δα σθηθίαὶ οΠδγδοίθσ, ρύονεβ. σοποΪ- 
5Ιν Ϊγ. 

1. Α5 τεραγάᾶς 15 σοηϊδηίβ, 1 15 ἴο Ὀ68 
ΟὈβουνθα {παΐ 1 δηΐθιβ ΤΟΥ ΠΥ Ιηΐο 
ῬΘΙΒΟΠΔ] ΡῬδυ οι] 15. Του Πρ {Π6 ὙΤΙΓΕΥ 
84 ΠΙ5 τεδάθίβ, πῃ ΔΩΥ ΟἰΠΕῚ οἵ (Π6 
ἘΡιβί]65 ἰμαΐ Ῥθαγ 15 ἢδηθ. Ὑεΐ [ἢ 
ἴΠ6 56. Ῥαγίιοι!αῦβ {Π6ΥῸ 15 ἴο Ὀς {ταορά 
(45 5ῆθιννῃ ἴῃ ἀδίδ] ἀρονθ, ὃ 1Ν., (), ἃ 
ΠΟΙΤΕΒΡΟμἄθηοα ἢ [Π6 [ποῖ οἵ {Π6 
ΒΙβίουυ, ἃ5 γα οο]]δοῖ {Π6 ΠῚ ΠῸΠῚ ΟἰΠΕΥ 
ΒΟΌΤΟΘΒ, ΠῚ] δηα Ὧ66Ρ,--Ἰ ποῖ Ανναν 
ΟὈνΟι5, 411 [6 τηοσα σθυίϑιη]υ, [Ποσείους, 
ἘΠ ΘϑΙρηθα.2 

2. Α5 τεραγάς Ἂαϊοίοη, {πΠ6 εν άθπος 
γι] θα ὈΥ 1 15 ἀρυαημάδηι Δηα νδ]ι8}} 16. 
1 15 ΠῚ] οἵ νοτάβ. δη δχρυθβϑι 5 
ΟΠΑΓδο θυ ΒΕ 10 Ά}}}γ7, ΤΥ Οἵ {πϑῖὰ δχοῖι- 
βΙν εἶν, Ῥδι]1η6 ---τηοϑί οἵ [Πϑτὴ βευνηρ᾽ ἴο 
φοπηθοῖ τ ΜΠ τπ6 ““ππημπεβιοπεα " 8 
ἘΣΡΙΒΈ165 ; 411 δι ΡΙοΥ αὶ 50 παίμγα!]ν ἃ5 ἴοὸ 
ῬΙΘοΟΙαἊθ. 411 ϑυση56. ἐπα ἴῃ {πα γα 
Πᾶνθ {Π6 νγουκιηδηθῃ10 οὗ ἃ [ὈΓΡΟτ, σπη- 
ΠΙΏΡ᾽ [Π ΠΠΓΘγασΎ πηοβαῖο. ΤΠδι {πε τα] δί!ο 
{Πτ|5 Θϑία ὈΠ15Π64 15 ποῖ {Π6 ΛΈ ΠΟΙΔΠΪγ ρῥτο- 
ἀπποαα 51Π}118Ὑγ οἵἩ ἃ. σοιιηζεσίειξ, ἈΡΡΘΔΓ5 
ἀρϑῖη ἴῃ [Π6 ἴδοι {παῖ 1 Πᾶ5, ΠΟΥ ον Υ, 

1 Ἐρρ. ἴου δίῃ. ϑυπάαν ἰπ Αἀγεπί, δπά ἴοσ 
ϑυπάαν πεχί θείου Εαβίοσ, 50 ἴῃ ϑαγιπὶ Ο[ἤςΕ65. 
ΕΔ αν ἪΡ. ὙΙ] ϑοιᾷδ. οὗ {πὸ 

οοἰποίάθποθβ ἀθνο]ὶορθα ὈΥ μἰπὶ ἀγα ποίεα ἄρον ; 
Ῥαυΐ {π6 ννο]8 οῃαρίθν ἄδθβεσναβ σαγεία! βίπαγ, 

3. ΒΟΠΊ., Ἵ ἃπα 2 (ογ., απὰ (αϊαί. 
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ἃ νΟΟΔΡυΠ]ΑΥΥ ΟΥ̓ ᾿ἴ5 ΟὟ, ΡΓΟΡΕΥ ἴο ἰΐ5 
γγ6}1-τηαυκθ Ἰπηα νι πα] οΠῃαγαοίθσ, [Ιΐ 
οοΟμίδΙη5. ΤΠΔΠΥ γος. ΠΟΥ ΠΕΥΘ [Ουηα ἴῃ 
Ὦ15. ΟΙΠΘΥ ΨΥ ΥΠΙΠΡ5, ὙΠΟ π΄ ἱπηϊίαΐου 
γγΟσ]4 ΓΠογαίοσα ἤᾶνα ἀνοιαβα. 

3. Βιι βγθαίθυ (ἃγ ἴπδπῃ {π656 ἰοκθῆς 
οἵ βεηα]ΠΘη655, 15 {Πας ΠΟ ἀπο ες 
ΤΠΘΠὰ :---ἰῃθ. 5014. δῃὰ ᾿ττε ρα ]6. ενὶ- 
ἄδησα σοπίαϊ 64 1ῃ [Π6 4685, {Π6 [6] ]πρ5, 
[Π86 Δϑριγαίίοηβ, οὐ ΠΟ Οὐ ΕἸ ΡΙ5{16 15 
τῃ6 νβῇ]ο 16, ἀηα ὑν]Ο πῸ πα γῆ0 Πᾶς 
ἴῃ ΔΩ ἄδρταα δηΐετεα ἱπίο {π6 πη οὗ 
δὲ. Ῥδ1], σα ἀοιθὲ ἰο θ6 ἢϊ5.ἁ. ΕῸΓ α 
ΤΟΥΡΘΥ ΒΟ ΘΘΒ ΠΥ ἰοὺ Δ551Π16 ΠῚ5. ἰδη- 
Βύδρα, Δη4 ἴο ἱππαρΡΊη 6 ἢ]5 ΟἸΤΟυΤηβίδποα5,. 
γγΟι] θ6 ἃ ἀϊΠΠου] εῇοτί οἵ Ὠϊβίοτιο δἀπὰ 
1 Θτασυ 5111, Βα {παΐ 5 ἢ ἃ οπα σου] 
50 Ῥειβοπαίθ {Πα ππίπια ᾿πΠ αν] πι4]1{γ,-- 
ΤὨ1Π}κ Π15 ἐπουρ 5, ΒΡΘαΚ ουΐ οὗἉ Π15 Πϑατσί, 
--ἰ8 ἸβΠοοΠΟΕΙν 8016, 

4. Τὴ6 δἰίζεπηρὲ ἴο ἀϊβοσγθάϊε 1 ἃς 
ΒΡΌΓΙΟΙΙ5 ΤηΔΥ Β6 βαϊα ἴο πανα οτὶρι παίθα 
ὙΊἢ Βαιτ : 2 πα Πᾶ5 νν6]]πὶρ]. ἐπ 64 ψ ἢ 
ἢ. Ηδθ τορασάβ 1 ἃ5 ἃ ρίοιιβ απά οἵ 
ἃ Ἰαῖθυ Ὀαῦ βαυ]ν ἀρ6, ἀΘϑἰρηι θα ἰο τβοοηοῖα 
{πΘ ““Ῥαίσπθ " δη4 ““Ῥδι]ηδ" [οί οη5. 
ΤΠ15. νίθυν Πὰ5. ἔοπηα Π1{|π δοσαρίαποα 
Ἔνθ ῃ ἴῃ ΠῚ5 ΟΥ̓ 5000], ἀη4 1[5 Πα ΠΥ ἰ5 
ΠΟΥ͂, σἜΈΠΘΓΙΑΙΥ Δα μη6 6.8 Α οτος οὗ {πε 
ΠΙρηθϑ δουτηθῃ δ η4 οἵ {π6 [τβαϑ 56 Π00] 
(Μ. Βδπδη), Ῥτοποιησθβ {πΠ6 ροπαΐπε- 
655 10 0 ““ οΕτίδΙΠ.  Βαιτα ὉΡ]66- 
ΟΠ 5, 85 Τοπμ θα οἢ [5 5ίγ]8. ἀπά ἴομπο, 
ἢδανα Ῥθθη ἰοπομθα οα ἀρονα (ὃ ΙΥ΄, Ἐ, 
ποίβ ὅ).---Π5 αἀἸσΠΟη ἃπα οοπίθηίβ, ΠΕΙΟ 
ΠΥ τΈΒΘΩ]6 {Ποϑ86ὲ οἵ [Π6 ““ἀπαπ65- 
Πποηβα ἘΡΙ 5.165, θείγαν ἴο ἢϊπὶ {Π6 νους 
οἵ {Π6 1πηϊϊαΐοτ :5 γΠ6Γα [Π6Υ 566 1Πὶ ΠΉ]ΠΚΟ, 

1 566 Ῥεῖονν, «δ)Ζ21. Λιοίσ, νγυεσα ἐπ τοϊδίίοι 
'Γ [Π6 αἰοιίοη οὗ [15 ΕΡ. ἴο παὶ οὗ ἐπε οἵμεῦ 
Ῥαυ]ηθ ἀοοιμηθηΐβ, 15 5ΒΠθνη ἴπ ἀεἰδ]]. 

2 ΦΡδα]ας, Αρ. 1. Ὁ. Βρ. Γλρμείοοί, Τηϊτγοά., 
Ῥ. 73, ταίϑυβ ἴο Εναπβοῃ (΄ ΠΙββοπαποθ, το.) 5 
ἼΠ6 ἢτβί ἴο ᾿πηραρη 1ἴ5 Δα ΠΟΥ5ΠΙΡ. 

3. Βομνερίοσ, “Νδοπαροβί. Ζεϊία].᾽ (φαοίεα ΌῪ 
υΙδβίηρεγ, [ηἰγοά., ὃ 4, 1) ἀορί5. Βαιτβ νίθνν, 
Ῥυβῃΐηρ ἃ 50 [ΔΓ δ5 ἰο τερατὶ Εποάϊα δπά 
ΘΥπίγομα (ἰν. 2) ἃ5. {πΠ6 παπιθ5 ποῖ οὐ ρβϑίβοῃβ 
Ῥυΐ οὗ ρΡαγίϊεβ, ἰῃη8 [Θνν]ϑῃ- ΟΠ τἰβίδη ἀπ {πα 
(απ 16- (ἢ γι βεϊαη, πὶ ἴπ6 ΟΒατῸῇ ! --- Ηοἰξίθῃ 
(΄ ]ΔΒγθαοῃ ἢ, ῥργοῖ. ΤῊΘΟΙ.,᾽ 1875--6) Πα5 τοπαυγεά 
ἴῃς αἰίδοὶς ; ἴο σποπι Ρ. ΑΝ. Θομηλϊαἐ μα5 το θη ΠΥ 
τε ρ 164 ἴῃ Πἰ5 “Νεαυίεβί. ΗΠ Υ ρει κι κ." 

4 ΟΥ̓, ΔΠ4Φ ι δπά 2 Τῆεββ., με τυίζες, “"(ες 
{τοἱὶβ ἐρῖίγαβ οπέ τπ σατγαοϊδσα αἰ δα  Παπειοῖτέ χοΐ 
1 εῃηρογίβ 5. ἰοαΐθ απίγα οοπϑι ἀἐγαίϊοη," (“ 81. 
Ῥδα],᾽ Ταϊγοά., Ρ. νἱ.) 

δ Ἣδ ταργαβθηΐβ 111, 2-21 ἃ5 ἃ τῇϑῖ οι οὗ 
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{πο γ ἂῖε δεῖ ἄονῃ 85 ΠΊΔΙΚ5 οὗ δῇ 8116 ἢ 
μαπα.} Ηδ Πηά5 ἃ ίτᾶςε οἵ ροβϑί- δι] η6 
{Π|65 10 115 ΟΡδηΙηρ βαἰπἰϑίοη ἴο {Π6 
ΒΙΘγΆτ ἢν (1. 1). ΒΥ ΔυΡΙ ΓΤ] ΔΘ ηΠγ- 
'ῃρ 5ῖ, ΟἸδιηθηΐ οἵ Ἀοπθ, Ποῖ (ΠῸ 
ἄουδι τῇὶρ]]γ}) π6 ΠοΙά5 ἰο ΡῈ [88 
ΟἸδιηθηΐ τπθη!]οηθα ἴῃ τὲ (ιν. 3),2 νὰ 
ἃ ἰαΐεσ (]επηδπί, [πΠ6 ΒΊανι5 ΟἸΕἘ ἢ 5 
Ο νγᾶ5, ἃ βεπδγδίοη ἰαΐεσ, π6 Κιη5- 
ΤΔ 8Δη4 {ῃ6 νἱοίη οὗ 1)οπη4η," Π6 
ΒΕΓ 65 ἴο ἴοσοα ἃ ἀθἤπῃι6 ΔΠΔΟΠΓΟΠΙ5Π ΟἹ 
1τῃῆ6. τυίθσ. Απα ἴῃ 15 οἢϊεῖ ἀοοίτΠ8] 
Ῥᾶββαρα (11. 6--τ τ), Π6 Ῥθν] 6 5. ὨΙΠΊ561 
ἴῃ 1Π6 ναϊη αἰζειηρί ἴο αἴβϑοῖνε {παΐ 
ΟΙΘΑΓ ἀπ ἀεῆηϊία ῥγεβαηϊαίοη οἵ 1Π6 
Ῥούβοη δηα ὑουκ οἵ ἴπ6 ἀοα-Μδη, ᾿ηΐο 
1π6 οἱοπαν Ρηδηΐαϑηηβ οἵ (ἀποϑΈ1ΟἸ511,:---- 
τῃ6 ιϑοῤάϊα οἵ Μαϊθηίηιιβθ, ΜδΊοῖοπ 5 
ἀοοίτιης οἵ ἰῃς Τ)εβοεηΐ ᾿πίο Ηδάθ5, πα 
τ1ῃ6 Τ)οσείϑιη οὗ {ΠῸ 58Π16 56 Π00] ;---4}} 
οὗ {π6ῃὰ ᾿π 6] 08, ἴο ΠΙ5 Ρεγνετίθα εγα, 
οἵ [η6 {πουρῇηϊς5 οἵ [πΠ6 ϑεοοπμα (ἰβηίυτσυ ! 

Α οΥΠοΙβ 50 ἰμηΐαθς 15 ΡειΠΔΡ5 
ΤΑΙΠΘΥΓ ἴο Ὀ6 τεραιάθα 85 ἃ αἸ5Ρ|ΑῪ οἵ 
τη ἸβἸγθοῖθ αὶ Ἰῃρθηι τ ἰδ ἃ 5ΕΙΟΙΙ5 
αἰίαοκ. ὙΠ ποίοτιιείυ οἵ 115 δας Ποῦ 85, 
Πονγανοῖ, αγανγῃ ἰοτίῃ τότ {πη ΟΠ6 
1πογοιρ τοπιϊδιοη. ἢ 

1. ΤΠ εὐδγηαί τοϑ ΤΟ Π165 ἴο ΟΥΓ 
ἘΡΙΒ118 416 8016. [15 ἰδηρτιαρα τηθϑΐβ 
τι5 τα ρβαίβαϊ]υν ἢ {Π6 Ῥαρξδ οἵ {Π6 ϑαυ]ηθϑί 
ΟΠμτδηδη [πἰογαίατγα, ---- οὐ ΟἸδπηεηΐ οἵ 
ἈοΠΊθ, οὗ Ἰρπαίιβ, οἵ {π6 ἘΡιβ|1ε ἴο 
ΤΙορπδῖι5, Δη6 οὗ ΒΟ σα. {16 

ῬὮΏγαβεβ ΠΌΤΩ 1 δηά 2 (ου.; 1]. 2-6, Ἔβρβοῖδ]]ν, 
85 Δ Ε0Π0 οὗ 2 (οι. χὶ. 18ὃ-22 ; ἴν. 10-15, 8ἃ5 
8. Τηϊβίαϊκα ἰουη δα οὴ 2 (τ. χὶ. ὃ, 9. 

τ Διο. ἴπ6 ἐχργαββϑίοηβ ἁρπαγμός, κύνες, κατα- 
τομή, δικαιοσύνη ἐν νόμῳ, σύζυγος (1. 6; 111. 
5 σὔ θ᾽. ἅν. 3). 

9 ΒδυΓγ πη]βοοπϑίγαοβ {Π15 ράββαᾶσο ἴο τηθδῃ {παὶ 
ΟἸΘμοπΐ ννὰβ αἱ λογισ, ποί αἱ ῬὮΠΠΙΡΡΙ. 

8. δαυείοη., “οπμη ἴ8ῃ.,᾽.1 5. 
4 ὙΝΙΕΒΙΠΡΕΓ 845 ἅἃῦονε ; [ἀὶπθιηδηη, “Ῥδ1]1 

δα ῬΏΠΙΡΡ. Ἐρ.᾽ ; Βγϊϊοικκηεσ, “Ἐρ. δά ῬΒΠΙΡρΡ. 
Ῥδυΐο δυςοῖ. νἱη4.᾽ ; αἰσο Νεαπάοσ, " Ρ]απίϊησ ἀπά 
Ττ.,᾿ 11, Ὁ. 148 π. (Ἀ]Δηα᾽5 ΤΊΔη5].). ΕῸΥ ΟἾΠΕΓ 
δαϊποσι 65 οα ἴΠ6 βαπη8 548, 586 ΗΠ ΡΈηΓΕ]4, 
. Ἐλη]εἱ .." ῬΡ..3332::3234. 

5.866 {Π6 Ραββαρεδβ οοἸ] δος ὃν Βρ. Τὐρμιίοοί, 
Τηϊοη. {ΠΕ (ΕΠ πίδς5),. ΡΌ: 74, 75. 1Ὸ 
{ποϑα πόσα 1 ΟἸδη,. Κα. δπὰ ---ὀἐ παναδράμωμεν ἐπὶ 
τὸν... . σκοπόν, ΧΙΝ.;:--ἐπὶ τὸν... . σκοπὸν... - 
καταντήσωμεν, 1,Χ1Π1.:---ορ. ῬΏΠΙΡΡ. 11]. 11, 14 
(σκοπός Οσουττ Πρ πον Ποτα εἴ5ε ἴῃ Ν, Τ᾿ ; ΠΟΥ, 
ἴῃ 115 βθῆβε οἵ ““ροαί,᾽" δῆγνῃοτα ἴῃ ΓΙ ΧΧ, οΥ 
ἴῃ Ῥτοίδμθ νυυϊΐθυθ), ΑἾβο, ἴῃ ἃ Ῥαβϑαρθ 5ΒίΓΟΠΡΊΥ 
Το ΟΠ ηρ {Π6 ἴοπε οὗ οὐγ ΒΡ 516, αν. [Π11Χ.], 
ΜῈ μανβ {ῃ6 ἐπιπόθητος οἵ ἱγ. 1 (ἃ ΨΕΓΥ͂ ΤΆΤΕ 

ΙἹΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

1α5ι-Ππαπηθά, η΄ 15. ΕΡΙ 5116 ἰο {πε ῬΏΠΡ- 
ῬΙΔ 5, ΓΕΠ.1Π 45 {Π6πὶ {πΠαΐ {πε 1 ΟΠυγοῆ 
γγὰ 5 ἴη6 Ποποιγζθα σϑοϊριθηΐ οὗ δὴ ἘΡι 5116 
[τοπὰ 5.. Ῥαι].} Βαΐ [Π6 ἢτϑί ἀἰβαποΐ οἷα- 
ΤΟη οὗ 1 ΦΡΡϑδῖβ ἴο θὰ ἴῃ {π6 ἘΡῬΙ 516 οἵ 
ἴ1π6 Ομυτομε5 οὐ Τγοηθ ἃπα ΨΊΕΈΠΠΕ, 
τ ς6 ἢ Α.Ὁ. 177, Δ) ΡὈΓΕΒΕΥνεα [ῸΥ τι5 Ὀν 
ἘΒΘΌ15.2 ὙΠΠΙη (Π6 ϑαπὴ6 σαηΐατγυ 1ἴ 
15 σιοίεα Ἔχρσεβϑιυ, ἃπα 45 ϑί. Ῥδ]}}8, 
ὈΥ [τϑῆϑοῖῖ5 ἃη4 ὈΥ ΟἸεπηθηί οὗ ΑἸδθχ- 
ΔΉΘΤΙα ; αἶδὸ Ὀγ Το Π]!]δη, ΠΌΤ. ἩΠΟΙΩ 
Ἅ6 ἰδυῖα ᾿θατῃ 3 ἰπαΐ 1 νγὰθ διποηρ 
1ῃ6 ἴεῃ ριβῖ]65 δοκηον)εαρεα ἃ5. 51. 
Ῥαυ]}5 Ὀγ ἴῃ6 Πεγεϑίάσο Ματζοίοη (140). 
ΤΆ αἰ5θο ΔΡῬθαῦβ 1 {πΠ6 Μυταίοσιδῃ δ Ποη, 
ὉΠ 411] [ῃ68 ΟΙΠΕΙ δα] ΟΔΠΟΏ8,---ἃ5 
γν}61}} ἃ5 1ῃ 8411] ἰῃ6. Ν᾿ εύβίοῃβ,---οὔ ἴῃς Νεν 
“Γεβίασηθηΐ, 

Β. 115 “ηπέφογίέν μὰ5 Ὅδοη αασϑοπδά 
ῬΥ ἃ ἔδνν οὐς5,, νῆο ἤᾶνα τηϊδία θη [Π6 
αἸρΥΘ 559 οἵ {π6 ΤῊ ΟΠαρίασ ἴοὺυ 8 
1 οΥΡοΪαίθα ροσίοη οἵ δποίμεσ Ἐριϑί]8 
ῬΥ {πμ6 βατὴῆβ πα. Βαυΐ ἃ σατο αι] Ἐχδ η]- 
πδίΟη. 5Πανν5 (Πδΐ οΠαρίεσ ἴο 6 ἴῃ οἷοβα 
Δα βίτοηρ (ποῦρῃ ποί σομβρίςσποιι5) 
σομπδοίίοη ἢ (6 ἔνψο φτεοβάϊηρ. 
ΜδΗΥ οἵ {Π61Γ [ΟΡΙΟ5 ΤΘουγ 1ἢ 1; 5016 
οἵ {π6η1-- 5. ἢ} ἃ5. [Π6 (τ βι18 5. ρὩ 771, 
1η6 (τιβίδη σαςό,---ἰὴ ἃ ἀθνεϊορεά ἴοστη. 
ΤΠὴΕ {πουρπίβ, ηΠ6 γεν ψοτγάβ, οὗ (ῃ6 
δτθαΐ ἀορτηδίς Ῥαβϑϑαρα οἵ ἴπΠ6 ϑβοοῃά 
Παρίου, Τα ρΡΘαΓ 1ἢ ἃ ΠῸν ἀϑρθοΐῖ ἴῃ {Π6 
ΟἸοϑιηρ νεῖϑε5 οἵ (6 ΤΠ, ὙΠΟΒ6 
γεΊ565, ἄρϑῖη, ἀγα ΠΠηκΚοά ἢ [π6 ὈερΊη- 
ἰὴ οἵ [ΠΏ ῬῸυμῃ, ὈΥ 15 Ορβηιηρ 
“ΤΠ οτείοσο. ὅ- - Ππι5 {π6 ἘΡΙ5116 15 9Π6, 
--ῶἼὐοΐ ᾿παἀερα 1ῃ [Π6 πηι οὗ 8Δῃ διίβοῖαὶ 
βἰγασίασα, ας ταῖπου {παΐ οἵ δῇ οὐρᾶῃὶς 
Δ Π 4 Πνηρ στονίῃ. ὙΠῸ (ῃτεδάβ,--ῖτε- 
ΠαΘΗΠΥ οἵ 5ιρσεϑίίοη ταῖμου ἴμαπ οἵ 

ΜΟΥ, πον οτα εἶτα ἴῃ Ν. Τ΄, ποὺ ἴπ 1,ΧᾺΧ). 
Τῃ νιον οὗ ἴΠ6586 ῥάδγβ]]ε]β, 1 σὰπ βοδγοαὶν Ὀ6 
ἀουθίεα τμαὶς 5.. ΟἸειηοπὶ Ἀ. μαᾶ σεδᾶ ἴδε 
ἘΡΙβΕ]6 ἰο (μ6 ῬΒΠΙρΡΡίαηβ, ἀπμα ἄγαν ἔτοχῃ ἴἴ 
{Π656 Ῥϑου]]αγ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠΒ. 

ΤῊΘ ραᾶβϑβᾶρε 'ἰπ Ροῖγο., "Δα ῬῃΠΙΡΡ.᾽, ΧΙ],, 
ΔΡΡΔΓΘΠΕΥ πι565 ἴΠπ6 Ἰαησίιασα οὗ 1. 11, ΔΠ4 11]. 15» 
85 71] δβ οἵ 11]. τὃ. ΐ 

1 ῬΟΙσο ΔΘ ΒΕ ΡΡ., ΠῚ 
2. Ὁ ΠΡ ΗΟ 2. 
3. « Αἄν. Ματοϊοη.᾽, Κ΄. 20.--ϑθ6 αἰ5οὸ ΕΡΙΡΠΒδη. 

Ρ ΗΘ δ5.᾿, ΙΕ, αὐ, 12. 
: ἨἩεϊπτῖοῃ5, Ρασ]5, ἄς. (α2. ΟἸΞμαιβθη πᾶ 

ΝΥ ]Ἰεβίηρον, Τπηἰγοά,, ὃ 4, 2.) 
5. Ὁ. ΠΙ. 2 ψ ἢ 1. 26; ὅ-1ι ΨΙΠ 1. 21 ; 11-14 

ΜΙ ἢ. τό: 19 ψ] ἢ 1. 28 ; 20 ψ ΙΝ 1. 27 ; 21 
ὙΥΪ 11, 6 παι : ἀραῖη, 20 Ὑ] ἴν, δ. 



ΙΝΤΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ἰορίοαϊ βεαπεηςσε,---ἰῃας ὈΙηΠα ἰορείποῦ 
15 ΞΘ ΕΓΔ] τπθιη 6 5, Μ01}} "6 Τουηα ἰτασεά 
ουΐ ἴῃ [Π6 ΓΟ] ονηρ Νοίαϑ. 

δ᾽ ΝΙ. ΑΝΑΓΥΒΙΒ. 

ΤΠΕ [ΟΠ] ονηρ ΑΠΑΪγ515 οἵ {ῃς ἘΡΙ5{16 
ὙΠ δεῖνα ἴο 5ιανν (Π6 ΟΥΘΙ ἃπα ΙΠΠΘΓ 
οομηθοῦοη οὗ 115 Ρατίϑ. 

1., (ἢ.1. 1--ττ. Τηἰτοάποίοτν :---ατϑεί- 
1ηρ ;-- Τὴ ΑΡοϑβί]ε᾽ 5 {πδη Κῇμι] Ἰου, δῇδξο- 
ἰοη, Πα Ῥτάγεῖβ, ἰοσ (Π6 ῬΠΠΙΡΡΙΔΏ5. 

11., 1. 12--26. Ασοοπηΐ οὗ {Π6 ΡΓΟΡΊΘ55 
οἵ τὴς. οβρεὶ ἴῃ πη :--οἴ Π15 Ροϑιοη, 
ο6!Πηρ5, Δη 4 Δ ΙΟΙΡΔΙΙΟΏ5. . 

111., ἘΧΠουίδ!οη :---- 
(α) 1. 27---ἰϊ. 4,-- ὁ 5ιἰβαξαβίῃββϑ, 

Δ᾽ἃ ἴο ὉΠῚΥ 8ηα [ῖῃ6 νιτγίαοβ 
τεμα!πρ {πετείο ; 

(ὁ) τ. 5--ττ,---ΟἸγχιϑὲ (Π6 ἘΧΘΗΊΡΙΑΓ 
οὗ 500 νιἱτίπ65 ; 

(Ω) . 11. τ2--ιό,---ΤῸ {ῃ6 {ὈΠΓΠῈΓ 
[ο]]οννιηρ οαΐ οἵ τὴς (τιβίιδη [8 ; 

(4) 11. τῇ, τ8,--- [Ὁ 1ογίμ! Ἰοοκίηρ 
ἴον 15 6πᾶ, 

ΌΡΡΙ ΕΜΕΝΤΑΒΥ ΝΟΤᾺῈ : Οἡ 

ΤῊΘ [Ο]]οννηρ Τι σίβ Ἐχῃ θὲ {πΠ6 ον άθπος ἔαγ- 
πἰϑῃοα ὈΥ {πΠ6 ἰαπστιαρα οἵ ἴπεῈὶ ἘΡ 5116, οὐ [15 
θα ΠοΥβῃΡ, ἀηα σα]αίίοηβ νι [Π6 οἴμου Ῥδα]π6 
ἀοουμηεηΐβ. 

Τλβθὶ 1.---Πονᾶθ διὰ χρυ ββῖοη5 πὶ ῬΉΣΠΊΡΡΙ1Δ18 
ὙΠ ]Οἢ ἀτα, ἰπ Ν. Τ., ΘΧΟΙ βίο Ῥαυ]1η6. 

(1) Οἰειογαὶ 1 1:2.--- δ [Ο]]ονγίπρ οσσαγ ἴῃ [Π6 
Ῥδυ]πθ ἀοομπτηθηΐβ ΠΊΟΓΘ ΟΥ̓ 1655 σΘΠΟΙΆΙΠΥ : 

. ῬΒΔΠΡΡ, 1, 1, ἐπίσκοπος [οΠ]ο141] .π- 1}..,, διάκονος 
[οΠῇ οἸ411.--ἰ, 8, μνεία. --ἰ. 8, μάρτυς Θεός.---ἰ, 10, 
ἀπρόσκοπο».---ἰ, 15, ἔρι5.---ἶἰ, 16, 18, καταγγέλλειν 
νι ἃ 2 ἐγ 507: ἃ5. ΟὈ]6Οἰ]. -ἃ. 94, 11. 90, ἀναγ- 
καῖος [ΕΞ γ16665517.}].---ἰ, 26, 11, 16, καύχημα.--- 
1, 80, ἀγών. -ἰῖ, 1, οἰκτιρμός. -ἰὶ. 10, κάμπτειν .--- 
1. 10, φόβος καὶ τρόμος. ποῖ. 16 ἼΩΝ εἰς κενόν. 
--ἰ, 25, λειτουργός. --ἰ, 80, ἀναπληροῦν ᾿Ξ 
τ 21.---Ἴλι. 4, πεποίθησι. -αἰ. 90, ἀπεκδέχεσθαι 
Ε 1 Ῥεῖ, 1}. 201. -ὰϊ, 21, ἐνέργεια. --ν. 8, 
γνήσιοκ.---ἧν. 9, ὃ Θεὺς τῆς εἰρήνη». “- -ἰν. 18, 1; 
[»ῃδίαῤῆ. 1.-!9. «εὐωδία .----ἰ, .εὐάρεστος. το [μ658 
Δ44) ἦν. 11, ΤῚΣ (ε. αὐτάρκεια, 2 (οτ. ἴχ. ὃ ; 
1 Τί). νἱ. 

(2) “} αγ ερίαν 7.1ες.-- Ὡς [Ο]]ονσίπσ ΟΟΟῸΓ 
οἶδα ΟὨΤΥ ἴῃ 5ΟΠ16 ΟΠ6 στοῦρ οὗ ἴπεῖα ; Υ]Ζ., 

Τη (α) Ἀοηλ., 1 δπά 2 (ογϊπίῃ., (αϊαί. : 

ῬΒΙΙΡΡ. 1. 6, ἐνάρχεσθαι.---ἰὉ., ἐπιτελεῖν [ορὈ. 
το ἐνάρχ.].---ἰ, 7, συγκοινωνός [νυ ρέει. Οἵ ΤὨ]ΠηΡ]. 
-ὶἰτ᾿ 10, τὰ διαφέροντα.---ἰ, 15, εὐδοκία [ἀτεέηταλι]. 
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ΙΝ... 1. 19:20. Ῥαίβοῃδὶ τηδίζοιϑ --- 
ΗΙ5 Ρυτροβα οἴ βεηάϊηρ ΤΙπΊΟ ΠΥ ἴο [Ποῖα ; 
Ἠ15 ΠΟΡΘ οἵ ταν]: Πηρ᾽ Πθτὴ ; [Π6 ταίυγῃ ἴο 
τΠ6η οἵ Ἐραρμγοαϊτυ. 

Ν., π|. τ. ΕῚΠΔ] 1π]υποῖοη5. Ῥαριη, 
[(υξ Ῥτόκεη οὔ Ὀγ) 

ΤΊρΡ 5510) 10 ὙγαΤΠ]ΠΡ' :--ραϊηβί 
(α) 111. 2--τ6,--- μαίας ΕτἸΥΟΥ (εη- 

[οτοθα ὈγΥ ἰῃς ἴβοίβ οἵ 15 οὐη 
Ῥαϑέ, ἀπ ΘΧΔΙΊΡΙ8 οἵ Π15 ρυθβθηί) ; 

(Ὁ) Π|. 17--21,--ΑἽλι 2) 0711 71 ΕΥ̓ΤΟΥ 
(επίοσοβα ὈΥ 58 π16 Ἔχϑιηρῖςθ, ἀπά 
ὈΥ [186 Βορβα οἵ [Π6 ἤβάανθηὶν 
Γαιπτ6).]} 

ΝΊ., Βεβδῃροη οἵ ἢη8] 
ΟΠ :--- 

(α) ἵν. 1. ϑιβαϊδβίῃββϑϑ ; 
(6) ἵν. 2, 3. Μεαϊαίίοῃ ἴῃ ἃ οαβα οἵ 

αἸβοοτσά : 
(2 ἴν. 4-9, 

ΒΕΤΗΠΊΘα ὉΡ. 
ΨΊ]., ἵν. τος. Αοκπον]εαρτηεηΐ οὗ 

{π6ῖγ θοπηΐγ, ραβδί πα ργεϑβθηΐί. 
ΥΠ]|Ι., ἵν. 20--22. (ΠΟΙ ΒΙΟῊ :--ϑ816- 

ταῖϊοη5 Δη 4 Βεηβαϊοίοη, 

1Π]π||60- 

Ῥαχίηρ Ἐχ]ιοσίδίο5 

1ῃ6 Ῥαῦ]ηδ ΤΙοίίοη οὗ {Π15 ἘῬΙ5116. 

πὶ. 90, ἀποκαραδοκία.---ἶ, 92, (ἣν ἐν σαρκί.---ἰ, 28, 
ἔνδειξις: ---ἰϊ, 9, ἷν. 2, τὸ τὸ πὶ φρονεῖν. -ἰ, 4, 
1, 117, σκοπεῖν [2γ΄αγ1571.1.-- -, Ἴ, κενοῦν.---ἰὰ, 8, 
σχῆμα.---ἰϊ, 21, τὰ ἑαυτοῦ (ζητεῖν .---ἶϊ, 22, δοκιμή. 
-, 96, ἀπόστολος [-Ξ 16 5.567107.1.---Ἰῖ, 80, λει- 
τουργία ἴοῇ ΒΕΎνΊος Ζ0 γ2471].----11, 9, ἘΣ ΕῸ; ἐκ 
νόμου.---ἰὉ., ὃ. διὰ πίστεως.---Ἰἰῖ, 14, βραβεῖον.--- 
ὯΙ], 16, φθάνειν εἰς.-- ἰϊ, 19, κοιλία [ΞΞ ογεεί.].--- 
111. 21, μετασχηματίζειν.---1., σύμμορφος-.---ἶν. ἴ, 
νόημα.---ἶν, 15, κοινωνεῖν [οἵ οἦτ17197.---(Α 44) 11. 
1, παραμύθιον (παραμυθία, τ (τ. κὶν. 23).---ϊ, 8, 
κενοδοξία (κενόδοξος, ( 4]. γ. 26).---Ἴ1ϊ, 6, δικαιο- 
σύνη ἐν νόμῳ (ἐν νόμῳ δικαιοῦσθαι, (44]. 111. τα; 
ν. 4).---ὧν. 8, εὔφημος (εὐφημία, 2 (οτ. νἱ. 8). 

Τὴ (6) ἘΡἢ65., (οϊοββ., ῬΏΙ]Θτη. 

ΟΡΆΠΙΡΡ. 111: πληροῦσθαι Γνπη αες.1---, 12, 
τὰ κατ᾽ ἐμέ.---ἃ, 19, ἐπιχορηγία.---ἶ. Φῦ, συστ- 
ρατιώτη".---ἶν. 1ξ, ὀσμὴ εὐωδία-.---ἰ 44) ἦν. Ἵ: 
εἰρήνη τοῦ Θεοῦ τ τοῦ Χριστοῦ, (ΟἹ. 11], 15). 

Τῃ (2) 1 δπά 2 Τιπποίῃ., ΤΊ : 

ῬΒΙΙΡΡ. 1. 19, 26, προκοπή.--ἰ, 21, ϊ, ἢ, 
κέρδος.---ἰϊ, 17, σπένδεσθαι.---ἶν. 8, σεμνός.---(Α 44) 
ἱ, 29, ἀναλύειν [-Ξ ἴο ἄεῤαγέ; τ οἶδα ΟὨΪΥ [πιο. 
ΧΙ, ΞΟΞ Ξξ ἴο γείω7171], (ἀνάλυσις, 2 ΤΊτη. ἵν. 6). 

Τη (4) ἩεΡτενϑ : 

ῬΆΣΙΠΡΡ. 1. 7, βεβαίωσις. τ Δα) 1, 9, αἴσθησις, 
(αἰσθητήρια, Ἡδῦτ. ν. 14).--ἰϊ, 97, παραπλήσιον 
(παραπλησίως, Η ΘΡ τ, 11. 14). 
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Τὴ (ὁ Ῥαυ]πα ὅρεεςοῃες ἴῃ Αοίϑ : 

ῬΕΪΡΡ. ἱ. 10, ἀπρόσκοπος [αν ε].---ἃ. 25, 
οἷδα [οἵ 5ίτοπρ ὀδείϊε7].---ὦ, 27, πολιτεύεσθαι.--- 
1. 29, ἔχειν [ΞΞ 2 εείβοι].----ἰῖ, ἢ, 8, (ημία.--- 
(Δ 44) 1. 80, τὸ ἔργον [οἵ “.ε (οσῥεῖ ;---566 ΒΡ. 
Τλρμιίοοι ἴῃ σε., ἀπὰ Αοἰϑ χν. 38]. 

Ιδὺ 11. --- 5ρ6οῖδ} 1, ἰΠουρ ἢ ποῦ ΘΧΟΙΒΙΥΘΙΥ͂, 
Ῥδυ]ΐπθ. 

(1) σερπογαΐί 11:1: 
ῬΕΣΡΡ. 1. 7, 17, ἀπολογία.---ἃ. 8, 1. 26, 

ἐπιποθεῖν.---. 8, 11, 1, σπλάγχνα.---1. 9, ἐπίγνωσις 
(2 Ῥεῖ., φιαίογ).---ἰ. 14, περισσοτέρως (ἢ Ματκ 
χν. 14).---. 27, ἀξίως (3 Τοῖπ 6).---ἰ. 27, ἵν. 1, 
στήκειν (Μαἱκ χὶ. 25).---ἅ, 28, ἀντικείμενος ({λιο., 
δὲ4).--λ. 1, παράκλησις.---ἶϊ, 8, ταπεινοφροσύνη 
(αι Ῥεῖ. ν. 5).--ἰϊ. 12, κατεργάζεσθαι.---ἰῖ, 18, 
ἐνεργεῖν. ---ἰϊ. 16, 111, 6, ἄμεμπτος (1λιο. 1. 6).--- 
Ὦ, 925, ἱν. 8, συνεργός (3. ΤοΠη δ8).---ἰϊ, 28, σπου- 
δαίως [1 ([χιο. νἱϊ. 4).---ἶϊ, 80, ὑστέρημα (ἴλιο. 
χχὶ. 4).---ἰϊ, 8, λατρεύειν [ἀὈ5ο]πἴ6]ν} ({λιο. 11. 
47).---ἶθ., καυχᾶσθαι (Τατηε5, 615) .--111, ὅ, φυλὴ 
Βενιαμίν (εν. νἱϊ. 8).---ἰ, 10, πάθημα (1 Ῥεί., 
γιιαίεγ).----λι, 14, κλῆσις (2 Ῥεῖ. 1. 10).---ἶϊϊ, 17, 
τύπος [οἵ ἃ 2750] (1 Ῥεῖ. ν. 3).--ἶν. 9, παρα- 
λαμβάνειν [-Ξ ἐγααϊζέμνε ἀεεῖῤεγε}) (Ματγκ νἱϊ. 4). 
- ὖν. 18, ἐνδυναμοῦν (Δοῖβ ἴχ, 22). --οἶν, 17, 
πλεονάζειν (2 Ῥεί. 1. 8). 

(2) Φαγηεμίαγ 115. 
(ἢ (α) Κοπι., 1 ἃ 2 (ογ., ( 4].) :--- 

ῬὮΣΠΡΡ. ἱ. 16, 11. 8, ἐριθεία (Τατηε5, 625).--- 
11. 7, ὁμοίωμα (Κεν. ἰχ. 7).-ἘἼ. 16, στοιχεῖν (Α οἴ5 
χχῖ. 24).---ὦν. 7, φρουρεῖν (1 Ῥεῖ. 1. 5).--(Α 44) 
ἱ, 10, εἰλικρινής (2 Ῥεῖ, 11]. 1 ;--εἰλικρινεία, 1 δὲ 2 
(ὐσ,, 222). 

ΙΔλδύ 111.-- -ῬΘοῦ αν ἴο {815 ἘΡΙΒ016. 

() Νίοῖ εἰβενεγε τη Ν. Τ.; 

ῬΕΙ͂. 1. 9, αἴσθησις (αὶ 566 1. (2), 4)).---ἰ. 
10, ἁγνῶς (ἁγνὸς 15 Ῥαμ]ΐηθ, Ῥαΐ ποῖ δχοὶα- 
51Υ6]γ).---ἰ, 238, ἀναλύειν (5ε6 1. (2), ἐ).--ἰ, 97, 
ἦν. 8, συναθλεῖν. ---Ἰ, 28, πτύρεσθαι. ---Ἰἰ. 1, 
παραμύθιον (566 1. (2), α).---ἰϊ, 9, σύμψυχο-.---ἴ., 
τὸ ἕν φρονεῖν.---ἰῖ, 8, κενοδοξία (566 1. (2), 4).-- 
Ὧι, 6, μορφὴ [ἴῃ ῬΕΙ]ΟΞΟΡΠΐΪο 56η56,---ορ. Ματῖῖς χυὶ. 
12].---ἰ., ἁρπαγμός.---ἰῦ., ἴσα [αὐνεγὁ .-- -ἴσος ε156- 
ψΏεσΘ πὰ Ν. Τ., Ρὰΐϊ ποῖ ᾿ἴπ Ραυ]]Π.--ἰἱ, 9, 
ὑπερυψοῦν.---Ἰῖ, 10, καταχθόνιος.---ἰϊ. 12, ἀπουσία, 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

-τῖϊ, 16, λόγος ζωῆς! -- ΟοεΖεῆ.---θ.γν ἐπεχειν 
[ἐγατι514.1.---  :, 20, ἰσόψυχος.--10., γνησίως (5ες 
1. (1), γνήσιος). ----Ἰ, 27, παραπλήσιον (8εε 1. 
(2), α)).--ἀἰ. 28, ἄλυπος-.---ἰϊ, 80, παραβολεύεσ- 
θαι.---ἰϊϊ, 1, ὀκνηρός [οἵ «Α ἐλ]γιρ1. ---ἰΔ1, 2, κατα- 
τομή.----Ἰἰλ, ὅ, ὀκταήμερος.---Ἰἰϊ, θ, δικαιοσύνη ἐν 
νόμῳ (βεε 1. (2), αἹ.---ϊϊ, 8, ἀλλὰ μὲν οὖν [1] 
-ἀρ., σκύβαλον. ---ἰἱλ. 9, δικ. ἐκ Θεοῦ.---ἀὉ., δ, ἐπὶ 
τῇ πίστει.--ἴἰϊ, 10, συμμορφίζεσθαι (Ὁυΐ σύμμορ- 
φος, 1. (2), αἹ.---ἶἱ, 11, ἐξανάστασι.---, 18, 
ἐπεκτείνεσθαι.----ἰλϊ, 14, σκοπός. (ΞεεΕ ὃ Ν., Α, 
11... τὰς 5).--ἶδ, 16, ἑτέρω“.---ἰἰϊ, 17, συμμιμητής. 
--ῖ, 90, πολίτευμα (πολιτεία, ἘΙΡΗ. 11. 12).-- 
ἦν. 1, ἐπιπόθητος (Ὀᾳΐ ἐπιποθεῖν, [1., (1) ).---ἰν. 
8, σύζυγος-.---ἶν. ἴ, εἰρήνη τοῦ Θεοῦ (5ε6 1. (2), 
ὁ).---ἶν. 8, προσφιλής.---ἰ., εὔφημος (566 1. (2), 
α). ---ἶν. 10, μεγάλως. ----1., ἀναθάλλειν. ---- ἴθ.» 
ἀκαιρεῖν.--ἶν, 11, αὐτάρκης (566 1. (1) ).---ἶν, 12, 
μυεῖσθαι. ---ἰν, 165, λῆψις. 

(2) ΕἸξενῆετα ἴῃ Ν, Τ᾿, Ραΐ ποῖ Ῥαυ]πηα : 

ῬΒΣΡΡ. 1. 10, εἰλικρινής (Ξε6 11. (2)).---ὦ, 18, 
πραιτώριον.---Ἰῖ. 14, γογγυσμός.---ἰῖ, 16, ἀμώμητος 
(2 Ῥεῖ. π|. 14 [1]).--ἰρ. μέσον [αἀνό.} (Μαῖι. 
χίν. 24).---ἰ.,) σκολιός.---ἶ., φωστήρ (εν. χχὶ. 
11).--ἰδ, 28, ἐξαυτῇ».---ἰ. 20, ἀδημονεῖν (Ματί. 
χχνΐ. 27; {{|:Μδτγκ).---λ, 29, ἔντιμοο.---111. 2, κύων. 
--ὶν. 8, συλλαμβάνεσθαι [ΞΞ ἴο λε12] ([κις. ν. 7). 
--ἰρ., βίβλος ζωῆς (Κεν., 2ασεΐηε; β. ποννπεσα 
656. ἴῃ Ραυ])}.ὕ---ἶν. θΘ, αἴτημα. ---ἶν, 8, ἀρέτη 
[ἀτεγεα»}} (2 Ῥεῖ. 1. 5, δε ἵπππορ. α Ῥεῖ. 1. 9; 2 
Ῥεῖ. 1. 3 [αἱζοῖ716]).----ῖν, 11, ὑστέρησις (Ματῖ χΙϊ. 
44).-ἶν. 16, δόσις (Ττη68 1. 17). 

Μοβὶ οἵ [Πε οοἰποίάθηςεβ 5ἤθνγη ἴπ 1, 1515 1. 
Δη4 11. τοϊαία ἴο στοὰρ 5. Οἱ [μ686, {π6 συβαΐξβγ 
Ραγί αῇξ υἱ6] 464 Ὀγ Ἀομηδη5. 

Νὸο ἔδνγεσ {Πᾶπ {Πϊστίθεη ἘχρυΈββῖοπβ, σαϊπεγεά 
ουξ οὗ 50 5ῃοτί δῇ ἘΡιβί]8, βεσνα ἴο οοηηθοΐ ἢ 
ψτ ἢ 5.1, Ῥαα]}5 5ρεεςοῆεβ ἴῃ Αοίβ ;---ἹΖ., 

ἀναγκαῖος [5ΞΞ 71:6ε65547}}] (Αοἰ χὶ. 46). --- 
ἀπολογία (ΧΧΙ]. 1).---ἀπρόσκοπος (Χχὶν. 16).-- 
ἐπίσκοπος [οἴῇοϊ41}, (χχ. 28).---ἔργον, τό [οὗ ἴΠ8 
Οοοφεί], χν. 3δ).---ἔχειν [ΞΞ ἡ δϑίφε)1], (χχ. 24). 
ζημία (χν!!. το; 21).---καταγγέλλειν [11 26 γι ο)ε 
85 00].], (Χν!1. 3 ; 23).---λατρεύειν [4}050].], (χχν!- 
γ).---οἷδα [οὔ σίτοπρ᾽ δεϊε 7, (Χχ. 25).---πολιτεύεσθαι 
(αχῖ!. 1).---ταπεινοφροσύνη (Χχ. 19)---φυλὴ Βενια- 
μίν (Χ1]. 21). 

(ϑεε [πιτοά. ἴο Δοίβ, ὃ ὅ, Ρ. 342, ποία 2.) 

ὙἼΠΕ τεΐογθποθϑ τηδάθ, ἴῃ {Πη15 Τπἰγοάποίοη ἀπά 
1ῃ [Π6 [Ο]]οννηρ Νοίῖθϑβ, ἴο 51. ΟἸθπηθηΐ οὗ Κοπιο, 
τα ἴο {πΠ6 βχοβ]]θηὶ βαϊτοη ΡαΡ]5Π64 αἱ οη- 
Βα ΠΕ ΠΟΡΙΘ, 1δὅ75, ΡΥ ῬΒΙΠοίμθος Βυγθπηΐοϑ, 
Μειτορο]τίαῃ οἵ ϑϑιγε : ἴπ ὙὙΠΙΟῊ ἀτὸ ργϊπίθά 
ἴοσ {Π6 ἢτϑί {ἴπη6, ἔτοτῃ ἃ Μ5. ἀϊβοονεγε Ὀγ Ηΐπι, 
1Π 6 οοπο]πβίοη οἵ οΠπαρίοσγ νὶ. οἵ (Π6 ΕἾγϑί ΕΡ 5:16, 

ΤῊδ Ἰαίε Τῦϑαῃ 7εγετηϊθ, πο Βαα πἀπάογίαϊςεπ 
1π6 (ὐοτητηθηίδτυ οἡ (Πϊ5 ΕἸ ΡΙβί]68, Ἰεῖς ἴῃ Μ8. αἱ 
115. ἀθαίῃ ἃ Ιαυραὲ Ροάγ οἵ ποίθϑβ οἡ ἰΐ, {πὸ ἔχις 
Οἱ Πὶ5 νατίβα τϑβθασοῦ ἀπά τηδίπτε ᾿θαγηϊηρ. 
Βτοπὶ {Πε56 να]πα 016 Ῥαΐ ἱποοιηριοίθ τηδίογία!β, 
5ΟΠ. ῬοΥυΓοΠ5. ἃ5. 5661 βαι 8 016 ἔοσ (Π6 Ῥυγροβα5 

ΔΗ 5ἷχ [Ὁ] ον οπαρίθυϑ, ΒῈΡΡΙ γίηρ' {πΠ6 Δάερα 
ἴῃ Οοασδχ Α. 

ΎΤΠοβα ἴο ὙΠεοάοτχε οἵ Μορβααβίϊα, ἀγα ἴο {πῈ 
Τ,αἰἰη Νοεβίοη οἵ ἴμ6 (ὐοιητηεηΐαγθϑ οἡ 5. δα], 
Ἰαίεὶν 1ἀθ με Πε 4 45 Πϊ5 ὈΥ Ῥτοίβββουβ [δοοῦϊ δπᾶ 
Ἡοτῖ ;-- δαπηγαΌ]ν βαϊθα (νι ἴπ6 ατεεῖς ἵταρ- 
τηθη(5) Ὀγ {Π6 θν. Η. Β. ϑιυγείς (Ὁ διαρτίαρο, 1880). 

οὗ {Π15. (ὐομητηθηΐαιυ πᾶνε Ὀδθεπ βεϊεοίεα δπά 
ῬΙασθα διποηρσ {π6 [Ὁ] ονγηρ Νοίεβ,--αἰβεη- 
ϑυϊθηεα ΡΥ {π6 βιι βου 6 α ̓π|{14] 7.--- 6 ταβὲ οὗ 
1ῃ6 Νοίεβ (νιποὰΐ 5 βου ρ10Π), ἀπα [6 σΈποσαὶ 
Διτα Πρ πηθηΐ οὗ {Π15 ρατί οὔ {Π6 (ὐοπητηθηΐαγΥ ἃ5 
ἃ ἍΠΟΙ]6, ατα ἴπ6 ψοσκ οὗ Πλεδῃ ανγπη. 



ΠΝ ΡΥ ὍΝ ῬΑἊΙῚ., ΤῊΝ ἈΡΟΒΤΊΙΙῈ ΤῸ ΤῊΗῊΞ 

ἘΜ}. ἘΡΌ ΤΑΝ ἃ 

ΓΗΑΡΡΙΕ : 

3 116 ἐεεέχιείλ .ὴς ἐλαγι γηεζγεςς ἐο (οί, για ἢ 
ῥοῦ ἐοτυαγα ἔλεογι, 707 ἐδε γε οὐ ἐλεῖγ γαϊζλ, 
πῶ γο οτυσλὴῤ ἐπ Δ σε βεγίγος, 9. ααἱζν 
2γαγίγι ἰο ἀΐηε 707 ἐλε1γ ἐγιογέαδε ἦι. σγαξε: 
12 ἦε «ἠειυείά τυλαΐ ροοά ἐλε γαϊδά οΓ Ολγλεέ 
λαά γεκείυφα ὧν Ψὶς ἐγομόζος αὐ Δοηῖο, 21 αγια 

ΟΗΑΡ, ἴ. 1, 2. ΟΡΕΝΙΝα ΘΑΙΌΤΑΤΙΟΝ. 

1. αι) Ἡδρτο, δ5 ἴὴ νυυτηρ ἴο {ΠπΠῸ Τ ο556- 
Ἰοηπΐαη5. «πα το ΡΠΙδοη, 8:. Ρ841] οπιϊῖβ [Π6 
ἀαϑιρπδίίοη οἵ ΠΙΠΊ56] 85. “απ “ροσέίε,᾽ εἾ56- 
ὙΠΟΓΘ ἴπ ΠΙ5 ΕἸ ΡΙβί 65. ὉΠ|ΪΟΥΤΉΪΥ βι Ὁ] οἰπθά τὸ 
᾿ἰ5. πᾶπθ ἴη {ΠῸ ορθπίηρ. ΠΪ5 ϑίγ]θ 15 ἴῃ 
Κεορίηρ ἢ {πΠ6 σΠπαγαοίοσ οἵ {πΠῸ ΕΡρ. ἴο 
ὙΒΙΟ 1Ε ὈΕΙΟηρ5 ; τΠΟ ΓΙ 4], ᾿ΠέογτΊΔ],---ά- 
ἀγεββεά, ὁπ6 ἴο ἃ ρεύβοῃδὶ ἔγιθηά, [μ6 οἴ υβ 
ἴο (Πυτομο5 νυ νυ ΠΙ ἢ ΠΙ5. ΓΘ] ΈΙΟΠ5. ννο ΓΘ 
ΤΟΥ {Π8Π ΟΥΑΙ ΠΑΓΙΥ [ἈΠΔ1Π1Α΄ ἀπά ῇδοϊοπαίο, 
ὙΠΕΓΕ ΤΠποῖῸ νὰ πὸ ποοᾶά {παΐ δ 5ῃοι]4 
ϑϑοσί ΠΙΠΊ561Ὁ το Ονογθθασ ΟρΡροϑβιίοη, οὐ ἴοὸ 
ΔΙΠΠγπι ἀοΟίΓΙΏ6 ΟΥ̓ ἀἸ501Ρ|1Π6 νυ ἢ Δη ΑΡΟβΕ]ο 5 
ΔυςΠουγ. ὙΠῸ ΟἸΠΙβϑίοη οαηποΐ 6 οχ- 
᾿ΡΙαἰπθά (45 βοπὶθ βιιρροθβῦ) ΌῪ {πὸ εξ {παᾶΐ {πὸ 
Πδτὴθ οἵ ΤΊπιοΐῃν, ννῆο ννὰβ ποῖ δὴ Αροβίϊο, 
5. ΠΕσα Ἰοϊπθά υνἹῖὶι ΠΪ5 ; [ΟΥ̓ οἰβθννποσο (2 (οΥ. 
1. 1, πα (ΟἹ. 1. 1) νγεὲ τοδά, “" Ῥδὰ] αγ' “ῤῥοσίϊο 
νιν - 8Π0 ΠΣ 0). 

ἀπά Ἱιριοίδρει) “ΤΙΓΊΟΪΠΥ͂ ννὰ5 ψ]Π ΠἰΠῚ 
ὙΠ θη Π6 νυγοΐε---ννὰβ ἀθου ἴο δ6 5επηΐ 5ῃοσ]ν 
Ὀγ Πῖπιὶ το {πε ῬΆΠΙρΡΡΙαη5 (Όεῖονν, 11. 19)--- μα 
ΡΓΘΥΙΟΊΙΒΙΥ ὈΘΘΠ ννῈ}} Κποννῃ ἴο {Πεπὴ 45 Ὀεὶπρ 
ΟΩΘ οὗ Πῖβ σΟΠΊΡΑΠΥ νγμθη ΠῸ ἢγβί υἱϑιτοά 
ΠΕΣ οἷἵγ (Ας5. χνὶ. 1-12 54η64.; 566 Ὀεΐονν, 
11. 22), Δ ΔΡΡΑΓΘΠΈΙΥ ἴῃ ἔννο βιὈβθαηϊθηΐ νἱβι:5 
(Αοἴϑ χῖχ. 22 δπά χχ. τ ; 2ὁ. 3-6). ΓΒιι5 Π6 5 
ΠδΙΠΓΑΙΠΥ ἸοΙηΘἀ ἴῃ 115 βα]ξαίίοη ἴο {ποπὶ. ΒΒ 
ἴξ 15 ποῖ ἴο θῈ Πεποθ ἱπίδογγεα Πδὲ Π6 ννὰϑ γοΐγιΐ 
αμέφον οὗ ἴπ6 ΒΕ Ρ., νυ ἢ 15 το (Ὁ. 3, ἀπά 
544.) 1ἴπ {π6 ἢγϑξ ρεύϑβοῃ 5: Πρ] Γ, ἀπ 5ρθακδ 
οἵ ΤΙπιοΐηγυ (11. 19--22}) ἰὴ [πΠ6 {Π|Γἅ Ρούβοῃ : 
ΠΟΙ͂ ΟγΘἢ παΐ ἢθ νγὰβ {πὸ σεγὶόε (566. ποίθ 
ΟΠ 2 (οὐ. 1. 1). ὙΠδ παπὶὸ οἵ ΤΊλοΐΠΥ 8Ρ- 
ΡΘΑΥΒ ἴΠ {Π|κ6 τ ΠΠΟΥ δὲ {Π6 ποαά οὗ ἴννο οἵ ποὺ 
ΕΡΡ. νυυιτςῖεπ ἀθουὲ [Π6 βαπὶθ {ἰπ|6 45 1{Π]15, 
ποβϑα ἴο ἴῃς (Το]οββϑίαδηβ απά ῬΠΙΪθσηοη ; 4150 
οὗ ἴἤγθθ θδυ] δῦ ΕῚΡΡ., 2 (ογ., ἀπά (ἸῈ “ 51- 

αν Ζ7.ε1.--ντ οι, 111. 

ἄοτυ γεαιν 1 ἦς 9 οἱογίν Ολγὴδέ εἰδλο) ὧν 
λὲν 7 οὐ ἀεαί, 27 ἐχλογέίϊγ ἐλδηε {0 τεγι167,, 
2ὃ αηιαἱ το 70) ἐϊίμαε 11 267 5εσι1072. 

ΑὖΌΙ, «μὰ ΤΙπιοίμειιβ. {ΠῸ 5ετ- 
νδηΐβ οἵ [εϑβιιβ (τιβί, ἴο 811 ἐπε 

βαἰηῖ8. ἴῃ (τγιβε [Ἐϑιι5 ὑνῃ ΙΓ ἢ γα αἵ 

γΔΠ115᾽ ΡΥθοθάϊηρ 1{) 1 δη6 2 ΤΠ655.---ρ. «150 
ΤΟΥΣ Ὶ; (Ὑ41-:1..25 ΤΠ 2 ΟΣ. (ἸΟΙΟϑσ ἀπατ 
Δη4 2΄ΤΉ655., 6 ργοσθθάϑ ἴῃ {Π6 ρ]πΓᾺ] ΠπυτηθοΥ : 
ἴπ 1 ὥογ., 6 4]., απὰ ῬΏΠ]Θμ,., 45 μεθ, ἰπ [Π6 
5ΙΠΡΊΠ]ΑΓ. 

ἐροὸ τογυαπίς 9,7 ὕει Οργὶ] Βείίου, 
βΊΔνΘ5 Οὗ Ομ δύ 76585᾽ (566. Βοπη. 1. 1, 
Δηα ποίθ; δηά οτηξ ““2ῤε 7). Ηδ [15 {ΠΕῚΓ 
“1, οτὰ." ΤΟΥ͂ ἅτ Ηἰβ Ῥγορεστίυ (1 (οτσ. 
ΥἹ]. 22, 22). Βαΐ 500 ἢ 5ουνϊξάθ 15 ἔγιε ἔγθο- 
ἄοπι (Κ οπι. νἱ. 18--22; 2 ΟΟΥ. 1]. 17).---]. 

ἐο αἰ ἐῤὲ ταὶς) [Τί 566 πὶ5 {παΐ ΠῸ βρϑοῖϊαὶ 
ΕΠΡΠα515 ΠΕΙῸ γοϑίβ οὐ “αἱ (ςρ. οχη. 1. 
; 2 (ὍΣ 1: Τὴ: δ! 568 ποίξ ὉΠ τ 7: 
ὙΠῸ (ογπὴ ““ βαϊπηίβ " (ἅγιοι), ᾿ἰιϑοὶ 85 ἤϑσα 

ΔΡΒΟΙ ΓΟ, 835. ἃ ΠΟΠΊΠΠΟΠ ἀοϑισηαίίοη οἵ 41} 
(γι βίίδηβ, ἈρΡρθαῦβ ἴῃ πΠ6Ὸ Ορθηὶπρ ϑβδ]ΐα- 
τἰοη5 οὗ 211 δῖ. Ῥι}5 Ερρ. ἰο (βαγοῃοβ, οχ-π 
ςερέ {μοβὲ ἴο {πὸ “ ΠΘββα] οηἰδπ5 ({ΠῸ θαυ] θϑί 
νυττ6π), ἀπά ἴο ἴΠ6 (Οὐαἰαίίαηβ ({πΠῸ6 τηοϑέ 
ΒΘΥΘΙΘ [Π ἴοπο οἵ {πΠῸπὶ 411). [ἢ τποβέ οὗ 5 
ἘΡρ. 1 15 ἴτοαιιθηΐ ἴῃ [15 5βθῆηθθ. [ῖπ Ηθθγ. 
1 15 50 τιδεα ἔνθα (ΥἹ. τὸ ; ΧΙ]. 24); ἴπ [πάδ 
οηςα (3); δα] θαυ τη Ἀ Θνο]δίϊοη : ἴῃ Αοΐβ 
ΥΆΤΕΙΥ (ΟΠΙΥ ἴῃ ΙΧ. 13; 32, 41.,---ΔΣη Ιῃ ΧΧΥΪ. 1ο, 
ποτ δ[. Ρδ1}] 15 1Π6 5ρθαοῦ) ; ἴῃ {πὸ (σοβρεὶβ 
πον ΘΓ (45 ΔΡΡΙΙοα ἴο [Ο]]Οννεῦβ οἵ (ἢ γιβί) ; 
ΠΟΙ͂ ἴη {πε ΕἴφῬΡ. οὗ 8[. [4π|65, 81. Ῥείθυ, οΟυὔἤ 
δῖ. ]΄οῃη. [{ νγὰ5 ἀγαννῃ ἴγοπι {ΠῸ6 ἰδηρτιαρα 
οὔ {πΠ6 Ο. Τ᾽., [π6 σογγεβροπαϊηρ ἔεγπι (Ὡ ) Ἵ, 
ἅγιοι, 1,ΧΧ.) Ὀεϊηρ τιϑεά οἵ {πὸ ρεορὶβ οἵ 
ἴΞυ6 1 (δ: δ ΒΒ: Χασχη- [χχχῖν.) ὃ. {π|ῈΠ8 
Ν. Τ΄ 1 ἀδποΐεβ ποΐ 50 πιο ἡπέθγηαὶ ῥοϊίγεςς 
((Βοιρῃ [Πα ἰ5 {πὸ ἀϊτοςΐ οἴτεςϊ οἵ (τ ϑιπιῖγ) 
45 ἴῃ πότὺ χοίαξίον ἴῃ νυ ῖ ἢ (ΓΙ βία π5. βδίαπα 
ἴο Οοά {Βτοὰρὴ (Πγῖδί. 80, 1 (ΤΟΥ. Υἱ]. 14, 
1Π6 ““σμΠάγοη" οἵ (τ βεδηβ ἀΥῸ βαϊα ἴο 6 
“ ρμοΐν."---Ἰ. 

ὙὝΠΕ σοηπροίίοῃ οἵ “ἴῃ (ἢγιδέ [6515 15 
45 ἴῃ ΑΟ ὟΝ, ψἸ “ βαϊηΐ5. ὙΠΕΥ͂ ἀτε “" ξαϊηΐβ 

2 "Ὀ 
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ΡΆΠΙΡΡΙ, νι ἘπΠ6 ὈΙΒμορΒ δπά ἀεα- 
ςΟΠη5: - 

2 ατἴαςςα ὁὲ ππΐο γοῖι, Δπη4 ρβᾶςθ, 
ἔοπι σοά οὐἦ Βδίμει, ἀπά Ἄγοηι της 
Τιοτὰ [685 ΟΠ γβέ. 

ῬΗΕΙΡΡ ΘΕ. 

10γ, 

[ν. 2-. 

4 1 τλδηκ πὶν (οἀ ᾿ροη Ἔν εΓΥ ᾿γε- ᾿ οσ, 
πηοιηῦγαηςα οὗ γοιι, 

4 ΑἸνναγβ ἴῃ ἘνΕΓῪ ΡΥΑΥ ΕΓ οὗἩ τηϊπς 
[ογ γοι 8}} πιακίηρ τεαιιθϑὲ 

ἴπ 50 ΓΤ 85 {ΠῈῪ ἃύα “ἴῃ Ομ τγὶϑί." ὙΠΕΙΓ 
οαξινατα ππίοπ νΠ ΗΙΠῚ 15 {ΠΕ ῚΓ οἷαϊπὶ ἴο 
τπθ ἘΠῸ; 50 ἔᾺΓ 45. {παῖ τπίοῃ 15 ᾿πν ΑΓ ΪΎ 
το] Ζοά, [π6 {ΠΠ16 ἱπάϊοαΐθθ ἃ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΑΙΠΡ, 
Ἰηνγαγ τα! οὗ ΠΟΙ Π655. 

ῬΡΙΙΡΡ] 8εε ρους, [πίγοά., ὃ 1. 

δίεροῤς ἀπά ἄξαεοσ)] ἘἘγοτη (Δ ΓΥβοβίοπι 
(μοπα 566 πὶ 7...) ἀονγηνναγάβ, ἴΕ μα5. θθθη 
ΘΘΠΟΓΔΠΥ δαἀπη θα ὈΥ νυυῖο 5 οἵ ἀΐνθυβα νἱθνν5 
οη ΟΒαγοι βονογηπιθηΐ {Παξ {πὸ οἤος οὗ {πὸ 
“ἐ δίεροῤο᾽" Ὠογο δἀάγοββθα ἴα ἴΠ6 ϑᾷτηθ 8ἃ5 
{πα οὗ {π6 ““ ο]άώου εἴβθννῃοσο βρόκθη οὗ 
(Αοἰβ. χὶ. 30, ἀπά ρα.:,»). 80. 8[. Ῥᾷὺ] 
(4115. {πὸ εἰάεγς οἵ Ερμθβιιβ δέεφοῤς (πρεσ- 
βυτέρους, Αςἴ5. χχ. 17; ἐπισκόπους, 1ὁ. 28--- 
ΑΟΝ., “ Ονθύβθουβ᾽.). Αμά 50, 46 ΓΓ βρϑακίῃρ 
(ΤΙΕ. 1. 5) οἵ μ6 οτάϊπαίίοπ οἵ οἰέργς, ἢ 
Ῥγοςσρβάβ, “ ΕῸΓ ἃ ὀέεῥοῤ τηιιδέ 6 Ὀ]ΑΠΊ6]655 ἢ 
(ὁ. 7). Απά 5.0 15 ἈρραγθΠΕΠΥ {Π6 τη ΘδηΙ Πρ; 
οἵ “δίερορ᾽ ἴῃ τ Τίπι. 1]. 2 5464. ([Ὁ]οννεά 
ὈΥ “ἀεαευης," 1. 8, ἃ5. ᾿6ΓΘ).--- Ελάδῦ τη Υ Κ5 
1π6 ἀϊρηϊγ, οσέγσεεν ἴπ6 ἄπῖγ, οἵ {π6 οἤῆςα. 
ὝΠΟ ἔΟΥΠΊΟΓ ἘΠΠ]6 15 οἵ [ον ῖβα, {πὸ Ἰαζίου οἵ 
ΟεπΈ 6, οὐ ρίη. 866 Νοίοβ οὐ “"ὀέεροῤς ... 
αἵ ἐπα οὗ σβαρίου. 

Βυξ {Π|15 1π6Ἰ5ουπϊπαΐθ τιϑὲ οἵ {πὸ ἠδέ]: 15 
ἴαΥ ἤΌση ἢ π5Έ γηρ {πῸ Ἰηΐογοποθ {παξ {πο 
νγὰ5 ΠῸ ἀἰβειποιίίοη οἵ ογάεν πα οΠῖος ἴῃ {Π6 
Μιπιβίσυ οἵ [πο Αροβίο!ς ἃρθὲ. ὍΤΕ [δοίβ οὗ 
1Π6 οαϑ6 566πΠῚ ἴο Ὀδ, {πα {πὸ Δα που ν ἴο 
Τ]Ὲ δηα ἴο ογάαϊη, ΟΥΙΡΊΠΑΙΥ νοβίθα ἴῃ {πὸ 
ἈΡοβίϊθβ. «5 {πὸ ΕἸγδὲ Οὐθυ, ννὰβ ἱπιραγίθα 
ὈΥ {ποπὶ ἴο ἔποβθ ὑυποπ, {|κὸ ΤΊπιοίῃυ ἀπά 
ΤΊ 5, που δαἀπηίοά, {που ρὴ υποὰέ οἱνίης 
ΠπῸ πὶ ΔΠΥ ἀἰδιιησίινα {Π16, ἴο {παξ ΟΥ̓ΟΥ 85 
ἘΠΕῚ 5 σοθββθοῦβ ἴΠ ῬΟΥΟΓΠΙηρ {πὸ (ΠΆΓΟΙ 65 
Δηἀ Ργοραρδίίης {πῸ ΠΥ ΠΙΒίΓΥ ἢ δηά {Παΐ, ἃ5 
{π6 οτἱρῖπαὶ ΑΡροβίο!ς ὈΟΩΥ ραϑϑοά ἀναγ δηά 
ψ ἢ 1 {π6 ἘῚῚ6 οἵ Αροβίϊθ, {πὸ ἴθσπὶ βεροῤ 
Ὀεσοαπῆθ Ὡρριοργιαίθα ἴοὸ {ῃ6 ΕἸτσβέ Οτθυ, 
οραϑίηρ ἴο Ὀ6. ΞΥΠΟΠΥΊΟΙΙ5 νυ γεσόγίογ (ΟΥ̓ 
Εἰάεγ), νι ἢ τοπηδιηθα 45 {Π6 ἀθϑισ πδίοη οὗ 
1ῃ6 ϑεςοπά Ογάθσ. (8εε Ὑπεοάοσγεί κ2 ἦοε., 
Δ Ὁ τ ὙΠ Π πἴπ τον ΕΓΟΘΚΟΙ; ἘΒΡ ῬΟΎΊΙ. 
1ϊ.. 2; ΧΙ. 3,) 4: Βεμίου, Ὧἃ5 οἰϊεά ἀὔονε οἡ 
Αοἴϑ Χχ. 28.) 

Ήδτο, {Πθη, ΜῈ Πανο ἃ ϑαϊυΐαίίοη ἴο {πὸ 
ϑεοομά «πὲ Τπιγά Οτγάοθυβ οἵ {πὸ Μιηιβίγυ 
ΟὨΪγ. ὙΠ15 ΠΊΑΥ 6 ΕἸἴμογ (1) Ὀεσαδιιβο 81. 
ῬᾷῈ] τοραγάβ ΠΙΠηβο 85 ΒΙβῃορ οἵ {πὸ 
ῬΆΠΙΡΡΙ 4 η5, 45 15 σοηῆστηθα Ὀγ {πὸ ἕδος οὗ ἢ15 
τακίηρ πιαϊπίθπαπος οὔ ἔπθπὶ (Ροίίεσ, “ΟΠ ατοἢ 
(ὐονεγησηθηΐ, [1Π1.};}; ΟΥ (2) Ὀέεσαιιθο Βρα- 
ΡΒγοάιϊτι5, ννῸ νγὰ5 νυ ΠΙΠῚ νυ μθη ἢ ᾿υτοΐθ, 

νγὰ5 ΠΟΥ ΒΙΒΠΟΡ ; ὙνΠΙΟῊ 566 Ππὶ5 ΠΙΡΉΪ ῥτο- 
θ4Ό]6 (566 ἵν. 3, ἀπά ποίε). 

Βιυΐξ ρεῦπαρβ ψγὰ ἃ ἴο τοραγά {Π6 ἴθυπὶ 
« δίεφοῤοε ἢ Πογε 45 ἱπο!πάϊπρ ἐπ6 ὥριο Ῥαβῖογ 
Οὗ ΡΈΠΙΡΡΙ ἢ ἘΠῸ τοϑί, --ῃς ΕἸγϑε Οὐάθγ 
νν ἢ {πε ϑεςοοηά. 

ΤῈ 15 οΟὔβογνδθϊε {παΐ {πῸὺ ἅτ αϊυϊθά 
«ἴον τῃ 6 ““βϑαϊηΐβ. “ὙΠῸ πηθπίίοῃ οἵ ἴποῖη 
15 σεῤραγαΐε, Ὀδοαιιβ6 ἔπ 5ῃθρμογάβ ἀγα ἀϊβίϊποῖ 
ἔγοπι της Ποςκ ; [{ 15 σἐοοπάν, Ὀδοαι56 {ΠῈΥ 
οχὶϑέ ἔοσ {Π6 ἤοςκ." (ΚΠΠΙΕς 2π 1οε.-- [. 

σὉ ΟΡ Σ.  Ὁ ς 
Εοηι. 1. 7. 

ῦὔονι Οοά οἱ" Βαΐδοῦγ ἀπά ἵἴτοτη ἐῤρε 7,ογά 
ϑέις Οῤγὶ] ὙΠῸ ϑοοϊπϊδη γοηάογίηρ, “ Οοά 
16 Εδίποῦ οὔτι δηά οἵ πε 1, οτὰ [6515 (ἢ τῖϑί," 
15. πηΐοπδθ]θ, ἴῃ νον οὗ “ΤἸτα5 1. 4, ἡ Ππεσα ννα 
μανα “ΠΌμ Οοὐ πε ἘδΙμεΥ ἀπά {π6 Τιοτὰ 
1655 Ἑμγιβε, ψβουΐ “ οὗ τι5.᾿ 

. ἀπά ῥέαεε] ϑε6 ποΐβ οῇ 

3-.3. ΗΙ ῬΒΑΥΕΒΕῸΙ,, ΤῊΛΝΚΕΌΙΝΕΒΒ, 
ΓΟΟΝΕΊΘΕΝΟΕ, ΑΝῸ ΑΕΕΈΕΟΤΙΟΝ. 

8.1 ἐῤαγὰ την Οοά] ΝΕΑΙ͂Υ 8}1 81. Ῥαὺ]5 
ἔρρ. (ἢ 4 ἔδξν οὌχοθρίίοηβ τα Πγ 80- 
σοιπίοα [ΟΓὺ Οροπ ἢ ννογάβ. οἵ {πδηκθ- 
δΊΝΙηΡ ;--- Παγ]ν ἀπγννῆοτο, οχοθρί ρου μαρ5 ἴῃ 
1 Δη4 2 ΤΠ 655., 50 1] δηἋ ἔεγνεηΐ 45 ἴΠ656. 
ὝΠΟΥ ονογῆουν ψΊΠ ΡΕΥΒΟΠΔ] ἴδε! πρ τονγατ 5 
15 ἔγιθη 5, δη4 γεῖ πιογὸ ἰονναγ 5 ΗΙπη Ν᾽ ΠΟΠῚ 
Π6 οἰδίπηβ 45 “την Οοαά᾿ (45 ἵν. 19, ὑγΠ 6 ΓΕ 566 
ποίε :---8δὸ Ἐοιη. 1. 8, 4ΔπΠ4 εἰβοννῃοῖα [π΄ ἢΪ5 
ἘΡΡ.: «150 τὴ Ὁ. Τὶ, σουραγθ, διηοηρ Οἵ ΘΙ, 
1Π6 ἘΠΑΠΚΘΡΊΝΙΩΡ; ῬασϑαΡ 5, Ρ5. οἷν. 23:1 ΟΧυΠ]. 
28)).--- ΕῸΓ γοιι, ογ ὑοῦ ἔβιπ, ῸΓ γουτγ 
Ἰονιηρ κηάηθθ5, 1 {Π4η]: Η πὶ, ἴοσ Ηδ 15 72} 
(οά, ἴο ψγποπλ 1 οννα 1}}.᾿ 

πῤοπ δεν» Τεηηε)ιδγαηο 9 γοἢ ἘΔΙΠοΥ, 
Ἔρἢ 811 (1. ἐ., [886 ΨΈΟΙ8 ΟἿ ΠΥ ΓΘ ΠιΘτι- 
Ῥγτᾶποθ οὗ γου." ἘἘνοσυίμιπρ Π6 σου] (64}} 
ἴο τη σΟΠΟΟΓΠΙΠρ {Ποτὴ ννα5 ἴοῸ ΠΙΠῚ τηδίζοῦ 
οὗ {ΠδηΚῆμ]Π655.--- ]. 

4. Ἧϊπυανε ἐπ εὐεῦν γα ΟΓ᾽ τηη6 70 
γὸῖ αἱ] ΤῈ 5. ῬΕδ. ἴὸ {{επὲ 5΄} πέβα 
ννογάβ 845 ἀδρεπάθηξς οἡ “1 {πδηκ,᾿ ρ]δοῖης 
ΠΟΙ ΠΊα5 ΔΟΥ ““ ΠΊΪΠῸ ὑ 4η4 ““8]1. “1 ἐρῥαπᾷ 
Οοα ἴὸΣ γοὺ 411" (ΚΟ 1 8: τ ποες 
1... 2), 5:15 ἴπ6 σοπίοχί θεζίογ πη ἴο σοππεοῖ 
ΤΡ γανΕΥ ΤΟΥ͂ γοιι 81], ΟΥἑπηδκίηρ χεψμοοὶ ἴου 
γου 8]1. ὙΠι5 15 Ὀγοιρμξ οὐξ [π6 σμαγδο- 
τογιβές ᾿Γογδίϊοη, 50 Ὄχργοδβίνε οἵ ϑαγποβίμῃοβϑϑ, 
“ρῃ αἰ ΤΥ το] ἘΠΊ ΡΥΔηςο,---αἱ 4}} {{Π|65,----ἶη 
αἰ  ὙΔΑΥ ΡΓΔΥΟΓ,---ἴοΥ γοι αἢ Ὁ (πάσῃ, πάντοτε, 
πάσῃ, πάντων). ΤΠ 4150 15 θεβέ ϑῃθννῃ 

Ζ1071. 
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 Ἐνβδῃ ἃ5 ἴξ 15 πιεδεὲ [ὉΓ πὲ ίο 
{Π1η Κ 1ῃ15 οὗ γοιι 811, θεσαῖιβα 1 ἢδνε ̓  Οτ, γα 

λαῦύεξ 7716 
γου Π ΠΥ Παδτί ; ὥπα ἘΝ 45. ὈοΙῆ ἐμ γομ, 

5 ΕῸΓ γοιιγ [ἘΠ] ΟννβΕῖρ ἴῃ {πε ρόβρε] 
ἔτοπη [Π6 ἢγβέ ἀδΥ τ}1] ΠΟΥ ; 

6 Βείηρ ςοηῇάεπε οὗ 1τῃϊ5. νϑῦν 
(προ, {πὲ Πα ννῃϊοῃ Παίῃ Ὀδριιη ἃ ἴῃ ΠΥ θοηάϑ, ἀηά ἴῃ τῆς ἀείξδηςε δηά “4... 

μἱἱ φορά νοΥΚ ἰπ γοῖι ἵνν}}} ρεγίογπι 22 ἘΠ ΘΕ ΚΡΟΒΑΙ οὗ {Π6 ρΌΒΡΕΙ, γε 4}} γα ἑαζεῦς 
1ΠῈ}] τῆς ἀδγ οὗ [εβ5ι5 (ἢ τβε: ᾿ΡΑγίαΚαῖβ οὗ τὴ βῖᾶςα. ΕΞ 

(τη σοηπεοίίοη νυ] {ΠῸ ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ] νογὉ γδίῃου 
τῃδη ψΙΠ {πὸ δ θογάϊπαΐα ποιιη5) {Π6 ἠδ] οαΐα 
ταοῖ στ μοι, ὈΥ ἱποϊάϊηρ “αἰ ἴῃ 15 
ἘΠΑΠΚϑρΊνΙπρ, Π6 ῬΥΓΘΡΑΓῸ5. {Π6 ΑΥ ἴοσ 1ῃ6 
ΕΠβιηρ; ἘΧΠουίδίοη5 ἴο πΠΙγ (τ. 27 ; 11. 2-..). 

γιαζίης γεφμοοῖ αὐἱὲρ 70}] 1.1ἰ., ““τηακίπρ 
ἴπ6 ῥγαυεῦ." ὙΠῸ ψογάβ ἀΓῸ ΡΑΤΕΠΕΒΟΕΙΟΑ], 
ἀεβουιθιηρς {πὸ πδίιγε οὗ {π6 ““Ργδγυοσ᾽ ̓  }υ5ὲ 
ΒΡΟΚΟη οὗ “1π ΘΟΥΘΥΥ͂ ΡΥΔΥΘΙ Οὗ 1116 
(πὰ πἰῖὰ ἸΟΥ 1 πι8κθ Β.0}: ΡΓΔΥΘΥ)." 
ἼΠιΙ5 {Π6 ἴογος οἵ {Πὸ δγέϊο]θ 15 Ὀγουρμς οὐ; 
8 πα {Π6 ἀν κυναγὰ ἀπά ὉΠΙΙΚΟΙ͂Ὺ ςοπδίσιιοϊίοη 
15 ἀνοϊ 64, “1η ΟΥ̓ΟΤΥ͂ ῥγανεγ: οἵ πιῖπθ πηρκίην 
ἐῤεὲ ῥγαγεῦ" (δεήσει. .«. . τὴν δέησιν), νγνΒΊΟ ἢ 
Α. Ν. ἀϊδριιβο ΕΥ̓ ϑθϑε πη ρ “ τοαιιεβε" 
ἴου {πὸ βεοοπά “2γαγεγ." 

αὐ 70.}.)] ὙἽΠπ6 ορεηΐϊηρ δὌχργοβϑίοη οἵ 
ἐρῥαπζορίησ σοι ηθα ὙνΠἢ γαγοῦ 15. σοτη- 
ΤΟ ἴο {Πἴϊ59 ΒΡ. ψῇ οἴμοῦβ (βοπι., 1 
ΠΕ, ἀκ.) ΠῚ {πῈ 70» 15 ΡεΟΙ ΑΓ ἴὸ 
115. Ηετε {πμε6 Αροβίϊα ἢγϑε βίγικο {Π6 
“ Κουποίθ " (45 ἴ πᾶ Ῥδθη 5414} οἵ γο]οϊοῖηρ 
{παῖ ἀἸ5Ε Πρ Π15Π65 [Π15 ἔΓῸ ΠῚ {ΠῸ τοϑί. ““ϑτη- 
τὴ ερί βίο! ; σαμάεο, σαμάείο." (ΒΕηρΕΙ, 2π 
00.) ΟΡ τ Ὑ5.125: 1. 2, 17, Ὁ8, 28 ἨΠ5 αἢ 
1ν τ; 4. 1ο. 

5. [ον γοι }ε]]οαυεῤιῤ. .. 2 Τοβο ννοσγάβ 
ϑίαίε {πὸ οὐγεεξ οἵ 5. {πη Κδρινιηρ, 45. 1Π6 
υνΟγ 5. “'Οἢ 4}1 ΤῊῪ ΓΟΠΊΘΠΊΓΔΠΟΘ ἢ ἀ5515) 1[5 
οερασίοα. ΒΟ 5Π8465 οἵ πηθδηϊηρ ΤῸ ΡΊνΘη 
Ὀγ {πὸ σαῖς Οὐεοκ ργθροβιξοη (ἐπί). 
)}εΠοαυυ δ πὶ ἐδὲ ρσοῦρεὶ ἥγορι ἐφ Μγεΐ 

αν») ἈδΙΠΟΥ, κ θ]]οβαῖρ τοναταβ (εἰς) 
᾿ς ἔπαηκα Οοά 1Παΐ, “το {Π6 

ΠῚ αν " οἵ {ΠΕ ῚΓ σΟΠγ ΥβΙΟα ἴο {ῃ6 Ε ΔΊ, 
{ΠῈΥ Πανθ Ὀθθη πιουθά ἴο «γηηῤαῤῥεξῖς Φο-ΟβοΓα- 
ἐϊον ἐοαυαγάς ἐς Κιγφεγαπεο. “ΤῈ ΡΒΠΙΡΡΙ ἢ5 
φἰἰδομθα {ΠΟ ΠΊβονε5. ἴο δ[. Ῥϑμ] ἀπά 5 ἄος- 
ἐγῖπα ἔγοπι {Π6 νΟΥῪ ΘΓ] οϑί ἀἀγϑ οἵ Π15 του Κ 
ΔΙΠΟηΡ {Π6ΠῈ (ΟΡ. ἱν. 15; Αοςῖβ χυΐϊ. 14-0). 
ὙἼΠΕ ποιη (κοινωνία) 15 ποΐ ἴο Ὀδ τεϑίγιοῖθα 
ἢθτο ἴο {Π6 τηθδηϊηρ “' ἀδογα ἐν" (45 Κοπι. χν. 
26), ἱποιρὴ {παΐ 15 ᾿ποϊιάθά. ΝΟΥ ἄοεβ [ἴ 
ΤηΘΔῃ ““ςο-Ορογαίϊΐοη στ ὁπό ἀποίῤογ," Ὀπ 
γν ἢ ῥίγει ἀπά ῥὶς γιϊδοίοη (ΠΡ. «. 7, ἃπΠ4 ποΐθ 
ὉΠ ““Ραγίδικουβ ᾽). 

μη} ποαῦ} ὝΠΟΥ πᾶνε ργονεᾷ {ΠῸῚΓ 
“( ξ6]Π] νυ ΒΡ Ὁ ὈῪ ἘΠπΟΙΓ τοοθηξ ὈΟΙΠΙΥ͂ (1. 25 ; 
ἵν. το- 18), Δη4 ἀ΄δ ργουϊηρ 1{ ἴῃ {Π6 1 Ργθβθηΐ 
«ΘΠΊΘΔΠΟΙΓ πΠάΘΥ {{18]5 (τν. 7, 29, 30). 

6. Βείπρ εοημάεπε.. .. ἢ Ηἰβ {πη ]Π6855 
5. Δοσοιηρδηϊθά ὈΥ ἃ ̓ φοπμβάοπος. ἐογ {πεῖν 

Γαξιγο, ὅτοιπάθά οἡ Πῖ5 Κπον βάρ οὗ νυμαΐ 
Οοά Πᾶ5 ἄοπε ἔὺσγ δπά 1ἴπ ποτὰ ἴῃ ἐπα ραβί. 
ΙΒ 15 ΠΟ 5ρροβεά δββιγᾶηοα ΓΘΒΕ Πρ’ Οἢ δὴ 
ϑϑιτηθα ᾿πϑῖρῃξ πο (σοά᾽5 εἴθγηδὶ ἄθογϑοβ. 
{15 “4 ἢορε θὲ} οἡ {πὸ [ἘΠ α]π655 οἵ Οοά, 
ὝΠΟ Ψ}1] σαΙΤΎ οὐΐ ννηδὲ Ηε μα5 θεραη. τί 
ἰῖ5 ποΐ Ηἰβ ννὰὺ ἴο ἄο {ῃΐηρβ ΒΥ Παῖνεβ᾽ 
(Νοαδπάσου, μ Ἴος.). ΟΡ. 5. Ἵσχχχυῆι 8. 

ῥὲ αὐδίερ ῥα δεσιῶ α' σοοά αὐογᾷ.. .. 
αὐ} ῥεγζογηι)] ᾿Γυδηβὶαΐθ, “Ξ6 ὙΆΪΟΙ 
Ῥορδπ (840Γ.).. .. ὙἘ1 8115} " (45 Π14Γρ.) 
ΟΥ “΄ΘΟΙΡΙ6.6᾽";---5011., ὈΥ {ΠΕῚΓ βαϊνδίίοη. 
ὝΠΟ νεγθ5 ἜΡΙΝ ᾿απά ἐπιτελέσει) Ὀεϊηρ 
ὈΟΓΠ βϑογιῆς!α] (ΒΡ. Τρ μεοοί, 25 7οε.), βδιιρ; σαεϑί 
{Π6 πηθίαρπου νυ Β ἢ ἈΡΡΘΆΓΒ5 ἀἰβΕ ποῦγ Βεῖονν 
1. 17. ὙΠΕ “ροοά ψουκ 15 Οοά᾽ ννοσκ οἵ 
της ἘΠ οπὶ “ βαϊηΐϑ5 " (τ. 1τ)---σοῃβθογδίϊπρι 
{Π6πὶ ἴο ΗΙ5 βούνῖςσθ. Ὑεΐ ἰ5 ", ἴὴ 15 ρτο- 
Β͵Θ55, δεῖ ΜΟΥ 4150 (ΩΡ. 11. 12, 13); {π6 
βϑύνιοθ οἵ “ΤΠ νυ 5 ΠΡ Ὁ τη ἀοϊηρ δηα 5ιυβετ- 
ἴῃς (ποχέ «".). Βαΐ 15 ἢτϑέ δῃηά 1αϑὲ ἀγὸ Η!5 
Α΄Ιοπθ ΒΟ 15 ἴῃς Βοριπηϊηρ ἀπά της Εἰ πά. 

ΜΉ} δὲ ἀαν οΓἹ ὕες ῤγ] Α5. Πδ 
Ἰοοκοά βαοκ ἐῤαπά,ωίν ἴο 1π6 ““ἢγϑὲ ἄδγ 
(υ. 5) οἵ {6 οτρίη οἵ {ΠῸ6ῚΓ ἔα, 50. ἀο65 
ἢ Ἰοοκ [ογνναγά οὐρα ϊν ἴο “ἴΠ6 ἄδν ᾿ ΟΥ̓ 15 
ΠΟΠΒαμητ Δί! Οη---ἰῃθ 1,αϑὲ Πᾶν. Οἡ ἢ15 οχ- 
Ρεαΐαζοη οὗ {πε ϑθοοπηα (ἀοτηΐηρς, 566 [πίγοά. 
τ ΤΑ ΠΘσοΣ 1. Β΄ ΟΡ. τ. Δα εἼν.ς, Ὀεΐουν-: 

ἼΣΩΣ ἘΣ 4ἰὶ 22 ΤΌ πα σιμ  ) ΤΓΕΙΒ 
φοηπάθηῃσε 15 δοοογάθα 45 ἐποῖσ ἡ ἄπο; 
ποΐ 1ῃ ΠΊΘΓΕ ΒΈΠΟΓΑΙ ΟΠαγΙν, θυ ἴῃ {Π6 ον 
1Πδΐ 5ρΡΓΙΠΡ 5 ΠΟΤῚ [15 ΘΧρουίθηςο οὗ {Π6Π1. 

δεεαισε 1 ῥα γοῖι ἡμ γι» ῥεαγ] “ΤΠΘ ἄθρίῃ 
οἵ Πῖ5 Ιονε ννδγγαηΐβ {π6 {]Πη655 οἵ Πῖ5. οοῃῆ- 
ἄεποο." (Βρ. ΕἸΠςοίί, γι Ἴο..}ὺ ΠΕ οἴΠου σθη- 
ἀουίηρ “θδοδιιβα γος Πᾶνα 2716 ἴῃ γοϑ ἈΘΑΤΈ,"ἢ 
ΔΡΥΘΘΒ 1] ἢ {π6 ρΡοϑβιοη οἵ ἴπΠ6 ΡΥΓΟΠΟΙΏ5 
ἴῃ 1ῃ6 Οτδοκ, ἀπά οὔβοισεβ ἵπε σοῦγβε οἵ 
τποπρῃΐ, ἱπαϊοαῖοά ἃθογθ. ΤᾺΘ ΤΌΠΟ ῖπς 
φ: {{ Ἐοϊλλονδε [Ἰοπρ δἴξε γοιι 411) 15 
ςοποϊαβῖνα οἡ ἐπῖβ ΡοΙπΐ. 

ἘΣ; δοΐῥ 1 γὴν δοπάς, απά ἐπ ἐφε ἀεξεηεε.. 
ΎὝΠΕβ6 ψογ5. ἀγα σἱρ ΠΥ σοπηδοΐραά ἴῃ ΑΟὟ. 
ΜΙ Π6 [Ο]]Οννπρ, “ΔΥῸ ῬΑΓΓΔ ΚΟΥ : ἢ ποΐ, ἃ5 
ὈΥ 5οπῖθ, Ἱ ἢ Ἐη6 ργθοθάϊηρ “1 ΠᾶνῈ ὙΟΙΙ ἴπ 
ΤΩΥ͂ μοατε, ὙὝΠΟΥ ἀεβοῦῖθε {πῸ οχίεπε απὰ 
πδΐαγο οὗ ἴῃς “' ξΕ]ονν ἢ !ρ " οἵ Ὁ". 5 ; 85 θεϊηρ' 
ΟὨ6 ποΐ οὗ ἔξει! ηρ τλογοῖν, θὰ δοξιια}}Υ γε] Ζοά 
ὈΥ ἴμεπη: αεύνυοίν, ὈΥ ῬΓΟΠ ΟΕ; ἔπΠῈ ΟΌΒΡΕΙ 
Δη4 αἰάϊηρ 115 ΡΓΟΠπΊοίογβ,---ηά ῥαυσσίυεῖν, 1π 
ΒΙ ΒΈτΙηρ, 85 ἢθ ἄο65. ἴογ Ομ γῖβὲ (υν. 29, 30). 

ΒΖ 
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8 ΒῸΓ (σά [5 ΠΥ τεσογά, μον 
Υοδῖν 1 ἰοπρ αἰτοῦ γοι 81} ἴῃ τῇς 
Ὀοννε β οὐ [6ϑιι5 ἢ τιβε. 

ΡΗΕΠΒΗΥΡΕΡΙ. ἶν. 8--Οο. 

9 Απά τ15 1 ρταγ, {πὲ γουγ ον 
ΓΠΔΥ ἉΡοιπά γεῖ πιοῦα ἀπά πιούθ ἴῃ 
Κπον]εάρε απ 77 }} "πὰ ρπηθηῖ ; 

ἐῤὲ ἀρζπεε πὰ εοηβγηιαΐίοη ο. . .] 80 
Α. Ν, τιρμῦγ. ὙΠΟΙΡΗ ἃ ΡΥΙΒΟΠΟΥ, Π6 οδῃ 
θοΐμ ἀεχόπά τπ6 Οοβρεὶ (ορ. «. τ7, ΒΊΟΝ 
ἤχοβ {πῈ πιθαηΐπρ οὐὗὨ 115) ἀραιπϑί βΘΑΥΘΓΒ ; 
ἀπ εοηβγηι ἴξ (566 τ". 14) ΟΥ̓ 5[γϑηρΊποηϊηρ; 
{πὸ ἢ ἀπά Ζθα] οἵ Ὀε]ονεσβ. Ηθ σδηποῖ 
ΤΊΘΔΠ (45 50π16 Ἔχρ αἱ η) ΠΪ5 “" ἕἶξήεποε " Ὀδΐοτα 
« (αβατ 5 ἡπάρσηηθπί βθαῖ" (Ἔυθη βιιρροβίηρ ἴὲ 
ἴο Παγθ ἴακθη ρίαοθ Ὀοΐοσε ἢς ψτοία {}15). 
ἘῸΓ {π6 δγίϊοϊθ, ργθῆχοά το {ΠπῸ [ὈΥΠΊΘΥ ΟἿΪΥ͂ 
οὗ {πθ56 ἔνο ποιιη5, Ἰοῖπ5. 1 ψνΊἢ [Π6 ἰδίου, 
“ ΟΥ γηγια Ἰοη,, 50. 85. ἴο τηδῖζο Ὀοΐἢ το]αΐθ ἴο 
186 Πονῖηρ βϑηϊξνο, “ οἵ πε 5ρΡε}. 868 
ὙνΊποσ, “Οταμληλατγ,᾿ Ρί. 1Π|. ὃ το, 4 (ὁ). 

γὲ αἱ] αγὲῇῦ ὙΠῸ ριόποιη (ὑμᾶς Ξε“ γοιι,᾽ 
ἐγ γε ) ἰβ τθρϑαΐοί, ἴπ οὐ οσ ραῖη ἴο ὈΥΙΊρ; ἴῃ 
[Π6 “811. ὙΠι5 ἴῃ 1Π15 ἀπά ποχί σ᾿. νγὰ Ππά 
(γοῦ αἰ Ὁ ἴῆγθο {ἰπ|ὸ5 οὐθσ. Α5 ἴῃ 5 [ῃδηῖ5- 
αἰνίηρ (τ. 4, ΤΠ ΘΓΘ 566 ποΐθ), 580 Πεύῖδ ἴῃ 5 
το] ησ 6. οἡ {ΠΕΙΓ γαῖ 4] βυταραΐμγυ, π15 σοη- 
Πάθηςθ ἴοσ {πεῖν ἔπέισθ, ἢ Ἰοπρίηρ ΔΠδοξίοη, 
[ΠΟΥ αὐ Αἰ1κ6 ἀγα ἱπο!πἀ θά. 

ῥαγίαζεγς 4 γῖν γα] “Γταπϑἰαΐθ, κΡ81- 
Δ ΚΟΥΙ5 ΜΙ 16 οὗ 86 σ͵806᾽" (τῆς χάριτος 
--861]., {Π6 ρσζᾶςθ βίνθ ἴο πι6). [ἴ{ ρῖνεϑ Πῖτη 
ΟΡΡογξιη! νυ δηά βίγθηρσίπ ἴο ὈθΑΥ πη ΡΥ Ι50η- 
τηθηΐ, πα δύθη ἴῃ ἢῚ5Β Ὀοπήβ ἴο ξυσγί μου {ΠῸ 
Ο5Ρ6]; «πὰ ἴξ Πᾶ5 βίνθη {πη {1 ΡΥΊ ΝΘ ΡῈ 
ΔΠ64 [ογτπὰἀδ (Πρ. «. 29, “ 2: αυας σίυεη. .. 
ἴο βιι ον," ἐχαρίσθη. Ἡδποδ ἃ βυπιραίμείς 
Βοπά Ὀεΐνγθθη πἰπὶ ἀπά {πὸπὶ; Πθηςθ ΠῚ5 ἰονα 
ἔογ {πθπὶ ἀπ Πἰ5 Ἀβϑι γα η 6 σΟΠΟΘΥΠΙΠρ᾽ Π6ΠῚ. 

Ῥεϊγοθ᾽β ἱπιογργοίαίίοη (25 Ἴος.), αἀορίβα ὈῪ 
ῬαΙου ( Ηοτα Ῥᾳμ].,᾿ ΝΠ].,1.),---ἰ“]οἷπξ σοπίτι- 
ῬαυΐζοΥδ ἴο {πῸ οἰ νυ ἢ 1 Ππανς τοοοινθα "- ἰ 
ἴο θὲ τεἸθοϊθα 45 παυγοννῖηρ ἀηα Ἰοννοσῖης [Π6 
Β0ΟΡΕ οὗἉ {Π6 Ραβϑᾶρβθ. 

8. Ανονε (υ. 7) [6 μὰ5 ἀβθοϊαγεάᾷ {πὸ 
ἔδο]ηρ5 οἵ “μ15 ποατί." Νον, νι] δη οχ- 
ΡΓοβϑϑίοη οἵ ϑίαγίπηρ ἴοσοθ, Πέγ ἱπίγοάποεά 
ὈΥ {π6 5ο]θπῖη αἰζεβίαϊομ, “ Οοά 15 ΠΥ το- 
οοτά," π6 σὶβεβ ἔτοπὶ ἴπ6 τδῆρα οἵ Πιυπηδη 
ἔδθ!ηρ ἱπίο {πὸ ᾿νίηθ, απ ᾿ἀθπε 85. ἢ 15 
Ἰοηρίηρ αἰδοίίοη ἴοσγ {Πποπὶ Ἱἢ {ΠῸ γεαυπίηρ 
1Πδξ 15 “ἴῃ {π6 δοαυεῖς 9 ὕεσς ρῤεὶοί." 

Οοὐά ἱς γην γέεογ] “ΠΥ πὶ 655.) “Νοῖ 
45 1πουρἢ ΠΟῪ αἰδιγιιβίθα ἢΐπὶ ἄοοϑ Π6 ο8]} 
Οοά ἴο ννἱἕπμοϑϑ ; δυιῖ Ὀδοδιιβα ΠῸ Ιδοῖκβ ννοσγα5 
ἴο ΟΧΡΓΟΒ5. Πὶβ δαυπεϑδί αἰβροβιίοη ἰονναγάβ 
1Πο πὴ, ἢ6 ἰθαγοβ (Πἰ5 το οὐ" (ΓΠεορηγ]δοΐ, 
ἐπ Ἶοε.), Ορ. Κοπι. 1. 9. 

δοαυεῖὶς φ ὕες Οργ] Νοῖ τλογ νυ ἰονα 
κε Οῤγισῖε: ΟΥ̓́Κ Ἰονα βίο 45. ΠΥ [αΠΟΥΙ͂Ὺ 
τ Ἰδίίοι ἴο γοιῖι ῃ ΟΠ σῖδὲ απροπάθυϑ "(ἢ γυ5.); 
Ὁ ταίμοῦ (45 ΒΕΠΡΘΙ βαγβ, “Ῥαι]ι5. ποη ἴῃ 
Ῥαι]} 564 765ιι (Πγἰδὲϊ ππουθέιιγ υἱβοθγίθιιβ 7), 

1π6 ἔδο!ηρθ απ επιλοίϊοπβ οἵ {πὸ Ημπιδη 
Ναΐυτο οἵ {πὸ Τιογά Η!πιβοὶῦ (θδεα Νοίθ αἵ 
ἐπα οἵ ο.), {π6 ον νι νυ ἢ Ηδ Ἰονε5 
ΗΙ5 Ὀγοίμγθη, Ὡρργοργιαίθα 45 Πῖ5. οὐὐπ ὈγῪ 
1π6 Αροϑβίϊθ, ἴῃ ἱπίθηβε σϑα]!Ζαίοπ οὗ {πδξ 1η-- 
Πογρογδίίοη ἢ Ηΐπι, ἡ Π]ΟΠ οἰβθννπογα 
6 ΘΧρύεβθοϑ ἴῃ {πῸὸ ννογάβ, “1 ἵνα; γεΐ ποῖ 
Ι, θὰ Οὐγλ οὶ πὶ γι (6 !]. τἴ, 20). 
ΑςροΓΑΙΠΡΊΥ, [Π15 ΠΟΙῪ γεαγηΐ Πρ 15 Ποΐ ΠΊΘΓΕΙΥ 
(45 1ϊ. 24) ἴοσ ἃ πιθϑηρ ἴῃ ἘπῸ ἤαβῃ, Ὀὰΐ [ῸΓ 
1π6 ἤπ8] δηα ᾿ηβθραγαῦ]α σοιπίοη ἴῃ (ἢ γΊβί. 

9-11. ΝΗΑΥ ΗΕ ΡΒΑΥΒ ΕΟᾺ ΤΉΕΜ. 

9. “πώ ἐῤὶς 1 ῥγχγαν, ῥα. . Φ Ἡϊτβοτίο 
(υυ. .1-8) Β Πᾶ5 Βροκθη οἵ Πῖ5 ἐῤαγᾷ:σγυῖσς 
Οἢ {πεῖγ ὈΘΠδΙξ, 115 οοσςαβίοη, οδ]θςΐ, ἀπά 
βτοιπάβ: Πόσο, ἢ Ἐπ οορι]δί. “ «πα, Πα 
ΓΟΒΙΙΠΊ65 {π6 πιρηίίοη οὗ ῤγαγον ((τοστὰ «᾽. 4, 
ΔΌον6), δηα {6115 {ποπὶ αὐῤαΐ ἴξ 15 {Πδξ Π6 
Ἀ5Κ5. ΤῸΓ {ποῖ ἴπ {πὸ ΠΑΙΓ4] ᾿πίθγ  ββίοια 
ΤΠογὸ ᾿πηρ]| 164. Ηδ Πᾶ5 βίνθη [ΠΔη 15 ἴοσ {ΠΕῚΓ 
“ [6]  ΒΕΙΡ :Ὁ 6 ποὺ Ργᾶγβ {παΐ {Π6 “Ἰονε 
ὙΠΟ ἰπδρίγοϑ 1 τηᾶὺ δὲ (1) ἡπεγεδασεά, (2) 
γεσμίαϊεί. (ΒΟΥ “ ἐῤαΐ," 5ε6 Νοίε αἵ δπά οἵ 
ὉΠ) 

Τι ἰ5 ἴη Κϑερίηρ στ {πῸ ἴοπα οἵ ἀρρτόυδὶ 
ὙΠ ἢ τλαγκ5 {Ππ|5 ἘΡ., {Παΐ, ᾿πϑίθδα οἵ οῃίάἸης; 
{Ποῖ ἴοσ 5μογίςομληρϑ, μῈ ἔππ5 [ΘΠ ΔΟΥΙΥ το- 
τηϊη 5 {Ππ6πὶ ἴο 566 βρισί[π8] ΡΥΓΟΡΤ55. 

οί" ἴουε Ων αδοιγαί γοὲ γιοῦ ἀπά ριογε] 
Νοῖ τπϑγοὶν {ποῖ Ἰονα 2ὺγ δίρι, ΠΟΥ Ιονε ῸΓ 
ΔΗΥ Πἰπηϊο ἃ οδ]οςί, δῖ {π6 ϑρίγιε οἵ Γονα Ἷὴ 
115 ννιάθδε (τιβίδη σθηβθ. ὙΠΟ “ΈΠονν- 
5810 (τ. 5) ΠΉρΡΙΪ65. {παΐ δίιομ “Ἰονα ἢ 15 ἴῃ 
{Ποῖα : δῖ5 ῬΥαυοΥ 15, ἘΠπαΐ ἘΠΟΥ ΠΊΔΥ ΠᾶγΘ ΠΊΟΥΘ 
οἵ 1. (Ομ τγ5. ((πουρῖ ἀπά !ν πη] πρ; ἐπ 
ψνοΥά ἴο ΤΠ6ῚΓ ῬΟΥβομαὶ ἰονε) 585. ν06}} οἡ 
115, “ὙΠΘ τηϑάβασε οὔ ἰονα 15, ΠΟΠΕΓΕ ἴο 
βίαπαά 511}. δ1Π}|τ]γ ΒΟηρΡΕΙ, “ Τῶε γε ἐραὲ 
«αἱὴδ ποί, 1ὲ ἐς ἐπομσ [ᾧῬτον. χχχ. 16] 15. 11 
1ῃ6 Αροβί!θ." ρ. Βαοοπβ βαγίπρ, “8014 
ΠΠαγιίαϑ ποπ Δα γητ Θχοθβϑύτη " (΄ )6 ΑἸΡΠΊ. 
ΘΟ ΝΠ ΤῊΝ 

ἦι ἀποτυίεάσε ἀπά ἴῃ αἱ ἡμάσγιοη!}] Βαῖ 
τοῦ Ἰποθαβο οἵ ἴονε ν}}}} ποῖ ἐο, ἴογ ἴνους 
ΠΊΔΥ͂ τ 5]θαἀ ΟΥ πιϊδίαϊκ ; 1 πιιϑὲ θ6 δῃ 1η- 
οὔθαβο ΠΠη {Π6 ΘρΠοσα νγπογο Γονεβ γοσκ- 
ἴπ85 46 τι ]θα Ὀγ “7, ἀποαυϊεάσε" (ἐπιγνώσει), 
Δηά “ΘΥΘΙΥ [ΟἰΠΕΥ ἔοσπη οὔ] ρούοορύϊοι" 
(αἰσθήσει,---τααΓ., “ σόησε ἢ). δύο “ Κπον- 
Ἰεάρε" ἂδπά ““ρεγοθρίίοη θεΐοπρ ἴο, δηά 
τορε]αΐθ, {ΠῸ ᾿πβίϊποΐ οὗ 1ουθ. 

ΤΗΘ (τ ϑίίδῃ δοαιυῖγοβ ΕΥ̓͂ στδᾶοθ ἃ σῤέγιἑμαὶ 
(5ρῃ56, 5|Π||4Γ 10 π6 ““γηογα! 56π586" οἵ 
δἰ μῖςαὶ φῥμΠ]Ποβοραγ (Ηπίομοβοη), ἀπά, {πὸ 
1ΐ, 50. 4116 4 45 θθίηρ δηδίοσοιβ ἴπ [5 πδίαγα 
ἴο ὀοάϊἠν 5656. Ηετῖθ “σέποο ἰἴ5 ἴπΠ6 βθπιι5᾽ 

ΤΟΥ, 



ΡΗΤΕΥΡ̓ῬΡΙΑ ΝΆ. 1. 58 ν. 1ο---ἰ2.} 

ἦγ}. τΡΠτθουβηθβ8, υνηϊο ἢ} ἅτα ὈγῪ [6ϑι5 1Ιο Τα γε ΠΊΑΥ 'δρρῦονε {πίπρϑ 
ΟἸγιβέ, πο ἐῃ6 σοῦ ἀπά ργαῖβε οὗ ἡ7εν. [ηλὲ ἴαγε ὄἼχςα!]εηΐ ; [Πδΐ γε ΠΊΔΥ Ὀε 

ας] 

ΒΙΠΟΟΥΕ δηά ψιίοις οἴδπος {1Π] τς 
ἄδγ οἵ (Ἰἢτιβε; 

11 Βείηρ ΗΠ1εἀ4 νυ της ἔ5 οὗ 

[5Ρ|Γτπ4] ρεγσθρέϊοη ἰῇ βΘΠΘΓΔ11, “ ἀποαυ]ράίσε 15 
1Π6 5ρϑοῖθβ,---ηά ἴῃ6 ποθ]θϑβί, ἃ5 55 ΔΠΊΟΠΡ 
π6 θοάΠΥ 5θη565" (Βεηξ6]). ϑ8εβ Νοίε αδἵ 
επά οἵ «ἢ. 

10. Τραΐ γὲ γᾶν ἀῤῥγουθ ἐῤῖίῖης ἐραΐ αγὸ 
ἐχοε οπ)] ὝΠΕ νεγῦ πιθαηβ, (1) ἴο ἰδεβί ουὕ 
ΡΙονα (45 πλαῦρ.. ““{τγ), (2) ἴο δρρζγουϑβ. 
Ηφτγο ἴἴ Πα5 {πὸ Ἰαζζευ 56 η86 ; 45 ΚΒ Ομ. 11. 18, 
ὙΠΕΓΘ. 566 ποίθ. ὍΠΕΟΙΓ “ Κπον]θάρε" ἂπά 
“ Ρρευοερίίοη ᾿ ἃτ6 ἴο ὃδ6 50 ἀϊγοοίθα 85 ἴο 
“ΔΡΡΥΟΥα ᾿ ψγμαΐ 15 {ΓὈ]Ὺ ““Θχοε]]θηΐ ἢ δπά 
γνοσίῃυ ἴο θὲ Ἰονεά : ἀπά {πι5 ἴο βαϊάθ {ΠΕΙΓ 
“ἼἸονο ἢ ὐῖσης. ὙΠΙῚ5 σοΠοτο5 θοζίου ἢ [Π6 
Ργδοθάϊηρ ὦ. {πη {π6 ΟἾΠΕΙ τοηάουιηρ,--- 
“ (ΙΒ ΠΡ 15} ἘΠ] ηρ5 {παῖ ΑἸ ΕΥ ἢ: [ΟΥ̓ ΤΙΡΘΠ 655 
οὗ ζποαυϊείσε ἀπὰ βιιθι]ον οὗ ρεγεορέϊο πανα 
ΠΟΘΙ ΡΥΌΡΟΥ ΘΧΟΓΟῖβα 1655 ἴῃ ΥΘΟορΙΖίηρ {ΠῸὸ 
Ῥγοδα ἀϊβειποίίοπβ οἵ βοοά δηά ευ]], [ΠΔῃ ἴῃ 
ἀἰἸβουι π παίϊηρ [Π6 ΠΠΕΟΙ 5ῃαήθβ οἵ βσοοά δπά 
Βείζου ;--τϑὸ 8ἃ5 ἴο Ἅσβοοβα “"ποῇ πΊοάο ῥγε 
ΤΉ 8115 θοηδ, 5 ἴῃ θΟΠΪ5 ορίϊπια " (ΒεηρΕ]). 

ἐραΐ γὲ γῖαν δὲ... ἡ “ΤῊΙΒ 15 π5114}}γ ππάοτ- 
βίοοά ἴο ἄθοϊαγο {Π6 εἰξίγιαΐθ ῬΌΤΣΡοΟβΘ οὗ {Π6 
“ἐ Κηον]θάρε δηά ρεγοθρίϊοη" ργαγεά [Οσ6 {ΠΟῚΓ 
Ζγγι)γ6(ϊαΐε αἴτὴ ὈδΙηρ ἀθοϊαγοά τη τΠ6 ννογάβ 
Έῃδΐ γε ΠΊΑΥ ΔΡρρτονθ." “Οοά ρτδηΐ γοιῖι 
500} Ἰπάρτηθπηξ {Πδΐ γοῖϊ ΠΊΑΥ Ργοου {πὸ θοβί; 
20 ἐῤὲ πὰ ἐφαέ (ἵνα) γε τᾶν θὲ ρΡιιγο," ὅζο. 
Βιι τὲ βεθπι5 Ὀοίίοῦ ἴο τεραγά [15 45 ἃ βθοςοηά 
ΔΠη4 ᾿ηἀδροπάεπί Ποδά οἵ ργδυεσ, ππηάἀογβίαηά- 
ἴῃς “{παΐ,᾽ 45 ἴῃ 1αϑὲ υ". (πεσε 5ε6 Αἠ(, Νοίο), 
Ὧ5. ΤΊΘΓΟΙΥ ἱπίγοάιποίοτυ οὗἨ [Π6 νοῦ ψ ΠΟ 
ΕΧΡΓΟΒΘο5 {Π6 οδ]οοΐ ργαγεά ἴοσ. ὙΠ Πα 
ΡΓΑΥ5 (1) ἐβραΐ (ἵνα) {ΠΕῚΓ Ἴοτσε τλὰὺ Ὀ6 ᾿πογοαβοά 
Δηά ογάογεα Ὡυιρηΐ (τυ. 9), (2) ἐῤαΐ (ἵνα) {ΠεῚΓ 
ΤῈ τραὺ Ὀ6 ὈΪΆΠΊ6]655. ἀπ ἐγ] (τ. το, 
11). (ΤΠε ἱπίογνθηϊηρ “ ἐραΐ οἵ ΑΟΥ.., Ξξίαη5 
ὯοΓ εἰς νυ Ἰ ΠΗ πη10., ποῖ [ῸΓ ἵνα νυ ΠΟΠΗ].) 

σἴπσογε) “ῬαΥΘ" (εἰλικρινεῖς) 45 ἴπΠ6 σοΥη 
Ρυγροά ὃν {Π6 τυϊηποαυΐπς ἴα (να ἄθγῖνα 
{πῸὸ ννογά ἀπὸ τοῦ εἴλειν), τ ΟΥ 45 ἴπΠ6 ϑ'9 πὶ 
Ῥγονεά Ὀγ {πὸ σαπόεέαηι (1 ἴτοπὶ εἵλη). Βρ. 
ΙἸρμείοοῖ Ποννενοῦ τοραγάβ {Π6 ψοτά ἃ5 
ὈΓΙΒΊΠΔΙΠΥ ἃ “΄ βίγαΐθσῖσα] (οΎτη,᾽ ΔΡΡΙΘα ἴο {πὸ 
οΥὐἄοσηρς οἵ ἰζτοορβ (ἔγοπιὶ εἴλη οὐΓ ἴλη, ἃ 
54.ΔαΓΟΠ), “΄ ἀϊδεηςξ,᾽ [ποησς “ πηβι]16 4. 

«υἱέῤομέ οὔέπεε)] "“ΤΠαΐ 15, " ψιῦποῦΐῦ βύθτ- 
Ὀ1ΠῚ π΄" (ἀπρόσκοποι.). ὙΤΠΕ ννογὰ 15 σαραθ]ο 
Οἵ [Π6 ἰγαηϑιίϊνε 5θηβ6, “ ποΐ εαμυζηρ ΔΗΥ ἴο 
βίθτα Ὁ] 6, 251 ου. χ. 32. Βαΐ {Π6 ᾿πἰγδηβιίινο 
56Π56 ““ποΐ εαζμοά ἴο βέισγα] 6," “ που [8]}- 
ἴῃ, 45 Αςίβ χχῖν. τό (βϑροκθὴ δγ ϑῖ. Ῥδι]), 
ΡΎΘο5 Ὀθϑδὲ ἢ {Π6 σοπίοχί ἤογο, ἴο ΜἘΙΟ] 
{Π611 σοπάιιοξ 20 οἶον: 15 ποῖ ρου ποηΐ. 

(οά. 
12 Βυΐ [1 ννοι]ά γε 5Ποι]ά υἱπάοτ- 

βίαπά, Ὀγείῆγεη. {παῖ {ΠῸ6 τΠ]ηρ5 τυ ϊεἢ 

ΟΡ. τ (ιεπὶ. Κ., ΧΧ,, ψμεῦα (Π6 ἀογινοά 
ἄνευθ 15 το. “ὙΠεῈ νη 5. ρου οστη {ΠΕ Ὶ1 
ΠΟΌΓΒ65. «υλέδομέ ῥὶπάγαπεο᾽ (ἀπροσκόπως,--- 
1η{Γ4Π5.). (ΒεδΒΟΌΓα, ἡπ ]οο.---- [.) 866 4150 2ώό. 
ΓΧΙ. 
ΎΠι5 ΠῚ5 ΡΥΔΥΟΓ 15 {παΐ {πΠῸῪ ΠπΊᾶΥ ὃ6 

σε (ἰπνναγά]ν); ἀπά δλαγπείθςς (ουζυναγα ]ν). 

ἐΠ11 ρὲ ἐὰν} Βαίμογ “δραϊμηβῦ {86 ἅδγ." 
ΤΠΘ ρσρρ. (εἰς) ἀἰβειπ εν Ὀγηρ5. οὐκ {πὸ Ἰάθα 
οἵ 2φγεραγαΐοπ 70 ἴπε Πππάρτηθπέ, [αἰ ΠΕ ]Υ ἀθονα 
᾿ηΠΠἸςαΐοα ὈΥ “ μη] (ἄχρις), οἵ υ 6. 

11. ΜΠ εα αὐἱὲ ἐῤε πΐς οὔγισδέεοισπεις. .. ἢ 
Νοῖ “,Ζ2ηπώἰϊς᾽ Ὀαῖ “ ἔχ αἱι" (50 811 θεβὲ Μ5858.). 
Α5 οἵ {ΠεΕῚΓ “Ἰονο " (τ. 9), 50 Πεσύα 6 4551165 
1πΠ6 οχἰβδίθηςα οἵ {Ππεῖγ “ τἹρ ΘΟ ι5η655," δηά 
ΡΓΆΥ5 ἔργ 115 ᾿ποῦθαβθ, ἴῃ ἐπ 5Πᾶρ6 οἵ “ ἔγι1.᾽ 
[15 οΥἱβίη ἴ5 'ἴπ 1ῃ6 “βοοά νγοσκ θεριη ἴῃ 
{Ποτὴ " ὧν σοά (. 6). [ἴ5 ΡΓΌΡΤΟΒ5 ἴῃ ἔγιπ- 
ἔα] Π655 15 ἴο Ὀ6Ὲ “ὑμαῦ ψΏΙΟΙ 15 ΓΠΥΟΌΡ Ἢ 
“εσς Οῤγῖςί." ΤΕ ΟΥΚΒ ἴο Δη 6 Π6 {γα πβοθπαϊης 
411, “ππηίο {Π6 βἼοτυ δηα ργαῖβε οὐκ" σοί." ὙΠὰ5 
1Ὲ 15, ἴη {Π6 ἔμ]1οϑ βθῆβο, ἴτῸπὶ ἢγϑδί ἴοὸ ἰαϑί 
ἀης {πγουρποῦξ, {πὸ “ ΕἸΡΠ θοιι5η655 οΚ Οσοά "ἢ 
οὗ {πῸὸ Ερ. ἴο {πε Ἐ οπιδῃβ (1. 17)-- Βοριιη, 
ςοπίιπιιθά, δηά [το Ὀ6] ἐεπάρα,᾽" ῖὴ Ηπη. Απά 
{ππ5 {πΠ6 ἀοοίτηθ οἵ {πα Εἰρ. ἰοπομίηρ {πα 
ΒΟΌΓΟΘ Δη4 παΐαγο οὗ τὶρ θοΟι5η655, 15 ΠΟΓῸ 
ἀἰἸβε πο ν ἱπλρ] θα ; 1[5 Ἔδχρῦθθθ ίαζειηθηΐ 
ΓΟ] οννιηρ; θεὸν (1. 9). 

“|ογν ἀπά ῥγαΐτο 967, Οοά)] “Οἰονγ," ἴῃ {π6 
βῃθυνίηρ Τοσίῃ οἵ (σοά 5 ννουὶς :--- χγαῖσε, ἴῃ 
{πῸ Ὡϑογιρίϊοη οἵ {παΐ ννοσὶς ἴο ΗΠ. 

12-,[4. ἘΒΑΒΒΌΕΙΝΟ ΑΟΟΟΟΝΥ ΟΕ ΗΙΒ [ἴΜ- 
ῬΕΙΒΟΝΜΕΝΤ ΑΝῸ 115 ἈΈΒΟΠΤΒ. 

19. Βι 1 «αυοιά .. .1 ἘΤΟΠῚ Πῖ5 {ΠΔηΚ- 
Ὰ] δηἋ ΡγΑΥΘΥΓα] ἸΟΥ ἴῃ {Π6Π, ΠῈ ΠΟΥ Ρ45565, 
“μὲ (δέ) πηαγκίηρ {π6 {τΓαπϑιίοη, ἴο {Π6 
ἴὰ5Κ οἵ ἀἸβρθ! Ππρ ἘΠ6 βουσονν[α} ἀΡΡΥ ΘΠ 5Ι ΟΠ 5 
ὙΠΟ Π6 Πᾶ5 Πραγα, ΟΥ Ὡ551:1Π|65, {παΐ {πὸν 
ἔδ6] φοποθγηϊηρ πη. Ηε νυτῖῖθ5. 45 ΟΠ6 Μγ6}} 
ἀ5ϑι θα οὗ [Π6ῚΓ σα [ῸΓ ΠΪ5 νγε] αγο. 

ἐῤε ἐῤίηιριε νυ λοι Παρροποά ππζο »16] Τ1ι11., 
ΚΠ ἢ6 ὑπίπρδ ΟΟΠΟΟΥ ΠΡ πι6᾽" (τὰ κατ᾽ 
ἐμέ). Ἠδ 1] ποῖ . 411 Ἐπὸπὶ ἢῖ5 σε εγίησς, ΟΥ 
ἐαησογς, θα τι565. [15 βΘΏΘΓΑΙ ΡἤΓαβθ. [ΐ ἰ5 
ουηά 4150 ΕΡἢ. υἱ. 21; (0]. ἵν. 7:--αΥ͂., 
“ΤῊΥ ΔΠδιγ5,᾽ “τὴν βίδίθ." 

γαΐροῦ τρθίο ἐῤε Κι ρῥεγαπεο] Γαΐ 15,“ 80 85 
ἴο ξαγίμοῦ γαύρεν [{ΠΔῃ, 45 πηῖσ ς θὲ ἔθαγοθά, ἴο 
μιπάογ]. ὙΠῸ δανῦ. σϑρὶῖο5 ἴο ἔπε] ἔδαγϑ 
νυ τΠοιιξ ἀἸ γοῦν πποπίοπίηρ {Π6Πη. 

ΤῊΙ5 “ΠΟΥ ΠΟΥ ΠΟΘ᾽ 15 ἵννοίο] ; ἃ5 [Ὁ]]ουν5: 



59 ὃ 

ἠαῤῥεπεώ ΠΠίΟ πΠι6 Πᾶνε [Ἀ]]}Θη οι 

ΓΑΙΠΟΓ τπίο τῆς Πιγίπογαπος οὐ {6 
ΘΌΒΡΕΙ ; ᾿ ΟΥ, ον α . Ολνῶ. 13 80 τῇαξ τὴν θοπάβ ᾿ἰπ ΟΠ χῖβε 

Ι ( 5 δ Ι Η ἀμ: ἅ{6 τηΔη 1 Έδϑξ ἴῃ 41} τἢς ΡαΪαςα, Δηά ἴῃ 
φοτεγέ, 411 οἵποῦ ῥίαεες ; 
Ἰ ΟΥ, Ζ2ο αἰ 
ολοζο. 14 ΑΠά πιδηγ οὗ τπ6 Ὀγθίῆγεη ἴῃ 

19, Εἶστὲ τε (Ἰπ τοάπισοά Ὀγ “50᾽ ΕΠ) 
φΓ δὶς δοπάς ; ἴπ6 δεἤξεοϊ οη {πὸ πηϊπ5 οὔ μοδα 
ὙΠῸ οατηδ ἴῃ ςοπίδοξ ν ἢ Πΐτη, δηὰ {ΠγοΡῊ 
{Ππ6ΠΔ οἡ οἴ οΥϑ. 

71} δοπες τι Οδγίσέ αγὸ ηιαρὶδε] ἘΔΙΠΟΥ, 
“ΔΥΘ ὈΘΟΟΙΘ τιϑηϊῖοϑί [85 ὈΘΙηΡ) ἱπ 
ΟὨΥ ΒΘ." ; ππάθγροηθ ἴῃ 5 οδιι5θ, ποῖ [Ὁγ 
ΔῊΥ τηϊδάθοα, Η!5 ἐϊβοοῦγϑθβ, ἀπ ςοπάπεοϊ, 
ννΟι] ἰΙθανα οἡὴ ἢϊ5 βιιαγβ πα νἱβϑίζοτα {Π6 
᾿τργθϑϑίοη {Ππαΐ 15. ἱπηρυβοπτηθπξ νγᾶϑ ΤῸΓ ΠῸ 
ΟΥπιο, δΕ ΤΟΥ Πἰ5 ἀδνοίίοη ἴοὸ (Πτγῖδε ((ρ. 
ἘΡΆ. 1|.τς ἵν. τ ; (ΟἹ. ἵν. 3; ΡΆΠΘπα. 1, 9).---]. 

28. αἱ ἐδ ραϊαςε] Τ1Τι11., “πὶ 886 ΨΠΟΙ6 
Ῥυθύουῖαπ" (Πραιτωρίῳ). ὙΠαΐ ἰ5, “ὙΠΟ 
οαῖιβα οὐ τὴΥ θοπά5, Δηἀ Ἐπογοθν ἐπ Νάπι οὗ 
(Δ τΙβέ, μανθ θεοοπηα Κποννη θυθπ ἴῃ ἐπ Τππροσίαὶ 
Ἀ οβιάθιιος."- --ΟΥ ἢΪ5 νἰβϑίϊοτβ (Αοΐς χχνι. 20); 
506. νγοι]ἢ Πᾶνα δοηιιαϊπίαποθβ ἀπΊοπρ [ἢ 6 
ὨΠΠΊΘΓΟΙΙΒ ΠΟΙ θΘΓ5 οὗ {π6 ΕἸηρογοσ 5 Ηοιιβο- 
ΠΟΙ, βούῆθ πηρμξ {ΠΟ ΠΊβοῖν 5. ὈθΙοηρ; ἴο ἴΐ. 
ΠΕ Ῥχῳτζογίδη 50] 1615, ΠΠΚοννῖβθ, ὑνῆο ἴπ {ΠῚ Π 
“Κορέ Βίτη " (2ὁ. 16), νγου]ὰ ἴῃ στρ ὩΣ. σοῦτ56 
6. ογάογθα ἴο {π6 Ρα]αΐζίιπι, Ἐμογο ἕο βπαγὰ 
1π6 ΕὙΩΡΟΙΟΥ 5. Ρεῦβθοη. ὙΠι5, οαγτῖθ ΒΥ 
ἴποδ56 ὑγΠῸ απ ἱπίο σοπίαςξ νυ ἢ Πἰἷπι ἴπ ἢ 5 
ῬΙΒΟΏ, [5 σαβθ 8η4 [ῖ5. τηθϑϑαρο νγοι]ὰ Βὸ 
Ποαγά οὗἁἨ ἴῃ {π6 “Ῥαᾳϊδςο." “Ῥτγαϊογίππι" 
ΔΟΘΟΓΩΙΠΡῚΥ 15. ΠοῦῸ ΤΙΡΉΕΓΥ ἰακοη Ὀγ ΑΟΥ. 
ἃ5 Ττηθδηΐηρ; Παϊαῤίμι,--- Ὁ] οννίης ΟἾγγ5., ἄζο., 
(τὰ βασίλεια), ἃπὰ ϑιρροτίοα ὈΥ ἵν. 22, 
“ (μβαγ 5 ΠΟΙΙΒΘΠΟ]4. ὙΠῸ οοπίοχε οχ- 
ΟἸ465. [Π6 ΤΠΔΥΡΊΠΔ] τοπάογίηρ, “τ βατ 5 
Οὐρμγε" (2.6., ἡμάσηιεπέ ῥα); ἴου νυμαΐ πὸ 
ΠΘΥΘ [6115 οὗ 15 ποῖ {π6 σγϑϑι]ξ οὔὨ δηγ ριθ]ῖς 
ἨΘΑΤΙΠΡ' ΟΥ̓ Π]5. ἀρρθϑὶ, θυὰξ δπ ἱπαϊγούς οῆδοὶ 
οὗ Π5 θοπάβ ;--- ΠΑ ΟΕ] Υ, {πᾶξ τπΠῸ ΟΌβροὶ μὲ5 
Ρεποίγαϊθα ᾿ηΐο {ΠῸ τηρου}] Ηοισεοίά. 

Μοβέ πιοάθγπβ, ποννονεῦ, ΓΟ] οννίηρ; Ροτῖ- 
Ζοηΐ5. ()6 Ῥγαίογίο ), Ὄχρίαἰπ, “ΜΥ ἰπι- 
ῬΓΙΒΟΠΠιθης ΓῸΥΓ ΟΠ γίβί 5 βαῖζθ Πᾶβ ΒέςοΠιο 
Κπονη {πγουρη οι ἐπ6 Ππηρογῖα] Βοών- σμαγά." 
-Οἴ {Πε56, βοπῖθ ἴακο {πὸ “ Ῥγᾳίογίιτη" ἴο 
δ6 (1) τπ8 βσγοαξ Του! πο (αρρ οἵ {πὸ “Ῥτω- 
τογίδη (ΟΠογίβ," ουίδι 48 [Π6 νν8}15 (Τδοῖί., 
“ΑΠΠΑ].,᾿ ΓΝ. 2, Πογο 566 ΟΥΕ 15. ποίο). 
ΟΥΠεῖβ (2) {π6ὸ Βαγγαοξ αἰίδομοά ἴὸ πὸ 
Ῥα]αζίιπι ἃ5. ἡιιαγίουβ ΤῸ [ΠῸ σοτηραπίθβ οὗ 
ἴπς Οαγ ἀοξιια}}γ οἡ ἀπιγ ἐπογθ. ΟἸΠοῖσ, 
(3)186 ““Ῥηείογίαημ (Ἰοφογ ς᾽" ἘΠοταβοῖνοβ. (ϑεα 
Νοίε αἵ επά οὔ 9.) 

ἀπά 1 αἱ! οὐδὸν Ῥὶαςθ58)] Μοτγὸ ργοθαθὶῪ 
(85 ΠλλΓΡ.) “00 811 οὔ 6185," ΟΥ̓Δ 811 [88 

ΡΗΤΤΙΡῬΤΙΆΑΝΘΙ 1: [13---τό. 

τη [ογά, νγαχίηρ σοηβάοπες ΒΥ ΤῃῪ 
θοηα 5, ἀγα πιο ἢ τποῦς Ρ0]4 το βρεαϊς 
τΠξ ννογά νυ τῃοιε ἔδαγ. 

15. ϑοπηα ᾿π4664 ρίοᾶοῃ ΟΠτϑὲ ανεπ 
ΟΥ εηνυ δηά {γε ; δῃηά ϑ8οπι αἶβο οἵ 
βοΟα ψ}}}} : 
16 Πα ομς ργθαοῃ ΟΒτῖβέ ο ςοη- 

- 

: 4 

τ δύ"; ποΐ ΟΠῚΥ ἴο {μοβο δθοιξ ἐπ ΕἸΏΡοτοΥ 
(ΒΘ μοσ Πῖβ ῥομεεῤοίά οΥ̓ΒΪ5. δοάγ-σπαγά), 
θὰϊ Κ᾿ ΠΟΓΑΠΥ ἀπιοηρ [Π6 ἱππαθι αηΐβ. οὐ {πὸ 
οἰἴγ. 

14. δεροπαάί γϑσμε 9 ῥὶς δομάς ; Ὀγοίῆσθη 
ΘΠοοΟσΓγαρΘα [0 Ργθδοῖ ὈΟ]ΩΪΥ. 

γιαην 97 δὲ ὀγεέῤγθη πὶ ἐδὲ 1ογά... Ο(οτ- 
ΤΘΟΙΥ, “πιοβῦ οὗ [86 Ὀσ 6 πα," “1ΠῸ ρσθαΐογ 
Ραγί," --Ἰθανπρ' ΤΟΟΠῚ ἴῸΓ [Π6 Ἔχοθρίϊοπβ ἴο θ6 
᾿ηἰγοάιιοοα ἴῃ ποχί Ὁ. ὙΠῸ νογάβ “πὶ {πὸ 
Τοτγά,᾽ παΐαγα!ν ἘΠΟΌΡη ἘπεῪ αἰίαςοι ἐποτα- 
56]γ 85. ἴο “πε Ὀγοίῆγοθη," τὸ θεΐίεσ Ἰοϊποά 
ννἱτἢ ἘΠῸ ΓΟ] Οννηρ (566. ποχέ ποΐθ). ὙΠΟΓΙΘ ἰ5 
ΠΟ {{π|- ῬΑΓΆ116] ἴῃ Ν. Τ᾿. [ῸὉΓ ἴΠ6 ΘΧΡΥ͂Θσϑιοη 
“ ΒγοίΠγθη πᾳ ἐφ 1ογά," νυ Ὡϊο ννου]α ἴῃ ἔβοΐ 
θ6 ταιτοϊορίςα]; “16 ὀγοέῤγεη " (στ βοιξ “2η 
ἐῤὲ φργά 7) βυβηοιοπεν ἀδποίϊπρ ῤγιεζίαιο. 

ἐι δὲ ον, «υακχίησ εοπβάεπέ ὧν ρῃν δοπά:] 
Ἀφίπον, “πανῖπρ ᾿π 86 Ιοτὰ οοπβᾶθποθ 
π ΠΥ Ὀοπα5᾽" (ἐν Κυρίῳ πεποιθότας). ΗῚ5 
ἱπιρυἸβοηπιοπξ, ΒΟΥΠΘ 45 ἧἣθ θθδγ5 ἴξ δηά π5ϑά 
ἃ5. 6 11565 1{, Βθῦνϑβ δῖ ἴο σοπῆστῃ {ΠΕῚΓ ΓΔ. 
ΑΟΟΟΥΑΙΠΡῚΥ 15. “θοπαάβ᾽ ἅτ ἴο {πεπὶ {μ6 
οδ]οοί οἵ ἃ οοπῇάθηοα, ποξ μυπηᾶπ, θα τοϑίϊηρ 
κη {πὸ Τογά,"-- ῸΓ ποθ θοπάβ ἃῇθ “ἴῃ 
ΕἸ γε" ([βῖ “".), Νν Δο 15 ἢ ΗΚ Ἱπηρυβοποά 
Αροβίϊς, ἀπά 1{ τηδηϊοβίϑ 1561} ἴῃ ἱπογθαβίπρ: 
σΟυγαρο “ [0 5ρθᾷῖκ {π6 ννογά.; (Βοδά, νι 
μθεϑὲ Μ588,, "μ6 ψοσζὰ οἵ 6οἂ,")-- ΕΓ πὲ 
οοηπθοίίοη ΠοΥῈ ργοίογγο, ορ. 11. 24, “1 {τιιβέ 
ἴῃ {πὸ Τ,ογα ̓  {πέποιθα ἐν Κ'.). 

15-18. ὅΓ ΟΗη ἘΈΒΌΠΥΒ, ΠΟΤΕ ΕΒ ΑΤ-Ὸ 
ΤΑΙΝΕ., ΑΒΕ ΤῸ ΗΙΜ ΟοΥ. 

15. δονιὸ ἱμιάθεί ῥγέσε.. . . 1 ὙΕῖ ποῖ 4}} 
ΠΟ ῬΥΘΔΟΠ ἅτ δοίυδίοα ΟΥ̓ 5110 5ριτι. 
“ΤΉΘΥΘ ΔΥΘ 5070 ἼἘΈΟ ΡΥΘ808᾽) ΠΌΤ ἰπ- 
ΓΌΓΙΟΥ͂, ΠΥ, ἔγοπ 6Υ1] πτηοίϊνοβ; “θύΥ 61 
Ῥθοδαβ6 οἵ (διὰ νι δοοιι5.) ΘΗΥΥ 8πᾶ 
Βύγ 110.) ὙΠΟθῈ οἵ σοιγβα ἀτ ποῖ πο] θα 
ἴῃ {πὸ ψαζέρμ ρυθαςμοῦβ οἵ ἰαϑὲ υ., θῈ ἀγα {π6 
ΘΧΟΘΡΕΟΠ5 ἘΠοτὰ (δον Ροϊηίοά ἴο. 

ΎΤΠοβο πο “ἅτὸ σοπῇάοηξ ἴπ ΠΙ5. θοηβ "ἢ 
ΑΥΘ πονν τοϊπίγοάποθα 45 [Π6 Κβοῖιθ 8150 
γγῸ Ργθ ἢ ΚῬϑοδαβα οἵ σοοῦψ111;" {Π6 
ἔνγο οἰαβϑεβ Βοίπρ ἴπτι8 5ΒΑΓΡΙΥ οοπέγαβεθα. 
ΤΠ οοηΐη. (καὶ) ἴἰπ {π6 [ὈΓΠΊΘΥ ᾿πδίαποα 
(εὐεπ᾽, ὈΘΙοπρ5. ἴο ““Βεϑοαιιβο οὗ ΘηΥΥ ἢ ἿΞ 
ἴῃ {ΠῸ Ἰαϊίου (“ αὐτο), ἴο {πὸ βεοοπά “Ἅ βδοιηθ.ἢ 

ϑοοά «υἱΠ] ὝΠαϊ 15, ἰονναγάβ ἐῤὲ «υγλεῖ" 
ῥίηισε (45 ἴ6 ρθύβοῃδὶ παΐιγο οἵ [Π6 ῥράββαβα 



ν. 17---τ8.] 

τα πίη, ποῖ 5 ποαγαὶν, βιρροβίπρ ἴο 
Δ4ἃ 4] οτοη ἕο πιγ ὈοΠά5 : 

17 Βυΐ τῃς οἵπεγ οἵ ἰονε, Κποννίπρ 
{Παΐ 1 πὶ βεῖ ἰογ {πῸ ἀείεπος οὗ {ΠῈ 
ΘΌΒΡΕΙ. 

ΡΗΠΜΠΡΡΙΑΝΟΘ, 1. 

ι8 Παῖς τῃθη ὃ ποενντῃβέδηάϊηρ, 
ΘΥΘΓΥ νγᾶγ.7) ὙγΠΕΙΠΟΓ ἰπ ρῥγείθηςε, οὐ 
ἴπ {ταῖῃ, (γιθε 185. ργθδομῃβά ; δηά 
1 {ἐπογείπ ἀο τε]οῖςθ, γϑὰα, απάὰ ψ}]]}] 
ΓΕ] οἷς. 

5ῆθνν5); ποΐ ἰονγαγάβ {Π6 σουῤρεί, οὐ {πῸ «ας 
οαἴϊογι ΟΣ 767 (45 5οῖὴθ Ἔχρ δίῃ). Ὑπὸ ννογά 
15 Θἰβθυν ΠΥ ΠΊΟΒΕΥ τἰ5οἀ οἵ [πΠ6 Π)έυΐηθ “ βοοά 
ῬΙΘαβαΓο "ἢ (45 11. 12); θαΐ οἵ ῥιριαη “ βοοά 
Ὑ11],᾿" Ἀπ. ΧΟ 1 (ΡΟΒΒΙΘΙΥ 4150 1λπ|κὸ 11. 1.4), 
ὙΥΠΙΟΝ Ιατίου βθῆβα {ἴπΠῸ σοπίοχε ΠΟΙ ΓΘ ΠΓ65. 

16, 17. ὝΠΕ5ε νϑῦβϑοβ πλιιϑί 6 {γΓαπβροβθά 
([ῃ6 μὲν ἀπά δὲ σΠδηρίηρ Ρ]Δς 65); {πὸ ννεῖισῃΐ 
ΟὗἉ Δ ΠΟΥ Βοΐπρ ἀραϊπϑί [ΠῸ ἀγταηροπιθηΐ οἵ 
Ἄς Ν, (ἰκονῖβε οἵ Κδςο.,--- ῸΓ σοΟπνεπίθποα 
τΤοίδιποα ἴῃ {π6 [Ο]]ονγηρ ποΐθ5) ;---Ὑν ΠΙΓ ἢ 15 
ΘΥΙΔΘΠΕΥ ἃ ςοΥγδοίίοη, πιαάθ ἴο ἁνοϊά {πὸ 
ἸΠγΕΥΒΙΟ (ΟΥ̓ εὐῤῥασηημ6) οἵ {π6 οΥ̓οΓ οἵ {Π6 
ΤηΘΠΊ ΒΟ 5 οὗ ᾿αϑί υ. (('βοπῖθ οἵ θῆνυ . .. Β0π16 
οὗ βοράν] ᾽). 866 Νοέε δ οπά οἵ οἷ. 

16, ῥγέαερ] ὙΠΕ γε Ό ΠΕΓΙΘ τι566 (καταγγέλ- 
λειν) αἰ θΠθγα ἔγοπι {παΐ ἴῃ {(Π6 ῥγθοθάϊηρ τ. 
(κηρύσσειν), ΟΠΪΥ 45 ἐο αηροιηςε (85 ἃ 7716. 5619 67) 
ἀἰἤουθ ἔτοσὰ ἐο ῤγοοίαίγι (85 ἃ ῥογαϊά). 80 
Ψα]ρ. ννῈ}] στε πάθυβ ποτα “γιΖαϊεαη,,) ΘΓ 
“ἐ αγιγείαη." ΟἿ {Π6 ἔνγο νϑυθ5, ἐῤῥαΐ 15 τιϑϑά 
ΟΥ̓ 811 ΡγθαοῃοΥβ, ονθη {π6 1, ογὰ Η]ΠΊ561Ε: ἐῤὴς 
(Ρθοιαγ ἴο Αοίβ ἀπά Ῥαμ]πε ἘΡΡ.) ΟΠΙΥ 
οὗ {Ποβε βεπέ Ὀγ Η!π|. 

97) εοπέεμέϊο) “ΓΥΔΠβἰαῖθ, “οὐ ἔδούϊου5- 
Π655᾽ (ἐξ ἐριθείας), ἃ5  οπι. 11. 8, γΥΕΓΕ. 566 
ποΐθ. ὙΠῸ τοπάογιηρ οἵ ΑΝ. (δ αϊε., ““ εογ-- 
ἐθρέϊοπε᾽᾽, ΔΡΡΑΓΘΠΕΙΥ βιιρροϑίθα ὈΥ̓ ἃ πηϊβία θη 
ΕἸΥΓΠΟΪΟΡῪ (45 1 [τοπὶ ἔρις, «171}8), σᾺΠ ΟΠΙΥ͂ 
6 τείδι πο 45 δὴ ᾿πηρογίθοϊς ἀρργοχιγηδίϊοη ἴο 
π6 γι πιοαηΐηρ. ΟἹ [1,αἴ. βῖνοϑ “' 4]: 671-- 
σἱοηο; ΓοΥΓΆ]Π]Παημ θείου, “Ἢ “ηιμαΐίογο ᾽ 
( Ααἀν. Μαγοείοη.,᾿ Ν. 20). 
ὟΝ 8 αύὸ ποῖ ποννϑυϑῦ ἴο {π|π|κ οὗ {πὸ μασγοῖ 

ἴῃ ἈΟΠΊΘ 85 αἰν!ἀθ, ἴπ {Π656 βαυ]ν ἄδγ5, ᾿πΐο 
ΟΥ̓ΒΑΠΙΖοα ραγῆες. ΠΕ 61} ποτα ροϊπίαα δ, 
15. 1παΐ οὗ ἃ βρι γΐ οἵ Ῥθύβοπαὶ δηγη νυ, 5μουνηρ; 
1561 τὰ γαεέίοι απέασοημίςσηι το 81. Ρα11᾽5 [θα ἢ- 
ἴῃ; ἀπά ᾿πῆτιθηςο. 

ποῖ οἰλσογεν) “Μοῦ ψἱΓὰ Ραγ6 τπούῦϊν 685" 
(ἁγνῶς), θα νυν] ἃ ἰθάνθη οἵ ἢ] ἔδε!ηρ. 

σμῤῥοσίηα.) “ Τπηαρὶπίηρ (Ὀιαξ ΕΥΓΟΠΘΟΙΙ5]Υ) 
τὲ ἘΠΕΥ οαη Ππαυγέ πι6,"--ορροβϑά ἴο ““ἀποευ- 
ἐπ ἴῃ Ὁ. 17. 

ο «ὐά αἤῶείίοη)] Βοαά “ἴο 5017 ἃρ᾽" 
(ἐγείρειν, “ φιρείΐαγε, ΝΜ ῸΪΕ., ὅς α.), 45 [Π6 νυν εις 
οἵ δυϊπουΥ τοαυῖγοβ.---(Α. ΜΝ. γτρργθβθηΐβ 
ἐπιφέρειν,--ϑο ες.) ΊἿΠμεθε ρείβοηβ, Π6 
56 γ5, ΡΥΓΘΔΟΠίηρ ποΐ ἔογ [Π6 Οο5ρε}᾽5 58κῈ θαὶ 
ἴῃ ἃ βριγῖξ οἵ βηνίοιιβ ορροϑβίξίοη ἴο ΐπα, θη- 
ἀδανοιτ ἴο ἴακο δἀναπίαρο οἵ Πΐ5 σοπῆπεπλθηΐ 
ἴῃ δάναποῖϊηρ {{πεὶγ σῖγα] οἰ αἰ πι5 ἃ5 [εδοΠοβ οὗ 
[πὸ (σοβρεὶ (866 θεῖονν οὔ Ὁ. 18), ἀπά {Πιι5 
ἴο πηάκο ΠΙΠῚ ἴδε] μἰβ θοπάβ ΠΟΥ ΡΞ ΎΙΘΥΟΙΙ5 

ἴῃ ἘΠ 56η586 οὗ ἢϊ5 ἔογοθά ἱπαοίίοη σοπίγασίθα 
νὰ ἘΠ6ῚΓ Ποϑβί!]α ἀοξινιγ. 

ὝΠΟ πιθδηΐηρ σδηποΐῖ θ6 (45 ΤΔΠΥ͂ ΒΙΡΡΟΒ6) 
{παῖ {Ποὺ βοιρμξ ὈΥ {ΠΕῚΓ ργεδομίηρ ἴο ἄγανν 
ἄοννῃ [Π6 αἰβρίθαβασο οἵ [π6 δας ΠΟΥ 65. οἢ 
ΠΙπὶ 45 {πΠῸ6 Ἰοδάθγ οἵ {πῸ βϑοΐ, δηά {μπ|5 1π- 
ΟΥθα56 {ΠῸ τΊρΟυΓ ΟΥὗἩ ΠῚ5 ᾿τηρυΙβοημηθηΐ, ὍΤῊΪ5 
μποῪ οου]ὰ ποῖ ἄο νιποιϊΐξ ἀδηροῦ, ἰπΠ {πε 
ἢγϑί ᾿πβίδηςοθ, ἴο {Πποιβεῖγεβ (Νεδηάογ). 

17. 07 Ἰουνο, ἀποαυΐης ἐῤραΐ 1 αηῶλ σοὲ..... .] 
Α5. ἴμοβϑ, ᾿ἴπΠ {πῸῚῚ “ ποϊΠοτιβηθ 55 ψόου]ά 
ΘΠΊΒΙΓΓΟΥ Π15 θοπή5. ΟΥ̓ {ΠΕ ῚΓ τῖνα] [θδομῖηρ ; 
50 {Π656, ἴῃ {πΠῸῚΓ “Ἰονα " ΤῸ Ππι, 866 Κ ὈΥ 
ννΟΥ Κρ ΤῸ δη νι ΠΙπὶ ἴο το] ονα {Π6 
ΠΘανΠ655 οἵ Π15. ρυίβοη ; Ὀθοδιιβα ἘΠΕΘΥ ΠΟΠΟΙΙΓ 
Πῖ5. σμαῖη5. ἃ5 ἴπ6 ἰπϑιρηϊα οὗ ἴπ6 σΠδηρΙοη 
“μοῦ ΤΟΥ ἴπ6 ἀείθπος οἵ [πὸ Οοβρεὶ. ὍΤΠῖς 
15 {Π6 ἴσια ἔογος οἵ {πὸ νϑτρ :--ἰῃθ Ἰάθα οὗ 
ἐνίγισ ηι δ 7εγησ, ΟΥ̓́ γίπις ἱπαείϊυο, αἰϊδομοά ἴο 
1 ὈΥ 50Π16, 15 4]ΙΊθη ἔποπα {πὸ βρίγις οἵ ἴῃς Ερ. 
Ιπ τ ΤΠ 655. 111. 23. (ποῖ νυυτθη ἴῃ ΡΓΙ5Ο}) ἴξ 15 
5: ΤΠ] ΑΥ]ν τἰ5ε 4 (“νὰ ἀγὸ αῤῥοϊηέοα," Α.Ν.). 

18. ΤΠ »ηοΐϊυο οἵ [Π6ῚΓ Ργθδοῃῖηρ' 15 ἴῸ ρῖνο 
ΒΙτὴ ΡΠ : 115 χεσϑ ᾽5 ον ου τ ]6 4 ἴο 1π6 σργεδά 
οὗ {πΠ6 σοβροὶ, αηά {πογοΐογο πὸ “ σο]οϊςθϑ. 

ἡπ ῥγείομς)] “ΓΠΪ5. ννοσγά ταῖβοβ {πΠ6 ητ|65- 
τἰοη5: Ηον οαη {πὸ Αροβί!ε “σεϊοϊςς ὃ 1ῃ 
ΒΌΟΝ ΤΘη 5. ΡγΘδΟμηρΣ Πα νὰ {ΠΕῚΓ 
ἰθδοῃηρ, ἀηαἀ νγΠῸ ννοῦα {ΠΟΥ ἢ 
Ὗὲ αἴθ ποΐ (ο]4 ννῃαΐ {πε ῚΓ ἀοοΐγίηθ νγα5 ; 

ΠΟΙ͂ ἄοεβ ϑ8:. ΡῈ] ᾿ΠΡῚΥ {παΐ 1 ννὰ5. δῦγοπ- 
ΘΟΙΙ5: {ΠΕῚΓ »ηοΐζθες ΟὨΪΥ ἅ16 σοηβιγοά. Ηδά 
1 Ὀδθη Θββθπί ΠΥ τπἰπβοιη, νγα σαπηοΐ 510Ρ0- 
Ῥοβθ {παῖ πὸ ννοι]ά Πᾶνο “' το]οιοθα. ὍΠι5 
Κ(Π6. ρᾷβϑαρθ ΠοΙάβ. οἷ πὸ ϑβαποίίοη ἴοὸγ 
Πογοίϊοδὶ ργοδομιηρ,, ἃ5 1 15 οἴζοη πηδάθ ἴο ἦο "ἢ 
(ΒΙαπί, “ Οη {πὸ Αγ ν ΒΔΙΠοΓβ,᾽ Ρ. 290).--- Ἶ. 
(ϑεε Νοίε αἵ επά οἵ οι.) 

ὙὝΠαϊ {ποὺ ννοσε οἵ {πὸ [πιάαϊζίηρ ἕαοίίοη, 
ἢ 115 “ ΟἴΠΟΓ ΟΟΒ5Ρ6]," 566ΠῚ5 μαγάϊγ Ροβ- 
51016. Ηἰἴ5 τϑργοθδίίομ οἵ δι θδοπουβ 15 
ΠΟΘΙ ΤΟΥ͂Θ ΘΠΟΓΡΕΓΟΔΙΥ Ἔχργοββδοά (Πδη 
ἴῃ {π15. Ἐρ.,--τϑεθ "|. 2. [{ 15 ποῖ ϑβιιπηηοϊθηΐ 
ἴο Θχρίαη (45 5οπλθ 40) {παΐ ῥέγὸ "6 τϑ]οϊ θ5 
Ὀδοδιιθθ {πῸὸ (σΟΒρῈὶ ἴαοϊβ ἀγὸ Ὀεὶπρ Ρῥτο- 
οἰαϊπηθά το ποαΐμθηβ, νυ 116 ἐῤέσε πῈ ἀθποιποοβ 
{ποϑθ {παΐξ νοι] ρογνοσί (Ἰ γιβίίαπθ. ΕῸΓ 
1115. «., 1Ε (αΚθὴ 45. Ὡρρίγίηρ ἴο [πιάδ!Ζουβ, 15 
ποΐ ΠΊΘΙΟΙΥ ἱποοηϑιϑίθηΐ νυ {παΐ, δι νου] 
αἰζουν Ὀσγθακ {π6 ἔογοθ οἵ {πὸ αἰτίου ἃ5 ἃ 
γα πίηρ ἴο {πΠ6 ῬΠΠΙΡΡΙ Δ Π5. 
8 αἵἴὲ ἴο ππάογβίαπα, δοσογάϊηρν, {παῖ 

Π6 σοϊοϊςθϑ. θθοδιιβα (45 Τ μθοάϊζ. 54γ5), Ἔυθη 
ἘΠῚ ΠΠΡΊΥ ἴπ6 Θποπηϊθ5. οἵ ἴπ6 {τα τγοτὶς 
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όοο 

19 Εογ 1 Κπονν τΠδὲ {15 5[4}]} τὰ γῃ 
ἴο ΤῊΥ 54 Ι νδίίοπ {ΠΓΟιΡῊ γουΓ ἈΓΑΥΟΥ͂, 
Δηἀ τῆς βιρρΙΥ οὗ {π6 ϑριγε οὐ [6ϑ1ι8 
(Ἰγβέ, 

20 Ασροογάϊηρ, ἴο ΠΥ δδγπαβί εχ- 
Ρεοϊαίίοη ἀπά 2} Πορα, {παΐ 'ἴπ πο- 

ΡΗΡ̓ῬΡΑΝ οτί. [ν. 1τ9--21. 

τὨϊηρ 1 5841} ΡῈ δϑῃαπιβά, διε ἐηαέ νυ τῇ 
411 ὈοΟ]άπ655. 245 Δἰνγαυϑ, 59 ΠΟΥ 4Ϊ50 
(ΟΠ γῖβε 5841} θὲ πηᾶρῃϊηαά ἴῃ τηγ Ὀοάγ, 
γνῃοῖμον 22 δὲ Ὁγ Πρ, ογ Ὀγ ἀθαΐῃ. 

21 ΕῸΓ ἴο π|6 ἴο ἴἷνε ἦς ΟΠηβί, 
ΔΠᾺ το 416. 2» ραῖη. 

ἔοσγ {πῸ {ταῖἢ, ἰοδομίπηρ βοοά {πῖηρ5. {Πουρἢ 
ποΐ ἴῃ ἃ βοοά 5ριτιῖ " (καλὰ μέν, οὐ καλῶς 
δέ). 80 (ἤγγυϑ5., “ὙΠΟΥ ργοδοπθά βοπηά ἀοο- 
{γῖπθ, θα Ίἢ σοΥταρί αἰπὶ ἀπα ΡαΓΡοβα.» 
ΗΘ ρᾶββαρθ, πηάογβίοοα 85 ἅθρους, {ΠΟῈ 5] 

1 ἄοθβ ποῖ γἱϑὶά {πὸ ἰθββοηβ. οἵ ᾿ἱπάπ]ρθποα 
ἴοννγαγβ ἜΥΓΟΥ νυ] ἢ 50ΠΊ6 πᾶν Γογοθα ἔγοπη 
11, γεῖ τε ηἀ5 ἴο σμαΓΥ ; 45 Γαδ ίπρ 4 Πορθμ] 
{γιϑὲ ἴῃ {Π6 νιΐα] ροννεῖ οἵ ἴπ6 (οβρεὶ ἴο ργο- 
ψ41]1, ἐνθη που 15 ργθδομοῦθ θῈ ᾿πβριγοά ὈΥ 
561Π5Πη655 πα θα] συ. 

αὐἱ}] γεγοϊς] Αὐσουγαίοῖυ, κ 58.811 τα]οῖοθ :ἢἢ 
--ποίῖ τ ΒΕΓ] εβοσέ, θααΈ νυ ϑιεάξαϑβί Ἰου, 
ἃ5 ΟΠΘ 855Γθ 6 οὗ {ΠῸ ἢΠΠ4] ἰδϑιιθ. 

ΟΚΟΟΝ 5 ΟΕ ΤῊΙΒ ΤΟΥ. 

19. ον 1 ἀποαυ ἐῤαΐ δίς... ἡ ὙΠΕ οοη- 
ΠΕΘΟΊΙΟΗ 15 ΠΊΔΙΏΪΥ νυ ἢ “΄ 5}48}] γο]οῖσο "ἢ ([αϑξ «.). 
Ὑπ ἘΠΙΞς 5011... {πὸ {πὸ ὑπαὶ ΟΣ ΠΕΙΞΕΣ 15 
ῬΓΘΔΟΠ 64) “1 το]οῖοθ ποῖῦ; ΠΑΥ͂ ΤΉΟΓΘ, ἴῃ {ΠῸ 
58Π16 1 απεϊοϊραΐς ἔαγί πο ἀπα σΟΠΕΠΕΙ Πρ, ἸΟῪ ; 
ἴου ἐῤὶς᾽ (ΘᾺ ΠΊ6 ῬΓΌΠΟΙΙΠ, ἴῃ 58Π16 56η56. ἃ5 
θείογε),- -- {π15 βργεδά οἵ ἴπ6 σοβρεὶ ψ1}}, 1 
ΔΙῚ ὙΜῈ}}] φϑϑιιγο, 5516 ΤῸΓ Πη6 ἴῃ βαϊναί!οη. 
ΝΕΙΓΠΟΥ “ βαϊείυ, ΠΟΥ “ ἀ6] ΙΝ υάποα,᾿ ΠΟΙ͂ ΔΗΥ͂ 
τηθαηΐηρ 5μοσί οἵ {Π|5 Πρ ποϑὲ οπθ, νν}} δι 
νυ δαί ΓΟ]]ονν8. 

ἐῤὶς τρα]] ἐμγη ἐο γὴν σαϊσαΐίϊο)] ΜΟΥ ΓΙΠὶ 
ἔγοπι [ον χί!!. τό (.Χ}Χ.).---1. 

ἐῤγοισ γομ ῥγάγεγ, απάὶ ἐδὲ σμῤῥὶν 9 ἐδὲ 
2171] Ηὖ ἴαἶκθβ ἕο σταηΐθα, --ῬΟΥΠΡ5 {ΠΟῪ 
μανε αϑϑιγοά Πϊπὴ οἵ,---ἰΠ ΙΓ ῬΓΑΥΘΥΒ [ῸΓ ΠΙΤη ; 
Δ Πα οἡ {Π656 μ6 ΠυΠΊΡΙΥ γοϑῖβ ἢ]5 Πορα οὗ {Π6 
ὅταςα ἴο θὲ Ρεβίοννεα ((ἢγγ5.). “ὙΠΟ χανε 
5ῸΘ65 ΠΡ ἴο Πϑάνθη,---ἴ πο σεῤῥὶν σοπλθ5. ἄοννῃ 
ἔγοτη πϑάνθη " (Βεηβ61). [Ι͂η {μπὲ βεπίθηοο “ ὈῪ 
ὙΟΙΓ ΡΓΔΥΘΓ ἀηἀ {πὸ ΞΙΡΡΙΥ οἵ {πε ϑριτ,; 
1Π6 ἔνο πΠοιιη5 “ἅτ ΠΕΥ σοππηρθοίθα Ὀγ {ΠῸ 
ΒΔΤΠ16 ΔΙΈΙΟΪΟ (τῆς), ἴῸΓ ἐφ σὴν 40 ἐδ ϑῤιγι 
15. 1Π6 ἀπϑυνοῦ ἴο {ΠΕ ῚΓ ργαγεν " (Βρ. 1500). 
δε6. ΨΝΊΠΟΥ, 85 ἀῦονυα οἡ Ὁ. 7. πὲ ψοσγαβ 
““Ο ἐδ ϑῤίγ!ε" (δοηϊῖ. Ομ]. ποῖ 51].) ἀ6- 
βιδπαίς Ηΐϊπι, ποΐ 85 ψζυΐης ἴῃ 6 ΒιρΡρὶν, θα 
85. ὁείηρ 16 ΘΡΡΙΥ ψνμογθοῦ Οοά 15 {ῃδ 
ΟἸΙνΕΓ; κ5 (0841. ὸρ, “Ηἑ Π0ΘΌΠῚ ἘΠ8Ε 
ΤΩ ΠἸβίογθίῃ [τωῤῥεἰ] ἴο γοῖι {ΠῸ ϑρισιί.; 

20. εαγπεςί ἐχῥεείαξϊον) “ΓΠ15 συάρῃϊο ννοσγά 
(Ξες. Β οχη. γ111. 19) ΘΧρύθββοϑ {Π6 βίγαιπίηρ οἵ 
νυδίο ΕΠ} ἀηα δαρσεγ ἰοοζίγιο 70 Ὧῃ ΟὈ]οοΐ--- 
τὰγηθα ἴῃ οη6 αἰγθοίίοη δηα ααυαν ον 81] 
εἶδε (ἀπο- ; ερ. ἀποβλέπειν, ἀφορῶν, Ἡ ΘΓ. ΧΙ. 
26; ΧΙ]. 2, δις.).---]. 

19, 20. 

ἦι ποίῥὶπρ 1 φοραὶ! ὅε ατῤαριε] ὙπΠαῖ 15, 
ἐραῦ [0 586πι6᾽" (Ν]ε., “ εοηγεπααν 7), 5611.. 
ΒΥ ἴδ!Ππσο. Ηἰ5 τηϊβϑίοῃ ἴο {π6 σαρίίαὶ οἵ {πε 
νν ΟΣ] βθοπὶ5 σπθοκοά Ὀγ Πἷ5 θοπά5, ἀπά {κεν 
ἴο 6 ςξ 5ὁῃοτί Ὀγ ἀεαῖῃ. Ὑεΐ Πα {γϑΐ5 1 
01} ποῖ 6 ἴῃ ναΐϊῆη. “Μυ θοπάβ ἢᾶνε 
ξαγ Πογθά,- -ταηά 1 8Πὶ 5|Γ6 [ΠΣ 5516, ἴῃ {πὸ 
ΟΥ ἀθαίῃ, νν}}} ἴπ πὸ ροϊπέξ [41] ἴο Γαγίπου, -- πε 
ΜΌΓΚ οἵ Ηϊπὰ ΝΟ 5εηΐ τηθ.᾿" 

«ὐἱὲρ αἱ] δοϊάπεςς, . .. Ορῤγῖσέ εραὶ] δὲ νιασπί- 
ἤρα] 111., “ῬοΙᾶπ 655 οὗ ΒΡ660}," ορροβεά 
ἴο {πΠ6 5|]16ποὲ οἵ οπα ρΡιξ ἴο 5Π|8ΠῚ6 :-τττῶὰϑ Τ 
Τό 11. 28. ΑΥ̓ΤΟ [15 νγοσά ννου]ά τορι] αυ]ν 
ΤΌΠονν, “1 58.411 πηαρηϊγ." Βαῖΐ 1Π6 {1} δπί!- 
{Π6515 ἴο “" 1 5841} ποῖ Ὀὲ αυῤα»ηιεά " 15 (ποῖ “1 
518}1 τηδσηϊν ΟἸγϑί," θὰ) “ Οὐδὲ 5841} θῈ 
για εα ἴῃ τη. 

ὧν "ΐ7ξ, οὐ ὁγ ἀεα δ. Ἐν 72, 580 Ἰοπξ 85 Ηβ 
ΡΓΈΒΟΓν 5. ΠΊ6 ἴῃ ἰΐ :--Ὄν ἀεαΐφ, Ὀεοαιδα Ης 
ΘΠΔΌ]65 πηθ ἴο ἀεῖν 1 ((ἤἢγγ58.;--τϑὸ ὙΠπϑοαί.). 

ΒΑΙΑΝΟΙΝῸ ΒΕΥΜΨΕΕΝ [1ΕῈῈ ΑΝ 
ΈΕΈΑ,ΛΤΗ. 

21--24. 

ΟἹ, Εογ 1ο γῖε. «ὦ ΗΠ ΟΠ ΠΠΕ5 ἘΠΕ 
{τὰϊη οἵ Ρϑύβοηδὶ γοἤθοΐοη θθριη στ. 18--20. 
“1 Βᾶγθ ἸΟΥ ἀπά δβϑιγαηςθ, νυν ΠποίΠοΥ 1 ΠνῈ ΟΥ 
αἴ :--,ῶν, ΟΥ̓ ΠΥ Οὐ Ρᾶτί, ἴο τη6 ῬΕΥΒΟΠΔΠΪΥ, 
116 Ργουηΐβοϑ βοοά {πῖηρ5, ἀθδίῃ θοζίογ {1 ηρ5.᾿ 
ΤΠΘ “ἴο πιο, εἰηρῃδίῖς ὈΥ 115. ροβί(οῃ, 
ΟΡΡοβθβ {πθ οοπϑιάἀθγδίίοη οὗ σε ἴο {ῃαΐ οἵ 
οῤεγσ, νυ ὨΪΟ ἢ 85 Π6 ργοςεθάβ θηΐοῦβ ἰηΐο ἢ15 
{πους 5. τὸ “ΤΟΥ γοι ἡ οἵ τ΄. 24: ἀπά πιογο- 
ΟΥ̓́Θ αἰἸ5Ε Πρ  Π151165 Ὁ ἔγοπι {Π6 “τα ρ νην οἵ 
Οὑγῖε ἴῃ Ἰαϑβί υ. 

10 πε 15 Οῤγίο] [Ιπ ἴπ6 Ὀγουν οὗ {Π15 
Ρἤγαβθ 5 βϑιπημηθα πρ 411} [Π6 (ΓΙ β 45 {1 Ὸ 
1η 15 τϑ᾽ έοη ἴο (γιβῦ: {πὸ πῆ {Παΐ 15 2) ογηι 
ΕΠ τιϑί, αὐδέρ (Πγιδί, ἐπ (Πγχιδί, ,ῶὼγ (ἢ γιβί. 
Τί σοπνθυ5 ουθῃ πόσο ἴδῃ {πο “ (Πγτὶβί Πν θη 
ἴῃ πη οὗ Ὁ]. 11. 2ο; 1ἴ 15 ἴπεῈ σοῆγεγβα ἀπά 
16 δαιίναϊοπε οὗ {πὸ “ (Ὠγίβέ 15 οἵἱσ {|| οἵ 
(ΟἹ. 1. 4.--ο Οὐἱοααμιά νῖνο, (γιβίαση νἱνο ἢ 
(Βεῃρο!). 

ἴο αἷ6 15 ραϊ1) ἈΔΊΠΟΥ, “ἀθδίμ 15 ρ᾽81π." 
ΟΥ̓ [μ6 ἔννο 1πῆπι|ῖνο5 τη {Π15 γοῦβθ, {ΠῸ ξΟυΠΊΘΓ 
15. 2γεροπί, Δη4 ἀδποΐθβ (ῃ6 «ἑαέε οὗ Ἰἰνίπρ : 
{Π6 Ἰαζίευ 15 χογζεξ, ἃ Π 4 ΤΑ Κ5 {Π6 γηηογηρηΐ οὗ 
{Υδηϑιοη ἴο {Π6 βίαϊε Ὀθεγοπά. 

Η 5 ργθβϑοηξ 15 (ἢ γῖβῃ ; Π15 Τα ξπγ6 ΡΥΓΟΤΊΪ565 
γοῖ πιοτὸ : ποῖ ᾿πάθϑά στποῦα {πᾶπ (ἢγβέ, δυς 
ΟΠ γιδὲ πιοῦθ ΡΠΟΙΥ ΠΙ5---ἶἰπ ἃ ἘΠΙῸΠ ΤΊΟΓΘ 
ἸπηπηθἸαΐθ, τποῦῈ ἱπεϊπηαΐο : ΟΠ γὶδέ αἰ ορθίμον 



ν. 22----24.] 

22 Βιυῖ [1 ᾿νε ἴῃ ἐῃς εβῃ, {ἢ15 
ἦς ἴῃς ἔτι οὗ πὰγ ἰαθοιιγ: γαῖ ννῆδί 
1 5}4}1] σβοοβε 1 ννοΐ ποί. 

23 ΕῸΓ [ πὶ ἴῃ ἃ ϑίγαιξ θεονιχί 

ΡΗΨΕΙΓΕΡῬΙΕΑΛΊΝΟ, Ἵ. 

ἴννο, Πανίπρ ἃ ἄββίγαε ἴο ἀδεραγί, δηά 
ἴο θ6 νι (τΙβε ; νη] ἢ 15 ἔγ Βοίίογ: 

24 Νενεγίῃεϊεθς το δϑίάς ἴῃ {πε 
β65} 7: ποθ πεϑάξι] [ογ γοιι. 

Δ ἴῸΓ Ἔὐοσ. ὙΨΏΠΟ {πογοΐογο πὸ 15. ΜΊ]ΠΠρ; 
ἴο ᾿ϊνϑ, π6 ἄθϑιγοβ ἴο 416. 866 ποΐθ οἡ [1]. 11. 

ΒεΖα᾿β ἱπρϑηΐοιβ γΓοηοτῖηρ “ΤῸ πιο, θοΐἢ 
ἴῃ 1Π6 ἀπά 1η ἄθαίι, (ἢγιϑὲ 15 βϑῖη," δάορίοα 
1Π 50ΠΊ6 πτοήθγη Ν᾽ ΘΥΒΙΟῃ5, 15 ΠΠίθηδΌ]6. 

Ῥαραπ ῬΠΙΠΟΒΟΡΠοῖβ, ἴοο, σοι] ἀθβοσιθο 
ἀδαῖ 845 “φαΐ, ὈὰΐΓ οἡ τίου ἀϊβθγοηΐς 
τοι παάς ἴτοπὶ 5[. αι] 5. ΜΠ τποῖη, ἀθδίῃ 
νγὰ5 β1η, 45 ἴῃ6 οἴοβθ οἵ ἔχοι 165 ---ποί 45 {86 
ΟΡΘηΪηρ Οὗ ]Ϊογ. ἀρ. 4 ]δη,᾿Ν. Η!5ι..᾽ 1Ν. γ; 
ΘΟΡΒΟΟΙ., “Απίϊρ.,᾿ 463, 46..---]. 

ϑοογαΐθθ, ἤονευεῦ (Ρ]αῖο, “ Αροϊορ.) 
ΧΧΧΙΠ].), σοηθ5. ΠΘΆΓΟΓ ἴ0 ἴπ6 (ΟΠ γιβίίδη 
ὮΟΡΘ, ὑνῆθη ἴῃ δριηρ ἴο ρύονε {Ππαΐ “ ἀθδίῃ 
15 βϑ1η " (κέρδος, 45. Π6Γ6), Π6 ριιῖ5. [ογνναγά, 
ποῖ ΟἾΪΥ {πΠ6 ποραΐίϊνε αἰζογπαίίνε---ἰπαΐ. 1 
ΤΑΥ͂ δα ἃ 5ἴδερ, διιξ {πε ροϑβιξϊνε οπο---ἰπαΐ [ἴἴ 
ΤΆΔΥ ΟΡΘΠ ἃ νγου]Ἱά οὗ ΠΑΡΡΥ σοπΊΠλΠΙΠρ' Ὁ ἸῈΠ 
με ἀδραγίθα στοϑδί. 

Ω0.. Βμὲ 171 [πὸ ἴπ ἐδὸ οι, ἐῤὶς 15 {δὲ 7γιΐ 
Ὁ Τν ἰαϑοη : 7γ6᾽ --. .] Τὸ ΑΙ ΠΊΕ , 11{Ὸ 
ΒΘΟΠῚ5 ἴο ΟΠἾΕΓ [655 ἴπαη ἄθαῖῃ. Βαΐ 845 Πθ 
ὙΥΓΙ[65, ΔΠΟί ΠΟΥ ἀβρθοΐ οἵ {πὸ ἡιΘϑίοη ὩΓΙ565 
ἴο πῖ5 πηϊπά. Ὑπὸ {πουρμΐ οἵ {πὸ βογνίςθβ 
6 ΤΊΔΥ ΤΟΠΩΘΓ το (ἢ γΙϑι ’ 5 Ρθορίθ, 15. ἴο θὲ 
56[ ἀρδίηβί {πῸὸ {πουρηΐς οὗ {Π6 ἸοΥ οἵ θείης 
ψ ἢ ΟΠ γιέ. Βείνεθη {Π656 Π6 νγάνθῦβ ; δηά 
π6 σοπίθπαϊηρ ᾿ΠΊΡ111565, ἃ5 πον Πηά υἰίοι- 
ΔΠΟΘ, ἰδαγθ {ΠΕ ῚΓ ἴγᾶσθ 1ὼ {πΠ6 ὈΓΌΚΘη 56η- 
ἴδηοοβ {Παΐ [Ο]]ονν ; ἱπιροσῖθοοξ αηα ἀοα ΒΕΓ] ἴῃ 
φοπϑίγιοίςςοη, δυΐ γ᾽] Ἰηρ ὯΠ ᾿ηϑῖρ ἢ ἰηΐο ΠΪ5 
Τα δηὰ ποαγί [Πδῃ νυν ΠΟ ΠΟΠΘ θοροῦ 15 ἴο 
Β6 βαϊπϑά δηγννΠοΓῈ ἴΠ Π15 νυ ΥΪ ΕΠ Ρ5. 

ἼΠΟ αἰζοιηρί ἴο ἴογμη {Π6 ραάβϑαρεὲ ἰπηΐο 
ΤΟΡΊΪΑΥΙΥ οὗ βυπίαχ βϑῦνθϑ δι ἴο οἤδοο 115 
ΟΠαγδοίου, ννῃῖ ἢ 15 θεϑδέ βθθη ἴῃ {πὸ ΠΠΈ6ΓᾺ] 
ΤΟ Πα οτπηρ (45 ἴῃ ΨΝῸ]ρ., [Ο]ονηρ ΟἹά 1,Αΐ., 
Δη4 ξΟ]ΠΠοννεά Ὀγ Ἀ Ποπλ.) :--“ Βαΐ 17 το 1ἴν8 
ἴπ {86 βθβι, ΓΕ15 [15] 0 πιὸ ἔσγαϊί οὗ 
ἸΔΌΟΌΣ, πα ψμδαύὺ 1 58811 ὁμοοβα... .᾽" 
ὙΠυ5 να 566 ἴΠ6 Αροβίίθ (1) νἱενηρ {ΠῸ 
αἰζογηδίϊνο οἵ ργοϊοηρθά θοαϊ]ν Πὸ: (2) τοοορ- 
ΠΙΖΙΠΡ Ππογοὶη ἃ ργοβρεοΐ οἵ ροοά στϑβα]ἕϑ ; 
(9) νη ]πηρ ἴο ἀδοιϊάθ θεΐννεοη [πὸ ψ ἢ 
ΠοΟΡῈ οἵ ϑιοῃ “ {τι ἀη4 ἄδαῖῃ νυ ἢ 115 
ΔΒΒΙΓΘΑ “ σαι." (ὅθε Νοίδ αἵ επά οἵ οι.) 

γερο ἢ 1, {π6 ΠΠ| ΟΝ 
([αϑί “".) “15. Ἑμγιβί, {ποιρὴ τ θ6 πονν ᾿ϊνϑά 
δ 5 56  ετῦ (ορ. Ὁ 8]. .11. 29), Ππαϑ' 115 
ορο οἵ “ἔπε :Ὁἢ 85 5ΈΓΟΙΥ 45 “ δαί" (ἢ 
{πὸ 116 1{ Ἰὰγβ Ορθῇ) Πα5 115 Πορβ οἵ “" βίη." 

15. ἐδ ζγμ 977 γὴν ἰαφοι")] Α5 αῦονθ, “15 
ἴο 6 ἔγαϊύ οὗ ἸΔ ΟΣ ;" {Ππαΐ 15, “ἸαθΟΙΓ 
πιοΐ γι “σαἷγ" (1 (ΟΥ̓. χν. 58). ΒΘΠΡΈΪ]᾽5. ΘΧρὶδ- 
πδίιοη, “ ΤΠΕ ΙΑ ΌΟΌΓ 1561 15 {πὸ ἔτι 1 ἸοΟΚ 

ἴογ " (βϑηϊῖ, οἵ αρρουϊίολ), ὈΘαι ΙΓ] 45. 1Ὲ ἴ5, 
5ΘΘΙΠΠ5 ΠΠΡΓΟΒΔ]Ο. 

«αὐραΐ 1 «ῥαὶϊ εφοοτο 1 αὐοί πο] Βείίοσ, 
“1 ἄθοϊαγα ποΐ" (γνωρίζω), “1 τηακε ποῖ 
Κηοννη." ὙΠῸ πίγδηβιξ. τ156 οὗ {Π|5 νεὺθ (ἴοσ 
“7 ἄποαυ 7), {που ΡῊ οἸαβϑῖσαὶ, απ [οιιπα βοιηο- 
{{π|65 ἴῃ ΤᾺ Χ {Π00 χχχῖν. 25.) ΕΥον. 111. 6), 
ῖ5. ἀπ Κποννῃ [0 8[. Ρδμ] (ςρ. ἵν. 6), απά ἴο 
Ν, Τ᾽. ἀπίνουβα]]υ..-- [. 

ὝΠΙ5. πηοδηΐηρ Ὀοίίου ϑιυ5. {π6 ἠδρεπάεπε 
γ ΓὉ “«ῥα}} σμοοβο,᾽ ἴῃ ἔπε. ᾿πάϊς.; ῸΓ νυ ΠΙςἢ, 
ΔΙΟΥ “1 ἀποαυ," νγὸ 5Βποι]4 οχρεςΐ ςοη]. 

28. Γὸγ 1 ατὶ ἱπ ἃ σἰγαὶ δοίπυϊκέ ἐπυο] 
ΓΤ τδηβίαΐο (τοδάϊηρ δὲ νἢ θεϑέ δα ΠΟΥ 65 
ἴογ γὰρ οἵ Ἀδος.), “ ὙΒΙΘΒῚΓΙ 58.811 6Π 0086, 
1 5840 ποῦ; θαυΐ ΤαΐΒΘΥΙ δὶ βύσαϊζοποα 
(υγροά Β. σοπϑι θυ 05 ΡΓΘΘβΙΠρ' ΟἹ ΤΠ) ΣῪ οὐα 
Ῥοίῃ 5184 65᾽" (11ἴ., “το {π6 ἴννο ἢ); 561]., 
1πΠ6 ἀθονο αἰζογηαίϊνοϑ, “78 αηὰ ἀεαΐρ. 

ΟΡ: 2 ον. 8; 456 566 Βαϊ ΠΡ 
ΠΥ: 

ῥαυΐηρ α ἀδείγοῖο. .. 1. 11τ., ΚΈΠ 6 ἃ 6511 6," 
1.6., “ἔγῖν ἀδϑῖγο." ὙὕἷΠῸ αὐδρ πθ Του ῖϑῃ 85 
ΟἹ ῥὲς οαυῦ Δοσοιηΐ (845 ΟΡροβϑά ἴο {ΠῸὸ εογ-- 
“ἰάεγαΐοη ἴῃ ποχί «Ὁ. οἡ ἐῤεῖγ.), ἰθηάς ““ἐο- 
«υαγες " (εἰς) ἴπ6 ρΡασθ ψνποσγο (Πγίβέ 5. 

ἤο ἀεῥαγ)] 1... “ ἴο πππ]οοβο " (ἀναλῦσαι) ; 
ΟΥ̓ 4 οδὲρ (νοι ρῃϊηρ ΔΠΟΠΟΥ), 45 ΗΟΠΊΟΥ, 
“Οἀγϑ55., ΧΝ,,, 548; οὗ ἃ εὔρη (Ὀγ θα κίπρ Πρ), 
45.2 Μᾷδος. ΙΧ. 1; 50 {Π6 1, δἴη σοὔυεγε. Βεῖπς 
ἀοξνα ΠΟΥΘ, 1 σαηποΐ Τηθδῃ ““ἴο δε χεϊραςοά 
ἔγοπὶ ὈΟΠα5 : ΠΟΙ (45 {ΠῸ 1 αἴ. 6 β5.), “ ἀΐς- 
σου!" Ορ. 2 Τίτη. ἱν. 6; δπηά 566 [πίγοά,, 
8 1Νν,, Ὁ. δ8ε6 εαἷβδο Νοίβ δ ἐπά ο ςἢ. 

απά ἰο δὲ αὐἱἕὟἥαῥτγιη] ἘῸΥ 51 ΠΉ|Π|4γ ΔΠ- 
ΒιιαρΘ σΟΠΟΟΥΠΙΠρ {ΠῸ βίαΐο οἵ {ΠῸ6 5011] ἱπιπιε- 
ἀἰαίο!ν του ἀθδίῃ, ορ. 2 οσ. νυ. 6,8. Βαξ {πἰ5 
βίαϊε, θεῖ ηρ᾽ ““ ΡΑΓΈΙΔΙ,᾽ το] αξνοὶν το [15 ἤπΠ4] ΟΥ 
“ ΡΘΥ ΘΟΓΙΟΠ8]᾽ δίδίε (Ρ ασβοη, ᾿Οη {πὸ Οτεοά, 
Ατί. ΧΙ],, 6), 15 εἰβεννῃοσα σγοργοβθηΐθα ΒΥ 
Πππῖν ἀ5 ἃ. ΞΙΕΕΡ (τ (ΟΣ. νυν δὲ; Ὲ ΤΠ Π6Β5. ν. 
1.5}. 

«υῤίορ ἐς γα δείογ)] “Γτδηϑδίθ (ἢ τπ6 
Ὀαβί δι ΠΟΥ 165 Ἰηβουεηρ᾽ γάρ), “ἔοτ 10 15 ὉῪ 
ΠΟ ἸὩΟΤΘ ὈΥΘΕΘΥΘΌΙ]6.") ΑΒΘ 1 Ιδηστιαρο 
ὙΜΌΓΘ ἴοο νγεδὶς ἴο ἜΕχρῦθϑθθ [Π6 βιιρουοσέν, μ6 
ΤᾺ] Ε]Ρ]165. σοπιραγαΐίνοβ. ὙΠῸ [,Α. ΨοΓ55. 
ὙΝ6]] ΓΘ Π 6 Γ, “ γεμο »ιασὶς γι μι."---Ἰ. 

24. 1το αὐϊάε ἐπ ἐῥὲ 3ε:26] Ῥτοροσῖν, “το 
δ.Ό1ᾶ6 ἔαγίμ θυ," “00 58. οἡ. ΒΒ δίπου, 
ἀπ ἸΩῺΥ Π6 58" (ἐν τῇ σαρκί). ΑΒογΘ, “". 22. 
ὙΠ ΟΓΘ “' Πα5ἢ "15 ΘΑ Π]γ 16 ἐπ σοπογαΐ, ἴὲ ᾿ὰ5 
ποΐ {πΠ6 «τί. ; Πούθ, ἴ 15 δὰ οτύρ ἱπάϊνι τπ|8] 
ΠΠῈο.---ῦ, νΠΠ δοπλθ, ννα οπνξ [Π6 ΡΓῈΡ., ΜῈ 

όοι 



2ς Απά Πανίπρ {Π15 σοηῆάεηςς, 1 
Κηπονν {πὰς 1 5841} αδιάε. απά ςοπ- 
τἰπιις νυ γοῖι 41} ἔῸΓ γουγ πιγίπετ- 
ΔΠςς Δη4 ἸΟΥ οΥ ἴδῃ :; 

ῬΡΗΤΕΙΦΡΤΑΝΞΟΥ [ν. 25--27. 

26 Ἴπαΐ γοιιγ γα] οπρ τηᾶὺ ᾿ς 
ποῖα δϑιιηάδηξς ἴῃ [655 (τῖδε [ου 
τι6 ὈῪ ΠΥ σοΟΠΊΪΠρ; ἴο γοιῖι Δρδίη. 

27 (Δηἱϊγ ἰδὲ γοιγ σοπνθγβϑδίοη δα 

τηϊιβέ ἰγαηϑίαίθ “10 αὐἱ4θ. ὁν {πθ Παβῃ," ἴο 
ΒοΙ ἃ οἡ ἴο πὸ θΟΩΠΠν 116. 

γιογε περί 2ῶὼγ γο Α5. ορροβϑά ἴο 
ἐ ρείεγ "ἢ οὗ ᾿αϑὲ υ".--- Τὸ θὲ νυν ΟΠ τΙϑί 
ἰδ ΠΠΟΥῈ ἄδϑίγαθ!]ς [ῸΓ ΤΥ ΟΠ 546]; ΓΟ 
ΠΟΠΕΠιΔποΘ ἴπ {Π15 ὈΟΩῪ 5 ΠΊΟΥΘ. ΠΘΟΘΒΘΩΓΥ 
ΤΟΥ ὙΟΌῸΥ 88 Κ65." 
ΠΟΙΌΣ ἘΠΕΙΓ ννο] το 15. [η6 σοπϑιἀθγδίίοη 

ΘΧΡΓΕΘΘΘΘά, γεῖ ΟΠ γΙββ ΡΊΟΥΥ (τ. 20) 15 ἴῃ 
Πϊ5. τηϊπα 411 πΠ6 νυν μ116. ““δη Πα ΠΒεϑιίαίο ἢ 
((Πτγ5. 45Κ5) “ἴο ργϑίεσ ἴο θ6ὲ ἢ (Πγιβί κ ἢ 
“ΝΑΥ ἢ (86 βιιρροβεβ πὸ Αροβί!β ἴο στῈρΡ]γ), 
“{Π15 ἴοο 15 Ὁ ΠγΙβ 5. βακο; (ῃδξ {ΠῸ 56ῖ- 
ναηίβ 1 παν τηδάθ ἴου ΗἩΐϊπη, 1 ΠΊΔΥ δἰΐδοῃ 
ΤΊΟΥΘ 5[ΓΟΠΡΥ ἴο Ηἰπι ; {παΐ Π6 Πο]ά 1 Πᾶνα 
ΡΙαπίοα, 1 τᾶν οαιι56 ἴο γἱο] ἃ Η πὶ ἔγατ.᾽ 

25,26. ΗῈ ΕΧΡΕΟῚΤΒ ΤῸ 11ΝῈ, ΑΝ ΕΟΚᾺ 
ΤΗΕΜ. 

25. ῥαυΐησ ἐῤὶς εοηείογιεο, ΤΠ ζποαυ} ““ Βείηρ 
Ρεγϑιδάθα οἵ (πεποιθὼς) 1Π15 ({Ππαᾶΐ τὴν 116 15 
ΤΌΣ γον ] 6), 1 ΔΠὶ 5016 1 5}4]] 1ἴν6.᾿ 

ΒΟΠΊΘ, ΤΟΙ] οννηρ ΓΠΘΟΡΗΥ]., ΓΟ που, “ ΤῊΙ5 
Ι εοηβάεπέϊν Κπονν. Βαΐ ϑιιοῃ δάνογθ!αὶ! τι56 
οἵ {πῸ ΡΑΙΈΟΙΡ. 15 ποΐ οἰβοννῃοσο ἔοπηά, ἀπά 
γγου]ἀ ΟΧΡΓΘ558. ΠΊΘΓΕΪΙΥ {Π6 ἀεσγόε οἵ ΠΙ5 
ἀβϑασαησο. ὙΠῸ χοπάοσγιηρ οἵ Α. Ν'., Ἐχρῦθβ- 
51ΠηΡ' 115 σγοργείς, 15. Ὀδίίου ἢ ἀπ ἀρῦθοβ ν ἢ 
1π6 τιδὸ οἵ {πὸ ννογά ἴῃ 1ἴ5. [Ὁ}} ρῬαγίοιριαὶ 
56η56, τ΄. 6, η4 ΘἸδονν πο Γο. 

“1 Κηονν " (οἶδα), ἀοο5. ποῖ ἱπιρὶν ᾿ηΈ41ΠΠ016 
ἈΒΒΌΤΔΗΟΕ ; δ[. Ῥα1] Πα5 5ῃοννῃ (τ. 20--22) 
1Πδξ ἴῃ [Π15 τηδίζεῦ μ6 Πα5. “ΟΠΪΥ ἃ ψ6]}}- 
ϑτοιπηάθα ργΟΔΡΠΠΠ1γ. 80 ἴῃ Αοΐβ ΧΧ. 25, 
ὙΠΕΓΟ 6 τι5685 ἴπΠῸ βαπια νοῦ (Ν 4]], “ σι. 
Νοίεϑβ, 25: Ἴος.----Ἶ].). 
ΤΠΟ [ογεθοάϊηρ τπ {πῸ Ἰδαίου ραβϑαρθ, {Παΐ 

Π6 5ῃοι 4 ΠΟνΟΥ το ἴο Αϑῖα, ἀπά {Π6 δπῖ1- 
ΟἸΡαΐοη. ἴῃ {πὸ ἰοχί, “νἱθννοα 85. 1η|81Π016 
ΡΓΕΒΟΠΕΠλθηΐβ, ἀ΄Ὸ ΠΑΓΑΪΥ ΤΘΟΟΠΟΙ4Ρ]6; ΓῸΓ 
1Π6 ΟΠ6 ἀβϑιιπῖθβ, {πΠ6 οἴπου περδίϊνοθ, ΠῚ5 
ΤΕΙθασο. ὙΠῸ ἀβϑισαποθ ΠΟΥῸ τεοογάθα νναβ5 
ἔᾺ1ΠΠ16ἀ (α ΤΊπη. 1. 3): νν 116 {Π6 ργθβαπΕπηθηΐ 
ΠΟΓΘ ΘΧΡΥΓ σθοά νγὰθ ΟΥὐθυσ θα ΟΥ̓ ενθηΐβ 
(δῦ 2 ὙΠ πηι δυ. το; τϑὶς ον 20) τ (ΒΡ. 
Τρμεοοί). 866 11. 24, Ὀοῖονν ; πα ςρ. ῬΒΙ]ομι. 
22, ΠΟΥΟ [Π6 Ργόβρεοῖ οἵ σϑίθαθθ 1ἴ5 ΤΊΟΤῸ 
[ΑἸ ΠΕΥ Ἔχργοββδοα ὈΥ “1 Πορε (ἐλπίζω,---ποῖ 
ΚΤ γι! ἃ5 Α. ΜΝ.) (Υ]οβίηρεγ).---868 
Ἱπέγοσῦ: ὃ ΠΠῚ ΒΕΙ 

σῥαὶὶ! αὐάο ἀγα εορίπμο αὐἱέῤ γοι αἰ] ΑΟΥ. 
νπῖῃ Κ ες.) Πεσο Ό]]ονν5 ἃ γοδάϊηρ (συμπαρα- 
μενῶ) ὙΥΠΙΟῊ 5. νν0}} σι ρρογίθα, [1 15 θείζου, 
Πονγθνοῦ, ἴο το ηθυ (τοάϊηρ παραμενῶ, ΝΥΝΊ 
θεϑὲ Μ558), "58.811 δο1ᾶθ δπᾷ δϑ ᾽ᾶᾷθ Ἀ676, 

ΤΟΥ γου. ἨΗδ οχρθοΐβ ἴο ᾿ἴνθ, δηά ἴο Βε]ρ' 
1Π6Π}, ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἃ5 πονν, ΟΥ̓ [5 Ἰοίζοσϑ, δας 
(πεχὲ «“".) Ὁ. Π15 ργεβθῃςθ. 
ΤΠ σοιηρομηα νογὉ (παραμένειν, 15 ἀἸ5Έ1Π-- 

δ. 5Π6 4 ἔγοπὶ {ΠῸ βηρίθ 45 δάάϊηρ ἴο {ΠῸ 
Ιάθᾳ οἵ δϑιάϊηρ, {παῖ οἵ δθιἸηρ᾽ 2η σογρηδ ῥίαεε 
ΟΥ̓ αυλί σογ16 ῥεγσοηις. 

Οὔβοῦνο ἀραΐη Κγουῦ αἱ," 45 ἀθουε, υ. 4, ὅζο. 

7Υγ γον Μιγέφεγαποο ἀπά 70) 4 γαϊ}} 
ἈΔίΠποΥ, “οὗ [89 ζαῖτμ." ὙΠῸ πηϑαπίηρ 5, 
Ἰῇ ΟΥΟΥ {παΐ γου ΠΊΔΥ͂ τηαῖκο φγοσγεσς ἴῃ 
1π6 ἴα, ἀπὰ ἢπα γον ἴῃ 1. ΓΠΪΒ 15 {πΠ6 
ΠΈΡΙ ἢ (α. 22), ἴῃ ργοβρθεῖ οὗ ννῖοι μ6 15, 
ἴΟΥ ΠΟΙ 54 |ςθ5, Πρ ἴο Πγθ, “ΕΓ " Ροϊπίβ. 
ἴο {πΠ6 πὰ [ΟΥ̓ ὑγοἢ Πα 15 ἴο 80146.---ΤῊο. 
δθηϊνο5. “γοιτ ἡ δηά “οἵ {π6 1 ᾿ τοϊδΐα 
ἴο Ομ {πΠ6 ποιιηδβ, νυν ἢ ἀτὸ Ἰοϊπθα ππάοῦ 
ἃ ΘΟΠΊΠΊΟη ΔΓΈΙοΪο (τήν,---566. ὙΝΊΠΟΥ, 85 ΟὮ 
Ὁ. 7). 

70}] 8 45 πὸ [5 ἴῃ {πεπὶ (τ. 4, δηά 
ῃοΐθ6), Δη4 ἀδβίγοβ ἴο ἱπηραγέ ἴο {Π6π]. 

26. Τῤαὶ γοι γχεϊοϊεῖπο.. .1 ἘΒδίΠοῦ, 
ΟΥ̓ αῦ ὙΟΌΥ οΙΟΥγΪπρ (Ποῦ δοσαγαίεϊυ, 
ΘΠ 0.,) Β᾽ογγηρ ἢ) τιδὺ, ἱπ ΟἾσὶδί 
4655, ΘΔρΡουπᾶ ἴῃ τι6, ζο. Οὔβεσγθ {Π6 
ΤΟΡΘΔΙΕΩ ΡΙΈΡ,, τ. ΔἸΠΤΙΞΕ ἢ ΠΡ ΠΕ 
“ἐῃ ρεὶσ σοσις," σοπηθοΐθα ἱπητηθά ίο!ν νἹΠ 
γηδΥ Δθοιηά," γεῖ Πανῖηρ τοϊαϊίοη ἴο {πὸ 
ψν ΠΟΘ {πουρμξ οἵ {Π6 ραββϑαβθ, 5δννβ ΗΠ 
ἃ5 ἴῃ6 σῤῥόγὸ ἰῇ ΨΏΙΟΒ ἘΠΘΙΓ “ β]οσυηρ ἢ 
ΕΧχίδίβ. δΔη 15. ΤῸ Ὁ“ Δοοῦπα.., ὙΠῸ ΤΡ 
ΡΟ Ἰαϑί, θθοηρδ ἴο {πΠῸ νυ πο] οὗ νυν δ ρτε- 
οράθ5 (δῖ τόσο Ἔβρθοία!ν ἴο “ δ]ουνίπρ ἢ), 
᾿ηΠἸσαίηρ; (παῖ {Π15. Ἰουμ! σοηβάδηςο, ρΡ]ασθά 
ἴῃ [Π6 Αροβίίθ 85 15. οὐγεεΐ (αρ. 2 (οσ. 1. 14; 
Υ͂. 12), 15 ἴο πᾶνε οσοββίοη οἵ ᾿ποῦθδ86 ἴῃ ἢΪ5. 
τοίαγη ἴο {Ποηλ. 
ΠΙ5 ποὰη (καύχημα), ἀη6 15 σορῃαΐο ννοσά5, 

ΔΥΘ ΨΑΥΙΟΙΙΒΙΥ ΤΟ πήογθα ἴῃ Α. Ν. γ ““]ογγ- 
ἡη," “δοκοίη, “γεγοϊείησ." ὙΠῸ ᾿αϑέ 15. 
ἸΠ5Δ ΙΒ ΟἴΟΥΥ ἃ5 84η δαινα]θηΐ, [ἈΠ Πρ ἴο 
ΕΧΡΙΘ55 {Π6 εογημάφηες ἀπ ἴπ6 ομέαυαγα ἐχρΊος- 
σἴογι οἵ 1ἴ, νυ ΒΓ ἢ ἀγΘ ἴῃ {Π6 ννοσά. 

ὧν 91} εογιίης 10 γομ] “ΒΥ Πι6818 Οὗ ΤΩΥ͂ 
ῬΥΘΒ6π06 ΨΙ1Γ8 γου." ὙΤΠὸθῈ ϑνοσ5 ἀθοίαγε 
ΕΧΡΓΙΘΒΒΙΥ ννμαΐ ἴῃς Ἰαϑί Ὁ. πηρ]165,---ἰμαΐ Πα 
Θχρθοΐβ ποΐ ΠΊΘΓΟΙΥ ἴο Πἰνο, δηά ἴο θὲ τεϊθαβθα, 
Βιυιΐ «50 ἴο τϑυῖϑιί {Πποπὶ; το {πὸ ἱπούθαβο οἵ 
1Π6 11 “ β]ουγίηρ " (θονο). 

27-20. ΕἸΧΗΟΒΤΑΤΙΟΝ ΤΟ ΓΓΝΙΤῪ ΙΝ ὅΤ1Ε}- 
ΕΑΒΥΝΕΒΒ ὕΝΘΕΒ ΡΕΒΒΕΟΌΤΙΟΝ. 

ΩΠ. Ομὴν 16} γοιγ.. 1 “ὙΥΒΕΙΒΕΥ 1 οοπιθ 
ΟΥ ποῖ, 'π ΠΥ ΡΓΘΒΘΠΟΘ ΟΥ̓ ἴπ ΠΙ͂ ΔΌβοποο.: 



γν 28: 

5 ἴξ Βεσοιηθῖῃ τπ6 σόβροὶ] οἵ ΟἸΒτῖβε : 

τπαΐ ψνβοῖμογ 1 σοπηθ δηά 866 γοιι, οὐ 

εἶδα 6 δρβεηΐ, 1 πΊΔΥ Πθαῦ οἵ γοιιτ 

ΔΕΑΙτβ, τπδε γε βίαπά ἔαϑξ ἴπ ὁπ6 

ΡΗΠΙΕΕΡΡΙΆΝΒΣῚ: 

ϑρί τις, ἢ ας. πιϊπά ϑιγινίπρ ἴο- 
σεῖμοῦ [ογ (Π6 [ἢ οὗ τῃς ροϑρεὶ ; 

28 Απά ἴῃ ποιῃίηρ τεγγ πε ὈΥῪ 
γοΟυΓ δάνεογθασιθ: ψΜΠΙΟΠ 15 το {Πεπὶ 

(ὦ. τ2), [δὲ 1 θ6 γοῦγ οατα ἴο Ἰἴνα ϑνοσ ΠΥ 
οἵ γοῦν (γβίϊαη οα]]Πηρ.᾽ 

δι πη 1]αΥ δαἀπιοπίςοπβ, 44} 1Π6 4 Ὀγ [Π6 βᾶπλ 
δάνεγο “νου Ἀγ (ἀξίως, οσςιιτ ἴῃ ἔννο ΟἿ ΠΟΥ 

ἘΡρΡ. νυτϊξέεη ἀυτγίης [15 ἱπιργβοηπιοπί (ΡΠ. 

ἵν. ἴις; (01. ἴ. 10), ἀπά 'ἴπ οπ8 ἴο ἔΠιη6 5ἰβίεν 
“Μίδοθάοπίαπ σμασοι (1 ΤΊ655. 11. 12). Βα 
ἴπ [ῃοβε {πὸ νοῦ 15 “νας. --Ι. 

ζεὲ γοιι" σοηυεγσαΐίον ὁ6] Τιϊϊ., “Ἰῖνϑ 88 
οὐοἰπθπ5᾽ (πολιτεύεσθε). ΜΝ τἰτηρ; ἤῸΠι 
Β οπιο, νυ] υ μθ Πὰ5 θθαπ ὈγοιρΗΐ ἴῃ Ἀ556Γ- 
τίοπ οἵ Πῖ5 τσμξ οἵ ἄρρθαὶ 85 ἃ εἰ θ11,---ῖο ἃ 
Ἐοπιδη εἰέν, ματα μῈ μαά (Αοἰβ χυΐ. 37--39) 
αϑϑογίθα Ηἷ5 οὐξέσσοηίρ, 6 τι5θ5 {Π|5 νγοσά ἘΠ 
τηδηϊ ἕο] Πίηθβϑϑ. ὙΠῸ νοῦ δά πη5 οἵ {Π6 νυἱάου 
56η56 οἵ ΠΒανίπρ Πα 115 οἵ 116, σοπάπιοξ, ““ εο7- 
«εγταϊίοη. 80 ἴἴ 15 πιδεά ὈΥ Πὶπὶ ἴπ ΠΙ5 
Βρθθοῦ, Αοίβ χχίϊ, τ (ΤΙ πᾶνο ᾿ἰνε4," Α. Ν.), 
Οὐ [5 εὐγάμεί ἃ5. ἃ ταθιηθεῦ οἵ {πΠ6 [6] 5} 
ςοτηπληϊγ. [ἐ ΠΕΥ ἱπίγοάιισθβ [μ6 Θηβιΐηρ 
Ἰεββοῦ οἵ μμρίΐν, θαβθά ἀροὸη ἴμ8 5θῆβε. οἵ 
βριτἰξααὶ γε ἠοαυοίεἰκοπσῥῖΡ. (ρ. 1]. 20 (πολί- 
τευμα) Δη4 ποίϑθ. 

τῤαΐ γὲ «ἑαηα 75 ἦγ ὁπ ΟΡΊγΙΐ, αὐ]έ ογῖ6 γρεἱσιεί 

σέρἰαίτς ἑοφοῖρον 70... . 1 ὙΠΙ5 15. ψΠαΐ 
6 ΒΟΡε5 ἴο 566 οὐ πραγ οὗ {πθπὶ; ἐπαΐ {ΠΟΥ 
(Αγ βἰθάαϑί ἐπ ἐφ σἰγεησὲ 7 (ἐν) ὁπ βρί τις," 
ἴπ ἴπ6 ΠΥ οἵ ϑριγιῖβ ἐμαΐ ἄτα ὁπ ἴῃ {Π6 
Οπο ϑρίτιε (Ερῃ. ἵν. 4): δῃηά {παΐ {Πογ “βέγίνε 
45 ΜΓ [6 Ἔπούρῖεβ οἵ οη6 501}, δοίίπρ Παῦ- 

Τ]ΟΠΙΟΙΙΒΙΥ 85. οἵ ὁπ πῆδη ((ἾΓΥ5. γΜῈ}} σοπλ- 
Ρᾶτεβ' Αςΐβ ἵν. 32, “οἱ ογδ σοι"). [πῃ {Π|5 
πηϊτοα ““σἱαπάϊης "Ὁ πὰ “ σἐγιυῖης," ΤΠΘΥ ἅγῸ 
τοραγάθα 45 εἰξίιξζοσς Ἰοϊ πα 85 )οἠοαυςο αίεγ: ἴο 
ΤΕΡΟΙ δπ αἰΐδοικ οπ {πεὶγ οἰΐγ. 80. θεῖον, 
{πὸ βθοοηά δἰ ϑίοπ (11. 20) ἴο οἰ ΕἸ Ζθηβῃ]Ρ 15 
[Ο]]οννοά Ὺ ἴπ6 βᾶπιθ γευθβ, “σἱαπά ας,» 
«ς ξέγοτυο ἐοσείῥεν," ἵν. τ, 3 (στήκειν, συναθλεῖν), 
πο Ποὺ οσουγτίηρ ἴῃ 1Π15. ΕΡ. ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΕΓ 
ςοπποοίίοη. ὍΤΠ6 τα] Π αΥῪ Δ] 59 η. ΓΘΑΡΡΘΑΥ5 
θοῖονν ἴῃ “" ,οαυτοἰάϊον " (Ϊ. 25). Ηε νυυῖζε5 
ἴο ἃ οἷἵγ νν με], ἃ5 ἃ “Ἢ ΠΟΙοηΥ, νγὰ5 ἃ 
Ἐοπιδη ρΑΥΤΊΒΟη. 
ΕΓ ““5ριἱΐ, "5011," ορ. τ ὙΠ 655. ν. 23. 

ὙΠΟ ἔουτηοῦ ἰ5 ἴῃ6 μίρμοῦ Τἀου]γ, ακίη ἴο ἀπά 
τόςερέϊνε οὗ 1Π6 Τῖνῖπε ϑρίτιῖ ; τπ6 Ἰαίεογ, [π6 
νἱτα] δηα δοῖῖνε ροννοῦϑ. 

οἰγίαῖησ ἱοσείφογ Γαΐ 15, κὕοΡ᾽ οὕ 6 Υ ψΊῈᾺ 
οπ8 ἃ οῦ 6 0," [πὲ βίγαϑϑ θ6Ι Πρ οἱ {πὸ ἰθββοῃ 
οὗ μπὶέγ. 1{ “ τοροίμου συλ γη16 "ἢ νΥΕΥΘ τηθαηΐ, 
1π6 ρύοη. νου] Ὅ6. Θχρεθββθά ἴῃ {πὸ ΟΥ̓θοκ, 
τ 5 ἵν. 3. “Τορείμεῦ ἢ ἐῤὲ Καὶ," 15 
8Π ἱπηργοθα 0 ]6 ρογβοπιβοδίίοπ: Α. Ν'. τ ΡΠΕΥ 
Τεπάοτϑ, “γῶν ἴπ6 (ΔἸ ((πὸ ἀαΐ. θοϊπηρ δον-- 
γ»ιοάϊ ποῖ οὐγεεί!). 

ΤΗΝ ““ϑἰσινίπρ "15 ἴο θ6 ἀραϊηϑέ ρέγεθομέους 
ποχί «".; αἷθο ὑ. 30, Δηἀ Ἰαϑῖ ποίς οἡ 10). 

, 3 " 

98. ἐπ ποίδίγιο ἐεγγί ποι ὃν γον αὐυογσαγίος) 
1ι|., “ βοαγος," 45 ἃ βίαγι θα ποῦβθὶ ὟΝ ΒΟ {π658 
ορροποηΐβ πιαῦ μάνα Ὀεθη--- [πἀα! ίπρ, ΟΠ τῖ5- 
τίαῃσ, Βοϑί!θ [6 νγ5, οὐ (ὐ6πίη]8 ορρυΈββουθ---ἰβ 
ποΐ ϑδἰαίθοά, Βιιῖέ {πὸ Ποϑε ΠΥ ποῦο ᾿τηρ θὰ 
ἰῖ5 ςοπηραγεά, τυ. 30, ἴο ἐπαΐ νυ μοὶ πὸ ΑΡοβί!α 
ὁποοιηίογοα γμῈπ πῈ ἢγϑί νυἱϑιιθ ῬΆΠΙΡΡΙ ; 
ΔΗ νγὰβ {πογοίοσο ΡΥΟΌΆΡΙΥ ἂπ Οὐ ΓΘαΪς, 85 
{παΐ νναβ, οἵ ῥεαέρεη νἸο θηοθ. 

Α αἰϊβθτγθηξς νἷονν 15 δάναποθα Ὁ ]Ί}οοῖκα. 
ἐς ΤΟΙ γγὰ5. ΠῸ ΡΆΓΙΥ͂ αἴ {παᾶΐ {{π|6 ἡν0 ὑνῈ γα 
ἴῃ ορροβίξίοη ἰοὸ {πὸ οβροὶ νοι 81. ῬδᾺ] 
Ρτθδομοά.. . . Βαξ [πο56 ὑγΠῸ ἡγε γ ἴοΥ ΚΟΘρΡ πε; 

ἘΡ οἰγοιπιοίβίοη . - . ἀπάογ Π6 ΟΌ5ρ6]. ΤΊ] 656 

ψγογο {ΠΟῪ νυ ποτὰ 8[. ῬαᾺ] ἀρργθμοπηάθα Δ]0ΠῈ 
85. ΠΠΚῸῚγ ἴο “«ὔγίσδε᾽ τῇς οοηνογέ Οὐ πί]]65 
πα »ιαΐξε ἔφθη σεἱαγὲ ομὲ 7 ἐδὲ αὐαν ἴτοτη ἴπΠ6 
Οοβρεὶ. (Οοίοά Ὀγ Ῥεϊτοε.--- .). 

(Βαξ τοῖς. ποίβ ὀνουοοκβ {π6 ργθβθησθ οὗ 
{πὸ Ποβί!ο Οεημξίϊο οἸθτηθηῖβ νυ μοι. Ὀγοκα οὐΐ 
οἡ {πὸ οσοσαβίομ τεξογγοά 10). 

αυρίερ ἰς ἰο ἐῤενι αϑ' εὐἱάοπέ ἑοζθη. . .. 1} 
Μοτθ δοσυγαίειυ, “ βϑϑίπρ ὑμαῦ 10 (56]}., 
510 ,ῥαγίριηους ΟἹ γομ7 ῥαγ) 18 ἃ ΤΟ Κθπ 
το ὕμθπὶ οὔ [{π611] Ροταϊθΐοι, θα ΟΥΥΟῸΤ 

βαισαΐϊοπ," (ΥΠ θοβέ απ! Πουϊεϊθ5 Ρ]δοῖπε: 

αὐτοῖς αἴοΥ ἐστίν, ποῖ Ὀεΐοτε ἢ οπλτηρ’ μέν ; 

δηα τοδάϊηρ ὑμῶν ἴογ ὑμῖν οἵ Κες.). ὍὉΠδ ἴπ- 

{τορι ἀπ γ οἵ [μ6 ῬΕΠΙρΡρίαπ5 ν}}}} θῈ ἃ ῬΓΘΘαΡῈ 
Δααγοββϑα ἠο ἐδεὶ»- αἀπεγταγίες (( Ποτῃ,᾽ αὐτοῖς) 
οἵ {πὸ ὑννοῦο!α ἴβϑιθ; ταϊη οἵ {Π6 οη6. ΡΑΓΙΥ 
[ΞΌΡΡΙΥ αὐτῶν], ἰγϊατηρῃ οἵ ἴπ6 οἴπεγ (ὑμῶν). 
“ Βᾳ ποί βοαγϑᾶ ([0γ ἠο σεᾶγε 15 411 {πᾶξ ἘΠΔῪ σᾶπ 

40). ὙΠιι5 5Π41]} γοιι πιαπιἴδϑί ἘΠποῖτ ρα οη 

δηα γοιι βαϊγαίίοθ. ΕῸΓ γμθη ἔμου 566 {παΐ 

ΠΟΥ σαπποῖ δύῃ 50άγῈ Ὑ0 11, {Π|ΘῪ ὙΨ1}] Ρογοεῖνε 

ἃ τόΚοϑη οἵ {πεὶγ οὐνη ρεγάϊοη. ΕῸΓ ἤθη {πῈ 

Ῥεγβθουζοῦβ οδπηοῖ ΡΓΟνΔ1] οὐθῦ {πὸ ρου βθοιξθα, 

{Π6 νδῃη ῖϑμοῦβ ΟΥ̓ΘΓ ἴμ6 νδηπι5ῃ 64, 514}} 1 

ποΐ {πϑῆςο θὲ τηαπηἰδϑί το ἔπει {παῖ {Π6Υ τηιιϑῖ 
ΡοΥΙ5 ἢ} ((ἤτγ5.) . 

ΟΥ̓ νγὸ ΠΊΔΥ ππάογϑίαπα {πὸ βοπίθπος {ΠῈ5 : 

(Βρ ποῖ αἰδπηαυθα ΒΥ γοιι ῬουβθοιοΥ5, ΒΘ ΘΙ ΠΡ: 

τπαΐ ἐρεῖν δου ἐν 15. οἵ 1[561 [ΠῸ διισθ ῬΓΈΘΑΡῈ 

ΟΥ̓ {πεῖν ταΐπ, ἀπά ({ππ5) οἵ γουῦγ ἐγ πτηρἢ.᾽" 

80 [)εᾶπ διρῆδη (6 ΡΒΠΙΡρΡ. Ζεεί. Ν.), “Τὸ 

Ββρδέ ἀραϊπδί ἙΠτῖβε, ααϊξο ἀρατί ποτα {Π6 ατι65- 
εἴοπ οὗ [15 ργεϑεπέ ἀρραγθπέ βιισοθϑϑ Οὐ [Δ] ΠΠ|ΓῸ, 
ἰ5. ἃ βρη οὗ τυ ΐπ ἴο Ηἰπὶ νν ΠΟ 5 βἜ ΠΥ οἵ 11." 
ενςς “Ορροβίξίοη ἴο (Πγβί 5 βεσναηΐβ, ννμαῖ- 
ΟΥΟΥ ἰἴ5 ἱπηπηθάϊαΐο σοϑιί, [15] ἃ τηατὶς ἴῃ 156} 
ΟΥ̓ ῥεγαϊηο οὐ {π6 ρατέ οἵ πὸ ἀρϑηῖΐ, 'δπά 
οἵ ν«αἰπαΐοι οα ἴπε ρασέ οἵ {π6 Ξαπάτον." 
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Δ εν! ἀδηΐ τοΚεη οὗ ρεγάϊτοη, διέ το 
γοιι οἵ βαϊναίίοη, ἀπά {Παΐ οἵ (Ξοά. 

290 ΒῸΓ τιπΐο γοιι 1{ 5 ρίνεη ἴῃ {Π6 
θεΠ4}Ε οἵ (Ἠγῖβέ, ποὲ οπἱγ ἴο Ὀεϊανε 

ΒΗΜΠΙΡΙΡΕΑ ΘΙ [ν. 29----50. 

ου Πίπι, αΐ 4150 ἴο 518 ῈῚ ἔοσ ἢϊβ 
88Κε: 

30 Ηανίπρ {Π6 54Π16 σοπῆϊος ννῃ]οῇ 
γα 8ᾶνν ἴη πηε. ἀπ πονν ΠΘΔΓ ἐ0 δὲ ἴῃ πη6. 

“ Ῥργά πη," ἴῃ {Π6 υἱπιοβί ἀπα ΠηΔ] 5θηβα: 
5 4150 “" 5] νδίίοη " (ςΡ. «. 19). 

απά ἐραΐ 9 Οοα] Το Ὀὲ σοπηθοίθά ψ ἢ 
“ ἐρζελ" (ποΐξ, 45. Δ. Ν. βιιρβεϑβίβ, ἢ ““ ταὐυα- 
7ϊοη.)) ὙΤΠΕΙΓ σοιγαρα νν1}}} θῈ Ποῖ ἃ ΠΊΘΓΘ ῥηϑηαϑι 
ἈΒΒΌΓΔΠΟΟ ΟΥ̓ σοπηϊης; Υἱοΐουν,- --ἰΐ τηδγ, οἡ {Ππ6 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ, Β5ΠῈΓ ργοϑεπὶ ἀοῖραί, -- θυ δη 
“ἐρπηθη᾽ 5επί Ὀγ Οοά, οὗ {Ππ6 {Ὑ᾿ππιρὶ θεγοηά. 
(ρ. 2 Ἴ655. 1. 4-ο, ὑγποτα ῥῬδίθποθ πΠΩΘΓ 
ΓΙᾺ15. ἴβ ΌΥ 4 οορπαΐα ννογά ἀθϑιρηαίθα ἃ5 ἃ 
ἐ ἔρΚρη ἢ οἵ {ΠΕῚῚ 5516. 

29. Εον μρέο γοῖι 1 ἰς φίυεπ. .. . 1 Βείίεσγ, 
ΒροδαΒ6 ἴο γοὺ ο͵806 85 δΙγΘΙ"" 
(ἐχαρίσθη, δΔογ.); 561]., θη {ΠΟΥ ὑγοσα ἤγϑέ 
ΟΑ]Π64 τὸ θῈ (Πγιβείδηβ---ἰο δεΐευε δπά ἴο 
σιῶν. ὙΠῸ ννογάβ ἄγ σοπῆγιηδίογυ οὗ ἰαϑῖ «". 
ἼΠοΓο, {ΠῚ ἔδαυ]θϑϑῆθθθ ὈΠΩΘΥ ΒΕ ΠΌΤΙΠΡ 15 
Ἰητογρτοίθα 45 ἃ ργοβαρθ οἵ ϑδίνδίίοη ; ΠΕΥΘ, 
ἈΠΟΙΠΟΓ 5 ἔοιιπά ἴῃ 1ῃ6 ἕδος {παῖ {ΠΟῪ 5 ΠῈΓ 
Ὃν ῤνῖίεῖ. Νοῖ οὔἱὺ ἴπθ βοννεῦ ἴο θηάμγο, 
δας {πὸ {π|4] {561} 15. ἃ δισο ἴοκθὴ ἔγοπι σοά 
ΟΥ̓ [Ἐ]Π]Ονυ5ῃῖρ ἢ ΟΠ γιβέ πονν (566 11. το), οἵ 
Η!5 ΟἸοῦυ πογραῖον (1ό. τα; Ἀ οπι. υ11]. 17). 
ΤῸ δ. }ἘΕ[ετ [ὉΓ ΟΠγβδί 15 ἃ σῇ οΓ 5γαζθ 

(χάρισμα), τλοῦθ Τ]ΔΥΎΘΙ]ΟΙΙ5 184ὴ ἴο ννοσκ 
ΤΉΙΓΔΟΪ65, ΟΥΓΎ ἴο ταΐβθ {π6Ὸὸ ἀθαά. Εὸογ {ποσοῖη 1 
δπὶ ἃ ἀδθίογ ; θα Ποσείη 1 μάνα (ἸΓΙβί ΤΟΥ ΠΥ 
ἀοθίοτ." ((Πγγ5.) 

ἦι ἐῤὲ δεῤαι ῳὶ ὥργίσι.... . 1 Βείίεγ, “ ἔΟΥ 
8 6 588 οἵ (45 [Π6 βᾶγηθ ῬΥΘΡ. 15 ἰγαηϑαϊθα 
αἵ επά οἵ “.). ὙΠῸ ““ἴο βι εν ἴον Η!5 5ᾶκε "ἢ 
15. Τεβιιπιρίϊνε οὐ “ΤῸ ἴῃ6 βαϊζα οἵ (μγιβί, 
ὙΠΙΟΝ 5 οὐδ σμοτί Ὀγ ἴπεῈ ἱπίθυροβθά “ποῖ 
ΟΠΪΥ ἴο θεϊονε ἰη Ηϊπη, θυΐ 4150. ΑΟὖ ΝΡ. 
ΠΕΓΘ Δοσιγαΐο!υ τοῆροίβ {ΠῸ ἸΓγΘ ΠΥ ΠΥ οὗ {Π6 
ΟΥΕΊΠΑΙ. 

80. Ηαυΐης ἐδὲ ταγιθ εοηλιο!)] Ἠδ δάάβ 
ἔοτοβθ ἴο [ιῖβ θχπογίδίοηβ ἴπ ον. 27, 28, Ὀγν 
Τοππἀϊηρ πο πὶ {παΐ ΠῈ Πα5 Θχρεγπορί, 15 
ΘΧρουϊθποίηρ, Ἐ{1415 |Κ ἐΠποῖγθ. ὙΠῸ νγογάϑ 2ΓῸ 
{πι15 θεϑί σοῃϑίγιθά, 45 ρασγί οἵ {Π6 τηδὶπ 56η- 
ἴθηςο, ἡ] ἢ “ σεγινιηρ, “τεγτιποά," --ίῃο τηΐογ- 
νοηΐηρ ννογάϑ, “ ΒΙΘἢ 15 ἴο ἴπαπη...... ἴο 5 }Ε Γ 
ἴογ Ηἰ5 βαῖε," Βεϊπξ ἃ ρβαγεπίμοβιβ ϑΟΠΊΘ σοπ- 
πο {Π|5 «". νυ! ἢ τ. 29,“ [Ππἴο γοι 1 15 βίνθη, 
“ Βανίηρ {Π6 βατῆθ.. .. ἢ (ὑμῖν, ἔχοντες). Βαυΐ 
115 15 ἴο ΡῈ τοϊθοΐϊβά, ποῖ οἡ δοςοιπηΐ οὗ {πὸ 
ἱπηρογίδος σΥΑΠΊΠη81----5Ὲ 10 ἢ} ̓ ΓΥΘΡ] ΑΓ 165 ὈδΙηρ; 
ἔα οπὶ πΠΟοοΠηΠΊΟΙ---θς θθοδιιβο {πὸ “ εο- 
ιε" παῖαγα!ν ὈΘΙοηρ5 ἴο ἴπ6 ““βίαπαϊπρ ᾿ 
Δη 4 “βίγ νι ηρ "ἢ (. 28) 45 501 16 Γ5,-- δίποῦ ΠδΠ 
ἴο {Π6 ϑβιιθογάϊηαςε βεπίθησα (Ὁ. 29), ψυ μοι 
Ἀ5ϑθγῖβ ΤΠ ΓΟΪΥ {Π6 ΡΎΊνΠ]6ρα οὗ “ ϑ θυ ης." 

γ),ὲ σαπυ ἱπ 76] 861]., οα 1Π6 οσοδβίοη τ8- 
οσογάρα ἴῃ Αοίβ χυὶ. 19, 544. ΠΪ5 ἱποιἀθηΐαὶ 
ΔΡΡΘΔΙ ἴο {Πεπὶ 85 δυθυνπθϑϑθθ ΘΟηΠΥΤη5. {Π6 
παγγαῖῖνα {ποτὰ (5εα [πἰγοά., ὃ ΓΝ΄, Ε ; ἀπά ορ.. 
ῬᾷΙεγ, “Η.Ρ. ΥἹΙΙ., νἱ1.)». Τὸ [Π6 5πάπιθ ἀπά 
5 Πθγιηρ οὗ {Παΐ “ σοπῆϊοξ "6 Γοίουβ ΠΠΟΥ6 ἃπά 
ΘΧΡΥΙΈΒΒΙΥ, α ἼΤΠ655. 11. 2, ποτα Π6 ἀθβοῦῖθοβ 
[5 ΒΡῈ] νναγίασο Ὀγ {πὸ βατὴθ ννογὰ (ἀγών,--- 
{ποῦε {γαηβαίθαά “ ςοπίθπίοη," Α.Ν.). ὅρ. 
2 ΤΊμη. ἵν. 7; δηά 5ε6 δρογε, [πηἰγοά., δ ΙΝ. Ὁ. 

1 15 Ποῦ ᾿πηρ]| 16 {παῖ ἴπ6 ῬΉΠΙΡΡΙΔἢ5. ἅΓῸ 
πονν ΘΠ τ ηρ; ΘΟ ΡΕΥβθσ πο 845 {παΐ ννῃ]οἢ 
Ὀοραη ἴῃ {ΠΕΙΓ ΟΥ̓ ἴῃ ΠΙ56 Ρεύβοη (Αοΐβ ἃ5 
ΑΌονΘ)); ἴῃ νυ] ἢ ΡΓΟΌΔΌΙν 5οπλο οἵ ἔποῖη ἴΠ 6 π 
5ῃπαγοά (566. θεῖον οἡ ἵν. 3); δη4 ΒΟ ΠΟ 
ἀοιυθὲ μαά τοουσγοά θη πε πυγοΐα (Α.}. 57) 
ἴο {πε (σου! πίμίαη Ομ τοἢ (2 (ΟΥ̓. γ11]. 1, 2) οἵ 
1Π6 ““φῇπιςίοη ᾿ οὗ {πῸ ““σματομο5. οἵ Μαοο- 
ἀοηϊἃ.᾽ 

ἈΒΟΙΠΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒ οα (ΗΑΡ. 1. 

1. διεῥορ. ΙΝ. Τ᾽, [πὸ πιδὲ οἵ ἐπίσκοπος 
85 ἀεϑιρπαίίηρ δῇ οἰ ἤοου οἵ {π6 Οματο, 15 
ΡΘΟΙ]αΓ ἴο 81. Ραμ] (566 ἴπ6 ἰεχίβ αθονθ 
οἰἰθ4); απά {π6 ψνογά οὐσοιβ εἶδα ΟΗΪΥ ἴῃ 
τ Ῥεῖ, 11,.25 (08 (γ]51). 8... Ῥείεν ἱπάθθά 
ΟΧΡΥΘ5565 {πὸ ἀπΐγ οἵ ργθβϑυγίογα ὈΥ ἐπισκο- 
ποῦντες (τ Ῥεῖ. ν. 2); θαΐ [Π15 πιδὲ οἵ {ΠπῸ 
τὐεγὸ (ἴοΥ μοῦ ορΡ. ΗΘΌτ. ΧΙ. 15), 15 ἴᾺΓ 
5ποτί οὗ Βεΐπρ Θημπίναϊοηΐ ἴο {π6 Δρριϊοδίίοη 
ἴο {πεπὶ οὗἉ {μ6 21216 ἐπίσκοποι. ᾿Επισκοπὴ 
ΠΟνΥΘΥΟΥΓ ΘΧΡΓΘΘ565 {π6 ΑΡοβί!θϑμῖρ ἴῃ Αοίϑ 1. 
20 (οπι Ρ5. ον]. [οἰχ.] 8,1.ΧΧ.). (ομπιοη 
85 ἴΠ6 ἴοστη 15 ἴῃ ροβί-ροβίοι!ς δας πουβ, ΠῸΠ6 οἵ 
ποτ 566 ΠῈ5 ἴο ΘΠΊΡΙΟΥ ἴξ, 85 5[. δ] ἴῃ Ἔν ΟΙῪ 
Ἰηβίποθ ἄοοθβ, ἃ5 ΒΥ ΠΟΠΥΠΊΟΙΙ5 ΨΥ] πρ-σβύτε- 

ρος, ΜΙ {6 δἰηρῖα ἐχοθρίίοη οἱ (Ἰ]επιοπί 
ΒΕ. πὸ (ντιτπρ ποῖ Ἰοπρ θεΐοσα Α.}. 100) 
τοϊαΐθϑ πονν {πΠῈ ΑΡοβίϊθβ δρροϊπίβα ἐπισκόπους 
καὶ διακόνους { ΕΙεπι. ἩΦῊ 171. ςΡ. 

πρεσβύτεροι, ἰὁ. ΧΤ.1Ν.). ῬοΙγοᾶτΡ (της 
ΡΓΟΡΔΌΙΪΥ βοπῖθ ἰννεπίν Ὑϑαῖβ ᾿ἰδίθυ) ΘΠ]ΟΪἢ5 
τμ6 ἀπίγ οἵ οδβάϊεπος τοῖς πρεσβυτέροις καὶ 
διακόνοις ([ Αά ῬΒμΠΙρρ.᾽, Ν.). ὙΠ Ῥεβῃϊίο, 
Δοπο ἁπιοηρ ἴΠ6 Ψεγ55., το πάθυβ ἐπισκόποις 
(ἐπι ἰος.), " ε]άοτβ,᾽ ., δο.- 

ΤΠΟ νογά ἰ5 τιϑοά τὴ 1,ΧΧ. ἔογ {πὲ Ηεο- 

Ὀγανν 9 3)), ἼΣΒ, ὅἅς.; 566, 6.9..0 ΝΌΠΙΡ. 
ΧΧΧΙΟ Τ4; [56]. [Χ. 17 (ὁ νης Ἰατίογ τοχί ἴ 15 
ἴο δ6 ορϑογνοά {παῖ Ε]θηι. Κ., ΧἼῚ.1Π1|.45 ἀθοόνο, 
ἴῃ οἰτίησ 1 βῖνο5. [ὉΓ Ἴ)}᾽2}}, ἽΠΡΘ; ἐπι- 



ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝ5. 1. 

σκόπους αὐτῶν, διακόνους αὐτῶν, ᾿ἰπβίοφ οἵ 
ἄρχοντάς σου, ἐπισκόπους σου οὗ 1,ΧΧ.). 
Ῥγοίαμπε νυυϊίευβ ἴτοιη Ἡ ΠΟΥ ἀονηνναγάϑ, 
Αἶδο ΘΠΊΡΙΟΥ͂ ᾿' Πθοῖν. Βαΐ πὸ Ἰἰρηΐ 15. οαϑί 
ἔπι Εἰ ΓΠΟΥ οὗ {Ππ656 ἡπαγίουβ οἡ 15 Θοο] 65145- 
το δ] πϑαρο. ΓΊρμεοοί, “Ἡ υπιοην οἵ ΕνδηβΕ.»᾽ 
Ῥί. 1Π1., οὐ 16 ἴν. 1.5, 5.1. τοραγαάϑ [ἴ 45 Ξξ 
ἡ, ἃ ἘΠ ἀβποί!πε δη ΟΠΊσοΥ οἵ ἴπς ϑγπὰ- 
ΒΌΡΠΟ; ΔΘ η ΠΟ ΒΥ Πἰτὴ νυν Ἰἢ [Π6 σεεοπε ΟΠ σΕΓ, 

πὸ (ΞΞ ἄγγελος), διιξ τοραγάθα ὈΥ οἴπουβ 
5 Δ ἱΠΙουΙΟΥ ΟΠΊοΙα]. (866 Βρ. 1Ἰρμοοΐ, 
ΡΆΠΙΡΡ., Π 1βϑοσί. 1., Ρ. 197.) 

«υἱὲ ἐδὲ δίσδοῤν απά ἀξαεοην)] “ΓὮΙ5 56ρα- 
ταΐθ τηθπίίοη οἵ ἴπθ Μ|ΙΠΙΒΕΓΥ ἴῃ βα! της {π6 
ΟΠΓΟἢ 15. ΡΘΟα]ΠαΓ ἴο {π|5 Ρ. ϑοπὶς Πᾶνὸ 
δοσοιηϊοά ἴοῦ ἴ ὈΥ ϑιρροβίης {πὸπὶ ἴο 
παν θθθη {πὸ πιουεῖβ οὗ {πὸ ὈθομπηίΥ οἵ {πὸ 
ΟΒασΤΟἢ ἰονναγάβ πἴπὰ ((ἤγγ5., ΓΟ] ον ὈῪ 
ΤΩΔΠΗΥ͂ ἰαΐευ τ 6 5). ΟἾΠοΙ5 βυισροβί {πΠαΐ ΠῸ 
Ῥοϊπηίβ ἴο {ΠῈ6ῚῚ οΟΠσθ 85 ἃ σπθοῖκ οἡ 56]}- 
ΔΒΒΟΓΓΟΩ ἀπ σοηβοηϊιθηΐ αἰ ν 5 η5, δι ἢ 45 
6 ἀεργεοαίαδ, 11. 3, ἄο. ( ]Ἰεβίηρεσ). ϑΟ ΠΊΕ 
ΔΘΑ 566 ἴῃ ἴἴ ἃ τηᾶῦῖς οἵ {π6 ]Ἰαΐθ ἠδίο 
οἵ {πὸ ρ. Βυῖΐ 1 {π|5 ΠΏΡΙΙΘ5. {παΐ ἴῃ 
16 (Παγοο5 δ άἀγοϑβϑθά ἴπ ΦΆΤΟ ΕῚΡΡ. πὸ 
ΤΟΡΊΪΑΥ ΜΙΠΙ ΒΕΓ οχιβίθα, 1ἴ 15 ΟἸΘΑΥΥ το ηρ ; 
ΤΟΥ ἴῃ {πὸ οαυ]θϑί οὐ {Ππὸπὶ 411 π6 νυγϊΐθβ οἵ 
“{Π6πὶ ὙΠΙΟΙ. . - - ΔῈ ΟὐῈ  γοιῖι "(1 ἼΠ655. 
ν. 12), ΨηὴΟ 8.6 ἘπΠ4οΙθίθαν Ργοβογίουϑβ. 
Η!5 τπηϑπίϊθη οὔ {πὸ ϑεοοπά Ογάεγ (Αοΐβ Χχ. 
17), Δη64 {παΐ οἵ {πε Τ᾽ τά (Ἀ οππ. χυὶ. 1), ἅΓ6 
4150 ΘΑΥΠ ΠΟΥ {Πα [ἢ15.---ἰ 566 ΠῚ5 5ΠἸοϊθηΐ ἴο 
58 Υ {παΐ {πὸ ργθβθησθ νυ Πῖπὶ οἵ ΕΒ ραρῆγο- 
αἸΕπ|5,---ῦΥ ποθ παπά {Π|5 Ερ. νγὰβ δρ- 
ῬΑΙΘΠΕΥ βοηΐ, νυ ΠΟΠπὶ 6 5ρθα]τ5 οὗ 85 ἃ [θ]ονν- 
τη] Πἰβίευ (11. 25), ἃ πιρηθοῦ, {πογοΐοσθ, οἵ 
ΤΠ6ΙΓ ονγη ὈΟΩΥ, ρουΠαρ5 {πε 1, ποαά,---παίῃτ- 
ΑἸ διρρεδίθα [Π15 βρθοῖαὶ ρτθοίϊηρ ἴο {π6ὸ 
ΟἸΟΓΡῪ οἵ ἔπε μισὸ. ΕἸγΙΠΟΓ, 1 [Π6 νἱονν 
ΟΥ̓ ἴν. 3 ἴαζθη θεῖον (58εα ποίβ {πεγθ) Ὀ6 
οοΥγθοῖ, μ6 Πα5 ἃ μαῦρο ἴο βεηα ἴῖο {πεβ88ὲ 
“ΕΒΙΒΠΟΡ5 δη4 ἀθασομβ᾽ 5:10} 45 15. Πουνῇογα 
Εἶδε ἰουπά ἴῃ ΠῚ5. νυ ηρ5, απ 15 {Ππ|5 ἰδ ἴο 
δά γ655 {Πποῖῃ ἴῃ [Π6 οροπίηρ οἵ ἢϊ5 ΕΡ. 

ΤΊ 15 ποῖ γϑοογήθαά ἴῃ Αςίβ χυὶ. {παΐ δ8[. Ρδῃ] 
ΔΡΡοϊΪπίθα τη ηἰβίουϑ Οὗ ΔΠΥ οὐθυ αἵ ΡὮΠΙΡΡΙ. 
Ϊῃ 850 5Πποσΐ ἃ ϑβοϊοιιση, 50. ΔΟΌΓΠΙΡΕΥ ἴθυτηϊ- 
παΐοά, τ παν ποΐ πᾶνὸ Ὀθθη ροββιθ]θ 50 ἴο 40. 
ΤἸρμίίοοίς (΄ Ηαγπιοὴν οἵ Ν. Ὑ.,᾿ οὐ Αοῖβ 
ΧΥ].) σοπ͵οοΐξιγοσ {πῶ ἤθη πὸ τονυϊβιϊοα 
ῬΗΠΙΡρΡῚ (Αοΐβ χχ. 1--6) 6 πηαύ μανὸ ἔμπ|5 οὐ΄- 
σα ηϊΖοά {πῸ ΠΌγοΝ, “νος ἢ ννὰθ ἘΠ 6 σΟγ86 
Πς Παά τιϑεά ἴῃ οἴπου (μισοποθ, Αοίβ χῖν. 
21--2. Ὑεῖ ψ θη Π6 ψτοΐε μ15 ἢγϑί ΕΡ. 
ἴο {π6 μαστοῦ οἵ ὙΠοβϑαϊοπίοα (δῖ ἃ ἔενν 
τοί η5 ὉΠΘΥ 115 Τοιπάήσίομ), {ποῦ ὑνΈΓῈ 
ΔΙΤΘΔαΥ ῥγεηϊησ οἰάογ: (45 ἀθονε ροϊπίθα οἱ) 
ἴῃ {παὶ Ομασο δηραροά ἴῃ {πε Γ “νοΥΚ,ἢ 
ὙΠΟ πιιιδὲ ἐπογοΐοτο πανο θθθη δρροϊπίθα αἱ 
{πὸ {ἰπ|6 οἵ ἢΪ5 2γε: νἱϑι(. 

8. δοαμε]:} Σπλάγχνα (τπδεογα), ϑοτηθ- 
{Ππη|6ὸ5 τὸ {πὸ ΒΙΡΊΟΓ ἱπίου πα] οὔβαη5, ἃ 5 

ἀἰβε!πρι πο ἔγοπὶ τΠ6 ἐπέγαὶὶς (ἔγκατα οΥ 
ἔντερα). (Ὁ ΄ἴεη, οη Ηἱρροοσ. “6 Ηυτποτὶ- 
Ὀιι5, 1. 9, ΤΘΟΚΟΠΒ ἃ5 ἡγεμονικὰ ἃτηοηρ {ΠῸ 
σπλάγχνα, ἴπε56. ἴΠΓΘ6,--- ὁγαῖπ, ῥεαγί, απὰ 
μυθγ.) δῆς {ΠῸ τιδε οἵ {πΠ6 ννογά, - ποῖ τπιη- 
Κηοννῃ ἴο οἰαϑϑίοαὶ νυυϊ τοῦθ, δι οἵ βρθοῖδ!}ν 
ΗΘ Όγαῖο ομαγαοΐοσ, {κὸ {παῖ οὔ ὉΠ ,---ἴοὸν 
1π6 δπιοίίοπ5 ϑρροβθά ἴο τοϑιήθ ἴῃ {Π656 
ΟΥ̓ΡΔΠ5 85 ΡΟΪΔ ΠΙηρ ἴο ΠΊΔη, ΟΥ̓ ΘΥΘΠ 85 
αἰἰγθαϊθά ἴο Οοά (5ε6 [μπκ6 1. 78, δηή 
ΟΡ. ἐν.) Ῥ5, χχῖν. [Χχυ.] 6) :---πογθ, ἔοσ [Π6 
[θη ογΓ ἁἤδοίίοπβ οὔ {π6 ΤΊν ΠΟΙ ΠιΠΊὰπ 
Ηϑεατί οἵ [6ϑ115. [{ 15 ἔγτοαιιθηΐ ἴῃ {15 5θη56 
ἴη 8.1. Ραμ], -τοησα ἴῃ τ Ϊο}. 11]. 17. 80 ἴοο 
ἴη ἴ[Π6 Αροσυρμᾶ (6. 5., Νν!54. χ. 5). Βαυΐ 
106 1,ΧΧ. ΟΠΙΥ οπςοα (ΡΙον. ΧΙ]. 10) ρβῖνθ 
σπλάγχνα ἴοΥ ὩΣ ΩΠ, ταπάθυϊηρ {πΠῸ6 Ἰαςίοῦ 
ὈΥ κοιλία ΟΥ̓ ΕΥ̓́ΕΠ ἔγκατα, ΟΥ̓ ΠΊΟΥΘ τ|5114}} 
ὈΥ οἰκτιρμοί, 45 Α. Ψ, (ῤαρεΐ»ι) “Ἰθηάου 
ΤΊΘΓΟΙΘ5." 

9. 1 2γαν, ἐφαὲ.. .. Ἵνα 15 ῬΓΟΡΕΓΙΙ͂Υ Ξε '' ἢ 
ογάίεν ἐραΐ," (Πρ γίηρ φώγρῥοσο αἰτπιθά αἵ). 
Βαϊ ἔγθα τ θΠΕΥ ἴῃ 85. δὰ] (πα οἴβθννῃοσε ἴῃ 
ΝΎ Ε ρ ΝΜΙδ τ χτῖν 265: 10Ππ|κν" 8) 1ἰ 
ἰεπ45 ἴο Ρᾷ55 ᾿πΐο {Π6 πηοῦο “ἐῤαΐ᾽" ἱπίσοάπο- 
ΤΟΥῪ (5 ἴῃ ΠΡ ]15}}} οἵ {ΠπῸ [Ο]οννίηρ νου ἴῃ 
{Π6 σοη]. πιοοά :---ἤογρ, οἵ {πΠ6 νεῦθ {πΠαξ σοη- 
γΘΥ5 {Π6 τηδίζευ οἵ 1Π6 ῬγαυοΓ (45 Ν Ὸ]ρ,. “΄ ογὸ 
μὲ αδμπείος 5); 16 σοπ]η. ἃπά υϑῖρ Ἔχργθββδ- 
ἴῃ ΟΠΙΥ͂ νγΠδὲ ἴῃ ΠΊΔΠΥ οᾶ565 τηϊρηξ θῈ σοη- 
γεγο ὈΥ δῃ ᾿πῆηϊξ. 80, ἰπ τηοάθγη Οτεοκ, 
ἵνα (τεἀπορα ἴο νὰν 15 ΤΊΘΓΕΙΥ ἘΠ6 βρη οὗ {πὸ 
ΠΟ]. πιοοά, νυ] νυ ΒΙΟἢ 1Ἐ 15 τι56 4 [ῸΓ δη ἴη- 
Πηϊέῖνε (45, 6. 9.. νὰ ζηήσωΞεζῆν). 866 ὙΜΊΠΕοΓ, 
εν ΒΕ. Π|Π. πὸ ̓ ν 8: ἀπῇ Ὁρ. ὃ 52; τὸ (6): 

7μάσηιεμ) Αἴσθησις (Ποννο6 εἴ5θ. ἴῃ 
Ν. 7.), ΡΓΟΡΕΓΙΙ͂Υ Ξξ “ εγεθρέϊοθ ὧν της, 
“ἐ φρηφαίϊογι ἢ 1--- αἶδο οἵ {Π6 πη] η6, “γμάσ»τεηί." 
ΤΠΘΊΧΧ. τ|ι56 1ἴ ἴον ΠΝ (ΞΞ “ Κπον]εάρε, 
Α.Ν.); ἐσ. Ῥτον. 1. 22 (οὗ »ηαπὴς Κπον]θάρο) ; 
111. 20 (οἵ Οοὐ᾽.). ΔΝ Πηά αἰσθητήρια, Ἡ εθγ. 
Υ. 14, ΞΞ “ογσαῆς 07 τρίγιμαὶ ξοησο (Ν απ άογ). 

18, ραίαεε)] ὍΤῊΙ5 τοπάθυϊπρ 15 ποῖ ΟἿΪΥ 
ΒΡΡογίθα Ὀγ {Π6 σοηϑβοπί οἵ σύεθκ οοπηπιθη- 
ἰδίουβ, δη4 Ὀγ {Π6 ῥῬΆγΆ]161 Ἔχρυθβϑίοῃ, ἵν. 22, 
-τϑυΐ ἔασίμποῦ ὈΥ {πὸ ἕαςξ ἐπαΐ θνυθυγννθοσα 
εἶδα ἴπ Ν. ὙΤ΄., Πραιτώριον ἀεποίε5 ἃ γιλογς 
γεσάρηεε (Μαῖΐ. χχνυ!. 27; Μαεῖκ χν. τό; 
]ομη ΧΥΠ]. 28, 31; ΧΙχ. 9 [ὈΡΠΠαἴε᾽ 5. ΠΟιΙ56] : 
Αοίβ Χχί. 35 [Η το 5 Ρᾳ]4ςο]). 

᾿Αραϊηϑί 1 1165 {π6 οδ]θοζίοη, ἐπαξ {πΠ6 [π|- 
ῬΟΓΙΔΙ ““ῬΑΙΔΕ πὶ ἴῃ ΒΚ ΟΠτο ννὰ85 ποΐ,--- ΠΟΥ 
πους 5ῃμοοκίηρ Β οπιδῃ ἔθο!πρ σου] θα, 
--οα]οα “ »αἰογίμι.᾽" 

ΤῸ {Π15 ἴἴ 15 δηβννεσθ {παξ {πῸ ννοτά, 
Βεῖπρ (45 ἀθονθ) ἔγθοῖγ δρριϊθά ἴο ἃ ργο- 
αἰπεαὶ (ΟΟνΘΥΠΟΥ 5 τοϑίάθησοθ, ἰ5 ΠΟύ6 τιϑϑά, 
ὈΥ͂ ἃ ΡῬΓΟΥΙΠΟΙΔ] νυ ηρ ἴο Ργονποῖ4]5, ἰῃ 15 
[ἈΤΩΠΠΠΔΥΓ ΡΓΟν ΠΟΙΆ] 56 η568 (Βεδιιβοῦτε.--- [). 

ΟΥ τ πιοάογπῃ ἱπίογργοίαίίοπβ οἵ πὸ 
υνογά ;---(1}), [Π6. Ἔχίγατη γα! (αηιρ, ἀπά (2), 

όος 



δοό 

{πὸ Ρᾳ]δίϊπο Βαγγαεῖζ,--- ὈΟΓἢ 411κὸ Δ οι πη 6 Γ 
{Π6 ἀ!βηοι ΠΥ {Παΐ ᾿ἴ 15 ΠΟΥΘΥΓ 50 τιϑδοὰ ὈΥ ΔῃΥ 
ὙΥΤΙΓΟΥ, ΟἸΓΠΟΙ ἴῃ 115 1 ίη ΟΥ̓ ἴῃ [5 Οτοοκ 
ἴοσα. Μογϑονοῦ, {Π6 ΘΧΡΥΘ5ΒΙ ΟΠ, “ 1Π6 αυῤοο 
Ῥυῳτζογιιπι," ΘΧο 65 (2),--θεῖηρ; ᾿ΠΡΡ]Ι 4016 
ἴο ἃ Ρίαςδ οἵ 5Ππ18}} οχίθηξ. Βιιῖΐ “ Ῥγφζογιπη᾽" 
15 ΘΟΙΏΠΊΟΠΪΥ ΟΡ] ογθα ἴῃ 1, δῖ το ἀδηοίΐα 
(3)1με ῥβνωΐογίαη (οῤογίς. Α5 ἀπηοηρ {Π658 1η- 
τεγργοίδεοηβ, [πογεΐοσγε, (3) 15 ἴο θῈ ργείογγθά. 
Τι 15 δἀορίοἄ θγ Βρ. 1Ἰρῃεοοί ;---5θε μῖ5. 1η- 
τεγοϑίηνς “Πεΐδομοα Νοίθ" οὐ ἴπ8 ννοσγά. 
Ουτπηπι, “ [νοχὶς. Ν. Τ᾿, Ργείουβ (1). 

Υεῖ, με ἴδοις {πδὲ [Ὀοβορμιβ ἀδποΐεϑ {Π6 
Ῥγρίογιαπ (ομοῦίβ ὈΥ τὸ στρατηγικόν, ποΐ 
τὸ πραιτώριον, ἰθπά45 ἴο ρῥγονε {παΐ (Πς Ἰατίου 
ννογὰ νὰ5 ποΐ Κπονῃ ἴῃ {Π6 5θηβθ οὗ “1ῃς 
Βοάγριαγά "᾿ ἴο Ογεοζ νυυϊῖεῦβ (1) εδη Μεσι- 
να]6 : 566. ἢἰ5. ἀἰϊβοιιβδίοη οὔ {πὸ αιιθβίίοη, " 81. 
Ῥδμ] αἵ Βοπηθ, ΝἼ]., Ρ. 1το). 

16, 17. ϑοπιθ γΓθοθηΐ σομηπιοηΐαίουϑ [Ο]]ονν- 
της Οτοίϊιβ, ἴα οἱ ἐξ ἐριθείας, οἱ ἐξ ἀγάπης, 
45 πὸ βιιδ᾽εοῖβ οἵ ἴπ656 ἔννο ττ.,---ἰς πο Ὺ {παῖ 
416 οὗ δος οιβη 655," “ἴεν {παῖ ἀγὰ οἵ ἰονε." 
((ρ. Βοπι. 1. 8.) Βαζίμε εἸΠΠρ515 1ος Ὀγ {Π15 
φοπϑίσποοη Αἰτου οἱ ἐξ ἀ. 15 ΨΘΤῪ ΟἸΔΙΠΊΘΥ,,---ἃ5 
ἌΡΡΘΑΓΒ ΘΒρθ ΙΑ ΠΥ νη οὐ». τό, 17 816 τεϑίογθα 
ἴο {Π 611 ΡΓΟΡΟΙ ογάοσ, ὙΠῸ πιϑι18] ΤΌ ΠΟΤ ΠΡ 
15 Ἐπογοίογο ἴο θ6 ργοίογγθά. 

18. Οῤνγὶδέ ς ῥγοασροά... ἢ ϑ8ε8Ὲ οἡ {πε 
Υριπηθηξ ἴῃ ἕἴανοιγ οἵ Πεογοίίοβ ΠῸΠῚ {Π|15 
νΘΓ56, Οὐ ρυίδη, " Εριϑ  ΧΧνΝ,, τ2 (4 σεδαΐα- 
γ14771} :---180 {πὸ ποΐίβ ἴῃ ΕΣ ΠΡΊ5ῃ “ΓΥΔΠβδί!οη 
(Ραγκοῦ 5 “ΤΊ γασυ 7) οἵ βαπιθ. οἡ {πῸ τϑη- 
ἀογηρς ““ἀπηπιείοία "Ὁ (Να]ρ., θα ποῖ ΟἹά 
Τ1,αἴ.), δ5 τ᾿ ἴτοπὶ ἃ τοδάϊηρ καταγγεὰλ- 
λέσθω, ννπϊοῖ (οι ηῖπ5. (211 ἰος.)} 4116 565 
ἴο θὲ ἃ πογϑίϊοαὶ σουτπρίϊοη οἵ {πὸ ἰοχί.--- ". 

Βιεΐ 11 15 ἀοιι θέ μι] νυ πθῖ Ποὺ (Ε οἰιπλ.᾽5 τπθαη- 
ἸΏΡῚ 15.845. δρονὸ  ϑίδίθα. ἀμ πὸ Πρ. 
“( φπητιεείμ "15 ποΐ τηθαπί 845 ἱπηρεγαῖ., “' 1,εὲ 
(Ἰγιδὲ 6 ργθδοποά,"---θας 51]., “ γουϊάρα 
(Πτῖβὲ θ6 ργθδομθά." 

22. 27. 1]ὲ....1 ΤῈ [μῈ ςσοπδίγαοξοῃ 15 
ἴο Ὀὲ σοπιρ]οίθά, τ παν θῈ (45 Α.Υ.,-τϑὸ 
ῬεΙαρΊι5. 2 ἰοο., ὅζο.) ὃν Βιρρ γι [“ 6 ΤΥ 
Ἰοΐ 1, αὔζογ “1ῇ {πὸ Πθβἢ ἢ ;---861]., “ΤΡ 1 πὶ 
ἴο ἴῖνα, {6 νν1}}} γιθ] 4 τὴ ννουὶς δηά 1[5 ἔγα ; 
Δ (πτ|5 (οτ, “γεῖ} 1 ἀοιδί ψνῃοίπου ἴο 
Οἤοοβο Πρ οὐ ἤθαίῃ." ὍὙΠῚ5 56 η56 15 βαί!5- 
Ταςίοτυ, δας {πῸ 6]}10515 15 Παυ5ἢ. 

ΟΥᾺ, ἢ {πὸ στθαΐ τΔ]ΟΥΓΥ ΟΥ̓ Δ ΠΟΥ 165, 
γ6 ΤΊΔΥ Τοραγ “1 ἢ 25 γοροδίθα Ὀεΐογε "115," 
π-τμε ρῥγοΐαβιβ θεΐηρ ἴΠτ|5 οχίθπαάθα 50 85 ἴο 

ΡΗΜΓΤΥΕΓΥΒΕΙ. 

οηὦἦ νυ} “ἸΑθοιιγ."--- 1 το Ἰίνε ἴῃ {π6 ἤφϑῃ, 
-πτ- ΠΕ] [Π15 15 ἴο πα ἔπε σοπάϊεοη οἵ γα! οὗ 
ΤῊΥ͂ ἰΔθοιγ, {Π6η (καὶ) 1 Πεοβιίαΐθ, ὅζο. " (“2 
ΒεΙης [ΚΘ 45 Ξξ "'ϑδίποθ ᾿). Ὁ {πῸ ἃρο- 
ἄοβὶ5. 15 ἱπίγοάιιοθ Ὀγ {Π6 οοηΐη. (καί), {πε 
ἘΠ 15.141] 5 η56 οἵ “ἐῤεμ" Ὀεϊηρ δϑϑιρηθά ἴο 10, 
π-τοῦ ψνῃῖοἢ {πὸ ᾿πϑίδπος ὩΠορϑά (2 (οΥ. ἢ], 2) 
15. Παγάϊν βιιβηοῖοηί. ΤῸ ΠΕΡ ουξ [Π15 4 ΒΠ σα] Εν 
{ἢ 1|5,----  δίησο 116 15 ἴο πιὸ {π6 σοπάϊπηοη οἵ 
γα [1 ἀδϑίγο ποΐ ἴο 416], απά, ὅτε." (ΕΙΠΕ, 
αὐ. Μεγεῖ,- --ορ. ΨΝ Ἰοβίηροσ)---ῖβ ὙΘΥῪ ἀΓΌΙ- 
ἴγασγ. ΤΠῈ πηοάιῆοαίιοη οὗ {15 ᾿πίογργεΐα- 
ΤΟ 5ιιρρεβίοά Ὀγ Βρ. ΓΊρπίοοΐ 15. Βείζίεσ, 
ἴῃ ΜΜΠΙΟΙ ἃ ὈΓΘΔΙς 1η {Π6 5686 15 παῖδ δἕΓου 
“ἸΔθΟΙτ." “ὙΝ Βα 1 τὴν ᾿ἰνίπρ ἴπ {Π6 ἢ65}} 
Μ01}} ὈΘαγ ἔγαϊμε.. .. ὃ--- η ἕαοΐ, πχμαΐ ἴο ὉΠοΟ56, 
Χο. Βιῖΐῖ, ἴῃ ΔΠΥ͂ 5Πᾶρθ, {Π15 πηθίῃοά οἵ 
ΠΟΠΊΡΙ θηρ [Π6 Ργοΐαϑβιϑ,--- τοὶ ΠΌσοῖπρ {πὸ ϑὉ- 
Ἰδοῦ “ὁ Ἰῖνο " Ὀγ {μ6 ργοποιῃ “ 1Π|5 1 ἃ 
βοοοηα “1 ἰηβογίθα θεΐοσε ἴΐ,-ϑθθο Π]5 ἴοῸ 
ΔΥΈΙΠΟΙΔΑΙ. 

ΒοΖα᾿β ΓΟ Ποτηςρ, δἀάορίθα ὈΥ ΤηΔηΥ οἵ {ΠῸ 
ἘΚ οἰογπιθά Ν ογ55., Α]ῖ5σο ΟΥ̓ ϑοῃο  θἤο]ά, δηά (πη 
ΡΑγΓῸ) ὈγΥ οηγθθαγο, “24 πὐογο «οἱ θεγ 171 ΠΑΓΊΘ 
δὲ οῤέγας ῥγο 771 στ, εἰ φμα οἰσαηι ἱσπογο,᾽" 
τῆ κα 5. {Π6Ὸ βοπίθηςσθ τορι ϊασ. Βα “1 Κπονν 
ποΐ ννῃθί που " (οὐ γνωρίζω εἰἶ),15 (1) ἀπρτάπη- 
τηδίϊοα!, ἀπά (2) ἀυνκυναγάϊν Ππκοά ἢ “1 
Κπονν ποῖ νν»ῆαΐ ἴο σποοβε : τποσθουθῦ, (3) {πῈ 
560 η56 Ὑἱεϊἀθ 1] δοςογάβ ἢ {Π6 εογέαϊηὴν 
ΘΧΡΓΘΒβϑά, το". 24, οἵ θεηθῆΐξ ἴο τοϑι]ῖ. Ἐδγίπού, 
1Π15 Ιπϊογργοίδίιοη οἵ κάρπος ἔργου, ἃ5 ἃ 
1,411 Π15Π|, Ξε οῤρόγας ῥγείμιι ((ΟΥΟΓ 5), ΤΈΡΓΕ- 
βϑηΐβ {πΠ6 Αροβίϊα 45 {π|πκίπρ οἵ δὲς οαὺυη 
ΡΓοπΐ, ποῖ (45 {πὸ σοηΐθοχέ γθα Π1Γ65) οὗ {Ππδξ οὗ 
ΟΠ ΟΥ5.---  ]5., ἄς., βῖνε τιρμεγ, “) μοί 
οῤογίς." 

428. ἐο ἀεῤῥαγ] Οτίξθη, αοςογάϊηρ ἴο [ΘΓΟΠῚΘ 
(Αροϊοξ. αἀν. καπ’᾿,1. 22), ΘΧρ απο ἀναλῦσαι 
ΠοΓΘ, “20 γείεγη " (( γϑυογ 7); τοραγάϊπρ {ΠῸ6 
501] 845 Ὀοῖηρ οἵ ςο]θϑίϊα! οὐἱρίη, ἀπά ἀθδίῃ 
1[5 τί γη ποπιθ. “Τογ 8 ΤπλΔΥ Πᾶνε πιθαηΐ 
1Π6 βᾶπι6 Ὀγ τεπάογιηρ (()ὲ Ῥαίεπί., 1Χ.) 
“ γρορί ΟΡ. νΜνιβά. 1. στ, ΤΟΙ 11. 9. (. Βο5 
(αῤ. Ἐ15Π67), 15 ἴῃ ἔδνουσ οἵ {π|5 το πθσιης 
Πιογα ; θυ βαγϑ ἀναλύειν 15 ῬΓΟΡΕΤΙΙ͂Υ “ ἕο τϑΐαση 
οι α γα," 5 1ὰκα χὶὶ. 36. 8ὅ6εὲ Οδίδκου, 
“Ὁ ε᾽ Ν. [πβίσυσα. 8:1. ΨΝ1]., μεθ. ἔουγ 
τη Δ ΠΙηρ5 Οὗ {Π6 νεγὉ ἀγὸ ἀἸβΕ Πρτ5Π66.---|. 

Ιη {π6 1 αἰη εγβ. οἵ Οτίρθη “πὶ ἘΡ. δά 
Ἰὰ οππαποβ,᾿ Κ11. (ΤἘγοπιθ), ννα Ππά {πὸ ἀναλῦσαι 
ΟΥ̓ 1Π15 Ὁ. τεπάογοά “' γευεγε ἦ: τη τΠδὲ ΟΥ̓ Ηἰ5 
“Ό ς ΡῬγΠΟΙρ 5, 1. γ (Ἀ αθῖπυ5), “ χεάῖγο.ἢ 



ν. 1--3.} 

ΓΟΗΑΡΤΕἝΙΣ 11: 

1 771ὲ ἐχλογέοίζ ἐλενε ἐο μεγεέν, αιαἱ το αὐέ ἀλε)- 
ὀλεηέσς ο7 ημεἼγ1Ἃ1, ὧν ἐήε ἐχαηεῤέίε οΓ Ολγίδῦς 
Δμεηρεϊέν ἀγα ἐχαϊέαξζοηι : 12. 10 α «αγεγμ 27γο- 
εὐφα ἐλ ἦγε ἐζε ταν οὐ σαϊναΐίογε, ἐλαΐέ ἐΐεν ὧδε 
ἂς δίολές ἰο ἐλετυϊεζεα τυογἰα, 16 αγια «ο»)» 7075 
ἦο ἀνε ἐλοῖγ αδοσίδε, τυΐο ἐξ σίοτυ γεααῖν ἕο δὲ 
οὔάγεα τ ἰο Ορά. τ 27ὲ λοῤοίά 10 σεμα 
Ζώμοίλν ἐο ἐλενε, τυλονε ἀε σγεαίάν εογγεγ)ιοείοίλ, 
25 ἂς ᾿αῤλγοαϊίμες αὖδο, τυΐοην ἦς φγεδεγείν 
σεμαφίλ ἐο ἐλόη, 

ΡΕΕΤΡΡΙΑΝ ΑΒ Τ|Ι. 

ΕΞ πεγε ὧδ τπογοίογα ΔπῪ σοη50]4- 
τίοη ἴῃ (ἢ τιβέ, 1 Δηγ σοπηξοτε οὗ 

Ιονε, 1 δὴν [Ἐ]]οννβῃ]ρ ΟΥ̓ τπ6 Θρ τς, 
1Ε ΔΠῪ Ὀοννα 5 Δη4 πηοοί 68. 

2 ΕἼ]Π] γε πιγ ἴογ. τπδὲ γε Ρὲ 
ΠΙΚεπιϊπάθ 4, ̓ ανὶπρ ἴΠ6 84πι6 ἰονε, 
δείηισ οἵ πα δοςογά, οἵ οπε πηϊηά. 

3 16ὲ ποῖμίηρ ὁε ἀοο τὨτουρἢ 
ΒΕΓΠΕ ΟΥ νΑΙΠΟΊΟΙΥ 5 θΕ ἴῃ ἰονν] 688 

ΟΗΑΡ. Π. τ-4. ΝΙΤΥ ΕΥΚΤΗΕΕ ὕΒΟΘΕΡ: 
ΤΗΒΟΘΗ ΜΨΗΛΑῚ ΟΑΑΘΕΒ ΤῸ ΒΕ ΑΤ- 
ΤΑΙΝΕΤΘ. 

1. Τπε Αροβίϊε ργοςθοάβ ἴο σοηΐιτο {Π6 
ῬΆΠΙΡΡίαπ5 νυ] Θαγπθϑί ν ΠΟ ΠΊΘΠΟΘ, ὈΥ͂ ΘΨΕΓΥ͂ 
(τ βέϊαῃ ποίνο, ἴο σῖβο ἱπίο ἃ {ΠΟΥ τθ4}1Ζα- 
τοι οἵ {παΐ μρλὲν ννμῖοι (1. 27) Β6 ΠΟρ65 ἴο 
Πη4 διποπρ' {Π6Πλ. 

1 ἴμοῖς θὲ ἐῤρεγεγζογε τπν εοποοίαξίοι ἱπ 
Οῤγίσι, ἱ7 πρὶ εοηιζογὲ 9. ἰο)] Ἐδῖμου “6χ- 
μογίαϊίου ἱπ ΟμΥῖδί," “Ρουβυδβίου οἵ 
Ιου." 2.6., “ΤΕ {πδη τηπίια] οχπογίδίοη ἴῃ 
Οτβί 5 παπηθ, 1 [Π6 Ῥουϑιιαϑίοηβ. οἵ στηπίια] 
Ἰονϑ, ἃ.ΓῸ τΘ δ] 165 δι οΠρ' γοι!.". -(ρ. τ ΤΠ 685. 
11. 11, ὙΠΕΓῈ {πὸ νοσῦ5 σορηδία ἴο {Ππ656 Ποῖ 5 
ΔΥῸ τιβϑά. 

2, αην 72εἰ ]οαυτρίῤ ὁ "δὲ ϑρίγιὲ . . . 1 8], 
οὗ {πε Ηοὶν ϑῤέγιἑ; ---σογγοβροπάϊηρ ἴο “ εχ- 
Βογίδξίοη ἴῃ ργῖνὲ "ἢ 45“ Ὅοννε]β ἀπ πο γο 65 "ἢ 
ἴο ““ΡεΙβιιαδίοη οἵ ἰονο." ὍΠι5 οἵ {πΠ6 ἴθαγ 
τηοίϊνοϑ προ, [Πς ἤγδί δηα {Π|γὰ ἃγὰ ἐχέογπαὶ 
αηά Πζουΐπε--- (τ) η ὥργδε, (3) “ὍΕῤὲ δέν" 
Θδοἢ βιισοσοθοάοα Ὀγ οἠθ :μέεγηαὶ πα ῥιμηαι,---- 
(2) πιαΐπα] “ ]οε," πὰ (4) ἴπ6 ἱπιρι]565 οἵ 
{πΠ6 ῥεαγ [“΄ δοαυεῖς ". ὙἼΠο656 ἀγὸ ἴΠ6 θοπάβ ἴο 
Ἰοίη (Πγιβίϊδη 50] 16 γ5. ἴῃ. ὉΠΙΪ :--ἰπαΐς {πὸ 
Ναπηο οἵ ὥῤγισέ 15. ἃ ἘΠθευηρ᾽ Ραββυν σα ὩΠΠΟηΡ 
{μϑιὰ, νυ 116 )ου Ὠδαγίθηβ ἔποιη :---[Πδΐ [6]Π]ονν- 
5810 ἴῃ {πὸ Οπε 1711, ἃ5. ννῈ}1 ἃ5 1Π6 βυγῃρα- 
[8165 οἵ παΐμγο, ἄτανν ποτ Τοροῖπου. Αβϑιτη!ηρ, 
{μεβε ἴο οχίδξ Ὡηηοηρ (ΤΙ βίη, πΠῈ στοιηάβ 
ὍΠ {ποπὶ {Π|5. ἀΡΡΘΔ].--- ΠΥ δηγ ᾿ ((Ρ. ἴν. 8), 
ςοηνουβ πο ἀοαθί, Ὀὰΐ γαῖ Π ον πηοαῆβ, “ αυῤαΐ- 
δ 5. 10ἢ) πηοΐῖνο 15 ὩΠΊΟΠΕ Υ011, ἀοΐ πΡ ἴο [ἴ.᾽ 

ΤΠι5 {ΠῸΥ ἃγῈ τοραγάθα ἃ5 Θχπουίηρ δηά 
Ῥευβαδάϊης με αποΐῤοῦ. ϑοπῖθ πηάογϑίδη 
ὨϊπΠ 85 ΓΟ ΠΊΠἀἸηρ {Ποῖ (45 1 ἼΠ655. 11. 11), 
μον δὲ μαά οχῃουίθα ἀπά ρουϑιδάθα ἐῤεϑι. 
Βυΐ {πὸ [ὈΥΠΊΟΙ ἱπίογργοίδίιοη, [ΤΟ] οννπης 
“ἐ ϑίαπα ἔαβξ ἴῇ οπο βρι γι" (1. 27), ἀπά Ἰθαάήϊηρ; 
οἡ ἴο ““Β6 {Π|κ6-τηϊη 494 (ποχί «..), 5β 6 πὴ5 θεϑῖ 
ἴο 04}1 ἴπ ψ τπ6 {γαῖη οὗ τπουρῃΐ, θεΐοσα 
δηα Αἴζου. 

ΕΠ γγυ5. ππάογβίδηβ ἢϊπὶ ἴο οπίγοδί ἐῤεηὲ ἴο 
σῖγα ῥίγε ““ σοπηοτί," Ὀν ΟΠ Ο ΙΒ ηρ ἰονα ἀπά 
ἩΠΙΓΥ ἉΠΊΟΠρ; ἘΠΟΙΊ5οΪνοβ. 

ο. ΕΠ] γε νιν 700»] Ἠδ οὀχροοίϑ (1. 25) ἴο 
ΔὈϊάθ νυ ἢ {Ποτὴ “ [ῸΓ ἐῤεὶν Ἰογ : δὶς ἸΟΥ {πο Ὺ 
ΔΥΘ ἤοῖδ ἴῃ {τη Ὀϊάάθη ἴο οηπᾶποο. ὙΠδΐ 
ἸΟΥ 6 Βᾶθ δχργεββθὰ (1. 4) ἴῃ ῬΥΑΥΟΥ ἴῸΓ 

{ποῖ Γ (ΟΠ γιβείαη ργορτοϑ5, ϑρρεϑίης (1. 27) 
{πὸ 5ρι τ οΥὨ τλλῆν ἃ5. Θβρθοῖα !Πν ποοάβά. Απά 
[Π15 ροϊηξ ἢθ πονν αἸΓΘΟΓΠΥ ΡγΌσθθ5. Οἡ ἔΠοπη. 
ΗΙδ5 γον νν 1} 6 γώ], νυ θη μῈ. 5665 ἴποπὴ ὁπ ἴῃ 
Πραγί. 

ἐραὶ γὲ ὧδ ἱζορεϊμάο .. 1 “Ὑπαῦ 50 γ8 
Ῥ6 οὗ 86 β58π| πιΐπᾶ,.") (Οη {Ππὸ σοπη]Π. 566 
Νοίε αἵ επά οὗ Ὥς. 1.,) οὔ Ὁ. 9.) ΤῊῖ5 ργε- 
σερί πὸ ργοσθθάβ ἴο βοΐ [ογῃ πηάθυ [ῆγθο 
Ιιοδ 5 :---(α) “Ηνίπρ {Ππ6 βαπιθ ἠουε,᾽" (πηϊοά 
ἴῃ ἴονθ ποΐ παῖθ); (2) “Βοῖὶπρ οϊπϑᾶ ἱπ 
5081, (Α. ., “οἵ ὁπε δοοογά : ορ. “ψ ἢ 
οπὸ σοι, 1. 27}, ΕΥ̓͂ ΘΥτΡΑ ΠΥ οαοῖ νυ 41} 1ῃ 
411 [ΘΠ ηρ 5; (3) “ Βείηρ οἵ οπδ τηϊηά,᾽" (80 845 
ποΐ ΟἿΪΥ ἴο {π|πκ ἀπά ἴδβοὶ δθοιΐξ ἐῤὲ “716 
τηΐηρ5, δας αὐϊζε ἀθοι {πολ}. 

8. 1,6ἰ ποΐρῥίσισ θῈ ἄοπο] Βείζεγ, “[Βεῖπρ 
τὐϊπᾶθα 1π] πούπιηρ,"- --ἴουῦ (Π15 δηά [ῃ6 
ποχί τυ. γοϊαίε ἴο ἐῤοισῥί ἀπά ηιοίϊε, γαῖ ΠῈ Υ 
{πη ἴο δοΐϑβ (ςρ.; “ ἐσέδεη," ““ ἑοοί ἐο,᾽ ὅτε... 

ἐῤγοῖσ οὐχὶ οὐ οαἱπαίον»} Τα, “ δοςσοτά- 
Ἰηρ ἴο.) ὙΓδηβΙαῖθ, “Ἴπ 086 ΒΡΙτ1ῦ οὗ δο- 
{Ἰο 5655, ΠΟΥ ἴῃ 86 ΒΡΙ1ΥΙΌ οὗ ναΐῃ- 
ΒΊΟΥ" (τοδάϊηρ, τ θοβί δα που 165, μηδὲ 
κατᾶ, ἴογ ἢ οἵ Κδο.). ὙΠι5 ἀγα Ὀγοιρμξ οὐ 
ἴῃ ἀἰϊδίέϊποξς δγεο] του Π6 ἔννο τλαίη Ππϑαάβ 
πΠπάΘῚ ἡνϊο ΠῸ 15 ρου [0 ὈΓΡῸ τιγζέν 1----ΥΊ .., 
(11.) φερρεδν (ἴα {15 “».), ἀπά (1.) γεχαγα 70 
οἶον: (ποχί Ὁ.). ΤῸ {Ππ|56 ({Π 'πυθῦβα οὐ 61) 
Π6 ΠΕΥΘ Ορροβθβ {π6 ἔννο τηδῖπ ΠΙΠάγδης65 ἴο 
πηϊίγ, ---(1.) “)αοηοιισπεςς "ἢ (566 1. τό, ποίε), 
(1.) “«“αἰηρίονγν. --Ὁὸ βριγιε {παΐξ βείβ. (1.) 
ΡΑΓΥ Ὀοίογε ομαυγ, οὐ (11.} Οπθβοὶὲ ἀθονθ 
ΟΠΘ᾽5 6η11815, 15 [Π6 υθῦῪ πορδίίοη οἵ {Π6 5ρι1ΐ 
οὗ πηϊΐγ. 

ἦι ἰοπυϊίποσς 97 φιϊμ] 1... “ἴῃ ἐρὲ Ἰονν]ῖ- 
655... .᾽ 5611., ἄμε Ἰον]ποθ5. ὙΠῸ ποιη 
ΠΟΙ τιβοά (ταπεινοφροσύνη), ῖ5 ἃ Ν. Τ΄. ννοτά, 
πον μοῦ ἴουπά ἴῃ ΤΙ ΧΧ,, ποὺ ἴῃ Ρτοΐδηθ 
τοῦθ. 866 ΑΡρ. Τύθηςῇ, ἐϑυποη. οἵ Ν. Τ᾿, 
-- ὦ.--ἰΓ 6 ““ Ἰοπυΐν »εϊπά," ἈοΥο ἱπΠΊρ]164, 15 
{π6 ορροϑίίε οὔ πὸ ““ταἱηφίογίοις " φιϊπά, 
Αθονο σοπάδθπηποά. 

δείθο»ε οὐῥεγ ὀείέον ἐραη ἐρεοηισοίυο] “Α6- 
οουπίϊηρ ὁπ6 8 πού ᾽. . ." (ἀλλήλους). 
ΤΠι5 ἴπ6 Πυχλ]ν Ποῖο σοπηπηθηθα 15. δὲ- 
ἐτυεοη ἐμαὶς (Τ βοοάοτο ΜΟβρβ. ;---ρ. Πἰβ ποῖε 
οἰϊθά θεῖον οἡ τ. 6).--- ΠΘ νοΥὉ 15. {Π6 ϑᾷπιὸ 
ἃ5 “τπουρπὲ" (Α. ἢ τ΄ 6. ΞΟΠ 15 
ἴῃ ἴὰγη ἴο δάτηϊξ {Π6 βιιροτϊοσν οἵ οἴΠοῖβ. 

6οΥ 



θοϑ 

οὗ πηιηα ἰεξ βαςῇ εβίξειη οἵμεῦ δείίεγ 
τῃδη {Πα πη5ε]νεϑ. 

4 ΤοΚ ποῖ Ἔνθ πᾶ ἡ ἢΪβ οννπ 
{Ππηρ8, διε Ἔνεῦυ ππᾷῃ 4580 οἢ {πε 
τῃϊπηρ5 οἵ οἵ εῖ8. 

Ὑεῖ ΠῸ ὉΠΉΓ͵ῸΔ] 56] {-ἀθρυθοϊαίίοη, πῸ ονογσθϑίῖ- 
πηαΐο Οἵ ΟΠο᾽5. ΠοΙρΉΟΙΓ5, 15 σοπίοιηρ]αΐοά, 
ΗΠ 15 ποῖ ἴο θὲ ὈῬαββεά οἡ [ββεποοά. 
Βυΐ δνεγγοπο οὐρῃξ ἴο ἱζπονν Πῖβ οννῃ Ῥϑίζον 
πα Οἰμο θ᾽ [Δ 115, ἀπ το πάρ {πο πποῦδ 
ΒΟΛΟΓΟΪγ. ΑΠά ΠπῸ οπθ οδῃ [ΔἸΓ]Υ νἱθνν ἢϊπ- 
5611 «ηὦ [5 ποιρηθοιτβ νυ Ποῖ βθοῖηρ [ῃ 
1Ποπ βοπῖθ β 5 νοῦ Πς 15. ΘΟΠβοίοι5. οἵ 
θοῖηρ ποις. (Νοδηάοχ.) 

4. Τοοῖ ποὺ. .. οὔ ῥῇς οαυὴ.. Π “ΤοοΚ- 
ἱπ ὕο,"---ἰΞ πανίπρ τεραγά ἴο " (ραγΈο!ρ., ποῖ 
᾿πηροσαῖ. 45 Κθς.), --οοπηθοίθα. ἢ “αο- 
σοπητηρ " (][αϑὲ «".). Ηρογο 5 {Π6 ργεςορί οἵ 
γεραγαί 70 αἰΪ γιθπ, ορροβϑά ἴο {π6 ““ΖαοἊμοις- 
γε...) (50 5116 ἴο ΠΑΓΓΟΥ ἱπίο {Π6 56] 5655 
οἵ “Ἰοοκίηρ ἴο οπϑβ οὐὴ ἰπίηρϑ5" ΟΠ]Υ)), 
ὙνΒΙΟΙ 15 σοημοιηπθά δἱοηρ ν] “ ταλησίονν ἢ 
ΙΏ «. 3. Βαυΐ ἃ εἶμ γὑϑρασά ἔὺσ οὔθ᾽ 5. οὐῇ 
ΘΟΠΟΘΓΉΒ 15 ποῖ ξουθι 4ἄθη,---ΟΠ]ν Ὧη ἐχελμοῖε 
ΤΟΡαΓ ; 845 ΔΡΡΘαΥ5. ΠΌΠῚ “αὐτο ἴπΠ6 {Πϊηρ5 οἵ 
οἴ ΠοΥ5. 

5-8ὃ8. ΤῊ ϑΌΡΕΕΜΕ ΕΧΑΜΡΙΕῈ ΟΕ ΤΗΕΒΕ 
ΟΕΑΟΒ5. 

5. ΤΠ656 βσασοϑ (μην ζεφηοςς ἈΠ δι η1:}}) 
ΠΟΙ ἀγὸ ἴο οὐδέ οἷἱξξ [Π6 6ν1]5 1Ππαΐ ΠΠΔΓ 
ΕΠ γΙβέϊδη ππιῖγ, ἀγὸ Ὀοβδί ἰθασπί ὈΥ σοπίθπι- 
Ῥἰαίης Ηΐτὰ, [6 (επίγο οἵ {παΐ {{π|{γ, ὙΠῸ 
ὁε ρῃρίοα Ἡ!ΙΠΊ561Ε "Ὁ τη Η15 [ποαγηδίϊομ, αηά 
Βα] ἢ Η ᾿πη56 1 ᾿ὴῃ ΗΙ5 Ῥαβϑβίοῃ. ᾿ 

ΩΡ. ΗΙβ ονῆ ννογάϑβ, “1 εαγη οἵ Με; [ἴὉὙ1 
ΤῺ 2η6εξ Δη4 Ἰοαυὶν ἴῃ ποαγὶ " (Μαίί. χι. 29 :-- 
566. αἶἰθο χχ. 28). “81. Ραμ] Πιμηβοὶ ἠροζει 
10 ἐῤὲ {ῤίγισοε 97 οὐδοῦ ὙαῖΠου [ΠΔΠ ἐο ῥῇῖ: οαυπ, 
(15 1. 23, 24); γεῖ πού ἢ6 οἴδεγβ ποῖ μι πη56}Ὁ 
85 Δ Θχδτηρίο, δῖ (Πγιϑί." (Βεηρε].) 

Θ. ἤῥο, δεῖπσ . . Δ ὙΠ δυδ]εοϊ οὗ στ. 
6--ὃ, 15. “ ΟΠγῖδὲ [6515 (τ. 5,--ὁδηϊθοθά. ἴο 
Ὁ ΒΟ 7): 5ροόίθη οὗ, ἴῃ {Π15 υ., ἴῃ Η!5 ργὸ- 
᾿ποαγπηαΐθ Βείπρ ;--εθυιΐ Δογνναγβ, αν. 7--Ἴ1, 
ἴῃ {Π6 τοί] οἵ Η]5 Π)1ν᾿πο-πυπιδη Ρ Υβοπα ν, 
-- θυ Ό]ν ἀδποίοα Ὀγ {15 ἱννοίο!α ἀδβίβπα- 
το, Πῖνιπο ΤΊΠ6 ἀπά Πιιτηδῃ ΠαπΊδ. 

δεῖν!) ὙΤΠΕ νου τιϑδοά (ὑπάρχειν), ἱπ1Ρ]165 
ῥγίου. Ὀθιπηρ, δηά 15 δαιινα]οηΐ ἴο “ἴο θ6 ἴπ {πῸ 
ὈΘΡΊΠΠΙησ ἡ (]ΟΠπ 1. 1). ὙΠὺ5 ϑιι445 ὃχ- 
ΡΙαΐη5 1ἴ,-τ το θὲ δεζογε᾽" οΥ “97 οἰά." [15 
ἴδηβθ ({πηρ6Γ), σοπίγαβίθα νυν [Π6 [Ο]]Ον Πρ’ 
ΔΟΓΒ., ΡοΙΪηΐβ ἴο ἱπάθῆηϊζα εορέζγπαγες Οἵ ὈοΙΠΡ. 
᾿ΓΥδηβίαῖθ “Βα Ὀ5:1:5 πῆρ "";---. ἐ., “ ἐῤομσῦ Η6 
βιιθϑιβίο," 5 τεα]υγοα ὈΥ {πε ἱπίεγργείδίοη 
θεῖον βἀορίοα οἵ {πΠ6 ο]οβὶπρ ννογά5 οἵ {Π6 ὡ. 
ΓΛ ἢ Αὐν., 1μ6 ρατίςοῖρ. Ποσε 15 ἴο θῈ γτοϑοϊνοα 
Ἰηἴο “ἡπασηημορ ας Η 6 βιυιθϑιϑίθα."} 

ΒΗ 1: [ν. 4-Ἢ. 

ς [,εἴ 1Π18 πιὶπά θῈ 'π γοιι, ννῃϊς ἢ 
νγᾺ8 150 ἴῃ (ἢτίβε [6ϑ515: 

6 ὟΝἢο, Ῥείϊπρ; ἴπ πε ἴοσιη οἔ (σοά, 
τποιρμς τε ποῖ τοῦθ τυ ἴοὸ θ6 δαιαὶ] 
νι (οά: 

ἡῃ ἐδὲ ϑῶγρι 9 Οο4ἡ] ὍὙΠα ψογσγά (μορφή), 
ογΘ {γαηβϑιαῖθα “ [ΟΥΠῚ,᾿ {ΠΟῸΡῊ ποῖ «050- 
Ἰαἴο]ν Θααϊναϊοπί ἴο “Ἢ Ἔβϑθῆςα "ΟΥ̓ “ παίιγο," 
ΟΧΡΓΟΒ565 ἐῤαΐ αὐῤ΄ῆερ ομπυαγαϊν τιαπὶγδεῖς ἐρὲ 
ἐσσθησθ ΟἿ᾽ 71αΐπμγὸ; ἴΠπ6 ἐςφεπέϊαί αἰῤγιόμέες ὁ 
δοίης, ποῖ 15 δοοϊάθηΐβι Ηφθηςο, {κὸ οἵποτ 
ννογά5. ΟΥ̓ ΡΊΠΔΠῪ ἀδποίηρ Οὐ νναγα πα 56η- 
51016 βθιηθίαποθ (45 ἰδέα, εἶδος, ὈΥ ᾿νΠ]οὴ 
Ἠβυομῖι5. οχραίηβ 11), 1 σΟΠΊο5 ἴο σΟΠΥΟΥ 
1πΠ6 ἰηνγασά σϑα]ῖγ. ὙΠι5, 45 “ἱπιᾶρῈ ἢ 
(εἰκών), (Ο]. 1. 15,-ττᾶη “Ἔχργοϑθ ΠΠΠΔΡῸ ἢ 
(χαρακτήρ), Ἡςθτγ. 1. 2--((οΥτη5 {πκὸ 1 ἄγαννῃ 
ἔγοπι {πὸ Ἰαηρτιαρο οἵ 56η56), 1 Ποῖα ἀδποΐθϑβ ἃ 
ΓΔ] οχἰϑίθποθ σορ! ΖΑ ]6 Ὀγ ἐπουρμί. Οὗ ΗΠ 
ἌΠΟ ““51051515 τὴ {πὸ ἴοσπι οἵ σοά," [Π6 Ἔἐβϑβθῆςε 
ἰῖ5Θ. ΟΟΡΗΕΑΘ ; 85 51ΓΟΙ͂Υ ἃ5 ΟΠ6 Ὑῆ0 51105155 [ἢ 
{ΠεῸ ἔογπι οἵ για, τηιιϑὲ πθοβ πᾶνε ἴΠ6 Ἔβϑθῆςα 
Οὗ τπδημοοά. ΕῸΓ “1 15 ποῖ ροβϑβίθ]θ ἴο 6 
οἵ οἕθ δφέσπεο ἃπΠ4 ἴο Πᾶνο {πὸ ,ῶγι οἵ ἀποΐπου "ἢ 
((δγγ5.;. Ηἶοσι. ΝΊ.;.3). ΟΡ: ὙπῸ ΟΡ οἵ α 
βούναηΐ ᾿ (ποχί “«..), νγογάβ ὑνμῖοῃ δατη 6 4]ν 
ΘΟΠΥΘΥ͂ ἃ ΓΕΔ] πηηῃοοά. 80 (ἤγΥυ5. (20. 2), 
ΤῊ ϑῶγηι 9 α΄ τεγαυαρί, ΤΆΘΔΠ5 ὧν παΐμγε 
γιαῦι!; ἰπογείοσο ἴπ6 λῶγηι 9. Οοά, ὧν παΐμγε 
Οσοά. ὝὍὌΠε ἴοσῃ οἵ ἃ πιδῇ ψὲ Ῥεσζεῖνε 
ΟΠΙΘΗ͂Υ ὈΥ 56π586; πε ἴοστη οἵ σοά 50]εγ ὃν 
1π6 τηϊπά. ὍΠο ρογοιριθηὲ [αου] 65. τη Ἐπ δ 
ἔννο σᾶ565 ἀπ υ ἢ ἴῃ θΟἢ Αἰκὸ {πὸ Ὀοῖηρ ννμοβα 
αἰ(τθιυιο5 ἀγὸ ρογοεϊνθά, 15 γθδὶ]. 
“Τ {Π6 ἴογπι᾽ {Πρ6η,---2. 6.,) {πΠ6ὸ παΐμγε---- 

“ἐοἢ Οοά, (ἢγῖβὲ [6515 σμόοϊέεά " Ὀεΐοσο Ηὰ 
δεεαηιθ τῇλῃ (γενόμενος, ποχί “.). Ηἰ5 Ρτε- 
Θχίβίθποα 15 {ππι5 δῇηγηθά, ἀραϊηδὲ {πὸ 850- 
οἰηίδη: «ῃη Ηἰ5β Οοαπεδά, δραϊηδέ οί 
ΘΟΟΙΠΙΔΠ ἀηα Ατϊδη. 

ἐφοιδὲ 1 ποὲ σοδῥενν ἐο δὲ εψμαὶ «αὐ! σοά] 
ΤῈ νν1}}} θ6. πιοϑί σοηνθηϊοπί ἴο Ὀερὶη ν ἢ ἐπῸ 
Ἰαϊίον ννογάβ, “ἴο θὲ δα], --υδίμον κἴο 6 
οπ ΘαυΔΙΥ πὶ αοα." ὙὍὙΠΕΥ ταϊαΐε ηοΐ 
50 τππ0ἢ ἴοὸ {π6 ἐφρεηέαὶ Οοάποδά (δ γεδαν 
ἀθοϊαγθά ἴῃ {πὸ ννογάβ “πὸ ἴοστῃ οἵ σοά ἢ), 
85 ΤΑΊΠΟΓ ἴο 115 ϑίαϊε οὐ Μοάβθ. ψμαϊἝέν 15 
ΔΟΘΟΓΙΠΡῚΥ Ποτο Θχργοββοά ποΐ ΕΥ {με δάϊεςί. 
τῆδ56. 5πηρ. (ἴσον), Ὀυξ ἴῃ δὴ δάνεγθι!α) ἔογτα 
(ἴσα), ἱπάϊςεαίπρ {π6ὸ Θαι8] γηαηπεῦ οἵ ΠῚ5 
Βεΐπρ ταῖποῦ {πη {πΠ6 θαπ4] Βεῖπρ [56]; 
νι [Π6 5, Πι6 ΡΓΟΡΥΙΘΙΥ 45 15 οὔβογναθὶθ ἴπ 
[Π6 πι56 οὗ ““ἴογπι" σγαῖπου {πη “ παΐαγε :" - 
᾿ΠΑ5 ΠΟ 45 Ψ»Παΐ 15 ποῦο Δ γπιθα ἀρ] 165 
ἀἸγθ ΠΥ οηἱγ ἴο ἐπαξ ουϊννατά πηδηϊεϑίδξοη οἵ 
{πὸ Πινῖπο πο Ηδ οοι]ά, ἀπά ἴῃ Η5. σοπ- 
ἀεβοθηβίοη αἀϊά, ἰδ αϑιάθ, ἀπά δι ἱπαϊγθ εν 
ἴο {παῖ ννμῖοι Ηδ σοου]ά ποΐ το] πη 15}---Ε!5 
αοίι4] Οοάμπεδά. Ὑεῖ ἴπ {πε ννογάβ 45 ἔπε Ὺ 
βίαπα, {πὸ αϑϑουίίοη οἵ {παΐ Οοάποαά 15. ποπα 



ὙΠ 7.) 

" Βυὲέ πιαάς ΒΙπ1861Ε οἵ πο τεριΐα- 
τίοῃ, ἃΠ4 τοοῖκ προη Πἰπὶ {Π6 ἔογπι οὗ 

ΡῬΗΠΨΡΡΤΑΝΆ, ΤΙ. 

ἃ ϑεῖνδηΐ, Δη4 νγαβ πιαάδ ἴῃ {Π6 ὑΠ|Κε- ἔτ, ᾿αδή. 
Π685 οἴ πιεπ : 

{Π6 1655 ἀἰβίίπος θδσδιιβο ἱπάϊγοοί. “ΝΕ ΠΟΓ 
1φὲ ῶγηι 977 Οοά, ΠΟΥ ἐο δὲ οπ ἐψμα εν αὐἱὲ Οοά, 
15 {Πη6 Ἡῖνίπα Ναίιγο; γεῖ Ηε ΠΟ «κὐσεεἑοά 
ἦι ἐδ ῶγηι ον Οοά, απὰ σου] δὲ οὔ ἐφμαϊἐν 
αυἱέρ αοά, ῖαΒΘ Οοαά (Βεηρεὶ). ὙΠα ννογάς 
ΤΠΟΥΘΟυου {ᾺΠ]}Ὺ ϑιυιβίαϊπ {πΠ6 ἀΥριιπιθπί νυ πο ἢ 
ΕἾ τγ5. βγοιπάς οἡ {ΠῸπὶ ἀραϊηδί {πὸ 8406]- 
Ἰδῃ ΠΟΙΌΘΥ οἵ {πὸ τιν οὗ βεγθοῦ ἴῃ [Π6 
Οοαπεδά ; [ῸΓ ““ἐφμαὶ Ἰτ Ρ]165 πλοῦ [Δ ΟΠ6 
Ρεῖβοη." (Πο5:. ΥΙ., 2.) 

ἐφοῖο δὲ ἱὲ ποὶ γοόεγγ... ἘΥ [Π15 ΓΟ Πα θυ Πρ' 
(2) Ξυλϑεαξε 45. [Ο]]οννβ, (Β) “δοοοππῦθᾶ 
πον 6 Βεῖζο.-. .": 2:4., “ὄΑἄΠδο Ἠδ 
51 5ϑίβα ἴῃ ἘΠ6 ἔογπι οἵ οὐ, Ης αἸά ποΐ ἴεπα- 
ΟἰΟΙΙ5Ιν ΟἸἸηρ; ἴο, ΟΥ ΘΑΡΈΥΙΪΥ βυάβρ, {Π6 θεϊπρ 
οἢ ἘΠ π4}1{γ ἢ οὐ. ὍὙΠΕ βθηΐθποθ 5πονν5 
ΗΐΪπι ἴῃ {ΠπῸ δοΐ οὗ [ογπηῖηρ [π6 ΠΊνῖπα ἢ Θβο]να 
ἴο ἰαγ αϑ'άθς Ηἰ5 τ β τι] Αἰ γιθιιε5 οἵ σοά- 
πιά, ---ἰς τηθα ΌΤΙ Πρ 1Π ΟΔ]ΠῚ ργόβασα {ΠῸ 1η- 
Ππιΐο ἀδβορηΐ ";---ηα Δοσογα ΡΥ ὈΕΙΟΠΡ 5 (45 
1Πς ἴδηβα (80γ.) οἵ {π6ὸ νου γθα1Γ65) ἴο ἴΠπῈ 
παγγαῖϊνε οἵ Η15 (οπάδβοθηβίοπ, ορεποά ἴῃ 
{π656 ννογάβ, ἀπά σοπίιπιραά ἴῃ {ΠῸ “ ἐπηρεθα 
Ἡ!πΊ5ΕΙἘ “ Βυμηθ]ο Ηπβο ΙΓ (4150. 8075.), 
οὗ τσ. 7, 8. 
ΔῈ {πὸ τοπάργιησ «4 (οἵ Α.Ν.), οπ {πε 

ΠΟΠΊΓΑΙΥ, ἴπΠῈ σογ5. ταργοβθηΐ ΗΙΠὶ 845 τπρ- 
ΠοΙάϊηρ Ηἰβ ΤΊΠ6 το {ποβ6 Αἰίγιθαΐοθβ ; ἀπά 
ἕοστη ραγέ οἵ {πΠ6ὸ ἀθοϊαγαίίοπ. οἵ ΗΪβ5. ρσγε- 
ἱποαῦπαίθ ϑίαϊο. μ(' ἱπασριμρ ας Ἠδ νγὰβ5 
Ῥτγε-οχιβίθηξ 45 σοά, Ηδ με]ά τ Ηἴ5 ΚἸρπ ἴο 
οἰαῖπι ἐαιδ!γ οἵ Οοάμπεδα." ὍΤΠῖ5 ἱπίεγργε- 
αίίοη, ἴῃ [5618 τηοϑέ ἔγιιθ, δηά ννῃῖο ἢ {πὸ 
ὑνογάβ ((ᾺΚοη 25: ἐῤε)ηφοίσνε.) ΤΑΙΤΊΥ ΠΟΏΥΘΥ, 
ὙΠ η νἱοννεά «υδέῤρ ἐῤὸ εοπίεχέ, ῬΥονυθ5. πηΐθη- 
4016. ΕῸΓ (1) ἴπ {πε ῤγεεεάϊπρ οὐ. (3, 4), 
ἠοτυϊίγιος: ΟΣ γιϊπά ἀπ γεραγαά 707 οἶῤεγς ταῖδοῦ 
ἐῤαη σεἰ ἀγα [Π6 βρύδοθβ ἴο Ὀ6 βχϑηηρ!ῆθά : 
ὙΠ ΠΟΥΘα5. [Π15 στη θυίηρ 5πον5 {πΠῸ Τ,ογά, 1η 
{Π15 Ργογηϊηοηΐ ἀπά οπιρῃδίίς βθηΐθποθ, ἃ5 
αϑϑουξηρ Η5 Οοαποδά :- --ἂη Δββογίίοη 511- 
ῬΓΘΙΊΘΙΥ σὶρ με α], γοξ ποῖ ΠΕΥ δά ἄπο! ]6 ἃ5 δΠ 
Ἰπβίδπος οὗ "εἰ αὐπεραίοη ΟΥ̓ιιηηγ. Απά 
(2) ἴδε ,οηοαυίηρ ο-. (7), ἀδβογιθῖπρ [π6 δοῖ 
Ῥγ ψν πο Ηδ “ επιριοἀ Ἡ]ΠΊΒΟΙ Γ᾽ Ὀγηρ5. 1ἰ 
Ἰηΐο {Π6 5μαγρεβί σοηΐγαβί Ὀγ {πὸ ἱπίγοάιιοίουν 
“ Βιιὲ᾽ (ἀλλά, 1.6., “Ὅς οἱ ἐδ εορέγαῦν," 85 
ἴῃ στ. 3, 4), ἢ {παῖ νμΙοἢ 15 σοηνεγοϑά ὈΥ 
{π᾿ ν Ὁ (ἡγήσατο) οἵ {Π|5 Ξεπίΐθβησθ. Βαΐ 
“ἐξρ {π|ηὶς τ ΤΟΌ ΘΙ ἴο θῈ 6118] ἢ Οοά,᾿ 
βίαπαβ ἴῃ ΠΟ 510} σοπίγαβί ΨΠΠ “ἴο ΕΠΊΡ Υ 
ΗΠ ΠΊ561 Ὁ, ΤῸ ᾷὺ “δ ἀϊά ποῖ οοικπΐ 1 ἃ 
ἩΤΟΉΡΙΩΙ αοΐ το αβϑοτέ Τῖνηθ Αἰ θια5, 
Ῥαΐ ογ ἐῤὲ εοπίγανν Ἰαϊὰ {ποτὰ 5146, 15. ππ- 
τηθδηΐηρ. ΤῊΙΒ ἀοἴδοι (ἀϊδοιβεά ἴο τθδάθυβ 
οἵ ΑΙΝ. ὉΥ 6 δπιθίριιοιιβ “ διέ," --αθ ὈῪ 
“ εα" ἴο ἴμε τϑαάθυβ οἵ Ν ]5.) 15 δαάπλθα 
ὈΥ ἴπ6 ΔΪεβέ βιρρουίΐεσβ οἵ {πΠ6 αῦονβ ἱηΐθτ- 

Στ 7. νοπ {Π1|. 

ΡΓαίαίξοη, πη ΟἽ]Υ τοπιθαϊθα Ὀγ ἔογοίηρ οα 
“Ρι " {Π6 τηϑαηϊηρ “ δι πευεγέρεϊε...᾽ 

Οἡ [πε οἴμεῦ παπά (ῃ6 στοπάρθγιηρ Β, 
Δθονα Ργοίευγθα, ΓΠ]Ὺ τπηθοΐῖβ {πὸ γα γεπηθηΐβ 
οὗ (1) ἴῃ φηεοεάϊΐης, ἀπὰ (2) ἴΠ6 εηοτζγ σΟΠ- 
ἰεχί, 45 αὔονε ἱπάϊοαϊεά. Εογ (1) 1 ἔυτ- 
ΠΙβῃ65 {π6 τϑααϊγοα ΘχαΠΊρ]Ὲ οὗ «εἰγξαῤηεσα- 
ἐΐογι Δα πη ἐϊέγ; Η νγὰβ ποῖ ΘαρῸῚ ἴο Πο]ά, 
ΟΥ̓ ΔΙΊ ΙΓΟΙ5 ἴο ἀἸ5Ρ]αΥ, {πὸ δἰγιθιιῖοβ οἵ σοὐ- 
Ποδά {παῖ ννοσο Ηἰβ: αδπά (2) 1ἴ 'ϑῈΡΡΙ]165 {Π6 
ἄϊιθ σοηίγαθί στ {Π6 [Ο]]οννηρ ΠΙβίοσυ οὗ 
ΗΙ5 86] ςϑαογιῆςο : Ηδ ἀϊά ποΐ εἰϊπρ ἴο Ηἰς 
ΕΙἸΡΙΐ5, δυὰς οὐ ἐῤὲ εορέγαν} 5ι τ ρροα Ηϊπιϑο] 
οἵ ἴμθ. ὙΠῸ επηρπαίϊς ροβιίίοη οἵ {πΠ6 ποιῃ 
(ἢ {με Οτθοκ, Ὀείοσγε {Π6 νογθ), ἔοσ ΜΒ ἢ “ 
5ῆοννγβ ΠΟ ΓδΆ5ΟΠ, 15 1η .Β {ὉΠ}ὺ δοςσοιιπίοα ἴου, 
ἃ5 56 Υν Πρ [0 ΡοΙΪηΐ {Π15 σοηίγαϑί. 

ΟΥ̓ ἔμοθ8 ὕννο σῖναὶ ᾿πίογργείδίηβ, [ ΤηΔΥ 
θὲ Ὀγοδάϊν βίαϊθά (Ὁ 5ε6 Νοίε δ επά οἵ 
οἰ., 1Ν.), {παῖ «4 15 {παῖ οἵ [ἀρρδγϑηί]γυ] {πῸ 
Ἀποϊοηξ Νεγβίοηβ, ἀπά οἵ {πΠῸ ροβί- ΝΊσθηα 
1 αἴ ΕΔΕΠΟΥ5, 45 νγῈ}} 45 οἵ ρΡορῃ]αῦ δοςορί- 
ΔΠΓΘ ;--Β, οἵ {πὸ Οτεθκ Ἐδίμευβ, ἀπά οἵ 
τη θγ ΟΥ.5. “44 Πα Ῥθθη οὑσγ  ΠΕ]ν ργο- 
ἔογγθά, ραγίν 45 Ὀείπρ πιοῦσα ΟὈνίοιιβ οἡ {πῸ 
Βυγίασε: Ὀις ΠΊΔΙΠΙΥ, πὸ ἀοιιδέ, Ὀδοαιιβο 1Ὁ 
ἀἸγεοῖν ἄδοίαγεβ {π6ὸ Οσοάπμεδά οὗ {πὸ Τιοσγά 
[65ι15, ννμῖοῃ Β πα θθθη βιρροβθά ἴο τερτγο- 
βοπὶ ΗΠ 45 ἀθο!π!ηρ ἴο ἀββοσί. 

Βυΐ 8 γιε]45. πὸ »τοιπα ἴθ σι ἢ τηϊβοοης- 
βίγιοίίοη, Οἡ {Π6 σοΠίγασΥ, ὈΥ̓͂ ἜΧΡ δἰ πἰηρ, 
““Ἠς 5 δὴ ΕἸΧΘΙΏΡΙΘ οἵ 5ο] αθποραίίοη, ΤῸΓ 
Ηε ἀϊά ποῖ βυύββρ αἵ οὕ οἰϊηρ' ἴο {πθὸ Ατσιθαΐοβ 
οἵ Οοαϊιοδά,᾽" 8 σοηγούϑ8 85 ΓᾺ]]Υ ὈΥ ΠΡ] ΙςΑ- 
ΤΟΙ, 45 «4 Ὀγ ΘΧχρῦθββ δῆιγπιδίίοη, {πΠδΐ {πον 
ννοτῈ ΤΙΣ ΒΓΓν Η15. ΒῸΓ 1 {πον ννέγα ποῖ 
Η!5,--ἰπμδΐί 15, 1 Ηδ νοῦ 1655 {πᾶπ Οοά, ἴο 
ΒΏΓΙΩΙς ἔΠῸΠῚ β,αβριηρ {Π6πΔῈ ὑοιἹὰ Ὁδ, 85 
Εμγυβ8. (Ποηι. ΝΊ., 2) ᾿γΓΘϑι ΕΠ ]ν ἀγριιθ5, ΠῸ 
᾿πδίδηοθ οἵ βοῇ 56} πὰ πορδίϊοῃ,---ἰὶ νου] 
ΤΊΘΓΟΙΥ θῈ ἴο τϑἤταιη ΠῸΠῚ Πηρίοιι5 ἀπά πιδά 
ῬΓοβιμηρίίοη. Ης 5 ΠΕΙῸ τοργεβεηϊθα 85 
ΔὈϑίδΙΠΙηρ ἴτῸΠπῚ {πΠ6 ουνναγά δββουίίοη οἵ 
Οοάποεαά, ποΐ Ὀδθοδιιβε ᾿ἴ ννὰ5 ποΐ Η:5 ἈἸΡΗΐ, 
Ὀυΐ οἵ ΗΙ5 ᾿ἱπῆηιῖς (ὐσοπάδθβοθηβίοη. [}π [ἰκῸ 
ΤΔηΠΟΥ ΤΠοοά. Μορβ., ννῆο δάορίβ. Β, ψ ἢ 
ΒΙΏΡΌΪΑΓ δοιπΐζθποθθ ροϊπίβ οὔἱν (Παΐ, {π6 
ἐς μη ἐν ἢ ἴο θὲ ΠΠπδίγαϊθα (Ὁ. 3, νΠοτα 566 
Πῖ5 ποίβ οἰΐθ4) θείηρ θείννεθη ἐφώαίς, (τ βι 5 
Ηιυμη] τ νου] Πᾶνα ποῦς ΠῸ ΔΡΡΙ]σδίοη 85 
ὯΠ ἘΧΑΙΊΡΙΘ, νγογα 1 ποΐ αϑϑιπηθά (μὲ Ης 
1ῖ5. Εψμαὶ νὰ {πὸ Βαῖμεσ. (ΤῸ ϑβοπιοννμαΐῖ 
ΒΙΠΉΠΑΓ οἴξος Οἤγγ5. αἷἰδο: ἤοηι. ΝῚ. 3.) ὙΠΘ 
ΤΡ ]Π16 4 «β]γτηδίίοη οἵ Ποἰεν Ππογεῖη σοπίδιποά, 
15. 411 τΠδΐ 15 ἕο θῈὲ Ἔχρϑοίθα ἴῃ ἃ ραϑϑαρα {κὸ 
1Π15, ὑσποσο {Π6 ἀδοϊαγαίίοη οἵ ἤῥαῤ Ηδ 1-ς, 
ΠΟΠΊΘ5 ἴπ δι ἱποιάθηΐα!ν το Πεϊσμῖοπη Ηϊς 
Εχαριρίο, ἴπ6 ᾿πημηθαϊαῖθ τηδίζου ἴῃ παπᾶ: 
---ἰποιρ ᾿πάϊγοοΐ, ποῖ {Ππουοίογ 1655 ννεῖ  ΠΐΥ. 

2.9 

όορ 



ότο 

8 Απά Ρεϊπρ' οιιπά ἴῃ [Ἀϑῃϊοη 88 ἃ 
τηδῃ. Πα Πιιηλ 64 ΠΙπΊ56 1], ἀπά Ρ6- 

ΡΕΠΙΠΕΙΡΡΕΓΑΝ ΒΑ) [ν. 8. 

σάῖηε ορβάϊεπέ τπίο ἀδαίῃ, ανεῆ πα 
ἀφίῃ οἵ {Πε ογοϑβϑ. 

ὝΤΠιι5 {Ππ6 νν ΠΟ] Ὁ. γίο 45. 115 11] τθδη] Πρ; 
ἃ5 ἴο]]ονν5.:-- ΤΠοιρῃ Ηο ννὰ5 ἔγουη Εἴθγην 
Οοά ε4π4] ψῖῖμ {πὸ Εδίπον, γεῖ δ ἀϊά ποῖ 
ασοοππί ΗΙ5 Πινίης ϑίαϊο ἃ {πηρ ἴο θὲ ἴθη- 
ΔΟΙΪΟΊΒΙΥ ξγαθροά; Ὀὰΐ οἡ {Πππ σοπέγατΥ βίσιρρεά 
Ἡ Π5ε 1 οὗ 115. β]ΟΥΙο5 : ἃ βϑεηΐθησθ ΟἹ βου 
ῬάΤΆ116] νυ “ ὙΠΟΙΡΙ Ηδ νναθ τίη, γεῖ ἴῸΓ 
γΟΌΓ βαῖτοβ Η θθοαπηθ ροοῦ ἢ (2 (οΥ. γ11]. 9). 
(ϑες ασίμογ, Νοίβ αἵ πὰ οἱ Ὁ.) 

π΄. Εἰγεὲ ἀρῤεοὶ ο ρὲ 1ογαὗς ἘχαρΊρίε. 

Βιὲ »ιαάδ ῥὶ»ιποὶ οΥ.. . 1.6. (δεα Δθονε), 
( Βαΐ [ογη ἠὲ εορίγαν»]. ΓῊΪ5. οοπΐη. σοη- 
{γαϑίβ. {π6 νετρ (“ ἐπιριοα Ἡ πιβο] Γ᾽) οὗ {Π15 
«.,) Υἱ ἢ ““ Δοσοιπίθα ᾿ οἵὨ Ὁ. 6:;---ἰυ5ὲ 45 ἴπ6 
ΒΕ ΠΊΘ σοη͵]η. σοπίγαβίϑ ἦο ὅδ ἰοαυΐν νυῖῖῃ ἐο δὲ 
«υαἰπσίογίοις (τ. 3), ἀπ 10 γεραγά ἐρε ἐῤρίησε ο΄ 
οἰῤεγς ὙΥ ἰο γεραγα οπεὶς οτύῃ (τ. 4). 

φιαάίε ῥίηισοϊ 9 πὸ γοῤιμΐαξϊο) Τ.11., “θα Ρ- 
ἐἰοᾶ Ἡϊηι5611," «εὐ]., οἵ {Π6 οαξνναγά [ΟΚοπ5 οὗ 
Οοάπραά, ἴῃ ἐμ ᾿ποαγπαίίοη (845 ἴπ6 οσοαϑίοῃ 
τηδιϊοά ὈΥ {πε 80γ.). ΑΝ. ΤΑΙ ΠΥ ἜΧΡΓΈ5565 
[6 βθῆβθ; ϑνμ ἢ 15, {πὲ Ηδ Ἰαϊα δ5146--ποί 
1π6 Εϑβθηςθ, νυ ΠΙΟἢ 15 1Π4]16 Π80]6, οἵ Ηἰ5 σοά- 
Πραά, δει--- παῖ νυ ΠΙο ἢ 15 τοϊαΐίνε ἴο Πηϊΐε ρου- 
ςδρίίοηβ, [15 ουΐνναγα τηδηϊξοβίδίίοη. “ΓῸ 
ἴσια {μα Ηδς Ἰαϊὰ ἐῤρὰς 5146, ᾿πρ]165 {παῖ 
Ης Παά 1ἴ γευϊοιιῖν--- ἴΟ Υ “( Ἔχ! παπιτο ἢ 5110- 
Ῥοβείῃ ἃ ργθοθάθηΐξ ρ]θϊπάρ " (Ρβαύβοη “ἢ 
με τερά, [1.4 111.,.25). Δηά ἴο δάνδηςθ {Π15 
45 Δ ΘΧΑΙΏΊΡΙῈ Οἵ 56]-5ὙΓΈ Π 6 Γ, ̓ΠῚΡ]1605 {παΐ 
ΗΘ παάτ γορέζεῖϊΝν. Τὰ τΠ6 Οτεεκ, {π6 ρτοη. 
“( ΠΙ561Ὲ ἢ (ἑαυτόν) 5. ΡΙασοα ΘπΊΡ Δ ΙΟΔΠ]Υ 
δεζογε ἴπὸ νου ; ππαυκιηρ Η15 ΕἸΧΘΙΏΡΙῈ 45 οἵ 
πορδέοη οἵ σε, ἀπ σΟΥΓΟϑροπάϊπρ ἴο “Φὶς 
οαυῦι ἘΠ] ΠηΡ5" (τὰ ἑαυτῶν) οἵ τ. 4. 

απά ἐοοῖξ πῤοη ῥῖηι ἐδὸ ζόγηι οὔα σογυαπε) ΚῚῈ 
ἑακίηρ ἀροὰ Ηϊπι.. ." (Δογ. ρδγίϊ!ς!ρ.)---- 
Ὁ ΓῊΘ ΤΟττὴ "ἢ (85 ἴῃ «". 6) 1Π1Ρ]165 “πε παΐμχε." 
--ἰ ϑεγνδηΐ," γαΐμου “5180 6,᾽ σοτγγαεϊδξινο ἴοὸ 
“1 οτά,"- τ-ομθ ΠΟβο νν1}}} 15 ποῖ 15 οὐνῃ δι 
ἢ15 Ἰογάὅ8. ὙΠαΐ τη ἰδἰτίηρ οἷ ἤἥδϑη, Ηδ 
ῬΘοδΠΊΘ ἴῃ {15 5656 ἃ “΄δανεβ, νναϑ ἵδιρῃΐ ρτο- 
ῬΠοιΙΟΑΠΥ ἴῃ Ο, Τ᾿. ([581. 2α.517η1, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ 
ΧΙ. 5, “Τουηθα Μα ,ηογι ἐῤὲ «υογιὦ ἴο Ὀ6ε Η!15 
σεγχυαγι" [5186,---ἰ ,Χ Χ,, δοῦλον, 45. ΠΟΙΘ]; 
Ῥ5. Χ]. 7, 8, “1 εδογηε, ἴο ἐο ὙΦ ἢ71117}: δἀπὰ 
15 αἰπστηθα Ὀγ Η ΠΊ56]{, “1 εαϑῖὸ ἴο ἐο ἐῤε 1771] 
οἵ τ Τα βεπί Με (7οὁΠη νἱ. 238). ΤΠῖ5 
ἯΙ5 βιισθηου οἵ ἴπῸ ὙΝῚ] 5Πονν5 {πὸ {π]]6ϑὲ 
ἘΣΧΑΙΊΡΙΘ οὗ 561 5 σσθ ΠοΥ 1ῃ 115 ΠΙΡ᾿ μοϑί ἔου πὶ. 

(Ομρατηρ “ἴπ6 ἔοσμη οὗ ἃ 5ϊανθ ΠεΊο, 
στ “1μ6 ἴογπὶ οἵ Οοά," «. 6, νγε οδῃ 5αΥ͂ ἴο 
Πογϑίϊοβ οἡ {Π6 ομϑ μαηή, “ΤῊ6 ΘΟΟΡΗΕΔΡ 15 
85 ΓΘ] 45 ἴπὸ Μδηποοά : οἡ ἔπε οἴμοσ, “Πα 
Μδημποοά 15 85 ΓΔ] ἃ5 ἴπ6ὸ ΘΟΡΗΕΑ." Ματγ- 
αἰοηϊδίβ ((γγϑ., Πουι. Ν11., 2), οα ΤῬοςείς 
Βτουη5, ΘΧρΙ απο ἀνναῦ {πθ5ὲ υνοσβ. 45 οὗ 
Ὑγαϑῃϊηρ; ἴμ6 (Ἰβοὶρ]65᾽ δες δηά ϑιομ]κο 

δοῖβ οἕ Βυπλ]γ. (Ρεῖαρ. {καυνῖβε ;---θαΐ 
αἶδο βῖνεβ {ΠπΠῸ {{16 56η56, “ματα ἀο 7711 
᾿Ἰπάἀποοπάο.)) 80 (νι ὯΔη ορροβίίε υἱθιν) 
πιοάογῃ ϑοοϊπίδηβ Ἔχρί αἴη,--- τ Ηο ἴοοκ ἃ [ον ]Ὺ 
βίδτίομ. διηοπηρ τηθη. ΓΠΙ5. εναϑίοπ οὗ {Π6 
πδίμΓΆ] πηθδηϊηρ; ΠΑΓΩΪΥ πορά5 {ΠῈ γϑξιξατίομ,--- 
“Ὸ 4 ἐῤὲ «υογᾷ οἵ ἃ 5ανβ 15. οπα {μίηρ, ἴο 
ἐαζε ἐφε ζογηι οἵ ἃ 5ἰανε 15 Δποίπου ᾿ ((ἤγυϑ.; 
85 αῦονθ). ὙΠῸ [ο]] νης ὑνογ 5. τπιππη!ϑζαῖκ-- 
ΔΡΙΥ 5ῆονν {παΐ [Π6 τῆθσα ἴφοϊ οἵ Ὀθθοομηίης 
πΊΔη πιά Ἡ τη ἃ 5ϊανθ ΠΟ 15 Τοτὰ οἵ 8}} 
(ϑε6 πεχί ποίϑ). 

απά τὐᾶς γιαάε ἐπ ἐρε ἰϊξεγιθυς 9 161} “1π 
Ῥεοομλης,, “ἴα θοΐπρ τπιϑᾶθ᾽ (ἀρϊη ΔΟΥ. 
Ῥατίις!ρ.).-- Ηθδ ρΡαΐ αϑιάε Ηβ Οσἴουυ οἵ σοὐ- 
Πιοδά ἐσ ἑαζίσιο [Πμ6 ΤΟΥΠὶ οὗ ἃ 5ϊανε ; Πδξ ἔου τα 
ῊΗ ἴοοϊκ Ἴπ δεεοριίζ τη 8}.᾽ἢ 
Τῃ {ῃ6 ἠάεπευς ;" ποῖ {παῖ Ηδ νγαὰ5 ποί 

Ὁ ΤΆΔ ; ταῖπου {παῖ ΗΘ ννα5 ποΐ 2167 τῆδῃ 
ἃ5 Οἴμεσ τηθη, Ὀπῖ πιοσὸ ; “ ποΐ ΟὨΪΥ 501}. δηὰ 
Βοάγ, διιξ (σοά ἀπά 508] «ηᾷ Ὀοάγ ᾿" ((ἤτγϑ5. 
45. Βείογο).--“ ΟΥ̓ χηόπ," ποῖ “ ο πάῃ 1ἴ 15: 
ποῖ ἐπαΐ Ηδ χερεριδίεά α σιαρ, Ὀὰῖ πα Η 6 
γεῤγεσεμίοά πιαπζιπά. “ΤΙ5. {Π6 ΘΧΡΥ βϑίοῃ 
Ἰοη5 πο σοτππίοπαηοε ἴο ΤΠ) οὐοίϊς ΕΥΤΟΥ. 

8. δεεοπαί “-ῥεεὶ ὁ, Ηἰς Ἐχαρηρῖο." 

“πὰ δείγιρ γοιιεί ἐπὶ γασῥίοη ας αὶ ηιαπ) ΑΚ 
{πὸ γε: βἴαρε οἵ Η!5 ΕἸ ΧΆΤΏΡΙΘ ννὰ5 ᾿ηγοάπορά 
Ὀγ {6 ἀδοϊαγαίίοη οἵ ΗΙβ απίβοβάθηΐ ϑίδίθ 85 
Οοά, 50 {πεβὲ ννογάβ5 ἱπίγοάιοας (Ὀγ. {πε 
οοπη]η. “4η4 7) 5 σεεοπάί εἴαρθ, νὰ {π6 
ἀεβογιρίίοη οἵ Ηἴ5 ϑίαίε 45 πιδὴ ὑγμοη, Ης 
δπηζογϑά οἡ {Πδΐ βίαρθ. ΤῸ “μόλε έζη" (υ. 6), 
{Π6 νεῦθ αηά ἴθηδβ6 {πᾶς ΠΕΥ σοηνου ννμαὲ ΗΘ 
ΘἔΘΓΠΔΙΠΥ αὐᾶς, 15 ΠΕ Ορροββά “ δεέηρ γοια," 
ἃ γΕΥΌ δηά ἴθηβα {(δου., 85 ἴπ6 ρυθοθαϊηρ Ρραγ- 
ἘΟΙΡΡ.) ἰμαΐ βιιρβεβδέ νυμαΐῖ, ἴῃ τπθΠ᾽5. ΕΥ͂65, 
Ης ὀεεαριθ. 1.1] ΑΥγ, ἴο “ἴπ᾿ {ΠπῸ᾿ ,ογηι, ὁ 15 
ΟΡΡοβοά “ἴη Μιρῤίοι᾽" (σχήματι, “ῥαδ!,» 
“ ραΐνγατά Ὀοατηρ ἢ) ; -ἃ ψνογᾷ πε ποΐ ἴο 
ἀεγοραΐθ ἔγοπι {πὸ ἔμ] ποθ οὗἩ τῃ6 πιαπῃοοά 
νμῖοῆ Ηδ ἴοοκ (αἰγοδγ παρ] θα τη “ {πε 
ἔοττα οὗ ἃ 5ανθ ), θιξ θεοδιιβα {πὸ τηδίξζευ 1ῃ 
Παηα τοϊαῖοβ ΟὨΪΥ ἴο ννπαΐ Ηδ ννα5 ὈΥ͂ ΠΊΕῃ 
ἀἰβοοσηθά ἴο θ6. ΕῸΓ {πθ6 ΠκῈ στθάᾶϑοῃ ψν6, 
τοδὰ “ἴουῃά κ΄ ἃ πιδη" (πος. “8. Πηδη "᾿ς 
ΤΊΘΓΕΙΥ). , 

ῥὲ ῥιωργδίοιί ῥίηιςε 1} 8.ς1]., ἴη Η5. Ῥαββίοῃ 
(4ογ., 85. " επυριε4 Ἡπι5616} 1. αν. ΕΘ 
5ποιννθα {π6 Εχδιηρὶθ οὔ Πα δμρρελἑέν ΘΠ] οἰ ΠΘΩ 1π 
α. 3 Ἰον]η655 οἵ πα] η4). ΠΕ νεγΡ Ππεγα πϑεά 
ΤΟἴο 5 τι5 θδοκ ἴο {πΠῸ σορπαίς ποῖιη ἴΠ6ΓΘ. 

Ήδτο, (Π6 βίγεβϑ ἴ5. Οἡ {Π6 νϑσρ, ΒΟ 15 
ΔΟΘΟΓΑΙΠΡΙΥ ΡΙο α αἴογ (ποῖ 85. {π6 νεγ ἴῃ 
αὐ. 7 Ὀείοτο) [15 ϑιιδ]θοϊ ργοποιηῃ. 

ἀπά δεσαριθ οὐεαϊογιέ τιγιίο ἀφαΐρ.] “Ἴπ θ6- 
οομληθ (45 ἀῦονε, τσ. 7) ορϑᾶϊθῃΐ δνθῃ 
παΐο ἀθεαῦῃ," ΤΠ »ηαπηε) οὗ ΗΠΠ5 Βπ}1118- 



ν. 9-.11.] 

9 νμοτγείοτε (οά αἷϑο μδῖῃ ΒΙρἢΪν 
εχαϊεά ἢϊπι, ἀπά οίναῃ ἢϊπη ἃ πᾶπηθ 
ὙγΠΙΟἢ 15 ἀθονα ΘΕ Ύ ΠΆΠΠΘ : 

το ἼΠπαΐὲ δὲ {π6 πᾶπις οὗ 76ϑ8ιι8 

ΡΒΗΙΕΡΒΙΓΑΗ͂ΝΘ: ΗἸ. 

ΘΥΕΙΥ Κπαα 85Ποι4 Ὀονν, οἵ ἠδίηρε ἴπ 
Βεανεη, δῃά {ψίηρε ἴῃ δαί, ἂπά 
ἐίηρε ἀπάογ {Πα θα : 

11 Απά ἐδπαΐ ΘνΘΓΥ τοηριια 5Ποι] 4 

τίοπ ἴα ἤοῖθ Ἔχργεϑβεί, 85. σοηβίβίηρ ἴῃ Η15 
Οδεάϊεθηςε ; 115. ἐἰδσγέθ, 85. τηθαβαγοά ὈΥ {πὸ 
δχίθηξς ἴο ψ μῖοῃ Ηδ οθεγεά, ἴο {π6 αἰηιοϑβῖ 
Δη4 ἢπα] ροϊπί, ᾿εαῖῃ. ΤῸ “τε 85 τῆδῃ νγὰ5 
56] ΘΕΣΓΘΠΩΘΥ ; ἴο αἶε 85 τῆλ νγᾶβ 561-5ουἱ- 
ςο,--ἰπε ἀδαρεβὲ οἵ Παπ]γ, {π6 ΠΙΡ]οϑὲ οὗ 
οὈράϊθηςθ. 
ἐὸπ ἐφε ἀεαΐ 97 ἐδὲ εγου5) “ὙὯθ8, [86 

ἄθαϊα..." Ηἰδβ5 οδεάϊεποθ 15 βπμαποθά ὈῪ 
{πὸ ἴαςξ, [παξ Ηδ γιοάθα Η]Π1561Ε ποῖ ἴο τηθτα 
«οαῖα, διέ (δὲ) ἴο ἀδαία τη 115 αἱτηοβί οἵ ΠΟΥΤΟΥ 
ΔΑ ἹσΠΟΠΊΙΗΥ : ἴῃ Β ΟΠΔΠ ΕΥ65, {π6 ἀθαίῃ οὗ 
{π6 σἰασε; ἴο ἴπ6 ενν, [πὸ ἀδθαῖῃ οἵ {πε 
“ μγεοά (Ὁ εαῖ, χχὶ. 23; Ὁ Δ]. 111. 13}.Ψ 

9-τι. ΗΙ5 ΕΜ ΑΚΡ ; ὈΝΙΝΕΙΒΑΙ, 
ἨἩΟΜΔΟΘΕ. 

9. Α5 σοά, Ηἰ5 Ηυπλ ΠΥ Πα5 θθεη 5πόννῃ ; 
5 πιᾶῃ, Ηἰβ Βονναγά 15 πον ἴο Ὀε ἀδο]αγοά. 
1 Ηδ νγεῦε πιδῃ τΠΘΥΕΪΎ, ἔΠογο νοι] θῈ πὸ 
Ἰεββοῃ οὔ ΠαπΉ ΠΥ ἴῃ Ηἰ5 Τϑδίῃ ; 1 Οοά 
ΤΉΘΓΕΙ͂Υ, ἔΠποτα νου] θῈ πὸ τοοτῃ ἴοι ταννασά 
ἴῃ Ηἰ5 Εχαϊζαϊίΐοη. (ΤἼεοά. Μορϑβ. οἡ τ". 8.) 

Πγῥεογεογε σοά αἱδο ῥαὶδ...] Ἐδίμου, 
ΦἸΒΘΥΘἕΟΥΘ 8150 αοα παίμ.. ." “ΑἸ5ο 
(1.6. “ αεοογαϊησὶν ᾽. Ἰπίγοάπιοθβ {π6 σοϑα]ξ οὗ 
Ἠ!5 ΟΡεάϊΐεπορ, 115 Βοννασά. ἩΠΠογίο {Πα 
ΠαΙγαΐΐνε μα5 Ὀθθη οἵ ἐῤε δογ'ς δοΐβ: δί {Π15 
Ῥοῖϊπί ἐφε Εαέῤεγ ᾿πῖθσνεποβ. ΤΠ »]οσίθϑ ( ἢτῖϑέ 
ὙΠ ΠΡῚν Ἰαϊά ἀϑιάθ αγα Η15, ᾿π ΠΡ ΘΓ ἔπ] Π655 
οὗ τιηδηϊδϑίδίίοη ἔΠπαη αν ἢ ποῖ βυαβρεά ὈΥ 
Ἡ πὶ, θαΐ θεβίοννοα οα Ἡ πη ὈΥ {π6 Εδίποσ. 

Ηδεῖδ 15 ἐποουγαροπιθηΐ (Δοσογάϊηρ ἴο Η!5 
βαυϊηρ, “Ηδ {πῶΐ ῥηηιῤίοι ὁ Πἰτη56]Γ 5Π.4}1 θῈ 
ἀχαϊοα ἢ, ἴο βίσθηρίμθη {πὸ Ἰθββοπβ οἵ Ηΐ5 
861-βδουιῆσθ. Βυΐ οὐ ἴπεβαε ἰθββοὴβ {πὸ 
ἈΡροβίϊβ ἄοεβ ποίΐ ἄννεὶ]. Ἠΐϊβ ἱπουρηΐθ μανθ 
τηοιπίθα ἱπίο ἃ ΠΙΡΟΓ 5ΡΠοΥα ἢ ἂπά {παῖ 
τιγλέγ, ἴο ἱποιοαῖα μοῦ μ6 ἱπίγοάπορά 
ΕἸ γῖβε 5 ΕἸΧαπιρὶ (Ὁ. 5)," μα Ιϑεανεβ ἴο 68 
Ἰρασποά ἔγοπι {π6 σοπίοιηρίαίίοη οἵ ΗΠ ἃ5 
ΘΠ ΗΤΟΠΘΩ͂ ἴοτ πηϊγοῦβα] νυν ΒΡ. 

ῥα ῥίσῥὶν ἐχα]οα)] “ἩΔΪΘΆΙΥ οχδιῦθα" 
(δοΥ., οὔῖς “ῥα, 5ς1]., 1η {π6 ᾿Αβοθηβίοηῃ. 
ΓΠΪ5 σΟΠΙΡΟΙΠ4 γοΥὉ 15 οΠ6 Οἱ 5: ΠΡῚΠΑΥ ἴΌΥΟΕ ; 
οΡ. “ΗἸρ {πγοηθά ἀθοόγὸ 811 μοῖρ μί " (ΜΠΗῖοη, 
ΕΡῬαγ. ἵ,., 1Π1|.. 58). Ηδτε 15 ἴμ6 δη! Π6515 ἴο 
“ ῥμηιδίρά Ηΐηι: 617, (. 8). 

απά σίπυεη ῥίγι αὶ παῦηὲ «αὐῤΦῆῇῆο ἱς αὖουε.. .] 
Ηδτα 15 {πΠ6 δηςΠ 6515 ἴο “ εηιῤίϊο Ηΐη5ε 1} 
(. 7). Τγαηϑίαίῖα “βανθ Ἠϊῃ [86 Νϑυμθ, 
τι ψΒΙΟΙ 15 ΔΡουΘ...᾽" (Δ 0Υ., 85 Ἰαϑί γετθ ; 
--ἀηά «τί. ᾿Ἰπβοσίβα, νυ Ὀεβί Μ99.).--ὐν παῖ 
“ΝΘ Νοΐ, 85 Δ ηΥ δχρ δίῃ, [εϑῦὺϑ ([ῸΥ 
{Παΐ ννᾶβ βίνεη Η!πὶ “θείογο Ηε ννὰ8 σοηοοινθά 

1ῃ 1Π6 ννοπλῦ, [{|κ6 1. 21τ| 11. 21;---ποίς {Παΐ ἴἰ 
5. ἢοῖ “πε Νδπηδ [65115,᾿ ἀἄαἱ., Ὀὰΐ ““1ῃ6 Ναπηα 
97, ]65ι15," φομὶί., ἴθ. ποχί “".). Νοῖ ΤΕΗΟν ΑΗ 
([ὁγ {Παξ νγὰ5 Η!5 τοτη ΕΘΓΉΙΥ :--- ρ. [58]. νἱ. 
1-το, ΙΗ ΤΟμΠ χίϊ. 39--.1; [06] 11. 32, ἢ 
Βοπι. χ. 9-13; Δη4 5ε6 Ῥεϑαΐβοῃ “Οπ [Π6 
ατεεά, 11., ἴν., 4-8). Νοῖ [115 εαυϊνα]εηΐ 
“ Γογά (ἴογῦ {πὸ {|κ6 στβᾶβθοῦ). Νοΐ δΔῃΥ͂ 
ΔΡΡε]]δίίοη οὐ 16, θὰ (45 “ Ναηιε" 50 οὔζεῃ 
Τ]Θ4Π5) ἃ »ηαπὶοἑαΐξίοηι 11 α σογἑαη ἐραγ ΟΊ 67" 
ΟἿ" σἰαίίοη. Ἡρτο, τὰ 15. πὸ Ηδίτβῃρ οἵ 81] 
{Πϊηρ5, 1πΠ6 Ἡ δ άϑῃ!ρ Ὄνεῦ 411 το {πΠ6 πασοῃ 
(ΠΈΡῚ ἘΡΠ 1 22)., 30) Ὁ ΒΒΕΣῚ 21; 
“ [6047] ταϊϑθά Ηἰπὶ πρ ἔγοπι {πΠ6 ἀεδά, Δη4 
ὅαυε Ηΐηι σον." 

10. Τραΐ αἱ ἐῤῥὲ παι... 1 ΟΥ̓ [Π15 Βχαϊί- 
δἴϊοη {Π6 φμγροσῦθ 15, ἴο ε]1οῖῖ {π6 ποπηδᾶρα οὗ 
411 (τϑαδίίοη. 

αἱ ἐξ γιαῦηε 97 7 ὁπ ἐυεγ} ἔπε σρομά δου] 
ΚΤ 086 Ναηι6." ὍΠῈ ννογάβ ἀο ποῖ δάπΐ 
{πὸ βθῆβθ ρΡιιΐς οἡ {ποπὶ ΡΥ ΑὌΥ, ([Ο]]οννίης; 
ΒεζΖαβ ““ αὐ ΙΝο»ιορ :---Ν Ὁ]ρ.., ὅζο,, αῖνα τρμαν 
15 ΪΝογιΐμε᾽)), οἵ τϑνθύθηςα ἄοπε 20 ἴΠ6 Νδιηθ 
765115, θνθὴ τῇ ἐῤραέ Ναπιθ ὑσεῦα ποσα τηθδηΐ 
(ϑεε ποίΐθ οἡ ]αβΐ “..). ὙΠΘΥ οδῃ ΟΠΪΥ 5] 5η1γ, 
εἰέρεγ, τμαΐ 

(α) ἤγογεδὶρ ῖ5 ἴο θῈ ἄοπε 70 6515 (“" ἴῃ 
{Π6 Ναηιθ," 2.6., ἦηι1 ἐῤὲ «ὐογ 1}; 85. 5. [Χ11]ν 
4,1 ΜΠ] ΠΕ ῸΡ Τὴν Παη45 2π Τῶν ΝΝασιε." ΟΥ̓ 

(ὁ) Ῥγαγεῦ 5 ἴο θῈ πιδάβ ἐῤγομᾳ 6515 
(ἴῃ {με Ναπιθ," 26., ὧν ἐδὲ ᾽ιεάϊαξοη); ἃ5 
ΟΠ χίν. 13, “αϑὶς 2 Μῖν ΪΝα τὸ.» 
ΟΥ̓ {Π656, (4) 15 ἴο θ6 ργείεσγεά ; ΙῸΓ τῃ6 

50ΟΡ6 οἵ {π6 νγῃο]θ ραβϑαρα (Η15 Εἰ χα! δέ! η) 
τα αῖγοβ μας Ηδ 5ῃοι]4 Ὀ6 Ποῖα βεΐ [ογίῃ 85 
1π6 ΟΡ]εοῖ οἵ ΔΝ οΥβμρ γαῖμα {Ππδῃ 45 1πῸ 
Μεάϊυμη οἵ Ῥγαγθσ. ΤΠ ι|5 {ΠπῸ τηθδηϊηρ᾽ 15; 
“76 5115 15 πηδη οϑιοά Ὁν Οοά ἂ5 Ηδδά ονοῖ ἃ]} : 
ἴο Ηἴπι ἢπ|5 πηδη!βϑίθα, ὑν ΒΕ ΙΡ 15 ἀπὸ Ὀγ 4}. 

ει] Ηδ ἰ5 ἀεβίρῃαίϊθα μεσ ὉγῚ Ηἰβ 
ῥιωγιαῦι ΝΝΆΤΩΘ; ἔου 85 ἴπ θθοουηῖηρ 71α 6 
Βα] 6 ἃ Ἡ]ΠΊ56]Ε, 50 85 σιαπ Ηδ 15 β]οσιῃθά. 

ἐυεῦν ἄπεε τρομά ὄοαυ...] ΤῊΪΒ Ραββθαρα 
(υν. το, 11) 15 ἴοσιηεα. οἡ ἴϑαϊ. Χχὶν. 23; 
ὙΒΙΟἢ 15. ΘΧΡΓΙΓΘΘΘΙΥ αιοίεά, Κοπι. χίν. τι. [ἢ 
{πὸ Ῥτορμδὲ ἘΠ6Υ ἅτε βροίζβῃ ΠΥ [βμπόνδῃ οὗ 
Ἡ!πηβεῖς. Ι {Π|5 Δρρ!σδίϊοπ οἵ ἔποπα, ἔμοσο- 
ἴοτθ, ἴο [65115, νγα πᾶνε ἃ ργοοῦ οἵ Ηἰβ εἴν ; 
ὙΠ ΪΟἢ 15 4150 ἴο θ6 ἀἸγο  Υ ̓ η!ογυτ α ἔγοπι [Π6 
δαογαίίοη Ποῦ οἰαϊπχοά ἕοσ Η πὶ, νυ μΊ ἢ νου] 
θὲ Ἰ4οϊαΐγυ 1ξ τοπάθγοα ἴο ἃ ογθαΐασο (1.618- 
πἰίΖ, “ 5δγϑῖ. ΤηΘο]."---.)} 

4. {πϊπηρ5 ἐπ ῥεαυόη, απά.. Ζ δίμοΥ 
ΕΠ ρΥπΡ5;") 561]., 6 πηΐνουβαὶ τοδί (οΡ. 
θυ. ν. 13), ἴπ ῥεασέη, ἴῃ φαγὶ, ἴῃ [16 

2. ὋΣ 2 

ότι 
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ςοηΐεβ5 {παΐ [6βι5 ΟἾγιβε ἐς Τωογά, τὸ 
τμ6 β]οιγ οἵ (ὡοἀ {πε Εδίμεγ. 

12 νΒεγεΐογε, τὴν ὑεϊοναά, 45 γε 
Πᾶνε αἰνγαγβ ορεγεά, ποῖ 5 ἴπ ΠΩ 

ΡΗΙΕΙΡΡΙ ΑΒΕ ΤΙ [ν. 121-12. 

ΡΙΈβθηοα ΟὨΪγ, Ὀας Ποὺ το ἢ ΠΊΟΓΕ 
πη ΠΥ αὔβεποθ, γοῦΚ οὐ γΟΙΓ ΟΥ̓ 
βαἸνδίίοη ἢ ἔξαγ ἀπά {γε ]ηρ.. 

12 Εὸ7γ ἴξ 15 (ὐοά ψ βοῇ ννογκοϑίῃ 

μπάογαυογ ἃ ;--- ῬΓΟΌΔΡΙΥ (485 ὙΠπεοά. Μ. αδηά 
ὙΠεοάϊ.) [η6 ἀπφεὶς, ἴπ6 φωΐεῖ, τ[ῃ6 ἀεαά. 80 
Β οπι. χὶν. 9, “1οτὰ οἵ [με ἀεαά ἀπά ἠἰπρς." 

11. “πὰ παῖ εὐεγν ἐοπαμ σῥομά εοηγδς 
ἐφαί..ἢ ὙΠι5 πα Πποπίαρο ἀϊνι4θ5. 1ΐξε]ῇ 
Ἰηΐο (1) ργαγεν ἴο Ηἱπὶ ([αϑξ “«".), δηά (2) 
τγαίτε οἵ Ηΐπι, ἴῃ {πῈ σοηβεββίοη οἵ Η 5 ΤΊ] 
45 Τιογτά. Ὑγσαπϑίαΐα "απ ΘΥΘΥΥ ἴοπσαθ 
58.811 οοπ 655" (τοδάϊηρ ἢ τμῈ Ὀαβί δα- 
τπουϊτἴθ5, ξαΐ. ἱπάϊς., ἔοσ δου. οοπ]. οἵ Ἀ6ς.). 
ὙΠ ἤοπι {π6 ῥώηροσο (]αϑὲ “«".) οἵ {Π15 πηδηϊ- 
[οϑέδιίομ, (πὸ ΨΎΙΟΥ Ρά5565 ἴο 115 γεῤμίριετιέ. 
Οπ {π6 νοῦ, ἀπά [πξ σογγεβροπάϊηρ “.5}Π4}]} 
ουοαγ (ΟΣ, ὁμεῖται, 1,ΧΧ,--ἰδα]. 85 
ΔΡοΥΘ), 5ε6 ποίβ οῃ Ἀοπι. Χχῖν. 11. 

« ἘΝΟΓΥ ΤοΟηρΘ,᾽ 1.6.) ΕΨΕΓΥ ογθδίατα ΠΑΡΑ Ὁ]6 
οὗ υἱΐεγαποθ Α βίγαηρθ τὶβαρργεμαπβίοπ οἵ 
{π656 ννογάϑ, 45 1 βι β ΙΓ Ιηρ “ ἜΡΕΓΥ ἰαησμασε," 
οποθ ἰοά ἴο ἃ ΠΑΡΡΥ͂ τοβι]. Ο {Π6 βίγεηβτη 
οὗ ποπὶ Ῥορθ [ομη ΨΝἼΠ. βαποιίοπαά {πὸ τα- 
ἔοτπι ᾿ηἰγοάποεα ὈγῪ Μείμποάϊιβ, ΑσοῃθΊβηορ 
οὗ Μογανίαᾳ (( επί. 1Χχ), οὗ τιϑίπρ [ΠῸ νευπδοι δ Γ 
ΘΙ νοηῖς ἴῃ ἴῃς οΠςο5 οὗ {πὸ μυτοῃ (Νοδη- 
ἄεγ, "Ηἰ5ῖ. οὐ (ἢ. Ῥεγιοά ἹΝ,, 1). 

15 1ογα] δ οοπάοβοθπαρά ἴο θὲ ἃ “σατο: 
Ης 15 ονπεά ὈΥ {Π6 τπΐνεῦβα 85 “ Πογά." 

ο ἐῤὲ ρίονν 4 Οοά ἐῤεὲ Βαΐφεγ)] 5ς1]]., ἃ5 
τῃ6 ΞΌΡγεπια θη δηά ἰββιια οἵ 4}1. ἀπά {Πι|5 
ὄνθη {πὸ Βοννατά οὗ Ηἰβ ουγβα 15 ποῖ ἴου 
Ἡ πβοὶῇ αἱ] ἰπιαίοὶγ. Η:5 (οπἀθβοθηβιοη νγ85 
ἔοσ {πὸ βαἰναίίοη οὗ πιθὴ Ηἰ5 Ὀγείμγεη; Ηἰ5 
Ἐχαϊζαϊίοη. 15 ἴογ {πὸ βἸοῖγ οἵ Οοά Ηἰβ 
ΒΑΙΒοΥ. 

12-18. ΕΧΗΟΞΒΤΑΤΙΟΝ: ἘΝΟΟΘΒΑΘΕΜΕΝΤ. 

12. Ετοπὶ {πὸ σοπίοιηρ φίίοη οἵ ΗΠ5 1 ,οτὰ 
ἴῃ ΟἸοτγν, ἴμ6 Αροϑβί!εβ {πουιρῃΐθ ἀθβοθπά ἴο 
1Π6 1Ἔββοπβ ποοάθά δῃ {πε ΡΆΠΙΡρΙαη ΟΠ ΌγΟΗ. 
Βαξ {πεν ἄο ποΐ βείε]α. θδοὶς Ῥγβοῖβεὶν οἡ {μ6 
816 ροϊπί ννῃθηςο {ΠῸῪ ἀγοβα ἰονναγάβ Ἡ]Π1. 
ὙΠε τορῖς οἵ τγἼΐν 15 σοπηρ]εἰθα ; απά Πα πονν 
ἴὰγπη5 ἴο {παξ οἵ ἐπεοιγαε)1671:1, ΟΡΘΠΪης; ὙΥἹἢ 
186 δπάθασγίηρ “ θεϊονβά. 

Προγεζῶγε.. . . οδεγοῇ ὍὙΠῸ δάνθ. τϑίδτϑ 
Ῥᾷοκ ἴο {πε “ οδεάϊεπεο" οἵ ΟΠγιδὲ (τ. 8). 
« ΑσσοΥΑΙ ΠΡ, ἃ5 Ηδ οδεγοά ΔΠ4 ννὰβ ἐχαϊέεα, 
50 ΡΕΥΒΈΛΘΓΘ γα ἴῃ οδεγίηρ ἀπίο ταὐυαΐϊοη.᾽" 

ποΐ ἂς ἴπ 21} ῥγόθοηε. . . αὖσεπθε} Αθονα 
(. 27), ἴμεν τὲ ἴο “""βίδῃα ἴα " ἴῃ τηϊίγ, 
ΠΟΙ ΠΟΥ ΠῸ νἱϑιῖα {ποτὰ οὐ ποῖ : ΠΟΙΟ, ἴο νου Κ 
τονναγάβ ἘΠΟΙΓ Βα νδίϊοπ ᾿υΥθβρθοίίνεὶν οἵ Πϊπὴ ; 
ἴο ΟΌΘΥ ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ ΠῚ5 ῬΓΈΒΘΠΟΘ ; ΠΑΥ͂, [ΑΤΈΠΟΓ, 
ποΐ ΤΊΘΓΟΙΥ ἴῃ 5 αὔβοποθ ἂς αὐε]] ας ἴῃ 5 
Ῥγθβθηςθ, δι “γερο γον. (ΤΠῸ “ 45 οἵ 
Ἐες., [πουρὴ ποῖ ἴῃ (οά. Β, 15 ΔΙΏΡΙΥ 500- 

Ρογίεα.)---Τπιι5 {πῸ Ιὰοκ οἵ [ῖ5. Ρεύβοπαῖ 
Ἰηἤπθποθ 5 ἴο 4υῖίοκθη δ οποα {ΠΕΙΓ εβογίβ 
Οἡ {Πεὶγ οὐ ὈΘΠΔΙΕ, ἀπά {ΠΕΙΓ 56 ηβε οὗ 1π|- 
τη ϊαίθ ἀθροεπάθηοθ οἡ σοά. Μογθϑουεγ (85 
ΕΠ γγ5. 4445), [ἃ ψν}}}} ἰοϑδὲ νυ μοίποῦ ΓΠΕΙΓ ραβδί 
ΟὈδάϊθποθ νγ85 ἴῸΥ Π5 58 Κα οὐ ἴογ σοαδβ. 

«ὐογὰᾷ οἱ] “Οοπίϊπαε ἴο 15 σοπηρ] δ οη ἢ 
(πρὶ γίπρς {παΐ τμ6 ψνοσκ μᾶ5. θεδὴ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 
ΠΟΙ Θηο6 4). “Βεραη ἴῃ {ποῖῃ "Ὁ ὃν Οοά, 1ἴἰ 
ῖ5. ἴο 6 Ὀγ Ηΐγι “ Ῥεγξοττηθα ᾿ ππίο {Π6 επά 
((. 6); γεῖ, ἃ5. νγθ. μού ᾿βασῃ, ὈΥ͂ ἐῤεηι,---ἴο ῦ 
Ης “ψοσκϑ πῃ Ζρεηη" (πεχῖ «".). 

γομ οαυη σαἰυαίοη} 1[.6., 70 γομγεείυες ; 
(1) 45 ποῖ ἀδρεπάϊηρ οπ πῆρ, (2) 8ἃ5 βηδυϊεά 
Ὀγ Οοά (πεχί «..). 

αυἱὴρ χξαγ ἀπά ἐγεηιδ]5) ΔΝ οτάβ 5ἰρῃὶ- 
βοδηΐ οἵ ουθάϊθηςοθ δαρῸΥ ποΐ ἴο [41]. ὍὙΒΕΥ͂ 
Οσουγ δας τητῖοο ἴῃ Ν.Τ᾿, --ποτο, 2 (οΥ. νἱ]. 
15, δηά ΒΕΡΗ. νἱ. 5:--τταῖνναυβ 1π σεϊδίίοπ ἴο 
οὐεάϊεριεε ; 45 ἴῃ6. {κὸ Ὄχργθβϑϑίοπ ἴῃ Ο.ὔὕψ Τὶ, 
“ ϑέγαθ τῃΠ6 ΤΠΟΒῸ ΜΠ ,ξασ, ἀπά τοϊοῖσα ἢ 
ἐγεηι ἑης " (5. 1. τα ;-πἐν φόβῳ, ἐν τρόμῳ, 
1,ΧΧ.. 

138. ΕοΡ 1} ἱς Οοά «υῤίεορ «αυογάεί 1π γοῖι] 
Ηδεγα 15 (1) ἐποουγαρσοπηθηΐ ἴου {πὸ “ ννοσυκίηρ; 
οἱ " (οὔ Ἰαϑὲ “".). ““ὙΠΒουΡΙ 1 ἀπὶ δρϑβεπηΐ, 
Ης ἰ5 ἐπ γοῖι (Ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ “ γόης Υ0 1," 
Ὀιας “2π᾿ 646}, ἴο δηδῦ]6 γοιι,--τυεῖ 50 85 
ἴο 4υΐίοκοη τγαῖποῦ πῃ βιραγβθάθ γου οὐνπ 
εἤοτίβ."- ορτο 15 αἰδὸ (2) ἴπε βρτουπηά οἵ {πε 
“ρΑΥ δΔη {ΓΘΠὈ]1ηρ "ἢ (1ὁ.). ὙΠῸ σοηῃβοϊοιι5- 
Π655 οὗ {πῸὸ Τλῖνίηθ [νγουκοῦ ᾿ηἴι565 {Π6 66 - 
τιθηΐ οὗ σε] ρίοιιβ ἀὐγα ᾿πΐο ΘΥ̓ΘΓΥ πον ΕΠΊΘηξ 
Οὗ 1Π6 (τίβειδη Πἴ6. 

[π {πΠ6 Αροβίϊεῖβ νἴδνν, ἔπεσε ἰδ ΠῸ ορροβῖ- 
τίοη Βεΐννθθη {πὸ ἀπίν οἵ “ ννουκίηρ οὔξ ογεὶς 
οαυπ ϑαϊναίίοη" δηά {πὸ ἐγιῖῃ οὐ (Οοαά᾽ς 1η- 
ννοσκίηρ ; δεΐνγθθη τπ6 ἕαςξ οὗ ἡγεεαυ! ἀπά 
1π6 ἀοοίτίηε οἵ σγαεθ. “ΤΟΙ 15 πὸ παρά ἴο 
ΤΘΟΟΠΟΙΪΘ ΤΠθηλ; Οἡ ἴΠπ6 σοπίγαγυ, Π6 ἀβϑίρῃ5 
1Π6 Ἰδτζοσ δ5 1π6 στοιπά οὔ πε ἴογπιον (“ἢ ΝΟΥ Κ 
οἷ... ,ῶγ ἴἴ 15 σοά ὙΠΟ. ψνοσκεῖῃ ἴπ 
γοι! 7). ὙΠῸ ἀββϑυγαηοθ οὗ φύᾶσθ ὑνου Κρ, 
ἴῃ Ὠἰπὶ ἴα ἴο Ὀ6 {π6 (γι βεαπ᾿5. ἱποοπίϊνε Ὁ 
ἜΧΟΓΟῖβο Πἰ5 ἔγθανν!}} τη ννοσκίηρ. 

δοί ἐο «αυἱϊ] απ ἰο 40] “Ὑ0ὙὯο 11 δπᾶ ἴο 
ὍΟΥ ΚΡ; 54Π16 συγ (ἐνεργεῖν) 845 τιδϑὰ ΘΑΥΠΘΓ 
ἴῃ {π6 βεπίθηςο οὗ Οοά᾽. “ννοσκίηρ,"- --ἰϊ πηθδῃ5 
ξο ψνοτῖς ἐεοίμα Ἂν " (ποῖ “ ἴο ψΟΥΚ ἐπ). ΤΠα 
σμδηρο ἔγοπι “ αὐογξ ἴο “ἀο᾽ ἱπ ΑΓ. οὔ- 
ΘΟυΓο5 {Π6 πιοδηΐηρ ; δηὐ Ψα]ϊρ., “ εγήεογε "ἢ 
ΔΟΓΌΔΙΠΥ τηϊβϑι θα ; 85 ούπ. ἃ 1,80. (ἐπ Ἰος.. 
Ροϊπίβ οιξ (ϑδϑυςαξίηρ ΟἹά 1,α. ““ οῤεγαγι). 
«(σα νγοσκα 'π τι5. δἰἴκα ἴῃ Πρ ΓΙ Πρ' ΟἿΓ 

αὐΐ], ἀπά ἴῃ ΘΠ ὈΠ Πρ 15 το αὐογᾷ. [Ιῃ {πε 



᾿ 271: 

γ. 14---|:6.] 

ἴῃ γοῖι θοΙἢ ἕο νν}}} δηά ἴο 4ο οἔ λΐς 
ϑοοά ρΡ]θαϑβιιτ. 

14. 1)ὸ 8}] ἐπίπρβ νιποιιξέ πλιγπαιιγ-- 
ἴπρ8 ΔΠ4 ἀἸβριεηρβ : 

Ις ΓΠας γε πΠΊΔΥ Ὀ6 ὈΪΔΠ16]685 
ΔΠ4 ἰμαγπη]οθ5. 16 80η5 οἵ (σα, 

ΡΗΙΓΠΙΡΡΙΑΝΞΒ. 1. 

νοι τεῦικα, ἴπ (ἢ6 πικιάδε οὗ ἃ 
ογοοκαοά ἀπά ραϑύνθιβα πδίίοη, ΔπΠΊΟΠρ; 
γνμοπὶ γε 8Π1Ππ6Ὸ 45 ἰἰρῃϊ5 ἴῃ 
γγοτ]ά ; 

τ6 Ηοϊ]άϊηρ ἔστ {Π6 ννογά οὗ "πὸ : 
1Πδὲ 1 πηᾶγ γε]οίςς 'π {Π6 ἀδγ οἔ (ὑΒτίϑβζ, 

ννογάβ οἵ οὐσγ Ασίιοὶ Χ,., οἱοβοῖν [Ο]]οννῖπρ 
Αὐριϑίπο (( Π)6ὲ Οταί. εἴ 1,10. Αὐϑ.,᾿ 17), “Νν»ὲ 
ἤᾶνα ΠῸ ροννεῦ ἴο 4ο ρμοοά ννοῦῖο... ψ]}- 
οὐξ {πὸ ὅταςε οἵ σοά Ὀγ (ἢ γιβί ργενθπίιην 
115 {Παΐ ννὲ ΤΠΔΥ πᾶν ἃ σοοά ν1}}, αηὰά ννοσκ- 
ἱπρ ΜΙ τι5 πο να Πᾶνα {Ππαΐ ρσοοά ν}}}} " ; 
ἀοςσογάϊηρ ἴο {ΠῸ ἈΠ, 1]1αγ ἀἸδεϊποίοη θεΐννθθη 
ῥὀγευεμέϊπο Δ ἃ αϑοσἐϊηιο στασθ, ΤΠ ΟΧρΙδπα- 
τίοη οἵ (ἤγγ5., “ Δ ΠΘΠονοΥ να Πᾶν ψ]Π]6ἀ, 
ΗΘ {πουϑδίογ ᾿Ποῦθα565 1Π τι5 510 ἢ νν}1}],᾿ ἀοθ5 
ὥοΐ τοδοῦ ὕδοῖκ ἔα Θποιρ ἴο ἴοποῇ {ΠπῸ6 
5ΒΟΌΓΟΘ οὗἉ {Π6 “βοοά ν}}]. ὙπΠαΐ οὗ Ῥεϊαρ., 
45 τηῖρ μέ Ὀ6 Ὄχρθοίθα, [8115 πίον ννϊάς οἵ τ: 
“δ νου [Πἢ 115] ἴο νν}}], ΟΥ̓ Ρογβιδάϊηρ ἀπά 
ῬΓΟΙΊΙ 51 Πρ; τουναγ 5. ΕΔΓ Οἴου νυῖβο ΤΏΘΟΡΠΥΙ., 
“Οοά ν»ὴ] ἀο {πὸ ΠΟ]6 ννουῖκ ; ἴογ Ηδ [ἴ 15 
ΠΟ Ὀοίῃ ρῖνοβ [ῃ6 ᾿πηρι]δθ ἴο νν1}} νυμαξ 15 
δοοά, ἀπ Ὀτίηρϑ5 ἴο ρ455 {π6 ἀοϊηρ οἵ ἴ{. 

9 5 σοοά ῥίεασιεγε) 1.11., “20 γ ἐῤὸ σαΐζε 9 ἢ" 
Αϑίμε 6επα οἵ ( ἢγιϑί 5 Εἰ χαϊζδίϊοη 15 [π6 ΒΕ 5 
ΟἸογυ, 50 ἴῃ6 6επά οὗ {π6 (τε η᾽5 βα! ναί! ἢ 
15, ἴο {ὰ]Π] {Π6 ρυδοίοιι5 ριγροβα οἵ Ηἰ5 ΜΠ]. 

14. αυἱέδοιέ γιμγ)ηΓῖσς ἀπά αϊεῤμέης] 
14.,) ασαϊηεί Οοάς: 711, ΟΥ̓ΤΒῈ ἔννο ποιηβ, 
1Π6 ἔὈΓΠΊΟΓ πλόδη5. “ οΟιὐνναγ σοΙηρΡ ΑἸ ηρ,," 
16 Ἰαἰίεσ, “᾿ηνγασά αιιοϑιοηΐηρ. ΤὍΤ}6 
““ρὈοάϊοηςο᾽ τοαυγοά (τ. 12) πιιιδέ θῈ σμθου- 
ἔα], πο ΠΊΘΓΕΙΎ ΓΟΥΠ4].---ϑοπηθ ἱπίογργεΐῖ {Π6 
ὙΝΟΥ5 οὐ αἸ5βθ 5! Οἢ5 4)Ὀ1071 7721621 (ἃ, ΤΟΥ ΘΥΒΙΟΙ 
ἴο {πε6 τορῖς οὗ τ γ). Βαΐξ {Π|5 Πλῖ5θθ5. {Π6 
τοίεγεποθ ἴο ἴῃ6 δχαπηρὶθ οὗὨἨ [5γῦ88] ἴῃ {ΠῸ 
ἈΜΠ6ᾺΘΓΠ 655 σοπίδ! ΠΟα ἴῃ {Π6 νγογάϑ :---ρ. ἢ 
“ἐμ ηηεγ τσ ᾿ (γογγυσμῶν), Β;Χοά. ΧΥΠ. 3, 
ΚΠ. ΡΘΟΡΙΘ γηεεγγημϑί" (διεγόγγυζε) ; 566 4150 
Ὠοχί Ὁ. ἀπά ποΐθ. Νὼ 5110} ἐχῤγέθς τπθπί!οη, 
ἃ5 ἴῃ [Π6 ΡΆΓΆ]16] ραβθϑαρθ, τ (ΟΥ. Χ. 5-11, 15 
Βδγα τηδήάθ οἵ [ῃ6 δἰη δηά μριιπιβῃπηθηΐς οὗ 
Ι5γδοὶ ; Ὀδοδῖιβθ, ἡ μθῦθας πὸ (οΥΙΠ Πδπ5 
προράρα σεθικο ἔοσ δοίιιαὶ οἤξηςοϑ, {πὸ ΡὮ1- 
ἸΙΡΡίδηβ αγὲ δεῖ ἴο 6 Ἔχποτίθα, 45 “" σμ] ἄγθη 
(πεχί «".) ἀραϊηβί οἤθηάϊηρ ((ἢγγϑ5.). 

15. Τραΐ γὲ παν ὧδ δίαριοίοε απά ῥαγηιίθ..] 
Ἀδίπου, “80. 85 ἴ0 Ῥθοοπιθ᾽" (ΠΡ  γἱηρ ΡΓῸ- 
ΒΎΘ55 ἰονγαγάβ ΠΟΙ 116). ὙΠ6 τοδάϊηρ οἵ 
Ἀες, (γένησθε) 156 μετα ἴο θὲ ργείογσγεά, 85 
Βοίίεῦ ϑυρρογίθα, δηδ 845 πιοῦθ 5ρῃηϊῃοδηΐ 
ἴμαη “δε (ἦτε) οἵ Α.. ““ΒΙΔπΊε 655" (ἐπ 
2γι6 γ᾿ 6γ64}): ““ ἨΔΥΤΏ]655,"-- δ ΠΕΣ “ ΒΊ μΘΘΥΘ᾽ἢ 
(45 πηᾶγρ.),. 1ἴ.,. ““ ἀητηϊχοα," {πο πορ ρυτο ἢ 
(ἐπαυαγαϊ )}; ϑᾶταθ ψνοσὰ ἃ5 Μαίΐζ. χ. τό 
(“}αγ»ἶδεν ἃ5 ἄονυθβ ἢ). 

ἐῤὲ σοπς 97} Οοά, «υἱέῤοιὲ γεῤμζε] “ ΟἈἸ]ᾶτ 6 
οἱ αοα" (οπιῖξ “12ῤ6). ὙΤμῈ ὅ8οη οἵ Οοά 

“ἐ οδεγεά," Ὀδοογηίηρ ἃ “«ἰαυε" (υτν. 7, 8). 
Ὗνὲ ννῆο δτὸ ““ασ"ε5,᾽ 1 ννὲ Ἰθάση οἵ Η!ϊπὶ ἴο 
“ οὐεν " νἹΠΠΡΙΥ (τ. 12, 14), θεσοπης “ εῤ!]- 
ἄγεη οἵ Οοά. “ΠΟ 5]ανθ ΤΌ ΓΠΊΓ5 (Ὁ. 14}: 
ας ννμαΐ βοῇ νν1}}} τα γπλιτ, νν πο, νη ἀροσὰέ 
ἢΐ5. ἔλθου 5 ὑνουϊκ, ννογκβ 4150 ἔῸγ ΠΙΠΊβο ν᾽ 
(Ομ γγυ5.)-- νοῦς τερυκο;," Ὀοίίεγ “ἀπ- 
Ὀ18 1816," 5115 ἘΠ] }ὺ ἀἸβδγιπρ ἔγοτη “' δίαηιε-: 
ἐδ: ἀΌονθ. (ϑ8ὃεε ποχί ποίβ.) 

ἦι ἐῤὲ γιϊάτέ 977 α ἐγοοζεά απ ῥεγεγσε πα- 
ἐϊοπη] Βοαά “ροποσαύϊου." ὍΠῸῈ ταίθγοποθ 
ἴο ΟἿ, 15. σοπίϊηιθα, Ορ. {πΠ6 βαῖηθ ννογ5 
ΔΡΡΙΪΘα ἴο ἴϑγδθὶ, Τ᾿) οί. ΧΧΧΙ, 5; 511] οἱοβαῦ 
ἴη 1, ΧΧ, (οὐκ αὐτῷ τέκνα, μωμητά, γενεὰ 
σκολιὰ καὶ διεστραμμένη),---“ ποί Πλς ἐῤἠάγεη, 
δίαριαϊε, α εγοοζεά ἀπε βεγθεγ 6 ψελογαίϊοη.᾽" 

γὲ σρῖίγπιε ἂς ἰϊσῥές ἐπ ἐδ «υογὶϊ)] “Ὑ8 8}- 
Ῥθδυ" (φαίνεσθε, ποῖ φαίνετε): ποί ““«ῤίγιε,; 
ἃ5 οὗ [Π61Γ οὐνη ΠΡ ΟΥ̓́ΤΟΙ ΤΠΟῚΓ Οὐ ΡΊΟΥΥ ; 
δι “ ἀῤῥεαν," αὔθ βθθη ὈΥ βίνιπρ ἕοσίῃ Οοα 5 
Τισπ ἴῃ {ποπλ. “1 ρ}ῖ5,᾽ ΡΓΟΡΕΥΙΥ “ ἸΠλ1πὰ- 
Τρ; (Π6 βϑᾶπὶδ Ψψοσά 85 ιιϑδεὰά ἴογ {πε 
ῥεαπυεπὶν ῥοάϊος, Οφθη. 1. τ6 (ΧΧ.). ὙΤΠΣ 
«ἀήρ ννογά5 “ἴῃ ἐῤὲ αυογἱά," βδυρροϑί {παΐ 81. 
ῬᾷΑᾺ] ΤΥ ΠΟΙ τηθᾶη ἴΠ6586; 50 πιοϑί Ὁοπη- 
τηθπίαίογβ. Βιυιζ 5.10} σΟΠΊΡΑΓΙΒΟΠ 15 ΒΌΓΟΙΥ͂ 
ἴοο ΠΙΡῊ ἴου βϑαϊηΐβ οἡ θαγί,---τηθοῖ ΟΠΙΥ͂ ἴῸΓ 
1π6 »]ουιῆθά (Π 4π. χὶϊ. 3; Μαίξ. χίμ. 43). 
Ηδ βϑθοπὴβ γαῖμου ἴο πᾶγθ ἴῃ νἱονν ἐαγέῤὶν 11 ηῖ5. 
(ρΡ. [πε ““ἀσδὲ οἵ ἐῤε «αυογἰά," πὰ {Π6 ᾿ρῆτῖεα 
“«απάίε," οἵ ον ΤΟΥ 5. ννογάβ, Μαίί. ν. 14, 
15 (ΠΟΘ 566 8116) ; 4150 [οῇη ν. 35, “Πε 
Γ[πς Βαρίϊ5ε] νναβ πὸ ῬΌσΠΙπρ ἀπά οὐῤῥηέτ, 
ἐσὲ, 1.., ἴα. 8δὸ Βεζᾷ ποῖα σϑπογβ 
ΠΕ δὲ ἈΡΡΣ ΤΎ ΠΟΙ, ἐνῆν ΝΠ Ε- τ 

16. Ηοίάϊης ζῶν ρὲ «υογὰ ὁ 12] ΤῊϊ5 
γε (ἐπέχειν) 515: 65 ““Ἔχίθπαῖηρ' ἴο Οἵ ΠΕ 5 ἢ 
((οοά, ἀτίηϊκ, οὐ {π6 Π|κθ, 50 ἐσ. Η οπιοσ, “ ΠΠ]., 
ΙΧ., 489}; ἀπά πηδύ Ποῦθ, ἴῃ σοηπεοοίίοη ψνΠΒ 
Ιαϑὲ ὡυ"., πιθαῃ “ ἐϊερ᾽αγίης ἴμ6 ννογὰ οὗἉ 18 ἢ 
(ἴο εἶνε ἴο οἵἴποῖβ {πὸ “Ἰιψδὲ οἵ ᾿7ὲ," ερ. 
Ἰοπη 1 Δ; υἱῖ!. 12). Υεὶ [πὲ τοΠΟΘτην 
“ Πο] ἀϊπρ χα" (ΗΠ συ οῇ., ς. αν κρατεῖν) 566 ΠῚ5 
ΤΊΟΓΘ 5.1 {40]6 ἴο νυ μδὶ [Ο]]Ονν5, ππεδηΐ πε; “’ ΡΕΓ- 
ΒΘΥΘΓΙΠΡ᾽ πΠΕ] Ζῤὲ ἀαν 97 ἐδὲ ἐπα." 

ΕΠΙΠΟΥ οὗ {Ππ656 15 θεϊζοσ {Ππδη {πὸ ᾿πέθυργε- 
ἰαϊϊοπ.. οὗ (Πτγ5., ὥς., ““ Ροβϑεϑϑίῃρ, 2.6.) 
“ἐς βϑεῖηρ {πα γε Ῥοββεβϑβ." 

ἐραὶ 1 γᾶν σγεζοῖσο ἐπὶ ἐδε ἐαν 9 συ] Τλῖ., 
ΦΕΟΥ τιδύϊοσ οὐ βΊοΟυυἷπηρ 0 π16 δρϑδὶπϑί 
{89 ἀδΔΥ .. ." Αθονο, ῥεῖν “' Β]ουυῖπρ" 15 
ἴο δε ἴῃ ῥίφει (1. 26); Ποσϑ, δὶς “""β]ουυῖηρ " 15 ἴο 
θὲ ἤπΑΠῪ ἴῃ ἐῥόρι. ΕῸΥ Ὀοΐἢ, ΟΡ. 2 ὅοτ. 1. 
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τῆς "Οσ, τἀΐρηδ 
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᾿ τ. 
2οηγραῖ 
υογέλι. 

1η4ε 1 πᾶνε ποῖ τὰπ ἰπ ναίη, πειῖμετ 
Ἰδθοιγεα 1π ναἱη. 

17 Ὗεα, Δη4 11 θὲ ᾿οῇεγεά ὑροῃ 
{Π6 βδοῦιῆςεα δηά βεγνίςς οἵ γοιιγ ΓΔΈΠ, 
ΤΟΥ, Δη4 τε]οῖςε ννίτἢ γοιι ἃ]}. 

τὃ Εοτγ πε 58Π16 σᾶιιϑε 4150 4ο γε 
1ογ. ἀπά τε]οῖσε στ της. 

ῬΡΗΠΟΡΡΙΆΝΟΘΟΤΕ. [ν. τη---2ο. 

19 'ΒυεῚ1 τγιβὲ ἰη {πε ]μογά Τ}6βιι5 "τ 
ἴο βεπά “ΤΙ ΠιοίΠειιβ5 5ΠΟΓΕΥ ππέο γοιι, 
τηδὲ 1 αἰδο τῇδυ ὈῈ οὗ ροοά ςοπηίογί, 
ννῃεη 1 Κπονν γοιΓ δία. 

20 Εὸγ Τ Πᾶνε πὸ πιδη ΠΠἸΚεπηϊπάςά, ἴον, 
νγΠΟ ΜΠ] πδίμγα! ]ν σαῦα ῸΓ γουγ ἐπε: 
βίδίε. 

τὰς -- ὦ ΤΠ η6 ΙΝ (ΟΕ (σΙσι, ἡ 45:.1; Ὁ, τὸς 
ΤΡεγο, π6 Ἰοοῖζβ ἴο {Ππαΐ 1)αγ ἴῸσ {ΠῈ σοπηρίθίιοη 
οἵ (οὐ β ννουῦὶς ἴῃ {ποπὶ; ῥέγε, ἴου {π6 ἢΠ8] 
ΔΡΡΤΟΥΑ] οἵ ΠΙ5 οὐνη ἰδθοι θοβίοννεα οἡ {Π6Π|. 

ἐραΐ 1 δαπυθ ποὶ γε 1721 ““α11)] (ρ. Ὁ. 11. 
2); 4150 Ῥο]γοδτρ, “Αἀ ΡΠΠΙΡρ., ΧΙ]. Ἡέετο, 
ΔΑ Ῥεῖονν, 11]. 12-14, ἷὔῥὸῪδΤ Πᾶν 15 [ἈΠΊΉΠ|ΔΓ 
τηθίδρμου οἵ {πῸ ἔοοίγασθ, 851 (ὑου. 1Χ. 24, 
2.5.2 12. 1 110-10. 7... ΠΥ ΔΉ] 6. Πα πο. ὙΠ 
(8ογ.). Ηδ οοποεῖνεβ ΠΙΠη561} 45 αἵ {π6 ἐπα οἵ 
Π15 σοιιγβ6, Ἰοοκίηρ θφοῖς οἡ 1. 

17. 7εα, απά 17 1 δὲ ογεγεα 1 “ΓΥδηβΙδΐθ, 
ΟΝ ΔΥ, 1 ΘΥΘΙ 1 δὶ Ρουγθᾶ ἔουμ᾽" (45 
ΤΉΔΓΡ. ; 580 Ο]ά 1,α., “ ῥαγὶ), 1.6., ἃ5. ἃ ἀὐῖηκ 
Οἴοσυιηρ. [ἢ Ἰαϑί ὡὉ., Ἰοοκίηρ [οσυνναγά ἴο ἃ ρσο- 
Ἰοπρϑα 116 οἵ βούνιςθ, Π6 δηζοιραῖοβ {πῸ χιίμγο 
“ἐ Ῥ] οΥυηρ "ἡ ΟΥ̓ {μ6 τοίγοβρθοϊ δὲ 115. οἱοβϑ. 
Ἡοτγο, πο ἴαοοϑ {πὸ οἵου αἰζουπαίϊνο, οἵ βρεεαν 
τητίγγάομη ; Δη« 15 ΠΟ νυ ἢ φηγεσεηέ “ ]ΟΥ ἢ 
ἴῃ {πΠ6 πορε οὗ ρ]Ἱογιἔγιηρ (σοά ὃγ {πῸ ΠΡαίιοη 
οἵ ἢϊ5 ΠΕΘΡΙοοά. Πα ἴθηβε πα πιοοά (ΡΓ68. 
1η41ς.}) οὗ [Π6 νϑῦβ, θχρῦθββ ἃ υἱν αν γα] Ζοά 
Δ η 4 Ργοχιτηαΐθ σΟΠΕΪΠΡΌΠΟΥ :---Ποΐ (45 50ΠῚ6 
ἜΧΡΙΔ41Π) ἃ ΠΟπίΠιΟΙ5 αυϊηρ Δ} (85. Ἰἴ, 
“ἸΠΟΙΡΗ 1 κηλ δοίης ρΡοιγοά Του. ΟΡ. 
2 “ΊΤη, ἴν. 6, νυ μοῦο {ΠῸ ϑδουιῆςθ, μοΓῈ [ΌγΈβθθ 
85 ῬΟΒΒΙΡΙ6, 15 (ὉΥ {Π6 βαπῆθ γν6γὈ}) δῃηποιιησοά 
85 ᾿ΠΠΙπΠοηΐ : Δη64 566 [ηίτοά., 8 [Ὗ΄., Ὁ. 

πῤοπ ἐῤὸ σαογίβεο ἀπε σοῦ ΐος 97, γοι 741}}} 
ἼΠ6 πα ΟΣ δε Ὁ ΟΟΠδΙδί5. ἢ. Τμεῖρ᾿ ἐς ΙΕ 
(βεηῖί. οἵ Ὡρροβιίίοη), αηὰ Ἴοπβοηϊιθπΐ 56]- 
ἀδνοίίοη. Ὑπὸ “«ἐγοΐοε -ποΥ “ΤηϊπΙβίγα- 
τοη ᾿᾿---ἰβ {πΠ6 «οῖ οἵ οβδσγίηρ {παξ βδογιῆςο. 
(ογ π6 σοπηηοη ἃτΐ. (τῇ) 566 ποΐθ οἡ 1. 7.) 
ΘΟΠΊΘ, ἰεά ὈΥ ἴπ6 ὩπαορῪ οἵ Κοπι. ΧΙ]. 1, 
ὙΠοτο (γι βίϊδηθ. αὺὸ Ὀεβοιρηΐ ἕο “ργθβεπηΐ 
ΠΕ ὈΟά65 ἃ Πἰνίηρ βδογιῆςθ," τιηδεογϑίαπα 
{παΐ ποῦα {πὸ ῬΉΠΙΡΡΙἢ5. αὐτὸ {πο πηβεῖνοβ {πῸ 
ΒΘΔΟΓΙΠΟΟΓ5, [ΙΓ 15 θείου, ποννονοσ, ἴο τορασγά 
Ππ6 ΑΡροβί]β 85 ρου τουγηϊηρ {ΠῸ “τη! γί] ἢ 
(λειτουργία) :---ορ. Ἀ οπλ.ἢ χν. τό, γν ποτα “Πα 
5ΡΘΔΚ5 οἵ ΠΙΠη561} 85 “ἃ τ] βίου," “' ΤΠ] ΠἸβίου- 
ἴηρ " (λειτουργόν, ἱερουργοῦντα). ὙἼΤΠΕ νοτά5 
{Π|15 ΘΟΠΥΘΥ͂ ἴπῸ ἱπΊαρῈ Οὗ ἃ ρῥυίθϑί 5]41η νυ μ 16 
5ΔΟΥΊΠΟΙηΡ. ΑΟΟΟΓΑΙΠΡΊΥ, “΄ οὐ [Π6 βδογιῆςο οὗ 
1Π6 1: αι Γἢ,᾿ νΉ1Π6 Π6 15 οἤεσιηρ τ{, Π15 Ὀ]οοά 
15. Ροπτρα ἕοσυίῃ,-ττα ἀσπὶς οἤεγιηρ, ἴο ΒῈ τπ6 
ΠΟΙΊΡΙετπθηξ οὗ {πὸ οἴπογ. “ Οπ,"--- ποῖ τΊΘΓΕΙῪ 
“25 αὐάϊέίοη ἐο ἢ (45 ἀτὶπκ οβδγίηρϑ ἀπάθγ {ΠῸ 
ΤᾺΝ σγεγ ποῖ πιδάθ αἴοπθ, διιξ ἰοροίποῦ 
ὙἹ ἢ οἴετίηρ οὔ ἴθοά,--- Ν πη. χν. 5--το); δὰξ 
ΠΙΈΕΓΑΙΠΥ ““ προῦ [π6 5δουιῆςο," δοςοσγάϊπρ ἴο {πὸ 

Ποαΐμθηῃ οἰιδίομη, οἵ σοισβο ἔδυ ]αῦ τὸ {Π6 
ῬΒΠΙΡΡΙΠ5, οἵ πιακίηρ ᾿θδίοη οὗ ννῖπῈ τοῦ 
ἘΠ6 5141π|, σἹρείχης, (ΠΟ ΠῚ...“ 1].. ΤΟ ΚΙ 

775.) 
Νοῖ οἠἱϊν {π6 μιεέ οὗ ἢ15 πιατίγγάοσῃ, Ὀιξ 

1π6 ἡπηαππεῦ οἵ 11---ποΐ ὈΥ βίοπίηρ, οὐ ἤγα, οὐΓ᾽ 
1Π6 ογοϑβ8, θυ (45 ἃ Ἐ ΟΠΊΔη) ὈΥ ὈΕΠοδάϊηρ--- 
15. ΠοσῈ Τογοϑῃδάονοθ. (Βρ. ὟΝ ογάβυνοτσίῃ.) 

1 7ον, απά γεγοῖτε αὐἱέ᾽ γοῖε αἰ] “41 Πᾶνα 
ΤΟΥ ἴῃ οἤοσγϊηρ ΤΥ Ὀ]οΟά, «πὰ 1 5ῃασο ἴπ {πὲ 
ΤΟΥ οὗ ἐπ οβθσιηρ οἵ γουτγ [απ (5εε ποχί «.). 
Αραδΐῃ “γοι αἱ! 85 1. 4, ὅζε. 

18. Εὺγ" δὲ ταῦιδ εαισο αἰδὸ ἠο γε... .} 
“Ἀπ [86 58116 ΠΏ ΠΟΙ ἀο γ86 8180.. οἢἧς; 
2.6. (ἃ5 ἃθονθ), “Βεϊοϊοα ἴῃ γοῦῦ ΟΠΕΓΙΠΡ, 
ΔΠ4 5Π2Γ6 ΤΊΥ ἸΟΥ͂ ἴῃ Τ1Πη6. ὙΠῸΟΥ ἅΓῸ ἴο Πᾶνα 
Ποΐ ΟΠΪΥ (85 1. 25) είχε ἸΟΥ͂ ἴπ ΠΪ5. ῬΥΈΘΘΏΟΘ, 
θυῈ ῥγερεσέ ἸΟῪ ΠπκῸ μ15. οὐνῇ, Ἔνθ ἴπ υἱανν οἵ 
ἀθαῖῃ. Α5 {ΠῸῚ} βδογίῆςσε δπά ἢϊ5 ΠΡδίοη γα 
(ΟΠΟΡΙνΘα 85 ΠΊΪΠΡΊ Πρ ἡ {Π6 4]Γ, 50 41Ὲ ἢΪ5. 
ἸΟΥ «πη {Πο1Γ5 ἴο τηδεξ οὐϑῦ {πὸ Ἰοῖπέ οβθυῖηρ.. 
--ϑοπῖο ἰγαηβίαΐθ {Π6 βεσοηα σνεγῦ ἴῃ θοίἢ 
βεπίθησοβ (συγχαίρειν) “ Ἴσοηρταία]αΐα." Βαΐ 
1Π15 15 1655 βιπίαῦ]6 ἴο ἴπ6 βαγποβϑίποββ οἵ {ΠῸ- 
Ραβϑᾶδσο πη ΑΝ. ἴοσ νμ] ἢ ορ. τ ΤΟΥ. ΧΙ]. 26. 

19-24. ΗΕ ΗΟΡΕΒ ΤῸ ΕΝ. ΤΙΜΟΤΗΥ, ΑΝ» 
ΠΙΜΒΕΙΕ ΤῸ ΕΟΙΟΝ ΒΗΟΕΆΤΥΤΒΥ. 

ΤΌΓΗΪΩΡ ΠΟΥ ἴο {Π6 ΠΊΟΤΘ ΟΥ̓ΔΙΠΑΤῪ [ΟΡΙΟ5. 
ΟΥ̓ ἃ Ἰοϑείοσ, ἢ 1 ΟΥΠΊ5 {Πποπὶ οἵ {πὸ ᾿πίθπαθά 
τηϊβϑίοη οἵ ΤΊ πιοΐμυ, δπα τεΐαση οἵ ΕΡδΡῆτο-. 
ἀϊτι5. 

19. Βκὲ 1 γέ... ἢ ὙΠῸ σοηπεοίίοῃ 15: 
“ΓΗΟον 1’ ΤΥ ΡῈ ψ]Π τηθ, οὐὁἩ ΜΠ γουὺ, 1 
Κηονν ποῖ], δμέ [τηϑϑηςτη6} 1 ἰγιβδέ (δοςσα- 
Γαΐου, “1 Βορ6᾽) {πΠ6 Τιοστὰ ν}1}} φσαπηΐ πιδ 
500 ἴο ΠΕΘΩΓ οἵ γοῖϊ ΤῃτοιΡ “ΓΙπποί ΠΥ." ΒῸΓ 
(ἴῃ {Π6 1, ΟΥ̓, 566 Ὁ. 24 δπᾶ ποΐθβ. ΕῸΓΣ {ΠῸ 
τηθπίϊοη οἵ ΤΙπιοίῃΥυ, 566 ποία οἡ ἷ. 1. 

ἐδαῤ 1 αἰτο γῖαν ὅδε 9 φοοά εοη 0 Υ}} “1 
ΒΟΡΘ ἴο β5οπᾶ Τιποίμυ, πὶ ΟΥ̓ΘΙ {πδϑύ. 
[85 γοῖι ν}1} θὲ σπθογθά Ὀγ {πῸ {ἰἀ!πηρ5 οὔ τηα 
δίνϑη ἴῃ {Π15 Ἰεξίοσ, ἀπά ὈΥ Πἰβ τεροσγί οὗ ΤὴΥ 
ὙΜΕΙΆΓΟ, 5071 ὅοο ΤΔΥ 06 Ομ ΘαΥ θᾶ, 61. 
ΙἸΘατη γοῦν βύϑίθ [[ΓΌΠῚ ΗΠ ΟἹ 5 ΓΕΓ ΙΓ]. 

50. Εν 1 αῦυε πὸ πῖαρ Πἰξεριπαθα ] 861]. 
ἔῃ οπ6 [6156] ΠΚοιιϊπ ἀθα [10 π|67;}} ὕΠ|., 
« οΚ ἐχιαὶ τοι" (ἰσόψυχον, -ορ. Β5. Ἰἶν. Πν.] τ4 
[13]}--αἰϑο Τ)εαῖ. χῖμ. 6, 1,Χ Χ.), 26., “ὉΓ 
σΟΠΡΘΗΪΔ] 5οα],᾽) “οὗ Κἰηάτοά πδξμγο" (45 ΟΠ 
νὰ ραγοπΐῖ, 566 ποχὲ “".); 5[ΓΟΠΡῈΓ {πᾶ 

ὅ 
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ν. 21---24.} 

21 ΒῸΓ Ἅ]] 56εῖς {Ππεὶγ ονγη, ποῖ {πε 
1Π]ηρ5 ἡ ῃ]οἢ ἀγα [6βι15 (ΟΠ τΙβι᾽5. 

22 Βυῖ γε Κπον ἐπε ρτοοῦ οὗ ΠἰΠΊ,. 
1Παῖ, 285. 4 80η νι ἐς ἰδίπεῖ, ἢς 
Πδίἢ βεγνεά νι ἢ τηθ ἴπ {πε ρΌΒβρεὶ. 

ῬΗΒΕΙΡῬΤΙΆΝΘΙ ΤΙ. 

23 Ηϊπι {Πεγείογε 1 Πορε ο βεπά 
ΡΓΕΒΕΠΙΪΥ, 80 50οη ἃ5 1 5}4]] 5866 Πονν 
1Ὲ νν}}} σὸ νγιτῃ π16. 

24 Βυὲ 1 ἐτγυϑέὲ ἰπ τῆς Ι,ογά τῇδέ 
4150 τηγϑ61} 5}4}] σοπιε 5Π ΧΕ] γ. 

“ΤΙΠΊΟΙΠΥ πὸ ἔθιπα ἃ βθοοπά 561Ὲ,--- βαμΐμς 
αἰΐεν Τίριοίῥεμς " (ΒεπρΡ6]). ϑοπῆθ ἴακε {πὸ 
ϑνογὰ ἴο πιθαη “ΠΠκ6-τηϊηἦθ 4 νυ ῥέηι᾽ 
(Τ ποῖ νυ), {Ππ|5 ΠλΙβϑιηρ {Π6 τοίογοποο ἴο {πὸ 
Ἴ]α] τοϊαΐῖίοη, ποχί Ὁ. 

Οὔβεῦνο ἴῃ ννΠπαΐ {Π|5 σΟΠ ΡΘΗ ΠΥ ἰαγ. “81. 
Ῥδὰ] Κπονν ννηδί 1Ὲ ννὰβ ἴο οὔᾶνθ ἔου' βυτηρδίῃν 

[Βυ1] 1 νγὰβ ποῖ θθοδιιβθ πὸ τηϊββοά 
ΒΟ θ ἢ Ιηρ ΟἹ ὙΠΟ 5610 τ]ρῃΐ τοδὶ... ΤΠΘ 
ΒΥΠΡΑΙΠΥ Πα βοιρηΐ νγαβ ἃ βυῃιραίῃν ἴῃ ἢ 5 
γοσΚ ἔῸγ ΟΠ τιβί. (6 αη διρηδη, Ζεεί. Χ.) 

αὐδὸ «υἱ] παίμγαὶν σαγὸ.. .] ΤᾺ ϊ., ΚΒ 08 
85 Ἅ1Π... ." (ὅστις, ᾿πἸοφίΙηρ ῥοπυ ΓΟ ΠΥ 
γνᾶ5 44 }1Π6 6] ἔῸΓ {Π|6 ΠΊΙ5510η). ““Ναίιγαν ἢ 
(γνησίως), 1.6., “ΜΠ παίιιγα], {ΓΘ ΟΓΉ, 
ΒΘΠαΪη6. Δἤδοί!οη,᾿ 5010} 85. ΤῊΪΠῸ : {Πουθοσο 
ΞΘ πα ἐτῆϊπθὸ οὐ" δοη.". {τ᾽ Τά τας 1.-.2, 
γνήσιον τέκνον.) Μ01}} ἴδ6]1. ΕῸΣ [11] Ἐ4ΙηρΡ5 οἵ 
1ΠῈπὶ Π6 σαπ {Γιιδὲ ποπθ διιΐ ῥέ)ηι, ννπο ὈῪ 
γἱγίπθ οὗ ἃ 5011] σοηρΡΌΠΙΑΙ] ὙΠ Π15. οὐ ἴῃ 
σαΥ6 [ῸΓ {Π|6 11 501115, απ ΟΥ̓ ΓΟΥΤΠΘΥ ἀϑβοοι δίῃ 
ἴῃ 1115 ΟΥΪς διηποπρ {Π6Π|, 15 Πιίεα ἴο ᾿θαγη 
Δ Πα ἴο τοροτί 411 {παΐ ἢθ ἸΙοῃηρβ ἴο Κπονν. 

ΟἹ. Εν αἱ τοοξ ἐῤφεῖγ οαυ.. 1 “ΑἹἸΙ οὗ 
Ὁ} 6 1ι,""--2.6., 411 1Π6 τοϑὲ (411 5δανὲ “ΤΙΠΊο ΠΥ), 
ῬΓΘΙΟΓ {ΠΕΙΓ οὐνη ᾿πίογοϑίβ ἕο (ἢ δὶ 5. σδιιβο. 
Νε [τηΐοσ, {πογοίοσγθ, παῖ οἵ ΠΙ5. {γιιοϑί [0]- 
Ἰονγεσθ ((ο]. ἵν. τοττᾷ; Ῥ.Π]Θπ.. 23, 24), 
“ΤΙΠΠΟΙΠΥ ΟΗΪΥ νγὰ5 νυ] ΠΙπ γΠθη Πα νυγοΐο 
1Π15.; 845 δ ἃ ἰδίθυ ἀδίβ “ οἠἱὺ ΓΚὸ " (2 ΤΊΠ,. 
ἴν. 11). τ, ““ἴὰ6 θοϊονεά ρῃγϑιοίαη, δὲ 81} 
ανοηΐβ, σαηποΐῖ θ6 βιιρροβθά ἴο Ὀδ ᾿πο]4θά ἴῃ 
ΒΟ Δ Θϑίπησΐο 5 {Π|5.. Νόοηθ οὗ {πόδα 
ΤΟΠ]]Ονν 5 15 Πα πο ἴῃ {πε οἱοβίηρ 5] αι] 5 
{Ξεὸ Ππίγοῦ. 8 ΠῚ Β. 1. (7). ὙΠετγε, πὸ τῇ 
Π15. ΟΠΑΓΙΥ (4115 ἴΠο5θ πὲ ἅτ Δθοι ΠΪΠῚ 
“ Βγθίῃγθη "Ὁ (ἴν. 21); δαΐ ποῖα νγὲ ρεύσεῖνε 
τπδξ 6 ἀἸβοθῦηβ ὑν ἢ ραῖη, {Ππαΐ 561 -βϑο κίηρ 15 
ἘΠΠΙΨΘΥΒΑ] ΔΙΊ ΠΡ’ ἵΠπεπη. ΤῊΪ5 Κπονν]θάρο τηΔΥ 
ῬΕΥμαρ5. Πᾶνα ϑιισροϑίθα ἢΠἰβ ργοσορί ἴο {ΠῸ 
ῬΆΕΠΙΡΡία 5, κ ΘΟ Κ ποῖ Ἔν ΟΓΥῪ πηδη ἴο ΠΙ5 οὐ Π 
1Π|πΡ5 " (θονυο, υ. 4).---τἰ εἴ, ποϊννΠϑίδηα!ηρ, 
1ΠῚ5 ΠΟΑΥΥ ἀρργαυδίίοη οἵ [15 {τ 0]65, ἢ 
ῬΌΓΡΟΒΕΒ ἴο Ρατΐ, [ΟΣ {Π6 1 58] 5, νυ ἢ ἘΠ|5 οηῈ 
ὉΠ ΓΑΙ] σου ραπίοη δη4 ἔθη, ἀπά (Ὁ. 25) 
νυ] Π15 ννο]σοσηθ αηά ἀδνοίεα νυἱβίίοσυ Ερα- 
Ῥῃγοαϊίαϑ ;---ηα 5111 πῈ σδῃ “ χεήοίςο [ΤΙ 
{πὸ τλουΐῃ οἵ ομο 5ἰσὶρί 50 Ὀαγα οἵ παπῆδη 
οοπηξοτί, ἔΠοῦΘ 15. ἄθορ {γαῖα πη {πῸ ΡΠ γΑβ65, 
“1 Πορδ πῃ ἐῤε 1,ογα ἢ": “1 {γι5ὲ 2γ ἐῤὲ 1ογά ἢ"; 
“ἐδίφηα ἰαϑί πᾳ 206 7,ογα ἢ; “ἸἈδήοιος πὶ 296 
ΠΩ ὁ ἰσττος ΕῸΣ ΘΔ ΩΝ Τἰῖς τ ἵν, τὶ οὐ... 4). 

22. Βμέ γε ἔποτυ ἐξρε ῥγοοῦ 9 δὶ» “{ΤρΡε 

γεσέ 4Υ6 56] [-βϑοκίηρ ; θυ ῥὲ, ἃ5 γοῖϊ 5ᾶνν νν ΘΠ 
ἢ ννγὰϑ ΔΠΠΟΠΡ᾽ Υ0ιι ὙΠ ΠΊΘ, ννα5. {6 ,---ἀηά 
γοῖι Κπονν ννμδί μ6 {Πποη ργονυθά ΠΙμηβο] ἴο 6." 
866. Γηίγοῦ,; αὶ ν.. (ἰ: ἰαπῷ ὁ. ῬαΙον τ ΠΡ.’ 
ΝΠ, αν, 

ἐῤαΐ, ας α «οὐ αὐἱὲρ ἐῤεὲ γαΐῤῥεγ, δὲ ῥαὲῤ 
σογυεά «υἱήρ γιὸ ἐπ...  Ἀδίμου, “μον, 85 
ΟὨΙ1ἃ ὧο ἔαύμου, 6 βούνϑᾶ ψιῦμ 16 ἴο- 
ψετᾶβ.. ." (δογ.; 561]., δέ {ΠπῸ {ἰπλ6 οἵ {ΠΕῚΓ 
50] ΟῦΓΠ ἴῃ ΡΠΪΠΡΡΙ). ὉὍΠὸῈ 5]ρῃΐῖ νηὶ οἵ 
ςογτοβροπάήθηςε Ὀοϑίννθθη {ΠῸ ἴνγο ραγίβ οἵ {ΠῸ 
βϑηΐθηςθ, το Ποοῖβ. ἀοσιγαΐο!Υ {π6 ἔννοο]  τοὸ- 
Ἰαΐίοη Ὀοΐννεθη {πῸὸὶ πιο. ΤῸ οἥδ χηοΐρεγ, 
ἘΠΕΥ ἡνοΓα “845 ἢ] 20 ΤΑΊ ΠΟΥ: το Οοά, {Πα Ὺ 
ὙΨΕΓΘ ΑἸ1Κ6 βουνδηΐβ, ΟΠ “"βούνιηρ αὐδή᾽ {Π6 
οἴπου. ““(οποίηπο ἸοααΠΓ, ρΡαγΕπΠι τι ἀ6 ΠΙΙΟ, 
Ῥαγέϊηι τί ἀ6 σΟ]]Θρα." (ΒΕ6ηρ6].) 

23. Πρ ἐῤεγοζογε 1 ῥοῤὸ ἐο σεμα] “ὙΠογο- 
ἴοτε," 2.6... Ὀεσδιιδα ἔππι5 πΠί, ὙΠῸ Π.Δ]1Έ165 
{παΐ 50 Πίϊθα πῖπὶ ννοι]ά, ἴο ἃ 1655 πΠ56]Π5ἢ 
ΒΡ ΓΙ, Πᾶνε βθοηθ ΓΘΆΒΟΠ5 νν ΠΥ Πα σοι] ποῖ 
θεὲ ρατίθα ψτἢ ; το δ[. Ραμα], [ΠΟΥ ἀΓῸ ΓΘαΒΟη5 
ΤΟΙ 5 πάτηρ ΠΙΠ]. 

1ο τογε ῥγεσθη ἐν} 1.6., Κ ΤοΥ ΤᾺ χ ΊΎΌᾺ "ἢ νοι 
15. ψμαὺ Α. Ν. Τηδδὴ5 ΟΥ̓ “2Γεέσεμέϊν ); 
ΒΙΓΟΠΘΟΙ {πη “σῤογ ν᾽" (τ. το, 24). Ῥτο- 
ὈΔΌΙΥ 1π {Ππι|5 τυ ΥἹΠρ' Π6 ΔΗ ΙΟΙΡαΐο5. 8 ΘΩΓΪΥ 
ἀθοϊβίοη οἵ Πϊδ ἃρρεὰὶ (“" 50 βοοῇ 85 1 5[18}} 566 
ῥοαυ 1ὲ «υἱϊ σο «υἱῇρ᾽ γιὸ), Τϑϑα ηρ' ἴῃ ΠΙ5 
ΤΟ Ιθασθ. ΤΙάηρ5 οἵ {Π1|5 Π6 ΠΟρῈ5 ἴο βεπά ΒΥ 
ΤΙμλοΐμν “5ῃοσί γ᾿ (Ὁ. τ9)-γεα ““720γ1}- 
«υἱ!,᾽ ἀΠΔ ΠΙΠη561Ε ἴο [Ό]]Ονν “᾿ΒΠΟΓΕΥ Ὁ ΔΓΟΓ 
(υ. 24). 

94. Βιέ 1 ἐγισέ ἐπ ἐδὲ Γογά.. 1 ΑΡονα 
(τ. 19), οἵ [Π6 βεπάϊηρ οἵ ΤΙπιοίῃν ---ἃ πιαίίου, 
ΠυΠΊΔΠΪΥ δροακίηρ, ἴῃ ΠῚ5 ον παπάς ([ῸΓ 
“ΤΙΠΊΟΙΠΥ νγὰθ ποῖ ἴῃ ΡΓΙ5Οη)---θ ϑαγ5, “1 
ῥοῤέ ἴο 56η4 "ἢ: ΠοΙδ, Π6 ἜΕΧρ ΓΈ 5565 ΠΪ5 ργοβρθοξ 
οἵ του βιτηρ {Π6 πὶ, Δπ ονοπξ θεγοηα Πῖ5. οντη 
ΡΟΥΕΓ ἴο εβξοί, ὈγῪ {πε ἴω ϑίγοηροῦ νεγΡ, 
ΠΝ Ὁ Βα ἐπ ΦΎΓΟΙ Ε π6 “ ΦΟΡὲΣ Ὁ ἴθ 
ΕᾺΠΠ], {π6 εοημάσπεε ἴθ νυ μῖο ἢ Π6 “ ἐγμσίς," 
ΠΟΥ 8ἃ5 ἴῃ τὐ. 19, ἅτ Ὀοΐἢ 4ΠΠ|κὸ “2: ρὲ 1 ογά.᾽ 
“ ΒΡΠοΪά ον Π6 τηδ]τοθ 411] ἴο Πᾶηρ' ἸΡΟΠ 
Οοά! (Ομγγ5.) ΤῊ ϊβ απεοϊραίίοη οἵ ΠΡ οσὰ- 
(ἰοη ἰ5 Θχργεϑβθά, ῬΆΠΘΠΊ. 22, ὈΥ ἴΠπ6 ἔμ! πἴοῦ 
ννογά, “1 ῥορε." Αὔονο, Ὀγ {πὸ ποτε ἀδβοι θά 
(Τ ἀποαυ" (1. 25, 566 ποΐθ). 656 γαυ [ΟΠ 5 
ΟΥ̓ ΘΧΡΓΘΘΒΙΟΠ ᾿ππᾶρὸ {ΠῸ ΡΠ α565 οἵ Πορο, {γιβέ, 
Δηἢ ΘϑΌγαησθ, {πγοσρῃ. ὙΠΟ. Πῖ5. τηϊηά 
ΡΆ5565 :---θις ΠαγαΪΥ ἔΓΠΙβἢ δαί στυοιηα [ῸΓ 
ΠΟΠΟ] ΙΒ 0η5 σΟΠΟΘΓηΪηρ {ΠπΠ6 ΟΥΘΓ Οὗ ῬΥΙΟΥΙΥ 
Διηοηρ [Π6 ΕῚΡΡ. οὗ {Π15 Ρουοά. 866 [ηΐϊγοά,, 
δ ΒΕ ΟΣ 
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διό 

25 Ὗεῖ [ βιρροβεά ᾿ξ ΠεσαββΑΓΥ ἴο 
86η4 ἴο γοιι ΕΡΑρῃτγοάϊτιιβ, πιγ ὈγοίΠοΓ, 
ΔΠ4 σοπηρδηΐίοη ἰπ ἰαδοιιγ, δη4 ἔα] ]ον- 
50] ἀἸατ, διιῖ γοιι πιεϑβεηρεγ, ἀπά Πα 
δῖ πη ηἰβξαγθα ἴο τὴν νγδηΐϑ. 

ΒΕΠΤΡΕΙΕΝΒΣΤΕΙ. [ν. 25--27. 

26 Εογ ε Ιοηρεά δἔτεγ γου δ]]}, ἀπά 
νγὰ5 []}] οὗ Ποανίπεβϑ. Ὀεσαυβε τΠδέ 
γε Πδά πεαγά παῖ ἢε Πα θξεη 98ἰοκ. 

27 Εογ ἱπάεεά Πα νγᾶβ 5'σκ πίρῇ 
πηῖο ἀεαίῃ : δι. (Τοά Πδά πηεγου οἡ 

ΒΕῈΝ. ΒΡΑΡΗΒΟΡΙΤῸΒ 
ΒΑΟΚ. 

25. Ὑεῖ 1 σμῤῥοσεά ἐξ πεσεσσαγν ἰο σεπά .. .] 
ΠΒΌΆΓΙ δοοουπηΐ ἰὉ πΠΘΟΘΒΒΔΥΙΥ͂ .-.., Ζ6., 
ΟὈ]Ι αίΟΥΥ 45 ἃ ἀἰμὶν; ποῖ ἃ “οἰμηέατν τηδίζου, 
845 ἴπθ βοπάϊηρ οἵ ΤΙπιοίῃγ. Ὑπὸ ἴθηβο οἵ 
ἴπ6 νεγθ 15 {πΠ6 ““ερ᾽ βίοι συ δογὶϑί, ιϑεά ἴο 
τραγκ {Π6 {ἰπ|6ὸ νυ] ἢ, ΠΟΙ ργεσεπέ ἴο {Ππ6 
ΥΙΕΥ, Μ011 6 αὶ ἴο [Π6 τεδάβυ (50, “1 
“επί, ὦ. 28); δηά 15 {πι5 δηυίναϊθπξ ἴο {πὸ 
Ργεβοηΐ ἴθηβδο τοαπγοά ὃν της ΕἸ ΠΡΊ5}). 1] ΠῚ. 
ἼΠ6 σοπηθοίίοη 15, “ ΤῸ θη ὙΠΠΟΙΠΥ, ΟΥ̓ 
ἴο νἱδὶξ γοῖι ΤΊΥΒΟ]ζ, ΤΑΥ͂ ΟΥΆ ΠΊΔΥ ποΐ ὃ6 
ῬΓΔΟΓΟΔΌ]6; ὁμέ ννπαΐ Γ οαη ἀπά ἴδ6] θοιπά 
ἴο ἄο,  ἄο πονν,---ἰ βοπὰ ὕδοῖκ γουΓ πη65- 
ΘΘΠΡΈΕΓ."ἢ 

ΟΥ ΕΡαρῃγοάϊξιβ νγα ΟΪΥ Κπονν ψνμαΐ ννὲ 
ΒΑΙΠΟΓ ΠΕΙῸ δηά ἴτοπὶ ἵν, 18 (ἀπά ῥεῦπαρϑ 
450 ἵν. 3--566 ποΐθ {Πεγ6),---τίμας πὸ νναβ5 
ἀερυζοά Ὀγ ἴπ6 ῬΕΠΙρΡΡίαη Ππαγοῃ, οἵ νυ] ς ἢ 
ἢ νγᾶ5 ἃ ΠΠΘΠΊΡΟΥ Πα ἈΡΡΑΓΘΠΙΙΥ 4 ΠΛ Ἰδίοσ, 
ἴο ΟΔΥΓΎ ἴο Ἀοπηθ ἃ σοπίτι το η ἴο {πὸ το το 
οἵ [η6. Αροβίϊο ; {παΐ ἔογ [ῃ6 Αροβί!θ᾽β βᾷαῖκθ Πθ 
βίαυθα {Π6γ6 οἵ στϑαΐῖ ΡϑΥβΟΠ] σβκ ; {παῖ Πα 
[611 δίοῖκ δηδ παά πραγ ἀϊθά ; {πὲ πὸ Πᾶ5 
ΤΕΟΟΥΘΓΘΩ͂ Δη“ 15 ἸΟΠΡΊΠρ᾽ ἔῸΓ ΠΟΠΊΘ; {Ππαᾶΐ Π6 15 
πονν Ῥοῖηρ βοπί Ῥδοῖκ δοσου Ἰ ΠΡῚΥ ; ἀπά {παῖ 
(85 15. Οἰθαγὶν ἱπΠΊρ]164) πὸ θθαῦβ {Π|5 ἘΡ 5116. 
ΤΠ παπὶθ “ ραῤῥγας," οἵ (ο]ο55. (1. γ; ἵν. 
12) δΔη4 ΡῬΠΠ]ΘΠ,. (23), (5 ἃ 5Βῃογίθπϑα ἔοσπι οὗ 
{Π15: θυ οί ἅτε ἴοο σουηπηοπ ἴο νγΎγαπί 115 
1η 146 ΠΕ γῖπρ ἘΠ6 ΡΟΥΒΟΊ5. 

25-28.. ΗΕ ΜΠ], 

γῖν ὀγοίῥεγ, απαὶ εοηιῤαγιίοη ἐπ ἰαδοιι, ἀπε 
ΤΕ]]οαυσοαϊεγ)] ὝΠοΘΘ ἴῆγθθ ἰεγτηβ (Τοἰποά 
ἘΠΕΑΘΥ ΟΠ6 «γί.,---566 1. 7, ποΐθ) ἀθβοῦῖθθ τυ βαΐ 
δῖ. Ῥδ1] μα5 ργουθά δϊπὶ ἴο θ6,--(1) ἃ ἔθ Πονν 
Οργνισίίαη, (2) ἃ ἴδ! !ονν αυογάον πὶ ἐφε Οουρεί, 
(3) ἃ ἔΒ!ΠΠονν εογιῤαΐαηέ 1 αὶ ΠΟ)17105 αὐαγξαγε 
ΔΙ 4 ρεγ]5. ὙΠῸ βθοοπά, ΠΕΙῸ 45 ἴν. 3, δπά 
ἸΙΒΙΙΔΙΠΥ ἴῃ 8[. Ῥαι], 5θοπὶ5 ἴο ἀδποίΐθ οπθ 
ἀϑβοοϊφίθα ἴῃ {ΠῸ πη] Πἰβίγυ. 

δμὲ γομγ 216 πη σοῦ, ἀπά δὲ ἐῤαΐ ηηηὶς-- 
Ἰεγεώ....] Οη {π6 οἴου Πμαηά, ἴπεϑθε ἔννο 
ἴεΓΠῚ5 ΘΧΡΓ 55 γνηδί {ποὺ Πδά βεπί πὶ ἴοὸ ἄο. 
“ ἔα} 1, οα Τὴῦ ρατί, ἔοιιηά Πἰπὶ ;}] Βαΐ (δὲ) 
[οἡ γουγ Ραγί, μῈ νγὰβ βεπΐ ἴο Ὀ6] ΥΟᾺ ΣΤ πι68 - 
ΒΘΙΡΟΙ διὰ [γα] τη βου ἴθ ΙὨΥ͂ 
πθ68" (οΡ. ἵν. 16). “ὙΟἸΓ," 5βίαπάϊηρ ἢγϑί 
ἴῃ 115. οἴδιιβθ, ἰ5 μη ρμδίϊς, ἀπά το]δΐθβ ἴο θοῖι 
1η6 [Ο]]Οννηρ ΠΟΙΙΏ5. 

Ηξτε νὰ πᾶνε {πῸὸὶ ἢγθξ ὀχῤγεςς τϑίευ- 
Εηςο ἴο {Ππ φοπίγιθυιοη σοηξ θῪ {πε ῬΉΠΙρ- 
ΕἰαπΡὲ (ρ. . 5, αηά ποίε : δπὰ Ῥᾳίθυ, "Η. Ρ., 

ΠΣ 

ὙὝΠεοάϊ., ΓΟ]οννεά Ὀγ βοιηα νυ υϊοῦβ οὗ διι- 
1ποτιγ, ἱπίογργοῖβ [Π6 ξΟΥΠΊΘΥΓ ποιη (ἀπόστο- 
λον), “ΑΡοβί!θ," 2.6., ργεϑιάϊης. Βέρρορ. Βυΐ 
1Π6 ἘΓῸ16 ΠηΘϑηϊηρ 15 ΘΥΙἀΘΠΕΥ 45 ἀθονα βῖνεπ. 
αρ. “ρὲ »ιδισθησοῦς ( ἀπόστολοι ) οἵ {6 
ΕΠ ΓΟἢΠ 65, 2 (ΤΟΥ. γ11. 22. ΔΕΙΠΕ 52Π16 {{Π|6, 
ΟΠ ΟἴΠΟΥ 5γοιηάβ ([ῸΓ νος 5εῈ ποΐθ οἡ 
“ἐ γο κθ] ]ονν," ἵν. 3), 1 δθοπηβ᾽ ΠΙΡΉΪΥ ρῥτγο- 
Ὀ4016 {παξ ἘΡαρῃγοάιξειβ ννὰ5 (μοῦ ουοσ {πὸ 
“ἐ ΒΙΒΠΟΡ5 ᾿ (1. 1) οἵ ΡΗΠΙΡΡΙ. 

ΤῊΘ Ἰαἴίογ ποι (λειτουργόν), ἃΠ4 4150 [15 
ςορπαῖθ, “' ΒΕΥΨΙΟΘ ἢ ΟΥ̓ “' γηπίςέτν " (λειτουργία, 
θεῖονν, υ. 309), θοῖῃ οὗ «φογίβεῖα! ᾿τηροτί (ςΡ. 
τ. 17}, ΡΟΙΠΔΡ5 ἱπάϊοαζο ἐπαΐ {Π6ῚΓ θα ποῆ 5 ἀγα 
Τοραγάθά ΟΥ̓ ΠἰπῚ 45 οὔεγίηιφς 1ο (δά :---ἃ5 
Ὀεῖϊονν, ἱν. 18. 

26. Τὸν ῥὲ Ἰοησεά.. . σας 31} ὁ ῥεαυΐ- 
γ65.} 1,ἴ, “Πδ «αὐας ]οησίηρ," 1.6., 1ὰ ΟἿ ΙΔἸΟΠῚ 
“Ὧ6. 18 Ιοπρὶπρ᾽"; ἴΠ6 ἴδπβε πιοήιῆεα [ῸΓ 
ΒΑΠΊΘ ΤΘΆΒΟΠ 845 “1 δοοοππύ, [ἢ τ. 25,--δΐ 
ΠΟΘ ἱπιρῖ. Ἰηϑίθδα οὗ δΔοσ., 8ἃ5 ἀθδποίηρ ἃ εοπ- 
ἐϊημεά ϑἴαῖο. 

ΟΥ̓ {Πε56 ἔννο νϑῦῦϑ, [Π6 ἔουτηθῦ (ςΡ. 1. 8) 
ΠΕΙῈ σοηνουβ {Π6 εγαυλης ἀΘϑίσθ ἴο 566 ἀρδ!π 
αὐβοηΐ ἔτοπάβ. ὙΠῸ ἰδίου (58 ΠΊ6 ἃ5 τιβθά, 
Μεαῖίι. χχνὶ. 37, ἴο ὄχρῦθϑβ {π6 ἐϊἰβίγεββ οἵ {ΠῸ 
5011 οὗ [65115,----Α᾿ Ν΄., “ἴο Ὀ6 νεσὺ πρανυ 7), 
ὙΠΟ Υ ἀογινθα ἔγοπῚ 8η δή]. (ἄδημος) τηοδη- 
ἸΏ “ΑΔ ΠῸΠῚ ΠΟΠΊΘ," ΟΥ ἔτοπῚ Δη Δάν. 
(ἄδην), ““ΠΘΆΒΙΠΥ,᾿" --οηνθυβ {Π6 γϑασηϊηρ οὗ 
Πραγίβιοκηθϑβ, διιοἢ 85 ἀὔϑθοποθ γοπὶ ΠΟΠΊΘ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ΠΘη ἀρρταναῖθα ὈΥ 1ΠπΠ655, δἢ- 
βεπάοθίβ. ὙΤΠ15. ἴθο!ηρ νου] θ6 ἱπΐθπβε ἴῃ 
ΟΠ6 ὙΠῸ Κπονν 15 βσκπθβ5 δηα δῦβοποο ἴο θ6 
πηδίζοῦ οἵ δηχιείν ἴο ἔτιεπβ δὲ ἤοπηθ. Ηονν 
ΕΓΟΙΥ 5 41} [Π15 ἱπαϊοαῖϊθά ἴῃ ἴπεβδε ἔδυν 
νυ ογάϑ ! 

Οἡ {Π6 ᾿πίθγοοπηπλπισδίοη ΠΟΘ ἱπηρ] 16 ἃ 
θεΐνγθοη Κ οπιθ ἀπά ΡΉΠΙΡΡΙ, 566 [πίγοά., ὃ ΠΙ|., 

Β, 1. (5). 
ΟἿ. Οοὐ ῥαά γιεγεν οὔἱ ῥῖ»ι] ὙΠΟΙΡῊ ῸΓ 

ΒΙΠΊ561 Π6 σοιηΐβ {πα ““ ἀδδίῃ 15 σαϑῖη ((. 
21), ἢ6 δοκπον]θάρεβ {πΠῸ βραγεά 11 οὗ ἢ15 
ἔθ Πα ἃ5 οἵ “" ΠΊΕΓΟΥ ἢ: δηά επίογβ ἴηΐο {πὸ 
παΐαγα] ΓΘ] πρ Οὗ {πα ΚΕ] η6 55 ΤῸ τοβίογοά 
Βρϑ ἢ. 

οὔ γὲ αἴτο, ἰεοὲ 1 «ῥομ]ά ῥατο σογγοῖῦ πον 
σοΥ͵οαῦ} “Ἰίοο Πᾶνε ἃ 5Πᾶγ86 [ἴπ {Π6Ὸ ΠΊΘΓΟΥ 
ΒΠθννῃ Πιπι; ἴοσ, παά πὸ ἀϊθά, {πμαΐ ννου]Ἱά 
Παγθ θθθη ἃ βούτονν δήθ ἴο {πὸ βούγονυνδ 
{Παΐ Η]] τὴν [Πἴ. Νοῖο, [παῖ ἔΠεγα 15 ηο Πϊπξ 
ΟΥ ΘΧουτπρ ΠΙΓΑΘΏ]ΟΙΙ5. ΡΟΥΤΕΥ ἴο ἢθ4] ἢὶ5 
ἔθη, ἃ ῬΟΥΕΓ ποῖ βίνθῃ ΤΟΥ ΡΘΥΒΟΠΔ] οηάϑ. 
(Βαΐευ, ΚΗ ΒΟ ΜΙ 



ν. 28---30.] 

ἢίπι; Δπη4 ποῖ οπ ἢἰπῚ ΟΠΪΥ, δι ο 
πι6 αἶδο. ἰεδὲ [ δῃουϊά ἤᾶνε βοῦγον 
ΠΡΟΠ 5ΟΙΓΟΨ. 

28 1 9εητ Πίπι τπογείογα τΠ6 ΠΊοΓα 
σαγοίαγ, τπλῖ, ἤεη γε 866 Πίπι 
Ἀθη, γ8 ΠΊΔΥ Γα]οῖοα, δη4 τῆαὶ [ 
ΠΊΔΥ͂ Ὀ6 [ἢ 655 βούγονν τῇ]. 

ΡῬΕΗΙΠΟΡ̓ΡΙΑ͂ΝΚ 11. 

29 Ἐεςεῖνε δῖπι {πεγείογε ἰπ {πε 
Γοτά υνιῃ 4}} ο᾽δάπεββ ; δηά 
ΒΟ ἢ Ιη ταραςδίοη : 

20 Βεοδιιβα ἔογ πε νγοσκ οὗ (ἢτῖϑβε 
Πα ννᾶ5 πίρῇῃ υηίο ἀθαδίῃ, ποῖ γεραγάϊπρ 
5. ΠΠ{π, ἴο ΒΙΡΡΙΥ γοὺυγ ἰδοκ οὗ βεγνίςβ 
τονναγὰά π|ε. 

28. 1 «τορι ῥὲγι ἐφεγοζογο ἐῤὲ γιοῦ εαγ8- 
) “1 Ββοπᾶ πἷπι ([ῸΓ ἴεδηβε 5ε6 Ὁ. 25, 
ποΐίθ) ΠΊΟΥΘ ῬΥΟΙΡΟΙΥ [ς[{π8ηὴ 1 5Πποι]ά 
οἴπουννῖβα παν “0Πη6],᾿" 561]., θεοδιιβο οὗ ἢ15 
1111655, γου Δηχοῖυ, ἀπ ΠΪ5 ΠΟΙ βίο ΚΠ 655. 

ἐῤαΐ, αυδεη! γε σδθ ῥῖ)γι αϑαϊη, γὲ Ὁ1Ω Τεγοίςο, 
απά.. .] ἈΔΙΠΟΥ, ἐγ ΠΙΔῪΥ δρϑΐὶῃ το- 
7.166. “Τὸ ννεϊσοπηθ ἢϊπὶ ὕδοῖκς νν1}} θο, ἴο 
γοῖι, χευίογοεί 70}; ἴο πιο, γε ες ἐὲ ῥαγὲ 7) 091 
σογγοαυς." Οὔδβοσνα Πόσο, (1) ἴΠπ6 βίγοηρτῃ οὗ 
5ΥΠΡαῖ ΠΥ ἱπΊρ]164,,---Π6 Τοπῖοναὶ οἵ {ΠΕῚΓ 
ΔΏΧΙΘΕΥ ΓΟΠΊΟΥΘΒ ἔΓῸΠῚ ΠΙΠῚ ἃ 5ούγον : (2) {πὸ 
ὉΟΠΒΟΙΟΙΙ5η655 Ππαΐ ΒΟΥΓΟν 5. 416 5 Ροσίοῃ 
(ϑεε. ᾿αϑί υ".),---ϑὸ {πὶ {ποιιρῇ {Π|5 οὐ {παῖ 
5ΒΟΙΤΟΥ 6 ΓΕΙπηΟΥΘΩ, {Π6 ΠΠ{Ὸ οΟὐὁἩἍ ΒΟΥΓΟΥΝ ΓΕΠΊΔΙ 5 
ἴογ Πῖπι: (2) {πΠ6 ἸοΥ {παΐ οο-οχίϑίβ ἢ {πὸ 
ΒΟΓΓΟΝ, Πα 5Π]1Πη65. {ΠγΟΙΡῚ 1 νου νυ ΠΟΓΟ ἴῃ 
1815 Ερ.; ορ. 2 (ὑοῦ. νἱ. το, “““ογγοπυζι γεῖ 
Δἶνναν γε οϊείγη.᾽" 

29, 3ο. ΟΟΜΜΕΝΡΆΑΤΙΟΝ ΟΕ ΕΡΑΡΗΒΟ- 
ΡΙΤυϑ. 

29. Κρρείυε ῥίηι ἐῤξογεζογο ἐπ δὲ 7ιογα] 
“ἊΝ ο]σοπῆα ΠΙπΊ, ποῖ ΤΊΘΓΕΙΥ νυ] ΠΠλΔη ἸΟῪ : 
Ὅυϊ 45 ὁπ6 πὸ Πὰ5 ἄοπο ( γβί 5 οΟσΚ, δπά 
15 Γοβίογεα ἴο γοι ὉγῪῚ Ηἰ5 Οταςο.» 

αὐ! αἱ! σἰαάμε..) “ΙΓ ΘΥΘΥΥ 10Υ," 
-πτ]ΟΥ Οἡ ΘΥΕΓΥ ΡΤΟΙΙΠά,---ΟΥ (Π6 ΡΕΓ] οη- 
σοιιηζογοα, {Π6 5ριγΠ 5πθννη, {ΠῸ βοῦνιςα ἤοπο. 

80. Βειαισε 70. ρὲ αὐογᾷ ο7 ῤγῖδὲ δ αὐας 
πῖσδ...} Βδίποῦ, “6 οᾶπιθ πὶ." ὍΤΠε 
πἠπάν, Ωρ ΟΠ τῖβί, ᾿ ΔΥῸ γΥῪ ἀουθί{], {πὸ 
δα μου 65 δίνηρ νϑγῖοι5 τοδάϊηρβ [ οἵ 
Ομ τισι, “ οὗ {με 1, οτά," ἄς.). Ῥτγόθδθὶν {που 
411 ἃ΄Γ6 ᾿Π5ΘΥΓΠΟΠ5 ἴο ἐχρίαΐῃ “Ἐη6 ψοσκ. [1{ 
15 {πογεΐοσγο θοϑέ ἴο ὁπ {Π6Π|, νυ ἢ “ΓΙΒΟΠΘη- 
ἀοΥῖ ((Ο]]οννηρ; (οά. (1), ἀπη4 ἴο γοπογ “ οῸΥ 
186 ΨΟΥΚ᾽ 5 5816. 80 ““2ῥὲ «υογὰ " 15 τι564, 
᾿Αοίβ χυ. 38, “ΠΕΓΘ να 56ῈπΠὶ ἴο 'ᾶνε δί. 
Ῥδυ] 5 γε Ὺ σγογάβ᾽" (Βρ. ΠΙρμοοῖ). “ὙΠΟ 

ΜΟΥ " 15, οὗ σουγθο, {πὸ Τασίπογαποθ οἵ {Π6 
ΟΟ5ρ6Εὶ (ορ. Αοίβ χἰϊ. 2):---οἰπ {Π15. σαβθ, ὈῪ 
τη Πἰϑ γδίϊοηβ ἴο 15 ομϊοῖ ΜΙηϊδίοσ. ὍΤΠ5 15 
ΤΟΥ ΡΓΟΡΑΌ]6 {Παπ ἴο βιρροβε ΕἸραρῃγοαϊξις 
ἴο παν “ ννογκρά "᾽ ἴῃ ργεδοῃῖηρ ἴ ἴῃ Β ΟΠΊΘ. 

ἘΠῸὄῸ 58 γ5 ΚΓ ἐδ αυογ ἄς 586," ποί “ἊΤῸΓ 
7721} 58 Κ6 ; τορδγάϊηρ [Π6 βϑύν!οθ 45 γοπάθγοά 
1655 [ὨΓΟῚΡ ἢ ΡΟΥΒΟΠΑ] αἰδομτηθπηΐ, {Πδῃ ἔοσ {ΠπῸ 
σαι56 οἵ Οἢγδί. (868 ἰαϑί ποΐβ οῇ υ. 25.) 

ποὶ γεραγαϊηο ῥὶς 1176] 1.11., “ φοπσμἠηης 
α᾽γιῖσς 2ῶγ ῥὶς {8 ἢ Ἐπ ἐξ) ξν πε 50 
Κ6ο.).-ἸΠδ πιοῦσα ΡΥΌθ40]6 δηά Ὀεζίευ 5ιΡ- 
Ρογίβα σϑαάϊπηρ (παραβολευσάμενος͵--ΠοΙΓΠΟΓ 
γΕΥΌ ΟΟΟΙΥ5. ἰἴῃΠ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΕΓ ΔΕΪΠΟΥ) ΠΊΘΔΙ5 
“Βα Ζαταϊηῃρ," --ϑ ἃπΠ ὩΡΡο]]απί ϑίαϊκίηρ ἃ 
2᾽εάσε (παραβόλιον), ἴο 6 ἔοτίειϊ(ο ἴῃ οα58 
Π6 Ἰοβέ ἢ15 οαιιϑθ. “1 {πῸ Αροϑβῇϊε᾿β αῤῥεαὶ, 
ἘΡΑΡγοάϊξιι5 ρας 85 1 ννοῦα 15 οαυπ "78 ἴῃ 
ῤαπυη ἴον ἢϊτα " (Βρ. ΝΝν ογάβϑυνοσί ἢ). Ηδπος 
τπ6 {Π|6 οἵ {π6 “Ῥδγαθο δηὶ "ἢ οὗ Ἰδαίου {ἰππη65 ; 
ἃ [ταίογηϊυ, ποῖ ἀΠΠΚῈ {π6 ἔγαΐὶ ἀε α ΡΙοία 
οἵ {πΠ6 τποάθγσῃ Ἐοπηδη ΟΠτοἢ, ννμο τπη46Γ-- 
ἴοοῖκς {πὸ ῥαπαγάοις οβῆσο οἵ υἱϑβιτηρ {ΠῸ6 δἱοκ 
Δη4 Βυτγηρ ἴπ6 ἀθδά ἴῃ {ἰπ|6 οἵ ρεβϑί!εποο 
(ΒιπρΠαπι, “Απεαιυμ65, ΠΠ. 1χ.). (8εε Νοίβ 
αἱ επά οὗ ς}.)--Τ Τὴ ἄδηρσοσ ἱποιγτοά ΡΥ͂ 
ἘΡαρῃγοάϊειβ νγὰβ Π15 σέεζπευς, ὈσοιΡ ΟΠ ΟΥ̓ 
αρϑγαναῖθα ὈῪ Π15 455 4Ἰ10115 ΡΟΥΒΟΠΑ] αἰζοπάδποθ 
οη ἴΠ6 Αροβίϊ!ε: οἵ δεγεομέίορ να παν θ ΠΟ ΒΙηΐ, 

0 μῤῥὶν γοῖ ἰαοξ ὁ σογυϊεο... 1 ἘΔΠοτ; 
ΚΒ αῦ 16 ͵ἃ85 Ἰδοκίηρ Οἡ γουτ Ρᾶτΐ οὗ 
{86 ΒοΥυΐοθ." (ἀρ. 1 ὅογ. χυὶ. 17. Ηε ἄοοβ 
ποΐ ΓΕΡΓΌΔΟΝ {Π6Πὶ 45 μανίηρ' πορ]θοΐθα Πἰπὶ ἴῃ 
[Π6 ραβδ: μὲ θυΐ τοΐογϑ ἴο {παΐξ ρατί οἵ {π6 
ΤΕ] ΠΟ “βούνῖοθ ᾿ (561]., ΡΘΥΙΒΟΠΔΙ ΠΊΪΠΪ5- 
{γαίίοη5), νυ] Οἢ ἘΠΕῪ ἀ4 ποί---θθοδιιβο, Ὀθεὶπρ 
Αὐβοπέ, {ΠΟΥ σοι] ποί---τοπάρθυ ἀϊγεςίγ, θὰ 
1Π4ΊΙΓΘ Εγ {πγοιρ ΕΡΑρΡΗγοάϊειι5. “ΥοἷΓ 
ΟἸΤΥ νγὰβ ποΐ ργοϑοπΐ ϑν ἢ τὴ ; γεῖ τ τεπάθγοά 
ΤΠΘ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ 56ὙΥΊΟ6, ΕΥ̓ 5οπαϊηρ πἰπι." ((Ὦγγ5.) 

ΑὈΘΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΒ ου (ΒΆ». 11]. 

6. ἐῤοιδὲ 1} ποῖ γοῤῥεγν.... 1 Ἑδγίποσ {15- 
φβϑίοη οἵ [πίογργείδίοπϑ “4 απά 8. 

Ι. ΟΒΟΕΟΤΙΟΝΒ ΟΝ ΕΙΤΗΕᾺΕ 510Ε. 

(4). Οδγεοίίονις ασαΐμο 4. 

(1) ϑυβῆοϊοεπέ βέγεβϑβ μα5 μαγά]γ θθθη ἸαἸὰ οὴ 
{Π6 ἠεπθὸ οἵ ἡγήσατο. «4 νου] ΡΓΟΡΘΟΓΙΥ Γ6- 

αυτε ἡγεῖτο (ἀρετῇ. ) ἴο πιακθ βροοά {πὲ 
σοηποοίίοη ἢ ὑπάρχων (ἡ ΐ ἢ οη (Π15 
ἱπτογργοίαξίοη ἰδεξ ἐπείδη ὑπῆρχε). ΟΥτδίμοΥ, 
βϑϑίηρ {Παΐ {πὸ δῆ γτλδίίοη οὗ (σοάποδά ἰ5 ναυΐ 
ἱποϊάθηΐαὶ, ᾿πἰγοάισοά ἕο Πεὶρβέθη [Π6 σοπλΐπρ, 
βίαϊοπιθηΐ οἵ {δε ( οπάεβοεπβίοη, νγθ 5μου} 4 
Ἔχροοΐ, ἐν 9. ἀπ ΠΡ Ή8η} οὐδὲ ἁρπαγμὸν ἡγού- 
μενος τὸ ειναι. 
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διδὃ 

(2) Τὸ 15 ἴο ΡῈ ορβοσνϑά {παῖ “" ἠο δὲ ἐμαὶ 
αυἱν Οοά (ἃ «ἐαίδ), σαπποῖ ΡῬΓΟΡΟΥν θα 
ΒΡΟΚΘη οἵ 85 ἃ “" γοῤδεγγν" (8 δε). 

(3) ῬῸΥ {πε οδ]θοίίοπ {παΐ {Π6 {για οτος 
οὗ ἀλλὰ (πῃ «". 7) 15 Τονογβθα ΒΥ «4, 566 δθονε. 
Ν αἰθυϊαπά σομηθαΐβ ἴῈ (΄ ϑεγπιοηβ,, Ν.), ὈΥ 
ΔΙΙΘρίηρ, βαηΤῪ ᾿Ἰηβίδποθβ οἵ ἀλλὰ [ῸΓ ἀλλ᾽ 
ὅμως ἴῃ Ν. Τ. Βαξ ἴῃ 811 {πΠ686 {πε Ἴσοηΐη. 
ῬΓΟΥΘ5. ΟΠ ΘΧΑΠΊΪΠΔΙΙΟΠ ἴο ταΐαϊη 115 ῬΓΟΡΟΥ 
αὐυεγεαίΐυε ἴοτςθ. 

(8). Οἰδήερεμοι αφαϊηεὲ Β. 
Οπἡ {ΠῸ τηϑαπίηρ βίγεη Ὀγῃ [Π15 ᾿η ουρυθ δε οη 

ἴο ἁρπαγμός, ἃ 56ΤἸοι15 4ιιΘϑίοη Ὁγ5θ5. ΤῊ 
ἉΠΑΙΟΡῪ οἵ {πΠκ6ὸ νευῦθ8] ποιηβ ἴῃ -μός οι] ά 
ἸπΡΟΒΘ οἡ ἴξ δὴ σεέϊδ τ ΘΠ 1Πρ’.---8ῃ “ἀεί οὕ 
εἰπεῖ," ἃ “ γοῤδῥεῦν, ἃ5 ἴῃ “«; ποΐ ἃ “ἐῤῆης 
σοἰποί,," ἃ “ῥγίξε," 45. Β τεφαῖγεβ. ὍΠ6 ἰδιίου 
τνου]ά ργοροτν 6 ἅρπαγμα. Απᾶ {πε Ρῇγαβο 
ἅρπαγμα ἡγεῖσθαι (ποιεῖσθαι, ἀιιὰ {πε {Πκ6), 
Ξε το τοραγά 85 ἃ ΡΥ1Ζ6," “ἴο ΠοΙά ΟΥ̓ »͵δ5Ρ 
ΘΑΡΟΓΙΙΥ,, 15 ποῖ πποοπηπηοη 1η ΟὙθοῖ Δα ΠΟΥ ; 
- 566 {Π6 ΘΧΔΙΊΡΙ65 βίνοη ὈΥ Βρ. 1 Ἰβμίίοοίι 
πα οἴΠΟΥ σοπηπιθηΐαΐουβ, 2Π 10ι.----Π6 ννογά 
ἁρπαγμὸς 5. ΚΑΤ ᾿-πτΌΠΟΘ. ΟΠΪΥ ἴῃ ἃ ΡῬΓΟΐΆΠΟ 
ψτΙογ,--- ΡΟ] αἴατοι, )ς ΓΑΡοτου. Εἰ ἀποϑί.,᾿ 15, 
ὙΠΕΓΘ 1ἴἴ Πᾶ5 115 ῬΡΥΟΡΕΥ δοΐῖνο βεῆβθ. [ξ 50 
Οσουγ5. ΟΠτθ ἴπΠ Β΄ 56θῖι5, “ (οτηπιοηί. [Ιῃ 
Τ1.πς, ἾΝΊ. ;--οηοδ ἴῃ αγγ} ΑἸοχ., “1)6 Αὐἀογαῖ. 
Ι. 25: δπά οὔποθ ἴῃ ἃ Ρρᾶβϑαρδ ἴη {πὸ “" (ἀεΐθῃα 
Ῥοβϑβιῃηϊ, οὐ Μαῖκ χ. 42;--ἰῃ 411 οὗ ψΒΙῸ ἢ 
(8565 ἴ 15 ᾿ιϑδε4 αβεξἅρπαγμα, ἴπΠ ἴπΠ6 ἴννο 
ἔουτηοΥ ἢ ποιεῖσθαι (ΒΡ. Τιρπίξοοι; ορ. 
Μδγοῦ, νγῆο γδΙ ΠΥ αἰζοτηρίβ ἴο βῖνα ἢ15 χηαςῖ- 
ἀεξίαυε 56η56---εῖονν, {Π1., (1)-τ-ίο ἁρπαγμὸς 
ἴῃ ἴπ656 ραβϑαβε5). ΘΒ [Πγεθ, Ποννενου, ΘΔ ἢ 
Βαγά]ν Ὀ6 το] θα οα 845 ᾿πάθρεπάδηξ ᾿πβίδποοβ, 
θείης; ἔγοπι (γἰβέϊαη υΥου5. νπῸ ΡΓΟΌΔΡΙΥ 
«ἀορίοά [Πἰ5 τιδὸ οἵ {πῸ ννογὰ ἔγϑγηῃ [ῃ6 τοχί 1Ἰῃ 
4αδϑίίοη, τυ ἢ 15. ἱπίογργεϊθα (45 ἴῃ Β) 
νυ ἁρπαγμὸς ἴπ {Π6 εοπογεΐε 5656, ΟΥ̓ Ετι56 Ὁ. 
ΟΡ ΤΠ 5: ΠΕ ΟΕ ΠΗ Ἐ π3)5Ππ6 ὈῪ 
Ογη! Α. (( Ποπίτα [].,᾿ Ν1.; “1π Ἐδ5αϊ. ἜΤ. 
4). ἵν Πᾶνε ποῖ {πούοοσγα βυποῖθηΐ ρτοιπάβ 
97 τόσο, οι ὑνῖο ἢ το ἄδοϊάθ νυ μεῖμεσῦ {Π6 
τότ δα Πη15 οἵ [Π1|5 βθῆβθὲ. Βαΐ νγὲ πᾶυθ {ΠῸ 
ἉΠΑΙΟΡῪ ΟΥ̓ ΤΠΔΠΥ͂ 51 ΠΊ11ΔΥ γΟΓΡ4] ΠΟΙΙΠ5, νγΒΊΟΠ, 
που ΡΓΟΡΟΥν ἀθποίίπρ απ αοΐϊοη, Πᾶνθ 
ΠΟΙΉΘ ἴο πιθδῃ {πΠ6 χει 977 σπορ αοΐίοι,---ἰ 6 
ὐϑίγαοϊ τηρθϑηΐηρ ΤΟΥ ρῥαβϑίηρ ἱπίο {ΠῸ6 
ςοποτζοίε :-- ιν σ., θεσμός, χρησμός. ΟΥ̓ {Π|5 
1 ΝΎ. αἴοτάβ ἃ βίγικιηρ ᾿ἰπβδίαποθ ἴῃ 
θερισμός,-- ῬγΟΡΕΥΙ͂Υ, [π6 «οί οἵ (ΟΥ̓ σεασογ ἔο 1) 
τοαρίης (50, ε.5.. Μαζε. χιῖ. 30) ;--ἔποποθ 1Π6 
εογη ἴο Ὀ6 χεαῤεά (Μαῖι. ἴχ, 38, ὁ μὲν θερισμὸς 
πολύς; Βον. χὶν. 15, ἐξηράνθη ὁ θερισμός). 
ΟΥΒΕΥ Ἰαπριιαροα σπου ἃ {κ6 ἰθπάθπου ἴο ἃ 
ἄθοϊπα ἴπ ρυθοιϑίοη 85 ἴο {πὸ δ οἵ 50 ἢ 
ννοσάβ. 80 ἴπ ἘΠρΡΊ5ῃ, ἃ “ σαρίαγο, ἃ 
“ βϑΊΖΙΓΟ," - ΡΓΟΡΟΥ͂Υ {πῸ φεΐ οἵ ζαἸκίηρ, ΟΥ̓ 
56 Ι ΖΙΠρ᾽, ΔΥῸ τι5θα ἴῸΓ 1Π6 Ζῤέγισ [Δ Κ6η ΟΥ̓ ΞΕ Ζϑά. 
80 ἴοο {86 1,4 Π}ὴ “ χαῤίπα," ὈοΙονν, ΓΝ. (1.). 

Οἡ {πὸ ποῖα {πουθέοσο να οοποϊάθ {παῖ 
1Π6 ἀἰβηου]γ 45 ἴο {ΠῸ τιδαὲ οἵ ἁρπαγμὸς 15 ποῖ 

ΡΗΥΡῬΤΑΝΒΟΤΙΕ 

50 ΒΎΊΑΥΘ 85 ἴο Πιπάδυ οὐἱἵ ἀδοιἀϊηρ ἴῃ ξαν οι 
οὗ ᾿ητογργοίδίοη Β. 

11. ΜΙβΟΟΝΘΤΕΌΟΤΙΟΝ ΟΕ ΜΒ ΤΟ ΒΕ 
ΘΟΛΕΡΕ. ΑΘΑΙΝΞΕΤ. 

ΤΠ6 Ρἤγαβα οὐχ ἁρπαγμὸν ἠγήσατο 15 πον- 
ΘΥΟΥΓ ΕΥ̓͂ ΠΟ ΠΊΘΔη5 δα να]θηΐ ἴο οὐχ ἥρπασε. 
ἼΠῈ Αροβίϊα βρθακϑ ποΐ οἵ {π6 1 γὰ ξογθθαγ- 
ἴπηρΡ ἴο ἀο δῇ δεί, θὲ οἵ [πε δϑεπιδίίοη πῃ 
ψΠΙΟἢ Ηδ γεφαγάοά ἃ ἐῤῖῆηρ, 5. ἴῃ 6 ργεοθάϊης 
“ὦ. τοααϊγα (ἢ ἡγήσατο ΟΡ. ἡγούμενοι, «. 
3). [{15 ποῖ “Ηε δώ γοΐ τοῖα ἐπα} γ 
Οοά;"- -β Ασῖιβ (αῤ. Εἰ γγϑ.,) ἤουι. ΝΊ., 2), 
Δ ΤῆΔηΥ τη οΓΠ5, ΠΪΒΟΟΠΒΙΓΙΘ 1 ; 85 ΠΟῸΡῚν 
Ης ἔογθοτε ἴο βύαβρ ννῆδί, ἃ5 ποῖ Ὀεϊηρ Ηἰβ 
ον, ΗΘ Πδά πο τρῃί ἴο. [{ Πᾶ5 θθθη δγεδάν 
5ῃθννη {Πδΐ {Π6 σοπίεχί Ἔχο!θ5 σι οἢ πηθδη- 
ἴῃ (566. ἀθονθ, (ῆγγϑβ δύρισηθηί ἢ {Π|5 
ΡΟΙΠ1).---ΕῸΥ ἃ {Π|κ6 γθάβοη {ΠῸ θχρ  ηδίϊοπ οἵ 
ἁρπαγμὸς ἃ5 “Ὑ65 χαῤϊεπάα " 15. ΠαΥαΪγ δά- 
ΤΊ Ϊ551016, πΠΠ|655 50 τη Πεα 845 ἴο τηθδη,---ποΐῖ 
ἃ “(πηρ 10 δὲ «εἰχοά" (85 1Ὲ 1ἴὰ ψεῦε ποῖ 
ΑΙγοδάυ Η15}), Ὀπ--ἃ “Ἐπηρ ἴο θὲ εἰσ 10." 
ΤΠ ᾿νογά 15 γδίμου ξξε 'σὲβ γχαῤία, ἃ “γίξε"; 
ἃ 1 Πρ’ ΕἸ ΠΟΥ (45 Δθον 6) ἴο θὲ (1) [ϑπδοΙ ΟἸ5]Υ 
ῥεϊά (45 Ῥ!ππάθὺ ὈΥ ἃ τΟΡ ΕΓ), ΟΥ̓ ἴο θὲ (2) 
Ὀοδϑί ΠΥ αἰϊτρίαγεά (45 5Ρ0115 ΟΥ̓ ἃ υἱοΐοτ). 
ΤΠ ΓᾺ]] ϑιρηιῆσαηοο οἵ {πε οοπίοχι 85 46- 
γΕ]οροα ἅθονυο, 5εθπι5 0 το γα δούρ 5Π8465 
ΟΥ̓ πηθδηϊηρ. Βα οἵ {πὸ ἔπννο, ἔπε ἔοστηοσ (1) 
βίδηςβ ἢγϑί, ἀπά 15 {Π6 ΠΊΟΤΘ ῬΓΟΠΊΠοπί. 

11. ΙΝΤΕΒΕΜΕΡΙΑΤΕ ΓΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝΒ5. 

Βεΐννγθθη {Π6 τῖνὶ ἱπτουργείδίοηβ “΄ ἀπά 8, 
1ποῖιρὴι (45 ἀθονα 5Πθ νυν) ποΐ ΠΊΘΓΟΙΥ ἀἸβεποῖ 
θυΐ ορροϑιΐθ, βδοῖῖθ. ἢανθ δἰζοπιρίθ ἴο ἢπά ἃ 
ΠΟΠΊΡΓΟΠΊΪΘΘ. ν ΟΠ. 5Π4}1} ἀνοϊά {πῸ αἰ ΒΙ σα] Έ165 
οἵ ΒοΊῃ. 

(τ) ΟΥ̓ διῇ αἰζεπιρῖθ οη6. ΟΠΙΥ 566ΠῚ5 ἴο 
σῖνο ἃ {{Π0 ἰπίογηηθαϊαίε σϑϑ]ὲ; {παΐ οὗ 
Μέεγεσ, ψποπὶ ΑἸξογά ἴοΠ]οννθ. Ηδ ταραχάς 
τπὸ βεπΐθποα οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο, ἃ5 ἴῃ ΒΒ, ἃ5 
Ἰπγοαποίοσυ ἴο {πΠ6 παγγαῖϊνα οἵ (μγίβί 5 
(ουΓ56, τοίουσιηρ 1 ἴο {π6 Ροϊπέ οὗ {{π|6ὲ ὑυπε 
Ης ννὰβ5 ἀρουΐ ἴο σοπτὸ ἱπίο {πε νυου]ά ; θαΐ 
τοί! η5. ΔΠ δοίίνο πηθδηϊηρ ἴῃ ἁρπαγμὸν, ὈΥ͂ 
τοπάοτιηρ, “ Ηε ἀἸ4 ποῖ σοηβιάογ ἢ ππάου {ΠπῈ 
Ροϊηΐ οἵ νἱδνν οἵ τηβδκίηρ θοοίγ,᾽---“ τεραγαθα 
ἴξ ποῖ 45. 5] ποησισπτηθηΐς " (ΑἸ ΟΥα),.---πά 
ἜΧρί δῖηβ, “ Ηδά με ἴπθη {πουρμί, Πεπ ἃ 
5141 παν σοπλθ ᾿πΐο {πὸ νου] 1 νν}}] 5εῖΖα ἴο 
Μυϑβεῖξ, Υ πλθᾶηβ οἵ ΜΥ δαηιδν ἢ Οοά, 
Ῥοννο ἀπά ἀοπηηίοῃ, ὅζο..--πεη δ νου] 
μανθ δοίθᾷ {π6 ρατί οἵ ἁρπαγμὸν ἡγεῖσθαι." 
ὙΠΟ τηθδηϊπηρ' {πη 15, {Πα Ης ἀϊά ποῖ {πῖπκ 
Πξ 850 ἴο τι86 {παΐ βηπδὶ τίν, δι οἡ ἘΠ6 σοπίγαυν 
Ομ οβ6 {πὸ ρατί οἵ 56|{-τϑηπποϊδίοη. 

ὝΠΙ5 ΘΧρ πδΈοη ΠΟΥ ΔΙ ΠΥ ϑαίβῆθϑ (45 ΖΚ 
ἔα115 ἴο 40) {πῸ γε υτοτηθηΐβ οἵ {π6 οοπίοχί, 
γνΠ116 1 ἴπ ΒΟΠῚΘ ΠΊΘα5ΠΓ6 ἀνοϊά5 π6 αἰ ΠΟΥ 
α5 ἴο ἁρπαγμὸς (ὙΠ]Οἢ αἰίδοαβ ἴο 8). ΥὙεξ 
1Π6 τηθδηϊηρ; ἀϑϑίρηθα Ὀγ Μογεῦ ἴο ἐμαΐ ννοτά 



ΒΗΥΡΕΆΝ 5. ΤΕ 

5 αἱ Ὀοϑδί δι αιιαϑι-δοίίνο, ἀπά ἀϊευβ σοη- 
ΒΙἀΘΥΆΌΙΥ {γΓῸΠῚ 1ἴ5 ΡΓΌΡΕΙ Τηθαπίηρ---δη “΄ αεί 
οὗ ϑεϊζίηρ." Νοὺ ἄοϑθϑ ἢ15 τοπάογιηρ χης 
οὐξ {πὸ γο αι γοα σοηίγαβέ ἴο {Π6 ϑαθβθαιθηΐ 
“ἐ ρῃηρίοα ΗΠΊ561Ε᾽ ὈΥ ΔΗΥ͂ ΠΊΘΔΠ5 50 5ΠΠΡ]Υ̓ 
ΟΥ̓ΓΟΥΟΙΌΙΥ 45 {πὸ πιοσγὸ οδυΐοιιβ “ΗΘ οοιηΐορά 
τί ποΐ ἃ ΡυῖΖθ." ΕὙΓΙΠΟΥ, Π6 ἴαἰζθϑ πὸ δοσοιηΐ 
οὗ {π6 ργοθαὈ]Πν {παξ {Π6 56 π56 οὐ Θχργθβϑίοῃ 
ἴ5 ἴΠ6 58 ΠΊ6Ὲ 45 {παΐ οἵ [ΠῸ ΟἸΟβΟΙΎ 51 ΠΉΠ|ΔΓ 
ἅρπαγμα ἡγεῖσθαι. 

(2) ὙΠε ἱπίεγργοίδίίοπ οἵ ἢγγβ. (Πορι. 
ΝΠ, τ; “ οπίγ. Αποιη., Χ.) [Ὁ] οννεά ὉῪ 
ἼΠΟΘΟΡΗΥ!]. ἀπά (σιτη., μα5 θθθη τοραγάθα ἃ5 
οἵ δὴ ἱπίογτηθάϊδίο οπαγασίεσ. Τί 15 Ὀτιθῆν 
ἴΠτ|5 :-πἩἸ ὺν Παΐ οπὲ Πα5 οἵ χζσδέ, ὁπθ ἄοεθβ ποΐ 
50 ῬΊΘΘΩΠΥ ΡΥΆ5Ρ, 45 ννῃδί ομδ Πα5 ἴακθη ὈΥῪ 
μοιγραϊΐοη. Α δἴανθ οἱθναίθα ἴο ἀϊρηϊυ, ἃ 
ἰγγαπί νη Πα5 56Ζθ ἃ Κιησάοτχη, --ἰβ ΠΊΟΤΟ 
θηδοίοιβ οὗ 1 {πᾶ ἃ 5οὸη ὈΟΓΠ ἴο δη ᾿ππουῖΐ- 
ΔΏΟΘ, ἃ Κίηρ' βοδίθ Οἢ δῇ δηοθβίγαὶ [ΠΓΌΠΘ. 
ΤΠῈ ϑοη οἵ Οοά, Δοσογαϊηρνυ, 414 πο οἰπρ 
ἴο ΗῚ5 Ῥτγογοραίϊνοβ οἵ (σοάποδά 85 οπο ννοι]Ἱά 
ἄο ψῃὸ παά νσοηρί!ν τιϑυγροά {Ποτὰ, αὶ 
ΟΠ {Π6 σΟΠΊΓΑΓΥ 5 ρροα Ἡ!τηβοΙ οὗ ἘΠθηὰ 8]]. 

Βυΐ {παὶ (ἤγγϑβ. (85 αὔόυθ)ὺ Ποῖθ ἴακοβ 
ἁρπαγμὸς ἴῃ {πΠ6 σοπογαίθ 56 η56, Ἀρρθαγ5 [γΌΠὴ 
Π15 τνογά5,--Ἤρπασέ τίς τι, τοῦτο κατέχει 
διαπαντός,--Ο ἁρπάσας τι, κατέχει τοῦτο 
διηνεκῶς.---᾿5]4οΥ. Ῥε]τ5., ΠῸ ρβῖνεβ ἐρμαῖον 
1 Π4 ἅρπαγμα 85 64 πἰν]οηΐ5 ἴῸΥ ἁρπαγμὸς ΠΕΙῸ 
(Εδιεὶ., Τν., 22), ἜΧρ απ Ἔχϑοῖγ 45 ΟΠ ΓΥ5. 
Ὧο065, π51ΠΡ ΠΙ5 ΠΠπδιγαίίοη οἵ {Π6 5]1ανῈ σγαϊβθα 
ἴο Τα ηἰς. ΟΡ. αἰϑδο ΤΠοθοαΐ.᾽ 5. ΘΙ ΠΊ1Π]ΔΓ ΠΟΙ ΠΊΘηΐ. 
ΤᾺῖ5. {πε Ιπίογργοίδίιοη οἵ Οἰσγ8., νυ μῖ ἢ 
ὑγ ΟΠ] βίαπα θα 114}}}70 ννῈ}] 1 ἅρπαγμα ννοΓῸ 
Γαδ ἴῃ {Ππ6 ἰοχί [ῸΓ ἀρπαγμόν, 15 ποΐῖ ΤῸΔ]]Ὺ 
ἱπἰουτηθάϊαίθ, Ὀιιξ ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ ἴοτμη οἵ ΒΒ; 15 
ΡΘΟΠ]Π ΤΙ Υ ̓γ]Πρ ΓΔ’ Ή]Υ 1Π {Ππ6 ΘΧρΙδηδίϊοη ἴ( 
ϑαρΡαϑίβ οἵ 1Π6 οὐἹρίη οἵ {πε 1ἤἴοπὶ ἁρπαγμὸν 
ἅρπαγμα] ἡγεῖσθαι. 

ΙΝ. ΑΥΤΗΟΕΒΙΤΙΕΞ ΟΝ ΕἸΤΉΕΕ 510Ε. 

(2) ΤΡὸ Κεγείοης. ϑίγεθθβ μὰ5. θθθη Ἰα]ά οἡ 
6 Δ]]Π6ροά ἔαςΐ {παΐ 411 {πΠ6 Αποϊοπί Δ ουϑίομβ 
(ἐχοθρί {πῸὸ Αὐαθῖο) «ἀορέ ἃ. Βυΐ {ῃ6 
συν άθποα γἱ6] 464 ὈΥ 5οπια οὔ πο πὶ ργονθ5 θη 
σχδυ πη ἴο Ὀ6 ἱποοῃο]δῖγο. Α5 ἴο {πὸ 
νυπα., ἴπ6 ννοτά “ γαῤίπα" ὈΥ νν ΒΟ 1{ (αἴ ου 
ΟἹ 1,Α[.) τεπάθιβ ἁρπαγμός, 15. ΔΠΊΌΙΡΊΙΟΙΙ5, 
--Βθεῖηρ ἴῃ 1 ΠΙΘαΠΙΘΠΕΥ τιϑεα 45-  ῤγαάα." 
᾿ ΘΙ ΠΠ]ΔΥΥ ἴπ ΜΑΓΈΪΑ],---- δι...“ ΤΔΟ]]ΘΠῚ ἔγαηροτα 
νον ταῤιίπαηι,"---ἰ ἘΡΙΡΥ.,᾿ 1, ον., 19.7 ὅο να 
Ἰηα ““ γαῤίπα," 1581. 11. τ4 (,ΧΧ,, ἁρπαγήν; 
ὁ. ἱχ]. 8 (,ΧΧ., ἁρπάγματα): ΨΜΠΕΓΕ. {πῸ 
ΟΥΤΕΒΡΟΠ ἴῃ; Ηοθγονν ννοσάβ 7), ΠΟῚ 
Ἴανα ΠΚοννῖβθ {π6 ἄοιθ]6 πηθδηϊηρ' οἵ (1) {Π6 
τοί, (2) ἴμ6 ἐῤίγιρ' βεϊζθά. ὙΠῸ βᾷπιθ 15. {πὸ 
οὗ ἴπ6 ΘΎΒΙΑΟ γτοπάογίηρ, σον (Βοτο, 

1 Οτοίίι5 Ῥαΐβ Γογνγατά {πὸ βἰπραϊαν ἰάθα ἐπαὶ 
γῈ Πᾶνα Παγα ἃ ϑιυτίας 1ἄϊομη, νυν ἢ ]ο ἢ Π6 ἢπαάϑ ἴῃ 

Ὧ6 νγογάβ ἰδϑας. σαν ἢ ἴῃ (με Τἀϊατρυ 

«ηἀ ἴῃ οί {Π6 ἀρους τοχίϑ οὔ [541.). Μοτσε- 
ΟΥ̓ΕΓ ἴἴ ΔρΡΡδδΥβ {παΐ βδοπῖὲ Τ[,αἴη ὙΥΙΓΟΥ5, 
6.5... ]εύοτλθ (5ε6. Ὀεῖονν 11. (2)), ἢ {Π15 
Ταπογιηρ “ χαρίπαι" Ὀοίοτο {ΠῚ Θγο5, γεῖ 
«ἀορίεά δ, δηά τηϊϑδί {πογοΐοσθ Πᾶνα τππάογ- 
βίοοά “γαῤίπα" αϑδξεῤγωάα. ΝεῖΠοΥ ΠῸΠῚ 
1{ΠῸ ΓΔ] ΠΟΥ ΟΠ 1Π6 ϑυγῖας Ψ Ύβίοπ5 Π6Γ6- 
ἔοΓΘ οδη ΔΗΥ͂ 516 ᾿ηΐογοηςο θ6 ἄγαννη." Πα 
ΤΟΠ αἰ Πἰηρ; ΝΘ 55. ΠΊΔΥ ῬΘΥΠαρ5 Ὀ6 ἔοιιπά ἴο θὲ 
5 ΠῚΠΑΤΙΥ ᾿πάθοϊδῖνθ. ῬΥΟΡΔΡ]Υ {ΠῸ {γαηβίδίογϑ, 
Πηάϊηρ Ὀοίοτε {Π6πὶ Δη 1ἀἸοπὶ {Πδΐ ννᾶ5 βίγδηβε 
ἴο {Πεηη, ννοῖα σοπίεπί ἴο γΌ που ἴΈ νου [1 Π|, 
ἀπά το ἰδανο {Π6 ἱπιουργοίδίοη ορθη. 

(11.) ΤΡ αΐφεογς. ἊΝ αἴου!αηά, ἴῃ {Π6 ΘΘΥΠΊΟΠ 
Ρονο οἰ 64, τη ἀείθπάϊηρ τοπάδγιπρ “47, ἀβϑογίβ, 
{πᾶΐ 1 5 {πΠ6 σοπηΐοπαπος οἵ “1πΠ6 Οτθοκ 
ηαἀ Τιφίη ἘΔΙΠΟΥ5. ἔγοπῚ {ΠπΠῸ Του ΓΕ σοπίαγΥ 
ἀοννηνναγά5," τοῦ (Π6 Δ445) “ἴΐζοσ {πῈὸ Νι- 
οοηο (οιη61]." Βρ. Πἰρμεοοίῖ, οἡ {Π6 σΟΠΊΓΑΤΥ, 
νυ ΥΙΐο5, “ΠΝ ΠΠῸ {Π15 ᾿πίουρυθίδίοη 15. πιοβί 
σοΙηη0η ({ΠοτΡ ἢ ποῖ πΠ͵ν 6 Γ541) ἀπηοπρ' [ΔΈ] Π 
ὙΥΥΙ6Υ5, 1Ε 15. ΠΠΒΙΡΡοσίθα ὈΥ ἃ 5ἰπρ]86 Οσθεὶ 
ΒΔΙΠΟΓ, τΠ|655 ΡΟΘΘΙΌΙΥ αἵ ἃ σγεῦν ἰαΐο ἀἄαΐο." 

(1) Α5 τοραγάβ Ογεοξ δυϊπουιοβ, {ΠπῸ 
ΤΟΥΠΊΟΓ ΟΥ̓  {ΠπΠ656 ϑίαίοιηθηΐβ 15 σουίϑ! ]ν οτ- 
ΓΟΠΘΟΙΙΒ; ἴο {πὸ ]αζἴου, {ΠΟΥῸ 15 αἵ ἰθαϑῖ οπα 
51|5:}8] θχοθρίίοη. Αἰπμδηδβιτιβ, “οπίγ, Ασίδη.,ἢ 
Ογαίΐ. 11Π1., 6, νυυϊῖοϑ 85. Το] ονν5 : Ὅλος Θεός 
ἐστιν ὃ Υἱός " διὰ τοῦτο καὶ ἴσα Θεῷ ὧν οὐχ 
ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ;---Ὑ ΠΟ ΓΕ 
1Π6 ννογβ ἀγὸ ᾿ππ 1 [80] ἰαίζθη, ἃ5. ἴῃ “4, 85 
Ρατέ οἵ {πε 5ἰαίοπιθηΐ οἵ ( γιϑε 5 απίθοθάοπξ 
δγθαΐηθθθ ὙΠῸ ννογάβ οἵ 451} αἶβο, ἴγοπι 
νοῦ ΒΡ. Τρμέξοοίς ϑγ5 (Ρ. 133, ποίβ), 
“ἐ ΠΟΙ ΠΙηρ; οαη θ6. ᾿ηΐουσθα," βθθπὴ ἴο θὲ τιη- 
Τ᾿ Ϊ σία Ὀ]Υ Οἡ {Π6 βᾶηθ δϊ4άθ. ῳὋὉ οὖν Υἱός, 
οὐχ ἁρπαγμὸν ἠγούμενος τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, 
πῶς ἀνόμοιος καὶ ἄνισος Θεῷ ; (( Αἄν. πη." 
Ιν. 

Ενθη ἁἰογ {ποθ ἠδάποςοηϑβ, ποννθυοῦ, {ΠῸ- 
Τη855 οἵ Ουθεὶς Δα ΠΟΥΙΓΥ ἀραϊηδέ {π6 σοπάογ- 
ΠΡ “ΑΓ 15 ΝΕΙῪ δγοδῖ: δηά 1ῃ ἃ τηδίζου ΠΟ 
ἴΠΓΠ5. ΟΝ ἃ Πιοβίίοη Οἵ ΟΥ̓ ακ ἸἰαΠρΊαρΡΟ, 
ΟἸΡΕ ἴο οὐἔννεῖρ ἃ ππδηϊπιοῖι5 σοηβδοηΐ οὗ 
Τ Δἴ νυ] Υ5, συγ Ὲ 5. Οἢ Του ποοτηϊηρ. ΕἸγϑί 

οἴ ϑδνεσιβ, τη ογθα ὈΥ ἘΑΡυϊοῖτις “’71072 α5.517)117) 
γαῤίηαηι." Ασαϊηθὲ {Π15, 1 15 ἴο ΡῈ ονρβεινεᾶ 
(1) [Παὶ αρολιγηεγ6 γαῤίγιαγε 15. ἴασ γτοπὶ Ὀεϊηρ᾽ 
ἐααϊναϊοηξ ἴο ἁρπαγμὸν ἡγεῖσθαι (Πονγενεῦ ἱπίετ- 

Ῥτείβα) ; (2) {παὶ [Π15 τοπάοτίηρ οὗ ἸΔΊα,ς» 

γοδῥεγν (α5 1{ΞΞ 5γ}), 15 το ηρ ---ἰίθ. ὈΤΟΡΘΙ ΤΊ 68}- 
ἴῃς Ῥείπησ Μαγιε; δια [Π6 ἀθονε νγοτάβ. ΠΌΠι 
1π6 Ἀϊὰ4] θεϊπρ σογγεοῖν τα ηϑ]αἰθα (ΑΑββοπιδηὶ, 
11., Ρ. 270), ““γιογε αὐῥγελεγιαάκηε ,αρεηεαη; "7 
(3) (Πα {Πς ϑιγηίας Τγδηβ]αΐους [81] ἴο γθοορσηϊζα 
ΔΩΥ 5.0} Ἰάϊοτη, 1 τόπου ἁἅρπαγμὸν ἡγήσατο, 

σιζλδ.. ἰωσιο λυ- 

2 ΤΠ Π|κ6 ἀπ σα! ἀρρθαῖβ ἴο αἰΐδοὶι ἰο ἐπε: 
(ορίϊο, ουῦλελι. (Βρ. ἘΠΠοοιΌ. 

5 ὙΠ6 τηοάθτῃ Δ ουβίοηβ, ὑ ἢ [Π6 ορπα εχ- 
ςερίϊοη οὗ Ἐπ ΠΥ 5 (“ἢ ἀλοέ δγ ἐς γιϊολέ 7117 δἴγεοηε 
από ") δἀορί “4. 
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ἴῃ ΟΥ̓ΟΓ οὗὨ {{π|6 15. {πῸὸ οὔξσοι θα ραββασο (Δρ. 
Ἐλα56ῦὉ., “Η. Β'.᾿, Ν. 2), 'π πο ΕΡριβΕ]6 οἵ 1η6 
ΟΠυγομο5 οὗ Τγοηβ ἀπά ψίθππο (Α.Ὁ. 177) 
ΠΘΓΘ [Π6 πηατίγτβ ΔΥῸ βαϊὰ ἴο δ ᾿τηϊταΐουϑ οἵ 
Ἡΐϊπι ΠΟ οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα 
Θεῷ, {πε56. ννοτ5. θεϊηρ ππάουθίθα!Υ τἰϑοὰ 
85 ἴῃ {Ποπηβοῖνοθ οχρίθϑϑίηρ Ηἰβ. 5  σϑισ- 
το ηογ. Ψνε Ππά {Π6 ϑδπὴηθ πη ογργείδίοη ἴῃ 
Οεῖρθη (δῦ) Ἰῃ 7οΐι,,  ΥΙ,, 27); 588 (45 
ΔΌονε 5ῃθννῃ) ἴῃ Ελι5θ., Ογγβ5., ΓΠθοά. Μορϑ.; 
ὙΠοοαϊ,, ᾿ϑιάογ, Ῥε]τ5., Δηἃ4 ΟὙγ] Α. ;---α]βὸ 
(οὗ Ἰαΐου νυτιΐογ5) ἴῃ (ΒΒ οαπηθη. ἀπά “ΓΠΘΟΡΗγΥ!. 
(ΟἸΠοΓ τοίθγθησθβ νν}}] ΡῈ Του πα ἴῃ Βρ. Ἰρμῖ- 
ἑοοΐ, Ρ. 132.) ὍΠιι5 ἐπ ομαη οὗ δι που 165, 
ΠΟΠίΓΑΓΥ ἴο ὟΝ αἴου!αη᾽5. Ἀϑβουοη, τθοΠ 65 
ἔγοπι ἴπ6 βθοοπά οθπία τυ ἴο [Π6 οἰθνοπίῃ ; 
ὉΠ 15. 85 βίγοηρ αἰΐζοσ {πὸ ΝΊςθπα (οιΠ0}} ἃ5 
θεΐοτο 1. 

(2) 45 τοραγάβ 1αξ νυγϊῖουβ, ΝΝ δἴθυ!δη 5 
βίαϊοιηθηΐ 15 5:15 πη 4} Υ οοτγθοῖ. ΑΠογ {πὰ 
«ἰαΐθ Α.". 40ο, ἴποῦρ 566 ΠῚ5 ἴο 6 δθϑβοϊαΐο 
ἘΠΔΠΙΠΪΥ [π΄ ἕανου οἵ {πὸ ᾿πἰεγργοίδίιοη ἃΡ- 
ῬΑΙΘΠΕΙΥ τααυϊγο ὈΥ {πὸ Ψα]ρ. γοπάθσγίπρ οὗ 
{πε ἰοχῖί, δηὰ ργονιοιβὶν δἀορίοα ὈΥ “ΟΥΓα]Π]Δη 
(3ε6 {Π6 οἰζαίίοηβ ᾿π ὙΝ δἰευ] απ). 

Ορροβϑά ἴο “3, Πονγενυθσ, « ἴθνν 1,δΈ1η᾿ δὰ- 
που 65. ἅτ ἴο θὲ ἴοιπά :--οἵ {πὸ {Π|γά 
φεπίισγ, Νοναδίϊδη ; οἵ {π6 ουγίι, ΗΠ] ΑτΥ οἵ 
Ῥοϊξούβ, ἀπά [ογοπα (566 {πΠῸ ραββϑαβθβ οἱϊδά 
ὃγ ΜΠ ἀρ «πὰ ὃγ Βρ. 1]Ἰρμοοίΐ, Ρ. 
134). 

(3) Α βισνον οἵ {πὸ παπιο5 οἵ στοοκ δπά 

ΒΕΗΙΣΡΕΥΘΕΙΤΙ [τὰ τ: 

Τ τη Ἐδίμογβ οὐ Ὀοίἢ 51465, 85 δίνη δῦουβθ, 
ΤΑΥ͂ 5 [ἰ5γ {πῸ {Ππεο]ορίδη {παΐ, ἀοοίΓΙ ΠΑ] ]ν, 
ΘΕΟΣ ἱπίογργείαϊϊοη (45 ΔΝ δίευ) απ 5405) 
“ε ὙΨ1}} 51 ὙΟΓΥ νν6}} νυ (Δί ΠοΟΙο ῥγῖποῖρ 65,; 
1ποιρ “πὲ Ἰαϊίογῦ [8] ΟὨΪΥ οαη Ὀδ ΔΗΥ͂ νΥΑΥ͂ 
ἄγαννῃ ἴο ἔδνοισ {π6 Ασίδηβ. Αμπρ]οδη 
Δα Πουγ 15 ἀϊν! ἀθ οη πε ηιιοϑίίοη. Αρδίηβί 
1π6 παῖηθ οἵ ΝΥ δἴθγαπά οἡ {πΠῸ 5146 οἵ “2, πιαὰῦ 
θὲ δϑξὲ {παΐ οἵ Βρ. Βι1]}, ννιο, δάἀορίπρη 8, 
ΔΙΠΓΠη5 οὗ {815 ἰοχί, {παΐ τ δοπθ 15 βιιποιθπέ 
ἴο σοπξἔμξε 411 Πογθβὶθβ ἀραϊηβδί {πὸ Ῥούβοη οὗ 
οὖν μοτὰ (6 ἘΠ. Νῖς, Σ 11 τ 2. καὶ 2). 
ΕῸΓ σοπῆγππηδίοη οἵ {Π15 δϑβοσυίομ, σοδά {πὸ 
ΤΑ ΒΓΟΓΙΥ 56 γῖ65 οὗ ἀγσιπηθηΐβ, ἄγαννη ἔγοπι [ἢ 6 
τοχί 50 ἱπίεγργείεά, νι νοι Ομ γτγϑ5. ονογ- 
ὙΠΟ] ΠΊ5, Οη6 ΕΥ̓ οπθ, ἴπ6 πιδηϊξο! ἃ ΤΟΓΠὶ5. οὗ 
ΠΟΓΘΒΥ ὈΥ νοι {πε Τ συ οὗ {παῖ Π ᾿νΊΠΕΙΥ 
Ηπυπῆαη Ῥεγβοη Πα, πρ ἴο 5 {{π|6, Ὀδθῃ 
4554116ἃ (Πογιηι., ΝΙ.... ΝΠΠ.)}; πὰ ορ. 
{πὸ ὈΓΙΘΙ͂ ΒΙΠΊΠΊΑΓΙΘ5. οὗ πε βαπιθ, βίνθη ὈΥ͂ 
ὙΠροοαϊ,, (βουμηδη., ἀπά ΠΘΟΡΆΥΙ. 

ΓΕΟΓ ἃ νΟΓῪ [1] αηὰ 40]6 πο πορταρῇ οἡ {Π15 
Ράβϑᾶσθ, 58εὲ6 Ϊ. 1. σσυγπεγ δ “ Νοίεβ δπά 
 ᾿ββοσίε., Νο. 7.- [.] 

80. ποὲ γεραγάϊησ ῥὶς 232] ὝὙΠπε Ψὰ]ρ. 
Το πάθη, “ἐγαάεης αρίηηαῦι σπαη," 15. ποΐ 
ΥΟΓΥ ᾿ΠΓ6]Π|5 1016. ὙΠδξ οὗ {πὸ 1 ΔΈ ΓΔ β]δίοῦ 
οἵ ὙΠποοά. Μορβ. 15 Ὀεζζοσγ, “27 ποῦ 71 
ἐγαίρης,᾽ --ἈΡΡΑΓΘ ΠΥ τοργεδοπίηρ παρα- 
βολευσάμενος ; 8ἃ5 ἄοο5 ἴῃς Ο]ά 1,«ἴ., “2αγα- 
δοίαίμς δ απίγια.᾽ 

ΘΗ  ΠῚ 

Σ “11}πε τυαγγιεοίζ ἐλεηε ἐο ὠετυαγε οΥὙ ἐλε γαδδε 
ἑεαελεγς οΥ ἐλε εἰγεληισίςογι, 4. σἠετυΐγο ἐλαΐέ 
Δωρ λαΐλ σγεαΐεγ εατέδο ἐλαγι ἐλεν ἐο ἐγποέ 
γι ἐλὲ γλρλίφοτσηεσς ο77 ἐλέ ἤατὸ : 7 τυλτεΐ γιοί- 
τυϊἐλολαγιαλγεο ἦς εομεγιίοίζ ας αἴγεγιρ αι] ἔρος, 
10 »οαἱγε Οὐγίοέ αμπαὰὶ Δ γιρλίδολ γιξσσ, 12 
ἐλεγεῖγε αεὐηιοτο ρα) Δ] οτογι 17,167, 7ξεἔο7ι, 

15 ,7ὲ ἐχλογίοίλ ἐλόηε ἰο ὅς ἐλτες γρεϊγαφα, τ 
αγιαἱ ἐο 1ριϊίαίς λ1γ1, τῷ αγιαΐ ἐο αἰεεϊίρε ἐδε 
τὐαγ-ς οὕ εαγηαΐ Οἀγίξείαγις, 

ΝΑΙ, πὶγ Ὀγείῆγεη, γε]οῖςα 
ἴῃ τῃεὲ Ι,οτάὰ. Τὸ ντίῖε τῃ6 

ΘΔΠῚΘ [Πὶηρ5 ἴο γοιι, ἴο πΊε ἱπάξεά 2: 
ποῖ στίθνουϑβ, δ ἔογ γου 12 25 5δΐβ, 

ΠΗΔΑΡ. {Π|. 1-2. ὨΙΘΒΆΕΒΒΙΟΝ: ΔΝ ΑΒΝΙΝα 
ΔΟΑΙΝΒΥ  ΡΑΙΖΕΒΒ. 

Ἱ  ὸ ΠἸῸΡ ἘΠῸ τδϑε» {15 
ῬΏΓΑΒΘ (45 ἵν. 8) ᾿πρ] 165. ἃ ΒΕΠΠΠΊΠΡ-πρ οὗ 
ΤΟΠΛΔΙ ΠΩ ΤΟΡΙο5, νυ ἃ σἰονν ἴο σοπο]ϊηρ. 
ΤΠΗῈ Αροβίϊθ 15 ἀρραύθπΕν «ροιὲ ἴο οἷοβο; 
Ὀυΐ ἔγοϑῃ πιηαίίου ἀγῖδο5 ἴο 5. {ποιρηΐδβ, ἀπά 
ὉΔιι565 1Π6 ἀἰρυθβϑίοη νυ πῖοῆ Οσσιρῖο5. [Π15 
ὈΠαρίου. 

χεγοίσο γι ἐδ 1,ογ] ἨδΦ Πιᾶ5 βροίθη οὗ {Π61Γ 
“ΠΟΥ͂ ἢ 1η ΒΙΠΊ56]Ε, αηά ἴῃ πὸ ΡΓΟΠΊβθα γϑΐαση οἵ 
ἘΡΑΡῃγοάϊι5 (1. 25: 11. 18; 2ὁ. 28, 29). Νονν 
Οὔσθ τόσα Π6 δάἀ5. {ποπὶ “ το]οῖςο,᾿ δάάϊης 
“πᾳ ἐῤὲ Τιογα ,--τορ. 1. 26; 11.29. ΒΥ͂ 5ιςἢ 
1τογαΐϊίοη (ορ. ἱν. 4) πὸ πιθδῃβ ἴο δηΐογοθ {Π|5 
ΤΑΔῚ ΙΘ5βοη οἵ “" σϑ]οιοηρ, δηά “τη {πε 1νοτά,; 
Ῥεΐοσγο πθ σοπο]άε5. 

70 αὐγίΐε ἐξ σα»ηὸ ἐῤίησε.. 2 “Τὸ τε- 
Ρθαΐ {Π15 Ἔχποσγίδίοῃ, Κεήοίεε ἐπ ἐδ 1,ογά, ἴο 
πλ6 15 ποῖ ὑθᾶϊοιβ᾽" (11{., “51 Πα], οΥ ““σδιι5- 
ἴῃ ννΘΑΓΠ655 3).--- ΕῸΓ γοιι 1 15 δαΐβ," Δὲ. 
ἃ5 ᾿πηραγηρ σογίδηΐΥ, Ργθο] αἀἸηρ πηϊβίακο. 
ΤῊ5. 56η56 οἵ {π6 δά]. (ἀσφαλής), 'π ψΥ ΒΟ 
1 15 τιδεά νυ οου υ Τουπα ἴῃ Αςίβ (ΧΧΙ. 34: 
ΧΧΙΙ. 30; Χχυ. 26), θεϑβί βυῖϊ5 {Π6 σοηίοχί ΠΕΙσ. 
ΤΠι5 [Π6 σοπηθοίοη ἰ5 ἢ {Π6 βεπίθηςε 7ι5ξ 
θοΐοτε --- {Π6 βαπὶο {πη ρ 5 θεϊπρτπε τοϊτογαῖθα 
(4115 ἴο ““σο]οϊςθ. 

ΤΠ5. οχραπαίίοη, (4) (Βεηρεὶ, ὅζο.), 5θεπιθ 
ΤΟ ΠαΐιΓΑ] {ΠΔῃ ΔΥ οὗ [Π6 οἴεῦβ ργοροβεβά : 
50 ἢ. 45, (ὁ) “ ἴο τερεδῖ {πε βάπιθ [Ἔχπογίδίοηϑ 
ἴο τιν}, τε[εγγίηρ ἴο 11. 2 (Βρ. 1 μεοοῦ) ; 
ΟΥ̓, (Ω) “ἴο νυυῖα 1Π6 βαπιθ {πῖπρ5 [45 1 Βᾶνθ 
νυτ [θη ἐο οὐῥεγ.]" (Βρ. Νν ογάβυνοσί ἢ); οσ,, (4) 
“1Π|6 ϑα πιο [Πϊηρ5 [85 1 Πᾶνα σροζόη ΡΕΓΘΟΠΑΙΙΥ ἢ 



γ. 2-3.} 

2 Βεινγαγε οὗ ἄορβ, θανγᾶγε οὐ εν]] 
νγογκαῖβ, δενναῦα οἵ τ1ῃ6 σοποίβίοη. 

ΒΗΠΙΠΡΡΙΑΝ ΘΒ. 11]. 6 

2 ἕο νγὲ ἅτε {Π6 οἰγουπηοϊβίοη, 
ννῃοἢ νγούϑηρ οά ἴῃ τῆς ϑριτγίζ, 

ὙΠοοά. Μορϑ., ὅζο) ; οσ, (6) ““ἴπε βαπῖθ ἔπη 55 
ἃ5 1 πᾶν ψυϊτίθη ἴῃ γόγηηεν Ἐρίεες "---ποῖ 
χίαπι] (ΜΈ χοῦ). ΟΥ̓ ἔμεβα {π6 ἴπγεθ ἰδβί 
ηἾ55 [Π6 ῥ]αΐη πηθαηΐϊηρ Οὗ “{Π6 βαπΊθ,᾽᾿ 45 Ἔχ-- 
ΓΟσϑί πο ὁ’ {Π6 ϑαπιθ {Π]Πρ5 ἃ5 1 πᾶνε νυ ίθη 
ῃ {Π|5 Ἰεἰίογ "᾿; δπά (4) πιοσεουθῦ ἴοσοθβ 
π6 γογρ, ““ἴο αυγίξε,᾽ ἱπίο τπηάϊιθ ἘΠΊρΡΠδ5]5. 
Αραϊηδί (6) 1165. {πῸ βρεοῖδὶ οὐ]θοίίοη {παῖΐ, 
ΠΟΓΟΙΥ ἴο ΘΧρ δη {Π||5 Ραβϑαρθ, ἴξ ἀβϑιπηθ5 {πὸ 
χἰβίθποο οὗ Ἰθζέουϑ οὗ νυ μῖοῖν πο γα 15 πὸ ρτοοῖ; 
ΟΓ {που ρ ῬΟΙΥΟΔΓΡ τηθης]οη5. “ ΘρΙ51165 "Ὁ 
 Ῥα] το {π6 ῬΒΠΙρΡρίαπβ, {πῸὸ ννογά 15 
Πθνγῃ ἴο 6 ἔτεα  ΠΕΠΥ τιβοά ἴπ {ΠπῸ Ρ τ. οἵ «ἃ 
ἐποίεε ἰοίγ (ΡοΙγο., “Αἀ ῬμΠρρ.. ΠΙ., 
ἢ ὙΠ ΪΟ 566 (οίθ θυ ἢ 566. 4150 Βρ. 18ῖ- 
οοΐ, ΡΡ. 138-..ο, 1Ζουἐ Ἐρίεε].5). Απά {Ππ6 ἴὰοΐ 
παΐ {Π6 τορῖς οὗ μρέν ἀοθ5 ποῖ γθαρρθαῦ 1Π|] 
γῈ ΤΌΔΟΝ ἰν. 2, ῖ5 παγά ἴο γϑοοης!]α ψ (2). 
30. Τρ μεοοι (Ππίτοά., 1Ν.), αἴτεον Ἐλννα]ά, εχ- 
]απ5 {παΐ τπΠ6 Αροβίϊθ, Βείηρ ἀροιέ ἴο ἱπίτο- 
[τσ ἐπαΐ ορὶς ΠοΓο, 15 ἱπίουγιιρίθα ἴῃ νυυϊηρ ; 
ΘΘΕΠΊΘ5 (αἴ τ. 2) ΜΠ ἃ ἀἰβεγοπέ τορῖς ; ἀπά 
ἬΥ ἤπάϑ5 δραΐη δἱ 'ν. 2 {πὸ {πγϑϑ πὸ παά 
ὉΤῈ ἀγορρεά. Βιαΐ {Π15 15 ΒΌΓΕΙΥ Δ ΔΙ ΓΓΑΤΥ, 
γ6η νἱοϊεηΐ, Βυροΐμοβθὶβ.0 ὍὙΠῸὲ ἱπίογρτγεία- 
ἴοη (4) δἀορίεα δθονε 15 βἰπιρ]6 δηά παΐιγαὶ. 
ΓΠΘ οδ]δοίίοη ἴο 1{, {πα {Π6 ργθςθρί “ σεϊοϊος 
85 ΠῸ Ὀδασίηρ Οἡ «478», 15. ἀνοιἀβά Ὀγ εχ- 
] αἰ πΙηρ’ “ βαΐδ " 45 ἀθουβ. 

Ο. Βειυαγε 471 1ι)1ς}16γᾺ}}0, “ΤΟΟΚ ἴο," 
γ ]8., “οἱάείε" --(“Βεαυαγε 97 νου ὈῈ 
ἡλέπετε ἀπό, νεῖ σθη.), ᾿πιρὶ γίηρ, “06 οἡ 
ΟΠΓ σιιατα δραϊπϑί." [{ 15 ἃ νγαγπῖηρ ἀραϊηβί 
ΓΟ ΔΌ]6, ποῖ δοΐιια], ἄδηροσ. (ἈΠΠοΙ.--- 1.) 
ΎΠΕ νγΑΥΠΙηρ ΠΟΙΉ65 ἴῃ ΔΌΓΙΡΕΥ αἰζεῦ ον. 1 

ποννενοῦ ἱπίογργεῖθ). ΤῈ σοπηθοίίοη ΒΕ 6 ΠΊ5 
Ὁ ὃθ: “1 πᾶνε τεροδίθα!ν ἰηνιϊθ γοῖ ἴο 
ἰοῦ, ἈΠ ἴο χεγοίσο, ἀπ πὶ ἐδὲ 1ογά. ὙΠΕΓΘ 
16 {ποθ πο, ποίῖ {{κθ πῆρ, ννοι]Ἱα ΠΙ ΠΟΥ 
Ἢ5 (τι βεϊαη Ἰου, ὈΥ 5: ϑ της; ἴα]56 σγοιπά 
Ὑ {τὲ δηά οἵ β]ουγίηρ --- νη ἐφὲ Μεε ὁ (τ. 3). 
Αραϊηϑέ ϑιιοῃ, θῈ οἢ γοι διαγά." ΒδΙΠΊΠΔΥν, 
[χ4]. νἱ. 13,14, ἢ6 σοῃέγαβίβ [π6 }441ΖΘΥ5 ννΠῸ 
νου] ““ βΙοτυ ἴῃ {πὸ ἤδϑβῃ " οἵ {πεῖν ἀἴβο!Ρ]65, 
ΜΙ ς ΠΙΠΊ56] ἃ, ψΠῸ ΜΝ} ποῖ ΡΊΟΥΥ ““β5ᾶνε ἴῃ 
6 τοβ5 οἵ οἱσγ 1 ογὰ [εβ5 ΟΠ τιϑί. Απά 
ἸΟΟΟΓΩΙΠΡΊΥ {ΠῸ νναγηϊηρ' ΠΟΥῸ 15---ΟΥ {ΠπῸ ἢγϑί 
ἔτὴθ ἴῃ ἐῤίς ἘΡ.---ραίηβξ. βϑιιοῃ καάαϊαῖηρ 
[θδοΠοσθ. 866 ἃῦογο, 1. 18, 28, απ ποΐε8. 
ἍΝ ὮΥ Πα 5που]ά ᾿πίσοάπος {πε τορῖς, ἀπά 50 

ΘΙ ΓΟΠΡῚΥ Θηΐοτος 1ἴ, ἄοθβ5 ποΐ ῥ᾽ Ων ΔΡΡΘαΓ. 
Ι͂η ῬΉΠΙΡΡΙ, ἡ Πεσο {Πποῦο ννεσα θὰ ἴδνν [ονν5 
(δεα ποῖβ οὔ Αοΐβ χυῖὶ. 13), {πὸ [πάφιζίηρ 
Θ]οτηθπέ οαπποΐ πᾶν Ὀθθη σοπϑιθσαθ]θ. ὙΠῸ 
ἕαςϊ {παΐ [δνν5 νγοῦο πιιπιθγοιιβ απ ΠΟϑί!]8 ἴῃ 
ἘΠ βἰβίεσ οἵγ οἵ Τ μοϑϑαϊοηῖσα (Αοΐβ χυῖ!. 1-- 7) 
ΒΑΓ δοσοιηΐβ ΤῸ [15 να ΠθπΊθποα. ὮΘΓΘ. 
ῬτΟΡΔΌΪΥ {π6 ἴορίο ννὰβ βιιξρεβδίεά, δηά 1Π6 
γε ποθθηοθ ΡΓομηρίοα, ταῖμοῦ ὈΥ Πἰβθ οὐ 

ΡΓοσθηΐ ὀχρογίθηςο οὗ πἀαϊΖοῦβ αὐ Κογῖο, [ῃδη 
Ὀν ΔηΥ ϑρθοῖαὶ δρργθπθηβίοη οἵ ἄδηροῦ ἐο ἐῤρὲ 
Ῥρηιρρίαρς ἔγοτη πε ᾿πῆπιθησς οὗ βιιοῃ. (ϑες 
πίτοά., 8 ΠΠ|., Β, 11.) 

Βεαυαγε ὶ ἀο5.] Ἀδίμοσ, “ὑπ 6 ἀοξ8," 
{πὸ νναγπίπρ Ὀοίηρ ἀοβηΙο]γ Ροϊπίθα ἀραϊηβί ἃ 
οἰαθ5 Βγ {Π6 τί. ργεῆχθα. “ΓΒ [ενν5. οδ]]θὰ 
1πΠ6 ΟΘπηέ]ε5. ἄορ, ἃ5. Μομπαπιπιθάδηβ (Δ]} 
(τ βεϊδῃϑ ἴο {|5 ἄδν ; Ὀτ “ {15 Ἰβ που  ΠΙΟιΙ5 
ΠΑΠΊ6, κὸ ἃ βίοπθ οὐδὲ αἵ {πὸ Ἡθδίποη, 
Ε]1] ἀροὰ {πεῖ οὐπ Ποαάβ." (Τ ομίοοί, 
“Ηοτ. Η Ργ. εἰ ΤΑ]πα.,᾿ οα Μαί(. χν. 26.--- Ἶ.) 
866 Νοίε αἕ επά οὗ Ἂ ἢ, 

ΟΓ εοἱἱ «υογζεγ.1] “ἼὯΔ6 6.1] ΜΟΥ ΚΟΥΒ᾽" 
(ατί. αραῖη); ποῖ “{πθ νγόγκοῦβ ο εὐἱ]," δα 
51.1.0 }} 45, [ποιρ ἢ ΠΟΥ ἀο ἃ ννουκ,, ἀηα ρῥγοΐθϑϑ ἴο 
ἄο “2ῤὲ νγουϊκ᾽ (11. 30, ποίθ), ἄο 1{ ἴῃ ἃ ὑνγοηρ᾽ 
ΒΡ ΓΙΌ, οἡ ἴαδθ ρυίποῖρίθθ, ν΄ 61] σϑϑα]ϑ ; 
{πι|5. “ ἀοίηρ; ἃ νγουκ [ᾺΓ νγοῦβα ἴπδῃ ΠΟΠΘΟ: 
ῸΓ ΤΠ6Υ θα Πρ {π6 [οιιηήαφίίοηθ [μδξ Πανο 
θεθη ψν6}] αἱ 4" ((Βῃγγϑ.)---απὰ (γε τῆαῦ 444) 
ΠΟΥ͂ ΓΟΠΡΙΥ “ θυ ἃ ἀραΐη ἢ {πᾶς νυ μῖοἢ 1ῃ 
ΕἸ γῖδ μαὰ5 Ὀθθη ἄοπθ ἀνὰ ((σ4]. 11. 18). 
(ρ. “ογαδῖν αὐογζηιθη " (ϑαπΊ6 ΠΟΙ), 2 (ΟΥ̓. 
ΧΙ Ύσ: 

ΟΥ᾽ ἐῤε εοπεὶσῖοη) ΑἋΟσοπίοπηρίιοιιβ ΠΑΠΊΘ 
οΥ {π6 εἰχοιείσίολ (κατατομὴ ἴογΥ περιτομή, 
- ορΡ. ἀποκόψονται, (]. ν. 12). ΤΠΪ5 ΠΟμη 15 
ποὶ Ἰοιπα ἢ ΝῸΙ. οὐ ΕΧΧ. δα τη {πὲ 
Ἰαζζογ 115 σορπϑίθ γογ ΘΧΡΙΓΌ5565 {Ππ6 δοΐῖ οἵ 
᾿πΠΙοηρ Οα ΟΠΘΒ6ΙΓ νγοι πη ΟΥ̓ “ οα[{|ηρ5," 
510 ἢ 85 ΜΈΓΘ ῥγδοίιβθα ἴῃ ποαΐῖμοπ ὑνΟΥΒΠΙΡ 
(5 [1] Κίηρϑβ χυηῖ. 28). (ΟἸΓΟὰπιοϊδίοη 15 πονν 
(6 ᾿ππρ|165) θυ ἃ ““ουζίηρ ἴῃ Π6 Παβἢ ἢ 
510 5 πὸ Γἂνν ογιἀ5 (ἐντομίδας, ἴεν. ΧχΙ. 
δ; 6Ρ. χῖχ. 28). 866 Νοίδ αἱ δπά οἵ Ἂς. 

ΤΠ15 ΡΙαΥ οὐ ϑνογάϑβ 15 οπαγαοίοσϑίς οὐ δέ. 
Ῥαμ]. Βρ. 1 Ἰρμίοος σοπιραγοβ ᾿ὰ οση. χιϊ. 3, 
“0 {πη ΠΙΡΉΪΥ, ἴο {π|πὶς βόθρον " (ὑπερ- 
φρονεῖν, σωφρονεῖν). 866. ὙΜΊΠΟΓ, ΠῚ. ὃ 68, 2. 
“ΤῊ ςοποίϑβίοη," “ 1πΠ6 οἸΓΟΙ ΠΟΙ ΟΠ," ἀγα 

π564 (αθϑίγταςξ ἔοσ Ἴοπογοΐίθ) ἔου “1Π6 σοπ- 
εἰδεά," “ἼδΒῈ αἰγοιπιοϊβοά.» 

8. Κὸν αὐὸ ἀγὲ ἐφὲ εἰγεμηηείς01) ΤῸ ϑ8ῖ. 
Ῥαι], ἐποιρ ἃ οἰγοιπιοῖδοά [6νν, ἢ5. “ οἷτ- 
σππιοίϑίοη 15 ποίην ΄---ονθῃ ἃ5 ΠῸ Ἀ551165 {ΠῸ 
ΟδμΈ 165 πὲ {πεῖ “ ἀπο Γουτηοἰδίοη 15. πο- 
ταϊηρ,"---ό τη ΟΠ γῖβέ [6515 (1 ογ. νἱῖ. το: 
6.1. ν. 6; νἱ. 15). Ηδζγο πο [ἀθητῆ65 Πἰμηβο] 
ΜΠ ποτὰ (( αὐε τα ᾽, 45 “ἴπε [{γ6] οεἰτ- 
οὐπηοϊϑίοη," {Ππ6 τηαγκβ οἵ νυ μοι πα ργοσεθάβ 
ἴο 5[αΐα. 

Α5 (υ. 2) ἴπθ ορργοθγίοιιβ παιπθ οἵ “ἄορ "ἢ 
ΤΘΟΟΙ]5 οἡ ἐπε Τονν Όπι {πὸ Οὐ πέ|16 αἵ γυποῖα 
6 ἤπιπρ ἴξ ; 50. ποῖα {ῃ6 Ὀοαβίθα {Π|6 οἵ {π6 
« οἰγτουτηοϊβίοη," [ογξειτθα ὈΥ τπ6 [ϑνν, ἰΙαρβθ5 
ἴῃ (τῖϑὲ ἴο {πὸ (ἐπέ! ]ς. 

αὐῤίορ πυογεῤὶῤ Οοὐ ἱπ ἐῤδὲ «ρίγ] Ἠετα 



Δη4 τεϊοϊσα ἱπ (ὐἢτίβε [6β5ι18, δηά 
ἢανε πο σοηβάεηςε ἰη {πε ἤε5ῃ. 

4 ὙΠουρᾺ [ πιρῃξ αἰδοὸ μανε σοη- 
Πάεπος ἰπ τῆς ἤεξβῃ. [{ δὴγ οἵμεγ 
τη {πη Κεῖῃ {παὲ μΠῈ Παῖῃ ννπογθοῦ 
Πα τηΐρῃε ἐγυβέ ἴη τῃε ἤεβῃ, [ πιούα: 

ΒΗΠΙῬΡΙΑΝ ΘΒ, ΠΕ [ν. 4-6. 

5. ΟἸτουπηςϊβεά {6 εἰρβτῃ ἄδγ, οὗ 
{Π6 βίοοκ οἱ [βγδεῖ, οΚ' τῆς ἐγίθε οὗ 
Βεη]απηίη, δη Ἠξερτενν οὗ τῆς Ηε- 
Ὀγεννβ ; 45 τοιοῆϊηρ ἘΠῈ ἰανν, ἃ ῬΠδ- 
ΤΙΒΕΕ; 

6 (ὑοποετηίηρ: ΖΕΔ], ρεγβεσαείηρ {πε 

Α. Ν. [Ο]]ονν5. {Π6 πιδιι}] γοδάϊπηρ (Θεῷ,---50 
Ἐδς.). Ὑταηβίαΐθ (τεδάϊηρ Θεοῦ ννἢ Βαβί δὰ- 
{που 165), ΒΟ ΤΟΥ ΒΕΙΡ Ὁ. ὕπ6 ϑΡ1τ1 οἵ 
6οἃ᾽" (πνεύματι, νυἱζποιξ «τί., θείης; ἐγεαϊβά ἃ5 
ἃ ῬΓΟΡΕΓΙ͂ ΠαΙΠ6)---΄.6., “’ νν ΠΠ ννουβῃρ ἱπβριγοά 
Βγ Ηἰ5 ϑριγιε "--ορροββά το “ οοηβάθηςε 25 ἐῤε 
.226:},, 25 ἀββοσιθθα ἴῃ ννπαΐ [Ο]]ονν5. ὙΠι5, 
“ς 30 αὐογοίρ᾽" (λατρεύειν) ἰ5 ϑοαὰ ΦΌΒΟΙ] ΤΕ]Υ ; 
45 οἵ {π6 ὑεαυλερ ὙΥΟΥΒΒΙΡ, [χπΚ6 11.327; Αρίς 
χχυΐϊ. 7. ΒΥ Ποῖὸ Δρργορσίδίίης {πΠῈ νεγῦ, μ6 
οἸαῖπιβ ἴου (τ βεϊδηβ [Πμαΐ ΠΟΥ Πᾶνα ποΐ ΟΠΙΥ 
{Π6 ἔγιια οἰγουτηοϊβίοη, θαΐ {Π6 ἔγαε «ὐογοῤίῤ. 

γεγοῖσε ἱπ Οῤγίσὲ ὕει.) “ΟἼΟΥΥ 1π᾿; 566 
ἃ. 26, ΔηΠ4 6ρΡ. 1 (ΟΥ̓ 1.31; 2 (ΤΟΥ. Χ. 17 ; 4150 
76. 1χ. 23, 24. ΕῸΥΪ σΟΠΠΘΟΙΙΟΠ, 588 Οἢ Ὁ. 1. 

ῥατσε πὸ εοηβάεσπεο ἐπὶ ἐῤὲ 3,652] “Α5 ννῈ 
τοριιάϊδίθ ἐγιιδὲ 1Π ΟἸΓΟΠΤΠΟΙ5Ι0Π, 50 1η 8}} 658 
{πδὲ 15 ουϊξννατά. Ὑπὸ ποραΐ. (οὐ, ποῦ μή) 
ἢ ΓΘ τιϑε4, 5ῃεθννβ {παΐ Πα 15 ποῖ πιο γε]ν ἀθἤπΙηρ: 
1π6 οΠμαγδοίου οἵ {πε ἔσθ (τιϑίίδη, δας 15 
ΦΒβογ ηρ {παΐ “νγε "ὁ ἄγε 5.0ῃ. 866. ΔΝ ΊΠΕγ, 

{Π.. 8 55; 5- 

ΗΕ ΟΑΝ 50ΚΡΑΒ5. ΤῊΕ ΪΙΡΑΙΖΕᾺΒ 
ΟΝ ΤΉΕΙΒΕ ΟΥὟΝ ΟΒΟΥΝΠ5. 

4. Τροισ᾿ 1 γηῖσδὲέ αἰδο βαε εοηράεηεε... .] 
Τ,|., “ΑἸΒΟΌΡΕ πιγ5611 πεαυϊηρ οοπῆς- 
ἄσποθ 1π {86 65} 84150.᾽"--- 1 4πὶ σοπίθηξ 
ἴο οἴ455 τυ ϑϑ] ἢ γοι (σε πί]165, που ρΡ 1 
τηϊσηΐ Ὀοαϑί ΤΑΥ͂ ὈΓΙΨΠΘΡ 65 45 ἃ [ον ας αὐεὶ] ας 
ΤΩΥ ΟΠ] πρ ἴῃ ΟἸγιϑί."-τπ 1 (σπιρμδίῖο), “1 
σΔῃ ({ΠΟῸΡῊ γοῖ σδηποῖ) οἸδίτη τηοτα [Πδη {ΠΕΥ, 
1Γ ΤῈ σοΠΊ65 ἴο Δϑβοσ Πρ ΠΟΒΉΪΥ οἸδιτη5. ὙΠ 
ἘΠ15 δηά {Π6 ποχί στ. Πρ. 2 (ΟΥ. ΧΙ. 18, 21,22. 

ΠΡ απν οὐρεῖν γιαη ἐῤίπζεῖρ ἐραΐ ῥὲ ῥαΐῤ.... .] 
80 ἍΝ: ΤΡ γι 11, “ΞΘΕΠιϑ᾽ 0 “Βανε." 
ΎὝΠΕ γε 15 ΠΕΓΕ τι5644, 45 δἰβεύσμοσθ (ἐσ. 
τ (ἰοΥ-: τ: 20)» ἴπ {πὸ ξεῆβε Οἵ “ββεπῖβ᾽ 70 
ῥίγισει ας" ἫἮς 15 βοϊηρ ἴο 5ίαΐθ, ποῖ ννῃαΐ πε 
αῤῥέαγς 1ο οἱῤέγς, Ὀὰΐϊ ννπαΐ ΠΘ ΤΠΔΥ ΠΠ5ΕΥ 
“ἐρμιά "ἢ ῥίγισε ἴοὸ Ὀ6. ΕΓ {πε τπουηθπί πὸ 
ΤΟΒΙΙΠΊΘ5 Πἰσ ΟΪά [Θυν!5ἢ βίαπάροιηΐ, αηα ββοσί5 
ΠΙΠΊΒΘΙΕ ἴῃ 50Οἢ [οΥΠῚ5. 845, {Π]| ΠῈ Ὀθοαπηδ ἃ 
ΕΒ γιβέδη, μ τϊρῃΐς Πᾶνα τι56α ; 85 ποχί συ. 

5. “ Αἰτουπηοϊδεα {Π6 εἰσδέρ ἄδγ " ({ποτο- 
ἴοτε ποῖ δ 84|16η γοσείγέθ, νυ νγοῦ]ά θα οἷγ- 
ΟἸΠΠΟΙβοα δ5 8η Δ 1Π0,--- ΠΟΥ δη Πεῤηηαεϊέε, αἵ 
Τουτίθεηλ :-- οὔ {πε βδἴοοκ οἵ ᾿χγαεὶ " ({πετο- 
ἴοτο ποΐ ἃ Ἂεσεοπάᾳαγέ οἵ Ργοβεϊγίοθ5) ;--- οἵ {Π6 
ἰσῖθε οἵ Βεη γα» (ποῖ ΟΥ̓ ΔηΥ οἵ [ῃ6 Τεϑ 
ἀροβίαίϊα ὙΥ1065); ---4η Πεύγεαυ οἵ [Π6 
Ἠεῦτοννβ᾽ -πταῖμοσ “οὗ Ἠθῦτον Β᾽" (Ὀοτη οὗ 
δα Ὀγεά ὈΥ ραγθηΐβ πὸ Παᾶά ποΐῖ ἀγοῤῥεά 

4-6, 

ἐῤεῖσ ἀπεεείγαί σῤέέορ ἃῃἃ τι58Ρ65, --- “΄ ἐκ 
Ἡεῤγ ῖς, Ν α]ς.). 

Αὐγοιηιείσοά ἐδ εἰσῥὲρ ἀα}}] Τι11., ““ἴπ οἵτ- 
Οὐ ΟΙβίοη, 8η οἰρῃτΠ-ἀδγ-τηδη "ἢ (τεδά περι- 
τομῇ; «ἀαί., Ἰηϑῖοφα οὗ {π6 ΠΑΓΑΙΪγ -ἰΓαηβιαίδὈ]α 
ποι. οἵ Κ6ς,). 

Βεγι αν») Οπε οὗ {πε {{|065 ΒρυΠΠρ ἔγοιη 
1Π6 Βεϊονεά Ἀ δομεὶ: {πὸ ΠΥ ἰτγίθε Ὀεβι 65 
1,6νῖ, (ῃδί (ποϊνν βίη τηρ 115 ΟΥΙΡΊΠ4] ΟἸΟΒῸΓ 
ΠΟΠΒΔΠΡΉΪηΙν ννἢ ΕΡΏΓγαίτη, ἀπά ἐπὸ τίνα γν 
Ὀεΐνγθεη 115 γσογαὶ ποιιδε «πᾶ {παΐ οἵ [πά8}) 
ΤΕΠΊΔΙ Πα [ΔΙ Π 6] ἔο {Πα βοερίγε οἵ Τπάδῃ, {πὸ 
ἴἤτοπθ οἵ αν, αηά {πὸ “Γεηρ!α ὙΝ ΟΥ̓ΒΠΙρ, 
γΠοη {πε Τὴ Ττῖρε5. ἔούβοοκ ἔπειη ἢ {πὸ 
{106 ΠΟβ6 ΡΊΟΥΥ 1 ννὰβ [Πδξ οἡ 15 501] βίοοά 
{π6 ΗΟΙΥ πᾶ τουδὶ Εἰἶγ. 

Ἠεῤγεαυ] 1.6., τὰ Ἰαπσιιαρο, δηα σπβίοσηβ; ποῖ 
85 ΤΊΔΗΥ ἰοννβ οἵ {Π6 αἰ βρεύϑιοη ὙΠῸ δά Ἰοβέ 
οί, δη4 νγεσα “" ππιηϊαϊοα 1η {Πα ἰοηρτα οὗ 
[5Γ86] " ((γγϑ8.). “Ἡεύγεαυ 1ῖ5 Ορροβεά ἴο 
“Ηρ επσε" (Α. Ν., “ στγεείαπ," Αςίδ νυἱ. 1,- 
566 δοίθ {Π6.6}, θοΐίῃ ννογάβ5 ἀδποίϊηρ 1γαεϊλίες, 
1Π6 οπε “ Ἠεῤγεαυ-“ῤεαξίπν," [μ6 οἴου “ σγεεί-- 
σῤεαξίηρ. 866. Δδρ. ΤΎΈπον θη 
σι πος; ΠΟΥ {ΠῸ αἀἰδειποίςοη Ὀεΐνγθοη Ἠεόγεαυ, 
ὕέαν, ἀπὰ Πεγαθίϊίε, 15 {ππ5 ὈΓΙΕΗΥ ϑβιτηπηθά 
ὉΡ: “1ὴ {πὸ ἢγβί 15 ποίθα ᾿σηφπμασε; ἴῃ {πῈ 
ΒΘοοηΩ, παΐϊοηα έν; ἴῃ ἴπΠ6 {π|τὰ, σεϊίσίοιις 
2τγιυϊϊεσες πὰ νγοσαδίϊοη. 

ὙΠΟΙΡΗ ὈοΥη αἱ Γαύβιιβ, 88. Ῥ81}] ννᾶϑ5, 85 
Π6 {6115 τι (Αςΐῖβ χχὶ!. 3), {Γαϊηθά ἴῃ Ϊετὰ- 
5816Π| ἴῃ ΗἩῦτονν ᾿θαγηϊηρ. ΑσσοΟΓΙΠΡΊΥ, ΠΟ 
Ἐ5114Π1Υ οἰΐο5 {πὸ Ο. Τὶ, ποΐ 45 ἃ “Ἡβ]]δηῖϑ ἢ 
71ὸὲνν νοιἹά ἀο, ἔοτῃ 1,ΧΧ., Ὀυΐ 45 ἰγϑη5- 
ἰαίθα ὈῪ ΠΙΠΊ561Ε ΠΌΤ [Π6 ΟΥΡΊΠΔΙ. 

ας ἐομοῤέγο ἐφε ἰααυ, α Ῥραγίσθε] Ορ. Αοΐβ 
ΧΧΙΠΙ. 6; ΧΧΥΪ. 5. 80 [ὉΓ Πα [85 ἀξοϊαγε υνυῆδέ, 
ΡΥ τίρμί οἵ Ὀιγτίι, μ6 ἀν ᾿ {Π15 βεπίεηςε δηά {Π6 
ἔννο ΤΟ] οννίηρ [611 νυ μδΐ, οὗ ἢ15 οὐνη ἔτεε- 1}, 
ἢς ὀεεαγιθ. ΒΥ γῳγξοσίομ, οἵ ἴῃ8 “ βίγαϊξεβί 
βεοῖ " οὗ {πε6 [Ὁ]οννεῦβ οἵ {π6 Τίανν; ἴῃ φεα], 
δεῖνα ἴπ ρυξίηρ ἄοννη ορροϑιίίοῃ ἴο 10; ἴπ 
γιογαΐς, ἸΓΥΘΡΓΟΔΟΒΔΌΙΥ τὰς ἴο 11. ϑᾳςοῇῃ Πα 
αὐας: Πα 5 ἢ (πο ἀοιδί) μα Ὀοδβίθα ἢϊπι- 
561 το θ6, τρ ο {πε πιουηθηΐξ νυ ῃθη (Πδὲ ἸΟῸΓΠΕΥ͂ 
ἴο Τλαπιάβοῖβ (Αςΐβ ᾿χ. 1--8) ννὰβ δγγεϑδίβα ὈΥ͂ 
{πὸ Τιρμε δπά {πὸ Ψ οἷος {παξΐ ἐγαηβίογπιθα ΠΙΠῚ 
Ιηΐο νγῃαΐ Πα 2:. 

6. (ωπεεγπίῃς Ξεα], ῥεγσσομέίησ ἐδ ἐρηγοθ] 
ὙΠ τνπμδὲ ἔδο!ηρ5 Πθ Ἰοοκεά Ῥδοκ οἡ ἢϊ5 
ΟΔΥΘΕΙ 85 ἃ Ρεγβεοπίου, ῃ6 [6115 τι5, τ ΤῚΠῚ. 1. 
13πτι6. Ηδετο, ΠῈ βρεᾶκβ οὗ 1 45 1 νγαϑ τα- 
βατάθα ὈΥ ΠΙ5 ΟΥΠΊΟΥ 56] -ττὰθ ἃ ρτοοῦ οἵ 



π᾿ ..:-9.] 

σατο ; ἐοποῃίηρ {Π6 τἰρ ἢξθοι5Π 685 
ὙΠ] ἢ 15 ἴπ {ῃς ἶανν. δ]ΔΠγ6 1655. 
 Βυῖ νῆας τῃϊηρβ ναῖε ραὶπ ἴο 

πι6. {ποβε 1 σομητεά ἰο85 ἴογ (γιβε. 
ὃ Ὕεα ἀουθεεβθ, ἀπά 1 σουπέ 8]} 

τηΐηρ5 ὁμέ 1οβϑ5 ἴ0γ {πε Ἔχςα!]θπου οὗ 

ΡῬΕΙΨῬΡῬΤΑΝΟΙΟΣ 81. 

της Κπον]εάρε οὐ ΟΠ γίϑε [Ἔϑι18 ΠΥ 
Τιοτὰ : ἔογ ψ ποῖ 1 Πᾶνα βυῆεγεά της 
]οβ5 οἵ 11} τπϊηρβ. ἀπά 4ο ςοιιπέ {Πεπὶ 
δμέ ἀυπρ, τμδὲ 1 την νη (Πτῖβε, 

9 Απᾶ θεὲ [ουπά ἰῃπ Πίπη, ποῖ Πανῖηρ; 
παΐηῈ οὐγπ ΤΡ ΓΕΟ 5Πη655. νν ΠΟ 15. οὗ 

“ 298]. (ΟΡ. Αοἴϑ ΧΧΙ. 3--; ΧΧΥΪ, 9-11; Ὁ Δ]. 
ἱν. 1.3: 

ἠομοῤίηρ ἐῤὲ γἱφῥίφοισπεςς πυῤίορ ἰς ἐπ ἐῤὲ 
Ἰααυ}] 1.6., “ΜΏΙΟΝ 1165 νυτμῖη {πῈ Ἰοτίευ οἵ 
{πΠ6 1ὰνν, ἀπ οοηδβιϑία ἴῃ [Ὁ] ον {Ππαΐ.᾽ 
1ι1ῖ., “τι ἰααυ;" τμ86 ννογὰ “᾿παυ" (νἱμουΐ 
αὐτί.) θεΐηρ τιϑεὰ, Πεῦα δηα ἴῃ ἰαϑί τὑ., 85 1 ἃ 
ῬΓΟΡΕΙ Π4ΠΊ6 (50 “ἴῃ ἰανν,᾿" (Δ]. Π|. 1τ) ;-- ποῖ 
Τ αν ἴῃ βΈπογαὶ, θυ “ ἐῤὲ Τίανν " οἵ Μοβεϑβ. 

δίαριο ες.) 8.11.) ἴῃ ΠΊΘΠ᾽5 ΕΥ̓65; 85 11. 15. 

7) 8. ΗΕ ΝΟΥ͂ ΘΕΘΡΙΒῈΒ ΒΌΟΘΗ, ΑΝῸ 5ΕΕΚ5 
ΒΕΥΤΕΒΚ ΟΕΟΥΝ. 5. 

“. Βιέ αὐῤαΐ ἐῤῖίηρ: αὐεγὸ γαίῃ ἐο γ1ε, ἐδονδ 
1 εοιγέεί... ἡ Μογε οὄχδοίν, “Βαΐ 598 
ΦΪηΡ5 88 τπιϑ8θα [0 Ὀ6 8115 ἴ0 Π16, {6501 
αν δοοοπηΐθα 1055 ΤΟΥ ΟἾΤΙΒ.᾽ 5 58 Κ᾽" 
(ΡΈΓΕ ἔεπβο, --- ἡ μανα οοπῖα ἴο δοσοιηΐ ἢ). 
“ἼΓΠΕ656 {πϊηρ5, νυ ΠΟ ὈΕΙΟΠξ ἴο τὴ6 845 ἃ [δϑνν, 
ΤΙ ΠΟ ἸΟΠΡΈΓ ΓΘΟΚΟΠ ΟΥ̓ΘΓ ΟΠ6 ΒΥ͂ ΟΠ6, 85 [1 τι564 
ἴο ἄο, 45 σαΐπ.---ἰ[οτὴ5 οὐ [6 5:46 οἵ ργοῆΐ 
1Π ΤῊΥ ΠΠ6-οσοιπξ; Ὀαΐ, οα ἴΠ6 σοπίγατυ, 1 
μανθ Ἰθαυποά ἴο 5ι1πΔ {πεῖ ΠΡ ππογ {Π6 οπῸ 
Βεαά οἵ 10... ὙΤΠῖ5 οοπίταβίοα ἴογτος. οἵ 
“ρ41η5,᾿ (Ρ]υτ.), “1055 (51Πη5..), 15 {πτ|5 θγοιρμς 
ουξ ὈγΥ Βρ. Τὴρμίοοί.--- Ὡς ἴεπβθε οὔ [μ6 
ΕΣ, ΤΠ ΡΕΙΟ {Π00|., 26. “ἼΞΕ. (0. 06) 
5Πεννβ {Πδΐ ἴῃ [Π6 ΓΟΥΘΡΌΙΠΡ; 5ΤΏΤΊΔΤΎ οὗἉ νυν Πδΐ, 
25 ἃ ενν, ΒῈ νγᾶϑ5, 6 βρεαᾶκβ ΠΌΤΩ ΠΙ5 2Ο ΙΓ 
Ῥοϊηΐ οἵ νἱενν (45 ἴπ τ. 4, ὕΠΟΓΘ 566 ποίθ). 
ΙΝοτυ, Ἔνθ ῃ ὮΙ5 ΠΊΟΓΑΙ Ὁ] 6] 6551 655 15 τοραγάθα 
ὈΥ ΠΙπὶ 85 1655 {π8Π πιηδυδι]!ηρ ἰονγαγ 5 βαϊνα- 
τἴοη,---β [οπάϊηρ ἴο ΠΙΠΩ͂ΘΥ 1, ἴῃ 50 ἔδυ 45 1ἴἰ 
ΤΥ Πάγανν μἰπὶ ῸΠπῚ] (Ἰγὶϑί. “ΕῸΓ 
ΕἸ γιβι 5 βᾷΚο," {πογοίοσθ, πΠ6 ἢὰ5 σοπῆδ ἴο νΐδυν 
1 ἴοο 85 “"1οββ. υἵεΐ πὸ 15 ποΐ ἴο θὲ τπιηάθυ- 
ϑίοοα 45 ἀἸβραγαρίηρ οὔβούναπος οἵ {πῸ ΜΟΊ] 
1 αν ; Ἰἴὰ 15 1055 ΟΠ (45 ποχί τ᾿. ἜΧρ 15) 85 
ΤοΟΙΠΡΑΓΘα νυ (γιβί ; “45 ἴο δῖ ἴῃ σδηα]ε- 
ΤΡ ΠῈ 15 1055, ὑγμθη {Π6 5.1 Π85 τί βθη.᾽" (( ἢγγϑ5.) 

8. 7κα ἀοιδίϊες:, ἀπά 1 εομγὲ αἰ] ἐῤίηρς Ὀὰϊ 
10..)] Κ΄ ΝΆΥ πιοῖο, 1 8180 δοοοιπὲ.. .᾽" 
Ης ῥας ἱεαγπεά ἐο αεεοιιιέ (ῬΕΥΓ.) Πῖ5. [εννϑα 
δανδηΐαρθϑ 85 “1055 ([αϑΐ “".),--- αν [γί μοσ, 
π αἰδο εοπέσμμες ἐο ἀσοομιέ (ΡΥ65.) “411 Ὁ 1π|ρ 5 
ἴο 6 1055 (45 ννῈ]] 5 [ποβϑ). “" 4, {μϊηρ5," 
2.6.,) 411 1Πδΐ ᾶἃτὰ ἀρατί ἴγομχ (σισί. ὅεε Νοίβ 
«αἱ επηά οἵ οἷ. 

)ὸγ δὲ ἐχεείομςν 9 ἐδ ἀποαυϊεάρε οΚ.. 1 
“1 ἄδβρίβθ 411, ἔοσ ὕπ 6 586 οἵ [Π6 5ιιτραβ5- 
ἴῃς οσίι οἵ ἴμ6 Κπον]θάρε οἵ Η:πι."-- ΕῸΓ 
Ἐμε 5ακε οὗ, '--πϑατὴβ Ῥσερ. (διὰ νυν δοςιιδαΐ.) 

45 ἰαϑί τ"., “ἴογ (γι ̓[5 βᾶΚο ἢ; 50 θεῖον, 
Ὁ γ ὝΝ οβε βακο,ἢ 

7,3») 1ιογ] Α5. “τ:»}) Οοα;, 1. 3, ἀηά ἴν. 19, 
ὙΏΕΓΘ 566 ποΐεβ. ΤῸ πον Η] πὴ 45 2712716 15 
(6 ᾿π1Ρ|165}) νυ μα ππαῖκοβ Π6 Κπον]θάρε 50 
Ρτθοΐοιι5 ἀθονα 411. “Μν 15 15 Δ τηοτα 
ΘΧΡΓΘσϑῖνα Πδη {Π6 ΟἴπΕῚ τγοδάϊηρ “ οτγ.ἢ 

)ῶγ αὐῤοῦῖ 1 ῥαυε σι εγεά ἐφὲ ἴου. 9.) αἱΪ 
ἐῤίγισς, ἀπά ἀο εομηξ... 1 “ἜΟῚ ΈΠΟΒΘ 5816 
Ι βυβογοᾶ 1055 οἶ᾽" (Δ0Υ..---501]., ΠΕΠ ΠΕ 
τυγποαά το (ΒΒ γιβί).--- 11} [Πηρ 5," πεγθ στ ἢ 
ΑΥ., ΚἼΔΥ 811,"---ἶμο τοί] οἵ ἴπ6 {πη 5 ἀῦονα 
τϑοοιηίραά, απ οἵ 411 {πμαΐ ἢ δαά οὐὔ᾽ οοιά 
μανθ. ΗἙΐβ “4]}, ψ πο Πα ἔπεθη Ἰοβί, ἢΠῖ5 
ΡΓεβοηΐ Ἰπάρτηθπξ ΡΓΌΠΟΙΠΟΟ5. ὑνοῦβα {Π8Π 
ὙΜΟΥΓΉ]Ε55 ; Π6 5.1] ““ περομπίς "ἢ (Δραῖη ῥΓ͵ΓΈ65. 
ἴξηβθ, 45 ἰαϑδί “".) 411 [Πδξ 15. ποί οἵ (γιέ 45 
“7055 γεα, ποΐ ΤΊΘΓΕΙΥ 50, θα “ ἐμηρ,"-- 
ταῖΠοΥ ἦσείαβε, “ βαγθαρο," ὑποΊθδη δηά Ἰοδίῃ- 
ΒΟΠΊΘ :---ΟΥ͂ ΡΕΓΠΔΡ5, “΄ ἀο5.᾽ γηεαί" (σκύβαλον, 
ἃ5 1 κυσίβαλον, ΟΥ ἐς κύνας βαλλόμενον),---δί 
Βαϊ ἔογ {ποβα “ἄορ. " (υ. 2), ποΐ ἴου “" “1 64- 
ΤΕ" (. 15):--ορ. Μαίί. χν. 26, 27. (ἢ γγϑ5. 
ἜΧΡΙ ΑΙ 5 {ΠῸ ννοσὰά ἴο πηθδη “δ 15Κ5᾽ οὐ “'σμα 
δαάϊηρ (ἀραῖη ἴο βιιαγά ἀραϊηϑί ἀδρυθοϊδίίοη 
ΟΥ̓ ΠΊΟΓΔ] ΟὈΘάΐθποΟΕ, 85 ἴῃ τ. 7) {παξ {πῸ Πιιβῖ,, 
1ΠΟΙΡῊ οαϑί ἀνγαὺ ΠΘη {πῸ ἔΠι 15 ΤΙΡΘ, 15 
γα] 8 16 1η ργοϊθοξπρ' 15 ΘΑΥ ΘΓ στοννίῃ. (ρ. 
Ἐςο] 5. ΧΧΥΙ. 4 (54πι6 νγογά). 

ἐῤῥαΐ 1 πᾶν αυἱηι ὠργι.] “ὙΒδαύ 501 ΤΥ 
Βαΐπ.. ." ὙΠα οοη]η. Πμ85 Πογὸ [5 βίσιοι πα] 
ἴοσοθ. ὙΠ6 νεγρ τείευβ θδοῖκ ἴο {πε “ ραΐζη-»,; 
1Ἰα5ῖ υ".--Ἡ15 δίπη 1πη σα]θοῖ!ηρ' [ΠΟ56 πηΔηΥ ἴαϊβα 
“αΐης, 15, [ῃαΐ Ἰηϑίθδα 6 ΤΑΥ͂ τθ41}1ΖῈ ἴΠ6 οπο 
1Γὰ6 δηά Ραγδηηουηΐ ψαΐη---(Πγιϑί, [{ 15. ““1ο 
ΤΈΡΙΔΟα. 411} ΠΙ5. Ἵδησο!]θα ψαΐη., ὈΥ Οη6 51η 516 
Ἰἴΐειη.. .. ἴο ψυτῖῖα {πὸ νγογά (ΉἩΒΙΒΊ οἡ {ΠῸ 
5146 οἵ Πῖ5. σεοοιρίβ ; ἴο οπίεγ {ποσὰ {πὸ Ὀτιεῦ 
ΒΕΓΙΩΙΠΊΔΙΎΥ Οἱ ΙΠΟΧΠΘΙΙΒΕ0]6. γθαβιγθβ, ΘΠΟῸΡ Ἢ 
ἴο σοππίεγθαϊδηςθ {Π6 106. οὗ 811} ἐπ] ηρ5.᾽ (Π) εδῃ 
ψδυρΠδη, 1 εεἰ. ΧἼ1.) 
ΤΠ Ρᾶβϑαρθ 566 Πὴ5 0 δ6 ἃ ΤΌ ΠΪηἰσοθηςα οὗ 

{πΠαξ ΟἾΠΕΙ σοπίγαβί ἄγαννη ὈΥ {π6 Τοτὰ, 
Ὀεΐνγεθη “ ο γι" δηἃ ““ χαϊπίπο" (ϑΆτη6 γεΓ05), 
ΝΑΙ πυτ γόν ΠΟ δ, δι, ΜΟΥ, 15. (Πξ 
“ φαΐ», αἵ 1π6 οοβί οὗ {πὲ “ 10..." οἵ [πε 5οι]: 
Βεγα, ϑ8[. Ῥδ1] 15 ψΊΠ]Ππρ ἴο 1056 πα πηΐνογβα 
ἴοσ {π6 δῖε οἵ ψαϊπέη (τιϑβί, 

9-14. Η15 ῬΕΕΒΕΝῚ ΑΙΜ5, ΑΝῸ ΟΟΥΒΒΕ. 

9. “1π4 δὲ γριά 1π δῖ) ““ΜΥ δἴτὴ 15, ἐμδξ 
Ι ΤΑΥ͂ πᾶνε (ἢ γὶβέ ἔῸΥΓ ταῖηα ποαὺ (145ξ «.) : 
Δ Πα (Πδί, γμθπ (Π6 ΤΥ οὗ ἰδϑίϊηρ σοπηεϑ, ἴ 
ΤΊΔΥ 6 Ργονεά ἴο θὲ Η!5, Πνϊηρ “ἴῃ ΗΪπλ. 
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τΠ6 ἰανν, θυς ἐμὲ ψνῃοἢ 15 τοι ρἢ 
τῃ6 δῇ οὐ (ἸἨτγῖβέ, τς τρῃτθοιιβ- 
Π658 ὙΠ ]Γἢ ἰ5 οὗ (στοά ὃν ἔτ : 

ΡΗΧΙΡΡΙΑΙΝ 5. 1: [ν. το. 

Ιο Τπαὲ 1 πιᾶὺ Κπονγ .Πϊπὶ, δηά 
1ῃ6ς ρονγεῦ οὐ ἢβ γεϑυγγθοίίοπ, δηά 
τῆς [ΕἸ]ονϑῆρΡ οὗ 5 ϑυβεγιηρβ, 

ποΐ ῥατῖης 7π1η6 οαυη τὶ ίεομσηεος ᾿ς. μὲ 
ραὶ αὐῤίερ 'ς ἐῤγοσρ... . ἡ Ηδε ἀεῆπο5, 
(1) περίνεϊν, (2) ροβιξίνεϊν, νυ παῖ 11 15 ἴο θ6Ὲ 
““ γ)οιηά 1π (τισί. 

(1) νοΐ 5ῃενῖπε 5010} Τρ Πθοιιβη 655 45 {παῖ 
ἴῃ γΠΙΟἢ ἢ Πᾶ5 δββογίθα ἢ Πη56}} (υ. 6) ἴο θ6 
“6 Β]ΑΠΊ61655," 561]., ““τιρῃίθοιιθηθθθ ἴῃ. {ΠῸ 
1, ανν," -ΟΥ, 85 ΠΕΙῸ ΘΧΡΙΓΘΘβΘΩ, κπαΐη 6 ΟΠ 
ΤΙΡΕ ΘΟΌΒΠ 655, μα ΜΈΣΟΙ 185 οὗ {86 
τῶν. ([{ 15 1π ἴῃ6 Τνανν, ἀεῆηθα ὈΥ 115 
ῬΓΘΟΘρΡίβ ; οὐ ἴπ6 νὰν, δοϊιδίοα Ὀγ 115 5ριτι: 
ἢ15 οαυι, ὈδΙηρ {π6 διιτὴ τοί] οἵ 15 γο]πίαγΥ 
οὈϑάϊθηςο ἴο {Π6 1,ἀνν.) 

(2) Δεέ (Βαΐ τἱρῃίθοιιβηθϑ85 νυ ῃῖ ἢ οἰβοννΠογο 
(ΕΟτῆ: 11}. 21; 22; ὅζ6.) ΠῈ «50 {Π||}0ιΞεῖ5 
Τογίπ, καῇ ΈΙΟΒ 15 ΤΠΤΟΌΡ Σαῖ ἱπ 
ΟΕΥ 50" (οτηϊέ αγί., ἀπ οὔβεογνε Χριστοῦ δεη. 
οὐγες}1).--- ΗΘ ϑᾷγ58 ποΐί “ΑἸρῃίθοιιβμθθθ οδ 
ἘΔ," -- {πΠορ {Π6 νοῦ] σοπίτγαβε ἴο 
“ ἈΙΡΗ ΘΟΙ5Π655 ΑΚ Τνανν ἢ 566 Π|5 ἴο ΓΟΟΪΓΟ 
{παῖ ΘΧργθϑϑίοη (ΠΟ οἰβοννῃοσα Π6 τ1565, ἃ5 
Ἐ οπι. ᾿χ. 30),--ἰεβδέ 1 5Βῃου] βθοῖὴ 451 ΕἸρῃΐ- 
ΘΟΙΙ5Π655 ννᾶ5 ΟΥ̓ ζοι]Ἱά ὃὈ6 “οἵ Καλίρ᾽ Ἰῃ ἃ 
5686 Ραγ4}16] ἴο {παΐ ἴῃ νυ οι {Π6 βιρροβοά 
ΤΡ θοιιβη 655 οὗ [Π6 [δνν ννὰ5 “οἵ 2ῥε 7 ααυ.» 
ὙὝΠῈ5 {πὸ Ργθροβιτοηβ οὗ ἴπῸὸ βαββϑαβο 76 ἴῃ 
ΔΓ 6515, ἃ5. νν6}} ἃ5 {πὸ ποῖιιη5. Εἰρῃΐθοιιβ- 
Π655 15.ἐῤγοισ (ποΐ 9.) αὶ (ποὲ Ζ.απυ). 

αυῤ΄Ίερ ἰς οΓΓἹ σοα)] Α ἴαυῖμοῦ ἀθῆηϊοη οὗ 
τπ6 ““ΕΑἸΡΗθουβηθ55." δροόκθη οἵἍ ὙΠοιρΡΗ 
“ ἐῤγοισ Ἐφ," 1 15 “ οΥ οὐ. Ηἰ65 {δετο- 
ἴοτθ, ποῖ τηδη 5; ἴπ6 ννογάϑ “ οὐκ Οοά᾽" Ὀεϊηρ; 
ΟΡΡοββά ἴο ““γηἼηδ οπυ," ἃ5. ΜῈ} 45 [0 “9 
1ᾳαυ." 

ΤΠι5 ψγῈ ανθ, 1η {πϑο]ορῖοαὶ! ἸΔηριαρΘ, 
Οοάδβ Οτᾶςς 45 {πε πιονίηρ (διιβθ, (Ἀτ]ϑί 5 
ΔΝ ΟΥΚ 85 {πὸ τπουϊτοσίοιβ διι56, απ ΒΔΓ ἃ5 
ἴῃς ᾿πβίγαπιθηΐ, ἴῃ Ταδιϊποδίίοη. [{ σΟΠΊο5 
“ἘΠΥΟῸΡη ΚΑΙ," το πὶ νποβο ἴδ! 15 “1η 
Ομσῖβί," “οἵ σοάᾶ." 

ὧν ,αὶ}}] 1.ῖ,, ““οπ ἐῤδὲ ἴαιτ ἢ" (ατί.). ΤΠΟβα 
νογάβ ἔασίποῦ ἄθβοῦθθ ΕἸΡΠθοιθηθθθ 85 
Ὀδβίονγε “οχ ἐρὲ σγοιμηά 9 σμερ ἴαιτ ἢ "ἢ (85 
αὔονθ “εῇβη64),---561}., ““1η ΕΠ τιβί." --“ Οη;, 
ΓΟΡΓΟβοηΐβ ΔΙ 45 115 δασῖς; “ΤὨΓΟΙΙΡΉ," 85 115 
πε γιοῦ. ΒΟΥ οί, οΡ. Αοἴβ ΠΙ|. τό. 

ΤῸ 5ιπὶ πρ:--Πς ΕἸΡΠϊθοιιβηθϑ5. 5ΡΟΚθη 
οΟὗἉ 15 ἃ Ργθβθηΐ γα! νοι {πῸ (Ἰγιβίίαη 15 
ἴο “ῥατυε (ποῖ ΤηοΓΕΙῪ ἃ5 ἱπηριζοα ἴο ΠΙΠ1): 
1Ὲ 15 Ὦϊ5, 50 ἔστ 8ἃ5 ἢ Πα5 “(1 2: ὥργίσε τί 
{Ππ|5. σοπΊο5. “ ῤγοισ αὶ" 845 1ἴ5 σῃδηπε} : 
Ὀυΐ 15. “ο} Οοά᾽ «5 τἰ5 Οτἱβίῃ ; δη4 15 {Π6 ἔ]- 
ΠΙπιοπΐ Ης 5εῖβ “πῤῥοη ἐῤαὶ ,αὶ1.) ὙὝΠα5 {Π6 
ξτοαῖ ἀοοίτιπε οἵ ΚἸρηίθοιιθπθϑβ ΒΥ ἘΔΙΓΝ, τη- 
ΟἸἀΘηἴΆ}}Υ Ἰηἰγοάπορά ἴο Ροϊπέ ᾿ἴ5 τεργοδαίίοῃ 
οὗ 1π6 {πάκϊΖοτθ᾽ βο!!- σιιδί, 15 Ὀτιθῆν γοῖ ΓᾺ]]}Ὺ 
ΕΊνῈἢ ἴῃ {Π656 ἔδνν ργθορηδηξ ννογάϑ. 

10. Τραΐ παν ἔποαυ ῥί»] Τ1., [ον ἐφε 
2μγβονε) 9 ἀποαυίηρ Ηϊ»ι." (ΕῸΓ σοπδίγαοίίοπ 
ΟΡ. Κοπι. νἱ. 6; αηά βεὸ ΨνΊηεσ, 111. ὃ 44, 
45 ().)-- [εϑε ννογάβ θεϊοηρ ἴῃ σοπβίγποίοη 
(ποῖ, 45 (ἤτγϑ., ἴο “ὃν (1, θὰ) ἴο {πε 
ΡῬγθοθάϊηρ ““(παξ 1 πιᾶὺ ραὶπ (ἢ γίϑὲ δηά θὲ 
ἔουη ἴῃ Ηἰπι:" --- νη ]8. ἴῃ Ἐπουρῃξ {ΠῸΥ 
τονοσγί ἴο {ΠῸ ““ Κπον]εάρε οὗ (ἢ γιϑέ ἴῃ τ. 8. 
1 ΒΘ τηδὺ αἴΐαϊπ ἐῤαέ Κπον]βάρε πα 5 ΓΕΔΑΥ͂ 
ἴο Ἰοβε 4}}, "παῖ με ΠΊΑΥ͂ σαίη (ἢγιβέ.. .., 50 
85 ἴο Κπονν Η!πὶ ;"---ἰο ἄποαυ, 1.6., ἃ5 ἃ ῬΟΥΙΒΟΠ, 
ὙΥΠΙΟΠ ἸΠΡ]165 αοοθβ5 [0 Η]ΠΊ, ᾿πνγαγά 5θηβα οἵ 
Η!5. ᾿πάννθ! πε, σογηπηιπῖοη νυ ἢ Η 1πη.--- ΟΡ. 
7οΠη χυ!!. 3. 

απά ἐδ βοαυοῦ 97 ῥὶς γεσμγγδοίίο, ἀπά ἐῤε 
7) οαυ δ ὶρΡ ὁ} δὶς σἰγεγίηρ.)] “ Καονῖπηρ Η!τη ἢ 
ἰ5. Ποῦα ϑῆθννῃ [π᾿ ἴνγο δϑρεοΐβ,---(1) ἴῃ Ηἰ5 
Εχαϊζδίίοη, (2) ἴπΠ Ηἰ5 Ηυπη]Ἕδίοη. [ΙΕ 15 
ἘΧροσίθποθ (1) οὗ [6 φυϊοϊκεπίηρ νἱστίας οὗ 
Η!5 Κοϑυγγθοίίομ, (2) οἵ δϑϑι πη ]δίοη ἕο Η! πΥ 
Ὀγ ραγίαϊκίηρ οἵ Ηἰ5 ϑιιβοσιηρβ ( Ν ἸΕβΠροτ). 

ἐδὲ ῥοαυόῦ 9 ῥὶς; γτερμγγεοίοα}) 8561]., {Π6 
Ῥοννεῦ (δύναμιν,---ορ. δύνασθαι, «". 21), μετα - 
Ὀν Ηε ταϊβεά Ηἰπιβοὶε ἔγοπι ἴῃς ἀδθδά, {πιι5 
“ἐ Προ]αγθά το ὃ6 {πε ϑοη οἵ σοά ψ 2οσυεν ἢ 
(οπι. 1. 4),--ταηα νυ} ταῖβα 411 [Πα ἃγὲ Ηἰ5, 
ἢγδὲ ΠΌΤ 51Π Δη4 ἤπΑ}}ν ἔγοτη ΤΠ ϑδίῃ :---π 6 
Ῥοννεσ, πδιηοῖυ, οἵ Ηἰ5 ϑριγιξ (βοπι. υἱῖ]. 
9-1τ1). Τὸ [6 (Ομ γιϑβίίδη, Ἴοπβοῖοιβ ὃχ- 
Ῥογίθηςα οὔ {π6 ργεβοπξ υἹοΐοσυ ἴῃ Ὠἰπὶ οὗ {πῸ 
ΘΡΙΓΙ ΟΥ̓ΘΓ «71, 15 [Π6. δαγποβ οὗ {π6 υἱ]τπηδΐς 
{ΓΠΙΠΊΡΙ ἔογ πὰ οὗ {μα δριγιῖξ ονεῦ 1)εαΐῤ. 

απά ἐδὲ 7] ]οαυ ρὲ 9 δὶς τ εγίπρ.)] Οτηῖξ 
αὐτ., ἢ θεοὶ Μ898., ἀπά 5ε6ὲ ΝΝΊΠΟΥ 45 οἰϊοά 
ΟΠ]. 7. ΤΟ νογάβ, “πὸ ροσυεῦ δηὰ 2ε]οαυ-- 
σδΙρ, τῃι5. Ἰοϊποά ὑπάοῦ οπὲ αγί., Ἔχρῦθβθα 
{π6 ἀποαυϊεάσε οἵ (Ἀγῖβέ ἀπάθυ 115 ἐνγοίο!α 
ἀβρθοΐ, 45 αῦονβ, -παυαγά ἀπὰ ομαυατά. ΓΤ ῊΪ5 
“ [Β]ΠΟνυ 58} 1Ρ Ὁ σοηϑίϑίβ ποῖ ΤΊΘΓΕΙΥ ἴπ {Π6 ἕδος 
οὗ 5 Ἴεσγιηρ 45 Ηδ ἀϊά, θυξ ἴῃ ἃ βριγιξ ἄγαννῃ 
ΠΟΑΓ ἴο Ηἰπὶ ΟΥ̓ 50 ΠἘΈγπρα Ὀογπθ 'ἰπ Ηἰ5 
βίγοηρίῃ. 866 {15 θα ΙΓ} }γ ἄγαν οὐ ἴῃ {ΠῸ 
Ἐὐχποσίδεοη ἴῃ ΟὐἹ “ ΥἸϑιζαίοπ οὔ ἴπ6 810 Κ. 

δείμι για εοηγογηια δι} “Ἴπ θοΐπρ 60π- 
ξοΥτι 6 ἃ" (ΡΓ65.), 2.6., ΒΥ ἃ ΡΓΌρτοββινε νγογκίηρ. 
ἼΠῸῈ γεγρ 15 ἀογινεά ἔτοιη “20 γρι" (1. 6, 
ὙΠΕΓΘ 566 ποΐθ). (ρ. “ εοηγογηιεά," α. 21, δηά 
ποίε,---αἶδο Αἀάϊ]. Νοίε. 

ΎΠΕοβ6. νγογάβ τεϊαΐα τὸ Ὀοΐμ {Π6 δβϑρεοΐβ 
(ϑβεννῃ ἃθουθὺ οἵ “Κπονῖηρ" (ἢ τῖδ. Ηὰ 
τοραγάβ “ Πεαΐρ ἢ 85 Ὀείπρ; ἴο πῖπὶ {π6ὸ σοη- 
ΒΠηπηδίίοη οἵ “ σἠγεγίπρ:," ἀπ α [Π6 Πασθϑϑατυ 
απίθοράθηξ οὗ {πε “ Κερργγεοίίοη." ΟΥ̓ΔάΌΔΙΠΥ, 
τῆγοιιρη βυβογίηρθ ἀπά ἀθαίῃ, μῈ 15 “ θείης 
σοηίοττηθα "ἢ ἱπίο {π6 ᾿ἰκοηθθ8 οὕ (ἢ γιβί β 
Τ Θδῖῃ :-οῖπ {π6 Βϑυγγθοίίοη (πεχέ Ὁ.) {ΠπῸ 
ΠΟΠΙΟΥΤΊΪΥ ἰ5 ἴο θεὲ ςοπιρίοῖε (τ. 21). (Ρ. ἴοτ 



τ. 1τ---τΔ.} 

δείηρ πιδάς σοπίογπιαθὶα ᾿πίο ἢΪ8 
ἄεδίῃ ; 

τι ΙΓ ὈΥ ΔΗΥ͂ πιεᾶηβθ 1 πηΐρῃΐ 

ΓΗΙΓΕΨΡΡΥΑΕΙ͂ΝΒ,: 11. 

αἴζαϊῃ τπίο (ῃς τοϑυζγοοίίοη οὗ {6 
4644. 

12 Νοῖ 45 {πουρῇ 1 Παά δίγεδα γ 

186 ἰγαΐπ οὗ {ποιρῃΐ, ΟΠ. νἱ. 2-τι; 2 (ΟΥ̓. 
ΤΟΣ 

11, 17 ὃν απν τιθαπς 1 γέ αἰέαϊη τριΐο] 
ὩΜΑΥ αὐύαϊπ᾽" (ΔοΥ. ΠΟΠ].,) 85. “ΤΊΔΥ ΔΡΡΙῸ- 
δοπά," ποχί “".). “1 ὈῪ ΔΠΥ͂ ΠΊΘΔΠ5 " ἜΧΡΓΘ5565 
ποΐ ἀοιθέ, θυ γαίῃ οῦ Ἐπ 6 ΘαρΌΓΠ655 Παΐ ΒΕΓ γ 65 
ΒΥ͂ α]!] νγαγ5 ἴο σϑᾷοῇ 115 6επά.---ἰς Ατἰίδίη τιπΐο, ἢ 
ἽΠΊΡ]165 ἃ σοαὶ ἴῃ νἷονν (Ἐχργεβϑεά Ὀεΐονν, τ. 
14); πε νετρ (ἸΠ 115. πιθιι] ἠοεαὶ τηθαπίηβ, 
“ἐξρ γῇ ΟΠΘ᾽ 5 ἀθϑιπδί]οη 7) βουνίηρ ἴο ἱπίΓο- 
ἄπος {Π6 Ιάθα οἵ {πὸ σγαχεο (ποχί υ.; ορ. 1]. 
τὸ). 8ε6 1 (ἴδηι. Κ.., 1,Χ11, οἰἰοα ἀθογε, 
Τηίγοά., ὃ Ν., Α, 11.) ποῖθ 5, ποῦα [Π6 58Π16 
νοῦ πὰ5 ““φοαί᾽ 85 ἰἴ5 οὐ]εοί.---- ΤῊΣ 
Ἐ δϑυσγθοίίοη ἔγοπι {πὸ ἀθαά " Δοσογά! ΠΡ ]Υ 15 
1Π6 σοα]; πὸ φγίσε ἰ5 π᾿ Ηπτη Ποιὰ ᾿ἴ 15 
1π6 ΑΡοβίϊθ᾽β 51η516 δἰἷπὶ ἴο βαΐη,---(ῃγιϑί. 

Ετοπὶ ἴΠ656 ἔννο οὐ. να ἰθᾶσῃ ἤονν ἴο Πἰπὶ 
(.. 21), “ “78 ἐς Οῤνισι,---Ῥθοαυβα ἴῃ Π|ἴδ Π6 15 
είηρ σοπίογπιθά, οὐμένγατα ν ὈΥ 5 ΒΈΤΙηρ ἢ 
Η πη, ᾿ηνναγάϊν ὈΥῪῚ ΗἱἰΆ5 4υ!οἸκθηΐπρ ῬΟΥΨΘΓ, 
Ἰηΐο (ἢ τϑ 5 ΠΠ|Κοπα55: “ ἀδαΐ ἱς σαΐῃ,"---ἃ5 
{Π6 ραϑϑαρα ἴο {πὸ Κὶ δβιισγθοίοη- 1,16, τη ννΒ1ο 
ἢ 5841} θὲ (τ βί᾽ 5 ἀπά (ῇηγιβί ἢἰ5. 

ἐδὲ γερμγγεοίοῦ 9 ἐδ ἀθα4)] “Γταμϑίαδΐο, 
“086 ΤΟΥ θοῦΐοι ἔσοπι [86 4688," ἀοοογά- 
ἴῃς; ἴο {πΠ6 ἴσια γοδάϊηρ. ὙΠῸ τοδάϊπρ οἵ ΑἸ. 
(αἶθο οἵ δος.) μᾶ5 Π|{16 ευ!άθηςθ, δη4 γί] 5 ἃ 
ἀοδοξίνο 56η56 :---ου τη “ [Π6 τγϑϑασγγθοίίοη οΚ 
τς ἀεδά " ---ἰῃῇς (σοπογαὶ Ἐ δϑαγγθοίίοη, 4} 
γημὶ πᾶνθ ρατί. “ΤῈ γαϑισγθοῖοη 27 ο7η1 {Π6 
ἀθδά " τηθδηβ (ορ. [6 Χχ. 35) “ἴπ6 Ἀδβιτ- 
τϑοίίοη φΚ ἐῤὲ 7μπὲ" (Τὰ χῖν. 14). Ηδγα {πὲ 
τΤηθδηΐηρ; 15 ἰαγΊΠοΥ Ροϊηΐθα ὈΥ 1Π6 τϑαρρθαγ- 
ΔΠς6 οὗ {Π6 ρσθρ. (ἐκὴ ἴῃ 16 νγογά ἴου ““στϑϑιγ- 
τοοιοη (ἐξανάστασις---ΠονγΠΕ ΓΕ ο]βθίη Ν.7..). 
80 Ησοοϊκοῦ οχρ αἱπβ 11, " Εἰ, Ρ,᾿ .. ᾿Ιχυ]], 12. 

10, νοΐ ας ἐφοιισὺ 1 ῥαά αἰγεαάν αἰΐαϊπεα] 
ἐΝού {μ΄ 1 μδὰά διγθδαῦ οὈύδϊὶπθα," 
501]., 1ῃ6 2γέζε, Ἐχργεβϑθά βεῖονν (Ὁ. 1.4), οἵ ἴῃς 
ΤΑΠΘ, ἱπΡ|16 4 1η ἰαϑὲ Ὁ. ὅ0, “ὁη6 χερεϊ οὶ 
{πὸ γῖξε (ϑατὴθ νεγῇ δηδ ποι, 1 (ΟΥ. ἴΧ. 24). 
ὙΠΟ ννογάς σιγά δραϊηβί [ΠῸ βιρροϑβιίίοη {Ππαΐ, 
ὉΠ {πὸ ππουπθηΐ οὗ 15 σοηνούβίοη, ὑγΠ6η Πα 
ννα5 “ Ἰαϊᾷ πο! οὐ ΟΥ̓ (ἢ γῖϑί  (5εε Ὀεϊονν), 
6 δϑοιγθά {παΐ ψνῃῖσ ἢ ἴπ γα πὸ θα ΠΟΡῸ5 
το νυνῖπ απὸ οπά οὗ ἃ {|| ]οπρ βέγιιρ !θ. ὙΠῸ 
ἴδηβα οὔ {π6 νεγρ (4οτ.) τεϊαΐεβ ἴο {Παΐ 
τηοιηθπΐ (45 “1 βιιβοτγεά 1055, Ὁ". 8,--ορ. ποχί 
ποΐθ). ΑΟΝ. Πθσθ τηϊβθδάβ, ὈΥ δηρ᾽ ουϊηρ {Π6 
ϑᾶτηθ νγογά “' αὐέαϊπ᾽ ἴο τεπάδθν {Π6 ἀἰβογοης 
ψοΓΌ5 ἴπ [Π15 ἀπά Ἰαϑὲ υ.,---ἢτ15 51 ΒΡ ϑΈηρ; “1ῤὲ 
γεσμγγοϊου "ἢ 45 ἴῃ6 οδ]δθςξ οἵ ἐῤὲς γεγ ; ὑνῃῖο ἢ 
πνοι]Ἱὰ θ6 πππηθδηϊηρ, ἴῸΓ 5 τοδάθυβ πθοάρα 
οί ἴο Ὀ6 ἰο]ά ἐπαξ 6 ““πδά ποῖ δἰγθδαν αἵ- 
ταἰπο ἐῤὲ ᾿γεσμγγεοίίοη." ---Τὸ “ αἰταϊπ" τῃ6 
σοαὶ, ἴο “ οὐέαϊπ " [Π6 ΡΓΙΖΘ,- πο [ΠΥ 15 γεῖ ἴο 

Ἄχιν 7.5:.---ἶοι,. 11]. 

Βἴπη ἃ τϑδ]Ζοά ἔπεϊ, δας ἔου οί πα 15 πορίης 
Δη 5{ΓἸνΊηρ. 

δἰ ροῦ αὐεγὸ αἰγεαάν ῥογζεεῖ] “ΟΥ δὺὰ 81- 
Υοδὰγν πιδᾶθ ρουΐϑος," [π|., “δας δδϑοημ ῥεγ- 
2εειεά᾽ (φογῇ. ἔθηβε). Οὔβεῦνα {πῸ οἤδηρε οἵ 
ἴδθηϑα ἴῃ ἴπεθβα στ.--ὐ ΐῖ ΠΥ σΟηγουβϑίοη 1 
ἀἰϊά ποῖ νὶη ἴπ6 ΡΥΪΖα : ἴο {Π|5 4ΔΥ 1 ῥατνε 
ποῖ δοῃίθνθά ρογίβοξοη. (ἄρ. Ηεδγ. χὶ. 40.) 
ΒΥ « 5ιιβίαιϊηβε ϑβίγιρρίθ, ποῖ αἵ Οη6 βίγοκβε, 
ΠΟπΊο5. {ΠῸ νἱοΐουυ. ὍΤΠ6 Ῥοννοῦ (Ὁ. 10) 5 
νου Κίπρ ἴπ πἴτα, Ὀπέ 115 νγου]ς 15. ποΐ γεῖ ἔα}}Υ 
τουρ ἢ ΐ, ὲ 

δμξ 1 7ο]οαυ αγίογ, ἢ τδαΐξ 1 γιαν ἀῤῥγερεπά 
ἐφαὶ 79 αὐῤίερ.. ὙΠῸ βΈΠΟΓΑΙ 5θη88 15 
ΡΪδίη ;--- ΤΙ ΉΙηΙς ποῖ {Ππαξ 1 ννου]ά μανς γοιι 
ΤΕΡΑΓά Τὴ6 45 Πανὶπρ ἐῤέπ βοσιγοά {Π6 ΡΥΪΖα 
οἵ [πὸ (Ομ τβέιδη οουῦθο. ΝΥ μαΐῖ 1 ΔΠΠΓΠῚ 15, 
{παΐ, δῦ οσἰποο ἐῤεη, 1 ἅτ οὐ ἴπδξ σοΊΓ56, 
βίγινπρ ἔογ {πὲ ρΥ1Ζα. 

Βιυΐ 45 ἴο πὸ ἐθίδ:]5 ἔΠ6ΓῸ 15 τα ἢ 4 Θ5ΈΟη. 
ΤΠΕ ΑΟΝ. τεπάεσγιηρ, (4) “ἡῤαΐ ἴου ΜΒ ἢ ἢ 
(ἐφ᾽ ᾧ), 5ΌΡΡΙΙ65. ἴο {π6 τεὶαί. δὴ δηΐϊεςαά, 
νυ ἢ] ἢ ὈΕςΟΠΊ65 {ΠῸ οὈ]εοΐ οὗ {Ππ6 νου “ ἀρρτγο- 
πεηά. ὍΠ15 γ16] 45 ἃ ϑδιϑίδοϊογυ πηθδηϊηρ, 
“1 ΡΓῸ55 Οὐ ἴο ἰὰαὺ ΠοΙΪά οἡ ἐῤαΐ, ἴογ ννῃῖοῖ 
((Πδξ 1 πλῖρμξ Ἰαν ΠοΙ]ά οἡ 11) (γί αι πο] 
οα τὴρ (561]., δ Πῖ5 σοηνεύβίοη). 80 [π6 
απίθορά. ἢ45 ἴο Ὀ6. ϑιιρρ]164, ΠμπΚ6 ν. 25; δπά 
50 {Π6 ΡΓΕΡ. (ἐπὶ) 15 564, Δ]. ν. 13; ΕΡΗ. 11. 
το, ὅζσ. 
Α {πὸ 56η56 [Ὁ]]ονν5 το πὶ σα πάθγιηρ, (6) “ 20 

αυῤῖΊεῤ ἐπ᾽ ([αἸκίης; ἔφ᾽ ᾧ Δάνεογθ!4}}γ). 
1 εἴ πον (4) οἵ (6) ὈῈ αἀορίθά, {Π6 βεπίθποθ 

ΘΧΡΥΙΌ5565 {Π6 1)Ζ 6 ῥιροσθ ἴῃ ΟΔΠ]ΠΠΠρ; Π1Π1.---- 
“1 ρϑύβουοσα 1 1 τηδῪ ἠαν ῥοίά ογ [πε ρτῖζε; 
7ῶν «αυῤίωρ ῥεγροσο (1 παῖ 1 ταῖρι ρεύβανοσθ) 
ῥοϊά ῥαᾳς ὀξεη ἑαζεπ 9 γιὸ ὈΥ [6515 (ἢγιβί." 
(Βρ. Ἡ οὐβί θυ, " ϑευτηοηβ, ΧΧΥΝΊΙ].--- [) 

ΟΥΠοῦθ. Πονγενεῦ (4150 ἰαϊκίηρ; ἐφ᾽ ᾧ δάνοτγ- 
Ὀ14110)ὺ ἰγαηϑὶαῖα {Ππθπὶ, (6) ““ὀεσαμσε," ““Ἴπας- 
ΠΣ τ 80 ΟΣ τὲ Σ2, -- Ὁ 0} ἐραξ 
(Α. ν..,---ϑθὲ ποίβ πεῖ ; «150 2 (ουσ. ν. 4).-- 
ἍΜ ῈΠ {π|5 τοπάθσγιηρ, ἴπ6 ννογάβ. δίαδίε {Π6 
γεασο αὐδν ῥὲ γξεὶς δοιιμαί ἴοὸ ἴο!]ονν,-- [6 
τηδίζου θεϊηρ οπα οὗ ἀεδέ " ((ἢγγ5.). Απά {Π15 
15 ἴο 6 ργείογγϑά ; ἔοσ (4) ἀπά (2) 56 6Πὶ ππα ΠΥ 
ἴο παύουν ἴῃ6 Ριγροβα ἴῸγΓ νΠΐοῃ Πα ννὰ5 
ΠΔ]Π]οα ἰηΐο ἃ ΠΊΘΓΘΙΥ ΡΕΥΒΟΠ4] οπα (Μεγετ). 
ὙΤταηβίαί Δοσογάιηρ]Υ, “Βα 1 ΡΥ655 οἱ, ἱξ 
Ι ΙΔΥ 8180 ΙΔΥ ΠΟΙ, ΤΟΥ ΟΝ 851 

Ὑ5 8180 1214 ΒοΙἃ οὐ ὉΥ ΟὨΥἱθο" ὙΠῸ 
“( 4150, “4150, 816 σογγο αν ἴο θδοὴ ΟἾΠΟΓ ; 
--ι ἐμὲ 1 πλΔΥ “ὁ ἸΔῪ Πο]ά, ας 1 ννὰ5 1α14 μοὶά 
οη."---Βοίῃ πῈ νεγθβ (διώκω, καταλάβω) δῖα 
τι56 4] ΦΌΒΟΙ! ΠΟΥ, 45 {Π6 ΓΟΥΠΊΘΙ 15. ἴῃ τ, 145) ἴπ6 
Ἰαϊίου [ἢ τ. 13. 

ἘΠῚ βαῦϑ: ποῖ, “1 πε (85 το, 11} 56)» 
2. Ἐ 
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ἰδ παά, εἰΈΠεῦ ννεύε δἰγεδάγ ρεγίεοι: 
θιιξ 1 [Ο]]ονν δἴτεσ, ᾿ξ ἐμαὶ 1 πΊδΥ 
ΔρΡΡΓΕμεπά τηδέ ἰογ σῇ ]ο ἢ αἶβοὸ 1 ΔΠὶ 
ΔΡΡΓΘΠαπάεά οὗ (γιβε [651|8. 

12. Βτείῆγεη, ἴ σοιιπέ ποῖ τηγϑεῖΈ 
ἴο Πᾶνε ἀρριεμεηάεά : διέ πὲς οπα 
τηϊηρ 1 ἀρ, ἰογρεξείπρ τποβε {Πὶηρ8 
ὙΠΟ ἢ 4γα ΒΕ ΠΙΠ4, ἀπα γεδοῃϊηρ ἔογτῃ 
πηΐο ἘΠο56 {Πῖπρ5 ννΠ] ἢ ἀγα Ῥεΐογε, 

ΡῬΕΙΤΒΡΒΡΙΑΙΝΈΕΠΗΤΙ. [ν.13---τό. 

14 1 ργεβ8 ἔονναγά τῃ8 πιδῖῖ ἔοσ τῃς 
ΡΓῖΖε οἵ τῆς πῖρῇ οδ]]Ππρ οὐ (σοά ἴῃ 
(ἢ γῖβεὲ [6ϑι8.Ψὄ 

Ις [,εξ τι8 {Πεγείογα, 85 ΠΠΔΠΥ 85 ὃς 
Ρετγίεςι, δε τῆιι5 πηϊπάεά : δπά [ἢ ἴῃ 
ΔΠΥ {Πϊηρ γε δ6 οἴμεύνγίιβαε πηϊπάβά, 
(Θοά 584]1] γενεαὶ ενεη {Π]15 τιπίο γοιι. 

16 Νενεγίμεῖθϑϑ. ννῃεγείο νγε Πᾶνε 
αἰγεδάν διίαϊπεά, ἰεξ τ1ι5 νγδὶκΚ ὈὉγ ἐπε 

θυΐ “1 γε: οἱ ;"--ἰῃε Ἰατέον νογθ σοπνευῖηρ 
ἘΠ6 βίγαϊῃ οὗ βίγεπποιιβ ππαάινιἀθα οοτέ ἴῃ {ΠπῸ 
Ρυγβαῖς. ((ἢγγ5.) 
ΗΠ 5 σοπνυθύβίοη τλᾶτκα {πΠ6 ἀἄαΐο, ποῖ οἵ ῥῖής 

« ρθίαϊηϊηρ," θα οἵ (Πτβ 5.“ Ἰαγίηρ ΠΟΙά οἡ ἢ 
ἨΪπὶ ΔΠ4 5εξεπρ πἰπὶ οα {Π6 σοιγβα ἴπ νυ ΠΙΟἢ 
ἢδ 5665 ἤπα!ν ἴο ““ἰδὺ πο] οἡ " (ἢγιϑβί. 

13, Βγείδγθη] ἘΤΟΠῚ Πῖ5 ἄϊτοοῖ δά γθβθ ἴῸ 
{πεπὶ ἴῃ {πῸὶ Ορθπίηρ οἵ {Π15 οἢ., ΠῈ ᾶ5 
Ὀδθη σαυτιθά οἡ ἰπίο {πὸ Τποιρῃς οὗ ΠΙ5. ονγῃ 
ΘΟΙΓ56.---ἰϊ5. ΒΕΓ ΡῈ ]65, 15 ΠΟρο5, απ 115 δηά. 
Νονν, ΓεβαπΊΙηρ ἔΓΟΠῚ τ. α {π6 ννοσγά “ Ὀγείῆσγθη," 
6 ὈοβρθακβϑΊΠοΙΓ αἰξοπίϊοη ἴο [Π6 Ι6550η5 σοῃ- 
ἰαϊηθα τη {παᾶΐ σοΟΙΓ56. 

1 εοιιιὲ ηποΐ γη).ε}7. . Π ΒΒοίῃ ρτοη5. 
ΔΥ6 οτηρΠδίιο :-- ΟΥΡΟΥΣ ΤΩΔΥ ΤΟραΥ ΠιΘ 85 
ΒΘΟΏΌΓΟ ;-πτοΟΥ ΠΊΔΥ ὈΠΠα {πο ΠΊβονεβ ἴῃ ἔα]βα 
Βϑοοισγ. 1. Κηονν 71») 5ίαϊε 85 1ἴ {ΓἘ]Ὺ 15,--- 
οπδ οἵ οχρθοΐαδπξ βίγινιηρ."- -(Εοσ “ ποῖ, ἃ 
ΔΠ4 δὲ δῖνε ““ποΐί γεΐ.)--- (οιυπί," Ὀείίεῦ 
Ἔχ ροΚοπ᾽" (λογίζομαι;---ποῖ ἠγοῦμαι, ἃ5. οὐ’. 
7, 8). 

διέ [15 πὸ ἐῤίπα 1 40] “ἹΙἹΨππϊπα" (οΡ. 
“δὲ γεϊπάρα," αὐ. 15, ΠΟΙ 566 ῃοίο). 

)ονυρεξέης ἐδοσο ἐῤίηρς «ὐίορ, αγὲ δεῤιίηα] 
Νοΐῖ Πὶ5 Τθννῖβῃ ΡΥ νΠ]ΠθρῈ5. ἀη4 δἰ πΊθηΐ5 
(ρου τὰ ποΐ ογροίζε δι το πιο θ γ ά ἴο 
θὲ τοποιποθά); διΐ ταΐῖποσ, {πΠῸ σοπιρ]οίοά 
Ροσχίίοη οἵ Πῖ5. (ἢ τιβίίδη σοῖγβο. Ηδ 5 5 
ΒΙΤΊ561Ε ποΐ ἴο {π1η|ς οἵ {παδΐ, θυ ΟΠΙΥ οἵ 1π6 
“ ΓΠΙΏΡ 5 νυ ὩΙ ἢ τὸ Ὀεΐογε, 5ς61]., {πὸ ρογίίοη οὗ 
τΠαΐ σοιγδθ ἡ ΠΙΟἢ 15 511} τη {πὸ Γαΐαγο. 

γοαεορίης ζογ 8] Α βύδρῃϊς ννοτά (ἐπεκτει- 
νόμενος), ἀεϑογιρίϊνε οἵ ἴπθ αἰεπάς οἵ {πῸ 
ΤΌΠΠΘΓ,--ἰῃ θοάγ ἰπγοννῃ ἔογνναγά, {Π6 Παπά 
οὔἰϑίγείς θά, 1 ΘΑΡΘΓ 5[ΓΔΙ ΠΙΠρ' [ῸΓ {Π6 ὈΤΊΖο. 

14, 1 ρῥγεςς ἱοαυαγά δὲ γπαγᾷξ 707 ἐῤὲ ῥγῖξε) 
ὙἼΠῸῈ ἔουΊοΥ ΡΓῸΡ. ἀπά ποῖιη ρβῖνε {ΠῈ ἀζγεείϊοηι 
οἵ Πῖ5 Ρυγβαμ, {πΠ6 “ροδ];"--ῃθ Ἰαϊίοσ 15 
οὐγεεὶ, [π6 “2 γε" 8ε6 ποΐβ οἢ συ. 11. 

9 ρὲ ῥίσρ᾽ εα]]έισ. . ἢ Νοΐ {π6 βρεεῖαὶ 
τ ΙΓ Ο]Οῖ5. 04}} οἵ {π6ὸ6 Αροβίϊα : θεῖ {πὸ 
“Πρανθηνγαγα ΘΠ] Πρ" (ἄνω κλῆσις), ΠΟΥΕΡΥ 
ΘΥΕΤΎ (ΓΙ ΒΕ Π 15 σα]Π]16α το Ἔπίογ ἡ {ΠῸ Τὰσθ 
ἴοΓ {Π6 ργῖζθ. ὙΠῸ φ2γέζε 15 Πι15 “ἴΠ6 ῥυγῖΖθα 
οὗ [ΠΕῈ σης, 85 θεῖης 15 πα. ὙΠε εαἠπρ 
5. “οἵ Οοά ἴῃ (μτῖβε [65115,᾿᾽ 45 δἀάγεβεθά 
Ὀγ Οοά ἴο τηξῃ ἴῃ (ῃ6 Μίββίοη οἵ Ηἰβ 8οπ. 

“ἨΦ6 ψὙ}}]1 Πᾶνα ἴμθ6 στη {πε τάςα θεῖον ; Ηε 
Εἶνεβ 1Π6 σόν ἀθονθ. Εὔνεῃ οὐ βαγίῃ {ΠῸ 
τηοϑδὲ ποπουγοα ἀηηοηρ δίμ]είεβ ἀγὸ ογονποά 
ποῖ οἡ {πε γαοθοοῦγβο θεῖον ἢ Ὀὰῖ {πε Κιηρ 
εαἰϊς ἐφορι μῤ (ἄνω καλέσας) ἴο Πῖ5 ΡΓΘΒΕΠΟΟ. 
Δηἀ ογονν 5 {Π6πὶ {Πογο. ((Πγγ5.) 

15, τό. ΗΕ ΙΝΨΙΤΕΒ ΤΗΕΜ ΤῸ ῬΕΒΒΕΨΕΒΕ 
ΙΝ ΤῊΗΕ ΠΙΚΕ ΟΟὕΒΒΕ. 

15. 71εἰ τις ἐῤεγεξογε)] Ἤδετο, ἴπ {πὸ 2 μσγαῖ 
ΡῬῦοη., π6 ἀἰἸγθοῦγ ἀρρ]165 ἴο {μπεπὶ {ΠῈ 
τοδοῃίηρ οὗ ΠΙ5. οὐγῇ σοιγβθ, πο τἀ ϊπρ Ποῖα 
ννἹ ἢ ΠΙτ56 1 ἴπ ἘΠ15 Ἐχπογίδεοη. 
2εγζξε Νοῖ οὔ σοιγβα ἴῃ {πε δρβοϊαΐε 

56Π56,--- ΠΟΥ “2εγγξείοα " (85 “. 12); -- ΠΟΥ 85 
Μαῖξ. ν. 48 (σπεῦα 5εε ποίθ); δαυΐ “)2,μ͵1|- 
αϑεά," ορροβϑά ἴο “Ἂμ]άγθη " (( γιεη," --- Α.Ό., 
τ ΟΥ̓. χιν. 20), ἴο᾽ ἐ θ4θ 65." (ΠὐΡ]1 νο 13.,..1..; 
ΗΘΡΥ. ν. 13, 14); 580 ἢ 45 μᾶνα ἄοπα ἢ 
{Π6 τυ πο πίασΥ στρ θοῦ βη655 οἵ {πΠῸ 1ἃΑνν, 
ψΠΙΟἢ ὈεΙοηρ5 ἴο “4065 (Ὁ Δ]. 1ν. 3). 866 
ΑΡΡ. Ἴτεποι, ἐὅγῃ. Ν. .,, .. ὦ.- ἘΠΕ 
}εγζξεί ἀπὰ ἴμ6 ρεγγεείοά ἅτε ἀϊβδγοηΐ ; {π6 
ΓΟΥΠΊΘΥ 15 αι !ρροά ἔοσ {Π6 ταςρ, ἴπεῈ Ἰδίίου 15. 
εἴοβο οἡ {πῸ ρσῖζε᾿ (Βεηρε]). 

ϑ8ὲ6. 17εγ. ἜΔυΪοσ, “ΤΠ]πύπι ΝΝΕΟδσ5,ν 2, 
ΟἹ ἴΠ6 νΔΊΪΟΙ5 ΠΊΘΔΉΙηΡ5 οἵ ( τιβείίδῃ ὲ7- 
)εείοη. ““ἘΣΥΑΠΡΟΙΙ 4] Ρογίβοϊοη ΒΡΡΟΒα5 ἃ 
Βεριπηΐηρ, πη στάσθ, ῬΥΟΡ τ βϑίοπ, νγαίοἢ- 
ἔα] Π 655, {γε Πρ ἴραγ." -τ-ϑεθ «150 ΗοΥβίου, 
ς ϑεσηοηβ, ΧΧΥΠΙ.--]. 

1,6 τὸ... ὧε ἐῤς γιϊπάρά] Τ1.|., “Τιοΐ 
5 τϊηᾶ {815,᾿ --561]., [Π6 ““οπθ {ῃϊηρ οἵ 
τα. 13 :πτῖ 1,6Ὲ τι ρούβευθγο, νποῦΐ ἀνε! ηρ; 
οη {Π6 ραϑβί, ἴῃ Π6 σοῖγβο ἐΠδὲ 1165 θεοσα τπ|5.᾿ 
πη “τρίς, δοςογάϊηρ!γν, 15 πο] πάρα 811 {Παΐ Πα 
μᾶ5 1ο]4 τι ἀῦουε οἵ {π6 βριστίε οἵ ἢϊ15 [πὸ 
(τ. 7-14),---ῖ5 ἀἸβο αἰ πιο οὗ “ τὶρ μθοιιβηθβδ5 
οἵ ἢῖ5 ονη," 815 βθοκίηρ ““ἴο παν {ΠῸ τρηΐ- 
Θοι5η655 οὗ Οοά,---τγοιρῃ ΔΙ τη (Πγιβί," 
“ἔρ φαΐπ (Πγιϑί, “ἴῖο Κπονν (ἢ γιϑι," “ἴο 
αἰἴίδίη ᾿ {Π6 βοδὶ, “ ἴο οδίαδϊη " [π6 ρίζα. 

απά 17 ἱπ απγέῤιης γὲ ὧδ οἱῤῥεγαυΐσε τεπάεα) 
(ΤΕ ἴῃ ΔηΥ ροϊπέ (ποΐ ἱποϊπάβά ἴπ (Π6 “οπα 
{πη ποραξα! ἴῸΣ 411 ἰο “τηϊπ4) γε δὲ 
οἴμοσννῖβα (2.ε., αυγοη]ν) τη 464, ἴῃ 5Ὲ0ἢ Ροὶπξ 
αἰτο Θοά ν1}} 5πενν γοῖ {π6 τῖρσμξ νναν ἡ (85 
Ηε Πὲ5 δἰγεδάν ἄοῃπο ἴῃ ἐπαξ πο ἐῤίπα).---- 
Ης βρϑαῖκβ οὗ δύγοτιβ ἴῃ [πε Ἴσοπάιιοΐς οὗ (πε. 



γ. 17---τδ.} 

ΒΆΤη6. τὰ]6. ἰδὲ 5. πηϊπ4 {Π6 5αῖπηα 
τῃϊηρ.. 

17 Βτείῆγεη, δ6 Ὁ] Ονγεῖβ (ορθίθεΓ 

ῬΡΗΡΡΙΑΝΈΕΙ 11. 

ΟΥ̓ πΊ6, δΔπη4 πιᾶγκ {Π6πὶ ννῃϊσἢ νναὶκ 
80 48 78 Πᾶνα ι15 [ὉγΓ 8Π βῃβαΠΊρΙ6. 

ι8 (ΕῸΓ πηᾶπν να], οὔ ψΠοπὶ 

ΕΠ γι ϑείαη 116, ΘρυηρΊηρ ἔγοπι ΓΟ ηρ; νἱθνν5 
ὙνΠΟΊΠογ οὔ ἀν οΥ οἵ ἀοοίΓ!Π6,---ΑΠ1Κ6 1 ΘΙ ΓΠΘΓ 
(4568 ἴο θ6 οοττθοίθα ΒΥ (οά 5 γονεϊδίίοη οἵ {πῸ 
{τὰ{. ““Οοα 5141} γενθαὶ ὄνθη {Π|15,᾿ Γαΐ ῦ 
ἘΦ μ15 Τοο,,"---ἐῤὶἧς ἃ5 ἴο ΠΙΟἢ γοῖ ἅΓ6 ἴη 
ΘΥΓΟΥΙ͂, 85 0611 45 ἐῤῥαΐ ἴο {π6ὸ Κπον]θάρε οὗ 
ὙΠ] ἢ 811 νν ποὺ ἀγα ““ εγζεοί " Πανο αἰίαϊπϑα.--- 
ΤῊ Ππηϊθα 5θῆθε ἴπ νυ ]οἢ εηδοξ 15 τπι564 ἴὴ 
115 Ὁ. (566. 4Ρ0ουθ), 15. Ψ}6}} ΠΠπιβίγαϊθα ὈγῪ 
{Π656 ννογάϑ, ἴῃ νυ ΏΙ ἢ ΡΟΒ5ΙΌ]6. ΟΥΓΟΥΙ 15 δίγι- 
θυϊεά ἴο 5βοπιθ οἵ {π6 “ ροσΐδθοί. 

ΒΘΠΡῸΙ Ποννευοῦ ἜΧρ δ η5, “ οἴπούννιβα [{Ππ 
16 ρΡογίδοϊς ἀγὸ πη 464]; δγριίηρ οσ {Π6 
σΠδηρε οὗἉ ρεύβοῃ ἔγομῃ “τι ἢ ἴο “γε. Βαυΐ {Π6 
ῬΓΟΠΟΙΙΏ5 816 ποῖ ΘΧρΥ βϑθα ἴπ ἴπΠ6 Οὐτθοκ, 85 
1815 ννου]Ἱά το Έ1ΓΘ. 

ΤῊΙΒ Ὁ. Ὀθαγβ Οἢ {Π6 Θββοῦβ οἵ ΠιΠΉ]ΠΥ 8 η4 
ΟΠαΓΙΥ ΠΟ ἢ ρεῦνδάθ {πΠ6 ΕΡ. [ΙΕ ἴθδοῃεθ 
15 ἴο ἀἸβΕ Πρ 5. {Π6 ΠΟΙ - βϑθπί 415 το πὶ {Π6 
Θϑβθηΐα ϑ οὔ [π6 (σι βέϊδη [Π Ὲ : το αἰσγιθιιῖο {πὸ 
Ἰαϊέου ἴο 411 νγο αὔθ (μγιβεαηβ ᾿πάθθά ; Βαΐ, 
45 ἴο {Ππ6Ὸ ἔουτηθγ, ἴο ΓΘΟΟΡΉΙΖΘΟ {Παΐ 411 ΔΓ αρί 
ἴο ΕΥΓ, 411 πιιιϑέ Ιοοῖς ἰο (ὐοά [ΟΥ̓ σογτγθοίίοῃ. 

16. Ννευεγ είς] ΑΑ ἸΙπηϊδέίοπ οἵ {πὸ 
ῬΓΟΠΊΪσ6 ἴπ Π6 ο]οβα οὗ Ἰαβὲ υ. ἤν νθο πᾶνε 
επΐογεα οἡ {Π6 Γάσθ, τηΔῪ {γϑὲ Οοά ἴο 56ΐ τι5 
Ττιρμΐ 1 νγε ΕΥΓ ἴῃ Δαιρῃΐ, ῥγουϊάεα οπὴν ΝΥ 406 
ῬοΥβθνοτῖηρ ἴῃ [Π6 σοιιγβ6." ὍΠ6 ἀββυγαποα οὗ 
᾿ρης ἔτοπὶ τὴ ἀο65 ποΐ βιιρογβεάς {ῃ6 ἀπίγ 
οἵ ρεγρείιαὶ ἀπά νγαῖομῖα! οἤογί. 

αυῤεγείο αὐὸ ῥατε αἰγεαάν αἰξαϊπεά, ἰοὲ τις 
«υαἱᾷ ὧν ἐδ ταριθ)] Οὐ 411 {π6 ννογάβ {παΐ 
ΌΠΠονν “΄ ΕΥ̓͂ {ΠῸ 54Π16,᾿ [τῸΠῚ ““Τ]6 "ἢ 1ο επά οἵ 
«. (ἀπο ϑῖνθ),---ἃ σογ ΠΥ βρυσγίοιιβ δ ἀπ! η. 
Τυδηβίαΐθ, “πα τὸ αν δυγϊνϑᾶ δὖ, [10 
ἴθ ποοᾶξζι]] 00 ψ841Κ δοοογᾶϊπρ 0 {86 
58. τη 6. ὍΤΠο [ΟΥΠΊΘΥ νετῦ (φθάνειν) ΡΓΟΡΕΙΙΥ 
ΤηθαΠη5 ““ἴο σοὴθ ἢγβι:" ἴῃ ἰαΐοσγ σύθοκ τἴ 
Ῥᾶ5565 ἱπίο {πῸ τηϑαηΐϊηρ οὗ “ἴο ΔΥΓΙνΘ ᾿ 5ΒΙΠΊΡΙΥ͂ 
Ον μοι ἴα 115 τΘρΊΪΑΥ τηθαπῖπρ ἴπ Τάτ 
Οτεεκ). Ηδοτο, 1 Ἔχργθβ565 {πὸ δοΐ οἵ χεαεῤ- 
ἦηρ' ἃ ῬοΟΙπέ ἴῃ πῸ σοιγβθ. ΒΟ δὲ ΔηΥ βίνβη 
τηοτηθηΐς μα5 ἢ οὐ Ροϊπί οἵ αδἰζαϊ ππιδηΐ ; 
ας 411 {πε ροϊπίβ 116 οπ {πῸ 11π6 οἵ {παΐ οπθ 
σοιγβο; δηά ὈΥ {παΐ Πἰπ6ὸ δδοῖ 15 ἴο νυαὶκ, ἴο 
1η6 επά. “Τὸ νναἱῖ᾿᾽ (στοιχεῖν); 1. 6.) ἴο νγΑ1Κ 
ἦι ἃ {ΐπε (στοῖχος), ἴο κ΄ ννΑ1κ ὁγ γμΐε "ἢ (6 !. νἱ. 
16), ἴο “νγαῖκ ογάεγὶν" (Αςἰ5 χχὶ. 24, .4.Ν.).Ψ 
---ϑοπιῖθ πη {πΠ6 αὐξαϊμγιοπΐ Βρόκθη οὗ, ἴο 
Κπον]εάρε ; οἴδιουβ ἴο {Ππίπρϑ ΠΊΟΥΔ] ΔΠα 5ρ|τι- 
τπ4]. Βαΐ τῃς ἀποκυϊδάσε ῬΥΟΡΟΥ ἴο {πΠ6 (ἢγι5- 
τἰαπ ἱποϊιιάθϑ 411, [Ὸσ τ 15 ἴο Κπονν ὥῤγίέ 
(υυ. 8, το). 

17--το. ΘΗ ΕΧΑΜΡΙῈ ΤῸ ΒΕ ΕΟΙΠΟΨΈΕΡ: 
Ἄ ΑΕΝΙΝΟ ΑΟΑΙΝΒΘῚ (ΟΟΥΝΤΕΚΒ- ΧΑΜΡΙΕΒ. 

17. δὲ 2ο]]οαυεγς ἱοφείδεῦ Κ᾽ »ε)] Τ1μ1ῖ., 

“( )οἹγ-Ἰγεξαΐογ ᾽᾿ --νν 6}} ΓΘ Πα ογθα ὃ. ΟἹά [,αἱ., 
“ ξοἱγεαίογες.". -- 5 ΘΧΔΤΉρΡΙΘ, 45 ἀθόονε βοΐ 
Τοσίῃ, νν1}} θῈ ἃ ἔασίπου θοπά οὗ τπη|γ ἀπηοης 
1Π61η.----ΓΠο Ππΐ νυ] πη νυν ΠΙ ἢ ΠῸ οἤδευβ Πίπη- 
561 85 δὴ ΘΧΑΠΊΡΙ6, 15 ἘΧργοϑθοά, τ (ΟΥ̓. χὶ. τ. 

γιαγᾷ ἐῤοηι αὐρίερ, ...1 “ΟΡΒοτνθ ({Παΐ 
ΥΟΙΙ ΠΊΔΥ 17ηη1{α:6) {Π6π|. ὙΠΘ 58ΠΊ6 νεγ 15 
᾿ι564 οἵ ΟὈβουνπρ 'ἴπ ΟΥ̓ΘΙΓ ἴο «τοἱά, Ἐὶ ΟΠ. 
ΧΥΙ. 17.--ἰ ΕΌΙ]Ονν, ἴῃ ΤΥ δὔβθηςσθ, 510} 
ΔΙΛΟΠΡ ὙΟΙΓΒΟΪν 65. (4... Ππο56 σοπηπιοπάθα, 
ἵν. 3) 45 πιοβί Οἱ οβοὶΥ ΓΌ]]Ονν πη6 ΔΠ4 Πη]π6." 

Τγορρίπρ ἴΠ6 πιϑίαρῃοῦ οὗ {πὸ εοηγσο, ἀπά 
ΜῈ 1 {πΠ6 νεγῦβ ““ἴο 2765: ομ," ἴο “«υαἱᾷξ 
ὁν γμίο,᾽ ἢς ᾿πίγοάιιοεβ ἃ πονν νεΓΡ (περιπατεῖν), 
ἴο ““ ἴαἰκα. οπεῖβ νναῦ," ἴο “ῬΈ͵ϑΙΘ ΟΠο᾽5 ἀαΠ]Υ 
νγα]Κ," ΒοΟά οΥ̓ Ὀ44,---ΟΧργ βϑίπρ ὈΥ 1 (ΠοΓο) 
ἢ15. Οὐ νγα}]ς νυ ἢ (ΠΟΥ ἀγὸ ἴο [ΌΠ]ονν, ἀπά 
(πεχί «.) {παξ οἵ ποβδα ποπὶ {ΠΟΥ ἅτ ἴο 
5ῃπη. 

͵γ)ὲ βαῦθ τὸ Ὁ απ ὀπϑαηηῤίε... «7 Ιπ {86 
ῬΙαΓ. Ργοη. ἢ ἀϑϑοοιαίθϑ νυ ΠΙῚ5 Οὐ ΘΧΑΙΤΊΡΙΘ 
{Παΐ οὗ ΟἴΠΟΥ5 ; {ποβϑ, Ργοῦ δ ]Υ, νῃο παα θθθη 
ἢ πὶ αἵ ῬΈΉΏΠΙΡΡΙ,----ΤἸτιοίηυ, 51145, Γνπ|κθ. 
Ηδς ἀοοβ ποΐ δϑβϑιιπιθ ἴο ΠΙΠη561Ε το θ6 ἘΠΟΙΓ 
5016 Ραζϊίοσγη. 

18. (ον νιαην «υαἱξ, 977) αυδογι. . 7 116.» 
“ΤῸ 15 ποράξι] τὸ ΟΥ̓ῈΓ γοῖι ΟἿ ΘΧΑΙΏΡΙο, 207 
ΠΟΠΙΓΑΤΎ ΘΧΑΠΊΡΙΘ5 ΔΥῸ ΒοίοΓα γοιι." 

ἼΤΠ6 οΘοηβίγιοίίοθπ νοι] τορι]αυγ θα, 
“ ΤΏΔΗΥ͂ ὙΜΑ]Κ, 85. 1 Πανα [ο]ἀ γοι!, 85 ΘΠΘΠΊΪ65 
οἵ ζο. Βαΐξ 1 15 Ὀσγόϊκοπ ὈΥ ἴΠ6 νεμεπιθηΐ 
ῬΤΙΘΡ {παΐ Ὀιτβθίβ Ποπι {πΠῸ Αροβίϊς αἱ {πῸ 
τπουρμξ οὐ (Πγιβϑίίαπ ὑγαῖῃ ρεγνεσίθα αηά 
ΕΠ τ βιίδη Πθοσίν αθιιβοθά. 

1 ῥατε ἑοἰά γο] “ὕπβθᾷ ἴο {911 (τηρῇ), 
561]., 1Π 15 ΡΟΥΒΟΠΔ] ἰθδοῃιηρ. 

ἀπά ποαὺ ἐε]] γοιε δα δη «ὐφεῤῖη5} ΓΓΈΔΥΘ ὙγῈΓΘ 
ἄγαννῃ ἔτοστα {ΠῸ Αροβίϊα ὃν {π6 Κπον]θάρε οἵ 
ΤΊΟΓΆ] ἀθἤ]οπηθπί ἴῃ ὁπ (το (2 (ΟΥ. 1]. 
4); δῃηά Ὀγ {π6 ργοβρϑοΐ οὗ ἔδ]βθ ριι 65 τηῖ5- 
Ἰοαάϊηρ; δποίμπου (Αοῖβ χχ. 31). Ηόογο, θοίῃ 
ΟΔι1565 ΘΟΠΟῸΓ ; ἀπ ΜΠ ἐννοίο αὶ ὉΠ ΓΘΓΠΘ55 
6 ψεθρβ ἴο ἐπίηἰς {παΐ ποτα ἅγὸ ἴποβα γγΠ0Ὸ 
νου] 5μανν {Π6 ῬΆΠΙρΡΡΙ η5. {ΠπῸ Ἔχαιηρίθ οὗ 
Ῥογνογίηρ {παῖ (Πτιβείδη ΠΡοσυ ὑνμῖοῃ ΒΘ 
Ῥγεδοθά, ἱπίο ᾿Ισθηςα [ῸΓ 56 ηβι18] Ἔχοσβ5.---ΠῸ 
ψΟΓάβ. ἹΠΊΡΙΥ {παΐ βοῇ Εν} ἱπἤπιθησεβ ἃΓῸ 
Ἰπογθαϑίηρ; ᾽η {Π6 ΟΠΌτΓΟΝ. 

ἐῤὲ ὀμεϑγιΐες 9 ἐδὲ εγους 9 Οργ] ὝΠΟοΒο, 
ΠδΡΊΘΙΥ, 0 τπακὸ Η!5 Αἰοποηηθπΐ 8 Ρ]βα ἴου 
ΠΟΠΕΙΠΙΪ Πρ πὶ 5, στο ιϑιηρ ἴοὸ ὑζαζε πῇ ἐῤε 
εγοῦς " (Μδίῃ. χνυὶ. 24), ἴο θὲ “ ἐγμοϊποά «ὐἱὲρ 
αν, ἴο ““ἐγμοὶν ἐρε ,3ε:Ὁ" (6 ]. π. 20; 
ν. 24), ἴο θὲ “ραγέαζεγ: 9 ΗΙς τ εγίηος," 
ἀηα “οη ον το μπίο ΠΗ! . Π εαὲ᾽ (Δθονο, Ὁ. το). 
--ὙὝΠΟΥ ἅτ ποῖ [Π6 βᾶπ)Ὲ 85 ἴπ6 {πάφι ζίπρ, 
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6ωὃ 

1 πᾶνε το]Ϊά γοιι οἴζεῃ, ἀπά πον 
161} γοι ἐνει νγεθρίπρ, ἐηαέ ἐῤὲγ 
αγὸ ἴῃ επεπηῖεβ οἵ {Π6 οἴοθ8 οὗ 

ΚΟ Βπβε: 
19 ὟΝ οβε επά 7: ἀεϑβίγιοίίοη, ννῇοϑα 

(σα ἦς ἐλεεῖν ὈΕ6]]γ, ἀπά τυῆοτο Θ]ΟΥΥ͂ 

ΡΕΠΊΧΨΙΡΡΕΑΝΒΕΜΨΧΙ. [ν. τ9--21. 

ἧς ἴῃ τΠεἰϊ 5Π4π|8. ψγῆ0 πηϊπά δαγΈΠ]ν 
1Π1Πηρ5.) 

20 ΕῸΓ οΟἷἵ σοπνοίβϑαῖοη 185. ἴῃ 
Βεάνεῃ ; ἔγοπι νν ἤθε ης 6 4150 νγε 'οοὸκ ἔογ 
της ϑανίοιιγ, τπ6ὸ [οτὰ [εθ5 (ἢ γῖϑε : 

21 ὟΝ ΒΟ 5}4]] σμδηρξ οἷ νη] θοάγ, 

[ρδοποῦβ οὗ τ. 2; θυ ταῖπου, ΠΟΠΉΙη4] (ἢ γ]15- 
{ἰΔΠ5 Πν]πρ' ἴῃ, ἀπά (ΟΥ̓ ΘΧΑΠΊΡΙ6 ταΐμοσ {Πὰῃ 
ῬΓΘΟΘΡΙ) ἱποι] σε ρ, σοι. ΠοδῖΠθη ἸΙσθποθ ἃ5 
ἢ6 ννᾶγη5 {π6 Ε οππδῃβ ἀρδιηϑβί ( Ομ. νἱ. 1,15), 
50 85 566ΠῚ5 ἴ0 Παᾶνθ οχίϑίθα Ὡπιοηρ ἴΠ6 
(οὐ πε ΐδη5 (1 ΟΟΥ. ν. 1-ιι). ὙὍὙΠῈ ΠΙβίουυ 
ΟΥ̓ τηοάου πῃ ΠΙ 550 η5. ΡαΙΠΓΠ]Π]Ὺ [Θϑίῆθ5 ἴο {ΠπῸ 
ἕαςς {πα {πΠ6 ποσὰ] ρο]]τοη5 οὐἨ ποδί ΠΘ ἢΪ5ΠῚ 
ἴοο οἴἴθη ϑδιγνῖνε ὩπΊΟΠρ ἴπο5 8 πο Πᾶνα ποίΐ 
ΟἸΪΥ͂ οὐννατν δας ἴο 411 ἀρρθαγαῆσα 1ηῖ6]- 
Ἰδοΐι}1Υ ομη γασθα {ΠῸ Οο5ρεὶ. 

19. Οὔϑβοσνο {πΠῸ ροιπΐβ οἵ {πθ σοηίτγαβί θ6- 
ἔννθθῃ [{Π15 Ὁ. δηά 14. ΒῸΓ {Π6 βοδὶ]ὶ οἵ “16 
Ε δϑισγθοίοη," {ποὺ Πᾶνα “΄ ΡΟ οη ἢ 45 {ΠΕῚΓ 
εη4: [ΟΥ̓ ἴπ6 ϑ9]οσίοιιβ “" ῬΥΖβ," {ΠεὶΓ ““]ΟΥΎ 
15. 1ἴη ΤΠΕΙΙΓ 5ΠδπΊο; ΤῸΓ {π6 ““Πεοανθηνγαγά 
ΠΔ]ΠΠ1ης’,᾿ ΠΟΥ ““πλϊηἢ δαγίῃ]γ {πϊηρϑ;" [ῸΓ 
“ (οά 1η (μιτγιϑβέ [65115,᾿ {πε “Οοἀ 15 {πο ῚΓ 
θεν." 

ἀεείγμοθοη) ᾿ΓῊΪ5 τοπάθυιηρ (85. νγ6Ὲ}} ἃ5 
ψα]ρ., “ ἡπέογις ἢ) [Ὰ}15 υἰίου]ν 5ῃοσγί οὗ {πὸ 
ἕογοθ οὗ [Π6 οὐ ρῚΠ4] ννοσά, νυ] ἢ ΠΟΓα (85 1. 
28) σδῃ τηθδῃ ποίμιπηρ 5ποσί οὗ πα] "ρϑσαϊ- 
{1ο01." 

αὐρούε Οοά 15 ἴΠποΙΓ δὲ}}ν.] 1.6., 50 45 
(Ά οπι. χνὶ. 18) “βεῦνε ποῖ οἵιγ Τογά, θὲς ἘΠΕῚΓ 
ΟΠ δε ν᾽ -πτϑ ἢ ἃ5 5 (1 (οὐ. Χυ. 32), 
“1 6 ὰ5 δα δηά ἀσιηῖκ ; [ῸΓ [Ο-Πλοσγονν ννὰ α16.᾽ 

ὙΠΟ56 σι ογν 15 15 ἐδεῖσ σραρ»ιθ] ΤΉ Θβα πιθη 
1η {Π6 1 ἀθ] βίο θοδβέ οἵ δἃ5 σίοσν ἴπαξ νυ ἢ 
15 ἴῃ {πίῃ {ΠΕῚΓ οὐρα, :----561]., {ΠΕ ῚΓ ΠΙσΘΠ ΘΟ 
Δη4 {πΠῸ 5θῆϑβιιαὶ ᾿πάπ]σθποθ τ ΡΟΓΙη5; πΚὸ 
πόδα οἵ ψνποπὶ νγα τοδά, 2 Ῥοί. 11. το--το. 

αὐρο τηϊη ἐαγὶ δὶ) ἐῤίρσς )] 11ῖ., “Απᾷ 
ὉΠΘΙΤ ΘΊΟΥΥ [15] ἱπ ὉΠΟΙΣ 5μδπιθ, ὉΠ 6 
ΨΠ60 ϊπᾶἃ ΘΑΥΓΕΙΥ {81} 55." 715 ᾿στορὶ- 
ἸαγΊΥ οἵ σοπβίγιιοῖοη, 50 ἜχρΎθβϑινα οἵ 1π41ρ- 
πδηΐ Θοί ΟΠ, ἀἸβαρρθατθ ἴῃ Α. Ν. 

866 (ΟἹ. 11]. 2, ἴῸΓ [Π6 βαπι6 σοπίγαβίξ θθίννεθῃ 
{πὸ ““δαγίη]γ ᾿ οὈ]εςί, ἀηα {πὸ ““{π]πηρ5 αρονς ἢ 
({88 νϑῦὺ θείῃρ βᾶπη8 85 Ποῦθ, φρονεῖν). 

20,21. ΤῊΕ ἩΕΑΨΝΕΝΙΥ ΟΙΤΥῪ ΑΝΡ ΗΕΑ- 
ΨΕΈΝΙΥ ΗΟΡΕ. 

20. Τὴ6 οοπίγαδε οἵ ἰαϑδὲ τ. 15 ἤεῖα 
τανουβοά, ΒῸΓ ἐῤεῖγ “ δαυίῃ]ν {πϊηρθ," Ζφεῖν 
ΒΕΠγ-ροά, ἐῤεῖν “ ΒΊΟΥΥ ἴῃ 5Παπηθ,᾽ ἐῤεὶν 
Ππ4] ““ Ρεγήϊποη ; αὐὸ (ΘπΊρῃαῖ]0) Πᾶνθ 
Ἡρᾶυεη, -- (γῖϑε ἐπῸ Τιογά, --- [ἢ β]Ἱογιῆθα 
θοῦν οἵ {πὸ Βδβαγγθοίίοη,--ῃ6 ϑδνίου τ 5 
ῬΟννΟΥ νου τηρ' ἴο Βυθάπι6 ἀπά ἴο τοπενν. 

ἔου. Ομ φομυΟΥΤαΙΪοΣ... ἢ “Οὐχ [5 

508 }}Υ τεἰοσγθῆ ἴο “ὡς ΟΣ τ, τῇ {Ζει, κ'τὴΘ 
ἀης τηΐπηο ἢ), τ. 18, 19 Ὀεϊηρ Ραγεπίοίϊο δὶ. 
Πὰ5 {Π6 σοπηθαίϊοῃ νν1}} θα, “ Εο] ον ᾿ς (ποῖ 
1Πο586 δαί ]Υ-τπἀθα οι65), ΤῸΓ ΟἿΓ 6χ- 
ΔΙΉΡΙ6 βανοῖτα οὗ πϑαυθη." Βαΐ 1ἴ βϑθθπὶβ Ὀθί[ου 
ἴο τἰπάογβίαπα “Οὐ ἢ 85 τοϊαϊϊηρ ἴο {Π6 
ἐεγζεεῖ,» [δ ἐὩρ" ΟΕ ταν. τ, τὸ; ὅπ ἴὉ 
σοτηρ]εῖθ {Π6 σοππροίίοη ἐπι :-- εξ τι μοΙά 
ἴο ΟἿΤ σοι Γ56, ΥΟἷὰ ἔΟ]]Οννηρ πΊ6, {ΠΟΙ ΤΠ ΠΥ͂ 
ΤΌΠ]ονν ΘΑΥΓΠΥ ἀπά βθηϑιαὶ νναΥ5,--- Ὁ να 
ΕΠ γβεϊδῃβ θο]οηρ ἴο Ηθανθη ἢ (ςρ. «. 14). 

εοπεγσαί 01) ἴῃ {π15 ψογά (πολίτευμα) 
{πὸ ἱπηαρσο οἵ οἰ] ΖΘΠΒΠΙΡ ΓΕΑΡΡΘΔΥ5 ΠΤΌΤΩ 1. 27 
(πολιτεύεσθε, Α.Ν., “εξ γον δολ  Γ ΩΠΟΠ 
δὲ) ὝΜεξο, Ἐπδ᾿ 1168. 15. ὉΒ ἘΠ ΠΕ ΤΟΥ 
πη] ἀεγξηεε οἵ ἃ σοΠ ΠΟ ΟἸΤΥ ; ΠΕΙΘ, 1ἴ 
15 ὙΙΔΟΥ, ᾿πο] πάϊπρ αὐ ρὲ ὀγσαπ 8 οα 
ΘΑΓΊΠ, νυ 115. σεϊαϊίοη ἴο ἴΠ6 Ποανθπὶν Ηετε- 
αἴζοσ. ΠΟ τοπάσγιηρ (4) οὗ Α, Ν'., [Ὁ] οννῖπρ 
ψαρ., ἄς., “ εογυεγ αΐϊο,) τηοάδ οἵ 1π [45 
ΟἸΕΙΖΘΠ5], σῖνοθ ἃ ϑιιαθ]θ σοπβα ; Ὀὰΐ πῸ 
᾿ηβίαποθ ἢα5 θθεη δάάιιοθά οἵ {Π15 ΠΊΘΔΠΙΠρ' 
ἔογ {πΠ6 γομϑι, νν ΠΙΟἢ 15 ΟἿΪν ᾿ηξογτεά ἔτοπὶ {Π6 
Δαἀπητε τιδὲ οἵ {πε σογὸ ἴῃ ἃ σΟΥΓΕΒΡΟΠΑ Πρ; 
ΤΠ ηΪηΡ. ΟἸΠεῖβ στεηάθσ (6) “εἰἐξεη "ἢ 
(“»ριϊείραϊις,"---ἰ  οστα]]Δη, “ Αἀν. Μαγοίοη. 
ΠῚ. 24; δ., 203. 4150 ΤΕ ΌΤη6, ὯΝ. ΖΕΟΙ: 11]. 
5); Ὀὰξ ἴῸΓ {Π|5 α͵5ὺὸ ΘΧαΠΊρ]65. ἀγῸ νναπίπρ. 
10 15 θεβὲ 1πογείοσε ἴο ἰταηϑίαῖθ (2) “ Ἷοπῃ- 
την, “οἱ ν, " --αθ 2 Νῖδλοο. σγ. 
ΙΒ σομπογοῖθ τηθδηϊηρ, [ΠΟῸΡῚ ποῖ Ῥγαβεπί!ηρ, 
ΔΠ οχαςοΐῖ Ἴοηίγαβε το {πΠῸ αὐρϑβίγαοί δηά 50- 
Ἰεοΐίνε “ τηϊπάϊηρ δάση ]ν ἘΠῚ η 5.5," οἡ ἴπ6 οἴπεΥ 
Παη σογγοβροπάβ θείου πᾶη (4) οὐ (6) 
ὙΠ (Π6 γογῦ “Βα 0 51:505᾽ (ὑπάρχει, ποΐ “ ὁ’ ἢ 
ΤΏΘΓΟΪΥ), νΠΙΟἢ ΡοΙΪΠπίβ5 ἴο ἃ Γθ8] πα οδ]θοΐξίνα 
οχἰβίθηςο, ---ς ΟἿ Ργαβεπί ἃΠπα ἔγ1Ὲ σΟΠΠΙΓΥ 5 
Ἡάνθη,--τοῖι ὡεγμσα]ογι αὐῤῖῆορ 1ς αὖδου 
(6ϑἉ1]. τν. 26: ὁΡ-- ΘΟ. Χαρ τὸ, ΤΟΣ ἘΠῚ ἘΠῚ 
866 Νοίδ δ επά οἵ ἌἽἢ. 

3ἕϑἕϑονι αὐδεηοδ αἴτο αὐὸ. « .. .] ΑἈΑ5. οἷν 
ΠΟΠΊΘ 15 ἴποῦθ, 50 ΟἿ ΠΟΡΘ 15 ἴπεποο.--- ΤΠ 6 
ἐχρθοίδίοῃ σγεϑίβ οὴ [Π8 ργουηῖβθ, Ασίβ ἱ. 11. 

αὐε ἰοοξ 707] “ἙΔΡΟΥΙΥ ναὶ Ζ0Σ;" 
ΟΡ. ἘΠΌΠΙ: ὙΠ’ 23, 25: 

ἐῤὲ δαυΐοιν, ἐδ 1ογα ζέσις αὐγῇ] “αι 
ΟΥ [1806 Ιοτᾶὰ 9680}1}5 Ομ τὶδθύ 85 88- 
νἱουτ:"-ταθ σοιηϊηρ ἴο βῖνθ ἴπ {πε επά ποῖ 
“ρογάπίοη "ἢ (τ. 19) θα σ«α]υκίοη. 

21. Προ «ῥα]} εἐραπσε,. 
ασριοηεά ἤϊε πρέο.. 
“ΡῈ 811 

εν τῥαΐ 1έ γπτᾶν δὲ 
.  Μοτζὲ δοουγζαΐξεϊγ, 

Οὔ Ρ6 μ9 ἔδββιου οὗ. . .; 



ΤΣ 21.] 

1Πηδξ ᾿ξ πιᾶὰγ ὃ6 [Ἀϑῃϊοπεά [κε τιπίο 
ἢϊ5. β]ογίοιιβ θοάν, δοσογάϊπρ ἕο 1ῃε 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝ. 1Π|. 

νγοῦΚίηρ ννμαγερν Πα ἰ5 4016 ὄνεη ἴο 
δι θάτια 1] τ Πρ τιηΐο ΠΪπη561{. 

[{παύ Σξ τὺ ὈΘΟ6Ο0116] ΘΟΠΤΟΥ8 016 ἀπίο 
.ν ,᾿" (μετασχηματίσει, σύμμορφον). ΠΕ 
{ποιυρῃς οὗ Πἰσ Γογὰ ἴθ Η ϑανθη σδιιβθ5 Πϊηὶ ἴο 
τΤανοσὶ ἰο {π6 {ποιιρηΐβ, ὄνθὴ {πὸ ννογάβ 
(χιερίοη," “2ογηι ἢ, οἵ {Π6 βραβϑαρὸ (11. 6--τ1) 
1η ννΠ] ἢ ἢ Παά ἰγαςσο Η15 ἀουγβο {γοιρἢ 
Δἰραβοηθηξ το {πὸ ΤὭγοπο. ὙΠοτγο, Ης ριΐ5 
ΟΥ̓ Ηἰβ Οσονν, ἴακίηρ {π6ὸ ,ῶγγι οἵ τῆδη 
ὙΠ 15 βοῦν] Μαρῤίοη, ἀπ 115 σοπβοημπθηΐ 
ῥιγι Ἰϊαΐίογ τῃ Τα. Ηδτγο, [Π6 ΡγΟρτ βϑίοη 
15 Ταγεγβθ :---ῶπα Ὀν ἃ βυδάιι] εοη ογ»ἱγ᾽ 
(τυ. το), σνβῖοῖ ΤΠγοιρἢ {πῸ εραλσε οΥ 7ας ῥίον 
οἵ (Π6 ταϊβθά ον 15 ἴο ἰββϑιι6 ἴῃ θηΐγο δηά 
ΠΠ4] το ον εν, ἴῃ (ΟΠ γιβίίαη. ρᾶβϑθβ ἢ 
ΟΠ γῖδὲ τῸπὶ π6 ῥμηιϊἠαΐξίον οἵ 1ῃ15 τποσίδ] 
βίαίθ ᾿πίο {πΠ6 σίογν οἵ {π6 Ε δϑισγθοιίοη-, 16, 
866 Νοίε αἵ επά οἵ οἢ.., οἡ “" σφα]! ἐραησε." 

Οἵ" «ὐἱΐε ῥοάν. ... ῥὶς φίογίομς δοών) 
ἜΤ 6 ῬΟΑΥ οὗ ΟΥ̓ Βαμὶ]ϊαύϊου." ὙΠῸ 
116 Ὀοάγ ἢ οὗ Α. Ν. 15 Δὴ ΠΠΠΉΔΡΡΥ τοπάογίηρ, 
ΠοΠνθυηρ ἃ σοπίοπιρί ἴογ {Π6 σοΥροτΘα] βίαΐθ 
ὙΠΟ 15 4]16η ἔγοτη [ῃ6 Αροβίϊθ5 [θδοῃϊηρ, 
ΠοΓΘ ἀπά εἰβοννηοσθ. ΤΠ νογάβ γδίμου σοη- 
ὙΕΥ͂ {Πα ““ ΠιιΠΊΠ1 ΔΈ ΠΟ ἢ νγα5. ποί {ΠῸ βίαίθ ἴου 
ὙγΠΙΟἢ ἘΠ ὈΟΩῪ νγαβ ογθαίθά, ΒΕ οπο {Παΐ Πὰ5 

ΒΌΡΘΓΝΕΠΘΩ. ϑΙΠΉΠ]ΠΑΥ͂ν, “16 ὈοάΥ οἵ Ἠΐε 
ΑΟἸοΣγ," --ἰπαΐ ἴῃ. νη οἢ Ηἱἰς5 ΟἹΟΥΥ ἄννε]]5, 
ΔηἋ ννῆθηςο 1 5ῃ1η65 [οστῃ. 866 Νοίδ δ επά 
οὔ οἢ. οἡ “" οἱΐε δοάνγ." 

ἸΡΩ͂Σ 1} 71 δὲ. 2... ΚἼΜΠΑΡ 1 ΠΙΒΥ δ8- 
6Ο116,᾽ ΤὍΤΠ6 ννογάβ 50 {γαηϑίαίθα δγὸ ποί 
[ουηα ἴῃ {μ6 θεδὲ Μ58, ὍΠΟΥ, Πονναυοῦ 
ΒΈΡΡΙΥ {Π6 56Πη56 σουγθοίγ. 

αεεογείϊπο ἐο ἐδ αὐογκίγσ αὐδεογεὖν ῥὲ 1ς αὖ]ε 
Τ1κ|., “ἼμῈ ννογκίηρ οἵ Η!5 θείϊπρ 4016,᾽ [Πφξ ἰς 
“οἵ Ἠ1ΤῈ ῬονοΥ":--ἰῃῈ Ῥοννοῦ, ΠΑΠΊΕΙΥ, οἵ 
Η!5 Κ ἐβυσγθοίοη (Ὁ. το). 

ἐπεὶ ἰο σηδάμο αἱ ἐῤίιρ.)] “ΑΙ80 0 
Βυαθᾶπο 8411 {ΠῚ} 68 ;" ποΐ ΤηΟΓΟΙΥ ἴο {Γ4η5- 
ἤρατο ΠΊΔη 5 ὈΟΟῪ ἔγοπὶ “ ἀἰβῃοποιγ "ἢ ἱπίο 
“ ΒΊΟΥ ἢ (1 (οΥ. χν. 43); διι »ιογεουογ ἴο μα 
ἄοννῃ 411] ΟΡΡοβίπρ βουεὺ (6ρ. 1 (οσ. χυ. 
24-26: ἘΡΉ. 1. 22; 4150. ΗΘΡΥ. 11. 8). 
ὙνῈΠ 1Π15 δ. Ὀ] πιο {ποιιρης πα οἴοβοβ ἀπά 

ΘΗΪΌΓΟΟ5. ΠῚ5. νυαγπίηρ ;-- ΕΌΙ]ονν ποῖ ἔποβα 
ΠΟΘ νναὶκ 15 οὔ [Π6 ϑαυίῃ: θὲ θὲ οὗ τι5 
ὙγΠΟ56 ννα]}κ 15 ποανθηνναγά : ἔῸΓ 6 416 ϑαΐε 
ἴῃ {Π6 βίγσοηρ ("γ οὔ μαξ Ῥοννοῦ ΔΝ ΠΙΟἢ ρτε- 
γ 4115 ΟΥ̓ΘΓ 811 ΘΠΘΠΊ165,-- τ ΟΥ̓ 51η, δηα ἐθβίῃ, 
ἀηα Π6]].; 

ΑΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΘΒ οα (ΒᾺΑρ. 111. 

ϑ᾽  Βεαδδ, ΟἹ ἀορὶ.,...ν } . 866.. Τ οοάϊ. 
Οη 5. [ν11. [ΠΧ.]};:-ττὶη ΠΟ Μεββίδηϊς 
ῬϑΙπὰ 1ἴ 15 ΓΟ γΚΑΌ]6 {ΠπΠαξ {πῸ ρεγβεσαίην 
7ενν5 δΥξ σοιηραῦρά ἴο οσ. (τ. 7 [6] ἀπά 15 
[14]}; ἀπά ἔαυίπου Παΐ {ΠΥ ἀγα ἀθβογι θά (τυ. 
3 [2]} 85 οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (ΩΡ. κακοὺς 
ἐργάτας). “Ὠος," 45 ἃ ἴευπὶ οἵ γθρσΌδο]), 15 
τι564 [ἴῃ οἰαβϑίοαὶ νυυοβ ἴο ΧΡ 55 σῥαηηείρος 
ἴ, ἩΟΙ, ΠΡ’ ὙΠ 7:6)» π᾿ Ἡδβίδσῃ 
ΠΟΙ ΓΙΘ5, ὑπ 6 ἀορ5. ἀΓῸ 5οαυθηρ 5, 1 σοη- 
ὙΘΥ5. τηοίοασπ. [πῃ Ο. Τ᾿. 1 15 Δρρ θα το 2εγ- 
σεομίοῦς (85 ΔΌΟΥΘ,---56 6 4150 5. χχὶ. [ΧΧ]].] 21 
[20]}); ἴο ,α]τ6 ἐεαοξεγ:, 1581. ἵν]. το, τι. [Ι͂ἢ 
ΝΞ ΘΕ ΙΓΑΓΕ: γΠ]. 65 Ἀν: 21, 27; ξεν. ΧΧΊΪ. 
15. (ΟΡ Ἰθ ει  ΧΣΧΙ  τϑὴ). (8868: (δίδου, 
“Αάνεῖβ. Μῖβο. Ροβίῃ., ΧΧΧΥΠΙ.--.- 1.) 

ἐῤὲ εογεῖςο1}) ΑΠΟΊΠΟΥ ᾿πίογργοίδίοη, κ“{Π6 
χεπάϊιρ [077 ἐδ Οῤιγε], “«οῤίτηι," ῖ5. ἴο θ6Ὲ 
τηθηςοπΠθ αὶ ΟΠΪΥ Ὀεοαιιβα δάἀορίεα Ὀγ ΤΠοοαΐ. 
Δη4 ποίΙςοα Ὀγ Οἤγγϑ., (πο, ποννουθῦ, ργοίε 
1Π6 ΟΥ̓ΔΙΠΑΤῪ ΓΈ Πθσηρ). οπης δάορίϑ [Π15 
Ἰηςογρσείδίοη, “ ϑουτηοηβ, ΟΧΧ.---ϑεα ΘΌΙσοΓ, 
σ. τ.; Οαἴαδκογ, μὲ σωῤγ.---]. 

8. 71εα ἀοιδίϊε.ς, ἀπά... 1 ὙὕἷΠΕ τοδάϊηρ 
ἀλλὰ μὲν οὖν 15 ὈετίΕΥΓ 5 ρρογίεα {ΠᾶπΠ με- 
νοῦνγε οἵ Ἀδο. [τ πιοδηβ “"πδὺ ἱπάβαά, [Π6η : 
--οὖν σοπίϊηθίπρ {Π6 Ργθυίοιι5 βίδίπιθηΐ, 
γΥΠΙΟἢ μὲν ΠΟΠΠΓΠΊ5, ΜΠ116 ἀλλὰ οοττεοίβ ἴ ΌῪ 

σοηίγαϑίϊηρ ἃΠ4 οχίθπαϊπρ' : ---ἰ ΓΟ οἰ Πρ’ ἴο 
ἥγημαι (ΡεΓ.), ἡγοῦμαι (ΡΓ65.); 4η4 ἴογ᾽ ταῦτα, 
πάνταις- 966. ΝΝΊΠΕΙ; ΟἿ ΠῚ δ᾽ τ7 7, ἃ: 
ἼΠΕ καὶ Ῥεΐοτε ἡγοῦμαι {ΠἸκοννῖθα μοϊπίβ. 1ΠῸ 
ΟΠδηρα οὗ ἴεηδ6, θυ 15 ἀουθίι] (ποῖ πη (οά. 
ΒΥ 

20. οἵ φολκ" 675 Ω]101}] “ΤῊΝ. τηθδηϊηρ (4) 
ΔΡΡΘαΥβ ἴο θῈ ΘΥΓΟΠΘΟΙΙΒΙΥ ἐγ 6 το {πὸ 
ὑγογα πολίτευμα ἴῃ [Π6 ΟὨΪΥ Ρασϑαρθ {πδὲ Πδ5 
θδθη δάδιιοθά ἰπ βιρροτέ οἵ 1. ὋὉ δέ γε περὶ 
τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς πολιτεύματος διηγηματικὸς ἡμῖν 
λόγος (Επ5ε0., “Η. Ἐ.,) ν. (Ργοωρι.). θα 
1 τίου πθδη5 “' εογιγιογαυεα ῥ.᾽ 
ΠΕ Ραββϑαρεβ οἵ Ασιϑίοί., "Ῥο]. (11|., ἰν., ν.) 

ΜΏΙΟΝ ἀΥῸ Δ]οροα ἴῃ ἔανοισ οἵ (ὁ), ἀο ποί 
.ΟΡΥόνα {Π6 ροϊπΐ γοαιγοά, ἘῸΓ {Ππουρ ΑτἹδ- 
τοί] βδαγ8 [ἴΠ6 νυοσγά 15 ξξ πολιτεία (πολιτεία 
καὶ πολίτευμα σημαίνει ταυτόν---ν.), ΠΕ ΠηΘΔἢ5 
πολιτεία ἴῃ π6 56ηβο οὗ γηοάϊδθ 97 σου ηηηεπέ, 
εομοίϊἐμέϊο (τάξις τῶν ἀρχῶν---ἶν.),---ποΐ οὗ 
οἰ θη ὴΡ ΟΥ̓́Τ εμγεῤαΐα. 
ΤῊ οἸαβϑίοαὶ τιδὲ οἵ {π6 νογά ἀρρθαῦβ ἴο 

Ὀ6,---(() αὐ ἀεί ἕοπθ ὧν οπὸ ἂς αὶ εἰξΐπεη, απ αεΐ 
49 ῥοίϊεγ, ΟΥ̓ 9.05!: ρουεγηριοπΐ (45 ΘΠΊοβίῃ., 
“ΟΠ ούβοη., ἡ 71); (2) α ϑῶγηι 9 ψουεγηρ1θ71 
(65 Ασιβίοίϊ., αθονθ). Ἠδησθ [Ό]]Ονν5 γοϑά!]γ, 
(3) ἴδ6 πιθαηΐπρ αῦονε ργείεσγεα, αὶ “ σἱαΐε᾽ 
ΟΥ̓ “ εογιγιοηαυεαίἑ ;" - νυ ἢ 15 ἔοιιπά ἴῃ 2 
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Μάαςς. (48 ρους), ἱπ ῬΆΠ]ο, ἱπ ῬΟΙΎΒίι5, ὅζα. 
(ϑες Μεγεγ 23 ἠος.) 
Ἡ ἐκκλησία . .. πόλις ἐπὶ γῆς . - - Εἰκόνας 

τῆσδε τῆς πόλεως καὶ οἱ «ποιηταὶ κτίζουσι 
γράφοντες " αἱ γὰρ Ὑπερβόύριοι καὶ ᾿Αρίμασποι 
πόλεις, καὶ τὰ Ἡλύσια πέδια, δικαίων πολι- 
τεύματα. ((]επι. ΑἸοχ., “δίγοτῃ.  ΝῚΊ. 26--- 1.) 

(ρ. Ῥῃϊο, “)ε (οπῆιβ. 11πρρ.᾿ Αἱ γὰρ 
τούτων Ψυχαὶ . . «πατρίδα μὲν τὸν οὐράνιον 
χῶρον ἐν ᾧ πολιτεύονται. . . νομίζουσαι . .. 
((ἰξεά δγ 1 οοθβπου, 25. ἠοε.----Ἶ.) 

21. ἤῥο τραὶ! εραηφε.. . . γαερίοπεά ἤϊε 
1 Π εΠλιΝ,, μΕπῈ ΠΟ] Ον5. ΜΠ... 6178- 
2ουηιαδίξ, εοηηριαί." ΟἿΑ 1,αἴ. Βεξίοτ,-- 
“ ἐγαπιβρμγαδιηί, σο» }Ο 7 α τμ771..᾽ 

ΤΠηῈ6 νγνογά5. μετασχηματίσει, σύμμορφον, 
416 Πεῖο πϑο ψ Π ἀσοσιγαῖα ἀἸβογι τ] δίϊοη. 
Σχῆμα Ῥείηρ ΞΞ οἰξννατά “Μαρῥίοη," ἈΠῸ 
μορφὴ ΞΞ “ 7όγηι, ᾿πιρ] γιηρ; Ἰηνναγά τοδ] Πγ ---- 
ΔηἋ {ΠΕΙΓ ἀογιναξινθϑ ΠΥ ΠΡ {Π656 ΓΘ Δ ΠΙΠΡ5, 
- τ ΤΟΠονν5 {παξ {πὸ ΑΡροβίϊα ποῦ ἄθοϊαγεβ ἃ 
αξατα ἐραησε 97 ομἐπυαγά γασῥίοη οἵ θοάγ, ἴο 
ΤΟΒΙΠΈ ἴῃ ἃ [1] αονλγεαΐίογ 97 γόγηι (Ἰτηρ  γτηρ; 
1π6 ΠΟΙ σαλμχεὺ) οὗ Π6 τίϑεη (στ δία ἴο Π15 
5] οσῃοα Τογά. Ης Πᾶ5 [0] 4 τι5 (τ. το) οἵ πὸ 
ΘΥΔΑΙΙΔΙ] Ῥγοσοβθ ΒΥ ὑπο τῃ6 (τ βίϊδη 15, ἴῃ 
1Π15. 116, “252. σομγσθ 9. ξοη  ογηηἱτ " (συμμορ- 

ΡΗΤΓΙΡΡΙΑΝ ΒΘ αν. ἵν. 1--2. 

φιζόμενος) ἴο (τισι ̓5 ̓βαῖῃ. ὙΠαΐ ΡγΌςΕ55, 
νγ6 ΠούΘ ἰθαγῃ, 15 ἴο Ὀ6 ςοπβιπηπηαίοα ὈΥ {ΠῸ 
“ ρῥαπθε 97 γασῥίοη᾽" οἵ ἴπ6 θοάγ, ἴτοτὴ {ΠπῸ 
παΐαγαϊ ἴο {Π6 ϑρισγιίιαὶ (1 (ού. χν. 44), 
ἴπ {πΠ6 Βδϑιυστθοίίοη. ΠΘΠ {Π6 ΘΠΕΓΕ ΤηδΔῃ, 
ΒοΟάΥ πὰ οι], 5411 6 “εσηγογσιαδίε 
(σύμμορφο») .---- «55ἰτηΠ]Παΐο 41Π|τὸ τη οΟυξννατά 
ἀϑρθοΐ δης ἴῃ Ἰηνναγαὰ νϑσιγ, ἴο {π6 ΟἸοσΥ οἵ 
1π6 1οτᾷ. ὙΠῸ Ῥοννοῦ {Ππαΐ νγου 5 ἴ5. ἘΠ 6 58 ΠΊ6 
τῆγουύρποιῦί---ἡ δύναμις οὗ “. το 15 τὸ δύνασθαι 
Ποτα ;---οηΪν {π6 ρυζίϊηρ ἔογ ἢ οὗ 1[5 Πρ μοβέ 
“ἐ γου κηρ ἢ 5 Τοβοσυθα ἴῸΥ ἴπ6 ΤΑΥ͂ οὗ {πΠ6 
ἢπα] σμαηρθ. (8εθ ποίεϑ. οὔ “εοπηζογηηαδίε," 
τ. το; δηά οἡ “7}0γη1, “)ασῥίοη," 11. 6, 8.) 

αἱἱε δοάν. .. ρίογίοιις ον) ὍΤΠῈ Ψα]ρ. 
(( εογρις δια ίοηῖς, σογῥογὶ εἰαγίξαίῖς ) ἴ0]- 
Ἰοννίηρ; ΟἹά 1,Αἴ. ἀπά Ο]Ποννοά ὈΥ {πε Ἀὶ Πουη5ἢ 
(( δοάν ο7᾽ οἵμ" ἰραυπεςς, ὀοάν 970), Ηἰς σον Ἢ), 
Πι85 Πεῦδ ργθβογνεά τῆς γουρῇ Η ΘΌΓαϊς βίγοηρίῃ 
Οὗ 16 οΥρΊη4]. [{ 15 πηΐοτίαπαῖς {παῖ 41] 
ἘΠΡΊ5η. ΨΕΥΘΙΟΠ5 βίη ἍΜ ΊΟΙΠΙ μαννα ργεξεσγεα 
ἴο 5ποοῖῃ τ ἄονη αἵ ἴπ6 βϑογῆοα οἵ ἴογοθ 
ΔΠΔ ἔμ]πηθ655 οἵ τηδαπὶπρ. 80, ΒεΖᾷ βῖνεϑ 
“ οῦβς ῥπμηιῖΐο, φογῥογὶ σίογίοσο 1ΤᾺαΐΠΕΟΥ, 
ἐγ οῤέίσεη 1,εἰὖ, “υεγἀ]γίοπ 1,εἰδϑ ἢ Ἰλιοάαί!, 
ΚΟΡῸ «αὐἷΐο, εογρο σίογίοσο"; Οϑβίεγνα]ά, ὅζο., 
“( ογΡο αοἱΐ, ον}: σίογίομκ,"--- αἶβο 1)6 ὅ40υ. 

ΘΕ αν 

ι γοηε ῥαγίϊείαγ αὐηιογίογις 4. 1 Ζγοσεοάείζ 
ἠο ρεγιεγαῖ ἐχλογίαίίογι, 10 σἀδτυῖιο ἄοτυ ἀὲ 
γεγοϊεει αὐ ἐλεῖγ ἤῥεγαϊέν ἐοτυαγαῖς 172 Ζγ171." 
ζ γίδογι, 710ὲ 50. γηεὰ 707 ἐλὲ σῤῥίν οὗ 
ἀΐς στον τυαγιΐίς, ας 707 ἐλε σγαεὲ οΥΓ (ρα 271 
ἐλογι. 1τὸ “πα 50 ἀε εογιείμαίείλ τυΐϊέᾷ γαγεῦ 
αηιαἴ σαϊζεζαΐ2ογ15, 

ὙΘΡΕΕΡΟΣ. ΤΥ Ὀγείῃγεπ 
ἀφαυγ θεϊονεά δπὰ ἰοπρεά ἴογ, 

ΓΩΥ͂ ΠΟΥ Δπ4 οἴονῃ, 850 βίαπά ἔαβέ ἴπ 
τῃς [,ογά, μιν ἀεδγὶν Ὀεϊοναβά. 

2 1 Ῥέβεεοῃ Επιοαϊα5. ἀπά Ὀεβεεο 
ϑγπίγομα, {πὲ {πεν δ6 οὗ τΠ8 βδπὶε 
ταϊηἀ ἴπ της [νοτά. 

(ΘΗΑ,ΑΡΟΙ͂Ν. τ. ΤῊΕ ΤΥ ΟΕ ΘΤΕΡΕΑΒΥΝΕΒΚ. 

ὙἼΠΕε Αροβίίθ ΠοΊδ Γοβιι 165 ἘΠ6 Ττοδά οὗ 15 
ἘΡΙβῖ16. [πὸ τπ6 οἷοβο οἵ {πὸ αἰρτθββϑίοη οἵ 
ἢ. Π|., 6 μὰ5 ροϊπίεά ἴο {πὸ πορὲ οἵ {με 
Ἐ δϑιγγθοίίοῃ (111. 2ο, 21); δηά ἔγοτη {Πδῖ ΠΙΡἢ 
{ποθ μ6 πον ρᾶββϑθβ, ψ τ “ΓΠπογοίογο "ἢ 5 
αἴ 1μ6 σοποϊιιβίοη. οἵ ἢ15. στοαΐ Κ Θβισυθοίοῃ 
ΠΒαρίεσ (1 ΟοΥ, “χν. 58), ἴο {Π6 ἀιϊίν οἵ 
σἰοάζασέπεςς. ἩοΥΘ, ἀ5. ἘΒεγα, ἘΠπΠῸ σαρίασο οὗ 
δπτοἰρδίίοη οὗ {Π6 βΊΟΥΥ [Παΐ 518}} Ὀ68, 56 υῦῖνε5 
Βυΐ ἴο ϑίγεηρίμπθη [5 ῬταΒρ οα ἴῃΠ6. ΘαγΓΠ]Υ 
ΡῬγεβοηΐ οἵ {πὸ (σι βίϊδῃ 118. 

1. »ν ὀγείφγει. . . . 1 Ηδ τα] ρ]165. οχ- 
ῬΓΘΘϑοη5. οἵ δπάθαγμηθηί, ῬαγᾺν (ΡΕΓΠΔΡ5) 
ἴο βοῆεπ {πὸ οοπηηρ ννογάβ οὗ δαπιοηιοπ, 
-πτ-ραγίγ Ὀεοδιιδα οἵ {πὸ τπουρμΐ οἵ {ΠῸῈῚΓ 
Ἰππάποββ ΟΠ πὸ Πα5. 511] ἴο {παηκ {ποῖὴ 
ἴοτ,--- ἢ ογογῆοννθ νυ] Ἰονίηρ ννογάβ. ΕἼΟΠῚ 
της ἀδπιποϊαίίοη οἵ ΠογΟσΥ (111. 2) πα οοΥ- 
ταρίοη (2ὁ. 18, 19), ΒΕ [ὰγπ5 [ἢ ἴον δηά ἸοΥ͂ 
ἴο {π656 ΓΑΙ] απα Ὀ]ΑΠ.61655 “ ὀγεέῤγελι." 

ἐεαγὶν δέϊοεα « .᾿. δείουε 1 ΨΥ {815 

ννογά πὸ Ῥερὶπθ ἀπά οπᾶβ ΠΙ5 ἰονίπρ Ἔχβου- 
ἰδἴίοη, ἀνν ]]ηρ οἡ 11 Π [ΘΠ 6Γ Ρ]θάβαγα. 

Ἰοηισοίί 207] “ΤΠΪ5 ννοσα σοηνθυβ Πῖ5. ἀθβιγα 
ἴο 566 Τπϑῖὴ δρδῖπ, ἃ5 1π6 σορμῃαΐα νῈΓ Ιπ 1. 8. 
--ὅὲεε [πἰτοά., ὃ Ν., Α, 11.) ποΐε 5. 

2:1} 79ον ἀπε εγοτυη)] ΤῸ οπὲ οἴμεῦ ΘμΌγοΙ 
ΔΙοηΘ,--ἰῃε βίου Μαοθάοηϊδη (πισοῃ, ἄοα5 
ἢ δάάγεϑβϑ {κὸ [ει οἵ Ἔχα θα ῥγαῖβα ; 566 
1 ὙἼΠΕ55. 1. 19. (ογηῃ. ἃ 1,8Ρ. ΔΡΈΥ ςοηι- 
ΡαΙῈ5 ΡΥον. Χυϊ. 6, ““(μΒΠάγοη 5 Ομ] άσθη 
416 {Π6 εγοαυπ οἵ ο]ἀ πιθη.» 

ΤΠΘ “ΟΥ̓ "151 {π6 2γεσεπέ (!. 4: 11. 2) ;-- 
1Π6 “στον ρΡεογίαϊῃβ σαῖποῦ ἴο [5 2μείεγε 
“( Ῥ]ΟΥΎ ΩΡ 1η {πεπὶ ἰὼ 1Π6 ἄγ οἵ (γιέ " 
(ἰ. τό). 80 Ρεῖαρ., “ῬῈῚ σνὸβ 1π. ργϑεϑεηῖϊ 
ἸΔθΈΠςοΥ εἴ ἴῃ Τὰΐαγο σογΟ ΠΑ ΒΟΥ." 
ΤΠ “οἴονπ (στέφανος) 15 {παΐ οὗ {Π6 

αἱείο (ΠΡ. “1 πᾶνε χη ἴῃ 11. τό ἅθονα 
οἰἴ64), ποξ ἐπε σογαὶ ογοννῃ, νοῆι ΠΘ ΠΕΟΡΕΓ 
Αὐτοραῖοβ ἴο Β:πηβο]. [{051|2}0 (5ε6. ΑΡρ. 
Ὑτέποι, ϑγῆ. Ν. Τν Ὁ 9.) ἘΠ|5 ΟΣ ἴῃ 
Ν. Ὑ΄. ἀεποίεθβ. {πὸ εογομαὶ οἵ υἱείοῦ}» ΟΥ̓ 
)72εειυίν; ἀἰθα ρα 5Π6 4 ἔγομη {Π6 ἀζηρὴν ἀϊαάεηι 
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3 Απά 1 ἱπέγεδέ {πε αἶβο, ἔγιια 
γόοΚαί]]ονν, μεὶρ {Ποβα νγοίηθη ννῃϊο ἢ 
Ἰαθουγαά νι ἢ πλα ἰπ τη 6 φοβρεὶ, ννττῃ 

ΡΗΠΙΡ̓ΡΤΑΙΝΘ. ΙΝ. 

ΟἸΙεπιεπέ αἰδο, ἀπά τουΐίΐ ΟἿΠΟΓ ΤΥ 
[6]]ονν ] Δ οιιγευβ. ννῆοβθα Παπη65 76 11 
τῆς ὈοοΚ οἔ ΠΠξα. 

(διάδημα). --- Βιιξ ΔΡΡΑΓΘΠΕΪΥ ἴῃ6 “ ογοννηϑ "ἢ 
(στέφανοι) οἵ {π6 Ε]άοτ5. (Ἀν. ἵν. 4), ἀπά 
ΔΕΒ ΣΟΙ {παξ οἵ [Π6 δ8οη οἵ Μδηὴ (ἰό., χὶν. 
14}, ἅτῈ οἵ γογαϊέν. ΤΠΗΟῚ,ΧΧ, 56 {Π6 βαπλ 
τνοῦὰ ΤῸ {Π6 ἀπο [}] στόν (ΠῚῸ)) 2 
ἸπΠ Ρ θαι χα" 70; ΕπίΒ. νἹν τὸ; 5. 
ΧΧ. [ΧΧΙ} 4. [3] ΠΘ σογτθοῖ βίδζεσηθηΐ 
5ΕΕΠῚ5 ἴο δ6, {παΐ [Π6 ΓΟΥΠΊΘΙΓ ΠΟΙ ΠΊΘΔΠ5 ἃ 
αἰγοῖεῖ οὗ ΠΥ ϑοσί, νυ] {πὸ Ἰαϊζου 15. τθ- 
ϑίγιοῖθα ἴο ἴπθ6 οἤοῖα] οὐοννη 5 ΊὈΟ]] Ζίης; 
βονεγε βηίγ. 

πο σα, Γὧδὲ ΤΣ ρὲ ΤΟΥ Ζ] ἍΝ 0,"" ἢ, δ, 45 
ῬθοοπΊθ5. οἰ[1ΖΘη5 οὗ βιο ἃ ΟἸΤΥ ; ορ. 11]. 20. 
(Ρ. «50 1. 27 (ὑνμαγα 566 ποΐθ), ἴὴ ννῃῖοἢ τ. 
85 Ποῖο, οἠεεασίηεος 15. Ὀγροά ἃ5. ἃ ἀπίγ τὸ- 
5ὉΠΠΠΡ ἔτοπὶ ἴπ6 ἴαοϊ οἵ εὐξίϑεπσρίρ. ΠΘΓα 
ἴι 15, ““δίδῃηψ ἴαβδί, ππάϊβδιηαγοα ὈΥ ὙΟυΓ 
ΔάνοΥβαΤΊ65 ἢ; ΠοΓο, “ δίδπα ἴαβί, βιιδίαϊηθα ὈῪ 
π6 ἀϑϑασγαησο ΟὗὨ βΊΟΥΥ,---Π πα ἴπρ η: ἐῤὲ 1ογά 
5ίγεηβῖῃ 50 ἴο βίδηά." (τ 1655. 11. 8.) 

2,3. ΔΡΜΟΝΙΤΙΟΝΊῚΝ Α (ΑΒΕ ΟΕ ΠΙΒΟΟΕΡ. 

Ω. 1 δεσεοεῦ Ἐμοάίας . .. 1 ΤῊΏΪΒ Πᾶπι6 15 
ὙΓΟΠΡΙΥ ρδίνεπ ἴππ15 ἴῃ Α. Ν. ψ ἢ πιαβα. 
τευτηϊηδίίοη. ΤΊ] ἴθπι. ργοη. ΚΠ 656 "ὃ [ννοπιθη] 
ἴπ ποχί ὦ. (ὑΠΟΓῈ 566 ποΐθ) ρύονεβ τ ἴο 6 
1Π6 παπὶα οἵ ἃ ννοιπδη, “Ἐποᾶϊε." 8516 απά 
ϑυῃηΐγομθ ἈΡΡθαγΓ ἴο Πᾶνθ βίοοά Πίρῃ ἴπ {ΠῸ 
Ομυτοῆ, ννΠοΊΠοΥ θϑοδιιθα οἵ {ΠΕ Ὶ1 βϑύνίοθ5 
(πεχέ «.), οὐ᾽ {ΠΕῚΓ δος] σγαηὶς (ορ. Αςἴβ χυ!. 

. 47) 12}, ΟΥ̓ (ΡΟ5510]γ) {Π6ῚΓ σΔ]]Ππηρ 45 Π ϑδοοη- 
Ε5565. Μιβυπάογβίαπαϊπρ θοΐννεθη βοῇ 15 Δ ἢ 
ἉΠΊΠΓΥ ἴο ἴπ6 ΒοάΥ; απά πὲ {πογεΐοσε {ἢπ|5 
ῬΆΒΙΠΟΙΥ ὑὐρὲβ {παπὶ ἴο ΡῈ τϑοοπο]θά. ὙΠῸ 
Τορθιοη οὗ ἴπ6 νεσθ, “1 δεσεερ Ἐμπιοάϊα, 1 
ὀεέσορορ ϑυπίγοΠθ,᾽ νν 116 ΡοΪπίηρ {πΠ6 ννοτά5 
45 ἃ ΡῬΕΙΒΟΠᾺΙ ἄΡΡδα] ἴο εδοῇ, ἀἰνι 465 {πὸ οχ- 
Ῥ͵γδβϑίοη οἵ τοραγά, δπά οἵ Ὀ]Δπιθ, θα ΠΑ ΠΥ 
ὈΒεΐννεθη Ὀοίῃ. 

ΒῸΓ 1ῃ6 ἰαῦρα ρατί ραγεά ὈΥ νγοπιθη [ἢ 
{ΠῸ ἤτϑὲ ἀδγβ οἵ πε βοβροὶ αἱ ῬΏΠΙΡΡΙ, 566 
Αοἴϑ Χυϊ. 13; 14, 151 116-18; 406. ἼΤΠ656 ἔννο 
ΤΠ ΑΥ͂ παν θΘΘη ΔΠΊΟΠΡ' {Π6 ““νοπΊθη," “Ὀγ {Π6 
τἶνοῦ διά, --ίμο ἢγϑε δυιάϊθποθ ἴο ννποπὶ {ΠῸ 
ΑΡοβία ργεδομῃθά (ἢγιδὲ ἴῃ θσορε (Αςΐβ5 
ΞΥ 115). 568 Ὑπεέγος.. 8. 11: Β, τ: 8 ν᾿. Ε.-Ξ 
ΑΙβο ὃ Ν.., Α, 1. 4,) ποΐδ. 23: 

ἐραὶ ἐῤὲν δὲ οΚὶἱ ἐῤὲ σαρῖθ γηἱηεἰ ἦγ. ἐδ Γιογα] 
ἾΝ οἵ ΠΊΘΓΟΙΥ ἴο 6 τϑοοῃοι]οά, δῖ ἐπε α Οῤγις- 
Ζϊαηι ῤὶγὶἐγπτῖθ Ηπὶ δοσογάϊηρ ἴο  οβα 
“ς τῃη4 ἢ ἃ}} Η!5 βεγυδηΐβ τὸ ἴο “θὲ πηϊπάθά 
(1. 5). 

8. “πώ 1 ἱπίγεα!] Ἀδαὰ “Ὑ68,1 851" (ναί, 
ἔου καὶ οἵ εςο., ἢ Ὀεϑὲ δι πουι165). ὙΠῸ 
γε (ἐρωτῶ) πιθαη5 “1 γεχιιευΐ " (85 977 ἂπ 
ἐχια]} ; ἴο ννῃϊο ἢ 56 π56 1 15 εχίεπάθά ἴῃ Ν. Τὶ 

Οτεεῖς; 115. οἸαϑϑίοαὶ τηθδηΐϊηρ θείη “1 
ἐπφμῖγε." (ΑΡρ. Τύεποι, “ὅ5γπη. Ν. Τ'᾽, ". «".) 

ἐγ γοζεγε ϊοαυ] ΠΕ ρΡοϑβιξοη οἵ {ΠῸ ρϑύβοῃ 
Ποσθ δαἀάγοβθθα σαηποῖ μανθ Ὀθθη [655 {ἢδῃ 
τπαΐ οἵ (ΠΟ  Ραβίου οὔ τμε Ομ Ότοη οἵ ΡΏΠΙΡρΡΙ. 
(ϑ8ο 1 πἴπογ, ἅ ο.,--- πα 5οπλθ γθοθηΐ σουη 6 η-- 
ἰφῖουβ.) ΒῸΥ (1) Π6 15 ἀϊβειπριβηθα ὈΥ [Π15 
ἴθγπα “ γοζεγεηίοαυ " (ἜΧΡΓαβϑίης ἃ σογίδ!Π ῬΑ 
νὰ (Π6 Αροβίϊθ ᾿ϊπη56 1), 85. ΘΌΡΟΥΙΟΥ ἴο 
{πθ ΟΥ̓ Ππασν “)2ε]]οκαυ]αδοιγογς ἢ ταθητοηθά 
αἴζοσ. (2) ἴῃ 50 «ὐάγοϑϑδηρ πίτη {πὸ Αροϑβί!ο, 
νυ Ππουξ ἔδαυ οἵ πιϊϑίακθ, σῇ Ομ ἴο ΠΑΠῚΘ 
Πϊπη. (32) ὙἼΠῈ ἀϊπγ οἵ γθοοπο]ηρ ἔννο ἴτη- 
Ροτίδηξ ΡΘΥΒΟἢΒ 15 ΠΟΥ δ] ΟἹ ΠΙΠῚ ΡΓΙΠΊΔΓΠΥ, 
ἃ5 ἃ ΠΊΔΠ ἴῃ Δ ΠοΥγ. ΉΘ56 ννογάβ5. πογο- 
ἴογθ ρὸ [ὯΓ ἴο ρζουε {Π6 οχἰβίθηοθ ἴῃ {Π15 
Ομασοῃ οἵ ἃ ΟΠΙΘΕ Ββληφορ, ἀἸβΕ Πρι!]5Πη6 4 1η 
ΟἴποΘ ἐμοῖσ ποῖ ὈΥ ἘΠ1Ὸ6 ΠΌΠπι {πὸ ““ὀληφοῤ.᾽ 
(Ργεβθγίουϑ) οἱ 1. τ (νοσα 566. ποΐθ), ὩπΠΊΟ Πρ; 
Ὁ ΠΟΙ ν᾽ 6 ΠΊΔΥ͂ ΤΈΡΑΤΑ ΠΙΠῚ 845 ᾿πο] πα 66 τη {παῖ 
υ. Βυΐῖ υίμου, 1 γα δορί {πε οριπίοῃ 
(Οτοίϊι5, Ηηηοπά, ὅτο., δη ΥΘοθπΥ ΒΡ. 
Τρ οοί), ννμῖο ἢ βθθῖηβ 1η ἰ[561Ὁ ΠΙΡΉΙΪΥ ρῥτο- 
θ40]6, {παξ ΕρΡαρῃγοάϊέιι5, ποιρὴι {π6 ὈΘΆΓΟΥ 
ΟΥ̓ {πὸ Ιοζίοσ, ἰδ {πΠῸὸ6 ρϑύβοῃ ϑῦθ δήάγοθϑθα 
πα Τμαγροά ἢ {ΠῸ ἰαϑὶς οἵ γεσοοῃο ]Π]δίϊοη, 
ἘΠπθη νγα πλιιϑέ σοποὶάθ (ἢ ΤΠΘοαΐ.---56 6 
ΟἹ 11. 25---[πουρ οἡ ἀἰθσοηΐ στοιιπά5), {παΐ 
ἘΡΑρΡῃγοάϊξιβ νγὰβ ἴπθὸ Ῥχεϑιάϊηρ ΒΙ5πορ οἵ 
ῬΆΠΙΡΡΙ : Δη4 ννὲ Πηά ἃ ςοπιρίοῖα Ἔχρὶηδίοη 
οὗ τΠ6 αὔβεηςε οὗ 411] ποίϊες οὔ διιοῖ ΒΙβμορ 
ἔγοπι {π6 ΟρΡοπίπρ οἵ ἔπ Ερ., ἴῃ {π6 ἕαςξ {παΐ 
6 νγὰβ ψὰ 81. Ῥϑᾷὶὶ] ψ με 6 ψυγοία 
11.-- - Ππας πθ, {ποισὴ ῥγοβοηΐ, ἴα μοσα δἀ- 
ἀγεββοα 845 1Ε ἀπιοὴρ {πὸ Ρ.ΠΙΡΡίαη5, θ6]οηΡ 5 
ἴο 1Π6 Θρι βίο! αγῪ ᾿ιϑᾶσο (566. ἤγϑδέ ποΐθ οἡ 1]. 
25), ΕΥ̓ ψν ΠΟΙ {Π6 ὙΥΠΘΙ τηθΠίδ ΠΥ Ρῥγοϊεοίβ 
ΠΙΠΊ5ΕῚΓ ᾿πΐο {πὸ {{π|6 ργοβοηΐ ἴο Π15 το άθυβ. 

ὝΠ6 ϑιαρροβιίίοη (τπθητοποά ὈῪ (ΟΠ ΓΥ5. 
Δ Πηἃ βιιρρογίθα ὈῪ πιδηγ}) {Ππαΐ ἰπ {πὸ Ἰαΐίογ οἵ 
1π6 56 ννογάβ (γνήσιε σύζυγε) νγὲ Πᾶνδ ἃ ῬΓΟΡῈΥ 
ΠΔΠῚΘ ““ δγώγϑης "ἢ (ΟΥ̓ ΘΥΘῃ, 845. οἴ μιου5. σοηΐεο- 
ἔμπα, ἴηΠ ἴΠ6 ἔΟγμΊοσ, “ Οπεσίμς 7), τιὰῦ Ὀ6 5εΐ 
546. 85 ΠρΓΌ 4 0]6. 866 Νοίδ αἱ επά οἵ Ἵἢ., 
ΟἹ ““γοζεζε ϊοαυ." 

ΦΤΥαε᾽"ἢ, ἢ. 6., "σοπαΐμο᾽"; “ἴποὺ νΠο ατί 
ἴῃ ἐδεά, ὈΥ παίιισο 45. ΨΜῈ}} 45 ὈΥ οἢῖςο, ἃ 
αγίπεῦ ΙΓ τὴθ ἦι ἐῤδὲ γοζεὲ οἵ (γϑ 5 
Βεῦνῖςθ." 

ῥεῖ ἐρονσὸ «αὐογῖεηι «ὐῤίε ἰαῤοιοά αὐἱὲρ η16] 
Α. Ν. Πογα πλῖβθθ5. {πὸ δρρ]σαίϊίοη οἵ {πὸ ἢγϑί 
ΡΓοποπη, δης {6 ἔογοο οὔ [πὸ σο]αῖῖνο. ΤΥαπ5- 
Ἰαΐθ, “161Ρ 1656 (5.1]., Επποάϊα αηα ϑγη- 
ἴγομθ) βϑοΐπρ ὑμαῦ {Π67 βύτονο ὑοθοῦμοῦ 
ψὶΌΙ πι6. ὙΠῈ νογῦ 5 {πΠ6 βᾷπιθ ἃ5. {πδΐ 
᾿ἰϑϑὰ 1. 27, οὗ ἴπ6 τιρμαρίφιοις σἰγεσσίε οἵ {Π6 
ΟΒυτοΙ ἴογ ἴπ6 [ἰ. ὙΠοτο, δη ΡῬΥΟΡΔΌΙΥ 
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4 Ἐε]οῖςβ ἴῃ τπ6 Τιοτά αἰνγαν: ἀπά 
αραΐῃ 1 54γ, Βε]οῖςβ. 

ΡΗΙΓΙΡΡΙΆΝΘ. ΤΥ, ν. 4-.-5. 

5 1,εξ γοιγ πιοάογδίίοη δε Κπονγη 
τηῖο 4}} πιεπ, Πα [,ογά 2: δὲ μαπά. 

ΠοΓΘ, Ραγ οΙραίίοη π΄ {ΠπῸ Αροϑίϊεβ σοπῆϊος 
ἀραϊηβί δεγσεομέϊοῦ ῖ5 ΠΟ νου. [τηΔΥ ΒΕ, 45 
ΒΘηρΡΕΙ] 5ιιρρεδίβ, {παΐ {π686 νγοπηθη Παά 
5 Πογο νυ ΠΙπὶ θη Πα νγὰβ βοοιιγροά 
ΔΠ4 ΠΗΡΓΙΒΟΠΘα αἱ ΡΏΠΙΡΡΙ (Αςΐβ χυϊ. 19--24).ὕ 
ὙΠΕ ἴθηβο (40Γ.) οἵ {πὸ νου ϑι5 {Π15 νἱθνν. 

ἼΠιι5 {Π6 ΡαΓΡοΥΐ 15, “1 ὀχποσί [Π656 ννοπΊθη 
{0 (ἢ γιβίίδη σοποογά : δηά [γί που, 1 6 4}} οἡ 
1Π6ο--υνῆοβθο 1 5, ὈΥ παίιτο 45. ψγῈ}} 85 
ὈγΥ οἤϊοο, ἴο σοορογαΐο ἢ πιο---ίο αβϑὶϑί 
{Π6ΠῈ 1Π ΤΟΡΔΙΠΙΠΡ ἴΠ 6 ΟΠΘΠ655 Οὗ τ]η4 νυ ΠΟ ἢ 
Οὐξμΐ το 5ιθϑιδί θεΐννθοη νγοπλθη ΨὴῸ ΟΠΟδ 
ὙΨΕΓΘ 85 ΟΠ6 ἴῃ νου Κίηρ᾽ Δη4 50 Π} ὙἸ ΠΡ νυ ἹῈΠ τη6.᾽ 

Ης [Ὀγθϑαῖβ ἴο τόθ Κα {Π6ῚΓ αἸΒβθηβίοη 845 ἃ 
αι! : θὰ ἰγοαΐβ 1 [ΘΠ ΟΥῪ ἃ5. Δῃ ἹΠΠΥΠΊΪΥ 
ΟΥ ΑἸΒΠΟυΠν,---τοαηυτῖηρ “ ῥείρ,᾽ τονναγάβ {πὸ 
ςζοησογα νυ πο (16 ἀϑϑι1Π165) [ΠΟΥ ἀχὸ {Ππεῖη- 
56 |γ 65 βί γι ηρ᾽ ἴο ΓΘΡΔΙΠ. 

24 ἐῤδὲ 6.161] ἴῃ βργθαάϊηρ {πΠῸ6 (σο8ρΡΕ],--- 
ῃοΐ, οἵ σοιγ56, ὈΥ ΡΥΘδοΠηρ ({Π15 Π6 [Ογ 145, 
1: (οΥ. χίν. 34), θα ὈΥ ἀοίπηρ ἀηά βιογιηρ 
ὙΠ ΔΠη4 [ῸΓ 15 ΡΥΓΘΔΟΠοΥθ. [Ι͂ἢ {Ππ|5 ννοσΚ 
ἢ6 ονγηϑ {ΠπῸΠὶ 45 Ραγίαϊκουβ ἢ Ππι, Πι5 
ΘΑΥ͂Υ 15 ΤΕΟΟΡΪΖΟα νγοπΊΔ 5. ρίασα ἴῃ 1ῃ6 
ΕΠαΓΟΠ 5 ΒΌυυῖοο. 

αὐἱὲρ (Ἰεριοπὲ.... 1 Ηδρσῖδ Π6 δρραγθηε]ν 
αϑϑοοίαίοα (Ἰοτηθηΐ πα {π6 ΟἴΠοῦ5 ἢ ΠΙ5 
“ γοἸκοίοΠονν "ἢ ἴῃ {πὸ ργοροβοϑά ἴδϑδκ οἵ ρεᾶςο- 
τηϑκῖηρ. ΓΓΠΙ5 {πθθθ ννου5. ἀγὸ ἴο θὲ σοη- 
ηθοΐθα νι “ΠΕΙΡ," «πὰ ποῖ, 45 ὈΥ͂ πιοβί 
ὙΠ “Ἰαθουγοα νυ] πο. ΤῸ πιοπίϊοη {πὸ 
Ραϑί βϑούνυίσθβ οἵ (Ἰοπιοπί «πα οἵμοῦβ νου] 
6 ποῖ ἰγγοοναηΐ: δι 1 15 ἴῃ Κοοριηρ Ί ἢ 
[Π6 ϑρίγιε δηά ἴθποι οἵ {πῸ Εἰ ρ., {παΐξ ποί 
[πὸ ΟΠΙΘΕ Ῥαβίου οηἱγ, αΐ 411 νγγῆο πηάοι 
ΠΙΠΊ 4.6 ““ ξΕ]ΠΟνν αι ΓΟΓ5 "ἢ νὰ [πΠ6 Αροβί!ο, 
5Πο1 144 6 ἴηνιϊο ὈΥ ΠΙπὶ ἴο τπιηϊΐθ 1η το- 
Β[ΟΥΙ ΠΡ ΠΑΥΤΠΟΠΥ ἴῃ {πὸ Ομαγοι. ὙΠῸ [π|- 
Ρογίαποθ {Πηπ|5 δίαμπηρθα ὁπ {πὸ πηδίζου βοῦνο5 
ἴο 5Πδνν [Π656 υνοῆθη δ οποο 15 ΠΙΡῊ τοραγά 
ἴοσ {Ππ6πὶ, αη ἢἰ5. 5θηβο οἵ {πῸ παισί ἄοπο ἴο 
[Π6 σαῖι56 οἵ (γιέ Ὀγ {πεῖν ἀϊβοοτγά. 

ΟΥ̓ ΕἸεπιοηΐ, {Π|15 ραβϑαρο ΟἿΪΥ [6115 τι5 {Ππαᾶΐ 
6 νγᾶβ, ψγθη ἰδ νγὰβ νυ σ!τἴθ), ἃ Ἰθδτηρ τηδῃ 
ἴῃ π6 ῬΆΠΙΡΡΙαη. Ομπσομ. Βαΐ ΠΙ5. ΟΥΙΡῚΠ 
ΤῊΔΥ͂ Παγα ὅθθη (1Π|κ6 ΠΙ5. παΠΊ6) Κ οπηδη ; δη 
ἴπογθ 15 ΠΟ σϑάϑοη 0 ἀἄοιδί {Ππαΐ πα αὔζεγνναγ 5 
ΤΟΙΠΟΥΘΩ ἴο Κοπο πη ννα85, 85 ΟΥΊΡΘη βίδίεϑ 
(ἴῃ [0]ι.᾽ 1.,. 29) {πὸ ΕἸοπιοπίῖ, ΒΙβμορ οἵ 
Κοιηθ, ψῸ ψυγοίς {πὸ ΠΡ ϑί]Ὲ [ἢ ΕΒ ΡΙΒ[165] 
{παΐ Ὀθαγβ ἢ15 παπΊθ. ὅθε Νοίβ αἵ επά οὔ ςἢ., 
Οἡ “Ἢ (ϊεριοηὲ "᾿ :---αἶβδο [πίγοά., ὃ Ν., Α, 1. 4. 

αὐροσε παηηος ΑΥ̓͂Θ πη... 1 “Νο πεεά {Πδΐ 
ΤΙ 5ῃοι]ά νυτϊΐθ ἘΠΕΙΓ Παπλ65 Πούρ, ἴο Ὀ6 τϑραΐ 
οὗ τηθῃ : (σά [85 {Ππ6π| νυυϊθη ἴπ Η!5 Βοοκ. 
566 Νοίδ αἵ οπά οὗ οἢ., οῃ “ ἐῤὲ δοοζ." 

δοοῖ 97 1178] “ΤῊΪΒ5 Ἔχργθϑϑίοη 15 τῸπὶ {Π6 
ΟἿ. (χοά. χχχῖϊ, 22:5. [χυἹ!. [Πχῖχ.] 29 

[28])}. ΑΑ5 ἴῃ δῇ θαγίῃϊν, 50 ἴῃ π6 Ἡ θβανθηὶγΥ 
Εἴγ, [6 πατηθ5 οἱ 15 οἰΓ1Ζ6 Π5 4Γ6 δπίεγοα ἴῃ ἃ 
Βοοῖκ, ΠὍΠπΙ νΏδποα ἴΠο56 {Πδΐ ΡΓΟνΘ ΠΠννΟΥ ΠΥ 
Α΄ ἴο θὲ δχριιηροά. δι. Ῥδὶ] οννμοσο εἶδα 
Τ]ΘΠΓΙΟη5. {1158 ΒοοΙϊς: Ραΐ 566 μπ|κὸ χ. 20; 
ΚἈδν. ΧΙ. 8, ὅζα. ; «150 δν. 111. 5, ποτα {Π6 
“ δίοίῥίησ οἱ" ἔγοτη {πε ΒΟΟΚ 15 βροίκθη οἵ, 
ΡΓΟΥηρ {παὶ οὸ θῈὲ νυῦιίθη ἴπ ἴ ἄοοθ5 ποῖ 
ΠΟΠΥΘΥ ΠΏ] βουσίν. 866 ΔΝ ΒΙΓΟΥ 5 οἰζαί! 5. 
(ἦηι Ἰος.Ὑ ἴγοτη [6 Ταγριπὶ ἀπά ἔγοιη {πῸ 
Ἐδίῃογ5.--- ]. ; 

4-0. ΕΧΗΟΒΤΑΤΙΟΝΒ ΤῸ ΟἩΒΙΒΤΙΑΝ ΤῈΜ- 
ΡΕΒ, ΤῊΟΟΘΗΤ, ΑΝῸ ΠΟΝΘΌΌΟΥ. 

4. ΤΠο σοπποοίίοη οἵ {{|5 δηά νυ μδί [0]- 
Ἰοννβ, ἢ {πὸ [ογοροῖηρ ὑτ., ΤπουΡ ἢ ποῖ 
ΘΕΧΡΙΘΒΒΟα ἴῃ ννογάβ, 15. {Γασθα Ὁ ]6. [ηϑίθδά 
ΟΥ̓ δπίοσίηρ ἱπίο πὸ ἀϊβραΐε θεΐνγθοπ {Ππ656 
υνοιήθη, 6 Ροϊηΐβ ἴο {π6 {Π]ηρΡ5 νυ] οἢ ΤΟΥΠῚ 
1Π6 [ΡΟ οἵ {πΠ6 (γι βέιδῃ οἰ ΕἸ ΖΘΠΒΠΙΡ :---- ον 
ἴῃ (γιβί,--Ἴογδεαγασος Πκ6ὸ Η!5,---ἴθο ]οοζίγι. 
ὃν Ηϊθ5 (οπηηρ,---γαγεῦ νυ] ἢ Ιαγ5. 411 Οἡ 
Οοά, --ἐραπάγείπεος ἴο Οοά,--ῃθ ρέαες οὗ 
σού. 

ΚΚεήοίεο ἐπι ἐφ 1,ογα] Ἐκ δρεαίθα ἔγοπι 111. 1, 
ΠΟΘ 566 ποΐθ. ὙΠὸ ομαγαοζογιβίῖς ποίθ οἵ 
ἸΟῪ ποῦ Ὀγθακϑ οὐ αἴθ 5ἢ. 

αἰαυᾳ) ῬῸΓ ΚΠ {παΐ τσοϊοϊςθβ ἡ Οοά 
ΔΙνγΑΥ ΤΟ] ΟΙ 65. ((γνυ5.) ---ο Ηονν {Πθπ 5 γ5. 
1Π6ὲ Τογά, Μιουσεά αγὸ ρὸν δαί γηπομγῆ 
(Μαῖε. ν. 4)}- -- Βεοδᾶιιβα 50 ἴο πΊΟ ΙΓ ἴ5 ἴο 
Γοϊοῖοθ. ΕῸΓ πῈ βϑᾶγ8 ποΐ θδγοὶν Κεγοίσε, Ὀαέ, 
ἠη ἐῤε 1ογά. Ἠφ {Παΐ 15 ἡπ ἐῤὲ 1,ογεἰ τϑ]οῖϊςθβ. 
ΕΥ̓́ΘΠ ἴῃ ἰογίιγοβ; ἃ5 {ποὺ ἐϊά, ψπὸ (Αςίβ 
ν. 41) χεγοϊεεαί ἴῃ βιιβογιηρ ἴοΓ Η15 Ναπιθ,᾽ 
(ΤΠΡορἢγ].) 

ασαΐπ 1. 54}}] “Υαμπβαΐθ, “δραῖῃ 1 Ψψ11] 
58 γ ([π1.)ἡ. Ηεδ βραγεβ ποΐ ἴο τεϊξογαΐε {ΠῸ᾿ 
Θχμοσίζαίοη (45 ἢ βαγϑ, 111. τ, “"ἴο νυ {πε 
“4716 ἘΠΪΠΡ5 ἴο ΠΊ6 15 ποῖ ἐθάϊοιιβ ᾽). 
“Ἠφ ἀουθ]65 1 το ἴαϊκα ἀνγαῦ [Π6 ΒουρΙ6 

ΟΥ̓ ἴΠο586 {Παξ πρὶν αν, “Ὁ ὟΝ Παΐ, 5141} νγὲ τϑ-- 
Ἴοῖσθ π᾿ αἰΠιοίίοη ὃ Ὑε5, 1 54Υ [ν}}}} 540] 
ἀθαῖη, Β Θ]οῖςο ; 50 {Πδὲ 1{ 15 ποΐ [εξ ἴο τι ἴο 
ΤΟ]οΙσ Θ ΟΥ̓ ποῖ τοοϊςα ; θαΐ, νυ μαΐθνευ θεί8}15 
115, ὕὙῸ ΠΊτΙδΈ Αἰνναγ5, δὲ 411 {{π|65, σϑ͵οῖοθ ἴῃ 
1η6 Τιογά ΝΟ ἰδκθίῃ οατε οὗ τι5. (6δεο. 
Ἡ εγὐρεγί, “1 βζζοσ ἴο ἢ15 Μοίμεγ."--- ]1.) 

5. ΤΠΙ5. 707 5ΡΥΪΠΡΒ ΠῸΠῚ ἃ τπηϊοη ΜΠ 
ΟἸΠγιδέ δηα σοηζουτημνυ ἰο Ηἰ5 1,16 :---οβρο- 
ΟἾΔ ἴῃ {π6 {Υ8Π641}11] φύδοεβ,--- ΘΟ ΠΕΘη655, 
τηοάογαϊοη, ρδέϊθποο.--- ]. 

1,εὲ γοι γηοάογαίο... ὦ ὙΠΟ 15. π0 
[}1 Εἰ ΉΡ 5ἢ. Θααϊναϊθηΐ ἴοσ [πμ6 Οσεεκ ννοσά (τὸ 
ἐπιεικές). ““οΟΥΡΘΆγαποο ἢ ςοηθ5 πεοαγεϑέ. 
ΤΗῈ δή]. 15. δἰβενμοσε τοηάογρά ἴω ΑἹ. 
“ ραΐοη!," “ ρέμε," τ Τῖπι. {π᾿ 21: ΕΛ ΤΙ ἃς 



γν. 6. 

6 Βε οσαγεῖμ] ἔογ ποίπίπρ; ; διιέ ἴπ 
ΕΥΕΙῪ τῃϊπρ ὈΥ ρίαγαι ἂπὰ ϑβιρρὶ!- 

ΡΗΠΚΕΡΡΙΑΊΝΒΙ ΙΥ-ς 633 

οδίίοη νι ἢ {Πδηκϑρίνίηρ ἰδέ γουγ 
Γεχυεβίβ δ6 πιδάθ Κπονγη ππίο (Ποά. 

ἄε. ὙΠῸ ἀεγῖνοα ποι (ἐπιείκεια), ἴῃ Ν. Τ᾿ 
Ρεου]αγ ἰο 81. Ῥδμ], 15 ἕο πα ΟὨΪΥ ἴῃ Αοίβ 
Χχῖν. 4 (ϑροκδθη ΒΥ ἢἰπ)), ἀπά 2 (ὑοῦ. Χ. 1 
(“ οἰεγιεηςν," “φοπέϊεπες.," Α.Ν.). ΑἹΙ {μεβὲ 
ἸΙάθαϑ ἀῦὸ βθοοῃάδυ!ν αἰδοῃοα ἴο {ΠπΠ|5 ννοτά ; 
Βαΐ (5. δἰγυλο!ορῖςαὶ ἀπά ΡΙΌΡΟΙ ΠΊΘΔΠΙ ΠΡ 15 
“Ἐῃδξ γἱοίαϊγσηεος νυ ὮΙ ἢ ἀΓρο5. ποῖ ἰΐ5. οὐγῃ 
τρία το {πΠ6 υἱίεγπιοϑβί ᾿; ἤεποβ εμέ, ἃ5 
ςογγδϑοῖίνα οὗ πιοσα 1πβίϊοε (Ατσιβίοί., “ΕΠ, Ν. 
Υ. χ. 6). Το ννογά δ5 σοπηραγϑά νυ “ πλθοῖκ- 
Π655 (πραότης) ὈΘΙοΟΠΡ5 ΤΑΙΠΟΓ ἴο οπέπυαγε 
ςσοπάπος (βέϊι5),---ονναγ 5. οέῤεγς (ΒΕηρΈ]), 
---ΕϑΡθοΙ}}Υ ἡπηζογίογς (4 η45) (ΑΌΡ. Ττεπςἢ, 
ἔπ Υπ: Ν. 1, .....). 

τριέο αἱ] γιέ] ὙΠΟΥ Πδα ρεγπαρβ5 ἴῃ 50Πὴ6 
ἄδρτεο ἱπουγγθά θεῖοτο {πὸ ννου]ά {Π6 τοργόδοῇ 
οὗ ἕαοίουιϑηθβϑ, οἵ νυ ῃῖοῃ {πὸ ἀϊβθγοπος ὃ6- 
ἔνθθη Εἰ πο ἴα5 ἀη“ ϑυπίγοϊο νγα5 Δ ἰηβίδηςθ. 
Ης 145 {ποῖ γαῖ μοῦ σρετυ γον ἐπ ἐδὲ ἐγες οὗ 
αἰ γπδη ἃ 5ΒΡΊΓΙΕ σι ἢ ἃ5 (2 (οΥ. Χ. 1, 85 ἃθουθ) 
Π6 αἰεγιδιιξεβ ο ΟΠ γῖϑέ Η Ἰπλβε]ξ, οὗ “Ἅ νἹε]άϊηρ 
ΒΘΠΕ]Θη655," Πρ ἴο 5. ἘΥ ντοηρ,---ἰ παῖ 8}} 
ΤΗΘη ΙΠΔΥ 566 ΔΠη4 5] τ γ Οοά ἴ[η {Πετη. 

ΟΥ̓ ΒΘ ΠΊΔΥ πιθαη {παξ ἘΠ15 5ρ| γι 5 ἴο θ6Ὲ 
ἐχεγεϊςεά ἐοαυαγας αἰ] 161 ἸΤΡΑΓΈΙΔΙ]Υ,--- ον 6 ἢ 
(ΒΒ γγ9.) ἑονναγ 5 ἔπΠ6 βηθηηῖθ5 οἵ {Π6 (τ 55. 

Τρε Τιογά ἴ5 αἱ ῥαμα)] “ΓΠΪ5 βεπίθποθ σοη- 
προΐβ [561 ἀἰγθοῖν τὰ {πὸ Τογθβοίηρ Ρσγα- 
ςερί; δαΐ Πα5 τϑδίοη 4150 ἴο {παΐ οἵ {ΠῸ [0]- 
Ἰοννίπρ τ. (ποτα βεα ποίβ.)-- Τρ ΠΘΑΓΠ655 
οὗ (ἢ τῖϑε δ (οπληρ (απίοιραΐθα ἀθόονθ, 11. 
20) Οἰρῆξ ἴο 5116 πο ϑίγιθ, ΔΠ4 ΘΠρΘηοΥ ἃ 
βριτξ οὗ ΤΟΥθθάγαποθ. 80. [π|Ὲὲ5 συ". 8, “.δὲ 
ῥαΐϊεπέ ... ΤῸΓ [Π6 οογηηρ οἵ {πὸ Ινοτά 
ἀγανγεῖῃ πὶ (ἤγγικε). 

(τυ5., ὅζε., τπηάογβίδηᾷ (πῃ6 ννογάβ ἴοὸ 
ῬΓΟΠΊΪ56 ΞΡΕΘαγ Ἰπάρτηθηΐ οἡ {πε “' ΘῃμθπΊῖο5 οἵ 
1ῃ6 (τοββ" ({]. 18);--“Βε [ουθεδγίης ἰοννατ5 
5 ἢ, θὲ Ὀ6 ποΐ δηχίοιιβ θθσδιιβα οἵ ποτ; 
ΕΠ τιϑὲ 15 σοπλῖηρ ἴο ἄνεηρα γοι." Βιΐ {πε 
τείθσθησο Ὀδοὶς ο ἘΠΟ56 ὁ’ ΘΠ 6 ΠΊΪ65 " 566 ΠῚ5 ἴοο 
Τοπηοίΐο. 

ϑοπλε (45 Νεδπάθτγ) ἱπίογργεί “' αὐ ῥαγά᾽" οἵ 
1π6 ““εγρείμα! ὨΘΑΥΉΘ55 οἵ {πε 1, οτά, 85 ἃ 
τηοίϊνε ἴο ““ βεῃί!θηθβ5." ΒΟΥ {Π15 βθῆβε οἵ 
“31 ΠΩ ΠῚ, Ξε ΡΞ. ΧΧΧΙΪ, [ΧΧΧχιν} τὸ [18]: 
ΟΧ]Ιν. [οχ]ν.] 18, ὙἼΒΕ ΤΟΥ 15 πο (ἐγγὺς 
1η 1,ΧΧ.., 45 μοσο). 

(Εογ 1815. Ἰαζέεσ ᾿πιουργοίδίοη, ορ. τ ΕἸ οτη. 
Ε., ΧΧΊ., ἀπά Βρ. [Δεοοθβοη᾿β ποίε.--- .) 

Βυΐ 1Ὁ τπμ6 ννογά 6 50 ἱπίογργείεα, οἡ ἐπθ 
ϑίγοηρίῃ οἵ {Π656 ραββϑαρθβ, “ {πὸ 1 ογα ἢ 15 ἐῤὲ 
Ἑαΐῥεν, σοηίγασυ ἴο 8ι. Ῥαι]}}5 ἀϑᾶρο ({παΐ 
1{{|6, ψνΠ Πὶπι, αἰνγαγβ ἀθποίϊηρ ἐφ ϑ0021). 
ἙΔΥίΠοΥ, 1 15 ἴο ΡῈ οὐβεγνοά {πδξ ἰὴ {Π6 αθονε 
ἰεχίβ ἔγοτη {πὸ Ῥ55., {π6 ῥεγϑοῆς ἐο αὐῤοηῖ 
“ἘΠ6 Τιογά 5 πΙρΡἢ " ἅτε ὌἼχργεϑϑεαά. ὙΠΕΥ 
416 ποῖ {πογοίογε {γΓᾺ]Ὑ ΡάΓΑ]16] τὸ {Ππ|5, ὑυΠΘῃ 
“αἱ Παηα 15 πιδεά δοβοϊ υζεὶγ .---- Τό Το ἰς 

πῖσ," 845 δὴ δοϑβοϊιίζε ϑἰαϊεπιοηΐ, σαπποΐ θῈ 
πηάογβδίοοά διέ οἵ {π6 ϑεοοπά Αὐἀνοπί. ὍὅΤΠὸ 
ΕΠυγοΙι ΔΟ ΟΓΑΙΠΡῚΥ ι1565 [Π15 ράβϑαρο (συ. 4--7)} 
45 δὴ Αὐἀνοηΐ Εριϑί. Τῆς ἡ αγαπαῖρα᾽ (“τμα 
Τοτά σουπϑίῃ 7) Οὗ 1 (οΥ. χυΐ. 22, βίιθννβ ΠοῪν 
{Π6 Ἔχργθϑϑίοη μαά θθοοπλα ἃ (Ἰϑ ΙΔ ῃ βαγ]ηρ,, 
--ἴῃς ““«υαἱεῤαυογά" (ΒΡ. ΝΜογάβννοσίῃ) οἵ 
[μ6 σαγγίβοη οἵ [πε ("γ οἵ αοά. 

866, ἔογτ' [Πϊ5 τι5Ὲὲ οὗ {πῸὸ δάνθ. “π᾿ (ἐγγύς), 
7061 τ. τ (ΧΧ.); Μαῖι. χχίν. 32; Ἀοπι. χη. 
τι: αν. 13; ΧΣΠ. τὸν 5Π6 ὃρ. ΒΑΣΠΑν 
“Ἐριβί., ΧΧΙ.-- -|. 

6. Με εαγεζμὶ 7ῶγ ποίῥίη9}) ΤΕ ““ σαγοία] ἢ 
τοίδιηθά ἰἴ5. ῬΥΌΟΡΟΥ τπηθαηΐϊηρ “)}ω1] 9 εαγε,᾽" 
{Π|5. τε ηάουίηρ νου] δαγηι ΓΑ Υ σοηνου 88. 
Ῥαι]5 πιραηΐϊησ. Βαΐ 845 ἴπ6 ψογά 15 ΠΟΥ 
ΘΠΊΡΙογοα, ΠΊΘΓΘΙΥ 85 {πὸ ορροϑβιίε οἵ εαγείεςς, 
115. 1156 ἴῃ {Π15 Ρίαςθ ἰθπάβ ἴο τηϊβϑίθα. “Β6 
ΔΉ ΧΙΟΙΒ,," “ Βοι 1 οἱ το 5, ΓΕργαβοηΐβ {ΠῈ6 ν ΘΓ. 
ΤΊΟΓΟ ἰγαΐγ. 8501 (ΟΥ̓ Υἱῖ. 32, “1 ψνουἹά 
Πᾶνθ γοιῖι «υἱέῤῥοιέ εαγεγμίπεςς " (ἀεγῖνεα δ61.). 

εαγεζα! γον ποίῥίησ) ὙΠῸ εαγε νΥμ] ἢ ἘΠ6 
(τ βείδη οαρέ ἴο θ6 νυ πουΐ, 15 1π6 σατο (Πδ 
ἀἰϊδίγαςί5. ργαυοῦ: ννπδὲ πῈ οὐρμξ ἴο Πᾶνβϑ, 15. 
16 φατε νυ] ςἢ,, ἸοδἸ Πρ ἴο ΡΓΑΥΘΥ ἀπά το] ονθά 
ὈΥ ΡΓΑΥΘΥ, νν1}} ἔτεο Πϊπη ἔγοπλ {Π6 ἀπχίομς σαΓα 
πογὸ ἀοργθοδίαα.--- ]. 

ὙΤΠΕ 58Π16 ΓΘ ΠΊΡΟΥ οἵ πλϊπά, ἴΠ6 58 Π16 56 η56 
οὗ {π6 πϑαῖ ἀρρυόδοῦ οὗ {πὸ Τογά [ογ, οἵ ΗΙ5 
ῬΓΘΘΘπΕ ΠΟΘΑΓΠ655,---ἰΓ ννῈ 50 ᾿πίθγρυ  ], συ ἢ 
Ρτοάϊιοοϑ “)ογεαγαηεο "ἢ ἴῃ ΟἿ ΤΘΙδ ΙΟη5 νυ 
τήθη, 01} ργοάιιοθ 415 {ΠῸ γεβϑίσ ηθα ἐγιιβί πὶ 
Οοά, ψΠῖοἢ “ σαϑίϑ 411 ΟἿ σατο 5 οἡ Η!]Π1." 

ἦι δυογγῤίηρ ὦν ῥγαγεῦ ἀπά σμρῤῥἰοαίίοη 
ΟΥ̓ [π656 ἔννο ποιιη8, {Πι|ὴ ἸατΈο 15 5ΙΠΊΡΙΥ σπῤ- 
2|1εαΐϊογι ΤΟΥ͂ ΕΧΡΥΟ55 Ὀοποῆΐβ, ννμείμοῦ το Οοά 
ΟΥ̓ ἴο πιαη; [πΠ6 ΤΟΥΠΊΘΓ 15 ῤγαγεῦ,---τῖο σοά 
ΟὨΪγ, θυ οχίθπάϊηρ ἴο {Π6 νυ ΠΟ]6 γαπρο [Πγοιρἢ 
ΠΊΟΝΙ {Π6 βθεϊκίηρ 50} δάάγοβϑος 1561 ἴὸ 
ΗΠ, ονεη σποιξ ἀδππιίθ τεαϊθϑί. 866 
ΑΡρ. Τσεηςῇ, “ὅ5γη. Ν. Τὶ, .. ὦ. δοἢ ποῦ 
ΠοΥῸ Πα5 1Π6 ατί., ἱπῃρ  γίπρ, “τ σκὸῤ Βριτῖξ 
οὗ ργάγθσ, δηά σμὸρ αοΐ οἵ ϑιρρι!οδίοη. [85 
Θδοῖ Οσοδϑίοη 85 ἴξ δγῖβθθ 5Π4}} γθῆπίγα ΟΥΓ 
βιρραϑί]." 

αὐἱὴρ ἐραπάερσίυο)] Ηδφτθ, οπ {ΠῸ οἴΠΕΓ 
μαπά, {Π6 ποῖ Πα5 ΠῸ ατΐί. ; [πΠ6 τθᾶϑ0η 
ΔΡΡΑγΘηΕν θείης {Παῖ--ονν πο ῦθαβ φγαγοῦ 15 ἴοὸ 
βρυίηρ; οἷἱξ. οἵ {πῸὸ Οσοαβίοη 85 1 σοπηθβ5-- 
ἐῤαρζεσίαίηο 15 ἴο ΔΟΘΟΠΊΡΑΠΥ ΡΓΔΥΘΓ, ποῖ 
ΠΊΘΓΘΙΥ ΘΠ ΘΧρΡΓΘ55. πιδίζεῦ οἵ {Πα η ΚΕ] πΠ655 
ΡΓΘβθηΐβ ἰἴ561, δὰ ἴῃ αἡ ςαβσε5. ρ. τ᾿ Π655. 
ΤΣ 

“ Βγρῃ ἴογ {πῖηρ5 {Παΐ βθοπὴ δάνθυβθ νγὲ ΔΙῸ 
ἴο εἶνε {πδηκβ; ῸΓ {Π15 15 [6 τπᾶσκ οὗ ἔγὰα 
ΕἸ γιβεϊαη {πα η]ς ] η655. ΟΥΠΟΥ {πα η ΚΒΡΊνΙΠΡ᾽ 
15 οἵ παίιγε; {Π|5 15 οἵ βσσᾶςθ, δη4 βργίπρβ5 
ἴῃ ἃ 5011 ἀδνοιῖν ἀἰβροβθά τονναγάβ Οοὐ." 
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 Απά {πε ρεᾶςε οἵ (σοά, ψῇῃϊςῇ 
ΡΑβϑβίῃ 411 ὑπάεδγβίδπαϊηρ, 5}.8}] Κεαρ 
γουγ Παατίβ ἀπά πηϊη45 ἐΠγουρῇ (ἢ γῖϑὲ 
[εβι8. 

ῬΗΠΠΦΡΕΑΒΕΡΕΧΣΙ [ν. γ---ὅ. 

8 ΕἸΠΑΠγ, Ὀτγείῆγεη, ννῃδίθοανεγ 
τὨϊηρ5 ἃ΄ε {τιι6, ννῃδίϑοανεγ {ῃίηρ5 
αγὸ 'Βοπεβῖ, ψγηδίβοθνεγ τἢϊηρβ ἀγὰ ον 
7υϑῖ, ννηδίϑοενεσ. [πΐηρβ ἄγ ΡύζΓα, 

ΘΈΓἢ 15 ἘΠ6 σοπηπλοπΐ οἵ (ἢ γγ5. Ποο, ἀπ 5θ ἢ 
νγ85 [Π6 5ρι γι οὗ [15 ἀυὶπρ ννογά5, “ ΟἹοΥΥ ἴο 
τοῦ αἰ πέρ " ὉΡΑ]146.. Ὁ ΠΩ ὃ: 
ἢ γγ5.,. Χ1.)-- ΤΠ Αροβίϊθ ΠΙΠΊ561 δου πη 5 
1ῃ [15 ἴοσπὶ οἵ ἀδθνοίίοη, 50 {παΐ 1 ϑίαπάβ 
ἢγϑδί ἴπ {Π|5 δηά ἴῃ πιοδί οἵ Ππῖβ Ρρ. 866 
ΔΌονθ, 1. 4-9, ἴογ {παηϊκϑρίνιηρ Ἰοϊηθα ἢ 
ῬΓΑΥΘΓ, ἀπά ορ. Ἀοπ,. 1. 8, 9; ὅζο.--ς ννὰ5 δέ 
ρὲ τμαξ μθ, νυ 81145, ἴῃ ρυΐβομ, “2γαγεά 
πη «ἀρ ῥγαΐτες ἀπίο σοα (Δοῖδ5 χυὶ. 25). 

ἰδέ γοι γεηχμεσίς ὧδ γιαάθ ἄποαυπ) “Ῥεΐϊ- 
Ζϊογις " (5866. Αὔρ. Τσεποῇ, 85 ἀθονθ) ἴῸΥ ρδι- 
τίσ ]ατ θΟΟΠ5 νν ΠΟΥΈΥ ΘΓ να πανα ποοά. σεν 
ἰοπρίηρ οἵ {Π6 οι] 15 ἴο θὲ Ἰἰαϊά Ὀεΐογο σοί. 
Ἡογείη ἰ5 δ οποθ [Π6 το 6 8 ΤῸΓ Ποαγίβ ἰδάθη 
ὙΥ] ἢ σᾶγθ, ΔΠ4 ἃ σΠθοκ οἡ ᾿ιραγίβ ἄγανγῃ ὈΥ 
61] ΟΥ̓ ννα που ηρ' ἤ651Γ65. 

δε γπαάδ ἀποαυη)]ὴ ὍΤυιθ, ΗΘ Κπονῦβ {Π6ΠῚ 
Δἰγοδάν ; δ ἘΠαΐ 15 ΠῸ Γθάβοη νν ΠΥ ννὸ 5Ποι4 
τοί θ6 γτϑαασθα ἴο ἰΔΥ {ποπὶ Ὀείογε Η!τπη.--- . 

μμΐο 04] ΤιΔῖ., “ἴονναγά5,᾽ 2.6.,) “ὍΘ ἔΟΤΘ 
αοα. Οὐ Ροιοη5 ἃ1ῈῸ 1π ἘΡΕΙ͂ οα56 ἴο 
Βε δάάγοβϑθά ἐο Ηϊηι: ἴοσ, θυθὴ ννΠΘη ννῈ δϑ5|ς 
ἙΑνΟῸΤ ο77 »ιοῦι, ΝΥ 6 ἈΚ 1ῃ 50 ἀοἵηρ ἴο Πᾶνε τα- 
βΞρεοῖ ἴο Ηἰπὶ 85 {πὸ ἔσθ Οἴνοσ, ἴῃ.  Βοβα 
Ηδπηά [1ἴ 15 ἴο πῖονθ ΠιθΠ᾽5. ἢρθαγίϑβ.--- ΤῸ 271671 
ΟἿ (ἸΠγιβίίδη [οΠΊΡΕΓ 15 ἴ0 “ὁε ἀποαυπ ᾽ 
(υ. 5) ΒΥ οὔ σοπάιιοξ : ἴ[ο Οοά ΟἿἿ ῬοΕ Οη5 
ΔΓ ἴο “δὲ »ιαείξ ἀποτυη" ἴῃ ῬΓΔΥΟΥ (ΒΕπΠρΕ]). 

Ἴ. “πώ ἐῤῥὲ ρεαεθ] “ΓΠΙ5. “ δηά ΘΧΡΓΈ5565 
«ογφεφμεςο,--- “αι πιἃ 50. ΗδοΓο 15 {πΠ6 τϑϑα]ξ 
ῬΓΟΠΊΪδοα ἴο Ῥγαυοῦ : ποῖ ὈΥ ΔΗΥ͂ ΠΊΘΔΠ5 αἰνναν5 
τί5 βρεοῖῆς ἔμ] Π]τηθηΐ ; θα, ἴῃ ΘΥΘΤΥ οα56, {πε 
ἤΟΙΥ σα]τὰ ἐπαΐ σΟΠΊ65 οἵ οαγο5. ἰδ]4 οἡ σοά,-- 
Ἅ6β|Γ65 σοϑιρ πο ἴο Η 5 ΔΝ Π],---ἃ 5ρι στ {πη Κ- 
ἔα Πν σοηβοῖίοιιβ οἵ Ηἰβ Ιμονϑ, ἀπά ἴῃ οοπα- 
ταὰπῖοη ννἢ Η!5 ϑριγι. 

ἦἐῤὲ ῥδαεὸ 9" Οο] Νὸ οπο οὗ {πε πιθαπῖηρβ5 
ΦΘΒΙΡΠΘα ἴο {Π|5 ΘΧΡΓΕΒΒΙΟΙ,--τΡοᾶοθ χ)ΊΟ, Ὁ 
ὀγείῤγοη,---ῬθαςΘ 97, εο715 6] 6716 6,---ῬΘαοΘ. οΚ χὲ- 
φορεῖ αϊοῦ «αὐ Οοά---ἰθ Γ]γ δάθαημπαΐθ. [ 
᾿πο] 65 ϑαοῖ, θεῖ 1 15 πιοτὸ ἴΠδη 8]], οἵ {Π656. 
15.“ Οοὐς ῥεαεε᾿; {πα νυ ΠΊς ἢ 15 Η!5 οἰθπηθπηΐ : 
ἱπΐο ννμῖοι {ποὺ {παΐ ἀτὸ ΗΙ5. ἅτῈ ΡὈΓΙΥΠ]ρθά 
ἴο οπίου, δηα ἴῃ ψῇῖοῃ Ηδ “Ψ}Π] Κεαρ {π6 
τη {παΐ 15 βίαγεα ᾿ τη {γπιδὲ οἡ Ηΐπι (1541. 
Χχυϊ. 3). να ]ηρ τη 1, ΓΠΕΥ ἅτα δὲ ρΡεᾶσβ 
ὙΠ 411 πιθη, ἴῃ πο ΠΊβοῖνοβ, ἀπ ἢ Η π᾿. 
(ρ. (ο]. 11. τς, γΠοσο ΗΙ5 “ Ρβᾶςα ᾿ 15 Ἰοϊπηϑά, 
85 Ποσθ, νι ἐῤαπάχείπεος. 

αὐδίερ ῥασσεῖ αἱ ππαογοίαπαάϊπο) ὠΩΤ[6., 
ΡΌΥΡΘ ΒΒ." [{ ἰταηβοθηάς {π6 τη οἵ 
ΤηΔη,---ἴοο, ΠΠΠ] 64 ἴῃ σΔΡΔΟΙΓΥ ἴο ἴαϊκα ἴἴ 1π, 
ἴοο Ρογίαυτθοα ΒΥ βίη ἴο ΠΊΪΓΓΟΥ 1{ ἔγα]γ. ΟἾΪΥ 
1η ΔΟΘΌΪΓΙηρ {ΠῸ βριτῖς οἵ ῤγαγεν ἀπά ἐρα»άς- 

σἰυΐης (Ἰαϑῖ ο.), ἀη4 ἴπεπος {Π6 Πα] οὗ οοπι- 
τ πηϊηρ νυ ΗΠ πα ΠἸΘΓΡΊΠΡ ΟἿΓ νν1}}5 ἴῃ 
Η!5, σδῃ ννὲ αἰίαϊη ἴο Κηῆονν βοπιθίῃϊηρ οἵ {Ππαΐ 
“Ρεαςε." “δ ψγΜὼῳῸ ροόββεββεβ ἴὰ Πᾶ5 ΤΏΟΓῈ 
πάη 6 ΠΙΠΊ56] Κπονδ; πῆογα πάη ἢ6 ὁδη 
ΕΧΡΓΘ55 ἴῃ νγογά οὐ {πουρης." (Νεδπάογ.) 

ΟἾΠοΥ5 οχρίδίη, κ [Π6 ρϑθασθ νν ΒΟ σδη σῖγα 
σοτηζογί πλοσῈ ΤΠ8Π ΔΠΥ Γράβοη οδη " (Μεγευ); 
ΟΥ̓“ ΨΜΒΙΟΉ 15 [Ὁ Ὀεϊοσ {Πδη 8}} 56] -βϑοσίοη, 
411 δηχίοιιβ ἔογεϊ μοιρῃί" (Βρ. 1ιρμεοοί). 
ΟΥ̓ (Π656, {πὸ Ἰαϊίου ἀβϑϑιρηβ ἃ Γογοθα τηθϑηϊην 
ἴο {Π6 ποι (νοῦς); ἃπά πεοιΠΕΥ δ15. {πὸ 
βΒριγ οὗ {πὸ σοπίοχί ΠΟΔΙΙ͂Υ 50 ννῈ]] ἃ5 {πῸὸ οτ- 
ΑἸ ΑΓ Τοηάθγιησ. (ρ.; ἴῃ σοπῆσιπδίοη οἵ 1{, 
ἘΡΗ. 11. 19, 20, ἡ ΓΕ Π6 νυχιΐοβ οἵ {Ππ6 “Ἰονε 
οἵ ΟΠμγῖβε {παῖ ραββδεῖῃ Κπον]εάρα," ἀπά οἵ 
Οοάδβ Ρονοῦ ἴο ἀο ““δθονϑ ἃ]} {παΐ ννὲ δ5]ζ ΟΥΓ 
ἐῤίπα ᾿" (νοοῦμεν). 

σρα!! ἀεῤ)]Ὶ Βείζεσ, κῃ 811 βραδυᾶ," 85 
ἴῃ ἃ βίγσοῃβῃο! 4. ὙΠῸ οἰνῖς ἀπά τη] ΑΓΎ 411π|- 
βΒίοῃ οἵ σ᾿. 1, αῃά οὗ 1. 27, 15 γεσυηθά. Αβ ἃ 
“(οΙοηγν," ῬΒΠΙΡΡΙ νγὰθ ἃ βαποίπαυυ οἵ {Π6 
“Κορηαρ Ρεέασο." [πὰ πε Η αν θηὶν ΟἸῪ (1. 20) 
Οοὐ: ρέαεε, ἃ5 “ἴιε ΚΙιηρβ ρεᾶσε᾽ ἴῃ δὴ 
ΘΑΓΓΠΪΥ ΟἸΓΥ, ᾿τηρ!ῖε5. ἴο 411 οἰ Ζηβ. ἄννε! την; 
Ιου} νυ ΓΒ]η 115 5ΘΡΠΟΓΘ, [πθ Ποδ]ηρ οὗ βία, 
1πΠ6 θθῆθδε οἵ βϑουσιυ, δηά {πε βουεγειρηβ 
ἕανοισ. “Ῥεξασβ ψ πη 15. νν 4115, 45. ἴῃ {Π6 
“ς 76 Γι Βα] 6 πὶ" οἵ Ῥ5. οχχί!. 7, Κεερβ βιυδγά. 
“Α νεῦρα] ραγαάοχ, ἴοσ [0 σμαγά]) (φρου- 
ρεῖν) 15 ἃ νναυγιου 5 ἀπίγ " (Βρ. Πρ οοἵ). 

γομγ ῥέαγίς ἀπά γηῖπά5)] Μῶοτα δοσυγαδίεϊυ, 
ἘΟῸΣ Βοατίβ δια γοῦτ ὑπουραῦβ᾽" :--ῖμε 
“ ῥεαγέ" Ὀεδΐηρ τεραγάθα (45 οὖ ἴπ Ηδθτγον) 
45 {π6 βϑαΐ ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ οὗ ἔδο!ηρ δας οἵ 1πίε]- 
Ιοςῖ ; δη4 {Πμ6 “ ἐῤοιμσῥὲς " 85 115 ργοάᾳςοί. 

ἐῤγοι Ορῤγῖσέ Χεπι 6] ΓΤ Ὴ5 ρϑαᾶςθ," σουηϊηρ; 
“ἘΠ γΟΙΡ [6515 Οἢγσιδί "Ὁ (Άοιη. νυ. 1), βυδ- 
βιβίίηρ ἴῃ Ηϊπη ΝΥ ΠΟ “15 οἷ ρεᾶοθ" (ΒΡΗ. 
11. 14), Πα5 οἵ ΗΙΐπὶ 115 Ρονε  ἴο σκαγά ἴῃ6 
Ποαγτί. “1π Ομ σϊθύ 7 6585 {πογοίοτγα 15 15 
ΘΠσΔοΥ, 115. ΡΠ ΟΓα.-- ΤῊ 15 15 θεζίεσ {πᾶπ ἴο 
Θχρ δίῃ, “΄514}} Κθὸρ γοῦν Πϑαγίβ [5ο ἂς ἴο 
αὐϊάε] ἐπ Οῤγισί." 

8. Γιπαίν.. 1 ὙΠε πιονεπιεηΐ ἴο {πε 
ΠΟΠοΟΙϑίομ, θερη δὲ Π|. τ, δηά ϑυβρεπάρα 
{πγοὰυρ {π6 ἱπίθυνθπιηρ οτ., 15 ΠΟΥ Τα- 
βιπηθά : «πα ἢ {Π15 Ὀτιεῦ ας ΓᾺ]] ϑαπι- 
ΤΉΔΤῪ οἵ 5 θ]εοῖβ ἴῸγΓ (γι βεέϊδη τηθα!δίϊοη, 
Δη {Π6 δηϑιίηρ (4]] (Ὁ. 9) ἴο (τ βείδη δοίϊοη, 
Π6 οἰοβθβ {πὸ πογίαζοτυ ρατί οἵ ἔπε Ἐφ. 

[ἢ 1Π6 τορῖοβ βεῖ ξοσίῃ 1 {15 τ"., νγ8 γα ποῖ 
ἴο Ἔχρθϑοΐ βοιθπίιῆς Ἀγγα ΡΟ ΠΊΘΠΈ, ΟΥ Ἔχ δ 5εῖν6 
Θηππηογδίίοη. Ὑεΐ να σαηποί δεῖ ρεγοεῖνο ἃ 
ςογίαϊη ογάθι απ σοι ρ᾽ Θἴθη655 ἴῃ 115 ΡΥ͂Έβε- 



τ Ὁ. 

ὙΠ δίβοενεγ {ῃϊπρθ αγ ἰονεῖγ, νγμδῖ- 
βοανοῦ τΠϊηρβ αγὸ οἔ ροοά τεροτί ; 1 

ΡῬΗΠΙΥΡΙΠΑΙΝ ΒΟ ΥΝ.: 635 

ἐἤεγε ὧδ ΠΥ νἱτγίιια, ἀπά 1ἴΓ {δεγε δὲ 
ΔΩΥ͂ ΡΓΔΪ56. τῆ] Κ οα {Πε56 {Ππ]ηρ5. 

ταϊίοπ οὔ πα ΟΠ οὕ ἀϑρθοῖβ οἵ ργοβίδθ!ο ἐποιρῃΐ, 
845 ἰταςθὰ ἴπ {πὸ [Ὁ] οννηρ ποΐθβ. ὙΠῸ ἴδοϊ 
{πα {πὸ Ἐρ. 15 δἀάγοββθα ἴο Οσθοκδ ομιθῆγ, 
τηδηϊ δίς [561 ἰὴ {πΠ6 πιθίποά δπα ἢι]Π655 
ΠΟΥ ΟΌΒΟΥγΑθ]Ο ; 85 νν6Ὲ}} 45 ἴπ {ΠπΠῸ ἴθ Πη5 6Π1- 
ῬΙογοά,---Ποπα οὗ {Ππ6πὶ ροτίδιηπρ ἴο {πε οχ- 
ΟἸαδίνεῖν (γι βείαη νοσδθι]αγΥ, πιοϑί οἵ {ΠῸπὶ 
ἰπίγεαιοης ἴῃ Ν. Τ᾿. δηά 1,ΧΧ.. δοῖῖς ἴοαπά 
ἤογΘ ΟἸΪΥ. Βνθῃ ἴο δῃ ἘΝ ΠΡ] 5} του {Π6 
ψ ΠΟ]6 οαϑί. ἀηα4 ννοσγάϊηρ οἵ ἴπΠ6 ραβϑβϑαρθ α15- 
ἘΪΠΡΊ 5 1 ΡΕΓΟΘΡΕΌΙΥ [τοπὶ (6...) 510} ἃ 
ΒΌΓΙΩΙΠΔΙΥ οὗ {Π6 (Ἰγιβίίαη βῦασθθ 85. {παῖ 
βίνθη Ὁ]. ν. 22, 22. (ϑ8ὃεε [ηἰτγοά., ξ ΙΝ΄, Β, 
2) ἃπἀ ποίβ τ; 2ό., (.) 

«υῤαΐτοεανο ἐῤίηση)] ΤῊΪ5 ““ννμαΐβοονου,; 
ΞΙΧ {ΠπΠ|65 ἰογαΐϊθα, οἸηρῃα51Ζ65 {πὸ ἢτγϑί 51Χ 
ΤΟ] Οννίηρ; Ποαά5 :---ἰῃθ ᾿αϑὲ ἵννο, ρεγίδι πΙπρ: 
ἴο ἃ ἀἸδογοπί ροϊπί οἵ νῖονν, θοϊηρ ἱπίσοάπορα 
1ῃ ἃ ἀΠἼεγοηΐ ἔογπι ((1Ε (Ποτο θῈ ΔηΥ ... .ἢ). 

ἐγμε}] Νοί ἴο 6 Ππηἰθ (45 ΒΥ ΤΠΔηΥ) ἴο 
ταν α]ΘΩ, ΠΟΙ͂ ΘνῈπ ἴο ΠΊΟΓΑ], {γαῖ ἢ,., ΕἸΝΘΓΥῪ 
ἔοτγτα οἵ {τ 15 οἵ σά, ἀπ πιᾶῦ 6 πιδάς 
ἴο ἔπ  ΠΙ5 ἢ. παίζει ἴῸΓ δι ῃ (ἢ γιβίαη {ποιρπΐ 
45 514}1 δοίιιαΐα ἀπά σῆαρε (τ ϑίδη ἔδο!ηρ; 
84 σοηάαοί. 

ῥογθ. 8] ἈΔΊΠΟΥ “ “επεγαὐίε" (45 τηδγβ.), 
χρυ Υ 6 πα" (σεμνά). “ΓΠΙ5 ννογά ἴῃ Ν. 1. 
ἢγβὲ οσοσιγ5 ΠΟΥῸ; Δἰζογνναγβ ΟὨΪΥ ἴῃ {πὲ 
Ῥαβίογαι Βρρ., ἴω νυβῖοῃ ΠΠΚοννῖδα {Ππ6 τι8ὲ οἵ 
115 ἀεγιναίνα ποι 15 οοηῆπΘΩ :---δοίῃ Ὀεϊπρ; 
τι56 4 νυ] ἢ ἃ ἀθἤπιῖο]ν σεϊισίοι Ἰτηροτί (1 ΤΠ}. 
ΠΡ ΠΡ ΤΥ ΜΠ, ΠΡ 2... Κεὦιοἰὁ] ὙΠ15 
515 {ΠῈ6 ΟΥΙΡΊΠΔ] οἰ 5510 4] βισηιποδίοη οὗ {πὸ 
ψνΟΓά, 45 Ὀθὶοηρίπρ ἴο [7)1π116 ῬΟΥΒΟΠ5. ΟΥ̓ 
ἘΒίηρΡ5, “ “πο έτη γε ίσίοις γε γ η66.᾽ 

7.1] “Εϊδμύθουβ,᾽ ἴῃ {π6 [Ὁ]]16ϑὲ ςοπ- 
ῬΓΘΠΘηβίοη οἵ {π6 ἴοση. ΠΟ ννογά θε]οηρ5 
ΘΠ] ΌΔΠΥ ἴο {πε Ἰαπριιαρα οἵ πϑαΐμθη πλουδ] βίϑ, 
ΔΠη4 το {Πα ἄγαννῃ Ὀγ (Δ τἸβείδη ἴθ ἢ 5. ἔΓΟΠὴ 
1,ΧΧ.; θα ἴῃ {πΠ6 Ἰδεζεγ πᾶ5 νυ] 6 Γ σΟΠΊρα55 
ΟΥ̓ τη Δη]ΠΡ. 

21,6} 80 Α.Ρ. τιρμίϊγ ; (ἁγνά) ποῖ “εραςέε 
ΤΏΘΓΟΙ͂Υ, Βυΐ πιοῦθ πραγ “ ῥοὶν" (νυΐϊξ., ἄς, 
“ απεία ᾽γ---ἴτοο ἴγοπὶ 411 {Παΐ ἰαϊηῖθ ; 45. {π6 
Δάν. 15 τιϑϑά, 1. τό. οἵ ΡυγΥ οἵ γηοΐο. ΓΒΕ 
ννογά (ἸΚ6 σεμνός), ροΓΐαϊ Π5. ῬΥΙΠΊΔΓΠΥ ἴο 1ΠῸῈ 

πε ΒΡΠΘΓΘ, ἀθποίηρ {πὸ ἀνν μὰ] ρισιῖν οἵ 
Οὐοά, ΟΥ̓ ταἰπέϊν ΡΥ Υ ἀογινοά ἔγοση Η]πὶ (85 
1 Ϊομη 111. 3). [{5 σάγο ἴῃ Ν. Τ᾿., ομΙΘΗΥ Ἰῃ 
81, Ῥδὰ],---ἰϑ ἀθυῖνοα βάν. ἀπά ποιηϑ (ἁγνῶς, 
ἁγνεία, ἁγνότης), ἴῃ ἢΪπὶ ΟΠ]Υ. 

Ἰουεἶν] ϑυςἢ 85, ἴῃ ἃ ννε!τ-ογάογρα Πρασί, νυν 1} 
πδίθγ ΠΥ ροπάογ ἰονε (προσφιλῆ,--- Ποῖα ΟἿΪΥ 
ἴῃ Ν. 1.). ὙΠὲ αυα} 1 ἀοποίοα 15 {παῖ νυν ῃῖ ἢ 
ῬΙ]αίο (Ῥμαάτ. Χ ᾺΧ ΧΙ. [250 ἀ.]) αἰτἹρῖε5 0 
Ν Ι540Π|;,---5η6 νγοι]ά (Π6 58 γ5) [Π5ρῖγὸ ἰονε ἴῃ 
ΤΏΘῊ ὙΈΓΕ 5Π6 τηδη! βία ἴο {ΠῸῚΓ αγε8. [115 

ννΠαΐ πηοάθγη πιογδ [5 ἀθβουῖθ6 85 [Π6 “ Βεδιῖν 
οἵ γιγίας," ὈΥ ψνΠΙοἢ ““βοοά δοίίοπβ Ὄχοῖΐα 
ΔΟΎΘΘΔΌΪ6 ἔθ ]1ηρ5 ἴῃ {ΠῸ τηϊηα οὔ ἢ βρβοίαΐου ᾿ 
(ΒΘ υρα]4 ϑέθννασί). 

9 ρσοοά γεῤογ] Τ14ῖ., “ΜΜῈ]}} σῥεακίτι 
(εὔφημα,---ογο ΟΠΪΥ 'ἰπ Ν. Τ., πονγποτθ 1 
1,ΧΧ.). [115 ἃ ψογά οἵ ρϑοιαγ]ν το]! ρίοιιβ 
ΠΠΘΔΉΪΠς;, ---- κί ΜΜῈ]} - οπηοποά," ““Διιβρίοίοιιβ.᾽ 
Ἡοτο 1ἴ βθοπι5 ἴο ἀδποίε {Ππ|πρ5 ἴῃ {ΠΕῚῚ Παΐιγο 
50 ΘΧΟΟ]]οπΐ ἐπαΐ ἴο παπὶ8 Πϑιὴ 15 ἃ ΒΟΟΩΪΥ͂ 
Δ 5αογθά {πίηρ. ΑΟΝ. ποννενοσ (αἴζεσ Ν]Ε., 
ἄτο,, ““δοπ ϑαγιώ ) τπᾶκο5. 1 “ψΜ6}} σῤοζεσ 
9, ;-ορ. {π6 οορπαῖθ ποῖη (εὐφημία) ““οοά 
γερο ἑ, 2 (ΟΥ̓. ΥἹ. 8. 

(ϑεε οῃ {Π6 βιιδ]εςῖ οἵ γοραγα [Ὁ σοοά γερογέ 
ΔΙΠΊΟΠρ; ΤΠΊ6η, 6. ΤΑυ]οσ, “ Η ΟΙΥῪ 1 ἱνιηρ,᾽ 11. 5, 
«ΡΏΟΙὶς ἔδπηθ.. -. 15 ἴῃ πηθάϑισα οὗ βοοά δηά 
6Υ1]} ἴῃ {Πηρ5 πα ογοηί."--- [.) 

ἼΠιι5, ἀπ οΥ ἴΠπ656 5ὶχ πμοδάβ, ΠῈ βείβ θεΐογε 
{π6πῃ 41} {παΐ σοπηπη 6 η 45 [[561}---Ἕ1,2})85 τηατίοῦ 
οὗ δογιέεηιῤἑαέϊογι, το ΥΘά5οη ΔΠ6 [ΑἸ ΤΠ, ἃ5 “ ἤγμο ἢ 
δα “γευεγεηα)):---(3, 4) ἴοΥ {Πα εοπάμοΐ ὁ ἰ{72, 
ἴο {πὸ πιοῦὰϊ «δηά τε! ρίοιβ 56Πη56, 85 “ χισδέ- 
οι "ἢ δῃηά “ῤιγε;". (5, 6) ἴῃ δῤε οσἱσῥὲ 97, 7ι6η, 
ἴο αδοίίοη δηά δαπηγαδίίοη, 45 “ ἑουαῤίο᾽ ἀπά 
“Ὁ, φοοά παριε. Απά Ιἴ 15 ἴο θὲ ποίοα {παΐ 
1Π6 5'χ ἴορίοβ [4]] παίμσα!]ν ᾿ηπΐο {πΠ656 ΡδΙΓ5, 
-π-ίῖμα ΓΟΥΠΊΘΥ ΤΠΘΙΊΒΟΓ οἵ δα ΡαΙΓ θεϊηρ ἃ 
ννοτα οἵ ΠΊΘΓΕΙΥ πυπηδη Δρρ]οδίίοη [(1) ἀληθῆ, 
(39) δίκαια, (5) προσφιλῆ], ννμ1Π|6 τμ6 Ἰαζίοῦ 
(45 αῦονε δϑΠθννὴ}) [οιομαθ οη {πὸ ΤΟ νη6 
[(2) σεμνά, (4) ἁγνά, (6) εὔφημα], ρΡεγίδϊηηρ; 
ΡΓΪΠΊΑΓΙΥ το {π6 ᾿Ιήάθα5 ἀπ ἴογιηβ οἵ [Π6 
οἰ τε ρῖοθ. Ἡσγοίη ννα ΤΘΟΟΡΏΪΖα δη δάδρ- 
ἰαϊίοη οἱ Πὶ5. ἰαπριιαρε ἴο {Π6 αϑϑοοϊδίίοηβ οὗ 
Πῖ5 (ὐομΈ 16 γεϑάθυϑ ;---ἀΠΔ]ΟΡΟΙ5 ἴ0 Π᾿5 ΡΡρθδὶ]β5 
ἴο {Π6 ῥυϊποῖρ]ο5 οὗ πδίιγα! γε ήσίο, Αοίβ. χῖν. 
17; ΧΥΠ. 22-29; οπι. '. 19--21 ;--ηά οὗ 
πδΐαγα! γηογαϊένγ, Ἐοση. 11. 14, 15.--γἢ {πκ6 
ΤΩΔΠΠΟΙ, νΘΠ ΠΘ Ρᾶ5565 ἴο {Π6 ΓΟ ΠΊΔΙΠΙ Πρ ἴννῸ 
Ποδάϑ, μ6 ἴα κθβ τπρ {ΠῈ [ἈΠΊΠΙΑΥΓ ἴοτπη5. οἵ ἴῃς 
ΟἹ ΡΒΠ]ΠΟΞΟΡΗΥ, τὐγέμο, ἀη4 αῤῥγοδαϊίοη (ἀρετή, 
ἔπαινος);-᾿ οἱγίμο᾽ Ἰποϊαάϊηρ {π6 ἢγθί δηά 
Βθοοπά οὔ {πῸὸ αῦογθ ρϑῖτβ, “2γαΐε᾽ 188 
{π|τά. 

2} τοτὲ θὲ την... 1 Ἐδίμου (45 ΑἸΟσά), 
ἀμ δύβοου  σἰσύπθ ὕΠ6Υ6 15..." ΒΥ 
[Π15 δβχργεϑϑίοη (εἴ τις;--- ρ. 11. 1) Β6 σαϑίβ. ΠῸ 
ἀουδιὲ οα 1ΠῸ γα ν οἵ αὐγέμο ἀπ αῤῥγοδαϊίϊοπ: 
Οἡ {π6 Ἑσοπίγασυ, πο ἐγοαίβ ἴ{ 45 σοσίαϊη. Ηδ 
Τοίουβ ἴο {Ππ656. 45 δοςορίθα (ορίοβ οἵ (θπί]8 
νυ ἰϑάομη, αηὰ δάορίβ {ποῖ ἰηΐο {πὸ Οσοβρεὶ. 
«ΤῊ αὐγέμο γοῦ ἤν ὈΘΘη δι ἴο 81πὶ δΐ, 
{πὸ αῤῤγουαὶ οὗ σοοά πιοὸη {παΐ μαὰ5 θθβθη δεῖ 
ἪΡ 845 Υ̓ΟᾺΓ βίδπήαγά, με56 511] Κθὸρ ἴῃ 
ταϊηά. 

αἰγέμο}] ΓΠΙ5 ννογά (ἀρετή) 1ῖ5 Πονγ ΠΟΤ 656 
πιϑοά Ὀγ 8. Ῥδμ] ; οἰβθννῆογα ἴῃ Ν, Τ᾽, ΟΗ]Υ ὈΥ 



646 ΡΗΡΡΙΑΝΒΙ αν: [ν. 9--τ. 

9 ἼΠοβα {πίπρβ, ψῃϊοἢ γε Πᾶνε σγεδίίν, ἘΠ πονν δὲ τῃ6 ἰαϑξ ὙοιΓ 
θοῇ Ἰεαγπεά, δη ἃ γεςεϊνεά, δὰ Πααγά, οᾶγα οὐ πὲ ᾿μαίῃ ἢοιιτϑῃεα δρδίη 5} Οσ, 

ττῦξί ΔΠὰ 8εθη ἴπ πη6, ἀο: δπὰ {π6 (σὰ οὗ 
Ρεδςα 514} ΡῈ σι γοιι. 

1Ιο Βιξ 1 τεϊοίςσεά ἴῃ τπ6 [1 οτά 

νν εγεῖίη γε ψγεῦα αἰδὸ σάγαίμ!, διέ 
γε ἰδοκεά ορροττυηϊέγ. 

11 Νὸοῖ {Πδῖ [ βρεὰκ ἴῃ τεβρεοσ οὗ 

5: ΕΘ Ξε Βοῖ: τῷ Ὁ; 2 ἢῬεὶ ἱ 73: ἢ" 5 
(ἔνιςθὺ); θα οἵ διμφιαη Ἔχ θ]] ποθ, ΟὨ]Υ ἴῃ {ΠῸ 
1ϑί οἵ {ποθ τῷ. [Ι͂η {πὸ 1,Χ Χ. 1 15 Ἰουπηα ἴῃ 
1[5 ῥιμγγιαγ ἈΡΡΙοδΈΙοη, ον ἴῃ ΑΡΟστΥΡΠὰ (ἐ.5.; 
ΜΝ 54. ἵν. 1). ὙΠῚ5 ἸΠΠ ΘΠ] ΠΙΘΠΟΥ 15 ἴῃ πηαγκοὰ 
σοπίγαϑδε ἴ0 [5 Ρῥγϑοιηποηΐ ρ͵ασθ (566 ἐν. 
Ασιδίοί. “πῃ. Ν.,’ 11. ν., ν1.) ἴῃ {πῸ Ἰδηριιαρο 
οὗ Ποδίμῃθη δἰῃ]ςβ. 
2γαϊ 6] Ἡπιᾶῃ ἀρΡΡργΟθ ΟΠ. 15. 5 ΠΊΠΑΤῚΥ 

ΠΟΙΦ ὰρ ὈΥ {πὸ Αροβίϊθ ἃ5 δὴ δἷπὶ, Κοπι. 
ΧΠῚ ΤῊ; 2 (ΟἿ: ΥὙἹῖ1. 21- 
“ὙΝ 6 ἅγὸ ποΐ ἴο {Π|η]ς 1 ΘποιΡἢ ἴο 58 |5}Ὁ 

ΟἿ ΟΥ̓Π ΠΟΠΒΟΙΘησο5; δι τὸ δ΄θ ἴο 6π- 
ἀδάνοι.. .. ἴο τηδηϊδϑί ΟἹ ΠΡΓΙΡ Π655 ἴο 
ΤΠ6 ΘΟΠΞΟΙΘΠΟΘ5 ὍΣ ΟἸΠΕΙΞ τος ΘΙ ΠΗΙΠ 
1η ΙΑ 64] ἴῃ ΟἿ ΠαΐαΓΟ, 45 ἃ ΒΡ. ἴο νἱ γί Οι5 
δηἋ Ἰαι40]6. δοίίοπβ, 8Δη Δρρθίεπου οἵ ργαῖβθ 
Δηα ΡΊΟΓΥ; «Ὡη4 δχρθοίθίῃ {παΐ να δῃου]ά 
ΤΉΔΪΚΘ. τιδα Οὗ 1 ΔΟσΟΓΩΙΏΡΙΥ 50 ΔΓ 85 ἴΐ ΠΊΑΥ͂ 
θα βουνιθηΐ ἴο ἔποβϑο θηάβ [Ὁ νυ] ἢ Ηδ ραν 
ἴ ; ἀηα 50 45 1 6 νυν] 8] σι βογνιθπέ ἴο Η 5 
ΟἸοτΥ {Παΐ βανο 11. (ϑαπάργθοῃ, "ϑεγπιοηβ, ἴ. 
“14 “μίαγι, 31, .12.--- Ἶ].) 

Υεῖ {Π6 “2γαλεο᾽ ννῆϊοῖ (ΓΙ βεϊδη ΤΟ ΠΕΥ 
ΟΥ̓ΤΏΒ ἃ5 15 5 ΡΓΟΠΊΘ πιοίϊνο, 15 οἵ ἃ ΠΙΡΠΟΓ 
ΒΡΠΟΓΟ,- --ἰΠαΐ νη] ἢ “15 ποΐ οἵ ππθη δι οὗ 
Οοά’ (οχῃ. 11. 29 ;---868Ὲ αἰδὸ 1' (ΟΥυ. ἵν. 5). 

Οπἡ γαῖ ηα 115. σϑ]δίοη ἴο «ὐγέμε, 566 
ἌΤΙϑιΟν,, ΒΗ ΝΕ - ΧΙ, 6: ΧΙΠ 20. 

ἐρίξ οπ ἐφεσο ἐῤίησο)] ΙΒ ΡΓθοθρέ ᾿ΠρΡ]165 
{παῖ νὰ εαπ, δηἀ {πουϑίοστο αγὸ οιιιαί ἰο, 
ςοΟΠίΓΟΙ Οὐ Ππουρ 5. Βιΐ τὸ “Ἐπῖπκ οἡ ἢ 15 
ποΐ ἴο εομίεηηρίαίθ ΤΩΘΥΟΙ͂Υ,---- ποῖ 5010 ἢ βρθοιι- 
Ἰαΐϊίοη Ὡρασγί ἔγῸΠῚ δοίίοη, 5116 “' βοΙηρ ΟΥ̓ΘΓ 
{πὸ {ΠπΘΟΥῪ οἵ νἱγίιθ ἴῃ ΟΠο᾿ 5 {ποι η5. αηή 
ἀγανηρ Ππο Ρἱοΐιγο5. οὗ 1{, 45 Βρ. Βιῖεῦ 
ὙΡΔΓΠΒ 115 ἀρ αϊηβὲ (ς Απα]ορυ,᾿ 1. ν.). ᾿ΓΥΔΠβ]αΐθ 
ΤΑΠΟΥ “ΟοπδιᾶοΥ" (λογίζεσθε, 111., “ ἴαἸκΘ 
αεεοιγι 97 ),-τ-ῶβ. ῬΓΙΠΟΙΡΙ65. ἔοσ {ΠπΠ6 σιτάδηςο 
οὔ Π᾿|6. ὙΠι5 να Ππᾶνὸ ἴῃ {πῸὸ ψνοσὰ ποΐ δὴ 
ΔΏΓΠΓΠ6515 ἴο “1ποϑο {π]ηρ5 ἀο᾽ (ποχί «..) δεῖ 
1ΠῸ6 «απίοοράοπέ το 1ΐ,---ἰπο {ποιιριιΐ ννῃῖο ρτο- 
ςοήθβ5, βιιρβεβδίβ, δη4 ἄϊγθοῖβ δοίϊοη.--- ΤῸ 
τοβίοσο ἃ σοι] ΠΡ οο {τ ἴο 115 ἢγδί πη- 
ΘΟΙΠΠΊΟΠ ἰτδίγθ, γοὰ ΠΘΘα ΟἾΪΥ ἰγαηϑίαίθ 1ἴ 
ἱπῖο δοίίοη. Βυΐξ ἴο ἄο 1[Π15, γοῖι Πγιιδέ ἤᾶνθ 
ΤΕΠΘοΙΘ ὍΝ 5. {ππ}Π 05: Ὁ (ΟΙΕταΡ ; 
“ΑΙά5 ἴο ἈΘῇ.,᾽ 1πίγοά. “42. 111.) 

Θ. Τρουε ἐῤίηρς, αὐῤίορ γε ῥάασε δοὲῤ 
Ἰεαγποά. .. πη) “ὝπαΣ πῖπρ5 8180 
γὙ8 ᾿Ιοραύπθὰ δπᾶ τϑοθϊνθᾶ [ἔστοῖὶ 116] 
διὰ μΒρατὰ δῃᾶἂ βδν πῃ πι6 (561]., ψΠΕΠ 
Ι νὰβ ψἹ ἢ γοιι, --- 801.) μ6886 {μπὶπρ85 
ἀο." ΟΥ̓ {πΠ6 ἔοι σορα]αίϊνεβ (καὶ) ἴῃ [Π15 
βεηΐθηςθ, ἴπΠ6 ἢγϑβέ 15 ποΐ “δοίη " (45 Α. Ν.), 

θυ “4150,᾽" σοπίϊπιπρ [Π6 56 η56 ἔγοπ 1δϑὲ τν., 
Ὀγ δἀάϊηρ ““μοβε {π|ηρ5 ἀο᾽ ἴο “ἐῤίπζ οπ 
{π65ε {πιηρ5. ὙΠε βεοοηά απηά {πὸ [ουτίἢ 
ΠΟΌῸΡΙΘ {Π6 νογῸ5 ἱπΐο ἔννο ῥϑ]γΓ5, ἴΠ6 ΤΟΥΤΊΘΓ 
τοϊδίίην ἴο 5 ἰθασῃίησ, {π6 Ἰ᾿δίζοῦ τὸ Πἰ5 
ΘΧΑΙΊΡΙΘ. Ὑπὸ {Π|γΓὰ σοπηθοΐβ {ΠῸ ἔννο Ρ81Γ5. 

μεαγπεά, απὰ γοεεῖ θα] ΟΥ̓ {Ππ656 νεγθ5, {πα 
ΤΟΥΠΊΘΙ ΤΟΡΓΟβοηΐβ ἴΠ6 (Ο5ρ6] 85 ἃ ἠ655071 
ἰδαρηξ ; {Π6 Ἰατίου, 45 ἃ εραγσε σοηνουθά. 

ῥεαγα, ἀγα σοι 1 516] ΤΠαΐ 15. “Ἰθαγηθά 
ὈΥ {Πμ6 δχϑιηρὶς οἵ ΠΥ «ὐογάς ἀπά «είς. 
“ΉΡΑΓα " το]αΐοϑ ποῖ ἴο [15 τη! πβίθσίαὶ θδομ!ηρ, 
δι ἴο ΠΙ5 ΟΥ̓ ΔΙ ΠΑΓῪ 5ΡΈΘΟἢ 85 Π6 ννεπί δ:ΠΟηρ; 
1Π6Π1.---ϑὅ6θ, οα {π6 διιδ]θςς οἵ 15. δχατηρίο, 
ποΐθ οἡ 1ἰ]. 17. 

40] 866 ἰαϑὲ ποίβ οῇ ὑ". 8. 

απά ἐῤεὲ σοά ὁ) ῥεαεε)] 80 Ἀοπι. Χχν. 33; 
ἄο.--Ορ. ἴπ6 οροπῖηρ ννογάϑβ οἵ στ. 7. ὙΠ 
“ φηα "ἢ ΠΘΓΘ, 5. ἴποῦθ, Ἔχρυθϑβοθ ΠΟ ΒΘ ΠΈΠΟα 
-- δηά 50. ὙΠΕΓΟ, Γαδ Δ ΟΠ, ΡΥΔΥΘΓ, ἀπά 
{πη ΚῆΙ]Πη655, ἰοθαά ἴο ““{π6Ὸὸ ρεᾶςθ οἵ σοά.; 
Ηετζο, ἃ {πὸ οἵ (γιβέιαη ἐποιρηξ ᾿ἰβϑιηρ ἴῃ 
ΔΟΊΟΠ, ΘΏΒαΓῸ5 ἴΠπΠ6 Ῥγόβθηςο οἵ “{πῸ σοά οἵ 
Ρθδᾶςς, --ννν Πο ρῖνοβ [Πα ρθασθ ψ μ]ςἢ 15 Η]5. 

Ιο0-19. ΔΟΚΝΟΥΚΕΘΟΜΕΝΤ ΟΕ ΤΠΕῚΒ ΟἸΕΊ. 

10. Ηξ πονν ρᾷ5565 ἴο {παῖ ννῃῖς, ἐποιρ 
1 ννᾶβ [π6 ὁσσαβίοη οἵ {Π6 νυυιεηρ οὗ {Π15 ἘΡ., 
6 πα5 μι[Πουίο θὰΐς. πα Πγθοῖν τοπο μα οα 
(Ἰ. 25: 566 αἶβο 1. 5)--ἰῃε πιδίίοσ οἵ {πῸ 
ΕἸΠ5. βεηΐ ἴο ππη ὈΥ {π6 ῬΗΠΙΡΡΙαπ5. Απά 
1Π6 ΘΧΡΥ͂Θβϑίοη. οἵ Πῖ5 {πᾶηκ8 [ῸΓ {Π656.--- 
ἀἸρηιποά δηά ἀο]οαῖο, ἰθπάθυ ἰονναγάς ἘΠῸ 
δίνουβ, δπα ἄδνοιξ ἰονναγάς Ηὶπι ἌΠΟ [π- 
ΒΡΙΓΘΑ ἃηα ν}}} τουναγά {πεὶγ ὈοιηΐΥ,---ἀπά 
ΟΥ̓ ΠΙ5 [δο]ηρ5 ἴῃ σοϑροοΐ οἵ τοιηρογαὶ ννδϑίβ 
ΔΠ4 {Π6ῚΓ ΒΌΡΡΙΥ, Οσσ.ΡΙ65 {Π|5 δηά {πε 5πο- 
ςεαδάϊηρ ττ.---86ες [ηἰγοά., 8. ΓΝ, Ὁ. 

Βιμΐ 1 κεϊοϊε) “Βιυῖ᾽ οδχργεϑβϑεβ {πῸ 
ἰΓΔΠΒΙ ΠΟ ἴο ἃ ΠΟ διυιθ]θοῖ, “1 χεϊοϊσθά "ἢ 
(561}., ννθὴ μα τϑοθινϑά {Πεὶτ Βοιιηΐν,---801.). 

γεοϊςε 1π ἐδ 1,ογ4] Ασοογάϊηρ ἴο ἢῖ5 
Οὐ τοϊζογαϊθα ργεοθρί (11. σα; ἴν. 4). Ηἰβ 
ἾΟΥ ννὰβ πιονθά Ὀγ {ΠῸῚΓ αοΐῖ, θαΐ στῖβοϑ ἔγοπ 
{π6 ΠιιΠΊΔη 5ΡΠΟΥΘ ἱπίο {πὸ Θῖνῖπθ. Ἧς 
“ἐχο]ΟΙ 65, δη4 “ργεαέν ;" ποῖ πογοὶν ἴῃ ἔπεα 
56η56. ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟΠΔΙ] ΤΟ]ΙΘΥ,---ποῖ ονθῃ ἴῃ {πὸ 
ΡΓΟΟΙ͂ Οἵ Ἐπεῖγ Δ δοίίοη :---θυξ τη ἘΠ εῖΓ θΟΙΙΠΕΥ 
ἃ5 ἃ ὑ6Β 1016 οἵ ΠΙ5 1, ογ 5 ροοήποϑϑ, Δη4 85 8 
ουϊάθηςς οὗ {ΠοῚγΓ ΟΠ γι βέλη [ἈΠ ἀπά ἰόν. 

ἐδαΐ ποαὺ αἱ ἐῤὲ ἰαδέ γομγ εαγὲ 9 πιὸ ῥαΐδ 
"ομγιεῥεά ἀσαϊμ] 1 ῖ., “Ὁ Βαῦ πον δὖ 1αδῦ γ9 
Βουγϊβμοᾶ αρδὶῃμ 85 ΟΠ ΠΩ ΟαΥΪ 
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νναηῖ: ίογ 1 Παγα ᾿εαγπεά, ἴπ ψγῃδί- 
ΒΟσνοΥ βίαϊα 1 απι, ἐπεγειυϊμ τὸ 6 
ςοπίεηξ. 

ΒΕΡΡΨΑΙΝΒ. Τῦ. 

12 1 Κπονν θοίῃ πον ἴο ΡῈ δϑδβεά, 
ἀπά 1 Κπον πον το δδοιιηά : ἐνεῦΥ 
ννμοα δηά ἴπ 4}1 (Πΐηρβ 1 δὶ ἰη- 

ΤΟΥ πι6᾽ (“εἰϊ., νγβθη ἘΠΘΥ βεηΐ {ΠεῚΓ ρἹ5-- 
8οΥ.., ἀνεθάλετε, “γα Ραξ ἔογΈΠ ἔγοϑ σσονντῃ᾽). 
ὙὝΠΕΥ ἃγο [Κα ἃ ἴγθο γουίνίηρ; ΠΌΠῚ 115 νυἹ που, 
ἴο ρΡυΐ [ουίῃ ϑῃοοίβ (Κἰπά ριγροβθβθ), απ 
ἴο γἱοὶά ἔγιε (κἰπ4 ἀδοά5---θοῖονν, Ὁ. 17). 
Ηδ ἱπλρ]|165 ἐμαξ βοῇ ῥσγοοῖβ οἵ 11 πᾶνε θθθη 
ἔῸΓ βοπια {{π|6 ἀοττηδηῖ; δυΐ σιιαγήβ ἀρ αϊηβί 
11 βϑυηαηςο οὗὁὨ ΤΟρτΌδοῖ ὈΥ Δϑογδῖης ἘΠΕΙΤ 
5ΠΟΥ ΠΟΠΊΪηΡ ἴο {ΠΕ6ῚΓ ΟἸΓΟΙΠηδίδησθϑ, ποῖ ἴο 
{πεῖν νν1]].--- - Ὡς νου 15 θεβδί ἴακθη {πι|5 ἰη- 
Ἐγδηβιἐἰνοῖγ. ΤῸ ἰγαηϑίαΐα 1{," “γε τουϊνθά 
ὙΟΙΣ ἕπτ [Ὁ τὴθ ((ταπϑῖς., ὙΠ τὸ - .. 
φρονεῖν ἃ5. Δ60115. «ἰοῦ 1[) 15. β ΑΠΠΊΔ ΟΠ ΙΥ͂ 
Δα ΠΊ 551016 ; θυξ νου] ἠδθποίθ γευζυεά σοοά- 
αὐἱ ], ἀπ ποῖ (45 {π6 ἀδ]]σΔοΥ οἵ ἴΠ6 ραϑϑαρα 
ΤΟΠΕΠΓΘΒ) ΠΊΘΓΟΙΥ γεποαυεεί αὐϊ]έν, το αἰά. ὙΠῈ 
ἱπίογργθίδξοη ἢγϑί πίνῃ 566 5 ΠΊΟΥΘ ἴῃ ΚΘΘΡΙΠς 
ὙΠ ἘΠῸ 5ρισῖς οὗ ννῃδί ἔοϊοννβ, ἀπά νυ {Π6 
ΒΘπῖ]6 σουμτίοϑυ οἵ {πὸ ΨΥ Γ 1Π ἀν οϊ Πρ’ Ἔνθ ἢ 
ἔο Πἰπέ Ὀ]απη6 1η Δοϊςπον]θάριπρ ἃ θεπεπί. 

[ΤΠ]5. νϑτρ (ἀναθάλλειν) οσοιγβ ἴῃ ΤΠ ΧΧ,, 
ΒΟ ΕΙπ165 ᾿ΠΈΓΔη5., ἃ5 Ρ5. ΧΧυΐ. [ΧΧΥ]]].7 7; 
ὙΝ ἰ54. ἵν. 4 :-ϑοπηθΕ! Π165 {Γ8Π5.;) 85 ΕἾΖΟΚ, ΧΥΙ]. 
24: Εςο]5. 1. 18 ; 1. 1ο.--- .] 

αὐυδεγεῖη}) “Οῃ ὈΘΒΔΙΥ οΟΥἩ ΣΧ ΒΟ Β᾽" (ἐφ᾽ 
ᾧ), -56:1}., γε} αὐείζαγε (απϊεοςβά. Ἱπιρ]164 ἴῃ ἐπ 6 
ἕογθροῖησ). ““ὙΟἿ͵ἹΓ ὈΟΙΠΙΥ νγὰ5 ἃ τϑπενθά 
[οΟΚΚΘη οὗ γΟΥΓ ΟαΥῸ ἴῸΪ ΤΩΥ͂ νν ] 76 :---ηά γοιι 
νγεΐθ, 1 ΠῚ 511{Ὸ, Παρ ΤῸΓ 1 411] δἱοηρ." 
8566 Νοίδ αἵ επά οἵ Ἂἢ. 

γὲ ἰαεζεά οῤῥογἐμιπὶν} ἘἈδίμοσ, ἐγ Ἰδοκοᾶ 
τὰ 68.1.5} (ἠκαιρεῖσθε). 80 (Πγγ5.;--- ΧΡ αἰ ΠΙηρ’ 
{παῖ 5:1 ἢ ννὰ5 {Π6 σΟ]] ΟΠ 1118] τ156 οἵ {Π15 ΨΘΓΥῪ 
ΤΆΤΘ νογθ. ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἴΠπ6 ΡΓΟΡΟΥ Πα ΡὈΥΓΙΠΊΔΥΎ 
ΤηΘΔΠΪΠρ' 15 “γα ᾿ἰοκοα εἰμε σεασοη,"---561]., ΓῸΓ 
Ῥιιά5. ΟΥ γα (50 ΒΡ. ν ογάβυγοσί ῃ). “ΓΠ15 
ῬΙΌΒΟΓνΕ5 ἴῃ {Π6 να [Π6 πδέιγα] 5θηβα οἵ {Π6 
ποσὰ (καιρός) ΨΠΘησΘ 1 15 ἀεοτγῖνοά, δηά 
Τηδὶπίδϊηβ {Π6 ΠΊθίδρΠΟΥ οὗ {Ππ6 σανινηρ ἐγές 
(θονοε).---ἶ  ννε]οοπηθα {πα τοπονναὶ οὗ γουΓ 
ἔΓΙΘΠΑΩΙΥ σαγΘ 85 ΟΠ6 ὙγΘ]σΟΠ.65 Πονν ἰθανθβ ἀπά 
γα δέου {πὸ υυἹπίου : πα 1 ἀοιυδί ποΐ {παῖ 
5.0. ΟαΓῸ νγὰθ ργεϑαπί ]Π γοῖι 411 {Π6 {{π|6, 
που πὸ ΔΌΠΠΥ ἴο 5ῃθνν τ ἴῃ ἀδεάβ ννὰ5 
νυν δη Πρ :---ἰμδὲ {Π6 Ὀιι45 ἡνεγα γτοδαν ἴο ρὰΐ 
Τουίῃ, μαά ἐπ βθάβοη ρεσπεἀ, Πα ουξννατά 
τοπάϊοη5 θθθη ρτοριτοιι5.᾽ 

ἼΠΙ5 “Ἰαοβ  »ιδϑαγις "15 Ἔχραἱηθά ὈΥ͂ νυν δΐ 
τνε τϑδά οὗ {πο γΓ ργοβεηΐ “ςοηΠιοῖ [ῥρεύβθοιι- 
ἙΟΠ] ((. 30),---ηά οἔ {Π6 ““αταΐ {{14] οὗ δῇΠο- 
Ἰίοη " [4͵50 Ῥεγυβθοιίοπ], ἀπά “ ἄδερ ρονεγίυ, 
οἵ {πὸ Μαοθάοπίδη (πιτομθ5, ἃ ἔθνν ὙθΑΥ5 
δείοστε (2 (ὡὑοσ. υἱ1]1. 1, 2): ψῃ}]6 {Π6 σοπι- 
τηθπάδζίοη οὗ {πο ῖγ “Π γα γ᾽ ἐῤθη, ἴῃ τ[Π6 
τηϊάβί οἵ {πεῖν ἐγοι]65, ἴο {Π6 Ροοῦ Ὀγθίῆγεπ 
(ἰδ. 2, 3), τοξαξεβ. ἔπε 1Ιάθα (νοι 15. ἱποοη- 
βιδίεηξ υνἱ ἢ 411 Παΐ ννε Κπονν, οὗ {Ππ6πὶ} {παῖ 

{π6 ῬΆΠΙρΡΡίδη5 σα μανα θθθη ᾿ἰδοκίπρ ἴῃ φοοεί- 
«υἱῇ, 866 [ηἰγοά,, 8 ΙΝ... Ε. 

11. Νοὲ ἐραὶ 1 «“ῥεαᾷ] ΑΔ [Ἀγ συ σα γα! ηρ, 
ϑαϊηδί τηϊβοοηβίγιοίοη. “1)0 ποῖ β5ιΡρΡοβε 
τὴ6 ἴο σοτηρίδίη οὗ ῥγϊναί! ΟΠ 5,--τοΥ ἴο ᾿ΠΊΡ]Υ 
{παξ σαγο [ῸΓ ΠΥ ποοήβ ἢα5 θθοπ Ἰδοκίηρ οἡ 
γΟΙ Ραγί. [πὶ 5αιϑῆθα ἢ ΤΥ ἰοΐ (υν. 
11-13}, Δηά ψΨΊΠ γοῦγ Κιπάπε655 (14-ι8).᾿ 

ῶν 1 ραυὲ Ἰδαγηθ] Οἵ Ἰάϊοπιὶ ΓΕΠΪΓΟ5 
1Π15 Το πάογίηρ, γαίμοῦ ἔπαπ {ΠπΠ6 νογθ}]}Ὺ δο- 
ουγαΐο, “1 )]εαγηοά" (ἔμαθον, Δοτ.),---5651}., ννΠ ΘΠ 
Π6 Ῥεδοδπηθ ἃ αζεείρίε οἵ ΟΠγῖϑε (μαθητής, 
Αοίϑ ἴχ. 26; ορ. Μαίί. χ. 24). (ὐπέερ ἐγιεὲ 
νγὰ5 ρατί οἵ {Π6 σσθαΐῖ ἰθϑβϑοὴ οὗ γε πιποί δίῃ 
ΜΒ ἢ Ππ6 {Πθη “ Ιεασποά." ὙΠῸ “Τ᾽ 15 οτη- 
ΡΠαίϊς,---- 1, νυν μαΐθνου οἴ μουβ τὺ ἀθϑῖγθ, πανθ 
Ἰδαγηθά ἴο θὲ ϑδειϑῆθα. 

ἦπ πυρῥαϊσοουεν σἱαίε 1 αρι Αβραΐη ἃ τε πάρθυ- 
ἴῃ ΒΑΓ] δοσυγαῖο, γεΐ 5 δίῃ ΠΥ σΟΠνΘΥ ΠΕ; 
[Π6 τπηθδηΐϊηρ. [,11., πὰ τ ϑδύ βύαϊθ 1 811} 
(πάϊς., ἐν οἷς εἰμί;---85ο  αἀμρ., ἄζε., “2:1. ψιεϊδις 
σι: "--Α᾿ Ν. ννου]ά σϑααίγο σοπ]. ἢ ἄν). 
Βυῖ {που βρθαϊκίηρ {Πι|5 οἵ Π15 ῤγεσεγέ βίαϊα 
πο δι τ1565 1ἴ 85 Δῃ ᾿ἰπβίδῃςε ἴο ΘΧΟΠΊΡΙ ΠΥ ἢ15 
ΒαὈϊί4] τοπιρεσ. ὍὙΠι5 {Π6 56 η86 15. ΠΘΑΙΥ 
ἃ5 ἴῃ Α. Ν.; νι {Π15 5446 οἵ ἀ!θδγθηςθ, 
{πδὲ {πὸ οὐ ρῖπαὶ Βοίίεῦ σοηνογβ {πε 1άθα οἵ 
ΠΔΠνῪ {{|41]5 πιθῖ, ϑαοΐ 45 1 σοπηθβ, ΟΥ̓ {πῸ 
ΒΙΡΡΙΥ οὗ βίγεπρίῃ 5 Ποεπέ ἴοσ {πῸ ἄδγ. 

εοπίεπ!) Ιη δαγίῃ]ν {ΠῚ Πρ5 ΠΕ 15 βαί5Πθα ἴοὸ 
θ6 45 ἢ 15; ἴῃ βρι γι] {πη ρ5, ΠῈ ῬγΓΈ5565 ἜΘΟΥ 
Οηνναγἃ ΓῸΓ ΠΙΡΠΟΥ αἰίαϊπηηθπέ (111. 13, 14). 
“«(ρπίοηΐξ " (αὐτάρκης), ἀραῖη ἃ ἈΠΎΠΙΑΥ ἴδυ ΠῚ 
Οὗ {μὲ Οτξεθκ ΡΠΠΟΒΟΡΠΥ, ἴῸΓ πο ἢ 566 
Ατὶβίοί. “1. Ν., 1. νἱῖ. 6,--- ΓΘ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ 
Ν. Τ΄,--ΡΓΟΡ Υν “561-88 }Ἐοΐπ ρ," {πο ηςθ 
“Ἰηοροπάοπηΐ," ““βαιἰβϑῆθαά νυ οποβ οοη- 
ἀϊποη. ὙΝΠΘη πὸ ἀϑβουίβ. [ΟΥ̓ ΠΙΠΊ56]Ε δι ἢ 
561 [-ϑ0 ΠΟΙ 655, τ 15 ἴο θ6 τιπήογϑίοοα 85 
ΔΟβοΙαΐθ ἰονναγάς πηθη ΟΠΪΥ,---ποί ἰονναγα5 
Ηΐπὶ ὟΝ ΒΟ 5εἰά ἴο πῖπιὶ “"ΜΥ βῖδοθ 2ς τη είογιε 
(ἀρκεῖ) ἴογ {περ (2 ογ. χίϊ. 9). ϑι ΠΑ ]Υ, 
2 ΟΟΥ ΙΧ. 8, [6 ι.56ὁ5 {π6 ἀεινεά ποιῖιῃ 
(αὐτάρκεια,--- ΑΝ. “ σεἤέείεηεν ᾽) οἵ 5. 0ἢ το α- 
{να ἱπάθροπάθηςο, θεβίοννοα ὃν Οοά. 

19. 1 ἄποαυ δο! ῥοαυ ἰο. .. 1 δ Κποννβ 
ποΐ ΠΊΟΓΕΙ͂Υ «υφαὲΐ 1 ἰς ἴο τηθεξ 50} ΟἸΓΟΠγ- 
βίδποθϑ, θυ ῥοαὺ ἴο σοπιροτί ΠΙΠΊ5Ο]Γ ππ 6 Γ 
{ποπ]. ΤῊ ἀποαυϊοίσε 15 ἴΠ6 5εηι6} οἵ {π6 
Ἰεϑϑοη ὑνῃῖοἢ (ἰαϑὲ “«ν.) Π6 οἱαϊπιβ ἴο “Πᾶνα 
ἱεαγπεά,".--ἴο τιδ6ὲ αθιιπάδηςοθ ἢ το ογδίοῃ, 
ἴο δα νναπξ στ ραΐίθηοθ, ἱπ Βοίῃ ἴο θὲ 
{Πδη ΚΕΏ], 

δοὶὴ ἘΒδίΠοΥ “.4150,᾽".---δοθηάϊηρ ΠΌπι ΚΙ 
Ἰραγπεά " οἵ Ἰαβέ ὡ. ἰο 1 “Κπονν," οἵ {Π15. 

ἐο ὧὐε αδανεά. .. Ιο αδομμ] ὙΠῸ ἔΟΥΠΊοΥ 
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ϑέγιισίε4 ΒοΙῃ ο δὲ [1] δπά ἴο ὃὲἊ 
Παπρτυ, οι το δθοιιπα ἀπά ἴο βιιῆεν 
πΠΕαα. 

131 σᾷπη ἀο 48]] τῃϊπρϑ τῃγοιρἢ 
ΟἼ γιβὲ ννῃ σῇ ΒΕΓΕΠΡΈΠΕΠθῖῃ πΊ6. 

14 Νοιννβεδηάϊηρ γε ἢᾶνα ψγε]] 

ΡΗΠΙΠΡῬΙΑΝΒ.ΊΨ. [ν.- 13-ἰτι 5. 

ἄοπεα, ἐπέ γε ἐϊ4 σοπιπχμηίςδέα νυ] ἢ 
ΤΥ Δ ΙςτΙοη. 

Ις Νον γε ΡΗΠΙρρίαπς Κπονν ἷβο, 
1ῃδὲ ἴπ τπε Ῥερίπηϊηρ οὗ [ῃς ρΌΒρεϊ, 
ψῃμῈη [ ἀερατίεά ἔτοπὶ Μδςεάοηίδ, 
πο σππτοῆ σοπιπιηϊσαίε ννἢ της 

γΟΓΡ (85 ΔΡΡϑδῦβ ἔγτοπὶ [Π6 ὁρροβιτοη ἴῃ ἡ Π]Οἢ 
1 15 ΡΙδοθά ἴο {πῸ Ἰαξξογ) 15 βθσθ πιδθά ἴῃ {Π6 
Ἰπη]ο 4 πηθδηϊηρ “ἴο 6 οὐδέ ἄονπ [ὃν 
ουεγέν}" Ι͂ῃπ {πΠ6 ποχί ϑβεπίθηςας ψὲ Πᾶγθ 
“70 αδοισιαά " ἀραῖπ, σου ΡΙ θα ν]Π 15 ΡΓΌΡΕΓ 
ΟΡΡοϑίξε, “" 20 σεν περί." 

ἐυεγγαυρεγε ἀπά 1π αἱ ἐῤίπρε] 1Τ,Δ1., “ἀπ 
ΘΥΘΙΥ͂ ὑμπὶπρ δπὰ ἴπὰ 811 {81}68,᾽ (45 
ὙῈ 540.) “ΪΠ Ἔδοῃ δηά 8]]. Ηἰ5 ὄχρευΐθποθ 
15 θοΐἢ 5ρθοῖα] ἴῃ Κιπά δηά τιηΐνουϑαὶ ἴῃ δχίθηϊ. 

1 αν7ὦ7ι77 ἱπείγμείε) [11|., “1 ῥαῦε ἦεεη 
Ζμ:Παἰεά "---50 ΟἹά [1,4[., ““ ἐιμπς στίῦι " 
(μεμύημαι,---ο ΓΘ ΟὨΪΥ ἰπ Ν. Τ΄., ποννποσα ἴῃ 
1,ΧΧ.) --ποίμεσ ννογά οὗ [Π6 οἱά σε]ρίοη, 
ΒεΙοηρίηρ ἴο {πΠ6 7ήνείογίος: 1.6., “1 Πᾶνα 
αἰίδιηθα 11] Ἔχρογίθηςο :"---5ς}]., α5 ΤΌ] ]οννβ, ἴπ 
ΡΙΘΠΕΥ ἀπ 1πη τνυδηΐ.---Νοῖθ {ῃ6 ΡγΓοΟρ θϑϑίοη 
ἨΘ “ μεαγποά " ἴῃ 6 Ἰθϑβοῃ; ““ἄποαυς" πονν ἴο δςΐ 
οἡ 1; “ῥας δέεπ 1πιϊαΐοα  ὉΥ ἔα] Ἔχροσίθποθ 
ἴπ νυ μδΐ 1ἴ ΠΠΡ]165. 

20 δὲ μὼ] απά. .. 1 Τιϊ., “ἴο θὲ ρα άεγεά," 
π-ίμοηοθ βΈΠογα ν “00 Β6 7.11-768." ΤῊϊ5 
γε, ἀπά “10 θὲ ΠΌΠΡΤΥ," ΔΓ βρθοῖδὶ 1π- 
βίδποθβ οἵ {Π6 ΠΊΟΓΕ ΡΈΠΟΓΑΙ “10 Δθοιπά «πὰ 
ἴο 5 {Ὁ Ὶ πϑοὰ" ΤΟ]]οννίπρ. 

ΟΠ γι βεδηβ ἀγὸ ποΐ ἴο 6 {κὸ [πῃ [3γϑο]ξαβ : 
ὙΠ0Ὸ πον ποῖ πον “210 δὲ ῥμησνν, Ιου Ποὺ 
“ ρᾳἱα, ὕδη (σά ἔμγπίϑῃ 4 4016 ἴῃ ἐπε νυ] άοτγ- 
ΠΕ655 ἢ" (Ρ5. ΙΧΧΥΠΙ. 19) ;-- ΠΟΥ νοΐ Πονν “ 20 ἦε 
μ], ἴον {που ““ νναχϑά εξ απά κιοκοά " (Ὁ δεῖ. 
ΧΧΧΙΙ, 15). (ΤΠΘοΟΡἢν].) 

15. 1 εαηπ ἄο.... ἡ ΚΊ Βαγυϑ βύσϑῃρτα 
ΤΟΥ 411 {πῖπηρ5, ἴθ Ηΐπι ὑπ΄ ΘΔ ΌΙΘΙ 
τὰ 6") ([Π6 ννεῖρῃς οἵ δ ΠΟΥ στϑαυτῖπρ {Π6 
ΟΥηβϑίοη οἵ “Οῤγισὶ ). Οδβεῦνε (1) δε 
Ῥᾶβϑῖνε βίγθηρτηῃ 20 δεαγ, (2) {παῖ βίγεηρίῃ 
ΒΕ ϑἸβίηρ ἐς Οργίσί, (3) ἴμ6 σρίγεμα! ῥοτυεῦ 
ἡρηῤαγίεά ὈΥ Ἡΐτη,---θγο σοηνουθά ----δι Ἰοϑί 
ἴῃ “1 οδη Ἃο,᾽ ““ἐῤγοισ (Ἡγιβί, “σἰγεησὶ- 
ἐπεὶ" ---οἵὔ Α. Ν.-- ΕῸΥ Ἰαΐίοσ νοῦ, ορ. ςίβ 
ΙΧ, 22- 

ΑἸοης νι {π6 165.οη, {π6 ἀποαυϊεάσε, [μι 6 
ἐρϊἐαΐίονι (τ. τι, 12},---ἰῃς 2οαυεν ἴο ᾿ἴνθ ΒΥ 
1Π6Πὶ 15 ἴῃ ἢϊπ|. ΕῸΥ 1ἴ, Π6 15. σοπίθπξ ἴο 
ἀδρεπα οὐ (ἢγιβῇ; ᾿ηάοροπάθηϊ {πουρ Πα 
ἢα5 ἀβοϊατγθα ΠΙπη561Ὲ ἴο θὲ οὗ 81] εἶβε. 

14. ΜΝυοῤαυϊέῥοίαπαϊπο γε ῥαε «ὐεἰ «ο716] 
ὙῬΠΟῸΡΏ {ππ|5 σοπίθηξ ἴῃ ΠἰπΊβοὶξ, ἀπά ἴῃ ΠΪ5 
Τοτά ὙΠΟ 15 ἢ15 βίγεηρίῃ, πὸ Μ}}}1 ποῖ ΡῈ 
ΒΙΡΡΟΒΘα ᾿Π5ΘΠ51016 ἴο {πεὶτ θεποῆΐβ. “Ὑοί 
[{ποῸ ΡῈ 1 8πὶ βϑίϊβῆθαά ἴο ἔοσθϑο μυιπιδη τ 6 
78 ἀϊὰ σὑ9811" (1π βεπάϊηρ τὴς {πε τοκθηβ οἵ 
ΥΟῸΓ 5υιηραΐμν). 

7,6 ἀϊάί φογγιηγιγίεαίε αὐἱδδ... 1 Ηε οοπη- 
ΤΑΘΠὯ5 ἘΠΟΙΓ ἀοξ γαῖ υ Βεσαιιδα οὗ {Π6 “εηοαυ-- 
κεῖτ ονηςθά ἴῃ 1ξ, ἔμαη οὗ {Π6 δοΐῃδ] βούνιοα 
τοηάεγοά.. ὙΠὲ Ἰαίίεῦ. πῈ σουἹά πᾶνε ἄοπε 
ψΙΒουέ ; ἘΠ 6. ΠΟΥΤΊΘΓ 15 ννεϊσοιηθ δηα ργεϑοίοις 
ἴο ᾿[μ1π|. ΤῸ ππάοτγϑέδηᾳ ““ σοτηταπηϊςαΐε "ἢ οὗ 
ἘΠΕΙ͂Γ ψέυζηθ ΤΉΘΓΟΙΥ, 15 ,(ἴο Ἰοννεῖ {ΠπΠ6 ἴοπο οἵ 
[Π 6. νγοὶα Ῥᾶββδαρο: ἴ{ τηθδη5 ἴο “Πανθ ἔθ] ]ονν- 
5810 (Βρ. ΕΠΙΓοΙ). - Ορ. τμ6 οορπαῖα ποιΠ5, 
1αθαν ἦν 

15. Νοαυ γε ΡΡΙῥίαπς ἄποαυ)] Τπάϊοδέ. 
(ποῖ ἱπηρεγδί., 45. Α. Ν᾿ βθεῖηὴβ ἴο βιιρβοβί). 
Ῥατίν ἴο ΘΠΊΡΠα5]Ζο ΠΙ5 ΓΠΔηΚ5, ΡΑΓΕΥ ἴο 
ΥΘΑΘΒΟΤΕ {ΠῸπὶ “Οἵ ἢἰβ Ἰονίηρ νΠΠΠΠΡΠΘ55. τὸ 
Το οοῖνθ' ΒοιπίΥ δὲ ἘΠΕΙΓ μαπάβ, μῈ τους, 
{Π6πὶ οὗ ἔοστῆευ οἱ σ᾽ σίνεπ ὈῪ {ποῖ ἂπά 8ς- 
σερίεα γ΄ ΠΠπ.--- ΓΝ ΟΣ Ποὺ ΟΠΪΥ Πᾶνα γι 
ΤΟ] Ιου ᾿ π16.1] Βαΐ (δὲ) Ὀεβιάθθ, 845. γοῖι 
ΓΟΠΊΘΤΉΒΕΥ, ἔγομ {Π6. ΨΕΥῪ ἢγϑί γοι βιρρ θά 
ΤΩΥ͂ ννδηΐβ, ὑυῃθ π᾿ ΠΟ Οἴου ΠΌΤΟΝ ννᾶ5 ΓΟΔΩΥ, 
ΟΥ̓ νν85 δΔατηϊμίοα, 50 ἴο 40." 

ἦπ ἐφεὲ δερὶγμέτε ΟΣ δὲ σοσῦρεη 1.6. “ἴπ {πε 
ΘΔΥ]1δϑί ἄδυβ οὗ ΠΥ Ργεδοηρ το γοιῖ" (Δςῖς 
ΧΥΪ. 12, 544.}), δ θΟμΕ “ΘΠ γεαγβ Ὀείοσ ; ἃ Ἰοηρ' 
{{π|6, ἴῃ {πῸ {πθη ᾿πέαπε ΠΠἴὸ οὗ ῃ6 Πμυτοῃ. 
ΕῸΥ [Π15 Ρῆγαβθ, ορ. τ Εἴεα. κ., ΧΙ,ΨΠΙ. 
(νου 566 (οίε] τευ β ποΐθ) ; 4150 1. 5, ἀθογε. 

«ὐρεη 1 ἀεραγίοαά 7γο» Μασεάοπα)] Α5 τὸ- 
Ἰαϊφά, Αςἴβ χυῖ!. τ4. ὙΠῸ νογῦ (40Γ.) βθετηβ 

«ΠΘ ΕΒΓ ΠΥ. το τοῖα ἴο ἐπῈ οσοαβίοη οἵ {παΐ ἀε- 
Ραγίαγο; δηά ἴο ἢχ 1 85 {π6 {ἰπη6 νυῇθη σοπ- 
{ΠΟ Π5 νυ τα δοηξ ἴο Πἰπὶ ΕΥ̓͂ ἔποπὶ. ΤῊϊ5 
ἈΡΥΘΕῈ5. ψῃ; {Π6. ννοῦάβ 1υ5ὲ Ὀεΐογθ, ΒΟ 
ἸΠΊΡΙΚ 8Π-εατὶν ἀαῖε ; δηά [4115 ἴῃ θα Π4}1Υ ννο 1] 
νυν {Π6 ΓΟ] Οννηρ; τὐ., γο το νγα τοδά οἵ ἃ 51] 
ΘΔΤΠ ΘΓ δοῖ οἵ {ΠΕῚῚ θομπηΐγ, ἄοηθ ννΠ116 Πθ νγὰβ 
5{Π] 1η Μαοράοηϊα.---- ΟἿ ΠΟΓ5 Πονγονου {γαηβαΐθ, 
“1 ῥᾳά ἀδρατγίβα," δπὰ ππάογβίαπα {πδξ {ΠΟῪ 
56πΐ βι5 ἴο Πῖπη, αγέεγ ἢθ Πδά ἰϑξς Μαδοθάοηϊδ, 
ὙΠ1Π6 ΠῈ νγα5. ἴπ Ασμδῖα (Αοίβ χυπὶ. 1--18)}; 
--561}., ὉΥ ἴῃ6. μαηάβ οἵ {πὸ “Ὀγθίβγεη ὑνμῖο ἢ 
ςάτηθ ἔτομη Μδσοθάοηϊα," ννΠ0 “ ΒΡΡΙΘα {παΐ 
ὙΠΟ ἢ νγα5 ἰΔοΚιηρ ἴο Πἰπὶ᾽ «αἵ (οουϊπίῃ (2 (ογ. 
ΧΙ. 9). 80 Ῥᾳίου, Η.ᾧ᾿., ΝἼ1. π᾿. Ηἰβ5 δάτητ- 
4016 σἰαίϊοηεπέ οἵ [πΠ6 ςοϊποιίάθηοαβ ὩΠΊΟΠΡ' 
{με56 ἀοεσιιπιοηΐβ, πο] ροοά ἴπ {πὸ πηδὶπ 
ἘΠάΘΥ οἰποσ οἵ ἴθ ἀθονα ᾿πίογργείδίομσ.--- 
866 8δθονο, [πίγρά., 8 11., Β, 2; 8 ΙΝ., α. 

ε0᾽»17γ1γ]οαἱδα αὐἱὲρ γ16 ὧς σοπεογηη σ᾽ Οἱη 
ἀπά τοίη} ΤΑΪ., “το αΥἂβ [πὸ δοοοῦπέ 
οἵ..." ΤὍὉὙΠ6 βἱῆβ αὔθ σοποεῖνεα 45 επίογεά 
ἴῃ 8ὴ δοσοιηΐ: ἴῃ ὙΠΙΓἢ ΠΟῪ ΔΡΡΘΩΓ 85 ρίσεγς, 
δῃἃ (ςοπβθημθπ!γ) Πα ἃ5 γχερεῖσεσ. 80. 



ν. τ6---το.] 

ἃ5. σοποοίηϊπρ οἰ νίηρ ἀπά τεςοϊνίηρ, 
θεῖ γε οηΪγ. 

16 ΒῸΓ ὄνεπ ἴπ “ΤΠ αββαϊοηϊσὰ γε 
βεηΐ οηςε Δηἀ δρδίῃ τιιπίο ΠΊΥ ΠΕΟΘϑ8|{Υ. 

17 Νοὲ Ῥεσδιιβα 1 ἀδβϑίγαε ἃ ρίῃ: 
δυς 1 ἀεβίγε ἔγιε ἘΠδὲ πιᾶὺ δροιπά 
ἴο γουγ δοσοιιῃῖ, 

“Ψ. τ1Ἃ8 Βιυὲ "1 μανε 4]], ἀπά δροιπά: 

ΡΗΡΡΘΙΑΝΗΑΒ Εν. 

Ι πὰ {{]], Πανίηρ τεςεϊνεά οὗ Ἐραρῃ- 
γοάϊτα5 ἴῃ6 {Πΐπηρθ τυλήοῇ τὐόγο τοι 
ἔτοτμη γοιι, Δη ΟὐοιΓ οὗ 4 βυνεεῖ 51|6]]. 
ἃ βδογίῆοα δοςερίδθ]ε, ννε]]ρ] εαϑίηρ τὸ 
αοαα. 

Ι9 Βιιξ πὴ (Ποά 58}4}} βιρρὶγ 81] 
νου ΠπΠεαά δοσογαϊηρ ἴο ΠΙ5. τίσ 65. ἰπ 
ΒΙοΥΥ Ὀγ ΟΠ τῖϑε [6ϑ8ι15. 

ὙΠεοά. Μορβ., “ὙΠΕΥ ραᾶνθ, μα στεοοινϑά. 
ὙΠ15 ἤριιε ἀοο5 ποΐ ἱΠΊΡΙΥ (45 ΒΟΠΊΘ 1Π|ᾺΡῚΠ6})) 
Δ ΥΎΘΡΊΪΑΓ θοοΪς ΨΊΠ ἀθθίοῦ ἀπά ογοάϊζου δήθ; 
- 511] 1655. (853 Μευθσ) ὕνο ὈοοΚβ, οπα Κορί 
Υ 60 ραγίγ. ΝΟΥ ἄοδθβ ἴἴ βιιρρεϑδί (85 
(Ὦγγυ5., ὅζς.) ἃ τοπάθσιηρ οὗ εαγπαὶ {πη ρ5. 1Π 
Ταΐαγη ἴοσ σρίγίξμαὶ;--- Ὧι Ἰάθα ᾿πηροτίθα ποτα 
ἔγοπι τ (ΟΥ̓. ᾿Χ. τι, δα Ρ]ΔΙΠΪΥ ἔογεῖρη ἴο {π6 
ςοηίοχί, νυ ἢ το]αΐθϑ Θχο ιν οὶ Ὺ ἴο δεφιρογαὶ 
815. 

16. ἔργ ἐυθη 1η1 Τρεςςα]οηίεα.) (ἸΔΟΠΠγτηδίοσΥ 
οἵ {Π6 ϑαυν ἀαίε ἴο ΟΠ πα ἴτγασοβ θδοὶς 
{ποις Κιπάποβϑ. “υὕυοιῖι δοπθ παν θθθη ᾿θ6γὰ] 
ἔγοπὶ {πῸ ἢγϑῖ ἢ 20 δύση [Ὀεΐοσγε 1 Ἰο γουγ 
Ῥτγονίηςο, ηἃ νγ}116 1 ννγα5 511] ἴῃ “ Ποββαϊοηΐοα, 
γοιῖι βεηΐ ΠΊΟΓΕ ἔπ8Π ΟΠΟΘ ἴο Υϑ]ονῈ τὴν ποϑά. 
τ ννὰ5 {πε ἢγϑί οἱἵγ ἴῃ ννμῖο πο βο]οιγηθά 
(Δοῖβ Χχυῇ. 1, 2--566 ποΐθ5 {Π6Γ6) αἴζεσ ᾿Ἰϑανὶης 
ῬΆΠΙΡΡΙ. ὙΠΕΙ͂Γ ὈΟΙΠΥ νγὰθ {πουθίοσα ὑΈΓῪ 
Ργοιηρί. (15 15. Ὀοζίογ {πη ἴο Θχρί βίη, ἃ5 
(ἤγγυ5., ὅζο.--ἰ Ενθη ἴῃ {Π6 πιοίγορο 5 ΠῸ 
ΤΘΟοΙν Θά ϑυβίθεπαποθ ἔῸΠῚ [Π6 5:η}]16Υ οἷν.) 
-ξᾶρ. ε ὙΠ 655. 1. ο; 2 1655. 11. 8; γΠΕΓΟ 
πὸ ΔἤΠγπι5 {Ππαΐ ἀπσίηρ 1Π6 ΒΟ] Γη Ποῖ τὸς 
[ευγοα ἴο, ΠῈ ἀνοιἀθά ἴο δὲ “ σμαγρθδῦ]ο" το 
1π6 “ΤΠ ββϑϑ]οπαπ5. Ῥα]ου (45 ἀθονθ), ᾿πϑίθδά 
οἵ “[0ΥΓ εδνϑη, τϑηάθῖς “απ ἐῤαΐ;--ἰ.6., 
ΚΥ̓ οἱ ΤΟΠΛΘΙΉθΟΙ {Παΐ γοῖ βοπί οἹ 5. δ ΤΥ 
ἀεραγίισε...... απά ἐῤραΐ γοῖιι μαά ἄοπε 50 
θεΐοτο." Βαΐ {πΠ6 ροξιτοη οὗ {πΠῸ σοη]Π5. 15 
ἀραϊπδέ {Π|5: δηα {πὸ ᾿ηνοχίθα ογάογ οἵ {πὸ 
᾿ποιάοηΐβ, ᾿π6} ΠΡ 10]6 νυ τ {πὸ ΓΟΥΠΊΟΥ το ποτ - 
ἴῃς, ῖ5 {π115 ππδοσοιπηίθα [ΟΥ. 

17. Νοῖ δεεαϊθο 1 ἀἰδοὶγο α “171: δε 1 ἀεεῖτο 
ἢ] Γτγδηβίαίε, “ΜΝ οῦ πδ΄ (45 Ὁ. 11}ᾷ1 
Β66Κ ΔΊΟΥ {86 οΙΣύ, Ρ.Ὁ 1 5661 αἵψου π6 
ἔν πατι,"- -- ΤῸ 15 ποῖ {Π6 οἰ 1 ἀσϑῖγθ, ἴῸγ 1Π6 
δ 5. βδῖζο τονδὶ 1 ἀο ἄδϑίγο 15, {πὸ ἔγαιϊ 
1Παΐ 51.411} τεάοιπα ἴο {πὸ ρίνουθ᾽ βοοά,---ἴου 
ΠῚ 5αῖκο.᾽"- -Ηἰ5 βϑηϑιτϊνα βριγῖς βἤθννβ 1561} 
(5 τ΄ τι, ΠΟΓΘ 566 ποίθ) ἴῃ {Π15 οἰθασίηρ οὗ 
ΒΙΤΉΒ6ΙΕ ἔγο ΠῚ 81] σι ΓΠΊΪβα οὗ βοσγαϊα πηοίϊνο. 

7 πιῇ ἐραΐ ταν αὐομπά.... ἡ “ὙἼὙΒΘ ἔσαϊί 
ὑπαῦ ἱποῦθδ5685,"--ἼΠ,, “ ηρ 165. “ΤΠΘ 
72 5πιι,---ἰ.Ε.) ἃ5 αὔονο, 1. τι, δπα εἰβθννῃοσα 
τγουρμουξς Ν. Τ᾿. (6.5., Μεαίί. νι. τ6), {μ6 
γεσμϊς οἵ (Πγιβείδη [1{6,---ρσοοά ννοσκ5, εβρε- 
ΟἸΑ ΠΥ δοιπῖν (45 Ἀ οτη. χν. 28). ὙΠαΐ ἡ ΠΙΟΙ, 

,. 85 Τροοῖνθα ὈΥ ᾿ϊπλ, νγὰ5 “ἐῤεὲ κἱγὲ;" 15, 5 
γἱο]ἀεα ΒΥ {ποπα, “ἐφὲ γημῖ" (οἔ Ἐποῖγ ἔα 
δηά Ιογε). ὙΠ Π15 ἀρΎΘα65 νυ Θογρίαγα! ἀδᾶρο, 

---Δη4 Αἴ50 νυ {ΠῸ6 5 ΠΉ}16 οὗἉ 1Π6 “ σενίνιηρ "ἢ 
ἴγθο (Ὁ. το, ὑγπ γα 566 ποίθ),---ϑξίεσ ἔπδη ἴο 
ΘΧρίδιη “ἔταϊ ἢ (ἢ τηοϑί) οἵ {Ποῦ χεαυαγεῖ 
πογραΐίοσ. ὙΠοῸρΡΏ {πὸ Ιάθα οὗ 5ιιοἢ γονναγά 
15. ἀΠοι θέ αν ἴῃ {π᾿ Ρά558Ρ6, 1ἴΈ 1165 ποΐ ἴῃ 
{πὸ ννογά ““2γμὲὲ, Ὀαέ ἴῃ {ΠῸ ἀρροπάθά νγνογάϑ, 
ΠδΕ ἹΠοΥθαβο5. 0 γοι αςοοι."--τε! ἀοϑῖγα 
ἴο 566 {π6 ,2ηκμὶΐ οἵ γοῦγ ἴα! ἢ (τοῦτ Βοιπίγ), 
ὙΠΟ 85 1ἴ ἡπογδασες, ΒΘΟΙΓΘΒ5 ΤῸΥ ὙΟΙΙ Δ ΘΥΕΓ 
ἸΠοΓΘαϑίηρ ΓΕΟΟΠΊΡΘΠΟΘ, 56 20 γομγ αοσομπέ 
ῖῃ Ηδανθη. 

186. Βὴ)ὲ 1. απο αἴ, μα. ἐς ἢ Ταῖν Ἢ 
μΒανθ ἴο π6 011" (ἀπέχω). ὍΤπὲ νον 
ὈοΙοηρϑ ἴο {πὸ 1άθα οἵ {πὲ ““ σεεομηΐ" (τ. 15), 
ΔΠ ἱΠΊΡ]165 πὸ τϑοοιρί οἵ ἃ 2μ] απιοιηΐ. 
80 Μαίϊ(. νἱ. 2; σβηῃ. χἹμ!. 22 [22] (0ΧΧ.);-- 
566 Ηδηηπμοπα οὐ Ματγκ χῖν. 41.--- 1 81} 
ΒΕΠΙΟΘΩ͂ ; ΠΑ ΤΊΟΓΘ, 1 οὐ θυ ἔον, 1 παν 661. 
Δ1168." 

97 δραῤῥνοάϊέμε] 866 1]. 25. 
απ ο(ἰοιγ ο7, ἃ ταὐεεΐ σγοὶ , αὶ ἐαογεο αεεορέ-- 

αδίεῖς τὰ π ἢ ἈΒΟΙΠΕΥ ΒΡ ΓΟ ΓΠΕΙΠ ΟΕ, 
ἀρατί {το 15 [ΘΠΊΡΟΓΆΙ ναϊιθ. δ Παᾶ5 
Αἰγοδάν ννε]σοιηθα [ΐ,---(1) 45 ἃ ἴοκθη οἵ 
βυτρδί Ποίας “΄ φογθηγη1εγ11071 (τ. 14), (2) 45 
“γιὲ ἢ 5ΌΥΘ Οὗ ΠΘΑνΘΠΙΥ ΤΕσομΊρΡοηςα (Ὑ. 17); 
ῥέγε (ΠΙΡΊΟΓ 5111}, 1Ὁ 15 δοσορίθ Ὀγ σοά 85 
“ἐᾷ σαογίβεε."--- 1,0, πον Πρ ἄοθα Π6 ὉπΡΠΠΠῸ 
{ΠΕ οἰ} ΙΕ 15 ποί 1 (ΠῈ 5405) {παΐξ Πᾶνα 
Τοοεῖνϑά 1, ς (σοά {Πτοιρῇ πιο." ((ἢγγ5.) 
--Α5 γε βᾶνυε ἴο ἰῇ ρρῥαρῃτγοάιίιβ, ἀπά πὸ ἴο 
ΤῊ ; 50 ΤΠγΟΌΡΗ πιὸ 414 (ὐοά τεϑοοῖνο γοῦγΓ ΕΓ 
85 δη οδ]αίίοη." (ΓΕροαΐ.) 
Τ6 ““οἄουῦ οὗ β5νγεεῖ 5Π|6}}᾽ 15 {π6 

ἐβα ΟΣ" οὗ ἃ σαὐγίῆεε,---ὰ5 θη. ὙΠ. 21 
(,,ΧΧ.); ςορ. Ερἢ.ν. 2; «50 2 (ὑου. 11. 14-|6. 
Βοῦ {πῸὶ “βαογιῆςθ αὐεἰῥίοαςίης," ορ. Ἰλ οτη. 
ΧΙ. τ (πε Α. Ν. τοπάθυβ βαπὶθ δ]. “'κε- 
εὐῤῥαδ]ε᾽γ; ἩδφΌτ. χα. τ6 (πογα {π6 ἀογινεά 
ΕΓ 15 τι564):- -ἰπ {πῸ ΤΟΓΠΊΕΓ ρἷασθ {πὸ 
“ρδογῆσς᾽ Βεΐηρ οἵ “ε1..---ῖπ {ΠῸ Ἰατίου (πρατὶν. 
ἃ5 ΠΟΙ) οἵ φοοά «αυογᾷ-. 

19. Βιέ γ»ιν Ουώ ταὶ]! σμῤῥὶν.. . “Τἔν 
Οοα;," --βϑο 1. 2, ἀη4 ποίΐθ. ὙΠοΥο τὸ 15. “1 
ἐραπᾷξ τὰν Οοά 207 γοῖι: Πεῦθ, “τ Οοά 
αὐ} γεχιέε γοιι."--τ δ ΝΟ 15 ὅν Οοά, 
ἌΠΟ {πογοίογο δοσορίβ γοιτ ΡΙ5 το πη6 845 
ΟὈΙ]αίΙοπβ ἴο Ηϊπιβοὶ (]αϑὲ «".), τον} ἴακο 
ἼΡΟΠ Ηπι56 1 ἴο τϑοουῆρθηβο γοῖι, αηα {παΐ 
ἴῃ Βιρογα θα πάδηξ πηθαβισθ. Υἴοιῖ οἱέ οὗ γΟυΓ 
ἄρεῤ ῥοσεγὲν (2 (ΔΟΥ. ΥἹ11. 2), παγα ΠΡ τὶν 
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20 Νον υἱππῖο (σοἀ Δπά οι Εδίμεγ 
ὧδ Ο]ΟΥΥ ἴογ ἐνεῦ δηἀ Ἔενεῖ. Απῖεπ. 

21 ϑαίιιϊα Ἐνεῦυ ϑβαϊπὲ ἱπ (ὐτίβέ 
655. Τῆς Ὀτείῆγεη ὑνῃϊσ ἢ ἀγα ν᾿ ἢ 
πὴ6 φοΓοαῖ γοιι. 

ΡΗῬΡΡΕΑΝ ΒΗ, [ν. 2ο--22. 

22 ΑἹ] τΠ6 βαἰπίβ βαϊαΐα γοιι, σῃ! ΗΚ 
{ΠῈΥ πᾶς δῖε οὔ (ὑεξβατβ πουβε- 
ΒοΙά. 

232 ΤΠς ρσίδοε οὗ οὐγ [,ογά [6ϑβιι5 
Ομ γῖβε δέ ψτἢ γοιι 411. Απηεη. 

οὔθ Πρρά: (τὴν χρείαν, “. τό, ΠΡ. 11. 25;- 
ΠΘΕΘΩ ἴῃ οπθ ἴΟΥΠπι); Ηδ οιυΐ οἵ Ηἰ5 Κίοῤες 
Ὑ11 311] γοΟῸΥ ΘΥ̓ΘΙῪ πρΘ08" (πᾶσαν χρείαν 
ὑμῶν) :---50, “Τ Παᾶνὸ θθθη γη θά (1Δϑΐ «.). 

ἀρεογείίγσ ἐο ῥὶς τίορες 1π σοῦ ὧν Οῤγιοὲ 
“7]}ε51.}] “ΓΥΔΙδΙαΐθ, κ“1π Ομγὶδύ 76518." -- ̓  
ὝἼΠΕ τὙϑοοιῆρθποθ. νν}}} σοπηϑίϑδί ἴῃ θεῖηρ “22 
Οργῖσε;" τὸ ΜΠ] Β6 σίορ, οαέ οὗ “Ηἰ5 ΒΊΟΠ 65" 
ὝΠΟ εῖνεβ ἴ ἢ 115 βδθθῆθ 1} θὲ ΗΙ5 ΚΙηρ- 
ἄοιη “1ἢ ρίονγν." ΑἹἸΙ {1Π15 Ροϊπίβ ἴο ἃ γενναγά 
ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ϑρι για], θυς ἔπαγε δηα δἴθγη 8] 
(ποῖ, 45 τη ηΥ ἱπίογργοῖ, ργοϑοπί δηά ἰθιηρο- 
ΤΆᾺ]},---ἰμθ ““στενναγά ἴῃ ΗΠ εάνθη " (Μαζί. ν. 12), 
1Π6 ““ τβοοπίροησο δὲ {πὸ Ἀδβυγγθοίίοη οὗ {πὸ 
1υ5ι" ((μ|Κὸ χῖν. 14), νμῖσο {πε 1 ογά ΗΙπι- 
561 ῥγοπηὶβδοά. ὙΒΟΙΡΗ “ εὐὸγν ποορα ἢ 1ὴ- 
οἰ 465 εαγέῤὶν νυαπΐβ, [Π6 ΒΌΡΡΙΥ ΠΟΤΕ Ργοπηβοθά 
15. ποῖ θαγίῃγ θὰΐ Πρανθηϊυ,--ἰῃ6 [)͵1ν1π6 
ΤᾺ]η655 ἴῃ ΨΏΙΟΝ “ΘΥΕΥ ΠΕοά 51|.4}} Ὀὲ 
ΠΙΠεά.; 

20. ΟΠΟΘΙΝα ΑΒΟΒΙΡΤΙΟΝ. 

νοαὺ τιιίο Οοά αγα οἱ Βαΐρεγ] Α ἄοχο- 
ἸΟΟῪ ᾿πϑριγοά ὈΥ {πὸ οἱθναίίπρ ργοβρθοΐ οὗ 
Ἰαϑὲ «.--Γυδηϑίαίΐθ σὑδίμου, “οὺῦν αοἂ δηᾶ 
ἙἘδύμότ,"--πο ργθῆχοα γί. ἀπά {πὸ βιθ]οϊποά 
Ῥτοη. θο]οηρίηρ το Ὀοΐῃ ποΐπβ. 80 Ὁ δὶ. 1. 4 
(ἴη τῃ6 Οτθοῖ) ;--ορ. “με Οοά απ Εδίμοῦ 
Ὁδίου Ἰοτ" 2. (οτ: 1..59.. ΒΡΠΣ τ 7 (ΑΟΥ. 
1η 1Π6 Ἰαϊζογ ρίαςσθ, ἱποιρ ἢ ποῖ τη {Π6 ΓΟΥΠΊΟΓ). 
-᾿Ἣθδβοῖνοθ, “ ομγζ Οοά,"--ποῖ, 845 ἴῃ ἰαϑί «'., 
την Οοα.; ὝΠοΓΙο, ἴῃ Ηἰ5. 5ρθοῖδὶ σϑ]δίϊοπ 
ἴο Ηἰβ Αροβίϊθ, Ηδ ψ}}}] γονγαγά {Ππεῖὰ ἴοῦ 
5ούνιοθϑ ἄοπῃθ ἴο Πίπι; Ποῖ, Ηθ 15 δεῖ ἔοσίῃ 
Του ἴπ6 σοχηιηοη δἀογαίοη οἵ θοίἢ. 

θὲ “]ογ}}) “15 Ὁ86 ΟἿΟΥΥ " (νἹ ἁγί., ἃ5 
1|5114] 1ἢ 5.10 ἢ} ἈΞΟΓΙΡΈΙΟΠΒ,:---. σ., Βὶ ΟΠη. ΧΙ. 36) 
--56}}., 1Πδξ βΊΟΥΥ ννμῖοῦ 45 Ηἰβ5 Ατγιθαΐο 
πη ΕἸοιηοηΐ 15 Πόσο Ὡϑουθοα ἴο Η!πι: “12:," 
ποῖ ““ὁε,᾽ Ὀοίηρ ΒρΡΡ] Θά, 45 1 15 ἴῃ {π6 
᾿ΟΧΟΙΪΟΡῪ ἀρρεπάθά (Μαίί. νἱ. 13) ἴο {πὸ 
Τιοτ 5 ῬΥαυοσ. 866 οἡ {Πϊ15, ΒΡ. Τρ μοοῦ 5 
ποΐε οἡ Ὁ {!. 1. 5. 

21-2. ΘΑΌΤΑΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ΒΕΝΕΡΙΟΤΙΟΝ. 

91. ϑαϊμίο δυε7} σαἱπὲ ἐπ Οῤγὶσὲ ὕόση.] ὙΠΟ 
ννοτ5. κῃ (Ἰγιδέ [6 5115 ἀγὸ ἴο θὲ Ἰοϊπθά 
ψ ἢ “ βαϊηΐ, Ὧἃ5. ἴῃ ἴπθ ὄὌχργεβδϑίοη (1. 1) 
κναῖπὶς ἦπ Οὐγίσε ὕόσις" (568 ΤΌΤ ΠΕΓΙΊΘΓΟΙΙ5 
ἐκ ᾿ηϑίδηςοϑ, κὶ ΟΠ]. χυϊ. 2, ἃ 6.) ;-οσδίμοῦ ἔπδῃ 
ὙΠ ““ δα]αΐς " (Ποιρῃ  οπΊ. χν]. 22; 1 (ΟΥ. 
ΧΥΙ͂. 19, 55 ροϑί [Π6 ἰαξίου σοπηθο 0). “ δαϊμέο 
1π Οργὶδὲ ὕδεις" νγου]α ΤΊΘΓΟΙΥ ἜΧρτοσ5. ἴΠ6 
πε Βοι5. Ομαγαςίοσ οἵ {πε ρυθθίίηρ; “' «αἰγὲς 

1 ρῤνγῖσέ ὕοσι" αἀάγοϑθοβ τ ἰο ποθ ΨΠῸ 
μανο Ὀδοη «αποῤίβοά ἴῃ ΕἸ γῖδε [655 (1 
(οτ. 1: 2) 

Τρε ὀγοίῤγεη αὐῤῖῇορ αγὸ αὐἱὲδ᾽ »6] 561]., 
ΤΙΠΊΟΙΠΥ ἀπά ἢ οἴμευ ἱπιπηθάϊαΐϊθ σοπὶ- 
Ραπίοηβ απ σο]]δαρσιιθβ. Ηδ οὐνηβ {ποπὶ αἱ 
85 “ ὀγεέῤγερ " ;--- σεῖ 566 11. 20, 21. 

292. ΑἹ] ἐδὲ ταὶπὶΣ] ΑἹΙ ἐπε (σι βείδηβ οὗ 
ἈοΙηΘ,---ϑ 061] 845. {Π6 ῬΘΥβΟηΔ] ἀβϑοοίαίοϑ 
ΒΡΟΚκθη οὗ ἴῃ ργθοθάϊηρ τ. 

ἐῤΙεῆν ἐρὲν ἐφαΐ αγε 4} (εαγὶς ῥοιμσεῤοία] 
Νοῖ τπϑηθοῖβ οἵ ἴπΠεῈὶ [ΠΊΡΟΥΓΪΑ] Μαρεν (45 να 
156 {Π6 ννογά) οὐ Κιηάγθά, πού οὗ ἴῃς Ῥγω- 
ἰοτίδη ψμαγά; Ὁ ΡΕΓΒΟΠ5 θο]οηρίηρ, ἃ5 5[ανεβ 
ΟΥ [γοϑάπιεη, ἴο {Π6 Ῥαΐαςθ οἵ Νεζο. ΤΠ6 
[οΥΠΊ “ΠΟΘ ΠΟ] ἢ 15 ψ}6}} σμόβθη ἴο ΓΈ ΠεΥ 
τῆς Οτεοκ ([,4ἴ., “)ἴαηεία γ᾽; 845 Ἰποϊ ά!πρ’ 411 
5110}, ἔγοπὶ ΟΠΊοΙα]5 οὗ μῖρῖι. ρίασθ ἄονη ἴο 
ἴῃς. Ἰοννεϑδί ΠΊΘΠη1815.---ῦνε Ποῦ ἰθασῃ (παῖ 
1Π6 Οο5ρ6ε], αἵ {π6 {τὸ οὔ {πὸ νυτιτηρ οἵ 
115 ΕΡ., Παά τϑδομεά ἴο ἔποβε ννῆο ψγεσ, 
ἴῃ ΠΙΡΉΟΙ ΟΥ̓ ἸΟΥΟΙ σαρδου, ἀθοιξ {πΠ6 Εἰ πη- 
ΡΕΓΟΙ 5. ΡΕΙΒΟΠ ; δηή, πη π6 ννογάβ οἵ (δ]νη 
(υοίοά ὈγΥ Μεγεγ), μα “Ρεπείγαϊεά ᾿πΐο {πδξ 
Αὔγβ5 οἵ 411] ογίπια δηά 1πίδτηγ."--- Η ἰβίουυ 
Πδ5 ἴδνν βίγΔΠΡΕΥ σοπίγαβδία {πη ψΠθη 1 
5Πδνν5 τι5 ΡῈ] ργθδοῃίηρ (γιέ ππάθσ {πὸ 
νν4}15. οἵ Νεγοβ Ῥαϊΐαςβ. (Πεαη Ἠονβοη, 
1.118 ὁ ϑὲ.: Βα ΕΝ Χ 1) 
ΝΥ {μ656 Ρεύβοῃβ ββρβοῖδ!]ν (“ ομΙοῆγ 7) 

5Π0 114 σα! αΐο {πὸ ῬΉΠΙΡΡΙαΠ5, 4065 ποῖ ρρθδγ. 
Βιυΐ τ[η6 ΑΡροβί!οβ τηοίϊνα ἰῇ ἰγαηϑπλτηρ 
ἘΠΟΙΓ ΡΥΘΘΕΠρ,, 15 ΤΟ ΠΥ Ἐχρ απο, [ΙἘ νου] 
ΟΠΘΟΥ {π6 ῬὮΠΙΡΡίαῃ5, ἃ5 βμοννιηρ, (1) {παΐ {ΠῸ 
ΟΟΟΒΡΕΙ Παά πιδάβς 115 ννὰὺ ἴο ἔπ [πῃρουϊδ] 
ςοπΐγο, (2) {παΐ Ἔνεπ ἴῃ {ΠῸ (ουγί {Π6 ΘΧδτηρΡΙ6 
νγὰ5 5εῖἴ οἵ τι βκίηρ 411 ἴογ (ῃσιβε, (3) {πὲ Πὶ5 
τοροσί οἵ {πεπὶ παά ἱπίογοϑδίθα ὄνεη ἀϊβίαηξ 
ΒΊΓΔΉΡΘΥΒ ἴῃ {ΠΕ 11 ννε]ατο ((μγγ5.) 

866. Βρ. Τιρμίίοοῖ 5 τη θγεδηρ ἀϊδοι5- 
5:0ηὴ (Νοίθ, (σαν. Ηοισεῤοϊά, Ῥ. τό9}, ἴῃ 
ὙΠΟ, ΟΥ̓ ΠΟΠΊΡΑΓΙΠΡ σογίδιη ΒΘρι ΟγᾺ] 1η- 
ΒοΙΡΕΊΟη5, ἰουιη ἴῃ (ὐοἠεηιδαγία ΠΘΑΥ Ἐ ΟΠΊΘ, 
ΙΓ πὸ βα!αταίοπ5 ἴῃ Κ οπ. χυϊ., Π6 βῇθννϑ 
1 ἴο θ6 ργόθϑθὶε {παΐ οἵ πε “ Ὀγείμσθη "ἢ ἴῃ 
{παΐ σΠμαρίοι, βοπια αἵ ᾿θαϑδὲ Ὀθ]οησεα ἴο {π6 
Πρ Υα] “)Ζαϊα:" ψ πὸ {πογεΐοσθ, θεϊηρ' 
Κποννῃ ἴο {πὸ ΑΡροβίϊα 45 (τ βίϊαπϑ θη Π6 
νυτοίο {πΠῸ Ερ. ἴο {π6 Ἀοπιδηβ, 4.1). 58 (ἔπγεα 
γαῖ θεΐογο ἢθ. ὩΥΤΙν ΑΙ] ἴῃ ἘἈ ΟΠΊΘ), ΠΊΔΥ γνῈ}} 
παν θθθη Κηονῃ ὈΥ̓͂ ΠαπΊο, αἱ πΠ6 ἀαΐε οἵ 
1ῃ15 ΒΡ. (62, 63), ἴο ἐμ ῬΕΠΠΙΡΡΙ4Π5. 

28, Τ|6 φγῆξζ οὐ οὐν 7.0γ] ὙΠΘ “ βυδςθ᾽ 



ΒΕΠΕΨΨΡΡΙΑΙΝΝΘΙ ΤΥ, 

ψγῃϊ ἢ Ης Ὀεβίοννβ, ἰ5 ἴῃ [Π15, δϑίη 411 88. Ῥδι}]5 
ἘΡΙ5Έ165,---ἰῇ 411 Πῖ5 πους ΐ5,---π 6 ὈΘρὶπηϊηρ 
δηᾶ {Π6 δπά (οΡ. 1. 2).---  . 

αὐἱἱρ γομ αἰΠ Βεοδά, ΚΓ ὙΟῸΤΥ βρἱσὶ,; 
85 {π6 ννεϊβῃξ οὔ ενιάθηοθ σε γθ5. 80 

6]. νἱ. 18; ῬΆΒΊΘτη. 25 ᾿πτορ. 2 ΤΊΠπι. ἵν. 22. 
Μοβὶ οἵ {πεῈ οἴμεσγ Εὲρρ. επά ψ ννογάβ 
ΒΙΠΉΠΑΥ το {ΠῸ τεδάϊηρ οἵ Α. ΨΝ. (45 δθονυε,---- 
αἶ5ο οἵ Ἀδο.), ννβῖο πὸ ἀοιθὲ νγα5 δἀορίοά 
ἔγοτη ἃ ἀθϑίγε ἔὺσ δϑϑί πη] δἰίοη. 

ἘΠ ΠΙΟΝΆ ΤΟ ΝΟΤΉΞ ὁπ παρ. ΤῸ 

8. γοκεγε ϊοαυ] ΟΥ̓́ [μΠ6 ΤτΏΔ ΠΥ {πϑογῖθϑ παῖ 
μᾶνα Ὀθθη δάνδηςσθά 85 ἴο {Π6 βεύβοῃ 50 δά- 
ἀγεβθθεά, ομβ, ἤτβδί ίαίεα ὈῪ Εἴθε. ΑἸοχ. 
(δίγοπι. ἡ 1Π1|. 6) ἰ5 ἴο Ὀς ποῖθρα ἴοσγ [5 
5ΙΓΔΏΡΘΗΘ655,---ἰΠδῖ 81, 8115 τοΣ7ξ ἰ5 τηθαηΐ ;-- 
ὙΥΒΙΟΝ 15 Ἱποοηδίβίοπί ψ] ἢ ννμδὲ ἢ βὰγβ οἵ 
ΒΙΤΊΒΟΙζ, τ (ΟΥ̓. υἱ]. 7, 8,---ηά ψ ΙΓ {π6 ππᾶϑο. 
Δ]. γνήσι. Βοπᾶη Πονευεσ (! 8ὅῖ. Ρδι], 
ΨΙ., Ρ. 148) δάἀορίβ5 1Π15, δά ϊης {Π6 οοη- 
Ἰεοΐαγε {Ππδΐ [Π15 νυ ννὰθ γαῖα ! (Αςίβ χυὶ. 
14) 15, 40.) ΟΥΠΕΙ5. μάνα βιρρεβίθα {ῃ6 
ῥμοδαηά, ΟΥ̓ ἴπ6 ὀγοίῤεν, οἵ οπθ οὐ (Π6 ννοθθῃ: 
--θαΐ ποι που ΓΠΘΟΥῪ 15 Το π80]6 ἴπ {Π6 ΔΌβθποα 
οἵ δΔηγ ποΐβ οἵ ἢ15 τεϊἰδίίοῃ ἴο οπα οἵ {πεπὶ 
τΊΟΤῈ ἴῃδη {πΠ6 οἴμοσ. ΟἿ 5 δραίῃ δὲ. μβείθγ, 
ΟΥ δὲ, Βαγπαδας, ΟΥ̓ δὲ. Ζμάε, οὐ δ1ας (Αςῖβ 
ΧΥΪ, 19-40). ὙΠΕΟΡΗΥΙ!., ἐῤό 7αλίον (1ὁ. 23--.3.4). 

Οἰργιθμ] Οτῖρϑηβ βίαι θπγθηΐ ἴ5 βιρροτγίεα 
ὈΥ Επιβερια5 (΄ Η. Εἰ.,᾿ 111. 4, 15), ΕΡΙΡμδηΐιβ 
([Ηᾶδτεκ., ΧΧΥΙΙ. 6), [εἘγοπηθ, "6 Ψιγῖ5 Π]., 
15), Δη4 ΟἾΠΟΥ ἃποῖεηΐξ υυγϊεσθ. Αραδϊηϑί {π6 56 
Ροϑβίξνα δος ΠΟΥ 165 15 τὸ Ὀ6 δεῖ {Π6 5:16 ποθ 
οὗ [γϑῆροιιβ, ννῃΠο, 1ἴπ νυυιτηρ οἵ ΟἸεπιθηΐ ΚΕ. 
( Αἀν. Ηκτεβ.,᾽ 111. 3-566 Επ560., " Η. ΚΕ. 
Ν. 6) ἄοεβ5 ποῖ σϑέεσ ἴο {Π15 Ὁ. ; πουρῃ Π6 
Πδ5 Ἰιϑῖ θεΐογε οἰϊθά 2 Τίπι. ἵν. 21, ἴοσ {π6 
τηθπίϊοη οἵ 1{}|π|5 (Βρ. [ἀςοθβοη, " Ῥαΐγεϑ 
ἈΑροϑί., [πίγοά., Ρ. χί., ποίθ).---Ἰῇ [6 βϑᾶπὴθ 
Ράϑβϑασθ, Πουγευθῦ, πὸ αἰἸβΈ ΠΟΥ σοηποθοῖβ 
ΑἸειηθπί ΚΒ. νυ 8:. Ῥαὰ], Ὀγ βίαίίηρ {πδΐ 6 
“ ἢδά βεεῆ Δη6 σοηνεγβϑά ψ ἢ (συμβεβληκὼς) 
[Π6 Αροβίϊεϑβ " (561]., 8ῖ. Ῥείεσ δηὰ δ8.. βαμὴ ; 

δίξιυ Ζ.:2----ΟΙ,, 111, 

50 [αΥ σογγοδογδίίηρ Οτίρθη. (866 Βυγβηπηΐοβ, 
“ΟἸεπηεπέ οἵ Κοπιε, Προλεγόμ᾽", Β΄, ἐ--ἡ. 
866 οἢ {Π6 οἴπεσ ϑἰάβ Βρ. 1ἱρπίξοοι 5 Νοίο, 
ΟἸεριθηΐ, " ῬΉΪΙΡΡ. ἡ Ρ. τόό6; «50 [Π6 δγέϊει!ε, 
ΟἸεριοηΐ 9 Κογιθ, ἴῃ “" ϑτηῖ 5 Π1ο ΟΠ οὗ 
ΟΠ γίβίϊδη ΒΙορτδρῆγ. 

δὲ δοοζξ.... ἡ ὔονρεγ (' ϑοππεῖ ἴο ΜδγΥ 
{νυν ᾽), ΡΕΓ Πα Ρ5. πποοηβο οἰ], δάορίβ {Π15 
τπουρῆΐ,-- 

“᾿ς ὝΠΕτΤΕ 15 ἃ ΒοοΚ, 
Οπ ψ ΒΟ [Πε ἐγεϑ οἵ ἀοά ποῖ τατεῖγ Ἰοοΐς, 

Α ΤΠὨτοπῖο]6 οὗ δοίϊοπϑ 75 ἀπα Ὀτίρῃΐ ; 
ἼΠΕΓΘ 4}} [ῃγ ἀεβεάϑ, τὴν [αἰ {Π{ι] Μάτγυ, βμϊπα ; 
Απὰ δἴπος ἴῃου ον η᾽δὶ {Ππαὶ ῥργαῖβε, 1 βρᾶσβ ἴΠ66 

τηϊηβ.᾽ 

10. «υῤεγεῖη γὲ αὐόγὲ α]50] ΓΘ σοπβίχηισίοη 
Δθουθ βίνεμ, ἐΠου ἢ ̓ ΓΓΘΡΊΪΔΓ, 15 β πρὶ δηά 
Οἰθαγ; δηά 15 θείου {μδὴ (ἢ 5οπιθ) ἴο 
τλα Κα “ γη6᾽ {π6 απίδοβά., ἐγδηβιδίϊπρ ἐφ᾽ ᾧ, 
“70γ «οδονι; "--οὐ (ἢ οἴμεΓ5) ἴο ἕακο ἐφ᾽ ᾧ 
Δάν ΓΌ]4}1Υ, ““ἐνεη 85. ὙΠὸΕ τεϊαΐ. ᾧ ννου]Ἱά 
ΤΟΡΌΪΑΓΙΥ Πᾶν ἴου 115 αηϊεσθά. ἔπ βθηΐεπο τὸ 
ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν ;--Ὑ ὨΙΟἢ νγου]ά γε! {πὸ 
ἘΠΙΠΘΘΠΪ Πρ ΓΟΒ.Π]Πΐ, γα νυ ΓΘ σδτηρ οἡ ὈΕΠ4]Ε 
ΟΑΥΠΡ ΙῸΓ τηθ." Βυξ {Π|5 15 ἁνοϊἀβδά ὈΥ͂ 
ΒΌΡΡΙγΙΠσ “ΤΛΥ͂ νν ΕἸ αγο " (45 δῦονο). 

ΜεΥΕΥ πιᾶκοβ τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ δεοοσικαῖ. οὗ 
ΟὈ]εοῖ Αἴεσυ φρονεῖν, ἀπ «πίεςοά. ἴο ᾧ,--- 
“γα ΡγΟΒρογεα δηονν, [50 85] ἴο σοῃβιογ {παῖ 
ΜΜΒΙΟΝ ΘΟΠΟΟΙΠ5. 1η6 ἢ; ἴῃπ5 ΟὈΐδΙηϊηρ ἃ 
ΤΟΡΊΪΑΥ σοπδίγιοίίομ,--- δῖ ἃ ἔογοθά οπο, οοπ- 
βιἀδγίηρ [ΠΕ ροβίξίοη οὗ φρονεῖν. 

ό4ι 
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εὐ Ὁ 5 5ΈΛΕΝ Ὁ. 

ἘΝΤΕΘΌΘΘΟΤΊΟΝ. 

Ι- Π|. 
ΡΑΟΘΟΒΕ ΣΙ 

τ, (οἴου: ᾿ ες 643 Τε Ἐρίεεε ΠΑ 648 
2. δι. αι. τεἰαίίοη το ἦ αὐᾶς, }γοῦ- 1. 17ἐν γιαΐπ γεαΐίμγες ἐδἐογηηϊπεα ὁγ ἐϑοτὸ 

αὐίν, πο αἰϊτεοιν ῥεγσοπαὶ Ὁ 645 ογ ἐῤε “ς Ρῥγυρίαπη δεγειν 648 
4. ΟἸἰγειησίαηεες αὐρίορ σαπμσϑα ῥίγει ἐο 2. ΤΡ οἰγίε ἰαγροὶν ἱηγμεπερά ὧν ΠΣ 

αὐγὶθ. 644 ἐραγαείε 9 1ΐς ῥγίπείραί «μὸς- 
(α) Τρε “" Ῥδεγρίαη δένει 644 ἜΣ 648 

(ὁ) Τρε ἐῶσε, 47 Οπεεΐγγεμς 644 Ἡεπεὸ ἐῤγέε οὐ εοϊέοπς 10 ἐδὲ ἀες 
4. δὲ, Ραμ: αῤίϊυϊέν τιοΐ ἑποοπείείθηὶ ἐβῥεμέϊοϊέν οΥ 1δεὲ Ερίσεϊο ἀγὸ τε- 

αὐἱέρ γηρεάονε 97 ἐχίεγπαὶ εο»- βιεά 649 

71147110Ω 1071 64. ,.. “παϊροῖς οΓ τδε Ἐρίεε 1ο ἐφὲ Οὐἴοι- 
“πῆς : , ό5ο 1: 

τ. ΠορογΡοη 97 (οἿο556 ἀπά ἠΐς στομῈ}) 645 ΤΥ. 
2. Ῥγοαίε ἰοεαὶ απά ἐδηηῤῥογαῦ»} αἰ]μ-- 

σἱοης ἐπ ἐῤὲ Εῤίσέϊε.. 647 Εχέογπαὶ ΤοεἐϊγΊοῦν ὅξι 

Ἰ. 

τι ΜΟΝΑ [με νιπεββεβ οἵ {πῸ ἢτϑί 
« δτεαῖ Ῥεμίβοοβί οἵ ἴπ6 Ὁῃατοῃ, 

ἄν ει !εῖϑ ἴῃ άγγρία ἀγα τηεπ!Ποπϑά (Αοἰβ 
11. το). ῬΗΥΥρΊα 500. ΔΡΡΘΔΙΒ ΔΙΠΟηΡ [Π6 
Ῥτονίποθϑ οἵ Αϑία Μίπου, ἴο ψ μῖοῃ τΠ6 
(Ο5Ρ6] ννὰ5 οαττθά. Αἴδγ πα Οουμο 1} οὗ 
Τεγαβαίθια Ῥαὺ] ἀπ ἢῚ5. σΟΙΏΡΘΔΠΙΟΠ5 8ΓῈ 
βαϊα ἰο πᾶνε “"“ροῆς ἰῃτουρῃοῦΐ ῬὨτΥρΙα, 
δια [6 τερίοη οἵ Οαϊαία." 5 ΑΠΕΥ ΠΙ5 
ἀερατίατα πόση (οσιηἢ ἀπ ἘΡΠ βιι5, ῃ6 
γγϑηΐ ΟΥ̓ΘΥ “. 811 [ῃ6 σουπίτυ οἵ (ὐα]αία πα 
Ῥτυρία ἴῃ ΟΥΘΓΙ, 5 γαηρΊ ΠΘηΙηρ 411 [Π6 
4150 1Ρ165᾽ (Αοἰβ χν]]. 23). 

ΟΠ Ὰ ρΐαποβ δ [Π6 τὴΔΡ Ὑ}1}} 5πονν {Παΐ, 1π ἃ 
ΤΊΟἢ Ρ]αίη, νναϊεσεα Ὀγ τ1ῃ6 Μεδηάδυ, ἡγεῦα 
ἴτε ἴονν5, διπαϊβα δἱ {π6 ροϊπίϑ οἴ ἃ 
{πη ρ]6. Α ἰουτίῃ, οαΠ6 ἃ Αραπιθα, μὰ5 
4150 Ῥββη τηθηίοηβά, (1 6 υβάδη, “ῬΉΠΟΙ. 

1 Τί τγουϊά θῈ ποτα δοσυγαία ἴο τυτῖΐα (ο]Οββθ : 
Ῥυΐ, οα ἴῃ 6 ψΠο]6, 1ξὲ βεετηβα ργβίεγδθ]α ἴο τείδίῃ 
ἴῃ [Ἀπ ]]1αγ (Ο] 556. 

3 διελθόντες τὴν Φρυγίαν, Α οἰ χυ]. 6. 
3 ἘὸῸΓ ατριπηθπί (πδΐ {πῸ6 Ἰουτηου α14 σοέ ἰη- 

οἷυάθ ἃ Ῥείβομδὶ νἱϑὶξ ἴο (ο]οββε---ῃ]ο ἢ, ἃ5 
86 τηδϊηἰαΐπϑ, ἴ5 ἐχοϊια θα ὈΥ [ῃ8 ψ10]6 ἴοπθ οὗ 
51. Ῥδ] ἴθ {π6 Ἐρίβι!ς ἰο [6 (ο]οββίδῃϑβ---βε8 
Βρ. Γλρμίίοοίῖ, ῬΡ. 23, τεζφ. 

ἩΡτςο-τθο., Ρ. 177.) ὙΠεβα τον 5, 
ΟΠΘΒ οὗ ᾿πηροτίδῃςθ, ΕΘ 50 οἱοβα ἴο βδοῇ 
οἴμεσ (δὲ ἃ ἔγάνε]]εσ σου] πιποιξ τηπο ἢ 
ἀπο] γ πᾶνε νιϑιιεα {ποτὰ ἴῃ {ΠπΠ6 σουγ86 
οἵ ἃ 51ηρ16 ἄδύ, δηα 41] ἴἢγεβ 16 τη θη- 
τἰοπθα ἴῃ {Π15 ΕΡΙΒ6{6 --- νὶΖ. Τιαοάϊςδα, 
(ο]οβ56, δηά Ἡ]δσᾶρο 5 (1ν. 13, 15, 16). 

2. Ῥχυρια νγὰβ ἰδύρϑὶν δνδηρθ]1Ζ6 6 
Ὀγ Ζιφ] γί. 51. Ῥαὰ] Ππαά τηδᾶβ 
σον ουίβ ἔτοσ ἰπ656 [ἤγθα ο65 οἵ {π8 
Τγοι5, οη6 οὗ ἡ ΠΟ ,---ΠΙΤη561 ἃ παίνα 
οἵ (οἴοββθε (ὃ ἐξ ὑμῶν, (ο]οβ5. ἵν. 12), 
ἘΡΑΡἢγα58---Πδᾷ ργθδοῃθα {π6 (σοβρεὶ ἴο 
ἢ15 16]]ονν-ο1Ζεη5. ΤῸ Πδα δὴ ὀνευβιρηΐ 
οὗ, ΟΥ δὲ ᾿εαϑί τηϊπιϑίγθα Ἰα ΟΥΙΟΙΒΙΥ [ΟΥ, 
{π6 {πγεα οἰτ165 οἵ (ο]οββο, Τδοαϊοδα, απὰ 
ΗΙοταΡροΙ5 (ν. 12). Ηδ νὰβ ἃ αἸ5601Ρ16 
οὗ 8ι. Ῥαυ], δπα τηυβί πᾶν [εἰς ἴο 581, 
Ῥαυ],---ἰκα ἀποίμεσ (οἱοββίαμ, ῬΠΠΘσπΟΙ 
(νει. 2), -ἰμαΐ Πα ον εὰ 15 νεῖν Ὀεὶηρ ἴο 
ΟὨτϑ 5 βία (ΡῈ πΊΟη ν. 19). ΤΠ6 
Ῥαββϑᾶρε ἴῃ (οΪο85. 11. 1 (5666 ποίθ) 566 15 
ἴο ΤΩΔΗΥ͂ ΟΥ65 δἰπιοϑί ἀθοϊβῖνθ ἀραὶηβὶ 
σι, Ῥαι] 5. ῬεΥβοηα] σΟΠΠΘχίοῃ ΜΠ 1Π6 
(οΙ]οβϑίαη Ομυτοῃ.Σ ὍΤΠΙ5 ΙηῇθΎθηοα 15, 

1 ΤῊ ἴδοι (παΐ 51, Ῥαὰ] δά πανεῦ ῬΘΙΒΟΠΔ]]Υ 
β6θὴ {π6 (ὐο]οββίαη ΟὨυτοι---ἀουθίθα ὈΥ ϑοτὴβ 
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ῬΘΙΠΔΡΞ, 5 γθηριῃΠθηθα ὈΥ ΟὔὈβοσνιηρ {Π6 
αἸἤδγεπὶ ἰοηθ ῬΕΥΟΘΡΈΙα ἴῃ ἢ δά- 
ἀγθβϑθθ5 ἴο οἤυοΠ65. ΠΟ 6 ΠΙπηβεΙΓ 
44 566ῃὴ δῃηά ἰουπαρά (6. (Οὐαἰαί. ἰἱν. 
Τ2; ΡΠΠΠΠΌΡ. 11. 12). [ἰ 15 απ|Ὸ {τῦεξ 
{πᾶς 14 Ιν!τι415 ἀγα τηθη!οηθα δἱ {π6 
οἷοβα οἵ ἴπ6 (ὐο]οββίαῃ ἰειΐεσ. Βαΐ, τ 
Ὑ}11 Ῥ6 ΟὔὈβεγνβα [πᾶΐ βενεῖαὶ οἵ [Π688 
416 ἰοποῃθα ΠΡΟΙ ἴῃ {Π6 5οσί οἵ ἴοπα 1 
ΜΠΪΟΠ γα στ ἴο ΠΊεπαβ ἀρουῦΐ 1η- 
αἸνιάτι415 ῬΑ ὈΥ ἀπ κΚηον ἴο {Π6ΠῈ 
(Ατιβίασομιιβ, Μδγοιβ, [6515 {πιδίπι5, Γπικα 
ἷν. 10,11, 14). ΟΠαβιπλτι5 δηα ΕΡΑΡἢγ͵Α5, 
ΒΟΥ ΘΥΘΥ, ἡγε τα γ1 61} Κποννῃ ἴο {πεῖ (ἰν. 7, 
12). Τί μα5 θθβῆ βιρροβεά {παΐ ΤΙμιοίῃν 
(5 ΠῚΡῚΥ 5Ροίβῃ οἵ 45 Τιμόθεος ὁ ἀδελφός 
1. 1) ΠΥ Πᾶνα Πδᾶ δῇ δοίϊνθ 5Π816 1ῃ 
Ἰαγιηρ {π6 ἰουιπδίϊοῃϑβ οὗἉ {ΠΗ 6|Γ ΟΠ ατοἢ. 

4. Τὴ Ουτοῦ Οἵ ἴπ6. (ὉΪΟΒΚΙ4 5, 
ἴΠ6η, 1 γα δαορί [ῃ6 σοποϊυβίοη οὗ 
τη θα ΟΥΙΓΟ5. ΘἜΠΕΙΆΙΠν, νὰ ποῖ αἰ- 
ΤἝΟΙΪΥ ἃ Πα ΡΘΥΒΟΠΔ ΠΥ ἰοππ6α Ὀγ 5ι. Ῥαα]. 
Βαΐ ἤζυο οἸΤου Πηβία ποθ δἰ {Π15 {ΠΠ16 σδτιβϑα 
Ὠ1η} ἴο Ἰοοῖς, νυἹτἢ 5ριγιι4] σαΖθ, νυ ]ϑί μα Πν 
Δηα δἤδοιοπαίεὶν ἴο ἃ ΟΠατοῃ ψΠΟΒ6 
ΤῊΘΙΉ ΘΕ 5 Πα Πδα ποΐ 566 ψΊἢ [Π6 αγα οὗ 
πὸ ΠΕΡ {1 τ τ {τὴ Δ νἱϑῖ πότ 
ἘΡαρΡῆταβ παᾶά ἢΙςα πὶ σὰ ἀἰβίτεβϑ5. 
ΤῊ ΟΠυτοὴ οἵ {π6 (ὐο]οββίδῃϑβ νγὰ5 ᾿πἀθεά 
ἴτθ8 ἴτοπὶ ἡζρογαεγ. Τί 5ἰοοᾶ 1ἢ ἃ [δι 
ΟΥ̓ΡΔΠΙΖΑΙΊΟη, ὙΠΟ ραν {ῃ6 ΑΡοϑβίϊε 
Ρἰδαβϑισα, ὙΠΕΙΘ γα ποΐ να Πηρ᾽ ἃ 5014 
ΠοΥα οὗ ορ]εβοίνα Ὀε]16ῇ (568. οἢ τὴν τάξιν 
καὶ τὸ στερέωμα, ( ΟἹο55. 11. 5, 5..). 511], 
1Π8 ὙΘΥΥῪ ΔΓ ἡ ΠΙΟἢ Ὀ]ανν ονεῦ {π6 Τιγοι5 
-ππίῃβ οἱά {τδάϊοπβ οἵ [ῃ6 ρἷαςθ--ἰπε 
ΙΔ θυ πη χίπισα οὐ Το 5 ἀπα (αμΈ]6 εἰε- 
Τηθηΐ5, δἰαυπηθα Πϊπη. ΕῸΤ ἢ6 Πρατά οἵ [ῃ6 
Τοτι!ἀ4 0]6. στονίῃ οὗ ἃ Ῥβου Πα ν σοπ- 
Ῥοιπάβα (ἀποβίϊο ἤογαϑΥ --- ῬΑ ΓΕ ΡῬΠΠ]οβο- 
ῬὨϊοαΙ, Ῥατίγ }π4Δ]Ζίηρ, ῬατΕν δηρϑ]οἹα- 
ΤΤΟΤΙ5 ΟΥ ἀβ]οΠοἰδίτγοιιϑβ--- ὙΠ] ἢ Πδα ΔΙΊ56 
ὉΙΏΟΙΡ᾽ {Π 611, ΠΩ͂ γγὰβ [ΕΓ γ]ηρ᾽ ΒοΙης ὈΥ͂ 
115 ἀγάθηΐ Ῥσοβε! Υ{]Ζε 5 (11. 8), δηα 115 46- 
ΤΏΔΠΩ5 [Ὁ 8ῃ διιβίεσα ἀβοθί!ο 5η1 (11. 23) ; 
Αἰἰγδοηρ ΟἾΠΘΙΒ. ὈΥ 15 ο]αίπη5 ἴο ἀδβρίῃ 
Δ τηγϑίς Ἰηϑιρηΐ (11. 8, 18. 866 οἱ 
1Π15 βι ] βοΐ, Νοίθβ ζηζγα οἡ 11. 8, φε.). 

ςοτητηδηζαίοτγβ----νγὰβ δἀνοοαίθα ὈΥ τηδηΥ ἀποϊθηΐ 
Φχροβιίουβ, Ἄισ. [Π6 δυΐμοσ οὐ {πΠ6 “ϑυπορϑβ. 
Θοτιρί, 5.᾿ δεσθαίοα ἴο ΑΥΠαπαβῖπβ τυσὶίε5 οὗ 
ἐπ|5 ἘρΊβι]ς, ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ῥώμης, οὐχ 
ἑωρακὼς μὲν αὐτοὺς, ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν. 
(Αἰμαηας. Ορρ. ἰν. 420, βἄϊι, Μίρῃβ. 80 Ῥεϊαρ. 
(αρυ 5, Ἡΐϊοτομ) ““ΤῊΪΒ μΠῈ 5ῃενῖβ ἱ, 4, ἀπ 
Δϑαΐῃ Π, 1,᾿-- Τῃεοάοτε οἵ Μορβιιεβίϊα, "Μίποῦ 
ἘρΡρΡ. οἵ 81, Ῥαι],᾽ "γ Η, Β, ϑι είς, 1, 253. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

(2.) Αποίπογ οἰτουπηβίαποβ ΗΟ αἰγεοίεά 
σὸς Ῥ4Ὲ]}}5 1Πουρἢ 5 ἰονγαγαβ (Ο]Ο 556 νγὰ5 οὗ 
ἃ, ἀΙἤδγεηΐϊ οπασγαοῖθσ Αἰ 5]ανθ, ΟΠ ΒΙΠη15, 
Ὠδκ( ἢεξά 85 ἃ συ πμανγαυ ἴο ΒΟΙΠΊΒ, ΕἸΓΠΕΓ ἴο 
146 ΠΙΤ56 1 πῃ {Π6 βο πα οἵ [Π6 στεαΐ 
ΟἸΓΥ, ΟΥ ἴο 566 51, Ῥαυπὶ, Τῆτγεα ἘΡιβ[165 
ΕΓ τ ςς6η ἀηα ἀεβραίομεά, ομς ἴο 
(οἴοββθ, οὔθ ἴο 1 ,δοάϊοσρδα, Οη6 ἴο 8δῃ 1Π-᾿ 
αἰνιάπα] (ὐο]οββίδῃ, {πΠ6 πηδβίευ οὗ Ομ 6ϑι- 
Τη115---- ΡΠΠ]ΠΘηοῦ. ὙΤΠ6 οἤυτομα5 οὗ 1ῃ6 
ἴνγο οἰ[165 νγεσα ἴο Ἔεχοπδηρα {ΠΕ ΕΡΙ51165 
ἴου ἴπΠ6 Ῥυγροβα οἵ ραῦ]1ς τοδαϊηρ πῃ {π6 
ΔΒΒΘΙΏΡΙΥ (ν. 16). 10 566 Π15 ἴῃ [Π6 ΠΙρηδϑί 
ἄεξρταα ργόθδ0]6 (Παὲ {πε Ἰειίεσ οὗ ψῃΙΟἢ 
ἃ. ΠΟΡΥ ὰ5 5επί ἴο 1,δοάϊσδα γγἃ5 ἃ 5οσί 
οὗ αοἰτουϊαγ ἴο {Π6 Αϑιαῖς Ὁῃασοῆθβ, δηὰ 
[Π68 5841186 ψ ΠΟΙ, ἔτοῦη {π6 τηθ ΤΟρΡΟ ἴδ 
ΟΠυτοῃ, Ραββθά ἴηΐο [πΠ6 δῆοη ἂ5 ἴπ6 
ΕΡΙ5118 ἴο {π6 ΕΡΡιβεβίδῃ8β. ΤΠ (οἱοβ- 
5180 5 εῃ]ογεα [ῃ6 Ὀ] βϑιηρ δηα ῬυνΠαρα 
οἵ δῇ ἘΡιβ[16 οἵ {πεῖ οση. ὍὙΠΕΥῪ τηϊρηΐ 
γγ06}1 6 οοπίεπί ἢ {Π6 ΤιΔοαϊορδῃ ΠΟΡΥ͂ 
οὗ [6 Αροϑβι!ε᾽5 οἰγου]ατ. 

4. Τὰ μὰ5 οἴἴϊδβῃ. δρρβαζβά βοιηθνπμαΐ 
Ῥερι χης μας [Π6. ΑΡοβίίθ, ψῃ16 ἴῃ 
σΔΡΕνγ, 5που 14 Πᾶνα ὈΈΘη [ἢ ἃ Ροϑιίοι 
ἴο 56 η4 τηρϑϑαροβ δηα Ἰείίειβ ἴο ἀἰϊβίδηϊς 
ΟΠατομα5. Βαϊ βενεσαὶ ραβϑαρὲθ {τΌση 
[ῃ68 ἘΡΙ51165 οἵ {π6 (δριντγ σοπῆστῃ [ἢ 6 
ΕἸ ΡΠ ΔΙΟ οἹοϑίηρ οτά5 οἵ {πε Αοίϑ οἵ [Π68 
ΑΡοϑβίίεβ, δῃηά βῇῆον παῖ [ῸΓ ἃ σοῃβιδ- 
Δ ὈΙ6 ρατί οἵ 1|ἰ αἱ ᾿βαβί, δύ, Ῥδὰὶ οσου]ά 
[ΘΔ ο ἢ {Π6 [ΠΙηρ5 ΠΟΙ σοποοτη [Π6 1 οτά 
76515 Ομ σιβί 1 411 τορι αάδγεο απ ττἢ- 
ουἱν ἀζηιαγαο (μετὰ παῤῥησίας, ἀκωλύτως, 
Αοἱβ ΧΧνΠ]. 31). 116 νναϊηρ ἴοσ (Π6 
ἀεἤηϊία Ἰπαρτηεηΐ οὗ (Π6 ΕἸΏΡΕΥΟΥ 5 {τ|- 
ῬαΠ4], ἴο ΠΟ ἢ Πδα δρρθϑαϊβά, π8 
Θη]ογεά ἃ τηβαϑισα οὗ ᾿πἀπ]ρεηοθ, τ ΠΙΟΠ 
ΔΡΡΙΟΔΟΠΘα ἴἰο ΠΌΘγίΥ [π᾿ 5016 ταϑρεοΐβ. 
Α Κποί οὗ πιεπάβ ραίμεσβα τουπα Ὠ1Π. 
Νεν δοφυδιηίδμοθα δηα ἀἸβοῖρ᾽εθ ἡΚΕΓῈ 
ἔοι, Τ)εϊεραΐθβ απ ἴο σομβα] ΟΥ̓ ἴο 
ΒΥ ὨΡα ΙΖ ΠΌΠπΙ αἰδίδης οἤπτοῆθ5, [1 
νγὰ5 ἃ ΟἸΤΟΪΘ, γοϑα πηθ 6Υ5 6,6 σοη- 
ἘΠ ΔΙ Υ σΠπαηρΊηρ ἀπ ἴῃ τηοίΐοη. [Τὲ νγᾶ5 
τεμαοά ὈΥ (ῃ6 σοιηΐηρ δπα ροΐηρ οὗ 

1 566 ποία Ζγγγα Οἢ ἷν. 16. Τὰ τδὺ 6 δά ἀεά 
τῃαΐ {Π6 ἔοσπῃ οἵ {πΠ6 Αροβίϊθ᾽β ἐχργεββίοπ δροιξ 
{Π15 Ἰοιίετ-ττηοΐ τὴν πρὸς Λαοδικέας, Ὀᾳΐ τὴν ἐκ 
Λαοδικείας---Ἰε4 (Πγγϑοβί., Τμεοάοτε οἵ Μορ- 
5ιθϑίϊα, [η6 Ῥεϑδῖίο νεγβίοπ, δηα οἵμεῖβ, ἴο 5ὰΡ- 
Ῥοβδ ἐμαί {ῃη6 Ἐρίβεῖα 1π ψιδβίϊοῃ νγαβ ττιτΐαπ ὈΥ͂ 
1Π6 Τιδοάϊσοδηβ ἐο 5:. Ραμ]. Τὴ ἢγβί τηθηίίοη 
οὗ [6 [ογρεά Ἰβεξου ἰδ Ῥγορδθ]ν ἵπ Ὑπεοάοτζα οὗ 
Μοριιοβέϊα (εαϊί, ϑινεῖθβ, ΡΡ. 310-311), 8568 
4150 [Δοοῦ] (Ρσοοπι. δά (ΟἹ, 11, ἰν.). 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΣΤΙΟΝ, 

ἸΔΠ]ΟΪΓΟΙΘ Δα Τηδϑϑθηρθῖθ. [Ι{ νγὰ5 ἃ 
ΒΟΟΙΘΙΥ δ οὔποθ ἴοΥ ριοραρβαίηρ 1Π8 
(ο5Ρ6] ἴῃ [οσεῖρη ρατγίβ, ἃΠ ἃ ἰοσυ ἀξερεη- 
ἴὴρ ἴπ6 βριτίζααὶ 16 οὐ 115. τηθιηροΓ8--- 
ἃ 5000] οἵ ΟΠ τβδαη {πθοϊορν δά 
Ομηβδηῃ τ 5510 5, ΠΟΒῈ. ρτοδίαϑί τη ]5- 
ΒΙΟΠΔΙΥ͂ Ὑγὰ5 4150 15 Πιαβίθυ {Π6Ο]ΟρΊδη. 
ΤΠΗ6 ““Ἰοάρίηρ, (ξενία, Αοἴ5. ΧΧν 1. 23), 
ἴῃ6 ΡῬΙδοα γα γα Π6 νγᾶ5 ἴῃ “ ἴγβε οιιβίοάγ," 
Ῥεοδηλθ ἃ οὔστοῦ, [ἢ ῬΠΠΠΙΡΡΙΔΠ5 ἴἰ 15 ἃ 
ΒΟΌΓΟΘ οὗ ἸΟΥ ἴο 5:. Ῥαὺ] {παῖ ἢΪ5 1η}- 
ῬΓδοππηβηΐ, 811 15 ῬΥθϑθηΐ ΟἸΓΟι τ ϑίδ 65 
(τὰ καθ᾽ ἐμέ), τηιιδί 64 γαίῃ θυ {Πδῃ οἴ τ- 
νγῖθα (μᾶλλον) ἴο [πΠ6 Ῥτορτθ85 οἵ [Π8 
(ο5Ρ61.: Ἴδη ἃ τηδῃ 50 ριζα, [θη ου, 
Δ ΠΟΌΪΘ, σίναθ ΠΡ δνευυτηρ [ῸΓ ἃ 
οδῖι56, δἰϊεπίίοη τη 6. οα]164 ἴο 1. 
ΤῆΘ ἱπργθϑϑίοη οἵ ἴπαὶτ ΠΡ δπίπια- 
518 5Π1 Ῥᾷβθθα ποιῇ ἤρατί ἴο ἤξατί. ΤΠ6 
ομαΐη5 ΠΟ Π6 Ῥοτα ““Ῥεοδπθ πηδη]- 
ἴεϑε ἴθ Ομ τβι." ὉὙΠῸ 5ο]άϊθιβ οἵ [8 
Ἐχρετοῦθ Ὀοάγ-ριατά, ψηῸ Παᾶά ἴο 
Κααρ νναΐοῃῃ ονεὺ Ὠ]ΠΊ, 5807 {Π6Πὶ 1ῃ {Π6ῚΓ 
τοαοη ἴο ΟΠτιβί. Ἐδοῇ τα]ϑί, ἀν ὈΥ 
ἄγ ἰο]ὰ οἵ, «αἀδ6ἀ το {π6 πυτρθεῖ, Νοί 
ΟἾΪ νγὰβ {Π15 ὙΠ Π6855 ρῖνθη ἴο {Π6 
Ῥχοίοσιδη πατά---ἰἴ νγαϑ σΊίνθη ἢ ἃ 56η86, 
“ἐ{ρ 8}]} {π6 τεϑὲ οὔτΠε εἰν " (καὶ τοῖς λοιποῖς 
πᾶσιν, νεΥ. 13), 50 {παἴ {Π6 στααΐ τηδ]ΟΥ ΠΥ 
οἵ Ῥε]Ιανοῖβ (τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν, 
ΨΕΙ. 14) δοίια}}ν δοααγθά ἃ ΒΓ ΡῈ Ὶ σΟη- 
ἤάξποα ΠΌΤ ἢ5 νΕΙῪ Ὀοπά5. ΝΟΙ γγὰ8 
1815 411. (Οἰῆδθ ἃπα τηθϑϑαρὲθ ὈῬθρδῃ ἴο 

1 ΤΠΘ Ἰαηριαρα Ῥορυ αυν π5ε4 ἀρθουΐ (ῃ8 
“ἐ ῬΗΠΙρΡΡίαπηβ, (μ6 ἘΣ ΡΊβι16 οἵ 7ου, θεϊπρ νυ τθπ 
ἴτοπι ἃ ἀπηρθοη,᾽ δηα ἃ τ βαρ γα μθηβίοη οἵ 51. 
Ῥαι] 5 τηραπίησ ΨΠῈπ Π6 5ρεᾶῖκβ οἵ ἢ15 
“ἐ ρῃαΐπδ ᾽) οὐ οἵ δῖ5 θείῃρ ἃ Ῥυϊβοποῖ, πᾶνε βίνθη 
τἶδα ἰο ἃ σοπἤιβίοη, ὙΠΟ Πιᾶ5 οδιβαα {Π6 
απο ταείεστθα ἰο ἴπ ἰῃ15 βεοίίϊοη. Ὅῃ8 
ἀυσηρθοη οᾶπια Ἰαίε ἴῃ ἴπΠ6 ΑΡοβί!θ᾽β σαγθογ. 
ΤΠ6 ““Τυ]ϊαπυτη,᾽") ἰπθ Ἰοννεθὲ ἀθρίῃ οἵ {πα 
Μαπιογίίϊηθ ῥτίβομ, δχοαναίεα ποῖ [Πς (πία 
ὑπάογ ἰπῃ6 (Οαρίίοῖ, μὰ Ῥδβθὴ νἱβιίεά ὈγῪ 
ἜΥΘΙΥ ΟἿ6 ΨΏΟ επίθιβ ἴῃ Π||| ΟΠατοῃ οἵ 5. 
ΡΙείτο 'π (αγοετθ ὙΠ ετα {Π6 πηθπιοσίαβ οἵ [ἢ 8 
Οὐδ ΠἸπαυίαπ οοηϑρίγαΐοτθ, οὐ Τυρατγίμα, οἵ 86- 
Ἶαπαβ, οἵ ϑίπιοη Βαγ- ἴογαβ, ἅτε βίγαηρ εἶ υ 
ὈΙεπάθα ἢ τπ6 οὈβιϊπαίς ἰταάιτίοπ {παΐ 51, 
Ῥείευ δπά 81. Ῥαὰὶ σψεσα Ῥουπὰ ἴο {π86 Ρ111δ 7 
ὙΠΟ ἢ 15 Ροϊπίθα ουἱ, ὙΠδ δχίεγμηαὶ [βαίασεϑ οὗ 
ἴῃ6 ““οΡυτ ἢ ἀγα β]οσυ θεν ἀθβου θα α ὈῪ 5411πὲ 
(οαπιθγα Ἰαρὶβ Γογηιοῖ 5 νἱποία ; 564 ᾿που]ίὰ, 
τε μΘ τῖβ, οάοτα ἴτθάα, αἴσιιβ ἰθυγὶ 1115. 6} 15 ἴϑοὶθϑ5 
---ΟἼ αἰ Ἴγι. ΤΝ.)}., ἴπ6 σβηογαὶ ἱπυργαβϑίομ ἢὰ5 Ὀ6Θῃ 
ῬοΟνγΘΥΠΥ οαυρηξ Ὁ ΠΙΟΚοης ἴῃ Πἰθ5 ποίθβ οὗ 
Ὧ15 ἴουγ ἴῃ Τίαϊγ. ὙΝΊᾺ σαςοἢ ἃ βροῖ {πὸ ἘΡ [165 
οὗ {πῃ ἢτθὲ Ἀομπδῃ οαρίϊν Ὑ οαπ Πᾶνα ΠΟ οοη- 
πεχίομ, ΠουγθνοΥ ΒΘ ΓΟΏΡῚΥ ἰΐ τᾶν ρτγαβεηΐ ἰζβ6], 
85 ἍῈ τεδᾶ, 2 Τίμ. 1. 8, 12; 11. 9; ἷν. 6, 
ΟΕ 2 δι, Ῥείεσ 1, 12-ἰό. 
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ΠΟΘ ἴο δηᾶ ἴο, Ι͂ἢ οὔθ ραβϑϑαρε οὗ 
ῬὨΠΙΡΡΙΔη5. Πα 15 []] οὗ ἃ ον ψῃὶο ἢ μα 
Κηονγβ 15 ἀθονε παίυγα (ἐχάρην ἐν Κυρίῳ, 
ῬΏΠΙΡΡ. ἱν. 10) οὐ δοσοιηΐ οἵ ρσγββθηΐβ 
5θηΐ ἴο ἢϊηὶ ΠΌπῚ ῬΠΏΙΠΡΡΙ. ΤῸ 50Π168 
1 Πα5 βθεηηθά, το οὔθ Ὀδαμί ἃ] νγοτχά,} 
85 1 τῃ6 ῬῃΠρρίαη ἀδραΐαϊίοθ Πδά 
ΔΥΓΙν α νὩΠἢ {ΠΕῚΓ οἹ5 θη {ῃ6 Ὀγθδίῃ 
οὔ [Π6 Τ4]Π]1Δ ἢ ΞΡ πρ νγὰ5 ἡ [Π6 οἱ ἃ τηδ 5 
σἤΠΘοΙκ---ϑ 1{Π1| {Πουρῆς οὔ Πθτὴ ἃ5 μανίην; 
᾿δῇ ἃ 5ρυ1ηρ- κα Ὀαυγϑί οἵ ]ονηρ οαΥ6 ΔῈ Γ 
8 ΜΙ ΐΘΥ οὗ ταν 1]Π1ηρ πη γα {ὰ] πη 655, Νοῖ 
τῃΠαΐ {ΠπαῪ νγεσα ψιπουΐ Ἰονίηρ οαγα, [{ 
τυας [εἸῖ, (καὶ ἐφρονεῖτε, 8.55 ΓΘ αν γοιῖι 
4Ἰα 50 {π1η|ς δηα ἴδεϊ, ἵν. 10) Ὀαΐ {π6 
Βθάϑοῦ οἵ δχιθθύαπμοθ νγὰ5 ποΐ σΟΙη6. 
ΤῊΘ ““ψὶηΐογ " οὗἩ Ἰῃδοίοη ἔγοπὶ {Π6 6}1]}] 
Οἵ οἰτουχηβίδησαα 15 τηδ46 “β]οσίοιιβ 
427)" το ἢ. [Ι{ μου] 5θθη [ΠΌΤ] 
[Π15 Ῥαββϑαρα {μαΐ, δῇεσ ἃ {{π|6, οϑυίαὶῃ 
Τοϑιυοοη5. γεῖα τεηονεα. Νόοπα οἵ 
ἴῇοϑα ψῆο οαηθ ἴοι Αβια ΜΙιποΥ, ΟὐΓ[ 
Εἰβθυνῃθυθ, ἴο νἱϑιὲ [ῃ6 τηδϑίεσ, ὑγεῦα 1τ᾿- 
ῬΠσαίΘα νν ἢ Π]ΠΊ, ΟΥ Βα Ππλ6α ἴο ΔΗΥ͂ 
τηϊηπΐα ΡΟΪο 6 ̓πϑρθοίοη, ΟΥ̓ ΟὈ]σΘα ἴο 
ΔΡΡΘαΥ 1 πη. ΤΉΘΙΕ τᾶν πᾶνε ὈΘΘῃ 
ΒΟΙ6. οδυίίοη ΟὈϑοινεῦ ρου νυ ΩΡ 
σετίαϊη ἔαοίβ ; Ὀαΐ, οα ἴπη6 ψΠΟΪΘ, ἴῃ 6τα 
γγὰ5 ΠΟ ΤΟϑ ΓΙ ΟΙΙΟΙ. ἀρδϊηϑί 56 4Ἰηρ; ἰε((6Γ5. 
ΤῊϊ5 ἴταθ δατηϊϑϑίοη οἵ {π|6η65---ἰ 15 
ΟἾἸτο 6 οὗ ΓΟ ἢ γα ΚΉΠΟΥ ΒΘ ν γα] ΠΔΠη65 2 
-ἴη15. βεμάϊηρ οὗ ρἹΓ5. Πα ΠΊΘΘΘΑΡῈ5 ἴο 
Δα [το--αὐγοῦ α 566 ΠῚ ἰὼ 5Πο0ν7 {πα {Π68 
σαρΕνΙγ, ΤῸΓ ἃ σΟμΒΙ4ΘΥΆ0]6. ΡΕΙΓΙΟά δἵ 
Ιδαβί, νγὰβ8 ποΐ νΕΙΥ ΤΙΡΌΓΟΙΙ5.3 

11. 
τ. Ουὐνατ,ά 566 ΏΘΥΥ ἰθαναϑ ΠΠ{{16 ΠΡ Τα5- 

500 ΠΡΟῚ [Π6 Ιεἰίεῖβ οἵ δῖ, Ῥαὰ]. ὍΠῈ 
τιοϑί νιν ἀπ δοουγαίθ ἀθβοτιρίοη οὗἉ 1 
ΒΑΥΑΪΥ τα ῖκο5 τι5 ππάἀεγβίαηα ἀΐηι Ὀαίίοτ. 

1 ἀνεθάλετε : ἀναθάλλω ἴπ1,Χ Χ. 15 αϑεα ἰγαπ51- 
{ἰνεὶγ ἢ ἀοουξαίϊνε οὗἩἨ {πηρ ῥτοάιοεά, οἵ, 
Ἐπ ο]65, χὶ. 18; ΕΖεῖς, χὶ. 24, κιτ.λ.---Ίπ {Π6 οοη- 
οἰγαοί, ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν, ἴΠ6 
ἱπῆπἰ εἶνε τᾶὺ Ὀ6 πιδάθ σταγημηδίϊοα!]ν εααίνδ! ει 
ἴο ἃ βυιθβίαπιῖνα ὈΥ τηθδπϑβ οὗ {Π6 ἁτίϊοἱα (ΝΥ ΊΏοσ, 
Ρι. 111, 88 χΙὶν. 47) Ρ. 340). ΕῸΓ ἃ αἰετγεπί, δηά, 
ῬΙΟΡΑΡΪγ, {τπὸῦ δχρ᾽απαίίοη, 5686 Νοίεβ. οὐ 
ΡὮΙΠΡΡ. ἵν. 10. 

3 ΤΙμιοίμν, Μαῖῖκ, [Τακο, Αὐὶβίαγομιβ, Τγ- 
οΒΐομα5, [655 Ταβίαβ, Πρ πηθίσιπιθ (ογ Τ) ΘΠ, 45), 
Οπεβίηθβ. (ΡΏΙ]θα. ν. 24; Ἐρἢδβ. νἱ. 21: 
(ΟΙΟΒΕ Στ ἡ. 10, Τ; 14.) 

8 8.66. Αὐυδέ, “7::.. ἀδς 
ΤΑ ρῆσο, ὕουα. ἴ. ΡΡ. 64, 65. 

4. Ορρέγασέ (οεῖε᾽5 βαγίπρ: “δ ψῆο ψυῖβμες 
ἴο υπάογβίαηα (6 ροεῖ πιϑὶ σὸ ἴο ἴῃ6 Ροεί 5 
οοπηίτυ.᾽ 

ΡργεόρρεἼζοτς ἐδ 
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Μόοτῖα δβρεοῖα!ν 15 {Π15 ἰῃ6 οαθεὲ ψΊῃ 
δὲ ἘΡΙβῦα ΠΟ ὴ Πὰ5. 50 {|{6 {Παΐ 15 
ῬΌΓΕΙΥ ἰοσαὶ δηα ῬεΊβοηδὶ 85 {παΐ ἴο 
ἴῃ8 (ο]οββίαηβ. [{ βθεῖηβ, ἴἢ 506 Ὧ6- 
δΊΘ6, ἴο βίη Δηοπρ {Π6 ΟΠΕΥ ΨΥ ΠΏΡ5 
οἵ 81, Ῥαα], πκῈ [6 5ῆαρε οἵ [8 Αροβί!ε 
5, ΤοΠη ἴῃ {Π6 νἱβίοη οἵ {π6 σσϑαΐ {{8]1|8 ἢ 
Ῥοϑί, ψιπουΐ ἀἸσΠρι 5Π4 016 Πα ΠηΔ ἢ ἴδα- 
ἴαγα5, ἴτοπὶ ἴῃ6 ὈΪαζα οἵ (Π6 ϑ]οῖν οἵ 
ΟΠ τϑὲ ἴῃ ἡ Πϊ ἢ 10 15 ἱπηπηθιβαα, “ὙἼΠ6 
Ῥογίίοῃ οὗ 1Π6 Ἰοΐ οἵ [π6 βαϊηΐβ᾽" οἵ ΠΟ ἢ 
6 βρβακβ 15 ποῖ ἀββοθεα ἴτοπ] ΔΗΥ͂ 
ΤΠΘΙΏΟΙΥ Οἵ {πΠ6 φ]ογίοιιβ Ια πάβοδραε οἵ ἴῃ 
γ]1εΥ οἵ 6 Μεᾶμάεσ ἂπά Τγοῦβ; 1ἴ 
“ΠΠ6Ιἢ ἴῃ {π6 ἸΙρ ἢ νΠΙΟΠ 15 ἀποτραίεα 
(1. 12). Βαΐ {π6 τερσββθηϊδίϊοῃ οἵ [Π6 ου- 
ὙγΑΙ ϑιστοιηίηρθ οὗ ἴπο858 ΠΟ 816 δά- 
ἀγεββθα ἴῃ ϑογιρίασε 15 ἃ οτανίηρ οἵ {πῸ 
Το θτη ΒΡ. 500 ταργθϑθηϊδί! 5 
ΘΏΔΌΪΕ αι ἴο ππάεγϑίδηα Ὀείζεσ, 1 ποΐ {Π6 
ὙΤΙΓΕΥ ἀχερίίν, γεῖ [ἢ τυτιου [ΠτοιΡῊ [Πο568 
ΠΟΙ Π6 δἀάγεββεθ, ΜΠ [ΠΕῚΓ τη]ηα5 
ΠΘΟΘΘΒΑΤΠΥ πιου]αεα ἀπα οοἱουτεά Ὀγ 1Π6 
ἐοπίοχί οἵ {πεῖν εἰτηαία δηα Πιβίοτγ. Απά 
ὙῈ ΠΠΔΥ ΠεΙδ, δἱ ᾿Ἰβαβί, ὈΟΥΓΟΥ ἰΔΥΡΟΪΥ 
ἴτοῖὰ ἃ ἰγάνε! θυ πα οπίϊς, ψνμο, 1Γ Π6 
5665 ἴο Ὀ6 ᾿πῆπεησεα ὈΥ δὴ δἰπιοϑβί 
ῬΘΙΒΟΠΔ] ΤηΔ]ΠΡΉ ΠΥ ἀραϊπϑί σι. Ῥδα], 15, αἵ 
Ἰεαϑί, ἃ νυν ᾿πίευρσείεσ οὗ 506 η65 ΨΥ ΏΙΟΗ 
ἢ6 [5 νἱϑιίβα, δῃὰ Ὀτηρα ἴο 15. ψΟΥΚ 
Ἰαγρε βίοϊθϑ οἵ τϑδαϊηρ, 85 γ76Ὲ}1 ἃ5 ΠΊΟ ἢ 
ῬΠΠΠΙΔΠοΥ οἵ σΟΙ]ΟυΤΙ ΠΡ. 

ΦΑ το οαπίοη οὗ βουΐπεση Ῥῆγυ- 
σἷα,᾽1-- - στε. Μ. Εδηδη,-- τὰ ρατπου- 
1.τ, ἴῃ8 51141}} Ῥαβὶη οἵ [Π6 Τγοιβ,2 ἃ 
{γι αΐατν οἵ {πΠ6 Μααπαβθυ, 58 501Π16 
δεῖνα ΟΠ χιβίϊαη οθηΐγεβ Τουπηθα νυ ΓΠΙη 1ἴ, 
ΤΉγαα ἰουἢ5 ΨΕΙῪ ΟἸο586 ἴο βοῇ οἰπει--- 
(οΙ]οβϑδ οὐ (οϊαββθ, δοήϊοθα ἀΡοη ἴῃ 6 
Τγοῦ5, Δα Ἡ]ΘγΆρΟΙΙ5---]16 64 1 1 Πίδ, 

“ (οΐοββθ, ΠΟΙ ἴῃ οἱ ἀαγ5 νγ)χὰ5 {Π6 
τηοϑί πηροσίαμπί, Δρρεδγεά ἴο ἄβοῖ]τπθ ; 1 
γγὰ5 ἃ ἴον ΨΉΪΟΝ τειηδι πα (δι[ΠΓὰ] ἴο 
Δηοῖ ηΐ γαγ5, Δηἃ ΜΏΙΟἢ (Ια ποΐ τε ηανν 
1561 Τιοάϊοθα πα Ἡ]ΘΓΆΡΟΙΙ5, οα {Π6 
ΘΟΠίγατΥ, ὈΕΟΔΠΊ6, ἴῃ σΟηβΘαπθη66 οὗ ἴΠ6 
ἘΟΠΊΔΠ ΘΙΏΡΙΓΘ, ΝΕΙΥ͂ ΠΟΠΒΙ ΘΔ Ὁ]6 οἰ165.Ὁ 

τ ΘΙΞΡΟ; πις 5, Τὸ; σῖτι. 4: 12. 
2 Τῆς 7Ζελογημ- ϑοιε οἵ [πΠ6 Τατκβ. 
3. ἘῸγ ἴῃς αποῖοπέ ἱπηροτίδπος οἵ (ο]οββα, 566 

Χοπορπομ, “παδας. 1. 2. 6 (εἰς Κολοσσάς, πόλιν 
οἰκουμένην εὐδαίμονα καὶ μεγάλην)--- πόλιν μεγάλην 
Ἡξετοᾶ. νἱῖ. 20 ; αἷθϑο Ρ]η. ὔῶύ, Λίαΐ. ν. 3. 41. 
Α τρἰβαρρυθμεηβίοη οἵ [Π6 ἰαϑὲ ρᾶββᾶρα 15 οὉ- 
νἱαῖεα ὈΥ Βρ. Τὐρμίίοοί, Ρ. τό, ποίε 5. ϑῖταθο 
4150 βρβαῖκβ οἵ 1 ἃ5 πόλισμα (χί!. 17). ΤῈΘ τυΐηβ5 
οἵ (ΟοΪοββα ἅτε ἔποβε οἵ ἃ ΨἜ͵ΓΥ ΘΟ ΠΔΙῪ Ρ]806, 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΘ νεῖῪ 501] οἵ 81] [Π15 Ῥϑδιει] σοπη- 
ΕΥ̓ 15. Μουηὶ (δάμη5 (δ αα-7)αρ ἀπὰ 
Ολορας-.2)αρ), ἴῃ 8 ραίπαγοῃ οὗ 811 [Π68 
τηοιηΐϑη5 οἵ γεϑίεσῃ Αϑῖα----ἃὰ σίραῃξς 
τη855, {1}] οἵ ἄατκ ΡΥ͂βοριοθβ, δπα Κεερ- 
ἴῃ 115 5η0νγ5 811 [η6 γϑαῦ τουπᾶ. ὍΤηα 
γγαίετβ ΏΙΟΠ ἤονν ἄονγῃ τότ τ ΠΓΈΘΠΕΗ, 
ὌΡΟΙ ΟΠ6 οἵ [Π6 5]10ρε5 οἵ [Π6 νδίϊθυ, οὐ- 
σΠμᾶτγάβ ΠΠ16 4 νι ἔπ -{γεο5, ἰτανεσβθα ὈΥ 
ΤΊΝΕΙΒ [1]] οἵ 5}, ἀῃα βη]νϑ πα ὈΥ͂ βίου 5 
ὙΨΏΙΟΠ ἀγα απ ἰαηθ. ὙΤΠΕ ΟἴΠΕΓ 5146 15 
ααϊα ρίνθῃ ὉΡ ἴο {πε βίταηραϑδί ἔγθακϑ οὗ 
ῃδίατο. ΤΠ Θπμοσ ϑπρ ΡΓΟΡΕΥΙ65 οὗ πΠ6 
ΠΟΘΙ ΑΥΘου5 ὑγαΐίθυβ οἵ ὁπ οἵ {Π6 αἰπιιθηΐς 
οἵ {Π6 Τγοιβ, ΔΠ 6 ἴΠ6 Ἑπουπῆοιιβ τη855 οὗ 
Ποῖ νγαΐευ ὑγῃ]οἢ [815 ἴῃ ἃ οαϑοδβθ ΠῸΠ 
[Π6 πηοιιηΐδϊη5 οἵ ἩΠΘΥΆΡΟΙ5, μαναὰ ϑίγαοκ 
1Π6 Ρ]αῖη ἢ ϑίθυγ, ἀηα [οστηεα οτα- 
γα5585, απδ]ηΐ οανοτη5, 665 οὗ βαρίευσα- 
ΠΕΔἢ 5.Γεδπη5, ἰδ αϑίς Ρ1165 Δ πα ᾿ΑΥΕΥ5 
{κα ρείτῆθα 5ΠΟΥ, ΒΕ ΠΡ ἃ5 8 ΤΟΒΕΙΨΟΙΓ 
ΤΟΥ νγαΐειϑ ΨΏΙΟῊ γαῆθοϊ 411 [Π6 σο]ου5 οὗ 
{Π6 ταϊηθον ; ἄδαρ ΠοΙ]ον5, θη ςσα ἴατ- 
ΤΟΘΟΠΠΑΙΠρ᾽ γγαίευϑ ΓΒ} ΟἹ 1Π ἃ 5:10 Έ 5508. 
οἵ οδἰαταοίθβ. Οἡ {Π15 5ἰάβ ἰῃ8 πεαῖ 15 
ΘΧΊΓΘΠΊ6, {Π6 5011 Ῥεὶπρ ποίῃιπηρ' θιΐ οη6 
γαϑί ρ]αῖπ, ρανεα ἢ σδ]σάτθοιιβ Ὀ]ΟΟΚϑ. 
Βαΐ, Ἰροη 1πΠ6 ΠεΙρηΐ5 οἵ ΗΙΕΥΑΡΟΙΙ5, [ἢ 8 
Ῥυχγ οὗ {π6 δ[τ, [Π6 βρ᾽ θη 14 Ἰρῃΐ, [Π8 
νίαν οἵ Μοιυηΐ (ϑαάμχηιβ, βυνπΠη]πηρ πΚ6 
ΔΠΟΙΠΟΥ ΟἸΥΠΊΡΙ5 ἴπ ἃ ᾿πυϑίτου5. δἰτηοϑ- 
ΡῬἤασα, [ῃ6 Ὀυγηΐ-αΡ βυτχητη5 οἵ ῬὮτγγρία 
(Δαϊηρ ᾿πίο {ῃ6 ὈΪμῈ οἵ ἤδᾶνεῃ 1π ἃ ΤΟΘῪ 
{1ηΐ, {Π6 ορεηῖηρ οἴ [Π6 νδ]ευ οἵτῃς Μβδῃ- 
ἄεσ, {π6 ΟΌΠααΘ οὐ]Ππ65 οἵ ΜεββΟρΊ5, 
ἴπε [τ να ϑυχητη5. οἵ ΤπλοΪα5, ῥτο- 
ἄπςε ἃ ἰτα]ν 44ΖΖ]ηρ εἴεοῖ. ὙΠΕΙα Πνεᾶ 
5. ῬΏΠΙΡ δηα Ῥδριίαβ: πέτα Ἐριοίείιβ 
γγὰ5 θοτη. ΑἹ] [ῃ6 νδί]εὺ οἵ [Π6 Τγοι5 
ῬΙΘΒαηΐ5 {Π6 94 Πὴ6 Ομδσδοίοσ οὗ ἀσδδτην 
Τηγϑ.οῖϑῆ. ΤΠ6 Ρορυϊαίίοη νγὰβ ποί 
ατεεὶς Ὀγ οΠΡΊΗ ; 1 νγγὰ5 ρατιν ῬΗγυρίδη. 
ὝΠΟ γὰ5 Α]5ο, 1 που] βεεῖη, τουηά 
Μουπί Οδάπηβ, η οἱ Θϑμλο ει] γηθηΐ, 
“15 ρΡεδοθδὉ]6 ν] ον, βεραγαϊθα ΠῸΠῚ 

[ῃ6 τεϑί οἵ τῇς. ψουἹᾶ, Ῥεοαῖῆθ ἃ ϑδοσΐ 
ΟΥ̓ Δϑυ!η ἴογ (ΟἸτιϑιδηϊγ. ΟἸΠΠβθδη 
1πουρηΐς νγὰβ Βα ] οίςα ἔπεσα ἴο 56 ΠΟΙ 5 
{{1415. ἼὙΠῸ6 ἀνδηρεὶιβί οἵ {π6586 ΤΈΡΊΟΠ5 
γγὰ5 ΕΡΑΡΗτοαϊία5, ΟΓΥ ἘΡαρῆγαβ, οἵ (ο- 

ΤῊΣ {πεαίσε 15 ρῬΡοοσ. Ῥσγορδῦὶ]Υ {π6 ἔονγῃ νγὰ5 
ΠΘΥΘΓ ΠΠΠ]Ὺ τοϑίογθα δἰζεσ {πε βασίμαπακε οὗ Α.Ὁ. 
6ο (Ταοῖί. “γαῖ. χῖν. 27). ὙὍΠα 5ιῖ6 οἵ Ὁμομα 
ταδί ἤανα βΘθμηθα τηποἢ ποτα ρτεαα 8. ΤῊ 
ταῖηβ Οὗ 1δοάϊοθα δηα Ηΐθγαροὶβ ἅστα οὗ (μ6 
ἢτϑί οτάοσ, γα] σταπα ἃπ4 Ῥϑααία], 



ΙΝΤἈΑΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

1ο5586, ἃ ὙΘΙΥ͂ Ζβαίοιι ΟΠ τιϑίίδη, (ἢ 6 
ἔπεπα δηαᾶ [α]Π]ονν- Δ θουγαυ οἵ 51. Ῥδὰὺ] 
((Θο]ο55. 1. 6,7; ἵν. 12,12. Τμ6 Αροββ 
δα ἄοπε ποίπϊπρ ποτα [ΠΔἢ ΤΉΘΙΤΕΙΥ Ρ855 
ὈΥ [16 νδ]οὺ οἵ ἴπ6 Τγουβ; ἢ ΠανοΥ 
τοιαγπηϑα ἴο ἴ{ (Π. 1), Βαΐ {Π656 Ὁ ατο65, 
ΤΩΔΙΉΪΥ σΟΙΏΡΟΒΕα οὗ οοπνεχίεα ῬΑΡΔΉ5, 
ψΈΥ6, πού δία απο, ΠΟΙ] δίογ ἀε- 
Ῥεπάᾶεπέ προ Πΐηι (1. ο ; 11. τ, 13). ἘΡα- 
Ῥῆταβ θχογοϊβεά ἃ βοτΐ οἵ δβρίδοοραΐβ ονθῦ 
1ῃ6 [ῃταα οἰ ἐ165 (ιν. 13). ὟΥε τεδά οἵ Νγιη- 
Ῥῃοάοτιβ, οὐ Ν ΡΠ 5, ψΠῸ αἱ ΤΔοάϊοοα 
παᾶ ἃ σμυτοῇ τηθθηρ ἴῃ Ὠ15 Ποῖιδ6 ; [Π6 
τί ἢ δηά ΠΙΡ6γὰ] ῬΉΙ]Θηοη, ΠΟ ῥγαϑι θά 
αἱ (Ο]Ο558 οὐ Δ} 855εΉ]αρα οἵ [Π6 5416 
Κιπά ; Αρρῇῃϊα,} ἃ ἀβδοοῃθϑ85 οἵ {παΐ ἴῃ, 
ῬΟΒΒΙΡΙΥ ῬΗΙΘΠΙΟΠ 5. ψ]ΐα : 2 ΑτΟΠΙΡΡΙ5, 
ὙΠῸ 4150 164 δὴ ἱπηροτίαηϊ Πιποίοη, 
τεοορηϊδίηρ ῬαᾺ] ἃ5 15. οπιαῖ ((Ο]085. 
προ ἘΠ δτησπ, νν. τ,.2; 5; ἢ). 186 
1. 5[-πΠαηη64 5εεῖηβ ἴο πᾶνε ψουκαα αἸτθοιΥ 
ΜῈ 51. Ῥαῦ] ; {πΠ6 ΑΡοβίία βρεαῖκβ οἵ Πῖπη 
8.5 Ὦ15 “ΠΟΠΊΡΔΏΙΟΙ [ἢ ΔΙΤΉ5. ὁ 

ΤΕ 15 ἴο Ῥ6 οὈϑβεῖνεᾶ παΐ γμααίδη2 
Ῥτεοβάθα ΟΠ δι δη! ἴῃ ἴπ6586. ΤΘΡΊΟΏΒ. 
ΤενΊβ οοἸομΐο5 Ππαα Ὀθθη {γα ηβρ]ηϊθα 
ἔτοιη Βαῦγυ]οη ἔσο σθηΐατθ5. πα ἃ Πα] 
Ῥείοσβ, αῃαὰ Παα ἢγβὶ ὑσοιρηΐς ἢ [Π61ὴ 
Β0Π16 Οὗ {πο86 1Π6τ|5[1165 (οαγρεί- γα νΊηρ, 
ΤΟΥ ᾿ἰπϑίδποβ) ὁ ΠΟ ἢ, ἀπάοσ ἴπΠ6 ἈοΠΊΔη 
ΕἸΡΟτΟΥβ, ρτοάποθα ἴῃ [Π6 σου ΤΥ 500} 
ΟΡυΪεηοθ, πα 500 Ῥονγαυι]! ρι1415. ΟΥ̓ 
ΠΟΙΏΡΔΏΪ65. ῬΏτγρία, Ὀεδσδιηθ ἔτοιη 
Ποπορίοσίῃ, δηα σταπηδιηθα ἴοσ ἴπγεα Ππη- 
ἀτεα γξαῦβ, ἃ σου ΤΥ ΠΟ γἃ5 6556 ῃ- 
{18}1ν ΟΠ γιϑίϊαη. Α στϑαΐ δυτηθεῦ οἵ {πΠ8 
ΟἸτιβίδηβ οἵ ἘΡΠςϑιβ δρα οἵ ῬΟΤΊΘ σα 8 
το ΡΏτυρια. ΓΘ ΠΔΠῚ65 πηοϑί [γα] Θ ΠΕῪ 

1 ῬΕΙ]ΘμΟΙ 2. 
5. 81, Οτγγϑοβί. δπα Ὑπεοάοτγεί 50 ππάετγβίαηά 

1, 
3 συνστρατιώτης. ῬὮΙΠ]ΘΠΊΟΠ 2. 

Ἧς 
4 ΤῊὴ6 σουπίτυ τουπαᾶ Τιδοάϊοθα γα σονογοά 

ψΊ ἢ 5Π6αρ, ΜΠ ἃ ῬΘου]αΓ το Ὀ]ΔοΙς ἤξερα 
(κοραξός, γανεε-αελ). ΓΘ τναΐευ αἱ Ἡΐετγα- 
ῬΟΙΪΙ5 νγὰβ τ οἢ να]πθα Ὺ ἄγεῖβ [Ὁ βοπὴβ οἢε- 
Τηΐοα] “Δ 1165. (Ο]οββα σᾶνα 15 Πᾶτὴθ ἴο ἃ 
ῬύγρΙα ἄγε (“4 νερυῖθαβ παβοϊτατ ΟὙο]δτηϊ τι πὴ 
--ἢος. εἰὰβ Οὐ]οσδίγιης ἴῃ ΠΟΙΌΠα5. Δα πθοί τ, 
ΘΠ. ΝΟ. ἘΠ αι, 8:27). “415. {Π6 18, 8Ξῖεθ 
Βρ. Τὐρμείοοί, “’ΔπῪ Δ]]ϑῖοπ ἴο {Π|5 Ὀσγάποῃ οὗ 
ἰγταᾶθ 'π [Π6 τηθϑβᾶσα ἴο {πΠ6 ΟΠ το οἵ 1,Δοαΐοδα, 
Ἐδν. 11. 17, 18 3᾽) (γυμνός. .. ἱμάτια λευκά). 
ἮΣ αἴΞο ςιρρεβίβ ἃ ῬΡΟββίὉ]86 δ] υβίοη ἴο [Π8 
βάμμα Σαρδιανικόν ἀπ πε φοινικίδες Σαρδιανικαί 
ἴῃ [ῃ6 πηϑϑβᾶσα ἴο {πΠ6 ΟΠατοι οἵ ϑαγάϊβ, ἄροο. 
1. σ΄ (Βρ.: Τλρμίξοοίῖ, .52. ἐο Οὐίοσο, Ῥ. 22, 
ποία ἢ). 

ΕΙ, 2 Ἴχα. 
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[ουπα ἀΡοη πε ῬΗγυρίαη τη πτη ηΐ5 Δ16 
τῆς οἷά (μηϑδῃ πᾶπηθ5, ἔΏ6 Πδηη65 οὗ 
ἴῃ6 Αροϑίο!ς ἀρθ, ἴμοϑα νη ἢ ἢ]1 ῃ6 
ΤηΔΙ Υτ Ϊ ορΊ658.7 ἼΠΕ σουηΐτσυ αἰ ΕῚ5 
ἃ Βοοά 464] ποτ [Π6 ταϑί οἵ Αϑῖα, [11 15 
ΒΟΙΏΊ ΤΕ Δ ηα τηθ]α πο ΟΙγ, Ὀθατηρ ἃ ἄδερ 
ΠΡΓΘ55 οἱ οἷα φβοϊορίοδὶ οδίδϑίσορ 685, 
Ῥυχπΐ πρ, ΟΥΎ ταίῃου 77ιεϊγογαίεα, δα 
αρὶιαϊεα Ὀγ [τεαπεπΐ βατίπαιακαεβ." 2 

2. ΑἸΙαβιοηβ οὗ ἃ ἰοοδὶ ἀπ ἰθ  ΡΟΥΔΥΥ͂ 
ΠΠδτδοίευ ἀτα ποῖ ταχιθηΐ ἴῃ ἴΠ6 ἘΡΙ5118 
ἴο ἴῃ6 (ὐο]οββίαμϑ, δἃ5 γγὰ παν δίγεδαν 
οὈβεινεᾶ, Ὑεὶ ἃ [δὴ] ΙΏΔΥ Ὀ6 ποίεα. 
(4) Τὴς μετέστησεν (““ (τα η5]αϊ64 ἢ) οὗ 
ΟΠΔΡΊου 1. 1.3,) ΤἸΏΔΥ ὙΧ7Χ61}1 Ὀ6 Δ]]}πϑῖνα ἴο ἃ 
λοϊ οὔ ἱπηροτίδῃοθ ἴῃ ἰῃ6 ἢΠϊβίουυ οἵ 
ῬΗτγρία. Τηα ρεμί]α “ ἐτδηϑαίοη ἢ ὈΥ 
(οά οἵ τεάφεμιθα 5ου]5 ᾿πίο Ηἰ5. Κιηρ- 
ἄοπῃ ΤΥ Ὀ6 ἃ τείδσεηος. ψῃο ψου]ά 
θὲ ΡῬεου αι τεοορηβεά ὈΥ [πο856 ὑπ 0 
μδᾶ 50 οἴδξῃ πεατά οὗ {πθῸ τουρῇ δπάᾶ 
Ῥατθάγοιι5 “' {γα ϑ]ίίοη ἢ ὈΥ Απίϊοοῆι5 
ἰπίο Τιγάϊα δηα Ῥῆγγρια. (ὅϑεε Ααά:- 
Πομαῖ Νοῖδ ὁπ 1. 12.) (Ὁ) Τπ6 “ποῖ 
Ῥεϊηρ τηονεα ἂνγαν " (μὴ μετακινούμενοι, 
1. 23) 15. ῬΙΟΡΘΌΙΥ ἴπ 8]Π]ὰ8]οη ἴο 8 1π- 
πονδίπρ' 5ΡΙΓΐ, ἴο Θμδηρα ἀπ τὰγθυ]θη 68 
ἴῃ 506 141] ΟΥ ΡΟ ΠΊΟΔ] 1π|6.5 Νον ΟΟ]Ο0556, 
85 αἰβεπρι5ηῃ6α ἔτοπὰ 115 ΠΕΙΡ ΟυΓ5. οὗ 
Τιαοάϊορα απ Ἡ]δγαρΟ 5, εν ἀθηιγ το- 
ταϊη6 4 δηά 5 ῇετγεα {τῸΠὶ 105 φολι 67 7157). 
15 Τα ΠΊΔ1Π5 ἰδ τηοάθγῃ {τάνα]]ατθ. ἴο 
Οὔβοτνα {ῃδὲ 1 αἸα ποῖ ἰτονν 1561 1ηΐο 
ἴπ6 πον [πὲ οἴεσβα ἴο Ῥητγρια ὈΥ {πῸ 
Ἐοιηδη ΘΙΏΡΙΓΘ, Δ Πα ΖΕΔΙΟ ΒΥ δοοδρίεα 
ὈΥ 1ιδοάϊοξα δηα Ἡ]ΘΥΡΟΙ5. ὙΠ6 νΕΙΥ 
Βδρυϊίατε οἵ ἴπ6 ἀεαα Ῥοτα ψιπΠ655 τὸ 
1ῃ6 5Ρ611 εὌχεγοιβεα ονὐεὺ ἴπ6 (ὑο]οββίδῃ 
τηϊμα ὈῪ πε ἰάβαβ οἵ δηςσαϊίγ, δπα ἴο 

1 ΤΙΟρΡΐπη5, ΤυοΠίοιθ, ὙΤτυρῆθπα, ὋΤεΪεβ- 
Ῥοτιβ, Ῥαρίαβ, Οπαβίπηιιθ, ὙΠΕ6θῈ ΠΑΠΊ65. ΔΓΕ 
ΠΟΙΏΤΩΟΙ ἰο 411] ιεβίετῃ Αϑῖὶὰα. ΟἝἋἵ. 7 ηεγῤ. 
Ο. 2η88, 3664, 3749, ἄς. ; Υαρέπετ, .775571. 
ΤΑ εἴς “72τι. Ρ. το; ΜΝ δααϊπρίοη, ΚὍν. δΔίϑηφ, 
ῬΡ. 55-134.- [8ε6 οἴμεγ δυϊπογιεβ πὶ Ἀθηδῃ, 
,ϑαγεέ αι, Ὁ. 364, ποία }.] 

3 Βεπδη, ,ϑαϊρέ ῥαμῖί, Ρρ. 356-365. [(ἢὶ 
τπτοῦρπουΐ ΒΘ [τηαγοσ, Τηἰτοά. απ. 5, ἀβ 
Ν. Τ. (Ετ. ἐτδηβ]αί.), Ρ. 281; Βιύ]μηθσ, ἤραρορ. 
ἦι Ε2. αα Οίοςς. ῬΡ. 1 σεζφι; ϑίταθο, ὅεος- 
Φ7γαῤλ. ς8Ρ. χὶϊ, ὅ-12.] 

3 ἘῸΓ {π6 ΡῬο]ϊοα] τείεγεπος οἵ με ψοτά, 
οἱ Χοπορῃ. οἷς εοῤ. Ζαεφά. χν. 1; Ἐπά, ἴχ.: 
11, ΠΧΧ. Βτειβοῃποί θυ (γῆ βᾶγβ {παὶ {πε 
γοτά ἰ5. ἀϑεᾶ “46 ρεγίαγθαίοπα τϑὶραὈ]1ς86,᾽} 
δαᾶς δποίῃποσ ἰπβίαποθ ἴτοπὶ 7 βαρΠι --- μετα- 
κινηθέντος τοῦ κόσμου τῆς πολιτείας, Απ. 
γ|2,. 2: 
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τῆς ᾿πητ ΟΡ ΠΥ  Π ν]οἢ 1 ἸΙηρεγεά ἴῃ 
8 ΜΟΙ ἰπαΐ Παᾶ ραββδεά ανγὰγ. ΟἾΪῪ 
ΟΠΘ ΠΕΘΟΙΌΡΟΙΙΒ ἢα5 Ὀθθη ἀιβοονεσθα ὈγῪ 
ἸΓΆΝΕ]]Ε15. Απά Μ. Ἀδθηδη 5Ρ60!α]}}Ὺ 
δαάνετιίβ ἴο [Π6 θῦσαι ἂηα ““ δἰπηοϑβί 
Θαιης "ἢ ΟΠδταοίευ οὗ 1[5 ΠΊΟΠΙΠΊΘηΐ5. 
(9) 19η|685 γγα πανα πβαρργθ μη ἀ6α 16 
τηθδηϊηρ οὗ ἴπΠ6 ραβϑαρα ἴῃ ΜΠΙΟΠ 8. 
Ῥδι] ρῖνεβ ἀϊτεοίίοηβ ἰο [ῃ6 (ὐΟ]οβϑίδῃ 
ΟΒυχοῃ ἀροπ {π6 5υθ]θοΐ οἵ ϑβἰῃρίηρ ἴῃ 
ΨΟΙΒΠΙΡ (ἐν χάριτι ἄδοντες, 111. τό, 566 
Νοῖβ5), ἴπθῦα 15 ἃ ϑρθοΐδὶ διπί αἱ ἴΠ6 
ῬΗτυρίδη τηπϑῖς, ααξε οὗ ἃ ΡΙΘο6 ψΊ {Π6 
Τοίδγθμοθβ ἴο εἰ χοροί ἴῃ ἴπΠ6 ἘΡΙ5116 
ἴο {πΠ6 ῬΒΙΠΡΡΙαη5, δηα [Π6 Δ] 510. ἴο 
διε αζγιρ ἴῃ. τῃαΐ ἴο {π6 ΕΡΠδβίδῃβ. 

ΤΙ. 

ι. Βευΐ 1 οἴΠΕΥ Ἰοσδὶ δηα [ἘΠΊ ΡΟΓΑΓΥ͂ 
ΤΟΡΙο5 οσσαρΥ Π{{| σρᾶσος ἴῃ (Π6 ἘΡΙ5118 
ἴο ἴῃς. (ο]οβϑίδηβ, 1 15 ποῖ 80 τ ἃ 
ῬΒΠΟΒΟΡΠΪοαΙ δημα τα]ρίοιιβ πηονεηηθηΐ, 
ΜΉΘ. ῬΕρΔη ἴο 5Π0Υ7 1[561{ δ {Π6 {{π|6 
ΜΠ 4. νἱρότσοιι ἀδνεϊορπηθηί. ΤΠΙ5 
Τηοναπηθηΐ ἢὰ5 ὈθΘθη οα]]δά {Π6 “ῬΠτγ- 
δῖδῃ ἤούοϑυ." ὙΠῸ ρῆταβα 85, ρΡγο δ ΪΥυ, 
ἴπΠ6 58 1ὴη6 Πηθαβιγα οἵ {γπ{Π 85 [Παΐ ομο8 
Ιῃὴ ἴαβῃϊοη διηοηρ {Πθο]ορίαη5, ΨὙΠῸ 
Εηππλογαίθ ἃ ΜαπΠοιητηθ δ η15ΠῚ ΟΥ̓ [Π6 
Τυγκῖβῃ ΠοΥΈσυ, διηοπρ ΟἸτ βίη ΠΘτΘ- 
5165. ΤΠὴ6 παπὴα οἵ (τβί νγὰβ ποί α15- 
οδΙάςξα Ὀγ ἴΠ686 ῬὨΓΥρΊΔη5, ΠΟΥ ἃ σουίδιη 
Τινη6 Π]550η ἀδηϊθά ἰοὸ Ἡΐϊπὶ ψ ἢ 
ΘΕΓΕΙΠΟΠΪΟΙΙ5 ΘΧΡΙΕΒΒΙΟΩ5 Οὗ ΠοΠΟυΓ ; αὶ 
1Παΐ νγὰβ 411. Τῃ τϑίθγθηος ἴο {15 [ὉΥΠῚ 
Οὗ ΕἼΤΟΥ ἴῃ ῬΏτγρια, (ῃ6 ΕΡΙβ:]8 ἴο τῃ8 
(ΟΙοΟβ5ιδὴ5 15 ΟΥΌΘΒΕ 4 ἃπηα τε-ΟΓΟβϑεα 
ΜΠ ΙτῸρ ἀορτηδίίς ριγάειθ. [1{ 15 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ Δ ΘΧΑΡΡΘΓΔΙΊΟΩ ἴο 540 ἰῃαϊ 
ΔΙΓαοϑί ΘΚ ΘΙΥ νεῦβ6 οὗ [Π6 ΕΡ:53{16---οαχοβρί 
[1Π6 νΕΙῪ ίδενν ψῃοἢ ἅτ οὗ ἃ ῬεΕΊβ018] 
ΠΠτδοίου---ἰς σοτηρδοίεα ἰηΐο, δηα [6115 
ὍΡΟΏ, [Π6 τηθίδ]]!ς ἀδηϑιίγ οὐ {Π15 δΥριι- 
τηθηΐαίνα βίσιοίασθ ἘῸΓ {Π6 ὕνο ργθαΐ 
ΠΠαγδοίευιϑίιοβ. οἵ [Π15 δ:ῃρι αν ῬΏΤΥΡΊΔη 
τηονεπηθηΐ 5564 1) ὕγοὸ στη τηϊβδία Καϑ, 
ὙΠΟ ἰγανειβεα (Π6 ψΏΟ]6 ἰεχίασε οἵ 
τπουρης δηα ρῥταοίϊοθ, βρβουϊδοι δηά 
ΔΟΙΊΟΙ, ῬΓΠΟΙΡΙΘ δηά 1186, ιοἠεγμαουεῖν, 
1ῃ8 τϑοθρίϊοη οἵ {15 ναϑδί πείνοσκ οἵ 
ΔΏΡΕΙΙΟ Δη4 5 γα ηδίθ τη θα] Δ ΠΟ 5. ννγὰ85 
8, το]θοῖοη οὗ [η6 ᾿ποαγηαίίοῃ. [10 γνγὰ5 
5814 ὈΥ δὴ δοιιῖβ ΟΌΒΟΥΨΘΥ οἵ π]θῃ, ΠΟ 
Ἰοοκβά δὲ 811 ἔοσῃηβ οἵ (γι βδη!ν ΜΠ 
1Π6 1 ρΡΑΤ Δ} οἵ οη6 ψῃΟ ΟσσαρΙθα δῃ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Θχίθγηδὶ ροϑιοη,} [πδξ 1η {Π6 Τα] ρΊΟη οὗ 
ΕΥᾶποα [ἢ {Π6 οδαηγ ρατί οἵ [ΠΕ ἰαϑὲ σδηΐυτγυ, 
“(Πγτϑὲ ᾿ηἀε64 ρῥγοβι 66 5 Κιηρ, θυΐ να 5 
ἃ Βοοά ἀ64] μιάάδη Ῥεμϊηα ἃ οτονγα οὗ 
ΠΟΟΓ ΕΓ 5 (ϑα!ηῖ5 ΔΠη Δ 9615). Βαΐ, ἴῃ [ῃ6 
ῬὨΙΥρΊδη βυϑίθιη, Οἢτδὲ νγὰθ δΌβοϊ αν 
ἀεί μτοηθα, δηα ἢ ΠΠΔΗΥ͂ ΘΧΡΙΓΘΘΒΘΙΟΠΒ5 
οἵ τοβϑρβοῖ, γοϊεσαίβα ἴο ἃ ρίδοβ δοηΡ 

ΤἬτοπθθ, ἀοιηϊπαίϊοηβ, 
Ῥοννεῖϑ. 

ῬΓΙΠΟΘοπΊβ, ὙἱΓίι165, 

Α 9ῃδάονυ ρῃδπίαβίις ἰταηβοεπάθηΐαὶ 
Ἰ4Θ4}15π|, ἃπἃ ἃ τηγϑίϊοα! ἀρΡρτΌδο ἢ ἴο 
(οα [Ὡτουρῇ δῆρεὶβ δηα Φβοῦβ, ΨΈ͵Ε 
ΒΡ ΒΕΓαϊ6 4 [ῸΓ {πΠ6 νεῖν Μδῃ, [Π6 σβαὶ 
Οἴοβθ, (ῃ6 δοίιι] ἀβαίῃ, ([ῃ6 πιὶ6 τϑ- 
ἀδηιρίίοη ΨΜΏΙΟΙ σΟηϑιϑίβ [ἢ [ΟΥΡΊν ΘΠ 655 
οὗ 51η.2 Βαΐ {Π15 {πβογϑίιοαὶ ΕἸΤΟΥ γγὰ5 
Δαοσοπηρδηϊθαά ὈΥ, ἂπά δ τοοῖ νγὰ8 [Π68 
οδιιθ8. οὗ ἃ ρίαν ρΥΎδοί!οαὶ τηϊδίαϊο.----ϑ, 
τηϊβίακε ρεγνδάϊηρ ἴῃ6 επίτα 16 οὗ 
ἴῃοϑαε ψῆο τεοεινεα τ. Α 561Π|65 οὗ 
τηϊπαΐθ ΟὈσούναηςα5, οὗ ρει ἀθνοί 8, 
οἵ Παρ ηἴΑΥΥ τὰ]65 δηᾶ {π{||6 ἀϑοβίϊο 
εΠογίβ5---[ῃ6 5114] τι }15Π15 Δ Πα 5Π1416Γ 
ΡΓΔοίοα] οοάς οὗ [πάδ]Ζίηρ ΒΕ ΡΕΥΒ ΠΟΙ 
-ΕΓΘ ἘΧΟῃδηροα [ῸΓ {π6 Ὀγεδα τ δηά 
5ΙΓ ΡΤ οὗ {πΠ6 (τ βι δ Π5. βαρεσηδίαγαὶ 
116, θερτη τη Βαρ51η-- [Ὁ ἃ Τ6 8] πΠΊΟΏ 
ΜΠ της Ἐϊθθη δηα Αβοεπαβα 1ιοτά.3 

2. ΤΠ6 5016 οἵ 51. Ῥαὰ] ἴῃ [Π6 ῥγθβδθηΐ 
Ἰδίῖου 15 1 Ππθησεα [Πτουρἢ ἀπά τΠγΟῸΡἢ 
Ὀγ 1Π15 ἱπηροτίδηϊ 5] εοῖ. Ηἱ5 νψαπί οἵ 
Ῥοίβομδὶ δοσπαϊπίαποα ἢ {πΠ6 (ο]ο5- 
5ῖδὴ (ΓΙ βιΔη5, βΈΠΕΓΑΠΥ ταβϑίσαϊη5 [ἢ 6 
αἰπηοϑ ραβϑιίοηδίς ἔονν οἵ αῇωοίομπαίθ 
ΜΟΥΑ5. 50 ΘΟΙΏΠΊΟΠ ΜΙ Ὠ]τὴ ΕἸΒΘΏΘΓΙΘ, 
ὙΠ6 ἰαπριιαρα 15 ῬγΓαββοα δηᾶ 56:16, 
ΒΌΓΟΠΡ δηα ὑγιεῖ, ῬῸΓ [ῃ6 τϑδάθυ Ψη0 
δ α165 1Ὁ ἢ [Π6 ἔτπα Κα ἴῃ ἢ15 Ροϑβ- 
565510η, ἴΠ6Γ6 15 5ΟΔΥΟΕΙΥ ΟἿ 50 ΡΕΓἤποι5 
νοῦ ---οὴθ ΜΏΙΟἢ ἄοα5. ποῖ [611] ἹΡΟΠ 
τὴς ΕΓ 5 τη 1Π ῬΌΓΡΟΒΘ. 
Ὑν1 ἃ ρεγσερίοῃ οἵ 5[. Ῥαδι]}5 ΟὈ]θοΐ, 

8ηἃ 4 σοηῃϑιἀδγδίοη οἵ [Π6 ρῬεου αι 
οὗ 5.}]6 ΠΘΟΘββΆΓΠΥ τοϑα! ηρ ἔγομῃ 1ΐ, 

᾽ὔ 

1 5., Ἐντοπηοπᾶ, 
2. Οἔ ἴμοβε νεῦβθβ ῇοβα ““τηοάδ οὗ βχρυθββίοῃ 

ΟἾΪΥ 566 ΠῚ5 βίγαπσα ἘΠῚ] χὰ μᾶνα ορβεγνθά 
[ἴῃς τϑαβοῃ οἵ 1,71. 22, 14 ; 11. 14, 15. 

3.1, 20, 23; 1.1, 12. ὙΤΠδ οἹά ἀϊβρεηβδίοι 
ταΔ ΠἸ 65 ΠΥ αἰοτάθα Δη Ἔχοῖιβα ἴῸΓ τηακῖηρ το ἢ 
οἵ αηρεῖὶβ. Οαϊαί. 1], 19; Ηδρυαν 11. 2. ΕῸΓ ἃ 
Ἰίνεὶν ἰάβα οὗ ἴπθ6 γᾶν ἴθ ποῦ Μαδηϊομθαπ 
(ποβίϊοιβηι ταῦ Βᾶνε δήαρίβξα 15 δηρθίο ρου 
ἰο Τιἀαϊζίηρ, νίενγβ, 566 δῖ. Αυριβίπα, ()ὲ- 
)7εςοίσγισ, χ. 67. 



ΠΤ ΒΕΘΙΘΌΘΤΙΘΝ, 

ΠΘΑΙΙΥ 411 οὈ] ο οη 5 ἴο {Π6 συ] 6688 οὗ 
τῆς Ιεἰίοσ [811 ἰο {π6 στοιηα οὔ {Π6ΠΊ5ε]ν 65. 

ἘῸΓ {Π6 σὀγεοΐίογις το ἴῃ 6 Ῥδα]1π6 δαί μου- 
5Π1Ρ οὗ {π6 ἘΡΙ 5:16 ἴο {π6 (ο] οβϑίδῃϑ ᾿ηΔ 
Ῥ6 διγαηρθά ππάεγ ἴἤγθα Πθδάβ : 

Ι. ΟΥ̓ ἁοογτ7ι6. 
11. ΟΥ̓ δζνώ. 
111, ΟΥὉὨ Ζριία οι. 

Ι. Οἵ Ποείπηθ. 

Α. Απ δχαρρογαίεα (τ βίοϊορυ. 
Τιαηριαρα 15 5814 ἴο Ὀ6 πι5εα ἀθοιΐ ΟἿΓ 

Τιοτά 85 ρτοίοίγρε δηά δυΐπου οἵ Οσυεαίοῃ 
((. 15), ῃΙΟἢ 15. Ῥεγοπά ΔηΥ δ ρΙογεά 
ἴῃ πα παϑ μη ΌΪγ Ῥαι]πα ἘΡΙ56165, δη 4 
ψΠΙΟἢ 15 ἴῃ {Π6 ἰοης οὗ νη ηρ5 δι αϊθα 
το 51, ΤοΠη. 

Β. Α πὐϊηϊτηϊζεα νἱονν οὗ δ δπά 
Ταυδιεποαίϊοῃ. 

ΓΟ. Α 5υνϑετκαίζίοιμ οὗ τηοσγαὶ δηα τηβία- 
ῬὨγϑῖςα] ἔοστηι]εα (( ἰονε," “ Κπον]εάρα ἢ) 
ΤΟΥ “ΤΠ δηα ψΟΥΚ5" ΟΠ σαΠΊ6 50 
ῬΙΟΠΜΠΘΒΗΕΥ ἴο [πΠ6 ἴτοηΐ [ἢ ΘΑΙΎ {1Π268.Ψ 

ΠΤ). Απρεὶοϊορυ ἀενεϊορεά ((. τό, 11. 10). 
Ἐν. Α Οποβίϊς ἤηρα (1. 19, 11. 9). 
Ἐν, Ἐεάεπηρίίοη ἐχαρρεσαίθα (1. 20). 

11. Οὗ 5.16 δῃά 1ιδηριιαρα. 
Α. Ῥεου]αγ πε οὗ πλήρωμα ([. τ9, 11. 9). 
Β. ὙΠῸ ΡΠΐᾶ56 τῷ κυρίῳ Χριστῷ (11. 24). 
(. φανερώθη . . . φανερωθήσεσθε (1|. 

4) ἴοσ “1π6 “αγοιδῖα. 
ΤΠ. Ουτίοιιϑῖν οσομηρουπάθά ννογάϑβ 

(πιθανολογία, ἰϊ. 4 ; ἐθελοθρησκεία, 11. 23 ; 
ὀφθαλμοδουλείαι, 111. 22). 

Ἐ., ϑυγῃίδοίςδ.---- ἃ βραυτιηρ διηρ]ου- 
τηθπί οὗ ραγί!ο]65---ἃ ἰαϑία [ΟΥ ἸΟορίηρ᾽ Οἢ 
ΤΩΘΠΊΌΕΥ5 οὗ ἃ ρῆταβε, ᾿πίθυ]δοβα Ὀγ τα]α- 
{ἰϊνε ΡΥΟΠΟΙΠ5 ΟΥ̓ΡΑΙΓΓΟΙΡΙΑΙ ΠΕΧαΒ. 

Ἐς ἘΠείοτίοδι. --- ΓΘ. βίγ]86 15. ρἿ0- 
πουποεά ἴο ὈῈ6 πῆρα ΕἸ ρΠδίο δηά 
τουὺη64, ψΙ 1655 οὗ βρυίηρ δηᾶ πδίι- 
ΤΆ ]η 655, ἀβοϊαπηδίοτυυ δηα ονθι]οδαβα, 

111. ΟΥ̓ Τα δ ΟΠ 5. 

ὙΠΕ56 816 ΤΠΊΔΙΗΪΥ οὗ [ῃ6 ἘΡΙ5[16 ἴο 
τὴς ΕΡΠαϑιδη5.} 

1 ΑΙ5ο 
Ο(Ο]ο55. 1. 5. 1 οΥ, τν.2: 

πνοαῖς Το, (αἹαί. 111. 28. 
Τὶ 5ῃου]4 ΡῈ ποίβα {παΐ βϑνεσδὶ σξίεσεπμοαθβ ἴο 

τῆς Ἐρίϑβί. ἴο ἘΡἢ6β5. ἃγε 4150 τηδάβ ὈγῪ δῖ. Ρείεγ: 
1. ΘΡΡΕΤΕΕ, ἘΡΗΕΒΙΑΝΒ. 

ΠΣ ΤΡ τς ΤΙ. 5 ὁ 
11..18,ϑ ΑΝ ΠΕ 
1} ΕΒ Ν. 22, 544. 
111::22 1, 20, 544. 
ν.5 Ψ ΖΣ 
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ΟΟΙΟΘΘΙΑΝΒ. ἘΡΗΕΒΙΑΝΒ. 

ΤΠ 5,2 1 
ΤΠ ΤᾺ 
125,28 11. 1-12. 
ΤΠ; .3ἱ 111. 18, 10. 
ΤΙ, Ὁ; 10; ΠῚ το ΤΥ 12. 

[1]. 12.152 ἘΣ, 
ἩΠῚ Υ 2: ἵν: 2, τὸ: 
ΠῚ 15; 21) ΣΖΙΣ ΖΌ. 

νους βηζεσιηρ᾽ Ἰηἴο 411] ἀεί 115, [6 
ΤΟΥ ἱπιροτίαδηξ οἵ {61 ΟΠ] ΘΟ ΟΠ 5 
Δἰμηοϑβί τοίαία {μϑιηβαὶν 65. 

ΕῸΓ {Π6 ᾿εδάϊηρ ἀοοίγηδ] ΟὈ] αἰ ]ΟΠ---- 
8} εχασσεγαίεα (τ βίο] ορΥ. 

ΘΌΓΕΙΥ [ῃ6 τηοϑί Ἔπευρθίο ΘΧΡΥΘΘ5ΙΟ 15 
οἵ {μ6 Ἐριβε]6 ἴο [πΠ6 (ὐοϊοβϑίδῃϑβ ἀγα ποῖ 
ΤΕ ΠΥ τη δάνδησε οἵ {π6 βοτυ αἰἰθυβά 
ἰο ΟΠγιϑδὲ ἴῃ ΘΔΠΠΕΙ ΕΡΙ5.165, δ ὁποθ 
“ πῃοοπίεϑίεα δηά Ἱποοηίεϑβία Ὁ]6." Ὑγ8 
5141 566 {μαξ [ῃ6 πιοϑδί πιαρηϊποθηΐ 
ΟἸ ΓΒ Ο]ΟΡΊΟΔ] ρα 558 ΡῈ 51 (Ο] Οσϑδῃ5 816 
ποῖ ἴῃ βιθδίδηςα θεγοηα {Π6 {165 τη [ἢ 8 
(5ο-ο41164) “ ππάορτηδίϊο ἘΡΙ51165" ἴο 1Π8 
ΓΘ ββδ] 85. 
ΤῊ Ρῥγξϑεμοα οἵ ψογάβ δῃα Ῥἤγαβαβ 

ἢ ἃ “Οποβίιο πῆρε 2 15 δοσοπηϊοά 
ῸΥ ἴῃ ὕο νυ : (1) ἃ ρογίίοῃ οἵ {ῃΠ 658 
[ΘΓΠῚ5. ΟΔΠ6 ἰπίο ἴΠ6 σομηηοη 5ίοοκ οὗ 
ΟΠτιβέίδη ἰδηριαρα ποῖὴ [Π6 1105 οὗ 
Ομγιδὲ Ηϊπηβε  (5εῈ Νοίβ Ζηγγα οἡ. (Ο]. 
ΤῊΣ, 2: 8ΠῚ. ἹΠΕΓΘῸΣ ΟΣ δ. ΠΟΙ ΠΣ 
(2) ἴῃς Αροβιῖα Ἰονβά, {κ8 411] ρστεαΐ 
ΓΟ τβέϊδη ὑεδοῃδῖβ, ἴο ἴα ΠΡ σγοτάβ δηά 
Ι46α5 ναϊπεα ὈΥ Ορροπεηΐβ, ἀπ ἴο τι58 
{Π6πὶ ἰῃ {ΠΕ }Γ ἔτας δηα ΠΙρμαβί βιρηιῆοδ- 
[ἸΟΠ. 

ΤῊΘ ἀθβθηςσε οὔ Ποιρ 5 δηα οἵ ἀϑρβοΐβ 
οὔ {τὰ{Π Ῥτου ΘΠ Ὀγοιρης ἐοτνγαγα Ἰῃ 
ΟΠ6 ΕΡΙΒ616, ΟΓΥ οἱαβϑ οἵ ΕΡιβϑί165, 15. ΠῸ 
οὈ]εοίίοη. ἴο ἴποβα ψῆΟ σΟμΒι θυ (Π6 
Ῥτθδάτῃ οἵ Ομγιβίίδη ΤΠθοΙοου ἀπά [16 
ἀΙπεγεηί ἰγρεβ οἵ εὐτοσ, ψι ΠΟ 1ἢ 
γγὰ5 σοῃίτοπίθα. 

Τῃ {Π6 σοποῖβα δη4 δπεύρϑίς βίγ]6 οἵ 
(ο]οβϑίδῃβ 1165 τὴ6. Ὀεβί ταξιϊαίίοη οἵ 1ἴ5 
ΒΙΡΡΟΒΘα 1πηϊταἰϊνεμθθθ. Νὸὼ ϑιβίαιηθα 
Δρα Ροϊπίθα!ν Ἔχρτοϑϑθά δυριπηθπίαςνα 
σοΙηροβιτίοη οδπ ΡΟΒΒΙὈ]Υ 6 ἃ σεβηΐο οἵ 
αποίαίϊίοπθΒ. Βυΐξ {π6 ΕΡΙβί]εβ ἴο {π6 

1 611 πιὰ Μ. δπδη Ὄχοϊαίτη {Παΐ “ἴῃ σθ ἢ 
Ῥαββᾶρθβ (1 (οσ, 1. 8; υἱῖϊ. 6; 2 (ογ. ν. 18, 
21; Βοπιδηβ ἰχ. 5) (6 πηοβί ὄἼχαρσογαίθα 707.- 
»εείδ οἵ “ ΟΟὨϑι ϑίαπία! γ᾽ ἅτε [6] ὈΥ δηῖ- 
οἰραιοη!" (,δαζηεί ἐαμέ, Ὁ. 274.) 

2 Τῃαΐ {ποῖα δῖ6 πὸ τεαὶ νεϑίρεβ οἵ ἃ αποβίϊο 
Ῥίαϑ ἴπ [Π6 ψυτϊΐοσ οὗ [η8 Ερ. ἴο (ο]οββ. μαβ Ῥθθῃ 
Ρτονθά "γ Η. α. Μεγεσ, (γι. Ρ. τόο ; Ἀοεάϊρβεσ, 
ὧδ Οἀγίρίοίον, ιαιίβγιᾶ, 1, 42. 



ό5ο 

ἘΡΠαοϑίαηϑ ἀπ Ππ6 (ὐο] οβϑ1: 815 γγΧ61Ὲ αἰπηοϑί 
σοπίθιηροσζάπθοιβ. ΑΔ τῆδῃ {κα 51. Ῥδὰ 
ψΓΠηρ ὑννοὸ ἰοηρ ΕἸΡΙ51165 ἀροιΐ [Πξ βδ1ηδ 
τἰπὰθ 1 σοτίαϊη ἰθδαϊπρ ἰάθα5. ῬτΟΙΉΪ- 
ΠΘΠΕΥ θείοτε Ἠΐπη, νου] θῈ 51 ἴο [8]]} 
1ῃἴο βουὴ [νουτα ἜΧΡΙΘΒΒΙΟΠ5... 

ὙΝΉ116 {πεϑ56, πα βενεσαὶ οἴ Πο ΡῈ ΠΘΓΑὶ 
[δαΐαταϑ, ἀγα αἰτευν ἱποοπϑβιβίθης ἢ {Π6 
ποίϊοη οὗ {πε ἘΡΙβέΙῖα ἴο {πΠ6 (ὐο]οββίδῃβ 
Ῥείηρ ἃ [Ὀσρ συ, στεαῖ γγειρΐ τητιϑέ δ να 5 
ΡῈ ἰαϊά ἀροὰ 115 σοπηθχίοη ἢ [ΠῈ 
ἘΡΙ5] 6 ἰοὸ ῬὨΠ]ελοθ. 11 (ΠΟ]οββίδῃξ 
15. ἃ [Οσρεῖυ, {Π6ῃ τηοϑὲ ἀβϑατεα!ν ῬΠΏΠΘ- 
ΤΟΙ ἴ5 ἃ [ὈΥΡΈΙΥ α]5οβ. Βαΐ {παΐ Ἰεαῆρί 15 
50 5]Π6ΕΓΘ, 50 ἱΠΊΡΙΟ55664 ΜΙ Δ ἸπΘΏ568 
Δηα ἰΠἰΠ] 8 0]6. τϑαΠγ, 50. το Ῥεγομπά 
{π6 νϑῦγ θεν] οὔτης [δ ο]ηρ5 οὔ ἴΠ6 ΟΠατο ἢ 
1561 [ῸΓ σοπίασίθθ, ὑπαὶ τ 7ημ5 Πᾶνα 
Ῥθεβη νυ ςεη ὈΥ 51. Ῥαι!. 

4. ΤῈ ἘΡίβΕ]ε ἰο [Π6 (ὐο]οβϑίδῃβ ΤΏΔΥ 
ῬῈ διῃδὶγβεά δ5 [Ὁ]ΠΟΥ5 :- 

Αἴετν [πΠ6 ϑαϊαίαίίοη ἀπά Ῥγείαςα, 1ἰ [4115 πο 
ἔνο ρογίϊομβ--οὔ ψῃΐοῃ {πΠ6 ἢγβί 15 αορηιαίε; 
1ῃς 1αβὶ αδῥίεαζίογι, φοϊογεΐεαῖ, ταν 2γαείεαί. 

Ἴ: 

ΤῊς ἀορτηαίϊοἷ ρογέϊοῃ οὗ [πε Ἐρί5:16---ϑα]α- 
ἰαίϊο (. 1, 2). 

Α. Ὑτγαπβιθοη ἴο ἐπα ἀορτηαίϊο ρογίϊοη--- 
(4) Ῥταγθῖ πα {Πδη]ς5 σι νὶπρ ἕο ἴΠ6πὴ (ν 65. 2, 5); 
(0) τευαϊπάοσ οἵ ἔνγο ρτθαῖ ποίεβ οἵ πΠ6 (οβρεὶ, 

8.5 ἴΠ6Ὺ ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ τϑοοῖνϑα 1{--  ρομγαϊέν αγια] 
Οαἰλοϊϊεϊέν (νετ5. 5, 8) ; 

(9) Ἐραρῆγαϑς πα Ὀγουρῃὶ ροοά {ἰἀϊηρϑ οὗ 1πΠ6 
οοπάϊτίοη οὗ ἴΠ6 (οϊοβϑίαη ΟΠατοΙ---Πδποο, 
Ἱπογθαβθα ῬγΑΥῸΥ ἴοσ ἱπογθαβεα βἹΓ5 (γε 5. 9, 
ΤΙ): 

1. Βομ που τιμαὶ {πον μαά ἂἀπα μανα ἔτοτῃ 
(οά ἴῃ ΟὨτβι. 

(4) ἀε]Ἰ νεσαηςθ. 
(0) ἐγαπϑαιϊοη---ὑν! ἢ ἱποοτγροσαίίοη. ἱπίο [μ6 

Κιηράομπη. 
(9) τεαεηηρίϊοη (νεῖβ. 12, 15). 
2. Βοηλπάου ψνηαἱ ΟΠ τὶϑὲ 15 'π ἩΠ]ΠΊ561Ε -ἰῃ 6 

ἀορτηδίϊο ρογίϊοῃ ῬΙΌΡΕΓ (1. 15--ἰϊ. 4). 
(4) ΤῊΘ Ιτηᾶρα (ν. 15). 

1 ΤῊΘ ἰευτηβ αορηιαίίς, ἀοείγηγαϊ,  οεγεῖσαϊ, ἀγα 
αϑ8α σοηιβ ]γ, αἰ ποδὶ ῬΓΟΤΩ ΒΟ ΟἸ5]Υ, ὈΥ ΤΠΔΗΥ͂ 
τοοθηΐ νυγῖοῖθ. Α εἰὐσρηια 15 ἴΠ6 [ουτηδ] ϑίαΐα- 
τηθηΐ, ἴῃ Ῥτθοῖβο ἀπά ἀβἤηϊίε Ἰαησιαρο, οἵ ἃ Ροβὶ- 
εἶνε ἐλεοίορίεαῖ ἰσαῖῃ. Βαΐ ὠἀδοίοσν ἴῃ ἴῃ 6 βθπβ8 
Οὗ {μ6 δαυ]εῦ οΠατο 15. ΡΘΟΙ]ΙΑΥΥ οοππηθοίθα 
Ὑ] τπ6 Ῥούβοη ἂδπα Πὶνιηϊγ οὗ Οτῖϑί. Ἡδεποα 
αοσηιαίϊς 15 Ἰαϑὲ ἴῃ6 αἰτθαία ἴο 6 ρτβάϊ- 
οαἰθα οἵ ϑιοῃ ργθοῖθα πα [ουπηαὶ βἰαίειηθηΐβ 
85 ΟσουΓ ἴῃ (ΟΟ]οβϑίδηβ 1. 14, 18. ρείγ1716 
5 ἐοδοῃϊηρ [αἰτ]ν αἰδαίμεῖδίο ἴτοτὴ ἀορηῖα, ἀπια 15 
Ῥαίζου δρρ θα το {π6 τποῦα βαθ]θοίϊνα ἀϑρθοΐβ 
οὗ τε]σίοη, Τὴθ Ἱποαυπαίϊοη οἵ (ΟἸγὶϑδὲ 15. ἃ 
ἄοσηια; Ἰυπι]ποαίϊοη ὈΥ [11 15 ἃ αἰείγἼγι. 
ΕΘ ἴθυτη 2οδεγιίσαϊ Ἰπαϊοαΐεβ {Π6 δρρ]οδίϊοη οὗ 
ἃ ἀορτηᾶ ΟΥὁ ἃ ἀοοίτσπα ἴῃ ΘΟΠΙΓΟΥΘΓΒΥ. 

ΤΕ ΘΙΘΘΘΊΙΘΝ: 

(0) ὙΠ ΕἸτβί-Ῥοσπ οὗ Οτεαίίομ (ν. 15) --ουσῃαῖ 
[815. ἴγοϊνεϑ (νοῖϑ. 16, 17). 

(0) ΤῸ Ηξεδά οἵ ἰῃς ΟΒυτοὶ (ν. 18). 
(4) Βεριπηῖηρ (ἰῤ1α,). 
(6) ΕἸτϑί-θόση ίτομι {π6 ἀθαα (174.). 

Ζαεγεζογε, ΕἸτϑὶ ἴῃ 81] (ν. 18) : 
Ῥεοδιιϑε ἴἰ γα (οα᾽ 5 ρΙβαβαγα {παξ ἴῃ ἩΠπ 411 

[Π6 2ὠγοηια 5 ου]α ανγε}]} ἴῃ ῬΟΔΠΥ νγῖβα (ν. 19). 
7 εγεζογε, ἃ5 τϑϑαϊ : 
2. (4) τπΐνεῦβαὶ 1464] τεοοποϊ]δίίοη (ν. 20). 
(0) λείγ τεοοποι]]αίϊοπ ὈΥ Ηἰ5 νευυ ἀθαίῃ, 1π 

ΗΙ5 νεῖν Ῥεύβοῃ, ἴο Ὀ6 {πεὶγ Ῥγεβεηΐεσ ἴο 
(οά (νεῖβ. 21, 22). 

Βαϊ {με88 στϑϑα]β ἀγα σοΠα  ΠΟΠ4] ἀροὸπ {Π 61 Γ 
βἰθδαίαβίηβββ---ποῖ δ] ονίησ {παιηβαῖνεβ ἴο Ὀ8 
ἰβδοϊαίθα ὈῪ Ἰοοδὶ δὐτοῦ ἰπΐο ἃ ραγίίδὶ δῃά ἔταρ- 
τη ΔΙῪ 50} ]15ΠῚ ἔσοσῃ ἰΠδΐ ἡγΏ]Οἢ 15 [Π6 (Ο5Ρ6|--- 
Ζατοίγιο ἀγα (4 ῥοσίοϊς (οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παύλος 
--ὠοὠπόστολος-ν. 23). 

[Τταηϑιτοη ἔτομι ἄορτηα ἴο Δρρ]Ἰοαίίοη, 
(4) Ῥευβοῃδὶ Ἰοῦ ἰπ βαϊαεσγιηρ ἔογ {π6 ΟΠΌΓΟΙ. 

(ν. 24). 
(0) Η!5 οβαῦρε οἵ ἔν ἀφβοϊατίηρ [Π6 τηγϑίεσ 

(νεῖβ. 25--27). 
ὙνἹ 1 115 τηθϑβᾶσα ἴο ΡῈ Ὀτοιρῃΐ ΠΟΠῚΘ ἴο ΘΥΘΓΥ͂ 

51Π516 Πδατί (νεῖϑ. 25-29). 
ἼΗΙ5 ἀβοϊατγαίίοῃ 15 ἃ βίσι δ δπαᾶ βίσιρσσίθ, αν θη. 

ἴον ἴῃθῖὴ δῃμᾶ οἴμειβ ὑῇοπι ἢῈ Παᾶ πϑυοῦ βθεθῃ 
{9 29: π ): 

Βαΐ πο Ργῖοε ἰ5 ἰοο ΠΙρῃ ἰο ῬΑΥ ἴὼσ Βῖβ ρυτ- 
Ροββ, νἷζ. {παῖ ἴῃ πεῖν πεατί οὗ πϑαγίβ [ΠΘΥ ΤηΔΥ͂ 
ἤανα (6 ἀεερ-ε] Κπον]εᾶσε οἵ ἴΠ6 τηγϑίευυ 

(ν. 2); 
ἴου {παΐ τηγϑίειυ ἰ5 Ολγίρέ. ΑἹΙ τπαΐ αποβες 

τηγϑίϊοβ ἀηα ἰμβοβορῃϊδίβ θοαβί 15 'π Η τὴ (ν. 3).} 

ΤΙ: 

ΔΡΡΙἸοαίϊοπ οὗ ἰμ86 ἀορτηδίϊς ροτίϊοπ οὗ (Π8 
ἘΡί5118. 

1: 

ῬοΪοτηῖοαὶ Δρρ]Ἰοδίίοη (11. 4--111. 1). 

Α 
γέζαεε.---ΤῊϊ5 ἀορστηδίϊο ἐθδομίην 15 ἴο στιατά 

{Π6πὶ ἀραϊηβί βορῃϊβίσυ (ν. 4). 
ΕΔΓ δὐγᾶὺ 85 6 5, μ6 5665 δηά σε)οΐοεβ ἴῃ 

{πεὶγ ογάθυ δπᾶ ἤχεᾶ [δ (ν. 5). 
16εἰ {[μ6πὶ οοπίϊππα δηα δἄνδηςα {νεῖϑβ. 6, 7). 

Β, 

αΤλὶγεεΐ οϊρηηεαϊ αῤῥίῥεαογ2. 
16εἰ {πθπὶ Ῥενγαῖα οἵ ἴμποβε γῆο ψου]α τηαῖκα 

ἔλεγε ΤΠ 6Ὶγ 5Ρ01], ὈΚ ἃ ῬὨΪΠΠΟΒΟΡΩΥ ΒΊΟΝ 15 αἰ5ο 
ἃ ΠΟΙ]ονν ἀεοδρίϊοη, 

ὙΠΙ5 ΡΒΙΠΟΒΟΡΩΥ πᾶς ἥνε ἀεβοϊεποῖθεθ, Τὶ 15 
(1) Φααέδογιαί,; (2) ἀπέριαγε, (3) εἰρη): 47 ἢ 
(4) »ιαΐεγίαῖ---ἰποτείοσα (5) φερελγεεέξαγε (ν. ὃ). 

Τορτηᾷ οὗ [με [ποδτυπαίϊοῃ βίαϊβα (ν. 9). 
«ΟΠ υἰβίδηβ σοπηρ]είε ἴῃ Ηΐπη, γγΠῸ 15 ἴΠ6 σοπι- 

ῬΙε ςαΠ685 (ν. 10). 
ὙΠΕΥ πεϑᾶ Π0 οἸΓΟυ τη οἸ βίο, Πανησ ἴῃ ΒΑΡ Ι5Ππὶ 

ἃ Εἰγουτηοϊβίοπ, (1) Ζηεογηαζ; (2) τεγιϊσεγσαξ; (3) 
οὗ ψνῃίοῃ Ολγρέ 15 {ΠπΠῸ6 δαῖῃοσ {(νεῦβ. 10, 11)- 

ΤΠΕ 5ίσῃ οἵ οἰγουπηοϊβίοη Π85 Ραββα ἱπίο {Ππ6 
βδογαπηθηΐ οἵ Βαρίϊϑπη. δε πᾶνε {πε ἀβαάῃθβϑβ 
οἵ {π6 5ρίτἰΐααὶ πἀποϊγουτηοϊβίοη. ἡ] Κα πθα ἰηΐο 
16 νι ΟΠ τῖβί -- [ουρίνε 9 ---- αηδποιρδίϊοῃ 
ἔτοπὴ ἃ γοῖςα οὗ ογάϊπαηῃοςβ-- - ἢ τιβι 5 υἱοΐουυ {Π6 
ῬΙεάρε οἵ οὔΓ5 (νεΓ5. 12--16). 



ΙΝΤ ΟΙΓΤΙΟΝ, 

(ΠΟΙ 5Ι0Ὲ : 
1, Το ποῖ 1εἰ {πεπὶ βυθταϊξ ανεη ἴο Ὀ6 7καϊσεαά 

85 ἴο (πΐπρϑ τίτια]--- αἰ ζίπρ σΘΓαΠ ΟὨ Δ ́5τὰ 
δηαᾶ τΠ6 Π|κεὸ (ν: 16) ; 

Ῥδοδιβα ἴΠ6Ὺ ἀγα τηοτα σλααάοτυς (ν. 17). 
2. 5111] 1655 1εξ ἴπϑῖὶ βαρπηϊς ἴο οτθηζα]ίπσ 

Αποβίϊς. ῬΒ]]ΟΒΟΡΥ --- ἢ 15. ελεδέμες Οἵ ΔΠΡῈ]5 
(ν. 18)-τνοβα οπαγαοίουιϑίϊοβ ἀγὸ (4) ἃ Παγη]1Υ 
ἰαϊπίεα Υ 561{-ν}}] ; (Ὁ) δῃ ἰπῆαϊθα δηα σαγπαὶ 
ΔτΤΟρσΆΠΟΘ.; (6) ἃ ῥτοίεββίοπ οἵ ἰονγθυίηρ {γᾶπ5- 
φαπαρηΐδ] θη : (4) απ αἰεοίαϊίοι οἵ Κπον]εᾶσα 
οὗ [Π6 ππ]τπονναὈ]6---οὐ] τη παίπρ (6) 1 τη ἰβθσα Ὁ] 8 
561 ἰδοϊαίίον ἔτοση ἴπΠ6 ομβ τα ᾿ἰνὶπσ δά, 
ἔτοτη Ὑ Πόσα [ῃ 6 γΠΟ]Ὲ θοαγ Π85 1(5 νἱ8] ρυῖποῖρ]6, 
βίγαοίαγο, ἀπα στον (νε 5. 18, 10). 
ὝΥ 5που]ά {πΠδὺ σὸ οῃ, δ5 1 {πεὶγ Βαρίϊβηι 

ψΈγα ποί ἢ Ποϊάϊηρ ἃ [αϊϑε 2γΖγε᾽ο οἵ 5ρι τι], 
11{6--- Πυθίου τιἸβοσα]Υ ΎΟΩΡρ ἴῃ 15. αἰδίαϊίδ Σ᾽ 
τηϊδία Κίηρ᾽ ΞΒῃ δον ΟΥΑΙ ΠΆΠΟα5. ΤΟΥ στδοα- νη 
τεα 165, πη οΊ ΠΑΤΥ 5ρ τι ίπ4] θεῖ πρϑ ἔοσ (Π6 δοίπιδὶ 
Οτὶϑί, ρείεν στα]65 ἴου {Π6᾿ ᾿ν6]1-ϑρτίηρ οἵ [ῃ8 
ΒΙΡεγπαίαχαὶ 116 (νεῖβ, 18-23). 

11. 
Τοοστηδίϊς Ῥοτγίΐοη οἵ {6 Ἐρίβι]ς δρρ]ιεά 

2γαεἤεαϊν. 
Α. (εποῖαὶ ρυϊποῖρ]α οἵ {π6 βαρεογπαΐαγαὶ 11{ὸ’ 

(111. 1--τ8). 
ΟΠ τῖβε οὐσ 11{6---ἰῃς στεαΐ ῥυϊποῖρὶα οὗ ἃ πενῦ 

Βυτηδῃ 1ἰ{6 15 ἀπίοῃ νυν Ἱ1 οὐγ ἈΊ56η ἀηα] Αβοοπαβα 
Ιοτά---ἰο ΡῈ τηδηϊεβίβα {αγίΠογ (νΈΓ5. 1-4) ; 

{πογεῖοσθ, τηοσι ἔν βοῇ 1} οὗ {Π6 στοαΐ βοάν 
οἵ 51η---τηδίηϊ]ν, 5ἰηβ οἵ 1π5ί (νεσβ. 5-ὃ). 

Νοῖ ομἱγ ἴπεβθ, Ῥαΐ οἴμετβ οἵ δηθίμεσ [εἰπέ : 
ἴου ἴμεν παν ἃ πο Ππαίαγε, ἃ ΠΟῪ οΥθδί!οῃ, 

π΄ ἃ πονν ἡγου]--- τ Πετα ΟΠ γϑ᾽ 5 ἱπῆπιθηςα 15 [1 
ττοτὰ ἴῃς οεπίτα τουπα [ῃ6 ἡ ΠΟ]6 οἰτουτηΐθγθποα 
(νεῖβ. 8--11). 

Ουϊεϊναΐε ἐεπᾶθγ Πυτηδη επηοίϊοηβ, Ἐβρ ΕΟ} 
Ιονε (νεῖβ. 12-14); εἰ (ἢ γιββ ρεᾶοα τὰ]Ὲ ἴπ 
Ἐμεῖγ Πεατίς (ν. 15); 1εξ (ῃ6 ᾿ἱπνγαγά Ῥεδυίν οὗ 
ΗΙς5 νοτγὰ ἢπά 5νγεεῖ ἀπᾶ στδοθία] βχργθϑϑίοη 1Π 
νατιεα σληγελ-δοτρὶ (γ. 16). 

Αἴτὴ αἱ ρεγρείιδὶ ππίοπ ἢ ΟΠ τὶβί, δπα αἱ 
τηδκὶηρ Πΐθ οη6 ἀΠΌτΟΚαη {παπϑρινίηρ (ν, 17). 

Β, 
“είαϊῖς ο “μέν. 
Ὑγῖνε5 πα Πυβραπᾶς (νεῖβ. 18, 10). 
ΟΠ άγεη δηα [δῖ Ποτϑ (νεῖ. 20--21). 
5Ιανεθ δῃηά πηδβίεγϑ (ν. 22--ἶν. 2). 
ῬΥΔΥΕΙ ΘΈΠΕΓΔΙ]Υ ---ἰου Ὠΐτη (νεῖ5. 2-- 5). 
ἍΝ156. 5ρεεοῃ---δασοσ ΡῬατομαθα Ὁ (ΟΠ τὶβί 5 

τὸ ὩμΗμ Οἵ 680 φσοϊάθῃ ορρογίιῃι ἐγ (νεῖβ. 
5-). 
Το οῖ5 ἀηα Οπαϑίτηιβ (νεῖβ. 7-0). 
Θαϊαίαίιοηβ ἴο (ῃΠ6 (ο]οβϑίαπ ΟΠυτοῇ, 
(4) ἴγοτη ἢ15 με] ρεῖβ οὗ [6 ΟἸγουτηοίβιοη (ν 615. 

10. 11): 
(0) ἴτοτη ἘρΡαρῆγαβ, γῇῆο Πδά βοῇ ἃ Ῥεου]αῦ 

Ἰπίογοβί ἴῃ {Π6π|, ἴῃ 1, Δοάϊςθα, δη4 ἴῃ Ἡ]ΕσγαροΙ 5 
(γευξο 1.2.. 15}.2 

(9) ΠΌτα Τλαϊτα ἀπά Το πγδβ (νοσ. 14). 
ϑαϊαίαίίοη ἰο Τ,Δοάϊοδα (γα. 15). 

1.Α τείφγθποα ἴο [ῃ6 ποίβϑ οἱ ἰϊ]. 16, 17, Ὑ}1}} 
5Π6νν (Παΐ {Π|5 15, ῬγΟΡΔΌΙΥ, {Π6 ῥγϑοῖβα 1464-- 
ποί πΊογεὶν ““ ΟΠ τι ϑέϊδη οοηνεγϑαίίοη δηά τηθαϊία- 
(οη, δϑϑιϑίεα Ὀγ Τῖνίπα ροδίσυ ἀπά τηυβ510.} 

όσι 

Τιεἴζετϑ ἰο Τ,δοάϊορα ἀπά (οΪ]οββα ἴο θῈ τηπαΐαδ!]Υ 
τεοαάᾶ (νοσ, 16). 

Μέεββαρσα οὗ νγασηὶπρ ἴο Ατομῖρριβ (γεσ. 17). 
Θα]ϊαίαίίοι αηα Ἰαϑὶ νγογα5 (νοσ, 1). 

ΤΥ, 
ΤΠΕ δχίθγηδὶ ἐσθ ΟΥ ἴο {πῸ ἘΣ ΡΙ5116 

ἴο (ῃ6 (ὐο]οβϑίδηβ 15 Ὁοῃβ: ἀθΥδ ]6. 
ΤΠ6 [Ὁ] νεΕΊθ65 816 αποίβα ΟΥ 

τοίευγαά ἴο τῇ {π6 Αροβίοϊ!ις Εδίῃουβ. 

ΟΟ]055, 1. 16. Βδγμδῦ. Εἰ ϑβί. χίϊ. 
" τ, 1 (ΟΙεπι. δα (οσγίπίῃ. χχίν. 

(νὰ τ Οοτπίῃ. χνυ. 20.) 
.᾽ ΖΗ Ἰρσπαί. δὰ ἘΡἢ65. χ. 
.» 111. .43 1014. 111. 
Ἴ 14. 1: ΟἸΙεια. δά (ογίπίῃ. χ]χ. 

Ματζοίοῃ, {π6 βαυ]θϑὲ Ποσα]α οἵ βοαβρί!- 
οΔ] ΟΥ̓ ΟΙβτη, γνηο τα]εοίεα [Π6 ἘΣ ΡΙ5{165 ἴο 
ΤΙηοίῃΥ δπα ΤΊΐα5, δαπη θα (Ο]Ο5518}5 
δα ῬΗΠδηοη ᾿πίο Π15. οοἸ]θοίίομ. [Τί 15 
οἰϊε ὈΥ [τϑπερι5,} ΟἸθπηθπίὶ οἵ ΑἸεχδϑη- 
ἅτια,2 Ταγ]]Π]Δη,5 Δ ηα 5111 ΘαυΠεῦ ὈῪ 
ὙΠΘΟΡΠΙΪ 5 οὗ Απίοοι ἢ ἀπα Ταυβίη 
Μαγίγτ.ὅ 

ΑΙΙ σαπμαϊᾷ ομτοῖϊθη ἄρτθαὲθ ψΠΠ 
Μ. Βδμαπ’5 σομο βίοι {παΐ {Π6 ἘΡΙ5118 
ἴο π6 (ὐο]οβϑιδῃβ 15 “ἴἷο θῈ τβοεϊνεά πη- 
ΠΘΒΙ ΔΌΡΥ 85 [6 ψουκ οἵ δι. Ῥδὰ]" 
(δαΐηΐ απ, Ταϊτοά. Ρ. 1χ.). 

1 Αἄν. Ζζξγεσες, Ν. χῖν. 2 (ψιοίθβ (ο]ο55. 1. 
21); 201«΄. 111. χῖν. 1 (φιοίε5. (ο]ο55. ἴν. 14). 

2 ὡσαύτως ἄρα καὶ τοῖς ἐξ Ἑλλήνων ἐπιστρέ- 
φουσι Κολοσσαεῦσί (φησι) βλέπετε μή τις ὑμᾶς, 
κι τ. Δ. Οο1ο55. 11. ὃ. «δέγογε. νἱ. ὃ. (ΟἹ, ,δζγοηι. 
γ. 10 ἴοσ (οἱοϑβϑ5. 1. 9. 

8. Το]. ς. 2 αγε. ν. 19. 
4 τούτον τὸν Λόγον ἐγέννησεν ὃ Θεὸς προ- 

φυρικὺν, πρωτότοκον πάσης κτίσεως.---Αἀ ΑΙ πίοἰ, 
11. 22 ((οἱοββ. 1. 15). ὙΠΘΟΡΉΙ]Ππ5 Α͵50 παοίεϑ 
τὰ ἄνω φρονοῦντες ((ΟἿοπ5. 111. 2). “414 “πίοϊ. 1ὶ. 
17 (ρ- 84, εἀϊ. 7. 1. Ηὐπηρ του). 

5. ἷαίορ. «. 7 γγῤάἧογι. Ἰχχχῖν. Ιχχχν., ΨΠΕΓΕ 
(ο]ο 55. 1. 15, 17, ἅτ αποίβαᾳᾷ, (Οἵ. αἷβδο περιτεμ- 
μόμεθα δὲ καὶ ἡμεῖς τῇ περιτομῇ τοῦ Χ. διὰ τοῦ 
βαπτίσματος, ἐκδυόμενοι τὸν ᾿Αδάμ.... καὶ ἐνδυό- 
μενοι τὸν Χ. δι᾽ ὃν δικαιωθέντες ἀνιστάμεθα ἐκ τῶν 
νεκρῶν, ἐν ᾧ, φησὶν ὃ ἀπόστολος, περιετμήθητε 
περιτομὴν ἀχειροποίητον κιτ.λ. ((ΟἹο55. 11. 11). 
Οπωοί. εἰ Κορῥογσ, αα Ογίλοα, απορβί. 102.-- 
Ταβίίη Μ. «ἰβο, ἴῃ ἢἰβ βἰκεῖοῃ. οἵ ἃ Ομτβίίδῃ 
116, βαγβ οἵ ῃῖτη πο Μοῦ] συϊάβ Πθ οουβθ8 
ατὶρμΐ, ἴῃ {π6 σομημηπηΐοη οὗ πε ΟΠατοῃ (τὸν 
ὀρθῶς πολιτευόμενον) Παΐ 116 τητιί ἴακε Ὠϊ5 ῥασγέ 
ἴῃ ῥγαῖβα (ὕμμους τε καὶ ψαλμοὺς καὶ ὠδὰς καὶ 
αἶνον ῥητέον) τείειτίηρ ἰο (ο]οβ5. 11. τό (ἘΡ[βί. 
τα Ζεπαιὴ εἴ ϑεγθπαμι, 9). (ὐΟἸ]οββίδηβ ἱ. 16 15 
ἴῃ Ὧϊ5 τηϊπά ἴῃ Οολογέ, ααἱ (εγιί. χν. 23 (5Ξε6 ποίΐβ 
ἴῃ Οἐΐο, 85. 7υβέη. Μ. ΟΞ. 11. 60). ΟΥ̓ ΖΖ2Ζ-“. 
αὐ 7 ίορηοί, νὶϊ. 8, 9θ.«ψ ὙΠ νγογάβ ποιητὴν καὶ 
δημιουργὸν τῆς πάσης κτίσεως, ὁρατῆς τε καὶ 
ἀορἄτου, κιτ.λ. (εἴα ἤ7αγέ, 5, μερί, 11, 9, 10), 
Ῥοϊπί ἴο [Π8 58ῃ186 ῥάϑβαρξβ, 



ΤῊΞΒ ΒΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌ, ΤῊ ΑΡΟΘΤΙ τ δὴν 

(ςοΟΙ δον: 

ΓΟΗΑΡΤ ΒΕ Ι- 

1 Α7εγ ταϊμέαέϊογε 1ε ἐλαγιζείλ σοα ον ἐλεῖγ γα], 
ἡ εογιβγηκείς ἐλ αρείγίμσε 97 Ἐ2αάγας, 9 
2γαγείά γεγέλεν 707 ἐλεῖγ ἐρισγόαδο 1722 ρ,γαξέ, 
14 ἀεξεεγίδοίλ ἐλε ἐγ Ολγὲρέ, δι δαεοιγαρσείξ 
ἐζεγ: ἔο γεεείσε ἐσ Ολγῖρέ, αγιαῖ σογεγεογαϊφίλ 
ἀϊς οτῶῦγε 771171157.7. 

ΑὖΙ;,, δὴ δροβίῖς οὗ [6ϑβιι5 (Βγῖβε 
Ὀγ {π6Ὲ ΜῈ] οἵ (ὡοά, «πά 

“ΙΠπιοΐμειιβ ομ7 ὈΓΟΙΠΕΓ. 
2 1Ὸ τὴ 5κ]ηῖ9 δηδ {δι {ι] 

1. Αροβὺϊθ.1 ΤῊ {Π]6 15 ποΐ τιβϑά ἴῃ 8} 
{86 ΕΡΙ51165--ἔογ ᾿ἰηβίδηςθ, ποΐ ἴῃ ῬΆΏΠΙΡΡ. 1. 1. 
Ηδ νυιῖοβ πονν 1η υἱγίπε οἵ Δῃ δροβίο!ς σοπη- 
τη] 5ϑίοῃ. 

φ Οὐγίδὲ ὕεέσς ὧν 11 οὗ αοᾶ.] “ΟΕ 
ΕἸ γιβὶ [6 5115 ΒΟδΓΟΟΙΥ ᾿πο] 465. ἃ ΡΟΪΘΠΊΪΟΔ] 
ΤΟΙΈΓΘΠΟΘ, 85 1 [Π6 Αροϑβίϊα ννεσθ ΒΙΠΕΠρ ἴῃ 8Π 
ππάοσγίοηθ, δηα νγα ννεσε ἴο τοδά θεΐνγθεη {Π6 
11η65 ““ποὲ 9 αηρεὶς" (ΤἼΕοΡγ]αςῖ, Οἢτγ- 
5οϑί.). [{ βθεπὶβ ἴο [Ὁ]Π]ονν ΠΘΟΘΒΘΑΥΠΥ 85 8Π 
ΕΧρΙπδίίοη απά οπἰαγροπιεπί οἵ “ Αροβί!β. 
Βιυΐ “Ὀγ ν1}} οἵ σοά᾽ τῆδὺ ἱποϊάθ ἃ σείευ- 
ΘΠ(6 ἴο ἔ]56 Αροϑβί!θβ ἴῃ 1Π6ῚΓ 56] -νν1]]. 

απά Ἱίριοίδν 086 τοῦθ 1.1 ΤΙπιοίῃυ [5 
τηθηίοπϑά 5 ΠΊΡΙΥ δηὰ νυ πουΐ δά ἀ!οη 1 [Π6 
ἘΠ6 οἵ ῬΒΏΠΙΡΡ. “Ἰπηοΐῃν τῃ6 Ὀτγοίΐμεοσ ἢ 
ΟΟΟΙΓ5, ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ͂ 85. ΠΟΓα, ἴῃ {π6 βαϊυζδίίοη οὗ 
1η6 ἘρΡ. ἴο ῬΒΠδοπιοη. να ἤᾶνθ βεῖθ οπ8 
1πα!σδίίοη {παΐξ {πὸ (γος Εἰ Ρ ϑί]65. ασὸ οἵ {Π6 
Βα ΠΊ6 ἄαἴα. 

Ὁ, Το δὲ Ὀγθύμυθη 'π 6010880 (5ε6 Νοῖΐδθ 
αἱ οηά οἵ (μπαρίογ), ΒΟΙΥ διὰ ζαϊζμ ταὶ πὶ 
ΟὨτ1βι.] ὙὍΠε ἴογος οὗ [πΠ6 οτρίπαὶ παρ ῃΐ 
Ῥεβδὲ Ὀ6 βίνε, 1 γε ψΕΓΟ 4016 ἴο ϑΑῦ ἴπ 
ἘΠΡΊ 5}, “ το {π6 ἴῃ οΙοββα σοπβθογαίθα δηά 
ΤΑΙ ΜΡ] Ὀγοΐίμοτθ ἴῃ ΕὨγιϑι. ὙΠῸ ἀδβουρ- 
ΤΙοη Τοίουϑ ἴο ἴννο ἀϊἔθγοπέ βρῆθγοβ (1) ἡοεαὶ, 
ἤοπὶ ἴπΠ6 ρ]αοθ ἴῃ ΨΨΏΙΟΒ {ΠΕΙΓ Ἰοΐ 5. οαβῖ; 
(2) νιογαὶ δῃὰ υῥιγίέμαί. ΓΉΘΥ Πᾶνα ὑπίοη 
ὙΠ ΘῸἢ ΟΥΠΕΙ ἃ5 ἃ ἔγδίθγ ΠΥ ΠαΥΪΠρ ἔννῸ 
ΠΟΠἸΠΙΟη5 (4) τππίοη νὰ Οοά (“ ΠοὶΪγ ), 
(Ὁ) υπίοη τ τ[π6 Ομαγοἢ 5. οτεοά (“8 }- 
ἔὰ] ᾽), δηἀ 411 {Π15 ἴῃ ἃ νου] ἀ νμεσε (ἢ γὶϑί 15 

Ὀγείῆτεπ ἰπ Ομ γβε ψ ΠΟ Ὧτα δὲ 
(ὐοΪοββε : (τος δέ ὑπίο γοιι, δηά 
Ρβᾶςς, οπι (Θοά οἷ Εδίμε δπά τῃε 
ΓΟ [6βι5 ΟἸἨτίβε. 

3 Ὗνε ρῖνε {μδηκϑ ἴο (ὥῶοἄ δπηά {πε 
ἘΔΊΠεΓ οἔουιγ [νοτὰ [6ϑι15 (τίβέ, ργὰγ- 
ἴῃρ; ΔΙνγαγϑ [Ὁυ γοιι, 

4 ϑίποε γνγε πεαγά οὔ γοιυγ (ἢ ἴῃ 
ΟἸὨτβὲ [ε5ι.8, ἀπά οἵ {πε ἰονε τυ ϊεἢ γ6 
ἤάαῦυε ἴο 81] τῃε 541 πίϑ8, 

5. ΒοΓΊΠΕ Πορα ΨΉΙΓΗ 15 [14 πρὶ ἔῸΓ 

411 ἴῃ 411---(Οη ἔπε τηγϑίϊοαὶ ἕοτος οὗ ἐν, 566 
ΟΠ 1 8έ. [οῇπ 11. 6). ὅ8εε δάδιτοηδὶ ποῖα οα 
γ." 2. 

8, 4. ἥτε σίυεῥαπᾷε.. .. ΜἈ110 18 Ρ͵ΆΥ. 
ἐνον σΐποο αὐὲ ῥεαγά. (ϑ8εε ΨΝΊΠΕΊ, 11. ὃ ΧΙν. 3, 
Ρ. 361.) ὙΒουΡῃ Πα Παά ποῖ «ἐεγ ἘΠ 6 πὶ, ἢ6 
θεβίοννβ ὕροη {ποπὶ ἴΠ6 ἔμ] Πη655 οἵ Αροβίο!ιο 
Ιονε ἀπά Αροβίοι!!ς ἱπίθγοθβδίοη ((Πγγϑοβί.). 
δῖ. Ῥ80] μαά ποῖ “ἀϊγεοῖ βεύβομαὶ Κπον]θάρα 
οὗ {π6 (οϊοββϑίαη μυγοι." (Βρ. 1ἱρδέείοοί, 
Ρ, 133, οἵ Πηἰγοά. Ρ. 27.) Βαΐ [Π15 σοπο]βίοπ 
σου] ποΐ θῈ ἄγανγπ ἱπτῸπὶ {π6586 νγνοσαβ α]οῦιε, 
ἔογ 81. Ῥὰ] τι565 [Π6 581η6 Ἔεχργεϑβϑβίοῃ (΄ ἤδυ!ηρ' 
Πρατγά οἵ γοὺγ [δ] ᾽) ἴῃ νυυτηρ ἴο ἔπ6 Οματοῇ 
οὗ ΕΡδβιιβ, ψγῇεγα 6 μαά ἰαθουγεά ἔπιςα 
γϑαγβ, ΕΡΗ. 1. 15. 

4, 5. 1 15 Ρῥγείδγδθ!ε ποῖ ἴο Ἰοίῃ “ ἔοσ {π6 
Βορε᾽" νὰ ἦα εἶνε {πᾳηκ5᾽.--νε βῖνα 
[ΠΔη 5 ἔοσ {πὸ πορε" (45 Βρηρ.)---δαξ ἴο Πππηκ 
ΤΆ δηα σμαγΥ ἴο πορα. “8ῖπςβ νὰ πϑαστὰά 
οἵ {πῃ6 [81 ἴῃ (Ἰγῖβί [65ι15, ἀη4 {π6 ἰονε ἴο 
411 1ῃ6 5αϊηΐβ ψνῃΙοἢ γε Βοϊὰ ἔαϑῦ ἴῸΓ (Π6 
Πορθ᾿5 βᾳκε," (Οπ {πὸ ργερῃαηΐ βεπβα οὗ 
“ ῥα," ἴῃ 8ῖ, Ῥαὺὶ δηὰ δῖ. Ϊοῆπ, 886 οἡ 
ι 81. Τόμη 1. 8.) 

ἰαϊά “0. Ἐ εβεγνεά, δεῖ ἀρατί, (οἵ {π6 δήέπα 
Ἰαϊά Ρ ἴῃ ἔπι6 παρκίη, 81. ΓλὰΚ6 χῖχ. 20), ἢ 
ἄαϊ. οἵ 16 Ρεύβοῃ ἴοσ ψγοπὶ. ἴ͵βεά οὗ ἃ 
“ σγονη ἢ" (2 Τίπι. ἱν. 8), οἵ ἀδαίῃ (Η6Ὀ. ἴχ. 
27: «ἢ 4 Μδος, νἱ11. 19). 

αὐυδέγερ ἢ γε ῥεαγά δεζογο “ΔΝ ΒΙΟἢ ννὰβ 
Ραγί οὗ γουγ Μγεξ (οβρεὶ-ἰθδομίηρ, {π6 ,γοὲ 



ν. 61 

γοιι ἰπ μεᾶνεη, ψνῃεγεοῦ γε πεαγά θε- 
ἔογε ἰπ τπ6ὸ νγογά οἵ τμ6 {γαίῃ οὗ τῃς 
ΘΌΒΡΕΙ ; 

6 ΝΒΙςΝ ἰ5 σοπια πίο γοιι, 28 12 ἧς 

ΟΟΙΟΘΚ ΤΆΝΒ 1. 

ἴῃ 411 τη6 ννου]Ἱά : δηά Ὀγπρεῖῃ ἰογίῃ 
ἔγαϊς, 45 1: ἀἰοέ, 150 ἴῃ γου, βῖποε {πῈ 
ἀΔΥ γε Πεατά οὔ 11, ἀπά Κπονν τῆς 
στᾶςο οὗ (σά ἰπ {τὰκ : 

Ρυγα ἰθθβοη γα Ἰβαγηθα ἴπ Ῥείζεγ ἄδγϑ, Ὀε- 
ἔοτε ἴδθασπογβ σαῖς μὰ Ἰαΐοῦ τοῆποπιθηΐϑ, 
ΨΜΒΙΟΝ ὑοσα γαῖ που σογγιρίϊομβ.᾽ ΟΥΔ, ΜΠ ἃ 
αἀἰβεγοπί ἱπίογργείδίίοη οἵ προ, ἃ 5016. τεη- 
ἀογίπρ μα5 θθθη ρίνεη--“ ΤΠε Πορε οἵ ψῃῖοἢ 
γοιι, Δπἀ 411 οἵ ι.5, Πθασ 'ἴπ {π6 Οοβρεὶ θεΐογε 
1ξ σοπηε5 δηά ἴ5 τὰγποά ἱπίο γα! οη---ἴ Πα 58]- 
ναϊϊοη Ποροά ἴογ θεΐοσγε [5 αὐτῖναὶ " (τί πηπι, 
Ἔα, Ν, Ἵ. 5..ν.).Ψ 

ἐπ ἐδὲ αυογὰ 9 ἐῤὲ ἐγ ὁ ἐφὲ ρουροὶ ἢ 
ἌΜΊΠ ἱπηρ!οὰ ορροβίξίοπ ἴο ἃ ἔδ]ϑβε Ο5ρεὶ, 
ΒΥ ΒΟ ἘΠΕΥ ννεῖα ἴῃ ἀδηροῦ οὗ δείηρ 
ἀεοεϊνεά. 

Θ. ΙΟΙ 15 ΘΟΥΘ ἢ ῬΥΘΒΘΠΟΘ ἀη0 γοα, 
85 ἰῦ 15 4150 ἴπ 411 86 ψου]ᾶ; γ88, 8πᾶ 
1 185 ΟΟΠΟΙΠΌΔΙΙΥ Ὀσϊπρὶπρ ἤουύ ἔταϊ᾽ 
Δπἃ Ἰὴϑ ΚΠ 'ΠΟΥΘΆ86 ἀπο 1501}, 88 10 
ἀούμ 4150 ἰπ γοὰ (5εε Νοίβς αἵ επά οἵ 
(μαρίοτ). 

Ἡίεζ ἐς δοῦτθ ἱπὶ ῥγέσομεθ] Τοῦ παρόντος 
εἰς ὑμᾶς. “Ηε 5ρβαῖϑβ οἵ 16 σοβρεὶ 85 οἵ ἃ 
ἸΙνίπρ δηά δηϊπηαίθα {πῖηρ. ΕῸΥ 1 ἀἸά ποΐ 
ἢγϑέ σοπῖο ἴο γοιῖι Δη4 ᾿ϑᾶνα γοιι, θυ το πιαϊηθα 
δη4 15. ποὺ ργεβοηΐ," ((μγγϑοβί., “ΓΠΘΟΡἨΥ].). 
παρείμι 15 ΔΙπιοδξ ἘΠ᾿ΙΝΘΥΒΑΠΥ͂ πι564 οἵ 267 ο7ι: 
(ϑεε Νοίο αἵ επά οἵ (μαρίετ). 

ας 1 ἰς (καθὼς καὶ, 510. πάρεστι) 607716 
ἦπι αἰ! ἐφὲ «υογἱά.] ϑοιηθίμιηρ 15 ποῦ ἴο δὲ 
ΔΙΠοννεά ἴοσγ {Π6 οῖονν ἀπά οἱθναίίοη οἵ ἰαπριιαρα 
(85 ἡηῆγα, ν. 23). Ὑεῖ, δοσοτάϊηρ ἴο (ἢ γὶϑι 5 
σοτηπηδης, {Π6 σοβρεὶ παά φἰγοδάν θθθη νυ] ΕΚ 
Ρτοδομοά (δι. Μαίξ. χχνυῇ!. 19). δῖ. Ῥδι} 
ἴδ 6]5. ἱπέθηβε! υ [ῃδὲ {π6 ἰθάυθῃ ἔγοπι {Π6 βίογϑβ 
οἵ [ῃ6 ΝααζΖαγθπο ΗΟ βεμο] ἀθ 15 Ιθανθηϊηρ {Π6 
ὙγΠΟΪΘ ἸυπὴΡ οὗ ΠυιπηδηΥ ; {Πδὲ {Π6 5εθά οἵ {Π6 
νγογα 15 δεὶπρ νναϊζθα ὄνογυννῆεγα ΕῸΓ ἴπ- 
ἀϊςαίίοπβ {παΐ {Π|5 ἔθ Πρ ννὰ5. ΠαὈϊ 14] ἢ 
ΠῚ Ξεα ΟΠ Ἢ 18: Ἐν, 22; 2 ΟΟΥΚ. 14, 
ὅζο, [ΤῈ 15 ἰπίθγθϑδεπρ' ἴο οὔβεσνθ {Π8. ΘΔΓΥ͂ 
ἈΡΡγβοϊδίίοη οἵ {ΠπῸὸ ποία οἵ (έφο]]εῖέγ.--ΓΠῈ 
(δ ΠΟ] ἸοΥ οἵ {Ππ6 (σαβρεὶ ννγᾶϑ ἃ ἴορίς οἵ σοη- 
Πγπιδίίοη. “ὲ ἃῖξ 50 σοηβιξαϊοα 85 ἴο δε 
ΠΟπἤττηθα ΕΥ̓͂ ΠΑΥΪΠΡ ΠΊΔΠΥ 5ΠΆΓΕΓΒ ἴῃ ΟἿΓ 
τα ἢ" ((Πγγϑβοβί.). [{ νου] ἐποοισγαρα {Π6 
(ο]οϑβϑβίδηβ ἴο γεῆθοξ {παΐ {παν ννεγα Ἰδθουσίην 
ὈΠΩΘΓ ΠΟ Ιοοδ] ἀο]τβίοη, ἀπά πϑοά ϑιιβρεοῖΐ 
1ῃς σοπίδρίοη οὗ πὸ ἰοὺ] [δ ηδί!ο 5Π1. 

Βρ. 1 Ἰβμ οος νν 6 }}] σοπλαγκβ πον {π6 {γα 
(θο5ρ6] ργοο]αὶπηβ 115 ἐγ ὈΥ 115. μρίεγ σα έν. 
Ἐδϊβθ βΌΒρεϊβ ἅγῸ ἰοςδὶ δηα βρεοῖαὶ. Ἠθγαβίθβ 
ΓΘ ῬΓΟΨΙΠΟΙΔΙ ΟΥ ΠΔΙΙΟΠΔ] ; {Γπἢ 15. σδίμοΙ]ο. 
ὙἼΠΕ 54π|6 ἐπουρ ἢ 1 ΔΠΟΙΠΟΓ [ΟΓΠῚ ππάθ ]165 
11. 11, ὙΠ ἃ ΠΊΟΥΘ 5Ρ6ΟΙ4] γοίοσεποθ ἴο {Ππ6 
ΔΥΓΟΡΆΠΟΕ οὗ [ονν5 δηα {π|{415Π|. 

11 μα5 θεεὴ ορβεγυβά {πδΐ {π6 τπιηἰ νυ βα ΠΥ 

οὗ [Π6 (σοβρεὶ πιΑΥ αἰδο ΡῈ οοπίγαβίε ἤεγθ ὈῪ 
ἱπιρ]!]σφίίοη νυν ἐπα βεογεῖ ἀοοίτπο5 οἵ ὅποβ- 
τἰς βρβουϊαϊίίοη νῖο ἡνεσα ἴοσ ἴῃς 1ηϊαἴεα 
ἔενν. 

γα, απά 1 ἱς σοπέϊμα!ν ὀγϊησίης ζογ 7 μὲ 
3ῶγ ἐμ 1 ὅ8εε ποῖβ ἡηγγα ἴογ 16 τοδάϊηρ. 
5ι, Ῥαιὶ βἰαίθβ {πὶ ἴῃἢ6 ΟΟ5Ρ6] ἰ5. 4 ἔδγί 
ἴγθο ἴῃ {πΠ6 ψγου]Ἱά, γ᾽ο!άϊπρ ἔτι ΔὈι Δ ΠΓ]Υ, 
οἵ Ὡς {πὸ (ΔοΪ]οβϑίαπθ Αδοὸ βάν δοιπάδηξ 
ϑρθοίπιθπβ. ΤῊΪβ ἐπουρξ ἰ5 οὗ βρεοῖδὶ ννεῖβϊ, 
ΔΠ4 ποοάς εἰηρῃδίϊς αἰγτηαίίοη. Ηδποοα, Πα 
ἄοοβ ποῖ σοπίϊμιρ ἴΠ6 βϑεπίεποθ 'π {Π6 ἴογπΊ 
ψΒοἢ γα ταϊρῃς οχρεοΐῖ, θαΐ δχομαηροβ καὶ 
καρποφορεῖ, ἴογ καὶ ἔστιν καρποφορούμενον, 
85 Δῃ Δϑβεύζοη (ῃδί ἴἴ 15. ἃ {{66 ὑγῆοβθ πδίῃγαὶ 
ΔΠΔ ΠΕΟΘΘΘΑΙῪ ΘΠ ΘΠΟΥ ἰ5 ἴο ογεδίθ ἔγι το 
᾿ἴ561Ὲ (εἰς). ὙΠῸῈ ΜΙάά]Ὲ μογε “σείουβ 
θαςοὶς {π6 δοίΐοπ ἴο {π6 ἀρθηΐ γ»ηράϊαΐείν, ἴῃ 
45 ΤᾺ δ5 1Π6 δοίίΐοῃ ἰδ ἄοπα ἔθ, ΟὐΓ ἴῃ ΔΠΥ͂ 
ΨΑΥ γ)ῦγ, [πε ἀροηί. ΜΊΠΕγ, 1]. 8 ΧΧΧΥΠΙ. 
Ῥ. 268. “ϑεῆδεῃ βρασβο τηδῤὶ," ἘΒγείβομηῃ. 
ΤΠΘ νοῦ καρποφορῶ 566ΠῚ5 ἴο δ6 σϑιρπΐ 
ἔγοπι {Π6 ΠΠ|Ρ5 οἵ (μγίβί ἴῃ {π6ὸ Ῥδγδῦϊε οἵ {πῈ 
ϑοννεῦ (81. Μαῖίί. χἱῖ. 23; 81. Μαῖκ ἵν. 20 
(νυ. 28); 88. {ππ|Κ6 νι]. 15. [1{ 15 πιδεά οὐδ 
1η6 Οοϑρεῖβ ΒΥ 81. Ῥδὰὶ] δἱοπθ---ηά ὈΥ Πἰπὶ 
ΟΠΪΥ ἴῃ {πἰ8 ΕΡΙ5[16---αχοερί ἴπ Ἀοπι. υἱῖ. 

4) 5: 
απ »πιαξίηρ ἱπογέασο τιρέο 1156}51 ἘΣ Χίογηδὶ 

Πα ἱπίθγηδὶ ΓΘΆΘΟΠ5. 41Ὸ 4116 ἴῃ ἴαυουγ οὗ 
τοίδιπίηρ {π 656 ννογάβ, οπη θα ἴῃ ΑΟΥἾ. “ Μεκ- 
ἴπρ ᾿πούδαβα ᾿ 566 ΠΊ5, δί ἢγϑί 5ίρῃί, ουξ οὗ 
Ρίαςο, φγεν “ ὈΓΙΠρῚπρ ἕοσίῃ ἔτ. ΤῊ {τεα 
τηδὲ ρσγοῖῦ Ὀδρίογα 1 15 γημέζμ, Βαΐ ννΠ1]|6 
στον 15, οὐ σουγ5θ, 5ΡΘΟΙ ΠΥ ργθαϊςαίθα οἵ 
ἴγ6 65 δηά ρ]αηΐβ (8. Μα((. χιῖ]. 32), Π6 ΑΡοβί!α 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἄγορβ Π6 ἤριτγα νυ μῖοῃ Π6 Πα5 εἴη- 
ΡΙογεα, Δη4 5ΙΠΊΡΙΥ 5065 οἡ ἴο βρεδκ οἵ σσοβρεὶ 
βτονίῃ. (Α ρεάδπιοα!ν δοσυγαΐθ τι56 οὗ 
Βρυγαῖίνο Ἰδηριαρα 15 ηοΐ ἰνναγβ αἰπηθά δ ὈΥ 
8. Βδ ΟΣ  οτῖ ΣΠ 27.) 1ηἸΑοῖβ; ἘΠ8 
ψοτὰ 15 ἔτεαθπίν, δηἀ δἰπιοϑέ [εοΠΪΟΔ]}γ, 
τι564, ἴο ἜΧΡΓΘ55 {πΠ15. (Αοίβ νἱ. 7; χν. 24, χίχ. 
20). “Βτειπρίηρ ἴοσίῃ ἔα πνουἹά {πεη 
ἀεποίθ ἐπε ργοάποϊίοη οὗ βρι για] βσαςαϑ, 
ἀἰβροϑβιἐΐοηβ, απ νἱγίπιοβ; ὑνμ16 (ἢ6 “ἴη- 
ΟΥΘα56 ᾽ οι ]ά βρη! ἴΠ6 Ἔχίθγπαὶ ργοραβα- 
ἰἴοπ οὗ {π6Ὸ οβρεὶ, μῃ6 δάἀάδιίίοη οἵ πον 
ςοηνογίβ, ἃπά πον οππσομο5. (ΤΠ αἰβδγεπί 
5ῃλάθ. οἵ {πουρῃξ δχργοββοά ΟΥ̓ {Π6 58ΠῚ6 
ὑνογά ἴῃ 4 ἀϊβεγοπί Ἴςοπίοχί, ἴῃ, ν. το, (“ ἴη- 
ογθαϑίπηρ ἴῃ Κπον]εάρε ᾽) 15 πὸ οδ]εοίίοῃ ἴο 
{815 νἱθνν.) 

ΎΠΕσ6 “Ἅ ποίεβ " οἵ χεειράϊν δπα ὀχῥαημοῖοι 
511] σμαγδοίθσιβα {π6 Ομσοῃ. 6 ἔσῃ, ΠΟΥ 
ἴο {Π6 οπα ἔτγιξ οἵ Πο]ΐπθββ, ΑἸ1Κ6 [π᾿ ΘΥΕΓΥ͂ 
οἸἰτηαῖθ απ πηάογ 411 σοπα! οΠ5 ; πονν ἴο {Π68 
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7 Αβ γε αἷβο ἰεαγημεά οὔ Ἐραρῆγαβ 
οὐ ἀθαγ [6]]οννβεγνηΐ, νγΠ0 15 [ογ γοιι 
4 [αι ἢ 1] τ! πἰϑίεσ οἵ (ἢ τιβέ ; 

8 ὟνΠοΟ αἶβο ἀβοϊαγεά τππῖο τι8 γοιΓ 
Ἰονε πη [ῃς ϑριτέ. 

9 Εογ 115 σᾶιι88 νγα 4Ϊ50. βίπεε {ῃς 

ΜΟΥ ΡΟΪΠρ' ὉΠ ἴῃ {Π6 τη]ββϑιοη-ἤθ] 4. Νὼὸ εἤθίο 
ΒΥ βίο ΠῚ ΕΥΕΓ ΨῸΠ 5110} νδγΐοιβ δαμογεηίβ. 
Νο ἀγίηρ ἴγθα νεῖ ργοάπιοεα διοἢ ἔτ. 

7ὲ Ἰθατὰ διὰ ὑμουύοῦρν ἄπεαυ ἐῤὲ 
σῖδοθ οὗ αοἄ.)] Τῇε “οἵ τ 1ἢἢηὼ {Π6 ΑΟΝ. 
15 ἴο ΡῈ φαγί ΠΥ ἀνοιάθά, “Ογαεο᾽ 15 1π6 
ΔΟΟΙ15: ΔΙ͂ΟΓ [ῃ6 ἔνψο νεγθβ, ““μεαγα "᾿ δηά 
“κηονν." (ϑεε Νοίδ αἵ επά οὗ (μαρίεγ.) 

2π ἐγ 8. Κεγὸ, ἔσαν. ΗδΡ. ΠΝ. 

Π. Ετεῦ ἂς γε ἰεαγπεά τὸ ,γονε Ἐῤαῤῥγας. 
Οη Ἐρδρῆγαβ, 566 ἡπ7γα, ᾿Ν. 12] ῬΒηοηοη, 
ν. 22. Ἕ(ἔ {6 ἴεγπὴ5 δΔρρ!οά ἴο Τγοπίςιι5: 
ΠΝ: ἢ: 

7ὸγ γο.] ἘἈδίΠοΥ, οὴ οἿΤ Ῥ6μ ΑΙ, “85 το- 
ῬΓΕβοπίηρ τις.᾿ 

8. οἵ ἀεἰοσιαΐθ ἐο γοῖι, γοιγς αἰδοὸ ἐο τις, αὐϑὸο 
ὀγοιισδὲ τις ἐδ γόαυς ο7 γοιι ἰουθ, ας γοῖι γξεὶ 
ἀπά σῤοαυ 1 του ϊησ δε 151. ἐῤὲ εἰγοίε 9 ἐφε 
ἡηηπμοηες ο δὲ δΡίγ 1. 

Θ. ἐῥαΐ γὲ ηιλσδὲ δ μ]ρά «υἱὲ ἐδε βου ἔϑοί 
ΚηονΙθᾶρο (τὴν ἐπίγνωσιν) 97 Ηἰς «υ1}.}] ΑἸ] 
1Π6 ἔσαν ΕἸ ΡΙβῖ]165 οἵ [πΠ6 (δρΕ ν"Υ ῬΥΑΥ ἔογ {Π]15. 
(Βρῃ. 1. τ7; ΒΆΒΠΙΡρΡ. 1. ο; (Ο]ο55.]. 9, 1ο, 11. 2, 
11. τὸ ; ῬΕΠ]ΘπΊΟΙ 1. 6.}ὺ Ῥοβϑίθ!γ, ννβθη ἃ {πο- 
ΤΟΙΡΉΪΥ βρι Γι τπ4] 501] 15 τ ΠΘα ἴῃ πΡΟη 1[56]}, 
δ ηα Θδχοϊ 664 ἔγοιηι Ἔχίογηαὶ δος νιν, ἐνθη {Π6 
Βρεοι]δίίνα θθδυῖυ οὗ {γαῖ 15 56 ῃ τηοτα ΠΠΠ]γ, 
ΔΠΔ [Π6 ΒΊΟΥ δη4 ἱπιρογίαποα. οἵ “Κπον- 
Ἰεάρε Ὁ 15 ΠΟΥ ἔΠ}ν τϑα] ϑθά. 511, {Π6 “ ρεγίδος 
Κπον]θάρο᾽ οὗ ννμῖοι 8[. Ρ81] ΠΟΓῈ ΘΡΘδ 8 15 
ΟΠ αβίθηθα δηά γοϑίγαϊ θα ὈΥ ἃ ργαςίϊσαὶ ΠΠπη]Έ, 
ὙΠΟ βᾶγεβ [Ὁ ἔγοιη βηάηρ' ΠΟ “ επά ἴῃ ννδη- 
ἀεγίηρ πιαΖ65 ἰοϑί. ὙΠαΐ ΠΙπλξ 15 σι ρρ θα ὈΥ͂ 
16 ννογ5 “οἵ Η!5 «υ2],. (Τὲ ττοίῃ Ῥϑ84]πὶ 
νγὰ5 ποῖ ΠπηΡΓΟΌΔΌΙΥ νυυτἴθη ὈΥ ἃ σΟη Ό55ΟΥ ἴῃ ἃ 
ἀπηρθοη, δηα 15 ροσνδθα ὈΥ ἃ βίγη]]αγ ἴον οἵ 
ΟΟοα 5 Ἶανν, ἀη4 5θηβ6 οὗ 15 ἐεχοθθάϊηρ Ὀγεδάτῃ 
ΔΠη4 {πε Ὀ]εββθάποϑϑ οἵ Κπονίηρ ᾿ξ. 866 νυ. 
96, 97.) ὙΠΕΓΕ ΠΊΔΥ 4150, 1 {Π15 εῤήσποςῖς, Ὀ6 
ἃ ΤΟίδγεποθ ἴο {πὸ [α]56 σηονῖς οἵ ἴη6 Οποβίϊς 
ἴξδομοῦθ. ΒΙβμορ Δ ογάβννοσίῃ οἰΐθβ 2 ϑ8ί. 
ΒΕΙΘΥ 1 2. 2,.8: 1]. 20. 

ἴπ 811 ψιβᾶο δῃὰ πηδογβίδπηαϊπρ 
ΒΡ᾿ τα 411 ὙΠα αἰγιθυίο «ρέγλέμαὶ οχίθηα 5 
ἴο Ὀοίῃ. νιβάοπι (σοφία) 15, ἀοςσογάϊηρ ἴο 
Αὐιϑίοι!θ, ποῖ ΟΠΪΥ ἴο Κπονν {πὸ σερμς οὗ ἢγϑί 
ῬΥΪΏΟΙΡΙ65. (τὰ ἐκ τῶν ἀρχῶν), Ὀὰὲ ἴο Πᾶνα ἃ 
ἵΓᾺ6. Ρτα5Ρ οἵ {π6 2γζμείρίες ἐῤεγηδείσες (περὶ 
τὰς ἀρχὰς ἀληθεύειν). ΨΝΆΙ6 νυϊδάοτχη 15 {ππι5 
ῬΥΙΤΛΔΤΥ, {Π|6 ΤηἸβίγοϑϑ οὗ 411 βοΐθποθβ (ἡ ἀκρι- 
βεστάτη τῶν ἐπιστημῶν, ΕΠΗϊο. ΝΙΠΟΠι. νἱ. 7), 
Ὁπαεγβίδπαϊηρ (σύνεσις) 15 ΡατίἸοσυ]ατ ἀπά σοη- 

(ΠΟΙ ΟΒΡΙΑΙΝ ΒΟΥ, [ν. γ--το. 

ἄγ νγε πραγά 21, ἀο ποῖ Ἵβᾶβε ἴο ὈΓΔΥ͂ 
ἔογ γοιι, δηἀ ἴο ἀδ6βίγε {πδΐ γε τηϊρῃς 
8 ΠΙΙεά νι {πῸ Κπον]εάρε οὗ ἢϊΪ5 
γ}1}} 1 411 ννιβϑάοπη δη4 βρι τε] ἀπάετ- 
βίδπαϊηρ : 

10 Ἴ παῖ γε πιῖρῃξ νγαὶκ ννογίῃγυ οὗ 

σΟΥηΘα ΜΠ ἀείαι]5. ΤῈ ἢγϑδί 15 ογεδίνθο, 
1Π6 βεοοῃά οὐιίϊςαὶ. ΟΥ̓ [π6 ΠΙΡΠΘΥ 86 πη56 οἵ 
σοφία, ϑιοἢ 845 γε πᾶ [{ τη ΝΝ ἰβάοτη δηά 
Ῥτόνεγθβ, ἔμογα ἴ5 πὸ 4ιιθϑίίοη ἤθγθ. 80 [ὉΓ 
8ἃ5 ἴπεγε 15. ἃ αἰϊϑιϊηοίίοπ Ὀεΐννεεπ πε ἔνο 
ννογ5, υυβάοση 15 βΈΠΟΥΑ ΠΥ (η6 Κπον]εάρα οὗ 
βρι για] τηγϑίθσίθβϑ, οἵ γαῖ Ἐμθο]ορῖσδὶ ργ!η- 
ΕἸΡΙ65 ; ππαάδγβίδπαϊηρ 15 1Π6 ἔοι ΠΥ Οὔ ΑΡΡΙ Πρ: 
{Πεπὶ ἴο δοΐίοη. “Βοίῃ ἴῃ πηπάεγοεξαπάϊπη ἘΠ 6 
Τηγϑίθγιθβ οἵ (ΓΙ ΒΕΔ ΠΥ, ἀΠα ἴῃ οἰ ΕΥ 1719 γΟΏ7 
ΐυες ἀοςσοτάϊηρ {πογεῖο." (Ηδηηπηοπά, ἐγ ἰος.) 

10, Τραὲ γε τηἰσῥί «υαἱᾷ «υογὴδν 97 τὲ 
]ογά.] 1.6. νου }]γ οἵ Οῤγίσέ, ἃ5 Ὀδοοσηθ5 
ΓΑΙ 81] Οῤγίσηαπο. ἙΟΥ͂ {πε Ἔχργεββίομ, ςξ. 
“Ἀγ Υ ΠΥ οὗὨ σΟΔ]11πΠρ.,᾿ ΒΡ 65. ἵν. ; οὗ ““ βϑαϊπίβ, 
Κι οῦη, "“ΧΥΙ. 2; Οὗ ΡΌΒΡΕΙ; ΒΕ τ 77; Ὁ 
“Οοῦ, τ Τ 685. τ. 12: 7. 88 ΠΌΠΠῚ δ᾽ 

κρέο αἰϊ ῥίοασίησ.)] Νοῖ δχδοῖν οὗ (οά, θυΐ 
οὗ ῤνγιῖ, νγῆο Πα5 δὲ θθεη βρόῖεπ οἵ ἴῃ 
“ἐγ σΠΠν οὔ πο ᾿ογά." ὙΤΠΕῈ νοσὰ “ ΡΙεαϑῖπρ ἢ 
(ἀρέσκεια) πα ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ ἃ 5115} ΠΥ ππίανουτ- 
4016 {ἰπρὲ ἁθοαέ 1, Δη ᾿πηρ]1]οδέϊοη οἵ ΟὈΒθ  Π]ΟῚ5 
ΠΟΙΓΕΠΙΠ6855 ΟΥ̓ Παίζεσυ. ὙΠῸ νεγρ 18. σης 
564 ὈγῪ δῖ. Ρδ}] [ἴῃ 4 βοοά βεῆβε (1 (οσ. 
Χ. 31; οὗ σομηρουπά ἴῃ ΤΙΐ5 11. 9), δαΐ 
1 15 450 ᾿ἰϑεά ἰῇ 4 δὰ βεῆβε οἵ ππυν συν 
Παϊζουυ οἵ πιδη (1 ΤΠ6655. 11. 4; αἴϑο π6 οοπ- 
Ῥοιπηά ἀνθρωπάρεσκος, ““ΤῊΔΠΡΙΘΑ56Γ," [ηξ ΠΊ. 
22). [Ιῃ ΡΏΙΪΟ 1ξ 15 γαῖ που ἔγΘαΠΘΠΕΥ ΔΡΡΙ Θά 
ἴο βίπάϊοιιβ ἄθϑῖγε ἕο ρίβαβε σοά. (8εε ρ85- 
ΒΔΡῈ5 ἴὴ Βτεΐβοῃ. [οχ. Μη. 5. ν.) [ἢ {π6 
ΠΙΡΊΟΓ 5᾽ρη!Ποδίίοη ἴο ὙΠΟ ΙΕ 15 Γαϊβθα ἴῃ 
το ρίοη, {π6 Ιἄθα οὗ σαγοῖα! Ποιηαρα ἃ5 ἴο ἃ 
Κίπρ᾽ νυ ΟΠΊ νγῈ νυ ἴο Ρ]θα56 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ ῥγα- 
βεγνθά. “"ἼΠδΐ νγε 5ῃοι]αὰ πλακθ ΟἿ ΟΠ6 
16 τυναῖκ ὑνουτμγ οὗ ΟΠ γῖδὲ οὐσγ Κίπρ, ἴο 
ὙΥΠΟΠῚ νγῸ ΡΑΥ ἃ σουΓί, νυ ῖοῖ οδη Παυεσ Ὀ6 
οχίγαναρδηΐ οὐ ἀδρεπογαΐα ᾿ηΐο Πδίζεγυ, {παῖ 
ὙῈ ΠΊΔΥ ΡΙθαβα Η πὶ." 

σιονίηρ Ὃν ἰονεατᾶβ {86 Ῥουΐζϑοί 
Κπομιθᾶρο οὗ αοα.] 'νε δάορέ πεγα {πΠῸ 
Τ. ἈΚ. (αὐξανόμενον εἰς τὴν ἐπίγνωσιν). ὙΤΠ6 
δτοαῖ δυίπουιυ οἵ ΒΙϑμορ 1ἰσμεοος 15 ἴοσ ἃ 
ἀἰδγοηΐ στεδάϊηρ δηα ᾿πιογργείδίοη, ΥἱΖ. τῇ 
ἐπιγνώσει---ἴΠ6 ““51Π1ρΡ16 ᾿πβίΓυτηθηΐδὶ ἀδέϊνα ἢ 
--ρτονίῃ ὈΥ Κπον]εάρο. (8ο αἷδο Ηυΐπεογ; 
ἄς νν εἴῖβ.)ὺ νου]ά τἰ ποΐ γαίμογ θὲ ἐν 'π ἘΠ15 
βεηβο ὺ (1 Ῥείεγ ἴϊ. 2.) ὙΠῸ γοτῦ ἰ5 σοπϑβέγιθα 
ΜΙ εἰς, ΕΡΙ65. 'ν. 15, 21: 1 Ῥείει ἢ, 2) ἀπά 
115. βῖνοβ. {Π6 Ὀεβί τιθαπῖηρ. Αἴ [Π6 58Π18 
Ἐ{π|6, τῃΠ6 στραΐεβδέ διηοιηΐ οἵ Ὄχίθυπαὶ δυΐῃο- 
ΤΙ 15 ἔοσ {Π6 σοδάϊπρ νυν Οἢ 5:5} 1 Π 65 ““ στον- 
ἴῃ ὈὉγ [πε ρεγίεοϊ Κπον]εάρε οἵ Οοα." 



ν. 11---τ4.} 

τπεῈ Το ὑπίο 411] ρ]βαβίπρ, θεΐηρ 
ἐγαϊΈα] ἴῃ ἐνειΎ ροοά σοῦ, ἀπά ἰη- 
ογεαβίηρ' ἰπ [6 Κπον]εάρε οἔ (Ποά ; 

11 ϑίγεπρίμεπεα νι 41} πιρῃΐ, 
ΔΟσΟΓΙηρ το Πἰ5 β]ογίοιιβ ρονγεῖ, απο 
411} ραϊίεποα ἂπὰ ἰοπρβιεσίπρ ἢ 
Ἰογία!πε88 ; 

12 (νίπρ; {πη Κ5 ππέο ἐπ6 ἘΔΕΠΕΓ, 
γγΠΙοἢ δίῃ πιά τι8 πιεεΐ ἴο ὃ ραΐ- 

ΟΟΙΟΘΡΘΙΑΝΞ". 1. 655 

[Δ Κοῖβ οἵ τ[ῃ6 ᾿πῃογιίδηςα οὗ {ΠῈ βαϊῃΐβ 
ἴῃ Ἰρῃε: 

13 ὟΝ Πδίῃ ἀε]ϊνεγαά υ ἔτοπι (Π 6 
Ροννεγ οὗ ἀδγκηεβ8, Δη4 Πδίῃ ἐγαηϑίαίεά 
μι5 ἰπῖο {Π6 Κίηράοπι οὗ ᾽Π15 ἀβδαγ ὅϑοῃ : 

14 ἴῃ ψῇῃοπ ννα Πᾶνα τγεάεπηρίϊοη 
τγοιρ ἢ15. δ]οοά, συόπ της ἔογρίῖνε- 
Π688 Οἵ 51Π5: 

Ις ὟΠο [185 {π6 ἱπιᾶρε οὗ {πε ἰπ- 

ἔονψε, 

11. ραΐϊεγοο πα ἰοπρ-σιηεγίησ.] αΐϊεπεο 
5. ἴῃ τεϑρθοῖ οὗ εχ οι, ἰοη- 7 εγὶπσ ἴῃ τα- 
βρεοῖ οὗ ἐῤίγισε. ΤΟ Ρ- 5 δ Πρ; ΠΊΔΥ ὈῈ Δρρ]βά 
ἴο Οοά, ἴογ Ηξδ ὕθαῦβ τι το, Ὀὰΐ ἔγοτη 
ἐδίπσε [ποτα σα θ6 πὸ θυγάθη προὸπ ΕΠΊΤη, 
Δ Πα {ΠΕ ΟσῈ ΠΟ ραίίεποθ. (Ασομθρ. Ττεπςῇ, 
ΟΥ Τ. Ῥ᾿ 1890) ὙἼΒΒ βρῆεσε οἵ {Π8 
ΘΧΘΓοῖβα οὐ ραίίθποθ 1165. ποὺν 'π σοπίοιηρί οἵ 
ὙΨΟΥ͂ σοοάβ, πονν ἴπ ὈΓΑΥΟΙΥ ἀπά {Ππαη ΚΕ. ΠΥ 
᾿Θηατίηρ Δ] οἰΟΏ, ΤΑΙ ΠΥ ἴῃ σοπϑίδπου οὗ 
ἘΜ ἀπά οπαγγ; 850 Πα ποιῖμοῦ ὈΥῪ {πε 
τετηρίδίϊοη οὗ ννου]]ν βοοάβ, ποὺ ὈΥ ΡΥΈββαγα 
οἵ δἰπιςίίοη, νν1}}} 1Ὁ 4]1ονν 1156 1 το θῈ βῃδίκεῃ 
ΟΥ̓ πἰπάογοα ΠΟΙ 115 ῬγΟΡΕΥ ἡνοσὶς " ((ΔΟσςΕΙ15 
ΟΠ 81. [4Π|65 1. 12). 

10, ἤῥο ῥαΐρ »ιαΐδ πιὸ γιθεὶ 70 0886 85- 
βῖριηοᾶ ρμογύϊοι 9 ἐῤρε ἰοέ οὐ 0786 βαϊπύϑβ 
ΜΆΪΟΙ 15 ἱπ {80 ᾿ἰρμ6.] (εἰς τὴν μερίδα τοῦ 
κλήρου.) ὙΠῸ αῤῥουϊέϊο ΠΕΓΕ 15. ΔΠΠΟΧΘά ἴῃ 
δεηϊενα ρονεσηθα ὈΥ {Π6 ΡΓΙΠΟΙ͂ΡΑ] ποι 1[56 1}. 
ΠΕ, ΕΠ π|. ἃ ἴἰχ. Ῥ' 553.. “ΤΗΘ 58 Γ6 
Ποπϑιβίηρ ἴῃ {πε ἰού, “Ἴδε Ρδῦςβὶ οἵ 1ῃ8 
1οῖ."-Βρ. Τρμοοί.) 

{ρὲ ρονίϊοι. οὗ {π6 1ο.1] Απ 8]]}5οη 
ΕἸΠΕ (1) ἴο {π6 ἀξυλείοπ οἵ {πὸ Ῥτογηϊβθά 
Ταπὰ ὈΥ ἰοὲ ἴῃ {πε ἀοοχηβάδγ-ὈοοῖΚ οἵ (ἃ- 
Ππαδῃ (}Ὀϑπυα χν. 1, 5464. “ὙΠ τείδγθησθ 
ἴο {π|5, {πὸ Αροβίίθ ς8}15 {π6ὸ Πθαυθη]ν 1η- 
Βοσγιΐαποθ {πΠ6 ἰοὲ οὔ ἴπΠ6 ϑαϊηΐβ," ΒΡ. 1)ανε- 
Παηΐ 1Π ἴος., 50 «ἰδὸ Ῥεῖαρ. ἂρ. 8. Ηϊεγοῃ. 
Ορρ. χὶ. 893); ΟΥ̓ (2) ποῦ ΡγοΌΔὈΪΥ ἴο {μῈ 
ΔΠποϊθηΐ οἰδίομη οἵ αἰνιἀϊηρ [μ6 ἱπποτγϊΐδποθ 
ὈΥ Ἰοΐ, ““«ογς ῥαγεάϊαϊ5." (51. ΧΥΠ. τα; 
1,ΧΧ.) [Ιὰ ψουἹά ΡῈ υἱίου!υ τηϊδίακεη μοτα 
ἴο ἱπίογργεί 851. Ῥϑὶ] 845 δε Πρ ΔΥΌΙΓΓΑΥΥ͂ 
Πα σταϊυϊοι5 δοίϊίοη ἴο (οά; Π15 οδ]βοΐ 15 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἴο Ὀτίηρ οὗ ΟἿ ππνγοσίμιπθθθ. Π6 
ἰοέ ἄοοβ ποῖ [ον {πῸ6 ογάου οἵ ἐξεογαη, 
θυΐ 115 [Ἀ]ΠἸΠρ’ 15 ταϊεὰ ὈΥ ἰῃαΐ ᾿ποχρ !οθ]8 
ςοιηδΙπδίϊοη νυ ΠΊΟ ἢ ννα 08}} [οσίιιπθ Οὐ ομᾶποε ; 
Δ ΟἿΓ ἰοέ ἴῃ {πΠ6 ΠΟΔΥΘΗΪΥ Κιηράομη 15 ποῖ 
οἵ οὐχ πιοεῖῖ, δας οἵ βουλείῃιηρ, Προ σ ̓πάἀ θα 
184 σμδηςσθ, γαῖ Θα 4} Υ τοτηουθά ἔτοστὴ ΟἿΓ 
Ῥοννεγ οὗ ἱπῆτπιϑηςα, νἱΖ. σοά 5 στάςθ (ΠΪ5 15 
᾿πηροσγίδηΐ ἴῃ ἱπίθυρσγείπρ ἐν ᾧ ἐκληρώθημεν, 
ΕΡΠ65.1. 11; 566 ποΐβ {πογθ.} ΓΠΟΓΙΘ 15 5ΙΠΊΡΙΥ͂ 
ΠῸ 5͵οιπηα οἵ δηϊεσοάδηξς νγουίμῖπαθ5 ἴῃ 8. 
(1 15 οδ]ϑά ἰοὲ ἴο σον {παΐ 1 15 ποῖ οΠ 
ὈΥ͂ Οὐγ «ὐογ!ῤ.) ((μγγϑβοβί.) 

ἐῤὲ ἰοΐ οὗ, ἐδὲ ταἱπίς αυίεῤ ἐϊε ἐπ ἐδε ἰϊο δι. 

ΟὟ ΕἸ] τεπάσγθα Ὁ Τδηῖ, “Οτο δαοίοτε 
ἔλοῖ! σι ΠῈ ῬΑΓΓΙΟΙΡΟῈ5. βου 5 σαηοίογ 21 χιίώ οἱΐα 
ἐπέ ἐπὶ ἱμηιῖπο. ἨἩΗϊκῖ, Κπν, Π) ῖν. 11. 445.) ὙΠῸ 
Ιοΐ οἵ {ΠῸῚΓ ᾿ππουϊΐαπος 1165 ἴῃ ΠῸ Ρ]ΟΓΙΟΙΙ5 
ΤΟΡΊΟη οὗ {Π6 ᾿Ιρΐ. ΠΡ 15 {π6 ρεγίθος 
Ιάθα] οἵ Ποίίποθβ, θαυ, ἃπά ἸΟΥ͂ (Αρος. 
ΧΧΙ. 23). ΤῸ δ Ραγίδκουβ ἴῃ {Π6 ἰοΐ οἵ {π6 
βδιηΐβ ἴῃ {πὸ ἸΙρἢΗϊ 15 ἴο θ6 ραγίαικοιβ οἵ {πεὶγ 
ΒΟΙΙΠ655 Δηα ἐ]οϊγ. 

15. Προ ἀοιἱνουϑᾶ ὡς ζγουι ἐῤε ῥοαυεῦ ο 
{86 ἀαγάγενς, ἀπά ὑταπβιαίθα τῷ ἡπίο ἐδ 
ἀϊισάοηι οΚ ἐρε ϑοι οἵ Η15 1οσν8.] “ΤΠ ε]νογθά 
1.5 ὈΥ Οὐδ σσϑδΐ υἱοίουϊοιιβ δοῖ 85 ἃ Ἷοη- 
ΠΌΕΓΟΥ (οη ῥύομαι, 5686 1 ὙΠε554]. 1, το); 
“ γαηδίαῖϊθά. τ᾽ ΕΥ̓ ἃ ΨγΠΟΙθβαΪὶα {Γ8η5- 
ΡΙαηΐαίοη 4πΠ4 ἱποογροσαίίοῃ “" ἱπΐο {Π6 ΚΙπρ- 
ἄοπι οἵ {πὲ δοὸη οἵ Ηἰβ ἴουε, {μὲ Κίπρ- 
ἄοτη οἵ (ΕΠ γιδί, {πὸ Ομυγοῃ Ποῖα ἃπά πον 
(ΡΓοῦΑθΙΥ ἢ ἃ ΡΟΪΘΠΊοα] ππάετγίοπε---Π 6 
Ἰϊπρήοτη οἵ Ηἰβ5 ἄθαγ 8οπ, ποῖ οἵ φαηγείς). 
(΄ ννε αἵἴε ὑπάργ [6 Ηεῖγ, ποῖ ὉΠάΘ «675 
αὐαηΐς. ϑονογίδη, σποΐθα ΟΥ̓ Βρ. 1 ἱρμεοοῖ ; 
οὗ Ηεῦτενϑ 1. 2, 11. 5.) ὲ αἴξ ποῖ 5 ΠῈΡΙΥ̓ 
ἀεἰϊυεγεά; ΟἿΥ ἀθ] νη Θ 15 αἰθὺ ἃ ἐγαλ9- 
γερο. (ϑες Νοῖβ δ επά οἵ (παρίεγ.) 

οι ἐῤὲ ῥοαυεῦ 9.65, [π6 «ἀαγέπε..  “ὙὍΠ6 
Ροννεσ ἢ (τῆς ἐξουσίας). ΠΕ νγογά οἴζβη πλθδῃ5 
Δι Ποτιγ, τρ α 1] ροννου---οῖ {ΓΘ θ πτν Πα5 
81 ΠΡ] οἱ ποίϊοπ οἵ δοίϊπρ ἃ5 ὉΠῈ νν}1115, 'γτο τ 
βρεοῖνε οἵ βίος ἀπά πιεῦου. 8. δὰ] δν]- 
ἀΘΠΕΤΥ 5᾽ 65 ἃ γα πβίογθποθ ἔγομη ὑὐγαηη10 8] 
ΒΥΔΥ ἴο ἃ ΡΈΠΕΥ ογάογεα δη4 σοπβίι 008] 
Κιηράοιη. “ΘΙΠΡΙΥ ἴο Ὀ6 ὑπάεγ ϑαΐδηῃ ἴἰ5 
Βατά. Βιυΐ νι {115 ρον Υ νυ ΠΊΟἢ 15 ΕΥ̓ΤΑΠΗΥ͂ 
δαάοά, 1ἰ 15 Βασάεγ ἴασ. ((βγγϑοβί.) 

[86 ἀαγζηε..ἢ Οὐὐ Το 5. νυ ὑνοτγβ 
μᾶνα Ποῦα Ραβϑϑά ἱπΐο {πὸ ἰδηρίιαρα οἵ δῖ. Ρδ8ὰ]} 
(ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους, 8. ΓΚ χΧΧΙΪ. 53). 
ϑαΐδη, ὈΥ͂ 5'Π, ΒΕσΟπΊ65 ἄγ π655 οοποεπίγαϊθα, 
ἈΠ, Ὧ5 1 ὑγεσθ, ρεγβοηϊῆθά--οππρεά ἴπ {πὸ 
τορίου {παῖ 1165 ουξϑιάς (σοά, νν πο 15 {Π86 15} ΐ. 
[τ “ ἀδγκηεθθ" νγεὲ Πᾶνϑ ἃ 50- Ὁ] “““οῤαπηῖς 
ννογα," ψνΠοἢ 15 γεῖ σοπηηοη ἴο Πίπὶ νυ ἢ 81. 
ΤΚ6 «πα 8.. αι] --- οἵ ψῃϊοῃ γα Πᾶνα 
ΡῬγοοῦ ἰμαὲ Οῤγίέ νγὰβ {πῸὸ δυΐπου -- απ 
ὙΠΟ ρῥαβϑθ ἱπίο {πὸ σομπηπῖοπ 5ίοςκ οἵ 
(γι βίίδη ΒΡΈΘοἢ. 

14. [π᾿ «αὐροτι αὐὸ ῥᾷυε {πα τγεάεηιῤέϊοτι 
ψ ΐΟΒ 5 0896 γεριΐτοίο Ὁ οἷπθ.) “Οὐδγὴ 
τοΐαται τοάἀετηρίὶ ποιὰ ταπλϊβϑῖίο Ρθοσδίογ ΠῈΊ 

[ τ. 2.4 
,ϑ97ε 97) ἀΐς 
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ν 5:0 ]6 (σὐοά, τε βιβίθογπ οἵ βνεγΥ 
ογδαζιτε : 

τι6 ΕῸΓ ὈΥ ΠΙπΠῚ νγεῦα 41} τῃϊπρϑ 

σοΟΙ ΘΒ ΝΘ. 1, [ν. 15-τ. 

ογαδίβά, δέ δα ἴῃ βεάνεη, δηά τπδὲ 
Δ΄6 ἴῃ Θδγίῃ, νἱβι0]α δηὰ ἰηνίβι0 16. 
νν Ποῖ ῃογ λέν ὅδ τῆγοπεϑβ, οΓ ἀοπηηΐοη8, 

ΠΟΠΊΡΙ ΘΟ τ ἢ (5ι.). ἘΣ χίεγπαὶ δα ΠΟΥ Υ 
πα ᾿πίοθγπαὶ ουϊάθηοθ ἃγῸ ΑἰΚα ἴῃ ἴανοισ οἵ 
{Π6 οπηβϑδίοη οὗ {πὸ ννογάβ, ““1σγοιρῃ Ηἰ5 
ΒΙοοά," ννῃιοῃ ΡΥΟΡΑΌΙ]Υ σαπΊ6Ὲ ἴῃ ἔγοπι ΒΡ. 
1: ἢ- 

αὐὸ ῥαθ.1 Ιπῃ {πὸ ργορπαπί [ομδηπὶς ἀπά 
Ῥδυ]ηθ 56η56, “ννὲ πᾶνε δηά Πο]ά." 

ἐμδῦ χεάοριῤιίοπ.] ΠΕ πηθίαρῃοῦ ΟΠμΔηΡῸ5 
ἔγοπὶ “ἃ “ὐείογ' Υθβοι Πρ ΟΥ̓ ἔΌΓΟΘ, ἴο ἃ 2ί]α1- 
ἐῤγοῤρίτέ γθ]θαβῖηρ ὈΥ Ραυπιθηΐ." (ΒΊΒΠΟΡ 1Ἰρπί- 
ἴοοί.) ὙΠ 5ᾶπι6 ργϑαΐ οὐἱῖϊς. 4150 ροϊηΐβ 
οὗξ {Π6 ργοῦθδ ΠΥ οὗ [Π6 ΑΡοβίϊε 5 ειηρίου- 
ἴπρ ἴῃ {Π|5 επρῃδίὶς ἘΧχρυθβϑίοῃ ἃ ἰδοϊζ, γοῖ 
ΨΕΓΥ͂ ΡοΟΥΟΓΓ] ΡΟΪθπηϊς ἀρδῖπδε ἴμ6 Οποβίϊο 
ςοποθρίίοη οἵ “τεάειηρίοη." Ὑη6 οοπι- 
ταιπϊοαίίοη οὗ τηγϑίϊς βθογεῖβ, 'ἰπΠ σοππθοίοη 
ὙΥΙἢ ἀη οἰαθογαΐθ ϑυϑίθπὶ οἵ ΔηΡΘΙΟΙΟΡΥ, νγαβ5 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ Δβϑουίθα ὈΥ {πεῖ ἴο θὲ ἴΠ6 τὸ- 
ἀεπιρίίοθ. (Ρ. 143.) Αραϊηδέ ἴμοβθ ψηῸ 
τηδάθ ““τϑάοιηρίίοη " σοηϑίϑε 1π {Π15, δῖ. Ῥμ]} 
11565 δηρτιαρο ΥΘΓῪ Π|κὸ [Παὲ νυ] οἢ ΖδοΠαγΙα5 
ΕἸηρΡΙογθὰ ἴῃ ἢΪ5 5οηρ, ὑγΠθη Πα ἐθῆποβ “' 54]- 
νΑΊΊΟΠ ἢ 85 σοηβίϑίηρ, ποῖ ἴπΠ ΘΠ ΠΟΙΡΑΊΙΟἢ 
ἔτοπὶ ἃ ἴοσεῖβῃ γόκο, θυΐ ““1π τοιηϊβϑίοη οἵ 
51η5. (“ Κπον]οάρε οἵ ἃ βαϊναίίοη σοηβιβί!ηρ' 
ἴῃ ΤΟΙ Ιβϑιοη ΟὗὨ {Π6ῚΓ 51Π5,᾿ 81. {λπ|κὸ 1. 77.) 
Ἐοάεπιρίίοη ἄο65 ποΐ σοπϑιίβὲ ἴῃ ᾿πιἸδτοη ἰηΐο 
ἃ ΤᾺΠΟΙΠῚ] ΔΠΡΘΙΟΙΟρΡΎ, δυιξ ἴῃ Ραττοὶραίίοη οἵ ἃ 
ΤΟΔῚ] [ὈΥρΊνομεβθ. Νοίβς ον {πΠ6 Αροβί!θ 
ΡῬᾶβϑθβ, ἃ5 ἴ ψεῦθ, {πγοιρῃ {πΠ6 ροόσοῃ οἵ 
τϑάἀοιαρίοη τη {Π|5 νοῦβο, ἴο σᾷΖ6 ΠἰπΊβο δ. ἀπά 
Ιεδά τι5 ἴο βρᾷΖθ, ἰῃΐο ἴῃ6 ῃϊρῃεδέ ἤϑανθῃ, 
ψ ποτα {ΠπΠῸ Εἴογη4] ῬΟΥΒΟΠ4] [πὰρ οὗ σοά [5 
ψ ἢ Ηἰπὶ--ἀηά ΟΥοΓ {Π6 πηΐνοῦβα οὗ ψ ΠΟ ἢ 
ΗΘ 15 1π6 ατραδΐου. 

νῦν. 115-19. ΤΠΘ ΡΈΠΟΓΑΙ σοπηροίϊοη οὗ {πὸ 
ῬΑΒΘΑΡΌ, ἃ5 ἃ ΠΟΘ, 15 45 [ΌὍΠ]Ονν5 :-- 

Τῤεο οὐ. “ῤεαξ 9Υ᾽ ἀργιρὶ.-- ΟΥ5. 12, 13 
β56ῖ ἕοσίῃ {ΠῸ σσοῖ θεπθῆϊβ σοπίογσθα ἸΡΟΠ τι5 
Ὀγ {π6 δ αΐφεσ. ΑΕΓΟΥ πιθπίϊοπῖπρ “ ἴΠ6 δοη οὗ 
Η!5 Ἰονβ," δ {Π6 οἱοβε οἵ νϑῦ. 13, δη4 ΟοἿΓ στὸ- 
ἀεπηρίοη {πγοιρῖ Η 15 ἀθαΐῃ, ἀπά [Π6 ἐββϑεη- 
[14] σμαγδςίοσ οἵ {πὸ τϑάοπηρίίοη, ν. 14, {Π6 
ἈΡοϑβῖ!6 ργοσθϑάϑ ἴο β] σιν Ηΐ7ι (γ 65. 1.5--19). 

Ης 5--- 
Α. ΤΠμε (Οεπίτε οἵ τς οἱά ογϑδίίοῃ 

(νν. 15, 16,.17): 
Β. 6 ΕΘ η ΟΣ {ΠῸ 

(τεσ. 18); 

ΤΡεγεέζογε: Ο. ἘΕΥ σοπεπιυηρ ΟΠ οἔ ἀπά ΕἸγϑί 
ἴῃ αἰ, 

πόαν οτραϊίοη 

[ΤῊϊ5 ἄρστύθοβ ὙΠ ΒΙΒΠΟΡ Β}]}5. πα] γϑὶβ οὗ 
ἴῃ ρῬαββασθ, νυν] οἱοβθαα ἢ {π6 ΡΙΓῃγ 5εη- 
ἴ8 06, --- “ πὶ ΟΠ ΠΙ Π]Ο0. ταίϊοηθ 50. απ γϑϑί- 
{015 “πᾶ πὶ ᾿ηϑιϊπἰἰοηΐθ5, απὶ απ ΡΥ ΠΟΙ  ΠΤῚ 
ΤῊ, ἔπτη {πᾶ οαριΐ ΕΟ] Θβίθθ, βιρτα ΟΙΏΠΘ5 
Ῥτριηϊηθγοί,᾽ -- ͵ααΙο, ΕΟ]. (δ, ν. 8.] 

Ϊὴ νεσ. το, {πθὸ Αροβίία ροὲβ θδοῖς ἴο π6 
ΠΟιη561 οἵ σοά, ἀπ βρϑᾶκβ οἵ {πε σεσοπεῖῆδ- 
το 45 {Π6 βοοά ρίθαβιισε οἵ Οοσά, νυ ῃ1]6 Οῤγισέ 
15. πε πηθάϊιπι [Ὠτγοιρἢ ἡνῃΙοἢ ἐπαξ σβοοά ρ]6α- 
ΒΌΓΘ 15 σαγτθά οἵ. “Τὰ ρ]θαβθά {ῃ6 ἔαῤῥεγ 
(Α.Ν.) 5ῃοιυά γαίμοῦ δε, “Θο γγ88 ρΡ168568," 
ὝἸ )885 αοα᾽Β σοοῦ ΡΙ108 5809 ὑμπδῦ---" 

ὙὝΠΕΓΘ 5. ἃ αἰθὲ πηδ]θϑίυ ἱπ (ῃς αὐτός, 
7ριχέσερ {ἰτλθ5 στορθαῖθα ὈΥ 8[. Ραὰὶ] Ὀεΐψεεπ 
ὙΘΙΒ. 16--23, ἐπυείυε {ἰπλ65 σοί! ΠΙΥ τε ουσ 
ἴο γιέ, πὰ ἐαυΐσο ἴῃ ἃ νΥΑΥ ἴπ νυ οἢ νγῈ οδπ 
ΒΟΔΓΌΘΙΥ ΘΠ] ΓΕἸΥ ἀἰϊπεϊηριίβα. [ὙΠῸ πιοάδ ἴῃ 
ὙΠΟ ἢ αὐτός 15 τιϑεά, Ξοπηθίϊτηθβ οι ρ ΒΔΕ Δ ΠΥ 
οἵ ὥῤγίδε (οἔ, οἡ τ 88. ]ομη 1. 5), βοπιβίϊτηθβ 
ἴῃ ἃ 5υῃίῃεβίβ ἴῃ ΠΟ (Πγῖϑε απά Οοά δα 
ὈΙΘπαΘ 4 πὰ οαπποΐῖ θὲ βοραγαῖθά ΟΥ̓ οὐ εἰς δὶ 
ΔΠΔΙ 515, 15 ὁΠ6 οὗ {πῸὸ βίγοηρεβδέ ρτγοοίβ οὗ ϑ8ῖ. 
Ῥαι}}5 Θπίγα ροβϑοββίοη ὈΥ {με {πουρπΐ οὗ {πΠ6 
ἴγπ6 ἀπ ΡΓΟΡΟΓ ΠὨ ἰν πη οἵ {πΠ6 ὅοη οἵ σοά.] 
θη ν»Ὲὰ Ρᾷᾶ85 Οἡ ἴο (ΐς πιοήβ οὗ {πὸ 

ΤΘΟΟΠΟΙ Ιδτοη, της τορίοσεποθ ἴα (9 ὥῤγιέ, 
1ῃγοιρ ἢ γποπὶ Οοά πιοι]45 ΗῚ5 ραγροβε δπά 
εχθοιΐοβ Ηΐβ5 Ὀθεποῆςσοπί ν}}}}. ὙΠῈ ρατί οἵ 
ὥργμέ ἴῃ το οπηρίϊοη 15 ἘΠ Ὲ πονν Π6ΠΊΘ. 

Α5 ἴο {π6ὸ ιιδὲ οἵ οπα ἱπηρογίαπέ ψοσά. 
“ΤτηδρῈ " (εἰκών), ἴῃ ἴΠ6 Νὸνν Ταβίδιηθηΐ, 
ΠΟΠΊΘ5 ἴο Ὀ6 επιρὶογεὰ ἴῃ ἃ 56η8586 ὙΠΟ 
5. Ἐχαοῖν ορροβίίθ ἴο {παῖ οὗ {πῈ Ηεῦτγεν 
νγοτά οἵ ψΠΙΟῃ ἴΕ 15 4 ἐγαπϑίατοη 'π {Π6 
1ΧΧ. ΤἼΠε Ηεῦγονν Ὀρν Τῆ64Π5 8 5Π8646 ΟΥ̓ 
ΡΒδπίομη, ἀπά ἰβ δρρ!!δἀ ἴο βθεπιίηρ δχἰβίθηςθ, 
ὈΠΓΘΔΗΪΥ οὗ θεῖηρ (5. ΙΧΧΗΪ. 20) ; Πεποα 
ΤΑΘΙΔΡΠΟΙΙΟΔΙΥ ἴο ΔΠΥ͂ ἱπιᾶρῈ ΟΥ̓ ΠΠΚ6Π655. 
Βυΐ ἴῃ {πὸ ΒΡ. ἴο μὲ Ηδθῦγεννβ εἰκών ἴ5 
564 845 {πε οχαοΐ χηέϊέρεσὶς ἴο {παᾶΐ ψΒΙ ἢ 
15. σῤαάοευν,---- ΠΕ αν Πανηρ ἃ βῃδάονυν οὗ 
βοοά {πηρ5 ἴο σοπῆο, δηά ποῖ {Π6 67} ἐγιασο 
οὗ {πΠ6 {π|πρ5᾽ --(Ηεθγεννβ Χ. 1), ἀπά τηδύ θ6 
ΠΠΓΘΓΑΠγ ἰγαηϑιαίθα ὈΥ {Π6 Ρρἤγαβα οἵ Εἴςεσο 
ΠΙ ἢ ΟΡΡΟΒ65 {πΠ6 “5014 δης θχρῦθββ τπᾶρθ᾿ 
(ὡοὐάα εἰ ἐχῤγεσσα εἴοίεε) ἴο [ῃ6 “ϑῃδάον,. 
ΜῈ {π6 ᾿άθα οὗ οηθοάϊπιοπί δηά τε 4]1Ζα- 
τη ἴπ {Π6 ννογά γῆαϑε ἴνγο οἴ πουβ5 σαπιθ ἴο ΡῈ 
ὈΙεπάρά : (4) {π6 ᾿τηᾶρο δηά {Πκϑηε55 οἵ σοά, 
ΑΕΓ ΠΟ ἢ ΤηδΠ ννα5 πιδάθ, νγὰ5 δρρ δα ἴο 
ΕΠ γῖδε [6515 (“ἢ γίβί, νῆο 15 {πὸ ἤρα φῦ 
Οοα, 2 ΟοΥ. ἵν. 4; (610585. 1. 10}; (Ὁ) [πὰ {86 
ῬΙαζοηΙΖίπρ Βρεσυ]δίοπβ οἵ ῬΏΙ]ο, {πΠ6 [πιᾶρα 
οἵ (σοά ταῃ ΡδγΆ116] ἢ π6 Τορο5, οὗ συμ ἢ 
ἴξ ννὰβ δὴ δἰίγιθυΐθ ὙΠιι5, ὈΥ {πῸ βρεοιυ]α- 
τ[ἰοη5 οὗ δε] βέϊοαὶ υϊτοιβ οὐὨ νδγΙΟ 5 
50 Βοο]5, ἀπά ὈΥ {π6 μα] άθθ ραγαργαβίβ-- Ὁ 
ΟτΥθηΐαὶ {πουρῃΐ ἀθγινοά ὈΓΙΠΊΔΓΠΥ͂ {τΌΤη 
Θο]οῆοθ, «πὰ ὈΥ Ηε]οηϊδίῖς {πουρπέ 
ΡΓοπιρίβά δγ {πΠ6 Βοοκ οἵ ᾿Ν ἰβάοπι---γϑί 5 
ὙΨΑΥ νγὰ5 85 {ΓΌΪΥ τηδήθ ΥΕΔΟῪ ἱἴπ ἼΠθο- 
ἸΟΡῪ 45 [Ὁ ννὰβ ἴῃ ἃ αἀἰβεσγοηξ βρπεγε ΕΥ̓͂ {ΠῈ6 
1ενν 58 στιπαὶ, 



γν. 1ὴ--ἰϑ8.]} 

ΟΥ̓́ΡΓΪΠΟΙρδ "εἶθ, ΟΥ̓ Ρουνθ β : 411 τ] ηρ8. Ὁ 
νγεγα ογθαϊοά ΌΥ Β΄πι, ἀπά [Ὸγ ἨΪπῚ : 
τὴ ΦΑπά [6 15. δείοία 411 {πίηρϑ8. 
4. Δη4 ΒΥ Πἰπι 811] {Π|πρ8 σοηϑβῖϑβέ. 

ΟΟΙΣΘΒΙΆΝΒ.. Κὶ 6 

ιὃ Απά ἢε [15 {π6 Πμεδά οἔτῃε βοάν, 
16 σμυτοἢ : ἡγΠ0 15 Πα Ὀερίπηϊησ, τΠς 
Πιβέθογη ἔτοπι {Π6 ἀεδά : 
ἐβπίησε ἢ6 τηῖρῃξ Πᾶνα {Π6 ργβαπηίηεηςα. 

15. “ΟΥ̓ {Παὲ Οοά Ψγῆο 15 ποῖ βἜθῆ, πᾶ 
σαπποΐῖ 6 9θθη" (τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου). 
ὝΤΠΪ5 αἰἰγιθαίε οἵ (σά 15 ρ]αςρά 1π ἃ [ὈΥΠὶ 50 
Ερἤῃφίϊς, θδϑοδιιβα ἴἴ 15 Ἐχραπαΐοσυ οἵ “πὸ 
Τππαρο. (ΟΠ γίβέ 15 [ῃς [τηὰρο οἵ {παὶ οά ννῃοὸ 
ἴ5 ποῖ, δηά Ἵδηποΐῖ 6, 566 ηὴ οἴμογννῖβθ. [|ὴ 
τῃδΐ [ππᾶρθ ΟΠΪΥ͂ σδη τπηδῃ 5ε6 σοά. [{ 15 οχ- 
δοῦν 81. [οπ᾽5 {πουρῃΐ : “ Νο πιᾶπ παῖ βθεὴ 
Οοά «δ δΔηγ {ἰπ|6. ὍΠεῈ οηϊγ-θεροίίθη ϑοη, 
ὙΥΠΙΟἢ 15 1η {Π6 Ὀοβοπὶ οἵ {πὸ Βαῖμοσ, Ης απ 
ΠΟ οἴδμογ (ἐκεῖνος, Ἔχ οεμσ 6), Ἰητογργοῖθ Ἡ πὶ 
ἴο τι5 Οῃ06 ῸΥ 811 (ἐξηγήσατο, 81. ΤοΠη 1. 18), 
ΒΥ {π6 Ιαηρτιασα οἵ Ηἰβ5 [ποαγηδίίοη. (οτη- 
Ῥάγο {ΠῸ Ιαπρτιαρο οἵ ΗΠ ΘΌτοννβ5,1. 3: “ὙΠΟ οἵ- 
Ταγὶηρ οἵ {πὸ ΕΔΙΠΟΙ 5 βΊΟΎΥ, ἀπά {ΠῸ βίαπιρθά 
ΘΟ ΟἿ ΓΒ. συ δίσποα. “1. γος τὸ, Θ1. 
ῬδᾺ] 15 ϑβοαζίζοσίηρ βοθάβ οὔ 1πουρηΐ, [ΓΟ ΠῚ 
ὙΥΠΙΟἢ ΠΘ ΤῊΔΥ αἰζογνναγάβ σεξαῖα ἴπΠ6 ννοῦ- 
ΒΠΙΡΡΟΙΒ οὗ ΔηρῸ]5. (Βεηρε].) 

ἐρε γείσογη 97, ἐυεῦν ἐγεαίμσε] (πρωτότοκος 
πάσης κτίσεως). Οπ {πε ΠιΙδίογΥ ἀπά ἱπίεγ- 
Ρτγοίδέϊοη οἵ {π6 υνογά “"ΕἸσϑυ- θοση," 566 ΑαἍ61- 
τομαὶ] Νοίθ. ὙΠῸ πιϑαπὶπρ οἵ ἴΠ6 ἴουτη Πα5 
Ὀθθη Ὀοϑέ Ὄχρίαἰηθα ὈΥῪ {πὸ βτοαΐοδί οἵ ἄορ - 
τηδίϊς {Ππθο]ορΊδη5, ννμο δπ]ογεά {πὸ φἀνγαπίαρα 
οὗ βρθακίηρ απὰ {Π|η]χίηρ ἴῃ ατοεκ. Κ Βοη 
Ης [5 δι] θᾶ " ΕἸγβίτθοση οὔ ογθαΐίοη, 1ἴ 15 
ποΐ 45 Οπὸ ριιΐ αι οὐ ἃ ἰϑνεὶ ν] ἢ 
{πΠϊηρ5 ογοαίεά, απ ἀπίθοθηοπί ἴο {Ποτὴ ΟΠΪΥ͂ 
ἴῃ {{π|6, {παῖ Ηδ 15 βίγιοἋ ΕἸτγϑί- θογη---ονν 
σου] τ Ὀδ 50, βθεῖηρ {παΐ Ηδ 15 οὐἠἱύ Βεροῖ- 
ἴξη ἐ---θϑς οα δοσοιιπί οἵ {πΠ6 σοπάθβοθηβίοη 
οἵ {πε Ὑν οσά ἴο οσσεδίίοῃ" (Αἴμαπαβ. Οταΐ. 11. 
62). “Τὶ 15 ποῖ βαϊ4 νυ ἢ ΔΎ σοπάϊτοη δΔη- 
ποχϑά, θαΐ δυβο] ον, “1Π6 οπ]γ- Βεροίζθη 
80η ΨΠῸ 5 ἴῃ {πῸ Ὀοβοῖὴ οἵ {π6ὸ Εδίπογ᾽ 
(ϑέ. Το 1. 18). Βαΐ {π6 “ ΕἸγβέ-θου ̓  Ποτα 
Πᾶ5 {πΠ6 σοπάϊτίοη οὗ ογεδίίοη δηποχθά ὈΥ 
δῖ. Ῥδὰ] (55. 3ῶγ ἐπ Ηϊΐνι αὐεγὸ αἱ ἐῤ΄ῆησε 
ἐγεαίεά, ν. 16). Βαΐ, 1{4}1 [Π1ηρΡ5 ννεσε ογοαϊθά 
ἴῃ Η πη, δ 15 ἀϊογοηΐ ἴγοτη, απ ποῖ οπε οὗ {πὸ 
οὐδαΐασοβ, απ Ηρ 15 ποΐ ἃ ογϑαίβά {πϊηρ, θαί 
(ῃ6 Ογεαΐου οὗ ἰπίπρϑ ογοαϊθ. Πογοΐοσαε, 
ἩΗς 15 οδ]οά “ ΕἸγϑίσθοσπ  ποΐ οἡ δοςσοιηΐ 
οὔ Ηἰβ οοπιίηρ ἔγοπαη {πΠ6 Βδίμοσ, Ὀπΐ οἡ 
δοςσοιπέ οὔ {πὸ τοαίίοη μανίηρ θθθη Ὀγοιρῃς 
Τοσίῃ ἱπίο δχἰβίθποθ ἴῃ Ἡη. Απά 45 Ὀεΐοσθ 
Ετεδίίοη δ ννὰβ ἴπΠ6 ϑοη. .. 580 Ὀοΐογε θεὶηρ 
Δ] ἀ “ ΕἸγβί- θουπ οὗ Ἔουοσυ ογοαΐατσο Ηδ ννὰβ5 
{πῸ νοτά ψνῆο ννᾶβ ἢ ΟΟά, ἀπά ννὰ5 Οοά. 
1 15 οἰἴθασ {πα Ηδ 15 ᾿ς 4116 4 “ ΕἸσβί- θοση, πο 
οπ Ηἰβ οὐγῇ δοςοιπί 85 1 Ηθ ψ ΓΕ ἃ οὐδ ΓΘ 
"ΠΟΥ 85 ΠΑΥΪΠρ ΔΠΥ͂ ΤΟ]δτΊΟη ἴῃ ΗΠ5 Θσβθποα 
ψἢ ἴπ6 ΠΟ]. οτγθαϊιοη--- Ὁ Ὀδοδιιβα {π6 
Δ οτγά, ννῆθη ογθαίης 411 ἘΠ]ηρ5 ἴῃ {πὸ ὈΘρῚη- 
ΠΪπρ, σοπάἀρβοθπαάθα ἴο τπϊηρ5 ογοαΐθά, {παῖ 
ΠΟΥ τλϊρις θῈ 4016 ἴο σοπὶα ἰπΐο οχἰβίθηςςο, 

αν Ζ1.---- οἱ, 1171. 

(Αἰμαπαϑ5. 1014. ἀπά 63). ὍἼΘ οοπηροίίοη οἵ 
[Π6 ννογάβ ἴῃ ν. τό (4 1η1{.}) πλαὺ Ὀ6 οἸθαΓΥ 
Ραξ τη {πε ἔοσπι οἵ αιιθϑίίοη Δης Δησννου, {Πι|15---- 
ΝῊ 15 Ηδ {με ΕἸἰγβϑί- Βούῃ οἵ βνεῦῦ οτθα- 
τὰγο  Βροδιβθ 411 {πὶπρ5 ΕΥς ογοαΐθα [πῃ 
Ηΐπι, (1.6. θεσαιιδα ΗΘ 15 ποΐ ἃ Ἵγδαίιγθ). 

16. αἷ ἐῤίμρς πυογο ἐγεαίεά ἴν Πΐ»ι, ὧγ οὔδ 
ἐγοαίΐυε κοί (ἐκτίσθη). ΤΠαΐ ογθδέϊνα δοΐ, [ῃ6 
ἢγϑί οὐ] βῚΠ4] γεϊδίιοη οἵ ογοδίίοη ἴο {πΠ6 (σοδίου, 
ννὰβ Ὀτοιρε ἀθοιξ αἴζοῦ ἃ ἴγρ ὑγποβα 11Π6Ὸ5 
γν Γο ἰαϊ ἴῃ {πΠ6 δἴθγπαὶ ΜΙπά οἵ {πὸ ΕἸσβίθοση 
(ἐν αὐτῷ). ΔῈ {πὸ δογ. δὲ θθριπηΐϊηρ οἵ [Π6 
γοῖβ6. σοηίγαϑε σάλον {πο ΡΕ. αἵ 115. οἱοββ. 
(«ΑἹ] {πῖπρ5 οομύϊππο ᾿π οὐϑδύϊοι "ἢ (ἔκτισ- 
ται), ἴανε θθθη ο]]6α Ἰηΐο ογοδίίοη δ η4 οοπ- 
{πηι 50 ΒΥ Ηἰπὶ αηά ἴογ Ηϊπη. ὍΠα ργθβοηΐ 
ΔΟΙαΙηρ τοϊαίίοη οὗ ογθαίίοη ἴο 115 Οοά οοη- 
{ἰπτι65 Τπγοιρῃ (Πγῖϑδί. “ἼΠῸ6 σοπβογνδίοη 
οἵ {πϊηρ5 15 ποίῃιπρ' θυ ἃ ϑογέ οἵ σοῃεπιοιβ 
ογδαίίοη " (Ἐϑβε1ι5). 8:. Ῥαὶ}}5 [πουρηξ Πογα 
15. ῬΧΓΘΟΙΒΟΙΥ {παΐ οἵ δῖ. [ομπ ἀπά οἵ οἵ Τοτά 
ΘῈ ΠΟΠΠΝῚ τὸ Δ Υ τ) ΔΝ 6 ΠΗ ΤΠ 9. 
Τομη {πε ἀϊδειϊποίίοη θθίνγθθη {Π6 οὐ ρῖπαὶ δοξ 
ΟΥ̓ ογθαίίοη, ἀπὰ {πὸ σοπείπιδησο οὗ 411 {Π|πρ5 
ἴη ογθαίίοη ᾿πάἸσαῖθα 5Ι ΠΥ] ὈΥ ἃ ΟΠαπρο οἵ 
ἴθη86 (ἐγένετο, γέγονεν, 81. [οΠη 1. 3). ὙΠΙ5 
ΠΘηΐγα] σοπούθηοε οἵ μβαμηε απ οοῤαηηῖς 
ΕΠ γἰβέοιοσΥ προη {πὸ ρατί αβϑίρπθά ἴο {πῸ 
80η ἴῃ γεαΐξίοτι νσαὰθ Ὀσοσυρ ἢ οὐ ἢ τ ῃ 
Ρονγεῦ Ὀγ {π6 (οιηςο!]} οἵ Απίϊοςῃ ραϊηϑὲ Ρ 41} 
οἴ ϑαπιοϑβαΐα, Α.Ὁ. 269. ΑΥΘΥ ιοίηρ 51. [οῃπ 
Ϊ. 3 Δηα (Δο]οβϑίδῃϑ 1. τό, {πὸ Ἰοίίοσ οἵ {πε 
ΒΙΒΠΟΡ5 ρτγοςεθάβ: “«ἱὴμ ἐῤίησε αὐεγὸ τηαάε ὧν 
Ηρ απεὶ 3ῶγ Ηΐνι. Ἑλνθῃ 50, 85 ΕΥ̓͂ ὁΠ6 {{ῸΠἢὴ᾿Υ̓́ 
ΟΧἰ βίης ἀη οπουρΊ ΖΙηρ---β ὈῪῚ Ηἰπ νη 15 
ΒΟ ννογά «πὰ Οσοά; {πγοιρῃ ποσὶ {Π6 
ἘΔΊΠΟΥ πλδάθ 411 ἘΠ] ηρ5, ποῖ 45 ΓΟ Ρ ἃ ΤΊΘΓΕ 
᾿ΠϑΈ ΓΘ ΠΈ ΟΥ̓ ἱΠΊΡΟΥΒΟΠΔΙ ΡγΪΠοΙρ] 6 οἵ Κπον- 
Ἰοάρε (δ᾽ ἐπιστήμης ἀνυποστάτου)--ἰῃε ΒΔΊΠΕΓ 
μανίηρ; θαροίζίθη τΠ6 ϑ0η 5 ἃ ᾿ἰνὶπρ', δχ βίης, 
ῬΟΥΒΟΠΔ] ΕἸ ΠΟΓΡΎ, ὑγουΚίηρ; 811 ἴῃ 411. (ΒοῦΊῃ, 
Κ ΕΙΙΩ. ϑδογ. 11..293.) 

ΤΠΪ5 ἀοοίτγίπα 15 οπα οὗ ετοαΐ ᾿ἱπηροτίδποα ἴῃ 
ΔΠ ἀθὸ οὗ παΐαγαὶ βοίθποθ δηά βρθου]δέϊοη. 
ΎΠΕ νοτγά οἵ Οοά ἴ5 {πὸ σοπίγε οἵ ογεαζίοη. 
ὙΠΟ οτάοσ οὗ {πε τπιηΐνογϑβα 15 {πὸ σαπβοίίοη οἵ 
Ηἰβ5 ἐβουρμέ. Ηδ πιδήάθ δηά ϑιιβίαϊηβ ἃ]} 
τπῖηρ5. ὙΠ 11ἴδ, σοπούοποθ, ἀθνεὶορπιθηΐ, 
βυβδίθπι οἵ {πὸ υπΐγοιθθ ἀτὸ Ποπιὶ ΗΪπι, ἴῃ 
Η μι, το Ηΐπι. (8εα Μύ. 1.1]. ΤΠ) αν θ5᾽5 Ἐχοα! θη 
ΤΕΙΔΕΤΕΞ, ΕἸ ΡΙΞΕΙ6. ΟἹ 8ι. Ῥαῃΐ, ὅζο:, Ἐ5 9.) 
ΤΠΘ ΑΡροβίϊα ἴθ {Π|5 νθῦβθ 506 Πὶ5 ἴο πᾶνε 5. 
ΧΧΧΙΙ. 6 1π δ τηϊηά. 

ἐῤγοόπός, ΟἿ" «ἰογιίμίοησ, οὐ ῥγίμείραϊῖοσ, ΟΣ 
φοαυεγ..1 ῬτΟΡΔΟΙΥ τοίογγίηρ, ἴῃ 1Π15 Ἔχιθοῦ- 
ΔΠ06 οὗ ἰαηρίιαρο, ἴο [ῃΠ6 Δηρο]ῖς ΠΙΘΓΑΥΟΠΥ, 45 
σοποοῖνοα ΡΥ Οποβίϊς {πάκϊϑπι. Νοῖ νἢ- 

ὍΝ Δ ὰ 

τΠαΐ "πη 81] [! Οσ, 
αϑοηι αἴ, 



(ςΟΙΟΞΒΙ ΑΝ ΒΖ, [ν. 19---22. 

19 Εογ ἴξ ρ]εαβεά ἐὴῃε δ αἠμογ τῃδῖ 
ἴῃ ΠΙΠΊ 5Ποι114 411 Πα] πΠ685 ἄννεὶ] : 

20 Απά, 'μβανίηῆῃσ πιᾶάε ρεᾶσα 
τΠγοιρῃ {Π6 Ὀϊοοά οὗ ἢϊ5 οὔοββ, ὈΥ͂ 
ΠΙΠῚ ἴο ΓασοηοΙ 6 84}} {πίηρ8 τπιηΐο 

ὧε τῆϊηρβ ἴῃ δλγίῃ, ΟΥΓ {πίηρβ ἰπ 
Βααᾶνεη. 

21 Απά γου, [Πδὲ νγεῦβ 5ΟπΊΘΕΙΠΊ6 
ΔἰΙεπαῖθα δηἀ ΘῃαΠΊ165 ᾿1η γομῦ ταϊη [ὶ Οἱ 
ΒΥ νγίς κε νγοῦκβ, γεῖ ποὺ Βαῖῃ ἢε ἦν ε 
γεσοπο!] εἀ Ἢ 

ἢ Οτ, »π:α- 
ἀέρι Ζεαςε, 

ΒΙπΊβε]; Ὀγ Πϊπι, 7] «αγ. ψγμεῖποῦ ἐδεν 

Οἷξ τοάβοη Πᾶ5 4 Οὐεεκ Εδίμοσ ἐουπά ἴῃ {Π656 
5] νη ννογάβ ἃ ργοθαῦ]α ΓΟ πίβοθηςσα οὗ {Παΐ 
ὙΠΟ νγα5 δοΐια}ν ὈομοΙά ὈΥ ΠΙπὶ ΠΟ νγᾶ5 
ΠΟ ΟΔΗΙΡΗΕ ΠΡ [0 {πὸ {Π| Ποανθη. “6 
τηϊρῃξ Πᾶνα βθθὴ 50 πλιοῃ 7! (δι. Οτερ. ἴῃ 
ΕΖεκ. Ηοη. 8.) 

17. ΑΙ ἐῤῥίγισις εοἰϊοοῤἑυείγττεῖδε αὐδοΐο ππῖ- 
πεγθε Ὁ ἐῤίποε ΘΟΒΘΥΘ5 ἱπίο βυβδύθιι.: 27 
Ηρ" ὝΠε ρᾷββαβθ, Ῥγουθσθϑβ υἱῖ].--ἰχ. 12, 
5ῃοι] ἃ ΡῈ σατο !ν βιιάϊοά ἢ Νοῖεβ 
(Μοϊυπιο ΤΝ. 553) --- “ νογάβ υἱίογεά Ὀγ 
ΕΠ γιϑέ Ὀεΐοσε Ηδ ννὰβ ἴῃ {Π6 ΕἸἊβθῃ. ὍὙΠΕΥ 
ΔΓΘ ΒΌΒΡΕΙ Ὀεΐογα Δ ΠΥ βΌΒΡΟΙ οὗ {π6π| 8]} ; ἃ5 
βοοά ξοβρεὶ 45 1 σϑοοσγάβθά ΒΥ δΔῃηΥὺ οἵ {πε 
ἴουτ "ἢ (Βρ. Απάγεννεϑ᾽ οσβ, 'ν. 277). ὙΤΠ6 
δἴθγηδὶ νυ]ϑάοσγῃ (1) ἔγοπι Ἔυθυ]αϑίϊης (ΡΥονεγῸ5 
ΜΠ]. 22, 23}, (2) ἴῃ ογϑαίίοη (14. στ. 25, 29), 
(3) ν τ τηδη (στ. 30, 31), ΔΏϑννογβ ἴο (Πγιϑί 
ἴῃ (ΟἸΟΒβίΔη5 1. 15, τό, 18---Κ(1}) ἴῃ6 Ιπῆᾶρὲ 
οὗ {Π6 Τηνίβιθ]6 Οοά; (2) ογεδίίης 411 (μϊηρ ; 
(3) [ες Ηεδὰ οὔ {πὲ μαγοῃ. 

18. ΕῸΓ {ΠεῸ Τπουρῃξ οὗ [Π6 πὸνν ογθδίϊοπ 
1π5 ΠηΚροά ἴο {πε οἱ, ἀπά θοῖῃ Ὀγοιρῇΐξ ᾿πίο 
ςοηπροίίοη ἢ (Πτιβέ, οἵ. [Π6 ἀποίεηΐ (ἢ γ5- 
τἰΔῃ ΠΥτηη. 

““ Βαυΐ Ἔδνβὴ ὑνῆ116 {ΠπΠ6 νου] σατὴα ἔοσίῃ, 
Τῃ 41}1 (Π6 Ῥεδαίν οὗ 115 Ὀισί, 
1ῃ ΤῊΥ ἄςδερ πουρηΐ ὙΠουὺ ἀἸάπέ ΒΕ Πο]ά 
ἈΠοΟΙΠοΓ ἡγοῦ οὗ ΠΟΌΪΟΥ πτου]ά : 
Ἐργ Τθοιῖ ἀϊάΞι νν11}1 [ΠπΠαὶ (τσ βῃου]α ἔγαπηα 
Ἃ πον ογοαίίοη ΡΥ Ηἰ5 Νδπηλο.᾽ 

Ἡγὴη ἴοσ ϑερίυασεβ. ϑυπάαν, ἴῃ “ ἩΥΠΠ5 
᾿Ἀποϊεπὶ δπα Μοάογη. 

αὐδο ἢ; Βορίππΐηρ.) ἀρχή (εἴ. ἀρχαί 
ΒΌΡΓ. νοῦ. 16. Ηε 15 ἴπμε Βοριπηίϊηρ οὗ 8}} θε- 
δἰηπηῖηρθ). Τῆς Οὐεοκ ψογά (ἀρχή) Ὀ]εη 5 
1ῃ6 ἔννο ποίΐοῃβ οἵ επιροσαὶ απ σδιιβαίϊνα 
Ῥοριπηϊησ. (ὙἼΠδὲ ὈΥ ννμϊοὴ δηγίῃϊηρ Ὀ6- 
δὶη5 ἴο 6, 15 ΡΓΙΠΟΙΡΙΘ, δηἀ οδιι56. ὍΠ6 
ῬΒΠΟΒΟΡΠΟΥΙ ΑΙΠΑΧΙΠΊΔΠΟΘΥ, 15 5814 ἴο Πᾶνα ἢγϑί 
πϑθα {πῸ ννογά ἴῃ {Π15 5θηβθθ βθῦθῃ σθηζι ΓΙῸ 5 
ΒΟ. (ἔ ϑδιπηρῖιο. ἴῃ Ατὶβδί. Ῥῆγϑις. ἢ 6 δπὰ 
2 (είτα: δέχ. Ν᾿: 1: Ὁ. 52). Υ{ 15.δὲ οπρδ 
Ῥοσιπηΐηρ δηἀ ογϑαΐνα ΡΓΙΠΟΙΡΙ6. 80, “ὙἼΠ6 
Βεοριηηϊηξ οἵ {Π6 ογοδίϊοη οἵ σά " (ἌΆρος. 11. 
14). Νοῖξβ αἷβο {πΠαΐ " ΕἸγβί- θοσπ Ποπὶ {Π6 
ἀεαά ̓  15 δποίῃμεσ οῤαπηῖς [116 οἵ (ῇγιβί 
(Αρος. 1. 5); 850 ἴπαΐϊ 115 νεῦϑθ. 5ῈΡΡ]165 
ἉΠΟΙΠΟΙ Ροϊηΐ οὗ σοπίαοξ θεΐννεεη {π6 (Πγίβί- 
ΟἸΟΡΥ οἵ 81. Ρδὶ] δηά {Πδΐ οἵ 81. [οῃη. 

19. ἐῤαὶ 1 ῥίηι σῤρομίὶά αἱ] ἘμᾺ6 1} 6587᾽ 
ἴπ 4}1 οἴ μιουβ---ρί ΓΙ ΓΟ ἢ 5, ἀροβί!θβ, ργορῃοίϑδ, 
ΔηΡΕΪ5---ἰῃς δριΓΙΐ νγαβ βίνθη “θυ πηεάβιγε " (δι. 
70ὴπ 11. 34). ὙΠ6 ψΠο]6 ΕᾺΠ]πο55 οὗ {Π6 

ΤΟ ν ΠΥ ἀθοάθ Ρογτη ΠΟΠΕΪΥ ἴη Ηἰπὶ (“4851 
51 ἀϊοδϑ σρηηιαϊ εν," ῬεΙαρ. ἀρ. Ἡ]οσοη.). Οἡ 
τη6 ΕἾ]Π655, 566 ποΐθς οἡ ΕΡρἢ65. 1. 23. 

ἀαυεἰ.. ““40146 ρΡεγπιαποπί]ν "---5 ἠϊδεέηςξ 
ἔγουη ἃπά ορροβίΐε ἴο ἃ ἰγδῃβίζοσυ υἱϑὶῖ (οξ, 
μόνος παροικεῖς, “' ἀτξ [Π011 ΟΠ]Υ ἃ νἱϑιίου ὃ 81. 
[μΚ6 χχῖν. 18). ((οιῆραγε “1Πς6 ϑριτ χες 
γηιαἰμίη οα. Η Ἰτη,᾿ 81. [οδη 1. 32.) 

20. Τὰ ννὰ5 σοάδβ ροοά ρίθαβιισε ἐβγουρἢ 
ΕΠ γιβέ ἴο σγϑοοποῖ]θ 4}} {πῖηρβ5 ἴπ πϑάνθη δηά 
δασίῃ. ὙΠῈ Αροϑβίϊθ, πο ἀοιιδέ, πηι η]Υ (5εῈ 
Νοίε δ δεηά οὗ (μαρίοθγ) {Π|ηΚ5 οὗ δηρεὶβ ἀπά 
ΤΏΘη, ὙΠῸ ἃΓῈ τηϊΐοά 845 ομβ Ὀοάγ ἴῃ (Πγιβί, 
1ΠεΓ Ηοθαά. Απά {π86 ραςϊβοδίϊοι) ἢ85 Ὀδξεη 
Ργοάπσρα ὈΥ Ηἰ5 Ὀ]οοά, 5ῃεά Ἰροη {Π6 οΓΌ55, 
Ὀγ Ηἰ5 δεῖ] ἀθαῖῃ. (ροπ {πε δ]οοά, 5εὲ 
ΟΠ Ι 8. [μη 1. 7.) 

απά ῥαυΐηρ γιαάε ῥέαεε ἐδγομσ ἐρὲ δ]οοά οΓ 
Ηἰς ἐγου.] 8ε6Ὲὲ (μγγϑβοβίοπιβ Ῥεδ 1] εἐχ- 
Ροϑιζοη : “1 15 στϑδῖ ἴο “σΥ͂οοης!]ο :᾿ σσεδίεσγ 
“ΤΠΓΟῸΡ ΗΠΊ5ε1 Ὁ ρυοδίοσ ἀρϑὶη “ ΠΓΟῸΡΗ 
Η!5 ὈΙοοά :᾿ βτεαζεϑβί οἵ 8}} "τπγου ρὴ Η!5 ογοβϑ.ἕ 
Ηδετζα αὔὸ ἥνο {πιηρ5 ἴο θὲ δάπηγεά, σεεοπεῖ ϊα-- 
ἐΐοπ, ἐο Οοά, ἐῤγοι Ηρ, ὅν ἀφαΐ, ὅν ἐδὲ 
(γο... 

ἐῤίγος 1 [8 ἈΘᾶυ 618] (ΟΕ, ΕΡΠ65. 1. 1ο. 
““Ἡον ΤΠΙΠρΒ ἴῃ ἴπ6 Πεανεηβ {Πι15--- δ 
{γαηϑίογγοα τηδη ἔπογε ; Ηδ στοβίογοα ἴο ἔποτη 
1ΠΕΙΓ ΘποπΥ. Νοί οπὶν ἀϊά Ηδ σδιιβα ἘΠ] ηΡ5 
ΟΠ δδγίῃ ἴο θῈ δ ρεᾶςθ: Ηδ γαϊβεά 8Π ΘΠΕΠΊΥ 
ἴο {Π6 ἤθανθῆηβ. Ἠδθηςθ ἄξερ ρεᾶσθ. Απρεὶβ 
ΔΥΘ 566Π ἃραῖϊῃ ἡ δδγίῃ, ϑδίποθ τη [85 δρ- 
Ρεβαγεά ἴῃ ἤρανθη." ((ἢγγϑοβί. ἴῃ ἴος.) δέ. 
Ῥαιυ]5 ὈΠΙΥΘΓΒΑΙΙ5ΠῚ 15 ποῖ ΠΠ6γὰ] δηὰ ζαΐα- 
ΤΙβίιο ; 1 15 δ ποθ ΠΙβίοσι δ] δηα 1468]. 

ΤΕΤΟΌΡΕᾺ ΗΪπὶ ἠο σεεοπεῖίο αἰΐ ἐῤίπσε πιο 
Ηρδε 1] Τὰ 1] θὲ ποίϊςεὰ {παξ ἔΠ6 Ῥσερϑβ. 
ΠΕ τοι ἢ Δηά “πἰηΐο  Αγα πϑϑα, νν ἢ πππηϑίδ Κα 
4016 ἈΠΕ Π 6515, ποσὰ ἴῃ {ΠῸ δοσοιπί οὗ {Π6 πανν 
ογοδίίοη, δηὰ ἀθουθ, νεσ. 17, 1π ἐπαΐ οὗ {πε 
οἸΪά ογοδίίοη. Ἅνὲ ἅγὸ γϑεςοῃοι]εά, 85 11 ψμΈσα, 
᾿πΐο «πᾶ ἰονναγάβ Η!]ΠῚ, 50 45 ἴο δὲ ἀγαννη 
ΠΟΩΓ ἴο Η!πι--ὙἹἴ8}}Υ ππιΐοά, ἀπά ἀρβοσθεά 
ἰηΐο, ΗΠ15 5 ρου πδίαυγαὶ 116, 45 τηοτηθογβ οὗ {παῖ 
θοάν οὔ ψΒῖςἢ Ηδ 15 [πε Ηδδα. 

Ω1. “πὲ γοῖ, ομοθ Ῥοΐπρ 12 ἃ «ἰαίε οὶ 
οβύσαηροιμιθπῦ δηᾶ ῥουξίίε πὸ γομ γηι17141, 
δ ιισεά ας γὲ αὐεγεὲ ἴῃ ΤᾺ Ο586 ψ]ὶοκοᾶ αὐογᾷς οὗ 
γοιγς.] [Ιη ἃ 5ίδίε οὔ ἐεβίγαηποιηθηΐ τοπι ΟΟά, 
ἔγοπι (γιβί, ἴτοπὶ Η15 υγοἢ, ἔγοπι ΠΒΟρα-- 
“ Βοϑί!θ ἴῃ γΟυΓ ΤΠ, νΒΙΟΒ ἸΔΥ ἱπηπΊογβεά, 
δηά Παά [15 νογῪ εχἰβίεηςς, ἴῃ ἔΠποβα δεν 1] ἡνΟσΚ5 
οὗ γοιιτβ. 866 ποίεβ οῃἡ Ερμ6β5. 11. 16, ἵν. 18. 



ν. 22----23.] 

22 Ἶῃ τῆς θοάγ οὗ ΠΪ5 ἤβϑῃ τἢγοιρῃ 
ἀεδίῃ, ἴο ργεβεπέ γοιι ΠοΙγ δηα τπ Ὁ] Δ πλε- 
4Ὁ]6 δπ4 πηγαρῦον 6848]6 π᾿ ΠΪ5 βρῃξ : 

22 10 γε οὐπείπτιθ ἴπ {Π6 ΤᾺ] ῃ 
στοιπηάεά ἀπά 5εί]εά, δπά ὁὲ ποῖ 

ἘΟΥ ΒΒ ΒΟΣΙ, 

τηονεά ἅυγαὺ ἔγοπι τ[ἢς Πορε οὗ {πε 
ΘΌΒΡΕΙ, ΨΨΏΙΟΗ γε πᾶνε Πεαιά, «πά 
νγῃ] ἢ ννα5 ργεδομῃϑά το Ἔνεγν ογεδίιγε 
νΏΙΟΙ 15 ππάογ ἤδανεη; ψγΠεῖεοῦ 1] 
Ρδι] πὶ πηδάδ ἃ πη Πἰϑίοῦ : 

90. [πὲ Βοάν οὶ ῥὶς ἤεεῤ, ἐῤγομα ὑμπαΐῖ 
ἄραίῃ 9 δί:.ὺ ὙΠῸ δχυθογαπέ ἔμ] πη6 55 οἵ 
Ἰδησιαρθ ΠΟΓΘ 15 4π|1- 146 8]15{1ς---ἴο ἀἸ5Έ Πρ 15} 
ὈΓΟΔΑΙΥ ἴῃ6 παίυγαὶ, ΠΠ|6γᾺ], Πἰδίοσγι αὶ Βοάν 
ὙΠ ἢ Βππρ ΠΡοπ [ἢς Οστοββ ἴπ 81}1} {πΠ6 σθα] Υ 
οἵ Βυπιαη ᾿ΠΗστηϊυ, ἤΓῸπὶ {ΠῸ τηγϑίϊςδὶ, [464] 
Βοάγ, τηθπίϊοποά ἴῃ νεῖ. 18, ποΐ ψ]ἢ- 
Οὐξ Ταΐεγοποα ῬγΟΌΔΌΙΥ ἴο Ποκοίϊς ποίϊοῃβ, 
αἰνγαγϑ ἰαΐεπέ ἴῃ (ποβίϊοῖσπι. ὙΠῸ Αροβίϊα 
5ΡΘαΚϑ οὗ {Π6 {για Ἡ υτηδηϊίυ, νυ Ἱἢ 1[5 σα ΡΘ ΟΥ̓ 
οὗ 5 θσιηρ αδηά ἀδαίῃ. 

28. ΤΡ γε εομίζπμ (1. 6. ας γ6ὲ σπεγεὶν αὐ]]}) 1π 
226 ,2αϊ:ρ.) ϑύςῇ 15 ἔπε ἔοτοε οὗ εἴγε στ 
1Π6 ᾿πάϊσαίίνα. 

φγοωπάεά.] ὝΠΟ. Ιάδα 845 δρρ᾽ιθοα ἴο {ῃ6 
ΒΡιγΙ4] {6 5εοπ5 ἴο θὲ ἀϊγεοῦν ἀογνε πὶ 
ΟἿΓ ΓοΥ 5 ννογάβ (8. ΓΚ υἱ. 48) “"Βαυΐϊῃρ 
186 ξουπαδύϊοι 1818." 

απά “εἰ. Μεδηβ {πΠ6 σοπβεηποηςα οὗ 
Βανηρ ἴπ6 ἐουπάδεοῃβ ἰαϊά. ὙΠῸ ἢγβί, 
Βανίησ 4 ἰουπάδίοη δχίογπαὶ ἴο {παπΊβεὶνε5 
ὌΡΟη {πΠῸ ΕΚ οὐκ, ΠΟ 15 (ἢ γιϑέ ; [Π6 βεοοπά, 
8. φΠοπβϑαπεηΐ βίδθην νυ! Π]η {ΠΟ ΠΊΞΕΪν 65. 

απά ποΐ θοΐϊπρ γιουεά ααυαν.1 ὍὙΠΕ πες. 
Ἴογα (μή) 15 5ιδ]εςέϊνε ---- τπουθα ἄνναν ὁ 15 ἃ 
ΓΑ ΘοΟΠ ΘΕ Τη65 πιϑεά οἵ σμδηρο δηά {υτγθι- 
Ἰεποδ ἴῃ ΡΟΠΕΙΟΔὶ 16. Νοῖ οὗ 510} ἃ σμαυδοΐογ 
85 ἴ5 ἴῃ ἃ σῇγοηϊς βίαϊε οἵ σεῦ] ]!οη ἀπά τονο- 
Ἰυθΐοη ἀρδϊηδέ ἴπ6 βϑηΐα ϑυγαὺ οἵ {πὸ Πορα 
ὙΠΟ ἢ ἔπε Οοβρεὶ βρῖνεβ. Οπ {Π15 πηθδηϊηρ οἵ 
πε ψογά, νυ] 4 ῬΟΒ51016 8]]5ῖοπ ἴο [ῃ6 
εοησεγ σαί ἴοπα οἵ 1ῃΠ6 (Οο]οββδίδῃ τηϊηά, 
566 [πἰτοἀποίοη. 

ἦο ΕἼ6 7} εγδαΐημγο. . . πηάθγ ῥεασε).}1 866 
ΔΌοΥΘ οἡ υϑῦ. 6, απά ςἔ. ΒΚ οτη. χΧ. 18. 

54, ΤἼΕ τηθπίϊοη οὗ ἢ15 μαυίηρ θΘοοτηθ “ἃ 
ΤΩΪηἰβίοσ οὔ {πῸὸ σοβρεὶ (διάκονος) ἤγεβθ ἢϊ5 
5011}, δηά βείβ 1 ἴῃ τποΐίοη, “"Νονν "ἡ 580] 4 
ϑίδπα ΡΥΓΟΠΊΠΘΠΕΥ (ποΐ, 45 ἴῃ ΑΝ. ΜΠ ἦν πο 
ΠΟΥ," ἴτῸΠὶ ἃ το τοδάϊηρ,) θις ἴπ {Π6 
56η56 Οὗ “85 10 15, 1 τεϊοϊςθ." 

απ .]] ερ ἐραΐ «υίεῤ ἐς δεῤὶπα 97, ἐδὲ αὔῇιε-- 
1ἰοπς 9 Οργισέ, . .. 20γ δὲς δοάνγ᾽ς σαζε, «ὐῤ΄εῤ 
2. 2ῤεὲ ἐῤρωγεῤ. 

ΜΠ ὦρ ὝΎΠΕ ψοσγά ἀνταναπληρῶ 5 ποῖ 
Ζουπὰ ἴῃ ἴδε 1, ΧΧ, δηά ΟΗ]Υ Βεῦα ἴῃ {πε 
Ν. Τ. Οπδ οὐ οἴποὺ οὗ ἔννο τηθδηϊηρδ 4Ι0Π6 
85 ΔΠΥ͂ ἄδρτε οἵ ργορδὈην--(1) ΤῊΘ ἀντι 
ΠΊΑΥ͂ ΤΠΊΘΔΠ ΒΌΡΡΙΥ σογηϊηρ ἔγοπι 8Πη Ορροϑίίε 
Πυδγίεσ, ἴο ΠΊΔΚΘ ΠΡ ἀδποίεπου, ὍΠα απίϊ- 
{Π6515 15 οἵ ἔννο Ρεῦβοῃδὶ δρεηΐ5--- ἢ γὶβέ, {Π6 
5ΙΠη|655 ΓοΥά, Ιοανοβ βοιηθίμιηρ ἴο 6 5ιρρ] θά 
ὉΥ Ηΐβ δβεγνδηΐί. Τἢ15 ΥἹΟΥ͂ 15 ΡΟνΕΓΓΌΠΥ 

βιρροσγίεα ὃγ Βρ. Πρμείοοί. (866 Αἀάϊτοηδὶ 
Νοίεβ αἵ επά οἵ Ἵμαρίοσ) (2) Βιυξ δποίποῦ 
βΒῃαάβ οἵ ΠΊΘΔΠΙΠΡ ΤΠΔΥ ὈῈ αϑϑιρηθά, ψ ΙΓ ἢ 
ΡΟΓΠΑΡ5 βῖνεβ {πΠ6 ΠΟΙΘ Ῥαβθαρα ἃ 56η56 δ 
ΟΠσΕ Ργοξοιπάθγ, ἀπ τότε σοι ογοηί. ᾿Ἄντι 
450 πηθδη5 τημέμαί ἑν, ἐπι ἐιση. ὙΠῸ5 {Π6 ἀντι 
ἴη ἀνταναπληρῶ δῖνε5. ἃ ποίΐοῃ οὗ ἃ Κιπά οἵ 
ΤΈΒΡΟΠ56 Οἡ {Π6 ρατί οἵ (ἢ σΙβ 5 Το 5, ΔΠ 
“ρ08ο ἢ δηά γεῆεδοξοη οἵ {ΠῸ νο] πίδτγυ ϑθῆογ- 
ἴΪη55 οἵ {πε Ηεδά (Μζ. 1,1. Τ)ανῖθ5). ὍΤῊϊς 
νον ννὰ5 δἀορίεα ὈΥ ΠΊΔΗΥ οἱ οΥς5. (8εε 
ῬΟ]. ϑ80π0Ρ., ἰὴ ἰος.) 8. Ῥαὶ])5 πηθδηϊησ 
ννοι]ά Ὀ6, “45 (ῃηγίϑξ βιβεγοα ΤῸ της, 50 1 
ἴῃ {πΓ 508Εδτ ἕο {Π6 σοοά οἵ Ηἰβ5 βυγοῃ. 

ἐραὲ αὐῤ΄ῖωρ 1ς ῥεῤὶπά.)ὴ (τὰ ὑστερήματα, 1ἴπ 
[Π6 Ρ] αΓΑ], νυ ρθη. οἵ {πῸ {πὶηρ μοβα ἀ6- 
ἔεοξ 15 ἴο θὲ βιρριιθά. (ἀξ τ ὙΠ655. {Π. το.) 
“ΔἸ μδαῦ ψΈΣΟΒ 15 1Δ 0 Κ1π ρ᾽" --ἴΠο Γουηα! πο 5 
(Ηδπῃιπηοηα) ---εα 45 ἀδδιπε" (Ψι]ς.)--- 
ελλείμματα ((γγϑβοβί.). “ὙΠΟΙΡΗ 1 οοβέ τη 
ἄδδγ, γαῖ 1 15 ηοΐ δηγίμῖηρ Ὀιξ ἸοΟΥ ἴο τη6---85, 
Κηονηρ {πὲ νυ Πδὲ 1 ΘΓ 15 θὰ 5ΟΠΊΘ 5Π18]]} 
ΓΟΠΊΠΔηΐ Οὗ {Π056 518 Ὶ ΠΡ5 ΠῚ Οἢ (ἢ τιϑ θεραῃ 
Οἡ [Π6 οἴῸ55 ἴοσῦ Ηἰ5 θοάγν, π6ὸ σμυγοῃ, ἀπά 
ἀοίῃ πονν, ἐποιιρὴ Ηδ 6 ἴῃ ἤθᾶνθπ, ΘΠ ΠΓ ἴῃ 
1Π6 Ρεγβεσαίίοη οἵ πιθη " (Η δημπιοπα). 

ΩΓ Ἴρὲ αὐῇιοίίοης ὁ Οὀγ] ΒΡ. Τιρμέξοος 
5ῆονγβ [ῃδξ {Π15 οσδηποί παίιγα!]ν 5ΙΡΏΙΥ 
(1) βιιῆὔγιηρβ πηροβοά ὃν (Πγιϑί ; (2) βυβετγ- 
ἴη85 ἐπάπγοά ΟΥ ΟΠ ΓΙϑί 5 σακα ; (3) 5 ἤευηρ5 
50Οἢ 45 (ἢ γιβί 5 νγεσα, (σι Κα ἐπ  ΙΟη8--- 
(σε νι τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ εἴ. τὰ 
ἔργα τοῦ Χριστοῦ, Μεβδίαηϊα ΌΥΚ5, 500} 
γγΟΥΚ5 45 {πΠῸ (μτιβέ νοι] 4ο. 81. Μαζί. χὶ. 2.) 
ΤῈ πιιβί, {Πθη, 5 βη, “ ΔΠΠΙοοη5. θοῦπα ὈΥ 
ΕΠ γῖϑί." ἀμ γιββ «αὐογίπείαὶ, ΟΥ̓ τεάεεηηΐπις, 
ΒΌΠΟΓΙηΡ5, ἀΓῸ Ποῖ ΠΕΙΘ 5ροΐζθη οἵ; νγεσα {Π15 
1Π6 ςα56, ἀοσογάϊηρ ἴο 81. Ρι}}5 σπδβίοτη, ἀθδίῃ, 
ΟΥ̓ ΟΓΟ55, ΟΥ̓ ὈΙοοΟά, νγου]Ἱά ὃς τιϑεά. ΑἹ] {Π6 
«ἰΠΙοιοη5. οὗ ϑβαϊηΐβ, πηδγίγσϑ, {γπ6 ΒΕ] νΈΓβ, 
ἐο Ε}] πρ [Πδξ ΒΓ ἢ 15 ΒΘ μη οὗ [Π6 δ]! οοπ5 
οὗ (ἢ γιβέ. Βρεαϊθα βοιπτον5, απ 56] -ἀθη]4]5, 
ςοπίϊημπια. {π6 διςξοηβ. ννῇϊοῃ Ἠδ θεραπ οα 
δασίῃ (2 (σοσγί πίῃ. 1. 5,7: ΡΏΠΙΡΡ. 11. το). ΟΠ γιβέ 
ἐπάπγοα αἱ ΑΙ στη 2: φέπεγαὶ; 1ἴ5 νΑΥΪΟῚ 5 
ΡΑΓΓΙΟΙΠΪΑΓ ΡΠ αβο5 ἀγα γεῖ ἴο θὲ ἰγανεγξθά ΒΥ 
640 ἴῃ Π5 δρροϊηϊεά ἔσῃ. [1π5ΐ ἴῃ ἴΠ6 β8π|6 
νΥΑΥ (ἢ γῖϑὲ “ ἴοοῖκ ΟἿΓ ΠΗ ΓΙ 65 ἀη θᾶΓΘ ΟἹΓ 
5. ΟΚποβ5 (ϑ:. Μαίί. νυἱῖ. 17). Ὑεξ 4]1 58|.Κ- 
Π65565 οἵ (γΙϑι 5 βοσυδηΐβ, Ὀοῦπα ἴῃ ΟσΙβί 5 
βρισι---ὐν ἢ {ΠΕῚΓ ΟΡΡοΥΓΠ Ε5. οἵ σΠασιυ, 
ΒΟ ΠΈΙΘΠ655, ΡΑΙΊΘ ΠΟΘ, ΓΟΒΙ Ρ ὨΔΈΟΙ ---αΥ6 8η ἀντα- 
ναπλήρωσις οἵ (ἢ γΙΞ[5 ΔΙ ΠΙς οΠ5--ἰῃθ “Π]Πης 
ὉΡ,᾽ 1ῖῃ ἔαςΐξ, ΠΙβίοΥΙ 411, ἀπ, 50 ἴο βρβακ, 

2242 

659 



6όο ΘΟ ΘΟ ΘΙ ΒΗ [ν. 24--:26. 

24 ὟΝ Το πονν γα]οῖςα ἴῃ ΤΩΥ 8. ετ- 
ἴπρ5. [ὉΓ γοιι, δη4 ἢ]] τπρ Παξ ΙΓ ἢ 18 
θεΠΙΠ4 οἵ {πῸ αἰ]ςτίοηβ οἵ (ἢ γιβέ ἴῃ 
ΠΥ ἤθβ5ἢ [Ὸγ 5. θοαγ᾽8 βᾳκε, ννῃῖοἢ 
15. 1πΠῈ σπυτοῇ : 

2ς νΒεῖεοῦ ἰ δπὶ πηδάς ἃ πη] Πἰβίοτ. 
Δοσογάϊηρ; ἕο {ΠῸ ἀἰδρεπβαιίοη οἵ (σοἀ ᾿ ος,, 
ὙΏΪΟ 15. ρίνεῃ ἴο π|6 ἴογ γοιι ' το “9 2» 
Γ1Π] ἢ νγοτά οἵ (σοά : ΠΣ 

26 ἔυοη τῇ8 τηγϑίεγυ ννῃῖ ἢ ΒΔΓ τοιοῦ 

τηδίθσια!!ν, οἵ πα πο Ηδ “ΠΙΙοά παρ᾽ 
Ἰάθα!]ν, Θϑβθπία]]ν, ἴπ ΡΥ ΠΟΙΡΙ6. δῖ. Ῥδὰ] ἄθοβ 
ποῖ 5Ρθδὶς οἵ {ΠπῸ 5 Ποτῖηρ5 οἵ (Πτῖβὲ γεοογάθα 
1η {πΠ6 (σοβρεῖβ, ἐπ πισοα προη [Π6 οΥΌ55, ΟΥΓ 1ἢ 
1π6 ψοτ]α ἔοσ {πἰγίγ-τῆτος γεαστβ. Η {Π1ηΚ5 
οἵ {ΠῸ 5 ἤδσιηρϑ, ποῖ τη πῸ Βοάγ οὗ Ηἰ5 ΒἸΘβῃ, 
ποΐ 'ἰπ Ηἰ5 ρούβοῃ, δι τη Ηἰ5 πηγϑίϊοαὶ θοάγ. 
ΤΠ ραϑϑίοη οἵ δι. Ῥδὰ] 15. Δη ᾿ῃΐοϑσαὶ ρατί οἵ 
{π6 Παγοι 5. ΡγοΙοηροα, Ράβϑίοη, ἀηα] {παΐ οὗ 
1η6 Ῥαββίοη οἱ [6515 (τιβί, (1) ἔγοση {Π6 τϑλ] 
ππῖοπ οἵ (ἢ τιδί νυ ΗΠ15 τ] ΠΊΕ. ; (2) Ότα 
ΗΙΒ ᾿πΐθηβε βϑυιραῖμυ νυ {Ππεῖη. ΕῸΥ τὸ- 
ἀεπηρίίοη ΟΠ τῖιδε βαἤοσθ Θποιρ}, «ἁηα Ἰοῖ 
ποίμιηρ Ἰαςκίησ. ΝῸ ϑιρρίεπηεπ οἵ ἃ 
ΤΠΔΙΕΥΓ 5 ΡΑΒΒΙΟΠ ννὰ5 πεοάθή. νμαΐ 15 
“ΘΒ Πα" οὐ “Ἰδοκίηρ" ἴῃ [μας ψΜΏΙΟἢ 15 
᾿πῆηϊῖο ἡ Παΐ νυν ῃ]οἢ τπιπήο ]165 8.. ῬΔ1}}᾽5 ἰαπ- 
σιιαρθ ΠΕΙῸ 15 {πὸ Τπουρὶί οἵ ΗΙ5 Τοτὰ ν πὸ 
Παά βαϊά ἴο ἢἰπὶ τοπ ἤθάνεη, “ Υ ΠΥ ρετῦβε- 
σπΐοϑε ποι Με"... [6β115 νυ ποιὰ ἴποιι ρεῦβα- 
οὐζοδι᾽ (Δεῖΐβ ἴχ. 4,5). Ηδ τῇ Π5 ἴπση Π]15 πρ 
{παῖ ννῃΙ ἢ 15 ἰδοκίηρ οἵ {Π6 αἰπιοίίοπϑβ, συμ ἢ 
ΔτῈ ἴο θ6 βιιπογοά θΥ ΟΠ γῖβέ ἴῃ Η!5 τηουλθο 5. 
Α νδοαπί ῥίαςς 15 16 ἴῸΥ Πῖπὶ ἴο ΠῚ] πρ. 8. 
ῬδᾺ] σογίμι]Υ κηονν {παΐ 8π ᾿ππρογίαπε ρατὶ 
Ὑγα5 Δϑϑιρηθα ἴο πη. Ηδ ταϊρπΐ, νντποιι ἀστο- 
ΒΔΠΟΘ, Βρθαὶς οἵ ΠΙΠΊ5ΟΙΓ 45 Δ Ἰπρ δὴ ἱπηρογίδηϊ 
“ἐ ρριηρ]οτηθηΐ "ἢ το {πὸ τοί] [ουθ του δι Π6 6 511πὶ 
οἵ {πμ6 δἰπιοίίοηβ οἵ (ἢ σιβε ἴῃ Η15 τποπλθο 5. 
(ϑεε Αἀάϊεοπαὶ Νοῖθ οὴ νεῖ. 24.) 

αὐῤογθοῦ 7 αλλ ριαδδ αὶ ηιϊγἱ 6...) “ΓΤ ῊΙ5 
5Πουν5 {παΐ ἴῃ {πὸ ργονίοιιβ νογάβ [πΠ6 Αροβί!α 
15 βρεδκίηρ οἵ εὐϊεαίίοη οἵ {πὸ σοὶ, ποῖ οὐ 
σαί αοίϊογι ΤΟΥ 5σῖη. Ηδ [5 ἃ τη] ηἰϑίθυ, ποῖ ἃ 
Μεαϊαΐοτ. “ΓΘ ὩἰΠΙοἰοη5 οἵ νυ ΒΊο ἢ ΠΘ 5ρθακ5 
γΘ ἕογ 1π6ὸ ἙΠυτο 5. εἰλεεϊῤῥἑπε, ποῖ ἴῸΥ ΠΟΥ 
γείζεριρέίοπ. “ἘΦ 5 θυ ἴοσ οἴποσβ, θθσαιιδα 
ΕΠ τιβὲ ἢγδὶ βαβεγεα ἴοσγ Ὠϊτη." (Ῥεῖαξ. δ. 
ἩΗ!ϊοτγοη.) 

οΔ. ἴο μι! νμεη ἃ ννοτά βεοουημθβ 
Ἰπιργεθϑοά οὐ 8. Ῥαμ]}5 τηϊπ, Π6 566 πὶ5 ἴο 
ἄννε}} ἀροη 1 ν ἢ ἃ Κιπα οὗ 5'τηρ]Ὲ δῇθοίίοη 
((“τἶ γηοὶ Τ᾿ οὐσδάε,,.) τδῃὰ ἴο ἴαϊκα ρ]θάβιγε ἴῃ 
ΓΟΡθδίηρ ἴἴ 1ῃ ναΓΊΟΙ5 56η565. πληροῦν «Ὡηᾷ 
15 Κι πάτο τνογϑ ἀτὸ [αν ουσ65 ἴῃ 1Π15 ΕἸ ΡΙ 516. 
(ΟΣ Τὸ Ὁ. 24. 251 11: 16: ἵν. 123-17. σπιληρώμα, 
ἴσον ἢ Ὁ 

5. ἀερογείίγιο ἰο ἐφε αἰϊτῥεποαΐίον 9. Οοά.] 
(οἰκονομίαν). ΓΒ ννογὰ πηθδηβ (1) ἀἰβρεπβα- 
ΤἸΟη, 45 ΟΥ̓ ἃ ϑἴδνναγά, οἵ ἃ Ποιιβθπο]ά ΟΥ 
ΤΆΤ ; (2) ἢἥρ. ἴπ6 αϊδρεηβαίίοη οἵ 1)ῖνῖπα 
518 Ττου ἢ Αροβίοβ. [Τἴ βθηθγΆΠν πο] 1465 
1Π6 ποίϊοῃ οἵ ππζυογσαὶ ἀἰβεσ θατοπ το {πα 
ὈΠΕΓΕ [ἌΤΉΠ]Υ οὗ (Ἡτιβί, (6 ΠΈ116 45 νν6}} ἃ5. [ονν. 
(π τ. ᾿Κτ Ύ; ἘΡΒΕΒΕ ΠΣ ΤΠ: 1: 1 ἢ 

26. Τῤὲ ηιγ516γ}γ.] ὟΝ οτάϑβ ἔγοτῃ {Π6 δηοῖθπέ 
πη] ἘΔ ΙΟἢ5. ἀτὸ ἔπνουγιίοβ νι δὲ. Ῥαα]. (( ἢ 
ἐ Ῥοσίεσι,, υ.28; Β.ΠΠΡΡ. 1. ΕΖ: Ως πρα  " 
ἘΡἢε5. 1. 13). ἡ ήγεϊοῦν ἴῃ {π|Ὶ5 ρΙαςθ, δηάᾶ 
ΒΘΏΘΓΑΙΥ ἴῃ ῬΑΆ]π6 ΕἸ ΡΙβ]65, 15 Δοσοιηραῃϊθα 
ὈΥ 5οπὴθ νγογβ. ἐθποίϊηρ γευε]αξίοηι ΟΥ̓ φηαηΐ- 
«75 ἑαΐίοη, ἴο 5:5} ἃ βεογεῖ τηδής πονγη. 

ΙΪπ ἴνο οἵ {πὸ Ἐριβίίοβ. οἵ {πθ (ρει νΥ 
1 566 ΠῚ5 ἴο πᾶνε ἔννο ἀϊῆθγεπέ ἀϑρεοίβ. [π 
ἘΡμοβίδηβ (111. 424-90) {πΠ6 τηγϑίεσυ 15. {πε 
ΕΠΒΌΓΟΝ ρτοννηρ οηνναγαὰ απ πρνυνατγά, ζακιηρ 
ἴῃ {πὸ (σοῃίη]θ5. ἴῃ 115 Δάν ποίηρ που ΘΠ] πΐ, 
Βῃδρίηρ ᾿ἴ561 Ὀδίοσα τηθῃ πα δηρΕῈ]5 1π {ΠπῸ 
᾿πογοαϑίηρ ΠΡ, Ηργο ἴῃ (Δο]οβϑίαηβ {πΠῸ 
ΤῊΥΒΙΟΓΥ 15 {Π6 Ἰηνγασ ἃ πα βριγ [14] ῬΥΟΡΤΘ55 
--ῖῃθ ““βσονῖηρ ὸπρ θοεΐοτο {πε 1οτὰ "--Πα 
Τουτηδίϊοη οἵ {ΠῸ βριγιίπαὶ σπαγαοΐου (“ ἢ γὶϑὲ 
ἦπ γοι,"--- ποῖ “γιοῦ γ011,᾽ ν. 27). δε ἀε- 
Οἷατα ἴῃ {ῃ6 Οτεθά οἵ ὈΕΙΙΘΕ ἴῃ {πὸ ΗΟΙΥ 
(ὐδίμο]ς αμασοῃ. Ὅς “ Πηγϑίογυ "ἴῃ Ερἢ6- 
ΒΙΔΠ5 5 ἴπΠ6 εσἐῤοἠιεϊέν; ἴῃ6 ““τηγϑίευυ " ἴῃ 
(Ο] Οσβιδη5 15 {πὸ ῥοϊηευς οἵ [π6 μασοῃ. ὙΠΟ 
Θχροϑιίίοη οἵ {π6 Ἐρ βία ἕο ἔπ (το βϑίαηβ 
ὈΥ «ἃ φιθαΐ σοπιπιθηΐδίου οὗ ἴΠ6 ϑοῆῃοοὶ οὗ 
Απίίοοῃ Πᾶ5 ἃ ϑεπΐεποθ ποῖα ὑΟσμυ ἴο 
6 τεοογάθά: “ἩὋὌδ (4115 ΗΒ σσᾶςθ σοη- 
ΠΟΓηΪηρ {π6 (θη 165 ἃ ΤηΥϑίεσυ, 845 Ὀεϊπρ' 
ἘΠΤΟυΘαΙοα το ἴποβο θοίοστε {Π6 ἀἰβροηβαίίοῃ, 
ας {ΠΟῚΓ Ραγιοϊραίίΐοη ἴπ τὰ (Π6 (4115) {πε 
11 Κπον]οάρε οἵ ἔπ τηγβίογυ " (Ἴ Πεοάογ. 
Μορϑιιεβί., Ῥ, 929, οαϊί. ΒΥ ΈΖΘΟΠθ.) ϑ88εδ 
ποΐθβ οὐ ΕΡ[Ι65 1. ο; 111. 3, 4.9. [{ 15 5ιδηϊ- 
ἤσαπξ οἵ {πὸ ἄθὸρ ᾿πηργθβϑίοη πηϑάθ ὈΥ {Π15 
Ρατέ οὗ 81. Ῥαθ] 5. [ϑδομίηρ, {παξ ΤΡ παίπ5 δά- 
ἄγθβϑθθ {π6 ΕἸΡἢΘϑιπ5 45 ἴῆοϑθ γῆ ““σνεγα 
ἸΟΙΠΈΥ ᾿πιτἰαΐθ ἢ ῬαᾺ] ἱπΐο {ΠῸ τγβίεγυ Ὁ 
(Παύλου συμμύσται--- Ἐξ Ρϑῖ. δὰ ΕΡΗ65.᾽ ΧΙ1.). 

3ονι ας απάὶ ἤγορι σεπογαΐϊογς] “ΒΥΟΙΣ 
ΑΡ65᾽ (ἀπὸ τῶν αἰώνων) “ὉΠΚΠΟννῚ τὴ Ταπποία 
Ῥοστιοάβ οἵ δπίιαυν ᾿ ; “ ἔγοτη βεπογδίϊοῃϑ ἢ 
(ἀπὸ τῶν γενεῶν) “ἀπκπονη οὐθη [ἰῃ 
τροθπέ ραπογδαίιοηβ." (Βρ. Τιρμείοοί.) Οτ, τῇ 
ΤΠΔΥ͂ 55} “ ΠΌπι {ΠῸ ἀρ65," {μ6 ρεγϊοάβ οἵ 
{πὸ ἴῃ νοῦ {π6 ννου]ά οχἰϑίβ ἴπΠ σἤσΌηΙσ 
ςοπίϊπιαποθ, δηὰ “ ΠῸΠῚ [Π6 φοΠΟγδίοη5" 
ὙΠῸ οσουρίεα {Πο56 ἀρο5. ὙΠῸ τηγϑβίοσγυ, θοῖἢ 
Ποτο ἀπά ἴῃ ΕΡἢ65. Π|. 9, 15 5814 ἴο θὲ μιάάθη 
ἔγοπι “1π6 αρθ5. Βιιξ {ποῖα 15 ἃ ἐϊβιϊποίίοπ 
ἴπ ἴποβο ἴο ὑνποπὶ 1ἴ 15 τϑυθαϊθά, [}ῈἢΠ0 {πα 
ἘἙΡΙΠοβίαπβ ἔποτο ἰ5 ἀπ ΟὈ]θοῖ οὗ ᾿ἱπϑίτιοίοη ἴο 
“6. ΡῬΓΙΠΟΙΡΑΙΠΕἰο5. ἀπ ΡονγῈΓ5. ἴπ ΒΘΑΥΘΠΗΪΥ͂ 
ΡΙδοεβ Ὁ Πεῦὰ ἴο “{π8 βδαίηΐβ." ὍΠῈ “τγϑ5- 
ἸΘΓῪ ἴῃ ΕἸ ΡΒοβίδπϑ 15 ὁπ6. οἵ Τῖνῖπηθ πολεάονι, 
ἴῃ (ΔοΪοςϑίδηβ οπα οἵ ᾿ῖνίπα σγαζο. ὙΠαΐῖ 
ϑϑογοῖ ᾿ηἰτἰαϊίοι οἵ νυ πο 81. Ῥδι] ΒΡῈ 8 κ5 ἴῃ 



ν. 27--20.] 

θεθη Πἰά ἔτοπι δρθ5 απὰ ἤοπὶ σεηεγα- 
τἴοη8. Βιιξ ΠΟΥ 15 Πηα8. πηδηϊδϑί τὸ 
ἮΙ5 84:08: 

27 Τὸ ψῇοπὶ (σο4 ννγοι]ά πιακο 
Κποννη ννπαΐ 25 {Π6 Υἰσῃ 685 οὗ ἘΠ6 φῇογυ 
οὗ 115 τηγϑίασυ ἀπποηρ {Π6 (6 ΠΈ1|68 ; 
νη ςἢ 15 ΟἼγιδε ἢ1η γοῖ, {πΠῈ ΠΟρα 
ΟΥ̓ ῬΊΙοΥΥ : 

ΠΟΈΚΘΡΒΒΤΑΙΝ 9. 1. 

28 νΠοπι νγε ρύθδοῃ, νγαγπίηρ 
ΘΥΕΓΥ͂ πΊΔη. ἃΠὰ τΘδοῃϊηρ Εν ΟΓΥ ΠηΔἢ 
ἴῃ 811] νγίβάοπι ; ἘΠδξ νγα τηαὺ ργεβοηΐ 
ΘΥΘΓΥ πηδη ρετίδοξ τη (ἢ γβϑε [6β815 : 

290 ΝΜ Βετζειηίο [ αἶβο ἰδθοιιτγ. βέγὶν - 
Ϊηρ; Δοσογάϊηρ ἕο Πἰ5 νγογκίηρ, ψῃῖὶςοἢ 
γγογΚεῖῃ ἴπ πα παρ μεγ. 

1Π6 ΤΟΓΠΊΘΥ ΠΟΠΟΟΓΠ5. ἴπ6 Πιδίουυ οἵ {ῃ6 
Ομυσοῃ; {πὲ οὗ μι ἢ ΠΘ δρθακβ ἴπ ἴΠπῸ 
Ἰατξο σοποογπ5. ἐμ Πἰβίοσυ οἵ {πὸ ᾿πάϊνι τα] 
-- δὴ ἱπάννε!]ηρ οἵ (Πγὶβέ τη {πὸ ποαγί. (τη 
ν 27. “ (ἰγῖιϑὲ ἴῃ τοι! ἢ). ὙΠῸ ΤΟΙΤΩΘΙ 15. ἃ 
2γουῤεοί, {πὸ Ἰαϊίογ 15 ἃ φγεέσεπεο. (εἴ, ΕΡΙΙ65. 
τ τ τῷ} δὲ: Π0Πἢ πεῖν. 22.) ὙΠῸ “Τηγ5- 
ἸΕΥΥ 15 ἴἈκθηὴ ἴῃ {πΠ6 ἔνο β5θῆβοβ οἵ (τ) 
Οοὐάξβ ρΡυγροβο ἴογ {π6 μυσοῃ αἵ ἰαῦρα 
(Ερμαϑ. 1. 9, το); (2) σοά 5 ρύγροβε ἴογ {πε 
Ἰπάϊν!ἀπ181] ΘΙ Ιθν τ 5 ποατί ((ΟΪοββ. 1. 27). 
“8., ῬαῺ] τῆακο5 ἃ ἀϊβι[ποίίοη Ὀεΐννεεπ 
“ς ἐββΕ ΠΟηΥ ἢ ἀπ ““Πηγβίουυ "-πίμθ [ΟΥΤΊΘΓ 
15. 1πΠ6 οδ͵]εος οἵ ἢ, {πὸ ἰαίίογ οἵ Κπον- 
Ἰεάρε." (βεγμαίηβ οὗ Α. Κποχ, Ε)54.; 1. 438.) 

αὐῤίερ 1..7ὺ Μοῖθ ρῥγόθϑθὶν “ψπο 15"-- 
(ὅς ἐστιν Χριστός). ὙΠῸ Πιγϑίουυ Ρᾶ5565 ἱπίο 
{πὸ Πἰνίηρ ΟΠ γιϑέ. ΕῸΓ {Π15 ἀρβουρίϊοπ, 85 1 
ννογα, ἱπίο (τῖϑέ οὐ {Π6 τοϑβϑ οἵ {παΐ ΠΙΟἢ 15 
οἸοβεῖὶν σοπποοίοα ψἹἢ Η]πτ, οἴ, ἃ το πιά ]6 
βεπίθησο ἴῃ Ιρηδί. Εἰ ριβέ. δή ΕρΠθ5. ΓΧ. ΕῸΥ {ΠῈ 
ΘΤΊΑΙΠΓΊΔΕΟ4] Ἔχ ρ] απαίίοη οὗ {Π6 σοϊαΐῖνα ἀρτθο- 
Ἰη ἴῃ βΈΠΩΘΥ ἀηα πιθοῦ ὐπ ἐπΠαΐ νυ Π]Οἢ 
7 οαυς, 5ε6 ΔΝ ποῦ, "Οτασητη., Ρ. 143, δα. 3. 

ΟἽ. Οὐγῖσε ἐπὶ γοῖι, ἐδ ῥοῤὲ οὔ "ἰοῦ. ὙΠ6 
ἘΠ Ον. δα ΑΞ δΥ 245 Ηθ 15 1η {Π6γ}, 
50 ἴὰΓ ἴπεῪ Πᾶνα {πΠ6 Πορὲ οἵ βοῦν" (Βρ. 
Τλανοπαηῖ). “δ 15 {πὸ Ηορε οὗ {Π6 βΊογυ 
ὙΠῸ Πα5 ΠΙΈΘΙΥ βίνεπ τι5 {πΠῸ γθάβοη ἴο Ἔχρθοῖΐ 
ἴπΠ6β6 {πίηρ 5 (ΤΠπεοάοτγ. Μορϑιιοβί. ἴὴ ΕΡίϑί. 
δα (ο10855., ΒΡ. 929, εἀϊξ, Ε΄ ΖΒο ἢ). 

28.1 Νοίες {π6 ϑαροῦ, ᾿πηρρίμοιιβ, ἴῃγθα- 
Το] 4 “δεν τρια" νΥΆΙΟἢ ΠΟΙ ΓΠ5Π65 ἴο 81. 
Ῥδι]5 1ρ5.. ὙΠΟΓΘ πιὰ Ὀ6 {πὸ ᾿π]ρΡ]|164 το- 
δγθποθ ὑυΒ] ἢ 50 ΤΩΔΩΥ παν βιιρροβθά ἴο {ΠπῸ 
Οποβίις ἱπιπί!οη5---ἴη ἐῤεόνι, [μ6 “ταδομηρ ἢ 
ὦ ““ῥγεβεηΐδίοη "ἡ οὔ ἃ ἔονν δενιάογοά 
ΠΕΟΡγίε5, Παϊίογοά ΒΥ {πε΄ Πίοσορμαηΐ 85 {πὸ 
“ἐ Ῥογίδοϊ, ὑπο ροββθθβ {πὸ τπηοβὲ ργϑοῖοιβ οἵ 
βϑογοίβ---ἶἰη {πΠ6 (σοβρεὶ, [π6 ᾿πι| ἸΔΈ] ο ἴογ 81] 
γγΠ0 Μ}11] ἀοςορέ 1{, ἀπα 115 ᾿τηραγΕ 4] Ὀ] ββίηρϑ. 
Ὑεὲ {π6 ῥραββαρθ ἴα ποῖ ΠΊΘΓΘΙΥ ΡΟ] ΠΊ1Ο Δ]. 
ΤΠ6 Τπουρῃΐ οἵ (δίμο]οἰγ πα θθσοοπηθ Ρ85- 

βΒοπαΐοὶν ἄθαῦ ἴο (π6 Αροϑβίϊθβ. ΠΕ 5δμδάοννβ 
Ἰεπρίηθη 1 {Π6 ϑιηβδοῖ. Υοΐ ἢ ἔθο]β5 δἰϑο {παῖ 
{Ππ6 5] οσίοιιβ τυ ϑίευυ (πονν Πηδη!65ῖ6 4), νυ ΒΙΓἢ 
ΘΠΊΡΓαΟΟ5. ἃ ἡ ΠΟΪ]Ὲ ΓἈ]]|6η Τᾶςθ, 15. ἴο ἴακθ ἴῃ 
[Π15 πιδη δηά {παΐῖ. Νο ἱπάϊνι 118] 15 το ΡῈ 
πορ]θοΐθα ἴῃ ὑπὸ ραϑίουαὶ ννοσῖ, θυ δας ἰ5 
ἴο Ὀ6 5ΔνΪΠΡῚΥ π|Παἰεα (οἴ, Ῥ5. Ιχχχν!. 4, 5, 
6). ΤΠ ΠοΟΚ [15 ἴο θ6 βαϊπογθά ἴῃ ομϑ ὈΥ οπθ, 
Δ Πα ϑαοὴ (0 θὲ πονῇ ΟΥ̓ Παπιθ. (ΟΠΊΡαΓῈ 
π6 τοΠΊ ΓΑ Ό] 6. οπαπρο ἀπά Ραϊαηςο οἵ {π6 
πΘαΐοῦ ὈΥ [Π6 ΠΊΑ5οι]1πΠ6 ἴῃ ΟἿ ΤΟΥ 5 Ἰνογά5. 

“ 41] ἐδαὲ ἴῃ ἘδίΠΟΥ νεῖ Με. 
“ γε τῃαδξ σογπθίῃ ἴο Με. 
“αἰ! αυῤΊῆεῤ Ἠδς Παίῃ βρίνθη Με." 
“1 ϑῃοιυ]α Γαϊβ6 Ζξ ΠΡ ἀρδίη." 
“ [ῃδὲ δυεη} ὁπ." 
“1 ψ}1}} γαῖβα ῥέρι τ. 

δῖ, ]οΠ νἱ. 37, 39, 40. 

ὝΠΟΓΘ 15, ἴπΠ {Π15 ραϑϑᾶρε οἵ (ο]οβϑίδῃβ, 
[Π6 βᾶτῆθ σοην!οίοη οὗ ἃ ναϑξ τη855 δηά ςο]- 
Ἰθοίίοπ ἴο θῈ Ὀγοιρηΐ ἴο {Π6 δίθγηδὶ 16 οὗ {πῸ 
ἘΚ Θϑυσγθοίίοη, οὗ ννῖοἢ πὸ ἱπάϊν! τι] 15. ἴο 
Ῥε ἰογροίζθη ἴῃ {π6 νους οὗ {ΠῸ τη]! ϑίΥΥ ΠΟΙΘ, 
ΟΥ̓ ἴῃ {Π6 ργοβθηΐδίοη ἴο (ἢ γιϑί Πουθδεζογ. 

αυαγηϊηρ αὐτιὰ ἱεαοῤῖην.)] Π αγηῖρσ, “ ΤΩΙΠ15- 
ἴεγβ 5ῃοι)ά ΡῈ {πκὸ ταἱὲ᾽ : ἐεασῤίησ, “ΠΟΥ 
5Π01]4 4150 6 {κ6 δέσῥέ᾽ (Βρ. ᾿ϑανοηδηί). 

έγζεεϊ.) ϑεὲ ποίδβ, γεσ. 26, οη ϑὲ. Ῥδὺ]5 
Ιονε οἵ τηγϑίαροριο ννοσάϑ. 

29. 1 α͵δο Ἰαύοιι", οἰγίΐηρ.] ὙΠῸ ἢγβί 
ὑνοσὰ ΠΟΙΘ 15 ΡγΟΌΔΡΙΥ αὐῤ]είϊς (ςἔ. ῬΆΙΠΡΡ. 1]. 
τό: “δῖ 1 πᾶνε ποῖ χγμή 1ῃ σνδίη, ποι Γ 
ἰαφομγεά ἴῃ ναὶπ); [Π6 βεοοπα 15 σογίδι ΠΥ 
580 ---ἰ΄ σοπίθπαϊηρ ἴῃ {ΠπῸ 1155 ἴοσ {Π6 ρυ]Ζθ." 

“Πεεογάϊης ἰο ΗΙς Ἰπου Κῖπρ αὐῤῆΊορ ἴπ- 
ΜΟΥ ΘΟ (ο0γ, ΗΙΣ ΘᾺ ΘΥΘῪ πὐῤῖῆεορ ΘΙ ΘΥΡ 1265) 
ἦγ 16 γι: 5 .11}}.7] ΤΊ 15 δῖ. Ῥαι]5 σομνιοί!οῃ 
{πα (ἸἨΓΙΒΌΔΗΙΥ 15 4 116 ἀπά ρονψεῦ. Οἱ 
“ἘῸΓ Ηδ ψ}Ο 15 ΠΟ ΠΙΙΔΠΥ ἵππου Κῖπρ᾽ ἴῃ 
γοιι Ὀοίι [η6 Ψ11ΠΠ1πρ απ {πΠ6 ἱππτου Κἰπρ 
Οἡ θεμα]Γ οὗ ΗΙ5 βοοά ρίθαβιιγε 15 Οσοά. 
(ΡΒΠΙ͂ΡΡ. 11. 13.) 

ΑΘΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΈΝ. 
ΥΟΥ. 2. 

Βρ. ΤιρμΈοοΣ Ἐπίηκς {παΐ ἐν Κολᾶσσαῖς 
5. θεγοηά ἀοιθέὲ {Π6 τοδάϊης μοσο, Βαΐ {Ππαΐ {πὸ 
ἘΠῚῸ 15 πρὸς Κολοσσαεῖς---α Ῥγοοῦ {Παξ [ππ {Π|6 
15. ΒοπΊθυ Δί Ἰαΐθῦ 1ῃ΄ ΕἸΠῈ; ὙΨΠΠ6 ἘΠ6 ΥΘΥΥ 

ξαςΐ ΟΕ νᾶγιδίοη ἴῃ ΟΥ̓ΠΟΡΥΔΡΗΥ͂ ΠΊΑΥ νγ6}1 6 
8Δη ἱπάϊοβίίοη οὗ {πῸὸ οὐδοῦ ᾿πΐο ΜΠ ]Οἢ 
[86 οἰἵΥ Παά [8]1θη. (Ῥρ. τό, 17.) 

Ογάρςε ὧδ μρΐο γοῖ, απά ῥέαςο, ζγοηι Οοά οἵ, 
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66: 

Ταΐῥε πὰ ἐφ Τογά ὕες ὥργ ὙΠῈ 
δνάθποθ οὗ {π6 πποῖα] Μ55 ,20γ ἀπά αφαϊηοΐ 
1π6 τοϊοπηέίοη οὗ “τπ 1 ογά [6515 ΟΠ τιϑέ " 15 
Δἰτηοϑῖ θα ΠΥ Ὀαϊαποθά, νυ ἃ 5158 ῥτο- 
Ροπάδγαπος 3ῶυσ. Οτίρθη βίαίεβ {παΐ ἴπ (ο]ο5- 
βίδηβ {πὸ ϑβαϊαΐδίϊοπ ἴα ἔγοπι {πὸ ΕΔΕΠΟΥ ΟΗΪΥ 
(Ορρ’ ἵν. Ρ. 467). (ΟΠ γγϑοβί. ἜἘΧΡΓΘΒΒΙΥ 54 Υ5 
{πᾶΐ ἴῃ {π|5 ραβϑβϑαρθ ϑῖ. Ῥαὺὶ ἄοθβ ποῖ βῖνε 
1Πὸ παπῖὸ οἵ (τῖϑὶ (Ορρ.᾽ χὶ. 324; οἕ “Ηοπι: 
Χχχ, οὐ 2 (οτπίῃ. ΧΙ. 12; “ΟΡ. Χ. 651). 
Οτίεβθ., Τίβομ., Βρ. Τιἱρμιξοοίς τοϊεςξ {πῈ 
ννοτάβ; [Ἀοῃπι. Ρίδοος ἴπαπὶ π᾿ Ὀγδοκεῖβ; 
Ηυΐπεγ, Βοηρ., Μεγογ, ἄρργουα {Π6 οπηϊββίοῃ. 
Βιυξ {π6 νψοτάς τηϊρς πανθ Βθθη οπλ 64 ἔγοπ 
ἃ ἀορσπιαίίς. βογαρὶα οἵ [Π6 σοργ!δβίβ, ἕο νυ ΠΟ πὶ 
1Ὲ ταῖρμξ θαϑ]ν Πανὸς βθοπηθά [Πδὲ 1 ννὰ5 δραϊηϑί 
1Ππ6 ΠΟΙ ἀπαίορυ οὗἨ Ῥαϑιυ]πα ἀπὰ ϑογιρέιγαὶ 
ξδε]πηρ ἴο τι56 ἃ ἴουπι οἵ Ἔχργβθδβϑίοῃ νυ] ΟΠ, 85 1ὲ 
δίαπαβ Ποο, τηϊσῃς θ6 σοπδίγιθα 15. “ Εδίμογ 
ΟΥ̓ τις, απα οἵ ἴμ6 1ογά [6515 ΟΠ γῖϑί. “ΤῈ 15 
ΠΟΓΈΔΙ ΠΥ τῖογθ σοποοίνα 6 {πῶΐ 1Π6 ΠΟΡΥ 515 
5Ποι 14 παν οπηιθ τῃ6 ννογάβ [ῸΥ {Π15, Οὐ 
ΒΟΠΊΘ ΟἾΠΟΙ τϑάβοη, [ἤδη {Ππαΐξ {Π|5. ΦΌΒΟΙ  ΠΓΟΙῪ 
εἰησμίαν ἀσνϊατίοη ἔγτοπι 8[. Ῥαὰ}5. Ἰῃνατίδ Ὁ ]6 
Ργϑοίϊςα 5Βῃ οι] Πᾶνα οσοιγγοά." (ες πὸ ]] 
αἰβοιβϑίοη ἴῃ ΒΕ εἴομο,  Οτηπιεπί. τι. ἢ, ΡΡ. 
250--252.) 

ΕΓ. 6. 

Ὗνε τοαά ψῖ ΤΊΙΒοΠο πα. ἀπά Κοιομε-- -τοῦ 
παρόντος εἰς ὑμᾶς καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ 
κόσμῳ, καὶ ἔστιν καρποφορούμενον καὶ αὐξανό- 
μενον καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν. 

πάρειμι 5 οἴϊοπ {πὸ ἰγαπβίαϊοη οὐ δ ἾΞ 1π 
{6 10.ΧΧ. 

ἐπέγνωτε. ΕῸΓ [Π6 ἀϊδιποίϊοπ θαΐννεθη 
γινώσκω ἀπά ἐπιγινώσκω, ἃ5 ὈαΐίνναοΠ ΡΑΓΈΪΑ] 
δηἀ {πογοιρῃ Κπονν]θάρο, 566 ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ τ ογ. 
ΧΙ. 12. (ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους τότε δὲ 
ἐπιγνώσομεν κ-τ.λ.) 

ΥΕΙ. 12- 
ἐς ΤΥδηϑβαἰθά," μετέστησεν 15 {πε τννοτά τιϑεά 

οἵ {πε συοαΐ ἀθροτγίδίίοη οἵ ϑγϑε], 2 Κίπρϑ 
ΧΥΪ. 23 ((Ε οἵ [6ΠπόαπαΖ, 1014. ΧΧΙ!. 33). 866 
Βρ. Τλανοπαπέ ἴπ Ιος. Απίϊοομαβ ἔπε Οτοαῖ 
{πιτι5 “ἰγαηβιαίθα" ἔνγο ἐποιιβαπα [Θνν]βἢ ἕάτηϊ- 
1165. ἔγοπι ΒδΌΎ]οη ἱπίο Τγάϊα ἀπά ῬΗτγυρῖα 
(1οβερῃ. “ Απείαᾳ. χ]. 3,4). ΤἼ8 ομιθῇ οἰ 65 οἵ 
ῬΗτγγυρία πηιϑὲ Ργοθ θΙΥ πανα Ὀβθη ἁπιοπρ ἴΠ6 
βίδξοηβ ἔοσ {π656 Γουνϑῃ οο]οηϊβίβ (Βρ. ΓἸρ8ῖ- 
ἴοοΐ, Ρ. 19). [5 1ξ Ροβϑβίθ!β {μαΐ 81. Ῥδ] 15 
Ποτο Δ]ΠπΠἸπρ ἴο ἃ. οἰΓουτηβίαποθ νυ ΠΟΙ τηιϊιβέ 
Βαγθ θθθη τπποῖ {ποιρμξ οὗ ἀπιοηρ; {Π6 [Θυν]5} 
τας ἴῃ ῬΗγΥυρα ὃ 

νΥ. 15--10, “ἐ. 
(4) Οπ (Ο0]. 1. 15, εἰκὼν τοῦ Θεοῦ, οἵ 

ῬΊσίοΙ “ΕἸΤΠΟῚ15; ΚΞ 

ΟΟΡ ΟΝ ΘΕ: 

εἰκὼ δ᾽ ἐπενόει διακοσμῶα ἅμα, οὐρανόν [ὃ 
γεννήσας πατὴρ] κινητόν τινα αἰῶνος ποιῆσαι, 
καὶ... ποιεῖ μένοντος αἰῶνος ἐν ἑνὶ κατ᾽ 
ἀριθμὸν ἰοῦσαν αἰώνιον εἰκόνα, τοῦτον ὃν δὴ 
χρόνον ὠνομάκαμεν. 

80 1Παξ ΤΊτπης 5 {πὸ εἰκών οὗ ΕἸ ΕΓΠΙΥ,---ἃ 
τηδηϊοβίαϊίοη οἵ {πὸ ἱπῆπιῖε αἰών ἴο {πε Ππῖΐε 
ΟΓΘΔΈΟΗ. 

(0) Εογ πρωτότοκος Βτεΐϑοΐ. 45ο τσεΐδγβ ἴο 
7εγεπι. χχχὶ. 9, Ῥβαϊξ. 8541. χη. 8. νουθετήσει 
δίκαιον ὡς υἱὸν ἀγαπήσεως, καὶ ἡ παιδεία αὐτοῦ 
ὡς πρωτοτόκου, 1Ὁ. ΧΥΙΙ. 4; 4 Ἐάγαβ νἱ. 58; 
“πος αμέοηι ῥοῤμέμς ἐμπς ψμθηὲ οεαςί! ῥΤίγιο- 

φερίτι)ι."---Ἰ εχ, Μη. Ν. Τ᾿. Ρ. 361. 
ΤΠϊ5 ννογά 15 ἢἤγϑε πιϑϑθά οἵ [5γδοῖ, 45 [6 

464] ϑοη οἵ σοά (χοά. ᾿ν. 22): ἴπεπ οὔ {8εῈ 
Μεββίδῃ (Ρ58. ἰχχχῖχ. 28) [23], πρωτότοκος, 
1ΧΧ. [τ [πλρ|1ὸ5 σουογείσγιέν, ἃ5. ἍΜ611 45 
γίογιγν. ὙΠῸ Ατίδῃ ἀπά ϑοοϊηίδη ᾿πίογργεΐα- 
τίοπ, νυ ΒΙΟἢ νου ]ὰ ̓ πῖοσ ἔγοπι Π15 πα Ηθ 15 
᾿πάθθά {π6 ἢγϑε οἵ ογϑαΐιγοϑ, θα. αὶ οὐθαΐ σα 
511], 15 σοπίγαδιοϊθα ἴπη {πῸ σοπίεχε: (1) ὈΥ͂ 
1Π6 Ρατί αϑϑβηθά ἴο Ἡ]τὰ ἴπ {ΠπΠῸ ογεδείοῃ οὗ 81} 
τηϊηρβ5. (δι᾿ αὐτοῦ ἐκτίσθη τ. π. γΕΥ. 16); (2) 
ΒΥ 1Π6 αββουζίοη οἵ Η15 οχἰβίεποθ Βεΐογα 8}} 
1ῃ1ηρ5 (“Ηδ 15 Ὀεΐοσε 411 {πῖπρ5,᾽ ἐστιν πρὸ 
πάντων, ΥΕΥ. 17.) “1 Ὀεΐογε ογϑαΐϊίοη {πὸ 
ϑ0η νγᾶ5 ποῖ θεροίίθη θεῖ ογεαίοά, Ηδ τνουἹά 
Παγο θθθη Τα]]οα ΕἸγϑι- οσεαϊεά, ποῖ ΕἸσγβί- οση. ἢ 
5, Β4511, “ς. ΕπΠοτιη.᾽ 'ν. 2: 566 ϑυνείεβ ποΐε, 
ΤΠροάοτῖο οἵ Μορϑιιοβίϊα, 1. 263. 

ὙΠΟ ἔγιιθ ἱπίογργοίαίοη οἵ πρωτότοκος ἴ3, 
“(Ἢ ννῇῆο οχίϑίβα ἂ5 [π6 Οηἱ]γυ- Βεβοίζίθη θεΐοσα 
{π6 πιηΐνεγϑα οἵ {π|πρ5 ἀπά θεῖπρβ ογοαϊεα ὈΥ͂ 
Οοά." 2 ϑοῖὴδ τηοάρσῃ οὐ 65 (Ἐβρθο ΙΕ [75- 
ἰοσὶ 5 δηά Βδιγ᾿) ἀτρῖδ {παΐ 81. δὰ] μοὶ τπῈῸ 
Τιοροβ ἴο Β6 ἁιποηρ {π6 Πυτηθου οἵ ογοαϊθά εχ- 
ἰβίθῃςθϑ, ἀπά ἱπέογιου ἕο {πὸ ᾿Ἰν: ΠΙΐΥ ; ἃ υἱανν, 
8ἃ5 Μ͵6 Παγθ 56θη, σοηϊγααιοίεα Ὀγ ἴ[Π6 ἡ μοὶα 
ςοπίοχί. 

ΨΕΙ. 20. 

Νοῖ δχοϊβίνεϊ᾽Υ. ὙΠῸ Ἐπουρῃξ οὗ {πε ἀϊ5- 
ςογά «ηά νδηϊίν οὗ ογοδίίοη 15 οὔϊεη ργεβθηΐξ 
ἴο 8:. Ῥαι]. [ΙΕ Πα5 Ῥθθπ πε βαϊά ἸΡΟη 
Ἐ οΠ1. Υἱ11. 22, “ ῬΕΥΒΟΠΠΘ Π’α ΠΊΪΘΙΙΧ ΟΘΟΙΏΡΓΙ5 
165 Ἰαγϑῖες ἐε ἰα ΪΝαΐπσο" (6π8η). “1 ΤΊΔΥ 
θὲ βαϊά, ποῖ πηβΈγ, παῖ ΟΠ τϑὲ μα5 γεοοποι]θά 
ἴο Οοά 8}]1 [Πϊπρ5, θοΐίῃ 1ῃ φαγί απὰ πϑανθη--- 
τηθη, ῥγοῤογίὶν, ὈΥ Ὀθατῖπε ἘΠΕΙΓ ϑἰη5 δηά Οοὐάβ 
νυυδίῃ ΠΡΟΙ δη; ΔΠΡῈ]5, απαϊοσιίεαίίν, Ὁγ ἰΔκιπ 
ΑΛΥΩΥ ἴγοτη ὑπο πὶ {Π6 Ροββι ὉΠ ν οἵ [Δ]Π1πρ’ ;--- 
186 ἡ ΠΟΙ ἕαρτίς οἵ πὸ πηΐνοβθ, ΕΥ̓͂ ἔγθεῖπρ: 
τ ἔγοπα {π6 θοπάασε οἵ σοσταρίοη δηά τα- 
βίοτι πα ἴἴ ἴο 115 παΐίνε θεδιίν." (Βρ. )γε- 
παηΐ, " ἔχροβ. Ερ. αἀ (οἱοβϑβ. Ρ. 134.) 

τ ΟΕ ““Βείοτε ΑΡγάμαπη νγὰβ ὑσοιρῃΐ ᾿ἱπίο 
Ῥείησ, 1 ἘΧΙ5Τ.)" πρὶν ᾽Α. γενέσθαι, ἔγὼ εἰμί. 
δ. Το ν]]]. 58. 

3 866 Οτίπι. “Ο]αν. Ν. Τ.᾽ Ρ. 381. ““πρωτό- 
τόκος (51. Μαῖί. 1. 25 ; 81. λα 11. 7) 15 [ἴῃ 8 βατὴηβ 
85 ογιῖν, τα ᾿ξ τηθδπβ ἰμαΐ {πΠ6 σεπογαίϊομ οὗ 

ΟΠ τῖβὶ ἰ5 Βοίογθ 811 οσεαϊΐοη οὗ ογεαΐυτεῖν εχ ϑἔ- 
6ῃςε5, Δη4, {πεγεΐοσθ, θεΐοσε δηρε]β." --τὰἀ Τρ. 
χῖχ. 76.) 

3. Ῥαυ]η. ΤιΘτΡ ρου, Ρ. 3215. 
4 ἐ)α5 ΟΠ τβίεπίματι ἄεσ ἀταὶ δγβίεῃ 1 ΑΒ τι.᾽ 
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ΠῚ --2.] 

ΟΣ Ζν 

πῃ ἴπ6 ρει εἰασείσμς ἔγοτα Τ) οπποβϑίμθπεβ 
(περὶ τῶν συμμορῶν), οἰϊε ὉΥ 811 Ἰεχϊσορτα- 
ΡΠΘγβ, ἀνταναπληροῦν ὉΠΟΑΠΙΘΒΓΟΠΑΡΙΥ Πα5. 115 
τηθαπίησ, 866 1.1466]] «πὰ ϑοοίί, 5. ν. 

866. δβρϑοία!γ Μτ. 1,1. Τλανῖθθ᾽θ ὙἹΟνν 
ΟΥ {Πῖϊ58 ραϑϑᾶρθ, “Εριβῖῖϊεβ οἵ δῖ. Ῥαῃ), 
Ρ. 94. 8ῖ:.-. Αιριβίίηοβ ᾿πίογργοίατοη. 15 
ΨΟΓΥ δοαμ 1: “Οἢγιδέ 5 511] βυοσγιης 
αἰΠΙοίίοη ; ποῖ ἴῃ Πλς νοσῪ Β]Θ5ἢ, ἴῃ μοι Ης 
μα5 θθεπ τεοοϊνοά ἱπΐο Ἡρφανθη, διιξ ἴῃ 22} 
Ποβη, ἡ ΠΙ ἢ. 5111 ἸΔθΟιγ5. ἀπά 15 βουγονμι 
ὉΡΟη φαγί ῃ." Οὐαϊδί, 11. 2ο. Ἐπαγγαΐ. ἴῃ 5. 
ΟΠ. “Ὁ αὐϊγιρίεανι. ΜΝ μα ΜΝ Πδΐ τε- 
πηδίη5, ννΠαΐ 15 θα μπἀὐ ΤῸ ὑΠΟΙᾺ ἰ5 1ἴ νναπί- 
ἱπθὶ Το {τἋμ6 «αἰπιοίίοπβ οἵ (ἢγῖϑί. Βαί 
ΜΠΟΓΘ ννδηΐϊπρὶ [Ι͂ἢ ΤΥ Ποβῃ... .. '' δ ΔὴγῪ 
ΔἰΠΙ στο νναπίπρ ἴο {πὸ Μίαη ποῦ Οοά {ΠῸ 
ΜΝ ογά ἴοοκ ᾿ἱπΐο τιπίοῃ νυ Ἡ]πΊβο] ἢ} ΕῸΓ 
ΗΘ βυβεγοά 411 {πῖηρ5. ΕῸΓ οἡ {πε στοβϑ Ηα 
ἴοοκ [Π6 νἱπορασ αἵ {πῃ οἷοβο ἀπά δα }εγ- 
)εείμιηε οἱ. ΜΝΒαῖ τθᾶπ5 {παΐ εγγδοίπ)) 3 
ΝΝολῥίη 15. νγαπίϊηρ ἴο {Π6 [{]] τηθάβιγο οὗ Η 15 
ΒΕ υΙηρ5; ὈΘοδιιβα 411 [Π]ηρ 5 νυυτῖθη οὐ Η πὰ 
τα {]Π]164, ἐποσγεΐοσα 411 Η15 βιθυιηρ5 υνοσο 
ἘᾺ1Π1164---Ὀτς ΓᾺ]ΠΠ16 4 ἴῃ {π6 Πεαά. ϑυβεν- 
ἱπρ5 οἵ (ἢγιβέ 511 στουηαίη θθμιπά, δῖ ἴῃ {πὸ 
δοάν. Βαῖΐ γε ατὸ {πὸ ὈοαΥ οἵ (γί, δηά Η!5 
τηθιηθογθ; ἰπουοίογο, αἋ5. ἴῃ6 Αροβίίθ νγᾶβ 
ΔΙΏΟΠΡ; ἴΠο56 πη ΠΊΌοΓ5, μΠ6 σοι] 580, " Δ] πη- 
ΡΙθο αι ἀδϑιπέ ργθββιγασιπη. ἡ (1014. Ῥ5. 
Ιχχχυϊ.). “.ΑἹ]1 {π6 «ῇ]ιοίίοηβ οἵ (ἢγιϑδ δπά 
(γι βίίαηβ θο]οηρ ἴο Οπ6 σοιητηοη ΤΟΡΕΌΙΪς 
οἵ (ἢ γῖδε δηά (γι βίαηβ. (1014. Ῥ5. 1χ].) 

ΟΟΙΘΒΒΓΑΝ ΒΘ. 11. 

ΒΙίβῃορ 1ιἱρμεξοοῖ, νν 116 λαἀπηϊγίηρς [815 ἱπίογ- 
Ρτγείϊαϊίοη, σοπϑί θα {Παΐ, οὐ Ἰ }}γ, ΤΠΘτα 15 
ΟΠ6 δία] οδ]εοϊίοη ἴο 11. [{ οπηρίϊθϑ {Π6 ἀντι 
ἴῃ ἀνταναπληρῶ ΟἵἉ 1ἴ5 ῬΓΟΡΕΟΙ͂ ἴΌΓΟΘ, ΟΥ ΓΑΙΠΟΥ, 
ςοπίγααι!ςϊ5 1. ΕῸΓ {Ππ6 σοπίσαὶ ροϊπί οἵ {}15 
ἱπίογργοίδίοη, μ6 ἸΓΡῸ5, 15 {πὸ 2ερηἐ)εαΐίογ οἵ 
1{Π6 αἰπιοιοα (Δ γιβίίαη νυ] Π15 αἰΠιοιοα 1 ογά, 
ὙνΠ116 {πΠ6 σοπίγαὶ! ροϊπί οἵ πὸ ἀντι 15 {πὸ ἐΐ:- 
ἐϊπείίογι οἵ ἴπΠ6 (τ ϑιϊδη ἔτοπὶ πῖ5 Γογά. ὙΠῸ 
Οδ]δοξίοπ ἡνοι]ά, ποννανοσ, θ6 σοπηονο 1Ὁ {Π6 
᾿ητογργοίφίοη οἵ ἀντι σίνοπ αὔονο 6 δάορίοα. 
10 15 0611 Κπονγῇ {παᾶΐ ΟΠ γΟΥ. 24, πα ΤΠΔΙΠ]Υ 
ΟΠ ἀνταναπ. ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, τηοάφγη 
Βοπιαη (δίμο]ις. {πεο]ορίαπθ θᾶ56 {πὸ ἀοο- 
{πο οὗ ἴῃς βιιβοτηρβ5. οἵ βαϊηΐβ. θεῖηρ ργοῇί- 
4Ὁ]6ς ἴο {π6 ἔα! π] τη. {ΠῸ ἔογπι οἵ ΓΟ βϑίοη 
ΟΥ 5ϊη5, ὙΠΟ} 15 ΘΟ ΠΙΟΔΠΥ ἰογπηθά ἤπάμ]- 
ϑέπεο. Ὑεῖ τπ6 ρστοαΐοδε Κουηαη (δίμο]ς 
ΠΟΙ Θπίδίουβ Πᾶνα 5θῈπ ἴπαΐ ΔΠΥ ἱπίογς- 
ΡΓοίδίιοη οὗ {Π|5 ραϑϑαρθ, νυν ὈΥΙΠρ5. ἴῃ 
{π6 1άδ4 οἵ σα αεσίίοη αἱ 411, ὈυΙηρ5 ἴῃ ἂπ Ἰάθα 
ὙΠΟ ΠΥ {πο πβοῖνοβ σο]θοΐ ἃ5 ἡηφιῤίοις. “Α5 
1, οὐἱε Εβίιβ, “ Ομγιϑὲ δα ποῖ βυοτγοα 
ΘΠΟΈΡΉ [ῸΓ τεάοιηρίίοη, απά {πογοίοσγο ποοαάθά 
ἃ 5 ΡΡΙΘπιθηΐ4] βαςιβίβοςοη οὗ πηαγίγυβ ! [ἴ 15 
Ἰγιρίος ἴο Ὀε]ον {Π15, ἀπ ποῖ 1655 Ἱπιρίοιβ 
ἴο αἰγιθυΐο τ το (δῖ Πμο]ο5. ὙΠῸ ϑ58πΠὶ8 
ντϊῖο δα πηῖ5 {παΐ, νν 116 τπΠ6 ἀοοίτγιίπα οἵ 
βαςἰϑίαςξιοη οἵ ϑαϊπίβ 15. βϑιγοαϊγ (δίμο]ς 
ΔΠ4 Αροβίοιις, τ ““δαημηοΐ ὧδ σοἰϊάϊν εορποϊμαάραά 
ἔγοσὴ 1Π15 Ῥαββαβθ. . . . ΘΌΘΝ ἃ βίαϊοσπθης οα 
81. Ῥαι]5 ρα τϊσμί ΡΟΒΘΙΌΙΥ Πᾶν 5ΟΠῚΘ 
ΔΥΤΌΡΔΠΟΘ." 866. αἷδὸ [15 ϑιπηΠΊ Ύ οἵ [Π6 
ΘΘΠΟΓΑΙ ἱπίογργοίαίϊίίοη οἵ {πὸ Οτσθοκ Εδίπεῦ 
(ἰ. Ρ. 666). 

ΘΗ ΡΤ ΙΡΕ ΤΠ|. 

Ι ,7ὲ ΠΠ]1 ἐχλογίοίζ Ἰλεηε ἐ9 ὧδε εογιοέαγιξ ἦ) 
Ολγρί, ὃ 10 δετυαγε ο7 λϊίοσοῤλν, αι σψαΐ) 
ἡγαα λον), τ τυογολι2 ῖηιρ᾽ ο7 αγιρεῖς, 20 αιαῖ 
ἐεραξ κογδιογιῖος, τυλίολ αγὲ ἐγαεα {γι Ο ἀγ1, 

ΤΟΣ ἐὺ Ι ννου]ά ἐπδΐ γε Κπενν ψῃδῖ 
σταδῖ ἱσοηῆϊος 1 Πᾶνε ἔογ γοιι, 

Δη4 2ὴγ τῇεπι αἱ 1,δοάΐςθα, ἀπ 207 85 

ΤΊΔΗΥ͂ ἃ5 πᾶν ποΐ 566ῃ ΠΥ ἴδ ἴῃ {πε 
Ηεβῃ ; 

2 ΤΠδῖ {πεῖν Πεαγίβ παϊρῃξ θῈ σοπι- 
[ογίβά, θεῖίπρ Κπὶε τορείποῦ ἴῃ ἴονε, 
Δηα υπΐο 81] τίσῃοβ οὔ τῆς [1] δβϑιτ- 
ΔΠςα Οὗ πηἀογϑίδπαϊηρ, ἴο {ΠῈ ΔοΚπονν- 
Ἰεάρεπιεπε οἵ τῃ6 πηγϑβίεγυ οἵ (σοὰ, 
Δη4 οἴ πε ΒδιΠογ, ἀπά οὔ (Ἠτιβε ; 

Ξ.. 555 

1, Τὸν 1 αὐυομ]ά ἐδαὶ γ6ὲ ἦπεαυ αυῤαΐ σγεαὲὶ 
ΟΡ" 1ε:.] Εοτ' τοῖογϑ το {Π6 ργϑυΐοιιβ νϑῦβθ. “1 
Αἶ5σο ἰδθοιτ οοπύθπαϊΐπρ---1 540 εοπέεηπαϊϊης, 
Ὅν 1 νβῃ γοι ἴο Κπονν νμαΐ ρτθαΐ δεομίεσ ἢ" 
(ἀγῶνα τοζεττίηρ ἴο ἀγωνιζόμενος). 

δε ηαην ας. ΤΟ ννογὰ ὅσοι ΠΕΙῸ 1Π1ρ]165 [Π6 
ὙΠΟ] οἸαϑβῖο νι ἢ ἴΠποϑο πιθπίϊοπϑα θοϊοηροά 
(δε6ς Αοἴβ ἵν. 6; Αρος. χυἹἹ[Ἃ. 7). [1,δοάϊσορα 
ΔΠηΔ (ΟΙοβθθ ἅγα ἀραὶη Ἰοϊηθα ἴῃ {Π|5 ΟΡ 5116 
ἐπα, ἵν. τό. ὙΠῸ Ἰαηριιαρο ἰπ {Π15 ρίαςθ 
ΠΟΠΗΓΠῚΒ 5111 ξασίμογ ῃ6 ᾿πέοσοπος {παῖ 81. 
ῬδᾺ] ἀἸ4 ποῖ Κπονν {π6ὸ μιτοι οὗ (οΙοβθα 
ῬΕΙβόπθῆγ. Ηδς ννὰβ ἴῃ ἄδθερ δηχίοίυ ἴοσ [π 
ΟΒΌτομο5 οὗ Αϑία ΜΙποΥ, πα Ὀβρθοῖα!}γγ ἔοτ 

{ποβα οἵ ΡΗγυρῖα. [ἴ πνου]ά βθεπι, τοτη ἐπΠ6 
ἴατῃ οὗ ἢἷβ Θχργθβϑϑίομ ΠΟΓο, 45 1 Π6 [6] {Π15 
ΡΘΟΙΠΙΑΥΥ ἴῃ {π6 ςα56 οὗ σμιισομοβ οὗ νη ἢ 
6 Κπονν ποίμ!πρ ΡΕΥΞΟηΔΠ]Υ, ἀπ νυ μῖοἢ ννογα 
ξουπάεά ὈΥ Π15 ἀο]εραΐθβ. [5 γοιηαγκδῦ]ο {παῖ 
ἔἈτΆ Πα ΡῬΟΙΒΟΠ8] δαἀάγοββοβ--- Ὀγοίῃγθη, θ6- 
Ἰονϑά,᾽ «πὰ {πὸ {|κ6---ἀῦθ τοΐδ!]ν αρβοπί ἔγοπι 
1Π15 ἰθέζογ δἴοηθ. (8εε πονγθυοσ ἔασί Ποῦ ἀ15- 
οἰιϑϑίοη οὗ {Π6 αοϑβίϊοη πη Ρσεῖ. ἴο ΕἸ βῖ]6. ἴο 
ῬΒΙδπιοη.) 

Ὁ. δείγιφ ἀπ Ἰοσείφογῇ “ὙΆΘΥ θεὶς Κπιξ 
τορείμογ," Νοτζηϊηδίϊνα ἈΌβοὶαῖε ----σπιοῦ ΔΡΎΘΘΙΠΡ; 
ψΥ ἢ “ Πραγίβ.᾽ 

ο ἐδὲ 11 Κπονιθᾶρο 9. ἐῤὲ γι}: 167} οὗ 
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ΤΟτ, 
τυζεγεηι. 

3 ἔ]ὴ ψῇοπὶ αὔθ ἢιά }} {πῈῸ ἐγεὰ- 
5065 Οὗ νυ βάοπι ἀπά Κηον]εάρα. 

4 Αμπά {15 1 5840. ἰεϑὲ ΔΠΥ πΊδῃ 
5ῃο] 4 θασι]8 γοῖ νυν δπίϊοίηρ 
ννογάϑ. 

ς Βογ {πουρῃ 1 ΡῈ δρβεπέ ἴπ {ΠῈ 
ἤε5ῃ, γεῖ δπὶ 1 νν ἢ γοιῖι ἴῃ [Π6 5ρ|{|Ὸ, 
Ἰογίπρ δηἀ θα μο] ἀϊηρ γοῖγ ογάοτ, ἀπά 
τΠ6 βεβάξαβέπεϑϑ οἔγοιτγ [ἢ τη (ΟΠ τῖβε. 

ΟΟΥΘΡ ΙΑ ΒΞ... [ν. 3--Ὁὅ. 

6 Α5 γε πᾶνε {πεγεΐογα τεοεῖνϑά 
ΟἸἾτῖβε [6515 τε 1] ογά, “9 νγαὶκ γα ἴῃ 
ὨΙΠῚ: 

" Ἐοοίεά «ἀπά δι11Ὲ ἀρ ἴῃ Πίπη, ἀπά 
ΒΕ ὈΠ5Πη6 4 ἴῃ τΠ6 [8]. 45 γε Πᾶνε 
Ὀαθη ταισῃς, ΔΡοιπάϊηρ {Παγαῖη νΊἢ 
τῃδη Κβοίν!ηρ, 

δὃ Βονναγα ἰεϑέ ΔΠΥ͂ ΠΠΔΠ 8ρΡ01] γοι 
ΓΒγΟΡῊ ΡΠΠΟΒορΗΥ δηά ναῖη ἀεςεϊέ, 

Οοά, ονθπ Ομτ1βι.1 ὙΠ Τοχί. Ἀξσ. “ οἵ 
(οά, «πᾶ οὗ {πε Ἐδίμεσ, απὰ οἵ (τιβί, τηδῪ 
θὲ σοπάοπιπϑά υἱτποιι βογαρῖθ. (δες Νοίβ δ 
εηὰ οἵ (μπδρίογ.) 

8. 1 σΒοΙι 810 811 Ζῤε ἐγεαφμγος Ο, 
αυἱτάορε «πὰ ἀποαυίείσε Ἀϊὰ 6 5.7 ὉΠ 
ννοτά “ ἰἀάθη᾽ (ἀπόκρυφοι) 5πίαπι5. ΜΠ ΨΕΓΥ͂ 
τηΔΥ ΘΩ͂ ΘΠ ΡΠα515 δὲ {πὸ οἷοβε οἵ {πὸ ψβῦϑβο. 
ΤΈ 15 πἰιδϑὰ νυν ἢ ῬΘΟ ΠΥ δα ὈΠ|Ὸν οἵ γθαβασο 
(Νοίδ {πδξ αροογνρῥαὶ νγὰ5 ΟΥΤΘΊΠΑΠΥ πι5θα οὗ 
ϑβοΐοσις ὑΎηρ5. Οἵ Πογοίοβ, ὑνΏΙΟ ΜΈΓΕ 
Κορέ ἴῃ πλυϑίογιοιιθ 5ΘΟΥΘΟΥ, απ ἰδία οἡ 
ΟΥ ἔὩ]156. δῃά ϑβρυτγίοιιβ ἀοοιπιθηΐβ. ΕἸΔΥΙΥ 
ΕΠ τιβέαη υτιζουβ τπιδοά {Π6 ἴθ ἴο ἀεποίε, 
ποῖ ἀθιυςογοτοδηοηῖοα], θυ. τηοπάδοϊοιιβ πὰ 
Πογθῖῖςα]. (Βρ. Τὶρμείοοΐ δπὰ Ποῖ. Β. .. “.) 
Νοῖΐε αἰβδὸ {πδξ ἴοισ ννογάβ ἴῃ {Π15 νεῦβα 
(τυλεάονι, ἀποαυϊεσε, ἐγεασιγε, ῥα άε71) αν ἃ 
βίγοῃρ Οποβίϊς. ἔπρο, ἀπά πὸ ἀουδί ταίεγ 
ἴο Οποβίϊς 1Ιάθαβ. ΕῸΣΓ {ποϑθ ΠΟ τϑοεῖνα 
Βοιρίαγο, ἘΠ15 νΌΥθ6 15. ΘΙ ΠΊΡΙΥ ἄθοῖϑινα ΠΡΟῚ 
1Π6 πηγα δι έν οἵ ΟΠγῖϑί. ΠΟ οἱ ἀορτηδίο 
᾿πτογρυθίουβ οχροιηά 1 οὗ {πῸ ᾿λνηθ Κπονν- 
Ιεάρε οἵ (μγιβί, θέ τλαϊηΐαϊη ἐπαΐ 1Ὲ οχίθπεβ 
ἴο Ηἰβ Ηυπιαθ Καον]οήσρο. Ἐτοπὶ {ΠπῸ 
υν]βάοτῃ οὗ {πὸ τπιηοτοαΐοα ἊΝ οχγά, {πὸ ρΙοπιτα 6 
ΟΥ̓ νψιβϑάοπι ἤονν5 ονοῦ ᾿ἱπΐο {Π6 Η ππτᾶπ 501] 
νυν ΠΟΙ 1 15 Πγ ροβίδι ΠΥ τπιπιϊο. (ΤῈ 
ςοπίοχέξ 5ρϑαῖτβ ἀἸγθοῖΥ οἵ τῃ6 Π),υΐπε Κπονν- 
Ιεάρθ. σέ 2π7ῦ,α, νεὺ. 9.)-- ΤΥΘαβιΓο5 Ἴ ΤῸΓ 
αδιριάκεε. “Κ ΑἹ] " δοδιιβα ποΐῥίγ 15 ἐχεεῤίεά. 
Ἡϊάάεδη ἴῃ ΗΠ," 1. 6. Ηΐρι αἰοπο. “ὝΤΠοΙη. 
Α΄. 5805 1Πδξ «υλεάογε Πδ5 ΤΟΥ 115 ΟὈ]θοΐ 1ΠΙηρ5 
ἀϊνίηθ, δηα φηοαυϊεάίσε [ΠϊΠΡ5 ΠΒυχπδη." 

4. ῥεσμίΐε γοῖι αὐἱὲ ῬοΥβαδβῖν 5Ρ6608.] 
(οσίδιη!ν τιϑοά οἵ οπθαίίηρ. (866 ἴῃ σοϑρθοῖ 
Οἵ ΤηοΠ6Υ, 4αοίαίοη 1ηῃ 1,. ἀπά ϑοοίξ, «. «. 
παραλογίζομαι.), Ἡδφτε ὈΥ ““ϑρβοῖίοιιβ τϑα- 
ΒΟΠΙΠΡ ἢ (πιθανολογία, ἃ ἴδοις] 5οΠ00] 
οτυτη), “ὈΥ {ΠῸ ἀδχίθγοιιβ τ156 οἱ φγοδαόίε ἀὐρι- 
τηθηΐβ "" ΤΟρροβθά ἴο αἰεημοηοίγαίοῦ Οἵ {ΠῸ 
ΒΡΙΓΙΐ, 45 11 15 Ορροβϑά Ὀγ Ρ]αΐο ἴο ἴθ Ἄρφτοὔ- 
ὙΣΓΩΥΖΟΣΣ ΟἹ 50Έπτα (ΠΠδαῖδε. τό3). “ΌΥ 
ΒΥ ΠΡ ἐπιηρ5. 1Πδὲ ἸοοῖΪς πΚκὸ ργοδαῤιἠῥηες, δι 
4Υ ποί " (Ηδιηηηοπά). (βεγμαςιδιἠέα.--- 51.) 
“ἸῺ «Ἐγ 15 1)}11} βουύσθοηθ" (Αιαριδῖ.).--- 1) 6- 
ΠΘΙνοῦΒ ΟΥ̓ Ρ]Δι51016 ἀγριπηθηΐ  (ΚΕΡΙο, 
“ δέμπαϊα ϑϑογα,, Ρ. 228). ““ΒΟΠΊΘ ὙΕΓῸ ἘΓΥΙΠΡ, 
ἴο ἄδοεῖνα {πὸ (Δο]οββϑίαηβ ΕΥ̓͂ Βορ ἢ βηη5 οἵ {πὸ 
ἨεἸ]εηῖς ἰγρε" (σοφίσμασιν Ἑλληνικοῖς) 

ΒΥΠΟΡΒ. 8.8. ἩΥΓΟΠΡῚΥ αἰ θυΐοά ἴο ΑἰΠΑΠαϑῖι5 
(ϑεε Αἰμαπαβ. ΟΡρ. ἵν. 420, εὐ. ΜΊΡηα.) 

5. 2: ἐδὲ “ρίγ ἢ] ΟΕ, 2 Κίηρβ, ν. 26 (ᾳποϊεά 
Ὀγ αἰπιοϑβί ΘυΘΥΎ σουηπιθηΐξαΐουγ βῖποα ΡΕ]Δ 1115) ; 
1 (ΟΥ. ν. 3. 1 ἄοεβ ποῖ πϑΟθββαΓΠ ΠΥ ἹΠΊΡΙΥ 
ἀϊγθοῖ ργορποίῖς Κπον]δάρο, ὈιΕ πλαΥ σΟΥΔΙΗΪΥ 
᾿πο]άθ τ. 

7ογίηρ θΘΟΘ 568 1 566.} 
61" ογείεγ, πα ἐρε σἰεάξασίπεος οΚ, γον 71} 

τονατᾶβ Ου150.1] ἘΠΕ ΑΡοβί]α Ἰοοϊςοά ἔοσί ἢ 
ἴγτοπῃ αὶ οπΊα ΙΓ {Παΐ 5ριγιῖ4] σοοοπά βρη ἴο 
ὙΠΟ ἀϊδίδησθ 15 ἃ5 ποίμιηρ. Ης βιγνεγοά 
ΟΠΌΤΟμο5. τοπιοΐθ ἴῃ βρᾶςθ, ἴπΠ6 (οἸ]οββίδῃ 
Δυποηρ; {Π6 τοϑέ. [ἢ ῬΥδ βίην 115 σοπάϊοη, ΒΘ 
11565 84 ἱπιαᾶρὸ ἀογινοά ἰτοότη ῃ6 ΟΥΕΓ ἀπά 
50} ὴὺὐὺ} οἵ {Π6 5ο]άϊοσβ οἵ ἴπθὸ Ῥχγαίογιδῃ 
Ουαγά, ΠΟΤ 6 58νγ 50 σοῃϑίδπεν αἰ Γ Πρ’ 
Π15 σαρενγ, ((Ε ῬΆΠΙΡΡ. 1. 13; οἵ, τη ΠατῪ 
ἱπηασὸ ἰῇ ΕΡΗ65. νἱ. 11, δεφῷ.; δηά ἀραὶ 1ἢ 
ῬΆΠΙΡΡ. ἴν. 7.) “ Οτάογ ᾽ (τάξις) ΡΓΟΡΟΓΙΙΥ σοη- 
βἰβίβ 10 (Π6 ἐπι ἀἰβροϑιξοη οὗ ρατίβ ἴῃ σγείεσ- 
6Π08 ἴο {πὸ ννῆοϊο; πθησε, 85 Ποῦο, ΠΉΠαΥν 
οΥάογ.---᾿ βίο [ὰϑίΠ655᾿ (στερέωμα) [1{. ““ννῆαΐ 
ῖ5. πηαάθ ἤγπὴ ἢ; ἤθῆςο, βοπηθίπηθα {Π6 50]141- 
Πρά Ὀοάγ, ἴΠπ6 5014 δίγεπρίῃ οἵ 4 ΔΙΓΠΥ. 
(δο τ Μίδος: Ἰσ: τὰ, ΘΕ 56: αὶ το Ὑπὸ 
ἢγδὲ ἰδ ἴπ6 ογάθυυ ογραηϊζαίίοη, σπου 
ὙΠΟ ϑίγοπρίῃ δναρογαΐθθ: τπ6 βεοοπά {πὸ 
5014 βίγοηρίῃ, πους ὙνΒ] ἢ ΟΥΟΥ 15 ἃ 
ΒΟΙονν Ραταάθ. Ὑπὸ ΟΠΒυΓΟΙ 5. ΡΓΌΡΟΙ ΟΥ- 
ϑΔηΙΣ [ΟΥΠ] Δη4 504 ἀοῆηϊίε σοηγιοίοη οἵ 
ἴπ6 Ἐπ] ἴογα]6 οἸοπηθηΐα οἵ {πηΠ6 (τ βέϊδη 
Ετδαά ἃΥῸ ΟἹ βου σοπηθοΐθα ἴῃ {π6 Αροϑβί!θ᾽β 
ταΪη 4, 45 πον Βᾶνα θθθη ἴῃ {πῸ Πἰβίογυ οἵ {πὸ 
αμασομ. ὙΠῸ (Δοἰοβϑίαη μυχοῦ Ρῥγοβεηΐβ 
1561 ἴο ΠΙΠῚ 845 8Π δύμΊγ---5 ἴο {πὸ ΟΠ ΓΟ 5 
ΟΥΡΔΠΪς 2ογηι, ἴῃ 5ΕΥΓΙΘΑ οΥάογ; 85 ἴο {πε 
ΟΠΌΓΟΠ 5 γε, 50114 αἱ {ΠῸ ςοσγθ. 

6. «υαἱξ ΒὸῸγ [πε ννοσά, 566 οἢ 1 8. Ϊομη 
ἵ Ὁ: 

τ. Κοοίοά (ἐῤῥιζωμένοι), ἐπ ῥγοκοις 97 δεῖπισ 
εογἐϊμμα]ν δα ῤ (ἐποικοδομούμενοι). 

ἡη Η]»1.1 ΟΠ γιβὲ 15 θοῖι ἐπε σοοΐῖ απά πα 
Τουπάδίοη. 

8.1 ὅεε ἴο 1ἴ 1εϑδὲ ἔπογθ θ6 βοπῆθ οπα (μή 
τις); 1 4ο ποΐ ϑ54Υ ΠΊΟΓΟ---ΥΟΙΊ ΟΔΠ ΡΒΊῚΙ655 
ΤΩΥ͂ ΠΊΘΔΠΙΠΗΡ---ἰο ΟΔΙΤΥ γοι ΟΥ̓ 85 ἢἷβ 5ρ01] 
(ὑμᾶς. .. ὃ συλαγωγῶν) : “50Π16 ὁπ6 ποῖ 
ἴο ἴαϊκα 5Ρ011 χ,ηογε γοῖ, πὲ ἴο τηδκθ γοὼ 



δ- 

γν. 9---τ1.]} 

αἴτεον τῆς ἐταάϊτιοη οὔ πεη. αἰτοῦ {Πα 
᾿ γα πηεηΐ5 οὗ {πε ννου]ά, Δη 4 ποὲ δίζευ 
ΘΕΙ͂Ν 

9 Ἐὸγ ἴῃ Πἰπι ἀνγε! !θίἢ 411 τπς Πι}- 
ΠΕ685 οὔ τπη6 (ΦοάΠαδά Ῥοα!]ν. 

ἨΪβ5 5.011. ΤΠΐδ ἜΧΡΓ βϑίοη ΡοΟνν ΎΓΠ]Ὺ ΕΥΆΒΡ5 
ἴῃ6 εββϑθποθ οἵ {με ργοβεϊ γεΖίηρ ϑβριτιῦ; 
ἘΠ6 ῬΓΟΒΟΙΥΓΖΟΙ 5. 5Ρ01] Δ ἴπΠς Ρούβοη ρΙΌβο- 
ἸγεΖοά. “Ηὀς δἰπὶ5 αἱ ἀοίηρ {Ππ|5 ἤγοιρ 
τῃδὲ νυ] ἢ 15 δ οὔσας 1ῃ 115 Δυτοσδηΐ ΟἸΔ1ΠῈ5 
4 ὨΙρΡ ΡὨΠΟΒΟΡν, «ἀπά ἴῃ [5 ΤηΙ βου ]6 
ΤΟΙ ἃη ΘΠιρίΥ ἀδοοϊξ (διὰ τῆς φιλοσοφίας 
καὶ κενῆς ἀπάτης) ; ἃ ΡΠΠΟΒΟΡΏΥ ΔΓΕ], που] 464 
1η δοσογάδπος νυ] Δῃ δβοΐοσιο βυβίθη), Ρεῦ- 
ναάἀρά ΒΥ ἥνε ἔηΐα] ἀοποίθηςϊθβ. (1) [{ 15 
ΤΉΘΓΟΙν γα οπαί, ἀπά, {πεγείοσγθ, οἵ ρὑγε- 
φατίοιβ {Γπ|Π., (2) 1 15 ῥμγιαη, πὰ, {πεγὸ- 
ἴογθ, ἀθῆοϊοπε ἴῃ Δα Ποσγ. (3) [ἴ 15 εἰε- 
γηιοηέαν}, ὈΘΙοΠρΊηρ ἴο “1π6 ουΐννοση οτοθά," 
ἴο {πὸ τυαάϊπηθηΐβ οὔ γο] !ρίοπ, δηά, Ἐπογοίοτο, 
τπηπιίοα ἴογ (Ἰγιβείαη τηδηῃοοά. (4) [ἴ 15 
γηαίογίαὶ, ποῖ σοπηθοϊοα νυ {Π6 5011}}5 {{τι6 
ποῖ δης ςοπίγο, δας ἢ {Π6 ΡαΙραΌ]6 ἀπά 
οχίογηδὶ, (τοῦ κόσμου), «πὰ 15, Ποτοίοτο, ἀ6- 
Βοϊοπξ ἴῃ «ῥέγιϊμα ιν. (5) Απά, θεῖπρ {Π15, 
Ἀϑβϑιγεάϊν, ἃηἃ 85 τηδίζου οἵ ἴδοΐϊ, 1 15. ποῖ 
φἤον ῤνει οί. 

ἐῤγοισ ῥῥιϊοσοῤῥν «πα “αἱπ ἀεεεὶ!.] ΤῊΣ 
ἔννο φσύαπά Οσθοκ ψογάϑ, “ ΡΠΠΟΒΟΡΗΥ ᾿ ἀπά 
“ ψἱγέι6, ἅ1τ6 τιδεά ὈΥῪ δ8[. Ῥϑὶ] ΟἾΪΥ͂ ΟπςΕ: 
“ῬΠΙΠΟΒΟΡΗΥ " ποῖο, “νιγίπα ἢ ἴῃ ῬΠΠΙΡΡ. ἷν. 
8. ὙΠΕΙΕ αἵα ννογάβ Ὄχαϊθα Ὀγ {πὸ ννου]ά 
ὙΠ. {πὸ Οοϑρεὶ ἄθργεβθθοβ, ἀπά ννοτάς 
ἀοδρίϑοά ὈΥ τ νοῦ ννμῖοῃ τῃἢ6 ΟΟ5ρΕ] 
Ἔχαϊίβ. 8ὅεθ Αὐἀάϊεομαὶ Νοῖΐε αἵ επά οἵ {πε 
ΟΠΔΡΊΟΥ ἴοσ “τἀ! πηθηΐβ οὗ {πὸ ννου]Ἱά. 

9. ον μι ῥίῖηι «ἰαυε]ϊεῖ (κατοικεῖ) αἰ ἐῤὲ 
μίμοις οΚ ἐφε Οοάῥεαά, ἴῃ ὈοΑΙΙΥ ψ7158]. 
Ηετο ἴ5 πὸ ργοοῦ οἵ {πμ6 ἰαϑὲ νγοτἀ5. οἵ 
ΕΓ. 8, “ποῖ φεγ Οὐὀγίσέ; ,ῶὼγ ἴθ ΗἩϊηα," ἄζε. 
ὝΆγοο {πίηρ5 ἀγὸ πόσο: (1) {πε ἀνε! ]Πηρ --- ἴῃ 
Ἡ τα; (2) τμὲ Ῥ ννο!]οτ--[ῃς ἔα] η655 οὗ {ΠῸ6 
Οοὐπεαά : (3) ἴμ6 πιοάβ. οἵ ἀννεὶ!ηρ--- 
“ΡοΩΠΥ." 

δοιν.] ὙΠ ἔννο στοαΐ ἀοοίγιηαὶ βίαιομηθηΐδ 
οὗ 8:. αὶ] ἤούα ἅγθ οποθ τηοσα ἴπμ6 δχϑοῖΐ 
ςοππίογρατζί οἵ 8. ]οη. ““ΑἹ] [Π6 ἔὰ]Π655 οὗ 
τὴ6. Οοάπροαα᾽ σογγοθροηάβ ἴο “ὙΠῈ Ννογά 
τγπϑὶ ΘΟ Ὁ ν Ποὴπ τ τ: “ΜΘΙΙΒΙΝ 
ΒΟάΙγ 15 {π6 σοππίογρατί οἵ ΤΠ δνογά 
νγ85 τηδάδ 6511. (8. μη 1. 14.) 8. Ρδα])}5 
ἀορτηδίῖς ἰαηριιαρο 15 845. σαγο Π]ν ροααγάθα 
85 8. [ομη58. [{ 15, βεύπαρβ, ἴπΠ6 ΟΠΪΥ ἴογΠῚ 
ὙΠ] Οἢ σου] πανθ ἀνοϊάθά τῆς Ιάθα οἵ “ ἠγρα- 
ἑἐΐοπ οἵ ἴῃς [πηῆηϊΐθ, ΟΥ̓ πργεα]έν Οἵ ἴπ6 Βοάγ 
Δϑϑιπηθα "ἢ (45 Βρ. 1ἰρμιίοος {γαηβιαΐοβ “ ἴῃ 
ὈΟΩΠΥ ννΐῖβο,᾿" ΚΠ ἃ ὈΟΘΠν τηδηϊοϑιατοη.᾽)) 
ΎΠε ἀοεπηδίϊς ἔοσος οἵ {Π15 νϑῦβα 15. ρονγεῦ- 
ἔΠΠγ δίνη ὈΥ ἴπ6 (οιπο}} οἵ Απέϊοοῃ, Α.}. 
2όρ. “Ψνε αἰἶῆγη {πμαξ {π6 ϑοη... 15 σοά 

ΘΟ ΘΠ ΡΑΝ ΘΒ) ἼΙ. 

ΙΟ Απά γα δίβ σοιηρὶεία ᾿ῃ ΠΪπ,, 
ννΠϊ ἢ 15 τΠ6 Ποαά οἵ 8}1 ρυίποιρα εν 
ΔΗ ρονγεῦ: 

11 Ϊὴ ννῃοπι αἶἰβὸ γε ὅγε οἰγοιιτη- 
οἰβθ4 ψἢ τῃ6 οἰγοιπησίβϑίοη πηδάς 

«πὰ Τιοτά οὗ {πΠῸ ἰοία! οἵ {πϊηρ5 ογεαΐϊθά ; θα 
{παξ Πανηρ ὈΘΘη βοηΐ ἔγοπι {πὸ πθάνθηθ ὈῪ 
τ1η6 ΕΔΙΠΟΓ, απ Πανὶηρ ἴακοη ἢ 65}, ΗῈ ννὰβ5 
τηϑάθ Μαη. Ν ογοΐοσθ, Ἔνεὴ {πῸὸ Βοάν 
ἔγοτμη ἴπΠ6 ΨΊΓρΊη σοηίδιηϊηρ 41} {πΠ6 ἔΠ]Πη655 οὗ 
1η6 Οοάπεδά τη Ὀοά ]γ ννῖβο, [πὸ Μδπποοα] 15 
᾿πηπ ας] ππϊτοά το {πὸ Οοαάπεαδά, δηά ἴαϊκθη 
ἱπίο (οά. (τεθεοποίηται)." ἸἈΟσΙΠ, “ΙΑ 6]1α. 
ϑΔοῦ, Π|. 298. ΕῸΣ (τ βίο! οριοαὶ ἀοο,ΓΙΠ65 
ΠοΟμηοη ἴο 8. Ῥαὰ] «πὰ δῖ. [οἤῃ, 566 σωῤγα 
1: 115} τὸ; 18. 

9. ἐδ Οοάφεαά.1 ϑιςοῇ αρϑβίγαος ὄχρίθβ- 
ΒΙΟΠ5 ἴῸΓ (οά ἅΓα ὑἘΥῪ ταγα νυ 81, Ραι]--- 
θεότης ΟἿΪΥ ΠΕΙῸ ; θειότης ΟἸΪΥ  ΟΠΊ. 1. 20 ; 
τὸ θεῖον ΟὨΪΥ Αςἴβ. ΧΥΠ]. 29---Πὸ ἄοιθέ ἔγομη 
[6 ἔδοϊης {παξ ΠΟΥ πηῖρης το πα ἴο ΟὔὈδβοιγα 
1π6 Ῥεγβοηδ τυ οἵ σοά. 

Θ, 10. γε ἀγὸ εοηιῤίεί..7 ὝΠΟ ἔα]η655. οἵ 
{πΠ6 Οοάποιά 15 ἴῃ (γῇ; δηά ἴῃ ἃ 56η86, 
Ιοννοσ ἱπάθθά, γεῖ αυϊΐε {γιιθ, γος γμίμεςς 
ἰῖ5 ἰη Ηΐπη. ὙΠα ρογίδοξίςοη οἵ {πὸ  ᾿νὶπα 
ΠΒαγδοῖοσ, απάὰ πῸ ρογίθοϊίίοη οἵ Πιιπηαηϊίν, 
πλθοῖ ἴῃ (ἢγιϑῖ. “1η πὴ τπλλη ἢδ5 ἃ οὐπὶ- 
ῬΙεῖΘ Τα θα] {τ 11. 1) γ169); {ἀπ ΥὙῈ 
416 ΌΥ ἃ νἱΐα] τπιηϊοη ἴῃ Η πὶ, θοῖηρ ΠΙ]Θ 4 νυ τἢ 
ΗΙ5 [Ὸ]Π655, νηῸ 15 {πὸ {ἰνηρ; ϑοῖγοθ, {ΠπῸ 
Ἡ δα οἵ 411 ρυποΙρα ΠΥ ἀηἀ Ρόννεσ. Υα ἅγα 
Π]16 4, ποῖ ὈῪ 4Δῃρο]5, δυιΐ Ὀγ {πεῖν 1 ογά. 

11.] ΗἩανίηρ θθθη οποθ ἴῸΓ 81] οἰγοιυτηοἸβθα 
ἴῃ τπιηΐοη ἢ ΗΠ ὙΠ ἃ ΟἸΓΟΙΠΊΟΙβίοῃ 
ΜΠΙΟἢ Πᾶ5 ἴἤγθο σπαγδοίογιϑίϊοβ---(1) Ππέεγπαὶ 
ἀπά ορὶγιμαὶ οῆσαον; Ὧῃ Ορεγαΐίοη ἄθθροῦ 
{παη πυπηαη Παηά οἂπ υνοῦ. (2) ἔὕμζυεν- 
αἰέν, “ πανῖηρ 15 5ρῇογα ἴῃ {πΠ6 ρῥυςίηρ οὔ 
οἵ 1η6 θοάγν οἵ {πὸ ἤδϑιι᾽" (οογίαϊηϊν ποΐ “τῆς 
θοάν οὗ ἐῤὲ οἷσι. οἵ {πὸ Π65},᾽ δ51η Α.Ν, 868 
ποΐθ οἡ {Π|5 ρῆγαβθ αἵ {πὸ οπά οἵ {μ6 σμᾶρ- 
161). ΤῈ 15 ποῖ Ἔποιιρὴ ἔοσ {πὸ θαρίΖοα (ἢ τῖ5- 
ἰδ, ἍἼΟ 15 {τπὸ ἴο {πὸ μιρσ 1464] οἵ {π6 
ΒΙΡΟΥΠδίαγα] 116, το ουΐ ΟἹ οπα οὐ οἴμοι 
ΠΊΘΠΊΡΟΓ οὗ πὸ Ὀοάγ νυ ]ς ἢ σοηϑβἰϑίβ οἵ ἃ Πββϑἢ 
σογγαρίοα ΒΥ 51η, δῖ πῸ ἡνΠο]6. (3) [{ 15 ἃ 
οἰγουπηςϊβδίοη νυ ἢ 15 “ οἵ (ἢ τιϑί," ὡργιέϊαη, 
οἵ ψ μοι Ηδ 15 [πὸ Αὐΐποῦ. “(ἸΓΟΙΠΊΟΙ ΒΟ 
15. ΠΟ ἸοηΡῈΓ ἴῃ {Π6 Κηϊΐο, θυ ἴῃ (Πγιϑὲ Η!πὶ- 
561. Νοῖ Α πιά, δας {Πη6 ϑριγιῖ, σοηοῦβ {ῃ6 
εοἰγοππηοϊδίοη. [{ εἰγουπηςῖβθβ, ποῖ ἃ ρασί, δι 
1{π6 ΨΠΟ]6 πιαη " ((Πγγυϑοβί. ἴπ ἰος.). “δ 
(4115. 10 οἰγοιιπλοϊδίοη ποῖ γἡπηαάφ ὧν α ῥαπά, ἴο 
5ῃονν {πῸ ἀϊβδγθηςο οἵ 115 ᾿πυνογκίηρ---η ΟΠ6 
᾿α56 ἃ δυπιαη Ππαηά, θιιῖ Πογὸ ΤΊνηῈ Οτάᾶςθ, 
ὙΠΟ ἰηννουκα ἴῃς στοποναὶ οἵ Μογσίδ γ 5 
οοττιρίοη." (ΤΠηεοά. Μορβ. 1. 288, εὐϊξ. 
ϑυνοίβ,) 
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ννΠους Παπά5. ἴπ ραζείησ ΟἹ τπ6 θΟὰγῪ 
οὔ ΠΕ 5[π8 οὔ τπῈ ἤβῃ ὃγ {πε οἰγοιτη- 
εἰδίοη οἵ (Ἰμηβε: 

12 Βυτοά νὴ Πὶπὶ ἴῃ ὈΔΡΕΙ5ΠῚ, 
ννΒεγεῖῃ αἶβδοὸ γα ἅΓα τίβεπ ὙΠ 77: 
τῆγουρἢ τῆς ἔβη οὗ της ορογαζίοη οὗ 
(Ποά, γγῆο Παῖῃ γαϊβεά ἢἰπὶ ἔγτομη {πε 
ἀεδά. 

12 Απά γοιι, Ῥεΐπρ ἀεδά ἴῃ γοιγ 

ΟΟΕΟΒΒΑΊΝ ΒΕ ΤΙ [ν. 12--.:4. 

51η58 ΔΠ4 {Π6 ὈΠΟΙΓΟΙΠΊΟΙβίοη οὐ Ὑ ΙΓ 
ἤεβῃ, παῖῃ πε φαυϊοκεπηαά τορθέμεγ 
Ὑγἢ Πϊπι, Πανίπρ ἐογρίνεη γοι 8]] 
ΤγΟΒΡ45568 ; 

14 ΒΙοτείπρ οὐκ [πΠ6 μαπάνντγεπρ: 
οὗ ογάϊπποαβ τΠδῖ νγὰ8 ρδίπϑί 118. 
ὙΥΠΙΟΙ νγᾶ5 σΟΠΈΓΔΓΥ ἴο 115, ΔΠ4 τοοῖ [τ 
ουξ οὔ 1Π6 νᾶ, πδι]!πρ 1ἴΈ το ΠΙ5 
ΟΓΌΒ8 ; 

19. “Ἡδνίπρ θθεπ οπςα ἔῸΓ 811} δυτίοά 
ΜΙ Η πὶ ἴπ νου Βαρίϊβπι, ἴῃ. γΒΊΟ ἢ γα ἅΓῈ 
ςο-τίβοπ ἢ Ἡΐπὶ ἐπτοιρῖ γουΓ [41 1η [Π 6 
ΘΠΟΙΡῪ οἵ Θοά, ψῆο ταῖὶβεά Ἡΐϊπὶ Ποπὶ {Π6 
ἀεδά: οΥ, “τοι {παῖ [Δ ἡ ΒΙΟἢ 15 {πὸ 
τοϑς οἵ [Π6 ἘποΥΡΥῪ οἵ Οοά, ψῃο ταϊβεά 
Ηΐπι ἔγοπι {πῃ ἀεδά. ὙΠὲ 5ίδίεπηθηΐ ἴῃ 
ΚΟ. 11 ΠΊΔΚΟ5 (ΓΙ βίϊδη οἰ ΓΟ ΠΤ ΟἸβῖοη Δη ἴη- 
[ΘΠΞΟΙΥ 5ρι γἰτπ4] ργοςοβθ. Βαξ τηδη᾿5. παίιγα 
ΟΥΆνο5. ΤῸΓ δὴ δχίογπαὶ δηά ν]βιῦ]6. 5υπηθο], 
ὙΠΟ νγα μανα ἴῃ ΗΟΙΥ Βαρίϑπι; δηά τπηάογ 
[6 Οο5ρ6], [Π6 σἱση ῥᾷββθβ ἱπίο δὴ εὐὔπεαείομς 
σἦσπ ΟΥ̓ “αεγαγιεηί. (ΒΡ. Πλανθπδηῖ.) 

Βιγίοί «υἱὲ Η;» ἢ 8ε6. οὐ Βοπῖ. υἱ. 4: 
Τι 15 τ 81. Ρδὰ] ἃ ρυϊποῖρια ἐπαΐ {Π6 ἡνΒΟ]Ὲ 
( τιβείδη 10 15. ἃ ἴο]οννίηρ οἵ {πε Ὀ]οββοά 
βἴθρβ οἵ οπὸ τηοβξ ΠΟΙΥ 1,186, δὴ ᾿πηίδίοη 
οἵ (απ τῖθ. Ψῆε αὔθ Ἴοποεῖνεα δπά Ὀοση 
(Οα1αῖ. ἵν. 19); ογυοβεά ((α]αῖ. 11. 20 :; 
Βοτη. νἱ. 5); ἀεαά (βοπι. νἱ. 3, υἱἷ. 4; οἵ. 
τ 8ι. Ρεῖοῦ ἵν. 1); δυτοά (ΒΚ οπι. νἱ. 4); τίβθη 
(Άοπι. νἱ. 5; (ὐοἱοββ. ἢ. 1); ΠαΥ, ἀϑοοπάρά 
Δηα τεϊρηῖης (ΕΡΠ65. 1. 4, 5, 6) ἢ Ἡ!Πι. 
μας 15 ἄοπθ οὐ βιιξϊεγοά ὈΥ Ηΐπι ηλογίσα ἤν 
15. ἄοπε ἴπ τι5 ἀπαίοσοι ἦν ἀπ σιγο σα! πονν, 
ΔΠ4 Μ}1}} θ6. σοπιρίεῖθα ΠΙβίοσγι ΠΥ ἀπά δοίι- 
ΑἸ πεγθαῦίοσ. ὙΠ15 15 {π6 ππάουγίηρ Ρῥτῖη- 
ΕἸΡΙῈ οἵ {μ6 ογάογ οἵ [π6 (τι βίη γθᾶγ. 

18. ὙῊΪ5 τη θῈ Ραγδρητγαβεά--  Απά γον, 
Βεῖηρς ἀραά ὑἱἢ ἃ ἱννοο]α ἀθαΐῃ, ἴῃ ὙΟΙΓ 
ΤΑΪΒΟΓΔΌΪΥ τορεϑαϊθα ἐγαπβρτθββίοηβ, ΔΠ4 ἴῃ {ΠῈ 
ἍΜ ΠΟ]6 πητορθηογαΐθ, 5ΡΙ ΓΙ ΓΠΆΠ]Υ πποΙΓουτηοἰβοά 
ςοπάϊτίοη οἵ γουγ ἤδβῃ, ἢ 1Π6 γεαπεβ5 οὗ 
115 βιιβοθρι 1 Π|165--γοῦ, Οοά, ΟΥ̓ οη6 Ὀ]6βϑθά 
αςῖ, ςο-υ!οΚοηρά νυ (ἢ τϑέ, πανῖης βίνεη ἴο 
15, (ποΐθ {π6 βιθῖ]8. ἀο] σα οἵ {Π6 σμαηρα 
ἔγοπη ὑμᾶς, 5[απαϊπρ, 50. ΘΠ ΡΠΔΈΟΔΙΠΥ δ (ῃς 
Βεορὶππίπρ οἵ {Π6 γοῦβο--- [Ὁ] οννα ΒΥ ὑμῶν, ἀπά 
ὉΠΟΙΠΘΓ Ἐπιρμαῖϊς ὑμᾶς---ἴο χαρισάμενος ἡμῖν) 
“(γρ, ἴο γοῖι ἀπά π|ὲ ') ὁπ ἴογ 8]}], οἵ Η|5 
ἔγεθ σσᾶςθ, {πΠ6 συϑαΐ βιἱβ οἵ τεπηϊββίοη οἵ ἴΠοσϑῈ 
ΟἿΓ ἔΓΔΉΒΡΤ 55 Οη5." ΓΠΙ5 “ σοπάοπδίοῃ "ἢ Πα5 
αυο τοδὶ ἴδαΐιιγοβ: 1ἴ 15 σγαξμίοις (χαρισά- 
μενος), Δπ4 1ἴ 15 μπίυεγεαί (πάντα). 

14, 15.70 ὙΠῸ ΡΈΠΘΓΔΙ ΤΠΘΔΠΙ Προ 566 ΠΊ5 ἴο 
θῈ {Π15. “Ηανίηρς οί ουξ͵ ἴΠ6 θοπά 
ΔΡΑΙπϑί τι8, ΠΟ ϑι βίης 1η ΟΥΑΙ ΠΔΠΟΕ5 (οΓ ἀ6- 
ΟΥΘ65), ὙΠ] ἢ ΜΕΥ ΠΟΠΙΓΑΓΥ͂ ἴο τ15---αὐϑ, δπά 
ῥα: ἴλκεπ 1 ἀνναν " (ποΐε ἔπε ρογέεοϊ ἦρκεν, 

αἰἴζοῦ {π6 τερϑαΐεα δογιβί5), “50 45 ἴο ργενεπῖ 
ἴ Ποπιὶ ἐημίεγυεπίπσ Ὀδίννεθη τ5 δπά Οοά 
(ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου) (ΕΓ. 15); ΠαΑνΙΠρ' 
ΒίΓΙΡΡΕα οἵ [ῃ6 ΡΓΙΠΟΙΡΑ 65. ἀπά Ρουνε 5 
ΜΉΙΟἢ, 45 1ἴ νγοσθ, οπηρ ἴο Ηΐπι, Ης πιδάδ ἃ 
5Πονν οὗ {πεπὶ ψΙ 4 β]οσίοιιβ θοϊάποββ᾽᾽ἢ 
(Ξες Νοῖθ αἵ επά οἵ ἼἽμαρίεγ), “ βανίηρ ἰεἀ 
πο ἴῃ ἰγιπτηρῃ ἴῃ [τ (55. {π6Ὸ (055). 
Τη {Π6 ᾿πίεγργείδίίοη οἵ {Π15 βαββϑαρθ ννῈ τηϊιϑὲ 
ΤΟΙΠΘΠΉθοΓ {πὸ Πρπγαῖνε σσαηάθαγ οὗ {ΠῸ 1Δπη- 
σααρθ, σΟΥΓΟΒΡΟΠα Πρ ἴο {Π6 50] πη Υ οὗ {Π6 
ΒΕ] οἰ-τηδίζογ---ῃς ΒΕΓ ἀ4π4 ρον οἵ {πῸ 
ἈΡοβε]θ᾽ 5 5011 45 πε Ὀτίηρβ οὐξ “1Π6 ραγδάοχ 
οἵ της. Οτποιῆχιοπ," ἀπά 5ῆοννβ τπι5 πονν “ {πε 
σοηνῖοῖ 5. ριῦθεῖ 15 1ΠῸ υἱοΐουβ σαγ." (Βρ. 
Τρ οοῖ). “ΝΟ σοπαποτοσ, ἸΟῪ βθαϊεά 
1ἴπΠ [5 {ΠΠΠΊΡΠΔ4] σματγιοῖ, ἀϊά δυο ῦ γε] ἃ 
βρθοίδοϊο 50 βδι]απί Οὐ τηαρηϊποθηΐ: ΠῸ ἔγχεα 
γνὰ5. Ἔὐεσ δάογπηεά 1 ἘΓΟΡΠΪΘ5. 50 ΡΟΠΊΡΟΙΙ5 
ΟΥ ΡΓΘΟΙοΟΙΙ5. 845 {πὸ Οὐοββ." (Βαττονν, ϑεῖτη. 
ΧΧΥΙ. ; Ῥραγβοη, Ασί. 1.). “ΝΟ ΒΕΓ εἶδε Πα5 
ἢ6 ΒΘΡΟΚΘη 50 παρ ΠΙΠΟΟΠΕΪΥ 1 ((γγϑοβί.). 
Ίὴ {89 ΟΤϊΠηοΕ5 (τοῖς δόγμασιν). 

ἼΤΠΕΓΘ ἅτ ἔννο αἀἰἤθγεπέ βίγεαμηβ οἵ ἱπτογργοία- 
τίοη οὗ {Π15 Ρᾷ55456, 45 δόγμα 15 ἴΔΚοη ἴῃ (1) ἃ 
βοοά, οἵ (2) Ὀᾷά 56Π56, 45 (1) ἃ β,δοίοιιβ ΓΌ]ο, 
ΤΟΥΓΠΊΪηρ; Ρατ οἵ (Πγιβι 5. σαϑΥ ὑΌ ΚΕ, Οὐ 85 (2) 
ἃ ἄθογες οἵ ἴῃς ουΐννοσπ οὈβοϊεία ἰαννυ. ὙΠῸ 
Τ,Δἴ]Πη5 ΡΈΠΟΓΑΙΙΥ ἴακα τ 45 οὐὖσ Α. Υ. ἴπ {π6 
ἸατοΥ βθῆβθ, ὑνΏ16 {πΠ6 το ἀπάογϑίδπαά 
“ ΦΟρτηδ5 "845 2,γδεεῤὲς 9 ἐδὲ Οοερεί, ἃ5 ἃ τῆθδῃβ5 
οἵ ἀργορδίϊηρ πΠΊογο ᾿θρα] ογάϊπαηςοβ. “ Ηδνυΐπηρ 
Ὀγ Πὶς ἀοεέγίσιος. ὈΪοϊοα οὐ." (Ηαπιπιοπά.) 
(Ηης σαυζοποπὶ ἄε]ονις ἀθογοῖῖβ τί ἀϊοδξ 
ΤΟ ΒΤ Ιοποὰ εἴ ᾿πητηοσγίδ!ταΐθιη. ὍΠοοά. 
Μορβ. 1. 29ο.0. Ὑπεοάογο, θοῖΐῃ ἤθε ἀπά 
ΕΡΠ65. 11. 15, υπάογϑίδπβ ὈΥ δόγματα “ἴπ6 
ἕας(5 ἀπά ορεβ οἵ πε Οοβρεὶ.) ΤῊΪΒ 15 8 
ἔογορά ᾿πίογργεϊαδίοη. 

διο ρ ομὐ. . . παιδί} ΒΕΓ νγεσγὸ ἔννο 
ννΑΥ5 οὗ σαποο]]Πηρ 4 ὉΠ] οὐ θοπά: “ὉΥ ὀίοέδίης, 
ΟΥ οἴοβϑίηρ ἃ ΜΠ ἃ Ρεη [ταῖμεσ, ὈΥ εχ- 
Ρυηρπρ {πῸ Ἰεϊίεγβ οἵ 4 νγαχ τ θ]εῖ---Βρ. 
ὙΝ ογάβινοσί ),] οὐ ὉΥ οὐγίζέησ αὶ παὶὶ [του Ρἢ 
τ. (Βαπιποπά.) 

ἐδ ῥαπάαυγίμη) Μνμαΐ 15 {πε μαηά- 
ἀυτηρ ἢ (ὐοτηπηοπίδίοτβ μανα ροϊπίθα ἴο (4) 
σεη. 11. 17; (0) Εχοά. χῖχ, 8; (6) “ἴμ8 οοη- 
(ἀοπηπαΐοτυ ϑεπίθποθ νΠΙΟΙ. δολοίθησα ΤΑΌΓΓΩΙΙΓΒ 
ΟΥ̓́ΕΓ ἴο [561 ρδιπϑβί 1561} ἔγοπι [Π6 ἄθοσϑεβ οἵ 
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τ, , 

ν. 15--ἰ8.] 

15 “πα Πανὶπρ 5ρο ]ε ἃ ρῥγίποῖρα]!- 
[165 Δπη4 ρονγεῖβ. ΠῈ πηδάβ ἃ 8Πδν οἵ 
1Π 6 ΠῈ ΟΡΘΠΗΪΥ. ΓΙ ΡΗΐπρ ον ΕΓ {Π6πΠὶ 
ΠΩ ΤΕ 

16 ,εὲ πὸ πιᾶπ {πεγείογε ᾿πάρε 
γοιῦ ὅἴπ πιοαΐ, οὐ ἰπ ἀτίηΚ, οὐ π᾿ τα- 

ΟΟΈΘΟΘΤΑΝΘ. 1|'. 

βρεοῖ οἵ δὴ μοϊγάδυ, οἵ οὗ [Π6 πενν 
ποοη, ΟΥ̓ ΟΥ {Π6 βαθθδίῃ ἀα)ς : 

17 ὙΜΉΪςἢ ἅγεὲ ἃ 5ῃαάον οὗ (ῃϊπρϑ8 
ΤῸ ὉΟΠΙΒ : ΠΕ ἘΠῚ ὈΌΠΥ 13: Οὗ 
ΟΠ τβι. 

18 [,δὲ πὸ πιᾶη ἴβαρι]ε γοιι οὗ 

1π6 Τλῖνί πο Ἴανν, [βαῖδῃ ΧΠΠ], 5. (ΜεΙδπομιἢ.); 
(4) δες υτιοη πιοπιουίαὶ, 45. [Ὁ ἡνεγα, οἵ βίη, 
ἰγϑαϑισοά ἀρ Ὀθεΐοσε σοά. Τρειί. ΧΧχῖϊ. 24; 
Τεγειηῖδῃ χυϊ. τ. “ὙΠ15 ἴοο 15 ἀεἰείθά οἡ 
{Π6 οΥοθ5; ὙνΠ15ῖ, ἃ5. 55 ἅγθ [Ὀγρίνοπ, {Π6 
ΨΕΘΓΥ͂ ἹΠΟΠΊΟΓΥ οὗὁἨ {ποϑβε 51η5 15 δ]οίίβα οἷ᾽ 
(Ρεῖαρ. αρ. Ηΐϊδθγοη.). (6) εεγεηιοηίαί γΊΐ6ς, 
ὙΜΏΙΟἢ ἅΓῸ χειρόγ. 85 ΤΠΘΙΊΟΥ 415 Ο Π]ΔΠ᾿5 ΡΠ 
Δηα ἀεθί. ““(Ἔγοηοπθ5, ποΐῖ 845 ϑδογδιηθηΐβ 
ΟΥ ξῖδοθ, δυΐ 45 ἀρρεπάϊςοβ οἵ {Π6 ἰανν, ἃ.ὰ 
ποίῃϊπρ Ὀὰΐ ΡΕΌΪ]Ις Ρῥγοίθϑϑιοηβ οἵ διιπΊδῃ 
Τα βουυ,  (Β6Ζ4.)ὺ ΤῊΪ5 πιθαπίηρ 15 σοπῇσγπηθα 
ὈΥ τοῖς δόγμασιν ἴΟΙ]]οννης; (οἴ. ΕΡΗ65. 11. 1.3).Ψ 

97 ογἀϊγιαηεο5)}] χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν. 
ὉΤῈ ἀδίϊνα ἰ5 δεδὲ Ὄχρ πο ΟΥ̓ {πε Ἰάθα οἵ 
γεγραμμένον ᾿ἱπγοϊνοά ἴῃ χειρόγ.᾽ “ὙΠα ἴοχί 
οἵ [Π6 Τιανν γγα5 πκὸ {πΠ6 ὉΠ], ογ ποίβ οἵ μαπά, 
οἵ ἃ ἀθδὲ νυ] ἢ ΠυπιΠΙΠΥ ννὰ5 ππ48]6 ἴο 415- 
σΠαγρο. 6515 Πᾶ5 ἀδβίτογεα {Π6 ἀπιοιηῖΐ οἱ 
1π6 ΠῚ ΌΥ παι]ηρ τ το ΗΙ5 τοβϑ. ( επδῃ, 
1, “πίδεῤγὶεί, Ρ. 80.) 

15. ῥαυΐπρ βύσὶρρϑᾶ ο}] ὙὍὙμῈ Οτεοκβ 
ΒΈΠΟΓΔΙΥ οχρ δίῃ 45 ἀρονθ. ὙΤὴδ 1,Δ{1Ππ5 Ἰηΐογ- 
Ρτεῖ οὗ (μσιβι 5 ρυξίίηρς οἵ Ηἰ5 Βοάγ ἴῃ ἀθαίῃ. 
1 Πα θδεη ϑιιρρεϑῖοα {παΐ {Π6 1464 1 8. 
Ῥδι] 5 τηϊπα μοσα πιὰὺ Ὁ μας (γΙϑί 5 Ῥθύβοη 
ν5 δηγοϊορεά ὈΥ {πῸ ἔμ]βα ἴθβδοῃθῦβ ΔΠΊΟΠΡ; 
1π6 (ο]οβϑίδηβ ἴῃ ἃ οἰ πρὶπρ, πηϊδί, ΟΥ̓ βυγαϊιην 
ϑατιηθηΐ, οἵ εἴ ἤεσθαὶ θεϊηρ5 οὔ [Π6 βρι τ - νου], 
ὙΠοπὶ {ΠΕΥ Ἰονεά ἴο βρεᾶκ οἵ ΒΥ͂ πιδρηϊῇοθηΐ 
ΠΑΠΊ65, 5 ΟΠ 85 “ ὈΓΙΠΟΙΡΑ 65. πὰ ΡΟΥΥΟΓΒ ;ἢ" 
«πὰ {πα Ηθ, ἴῃ {πῃ6 βου οἵ Ηἰβ τοϑβϑ, 
ΒΕΓΡΡοα δπά ἀϊδοπίδηρ]θα Η!Ππι561Ὲ ἔγοπι 41} 
1115. (Μζ. 1]. νῖο5.) 

16-23.1 ΤΙ 15 οὔβεγνθά ΡΥ Βρ. 1ἰρμίοοίι 
{πὲ {πΠ6ὸ ογάθσῦ οὗ δυγαπροπηθηΐ ἴπΠ ἴπ6 ἰαβί 
ῬΑΓΑΡΤΑΡΗ 15 πογα τονοῖδοά. νὰ παν μεῖα 
(1) ργδοίίοαὶ οὐ στιζ18}1511Ὁ ἜΥΤΌΥ5, νυ. τό, 17: 
(2) {πϑογϑίςαὶ εὐσοῦβ, ἴῃ τοραγά ἴο Δηρο]ῖο 
τιθαϊαδίίοη. 

16. Πεὲ πο πα. .. 7μάσε γο] ΎὍΠ6 ἴπη- 
ἀεϊεγπηηαίς ννογὰ ἡμάσε (Α.Ν.) 15 πδγα βί γι ΟΕ] Υ 
ςοτοοῖ, ὙΠῸ ἡμάφηιεγι τηῖὶρμέ, σοποαίνβαϊνυ, 
θῈ Μιυοιγαόίε. Βυΐ ἴῃ6 ροϊπί νναβ---ποῖ ἴο 
ΒΕ ὈΠλϊ ἴο ΔΠΥ͂ Π5ΌΓΡΙ Πρ; 561{-ἀββογίιπηρ; Δα ΠΟΥΙΥ 
οὔ {πε Κιπά. 

ἦπ γιϑαΐ, οἵ ἐπ ἀγίπλ ΟΕ, Βοπι. χὶν. 17; 
τ ΟΣ γ{ὶ 8. ΠΙῈΡ. ἴχ: τἰ. ὙΠ6 ΟΣ Τ᾿ σα γ5 
ΨΘΓΥ͂ ΠΕῚῸ οὗ ργομιθιιοα ἐγέσζι (ΟΗΪΥ ἴπ 1 ον. 
Χ. 9, Χὶ. 324-16, 4η4, ογ΄ ἴπ6 Ναζαγίίεβ, Νυτη- 
θεΓ5 Ὑἱ. 3; [υἀρὲϑ χὶ. 4, ὅζα.). 1 αἴογ Τὰ- 
ἀαἰσπι, πο ἐοιθί, δήἠάἀθ πιιοῖ (81. Μαίῃ. 
ΧΧΙΠ. 25}, ΠΟ νου] δοσοιπέ ἴογ {π6 

ΒΈΠΟΓΑΙ ἔογπι οἵ ὄχργθϑϑίοη ἴῃ Ηδρ. ἰχ. το. 
ὙΠῈ Εββεποβ ΕΥΘ ΡΓΟΌΔΡΙΥ νερείασίδηβ δηά 
τοῖα] δρϑβίαϊπεσβ. (β οση. χίν. 2, 21; 1 Τ|πὶ. 
ἵν. 7.) 

21. σεσρεοξ 97 (ἐν μέρει) “ ἵπ ἴπΠ6 αἰϊνίϑίοπ 
ΟΥ Οδἴαρουυ οἵ; 1π ἴπαΐ ννῃ]Οἢ ΠσΟΠΟΟΓΠΒβ." 
ΤΠΘ ΘΧργθββίοη ΠΟΙ τνᾶ5 τα ουγο ΌΥ 5οπὶθ 
οὗ {πΠ6 οἸοσ σοτηπηθπίδίογβ ἴο ἴῃς “ {πγῃ "ΟΥ̓ 
“ἐ τοβίου ἢ οἱ [Ὀϑέϊναὶβ ; ΌΥ οἴμουβ 1 ννὰβ σεη- 
ἀεγθά 85 5:β: Ὑ1ηρ᾽ “ 1Π ΟΥ̓ ΠΟΠοογηΐηρ ῥαγέ οὗ 
ἃ ἴβαβί, οη δοςοιηΐ οὗ {ΠῸ νυἱοϊαίίοπ οἵ βοπηδ 
ῤατέ οἵ ἃ ἴθαϑβί." ϑοπῆο ἔδβδίίναὶβ ῃδα τι} }{1-- 
ΡΙΪΘα σογα ΠΟ η415 ἀπ οχίθη θα οὐεῦ βονογαὶ 
ἄαγ5. [Ε 115. 6 {π6 δ]]βίοη, νγῃ]]6 ἘΠῸ 
“πιάαϊζοτβ δβϑοσίθα {παΐ ϑδιιοῃ ἔοϑεγαὶβ τηπιϑὲ 
ποῖ θ6 δύθῃ ΡδγΈ 4 }}Υ υἱοϊαίθά, 88. Ῥδ}} ᾿τηΡ]165 
1ῃαΐ {ΠΕΥ πιιβί ποῖ δε ὄυθη ραγία!}ν οὈβογνεά. 

α ῥοίνάαν, ο΄ 97 ἐδὲ πραὺ γιοῦ, οὔ 9, α 
ΒΘΌΡΑΙΙ ἅδγ.] να Πᾶν Ποία δἷἱ θχῃαιιβίϊνα 
ΘΠαπηθσδίίοη οἵ πὸ [εν ῖβῃ αν οἵ οὔϑειν- 
Δηςθ---σπημαί (45 Ῥαββουοῦ, Ρεπίεσοβί, Τὰ- 
ὈΕΓΠ4Ο]65); ποπέῤίν (ΝΌΠΊθοῦα Χχυπ]. 11}; 
αυφεζίν, ἴῃ ἴῃ6 ϑαθθαῖ ἄγ. ὙΠΕΥ ἀτὰ {Πι5 
οἰ βϑιῃθα τη Ο. Τ᾿ (2 Κίηρβ ἵν, 22; 1 (ἤγοηῃ. 
ΧΧΗΠ 11 5, ΟἸΠΤΟΙΣ 11: ἡ, ΧΧΧΙ 2; ἘΣ ΖΕΙ͂ς, Εν: 
7; Ήοβεδ 11. τα; οἔ Ιβαϊδῃ 1. 12, 14). Ηδποα 
1Π6 ἀἰἸνιβίοη νγὰβ ΓθοορἸβϑα τη {ΠῸ συ] 4] ἰΔΠ- 
διδαρα οὗ ττ4] 1516 [πιάαἴ5πὶ (ςἔ, (ὐαἸαΐ. ἵν. 10). 

οἵ" φΓ ἐῤὲ ταὐόα! 4αγ., Δ. ὝΠΙΒ 5ποι]ά 
ΤΑ ΠοΥ θῈ “ἃ βαθύ ἅδγ᾽"; σάββατα οσοι5 
ΟΠΪΥ οπςθ ἴῃ {πε Ν. ΤῸ τη ἃ Ρ]ΈΓΑ] 56 η56, δϑία- 
ὈΠ5ΠΘα ὈΥ ἃ ΠιιΠΊΘΓΑΙ (“ ἴἤγεα βαρ αῖἢ ἄδαγ5,᾿ 
Αοῖβ χυῖ. 2) (ϑεε Νοῖδ δ επά οἵ Ἅπαρίοσ.) 

117. αὐδΊ΄ῆερ αγὸ α «“ῥαάοαυ 9 ἐῤίγισες ἐο ςο7716, 
δμΠὲ΄ ἐῥὲ βϑυαθβίδποθ ὈθΙομρβ 00 Ομτἰβί.]} 
““Α ϑηῆδάονν, Ὀδοδιιθο πρσϑαὶ, πὰ ἐῤγοαυῦ 
δεζῶγε (φγαπιιποίδίινο Ο βου νι! 065 --- Απ- 
διιβίη.). ὙΠῸ {Ππρ5 {πι|5 σῤῥαάοαυεά ἃΥῈ ΠΟΥ 
Ἐχμι διε δηα σοπνοθυθα [μσοιρῃ (Πτίβί, ποτα - 
ἴογα {πε 1. “ βῃδάονθ᾽ 5ῃοι ἃ θὲ 4 5Π64. 

18. 1Ζεὲ πὸ τιαῦ δοσηεῖδο γοῖς 977 γοτι τεαυαγα] 
ΑΟΝ., “τοῦ γοιῖι οἵ {πμ6 ργίΖε (566 βΈπεγαδὶ 
Νοΐίε. οἡ ἴπθ6 ομαρίθσ), οὐ  στδίπου Ῥοῦμᾶρ5 
“ ῬΓΟΠΟΙΠΟΘ γοῖ πηνγοσίῃυ οἵ [{.᾿ 

ἦρι α “σοἰμηΐαγν ἐτιγ]ἐν.] ἊΝ αὶ Πᾶνα ἴο ἀϑοογ- 
(αἰῃ γι} ἴΠ6 πιραπίηρ οἵ {Π6 ννογά ῥμφη ιν 
(ταπεινοφροσύνη). ΒτΕΙΒΟΠ ΠΟΙ 6Υ Ρτοάπσ 65 ὉΠῈ 
Ράββαρα ἵγοτὴ ἃ ἰαΐῖοσῦ Ούθοκ ψτοσ ἴῃ υν ΒΟ [ἢ 
15 ΔΡΡΙΙοα ἴο {Π6 γα ῥὶγ]ἐε4 Πτ ΠΥ οὗ {Π6 
ΟἸθεθοηϊΐοβ, [οβἤπα ἴχ. 4. Βυξ ἔπεγα σαη θ6 
πὸ ἀοιυδθέ {παὲ ἴμο ννογά ἴῃ [Π15 ἔοστη 15 Ἰοπά 
ἴπ ΠΟ ψυυοΥ Ρῥγουίοιβ ἴο ἴΠ6 (γι βίϊδη γᾶ, 

667 

ΤΟ τ, γμάᾶσε 
αραζηδέ 
γοι:. 
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᾿ Οτ. δούμᾳ γ ΙΓ ΓΕνγαγα ἢ ἴῃ ἃ νΟ] τ ΠΈΑΓΥ Πα ΠΊΠ]1ΕΥ 
ὅαῆν ν΄ ἈΠΑ νγουβῃὶρρίηρ οὗ δηρεΪβ, ἱπεγα ἀἸηρ 
ἀμηεέγ. 

Ιηἴο {Πο56 {Π]ηρ8. νῃΙοἢ Πα ΠδΓῃ ποῖ 
866 ῃ. ψΔΙΠ]Υ ρα θα τιρ ὈΥ 5 ἤξβη!υ 
τηϊηα. 

ΟΟΥ̓ΟΡΘ ΝΒ ΤΙ. [ν. 19. 

19 Απά ποὲ μοϊάϊηρ ἐπε Ηεδά, 
ἔτοπι γῆ] ἢ 811 μα θοάγ ὈΥ 1οἱπίβ ἀπά 
θαπά5 μανίηρ ΠΟΙΓΙΒΠ ΠΊΘΠΈ πη] ΠΙβέθγαά, 
ἀπά Κηϊ τορείμεγ, ἱπογθδϑεῖῃ ἢ {Πα 
ἴπογθαϑα οἔ(οα. 

«ῃά {παᾶΐ ἴῃ {π6 Ν. Τ᾿ 1 αἰνναγβ Ὀεαῦβ {Παΐ 
ξανοῦγα]6. σθῆβθ ϑνμῖ ἢ {πΠ6 Οο5ρεὶ θαβίοννεά 
ΠΡΟΩ {πὸ τνου] -ἀθϑριϑοά δάϊδοςίίνα ἔγοπι 
ὙΠΟ ἢ 10 15 Τουπηθά, (Αςίβ5 Χχ. το; ΕΡΠ65. ἵν. 
2: ΕΏΠΙΡΡ, 11..-.2; (ΟΙΌ55. 1|. 12.) 1π|1Π|Ὸ 
1,ΧΧ,, ταπεινοφροσύνη 15. ΠπονΘΓ ἴοιπά : δαϊ 
{Π6 6]. (ταπεινόφρων) 15. ἴπ6 {γαηβίδίϊοη οἱ 
πυγεν, Ἰραυ ΓΙ «ῥίγ!: (ΒῬτον. χχῖχ. 23). ΤῈῈ 
γΟΓΡ (ταπεινοφρῶ) ΔΡΡθαῦβ 85 ἴπ6 {Υδηβίδίοη 
οὗ ΓΝ», ἴο πιαϊκθ ἰθνθὶ, ἴο σοπροβα {Π6 508] 
᾿πΐο δὴ αἴξειάθ οἵ μι π}1{ν. (5. ΟΧΧΧΙ. 2.) 
ὙΠΕ πιρθδηΐϊηρ οἵ 6 ψογά 15 Θββθπία]]}ν 
ἕνυοιγαθ]θ, «ἁηἢ οχργοϑϑινθ οὐ {μαΐ ρύαςὸ 
νγΠῖοῖ τπ6 νου] ἸΠΟΧοσδ ὈΪΥ σοπάοπηηβ, δῖ 
ὙΒΙοῃ ΟἸΠγιβέ σοπηθοῖβ Π ΗΙ5 θεβί ῥσο- 
τ565. [{ 15 ον ἀθπί, {πογοίοσθ, {Παΐ ῥηηη1-- 
“έν, ἴῃ 1Π15 Ρρίαςο, 15 ἀθρταάθα δηά ἀϊβοοϊουγοά 
Ὀγ {πὸ {ἰπρῈ νυ μοι 15 ρίνεη ἴο 1 ὈΥ 115 οἷοβθ 
ςοππθοίίοη ΜΠ π6 ννογάς θέλων ἐν (11 α 
«οἰκίαν» δι ἐν). “ΓΒ. 15 ἃ ΤΟ ἀθυηρ ἢ 
1πΠ6 1ΧΧ οὗ 2 ὕ5Π, “τακίηρς ἀεἸσμς 1π, 
μανηρ ΟΠΘἶ5Β. Οὐ ΠΟΙ Ιπδίίοη βγαϊιβϑα ἰη.᾽ 
Θέλω 15 τιϑδϑά 1ῃ Ῥ͵ΓΘΡΉ. 56Π5. Οἵ {Παξ ΠΟ ἃ 
τῆΔη ἄοεβ οὔ ἢῖβ οὐ πιοίίοῃ (τ γ0), ἀπά 
Ῥά5565 οὐϑῖ ἰπῖο {πὸ ποίίοῃ οἵ βῇθδοῦ 56]- νν}}} 
ἀηα Ἀγ Ι Γαση655 (οἴ, ἐθέλεχθρος. “ΓἸπΙογά. 11. 
76). ὙΤΠῈ5 να ἰθαγη {πΠ6 ᾿πηροτίδπί ἰθββοηῃ 
1Ππΐ νἱγίιιθϑ ἀπ βίδσοβ αύὸ ἴοο ἀο]σαῖο ἔῸΓ 
{86 τοῦς Δ πη θαβϑισοπηθηΐ οἵ πιο παγά-ηά- 
ἕαϑξ τσ] 1|1ηΠ65. ὙΠΟΙΓ ΒεδιΥ δηά δ8ο- 
ΠΕΡΙΔΌΠΠΥ ἀοραγί, ἀπ ΠΊΔΥ ούθὴ ἴπγη ἰπΐο 
ἘΠΕΙΓ ορροβιίθϑ. Δ ΠῚ] 56] - σου οΘ ΠΟΥ 1ῃ 
ΠΕ ΎΠΕΥ 15 σοηβιγοα Ὀγ 5[. Ῥαὰ] 85. ᾿ποοηβίβ- 
τοπί ἢ ἴΠ6 ϑυνθοῖ ἸΠΟΟ ΒΟ ΟἸΙ5Π655 Οἵ {6 
ΒυιΠ.1Πγ. [ΙΕ Ὀοοοιηο5 ἴπΠ6 τνοῦϑί ῥγιάθ, οὐὕ[ 
{με τηοϑὲ δο]θοΐ πηθαηηθ55---ἰῃς γάρ οὐ {Π6 

ἙΩΠΏΘ55 ὙΓΠΙΟΝ ἀρ6 Βα ΠΊΉΠΠγ. ὍὙΠῈ τψνοτγά 
ἐθελοθρησκεία (Ἰπη7ῦγα ν. 23), 5ῃονν8 {Παΐ ἃ 
βίσοησ βθῆϑ6 οἵ θέλω 45 ᾿πΐίθηβθο 56] - νυ] 
νγὰ5. Ργεδεηΐ ἴο 8.. Ῥδ}]}}5 τηϊη4. ὍΠΕΓΘ, 85 
ΠΟΘ, 56] -νν}}} ᾿πηραγίβ ἃ σοηίδη Πδίοη ἴο 
1Π6 νἱσέιιθ νυ] ὙΠ] ἢ 11 5 ἀϑβϑοοϊαϊθά. Ηδΐ- 
τ Πγ ἀηἋ νου ϑ 1 Ρ {ΠΟ ΠΊβοΙνο5 θασαπιθ Ῥγϊάθ 
Δα ϑι ρου ιοη. [Ἡ οπορ ἴῃ 81. {μ|ΚῸ 1. 48, 
ταπείνωσις 5Πο01114 Ὀ6 τοπάογο “ον οβίαϊο," 
ποῖ ““ΠυχηηΠγ." Οἠα ννῆΟ 5805, “1 δηὶ Βυπη- 
ὈΠ6,᾿ δ᾽. πο ὨπΠΊ0]16. ΜαγῪ ἀἄοε65 ποῖ ργρ7ξ.. 
Πα ΠΥ, 5Π6 φγαείίσες 11. 

αὐογ ιῤῥίηρ ὁ, ἀηϑε.] “44 εμϊέμα, ΟΥ̓ 
ΥρΙϊρίοι οὗ ἴπ6 816615." (θρησκεία, δεη. 
ἴῃ ἃ Ὀαά 5θῆβε οἵ [{πάδιζίηρ, ουὐὁ ὄνεῃ 140]6- 
ἴγοιβ, βιρογδίοη. 866, Πονγθνεῦ, ἃ ΠΟΥ 
ξανΟ ΓΔ Ὁ]6. σπαάθ οἵ {πουρῃξ ἴῃ 81. [4Π|65 1. 
26, 27. (ΟΙοσιάρε, “Διά ἐο ΒοΠεοίοη, ἢ. 
14.) ὙὝΠΕΙΕ ννὰ5 ἃ 56] - νΠ]1οὰ “ ραγαάθ οὗ 

ΒαΤΆΠ]ΠΥ ἴῃ Βανίηρ ΤΟΟΘΙΓΓΌΠΟΘ ἴο ἴπΠ658 
δ]οτίοιιβ Βαϊ ογοαίθα θεϊηρβ, ᾿Ἰπϑξοαα οἵ Βο] αν 
ἸΙΒΙΠΡ ΟἿἿΓ δσοθθα ἴο {πΠ6Ὸ ΤΉτοΠπα οἵ Οτᾶςο. 
“ΕΥΟΠῚ ἴῃς Βορίπηϊηρ οἵ {πε ΕἸ ΡΙϑέ]α μ σαγθ- 
ΕΠ Κοορθ ἴΠ6 δῆρθὶβ ἴῃ {ΠΕ ῚΓ ΡΙαοθ" (Βρ. 
Τλανθηδηῖ). Οπ δῆρεὶβ δηά δηρθὶοϊδίτυ, 
ςἔ Απριιδέ. (οηξεββ. χ. 67. “ἌΝ Βοῖὴ 5μοι]ά 
Ι ἢπά ἴο τϑοοηοῖ]α τπηε ἴο Το ἢ 8580} 1 
566 Κ ἴο Αῃρεὶβ ὃ (πηι πάτιπι τ]ῃ] ἔα δά 
“ηρείος 5 Μϑηγ (45 1 ἢεαγ) 5ίγινίπρ ἴο 
Τρίιγη ἴο ὙΠΘο, ἀπά τπἰπαῦ]α ἴο ἀο 50 ὈΥ͂ 
{ΠΟ πβοῖν 65, παν {τθἀ 656 [Πϊηρ5, ἀηά Πᾶνα 
ΓΑ ]Π]Θὴ Ἰηΐο ἃ ἤδϑιγε ΤῸ σαΓΙΟΙΙ5. υἱϑίοηβ, ἀπά 
θθθη σοηβιἀογθά ὑνοσίῃυ οὗ 1] 5] οη5," ΕῸΓ ἃ 
Βοδα 1] σοπίγαδε θεῖννεθη {πῸ “ νοῦιι5 116 
θοηΙσηυβηιθ Μεαϊδίοῦ " ἀπά “ τλϑ] βρη [4]1ὰ-- 
Π6541|6 τηραϊαΐογοβ," οἵ. “6 (ἷν. Τ εἰ. χ. 24. 
ΕῸΓ ἃ ΟὈΤΙΟΙ5 Ἰποργοίδίοη νυ ἢ τηακο5 {ΠῸ 
θρησκεία οἵ Δη56]5 5ΞΙΠΊΡΙΥ ἃ 5 ΡΟΓΒΕΙΟΙΙ5. ἔδαυ 
ΟΥ̓ ΤΠΕΙΓ ΔΠΡΘΓ, 1Π σ456 {Π6 ἰανν ννᾶ5 ποΐ 5.ΓἸ ΟΕ 
Κορί, βεα Τπεοάογτε οἵ Μορϑιαδβίϊα, νοὶ]. 1 
294 (οἀϊ(. ϑυνείο). 

ἡηἱγμάϊησ ἱπίο ἐρεσε ἐῤίησε αὐρίορ δὲ ῥρας 
ποΐ σε.) Ἐθαβοῦβ ΓῸΓ δο]άϊπρ ΠΠ [ῃ6 
Α. Ψ. ««ηἀ τοίαιπηρ [ῃ6 ποραῖϊνα ψ1}} 
θὲ ἔοιιπά ἴῃ Νοίε. 2 αἵ επά οἵ {π6 ἐπαᾶρ- 
τογ. “Ῥτοϊοι παν οχρίοσίηρς (Βτείβομη. 1,6χ. 
Μη. -. «. ἐμβατεύω ... 6. 5.,. ἐμβατεύων ἴοῦΥ 
ἐμβαίνειν, ἐμβατεῖν, Ἰῃ5τΘα!, Ροάθτη 1ΠἴΈγΓῈ---- 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ οἵ ΡῥΙαοθβ ἀϊβιοι!ξ οὗ δοοοθββ, ἀπά 
ῬΘΟΙΠ]ΠΑΙ͂Υ οὗ σοάβ Ἔπίουιπηρ {Π6ΙΓ ΒΠΓΙΠ65. ΟΥ̓ 
ΒΔοΥΘα Ργθοιηοίθ. 850 οἵ ᾿Ιοηνβϑοβ ἴπ {ΠῸ 
ςοἸεδγαϊθα Ἄσποῦιι5 ἀδβογιρέινε οἵ (οϊοποβ ἴῃ 
τη6 “(Ε41ρ. (ο]οη. οἵ ϑοόρῆοςϊεβ. Οοῖηρ 
ἀθορῖὶν ᾿ηΐο {πηρθ. ᾿ἰην51016. ἀπά Ὠθάνεπὶν .--- 
1ϊ]η55 50 ἢ 85 ΠῸΠῚ Πῖ5 σοηπάεπέ {ΠΘΟΥ 65 
μΒ6 πηῖρμξ 6 βιρροβθά ἴο μανθ βεθῆ, δεῖ 
45 ποΐ, ἀπά οοιϊά ποΐ 566" (ἐώρακεν, 
ΒΡΘΟΙΔΠΥ υ5ο4 οἵ ἀἰτοςί, πεῖνα Κπουν]θάρα 
οἵ ΟΘοά; οἵ τ Τοβη "1. 6) (μὴ, 5υθδ]οοῖίῖνα 
ποραίίνε δου χε αΐίο, ΔΝ ποὺ, ΡΈέ, 111. ὃ Ιχν. 
Ρ- 593). δὰ {μῈὲ πεοραῖϊνε οτηϊμίεά, 1 
νοι] θ6, “ 5ῈΕΠν ἀπ ΟὈΓΙΟΙΒΙΥ τηθα! δε π: 
ἸΡΟΠ, ΡΟΓΙΠΡ ΟΥ̓́ΕΓ, {Πῖπρ5 νυ ΒΟ ΒΘ Πδ5 βθθῆ 
ἢ κεα βρης ἴῃ νἱβίοη (80 1, δοῆτη. 
ΗἩυῖπμοσ, Μογεοτ). 

“αἱπὶν ριγεά τ. Γαϊηίν (ἐικῆ), “ Ραβεά ὰρ 
μοι τϑαϑοη." ΤΗϊ5 αῇδοίθα ραγαάς οἵ 
ΒυΙΤΆΠ ΠΥ ννᾶ5. ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ οἷοαῖκ [ῸΓ ἃ ϑννΌ θη 
(φυσιώμενος) ἀπά Θχογθιϊαηΐ ῥτάθ. 

ῥὶς “εεῤὶν ηιὶπ] ὙΠῸ παϊπᾶ οἵ 815 ἤθβῃ 
(ες. Κοπι. ν!. 7). Ὑ{ρίς, ἔτουαι υΒΙ ἢ Π6 Ρτο- 
ῬΟβο5 ἴο βῖνθ δῃηποι ραίϊοη, 15 ῬΧΘΟΙ ΒΟΥ {πα 
γνθ δ κ ΔΠ4 ᾿ΠΠΡΌΓΕ 5ΟΌΓοα Οὗ 41} Π5 βυϑβίεπι. 



ν. 20---23.7 ΘΟ ΘΟΘΡΑΝ ΒΘ. τ. 6όρ 

20 νΒοετγοΐοτε 1 γε δε ἀβαά νι 
ΟἸμτβε ΠΌπι τῆς "τα! πηθηῖβ. οὐ {Πε 
νγ ΟΣ], ΚηΥ, 45 1ποιρῇ Πἰνὶπηρ ἴῃ {Π6 
νγουῦ]ά, ἀγα γα βι0]6οῖ ἴο ογάϊπδῃορϑ, 

21 (ΤΟιιοἢ ποῖ ; ἐφϑία ποῖ ; μβαπάϊς 
ΤΟ. ΕὴΡ 

{ΠῈ υϑίηρ 3) δέζεγ [Π6 σοπηπιδηπηθηῈ5 
Δηα ἀοοίτγίηα5 οἵ πηθῃ ὃ 

23 ΝΒΙΟμ τπίηρβ μανα ἱπάθβεά ἃ 
8Πδνν οὗ νυὶβάοπιῃ ἴπ ν}1}} νγουβῃϊρ. ἀπά 
Βα ΠΆΠ] εν, τη ' περ]εοείηρ οἔτῃε Βοάν- υτυφ ας 
ποῖ ἴπ ΔΠΥ Βοποιιῦ ἴο {πε 84 .|5[γ]πρ Οἱ γοὲ «ῤαν- 
τῆς ἢεϑῃ. {Ἐ- 22 ΝΜ ΉΪΟἢ 411] δἂγεὲ ἴο ρεῦίϑῃ τῇ 

19. ἐῤε Ηεαΐ, ἔτ οὐὰ Ἅ ποσ] “ὙΠΟ Ηεδα 
15. 564 ἴπ ἃ 56η56 50 ρεγοσπαὶ {παΐ 81. Ῥδὺ] 
«ἀά5, “ἔτοτη Ἢ ΒΚ οτλ᾽" ἴῃ {Π6 τηᾶβο. 

ὧν 7οῖπίς απά ῥαπάς, ῥαυῖπσ πομγίσῥηιθηΐ 
γγιϊγιϊείεγοί, από ἀπ ἰοσεῖρεγ.) ᾳποίίοῃβ 
Δη ἸΙραπηοπίβ, σοπίαςξ αδηα αἰδοῃτηθηΐ, “58Ρ- 
ΡΙΥ οὗ πυίϊτγιπηθπί," ἀπὰ ““ ἑοπηραοίης οἵ {πε 
ἵγατηθ᾽ (Βρ. ἰρμεζοοῖ ; οἴ ἘΡΠ65. ἱν. τ6). ΤΠ 
Ἰοδάϊηρ ἰάθα Ποσα 5 “υἱῖα] σοπηθοίϊοη ἡ; ἴὴ 
ἙΡῬΒοβίδηβ, ΠΠΠΥ ἴῃ ἀϊνογϑιγ." Βρ. 1Ἰρμεοοί 
Πιὰ5 δὴ ἱπίθγοϑίης ποία οὐ {πῸ ῬῃΥϑΙΟΙΟΡΊΟ Δ] 
ΔΟσΌΓΔΟΥ ΟΥ̓ {Π15, ἀπά ΠῈ το πλαγῖβ [Πδὲ Διο ρ; 
81, Ῥαι}}5 ᾿π{πηαΐθ σοπΊραπΙοη5 αἵ {Π6 {1Π|ΊῈ 
νναβ “Το, {πΠ6 ΒοΪονθα ρῃγϑίοϊαη " ((Ο]085. 
ἵν. 14}. 

ἡπογεασεῖ αὐἱτρ ἐῤὲ ἱπογοασθ. (οπίδοξ δπά 
αἰἰδομπηοηΐ, πιιίγιπιθηΐ δ ηα 5 ΓΟ ΓᾺ] ἸΠΠΠΥ, 
55:16 ἴῃ σγοαυέῤ. 
9 Οοὐ.] ““ὍΠο Ππηιΐα 15 {ΓᾺ]Ὺ πη 64 ἢ 

{π6 τηῆπηῖῖ6." (Βρ. ΠΙΡΒΕΟοί.) 

50. “Οἴοιι ἀϊεα οπςοα ἔοσ 8]], 'η {πὸ στϑαδῖ 
ἀδοίϑινο πηοπηεπέ οὗ γι 5ριγΙ[π14] 116, ν ἢ 
(Πγϑέ. Εσοσα {πΠ6 τυάϊπηθπίασν απ πιᾶ- 
ΕΓ ]ΠἸδέϊς, γοι Ραβϑοά ἱπίο {πε ρεγίεοξ δηά 
ὈΠΟΠΔΠΡΘΔΌΙ6. Δ ΒΥ ἀο γοιῖι σῸ Οἡ 85 1 γοι 
ΤἸνεά ἴῃ {παῖ οἱ ννυου] ὃ (εἰ ἀπεθάνετε. ““Τῃ 
411 σαβθε5 {πῸ δογίϑί, ποῖ ρεγίδοϊ σεργθβϑεηΐβ 
«ὐβοϊαΐο οὐ! 55." (Βρ. Τιρβίοοῖ.) (Οη “πε 
Τα πηθηΐβ5 οἵ {πε ννου]ά,᾽ 5ε6 σεῴσα, ν. 8). 

σμδήεοέ ἐο ογαϊηαιςο.,) ἈΝῈ ταϊρῃΐ αἰπηοβί 
γαηϑαΐθ, “σα ]ο - τἀ άθη." ὙΠῸ ΟΥ̓ πδηςο5 
τηϊσμὲ θ6 (1) Μοβαῖς, οὔτ᾽. (2) ΡῬῃ}οβορ οὶ. 
" (1), 1μῈΥ ψετε ορβοϊθίθ; 1 (2) ΤΠῸῪ νγετα 
αἶ56, 

21. “αδπᾶϊθ πού, πϑιῦμου ἰαϑίθ, ποὶ- 
ὉΠ6Υ Του 0" (ΒΡ. Τιρμεοοῖ). Α ἀεβοθης- 
πε; 561165 οὔ 1π]πποίίοηβ, [ῃ6 ἢγϑε θεὶπρ 1Π6 
βίσοηρεδί. ὙΠῸ ᾿πούραβο οὗ {πΠῸ ϑιρουβ οη 
15. 5 ΕΚ ἀδποίθα Ὀγ ἐπα ἄθογθαβα οὗ {Π6 στὰ]θ 
ἴῃ Ὀγθαάςη. ὍΠ6 σι]α ὈΘςΟΠΊ65 ταϊ Ππΐου 85 [6 
ΒῈΡΟΥΒ ΟΠ ὈΘΟΟΙΊ65 ᾿πΐθηθοσ. ΤῊΪ5 15. ννῈ ]]} 
ἀοποίῖθα Ὀγ {πΠῸ ᾿τηρογαίϊνεβ, δου δίς 2π σ6π 6 
ὙΥΒΙΟΠ Ροϊπί, ποῖ ἴο Ὀγοδά σϑποῦαὶ σι]65, Βα 
ἴο οσπσίε αείς Ῥγοῃιθιο4. [ὙΠῸ μὴ ἅψη οἵ 
1Π6 νθῦβ8 τηδΥ Ὁ ᾿πϑ Γι γον σοιηρατ θα ] ἢ 
1πΠ6 μή μου ἅπτου οἵ 81. [οΠπ χχ. 17; {πε 
ἢγϑί “ἄο ποῖ ἴοιιοῖ ἴῃ {Π15 Ῥαγεϊ 1] 1 ο456 :ἢἢ 
1πΠ6 βεοοπά “ἊὯο ποΐ Ἴσοπίϊπιια ἴο τοις ἢ ΟΥ 
αἷηρ ἰο Με" δ8δὲ6. Ἰλοπαίάθου, Οσροκ 
ὑττ,,.:8..414.} 

22.. ΤΡίερ αἱ] αγὸ ἐο ῥογὶρ «υἱὲ δὲ τισίπρ;]) 

ΟΥ̓ {86 νατίοιιβ ἱπίθγργοίδίομϑβ οἵ {Π|5 ἀἸ το] 
Ράβϑαβθ ἔννο τῆᾶν 6 5εϊθοίεά : (1) “Ηαπάϊε 
ποῖ, ποϑιίμοῦ ἰαβθίθ, πϑιῖμοῦ τοιςοῃ" (5ιῦ. 
{Π1η5.5), “ὙΠΟ ἢ ἘΠΙηρ5 (4) ἀγα 4}1} ἀθβεπεα ἴῸσ 
σογγαρίίοη ἰπ {πὸ τυϑίηρ." (Βρ. ΡΒ οοΙ). 
1 σῖνοβ δά άϊεομαὶ ἱπίογοσε ἴο {Π15 ἱπίογργε- 
ἰαϊίοπ {παΐ 1ἰ νοι] 5πονν Οὐσ 1, οτ᾽5 ννοτάβ 
ἴῃ 81:. Μδγκ υἱῖ. 18, 2ο, ἴο πᾶνε θθθη ργδϑεῃΐ 
το 81. Ῥαᾳιθ πη ; απά {πΠῸ οοἰποϊάθποα 
νου] θ6 σοπιρ!είοα Ὀγ {πὸ γοΐθγθποα δ {πε 
οἷος οἵ {π6 νεῖβε ἴο [βϑαΐδῃ χχίχ. 12. (ἢ. 
8:1. Ματκ υἱϊ. 6 σεηᾳφ. (2) ὙΠ οἴμετῦ ᾿πίεγ- 
Ργείδίίοη τγεΐογγθά ἴο δοσοπέμπαϊεβ [Π6 ΠΊΘΔΠΙΩΡ; 
οἔ ἀπόχρησις 8ἃ5 αὖιφε. Τί 566ΠῚ5 ἴο ἀρῖθο 
ΑἸἴΚ6 ἢ 88. Ῥαι]᾽5 σοποῖβα Θπογρυ, ἀπ ψΊἢ 
1πη6 ἀγαπιαίϊς υἱν!4πο55 οὗ {Π6 βαυῖηρ ϑουθθά 
ἴο {πὸ ΤπἀφἸΖίηρ [θδοΠουβ ἴΠ ΥῸτ. 21. ϑῖ, 
Ῥδμ], ἰπ {ποθ ννογάβ, σοπίϊηιιοβ ἴΠ6 δνεγ- 
ΤΘουγτηρ σἸΟΚΟΟ οΥῪ οὗ {Π656 ἀϑοδίῖςο [ἘΔ ἢ ΕΓ5: 
“ Ἠδηάϊε. ποῖ, πεϑιίμου ἰαϑίθ, ποϑιπου τόπο ῇ 
{πῖπρϑ, νυ ΠΙΘΠ 411 το πα το βριγίζιι8] σου ρΈοι 
ΔΠΑ ᾿πΠυσΥ Ὀγ {πΠῸ αὖίε οἵ 1Π6πὶ. “[διι 
τᾶς {πΠ6 ννοσὰ νοι {Π656 πηῈὲπ ννεῖῈ σΟη- 
(Δ ΠΕ ΔΡΡΙΥηρ ἴ0 ψῖπ6, πιθαΐβ, δὰ οἴμοῦ 
{πῖπρ5. ὙΠΟΥῪ {πουρς {πῶΐ αὖιθε νγὰ5. 1π- 
γοϊνθα 1π {ΠΕΣ ΥΕΓΥ τσε. (566. Οτίπηη. “ΤνΕχ. 
Ν. ΤΡ. 26} 
231 “ΑἹ] ψνΒῖο ἢ οἷα55 οὐ {πϊη55 (ἅτινα) 

816 {πηρ5 Πανίηρ αὶ τορι δίϊοη ἴῸΓ νυν ]54οηὴ 
ἴῃ 56] -ἀθνιϑεά τε]ριοη---“ νο]πηΐαγυ, ἀΥὈΙ γα ν 
το] ρίοπ, 1. 6. ἐμαΐ ὑγμῖ ἢ ἃ πιαη Πα5 {πουρηξ 
οὐδ ἔΟΥ ἂπά πηροβεᾶ προη ΠΙΠΊ5ε]. [ΙΕ 15 
ΔΡΡΙΙΕα ἴο {πῸ Ῥρϑύνεγβα οὔβεγνδαποεβ οἵ αβοο- 
1165 (Οτὶπηπη.).--5. αἴϑο ἴῃ αἴεοίεα μυτη]Πν, 
ἀπ πατὰ ππβρατίηρ ἰγεαϊπηοπέ οἵ {π6 θοάν, 
γεῖ αἀτὸ ποῖ οἵ ΔΥ σϑὰ] νγοσίῃ ἴῃ τοϊδίίοη ἴο 
᾿π ἀπ] σθπςο οὗ [π6 ἤεβῃ." Μδηγ οἵ τπε Εαΐμουβ 
ἐτγαπϑίαΐο αἰ γοΕν “΄ πηβρατίηρ ἰγεαϊμηθπέ οἵ 
{πὸ ὈοάΥ, ποῖ Ποϊάϊηρ ΤῈ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΠΟΠΟΙΓ ἔτ 
ΤΟΑΘΟΠΑΌΪΘ σϑαςϑίδοϊίοη οἵ {π6 1π5ῖ ἀοτηαπαβ 
ἀπά ογανίηρϑ οὗ {πὸ Πθϑῃ. ὙὍὙΠὲ [αΐδ] οδ]θο- 
Εἴοπ ἴο {μ15 ἱπτεγργείδίίοη 15 ἐμαΐ πλησμονή 15 
ΑἸνγαγ5. τιϑεά ἕο ἴπῸ ἦοο γπμορ, ποῖ ἔοσ παῖ 
ὙΜΒΙΟΝ 15. δηοῖςο, Πα τηιιϑὲ τῆθᾶπ βοιηθίμ!ης 
τῆογο {πη Ἰθρ! παῖε ϑαςϑέαοίοη. 

ΟἾΒΕΥ νῖθννβ οἵ {π|5 ραβϑαρε αὐτὸ “ Νοῖ οἵ 
ΔΠΥ͂ ΤΟᾺ] νά]π6; ΠαΥ, ταΐμοσ, 'π {π6 ἰαϑὲ δῃὰ- 
Ἰγϑῖβ, το τπ6 ὑπάτιθ σταςποδίίοη οἵ [Π6 Πθβῃ." 
ΓΠΙ5 νου] 5εοπλ 8ΔΠ ὈΠΕΩΠΪΥ βίτοηρ βίδζο- 
τηθηΐ.) ΟἸἾἤοΥβ. αραὶπ το ηοῦ “ ΕΤΟΠπὶ {ΠΕΙΓ 
ον Ροϊπξ οὗ νἱθνν ΠῸ 1 ἀοοίγίπα 15, πο] ἃ ποῖ 
[η6 ΒΟΑΥ͂ 'ἴπ ΔΠΥ͂ ΠΟΠΟΙΙΓ, 50 85 ἴο να {μα 
Περῃ ἴο {ῃῈ 11. Μη. ΚοῦὶῈ ϑυρβεβίβ: 
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“ ἌΜΉΙΟΘΙ [Πηρθ Πᾶνα ἃ 5ϑῃον (ποῖ {πῸ 5ιὉ- 
βίδποθ) οἵ νβάοπι ἴῃ αῇοοίθα γνο]ιιπΐαγνυ 
Βαύνίοθ δΔηΠ ΠΕΠΉΠΥ Δη4 τηϑρασὶηρ τι56 οὗ 

ΓΑ 5...1}. 

1ῃ6 Ὀοάγ, ποῖ ἴπ ΠΥ ΓΕΔ] γσοϑρθοῖ ββοννῃη ἴο 
11 τὴ {πε ννᾶὺ οὗ ρβυδγαϊπρ' ἀραϊηϑέ βυσγίεϊε οὗ {πῈ 
ΔΡΡεί6." (( ϑευάϊα 5δογα, Ρ. 229.) 

ἈΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΚ 

ΟΥ̓ πἴηδ οἵἴμοσ γεδάϊηρβ, πιοάθγη οὐ! 165 566 ΠῈ 
αἰνιάοα θεΐννθοπη ἴῃγϑο--(1) τοῦ Θεοῦ πατρὸς 
τοῦ Χ..1.6. “οἱ σοά, {πε Εδίμογ οἵ (τισί. 1{15 
1ῃ Δοσογάδηςθ τυ! 8.. Ῥδι]}᾽5 βίγαιη οὔ {που ρῃΐ 
1π {Π15 Ερίβιῖα το ἀεποῖς [Πς τηδϊεδῖν οἵ 
ΕΒ γῖϑὲ Ὀγ {πε ἔαΐφογὴς τπιπῖαπο τγο]αϊτίοη ἴο Ἡ πη. 
(2) Το βῃογίοεβε τοδάϊηρ (τοῦ μυστηρίου τοῦ 
Θεοῦ) 5ἰπιρίγ, νιμπουε δάάϊξτίοπ, Πὰ5. θθθη 
Ταροινοα ὈΥ ΑΕ, Οτίεβῦ. (3) Ὑπε τεδάϊηρς 
τοῦ μυστ. τοῦ Θεοῦ Χριστοῦ ᾿α5 ποΐ {πε 
ΒΑΙΩΘ ΘΧίογηΔ] ονιάθπος 85 1 (“τῤ.). [ἰ 15 
ΒιΡΡοσγίεα, ποννενοσ, Ὺ Β. απά 8. Ηΐ]αγ. ἠς 
Ὑτη. 1. 9.1 [πίργῃα]ν, {ΠῸ ἀγριπιθηΐ ΤΟΥ 1ἰ 
15 ΒίΓΟηΡ. [Ι͂ἢ {Ππ6 ρᾷββᾶρθ, 8[. Ρδ1] γϑίουβ 4}} 
ἴο ῤγιδέ. Ἧδΐδ 15 {π6 Βοιιπίαϊη οἵ νῖπα 
Κπον]οάσο. Ὅς τοϊαδίϊνε (ἐν ᾧ, ν. 3) πιιβί 
ΤΕ ἴο (Πγιβί, δοσογάϊηρ ἴο ἴπ6 Αροβί!θ᾽β 
τηϊοπίϊοη---θιΐ ΤῸΓ {π|5 {Π6 παπὶθ οἵ (ἢγὶβί 
τηιϑί ργθοθάθ Οὐ [Π15 τοδάϊηρ, Η ΠΟΥ βῖνα5 
7μγ ῬΟΒΒΙθ]ς ἱπίογργοίδίοηβ : (4) ἃ ἀθβρεπάεδηξ 
Βεηϊίνε οἵ μυστηρίου, “ Οοὐ-τηγϑίοτγ ᾿ (ΠΊνη6 
ταγϑίογυ) οἵ (ἢσιδί. ΓΠ5 ΒΘ 6 ΠῚ5 νΕΥΥ Τογοθά, 
(ὁ) Α ἀερεπάεπέ ρβοπιῖῖνα οἵ Θεοῦ, ““1Π6 
τηγϑίουυ οἵ {πὸ Οοά οἵ (τιϑῖ." (ὦ Χριστοῦ 
ἴῃ αὐ. ἴο Θεοῦ, ““[Π6 τηγϑίεσν οὐ σοῦ, 
ΕΠ τιβι."---βς. οἵ (γβί, νπο 15 σοά. (8. ΗΙ]. 
ΠῚ ΠΉΕΙΗΙ ΙΧ Ὁ2 τῷ σοὺς ΠΙ5Ὶ 15. ΔΟΘΒΒΙΘα 
Ὀγ Βρ. νογάβννουίῃ. Ῥογπαρβ, πονονοσ, τνῈ 
5Πο1 14 ΥΑΙΠΟΥ οχρθοΐῖ Ὡποΐποῦ ἴοσπὶ οἵ εχ- 
Ῥγεβϑϑίοη3 (4) “Μυβϑίοιυ οἵ {πὸ σοά οἵ 
ΕἸ γιβί," 5ς, “Οοδ ψῆοὸ 15 (ηγιβί 5. σοά. 
Ἡιυΐη. φιοΐοβ ΕἸΡἢ65. 1. 17. ἀῃἃ δύριιθβ {Παΐ 
1 15 88. Ῥαιυ]}5 οὐ]εςΐ ἴο βῇονν «υῤαΐ τηγϑίθσν 
6 5ρϑδῖζβ οἵ--νῖΖ. [6 σοιη561 νυ Οοά, 
1η. Η!5 5ρεοῖα] σγοϊαίίοη 85 Οῤγιεῦς Οοά, Τουτηθὰ 
ΤΟΙ τηδΠ᾿5 βαἰναίίοη. ΤῸ {Ππ656 τητιβέ 6 δἀάθά 
4 27) τηϊογργοίδειοη, (6) νυ μῖο ἢ Πᾶ5 {πὸ ΠΙΡῚ 
Δα ΠοΥγ οἵ Βρ. 1 ρμίίοοί, “ὙΠ τηγβίογυ 
οἵ Οοά, Ἔνεη (τί. οῤγιέ Ὀεϊηρ᾽ ᾿η ἀρρο- 
ΒΙΈΟΠ ὙΠ] πιγϑίοσυ. ὙΠῸ οΠοῖςα βθοτηβ ἴο 116 
Ὀεΐννεοη ς δπη6 εἊ. 

ΤΕΥ 8. 

ΤΉγοα ἴουτηβ οἵ Ἔσο ---ραγ]ν Οποβίϊς, 
Ῥαγν [{πιἀφἰβίϊο-- το τοΐοσσοαά ἴὸ ΕΥ̓ {6 
ἈΡοβίϊθ. (1) ῬΒΠΟΞΟΡΗΙΟΑΙ βρθοιυϊδέϊοη ; Βαΐ 
ΟΠΪΥ 50 δ 85 ἴΐξ 15 ΘΠΊΡΙΥ ἀπά ἀδθοθτῆι!. 
ὙΠΕ Αροβίϊα Ἰονεβ ἴο στϑοορηΐϊβα 411 ἐπαξ 15 
{γὰθ ἴῃ ΟΥ̓ΘΕΚ βρεοιπ]δίίοη (Αςΐβ χυ]]. 23--28), 
ὙγΒ16 Π6 σοπλθαΐβ 411 νυ] ἢ 8Δπ τηρισο ΡἈΪ]]Ὸ- 

1 ΤΠ ἈΟΉΪΠΟΠΘ ΠῚ «δ αε7,7,26711] 7.61] Ολγ:ε το 
θεὰ ΟΠγβίαβ Θδοσδατηθηΐστη δδὲ (αποίεά ὉΥῪ 
ἘΧΘΙΟΠ 6). 

2 Βυςἢ ἃ5 τοῦ Θεοῦ, ΟΥ ὃς ἐστιν Θεός. 
5. στοιχεῖον, [ἴοτη στοῖχος, ““ΟΥἸΩΕΙ--- 5 85 : ἢ 

Οὗ νιν 9, ΤΙ, Τὰ, τῷ, Τὸ. 18. 

ΒΟΡΠΙΟΔ] 5υπογοίϊϑπι μα5 δἀάθά ἔο {πε 9ἰπι- 
ΡΙΙογ οἵ (6 (σοβρεὶ. ( γίϑειαπ ἐποιρμς 
Πα5 δυεῦ ΓΟ] οννοά {πεθε αἰβογοπέ δεεει 65. 
Οπ {μ6 οπθ Παηάή, ἴποῖθ δ΄ {{π|6δθ ῬΠΘΠ 
ΕἸ γιβείδη {πη Κουβ. 566 ΠῚ ἴο βδὰὺ ἢ Τοτ- 
τ]]14η---“ γΠ 6 ΠΟΥ ΕΙσ 4] ἀόρτηαθ στον ΘᾺ Κ 
ΔηΔ οἂη ἢν πὸ ἔιγίμοσ, (ΠῸΥ ἢπά ἃ σεϑῖ 
᾿ὦ {π6 ΠΟΥ Ὀγακοθ οὔ Ατιϑίοιθ. ὙνΒαΐ 
Βανε Αἴμβηβ δηά [6γιιβαίθμη ἴο βαὺ ἴο βοῇ 
οἴμεγ ὁ Αἴ οἴμοι {ἰπ|6ὸ5 [ΠΥ οἷαῖπι, συ] ἢ 
Αἀριβίϊηθ, 411 γαῖ, ὑνπογονοσ ἔοι πα, 45 θ6- 
Ἰοηρίηρ οὗ τῖρμξ το (ἢ τγῖβε ἢ ἔπον ἔδεὶ {παῖ 
{Π6ΓΕ 15. ΠΟ ΤΈρΊΟη οὗ Ἐπουρμξ οὐ ΠΠτογδΐασα 
ὙΥΒΙΟΙ τηαῪ ποῖ 1Ππδίγαΐο ΤΠ ῖνὶπα ἘΠ] ηρ5. (2) 
Ης τεΐουβ ἴο Βυπηδη ἰγδά!τοπβ, [πάδ]Ζίηρ, 
ΡΓδοίίσες. ἀπά σΟΓΘΠΊΟΠΙΘ5, ΘῈ ΡΟ ϑε ου5. οὔ - 
Βούνδῃσθ. (3) Ηδ πιρπίίοης “Ἃμ6 στααϊ- 
τηθηΐβ οἵ {Π6 ννου]ά " (τὰ στοιχεῖα τ. κόσμου). 
ΜίδηΥ οἵ {π6 οἱ ἄδβσ' οοπιπιθηίδίουβ βανν ΠΟΙ 
Δη Δ]]Πβῖοπ ἴο δοΐμδ!ν Ῥαραη ἰά645-- -δῃ 
ἸἀοΟ]ίΓΟΙΙ5. ὑνουβῃὶρ οὗ {Π6 φαγί δηά οἵ {πὸ 
Ὠθάνθηὶν θοάϊ65---ἃ {πρὸ οἵ πε (σεπέ]ε Ῥαη- 
{Πα ῖϑπη νγμΙ ἢ ΡαγΟΘΙ θα οἷξ πὸ [1] ρόνγοσ οὗ 
(ὐοά [:ηΐο ραγίοι]αῦ ροΐεποῖεβ ἀπά οἰεπηθηΐβ. 
Βυξ {Π6 γοίδγθ ποθ 15 ΠΊΟΓΘ γοῦν το [πάδ8- 
᾿ζίπρ ἴῃδη ἴο φαΐ !]ν Ῥαάρδη ἰάθαϑ. ὙΈδομοΓ5 
Παά σοπιθ ἃπηοηρ πο πὶ ὑγηῸ τνϊϑῃθα ἴο βὸ 
θαοΚ ἴο {π6 ““γμαϊριοπία φεάδροριςα, ὈΥ͂ 
νοἢ Οοα Πα4 ἔδαρῃξ πε Ομασο ἀπγίηξ 
ἈΘΥ ΘΑΥΥ δἀποδίϊοη---Μοϑβαὶς τἰΐθβ, [θρα] σεσγθ- 
ΠΊΟΠΙ65, 5Βηδάοννβ οἵ (ῃτιβέ ο σοπηθ. ΤΗτουρῃ 
{Π6568, 45 ἤγϑί οἱοπηθηΐβ, σοά παά ἐγαϊποα Η!5 
ΟΠΒΌΓΟΝ [ῸΓ ἃ ΠΙΡΟΓ ἀπά τηογα βρί τίιδ] 
εμἠξμα, νυ 6 η 1Ὲ σαπηα το {με πιδέασιεν οὗ τηδη- 
Ποοά (Οὐ αἰαῖ. ἵν. 1-9). ὙΠῸ Αροβίϊθ Ποῖα 
αἰτη5. ποῖ αἵ {π6Ὸ ογθαΐπγθ-νγουβῃρ οἵ επί] 
ΙΔοἸαΐθγβ, θὰ δὲ {π6 Γασιγγθησθ, 'π τΠ6 ΕῸ]] 
ΒΕΠΒΠΪΠ6. οὗ {πΠ6Ὸ Οοβρεὶῖ, ἕο {πὸ ἐν Πρ μΐ ἱπίο 
ψΙΟἢ [πιά Αἰ Ζίηρ ἐδ οσβ ὑνου]ά ρἱπηρα ἘΠ ΕΙΓ 
ΒΡ ΓΙ 5- -ἴμθ ἔν]Πρης οὗ ἃ τυ! πηοπέασυ ἀπά 
Εἰειηθηΐδ] ὑν βῃ!ρ. ὃ 
ΤΠ ααρβίϊοη μα5 οἴη θδϑεῆ Ὡϑκοά, μον 

{Π15 βδίθγῃ σοπά θη πδίοη ΘΟἤΘΓο5 ἢ δέ. 
Ῥα1}}5 οὐνὴ ρῥγδοίίος οἵ “" ὁρρογίιιπί5πὶ" ἴπ 
ΤΕίδγηςα ἴο [Θυν 15} τιΐεβ. Η]5 ἔδο!ηρ νναβ {παῖ 
Ιθρα] σΕΓΘΠΊΟΠΙΘΒ ὑΡΈΓΘ, 45 γοραγβ (τ βεϊδη5, 
Οὔβοσσα ἰπ 5ιρῃιποδίομ, εκ ἴῃ εΠοδοΥ, 
ὈυΓάθπβοπηθ ἴῃ Οὔβεσνάηοθ. ΝΥ, ἡοῦβα {Πδῃ 
οὔβουσθ ὙΠΟΥ ἰηνοϊνοά ἴῃ {Πρ βοῖνεβ, 50 
ἴᾺΥ ἃ5 ΠΟΥ ὑνΈΓῈ γΟΪΠΙΑΥΥ ἃη4 ἐλ αλζη7ιο 

ῬΙΌΡΕΙ͂ν, “δὴ ἢτθί ροὶπξέ ἔτγοπι ὙγΒῖο {πὸ 
ΨΔΥΙΟῚ5 Ῥαγίβ οὗ ἃ ΠΟ]6 ἀτα χϑάποθα ἴο οσάεσ ; 
Πδηςθ, Ζεζέεγς, ἃ5. εἸθτηθπίβ οὗ βρεθοὶ {γοζ, μονν- 
Ἔν οσ, νσιτεη, ας 5ροκΚοῃ)---ἡραξεγία εἰδηδΊς 
Οὗ [Π6 νγου]α----αχογ)ῖ5, ΟΥ 7,2((Ἰ 1714 27 ἱπείο, οὗ 



ΘσΘΟΕΘΒΒΤΑΝ ΒΕ. ΤΊ, 

ΟὈβεγνθά, ἃ ργοίδδοίοη οἵ (1 ἴῃ 4 Μεββίδῃ 
ὙΠῸ νγὰ5 ἴο ᾿οπιθ. ὙΠΟ ἃγ6 5οπὴς ἄοο- 
{γἴπ65 δηά τὶΐθϑ 50 οἴοβεὶυ οοππθοίεα {παΐ ἴο 
ἴεδοῖ ἘΠ6 ἀοοίγὶπο 5 ργδο Ι Ά}}ν ἴο δη]οίη {Π6 
το, ἀπά αεὸ “-εγσαᾶ. [{ οι] θῈ ΠΟΓΟΘΥ ἀπά 
ΔΡοΟβίαϑΥ ἴῸΓ ἃ ("γι βίη ἴο «ἂν ἐπ πὐυογάς, 
«(Πγχὶδὲ ἢ45 ποΐ οοπηα ; Ηδ 15 ἴο ςοπλο. [1 
ννου ἃ 6 Θα 8}}Υ δὴ ἃοΐ οὗ ἀροβίαϑυ ἴο 54Υ 50 
ὈΥ 5'ρὴβ5 δπα ϑυγῆθο ]β ἴῃ ἃ ἰδηριαρα οἵ ἐῤίριε 
Δη “αε.. ὙΤΠογοίοτο, ἴο γαουγ ἴο {πὸ νου] η- 
ΤΑΥΥ ἃηὰ ΒΑὈΙΓ4] τι5ὲ οἵ {πὸ56 {ΠῚηρ5. νγᾶβ 
ΘΙΓΊΡΙΥ {Π6 Ργοΐεβϑίου οὐ ἃ ἴαϊβα [ἢ (5εα 
Απριιβί. ο. Εδαϑβί. χιχ. 16). 

ΑἹΙ τιΐθϑ αηἃ ΠΟ ΠΊΟΠΙ65 οὗ {Π6 ΠΤ ανν νυ γα 
(Δεςογάϊπρ ἴο {ΠπῸ οχμδιιβίϊνε ἀν ϑίοη οἵ {πΠῸ 
ΞΟΠΟΟΪΠΊΘη) «ἀογίγεῖα, ἐαογαηιεπία, σασγα, οὐ- 
σεγυασμίία. ΑἸΤΟΓ {π6 Ῥαββϑίοη δπά {πῸ ρτοὸ- 
οἰατηδίίοη. οἵ {πΠῸ Οοβρεὶ, {παν οου]ά ποῖ θὲ 
Κερί, ψτποιιξ πη}! Γι] Π655, 85 {ΠπΠ6 ἄγε ἴο 
ῬΓΟΡΙ αἴθ, 45 ἴΠ6 σεχογά ἴο ϑδῃς  γ, 45. 1ῃ6 
ἐῤὶγαά ΤΟΥ αοοθθβ ἴο σοά, Ὀαΐ ΟΗΪΥ ἃ5 {πε 
Ἰα.ἐ, ἴογ ῬαΡ]1σ ΕΠ γ ἀπα ἀνοϊάδηςς οἵ πη- 
ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ βοϑηαὶ (οἴ. Αοΐβ χν, 20, Χυΐ. 3; 
ΧΧΙ, 26). 

ΟΣ τας 

ΚΤῊ ρῥυζίηρ ΟΥ̓ [ῃ6 Ὀοάγ οἵ {πΠ6 51π5 οἵ 
1π6 ἤδβιι ᾿ (Α, Ν.). ἐν τῇ ἀπεκδύσει τῶν 
ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός (Τ χί. Κδοορί.). 

ΕΣ ΧΊΘΓΠΔΙ] δηα που πα] ουϊάθησθϑ ἀῦρ ΑἸ Κ6 
ρδῖηδὲ τῶν ἁμαρτιῶν ἃ5 ἃ 5:|1055 ἴῸὉΓ τοῦ 
σώματος. 
ὙΒαΐ 15 {πε τηραηϊπρ οἵ τὸ σῶμα τῆς 

σαρκός ἢ Ἡὸον ὁΔη ἀπέκδυσις Ὀ6 Δρρ]ϊο« ἴο 1} 
ΜΔΗΥ Δηβννοῦ {Παΐ “{π6 Ὀοάγ οἵ {πε ἤδθ5ῃ 

ἀδποίεβ “πὸ θοάγ, νυ Βῖοῖ 15 σοπηροβθά οὗ {πὸ 
Πο5,᾽1 {παΐ ραγὲ οἵ πῖδῃ ἴπ γῖοἢ ἘΠ6 56 η565, 
ἄεβῖγοβ, απ οπηοίίοηβ οἵ {πὸ Ἰονεῦ ΠαΐγΟ 
τεϑι6-- -ἀπη (Παΐ ἴῃς “Ρυζίπρ" ΟἹ οὗ {Π|5 
ΤηΘΔη5 {Π6 τοπιιποϊδίίοη οὗ 1{,1Πη 45 ἴᾺΓ 85 5[η 
ΤίβῈ5 ἔγοπὶ ἴπΠ6 Ὀοάγ, δηα τηδίη]ν ἔγοπι {ΠπῸ 
ΔΗΪΠΊΑ] 5. 5οθρΡ ΒΥ (σάρξ). 

Ὑεὲ {πθῈὸ ρῆγαθβα σῶμα τῆς σαρκὸς Ο8Π, 
ΒΌΓΟΙΥ, ΒΟΔΥΌΘΙΥ ΠΊοδη “ {Π6 ἤοϑΏΪΥ θοάγ, 45 [Π 6 
Τοιιπίαϊη ἀπά ᾿πβίγιμηθηΐ οἵ 5ἰη," ψἢ ἀπε 
τοραγά ἴο {πθῸ Αροβίϊθῖβ πἰβᾶρὸ-- ΠΥ ΠΊΟΓΟ 
1πδη ἴξ οδῃ τῆθαπ (νη 1ξ τηϊρ ΠΠΈΘΓΑΠ]Υ 5θοτη 
ἴο 51:5:}1γ,) ““1π6 ϑῃυΠΙπρ ΟΥ̓ 1815. πιογίδὶ 
(Ο1],᾿ 1Π6 ᾿αγίπρ; αϑἱάθ {Π||5 πιουίδὶ δηὰ ἤθβ]ν 
Ῥοάγ. νὲ πγιιδὲ Ἰοοῖκ ἔοσ [6 Ὄχραπαίΐοῃ ἴῃ 
ΔΠΟΐΠΟΓ ἡυαγίοσ ΗἩον σδη τηθη “ρμιιξ οἵ 
ὙγΠαΐ 15 ΠαίΠΓᾺ] ΔΠ ἃ ΠΟΘ ΒβαυῪ {τὸ ἐῃ6 Βοάγ 
1 νου] 5θαπὶ ἐπαΐ “ Πεβἢ ἢ Βοῦε πλιϑὲ δ 
τιδοά ἴῃ {Π6 δἴμ! 8] ἃπα βυτηθο ]]ο8] 5σεηβα οὗ 

ΔῊΥ͂ 5οίθηοθ, ϑ'ποῖ,, ἴῃ το] ρίομ, νγθσθ τἰτπα] ργο- 
οερίβ οὗ {πΠ6 Τυδαϊζίπρ Ξοῃοο]5, 85 ἐχρουπάβα ὈΥ 
ῬΕΙΟΞΟΡΙΪο {πβοβορϊβίβ.᾽) 8566 ασίμημι, “Τ6χ. Ν. 
Τ.᾽ 5. ν. Ἐ. Βομδυθδοῖ μα5 υνυϊ θη ἃ τποπο- 
ΒΆΡΗ οἡ ἴπ86 βυθ]εοί, ““ Οομηηρηΐ. ααᾷ ἐχρο- 
ὨΪαΥ αυ]ά στοιχ. τοῦ κ. ἴῃ Ν, Τ' 5101 να]θῃΐ." 

1 “Τὴ 6 ΨΠΟ]Β θΟΟΥ ὙΏΙΟ ςοηβὶθίς οἵ {π8 
Βε5}." (Βρ. Τἡρμείοοιί.) 

6 

{Π6 Ἰοννοσ παΐασγο νἹἢ 115 τοπάθπου ἴο [ογθὶά- 
ἄθη 1515 αηάὰ ἀδεάβ. “Ὑπὸ Ὀοάγ" ἰ5 ποί 
πούα 16 [Πἴογα] Ρηγϑίοαὶ Ὀοάγ, ποῖ Ἰοοϊικοθά 
ἸΡΟΙ 85 8η ᾿πβίΓπηθηΐ οὗ 5ῖη. “ΓΠΘ ΘΧΡΥ βϑίοῃ 
ῖ5. Πρυγαίϊνο, α Ῥαι]π6 Ργοβοροροθῦῖα. {5 50 
ἃ νοῦς 15 αἰ(γἱθυϊοά ἴο {πε Ποβὴ (πη νυ. 18). 
Θίηρ]ε. δῆ5, 'ἴπ ἴῃ6 ϑ884ΠῚ6 νγαῦ, αὔὸ οδ]θά 
(ἐ χη θ6Γ5 νυ Β]ΟΪ. ἀγα ἀροη [Π6 φαγί " (1. 5}; 
ΜΠοτο, ὈΥ «ἃ ἤραγο, [Π656 βἰηβ ἀγα Ἰοοκθά Ἰροη 
ἃ5 50 ΠΊΔΠΥ ΘΑΓΓΠΙΥ ΠπηὉ5 οἵ {πὸ πίάθοιιβ ἔγαπὶς 
οἵ 5ἰη." δῖ. Ῥδὰ] β5ρθακδ {Πι15 ΓᾺΠΥ ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο 
ΟΡΡοβῈ ἴπ {Π6 ϑἰγοηροβδί να  ραγέϊαί τροσαὶ 
Οἰγου πη οἰϑίοη ἴο ἐπέζγε ΒΡ ΓΙΓ14] ΟἸΓΟμΠΠ οἸβίοη. 
(ϑο ἴῃ οηπι. νἱ. 6, «17 15 Γεργεβεηΐθα 45 Πανίηρ; 
ἃ ῥοάνγ.) 

ΤΠι5 1Π6 ΠΟΪῈ ΡῬαβθαρα ΤΥ 6 Ραγὰ- 
ΡΠ γαβοα.- Ιὴ (ἢγίδί, ἴῃ σΟΠΊΠΊΙΠΪΟη. ΜΠ 
Ηΐπι, νγεὲ ὑγεῦθ οὔσθ ἴῸΓ 411 δὲ Ὀαρί5πὶ εἰγ- 
σαπηοἰθοα νυ ἃ οἰγουπΊλοϊδίοη, ποῖ ἐχέογπαί, 
θις πιαάθ σπου ππτηδη Παπά : ποῖ ραγίϊα!, 
οὗ ἃ πϊηπΐθ ροχίοη οἵ {πΠ6 Ππστηδη ἤσβῇ, δῖ 
τοί], 45 1ἴ (ἴο τιδὲὸ ἃ ἤριγθ) ννα παά ρμυΐ οὔ 
[Π6 ψμο]Ὲ δοών οἵ {παΐ δἰπ δηά ὃν} νυ ΒΙοἢ 
5. οοπηθοΐοά ΜῈ 366, ποῖ τηθγεὶΥ ντἢ [15 
ΟΥ {παΐξ 5ΡθοΙα] “ζηιὁ οἵ 11.᾿ 

ὙἼΠΙ5 πᾶν θῈ ἃ δίζπρ ρίας ἴο ποίϊσβ δῃ 
᾿πηρογίδηΐ αἰἸἰβε ποίίοη ἴῃ δ... Ῥδ}}}5 Ἰδηριιαβο 
ΘΘΠΘΎΑΠν Ὀοίνγθοη {πὸ δοάν ἀπά {Π6 2ε5. 

Βοάν (σῶμα) 566ΠῚ5 πδογ ἴο ἀδποῖΐβ πηΔΠ᾿5 
ἰππαΐθ σουτιρίίοη. [ἰ 15 Πονοσ {Πδΐ ὑνῃῖοἢ αἵ 
ἢγϑὲ 85 “οπι65 ρϑοςαί!, ΟΥ̓ δἰζογνναγάβ ἃ5 51Π 
φοπϑιπηπηαίοα Ὀγ {π6 ΜΨ11], 15 ορροβθά ἴο {πε 
Ιανν οἵ Οοά, «πὰ {6 ᾿οδάϊης οἵ Ηἰ5 ϑριγι. 
ΤῈ 15 αἰνγαγβ (1) ἴμ6 σουαρίοχ τοϊδ!γ οἵ Ραγίϑ, 
πα ἔλου 165 νυ] ἢ τῆδ ΡΟΒ565565 ἴῃ υἱγίπα οἵ 
5 τηδίουϊαὶ οὐβ ἢ ΒΔΓ ΟΠ, ΟΥ̓ (2) πιδη᾿5. Παΐαγα, 
45 ςοπποοίθα νυ ἢ [Πς ρῥἷαν οἵ {Π6 56Π565, {Π8 
Τοιιηίαϊη οὗ αβδοιίίοηβ δ οπχοίίοηβ. Βιιΐ 1ἴ 15 
ΠΟΥΘΓ τι564 ἴῃ ἃ ἀἰβίϊ ποι Υ πη νοιγα]θ. 56Π56, 
Αἰνυαγ5 ἴῃ ἃ 56ῆ56 ὙΠ ]ΟΝ 15 σοοα οΥ ἱπαΠΠδγθηΐ. 
Μδῃ, ᾿πάδθοά, τηαὺ ἀθιι58. 15 Ὀοαγ (Άοπι. νἱ. 
12. ὑξ: το τὸ: 2 (τοῦ ν᾿ 16})- 
Βιιῖς {η8ὲ ΟΩῪ ΠΊΔΥ, ἀπά οὐρῃΐ ἴο 6, {πὸ 
ἰηβίγιπηθηΐ οἵ {Π6 ϑριγῖ ( οτη. νἱ. 13; 1 (ου. 
Ὑ]. τοῖς Υἱ 21; 2 (ἰοῦ. γτὺ: Ὁ Υ ΠΕΒΕῪ: 27) 
8... [ατηθ5. ἢ]. 2). Βιυΐξ {ποῦ 15 βοπιθίῃϊηρ, 
δύθῃ ἴπ {πΠ6 τεροποῦδία ΠΔη, σΟΠίγαγΥ ἴο {Π6 
ΠΙΡΠΘΙ Υθαβοη 45 Μ0Ὲ}} ἃ5 ἴο {Π6 1)λίνιπθ ἰανν. 
ἼΠΕΓΟ 15 ἃ δ] ηὰ ργορεηβίοη ἴο σογίδιη οὈδ]θοῖβ 
ΡΓοβθηϊθα ΒΥ 5θῆβθ οὐ ὈΥ͂ ἱπιαρί παίίοη ; ἃ ἔαία] 
1Π5πγρθησθ οὗ δρρεζε ἀραίηδί γθάϑθοη δηά 
1ανν. ΤῊΪβ 15 δυθῦ ἴῃ 8[. Ραὰ]} ,εν, ποῖ δοάν 
(Κοπι. νἱϊ. ν"}}. ΧΙ, 14; (Οὐδἰαΐ. ν. 13, σε. ; 
(Πο]055. 1]. 18). ΟΥ̓ ΠΕπ σῶμα τηθδη5 {Π6 5θαΐ ἀπά 

2 ((-- 
“ς Απᾷᾶ Ιεΐ τς οἤοοβθ βοῇ “ζηνεώς οὗ ΠΟΌΪῈ σΟΌΠΟΙ], 
ΤΠαῖ [ἢ στεαὶ ὀοαν οὗ οὔ βίαΐβ τηαὺ σὸ 
Τη 6418] γϑηὶς υνἱΠ [Π6 ὈθΘβί- σονογπ᾿ 4 παίϊοη. 

Κίηρ Ηση. Ι΄. (2πα Ῥατί), δοΐ. ν. 56. 2. 
8 Τῇ Ἐοιηδηβ ἱ. 24, ἴπΠ6 Ἐχργθϑβϑίοη οὗ “"{ΠΕῚγ 

Ῥοάϊε Ῥεΐὶπρ αἰβῥροποιμγεα" (ἀτιμάζεσθαι τὰ 
σώματα αὐτῶν) Ῥοϊηίϑ5 ἴο ἱππεῖ παίϊνα οἱοῦυ, 

" 
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᾿Ἰηβίγιτηθηΐ οἵ σάρξ, ἴπογα 15 βοπῖθ βι βῃϊποαπΐ 
Πα πρ Ἔρι μοί. Β οΠΊ. ψ111. 13 βίδπαβ ΔΙῸ Π6 
ΔΟσογάηρ ἴο {Π6 σοτητηοη τοδάϊηρ (1), Εὸ 
Ο; «44 τῆς σαρκός). Βιξ 1 15 4] 1Π6 ἃ ὈῪ 
“τη ΤΕΥ {π6 ἄδεάϑ οὗ [πιὸ ογ. ἴΧ. 27, {πῈ 
δοών 15 ποῖ βροόκθῆ οὗ 845 ἃ ΠΘΟΘΘΒΩΤΥ ΘΠΟΙΛΥ͂ 
οὗἉ {π6 ϑρι τις ; Ἐπ6 βριγιζιια] τᾶ 50 ἀ]501Ρ}1Π65 
ἢΪ5 σούροσῦθαὶ παέιτο, ἐΠαΐ, ᾿π [πΠ6 θαϊΈ]6 ἀραϊηϑί 
5:Ππ| 1 15 Ὧἃπ ὅπλον δικαιοσύνης (ΒΕ οπι. νἱ. 1.3}.} 

ΨΕΙ͂Β. 14) 15. 

ἐν παῤῥησίᾳεο Μαμοίαϊδεν (Απραβί.). 
“ Ορεηϊγ (Α.Ν.) [αβ5, μονενθσ, τῇθοῃ ἴο 
ΠοΙηπηθπα ἴ᾿. 866 ἐν παῤῥησίᾳ, 45 ΟρΡοΞΕΩ͂ 
ἴο ἐν κρυπτῷ, δῖ. ΙΎΠη νἱῖ. 4; οἵ. παῤῥησίᾳ, 
1014. χὶ. 44. 

θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. (866 ποΐξ ὁη 
2 Οοτ. 11. 14). θριαμβεύοντι ἡμᾶς, “Ἰοράϊπς: 
115 σοπΕΙΠῈ4}}0Υ ἴῃ ΗΙ5 ἘΠ] ῸΤῚΡἢ.᾽ἢ 

διὰ τ. σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν 
αὐτῷ (ΕΡΠα5. 11. 16). 

τοῖς δόγμασιν δοςσογήϊης ἴο {πε ἢγϑέ οἵ 
ἴμ656 ἱπίθγργοίιοηβ τπθᾶπΠ5 φγέχερίς οἵ {πὸ 
Ν. Τ΄., ἀο!νογοά Ὀγ (τὲ ἴπ ᾿πα ]55011]6 
ςοππροίίοη τ] Η5 ῥγοριΐφες, ἀπ βιδϑεταξοα 
ἴογ {πε Μοβαῖς 1,ανν. “(ΔΟΠΙΓΑΤΥ ἴο τς ἢ 15 
ΒΡΟΚθη ΒΥ ἴπ6 Αροβίίθ 'π {π6 ρεύβοῃ οἵ {π6 
7ενν5, ἴοσ {πὸ Ἰὰνν νγὰϑβ “"{ΠῸ πλϊ βίου οἵ οοπάθηι- 
παΐϊοπ " (2 (οτ. 1]. 9), ἀπά ᾿ηνοϊνθά πιθῃ ἴῃ ἃ 
οὐαβῃϊηρ εξ (Ο ἃ]. ν. 3). ὙΠῚ5 θοπά (Βτίβί 
σαποο θα Βν Η15 ἄθογοοβ, Πκὸ ἃ Κιηρ ΡΟ] 15}- 
ἴπρ ΒΥ βὐϊοῖβ 411 ἀθὲβ ἄτι ἴο {ΠῸ σσοννη. “ΤῊ 5 
νίθνν 15 Ἰαυρ ον ϑιρροτίοα ὈγῪ Οτεεκ σοπηπηθη- 
ἰαΐοτβ (Β ϑί1πι5). ΓΗΒ ἰΘ ἄοπε ΕΥ̓ (μτίϑιβ 
ἐοσ»τας (ἀοοίτη65---τοῖς τ. πίστεως δόγμασιν, 
ὙὝΠΕΟΡΠΥ].), ΗἩ ἀπηπηοπά. Βαΐ 8116 δόγματα 
5. ΠΟΥΓΔΙΠΙΥ τιϑθά 2π δοῦο σοηση, Αοίβ χυΐ. 4, 
Ἡπιπιοπά᾽ 5 ἱπίοσργοίδεοη οἵ ἐν δόγμασιν ἃ5 
ϑισηϊγιηρ; ΟΠ τΙϑι 5 ἐἰοείγίπες, ΕΡΠΕ5. 11, 15, 
τηιιβέ 6 ΡΥΟΠΟΙΙΠΟΘΑ ΘΥΓΟΠΘΟΊΙΒ. 

ψΘΥΓ. τό. 

Α5 ἴο {π6 Ὀρατίηρ οὗ {Π15 νεῦβα (1) οἡ Π6 
Ιοτάδβ αν; (2) οὐ μάγοι ἔδβεναὶβ (1) 

ΟΘΟΕΟΒΘΊΡΑ ΝΘ. ἘΠ 

ἍΤΗ Ν, Τ᾿. {πὸ ϑαῤῥαΐ 15 πθιεμοῦ φγαϊσεά () 
ΠΟΙ͂ ΠΟΙ Π]ΔΠ 64 : ἴπΠ6 Το 5 ΠΥ 15 τηθη- 
τἰοηθά, θαξ ποΐ οπϊοϊπθά. ὙΠοθα ΠΟ ὅΓ6 
ΤΟΥ͂Θ ΠΘΕΡΙΥ ἱπηΤηΘΓΒΘα ἴπ νν ] αΪγ Ὀιιϑίπο 85 
ἤἥπά ἃ ἀϊδίιποῖ ἠδ τιβοῖι}! δηα παοαββαγυ. 
ἼὝΠΟΘΕ νγη0 πιᾶῖκο 16 ὁπ σοπίϊηπ41 ϑαὈ δίῃ 
πᾶνε {πῸ ῬΥΙνθρα οὗ 4 φτϑδῖου ΠΙΘΕΓΙΥ ἢ 
(Βεηρεὶ). ὙΠΘβ6 το 5, Πουνυ Εὐυ, ΓΘ ΓΘ 
τηοα!ῆοκίίοη ἔγομπη οὐ ΤΟΥ 5 ρσίποῖρὶθ {παῖ 
1Π6 ϑαθΡαίῃ νγὰϑ γηαάδ 70 γπαη (ϑ8ῖ. Ματγῖκ 1]. 
27). 1 50, 45 1 μαβ θδθῃ ψῈ}}] Ραΐ, “ΨΥ 
1Πθη 5ῃοι]ά τηαη θὲ ἀορτινεά οἵ ἢ} (δες 
δποη (οοκ᾿ 5 οχμαιβίνε βουπΊΟη, “ΘΟ ΌδΕ 
Ἐ οϑῖ." ἴὴ “σματοι Τοοσίτίπο δηά ϑρισίμαὶ [,1{6,᾿ 
Ρρ. γ6--88 : αἷδο ἴπ6 δάμη γαθ!α ἀἰβοιβϑίοπ 1ἢ 
Μ. Βευβίου᾽ 5 ΘΕΥΊΟΉ5, ἱ. ΡΡ. 271--3ο1). (2) Α5 
ἴο ὥβιιγερ Βεείϊυαὶς, ΒΡ. ᾿λαν πα ηΈ τη ΓΚ5 
(4) ἴῃ [ουνιβῃ ἔδαϑίβ ἔπ γ ννᾶβ ἃ φηογαὶ] ἀπά ἃ 
εογεγιομίαί οἸοτηθηῖ; ἴτοστὰ {Π6 ἸδΈΓΕΥ τα τὰ 
ἔγθο, Βυιξ ποῖ ἔγοπι {πε ἔογπιοσ. (26) ϑρεοῖϊῆς 
Ὀεποῆξ5 5που]4 θῈ 5ρθο πολ! !Υ Δοκπον]θάροά. 
(Ω) ΚΗΘ ΔΟΥ 15 βίνεῃ ἴο {πὸ σσγϑαΐῖ γαῖ ῃ5 οἵ 
1ῃ6 (σοβροὶ Ὀγ 1π6 τϑουσσθηοθ οὗ ϑιιοῆ ἄδγ5. 
(4) ΤῈ αἱΠπγ οὗ Πχίπρ {πε δἰζεπίίοπ ΠΡῸ᾿ 
ῬΑΓΕΟΌΪΑΥ ἕαοῖβ. ἀπά ἀοοίγμθβ. (6) ΤΠ οχ- 
ΔΙΉΡΙ6 οἵ {πὸ ᾿πϑιὰποη οἵ {πὸ Ῥαγίπὶ πη 
Εποηϊα. ΤῸ ΜΜΠΙΟἢ νγα ΠπΊαΥ, ἀθογα 4}}, δ 
1ῃδξ ἴῃ ΠΟ ΟἴΠΕΙ ννΑΥ σδῃ {πε ὥῤηγορ, ἃ5 50 ἢ, 
ΤΊΔ ΚΘ 51 ἢ ΡῬΓΟΝΊΒΙΟΩ ἴογ {π6 1] ργθδοῃῖηρ, 
οἵ {πῸ Οσοβρεὶ, οὐ ἔοσ πηοι]άϊηρ τη 45 δπά 
Πραγίβ αἰζου 81. Ρδ}]}}5 σγεαΐ σοποθρέϊοῃ οὗ {πῸ 
[ο]ον της οἵ (Πμγιϑί. 866 σμῤγα, ν. 12. 

ΜΟΙ, 18. 

ἼΠο οἢΙοε πιαβίοη ΠΟ 15, ὑν πεῖ πο τα ἀγα 
ἴο τοδά μὴ ἑώρακεν ΟΥ̓ ἑώρακεν. 

ἼΠ6 πορδίινα 15 οπλεά τη Α, Β, Ὠ), "- 
[Οτίθ650. βιιβροοῖβ μή, Πιαομπηαπη ἀπά 1 Ἰρῃξοος 
Τοπιονα ἴτ ἔγοπι πε ἰοχί. ΜοΥΟΓ ἄρτθαβ ΜΠ 
1Π15 νἱθνν.] 

Οἡ {Π6 οἴΠΕῚ μαπά, Ἔχίεγπηδὶ δα ΠΟΥΤΥ 15 ποῖ 
ἘΠΘΥΘΠΙΪΥ ὈΑ]αποοά 1η ἴανουσ οἵ μή. Ἐεῖοῃα 
αἶνεβ ἃ Ρονογία! ἀγραπηθπί ἴπ 15 ἔανουτ, οὗ 
ΒΊΟΝ {Π|5 ποία 15 ΤΠΔΙΠΙΥ ἃ ΘΌΓΊΓΠΑΤΥ. ἢ 

ΘΕΝΕΚΑΙ, ΝΟΤΕῈ 

ὙΎΠΕ Δροϑβίϊθ ἐθα]5. τπαΙηΥ ποτα ΜΙ ἃ 
Τυάαϊζίηρ ἐῤεοσοῤῥὶίς ϑγϑίθπι, 11 ὑρ οἡ 
ἃ ἴοτπι οἵ οτἱθηίαὶ φῥίϊοσορῥυ. “ΓΉΪ5 βυϑίθῃι 
νγᾶ5 {προ ἢ ἀππΆ115πὶ δα {πὸ ραπίΠοι βίος 
ἰάθαβ οἵ Ῥαγβεεῖβιη. (Οά ννὰβ τοργεβθηΐθα ἃ5 
[Π6 δὴ οὐ ᾿ρῃμξ, οἵ ΒΟ ἢ ἴΠ8 πΠΙνΟβα. 15 
Δ οππδηδίίοη. ὙΠῸ τυ ῃ5 οἵ ἃ ΘΟΒΙΠΟΡΌΠΥ, 

ΟἹ ΟΟ]085. 11. 8, σφ. 

ΠΟ τγὰβ δὲ {πε τοοῖ οἵ Οτεοίαπ ροὶγ- 
1Π615π|, ὑ γα ἱπίθυτηηρ]οεα ἢ [Π15, ἀπά 
ἴι νᾶ [1] οἵ [ταρτηθπίβ οὔ Ῥυιπαρογθαπ 
αηά΄ Ρ]αίοηϊς. ρἈΠ]Ποσορῆγ. Μςμ να βαϊά 
Ὀγ {πὸ ΠΒίογορμδηῖβ οἵ {Π|5 βυϑβέειη οὗ ἃ ἀἄοαθ]α 
τοῖρῃ οὗ ΠΡμΕ ἀπὰ ἄδτγκποββ, οἵ δηρεῖβ ἀπά 
ἀξιλοπβ, πεῖ οΥἰσίη, ΒΙΘΓΑΓΌΠΙΘθ, ΡΟΥΨΟΓ, 

1 Τῇ ῬΏΠΙΡΡ. 111. 21, ΟἿΤ ἰγαηϑιδίϊοπ οἵ τὸ 
σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν ἰ5 ἴο Ὀὲ τερτείε4, 
ἌΥΠΕπ οπα, τεδαϊηρ {Π15 νοῖβα ἴο ΑτοῃΊβηοΡ 
ἌΝ Βαΐοῖγ ἀροη Πῖ5 ἀβαίηθοά, οαπια ἴο {πε ννοτ5 
ΚΜ 116 Ῥοάγ,᾽ [6 Ατομθῖβπορ δχοϊαϊπιβά, ““ 51. 
Ῥαὰ ΠανῸῚ βαϊα, “ υἱέ ζοαγ. Ἧς 5αϊ14, “Ῥοάγ 
Οὗ οὔτ υχῃ!]ϊαςοι.᾽ ἢ 

-» 53 ἐρ ῃβ. ποὸὴ νἱάεξ ἱπουΐσαπβ, δαΐξ σἱσαξ, 
ααϊάατη ςοαϊοε5. μαρεῖθ, απο τἱαῖθέ. ἱπου!οδῃ5,᾽ 
(Αυρσυκίπ, “ ἘΡ᾿5ί. 6ρ. οχ!χ. δα Ῥαυ]η.) 

8 ΟΊ, Ὁ" " αὐ ““ἜῈ, Ε', απᾶ αν οὐήο 
3. ἜρΙοΠ 6, “ Οοτημγεπί. ΟΠ. 11. 275, 290. 



ΟΟΤΑ ἈΝ 5; ΤῇΆ'. 

ὙΌΓΘΗΙΡ, δηἀ τηράϊαϊίίοη. Τ,οπρ θείοτε 
Αροϑβίο!!ς. {ἰπ|65, [πιά φ]21πρ ΡΠΠΟΘΟΡΗΥ Παά 
ψοΥ το ἀρ ἰάθα5 ΠῸΠΙ [Π|5 5οῃΠοο], δπά 
{64 το Ὀτίηρ {Ποπὶ ᾿πίο [Π6 εἴγοὶα οἵ Μο- 
βαῖς {ποι ῃΐ, (45 ἴῃ {η6 ΑΡοοτυΡρδα δηά ΡΠΠ]Ο). 
ὙΠι15 {ΠΟΥ εἰηρογεά ἔννο Κιπάϑ οὐ πηδίογ!4]--- 
{Π6 οΥἹθπία! σοποθρίίοη οὔ ἠδ] νοσαποθ ἔγοτη 
{πὸ δία], βϑϑθπέια! Πν 6ν}]} τοῖρη οὗ τηδίζοι---ἀπά 
[Π6 σογοη ηἶα] ργθοθρίβ οἵ ἔπθ [ον !5 Τανν. 
ΒΥ͵ΟΠῚ {πεϑθεὲ ΠῸῪ Θοπβδίγιοίθοα ἃ ΠΑΓΓΟΥν, 
1ΠΠ|ΌΡΥΑ], Ργαοίίοαὶ οοάθ, «πὰ επ]οϊπθά δ 
Διιβίοσο δβϑοθί!οἸ5ΠῚ]. ἸΡῸΠ {Π6ῚΓ [Ὁ]]Οννο 5. 
ΤΠΘΥ ΘΠΟΟΙΓΑΡΘΑ ἴἤοθ6 ννῆ0 ΞῃΓΑΠΙς ἔγοτη ἃ 
ΓΘΡΕ]ϑῖνα αἰ Ἰ5ο 1 Ρ}1Π6, ΕΥ̓͂ ΡΓΟΙΊΪΒΙ Πρ; {Π6Πὶ ν]οΐοῦν 
ΟΥ̓́Τ 1Π6 ἤδβῇ, διπμδποιραΐϊίοη οἵ {ΠῸ νν}}], 8η4 
τππίοῃ ν ἢ Οοά. 

81, Ῥδι] 15 ἀθδ]πρ νυ ϑιοἢ ἰθδοῃο θ ἢ 
(Π15 ραϑϑᾶρθ, (1) Ογίρρηξα ϊαῖηο ΡΠ ΠΟΒΟΡΠΥ, ΟΥ̓ 
(2) ὑκάαϊξιησ ΠΘΥΓΘΠΊΟΠΙΔ]15ΠῚ, ΔΓῸ ΠΟΠΒΙΔΠΙΥ͂ 
ἴῃ νἷθνν. (1) ΒῸΓ οΥΙΘπίδ] Ζίηρ ΡΠΙΠΟΒΟΡΠΥ, 
ΟΥ {πρϑοβορῆγ.---[ῃ6 εμὐΐς οὗ ΡῸΠΙ1 ΟΥ̓ ΔΗΡΕΪ5 
(1. 18}, ἘΠΕΙΓ ΒΙΘΓΆΓΟΙΙ65 (ν. 15), {Π6ῚΓ Ροννο 
ὈΥΟΚΘη ἃπ4 {ποπΊβοῖνεβ ἰθὰ ἴῃ {γ]πηρ ΒΥ 
ΟΠγιδὲ (νυ. 15). Ομ γιδὲ ἰδ σοπίγαστε τ ἢ 
500 ἢ ΒΡ ΓΙ5. ΓΠγοιρ ποις. [ἢ Η πὶ ἄννε]]β {πῸ 
πλήρωμα οἵ [ἢε Οοάπροεά (γ. 95. Ηδς [5 
{πε Ηδεδά οἵ {πε οπθ Κίηράοχη, νυ] Γῇ σοπη- 
ῬΓΙΒ65 ἴῃ 115 ναϑί σοιῆραβθο ἴπ6 ΠΟΪΘ. πΠίνοῦβα 
οἵ θείηρ. Ηε 15 {πε θεβίοινει οὔ ἃ γεηονυδίϊομη 
οἵ {πε 50], Ὡγ θογοπα οἰγουπιοϊβίοη (ν. 11), 
1η6 ξΟΥΡΊνΕΥ οὗ 51πὴ5 (ν. 13), ἴδε 18 οὗ {πΠ6 
ΟΒατΟΒ 5 16 δηα ρον (ν. 19). (2) ΕῸΓ 
Ταάδιζίηρ σεγα ΟΠ 815Π1|----86 0 “΄ ΟΥ̓ ΠΔΠΟ65 ἢ 
ὑπ το ἰεαῖβ ἀπ αΠη|κ5,᾿ ΔΠη18]; 
ΤΠΟΠΙΠ]Υ, ννε ιν ἔδϑειναῖς (ν. 16), Πιιπηῃ 
ΠΟΙ Δ ἀπηεπῖβ δης {ΓΔ ΠΟ Π5 (γν. 2ο--22). 
ὙΠ γΕΥΒ6 18 νγΆγΓΠ5 ἴπΠ6 (Ο]οβϑίδηβ ῃδέ 

ἴΠΕΓΘ 15 ΠΟ Τἱρηξ [Π ΔΠΥ͂ ΠΊΔη ἴο {γΓου ]6 {πε 
Ῥεδοα οὗ (τι βίίδηβ ὈΥ ἀθοϊασίηρ {Παΐ δῃ διι5- 
ΘΥΘΙΥ τορυ]αίθα {|{6 οἵ οβίθηίδίϊοιιβ Πυι ΠΆΠΠΕ, 
Δη4 ΓΕΥΕΓΘΠΟΘ ἔοΓ 5ρι για] ὈΘΙ 65 15 ΠΟΘ ΘΑΓΥ 

1 μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω, ν. τι8. ΤΗΪβ 
Δ ΟΤΑ͂ ΟἿΪΚ ΔΡΡΘδῖ5. οποα ἴῃ ατεεῖκ, Ραΐ 1 ἰ5 ἴῃ 
ἴῃ6 σοϊάεῃ τρεῖς οἵ Τειηοβίμεπεβ (καὶ διὰ 
ταύτην τὴν αἰτίαν ἐπιστάμεθα Στράτωνα ὑπὸ 
Μειδίου καταβραβευθέντα, καὶ πάντα τὰ δίκαια 
ἀτιμωθέντα, ἃ. ΜΙά. (ΒεκΊκεΓ, 21, 93). (Επ9- 
ἰαϊηϊι5, Πονγανασ, 565 ἴΐ, σοΙη ΘΠ ΠΡ ἸΡΟΠ 
1|αα, α, 93, 33. (καταβραβεύει αὐτὸν, ὡς φασὶν 
οἱ παλαιοὶ) ἴπ ἃ ὙΥΑΥ ὙΠΟ 2ιζρ 1.2 ἸΤΊΡῚῪ (Πδΐ 1ἰ 
Οοουτγοα αἰβενῆασα. “' Θα]ΐθπὶ ΠΌ]Π101 4]185 
Ῥτδοῖοσ δρυα ΤΠ) 6 πηοβίμθηθηι εἰ Ῥαιίατη ᾿ηνθηϊίατ.} 
(Β εἰς μα, “ Ὁοτηπμῃ, Οτίϊ.᾽ 11. 276.) 

2. “ἐ(6Ϊοξβθ, μον οδ]]6α ΟΠοπο (Χῶναι), ὙΠΟ Γα 
15 ἃ οο]θγαίθα σπατοῇ οἵ [πΠ6 Ατόμαπρσεὶ ΜΊΟΠ86].᾽" 
(Ρουρῃγγοσεη, ΤΠδτηα, 1. 3.) 

5. ἼἸῸ 15. ποῖ Ἰανγία] ἔογ ΟΠ τιϑίϊαπβ ἕο Ἰϑεανα 
ἴῃ6 Ομυτοῃ οὗ Οοά, ἀπά σοὸ ἔουίῃ ἀπά δήάγεββ 
ΔΙΡ6]5. ὈΥ παῖης (ἀγγέλους ὀνομάζειν) ἀπ τηαῖκα 
Ὁ ΟΥ̓ΒΠΙΡΡΙΠΡ ἈΒΒΘΠῚ]165, ὑνμῖ ἢ τΠΐηρθ ἀγα ἴου- 
Ῥιάάθη. 1, {πογθίουθ, δὴν θὲ ἔουηά, ρἰνίηρ Πἰτα- 
561{ πΡ ἴο [Πἰ5 βθογεῖ ἰἀο]αίγυ, 1εἱ πη 6 8Π8- 
ἴμοπια " ((δῆομ 35. ϑυῃοά. 1,Δοά. Α.Ὁ. 364). 
Οπ ὙἜΪΟΙ Ζοπασγαβ οὔβοσνοβ : “ὙΠΕΙΘ νγα5 Δῃ 

νεῖν 7:2.---ἶσοι,, 111. 

ἴο βαϊναίίοη ; πὸ σὶρῃξ ἴο ργοποιιποθ ποβο 
ὙΠΟ Ψ}}}] ποΐ δοσθρέ βιοῃ [θοῇ Πρ πΠννΟΤ ΠΥ 
Οὗ 1ῃ6 Πδδνθηὶν ργῖζθ. Ηδ ννῆο ἀϊὰ 50 ννγᾶϑ5 
561-Αϑϑαηηρ Δη 56] τυ ΠΟΥ] Ζεα, Πονγθνυου 
ΡΙΔι5ΙΙΥ Πα τηϊρῃξ ργθίθηα ἴο δθ]εοῖ Πα ΠΉ ΠΥ 
ΔΠ4 ἃ νγούβῃρ οὗ αδῇδοΐθα Ἰον]ηεβθ ραϊᾷ ἴο 
ΔΏΡΕΪς., [Ι{ 15, οἵ σΟΌΓ56, ΡΥΘοδγίοιιβ ἴο ἄγανν 
ςοηΠάδηξ Πἴθγθησθβ ἔτοτὴ ἀοοίΓΠ65, 4685, ἀπά 
ΡΓδοίίοθ5, σΠΓΓΘ ΠΕ 1Ἰὴ {Π6 58Π16 Ἰοσδ! ΠΥ 5ΟΠΊ6 
ἙΘΠΈΕΕΓΙ65 ἰδίου. ὍΠῸ οχδέοπος αἴ (οϊοθβα οἵ 
ἃ ὈΘΔΙΓ Ὰ] δη4 σε] γαΐϊεα σμ το ἢ, ννῃϊοἢ θοτα 
ἴῃ παπια οἵ {πΠ6 Αστομαπροὶ ΜΊΟΠΔΟΙ, 15 βἰ ΠΊΡΙΥ͂ 
ἃ ΟἸΓΟΙΠιβίδῃσ6 ἡν]Οἢ πηιιδέ μαννα θΈ θη σΟΠΊΤΠΟΠ 
ἴο (ΟΙοββθθ ψ ἢ ΤΔΠΥ ΟἴΠΟΥ ἴον 5... ὍΤΠ6 
Πἰβίοτυ οἵ Μοπί 8.. ΜΙομοὶ βῆοννβ πονν ἔδυ, 
«Π4 ἴο νγ»ιδί ἀἰἤθγθηΐ 50115 {ΠῸ βθθάβ οὔ βοῇ 
ἀδνοίίοηβ μπαά Ὀθοη ϑοβίζοσε. 8Έ1), [ξ 
5. 4υτ8 νου ΠΥ ΟΕ ποΐε {Ππαᾶΐξ ἴῃ {ΠῸ6 ν ΎῪ 415- 
ἰσῖοῖ ννποσα ἐπ6 ἤγϑδέ σϑδάθυβ οἵ {Π15 ἘΡ 5116 
᾿νε, {π6 είς οὐ δῆρθ]5. ργθνα θα δηηοπρ 
ΠΟΙΉΙΠΔΠΥ (δίμο!ς (ΓΙ βέαηβ ἴπ Ἐπ6 ἔσασίῃ 
ΟΘΠΙΠΓΥ, ἴο 5 ἢ δὴ δχίθηί 45 ἴο ἄγαν ἄόνῃ 
1πΠ6 σοπάπδπγηφίίοη οἵ [πΠ6 (ουπο}} οἵ 1,40- 
ἀϊςθδ. 8 

[η {Π|5 βίγδηρ θο]θοῖῖς!5πὴ ἴο νυ μῖοι 8[. Ῥαα 
ΓΕίετβ, ἴΠ6 ΔηρΡῈ]5 οἵ ἔπ6 [ον εσα τηϊχοά 
ἢ {Π6 ἀδπιοηβ οὔ ΡῬ]ίοηιχίηρ ΡΗΠΟΒΟΡΗΥ, 
δηά [Π6 Ποβίβ οἵ 6ν]}] ννεσῦα ᾿ποχίΓΙ Δ] οοη- 
Γι 56 4 ἢ [Π6 ΔηρΡΈῈ15 οὗ Πρ μέ. 

ἼὝΠα5, Τοδάϊπρ μὴ ἑώρακεν νγχε Πηά 8]1 οο- 
Βογθηΐ. ““Βθνναγθ οὗ νϑῖη, ἀθοθι] θδοῇοΥϑ, 
Ραϑϑίηρ ὉΠτΙρῃΐθοιιβ πὰ τιηνγαγγδηίθά βεὴ- 
ἴθηοθθ οἵ σοπάοιηπδίίοη ἴο ξΞαἤάήθη Πεϑαᾶγίϑ 
ὙΠΙΟΠ ΟΟα Πᾶ5 ποῖ τηδήθ 584, ὈΥ δι ὈΙΓΑΓῪ 
Θἴμ 4] ἄδογθθθ, δηα πηϑιρροτγίθ ἀορτηδίϊς 
Πρτηθηΐβ. ὙΠΘΥ Ρῥγοΐεβθβ ἃ Ῥγοίοιι πα τυ ϑ10 4] 
ΒΟΙΘΠΟΘ, ἃ ΒΟΔΙηΡ ΓΑ ηϑοθ θη] βιη,: 4 ΠΙΡῊ 
Ῥοννοῖ οὗ ᾿ηρτ655 ἱπίο {Π]ηρ5 νυ] οἢ ἔπΠον Πᾶνα 
ποΐ 566ῆ, Δη4 σϑῃ ΠΕΡΟΙΓ 566. ΠΟΥ ΠΊΑ[ ἃ 
Παρ ΠΥ αἰζεπηρί ἴο ἰογτηθηΐ γοιῖι ἢ Ὀᾶ561655 
ΒΟΓΠΡΙΕ5, ΕὙΘΓΥ͂ 510} ἴθδΟ ΠΕ 15 86} {- ιν 16 ἀ 

δΔιηοϊεπΐ ὨΘΓΟΘΥ οὗ βοπα ΨΠηΟ Ξαἱα {Πδΐ 1{ 15 ποΐ 
τηθεΐ ἴο 981] ἀροῃ ΟΠ γὶδέ ἴο Πε]Ρ, οἵ' ἴο ρσῖνε τι5 
ροθθ5 ἴο (οά, Ῥαΐ ἀροὴ {Π6 δηρε]5." ὍΤΠδεο- 
ἀοτγεῖ νυγιίεβ : “"ϑόῖὴβ βαϊά {παΐ {Π6 (οά οὗ [πῈ 
ἘΠΙΨΕΙΒΘ. ἰ56 Τν 51 016 ἃπα ἸΠΟΟΙΠΡΙΘΠΘΗ51016, 
Δ Πη4 (Πδὲ 1{ 15 βυ 4016 ἴο ἡγοῦ οὐἵέο ΟἿΓ ΤΘΟΟΠΟΙ]- 
Ἰαϊίοπ ν᾿ οα (τὴν θείαν εὐμένειαν πραγματεύειν) 
τὨτουρῃ ἰῃ6 δηρεῖβι ὙΠ15 [δε]ηρ οοπίϊππϑά 
Ἰοὴρ ἴπ Ῥηγυρία ἂἀπά Ῥιβιϊα, οπ δοοοιπί οὗ 
ΜΉΘ ἃ ϑυμοά αἱ 1δοαΐοεδα ἴῃ ῬΏτυσία ἰογθαάα 
ῬΥ σάποη {Π6 ᾿ηνοοδίϊοη οὗ {πε δηραὶϑ᾽ (ΤΠ εοά, 
δα (ο]ο55. 11. 18). 

4 Ἐχγαβηι5 (Πΐηκ5 ἰπαΐ ἐμβατεύειν πιεδῃβ5 
“ἐς ΘΠ] πὲ ᾿ἰποράσγα," ᾿κὸ ρσοάβ ἂἀπα Κίηρβ ἴῃ 
ἰταρβάϊθβ ὙΤὴῈ Ὑταρὶς σοι Παγπ5. νγὰθ οα]]θά 
ἐμβάς, 1.2. ““Α Βαοίίαῃ 5Ποςβ, οἵ κόθορνος, ἴῃς 
Ὑγ6 11 -Κπόονγῃ Ὀυϑιτίη οὗ Πετγοὶς ἰταρϑάν, ὑνῃ]ο ἢ 
Ῥδοδπλα ἰΐ5. ΘΙ] τη." (ὅες 114446]] «πᾶ ϑοοίϊ, 
5. Φ.) Βιυάδουβ ἀπ Βρ. Ἰθανεηδῃηΐ βιρΡΡοβε 
τῃαἱ [με νγοτγά βίστιῆεβ ““ βεί(πρ' ἰουἢ δηα δπίεδι- 
ἱπρ ἱπίο {πίπηρβ ἀπίζπονη ἃηα Οὔβουγθ, 85 ἴἴ 
πον ψψεῖα ἰοοϊϊησ 1 οοπῇάομιν πὶ {πεῖς οὐῃ 
Βοιη65.᾽" 

2, 

673 
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(θέλων ἐνῪ ; ϑνγο θη νυ ἀἰτόράποε (φυσιού- 
μενος); ΤΊΟΓΑΙΠΥ͂ ΡΕΓγΈΓβα ἀπά γα! ΠΥ σατΠΔ] 
(νόος τῆς σάρκοςγ; αἰεοίίηρ ἃ Ποιοιι5 Κπον- 
Ἰεάψοε οὗ [Πϊπρϑ5 ἴο πῖδῃ ἀπκποννῃ Δπη4 ὑπκπονν- 
ΔΌΪ]6, ἴπΠ ΟΥάΟΓ ἴο [ΠῚ 5011}15 ἀυναῦ ἔτοτη ἴῃ 6 οηῈ 
Μεάϊαΐογ, ἴπ6 ορεπεά τηγϑβίεσυ, δηά {πῸ τενο- 

ΟσΟΙ ΟΒΒΙ ΔΊΨΟΣ ΤΊ. ἶν. 1-π. 

Ἰφέϊοη νυ] ἢ πλακο 5 ἘΠ 6 νγΥ οἵ βαϊγδίίοη οἴθατ. 
(εἼΓπτὶ 1..7)} 

ΠῚ 1Π6 μή 5 ἴο Ρε οπηίεά, {Π6 ἀροϑβίϊα πγιϑέ 
Ροϊπξ ἴο νἱϑίοῃϑβ, ϑρι γί] βεοῖηρ, τ μαῖΠεῦ 
ἐγοπίσα!]ν» (ϑίειρεσ, Ηΐυῖμεγ) οΥ“εγζομὶν 
(Μεγεῦ). 

ΓΗΑΡΤῈΕΚ ΠΙ. 

1: 1172 «λειυείζ εὐλεγε τοῦ « οιεζαῖ σεος Ολγίδέ. αὶ ]1ὲ 
ἐχλογίφίζ ἰο »ιογέβεαίίογι, Τὸ το ῥηέ οὔ {δε 
οἱ γηαγι, αριαΐ ἴο μέ οχε Ολγίρέ, 12 ἐχλογέ- 
ἦγ ἰο ελαγίέν, ἀτημέν, απιαἱ οὐλεῦ τευεγαΐ 
ΓΟΖΕ 

Ε γε τπεη ὃς τίβεῃ νι (ΟἨτῖδε, 
566 ἴῃοβε {πϊπρθ ὙγΠΙοῃ δγα 

4θονε, ννῃεῖε (γιὲ ϑιείεῃ οα {ῃε 
τίρμε μαηά οἵ (σοά. 

1.7 Α5 15. πιδι18] ἢ 81. Ῥααῖ, ἴῃς βεσοπά, 
ΟΥ Ργδοίοαὶ, ραγὲ οἵ Πῖ5. θρί βία πονν Ό]]ονν5. 
ΤΠ οἴμῖοα] 15 ἔσπάθα πἀροη {πῸ6 ἀορτηδίιοαὶ. 
ὕροη 4 δ4515 οὗ ἀοοίγ!πα γῖβθ5 {Π6 5:16 Γβίγιο- 
ταΐο οὗ ργαςίοαὶ (τι Δ π!γ. 

172 γε ἐῤεπμ. ΟΕ 27 ἴῃ 11. 20. 
δὲ τίσ] “ΝΝ εἴα ταὶβθά οηςδ ἔοσ 1}}" (δῖ. 

Ῥαι]5 Ὀαρεϊσπηαὶ θπβε---ἰμθ 80 Υ.). Ίβιπρ 
ἔγοτηα ἀθαίῃ 15 δχργοϑϑθά ἴῖῇ Βαρίϊβιη, δηά 
ψτουρῆΐ οὐ 1ἴπ ΘΔ Οἢ ᾿πα νι 18] ἰτἴδ, νυν ΠΙΟἢ 15 
ἴγιιθ ἴο 115 Ὀαρί5πι8] βτᾶςθ. 

αὐῤέγε Ορῤγιίεέ 18---εοπϊπμαίν σεαΐεά.] 

ο. ἐῤίγισς αὐοε.1 Ἐεροαΐθά ἔγοπι ἰδὲ νεῦβα 
(66 ΚΚ {π6 {πηρϑ νυ ΠΊ ἢ ἀγα ἀθόνε---ΠαΥ, ποῖ 
ΤΉΘΓΟΙΥ 5661 {πεπ|---ὐῤίηᾳ ἴΠθ πη, γηέπαί {Π 6 Πὶ 
(φρονεῖτε). 

8. ΤῸ γ8 ἃϊ6ἃ.1 ὙΠῸ ὈΔΡΕΙ5Π1Δ] ἔθ ηβ8 ἀρ81Π. 
γομῦ ΠΣ ἰς ῥά «υἱὲ Οῤγὶδε ἐπ σοά.] “ἼΜΚΕ 

{Π6 βρτίπρ οἵ {δῖ πηγϑίϊοδὶ ΓΊν συ οὗ {Π6 νναΐογ οὗ 
1|8 νυ ῖςἢ ἤοννϑ ἕοσίῃ ἔγοτη {πὸ ἴἤγοπο οἵ σοά 
ἃπα οὔ {Π6 1, 4π|Ὁ " (Α. Κποχ, Κ 6πιδίη5, 1.397.) 
ΤΠΟ (γι βεαη᾿β ΠΠ|π 15. ὁπ’ ἔγουη ΠΠΡΘΙΙΘγ ΓΒ 
ψν ὴ0 ἄο ποΐ 5ῃᾶσγθ τ ; οἴϊδη ἴο ἃ στοαΐ δὌχίεπἪ 
ἔγοπὶ [ιὶ5 [Ἐ]Π]ονν - ΓΙ βεαη5; ϑΟπΊθ!ΠΊ6ὸ5. ἴῃ 
ΤΩΘΑΞΙΓΘ ἔΓοΠΊ ΠῚ5 ΨΕΥΥ͂ 56} (ϑεθ δποπ 
(οοκ, “Ομαγοῆ Τοοίγίπε δηά ϑριγιίμαὶ 
11ἴ6,᾽ ΡΡ. 57, 64.) 

4. ΝΗΕΝ (ΟῊἩΒΙΒΤΥ 5ΗΑ1,1, ΑΡΡΕΑΕ, ΟΥΚ 
1{1ΕῈ.7 ὙΠοιρπμί ΔΠη4 Ἰδησιιαρο ΑΓΕ δραῖη Χο βατ- 
πος. “1 τὴ {πΠ6 ΚΕ δβσγεοίοη πα ἐῤε 7,178, αι ἢ 
1π6 1, οτά (δ. [οΠη χὶ. 25. (Ἐ.1. 4; χῖν. 6), οοπι- 
Ραγϑά νυ! “ ΟΠποοσπῖηρ {πε ΟΝ ογά νΠ0 15 α͵5οὸ 
ἴῃ 1{|᾿ (α 8. [ὁ8η 1. τ---ϑαπΊ6 σοηβί ΓΟΙῸ. ἃ5 
{π6 (οβρεὶ 11. 21; χὶ. 13). “1 υνἹηΐου, {Π6 ρυΈθη 

2 ϑεῖ γουγ ᾿δῇεοιίίοη οἡ τπίπρϑ [0 
ἀθονε, ποῖ οη {ῃϊηρβ οἡ {Π6 εδγίῃ, 

3 ΒΟΥ γε δῖε ἀεδά, δπά γοιυγ [πὸ 
15. ὨΙά νι (Ἡτῖβε ᾿η (σοά... 

4 νΒεη Ομ γῖβί, τυῆο ᾿ς οὐγ {Ππ|π, 
5Π4}} Ἀρρεᾶγ, {ΠεῈπ 5Π2}} γε αἶδὸ δρ- 
ΡΘΑΓ ν ΙΓ ΠΪπὶ ἴῃ οἱογγ. 

ς Μοιν τπεγείοσα γοιγ πιεπηθεγβ 
γνΏΙΟἢ ἅτ ἀροη {π6 δαγίῃ ; [ογπῖσα- 
τ΄ἴοη, ὉπΠοΙδαηπαβ8.9 ἱπογάϊπαϊς δῇες- 

ἘΓΘΕ 15 Ππὸ Π6 ἄγ. 8. ὉΠΊΠΊΘΓ ΘΟΤΉ65, ΠΕ {ΠῸ ΠΠν1πρ’ 
τοοΐῖ ργοάμποοϑ ἰθανε5 πα ἔγι5. 80. ΟἿἿΓ υνιπίοῦ 
15 [Π6 σοπορδὶπηοπέ οἵ (γιβί, ΟἿΓΤ ϑυπηπηοσ {Π6 
τηδηϊϑϑίβίιοη οἵ (ἢ γιϑδί. “υὺἴχαε ἅγὲ ἀεδά, δαπά 
γΟΙΓ {πὸ 15 ῃΙά ψ τ ΟΠ γιβδὶ η σοά." Υε5; 
ἀοδά [}]] βιιγοὶν. Βυΐ ἀδαά ἴῃ ἀρρεάγαποε, αἰϊνα 
αἵ {Π6 γοοΐβ. Βαΐ {πῖπκ οἵ {πΠῸ βιιπηπηο-θυγϑὲ 
ὙΥΠΙΟΝ 15 ἴο ἕο ]]ονν. “Ὁ ὙΝ Πδη (ἢ γιβί, ννῆο 15 ΟἿΓ 
118, 514}} ΡΡρθδγ,---"νῸ ! ΠΥ σονεπαπέ, ἄθατ 
ΟΟΑ ΠῚ ΜΠ] ἀϊδ ἴο τηγϑβεῖξ, (μὲ Του τηαγεβὲ 
Ἰῖνε ἴῃ πιθ." (Αυριιβῖ. θέση. οχῖ. τη ΤΕ πιρ.) 

«υδεη ργὶδὲ ρα]! ἀῤῥεαγ.] τ ἴομη ἢ]. 2, 15 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ Δη δχαςΐ ρᾷγα}1 61. “ἌΒεπ Ης «δαὶ 
ἀῤῥεαγ" (Α.Ν.), 5ῃου!ὰ {ποῦ ργοῦδΥ θ6 
“ὙΥΉΘη 2: 5841} ανθ Δρρεαγεά,"---80 1}. νυμδῖ 
ννῈ 5141] Β6. 866 ποία ἴῃ ἰος. 
ῤγίε ἘΟῺΓ {{π|65 οὐε ἴῃ {Π658 ἔΟῸΓ νεῦβεβ. 

5. γοη7 ΤᾺ ΘΥΛ ὈΘΥ5 αὐῤηο αγὰ μῤοη τῤὲ φαγί; 
ογηίεαΐίονι, 45 -.7]1 ὙΠΟ 61] Πα [5 Πεγα βρεοῖ- 
Πεά ἃγὲ ἴπ6 τπϑπηθεῦβ. ὅϑρθοῖαὶ Παθῖ5 οὗ 51π 
ἔοστη Ππηῦ5 οἵ α δοάν. τὶ τη νυ ῖςῃ ἐπ ἱπυναγά 
61] 1|8 ργονι 65 1561 ΤῊΘ ἱπιᾶρα οὗ βἰῃ 85 ἃ 
Βοάγ υπάργ]!ε5 Π6 τηθπίϊοη οὗ ρδγεοι δ 51Π5 
85 ΤΠ 6Γ5. (866 δθουθ οἡ ἴΪ. 11.) 

)7ογπίκεαίίοη, 49"ε., απ εοσυεέοισηεδις, αὐρίε ἐς 
ἑάοίαίγ»γ.) (Νοίβ δὔοσ ξογηισδίίοη ἀπά τῆγεα 
ΟἴΠΘΓ ΔΠΑΓΓΠΓΟΙΙ5 νγογάβ καὶ τὴν πλεονεξίαν 
ἥτις ἐστὶν ἐιδωλολ.) ““ΜΟοΣΙΈΥ ὈΥ ἃ ἀεοϊϑῖνα 
δοΐ ΥΟΌΓ Π]ΘΙΉΌΕΓ5 Ἡν ΠΙΟΝ ἅΓῈ ΠΡῸΠ {Π6 βατίῃ, 
ογηϊοδίίοη, ὅζο., ἀη4 ξαγέμοῦ ἔῃ6 σονθζοιβηαβϑ 
ὙΏΙΟΙ 15 οπαὲ οὗ {πε οἷαϑβ οὗ {πίπηρϑ (ἥτις) 
{παῖ 15 ῬΓΔΟΓΙΟΔΙΠΥ 7π5ῖ εααϊνα!επί ἴο ἸΔοἰδίγγ. 
[ΠΡΌΓΙΥ δηα σονείοιιϑπεβθ ΟΟΥΕΥ ΠΟΔΓΙΪΥ͂ (ἢ6 
ὙΠΟΪ]6 ΠεΙὰ οἔ νἵςε. 

1 δρᾶν, ἴθι [Π15 56 Πη56, ἢα5 σΈπουα ΠΥ βοστηα νγοτά 
δἀάεά (οἴ, ὀπτασίαν ἑώρακεν, 51. Τλικα 1. 22; 
ὄπτ. ἀγγέλων ἑωρακέναι, Ἰθ14. χχῖν. 23). Οπδ οὗ 
{Π6 βῃρροτγίοιβ οἵ {ῃϊς τεαάϊησ (Τππκεῖ--- ἀποίεά 
ὈΥ ἘδΙοΠ6) υὑπάεγοίδηάβ 1ὑ οὗ {Π6 ΞΡ! 6 πάϊα εἰρμς 

οὗ {πΠ6 σοπϑυτητηαΐθ ρεγίεοξίοη οὗ τ 18] νυ μΐῖ ἢ [Π 6 
7υάαΐΖζοτς μαά ββϑη ἴῃ {πῸ Τ ΠΡ] 6 αἱ }εγυβαὶθπη, 
ἃμἃ Ὑϑηθα ἰο ἱπίτοάπος αἱ (οἱοββα δηά εἶβε- 
ὙΠΕΓΘ. 



ν. 6---ττ.} 

τοη.. Εν] σοποιρίδοθποθ, Δη4 οονεῖ- 
ΟἸΙ5Π658, ὙΨΠΙΟἢ 15 ἸΔΟΙΔΙΓΥ : 

6 ὸγ ψηῖοῃ {πϊηρβ᾽ 8ᾳκΚα τῃ6 
ννγδῖ οὗ (σοά σοπιϑῖῃ οἡ {Π6 (Ω8}1]- 
ἄτγεη οὗ ἀϊϑοβεάϊεποο : 

7 ἷὰ {μὲ ννῆϊοῃ γε αἷἰδο ναι καά 
ΒΟΠΠ6 Ε[π|6. νν θη γα ᾿ϊνϑα ἴῃ {Π6πΠ1. 

8 Βιιξ πονν γε αἷδο ρυξ οἱ δ]]} 
ἘΠ686 : ΔΠρΟΥ, ννγδίῖῃ, πΊΆ]1ς 6, Ὁ ]45- 

σου ΒΓΑ Ν 5... 1Π. 

ΡΠαπαγ, ΒΕ γ σοπχηχιιηϊσαίίοπ οἷ οὗ 
γουγ τηοιῖῃ. 

9 [,|ὲ ποῖ οπβ ἴο δποίβεγ, ββείῃρ' 
τῃηδὲ γε Πᾶνε ριιξ οἵ τῃς οἱά πηδη 
γνΊἢ 15 ἀ4εεά5: 

ΙΟο Απά Πᾶνε ριι οἡ {Π6 πονν 7147. 
γν ΠΟ ἢ 15 γαπανγαα ἴῃ Κπον]εάσε δἔτογ 
1η6 ᾿πιᾶρα οὗ Πϊπα Πδὲ ογεδίεα ἢϊπι: 

11 Ποῖα {Ποῖα 15. πειῖμπογ ατεεκ 

ἀ 
6, ον" αὐῤίορ ἐῤίηπρο᾽ σαζε ἐῤε αὐγαὶ οΥὶ 

Οοά 1: οοταΐηρ.) (Οπ (15 ρτδηά νοσά, 
ὙΠΟ οῖνεθ ἃ ῬεΥβοη Ὑ ἴο {Π6 δαάνεοπί 
οἵ σοά᾿β νυδίῃ, 566 οἡ 1: δῖ. Ϊοῃπ 11. 18). 
ΤῊ σπογί σγϑδάϊηρ, νυ οὶ ΟΠΊ5. “ὁπ {Π6 
Ομ] άγοη οἵ ἀϊβοθεάϊθπος," 5 βιρροτγίεα ὈῪ 
Β ((πουρῆ ποῖ ὈΥ {Π6 πια55 οἵ Μ88.), δπά 
γεσοϊνοα ἱπίο τπ6ὸ ἰοχί ὈΥῪ Τίβοῃ. δηά Βρ. 
ΤἸρμεοοῖ ; 1Ὁ 15. 4150 ΨΕΥΥῪ βίΚιηρ ἴῃ 1{56]Ὁ 
Δη4 416 ἀρτθο5 νυ {Π6 ΚΌΠΟΓΑΙ] ΟΠ ΟΙ5Θ 655 
οἵ {πε Ἐριβέ!Ὲ ἴο ἔῃ6 (σο]οβϑίδηβ. 

7. π᾿. [0 ψ8108.}] Α. Ν. ϑρβοίδι]ν ἴο 
θὲ {πι5 {γαπϑαϊθά, Γ᾽ 1Π6 Τοχί. δος. βίαπάβ, 
45 ΤΕΙΟΥΥΙ Πρ; ΠΟ ἴο Ρεύβοηβ, διέ ἴο {Π6 {Π|πρ5 
Οη νγὨϊοἢ {πΠ6 υγδίῃ οἵ (ὐοά 15 σοπηϊηρ. 

«υῤεη γε Ἰἱυεά ἐπ ἐῤεόρι.)] (8εε Νοῖβ δὲ επά 
ΟΥ ομαρίογ.) 

8. Βμὲ ας 10 185 (νυνὶ δὲ) γε αἰ:ο ῥπὲ οὔ 411] 
-Νοΐῖ οηἱΪγ {μοβα 1ιι5ὲ παπιθά. Ηδ ργοςθεάς 
[Ὁ ΠΊΘΠΊΙΟΗ 51η5 οἵ αιυϊα ἃ ἀἸβθγθηΐ ομαγδοίοσ 
ΠΌ͵ ἴΠΟ56 ἴῃ ν. 5. 

αῆρεγ, αὐγαὶ.) “ΑΠρεΓ (ὀργή) ἴδε 
Παρ δίοη νοῦ ΡΟΒΒΙΙΥ θορΙππίηρ ἔγΓΟΠῚ 
ΠΕ16, ἴακαθ ροββεβϑϑίοη οἵ {πΠ6 οπέϊγε πηϊηί. 
 Ἀταῖῃ ᾿ (θυμός) ἴμ6 εἤεγνεβοεηοθ ννῃῖο 
ὭΔΥ 500η 5ιιῦϑῖ4θ. Οἵ, {π6 δχεαπαάδεσοα 
ΠΘΠποα ὃν Οἰἴςετο, ὁ Τ δος. 1γ. 9--21. 

γ»ῃαϊῖεε.1] κακία. ὙΠῸ νἷςε οὗ τηϊπά ορρ. ἴο 
ΠΠΊ Δ ΠΥ Δπ4 τηοάεγδίίοη. 

Ἐπ] οοτατα απλοαύϊοι.] ΤΠὴῸῈ ννογά σονοῖβ 
θοΐ δρθοιΠολ!ν ΠΥ, ἃηα βθπογα]]ν ελὶ 
Ξρϑακίηρ (Βρ. 1Ἰρμεῖοοῖ). ὉΠ σοπίεχε ΠοΓα 
νγ ΟΠ] Θθοὴ γαῖμα ἴο ροϊπί δ βυόβϑποβϑ οἵ 
5ΡΘΕΟΙ,, ΔΓ Πρ ἔγουη ΓΤ οὐ Βαΐγθά. 

9-10. 2ῤὲ οἷά »πιαη---ἶδε πραὺ τλϑπ) (τὸν 
νέον) [ἴῃΠ6 γοιμπρ παΐιγα αὐῤίεορ ᾿ς Ἔὐεῦ 
ῥεΐτισ' Υ θα ον ἃ 68 (τὸν ἀνακαινούμενον) ὍΤΠΣ 
ΠἸΙβ ποίου Ὀεΐννεεπ (1) νέος, (2) καινός, 15 
ΟΊ ΠΥ οὗὁἨ σδγθί} ποίϊοθ. (1) ἰ5. οἵ {{π|6. 
(2) οἵ 4ιδ!γ. (1) πονν, 85 γοιηρ. (2) ποῖν, 
15 ἔγεϑῆ (1) {Π6 σιεγεσέ, νυ ἤν σπεσεεάς. (2) 
[Π6 πουεῖ, νυ ὨΟ σηῤεγεείεσ. ΟΕ τπ6 “πεν 
σονθηδηΐ᾽ (διαθ. καινή (ΗΞΘΡ. νἱϊϊ. 8). ὙΠΟΓα 
5. σωῤογσεισίοη ἸΠνΟΪγεά ἴῃ (Π6 νΕΙῪ ἰάθα οὗ 
καινή (1014. 13). 

116 ποὲ οὔ ἰο αποίδεγ] Τὶηρ ἰ5 α1- 
ΓΕΟΕΥ ἐογθιἀάδη ἴῃ {πΠ6 Αροβίοι!ὶς ΕΡρ. οῃἱἹῦ 

Πεγθ, δῃά Ερῇθβ. ἴν. 25. ἼΤῈ6 νεΥῪ ᾿ηΐτε- 
ΠΙΘΠΟΥ͂ οὗ δοϑοϊαΐε ργο μι ΠΟ ἢ δἤονν5 {παῖ 
{χὰ ννὰθ δῇ ἱπϑίϊποΐ οὗ {πῸ6 ποὺ ϑριγιῖ 4] 
16, 8.:. Ιοῇμη βεβεπὶβ ἴο βῃπάάευ ῃθη {π6 
ννΟΓ σου Γ5 ἴο ΠπΠ]. Ηδ 5665 ἃ ἴγασθ οὗ 1 
ἴῃ ΘΥΘΙΎ ἀδραγίμηθπί οὗ δπ (1 8. Ϊοῇη ᾿. 
Ιο; 2 ᾿ἷν. 2). Ηον εἰοησποηΐ δἵῈ ἔποβε 
ννογάβ---αηά αἰ Ἰαγοτττῖη παξ τουτι]6. νοῦβα 
(Αρος. χχί. 8). 

ἐδ πέαυ γιαῖ (τὸν νέον).] (Οἷἁ ἐπε ποίϊοῃ 
ΟΥ̓ γοτίγ Ἰι6 ᾿ῇη ΕΡΙ65. ἵν. 22 (ἀνανεοῦσθαι), 
δη4 {πΠ6 γεπουαίΐον [Ο]] ον ἔοσὰ [{, 1η 
1π6 γχεπουκίεά τϑηῃ (τὸν καινὸν ἄνθ.) οἵ 1ῃ6 
πδχί γεῖβθ. ὙΠ τηδη ψ}Π0, ἴῃ Ροϊπΐ οὗ {{π|6 
44 [δοΐ, 15, 50 ἴο 5ρβᾷδᾷκ, "γομηφ,;---οα]θα ᾿πΐο 
θείης Ἰδαίου ἡ: ἐΐριό ἴμ8πη {π6 ᾿ἱπέδπὶ Ὀοσγῃ 
Ἰηΐο {Π6 ννου]ά----ἰβ ρεγρείιδ!ν θεῖπρ' σεπουαίεά 
1ῃγοῦρ «ἀπά {Ὠγοιρῃ (τὸν ἀνακαινούμενον) 
ἴῃ ἰῃδξ παίασγε ὑνῃϊο ἢ} ποῖ ΟὨΪΥ «μεοθεάς ἴο, 
θυΐ «ὠῤεγοεάες, ἴῃς παίυσγε νυ νῖοῃ. Πα 
νν85 Ὀοση. 

(“Ραμ )αΐίγε γεῖιιβ Ποπῖο θαυ, πόνο Ρσο- 
Ποϊεπίθ.) (βία5.) 

ὙἼΠΕΙΟ 15 ἃ {πγϑοίο!α οἠάρε.:, ἀπ ἃ οοττα- 
Βροπάϊηρ {Πγροίο! ἃ πετυηε5. ---ο ῃ ἴῃς Πραγΐ, 
ΟἿΓ ἐῤοισῥίς; ἴῃ ἴπ6 τηουΐῃ, ΟἿ «υογάς ; ἴῃ 
1Π6 Ὀοάγ, οὔ αυογζν. (8, Βεγπαγά, ϑευύτη. 
χΧΧχ.) 

ἦ,1 ζποαυϊοάσε] “15 ΘΥ̓ΘΥ θοΐπρ τοπονδίθα 
ὉΡ ἴονναγάβ [Π6 βίαπάδτγά οἵ ρουἕθοῦ Καονς- 
16ἃ 6 6." 

4γῖον ἐδε ἵριαβο 977 Ἡϊηι ἐδαὶ ογεαϊοά ῥῖηι.] 
Οἱ Οργίε. Αἱ σεη. 1. 26, 28 ; ΕΡΒ65. ἴν. 24 ; 
Δῃ4 566 ποΐίβ οἡ (μγιβί 25 {πῈ ᾿πιᾶρῈ, σμζγα, 
1 το: 

11, ἤῥεγδ] 1. 6.. ἴῃ {π6 ννου]ᾶ οὐ βοοιεἰυ οὗ 
1Π6 ποὺ ογθδίϊοπ ἱπ]ρ]164 ἴῃ {π6 ργεσθάϊηρ σοὶ 

ἐφεγε ἰς ποὶ:ροῦ Ογεθξ ποῦ ὥζέφαυ, εἰ7ομ7) Οἱ 1071 
ποῦ πρπεϊγεμιεϊςίοη, Βαγδαγίαη, ϑεγέρίαη, δοπά 
ποτ 7γεε7 ΟΕ Άοπι. χ. 12, ἀπά εοπήγασέ ΠΗ 
Οαϊαί. 111. 28. (Νεῖμεγ (1) [ενν ποῦ Οτσεακ, (2) 
Ῥοπά που ἔγθε, (3) πλα]θ ΠΟΥ ἔδπιδ]6, (1.6. πεῖ Π 6 
(1) γεἰλσίοιις Ῥγεγοραδίϊνθ, (2) ποὺ σοείαὶ οαϑβίβ, 
(3) ποῦ παΐεγαὶ ἀἰϊδεϊποίίοη.) ὍὙῊΘ ΘρΕΘο 4] οἱτ΄- 
οὐχμηδίδποοθβ ποσὰ ἰεδά ἴο ἃ ἀϊβεγοπί ἀυτδηρο- 
τηοπί: (1) “ Οτεεὶς ἀπά [ονν-- τεῖ. ἴο ὑκάαϊς- 
ἦπιρ ἱεαοῤογς, ΝΥ ἈῸ ΑἸ ἃ 5[Γε85 ἸΡΟῚ ΟἹ ΓΟ ΠΊΟἰ βίο, 
Ηεηοε (2) “ οἰγουπηοϊβίοη ΔΠπ6 ἀποϊγοιπηοϊβίοη," 

ΦΙΣΖ 
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ΠΟΙ 7ενν, οἰΓΟ ΠῚ ΟἸΒΙΟ ἢ. ΠΟΙ πΠΟΙΓΟΠ1- 
εἰδίοη. Βαγθαγίδη, ϑογυίῃίδη. θοπα π07' 
τες : δε (Ἠτίβε 2ς 411. ἀπά Ἰῃ ]]. 

12 Ρυξ οἡ {πεγείογε, 45 {πε εἰεςξ 
οἵ (ϑο4, ΠοΙΪγ ἀπά Ὀεϊονεά, Ὀονγεὶβ οἵ 
ΠΠΘΎοῖθ5. Κιπάπεθθ. ΠυπΊθ]επεβ8 οὗ 
ΓΪΠ4, τηθακηαβ88, ἰοπρϑα  σπρ' ; 

ΟΟΙΥΟΒΒΙΡΑ ΨΥ ΒΣΤΙΝ, [ν. 12---14. 

13 ΕοΥθθαγίηρ οπ6. ἃποίῃοῖ, δπά 
ἐογριν! Πρ ΟΠη86. ΔπΠοῖΠαοΥ, ᾿ξ ΔΠΥ͂ πηδΠ 
ἢανε ἃ '4ιάγγαὶ ἀραϊηβέ ΔηΥ: δναη [0 

Ε 2ἰᾳ 
ἃ5 (τῖβε ἔογρανε γοῖι, 80 250 δ γα. 

14 Απά δθονε 8}] {πεβ6 ἐπὶπρβ ῥκέ 
ο71 σΠΑΥΙΓΥ., ὙΠ ἢ 15 {Π6 Ῥοπά οἵ ρεῖ- 
[βοίπ 688. 

(3) ““Βατβθαγίδη, ϑογιμίδη." ὙΠῸ Οτεεκβ ἐϊά 
ποῖ φοπβιάθυ ΒαγθαγΔη5 ννοσΐμυ οἵ 4 οοπὶ- 
ΠΊΧΠΙΓΥ ἴπ ἘΠΕΙΓ πᾶπιθ. Βαΐ διῆοπρ Βαγθαγῃ5 
ἴῃ δου: ῃίαπϑ μα ἃ ργε- πηηθηςο οἵ ἀθρταάα- 
τίοπ. ὙΠΕῈ Αροβί!εβ {πουρῃξ 15, [παΐ θῈ πιθῃ 
ΟΥΟΓ 50 πιο Βαγθατγίδη---αΥθ, 5 Οἢ 45 {Π6 
ΨΕΓΥ ϑου ἰδ η5---ἴΠ 6  ΔΓῈ 511} οαΡ4 016 οἵ το- 
ποναίΐοη. ΤΠ ΠΘΓΕ 15 ΠΟΓῸ ἃ τοΐθσγεηοθ ἴο Οποβί! - 
Οἶδπι, νυ] Οἢ νγα5 τηοδί ὈΥ ροϊηζίπηρ οὐξ {παΐ {π6 
ΟΟΒροὶ νὰβ οἤξγεά ποῖ Οὔ]Υ ἴο Βαγθαγίδηβ 
ΒΘΠΘΓΆΠγ, Ὀὰΐ το {ποβ6 οἵ {π6 ἰοννεδί Ἴδϑβίθ, 
ψγΠ0 ψνΕ 6 τοραγάθα πη {π6 δποῖθηΐ νου] 85 
Ῥαρυδηβ ΟΓὁ Απάδπηδῃ [5]δηήθυβ ΤηΔΥ θὲ 
ΔΘ ΟὈΪᾺΒΟΙνο5. ϑοπθ τηοάθυῃ {πη Υ5 
ΠοΟΙ4 παῖ ΠαὈϊξι4] ΟΥΙΠΊΪΠ415 ΔΥῸ ἃ ῬΘΟΊΠΙΔΓ 
τάσθ νυ αἰαν δίς Πυθα ΡΘΟ.]Π ΑΓ 65. 1 
ΤΠΘΥ ἀγὸ 5ς ἢ, ΓΠΕΥ ΓΘ γαῖ ἴῃ ἃ νγου]ά ννῇθγα 
815, ΚΘ ον σΥ οἵ μοῦ ἀἰβε ποίίοη οἵ Γᾶς6, 5 ἄοπα 
ΑννΑΥ. (4) “ Βοπά, ἔτεε "--πηαϑίεσ δη4 5ἰανα 
ννᾶ5 ἃ σγεϊδίιοη οἵ βρεοῖδὶ ππρογίδποα δὲ (ο]οββο. 
“ Νοῖ {Π] {παῖ ννογὰ βαγδαγίαπμ ννὰβ βίγιοϊς 
ουξδ οἵ {πΠε6 ἀϊοϊομασΥ οἵ πιδηκιηά, δηά 
τρία ΒΥ ὀγοίφεσ, σὰπ γα Ἰοὸῖκ δβὐβθὴ ἴὺτ 
ἴῃ ἢτγϑδί θεριπηϊηρθ οἵ οὐἵ βοίθποθ 15 
Οἤδηρα νὰ εοῇεοίεά Ὀγ (γι βεδηϊγ. . .. 
Ηιωραηὶν 15. ἃ νγοσὰ ν ΠΙ ἢ γοι ἸοοΙκ ἴῸΓ ἴῃ νϑΐη 
ἴῃ ΡΙαΐο οὐ Ατὶβίοι!α : τη6 1άθα οἵ τηδηκιπα ἃ5 
ΟΠΘ6 [ΆΤΉΙ]γ, 5 [Π6 σμ] άγθη οἵ ομα Οοά, 15 απ 1άθα 
οἵ (Δ τιβέιδη σον... ΔΝ ΠΘη ΡΘΟρΙΘ Πδά 
θθθη ἐδιρηΐ ἴο Ἰοοὶς ἸΡΟΠ 811] ΠπΊθΠ 85 Ὀσθίῃγοη, 
{Πεη, ἀπά ΤΠθη ΟΠΪΥ, ἀϊά {πὸ νατὶθῖυ οὔ Πυτηδη 
ΒΡΘΘΟἢ ργοβθηΐ [56] 85 ἃ ῬΡγοῦ]οπὶ {παΐ σα] θά 
ἴογ. ἃ ϑοϊιίίοη ἴῃ ἴπε αὐεβ οἵ {πουρΒτ}} 
Οὔβούνουβ ; δη 1 {πογοίοτε ἀαΐο ἴπ6 τοδὶ θ6Ὲ- 
βΙπηΐηρ οἵ [Π6 βοίεποε οἵ Ἰαπριιαρα ἔγοτη {Π6 
ἄἀδγ οἵ Ρεηΐεοοβί." (Ρτγοῖ. Μαχ Μάμεγ, 1 εε- 
ἔμγες οὐ ἐῤὸ ϑείεησε Κ᾽ 1απρμασεο, τϑῖ 560165, 
Ρ. 118, φιοΐϊοά ΒΥ Βρ. ΓΙρΡΒίοοΙ.) [1 ΜΠ], 
Ποννευθσ, δε οὐὔβοσνεά {παΐ {πμ6 ζῤουέίε 15 
βρθδκιίηρ ποΐ ἀἸ ΓΘ οΥ]Υ οἵ πιᾶη᾿5 σΟΠΊ ΠΟ σΔρα- 
οἷἵγ οἵ ἡμἼο]οείμαὶ σμΐμιγε, Ὀὰϊ οἵ Π]5. σοτηπηοῃ 
σρδοῖν οἵ «ρίγίμαὶ γεπουασίίοπ. “ΤῊΪ5 15 οχτ 
ΔοΈ]ν {πὸ ἴοηδ οἵ ἔπε Ῥβδὶπηϊβὲ ἴὴ {παΐ ννοηάου- 
ἔα] ταϊηϊαΐαγε οἵ {Π6 γοροπούδίοη οἵ {Π6 ννου]ά, 
νυ 115 ἘΠτοίο] ἃ ἀϑβοσίίοη οἵ {ΠῸ πεαὺ δέγὲ οἵ 
1ῃς ᾿πάϊνιάιϊια]5 ννῆο πα ΠΡ παίϊϊοηβ ᾿πΐο {Π6 
οἰἵγ οὗ σοά. (“ΤΠ 5 τηδη νγᾶ5 Ὀοσῃ {πεγθ." 
.Α τῆλ ἃπά ἃ τῆδῃ ψΜΕΙῈ ὈΟΓΠ ἴῃ ΠΕΓ.ἢ 
“ΓῊΙ5 τηδῃ νγὰ5 θΟΥΠ {ΠΕγρ." 5. ΙΧΧΧΥΙ͂.. 4) 
5) 6.) 

Βμὲ 411 απᾶ ἱπ 411 15 συ ὶϑυ] “ ΟΠἢγῖβε 
υἱνῖπο5 {πὸ ἡ ΠΟ]Ὲ 5ρΠοσγα οἵ πυτηδη ΠΠἴ6, ἀπά 
Ῥεττηθαῖαϑ 8]] 115 ἀβνβὶορπιθηΐβ." (Βρ. {ὶρῃῖ- 

ἴοοί.) Ὑπὸ ψνογά ῤγι βίαπάβ ἢ στεαῖ 
ΘΠΊΡΠΑ515 ἰδ. [π ΟἿΓ 655 β]ονηρ ἰαπριαρο, 
νγ6 τηϊρηΐ βαὺ Οῤγιεαπΐν ; Ὀὰῖ 8... Ῥδαϊ, νυ ἢ 
15 ᾿Ιπΐθηβο γϑα]Ζαίίοη οἵ ( ἢτιβί 45 ἃ {Π ΥῚΠρ’ Ρεσ- 
50η, 5ᾶγ5 Οργῖσέ---Ἐγουυ πίῃς; ἴη Π6 τεποναϊεα 
οὙθδίοη 15 (ἢ γὶβί, απα (ἢτίβε 15 1 81}. 

125-18. “ὙΠεγοίουο, ἃ5 ἃ ΡΈΟρΙα θη πιθα νυ ἢ 
ἴγθα σσοαῖ 5 οἵ σοά--οἰθοΐ, οσοπβθογαίθά, 
ὈεἸονθά ---- οἰοῖῃε ἃπά δια Ὑουγβοὶ ἢ 
[ΈΠοΥ ἃπα {ΓᾺ]Ὺ Πυτηδη δπιοίίοηβ. οἵ ςοπι- 
Ραβϑίοῃ, νυ] σοοάπεββ ἴο οἴμουβ, Πα, ΠἸΥ [ἢ 
γΟΙ ΟΥ̓ Πηϊη4, σφ ΠΕ] Π655, ᾿Ο ΠΡ ΘῈ ΠΟ ΓΙ ηὉ-- 
ξΟΥθθαυηρ ΟὯΘ. ΔΠοΐΠΕΓ, ἃπαά ἴογρίνιηρ ΘΔ 0 
Π15. [Ὁ]]ονν -Ῥαγίακογ ἴπ {πΠ6Ὲ Ὀοάγ οἵ (Πγίβί, τ΄ 
ΔΩΥ ΒΑΡΡθη ἴο πᾶνε οαι5δε οὗ φοπΊρίδιηΐ 
ἀϑαϊηϑὲ ἅΠΥ. Εγνθη ἃ5 {πῈ 1ογά ἴογρανα σοι 
411 ὈῪ 1ῃδξ οπθ στεδῖ γοάβεπηηρ δοΐ, 50. 8150 
ἄο γε. Απά ἀθονε δπά ουδὺ 8}} {Πεβε οἱοίῃε 
ὉΠᾺ ΔΥΓΑΥ ὙΟΙΓΒΟΪγ 5. νι {πᾶΐ ἰονθ, νυ ΠΊΟΉ, 
ἴΑΚθη ἴῃ 4}1 [5 β]ΟσΊΟι5. ΘΕ ΙΓΘΠ655," (ΘΠ ΟΠ. 15 
186 ἔοτεβ οὗ {ῃ6 πϑυΐοσ ὅ ἴῃ ν. 14,) “15 {Π6 
ἘΠΟΙΑβριηρ ρΑΥπιθπί, νυν ἢ] ἢ ΠΟΙ] 5 τορθῖποῦ {Π6 
γδτοι5 ραγίϑ παῖ τηαϊτο τ ρ {πὸ [ΔΓ σοτηρ]εΐε- 
Π655 οἵ {πὸ (τ ϑίίαη 16. Απά ἰεΐ πε ρεᾶςθ 
οἵ Οῤγισέ τὰ]ὲ ἴῃ γοῦχ Πραγίβ, ἴο νυ ἢ 4150 
γε γῈΓΘ ΟΠ(Θ ἴοσ 811] οδ]]δά ἴπ οπα Βοάγ---δηά 
θεὲ γε {μαηκῆι]. [εἴ {Πα ψογά οἵ (γιβί ἄννε} 
ἴῃ γοῖι τίοῃϊγ. [πὸ 411 νυἱδάοπι εδοῃῖηρ ἀπά 
ΔαπηΟΠΙβῃϊηρ Θαοῖ ΟἾΠΟΙΓ ΤΠ ΠΔΠΥ ἴῃ ΡΒ ΠΏ5, 
ΒΥΠΏη5, ΒΡ ΓΙ 4] 5ΟΠΡ5, ΡΥΔΟΘΓΠΠΠΥ Δ Πα ΞΘ ΕΥ 
ΒΙΠΡῚηρ ἢ 1] μερατί το π6 Τοτά. Απά δ}} 
ἘΠΙΨΘΥΒΑΙΥ, νυν αΐβοθυοσ γα ΤΊΔΥ ἀο 'ἴπ ψοτά 
ΟΥ ἀεεά, 411 {πϊπρϑ ἀο 1ὴθ [πε παπῖθ οὗ {ΠῸ 
Τοτά [6β5ι|5, εἰ νίπρ' ἔπη Κ5 ἴο Οοά {Π6 ἘδέΠεΓ 
τγοιρη ΗΠ." 

10. εἰδεί, ῥοὶν, δείουεά. 1 ἨΗδ δρρβϑαὶβ ἴο 
{π6πὶ ΕΥ̓͂ ἴπγεα ΡυϊηατΥ δἰἰσθαΐεβ οὐ [ῃοξθ 
ὙΠῸ ἅγὰ οδ]]θά ᾿πΐο ἔπε ( γιβιίδη Πυτςοῃ. 

}εέ οπ δοαυεὶς ο7 γιεγεῖος.) ΟἿ. 81. {μὰΚα 1. 78. 
“ ΑἸοίμε. γοῦγβοῖνοβ ἢ ἄθαρΡ ἱπυναγα  Υ 

ἔε] Πυτηδη Ὁπιοίιοηβ οἵ "ἢ 
ἀϊπάγεσς, ῥιωηδίοπεσς ο᾽ ιϊπά.)] ὍΠΕ ἢγϑέ 

ΤΊΔΠΙ ΘΕ ἴο Οἴμογβ, ἴπῈ βεοοπαά ἴῃ ἴδ το- 
(65565 Οὗ ΟἿἿΓ οὐ 508]. 

13. Εογδεαγίρηρ οὔδ αποίφεσγ, απά ζογρίυΐησ 
ἐαερ [38 οὔμϑυ.} (1) ἀλλήλων, (2) ἑαυτῶν. 
ὙΤΠΕ βεοοηά Υϑοργοσαὶ ῬΓΟΠΟΙΙΠ ΕΙΠΡΉΔ51ΖΘΟ5 
ΠοΥΡογαΐθ ὉΠΙΪΥ ποτα {πδη {πΠ6 ἢγϑθέ (Βρ. 
ΤΡ Βοοί). 

ῥατε α φμαγγοὶ ἢ Μαῖζεγ οὗ σοπῃρ]αἰπί. 

14. αδουὸ αἱ ἐδεσε ἐῤίηησς ῥμΐ οπ εραγὶἐγ.} 



ν. 15---τό.] 

15 Απά Ϊεὲ {πε ρεᾶςος οἔ (σοἀ τι]ς 
ἴῃ γοι Ποδγίβ, ἴο {πΠ6 ὙΠ ὶοἢ 8180 
γε ἅγῈ δ] δά ἴῃ οπα βοάν ; ἀπά ΡῈ γε 
τΠδη Κι]. 

Απᾶ οΥϑῖ 411 8656 ὑπίποϑ ραΐῦ οὐ (Ηδη- 
ποπα).--- ρα οἡ "ὑ ππάογϑίοοά (85 ἰπ Α. Ν.) 
ἔγουὴ υ. 12. Οὐοσ δηά ἄθονὸ 411] {Π656, Δύγαν 
γε γι Γβοῖν 5 νυν] Ἰονε-- 1 ονα ἴ5. [Π6 Οὐΐοῦ 
Βαγγηθηΐ νυ] οἢ ΠΟ] 5 ἴΠ6 οἴ 5 ἴῃ {ΠΟῚΓ Ρ͵δο65, 
πε Ῥοννεῦ νυν] οἢ τιη![65 Τοροί ΠῈΓ 4}} ἘΠ 6 σστᾶσθϑ 
ὙΠ ἢ τηακα πρ ρογίδοιϊοη ἡ (Βρ. Πρ οοί). 
ἘῸΓ [πε ἰήθα οἵ ἃ βσῖᾶςθ οὐ υἱγίιι Ὀεῖπρ ἴΠ6 
σοπηθοίϊηρ ΠΠηἰς ἴο ἰοορ ἰοροῖμου 411 {Π6 γαβί, 
ςομηπηθηΐδίουϑ γγ6Ὲ}} ηποῖο, “ΑΑΠλ ΓΑ Ὀ11 [8 01]1-- 
ταῖα νἱγεπει πη ̓ πογθ 1] 111Π|, ψρῶ σρέεὶο ἀΐδραγες 
γμάεπίϊα σοπ μι." ((ἰς. «ἡ Μ. Βτγαΐαχη, 
ὕὙπ. 15.) 

αυῤῖῇΊερ.] Νοίδ {Π6 ππηΙνουβα! !Ζιηρ; 51πρ'. ποι. 
(τὴν ἀγάπην, δ)---ἰονα, νν ΙΟἢ ἐῤίην μπϊσεγεαίίν. 
ῬοββιθΙν, Πποννανοσ, {π6 πϑαΐοῦ ΤΩΔΥ ΤΕΕΥ ἴο 
1πΠ6 φεΐ οἵ ρυϊηρ οῃ ἴονα. 

ἐφὲ δοπά ὁ ῥεγ)εείπε...7) ὙὝΠῈ {πουρμΐ 15 
1Πδΐ 411 (τ βίϊδῃ βύᾶςθθ δ΄ῖῸ ςο]]οοϊθα δπά 
οἰαϑρεά Υ ἰονε, δηή [84]] ἀϑιπάθυ νυ ποιυέ 11. 
(ὥσοχτη. ἃ 1.4Ρ.) 

15, ἐῤὲ ῥεαεὸ 9 Οοά.] ΤΊ Ὀδδα τα] γοδά- 
ἵἴπρ Ῥθδ0θ οἵ Ομγὶθῦ μᾶ5 {Π6 ργθροπάογ- 
ΔΠ0 6 Οὗ τπηοῖὰ] Μϑ88. (566. δβρθοῖα!γ Β. δ᾽). 
115 αἀορίθα ὃν 1,ἀοἤτη., “ΓΊΒοοπά., ΒΡ. Πἰρπῖ- 
Ἰοοΐ, απα στϑοορηϊβεα ἴῃ {πΠῸ6 οἹδϑί νευβι η5. 
(βαχ Ορῤγιε, (οά. Απιαῖ.) ὙΠῈ οοπίοχί 15 
4150 1ἴπ 1[ἴ5 ἴανοιισ. Τὴ 4ιθβίϊοη 5ΕΓΕΙΥ 15 
ποΐ οἵ Οοά᾽: ῥέαςθ νυ ηιαϑι, νυ ὨΙΟἢ 15 ΡΌΓΟΙΥ 
ΗΙΚ5 εἱῇ, ἀπά υν πο πιθη σου] ποΐ Ὀ6 νεΎῪ 
ΔΡΡγΟρτΙ ἴον οπ]οϊηθά ἴο πᾶνθ, ᾿Π5ΠΊ Ὁ ἃ 5 
11 15 Ηἰβ5 δ! ἢ. ὙΠῸ ροϊπί 15 γαῖμοῦ [Πδΐ ρθᾶςα 
ψνῃ ἢ ΓΙ ΓΠΓὰ] (ἢ γΙϑιϊα 5. 5ῃοι]4 Κοαρ οπα ἴο 
Δ ΠΟΙ ΠΟΥ, 464 αἰονν ἴο τ]6 ἴῃ {πο Ποαγίβ. ϑῖ. 
Ῥδι] 15 ποῖ 50 πο υν]ΒΠ] Πρ ΓΟΓ {πΠ6 Ρϑδοθ 
οἵ Οσοά ἴο Κεερ {Ππεπὶ, 845 6 ῃ]ο  ἰπρ {Π6πὶ ἴο 
ἀθεῤ ἴπ6 ρϑᾶςὲ οἵ (ἢ γιβί-- 6 ρεδοθ {Ππ5 
Θῃ]οϊ πΘα 5 σα ρ μδί! αν {Π6 ρεαςα οἵ ὥῤγμ, 
ςοπιπιαπἠθα ὈΥ Ηΐβ ργεοθρί (τ “1μ6 ννογά 
οὗ ΟἸτῖϑί,᾿" νυ. 16). ϑεὲε 81. Ϊοβη χίῖν. 27, ὅζα: 

γμΐθ.})ὺ Βραβευέτω. ““Βε {π6 »ηοάργαΐογ' ἀπ 
δσυ46 ἴῃ ὙΟῸΓ Πραγίβ" 1ῖ5 ᾿ἩΠΙΠΊΟΠ 5 ρᾶγὰ- 
Ῥῆγαθθ. Οἡ {πΠ6 ψΠο]θ, μοννενοσ, {π6 “σὰ ]θ ἢ 
οἵ ἴῃ6 Α. Ν. 15 ῬΡγοθΔΙΥ πιοβῖ 5: ΠΊΡ]6 ἀπά οοῦ- 
τεοῖ. Βραβεύω 15 πο ἀοιιθῖ, πιοβί [π|. “ἴ1ο θὲ 
ὈΠΊΡΙΓΘ, ΟΥ̓ ΔΥΌΙΓΟΥ, 45 ἴῃ βΎΠΊΠαϑίς ΡΆΤΊ65,᾽ 
ἃ ηα Ποποα ἄθβοϊογ οἵ σοηΐεϑῖβ ἀπά αἰ Πθυοπ 5 
(ϑεε Ἰοχίςορ.. ἴου ᾿ηβίδηοοβ οἵ 115 ἀρριοδίίοη ἴο 
γναγ5, ἰαννβαβ, ἀπ ἀγριπΊθηΐ5). Βαΐ, 85 
οἴζοπ, {πΠ6 πηθίαρῃ. ννὰβ γι θο ἀνναὺ ἴπ {Πα 
ἐγισείοη. οὗ ἐδ} τι586, ἀπά {π6 ννογά οδπὶα 
5ΙΤΏΡΙΥ ἴο τῆθϑῃ “ ἴο ἄΐβροβο, δ πη! βίου, Γ]6.᾿ 
ΕΘ οΙάον Οσϑεῖὶς σομηπιοηΐαΐουβ ((γγϑοβί., 
ὙΠοοάοσ.) παίιγα!]γ τηδάθ το οἵ {πὸ 
ΤηθίδρΠοῦ οὗἉ μϑηῤίγε. Βαΐ δῖ, Ῥδὰ] 15 ΘΟ ΟΟΙῪ 

ΘΟ ΠΘΕΒΙΛΊΝΒ,. 111. 

16 Τ,εὲ {πῈ νογά οὗ Ὁ ῃτῖβε ἄννεὶὶ} 
ἴῃ γοῖι ΤΙΘΠΪΥ ἴῃ 811 ννυ]βάομῃ ; τεδοἢ- 
ἴηρ; ΔΠη4 Δάπιηοη βῃϊπρ' Οη6. ΔΠΟΙΠΕΓ ἴῃ 
Ρβ4]π|8 ἀπά ΠΥ πΊΠ8 ΔΠ4 5ρι Γτιια] Βοηρ 8. 

Βρθαϊίηρ 50 πιο ἢ οἵ ἡῥαΐ (ΟΥ̓ οἵ σἱοίογν, ἘΤΆϑΓη., 
( αἰνίη), 45 5 ΡΙῪ οὗ [πὰ ἀπγ οἵ 4 (γιβίίδη 
τηδη ἴο Δ]1ονν Ρθᾶςδ ἴο ῬΎθυϑ1]} ἴῃ Π]5 Πϑαγί. 

[{ πᾶν 6 τειηαγκοά παΐ ἴῃ Ὡποΐ μου ΕἸ ΡΙ 5616 
οἵ {πὸ Ἀοπιαη σαρίϊνιγ, {π6 ΑΡΟΒΕ]6 τι565 ΔΠ 
᾿πΠΟΟΠλπιοη ννοσγά ἴο ἀδηοΐο {πὸ οἵθοο οἵ ρεᾶοα 
(φρουρήσει τὰς καρδίας, ῬΆΠΙΡΡ. ἵν. 7). ὍΤῊΪ5 
ΠΥ Δ4ἃ 5οπὶθ βίγοηρ ἴο {Π6 δύριπιθηΐ ΤῸΓ 
τοίαϊηϊηρ ἐΠ6 πηθίαρ ΠΟΥΊΟΔ] 56Π56 ἴῃ {ΠῸ ραββϑαρα 
Ὀοἴοτγα τι8. 

16. Ζεὶ ἐρὲ «υογά 9 Οῤγὶδὲ ἄκυεὶ 1: γοῖε 
γίερίν ἢ Ιτ πᾶ5 Ὀδθη ϑαιά {παῖ περ 15. ΠῸ 
ἀϊγθςοῖ γοίθγοποθ Πούα ἴο ΔΠΥ ἀδθῆπίίθ θοαΥ οἵ 
{γαῈἢ.5, υντϊτθη οὐ οὐα]. ὙΠῸ ψνοτά, οὗ σοιιγ56, 
ννὰ5 ποΐ γεῖ υυγιτοη. ἀπά {πὸ τοίθγεποθ οαπηοῖ 
θὲ ἴο “πε νογά " ἴῖὴ {π6 ββῆβε οἵ [Π6 νοἱ]ιπὴς 
οΥ 16 Ν. Τ. Βιῖ 50ΓΕἸγ “μὰ νοτά οὗ 
ΟΠ τιϑι,, ργάνθῆ οπ Αροβίο!ις πραγίβ δηά 
ΡΓΘΔΟΒΘΑ ὈΥ Αροβίο!ις 1105, νγὰβ ἃ ὑευΥ 46- 
Πηϊΐθ θΟΩΥ οἵ {τυῖῃ5 ᾿πάθοά. ἔδνν Ῥᾷϑϑαβϑϑ 
ΔΥῸ πλοῦ ἀοἢδοϊοα ἔτοπὰ {Ππ6ῚΓ οχαςΐ τηθδηϊηρ 
1η ἴπ6 σοπίοχί ἴῃ ογάϊπατν ργδοῖϊοα] ργθδομῖηρ 
1ῃδη {π|5. ὙΠῸ “᾿πάννθ!!ηρ' ἴῃ γοι ἢ ἀο65 ποῖ 
αἵ 411 ροϊπέ ἴο ἐπ ἔγαι 1] Ἰπαργονοπηθηΐ οἵ 
Κηαον]θάραε ὈΥ δας ᾿ἱπάϊνι άπ] ννμο στεοοινϑά 
{πὸ ννογά οἵ (ῃσιδί. {ῤαΐ 15 ποῖ {π6 4ιιθϑίίοη 
ποθ. 8. Ρδ}] 15 Το μηρ ΠΡΟ ηό]ιο αὐογ-- 
σὶρ ἀπὰ 15 τι565--δᾶ πδίιγαὶ βθαπθποθ οἵ 1ῃ6 
ΤΟΙΡη οἵ ρθᾶςδ οἵ ψνμῖ ἢ μα πα βροκθη. “1,εῖ 
1πΠ6 ψογά οἵ (μγιδὲ πα ῦϊς ἃ πιο δ᾽ ὙΟῚ] 
ΤΊ ΠΥ." ὙΠαῖ ννογά, {6 Ἵμαγιῖγ, παρ μς θα εῖη 
δῖ ποιηθ, θα 1 νναὰβ ποῖ ἴο ἐπα ἵἴπεγθ. [{ ννᾷὰϑ8 
ἴο πηαῖκα ἃ ἄνα! !ηρ; “ ἀπλοηρ' {Π6π|. Ττιε--- 
δας [ἃ νγαβ ἴο 40 50 χίεῤιν. [1{ ννὰβ ἴο θὲ ργοὸ- 
Ραραῖθα «απ εἐχραηάθά. ὍΠῚ5 ννὰ5 δὴ ἰάἄθᾷ 
ΘΘΡΘΟΙΑ ΠΥ Ὀγοιρμς οὐδ ΟΥ̓ σοπιπιοη ΡῈ]1ς 
ὙνΟΥΒἢΡ, νυ] 115 τηθδη5 οἵ πιπΐια] βἀϊΠοδίίοη, 
ΘΒΡΘΟΐαΠ]ν νυ 115 Ομαπῖβ ἀπά πυπὶπβ ((. 
1 (οτϊπίῃ. χῖν. 1, σε. ; ἘΡἢι65. ν. 19.) ΑἹ] 
1Π15, ἴοο, τεαςίβα ἀροὸη {πε ργεβεγνδίίου οὗ 
{παΐ ρεᾶσε οἵ ψνΐοῃ μῈ Παά 7ι5ΐ βροκβη. 

γον ἐπι αἱ] «αυϊτάον; ἱδαοσῤῖηο, 495..7 ΤῊΘ 
ὑνογάβ ἃΓ6 ΡΓΟΡΔΌΙΥ Ὀεδί οοπηθοῖθα 85. ἰπ 
ἌΝ 

ἑεαοξίησ απ ααηιογι τίη οὐδ «ποΐδεῦ 1π 
2-αἰγις, 49... [τ τηδὺ βϑεπη, δ ἤγϑδί αρῃΐ, 
ΒοπΊθυνπαΐ βἰπρι αν {Παΐ ννϊδάοπι δηα δα Ἰποδίϊοη 
5ῃοι]4 Ὀς ργεαϊοαῖθα οἵ πιοίσιοδὶ οἢπβίοηβ 
ταῖπου Παη οἵ ργοβθο. Βαΐ {πὸ πυπηηβ οἵ {Ππ6 
ΡΓΙΠνε Ομ το. ννεῦα ἸαΥρ οὶ ἀορτηδίς δηά 
αἰάδοίϊο. 

ἦι ῥεαΐνις ἀπε ἐργηιης ἀπά τρὶγίἑμαὶ τοπρο.ἢ 1. 
ΒΟΥ [ἢ σςοπδίγιοίοη οἵ {πὸ ννογάβ. ΤΠ ἴπγθα 
ἀαΐϊνοβ αὐτὸ ποῖ ἴο 6 Ἰοϊπθά νυν 1Π6 ρᾶτγ- 
τἰσ ρα “ βἰπρίηρ" (“ ϑιηρίηρ 2 ΟΥ̓Ἕ“ὁ 
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6γὃ 

Βἰ Πρίηρ νγΊ ἢ στᾶσα ἴῃ γοι ἤδδγίϑ ἴῸ 
τῃς [μοτά. 

17 Διηά ψδίβοενετ) γε 40 ἴῃ νγοτά 
ΟΥ ἀεεά, 49 411 ἴῃ τῃ6 παπιε οὔ τῇς 
Τογά 6818, ρίνίπρ πη Κ8 το (Ποά 
Δη4 τπ6 Εἰδέμεγ ὈΥ Πἰπι. 

ΡΞΔΙΠῚ5 ἴογ (ἅδειν 566 πὴ5 ἴο 6. Πϑνϑῦ ἔπιι5 
τι564 ἢ ἃ ἀδίϊνε) ὅζο,;---θὰϊ νυ νυ Παΐ 2γὲ- 
εδαε.-- ἴῃ 411] νυϊβάοπι, [ϑδοῃηρ, ὅζα., ΟΠ6 
ἈΠΟΙΠΟΓ ὁγ, ΟΥ̓ “ἐπ ῥϑαἰπΊ5, ΠΥ ΠΊΠ5, ϑρι ΓΙ 8] 
50ηρ 5. [Π. ΕῸΥ [πε αἰδεϊποίίοπ θθίνγθθη {Π6 56 
ἴἤγεθ νογάβ. (1) “Ῥϑδ]πι5," [Π6 ἱπβρίγοά 
Ῥϑαϊΐογ οἵ {πὸ Η βῦγονν σαποη. (2) “Ἡγπιηβ," 
{π6 Ἔχργθϑϑίοη οἵ {π6ὸ πϑνν βαἰνδί!οη υἰΈουΙ Πρ 
1[561 ἴῃ ἃ πὸνν βδοῆρ. αἀσοοσγάϊηρ ἴο ϑ8ῖ. Αυ- 
δαβίίπο, (Π6 ΗἩγτλη τη πῖτε5 ἐῤγέθ σοΠ ΠΟ ἢ 5 
--ἶἴ τασϑέ δ6 σεζησ, ἰ πηπδὲ θ6 ἴο Οοά, δῃά τἴ 
τηιιϑί θ6 φγαΐῖσθ. (3) ὠδή ἰ5 [Π6 ΟΠ]Υ νγογά οἵ 
[Π6 Ἑτοὰρ ἴοαπά τη {πε Αρος. (τ. 9; χὶν. 3; 
χν. 3) “ΨΙΩΟΓ τάηρα οἵ ροείις υἱζεγδηοα 
{παπ ἀἰγοοῖ δάάγοββ ἴο {πε [) εγ "-πϑαςῇ, 
6. ΡΊ. 8ἃ5 ἴΠ6 ΡοἝπΊ5 'π Ἡ εὐθεγί 5 " ΤΕΠΊΡΪ6,᾽ Οὐ 
ΚΟΡΙε5 " (ἢ γιβίϊδη Ὑ ϑασγ.᾿ (866 {Π6 πηδϑίοτ!Υ 
αἰδβοιββϑίοη ἴπ Ασομ. ΤΤΈΠΟΠ᾿ 5. ὁ ΘΥΠΟΠΥΠΊ5 οὗ 
Ν. ον. 287.) 

σἰησίησ «υἱἱ φ,αζε ἱπ γομγ ῥεαγί: ἰο ἐῤὲ 
1ογά.) “Ογασοίμν ϑιηρῖπρ ἢ θαυ ξοιῦ 
ἀονούΐοπ ἴο {86 Ιοτα. (8ε6 Νοίβ δἵ 
Θηά οὗ σμδρίογ 'ἴπ ἀδΐίοπος οὗ [Πε γεπάργιπρ.) 
ῬΗγΥΡΙα νγᾶθ ῬΧΓΟΥΘΓΒΙΑΠΥ ἃ ἰαπά οὗ τημβίο. 
Α πλιϑῖο οἵ νν]ἃ Θχοιζοπηθπέ ννὰ5 πι564 ἴῃ {Π6 
ὙΟΥ5ΏΙΡ οἵ γθεῖεο, ἀπά οὗ ϑαϊαζίομ, [π6 Ῥἢγγυ- 
βίδη Ποηγϑοϑ. (ϑίγαθο, χ. 479.)}ὺ Ηδηποθβ 81. 
Ῥδὰὶ] πηῖρῆϊ δε {Π6 τόσο δηχίοιιβ [μαΐ (τι βίδη 
5 ΠῚ Πρ 5Βῃου 4 θὲ συνθεῖ δης ρυδοθία] ἴῃ ἃ Ρἢγγ- 
δβίαπ Ομυγοῃ. ΕῸΓ ἃ ἄδορ ἔξο!ηρ οἵ δηχι θῖν 
οἢ {πε ρατί οἵ 4 τυ ]ογ ἴπ ἴπ6 ἀποῖεπί ΟΠασοῃ 
{παῖ βδοσθά βοὴν ϑῃοιά Ὀ6 Ὀοδι αι], 566 
{Π6 βίογσυ πον ἱρπαΐίιβ Ὀγουρῃΐς ὕδοὶς {Π6 
πιεϊοάν οἵ δηρθὶβ πραγά ἷῃ υἱϑίοπ ἴο ἢὶ5 
ΕΒυγοῦ δὲ Απέίϊοοῃ. (ϑοογαΐεβ, Ηϊβί. νἱ. 8). 
ἩδαγΕΙΕ βιπρὶηρ 156 ποΐ ὑοϊσείεςς 5᾽ ΠΡΊηρ. 
Απ οἱά ςοτηπηεπίδίζου ρι [ΠΥ οὔβεσνεβ, “να 
ΠΟΘΙ τοδά {Πδΐ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 5δπρ' νυ ποιιΐ νοῖςο ;ἢ 
ΔΠ4 ΡΟΓΓΠΘΠΕΥ Ροϊηΐ5 ἴο Ῥϑαὶπὶ οχί. 1, “1 
Ὑ}1}} ργαῖβο {πὸ Τογὰ νυ] ΠΊΥ ννΠΟ]6 ἢρθατί, ἴῃ 
[16 ΔΘΘΘΠΊΌΙΥ οἵ {πὸ πρτὶρ πΐ, ἀπά ἴῃ {πῈ σοη- 
στορδίίοη." ὍὙΠῸ Ῥβδὶ πηϊϑῖ 5 Ῥγαϊβα νγὰβ5 ἴῃ 5 
Βοατὶ (ἐν καρδίᾳ μου---Ἰ,Χ Χγ, Ὀυϊ 1 ταδί 
πᾶνα Ὀθθη γοοδὶ 4150, ἴοσ ᾿ξ ννὰ5 510 ῬΥΓΔ156 85 
5 οἴεσβά ἰῃ {Π6 “4556 ΠΊΌΪΥ " δηά ““σοπρτερα- 
τιοη." ὙΠογοίογο ννα ταδί ὑπάθγβϑίαπα ΠΘγα 
ἴῖπ ἐῤὲ ῥεαγὲ ἃ5 ἴτοπι ἐῤὲ ῥεαγί, 55. {Πδξ ννα 
Δ16 ἴο 5πρ ποῖ ΟΠΪ “1 Π {πΠ6 τπουῖῃ Ὀυΐ 
νν ἢ 1Π6 Ποαγί." (Ρεϊαρ. δριιὰ 58. Η!θτόοη. ορρ. 
ΧΙ. 9οο.) 

ἐο ἐῤρὲ 1,ογἀ] ὙΠῸ Ῥαΐαποθ οὗ δας που ἴπ 
ὉΠΟΙΔ]5 15 αραϊηβέ {πὸ Τοχί. κθο. ἀπά ἴῃ ἔΆνΟΙΓ 
οἵ “τὸ Οσοά: ὙΠὶ5 τϑδάϊηρ 1ῖ5 δοσθρίθα ΌΥ͂ 
ΤΙβομεπάογε ἀπά Βρ. 1ἰριοοί.) Βυΐ [πα 

ΟΘΙ ΟΒΘΙΛΗΝΘΒΡΙΡΗΙ; [ν. 17--- 2ο. 

18 γῖνεϑβ, βιι πη γουγβεῖνεβ ππίο 
γοιιγΓ ονγη Πυιϑθαηά8, 45 ἴξ 15 Πξ ἴῃ {ΠῈ 
ΤΙ οτά. 

19 Ηυϑρδηά8, ἰονε γοη7᾽ νγῖν 65, ἀπά 
θε ποῖ δικίεγ ἀρδίηϑβί {Πατη. 

20 ΟἸΒΠάγεη, οὔαΥ γοθῦ ῬΑΓΘΠΐ5 ἴῃ 

ὙΠΟΪῈ ραβϑϑαρθ 5ονβ {παΐ {Π6 ἀροβίϊα παά 
(Ἰγῖϑβέ ἀἸβει πη ε]Υ ἴῃ νίανν. ΒΎΟΤΩ [1]. 12 ἴο ἷν. 1, 
Οῤγῖσε 15 811 ἀῃὰ ὄἜνεσγννπογε---ὐργίσθς ἰογρῖνο- 
Π655, 111. 12; Οῤγίσθς ΡῬΡεᾶςσθ, γν. 15; ὥργισθς ννοτά, 
γ. τό; ὭΡγα,.» πάτηξ, Υ: τῇ (ἰ- νυν. 15. 295 22) 
21:1 ἵν. 1, ΜΏΕΓα {Π6 ψογά “1, ογάὰ ᾿ ΟσοιΓ5 
εἰσ ῥέ {ἰτη65). ἍΝ ε παίυγα!ν {π|πηὶς οὗ ΡΊΙηγ 5 
οἴζθη αιοΐοα ννογάβ. (“ ϑίαϊο ἀϊε απίβ [πσὸπὶ 
ΠΟΠΥΘΠΠΙΠί, εαγηιοῆφμ (ῤγίσίο φμασὶ [1260 
ἀΐσογε σοίεγιί.) ΟἿ, ΤΕγέμ]]. “ΑΡοΪορ. 2. Απ 
ἈΠΟΠΥΤΊΟΙΙ5 ΤΊΤΟΥ (Δ θοι Α.Ὁ. 200) 5ρεδὶςβ οὗ 
“ β00ἢ Ρ5 8115 84η4 ἤγτηπΠ5, νυυ 6 Π ὈΥ [ΑΙ Έ]] 
Ὀγοίμγθη ἔγομη ἴΠ6 ὈδρΙΠηϊηρ, 85 Ἀγτὴπ {Π6 
ννογά οἵ Οσοά, ἴπ6 (ἢ γιβί, ργοοϊαϊπηηρ Η τα 
Οοά (τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ τὸν Χριστὸν ὑμνοῦσι 
θεολογοῦντες). Αριῃά 1560. “Η. Ε, ἢ ν. 28. 

17.1 Αποῖπου ᾿πβίαπος οὗ δ8[. Ῥα}}5 ννᾶῦ 
οἵ γάρ ἴγοτη ρδυ σα αΥ ἀπ|65 ἴο βϑπογαὶ 
ῬΓΙΏΟΙΡΙ65 :--ϑ 81. Τατηθβ, οπὴ ἴΠ6 σοπίγαγΥ, 
αἰδσεοηας ἴσου ϑΈΠΕΓΑΙ ἈΧΙΟη5. ἴο ῬΑΓΕΟΙΪ ΩΤ 
ἀ{165. 

ἐῤγομσῦ Ηρη.] ΤῊΝ. σοπΊεβ ἴῃ, ψ πιο 
ΘΠΊΡΠ 4515, δ {πὸ οἰοβα οἵ {π|5 Ραγαρσδρῃ. 
ΤὨγοιρῃ γιέ, ποΐ---β π6 (Ο]οβϑίαπβ ννο γα 
τετηρίθα το ἀο--ἰΠτοιρῃ ἀηρεῖς (ΒΕηΡ 61). [ 
5. ΟΥ̓ 7ιι5ῖ ἴο σιοία {π6 Ἔχρ τοῖς βέαξοπηθηΐ οὗ 
Εβίπι5. “1η [Π|5 ρίαςε 8:. 1] ρθου]]αΥ]Υ 6χ- 
ΡΓΌ5565 {ΠῸ τηθάϊμιπ ΓΠΓΟῸΡ νυν ΠΙΓ,--- πη 1Π6 
πᾶὴθ οἵ {πὸ Τιογὰ 6ϑιι5---ἐῤγομσρ Πρ "-- 
Ὀδοδιιβθ, 85 Πγγϑοβί. δά ΤΠΘΟΡὮΥ!]. ποΐε, μ6 
15 ΤΠ Πρ ἀραϊηϑὲ ποβα ννῃοῸ ᾿πίγοάπιοα ΔΠΡῈΪ5 
45 Τηθαϊαΐοῦϑ πα ϑαυ]ΟΓ5 ᾿πϑίοδα οἵ (γί. 

18, σεφᾳ.)] 441] ῖι5 ἴο θ6 ἄοπε ἴπ ἴΠπΠ6 παπια 
οὗ ἴῃς Τιογὰά [|ε55. (8εε. {πεῸ εἰοαιθπέ 
ΡΑΞΒαΡῈ ἴῃ (ῃγγϑοβϑί.) ὍΤΠΙ5 [ΟΥΤη5 ἃ παίιγαὶ 
ΡοΙπέ οὗ {γϑπβιξοη ἴο {Π6 ἀδἴα:]5 οὗ Ἔνεγυ - δύ 
116. [1 5 ρατί οὗ δ, Ρι}᾿ 5 ρσγδοίσαὶ ἐθβοῃ!ηρ' 
{παὲ (6 1)ινίπε ογάθγ, ᾿πἰγοάισεα ἱπίο {Π6 
γνοσ] ὈΥ ΟΠ γϑί, ἰὰγ5 {πῸ βίγοπρ' βΊυᾶβρ οἵ 115 
ῬΌΓΙΥ ἸΡΟῚ 411 {πε [ηΐου- το αἴοη5. οἵ ἐπ 
ἔἈΠΉΠΥ ἀη4 πε Ποιιβεμοϊά. ΠΕ ἀροϑβίϊθ Πθγα 
τηϊρ ξ δἰπηοβὲ θῈ βιιρροβθά ἴο πᾶνε 1η ΠΙ5 πη 
ἴμ6 “Πγθο σγεαῖ ρδιγβ οἵ τπηπίμα] το]αίίοη, οὗ 
ὙΥΒΙΟἢ ἔΆΤΆΠΥ 1Π 15 σοηβίγαοίοα," 85 βίνθη ὈῪ 
Ατιϑβί.- --Πυβθαηα δηὰ νυ το, ραγεπέ απά ομ]]ά, 
τηδϑίου δηά βοσναηῖ. Ποβα ἀγα “ἴῃ6. ἴῃγαα 
Βοπάβ ουξ οὗ νυ] ἢ ἔΆΠΉΠῪ [16 15 οὐραπιΖϑά. 
Ασιϑι. ΒΟ 2. 

)οι οαυρ ῥμοδαπάς.) ἘΔΙΠΟΓ, γοΟὰΣ Βα5- 
0815." 

ΑΒ 1Τ 15 ΕἸΤΊΝ ΤῊΕ [.0Ὲ}. “1 15 Πι,; 
ἀνῆκεν. Α ῬΘΟΙΠαΥΙΥ (ὐεΠΈΠ]Ὲ ννοσγά ἔου ἐπε ννπῖοἢ 
5 ΠΟΓΑ ΠΥ Ὀεοοπηηρ (ἀνῆκον πρέπον (ϑ 1425). 



ν. 21--25.] 

411 τηϊπρϑ: [ὉΓ ἘΠ 15. 15. νγ6}}] ρ]βαϑίπρ 
ππίο {Π6 [μοτά. 

21 Ἐδιμοῖβ, ργόνοκα ποΐ γοιῖ οἢ}]- 
ἄγεηῃ 9 ἀηρόγ, ἰεϑὲ ἴθ γὺ Ὀ86 ἀϊ5- 
σουγαραά, 

22 ϑοινδηΐβ, ΟὈΘΥ ἰῃ 41] {πϊπρβ 
γΟΉ7 τηδϑίθυβ Δοσογάϊηρ τὸ {Π6 68} : 
ῃοΐ Ὑγ] ἢ Θγαβαυνίσθ, 45. ΠΊΘΠΡΙ ΘΑβ6Γ8 ; 
θας ἴῃ 51Πρ]6 Π6Ὲ885 οὐ ἤϑαγί, ἔβαγίπρ 
(οί: 

ΤΠ ψογά οσσυῖβ ἴῃ ἴπ6 Ν. Τ᾿ ΟΠΪΥ ἰπ {Π6 
ἘῬιβί]ε5. οἵ {πῈὸ σαρίϊνιγ. ΟΕ ΒΡἢ65. νυν. 4; 
ῬΆΙΘπι. ν. 8. [τ πιᾶΥ Πᾶνα Ὀδθοη βιιρροϑίθα 
ὈΥ ἱπίογοοιιγδε τ (ἰερέΐες. ὙΠῈ ΑΡ. ἴῃ 
Δάορίιηρ, ἴἴ ΡΙαςο5 1 νυπῖπ [π6 σοβρεὶ οἰτοὶα 
ὈΥ ὕννο ννογάϑβ (ἐν κυρίῳ). 

19. δὲ ποὲ δι ον ἀραϊποὶ ἐβο»ι.} “ἍΜ ΟΥΚ ποῖ 
ὙΟΌ͵ΒΘΙνῈ5. ΠΡ ἴο ὈΠΓΘΓΠΕ55 ἴῃ ὙΟΙ [ΘΕ] 1ηρ5 
ΟΥ̓ το]δίϊοηβ ἰονναγά 5 {Ππετη. δῖ, Ρδι]5 ἴθδοῃ- 
ΠΡ 5 ἴο ΘΈΡΡΓΘΘ5 ἴῃ6 ὈΠΓΈΓΠΘ55. ἴῃ {ΠπΠῸ 
ΨΟΓΥῪ νου Κπρ5 οἵ {πε Ποασγί, δηά ἴο οὔδηρο 1ἴ 
ἰηΐο ϑυνβεΐπεβ5. 

50. Οῤ“άγεη, οὖδν γοιι" ῥαγοπίς ἐπ αἰ] ἐῤίγσς. 
81. 81] 15 ποΐ ἃ οδϑιιβέ ἴῃ {ΠπῸ πηοάθυῃ 56Π56. 
Ηδ ἀο65 ποΐ 5βΐορ ἴο γθοοηοθ [Ποβεὲ ςοππιοΐβ 
Οἵ ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ἱποοπϑίβίεπέ ἀπἴ165, νυν οἢ ΟΟΟΙΓ 
ΘΥΟΓΥ ΠΟΥ ἔγοπὶ {πὸ ἴο {{π|6, Δπ4 τημϑί 
οἴζθη Ὀ6 Ῥαη ΠΥ [ΕἸ πῃ ἃ ΠΟΙ ΠΥ 6556Π- 
114 }}}7 Ποδῖῃ θη, νυν ΠΙΟἢ 5ῈΡΡ]165 ἔπ ΒΓ ἢ νυν 
Ποηγοσίβ ουΐ οἵ ἰβοϊαίθα ἔη]165.. Ηδ ψου]Ἱά 
δῖνα πὸ μβαηάήϊθ [ῸΓ ϑιοῃ {θδοῃῖηρ 45 {παῖ 
ὙΥΠΙΟΠ ννα5 50 βίεγη]Υ οοηεπιηθά ὈΥ ΟὐΓ [οτά 
(ϑι. Μεαίι. χν. 3-6). 

ΟἹ. ῤγουοῖζθ ποΐ γομγ ἐῤὶίάγεο ἐο αῆσο 7} 
ὙΠΟ Ρῥυδοῖσα] νυϊϑάοπη πα θη οὈϑεγνδίίοη 
οἵ 81. Ρϑι] ἀγα δυϊποθα ὈῪ {Π15 γθῦβθ. ὙΠΟΥΟ 
15 δρί ἴο 6 δη εἰδοιηθηΐ οὗ 5: {11 Π6 55 δη4 561{- 
ΡΙδαβίπρ ἴπ, ΡΕΓΠΑΡ5, 411 ΠυπηαΠ ΡΙΠΙΒΠ ΠΊΘΠίϑ5, 
Ἔὐ θη ἴῃ ἴποβε οἵ ραγεπηΐβ (“ ΠΟΥ ομαβίθποα τι5 
αἰἴζεσ ἐῤεὶγ οαυῦ ῥίερασμγε"---Π6Ὁ. ΧΙ. το). 
ΒΊΑ] βονευιυ, ΟΥ̓ Οὐ -βανουιυ, οα {π6 ῥαγί 
οἵ ραγθηΐβ, 15 δρί ἴο θθρίη ΌΥ͂ ἀγοιϑίηρ θιιγϑίβ 
οἵ δερηῥεν (ἐρεθίζετε) νΥΏ]Οἢ Ρα55 νναῦύ, δηά 
εηά ΒΥ υἱίου!ν Ὀγθακιηρ {Π6 βριγι, ἀπά Ἰθανῖπρ' 
ἃ πιοοά οὗ υἱέίεν Προ ΠΥ ἀπά ἀἸϊδοουγαρο- 
τηεπί (ἀθυμῶσιν). (“ Εγδοῖι5. ΔηΪπλι5. ΡΟ βι5 
ἡανεπίιτ15."---Βρηρο].) 

ΟΟ.. ο βΒῖανοβ. ὙΠΕΓΕ ἴα ΠΟΥῈ ἃ ᾿δΥΡῸΓ 
ἀενεϊορηηεπί οἵ ἴῃς ἀπῖ165 οὗ σἰαυες τ[ΠΔη οἵ 
ΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΙ οἶαθθ. “ΓΠΪ5. ΡγΟΠΊΠΘηΟ6. ΠΊΔΥ νν6]] 
θὲ δοσοιπίρα ἔογ Ὀγ {ΠεῈ ᾿ἱποιάεπί οἵ ΟΠοβί Πγ5, 
ὙΒΙΟΙ τηϊιϑὲ πᾶν Ὀθθη το ἴῃ 81. Ῥδ}}5 
{Πποπρηΐ5 ᾿5ὲ πον. ((ξ ΕΡΠα65. νἱ. 5--0. 

ποΐ αὐἱὲῤ εγε-σογυϊεο.1 ἘδΙΠΟΥ ἴῃ ΡΙΌΓΔΙ, 
ΘΥ̓Θ-Βουυ 068 (ὀφθαλμοδουλείαν). ΤὍΠΕ 
ΤοΟΔἸηρ; 15 πλοἢ τηοτα ἐἠβεμ, ἀπά, ἐπογεΐογθ, 
τῆογα κεν ἴο 6 ξεημυΐηθ, [{ νΕΤΥ͂ ΔΡΕΪΥ ἀ6- 

σα ΘΟΞΞΙΕΝ 5. ΤΙ, 

23 Απά ψῃῇηλδίβοενε γε ἄο, ἀο Ζ2 
ΠΟΑΓΕΪν, 45 ἴο {Π6 [,ογά, δηά ποῖ 
τπΐο πΊεη ; 

24 Κπονίηρ (Πδὲ οὗ τς ],οτά γε 
581] γεςεῖνε {Πς γονγαγά οἵ τΠ6 ᾿πΠοτῖῖ- 
ΔΠΟΘ : [οΓ γε βεΐνε {πῸ Γογά (γί. 

25 Βυὲ Πε {Πδὲ ἀοβίῃ ννγοπρ; 541] 
Γασαῖνα ἔογ {πΠ6 ψτοηρ νγῃ]οἢ Πα Πδίῃ 
ἄοπε : πὰ {πεῖεὲ 18 Ποὺ τεβρεοΐῖ οὗ 
ΡΘΙβΟη8. 

ΒΟΓΙΒ65 ἃ 5]ανεβ χεῤεαίεά οῖβ, ἃ Ἰοηρ “ἐγῖες οὗ 
ἀδοθια] ἀπά ἱπηρογίδεοϊς βούνίοεβ. 6 ψογὰ 
5. Ργοῦδοὶυ οἵ 8... Ῥᾳι}5. ον σοΐϊπαρθ, θεϊηρ' 
ἔοιιη ΟὨΪΥ ποτα ἀπά Πρ 65. νἱ. 6. 1 ψουἹά 
5 ΠΥ (παῖ ἔπ6 (γι βίίαη 5᾽ανθθ 5Που] 4 ρεῦ- 
ἔογτα {ΠΕ 1 [45 Κ5, ποῖ ΟΠ]Υ ἡ Πθη {Π6ΙΓ πιαϑίθγβ 
ὙνΕΓῈ ργεβοηΐ δη Ἰοοκίηρ ο, θπΐ με π {ΠΟΥ 
ὑνογα αρϑοηΐ. (80 ΤΠΕΟΡΗΥΙΪ. δά ΕΡἢ65. νἱ. 6.) 

σἰισίεηεσς 977 δεαγσ ἢ Απ ππάϊυϊάεά ᾿πεατί. 

Ο8, 24.1 4 1 α΄ ἰο ἐῤε 1,ογά. . . . ἀποαυ- 
ἤπσ ἐῤαὶ 97, ἃ Ἰιοτὰ (ὡς τῷ κυρίῳ... ὅτε 
ἀπὸ κυρίου). 

925. ΤῈ Οο65ρεὶ, τ 411 115 πιεββαρα οὗ 
ΠΟΡΘ δηά [ογρβίνθηθβϑ, [5 ᾿ηνιζαίιοη ἀπά ργος- 
ΤαΪθε5 ἴο τϑρεπΐίδηοθ, ἄοοβ ποΐ στϑρθὰὶ {πὲ 
Εἴθγη 8] ἰὰνν οἵ τιρῃΐ ἀπ ννσοπρ. «Βοέῤ »ηαϑίοῦ 
Δη4 οσἠαυε αὐτὸ Ἱπο] θα τη 81. Ῥϑι}}}5 50] ΠΊη 
νναγηϊηρ---(ἢς Ἰαΐίοσ, πο ἀουδί, δβρεοῖαιυ. 
81. Ῥδμ] ννὰβ πηδάθ βεηβιεινα ὈΥ̓ ἴπῈ οοπάποξς 
οἵ ΟΠΕΒΙΠΊ115. 

ἔφεγγε ἷς πὸ γειῤεοὶ ὁ, εγεοσσ] “ [05- 
τἰο μα ἃ ἄουθὶο εἄρε. ὙΠοτα πλιδὲ θὲ 
ἃ γεσίῤγοεὶίν Ὀδίνγεεπ ἴΠ6 πιαϑίου δηα 5ἰανα. 
ΤΠ6 ΡΗΠ]οβορμεῖβ οἵ Ὅτεεςοα ἰδυρῃΐ, ἀπά {πΠ6 
1ανν5 οἵ ουπθ αϑϑαυπηθά, {παῖ {Π6 ϑανα νγὰ5 ἃ 
σμαίίεὶ. Βυΐ 4 ομαίζεὶ σοι] πανα πὸ τὶρῃΐβ. 
Ιι ψουἹά Ὀ6 δρϑιγά ἴο {δ!ὶς οἵ {τεδίϊηρ ἃ 
σμαῖίοὶ ἢ Ἰπδίῖςθ. δι. Ῥαὰ] Ρίδοθβϑ {ΠΕῚΓ 
τοἸδίίοπβ 'π ἃ ἰοίϑ!ν αἰ ογθηΐ Πρ. [απβίϊσε 
Δηά δαυέν ἅτε {Π6 δχργθβϑίοη οἵ {πῸὸὶ [Π ἵνπα 
τηϊηα ; δπά νι Οοά {ποτὰ 15 πὸ τεβρεοῖ οὗ 
Ρεῖβϑοπβ. ΔΊ Ηΐπι {πε οἸαίπη5 οἵ {Π6 5'ανβ 
ΓΘ 8ἃ5 ΥῸΔ] 845 1Π6 οἱαϊπὴ5 οἵ {πθ6 πιδβίογ. 
Προσωποληψία, τεδρεοΐ οἵ ρεύβοῃβ, τηϊρμξ, 
ἴΠ. σοί η οαϑθ5, Ὀ6 οἡ {πε 5:6 οἵ {Π6 ῬΟΟΣ 
ἃ πα ορργεβββά. (1, βνϊξ. χῖχ. 15,1.ΧΧ.) ὙΠετα 
ννοι]ά θ6 4 ἰθπάθηου ἰπ {ΠπῸ6 τη οὗ (Π6 σἰασε 
ἴο ἀϑϑιπηθ {Παΐ, θεσδιιβα {πῸ προσωπολ. Οὗ τῆδῃ 
νγᾶ5 Οἡ {Π6 546 οἵ {με πιδϑβίου, {πο γα τητιϑί θ6 ἃ 
ΠΟΥΓΕβροπαϊηρ προσωπολ. οἵ᾽ ΟΟοά οη {πε 5146 
οὗ 186 5ανθβ. ὙΠῚ5 δϑϑυτηρίϊοη 15 σογγθοϊθά 
ὈΥ 81. Ραυ]." (Βρ. 1Ἰρμεοοί, ΡΡ. 229, 230.) 
Α 5εὐἰκίηρ ᾿πϑίδησθ οὗ βοῃ ἃ προσωποληψία 
δύθη ἴῃ ἃ γαϊπθὰ Ἰθρ8] πηϊπα τηδὺ θὲ ἔοι πά ἴπ 
1π6 τηδηϊξεϑὲ ἱπο!πδίίοη οἵ {πὸ Τογὰ ΟΠΙθε 
Ταβέϊςς «ραϊηβδε Εδ]βίδῆ (Κύσ Πόηγν 17, ἡπά 
Ῥανΐ, ΔΟΣ 11. ΘΟθΩ 6 1.) 
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όϑο ΟΟΥ ΘΝ Θ᾽ 1Π1: 

ἌΘΕΟΝ  ΝΟΤΉΈΘ πὶ γν- 7, 13; τὸ; ΤΟΣ 

ΠΟΥ ϑόνοταὶ 989 ΓΑ, Β' Ὁ ΕΝ) 
[Ο]]οννοά ΌῪ 1φοὨπη1., ΤΊ5ΟΠ., ΒΡ. ΓΙΡΠΕοοΐ, 
το “ἴπ {8656 ΓἈ1π65᾽ (ἐν τούτοις). ὙΠΕ 
Τοχί. βθο. [ιᾶ5, Ποννευοῖ, 50ΠπΠΊ6 δχίθγπαὶ 
δΔυϊΠοτγ. “ΝΟ τΈΔΒΟυ ὩΡΡΘΑΥΒ. ΠΥ [Π6 
ΔΡΟΞΕ]6, βρθαϊκίηρ ἴῃ θοῖῃ ππθηθ Υ5 Οὗ {Π6 νεῦβθ 
ΟΥ̓ {πὸ βαπιθ {ῃϊπρ, 5ῃοι!ᾶ τι ἴῃ οἠθ {Π6 
γεϊαίίε ; ἀπ ἴῃ ἔπ οἵου (1π νυ ῃ]οἢ βουπθίῃϊης 
ΒΙΠΉΠΩΥ 5 ργθαϊοαίθα οἵ {πὸ βαπὶθ βιδ]θοῖ) 
5Ποι 14 ποὲ τι56 {π6 Ρϑύβοῃαὶ ργόποιη (ἐν 
αὐτοῖς) Ὀπὶ {π6 ἀδπιοηδβίγαξινε (ἐν τούτοις). 

13. εὐὲπ ας Οῤγίσί.] Τιἀσῃτηδηπ, ΜΟΥ οσ, ΒΡ. 
Τιρπτίοοίῖ, τοαά Ζογά (κύριος). Βαΐ {πὸ τοδά- 
ἴη55 οὗ 1ῃ6 της] Μ58. ἃΓξθ ΠΘΑΤΙΥ ΘΡΘΠΪΥ͂ 
Ῥαϊαποθά. ὙΠοῖΘ 566 ΠΊ5 ΠῸ 5ῆ]οΙθηξ γθάβοῃ 
ἔοΥ ἀδραγίηρ ἔγοπι {πὸ Τεχί. Ἀθοθρί. 80 
ΤΙΒοΠοπά. ὦ 

16. 1[{ 15 οἵ σοπϑιἄθγαθ!θ ᾿ἱπιρογΐίδηςθ ἴο 65- 
ἘΔ Ό}|5}} {Π|5 ᾿πτογργοίδίοη. 

ὙἼΠῸῈ ἴπτοθ σοπάϊτοηθ οἵ Ομαγοῖ 5ἰ πρὶ ηρ' 
ἃ οὗ βδογεά βοπρ δῖε -“αὐεείποος οἵ σοεαὶ 
ἐχῤγοσοίοη ; ἡμεἶποος οἵ ἱπαυαγα ἀξυοΐίον; αΐγες- 
ἐΐογι ἴο ἃ ἀἰϊνίπθ οδ͵θςῖ. ὙΠ6βο ἴῆσγθα σοοπάϊ- 
ἘΙΟῚΘ5 ΔΙῸ σΟΙΏΡΓΟΒΒΘα ἱπίο [Π15 οἰαιιβθ. (1) ΑΔ 5 
ἴο οπίαυαγα ἐχῥγε551ο71---ἰ σΥΑΟΘ ΠΥ, βυνθαίϊυ, 
50 45 ἴο βῖνε ρίθαβιισε δπα 6 αἰίγαοίίνο." (ἐν 
χάριτι). (2) Α5 ἴο ἡπευαγά ἀευοἠίοη----. Ἠρατί- 
ἔε1Ὁ (ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν). (3) Α5 ἐο {πΠ6 
Βεῖπο αὐἀὐάγεςτεί--“ ἴο πε Τιοτα ᾿ (τῷ κυρίῳ). 

ΤΠΟ οἰκο ἴο {π6 τϑα] πιθαηΐηρ οἵ {πΠ6 ρΡα5- 
Βᾶσ6, ἃ5 Ψ}Ὸ]] δἃ5 ἴο {π6 διιδί]θ. ρουρίθχιυ οἵ 
τΤοδάϊησ5 ΠΕΙΘ, ἰῖΒ ἴο ὈΘΑΥ δγι οι] ἴθ] [π 
πὴ Πα {Ππαΐ {Π6 ἀροβίϊθ 15. βρθακίησ, ποΐ αἵ 8]] 
οἵ ῬΘΥβοηδὶ ΟΥ̓ οιηεβίις, διῖ δἰτορθῖθμου οἵ 
ῬΕΌΪΙς 4 ηα4] δος] ϑιαϑίιοα] 5 πη ῖπρ, ἃ5 ἃ ὥραγορ 
ἐμέν, ἃ Ῥατί οἵ {πὸ (μπαγοῃ 5 σογροσγαῖθ 118, ἃ 
ἀθοϊατγαίίοη οἵ τη6 ρεαςθ ἃηοηρ ΠΟΙ ΠΠΠ]Πάγθη, 

ἢ 

1 κῷ Πα5 ὁ Θεός, αοά. 
2 ἼΠο ἤἢιβί τηραπίηρ οὗ χάρις ἰ5 παῖ ΠΟΙ 

Ῥτίηρθ ψΊ ἢ τ ἸΟΥ, Ρ]θαβατθ, δἰγαοίν Π685 ; 
ἢτθὲ δἃηά ϑρεοίδ!ν οἵ τυογας (Ἐοο]65, χ. 12; 
σαν Σπὶ 16; ᾽. 1π|τ6 ἵν. 22; ΒΙΒΒΠΕ5, ἦν: 
29; ΟΟοἸ]οββ. ἱν. 6); θαΐ αἷἰθϑο “14 αυοά ὯἋε- 
Ἰεοίας ἴῃ Ποπηῖπθ νῈ] τῷ. Ρτον. 1. 9; Ρ5. 
ΧΙν. 2 (5ε6α Βτγείβοῃῃ. 1,6εχ. Μδῃ. 441 ; (ὐΠΙὩ "1, 
ΟΙαν. Ν. Τ᾿ 455). 

5. Τῇ τῆς. Πρ δυίπουῖν οὗ ΒΡ. Τἰρσμίίοοί 15 
ραϊηϑί {Π15 νἱθνν, 1 5Που] 4 6 ΤΠ] θι ΕΓοά (1) 
{Πα Π6 τϑδᾶς Ποῖ ἐν τῇ χάριτι; (2) [Παΐ ἴῃ ἰν. 
5 δ δχρ δίηβ ἴμιι: ““ 1οὲ γοῦγ 5ρεεοῦ Ρ6 8ἃ]- 
νγᾶγ5 ἐν χ. ἢ σγαςε, γἼανολίγ,, 1. 6. δοσθρία]ε- 
655, ῬΙΘαβίρτ 655." Τ{15, οὗ οουγβα, Ρ]αΐη {παῖ 
1 τῃ6 τραάϊῃησ ΡῈ ἐν τῇ χ' ἴθ νψογάβ πιιβί 
τηθδῃ ““ ργακε." ὍὝΤΠ6 ῬὈαΐδηοα οἵ ὑποῖ8] Μ 595. 15 
ἀραϊηϑδὲ {Π6 δηδυίῆγοιβ χάριτι. 5111], Ὀεβιήοβ {ΠῸ 
Ῥεατὶπσ οὗ {πε οοηίοχί, ἴπ6 Τοχί. Κθο. Πᾶ5 ἴοσ 1ἰ 
ΑΟ νὰ. Ομγυϑβοβί. ᾿θασηαβο. ΤΠΘορΡΏγ]αςί. (σι. 

4 ἐν ταῖς κι ᾿ὰ5 πιοδῖ Μ595., θαὶΐ {πὸ Ἐδίμους 
ΒΘΉΘΥΑΠΥ οἷΐα {Π6 βδἰηριαγ, ἈΝ ΘΙΟΠ6. ΠΟΓΘ 5808, 
“ΕἼ ταῖπου Ῥε αν ἰπαὶ 51. Ῥαὰ] ψντοίς ἐν τῇ κ.» 
ἃ5 ἴῃ ΕΡἢ, ν. 19. 1ἰ 5εϊΐ5. ῃἰβ. ριισροβα Ῥείίεσ. 

Πα ἃ πιθαηβ οἵ οάϊβοδίίΐοη. ὙΠῸ τνογβ 
Ἐγαηϑαΐθ “ βιηρὶης ἢ ουᾶςσθ (ἐν χάριτι 
ἄδοντες.) ΓΟΔΠΥ ΠπΊοδπ “ βυδοθίι]γ. (χαριέν- 
τως). 

ὙΠῸΟν τοίου, 45 {ΠΟΥ 50 οἴϊεη ἄο, ἴο θεδαΐυ, 
ΘΥΔΟΘΓΙ]η655, Δοσθρίδ!θηθβθ, 85. ἴῃ ἴΠ6 οᾶβδ6 
ΟΥ̓ [Π]ηρ5 οὐ Ρϑύβοῃβ, Ἐβρεοῖδ! }ν ννογά5, ΒΥ ΠΡ5, 
ψΈΊβθ5, ὈΥ ϑνΠΊΟἢ νγα α΄Ὸ ρ]εαβθά. ὍὕΠῸ ψογά 
ἅδειν αἸνναγϑ ἀδηοΐθϑ {Ππαΐ νυ Πίς ἢ 15. ὑσεαὶ πὰ 
αμαϊϊδ]ο, ἀθὰ ἐν χ. ἅδ. πιοϑδὲ παΐαγα ΠΥ ΠΊΘΔη5 
{παξ νν οι. οαη τη, ἴοιο, δ ηα Ρ]Θα56 515- 
ΠΕΡΕ]6 οαγϑ.ὅ 

ΤΠΘ οΠΙοΓ ἀγριπιοπέ ἀσαΐηεΐ ΓΠ15 ντανν 15 [δὲ 
ἐν ταῖς καρδίαις (1 {Παξ θ6 {πῸ τίρμξ τϑϑά]ηρ) 
φγοῤαδὶν ταιιϑί---ἐν τῇ καρδίᾳ (1 {πΠαξ τεοδάϊησ 
θῈ δοςθρίθα) ρουεῖδὶν ὁ ΤΥ Τηραη 5οπρδ οἵ 
ἐς ὙΟΥΒΠΙΡ ΠΊΔΙΠ]Υ Οὗ {Π6 5116πί κὶπά." (Ηπίῃ. 
Μέεγογ). Βαΐ [ἴ 5 ΒΌΓΘΙΥ ΓΘ ϑΟηΔ 06 ἴο τππάθγ- 
βίη {ΠῸ6 ῬΉΓαβΘ 45 πηθδηϊηρ ποΐ ΟἿΪγ νυ {Π6 
1105, θαΐ νν ἢ Πραγί ἀπά 50}. Οἵ, ΕΡΗ65. ν. 19, 
γγῆογα καὶ ψάλλοντες 15 Ἰοϊποά νυἱπ ἄδοντες, 
δηα σαηποί που νοθπσα θ6 ππάογβίοοῦ 
ΤΊΘΓΟΙΥ οὗ {Π6 ἡπαυαγά. 

ΤΠΗΪ5 τεοορηιίοη οὗ ϑσυνθεῖποββ ἀπά ρ]αϑίηρ- 
Π655, 45 8η οδἰθιηθηΐ ἴο Ὀδ6 αἰπιθά αἴ ἴπ ΡΕΌ]ς 
ὙΜΟΥΘΠΙΡ, ἰδ ΨΕΓΥ ἰηογθδίίπς πα ἱππρογίδηϊ, 
ΘΏΘΝ ΟΔΥΘ ΤΟΥ 5 ΠρΊης, ἀραῖη, 15 αἰϊΐα οὗ ἃ 
Ρίθοθ ἢ 81. Ῥαι]5. ΠΙΡῊ ᾿ά64] οἵ νγοΊΔΠ]}Υ 
φγύδοθ δηά Ὀθδιῖυ ἴῃ γουΐῃ (1 ΟΟΥ. ΧΙ. 15) 
ΡΥ ϑίτ! κα ἀἰρη!Υ ἴῃ ἀρὲ (ΤΊ5 11. 3); ΜῈ 
ἢ15 τϑσορηϊίοη οὗ {πἰπρδ “Ἰοόνοὶν " (ΡΙΜ]. ἵν. 
32); ΙΓ ΠΙ5. ἀρρθα] ἴο ῬΧΓΙΠΊΑΓΥ τοδί ποίϊς 1η- 
βίιηοῖσ (1 (ΟΥ̓. ΧΙ. 13}; Μ|Γ ΠΙ5 ΠΟΥΓΟΓ οἵ 
“ ρρῃξιιβίοη "ἢ 1η ῬΡΕΌ]1ς ννόύβῃῖρ ((Ρ14. χιν. 33}; 
ψΙ ἘΠῸ ννογά ἴὺΓ ἃ βγανθ Πα πηβ]θϑίς θεαῖν 
1π ΡΕΌΌΙ]ΙΟ βούυῖςσθ, ἘΧΡγοβϑϑα ἴῃ {παῖ στοαί Το πη- 
ἀαίίοη - τατος, εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν, 

ΤῊΘ οσηλαΐα ἐν τῇ κ. (Η ε]]θπἰβέ, ἔτῸπὶ 5355) 
μα5 1Π6 οὐἱν βεῆβθ Ψ ΠΟΙ 15 ΠΕύα Δρρτοργίαΐζε, 
ν12Ζ. ἐλ αγιΐγισ, νυ [1] αβϑοπέ οὗ πϑαγτί. ΒΥ 
{Π15 αἀαϊτῖοπ Πἰβ τοαάθιθ ἀγα ννατπαά, ἴῃ ΡΌ]1σ 
ΟΠατοῆ βἰηρίηρσ, ἴο Ἰοῖὶπ ποῖ ΟΠΙΥ ἢ ϑυγθεξ 
Δα τὰπΠ840]6 νοῖος (ἐν χάριτι), θαξ νὴ Ῥαγα 
επηοίίομ οἵ πρατί. Βυΐ νι [Π6 τεϑάϊησ ἐν 
ταῖς Κ- ὙΕ ΔΓΕ Δ] πηοβί ΠΘΟΘββαΥ ΠΥ ἀτίνεπ ἴο {Π]π|ς 
οὗ 511 ηΐ, 50] τὺ βἰπρίηρ, ΟΥ τηθηΐα] γϑοϊ δ !οῃ. 
80 ἴο 5ρθαΐς, ὑπηθασά ὈῪ Ππτηδη Θ8Γ5 (50 ΒΒΉΓ, 
Ἡπῖῃ., Μεγεῦ). Βαΐ ἄδειν 15 ΠΕΥΕΙ͂ 50 τι5ε4. 
ΤῊΘ ψΠΟ]86. Ῥαυίοῖρ. ῬΙΟΡ. 15. 50 φοπδγεπί 85 
ἴο Ροϊηξ οἱθαυῦν ἴο ηερίμαξζ φαἸ]}]εαΐϊοζε, ΤΠ ἢ. 
σου] ΟὨΪγ ΡῈ εἤἴξεοίεα ὈΥ Δπά 1016 οἢαπίβ οὐ 
τηοα ]αϊθα τϑοϊζαίοη. νυ] οἴΠοτβ σου] ΠΘΆΓ. 
πῃ 1ῃ6 ψΠΟ]6 ραββασα βνογυζπηρ ἰεπεβ ἴο 5ΠΟΥ 
παι 51. Ῥδὰ] ννὰβ ποΐ {πιηκῖησ οἵ [15 ὑσίναΐα 
Κιηα οἔὗἉ βἰπσίηρ, θαΐ αἰτοσϑίμογ οὗ {Παξΐξ σουη πο π 
58οΥθα βοηρ ΒΥ ψνΠΙΟ {ΠποΥ σου] παΐαγα!ν αν 
ΘΔ Οἢ οἴποσ, 50 {Παΐ {Π6 ἀοοίτιπε οἵ (ηβὲ τηϊσῃς 
Ἦχ 15 ἀννει Πηρσ- ΡΙαο6. ΤΠΟΤῈ Πα ΠΊΟΤΕ ΔΙΠΟΠΡ' 
{π6πὶ (ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν). ϑδεὲ Ἀβίοπμθ, (οση. 
Οττ, 11. 299, 311, ἴΟΥΓ ἃ [1] αἰϊδβεγίαϊιοη οα 
[ῃς8 Ραβϑβϑᾶρθ, 



1 -ὐ.]} 

1014. 40). Τί ΠΙυσίγαίεβ 81. Ῥαι] 5 νγὰῦ οὗ 
ΟΔΥΤΎ ΩΡ; Ουξ Πἰ5. οννη ργθοορί {πᾶΐ (τ βι!δη5 
ΟἸΡΙ ἴο Κπονν πον ἴο ἀπβυνεῦ ἐαὸρ οἰηθο 
γηαη (ἰν. 6). 1 5ῆοννβ μονν {που Π]]Υ Πα 
ςοπβιουρα Ἰοςδ] οἰγοιπιβίδησοβ, ἀπά δάαρίοθα 
μ15 Ιββϑβοπβ ἴο {πεπὶ|.0 Ῥἢγυρία νγὰθ ἃ ἰδηά οἵ 
τηϊιϑῖο, Βιιΐ [15 τηιιϑῖς νγὰ5 δρί ἴο Ὀδοοπιθ 
1π6 δοσοιηραπίπηιθπε οὗ [πε ραβϑίοπαΐθ δηά 
ὈΠΙΊΔΠΙΥ͂ ννδ!]Ππηρ οἵ Αϑβίαπ θαγραγῖβπν ἢ [1 
παα θεοη πηοι! 4664 ἔγοση 115 νεΥῪ ἢγϑί εχἰβίθησθ 

ΓΟΙΌΟΒΒΤΑΝ5. Ὁ. 

ἔγτοπι {Π6 [ἀπαΐϊοα] δχοϊςουηθηΐξ οὔ {ΠῸ {γοηχίθα 
ΒΟΥ ο05 οἵ γθεὶς ἀπά 1 ἰοηγϑιι5.2 [ΙΕ ΠΊΑΥ 
θὲ «ἀἀεά {δἰ {Π15 ᾿πτογργοίδίίοη Πμὰ5 βρθοῖδ!]ῦ 
ΠοΟΠΊΠ]Θη θα Ιἴ56} [Ὁ τπϑηῦ νυν] νυ ποπὶ ἴἰ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΤΡ πᾶνε θθθη οχροοίθα τὸ πὰ 
ἴανουτ ὃ 

19. μὴ πικραίνεσθες. ΠΟ πη! 416 15. τιϑεὰ 
πκ6 ΝΊΡΗ. οὐ ἩΠΠρ. ἴῃ Ηδῦτονν ἴο ἀδβοσῖθα 
ἴπ6 ννογκίηρ οἵ {π6 'πποὺ αδἤροίομβ (πάθη). 

ΘΕΡΑΡΙΡΈΕΎν.: 

1 2712 ἐχλογίοίθ ἐλόηε ἐο δὲ γεγωογιέ ἐγ ῥγαγε7, 
δ 20 τυαΐζ τοϊδείν ἱοτυαγαῖ ἐλεηε ἑλαΐ αγὲ γιοέ 
γεΐ το) ο ἐλε ἔγημε ἀγιοτυλεαισε ὁ Ολγίδέ. 
ΙΟ .1ὲ σαἰείείβ ἐλεηε, αγιαἱ τυϊφλείλ ἐλέηε αὐ 
2γο» εγ1έγ. 

ΑΘἾ ΕΒ, ρσῖνα ππΐἴο γορ 86Γ- 
ναηΐβ {Πδὲ ννΠ] ἢ 15. [πὲ ἀηά 

εαιαὶ ; Κποννίηρ {Ππαΐ γε αἰβδο Πᾶνε ἃ 
Μδβίεγ 'ἰπ βεᾶνεη. 

2 (ὐοπείπιια ἰπ ργάγεῖ, δηἀ νγαΐοῃ 
ἴῃ {Π6 βϑᾶπ|6 νυῃ {Ππδη Κϑρινίηρ ; 

2 νΊΠΑ] ργαγίπρ αἶβο [ου 15. {παῖ 
(ὐοά ννοι]ὰ ορεὴ τιπΐο τι8 ἃ ἄοοῦ οὗ 
υἰίογαποθ, ἴο βρθὰκ [Π6 πηγϑίειυ οἵ 
(Ἰτβῖ, ἴῸγ γῆ ἢ 1 4πὶ Αἶβδο ἴπ θοπάϑ ; 

4 Ἴδας 1 πιᾶὺ πιᾶκα ἴῈ πηδηϊ[αβί, 
45 1 οἱρῇξ ἴο βρβᾷδκ. 

ς ναἱκ ἴῃ ννιβάοπι ἐονγαγά ἘΠ6πὶ 
{Πδὲ δῖα νυιποιιῖ, γθάθοπηῖηρ ἘΠ6 {{π|6. 

1. σῆς τἰρηΐο γομ 518. 0 65.] “ΕΧΒΙΡΙΓ οἡ 
ΥΟᾺ͵ Ραγίβ " (Βρ. ΓἸβμΕΓοοί). 

Ὡ. «υαἰερ. ῬΥΔΥΟΓ 15 ἃ «ὑογᾷ, ἀοτηδπ Πρ; 
Ἐπουρ μέ, σατο, ἀπά ρῥγεραγαίίοη. “ἊΝ ογάβ 
νυἱτπουὺὲ {ποι ρ ἴ5. πον σ ἴο πϑάνθη ρΡῸ.ἢ 

8. «4 ἄοον ο7 μέΐογαηοθ.) “Α ἄοοῦ ἴοσ {πὸ 
ψοτᾶ᾽" ἴῖο Ρᾶ55 [του ; οἷ τ ΟὐοΥ. χυΐ. 9; 
“ ἸΟ Ἰ 12. [Ιἢ {ΠῸ᾿ ΤΙ] ΔΠα, Ὅγοδ5. οὗ 
τπουρηΐ, {πὸ ἐδτογεά (σοβραὶ βεοηβ ἴο ὃ6 
δἰπηοϑὲ ἰἀθητπο ἢ {πὸ [εἰίογεά Αροβίϊο. 
(8εε δέδεμαι αἴ {πΠ6 επά οἵ {Π6 νεῦβ6,) “ὙΠ 
νγοτα "15 4 σαρίϊνε νυ ἢϊπ. ὙΠΕΥ ἀγὰ ἴο 
Ργαν {πεῖ (σοά νοι] ορεη θεΐοσγα ΠΪΠπΠῚ ἃ ἀοΟΥ, 
{Πα {πΠῸ ἱπηρυιβοπεα νγοσγά ΤΠΔΥ Ρ855 [ΠγΟρ, 
ΠΑ βρεεά οπηνγατά. ((ἔ 2 Τίπι. 11. 9; 2 
ἼΠ655. 11. 1.) 

5. ἐρεγι ἐραΐ αγὲ «υἱοί. ὝΠΟ (ξοΒη]ο Δ] 
ἴουτ ἴου ΡΕΥΒΟἢ5 Οἰΐϑι 6 {ΠῸ ραᾷ]6Ὲ οἵπε Ομ ασοι 
(1 ογ. ν. 12, 13)---ϑδεὲ δομοϊζίβθη οἡ 1 (ου. 
ν 2. 

γεκοοηιΐηρ ἐδ 11.16.1] “Βυγίηρ πρ {πΠ6 οΡ- 
Ῥογύα πὶ." Α πιεϑίδρμου ἴαίζθη ἔγοΠῚ τηογ- 
ΟΔΠΈΠ6 116, “( ΕΔΡΘΓΙΙΥ͂ ΡαΓΟΒΑβΙηρ', 45 1ἴ υνεγο, 

1 Φρυγίοις ἔτυχον Φρυγίοισι νόμοιε--- 
βαρβάροις νόμοισι. 

Ἐπτρ. Οταβί, 1426--1:430. 
βάρβαροις λέγουσιν αἰαῖ 
᾿Ασιάδι φωνῇ.---Ζόϊ4. 1305. 

2 ὃ Πρόκλος φησὶ τήν μὲν Δώρεα ἁρμονίαν εἰς 
παιδείαν ἐξαρκεῖν ὡς καταστηματικήν (ἰεπηρεταΐο, 
Τοϑίγαι Π64) τὴν δὲ Φρύγιον εἰς ἱερὰ καὶ ἐνθεασμοὺς 
ὡς ἐκσστατικήν (“ἸΤΠ6 ῬΠιγρίαπ βίγαϊῃ νγα5 
ααἀαρίεα [οΥ βδουθα τιΐθϑ ἃηα [δ πδίϊοαὶ Ἔχοϊ θη θπίβ, 
Ῥεὶπρ' οἵ δἱπηοβί [τθηζίθα νυ] 4η 685 ᾽)).----δελοΐζα. 
27: {αΐ, Κεῤ. 111, (3994, εαϊῖ, 5141},). 

640 ἢ βοϊάθη ορροσίπηι!υ [ΟΥ̓ ΠΕΙρΡΙπρ Γουννασὰ 
1π6 σαι οἵ (γιϑί." (καιρὸν, ποῖ χρόνον.) 

Θ. Ζεὲ γοιγ σῤεεορ ὧε αἰαυαν «υἱὲ σγαεθ. 
ἐν χάριτι (ταῖΠοΥ ίεασΐηο, δοσορίαθ]θ, χαριέν- 
τως, ἃ5 ΒΈΡΓΆ, 111. 16.) ' 

σεασομεί α«υἱ᾽ «αἴ ΝΕΙΓΠΒΟΥΓ [πδ]ρι4 
ΘΟΠΊΠΠΟΠΡΙΔΟΘ, ΠΟΙ ΠΟΥΓΙΡΕ Ρ]θαβαηΐῖγσυ. ὙΠῸ 
ΑΡοβί[6 15 ποῖ βρϑαικίηρ οἵ “Ἐ1ε, Ὀὰϊ οἵ “αετῖ- 
 εῖαὶ 5411; ποΐ οὗ «υἱέ, δας οἵ “απο. Ἠδ 
Τοίογβ ἴο {πὸ ᾿π]πποίίοη οἵ {πὸ Ἰανν.---- ννἸἢ 4}} 
{πῖπ6 οἤουιηρβ ἔποῖϊ 5081 ΟΠΟΥ 5α]}" (1 εν. 
11. 13). “Τ,6ἴ 811] γοιιγ σοηνεγβαίίοη 6, 85 1ἴ 
ΜΈΓ, σοηϊουιηθα το {παΐ ᾿ηϊππηοίίοη. [κεἰ 1ἴ 
Ὀ6 δὴ οδ]αίίοῃ ἴο (σοά, βεαβοπθά υυτἢ Π6 
ΒΡΙΓΙΓΠ4] δα] νοι Ηδ τοαηιτ65. ὍΠῸ6 ἢγϑῖ 
ΕἸοηθηΐς ἴῃ {πῸ Ιάθα 15 ἴπθ ρεογοοϊαίίοη οὗ 
ΒΡΘΘΟἢ ΒΥ {π6 ΠΟΙ͂, ΡΥ ΙηΡ, 561-ϑϑουΊ ΠΟΙ Πρ; 
1ηΠἤτιθπος οἵ {πΠ6 ϑριστιῖ. ὙΠῸ ᾿πίογργείδιοη 
δίνεη ΟΥ̓ Οὐ Τιοτά ἴο [Π6 ϑυπῖῦθο] οἵ δ]ὲ 
[δα ραβϑεά ἱπίο {πὸ νοςαθι]αγυ οἵ (ἢ Ιϑί8Π5. 
(58: Μ5 ν' 1: 8: ΝΙατῖς ΙΣ. 20, 50} 
δ. Γλπ|Κὸ χῖν. 34.) ὙΠῸ σοηβθήπεποα οἵ {Π15 
Ψ}11, πὸ ἀοιθί, 6 {παΐξ 1 νν}}}] παν ἴποβ6 
ΒΘΟΟΠΑΤῪ Π18 {165 ΡΌΠΟΥΠΎ ππάογβίοοα ὉΥ͂ 

8  ᾿Ῥγρ ἀεχίογιαίϊα απ σταία 51ΐ, δὲ "ϑυᾷ 
αἰαῖ Ρ]αοεαΐ δαςπουῖθι5" ((α]ν πη). “ ΜΙῈ 
ΘοΙβΈ ΠΙοῃ θη, 16] ἤθη 1ἰθάθη" (Τα Π6τ). “Εὐ- 
σχημόνως, 5'π6 σοηῃίαβιοποθ ᾿ (Μ Ε]Α πο μι ῃ.). 850 
Βεζα. ΤΠ 5πδάθ οἵ τηβαπῖηρ σίνθη ὈΥ Εβίϊιβ 
15 Ῥθου]ατ, ““σαπὶ φψοζεῤίαίε οδίγείεα, 56. ΘΟΓΌΠΩ, 
4] δπάϊαηπί ᾽ἢ (11, 683). Οπ [μ6 ψνο]θ, ἴξ τη 
Ῥε 5αϊα {παΐ {πῸ6 οῤψεζὶς ᾿πιτουρυθίαι μι 15 ΠΊΔΙΗΪΥ͂ 
ΒιρΡοτγίθα ὈΥ οὐἹίϊοβ οἵ αγεζί-είλ είς σΟΥΩΤη ΠΙΟΠ 8, 
Ατηοηρ Δποϊθηΐ ννυϊο β, 15. Ομ θ ΘᾺ ΡΡΟΥΙΟΓ 566 15 
ἴο ΡῈ ἽΠΕοΡυ]δοί. 
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6 1,εὲ γοιιγ Βρεβοῦ ὦὁε αἰνγᾶὰὺ νυν] 
σ,ΆςΠΕ, 86}βοηθα τ] 584]1, {Ππᾶΐ γε 
ΠΠΔΥ Κπονγ ἤονν γε Οἰμρῃξΐ ἴο δῆϑνγεῦ 
ΘΥΕΓΥ ΙΔ. 

7 ΑἹ] τὴν 58ἴδίε 581] “ΓΥς οι ἀ6- 
Οαγαε ππίο γοῖι, τὐὴο ': ἃ δεϊονεά 
Ὀγοίμεῖ, ἀπά ἃ ἐδ 1] πὶ ἰβίεσ ἀπ 
[6]]οννβεσναηέ ἴῃ {πε Τιοτά : 

8 ἌΝ Βοπι 1 Πᾶνε 8εηΐ τιπίο γοιῖι [ῸΓ 
{Π6 84Π16 ργροβα, ἐῃδὲ Πα πηῖρῃΐ Κπονν 

σΟΥ ΟΡ ΑΝ 5. ν, [ν. 6---τ 5, 

ἴο Βαγπαραβ, (τουιοῃπρ νγποπ γε τε- 
ςεἰνεά σοπηπηαπαπηεπίβ : 1 ἢθ σοπΊε 
ππίο γου, τεςεῖνα ἢἰπ :) 

1: Απά 7έβιι8. ννῃὶο ἢ 15. οδ]]εἀ 
Τυβίυβ, γγῆο γε οἵ {Π6 οἰγοιιπησίβίοη. 
ἼΠεβε ΟΠΪΥ αγό 71) [ΕἸ] ονγνγογ κεὺβ 
πηΐο τῆς Κίηράοπι οὗ (Φοά, ψΒΙοἢ 
ἢανε Ὀεεη ἃ σοπηίογέ τιπΐο π|6. 

12 ἘΡΑρἢ ΓΑΒ, ννῃο 15 ογ6 οὗ γοιι, ἃ 
βεύνδηΐ οὐ (γιβί, βαϊτεῖἢ γοιι, 8]- 
νγΑγ5 ᾿ἸΔΟυ ΓΙ Πρ; ἔΕΥν ΕΠΕΥ ἔοσ γοιῖι ἰΠ ἢ 0 
ΡΓΑΥΕΙΒ. {πὲ γε ΠΊΔΥ ϑβίδπα ρεγίεοί τῆ 
Δηα 'ςοπηρ]εῖς ἴῃ 411} [π6 ψ}}} οἵ (σοά. 10 

γουΓ εβίαΐε, ΔΠ4 οοπηΐογί γοῖγ ΠαδΓίϑ ; 
9 ντ Οπεβίπιιβ, ἃ ἰδ α] δηά 

Ῥεϊονεά Ῥγοίμεῖ, ννῆο 15 976 οἱ γοιι. 
ἼΠΟΥ 518}} πιακε Κπονγη τπίο γοιι 
411 τὶ ηρ5 νη ἢ ἄγὰ ἀἄοη6 ἤετα. 

ΙΟ ΑἸβέδγοῃιιβ ΠΥ [6]]Ονν  ΙΒΟΠῈΓ 
54 πτεῖἢ γοιι, πα Μάδτγςιιβ, 5᾽ϑίεγ᾽᾿ 8 80 

5 ]-ἰπδὶ τ Μν11 6 ννῖβδα ἀπά ριπροπΐ, ΡΕΓΕ 
Πα ρ]θαθαπί. [{ νγὰβ ἤΠΟΙΥ βαιά ΟΥ̓ Μγ. 
ΒοΡογί ΗΔ]] οὗ ἃ ἔτι6πά-- ἢ ννὰβ ΠΥ ; θαΐ 
Π15. 5811165 Πϑυοσ οοϑδὲ ἃ ϑδαϊηΐ ἃ 51:5}, οὐ ἃ 
νΙΓρίη ἃ δ] 15}. ΡῸΓ ἀι1ε5. οὗ «“ῥέεορ, δῃά 
ἘΠΕῚΓ πηρογίδηςο, οἵ, 8[. [ἀπ|65 1. 26. 

ῥοαὺ γὲ οπσῥέ ἐο απϑαυε ἐυογν πιαη.] Ἑ8ΟᾺ 
βῖπρ16 τῖϑὴ (ἑνὶ ἑκάστῳ). ΤΠΕΙΓ ΒΡΘΘΟἢ 15 ποὶ 
ἴο θ6 νᾶριιθ δηά ἀδβοϊαπιαΐογυ, ὈιῈ ἴο θὲ δρ- 
Ῥγορστιαΐε ἴο {πὸ ᾿πάϊνιάϊια]5 ἴο ὑνποπὶ 1ἴ 15 
Δα Γεββθά, ἕο {Πεὶγ νναπίβ ἀπά ἔδο]ηρ5. “Τὴ 
ΟΠῸ ΨΥΑΥ͂ ἴο Ῥαξδηδ, 'Ώ ἃ ποῖμεῦ ἴο [ϑνγϑ, 1ἴπ 
ΔΠΟΙΠΟΥ ἴο Βογείοβ.) (Ρεῖαρ. ἂρ. Ηϊδγοη. 
ΧΙ. 9ο1.) Απάᾶ νη 5ΙΠΉ1]ΔΓ ναγιεῖυ ἀπά 
Πέπο55 [ἢ ΘΥΘΤῪ ΟἴΠΟῚ τοϊαίίοη. (866 γγβοβ- 
τοπὴβ δάμη γα Ὀ]Υ νν5Ὲ Ἐχρϑηβίοῃ οἵ [Π15 τεχί.) 

“7, 8, 9. Ἱγεῤίοις . .. αὐδοῦῖ 1 ῥαστε “επὲ 
(Θρι βίο γΥ δου βι) σέο γομ.] “ΓΥΟΠΙΟΙΙ5, ἃ Πᾶ- 
{ἰνε οἵ ΡῬγοσ-οοη 5.2 Αβ|8, ροβϑι θῖν οἵ ΕΡΒ6βι5 
(Δοίϑ χχ. 4: 2 ΤΊπι. ἱν. 12). Ηδ 15 αϑϑοοϊδίεαά 
νὰ 81. Ῥαὰ] οὐ ἴῃτες ἀϊβεγοπί οσοδβίοηδ, 
(1) αἵ εἴοβε οἵ 3Γὰἃ ΠηΙ5ΒΙ ΟΠΩΓΥ ἸΟΌΓΠΘΥ, Α.}. 58 
(Αςἴϑ χσ. 4); (2) αἵ {πε {{π|6 νῆθη {815 ΕῬΙβΕ]8 
ννὰ5 νυ η, Α.Ὁ. ό2, 63: (3) ἴονναγάβ {π6 
ΕἸοβθ οὗ 81. Ῥϑι]}}5 πὸ (αθοιυΐ Α.}Ὁ. 67). (2 ΤΊΠι. 
ἵν. 12; ΤΊϊυβ 11. 12.) (Βτοιῃ Βρ. Πρ Βίοοί, 

ΡΡ. 233; 234.) 
ὙΠ τερατά ἴο βοπάϊηρ Ἰεϊίογβ, ἢ 1] 6 

θογπΘ ἴῃ τηϊηά {Παΐ, ππάοσ {πΠ6 ἈΟΠΊΔΠ ΕΠ- 
Ρίγο, ἘΠΘΓῈ ΕΓ ΠῸ Ροβίβδὶ βϑίβ 5 Πηθηΐ5. ῸΓ 
ΠΑΥΓΥ ΠΡ’ ὈχΙναΐα ᾿οἰεγβ νυν τορα]ατιίγ. (Μ. 
Ἀδηδη τείευβ ἴο Εἰς. "δά Εδπ|.᾿ 111. 9, ΧΥ. 17, 
ΧΥ Ἐν, 21; ΠΠ ΔΕ  ῊΠΠ7; ΕἸἼ1πὸ ἜΡΙΞΕ τ τοὺ 
ΜΠ. 2.,1Χ. 28; ϑδπος. " Εἰ ριδί.᾿ ἵἴν.; α]5ο ἴο ΕΌσοο]- 
1π|, ἀπ άθσ {πΠῸ ννογά ἐαδελίαγῖις, απὰ ἴο Ναιπάεί, 
“Μέιι. ἀθ Ἰ᾽Αςδ4, ἀδ5 [πβοτῖρ.᾽ Τ᾿ ΧΧΙΙ. ραγί 2, 
ΡΡ. τ66 «εφφ. Ἐ Θηδη, “8[. Ρφι],᾽ Ρ. 228, ποίβ 3.) 
Εὐνεγυί πίῃς οἵ {πΠ6 Κιπά νὰβ ἄοπθ, 85 δῇ 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΔ] ΟΡΡΟΥ ΓΙ Υ ργοβεπίθα 1561, οσ ΕΥ͂ 
ΕΧΡΓΟ55. 81. Ῥδ0] νγὰβ {Π5 ΟὈ]ΙΡοα, ἴῃ ΠΙ5 

123 ΕῸΓῚ Βεαῦ Ηἰπὶ τεοογά, {πᾶς ἢς “ἢ 
Πδῃ ἃ ργεδαί Ζβεαὶ ἔογ γοιι, δηά {ΠῈπὶ 
ἐπαΐ αγὸ ἴῃ [1 Δοάϊςσοα, δηΔ4 ἘΠῈΠῚ 1π 
Η]ΕΓΆροΟΪ 5. 

ΒΕΡογπἰοπήθηοο οὗ {Π6 σμιγ 65, ο Ὀτίησ "ἢ 
ἨΙΠῚ ΡΟΙΒΟΠ5 ὙΠΟ αἰβομασγρεά {π6 ἀπυϊε5. οὗ 
ΘΟΌΓΙΟΓ5. Α βϑυϑίετη οἵ σουγεβροηήθηςε οχιβίθ, 
δῖ {Π6 {{π|6, θθΐννεεῃ {Π6 [Θννῖβι ΒΥΠΑΡΌΡΊΙΟΒ ; 
1Π6ΥῪ Πα ἃ βρβοΐδὶ οἤποῖδ] νυμοβα “1Υ ἴῈ νγὰ5 
ἴο 5ΠΡΕΥΙ πο Π4 {Π15 ΠΟΥ Εβροηθπςθ. 

9. Τνγεῤῇῆεμς «υἱὲ Οπερῖφμ. ἢ “ὙΠΘ ἔνο 
ΠΑΠΊΕ5. ΟΟΟῈΓ ἴῃ ῬΓΟΧΙΠΗΙΥ 1Π 5016 ΡΤ ΙΔΠ 
1η5ΟΓΙΡΕΙΟη 5." (Βρ. 1Ιρμίοοί.) 

ἼΠΕ σεεογη)ιεπά ἰοῦ ΟΥ̓́ Παβίπαι5. (ν. 9)) 15 
ΨΕΥΥ ἰεπάογ δπά {ποιρμία!. ΙΕ νου Ρὲ 
ΤΊ Οἢ πΘΘα 64 [πῃ 5.10} ἃ (856. 

10. 11, Οη Ατιβίασομιιβ, Μδγοιιβ, [6505 
7υβία5, 5ε6 [πίτοά. 

Μαγεις ἐδε οοπβὶπ 9. Βαγπαδα".] (εγ- 
ΔΙ Π]ν ποῖ “πθρανν ̓  85 ἴπ Α. Κ. ΗΒ ννὰϑ 
[Π6 αἴθ πϑᾶρὲ οἵ ΒυζΖδπίπηθ αν. ὉὍΠ6 
ποίϊοθ μεῦθ ἴἤγοννβ ἰρμηξ προὸη Αοίβ χυ. 37, 
ἃ η βῖνεβ ἃ παίισγαὶ Ἔχρὶαηδίίοη οἵ ΒαγΠδθαϑ᾽ 
ΡΑΓΕΔΙ ΠΥ ἴῸΓ Μάγκ. ὙΠΟΓα 15 ϑοιηθίῃ!ηρ᾽ ΥΘΓῪ 
ΡΙΘαβίπρ ἴῃ {Π6 ϑίγικιηρν Κιημα ἴοηθ ἰονναγάβ 
Ματκ οἵ {Π1|5 ραβϑαρα δηά οἵ 2 ΤΊ ΟΙΥ ἵν. 
11. “1η {Π6 γεξαῦ 62 Μαγκ, ἴΠ6 πϑὰγ γεϊδέϊνα 
ΟΥ̓ Βαγπαθαβ, ΔΠα σΟΠΡΘΠΙΟΠ Οὗ ΠΪ5 ἸΟΊΓΠΘΥ, 
Ὑγὰ5 ΔΡ81Πη ἴῃ {π6 βοοϊείυ οἵ Ῥαὶμὶ (( 1055. 
ἵν. το); πεῆσθ γε πᾶν ἴηΐδτ {π8ὲ ΔΓ ἘΠῚ 
ἀαῖε Βαύπαθαβ νγὰ5 ἀεδά, ὙΠῸ βάηθ ἱπίεγ- 
ΕΠΟΘ ΠΊΑΥ͂ θ6 ἀγάννῃ ἔγοπὶ τ Ῥείεγ νυ. 13, 8δπά 
2 ΤΙΠῚ. ἵν. 11. ΑἸΘΧδΠογ, ἃ τιοηὶς οὗ ΟΥὙΡΓι5 
(οἵ τπ6 δῖ ΟΥ οἵ σοπέμτσυ), 'π ἃ ΡΑΠΟΡΎΓΙΟ 
ἸΡΟῚ ΒΑγΠΑθΆ85, 55] }5 15 ΠηΔΥ υγοση ἴο 8 
ἀδῖθ βοπηθννμοῦα θεΐννθθη {Π6 Ὑεαῦβ 53-57 
(Η εἔεο, “Ῥσοῖϊθρ. Εριβί. 81. Βαγη.᾽ νυ". ; οἴ, 
“Τ1)45 ϑεῃάβομγειθεπ ἀθ5 Αροβί. Βαγπαθαβ, ΡΡ. 
231 σέῆῳ., ἈΠ 159). 

ἐομεῤίηρ αὐδοῦῖ γε γτεσειυεα το» ιαηείγιθηΐς 
(ἴο {Π15 οἴδοί, νἱΖ.}: 1}, δὲ δο»16 τιγιέο γοῖι, γεσεῖθδ 
ῥὶ»..1 Ὑπεοάοτγοί πιαϊηΐαϊπβ τοσὴ {π|5. ἐπαΐ 
81. ῬδῈ] νγὰϑ5 ῬθΥβοη ΠΥ Κπονῃ ἴο {μ6 (Ο]05- 



, 14--τ8.} 

14 [Κε, τῆς Βεϊονεά ρῃγϑιςίδη, 
Δηά 1) επ,δ8, ρτεεΐ γοιι. 

Ις ϑαϊαίς {πῸ Ὀτγείμγεη ἡ ]σο ἢ δγα 
ἴῃ 1,λοάϊσοα, ἀπά ΝΝγηηρῆδ5, ἀπά τῆς 
σΒαγοἢ γῃ Γῇ 15 ἴπ 8 Ποῖα. 

Ι6 Απά ψῆεη 15 ερίβε]ς 15. γεδά 
ΔΙΉΟΠΡ᾽ γοιι, σδιι86 [Πδέ 1 θ6 γεδά ]50 
ἴῃ {π6 σματορ οὗ τς [,δοαϊσδδῃβ : 

ΓσΟΙΟΘΒΒΘΙΑΝΘ. ΙΝ. 

ΔΠ4 {δὲ γε {ἰκαυγίβε γεδά τῇς δῤίξεϊσ 
ἔγοιη 1 δοάϊςαδ. 

17 Απά 5820 ἴο ΑτοἊπίρριι, ΤΆκε 
Πεβά το {Π6 πη] ἰβΈγΥ ννῃΐοἢ που Πδβί 
Γθοαῖν 4 ἴῃ ἐἢε [ ογά, παῖ τποῖι ἔΜΠΗ| ἴτ. 

ι8 ΤἼε ϑαϊυζαίίοη ὈΥ {Πε ἢαπά οὗ 
πηθ Ραμ]. ἈαπηαπθοΓ ΠΥ Ροπάϑ. 
στᾶσα δδ νυν γου. Απιεη. 

ἰΔη5. ““ΤῊΪ5 ργόνυθβ (πδὲ ἢ6 παά ββϑεϑη {ποπη. 
ΑΠΟΓ {Π6 ἀϊγεοίίοη οοποογηίηρ Μαγκ (Αείβ5 
χν, 39} "6 θοτα {πε ᾿νοτά ἴο Ρηγγρία. Ρτοθ- 
10 ]Υ, [πογεΐοσγε, μ6 {Πθη βᾶνθ ἔμθϑθ οοτηπιαηά- 
Ὥθηΐ5. δθοιξ Ματγκ." (Πγγϑβοβίοπι βιιρβεϑίβ 
Πδΐ ΤΠΘΥ͂ ΤΠΔΥ Πᾶνα τϑοοῖνεα {π6 αϊγεοίίοηβ 
τομῇ ΒΑΓΠαΡθα5. 866. ὙΠοοάοτε οἵ Μορβι- 
"ϑέϊα, υ0]. 1. 208, 309 (6α1{. ϑιυνεΐο). 

«υδο αγὸ ἔΥοτα ἐῤε εἰγειιεϊςίοπ.] οἱ ὄντες 
κ περιτομῆς) Ηεῦτενν (ΟΠ τἰϑιίαπβ, σοηνοσίβ 
ΤΟΙ [τ 4]51}. 

πυῤΊίορ ῥάτε ὀδεπμ.)] οἵτινες, ῬΕΙΘΟη5 οὗ ἃ 
ας: «αυῥο---οϊηρ σμορ ας ῥασε δεξη. 

12. Ἐραρῆσαβ ψγῆο 15. οπο οἵ γοιι, (ὁ ἐξ 
μῶν) 1.6. ὈΘΙοηρίηρ ἰο (οϊοββθ. “ΝΥ Ββαΐθνεγ 
ἘΓΨΙΟΘ ΠΊΔΥ Πᾶνα Ὀεθη τοπάεγοά δὲ (ο]οββα 
Υ ῬΒΠδηοη, ΟΥ̓́ΌΥ ΝΥΠΊρΡἢα5 δἱ [,δοάϊΐϊςθα, 
[ νγὰβ ἴο ΕΡαΡἢγαβ Ἔβρθοῖα!ν {παῖ 411 πγθο 
1165 τὑνογα ἱπάθθίθα ἔοὺγ {ποῖὶγ Κπον]εάρα οὗ 
6 ὅοβρεὶ. ὙΠΟΌΡΗ ΠΕ ννᾶβ ἃ (ὐοϊοβϑίδῃ ὈΥ 
γί, (η6 ἔΈγνΈ ΠΟΥ οἵ ΠῚ5 ργαγοῦβ δπά τῃ68 
ΠΊΘΥΡΘΠΟΥ οὗὁὨ ἢΠ15 ἴονε ἃ΄Ὲ γθργεδθηίθα 85 6χ-- 
ΘΠ Πρ’ ΘΠ] ΠΑ ΠΥ ἴο ΓΤ δοάϊοοα δηα Η]θγαρο 5. 
{15 οὈὐνίοιιβ {παξ 6 Ἰοοκθά ἵροῃ ΒἰΠΊ561 ἃ5 
ΘΒΡΟΠ51016 ἔοσ {πὸ βριγτι8] νυ} ]]- θείης οἵ }} 
|6. (Βρ. Τἡρμείοοί, Ρ. 31.) 

δον οἐ6] ΟΥ ΠΥ Ροσβαδαδᾶ. 

18, α« σγεαΐέ σοαὶ ῬῬτΟΌΔΌΙΥ “φτεδῖ 
Ὁ ὉΟῸΥ" (πόνον ἢ Α Β 6 Ὁ δὲ. 8ο ΤΊβο"- 
πά., ΒΡ. Τρ Βίξοοι). 

ἐῤόηε ἐραΐ αἂγὸ 1π 7} αοάϊσεα, ἀραὶ ἐῤεηε ἦγ 
Τογαῤοῖ.)] “ὙΠΕ ἔνγο ἴοννηβ δ΄ῖῈ 50 οἷοβε 
μαΐ νψγὰ ΠΊΔΥ ΨΜῈ]] βιρροβα (Παΐ {π6 ϑαῖηθ 
᾿ΡΙβῖ]Ὲ βεγνεά ἴοσ θοΐῃ. δῖ. Ρδὰ] Ἰοῖπβ ἔπδπὶ 
1. 13. ἴην. τό, ᾿πάθ64, ΟΠΪΥ 1,Δοάϊσοα 15 
Ἰοηςοηρά ; ας {ῃαΐ 15 θβοδιιβο 1, δοάϊοδα 15 ἃ 
{16 ΠΘασΟσ ἴο (οϊοββα ἴπ8η Ηΐεγαρο 5. 15.᾽ 
Β6πδη, ἡ Γ Απίθομγιβί, Ρ. 91.) 

14. 7μῖε, ἐρὲ δείοσυεά ῥῥγοεϊείαη. Τιὰ Κὸ ἐμ 9 
πγβίοΐαπ, ἴΠ6 ῬοΙονϑᾶ. [{ 15 ᾿πίθγεβεπρ 
ο Οὔδεγνα {μαΐ ἴπ6 ἔνγο Εὐνδηρε δίβ, Ματγὶς 
γ. 1ο, σεγα) ἀπά ΓΚο, ἀγα πιεπίϊοηεά ἴῃ 
6 οαοηΐοχί, ἃ5 ΨΜῈ]1] 45 ἴῃ ΡῬὨΙ]θπι. ν. 24. 
αἴ, 2 Τίχη. ἵν. 11. 866 [ηϊτοά. ἴο 81. 1ωυΚε}5 
7 05Ρ6}.) 

Περια5.}] 2 Τπι. ἱν. το; ῬΆΠΘπ.. ν. 24, 
ΕΥΠΡρ5 ετηδίσιαβ. [5 {πΠ6 οὐχί πιθπίοη 
ἢ  Θπηδ5 ποθ, ςοπίγαβίθα ἢ {Π6 [1}] αἤξο- 
ἱοπαΐς γεοορηίτίοη οἵ δῖ, ΔΚ, {Π6 οἰουά 

ΠΟ ὈΙΡΡΕΓ [ΠΔη ἃ τηδη5 παπά ΠΟΙ ΡγΘραγαβ 
15 ἴογ {π6 ϑιρβοαποπέ ἤδγκηθβ5 {Ππαΐ ἤδηρϑ5 
ΟΥ̓ΕΓ [Π15 τηδη ἢ (2 ΤΊτη. ἱν. 1ο.) 

15. ἐῤὲ ερμγορ πυῤίερ ἐς ἦι ῥὶς ῥομσε] ΟΥ̓ 
“ ἐρεῖγ' ἈὨοιι56,᾽ (αὐτῶν). “ὙΠΒΕΓΘ 15 ΠΟ οΟἶθαγ 
ΕΧΔΙΉΡΙΘ οὗ ἃ βεραγαΐθ θυ] ἀϊηρ δεῖ ἀραγί ἴου 
(γι ϑέϊαπ ὑνοσβῃρ μη (Π6 ΠΙπη5 οὗ {πε 
ἈΟΙΊΔΠ ΘΠΊρῖγα Ὀεΐοσε πΠ6 3τγὰ σςεπίυτγ--- 
{ΠΟ ΡῊ ἀραγίπλθηΐβ ἴῃ ργιναΐα Ποιιβ65 ταϊρῃξ θεὲ 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ ἄενοίεά τὸ {παΐ ρίγροβε" (Βρ. 
1 Ἰρμεοοῖ). Βα 5ε6 ἰῇ ορρ. ΒΙῃρῇδπΠ,, 
“Απίϊαᾳη.᾽ ν1Π. 1,13. [5 {Πεγὰ ποῖ ἃ βἰρηϊποδηΐ 
ΔΗΓΙΠΘ5Ι5 Ὀοΐννεθη ἃ ργίναϊς “μοιιβε᾿ δηά 
“ἀἢ6. ΟΒυγοἢ ἢ 1ἢ τ ΟΟΥ. ΧΙ. 22 ὃ--οἴ, Ἐ οπ,. 
Χυϊ. δὴ χιΘ ον πυ τος ἘΠ δι νἢ 2.395 ΑΌΙΞ 
ΧΙ. 12. “Α ἀοπηεδβίϊς σμασοῃ. ΕΕΓΥ Ποδά 
οἵ ἃ ἔΠΉΠΥ ἢΠΠ15 4π ἐεοϊεοϊαςέΐεα!, ἀτιά, ἴῃ 5ΟΠιθ 
56η56, ερέτεοῤῥαί οἵπος ᾿ (Ἐδ[15). 

16. απά ἐῤῥαῤ γε Πάεαυϊσε τεαδ ἐξδε δρισεϊε 
7 οι 7, αοάϊεοα.] “ Βε βισε {ΠπΠΐ γε 4150 γτεδά 
{πεῈ Ἰοίογ νοῦ 1 Πᾶνα βεπί ἴο 1, δοάϊςρθϑ, 
Δηἀ ὙΠΟ γε Ψ}1]1 ρμεΐ ἔγοπι {π6πὶ. (Βρ. 
Τρμεοοί. 866 Π15 εἰαδογαΐθ δῃά τηδϑίουν 
αἰδοιιββδίοπ οὗ ἴΠ6 σοπίγουευϑυ οἡ {ΠῸ6 βρίβί]α 
ἔγοπηὶ ! δοάϊσθα, ΡΡ. 274-90.) “Ομυγομεβ 
ΨΕΓΥ͂ ΠΟΔΙΓ ἴο δα ΟἴΠΕΙ ννεσα δάνβθά ἴο οοτη- 
ταππίσαῖθ {ΠΕῚΓ Ιοἰζεῦβ ΓΘΟΙΡΓΟΟΔΙΥ, δπά ἴο 
τεδά {ΠῈπῈ ἴπ ἴπΠ6 σοηρταρδίίοη ΟΥ̓ ἴυΓΠ5 ἢ 
(Άεπδη, “ϑαϊηξς Ραι]1᾽). Μαγοίοῃ (εῖγο. Α.Ὁ. 
150) φοῃϑιογοά {πδῖ {π6 ΕΡΙβΈ6 το ἴμ6 Ερμε- 
β'δῃη8 οἵ ΟἹ ΟΆΠῸη νγα5 ἴπ6 ΕἸ ΡΙβί]6 ἴο {πῸ 
Τ Δοάϊσθαη5. Ποῦα τηθπίιοποά, (ΓΤ αγίι]]. ὁ Ο. 
Μαγοϊοη. νυ. 11τ--τ7, θυιΐ 566 Ερίρμαη. “Ηξ σαβ. 
ΧΧΙΙ. 9, ἃηά (δποη. Μιτγαΐοσ., [|πῈὸ5 62-67.} 
Βαΐ [Π15 νίονν 15 ρΡσοῦδθ)Υ ἴο 6 δοςερίεβα, 5ε6 
Ιπίτοά. δηά ΒΙβμορ ΓἸρμίοοί, Ρ. 37, ἀῃὰ Ρρ. 
274. “εᾳ. ΟἹ [δξ6 ΔροοσΥύΡρμδ] δρίβίϊα ἴο {πα 
1, Δοά!οθδη5, ἃ ΠΊΘΓΘ σθηΐο οἵ δι πο ΡἤΓΑ565, 
586 1014. ΡρΡ. 281 σεῴᾳ., 299 ; ΜΠ Δ ΠΡ ΘΠΙΟΙΙ5 
αἰζεπηρέ δὲ {μ6 τεϑίογαίίΐοη οὗ {π6 ΟΥΡΊΠΑ] 
Οτεεκ, ΡΡ. 293, 294, δη4 {πΠ6 βοσεπίτις ἀ6- 
ἔδηςεβ οἵ 1 δγ {μπ6 1, ςπογὰπ Ῥτοίοσ!5. δη4 
{πε [6ϑυϊ διίαριεΐοη, ἴῃ βριΐα οἵ {π6 βυνεερίηρ 
ςοπάεπηπαίοη οὗ 851. [ϑγοῖηθ, αὐ ογιρμίμς ἐχ- 
2ίιοάδμισ. (Ὁ ε ιν. Π|υ5..᾽ 5.) 

17. “πώ ταν ίο Αγοῤίῥῥησ.] “840 γ9,᾿ ψτ ἢ 
Δ} ἰΙάθα οἵ ἱπγπγθάϊαϊθ ἀπά ἀουνητιρμς βαυτηρ' 
(εἴπατε). 1ἰ ννα5 ἃ ποτα οἤεοίίινα νγΥ ἴο βεπά 
{Π6 τηθϑβᾶρα {ΠΓΟΌΡ Οἴμοτβ {παη ἴο δάάγοϑβ 
1 ἴῃ ἃ ἀϊγεοϊς ἔογμη. [{ πιΔΥ πᾶνε ὈΘθη 450 
δάναποθα ἃρξ, οὐ ἀξο!ηίπρ μϑα! τη, νυ πο ἢ Πϊη- 
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ἀογοά Αὐοπίρριιβ οῸπὶ ΠΎΠΙ βίου] ΔΟΓΝΙΥ, 
που νγα ΠΊΔΥ 6 ᾿δἀ ἴο 5ιιβρεοῖ βοπι οἵ 
{παῖ 1 ΚΟννα πο 55 ἢ ΠΟ ΟἿ 1 οτή 
ἩΠΠΊ5ΕΙΓ ΤΠαγροα {πὸ 1 δοάϊσθδη σπυγοῃ ἰπ 
[ῃ6 πηπηράϊαζε ψιοηΠὙ οἵ (οοββα (Αρος. 
111. 16). 

αυῤίῆερ ἐῤοιι ῥασέ γεγο ΤΠῸ ψοτγά 
“ γρρεινοα," ἴδνοιισθ ἴπ6 ᾿ηΐογθησθ {Παΐ {π6 
ΤΑΙΠΙΒΙΥ οἵ ΑΥΟΠΙρρΡι5---ἰ ποι Πανίηρ 115 
ΒΡΏΘΓα ἴῃ ΕΠ γιδί, κα ἴπ6 Τιοτᾶ"--ννὰβ γεῖ 
Οἵ ΤΟΡΪΑΥ ϑιισοθϑϑίοη, ποῖ οἵ ᾿πηπιθαϊαΐῖο ἴη- 
βριγαῖίοη (ςῇ. παρέλαβες ν»]Π τ (οΥ. ΧΙ. 23). 
ἼΠΕ6 ννογά διβηϊῆεθθ “ {τδάιξαπη δοςῖριο "ἡ οἵ 
οἴῆοο; ““πηοηΐα δοοῖρῖο ᾿ οἵ ΟΥ̓Δ] [ϑδοῃῖηρ. 

ἐφαί ἔῤοις Με 1 1.1 ὙΠῚ5. μα5 οἤδθη θθθη 
ἸηΓογργείθα 85 ἃ πίηΐ παῖ ἢΪ5 ΤΠ] ΠΙ5ΊΓΥ͂ ννὰ5 
ἀγαννίηρ ἴο 115 οἴοβα [{ Π85 γοίθσεποθ ργοῦ- 
ΔΌΪΥ ταῖμοῦ ἴο “ἄτι πα ΓΜ] ρογίοστημδπος οἵ 
τι--“Ῥεηο ροσίμηρι." (Οτοί!α5.) 

18. Τρε ταἰμέαΐίονι ὧν δὲ ῥαπά ὁ γιὸ Ραμ] 
ΠΡ Π6 ᾿βαϊπίδβύϊοπ δ, ἘΠῚ Β ΘΕΟΣ 15 
Βιρπθά ΕΥ̓͂ ΠΥ οὐη παπᾶ," ἴο ννῆϊοἢ ννὰβ5 
δάἀάθά, ἴπΠ ΠΙ5. οὐνγῆ νυ ηρ, ἴῃ {Π6 σεηϊνε, 
Παύλου, “οἵ Ῥ801. 58.. Ῥαμ], 45 15 ψῈ]}} 
Κποννη, ἀἸ4 ποῖ νυῖΐα 15 ΕἸΡιβί!ε5 νυ Πὶ5 
ον Παπα ; Πὸ ἀϊοϊαϊοα (Ἀ ΟΠ. χνὶ. 22). ὙΠῸ 
ννογήβ ἴῃ ῬΠΠ]ΘπΊοη (“1 ῬΑ] ἤᾶνο νυτιτῖθη 11 
ΙΓ πλῖπθ οννη Παηά, 1 Ψ}1}} τοραν," ν. 19) 
ΒΌΓΟΙΥ ποοα ποΐ ἱΠΊΡῚΥ {παῖ {π6 ννποὶο ἘΡΙ βίο, 
ΟΥ̓ΔΗΥ͂ ΤηΟΓ6 ἴπδη {π6 εἰρῃξ Οσσθεῖκ ννογάβ 
(ΟΥ̓ ΡΟΒΒΙΙΥ ΟΠΙΥ ἑαυο, ἐγὼ ἀποτίσω) νγεγῈ ἴῃ 
δ5:. Ῥϑι}5 Παπαάννυιπηρ. ὙΠῸ ῬΔΥΑΡΥΔΡΗ [Π 
(ὐαϊδί. νι. τι, ἰοδήβ ἴο {Π6 βϑαπὴθ ᾿πεγθποθ. 
ἼΠΘ6 [ὈΓΠῚ8] 58} π||δΈ]Οῃ ΟὨΪΥ ννα5 ΠΙ5 Διο ταρΡῃ. 
(2 ΠΕ655. 1. 17). ὙΠῸ ραβϑιοπδαῖθ ΤΕ] ΡΊΟΙΙ5 
Ποπίγονοσϑίεβ οἵ {πῸ {1π|6, {πὸ ἀδοῖδινο ννειρ ζ 
δίνθη ἴπ {πε Ομ σοῃ ἴο Αροβίο!ς δαϊπογιίν, 
84Π4 [πΠ6 ἱπιρογίθος ςοπἸἸοη5. Οὗ δριβίο!αγν 
ὙΥΓΠΙΠΡ, ΘΑΒΠΥ βάγθ ΟΟΟΑΒΙΟη ἴο [ΟΓΡΈΓΙΘΒ. 
(5 ἜΠ655: 11. 2; Τῖοη. το. ἀρὰ Ἐπι56 0. 
“Η. Ε᾿.᾽ 1ν. 23). [1{ Πα5 θθϑθη Ἴσοῃ]θοξασγεά {παῖ 
81, δὰ] βεηΐ σοιπά ἃ βρθοϊπλθη οἵ Π15 μαηά- 

ΟΟΙΟΒΒΙΑΝΒ. [ΚνῸ 

ΥΙηρ ἢ ΠΙ5. ἘΡΙ5Έ165, βαϑιὶν τεσοορηϊδεά 
ἔγοότη 15 ἰασρθ, γοιιρ, ἱπηρείποιιβ Τογπηδίίοῃ οἵ 
Ιεϊΐοσβ. (πηλίκοις γράμμασιν, (αἰαῖ. νἱ. 11; 
ποΐ ““Πονν Ἰοηρ απ Ερί σε], ὈπῈ “1ὴ πνΠαΐ ἰατσα 
Ἰεἐ εγ5.) 1 15 σογίαιη {παΐ [ἃ ννᾶ5 Π15. παθὶῖ 
(Δεςογάϊηρ ἴο ἃ ΨΕΓῪ βΈΠΟΓΑΙ ᾿1545.6} ἴο νυτῖα 
αἴ {Π6 επῃά οἵ Π15. Ἰείϊζεγθ ΠῚ5. ΠαΠη6, ἀπά ρσο- 
ὈΑΡΙΥ βοπὶθ Οἴμποῦ ννοσάβ, 85 ἃ βιιδγαπίθα οἵ 
1Π6 μι Πποη οἱ οὗ {π6 Ἰεςίοσ. (2 Π655. 1]. 
17: 1 οΥ. χυι. 21: (ΟΪσ55. 'γε 18. ΕΠ ΠΈ- 
ΠΔη τείοιβ ἴο Εἰς. “δὰ Αἰ. ν11. τ ; ϑιιθἴοη 15, 
“ΤΊ. 21,.32; Ὁ) ῖοη (855. ἵν 11}. τὰ (ἰανεθοηι, 
“1,8 841πἴ, ἀ6116 Εἰ ρἰ5έ. 41 8. Ῥβοϊο᾽ (πὶ. χυῖ!. 
5665 3 οἵ ΜΈεπι. αἱ τε] ρ.,᾽ ργϊηϊεὰ δὲ Μοάεδῃδ), 
ΡΡ. 12 “ἐηᾳ.; “ϑαϊηΐ Ῥδῃ], Ρ. 233, ποίβ.3) 

Κεορθηιδογ' γι} δοπάς.1 81. Ῥδμ], Ππανίηρ ἀϊο- 
ἰαῖεα {πΠ6 Ἰδξίεγ ἀπά ϑιρπεά Π15 παῖηθ, δα ἀδά 
ὙΠ ΠΙ5 οὐνῃ Παηά {Ππ656 ἔουσ ννογάβ---μνημο- 
νεύετέ μου τῶν δεσμῶν. Ἧς ἄψνε] 15 Ἰροη 15 
Ὀοπαάβ νυ πηατὶτοά δηά του ῃϊηρ ᾿τογδίίοη πὶ 
1Π15 σμαρίοσ. ΗἜδ 15 πο ϑζοιε; με Πδ5 ἃ 56η58 
ΟἵὗὨ 1η]ϑέϊσθ δηἀ4 ππηάήθβογνεα ᾿πα Πρ, ἀπά ἃ 
ἔδο]ηρ {παῖ μ15 βου ηρθ. οῖνα ΠΙΠῚ ἃ Οἰδ πη 
ἼΡΟΠ {Πο56 ἴο γΠΟΠΊ μῈ νυτιΐθβ. ΤΉΓΘΟ {ΠΠ|65 
1Π 1Π15 σπαρίου ΠῈ Ἀρρθαὶβ ἴο ἢϊ5 σῃδιηβ ((ν. 3, 
το, 18). (ΚΕ ΕΡΠἢ65. Π|. 1, ἴν. 1) ΥἹ. 2ο ; ῬΏΠΘΠ,. 
9. ΤΠῈ ννογ8. ΤΠΔῪ ΜΚῈ]] ᾿ΠΠΡΙΥ, ἴῃ ἃ βοτί οἵ 
πηάογ-ίοπμο, “ ΒῈ ν]]]]ηρ, ΔΕΟΥ ΤῊΥ ἜΧΘΙΏΡΙ6, 
ἴο 5ΠῸ 7 ἰὴ |κΚ ΤΠΔΠΠΕΙ ἔοσ μα {τπῖῃ.᾽ 
(Γμεοάογα οὗ Μορϑιιοβίϊα.) 

Ογασε ἦε «υἱὲ γοι.1] ὅϑοὴ ἔοση5 οὔ θεπο- 
ἀϊοίίοη μᾶνα ἃ ἰθπάθπου ἴο θὲ βἰιουίθπθά ὈΥῪ 
{π6 ΠΙοϊίοη οὗ ἴππθ ἀπά 56. ὍΠΟΥ ἅττα 
τοιπηάεα οἱ ἔογ ἐπ βαϊζα οὔ σοῃνεπίθηςα ἀπά 
ΡοΟτίΔ ὉΠ γ. ΟἿ, [Π6 ἸοΠΡΕΓ ἔογτη ἴῃ ἘΠ6 ΘΑΥ ΘΓ 
ἘΡιβΕΙε5. (1 8655. γ. 28} 2 Ὁ Π|655: Ηἱ. 'π: 
1 (ΟΥ̓. ΧΥΙ: 23: 2. ΟΥ. ΧΙ ἘΦ; (Υ15Ε: ΠΠΠΠ 5. 
Κοπ,. Χνῖ. 20 (24); ΡΒΠΙΡΡ. ἵν. 23; δπά {Π6 
ἴοσπὰ ἢ πάντων ᾿ἰπβετίοα (ΤΙΓ5. 1]. 15; 
ΗςΌ. ΧΙ. 25) ΜΙ {η15 ϑ5ποτγίθπθα ἔοστη 
((οΙοββ. ἵν. 18; τ ΤΊ η. νἹ.. 21 ἢν 2. πιο ῖν: 
2.2): 

ἈΒΙΘΙΙΘΝΑΙ, ΝΘ ὉΠ γΕῚ Τὴ 

Βρ. ΤἸρμείοοῖ, ἴῃ ἃ ἄδθορὶΥ ἱπιογοϑίϊηρ, 
ποῖθ, 5ῆονγβ {Π6 βοββιῦ!]α σοπηπθοίίοη οὗ {Π15 
ννΑΓΏΪΠΡ᾽ ἀραϊηδί ἀγαννιηρ Ὀδοὶς ἔγτοπη {Π6 ννοσκ 
ΟἹ Εἢγιδέ ἢ {πᾶΐξ ΟἾΠΟΙ νναγηίηρ ἀρϑιηϑδί 
ἠμβεαυαγηηηεος 56 π| {πγοῦρῃ 8. Ιοη ἴοὸ 
[6 Δη5Ὲ] οἵ {πεῸ (Ια σ ἢ οἵ 1 Δοάϊοοα. (Αρος. 
1. τό. Ὑμπαέ ιν ΕριϑίϊαῈ ψου]ά 
ΔΡΡΘΩΓ ἴο Πᾶνα ἴοι Ροϊπίβ οἵ οοπΐαοϊς στ ἢ 
ἴῃ6 ΕΡΙβίΙα ἴο {πΠ6 (ὑο]οββϑίαπθ. (1) ὙΠῸ 
5ΡΘΟΙΔ] {ΠΠ6 ΒΥ ψνμΙοἢ [65115 5ρθακβ οἵ Η!τ- 
561 ἂ5 “(ῃεὲ Βερίηρίηρ οἵ {π6Ὸ (γεδίίοῃ 
ΟΓ σοῦ" ΤΆρος, ||. τ} «9-. ῬΆΠΙΣ θα πι5 
ἴο νυγιῖα ἴῃ {Π6 58 Π|6 δἰ προσ οὗ {πουρης 
ὙΠΘη 6 βδᾶγ5 οἵ (γίβί, “ΒΥ ΗἱΪπὶ ψΈΓῈ 
41} {Π]ηρΡ5 οτεαΐϊθα ; 8]1 {πὶπρ8 νγεσε οτϑαϊθά 

ὈγΥ Ηἰπὶ «πὰ ἴοσ Ηϊπι... ΨηΟ ἰ5 {π6 
Βεσίπηίη" ((ΟΙο55. 1. 16-τ8). ΤῊ δτϑαΐ 
Δη4 515 Π|87 16 ταϊρηξ νν 6 }} βθοπὶ ἴο ροϊπέ 
αἵ {Π6 βϑπῆα 11π6ὸ οἵ Πογείιοαὶ ἐποιρμξ ἴῃ ἐῃῸ 
ΒΩΠΊΘ ἸΟΟΔΙΠΥ, Δηα ἴο Πᾶνα ἃ β5ρθοῖδὶ ϑβιϊΐα- 
ὈΠΙΕΥ ἔογ ἴποβα γπῸ ὑγεῦα σαυτεα ἀνγαῦ ΡΥ͂ 
“ἃ ὙΕ]ΡΊΟΠ οἵ δΔηρε]5." (2) ὙΠῸ τπὰρηϊποεπέ 
ΡΓΙΜΠΘρα οἵ “βϑιζτηρ νυ ΟΠ γιϑί " (Άροο. ἵν. 
21) μα5 ἴΠ6 58Π|6 ἴοπε 85 (0]055. 11. τ. (3) 
ἼΠ6 νναγηΐηρ ἀραϊηβί ἠμζεαυαγηίπεςς ((Ο]055. 
ἵν. 17), σοιηραγθα ἢ {πΠ6 Βυγάξη ἴο 1.840- 
ἄϊςεα (Αρος, 111. 19). 1 Ατομρραβ ψεγα ἐπὸ 
ΒΙβῃορ (Απρεὶ) οἵ 1, δοάϊοθα, ἰὴ ποτ {Ππ6 
ἙΒΌΓΟΝ ΟΥ̓ΟΓ ΒΟ μα Ρῥγοβιάθϑ 15 βυπηπγεά 
ὉΡ δηἀ Ρεγβοπιῃθά, {π6 σοπηθδοίίοη νοι! θα 



ΟΘΕΟΒΒΙΑΝΡ ΤΥ. 

5111] πλοῦ τ ΠΊΆΎΚ  0]6. (4) ΜαΥ να ποῖ 
ΒΌΡΡΟΒΘ ννεδιίῃ, ἡπέεἠοοία! ἃ5. νν 6 }} ἃ5. ΠΠ|6 γα], 
ἴο δὲ αἰπηθά αἵ ἴῃ {πε ννογάϑ, “ ὙΠοῖι βαγοϑί 
{Ππᾶξ 1 δπὶ χίερ 31 (πλούσιός εἶμι, Αρος. 11]. 
17). ὙΠῸ ρᾶβϑαροβ 1Π (ΟΪΟ055. 1. 27, 11. 2, 3 
(ςἢ ἘΡΒ65. 1. 18) πιῖρης βθοπὶ ἴο θῈ δ γεββθά 
ἴο ΡΘΥβοη5 γγηο0 {ποιρῃξ ἀπά βροῖζα πλιιοὴ οἵ 
«ὐεαϊέ, νυμθίμοῦ. ἴῃ [Π]5 πιϑίδρΠουοα] ΟΥ̓ 
ἴῃ ἃ πιοῖθ Πἰ[6γὰ] βθῆθθ. [Ι͂π {Π|5 ἰαϑί 56 η568 
ΤΔοάϊσθα νγᾶ5 ννθα!ῃγ. ΑἸΤΕΙ͂ 115 ονουίμγον 
ὈΥ δὴ δαγίπηιϊαϊτα, τ ννα5 τρῦα}] δ ποι 

1 566. δϑρθοίδ!ν {ΠπῸ ““ δἠγιαγιεςς᾽" (οὐκ οἴδας 
ὅτι σὺ εἶ... τυφλός, 1014.}, νν Π]οἢ Δηβυνοῖβ ἴῃ 
1π6 2αγαϊιοζίργετεσ ἐκ οὐῤῥοοσίἑίοτιε ἴο ἴῃ6. πλούσιος 
ἐον πεπλούτηκα. .. οὐδὲν χρείαν ἔχω οἵ {πε 
ἢιδί ρατί. ὙὍΠῈ Ῥάγαθ]α οἵ ““1Π6 τίς πᾶπ ἡ ΠῸ 
δθῖ ὋΡ ρυθαίεσ Ῥαυῃβ᾽) (Ξῖ, Ταῦῇκα χὶὶ. 16-21) 

ΠΕΡ Ποπὶ Ἀομηβ.2 866 Βρ. 1 ρβέοοί, ρρ. 
41τ-.." 

18.717 ΤΠιι5 {Π6 ρϑβο]ίε ἡ χάρις 'ἰπ {π6 πα] 
Βαπϑάϊοςοπ ΠΊΔΥ 6 ἴαικθη 85 ἃ εὐγοποίοσίεαὶ 
ποΐθ. Βρ. Τρ με οοΐ, ννῆο τπακοβ [Π6 στο πιά, 
Πηά5 Ὡποίμου ποΐθ οἵ {ΠῸ βαπηε Κιπά ἴῃ {πὸ οχ- 
ΟΠδηρε οὗ τῇ ἐκκλησίᾳ, ταῖς ἐκκλησίαις οἵ {Π6 
ΘΑΤΙΟΓ ΒΡΙβί]65 (ΤΠ 655., (οσυϊπίῃ., (δ]αί.) 
ἴοΥ (Π6 ἀγίοις οἵ Ἰαΐεῦ Ἐριβῖ]5. (Ά οηι., 
ῬΆΠΙΡΡ., (οἿο55., ΕΡἢ65.). 

ΒΘΘὴ5 ἴο ΔΡΡΙΥ συ στθαΐ ἔοσοα ἴο 5615}: ἂδπά 
σοί]οθ5. σώαν, πα ἴο πος τ ἃ5 οπθ οὗ {ῃε 
[ουτὴβ οὗ [πΠ6 ομαγαοίεσ οἵ ἐπ ὃ... μὴ εἰς Θεὸν 
πλουτῶν (ν. 21). 

᾿ (Ο ΝΏΠ]Ο ἃ πΠΟΌΪ5. τοπηθᾶϊο, 27027115 οῥίδιές 
γοναὶ," ὝδοΙ:. “ππαΐ, χῖν. 27. 

ΑΠΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΈῈΒ ἴο {πε ἘΡΙι5Ε]ς ο ἔπ6 (ὐο]οββϑίδηβ. 

ΓΗΑΡ. 1.---15. Τ2ε ἴριασε 97 ἐδ ἱπιϊσιδ]ε 
Οοά.) ὝΠε ποῖθ ἸΡῸΠ {15 Ραββϑαρθ 51ΠΊἸΡΙΥ͂ 
ΤΕΙΕΓΒ ἴο {π6 ιιδὲ οἵ {πΠὸῈ ψογά ὥπαρε. 1ἰ 
νου], Ποννονοσ, θῈ ἃ σάνε ἀθἤοί ΠΟΥ ἴο ΟΠ 
411 πχεηίίοη οἵ {πΠῸ βρσυδαηά ἀορ πηδίς βρη ποαποο 
ὙΠΟ Πα5 ὈΘθη ἸΠ5ΓΠΥ ἔοιιπά ἴπ τ ὈΥ {πὸ 
δτθαίθϑδε {Πθο]ορίδηβ οἵ {πὸ Ομπαστοῆ. ΒΥ πὸ 
ὙΥΤΙΟΓ, Δηοθης ΟΥ πιοάθγη, πᾶ5 {Π15 {γαῖ 
Ὀεδη θοίίου ὄχργεθβθά ἐπᾶη ὈΥ ΜεΙπομίΠοη 
-- ὙΠ 6 Ἱιασε 9 Οοα." ΨΝΈΒδη [οη δῇϊγτη5 

εἴπας “Τὸ ἤγογά ννὰβ τηαᾶήάθ ΕἼ65ῃ," {πε 
ὙΠΟ]6 ἰθχίμσγο οὐ ἢ]5 παγγαΐῖϊνα ργόνεβ {παῖ 
6. 5ρεᾶκβ ποίΐί οἵ δὴ θναποβοθηΐ βοιηά, δα 
ΟΥ ἃ Ῥούβοπμδὶ διιδβϑίδμπίιαὶ Εἰχιβδίθδπος (ὑφισ- 
τάμενον). Βεΐοτε {π6 δϑβϑυτηρίίοη οἵ {πὸ 
Ἡυπῆδη Ναίασε {πῸ ῬΘΥβοπη οχὶϑίβ ὙΠῸ 15 
ΟΔ]16 4 {πΠ6 ννοτά «πὰ {πὸ [πιᾶρὲ οἵ σοά; 
1 15 Πούθ ἀθοϊαγοά {πᾶΐ 411 {πῖηρδ ἀγὸ τηδάθ 
ΠΩ σιυιβίαϊπεά ὈγΥ ΗΠ. Α5 ἴπθ6 ογθδίϊνθ 
Ναΐυγο 5 ἴὴ {πὸ Μδὴ (ἢ γίβί, ἴ ΠΘΟΘββαΓΠΥ 
[ΟΠ ]ονν5 {πᾶς 1 σαηποΐῖ θ6 8η θναπεβοοπΐ βοιπηά. 
Βυΐ Ηςε [5 σϑ]]δά [ππᾶρὲ οὗ {πθ ᾿πυ 5016 σοί, 
ἴου {Ππε686 γϑαβϑοπβ:---(1) Ηδα Πιυπιαη παΐμγα 
τοίφιηθὰ 1[5 ΟΥΙΡΊΠΑ] ΘΧοθ]]θηςθ, ἃ νου] Πᾶνα 
Ὀδδθη ἃ [655 ἀϊπηπιεά ἀπά οἱοιιάεα ΤΛΙΓΤΟΥ οὗ 
16 Πινίπα Ναΐυσα. Ὑεΐ ὄνθη ἴῃ 15 ργεβθηΐ 
«Αγ κηθϑθ ΒοΟπΊθ ἴδαΐισγοθ οαη 511} ὃς {ταςεβα. 
Τη {Π6 δοῖ οἵ {μη κίηρ, Π6 μυσηδη ταϊπα ξογίἢ- 
νυντῃ Ραϊπίβ δῃ ἡριασε οἵ {π6 {πὶπηρ Ππουρἢϊ. 
Βυΐ να οδηηοί {γαηβίμιβο ἀπά Ρῥγοϊθοΐ ΟἿΓ 
Θββεῆοθ ἱπΐο {μοβα ὑπαρές. ὋΠΘΥ γα πιο- 
τηθηΐαγυ {ποιυρηῖβ, οναποϑοθηΐ τηθηΐαὶ δοί! η5. 
Βυΐ {πὸ ἴογπαὶ (οί, ἴῃ ΗΒ βο!ἰπταϊτοη, 
Βεροίβ Η!5 ἐποιρηΐ οἵ Η ἸπΊβθ], νυν] οἢ ἰ5 ΗΙ5 
ΟΥ ΥΕΙῪ ἴτῆᾶρθ, δηα {παῖ ποΐ δῇ δναπεβοθηΐ 
᾿πηᾶρο, Ὀὰΐϊ ἃ Ῥεγβοπδὶ Εἰχιβίδσποα ἴο συμ 
ΗΙ5 ἔββθησθ 15 σοιῃπιιηϊςαῖθα. ῊΪ5 [πηᾶρο, 
{Πδη, 5 {πῈ ϑεοοπά Ῥεβοη οἵ {πῸὸ ΗΟῸΪγΚ 
Ὑτίηϊγ, δπὰ ἰο Ἡΐπι, ἃ5. ϑιςομ, ἐῤγέε δτεαΐ 

ΔΡΡΕ]]Α ΙΟη5 ἀγα δι! 0 ]6 ἔγοπὶ {Π15 ροϊπέ οἵ 
νἱονν---(4) Ηδ 15 ἰεγπηθά {πῸ Λόγος, Ὀεοδιι56 
Ηε ἰ5 θεροίίθη Ὀγ {πὸ ΤΠοιρῃ οἵ σοά; (Ὁ) 
ΗδΦ [15 ἰευπηθά Εἰκών, Ὀθοδιιβθ ἐποιρμξ 15. ἐρε 
ἤριασε οὐ ἐῤο ἐῤίηο ἐδοιορί; (6) Ηδ 15 [ουπιθά 
᾿Απαύγασμα (ΗΘ. 1. 3), {παΐ 15, ΞΡΙΕπάοιυΣ 
55 11Πρ’ ΟΥ οἴ γαγηρ ΠΌΤη Πρἢξ : “Τρ μς ἔγοπὶ 
Τρ, 45 11 ἰ5 τὴ {πΠῸ τεεά " (Ποοἱ ΤῊΘΟΙ. 1) 6 
ΒΠΙο,’, Μεϊαπομίμοη. Ορρ. 1. 152). “Μόογε 
Γ0}γ, μθη, Ηδ 15 σϑ!]δα [πιᾶρϑ, Ὀθοδιβε Οοά, 
ἴῃ ἴῃ ΠΘΟΘΒΘΑΓῪ ΡΟΥΒΟΠΑ] ἰΥ οἵ Η!5 ροσίδοξ 561- 
τηδη! ϑίδίϊοη, {πὶ πίη Η ̓ Πη56}Ὁ 50 ἴο βρεβαῖ, 
Ὀγ {παῖ {ποὰρῆΐ οἵ ΗΊπη561Ὲ θεροίβ Ηἰ5 [τπᾶρο. 
ΑΠπά, 85 [815 βι θβίπεα! ᾿τηᾶρθ ἈΡΡΘΔΥΓΒ β]ουϊ- 
ΟἸΒΙΥ ἴῃ {πὸ Ητππδη Ναίαγε οἵ (Πτγίβί, ννῃῸ 
ΡογίθοιΥ Κηονν5 {πῸ Εἴθγηδ] ΒΔίΠου, δηὰ ᾿5 
Ρογίθοῖν Πἰκὸ σοά θεσδιιβε οὔ {ΠπῸ βιιδϑίδπεϊαὶ 
᾿πηᾶρῈ 5Π1Πη1Πρ᾽ Τοσίἢ ἴῃ Ηἰπι-ργλτέ δ5 Οοά 
απά ἥαπ, 15. ΤῊΕ [ΜΑΘῈ οὗ ἴπ6 [πνυ]51016 
Οοά. (2) Ννὲ τὲ ἴο δοῃϑιθγ {παΐ {πὸ 
ἴοση “Ἰππᾶρθ οἵ {π6 [ηνίϑθ]6 Οοά᾽ [5 ἴο 
θὲ υπάογβίοοα ποῖ οἠΪυ οὗ {π6 ἐγαπβοθπάοθπέ 
το]δίίοη. οἵ τῃ6 ὅοη, θυΐ οἵ Ηἰβ πιαηϊδϑβία- 
τοη ἴο τ5. (3) Εὐγίπεγ, {Π15. {Π|6 οὐ [ππᾶρ 
ὙΝΆΓΏΒ 115 ἴο αἰἸβΕ Πρ 5} {πΠ6 ἔστ Οοά ΠῸπι 
411 [4156 ροάβ δηά 1΄4ο]5.. ὍὕΠΘ ἰηνίϑιῦ]α Οοά 
ῬΓΌΡΟΒ65 ἴο ἴῃ66 Ηἰ5 ν]β10]6 [πηᾶρϑ, ἀπά Ὀἰά5 
1η66. ννούβϑῃιρ Ηΐπὶ 45 {π6 ἔσθ Οσοά. (4) 
ἼΠΙ5 [ππᾶρὸ οἵ Οοά [5 βεπέ ἴο τι, {παξ τνα 
ΤΉΔΥ θεσοπηα ἁρδίη, [πγοιρὴι ΗΠ πη, {Π6 ἱπιαρθ 
οἵ σοά (2 ὥοτ. ΠΙ|. 18)." (Μεϊδπομηίμοη. 
“Πατγ. ριβέ. 44 (ο]οββ.᾽ ΟΡρ. ἵν. 326). 

(ΗΑΡ. ΙΥ.---1 7. Τα νυυογ ἀδϑῖγοϑ {Ππαΐ Π6 
νον σίνεη ἴῃ ἴΠ6 ποΐθ ΠΡῸΠ {Π6 Πιοσθαρο ἴο 
ΔΥΟΒΙΡΡιΙ5 ϑμου]ά 6 4} 1Π 64 ΟΥ̓ βιιθβθαιιθπί 
οΟὐὈβογνδίίοησ 'ἱπ [πε [πἰγοάιπιοίίοη ἴοὸ {πὸ 
Ἐριβί]α οἵ ῬΒηθηοη, ἃπὰ ἴῃ {π6 ποΐβ οἡ 
ῬΒΠΘγοη (γ6Γ. 2). 
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ΝΥ ΌΝΕΑΝ 9, 

ΕΥ̓ ΘΟΘΤΤΟΤΤΘΙΝΕ: 
ῬΑΟΘῈ ΡΑΘΕ 

Ϊ, 32. Μοῖδὶ απά ϑοοῖαὶ εἰθηιεγιίς 696 

τ. 82. Ραμ: υἱοὶ ἰο Τδεσεαίοπίσα 687 (4) δέγες Ἰαϊά πίοπ ἡπιάίμε 697 
2. Ἱρευταἰοπίεα---(ομέεκέμε 97 οἱ οτμ771-- (ὁ) 1ριῤογίαπεε οὗ, ἐρὸ ἐαγὶν γέοοσ- 

σίαπεες ἰο αυῤίορ ἐῤὲ Ἐῤίτέϊε «υαᾶς πιλέίοπι οὗ ἱπιάιαέγίαὶ οἰγίμος.. 6οϑ 
ἘΝ 688 4. ἘΣςΟἸοβι βίο] οἠρηιθη ἐπι ἐῤὶς Ἐρ σιἰε 698 

Εχσέσπεο, ἐχργεσοεῖν γεσοσπῖςεεί, ΟἿ᾽ 
Ὲ ὧν Ἡρηρ]δεαίίοη, 97.-- 

(οπέεπίς 97 δὲ Ερισεΐο 689 (α) “4 ὥριγερ. . 
1. Ἰθορτηδίις θἰγηιειὲ . 689 (6) Βαῤήενι 

Τριρογέαπιοε 9 ἐῤὶς ἐπὶ ἐδὲ ΠΗ φίδι. (2) Ηοίν Οννενρμειτιΐονι. ό98-7οο 
Ῥαιῖς Ἐρῤ᾿εέίος . 689 (4) ΡιῤΙ]ε Κεαάΐηφ. 

Τίετυ «ὐυῤίεῤ ἐς ἑαξοη γι 1 689 (6) ϑιαίεα Μηπῖ τη} 
4. ΟΓ Οῤνῖσι. 5. ΤιοΟδὶ εἰρη. 7οο 
Β. ΟἹ Ηἰς «υογά. (α) πε το! ἔο δουϊείονι 4 Τροιτα- 

: οπίεα. 7οο 
τ τ τ νον γς (2) Οῤαγαείεγ οΓ {ρε:ταἰοτιΐαπις 7ΟΙ 

Εογεε ογ δὶς. 689 6. ϑουιρίαγαὶ εἰδηιειὶ ὁ. οι 
(2) “ετως ἦς νγουβρρθά 690 (α) ἐρέζεια ἰο ἐῤὲ Οἰά ρει ν 

γιεῦιξ ὁ, ο 
7: δ τα Ἢ ὭΣ ἜΣ ἘΣ 688 (0) Ἀεγεγόηπεες ἐο οἱ Τον Δ᾽: ἱδαερ- 

Ἐρῤῥἐΐος αδομπας ἱπ ἀϊγεοὶ ῥγΑΟ ἡπᾷ . - ἢ αν 79 
ἰο ὥρτγισι---ϑδὲ. Ῥαμΐε ἱεασῤίηρ ἃ ΠῚ 
γεῤτγοάμεϊίου 97 51. δέοῤῥεηὴς όφο ἵ 

Β. Νίῖενν 9. Οὀγιοῦς Μοῦ κ ἐπὶ Τρ “Ἵπαϊγοεῖς ο.0}.} 1 ΕἸγοὶ μων ἰο ἐδὲ 

εαγ τὶ αγιοηρ 5... Ραμ Ἐρίσεϊες ὅρτ Τρεσσα]οπίαης 702 
2. Ἐβομδίοϊοριοδὶ εἰοηιθπΐ ἐπι δε Ερῤίδέϊες [ν᾿ 

ἐο ἐῤεὲ Τρεςαἰοπίαηις 693 ᾿ 
ΤΡὲ τμῤῥοσεά ἜΥΤΟΥ Ὁ 81. Ρααὶ, «πὰ “Πμῥεηπίεῖέν 97 ἐδὲ Ἐῤίσε]ο 7023 
9 δε Νεαυ Τεσέαπιεπέ ψεπεγαῖνν, (4) Βακιγς οὐγεοίίοη.. 703 
ἂς ἔο οἵ ],ογα  σοηηΐη. 693 (ὁ) χίογπαὶ αυἱίπεςς 703 

΄. 

ὮΙ δὲ, Ῥδὺ] ἢγϑί Ἰαπά θα ΠΡΟ 
[πΠ6 οοππεπηΐ οἵ ἔλπιστορα (Αοίβ5 

χΥΐ. 11), Δη4 Παά ργεδοῃεά δὲ ῬὮΠΠΙΡΡΙ ἴῃ 
Μδαοβάοηϊα, ἢ6 ρα 5564 [ἢτουρἢ ΑἸΏΉΡΠΙΡΟΙΙ5 
δηα Αρο]]οπῖα ἴο 1 ΠΘββαϊοπίοα, ᾿πηπ1661- 
δἴεὶγ ἴο {πΠ6 βου οἵ ψ θοῇ 116 {π6 5πον- 
οἷα 5]ορεβ οἵ Μουμί ΟἸγιηραβ. ΤΠ15 
οἰΐγ, δβιἐπαϊθα ἀροὴ {π6 ὙΠδυπηθαῃ αὐ], 
Δα οὔσα [Π6 σαριΐα] οἵ Μαςβάοηϊα, μαά 
[ΟΥΠΊΘΙΪΥ [πΠ6 πᾶπα οἵ ΤΠεστηθ. Πα ΕΓ 
τη πᾶπ6 γα τεδά οὗ 1 85 οὔβ οἵ (Π68 
ΟΔΙΏΡΙΏΡ-ῬΙαοε5. οὗ Χεγχϑβ (ἈββδηοΥ 

1 Ἡδετχοί, Κρ, νι]. 21. ΤΕυογά, ἐε.8, Σεϊοῤ, 
1, 61. 

ΘΠ]Ατρ Θά 1{, Δηα Ῥαϑίονεα ἀρΟη 1ζ ἃ ΠΕ 
ΠΔΙΏΘ, ἴῃ ΠΟΠΟᾺΓ οἵ 15 ψιία ΤΠηδ65588- 
Ιοῃῖοα, ἀδαρῃίογῦ οἵ ῬΏΠΙρΡ, Κιηρ οἵ Μδοε- 
ἄοῃ. “.Α5 ἃ σοΙηΠΊΈΓΟΙΔ] ροτΐ, 5805 ἃ 
τεοδηΐ {ταν ε]]εσ, “ Θα]ΟηΙσα πηιϑέ Αἰ γΑΥ 5 
ΠΟΙ ἃ ΠΙρΡῊ ρῖαςβ, απὰ ππάδγ ἃ ἀἰεγεπὶ 
Βονεσητηθηΐ πλιδί Ῥεσοῖηθ οη6 οὗ {π6 
τηοϑβί ἱπηρογίδῃξ σβηΐγαβ οἵ ἱταάβ ἴῃ [ῃ8 
Ἐδϑβί, ἡ μείμεῦ οπμῈ τεραγαθ. 115. παΐαγαὶ 
δἀναῃπίαροϑβ 45 ἃ ΠαυΟΌΤ, ΟΥ {Π6 Τ]ΟΠ 655 
Δ 4 ἐσ  ν οὗ ΠῈ Ῥαοκ σουπίτυ, ἴο ννΠ]ΟῸἢ 
10 ἔοσπηβ {πΠ6 ουἱεῖ." [10 νγὰβ {Π6 Ἰαγραϑϑί 
δα τηοϑὲ ρορυίοιιβ οἰἱγ οἵ Μδοβάοηϊβ, 
Δ Πα επ]ογεᾶ σοηβιθγα ]8 ΘΟΠΊΓΩΘΓΙΟΙΔ] 
τοἸαιοηβ.} Τὐπάοσ (Π6 Ἀοπηδηβ 1 νγἃ5 

1 Θίχαρο, Οεοργαῤῆ. ἱ, ἢ. 



δδὃ 

ῬΙΔοβα τῇ ἐπ ἀνίϑιοη οδ]]6α 77Ζαεεάογιία 
σεεθγηα, αὐ Ὀθοαης {Π6 τεϑιάθηος οὗ ἃ 
ῬΓϑίοτ. 

2. ΤΠΕσβα]οηῖοα νγαὰθ πη ἢ τοϑοσίθα 
10. ΡΥ 63 ἴθ 5:. Βδ1Π|5 ἐἰπ|86. 5 ΟΠ Πδ 
ΑΡοβίϊε 566 π15 ἴο πᾶνε Ῥεθὴ ριμαθβά ἰο 
ΓΘ ϑϑαιοηῖσα ραυν Ὀγ {πα ἰδοεϊ {παΐ 1ἰ 
ῬΟΒβΈβ56 44 4 σΟηΒΙ ἀθσα Ὁ]6. ΒΥΠΑΡΟΡΊΘ, 
ὙΠΟ ἢ νγὰβ Γθαπθηΐθα [ΤΌΤ {1π|6 ἴο {Ππη6 
Ὀγ Ηδ]]θηϊο ραραη5. Δπ ΟΡΡοτιί ΠΥ νγὰ5 
{ππι5 ρίνεπ οὐ ρῥτοοϊαϊτηϊηρ [Π6 (ἀο5Ρ6] 
ῬΆΡΠΟΙν ἴο (θη 1165. ἃ 5 Ὑ706}} ἃ5. [508 6 1165. 
σὲ, Ῥδὰ] ῥυεδοῃθα ἴοὼσ ἴτε νεῖ, δηά 
5 ΟΘ 6664 [ἢ τ] ΚΙηρ᾽ ΒΟΙΠΠ6 σΟηνοσί5 ΠΌΤΩ 
1Π6 7εννβ, ἰπουρ ΠῈ σαιηθα ΤΠΔΗΥ͂ ΠΟΤΕ 
το] [πε (ἀΘηΈ1165---α μος ἡ ΏΙΟΠ 15 τα- 
Πδοίεα ἴῃ {π6 νο]8 ἴοηα ἃ η4 σΠδύδοίοῦ 
οὔ {ῃη6 ΕἸτγοί ἘΡΙ5[16 ἴο {π8Ὸ ΤΙ ΠΕ βϑδ] ΙΔ 5, 
ΑἸηοπρ (ἢ6 ΠΕΘοΟρΡἤγία5. ὑγΕ 8 50Π16 ἰδ 165 
Οὐ τὰκ δηα ροϑιίοη. Νονπεῖα νγὰ5 {ΠῸ 
Παίτεα οὗ [Π6 [δνὺ]8 ΠΟΤῈ βαναρα Δ Πη6 Π14]6- 
νοϊθηί. Τῆδν Πιγθα βοσης οἵ {Π6 Ἰοννεβί 
Δηα τηοϑί ΠΠΡΙΙΠΟΙΡΙ]ΘΩ οἵ [Π6 το} ΠΟ 
Ὠπηρ᾽ ἀρουῦί {Π6 βίγθαῖβ δηα τηδυκοίβ, ἀπά 
ΒΟ ΘΘα64 1ἢ Γ1511Ρ᾽ ἃ ΠΙΓΙΟιις. σΟΠΊΠ]Οἴ]ΟΠ 
ἀϑαϊηϑί σέ. ΡῈ] Δ Πα 15 σΟΙΠΡΔΠΙΟΉ5. ΤΠ6 
ΤΙΟἴθυθ ϑίουπηθα [6 ἤοιθα ὑγΠετα {Π6Υ 
Ἰοασεα. Νοί Ππάϊηρ [Π6 ΓΤ] 55] ΠΑ ΤΙ65, ΠΟῪ 
ἀταρρεά {Π6 πιαϑίοεσ οἵ [Π6 ἤοιιδαε θείου 
16 πηδρΊϑίγαίαβ, δϑϑαυθσαίηρ {πᾶὶ {Π6 
ῬΙΘΔΟΠε 5. οἵ (ἢ τιβί γγασ ΡΟ 104] σοη5ρι- 

1 Τὺ: ΧΙν το, 4152 
3 ὙΠεββαϊομίοα ἄρρθδῖβ δ ἃ ἰαΐθσ. ρευϊοά ἱπ 

ἘΠΠΑΡΡΥ οοπηθοίίοι ὙΠ ἴπῸὶ Ετηρεσοῦ Τῆθο- 
ἀοβίυβ (βεα ποίβ Ζγμζγα ὁπ ἰν. 18). 1 νγὰβ {Π6 
5066 οἵ ἃ ἀεΐεαϊ οὗ (ὐοηβίδῃίιβ Ὀγ (Π6 ϑΘαγαοθηβ. 
Οὐοηβίδηίίι5 πα θβδη 16 ἴο πηαῖκα {πὸ δἰίδοῖκ ὈῪ 
8ἃ ἀγθαπι, ἴπ ΨΏΙΟ. π6 βθαηγ)θα ἴο ΠΙΠη5Ε]Γ το θ6 
αἱ ΤΠεββαϊοπῖοα. ὙΠΘΓῈ 15. ἃ ΟὐΓΙΟῚΒ βίουυ {παΐ 
οἠα οἵ Πὶ5 ᾿Ιδυϊοπαηΐβ ργθαϊοίβα βαοοθθα ἴο πὸ 
ΟΠΕΙ 5146 τοι τῆὴθε ἔδῃοια] εἰγηηοϊοσυ, Θὲς 
ἄλλῳ τὴν νίκην. ὙΤΠΕ οἷἵγ νγας αἰζδγνναγας 50] 
ἴο {πΠ6 Ν᾽ εημείίδῃβ ὈγῪ Ἀπαγοηΐουβ, θα οαρίατοά 
ὈγΥ ἴῃ6 Τυμκθ (βεε [ευβάθῃ, 2 λ7. “ἴεύγαο- 
Ογαςε., Τοιββοσίαϊ. χχιϊ. Ὁ. 1ὅο, ψγῆο τοίειβ ἴο ἃ 
Ῥοοῖὶς προ ΤΠ οβϑδίοηϊοα Ὁ Γλιοῖτις Ταγτδει5). 
Βδιοηΐοα ἴθ ΠΟῸ Ἰοοϊκεα προὴ «ἂ5 (π6 ζ)γά 
οἰἵγ οἵ {π6 Τυτγκῖβῃ Ετηρῖτο, ϑθιγσπα Ὀεΐπρ' {πῸ 
σεζογα,. ὙΠ6 Ῥορυϊαίίοῃ δἵ ργθβθπί 15 θϑ ϊπαϊθά 
αἱ ὅς,0οΟ, οὗ Πποπὶ ἀρουΐ ΠΑ] τὸ [εννϑ. ὙΠΘτα 
15. ἃ 5 ΠΡΊΌΪΑΥ ΘΟΤΩΤΉ ΠΥ αἱ ϑδ]οηῖςα, οὗ Του 5 ἢ 
οΥρίη, πατιουῖησ ἀθουΐ 6 σοο---ἰῃε ἀδϑοθπάδηςβ 
οὗ [ῃοβεὲ ψῇῆο, δ {π6 {ἰπὴ6 οὗ [Π6 σοπαπεβί, πουηΐ- 
ΠΑΙΥ ΘΠ γοΘα 15] }1βηη, Δ Πα Ὑγῆο. 5{}}} οχίου- 
ΠΑΙΪγ οοΠίοτμη ἴο {παΐ το] ρίοη, πὶ ννῆο ἀγθ, ον πὶ 
αἴ Ργδϑθηΐ, ππΊν ύβα! ]ν ΒΕ] αν ά ἴο ΠΟ] {πὲ [Ἔν ῖἢ 
Γαὶτἢ ἴῃ {Πεὶγ Παατί, δ ἴο ρυδοίϊβαε 115 σϑσδ- 
ΤᾺΟΠΪΔ8] ἴῃ βθοτοῖ. 8566 1 δίίοσ οἵ " ϑίαπάαγα ̓  φου- 
τοβροηαεπέ ἤτοι ϑαϊοπίςα, Ματοῖ 20, 1878. 

ἹΝΤΈΘΘΘΘΕΙΘΙ.: 

Ταΐουϑ, Ῥ]οἰτηρ ἀραϊηϑδί [Π6 ἘΤΏΡΘΓΙΟΥ δηᾶ 
1Π68 ἰανν. ΤΊ 656 [δνὴὺν5 πἰίου!ν [1164 1 {Π6 
1τητη θα Ἰαΐα ου]θοῖ ν ]οἢ ἔΠαΥ Πδά [ἢ νἱθιν. 
Βαΐ {Π6 Ῥοϑβιίιοη οἵ ϑῖ, Ῥδι] νγα5 [6] ὈῪ 
τῃ6 ΤΠ σβδιοηῖδῃ (ΤΙϑιδπ5 ἴο 6 ὁπ οὗ 
ΕΧΙΤΕΠΊΒ ῬΕΙ͂], Δηα 6 δῃά 8115 [εξ 
“ΓΠΕββδοηΐοα {Π6 [Ὁ] ηρ πἰρῃί. ΤῊΒ 
ΑΡοϑβίίβ ργοοβεαβξα ἰο Βεῖθβα, ἴπτητη6- 
αἸαίογ θη ἰῃ6 πηΡε]θνίηρ 76 ὴγ85 οὗ 
ΤΠ εββαϊοηῖοα Πβατά οἵ [η15, πΠεὺ βπηρ 
{πε βαῖνεθ ΠΡΟῚ [115 ἔγᾶοκ, δηα οοη- 
ΒΓΑ] 664 ΠῚ ἴο ἰαῖκα ἢ15 ἀδρατίατα, Ἠδξ 
ΘΙ ΡΑΙΚΘΟα [Ὸγ ΑἸ 6Π5. 
ΤῊ ψΠο]86 ἘΡΙβι16 θα. τ5 ἴο  [π6 

ΠΟΠΟΙ βίο [πὲ ης (Ο5ρΡ6] [οππα ἃ σοη- 
ΘΘΠ1Α] 5011 ἴῃ ΤΠ Θββαίοπῖοα. ποσί 85 
Δα Ῥεθη 81. Ῥαι]}5 ϑίαυ, δηα ὈσΌαη ἃ5 
ὙΕΙΘ ΠῚ5 ἄαγϑ ὈΥ ψοσκ, πα Πα τηδάθ δ 
1η4611016 ᾿Ἰπηργθϑϑίοη. ΤΠ6 σοηνουίβ ἡγΕ͵α 
ΒΟΓΕΙΥ {ΠΠ64 ὈΥ [Π6 ταϑί!θϑϑη 655 οὗ βϑυν 58 
τη Πρ ϊγ. 51, Ῥαμ] γεαιηθά [ἢ Π15 Πϑασί 
ἴο 566 {Π6Π}, ἴο ΟΠ 5016 {Π6Π|, ἴο 1] πΡ 
ἴῃ ἀεί! (ῃ6 οὐ] ]η65 οὗ {π6 Οτεεᾶ οὗ 
ΟΥ̓ΕΘ 5 ψγΠ1Ο}, ἴΠαγ δα 50 ἀδοΡΙΥ ἀπάρτ- 
βίοοά, ΤΠ5 πηρῃΐ ποῖ ΡῈ. Βαΐ δε δεπί 
ἢ15. σΟΙΡΑΠΙΟΠ5. ΡαοΚΚ ἰο Βεῦθα, νυ] Δῃ 
ΟΥΘΥΙ [ῸΓ ΤΙηοίΠυ, γῆ γγὰβ. 511} ἴῃ {παΐ 
ἴονγη, ἴο ρτόσββα ἴἰο ΤΠαββϑαιοηϊοα ἔου 
[π6 Ῥύτροβα οἵ οοπλίοτίηρ {πΠῸὶ δῇπηοίθα 
Ομύτοῇ ; δημᾶ [ἢδη ἴο ροὸ οἡ ἴο Αἰ6η8, 
Ῥβατίηρ ΜΙ Πτη ἃ {1]] τεροτί οὗ {πε οοῃ- 
αἸοη οἵ {π6 Ομυσοῃ οἵ Πα ββϑδίοηῖοδ. 
(Αοἱβ νης το; αὐ Π 655. Π| τ ἘΣ ΜΠ ς 
ἘΙΉΡ5. ΠΙΟἢ ΤΙ Ὀτουρης θ8οῖ ἴο 
5. ῬδῈ] γγεα ἴο Ὠ]ΠῚ ἃ ΨΕΙῪ ΘΥΔΏΡΈΕΙ οὗ 
Βοοά πδνν (1: ΤΠ 685. 11. 6). Βαὲ 5[. Ῥαὰὶ] 
σου ποῖ ΡῈ ψιίποιΐξ δηχιθίν ψΠΘη 8 
ΒΡΙΓΙΓ.4] ἔα τς, βοιηθννῆδι ΠΑΒΕΪΥ τϑατθάᾶ 
Δα σοϊηρδοίαά, νγὰ8 50 τ Εν Αϑϑϑυ]θί, 
ΤΠΉΘΙΘ ὑγαα 511] ρὰρ5 ἴῃ {ῃ6 ὠρρηι- 
δὶς ἰθδομηρ ΠΟ μῈ μαᾶά Ὀδθθῃ 8016 
ἴοὸ δῖνε. (111. τὸ). ΤΡ ΟΣ ἀπὰ 
“21γ]αἰ Εἀποαίίοη οἵ ἢ]5 σομνογίβ νγὰϑ 
ἴαΥ του Ὀεϊπρ σοποὶπαςεα. ἤαζοῖας- 
ΖεαΖ ΟΥΘΥ νγὰβ ἢοΐ ἘΠΕ ΓΕΙΥ σοΠϑο ἠαἰβά, 
Αποίποσ ἀἰΠΠου]γ ψεῖρημθα ἀροη Πθδσίβ, 
ΤΉΔΏΥ ΟἵἨ {Π6 πὶ οι 1655 [ΘΠ 6σ δηά το- 
Πηβά. ὍΤηῃῈ φομαΐυορ» οἵ ἴῃ6 (φοβρεὶ 
ἴδρις τπαΐ τπ6 2αγοιδία οἵ [{πΠ6 Τιοτά 
νου] 6 ἴπῈ {Ππ|6 οἵ ταδί δηᾶ ἀε]νοῖ- 
8 Πσ6. ὙΠΕ Ιδηρπαρα ἴῃ νΠ ἢ {πΠ6Ὸ Αὐἀνεπί 
νγὰ5 ἀββϑουιθεα νγὰβ οἵ ἃ Κιπα νυν] ἢ τηϊρξ 
Ὀ6 τηϊβοοηοαϊνεα ὈΥ αγάθηξ τηϊη5, ποῖ 
γεῖ ἴθ Ῥοβϑεβϑιίοη οἵ {πΠ6 δα τ απ οὗ 
ΓΟ γιβίδῃ ἀοοίσιμθ. ΤΠ ϑαίῃ μαα θεθη Ῥα5Υ 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

51η66 {ῃη6 ἀφραγίιτα οἵ ἴῃς Αροβίῖβ. (ου- 
νοείβ δα [8116 45] 66 Ρ ἴῃ [6515, ΠΟΥ 
μαα ποί 566ῃ {πες οἱοιά οἵ {πεῸ (ὐοϊηϊηρ, 
ΠΟΥ͂ Πεατά {ῃ6 Αὐομδηρε]} 5 σπὴρ. ὙνΠδΐ 
οἵ [οϑε ἄδαῦ οὔθ "Ὁ δά εν βυβετγεά 
ΒΟΙῚΒ οτεαΐῖ 1055, ΟΓὐΓἠ Ὀθθὴ ἀδρηινθά οἵ 
ΒΟΙΏ6 Ῥτδοίοιι5 ον 

ΘΌΟΠ νγὰθ (ῃ6 ρβξῆβθσαὶ ροβίυσα οἵ 
ΤΩΪΠΩ πα σοπίθχίασε οἵ οἰτουτηβίδποαϑ 
15 [6 Ομυτομ οἵ ὙΤΠαβϑβϑδίοηῖοα. ΤΠΘ 
ΑΡοβίϊα ψοι]α ρ᾽δαϊν Πᾶνα ταν] βϑιεα ἃ 
ΘΟΙΏΓΔΙΏΙΥ ΙῸΓ ΜΏΙΟΠ ἢς [εἰς [Π6 ἰδη- 
ἀεγθϑῦ δἰβοίίοη. [πϑυττηοιηΐα}]8 Οὗ- 
βΒίδο]θδβ ὑγεῖθ ἴῃ {πΠ6 ψαγ. Ηδ τηιβί Ὀ6 
ΒΔ Ἰ5Π64 ψΠΠ ἩΥΠΩΡ 8 ἘΣΡΙ5ι16 το {Π6 
ΓΘ ϑϑδ]οηΙΔη5. ἴο σοϊηΐοτί ΤΠ 6 ΠῚ ὉΠΩ͂ΕΓ ἃ 
βίου οἵ Ῥευβθοιπίοῃ ; ἴο δοαιδὶπί {Π 6 
ὙΠ ΠΙ5 ΤΟΑΘΟΩ5 [ῸΓ ποΐί νἹβιηρ ἔΠ6Τὴ ; 
ἴο σῖγα 8ῃ δϑυγεῦ ἴο {πΠ6 αἰιοίπηρ ἀουὲ5 
οὗ β ηΈ16 δηα βι5ΟΘΡΕ 016 ΒΡ Τ5 .; ἴο ὙγΑ ΠῚ 
ἴῃθι οἵ ῬΟΒ51016 Ῥγϑοίιοαὶ ἀδῆρεγβ, δηά 
ἴο ΘΧΡΙΘ55 8 ἰδίου 5 ἰΙονβ δηὰ ρταί{πᾷ6 
ΤΟΥ ἴπΠ6 ἰαῦρε τηθαϑισα οὗ ροοᾶ ἴο ἢὈῈ 
ἰου Πα ΔηΊο Πρ {Π6Π]. 

Τῆς ἘΡΙ51165 οἵ 5:, Ῥαὰὶ Ῥερὶῃ ψ ἢ 
Ἦ15 ΒθΒοοη ἃ ΤῊΙ5ΒΙΟΠΑΤΥ νογάᾶβα, 8ΔΠ4 οὗἉ 81] 
Ὧ15 Ἰθιίευϑ {Π6 ἔτχο ψυς6η ἴο [π6 ΟΠυτοῇ 
οἵ ΤΠΕβϑδ] ομ δ τηιδί θ6 ρ]αοθά ἢγϑί. 

1 ἀρρβαῖβ οετίδιῃ {παὶ {πΠ6 ἘΡΙ5116 
σου] ποῖ Πᾶνα θεθὴ ψττθη α7ζεγ 51. 
Ῥαι] 5 δροάβ. αἱ (οπηίῃ ; [Ὁ 1ῃ [Π6 
ΟΡΘΠΪηρΡ βαϊυϊαίοι γα 566 {Π6 παῖὴβ οἵ 
ΘΙ νΔΠΠ5, ΣΠΙΟΠ ΔΙΕΥ {παΐ ἀπά 2 ΤΠ655. 
11. 1 ἀἰβαρρθαῖβ ΠΌτη ἴπΠ6 ΑΡοϑβί]ε᾽ 5. σοτη- 
Ῥαῆγ. [{ οουἱά πο ἤανε Ῥεεὴ υυτθῃ 
ὀεύογε; ἴου ἴῃοβα ψῆο Παά το Ὀσπηρ 51. 
Ῥδι] πον που Μαοεάοηϊα [ουπα ΠΙΤῚ 
πο δ Αἰἴῆδηβ, Ῥὰς σψγεῖα δ] ονεα ἰο 
7οῖῃ Πῖπὶ αἱ (οτιπίῃ (Αοίβ. χν]]. 15, σΈΖφ., 
ἴο ΧΥΠ]. 5: 1 1655. 11. 1). [1ἰ ννὰβ 7ιοΐ 
16 η νυ θη αἱ “ζάσμς, Ὀὰΐ αἱ Οογίγλ. 
ΝΟΥ νγὰ5 1ἴ ψυτίθῃ δὲ [ῃ6 ῬΕρΡΊΠΗΙΠΡ οὗ 
Θὲ, Ῥαι]}5 δροάβ ἴῃ [Πδΐ εἰΐγ. τ ΤΉ685. 
1. 7, ὃ, Ῥίονββ παΐ 5ῖ, Ῥδὺ] τηπϑί Πᾶνα 
Του δ! Π6 4 δ (σου βοτης {{πῚ6 [ῸΥ τῃ6 
ταρυϊαίοη οἵ [π6 ΤΠ εβϑα]οηΐαη (γ]5- 
[Δ Π5 ἴο ἢᾶγθ Δοαπταα 5 ἢ συγγαπογ.2 

ἹΠ 

ΤῊ εο)ιήγγιές οἵ {Π15. ΕΡΙ5116 τὰ οἵ 
ῬΘΟΙΠΑΥ Ἰπίθγαϑὶ δ Π4 ᾿πηροτίαποθ, ἔγουα 

Δ 80 ἴῃ {Π6 Ξ βοσιρίίοη οὗ τηδην Μ55,, τ]516α 
Ὀγ 1 ἼΠε85. 11]. 1. 

2 οι ηαγεσ, 7 ηπἼγοά. 216. Οα᾽:.. (ΕὙΘΠΟΒ 
ΤΤΔ}5].), Ρ. 2Ο0ο. 

εν Ζε2.--ἰ οἱ, 111. 

όδ8ο 

τῆς ἰδοί οὗ 115 Ῥεϊηρ [Π6 δαυ]δθϑί ΔΙηοηΡ 
[ῃ6 Αροβίοϊις ἘΡΙι51165. 

1. ΕἸγϑί 1π ἴΠ6 ογάβυ οἵ ᾿πηρογίδπος 
βία 5 {η6 ὠἰορηηαζίς οἸεταεηΐ 1ὴ {ΠῸ ΕἾΓσϑΙ 
ἘΡΙ5]6 ἴἰο τῃ6 ΤΠαββα]οηδη5. Ι{ Πα5 
ῬΘΟΟΠΊΒ ἴοο ΘΟΙΠΠΠΟΩ ἰὼ 855:1η|6 (Παΐ 
ΘΔ οἢ ἘΡΊ 5116 οἵ 5:. Ῥδαμ] Πδ5, 50 ἴο 5ρβαᾷκ, 
8. ΟΠ βίοιορυ οὗ 15 ονσῇ. ΤΠ15 νἱενν 
ἢὰ5 Ὀδ6η ρα 5Π64 ἴο 15 Εχίγοιηδϑδί Ἰορίοα] 
ΟΟΠΒΘΠ]ΊΘΠΟ65 ὈΥ ἴποθα ψῆο σοποϊπάς 
1 Μ. Ἀδηδη [Παΐ “1ῃ6 Ἔχοθ]]επΐ ἤθσοα 5 
οἵ [16 δροβίοϊιο ἂρ ΕΘ Ῥευραίιδ!]ῦ 
ΟΠδηρΊηρ ἀηα σοΟΠίΓΔα ΟΡ [ΠΘτ 5 Ιν 65, 
{πΠαΐ {πεῪ τιϑ8ε4 [τες ΟΥ Ά ἴου αΙεγοηΐ 
ΤΠ ΘΟΥ65 1η [Π6 σουτβε οἵ {ΠΕ6ῚΓ ᾿νε8, ἀπά 
οΟΠαβοαπα θα ἴο ῬΟΙΤΟΥ͂ ἔτοπ [6 νΕ 
Δαν βασι 65 ἴο ΠΟΠῚ ἴΠ6ΥῪ δα Ῥαδη τηοϑβί 
βενετα." -- Τῆς τηοϑί ΤΠουοιΡῊ δηα 51ὸ- 
ΟΘ55Π1| ΔΏΒΟΙ ἴο [Π15 [ΠΘΟΥΥῪ τηϊιϑὲ σοη- 
ϑιϑί [ἢ ΘΧδτΏ Πρ {Π6 νΘΎΥῪ δαι]δϑὶ οἵ {πες 
Ῥδυ]ηα Ἰοίίουβ, Πα σοΟην ΠΟΙ Πρ ΟἸΥΒΕΙν 65 
πα [Π6 βαπὶα (ἸτΙβδίοορυ ππάϑη]δ5 1ἴ 
ὙΠΟ πη α5 50 ἢ Τρ ΠΟΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ, 
4. 5., ἴῃ ἴῃ ΕΡιϑι]Ὲ το ἴπΠ6 (ΠΟΙ ββι8}5. 
ΘΌΟΠ Δ ΘΧΔΙΠΙΠΔΙΙΟΝ ΤΉΔΥ ἰραά ἰο ἃ 
στανε ἀουδὲ οἵ [Π6 δοουσδοῦυ ΟἹ ῬΓΟΡΓΙΕΙΥ 
οἵ τεπηϊηρ ἴπηΠ6 ἘΡΙ56185 Ῥείοστε τι {πῸ 
“Ἰβραϑβί ἀορτηδίϊς οἵ 411 [Π6 Ἰείίεῖβ οἵ 81. 
Ῥαα "1 

ἊΣ 

δῖ νιενν, ἴῃθη, 15 ἰαίζεη οὗ {π6 
Ῥείβου οἵ 76515 ἴῃ [ἴῃς ΕἸγϑί ΕΡιβϑί]6 ἴο 
1π6 ὙΠΟϑϑδιομδη5 Ὀγ ί. Ῥδϑμ], ἃ5. ἢ6 
ἸοοκΒ ὑἃρ ἴο [8 Ἡδάνεη ψΏετε 15 
Μαβίευ Παά δϑοεηάβα ποῖ το ΤΊΟΥΘ 
1Ππ8ῃ ἐνγεηΐγ γεαῦβ Ὀαίοσα ἢ 

(4) 51. Ῥαῦ] 5ρβαῖκβ οἵ 7655 δ5. “1ῃ6 
Τιοτα, “οὐὔὐ Τιογά, δροιΐ ὑνεηίγ-ῆνα 
ἘΠΠ165 ἢ ΕἸγϑί “Πα ϑβϑαϊ ομϊδη5. ΤΠπ6 ΠῚ] 
ἔοτοβ οὗ {π6 ΠΠῸ 15. βοδσοεὶν τρα]Ζεα ὈῪ 
ΟΥΔΙΠΔΙΥ ταϑάθυβ, Οὐ [Π6 σοποθηίγ 0 
Οἵ ἀορτηδ ψγ1Οἢ 1 Ροβ565564 ἴοὼσὺ (ῃοβ6Ὲ 
0 ἢτϑί τιϑεά 1. 

ΟΥ̓ τῃε ἴουγ ρύθαῖ Ναπιεβ οἵ (οᾶ 1ῃ 
τῃς ΟΙα Τεβίαμηεηΐ, Γεἤονδῇ 15 {Π6 πηοβί 
50]θηη. Α ΡῬε]θνιηρ [δὺν Μ11 ποῦ Ὀτηρ; 

1 Αἴ 81] ενεηΐβ, 1 1 ῬῈ ψευθα!]γ δοσιτγαΐα 
ἴο 5ρεαὶς οἵ ΕἸγϑέ ὙΠοβϑαὶ οηΐδηβ ἃ5 ἴῃ6 Ἰβαβί 
ἀορτηδίϊο, ἃπη4 οὗ (ο]οββίδηβ 85 ἴῃ6 τηοβὲ ἄοσ- 
τηδίϊο οἵ δι, Ῥδὺ])}5 ΕΡΊβ1165, [Π6γα 15 πὸ ρτουμά 
ἔοσ σοποϊαάϊηρσ {πΠαξ ἴῃ ἴδῃ γεαῖβ {πΠ6 ΑΡροβίϊεβ 
ἀορτηδίϊς ροϊηί οἵ νἱεν Παά στόνῃ αἰδεγεηΐ 
δηα Ἰασρασ, Απ ἱπηραγίϊα] δχαμϊπαίϊοη οὗ ἴῃ 8 
ἴννο Ὑ11 5ῃονν {παΐ [Π6 βϑπιθ τη νγὰβ δἱ σου 
ΡΟ ἔνγο αἰ δγεηΐ βείς οὐ οἰγοιτηβίδηοθς νυ ἢ 
186 βαπλθ δρραγαίιιβ οὗ ἀορτηδίϊο ρυῖποῖρ]65, 

2Χ 



όρο 

ΤΠ ΠΊ561 ἴο Ῥτοποιηοα τ, [ΙΓ ΠΏΡΙ165 {Παΐ 
Εἴθγμδὶ, Πθοθϑϑαῦυ, σΠΔηΡΈΪ655 Ἐχιβίθῃοα 
ὙΨΏΙΟΝ 15 (Π6 Ῥβοι] τιν οὗ {Π6 ἀοα οἵ 
τῃ6 ΒΙΌ1]6. [ἢ [16 οἰδϑϑιοαὶ τιγίπο]ορ 65 
νγ6 τηθεί ΜΙ σοα 5 0 Πᾶνα δαναπίιγαϑ. 
Βα τῆς ἀοα οὗ [Π6 ΒΙΡ]6 μὰ5. πὸ δᾶάνεῃ- 
ἴυγε5, ΠῸ ῬΡΕΥΒΟηΔ] Ὠϊδίοτγ. ὙΤῊ15 ΕΟ] 
Π8ΠΊ6 οἵ ἀοά 15 Ζογα (Κύριος) τῃ 16 
1 ΧΧ : δῃηα ραβββα οὐ 1πἴο {π6 Νὲν 65- 
ἰαταθηι. 2 ΤΠ Νον Ταβίατηθμς ὙΎΘΥΒ 
ἴα Κα 1 ὉΡ, 8δπη4 δοῖνε 1ἴ ἴο [θϑα5. Ηδβξ 15 
Ὅν Τιοτα 7655 ΤΟΙ 5" (1 τ Π685. -1, 
1.2; Π|. ΤΊΣ ὅσου) 

ΤῈ 15 1ΠΡΟΒΒΙΡΙ]6, [Ώ6η, [Ὁ ΔὴΥ 50 56- 
ααθης ἀδοϊαταίίοη οἵ {ῃ6 ιν γ οἵ 
ΟἸἾτῖβε τὸ τῖδα Ρεγοπά παΐ δῇἤογαβα Ὀγ 
σὲ, Ῥδὰ]} 5 Πποαιθηΐ δρρ]οδίίοη οἵ {π6 
αἰειθαίε οὗ “1ογα " ἴο [6515 ἴῃ [Π6 ΕἸγϑί 
Ἐριβες ἰο (ῃἢ6 ΤΠΘβϑαϊοηῖδη8.35 ὙὍὙῃ6 
Αροϑβίῖϊς μὰβ δἰγεδαν δχῃδιβίεα Πυπηδῃ 
Ιδηριιαρα ἃηα ἢυμηᾶπ {πουρης. Τῆθ 
ῬΙαπτηδί οἵ ἀορτὴ σδῃ ἄτοὸρ ἢῸ ἄδβερεγ; 
16 νην οἵ δαάοσαίϊίοῃ οἂὴ 5081 0 
ΒΙΡΊΕΓ. 

(ὁ) Βαϊ ποῖ ΟὨΪΥ 15 1π6 γεοορῃϊοη οὗ 
7515 5 “1ῃ6 Τιοτά ἢ ἃ βρεου]αίνα ἀοόρτηα 
1η. {π6 τη]η6 οὗ {πε νυ τΙῈῚ οὗ {Π15 ΕΡΙ51|6 ; 
10 15 ΟαΥΓΙΘα ουΐ [ΘΙ] 655 }70. 1π ῬτΥδοί!οΒ. 
ΑἹ] ΟΥΒΏΙΡ 15, ἸΡΟ᾿ ϑουρίαγαι ΡΓΙΠΟΙΡΙ 65, 
σοηΠηδα ἰο αοα «ἴομθ. ιιΐ νγουύβῃ!ρ 15 
ἔτεεῖὶγ ρίνεη ἰο (τγιϑί ἢ ΕἸγϑὶ ΤΠ δββα- 
Ἰοπιαη5. ΤΠεγείοσε τ ννὰ5 [Ώ6 ἀορτηδίϊο 
ΟΠ] ΟΙΟΙ Οὗ [Π6 να Ὶ οἵ {Παΐ ᾿δἰίευ Πα 
ΟἾτΙβί 15 αοά. 

ΤΠ6 Τενν5 γΕΓῈ Ταϊβθα ἀρ ἴο ΙΠ655, 
ποΐὶ ΟἾΪΥ ἴΠ6 ὉΠ ἃπα 5ρισγι ΠΥ οὗ 
(οά, Ρυΐ {π6 δρβοϊαΐα Ἐχο!βίνθηθθ5 οὗ 

.Μ, Ουϊζοί, ἡ7όἀϊαξίογιο, ΤυΧοά. 111. 2, 3; 
Μαϊδοῆιὶ 111. 6. 

3 Ομτῖβί 15 ποὲ ἀϊγθοῖ!υ ο41Π64 ““1μ6 Τιοτά,᾽ 
«ἑῆς Τιογά 7655 ἰπ 81. Μαίίπενγ οὐ Μδαῖκ 
(θαΐ 5ες 81. Μαζί. νἱῖ. 20, 21, δηὰ Νοῖβ οἡ 8. 
Μετ χνὶ. 19).. Ηδ 15 τερβαίεα!υ 50 ἰεσιηβά ὈγῪ 
ϑ:. 1. Ἐὸτ 51. ΤοΠη, 566 Ἐϑρβοία ! ν Χχ. 2, 
13, 18, 28. ἴπ Αοίβ ἀπά {πε Ἐριβι165 1 Ῥᾶββθβ 
ἱπίο π᾿ ἃρρε!]αίϊνθ. Α'5 ἰαβί ᾿νογὰβ γα νγειρῃΐυ, 
1Π6- ο]οβίπρ' νγοσά5. οὔ {Π6 ὑγο]8 οᾶποη οὗ 5οτὶρ- 
ἴατε 5ῃουα θὲ βίπαιθα, Τὴ ᾿ιδὲ οἵ Ῥαββαρξδ 'π 
ΜΠΙΟῊ ΓΟ τὶϑί 15 50 [ουπη θα σοι ρῖ65 Ππθαυὶν Πίϊθοπ 
οοΙυτπης οἵ ΒτοΥ᾽5. Οὐγεογααγιίζα. 

3. Θἴῃρο {ῃἰς ἱπιγοάποίίοη νναὰ5 σοιηροβαά, {πὸ 
πντιτοτ᾽5 αἰϊεπίϊοπ μα5 θθθη αἰγεοίεά ἴο [Π6 [Ό]]ον- 
ἵπρ' Ῥονγογία! βεηΐεποθβ, “ὙΠῸ ΟἨ ΓΙ ο] ΟΘΎ οὔ ἴΠ6 
(ο]οπβίαῃ ΕΡΊβΕ]6 ἴα ἴῃ πὸ ΨΥ αἰδγοπὶ ἔτομη 
ἴῃαϊ οὗ τ[π86 ΑΡροβείεἶβ βδι]εγ Ἰείξουβ. ὙΠ6 ἀοο- 
ἰτῖπθ ἰβ ρυδοί αν ἱπνοϊνεά ἰπ {πε ορεπὶπρ δηά 
οἰοβίπρ ψογάβ οὐ Πῖβ βαγιϊοϑέ δχίαης ΤρΊβι]6. (1 
ὝΠ 655. 1. ς ν- 28.)᾽-- ΒΡ. Πἰρμίξοοί, Οὐέροεζαγις 
αγα λξέρηιοτε, 

ΙΝΤΕΚΟΘΌΌΟΤΙΟΝ. 

ΗΙ5. Ψουβἢ]ρ. Μαροῇ οὗἩ ἐπ6 ρεγρίχίν 
[Παΐ μα5 Ὀδδη ἔα] ἃ5 ἴο {6 Ροβϑι 1} οὗ 
[ῃ6. [ενν7Ὰ (]Πὴρ Ἰηΐο 1Δο]α γΥ ἢὰ5 Ὀθεπ 
ΟΟΟΑΒΙΟΠΘα ὈΥ ἰοτγρϑίμιϊπαθθ οἵ {Π15 
ἴαοί. ὙΠΟΥ ἡγοΥβΠΙρρεα ΤῈ πονδῇ, ϑύγοσα 
Ὀγ Ἡΐπὰ, δηα Κερί Ηἰ5 ἔδαϑβίβ ; θαΐ {ΠΕΥ 
Ἰοϊπβα οἴμεσ ροάβ ἢ ΗΠ ἴῃ ἃ ἄδρτα- 
αἴηρ βυπογθίβιη.} ΑἸ] νγούβῃρ, νπουΐ 
αἰβποίίοι, οἵ ΔὴγΥ θὰΐ ἀοα νψ 5. οοη- 
5 ΓΠΟΕν ΕΙν ἸΔο]αίτυ. 3 

ἘΕΙΠΙΡΊΟΙΙ5 ΕἸΤΟΥΒ πᾶν {Π6ῚΓ τοοῦ ἴῃ ἃ 
ψδηΐ. ΑΠπά ΙΔΟἸΔΙΤΥ 15 [Π6 Ἔχργβϑϑίομ οἵ 
ἴῃ6 νψαῃΐ οὗ ἃ οα ψῆὴο οἂῃ σοπθ ΒΔΓ 
ἴο 5.5 ΤῊΙ5 ΠΕ6α νγὰ5 βα|58ῆ64 1π 6515. 
ΑΙ! τῃ6 τηδ]θϑίγ, θδϑδπίγ, δπά ἴονε οἵ 
(ὐοα νὰβ Ὀτοιρηΐ ΠΘαΓ ἰὼ τι5 ἴπ Ηΐϊπι. 
ΗΘ νγὰβ {|κὸ τι ἴῃ [Όση, [βαΐασγα, στονίῃ, 
ξαποίίοη, ἰδηριαρα, δῇξοιοηβ, σαρᾶ- 
οἰἵγ οἵ βυῆετγιπρ. Ἠᾷδ νγὰβ ὉΠ|ῚΚΕῈ ἃ5 1ῃ 
8.11 6156---8ὸ πκὸ {ῃδΐ Ηξδ 15 οὐὗγ Ὀτοίῃοσ, 
50 ὍΏΠΚΕ (μαι ΗἨδ 15 οὐὐὔ αοά. Βεῖογε 
[ῃΠΐ ϑιρευμαπηδη ΗΙΠΔΉΠΥ ΜψγὙῸὸὶ ΤΏΔΥ 
Ῥονν ἄονῃ σιπουΐ ΡῈ] οἵ 1Ιἀοϊ]αίτγ. 
ΕῸΓ ΟἿἿ ΨΟΙΒΏΙΡ ἀοα5 ποῖ [ϑυμηϊηδίθ 
1η [16 Μῃμῃοοά: τἴ5 οβ]εοξ 15 [88 
Πλῖνπθ ῬΕβοη ΨἯΠῸ 15 οά 85 ΜῈ]1 ἃ5 
Μδῃ." 

10 15, ΒΌΓΕΙν, τηοϑί βίσικιηρ δηα πιοϑὲ 
ΒΙρῃιποαπί {παΐ ἴθ {πΠ6 εαηδϑὲ οἵ 51. 
Ῥαι}5 ΕΡΙβΈ]65 (ἢ σιϑὲ 15 Ἔχρ οι γ ἡγοτ- 
ΒῃΙρρεα ΡΥ ρίαγει.5 “ΗἜ ουτ ἀοά 
δὴ Ἐδίμοσ, ἀμ οὐὗ Τοτὰ [6585 Οἢγχβί, 

1 ΖΕρμδηϊδἢ 1. κ5. 
53 Τὸ μαβ Ῥεεϑὴ βίγαηροῖν τηδϊπἰαϊπθά ἐπαΐ {Π 

ῬΥΪΠΟΙΡΙῈ (μὲ ΔΩ ἄερτεα οἵ ψουβηῖρ 5ῃοτί οἵ 
088 Πισῃδβί 15 ποῖ Ἰάοϊδίγυ, 15 ἴῃ 8 ἤπαὶ οπξοουηα 
οἵ [6 Ατίδη οοπίγονεγθυ. (Νενντηδῃ οι θ νεῖορ- 
τηθηΐ, Ρ. 405). ἘΒαῖμοσ, [8 ροτεαίεβδι (δίμοϊις 
ΤΠ] πίκουβ δοοιιβθα Ατϊδηβ οὗ θεϊηρ Ῥαρδη5 πὶ ΡτΪη- 
ΟἸΡΙῈ, θβοδιβα ἴῃς Ατίδηβ ἡγουβ ΙΡΡεα πα ΠΟΠι 
{ΠΥ σομϑΙἀογεά ἴῃ {ῃ6 1αϑὲ δπαῖγϑβ ἃ ογθδίῃγα, 
Τῆς Ῥαρδὴ ψουβῃρρεά οπα οά ἀπά τηδηΥ 58- 
οτγαϊπαΐς ἀθιε165 ; (ἢ6 Ατίδῃ ὑγουβῃὶρρεα οὁπΠ6 58- 
Ργθπια οά ἀπά οπα ἱπίθγιοσ αοά. (εἰ δὲ οἱ μὲν 
Ἕλληνες ἑνὶ ἀγενήτῳ καὶ πολλοῖς γενητοῖς λατ- 
ρεύουσιν, οὗτοι δὲ ἑνὶ ἀγενήτῳ καὶ ἑνὶ γενητῷ, οὐδ᾽ 
οὕτω διαφέρουσιν Ἑλλήνων .. τοῖς δὲ Ἕλλησι 
ουγκυλίονται. 51. Αἴδαῃ., Οτγαίίο 111. ο. Αὐίδῃοϑ, 
448.) ὙΠεῖΓ ἡνοσβμὶρ ννᾶ5, ἱμεγείοσθ, ἰαϊηίθά 
νι Ῥαρδηΐβπη. 

3 ΟΕ, ]ἷοὸὉ χχίπ. 8, 9, στ 56. Τοπ ἱ. 18. 
4 οὐ κτίσμα προσκυνοῦμεν, μὴ γένοιτο, ἐθνικῶν 

γὰρ καὶ ᾿Αρειανῶν ἣ τοιαύτη πλάνη . .- . εἰ γὰρ 
καὶ ἣ σὰρξ αὐτὴ καθ᾽ ἑαυτὴν μέρος ἐστὶ τῶν 
κτισμάτων, ἀλλὰ Θεοῦ γέγονε σῶμα. Καὶ οὔτε 
τὸ τοιοῦτον σῶμα καθ᾽ ἑαυτὸ διαιροῦντες ἀπὸ τοῦ 
Λόγου προσκυνοῦμεν, οὔτε τὸν Λόγον προσκυνῆ- 
σαι θέλοντες μακρύνομεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς σαρκός. 
--Αἴμδη. “21:1. αὐ 44 ἀοζῤῥάἠμιηε, 729. 

5. κατευθύναι, τ ἼΠΕ655. 111. 11. 



ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

"ἀϊγεοῖ ΟἿ γαΥ ππίο γοῦ. Βιεΐ γοιι 
της Τιοτὰ τηᾶκα ἴο ἱπούθαβα δηα δροιιπά 
πον; ὁ π6 5. ΘῈ ΠΡΑΒ (111. τὐὔὐ 12). 
ΤῊΪ5 15 οὗ ϑιγραβϑιηρ 5 ταηρίῃ δηά 
ἀορτηδίῖς ρσξοϊβίοη. ὍὙῃῈ ψο ρτδπηι- 
ΤηΔίΙ641 5] οίβ ἅτ σοηηθδοίθα ΜΠ ἃ 
ψΘΥΡ [ἢ {6 ϑιπριατ,} 1ηΠἀἸσαίπρ ἀἸβποί 
ῬΕΙΒΟΠΔΙΥ Δ ηα πη] οὗ ϑυρβίαησα ψ ἢ 
πη! ορεγαίϊοῃ ; γεῖ ἃ Ῥαβϑϑᾶρα ἴῃ ἴῃς 
ΘΕΟΟΠα ἘΡΙ5116 σοαβ Ὀθυοπα ανϑῃ [Π]5. 
ἴῃ ἃ ΡῥΥαυεῦ 50 {κ {παΐ ἴῃ [Π6 ΓὈΥΠΊΕΓ 
Ἰφίίοσ 1η Ῥοϊηΐ οὔ σοῃβίγαιοίοη 2 ἃ5 ἴο ἴπ- 
αἰοαίθ 1π6 Ιἀθπαγ οἵ (Π6 ἢχεά ἀορτγηδίϊς 
τοῦ] τοι ν]Οἢ 1 5564, [Π6 πατηδ οὗ 
1ῃ8 Τιοτά [6515 (τὲ βίαπμαβ. δεζογε {παῖ 
οὗ [6 Ἐδίμεσ. 

ΤῊΘ βίτοηραϑί ΘΧΡΥ͂ 5500. οὐ {ῃς6 τῦο- 
σ“ϊ2 οἵ (ἸΠτιβὲ 15 5 [ου πα ἴῃ {πῸ᾿ ἢγϑί 
τ θη οὗ (Π6 εχίαηί Ἐριβι]ε5 οἵ 81. 
Ῥαι]. 5 Τί τηῖρῃϊ θεὰ δἃ5 1 {π6 σΠο]α 
τηϊη ἀπά ἐπουρσῃΐ, Πεατὲ δηα ᾿πίθ]Πεοὶ οὗ 
18 ΠηΔΤΎ αἱ ΠἼοβα ἄθαῖῃ Π6 Παᾶ 85- 
Βιβίθα δῆ ραββεὰ ἰηΐο 5:. Ῥαὰ]. ἘῸΓ 
δὲς ϑίθρῃεπ᾽β ἀἰβοοιτβα, αηα Π6 σΠαῦρα 
αραϊτιδὶ Ἠϊπη, ἰορείμευ ΜΠ 5. ἅγιηρ 
ῬΙΓΔΥΕΙ, οΟΠἕα] 1ῃ σουτ 81} {π6 Ῥϑι]Πηα 
τῃθοοσυ. Ὑπαΐ [6518 5181] ““σἤδηρα 
ἴῃ6 τῇΐθβ πο Μόοβοθ ἐε]νεγεά ὑπίο 
15 6 15 {πε τοοὶ :4εα οἵ [6 ψΠο]α 
ΤΩΟΙΏΘΉΪΟΙΙ5 ΟΟΠΓΓΟΥΘΥΘΥ ἸΡΟῚ [ῃ6 Τὰν 
ἀδνεϊορεά ὃγ 581. Ῥαὰ] ἴῃ βενεῖαὶ ἘΡ 5{165. 
Τηαΐ ἃ ἀγίηρ ὈΕΙΙΕνΕῚ ἡγουβηρρεά (τὲ 
ΜΠ 500 ΡΥΑΥΕΓ 85 σου] ΡῈ τὶρῃ!ν 
οἴδετγθα ἰο σοά οηἱγ  νγὰβ ἃ ίαοϊ ψνῃϊοἢ Πα 
ῬεΒιηα 1 {π6 ἄορτηα οἵ (ῃς ιν ην οὗ 
ΟἸὨγιϑί, Α5 {Π6 εοῇο οὗ ϑίερῃθη᾽ 5 [βδοῃ- 

᾿ πβίυαϊεα εχρυεβϑίοης οἵϊοεπ ἰπγον στεαΐ 
Ἰισῃξς ἀροπ {Ππ6 ρυηοῖρ]ε5 οἵ {π6 ῥγοίδσδβουβ οὗ 
ΔῺΥ οτεεά. ὍΠ6 δαῦὶγ ΟΠ τβίϊαπθ γγεγα ἰπβιϊποῖ- 
ἴνϑὶν ἀεβισπιαίεα ὈΥ {πϑιηβοῖνεβ πᾶ οἴπεῖθ ἃς 
ἴβοβα πο Πα }}γ ““ 6411 ἀροπ {πε Νδιης οὗ 
ἴδε Τοτὰ." (Αοἰβ ἰχ. 14,21 ; χχὶϊ. 16 ; Βοιῃη. χ. 
12 83. ΚΔ ’ν τ ΘΓ. 2. 2 Τίμα. 1]. 22.) 

5 αὐτὸς δὲ ὁ Κ. ἡμῶν 1. Χ. καὶ ὅ Θεὸς καὶ πατὴρ 
ἡμῶν... παρακαλέσαι ὑμᾶς----2 ΤΠ655. 11. 16, 17. 
ἘῸΥ δῇ ἱπϑίαπος οὗ {Π6Ὸ βαῖηβ Ἴοηϑίγαοίίοη, οἵ, 
Πατὴρ καὶ Ὑἱὸς καὶ καὶ ἅγιον πνεῦμα πάντα ἐργά- 
{ζεται (5. Τοαπη. ΟΠγγοοϑβί. ἐγ ζοαγιγι. ᾿ορεῖζ, χχν.), 
ὙΠ ογα 51. Ηδηγυ 5116 ροϊπίβ ουέ {μ6 ἀορτηαίϊο 
1άδα ἀπάθυ!γρ [6 σγαμπητηδίϊοαὶ σοπδίσιιοίοη, 

δ Βεβηρθὶ βᾶγ8, ὙΠ σἰηρι]ατ Ὀεδαίγ :--- 
““ίγαααθ Ἐρίβίοϊα δ Ὑπεββαϊοπίοθηβες ἐογὰ 
βίησοϊα οαρῖΐα 51 ΠΡῚ}15 Θ 5 ἾΓ 115 οὈϑισπαΐα Πμαρθεῖ. 
Μοβὲ οἵ ἴμεββ “"ϑυβρίγια "" δὲ. δἀάἀγεββεα ἴο 
7655, 

τό  λισίθ νἱ,, 14. 
5. Αοἱἴβ νὶϊ. 5-9. 

ὅροι 

ἴῃρ ἀρουξ {Π6 Ἰὰνν 15. Ῥυο προ ἴῃ (614- 
{18 }}5, 50 {Π6 βοῇο οὗἉ ἢΐ5 ρύδγυεσ 2 (ῃτιβί 
15. Ῥιοϊοηρθεα δηᾶ τ] Πρ |64 ἴῃ {πὸ 
ἘΡΙι5[165 ἴο {π6 ΤΠ βϑα]οηϊδηϑ.; 

ΤῊΒ ἔδοΐ 15 οἵ {Π6 ννειρηταϑί ᾿τπηροτί ἔοσ 
[Πο586 ψῆο ῬεΙθνα [παΐ 5:. Ῥαὰ] νγὰ5 δΔῃ 
ἸὨΞΡΙΤΘΑ ΑΡΟΒι16, δῃα δα αγεϑθθα ἃ ἸΔΥΡῸΥ 
ΔΌΘΙΘποα [πῃ (πο86 ἴο ψποπὶ ΠεῈ ἢτχϑί 
ψγτοίΘ--ονθ {π6 ΟΠυτοῇ οὗ 4]1] ἀρ65. 

Ῥ, 

Ὑγηαὶ νίενγ 15. ἰάθη Ὀγ ϑιί. Ῥαμπὶ οὗ 
ΟΠ τιϑ 5 ουκ τη {πε ἢγϑί οὗ 15 ἀροϑβίο!ις 
Ἰειεῖϑ ἢ 
Οὐ σοποϊ δῖοι. ἸΡΟΩ [Π6 ὙΠΟ]6 15. 45 

[ΌΠονν5 :- 
ΤῸ σοῆνουβ ἃ {ποτυοιρΉ ]γΥ [4156 Πρ γ65- 

510} [0 580 {παἴ ποηῃ6 οἵ [εξ στεαῖ ἀοοί 68, 
γγΠ1Οἢ Α΄ ΠΟΙ ΒΙ ΕΥ̓ α Ἔβρθοῖα Πν Ῥαυ]1Π6, 
816 ἴο 6 ἰοιπᾶ ἴῃ [ῃ656 ΠΊΘΙΠΟΥΔΌΪ6 
οΠαρίθιβ. ΤΠοβε ἀοοίγ 65 ΔΥ6, Οἵ σΟΊ756, 
ποΐ ργεβϑεηϊεά ἴο τπ|5 ἢ ῬΥΘΟΙ5ΕΙῪ [Π6 58 1ὴ6 
1ην δϑεαγα οὗ νγοσά 5 νυ ἡγΠΙΟῈ ΠΥ ὙγΈΓα 
αἰτεγνναγας οἱοιμθα, Οὐ, ἴο οἤδηρε {πε 
ἤρτιγα, ἔΠαν ἀγα ποῖ [Ἀϑῃϊοη θα Θχϑοί!Υ 1ἢ 
1Π6 58 Π16 5ῆηαρ8 ἴῃ ψΠΙΟἢ {ΠπῈῪ ἡνεσα δἴζοσ- 
νγατα5 [56 Ὀγ {Π6 ἢταβ οἵ σοῃίσονεϑυ. 
Βαυΐ {ΠΟΥ ἃτα {πεῖ 1ἢ ῬΓΙΠΟΙΡΙῈ πα ἴῃ 
Ε556 66, Τη6 Τὰν πηδίθυϊαὶ, 50 ἴο 5ρΡ68Κ, 
οἵ ἀορτηδ ἴῃ [Πε6 50-681166 ““ ἀπάορτηδίο ἢ 
ἘΡ. ἰο της ΤΙ ΠΕϑϑδὶ ομδη5 15 [Π6 581ὴ6 85 
1η {Π6 50-(4|164 .““ ἀορτηδίϊς ᾿ ἘΡ. ἴο {π6 
ΟΟΙ]οββίδηβ. ἔνε Ὀειανηρ ΟΠΈΟΙΒΙὴ 
Πᾶ5, ῬεΕΊΠαΡ5, βοπηθί 85 «ΡΌΠΘ ἴοο [ΔΓ 
ἴῃ. Ππαηρ οΠ6 5εΐ οὗ ἀορτηδβ, ὁη6 θχο]υ- 
δῖνε (ὐῃγιβίο] ορίοαὶ αβρεοί, ἢ οπ6 ΕἸ ΡΙ5116. 
Τῆς Ῥρύβοῃ οἵ (τί, νμο]α δηα ἘπΕΓε, 
νγὰ5 ρΥ͂αβεηΐ ἴο {Π6 τηϊηα οὗ (Π6 Αροβίϊε, 
Δα Πα δάάγεϑθθα ΠΙπΊ56] ἴο Πὶ5. ἰαδκ 
ἜαΠρρΡαά, ποῖ ψ ἢ [ταρτηθηΐβ οἵ ἀἸβοοη- 
ῃροίεα (Ἰ γί !οριοαὶ ἴαποιθ5. βυρσεϑίθα 
ῬΥ ϑυσοθβϑῖνα οἰγουτηβίδηοαβ, ας τ] 
ΟΠ 6 σεπίτγαὶ ἀπά ρετίεοϊ σοποθρίίοη, Π]Οἢ 
6 ᾿ηἰοτργείεα δηα ργεβεηίβα ἴο οἴμεῖϑβ. 
ΤΠυ5 115 οἴξῃ αϑϑυμηθα ἰπαΐ [πΠ6 σοη- 
σορίϊοη οἵ (ηγιδὲ ἴπ ἤδανθῃ 15 ἴΠ86 ομ6 

1 ΤῊΣ Ν. Τ. ραβθᾶρεβ ἴου αἰγεοῖ ἱπνοοσαίϊοπ 
Δ ηα δἀοταίϊοη οἱ ΟἩτὶβί, δα ποθ Ὀγ Μεϊδηοῃ- 
ἴποπ, ἀγα τηδίηἶν ἴτοτη ἴΠ656 ΕΠ ρΊβ]65, Ηε δαάς, 
“ΤΠ 656 δ΄6 ἰθϑιϊτηοηΐαβ ἴο ρογρείμαὶ ἱπνοοδίίομ 
οἵ Ομηβί, ἐνεπ θη Ηδ 15 ποῖ υἹἱβῖθ]γ νι ῃ 
τάβῃ." (Ορρ. 1. 153.) ΕῸΥ ψόοτϑπῖρ οὗ (τιϑβί, ἴῃ 
1μ6 Ο. Τ., [ῃ6 νυυῖτου ταῦ Ὀς δἰ]οννεά ἴο σεΐεσ ἴο 
ἴῃς Βαπιρίοη Γιβοΐατα, 1874) ΡΡ. 193-224, 2π4 εαϊῦ. 

ΦΥΘΟΥΣ 
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ΟΠ τβίοϊορίοδὶ τάδα οὗ [ῃ6 ἘΡΙβε]6 το (ῃς 
ΟΟΟ]οββίδῃβ, βοιηβίῃϊηρ Ῥεου]αΥ ἴο {Παΐ 
ἘΡΙ5116, δῃᾷ σομπϑίμαίηρ 115 αἸΠγθ πο 8 
[τόση 41] οἵ μϑυβ---ἃ βίβρ οἡ ΠΟ ἢ 51. Ῥδὰ] 
ἰουπα ΠΙΤη56 1 δὲ [Π6 οἱοβα οὗ ἃ βεγῖ65 
Οἵ ἀδνβϑίοριηθηΐβα Βαυΐ {ῃ6 δβοεπάβά 
ΟΠμπβί, δ [Ὡ6 ΕἸρμὲ Ηαηά οἵ σοά, ἄοε5 
ποΐ οτονά οἷ Ἔνεῖυ ΟἰΠΕΥ ΟὈ]εοΐ [ἢ 
ἴῃ6 ριοίιτα ἄγαν ἴῸΥ ἴΠ6 (ΟΟ]ΟΞ5ΙΔ 5. 
ΟΠ τβέ, ἴἢ σοπ ΓΔ Ἰϑε] πο οη ἴο ΑΉρΕΪ5, {Π6 
(επί οἵ (ῃς {Ππίνεγβα,, [ῃ6 ΒεριηηΙηρ,2 
15 ποῖ 50 δχοϊβίνεῖν ργεϑεπίεα πδὲ [ῃ68 
ΤΠΟΔΥΠδίοη 15 ἰοτροίίθη.3 Τὴ νεῖ 
Βοάγν νη 115 δοΐι] Πυτηδῃ σαρδΟΙ (165,2 
1ῃ8 νεῖυ ΒΙοοά (πὲ ἤονεα ἔγοση Πυτηθῃ 
ψ ΘΙ η5,5 ΔΥῸ {Π6 Ῥοσοῇ {ῃτοιρ ψὨΙοἢ να 
Ῥᾶ55 οηνγατά 8ΔΠη4 πρυγατά. “ΓΠ5, ἀρϑϊῃ, 
10 15 Δϑϑεσίβα {παΐ ποπα οὗ [ῃ68 ρεοι]αην 
Ῥδα]η6 ἀοοίΓΠ65 τα τη (ῃ6 ΕἸτϑί ΕΡΙ 5618 
ἴο {1Π6 ὙΠΕββδ]οηίδηβ, (Π6 ϑαρρτοϑβαά 
ΠΟΠΟΪ 5ΙΟΠ. 1 5ΟΠΊΘ σᾶ565 Ὀεϊηρ {Ππαΐ 51. 
Ῥααυΐ μαά ποῖ γεῖ ἀδνεϊορεά οἵ ᾿ηνεπίβα 
ἴμθ. Βιΐ τΠ6 ἀϊβοουγβα οἵ 5:1. Ῥδὰ] δ 
Αποοῃ οἵ Ῥιβιάϊα αῇοτγαάβ αὶ σομηρ]εΐα 
ΠΙβίοσιοαὶ σοηἐγδαϊοίίοη ἴο 1Π15. ΕῸΥΙ {παΐ 
αἰδβοουγβα γγὰ8 Ἂ6]]νευεα ϑοὴθ γξδῖβ 
Ῥείογθ [Π6 Εριβ!α ἰὸ {Π6 ΤμΘσβαϊ πίη 5 
νὰ5 ψτςς6η, [Π6 δατ]δβί οἵ 411 81. Ῥδι]}5 
Ἰείίεσβ, [1 τὸ θ6 ἰπι6 {παΐ {παΐ ἘΡΙβι18 
οοπΐδ]η5. “ ποίπιηρ οἵ 7ι5Ποϑίοη ὈΥ 
(αἰ, ποῖ ῬΥῪ σψοῦκβ οἵ [ῃ6 Ιανν, 1ἰ 15 
σαγίδιη [δὲ {Π 6 ΟΠ 55 Οἢ ἄοα5 ποΐ 8156 
ἴτΌΓ ἸΡΠΟΙΔΏΘΘ, ΟΥ̓ΥτοΙ, {π6 ἔδοί {παΐ [Π6 
ἰάθα μα πενεσ θη ρταϑοηίθα ἴο {ΠῸ 
ὙΙΙΓΕΙ 5 τη], ΕῸΥΙ, ἴῃ [Π6 ῬΥΈβθποθ οὗ 
ἴῃ6 τυ]οῦβ οὗ {Π6 βυπαρόριε αἱ Απίοο 
οἵ ΡιΙβΙ41α, μΠῈ Παᾶᾷ 5814 ββϑνεῖδὶ Ὑϑᾶγ5 
Ῥεΐογβ : “ΤὨτοιρΡ [Π15 πηδη 15 ρυθδομεά 
ἴο γοῖι [6 [ΟΥΡΊνΘΠμΕβ5 οἵ 51η5, απ ὈῪ 
τη 411] {παὲ Ῥεενε δῖ ᾿πϑεῆεα ΠΌΠῚ 
411 [Πϊηρ5, οπῚ ψΠΙΟἢ γα σου] ποί ΡῈ 
7υβπεα ᾿γ [Π6 ἴανν οἵ Μοβεβ. ΝΟΥ [5 

Ὁ ρρες, 7, 1, 16. 
2. (1085. 1, 18, “ΜΈ ἰ5 [πε Βερὶπηΐϊηρ." 
3. (1095. 11. 6. 
4 “Τὴ {Π6 Ῥοάγ οἵ Ηἰβ5Ξ ΕἸε5}," (οἷοβϑ. 1. 

22. 

ὁ ΟΟ]οββ. 1. 20 (ν. 14 οαπποῖ ΡῈ σιοίεά δς 
Ῥτοοῆ, 

δ᾽ Αοί χί. 328, 3290. 86:6 Ατομάεδοοπ 
Ἡδηπδμβ Βαιηρίοπ [,βοΐαγεβ, ΡΡ. 216-217, [ἰ 
58 οι] οΑΥΘίΆ]Υ με ποίεα {παὲ [Π6 οοποβρίϊοπ οὗ 
1ῃ6 δροϊϊοη οὗ ἔπε Τνανν--τοῦ 15 ἀρβογρίίοπ ἱπ 
ἃ. ΠΙΊΡΉ ΘΓ 1468] ---νγᾶς πο “᾿ππροτγίεα Ὀγ δι] ἱπίο 
ΟἸτΙϑεδηϊεγ ̓  ; θὰ ἔοστηθα ἂπ ἱπίερταὶ ρατὲ οἵ 
ἴῃς τεοογάεα ἐεδοῃϊπρ οἵ ουῦ Τοτά, ΤΗΪβ 2γήρι- 
οἶξίε, δα ὁπ8 τηδτκεα ἐημείγαϊέογε οὗ 1ϊ, τηᾶγ θὲ 

ΙἹΝΤΚΟΌΟΌΟΤΙΟΝ. 

1 {τὰθ ῃαὲ της ἘΡΙ5Ε]6 το [ῃη6 ΤΉ Θϑϑαϊο- 
ΠΙΔΠ5 15 50 ΘΠΓ ΓΕ ΘΩΡΤΟΘΒΘα ὈΥ͂ {Π6 
τπουρῃς οἵ ΟΠ γιδὲ σοτηϊηρ τὰ {π6 ρχβαΐ 
Ῥαγομοῖα (παῖ ΗἨδ οσουρίθθ ΠῸ ΟΠΕΥ 
Ῥοβιίίοθ. ὅγε πᾶνε βϑεὴ {παῖ ἴῃ (οἱοβ- 
514 Π|5 16 Ῥτὲδδοθοῦ οἵ [Π6 ἀϑοβπαδᾶ 1, οτά 
αἱ ἴῃς ΕἸιρῃξ Ηδπηά οἵ ἀοά [15 ποΐ 50 
εηραρσοα 1 [Π15 ἀϑρεοΐ οἵ {Π6 ϑνίουτ 
{παῖ ἢς ἴογρείβ. Βείμ] μη δηᾶ (δ νατυ. 
ΤῸ 15 δα 50 ἴο 5πον (ῃδΐ [Π6 δυΐμογ οὗ {6 
Ιδιίεῖβ ἴο (6 ΤΠαϑϑαϊοηιδὴβ ἄοαβ ποί 
Ιοβα ἴῃ6 Ῥαϊδῃοα οἵ ἄορτηα ἴῃ δὴ 8- 
ΒΟΙΌΙΩΡ 8Δη4 ΟΠΕ-51464. ρῥγεβθηΐζδοη οὗ 
16 Αἀνεηί. ὙΠ τ] ονίηρ ἀορτηδῖς 
ΟΠ ΓΙ βίο] ορΊοδὶ ῬΎΙΠΟΙΡ]65 δῖα ἴο ΡῈ ἰουπμά 
1η (Π6 ΕἸτθὶ Εριϑα ἰο ἰῇ ὙΠεβ5α- 
ἸΟΠΙΔΏ5. 
να. ΓΒ γιὲ 15 2) 20 1716, 

Ζ1165. 

(α) ΤῊ Τιογά 76βιι5, ἢ. 15. 
Ουτ 1ιοτά [6515 (τὶϑί, 1. 19, ν. 22. 
ΤΠ Τιοτά Η]πλβεΙΐ, ᾿ν. τ6. [ΤΠ Ετὲ 15 

8}. ὉΠ ΓΔ 5] Ὁ]6 αἸρτν ᾿η [Π6 ΟἸΡΊηΔ] 
Αὐτὸς ὃ Κύριος-- ΗἙ, ΤΗΕ ΤΘΕΡ. (Οἵ 
2. 1.655. 11. 16.] 

ἼΠΕ Τιοτα---2 ας» Ἴ7:. 
(ὁ) “2 ἠυϊροῖν τορι )οϊγεα τυϊζᾷ ἐλε Ζαΐλε. 
ἼΠ6 ΟΒυτοῆ ἴῃ αοά (6 Ἑδίμεσ δηά 

[ἴΠ6 Τιοτά 6515 (γιϑβί, 1. 1. 
(ὃ Ῥταγεά ἴο ψι ΗΠτη, 
“Ἡξς, οὐἵγ ἀοά «ηά Ἐδίμου, δῃᾶ οὔὐσ 

Τοτὰ 76805 ΟΠτϑὲ αἰγθοῖ ΟοὐὔὟτὸ ψᾶγ.; 
(1 ΤἼΘ655. 11. 11). Τὴδ νετῦ “ αἰτεοί ἢ 15 
δῖα ἴθ (Π6 {π|τὰ ῥεύβοῃ βρη δῦ Ορί. 
κατευθύναι, [ΠοΡ νι ὑγο 5 ]εοίβ 

Ῥ͵Δτητ [041] γ. ῬΥΙΘΟΙΒΕΙΥ ἴῃ [ῃ6 5δτὴ6 
ὙὙΑΥ “Ηδ, οὐὔὐ Τιοσά [655 (σέ, δπὰ 
Οὐ οά «πὰ Ἐδίμεγ, ἀῇὲ [ΠΟ ὈΥῪ 
1πΠ8δ {πὰ Ῥξῖβοη ϑ,πρι Δ ορίδίινα 
παρακαλέσαι ἴῃ 2 Τῆ655. Π. 170. Τῃ6 
ἸΏ γΘΥΒΙΟΝ. οὗ (Π6 οτάεσ, δηα {Π6 πηδ] βίο 
αὐτός ΔΡΡΙΙΘα ἴῃ οηε ρἷδοα ἴο {πῸ Ἐδίποσ, 
ἴῃ {π6 οἴπασ ἰο ( γιβέ, τα νευὺ 5ἰδηὶ- 
Ποδηΐ. ὕὐπάουγίηρ θοίἢ ραβϑαρεϑ που 
566} ἴο 6 (ῃς ἐγμαϊέν οἵ ἴῃς Ἐδίμπεσ 
ψ] ἢ [ῃς ὅοη ἱπάποαίεα Όγ {Π15, ἀπά {π6 
Ζιφ Ζέν οἵ ἴ[ῃ8 ορεγδίίοῃ ρσοσβεάϊηρ ΠΌΤ 

[ουπᾷ ἰπ ἀϊγεος ϑυσοοβθῖίοπ ἱπ 5, [μ|κ6; {Π6 
2γτριείῤἑδ ἴῃ ἴπ6 Ῥᾶτγϑθ]α (ν. 36), [6 αΖΖὝῥεαξΖογε 
1ῃ {πΠ6 σαβ6 οὗ {πε ϑαΌΡδιῃ (ν]. 1-, σοπηπηοη ἴο 
[η6 ἴἢτεε βΞυπορίϊοβ). Ὅῆθ βαιηθ 27,2) 1 15 
ΡΙ]αςεά Ἀγ 81. [οβπ 1π [ῃ6 οσεΐτοπί οὗ Βῖ5 ἅοβρεὶῖ. 
.: 1.) 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ῥοίι, ἱπαιοδίεα ὈΥ {Π6 5] ΠΡΊΪΔΥ νεγῦ5. 
ΤῈ 15 ἴΠ6 πεαγεϑί ροϑϑῦϊε τεῆδξοποη οὗ 
τη6 ΑἸ ΡΠ Υ καιροί τὰ “ ΤῊΘ ,ϑὸγ και (0 
μοίπηρ οὗ .717»5 60. (ϑῖ, ΤοΠη ν. 10). 
ΤΗΣ ἀϊδίπος Π] ΠΟ οὗ {Π6 ἘδΔίΠΕαΥ δηά 
1ῃ6 ὅοη ῥσενεηΐβ ΔΥ ἀδῆρευ οἵ [Π68 
24 λ ν Ὁ τυογ γι τθ [Π6 5] Πρι Αγ ν 
Ῥεΐηρ τηϊβοοηϑίσιεα ᾿ηΐο ἃ “ οὐλ7ιεδίοῦι οὗ 
276 2 γ5ο715." 

2. Ομ τβι 2, Πεαυσ. 
Το ναὶ ἴου ΗΙ5 5οὴ ἴτοιὴ “7 εαυ 71, 1. 

το. Ηξςε, (με Τιοσά, 51.411 ἀδβοθηα [πΠῸΠῚ 
Ἤεασυσι, ἵν. τ. 

4. Ομγιϑί φηη7ι αραῖλ, [ῃ 6 Ἐ Θϑασγεο- 
τοι ἀπά {π6 1148, ν. 14-τ8, 

4. (μηδέ, λει δαδε7,167, 
(4) Ἔνεὺ αοίίνεγίηρ 72γοηι 1276 τυγαΐζ, 

ἘΓΥΤ. 
(Ὁ) Τῆς “φημι οΥ σαζυαίοι, 
“τ ἴο ΟὈΐΔΙη ϑαϊναίίοη ὈΥ ΟὐΤ Τιοτά 

76 Ξ|5 ΟΠ τ Ξε Υ. ο: 
(ὃ αἰνίηρ κο Δ72 ἐλγοιρά ΜΠ ς Ζεαΐλ. 
“ς.- ὝγΠο αἰϊε( οΥ τι5, {Παΐ, γ᾽» ΠΕΊΘΟΥ γα 

γγαΪΚα ΟΥ 5166ρ, γα 5ῃοι]ά ᾿νε ἰορείμεγ 
ὙΠ ὨΙτη," ν. το. 

Νο “Ομ ηβίοϊορυ " ΟΥ̓ “ ϑοίεψτοορυ ἢ 
ἴῃ {πὸ Ν. Τ᾿ οδη ρῸ Ῥεγομῃά {Π15. 

2. Τε φελαϊοίορίεαί εἸεταθηΐς τη [ῃ6 
ἘΡΙ51165 ἴο πΠ6 Τ ΠΟ βϑα] ΟΠ] 85 15 ῬΡΕΟ  ΠΔΥΥ 
ΔΟυπάδηίϊ. 

Α5 [Π6 βυρροβεαᾶ εἴτστου οὗ (ῃ6 βαυ]ν 
ΟΒυτΟἢ 1 σείδγεηςε ἴο ΟἹ 1 ΟΥ᾽5 (οηϊηρ 
15 ΠΊΔΊΗΪΥ ᾿Πίδυσ  ἔΓΟΙ ΟἿΘ ΡΑΒΒΑΡῈΙΩ ΕἸΓϑί 
ΤΠ βϑα! οηἰδη5 (ἀν. 17) ; 1 τη Ὀ6 ΜῈ]]} ἴῃ 
[815 ΡΙασείο βηΐθυ ΠΡΟῚ {Π6 Ἐχϑιη! δίῃ οὗ 
16 50-(41154 Αροσαϊγρίϊο δε πηθηΐϑ ἢ [Π 6 
σΟΠΟΘΡΊΟΙ οὗ {π6 Κιηράομχῃ οἵ αοά, ΠΟ 
15 ουπα ἴῃ {Π6 τεοοτά οὗ οὐἵγ 1ιοτα 5 
τεδοῆϊηρ. [ἢ {115 ρασί οὗ ΟἿἹΓ 50 Ύνευ, γα 
ΤῊΔΥ ἢγϑθί σοηβιΕΥ δ ηα δοσουηΐ [ῸΓ {Π6 
ΔΡΡδσθηΐ Ῥτουηϊβα οἵ δὴ πηπηθάϊαίς Αὐ- 
νεπΐ, οὗ ψῇο βοπηα νεηΐυσα ἴο 5ρεὰκ 
50 [ΤῈ Ε]γΥ. 

1 15 ἴῃ ταείδσσεποθ ἴοὸ {ῃ15 50-041164 
ΑΡοοσαϊγρῇς εἰθηθηΐ ἰπαὶ Μ. Ἐξεηδῃ 
ΤΏΔΚ65. {ῃ6 τηοϑί ἀἰϊβίίηοί δηα ἀεβηϊία 
βίας ηθηΐβ 1ἢ 15 “1116 οὗ 6515. ΤΠὰυ5 
6 σίαΐθθ, 15 νϑτίοιβ ρδϑϑᾶρθβθ, ἰῃαΐ 
“ (Πγ50᾽5 ἀβοϊαγδίοη ΠΡΟῚ {Π6 ῬΓΟΧΙΠΉΥ 
οὗ [π6 ψουϊα᾽ 5 οαϊϑίσορῃα ᾿ἰθανεϑ ΠῸ ΓΟΟΠῚ 
ΤΟΥ ΔΗΥ εαινοσδίοη :" -ἰῃαΐ “186 μου] 
[α5 γοΐ εῃηαβά, α5. Ηδβ δηποιηοεᾶ :"- 
τῃδί “μιὰ πυβί ἐχουβα Η]5 ΠΟρΡῈ οἵδ νϑδίῃ 
ΑΡοσαΐυρϑε ;--ἰἰμας “Ης δοἼοοθρίβα ἰῃς 
τπἰορῖαβ οὗ Η15 {{ππη6 ἀπά τὰςθ, πουρῇ γγα 
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Τηιιϑέ οί ἄδβϑρίβα ΗΠ5 οἢίπηοσα :-[Παΐ 
“16 Πέίεγα] δοοερίδτοη Ὀγ [πε ἀϊβοῖρ]ε5, 
84 αἵ οδυΐαϊῃ τηοτηθηΐβ ΟΥ̓ {Π6 Μαβίοθσ 
ἨΙΤη56 1, οἵ δὴ ἱτηπηθάϊαία αηα ουϊνατά 
Τυάρτηδηΐ, σοπλε5 οαξ ἴῃ {Π6 νυ ηρ5 οὗ 
[πΠ6 {πὴ6 ΙΓ ΔΡϑοΙϊαία ανιάθποα ; ἰμαΐ 
“ἢ τϑα]]βδῖῖς σοησερίίοῃ οὗ [ἢ6 Ὀὶνὶηα 
Αανεηΐ Πὰ8 βῆ ἃ β5ῃδάον οἵ ρδϑϑίπηρ 
ἀεοδρίϊοι ψνΏ]ο ἐμαὶ ἀβαίῃ ἢδ5 σδιιβεά 
1.5 ἴο ἰογρεῖ,᾽ 

ἘΕΙΥ͂ ΟΠ6 ΨἯΠΟ Πα5 1ἰβίβηβα σδγεῆι}γ 
ἴο ἴΠ6 Ναν Ταβίαιηθηξς Πδ5 ἤρασά 1 11 
1Π6 βίγοκβϑβ οὗ ἃ ρχσδηᾶ δηᾷ 5ο]εηῃ ΚηΕ]] 
ΟΥ̓́ΕΥ ογδαίΐίοῃ. ΤΠ15 ΚΠ6]1, ᾿Ἰπάδεά, 15 
τηὰοἢ ΟἹάΘΥ πη (η6 Νεὲν Ταϑίδιηβηϊ. 
ΤΠῈ ἔνο ἢγϑί ῬΡσόρἤθοΙ65 τὰ οἵ (6 ἢτϑί 
Δηα βεοοπά Αἀνεπί. ὙΠΕΠ τηδῃ μά 
ΟἾΪΥ σοΙηθ ΠΌΓΤΩ Π15 Μδκοτβ απ δρουΐ 
ἃ ἰπΠουβαηα γεϑαῦβ, ΕΠΟΟΝ ταπηρ᾽ ᾿ἰ ἢγϑῦ, 
“ ΒομοΙά, [6 Τιοσά οομηϑίῃ "ἢ ΤΠΘ 
ΟΠυτοῇ μᾶ5 Ῥεθὴ ψναϊηρ ἤγε ἐπουβαπά 
γϑατῦβ. Βαΐ [πε ἀρεὰ (γεδίιοη ᾿ΠΙἸΠΡΘῚ5 ΟΝ 
511. ΤὍΠδ ρῥτιδϑίβ οἵ οα ϑβίαπα νγαϊπηρ 
αἴ 1ῃ6 σαΐβ, δῃηὰ [Π6 ΡῈΕ]] [0115 οῃ, Ὀαΐ {πῃ 6 
ἔπη γα] ἰγαϊῃ ἢὰ5 ποί γεῖ Δρρβατσβά. 
γε οδῃ δοοοιιηΐ ΤΟΥ {μεθα ρβϑαρεβ, 

Δα ΟΥ̓ΕΓ βουὴ ρτοοίβ {παΐ {ῃ6 ϑοϊυίίοι 
15 {Π|6. 

Ιη {Π6 3γεΖ ΡΙδςθ, ἔῇθῃ, τηϑηυ οὗ {Π6568 
Ῥᾶβϑαβεϑδ, Ἔβρθοῖ!ν [Π6 τηοϑβί βίπκίηρ οὗ 
411 ἴῃ {πΠ6 ὑνϑηΐγ-[Οὐτίῃ σμαρίεσ οἵ 81. 
Μαίίμενν, ἃτε ἴο θῈ ᾿ηἰεσρτείθα δοσοσάϊηρ 
ἴο ἴΠ8 ΔΠΔΙΟΡΎ οἵἉ 81} ρσόορπεον. Ἐχοβρί 
ἴῃ ἃ ἔδνν βρεοιπεα οδαβ65, ΠΠπὴ6 15 ποΐ 46- 
Πηπθά ὈΥ της ρτορῃείβ. Τῆς διΐασε -15 
Ῥτοϊεοίβα {πκ6 ἃ {Ππ|61685 ρίοΐατε Ῥείοσα 
1ῃ68 5011] οὗ [Π6 5δεεσ. ΟὈ͵βοῖβ. γῇ: οἢ δῖα 
ΠΘΔΥ 5661 δἰητοϑί ἴο ἰοποῃ {ΠπΠο56 ΠΟ ἢ 
816 τοτηοΐθ. ΤῊΙ5 τηδΥὺ Ὀ6 1Πυ5ἰγαίεα ὈΥ 
τη 6 Ῥαϑδυα] ορίΙοΑ] 1Π]π|5ΙΟΓ τ ΒΙΟἢ σαιι565 
της Ὀτοδά ἄἀἴ51 οὗ {πΠ6 βείηρ 5ὰη ἴο 5εθῖη 
8.5 11 σὐπιβηῃθα ἄον πἸΡΟ᾿ {πΠ6 τνθϑίεγῃ 
Ὦ1115, ΟΥ̓ [16 τῇοοη ἴο ΔΡῬΘ ΔΓ 88 {115 16 
ἢγα ψγεΥῈ δοίπδ !]ν ̓ πίεσυσονεη ἐῃτΟῸΡ {Π6 
ΒΟΠΊΌΓΘ τη855 Οὗ ἃ ὅτουβ, 

Ουτ 1οτά, ᾿πάδεα, αἰἢδετς. ἔτοπ. ΟἾΠΘΓ 
ῬΙΌΡΠΕί5. ὙΠΕΥ περάθα ἃ αἰϊνίπα δη- 
{Π51 451 ἴο τα κα ἴῃθῖη τεσερίϊνε οἵ {ῃ6 
Ῥτορῃδίις ᾿πῆἤπθησθ, Τὴ βοιπά οὗ ἃ 
Ιγῖθ δνακεηθά, οὔ ἴῃ 1ΠΠ|Ππὴρ᾿ τηπιϑῖς οὗ 
γγαῖεΥβ5, σα] πηθα ἴΠϑτη. ΥὙ8 ἔδει {παΐ {ΠΘῪ 
ὙΘΙΘ δηϊτηδίεα ὈΥ Δ ΘΧΊΓΔΠΘΟΙΙΒ ᾿Π.Ρι156, 
τμαΐ ἴΠ6Ὺ ““5Ρ8Κ6 85 [ἢν σγεσβ 2:οζδα ὈῪ 
τπ6 ΗοΙγ (ποβί. Βαϊ {Π6 5ρι1ΐ οὗ ρτο- 
ῬΏΘΟΥ 15 ποΐ ἃ 5846 η}γ ᾿ηΠιβεα ΠΙρΡΗϊ ἴῃ 
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ΟἿΥ ΤΟΥ 5 ΥΩ] ΠΩ, ΠΟΥ ΘΠ ἾΑΥΠΪΥ 1Ππ|͵Π] Δ ΠΠΡ 
ἀἰδίδηϊ ργοβρεοίβ. π| {πῸ Πιρῃιίηηρ Πα 5ἢ, 
Δα {Π6ῃ ἀγίηρ ἀναγ. ὍΠ6 Πηγϑίετ!85 οἵ 
Γαϊαχγ, [Π6 ἀραῈ5 ἴο σους, 476 566 ὈΥΓ ἃ 
ΠΑ Ιτ4] ΠΡΌ. 511], οὐσ ΤΟΥ ἃ5 ρτορῃθί 
Ποηΐουμηθα ἰο [πΠ6 νῦν οποία 5010 5 
Οὗ ΡΙΌΡΠΘου. ὍΤῆα ῥύόρῃθίβ σεῦ ῃοΐ 
ΠΙβίοσια 5. ΟΥ̓ δῃηςοιραίίοη. ὙΠΕΥ ΕΘ 
ἀΘβου θεῖ 5 οὗ ρἰσίαγεβ πηβθθη ΟΥ̓ ΟἾΠΕΙΒ. 
ἼΠΕΥ 58νν ἴῃ 7ιμέχίαοςη 2071, Οἵ ΤῊ σημε(6551071. 
Α Ἰγτῖοδὶ οὐδ, 1ὲ πὰ5 Ῥεθὴ ϑαϊά, 15. 50οπ16- 
Ἐπη65 σοπηδοίεα Ὀγ {πγεδα5 τηοτα ἀαΠ]οαίβ, 
τπουρῇ ποῖ 1655 τθα], πᾶπ {Πο586 ΨΠΙΟΗ 
ὈΙη4 τορϑίμοσ {πὸ ρατίϑ οἵ οἱ βεὶγ- τς ῃ 
ῬΠΠ]ΟΒΟΡΉΪΟ4] οϑϑᾶγ. ΜΟἢ ΤΊΟΓΪΘ 15 {Π15 
{ππ6 Οἵ ῬΙΌΡΠΘΟΥ. ὙΠΕΙΘ 816 νΔΙΟΙ5 
Κιπάς οἵ πηείμῃοα. ὙΠεῖα 15 {Π6 τηϑίῃΠοά 
οἵ Ιορίοδὶ οτάθσ. ὙΠΕΊΘ 15 {πΠ6 τηοιποά 
οἵ ἃ ϑεπῆοῃ, ἃ Ροδιῆ, δηα 8. ΠΙβίουυ. 
Μειμοά, τη {ΠεῈ ἔτπια 56 η86, 15 1Π6 δρί 415- 
ῬοΟΒΙΠΟη οὗ ἃ ΠΌΡΟΥ οὗ [ορῖο5. ΏΙΟἢ 
ΤΠΔΥ 6 Υείοιτεα ἴο ἃ σΟΙΠΠΠΠΟΠ ΟΕΠίΓΒ. 
1,6 τ15 Δ]1ονν {Π6 Ῥσορμαίβ ἴο [ΌὉ]]ον ἃ 
ἄδερεὺ Ὁσάοσ οἵ {Π6 1 οὐνῃ. ϑΓΠΥ ἀπμᾶ 
ΠΟΙ 56] 55 1γ ΤΌΤ {Π6 ᾿πτη] ΠΟ 15 σαπίσγα οἵ 
Β01ὴ6. αἰνίηθ. ῬΥΠΟΙΡΙΘ, [ἢ6 Ῥτορπείῖς 
5ΡΙΓΙΐ τααϊαΐθϑ ἴο [ῃ6 Πιτίπαϑὶ οἰγουμηΐζοτ- 
Θποα οὗ ΠυπΊδηῃ δνεηΐβ, ΜΙ Δ ΟΥΘΓ 
ΨΠΙΟΝ 15 ΘΈΠΟΙΔΙΥ τρα], ποΐ οἤτοπο- 
ἸοΟΡΊΟΔΙ, 

ἼΠΕΙΕ 15 ἃ σαολαῖ ῬΥΙΠΟΙΡΙῈ. ΠΟ ἢ νγα 
51.011] ῬΘΑΓ 1 ΤΠ γν 116 ννὰ βίπαν {πο568 
Ῥᾶββαραϑ 1Π ϑουιρίασα ψΠ]οἢὴ Μ. Ἀδμδη 
08115 Αροοσαδιγρίϊο, δῃα ὑν]ΟΠ ΠΊΔΥ 566 Πὶ 
ἴο 5Ρεὰῖκ οἵ ἃ νβιῦ]86 δηα ΠηρεΠαΙηΡ 
οαἰαβίσορῃμθ. ὙΠῈ ΒΙΡ]6 ΡΗΠ]ΟΘΟΡΩΥ οἵ 
ὨΙΒίΟΥΥ 15 ποί Μυ. ΒιοκΙε᾽ 5. ΑἹ] Πιβίουυ 
15 ἃ Ἰοηρ Ππαρτηεπί, ἃ Ἰοηρ σοτηϊηρ οὗ {Π6 
Τιοτά, ΤΕ 15 τπποῇ ἰο 6 τορτοίεα {παΐ 50 
ΤΉΔΗΥ͂ Οὗ τιι5 πᾶνε σθα θα ἴο 5ρ68κ, κὸ οἵσ 
[οτγϑίδιουβ, οἵ ἴῃ6 Τιαϑὲ Τπαρτηθηί. Ης 
5141] σοΙη6 ἴο ΒῈ οἵσ [πᾶρϑ. Ναυ, “νευι!ν 
Ηδε 15 8 (οά {Ππδΐ ᾿πάρείῃ πῃ {πε βατίῃ." 
ἼΠΕΓα μᾶ5 ὈθΘη ἃ Ἰπαρτηθηΐ, ΟΥΓ ἃ 5616 5 
οἵ Ἰπαρτηεηΐβ, δΙοηρ [ηΠ6 ὑΠΟ]ς ἔγαοῖς οὗ 
Πυτήδη ΠΙβίοσυ. [10 νγὰϑ 50 ὄνξὴ ἴῃ Ῥατΐᾶ- 
1586. ὙΠ6 7 εν 5 παίϊοη νγὰ5 σΠμοβθῃ ἴο 
Ὅθ ἃ Ῥ4ΙΡ8Ό]6 βρεοίπηθεη οἵ (σοαβ εἴδευηαὶ] 
Ῥτονιάθβηοβ, 8ῃ Ἔχϑρ]Ὲ οἵ ΗΙβ τηοσα] 
Βονθυητηθηῖ. []ΙῺῺ {ΠΕῚῚ Ὠἰβίοιυ μα Πᾶνα 
80 ὉΠνΘΙΠηρ οἵ ἴπΠεῈὶ ῬΠΠΟΙΡΙ65. οὗ Ηἰ5 

᾿ “0 Ἰορίοἴαη, αοά Παίῃ ἃ τηείμοά οὗ Ηϊς 
ονσηι, {πΠ6 Ῥσορῃ θεῖο τηϑίμοα, ἡ] ἢ πὸ τι]ε5. οὗ 
Ατίβίοι!ς νν}}} ἀεῆπε."--- Εἰὐτυαγα 7γυΐγιρ, 

ΤΕ ΘΙΘΘΥΤΘΙΝ: 

Ἰπάρτηθηί. Ἐνεῦ δηα δῆοῃ ἴπθγα ῬΙθγοα- 
τῆχουρ {πῈ ἰδηρ]βα ϑίοτυ βίσαηρσε ἔοτε- 
Θ]6δπη}5 οὗ (η6 Ἰπαρτηδηΐ ἢτε5 δπα οὗ {π6 
Πϑανθηϊνγ ἸΙΡϊ, 5ποῇ 15 1ἴῃ6 δύριπηδηΐ 
οὗ [η6 ΒοοΙ οἵ Τπᾶρε5, δμα οἵ [ῃῆβς. ΒοοΚβ 
οἵ Κιηρβ. ““ὙΥΠαγαβοθνϑῦ [Π6 σἝτοδθδθ 15, 
1Π6ῖ6 ΜΨ0|]1 (ῃ6 δαρὶθβ θ6 ραίπεσθα το- 
δϑίῃετ. Ὁ ὙἼπ', Ποῖ ΟἸπηδ85, [τ 
50 Ον ΙΓ] αὶ {Π6 ᾿πϑιηςῖ5 οὗ ἰῃ6 ψιηρεάᾶ 
ΒΟΔΥΘΏΡΘΙΒ Οἵ [ῃΠ6 δἷΓ δηά ρεαϊζ, {παῖ 
ΠΕῈΥ 5.7ὋΟΡ ἀἄονῃ ἸΡΟΩ ῃ6 ΟΔ ΤΟΙ, 
διηα τατον 1{ οἵ, οὗ [πΠ6 νγᾶυὺ. ΤΉΘΥΘ 15 
50Οἢ ἃ {[Π1ΠΡ΄ ἃ5 Τ]ΟΥᾺ] σαττοη. ὙΥ̓ΠΕΓΈΨΕΥ 
ΤΠΕΙΘ 15 ἃ Ῥοᾶν οἵ τῆοσγϑὶ ἃπα ϑρισιίπα] 
ἀβαδίῃ, ἃ ἀβεαα Ἵῃυσγοῃ, ἃ ἀβδα βίδίΐβ, [πεσα 
“[ἢ6 σᾶτοδδα 15. 5ύσῃ ἴΟ ἃ ΕΙΠΕ νΙΠΡ 
ΤΏΔΙ 15 ἴῃ6 ἀϑρεοΐ οἵ Ὠιβίοσυ. 5811 {Π8 
Θ46165 δῖα σδίμοηηρ ἰοσείμεσ. 5111 {πῈ 
Ὀγθαῖῃ οἵ ΒΡ ΠΡ ΠΙΡΡΙ65 ἐΠτουρἢ [Πε {τε 65. 
5111] Ηδ σοπλαβ ΜΠ οἱοιαθ. 5111 [Π6 
58 1η}5 ΟΥΥ, “ΤΠ ρσγεδξ ἀδΥ οἵ {Π6 Τιοσά 
15 ΠΘατ. 850 85 1 θΕδδῃ {ΠΤΟΌΡῊ ΠΊΔΗΥ͂ 
ΟΥ̓Ο]65 οἵ Πιβίοτυ, {πῸ ἀδϑίγποίίοη οὗ Τετι- 
58] 6 τὴ, {πΠ6 (8]1] οἵ οιηβ, {πὸ Βείογμηδ- 
(᾿οη, {πΠ6 ΕΥΘ πο ΒΘνοϊπίοη, ΟἿΓ ΟὟ 
[πτῆ6. 50. 518]] 1 ΒῈ πη11], αἴἴευ Ῥαβϑὶπρ' 
ΤὨτΟ Ρ ἢ 411} ἰγρίοαὶ ἱπαρστηθηΐβ, {Π6 1,α5ζ- 
Ταάαρτηθηΐ 5141} ἀδύκεη ονεῦ {π6 πυϊηδη 
Τα 6.2 

ὙἼΠΕΓΙΘ 15 ἃ Ζλέγ [πΠουρηξ νν ] ἢ νγῈ ΤΑΥ͂ 
ἴαϊζα νι τ5, ψΠ16 τα ἰηἰεσρτείὶ {πῸ 
“ΑΡΟΟΔΙγΡΈΟ δἰ θπς 1ὴ οὐ ΘΑ ΟΠ ΟΥ 5 
τϑδοῆϊηρ. ΘΌΡΡοΒα, ἰμθη, ἰπαὲ 1 πνὰϑβ 
ΗΙ5 ᾿πἰθηίοη ἰὼ τι58ὲ ἰδηρτιασα ΜΉ ΙΟΠ᾽ 
5Που1 4 ΡΙασα ἨΙ5 ρεπεσαίίοῃ, πα βοῇ 
ΒΌΘΟΘΒΒΙν 6 ΡΘΠΘΥΔΊΟΙ, 1 {Π6 Ροϑι!οη οὗ 
[Πο58 Μη γρρψξ ὈῈ αἰϊνε δὲ Η15 δοϊηϊηρ, 
αἴ ἴπΠ6 58 Πη6 {Ππὴ6 50 δα]πβεπρ {Π6 Ρετ- 
βρεοῖνα οἱ ΗΒ ἰβδοῃϊηρ ἐμαὶ ἴποθε ΠΟ 
᾿Πνϑ ἃ ΔΓ αὐγαὺ 5που]α θῈ 4016 ἴο δρρτε- 
Βεπα της φύξοῖβα ροϊῃΐ οἵ νἱεν Ὀείζευ 
[18 ἨΙΪ5Β ΟὟ ΠΟΠΙΕΙΡΟΙΆΤΙ65. ΠΟῈ5 
ποί {Π15 ΒρΡΡοϑβιίίοη τηδεΐ {πὸ (δοῖβ οὔ πα 
ςαϑεΡ “7ριηιε]1αζεῖν αἴτεον τῃ6 {ΠΡ υ]Δ ἢ 
οἵ ἴῃοβα ἀδαγβ." “ἼΠΕθ6Ὲ. δηα 5:ΠΉ8Γ 

1 8ι, Μαῖίί. χχίν. 28. 
3 Ου [με ωριἬγεμοις Ταἀστηθπὲ οὗ αοά ; ἐπ6 

τηθαπίηνσ οἵ 2λαγ 85 ἃ ρΡεγῖοα οὗ ππάεῆποά ἄπτα- 
το ; απᾶ {Π6 πηροτγίαποα οὗ ῥγεβεσνίησ {πΠ6 
οΪά ρῆγαβε, “Ζ2αςσέ ᾿παρτηεπέ : 5εὲ6 Αὐρυβίϊηθ᾽5 
Ῥτοίουπα διριιπηεηΐ, ---“ ΡῈ αποί α165 Βος πα]- 
οἴππιὶ ἰεπάαϊαγ, ἱποθγίαπι εβὶ ; βεά ϑογρέατσα- 
ΤΌΤΩ ΠΊΟΓΘ ΟἸ6ΠῚ ΡΟΠΪ 50] 6ΓῈ Ῥ͵ΤῸ [εΊΡΟΓΕ ΠΕΙῸ 
παβοῖῖ. Ιάθο διΐεπὶ οαπὶ ἀἴθπι 1π6101}1 Π)6ὶ ἀϊοῖ- 
τῆι5, δά θμγι5. 2ε 27,247: ν 6] γιουΐεολ),147)2.᾽" --τ 2 
Οἥις ΕΣ, χκ. τς 



ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἀβοϊασγδιοηβ," βᾶγ5 Μ, Ἀθηϑδῃ, “1εᾶνε ΠΟ 
ΤΟΟΠῚ ΟΥ̓ Θαμ!νοοδίιοη." “ὙἼΠοβα (οῦ- 
Βεῖνεβ αἸρΡοΟη) ψ»ΏΟ τιιηΠειβίοοάα ἴῃ ἃ 
ΠΐαγαΙ 5θῆδα {Π6 αϊβοοιῖβαβ οἱ (ἢ γιβί 
ἩΠη5ε], γαῖα ΟὈἸΡεα ἰο εχρεοΐ [πε 
ΒΕΟΟΠΩ Πα ρ]Ἱουίοιιβ οομηηρ οἵ ἴῃ6 505 
οἵ Μδῃ 1ὴ [Π6 οἱοιάς, Ὀεΐοσο [Παΐ σϑῆθσα- 
ΤΟΙ. τγα5 τοί] ἜΧΕ Πρι5Π6 4, ψΠΙΟἢ Πα 
Ῥε ἢ 614 ΗΙ5 Πα ]6Ὶ σομ ΠΟ ΠΡΟῊ Θατίῃ, 
Δ Πα ἡ ΠΙΟἢ στρ 5111 θ6. νυιίποϑ5. οἵ 168 
ΟΔ]ΑτΉ 165 οἵ [Π6 76) ππ θυ Ν' Ἐβραβίδῃ 
ΟΥ Ηδάπδη. ΤΠ γονο πο οἵ βαν μίθεῃ 
οδηΐατ65. 85 Ἰηϑιγποίθα π5. ποῖ ἰοὺ Ῥ͵Ὸ55 
ἴοο ΟἸοβοὶν {πῸ πηγϑβίοσιοιιβ ἰαηριαρα οὗ 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ πᾶ τανεϊδοη." Ὑεΐ ἴῃ (ΠῈ 
5ρ8ῃ οἵ ἐπαΐ 5816 τηγϑίεσιοιβ ἡ ἸΒΟΟΊΓ86, 
ἴΠ6͵Ὲ ΟΟΟῸ͵ Ταρθαΐθα ποίϊοθβ, ΠΟ να 
ταπϑί θ6 ὈΠΠΑ, “πα 666, 1 γε σδηποί τεδά. 
“ΒῬυΐ 8η6 1 [παΐ 6υ1] βεγναῃΐ 5}.4}} 58 Ὑ 
ἴῃ Π15. Πμεαιΐ, ΜΥῪ Τιογά Ἂἀεβίαγείῃ Ἠ15 
ΟΟΙΠΏΙηΡ,,, 1--τῷ ῬΙΟΡΏΘΟΥ 5 τοῖν, οἵ ἃ {{πὴ6 
ἴὼ ἴῃ6 Οματοι, πο οἵ πηρε]εῖ, Ραΐ οὗ 
ΔΥΩὈΙΠΟΉ Δ Π6 νγου]111655, {6 {Π6 τ]46]6 
565. “Ὑγ]116 {π6 Ὀυάθρτοοιη ἰδγιθά," 
τὴ6. ψοτχά 1ῃ [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] Δ] πηοϑί ΤΠ ΘΔ 5 
“ ΘΡΙΏΠΙΠΡ οὐἦ {Π6 {1π|6.2 Αρϑίῃη, “ δίτε 
ἃ Ἰοῆρ τηθ, {Π6 Ἰοτὰ οἵ ἴποβα βϑευνδῃΐβ 
σΟΙΩΘΙΝ, Δ ηα τοοκοπεῖῃ ψ] ἢ {πεπλ.᾽ 3 
ΘΌΓΕΙΥ (Παΐ ΘΡ8ᾶοβα οδῇ ἤᾶνε ὈθῈη ΤῸ 
ἄγεδηι οὗ {Π6 ΤηοΓ Πρ ὙΠΟ Βα απ 6α Ἰοηρ' 
ἴο Ηϊ ΠΟ 5814, ““ Βείογε. ΑἸ σγδμϑυη γγὰ5, 
Ι δὴ." γε πεβά ποῖ ἄνγ8}}] ὉΡοη {Π6 
ΘΟΠΊΠΊΙ55Ι0Π. “ἴο ΡῸ 1ηῖο 41] Δ 45," ὉρΡΟῊ 
168 1ηϑΠςὰ]οὴ ὈΥ ΟὨτιβί οἵα ομπατοῇ, 8η6 
18 ᾿που]οδίοη οὗ ἃ τηοτα]ν, δἀαρίθα ἴο 
8. ὑγοΥ] ἡ ΏΙΟἢ νγὰ5 ἀθϑιη 64 ἴο 1αϑί. 

ΤΠΘ δρρ]οδίοη οἵ {Ππ6 56 Ῥυ ΠΟΙ] 65 ἴο 
ΟἿ ΤΟΥ 5 50 οα]16 64 ΔΡοσαΙγρίο ἀθο]αγα- 
Τ1Ο115 ΟἹ ἴΠ6 Κιηράοπι οἵ (ἀοά 5ο]νθβ ἃ]]} 
ἀππου]θ5. ὙΠ6 νἱβίοῃ. οἵ ῬΎΟΡΠΘΟΥ 
ῬΙαδθηΐβ οὈ]θοῖβ ἴῃ 1πχίαροβιοη, ποῖ 
Β.ΟΟΕΒΒΙΟΠ, [ἢ 5Ρ806, 80 0 5068, Ταίμεῦ 
[ΏΔ ἢ {ΠΠΏ6, ΠΥ ΒΕΈΟΔΠΥ ποῖ ΟΠΤΟΠΟΙΟΡΊΟΔΙΙΥ ; 
115 ΟὈ]Θοίβ αὐ 64 ᾿πίο 4 τεἰαῖοη Ὀὲ- 
γοῃά δηά ουἱ οὗ ἔπη6. ΑἹ] Πιβίουυ 15 
νον, 85 10 15 νἱθσννεά Ὁ ἀοά, 45 Ἔνεὴ 
ὙγῈ οδῇ γίθνν 1 ΠΕΠ 6 566 1 ἴῃ ῬΪαπ 
ΤαΠῈΥ ἰδ ἴῃ βεοοη. ὙΠαΐ 15, 1 15. 8 
ογοἷα οὗ ἔγρίοδὶ ἡπάρτηεηίβ, βη]5Πη θα ἀπά 
σοΙαρΙβἰβά ἴῃ [ῃς 1,450 [ παρτηβηΐ, οὐ] Οἢ 

1 81, Μαίὶ, χχὶν. 48. 
23 χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου, 51. Μαίί. χχν. 

5---ἰῃς βαπὴῆβ ψγοσαά ἰγδηβὶαίθα Ὀγ “" ἀε]αγείῃ,᾽ 
Χχὶν. 48. 

5. 51. Μαῖίί, χχν. 19. 
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ΘΔ 5 σοοβϑινα. ΟΥ55 ῬΌβθθ5565 5ΟΙὴ6 
ΒΘΠΕΙΔ] ΟΠαγδοίουιϑίοθ. Αά ἴο {ῃ15 {Π6 
ΤΏΟΓΙᾺ] 84 5ΡΙ:ΓΙτ14] 6 π5 ὑν Π]Οἢ ἅτε σαϊπεα 
Ὀγ Κεθρίηρ ἴΠ6 Αἀνϑηΐ Ὀείοσα βοὴ ϑυο- 
ΘΕ551ν 6 βΈΠΘΙΥΔΙΊΟΗ. 

γε 5141]} δάάιιοα ἔγγο δίριπιθηΐῖς ἴο 
5Πηονν {παΐ, 1 ποί {Π15 1 οσρσείδίομ, αἵ 
Ἰεαϑὺ 115 γθϑα 5 τηιιϑί ΘΟ ϑβαΠΎ Ὀ6 {Γπ6, 

(ομϑιάσθσ, ὑπθη, [Π6 ΟΡΘμΙηρ νεῦβε5. οἵ 
1π6 βεοοῃα ὈΠδρίεγ οἵ [πμ6 ϑξβοοπά ἘΡ1β116 
το [ῃ6 ΤΕ ββϑδ! μα η8. ΤΠ νΙ ον σα ρροβαά 
ἴο θ6 ΑΡροϑβίο!Ἕμδὶ,, βι ρροβϑᾶ ἴο "6 (τ βι 5, 
(οες ατῖϑαθ. Ἡΐὸνν 15 1 τεαΐεα ἢ ὙΝῊΥ 85 
8. ἰαυ δ οῖ5η, ἃ (ΒΕ ΠοΟΩ, δηα ἃ ἀε] βῖοη. 
5... Ῥαὺ] Ὀεβεθοῆαβ πεῖ, ποΐ δχδοῖγ Ὀγ, 
Ῥυὶ (α5. Ῥτοΐδβϑβοσ Τονεῖξ υγ6}1] ἰγαηβ]δίες 
1) “Οἡ ῬΕΠΑΙΓ οὗ δ5 1πουρῇ ἢ6 ψγεῖα 
ταδομ!ηρ ᾿ῃ ΠΟΠΟΙΓ οἵ ἰπαΐ ἄαγν, {πΠαΐ ἰῃ6 
ἐχρθοίδίοῃ οὗ 1 τηϊρῦ ποῖ Ὀ6 ἃ βοῦιτοα 
οἵ ἀἸβοσάου ἴῃ {π6 σπαγοῇ.᾽" 

Βευΐ {αστίμεσ. Αὐτηϊ ποῖ τηθγοὶν τπαΐ 
16 ῥυϊτητνε ΟΠ τ βίαη5 ἸοοΚοΘα ΤΟΥ δηά 
εχρεοίεα (ἢχιδὲ (νμΊοὴ παν αϊά, αἱ ἐπαΐ 
{ἰπη6, ΜΓ Δ ἢ ΑἸτηοϑί Ἔχοθϑϑῖνα Θη510}) 
Ῥαυΐ, [Παἰ {Πα ν σοπϑι δγθα ἰΠδΐ “Ἐχρευιθηοα 
γγοῦ]α θ6Π6 ΗΠ οὐπε]]γ, 1 [Π6 ψουἹά 
γγὰ5 ΟὈδιπαίθ ΘΠΟΠΡ]. ἴο ἰαϑδὲέ Οἱ δίϊευ 
ἰῃαΐ ρεηοσδίοη," ννμαΐ νου] ἤανα ὈΕ θη 
1η6. ταϑι}1 ἢ---Ὑν {Π15, [μας 6 η 51. 
ΤΠ, οὐ {πΠ6 Ἰαϑί βυσγνινου οἵ (ῃτϑ 5 πὴ- 
τηβα!αίε [ΟἹ] ον ε β 164, (τ ϑ!δητγ νου 
Βαγα ἀιεα σι τη. ῬεΥμδΡ5 845. (ῃ8 
βίοστῃ ἀδυκεηθα ὑΡ [Π6 5ΚΥ οἵ Ῥδ]θϑῇη6, 
ΟΥ 85 ὈΥ {πΠ6 5ῆογθϑ οἵ Πθ Ζύρβαη [Π6 51} 
ψγοηΐ ἄονγῃ τῇ τὰς ἀατκ οἱοιιά, ΟΥ̓ ἴῃ ἰπ6 
Ῥυγηϊηρ 5ΚΥ, ἃ Κποί οἵ ῬΟΟΥ ἴβδῃδίϊοβ 
τηϊρης Πανὲ Ἰοοκεα ἴου {π6 8ῖρτι οἵ {π6 
Θοη οἵ Μδῇ, [πε οἵοβϑβ οἵ ἤγε, οὐ ἴῃ8 
ῬΙεσοβα ἴοση. Βυΐ 1 [Π6 (ἀοβρεὶ μδά 
Ῥεθῃ σοτητηϊεα ἰο {παΐ ἴα]5α. ΠΟΡΕ, 1ἴ 
τηιιδὲ ἤανα ὈδΘη οδετιοα ἔτγοῃλ 115 οὐδ α]8 
ἴο 115 στανε. ὙΠ (σο5ρεὶ Πᾶ5 βυτνινϑά 
το, [{ Πα5 ϑισνινεα ἴθ ῬΕΥΓΒΘΟ. ΟΠ. 
Τί μαϑ5 βυσνινϑα {Π6 5υ]10ΡἼ5Π), {Π6 ΘρΊ στα ΠῚ, 
Δα {πῸ6 5. δῆο!α---]οο]δαη, Ῥουρῆγτεν, 
Δα Μοϊίαῖγθ. {85 βυτνινεα οατὶσαΐαγαϑ 
οὗ 115 ἀοοίτιη65, Δηα ἀΡιι565 οὗ 115 ΠΟΙ] 658. 
ΤΆ 15 βίσοῃρ δποιρ ἴο θαυ [πΠ6 Ὀυτάξῃ 
οὗ τηδη᾽ 5 ΠΟΡ65, δῃηα {Π6 τηϊρ οτ Ὀαυγάθῃ 
Οἵ τηδη5 βοῖῖοόνβ. Βιΐ [Π676 15. ΟΠ8 
τπϊηρ ΠΙΟἢ 10 Ψ011 ΠΟΝΕΙ͂ ϑύτγνινα, ἃ ΓΕ: 
Πιϊαίοι Ὀείοσε {πΠ6 ἴαςβ οἵ ποπδϑί γβᾶβοῃ. 
ὝΠΕΙΘ 15 ομ6 Ὀυγάθη ψΏΙΟῊ 11 σδηποί 
Ῥαα, δηᾶ {παΐ Ὀυγάδῃ 15 ἃ 16. 1 1ῃ6 
(ο5Ρ6] Πα σοτηηη ρα τηθη ἴο ΟΠ6 ν]βίοη 



6ο6 

ΑΙ εχρεοίαϊου, ἴ τῆσδέ πᾶνε Ἔχριτεά 
τὰοισῃ {Ππ6 ἀαϑθην οἵ Βυμηδη!ν σου] 
πᾶνε αχριτεά τ τ, Βαΐ, Ἰαϑὲ δ ἴΠ6 
ἔππθ θη, δοοοτάϊηρ ἴο Μ. ἈΘΠΔΠ᾽ 5 
τηςεγργοίαίίοη. οἵ {π6 ρτεαΐ ΤΈδοΠΕΙ 5 
ὑγοτ5, {Π6ῚΓ [ἈΞ ψνὰ5 τηδηϊίοβίεα, 
ΤΩΔΙΕΥΙ5 ΜΕΙΘ ῬΙΕραυηρ ἴο Ὀ]ΕΕα [ογ 
{πθ πῃ, Δα Τἰ55] ΠΑ Υ16 5 Ὑγ61Ὲ βίδτίηρ Μ]ΓΠ 
ἃ 16 ἴῃ {πεὶ1 τὶρῃς Παπηα ἴο δηποῖμοο 1 
το {π6 αἰπιοϑί 6 η615 οὗ {πε εατίῃ. 1 {π6 
(ο5ρεὶ, 1 Ομτῖδὲ ἀπ ἨΙ5. δροϑί]εβ, πδά 

Ῥδβη σοτηπεά το {πε ἀοοίτιηα ἴπαΐ ΗΘ 
τασϑὲ ὙΙΒΙΌΙΥ ἀΡΡΘΑΥ ἴῃ Οη86. βϑῃθυδίοῃ, 
[π6 (οβρεὶ παπϑῦ πᾶνε ἀ164 ουὐ ΜΙ {παῖ 
σεποίδίίοη Βαΐ [ῃ8 ο5ρεὶ αἸὰ ποῖ 80 
αἰα οὐ. Ὑπετγείοστα, [ἢ6 (ἀοθροὶ νγὰϑ 
σοπηπ 64 το ΠΟ 5.10 ἀοΟΙΓΠ6. 

Τῆς νίενν δἀνοοαίεά οἡ [Π6 ᾿πἰοσρτείδ- 
οη οἵ ἡμεῖς (1 ΤΏΕ55. ἵν. 17) 15. σοῃ- 
Βττηθᾷ ὈΥ σοηβιἀδγαίίοηθ ἀθγινεα [ΠΌΤ 
Ῥαβϑᾶρεδ δβχίθυμαὶ ἴο ἴΠ656 ΕἸ βῖ]εϑ. δ. 
Ῥδι] νὰ δῇ δχίθηβίνε {γᾶν ]εσ, δηά 
Κηθνν {π6 οὈβίϊμαου οὗ Π|5. σουπίτυτηθη. 
Ης ἀϊά ποῖ δχρεοΐ [6 οἷοβα οἵ [86 
Ῥίδβθηΐ αἰβρεηβαίίοη ψΠΠουΐ ἃ δτθαΐ 
᾿ηραιποτίηρ οἵ (ἢς 768. Πιά Πα 5ιρ- 
Ῥοβ6 {παΐ [15 νου] θ6 {π6 ψοσκ οὗ (ῃ6 
ἔξνν γεϑαῦβ ΨΠΙΟΠ γαῖ ταπηδιπ6α ἴο Πίτη ἢ 
(Άοχη. χὶ. 25, 26.) ὙΠΕΙΘ ἅ16 Ραββα ΡῈ 5 
ἴη ὙἘΙΟΠ ΠΕ Θρθαῖκ5 οἰδατν οἵ 5. οὐ 
ἄἀθαίῃ δηά τοϑυσγεοίίου (1 (ου. υἱ. 14; 
ὉΠ ΟΝ ἂν. τὴν. 2; Ἐπ᾿ Ὁ: 
2 ἼΤιπι. ἵν. 6). Τῆδθα ἜΧρΥ͂ 551 0Π85 816 
ἸοσΊο αν ἱποοηϑίϑίθης νι ἃ ἰοττηυ]αίθα 
ῬεΙιεῦ οα {π6 ρατί οἵ 5ι. Ῥδὰ] {πα ΟΠ τιβί 
ψνου ἃ σοπηα Ὀαίοτε πε ἀϊθα. Τὴ [Ο]]ον- 
ἴῃ 15 5[. Αυριβηε᾽ 5 νιον οἵ 5[. Ῥδὺ]}}5 
ἰβδομιηρ η τ ΓΉ655. ν. 1, 2 : “Ηδ 5ῃονβά 
ἴμαῖ τ{π3)]ὰ5 ποῖ ΠΕ ΘΟ ΒΘΑΥΥ [ῸΥ {Π6Πὶ ἴο ΚΠΟΥ 
1 15---οα οἰ πί νγα5 1{ ἴῸΥ {Ππϑῖὴ ἴο Ὀ6 5016 
ἐμαῖ, νυ Π115ὺ πηθὴ 51.411 θῈ στα θοτῖηρ 856 
ὈΠΡΙΘρατεα, {π6 Τιοσά 01} σοτηθ ἃ5 ἃ 
τιιεῖ, ΒΥ Ῥεϊϊανίηρ [Π15, {παν μου] θὲ 
γα ΚΠ] ργαραγαα δἴζου {Π6 ἰαρ868 οἵ ΔἢΥ 
διηοιηΐ οὗ πι6. 8:. Ῥδὰ] Κερί ψιμιῃ 
Ὧϊ5 οὐῃ Πτηϊ5, ἴῃ {Ππαΐ, ἀροβι16 πο ρΡἢ Π6 
γγΕγ6, Πα αἸα ποῖ ργεβιμηδ ἴο [θα ἢ οἴ ΠΕ Γ5, 
Ῥεοδιθα π6 Κπον {παῖ Ζ2.ε “1205 {16 οἵ οὐτ 
Ῥτοίΐβδϑιίομ. παά βαϊα “1 15 ποΐ γουῦτβ ἴο 
Κπονν.᾽ "Ἢ 

ὙΠ6 Ῥυδοῖοδὶ ροϊπὶ ἰο θὲ ρετοεϊνεά 
ἴὴ Ταρατα ἴο ἰῃ6 δϑοπαίοϊορίοαὶ δ] απιθηΐ 

ἘΤ ΔΗ, ΖΣ, ΤΟ ΣΦ, 7.920. 11: 2370, 411. ΟΝ 
ΒΌΥΡΟηΠατάϊς, 726 εαΐ. 7 )ερσαΐοηι. ογέμ, Ῥ. 152. 
Θίμλαγ, 2.6 7 εοΐ, δε ὦ, Ζαιτείζδς, ῬΡ. 228, 5644. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἴῃ [π656 ἘΡρί βία 15 [ῃ15. ΟἿὴδ νἱβίοῃ 
6115 ἴῃς. 500}5 οἵ {η6 ὙΠΕββϑ]οπῖϑ ΘΟΠ- 
γεχί5---ἰπδὲ οἵ {ῃ6 ρστεαΐ (ομηηρ. Αἱ 
Πτϑί, 1 15 ἴῃ ἀδῆρου οἵ αϑϑυτηηρ ἰδηδ- 
[108] ργορουίίοηβ, δΔη4 5ῃακιηρ' {ΠΕῚΓ ᾿ἴνῈ5 
ἴο {πΠ6 νεῖν σεπίγα Α ἔδβνν σδὶτη ἡοσα8 
ἴθ {[πῃ6 ϑεοοῃά Ἐριβϑίία ρίβδά ἴοσ {Π6 
ΒοΠΟΙΓ οὗ ἴπ6 ρτεαΐ Αἀνεηίΐ, ἂδηά οἵ 
1Π6 τηδ͵θϑέϊς ρϑίπεσιηρ ἰο ἴΠ6 ΒΘαΘΘΠΊΘΓ, 
ὙΠδη {π6 ρειβρεοῖνε, [Ὁ ἃ ΜΏ16 ἀ15- 
τυγθ6 4, νγᾶβ Ῥδυγηα πη ν τε- δα]πβίεά, ἀπά 
Το 15 δἱ [Π6 58 1η6 ροϊῃΐ βνεὴ ΠΟΥ͂, 856- 
οὐτίηρ τῃ6 ρετίδοϊς ργδοίοαὶ σοϊποιάθποα 
οἵ [ῃ6 παίυσαὶ οτάθσ οὗ [πϊηρθ σι {Π6 
Βα ρΡοτηδίαγαὶ Ἐχρθοίδίίοη. Πα τηθη 
56αὶς ἴο ϑίδίε ες εχαςί 48γ, δπὰ {παΐ ἃ 
ΘΑ ἄαγ, 51. Ῥαὰ], βρεακίηρ [σου τη 6 
ἀρ65, ὈΪΔτ.65 5 Οἢ Ἀπ ίιοίβπη, 8η4 ΡοΙηΐ5 
τ5 Ὀδοῖὶς ἰο οὔὐ Τιοτα 5 ψοσά5.2 Ηθδ ρυΐβ 
ἄονῃ της ΘΠ] Ι5ῃ βηροῖβ {πα σουηΐ {Π6 
ΠιΠΏΡΕΓ οὗ {π6 ἄαγ5. “ΟΥ̓ παΐ ἄγ δπὰ 
μου Κηονείῃ ἢ0 οη6.᾿ ἢ 

4. Τῆς 77ογαΐ διὰ ϑοοίαζ εἰθπχθηΐ ἴῃ 
{π658 ἘριβϑίΙῖε5. βπεχί ἀξιημδηςβ σοηβιθτᾶ- 
{Ἰο0η. 
ΤΠ Ἐριβίίεβ. ἴο {π6 ὙΠεββαοπίδῃ5 

Τα Δ ο΄α 1ἴπ {πΠ6 ἐογπηδίίοη οὗ ϑοτρ- 
ἴατο. Τὴ ᾿βεου οἰδὶπη5 115 ρίας Ὀ6βϑιάβ 
[τ ῬΙΌΡΠΘΟΥ δηᾶ ῃ6 ἢἰβίοιγ. ὙὉΠ8 
ἢτϑί βρθοϊπιβῃ οὗ [6 πεν ἔοσπὶ οἵ ϑοτρ- 
ἴτε 15 Ῥείοσε 5, 8Πα 1 αΙΓΘΟΙΥ πιθεῖβ 
ομθ οὗ [ῃ6 ἀεερεϑὶ ψαηΐβ οἵ {π6 οἱά 
βοοιϊείγ. 

ὙΥΠδΐ δἰ ῃῖοαὶ οὐ βοοὺῖδὶ [6550ῃ,, ᾿πασδίνα 

1 ὑπὲρ τῆς παρουσίας τ. Κυρ., 2 ΤἬῊ655. 11. 1. 
Ξ. ὙΠ 6 55. νον 
3. “ὁ ΟἸηη65 οδ᾽ου]αηέϊστη ἀϊσιίοβ ταβοῖνιῖ." (81, 

Αὐρα5ι.) 5:1. Μαίξ. χχῖν. 36. Το ἀπεοάοίαϑβ οὗ 
ἴνο γε Ύ ΑἸ ογεηΐ τηθπ νγῈ }} Π]πϑίγαΐα ἔπαξ ρτδο- 
το] σομ θ᾽ παίίοη οἵ ἐπογρείϊς ἀἰβοματγρα οὗ ἀπίν 
ἢ Αἀνεπί Ἔχρεοίδίίοη γῃῖο ἢ ἴΠ656 ΕἸΡ βΕ165 
Πᾶνε ΠΊΔΙΗΪΥ ϑθουτεά ἰο ἴπΠ6 μαστοῦ, Βεπ 
Ἐταποὶβ οἵ 58165 νγὰβ ποθ, αἰζεσ ᾿ἰηΐθηβα ἰδοῦ, 
ὉΠΡΟΠαΙπρ ΠΙΠΊ561 αἵ ἃ σαπηα οἵ οἤδϑβ, βοῖῆδ 
τη οΥ 4 ῬΥθοϊβίδη Ὑγ 0 τνὰϑ ΠΘΔῚ δϑκθα τη γηδί 
με ψοῦ]α 4ο, 1{ πὸ Κπεν {παΐ {Π6 1 ογα᾽5 σομηϊηρ' 
νγᾶ35 Θνβὴ δ απ. ““ΕἸΏΙΒΗ ἴῃ6 σατηθ,᾽ 5αϊα 
1ῃ6 Βίβῃορ, Ῥο]α]γ. ““Ἐοτ Ηἰς ρίοιγ 1 Ῥεσὰπ 
1. (ἀεποῖαὶ 1,86 ντοΐβ ἃ βίγικίηρ ϑίοσυ ἴο ἢϊ5 
800, ἴῃ ἃ ᾿δἰεσ ὙγΏΙΟ Πᾶ5 ἐουπά 115 ΨΑΥ ἰπΐο 
Ῥτῖπί. [1αβὶ σεπίατυ, ἴῃ Ναὸν ἘΠρΡ]ΔΠά, ἃ ἄδγ οὗ 
βιἀάθη δηα ἀπδοσοιηίαθ]α σίοομι, Κπονπ γεΐ ὈΥ͂ 
{ται τοη 5. “16 ἀδγκ ἀδγ,᾽ οσουγτοα 8116 [μ 8 
βϑηδία οὗ {μ6 βίαίε νγὰβ ϑιτπρ. ὙΠ6 ἀπίνογβαὶ 
᾿πΡΓ βϑίοη νγὰβ {μπαΐ ΠοοηΒάδΥ Πδα ἱπάδεδά 
οομηθ, ϑυάάθη!ν ἃ νν6Ὲ]1- που τηθθ Υ βἴοοα 
Ὁρ. ““Ῥγεβιἀβηΐ," βαϊά με, “1 ρτοόροβα {παΐ 
Πρηῖ5 θεὲ Ὀγουρης ἴπ, ἀπά {παὶ σγχα ῥρᾶ55 ἴο [ῃ8 
ογάογ οἵ [ῃΠ6 ἄἀαγ. Τῇ {πε Τπᾶρε οοπηε5, δ μά 
Ῥεβί ἢπὰ 8 αἱ οὐυτ ἀυίγ.᾽" 



ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ, 

ἴῃ ἃ 5Ρ6οῖαὶ ψαὺ οἵ Ο τβίδη τηοσα] ίν, 
ΙΏΔΥ Μὰ ἀεγῖνα ἴτοιῃ {πΠ6 βίπαγ οἵ [ῃ6 
ἢγϑῦ τυυιτθη διιοηρ [Π6 ΕΡΡ. οἵ 5, Ῥαὰ] 9 

ΜάΟΗ τϊρῃΐ ΡῈ βαϊα οἵ {π6 ἢν νἱτίμα, 
(65 τί τηῖσις θ6 ο41164) οἵ 2πγίέν---οἵ 1ῃ6 
ΠΕΡ ΔηΠ6 δλνι] [πὸ ἄτανγη τουπηα {Π6 
οἰϊδ 6] οὗ {πε Ὠυμηδῃ 508] Ὀγ {π6 ρῃῖ οὗ 
ἴῃ6 ΗοΙν ϑΡ1:πὶ ἰο ἔποβα ψῆο Ρε]ίθνθα 
Δ. γεγο ὈαρίϊΖοα.: Βαΐ {Π6γ6 15 δηοίμος 
γε οἵ Ἔχπουίδίοη τὼ {π6 ΕΡ. ἴο [18 
ΠΕ βϑϑ πη 5, ρσασηϑηΐ ΜΙ ποϊηθηΐοιβ 
500 184] σΟὨΒΘΠ] ΘΠ6685. 

Τυθὲ Ῥείοτε ἱπαΐ ρ]οτγίοιιδ Ῥᾷβ586Έ8, 
τ πο 5... Ῥαι] 5 πητιν 8} 64 θη ἄθ 685 
Δ τηδ] ϑίΥ Πενεσ ἐχοββαβά---ἰη ΜΏΙΟἢ 
ἢξ {6115 οἵ {π6 ἀδβοεξηΐ οἵ [Π6 Τιοσγά ἴπτῸΠὶ 
μδάνθη, δῃὰ (ῃ6 ρμαϊπετηρ οἵ (Π6 τε- 
ἀδειηςεα---ἢς ϑρεακβ ψΊ ῬΘΟΙΠΔΥ δη- 
ῬΠδ515 οὗ ἃ οἰαββ οἵ ἀπίαβ, ἴῃ 15. τηϊηα 
Εν] ς μα] σοππβοίεα σχ] {τὰ “΄ ὈτοίΠ αν 
Ιονε." 5 ὙΠΕΙγ ΔΙ Ποη 5μου]ά Ρ6 ἴο Ὀ8 
ααϊεί, ἴο 4ο {ΠΕῚΓ οὐ Ὀιιβῖη 655, ἴο νγουκ 
ψΊ ἢ ΓΠΕῚΓ οὐ Πα η45. ΤῊΘ γρβι] οὗ [815 
Μ01} θὲ ὑννοίο!α---ἃ ρεου δ 7 ἀἸρ ΙΥ οὗ 85- 
Ῥεοΐ ἴῃ [μ6 αγε5 οἵ ῃοβε ἃ5 γϑῖ βχίβγηδὶ 
το 1Π6 σοτητηπηίοη οὗ {π6 ΟΠυτοῇ, δμα (ἢ 8 
ΒοΠΟΌΤΑθΙα ἱπάδρεημάθησα ΠΟ ἢ οδη 6π- 
4016 [δπὶ ἴο ἀἸβρεη58 ἢ (Π6 σομπίθῃΡ- 
ἴποιι5 ΡΠ οὗ ΔΗΥ͂ ΠηΔΠ᾽5. 8ΔΙτη58. [Ἃἢ [Π6 
Θβοοπα ΕΡΙ5116 Π6 δϑϑ:1Π165 ἃ β5Ένθσοῦ ἀπά 
ΤΊΠΟΤΕ 58 γοδϑίις [006 ἀρϊηϑί [Π056 ψἷ)7ὴ0 8.6 
ΟἾΪΥ ὈΞῪ ΜΙ {Ππαΐ ἡγΠΙΟΠ 15 ΠΟ ὈαΒΙΠ 655 
οὗ {πεΕῚ15 ; δηά σοϊητηδηᾶβ δηα δχἤουίβ 
ὙΠ ᾿τπηραϑϑιοηθα δαγηθβίηθββϑ, θυθη “ ὈΥ 
ΟἿ Τιοτὰ [6815 Ομτβί," ἴο ψοῦκ ψι ἢ 
αυϊεΐίηα85, ἀπ δαἱ Ζλε27, οήυγε Ὀτεδά, ποΐ 
τῃαΐ οἵ οἴπεῦ Ρβορὶϑβ. 

Ἐδν ΡΕΊβοηβ, ρευῆαρ5, Βαᾶνε τειηατκθά 
Ποὺ 5ἰσηϊβοδηί 1}15 βίγ]6 οἵ βχπογίδοῃ 
1ῖ5 οὗ ἃ Π6Ὺ ψοΥ]ά, ἀπ ἃ ΠῸ ΟΥΘΓ οὗ 
1Ι46α5. ΕῸ΄ ἴῃ ϑριίς οὗ υἱίτα -ἀθμηοογαί!ο 
ΔΡΡΘδσδηοθθ, {ποῖα ψὰ5 ἴῃ τα κ 50- 
Οἰθῖγ δὴ υἱιτ-ἀιβίοογαί!ς 5ρ1ΓΠΓ 1ῃ 15 
τηοϑὲ 6Υ1}}] ἴοσπι --- ἢ ὉΠ] {{8-ΥΙΒ ΟΥ̓Δ ΟΥ͂ 
οὗ ουΐατα 85. γ37Χὲὰ}} δ5. οἵ βοοῖδὶ Ῥοϑβιίοη. 
Α5 τεραγάβ {ῃ6 ἰουπιθσ, τα ἀθβπιθη ἀηά 
ΤΩΘΟἤΔΏΙΟ5. γαῖ Π6]4 ἴο 6 ᾿ποϑρϑὉ]8 
οὗ τὰ6 ῬΠΠΟΘΟΡΗΥ ΟΥ 5ριτίααὶ τΤα]ΡΊΟΗ, 
ΟΥ τεῆπεα {μουρῃς, Α5 τεραγάβ. [ῃ68 

1 ἼΏ665. ἴν. 8. 
5.1 ΤΏΕβ5. ἵν. 14, 5677, . 
8.1 ΤὮδθ5. ἱν. 9-11, 12. 
4 866 ραββᾶρεβ αυοϊεά ῬΥ Νεαπάει--- ζοῦν 

οΓ ἐλε Οληγεῖ, ἴ. 30, 40--Εβρϑοῖδ!]ν τ ο56 του 
{88 τοὺ Βοοκ οἵ ΡΙοίίη, Ζ γιφαά, (Οοιαραγα (ἢ 6 
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Ἰαϊίοτ, οὔθ οὐ [π6 ψοῦϑὶ ᾿πῆπθηοες οὗ 
ΒΑΘΎ ὑγὰ5 ἴῃ6 αΙβοσγθα!ς ννῃ]οἢ 1 τῆτανν 
ὌΡΟΩ ἴτε ἰαθουτ, δηα 411] [ῃ6 51Π18}16Γ 
[ΟΥΤῚ5 οἵ σομητηθῖοθ. Ατϑίοῦ]α {τγθαΐβ 
ὙΠ οΟ]α ογΥπιοϊϑδηη ον ῃηρ οὗ [Π6 
βοῖί. 2 ὙΠ6Ὲ ἰτϑδϑιηδῃ ΟΥ̓ ΘΟ ἤδηὶς 15 
Ῥυαΐ 4 ὨΙΡΠΟΥ Κιημα οἱ 5]αν6----ἀἸΠ ΘΠ Πηρ’ 
το ἢϊτη 1ῃ ΚΙΠα, οί ἴῃ ἄδθρτθο --- Ὀ ΔΤ ΠΡ 
1[Π6 ϑδῖὴθ τεϊδίίοη ἴο ἴπ6 ρα]. ἡ ΠΙΟἢ 
1ῃ6 51ανε Ῥθδῦβ ἴο {πΠ6 ᾿παϊνι πα]. Τὸ ἀο 
ΔΩΥ ΜΟΙΚ ὙΨΏΙΟ ΤηΔΥΚ5. ΟΥ σαῖνα5 [Π6 
Ῥοάγ; ἴο ᾿ἷἴνα Ἰροὴ ἀδηγ ΡΥ; ἴο Ὀ6 
σομπηροίεα νι {Π6 ἀαἴδ1] οὗ [τ] Δ ΠΟ 5, 
ΟΥ̓ ΙΓ 58165 ἴῃ [Π6 Ῥα]1Ο πλαγκαίβ ; [Π15 
γγὰ5 ἴο ἀερταᾶς ἃ ἔγεεπιαῃ, ἀπ ἴο 2ἀ25- 
δείαγιῖδε Ὠϊ5 ΒΡΙΓΠΓ 85. Ὑ76}1 ἂ5. ἢ15 Ῥοάγ. 
ΘΟ σγεσα {Π6 ά6α5 οἵ Ατιβίοι!θ, ψῆο 
Κηθνν Μαςβάοηϊα 50 ΜῈ]], δη ἃ μά ᾿ινϑὰ 
ἴῃ 1 50 Ἰοῃρ---ϑιο ἢ {Π6 4685 ΜΏΙΟἢ. ὑγῈ γα 
1ῃ. [Π6 νΕΙΥ δῦ οἵ ΤΠ ϑϑαϊοηῖοα Ώ ΘΠ 51. 
Ῥαὰ] ψτοῖε ἢ15 ΕΡιβϑι165.3 [1{ 15 1] οὗ 
βρη ῆοδησε  ῃδί {πε ἢγϑι Αροϑβίοϊο ΕἸΡιβ]8 
5Ρ6δΚ5 ουξ 50 ῬοΟ]ΑΪγ δηἋ βαγμ ΒΥ πΡΟΩ 
τῃ6 αἰρητν ἀη ἃ ῬΕΘΟΙΆΙΏΡΊΤΙ655 οἵ ᾿Πα π5[ΓΥ, 
[Π6 ποθι οἵ ψογκίηρ ]Π ΟὟ ΟΕ 

σοπίοιηρίαοιβ ἴοπα οἵ ἴπ6 ῬΠαγίβθοβ ἴῃ 51, Τοῃπ 
ψΙ11. 49. , 

1 66 {π6 δαάπηϊταῦ!]α ρᾶροβ ἱπ Μ. Δ 4110 π᾽5 
Τίοῖγο ἐδ 1 Ξσείαναρε, 1. 446, σεζφ. 

3 ΤΠ τϑαάσσ πεεὰ Ραΐ τοίοσ ἴο δὴν ροοά ἱπάθχ 
ἴο (με ῬοΙο5 οὗ Ατἰβίοι!β, δηα Ἔχαπλῖηθ {Π6 115 
οἵ ᾳυοίαίίομβ ἀπᾶεγ {πΠ6 Πεαάς οὔ βάναυσος, 
βάναυσον. Μεπ ΘΈΠΟΙΑΙΠΥ 414 ποΐῖ Ῥεῖϊενα [πδΐ 
πε ψηο ᾿ϊνεά {πε ἀδ]ν 11{6 οἵ {Π6 βάναυσος, οουἹᾶ 
οὐ] ναία νἱσίαθ τ ἢ ἀπῦγο και ἀθνοίίοη. (2 οὔ. 
ἢϊ. 5.) ὙὍὙΠ6 ρτβαΐ δυίῃοτβ ουπῖοαὶ ἀ1511κ6 οὗ 
[86 αἴταπί τηθομαπῖς ἐουπα 105 οα]τηϊπαίπρ Ροϊηξ 
ἴῃ [π6 χερνῆτες. “ὙΠΕ6Θ6 ἅγρ,᾽ 85 6 5408, 
“ἐἤοςθ ψὴ0 1ἴνε, δ5 {πεῖσ πᾶῖὴθ ἀεποίεβ, ἀπὸ 
τῶν χειρῶν." (2 οϊ4. ἢϊ. ἵν. 2; οὗ, ἀείογ. 1. 
ἴχ. 27.) ΥΝμιδιῖ ἃ οοπίταβέ ἰο ὅ:. Ῥδι]}5 ε6- 
ναϊϊηρ διηθιίίοη ““ἴο Ὅγοῦκ ἢ γοῦν οτῦ7ὲ 
λαριας" (1 ὙΠεβ5. ἷν. 11)-ττίο [π6 ἰουομπίησ 
Αἰ] βίοπ ἰο Πἰβ οὐῃ 5ἰαϊπθα ἀπα ΠΟΥ Παπαᾶβ 
(Αοἴβ, χχ 34} ὙὉῇα ρετγίδοι ἴουτη οἵ οἷνῖ- 
1126 4 ΡΟ Ψ11 ποῖ πᾶνε ἃ πῃβομδηῖς οἰ {ΖῈπ. 
(ἡ δὲ βελτίστη πόλις οὐ ποιήσει βάναυσον πολίτην. 
Ατίϑε. 2 οῖ, 11. ν. 7). Βαΐ (Παὲ ““ εἷἵγ ψ μοι παῖ 
ἴῃ Τουπάδίϊομβ ᾽᾽ Οραπδ 1[{5 ᾿πηρδτίῖα] σαΐθϑ υ] 6] Ὁ 
ἴοΥ [πε τεοθρίϊοη οἵ 5π0ἢ. 

3. (ΟΪοΠΕ6] [,θαἶκα ρΙαςβ5 ϑίαρίτιιβ δ [Π6 τηοάδτπ 
ψἱΠαρα οἵ ϑίδυτοβ, πεᾶῦ ἴῃ6 5ποῦα οὗ {π86 5ίτγ- 
τηοηῖς αὐ] (1, βαϊκεῖς Διογέλεγηε Ογέξεα, ΟὮΔΡ. 
χχν.). 81. ἄξοτρε Βονγεὴ 5ῃοννβ βίτοῃρ σεᾶβοῃ 
ἴοσ ἀουθίίπρ [Πϊ5, ὈῪ ἃ τϑΐξγεποθ ἴο “2εγοά. νἱῖ. 
15. ΕῸΓ ἃ ὈΠΠ|ΙαπΕ ἀδέεποα οὗ ἴῃ 8 ““ππίνεβαὶ 
ἰταδιίοπ οὗ ἴμῈ Μαοεβάοηῃίδη ρεαβαηΐβ," ὙΠΟ 
αϑϑῖρτβ ἴῃ6 Βοποὺῦ οἵ Πανίπηρ βσίνεη Ὀἰγίῃ ἴο 
Ατιβίοι!α ἴο Ἰβροτος (Ἰσβορός), ὙἱΓΠϊη ἃ ἀαγ᾽5 
τάς οὔ ὙΤμαβϑαϊοπῖοα, 5ε6 “7 7οιγέ Αἕΐος, Ζλος- 
σαΐν, αγιαἴ Ἐ2ίγμδ, ῬΡ. 120, φεζῷ. 
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Βαηάς, τποιρἢ ΠΥ τηᾶὺ Ὀς6 ὈΪΔοΚεποά 
Ῥγ 168 νουκ---ἰῃ6 ἀαἰγ οἵ Ῥυθίδυγιηρ ΟἹΓ 
ΟΥ̓ Οοδῖβα Ὀτγοδά, ο ὈΥ ἰπ6 ϑυνγεαΐ οἵ 
ΟἿἿ Ὅτονν, ἰο [η6 Ῥγξεοδγίοιιβ [οοα οἵ {Π6 
ῬΕρΡΑΥ, ΟΥ [Π6 ἸΡΏΟΠΊΙΠΙΟΙ5 ΤΠ ΧΌΤΥ οὗἉ {Π6 
Ῥαταβϑιίθ. ΤῊΏΙΒ5 νγὰ8 οὔδ ργϑαΐ β0οῖαὶ δῃὰ 
ΤΉ ΤᾺ] τοϑα] οὗ [Π6 τηθϑϑαρθ, ΜΟΙ, 1 115 
ΟΥΙΡΊΏ ὑγὰ5 ἴΏ (οὐδ εἴθυπαὶ σΟΙ 5615, 
δὴ ΠΟΙ ἃ ΟΔΙΡἝηΐοΥ 5. 5Π0Ρ, Δη4 νγὰϑ5 
ῬαΡΠΒηεα ὈΥ ἃ ΠσΟΠΊΡΔΏΥ οἱ ἢδῃθυτηθῃ, 
ΔΙΠΟΉΡ ΠΟΤῚ ἃ [ΘΠ Δ ΚΟΥ οἵ ΓΓαύβαβ Παα 
ΟὈἰΔΙ 6 Δα 5510. 

4. ΤΠπε Τιγοὶ ἘΡΙΒΕ6 ἰο [Π6 ΤΠ 65541ο- 
ὨΙΔῊ5 Πα5 οἴζβῃ θθθη ρτοπουησθα τὸ ὈῈ 
85 ΘΠΌΓΕΙΥ πΠΘΟΟΙ ΘΙ βίο] ἃ5. 1 15 58}- 
ῬοΞβΕ4 ἴο ΡῈ ππαορτηδί!ο. 

ΤῈ 15 Πατά [ῸΓ πα ΎΠΙηρ δὲ {Π15 ΠΠΠῚ6 
ἴο ΘΧϑΙΏ1Πη6 5160 }} δῃ 4Δ]]Θρϑίϊοη [ἈΙΤ]ν, δοσια- 
ταίεϊγ, δῃα ψιποιί ρῥγαροβϑϑθϑϑίοη. ΒΥ 
ΤηΘΔΠ5 Οὗ ΤηΔ 085 Δηἀ ἀΘβουρίοη5. γα ο8 ἢ 
ἴογπ ἃ ριοίπσα ἴο ΟἿἿΓ τηϊη4 οἵ {πΠ6 ΒαΥ 
οἵ ΤΠ Θββδϊοηοα, δηα 566 {Π6 5ΘΙΊΙΟΙΤΟΪΘ 
Οἵ Ποιι565 τιβϑίηρ ἰονγαγ 5. [Π6. 115 ψ ἢ 
ΒΟ Πηρ οὗ {Π6 41Γ οἵ δὴ [:ΠΊΌΓΙΟΥ 
ἄθποα. Βαΐ 1 15 το ῇ τόσα αἰ ΠΠ σα] 
ΙΟΥ 5 ἴο 566 {Π6 βαι]αϑὲ ΤΠ ΘΘΘΑ] ΟΠΙ Δ ἢ 
ΟΠ πβδηβ Ἐχϑοῖν ἃ5 {πεΥ ψεῖα. γε 
ἸΏΒΕ ΠΟΙ ΕΙΥ (Πηκ οὗ βοπηθίμϊηρ πὸ 
ΟΠυτοη65, ΤΙ Θδοηῖοα, δ ἴῃ6 ργεβεηΐ 
ἄδγ, ἴτε οἵ ἰΠ6586 τὲ 511] ἰουηα ΠΟ ἢ 

᾿Πμανα θ6θῃ {ὰγηθα Ἰηἴο τη βηῖιι65. Οπα οὗ 
{π6586. (3. 50ρ114) μα85 ἃ νεῖῦ δῃοϊθηΐ 
ῬαΙρΡΙΣ οὗ Ῥδδαίι] τλαγθ]6, ἔγοση ἡ ὩΪοἢ 
1ῃ68 ἰοοδὶ ἰγαα!οη ταροσίβ {παΐ 51. Ῥαὶ] 
ῬΙΘδοΟΠΕα 116 αἱ ΤΠ βϑδὶοπῖοα. Υ εἰ [6 
ΟΠ τιβῦδηβ οἵ {πῈῸ ΡΙασα οου]ά, οἵ σοῦῖ86, 
Πᾶνα δά πὸ ϑεραζαία Ῥυ]άϊηρβ, δηα 
τηπϑί πᾶνε Ὀθθη σοηίθηΐ ἰο πηθϑὶ ἴῃ [Π6 
Βουβ8 οἵ 7αβϑοῃ,2 οἵ Ασιβίαγομιβ, οἵ 56- 
οὐΠ41π|5,5 ΟΥ̓ Οὗ βοῖὴβ οἵἴπϑὺ Ῥε]θνοσ. ὑεῖ 
ἴΠ6γ6 ἀΥ6 οασίδ!η 1η)65 οἵ στο ΠΠ|{6 δηά 
ΟΥ̓ΡΘΠΙΖΑΙΟΠ ὙΠΟ γα σδη [ΔΙΠ]Ὺ ἴγαοα ἴῃ 
1η6 ἘΡΙ5165 ἰο {ῃη6 “ΤΠ ΕΘϑα] ΟΠ] 85. 

(4) 51. Ῥαὺϊ τεοορῃῖζας ἴπ6 ΤΉ 65581ο- 
Π]Δ 5, ἔΠθη, αἱ {Π15 δα ]ν ΡΕυϊοά, ἃ5. ΟΠ 6 
ΟΥ̓ΡΔΏΙΖΕΩ ὈΟάΥ, 85 ἃ οὐμγεῦ. Αἱ 8 
ῬΕΙΟΩ ΠσΟΠΒΙΔΕΓΆΡΙΥ ἰδίου μῈ ἄοα5 ποῖ 
ΑἸνγαγβ 850 Δ α1685 ἴποβα ἴο ψ ποῖ Πα 
ὙΤΙ65.ὅ 

1 Ἵοιριέ Αλος, ΖΑφεαϊν, απα Φ 2ίγμς, ὉΥ 
Μτ. (πον 51. ἀδοῦρα ΕΝ) Βονγεη, Ρ, 40. 

3. Ἀοίβ χυϊῖ, δ. 
5 Θεσσαλονικέων δὲ Αρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος. 

᾿Αοίθεας, 21. 
Ξε 1 Προς. ἘΣ 
5. 8566 Οο]οβϑίδηξ ἱ. 1, 2. 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

(ὁ) Τπαΐῖ ἴΠ656 Ῥ6]ανεύβ ὑγεῖα 4}} δαζ- 
Ζίφει 15 ἩΘΟΘΘΒΆΤΙΥ 1ΠΡΠ164 ἴῃ {Π6 ΨΕΙΥ͂ 
ΘΟΠΟΘΡΌΟΩ οἵ ἃ εὔμγοῆ. Τῇ τι ΡῈ τπουρῃς 
1παΐ να Ἰοοκ δὲ {πε ααδϑίίοη ἴοο τηποἢ 
Τπτοιρῃ (ῃς δἰευπουρηῖβ. οἵ βοο]θϑίδβ- 
το] ἀπ ἰξοηῖϊοαὶ {ΠεοϊορΥυ, ἰδΐ τι5. οοη- 
5166Γ ἃ ἴδοϊ ἴῃ δὲ. Ῥδι}5 οὐγῆ 116, δηῃᾶ ἃ 
ῬαββθαρῈ 1ῃ [Π15 Ἔρ 5116, 

1. 81. Ῥαι]}5 οὐ ΠΙΒίουυ ἀπά Ἐχρευῖ- 
ΘΏ06. 5ῃονγ ἰπαΐ ἢ6 νψὰβ ποί {Πποὶγ ἴο 
επίετίαϊη {πῃῈ ποίίϊοῃ {παῖ ἃ ὈΘΙΙΘΨΕΥ 
σου] ΡῈ πηϊεα το {π6 ΟἸματοῃ ψιπουξ 
1π6 Ὀαρίβπλα] ᾿τπιςΠϑοη. ὙΠ6 αϊτθοοι 
ὙΠΟ} Π6 Π! 561 Ὠδα τεσοινεά ἔτοσα Οὐσ 
Τιοτά ἰθὺ ΠῚ5 σοηνεῖϑιοη θα τὴ ἴο 
Ῥαρίβη).: Τῇ Ῥαρίβιῃ νγὰβ {πιι5 ΠΕ ΟΘΘΒΑΥΥ͂ 
ἴου 5:. Ῥαυῦ], 1 ταδί ἤᾶνε Ὀθθη δαυδ}γ 
ΠΘΟΘΘΒΑΤΥ ΟΥ̓ Ὦ15 σΟΠν Εσί5. 

2. Βαΐ [πΠ6 Αροϑβέϊε σεοοριιζεβ Ὀαρίϊβτῃ 
1η [15 ΕἸΡΙΒΈ16 Ὀγ πηοϑί ρονγοσία! ργδοίϊοαὶ 
ἰεδοῃίηρ ἄτα ἴομὰ 115 ΨΕΙΥ [1466 
85 ἃ σομβεούδθοη οὗ Ῥοάγ, 508], δῃηά 
ΒΡΙΓΠ, ὈΥ {ῃ6 πᾶνγαπηρ οἵ [6 Ἠοὶγ 
ΟΠμοβί. Ὑγεια ἃ Ῥγξδοῆεῦ ἴῃ ἃ τηοάσδγῃ 
Ῥα]ΡΙς ἰο νγαῦη ΠῚ5 ΠΘαΥΘ 5. ἀραϊηϑί Ἰτη- 
ῬυΥ, ᾿λυγαγα ΟΥ̓ Οαξννατά, ἀπα ἴο οΟἰαί πη 
{Π6 πὶ [ῸΓ πη5.}}16 4 ΌΤΙ οα {πΠ6 β»τουηά 
{παι {πεν Πδά τεοεινεά {πὸ Ηοὶν ϑριγιῦ, 
αη ἃ [ῃδὲ {πεὶγ θοά 165 νγεσα ΗΙ5, [θα ηρ]6, 2 
1 μου] αἱ ποθ 6 υπαεγβίοοα, ανεῃ 1 
Ῥαριίβιη γγεσα ποΐ τηθηςοηξα, [Πα {Π6 τα- 
ἔεγεποα νγὰ5 ὈδρΕΙ5Π181---ἤδΥ, (μαΐ 1 τητιϑί. 
Ῥα, 1{ [η6 Θρβακοὺ νϊευνεά ἰῃδΐ βδοσγδγηβηΐ. 
85 ἴῃ 6 1Π1{14] δοΐ οἵ {ῃες (ῃγιβίδη 18. 

ΤΆ 15 ἴτομὰ {Π15 ροϊηΐ οὗ νῖεὲν {παΐ [η6 
ΑΓ] Ῥαβθᾶρα ἸΡΟῚ ΠΏΡΟΤΙΥ (1 ΤΠ ΕΒ5..: 
ἵν. 3, 8) τηϑί ΒῈ σοπϑιἀθγεᾶ. ϑ1η οἵ [15 
Κιηά, δοςογάϊηρ ἴο [ῃ6. Ἀροβίϊε, 15. ποΐ 
ΤΏΘΓΘΙΥ ΨΙΟΘ, ΟΥ̓ ΟΥΠΊ6, ΟΥ ΘνΘ ἢ ΟΤΟΙΠΔΤΥ͂ 
51. [{ 15 ἀϊτθοῖ ῬεΊβομδὶ 1η58} ἴο [Π6 
ἩῸοΙν ϑριστιῖ. ϑύοῃ 15 (Π8 ἴοτοε οὗ ἴπ8 
50] θη ψοτάς, “οα ψΠ0 «ἴ5ο σανε ΗΙ5 
ἩΟΪγ ϑριΠΐ οποΒ ἴου 8]1 το γοι. 5 ἯΘ. 

1: Αοἰϑβ ἴχ. 18 ; :Χχ]ὶ. τό. 
2 Τῇε πηοάδθγη οδ]βοίίοη ἰο [Π15 ἀοοίτί πα, 05. 

1ῃῆ6 στουπά (πΠαΐ ΟἸτιβίϊαπβ εοἰζοείζσεῖν, πτιοῖ 
σίγισίν, ἴοττη ἴῃ ΤαρΙα οἵ [6 Ηοὶγ ϑΡι τι, 
ἢα5 δοθῆ δηβνεσεα ΟΥ̓ δπιϊοϊραίϊοη σι ἃ 
{ε]1οἱ γ νΙοἢ Θοδτο ον δαπιὶῖβ οὐ {γδπβ᾽ δέ! --- 
““Ἡπνυ)ὰς επΐτη Ζοηηφργε σ2ηεε2 ΟἼ17165, Θ᾽ σέγεοἶζ 
Ζεγεῤία 5ατηιβ.") 5.1. Αὐριυδίπ. 226 Οἴν. 2) εὶ, 
ς: 3: 
ὃ τὸν Θεὸν, τὸν καὶ δόντα τὺ Π. τὸ ἅγιον εἰς 

ὑμᾶς, 1 ὙἼΠοββαὶ. ἵν. 8. ΤῊ εἰς ὑμᾶς 15 ΨΕΓΥ͂ 
επηρμαίϊο. (Οη εἰς, "ἢ νετθ5 οὗ σίνίηρ, αἰτηοϑὲ 
ὙΠ [Π6 ἴοτοα οὗ “"βίνί πο Ἤνεὺ ἴο,᾽) 5ε6 ποίβ 
ἐηγγα τ ΤῊΘ655. ἵν. 8) ΤῊ τϑδαϊηρ 15 σεγίϑ  ὩΪΥ͂ 



ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

15 Βρδακιηρ οἵ ἃ ρυθαΐ ᾿ἰβοϊαἰεα δοΐ δηά 
σις οπσα ρίνεῃ, οἵ {παῖ βἸ ΟΝ 15 (Π 6 
ΗοΙγ ἀμποβὶ ΗἩϊηλ561., [Ιἰ 15 [ῃ6 5818 
Ῥοϊπηΐ οἵ νίενν ΠΌμ ΠΟ ἢ 51. Ῥαι] αἰνγαγ5 
ΒΝ ΘΥ5. Ὀαρ 51η---ΟἿ]Ὺ {παΐ 1ῃ {Π6 ἢτϑί οὗ 
Ὧ15 ΕἸ βέ]6 5. 10 15 ΠΊΟΥΘ. δι Π{4}0 6. το ἸοοΙκ 
αὖ 1Π6 οἹ ἴῃ {πῸὸ Παπηα δπα Πρϑατί οὗ [6 
Εαἰἴνεγ; αἰουναγάβ, ἴθ ἴπ6 Παηᾶβ δηάᾶ 
Πδατίβ οὔ {π6 τεοείνεβ. [015 1η6 ΠΙνΙη6 
ῬαΡ 1514] δουῖϑί δοίϊνε οὔ [Π6 ΕἸνοὺ ΠΟ ἢ 
15 ΘΧΔΟΙΪΥ δοΠοθα ἀραὶη δηα ἄρα ὈΥ͂ 
1πΠ6 ΠυπΊαῃ Πα Ρ.51141 δουὶδὲ ραβϑῖνα οὗ 
Τϑοθρίοη. 

ΤῊὴ6 ΤΠ ββα ΟΠ ἢ 5 ἡΕΓῈ ἃ Οἤατοῇ οἵ 
Ῥαρεϊζεα Ῥε] αν υϑ. 

(4) Τὴ ὙΠαββαιοηϊδη ΟΠ ΤΟ αἴ50 
ῬοΟββεϑϑθα ἃ οἰαζοί “7ιγιδίγν. Τῇ 15 ἴτη- 
ῬΟΒΒ10]6 ἴο Ἔναᾶθ {Π6 ἴοτοα οἵ {πΠ6 βαββαρα 
{Ξε ν  Ὑ2᾽ τ). Ἡ τε ἴπεσδ 15. ἃ 
οἶα 55 οὗ πη6ῃ, τηαυκοα οἵ ΠΌΠῚ {Π6 σἜΈ ΠΕΙΑΙ 
Ῥοάγ οἵ ῬεΙΙθνεῦβ, ἴο θῈ τεοορΡΙΖΕΩ͂, 68- 
ἰεαῃηθα, Ῥεϊονεα, πα ἰῃαΐ [ὉΓ {ΠΕῚΓ 
ὙΟΥΚ 5. βαϊκο---ἃ οἷαθ5 οἵ τήθῃ ΨΠπ0Ὸ [ἃ- 
ῬουτθΩ͂, Ργθϑι 466, Δα πη π5Π 66, 

5ι. Ῥᾷὰ] νὰθ αὖ Ταϑβϑαϊοηῖσα Ραΐ ἃ 
ἔδνν γεα 5, 1Γ {Π| παγγαΐϊνα ἴῃ Αοίβ (Χν]!. 
1, 2) 15 ἴο θ6 νεΙῪ 50 Π| Ὲ]Ὺ ῥγοββεα-- 
ΟΘΥΔΙΏΪΥ ποῖ [ῸΓ ΔΗΥ͂ ΨΕΙΥ͂ ἰΘσηρτποηθα 
Ρετιοά, Ἠδῤδ [δά πον Ἰεῖς {Πδπὶ [ῸΓ ἃ 
ΠΟΠΊΡΑΥ νΕΙΥ 5ῃοτί 1ηΐετνα] ; γαῖ 1ἰ 15 
Οἶθαῦ [δὲ 6 Πμαᾷ ργον:64, 1ῃ 50Π16 γγ8Υ, 
ΤΟΥ ΤὨΙΠΙΒΓΘΥΔΙ ΟΥΩΘΥ 8ΔΠ6 5 σσΘ55Ί0ῃ. 
ἼΠ6 ΟΠυτοῆ νὰ {πΠπ86 εαα!ρρεα ἀπά 
Ῥτον 64 [ΟΥ ἃ σοπίπιεα δχϊβίθποβ, 

(Ὁ ὙΠετα 15 δνίάεηοα ἴῃ [6 ἘΡΙ5118 
τπᾶῦ τ[ῃ6 ΟἸυΤΟἢ ννὰβ ραίπεγαα τορείῃεῦ 
δ σοηνθηϊθηΐ ΟΡΡΟΥΓΙΠ1165---ΡΡΑΥΘΏΕΥ 
ΤΟΥ ὕνγο ῬΌΤΡΟΒ65. 

τ. Τὴ “ΠΟΙ Κι55 οἵ δῇεοιοηαία 
δυθθίηρ (ν. 26) Πα ον! θην ἃ οΠαταοίευ 
ὙΠΟ ἢ νγαϑ, 50 ἴο 5ρεαϊς, οἤοῖα] δα Π1{πτ- 
81. 4]. Τὸ ἴΠπο58 ψῇῆο ἅτε, ἴῃ ΔΥ ἄδρτθο, 
οοηνθύβαῃΐ ν]Π ΟΠ ΓΙ βιδ ἢ Δ ΠΥ, [Π6 
ΤΙΐῈ 15 ἱπίθρτυα!ν σοπηθβοίεα ἢ {Π6 ΗΟΪν 
Οὐοτηηγιηῖοη. [ἷὶπ Τπϑδιη Μασίγτ᾽β ψ6]}- 

ποῖ ἡμᾶς, νγΠ]Οἢ νου] σῖγα [Πς6 ἱπαρρτορτίαία 
τηβδηΐηρ --“ σοπίοθιηρί οὐ [Π15 ννδυπίηρ ἰ5 οοπ- 
ἰθηρί οἵ ἀοά, 45 βιτοῖν ἂἃ5 Ηδ ἢδ5 ρυΐ Ηἰς 
Ηοὶν 5Ρίσιε ἴῃ ᾿ [2.9] ““Ηἰ5 ΑΡροβί!εοβ." -- Κ βθῖ]ς, 
δ μαἶα ϑαςγα, Ῥ. 232. 

1 566 Ἀοιηδηβ Υἱΐ. 1, 6 ; (ο]ο55. ἴϊ. 11, 20; 
11. 1-, δηάᾶ (ῃ8 ἰηβίγιοιϊνα ρᾶρεὸβ ἴῃ Βίβπορ 
ΤΑρμείοοί5 Ομ Αευΐεῖογε οὐ ἐλ Λίξευ 7 εέα»εεγεί, 
ῬΡ. 84-86. 

5 ἘῸΓ τϑαβοπβ ἃραϊηδί (15, 5ε6 ποίθ Ζη7γα, 
1 ΤἬς85. 11. 9. 

όοο 

Κηοντα Ράββαρα ἀθβου ᾽ηρ εαυ]γ ΟΠ βία 
ὙΜΟΥΘΠΙΡ 1 βίδηςϑ δεζζυξο, [ἢ 6 ““ (ΤΟ ἢ. 
ῬΥΙΆΥΕΙΒ ἢ δΔηα [Π6 Ἐπ Πατδί, ᾿πδὲ Ὀείοτε 
ἴῃς ΟΡΙαἴϊοη. ὙΠῈ Κὶθθ οἵ ρξᾶοβ 
ΔΙνγαγ 5 ΔΟσοπρηθα τπ6 ἩΙγν (ὐοιηταυ- 
πίοῃ, Ροίίι ἴῃ {Π6 δαϑί ἃπα νγοϑὺ (“Οδοι- 
Ἰὰπὶ Ρ8ο]5, Ῥαχ). Ὅὕῃε οἠἱὺ ἀϊῆεξγθηςος 
5 ἴῃ ἰΠ6 πη6. Ι͂Ώ [ῃ6 Ἐαβί 1 νγὰβ 
Ἰπ]γ] 6 Ἰδίογ θεΐοτα {Π6 οὈ]αίίομ, ἴῃ {πε 
γνεβί αἴϊζαγ {Π6 σοῃβθοζαίίοῃ δηα Ὀδίογα 
1η6 τεοθρθοη. 3 

2. Βυΐ [Π6 ΟἸπατοῇ {υτίΠ ΠΕ  τηθὶ ἴοὸ ΡῈ 
Ἰηϑίσιιοίεα Ὀγ τεδάϊησ." ὙΠῈ νεῖβα (ν. 
27} τηιιδὲ θῈ ἴδῃ νι [Πα νΠϊοἢ ρτα- 
οβάδθ5, ἴο βρίνα 1 [1] βιρῃιῆσαποθ, ϑ8ιῖ. 
Ῥαυ]5 Ἰθίίεβ γε ἀ δι πεϑ τ {π6 
ΜΙ Θϑῦ ΡῈ ]ΙΟΙγ ; Ἰηἰοπαθα το ἰακα {πε 
Ῥίασβ οἵ [Π6 Τὰν ἀμ Ῥγορῃείβ ἴῃ {πὸ 
ΘΥΠΔΡΟΡΊΙΘ. ΟΙΒΠΙρ--[ὁ Ὀ6 ἃ (ΟΠ γιβίϊδη 
Τὰν Ῥτοπγα]σαίθα ὈΥ ΡΌΡ]ο τθαάίηρ, ΤΙ 
5 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ ἴο Οὔδονα ψν]δΐ 
ἃ, ΒῬιιαγαηίθα νγὰθ {πι5 αἤογάβα [οὐ {πῸ 
ΔαΙΠΘΉΓΙοΙγ οἵ ἴπ6θε Ἰβίίευθ, ἀπά τ παῖ 
δας που {παν οἸαπηθα. ὙΠῸ σοπιπηαπᾶ 
οἵ 1π6 ἘΡΙιβ[16 νγὰβ [Π6 σοιητπαπα οὗ {ῃ6 
ΑΡοϑβίϊβ, πε {π6 ΕΡΙβ|165 οαπηα ἴο θὲ 
ΟΟἸ]Θοίεἃ ποθ νγεῦα, ἴῃ ἃ 56η56, “{π6 
ΑΡοϑί!ς," 
ΤΠ ΟΠ Ιβιδη5 οὐ ΤῊ Θϑϑαϊοπίοσα, (ἤδη, 

ΕΙΘ ἃ Οἠηγεῖ, σοπϑβιϑηρ οὐ δαῤΖῥίαε(. 
ῬΕΙΙΘν  Υ5, Ὑγ1{Π δὴ ΟἸραηϊΖοά 772γι157γγ---- 
αι Ομύυτοῃ, ἢ ραίμεγθα Δ 556 1165, 
ΜΠΟΓΘ 1Πη6 “ον (Οο»7ρι2εγ11071 γγ8.5 ΔΑΥΏ]15- 
ἰεγεά δηΐ ἰῃε “2οεἱοῖες βίρζζμς νγεῖα 
Τεδα δ5 1ηϑρι τε ϑοσγιρίατσο. ἢ 

1 Κοινὰς εὐχὰς ποιησάμενοι, , . ἀλλήλους 
φιλήματι ἀσπαζομεθα παυσάμενοι τῶν εὐχῶν - 
Ἔπειτα προσφέρεται τῷ προεστῶτι τῶν ἀδελφῶν 
ἄρτος καὶ ποτήριον ὕδατος καὶ κράματο-.---Τυβέϊῃ. 
Μ. Αροΐορ. 1. 65. 86:6. Ουηεηεογιέ, τόθ ὦ, .87. 
«Ῥ αι αγὲ αἱ, ὔγεογ, Βαυταρατγίθη- Οσπιβῖπβ, ὑ. 425. 

2 Οἱ [π6 Οπυτομβ τὶρῃξ ἴο ἀἰβρθπβα νι τ τΠὶς 
ΔΠΟΙΘΠΐ ΟΘΙΕΠΊΟΠΥ, 58ε6 Ἡοοΐκοσ, 2. 2, Ῥτείαος 
ἷν. 4. ΟΕ αἷβο {π6 δυϊμουίεϊθβ οἰϊθά Ἴχγγα, ποίς 
ΟΠ 1 ΤΏΉΘ6855. ν. 26. 

5. “1 οβαῖρε γον ὈΥ {π6ὸ Τιογά {παὶ {πὶς 
ἘΡιβΕ]6 θῈ σβαά (ἀναγνωσθῆναι) ππίο 411] [Π6 ΠΟΙῪ 
Ῥτειδαν" (1 Π.655, νν 27)... ΤΕ, δου. ᾿πῆπ. 
ΠαῖΘ σαηποῖ 6 ταϑίσοίθα ἰο {Π6 τἰϑ18] δογίβτὶς 
56η56 ΟὗὨ ἃ 5]Π01]6 ἃπ4 ἢπα] αοί, Ομ {με ρεοὰ- 
1ὰγ Ζγιοίδος ΟΥ̓δφο,ίμαϊ 56 η56 οὐ {πῸ δουύ. δῇϊζευ 
νοῖ5 οὗ ““ σοἸητηδπαϊηρ, Πορίπρ," ἅἄς., 566. {πὸ 
δοσατγαΐθ ποίθ οὗ ΒΙβῃορ ΕἸ] οί, ἘρΡ. ἰο Τμεββα- 
Ἰοπίδηβ, Ρ. 88. 

ὁ ὙΠΟ δοοἸοβἰαβεῖοαὶ δἸθμαπὲ ἴπ [Π6 ἘΡίβΕ1ες 
ἴο {π6 ΤΠ αββα!οπίδῃβ 15 Ὀγουρης ουέ ψἸἢ στεαὶ 
Ἰθαγηϊηρ δηἃ οἸθαυηθθβ ὈῪ ΒΙβμορ Νογάβυγοσίῃ 
ἴῃ. [Π6 ββοοῃά νοϊπτης οἱ ᾿ἷβ (ΟΠ Π]ΘΠίΑΓΥ ἸΡΟῚ 
τῃ6 Νδνν Τεβίδιμεηί, 



7οο 

Αἱ τὴ68 βαυν Ρετοά τη [π6 Πβίοτυ οὗ 
ΟΠ τι ϑεδηῖν θη ἰῃς ἘΡΙΒΕ16 νγὰ5 νυ θ 
τῃ6 (τ βίη βοοΙοίυ εχιϑίθα ἢ ΜΜ16}}- 
ἀεπηεα οὔᾺ}1165. 

(α) Νο σομπημηαπμα ἴο ΘΟματα ἱπίο ἃ 
Ομυτοη---κέ, α Οληγοῖ ἐχῖςίσ. ΝΟ σοτη- 
τηδηα ἰο Ὀε ῬαρῇΖεα----)᾽ κ»Ζ, δαῤ 57:1 ἐχ1δέ. 

“Ῥαμ], Δη 6 ΘΙ ναηι5, δηα ΤΙμοΙΠ 65, 
πηίο {πεῸ6 Οληγοῖ οἵ ἴῃς ΤΠαβϑα! μη 5,᾽" 
1: 1: 

(ὁ) Νὸο σοιηπηδηά ἴο ἔοτπι ἃ ΜΙηΙβίτυ---- 
Βιέ, αὶ σμέλογίςει ἤΖ1γι1ς 17} Θχιβίβ. 
“76 Ῥ6βθθοῦ γοῖ ἴο Κπον ἴπϑῖῃ ΏΙΟΝ 

ΙΔ θΟυΓ ἀπιοηρ γοι, ΔΠπ4 ἃ16 ΟΥ̓ΕΥ γοῖ [ἢ 
ἴῃς Τιοτά, δῃα δαπιοηὶβὴ γοῖ ; 8η4 ἴο 
δϑίθθῃι {Π6ΠΔ ὙΘΙῪ ΠΙΡΉΪΥ [ἢ ἰονα [ῸΓ {ΠΕῚΓ 
ὍΟΥΙΚ 5. βαΐςα,᾿" ν. 12, 12. 

(ὃ Νοὸ σομπηημαπα ἴο πηϊθα 4 ββεῖη- 
ὈΙαρο5---δημέ, 2116] αϑϑδοηιὄίαρες αχιϑβῖ : 
ἴου αἵ ἴῃϑιη, οὐ οῃϑ οἵ {πεπ}, [ῃ6 ἘΡΙ5116 
νγὰ5 ἴο θὲ τεδά. 

“1 οῇαῖρα γοι ὈΥ (Π6 Τιοτά [Πδΐ {Π15 
Ἐριδθ Ὅς τϑαά υπΐο 411] [ῃ6 Ποὶγν 
Ῥτείμσθη," ν. 27. 

(4) Νο σοιηπιαπά ἴο οεἰθργαία (ἢ 
ον Οοτητηπηίου---θπμί, [π6 “Ποῖν (οηι- 
2η127110721 Θχὶδῖβ (ὉΓ6- 5 Ρροββα ἴῃ Π6 ΚΙ58, 
ὙΠΙΟΙ τῆσδ πᾶνε ὈΘΘη ΡΌΌ]1Ο, ἀπά νγὰ5 
ἔτοπῃ. ἴπ6 βαυ]δδ {Ππη65 ϑϑοοιϊαίθα 1 Π 
τῃ6 ον (οτΠλΠ10}). 

ΤῊῈ ὠρεαζ εἰευηθηΐ ἴῃ Κι. Ῥδῃ]}}5 
ἘΡ 5165 ἢα5 Ῥβεθη δἰτθσηδίθ!ν ονθυὶοοϊκεα 
δη 4 εχαρρεζαίθα, 10 νψὰθ οἴζβῃ ονεῖ- 
Ἰοοκαβά Ὀγ ἴμοβε ψῇο ΠΕΙά ἃ τρία τηβοῃα- 
ὨΪΟΔ] νίθνν οὗ {Π6 1πϑρισαίιοη οἵ ϑουιρίαζα, 
δια ἴοτροί 15 Πα πα ΟΠαγδοίογιϑίοϑ [1 
15. ἴῃ τηοάδυῃ {ΠΠ|65, Ῥεῦμαρ5, [ΓΕ ΠΕ 
δχαρρογαίθα Ὀγ [Πο58 ψηο ἔογρεί {παΐ {πΠ6 
ἘΡΙβ[165 οὗ 81. Ῥϑ] ὑγϑῦθ πηθδηΐ ἴῸσ 8]] 
αρ65 οὗ πε ΟΠατοι, ἀπμᾶ δααγεββαα ἴο 
τῆοα ἴπδῃ {ΠΕῚΓ ρταϑεηΐ τοδάθυϑ,ἦ 

1 ΤῊΒ ροϊηξ οἵ σοποιϊ!!αἰϊοη νν1}} θ6 ἔοαπᾶ ἴῃ 
ΠατγπηοπίΖίηρσ ἔνγὸ σο] απ βεηΐθηςθβ---οὴα υ τε πὶ 
ῬΥ ἴπ6 τηοβὲ ᾿ἰβαυμθα σομητηθηΐαίοσ, {π6 Οἴποσ 
ΤΥ {π6 ρτοίουπμαεβί ἐπβοϊορίαῃ, οἵ ἴῃς Ν ββίθσῃ 
ΟΒυτοῖ. ΕῸΓΣ {π6 ὥεαζ δηθὰ Ζεγεῤογα7,} εἰεσηεπΐ 
ἴῃ 81. Ῥαυ]5 ἘΡΊ5:165---“ να] |5 βοῖτα αποιηοάο 
᾿ΑΡοβίοϊιϑ 2ε71 77) 746 2) 76] 7: σεῖς 270- 
2γεέαξίδες ἀδποίδτιί 2. (5. Ἡ!ΊΘτοη. (ρλε)26712. 71 
Ε2ιεί, αὐ σαίαΐ., ΤΑΌ. 11. ςαΡ, 11. ἴοτη, νἱῖ. 381, 
Ἐδ1ι. ΜΊρπθ). ΕῸΓ ἴῃ 2φεγηηαγεο7ιέ εἸθτηθηΐ, (ῃ8 
“ἐργε οὗ (οαἷβ νοτγά " ΠΡΟῸΠ Ἔν εσν σαπογαίίοη ἴῃ 
ἴπ656 1Τιβεΐοσϑ---  Π)οοίογοιη ρεπίϊαπι, απ. . - 
ῬΙασθι5 ΕΡ᾿βίοβ ροραϊος 1)6ῖ, ΠῸμ 605 Ζα7,Ζ2472)2 
χεΐ γερεγιίες ΔῸ 1110 νἱἀθθαπίαγ, νϑῖπιτὶ δἰϊατη 
1105 4ὰϊ Μεέκγί 2γαυϊαεδαγιέμγ Ἰπβίγαχιϊ,," (8, 
Αὐυρυβίϊηθ, 226 (νυ. .2)ε1, χῖν. 9.) 

ΤΝΤΚΟΒΙΕΕΊΤΤΟΝ: 

Ιῃ 1ῃ6 ΕἸτϑ ἘΡιβίία ἴο ἴπ6 ΤΉ Θ55410- 
ΠΙΔΏ5 πεῖ ἃ16 ἴγγο Ιοσδ] τείεγε πο 68 
ὙΠΟ ἀ΄6 ὑγΟΥ ΠΥ οὗἉ 5ρΡ6ς14] τη θη η, 

(4) Αἱ {πε Ῥεριπμηϊηρ οὗ [πΠ6 ΕΡΙ 5116, 81. 
Ῥαι] νυ ῖα5 :-- ΒῸΣ ἴσο γοι βουπαδά 
ουξ με ψοτά οἵ [ῃ6 Τιοτά, ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ 
ῬΜδοβάοηϊα δηα Ασμαῖα, θαΐ 150 1 Ἐν ΤΥ 
Ῥίδοβ γοῦγ ἔῃ ἰο (ἀοανγαγαά 15 βργεδά 
αὐτο" (1 ὙΠπεδ58. τ, 8). ὙΠῸ ΟΥξεῖς 
ΠΟΙ ηΐαίοῦβ τὼ ἴπ6 Ριοϊυσεβαια ψόοσά 
ἰγαϑ]αῖθα ““βουπαθα οὐ, οΟὔβεῖνα 8 
ΤΩΘίΔΡΠΟΙ ἀενθα ἴτοιῃ ἰῃς {πππηρεῖ 5 
ὈΠΠΠΙαπί ἴοπα πα Ῥονευ οἵ αἰδίαηΐ ταϑο- 
Π8Ώς6.1 Τί σδῇ βοδῖοεὶν θὲ ἀουθίεά {Πα 
Βὸ, Ῥδὰ] γγὰβ πη Κιηρ οὗ [Π6 σεορταρῇῃϊοαδὶ 
Ῥοϑιίοη οἵ “ΠΕ ββα!οηϊοα ψῃϊοῃ παᾶ ῬΕΘ 
Ῥαγτου]αυν ποίθα ὈγΥ ΟἸσεσο.Σ [Τὸ νγ88, 
1Π 4664, ὈΥ απ «ἃ οἤϊεῖ βίδίίου. οὐ {π6 
δτεαΐ ᾿λομηδη τη] Πατγ τοδά (στα ΚΕ ογαζία), 
85 ΟἼΟΘΙΟ αἰδὸ ΟΌΒΟΥνΕ5 ; ΜΏ116 ὈΥ 568 1Ὁ 
Π84 ἃ ῬΠΠΟΙΡΑΙ 5Πάγα ἴῃ [Π6 σοτημηεσοα οὗ 
1Π6 Τιενδηΐ, αηα νγὰβ ἴῇ σοῃϑβίδῃϊ σοτΓηι- 
ποδίϊομ ΜΠ ἰπηοϑί Ἐν ΕΥΥ ὅποτε οὗ [Π6 
Κπονῃ ἡγοῦ, ΠΕ γα ἴακα ἰηΐο δο- 
οσουππί 5... Ῥδαι]}}5. βιιθι18 ἰδοῖ 1π ἀδδ]ηρ 
ὙΠ τηθη, ἴπεῖα βθεηβ ἰὼ Ὀ6 τΠ0ἢ 
ΤΘΆ50Π ἴοΥ Πηάϊηρ, νι (Πτγγυβοβίοση, 8Δῃ 
ΔΙ] ΒΙΟΠ 150 ἴο ἃ Πβίουυ οἵ ψγΏ] ἢ Ἔν ΕΥΥ 
ΓΙ ϑβα]ομΙδ πη τηιϑὲ πανε Ὀεαη ρῥτοπά--- 
8ῃ ἀϊείογίεα ὈΠΕ δα ψΠΠ ἃ ρεοργαῤἠλϊεαζ 
τοίδγθεημοθ. ὍΤῆη6 ΑΡΟβί]8 πηδὺ πᾶν ΠΏ ΠΥ 
τουοῃ θα ΠΡΟΗ ἃ πον ἴδτηα ἴῃ ἴΠ6 (σο5ρεὶ, 
5 ΠΟΘ ΘαΙηρ ἰο Δ Πα βυγραβϑίηρ ἴΠ6 δηοϊθηΐ 
Μδαοβαομίδῃ ρ]ουγ. 

1 ἐξήχηται---λαμπρὸν ἠχούσης. (ὙΤΠΕΟΡὮΥ].) 
“ΤῊ γεβοόμδποα οὗ {Πα ἰτυτηρεί,᾽᾽ 5ὰγ5 ΟΠ γυβοβ- 
ἴοπι ὩΡΟΩ {Π15 νεῖβε, “115 ἴΠ6 ΨΠΟ]6 νυἹοϊηιγ. 
Βαϊ [ῃ6 ἴδτης οἵ γουγ Ἐχοα]]επος ἢ]15 {με ψνου]ά, 
ἈΠΑ͂ τβᾶοῃοβ 811] δη4 δνεύυνμετα ὙΠ 6688] 
ΒΟ Πα, ατεαῖ ἀεεαβ. αὔὰὲ ςεϊεργαίεα τ {π6 
αἰπειποίεθε σοπηηθιποσαίίοη ΏΕσα {ΠΕΥ ΜΈΓΟ 
Ῥογίοστηθά. ὙΠΕΥ ἅτε, ᾿πα θεά, οἔεῃ ςαἸερταίεα 
[τ ανγαυ, Ὀαΐ ποῖ 50 τῆυσοῃ. [ΙΕ 15 ποΐ 850 νυ ἢ 
γοὰ. Βαῖΐ (Π6 σ]Ἱοτίοιιβ βοιπά Πᾶ5 σοπα {πτΟῸΡΉ 
1Π6 βαγίῃ.᾽" 

2. ἐς ΘΒΘΔΙΟΠΙΟΘη5ΕῈ5.. .. 205212 7722 οὙ 7110 
27,26712 γιοσίγί." (Ογαΐ. (ὁ γου. (ο715., 11.) 

8. Τῃ {Π6 νεῖβϑε σἜΠΟΥΆ ΠΥ, ἃ πα ΠΊΟΤΕ ἘΘΡΕΟΙΆΠΥ 
ἴπ ἴπε νἱνι4 ψοτάς ἣ πίστις ὑμῶν ἐξελήλυθεν 
( “5ροΐκεῃ δ5 1 οὗ ἃ Ἰνὶπρ {πιηρ ᾽), ΟΠ γγϑβοβίοση 
ΒΕΘΙῚ5 ἴο ἴγᾶοθ ἃ στη ηΐβοθηςε οὗ {Π6 εἰαβέϊς δᾶ 
Ῥουπάϊηρ 5ύπῖρο] οἵ ΑἸεχαπάετβ Μαοβάοπίδη 
Θπρῖτα ἴθ Δη16] νυἱϊϊ. 5-8, Ἐδτεῖγ, ἱπάεθά, 
οου] σοἢ πγοτάβ πᾶνε αἰζοσνγαγάς θθεη ἀρρ θά 
ἰο [πε Ομυτοῦ οἵ ὙΠαββδοπῖοα. ΟὙἿ] ἂπᾶ 
Μεϊμβοάϊαβ, μονγενεῖ, Ὀεϊοηρίηρσ ἴο ἴῃ6 ϑοῖανο- 
Βυ]ραγίαῃ παϊϊοπα! γ, τυ μῖ ἢ εχίεπαβ ἔτοπι {πῸ 
Ῥδηκβ οὗ ἴῃ6 ΤάπαΡε ἴο {πε ταουπίαϊηβ οὗ ΤΠ 65- 
58}γ---Π6]]ςπζοα ϑο]ανεβ---νδηρ ο]ζοα Μοσγανΐα, 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

(2) Τα βεοοηῃά “ρεαΐ γθίευθῃςβ 15 ΠΟΤῈ 
ὉΠΕΘΗΙΑ]6. [015 4150 ΠΟΥ ἱπηρογίδηϊ, 
Ῥεοδιβε ἴξ ΠΠυβίταίε5 {παΐ ὑγΠΙοἢ 15. {16 
ΟΠΙΘΕ βοοῖαὶ ἰθϑϑοι ἴῃ {Π15 ἘΡΙ5{16, 

Ιῃ οπβ οἵ {πε τηοϑβί δα τηϊγα Ὁ] 8 ρα βθαρ65 
οἵ ἰ5 ψιιηρϑ [ΕἸΌΠ16 δανοσίβ ἴο Θὲ. Ῥα]}}5 
ῬΟΥΕΙ οὗ Ἰαυῖηρ Π15 Βηρου ΠΡοπ [Π6 α15- 
ἘΠΠΡΊΠ5Π1Πρ' Οαγαο ο!5[105 οἵ ΘΥΘΥΥ Ρἢα56 
οἵ πιπῆδῃ παΐατα νΏΙΟἢ ΠῈ δαἀάγεββαα ἴῃ 
ΕΥΘΙΥ ΤΕΡΊΟΩ οὗ ἴπ6 νου. Τὴ 5ΠῊΡ]1- 
οἰΐγ,. [Π6 δον, [Π16 μαιιρ ΠΠ]1Π65532 οὗ [Π8 
Ἐοιηδη ΟΠδίδοίεσ ἀγα ταῆθοίεα ἴῃ ἢ15 
δαάταϑθεβ ἴο [πΠ6 Βοιηδη (Ὠτιβίαπβ. ΤΠ6 
1πτΕ]]θοίπα] ρτάβ οἵ {π6 (ον! 185 : [Π8 
γγοΤη η. ὈΟ]ΑΪν 5: ἐπ1ηρ᾽ ἴῃ ΡΌΡΠ1Ο ἀΒΘΘΓ Ό]165 
"1 ἢ ἀποονεγθα θα, [Π6 τη ΜΙ ἸΟηΡ 
Ποαίϊηρ Παϊτ, θεὰ ἴο Ππααΐ {Π8ΠΊΒΕΪ να 5 
ὙΠ πη 6 ἴῃ ἐΠπ6 1 [θη ρ]65, πα σατγγίηρ᾽ 
ἴπ6 5816 σμιβίομ ᾿ηΐο ἃ ΠΟΙΟΥ͂ ΔΒΒΘΙΊΡΙΥ 
8 Πα ἃ ΤΟΥ͂Θ διιριιϑὶ Τ[6, ἀγα ΟὈβεσνεα ὈῪ 
ΕΥ̓ΕΙΥ σΔΥΙΕΙα] γοϑάου οἵ {πε Ἰοίίευβ ἴο (Π6 
ΟοΠηςΠϊδη5.5 ΤΠῈ Ὠγϑβίεσιοαὶ ὁ δηα ρ85- 
βιοπαίβ παίπσα οἵ [πΠ6 (εἰΐ 15 σεῆβοίθά 
τοῦ {πῈ6 ΤΩΙ͵ΤΟΥ οὗ {π6 ἘΡΙ5|16 ἴο {Π6 
(ὐαἸαίίαμ58. Οπα οὗ πε πιοϑί ποίδῃ]β 
Ἰηϑίδποθϑ οἵ [πΠ15 [δαίπγα ἴθ ϑί, Ῥδι}}5 
τ ηρ5-- [ΕΥΟΠ 6 Ρτοσα 5 ἴο 58γ---ἰβ ἴο 
Ῥὲ ἔουπά 1ῃ {πΠ6 ἘΡΙβ]65 ἴο {π6 ΤΠ 6588- 
Ἰοπίαη5. ΤΠ6 ΠΔΙΟΠΑ] ἴγρε οὗ ομαγδοίθῦ 
σΟΠΕΠπ64 ΔΌΞΟΙ αἰ Ε]γ ππΟΠαηΡΕΩ͂ πρ ἴο {Π6 
ἰπὴθ οἵ [ῃ6 ρτεαΐ σομπηπηθηίαίου οἵ {Π6 
γγεβίεσῃ Ομυσομ. γε οδὴ οἤδῃ [ΠΙῈΓ 
ἔτοτὰ ἃ ᾿εἰζεσ {ηΠ6 σμαγδοίεσ οὐ ἢπὴ ἰοὸ 
Ὑγ ΠΟΙ [ἴ 15 Δἀγθϑβθα αυϊ8 845. ΟἸΘΑΙΥ 85 
1Π6 σμαγαςοίεσ οἵ [π6 ψυεσ. ὙΠ6 ϑδη6 
νἰτίαεϑ5 οὗ σμαιίγ, Ποϑρια!ΠΠγ, Παίθγη] 

“ φοοῦ-ψ1} ; {Π6 5δ1η6 νἱσεὲβ. οἵ 1π6ο]6η66, 
᾿ ΔΙΤΏ]655 ἸΟΌΠΡΊΩΡ, ΡῬΕΓΥ ΤΠΘΔΠΏ655 [ἢ 
τ ΚΡ ΟΠΘ56]Γ ἃ Ῥδγαϑιία ἴοσ (Π6 βᾳκα 
οἵ ἀδἰγ ἴοοά ψῃϊοῃ {π6 Ἐρ 5[1685 που] 
1εδ τι5 ἴο αἰίτιραῖϊα ἰο οὔθ ϑβϑβοίοη οὗ 
1πΠ6 Ῥβορὶβ οἵ Τἢδβϑαοηῖοα, σοπίπιοά 
ἴο ταῦ {π6 Μδοβάοῃίδῃβ οἵ 851. 76- 
ΤΟΠΊΘ᾽5. ἀαγ---ἰὶ τηΔΥ Ὀ6 δααεά, ἴομλ 1Π8 

ΒοΠοηῖα, απ Ῥδηποηΐα :; δηά, {πὸ [ηΠ6 Ῥεξὲ οὗ 
ΟὟΓ Πϊβϑ ΠΥ 65 ἴῃ Π]Οάθυῃ {1π|65, ογθαϊθα 85 
ΔΙΡμαρεὶ ἴου {ΠεῚΓ σοπηνοσίβι ὙΠΘΥ νγοτθ ὈΟΙΠ 'π 
16 οἵῃ σαμΐατυ αἱ Ὑμαββαϊοπῖοα. ((. Τϊ᾿γεοζεΐ, 
“7είογία Βηζραγ. Οαεββα, 1879.) ΤΉΘΥ Πᾶνε Ἰδίεὶν 
ξοστηβά {Π6 βυθ]θοῖ οἵ ἃ Ῥδρᾷὶ] δ]ἱἹοουίίοη, ὑμῖ οι 
ἰρϑίϊῆας ἰο μ6 ππάγϊηρ' αἰδοίίοῃ ἴῃ νυ ὶοἢ ἐμ 6 Υ 
416 με] Ὅν ἐμ8 ϑοῖανο- ΒΒ ραγίδηβ. 

1. Ἔοῃ. ΧΥΪ. 17-19. 
ΣΡ Ο, 51, ῬΟ; 25 50 Χ1]. 3-τν, τό, 
ἤΣ ( Οὐ πο σ, 14..15,.20; ἵν. 6. 
4 ἀνόητοι. Γαλάται, (αϊδί, 111, 1. 

7ΟΙ 

[αβθηοηΥ οἵ ἔγανεῖϊθυβ, αἱ ἴῃ6 ρῥτθβεπΐ 
τηογηθηί. ἢ 

6. ΤΊ 15 αΐισαὶ ἴο αϑὶς μον 5, Ῥαὰὺ] 
Πδηα165 ϑεζήῤΖεζε τὰ [Π658 ἘΡΙ51165. 

10 15 ΘΕΥΔΙΗΪΥ ἱπασοιζαίθ ἴο αἸ5γη155 
1[Π6 4ιαϑί ἢ 5ῈΠΩΠΊΑΤΙΪΥ, ὈΥ͂ τα ρΙ γἱηρ {πᾶς 
1ῃ6 ἘΡΙ51165 ἴο {πε ΓΤ Θϑϑδ! δ 5 σοηΐδ! ἢ 
ὯΟ 4αοίδίοηβ τοι ἴπῸ ΟἹα Τϑίατηθηίΐ. ἢ 
ΤΠ [ΟΠ] ον τηρ ᾿Ι5ῖ νν1}1 5ῃονν οἰθαυν ἰΠαΐ 
ἴΠ6ΓῈ ἃ1ΓῈ βθνθΎα] 5.0 ἢ :-- 

1 ΤΠ ΘΞΕΣ ἢν Ὁ Ῥϑδπη. χχίχ. 4.5 
τ᾿ 11. 16 6εη. χν. 16. 
ἘΞ ἈΡΟ [. ΝΠ θη. χὶϊὶ. 20. 
.: 95 109 Ῥτονειρβ χυΐ]. 31. 
7 ΟΠ ν» 19 Τφαῖδῃ νι]. 16 ; Ἰῖν. 13. 
ν) ω Μὴ; Ῥϑδίτα Χ]ν 1, 14. 
39 ΠΝ τὸ ετδια. χχν, 30, 21. 
9 ὙΠ 8 ἘΖΕΚΙ6Ι χα]. 10. 
29 "Ὁ Ἰϑαϊδἢ 11χ. 17. 

145 1ςδίδῃ χχχν. 4. 
Ἐπ Βϑεϊπὺ παῖς. Ὁ. 

Ὧν τ Ῥεαϊπηχτιῖς. 
9 ἹΡῚ ΤρΑΠ1Ε] χὶ. 36. 
1; “3 Ῥϑδ]τὴ χχχὶῖ. 6 ; Ιβαῖδῇ 

ΧΙ; 
ΤῊ ΠΡ; πὰ  ΘΞΑΪτα ΟΧΙΥ"11.. 18. 

ηαΐ 15 σεγίαιμῃ 15 ἰμαΐ (ἢ [Π6 
δχοθρίϊοη, ρεῖμδρβ, οἵ 2 1655. 11. 4, 
Τ.4 116] χὶ. 26) ἴμ656 σείβυθμοαβ 816, 50 
ἴο 5ρΡεδκ, μα! σοηβοίοιιβ αποίδίομϑβ---Π 8 
ΤΟΙ ]ΒΟΘΏΟΕ5 ΟΥ̓ ΔΙ] 5] Οη5. οὗ ἃ τηϊη [1]} 
οἵ ϑογίρίατα, ποῖ ἀονητιρῃης σαοίδι!οη5 
ἴοτ {Π6 ρύτροββ οἵ ἀἰἸβοιιββίοη. οὐ δαῖποτῖς 
ἰαϊῖνα ϑϑι!εηθηΐ οἵ σαπαδϑίίομβ. ΤΠ15 

1 58. Τεγοιηθ᾽β ὑγουβ ἀγΘ Ὑ761] νγουίῃ “ποίην : 
“Ἢξθο εχ ραιίβ 2έσφϑέθ ἀσαϊὸ ῬθυτηΔΉΘΥΘ, ΠῸΠ 
Ῥοΐεβ ἀυθίίατα ααὶ ΑοΠμαίδτη νἀ ογῖῖ, Μαοβάοπεβ 
ἴῃ οΠπατιίαίς Ἰαπάδηΐισ, εἰ Ποβριτα!!αΐθ ας 5115- 
οαρίίοπε {ταίσιση. ὕὕπά46 δα δοὸ5 βουθιζαγ (1 
ὙἼΠΕ55. ἰν. 9) 5εα σϑρσεμεπάππίυσ (1014. 10, 11) 
-τ-ααοά πὸ αἰ Ρυίοί οἴποῖο πιαρὶθ ἀοοθη τς 
4ιδπη Φ ζϊο ρεγιέϊς Δάτηοηϊίπη. .. . ἴπ ϑεουπαᾷ 
δα εοβάδῃῃ ἱποι]οαΐ δ τερ]ϊοαί," (2 ΤΉΘ558]. 
ΠῚ. 10-12 ; 8. Ηΐετγοη., Οογιγεγιξ ἐκ 21:1, αὐ 
Οαζαί. ΤΑΌ. 1ϊ. σαΡ. 11. ΟΡΡ. ἴοπι, νἱϊ. 381, 382, 
Ἐάιι. ΜΊρπα.) 

2. Ῥγοῦ, Τονείι, Ζ,2Ζεζζος ο7 «δέ, Ζατεί, 1. 6. 
3 χὺ εὐαγγέλιον ἐν δυνᾶἄμει, 1 ἼΠ655. 1. 5. 

ἐς ΤῊ νοϊοβ οὗ {μ6 Τιοτά ἴῃ βίγεηρίῃ " (Π22)». 
Ῥϑδῖηι. χχῖχ. 4. 

4 "ρλιγόψυχος Οσοιτ5 ΠοΥα ΟἿΪΥ ἴπ {ἢ Ν, Ὑ, 
Τὴ [86 1,ΧΧ. 186 Κιπατγεά δά]., νεγὴ ἀπά βυθβίδῃηϊ. 
416 [ουπα εν σαὶ {ἰπ|65, Ὑγ 8116 ἴῃ οἸαββϑῖοαὶ ατεεὶς 
1π6 ννοτᾶ ἀρρϑαῖς ἴο θὲ πϑδᾶῦν πηκπονπ, ΤῊ 
δχμογίαϊίοη οἵ 5:. Ῥαὰὶ (1 ΤΠε55. ν. 14), μα5 
1π6 αἱ οὗ ἃ τειηπίβοαποα οὗ παρακαλέσατε οἵ 
ὀλιγόψυχοι. (]Ξαἴδῃ χχχνυ. 4. Χ Χ.) 

5. ΟΥ ΒῈ ἀπυϑιδ] οο]οοαίίοη ἐν φλογὶ πυρός 
(2 Ἴπε585. 1. 8) στ φλόγα πυρός (5. χχίχ. 7. 
1ΧΧ.). 

8 ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ 15 ἃ ϑοτί οὗ 
ΒΌΓΩΙΠΔΙΎ οὗ [μ6 Ῥβαὶῃη; 5ε6ὲ υυΧΧ, 
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Γεαΐατα ἴῃ (ῃ6 Ἐριβείες 15 οπα ρτοοῦ οἵ 
[πΠ6 ΡῬΥθου Δ ΠΠΡῚ]νῪ (σε μί 16 οτριπΐ ἀπά 
τγαϊηηρ᾽ Οἵ [Π6 18] ΥΠΥ οὗ ἴῃΠ6 ΤΠ 6558- 
Ἰοπίδη Οματοῃ. 

Α τποῦα πηρογίδηξ (6.0 ΤΕΙΠΔΙΠ5. 
Ηον ἔα πᾶνε να δνιάθηοθ ἴτοπ] {Π658 
ΕΔΙ͂Υ ραρθθ {παὲ {ῃΠ6 ψοτχάβ οἵ ( γιβί 
Ἡϊμ56 1, αἴογνναταβ ρτεβενεα ἴῃ ἴπ6 
(Ποϑρεῖ5, ψεσα Κπον ἴο 51. Ῥδὰ] δῃηᾷ ρτὅ- 
βϑηΐθα ὈΥ ΠΙηῚ 10 [15 ἰεδομηρῦ δετῖα 
νοτα5 οὗ {πΠ6 Το ας 85 ΜῈ]] ἃ5 οἵ {ῃ68 
βυῃπορίϊς ἰγρὲ ἴθ 5 Ῥοββθβϑίοη. {Πι5 
εατὶγ ὙὍΠε [Ο]ονηρ 1ιδὲ τύ Ὀ6 ῥτε- 
ΒΕηϊθα 85 811 ΔΉΒΥΕΥ :-- 

1 Τμα655, 111... 2 ϑί, Τοδη χνὶ. 23. 
πέλαο ΘΡΣΕΞ: ,» δ᾽. ΧἀΠ 35. 
"ον, Ἔριν... δι ΠΕ ὐπσει 153.» σεεν- 

6; 81. Τλῖιῖξο χυἹ, 24. 
"νδ΄ ἘΠ ΨΟΩ͂ ΘΕ. ΜΕ στῖν σ᾽; 5Ὲ 

Ματῖῖς χα]. 8. 
δ. 5 ΓΆΔ ΘΕ. Μαϑῖξ υἱῖ. 24, 25 ; 

χίν τϑ. 5: Ταῖκο 
ΥἹ. 2. 

Θὲ. Ματῖς ἴχ. 50. 
Θί, Π1π|κὸ χυἹ]. 237. 
δὲς [πη ν. 43. 
εἰ ΕΠΟΠῈ νἹ]. 20 ; Χυ]ϊ. 

αν ἐς τ 
ΣΎ δβθ. ΠΡ ἃ 

39 39 4 

33 39 1Ιο 

11.. 3 5. Μαΐ. νἱ. 12. [Νοῖβ 
αἰΞοὸ πιο μεσ Πᾶτιδ, ΟΕ ϑαίΐδῃ (ὃ ἈΠ ΞΥΣΣ 
1 ΤΒΕ655. 111. ἡ; 5. Μαίί. ἱν. 3.] 

τ ΜΠ 6 οὔβεῖνεα {πμαξ {π686 τε- 
Ο ΘΓ αῈ5 416 ἴο ὈῈ τυελρἠεα ταῖμου [Π8 ἢ 
εοτεγιφα. Αὐαοηρ {πΠ6 ὈΓΙΠΟΙΡΙ65. ἰδιρῃς 
Ὀγ 51. Ῥαὰὺὶ ἴῃ [με νεῖν ψοταβ οἵ [6505, 
ΟΥ Δ]]υ5ῖνεὶν ἴο {πε}, ἃτα---(ι) ὙΠα 
δστεαῖΐ ἴα οἵ [ῃ6 τῇοτὰ] πϑοθϑϑυ οἵ 
{ΠΡ ]αοη. (2) ΤΠῈ πὸ σοϊηϊηδηά- 
τηθηΐ. (3) ΤῊΘ σοπηηρ οἵ [πΠ6 ΤΥ οὗ 
1μ6 Τιοτά 45 4 {μιῇ ἴῃ [Π6 πιρῃῖ. (4) 
ΤΠῊς 1΄6684 οἵ ““εαἀϊποδέοη," ννῃ] ἢ [165 δἱ 

1 ΟἾΠΘΙ νοΥῪ βίγοηρσ ρτοοΐβ οὔ {Π|5 δε οοῃ- 
ἰαϊηεα ἴῃ ῃ6 ψοτάβ, “" ον γε ἰυτηεα ἰοὸ ἀοά 
ἔγοτη ἰ40]5 ἴο βεσνα {ΠῈ Πἰνίησ ἀπά ἔσπας αοά ἢ 
(1 ΤΏ ε55. 1. 9) ---ἴπ {Π6 ἴοπα δαορίβά ἴῃ βρεακίπρ 
οὔ [ῃ6 εις (1 ΤΠ 655. 11. 14, 15, 16) ; ἀπά ἴῃ ἴΠ6 
ΔΌΒΕΠΕΠΟΘ [τῸΠῚ 81] τοίεσεποα ἴο {π6 στεαΐ 48π65- 
τοη οὗ ἴΠ6 δυϊπουν οἵ [Π6 Ζατυ. 

2 ΤῺῊς τεΐίεσεποε οὗ 5.. Ραμ ἴο οὐγ 1 οτάβ 
ὙγοΥς 15 Ῥο υ ΠΥ Ὀτουρσῃΐ οαἕ ὈγῪ ΟΠ τγγϑοβί, 
“ΕἼ δὴ σοπηα 2722 77ν  αΐλεογ᾽» παρῖε, απ γε τε- 
ςσεῖνε Με ποῖ : 1 δποίμεσ 5Π4]] οοτὴβ ἴῃ ἀξ οτυ7ὲ 
71 7716, Ἀϊτὴ γα ν}1}1 τθοεῖναε." ““Οπροδ δηά δρδὶπ 
Ηδ βαγ5 ἰπαΐ Ηδ νγὰβ σεζεξ δπα τϑοεϊνεα Ἰπᾶρ- 
τηρπηΐ Ἴγοηι ἐλε δ αΐλεγ, πα σα ἀο ποιῃϊηρ 37,. 072 
Τηισεῖ, Ῥαΐ οὗ οι 15 ἃ μὲ (ἸἩγιξὲ ἰ68]}15 
μετα τμαΐ μῈ 0111 σοπὶθ ἴῃ ἀξ οτοῦε 71:4716 1 
Ηδ ἀδυκὶν ταΐοτβ ἴο {ῃ6 Απίϊοητίσί. ἘΕῸΓ δα 
Ὑ0111 ἀο ποπε οὗ {μεβε {πΐηρϑ, ποὺ οἰαίτη ἴο θῈ 
5επέ ὈΥ 1π86 Εδίμεσ, ποῦ ἴο πᾶνε οομηα δοοογάϊηρ' 
ἴο Ἠ 1}. Βαϊ ἐνογυ τ ἴηρ, ἴῃ 15 γγΠ0]6 τηδπὶ- 

ἹΝΤΚΟΏΟΌΟΤΙΟΝ. 

[ἴῃς τοοΐ οὗ ἔνψο ρδΊϑῦ!6β,} δηᾷά οὗ (ἢς 
σοπμοθρίίοη οὗ {με Ομυτοῃ.2 (5) ΤΠ 
ῬΙααϊηρ ἰο ΡῈ δ ρεᾶςα δίποηρ' οἰ 56}ν 65. 
(6) ὙΠπε τηγϑίοσγιουβ 146 οὗ {Π6 τησίααὶ 
Θ]οσιποδίϊοη οἵ (τιβε τῇ Η]5 ΡῬβορὶδθ, ἀπά 
οἵ ΗΙβ ρβορὶβ ἴῃ Ἡ!πι. 

1: 

ΑΠΑΙγϑὶβ οἵ ἰῃ6 ΕἾτϑὲ Ερίβϑεῖες ἴο {π6 ὙΠεββα- 
Ἰομ ΙΔ η5. 

Ϊ. 
Ῥεγβοιδί. 
Θαϊαζαίίοη (1. 1). 
ὙΒΔηΚβρινιηρ ἴοσ {μεὶγ ἔδ᾿ ἔῃ, ἰονε, μορα (νετϑ. 

2; 5) :-- 

ἴογ {Π6 ργδοίϊοδὶ Ἅομαγδοίεσ οὔ {πῈ οβρεὶ ἱπ 
1Πεῖγῦ σα56. (ν. 5). 

ἼΠΕΙΓ Πἰνε5 ψεγα ᾿πηϊ αἰοηβ οὗ δϊ5 (νυν. 6). 
Ἐδοὴ οὗ {πεπὶ ἃ τηου]Ἱά οἵ ἔογπι ἴοσ ατεοίδῃ 

ΓΟ τβεδπβ (ν. 7). 
ὙΠΘΙΓ ἴσια ἔατηδ (ν. 8). 
Ἐδὺ δηᾶ ψάθ σγεσε Κπουσῃ [6 σΠαγαοίθσιβίϊοϑ 

ΟΥ̓ {ΠΕῚΓ βρί γα] 11{---- 
(α) {ΠΕῚΓ οοηνειθίοπ ἔτοη ἴπ6 ψγ)6}1- πον πα 

1Δο] αίγυ ἴο {πὸ γα (οά (ν. 9). 
(6) {πεῖν 11{6-Ἰοπρ Κεερίπρ οἵ Αἀνεπέ, νναϊῃπρ 

ἴου 7εβϑὰβ ἴτοη Πεάνεη (ν. 10); 
Ῥαβεά ἀροὸπ ἔψο στεδΐ ρυποῖρ οβ οὗ 6 Ὀιῖνῖπα 
Αονοτητηοπί--- 

(α) δι άϊηρσ ἀ 6] ΓΙ νεΥῪ ὈΥ [ε515. 
(ὁ) ἀθιαϊηρ γαίῃ οἵ σοά ἀραϊηβί ἐπ (2024..). 
ΒΕΠΉΠ4ΕΥ οὗ 5 ἢγϑὶ οοτηϊηρ ἰο ὙΠαββαϊοηΐοα 

ψγΊΓἢ 115 ΒΟ] π655 ἴῃ Ῥεγβεσπίοη (11. 1, 2). 
ΟΠΒαγδοίεγ οἵ Πϊ5 ἰβδομίηρ---ἔγδηϊς, ρατα, μοπαϑί, 

ἔτεα ΠΌτη ἢδίζευγυ (νεῖβ. 4, 5, 6). 
Τεπάογ ἈρΡΡβαὶ (νεῖβ, 7--:2). 
ὙΠαπκϑρινίηρ, Ὀεοδιβε {ΠΥ τεοεϊνεά τς πγογά 

85 οὐ (ν. 13). 
ὙΠΕΙγ ραίίθηοα νγὰ5 οἡ {Ππ6 βατῆθ 11π6 νι ἐπαΐ 

οὗ [88 ρεγβεουίεα Οπαγομαβ οὗ [ὰἀ856; ἱποϊάεπίαὶ 
ῬΙΟΡΠΘΟΥ (ν. 14-16). 

ΗΙ5 ᾿ἱπίβπβε ἀδβίγε ἴο 566 ἔβεπη Ῥδίῆθα τότε 
1Πδῃ οποα (νεῖϑ. 117-20). 

Βεηάϊησ οἵ ΤΙμιοίῃγ ἰο σοπηΐοτέ ἀπά σοπῆγπι 
1μετη-- -τοιηϊπάθσ παΐ {ΠΕΥ δα Ὀαδδη Ρῥτοϊηϊβεα 
{ΠΡ α]αίοπ (111. 1--5). 

ΒΙΡῊ οὗ ρσάγεῦ Τὸ ΟἬΕΙΘΥ (ν. 5). 
ὙΤπηοίηγ 5 σοοα πεν (ν. 6) ; 
οομβθαπθηΐ ἸΟῪ οἵ 51. Ραὰ], δπᾶ ἄεϑῖτε ἴο 566 

ἴΠ6πη. 
ΘΟΙ]δτητΥ τερϑαΐθα Κρ οὗ ἐτχοίο! ἃ ΡΕΑΥΕΚ ΤῸ 

ΟἬΚΙΒΥ ; (1) [ὉΓ ἃ ἰδθιηροτσαὶ Ὀ]θβϑίηρ; (2) ἴοσ ἃ 
ΒΡ: ΓΙ] δηα αἴθ πα! Ὀ]εβϑπρ ἴο ἔπεα (γεῖβ. 
11-13). 

Γεβίδιϊοη. Ψ11 θῈ σοπίγατυ ἰο {παΐ,. ῖῖ Πϊς 
Τγτάπηῖοα] ἀϑϑυτηρίϊομ οὗ τπἰησθ γμῖοῃ Ῥεϊοησ 
ποΐ ἴο ΠΙπη, δἃ5 αἷδο ϑί, Ῥδὰὶ βδιίῃ (2 Τη655. 
1. 4). ὙΠαῖ ἰ5 Ἔχϑοίυ “ οοτηΐηρ' ἴῃ οπαῖβ ἢ 
πϑηη6.᾽ ᾽ (7 απ. “͵οηεί, χ].) ΤῊ τϑα εν οὗ 
51. Ῥδ]}}5 τοίεγεποβ ἴο {π15 ρατέ οὗ οὔυγ 1ογα᾿ς 
τεδοῃίηρ 50 υ] 4 πο θ6 ᾿νοϊνεα ἴπ ἐπε ααεβέϊοη- 
4016 βρεου]αίοηβ δ πα ᾿ἱπέθγεποθς γΒΙΟἢ ΟἸἾγγβοβ- 
ἴοτη Παζαγαβ ᾿πητη θα] δίε]ν αἴτευ [Π15 Ῥαββϑαρθ. 

1 51, Μαίί. νἱῖ. 24, σέζφ.; 81. λα χῖν, 28, 
ϑΕΩΖ. 

2. 51, Μαίί. χνὶ. 18, 
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11. 
Ὑτδηϑ (0 Π8]---αϑϑίηρ οα ἴο ἐπε στϑαΐ ιθβίίοπ 

θοῦ (Πς ἀερατίεα, Ιονα 15 ἴΠ6 ἀηβθθη (Ὠγοδά 
οἵ σοππηροίίοη, {Π6 ““τοοΐῖ Ῥβῖον ἴῃ βίγθαμ." ἢ 

1, ΤΠῈ μαΐε ουε. 
ΤηηΡα ἐγ δ5 δἰπ ἀραϊηϑί (Π6 ΗΟΙγ αΒοϑί (ἰν. 1-8), 
2. Τῆς Ζγμὲ ἴουέ ἴἰο ἴῃ6 ᾿ἰνίηρ, ἰδυρῃΐ ὈΥ 

ΟὨγιβί, οαὐγ αοά. 
[(οππηροίεα 1 {Π15--- 
(4) Ατηριίίοη ἴο Κααρ αυϊεί. 
(Ὁ) Ἡοπαϑβί Ἰαθοσγ, ν [ἢ τοϑυ]απί αϊρσηϊν ἀπά 

᾿πάθραπάςξποβ (νεῖβ. 9-ἰ:2). β 
3, Τῆθ γπ6 ἦουε οἵ [πο588 (Παΐ ἀγα 8516 6ρ, νι 

15 Πορε {πδΐ ἐβπρογβ ἴμ6 ἀθϑραὶγ οὗ {Π6 ῃθαΐῃθῃ 
ἴγ 1.3. Χχ2.). Κ᾿ 

1]. 
Ἂ-: 

Τ)ορτηδίϊο---οΐ οὗ ἴῃς Αἀνεπί (ἰν, 123-18). 
Τῆς ““Ἰεδάϊηρ ̓̓  οἵ ἴῃ6 ἀξδα νι [655 πθοαϑ- 

ΒΔΓ [ΌΠΠΟνγβ ἔγοση ΗΠ15 Πεδίἢ ἀπα Ἰλεβϑυτγγθοίίομ, 
1,6 αῇεοίίζοι Ἰθαγη {πᾶς τὐέ---ἰ.6., [Πο56. ΠΟ 

ΤῊΔΥ 6 Α]ῖνε---5Π4}}] ποῖ μπανε {π6 δαἀναπίασε οἵ 
τῃ8. ἀεδραγίεα ὈΥ οπθ ροϊάβῃ μου οὗ Ηἰβ5 Ργε- 
56Π06 (ν. 15). 

Τῆγδο οἰγουπηβίαμποαϑ βο]θοίθ : 
(4) Τ)εβοεπί οἵ {Π6 Τιοτά ἴο {πιάστησπί (ν. 16). 
(0) Βαϑυτγγθοίίοπ οὗ {Π6 ΠοΟΙν ἀδδα (224.). 
(0) Τοῖὶπὲ δβοεπβίοη οἵ ἴῃς ἀδ6δά ἴῃ (ἢ τὶβί δηᾶ 

{Π6 Ἰἰνίηρ 'ἰπ ΟἸγίθί (ν. 17. ὙΠοῖα ἰ5 πὸ 
τηθηΐοη ἤθτα οὔ [Π6 Οεμεγαΐς εαρηιε)ῖ). (,, 

ΤῊΙ5 15 σομηξοτί (ν. 18). 

Β. 
Τίπια οὔ (με Αάνεπε: : 
ΤῊ ἀ6γ--- 5 πον ζροτυ---Ξπἀάδη (νογβ. 2--3). 
Ῥγδοίιοδὶ [655018 : 
ΤΠ 6Υ ἃΓα 505 οὔ Πρ ἀπά 50Π5 οὗ ἀδΔγ (νεἴ5. 5-9). 
ΔΡρΡοϊηίβα ἴο σαδυαΐίογι (ν. 9). 
Μεπίϊοη οἵ σαναΐΖογε Ἰεδι5 Ὠΐτη ἴο σοζεγίοίοργ. 
(4) ϑαϊναίίοη 15 [ἢσουρη [6585 (ν. 9). 
(0) Ηδ αἰδά ἴογ αι (ν. 10). 
ΤῊϊ5, ἴοο, 15 ἃ σοιηξοτίδθ]α σνογά (ν. 11). 

ἶν. 
" (ἀΕΠΕΓᾺ] ΤηΑΧΙΠῚ5 : 

Ι. Αδεοίοπαίς ταϑροοὶ ἔοσ {π6 Μιηϊβίετίαὶ 
ΟΥΘΓ ἃ5 5 Οἢ (γε 5. 12, 13). 

2. Ῥαδοθἤη]ηεβ85 (2624.). 
3. ϑΡβοῖδὶ ἀυζίεβ ἴο βρεοῖδὶ οἴδββεβ (ν. 14) 
4. Τίονε (ν. 15) ; ἸΟΥ (ν. 16) ; ρῥγάγεσ (νυ. 17) ; 

τπαηκΚϑρίνίπρ (ν. 18) : μου βῃϊηρ {πΠῈ6 ἤτα οὗ {π6 
ϑριττ (ν. 19); τεβρεοῖ ἔοσ ργόρῇβοῖθβ, Βαϊ ἃ ἀϊβοτυὶ- 
γτηϊπ δῖ! πρ᾽ Γοορθοΐ (ν 5. 21, 22); ππίνουϑαὶ δηα 1πὶ- 
Ῥατίϊα] Ὀβε πα ποα ἕο τ Ἔν ΈΓῪ ἴοστη οὗ εν]] (214..). 

ΘΟΪΘΙΏΠ ᾿ΓΑΥ ΘΓ ἈΠ4 ϑυγθαῖ ργοχηΐβα (γεῖβ. 23, 24). 
Ἐεαααβί ἔοσ ῥσάγυεσ. 
ΤῊΣ Ἐλποματιβίϊς [κἰϑ5 οὗ ρβᾶςα (ν. 26). 
᾿Αα]υτγαίίοῃ ἴο τοδά {ῃς Ἐρ 5:16 ρα] ον (ν. 27). 
Ζοογγεΐγετες ψοῤἠφετέγε (γ. 28). 

ἵν. 
ΤῊ δυςμθη ον οἵ [Π15 ἘΡΙ 5616. μᾶ5 

ΒΟΔΤΌΘΙΥ ὈΘΘῊ ΒΘΙΙΟΊΙΒΙΥ ᾿ΠρΡαρΡτιΘά. 
1 ΤῊς οὐ{Ππ6 οὗ με ΕἾτϑι ἘΡ 516 15 βοξ δπά 

ἀπαυ]αίπρ ἴῃ [Π6 βαυ]εῦ οἢαρίετς---Ἐπ|]6 τηθ- 
ΤΑΟΤΙ65 ; [που τεοορηϊίοπβ. οἵ {Π6 ἔτ] ποος 
οἵ ρτδοβ διηοηρ ἴπαπὶ ; αἰεοϊϊοπαΐα Ἔχργεββίομβ 
οἵ ἀδβίγα ἴο 566 ἴπϑπὶ ; βυτηρδίῃυ ἰπ {Πεὶτ {τὶρα- 
Ἰαϊϊοπϑβ ; δῃ:. δοοοιπί οἵ ἢϊβ5 ργεβεπί ροβίτίοη, 8]] 
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(4) Βαυγ, μονγενοσ, μα5 δάναποβά Ἵοτ- 
ταὶ ΟΡ] ΕΟ ἸΟΏ5. 

Βαυτ 5 δυριπηθηΐ 15 τη ΔΙ ΠΪΥ στουπᾶεα 
ὍΡΟΙ [Π6 ἀββυμρίοι [Παΐ ΕἸτϑί ΓΠΉ65541ο0- 
ΠΙΔη5 15. ἃ Οδηΐο τηδάθ Πρ ἴοτη οἴμοι 
ἘΡΙ51|8685. Ηδ αμυοίο9--- 

ἘΥΠΒΟΘΝ δι θεν πΠῚ ΟΣ" 4: 
πε ἐν νθ. κα ογ ὦ αι ἢ: 
τ ϑιν ΟΣ κατ Κοπ,. 1. ὃ. ᾽»᾽ 

-, ἹἹ4, 10... Ἱ ὍΌ ΟΣ 4. ἵν: 1. 4: 
ἸΚΥΤΗ  ΟΟΥ ΠΊ; 
ἵν ΤΙ 9. ΧΙ: Ὁ; 

Βαυΐ, 45 1 15 ϑὲ. Ῥι}5 Ζαῤίζ [ππ5 ἴο τε- 
Ρθδΐ Βιτηβθ] πὶ ἀπ ἀου θέα ]ν σεπτπ6 6ρὶ5- 
1165, [Π6586 τβρϑιι οη 5 8ΓῸ Τα Υ ἃ 27οο 
1Πῃ8ῃ ἃ 4]1]152700 7) οἵ ΕΘ πα] Π6 η 655. 566 Ῥτο- 
ἴβϑϑου ον 5 πγαβίευ!Υ Δη 4 σΟμν]ΠΟΙηΡ 
Διραμηβηΐ, 54. Σαμδς 21,1. ΡΡ0.19--25.᾿} 

(ὁ) Α5 ἴο εδχίβγημαὶ δας υΥ, ΘΔΙΥ 
ΟΒυτοῇ ΠΙβίουυ τθοοτβ ἢὸ ἀοαθί. Τί5 
Τβοθρίίοη ἱπίο (ῃΠ86 δπομ Πᾶ5 δ1ΏΡ]6 
αἰϊταϑίδιιοη. [1Ὲ Δρρεαῖβ ἴῃ 1{πΠ6 “ποη 
Μυταίοσιδηιι5." 2 “ΓΕσία]Π]Π1Δ ἢ ΟἸ65 1Ὁ ΤΠΟΥΤΘ 
{Πδη Ζευεγιέν ΖἼγιε: :3 Ἰγθηδθι5 ἀμ (]απγχεπξ 
οἵ ΑἸθχδηάσια ἸΡΟΠ 5ανεῖα] οσοδϑίοΠ5. ἢ 

ὉΡ ἴΠ656 Ῥστιθῖ ραρεβ, ὑγῃῖο αυΐνοῦ ἢ δτηοίϊοπ 
(οΠαρίβυϑ 1.--11.), ὙΠ οπαρίεογ ἰν. Ῥαρηβ ἃ ραγί' 
οἵ {Π6 Ἰδἰΐευ τηοτα ββοθρί 10]6 οὗἉ τε ριδῦ ἀΠαΙγ515, 
Δηἃ ψΠΟβαῈ οοπίθηϊβ ἅττα 5ΠΔΓΡΙΥ ἀεῆπεά, δπά 
γιοέεζεα οὐ ΌΥ ἴπ6 Ῥσγεροβί(ίοη περί (περὶ δὲ τῆς 
φιλαδελφίας, ἵν. 9-12; περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἷν. 
13-ἰὃ : περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ν. 1). 

1 ΤῈ 15 ᾿πίθγεβίϊπρ' ἰο ποΐβ ἤν ΤΠΔΠΥ 9Έ77,25 νγ 8 
Πᾶνα ἴῃ {Π6 βαι]]δβί ΕἸ ΡΊβι16 δἰξεσννατάς ἐεχραπάθα 
Δηα τηδίιγοα (566 Ἐβρεοία!]ν 1 ΤΉΘ55. ν. ὃ; ΕΡἢ65. 
1 153-17"; οὗ ΔΙΞΟΊΤΘΞΙΙ : ΟΣ ΧΙ; 2. ἴν.:12 3 
ΟΟ]ο55. ἵν. 5; 2 (υ. νἱ. 11 ; αἷϑο {πῸ Ῥᾶγε τηθη- 
τοι οἵ ““1Π6 ἱστππὴρ οὗ οα,᾽ τ᾿ ὙΠ 655. ἵν. 16, τ 
1 (οΥ. χν. 52). ““Α β 11 γ στον 15 ΟΡβεύν δ ]6 ἴῃ 
{86 Δ] υδίοη ἴο ἴῃ 6 ἀπίγ οἵ ([μ6 ΟΠΌτοἢ ἴο σπρροτί 
1Π6 Ῥσθδομεῖβ οἵ [Π6 (ἀοβρεὶ ψγῇδη ρ]δοεά 5146 Ὀγ 
βἰ48 ψ ἢ [Π6 ἸΔΥΡῸΙ ΤΠΔΏΠΟΙ πη ΗΟ {ΠῈ βαπὶδ 
ΒΗ] ΘΟῦ 15 ἐγθαίθου 1 (τ. ἱχ: ;.2 (δ σί, 5.0: 
ΧΙ. 13. Τὴ 8]}1} {Π656 ἴΠϑτὰ 15 (ῃ6 Κὶπηα οὗ ἀϊδγεποα 
[Παΐ νγα 5Βῃου]α εἼχρεοὶ ἴο ἢπα θεΐνεθη ἃ ἱπουρπς 
ΟΥ Ῥτγεοερί τερβαίβα, απα [Π6 βατὴβ {πουρῃΐ οχ- 
Ῥτεββεά ἔου (ῃς ἢγϑί {{π|6 ἴῃ ἃ ἔευν ννοσά5.,᾽) (Ρτο- 
[δββοῦ Τοννείί, Ρ. 24.) 

2. “ὁ Βρ βίοϊρε δυΐθπη Ῥαυ]... δα ΤῊ ςϑα]οηΐοας 
σοχία. Ματατη (τὶ ἢ 115 εἰ ΤΙ ΠΕββδ] ΟΠ] σθηβίθιτι5 
Ἰσθὲ ρσύὸ δουγθθίϊοπε ἰϊογαΐασ, ὑπαὶ ἰϑηηθ ἢ ΡΘΓ 
ΟἸΏΠΕΠΙ ΟΥ̓ΡΕΠῚ ἴδσγοβ θοο] βία αἰ ασα εβ56 ἄθποβ- 
οἰζαγ᾽᾿ (ἀρυά Ἀουίη, εὐ, δας, ἱ. 305, 396). 

5.566 {Π6 Ἔχρύεϑϑβ τϑίδγεποθ ““οὐτὴ 7  ερεαζογιῖ- 
οὐ σότες "ἢ πα 1ῃ6 [1]] αποίαιίοι Οὔ ΤΉ 655. ν. αὶ 
ἴῃ Τετί. 2 6 ΑἰεγΚ. Οαγηιῖς, ς. χχῖν, ἀπ δποίῃεσ 
ΘΑ ΌΆΠ]Υ ἜΧρ]ἰοῖς πα Ἰθηριπεποά ααοίαξϊοῃ πὶ (ῃ6 
5816 ΟΠαρίεσ οὔ 1 ΤΉεαβϑ. ν. 1. 

4 1 ΤΠεββ. ν. 23. Ιγαπϑοιβ, “ν. ἤδγες. νὶ. 1. 
1 ὙΤΠ655. 11. 6, ΟἸθπι. ΑἸοχ. ξάαρ. ἱ. 5. 566 1] 
«αοίαςοπϑ ἴῃ Κι το ποίου ((γελζδγα)ρλγ71μέ716 δε ΔΝ 
Ζ΄. (αγιογις, ῬΡ. 174, 180), ἀπᾶ “ηέγοά. 2:16. (α»:. 
οὗ Τὴν. τ, ἘκοΙμτλᾶγον (ΕΎΘΠΟΙ ἱγδπβ]δΐ,), Ρ. 201." 
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ΡΑΘΟΕ 

Ι. “4πα]γεῖς Η͂ Ἴ Ὡ : ᾿ ᾿ . 794. 
11. “μὲ ῥεημέϊεϊέν. : : Ε ᾿ . 704 

111, Οεπεγαὶ (οπεϊμίοη Ξ ὃ Ξ Ξ : . 798 

ἡ Θίδηᾷ ἐαβί, ἱμεγεΐοτε (ν. 15). 
ΘΟΙΘΙΏΠ ῬΓΑΥΟΥ ΤῸ ΟΉΗΒΙΒΤ..- ΒΙΡΉ οὗ 5ὰρρ]!- 

““παζνοῖς. οαἴϊοη ἴο ἩΠτῊ ἴοτ ἃ οφέγεμαϊ, ἃ5 ἴῃ 6 Ῥσδυθὺ ἴῃ 

ΓΜαςἢ οἵἉ [ῃ15 ἘΡΙι 5116 μδ5 δἰγεαᾶγ θθθῃ 
ἀἰβοιββαα ἴῃ 1η6 [Ιηἰτοάαοίίοη ἴο [ῃ6 
ἘΠῚ ΕἸΡΙΞ016. ὙΠῸ Μ δ Οἵ 515 15 
ἰγεαίεα οἵ ἴῃ {ῃη6 Νοίεβ ἴο (μαδρίεσ 11. 
ΤΠ ΑΡοβῖϊα βρξοῖδ!ν τηθεΐίβ ἴῃΠ6 ἵψο 
Εν115 οἵ “υεγίδα 7αηαζίεαζ ἐαο 7,671} ἴτὶ 
ΤΟ]αίοη το {πΠ6 Αἀνεπῖ; δῃᾶ οἵ 42507- 
εἰεγῖν 7167] εα716}. 

Ἰ: 

Τῆς Οτεαδὶ Τ)αυ, ἀπά δὐτοῦβ δροὰέ 1 ΠΘΔΓΠ 655 
ἴπι {πη 6. 

ὙΠΔΗ ΒρΊνηρ [ῸΓ ΠΕΙΓ βρι για] στόντῃ, δηᾶ 
Ῥαίίθμοα ἴῃ ρεγβθοιίίοη (1. 1--4). 

Ηδε Ροϊπίβ {πϑῖὴ ἴο ἃ ἀδὺ οὗ ᾿πηρδτῖα] Ἰπάρσ- 
τηβηΐ.; οὗ γϑίγεβῃτηθηΐ ἴο {Πθῖὴ ; οἵ βνϑυϊδβϑίηρ 
ῬαπΙβηπηθηΐ ἴο {Π6 Θπ θη 165 οἵ αοά (νεῖ. 5-9). 
ὙνοΙΟΙ ἐπα οὗ {πμαΐ σοιηϊηρ ῸΓ {πῸ ϑαϊηίς. 

ΟΠ γτιδὲ ρ]οῦῆοα ἴπ {Π6πὶ; {ΠΕῪ φ]ογῆθα ἴπ 
ΟἸτῖβε (νεῖβ. 10-12). 

Βεοίοτθ {πΠ6 1)αὺ στηπβδί οοπηα ἴΠ6 Αροβίαϑυ δηά 
ἈΡοσδΙνρβα οὗ ἴπΠ6 Μδη οἵ ὅ81π:; Ρείοτε {πμαΐ ἃ 
Βϊηάταποα ἴο Πὶβ ΑΡΟΟΔΙΥΡ56 τητβὲ θῈ τοιηονεά. 

᾿ΑΝΤΙΟΘΗΚΙΒΤΙΑΝΙΤῪ ἨΑΛΒ, 
11ΚῈ ΟἨΚΙΒΤΙΑΝΙΤΥ--- 

(4) Α γεγοΐϑγν (ν. 7). 

(0) Απ Ζγευον  Ἴτι 671- 
6γρν (ν. 7 ἀῃᾶ ν, 
11). 

ἈΝΤΙΟΘΗΒΙΒΤ ΗΑ, 
11ΚῈ ΟΗΕΙ51--- 

(4) Α εο»γή7:ς" (ν. 3). 
(0) Απ αξοεαϊνΖςε (10.). 
(9) Α αἀἰεεέρτεαζίοι (ν. 4). 
(4) Α “ἐα5ο7: (ν. 9). 
(6) Α 2αγοτέδία (ν. 9). 
(ἢ) Δρτυογ, σέρνεις, τοῦς (0) Α “μα οὐ εγεεά (ν. 

Ἅἐγς (1.). 11). 

ἩΗϊπάτγαποα ἴο ΡῈ τευηονϑα Ῥεΐοτα ΑΕ τὶ ϑὶ᾽ 5 
οσοτηΐηρ, 5:1, Ῥδὺ]᾽5 ἰβδοῃϊησ γΏ116 νἸἢ {Πθτ 
΄ΤΩΔΑ6 1ἴ ΠΠΠΘΟΘΘΘΑΙΥ ἴο σῸ ΠιτίΠΕΥ (γε Γ5. 5, 6). 

Οδυβα οὗ {πε τεοθρέϊοη οἵ Απίομσιδὲ ΌῪ Πϊς 
Δάμεγεηΐβ τόσα] δηα βριγιίπα]---ποί ᾿πί6]]θοίπ4].1] 

Ἷ. 

Ἠς Παβ σϑαάβοῃ ἴο {π8ηὶς ἀοά ἴογ {Π6πη (νεῖ. 

13, 14). 

1 [σ-. το.--“ὙΥ Βαίενεσ, ἐμεγεΐοσο, ἔπ 6 ῬΡσορῇθου 
τηθδΔη5, ἴῃοβα γγηο δα {γα]Ὺ νν6}]-τηθαπῖηρ σδηποῖ 
ῬῈ ἰηνοϊνεῖ ἴπ 115. οεπβυτα.᾽) -- Καθ 16, εδζνά. 
,ϑαεγα, Ὁ. 235.] 

1 ΤΏΉΕ55, 11,11 Ππαᾶ Ῥέβεῃ ἔοὺσ ἃ ἰεηροσζαῖ, Ό]655- 
ἴῃς (νεῖβ. 16, 17). 

11. 

Τιεῖ [Πθ τὴ ῬΓΑΥῪ ἴου ΠΪΠῚ, ΒρβοῖαΠ]γ ἔοσ [Π6 σργοδᾶ 
οἵ [6 ο8ρ6ὶ (11. 1), δῃᾷ ἴοσ. 5 ἀδ]νοσαποθ 
ἔτοτη ψ]ο Καα τηδῃ (ν. 2). 

Οοπἤάεποα {Παΐ {Π15 ψ}11 ΡῈ σταῃίεα (νυ. 3), 
Δα {Ππαΐ {Πα Ὺ 111 ἀπ ΠΠ]Ὺ ΟΡ]σα Ὠΐτη (ν. 4). 

ΘΟΙΕΙΏΠ ὈΓΔΥΕΙ ΤῸ ΟΉΕΙΒΤ. [ΤῊϊ5, ψ] ἢ 1]. 
16, 17, 5 {Π6 δηβνγευίησ ΘοΠο ἴο {Π6 ἀφιθ]6 ςἰρη 
οἵ ῬΒΑΥΕΒ ΤΟ ΟἬΗΕΙΒΤ ΠῚ ΤΠ655, 11]. 11, 12,] 

ἶν. 

ΘΕΟΟΠά τηδίη 5 ]εοὶ οὗ ἴῃς Ἐς, ΤΉΘΥ ἀγα 
ἴο ἀἸἰδοουπίεηδηςε 811 ἀἰβογάου (ν. 6). 

ἌΡΡΘΕδ] ἴο μὶβ. οὐῃ οοπάποί---ποΐ (Πδἰ Πα Παά 
τοί ἃ τίρῃξ ἴο τπαϊπίθπαποα---πξ ΓῸΓ ἘΧΔΙΡ] 8 
(νεσβ. 7, 8, 9). 

ΘΟΙθτηη χμοσγίαϊοπ ἴο αυϊεί τγοῦϊ. Αἀ]υτγα- 
ἴἰοη ὈΥ ΟῊΕΙΒΤ (οι {Π6 βδατηα 1πῈ Ὑ 1 ῬΓΑΥΕΓ 
ΤΟ ΗΙΜ, νεῖβ, 10, 11, 12). 
Ηον ἴπαὺ ἅττα ἕο ἰγεαΐ {π6 αἰβοθεδάϊεηί, σι 

1Π6 αἴδοϊοπαΐβ βίθγηπαββ οὗ ἃ ἸΙονίηρ ἀἸβαρρσοθα- 
[οη (ν. 15). 

ΒΟΙΘΙΏΠ ΡΓΔΥΕΓ ΤῸ (ΟἨΗΚΙΒΤ---οπ0]6 ΞΘ ἢ οὗ 
ΒΙΡΡΙΠοδΈοη. 

(4) ““ὙΠε Τιοτά οἵ Ῥεδοα ρῖνε γοιῖ ρεᾶοε")- 
αχ σοδίξεζε. 

(Ὁ) “2 ο»ρηἴγιες ψοὐτεε2ε772. 
Θδιαίδίοη (ν. 17). 
1, Αϑὶ 5:5} οὗ ργαγεῦ τὸ ΟΉΒΙΘΤΥ (ν. 17). 
Οὐᾶοθ πδυγουίηρ ἰο σ,ᾶςθ, 85 ἴῃ ἰαϑὲ ΕΡιβί16 

(1 ΤΠεβ85. ν. 28). 

ΤΙΣ 

ΤΠ ϑεοομα Ἐριβέῖα ἰο {πΠ6 ΤἬΘββαο- 
ὨΪΔΉ5 Ὑ}01}} τεααῖγα {|| ἰο Ὀ6 βαιἃ ἸΡΟΗ. 
115 δι πθηςοιγ. [Ι{ νὰ νει ἡ Π1|6 
ΘΠνΔητ5 σου] 511] θ6 παιηβα σι] Ῥαι] 
Δ 4 ΤΙπηοίῃγυ, αημα ψΠ1]6 411 ἰἤσεα εσα 
αἱ (οπηΐῃ, Α.Ὁ. 52. πα βυ βο ρίοη5 
ὙΠΟ ΡΪαοα 1 δἱ “ζζλεμς (ΤΗθοάοτζεί. 
(αΐμο]. Α, ΒΒ); δὲ οι (ΞΥπορΡ5. 5, 



ἸΝΕΒΘΌΘΟΤΙΟΝ. 

ΑἸΠ4η85.); αἱ “Ζαοώζεεα. (ῬΕ5.}.) ἀγα 1ῇ 
ΕἸΤΟΙ. [ὁ 15. ΘΧίοσηαγ ψν6}1 αἰζεϑίθα 
([τεμϑι5, “υ. ωγες. 111. νι]. 2, ιοίαϑ5 
πο Ππεο τ δὲ ΓΟΕἸεΙων ἊἌ1: δόσε. γ.. σ, 
ΘΠ ΕΒ 2 ΤΉΘ55. 111. 1, τῳ. 9. 7 υ50}1ἢ 
Μ. 5ρθακβ οἵ “πε τηδῃ οἵ 5ϊη" (2 αΐ, 
Ὁ, 10: 2. {Π| 655. 1]. 2-ὅ δύ. ῬΟΙγΟΔΙΡ 
ὉΠΟΙῈΒ 2. ΤΊΙ655, 111. τῷ; δᾶ ἘΔΠΠΡΡ. 
ἢ 515). 

ἩΠῚ: 

1Γ τῃ6 νἱθν ΨΏΙΟΣ 15 ἰακο ἴῃ {Π6 
ΤηΙΓΟΟΟ.ΙΟμ5. ἰοὸ {Π656 ἘΡΊ51165 Ὀ6. ςου- 
Τεοΐ, ΟἿ δϑίπηδίθ οὐ {ΠΕ6ῚΓ ᾿πηρογίαποα 
Ὑ11 θῈ Ῥτορογίοπαίοὶν δηῃαησθά. Υε 
5041} σοῃ βίο 1 οῦβα [Πδῃ ᾿παοσιγαία 
ἴο οσοπίθηξς οὐτβοῖνεβ ἢ ΘρθακΚΙηρ ἴῃ ἃ 
ΒΟΠΊΘ δὶ ῬΑίΓΟΠΙΖΙηρΡ ὙγᾺῪ Οἵ" {Π61Γ πη- 
ἀορτηδίο ἴοΠ6, ΟΥὗἉ {Π61Γ ῬΘΟΙ]ΑΥ ΘΔ 55] ηρ᾽ 
ἰεμἄθυη 655, ΓΠ6ῚΓ ΘΠ ΡΤΟΒΒΙηΡ ΒΘ ΠΕ] Θηΐ, 
Δ πηϑγϑίθιηδίις 1ἀθα] θη. ἘῸΓ 8 
518}] ῬΥοαῖν 1ἢ {Πθτ ἃ ῬγΥθοῖβα δάαρία- 
ἰἰοη ἴο {πΠ6 νναῃίβ οἵ ἴπΠ6 Ομυσοι δηα ἴο 
1Π6 ΟΥ515 οἵ Πππηδη ΒΟΟΙΕίγ. ν 

ΤΠ6 Ροβιίοη οἵ ΟΠ βίϊαηβ. δηάᾶ οὗ 
Ῥαρδῃ ΟἸν]]ΠΖαῖ!οη δ {Π6 {1π|6 θη {Π658 
Ἰεϊίειβ ψετα ΨΥΓΘΩ 15 πιεί δ Ἐν ΕΓΥ 
Ῥοϊμῃΐ Ὀγ ἴπ656 θαυ] δϑί Πη65 οὐ Ναν Τ οϑίδ- 
την Θοιιρίατα.. (1) ΤΊ. Ουσοῦ 5111} 
ϑαΖεά αἰἴζευ Ποὺ Τοσά, ῆο Πα ἀϑοθηάθα 
ΔΌουΐ ἔνθ γΘ 85 Ὀαίοσθ ᾽πὶ {Π6 {1Π165 
ἴο σοΟπΊ86 516 νναηΐθα οἰθαῦ ἀἸγθοίοη δηά 
Δα Πουαῖν 6 ΘΧαΙΏΡ]6, {παΐ 5116 τηϊρηΐ [6]] 
1Πο586 ΠΟ γε ἴο σοῃα δε, νυν Ί ΠΕ Γ 
ἴπΠ6 παπθ ΠΟ ἢ 566 ὈοΙΘ νγὰ8 ἀεγνοά 
ΠῸΠῚ ἴὴ8 ἢ͵βί οἵ τλαυίγυβ, ΟΥἠΥ̓ΠΌΠῚ [ῃς 
Τιοτά οἵ ΟἸοΥΥ ; νυν μθῖΠου ΠΟΙ ῬΥΔΥ ΘΙ γγῈ1Ὲ 
ἴο Ὀ6 ἀϊτθοίβα ἰο Ἡΐτ 85 ἴπ6 οδ]εοὶ οἵ 
ΠΕΙ ἡγΟΥΒΠ1ρ ; νΠοῖμου ἨΠ5 Ποαῖῃ νχὰ5 Δ ἢ 
1Ππδίτϊοιιβ ἜΧΔ ΠῚ Ρ]6 ΟΥ 1Π6 ΟἿ {ππ6 58 οσὶ- 
ἤσθ. (2) Ηδ ὑπὸ δϑοθῃάρα νγὰβ8 50 ἴοὸ 
ΠΟΠῚΘ ἴῃ {ΠΚ6 ΠΠΔΠΠΕΙ ἃ5 Ηδ Παα ρος ῸὉΡ 
1ἴηἴο Ηδανθη. δ᾽ ,αβ {πΠ6 (πάτο ἴο Ἔχρϑοῖ 

1 ΤῊΝ ἰοπάθυμθβο ἰ5, πὸ ἀοαθδέ, ρθου] αΥ ἃ, 
ξεαίατα οὔ πὸ ΕἸγϑί ΕΡΊ 5116 ἴο ἴπ6 Τ Παββα] οηΪδῃ5 
(1 ΤΏ655. 11. 7, 8ὃ, 17-Ἰ9 ; 1]. 1-ὃὃ ; ἵν. 12-8ὃ: 
ν. 14.- ΑΔπά [Π15 βοίζηεϑϑϑβ 85 οὗ ἃ νυοιηδη᾽5 πϑατί 
τηδηϊοϑίθα ἴῃ 51. Ῥαι]5 ἢτγβί δχίδῃϊ Ἰθίζου 15 δὴ 
Ἰπαϊοδίίοπ οἵ {Π6 οί] σμαηρα οἵ ομαγδοίευ γῃ 1 Ὸ ἢ 
μαά Ῥαββθά οὐδὺ πίτη ΨηῸ Παά ἀοναβίαίοα {Π6 
ΟΒυτοῃ, ἀπα πο Πα ἤπηρ ᾿πίο ῬυΊβοη [ΟΥ̓ ΤΠ ΕῚΓ 
{αὶ 9-ϑα]ζα ἐναη ἴΠο56 ὑγΠοβα Ὑγθα κμθ 55 τηϊρηϊΐ 
Ὑ76Ὲ}1 παν θθθη {Π6ῖγ ργοϊθοίίοη. (“" Απά Βα]πρ' 
ΤῆῈΠ ΔΠα τοο)ηδηε ΟΟΤΩΠλἰ 6 [Π6 πὶ ἴο ΡὈτυίβοῃ ᾽ἢ 
--σ-᾿ΟΑοἴδβ νι], 3.) 

Ἄνευ 7:εέ.--- οι, 111. 
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ΗΙ5 ταίσση ἢ (Π6 Πυθα Ρυ156. οὗ 
ἃ. ἰβνθύῖβῃ Ἂχρθοίαίοη, Ί ἢ ἃ ν11 δχοῖίο- 
Τηθηΐ 5ῃδΚΙηρ ΠυΙηΔΏΙΥ ἔγοπ 15 5ἰθαά- 
[βίῃ θϑϑ ἢ ΟΥ νγὰβ5 ἴΠ6 ΠοΠΟυ͵ οὗ [Παΐ 1)αν 
ΠΟΠΟΘΙΠΘΩ͂ ἴῃ [Π6 τανε ης14] σαὶ η 655 οὗ 
ἃ. 4αϊεῖ ἐχρεοίδθοη (3) Τῆς ΟΠ βδη 
ΘΟΙΠΠΠΗΙΪΥ, ἴῃ [Π6 νΘΙῪ [ΓΘ οπῚ δηα 
ΒΡΙΓΙ ΓΔ] οὗ (Π6 παν 116, τηϊρῃς ΡῈ 
ἰεηρίβα ἴο τα͵εοῖ 411 οὐαϊηδῆσαβ ἃ5 ἃ 
Ῥυγάξη, δηα 411 δου θϑια βῖ]οα] ΟΥΡΔΏΪΖα- 
ΤἸΟῊ 85 ἃ 11561655 ΟΥ̓́Τ] ΒΟΠΙΘνΟΙΙ5 ΓΘΒΕΓΘΙΐ, 
(4) ΤΠ νοτγά5 οἵ (η6 ατϑαΐ Τ᾽ ΔΟΠΘΓΓ γΕΥῸ 
ὈΠΥΓΙ 6 ἢ ΓῸΓ ἃ ΨΜΏ16; {ΠπεῪ Ἰϊνεά τῇ 
ΤΠΘΠΊΟΓΙ65 ὙΠΟ ἢ ΨΕ͵Ὲ αυ]οΚοηθα ᾿γ [ἢ 6 
ΗΟΙΥῪ ϑριγιί, Ὑγηδὲ νγὰβ [Π6 ταεϊαίίοη οἵ 
[Πο5886 νγοσάβ ἴο {Π6 ἀοοίγιηθ ὑγῃ]Οἢ τὰ 5 
ὈδΙηρ θΟΙΏ6 ὈΥ ΘΥΘΙῪ ὈΓΘ6ΖΘ, 44 Δ]οῃρ ἃ 
Βυπαγοα αἰῆετγεηΐ τοδάβ, ἰο [η6 Πρατί οἵ 
Ταὶγ δηα ατεεςε, ἴο [Π6 οΙ[165 οἵ Απίοα 
δηα Αβια Μιμοῦῦ (5) ΤΠ οἹ] 4 βοοϊθίγυ νγὰ5 
510Κ ἴο ἀδαίῃ νι αἰἰβθαβθ5 γῇ 1 [δ]} 
ἴο Ὀ6 ἰδίαϊὶ, Βαϊ ΟΣ ννῃϊοῃ 1 νναὰ5. πΠΔ0]6 
ἴο Πη4 ἃ Π4ΠΊ6, ΟΥ̓́ΪΟ ΔΡΡΙΥ ἃ Τεπηθαγ. 
1 τῇς νίϑνν ργεϑθηΐϊθα ἴῃ [Π 656 Ῥαρδ5 

Ῥε οοτγεοί, ἰπΠ6 ἘΡιβι]65 ἰο ἴη6 ὙΠ ε55α- 
ἸοηΙα 5. σοηΐα]η Ῥ͵ΓΕΟΙΒΘΙΥ [Π6 ΔΉΒΨΕΙ [0 
[Π656 4ιθϑοηβ. (1) Τὴ ἢτγδί νυ 055 
οἵ {πὲ Νον Ταβίαπιθπί (πο Ο8]] 7 5115 
“[ῃ68 Τιοτὰ," δηα Ὀγεαίπα [ουἢ τερεαίεα 
ῬΙΔΥΕΙΒ ἴο ΗΙπι. (2) ΝΈ1]|6. {ΠῈῪ πηδίη- 
ἴδῃ {πΠῸ αἰπὰ46 οἵ Αἀνεηί, {παν γΆΓη. 
1π6 (αἰ λι] ἀραϊηβϑὶ Ῥβειαο- ΑΡοσαγρίῖς 
εγεῖ- 5. (3) ΤΠΘΥ ποι θηΐα! ]ν ἱΠΊΡΙῚῪ 
Δ ΘΟΟΙοϑι βίο! ΟΥΡΘΏΙΖαί]ΟΠ, ΔΙΓΕΔαΥ 
σοΙηραοίεα δηά τεοορῃηϊζεᾶ, ΠΟ Π, τῇ 
5ΠΉΡ16 δηα ἴτθ 8 ΠῸΠῚ 1πἰτΤΙ δ ΟΥ, νγὰβ γαῖ 
5014 ἃ5 1Γ01}----ἂ 5ΔοΥ ηΘηΐ8] ΠΠ{6 ΔΙΓΘΔ αν 
1ῃ αχιβίθμοθ ϑγ ΠΟ 15 ΠΟΥ ΟῚ ἴο [81] πΠ|1] {Π6 
6π4 οἵ ἔτη6. (4) ΤΠα56 ΕΡΊ51165 ἀἴβοὶοβα 
ἴο [ποϑα ΠΟ Ὑ}1}} 5θασοῇ [ῸΥ {Π6πὶ οατε- 
{]}γ, ννογ5 οὔ [ εϑιι5- --ῦτθσνναταβ τοοογτά θα 
ἴῃ {π6 (ἀοβρεῖϑβ---ἀηα ἴποβα νγοσαϑ τα ποῖ 
᾿ηἰτοάποθα ὈΥ να οἵ δοοιἀθηΐαὶ οὐπᾶ- 
τηθηΐ, {κα ριεςθβ οἵ οἱ ϑἰδιπβα ρ74585, 
ὙΠΙΟΗ οΡίαιη ἃ ΡῬΙαοα ἴῃ 5οπ6 ΜΙπάονν 
5Ο]6ΙΥ [ῸΓ {ΠΕ 11 σο]ουτίηρσ, ἀπα σοπίσιθυϊα 
ποίπιηρ᾽ ἴο [η6 ἀδβιρη. ΠΘΥ ἀὺβ σταῖμα 
1|κ τ[ῃ6 ταῖζευς ΠΟ Π, σομσθα] θα ΠΠΌΤΙΩ 
1Πο586 ψλΟ 4ὁ ποΐ ἸΙοοῖ ἴοσ {Π 6}, βιρροσί 
16 ψεῖρῃὶ οὗ {Π6 τοού. (5) ἘΕἸΠΔ]]γΥ, 
ἴΠπ6586 δαυ]δδὶ οἵ {π6 (ὐδῃοηῖοαὶ Ἰαίίευβ 
ῬΙΟΟΙΑΙμηΘα ἴο ἃ ψουα ὙΠῸ νγὰ5. 46- 
στααβα Ργ [πϑΐ, ἀη νιαἰ6 6] ὈῪ 1Π 6 5υϑβϑίθῃι 
οἵ 5]ανεῖν, ἰπαΐ 2μ7γ1}}) 15. ἴῃ6 Βτβί οὗ 
ἸΔΟΥ͂] νἱτίιι65, δηα “γα μον ἴῃ 6 ἢχϑὲ οἵ 

ΦΉ. 



7ο6 

900141] ἀυ165.} Πι5 παν βεγνεά ἴο Ῥτε- 
Ρᾶ͵Ὲ [Π6 νΑΥ ἴου [ῃ6 β ποί!165 οὐ (ἢτ!5- 
ἘΔ} ΠΙΔΙΤΙΑΡΘ, 8.5 ὙῈ]] ἃ5 ΓΟΥ {Π6 ΤΕΟΟΡὩΪ- 
το οὗ [π6 ἀρ οἵ ἔτεα ἰΙαρουγ δηά 
ΠΟΙΏΙΠΘΙΟΪΙ Ῥυΐϑι!5. Ατενεϊδοῃ, 
ΜΠΙοΝ ἀἸ4 ποῖ σὐμηθ ἰπίο εδχίβίεμοθ 
δυάς [Π6 ΡΟΙῚΡ οἵ ΡΠ] ΟΒΟρϊοΑ] ἀἄἰδρα- 

1 Το 1 [ποῖ] ἴο ἢπά ἴῃ 2 ΤΊπη. ἵν. 10, ἃ Ῥοβ5- 
510 16. σοπποοίίοη ὑπ (Πἰ5 ρατὶ οἵ 8:. Ῥδὺ]}}5 
ἰοαομίπσ ἰο (πΠ6 ὙΠεββαϊοπίαπβ ἢ ἘΧΒοτίαίοηβ 
ἴο ᾿ἱπα αβίγυ ταϊρς Θαϑ]γΥ 6 ἀριιβθά ὈῪ ἀῃβρί 88] 
ΟΒτβέδης ; ἀπά Τρειηᾶς. πιῖσῃξ ππα ἴῃ 7 λωςα- 
Ζογιίεα ἃ σομρθμΐα] Δί βρπαγθ, ὑγπεῖα ἢΐβ ἴον 
οὗ {πε ννουἹά τηϊσπί θὲ ἱπάπ]σεα νὶτπουΐ ἀ βο]αΐα 
Δραπάοητηθηΐ οὗ ἴῃς ΟΠ για σοιητη ΠΪἰγ. 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

ἰαἴῖοτ 5, ΟΥ̓ ΤΠ 6 [οΥΓΟΥ5 ΥΏΙΟἢ δοσοιηρδηϊθα 
[ῃ6 ΕἸ οΥ ἀἸΒΡΘΏΒΔΙΊΟῊ ---ὙΥ ΠΟ ἢ νγὰ 5 ἘΓΌΪΥ 
ΠυηΔη ἃ5. 611 ἃ5 {γ]Ὺ ΠΙνιη6---ἰουπα 
ΘΕ] 4016 ΕΧΡΙΘΒΒΙΟΩ 1ἢ ἃ Ἰείίεσ, ὍΠα τε- 
ςορη! οι οἵ ἔτεα Ἰἰαθουτ---50 παΐαγαὶ 80 
ΔοσοΙηρδηϊμηθηΐ οἵ ἴῃ6 τηθϑϑαρα ΨΠΙΟΉ, 
τπουρἢ 1 σάτα ποτ αοα Η!τη5ε], ἰβϑιεά 
ὍΡΟΙ δατίῃ ἴτγουη ἃ σαύρας 5. 5Π0Ρ ἴῃ 
Ναζαύθίῃ, δηα ψηοβα πιοϑί ϑιοσθβϑία! 
ῬΙΒΔΟΠΟΥ νγὰ5 ἃ (ΘΠ ΠΟΥ οὗ Ταῖβι8--- 
ἢὰ5 ἃ ῬΘουΠΑΥ ἤίπμαϑα ΘΠ 1ἰ 15 ἰοππά 
ΠΡΟῊ {Π6 Θατ]δϑί ἰΙβανθ 5 νΠ]Οἢ γγ6 ῬΟ55655 
οἵ [6 ΝῈΝ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ--[ῃε ΕΡΙ 5165 ἴο 
τη6 ΠΟ ϑβδ] Δ }5. 



"Ε᾿ ΕἸΒΘῚΤ ἘΡΙΒΘΊ ΒΗ ΟΕ ΡΑΌΙ, ἸῊΒ ΑΡΟΒΤΊ(Β ΤῸ ΤΗΕ 

ΠΕ ΑΤΙΟΝΤΑ ΝΟ. 

ΕῊΓΑΡΙΕΙ Ἱ. 

; 71ε 7Ζἠεσταϊοπίαρς αγὲ ρίσψενε 0 τεγια1ε7 5ἑαγιαῖ 
δοέζ ἄστω γγεϊγιαϊγμεἰ ογ ἐζεηε «ϑαΐγέ Ζατ τυας αέ 
αἰ ἐδηιες 171 ἐλατιζορζουΐι, απιαἱ 2γαγ 67: 5 αγιαῖ 
αὖδο ἄστυ τυοζ ἦδ τυας 2εγεμασεα ο7 ἐΐε ἐγπίζ 
απα σἐμεεγιέν ο7 ἐλεῖγ γχαϊέλ, αριαἴ εογίνό7,.5 1071 ἴο 
Οσοά. 

ΑΟἿ,, «πὰ διναπιβ, ἀπά ΤῚπηο- 
{Παιι8, τπέο {πΠ6 σῃυγοῇ οὗ της 

ΓΗ ββαϊ πίη τυλίε 1Σ ἴῃ (οά τἢε 

ἘΔΙΠΟΓ ἀπά 2, {πΠῸ Τ,οτα [6515 ΟἩγιβε: 
αὐδος ὁς ππίο γοιι, ἀπ4 ρεᾶςβε, [ὉΠ] 
(ὡοά οἷ Εδίμεῖ, ἀπά {πὰ [ογὰ [6ϑι18 
ΟἸτβε. : 

2 ννε ρῖνε {πδηκβ ἰο (Ποἀ δἰνγαγϑ8 
ἔογ γοῖι 8}], πηακίηρ πηθπίίοη οὗ γοι 
ἴῃ ΟἿ ΡΓΔΥ ΕΓΒ ; 

2 Βαμα θετηρ νυ πουέ σαβαϑίηρ 
γοιΓ νγοῦκ οἵ ἔτη, δἀπά ἰαθοιτγ ΄ οὗ 
ἴονε, ἂδηά ραΐίεξπος οὔ πόρε ἰπ οἱγ 

ΟΗΑΡ, 1.--ἰ. ῥαμὶ, 4. ὝΠΕεΓΕ 15. πὸ 
γοβίο!ς Ἐ{Π|6 σίνθη ἴῃ {Π15 βα] αϊδί!οη, νυ πο ἢ 
114 σογίδί ΠΥ πᾶν Ὀδαη ἀϑϑιπηθά ὈΥ ἃ 
ρεγ. ὙΠΘ ΟΠ ΒΒΙΟἢ ΤΑΥ͂ ὈΕ 5[ΠῸ]ἸΟΙΒΙΥ ἴῃ 
Π5ΟΠΔΏΟΘ νυ] [Π6 σΠαγϑοῖΐεσ οἵ [Π15 ΕΣ 516, 
ἰΟἢ Πα5 Π||]6 οὗ Π6 ἴοηῖς βθνου νυ οἵ βουὴθ 
1615, 8ΔΠ4 ργεβθηΐβ ἃ ρὶοἴτπγε ἄγαν νντἢ 1Π6 
Ἰθϑὲ ΡῈ ΠΟ] οἵ (Πγιϑίίαη ἰονθ. (Ἢ Ηδθεῖ 
γαῖ μοεαϊπο»ι.᾽--- ΒΟΠΡΕ].) 

ἐῥὲ ερηγορ 9 ρὲ Τεσεαίοτιίαπς . .. ἵπ Οοά 
αΐῤῥεν απ... ἐῤὲ 1,ογά ὕεσις γε. ἐν, 
σηαηὶ ἀπά πιγοίϊεαί, Ππκ6 [Π6 “ ΔΙ ηρ ἢ οἵ 
ΓΙ, οΥά δηά οἱ 8[. [οῇπ, ἀθηοίθϑ σοπίϊηιπρ; 
ἸΠΠΟΙ ππίοη Ἰ, ΡΕΓΡΘζ ΠΥ Πἰνπρ ἴῃ, 

ΘΡΠΟΓΘα δηά Ἂποῖγο]θά Ὀγ. “Α1]] {Π]ηρ5 ἴῃ 
ΙΓ ΠΙΡΠΘϑί ἀβροοῖ--σΠπΌτο 65, ᾿πα νι 1815, 
5. ΔΟΓΟΠΒ, ἴδ! ηρθ, δη4 ψνογάβ οἵ πηεη--- 
5 1η (ἢτγδί. ὙΤΠΘΥ Ρᾶ55 οἷ οἵ {ποιηβοῖνεβ 
Ὁ Ὁπίοη ἢ {Π6 1λίνπε Ναίαγε (Ρτοῦ. 
νγεί). 

Ὁ. Ογαε. .. τριΐο γοι, πα ῥέαεε, ζγοσι σοά 
γ Βαΐρεον, αρα ἐῤὲ 1,ογὰ Χεσς ῤγ ἢ ΤΠ 
τ ἦ5 αἰΐοῦ φέαεε ἴῃ {πε Τοχί. κ ες. ἀγα οπα θα 
᾿ς 1 ΔΟῆπι. ([Ο]]οννεά, 85. δι], ὈγῚ Ρχγοΐ. 
ννει 1), απὰ Ὀγ ΤΊΒΟΠοΠα.---ῬΓΟΌΔΌΙΥ νυ ΓΟ ΡΊΥ. 
) ΤΠηΘ ννογάϑ ἀγα οὐ οα οπΙθῆν τη ΑἸἰθχϑη- 
Δ ΒΟΊΓΟΟΒ, ἀπά ἊΝ εϑίΐοση Μ85. Ἵοοππεοϊρα 
1 {Ππεπι. (2) ΠΕ βαϊυΐϊδίίοη ὑνοι]ά βοαΥ ΕἸ Υ 
᾿γΕΣΎ Αροβίο!ϊς, οὐ ἱπάβεα (γι βίίαη νυ] ἢ- 
ιἴ Ππεπὶ. ΠΕ οτηϊββίοη νγοι]α σου! ΠΥ 6 
αἰπϑί δῖ. Ῥαὶ]5. ᾿Ἰπναυῖαθ]6. τπιϑαρα ἴῃ 411 ΠΙ5 
6 Υ5, θυθῇ 1ἴπ ἴποβα νυν ῃ ἢ ἀγα δάἀγθϑβθα τὸ 
ἀϊν! ἀνι415. (866 Εριϑί]65 ἰο ΤΊτοίῃυ, ΤΊς5, 
ΠΠ]Θπηοη.) [ΤΠ6 οπϊββίοη ἴῃ (0]055. ἱ. ᾿ οἵ 
6 νΟΓά5 καὶ κυρ. 1. Χ., ὙΥΒΙΟΙ 4ΓῸ νναπίϊηρ ἴῃ 

Β0ΠΊ6 Μ9895, οδῃ 5οδγΌοΙΥ Ὀ6 5ιιβίαϊ πο. (866 
Βδίοπο, “ ἀοτηπι. (τὶϊ.᾽ 1η.1.). “Ῥοδεθ᾽.-- 15 
15 ἴπεὸ ἢγϑί ννογά νυ ῃϊο ἢ (Πγῖδέ σροῖε ἴο Η!5 
ἀἸβοῖρ] 65. αἴζοσ {π6 Κ δβδυσγθοίίοη. ἹΓΠοσγοίοσο,. 
Ῥδὰ] δνευυῃεγα βαΥ5, “ ΡΥΔσ6. ππίο γοῖι δπά 
Ρθδςο."--(ὃ. [οαπη. ΟΠ γγϑοβί. “ἷπ Ιοάπη. 
Ἡομ]. ΧΧΧΝ].. 

ΑΕ, ΙΓ βΈΠΟΓΑΙ βαπίϊπηθπί ἀπά ἔδε]ϊηρ, 
ῬΆΠΙΡΡ. 1. 3, 4- 

αὖ οἱ" ῥγαγεγς;} (ἐπί νι βρθη. 5ιβηϊγ- 
ἴῃ “δ 1πΠ6 {{ππὴ6 οἵ ΔηΥ δυεηΐ :᾿ “δ {Π6 ροϊπί 
οὗ {ἰπ|ὲὸ θη 1ἰ ἴαϊκο5 ρίαςε." ΟἋἱ Βοηι. 1. 
το; ΕΡ[ι65. 1. τό ; ῬΒΠ]απΊοη ν. 4, ἔογ {Π15. 

8. αὐογὰ 9 )αϊϊ, ἰαδοιιν ([οἱ]1, ΒΡ. Ἐ]:- 
σοί) φί]ουε, ἀπά ῥαΐΐειεο 9 ῥοῤῥε.) (1) ἔργου, 
(2) κόπου, (3) ὑπομονῆς, ατα δΔἀάρά ἴο (τ) 
ξα ἢ, (2) ἴονε, (3) πορθβ. Ηδ αἰυϊθιιεβ πῸ 
ἴγθα ρυθαΐ (τιβίδη ρσᾶσοβ ἴο {Π6 1 μεβϑα- 
Ἰοπίδηβ, ἕο βοῇ οἵ νυνὶ ἢ πο {ΠοῸ ΒΕ ΠΙΠΥ 85- 
51 5:}5 [5 βρθοῖῆς ργορευίν δηά αδἰίσγιθιῖθ. (1) 
( γΟΥ Κ᾽ Ιῃ 5ἰπρ. 5:5 1Π65 {π6 ρεγροίμαὶ σθπίσαὶ 
αυογῷ νΥΒῖο ἢ ἔπ Δ’ δῃὰ ῥα, ἰγδηβίδί!ηρ: 
1561 ἱπΐο ψουκ το [5 ὑΈΎΥ παΐίμγο; 50 
{παῖ Πα ψῃοῸ ννουῖκϑ Π|{16 μα5 Π{|Ὸ ἴῃ. Οπ 
{π15 οοποορίϊοη οἵ [Δ Π, οἴ, οὐγ 1 οτα 5. ννογάβ. 
Δ Πδὴ [π6 [ενν5 δϑὶς, “" ἊΝ Βαΐ 5841} ννὲ ἄο {πεΐ 
νγῈ ΠΊΔΥ νους {ΠῈ «ὐογὰς οἵ Θοά ὃ [6515 δῃ- 
5υγΈΓ5, ΥΠΠ Δη Θρμδίϊς ἐγαηϑιτίοπ ἴτοπὶ ἴῃ 6 
ΡΙΌΤΑΙ ἴο [πε ϑίπριϊαγ, “ ΤΠ15 15 ἴῃς «υογὰ οὐ 
(οί, τπαῖ γε Ὀεϊονα οα Η πὶ ποπὶ Ηδ ἢαῖῃ 
βοηΐ" (δῖ. Τομπ νἱ. 28, 29). (2) “1 ΟῸΓ 
οἵ ἰονβ," ἰαδογίοι. ἴἰοῦέ. ἍΤ, ΔΟΥΪΟΒΑΠῚ 
σΒματιαΐοπι" (ΡῬαρηὶηῖ). “Δουθ ἴ5. πλιοῃ ΌΥ͂ 
1561, δας ταιοῃ πιοτα 1 ἐολγεϊ ἰαῤοιν ((οΥ 
5.1 15 [ῃς 56η56) θὲ δἀάεά ἴο 11. (Οτοίια5, 

ΦῪ Ζ 



͵οϑ 

Γοτά Τεϑιι5 (ἢγίϑε, ἴῃ τῃς 5ῖρῃξε οὗ 
(ὡοὐ «πηἀά οὔ Εδίπεογ: 

Ι οὐ, 4. Κπονίηρ, δγείῆγεη ἱθεϊονεά, 
ἐονεά ὁ, ᾿ ἐν ὙΟΟΓ εἰεζείοη οἵ (σοά. 
εἰδοΐζογι. ς ΒῸΓ ΟἿΙΓ φΌΒΡΕΙ σαπΊα ποΐ τηΐἴο 

γοιι [πῃ νγογὰ οηΐγ. δας α͵8ο πη ρονγεί, 
ΔΠ4 ἴπ της Ηοὶγ (Ποβῖ, ἀπά ἴπ τῆποῃ 
ἈΒΘΙΓΔΠΟΕ ; 45 γε Κπονν ψγηδί ΠηΔΠΠΟΓ 
οὗ πιθῃ νγε γγεῖε ἃπΊΟΠρ; γ0ιι ἔοΓ γὙΟιΓ 
88 Κα. 

ααοΐοά Ὀγ Βίβδμῃορ ΕἸΠ]ΠΙςοίί, Ρ. 6). ῆε πᾶν 
ὙΨ6}] ᾿πηαρὶπο [Πδΐ [Π15 ννὰ8. ἜΧΘΠΊΡΠ ΠΘα ἴῃ ὉΠ6 
Ἴκ6 16 Τρεσσαϊοπίαη [ά5ὸπ (Αοΐβ. Χυ]]. 5--9). 
(9) (τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κ. ἡμῶν 1. Χ.) 
“ἐ Ῥφξθησε οἵ Πορβ ἰπ οἷ Τογά εϑιι5 ΟΠ γιβί." 
(Α. ν.) ὙὙῇὲε βεβοπά ββξῃ. ΠΠΔΥ͂ θῈ ἴδκθῃ 85 
ΔΡΡοβι οὶ] νθ {π6 ἤγϑί, “παῖ ραίίθποα 
Ὑν ΠΟ ἢ 15. 4150 ΠΟΡῈ ἴῃ [Π6 σομπηΐηρ οἵ ΟἿΓ,οτγά ἢ 
(Βεηρ.). Βιαῖΐ (45 {πε βεοοπά ϑιρϑίδηξζινε ἴῃ 
1Π6 ῬγΘυΪοι5. οα565 15 δι ΓἸθ{ϊν 6), τόσα ργο- 
ὈΔΌΙΥ “γοιγ Ραϊϊεπέ, ΠΟρΡΘΙᾺ] ννδιτηρ," 1.6. 
“ΠΟΡΟ 5. Ραϊϊθπί ννυδιτϊπρ ἔογ οὐτὐ᾽  οτὰ "-- 
Ῥαΐίθησθ βίνθη ὈΥ {πΠ6 πορῈ νοῦ Πᾶ5. ΟἿἹΓ 
Τογά 6515 Ομγιϑέ [ῸΓ 115 οδ]εςΐς (οἴ. τὴν 
ὕπομ. τοῦ Χριστοῦ, “ Ραϊϊεηΐ νναϊτηρ [ῸΓ 
Ομ τισι, πανὴρ ΟἸγϑὲ ἔῸΓ [115 οδ͵]εεί. 
2 ΤΠ 655. 11. 5). [ΗΠ 5. ΡΑΥΑΡΏΓΑΒΘ 15 
νου παοίϊηρ : ““ ΒΙοββίῃρ Οοά ἴοσγ {παῖ 
οὈϑάϊθηοθ ΒΟ Ὑοιγ [Α1{Π, {παΐ Πα πβίΓΥ 
ὙΠΟ γουΓ ἴονα, {παΐ δπάπτηρ ΠΟΙ ΒίδΠΟΥ 
ὙΠΙΟΙ γουΓ ΠΟρΡΕῈ ἴῃ (γιὲ μαΐῃ τουρμξ 1Π 
γοι.;] ἵ 

4. Κποαυίηνσ, ὈΥΘΟΆτοπ ῬοΙονθᾶ οὗ (οώ; 
γοιιγ εἰς 1071] (““ 5εεῖηρ νγα Κπονν," οὐ, “Κηονν- 
Πρ 8ἃ5 νὰ ἀο." Βρ. ΕἸ]Π]ΠοοΙ). 

Θ. “πώ γὲ δοεαῖε ζο]οαυεῦς 97, 1.5.1 81. Ῥὰ] 
ἰ5 4016 ἴο βρϑαᾶῖ οἵ 15 ὄβχαιῆρ θα 45 οπὲ ἴο θ6Ὲ 
ἐηιϊέαίοαί ὈΥ͂ 411] 15 5Ρι τ ΐπ4] ΟΠΠ]Πάσγοπ, απ ἴο 
ννοη {ποὺ νεῦσε Ὀοιπά ἴο σοπίουτῃ (οἴ. 

- ῬΆΠΙΡΡ. 111. 177, ἵν. 9). ὙΠῈ ΠΆΠΠΟΥ ἴῃ ὙΒΙΓἢ 
πον ὈΘοδΠΊ6 ᾿πηδίουβ οὗ {Π6 1 ογά 15 Ὀσουρῃΐ 
οὐΐ ἴῃ ννπαΐ [Ο]]ονν5: “ΟΥ̓ διτη]4 οι Ἴεγῖηρ 
πὰ αὔοίο 15 1Π6. Ζογίϊμε το» ῤαγαΐϊογις." 
(Βρ. ἘΠιςοῖί.) 

"7. 80 ἐῤαὶΐ γὲ αὐδῦϑ 6581 Ρ165.} 80 Αι. 
τι μτγ. (1Ὁ ΔΝ ὯΠ]6 ΠΕ 15 σοπβι ἀθυδθ]θ διι- 
{που Ὀοΐῃ ΤῸΥ 5 Πρ ]8 7 ἀπ Ρ]τγα] (τύπον 
ἃ Πηἀ4 τύπους), ἴπΠ6 ὈαΪαποα 15. ἴπ ἔζγοιυτγ οὔ Τ οχί. 
Κες. (ἃ ΔΑ, (),50 πιοβδί δίμογσβ. Βρ. Ε]ΠΙςοῖί 
ΔάΠλ15 {Παΐ {Π6 5 ΠΡ ΪΑΥΓ Πα5. “1655 Ἂχίθγπαδὶ 
δος οσγ. (ΤῈ νευβίοηβ, Ποννουοσ, ἅΓ6 
ΤΑΙΠΟΥ 2ὸγ 1ἴ,---α, σ. “1ἴὰ αἱ ἴδοξ 5115 ζόσηια 
ΟΥ̓ ΠΙθιι5." Ψα]Ρ.). Α5 ἴο {π6 ᾿ἰδαρθ «πᾶ 
Τ]ΘΔΠΙΠΡ-- ύπος 15 ἃ ῬΕΓΒΟΏ ΟΥ̓ ΤΠΙηρ ὈΥ ννΠ] ἢ 
ἰ5. Ῥγεῆριγοα {παΐ ψν πιο, ἀπάογ {Π6 τηοι]Ἰπρ' 
᾿ηΠιθησα οὗ πὸ ΤΊνη6 ΡΌΓΡΟΒΕ, ΒοπιῈ Οἵ ΠΕΓ 
1Π]ηρ ΟΥ ΡῬϑύβοη ΜΨ]) θ6 οΟΥ οὐξῃΐ ἴο θ6. 
Βυῖ {π6 πιδᾶρὲ οἵ {μ6 Ν. Τ᾿ 15 1ῃαξ νμθη {Π|5 

Ι, ΤΗΡΒΒΆΤΙΟΟΝΙ ΑΝ 5.1: [ν. 4--8 

6 Απά γε δεοσδπια [Ὁ]]οννεῖβ οὗ τι5. 
Δη4 οἵ {πε [,οτγά, Πανίηρ' τεσεϊνεά Ἐἢε 
ννογὰ ἴπ πηιοῃ Δ] οτίοη, νυ] ἢ ἸΟΥ͂ οἱ 
τῃ6 Ηοὶγ (οβε: 

7 80 {ἢδὲ γε νγείε βηβαπηρίαβ ἴς 
411] τῆδε θε]ενα ἴ᾿ηΏ Μαςβάοηϊα δης 
ΑτςμΠαδίδ. 

ὃ ΒῸΓ ΠῸΠῚ γοῖ βοιπάεά οιξ ἐἢε 
νγογά οὗ πε 1] ογὰ ποῖ οἡἱυ ἴῃ Μίαςε- 
ἀοηία δηά Αςμαδῖα, θὰῈ Α͵80 1π Ἔν εγν 

15. Ῥγεαϊοσίθα οὗ σπαην, [πΠ6 νγογά μοι! 
ἴπ τῆς 2 γα. (ἃ ΘΟ δ: ὙΠΕΡ ΡΡΙ 
ν. 4). ΔνΏΉξβη [ἴ [5 ργοαϊοδίθα οἵ οσε, ἴ 
σἰισμία 15 564, ονεη ἢ ἘΠ6 2 αγαὶ ῬΥ 
ΠΟΙ αὐε, ΠΕΓΕ αὐ 15 δου! ΘΠ ]Ὺ οὐρσμίαῦ 
γηιϑαγίησ. (2 Γ 6558]. 1]. 9; ῬΆὮΠΙΡΡ. 11. α 
ΟΕ Βοιῃ. ν. τά: 1 ὙΠΗ: ἵν) Ὑ2. Μὴ Π5 τὸ 
Μδηγνυ, ςο]]θοξίνο]υ ο4]16ἀ τύπος, νγομ]α ἴπνο] 
1Π6 [δομπῖοα] ΒΙΌ]1οαὶ βεπβα οἵ ἐγῥεὲ. ΝΟΥ ἃ 
1η6 ΤΓ ΠΟβϑαοπίδη5 Πογα Ἰοο θα ἸΡΟῊ 85 ο716 ἃ 
βίγαςί δολρείυε δοάν, ἴο νυ 1 ἢ [Π15 ἴΟΎτη τηϊρ 
Ὀ6 ΡΓΟΡΕΓΙΥ ΡΡΗθά, ὙΠΕΥ ἅγα βροόοκθῃ 
ποΐ ΘΧΘΟΙΥ ἃ5 ἃ ὥρεωγεῤ, Ὀὰΐ 845 ἱπάϊνιάμ 
δΠΠ] 1ἢ- {πῸ᾿ ᾿«Οοὐπογεῖαε {6 πον τ τ 
γεῖ. 7; “ΠόΌπα γος. τον ΤΟΙΣ ΠΥ 
(δἰνίη Πὰ5 βσαβρεά {πε ἴἄθα ψ] στϑδί ο]68 
Π655. “ὙΠε ηιγαί, ἴῃ τὰῦ Ἰπαά πηοπΐ, 15 ΤᾺ 
Το ΠΥ ἐχργεϑδῖνα ἴμδη 1ἔ 8... Ῥϑὰὶ] ἢ 
5814 {παῖ {π6 μυχοῦ οἵ {πΠ6 Τ ΠΘΘϑδΙΟηΪδὶ 
ἃ5 ἃ δοάν, νγὰβ ργοροβεά ἴῸσ ᾿πηϊϊαΐίοη. Ὁ 
56 η56 ΓΘΔΠΥ 15, {παΐ ΓΠ6ΓΘ ννεγα ἴῃ {παῖ ΒΓ 
8ἃ5. »ιαην ἐχαριῤίες (τύποι) 85 ἱπαϊνι άπ] 
ὙὝΠΕΟΥ ὈΘΟΔΠΊΒ 50 ΠΊΔΠΥ “γπηομίάς οἵ 7Όγ 
ἴοσγ ἴμ6 (τ βίϊδη 116. (866 Βθίοῃο, ἐ οπη 
αὐ ἢ Ν. 2 η  721.) 

8. ὺγ 7γογι γοιε σομπάεα ομέ ἐδὲ «υογά 91 
1ογα.] ἐξήχηται. “Ἑοτίῃ ἤτοι γοιι, ὃν ἴ 
ἴατηθ νι οἢ μὰ5 βοπα αὐγοδά, η6 νγοσγά 
Ργοραραῖεα " (Οτίπηπι, “ΤΕχ. Ν. Τὴν ΟΕ 
ΔΝ εἴίο, 84 1ος.)---ᾧπιαάθ 1ἴ561} ξε] ἀπά ΠδδῚ 
85 ᾿ξ ννεσθ, ἢ {Π6 βοιπά οὗ ἃ ἐγυτηρεί. Νὺ 
1η6 ρΡοζασοβαια ἴοσοα οὗ {πε ρεγέεοϊ; ἢ 
Ια Ππαηρβ οὔ {Π6Ὸ ΔΓ 8δ5 {πΠ6 σεϑι οὗ ἢ 
{γυτηροῖ μανίηρ Ὀδοη δίοννη. [ΕῸΓ {ΠῸ ννο 
566. ἦχον ἐξήχησαν, ἸὩΓΙ, [06] Π|. τ4, 1,Χ} 
ΒΟΥ ΡΓΟΡΔΌ]6 σθορυαρῃ σα] δηά Πἰβίοσιςαὶ 81} 
50 η58, 566 {π6 [πἰγοάμποίίοη ἴο {πΠ6 ΕΡΙ5:16.1 

ποΐ οπῖν ἐπ Μαεεάοπία ἀπά “εῥαῖα.] Μδςο 
ἄοηϊα, ννῃογα γοῖ ἅγθ, δπά Αοπαῖα, ψγΠ6 
ΙΔ1|. 

8, 9. σο ἐῤαΐ αὐὸ περά πο ἐο σροαξ αἤν 17 
ὑῶν ἐῤὲν ἐῤεοηισείυες σῥοαῦυ ΘΟΠΟΘΙΜΣΠΡ 19 
ὙὝΠΕΙΓ σον βίη, ἀπ σΟΥΓΟΒΡΟΠΩ Πρ ΟΠ ΔΠξ 
οὗ Ἑμαγδοίου ννὰ5 Κποννῃ ἃ ἀπά πϑᾶσ. ὙΠῸ: 
ὙΠῸ πΊρμς Πᾶνα σαΐῖμεῦ θεὸπ οχρεοίεά ἃ 
ΠραΓ οἵ 1 ἔγομη {πΠ6 ἀρεπί ἴῃ 50 βργεδέ. 
σἤδηρο, σΟπΘ οὐ ἐῤεῖὶ" οαὐπ αεεοιέ, δἢ 
1611 τι που θείης ᾿δἀ ἴο 1, [ΕῸΓ (Π15 αἱ: 



ν. 9---το.7 

Π]ασα γοιγ [αἰ ἐο (πΘοάννατά 15 βργεδά 
ΑὈγΟδα ; 50 {παΐ ννα πθϑά ποῖ ἴο βρεὰκ 
ΔΠΥ͂ {Πϊηρ.. 

9 Εογ {πον {ΠαπΊβεῖνεβ 5Πανν οὗ τι8 
Μηδ ΠΊΔΠΠΘΓ Οὗ επίογίπρ 'π νγα Πδά 
πίο γοιι, ἀηἀ Πονν γε {πγπθά τὸ (Ποἀ 

ΤᾺ ΤΕΡΕΙΒ ΟΝ ΤΑ ΝΣ 1- 

ἔτοῦὶ ἰ4οΪ5. ο βεῦῖνθ {Π6 ἰἰνίπρ ἂδπά 
{τ (Οοά; 

ΙΟ Απά ἴο νγαϊξὲ ἴογ πῖβ. ϑοη ἤοπΊ 
Πεάνεῃ, ννῆοπι ἢε ταϊδεά ἔγοπὶ {ῃς 
ἀεδά, φέρ [Ἐϑι15. νος ῇ ἀ 6] ]νογαά τι 
ίτοιη πε ννγαΐῃ ἴο οοπηβ. 

᾿ αὐτός οἴ. “1 54Υ ποῖ ππίο νοι {πΠαΐ 1 ψΨ1}] 
ΑΥ ἴῃ6 ἘΔΙΠΕΓ [ῸΓ γοι; ἰοῦ {πὸ ἤαΐῤεγ 
ἡκισο (αὐτὸς γὰρ ὁ Πατήρ) Ἰονεῖῃ γοιι.᾽ 
ἘΠ] ΌΠἢ κν 26; 27.]} 

ῥοαυ γὲ ἐμνηπεά οποε 707 αἰΪ (ἐπετπρέψατε) 
Ηἴρι αὐδο ἰς Οοά 2γογε 86 14.015, 1. 6. οὗ 
δίερ γε ἄποαυ (ἀπὸ τῶν εἰδώλων), ἴο τηδῖκα 
λα [1 6 -Ἰοπρ σούνῖοε ἴο ἃ σοά ψΠ0 [5 1,ἰνπρ’ 
4 Ψεσγ αοά. Οη {Π6 ἀϊδιεϊποϊίοη θεδίννεθῃ 
ληθής, ἴπΠ6 ἐγμδ ἃ5 ὁρροβϑθά ἴο {π6 πιοπάδ- 
ΟἵΙ5, Δηἢ ἀληθινός, ἴΠ6 “εγν ἃ5 ορροβϑά 
 {π6 5δπαάονυ--ἰπαξ ἴῃ σνμῖοῃ {πῸ Ιάοα 
γΘα βθ, 85 ορροβθά ἴο {παΐ ἴῃ ΠΟ ἢ 1 15 

Ἵν Ρατ {14 }}γ ἐχ ἢ: 164, 566 ᾿ηἴγα οἡ τ 8. [οῃπ. 
)η 81. ΤΌ Πη ἴ. ο, Μυ. Κι θ]α οΌβευυοβ --- ὕγτ6 
ἰληθινός), ορροξεά, ποῖ ἴο {πε ἔδ]5θ, θαΐ ἴο 
6. βῃδαάονυ δης ἰγρίταὶ. Α ἄδθερ ἰθβϑβϑοη δοἷ- 
Οἤ65. ἴο {π0’ νγοσὰ ἴῃ {Π15 δΔρρ!!σδίίοη οἱ 1{. 
ἀΟἢ ΡΠΓα565 85 “πὸ ΤΎῸΕ 1 ρμῖ," “ΈΠε τας 
γοδα," “1[μὲ Ττιθ ΨΙΠπ6," ἴῃ {π6ὸ Οσοβρεὶ, ἴῃ 
ΠΕ, ἘΠΕ ὙΤδ' στ Πε5,᾿ Δῃ ἴπ ΤΠ6 
ῬΙ5616 ἴο {πὸ Η δῦγεννβ, “ἴῃ {τὰς ΓΑθετγ- 
1016, ἃπ4 ““ΠΟΙΥ Ρίδοθβ, νυν ]οἢ ἀγα ἤραγαβ οἵ 
6 Τυτιιο, ἅςς.-- δειπα!α ϑδογα,᾽, ΡΡ. 29, 30.] 
56. 4150 2 (ἤτγοη. ΧΥ. 3. (οὐ Θεῴ ἀληθινῷ, 
ΧΧ. Οτεαΐ ψογήβ, 45 δ ἀγεβϑθθά αδἵ (Πδὲ 
6 ἴο πθη δηά ὑνοπῆθη ὙΠῸ τηϊρηΐϊ ἀ41Υ 
Οἷς Προ ΟἸγπριιβ ἢ ΟἿ {πὸ ἀπε 6515 νυ ἢ 
ΠΙΟἢ 8. [ΟΠ οἰοβοβ ἢ15 ΕἸγϑί ΕΡι 5:16 --- ΤῊ15 
{πΠ6 νεγυ Οοά᾽ (ὁ ἀληθινὸς Θεύς, ν. 20). 

θη, ἢ ἃ 55 δηά ἃ ϑῃιυάάογ, “ Κϑὲρ 
ΟΌΤΒΕΪν 65 ἔγοιη {πὸ 140]5᾽ (ἀπὸ τῶν εἰδώλων, 
.21). “ὙΠΟΓΙΘ 15 ΠοίΠ]Πρ' ΤΠΟΥΕ Θϑϑθηί 4] [Ὸ 
ἡγ Πρ; {πᾶπ {π6 1Π|6 ἐπογθοῦ-- -ἀπα {πδΐ ἴῃ 
ΟἿ ΠΙΩΡ; 50. ΠΟΠΒρΡΙΟιΙΟῖ5 85 ἴῃ {πΠῸ σοάποδα, 
Πογο [ἴδ ἀπά {τας ἃΓ6 50 ᾿Πβοραγαῦ]6 {παῖ 
ΘΓ. οδη Ὀ6 ΠΟ Ἰἰνηρ Οοά δι {ΠῸ {σιιθ, πὸ 
1 Οοά Ὀυΐϊ {π6 Ἰνηρ. “ὙΠῸ Τιοτά Ηθ 15 
16 ἴσια Οοά, Ηε 15 ἴπε Ἰνιηρ Οοά. (Τεἐγεπὶ. 
- το 1 ὙΠΕ6554]. 1. 9).». Ῥδδύβοη οα {Ππ6 
ΠΟΡΟ ΒΑΓΒ 1. δῆς, ῸΣ ΠΟΙ γῖδε ἀ5.΄ {πὸ 
νηρ; Οοά, 566 8. Το Πη νυ. 26, νἱ. 57. 

10. “πώ 1ο «υαἱὲ 7ογ Ηὶς δογι ζγοηι ῥεατυθη, 
ναμένειν---ἀνά ἴῃ ΠΟΙΏΡ. 5] 5165. “ ἐομαίϊγ 10 
πῃ ἐπα" (Βτεΐβοῃ. “1 εχ. Μη. Ρ. 23): μεῆςε ἃ 
οἴίοη οἵ δαΐϊεσιεο πα εοηβάεηιεε 15. ἸταΡ] 16 ἴῃ 
να-μένω ((ΟτἸτηΠ|, “1,6χ, Ν. Τ᾿ Ρ. 26). 1{ Πᾶ5 
66ῃ 5814 ἴο θῈ γε πιδυ κα ]6 {παῖ 51. Ρ δι] 5ῃοι] ἃ 
ΕΥῸ ΠΊΑΚΕ “1Π6 δὐσέηπεθ οΓ ἐρε Οοῦῤῥεὶ σοπ- 
βί, ποΐ ἴῃ {πῸ θΕ]16Γ ἴπ (ἢ γιβέ, ΠΟΥ ἴῃ ἰακΊηρ' 
Ρ Ηἰ5 οτοβϑ, Ὀαΐζ ἴῃ {Π6 πορε οἵ Η!5 σογηϊηρ; 
σα η." Βιυΐ δ8.. Ραμ] ἄοοβ ποῖ δεῖνε τι5 {π6 
Ἰρῃξοδέ βυουπα [ῸΥ {Β]ηκίηρ {Ππαΐξ Πδ 15. ΠΕΓῸ 

ἀςβηϊηρς “1Π6 δβϑβθῆςθ οἵ {π6ὸ Οοβρεὶ." 1 
ἢ νγεΓῈ 50 ἀθῆπιπρ, ΒΌΓΟΙΥ {Π6 ΡγΘνΙΟι5 οἰδι156, 
“τρ σοπίϊπιια ἀοΙπρ' 5Όῦνίοο ἴο ἃ 1 ἰνῖηρ ἀπά 
ψεῖν Οοά," νοι] Πᾶνα ἃ στὶρῃξ ἴο Ὀ6 1η- 
εἰαάεά. ΜῈ 81. Ῥϑὰ], 45 ἢ 411 ρτθαΐ 
ΟΠ τιϑέίδη ἘπῖηΚοῖθ, ἀἸθγοηΐ δϑροςοῖβ οἵ {Π6 
(οβρεὶ ν}}}} δοαιίτγο Ἔβρθοῖδὶ ᾿πηρογίδποθ αἵ 
αἀϊβεγεπέ ἐϊπιθ5. [1{||π8ὲ5 δπά ννογάβ ψν}} θὲ 
ΤΟΥ͂Θ ΟΥ̓ 1655 δοσοηϊπαίοα ἔχου {{πὴ|6 ἴο {Ππη6. 
ἼΠῸ 5θαβοηβ οἵ {πε ( γιβίίδη γθ ΑΓ ΑΥΘ ΓΘΡΓα- 
βϑηΐθα νυ! οἴ ΒΥ ἴῃ 8[. Ρϑι}}5 νυ! ηρ5. “ΓΒΕ 
Ὀτγοδίῃ οἵ Αὐἀνοηί-άθ Ό]ονν5. ἁροιΐ ἴμθ ἢγϑί 
Ἐριβί]Ὲ τὸ {πὸ ῬΓΠοβϑδὶοπίαηβ. ΒΡ. ΕἸ]Πςοίς ἢ 
ΘΔ ΠΥ 5αγβ8, κ1Ε ον 6 βαιά ἴο θὲ {π᾿ 
Κεγ-ποίς οἵ {πεῸ ΕΡ βία ἴο ἐπ ῬΗΠΙρΡρΡίαη5 
(ἰ. 1), ΠορῈ ΠΊΔΥ {ΓΠῪ 6 ἰουτηθα {παῖ οἵ 
{π6 Ργϑβδεηΐ ΕἸ ρι 5:16 "--. 14. 

εσις, «υδίερ ἀεοἰϊυεγεά τις ζγοηι ἐδὲ αὐγαὶ 
ο εογιθ.1 ὝΠΟ {γαπϑίδίίοη οἵ {πε Α. Υ.. 15 
Πεῦα ἀοΙΌΙΥ πηῆαρργ. ὍὙΠΕΓΘ 15. ΠῸ [ἴπρ6 
ΕἸΠΟΓ οὗ {πΠ6 ραβδὲ ἴπ πε ἤγϑδξ ρδγίοῖρ]α 
(ῥυόμενον), ΟΥ οἵ {π6 Γαύαγα ἴῃ ἐπῈ βεοοηά 
(ἐρχομένης). Βοίἢ γα ργθϑοπί ἴῃ {ΠῸ βίσιοΐθϑί 
56η586. Βδοῖ σοηγεΥβ ἃ ἤχοϑά ρυῖποῖρὶ6 οἵ 
Οοά5. βονεγημηθηῖ. Εδοῇ αἰπιοδί ΘΧδοΙΥ 
ΠΟΥΤΕΒΡΟΠά5 ἴο {π6 Ποδάϊηρ οἵ ἃ Ἵπαρίου ἴῃ 
Βίϑῃορ Βιῖογ5 ΚΑΠδΙορυ ᾿-- [Θ5ι15, ΠΟ 15 
ΟΥΕΥΓ (ΕἸ νου ἢ ΘΧΡΓΘΘΘῸ5. “ἴΠ6. ΡῬΑΓΓΟΙΪΑΓ 
σγοίενε οἵ ΕΠ γΙβιϊπιῖγ, {πΠ6 ἀρροϊπίμηεπε οἵ ἃ 
Μεάϊαΐοτ.᾽ “ὙὝὙΠΕ νψυσαΐῃ ΠΟ 15 ΘΛΕΓ 
ΠΟΠΊΪΠΡ᾽,᾿ ΔηβνγοΥβ ἴο {Π6 ρουτπαποπηΐ “ σοῦύεγη- 
τιεγιέ οἵ οὐ ὈΥ͂ ΡΠΙΒΗπιοπίβ "-( Αμδίορυ, 
Ῥατς ΠῚ ὉΠΗΡ: τ ΒΡ ΠΡ. 1 Μῶν 
“{ἢ6 νυγδίῃ νυ ΠΙΟἢ 15 σοπληρ, οἵ. {Π6 τοΥΤΙ ]Υ 
ὈΥΙΘΕ ἀπ ορμδίῖς νγογά8--- Π6 νυσαῖῃ 15 
ΠοΟΠΊΪ Πρ ἢ (( 1085. Π|. 6). 

ἀεἰϊπνογῖρ.] ῥυόμενον. Οἷ ΤΟΥ 15. ΥΕΥΥ 
ΘΠΊΡΠ ΔΕ ΔΙ Υ Βροκοη οὗ 845 “Ἃπ6 Το]  γοσ ἢ 
ὃ ῥυόμενος, Ἀοπι. χὶ. 26..{. ὍΤΠ5Β 15 [Π6 

{δ ηβ]οη οὗ ὈΝῚ3 (8δε]), Ιβαῖδῃ 11χ. 20, 
1,ΧΧ. ὙΠμῈ Οτεοκ Ὀσϊηρϑ ἴῃ ἃ 5Βηδ46 οἵ που ρμΐ 
ὙΠΟ ἢ 15 ποῖ ἰπ {Π6 οὐ ρῚΠΑ] ννογά : (1) “ἄταν - 
ἴπξ; ἴο οπμββοὶῇ;" πϑηῆςβ (2) τοβοῦίηρ ( ΟΠΊ. ΥἹ]. 
2} Σὲ 20) ΣΥ, 31: 5, (οἷ ἱ τὸς (ΟΙΌΞΕ ἡ 
17. 2. ΠΕΒΒΑΙ. ἢ 2.2 ΠΙΠῚ 1Π| ΤΤΟ ον. ΤῊ: 
18. ὅε6 Τϑαη διρμαπ, δὲ. Ῥαὺ]5 ΕΡι 516 
ἴο Βοχίδῆβ, Ὁ. 145). ΤΠ ἜΘΥΕ ῥγεβθηΐ 
(δ! νογαηοθ ἐρηῤ]ες ἃ Ραβί. Ηθ τϑάθεμηβα τι5 
ΠΟΘ ἴογ 8411; Ηξδ 15 Ἔνϑὺ (δ) νεσὶηρ τι58. ΒῸΓ 
τοάθιηρίίοη ἀπά ἐε]νογαποθ, οἵ. Ῥ541ΠῚ ΟΥἹ]. 2 
οω «ὁ. ὙΠὲ ἘΧΧ ἴῃ (815 Ραῦδ, ΠΟΙΝΕΥΕΙΣ 
Παγθ δίνη 8 {γαηϑίδί!οη ἴῃ Υ. 2, ϑν ΠΙοἢ αἰ τ ϑ 
ἔγοτῃ {Παΐ ἴῃ [ϑαίδῃ ᾿ἰχ. το. 
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ΘΕΥΡΕΙ ἫΠ:- 

Ι 771 τυλαΐ γεαγ17167 ἐδ ρονῥεῖ τυας ὀγολρβἑ αγιαῖ 
2γεαελεαά ἰο ἐΐε 7 εσταλογιέαγις, αγταὶ 171. τυλαΐ 
σογέ αὖόο ἐλεν γεχεοίσεα 1. τῷ ΑἹ γεαδογε ἐξ 
γεηαεγεα οί τοῖν «ϑαϊγέ 7) ατἶ τας 50 ζο7ις᾽ 
αὐοσογιέ ἡγοηι ἐλέηε, αγιαὶ αἷδο τυοὰάψ ἀξ τυᾶς 50 
εἰδείγοιες ἰο δέ6 ἐλ67)1. 

ΟΝ γοιτβεῖνεβ, δγείῆγεη, Κπονν 
ΟΠ Θπίγαποα ἴπ τππΐο γοιι, [Πδΐ 

1 ννὰ8 ποΐ 1ῇ νδιῃ : 

2 Βυΐ ἀνεη αδἴζεγ {πδΐ νγε Πδά 5} 
[εγεά Ρεΐίογε, δπά νγεῦε ϑβΠαπιθῇι } Υ 
απίγεδίθ, 45 γε Κπον, δὲ ΡΆΉΠΠρρι, 
νγὲ σγεῦα ῬοΪά ἴῃ οὐἵ (ὥΠοά ἴο βϑρεὰκ 
ππίο γοῖι {ΠεῈ φόοβρεὶ οἔ (ἀοά ψτῃ 
ταις ἢ σοπίεδπίοηῃ. 

(ΗΔΡ. 1.--οί αὐὸ αὐέγε δοίά ἐπ ον Οοά.] 
(ΟΠΊΡαΓΟ [Π15. νυ] “ βρϑακίηρ ὈΟΙΪγν ἴῃ {Π6 
Νὴ οἵ {πε 1οτά.; (Αοεῖβ ΙΧ. 29). 

αὐ1ὲρ γημερ εοπέεγιἐϊοη.) Τηνναγα οδτηοίοη 
πα δίγι 516, 85 νΜ}Ὲ}} 85 ουζνναγά, 15 ᾿πο] δα 
ἴῃ ἀγῶν. (ΟΕ (ο]ο55. 11. 1. 

8. ΓῸΡ οἱ ἐχῥογίαϊϊοη.] (παράκλησις.) ΤΠΕ 
016 (σο5ρῈὶ ρῥγθδοῆϊηρ ἀπ πιθββαρθ 15 
50 ΟΔΠ]Θα, 45 Ρεγπηθαίθα ὈΥ, δπα 1ἰνὶπρ ἴῃ, 
Δ Δ ΠΊΟΒΡΠΕΥ οὗ βϑπίϊθ, βοοίμιηρ δῇδοίοη. 
ἘΚ ΕἸσῖοη δὰ5 Ὀθοπ ἀθῆποϑα 85 “ ππουδ]γ {1ηο- 
ταυγοά ΒΥ ὁπιοίοη." ΜΝ ΤΊΟΓΕ {ΓΠ]Υ 15 [Π6 
γνΠΟΪΘ (σΟ5Ρ6] ἃ. βυϑίθπι “" {ἰποϊυγοά ὈΥ εἰπο- 
τἰοη,᾽ 2.6. ἃ παράκλησις. Ήδεποε ἴννο ἀΠεγεπξ 
5ῃδήεβ οἵ πιϑδηϊηρ 4τῸ Ὀ]οπἤθα ἴῃ {πὸ 
ννοσά. Α5 δήαγοββοά ἴο {πῸ6ὶ σάγείθβϑ, ϑοίῃ- 
ἔα], τεπιρίοα, [4]16ῃ, 1 15 δχῤογίαξίοτι ; 85 
δαἀάγοββθοά ἴο {πὸ βαά δηά βϑοκίπρ 1 15 σοἰαξε 
ΠΩ εοριζογί. Τὶ 15 ἴ1πΠ6 (σοβρεὶ Ὄχμογίδίοη, 
ὙΨΒΙΟΙ 15 ΠΟΥΟΥΓ ΜΠ ΠουΈ 4 ςογίδιη βοοίῃιηρ, 
βυτηρδίποίῖς ϑυγβαΐηεβδ. 

αυας [158] ποΐ ΕΥ̓ ΟΥὰ ἀἰδεεῖέ, 707. ΕΥ ΟΥᾺ τι] α7Ί7166., 
γ07. 1π| σπ110.1 “ΤῊ ογσίγι αηι4ἰ σοι 7γονα νΥ ὨΙΟ 
1 ννὰβ ἀθυινοά ἀπά υἰξεγοά ννὰ5 ποῖ ἀθοθρίϊοῃ 
ΠΟΙ͂ ΠΗΡΕΓΙΥ (οὐκ ἐκ πλάνης, οὐδὲ ἐξ ἀκαθ- 
αρσίας, “ποΐ ἔτοπι ἀἄδοοιῖ, ΠΟΙ͂ ἔΤοΙη τη- 
ΟἸΘΑΠΠ655), ΠΟΥ͂ ννἃ5 ἴξ σοποοινθα αηὰ ογδαάϊεθά, 
ἩΙνΠ δ ἃΠα ΠΊΟΥΙΠΡ, [ἢ ἃ ΘΟΉΡΘΠΙΔ] ΔΤ ΒΡ ΠΟΤῈ 
Οὗ βἜ1]6 ᾿ (ἐν δόλῳ). Α 5οοά ΠΙπβίγαίοη οἵ “1 
5.116 ἢν} θῈ ἔοσιιπά ἴῃ ΠῈ σοπιρ]οαἰοα πεῖ- 
ὑγ τς οὗ Ἰγτηρ ᾿Π νμ! ἢ [00 θΘοΔπιο επέδηρ]θά 
(Ὁ επεβῖ5 Χχυ. 19). “Μδην ραββϑᾶρθβ οἵ {Π6 
Ν. Τ.. Ιορδά τι ἴο βίιρροβε {παῖ {πογὲ οχιϑίεα 
ἴῃ ἴΠ6 ἀρ οἵ {πΠ6 Αροβίϊεβ. ἃ σοπποχίοη θε- 
ἴνγεθη {Π6 ἔουπι οἵ βριγι 811 πα ἸΙσοπίϊοιι5- 
655. Οὗ {ῃ15 81. Ρὶ] ἀἄθοϊαγοβ 15 'ππο- 
ΠΕΠ66, δης νυ] ἢ τῈ Πα εἴβενν μθῦθ ΠρΡΡται 5 {ΠῸ 
[4156 ἴθδοῃογβ." (Ρστοῦ, ]οννεί, “δὲ. Ῥδι]}5 
ἘΡΙβΕ165,᾿ 1. 48). 

4. Βιέ δοοοτᾶϊῃηρ 85 717 δύ 8 δεεῖι ἃ Ὁ- 
ῬΓον θᾶ οὐ σοά.] (δεδοκιμάσμεθαλ). 

Τ, ΤΟΝ ΕΘΙ 5. ὙΠ [ν. 1---. 

2 Ἐογ οὔς εχμογίδεοη τὐᾶς ποῖ οὗ 
ἄεοοῖϊς, ΠΟΙ οὗ ὑποϊθδπηξθθ, ΠΟΙΓ ἴῃ 
σα]: 

4 Βιὲΐ 85 νγε νγεσε 8] οννεά οἔ (σοά 
ἴο Ὀ6 ραΐζ ἴῃ {Γπ|8ὲ ἢ {ΠῈ ΡΌΒρΕεὶ, 
Ενεῃ 80 να βρεᾶῖί ; ποῖ 85 Ρἰβδϑβίπρ' 
τπθη, Ρυς (ὡοά, νος ἐτθέῃ οἱγ 
Πεδγίϑβ. 

5. ΕῸΓ ΠΕΙΕΠΕΓ δὲ ΔΥ Ε[Π16 τι564 νγῈ 
Βλτιθγίηρ ννογάβ, 485 γε Κπονν, ΠΟΥΓ ἃ 
οἰοκε οἵ σονεζοιιβηεβ8β ; (σοά 72: νγῖῖ- 
ΠΕ58: 

6 Νὸοῖ οὗ πιεῆ βοιρῃξ νγε ρογυ, 
ΠΟΙΓΠΕΓ οὗ γον ΠΟΙ͂ γε οἵ οτπμεῖβ, 
γγῃθη νγα τηῖρῃξ Πᾶνα 'θεεη δυτγάεη- 
8016. 45 [Π6 Δροβί[65 οἵ (δ γῖβί. 

2]εαοίτσ γπεη.1] Οἡ {Π15 Ψψογά, δηά (ἢ 
ποίίοη οὗ δχοθβϑῖνα ΟὈβθα 5 π655 ὉγΠϊς 
ἘΠΑΩΘΙ]65 1ξ, 566. ἢ (Ο]055. 111. 22). 
ἍΜ ΒΙΟΝ ΔΡρσοσθῦμ, ὍπΠαε βαπὶῈ νγοσά ἃ 

{π ψ ΠΟ Οσσυῦβ ἄρον δ (ῃ6 δεριπ 
πίηρ οὗ {Π6 νεῦβθὲ. Ὅμε αἰῆεγεπί {γαηβίδίϊομ 
ΟΥ̓ {Π|58 ννγογά ἴῃ {πε Α. Υ. (“' «υεγε αἰϊοαυεά, 
κ γιο 7) τὸ ππίογζαηδίβ. 

5. ““νε ἀϊά ποῖ 56 ννογάβ. 5:10} 45 ἢδί 
ἴα ΥΎ 1565, ΟΥ ργείεχίβ ΘΌΟΝ ἃ5 ΔυασΙ 6 1565 
(Ρτοῦ, ]οννεῖ). ἵννε ἀϊά ποῖ αἱΐονγ οὔ 
Β6Ινε5 ἴο Ὀ6 ἄγαννῃ ἱπΐο 8η δἰπΊΟΒΡΠ ΤῈ Ὁ 
Ρεγρείαδὶ ἢαδίζογυ ἴῃ βρθθοῇ, ΠΟΥ ἱπῖο ἃ ἰοῃ 
ἀδοθρίϊοη δγΙβι Πρ ἔΓΟπὰ 56] [-ϑϑε Κιηρ. 

Θ. ΝοΣ 616 Μ8Ὸ βϑϑκίπρ οι ἱοῦν ομέ ὁ 
ΔΘ δα’ 1 5 σΟΉΓΟΟ, 07 ΤΥΟΥΑ γὙΟῸ, ΠΟΙ ἔτοὶ 
Οὔ 6Υ8, ας 2:ς ῥαγέϊομίαγ οεσεασίοπ (ἐξ ἀνθρώ 
πῶς, ΝΑ ὑμῶν... ἀπ’ ἄλλων) ---Ε 
55 1ῆε5. ““πιοίϊοῃμ ἔγτοπὶ αὐλέίη ἂπ ΟὈ]Ες 
(ἐγ ϊσσδοι5), από, ταοίϊΐοη ἔγοπι ἐῤε σηγας 
οἵ δὴ οδ]εςϊ. ()οπαϊάβοηῃ, " συ. 6τ., 5οὔ. 
ΤΆ 15 {τπι6 τπΠαΐ 1ῃ6 ἀἸβογεποε 15 οἴζεη βοαγοεὶ 
ΡΕγοΘρΡΈΌ]6, δαΐ {π6 ῥγεροβιξίοπβ ἃγα ΠΟΥ 
τιϑθα νυ] ἢ 8ῃ Δη{Π{Π6515 νυ ΠΟ 15 δοσοπίπδίοι 
Ὀν [ῃ6 ἔνῖοα τορεαϊθά ἀπό.--- ΟΠ νϑίΠ- 5] ΤᾺ 
ἢ ἃ ἀϊγοςοῖ φαοίδίοη οἵ [Π15 γεῦβθ, 56εὲ6 (ἢ 
Ροννεσα] ράββᾶρε οἵ δῖ. (ῃγυϑβοβί. “1ῃ οδηῖ 
ἩοτΏ]]. ὅἢ1., 5.) 6. 

α εἰοζε 9. εοτείομσηεις, Οοά 15 αὐἱέηε5. 
«ΟἿ Βαδίζια] ϑίδέθ, ἐπ6 σοπάϊτοπ ππαθ6 
ὙΠΟ νγα ὈΘΟΔΠΊΘ, νγᾶβ ποῖ οπὲ οἵ {Πδΐ ΡῈῚ 
Ῥεΐμα] ργεΐεχέ νυ Βῖ ἢ. σονεϊουβπεββ 15. ἡοη 
ἴο τιι56. “ΧΑ οἷοακ οὗ σονεϊουβηθβθβα; ἴο 
ὙΠῸ 5ῃαπηεῖῃ ποΐ ἴο νγϑασ ἴ ΟεζνναΓα ν 
Νο τῆδηὴ ΨΜ1] ργοΐθοθ ΠΙΠΊ56]Ε σονεΐοιβ 
Βυξ πῈ νΠ] ΓῸΓ ΨΕΓΥ 5ῃαπὶθ οδϑέ 85 παπᾶ 
ΒΌΠΠΘ ἃ Οἷοδὶς ΟΥΘΓ ἴ' 45 ΒῈ οδὴ (32) φα 
ΒΟΠΊΘ Οἷοαϊκ ΟΥ̓ ΟἿΠΟΓῚ, ἴο 146 {πῸ ΒΙΈΠΙΠ655 ὃ 
1 ἔγοτη βρῆς οἵ οἴμουβ. Ἅ“(Ὁοά 15 νυ ]πε85. 
Ηξ οαεὰ Οοά το θὲ [ἢὶ5 φοιηριγρδῖοι 
ὙΠΟ δαγὸ 6 ψοιἹὰ ποῖ ἄο, πέρ αἰἴση 



ν. 7--το. 

 Βυῖννε νγεῦα ρβηᾷ]8 ἀπιοηρ γοιι; 
ἜΝΘ ἢ 88 ἃ πιιῖ86 σμογϑῃθίῃ ΠΟΥ ΠΠ1]- 
ἄτεη: 

8 80 Ρεΐηρ δῇεοεοηδέο Υ ἀ6βίγοιιβ 
οὗ γοιι, νγε νγεῦα ψ Πρ; το Πᾶνα ἴπη- 
Ραγίεα τιπΐο γοιι, ποῖ {πε ροβρεὶ οἵ 
(Οοά οηΐγ, διὰ αἶδο οἷγ οὐγῃ 8015. 
Ὀεσδιιβα γα νγεῦα ἀθδγ τιπἴο 18. 

αὐἱπάϊεε ποάμε." (ΒΡ. ϑαῃάουβομ, ϑΘΥΠΊΟΠΒ, 

Ρ- 419.) 
7. Βιιί αὐὸ αὐεγὸ χεηέΐ αγιοηρ γομ.] ΑΟΝ., 

αἴεγ Τεχί. ες. ΕῸΥ ἤπιοι ΤΥ Μ,485. 
(δ Β Ὁ Ὁ), κιτ.λ.) τεδά νήπιοι, “Ὀαθε5: 
ΠΕ τοδάϊηρ ᾿ὰ5 50 ΠΊΟἢ οχίθγηδὶ ϑιρροτσί 
{παξ νὰ νοι] ποΐ νεπίυσο ἴο ἄδβοσιθα 1, 
ἢ Βοῖσμθ, 845. “ἰεείίϊο αὐοσιγάα. Βαΐς ἴἰ 
τηϊρηΐ ποῖ Ὀ6 αὐτὸ ψνουίῃν οἵ {Π6 Αροβί!ε 5 
ΙΒ Υ 50 ἴο βρθαὰκ οὗ Πιμηβο] : ΠΟΥ͂, 45 ἴἴ 
υνοι]α ἀΡΡΘαΓ, νοι] σις ἢ ἃ τι56 οὗ {π6 νγοτά 
ἐΡΑθε5᾽ θὲ δ 41] ἴῃ δοσογάδησθ ὑἢ ΠΪ5 
ΡγΓδςίίσθ. [{ νου] 566 ΠῚ 85 1 [Π6 βριγι πα} Υ 
᾿ηῆττη, {Π6 ΤΠ ΥΆ}}ν δηα ᾿πίο]]θοΐιι4}} 7 τννϑαῖς, 
γγΈΓ6 {Πι15 ἀθβοσιθθα Ὀγ 8(. Ρ8μ]. ((Ε, “ἔδδοποῦ 
οἵ δαΦε-," Ἀοτη. 11. 20; “δαδες τη (γιβί," 
Ι ΟΟΥ. 11]. 1; “να, ψῃεη γα ψνεγα ὀαόε-," 
Οαἷαί. ἴν. 3: “1Πδὲ νγαὲ 6 πο τηοσε ὀδαόε-," 
ἘΡἢ65. ἱν. 14; ΘυΕσΎ οἠθ ἰπαξ τοί τΊ1]}Κ 15 
ἘΠ5]ΠΠΓᾺ] ἴῃ (Π6 ννογά οἵ στὶρῃςοθιιβηθββ [ΙῸΓ 
6 15.ἃ δαῤε," Ἡεῦτενβ ν. 13). “1η πλ8]16 6 
Ὀ6 γ6 ὀαδε:" (τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, τ (ΟΥ̓. χίν. 
20), 15 ἱπάδϑθαά δὴ Ὄχοθρίηῃ ; Ὀιξ {Π6 ραϑϑαρο 
Ὠδ5 ἃ 5110{16 Ρ]ΔΥ οἡ {πε βοοά δπά θα β5θῆβεβ 
οἵ σμ]ἀποοά, οἡ εὐλἠέλερηεςς αὐιὰ εἰρη αἐϊξεηεςς 
Βεβι 65 [6 πϑᾶρὸ οἵ {πὸ ννογά, 8. Ραμ], τη {16 
ςσοπίοχί, ργθβθηΐβ ΒΙΠ156}} ἀπά {πὸ Τ᾿ μΘσβα! ΟΠ ΙΔ 5 
ἴῃ 8ῃ ϑρεοΐ ννῃΟ ἢ ννου]Ἱά ΡΓΘΟΙΒΕΙΥ ΤΌνΘΓβ6, 
Δηα ὈΥ ᾿ηρ]Ἰσδίϊοη σοηίγαάϊοξ (5εε ΑἀαΈΟηΔΙ 
Νοίεδ δῖ δπά οὔ σμπαρίεγ), με ἤριιγο οἵ θαυ ποοά 
ΔΡΡΙΙΘα ἴο ΠΙΠΊ561Ε, Τρεν ατα {πῸὸ δαῦες; ῥὲ 15 
16 τροφὸς, “γηοΐῥεγ, ὙΠῸ 15 4150 ἃ ΠιΓ56." 

α' ἃ πεγθς ἐρεγίσῥειρ ῥὸῦ εῤ᾿άγο.] Α5 
Δ παν βίηρ ΠΟΘΙ ΟΠΕΓΙΒΠποίῃ ΒΟΥ οὐ 
σὨΠάτγεπ. 

8. δεῖγι αεοϊοπαΐεῖν ἀδοίγοις 97, γοι. (ες 
᾿Αἀάϊθοπα! Νοία δὲ οἱοβε οἵ {πε Ἵπαρίετ). 

δεεαιε γε ῬΘΘΘΤΑΘ Ἅἴ647 10 τι5.] 

Θ. ον γε γερῃηιδεγ οἱ(7 [ΟἿ] ἀπά ἐγαυαϊ; 
ψοΥκίπρ ποδί ἀπά ἀαν,) ὙΠΟ παγγδίνα ἴῃ; 
Π6 Αοἴδ, 1Ὲ νΕΓΥ͂ βίον ΡγΓΘσβθά, τηϊρμΐ ᾿Ἰοδά 
15 ἴο ΒΌΈΡΡΟΞβἝ {Παΐ 8. Ρᾷ1} παά ΟΠΪΥ βροπί αἵ 
ΓΠοββαοηϊοᾶ 27 ἄαγϑ δὲ {Π6 υἱηηοβί, ρουπαρ5 
ΠῚ 21 ὍΣΣ. (Ἀδί5 ΣΥΗ͂. τ, 2, 10). ΤῸ 50Πὶ6 
ἘΠ6 Ῥγθϑεηΐ Ῥαββϑαρα Π85 ΔΟσΟΥΙΠΡῚΥ Δρρεαγοά 
ἴο Ρῥγεϑεπέ σοηβιάθγαθὶα αἰ ΠΟ] ΠΙ65. ὙΠῸ 
ΠΑΥΤαΐγΘ ἴῃ Αοΐβ, πονγενοσ, ἄοθβ ποΐ αὔῦϑο- 

᾿ Ἰυΐεῖν ἀδπιαηά 5.0 ΠΑΥΤΟΥ [1Π|115. ΟΥ̓ {{Π|6. 
ΑΠα ἔννο οἰγου Πηβίδποαθβ 56 6ΠῚ ἴο ΓΟ. ΓΟ [[5 

Ι. ΗΒ ΘΑΤΟΝΊΑΝΘ. ΤΙ. 

9 ΒῸΓ γε γεπηθπηθοῖ, Ὀγθίἤγαη, Οὐ Γ 
ἸάθοιΓ ἃπά {γανδ]] : [ογ. ἰαθοιυγίηρ 
ηἰρῃς ἀπά ἄδυ, Ὀεοδιιθα νγα νου] ποῖ 
θὲ σμδρεαθ]ε τἰπΐο ΔΠΥ οἵ γοιι, νγε 
ΡΓΘΔΟμαα ππίο σοι {πΠ6 φροβρεὶ οἵ 
(οά. 

Ιο Ὗε κγε νγίίπεβϑεβ δπά (σοά 
αἰφο, Ἠονν ΠΟΙΠΥ πα 11|5{} 0 ἀπά πη- 

Ἔχίθηϑίοη-- -[ἢ6 σοηνογβίοη οἵ ΠΊΔΠΥ Ἰἀο]δίθυβ 
(. ὙΠ6554]. 1. 9), 4Δη4 μῖ5. ον δχργεϑδ βίαίε- 
πηθηΐ, (Πδὲ 6 τοπηαϊ πο ἸΟπΣ ἜΠΟΣ ἴῃ 
ὙΤΠοββϑαϊοηΐοα ἴο γοοοῖνε αϑϑιίδίαησθ, Ὁ πο6 δπά 
αϑαΐῃ ᾿ ἔγοση ΡΉΏΠΙΡΡΙ. (ΡΠΠΙΡρΡ. ἵν. 6). (8εε 
δποη ὕοοϊς, “Αοΐβ οἵ Αροβί!θβ, Ρ. 205.) [π 
ΔΏΥ αα56, ἴΠ6 βρεοΐδοϊα οὗ βςῃ δη οη8 85 δῖ. 
Ῥαι] 50 ννουκίηρ, ΘΟυ θῇ ΤῸΥ Βοπηθίϊπρ [655 ΠΔη ἃ 
τηοπίῃ, νου] θῈ ἃ πηοηηοσαθ]6 οπο---ἃ {δ1πηρ 
ἰο αἴίτγαςξ αἰζεπέϊοη, ἀπά ἴο ὈῈ Ἰοηρ σειηεπι- 
Βεγθά δηά ἀϊβειιθϑεά. ὍΤῊ15 νου] ΘϑραοΙδ]}Υ 
ΡῈ {π6 ςᾶ56 ἴπ {πὸ βγοι οὗ ΤΙ Βεββα!οπῖοδ. 
Α 5βορκβερίπρ δηά ἱπάιιβίγια! σΟΠΊΠΊΙΠΙΥ 
νοι] ᾿ηϑεποίνεὶν Κπονν ΒΘ ΊΠΕΥ 500 ἢ 8ῃ 
ΘΧΒΊΒΙοΠ νγὰ5 ἃ ρίθοθ οὔ Ἵπαυ]δίδη!βπη. ΟΥ̓ 
ἃ. Τρα]γ. Βνθῃ 1Ε 8[, Ῥαμ])5 βία ννᾶβ ουξ 
Βῃοτέ. ΟΥ̓ 84 τὶοῖ, {ποὺ ταῖρι θὲ Ρεγίδοι!ν 
ΔΥΑΥΘ ΥΠΕΊΠΟΥ [Πο56 ἴδνν νθο κβ γνῈ ΓΕ ἃ [ΔΓ 
τεργοβοπίδίοη οἵ {πὸ ἔγαπηια ἀπα τποι]ά οἵ ἢϊ5 
ΘΘΏΘΓΔΙ 116. [{ 15 ΘΕΓΙΔΙΠΙΥ βίγαηρα το {ΠπΚ 
ἢονν ἴαγ {πΠ6 Ἰάδθα νυ ἢ νγα 1Π5ΕΠΠΟΓΙΨΕΙΥ͂ ΓΌΥΤα 
οὗ {πε ρτϑδαῖ Αροβί!θ, ἃ5. ὁπ υίεγὶν δρϑοσθοά 
ἴῃ 1Πθοϊορίοδὶ Γποιρης ΟΥ̓ 5ογαρῃῖς ἀθνοίϊοῃ, 
νΠθη ποΐ ΕΠΊΡΙογοά π΄ ΡῬΓΘΔΟΠΙΠΡ ΟΥ̓ τηϊ5- 
ΒΙΟΠΑΙΥ ὙΟΥΚ, πλιδὲ 6 τηοάϊῇθα ὈΥ διιοῇ 
ἃ Ῥαββϑαρθ 85 {π1ι8. ΤΠῈ ἰαηριασο ΠΕΓσ τιϑε 
αὈουΐ “νου κίηρ Πρ ἀπά ἀδγ " νοι] 5πονν 
{παῖ ἴῃ ὙΠοββαϊοηΐϊςα, δὲ ᾿θαϑί, οὔ ὈΠΌΤΟΚΘη 
ΑΥ ἴῃ ἰῃ6 νγεθκ ΟΠΪΥ σου] δὲ τιπάϊνι 6 α]ν 
φίνεη ἴο ἀϊγθοῦ γ Αροβίοι!ς ἰαθοισ. [ἴῈ 15 
γα] Π ἴο φσοηϊθοίιγα Ποὺ ΠΊΙΟΝ {πΠ|6 ΠΊΔΥ 
Βανθ θθθη αἱ [15 ἀἴβροβαὶ Ἰροπη {πΠῸ οΟἾΠΕΥ 
ἄαγϑ οἵ {π6Ὸ νγεεῖς. 1 Πὰ5 θβεη δάάβά ἴο 
{π6 1|5ὲ οἵ 8:. Ῥαι]5 αἰ ΒΊου]165 {παῖ Πα {Πιι5 
ννουΚοα τη ΠΥ “ αἴ Δη ἀρὸ θη ΠπΠ6 ὈΟΘΠΥ͂ 
ἔγατηθ σϑίιιδεβ ἴο ῬδυΟυΠὶ ἃ πον ΟΠΓο.᾽ 
ὝΠΙ5 5 ΒΌΓΕΙΥ ποῖ 50. Μδϑδὴ οἵ 5ίασϊίοη δηά 
εἀπιοδίίοῃ ἀπιοηρ {πῸ6 ἴενν5 ἀΠΙΡΘΠΕΥ Ἰεαγηθα 
ἰγαῖθβ. ὙΠῸ βατὴῖθ Οὔ ραίίοη ἢὰ5 Ὀθθπ ἴπ|- 
Ροβϑά ὈΥ οἰιϑίομη ἸΡΟΩ ΡῬΕΓβΟπ5 θνθη οἵ τουδὶ 
Ὀιγῖμ ἴῃ ἀἰϊβεγεης. παίοηθ ἃπά ΘΟΙΠΙΓΙ65. 
ἘΡΙΠΒατά [6115 τι5 {παΐ (Πατ]οπλαρης μά ἢ]5 
50Π5 ἴδιρῃξ τηθομδηὶς ἰγαάθϑβ, ἢ15. ἀδιρ ζοΥβ 
βρί πηΐπρ; Δη4 νγεανΐηρ. ὕδοἢ) πιο θεΥ οὗ {ΠῸ 
Ῥγιυβϑίαπ Βογαὶ ΒΑΠΊΪΥ, αἵ {Π6 ργθϑαηΐ {ΠΠ|6, 
5 ἀρργϑηϊίςσθά, δηά επίοιβ ἱπίο ἃ βιὰ οὗ 
ἰγαάθβϑπιθη. δῖ. Ρδι]᾿5 πηοΐΐνεβ ἴῃ σοΟΠ ΕΠ Πρ; 
ἴο ψνοτὶς νοῦς ἴῆγεο: (1) ἡπάερεπάεπεο, ἴΠπ6 
Βοΐπρ 4016 ἴο ἔακθ ννμαῖ ἢα5. ὈθΘΠ ἱΠΡΘΠΙΟΙΘΙΥ - 
Ο41164 “4 ἰαγ Ρροϑβιξοη "; (2) ἐχαρρίο (2 ΤΊ 655. 
111. 8, 9); (9) εραγίέν, πανίηρ; βοιηθίμϊηρ ἴο - 
σὶνα ἴῃ 4]π|5 (Αςίϑβ χχ. 34). 

ΤΥ 
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ὈΙΑπΊθαθν να Ῥεμανεά ουβεῖνεβ 
ἀηλοπρ; γοιι {πὲ δείϊενα : 

1 Α5 γε Κπον μον να Θχμογίοά 
ΔΠ4 σοπηίοτίοἀ Δη4 σΠαγρεά Ἐν ΈΥΥ ΟΠ6 
ΟΥ̓ γοιι, 25 4 ἔδει ἀοέδ ἢΪ5 σμΠ]άγεη, 

12 Πδΐ γε νγοι]ά νγαὶκ νγογίῃγυ οὗ 
(ὡοά, νγῆο ἤδίῃ ςδ]]εά γοιι πηΐο ΠΙ8 
Κιηράοπι δηὰ ρ]ογγυ. 

12 ΒῸΓ {18 σᾶιι88. αἶδοὸ {ΠδηΚ νγα 
(αοἀ ννἱποιε σεαϑίηρ, θεσαιιβθ, ΠΕ η 
γα ταςρεῖνεά {π6 νγογά οἵ (σοά ψῆῖὶςοῇ 

10. 20 γοῖι ἐφαΐ δε ϊευ] Π5 15 δοσυβοά 
οἵ θείην “νιποιιϊξ οηΡ Π8515, “ἃ ῬΟΪΠΕ]655 
νογά." [5 ἴἴ ποῖ γϑίπον νϑῦν ροϊπίθα ἡ “ ΕΟΥ 
γοῖι [μας δε ϊετυε,᾽- --ΑἸΓ ΠΟῸΡῊ 1 πλαγ ποῖ Αἰνγαν5 
πᾶνε βθεπιθά 50 ἴο οἴμουϑ. 

11, 19. (1) ἐχφογίθά,; (2) εο»ῃηγογίεά ; (3) 
ἐραγσεά. (1) παρακαλοῦντες; (2) παραμυ- 
θούμενοι :(3) μαρτυρούμενοι. ἔχ ῥοΡΠης, σο»η-- 
ογῆηπσ, ὀεσεέεοῥίησ. ΟΥΔΠΙΠΟΥΓ (4αοίεα ὈΥ͂ 
Βρ. ΕἸ] ςοῖ). ὍὙΠΙ5. βοπηοννμαΐ ἀἸΠΊοα]  Ρα5- 
58ΡῈ 5 {Π115 {Γαπϑαϊθά Ὀγ Βρ. ΕἸΠοοίΈ. ““ Ενθῃ 
45 γοι Κπονν πον ἴῃ τοραγὰ οἵ δνεγΥ ὉΠ6 
οὗ γοῖι νγὸ αἰαὶ .ο, 85 ἃ ἴα ποῦ τὈνναγαάβ. ΠΙ5 
οὐ ΟΠ] άγθη ; Ἔχ ου Πρ γοῖϊ ἀπ ΘποοιΓαρ- 
ἴπρ' γοιι, η [Θβε Γγιηρ {παΐ γα 5ῃοι]ά γα] 
νγοσίῃυ οὗ σοά." (Βρ. ΕἸ]Πςοίί, “ΕΡρΡ. ἴο 
ὙΠε655.᾽ Ρ. 145.) 

}ὶς ἀἰιφάοηι ἀπά ο΄ογ}) (τὴν ἑαυτοῦ βα- 
σιλείαν καὶ δόξαν). ὙΠῸ δτγίϊο]6 τοίουβ τὸ 
Βοίἢ ϑυθϑίαδπενεβ, Δπ4 ἘΠ6 ῬΓΟΠΟΙΠ 15 τηοϑβί 
δ Ρῃδίῖς, “ {πᾶΐ ν ΠΟ ἢ 15. αἴ ποθ {πὸ Κιίηρ- 
ἄοτη πᾶ ρίοσυ οἵ Ηἰβ οννὴ 861 “ΒΥ 50 
δοσορίϊηρ 1, {ΠΟῪ ΒΕΙΙονθα 1Ὁ ὉΠ πλδίοΥ ΡΟ 
1Π τεβεϊπιοηΥ οἵ (σοί, ᾿πηπΊΘ Δῖον πρὸπ {Π6 
[ΕϑΕ ΠΟΥ οἵ δῖ. Ρδὶ}1 (Ρϑαύβθοη οἡ (ὐτθθά, 
ἌΤΡΙΟΙΘ τ Ρ' τοὶ; οἵ. 2 Τῆ655. 1. το -ἼΠα 
ΘΈΠ. 51|51Π65 γγῃοσα σκόγεοί, ποῖ ννμοβα ααμέροῦ 
15 σοά. 

Ηἰς ἀϊιησάονι] ὙΠῸ (ΟΠ γι βίίαηβ, ἀγαρροά 
ἔγοτη [450Π᾿5 Ποιιβθ, ννεσα σμαυσθά θεΐοτα {ΠῸ 
ΡΟ ΓΟ 5 οἵ “ΤΠ οββαϊοηῖσα, νυἹἢ “ ἀοϊηρ σοη- 
ἸΓΑΥΥ ἴο [πΠ6 ἄδογεεβ οἵ (ξβαυ, βαγίπρ {μαΐ 
ΤΠΕΓΘ νγ85 ἃ αἰ Πογοπί Κιηρ, [6ϑιι5᾽ (Αεῖβ χυῖϊ. 
2). [Ι{ Πὰ5 Ὀεθη ᾿ηΐογγεά {παῖ δῖ. Ρδι] βᾶνα 
ΡΘΟΙΠΑΙΓ ΡΓΟΠΊΙΠΘΠΟΘ. ἴο {Ππ|5 ἀβρθοΐ οἵ ΟἿΓ 
Τ,οτ 5 οἤϊοοβ--ἰο ΗΙ5 Κιηράοπι---Ἰπ ἰθδοπιηρ, 
αἱ ὙΤ Ποβϑαϊοηῖοα. “15 νοῦβα ἀηα 2 Ποββα- 
ἸοηΙδπ5 1. 5, πᾶν θη ἃρρθαὶθα ἴο ἴπ σοηῇτγ- 
τηδίοη. Βιιῖΐ {π656 ΕΡιβί!]ε5 βῖνθ Π|{|6 βιιρροσί 
ἴο {πη6 14εᾳ. ὙΠΕ οοπορρίϊοη οἵ {πε Κιηράοτιη 
15. ποῖ 50 ΡΓΌσΊΪΠοηΐ ἴῃ ΟἹ ΠΟΥ ΟΥ̓ {Π656 ἰοτίου 5, 
85, δισ., ἴπ τ (ΟΥΙΠΙΠΙΔΠ5 ΟΥ (Οὐα]αίίαηβ. [{ 15 
ΒΟΔΓΌΘΙΥ νγαΥΥ Δ Ὁ] 6 {πη ἴο Πηά [ἴῃ {Ππ658 
ἴνγο ὑεῦβεβ ΔΠΥ͂ 5Ρ6ΟΙ4] 1{Ππϑίγαίίοη οὗ {ΠῸ 
Ἠϊβίουυ (Αοίβ χν!]. 11), ΟΥΓ οὗ {πΠ6 ργόρῆθου οἵ 
1ῃ6 Μδη οἔ δ8ιη (2 ΤΠ655. 11.). 

18. ὙΠπαῖ Π θη γε τεοεϊνοὰ ἃ ψοσγά οἵ 

Ι,. ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΙΑ ΝΘ: ". [ν. 11---τσ. 

γε Πεαά οὗ ιτι5, γε γεςεϊνεά 22 ποΐ ἂς 
της νγογά οἵ πιϑη. διιῖ 45 1Ὲ 15 ἴῃ ἔγατῃ, 
της ψογά οἵ (σοά, ψ ΠΟ εβεοίμδ!ν 
ννοΎ ΚΟ αἶβο ἴῃ γοιῖι {Πδέ Ρε]ενα. 

14 Εογ γε, Ὀγείῆγαη, Ὀθοαπια [ο]- 
Ἰονγεῖβ οὔ τ[ῃ6 σπαγοῃο5 οὗ (σοά ψῃΪοἢ 
ἴῃ Τυάπὰ ἅγα ἴπ (Ἠγῖβε [εϑι: [ὉΓ γε 
αἶδοὸ πᾶνε βιιεγεα [Κα τῃϊηρβ οὗ γοιιγ 
ΟΥΏ ΘΟΙΙΠΈΓΥΠΊΘη, Εν Π 85 ΤΠΕΥ Λαὺς 
οὔ τῃε [ενν8: 

Ις μο Ῥοΐῖῃῇ ΚΙΠε4 {πε [1 ,μοτά 

Πθασὶπηρ (Ργεδοῃθα ννογά) ὥοπὶ τι5, ψνῃ]οἢ 
5. γεῖ ἃ νογά οἵ σοά (παραλαβόντες λόγον 
ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν τοῦ Θεοῦ) ( νεγθιτῃ διιοΐοτί- 
4115 1) ε1."---Ν ]ρ.), γε δοσορίθά, ποξ 4 νογά 
οἵ πιδῃ, θαΐ, 45 1 15 ἘΓΠ]Υ, ἃ ννοσά οἵ σοά. 

9, ἐδὲ ερμγορες 97 Οοά. .. ἴπ “μάσα. 8ι. 
Ῥδι] 5ρθακβ οὗ “σμιγοιοβ᾿ ἴῃ ΟΠ6 ΘΟΠΠΊΓΥ ΟΥ̓ ᾽ 
οἰἴγ, γε {π6 ϑαπηθ σμγΟΠ65. ΟΥ̓ σΟΠΡΤΟΡΑΙΙΟΠ5 
ΔΥΘ εοἰϊροίϊυεῖν οπθ. (Οἵ, ““σΒΌγΟμ ΘΚ τ (ογ. 
χὶν.. 34: Μὰ ἐοπυσοῖ (τ ΟΦ Ξε Ξ 
Ῥεαύβοῃ, Ασί. Χ. 

14. δεεαιιο γζο ϊοαυογ..] Ιριϊξαίογο. 

97 γοι οαυπ εομγίγγηι61) συμφυλέται. 
ἼΠΕ ὑποοηγογίθδα ἰθνν5 ἴῃ ΓΙ Παββαϊοηΐοα, οἵ 
ὙΠΟ56. ΘΗΥΥ δη4 νἱοΐθποθ να ἅτε [ο]4 50 
νΙν]αἸΥ ὈΥ 8[. Γὰκ6 (Αοΐβ χν]. 5, 11, 13)}--- 
{πὸ υετυὶς ᾿πῃαθιϊαηΐβ οἵ Μδοθάοηϊα, τῆοτα 
Θβρθοῖα!]ν οἵ “Γ ΠΟββδ!οηϊσα. 

15. ἀἠ]οά ἐῤὲ 1,ογά σεει..] ὙΠ6 {π|6 “ἘΠ 6 
ΤΟΥ ἢ Πογα 15. ποῖ ϑβϑτρὶΥ οπθ οὗ τ518] χε- 
“εγόπτο. ἹΠΘΓΘ 15 δὴ τππάογίοπε οὐ ΠΟΥΤΟΥ͂, 
1π4 Πρ παίϊοη, Δηα τγϑδ]!Ζζαίϊίοη οἵ {Π6}Γ σα] 1η 
1. “ὝΠΟΥ ΚΙΠΘά ἴπὸ Ζογά [65115,᾿" - ΗΙπ, 0 
85 {ΠῸ6Ὶ Μαβίθυ, {ΠΥ σεσα Ὀουπα ἴο 5εῦνε. 
ΤῊΘ {Π]16 15. ἂπ δάαϊίίοη ἴο {πεὶΓ σα]ῦ; οἵ. 
1: ΟΟΥ. 1]. 8. 

απά ἐῤοὶγ οαὐσπ ῥγοῤῥεί..] ϑϑνθσδὶ Ὁποῖδ] 
τηΔΠηπβοτρί5 (δ, Α, Β, Ὁ) ηά4 πηοάεξγη 
οὐἸΕο5. (ΤΆ Ππι., [Ο]οννεά ὈγῪ Ῥσοξ. [ονεῖζί, 
ΤΙΒοποηά., ΒΡ. ΕἸ]ΠοοΙ) οὐ (ῃε ἰδίους 
ἴῃ τοὺς ἰδίους προφήτας οἵ {π6 Τεχί. ρα. 
Βυΐ {πὸ ννογά 15 ποῖ νυιπουξς ροοά εδχίεγπαὶ 
αἰτοβίδίιοη, ἀπά τὲ δή 5 πηποῇ ἴογοθ ἴο {πῸ 
ΑΡοβί!θ᾽ 5. ἀγριαπηθηΐ πογθ. (1) [ἴ 5ῃονϑ. {π6 
ΤΘΟΚΙΘ55 ΒΑΠΡΊΠΠΑΤΥ ἘΠΕ] Ε οὗ {π6 [ενν5 1π 
τ ΓἀογΙηρ [Π6 Ργορμοῖβ. ΔΝ ΠΥ, ἴΠ656 ργορῃείϑ, 
{πὸ ἤοννεῦ δηα βἸΟΥΥ οἵ {ΠΕῚΓ Γᾶςθ, νγΈΓῈ Ζῤοῖγ' 
δ» οαυπ! (2) 1 δήάβ ρϑου]αῦ νυἱνιπ655 
ἴο {πε ΡῬᾶγΆ}16] ργεβεπίθα ὈΥ {πῸὸ ὙΠοβϑδίοη- 
ἴδῃ (Ἰγιβίίδηβ, γῆ νγεγε ρεγβεοιίθά ᾿Υ͂ 
1ΠΕΙΓ οαυπ Ὀγοίμγθη δηά [6]]ονν - ΟΠ ΓΥΠΊΘΗ. 
ν. 14). ὙἼὙνοΟ ΓΤΓἝΔΒΟΠΒ. ΠΊΔΥ πᾶνε ἰεά ἴο 
115 οπηϊϑϑίοη. [{ τηϊριΐ πᾶνε βεοηθά 5οπΊε- 
να ἀογορδίοσυ ἴο {πε ργορμεῖβ ἴο θὲ ἀ65- 
οΥΙθοα 85 ῬθοΟυΠ ΠΥ ἀπ ἘΧο βίο Ὺ «ετυῖε. 
[ Βὲβ αἰδὸ εϑὴ βιισρβεϑδίε (δὲ ἃ βογιρὶα 



ν. τ6---τ|.] 

76βι5, δηά {ΠῸῚΓ οννη ριορἢδίβ, δηά 
ἢᾶνα Ἰρειβθοιιαά τι; δηά {ΠΕῪ ρίβαβε 
ποῖ (ὡοά, 4η4 δ΄Ὲ6 σοΟΠΊΓΑΓΥ ἴοὸ 8]]} 
ΤΏΘη : 

16 ΒοτΡΙἀἀἸηρ τι8 ἴο βρβὰκ ἴο {Π6 
(ἀεμτ 65 ἐπδὲ ΠΟῪ πιὶρμε θ6 βανϑά, ἴὸ 
Π]1] ἃρ ἘπεὶγΓ 581π8. ἰνγᾶυ: [ὉγΓ {ΠῸ 

ΠΗΒΒΑΤΟΝΈΛΔ ΝΒ. 11Ὶ 

ΥΔΙΠ 15 σοπΒ προ {ποπὶ το {ἢε 
τυἰτευπηοϑβί. 

17 Βυῖ νε, δγείβγεη, θεῖπρ τὰ Κοη 
ἔτοτη γοιι ἔογ ἃ 8ῃογέ {{π|6 1ἢ ρῦδϑεηςα, 
Ποῖ ἴῃ Προαγί, ἐπάθανοιιγοά {Π6 τποῦα 
ΔΟΘΠαΔΠΠΥ τὸ 866. γοιγ ἕλος ψ ἢ 
σγεδῖ ἄεβιῖγα. 

τηῖϊρς πᾶνε οσοιγγοά ἴο {πὸ βοῦῖθα 45 ἴο πε 
ςοΥγθοίμοθθ ἴῃ Οτεεκ οἵ ἴδιος ἴππ5 το 
(Κεἰομθ). ΕὸΥ ἐχῤγοσοίοι οἴ, τις. ο΄. ἴδιος 
αὐτῶν προφήτης, ΓΙϊὰ5. ἴ. 12; [ῸΓ ἐῤοιοί, 
ΕΠ ὙΠ ΥΖ, ΧΣΙΠ, 241. [ΕΓΕ]]18 
Δοσι565 Μαγοίοη οὗ μανίηρ' ἱπτογροϊαϊθα “ΓΠΟῚΓ 
ΟΥ̓ ἦΠΕΓΘ, ἴο 5110 Π]5 ρθοι]αγ ἀοοίγίηθ. 5π 0 ἢ 
ΠΠαΥρΡῈ5. ΕΓ ἴοο οἴζθη τπηδάθς νυἱποιιϊΐ ονῖ- 
ἄδθηποθ. ΤῈ Μαίοίοη, ΟΥ᾽ 506. ΟΠ6 εἶβθ, ψγΠ0 
ΠοΙά {παΐ ἐπε ΟἹά Ταβίαπιοπί ργορῃοῖβ. Παά 
ποίπιηρ ἴο ἄο νι (γί βίίαηβ, παά ᾿πίογ- 
ΡῬοϊαίθα {πεὸ ψτοσά, ἴ νου] ποΐ μανθ Ὀδὸῃ 
ΤοοοΙνοά ἱπΐο 50 ΤΠ} ΠΥ οτί οάοχ θοοΚ5.] 

ῥατε ῥεγσεεμέοά 1.5.1] (ἡμᾶς ἐκδιωξάντων.) 
Νοῖς {πὲ ἐκ --- [ποὺ ομβαβϑᾶ ὰ8 ουὖΐ ὈΥ ρεῖ- 
ΒΘΟΌΊΟΗ. 

ἐφον ῥίεασο ποί Οοά, απά αγὲὸ εομπέγαῦν ἐο αἱὶ 
γιεη.}) Μή, {πε ϑδιιδ]θοΐίνα πθραῖϊνα ἢ ΠΟΥ 4γῈ 
οἵ ἃ οἶδ οἵ νγῇοπὶ να ΠΊΔΥ σοηποοῖνε [ἢδΐ 
{ΠΟΥ ἅἃτα ποῖ ρἰθαϑίηρ ἴο σοά. δῖ. Ρϑὶ] Ππαά 
μαά Ὀυΐ ἴοο ΠΊΔΠΥ ΟΡΡοΟΓΙΠ 65. οἵ βθοῖηρ' 
{π6 Ὀοαγῖπρ οὗ [15 σοι ηἰγυ θη ἴο {ΠῸ τοϑί οὗ 
π6 νγου]ά, απὰ π6 ορίπίοη επίοσίαιηθα οἵ 
{μεῖη. ΑἸΓογπδίοὶν ΠΟΥ ΟΙΥ ογθάπ]οιβ (εγεάαὲὶ 
ἡμάκσις “22261165ὺ, Δ 4 ΠΟΥΟΘΙΥ Ἱἱπογθ] 088 ; 
ὑναπίϊηρ ἴῃ ΠΟΧΙΌΙ ΠΥ, ὉΓθΑΠΙΥ, ταΠπεπιοηΐ, 
Κιπάπεββ (σά γ)οηέες σοίος ἀεώμεεγε ὡδγρο.) ; 
{ΠΕ ῚΓ ἔαγίοι5 ϑριγιῖ οἵ στὶοῖ, {ΠῸῚΓ βδαναροὶν- 
τΘΡ Ϊδῖνθ παι ΠΥ (σά εγσις ογῖηες αἶΐος 
ῥοσέϊο οαἰΐπηγι, Γ αςοῖῖ. “Ἡ δῖ. ν. 5), {ΠεὶῚ δΙΓοΥ 
Δη4 ἰηβοϊεπέ σοπίεπιρί, ργοβθηΐθα ᾿ἴ56 1 ἴο 
δι. Ῥδ1 δἰπηοϑί 45 1 «14 ἴο {{νθηαὶ δηά 
Τδοϊξι5. 

16, ογδιάαἤρο τις ἰο σῤεαξ ἐο ἐρδὲ Οδμέϊίες 
ἐφαῤ ἐῤὲν γιϊσδέ δὲ ταυδά.)] “ΓΠΪ5, ἴῃ {πῸ 
ἈΡοβί!]ο 5 {ποιρηΐ, 1ῖ5. ἃ ΨΟΥΥῪ 5ρ6ο αὶ ̓ πϑίδησα 
οἵ {ΠΕῚΓ ““δάνθυϑιιβ ΟΠ Π65 4|105 Ποϑί!]α οὐ πΠ1.᾽ἢ 

ο ΔΙ ρ ἐῤεῖν οἶρι5.] (εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι.) 
(Οὐήεοεέ μὰ γερμΐ δθοπὶ ἴο θῈὲ Ὀ]επάθά 
Τορθίμοῦ ἴῃ {Π6 εἰς ; ἃ ἄοιιθ]8. ΠΘΟΘβϑιυ ἴῃ 
{Ποπλβεῖνεβ, ἀπά ἴῃ {πΠ6 σοιγϑα οἵ ονθηΐβ πηθοῖ- 
1πρ ἴῃ οπο "ἡ (Ρτοξ. Ϊοννεῖι). ΕῸΓ {ΠῸ {ποιιρηΐ, 
85 ὙῈ1]] ἃ5 {πε Ἰδηριιαρα οἵ, οὔπω ἀναπεπλήρων- 
ται αἱ ἀμαρτίαι κιτιλ. “ὙΠΟ 5᾽η5 οἵ {ῃ6 
Ατηογιεβ αὐ ποΐ γεΐῖ ἡἠεά μῤ." (Θεη. χν. 
τὸ, ΠΧ) 

αἰαυαν.) “Βεϑῶγε, αὐ ἐδὲ ἐΐγι6 οὔ, πὰ φεῦ 
Εμγιδι " (Ρτοῖ,. ]ονεῖίι.) 

δμὲ Ὅὰ6 ψυδῦμ ἐς δορὶς μῤοῦ ἐῤερι.] Οἡ 
“89 ψτϑύμ," οἷ, Βαργα οἡ 1 ΤῊ655. 1. το; 
(ο]085. 111. 6. 

ἐο ἐῤὲ μέέεγηιοσί.] εἰς τέλος ἢα5 [ΠΤ66 ΡΟββίθ]8 
τηρδηΐηρδ: (1) σε ἰο ἐῤθ ἐπα οἵ δηυίῃϊηρ, 
6. δ. οἵ 5 θεσιηρθ (8:. Μαΐί. χ. 22, 24; 8. 
Μαῦκ χί. 13). (2) «4: ἐαεὶ (8. 1χὰΚὸ χνπ!. 
8) δὲ. 1010 ΧΠῚ Τὴ} (5) 8ὺ 45,16 δεῖπρ' 1Π 
16 6πά, 1. 6. κιἰήδ7) «δε γμε 07], (39 “νου ά 
ποΐ ἐεεέγον ῥίγει αἰξοσείρον,,) 2 (ἤγτοη. ΧΙ. 3; 

ΡΕΥ͂ΜΑ, (ἀπὲ ἐμον μαά κμέξεγὶν ἀεείγογεά 
ἐφερ αἱ], 2 Πἤτγοη. χχχὶ. 1), “" δά ἱπίθγϊξιιπι, 
ἴα αὐ ᾿πίογοδέ, Μιιαάζέις, ῥγογσις." ΟΑπολέσαι 
εἰς τέλος, ΑπΊοβ Ιχ. 8). 866 Οτπηπι, “1,6χ. 
Ν, Τ᾿ Βγείβομη. “1,εχ. Μδη.᾽ 5. ν.τέλος. Τ παῖ 
ὈΙΕΓ επά! (“ {π|5615 δχίίι5,᾽ Βεηρ.). Τΐβ 
ἘΡΙβ[16 νγὰβ ργοῦδθιὶν υυγιτεπ δὲ {ΠῸ οἰοβο οἵ 
Α.Ὁ. 52, ΟΥ̓ {πΠ6 Ὀεριπηϊηρ οἵ Α.Ὁ. 53, ἴῃ 1Π6 
ΘΑΓΙΥ τηοπίῃ5 οἵ δ[. Ρδι}}5 βίαυ οἵ ἃ γϑαῦ δηὰ 
ἃ ΠΑ δ (ουιπίῃ (Αοΐβ χυῇ!. 11). Αθοιΐ 
ΙΓ γεαῦθ Ὀεογθ, δ ἴΠ6 Ῥάϑβομαὶ ἔδαβί, ἃ 
ΤΟΥΓΙΌ]Ὲ. τιοῖ Οσσιγγεοα, ἴπΠ ΝΜ ΠΙΟΠ, βοπηθ Πἰ5- 
ΤΟΥΙΔΠ5. 54, 30,οοΟ εν ψεσὲ δἰαίη. Τἢῖ5 
Ράββαρα ἢ85 Ὀθεὴ δάάιισθά 845 δυϊάθησθ {πδΐ 
1πΠ6 ΕΡΙβ[]Ι6. νγὰβ νυυιτὲῖ6η αγῆεγ ἴΠ6 βίεσε οἵ 
ΤΘγαβαιθπι. Βαΐ {Π6 ἰαηριιαρα οἵ “εχ ροβί 
Ταοΐο "ἢ ΡΓΟΡΠΘΟΥ νγου]α ἤᾶνο θθθη τηοτα ἀθῆ- 
ΠΙΐα 8Πη4 το ΔΠΊΡ|1Π6. ὙΠοβο Ὀτῖθῖ νοτά5 
Πᾶνα {Π6 ΙαγρῈ βΈΠΟΓΑΙ ΠΥ, {Π6 πο ῇπιΐα ΠΟΥΓΟΥ 
Δ Π4 ργαπάήθαγ, οἵ ἃ ἔσθ ργορπείῖς θασγάδη. 
ΓΠ 6 [οννβ, ἴΟσ βίοπιηρ {ΠῸ ργορμεί---ιῖ 

τηοϑβί οἵ 411 ἔῸσ ογποιγιηρ {πΠ6 ὅοη οἵ σοά--- 
Ὀτγοιρς ΒΙοο  - ΠΕ 1Ππ655, ποῖ ΟὨΪΥ προη {Πεπη- 
561νε5 (5. Μαίζμεν χχυ!. 25). ὙΠῸ “ τί 
οἵ σοά;, {πογοίοσθ, σοπηλϊηρ; Προη {Πεπὶ ἴο {Π6 
αἰίουπηοβί, ἀπὰς ΔΌΙἀἸπρ ἸΡΟΠ ἘΠΕῚΓ ΡΟΒΙΟΓΙΥ͂ 
ΕύΘῃ ἴο {15 δύ, νυ ΠΌΘΟΥ ἘΠΟΥ 511} ΓΟ ΠΊΔΙη, 
βοδίςογθά δἰπιοβέ Ἔνουυννμοσο." (ΒΙβμορ 84η- 
ἄθΎβοη, ΘΘΥΠΊΟΙ, Ρ. 190.) 

1177. δεοῖπισ ἑαΐεπ 7γοῦὲ γομ.] ἀπορφανισ- 
θέντες ἀφ᾽ ὑμῶν. Βρ. ΕἸ] οοΙΕ ΠΑΡΡΙΥ το- 
ΤλΑγΚβ, “[ἢ {Π15 Θχρύθϑϑινα σου ραγίθοη {ΠῸ 
ἀπό (τεϊϊογαϊθα Ὀοίογο {Π6 ΡΓΟΠΟΙΠ) 5εῦν 65 ἴο 
τατκ [ῃ6 Ιἄθα οἵ σἐῤαγαίϊον, ἀπ ἴῃς [ο πὴ 
ὀρφανός, ὀρφανίζω, ἴπ6 ἴδο!ηρ οὗἨ ἀεϑβοϊδίϊοῃ 
Δη4 δεγεαςυεγηοηέ ΨΥ ΏΙΟΠ [Π6 βϑραγαίίοη ἰπ- 
νοϊνεά." [Νὺὼὺ [ἄθα, εἰπε οἵ ογῤῥαπρῥοοά οὐ 
οἵ εὐϊἰωἑοσσηδες ἴθ ΠΘΟΘΘβαΎ ΠΥ ᾿τηρ]164.] ΒΡ. 
ΕΠ ςος ννῈ}} σιιρ ροϑίϑ “ πανὶηρ ΒΘ θη ἴΟΓΠ το ΠῚ 
νοι," 45 ἴΠ6 γαπϑίδίίοη (“' ἀεθοίαίὶ αὶ σοὐϊ-ς αὐ 
ἐερρις ῥογα," νὺ]ρ.). 

18Β.(. ὙΠΕΙΟ 15 8Δῃ ἀροηΐ 85 ῤῥεγυομαὶ ἃ5 
[86 «υἱἱ οὗ πιᾶη. “ἤἶ ψιι]168 ἴο πδνθ 
σοὴθ ὑηΐο γοι, δὰυΐ δαέαη Βἰπάθγεα τι5.᾿ 
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ι8 ὑνΠογείοτα: να ψουά ἤδνε 

ΠΟΠ6 πηΐο γόοις, ανεη [ Ραυΐ, οηςθ 
ΔΠη4 ἀρϑίη ; δι ϑαίδη ῃιπάεγεά 15. 

19, ΕΟΓ ννηδὲ 1: οἷμἵῖἃ ΠΟΡΕ, ΟΥ ΙΟΥ͂. 

Ι- ΠῊΉ ΕΒ ΘΟ ΑΥΥ ΘΒ. Ὁ. ι. 18---2ο, 

ΟΥ σἤονγῇ οὐ 'γεϊοϊοιϊηρ ἡ “Ζ.γ6ὲ ποῖ!ο 
Ἔνθ γε ἰπ ἴῃς ργδβθηςα οὔ ουὖγ [μοτὰ “ 
7655 (Ἰτιβέ δὲ ἢῖ5 σοπηηρ ἢ 

20 ΕῸΓ γε ΔΓΕ ΟἿ ΡΙΟΓΥ δηά Ιου. 

Ηε 5 οἴΐϊεπ πε στϑαὶ ἔβοίου [ἢ ἢ βίογυ, δοίην 
ἱβγοῦρν νν]οκε πηθη, νγῇθη ΠΪ5 ΠΑΠῚΘ 15 ποῖ 
Τρ Π οποα (566 εν. Αοίβ χυῖ!. 12). ὙΤΠα 
Ῥάϑβϑαβε 15 ἀοστηδίιοα!]ν ᾿πηρογίεα 85 ἃ “' ἀϊσζιιπη 
ΡΓΟΌΔη5.᾽ ΓΟ {Π6 Ρευβοηδ ΠΥ οἵ ϑαΐδηι 

19. οΥ εγοπω Ὁ. γεϊοϊεῖπσ.) (8ε6ὲ Αἀ- 
ἀ!οπαὶ Νοίε δὲ επά οἵ {με σμαρίογ:) 

αὐ Ηἰς εογγῖ7. 
ἴο {μαϊ.᾽ (Βεηρο!). 

“Ἠ!5 Πορε Ἔβχίθηδβ ὄβνεῃ 

ἈΠΟΌΙΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΤἊ οπ' ΦΩ͂Σ ἢ,. 8. 80. 

π. Ῥτοῦ. Τονεῖξ ποῦθ (845 1151181} [ο]]ονν5 
Τ1,Δοῃτηαηη. Ηδ ᾿οηῃβιάθῦβ [Πα [Π6 “ εογ δῖοι 
ὙΠΟ ἢ 1 Οσοαϑίοη5 ἴῃ {ΠῸ ᾿πηαρΡῈ 5 γαῦΠεῦ ἴῃ 
ἔλνοι οὗ 115 βϑηι ΠΟ η655, [Π8η ΟἴΠΟΥ νυ 156, ἃ5 
5.0 ἢ σοηΐαβίοηβ. σοι αἰβαννμογε." [{ 15, 
᾿ηάἀεδεά, ἔγὰα {παξ μα «Ὁ ποῖ αἰνγαγϑ' Ππά ἃ 
ΡΘάδπίς δη4 εοἰδθογαΐθ δΔοσιγαοῦ ἴπ 41} {πῸ 
ἀεί4:15 οἵ δ8:. Ῥδι}}5 πηξίαρῃοῦ ; Ὀμπξ «εὐ 
εομίγααείϊον 15. βουηθίῃιηρ; τόσα Πδη “ σοη- 
ξαβιοη. ὙΠῸ ἔννο ᾿ηϑίδποθϑ βίνθη ἔγοπῃ {Π6 
ΡῬγαβεηί ἘῬΡιβί]8α 86 5ΕΓΕΙΥ ὈΠΠΗΔΡΡΥ, ἴο 5ΔΥ͂ 
1[Π6 Ἰεαϑδί. (1) τ ὙΠΕ55. νυν. 2-4, ματα Π6 
τοαάβ, “1η6 ἄδν οἵ ἴπ6 1 ,ογά 50 σοπιοίῃ 85 ἃ 
1Π16 (κλέπτης) ἴῃ [Π6 πΙρμί," νυ. 2: “τῃδΐ {παῖ 
ἄδΥ 514}} ονεσίδκα γοῖ 85 ἐῤίευες ᾿ (κλέπτας, 
ν. 4.) Βιυΐῖ {με Τοχί. ες. Π85, ἴῃ 4}1} ργο- 
ὈΔὈΠΙΕγ, 1Π6 τιρί γϑδάτπρ [η ν. 4) “45 ἃ ἐῤῖε 
(κλέπτης). (2) πρόσωπον ἃπηΠ4 προσώπῳ (1 
655. 11. 17). Βιυξ Βεξα 15 πὸ “ σοηξαβίοῃ "ἢ 
ΟΥ̓ τηδίαρῃου.---ΟἾΪΥ ἃ ΥΕΙῪ 5115} 10 ναγιθ 
5ῃδ46 οἵ τηθδπίηρ᾽ ἴῃ {Π6 ἔννο ννοσά5, 1, ̓ Ἰπἀθρά, 
παῖ. Ιἴ τηὰὺ 6 «ὐάεα [Παΐ ἤπιος ννοι]ά 
566 ΠῚ ἴο Ὀ6 ἃ ννογά ρΡϑου Πα ]ν ἀρργορσίδία ἴο 
}αγεπία! ἱοπάεγηεσς; 1ἴ 15. σορῃαία ἴο ἔπος, 
εἰπῶν. [ἤπιος (σορῃαῖθ αὐτὴ ἕπος, εἰπεῖν) 
Ῥαΐγαχη ΡΓΟΡΥ ΠῚ δϑί. 

ννν πατήρ δ᾽ ὡς ἤπιος ἦεν. Ἡ Ομ. Οαγ55. 11. 47. 

Ἡδεγοά. 11. 4. 1.---ἤπιος.--- Εἴσῃα, “(οπι. 
αἰ τ 0: 725, ποίθ " 

1 5ῃοιυ]ά θὲ δά θά {πδΐ {π6ὸ ψ υ]ραΐο ἔγδη5- 
Ἰαΐο5, “ἔς σα Πλ115 ῥαγμ! ἴῃ τη 0 νεϑίΓΙ1ΠΊ, 
[Δ Π64112ΠῚ 51 ΠΠΙΓΙΧ ἴονεαΐ ΠΙΙῸ5. σοβ ((οά. 
Απηϊαΐ.). [1 [Π15 τεδά!ϊπρ' 15 δοσερίεαά δῇζεσ 4]], 
ὙγῈ ΤΠΔΥ αιοΐθ ἴπ6 νογάβ οὗ {πε εἱοηιεπί 
ΒΙ5ῃορ οὗ Οὐ]θαηβ. ““ΤῊΘ ΡῥγθδοΠ υ, ατοσ {Π6 
ΘΧΘΙΉΡΙΟ οὗ 81. Ῥι], πηγαῖα ΒΙΠ]561} 8}] ἴο 4]], 
Δοσοιηπηοάαΐοα ΠΙτη56 1} ἴο {πΠοπ, βοπηθί!ΠΊ65 
ἜΛΘ ῃ Πδ5 ΒοπηθίΠηρ᾽ οὗ {Π6 ὈτΙρηΐ βαϊθῖυ οἵ δη 
Ἰπΐαπξ (ο ἄσαϊο 7)67)16. ζ0)717716 1471 6771}, ἐγ, 1771 
}αγμἼμ), ΟΥ̓ Οὗ {Π6 ἐβηθγηθβ5 οὗ ἃ ΠΕΓΘΙΠΡ' 
τπηοΐῃοτ." ( Επίγεεθηβ δὰ 14 Ρσυξά. Ρορ.; 
Ρ- 159.) 

8. Τπε νογά ἱμειρόμενοι οὔ {πΠ6 Τοχί. 
ες. ἀρρθϑαῖβ 35 ὁμειρόμενοι ἴῃ ἃ δτεδῖ 

Ῥοϊηΐ Ποῦ ἴο ἃρρϑᾶὶ ἴο ϑ8ί. 

Πυιῆρεῦ οἱ Μ85. (κ Α, Β, Ὁ), ΚΕ, Εὶ, 9 
Νο ἀἄοιυδέ ὁμειρόμ., νυ 5ιοῃ 4 νγεῖρῃξ 
οὗἉ αἰϊεϑίδίοπ, τπιιϑὲ μᾶνα θεαπ {πε σγοδάϊπρ. 
Βαΐ 1ἴ 5βεπὴ5β οεγίδϊπ {παΐ ὁμειρόμ. ἰ5. ΠΕΥΘΓ 
ἕοιπά ἴῃ Οτθοκ. [ 15 ποῖ αἰΐε ἴο {πὸ 

Ῥαμὰ]5 οςοα- 
510η41] ΠΔΡΙΕ οὗ σοϊπίηρ τνογάβ. Α οὐς Πα5 
Οὐδβεγνθά, 1π' βρϑθακίηρ οἵ οπὲ οἵ δι. Ῥαυ]β5 
σοἰπαρεβ, “ Υ ΒΙ μον οὗ {πῸὸ ἔνγο νγογάβ 
(παραβουλευσάμενος, ΟΥ παραβολευσάμενος, 
ῬΏΠΙΡΡ. 11. 30) 81. Ρ81]1 πηᾶὰὺ πᾶνε ὑυσιεπ, 
{ποτα ἴ5 ΠῸ αἰβραίθ διηοηρ 5Βοῃο γα ἐπαΐ Π6 
ἢγϑί ᾿ηνοηίθα 1; 1 15 ΄υϊῖα οἰθαγ {Ππαΐ Πα ἀϊά 
16 βαπηβ {πίηρ ἴῃ ΟἾΠΕΙ οα565 αἰδο. Βαΐ νγὲ 
ΤῊΔΥ͂ Ὀ6 516 {παΐ ΟἸΓΠΟΓ νχογὰ νγαᾶβ ἰοσιηθᾶ 
ΓΑΙΤΙν, αεοογάης 9 ἐδεὲ βΈΠΟΓΑΙ τα]θ5 οὗ {ΠῸ 
Ογεεξ ἰαησμάσο, μῖοῃ 8.:. Ῥδὰ] γε σϊομεὶν 
οὖτεγχσε:, Εν Θ ἢ ΒΘ η τη ] Πρ πεν [ουτηβ οὐέ 
οὗ οἹα " (Κεῖοβε; "σης ΟΣ’ Ἠς 5322) 1 
1η6 ἀογιναίίοη βίνθη ΟΥ̓ ΒΟ6 ΨΈΓΕ οοτγεοῖ 
(οτη ὁμοῦ ἀπά εἴρω, ἴο ἑἐπυΐγ6 ΟΥ̓ πυγεαέῥε, 
ἸΠ ΟΥ̓ νν ΑΥ ΠΡ ΟἸΓΒΟΙν 5, 85 ἴ πνεσα, ΜΠ 
θα," ““σοηπθοί Πρ ΘΌΓΒΕΙνΕ5 νυ γ οι Πἰνε5,᾿" 
1ΠπΠ6 νγογά 5ῃοι]α Πᾶνα ἃ ἀϊβεγεπέ ἴογπι (ὁμηρ- 
εἶσθαι, ΜΝ ΊΠΕΓ, ὃ ΧΙ. 4) Ὧηά 5ῃοι]ά βφοόνθῦη 
ἃ ἀαίϊυε, ποῖ, ἃ5 ἤθῦε, ἃ ρεμίίζυε. Ἐ οῖσ μα 
ΠΟΠΟΙἀδ5. ἢὲ5. 4016 δύριιπιθπί ΟΥ̓ {Π6 ροβιξοη 
[Πα ἱμειρόμενοι πδεα ποΐ Ὀ6 8Π ΕΧΟΙΠΒΙΨΕΙΥ 
Ρορίϊοδὶ ννογά, ἀπά {παῖ Ἐπ6 οἴ Ὶ ἔογτη τημπβὲ 
μανα Ὀδθη ἴδκθη ἄονγῃ νΥΥΘΠΡῚΥ ἔγομῃ ἃ ρεςι- 
ΠΙΑγιγ οὗ Ργοπυποιδίίοη ΟΥ̓ ὈΥ͂ ἃ 5110 οἵ ἐπε ρθη. 

19. (στέφανος). ϑοπὶα επιηθηΐ ΒΙΡ]1ς αὶ 
ΟΥΕΟ5. μαννα ἄγαν ἃ αἰβε ηοῦοη, ἱΠναΓΔ 16, 
ἃ5 ΠΟΥ σοηϑβιίάθυ, Ὀεΐννθεεπ στέφανος ἀπά 
διάδημα : {πε ἢγϑξ θοΙηρ Ἔνεῦ ἴπ6 “σΠαρ]εῖ οἵ 
ν]οἴοτγΥ," {8μ6 Ἰατίεγ “1ῃς ἀϊδάοπι οἵ τογαίγ." 
11 τηδύ, Ποννανθσ, 6. 5ΕΓΙΟΙΒΙΥ αι θϑε πο, 
ἢ τμ6 1,ΧΧ δθεῖογσγε 15, ψ Βεῖμοσ 1 5 
ποΐ τι564 ὈΥ δῖ. Ῥϑ}] 5 ΠΊΡΙΥ στὰ {π6 Ιάθα 
Οὗ οΥ̓ΠαΙηθηΐ ΟΥ̓ ἀπ πΙΐγ, νυ πους ΔΠΥ ποίοη 
οἵ νἹοΐοσγ. 1 15 50 ἴασ ἔγοπι θεϊηρ {Π6 σα56 
1Παΐ στέφανος 15 πέσε τἰ5ϑ4 οἵ “τουδὶ ἀϊα- 
ἄδπι," {πα ἴῃ {πΠῸ 1,ΧΧ 1 σοπβίδπεΥ βίαπάβ 
ἴογ ΠΝ), ογοννῃ τογαὶ ὍΤῊΕ «ϑαπι τηδδῃ- 



ν..1-2.} 

ἴηρ ἴΌΠΠ]ονν5 στέφανος ἰπ {πε Ν. Τ᾿. αῖσο. ὙΠς 
Ιάθα οἵ {πε Ἴσοννῃ οἵ {πόση 'ἰπ ἴπ6 Οτιοῖ- 
ἤχίοῃ 15 ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ αὐγεαίρ οἵ ἃ τες 
ἴδ]η Τηδίοτ8] ἴῸΓ (ἢ ἱπῆϊοίίοη οἵ ραΐῃ, 
διΕ ἃ εαγίεαίμγε οἵ οπα οἵ {πὸ ἌἽμιεῦ ου- 
νναγὰ ἡποϊσηία οἵ Κιηρβῃιρ: ὙΠ6 νογά 
στέφανος, Δ581Π, 15 1564. ἴῃ {πΠ6 ΑΡοοδυρβα οἵ 
[6 ΚΙΠΡΙΥ ῥγιθϑῖβ, ννῃοῸ ἅγὸ θχῃιδιτθα νυ {Π6 
ΒΡΘΟΙΔ] ΒΥ ΠΊθ01]5 οἵ {ΠΕῚΓ χογαϊέν ἃ5 νγ6}} 45 οἵ 
{ΠΕΙΓ φχϊεσίῤοοά. ΝΟΥ͂ 5 {Π15 411. ὙΠῸ 58Ππὶ68 
τνογά στέφανος 15 τι5ο4 (1) οἵ [Π6 σγοννη ἸΡΟη 
{π6 Ποδά οἵ ἴῃ6 ογαὶ νἹοΐοσ (Αρος. υἱ. 2); 
(2) οἵ {πε εοὔονπ προη {π6 Πποαά οἵ 1ῃε 
ΟΒυγοι (στέφ. ἀστέρων, ΧΙϊ. τ); (3) οἔ {Π6 
βοϊάδθη ογόντη προη {πε μοδά οὐ [Π6 ϑοη οἵ Μίδη 
(τιν. 14). [Ὲ 15 ἰγαπϑίθγεθα ἴο νυ μαΐθυοῦ 15 Δἢ 
ΟΥ̓ΠΔΙΊΘΠΐ ΟΕ ΠΟΌΪΕ ἀρ ἴο ἃ τηᾶπ, ΠΪΟΗ 

᾿ ἘΥΙΟΙΝ5, 111, 

θοβίοννβ ἸΡΟῚ ΠΙΠῚ ΔΠΥ ϑμδάονν οὐ γεθοξίοη 
οὗ σογα]ν. ([οὉ χίχ. ο; Ῥτον. χίϊ. 4, κιτ'λ.). 
ὙΠΕῈ Ιάδα 5 {Π6ῃ, Ρεῦῃδρϑ, πελέῤεγ “' νἱοΐοτγυ," 
πο “ἃ ΟΠαρΙοῖ, 845 αἰβεπρι θη ἔγοιη ἃ 
ΤΟΥ͂Δ] ἀϊαάοιηῃ; δυιξ οΟΥΠαπιοπί, εἰϊϑεϊποίίοη, 
ΡΓΙΠΏΔΓΠΥ ἴῃ σοηπθοίίΐοη νυ, ἀπά νυ] ἢ 
ΔΙ] 59 η ἴο, ΓΟΥΑΙΥ. ΕῸΓ βοπῆθ Ὀοδαξι]} 
1Ππδίγαϊοηβ οὗ ἴῃ6Ὲ νΑΥ ἴῃ ψνΠΙΟἢ “ΤΥ 
ΟΥΟΝΠ "ἢ Ραββθά, 85 δῃηὴ δἰπηοβδέ δέγηι. ἐδεῤ., 
ἱπίο δοο]θϑιβϑίιοαὶ, ἰδηρσιαρα 5 ΡΠΙὙηΡ “ΤΥ 
Ποςκ, οἵ “ΤΥ ρΡεορὶε, ψμδη υ5ε4 ὈΥῪ 
ὈΙΒΠΟΡ5 ΟΥ̓ ΡΓΙοβδῖβ, 5886. ογη. ἃ [,ἀρ. (ἴοπι. 
χίχ. Ρ. 57). [Τῆς νυ πλιδέ θῈ οοπίοπίοά 
ἴο τεῖεσ ἴο {πΠ6 νι ῦ]6 ποῖα ἀροη ῬΠΙΠΙΡΡ. ἱν. 
1, ὙΜὨΙΟΙ, ππίογειπαίογ, μ6 νὰ ππαῦ]6 ἴο 
ΠΟΠΒ.ΠῈ ἴῃ ἘΪΠῚ6 ἴο ΓαΠπεδγ 115 ΘΟΠΟ]ΠΙ5Ϊ0Π5 
ΔΥΔ11406.} 

ΟΠΆΑΡΤΕΝ Μ|. 

Ι «ϑαϊγεέ Ταμά {εείϊβοίξ Ζς σγεαέ ἴουε ἐο {ἦε 
7 λεταϊογῖαηισ, ῥαγίέζν ὧν σεγιαϊγιον ΖΤΊηιοίλν 
γεγιέο ἔλεγε ἐο σἰγεγιρέλεγε ἀγα κογεγογέ ἐλ67)2 1 
2αγέζν ὃν γεοϊείγερ᾽ 17ηι ἐλεῖγ τοῦδ αἰρίγερ᾽ ᾿ ΤῸ 
απια ῥαγίζν ὃν 2γαγρι 707. ἐδε,ε, αγια] α16517171᾽ 
ὦ σαγδ κου) τεγείο ἐφε7)2. 

ΟΗΑΡ, [1Π1.---Ἰ, «ὐδελι αὐ εομἰά πο" 1715 67) 
ογδεαγ.] Νοῖε {πε «ὠῤῥεείυε τἰησα οἵ {π6 
ποραΐίνα μηκέτι---΄ [δ6]]ηρ {πα να σου] πὸ 
Ἰοηρεῦ "--ἰη δοσογάδηςσε 1 (Π6 ρεπ]Υ ἐπλο- 
ΤΙΟΠ4] ἴοπα οἵ {π6 ραϑϑᾶρε. 

αὐ ἐξοιοδὲ 11 σοοά.] εὐδοκήσαμεν. ὙΠΟΓΘ 
15. ἃ 510{16 ΡΙδΥ οἵ [ϑϑ]ηρ᾽ ἴῃ της γκβο]6 τοχέιγο 
οἵ μεθ ψογάβ. Οπ {πὲ οπα μαηά, «αάιε:: 
(το θὲ με, --“ αἱοπε ἐπ “Ἔῤῥοης Ὁ), οὐ ὅπα 
ΟἴΠΕΓ Παπά, ἃ Ὀτισπί ἀπ (θη. 2]εάσηγε, Ὀ6- 
γοπά γαϑιρηδίοη, ἃ σοηβεπέ ἔμαΐ νγὰβ ποῖΐ 
εχίογίβα (“ννα ὑνεσα αὐε]] ρ]εασεά 5). Οτοξαβ 
ὈΓΙΠ 55. Οὐ νν6}} 1Π6 τηϊηρ]οά Ρ]αΥ οὗ ἔξεϊπε. 
“ΤρΙσίθ μος, 5εἀ ἰδηηθη ἐδεϑέεῖ,, νΘϑίΥΙ οδιιϑᾶ.᾽ 

ο δέ Ἰοῖξ ὈΘμϊπᾶ.] (καταλειφθῆναι.) Πα5 
οἴϊδβη δδουΐ ἴξ ἃ {ἰπρὲ οὗ ἀενεγέίοπ πα 20γ- 
ἰογήπευς (οἵ. οἵ Ἰεανίπρ γαέῤε. ἀραὶ »ηοΐδεγ, 
δι. Μδίε. χῖχ. δ: δὲ. Μϑδῖξκ χ, 7; ἘΡδἢεϑβ. 
ν. 13, Όμ σεη. 11, 24, ΤΧΧ; {δὲ σῤεοῤ ἴῃ 
ἴπ6 ν]Πάθγπθϑβ, 51. Τὰ|κα χυ. 4; {Π6 γεαεῤ- 
ἡπᾳ 4 ἐδ «υογά, Αςῖ5. νἱ. 2. Ιῃ {πε Ο. Τ᾽, 
οἵ οὔθ ἠβαυΐηρ ναῖε ΟΥ̓ ΟΠΠάτοπ Υ ἀδδίῃ, 
Εὐϑα  χενην 52; τον. Σχ. 7 ἴὰὶ ΠΧ. οὗ 
δῖ. Μασκ χι!. το; 58Έ Π|Κ6Ὲ χχ. 11. ΤῈ ᾿τοσά 

ΗΕΒΕΕΟΚΕ ψπεη νε ςου]ά 
ΠΟ ἴοηροε ἔογθεαγ, νγα ΓΠουρῆς 

ἴξε σοοά το δε ἰεΐξ δὲ Αἴμπεπβ δἷοπε ; 
2 Απά επέ ΤΊπιοίμειιβ, οὐγ Ὀτο- 

{Πετ. δηά τηϊηϊβῖεγ οἵ (σοά, δηά4 οἵγ 
[6]]Ονν]αθοιγαεῦ. ἴθ [Π6 ροβρεὶ οἵ 

5. βιιδιιβεά ἢ [πῃ ϑαάποθθ νΒΙ ἢ ΔὈ1Ὼ465 
ΑἴτΕΓ δ. ἴδγοννε!!. 

αὐ “ἐρέημς αἱομε.] αἰοπε, βιαθαϊηρ ἐΟτΟΙΒΙΥ 
Ιαϑί. ἴῦῥροη {π6 ἀεραγέιγε οἵ ΤΙ πποΐῃυ, Ρδα] 
Δ Πα 81|νηι15 [6] {πουηβοῖνοσ τὸ 6 ἱπάεεά 
δ'οπθ. “ἊΑἰοπε ἴὶὴ πάρῃ μα5 Ὀβοοπηα ἃ 
Ργόνεσρθ. Βαΐξ {ποῖα νγὰ5 βογηδίμ! δ᾽ ΠΊΟΓΘ ἴο 
οη6 {πκ6 δὲ. Ῥδὰ] ἴῃ ἃ ρίας {κὸ ΑἴΠθηβ, {πε 
ΟἸΕΥ ὙΒΙΟΠ ννᾶ5. 50. Ὀθδα  ]}, ὈΕ 50. ΔΓ ἔτοπι 
Οοά. Νοίε {παῖ [ἴΐ 15 ἃ πηϊβίακε ἴο βιίρροβε 
(στ πε ϑαθβογιρίοη, Τ πεοά. ὅζς.) ἐμαί 81. 
Ῥᾷδ1] ντοΐε {πἰ5 Εριϑίϊα ἔγοπη Αἴπθπβ. ΤῈῈ 
ΕΧΒΓΕΘΒΙΘΠ5 ἴῃ [Π15 γΕΓΒ6. ΠΟΙΤΠΘΓ ρου {Πδΐ 
81, Ῥᾷ}} συγοῖθ ἔγομη ἔμεηςθ, ΠΟΙ ᾿ἱπάϊοαίθ ἴῃ 
ννΠδΐ οἸΓοιπιδίδησθβ Β6 ψσοΐθ. Ηδ οηἱΪγ οοη- 
ἤγπηβ ννπαΐ ἢ δά ϑεἹά οἵ Π15 δηχίοιιβ ἄθβϑιγα 
ἴο νίϑιξ ἘΠπὸπὶ (σηῤγα, 11. 18}, ΕΥ̓͂ ΘΧρΡΓΟβϑίηρ ἴο 
τῃ6 Ὑ ΠΕββδί ΟΠΙΔΠη5 Ππᾶΐ ονθη ασΙηρ ΠΙ5 5[ΑΥ 
αἴ Αἴπθηβ μῈ Παά βιργΥοιη ] ν ἀοβιγοά ἴο 566 
{πετὴ ἀρ δῖπ, ΔπΠ4 ἴο Πραγ {ἀἸηρ5 οἵ ποῖ. (8ὃες 
ν εβεϊοσ, “ βσοη. ἀθ Αροβί.᾽ ΡΡ. 241, 257; 
ἈΠ ΤΊΔΥΟΥ, “ [ηἰγοά. 84ς, (δποη. (ΕσΈΠΟΙ 
{γαηϑἶδί. Ρ. 2οο). 

Ομ ὀγοΐῥεγ, αηδ τηϊγ]ςίε) 9.57. σοά (διά- 
κονον), αηἊ οἱ γε οαυ-]αθομγεῦ ἐπὶ ἐφε σοσρεὶ 

1 ἌΝ θη αν αὶ ἐαῖζεβ [ῃς Κὶπρ᾽β εγοτυῦὶ [ποτὰ 
1ῃ6 Αὐητηοηϊίθ ΤΠ Πάτοῃ, ἔλαβε τὸν στέφανον τοῦ 
βασ. (2 ϑατη. χὶϊ. 30). [ἢ ἃ στεαί ρβδὶπὶ οἵ Με5- 
514}}}5 τουδὶ ν ““ὙἼΠου Πα ρ]δοβά προπ Ηΐ5 μοαά 
ἃ. ἐγοτυη, στέφανον ἐκ λίθου τιμίου (Ῥ5. χνὶ. 3). 
50 οὗ Μογάβοδὶ᾽β γογαΐ βἴαϊβ, Ἐβίμοσ ψ}}}. 15. Οἵ, 
ΖΕΟΠΆΣ. νἱ, ΣΙ, 14. 

5 στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, 5.1, Μαΐΐ, χχνὶϊ, 20 ; 

ἄκάνθινον στέφανον, 5:1. ΜΑΙ χν. 17; στέφανον : Ξ : 
ἐξ ἀκανθῶν, 51. ΤΏ. χῖχ. 2. 

3 δ ΄ ΄ 
τοὺ“, εἴκ. τέσσ. πρεσβυτέρους... περιβεβλη- 

,ὔ ΄- 

μένους. ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς 
αὑτῶν στεφάνους χρυσοῦς, Αροο. 'ν. 4. (ΟἿ, 
βαλοῦσι τοὺς στεφάνους αὑτῶν κιτ.λ., ν. 1ο. 866 
4150 ἰχ.. 7. 
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(ἸἨγιβέ, ἴο βϑίβθ] 15}. γοιι, ἀπά ἴο σοπη- 
ἴογέ γοῖι σοποθῦηϊπρ γ οι (ΔΤ : 

23 ἼπΠαϊ πο πηδῃ 85ποι]4 ΡῈ πιονεά 
ὈΥ {Ππε86 δ! οτοηΒ : [ὉΓ γοιτβεῖνεβ 
Κηονν {Ππαΐ νγε ἃῖε δρροϊηίεά {ποῖα- 
πηΐο. 

4 Ἐογ νειν. ννῆθη νγα νγεγα νυ ἢ 
γοιι, νγα το]4 γοιι δείογε τηδξ νὰ 

ΓΗ ΒΑ ΠΟ ΝΘ ἘΠῚ: [ν. 3--, 

5801 4 οι ογ {θυ]Δίοη ἢ ανεῃ 48 ἴξ 
σΔΠῚ6 ἴο ρΡᾶ58, ΔΠ4 γε ΚηοΥ͂Κ. 

ς ΕῸΓ [Π15 σδιιβα, γε 1 σου]ά πὸ 
Ἰοηραγ ἔογθεαῖ, 1 8εηΐ ἴο Κπονν γοιΓ 
ἔλιτῃ., Ιαϑὲ ὈΥ 80Π16 ΠΊΘΔΠ8 {Π6 ΓΘ ΠΊρίογ 
ἢανε τεπηρίεά γοιι, ἀπά οἷ ἰδθοιγ ΡῈ 
Ιῃ ναίῃ. 

6 Βυῖξ πονν ψγγίδη “ΓΙ πιοίΠαιιβ σα ΠΊ6 

Ὁ Ὁ γλ ἢ ἌΟΥ. Τοσί Βες,; ἐὍαΥ ΒΥΟΈΠΕΥΙ 
ἃη4 γε οαυ-αὐογζεγ νυ Οοά (συνεργὸν) ἴῃ 
πε (σοβρεὶ οἵ (γιϑε" Βρ. ΕἸΠςσοίε, 1,4 ΠΠ]., 
δης “ΓΙΒοΠοπ4.). αχέογπαί ονιάθποθ 15 γαῖ 
1 ΤΟΙ Οἱ [πὸ ΤΈΣ. ΒΕ ἹΠΕΙΕ 15 Ὁ 
11561655 γράιπάδηου ἀθοιέ 1{, θα ἃ ΤῸ] ροϊηΐ 
1η. Θ4 ἢ αἰίτιθαΐο οὐ ργαῖβο βίνθη ἴο “ΓΙπλοίῃγ. 
“ΟἿΓ ὈΓΟΙΠΟΥ "ἢ πα Ἰσαΐοθ5 {Ππαΐ Π6 15 ἘΠΟΙΓ ἀ..0-- 
εἰαίε ἴθ ἃ ΠοπΊπιοη αι, νυ δη δή! 0}8] 
τπουρῃΐ οὗ “γαίογπαὶ αὐδοίίοη. 5 Ὀεϊηρ ἃ 
“ ΜΙιπϊβίεγ οἵ (σοά᾿ ᾿πάϊοαδίεβ Π15 ἠαδογίοιις οὔἶο 
Οἵ ργθδομίηρ, δηα {Παΐ νυ ἃ 5ΡΘΟΙ4] ο4}} δηά 
ΔΟΪΠΟΥΥ ἵτοπὶ Οοά (οἴ. ἴοΥΓ Ἰπιποίίοη οἵ 
“Ργοΐμογ ̓  ἀη4 “ΠλΙΠΙδίου ̓  παῖ 15 βαιά οἵ 
Τγοβοι5, ΒΡ. νἱ. 21). ΤῸ {πΠ656 ἔτνψνο ρζο- 
ἀϊοαΐοβ 15 δήθ γεξ δηοίπου: “οἱ ἔθ!]ονν- 
ἸαθΟιΓΟΙ," ΟἿἿ͵Ἷ ϑϑίδίαπί ἴῃ Ρργοοϊαἰτηϊηρ {ΠπῸ 
(ο5ρ6ὶ (οἔ ῬΒΗΙΡΡ. 11. 25). ὙΤΠϊ5 ππρταάρ- 
ἴῃ ΡΓΑΙβδα ἰβ ἤθραρθὰ προη ΤΙμοΐμυ, Βοίἢ 
ἴο Ῥγοπιοΐθ σοππάήθμςθ ἴῃ ΠΙ5. ΠΊΘΘϑθηρΡΘΥ, ἀπά 
ὙΠ ἃ το που τεΐογθηοθ ἴο {Π6 βδογιῆςε νυν ἢ 
Ἰ6 νγὰθ ᾿πδἸτ Πρ 1Π ΘΊΝΙΠΡ ΠΡ ἴπ6 βοςϊοθίυ οἵ 
5ῈΟἢ ἃ {ΓἸ6 Πα δη4 ΒΕΙρευ. 

Ὡ, 8. 10 το) }ΟΓ  γοις ΠΟΤ ΓΟ Ἴ1171.0. γοι7 χα] ; 
ἐῤαΐ πὸ ηιαῦὶ τῥομίά δὲ φιουσά.) Α. Ν. ἘΒ αἴποσ, 
“ἴο Θχποτῦῦ γοι οἡ 6 μα] οἵ γοιτγ [α]1ἢ, 
1π8ὲ ὯῸ Τηδη;" κιτιλ. (Βρ. ΕἸΠοοῖ). ὙὍΠ6 
ΠΟΠβίγ οἴ ΙΟἢ 5 ἃ5. [Ο]]Ονν5 : “ἴο ὄχποσξ γοιι 
Οὐ θθ841} οἵ γουγ [α{Π,᾿ (παρακάλεσαι ὑπὲρ 
τῆς πίστεως ὑμῶν) ἴο ΓΤὙΘΟΠΊΠΊΘΠα γΟῚ] 
[Π6 ΓΟΠ]ΠΟννηρ; ΘΟΙΓ56, Υ1Ζ., π6 ποῖ γἱθ]Ἰπρ ἴο 
ἴῃ 1άδ8 οἵ δηγ οἵ γοιῖϊ θεῖηρ 58ακοη, (866 
Νοίβ αἵ δεπά οὔ {π6 ἌἽπαρίου.) 

8. Τραΐ πὸ γπαῆ σρομα ὧδ ηιουδά.] (μηδένα 
σαίνεσθαι.) “5 νεΥΡ ΠΙΓΘΥΔΠΥ τηθδη5 “ ἴο νγδρ᾽ 
1Π6 1411. --οποο (1) ἴο Παζζεσ, οὐ ἴαννῃ ἹΡΟῊ ; 
(2) ἴο παν {πὸ πηϊπά πηονθά, νυ πείμου ἴῃ {πῸ 
ἀϊγοοξίοη οἵ ΡΙθαβιγα ΟΥ̓ ΟὗὨ ΓΘΥΓΟΥ͂, [ἢ ἃ ΤΠΔΏΠΟΓ 
ἘΠυνΟΥ ΠΥ οἵ ἴπ6 αἰ ρηΠΥ οἵ (Πγιβέϊαη πιδη- 
Βοοάή. 

)ῶγ γοιγσείες ἄπραυ ἐῤαΐ αὐ αγὸ αῤῥοϊηίοά 
ἐῤρεγεμίο.)] ““ὙΟΥΓΒΟΙνε5. σποιΐξ Ὀεϊηρ 
1014 ΌΥ πὲ ΟΥ̓ ὃν οΟἴμεοσβ. Οἡ {Π]5 δοορη- 
τυδῖοα τι56 οἵ αὐτός, 566 ποΐθ σωῤγα οἡ 1 ΤΠ 655. 
1. 9. ΔἊΥ αἰϊά {πεΥ ἄποτυ {Πῃ1|5ὺ Βδοδιιβ 
δῖ. Ῥδὺ] μαά το]ά ἔπθπὶ οἵ (ἢ τιβῦ 5 βαυτηρ. 
(ϑέ. Τομη χυι. 33.) 

ἀῤῥοϊηΐοά ἐῤεγεμίο.] Κεῖμαι «ΙΕ εἰς δηά 
ἀοσπδαῖνα οἵ ἴῃ6 επᾶὰ ἀεδϑιρπαίεα, βἰρπῖῆθβ 
ἀοβεηθά δπά ἤχθα ὈῚ {πῸ σοιη5εὶ οἵ σοά 
(οἴ. “ὙΠΙ5. οἰ] 15. «εὐ γῶν; Ρονι ἀβ ΠΕ} Ὁ 

ἀεδβειπθα ἴο Ὀτίπρ δθοιέ (8.. Γμπκὲ 11. 34). 
ἌΜΏΠ6 ἴ πλαΥ Ὀε {τι {πα {πΠ6 Δροβέϊβ 
ννᾶ5 βρϑακίηρ νυ Βρθοῖα] σγοίθγθποθ ἴο ἢϊπι- 
561 (Ε51:.), 1 δῃου]ά γεῖ “Ὅ6 τεπιθπι- 
Ὀεγοά {παῖ δίπϊοίίοη 15, 580 ἴο βϑρθαῖκ, {π6 
(ΓΒΕ 145 παίαγα] οοηάϊτοη. (“1,εὲ αὐ Οῤγῖς- 
ἐ]αγς ὮΘΑΥ 1Π15."-ἰ- [ΠΘΟΡΏΉΥ]. ἴῃ 1ος.). “ὙΒΘ 
(Ο05ΡΕ61 [5 πε οονεπαηΐ οἵ Π6 σοββ᾽ (Ηδπηηη.). 
10 15 ἴμ6 ϑανίουσβ ῥγορηφε (8[. [οῃη χυὶ. 33). 
ἍΜΉρη Ηδ δήάγοββοα δὲ. Ρδὰ]} [τοῖσι ΑΔ Π145, 
Ης το]4 Ηἰ5 βεγναηΐ ποῖ ἤοὺν στθαΐ {πὶηρ5 
Π6 ννγὰβ ἴο ἄο, διιξ. πονν πο ῃ ἴο 5086 
(Αςἰ5. 1χ. τό)... τ 15. δοοουαϊηθ, ΤῸΝ ἐΠ6 
Αροβίϊθ, {πῸὸ ρεγρϑβίιαὶ ἰανν οἵ Ηἰβ Κιπρ- 
ἄοπὴ ; ἴ 15 Ραζ ἴῃ {π6 ἴοτμι οὗ ἃ τηαχίτη δηά 
ἃ 4ιοίαίίοη {παΐ “{Πγοιρ ΤηὰπΥ {τιθι}4-- 
ἘΙΟΠ5 1 15 γηογαϊίν πεεευσαῦν 70 τὸ ἴο ΘηΐοΓ 
᾿πῖο 1Πη6 Κιπράοπι οὗ σοᾶ." (Αεῖβ χιῖν. 22: 
Οἵ 2 ΤΊτη. 111. 12). “ΓΕΠΊΡΟΥΔΙ ΡΓΟΒΡΟΓΙΓΥ͂ 15 {ΠῸ 
Ὀ]οβϑιηρ οὕ {πὸ οἱ (ζονεπαηΐ. Ὑεἷ “πε ρβεπεῖ] 
οἵ {Π6 ΗοΙγν Ομοβί Ἰαδουγοίῃ " 1η ἀθβογιθῖηρ' 
[Π6 βούγοννβ γί που {Π8π {πε Ἰουϑβ οἵ Τοῦ, ἀπά 
{π6 Ῥϑδ)ίου [5 ἃ ΠηΔΠΙ18] ἔῸΓ ΒΟΥΓΟΥνΕΓ5 (566 [00 
ΧΥΪ.; Π,απηοηΐδί. 11]. 1.-23, κιτιλ.). (ΟΥΠΕΙ. ἃ Γ,8Ρ. 
ποῖοϑ5 ἃ ΠΟΌ]Ὲ ραβϑαρὸ ἵγτοπῇ ϑθπθςα; (“ Εεςο, 
ΡΑΓ 1260 ἀϊξηιι5 ΥἱΓ ἔογίῖβ σαπὶ μηδ] ἑοτγίιπᾶ 
ΘΟΠΊΡΟΒιξι5 ; εοςθ, Βρθοΐϊδοι πὶ 60 ἀρ ΠαΠη. 
Ἰ)ιςαπὶ ΠΙ εὐρο, αἰ ΠΙΒΘΙΤΩΙ βαπηι5 60 ἴπ 
45 δχρεσιγεῖασ σαδηΐαπη Πιιπηδηα ΠδίΠΓΑ 
ΡαῖῚ ροββεῖ.) Βαΐ, βιιγεῖγ, συ ἢ ἰδ βεϊξεσοη- 
5ΒΟΙΟ 5Πη655 ἀπ ῥγιάδ ἴη {ΠῸ ργαπάθαῃν οὗ Πυσηδη 
Θπάπγαηςσθ, ϑοῆθοα δῇογάβ γαίμοῦ ἃ εοηέγαςέ 
ἴο, {πη 8Δη {Ππιϑίγαίίοη οἵ, 8.. Ῥδι]. 

4. ον... αὐε ἐοϊά γοῖε δεζογε ἐῤαΐ αὐε «ῥομίά 
7 ἐγιδμϊα οα.)] ᾿ΓΠΘΓΘ 15 βομμείῃίηρ Ρῥτο- 
Ρἤοίῖς ἴῃ Ὀεϊηρ ἴῃ ῬΡΟββθββίοῃ οἵ ἃ σσεαῖ βϑπογαὶ 
Ιανν, 1|κὸ {Παΐ αἵ πε οἷοβε οὗ νεῦ. 3. ΤῸ ἐῤὲς 
Π6 ῬΓΟΌΔΟΙΥ γοίουϑ ἴῃ “Ἂς 20 γ ννε ἐο]ά γοι δεζογε ἢ 
ΤΑΙΠΟΥ {πη ἴο Ῥαγίϊσι]δυ ἰγοιὉ]65 δηά ρεῦβθ- 
σα η5. ὙΠΟΥ ἀϊά, ποννανοῦ, σομη6, δηά {παῖ 
ΒΡε ΠΥ (Αοἴ5 χυΐ!. 4, 5-3). 

5. ἔὸν ἐῤὶς εαμδθ, αὐῤοη 1 δορί πὸ ΠΟ, 5 67 
)ογόεαγσ ] ὙΠῈ Αροβίϊβ σϑβϑιπηεβ νυ {Π6 
οΡεηϊηρ ννογάβ οἵ νεῖ. 1, “ ΝΥ μεγείογσε ῃθη 
ννα σου] πο ἸΟΠΡΕΙ ΤΟΥ οαγ." 

ἐῤε ἐθριῤῥέεγ.) ὁ πειράζων, ϑαῖαπ (σηῤγα, 1ὶ. 
18). ὙΠδ βαῖὴθα {{Π6 15. βίνεῃ ἴο ἢϊπὶ δγ 8ῖ. 
Μεῖίμον (ν. 3). 

οἱ ἀαύῤοιν ὧδ 1π σαἰπ.} 
ἴο Ιο586 βρισιίπ4] Ἰδθοιτγ.» 

6. νυης αὔἴεγ Το γ᾽5 ἀγγῖναὶ, ἢἰβ 

“1Ὲ 15 ἃ βδά {πϊπρ 



ΟΠ 7. 

ν. 7-13.]} 

ἔγοπη γοῖι ᾿πηΐο τι8, ἀπά Ὀτοιιρῆτς τι 
ϑοοά τἰἀϊηρβ. οὗ γοιγ ἔα ἀπά οΠᾶ- 
Γγ. Δη4 τΠδὲ γε Πᾶνε ροοά γεπιθπη- 
θγάηςα ΟΥ̓ τι5 δἰνναγϑβ, ἀ}βι γι Πρ σΥΘΔΕΥ 
ἴο 8566 ιτ18. 88 γγ7Ὲ 4180 20 566 γοιι : 

γ Τπεγείογα, Ὀγείῆγεη, να νγοῖα 
ςοπηξογίεά ονεῖῦ γοιῖι ἴῃ ἃ}} οἱ Αῇϊο- 
τοη δη4 ἀἸβίγαϑβ ὈΥ ὙουΓ (ἈΠ : 

8 οι πονῦ ννε “ἶϊνε, 1 γε βίαπά 
[χϑὶ ἴῃ τῆς ΤΠ οτά. 

9 Εογ ψῇῆδέ ἘΠπᾶη 8 οὰπ ννα γε 6 Γ 
ἴο (Φὥοἀ δραίῃ ἔογ γοιι, ἔογ ἃ} Π6 Ἰου 
ννΠαγθυγ ἢ νγα ἸΟΥ͂ ὉΓ γουγ 5468 
Βεΐογε οιγ Οοά ; 

Ιο ΝΙρμε δηά ἀδὺ ρίαγίπρ εχ- 

βίγ]8. Ππούδ αϊνοῦβ ΨἹΓ ἸΟῪ ((΄ τεοαπίὶ ραπαῖϊο, 
ἰδ που σΊΠη0 ΔπΙπΊο," Βεηρ.) 

ἀπά ὀγομσδέ πιὸ ἐδὲ σοοᾶ {1ᾶϊπρ5 97) γοι7 
)αἱρ ἀπά ἰουθ.)] (εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν 
πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν.) Ἐαγγ. 15. ἃ 
“ΤΑ ΠΙΠοοηΐ ρΡαγίοῖρ] ς᾽ (45 ΒΕηρΡΕΙ 5405), ποῖ 
νποιξ 4 τοίθγθηοθ ἴοὸ ἐῤε “βοοά πεονν8.᾿ 
(ϑεε εὐαγγηλισάμην δικαιοσύνην, Ῥ5. ΧΙ. 9 

(ΧΧ.: 13). 

““ΤῊΥ τἱρῃίθοιβηθ85 δου, 
Οοοά {ἰἀϊηρϑ οὗ στεαΐ 70 γΥ 1 {ε}}. --ἝΚεΡ]ς6.) 

8. Τὸν ποαὺ αὐὸ ἴΐυε, 17 γὲ σέαπά γασ ἱπ ἐρὲ 
]1ογά.] ΒῸΓ πὸνν ψγὰ ἰἵἰγεὲ ἱπάθεά, ““πιιης 
ΒΘΠΕΙΠΊ115 ΠΟ5 ὙΙνΟΓΕ,᾿ ἜΧΡΓΘββῖνο οὗ {Π6 Πρ μοϑὲ 
ῬΙθασῦσο. “νε Ἱῖνε," 1ἴ 15 τηδίίεσ οἵ [1η- 
Πηϊΐα ἸΟΥ ἴο τ.5᾽ (Ηδιηηοπα); οἴ 81. [ὁ ῃπ 
ΧΙ, 19, ΔΠ4 “ὙΟΌΪ Ποαγί 51|4}} ΠνῈ συ εύεγ, 
Ῥ5, ΧΧΙ. 26; Ρ5. οχῖχ. 77, ἀπά δ[. Απριιβίηα, 
“Εαγγαῖ. (ὐοπίγασέ “1 (ες ἀδῖγ," τ (οΥ. χν. 
31, “Ο νῇδαεῖ ἃ ἰϑῃηήευ πρϑατί μῈ δά, νγῆο 
γεΔΥ ΠΟ ΟΥΟΥ Π15 σΠΠ]γοη ἢ δῖοι αῇδοίΐίοι 
1Πδὲ ἢ σοι] 54 Υ, "ὟΝ α να, 1Ε γε βίδπα ἔαϑβί ἴῃ 
16 1ογὰ ᾽" (8{. ΑΠ5ε]Π1). 

10. Δῆσδέ απά ἀαγ.] ΤῊ 15 ποῖ ποτα 
ἘγΡΕΓΒΟΙΪῈ (οἴ, 2 ΤΊπι. 1. 3). [ἡ {π6 Ῥβδβὶπιβ, 
κ ΡΗΐ 15 ἃ ρυθαῖ σῃαρίθσ, ἕο ψνῃῖοῃ αν 
οἴϊθῃ σϑοιτ5 ἢ (Τ]Ό56Ρὴ ἠς Μαϊβίγε) ; 5βθὲ 5. 
Ἧν. 1}. ἈΥΠ 7. ΧΠ 5. 1.8; ΙΧχυἹ]. 2, 6; ΟΣΙ͂Χ:, 52, 

ἀπά »ηῖρέ ῥεγζδεί ἐδαΐ αὐδίορ ἐς Ἰαεζίγ ἱπ 
οι γα} 8) ΒΘΌΡΡΙΥ {με ἀεῆσϊθηοιεβ (ΟΣ 

“ Ἰδοκίηρ τηθαβιγοβ," ΒΡ. ΕΠ σοί) οὗ γουγ 
ἔτ ; οἵ οη (1055. 1. 24. ὙΤῊ1515 4 οοη- 
βἰβίθπε ψἱἢ {ῃ6 δοσοιιηΐ ἴῃ {π6 Αοςῖϑ οὗ 8. 
Ῥδι] 5 σοιηραγαίϊνο!υ Ὀγιο βία αἵ Τ᾽ μθϑϑα]οηΐςᾶ, 
γνΠΙΟἢ νου] παγα ργενοπηίθα {ΠῸ {{}} ἰηϑίσγιο- 
τοη οὗ {Π6 γοιπρ σμασΟἢ (Αοΐβ χυῇ]. 1--το). 

11. σοά ΗἸ»"ε] Ἠθ6, οὔὐγ αοᾶ, «πηά 
ἙἘΔΌΒΘΙ (αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν). 
Τὰ 15 θθδυτ} το ποῖος {Πγοῦρη {Π656 ἘΡ 5.165 
ἴῃ ΠΟΥ ΠΊΔΗΥ͂ ΟΒαρίαεΓϑ {Π6Ὲ βίγαιη οἵ Ἐχῃοσγίδί!οῃ 

ΤΥ ΒΕΒΒΑΕΘΝΙΑ ΝΑ, 111. Ὧ 

σααθαϊηργ {πὲ νγα τηϊρῃξ 566 ὙοιιΓ 
ἔλςε, ἀπά πιῖρῃξ ρετγίεος τῃδὲ ννῃ] ἢ [5 
Ἰδοκίηρ: ἰπ γουγ ἔα κα 

Ι: Νον (θοἀ Πἰπιβεῖ. ἀπά ουὐγ 
Ἐδίμεῦ, ἀπά οὐἵ Πογὰ [6ϑι15 (ἢ γίϑβί, 
᾿ ἀγαθοῦ οἵ νγΑΥ πηΐο γοιι. 

12 Απά {πε [,ογά πιαε γοιῖι ἴο 
ἰποίθβαϑα δη4 δδοιπά ἴῃ ἶονε οἠςε 
τονγατά δποίῃεῖ, πη τονγαγά 81] γιδηι. 
Ἔν 88 νγὲ Ἅἶο ἰονγαγά γοιι: 

12 Τὸ τῃ6 επά4 8 πηδὺ (4 ]15ἢ 
γουγ ἢαδαγίβ πη]. πη αὉ]6 ἴῃ ΠΟΙ] Π 685 
δείογε (σοά, ενεη οὐἵγ Εδίπεῖ, αἵ {πε 
Πσοπηϊηρ; οὗ οὐγ Τοτά |6βιι5 (ἢ τιϑί 
νν ἢ 411 Π15 541 Πί8. 

15. ΒΘΠΕΥ βειγγοά Ὦγ (Π6 ϑἰρὴ οὗ ῥγαυεγ (οἵ τ 
ἘΠ ΠΕΘ55: 111, τον. 21... 2 11πΈ59. 1 Τα" 11: τὸ; ἯΙ. 
5--16). 

ἀπά οἱ" 1,ογά 76σις Οῤγὶσί ἢ Τί 15 ἱπηρογίαπέ 
ἴο ποίϊςθ, 1πΠ {Π15 θαγ!οϑί οἵ {πΠ6 Αροβίοϊις 
ἘΡΙ5Έ165, {πΠδξ ῬγΓΑΥΟΥ Πα ἈΒΡΙ ΓΑΊΙΟΠ 4Γ6 πϑίιι- 
ΤᾺ]Υ ἀπ βροπίδπθοιϑὶυ ἀϊγθοϊθα ἐο [6ϑ5ι5 Ὁν 
δῖ, Ραᾳὰ]. ὙὝΠΕΓΕ 15 πὸ [ουπάαίζίοη [ῸΓ ΔηΥ͂ 
ΒΟΥ δίαίθπηθπί 45 {Π8ΐ “ ΓῸ]Ὺ ΓΙ πη νῈ ἀπά 
ΑΡοβίο!!ςς ῬΥΑΥΟΓ 15 ἸΠναΥΙ Δ Ὀ]Υ ἐο ΟΟοα ἐῤγοῖαΡ 
ΕἸ γιϑί. ὙΠὲ “πᾶν Ηδ ἀϊγοοῖ" ὈεΙοπρ5 ἴο 
“ΩΓ ΤΟΥ [6515 (ἢ γιϑέ," 25 ννῈ]}} 85 ἴο “οἵ 
Οοά πὰ Βδίμοτ." 

αϊγεοΐ δ αὐα47.] κατευθύναι, ορίδίϊγε,--- 
“γηαῖτα βίγαιρ  " (Ηδπιπηοπα). ΠΡ οἱηρσμίαγ 
ΕΓ ΠΕΙΘ 15 ΠΟΥ ΠΥ ΤΟΙ ΓΚΑΌ]Θ, ργοσθαθά 
ΒΥ ἴννο 5ιιθ]εοίϑ8-- Οοα Ἡ!ΠΊ561 Γ᾽ ἀπά “ ΟἿΓ 
Τογά [6515 ΟΠ γιϑί." ῬΥθοΙβοὶν {ΠῸ βδπΊα ἔδθα- 
ἴμγα τεογβ ἴῃ “Ηδ οὐἵ Τογά 6515 (σιϑί 
Δη4 Οοά οὐ Ἐδίπευ οοπηξοτί γουτ Ποατίβ "ἢ 
2 ΤΠ 655. 11. 17. ὙΠῈ ΕΡΙβέ]6 νυν μῖο ἢ ϑίαπαβ 
ἢγδί ἴῃ οὐάου οἵ {{Π|6,15 ἃ τηᾶπι8] οἵ ΡὈΥΔΥΟΥ 
ἴο (Πγίβί---ϑε8 αἰθὸ 2 ΤΠ 6554]. 11. τ6. ἼΠ6 
ῬΓΔΥΘΥ ννα5 θυ πάδηΕ]Υ ργαπίορα (Αοἰϑ ΧΧ. 1, 3; 
ι: ΤΊπ. 1. 3). Οπ {ῆε6 ἀορτηδίϊς Ὀθαγίηρ οἵ 
{Π15, 566 ηἰγοάμεΐίον. [πὶ {π6 νγοτὰ “ αἰγεςΐ ἡ 
ἴπεγα ἰβ Δῃ ὉΠΑου]γηρ ποίϊοη οἵ ἰακίηρ οΌ- 
βίδοιθββ οἷἑξό οἵ {π6 νναυ---ῦ 56ὰ (Ο. ΠΊΠὴ, 
5. Υ. 

Α γμαγσοπγαῦίε τ ῥεφαῖ 
ἘυῆΠε τηγ ταϊγγοτ᾽ ἃ τηαβί, ἀπά Ἰθδᾶ 
ΖΑγοιρά 2γοσῥεγοῖς Ποοά5.᾽ 

(Τεππυϑοπ.) 

--θν Ἰαηά, “ ἔν δἀνεηΐιγο" ΒεΠἸπρ' {Ποπη. 

18. Βιΐ γοὺ γπηαᾶν ἐδὲ 1,ογε ἡιαῖθ ἐο ἱπογδαϑο 
αηα αδομηά.) ΠΕ ννοτά “γοι᾿ βἴαπαάβ ειηρῃα- 
{σα }}ν αἵ Π6 Βερὶππίηρ οἵ [Π15 βεπίθποθ ; ΠΠΟΤῸ 
ΕΠ ΡΠ ΔΕ 11ν, νυ μΘΠ ννῈ ΓΟΠΊΘΙΊθΟΥ {Π6 ἱΠηΠΊ6- 
αἸαΐο]υ ργθνίοιιβ ννοσαϑβ (κατευθ. τὴν ὁδὸν ἡμῶν 
πρὸς ὑμᾶς. Ὑμᾶς δὲ ὁ Κ. πλεον. καὶ περισσ..) 
ΙΡΓΔΥ {παΐ Ηδ ΠΊΑΥ 5πιοοίῃ {πὸ ννᾶῦ ὑνῃϊο ἢ 
αὐὲ ἀοϑῖγε ἴο ἴα Κα ἴο γοβ. Βΐ γοι----ὐνμαΐθυθγ 
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ΝΣ 

πεζάς. 



"τ 

Ἱ Οτ, γε- 
φηεςί. 

Ι Οτ, δε- 
τϑέολι. 

ΟοΥηθ5. Οὗ τι6, ὙΠΟ ΠΟΥ ΟἿἿΓ νὰ 6 πιδήθ 
βγη ἴο γ0ι], ΟΥ̓ ποΐ---τῆλῪ Ηε τηδ]ζο γοὰ 
ΠΟ ΓΘα56 ΔΠ4 ΔΡοιΠά ! 

ἡπεγόασε ἀπά αῤοιπά.) ““ ΝΟΑΥ͂Υ 5υποηγ- 
Ιλοι5. ὉΠ6 [ὈΓΠΊΟΥ 515 .}1Π65. βρι τι τπ14} ἐ7:- 
αγφοηιοπέ, ἴῃ 6 βεοοπμά ϑριγιῖ8] αὀηράαηεε, 
Δ Πη4 Πᾶ5 ΠΊΟΓΘ Οὗ ἃ 5: ρευ]δίϊνε τηθδηϊηρ "ἡ (ΒΡ. 
ΕἸΠςοίΐ, Ρ. 47). 

138. δεξογε (οὐ, εεη οἱ Καΐφεγ.] Βείοτα 
Η πὶ νν πο 15 οἵ Οοα δηά Εαΐμου. 

1. ΗΒ ΘΝ ΑΕ: [ν. 1--3, 

αὐἱὲρ αἰ] Ηἰ ταἰπ] Μοτο ΠἝεγαΠγ, “ Π6 
βαϊηίβ οἵ Ηἰπλ (τῶν ἁγίων αὐτοῦ). ΠΟΥ͂ 
ΑΓΕ Ἰοοκϑά προῃ 85 επρῃδί! ΠΥ Πρς (ς, τπ6 
ννογάς οὗ Απδηϊαβ, τοῖς ἁγιοῖς σου, Αοΐδ 
ΙΧ. 13). Οἡ {15 νεῖβαε ἃ 1,40. ψγῈ}} 5475, 
« ΤῊ6 Αροβίϊβ, 1] οἵ {π6 ϑριίγιί, μθῦθ Ρ1165 
τορείπου τπποῃ ὑνηϊοΐ ννὰ5. βιρρεβδίθα ὈΥ ΠῚ5 
ΔΒδοίοη, ἀπα 15 ποῖ σοἠλείέομς αὐομέ «ὐογάς, Ὀὰὶ 
Ἰθανεθ βοπὶβ ἴο 6 υπάεγβίοοα ΟΥ̓ ΡΆ5565 ΟΥ̓ΕΓ 
{Π6Π| 1ἢ 51:16 ποθ. 

ἈΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΊΤΕΣ Ν᾽ τῶν 2. Ὁ. 

Ω, 8. παρακαλέσαι... τὸ μηδένα σαΐνεσθαι, 
ὙΠΘΓΘ παρακ. ΒΌΨΕΓΠΒ τὸ ΨΠΠ [Π6 ᾿πῆη. ἃ5 
ΔῈ ἀεομραΐίσε οὐγεοίϊυο. ἹΠαρακαλεῖν, ἴῃ [Π6 
56η56 Οὗ δΔαπιοηϊβῃ, δχπουύΐ, γοοοπ 6 Π4, ἢᾶ5 
ἃ ἀοιθ]α δοςιι8. οἵ ρεύβοῃ δἃη4 {π|ηρΡ ἴῃ 
ΝΠ 98: Τὸ’ τ πὸ 80 Δίτε νυ, 
27, 17: ᾿ΑΌΓΒ. | 5ΠΤῚῚ ΠῚ Υἱ 2; 1 ΠῚ115 
11. 13). ὙΠῸ ᾿πῆπ. νυ] ἁτί., 15 οἴζθη δαπῖνα- 
Ἰεπξ ἴο ἃ σμόιξαρέϊυε, συ θη ἡ ΏΘη ΟἴΠΟΓ ννογ5 

(ΗΑΡΤΕΒ. [ν. 

1 2716 ἐχλογίοίζ ἐλεηι ἐο σὺ ογεὲ γογευαγαῖ τ αἷΖ 
φῃα717167) οὐ ροαϊδέγιε55, 6 ἐο Ζζυς λολν αγια 7εσέζν, 
9 ἔο ἴουε ογ16 αγιοέλεγ'ι, τα αι] σχιρίοέζν ἐο Ἴο]έοτο 
ἐλεῖγ, οτογε ὀιεδίγεσς ᾿ 13. αι] ἠασέ οὔ α7ὦ ο 507- 
γοτυ ηιοαογαίοίν 707 ἐλε ἀεα. 15 “1 γ1ώ] τεγείο 
ἐλίς ασέ εχλογέαζοε ἐς αγιγιόχϑα ἃ ὀγίεγ ἀ16- 
σεγίῤίηογιε οΥ ἐλὲ γε65 1:77, ἐσέϊθ71, αγια] σεσο7ιαί ςο0771- 
Ζγιρ᾽ οΓ Οἀγίδέ ἐο 7μαρηεογεί, 

ΠΕΤΗΒΕΜΟΕΒΕ τΠεὴ νε 'δε- 
866 0ἢ γοιι, Ὀγείμγεη, δη4 ἰεχ- 

(ΗΔΡ. 1[Ν----Ἰ. «ὑὁ δεσεθορ γομ.} (ἐρωτῶμεν 
1ῃ ΟἸαβϑίςαὶ σσεεὶς 5: 5.}1Π65 αϑὶς 4 θϑίοηβ. 6 
Ὀεβί γϑδάϊηρ οἵ {Π15 νεῦβα 15: 

ςς " ΄ , 9 ς “᾿ Α “ 

ἵνα καθῶς παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν τὸ πῶς 
δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν Θεῷ, καθῶς 
καὶ περιπατεῖτε, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον " 
(ΤΙβομεπά. 80 Βρ. ΕΠΠςοί). 

ὙὝΠΙῚ5 566 ΠΊ5 ἴο φῖνε {πὸ [ΓΟ] ουνίηρ πηθδη- 
ἴηρ: 

“6 Ῥεβθθοῖ γοὰ (ΕΘ 85 γε ἢδύβ τὸ- 
σεἰνθα ἔγοπιὶ [15 ἰεϊζευ, υἱΖ., ον γοι ἃ1Ὲ 
Ὀοιπά ἴο Κεορ νυ! Ἰκίηρ ἀπά ρ]θαβϑίης Οοάδ[)ρΨ 
ΕΥ̓ΘΏ 845 ἱπάθρά γε ἦο Κϑὸρ νναἰκίπρ, [παῖ γα 
νου] Δθοιπά τότ δηά πιοτὸ. ὙΠ ἢἰβ 
ΘΈΠΕ16, ᾿πἰτ 816. ἰαςΐ, 81. 811 ἀϑϑαπηθα. δη4 
ἸΠΊΡΙ165 Ἐπαΐ ΠΟΥ ὑνεγα δοίμ ΠΥ νναϊκίπρ [ἢ 
1Π6 τρί νυ. “δ ἄοεβ5 ποῖ 5: πιρὶγῪ Ἔχμοσί 
{ποῖ ἴο ννα}ς {Ππ5, θῖ ἴο δθοιπηά τῆοτα πᾶ 
τοτο. ΜΠ Θη Π6 ΡῬΓΈ5565 ῥγχοσγέσς ἸΡΟΩ {Πρδιῃ, 
ἢ Πιπίβ {παΐ {ποὺ ἄγ οα {π6 τοδά ; ἔοσ μ6 
ΟΠΪΥ͂ ΠΊΆΚΟ5. ῥγοσγεσς ὙῈῸ Πα5 θθρη ἴο ννΑ]κ. 
ΘΌΠΙΠΊΑΓΙΥ, 1Π15. 15 ἴο Ὀς {Π61Γ σα568 : ἴο πιαῖκα 

4τε δἀάδά (50 ϑοβοεῖ, δΝ ̓πεσ, Ἀεῖομθ). ὙΠῸ 
ΤΟΔΙηρ τῷ μηδένα σαίνεσθαι οἵ ἴπ6 Τεχί. 
Βδοορί. βθοπβ 16 θ 510 ]16 ἴῃ ΕΥΟΤΥ͂ ΨΨΆΥ. 
Το ἢπη. ᾿ΠΡΘΠΙΟΙΒΙΥ σοΠ]θοΐαγοβ μηδὲν ἀσαί- 
νεσθαι, ἴππι5 ΚεΕορίπρ ἜΧΔΟΓΥ 411} ἴπ6 Ἰεζίοβ. 
ὙΠ6 πηραπίηρ οἵ ἀσαίνεσθαι 15 πῖνεπ ὈΥ͂ {Π6 
ἸΟΧΙσο γα ρΠο 5. ἃ5 ἄχθεσθαι, χαλεπῶς φέρειν 
(οππεοοί. νυ] ἀσάομαι, “ἴο [66] παιιβοαϊθά.᾽)) 

Ποτέ γος Ὀγ ἴῃς [,ογά |6βιι5, ἐπαΐ 85 
γε Πᾶνε γεσεϊνεα οἵ τι5 πον γε οὐρῃς 
ἴο νγαὶκΚ δπά ἴο ρίεαβε (ὥοά, “0 γε 
νοῦ] ἀθοιπηά τότε ἀπά τποῦα. 

2 ον γε Κπονν ψγῆδίῖ σοτηπηδηά- 
Ιηθηΐ8 νγὰ ρᾶνε γοὶ ὈΥ {πὸ [οτά 
[658. 

2 οι τῃ15 ἰδ {πὸ Ψ}}} οἵ (σά, 
δυθ ὙΟῸΓ ϑαποίίποδίίοη, τπδὲ γα 
5Ποι4 αὐϑίδιη ἔτοπ [ΟΓΠΙ ΔΈΟΙ : 

ῬΓΌΡΤΟΘ5 ἴπ πὸ ἀοοίτίπα ὑπο ἐΠΕΥ Πᾶνα 
τϑοοινεά " ((αἰνίη). ὙΠῸ ννοσά περισσεύητε 
[5 ἃ εογιῤῥαγαΐϊσε 51:5] ΠΟδηςΕ. 

Ω. «αυραΐ το») αγιεἰγιε7ι115.15 ΤΠ ΑΡροβίϊα 
ΕΙΊΡΙΟΥ̓5. {Π15 ννογά βουπονν παΐξ ἔγοα π ΠΕ] ἴο ἡ 
{π6 Ὑεββαϊοηϊδηβ ([Πηξ. ν. τ; 2 655. ΠΙ. 4. 
6, το, 12). ΤῸ ΤΙΠΙΟΙΠΥ͂ π6 τι565 1 ΠΙΠΊ5ο] 
( Τίπι. ἱ. 18, νἱ. 13), ἀη4 Ὀ᾽45 ἢἰπὶ ΜΙΈΕΙΪΥ 
5886 1ὲ ἴ6 οΥβεῖ5 (τ ΤΠ: 1.2. 1 τὴ 
νυνὶ. 17). [ἴ ψου]ά 5θθηὴ [Πδΐ ννπδη υυτϊτηρ α1-- 
ΤΘΟΙΥ οὐ αἴαϊγα σοππθοίθα νυ] ἢ {ΠῸ τηδπαρο- 
τηθηΐ οἵ [ῃ6 Ομαγοῃ μα ἔγθεὶν σοτητηδπάϑ. 
Η!5 νΕΓῪ [απ θυΠ 655 5 τηδ]θβίϊο, 

ΤΊ 15 βίγδῃρε ἴο ποίθ Μ. Κ ϑηδη᾿β ρεσρείι] 
γδοΠ] τ Ιοη ἀπά 56] -σοη γδαϊ!οζίοη οἡ {Π|5 580- 
Ἰεςί --- ισοηϑίδηΥ τυ πῖη ἃ ἔδνν ΡΆΡ68 --- Ε.5-. 
“Ῥ 811 τλακεβ Π15 δα που [ΟῚ νυ ἃ ἑοπο ΟΣ 
σμῤογίογὶἐν νυ Ὠῖοῃ σῤοοζο τι5,7 Ρ. 236; “ Ηε νγὰ5 
1Π6 γε ἰο χεῤεί 411 νυ σου] Πᾶνα ἡοοκζεαά 
μᾷθ γιασέογν," δὲ. Ῥαμὶ, Ρ. 228. 866. ποΐεϑ οἡ 
ῬΒΙΠ]Θπιοη, ν. 8 ἀπ νυ. 21. 

ὧν ἰδὲ ΤΠογά 75 “δ πιϑδῃβ {πἰ8 : [Π6 



ἐ η:-6] [ΤῊ ΕΒΆΠΟΝΙΑΝΒ. [ν΄ 710 

σεῆσθ, ὄνθὴ 45 {πε (σεηί65 ψῃΪςἢ Ὶ Ὅν κ΄: 
Κπονν ποίῖ (ὥοά: Ζέσε, οτ, 

ΞΨ οΟτ 77 ΩΟκ 

6 ἼΤΠδὶ πὸ γιαῆθ σὸ Ὀεγοηά δηά ! οχὺ, ἐμ 

᾿ἀεξγαιιά ᾿ἰβ Ὀγοῖμογ ἢπ ἀμ} πιαίζοτ : ἐἰὸ ων. 

4 Ἴπαΐ δνεῦῦ οπα οὗ γοιῖι 8Ποιι]4 
Κηονν πον ἴο ροβϑϑ6858 ἢὶβ νεβ86] ἰὴ 

54 ΠΟ  Ποαίςίοη δπα Πομοιιῖ ; 
ς Νοὲ ἴῃ {π6 ἰκϑὲ οἵ σοποιρί8- 

τΠϊπηρ5 ννῃῖοῃ 1 μΒᾶνὸ ᾿σοπηπηδηἀθ ἅτ ποῖ 
γ»ἶπό, Ὀὰΐ Η;ς." 

8, Κορ ἐῤὶς ἱς {δὲ «υἱ]] 97, Οοα.] ἢ11} 15 υϑϑὰ 
ἔου {π6 ψαειέν-- ἰοῦ ἴπ6 φεΐ οὗ νν}}} --ἀπα ΤῸΓ 
1Π6 ἐῤίγιο «υἱ]ρά (“ 2γο γε οἰϊἑᾶ ἢ. ἴῃ ϑετῖρ- 
ἴπγο “6 Ψ}}] οὐ (ὐοά ᾿ 15 ἔγθαιθπί]!Υ τιϑεά ἴῃ 
{Π6 Ἰαϑὲ βεῆβθ. Τἢπ5 Πογο “{πῸ νν}}} οἵ σοά, 
ΟἿΓ 58 ΠΟ  Ποδί!οη," πηθαη5 {Ππαᾶΐ Οἵ Βα ποίΠοα- 
το 15. {πα νυ πο ποδί ρ θαβεβ αοά. Βαΐ 
1Π15 ΠΟΟΘΒΘΑΓΠΥ͂ ᾿ΠῚΡ]165 “νν}}} Ὁ τη ἴπ6 ἤγβί 
56η56 (“΄ ΟΠΊΠΕ σεἼε οϑῖ ἃ “υοἰμγιέαίε. 7). Ῥδαν- 
50ῃ, [,δϑεὲ. ΧΧ, “1)6 νο]ιιηίαίς 1) 61. ΜΙΊΠΟΥ 
ἼΠΘΟΙ. νοσΚβ, 1. 2ο6--2ο7. Τὸ θέλημα σαπλα 
ἴο 6 50 ἱπα]ββο Ὁ ]7γ σοπηθοίο ἢ {πὸ 
Τλινὶπο Μ}111, οὐ [Π4Ὁ νυ Π]οἢ 15 νΠ6α Ὀγ Οοά, 
{Παΐ 1 δίαπάβ. δἴοπθ ννιποὰΐ {πὸ δάἀάιοη οἵ 
Οοά (Βοιι. 11. 18), ΟσσαβοηΑ ΠΥ ανθη νυ ἱτπουξ 
{π6 «γος (οξ. οὐκ ἢν θέλημα, “τί νγὰ5. ποῖ 
(οὐδ ψ1} {πεϊ,} 1 (ογ. χνῖ. 12). 

σαποίϊπεαίογ.] “ἴγατηθ οἵ ταϊη, ΠΟΙῪ ἀ15- 
Ῥοϑβιζιοη ᾿᾿ (ὟΝ δἴδγδηά, νυἱ. 7.) 

ΕῪρ ἐῤὶς 1ἰς ἐῤὲ αὐἱ]] 977 Οο(, γον σαποίεα- 
ἐϊοῦι, οἱξξ., ἐρδαΐ γε σῤρομίά αὐοίαίμ.) Ἠφ τηβη- 
τἰοη5. βαποιβοδίϊοη βϑπογα ]γ, ἀπά {πθη Ρτο- 
Πεεαβ ἴο ᾿πάϊοαΐο {παΐ νυ μ]Ὸ ἢ ννὰβ {πὸ ρσθαΐοϑί 
ΘΠΟΠΊΥ͂ ἴο βϑποιβοδίίοη, ἴπθπ ἀπά {Ποτο-- 
{πε ψογπίσα οι οἵ πείθῃ σουητ  μΠ11165. [ἘῸΥ 
1π6 ᾿ηϑε!ηοΐνο νὰν ἴῃ ὙΠΟ. ανθῃ ποδί ΠΘἢ5 
αϑϑοοίαϊθα ῥμγν ἀη4 σαποίλέν, οἵ.---- 

““Τπαπ6, Ο σαηείλεσί)ια ΘΟ] Χ 1 ἢ 
«Ζεμοῖα,᾽ ΧΠΙ. 258.] 

δὲ. Ῥδὰ] ᾿ἰηϑϑίϑ, νυ. στεαΐ 5016 ΠΊΠΙΥ, ΠΡΟΠ ἃ 
ἀγα Ὁ Πϊομ δ νδυίοιβ {{Π|65, Ἔνθ ὴ 1η {πε 
Θμυγοῖ, πα5 δα, ἴ{ ποῖ ἀδθηϊθά, γεῖ ΠΑΙΓ 
ἕογροίίεη, {παξ σιοσαὶ δν}]5 αΥῈ αἰνναῦ5 σρηγιίμαὶ 
Εν 115. οἵ {πὸ ἢγϑί τηδρηϊιάθ. [{ 15 σθυίδι η]Υ 
ΤΟΠΊΔΓ ΚΑ]. {πα ΠοΙο, Δηα εἰβαννμποσα τορθᾶ- 
ἴθά!γ, {π6 Αροόβίὶ ἄοοβ ποῖ βρϑαὶῖ οἵ {Π|15 
οἴεμποθ ἃ5 οἵ δὴ εν]] δϑοδγοεὶ Κηοννη 
ἉΠΊΟηρ, Πα ΠΕΙῸ το θὲ ἔδαγεα Ὀγυ, τὰς δθ6- 
ἸΙθνθῦβ, θυ γαῖ που 85 οἵ Δῃ 61] ποί ΟΠ]Υ ᾿ν] 4 Ε]γ-- 
βΒργοδαά Ὀὰΐ σογίαιη ἴο ἀββαι!]θ ἴΠθπη. Ρτοΐ. 
]οννείξ ἤποῖν βδαγϑ: “Ὑνμαῖ πθ ββοῖῃηβ ἴο 
Ῥεπείγαϊε 15 {πθ ᾿ηνναγά ἡδίαγο οἵ 5ϊη, ποῖ 115 
Ουΐννατα οδθοῖθβ. Εὔνθη 1185. σοηβθ ΠἸΘΠΟ65 ἰΠ 
ΔΠΟΙΠΟΥ βίαϊε οἵ θοῖπηρ ἀγα διέ 5115 ΜΕΥ τουομεα 
ἼΡΟΠ ἴῃ σοτηρατίβοη ἢ {παῖ Πἰνίηρ ἀθαίῃ 
νν ΠΙ ἢ 1[56}Ὁ 15. [{ 15 ποῖ ΠΊΘΓΟΙ͂Υ ἃ ΥἱοῈ ΟΥ ἃ 
ΟΥΠΊΘ, ΟΥ ΘΥθῃ 8ῃὴ οἤξποθ ἀραϊηβδί {π6 ἰὰνν οἵ 
Οοά, ἴο θ6 Ριπιβιθα ποσὰ οὐ Ππετθαῖίεσ. [{ 15 
τοῦθ παπ ἘΠϊ58. [{ 5 ννπαΐ τπθη ἴδε] συλέῤιη; 
ποῖ ννπαΐ 5Π4}1 6, θὰ ννμαΐ 5: ἃ [δυσί ]8 
ΠΟΠΒΟΪΟΙΙβηθ55, ἃ ΘΟΙΠΠλΠοη. ὉΜ]ἢ τηβθθῃ 
ῬΟνοΓ5. οἵ εν] (ΕββθαῪ οἡ “115 ἴῃ {Π6 
Εμαγοῃ οἵ. 6. Αροβίοι!ςαὶ Αρε, ΕΡιβί]ο5. οἵ 

8.: ΒΔΠ], 1. Ὁ. 77). ΕΣ 51π5 οὗ {π6Ὸ ΠΟΘΙ, 45 
ΘΔΕΠρ ἱπίο {Π6 ΨΕΥῪ Πρατί οὐ (ὐβπί!]8Ὲ 5οοῖαὶ 
116, 566 Αοἴϑ χυ. τὸ, 26. 

7ογηπίεαϊίοη] Μόοτο οἸηρμαίϊς ἴῃ οὐρα], 
“ρὲ ΤοΥΠΙ οί Ίοπ,᾽ 56. [Παΐ νυ ἢ γοι 566 4}} 
ἁτοιηά γοῖιι. 

4. 10 ῥοσσοῖς ῥὶς «ε55ςε.) “1ο κμοξὲ πἷπι- 
561} (κτᾶσθαι) ᾿Ϊ5 Οὐ ἢ γ655861᾽ (Βρ. Ε}1- 
οοἵί). [{ μα5 Ὀδὲπ το ῃ ἠδθθαΐθα νυ πεῖποῦ 
1Π6 “τε. ΠΕΙΕ 15 (1) Πῖ5 οὐνὴ αὐζΐξ, ΟΥ̓ (2) 
15 οὐ ὀοάγν. [Ι͂π ἴανοιγ οὗ (1) δγο, (4) 
{πΠ6 πϑίιιγα! τηϑδηϊηρ οἵ κτᾶσθαι; (Ὁ) {π6 
Οῤῥουοῦ οἵ “5 οὐνῆ  ἴο [Π6 “ογηίσαϊ ον 
θὲ βροκθὴ οἵ; (9) {π6 ἔγαπα ἀπά ονοῦ- 
ΤοΔΟΠηρ ἄοηθ ἴο ἃποΐμευ (“ἢ Ὀγοίποχ ἢ). 
[ΤΠ15, ποννενοῦ, ψΟυ] 4 ΔΡΡΙΥ 6484} ἴο 
ΎΟηΡ ἄοπθ ὈΥ 5βάιιοϊίΐοῃ οὐ {π6 {κ6.]; (4) 
ἐέψρ9556] ἢ 566 ΠῚ5 ἴο πᾶνε ὈδΟΟΠπΊΘ ἃ ΘΟΠΊΠΠΟΗ 
δΔη4 υππάογθίοοα [νυν δα πναϊοπί ΟΣ «ὐ27δ 
(δες ϑοεμοοίίσεοη οα ν. 6). [1Πὸὲ 1ήθαᾳ 15 ἴῃ 
ῬγΟνΘΤΌΒ ν. 15. ΠΕ ΟΥΩ ἴδ ποῦ βοῶ, 
μονγανοῦ, Υ 1,ΧΧ.(]Ὶ (6) {δε ἸΙαηριιαρε οὗ 8ῖ. 
Ῥεῖοσ “ππηίο {πΠ6 νυἱΐθ, 45 ππίο {Π6 αὐυεαζεῦ' 
ΟῚ}, 1 δι. ΡΕΙ͂ΕΙ |- ἡ. (2) “Βοάν: ΘΠ 
1π6 οἴποῦ παπᾶ, 15 {π6 σοτητηοη ἱπίογργεΐα- 
τοπ, ἀπ {π8ΐ ΡΕΓμαρ5. ψνῃῖ ἢ ϑιρροϑίβ 1156} 
ἴο τποϑί τοδάθγβ. [{ 15 ἃ παῖισγαὶ πιοΐδρῃου. 
ΕἸσοῦο βρεαῖκβ οὗ {πὸ δοάν ἃ5 “τὡυ)ᾶς εἴ το- 
σδρίδουιπι ὩΠΙΠῚ1.) 8. Βαγηαθαβ 68115 {πε 
ΒΟΑΥ͂ οἵ 6515 “16 νεβ56] οἵ ἔπε ϑριτίί." 
ΟἸΠοΥ5 σεῖεσ ἴοὸ 2 (οΥ. ἵν: 7. ΒΕΩΡΕΙ ἂπᾶ 

Ἐβίιπ Ροϊηΐ ἴο 1 ϑαιπη. Χχῖ. 5. ὈΣΨΞ ΠΩΣ 

(1μ8 νεββεὶβ. οὔ {πε γοιπρ πιθη ἢ). [ἴ ΠΙΑΥ 

θὲ ἀοιθίεά, Ποννθυεσ, νυ Ποῖ Π Γ ὯΞ. Πᾶ5 1Π6 
Βιρροβθά τηθδηϊηρ. ὙΠΟΓΕ 15 ΡΕΓΠΔΡ5. 50ΠῚΘ 

5ΌΟΠ ΠΠΘΙΔΡΠΟΥ 1π ΠΥ 53), 566. Θεδβεη, “μα χν 

490.7 Ὑπὸ στοαί οδ]θοίίοηβ ἴο {ΠῸ νίθνν νυ ΒΊΟἢ 
᾿πίογργοῖβ κυ 6 5561 85 “νυ ἀγε---(4) {παῖ {Π6 
ἌΡοβί!6 πλῖρ ΐ βθουη ἴο 6] τπαυσῖαρ Ἰ ΡΟ 81}; 
(0) {παῖ {πὸ ξατέμου νου 5, “ἢ βαποιΠοδίϊοη, 
ὅζα., ““ποΐ ἴῃ {π6 1π51,᾿ ζο., ννου]α 5θαπὶ πηβι- 
ΔΌ]6 [γεῖ {π6 ἔδασία! ἀθιιβο5. οἵ πϑαϊ θη οῃὴ 
ταῖΠοΥ νυθαίκθη {π|5 οὈ]θοίοΠ]. 

5. «υῤίερ ἄποαυ ποὲ (οἀ.] ϑιυι]θοξινα πϑρα- 
{ἶνο μή, “ οἵ ψΠοΟΠὶ ννα σοποεῖνα 85 ποῖ Κπονν- 
ἴῃς Οοά." Ιξβπούδηςο οἵ Οοά [15 πὸ οαπίαϊπ 
οἵ παρατιίγ, οἵ, οπι. 1. 24. “ΤΟΟΚ αἵ {πὸ 
Ραχγ οἵ [Π6 5ΚΥ, ἀπά Ἰεΐ ἃ Ἰοδίμιπρ' [ῸΥ ἰπ|- 
ῬΟΓΙΥ ἴαϊκα ΠΟ] ἀροη πε, οὐε5. ΒΘηρεὶ. 

6. Αποΐμεσ αβρεοΐ οἵ ἱπιρυυ Υ 15. ΠΟΓῸ 
δίνθη ---ἰῃθ τοηρ ἄοπο ἴο οὔθ Ὀγοίπογ. 
ὝΠΟ ἔογοθ 15 νΝ6Ὲ11 Ἔχργεββϑεά : ““1πδΐ πὸ πῆδῃ 
5Πο00} 4 ΟΥΑΓΕΠΥ σουραβθ5 απα οἰγοιτηνοηΐ 5 
Ὀτοίμου ἴο οδίδιη ᾿ῖ5 Ποβαὶν ἰτι5ἴ5." (( Νξοαβ5. 



Ὀεσδιιβα {πΠαΐ {πῸὶ Τ,ογά 7: ἐπε ἀνεηρεγ 
ΟΥ̓ 41} ϑιοῃ, 45 νγεὲ αἰϑο πᾶνε ἴοιο- 
γγΑγ Πα γοιῖι Δηἀ ἐεβειῃεά. 
 ογ (ϑοἀ Παίῃ ποῖ οδ]]εά τι5 υἱπίο 

ὉπΠΟΙΪΘΔηΠΕ85. δυιῖ τιηΐο ΠΟΙΙΠ 688. 

Ῥοοῖ. «πὰ Εὐπ!Ποη ΤῸΓ ἀπΥ (γι βείδη Μίδη, 
αυοίεά Ὀγ Ἡδηηπιοπά.) 

ἀεζγαμά. (πλεονεκτεῖν.) ΠΟ ννοσγά [ἢ οἷδ5- 
5104] Ουτξοὶκς 15 5 ΠΊΡΙΥ “ἴο οδίαϊη τποσθ, δηά 
Βθησα “Ἃο Ἔσο]. [Ι͂η {πε 1 ΧΧ {πὸ δἰ σα] 
Ἰάθα 15 δ ἀθά οἵ “οδίαδιπίηρ πιογα ἐῤαη ἐς γε ἢ 
(ΒΕ ΖοΚΙΘΙ χχὶὶ. 27; ΗδθδκΚΚ 11. 9). ὙΠ Ι5 15 
1Πν ΑΓΔ] 6 ἴῃ ἴπΠ6 ΝΎ. 7εγοπιθ Πὰ5 
Ῥοϊηΐθά οι 5(γ ΚΙ ]ν {ΠῸ βοτί οἵ αυσγῖσς {Ππαᾶΐ 
ἜΠΕΙΘ. 15 1η Δα] ΐετν. - {πὸ ΑΥ̓͂, 15. ΠΘΓδ 
ππίογίππαΐθ. Μδην γοδάθυβ ϑιυθϑίςιζε δη 
1ΠΟΡΊΓ 4] νναγπὶ πε ἀραϊηϑδί ΕἸ ΠΟ ΠΟΒΙΥ 1η σΘΠΘΓΑ] 
ΤΟΙ ἃ βρεοῖῆο ἀπά ρονγοσία! Ἔχ ΒουίδΈ οη ἀρδιηϑδί 
51η5 οὗ Ππηριισιῖγ. Α 1655 πηρογίδηξ ἱποοιι- 
ΤΆΟΥ͂ ἴη ἴῃς ἰγδηϑίαίίοπ οἵ {πὸ ννογάβ ἐν τῷ 
πράγματι, νν1}1 Ὀ6 ἔοιιΠά 1ἴη 2 (ΔοχϊπΊῃ. νἱ]. τα. 

ἦπ την τιαίεγ.)] (Ἰογίδιη]υ ποΐ ἴο θὲ ἐγαη8- 
Ἰαϊεα 45 ἴὴ Α. Ν.; δυΐ “ἴὴ 186 πιαύξοτ," 1.6. 
Οὗ ννῃ]Οἢ 1 ἅτ βρεακίπρ ; ““ βείζπηρ οι οἵ ΠΙπὶ 
ΤΊΟΓΟ {πη ννὲ 5ῃοι 4 ονοσ μοί." 

ἐῤὲ 7ογά 1 ἐδ ατδησεῦ ΘΟ ΟΟΥ̓Πΐ ΠΡ 811 
Β.0}.} ὙΠΟ 1 οτά-- Οῤγλοῖ--- ἴθ Βρεοιῆοδ]}ν τὸ- 
ἕοσγεά ἴο 45 ἴπῈ [πάρϑ. 

ΩΓ αὐὲ ἸΛΟΥΘΟΥΘΥ͂ ,ογεαυαγηθά γοῖ, γεα, 
απά ΒΟΙΘΙΛΠΙΥ ΔΗ γ6ἃ.] ὍΤΠῈ Ἰαδὲ ννογά 
ΒΘΕΠῚΒ ἴο Πᾶνα {Π6 ᾿πηρ]16α 56 η56 οἵ “νυ Π655, 
ΜΠ ᾿πτογροβθά ᾿ηνοοδίίοη οἵ (σοά ἀπά πηδη,; 
ὙΥΠΙΟ 15 [ΓΘ] 6 ΠΕ]Υ Ἔχργοϑβθ, (1 ΤΊπη. ν. 21; 
5 ΤΠ τὴ. τ} Τὰ, ἵν 1; 58Ὲ τίησω, “Ἰαν. Ν.- Τ. 
5...) ὙΠῸ Ρδου]αΓ βο]οπη ΠΥ οἵ [Π6 ΑΡοβί!ε 5 
Ἰφηρτιαρθ, ἀπ {Π6 Πρ] 4 Δα] Γαί]ΟΠ ὩΓ56, ΠῸ 
ἀοιθί, ἔτομι {ΠῈ χλαγιὲ νἱανν Οἵ ΤΉΟΓΔ] ΠΡ ΌΓΙΥ 
ἰδῖζθη 1ἢ ἃ (ὐθῃί!]6 ΠΟΙ ΠΊΠΠΙΥ, 

“. πηίο τιποίεαϑηοςς, ὁμέ ππίο ῥοϊϊηε... 
Ἐδίμου, “ Οοά ἐϊά ποῖ (Ὁ}} τι5 (1) ἔοσ τῇ- 
ΟἸθαηηθββ, θὲ (510.--- 80 {παΐ ννε 5μοι]ά 6) 
1π ΠΟ]1Π655." (1) δον, ἐπί τηθδᾷηβ “ἦο, τιγιίο,᾽" 
ΟΥ̓ αἰπὶ ΟΥ̓ 6Π4 1η νἱενν (45 ἴῃ 68]. γ᾿ 13. (2) 
“πὸ ῥοίϊγο.." [Π6 ἐν ΟΥ̓ πηθά πη, εορἐθχ ηΓΕε, 
Δ Πα 5ΒΕΓΓΟΙΠάϊηρ σΟΠαΙἰοη5 οὗ 16 (Ποῦ, 
ἐν ΟΕ ΡΕ τ 8. ΧΙ] ΠΡ 212 ; ἘΣ Β: 4326): 

8. ἐῤεγεζογε.)] ψΒΘτοἕοστθ 865 (Βρ. ΕἸ]1- 
οοἵ) μου] βἴαπά αἵ {πῸὸ Ὀεριπηὶηρ οἵ {Π6 
βθηΐθηςθ. ΠΟ ᾿π[Έγθη σα 15 Ἰορῖςαὶ. 1757. Οοά 
Π85 50 οδ]]θα τ15, ἐῤεζ ἴο σγοϊθοξ 15 ἴο γοϊθςὶ σοά. 

ῥὲε ἐῤαΐ ἐξ:ῤ15ε}}.1 ἊΝ Βαΐ, οὔ ὑνβοπὶῦ} ΕΟιΓ 
ΔΏΒΥΟΥΘ Πᾶγθ ὈΘΘη σίνοη. (1) «Αἱ {παῖ Πα5 
θδθη τηοπίϊοηθα ἔγοπλ ὑϑῦ. τ, “αἱ ὑΒῖο ἢ 
Ι Πᾶνα Ποῖα ἴδιρηϊ (5. 15 δχῃοσίδειοη 
ἴο {πο σοπίϊπιιθά ἀρυπήδηοθ ἴῃ ΡΟΟά, ΥΘΓ. 
1; 5 σοπιπιδηήβ, βῖνεῃ ΕΥ̓͂ ἐπα ἱπῆϊιθποθ 
οὗ Τεβϑιιβ Ἠπιβο] ς νου. 2; Οοά 5. ψΨΠ], {ΠΕΡ 
Βα Ποδίϊοη, [ἢ δθδίαἰπίπρ ἔτοπὶ [ογηΐοα- 

ΤΟ ΓΗΒ ΟΝΊΙΑΝΝ ΒΘ τὺ; [ν. 7---. 

8 Ηε τβεγείογε τῃδε ᾿άἀεβρίβειῃ, ̓ς 
ἀεβρίβειῃ ποῖ πιαπ, δι Οοά, ψῃο" 
Πδῖῃ 580 οίνεπ τιπΐο τι8 "ἰς Βοὶγ 
ΘΡΙΓΙΕ, 

9 Βυΐ 45 τοιομίπρ Ὀγοιμευγ ἰονε 

το, γῸΓ. 7: [πΠ6 ννεάαρά τοϊδίίοη, νυ τΠῈ 
Ἰπάρτπθηΐς οἵ (ἢ γίβί, νοσ. 6; (σοάβ 68]}, νεσ. 
7). (2) “Α πιδῃ υἱπάεογϑίοοα --- “ πὲ ψῆο 
ἀοβριϑθίῃ πῆρ, ἃ τῇδ [Π15. τϑδοῃϊηρ, ΤΟΔ]]Ὺ 
ἀδβρίβϑβ, ποΐ ἃ τιᾶπ, θὲ σοά. (3) 81. Ῥϑὰ} 5 
“ φοχηπγ)δηδ5," σεῦ. 2. (4) πε δ." 
ἢ 115 ΡαΓροβα τηθηϊτιοηθα 1π5ὲ ἀθονε, νεγ. 
8. ὙἼΠΕε οδμοῖοα οι] βεοπὶ ἴο 116 θεΐνγεεη 
(1) «πὰ (4). Τπε ᾿αϑὲ 15 ργόθδῦὶν {πΠῸ τηοϑβί 
οὈνίοιβ πη {Π6 τηοβὲ Ἰορίοαὶ, νυ ἢ 116 (1) ννουἹά 
ΒΘ. πῇ δεβί ἴο ΔπβυΟΥ ἴο {Π6 50]6 ΠΊη δη6 5115- 
ἰαῖηθα εἰθναίίοη οἵ ἴπ6 ὑσο]α ραϑβδαρα (“Οἱἱ 
ῥάε 5ρεγηῖϊ, Ψ]ρ.). 8ε6. Νοῖβ δ επά οὗ 
ΟΠδρίοσ. 

ποΐ »απμ.] Νὸο ἀοιυρέ, τ δη ππάσγζομθ 
ΟΥ̓ ᾿πΊρ]16ἀ τοίθγεποθ ἕο ΠΙΤΉβΟ ΙΓ ἱπάϊν! 8}}Υ, 
Ὀαξ τιϑεα] ΞΘ ΠΟΓΑΙ]Υ. 

ἐμαὺ Οοά, «αὐρο ῥαΐῥ αἰδο σίεη μρίο τς Η!ς 
ἩΗοὶν δρίγ.] Ιἴ μᾶ5 Ὀδοη τηποῇ ἀϊδοιιδβοά 
νΠοίΠοσ [Π6 ΡΑΓΕΟΙΡΙῈ. ποτα δμοι]ά θὲ ἴπ {Π6 
ῬΓΘβοπξ ΟΥ̓ ραϑί (δίδοντα, ΟΥ δόντα). “ΤῈ Πᾶ5 
Ὀεθη σθηϊθοϊιγοά {παῖ ἴῃ6 [ουΠΊΟΓ τοδάϊηρ 
ΤῊΔΥ Πᾶνε παά [115 οὐἹβίη ἴῃ ἃ δορηηαίϊα ΒΟΤῸΡ]6 
ρους {π6 Ἰαϊίοσ. ὙΠῸ ραβδί τηϊρῃΐ βεεπὶ ἴο 
τοϑίσιοῖ {Π6 οἤιιϑίθη οἵ {π6 ἩΟΙΥ ϑριγιῖ ἴο 
1πΠ6 τηοπηοπί γμθη τ ννᾶ5 Ροιγεά ὈΡῸΠ {πε 
ἈΡοϑβίϊεβ, οὐ θη {Π6 ΤΙ ΠΟββα] ΠΙ8Π5 τεςεϊνοά 
1 δ 1Πεὶῦ Βαρίϊδπηθ. Βιυΐξ {π6 γαῖ οὗ {πε 
ςοπίϊημ4] ἡνοσκ, ἴπῸ6 ονουρίνιηρ οἵ {πε ΒΙεββθά 
ΘΡΙΓΙΙ, 15 ποῖ ἰοποπμοά ἴῃ {πε 5]ρῃξϊοϑί ἄθρτθα 
ὈΥ {π6 ραβδί ραχί!οιρθ, “"αὐδὸο ῥαὶδ στε," 
γΥ ΠΙΟὮ 15 {Π6 ἰγιια τοδάϊηρ. ΠΗ Αροβίϊα νγᾶβ 
ΟΠΙΥ͂ ἘΠΙΠΚίηρ οὗ, ἀπά ΟΠΙΥ ΔρΡΡεδὶϑα ἴο, {πῸ 
Πγϑὲ σσγεαΐ ας οἵ (σοά ἴῃ {Π6 βριγίίι4] ογάθγ, 
1π {Π6 ραβδί βῆ οὗ {πὸ Ηοὶγ Ομοβί ἴο ἔποβα 
ψνῃο ὈοΙ]ονοά δηά ννεσα θαρίϊζεά. ὙΠῸ οοη- 
τἰπιιοῖῖ5 Ὀεβίονναὶ οἵ [ἢ ϑρ ΓΈ πὶ {Πε 5015 
οὔ {8Πεὲ [ἈἸἘΠΓᾺ] 15 ποῖ ἀθηϊθά, θὲ σδέμου 845- 
βιιπηθά. 866 {πε Τπἰγοάποξίοη ἔοΓ ἴμ6 Ὀεδγιηρ' 
οἵ {Π|5 ἰεχί προῃ Βαρίίβιη. 

«ὐο ῥα αἰ.0.1] ΤΙῃ δἀάϊ!έοη ἴο Η!5 σδ]] της 
115 ἴῃ ΠΟΙ᾿Π655. 

ῥὶς ῥοὶν ϑρίγ ἢ ὙΠΘ ᾿πέθηβεῖυ ἀπά πππ|15- 
1 ΚΑΡ]Ὺ “εγσοηαὶ ἀ5εὲ οἵ “Ηἰ5 Ηοἱγ ϑριγῖε 
Ποῖα (τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον) 5 ἃ ΓαγΈΠοΣ 
ςοΠβττηδίϊοπ οἵ {πΠῸὶ τοδήϊηρ “Κ΄ ΠῸ σαύε." 
Τῆς Αροβίϊθ {πη κ8 ἀηὰ βρθαῖβ, ποῖ 50. το ἢ 
οἵ τῇς. εογμέπεα! σζυΐησ οἵ {π6 σίγὲς οἵ {Π6 
ΗΟοΙγΥ Ομοβί, 45 οἵ {μαξ ΟἿΣ σνπῖςῃ 15 {Π6 
ΗοΙγ Ομοβί Ἢ πηϑοιξ. ΤᾺΣ δ οἵ Ηϊτὰ ΠῸ 
15 ποΐ ΠΥ {πὸ ϑαποίῆογ οὗ πιθη, θὰ ἐΠ6 νΕΤῪ 
Τ νη ϑαποῦεγ οἵ Οοά, ἐπμᾶηςεβ ἔμ6 51 οὗ 
ἴμοϑ6 ψηῸ τϑριυάϊαία τἢς ΑΡοϑβέ!θβ ἐξδςοῃίηρ, 
ΠΡΟΠ Ρυσγ. Οπα Ράββαρα ποΐ οἴη, ΡΕΓΒΔΡΒ, 



ν. 1ο---ἰτ.} 

γε πεϑά ποΐ {ῃδξ 1 υγγῖία τἱπίο γοι: 
ἔογ γε γουγβϑεῖνοβ ἀγα ἐδιρῃξ οὗ (ὥσοὰ 
ἴο ἶονε οπα Ὡδποίΐμεγ. 

ΙΟ Απά ἱπάδρά γε 4ο [ἴξ τονγαγά 8}} 

οἰϊθα οἡ πε αιιθϑέϊοη, νν1}}} 5μονν {π6 ἀἸἤογθηΐ 
ὙΑΥ ἰῃ ΥΠ]Οἢ Ν. Τ᾿. νυΥογθ. ΟΧΡΓῸ55. Π6Πη- 
56 ]νεβ, νγῆθη {ΠΕΥ ἱπίθπά ἴο 5ρεὰῖκ [655 
ἀδῇπίζεὶν οὔ {πὸ ΗΟΙΥ ϑριγιί, δπὰ ψ ἢ ἃ 
5Π846 οὗ Πη Δ ΠΪΠΡ' ΡΌΓΡΟΒΟΙΥ ΘΠ ᾿Πἀθ θυ πη ηδΐς, 
Ὀεΐννεθη {πῸ ϑΡι11 Η 1πη561} δηπ] Η15 ᾿πΠτπιθηςοβ. 
Τῃ βρβακίηρ οἵ ϑτηθοη, 8(. ΓνΚὸ ϑὰγ5 Πνεῦμα 
ἣν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτόν (1Ϊ. 25)---αἰπιοϑί 45 ἴἢ Π6 
Τηθαηΐ ἴο ΟΧΡΥΓΘ55 “{Π6Γ6 νγὰβ ἃ βριγι14] 1η- 
Πυθησε Ὀγθδί μεθα οἡ πἰπι, δηα {Παΐ ἱπῆτϊιθηοθ 
ΒοΙγ.᾽ 81. Ρβι)}᾿5 ννογάβ ΠΟσθ, οὴ [Π6 σΟΠίΓΑΓΥ, 
ἅΥΓΘ δἰπιοβί δαυίνα!θηΐ ἕο “ ΝΟ Παίῃ ρίνθη 
Η!5 ϑριγιε--- παῖ Η ΟἹγ ϑριγι !---πιηΐο γοιι.ἢ 

το γομ.ἢ (εἰς ὑμᾶς). Τῆδ ρῥσγθροβιξοη 
ΠατῈ ἄοθβ ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ βρη “ ἸΙοσΔ] πιοίϊοη,᾽ἢ 
δι 15 ιϑθ, 45 ϑοπιθίϊπιθ5 δἰβοννποσθ, ἢ 
γεγῸ5 οἵ ρίνιηρ “ἴοσ {π6 ροοά," οὐ “" δάναηϊ- 
858 ΟΥ̓ (566 Ἔβρεοίδ!ν ΒΡἢ65. 111. 2 ; (Ο]055. 
ΤΠ 25ὴ. 

μη 15.757 Α. ΚΝ. ὝΠο ἔσθ δηά ἔογοθ]ε 
ΤΌΘ ΙΠηρ 15 γαῖμου γοὰ, ΤῊ15 Πδ5 ΠΊΙΟΠ ΠΊΟΓΘ 
Ῥοϊηΐ ἴπ ἃ ΠουίδίουυΥ ρᾶβϑαρθ οἵ ρυδοίίοαὶ 
ἄΡΡθα]. [ἴ{ Πὰ5 Ὀθθῆ ϑιιρροϑίθα {παΐξ {Π6 τς 
ΤΏΔΥ πᾶνα Ὀδθη Ὀγουρηΐ ἷἰπΠ ΒΥ͂ 5οΙΡ65, 
ἀεξοοῖνεά ὈΥ ἴμ6 ξρραγθπξ ρᾷγᾷ]]6 1] οὐ ϑ8ί. 
ΤΚο χ. τό (“ ̓ πηροστιιηὲ τηθπλοτθ5," Β εἰς 6). 
ὙἼΠῈ Ἰαἰίεγ ραστί οὔ [π6 νεῖβα τὰρῃς ΡῈ 
τοπάογεα Ὀοϊΐεσ, "μα αοἂ τὸ Βαῦ 4150 
δῖνθῃ Ηϊ ΗΟΙΥ απο απο γου." 

9. πὸ ποοά οὶ ψυϊύϊπσ απο γοὰ: 707 
6 γΟΌΥΒΘΙνΟΒ ἂγὲ αοᾶ-ΓΔπρμ..7 Ὑδιρῃΐ 
οἵ Οοά ππίο (εἰς) Ἰονίπρ οὔθ δἃποίπμου : 
εἰς ΕΧΡΓΟσβηρ {Π6 δ'πΠΔ δπά στϑϑ]ε οὔ {πῸ 
τοδοπίπρ (“ ΕἸΠΟΥ ποίαφί!οη οὗἉ οημδ, ΟΥ̓ 51 ΠΊΡΙΥ 
οὗ ἐὔεοί."" ---ΗΠυηπιοη). ὙΠῸ Αροβίϊα σείουϑ 
ῬΓΠΠΊΑΓΙΠΥ ἴο ἃ Ράϑϑασθ ἴῃ [βαΐϑῃ, 45 1 μὲ 
5α]4, “ΟΟἴἴἷοι δῖ οἵ ἴμποβεὸ οὔ ψνποπὶ {πὸ 
ΡῬτορμδὶ οἵ οἱά ϑαϊά, “Α1]1 {ῃγ οἢ]άγθη ἀγα 
Ἐππ 5 π0 ὉΓ ᾿Οα᾽ {{55913}} .11ν.. 12, ΟὕΧΧ., 
ΟΟραῖ 85. Το υἱ. 45. ὍΤῇε [ςοΥπὶ 
(θεοδίδακτοι), {Ππ οὔτ ΤΟΥ 5 ὑνογᾶϑ (διδακτοι 
Θεοῦ), τείευβ ποῖ ΟΠΙ]Υ ἴο ἃ ραγίϊαὶ δπηα ἔγαρ- 
Τ]ΘΗΐΑΤΥ ἰΘββοη, δι ἴο ἃ Ρεγπηαποηΐ τοδί! οη 
Ἐϑίδ]Π 564 Βεΐνγθοη {πὸ Πιυιπηδη τη δης {Π6 
Τῖνῖπο ΓΈΔοΠμασ. να ἃ ΡῈΡ115 ἃ}} οὐσγ {π|8 
ΤὨΓΟΙΡῊ πη {Π6 βοῆοοὶ οἵ σού. [“ΑἹΙ! (ἢγ 
ΟΠ] άτθη 5}8}} 6 ΠῚ "1))5---διδακτούς Θεοῦ 
ΕΧΧ. [Ικβυϊαῖ 1γ:.13:- ΟἿ ΡΣ “  ΔΥΠΟΠΡ; 

ΤΩΥ͂ ἸΒΔΓΠΘΥΒ ΟΥ̓“ 41501Ρ165." [5ϑϊδῃ υἱῖἱ. τό. 
Ῥε, χῶν. 12,1] ΤῊΣ Ῥάβθαρα 1 (ΟΥ. 11. 13; 15 
ποΐ ἃ ΡδΥΆ116], ἱπαϑηλιοῃ 85 ἴ βρθακβ οἵ ἃ 
σῥεεῖα! ΑΡοβίϊα οἴ ὙΠΕΥΘ οαη Ὀε {116 
ἀουθέ {παΐ 8.. Ῥαὶ] 15 ποῦ γϑίδυγιπρ' ἴο [Πο56 
ὑνογ5. οἵ ΟἿἿΤ ΤοΥά, γτοοογάθα ἃ βροοά πΊΔΗΥ͂ 
Υεᾶτβ δἴϊεγνναγβ ΒΥ 81. [ομπ (ΧΙ. 3.5), δη4 

αλύίσεν 7:1.---΄Τ οι, 111. 

Ι, ΤΗΒΒΒΑΤΙΟΝΊΙΑΝΞΒ. ΨΥ. 

{Π6 Ὀγείῃγεη νυ ]ο ἢ ἀγα ἴῃ 811] ΜδςἊ- 
ἀοπία: διέ γγα θεββεςῇ γοιι, Ὀγείῆγεη, 
{Πα γε ᾿πούβαϑα ΠΠΟΓ6 ΔΠ4 ΠΠΟΓῸ ; 

11 Απά {Παΐ γε εάν το θὲ αυϊεί, 

{Παΐ, Ὀ]Επάϊπρ ᾿βαίδῃ 1ἱν. 12. ἢ {Π6πὶ, ἢ 
ΒΡΘαΚβ οἵ [65115, γγῇο διρῃξ {Πποπ ἴο ἢϊ5 
ἀἰβοῖρ]θθ, 85 Οοά. ΤῈ “οἵ γουγϑβεῖνεβ" 
(αὐτόι γάρ---56ε86 τ Τἢ655. 1. 9, ποίθ) --ηά 
“Οοὐ-δαρῃς " ( ἀοοθ1]65 Π) εἱ, Νιυΐε., 8ι. 
οΠη νἱ. 45), ΠΊΔΥ νγ6}}1 ροϊπί ἴο “16 “ΓΠ65- 
58] ΟΠΙΔΠ5 85 ἃ ΡΕΟΡΙῈ ἄος!]θ, ἀπά αρί ἴο ἴαϊκε 
ἴΠ6 ᾿ΤΊΡΓΘΘΒΙΟΠ ΟΥ̓ τηοϑί ᾿ἸνΟΙΥ σΠαγδοίου οἵ 
ΕΒ Ιβδηϊγ." 4οκβοη, " ΝΝ ογῖκβ, χ. 239. (Ὁ , 
4150 ἴογ (σοῦ β ἐεαεῤίηρ, 5. χοῖν. 12; [θῦεπη. 
ΧΧΧΙ, 21, 34.} ΗδθταυνΒ Μ11: τοῦ 1 58; [68 1]. 
21, 26, 27. Βτ͵οΟΙΠΕΙΥ ἰονα 15 ἃ ρατί οὔ ὙΟἹΓ 
τορθηθγαΐθ παίμσο, ὁπ οἵ [Πο86 ϑριγίίιδὶ ἴη- 
βΒ[1ποῖβ ὑνῃοἢ ἄο ποῖ ποοά νυυιτηρ «θοαΐ, ἴοΓ 
γε 416 γοιγβοῖνεβ (σοά-ἴδιρ με ἱπίο τ. 
ΤΊΔΥ ΠΟΓΘ, 45 οἴζθη ἴῃ δῖ. [ἢ π᾿5 Εριβϑί165, Ππά ἃ 
500 {16 {Πγο δα οὔ ςοπποϑοίιοη, “ ἃ τοοί θεῖον {Π6 
ΒίΓΘ2ΠῚ,᾽" [αϑίθποα ἴο νυμαΐ ᾿πππηθαϊδίο!υ ρτα- 
ςοἄθβ. Ηδ ννὰβ βρεδκίηρ οἵ δάιυ]ίογυ, οἵ ἱπὰ- 
Ρυσγ, οἵ {Παΐ νυ Β] ἢ [Π6 νου! δβϑίεομηβ ἑοῦε, 
δας ὑνηῖοῃ 15. 50 ΟΕ] ἃπα 50 ἴαϊβε. ΤῊ15 
θα 5 πίτη ἴο βρϑαὶς οὔ ἔγσιια [γΓαΐογπαὶ δῇθοτίομ. 
(ἢ ἔπε Βρίβίῖα ἴο {με Βοπιδηβ, σγμεσγε ϑ8ί. 
Ῥαϑα] ρΡυῖ5 “ ὙΠοα 5Π81} ποῖ οοτητηϊ δά α]ΐοσν ἢ 
δὲ {86 Ποαά οὗὨ {Π6 σουηπηαπαπιθηΐβ νυ ῃΙοἢ ΔΓῸ 
ἘΠΙΠΠ16 4 ὈΥ {πὲ »ΈΠοσαὶ οοπηπηδπά, “ΠΟΙ 
584} Ἰονε [ΠΥ ποΙρ ΟΣ 845 {Πγ561Ε Ἐπὶ. 
ΧΗ. το.) Νοῖΐ εχίγομηθ ουἊε, Ὀπΐ δχίγεπΊα 
σεἰβεῤπευς, ι5. αἱ ἴπὸ τϑοῖ οἵ ἱπηριγιῖγ. ΒΎΟΙῚ 
{ῃ6 ἴαἰβε ἴονε {πὸ Αροβίϊθ ἤοσθ ργοοθθάβ ἴο 
1π6 γα. 

10. “πώ Ἰγάρεά γε 4ο 1.7] ΑΥ̓͂Θ Θυοὺ ἀοΐϊπρ 
1ϊ, 1. 6. Ἰον ΠΡ ΟΠ6 ΔΠΟΙΠΟΓ, 

ἐῤαΐ γ86 Ἱπογθαϑο 7101 ἀπά γιογε.] εἴ. ἀθονα 
ἴν. 1. 

11. “π4 ἐῥαὶ γε οἰμάν οὸ δὲ ψμῖίεί.] “Β8 
ΘιΑΙ ο5. (εοηίοηά, Ἡ ἀτασποπ) ἴο Κ66Ρ 
αὐλοί" (φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν). “ὙΠΟΓΕ 
15 ἃ ἔσιια δηά ἴα]βε διλθιτοη ; ΡΟ] Π1ο4] ἃπι- 
διΕοη ἐχοϊμάες ἱκθορίπρ ααϊοῖ.... ΤῊΘ Ἐχργοϑ- 
βίοῃ σοπίδ ποίη ἃ τ λα ττα Ὁ] 6 ΘΠΊΡΠ Δ 515, ΟΥΓ ἃ 
ΘΎΔΥΘ ΔΟΙΙΤΉΘΗ, ἴῸΓ νυ οΓ 5 αηη]ΐ]οῦ ΠΟΤΩΤΑΟΠΙΥ͂ 
ἄοίῃ ργοιηρί τηθη ἴο δα γαβί! βϑὶν θιδυ ἴῃ {πὸ 
ΠΟΠΟΘΓΠτηθηΐβ5 ΡΓΌΡΟΥ ἴο οἴποτβ, μ6 διάάθιῃ 
1πθπὶ ἴο θῈ δηηθιεϊοιιβ {Π6 σΟΠΙΓΑΤΥ ὙνΑΥ, ἴῃ 
αἰδοίην αυϊεῖ, ἀπά αὐρϑίίπεποθ ἵγοτη οἴμοῦ 
ΔαΙγβ θοϑιθ {ΠῸῚΓ οὐ." (Βάγτονν, ΘΕΓΠΊΟ 
ΧΧΙ Ὑμὲε νψογχγά 15 ιιϑεά {ἢγεε {{π|65 ὈῪ 
8:. Ῥῃ], αἰνγαυβ, 1ἴ 15 ΓΟΠΊΔΥ]Γ4 16, ἴῃ ἃ βοοά 
56 η56.--ἰη {Π15 γούβο ; Οὗ “ διηθιτΊοη ᾿᾿ ἴο Ργθδ ἢ 
{πὸ Θοβρεῖ (Ά ομι. χν. 20); οἵ “ δι θΙοη " ἴο 
ΡΙθαβθθ σοά (2 ὥογ. ν. 9). ΤΠ6 ννᾶὺ ἴῃ ψνῃῖο ἢ 
8:1. Ῥδὶ] Ποῖα 5ῆονδθ τ1ι5 ἃ παΐιγαὶ! ἱπΊρι]58 
τυγποα ἱπίο 115 στρῃῖ ἀϊγθοῦοη δἤογάβ ἃ ἢπθ 
{Ππιιγαϊίοη οὗ Βρ. Βα. ογ5 ἀοοίσης {παΐ “ το- 
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ΔΠᾺ ἴο ἀο γοιιγ οὐγη διιβίη 6585, ἀπά ἴο 
ννοΥΚ ἢ γοιγ ονγη Πδηάβ, 845 νγε 
σοπητηδηἀεἀ γοι ; 

12 ΓΠδς γε ΠΊΔΥ νγαὶϊῖς ΠοπεβΕΥ 

Ι- ΤΗΒΒΆΤΌΝΤΑ ΝΟΣ ὙῚ [ν. 12--12. 

τονναγά {Πδπὶ {πᾶΐ γα ψγιποιξ, δηά 
ἐμαΐ γε τηΔὺ Πᾶνε ἰδοῖϊς ἰοῦ ποϊῃϊηπρ, ἵ"Ὸ 

13 Βυξ 1 νου] ποῖ μαννα γοι ο 7, 
θ6Ὲ ἱρπογαπί, δγείῃγεη, σοποαγηΐπρ' 

Πρίοη ἄοεθβ ποῖ ἀεπιαπά πὸνν αἰδβοίίοπβ, θαΐ 
ΟΠΙΥ οἸαϊπηβ ἴῃς ἀϊγθοίίοη οὔ Πποβα ννῈ δἰ γθδαν 
Βανθ. [εἴ {Π6 γηαῦ 9 αγιῤίῥίῖο βὸ οἡ 511," 
ὅζε. (ϑεσῆοη ΧΙ11.) ὙΠῚ5 ἀοοίγιπα 15 εχ- 
Ραπάσά Ὀγ 8[. Απρηβίηθ ἴῃ 4 σπαρίθυ νυ ἢ 
15 ῬΟΥΒαΡ5 {π6 ποῦ]οβδί π᾿ Πῖ5 βτϑαΐθϑδί ὑνουκ. 
ενς “ὙΠΟ ΟΕ Ζοηβ οὗ {πε Ηοὶγν ΟἿ ννμο Ἰἴνε 
αἴζογ Οοά ἔδαγ, απὰ ἀγα διηδιίϊοιιβ, σσῖενε ἀπά 
τοϊοϊοθ ; δηά Ὀδθοδιιβα {ΠΟΙΓ ἰονα 15 σἱσμΐ, {ΠῸΥῪ 
Πᾶνα 411] {Πε1γ αβθοίοηβ τὶρηΐ 4150" (( Πὲ (ἷν. 
1). χῖν. 9). “μου 1] 5θὲκ βΊΟΥΥ, 5εὲκ ἃ 
ΒΊοτυ, μας ΟΠ6 ννῆΙΟ ἢ 15 Ἰτητηοσίδ]." (5, [οάπη. 
ΕΠγγϑοβί. “ἴῃ [οδπη. Ηοση]]᾽ Χ]Ι. 4, Χχῖχ. σά 
“,5.) 

, ἄεεῤ φμίοί.] “Νοῖ 2 ῥγεῖεαί Ὀπὶ »πογα] τεϑῖ-- 
ἃ (Α]πὶ, βἴθδαυ, γΘρΊ ΠΥ νγαΥ οἵ ρῥγοςθθάϊηρ : 
ΘΠ ἢ ἃ Ππιοίίοη 845 {πεῸ ΠϑανυθηΥ Ὀοάϊο5 ἀὸ 
Κοϑθρ, ψνΙ ἢ 50 πῖονα {παῖ {Π6Υ 566ΠῚ ΘυῸΥ ἴο 
βίδῃ ἃ 511], δηἀ πανεσ ἀἰϊδίιγθ οπῈ ἃποίποσ." 
(Βαγτονν.) 

10 «(ο γοιμγ οαὐπ ῥιιοσίγε.5.] ἴῖο ὈΕ, ἃ5 {Π6 
ΒΎΘΠΟΝ τηϊρηΐ 58Υ, “ἤαδιγέβ ;Ὁ Ὀυΐ ἢ οπεὺς 
οαυη αγζαῖτ.-- ἴο δοῖ πὶπηρ5 ΡΓΌΡΕΥ πα ρεγ- 
{ἰπεπΐ ἴο 115. 

ἐο «αὐογὰ «υἱὲ γομγ οαυτ ῥαπάς.) ὙΠ ““ γομσ' 
οαυπ᾿᾽" (ἰδίαις) οἵ {με Τοχε. ες. 15. οπητεά 
ΒΥ πηδην.--- ΤἸΒοπμεηά., ΒΡ. ΕἸ] σοί, Το ἢπΠι., 
Τονεῖι---δὰΐ τ μα5 το ῃ ἐχέεγπαὶ δα ϊΠΟΥΙΥ 
(Α, Ὁ, ἃ). ΑἈπά 1ἴ [65 γϑδὶ χῤρείογίεαὶ ἴοτορ, 
1Π6 ρῥαγοπογιασία νυ ἴΠῸ ἱπηπιθαϊαίοὶν ρτο- 
σοάϊηρ “’ γοιγ οαυπ " (πράσσ. τὰ ἴδια), Ὀεϊπρ' 
Ἐποτγοιρηγ Ῥαμῖηο. (ΟἿ τ (οΥ. ἵν. 12 : {Π6 
τοδάϊης ἴπ ΕΡἢ65. ἵν. 28 15 ἀοιθία]). ὙΠΟΓΕ 
ἰ5. ἃ ϑρθοῖδὶ ΡγοΡσ εΥ ἢ {Π15 δαπηοη!τοη, 
Ὀεσδιιβα ἴἴ 15 δά ἀγοββθά ἴο πῆθῃ πο Πα, 85 
1 ΨΥ, (αϑίθα οὔ {πὸ νου] το σοπιθ, δπά 
Β6θῃ {πὸ ΠούίΖζοη οὗ βαγίῃ τηοϊτϊηρ ᾿πίο {ΠῸ 
οἸοιά5 οἵ {πε Αἀνεπί. Αῃ ᾿πάιιβίγιοιβ σοπι- 
ταιηϊγ, Πκὸ 6 ΤΠ ΘΒβδ] ΟΠ Δ Π5, νοι] ΒΟ ΓΟΘΙΥ 
Πᾶν ποοήθά 50 πῦροπί Δῃ ΔΡΡδα]ὶ ππάδυ οτάϊ- 
ΠΆΤΥ͂ ΟἸΓΟυτηβίαποθϑ. ΤΠ ο  π]ρ. γοπ 6 Γϑ5 ννγῈ]]---- 
“ΕΠ τεοέγιγε ΠΘΡΟΓ τη ἀραῖῖβ, εἴ ΟΡΟΓΘΠΊΪΗΪ 
τηδηΐϊθιιθ τδεΐγίς."---' δ 5115 τη] 1:5 411|5- 
4πεὸ ορεγεΐυγ."᾿-- εῖομο, “ Οοπηπι. (τις. τη 1. 

19. ΤΠΘ σοβ] οὗ 115 116 οὗ βεπιϊοά ααϊεῖ- 
Π655, ΤΠΔΗΪΥ ΓΕΒ ΓΙ ΟἿΙΟΉ ἴο ΓΠΕῚΓ Οὐ ὈιΙ5᾽ 655, 
ΔΠ4 ῬΕΥΒΟΠΔΙ ΟΥκΚ σὴ [ΠΕΙΓ οὐὐπ ΠΒαπᾶϑ, 
νου] Ὀ6 ὑννοΐοιά. (1) Α 16 -ὐνναὶκ ννῃϊοῇ 
σου] Ὀ6 ΤΘΆΠΥ αἀϊρηϊῆθά «Ἂπά Ὀδοοιηϊης 
(υϑοοιῖηρΙγ," εὐσχημόνως, ΒΡ. ΕἸΠΟΟΙ) 
ἰονναγάβ ἴποϑθ ΠΟ ψγεσα γεΐ οιὐϑιάθ {π6 
σοιηπηπηΐοη οὗ 16 Οπυσγοῆ. (2) Πα 
ῬΓΟΡΕΙ ἱπάθρεπάθηος ὑνῃ]ο ἢ ννου]Ἱά οχεπηρί 
{μετ ἔτουη ἃ ἀερτδάϊηρ πθοά οὗ ΔΠΥ »παηὴς 
ΑἸπιθ. (μηδενὸς χρείαν ἔχητε). [Οη {Π6 

ΠΟΠϑίβίθπου οὗ {π6 γνεῦβα ψ ΟἿΥ 1 οτά 5 
[ϑδοῃϊηρ, 5ε6Ὲ Ομ γγυϑοϑί. οἡ 8[. ομη νἱ. 27, 
Ηοτη]. ΧΙΙΝ.] 8:. Ρδμ] 15 δά ἀγεβϑίηρ ἃ 
ΡοΟΡιυ]αίίοη ἰΑΥρΕΪΥ σοτηροβεά οὗ ἰδθοσίοιιβ 
ὙνΟΥΚτήθη δηἀ πηθομδηῖοβ. Ηδ δηΐεῖβ ἱπίο 
{ΠΕΙΓ 5ρι τις σοπηρ θίοὶγ. [Ι͂ἢ [Π15 Ραϑϑαρα ἃ 
ΒΕΓΙῸ5 οἵ άθαϑ, ννῃῖο ἢ γεγο ἔογείρη ἴο ἐπ6 
1πουρῃΐ οὔ ἴῃ6 οἱά στεεκ νψοτ]ά, δας ΜΒ ἢ 
ΑΥΘ [Π6 νΕΎῪ [1{{ οὗ πιοάδγη ρτόρτθβϑβ, πᾶ 
{Π61Ὁ βαποίίοη ἴπ {πὸ Νὸνν Τεϑδέ. (8εε [πίγο- 
ἀποξίοη ἴο {Π|5 ΕἸ ῬΙ5:16.}ὺ (αγθῖμ] δρρ]!σδί!οη 
ἴο {γαάθ ; Ἰπάϊοϊοιι5 ΘΟΟΠΟΙΎΥ ἢ ΠΟΠΟᾺΓ δηά 
561 τοβρεοΐ, ἔουπάθα ἀροη {πὸ ἰδοῦ νυ] οἢ 
τᾶ Κα ἴΠ6 Παηάβ Ππαγά δηά ΠΟΓΙΉΥ͂ ; ΤὨΔΠ]Υ 1Π- 
ἀδθρεπάθησε ἢ ἅ16 σϑοορηϊβοα ἴῃ ἴμεβε ἔνο 
γΕΥΘῈ5. ἼΠΕΓΘ 5 8η Δρρϑδὶ ἴο {πΠ6 βεῆβε οἵ 
Πα 50Γ14Δ] ΠΟΠΟῸΓ ἰπ {πῸ ἸΟΙΥ νογά “θ6- 
ΘΟΙΣΠΡΊΥ," ἀπά ἴῃ {πΠ6 Παϊ-ργουά ἔγθαάοπι 
οἵ “Βανίπρ πϑθϑᾶ οἵὕ πὸ πι8} (Ταΐμοῦ 
{πη ποίῤῥίπς, Α. Ν.). 1 ννὰβ 80 υπάεγβίοοά 
Ὀγ 8[. ]εγοπηθ. ““ἼΠΕΥ ἅΓῸ 5ΠΑΓΡΙΥ σεπϑηγοά 
Ὀεούδιβα {ΠΕΥ βὸ τοιπᾶ [ἀΪγ ἔγοπι ποῖιβα ἴο 
ἢοιιβθ, θχρθοξίπρ ἔοοά ἔγοπι οἴμευβ, νυ μ1]6 ἘΠῸΥ 
ΓΥ ἴο τᾶ Κο {Πποτηβ ον 65 ΡΥ Θ40]6 ἴο ἐῤὲς έγεοπ 
απά ἐραΐ (σἰπσιγ, ἀπά Ἰοσπρα δθοασΐξ τοροτί- 
Ἰηδ νυ δ 15 βοῖηρ' ου Πεσὰ δηά ἴποσο " (( (οιητη. 
1η Οαϊ]αῖϊ. 1,18. 11. ὥδρ. 11.). 

13. ΝὟῈΕ «υομά πο ῥατε γοι ἐο δὲ ἱσπογαπί. 
Α Μοριμία βοτηθννῃδξ ἔγεα θ ΠΠΥ πϑεὰ ὃγ 8.. 
ΡῈ] ἴο (411 δἰξεπέϊοη ἕο ἃ πὸνν βιδ]εςξ 715 
ἱηγοάυςορα. (ΒΕ ὁπ. 1. 13, ΧΙ. 25: Ἐ (10Γ. Κ᾿ 1. 
ΧΗ. 1: 2 (ογ. 1. 8). Ὑ8Ὲ {πὶ ΟΕ ΤΕΠΒΕΙΙΘΣ 
Πογθ, {πΠ6 ““τοοΐ θεῖον {ΠπῸ βίγθαπῃ," 15 ὙΘΓῪ 
ἰθηου δηά θεδυξι!. ὙΠῸ ΡΑΥΑΡΥΆΡΗ ᾿μ5ῖ 
ςοποϊπάεδά (συ. 9, 12) {γεαΐβ οἵ (μαΐ γος ΠΕΥΪΥ 
Ιου ννῃϊο ἢ νγᾶ5 ἃ ρατί οἵ {πῈ πενν βρι τῖ 4] 
1ἰδ ἴῇ (μγῖϑὶ, ὙΠῈ ἀεδά δγὲ ποΐ ἔογροίζζεη 
ὈΥ (Ομ γιβίίαη μεοαγίβ. ( τιβεαη “ ὈΓΟΙΠΕΥ͂Υ 
Ιονε ἱποῖπιά65 ἰονα ἔοσ, αηά {ποπρῆΐ οὗ, [Πο58 
ὙὙ80 5166 0 ἴπ [ε515. ΤῊΙ5 15 ᾿πάϊοδίθά Ὀγ {ΠῈ 
ΥΟΙῪ ΟΥάοΓ δης βεάιθηςε οὗ [Π15 ΕἸ ΡΙ 5116. 

τοἸ ΠΟΥ 771 ἐροηι πυρί αγὲ ατίρερ. ““ὙἼΠοπη 
{Πδὲ ἃγὲ «σἠεερίης. Βρ. ΕἸΠςοςε, ψῃο τεδάβ 
κοιμωμένων 86 Γἡ Α, Β, δὲ, νι [4 ΟΠπι., 
Τονγείξ, ὅς). [ 15 ρΡγοῦδθ!υ Ὀεξίεσ ἴο {γαπβδ- 
Ἰαΐθ ““Ἔμοτὰ ἐπαΐ τ ἔδ116 πὶ (ΟΥ̓ Β8Υ6 4116) 
8.5100}," απά ἴο τεδά {ῃ6 ρογίδοξ. ρδγεςοιρὶα 
(κεκοιμημένων) ἢ {πε Τ εχί. κεο. (τ) ΤΠ6 
γΟΓΌ, ἔγθαιθπεν πι5θα οὗ {Π6 516 ερ οἵ πῸ ἔβΠ- 
ΕΠ] ἀερατγίο---βοπια ζομγέξεμ {ἰπη65 ἴπ {πὸ Ν εν 
Τεβί. (5θε Βυιιᾶοτβ ᾿(οποογά.᾽ Ρ. 500)---ἰβ ὁπ6 6 
ΟἾΪΥ πιϑεὰ ἴπ {με ργεβεπῖ, ἀπά ἔπθη ῥλεέογίεα!ν 
(τ οτ. χὶ. 30). “ὙΠῸ βδογεά υυυῖῖεγβ, σοσηραΓ- 
πα ΕΥ̓͂ ἃ ΕΔ] ΕΘ Ρμοτηΐϑπα {πῸ ἀθδά νυ ἢ 
τποβείμδί 5166, εοπσέαηεϊν 56 πὸ ρα. ΠΕ ΔΟΥ., 
οὗ {πε ρῥξϊ., ἐεχεθβρίϊπε οη6 γαῖμα ΟΌΒΟυΤΘ Ρᾶ85- 



ν. 14--5.} 

τῃθπι νη ϊοἢ ἃγα 4516 6ρ, {πδὲ γα 8οΓ- 
ΓΟ Ποῖ, βνεὴ 8485 οἴμεῖβ νγῃοῆ Πᾶνα 
ΠΟ Πορε. 

14 Βοὸγ ἴξ νγε θεῖίανεα ἐπαέ [εϑι118 
ἀϊεά δηά τοϑα δρδίπ, Ἔενεπ 80 {Π6πὴ 

558 (1 (ου. χὶ. 39). ΤῊ] 58 1ῆ0 νγὰῦ οἵ βρθακίηρ 
15. 4150 π5114] συ {πε 1,Χ Χ, (15814Π ΧΠΠ]. 17, 
κιτ.λ.)." (Κεῖςπο, “ οτητη. ατιΐ.᾽ 11.340, 341.) 
(2) Βυαῖϊ {με ρεγίβδοξ μεῖθ αἰθδὸ 566πῚ58 ἴο 
τηθεΐῖ {πῸ Ἔχαςέ ροϊηΐ ψῃϊοἢ 8[. Ῥϑὰ] Πδά 1η 
νίαν. Ηἰβ5 οδήθοϊς πον 15 ἴο βρεὰκ οἵ ἴποβε 
ὙΠῸ ΕΓῈ Δἰγοδάν ἠθαά νυν ῃ}δὲ πα παά Ὀθθη 
ΥΙΠΠΡ : ὑγη0 νγογα ἴῃ {Π6 σοπάϊτοη οἵ ἀδαῖῃ 
αἵ {παΐ {{π|6, θασαιιβα {ΠΕῪ Πδά δἰγοδαν ραϑβϑεά 
ΓὨΓΟΠΡῊ {πὸ δςοΐ οἵ ἀγίηρ. [{ ννγὰβ σοποουπίηρ, 
ΒΈΟΙ ἜΒρΘοΙ4}}Υ {Παΐ, 50 ἔὩΓ 85 ννε οδῃ πάρε, {μῈ 
ὙΠ Εββαοηΐδη5 ἢδα αἰ γΘ ΠΥ ἀϑκοά ἃ πιο : 
1ΠοῸΡΉ, οὗ σοῦγθθ, 811 {παΐ 8. Ῥαιΐ 5αγ5 οἵ 
1Πποβ6 αἰγεαάν ἀξααῖ ννοι]ὰ θὲ ππάογϑίοοα ἴο 
ΞΡΡΙΥ ἴο 81}1] γγνο 514]] ἀ16, θυθῇ τππ|1}] [π6 βθοοπά 
«ἄὐγνεηΐ οἵ {πε βδο]. Βαΐ ἴο Πᾶνϑ αϑβογίεα {Π15 
ἴο {Π6 ῥγεϑεπί οὐ ζαΐζασγα νοι] ΒοαγΟΟΙΥ Πᾶν 
ἴῃ6. β8πὶ6 ἀθ]Ἰ Δ ΟΥ͂ ΟΥ ΡΟνγο. ὙΠῸ πιεβίίοη 
ννα5--ἰ Τ ΠΟΒ6, ΟἿ ἄθαῦ Ομδ5, γγπῸ ῥασε [4]16η 
ἀ5|6Θ6Ρ, γιὸ ἄγ ἀεαά, νυμαΐῖ οἵ {ποῖὴ ὁ ὍὙΠῈ 
ΠδίμΧΓΑΙ ΔΠΒΥΟΙΓ ἴῃ ΤΟΡΙΥΙΠρΡ νοι] ποῖ τη, 
-τ- 85 ἴο ποβα πο γε οἠεεῤίην,," --- 50 Ρὑτο- 
ῬΟΓΙ͂Υ, 5 {πι|5-- 85 ἴο ἴῃοβϑθ ψῆο ῥατδ γα]ίεη 
αείεερ, οἵ ΠΟΙ. γοῖι 451κ-. ΕῸΥΓ ΓΘΆβΟΠ5 
ὙΓΠΙΟΙ. ΤΠΔΥ Πᾶνα Ἰοα βοῦῖθεθ ἴο πιακα πα 
σμάγρο, 566. ΒΚ εἰσῃθ ἴῃ ἰοο. Οπε οἵ {πεϑ86 ἰ5 
βί ΓΙ Κιηρ. “ΤῸ 50Πὴ6 5ουῖθο65 {Π6 ργεβ. νοι] 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ͂ ΔΡΡΟΑΥ ποτα ἴῃ δοσογάαπεα ψἹ 
απο (ἸΠτγιβίίϊδῃ ἔδε!πρ. Βαΐ {ποϑ6 ΠΟ 
Πᾶνα ἰθ ες {Π15 ΠΟΤΈ] [6 ἦο ποῖ σθαβα ἴο οχίβί, 
Ῥαΐς ἃγ6 ΟΠΙΥ Γοβίηρ ἴῃ ἃ 5νεεῖ 5]6θρ, ψἢ ἃ 
οεγίαϊη Πορα οἵ ᾿νίηρ ἀραϊη." 

ἔύέπ ας οὐῥεγσ] ὙΠῸ οὔ 6 8, 89 τϑϑβῦ, 
56. {Π6 Πεδίΐπθη (50 ΕΡ65. 11. 3).. 

αὐδίερ ῥαυε ποῦ ῥοῤῥε.) ὙΠῸ ϑυθ]εοίϊνα 
περαίϊνα μή, “οἵὁἨ ἡγΏΟΠῚ, 85 4 οἷἶαϑϑ, νγεὲ σοη- 
οεῖνα παῖ ΤΠΕΥ πᾶνε ποί πορε." (8εε {πὸ 46- 
50] Δ Πρ’ Ρα558Ρ65, Ρ]δί. “Ῥμεά.᾽ 64; ὙΠοοοΙί. 
140]] ἵν. 42; (δία ]]ι5, ν. 4; [ψπσγεΐ. 111. 942.) 

14. ἘῸΥ 1 νψὰ Ρεϊϊενε---5 νϑθ ἀϑϑυγθαϊν ἦο 
(εἰ γὰρ πιστεύομεν)---ἰΠαΐ [6 5115. ΟΠΟΘ [ῸΓ 8}]} 
ἀϊδα δηα τοβϑ, θυβῆ 50 4Ϊ50 (50. καὶ πιστεύειν 
δεῖ, ΟΥ ἴπ6 [Π|κ6}), αυἋ 4γθ δοιισιεί ἐο ῥεϊϊουε ἐῤραΐ 
{πη νη Πᾶνα δεεπ ἰαϊά ἐο σἰδοῤ ἐῤγοι ὕέσις, 
Οοά Μ1}} Ιεδὰ νι Ἡ τ. 

ἐροῦι ΤΟ Βδῦθ Ὀθ6η 1818 ἴο 5166} 
ΦΤΟΌΡ 5 6585.1] Νοῖ Δ55ΌγοΪΥ “{ποβα {παῖ 
βίθθρ ἐῤγοῖσ «ὕεσης, ὈΥ Οσςαβίοη οἵ Η]ΠΊ, ἔργ 
(τ β Δ η1γ᾽5 546, πηαγίυτβ " (Ηιητηοηά ἀπά 
ΟἴΠΘΓ5); ΠΟΥ “ἴῃ [655 : δῖ [Π6 »ηεάϊαΐογίαὶ 
διὰ, ἴπΠοΞ6 μΟ ΠΓΟΌΡῊ Η!τὴ ἀγα “ΤΙ ΡΒΕΥ δο- 
ςουπίεα 85 “ 5]βερίηρ  " (Βρ. ΕἸ]ΠςοῖΉ). 866 
Ὧ15 Ἔχ]}]θηΐ ποΐῖθ, ἀπά {ΠῸ6 γθαϑοπβ βίνεπ ἴῃ ἴἴ 
ΟΥ σΟπηθοίϊηρ; “ἐῤγοια ζέσις" Δ “ Ἰποβα 

ΙΗ ΒΒΆΨΟΝΤΆΝΑΟΘΙ ΙΝ, 

αἶθο ΠΟ 5]εαρ ἰπ 7655. νν|}} (οά 
ὈΓΙΠρ’ νυ ἢ Ϊπη. 

15 ΕῸΓ [Π18 νγ β4Υ ππίο γοῖι ὈΥ 
τῆς ννογά οὗ τῆς [,ογά, [δῖ ννγε ννῃϊςοἢ 
ΔΓΕ αἰϊνα αηα τοπηδίη τπίο {Π6 σοπηΐηρ; 

ΠΟ Πᾶνθ ὕδθη Ἰαϊά ἴο 51]|66ρ,᾿ σαῖμεῦ Πδη 
ἢ {Π6 ΓΟ] ονηρ ν τ, “Κι ν1}} της ἘΒΓΟῸΡἢ 
76βι5.᾿ 

Οοά «υἱ]}} ἸϑΘαᾶἃ «υἱὲ Ηϊ»ι.] ἄξει. Βεηξ., 
Ὀεδατ ΠΥ: “ΧΑ ἰεπάθσγ ψογά, π5οά οἵ {πε 
Ἰινιηρ." (1 ἀεξμοΐθβ “" Ὀυϊηρίηςρ νυ ΟΠ6 45 ἃ 
ΘΟΙΏΡΒΠΙΟΠ," 2 Τιπλ. ἵν. 1Ὲ). (ἷ,, ἴογ ἐς 
τποιρΐ, {πΠ6 οἷοβε οἵ {π6 4818 Ῥβαίπι, “Ηςε 
νΝ}}1} μαά τς [ποῖ μρίο, Ὀὰς μίο ἀπά ] ΟΕ 
1)εαΐ " (5. χίν!. 14). Νε 5ποιυ]ά ποῖ [41] 
ἴο ποίϊςβ, νι Βεηρ., πον, ΕΥ̓ ἃ Ὀοδατα] 
1πίογοῆδηρο, ἀεαΐῥ 15. Π6Γθ, 85 οἴζθη, ργβάϊοδίθα 
ΟΥ εν; σἰδορ, οἵ ῥείϊευογς (τ (οΥ. Χν. 3) 
6--ι18, 20--51). 

15. ον ἐῤὶς αὐ ταν τριΐο γοῖε ἴπι ἐῤδ αὐογα 
9 ἐδὲ 1ογά] (ἐν λόγῳ Κυρίου). ΠΕ 
)ογηιμία ΤΟΥ ἃ πονν γονοϊατίοη. ὙΠῸ ΤΙ ΧΧ 50 
Ἐἰαηβιαῖθβ ΠῚ) ἽΔ3 (1 Κίηρϑβ χν. 35). Νὸ 
ἀἄουδέ 1 15 δῃ δϑβουίίοῃ οἵ δβχρῦεββ ᾿πΠϑρίγα- 
το ἴῃ [Π15 οα5θ, δηα ΠΊΔΥ 6 [δι σ]ν ρῥάᾶγα- 
ΡΠ ΓΑΒΘά, 45 Μ. Ἀδηδη μᾶὰ5 ἄοπε, “ἵν μαΐῖ 1 
5ΡΘδΚ ἴο γοιι 15 85 1 {πῸ ἵοτὰ ϑβαϊά 1 το γοι. 
(( ϑαϊπε Ῥδὰ]},᾽ Ρ. 250.) 

αὐὲ «υῤῆερ αγε αἰξυε «πᾶ γεηιαῖ.) 7776.---τὶ 
15 ἱπηροτγίδηϊ ποσο ἴο οὔβεγνε {πᾶΐ {π6 Αροβί!εβ 
ἰδηριιαρα σπου] ποΐ θῈ ρεάδπεοα!!Υ τοϑιγι θά, 
45 1Ὲ ““αὐε᾽ ὙΕΙ͂ ΠΟΟΘΘΘΩΥΠΥ ἴο 6 ἴδκθῃ 
ΠΠΈΘ γα ]ν. [15 1π6 Ὀγοδά, Ἑπιοί!οηδ], ἱπιαρῖπα- 
ἔνθ, ηοΐ {πῸ γεϑίσιοΐθα δηά Πἰβίοσγιοδὶ αὐε---ἰπ 6 
αὐε, ποῖ οὗ δΒῖπι γγῆο δϑϑοοίαΐθβ Πίτηβο! ἢ 
5ΟΠΊΘ δοοϊἀθηΐαὶ] δηα ἀγθι γαγν οἷαββ, θαΐ οὐὨ Πϊπὶ 
ννῃο θε]ονεβ ἴῃ {π6 “ἩΟοΙΚ (δίμο!ο Βα τοῃ, 
1η6 σομημλιηΐοη οὗ ϑαϊηΐβ"--ἴπθ αὐ οἵ ἃ 
ΓΘ ππθιη 6 Γ οὗ ἴΠ6 σι ρουπδίαΓΆ} σουα ΠλΙΠΠΥ. 
Ηδ νυῖϊεβ 45 ἃ ᾿ἰνίπηρ πίη ἴο Ἱν᾽ηρ ΤΏΘη, 
ἔγοση π6 ροὶπί οἵ νίϑνν οἵ ἱπ{᾿πηαΐθ σοτηπη- 
πίοπ ψἹ ἢ ποπὶ; τ {Ππδὲ ργορμοίῖς βυταρδί ΠΥ 
νὰ τπ6 Βαγοι οὗ {πὸ ἔαΐιγα νυν μῖοἢ πηλαῖκοβ 
5. Ρυ 1565 ἴπτοῦ ἴπ τπιηΐδοη τυ {πΠ6 νΠΟΪΘ 
νγαϊτης; (οπρτορδίίοη οἵ ἔπ τεάβεπιθά, Ηξε 
Ραΐβ ΠΙΠΊΒΕΙΕ ἴῃ {Ππ6 βατηθ αἰεεπάθ νυ τπ ἔΠοβα 
ὙγΠ0 514}1 θ6 δἷϊνα δ {πε στοδὲ Αἀνεηΐ. “ΑἹ] 
{Πα δῖα αἴϊνθδ. οἡ ϑαγίῃ, 8ἃ5 Ὲ ΠΟΥ 806. 
(Ηδαπποπα.) ϑρθακίπρ 45 {π6ὸ πιουῃρίθοθ 
οἵ ἃ βεπογαίΐοη νυ πίοῃ, Π|κὸ βοῇ οὗ 115 διιο- 
ΠΘββού8, γεργθβθηΐβ Πο56 ὑγῸ 5}4}1 ἤΠΑΠΥ Ὁ 
Αἰΐνα δἱ {π6ὸ Τογα β σουηϊηξ ; 6 βαΥ5 τὐέ---τῦε, 
{π6 αυΐρο, ἴῃ 6. 7 ουεν (οἱ περιλειπόμενοι). 
Ὑνογάβ. εοπηροιπάθα υυἱΐθ περί παν (ῃ68 
56η56 Οἵ “ΟΥΕΓ δπά δδονε, Ὀδοδιβα {παῖ 
ννΠϊοἢ ροο5 σοφαὶ Δηγ Πΐπρ ἄοε5 ποῖ Ὀε]οπρ' ἴο 

ἀπ, δαΐ 1165 οαξεξά 11} 5ε6Ὲ Οσίγητα. “1νεχ. Ν. ΤῸ 
Ρ. 344); “165 τέβογνύβ " (Ἀεπαη). Ὑπὸ ψοτζγά 
ΤΑΔΥ ποῖ θὲ ψἱπουΐ {παΐ {ἰπρ6 οὗ ϑδάπεββ 

ΣΧ ΟΣ 



οὗ {π6 1, ογά 5841] ποῖ ργενεηΐ {Πεπὶ 
γγ ἢ] ἢ ἀγα δ5]θερ. 

16 Βοὸὺῖὺ τπῃ6 [,ογά ΒΙΠπΊ56 1] 5}2]] 
ἀξβοεηα ἤοπι πδανεη ΙΓ ἃ 5πουΐ, 
γν ἢ τς νοῖςε οἵ της διίομδηρεῖ, δηὰ 
νὴ της {τὰπηρ οἵ (ὥΦοά : ἀπά {ες 
ἀφαά ἴῃ (Ἠτῖβί 5}4}] γίϑε ἢυβε: 

ν᾽ ΠΙΟ᾿ Ρογναάθβ ἀποίπου σοπιροιπά οὔ λείπω. 
(ΒΟΥ καταλείπειν ἴῃ {πε ραϊποίίς βεῆβα οἵ 
“Ἰδανίηρ ὈΘΒΙπά, δ]οπα ἴῃ {πΠ6 ννου]ά,᾿᾿ 566 
σμῤγα ΟἹ 1Π|. 1). ὙΠ15 νου] θὲ ἴῃ ϑυδί]α 
ΠΑΥΤΊΟΠΥ νυν] {ΠῸ ΟΡ͵δοξ νυ ἢ 81. Ῥδὰ] Πδά 
ἴῃ νον. ὙΠῸ ἴθασ ΠΟ [η6 Ὑ ΠΘΘΒΔΙ ΟΠ Π5 
Πδά ἴῸΓ {Π6ῚΓ ὈΘΙον θα οΠ65 νν85, ἰϑϑί ἔπ Ὺ πηῖρηΐ 
Πᾶν ϑυθγοά βουῆθ 1οϑ8, ΠΟΥ ρι64] {Π6πὶ 
Ὀεοδιιβα {πον ψεγα ἴακθη. ΒΥ {15 ἐνῖςο- 
τοροδίθά ννογά, {πΠ6 ραϊπείς τοΐγαιη οἵ {Π15 
νγοΠογ ] ἄγρα (νν, 15, 17) 81. Ρδ11} βθοπιβ ἴο 
βᾶγ---Νοῖ {Π6ὺ ἃγὲ ἴο θὲ ρι[ἰδ4. ἘἈδίμπεσ νὰ 
ὙΠῸ 816 [εἴ ουοσ, ἰος ττπουέ Πϑῖὴ τη {πα 
ννοῦἹα. [ΤΕ ΈΠοΤο 15 ΔΠΥ ᾿θανηρ οπέ ἴῃ {πε σᾶ56, 
10 5 ννεὲ ΠΟ δΓγε ἰεῇϊ ομέ, ποῖ ἴμεν. Α'5 ἴο {π6 
ΡΓΈΒΘΏΓ ΡΔΓΙΙΟΙΡ.--τῖμθ Τιογ 5 Αὐἀνθηΐ θνεῦ 
Ὀτγίηρ5 ἃ ργθϑθηΐ ἴεπϑθα ἴο {πὸ Αροβί!ε᾽β 11ρ5. 
(ϑεε 81. Ρείεγ᾽ 5 Ιδῆριιαρο, Αςίβ χ. 42.) “Ηδ ἐς 
(αὐτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος. .. κριτὴς) {8Π6 
Οοὐἀ-ογάδιποά πάρε. 

σραϊ] ἴιπο πὶ σὸ θ6ἴοτϑ ἐῤοῦθ ἐραΐ Δ Ὺ9 
θη 1δ1ὰ ἴο 5166}Ρ.7] ἴἶπ πὸ ψ:β8θ (πε 
ἀουθ]ε ποραίϊνο); ὸ θθέοτθ (φθάσωμεν). 
Οη 1Π6 δου. Ἷοῃη]. ὉΥ ἔπαγε ἴῃ {ἰπη6 πποοτ- 
ἰδίῃ ἀπά ᾿πά4οῆηϊίθ, σθ6 ὙνΊπεσ, “Οτ. Οτ. 8 ΙΧ. 
Ἡιαπλοπα 5 σπου, “5Π4}1] μανε πὸ αα- 
“απίασε 07, 5βεῖὴβ ἴοο ἀθοι ἐθ]γ ργοποιπορά, 
ΤΒΟΙΡΗ 500 ἃ βῆδάθ οἵ ἐπουρης ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
ἘΠΕ ΘΓΠ165 ἘΠῸ ννοσά. “6 518}1] ποῖ οπἱ]ὺ ποῖ 
ΤΕΙΒῚ ἴῃ ΡΊΟΤΥ νυ] ποι ἘΠ πὶ ΠΟ ἃγὸ 1914 ἴο 
5166}, ὈιχῈ ννα 5118}} ποῖ βυθῆ ΡῸ δεγῦγε {πεπὶ ἴο 
τηθοῖ (τίσι. (Ε5ι.) νὰ 5Π411] ποΐ σηΐὲ- 
εἴραΐθ ἸΏΟ5Ὲ Ποὺ Πᾶν []16Π 4516 60 ; 2.6. 5Π41] 
ποῖ Δ ΓΘ πΊΟΓΘ ΠΠΙΟΚΙν ἴο σοπηπληΐοη ἡ] 
(ἸΠγιβέ, ΠΟΥ ἤᾶνθ 8Δῃ δ ΠΥ Θη]ου πιοηΐ οἵ θθδί]- 
τι ; ννε 588} ποῖ πᾶνε {πὸ δἀναπίαρϑ οὗ {πϑῖὴ 
ΒΥ ὁΠ6 ρσο]άθη μοι οὗ (γί ϑί᾽5 Ρσθβεποθ. 

16. ἐῥὲ 1ογά ῥίριϑο)}) Ης, {86 Τιοτᾶ, 
ὙὝΠΕΓΕ ἰ5 »τϑδί αἰ ρση"Υ ἴῃ [Π6 ννογάβ (αὐτὸς ὁ 
Κύριος). ΟΕ, 2 Τἢ655. 11. τό. 

φρα!]] ἀεσεοπά ζγονι ῥεαεη. Βειίου ἴο σοίδί 
1Π6 ΟΥ̓ΟΥ ἴῃ [Π6 ΟΥΙΡΊΠΑ]:; “ὙΜΙΓᾺ ἃ 5ποαΐ, 
ἢ ΑΥ̓ΟΒΔΠΡΘ1᾽ 5 σοΐθ6, Δη4 ]Π Τα Ρ 
οὗ αοᾶ, 514}1} ἀδβοθηά ἔγομη πϑαγθη." 

«υἱ.} ἐν, οἵ ἀσσοτηρδηϊτηθπηξ, σοποοτγηϊζαποο. 

α «ῥομί.] ΜΝ ἃ ογν οἵ σοπηπηδη τἰπρίηρ 
ἴοσίμ, πκὸ {παΐ οἵ {π6 φϑπεῖαὶ οἵ ἃ ρτϑαΐ 
ΔΥΓΏΥ. 

«υἱὲ ἀγοραησοῖς: «οἱοε.) ἌΝ Ε σδῃ ΟΠΪΥ ρτο- 
ΒίΔΟΙΥ τοῖογ ἴο 8:. [πάς’ ν. 9. ΕῸΣ αἀϊῆεγεπέ 
ΟΥ̓ΕΓ5 οἵ δηρεῖβ, βεὰὲ (ο]055. ἱ. τό. 

1. ΤΗΒΡΘΑΤΟΝΙΑΝΒ. 1. [ν. τ6---τδ, 

17 ἼΠεη να νοι ἀγα αἷϊνε σπά 
Γαπηδῖη 5Π4}} 6 σδιρῃς τιρ Τορθίῃεγ 
νν ἢ ἘΠ 6 πὶ ἰπ Πς οἰομάβ, ἴο τηεεέξ τῃ6 
Τιογά ἴῃ {Π6 δ1Γ: δπά 80 548] νγε ὄβνεὺ 
θ6 ψιἢ {πε [,οτά. 

18 νν Βεγείογε ᾿σοπγίογέ οῃβ δποίπῃευ ζο»ι 
γι {Π 686 ννογάϑ. 

αὐἱὲρ ἐρ ἐγιηρ 9.7) Οοά.1] Νοῖ Ηεργαίϑβίϊο, 
“ (οά᾽ς {τυτηρεῖ, πογοίοσε ρτεαῖ :" (Βεηρεὶ]), 
Ὀυΐ {Π6 {τππρεξ ρογίαϊπιηρ ἴοὸ Οοά, ἀπά πϑοά 
ἴῃ (σοάδβ βεσνυίοθ ((Ε “ Βδγρβ οἵ Οσοά, Αρος. 
χΥ. 2.) νὲ τδγΥ {μιηκ οἵ Εἰχοά. ΧΙχ. 6; 5. 
ΧΙΥΙ, 5 (“ἔπε Ῥστοαΐ ΡΘΕ); 1581: ΧΧΥΝ 10. 
ΖεοΒδδγ. 'χ. 14. ὙΠΕΓΕ 15 ΠῸ ταίεσεηςε ἴο {π6 
“εαυΐε [εϑζιναὶ τι56 οἵ {γυτηρεῖβ (ΝυπηὈ. Χ. 2; 
ΧΧΧΙ. 6 ; Ϊοϑβῇ. 11. 1). δνε σδῃ ΟΠΙΥ Ροϊπΐξ ἴο 
δὲ, Ῥδ11}5 ΔϑβοΥΈΊΟη, νυ! 1[[5 πλοβί οπιρῃαίῖς σο- 
ΡΘΕ Ιοη---“ δὲ {Π6 ἰαϑὲ γυταρ ; ἴοσ {πε ἰσυπηρεῖ 
584]] Βοιιπηα (1 (ΟΥΓ. Χν. 52). 8.. Μαείί. χχῖν. 31, 
5. Ῥεῦπαρβ. ποῖ Ὄχϑοῖ!ν ρΆγΆ}16]1. (888 Βίβῃορ 
ΕΠΠΙσοο 5. σοπιργοβδοά ἃηά σανεγεηίαὶ ηοίθ, 
Ρ. 66.) 

“ ΤῸΡδ ΤῊΪΓᾺ ΠῚ ΘΡΑΙΡΈΠΒ ΒΟΠῸΠῚ 
ῬΕΓ 5ΒΕρ.  ] τα ΤΕΡΊΟΠΌΠΙ 
Οοραέ ομηπα5 δηΐθ Τγοπιμ.᾽ἢ 

(ϑεε ποίς δὲ {πθ επά οὔ {πΠ6 ἍἽμαρίογ.) 

26 ἀεαά ἴῃ Οὐῤγῖσέ στρα]! γσο ἡγε] 81. Ῥδὰ] 
ΟΠΙΥ ἄθα]5 ποῦο νυ {πε γαϑυγγθοίίοη οἵ ἐπα 
μα, 45. ἴῃ τ (ΟΥ. χυ.---ἢγϑί, κἴπα ἤτϑὲ δοΐ οὗ 
1Π6 ἰαβί σσεαΐ ἀγαγηδ. 

117. αὐὸ «υῤ΄ῆερ αγὸ αἰΐυε.1] ΜΝ ΠΟΥ ἰὰγ5 ἴξ 
ἄοννῃ ἐπαΐ {πὸ αιδ)ῆοδίίοη δηποχοα ἴο {πα 
“4644 " 1ῖὴῃ πε ἰαϑέ οἴδιιϑε --- 25 ῤγίσε"---ἶἰϑ 
ΟΑΥΤΙΘ 4 οἡ ὈΥ {πΠ6 σοπίγαβξ ἴο {Π|5: 50 ἐπαΐξ 
ἔγγα ΜΏΙΟΏ ἀγα Ἰἰνηρ" (δῦ. “25: Οῤγιϑ 
Δησννεῖβ 0 “(με ἀεδά 25 ῤγίσὲ " (ν. τό). 
(νίπεσ, συ. Οτσ. Ρ. 11. 55. Χχ. ἢ. 147.) ΟἹ ἘΠ6 
ννογάβ, “' νμ] ἢ ἀγα Αἰῖνα δηα τεηηδίη," 566 
ποΐδ σηῤγα, Υ. 15. 

σῥαϊί δὲ ἐαμσρὲ ερ 'π 610 πἃ 5.1] ““ ΒΥ 50πὶ6 
ἸΠΠΘΥ ΡΟΥΨΕΙ͂, ᾿πηαΐθ ἴῃ {π86 τεροπογαίε "-- 
(55). 

ἐαμοῥέ ἀαυᾶν (ϑατηθ ννογάϑ 'ῃ Αςίβ ὙΠ]. 2--0. 
ΤΠ ϑρισγι οὔ πε 1οτὰ εαμσὲ ἀννὰὺ ΡΏΠΙΡ"-- 
“ΤῊ ΑΡροϑβίϊ!θ βϑθπηβ ἴο ἄθοϊαγε {Πδΐ 5οπλε δῇ {ΠῸ 
Τογά 5. Αὐἀνεθηΐ ψ}}}] ποΐ αἰ ; δι, θεῖπρ Του πα 
ΑἸῖνο, νν}}} δι θην Ὀ6 σπαηρεά πο {πΠ6 πη- 
Τ ΟΥΑΙ ΠΟΥ ὙΥΠ]Ο 15 σίνεη ἴο {Π6 ΟἾΠΕΙ 581ηΐ5, 
ηἋ εαιισῥὲ ααυᾶν ἐπ οἰοιείς νυ ἢ με. Οἤἴεη 
45 1 Πανθ {πουρῃϊ ονεῖ ἔπ6β6 νγογάβ, 1 σομ]ά 
ΠΟΥΘΙ [ὈΓΠῚ ΔΗΥ͂ ΟἴΠΟΙ ΟΡΙΠΙοη οἵ {ΠΕΙ͂Γ πηθδη- 
ἰηρ." 81. Απριβί. “Δα τογίίδτη αεϑί. [1 ]ο {11.᾿ 
ἼΠΙ5 ΠΊΑΥ ὈΘΑΓ ΠΡΟΠ {Π6Ὸ ἘΓα 5] ΔΈ Ο0Π5 οἵ ΕΠΟΟΠ 
δηά ΕἸηΔη. (8ὲ. Ηἴεσοη. Ἐριβί. όι ; Ῥϑδῦβοῃ 
οὐ, ἡ Οτεεα "Δ  Σας Ὁ. 588.) 

ἔο γηθεΐ ἐῤὲ 1ιογαά ἐπ ἐδὲ αἱ ἢ ὙΠῈ6 Αροβέϊα 
ἄοεβ. ποΐ βϑρεαὶς οἵ εἴπου θαυ ΟΥ̓ Πδάνθῃ ἃ5 
τι ἢγϑέ πιθείηρ- ρίαςα οἵ {μ6 Πἰνὶπρ δηά ἀεδά 



ν. 1---2. 

ἢ {ΠΕῚΓ Τιογά, θὰ οὗ {πὸ αὖγ. ὙΠῸ δἱγ ἰ5 
ποῖ ἴο 6 {π6ῚΓ δοϊάϊηρ-ρίασθ. Ἐδέμοσ 81. 
Ῥδαΐ δἰβθννῆοσο ἀρρθᾶγβ ἴο βαηοίίοη {Π6 [ον 5ἢ 
146α οἵ [Π6 δἰγ Βϑίηρ 8η δῆρ!6 βρᾶςε [επαηΐϊθα 
ὈΥ 61] βριγιίβ. (866 Μοϑυοῦ οἡ ἘΡἢΠ65. 1]. 2.) 
ἼὝΠΕΟΓΕ βδθθπὴβ ἴο ὃ6 ποίῃϊηρ ἴῃ {Π6 ργεσπδηΐ 
γον Υ Οὗ {Π|5 ἀνντα] ραθϑθαρο ἀραϊηβί ΟἹ πη- 
ἀογβίδηαϊπρ {πὲ {π6 σο Ωγ, ἀΡϑοϊνϑά, ἀγα γαρί 
ΔΥΤΑΥ͂ ἅθονῈ ἃ5 ἅ5βΈββοῦβ οἵ (ῃ6 [πάρτηθηΐ 
(Ρ541πὶ οχὶῖχ. 9; 2 (οὐ. νἱ. 3, 6)---ἴ μευ Ί!ῃ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΟΪοιιἦ5, Η δ ργθ-οτηϊηθπέ ἴπ οπ6. (Οἵ {πὸ 
φ͵ωγαὶ “οεἱουάς," δι. Μαίί. χχῖν. 30; χχυΐ. 64: 
8.:. Μαδγκ χι. 26; χίν. 62; τ ΤΠ 655. ἵν. 17; ἢ 
{Π6 σἱασμίαγν, δῖ. Τὰ χχὶ. 27. 866 αἷϑο Αοΐβ 
1. 9, “ἃ εἰομά τϑοοῖνθά Ἡ πη," πα ““5}411] 50 
ΘΟΠΊΘ, ἴπ {16 ΠΊΔΠΠΟΙ 85 γ6 ἢᾶνε βθθη ΗΪπὶ ΡῸ 
᾿ηΐο Ηρθανθη."---Ἰὀίά. ν. τι. 

18. ἤρῥεγεγογε δον ΟΣ ὁπ ἀποίφεῦ «υἱὲ 
ἐρεῖ «υογάς.) Α ΠΠ|16 πιοῦα [Δ 200 ὙϑαΓ5 
αἴζοῦ {πΠ6 ἘΡΙβί]6 ἁγγινεά αἱ 115 ἀδϑειπαδίίοη, 
56 η ποιϑα πα ΡΕΟΡΙῈ νοῦ ρὰΐ ἴο ἀδθαίῃ ἴῃ 
{πΠ6 οἰγοβ αἵ ὙΠαβϑαϊοηΐοα, νυ ῃ]η ἔῆγθα 
ΒουΓ5, ὈΥ οὐγάου οἵ {μ6 Επηρεγοῦ ὙΤ μθοάοβίιβ 
(Α.}. 389). ΟΥ̓ {15 Πίάδοιιβ πγαθϑαοῦα ΟΠ6 

1, ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΊΙΑΝΒ. Γ. 

τηοϑὲ ουομίηρ ἀπεοάοίΐο 15 ἰο]4 (88. Απιθγοβ. 
ἘΡ. 51). [5 1 απο] ἴο σαρροβα παῖ {πθ56 
ννογά5, Δἀἀγοβθεα ἴο ἔποϑθ γγπο Πα Ἰἱνεὰ ἴῃ 
16 βαὴβ βροῖ ὈΥ {πε σγοδέ Αροβί!α οὗ {πῸ 
(ΟΟΘπΈΠ165, ΠΊαΥ πᾶνθ μαά ῥθοι δ ΡΟνΟΓ ἴο 
ςοπηΐξοτέ {ἢ Βογθανθά ρβορὶο οἵ ΤΙ βεϑϑδὶοηΐο ἢ 
ΒῸΓ {Π6568 ἴδοΐδ5, Δη4 ἴογ {Π6 τηαρηϊῆςοπί ορίδοάς 
ΟΥ {Π6 δχο]ιβίοη οἵ ΤΠπεοάοβιιιβ ἔγοτη (ῃς 
ΟΒατγοΙ αἵ ΜΊδη ὈΥ δὲ. Ατηδτοβο, 5ε6 80Ζο- 
Τή6η. Ψἱ1. 25, ἀπά {πῸ ὈΘαμ ΙΓ] 41} 15] 0η ἴῃ 
(Πγγϑοβί. “1ὴ Μαίί. Ηομη]].᾽ 8, 2,6. Οπς 
ΟἾΠΘΓ ἢιἰβίογιοα] δϑϑοοίδίίομ, ἴῃΠ {Πὶ5 ἴῃ- 
βίαποθ ἃ σοηίγαβί, πη 6 ποΐθάβ. (ἴςοσο 
νυοΐθ οἠδθ ἰείίου---ἰθ ποῦ αηά ραϊπείϊο, ἴῃ 
βριῖ6 οὗ πῸ αἰπηοϑδέ ἢγϑίθει αὶ νεποιηθποθ οὗ 
Ῥαβϑίοπαΐθ ουϊθῇ Ὀγ ννΒ] ἢ 1{ 15 ἀἸδῆριγοα---ῖο 
ἴμοβθ γῆ ννεσὲ ἐθαγοϑέ ἴο ἢϊπι, Οἱ ἢὶβ πορθβ5 
οὗ Τϑ-πίοη Οἢ ΘΑ ΠΘ σαη ΟὨΪΥ 580, νυ] ἢ 
ται! βίο γεϑιρ παίίοη, “ κε πορ σμπὲ ἐπ τιαι 
ποσίγα." ὝΠΟ ᾿αϑὲ ννοτά οἵ {Πδΐ Ἰδζίεσ οἵ ἀθ- 
ΒΡΔΙΓ 15. {Π6 παπιθ οὔ [6 ΟΥ̓ ἔγοπι ννῖοῃ 1ἴ 
ννὰ5 ἀαίθα ---Τῤεςταἱοπίς. ((. ΤΊ Π]]115,7 Ἔἐγοπίϊς, 
“ΓΆΠ]ΠΠΙΟΙα, εἰ ΟἸςεγοπὶ 5115." Οἷς, “ Ερἰϑβί. δά 
Ἐδτη.᾿ χῖν. 2). 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΞ οὐ ψζ. 8, τό. 

8. ἀθετῶ---Ἰ1ῖ. ἴο το  6ΥΓ φηγίῃπίηρ ἄθετον--- 
1Π6 πορδίϊνε οὔ {Πδΐ νυν μισῇ 15 Πχεά δη4 ογάθγε 
(θετόν). Α5. Δρριθα ἴο «ἃ ἐῤίμῳ, ἴἴ 15. Ὀεδβί 
Το ογοα ὈΥ͂ 5οπι6 νγοσγά θχργθϑϑιηρ 2 με γα 1071 
ΟΥ̓ γεῤμάϊαϊοη (οἴ. 81. Γ,α|κα γῇ]. 309; (Οὐ αἰδί. 11. 
21}; 85 ΔΡΡΙΙθ ἴο ἃ ῥέγοη, ᾿ἴ ΕΧΡΥΘ5565 Ἅευῤέτα!, 
εογέθρῥ (δε. Οττητῃ, ὁ ΟἾαν. Ν. Τ᾽. Ρ. 9). 

16, ΟΥ̓ 411] {1Π6 βοϊθπηη δϑβϑοοίδίοηβ σοη- 
ποοΐϊθά {πΠ15 (Π6 νεῦβθ, ἔδνν πη 5|Γρα55 {ΠῸ6 
ΤΟ]]ονν Πρ, τεσογάθα ἴῃ ΠΠΔΠΥ οἵ {πε ἔογείσῃ 
ῬΆΡοΙ5 οἵ {πΠ6 ἄγ. ΑἹ {πΠ6 βαγέμηιακε οὗ 
ΜδηῖΠ[α (1863), [Π6 σας μθάγα] 6]1] προη {πῸ 
ΟἸΕΥΡῪ δηα σοηρτορδίίοη. ΤΠ Ππηα85 οὗ σιΐῃ 
ΟνΕΓΗ δα Δη4 δγοιιπα {πῸ ἀοοπηθα Ὡ5βθπλθίαρα 
νγὰ5 Κερί [ὉΓ ἃ {Π|6 ΠΙΌΠΙ οΥβῃϊηρ ἄονῃ 
ἜΡΟΠ {Ποπὶ ὈΥ Βοῦῆθ ρθοι] τ οἵ σοηβίγιο- 
τἴοη. ὙΠοβα ουΐϑβι 6 γεγο 40]6 ἴο ἤεασ ψῃδΐ 

ΘΕΓΑΡΎΕΒ Ὺ. 

Ι 27ὲ φγοκεροίᾷ 1γ. ἐδε γογηιεγ αἰεσεγ 2 έϊογε οὐ 
Ολγῆρξι εογ)η71.᾽ 0 7μαἰργιεγέ, τ για σίσνοίζ αϊ- 
ψεγ5 Τγέςεξίς, 23 αια] 50 εογιεζμαεέλ ἐλε ἐῤἧεέζε. 

νγὰ5 ΒΟΪΠο Οἡ ἴῃ {πΠ6 σπατοῖ, ψποὰΐ {πὸ 
5115: Ὡξεϑέ ροβϑι ΠΥ οἱὨ οἸθαγΙ Πρ ἀννᾶὺ {πὸ ΓΙ] Π5, 
ΟΥ ΟΥ̓ δἰάϊηρ ἴποβα ὑπ π, ἀροη γΒοπὶ {ΠπῸ 
ὈαΠ4 Πρ; παιϑὲ θυ! ἀθηε!Υ [4}} Ὀεΐοσα ἰοπρ. Α 
Ἰονν ἄθερ θ855 νοῖοθ, ἀοιι θέ1655 {παΐ οξίμε ργίθϑί 
οἤ]οϊδίίηρ, ννγὰβ ποαγά ιεἰίογιηρ {πΠ6 νγοτγάϑ, 
“ἐ ΒΙοββθα ἃῇὸ {πε ἀδαά {παΐ ἀ16 ἴῃ {πε 1 οτά. 
Α5. 1115 βεπίθποθ σαπὶρ ἔοσίῃ, {πῸ τα] τ 6 
Ὀιιγβέ ἱπίο ἃ ραβϑίοῃ οὗ ἔθαγϑβ, νυνὶ ἢ νγὰθ 5Β0Ὸἢ 
σΠοῖκοά, ΕῸΓ βοπλθ ἄθερ ξστοδη5 ᾿ἰβϑιιθά ἔγοτη 
νη, ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ νντιιηρ ἔγομη {Π6 5ρθά κου ὈΥ͂ 
ἰπΐθηβθ ραΐη, δηα {π6η {ΠῸ 58π16 νοῖσθ 5ροκθ 
ἴῃ ἃ (4]ΠΔ ἃη4 δυθῃ ἴομο, ἃ5 1 δἀάἀγοββίηρ ἃ 
ΠΟΠΡΤΕρδίοη, 8η4 811] Ποαγά {π6 ννογάβ, “ΤΠῈ 
ΤΥ ΗΠΊ561Ε 514}} ἀθβοοπά ἔτοση Ηθάνθη 
ψν ἢ ἃ 5ποιΐ, ἢ {π6 νοῖοα οἵ {π6 ἀγομδηρΕὶ, 
Δη4 νυτῃ ἐπ6 {τατὰρ οἵ Οοά, απά (πε ἀεδα ἰπ 
ΕΒ γιβί 588}} γῖβε ἢγϑί." 

Τ᾽ οὔ ἐῃε εἰπηεβ δπὰ {ῃε βεδβοῇ8. 
Ὀτγαίμγεη, γε Πᾶνα πὸ π6εα {Πδΐ 

1 ννυΐε ππίο γοιι. 
2 ΕοΥ γοιγβεῖνεβ ΚπΟΥ ΡεγίΕΟΕΪΥ 

(ΗΑΡ. Ν.--1, Βμὲ δοποθυπίπρ ἐῤὲ ἐΐηηδς 
απά ἐῤὲ σεαρορν.)] τ, (τῶν χρόνων), {π|6 
εῤγοποίοσίσαίν ; 2. (τῶν καιρῶν), {{π|6 ἴπ τοῖα- 
τη ἴο Ε΄α5. ΟΥ̓ ΟΥΙΒ65 --- οἵ, Πδη. 11. 21; 
ὙΝ Ἰβάοπι υ11]. 8; Αοἰϑ 1. 7). 

ἸΣ Ὁ. γερατῦε πο γιεεά ἰο 0 ψυϊθίθπ ἐο. ΓῸ 

οιιγσοίυες ἄποαυ ῥεγγξειν.] Οἡ αὐτοὶ γάρ ςξ, 50}. 
ΟἹ ἷ. 9. [{15 ἱπιρογίδηϊ ἴο 566 αὐδν ἔῃ Αροβίϊβ 
1.565 ἴΠ6 βρθοΐαὶ παρὸ οἵ {π6 ἐῤίεῦ ἴῃ τγϑίδγθηςε 
ἴο {πΠ6 ϑεοοπά Αὐνοηΐ, πη ἀβϑιπηθ5. 8Π ἀεομ- 
γαΐο Καον]θάρε οἵ {Π6 πιαίίοῦ οἡ {πεὶγ ραγί. 
Ενγθη αἵ {π15 ΑΓ Ρουοά, αἵ {Ππ6 ἐἰπηθ γμ θη 
τε ἢγϑε ἘΡιβ18 οἵ δῖ, Ῥδὺ] νυ νυγτβη, τ νγαβ 
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τπδὲ {πῈ ἀαν οὗ τῆς [,οτά 50 σοπιθίῃ 
45 ἃ 16 Ιῃ τΠ6 πΙρῃΐ. 

2 ΒῸΓ ΨψΠΕΠ {ΠΕ6Υ 5}2]] 51γ. Ρεδςβ 
ΔΠ6 58εἰ ; 1Π6η βιιάάβη ἀβϑβίγιοιςοη 
ΠΟΠΊΕτῃ προη {Π6πΠ|. 45 γᾶν δὶ] ἸΡΟΙ ἃ 
ννοπηᾶῃ Ὑνἢ ΟΠΠ]ἃ ; ἀπηὰ ΠΕΥ 5}]]} 
Ποῖ εβϑοαρα. 

4 Βυῖ γε, Ὀτγείῆγεη, δε. ποΐ ἰπ 
ἄλγκπαββ. {παῖ Ἐπαΐς ἀδγ 85Ποι14 ονεῖ- 
[ΚΕ γοῖι 85 ἃ {Πϊ6 

- ὙΕ πτὸ Δ] {ΠῸῚ ἘΠ ΟΤΟΙ Οἱ 
ΠΡμς, δη4 τπ6 ΤοΠΠ]άγεη οἵ τῃε ἀΔγ : 
νγεὲ ἅτε ποῖ οἵ τῆ8 πὶρῃΐ, ποῖ οὗ 
ἀδγκηςβ88. 

6 ἽΠεγείογε ἰεξ τι ποῖ 8ἰεερ, 85 εἴ 

στοονβά ἰηΐο (ΓΙβΈ Δ ΘΟ ΒΟ ΟἸ5η655 ἔγοτη {Π6 
ψογά οἵ [6515 --- “ὙΠ6 Τ2ίΕΓ εο»ιεί" (8ῖ. 
Μαῖι. χχῖν. 43). ὙΠῸ ροριυ δῦ ραγαῦο]ς ἔογπη 
θΑνγ6 σΌΓΓΘΠΟΥ ἴο {πΠ6 ψογὰ ἃπά ἴο {πε ἰάθᾶ 
(οἴ, 706 1. 9). 
Υ πλορί.] ΕοΥ [Π6 σοπηθοίίοη οἵ (πῃ στοαί 

Αάἄἀνοπέ ἢ πζσρέ, 5866 ἀρῶϊη οἱ 1 ογα"ς 
τοδομίηρ (51. Μαίί. χχν. 6; δ. ἔνα χυῇ!. 34). 

8. «αὐῤεῦ ἐῤεν εραὶ! σαν, Ῥέα ἀπά σαγείγ.) 
ΑΡΡΑΓΘΏΓΥ «ἃ τοΐογθηοθ ἴο ΕΒ, Ζθ τ 6] ΧΙ]. 1ο, 
1,ΧΧ, 45 σαν], γαῖ μου “1Π6 ὈῚΥ  Β - 06} (ἡ 
ὠδὶν).. Οη {δε σμἀάεπηεῦς οἵ {π6 ῥαγομοία ἃ5 
1Ππϑιγαίθα Ὀγ {πὸ σμαάάεηηεος οὗ ἴπ6 ρᾶπρ5 οἵ 
ἸΔΟΥ͂, 566 5ΟΙη6 5 ΚΙηρ βδαπίθποθϑ οἵ (τγ- 
βοϑί. (( Ἡ πη]. ἴῃ οδηπ.᾽ Χχχν. 3). 

4. ἐρῥαὶ ἐφε ἃ γ.} “ὙΠαΓ 15. δοθαίϊς, ποΐ 
[εἸῖς, [{ ἀοεβ ποῖ Ἔεχργῦεββ ῤβγροσε, Ὀΐ 5: ΠΊΡΙΥ͂ 
ΠΟΠΒΘΠΊΘΠΟΕ --ἰ ΟΥ̓ {Π6 ἀΔΥ ἴο 50ΓΡΓΙΒΘ γοιι." 

ατα ἐῤῖε] ἙΟΥ͂ ΓΘΆβΟΠ5 ΤῸ ῥγοίουυιηρ [Π15 
Το δα ϊπρ ἴο {πΠ6 Ρ]ΌΓΑΙ, “ 5Βῃου] ἃ ονοσίακα γοι 
ας ἐῤρίουες,᾽" 5668 σμῤ. οἡ 1. 8 (ῃμοΐβ 2.) 

5. 7 ἀγε αἰΪ 5015 97 σῥί ΟΕ, Ερμα5. νυ. 
8. “Οἱ νεγὺ Βαρί!5π1 Ἔπειθ ἢ τι5 ἘΠογειιπίο, 
ΜΜΠΙΟΙ 15 {Π6 ϑδοσαπιοηΐ οἵ ΟἿ [1η1|{ἸΔΈΊΟῸΠ, 
ὙΠΘΓΘΟΥ γα ἅτ πιαᾶθ Ἵμη]άγεη οἵ Οοά. 
μεῆςθ, ἰπ {π6ὸ Οσεεκ ξαίμουβ Βαρίϊβϑιη ἰ5 
Ἰ5Ὲ4ΠΥ (4116 δῃ επί ϊσῥίεπίησ, Δ ΡΘΥΒΟΠ5 
ΠΟΥ Ὀαρίϊσεα πεαυϊν-οηἠσῥέεηεά, πὰ ὁ ἐπὶ 
τῶν φωτῶν Δη ΟΠΟΟΓ ἴῃ ἴΠ6 τεαεκ (μβυγοῇ, 
ὙΠ ΤΩΔΠΥ͂ ΟἴΠΕΓ ΡἤΓαβῈ5 8η4 ΘΧΡΥΘβΘΙΟΠ5 
Ὀοτγτοννθά ἵγοπι ἴπΠ6 5 πῚ6 τηθίαρμου οἵ ἐφϑέ, 
ΔΠ4 ΔρρΡΙΙΘἀ ἴῃ {πκῈ τηδίίοσ ἴο Βαρίϊ5π)." (Βρ. 
ΘΔ ΠΩΘΥΒΟἢ 5 ΘΕΓΠΊΟΠΒ, Ρ. 570.) 

Θ. σὸν. - ὈΣΡΕ7Ο.) (85. ἘΠῸ ἘοΒ.:) 8868 
σμῤ. ΟἹ ἷν. 13. 

Ἵ. Εν ἐῤὲν ἐδαΐ οἶδερ σἱθοῤ ὉΥ͂ πὶρμΐ, απά 
ἐῤρεν ἐραΐ δὲ ἀγιγοη αγὲ ἀἰγιφιζοη Ὁ πὶρμΐ.] 
1 ννου]Ἱά βεεῖὴ {Πδξ {πΠ6 16 ΓᾺ] τηθαπίηρ 15 ΠΘΓΘ 
ΡΓεΐδγαθ]θ. ὙΠα 5ῖθερ 15 ἃ Π||6Γ4] 5]166ρ, {π6 
ἀΓΠΙΚΘΠΠ655 ἃ ΠἸἴθγ8] ἀγα πΚοηπθββ. ὙΠ656 ἔννο 
{ΠῚΠΡ}5 ΔΓῈ βαρ ]65 οὔ π6 ἡ ΠΟ]6 Ππθ6 οὗ ἔβε!ηρ 

Ι, ΤΗΒΒΒΑΤΟΝΙΑΝΞ. ΓΥ. [ν. 3- το. 

οἴει ; ὕδιὰέ Ιἰεξ 8 νδίςῃ δπά ὃς 
ΒΟ ΕΓ. 

7 ογ τῆεγ τῇδέ 5ἷεερ 5]6βρ 'π {π8Ὲ 
πὶρῃξ ; ἂπά ἐῆεγ {πδὲ 6 ἀγιηκθη γα 
ἀγιηκεη ἴῃ {Π6 πΙρῃϊ. 

8 Βυῖ [εἴ ι.5. νγῇῆο δε οὗ {ΠῸ ἄδυ, 
θεῈ 8οθεῖ, ρυζείπρ οα {1Π6 Ὀτγεαδϑίρίδία 
οὗ [ἢ δηά ἰονε; δπά [ογ δηὴ Πεϊπηεί, 
1π6 Πορε οἵ βαἰναδίίοῃ. 

9 ἔογ (ὥΞοά Βαῖῃ ποῖ δρροϊπέεά τι5 
το ννγαῖῃ, Ῥυῖ το οδίδιη ϑβαϊνδίίοη ὈΥ͂ 
οἱ ΤΠ ογά [6515 (Ἠτῖδῖ, 

το ὟὟΝο ἀἰϊεά ἴογ ι.8. {Παΐ, νυ ΠεῖΠεΥ 
νγεὲ νγᾶκε οἵὔΓ᾽ ΐβεερ. νγε 5ῃουϊά ἰΐνε 
τορϑίῃεῦ ψν] ἢ ΠΙπΠ|. 

Δ η4 σοπάμποξ οὗ ἘΠογοΙΡΉΪΥ ᾿πάο]επέ δηα ἀϊ1551- 
Ραΐεά τηθη, Ποβα ρ᾽θαβαγα 15 ἴῃ ἴΠ6 Αγ Κη655 
δηἀ σονεγέ οἵ {πε πίριί. (868 ϑομοίβ ποίβ.) 
Α ἀϊδεϊποίίοη μα5 Ὀδεη πιδάθ δεΐννεεη (τ) 
ΦΈμοΥ (μαὲ θὲ ἀτυηκεη," ἀπά (2) “16 
ἀγυηκεη "-Ὧ5 1 (1) ἀεποίεά {πῸ δεξ (2) ἔπε 
σίαίε ΟΥ̓ ῥαῤῖ᾽Ίῆῥ οἵ ἀτυπκοππεββ. Βαΐ {Π|5 ἀ15- 
ἘΠοΈΙΟη 56 6ΠΊ5 γΕΣΎ ἀοα ΕΓ] ἴπ 1156}; δηά {Π8 
ΔὈΞοΙαΐα ᾿ἀο πεν οὗ “ΠΕΥ͂ (Πδὲ 5]6β6ρ, 5ἰεερ, 
ΓΑΙΠΟΥ Ἰεδ 5 τι5 ἰο Ἔχρεοΐ ἃ {1Κ6 [θη ΠΥ 1η ἃ 
βϑηΐθηςθ 50 ΔηΈΠ ἘΠ 6. ΟΔ}}Υ θα]αποαά. 

8. Ἡανΐπρ Ραυΐ οπ ἃ ὀχεαςἐ-ῤίαίε ΓΚ γ)αὶὲῦ 
ἀπά ἰουε.] ἘἙδΊΊῃ, Πορα, δηα Ιονε Ἀρρθαῦ ἴπ (Π15 
γοῦβθ. [1 15 ᾿πίθγθβϑίηρ ἕο ἔγασα ἴῃ {πε Ὀτγθαβί- 
ΡΙαῖα δηά ποὶπηθῖ {μ6 βεγπὶ οἵ {Π6 “Ἱπηδρα 50 
ΠΊΔΡΏΙΠΟΘΠΕΥ ΘΧραπάθα ἴῃ ΕἸΡἢ65. ΥἹἱ. 11, 17. 
866 4150 Β οηλ. ΧΙ. 12, 2 (ΟΥ. Χ. 4. (ἀξ, [54]. 
11χ. 17, οὗ νυῃΐοι ἔμ γα 15 σεγίδιη]Υ ἃ ΓΘ] η1- 
Β0Θηςα ΠΕ͵6.) 

9. Εὸον Οοά εϊἰϊά ποῦ δρροϊπῦ τῷ ἦο 
«υγαίρῥἢ ὙΠπὲ “,0γ" ἴοι ον παχέ δἰζεγ 
{πΠ6 ννογά «αὐἱυαίΐοηι αἴ ἴῃ6 οἷοβα οὗ {πΠ6 ρῥσε- 
νοι 5. ψΈῦβθ. “ὙΠῸ Πορα οὗ ϑαϊγαίίοη--ἰ 
54Υ 6 ΠΡ ογαΐοὶν σαὐυαίϊον---Ὀεσαιβα Οοά δρ- 
Ροϊπίθα τι5 ἴο δοηυ βιεοη (ΟΥ̓ ΡΟΞβΈββίοη) οὗ 
σαἰοσαέϊοη." 

9,10. ΤΤοΟΌΡὮ οὐ 1,ογά ὕεσς ῤτγὶσέ, αὐϑὸ 
ἱρά ῶῶγ τς. (ὑπὲρ ἡμῶν) οα΄ ΟἿΓ ὈΕΒΑΙ, 
Δη 4 ἴῃ ΟἿΓ ρἷασθ. [{ 15 14]6, νυ Π 656 ννογάϑ 
οὔ 81. Ῥαι}}5 βαυ]οβδὲ ΕἸΡι βία Ὀεΐογα τι5, ἴο 
5ΡΘδΚ οἵ μἰ5 βῃιθβεαιθπέ Ἵχαρρεγαίεα ἄδνείορ- 
τηθηΐβ οἵ «οἱεγίοίοσν. 

ἐδαὶ α«ὐυῤεΐῥεῦ αὐὲ ψδῦΘὮῃ οὐ “]ε6ῤ.1ὺ [π 
ογάίεγ ἐραΐ (ἵνα), “1ὰῇς ΠΟΙ ρΡύγροβε οἵ 
1Π6 Τιογ 5. σϑάθεπηηρ ἀδδίῃ." (Βίβμορ ΕΠ1- 
ςοίί.) ὍΤῊΙ5 ννογά “" νναΐοῃ " ννὰθ 50 Ῥορ  ]αΓ 
ἃ τοοῖϊΐζο οἵ θαυ (Ἰγβέίαη [1{6---οδρηΐ, 
ἃ5 ἴ να5, Πποπιὶ {π6 1105. οἵ Εἢτϑὶ (ϑ8έ. 
Μαγκ χὶ. 34, 35, 37)--ἰῃαὲ 1Ὲ ἴοοὸξκ {π6 
ἔοιτη οὗ 4 παπιο---Οτροσυ. [{ Π85 θθθη βαιά 
{πᾶς {πογθ ἅγὰ [ἢ γθο β'θθρβ ἴοσ τηδη---ἰποβα οἵ 
πδΐαγα, 51η, δηα ἀθαίῃ ; ἀπά ἔμπγεα σογγεβροη- 



ν. 11---ἰ 2.7 

11 ὙνΠετγοίογα ᾿σοπιίογέ γοιγβεῖνε 8 
τορϑίπεγ, δηά δα! γ ομα δηοῖμεῖ, ἔνεη 
5 4150 γε ἀο. 

12 Απά ννγε Ῥεβεεςῇ γοιι, Ὀτγείῆγεη, 
ἴο Κπονν {ποῖ νηὶ ἢ ἰδθοιγ ἀπιοηρ 

ΤΙΝΑ ΟΝΤΑΙΝ ΒΘ; Υ. 

γοιι, πὰ 26 ονεῖῦ γοι ἰῃ {Π6 [,οτά, 
Δ πα δαἀπηοηίβἢ γοι ; 

1212 Απά [ῖἋο εβίβεπι {πεπὶ νϑΥ 
ΒΙΡΉΪΥ ἴῃ ἰονε ἔογ {πεὶγ νγογκ᾽ 5 58Κα. 
“πα ὃς αἵ ρεᾶςε δπηοπρ' γουτβε]ν 68. 

ἄεηΐ ἀννακθηϊηρβ---ἰποβο οὗ παίιγο, στρ ῃΐθοιιβ- 
Π655, Δη4 [1{6 εἴεγηαὶ (Ε5ϊῖ.). [{ 15 οἵ {πΠ6 
Βεοοπά {Παΐ 8{. Ῥαᾳμ] ΠογῸ βρθαῖζβ. “Ἢ ϑαϊναίίοῃ 
{ΠΓΟῸΡῊ Οὐ ΤΟΥ [6515 (σέ, υνμο ἀϊθα [ῸΓ 
115 ὙνΠ {Π|15 ΡΌΓΡΟΒΘ, ἴῃ οΥάοΥ {παῖ νυνί Ποῦ γα 
ΚΘΘΡ {{{π᾿8 Ἰοπρ 1ΟἸΠ 1] νναΐς, ΟΥ̓ [84]] 4516 60 ἴῃ 
γνΠαΐ 15 ο4 164 ἀθαίῃ, ννε 5ϑῃοι ἃ πᾶνα ΟἿἿ {Γπ|6 
16, τοβεῖμου ἢ (ἅμα σὺν) ΗΠ.» 

ἀπά εαϊν ἐδ οὰὰθ 089 οὐμοτσ.] “Βα Ιπρἢ 
15 Οη6 οἵ {Π6Ὸ τηϑίδρμουῖοαὶ νγογάσ ὑυῃῖὶο Πᾶνα 
ῬΑϑ564 ᾿πίο {π6 ἰαπριιαρο οἵ (ΓΙ ΒΕΔ Π1ΓΥ ἔΓΟ ΠῚ 
1Π6 1105 οἵ οὔυγ [ογὰ Η!πη56 1. ΤΕ Γουπάδιοη 
Δ Πα ΡΥΟΡΥΊΟ55 οἵ {πὸ (τ βείδη 116 15 ΠΚοπθα ὈΥ 
Ἡ τὰ ἴο {πε ργοςοββ οὗ θυ] Ἰηρ᾽ ἃ ποιιδο (οἵ. “(πα 
Ὑν158 τηδη γγΠῸ ὀιλ!ὲ (ὠκοδόμησεν) 5 Ποιι56,; 
ὅζο. ---Οϑοί. Μαίξ. υἱῖ. 24, σε. ; οἴ, 4150 ἔθηκεν 
θεμέλιον, 81. ΓΜπΚῈ νἱ. 1, 8; τεθεμελίωτο, 8ῖ. 
Μαῖί. νυἱῖ. 25, ἢ τεθεμελιωμένοι, (Ο]Ο55. 
1... 23; θεμελιώσει, τ 81. Ῥεί. ν. το), 4π4 {6 
ῬάγΔΌ]6 οἵ {π6 ᾿πηργονϊἀθπὲ Ὀι]Π]ΠάοΓ (81. ΓΚ 
Χῖν, 28). (ἢ γιβί βαιά οἵ Η!5 σμυγοῖ, “1 νν}}} 
εὐ!) γεν Ομ" (81. Μαῖί(. χῖν. 18). ΤΠυ5 {Π6 
ΕΠ γιβίδῃ Ομυσοῦ δηὰ {πῸ (γί βίη 501] 
ΦΥΘ 4Ἰ1κ6 σοιηραγοά ἴο 4 Ὀυ]ΠάΙηρ ΟΥ̓ [ΘΙ ΡΪ6. 
ὙΠαῖ Ὀυμ]άϊηρ ΝΜ] ποὸ θὲ μηλεφῥεά οἱμέ 
(εχ αϊπεαγὶ) ἀπ|1] (τῖϑὲ σοπιθθ. ὙΠΟβῈ πὸ 
ὈΥ 5υπΊραῖ ΠΥ, ννογά, οὐ ἀθθά, αϑϑίβὲ [πΠ6 στονίῃ 
οὔ (Ἰγιβίϊδη νυ]βάομη, ἔθ !ηρ, οὐ 118, ἀγα σοη- 
ςεἰνεά οἵ 45 ὀμζάεγς, μθ]ρίπρ οἴμεῖβ οὐ ποῖη- 
56Ἶν 85 ἴο ΒΙΡΡΙΥ 50Π16 Ραγί [ογ {Π6 σοῃϑβίγιοίοη 
οὗ 1π6 βρισίτια] βαϊῆςθ, αηὰ ἀγα βαϊά ἴο εαὐΐν. 
((ῇ τ ὥογ. νυ]. 1, χῖν. 3, 4; (0585. 11. 7, ὅζο.) 

δέ οὰμθ {86 οὐμϑυ.}] (εἶς τὸν ἕνα). 
ὕϑεα ἴῃ ἃ τηαγ Κρ ν γεοῖργοοδὶ βίαϊθπιεπέ (οἔ, 
1 (ὐΟΥ. ἵν. 6). [Ι{ 15 βϑαϊά ἴο 6 πῃ ΑΥδπηδἰ 5 ΠῚ 
ἴβθθ πεν Ῥατὶ ΠΠ- ὃ 27; ἢ. 186). “Εδοῇ 
ΟΠ6 οἵ γοι δ 0 ΟἴΠΟΓ γΠμοτὴ δ πιθείβ.᾽ 

ἔθη ας αἰθδο γε αγὸ ἀοὶπ 5.1] (ΟὟ ἐπε ννογάβ 
85 γε ἀο ἱπήάθϑά Κεερ ννδικιηρ, σκῴγα, ἵν. τ. 

10 15 Π|κῈ {Π6 οἱά ΕΉρ] 5} πᾶν4] ἀϊγθοίίοη τὸ 
1Π6 πιᾶη αἵ {π6 Ποὶπὶ ἴο σοπίϊπιε βίθογίηρ 
ΘΧΔΟΙΪΥ ἴῃ ἘΠ6 βϑτηθ ροϊηΐ---ἠορίεα 45 ἃ πιοίΐο 
Ὀγ ἃ δτεαΐῖ Αὐπηῖγαὶ. ““Τρις"--- 

19. Τηϊγοάιπιο65 ἃ τητϊτοά δεεϊοεα εκ] 616- 
τηθηΐ -- το πον {ποπὶ νυ ἢ ἀΓ6 ρῥγοϑιϊηρ 
Θγ γος ἴῃ {πὸ 1 οτά." [ΙῈ πιαγ κε βοίηρ ἴοο 
ΔΥ ἴο 580, Μ]ῈΠ βοπῖο, ἐΠαΐ 45 {πῸ ἱπιροτγίδηξ 
οἷἵγ οἵ Τ μβεββϑίοηϊοᾷ ννοι]ά ἤανο σμγο ἢ 65 σοη- 
πρϑοίθα νη, δηα ἴῃ ἃ 5θη86. ππάθγ 1, {Π 656 
ἘΡΙβῖ165. νγεσα Ῥγδοῖσ}}}ν ἴῃ βοὴ ἄθρτθα δή- 
ἀγεββοά ἴο 411] {πὸ Μδοεάοπίδῃ σμασοῃεϑ, ἀπά 
{παΐ {Π656 προΐσταμ. (προεστῶτες, Ρτεΐοοί5, 
Ῥταβιἀθηΐ5) ΠΊΔΥ σου ἴο, οὐ ἱπο]άθ, ΒΙβμΟρϑ. 
Βαΐ, αἵ 41}1 ὀνβηΐϑ, αἵ {15 βαυ]ν ρεσϊοά, 81. Ῥαὰ] 

ἀἸβΈ ΠΟΕΥ τοοορηἶθαθ ἃ ἐέαοῤίγ 7111 ί τ», ΔῈ 
ΟΥ̓ΘΙΓ οἵ τῆθη ϑβοραγαῖϊθά ἔγτοπὶ πε τϑϑὶ οἵ 
τη σοηρτερδίίοη. 81. Ρ} 5 θχπογίδίοη ΠΑΡΡΙΥ͂ 
ΘΧΡΓΘ5565 Πη6 Ὀ]οπ δα ἴδο]ηρ5 οὗ (1) γεϑρεοῖ- 
ἔα] Θβίθοτη, απά (2) αεδοϊίοπαΐθ ἰοσαε. (866 
ἐπα οὐ ῬΠΠεηοη, ν. 8, ἀπά υ. 21.) (1) 
“ἐἐρ Θβϑίθοπι {Π6ΠῈ ΥὙΘΤῪ ΠΙΡὮΪΥ,᾿ ΠΙΠΓΟΓΆΠΥ {πὸ 
Ψυϊραΐθ᾽ 5 “σωῤεγαῤιραάαηέεγ,, Δ ΠἀΔΠΠΥ πᾶ 
Βοιηθίῃϊηρ πιοῦα. (2) “ἴῃ Ἰονβ." “αενεγ- 
Ἔποίηρ ἴΠποῖη ἀουπάδηε!Υ " (Η πιπηοΠά), πο] ά- 
ἴῃ ἴμποπι αἱ {π6 βδᾶπθ {{Π|6 'ἴπ σύγε ἴῸΓ 
1Π6 1 ὑνου 5 βακο--ἃ οοπάπος «πα ἔδε]ϊηρ 
ςοπηροιπάρά οἵ ἀπγ ἀπά δἤεοϊίίοη. [{ 15 
οΠαγδοίογιϑεῖς ἐπαΐ 81. Ρδ] ἄοθβ ποῖ ἰοιοῇ 
1π6 αιοβείοη οἵ θεά ἀπά πηι [ἢ] πη] Πἰβΐθγϑ. 
Απά {Π|5 οἰτοιιπηβίαποθ ΠΊΔΥ ἤᾶυῈ 5ΟΙῚ6 ὑγοῖρ 
ἴπ Ἰοδάϊπρ τι5 ἴο ἡιθϑοη ἴΠ6 νἱονν ΒΟ ἢ 
ἢπάβ ἃ 56 γε ῖ6 σθηΒΊΓΟ ἴῃ {π6 πιθϑϑᾶρα ἴο 
ΑὐοΠίρριιβ. ((οἱοββ. 'ν. 17. 8ε6 Ῥμῃιηαοηοη 
Τηίτγοά. απά ποΐβ οἡ ν. 2.) ΔΝ τἰτπρ Ἰαΐογ ἴο 
ἃ γερο οἵ τῃὴ6 μυχοῦ, ΠῈ ἄοθβ ποῖ βῃσγιηκ 
ἔἴτοτι ἀοϊηρ 50 (1 ΤΊτη. 111. 2-ό, το, Υ. 1, 19, 
209-22; κιτιλ.). [566 ἔυγίμου ΥΟΠΊΔΓΚΒ ἴῃ {Π6 
Τηἰτοάαςίοη ἴο {π|5 ΕἸ ΡΙβ16.] ; 

[1 πρᾶν ποῖ Ὀ6 ψυιπουξ ἱπίογεϑί ἴο πιεπίϊοπ 
{παΐ οπς οἵ {πΠ6 ῥσὶποῖραὶ νυγἴουβ οἵ ἴπΠ6 σσεοκ 
ΟΒαγοῦ προη ἴῃς ΜΙΠΙΒΊΓΥ σάπια ἔγοτη “ΓΉ6ββα- 
Ἰοπίςα ἴῃ 1ῃ6 8{ῃ σεπίασυ. [866 {πε ἰγεδίϑβε οὗ 
ϑυτήθοῃ, ΑτομΌΙσμορ οὗ “ΓΙ οββϑαϊοηΐοα, περὶ τῶι 
ἱερων χειροτονίων, ἰπΠ Μογΐπιι5, “)6 ϑδογίβ 
Οτἀπδιοηιθι5,᾽ ΡΡ. 127-191.1 [{ 5που]4 θὲ 
ΟὈβογυϑά {παΐ {πῸ ροϑβιτοη οἵ {Π6 ἀγίῖο]ε (τοὺς 
κοπιῶντας καὶ προϊσταμένους καὶ νουθετοῦντας) 
ϑἤοννβ [πδξ {πε656 γεα δε θυῖ65 θε]οπρ ἴο {Π6 
Μ|ΙΠΙΒΙΓΥ͂ 45 οπε εἶα», ἁπιὰ σαηποῖ Ὀ6 Ραγοα] δά 
ουξ θεΐννθθη ἀἸδγεπί [ογπιβ οὐ ἀἰνιβιοη5 οὗἉ ἴΐ. 

18. δὲ αἱ ῥέαεε ωὔηοϑρ γομγσεες. ἘῸΓ 
[6 Τεχί. δος, (εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς) 5ΟΠΊ6, 
ποῖ ψιποιιξ ἃ ςογίαϊπ ἁπιοιηΐ οἵ δχίθγηδὶ 
ΔυΠοΥ ΤΥ (δὲ, 0.) τεαά εἰρην. ἐν αὐτοῖς, 
“ρρίδοιη δη4 ἰονβ ἴποβε γῆ ἅγῈ οὐδὺ γοιι---αἴ 
{πῸ Ἰφαβί, απ ἰονγοϑί πονενοσ, δὲ αἱ ῥβέαξε 
αυἱ! ἐῤε»ι. Βαῖ (1) {ποτὲ 15. ἃ βεγίοιιβ οΌ- 
Ἰεοίϊίοη ἴο ἃ πιοάβ οἵ δὌχργοβϑίοῃ νυ μΐοἢ ση 
ΟΠΪΥ 6 ᾿ιβειπεα 45 4 Πεόνγαϊςηι, ὈπῈ νῃϊς ἢ 
15. φυϊία ἱποοπβίβίεπέ νυν Ἡ οῦτονν ᾿ἰϑαρθ. ΕῸΓ 
ὉΠ 5 Ἰοϊπθα νι Τλδ, ἀπά Ὀκδ, πονοῦν 
ἡ (ἐν), 1υ5ῖ 5 81. Ῥδι] βὰγ8 μετὰ πάντων 
εἰρηνεύοντες, ἈΟΠπΊ. ΧΙϊ, 18 (Ρεἰ1.). (2) ΤΕ 
ψΏΟΪῈ σοπίοχι 5ῈΡΡ]165 ἃ βί ΓΟ ΡΟΥ Υρατηθηΐ 
ἀϑαϊηβί {Π18 νον. ὍὙΠ6 ΑΡοβί!α ἰβ πον ρ855- 
ἴπ ΟΠ ἴο ἀιῖϊε5, ποΐ οὗ «ἃ «ῥεείαὶ, Ὀὰΐ οὗ ἃ 
φόπογαὶ κΚιπα (“ τονναγά αἱ γι "---“ἴο αἱ 
7671, ἵν. 14) 15). Ηξ ἰδ δβ!]γ Ἰδὰ οἡ ἤετα 
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Ι Οτ, δε- 
δ 4σολ. 

ἐ Οτ, αξο- ΓΘ, νγάγη {Πα6πὶ {παῖ 
ονγεγίγ. 

14 Νονν νγε 'εχῃπογέ γοιι, δγε- 
ἴτε ἀηγυΐγ, 

σοπηίογε {Π6 [δε ]6-πηϊπ 464. βιρροτί 
{Π6 νγεαῖκ, ὃς ραίίεπε ἰονγαγά 81] 
1671. 

πς σεπὶ ἔΠ4Ὲ ΠΟΠΕ ΓΟΠΙΘῚ δι ΤΟΣ 
ΕΝ] πο ΔΠῪ ἡηαη; δι ἀναγ [ΟΠ Ϊονν 

ἔγοτη [Π6 Θρεοῖα] ἀπΐγ οἵ γοϑροςοῖ δηα δῇδοίοη ἴο 
ΒΡΙΓΙΓΠ4] Ραβϑίουβ ἀπ πηαβδίουϑ ἴοὸ [Π6 βΈπογαὶ 
ἀπίγ οὗ πιιΐια] (ΠγΙβίδη ρθαοθἤ] 655. [ 15 
ἃ 5Ποτί δίερ ἔγοπι σοπίοιηρί πα αἴ 5|1Κ6 οἵ 
Ῥαβίουϑ ἴο 411 {Π6 ὈΙΓΓΟΥ ον}]5 οὗ ΡΑΓΕΥ͂ 5ρισ. 

δὲ αἱ ῥεαςθ.) Κορ ρεαεθ. ὝῊς ϑαΠΊ6 οχ- 
Βογίδξοη 15 ἴῃ ΠΊΔΗΥ ΒΕ ΡΙβ[165 (Κ οπι. χι!. 18 ; 
τ (ἿΟΥ: 1. 1ὸ, 7 ὅζ». ἘΠῸ ἘΣΠΟΙΙΖΙΟΣ 
ΠΟΓΟ 5 ποῖ σαγσγιθά ουξ ᾿πΐο ἀείδι] ; ργο Δ ]Υ 
ΠΟ 5Ρ60Ϊ4] ΠΙΔΥΓΕΪΒ Παά γαῖ Αγίβεη ἴῃ. {Π6 
ὙΠ Ποββδὶοπίαη Ομασοῃ. [{ Πα5 ποΐ θθϑη 5πῆϊ- 
ΟἸΘ ΠΕ ποίοα {παΐ Ποῖα ἀραὶη (845 σωῤγα, ν. 2) 
νγ6 Πᾶνα ἃ ἀἰἸβίιηςί γοίθγοηοο ἴο, αηἀ αιοίδξϊοη 
Οὗ οπθ οἵ {Π6 νγογάϑβ οὔ οἵ], οΥά (εἰρηνεύετε ἐν 
ἀλλήλοις, δῖ. Ματγκ ᾿ἰχ. 50). [{ 15 βοιηθίῃϊηρ, 
ΤΊΟΤΘ Πδη ἃ ΤΟΙ ΠΙβοθηςο ΟΥ̓ {Παΐ βαυῖηρ, δηἋ 
ΔΠΟΙΠΟΥΓ οἵ [Π6 πΊΔΠΥ ΠΠκ5 ψνῃ]οἢ σοππηρεΐ 
1Π6 Ιδηριιαρο οἵ 81. Ρδὰὶ στὰ {πς τεοογάθα 
τοδοπιηρ οἵ οὐγ' Γ,οτά. 

14. (1) εογιγογὲ (2) {με γεεδ]ε-ηρεἰπάφά (παρα- 
μυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους). (τ), “ἴο οΟΥῸΓ 
«υογάξ ἴο ΔΠΥ͂ ΟΏΘ, ΒΡΘΟΙΔΠ]Υ ἔοσ ἴπ6 ΡΌΓΡΟΒο οὗ 
{Υδη 4 11111Ζῖηρ ΔΠηΠ 4 βοοίῃίηρ." “Ηδνο ἃ αυογά 
ἴον," “βρεᾷκ {ποπὶ ἴδιγ "ΟΠ 8016 ΟΓΙ 61- 
ΘοΌῦγδρ6 (Βίβπορ ΕΠ ςοί). (2) ὙΠῸ Ζεό]ε- 
γγιϊγιαεά. “1 ΑΓ Π]ΘΠΘ55 ἡ 15 ἱπΊρ]16. (ϑεὲ 
Ιϑαῖα χΧχχνυ. 4. 0ΧΧ.ὺ ὙΠῈ νογά οσουγβ 
ΠΕΓΘ ΟΠΪΥ ἴῃ ἔπε Ν. Τ᾿, ἀπὰ 15 δἰπιοβὲ τιη- 
Κηοννῃ ἴῃ Οἰββϑῖοαὶ Οσθθκ. ὙΠῸ βἐπάεπε οἵ 
Ατιβϑίοί!]β νν1}} ᾿πϑιι πον] Υ ΘΟ Κ προη [{ 85 ἴπι|- 
ῬΙγΙηρ 1[Π6 σοπίτδάϊοΐογυ οἵ ἴπΠ6 μεγαλόψυχος, 
ὙΠ 15 ΠΙΡῚ δβιϊπηδῖθ οἵ ὨΙπβ6] , “ Ἰυ5ὲ σοη- 
τετηρί οἵ οἴπουβ, πη ἔγεθάοπι ἔγτοπὶ ὄχοθϑ- 
γα δἰδίίου. οὐ ἀδβργεββδίοη (( ΕἸἢϊς. ΝΙς. ἴν. 
ΟΔΡ. 111.). ὙΠῈ ορροβίίε οἵ {πΠ6 “ ΒΙρῃ -ϑοι]θά 
ΤηΔΠη ᾿ 15 Ο4]164 ὈΥ Ατὐἱβέοι]α {μ6 μικρόψυχος. 
(Πὀϊά. τ2.) ΠΕ Ραββαρὸ (ν. 12. σφ.) ταῖς μξ νν 6 1] 
Ἰραά τι ἴο ΒῃρΡροβθ πεῖ, 85 {π6 “ΓΙ ββαὶοπηίαῃ 
ΕἸ τ βεϊδη5 Πδα ἃ [πάγη δ] πηοϑί [ἘΠΊ ΠΙΠΘ 5115- 
ΠΘΡΕΒΗΠΥ ἀθοιξ ἔποϑθ ννποπὶ {ΠῈΥ Παά Ἰονεά 
Δη4 ἰοβί, 50 ἔπε ὺ νοι] 6 ΠΠΚῸ]ν α͵5ο ο μανὲ 
Βοη6 οἵ {πῃ6 γεϑί οἵ {πῃ6 οπαγδοίουϊβίϊοβ 
ὙΠΙΟΝ ὈΒΌΔΙΥ ΔΟσΟΙΏΡΑΠΥ {παΐ ὈΘδα α] 
ὑνθ  τηθθθ. (Ν  Ὲ ΠΊΔΥ ΡΕΥΠαΡ5 τεῖευ ἴο {πῈ 
“( ρΒΙθε «ὐογητεῦ ποῖ ἃ ἔδνν "Ὁ διηοηρ 8[. Ρδι]}}5 
ΤΠ ϑβα]οπίαπ οοπηνογίβ (Αοῖβ χυῖ. 4).) ὙΠῸ 
ΤΟΥ σΟΠΒΟΙΘΠΕΙΟιιβηθβ5, {Π6 ἔοστὰ οἵ 56 1- 
τοντηθηΐ, Κποννη ἴο 5ΡΙ ΓΙ 18] νυυ] ο 5. 85 σογμρι- 
]οιμσηεσς, νου] θ6 ννῈ}} Θχργθββθα ΒγῪ πὸ ννοσά 
“ πΕΠΠ6-τηϊπ θα." ΤῈ Πα5 θθθη βαϊά (απά {ῃϊ5 
ΜΕΥ͂ΒΘ βνθῃ 85 ΟΠ6 οὗ {Π6 τϑίδγθης β), “ΤῊΘ 
ἈΒβοα]οα ΠΌΤΟΝ, αἱ ἰθαϑὲ 1μ6 βρίγίξιαὶ, το- 

Ι. ΤΗΒΒΒΑΤΙΟΝΙΑΝΒ. Γ. ἷν. 14--1:8, 

τῃδέ Ὑγῃ] ἢ 15 ροοά, θοΓἢ Δπιοπρ' γοιΓ- 
86 |νεβ, Δπἀ ἴο 8] γιέ. 

16 Κεϊοϊςε Ἐνεγπηοσα. 
17 ταν νἱῖποιι σεαϑβίπρ.. 
18 [Ϊὴ δνειυ {πὶπρ οῖνε πδηκϑ: 

[ὉΓ τῃ158. 15. 1πΠ6 ψ}}}} οἵ (σοά ἴπ (γῖβε 
16ϑι5 σοποεγηίηρ; γοι. 

ΡΥ Π64 {Πο56 ἴῃ [δα], ἀπά σοπβοϊθά {Ποβα 
ΨῈ80Ὸ ννεγα οαϑὲ ἀἄοννῃ, δηα ρΡεγίοτγιπθα {ΠῸ ρατγί 
οὗ ἃ 5ΚΠπ] ἀϊτεοΐου νεγβεά 1 {Π6 τηγϑίεγι 85 οὗ 
{πΠ6 Παχηδη ποαγί " (ΚΒ ϑηδη, “ 8[. Βα], Ρ. 240). 
ΘΌΓΟΙΥ 81. Ῥδι]}᾽5 ἰδηριιαρα ποῖα ἄοε5 ποΐ ἰοδά 
115 ἴο {Π|πηκ οἵ ννῃδί νγὰβ ἴο θὲ ἄοπε ὈΥ ἴπμ8 
ΟΠασΟῃ οὔβεία!νν, Ὀὰΐ οὔ ρῥγίναϊε ᾿ἱπίθγοουγβα, 
Ραβίογαὶ ΟΥὐΓ βἜΈΠΕΓΑΙ. 

15. Ῥγοίδβθβϑου [ονγείξ οὔβεγνεϑβ οἡ [Π15 γε ῦβθ, 
{Πα “1 15 ποῖ 5.ΓἸ ΕΠ] Υ ἔγὰ6 ἴο 540 {παΐ (τι5- 
ΕΔΗ Δ]ΙΟΉΘ, ΟΥ ἤγϑί, ἔογθδά ἴο σγεΐασῃ εν }] 
ΤοΓ 61]. (ΟΊΌΡοη παοίΐεϑ ἔγοπι ᾿βοογαΐθβ νυ! 
[Π6 ϑ8π|6 Ρῇγροβα. Βαΐξ ᾿βοογαΐεβ, αἰζεγ 8]]}, 
ΟΠΪΥ ἴακοβ ἴπ6 πεσαΐΐυε 546. ““1)0 ποΐ ἴο 
ΟἴΠαΥ5. νν παῖ νου] δηγαρο γοιΓ561Ε.) Βαΐ 
Ῥτοΐδββου [ονγεϊξ οἸθαΓΥ ἀπ Ε]Ο  ΠἸΘΠΕΥ πη 65 
ἴννο ΟἸΔΙ ΠΊ5 ἴοσ ἴπθ6 (σοβρεὶ: (1) Ὑ μαΐῖ 1 Ὀγουρηξ 
ἰπῖο {Π6 ροβίτίοη οἵ ἃ ργδοίίοδὶ ρυῖποῖρ!α {π6 
βρι τ οὗ βροπίὶθ σοοά-ν}}}, ππῚ] 1Ε ἐπα γαςσεά 
ΕΥΕΠ ΘΠΟΠΊΙΘ5. (2) ΤΠδΐ 1 πηδάθ ἃ βρεσι]α- 
{να ΡἢΠοβορἤϊοαὶ τοπποπηεπί ἃ τα]α οὗ 11 ΤΟΥ͂ 
αἰ. 

16. Κεΐοῖεε δυέγιοσθ.] Νοίε (1) {πμαξ (ἢ τὶ5- 
ἘΙΔΠΙΥ ὉΠ]ΟΟ Κα {πΠ6 ΠῸ]6 οὗ πιδη᾿5 παι, 
ΠΑ ΤΉΔ]τ65. ἃ Οἷαῖπὶ ΠΡΟ᾿ ΠΙ5 αὐεεΐίοπς ἀπά 
ἐγγιοΐίοτις ἃ5 ΨΜ6Ὲ}1 ἃ5. ΠΡΟΠ ἢ5 ἐχέεγπαὶ εοπάμεί. 
(2) σμβηβιίδη ἸΟΥ σδπηοΐ ΠΊΘΓΟΙΥ Ὀ6 ΔποΟΐΒῈΓ 
ΜΟΓά ΤΟΥ ΠΙΡῊ 5ριτίίβ. ὙΠεθα νγα οαπποΐ 
σομηΔΠηἢ. Α (Ἰγιβίδη 15 ΠῸ δῖἴοϊς, Π0 ΠΟΙῸ 
σαΐζ οἷ οὗ ππαγῦ]6. Ναῦ, Π15 Μαβίεγ᾽β Ὀγόκεη 
Ποαγί δά ὈΙΓΟΥ ΟΥὙ ἢπά 4 σοπηζεγραγί ἴῃ ΠΙΠΊ. 
[πάδεά, οπ6 ΡΘΟΌ] ΑΓ 5Βοῦγος οὗ βούγονν θΕΙΟηρ5 
ἴο ἃ (Πγιβίίδη 45. 510 }---ῃθ Ραϊηϊ} βθηβα οὗ 
δίη δηά ἀἰϊβργοροσγίίοη θεΐννεεη ἢϊ5 βίαπάαγά 
Δηὦ ΠΙ5 αἰζαϊητηθηῖθβ. Α (ἢτιϑίίδη 15 ποΐ ἃ 
τηΔη ΜῈῸ ῥα: ΠΟ 51η, Ὀιιξ οπα ἴπ ΨὙΠΟΠῚ 51Π 
ἄοοβ ποῖ χγμίδ; ἃπά ἋῸΓ {Π18 ΓΕ ΠΊΔΙΠΙηρ δ] Π 
6 Πα5 5Ρ6 014] βοῦγονν. Ὑεῖ, ὈΥ οπὲ οὗ Π6 
ΔΠΓΙΠΟΠΊΪΘ5 ὙΠΟ |ἰ6 δ {π6 τοοῖ οἵ {π6 
ΕΒγιβίίδη 116, μῈ Πᾶ5 ἸΟΥ͂ ἴῃ 51ὴ ουβίνεη, 
ἴῃ [Π6 ϑρι τ βίνθη, ἴῃ ἴπ6 πηθδηβ οὗ βυᾶςθ, ἴῃ 
{ῃΠ6 Πορε οἵ ϑ]οσγ. [ΟΥ̓ ἰ5 {π6ὲ ϑη οἵ {Π6 
ἘΡΙ5ΒΕ]6 ἴο {π6 ΡΒΠΙρΡΡίαηβ ραγιοι]ατν : [ΐ 
ΒΡΆΓΚΙΘ5 πκὸ ᾿ἰσπξ οα {πῈ ογεβδί οἵ ΘυεσΥ νγᾶνα 
οἵ ἔδε]ηρ; ἴῃ 1 (ἢ, ῬΗΠΙΡΡ. 1. 18; 11. 2, το, 28; 
11. τ, ἵν. τ--4). 866 Βαίγοννβ ΠΟΌΪΘ ϑεγΠΊΟη 
οἡ {Π15 τοχὲ θεριππίηρ ἢ {πΠῸ6 Θχοϊαπηδίϊοῃ, 
“Ὁ φορά Αροβίϊθ, ον δοσερίδθ!θ τὰ]θ5 ἀοϑὲ 
ποῖ ργθβοῦῖδο "ἢ (δεγπιοη Χ1,111.) 

17. Ργαν «υἱέδοιξ εεασῖησ.] ὙΠῸ ἑώρα οἵ 
ῬΓΆΥΘΥ 15 [ῃ6 5116ηΐ τϑίεσσεποα οὗ αἡ ΟἿΓ δοί[οη5 
ἴο σοά. [Ιῃ ἔνο οὗ Πῖβ πιοϑὲ δαγηγαθὶθ 86.- 



γ. 19--23.} 

19 Οτοπηςἢ ποῖ {πὸ ϑριτ. 
20 [1)εβρίβε ποῖ ρι ρἢββυίηρϑ. 
τ Ῥίονε .}} Ἐπ πρ8; ποιά" ἔλϑε 

ἘΠδὲ νυ ῖςἢ 15 ροοά. 

ΤῆοΠ5 Βαιτονν σπου ννΠαΐ ἀδιαλείπτως ἱΠΊΡ]165 : 
(1) Παδιξμα! ᾿πο!πδίϊοη, ἃ σργὶξ οι ῤῥἠοατλοι 
(Ζεομαγίδῃ χὶϊ. το); (2) νἱρβη] απ αἰζοπάδηοθ 
ἼΡΟΠ ΡΓΆΨΟΙ 85 ἃ πιᾶῖη ΡΌΓΡΟΒΕ οὗ ΠΠ| ; (3) 
ΘΠ ΓΔΟΙηρ 41} ΠΕ Τρρογξιηι165 ἴῸΥ ΡΥΔΥΕΓ ; 
(4) ποῖ ἀεβίβειπρ ὉΠῚ]1 ΟἿ ΡΥΔΥΘΥΒ ἃΓ6 
ΔΏΒννΕΓΘα ἢ (5) ἱπίουϊδοίηρ ἄδνοιΐξ ο]δοι]α- 
(ἰοπ5 ἢ 411] ΟἿἿΓ Οσσπραίίοηβ. ἀπά 4}} οο- 
ΟΌΓΓΘΠΟΘΒ ; (6) Δρροϊπίϊηρ σουίδιη {ΠπΠ|65, ἀπά 
σΑΤΘ ΠΥ ΚΟθριηρ {Π611---ἼΠκ6 “ [Π6 σΟΠΕΪΠΙΙ8] 
ἘΠΟΣΙΠΟΒ ΟἾΔ ῃ. Ὑ]]. αὐ; ΝΟΠΕΙη. Χ. 53; 
ὙΠ] ΗΘΌ. ΧΙ. 15}; (7) οὈϑβογναίίοῃ οἵ {{π|65 
ογάδιπθα ΒΥ δι ΠΟΥ, οὐ βθει θά ὈΥ οἰδίοπὶ 
(΄ ϑευιηοῃβ οἢ ϑθνεῦαὶ Οςοδβι οη5,᾽ Υἱ. Υ]].}. 

18, ῶὼν ἐῤὶς τς ἐῤὲ αὐἱὴ 9.7, Οοά ἐπ ῤγῖσρέ 
ϑεέσς ον γοι.1] ΕῸΓ ἐῤὶ-ς---ὐῥὶς, τοίουσὶηρ 
ἴο {πΠ6 [ἢγθο ργβοθάϊηρ Ὄχῃογίαϊζοηβ. Τῤὲς 
15 γοῦτ Πρ ἰά64]: ἐῤὲς (σοά 5 ψ1}} ἴῃ (τιβί 
τονε ΡῬεγροίμα] ἸΟῪ, ἘΠΙΆΠΙΠΡ ΡΓΔΥΘΙ, πη- 
ὈΓΟΪΚΘη ΔΠ4 τηνοῦβαὶ {Παη]ςβρίνιηρ. 

19. Οπκεπερ ποὲ ἐρε ϑρίγι 3 Α ταίθγθηςθ ἴο 
{πε ἥτε οἵ Ῥεηΐεοοβί, αδηά ἴο ἐπαΐ Κιπα]θά ἴῃ 
{π6 (γι βΕ Δ᾽ 5 ϑ5ριγιῖ. ““Νοῖ ἀοϊπρ δηγίῃϊηρ 
ἴο ἀδτὴρ {Π6 ἤτε οἵ {πὸ Η οἷν σμοβί " (Κεθῖε, 
“ϑέμαϊα ὅδογα, Ρ. 233). (ΑἸ γγϑβοβίοπι ἱπίεγ- 
ὙγΘᾶνο5. [Π15 νεῦβα ἢ ἃ τεΐθγθηοε ἴο {Π6 
ῬΑΥΔΌ]6 οὔ {πε ἔθη υἱγρὶπ5 (5. Μαϑίί. χχ. 5-8): 
“ΤΗδΕ ἤδιηθ νυ ῃῖ ἢ νγα οηςα τοοεῖνο ΌὈΥ {ΠῈ 
δ͵αςα οἵ {πΠ6 ϑριγι, 1 νὰ νν"]}], ννῈ 584]] τη κα 
ΒΙΓΟΏΡΟΥ, 1 γα Μ}1}1} νγα 5141} Ιοϑδθ.0 [{ 15 
ἜΧΕ ΠΡ  5Π6 4 νΠ θη 1 Πα5 ποῖ οἱ]; θη 1 15 
ΒΙΟνν πα ΠΡΟ ὈΥ ἃ ΤΟΌΡΠΟΙΓ Ὀαβί ; ὑγμθπ 1ἴ 15 
ΠΟΙΏΡΓΟΘϑεα ἰοροῖμπεσ. ὙΠΘη γα ΡΟᾺΓ Οἡ 
νναΐῖου ἰπ δάάδιίίοη, πον οαπ {π6 ᾿ΙρΡμξ θὲ 
Κιπα]οΘα ἀραίη ὃ ὙΠΘΠ 588}} γα ἀδρασί στ 
{Π6 τῇ 5ΠΊΟΚΘ νυ] [ΠΟ ϑϑὶπρ ἀϑαϊηβί τ15. {παΐ 
να 84 ᾿απὴρ5 ἀπά οχίϊπρι ϑηθα {Πθπὶ; ἴῸΓ 
γγΠΟΓῈ ἴΠΟΙῸ νγὰϑ5 5ΠΊΟΪΚΘ {ΠΟΓῸ τητιδέ πᾶν Ὀθθῃ 
Πάπιθ, πονν 4 ποΠδά." (1π Ϊοαπη. Η οὐη]].᾽ 1..) 
ἐς ἈΠΘΓΟνΟΣ {πὸ ϑρίσις ἐς, Ηδ δωγπς; {ποτὰ - 
ἴοστεο Ηδ 15 ποΐ ἴο δὲ φιεηἊεῤρεά ἴῃ ΟἹ ΒΟ 65 
ΟΥ οἴμευβ." (Βεπρε].) “ὙΠε ϑριτιῖ ἀἄοαβ 
ἐκεῖΐο, μΘ ἄοθβ ποῖ εογηῤῥοὶ. Ἠὰΐδ ἱποῖΐθβ δηά 
τήονοϑ, διιξ Ὀγ βοῖξ. ς 8115 δη4 βϑπί]θ νυ ἈΙβροΥ5, 
ΒΊΟΝ 85 ΠΊΔΥ 6 γεβιβίθα, ἀπά οἴϊζεῃ γα τὸ- 
βἰβίθα ; οἴπούννιβθ, πον σοπθ νὰ ἴο ΠΘΔΓ 
οἵ ““ρτγιονπρ {πΠ6 ΗΟΪΥ δϑδριγιὶ οἵ σοά᾽ 
(Βρμεβ. ἵν. 309), δπά οἵ “παεπομίηρ {Π6 
ϑριγι "Ὁ (ΟΝ δἰεγδπά, " Νν ουκ5, ν. 641). 

20, 21, 1)επῤῖδε πο ῥγοῤῥεογίσισο, θὰ Ὁ ὈσὶπΡ᾽ 
811 ΐπρ5 το μ6 [6580.}) Αἰηοπρ {Π6 ΠΟΌΪ6 
ΘΓ οἵ [Π6 ΘΡΙιΓΙ ἴῃ τ (οΥ. ΧΙϊ. το, τΠ6 εγϊοαὶ 
ΠΟΙΪ4 {ΠῚ ρίασθ. [ὃ πὰθ Ὀθθη δα] 4 οἡ {Π6 
γεούβο ὈΘίογα τ {παΐ ἴθ {γιθ π]θδηΐπρ᾽ 5 
ποῖ ““τηᾶῖκο ἃ ταί! οηδ] Πα ΤΥ ἱπίο 8}1 {πῖπρ5. 
ἼπῈ οὔρᾶη οἵ ἀἰβοεγητηθηΐ νγὰθ οἵ ἃποΐποῦ 

ΤῊ ΒΒ ΘΝΤΑΝ 5. Υ. 

22 Αδβίαιϊπ ἔγομη 411] δρρβαΐδηςε 
οἔὗ 6νυ]]. 

23 Απά {6 νεῖν (οάἄ οἔ ρεϑδᾶοε 
ΒΔΠΟΙΓΠΥ γοὰ ΠΟΙ; ἂπά 7 ῥγαν 

ΔηΔὦ οὗ ἃ ϑριγιίιαὶ κΚιηά. (Ρτοῦ. Τοννείι.) 
ΘΌΓΟΙΥ νγῈ Πᾶνα ΠΟ Υἱρΐ ἴο 54Υ 50 δϊορείμου., 
ΠΟ βριγιίμια] θδοῃίης ᾿πο} θα {Π6 Ροννοὺ οὗ ἃ 
ΒΔ ΠΟΙΙΠΘΑ δοϑρ)η1ο71 “6156. “ΤΠ Αροϑβίϊθ βθϑιηβ 
ἴο 54γ, “ Πεβρίβε ποΐ ργορἤῃοβυίηρ5, γεΐῖ ἀο ποῖ 
Εν ΨΥ ἴο ἃ ρῥίοιιβ, Ὀιιΐ ἔβε 6. θπε μι βίαϑιη. 
Μαῖκθ ἃ σο]ρίοιιβ, θῖ σσανὸ ἃπα {πογοιρῃ 
ΘΧΑΠΊΪΠΔΊΙΟΠ, ΟΥ̓ 510) [6δῖ8. 85 Ὑ011 ροβϑβθβϑβ.; 
(ἢ ἴὸγ βίγηη]αγ δάνϊοθ, τ (ου. χιῖ. τὸ ; χῖν. 29; 
 ἸΟῦπ ἵν} τ ΠΙΠ ΙΝ τὸ ἴἰ [55 ΡΈΒΠ 
σοπ͵θοϊαγοα {Παΐ ἐπε ργορπαηΐ ραγίϊοϊο ----ος Βα ἢ 
ππΠ σα 50 ἔμ] οἵ πιθαηϊηρ, ννᾶβ οπη θα ὈΥ͂ 
ΤΉΔΗΥ͂ ΠΟΡΥ Ἰϑΐ5 θθοδι58 {Ποὺ ἐποιριί 1 βοοπηθά 
ΒΙΓΔΠΡῈ δη4 ΙΓΓΘνεγοπί ἴο βιδ]θοῖ ργορηθοία5 
ἴο Πιυιπιδη ΟΥΙΟἰ5ΠῚ ἃ Πα ΘΧδιηἸ ΠΑΊΊ ΟΠ. 

ῥοίά γα: ἐραέ αὐυῤίερ ἱς ροο] “ΑΠοΥ ἄπ 
ΑΓΕ ἴῃ ΘΧΑΠΊΪΠΙΠΡ, ΠΑΓΠΓΑΙΠ]Υ [Ο]]Ονν νυ] τα 
ἴῃ οΠοοβίηρ, δπά ἢχτηποθθ ἴπ ταδί ηἰηρ."» 
(ΥΝ αἴεσιαπά. 866 ἢϊ5 ϑοτηοῃβ ΠΡΟΠ [5 ἱοχὶ, 
“Ύ  οΥΚβ,᾿ ν. 655-666.) 

2, “δείαϊη ἤγοηι αἱ! ἀῤῥεαγάπεο 97 εὐἱ].] 
(ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ: εἶδος, Κὶπᾶ, 
Βοτῦ, Γαίου ἤδη ἀῤῥέαγαπεε---“ ἔγοτη 8] τοτσέ, 
ΟΥ̓ ἴπΠ6 ψνῇοΪα ἀζηά οἵ 6ν}]. (Ηδπηπηοπά.) [ 
ΒΘΘΠῚ5 ἴο ΓΙ ΡΔΓΆ116] ἢ {πὸ [νυ 5. στι]6. 
“Β6 85 ἍἽδιίοιβ ἴῃ Κϑορίηρ ἃ ᾿ἰρηΐ, 85 ἃ ΠθαΥΥ 
ΠΟΠΊΠΠΔΠπηθπί." “ ΑὈϑίαιη ποῖ [γτοτὴ {Π15 ΟΥ̓ 
τῃδΐ 511, δας ΦΌΒΟΥ πα τἸΠΊ ΟΓΒΆΠῪ ἔτομα 
4}} 51η. (ΠΘορἢγ].) 

28, Βεὲ »ιαν Η6, ἐῤε Οοά 97 Ῥέαεε, σαπεῖν 
γ91: αὐῤοϊν.), Αξραΐη, {π6ὸ τπαρηϊποθηΐ αὐτός, 
οὗ σεῤγα, 11. τι. 

απά ΜῈΟ]6 Ὅ6 γοϊ7 ΟΡΙΓΙΣ ἀπά σοι απά 
δοάν, Κορ σιτμβοῦῦ ΙΔ πιΘ ἱπ ἐῤὲ εοριΐγ Ὁ Κ᾽ 
Ομ ]ιογά 965 ργισί.) ϑῤιγὶ, σομή, αγιαἱ δοάν 
1 15 ΘΑ5Υ ἴο 540 {Παδΐ 8[. Ῥᾷ1] 15 “ποῖ υνυϊτηρ’ 
ἃ ἰγϑδῖῖβα προὴ {πὸ 508], θυς ροιτίηρ ἕοσίῃ ἃ 
ῬΓΔΥΘΙ ἔτοπὶ {π6 ἔμ] 655 οἵ [15 πϑατγί :᾿ {παῖ 
“ἸΔΠριαρΡῈ πκ {Π|5 5ῃοι]ἃ ποῖ ὈῈ οἸΟβοὶυ 
ΔΏΔΙγϑθά : ΟΥ δνβὴ “(παῖ {πε ἂρὲ ἴῃ Ὡς ἢ 
δῖ, Ῥδὰ] ᾿νε νγοι]ά ποῖ δαπη οἵ Π15 νυγιτπρ; 
ὙΠ ΔΗΥ͂ ργθαΐ δοσυγαου δροιξ ἔπ6 5011." 
ἼΠοβα ῃο Ὀεῖονα {παΐ ϑογιρίισγο σοπίδηβ ἃ 
Τονο]δίίοη {Π1ης οΟἴΠουννῖβθ, ἀπά μανθ αἰνγανβ 
βία] 1Π15 νεῦβο τυ ΡΘΟΙΠ ΑΓ σατο. (ἢ τὶβ- 
(ἴΔὴ νυτϊίουβ ΠαίΠΤΑΠΥ σοπιραγο Οη. 11. 7. 
δῖ. Ῥδὰ] βϑνεῖβ {Π6 Θπίϊγο πιᾶῃ ἱπίο [τος 
Ῥαγίβ, σρέγιί, σομὶ, ῥοάγν. ὅ0 Νίοβθβ 566 ΠῚ5 ἴο 

δῖνθ (1) ἀμοέ, σουγεβθροπαάϊηρ ἴο δοάν (23), (2) 
ΤῊ ΒΕ), ἴο «οἱ, (3) ὉΠ ΓΦ, ἴο «ρέγεϊ. 
10 15 ἃ βύανθ οδ]βσϊίομ, πονγονοσ, ὑπαὶ {15 
ΜΟΥ 15 ΠΟΡΕΓ {παῖ το ΟΣ οῤίγὶἑ, νΥῃϊοῖ 
ννοι]Ἱά Ὀ6 ΠῚ. ΟΥ̓ Τμ6 ἐῤγες αἰνιϑίοπϑ οἵ 81. 

Ῥαμ], ΒΡ. Β.Π «πὰ οἴπουβ μᾶνθ σίνθηῃ {15 
εχρδηδίίοη. (1) “βοάν, τηδΐθγιαὶ ογραηῖζα- 
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Οοά γουγ ὑνΠοἱ]ς 5ρί γε δη4 801] απά 
θοάγ ΡῈ ργεβεῖνεά Ὀ]δπηθεθβ τπῖο 
ἘΠπῈ᾿ σοιηιηρ οἱ οἷ [υὑτ [6515 
ΟἸτῖβε. 

24. δίῃ] ἡς ἢῈ {δὲ σδ]]Θ ἢ γοιι, 
ὙΠΟ αἶβὸ νν1}} ἀο 721. 

25. Βτείῆγαθη, ΡΓΑΥ͂ [ῸΓ 18. 

1. ΤΗΝ ΑΥΒΕΗΥ, [ν. 24--28. 

426 αστεεῖ 411 τῃς Ὀγεέμῆγεη νυ δῃ 
ΠοΪγ Κίβ5. 

27 1 'σμάῖρα γοῖι Ὀγ {Ππ6 1 ,οτά {δὲ " Οτ, 
(15 δρίβε]α θῈ γεαά τιπΐο ἃ] {Π6 ΠΟΙΥῪ 
Ὀγθίῆτεη. 

28 ὙἼΠΕῈ ρτᾶσα οὗ οὔυγ 1 ογά 76βιιβ 
ΟΠ τγῖβὲ δε ἢ γου. Απηεη. 

τίοη ; (2) ϑοεϊ, βθηβιτἶνο δου] (8.. [ψ0ΚῸ χίϊ, 
20: 51. ΝΑ. π᾿ 10, ΧΥ]. 25, 26; 1 {πΠπ655: 11. 8) 
νου] βθοῖη, σοσίδί η]Υ, ἴο βίη ἴοσ {ΠῸ “' Δη]ΠΊ4], 
βϑηζοπί [Π{6,᾿ σοποοίνοά οἵ 45 πα 550] 00 ]}0 
ςοπποοίθα νυἱἢ Ὀγθδίῃ ( Θγοιηῖδῃ χν. 9). (3) 
ϑ2έγὶξ 15 [Π|6 ΘΙ ΡΟΥΙΟΥ δου! γ, σα ρ4 016 οὔ Π ᾿νῖπηα 
ΠΟΠΊΠΊΙΠΙΟΔΈΙΟΠ5, νυ ΒΟ ἢ τηδη Ἰοϑβί αἵ {πὸ ΕΔ]]}, 
θαΐ τϑοονθῖϑ ἀραὶη ἴῃ 5 τορεπογαΐίΐοη. ΤΠῈ 
ΑΡοβίία ννοι]ὰ {μι βρθαὶς οἵ [π6 ϑεηβίζίνα 
τηογία] τομ]; οὗ [τ ἱπηπηοτίαὶ οῤέγὶξ οἵ πθνν 
16 ἀπά ΠΙΡΠΟΙ γϑάβοη; δπά οὗ {μ6 δοάν, ἴμ8 
βϑαΐ οἵ" θοίῃ. Νὸ τϑὰὶ Ἰρῃξ οαπ θὲ (τγοννῃ 
ἼΡΟΠ {π6 ραββϑαρθ ΟΥ̓ {πγπιηρ ἴο {πΠ6 {τσ Πο- 
ΤΟΙΩΥ͂ [πη ΟἸαβϑίοαὶ νυυ!του5 (45 ἴῃ ΜΠ], ΚΑ ΠαΙγ 515 
οἵ Ῥραύβοη, Ρ. 87), δηά βιρροβίηρ παΐ 81. 
Ῥδμ] δοςορίβ ἴπθ αἰϊνίβίοη οἵ [Π6 5011] [1:ηΐο 
1Π6 νοροίδίϊνθ, βθηϑιίϊνθ, ἀπά τϑίοΠ8]---ἴῃ6 
ΘΡΙΓΙΕ σοΥγοβροπάϊπρ ἴο {πῸ “ΤΠ Πρ ̓  Ροτγίίοη. 
ΤΠΕ οπθ ΚοΥ ἴο 8[. Ῥϑι]}}5 πιθαπίηρ 15 {Π6 
ῬΓΙΠΟΙρΡΙΘ {παΐ Ὀοϑίάθβ θοάγυ ἀπά 501}---Π] ἢ 
ΤΉΔΚΘ ΠΡ πιη5. παίιιγαὶ Ὀοϊηρ---τορθηθγαίθα 
ΤῊΔΠ ΡΟββθϑβθβ σῤίχὶΐ, [Π6. ῬΥΪΠΟΙΡΙ6. οἵ 5 ρεγ- 
παΐαγαὶ 6. ὙΠῚ5 Πὰ5 θη βοιηθνπαΐῖ τη- 
ΑΙ ΓΙΥ οα]Π6 4 Βι}}5 ΤΠΘΟΥΥ, ἀπά δοοιιβοά οἵ 
ΤΑ ΚΙΠ ΡΣ; ΠΡ ἃ [οιγδοίομηγ ---ὈΟΥ, 5011, 5ρί σιΐ, 
δηά Ηοὶγν ϑριίγιῖ. ὙὍΤΠῈ σμάγρθ, ᾿πάθθϑά, ΠΊΑΥ͂ 
ΠοΙά βμοοά αραϊηδὲ σογίαί πῃ Ἔχργεβϑίοπβ οὗ 
ΒΙβθῆορΡ Β1}1] (( ννογκβ, 1. 32. Βυΐ νε 
5Ποι] 4 τΟΠΊΘ ΠΟΥ {Ππαΐ, δοςογάϊηρ ἴο δροβ- 
ἴο]ς πιϑαρθ, “1π6 ὈΕΟΙΙΘυοσ 15 βεραγαίθα ΌΥ͂ ἃ 
ἘΠπΠὴ Πἰπὶ ἴτοπὶ {πε ϑριτῖ οὗ σοά. . .. 
Τιληριαρα νγάνοῦϑβ ἴῃ 115 τηθαηῖπηρ θεΐννεθεη [Π6 
ἔννο, ΟΥ̓ 566 Π1Ὶ5 ἴο σοιηργεμοπά δοίμ." (Ρτοΐ. 
]ονεῖί, 1. Ρ. 151). ὙΠοβα νν πο Πᾶνα [ο]]οννοά 
1π6 ἱπιο]]θοΐια] σαγθεσ οἵ Μαῖπε ἀθε Βίγδῃ 
Ὑ}11 566 {παΐ ἴ ννὰβ ἃ ἰοῃρ' δβοοπί ἴγομῃ [ῃ6 
ςοπορδρίϊοη οὗ ΒΟΥ δπη4 50] ἴο {παΐ οἵ Ὀοάγ, 
5011], ἃη4 5ρῖτξ. Ηἱἰ5 ῥῬβυσποϊορυ θερδη ν ἢ 
(ΟπΆΠΠ|ας ; 11 ἐπθα νυ 8. Ραμ]. (866 ποῖβ 
δ επά οὗ {πΠ6 ομαρίθσγ.) 

«υδοὶε.1 (ὁλόκληρον.) 1106 ΓΔ}}γ “αἰ! {παῖ 
[8115 ὈῪ 1οΐ ; ἤθηςθ, “ τπαΐ νυ μῖοῃ οοπϑίϑίβ οὗ 
411 115. Ρατίβ. [{ 15. οπα οὗ {86 ἰγαπβίδίϊοηβ 
οἵ ἢ ἴῃ ἴδε 1,ΧΧ (1μοντι. χχη!. 15). ἑπτὰ 
ἑβδομάδος ὁλοκλήρους, “56 γ6Π 54 αΐ ἢ 5. 514] 
Βε εονιρίείε. Τῇ Ηδῦγενν ψνογά 566 πὶ ἴο 
ὈΙΘπά πῈ ποίϊοηβ οἵ ρῃγυϑίοδὶ, πῆγα], δηά 
ΠΌΙΠΘΤΙΟΔ] Θπίίγθηθβ55. (Ε πογϑέ, ᾿οποογά, ΗΘὉ.᾽ 
1228). 

ζεῤὲ αυἱέδομέ ῥίαγιε ἢ “ὙΠῈ 500] 15 {ΠῸ6 
βεδαί οἵ δῇεοίίοηβ : (6 ϑριγιξ 15 σεῖο 
ΤΕάΘοΟπ, 15 Γοάβοη 15 {Π6 βουθγεῖβῃ ; ἴμε568 

βδοιίίοηβ ἀγα {ῃ6 οἢῆσογβ; {Π15 θΟΑΥῪ 15 π6 
ΘΧΘΟυΓΙΟΠΟΥ. Βθαβοη δα ΠΟΥΪΖΕ5 ; αῇδοίοηβ 
Πομηηη ; [π6 ὈΟΔΥ οχεουΐεβ. Απά ψπθη 
ΜῸ σοποδῖγθ 'ἰπ ΟἿἿ πηϊπάβ, ἀθϑισα ἴῃ ΟἿἹΓ 
Πραγίβ, ρευίογπὶ ἴῃ οὐγ θοάγ, ποίῃϊπρ {παῖ 
ἀϊβρίθαβο σοά, ἐῃθη μανε ψγα μαά Ὀεπεῆΐ 
οὗ 81. Ῥι}}5 ργαυθσ, παξ ἴπ Ὀοάγ, ἀπά 50], 
Δ Πα 5ρί γξ, ννγα πλΔΥ θῈ Β]ΑΠΊ61655. (Πομπε 5 
1,ΧΧΧ. ϑοιτηοῃβ, ΡΡ. 335-336.) 

94. ΤῊΪ5 Π|||6 νεῦβθθ Πᾶ5 θεθη οδ]]βα πθ 
“βῃπὶ ΟΥ̓ 411 ἀεἸ!Ρῃϊ. “1Ὲ γοὺ επ]οῦ Ηϊ5 
εαἰϊίη, το]οῖσθ ἴῃ Ηἰ5 Μαἰ ἐγ μίπεσς, σθο 1] 
ἀο 11.; 

αὐ]}} 4ο 1 ΜνΒαι" ΑἹΙ ἐμαξ 15 ᾿πιρ! θά ἴπ 
“θείης ῥγεσευεά." (ν. 23). ΕοΥ “ Εδίίμξα] 
1. Ης." ἋὍΕ ΖΕ ΘΕ ΟΣ 

26. Ογεεὶ αἰ] ἐῤε ὀγεέφγεπ αυἱὲ απ ῥοὶν ἀϊ... 
Ἀοπι.. χυϊ. 6, τό; σ΄ ογ. χῦ! τὸ; 2 (ἰοτ, κι 
12: 1 8ῖ. Ρεΐεσ ν. 14. ΕῸΓ {πὸ σοπηβοίίοῃ 
οὗ {Π|5 τ {Π6 ΗοΙγ (οτηπιαηίοη, 566 [πέγο- 
ἀποίίοη ἴο {Π15 Εἰριβί!θ. Μ. Ἀδπδὴ σιοΐεϑβ 
1Π6 ξοΠ]Ποννίπξ δα Που 165 : [π5ῖ. ΚΑ ΡΟΪορ.᾽ 1. 63; 
“(οηβε. ΑΡ. 11. 5.2, ὙΠ]. τας Τ σία}. “ἀς Οταΐ. 
τά: ἢ Ὅεη: ΧΧΧΗΣ 4: 2 Β5ΠΕΕ ΚΝ 21: 
ΤῸΚῸ χν. 20,  ΠΟΓΘ {Π6 ΚΙ55 5 ΡΠ 65 γεεοπολϊζα- 
ἐΐογι. ΟΕ. ϑυίςογ, Τ μοϑαιγ. ἀσπάζομαι, φίλημα; 
Ἐδηδυάοί, “111. Οτοπί. (0]].᾽ 1. ΡΡ. 12, 26, 
39, 40, 142. [{ ΤΥ 6 Ὀ5Θ ΠΥ τειπετηθεγοά 
τπδῖ ἩΟΟΚΟΓ ταίετθ ἴο {Π15 ῬᾷβϑαρῈ ἴοσ [Π6 
ΡΌΓΡΟΞΘ οὗ 5ῃοννίηρ {Π6 Ἰανν ἔα] πεβα οὗ ἀϊβοοη- 
ἘΠ ης; ἀποῖθηΐ συβίομηβ, νυν ἤθη ὈΓΙΕΥΙΥ πιπβιῖ- 
4016 ἴο ἃ σμβαηρεά ογάδσγ οὗ βοοϊείγ. “Ὑτι8 
ἴ ἰ5 16 δποϊθπίοσ {πῸὸ Ὀθίζου σΘΓΕΠΊΟΠΪΘ5 
οὗ το] ρίοη ἅτ ; μονθεῖϊΐ, ποῖ δρβοϊαΐεὶυ {τ 8 
δηά ψιπουξ οχοθρίίοη ; θαΐ ΟΠΙΥ͂ {116 50 ἴδ 
ξουίῃ 45 ἴποβε αἀἰἥογεηΐ ἀρὲθ 0 ἅρτε 'η 1Π6 
βίαίε οὔ ἔποβα {πίηρϑ, ἕοτ ψνΒΊ ἢ, δὲ {πΠ6 ἢγϑβί, 
ἴποβθ σἱΐεβ, ογάθυβ, δπ4 σθγΕΠΊΟΠΪ65. ΨΕΙῈ 
᾿πϑε τε, [ἢ {πε ΑΡροϑβίϊεβ᾽ {{π|65 {παΐ ννγὰβ 
ΒΑΓ ]655, ννΐοι θεῖπρ πον τονῖνεά, ϑνου]Ἱά 
θὲ ϑβορπάδϊοιιβ; 85 {πεὶῚ ονεμίᾳ σαπεία." 
(Ηοοκεγ, " Ε. Ρ., Ῥχεΐαδςε;, 1ν.) 

ΟἹ. 1 εραγσε γοε ὃν ἐδὲ 1ογ ΤᾺΪ5 15 
Τλὶνίπθ νου ῃρ οὔ Οὐγίέ οὰ ϑουιρίυγαιὶ 
ΡΓΪποῖριο5 (οἷ. “ νεσΥ οπα {πδξ “αυσασεῖῦ 
ὧν Ηΐρι,᾿ 1.6. ἐυεγ} «υογορίρῥεν οἵ (οά, Ῥ5. ἸΧ111, 
Τὴ): 

ἐφαὶ ἐρὶς Ερῤίδηϊε δὲ γεαά πιπίο αἱἱ ἐδε ῥοῖν 
ὀγοίῤγο ἢ ὙΠΙ5 ἰ5 ΟΥ̓ ἱπιρ!σαϊίοη ἃ τὸ- 
τάγΚαθ]6 δεοϊοεἰασέϊεα! ϑαποΐίοη οἰαϊπιρα ἴῸΣ 

7α. 



Ι. ΤΗΒΒΒΑΤΙΟΝΙΑΝΞ. Κν, 

1Π15 ΕΡΙϑέ1Ϊ6. [Ι͂ἢ {π6 [ϑυνϑῃ Ομυγοι, Μοβεβ5 
ἃηα {πΠῸ Ῥγορμοίβ νγοῦθ σοηβίδηα! γεδα (8. 
ΠΡ ἀν. τό Αοίβ σῖϊ. 27,. Χν. 21). ὙΠ6 
ἱπ]ποίϊΐοη ΠΟ στη η5 τι5 οὗ {πὸ Ὀ]6βϑίηρ 
ἴῃ Αρος. ἷ. 3, ἃπ4 1 15 ΤΕΠΊΔΓΚΑΌ]Ε (Πδὲ 1ἴ 15 
δῖνοπ ἢ διοἢ ἱπηργαβδῖνα 5ο] ΠΥ (“1 
ΟΠαγρο γοι ὈΥ̓ {πΠ6Ὸ Τογά 6βϑι5 (γῖβί ἢ). 
ΘΌΓΟΙΥ ἴΕ βαυρρεβίβ {π6Ὲ6 ἀπίγ οὗ τοδάϊηρ ρα5- 
ϑαϑοβ οὔ {Πε Νενν Τ αβί. ἴῃ ΟΒΌΓΟΙ, Δη4 ονεν 
1ῃ6. ρα] οὗ πορ]θοίπρ τ, οΥΎ οὗ Κεερίηρ ἴἴ 
ἔγοτα {Π6 ρβεορίθβ. (Βρ. ΝΝ ογάβυνουίῃ 1ῃ ἰος.) 
ὙΤῊΪ5 ἰ5 οπα οἵ {πΠ6 ραββϑᾶβεβ ϑνΠΙΟἢ οῖνα 115 
8Δῃ ἰάεα οἵ ἴΠ6 ρυϑαΐ διίπουι αἰσιθυϊοά ἴο 
ἈΑροβίοι!ις Ἐριβί]θ5 ἔγοτη. {π6 θαγ]θϑί {{Π|68. 
ὙὝΠΕΥ ψψεΥῈ σαγγθά ΒΥ ἴπΠ6 Αροϑβί]ε 5 ἀε]6- 

ΑΘ ΟΙΤΊΙΟΝΑΙ, 

98. Αοςςογάϊηρ, ἴο [εν !5ἢ νἴεννβ, {ΠπῸ σομ] ἴῃ 
{15 ἀἰνίβίοη τηϊρῃξ βίαπα του αὐ]. ἘΔΡΌΙ5 
Δϑϑιρ θα {Π15 τηθδηϊηρ ἴο 52 ἴῃ Οεη. ΧχυΙϊ. 8; 
ΠΕ: ἘΣΣΊ. τῷ: 2 (ΤΟΙ: ΧΧΥΊΙ. ο: 5. ΧΧΥ͂Ι.. 
12; ΧΙ]. 2. [{ 15 450 ιιβεά ἔοσ ππάογϑίαπα- 
ἴηρ, {πιπκιηρ ἔμοιγ (Π εξ. ἵν. 9; 1 ϑδῖη. 
πο ἢ ΤΣ ΤΟΥ: ΧΙπ: 2: 5. ΟΧΧΣΙΧ. 4; Πυαιηδηΐδί. 
11. 20). [Ε {Π15 6 50 νγὲ 514}} πᾶνε (1) δοών, 

Βαΐεβ (ἸΚ6 1Π6 σρεγοίρ οἵ 1πΠ6 ϑυπαροριοϑ) : 
ΠΟΥ ννεγῈ ΠμοΙ4 ἴο ἤαν δῆτ] ἀορπηδίὶς δι1- 
τΠοτ!γ νυ] [Π6 ΑΡοβίθ ΠΙτηβε] ; [ΠΘΥ ννθγα 
Τεδά ουξΊ, «πὰ ἤπα}ν ἀθροϑιίθα ἁπιοὴρ {ΠῸ 
ΥΟΠΙνο5. οἵ {π6 ΟΒΌγοΝ ; [ΠΟΥ ννοῦα ἴαϊκεπ 
Οὐδ ΟἹ 50]6 πη ἄδγβ δηά τϑδά 85 ϑδςγοά 
ἀοσιπηθηΐϑ, νυν ἢ ἃ ρογροϑίμαὶ [δοίης (Π Ἰοην5. 
(οτίπίῃ. ἴῃ Επι560. “Η. Β᾿.᾽ 1ν. 232). ΤΠ [Π6 
εῤὶ ίοἰαγν ἴοττη οἵ ΠΠ ουδίη ΓΘ ννὰβ ΡθΟ ΠΥ ]Ὺ {ΠῸ 
5ῃδρε ἱπίο ψῃὶοῃ Αροβίοϊις {ποιρῃΐς ννᾶβ5 
{Βγοννη--- ἔστ ννῈ}} δά αρίθα ἴο {πΠ6 νναπίβ οἵ 
1Π6 {{π|ὴ «πη ἴο {π6 [οπρογαπηθηΐ δηά οδδ- 
τὰςίεῦ οὗ δῖ. Ραμ]. (δεὲ δπδη, “δῖ, Ρδὰ], 

Ρ. 223 544.) 

ΝΟΤΕ, οα ζ. 22. 

᾿πο! ἀϊηρ ΠΘβἢ, ΤΟΥ σαγη8] ἀπά ογθαΐιγε ἀρρεὲ- 
{{εϑ; (2) «οἱ, ἴῸΓ Ψ1}}, ἔοι Υ οἵ ομοῖςα ; 
(3) «ῥίγὶδ, ΟΥ̓́ ΌΡΡΕΙ 5011}, νυ τ ἘΓΠ6 ΓΘαβΟη, 
1η6 βῆ οἵ [πμ6 ϑριγιί. ὅε6. {π6 Ἰθπρίπεποά 
Δηἀ4 ἱπίογοδίπρ ααοίδίίοηβ ἰηΏ ἩδπΠΊπιομά, 
ΟΝ: ὙΠ Ρ. 674, Δ8ἃ ΟΕ 8ὲ. ΗΙοτοης Οὐ 555 κι. 
δα Ηειἰνιά. 

78:1 



ΤΗΕ; ΒΕΟΟΝὨῺ ΕΡΙΘΤΙ,Ε ΟΕ ΡΑΌΙΪ, ΤῊΕΒ, ΑΡΟΘΤῚΒ ΤῸ ΤῈ 

ΤΗΕΒΘΘΑΙΘΟΝΕΑΝΙ 

ΘΗΛΡΤΕΚ 

,καΐγιέ Τα εογίϊηείλ ἐζεηε ο7 ἐλε φοοαῖ οῥΙ711071 
«υλίελ ἦε λα οἵ ἐκεῖν γαϊί, ἰουε, απια ῥαΐἠεγεε : 
τι ατια ἐλεγετυϊέλαϊ τοοίζ αἴσεγς γέαδοις 707 
ἐᾶε «ογηι707, ἐϊγι᾽ ογ ἐλεγε ἦγ: 267, 5δειεζογε, τυλόγεο 7, 
{2ε ελίεγεεέ ἰς ἑαξεηι γγοῦι {ἦε γάρ έεοιες 7μαἶς- 
γιδ71: 97 (Το, 

ΑὟΙ,, δπά ϑ||νάπιι5. δηά “ΓΊπιο- 
1Πεῖι5. απίο {π6 σμυγοῇ οὗ {πε 

ὙΠ εβϑαϊοπίαπβ ἴπΠ (ἀοά οὐ Εδίμεγ 
ΔΠη4 {πε Τ,οτά [655 ΟΠ γιβε: 

2 Οἴδςε υπίο γοιι, ἀπά ρεᾶςε, 
ἴτοῖη (ΦΘοά οὐἵ Ἐδίμεγ ἂδπά {πῸ [ογά 
765ι5 ΟΠ τιβέ. 

4. νε τα Ῥοιιπά ἴο τπδὴκ (ὐοά 
ΔΙνγΑγ5 [ὉΓ γόοις Ὀγεῃγεη, 48. 1Ὲ 15 

με 

γοιῦι ἴῃ τς σἤυτομο5 οἔ (σοά ἔογ γοιῦγ 
Ραΐΐεπος δηά (Δ ἴῃ 411 γοιγ ρεῖ- 
βθοιτοη8 ἀηά {θυ ]δίϊοπβ {Ππαξ γε 
απάμτε: 

ς ἤλμίεῖ ἰς ἃ παδηϊξεϑδε τοκεη οὗ 
{Πα τἱρμίθοιιβ Ἰμάρστηεπε οὗ (Ποά, ἐμαὶ 
γε ΠΙΔΥ Ρε οοιιπίε4 ὙγΟΓΓΠΥ οὗ {Π6 
Κίπράομη οὗ (οά, ἔογ ψῃῖο ἢ γα 4150 
ΒΕ εγ: 

6 ϑεείπρ ἐξ ᾿ς ἃ τὶρμῃίθοιιβ {Πϊηρ 
νυ (Οά ο τεσοτηρεπβε {θυ δείοη 
ἴο {Ππ6πὶ {Πδὲ {τοι ]ε γοιὶ : 

7 Απά το γοῖ ψγὙπο δῖε {τοι ] θά 
Γαϑέ Ὑν ἢ τι5. γΠεη (ἢς οτγά 6βι5 
5868} θὲ τενεαϊεά ἔγοπη ἤεάνεπ ψ ἢ 
δ᾽ τσ μτν ΔηρΕΪ5. Ι 

8 Ιῃ βαπιίηρ τε "ξακίπρ νγεηρθᾶποε ἅ, 
ΟὨ {πεπὶ {πα Κπονν ποῖ (ῷ9οά, ἀπά ᾿ς 
δῖ ΟΌΕΥ ποῖ {πε ροβρεὶ οὗ οἱιγ [ογά 
7εβϑι5 Οἤτιβε: 

9 ὟΝἢο 5841] θὲ ριιπίϑῃεά στῇ 

τηδεῖ, θεσδιιβε δέ γοιι (ΔΙ σγονγείῃ 
Ἐχοθθάϊηρ]γ, Δη4 {Π6 ΟΠΔΙΙΕΥ͂ Οὗ Ἐν ΕΓ 
οπβ οὗ γοὺ 8}] τονγαγά βοῇ οἵου 
δΔοοιπάσιῃ ; 

4 80 τμδξ νγε οὐγβεῖνεβ. Ῥ]ΟΓΥ ἴῃ 

δηὦ Ποῆσθ {πῸ ἱπίγοάιοίοπ οἵ ἸΏΓΘΩ] 415- 
Ἐποίίοηβ ὙΠΟ Πᾶνα πὸ ἔουπάφίοη ἴπΠ {Π6 
ΟΥΡΊ ΠΑ], νυ ἘΠ6 πη] ]4 γαίῃ οἵ βορῃβιη5 
οἵ ᾿βπούδησθ. ΤῸ ἔμ θχὶ (μδ΄ 8718 886{}1 Οὐ σ᾽ 
γοὺ «Βίϊούζοι, ἀπά ἴο γοῖ {παΐὶ 816 θθῖῃδ 
αἰ ΔΠἘ[Ιοίοα (ΟΥ, γὴοῸ Ὀεὰγ ὑοῦ δἰ ΠΟ 0Π5), 
ΤΕϑΕ. 

γε δέ ἴθ ἀρργορσδίθυ ορροβεά ἴο 
αἰΠιςοη 45 χείαχ αΐΐον ἴο ῥγέσσμγε, [Π6 Ἰοοβθη- 
ἵπρ' ἴο {πΠ6 ἐλοῥέομίης δταϑρ. ὙΠῸῈ βαπθ δηί1- 
ἘΠ6515 ἴἢΏ 2 (ΟΟΥ. Υἱῖ. 5, 1. 12. πα ΧΩ, 
86. ἃ Ργεβϑϑιγᾶ μυ]τ5 νἱΐα."--( 5.) 

ΘῊΡ. 1.---Ἰ, Ὁ. 866 τωῤγα, τ ΓΠΕ655. 1. 1,.2- 

ἤγε αγὸ δοιπά. ὀφείλομεν, ΤΟΥΔ]]Υ ΟὈ]ΙΡΘά : 
ἃ ἴδνουτῖῖο τνοτά οἵ 81. [οῃπ. 866 πη. 1]. 13. 

ας 1 ἰς τιθε] “ΜδηΥ ρΡ]θοπαβίῖς Ἔχργοβ- 
ϑίοῃβ οἵ 8[. Ραμ], τ μα5 Ὀδθη βαϊ, ὈΟσάου οἢ 
ἐαπίοίοσν; Ὀὰΐ ]Π Πὶπὶ ἴδιο] ΟΡΎ 15 οἴΐζεη 
ἐγιῤῥαοῖς" (Ρτοῦ. Τονεῖῦ). ὙΠογα 15, μονν- 
ΘΥΟΓ, ΠῸ ἰδιτοϊ ΡΥ πογθ. [Τί ἴ5. οὐσ θουπάθη 
ἀυίγ, τηθεξ απ στὶρῃΐ, Ὀθοδιιθα γα Πᾶν ἃ 
ὙΜΟΓΊΠΥ οδιι56. 

αὐό οτιγσεἰπε5.1] ϑροῃίδπθοιβὶυ, ΟΠ. ΟἿΓ Οὐ ἢ 
δοςοπηΐ (οἴ. τ ΤΠ655. 1. 9). 

5. 4 »ιαμίζοεῖ ἐοζεμ.] Τπ ἀρροβιίοη ἢ 
γαῖ ργεοθάθθ. ὙΠΕΙΓ [Δ ἀπ ῥρδίίθηοθ νγὰϑ 
{Π6 τοκοη. 

6, 7. ἐγιδμίαΐίονι ἐο ἔδει ἐραΐ ἐγομὦϊε γοι; 
ἀπά ἰο γοι αὐῤο αγὸ ἐγομόίεά.)] (τοῖς θλίβουσιν 
ὑμᾶς θλίψιν, καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις.) ὙΠ ΠΙ5 
15 ἃ ῬΥουΪποπέ ᾿πδίδποθ οἵ οπθ οἵ {π86 πηδῖη 
ἔαυ]ῖϊβ οὗ οὔσγ Α.ὕΥ.-.--ναῦίοιιβ σε πθυηρθ οἵ 
{Π6Ὲ βαπὶε ννογά οὐ ννογάϑ ἴῃ {Π6 βάπια οοπίεχί. 

8. [π )αγιίης 3γε] (8εε ποΐε δ οἷοβε οἵ 
σπαρίοσγ.) 

(1) ἐῤῥαέ ἔποαυ πο Οοά, απά (2) οὖεν ποΐ ἐῤδ 
Οοςρε]] (1) τεέευβ ἴο ΟσεηέζίἝες ; (2) ἴο ὕεαυς. 

οὗεν ποὲ ἐφὲ σουρε] ] [πῃ {ΠπῸ Ῥϑυ] πα ἘΡΙ5Έ165 
ΚΠ 15. ἔγοιθπίϊν σα] οδεάϊθεποθ. Ἦδεγε, 
ΑΙ ἴπ οὐγεοίυε Κευοίαίίοη βεθτὴβ ἴο θ6 τας 
σορηϊβοά. Νὸ 8011 ὈεΙθνεβ ἦπ6 ϑιρεγπᾶς- 
[ΓΔ] τηγϑίθγίθβ γενεὰ Ὀγ ΟΟοά, ᾿η|655 ὉΥ͂ ἃ 



Π, ΤΗΣ ΒΒΑΤΟΝΤΑΝΞ, 1. 733 

1Πδὲέ οἱγ (σοά νγοι]Ἱά 'ςοιιης " θι, 
σοποΐσαζξ. 

ν. το---12.7 

ενοτδϑείηρ ἀεϑίγιοείοη ἔγοπη {ΠῸ6 ργα- ἔου γοι, 
Β6ποθ οὗ {πῸ6 [,ογά, δηά ἔοπι {πε 
ΘἹοῦν οἵ Π]5 ροννϑῦ ; 

το νΠθη ἤθε 51Π8}1] σοπὶὲ ἴο ΡῈ 
σ]οτ πο ἴῃ ἢἷβ βϑαἰπίβ, Δη4 το δὲ δά- 
πηϊγεά ἴῃ }1 {Π6πὶ ἐῃαΐ Ὀεϊενε (θε- 
σᾶιι56. ΟἿ (ΕΘΕΪΠΊΟΠΥ ΔΠΊΟΠΡ; Υοῖι νγ88 
θ6]Ιανε 4) τη τΠδὲ ἀδγ. 

τι ΝΥ εγεΐογε αἰϑὸ ννα ὑγΓᾶΥ αἷνγαγϑ8 

γοιῖι νγογίῃυ οὐ λῆς σδ]]Πησ, ἀπά ἔ18] 
8} τ[Π6 σοοά ρ]εαβιιγε οὗ Μ1: σοοάῃβϑβϑ, 
Δηἀ τς νγογκ οὗ [διῇ νυνί ροόννγοῦ: 

12 Γαΐ {Π6 παῖ οἵ οὐἵγ [,οτά 
76βϑιι5 Ομ γίβϑε πιᾶὺ θὲ ρου πὰ 1π γοιι, 
ἃΠ4 γε ἰπ Βίπι, δοσογάϊηρ ἴο {πε 
σίᾶςα οἵ οἵἱγ (ὩΠοἀ δηά {πΠῸ [νογά [6ϑιι8 
(Ἠ γΙβέ. 

ἘΠ βϑίοη οὗ μἰ5 νν 1} 6 ὈΓΙΠ 5. Π15 2ηέο]ρείμαὶ 
ΔΟΙΠ] 65 ἱπίο σαρεϊνὙ ἴο {πΠῸ οδθεβάϊεπος οἵ 
ΟΠ γϑὲ (2. (οΥ. χ. 5). [π|ε]]δοΐιιᾳ] συ Ὀτη βϑίοη 
5.8 Ρατί οἵ (τί βείδη {γῖα] ἀπά (τ βείαη οθα- 
ΠΙθηςε (δῖ. Απραϑί. “ ἀς 6. εἴ 120. Αὐθι. α. 3). 

Θ. ἤ2ο] (οἵτινες.) Οπίῤῥε φιῖ, “Ἰπαβγαι ἢ 
15 {Π6γ.᾽ 
φραϊ σι 78 8.5 Ῥαπιῖ Βα πὶ Θπὖ ὁζογηαὶ ἐδ είγι-- 

105.) “Εεγπα] ἀεβίγιοίίοη ; ὙΠΕΟΡΉΥΙΪ. 
ἸΟΐ ὈΠΠΔΙΠΓΑΠΥ ἃ5115, “ον {πεη ἀο {Π6 
ΟΥ̓ ΡΘΠἰϑίβ ΠΊαΘ ΓῸΓ {ΠΘΠΊΒΟΙγοϑ ἃ τη τι οὗ 
ἢ. 6η4 οἵ {πΠ6 ΡιΠΙ5ῃπηθπί ᾿---- δογπαί 15 ννῃδί 
Ρ 411] 641]5 11," Οπίμε ννμοΪα απιθβίίοη, 566 ΒΡ. 
Ὁ]Πσο 5. γαδγθποεβ, ἡ Π Ἐβίηγ οἵ γϑαΐαγο, 
ΟΥΠΊΟΠ ἵν. ΒῸΓ {πε ννογά αἰώνιος, 566. ποῖα 
ιἴ [Π6 οΪοβα οἵ σοπιπιθηΐαυυ πἀροη [5 Θρ 5116. 

10. (1) ϑαήπμέν. (2) ΑἹΙ ἐῤεηε ἐδαΐ δείϊετυε. 
δ αἰγιές, ἴῃ. ΤΟ ΘΓ ἸΔΠΡΊΙΑΡΘ, 15 ΡΈΠΟΓΑΙΥ τπι564 
5. δαυνά]οπέ ἴο {π6 Θχοθρίϊ μα ΠΥ ΠΟΙΥ, Πο56 
γ ΠΟ ἘΠΊΟΥ͂ Δῃ ΕΟ] Θϑἰαϑέισαὶ ραΐεπί οἱ βριτιτ8] 
ἸΟὈΠΠγ. ΠΕ μα5 οἴη Ὀδθη ροϊπίβα οἱ [Παΐ 1 15 
Ἰοΐ 50 1η 8. 1115 Εἰ [165 βΈΠογα]]Υ ; γεῖ ΠΟΘ, 
ΟΓΠΑΡ5, ἴπε γα 15 ἃ γᾶς οἵ {Π6 πηοάδγη 5ῃδήθ 
Ε Τπουρμί. ὙΠΟ “ αὐ, σουρ]οα ἢ “ἴΠ6πὶ 
Ἢ δ δε ουδά,᾽ ταῖρ ί βθοὸπὶ ἴο πἰηΐ {Ππαΐ πε ννογά 
Ρε!ονε μᾶ5 ἃ τῇοῖξ ἐχέομσζυε, [6 σνοτά 
(58 1Πΐ ἃ ΠΊΟΓΟ ἡπέεηοε, τη Δ] Πρ;. (ϑε 6 ΒΘΠΡΈ].) 

δεσαιδθ ΟἹ ἐδη 1 10Ή}) ἸΟΤρ γος «υας ὦἦ- 
ἱευεά.) ὝΠΕ56 ννογάβ ΔΙῸ δχρ᾽πδίοσυ οἵ 
“Βε]ονοά." ΤῸ Ρε δαπηιγοϑά [ἢ 411 [ῃοβε ννῆο 
γΘΙΔ1ον θᾶ, πιαάς {πεῖν δοΐ οἵ ἔπ. Ὑ65, θυθη 
Ὁ, δε ϊουεά; ἴΟΥ ἀββγθα Υ {παΐ υυϊΐηθθϑ οἵ 
1115, βίγείομ!πρ Οἡ ἜσῈῃ πηΐο γοιι ἴῃ [πὲ [ΑΓ 
νοβί, νγὰβ δε]! ονεά. 

ἕο ὧεὲ οἰογμεά ἐπ ῥὶς σαὶπ] “ὍὙΠΕ δά- 
ὨΪΓΆ]6. ΡΊΟΥΥ οἵ (Πγίδέ νν}}}] πηδηϊξοϑέ {561 
ὨγΟΙΡᾺ {πε ϑαϊηΐϑ " (βῆ 61). [ἢ [115 ραϑβϑαρθ 
Ε. ῬδῈ] 1585 ΡΥΘΟΙβΕΙΎ [Π6 58Π16 1ΠΊΘΠΒΕΙΥ͂ 221}.511-- 
αἰ Ἰλπριιαρα ννμίοῃ ννε Πηά ἴῃ 8[. [ομπη. [{ 5 
Ἰτπηοϑβέ ἱπηροβϑιθ]8 ἴο σοπϑι θυ {πὸ ἀδθοϊαγδίοη 
ἢ {πΠ6 ΒΙΡΠ -ΟΥΙΘΘΕΥ ΡΥΔΥΘΓ οὗ [6515 (“1 Πᾶνα 
66 ῬΊοΥΙΠΘα ἴῃ {Π6Π|,᾽ δεδοξασμαι ἐν αὐτοῖς. 
δῖ. [οη ΧΥΠ!. τὸ ; οἵ. νἱῖ. 39), 8Δη4 σοπΊραγα [ἢ 
ψΊ ἢ 1Π6 Ργθϑοπξ νεῦβα (ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς 
ἱγίοις αὐτοῦ), νοι Ὀεῖπρ σοηνπορά {παῖ 
δ Αροϑβίϊθ 15 ἀσιπκιηρ' ἔγοπὶ {Π6 58Π16 5Ο ΓΟ 6 
5. ἴῃ6 Ενδηρεϑί. ΤῸ ““β]ουιν " (ὨΠγῖβέ 15 
Ὁ τῆδῖα Η!5 β]ογΥ Κποννῃ ; ἴο “ δοϊζηον]θάρα 
Ἴϊπ| ἃ5 θείην νμᾶΐ Ηδ 15 (566 οἡ 8ῖ. [οῃη 

ΧΗ. 28; Χυ]!. το). Νοῖε {Π6 ἔογοβ οὗ {Π6 δου. 
(ἐνδοξασθῆναι). ὙΠ6 ἔαϊπί δηα ἱπίθττηϊεπίὶ 
δου Ποδίίοπβ οὔ (ἢ γιδί, Ὀγόκθὴ απά 5ι:15- 
ΡΕΠπαδά οἡ βατίῃ, αῦὲ ονεῦ. Ηδ σοτπθβ ἴο ΡῈ 
«ἐ Ῥ]ογΠ 6 α  ὈγΥ [Π6 οπὲε στϑαΐ ἀδβοϊβῖνε δεῖ οἵ 
ἐμεῖγ Ὀτῖρμς ἀπά πιποπάϊηρ; [1{6. 

ἦο ὧε αὐηιϊγεά.] (θαυμασθῆναι). ὝΠΟ Ἐπρ- 
15} ννογὰ ““ δάπηιγθα "ἢ 15 τιδϑά ἴη {πῸ ἀγσμαῖς 
56η56 οἵ ““Ῥεϊπρ νγοηπάεγοά δἵ ; ποῖ 85 ἴπθ 
ἔδε!ηρ οὗ Ἰογἔμ! ἀρργθοϊαίϊίοη νυ νυ Βϊ ἢ νγα 
οοπίομηρ!αῖθ θοδαΐα} οὈ]θςοί5. 

ἦι ἐδαὶ ἀαγ.1] ΤῸ Ὀε Ἰοϊπεά ψτἢ “ἤθη 
Ηδε 5141] σοπιθ." Ῥοβϑιθ!υ, πονγενευσ, {Π6 νεῦϑαε 
ΓΊΔΥ͂ Όὲ ἴαἰκθη, 50 {παΐ “1π {παῖ ἀαγ᾽ 15 ἴο ΡῈ 
ςοηποοῖρα ἱπηπιϑάϊαΐοὶγ συ της Ρῥγεοθάϊπρ 
ὑνΟΓα5---ς θδοδιιβα ΟἿ [αβί ΠΟΥ Δπα ργθδοῦ- 
ἴπρ; νγὰβ ΠΕ Ὰ]Υ τϑοοινοα ὈΥ γοιι---α ἰδϑι- 
ΙΠΟΗΥ͂ Πᾶνηρ 15 5ρῆθσ δηά οὐ]θοΐ ἴῃ ἐῤραΐ 
ἀαν᾽ (85ς. ἴῃ8 ἀΔΥ τεοίδεγγεα ἴο ἴῃ “ννῃθη Ηα 
514] σοπΊο " αἵ {π6 θεριπηϊηρ οἵ {Π6 ν.). 

11. ΜΠ] αἱ ἐῤο σοοά ῥ᾽εασεγε 9 ῥὶς σοοά- 
γ655.}] (πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης.) ΒουτΓ 
αἀἸδσθηΐ οχραπαίίοηβ οἵ {π656 ννογάβ πᾶνε θη 
δίνεη: (1) “ΑΙΙ] ρίαάπεςς ἱπ σοοάπε:., δοίῥ 
Ὀοῖηρ ἐῤεῖγς; (2) “ΑἹ! σ]αάπεςς οἵ ροοάπεςς,;» 
2.6. 811 (ὐοε 5 ροοάμεςς ΜΠοτθη Τὸ ἀεἰλοῥέ----- 
δοίῥ Ὀεὶηρ Ηΐ; (3) “ΑΙΙ Ηὶς βοοά ρΡ]βαβισα 
ἴπ οἵἠ" δοοάποϑβ" --ίῃε μγεΐ Ὀεῖηρ λρ, 1Π8 
βθοοηῃά ἐῤεῖγς ((ἴμ6 Ἰονίηρ νν}}} οὲ Οοά, {παῖ 
νγα 5ῃ014 ἀο 411] ροοά " (ΓΠΘΟΡΠΥ].}}); (4) 
«ΑἹ! {π6 φοοά ρθαβιισεὸ οἵ 15 βΡοοάῃεϑβ, 
Ῥοΐῃ Ὀείηρ σοάδβ. ΝΒ μανοῦ τηοα!ποδίϊοη 
θὲ «ἀορίεά, {πΠ6 Ἔχρ]απαίίοη (1) παιδί ὃς βεῖ 
ἀϑιά6, 45 εὐδοκία, ἃοσοτγάϊηρ ἴο δογιρίαγθ 5856, 
ἴ5 αἰνγαγβ σας “ βοοά ρΡ]δαβιιγθ. 

19. 8ι. Ῥϑὶ] σἰαΐθϑ {πὸ μαὶ πα οἵ ΗΪ5 
ΡΓΑγΟΓ---( μα οὐτ θά πιαύ οοιπέ ΥὙΟΙ 
νΜΟΥΊΠΥ οὗ ὑπ 64111π, δη4 []Π] 41} σ'οοῦ 
ῬΙΘαΒα͵ οὗ Ὠἱνῖμθ ροοᾶπθ55, Δηα ἔα ὶΌ 8 
ὍΟΥΚ ἰπ ρον ΥῪ ")---ἰο θῈ ἱννοίο]ά : (1) ΤΠαΐ 
1Π6 ρσαςθβ οἵ ἐπ “ΤΠ Θϑϑα]οηΐδ 5. 5Π οι] σϑι156 
ΕἸ τιϑι 5 πᾶπηθ ἴο δε β]ογιῆθά, θγ 115 θεΐπρ ββϑὴ 
{Πδὲ (γὶϑί ννὰβ {π6 δι Που οἵ (μθ πὶ. (“ὙΠ θη 
ΤΏΘ 566 ἔγιι6 (σι βέιαπβ {πον νν1}] ΒΥ ---(γῖϑὲ 
ἰ5 50 ροοά {παῖ Ηἰβ ρεορὶθ οδὴ ἀϊβε ἔογ 
Ηΐπη, 80 οαυεγμ ἴμαΐ Ηδ οδῃ βίγεηρίμθη 
{παῖ νυ Ραϊίθηςς." --ΤΠΘορΡηυ}. ΔῈ τηϊρῃΐ 
ΒΥ, 50 ροοά {παῖ {πΠθν οδη ἐδ ἴογ Ηπὶ, 50 
βίγοηρ {παΐ {ΠΟΥ οἂη ἐζυε ἕογ Η πι.) (2) Α5 8 
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ΘΘΟΟΠΩΔΤΥ 6πά, (Παΐ [ΠΟΥ ἴπ {{π|6 5ῃοι]ὰ Ὀ6 
5]ουιῃοα ἴῃ (Πγῖβί, τπγοῦρῖ (ἢ γβέ, πον ΟΥ̓ 
Πογϑαῖίοσ. Α8 1ῃ6 Βο]ηθβ5 οἵ Ηἰβ ρεορὶβ 
Ῥτΐπρ5 ΒΊΟΥΥ ἴο (ἢ τὶβί, 50 {π6 βου οὗ (γῖβδὲ 
ταδῖκθα {ποπὶ β]οτίοιβ. ὙΠῈ5 {Π6 ἱννοίο!α οἐπάὰ 
15 βεουγοά: (1) Οὐῤγὴεέ 15 β]οσιπθα ἴῃ {μοπὶ ; 
(2) ἐῤφεν ατὲ β]ουιβθά ἴῃ (μτῖϑί. Απά, ῃ ὀγάεγ 
ἴο ἴακθ ἀυναῦ 8411 πους ἔγοπι πιδῃ, Π6 δάάϑβ, 
ἐς Δοςογα Πρ ἴο {πΠ6 στᾶςς οἔ οἵτ' Οοἀ δηά 1 οτὰ 
76βιι5 (μγίβε" (δες ποῖβ αἵ επά οἵ Ἵμπαρίογ), 
οἵ Ηἰπὶ πο 45 Οοά 15 {πε ρῖνεγ οὗ 8}} ἔγθθ 

1, ΤΕ ΘΑ ΟΝΤΑΝΞΡ, ΤΙ [ν. 1---2. 

Δηἃ β]οτίοιιβ ἰΙαγρθβϑ, δπα 45 1 οτγὰ [6505 (ἢσῖβί 
Πᾶ5 σγοῃ 11. ΑἹ] [Π|5 πηῖρ ΒΕΥ [ΑΙ Π -τννοτ--- 
115 ὑννοίο!ά εβεοὶ :---ἰἝτ) ΟΠ 5 5 παπιθ, (ἢ γὶβέ 
45 τηδη ϑϑίθα θεῖηρ ρ]ουΠ ά ἴῃ {Π6π, (2) ΓΠΕΙΓ 
Ῥεΐηρ β!οσμοα ἴῃ Η:πη---σοτηθ5 ἔτοτη {πε ἔτεα 
σιῆς οἵ [65ι15, οὐῦ Οοά πὰ 1 οτγά, ποῖ ἔγογη 
ΟἰΓβοῖνεβ. Νοίβ ἴῃ “"τπθ πᾶῖὴθ οἵ οὐγ Τοτὰ 
7εβθι5 Ομ γῖβε ἢ Βεῦε δποΐμου ᾿πβίαπος οἵ {π6 
ΜΟΥά 845 ἀδποίίηρ ἔσθ εγοοπαίνψ. ΤῈ 15 
ΠΟΥΘΓ 564 οἵ φιαϊλέΐες, ΟὨΪΥ οὗ ρέγϑοπς (οἴ. 
5:. Μείί. χχυιῖ, 20). 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒ οἡ 20. 8, 12. 

8. ΤΠοΥο ἰ5 πιο αἰ συ]γ πη ἀδοϊ!πηρ’ 
ποτ δοίννεθη {πὸ αἰπιοϑί θα ΠΥ συρροτίθα 
γΘδαΙηρ5 ἐν πυρὶ φλογὸς (Τεχί. ες. ΜΠ δὲ, 
Β, ὨῚ) «πά ἐν φλογὶ πυρός (ἢ Ὁ, Κ᾿, 
Ἐ, 6). Ὑπε Ἴεχε. Ἀες. 15 Ρῥγείδιτεα ἘΥ͂ 
Τιβομοηά. ἀπά ΒΕ εἰσῃθ. Φλὸξ πυρὸς 15, ἱπάφξεά, 
ςοπηπιοποβί ἴῃ ΟἹ Ταβί., Εἰχοά. 111. 2 (σΠογο, 
Βοννονοσ, γοδαϊηρϑ ναγὙ}) ; Ρ5. Χχῖχ. 7; [βϑῖδῃ 
Χχῖκ. ὅ, Ιχυϊ. τον Ὁ5ΠΉ 1: 0; 0] 115: ΤῈ 
15 αἰπιοϑὲ πηΐνογβαὶ ἴῃ Νὰν Τοβί. (Η 66. 1. 7; 
ΑΡος.]. 14,11. 18, ΧΙΧ. 12; Αοἴϑ υἹ]. 30 15 ἀουθί- 
ἔι].) [Ιπ 5θοι δῦ νυτ!εγβ5. φ. π. 15 Ἰηνατίδθ ]6 : 
ἴΈ 15, πογοίουθ, πιοῦθ Ῥγοῦαθ]6 {παῖ 5 γθ 65 
νου] σΠδηρο {ΠῸ ΓΑΓΟΓ πΠἴοῸ ΓΠ6 ΤΟΤΕ σΟΠΊΤΠΟΠ 
Ῥῆγαβθ. [1 νγὰβ ποῖ πππονη ἴο Ηε]]οηΙβί5 
(Εχοά: 1. 2, ἴῃ βοπῆα σορίθβ οἵ. Ρ5. εἶν. 3: 
Τ,ἀτηοπίδί. 11. 3; 566. 4150 ϑ8ΠΊ1Ε] υ11]1. το, Χχ͵ν. 
26 ; Ῥ5. 88] οπη. χἱϊ. 5.) ΤῊΙ5 ἰαῖεσ Η 6]]βη!βεῖς 
ἰϑᾶρο ϑῖ. Ῥδ] τηὶρῃξ ὈῈ ΠΚοὶγ ἴο ἴο]ονν : 

ΘΗΑΡΤΕΙ 

1 172 τυϊϊρίζ ἐλοηε ἐο τογιίζγη6 σἰδαζαδέ 171. ἐδδ 
ἐγιείζ γεκοῖσεα, 3. σλειυοίλ ἐλαΐ ἐάεγε σλαϊί δὲ 
ὦ αἰεῤαγίμγε ὕγονι ἐλε γαϊίλ, 9. «γα α αἴδεο- 
Φε7γ οὕ ανεελγῖξέ, δεγ0γ6 ἐλε (αν οἵ ἐλε Ζ,ογα 
εοηῖ6. 15 “1γι4] ἐλεγεπῤο7ι γεῤέαϊείλ ᾿ϊ5 7077267 
ἐχλογίαέίογι, αι Ξγαγείλ 707. ἐἤέ7:. 

1. ὧν ἐῤδ εοηγΐτο 977 οἵ" 1ογά 79επις ῤγιοί, 
απ ὧν οἱ φαΐῥεγίη ἐοσείῥεῖ πιο ῥῖγι.} 8. 
Ῥδ1] Ππεσθ, ΡΥ ]Υ, ἀο65 ποῖ τ156 Δη Δ] πταϊοη 
(Ὁγ᾽".--Α.Ν.), ποὺ ἱπάϊοαδΐε ἃ ἴγεϑι βυδ]θοῖ οἵ 
ἀἰβοιβϑίοη (“ τοπομίηρ "᾿-- 15 νου] θὲ περί, 
45 ἴῃ τ ὙΠ6855. ἴν. 9-13, Υ. 1), θυΐ ὑπέρ. “1 
51. γοιι, 85 8η δἀνοςδῖθ ἴοσ {Π6 {γα ἢ σοποοση- 
ἴῃς {πὸ (οτηῖπηρ ἡ-ποη 6881} οὗ πε Δάνεπί 
- τ 85 1ἴ ρῥΙθαάϊηρ ἴοσ {πῸ ΠοπΟυΥ οἵ ἴΠ6 ΑΥ, 
{παῖ ἃ τηϊρῃξ ποῖ θῈ ἃ ὄοδιιβε οὗ σοῃιβίοη 
ἴῃ {πὸ μυτοῃ." (Ρτοίδθβοσ [οννεῖί.) “.Α5 
1ῃ6 ρτγοϊθοϊιπρ σπατηρίοη ἴουρῃηΐ οὐεῦ 85 
ὙΜῈ]1] ἃ5 δεζογε ᾿Πῖβ πΠΠεπά, γα Ππά ὑπέρ ΜΙᾺ 
56η. ἴῃ ἴΠ6 56η5868 “οπ θθ Πα] οἵ (οπα]άβοῃ, 
“Οτ. Οταπλ. 513.) Αδονβ 8]}, {παΐ πε μα σοῃ 
5ου]ά ποῖ Ὀ6 σοπηπητοα ἴο ἃ »ηέαζε ---- οἵ, 
5. Χουϊ. 12.7 ΚΟΥΙΣ: δ. 

πῦρ φλογὸς (“ἔτε οὗ ἤδπιε, 1.6. ἤγε, ἀτινίηρ δηά 
ΒΡΓΘΔἸηρ ΠαπΊα 7) 15 αἰϑὸ τῖοσα αἰ ΠΟ] δπά 
Ἡδεῦτγαϊς {μᾶη φλὸξ πυρὸς, ἤαπια οἵ ἥτε, 
“ αρινια ἱσπεα. 

19. κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. ὙΠῈ τποϑί ΡγΟΡ80]6 ἀπά 
Παΐμγαὶ ἱπίογργθίδιοη 15 βγη ἴῃ {π6 ποῖΐβ 
Αῦονο. Ασςοοτγάϊπηρ ἴο Οσύδηνη]8 5Παγρεβ ννῈ]]-- 
Κπονγη οἄποῃ, {πε τοῦ ψου]Ἱά ἱπάϊοαία {πε 
Ἰἀοπεςν οὗ [ῃ6 δηαγίμγοιβ κυρίου ὙΠ {π6 
Ργενΐοιιβ Θεοῦ ἴο ΜΒ ]ςἢ 1 15 Ἰοϊπθά ὈΥ [Π6 ΠΟΠ]. 
καί. Κύριος, ποννενεσ, οἴϊδβη οὁσσυγβ {κα Θεός 
νου [Π6 ἁτίϊοϊοθ, ραγηεμίατιν τμθη ἴῃ σ6η. 
οΥ Ῥγϑοθάϊην Ἰ. Χ. (Βοπ 1- 771 (ἷδε Π 6: 
Οαῖ. 1.2: Ἐρ, νἱ. 21; ΠῚ 1 τὰ ΜΙ 128} 
50 1παΐ πὸ εεγέαϊμ ᾿ηΐθγθηοα οἂπ θὲ ἀγανῃ. 
(ὑνίμεγ, “στ. Οτ. ρασί 111, ὃ χῖν. Ρ. 136.) 

Ν ΟΥΝ ννε Ῥεβεεςῇ γοιι, Ὀγείῆγεη, 
ὈγΥ τῆς ςοπιηρ οἵ οὔ [οτά 

7εϑι5 ΟἸτγιβέ, δπά ἦγ οὐγ. ρδίπετγηρ 
τορσείμεγ τπιπΐο ΠΙΠ1. 

2 Τηδέ γε θὲ ποέ βοοῃ 8Πακβῃ ἴῃ 
πη. οΥ 6 ττοιδ]εά, πειῖμεσ ὈΥ͂ 

ΟἿ ραΐῥεγίτ ἰοσείρεογ τοιίο ῥῖρι] ΗδΕ 
ὙΠΙΟΝ 15 ΘΡοΚεη οἵ τη τ ΤΠ Ε685. 'ν. 17. ὙΠΕΓα 
5, πὸ ἀοιδί, ἃ τϑίθσεπος. ἴο {π8Ὸ Ἐχρυθβϑίοη 
οὗ οἷ 1, οτά--“ ἊΝ Πεσεβοθνοσ {πΠῸ ὈΟΟΥ͂ ἰ5, 
{ΠΟΥ Μν1}1 [(Π6 Θαρ]65 Β6 βαίμεγβά ορϑίπογ." 
5. 1Κ6 χυῖ. 37. ΤΠ6 ψοτσγά 1561 τηθδη5. 
(1) {με δςῖ οἵ σοηρτεβδίηρ ἰορείπεῦ ἴῃ ΟΠ6 
βροί--ῖ θθβθθοῇ γοι οα ὈΕΠα] οἵ {Ππ6 βτεδξ 
Πορε οἵ οὐγ Ὀεῖπρ βαϊμεγεά τορείποῦ ππίο 
16 1 οτά. Βιαΐ (2) 1{ «͵5ο βίβῃϊῆεβ {ΠῈ τὰὰ]}- 
εἰἰαάθ, μ6 σοπρτορδίίοη 1561 {Ππ|5 ρα μεγοά 
(ἢ ΗδΌ. κ. 25, Δη4 Θβρεοῖδ!!ν {πῈ τοι αγ 8] 6 
γΟΙΘ6. 2 Μᾷδος. 1. γ)πτ-ῖη ΜΜΠΙΟΠ δοηβα 6 
5ῃοι 14 ππάεγϑιδηάᾶ, “ἀπά ἴοσ ἴῃ ΠΟΠΟΙΓ 
οἵ παῖ υπίνεγβθαὶ ρβαϊπογίηρ οἵ 11 Οοάδβ 
ΡθορΙῈ ἰο Ομ τβί, οἵ νοι νγ8 5Π4}} ἴουτα 
Ρατί.; 
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ΒΡ ΓΙ τ, ΠΟΥ ΒΥ νγογά, ΠΟΥΓ ὈΥ͂ ᾿εζίευ 88 
ἔτοπι τ18, 85 {παΐ {πΠ6 ἀδγ οἵ ΟΠ γῖβέ [5 
αἵ Παπά, 

Π.- ΤΗΕΒΘΑΙΟΝΙΑΝΒ. ΤΙ: 

2 [εξ πὸ τηδη ἀδοεῖνα γοῖι ὈΥ͂ ΔΠΥ͂ 
ΤηΘ8η85: ἰοῦ ἐπα (αν «Παϊΐ πο εορλέ. 
Ἔχοθρέ {Πογα σοπηδ ἃ [ΑΙ Π]Πρ᾿ ἀνγᾶν ΠΙβῖ, 

ο. πη! ἃ αἰεαυ 1ο ΥὙΟῸΥ Ὀοΐπρ ποῖ 
αΑἼΣΟΚΙΥ ΒΉΘΚΘΙ ἔὙΟΙῚ ΥὙΟῸΣΤ ΒΟΡΘΥ τ 1} ἃ, 
πο γοῦ 9 ὙΥοα]168.}1] Βρ. ΕἸ]οοῖ.. “1) 6 
ΠΘ Ρᾶ5 νΟΙΙ5 ΠΊΟΠΙΕΙ {ΤῸΡ ργοπιρίοπηθπί ἰὰ 
τέξε, εἴ ἀδ πὸ νοιβ [αἴββεὺῦ εἤτγαγοσ." (Ἀδηδη, 
ἐ ϑαϊηΐ Ρ4}],᾿ Ρ. 251.) “δ 4 66Π)γ 5Π δίκη ἔτοτὴ 
{πᾶ βθῆβθ, τπάεγϑίαπάϊπρ ποίῃπρ οἵ {π6 
Ῥαγοιιβία νυ ἢ πΘ Πδα ᾿πηργοββθα προ ΤΠ 6 πὶ 
(Παπιπιοηά). [νοῦς τηδδπ5 ἀδἤηϊία σοην!οί!οη, 
ἀε!θογαΐς ορὶπίοη, βοί]εά Ἰπάρπιθπηΐ, ὶ ΟΠ]. 
τ τ, τ 001. τὸ; 50 Ῥτείθον. Οτϊπηὶ 
τπιηἀογβίδηἠϑβ ἴἰ το ἀδποῖε δου] οὗ σοπβίογ- 
1πρ' [μ]η55 416 ΈΠΥ, 1501, ἀπ ρυάνοῖγ. ΒΕ 15 
ῬΑΓΑΡΏΓΑΒΟΒ: “ΒῈ ποῖ 4] ΚΙΥ τπονϑα ΔννΥ͂ 
ἔτοτὰ παΐ ἀοοίγιπθ προὸρ {π6 βιιδ]εοξς νυ μῖ ἢ 
γε ΒοΙἃ ἴῃ γουγ πη 85 γα πᾶνε σγεοοϊνβα [ἴ 
ΠΤῸΠῚ 115. 

ποὶΐῥεγ ὁγ (1) ΣΙ γ1 , ποῦ ὧν (2) «υογά, πον ὧν (3) 
ΘΡΙῚΒΌ10, α΄ δά ἀντοββϑϑᾶ ο γοὺ ΒΥ ΡὮ ἃ5.] 
(τ) ϑιιρουηδέιγαὶ ᾿τηρι 1156; (2) ΟΥ̓ ΙΠΑΤῪ ἰπϑίγιιο- 
τιοη; (3) οἴ. ἡηῦα,ν. τ 5; 11. 14. ΤΉ 656 Ραββαρο5 
5Π0 {Π6 ΠΙΡῊ δι ΠοΥ Υ οἵ Αροβίο!ς ΕἸ 5] 65 
ἴῃ 1πῸ ῥγπυίνα μυχοῦ (οὗ τ ΤΠ 655. ν. 27), 
Δ Πα ὈδΑΓ ἀΡΟη {ΠΕῚΓ Ροϑιοη ἴῃ {πῸ (ποη οὗ 
τῃ6 Νρνν Τ᾽ δϑδίαπηθηί. ὙΠῸ ΕἸ ϑῖ]6 ννὰβ πε! ὰ 
ἴο Πᾶνε δὴ δι ΠΟΥ εαπ|4] ἴο {παΐ οἵ [Π6 
ἈΡροϑβίϊε Ηἰπιβοῖε Τί ννὰβ ἴο 6 τοδὶ ρῃΌ]ΟΙΥ 
ἴῃ ΠαγΟΙ ννούβηρ. (ϑεε Μ. Ἀδπαπηβ ἱπίοι- 
ΘΒΕ Πρ ΓΕΙΉΔΓΚΒ Οἡ ΕἸ Ι 5165, ἴῃ " ϑαίηΐ ῥα], ΡΡ. 
5.25, 220.) 

20 ἐδὲ οὔεεὶ ἐρδαὶ “ρὲ [αν φῇ ἐδὸ ]ιογά 15 οἡ 
1:5. (ὡς ὅτι---ἰῃε ὅτι οἵ αιοίαίϊοη---ἐνέσ- 
τηκεν ἡ ἡμέρα τ. κ)ὶ (ΤΠΕ ρΡεσγῇ. ραγί. οἵ 115 
ψΕΓῸ 15 εἰβεννῃοῦα 566 85 β ὙΠ ΠΊΔΈΙΟΔΙ]Υ 64111- 
ναϊεπί ἴο ἴΠ6 ργεβεηΐ--- ΗἘὈ. ἴχ. 9: οἵ. Ἀπ. 
γΠ|. 28; Ὁ]. 1. 4.) ὙΠῸ ΟΧρΙ βϑίοη 5. ΠΕΥῸ 
ὙΘΙῪ νἱν 4, αἀηὦ ἀδποίοθβ. οἱοδα Ῥγορι 4 1Υ. 
ϑΡΙΓΙ 4] ᾿ΠΊΡι1156, πη! Ἰδίοσιαὶ [θδοῃηρ, ΕἸΡΙ5116 
ἕογρβα 85 1 σουηϊηρ το {π6 (μασο ἰΒτοιρῈ 
81. Ῥϑ1], ΟΥ̓ εἶβε βϑηϊπθο ΕἸ ΡΙ5[16 τηϊβυηάογ- 
βίοοά, ργοάιορᾶ [15 εἴεςί, {παξ πηθη οτιθα--- 
Έἢ6. ἀΔΥ οὗ {π6 1 ογά 15 Προ υ5. ὙΤΠῈ 
στϑαΐ ᾿τηροτγίδηςο οὗ {Π15 ραβϑαρθ 711} Ὀ6 β6θὴ 
1η ταοϊαίίοη ἴο {πὸ ουσγοηῖ νον {παΐ {6 
ΑΡοβί!εβ αύῦβ [δία!Πν σοπιτητεα το 4η δοίμα] 
Τηϊβίαϊζθ ἸΡΟῚ πα ᾿τηπηθάϊαῖα ΡγΟΡΙ Πα ΕΠ Υ οἵ 
{π6 ϑεσοοῃηά Αάνθηῖ. ὙΠ15 ἱπιρογίαποθ. 15 
ἱπογθαβθά ὈΥ (πῃ ἴαςξ {πᾶ {πε5εὲ ΕΡ 5165 
ΑΥΕ ἴΠ6 ὙΕΥΥ͂ Εδγ]!εδῖ οχίϑηϊς νυ πηρβ οὐ 81. 
Ῥαι]. ΤῈ Αροβίϊε, πογεΐοσθ, αἱ ποῖ ἰαθ οι 
ὉΠΟῪ δΔη {ΠΠπβῖοη, νυν μοι νγὰ5 ΟΠΪΥ Τειπουθά ὈΥ͂ 
ἃ ῬΓΟΪοΟη οα δχροσίθησθ [{ 5 ΒΌΓΘΙΥ β[α ΓΈ] 
{Π8ξ ΡΥΘοΟΙβοῚν 1Π6 βᾶτηθ τηϊβίακθ ἈΡΡθαῦβ ἴο θ6 
τρδάθ Υ Μ. Ἀδθηδη ἃπά οἴμπου ψυυϊῖοτθ οὗ ΠΪ5 
Β0ΠΟΟΙΪ αἵ {Π6 ρυθϑθηΐ {{π|6, νυ] Οἢ νγὰ5 ᾿Οσητ- 
τε Ὀγ τΠ6 Τ ΠΟϑβ]οηΐαπβ ποτα ἔπαη εἰς πΠίθ θη 
Βυπαάγεά γεαγβ ἃρο. [πη τ ὙΠ6855. (νυ. 1) 81. δὰ] 

ΒΡΘαΚ5 οὗ {πΠ6ὸ ΠΥ σοΙη Πρ “85 ἃ [816 δπηά 
Πονν “βιάάθδη ἀδβιίσιιοίίοη σογηθίῃ προη {Π6πλ.᾽ 
“ΓῊ]5,᾿ 5αγ5 Ηδπιπλοπα, “ ννὰ5 τηϊβία θη ; δηά 
{Π6 σμεάεομπεις ἀπ τρτού εν δάσος: οἵ 1 νν ἤθη τὲ 
580] 4 σΟΠΊΘ, ᾿πτογργείθα ἴο ἀθποΐθ 2)γιγηεαϊαΐο 
ἡποίαπί αῤῥγοαοῤ οἵ τι αἵ {παΐ {πτ6 νυν πογοίη Π6 
5ρακο" (Ν. Τ.,᾽ Ρ. 679.) ὙΠΕΙΓ ΕΥΓΟΥ ννγᾶϑ5 
ΟΠΔηΡΊΠρ' [Π6 νυ πίηρ Οὗ {ΓΠ6 ΡΓΟΡΠΘΟΥ, σδπιρἢῃϊ 
ἔγοπι {πὸ 1105 οἵ (μγὶδὲ ΗΙπιβοὶῇ (τ ΓΠ 655. ν. 
3), ἱπίο {πΠ6 [Ὡ παίϊοδὶ οὐὙ “ὙΠ6 ΑΥ̓͂ οἵ {πε 
Ιοτγά 15 οἢ τι5 (2 ἼΠ655. 11. 2). ὙΠ15 ΘΥΓΟΥ͂ 
ννὰϑ ῬΥοιπάδα προη ἴῆγαα Ρ] αι ι5106 ἀγρατηθπίϑ: 
(4) τϑνεϊδέϊοη ὃν ἐπ ϑριγίε---ἰ πὸ ϑριτι οἵ Ῥτο- 
ῬΠΘΟΥ ; (2) ἔθδοῃίηρ, ΡΥ Δ Ρ]Υ ΔΠ]Ποροά τοδοῃίηρ, 
ἀἰδβοοῦγβοβ 8π4 δῇηγιηδί]οη5 βαιά το Πᾶνα ΤῸΥ ἃ 
θα515 οἵἴπεῦβ υὐτογεά Ὀγ 8.. Ῥᾷμ] ΒΙπιβοὶ; (3) 
τηἰβϑιητογργοίδίοη οἵ τ ΤΠ 655. Υ. 3, ἘΧρ ΔΙ ΠΙ Πρ’ 
ἐφίσταται ΕΥΥΟΠΘΟΙΒΙΥ ὈΥ ἐνέστηκεν--- 5  ΠΟῸΡῊ 
μ6 Παά {πι5 ἰδιρῃξ, εἰ[ΠοῚ Ὀγ ννογὰ οὗ τποιῖῃ, 
ΟΥ̓ ΤΠΓΟΌΡΗ δηῃ δρί βῖ16, οὐ δοῖῃ. Ηδ ἀἸβεποῦν 
ΔΡΡδδ]β ἴο {πε ῚΓ οννῃ γϑοο]]θοίίοη οἵ ἴΠ6 νυ Πο] 8 
ἴξποῦ οὗ Πῖ5 θδοβίηρ, “ ΏΘη 1 νγᾶ5 γεῖ ἢ 
γοιι " (ἰπ ν. 5). ὙΠ ΘΙ. πα γδοῖπρ ΔΠΥ͂ 5110}} 
τοδοῃίηρ νγᾶ5, δοςογάϊηρ ἴο δῖ. Ῥδι1], ἃ τη]5- 
σἤίθνοιιβ απ σοπίοπιρι Ὁ ]6 [ἀηδίοἴβτη --- ἃ 
“Βρίηρ 4ΌΙΟΚΙΥ 5μΆΚθη ἔτοιηῃ ἘΠαὶΓ οὐ πὶ ΞΟΌΕΓΥ 
Ἰπάρτηεηΐ. 

8, εὐ πὸ τιϑᾶὶ ἀθοοῖνθ γ0}] “8[. Ρδ1] 
οἴἴζθη δάμπηοηϊβῃθίῃ τι5, 45 1 1 νγεῦθ ἴῃ ΟἿΓ 
ῬονΕΓ ἰἢ νὰ ψοι]Ἱά θὰΐϊ τι5δθὸ το δια. οᾶγα 
1πογοιηΐο ἴο ργενεπῖ οὐσ θεϊπηρ ἠδοεῖνεά : δά 
85 1 ἴἴ ψγεύα οὐσ δας τηοβδί 1Ε νὰ αϊὰ ποῖ 
ΡΓονεηΐ τ. (Ερμα65. ν. 6; (Ὡο]οβϑ. 11. 4,8, τα; 
2 ΤΠ 6558]. 11. 3.} Βρ. ϑαῃάβγϑβοπ᾽ 5 ΘΕΓΠΊΟΠΒ, 
ΡΡ. 3 4ηά 5. 

1δὲ πὸ γπηαῦι ἀἰδεφῖυθ γοῖι ὧν την πιδαπε: ΚΓ 
ἐῤαί “αν σραὶ! ποὶ εορῖθ, δχεεῤὲ ἐῤρογθ ΠΟΉ16 ὦ 
Ζα μη ἀαρὰν ἡγε ὙὍΠεῈ Α. Ν. ΒΌΡΡ]Ι65. {πε 
βιι ϑίαπίϊνα τηθαηΐηρ ΤΙ ΜΕΥ ὈΥ {πΠ6 ννοτάβ ἴῃ 
Τί] 1ο5---ὐῤαΐ ἀκ» σῥαὶ! ποὶ εοριθ. ϑ8ε8 Ααά]- 
τοπ4] Νοίϑ. 

α 7α|]ἔηρ ἀαυα}}] ὙΠῸ ἔα] 1πρ αι 80 (ἡ 
ἀποστασία --- “ἰὰ σγαπάε “ῥοσέασῖο," Ἀ ΘῃΔΠ). 
ὙΤΠΕ νοτσά 15 οἴζεη δρρ θα τὸ ἀεβογίίοη οἵ {πΠ6 
{χὰ Τρ βίο δηά ἔσθ Οσοα (οἴ. ἀποστασίαν 
διδάσκειν ἀπὸ Μοῦσέως, Αςῖϑ χχὶ. 21; πᾶ ἐν 
τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, Η 6Ὁ. 11. 12). 

ἐδ αν ῳ δπ.3 Οπ ἴῃ Μδη οὗ ϑ8ίη, 5ε8 
ποΐα δ οἴοβε οὗ {Π6 Ἅσμαρίεγ. 

ο7 εἰπῇ Τὰ βοτὰ {πὸ ρυϊποῖρ]α οὗ 5ἷπ ἴ5 50 
σουιρ  οἴοῖν ᾿πμογεηΐ, ὑπαὶ ἴτ 5θο πὶ ἴο ἴαϊκθ 
ςσοπογεῖθ ἔοστῃ πῃ, δηά ἴο θ6 ᾿πβθραγϑῦ]8 το Πη, 
μἰπὶ (βοη. οἵ ““ργεάδογηηαίίηρ Πα Υ ἢ). 
ὝΠΟΥΙΘ ἈΡΡΘδΥβ ἴο μανὸ Ὀθθη ἃ [ϑ πάθπου ἴο ρεσ- 
βοηῃϊβοβίίοη ἴῃ {ΠῸ βου!ρίιγα] σοποθρίϊοη οἵ 5ῖπ 
ἔγοσα πὸ ΨΕΥΥ Ὀορὶπηῖηρ (Οεη. ἵν. 7. 866 
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Δα τῃδϊ τηδη οὗ 8ἰπ θὲ γενεαϊεά, {ΠῈ 
80 ΟΥ̓ ρεγαΠΙΟη ; 

4 Ὗνο ορροβεῖῇ δηά ὄἊχδίζει πίπη- 
561 δῦονε 411} (ἢδὲέ 15 ςδ]]εά (οα, 

11: ΤΗ ΒΒ ΔΤ ΟΝΈΑΝΞΒ, 1: [ν. 4. 

ΟΥ 1Πδξ 15 νγουβῃιρρεά ; 80 ἐῃαΐ ἢς 
45 (ὡοά 5ιτ6ἢ ἴῃ {πε ἐεπιρὶα οὗ 
(ὐοά, 5μενγίπρ Βίπηβε] ἐμαξ με 15 
σοα. 

Αἀάϊτοηα! Νοίδ δἵ επά οὗ {πῸ σμαρίεσ). ὍὙΠῈ 
58 ΠῚ6 αἰπηοβί ρεῦβοηδ] σοποθρίϊοη οὔϑ! ἢ ἈΡΡΘΑΓ5 
ἴπ ΟἿΓ ΤΟΥ β τοδοῃῖπρ (8. [οἢπ ν111. 34), δηά 
τιιη5 {ΠΓΟῸΡῊ {π6 γ ΠΟ] οὗ {πε ΕἸ ΡΙ5[16 ἴο 1μ6 
ΒΤ ΠΕ {Υν 21: 1. 6, 12; ΤΆ; Υἱῖ- 17; 26; ΟἿ: 
“ἘΠ 6 5ΓΘηρτῃ οὗ 5ϊη,7 1 ΟΟΥ. Χν. 56). 

δὲ γευεαίεά.] Ῥατί οἵ Π15 δἰδθογαΐθ ρῬαγ αν 
οὗ (ηγιϑέ. Α νεὶὶ 15 ἴο ὃ 164, ἀπά Πα 15 
ἴο ΡῈ βθεῆ. Ηδ 85, πκὸ (ῃσιβί, μ15 αροσαίνῥ5ε. 

ἐῤε τοῦ 4} Ρεγαϊέον. (8εε 8. [μη Χυῖϊ. 12). 
Οπα ὈΥ 5 οὐἱπιθ5 Πίίθα ΤΟΥ ἀθαίῃ. δηά βιγα 
ἴο δε ἀεβίγογεά. αν 68}15 [πΠ6 τδη νῸ 
584] 5. ΓΕΙΥῪ 416 [32 "2, “8 50η οἵ ἀδβαῖῃ 
(2 ὅ88π|. χὶ!. 5). ΤῈ Μδη οἵ 851Π 15 ἃ ΨΕΣΥ͂ 
ἱποδγηδίϊοη οὗ “ βε! -ἀεβίγογίπρ 6υ1]." 

4. ἤῥο οῤῥοτεοὶ απά οχδϊθθῦ ἰπη561 6ὁχ- 
οοοᾶϊηρ]γ.} “ΗἬἜ τ Πδΐ ορροβεΐῃ ἀπά Ὄχδζοίῃ 
ΒΙπη561Ὁ ὙΠ6 ΜΠ ΟΙῈ ᾿δηριιαρο ΠΕ͵Ο 1645 τι5 
ἴο ἃ ῬΕΙΒΟΠ, 8η 1Π4Ἰν1 4118] τηδη, ποΐ ἴο 50ΠΊ8 
ΕΡΙΓΙΓ4Ι] ΡΟΥΕΥ ΘΟΠΊΓΑΤΥ ἴο ἴπΠ6 Οο5ρεῖ. ΟΥ̓ 
ἴο ἃ Ιοηξ {1πῸὸ οἵ δάνεγβαγιθβ οὔ (ῃγιϑί. ΤῊΘ 
σΒαγαοίογισείς οἵ ““ορροϑβιξοη" [15 ΠΙΘΓΔΙΥ 
σαίαπῖς; Ὀυΐϊ (Πτγγϑβοϑβί. ννῈ}] οΌβουνϑ, “15 1ῃ15 
δϑαΐδῃ ὃ ᾿Νοΐ 50 ἴῃ ἔδοΐ, θιιξ 5ΟΠΊΘ οὔθ γ2211α71 γν ΠῸ 
ΓΘΟΘΙν 65 {ΠῸ6 ἢ1]] ΘΠΟΓΡῪ οὗ ϑαΐδπ᾽5 ροννεσ. 

Αραϊπϑβῦ (Ποῖ αόουε, ΑΟΥ., ἐπὶ πάντα) ΘΥΘΥΥ͂ 
οποῤῥαΐ ἐς εαἰϊεά (ὐοά ογ οὈ͵ 6 οὗ οὗ Του 5 1}.] 
Αομπηπηρηΐδίουβ Πᾶνα Πδίμγα ΠΥ [ὰγηθα ἴο {Π6 
ννοτγάβ ἴπ ΤΠ 4Πη16},--- δηἀ {π6ὸ Κίπρ 5141} ἦο 
Δοσογάϊηρ ἴο Πϊ5 νν1}], ἀπά Π6 5}4}1} Ὄχαὶὲ πιτη- 
561 δη4 ΠΊΔΡΠΠΪΥ ΠΙΠΊ56 1} ἀθονα ἐνεσυ σοάἢ 
(ΧΙ. 36). 8. [ἘὙοπΊθ5 Ἐχροϑιξοη οὗ {π8ΐ ρΡ85- 
ΒΑΡ ἰ5 ϑνουίῃ αἰζοπίνε βίπθάγ. Ηδ 5ρεδκβ 
οἵ {πὸ τεΐθγεποθ ἴῃ 1 ἴο Απίςοῆγιβε 85 θεῖηρ 
ἴῃς σοπηπιοη ἱπίογργείαίίοη οἵ ( ΓΙβίε ΟΠ. 
Ηϑε ὈΥῪ πο τῆθδῃ5 ἄθηῖθβ, δι γαίμου δββοσΐβ ἃ 
σογίαϊπ ἔμ] Ε]πηθπὲ ἴῃ Απίοσμιβ ΕἸΡΙΡ ἢ 8Π65. 
Βυΐ Πα ροϊπίβ ἴο ἃ ργΥΊποῖρὶῈ οἵ δογεοηέγ α οι 
δηα επί αγοηιοπΐ ἴθ 1Π6 ἔνγο σσθδί ορροβιίῃρ' 
ἤρατο ΒΟ ἴοννεῦ ον 411] οἴ εῦβ ΠΡΟΠ 
{Π6 ργορηῃρίϊς οδῆναβ, (γιδέ απ ΑπΕογιβί. 
ΤΠΘ ρῥγορμοίβ βίασέ ἔγοπι πΠῈ σοποθρίοη οὗ ἃ 
Βυμηδη ἴγρα οἵ (ητιβί; 85 {Π6Υ ργοσθϑά {ΠεῪ 
Ραϊπί ἢ ὈΟΙήδΥ βίγοκεθ ΠΡῸΠ 840 ΔΙΊΡΙΕΓ 
50 416, 1πΠῚ1] [6 ΟΥΙΡΊΠΑ] ϑἰδγε ησ-Ροῖηΐ οἵ ἢ15- 
ἴουῖο 4] ΓΘΔ ΠΥ 15 ἰοϑί ἴπ {π6 Βοιιπά 1655 πιαρηϊ- 
ἤσεποθ οἵ {με 1464]... ὍΒι5 {πὶ 5ῆδαρε οἵ 
Θοϊοπηοη ἴῃ ἴΠ6 72π4 Ῥϑα]πὴ Ρᾷ5565 ἱπίο {ΠῈ 
ΒΥΔΠοΥ 1464] Καὶ ὶπρ ννῸ 5141} παν ἀοπη πίοη 
ἔγοπ 564 ἴο 568, θείογε ΠΟ ΠΊ 411 Κίηρϑ 514} 
411 ἄοννῃ. ὙΠΕΓΕ ἰ5. ἃ ραγίϊ] ϑῃδάονηρ 
ἕοσίῃ, δὴ ᾿πηροσίθοξς θεριπηΙηρ, ἴῃ ϑο]οπηοη οὗ 
{Παξ ἡν Ὡς ἢ 15 ἔα] Π|16ἀ τη ΟΠ γῖδέ. “645 {ποτϑ- 
ἴοτε οἵἱγ ϑαυϊοῦτ ἢα5 Ὀοΐῃ ϑοϊοσηοη, δη4 οΟἴΠο 5 
οὗ οἱ ἘἰπΊε, 45 ἃ {ΥΡε οἵ Ηἰ5 σοπηηρ---50 Απί!- 
ΟὨγῖβί 50, 1 15. ἴο θῈ θε]θνεά, στρ ΒΕ Πα 

1Π6 ψιςοκεά  Κιπρ, ΑπΈοομιβ, νγῃο Ρεγβεσαΐρα 
1Π6 5αϊπΐῖβ, δηά ἀβῇ]θά {Π6 [ειηρ]θ, 85 815 ἔγρε." 
(8. Ηΐϊεγοη. “(οπιπηοηΐ. ἴῃ 1) 4ηῖ6]. Ῥτορῇ.,᾽ 
τοτη. Υ. 711--718). 

“ο ἐῤαὲ ῥὲ [ας Οοά--ἴπεβα ἔνο νγογάβ 
580 114 Ὀ6 ΟΠ 64] Δ ΘΒ 818 βϑδύ 2 ἦρε 
ἐφηηρίε 97, Οοά, 58 οὐχὶπε ἈΪπι5615 οΥΥ ἐῤαΐ ῥὲ 
ἧς Οοά.)] “ Οοεῖῃ δπά ἰδκοίῃ ἢῖ5. βεαΐ " (εἰς 
τὸν ναὸν καθίσαι). “ΤῊς φῬγερ. σοπποοῖοά νυ 
1Πηε νεγὺ ““ἴο ἴδε 15 βεδΐ " 1Π1} 165 βπίγαποθ 
ἱπίο σοάδβ ἤοιιβε. 868 “ [5 1ῃ6 Ῥαρδοῦ ὑσγε- 
ἀϊςῖεα δ᾽ Βρ. Ν᾽ ογάϑυνοσίῃ, Ρρ. 4,5. Μὰαγ 1 
ποῖ ᾿ΠΊΡῚΡΥ επίγαποα ὈΥ͂ 8Π δσίογπαὶ Δπ4 Ποβίιμα 
᾿πηῆποηςο ὃ [ἢ {πὸ Το ηρίο οἵ Οοά (εἰς τὸν ναὸν 
τοῦ Θεοῦ) 45 ἀπ Πρ: 5η6 4 ἔγοπι {πε Ηοΐγ οὗ 
ΗΟ]Ι65 νυ Πϊη, ἀπά ἔγοπι {Π6 πηοσα ΤΕπΊρΙε- 
σΟυγίβ. ΟΥ̓ ΘΠΟΪΌβασα ΒΟ ϑαυσγουηάεαά [ἴ 
(ἱερόν). [ὙΠῸ ἀϊδειποίίοη θεΐνναεεπ {Π6 ἔνγο 
Τά 5 15 ΨΕΥῪ ΓΠΠῪ σίνθη ὈΥ [οβαρῃι8. ὙΠῸ 
ὙΨΠΟ]6 ΡΠ6 οἵ ὈυπΠάϊηρϑ ννὰ5 {πΠ6 ἱερόν, ἀπὲ 
σοποϊϑίθα οὗ ἴῆγεθ σᾶῆρθβ. Ὑῃ6 ἢτγϑδί οὐ 
Οὐΐογ Ἰοά ἴο [πε ϑβεοοηά ἱερόν, ννῖοι οοη- 
βιϑίθα οἵ μ4115. ΟΧΛὁ σοιγίβ, ἔγοπι νυβῖοῇ ἔπεσα 
νγὰ5 84η δπίγαηςα πο {πΠῸ οΓΏΡΙ6 1[56]{, σοη- 
5Ι5Έ1ηρ οὗ ἔννο ρμαγίβ, {πΠ6δ ΗΚ δπά {μ6 Ηοὶν 
οἵ ΗοΙϊο5. Τῖ5. {Π|Γὰ γσάηρα νγὰβ {πῸ ναός.] 
ΤΕ 5ῃοια θὲ ποίιςβα {πδΐ ἴὲ 15 1π|5. ᾿ψοσά, 
τηθδηϊηρ ἴΠ6 “ἸΠΠΟΙΓ 5Βἤγιηθ, γΟἢ 8. δὰ] 
ΔΡΡΙΙ65. ἴο (γιβίίβηβ, ΟΠ] ΘΟΕ νοΙΥ δηά βίην. 
(1: (οτιπίῇ. ἵν. τό, 17, Υἱ. 19; 2 (οΥΈΠ. νἱ. τό ; 
ἘΡἢ65.11. 21; [Οβερῇ. 9 Ἀπ. ̓  χυ. τι; 6 ΒΕ]]. 
17 ν. 5, 8, νἱ. 4.) Εχροβίζουβ μεγθ μᾶύβ ἰδίζθῃ 
ἔνο ἀἸθγοπί νιοννβ: (1) ϑοπιθ ΒΌΡΡοβα {παῖ 
5. Ῥδ1] 5ρεδκβ οἵ {Π6 δοΐῃδὶ] ἰετηρ]α δὲ [εγιιβα- 
Ἰθτὴ ---ὐν ΠΘΊΠ 6 Γ 85 [Πθη βίδηα!ηρ--- ΟΥ̓ 85 Τεϑίοσοά 
ἴῃ με Ταΐατο (ΕΖΕΚ. χχχυη. 26): (2) ΟΥΠΕΓ5 
(νι ΟἸγγ5.) ἴακε τ “ΤΟΥ ἴπ6 (Βτίβιίδη 
ΟΒυΓομ65 Ἔνοσυννμεγε " (οξ ΕΡΙ65. 11. 21). 

ΒΒονίηρ Ηἰπι56 1 ΟἿ] (ἀποδεικνύντα 
ἑαυτόν). ὙΠῸ ννογά 566 ΠῚ5 ἴο δὲ 5ρεοῖδ!!Υ 
πι564 οὗ ἴΠοβεὲ νγῆο, Δ εσ θείης ἀδϑισπαίῖθα ὈΥ 
{ΠΟ ΠΊΒ6Ϊν 65 ΟΥΓ οἴμοῦβ ἴο οἤῆοσ, ἀρρεαγεά θεΐοσγε 
{Π6 Ρθορὶθ ἴο 5ῃονν Ἐμεπίβαϊνεβ. 1 (ΟΥ. ἵν. 9 
(δεε Βγεΐβοῃ. 5. ν.). 

ΤΠΘ δπδιτοι5 «εἰγεάρεϊσπαμοη οἵ [Π6 
Μδῃ οἵ 81η 15 ἱπάϊοαϊε. (οπέγασέ ἴΠ6 ἀεεῖσ- 
παΐίΐϊοη ὧν Οοά οἵ [ε5ι5 (Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον 
ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, Αοίϑ 1]. 22). 
“ἨΦ6 ψ}}}] σοπϑιχηπηαῖθ 4]} Φο]δίσυ, ὈΥ σδιιβὶ πε’ 
[6 νγου]Ἱ ἴο θεῖον {παῖ 81] νγοσβῃ!ρ νγπαΐθνεῦ 
15 ΔΌοΠ5μθα. Ηε Ψ1Π] εοπέγααϊεὶ ἐρὲ ἐγμε Οοά 
ΒΥ εογέγαάϊο τσ αἰ} 1) εν «υραΐευεγ. Ἠδ νν}}]} 
Τὶνϑέ 811 νγνουβῆὶρ ἴο Η!Πη561Ὲ 45 θεῖηρ {Π6 ΡΕΓ 
ἔδοξ ϑρβείπηθη οὗ {π6 ᾿πάθρεπάεποθ οὗ ππδη." 
(Εἀναγά [γνίηρ, “ Μογπίηρ ὟΝ δίς, ἵν. 257). 

οἵ" ἐῤαΐ ἐς «υογοφιῤῥεά;) (σέβασμα, “ οδ]εοξ 



ν. 5--8.} 

ς Βεπιεθοῦ γε ποί, {Παΐ, γγΠΘη 
Ι νγὰβ γεῖ σι γοι, 1 το] 4 γοιι 
{Π 686 τπιηρϑ ἢ 

- 6 Απά πον γε Κπονν ναί ἵννιτῃ- 
Βοϊάδθιη ἐπδὲ με πιρῃξ ΡῈ γενεαὶ θά ἴῃ 

Π15 {ἰπ|6. 
7 ὸογ {Π6 τηγϑβίεγυ οὗ ἱπιυίεν ἄοιῃ 

1. ΤΗΕΒΒΑΤΟΝΊΑΝΞ. 11. 

Αἰγοαάν νγοῦκ : οηΪγ Πα ννῃο πονν ἰβείθιἢ 
τυ ἰρέ, τι} Πα θ6 τακεη οἷν οὔ Πα ννᾶγ. 

8 Απά τἤξη 5}4}} {πα ὑΜΊο Κα θὲ 
γενεαὶβά, ννῆοπὶ τῃς [ογὰ 5}4}} σοη- 
51Π|6 ΙΓ {Π6 5ριΓς οὗἨ Π]5. πηοιῖῆ, 
ΔΠ4Ὰ 5}4}] ἀβϑίγου νη τΠ6 ὈΓΙΡ ΓΠ688 
οὗ 15 σοπηίηρ : 

Οὗ Τουθσθηςθ," “να 5 Γουγ ποθ ΟΥ̓ νοῦ - 
σΠΙρρεά.)) [{ 566 ΠῚ5 Ρ]Δι51016 ἴο γεπιαγκ [Πδΐ 
[π6 {{Π6 οἵ της ΒΕ οὔηδη ΕἸ ΠΊΡΟΓΟΥ ΠΟΠΊ65 ΥΟΓΥ͂ 
ΠΘΔΥ ἴο {Π|5 ννογά (τοῦ Σεβαστοῦ, οἴ. “πε αμσέμς, 
Αςἴβ χχὶ. 23), δπά ἴο οςοηϊδθοΐασα {παΐ {Π6 
(ϑαυ ϑπι, νυ] οἢ νγὰ5. ΡΟ ΓΟ ΠΥ π6 πιοϑί 
σοηϑρίσποιιβ εαΐαγο οἵ ΒΕ ΟπΠιθ, πλαΥ Πᾶνα θΘΘῃ 
πη 81. Ῥϑι]5 {ἴἰπι6, {πὸ σμϊεῖ σέβασμα οἵ {πε 
ννοσα. ((Ε Ῥ Δπῖεὶ χὶ. 36, 38.)}ὺ Βαΐ {Π15 15 
αἴ νδυίαποθ ὑνἱἢ ἴΠ6 ἀ56 οἵ {πὸ νοτά, Αοἴβ 
ΚΧΊ]. 23. 

5. Κορηιογιδεον γοι ποὲ ἐδαὲέύ . . .. 1 ᾿88 
ψοπύ 10 [611] γου.}] Οπε οὗ {πε ἰγδά!0η5, 
ΠΟΙ Ραββα ἰηΐο {πΠ6 {πους ἃπΠα ΠΙΘΠΊΟΥΥ͂ 
οἵ {π6 μυτοῃ. 81. Το 5ρθαῖβ ἴῃ {Π6 βϑπὴ8 
ἴοης οἵ Απίϊοητιβέ : “ὙΥα μαναὰ Πεαγά οὗ Απί!- 
Οἢ ΓΙσ[ 5. βοθηη ργεάθϑιπεαά σοτηϊηρ ἡ (1 51. 
Τομη 11. 18). 

6. ΤΠ ργοδαίεϑέ οἵ {πῸὸ (ἢ γίβείδη ἔα Ποῦβ 
Πο]4 {παῖ {πὸ Κ οπηαπ ΕἼΏΡΙΓΕ νγὰ5. {π6 νυ] ἢ- 
Πο]άϊηρ; ρονγθῦ, δηά {παΐ δ. Ῥᾷϑι}}5. σΈβευνα 
ΠΟΓΘ νγᾶβ {Π6 σϑϑι]ξ οὗ ργιάθπος απ ομαγγ. 
ΤῊι5 8:. [ογοπιθ 585 (41. χὶ. δά. ΑἹραϑβίαπη), 
ἘΙΡ 81. Ραμ] Ππαά νυ θη ΟραΠὶΥ δηα ΡΟΪαΪγ 
᾿Πδὲ {πὸ Μη οἵ ϑ1η ψψοι]ά ποῖ σΟΠΊΘ ᾿ πΠ|}] 
6 Βοπιδῆ ΕἸΊΡΙΓΟ ννὰ5 ἀεβίγογεά, 4 1ι|5ῖ 
σαι156. οἵ ρευβθοιίοη ψου]ά {ΠῸΠ ἈρΡΡΘαΥ ἴο 
παν Ὀθθη δῇογαάθα δραϊηδί {π6ὸ μασγο ἴῃ ΠΟΥ 
ἰηἴδ που." δ8.. (ῃγγϑοβίοπι 4150 Πεγα βαυϑ, “ ΠΓ 
ϑ(, δὰ] μαά βαιά {παΐ {Π6 κα οπίδη ΕἸ ρ γα ψν1}}} 
ΞΟῸΠ Ὀ6. ἀἰἸβϑοϊνοά, {πῸ6ὶ Ποδίπθη ννοι]ά Πᾶνα 
ἀδϑίγογθα πὶ 845 ἃ στεῦε] δηά 4]}} {πῸ [ἘΠ 8] 
ΝΠ ΠΪΠῚ, 845 ΡΕΙΒΟΩ5Β ὙΠῸ ἴοοϊς ΠΡ ΔΙΠῚ5 
ἀραϊηδί {πΠ6 δίαϊθβ. ““Βυΐ (4445 (ΠΒγγβοβίοπι 
ἴῃ. 15 ΕἸΧΡοβι(οη) 81, Ῥδ1]} γηεαπς ἴῃ6 ἢ οπιαῃ 
Εγρῖγθ. Απά ψίθη {πᾶΐ 514}} ἤαγα Ὀθθη 
[Κη ὩΥΑΥ, ἴπθη {π6 Μδη οἵ 81πη νν1}}] σοπΊδ. 
ΕῸΓ ἃ5 ἴπ6 ρονγεὺῦ οἵ Βαθυοη ννὰ5 ἀϊβϑοϊνθά 
ὈΥ {πε Ῥεγβίδη Τυπαβίυ, ἀπ 4 {ΠπῸ Ῥευβίη ννᾶ5 
ΘΙ ΡΡΙ απο ὈγΥ {π6 Οτεεῖκ, δπα ἴπῈ Οτεεκ ὈΥ 
{Π6 Ε οπίδῃ, 50 {πὸ ΚοπΊδη ν}1}} θῈ ἀϊσβϑοϊνεὰ 
ΟΥ Απειοῆτιδῖ, ἀπά Απίϊοησγισε ὈγῪ (Πγίβί.᾽ 
(Ουοίεα Ὀγ Βρ. ΝΥ ογάβυνουιῃ.) 

αυραΐ «υἱέῤῥοϊάε!ῥ. (τὸ κατέχον.) ΟΕ, {6 
58 ΠΠῚ6 ὑνοτ ἴῃ {ΠῈ ποχί νεῦβο, ᾽π {Π6 τηδϑβοιι- 
πὸ (ὁ κατέχων, “6 ψο ἰείίζειῃ, Α. Ν.). 
ΓΕ 15. ΒΘΠΘΓΑΙΥ βαϊά {παΐ ἃ ῥίπέγαπεε οἵ Απί!- 
σμγίϑε ἰ5 ΠΟΘ βροόκθη οἵ; δπά [τί 15 ἀγριιθά 
ὈΥ͂ Ξοπῆθ {Ππαΐ ἴπ6 ΠΙπάγαποα τη  Ὀ6 τοραγάβά 
ἸΠα 1 Π ΓΘ ΠΥ ἃ5 ἃ Πρ ΟΥ̓ ἃ ΡΕΥ5ΟΠ, ἵγτοπι {Π6 
σἤδηρα οἵ ρεπάθσ, ἍὍΠ15, Ποννευυ, 15 αἰΐο- 
ΒοίμεΥ ἃ ἀσφάιποίίοη οὗ τπιοάθγῃ ἰορῖς, ὙΤΠῈ 

εεν Ζ761.-- οι, 111. 

ἢγϑέ ΠΊΔΥ Ὀ6 ΠηοΓ ον {Π6 ϑθσοηά νυἱαννθά δοὐἱ- 
ἠεείυεῖν ἀπὰ σεπογα ν ([Π6 ψεπεγα πο πα 61). 
ὝΠΟ πιεδηϊηρ οἵ ῥῥηάγαηεε 15 αἶ50ὺ βοπηθννῃδΐ 
ΡΓΘοδτίοιιβ. [{ 15 τηδἰηζαϊπθά, ποῖ νυ! ποι ἔογοα, 
πὲ [Π6 νϑυῦ ἄοεθϑ ποῖ ΡγορεΓΥ τπϑδῃ “ἢ ψ]ἢ- 
μο]ά, εξ, μιπάογ," Ὀὰῖ “πο ἔαϑβί, ροββεβϑ8." 
(ϑεε Βεηρεὶ, “ϑιπῖ 4] ἱπίεγρτείδπίιγ ἐς 
οὐἐἑεπίε ἐγιῤεγίμηι." 866 ἴΠ6 ἀϊβοιβϑίοη ἴπ 
ὨδΙΠησογ, “ Εἰσδί ρὲ οὗ {π6 σμυγοῃ;, []. οι, 
ποΐς.) 

πῃ οτᾶθτ ἐῤαΐ ῥὲ γιαν δε γευεαὶρ.] (οὐ 5 
ΡΓΡοΟΚα ἰη {πε τοϑίγαϊηξ, [πμαξ π6 τηδΥ δε τε- 
γεαὶθά ἴῃ 15 ΟὟ 8568 50π--ποΐ ὈείΟΓΕα. 

ἡ. ον ἐδ γηγοίεγν ο7 Ὁ} 6 18. ΧὉ}6881|688 (36. 
ΜΠΙΟΝ 1 ὅτ ἁδθουῦΐ ἴο ἄδβογθε) ἢ: αἰγειάν 
ἡιαυογζίησ.] 866 ἴῃς ορροϑίίβ. “Ἅ πινϑβίεγυ οἵ 
Βοῦ δ 59. (τ ΤΊ ΠΕ Ἧ1, τὴς ΟἿ᾽ ἔοῖ ἘΠ6 
ΡΓΈβεηςο οὗ Απεσγίβί, ουθη [π΄ {π6 Ρῥγί τηνε 
ΠΊΟΝΙ, τ 5Ε. ΠΟΙ π, 1 τῇ: 1ν.. 3. « ΕἸ ΠΠδπ 
ἴῃ {πΠ6 νου οἵ {πε ἅρϑ, ἴΠ6 Ρρονοσ οὗ {π|6 
15. νυδιτῖηρ; το 6 4! Κοηρά ---ἃ τηγϑίογυ 511---- 
ἃ5 1ἴη6 Ὀο]θνοσβ πιἀάθη [1{6 15 ἃ πηγϑίεγυ." 
(Ργοΐδββοσ [οννείί.) 

14.0ὕ165516585.] [π σοηΐγαβί ἴο {πὸ τηοσγαὶ 
τ ϑίγαιηΐ ᾿πρ]|164 τη “ ΜΠ ΠΠΟ] 4. ὙΠ Θββεπίϊδὶ 
Ιάεα οὗ ἀνομία 15 51ΠπΠ 85 νυἱοϊαϊίοη οἵ ἡχσευ. 
Βρ. δνογάβννογίῃ σοπϑιάθυβ (παΐ {πῸ οἤϊοῦ 
αἰ] 165 οὔ Π6 νεῦβο ἀγα γεπιουθα ὈΥ Ὀεδγπρ 
ἴῃ πηϊπα ἐπαΐ {πεγο 5ῃου]α θῈ. ΠΟ ΠσΟΠΊΠΊᾶ ἴπ 
τῆς Οτεεκ δῇεσ (ἀνομίας) ““ Ἰανν]οββπαβϑ, θὰ 
1ηδΐ ““ΟΠΙΥ "15 ἴο 6 σοπιιδοϊβα νυ “ νογκ- 
Θ[ἢ ᾿πυναγάϊγ " (“νουκβ ᾿πνγαγά]ν ΟΗΪΥ 7}, δπά 
{Πα ““πονν 15 Δη{ Ποῖ α] ἴο “πα ἴπθη "ἢ 
(ν. 8.9», ἀπά “τὸν ψουκίηρ ἱπνναγάϊγ," ἴο 
“Βρίηρ Πουθαου γονυθα]θα οινναγά!γ ᾿ (γ. 8). 
(15 186 Ῥαρδου ργϑάϊοϊεα ὃ ἕο, Ρ. 6.) 

8. ἐῤαὶ ἤ᾽εζεά.] (ὁ ἄνομος.) ὙΠῸ ἸᾶΓτ- 
1955 Οπ6) ΠἼδχ, υϑθ4 ὈΥ Ρ]διῖι5. ({1Κ6 {Π6 
ΗδΘὉ. νη, ἀσεβής, 1, ΧΧ.., 5 χί. 4.) 

αὐυῤογι ἐρὲ 1.ογὰ] ὝΠΟΓΕ 15 νΕΓΥ σοηϑίἄογ- 
4016 οχίεγπαὶ δα που ἴοσ Δα Ἰπρ' αἴτογ Τοτά, 
ὕει (80 δὲ, Α, Ὁ). ὙΠο βαογοά παπηθ5 οἵ 
ΟἿΓ 1 οΓά ἀγα τπἰι5664 45 [Ό]Π]ονν5. ἴπ 1Π15 ΕἸΡΙ 5616 : 
0 ΠΟ ΟΠ] Ὁ..2 ΤΠΟΒΘΟ ΤΙ εΙ, Ὅν 8. 12: 
τ 1 Ὑ τὸς ἢἴ|- Θ᾽ Ἐ2. 18... 02. ἘΠῸ ἸΕΟΤΟ: 
2, ΘΠ ΘΞΘΙ ΟΣ Οὐ 2.0 11. τὸ , ἃ, τἜν τ. 
(3) ΤΒε Τογά [6Ἔβ5ι5, 2 ἼΠε55. 1. 7, δαἀεὰ 
ἴῸΓ [6 βακε οἵ ρεγβρίοιμγ. (1η 2 655. 1. 
8-12, 50ΠΊ6 ΟΠ ““ (ἢ τιϑί.)) 

«ὐἱὲρ ἐδὲ ὀγεαὶδ ῳὶ Ηὶς »πομφ ἢ ΟΕ, 5. 
ΧΧΧΙΙ. τό; 588 χὶ. 4. ) 

Ὁ 
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4ὃ 

9 ἔνεπ ἠϊηι, νυῆοβα σοπη!ηρ; 15 Δίζου 
1Πε6 ννογκίηρ οἵ ϑαίδῃ στῇ 841] ρόννεγ 
Δη4 5195 δηἀ ᾿γίπρ' νγοῃά δ. 

ΙΟ Απά ψιῃ 41} ἀεςεῖνδθ επεββ οὗ 
ὉΠΙΙΡΘΟιιβη 655. [π᾿ 16 πὶ {Πδΐ ΡΕΓΙ5} ; 
θεσαδιιβε ἘΠΕΥ γΓαοεῖνεα ποῖ {Πα ἰονε οὗ 
της {τυῖῃ, ἐΠαξ {πεν παῖρμξ θ6 βανεά. 

αὐἱὲρ ἐῤὲ ὀγίσρίπεις 9 δὶις δογῖηρ :] ΠΠ|ω|- 
ἐγαΐίοπε ααπνερέῖς σε (Ν α]5.). “Πα Ὀτιρμξ 
ΔρΡρθάγάποθ οὗ {πὸ Αὐνοηΐ ἰ5 ὈΧΓΙΟΥΓ ἴο, ΟΥ̓, 
αἱ ἰοαϑί, {πεῈὸὶ ἢγϑδί γδάιδίίοπ ἔγοπιλ ἴπΠ6 Αὐἀνοηΐ 
1[561Ὁ (Βεηρ.) ΝΠ {Π6586 ννογάβ οἵ. {πε 
Π41{-1||πὸ οἵ Μηΐζοπ, ννῆῖοῃ 50 ἄδθερὶν [ἱπὶ- 
ΡΓΘσΘΘα {Π6 ᾿ἱπηαριπαίίοη οἵ ἊΝ ογάβννοστῃ : 

““ἘᾺΓ οἵἵζ ΗΙ5 σοτηΐπηρ 5ῃ0η6.᾽ 

1 πιᾶὺ 6 ἴαϊκβεη, μονγενεῖ, ποῖ Ἔχδοῖ!ν 45 ἃ 
ψιν Ριοΐαγα οἵ {ΠῸ [Ὰ]} γθα!γ, ΒΕ 45 πηρὶ]γ- 
πη [Πδΐ 1Π6 γηεγὸ ἀῤῥεέαγίηρ οΥ Η15 Ῥαγοιιβία 
ἍΜ ἀεσδίσου {Π6 ἰανν]εθδθ οὔθ. “(οπηηρ "ἢ 
(Ἐπιφάνεια, ἴῃ Ν. Τ΄. 5ἰσπῖῆθβ (1) {86 Εἰγεῖ 
Αἀνεπΐ, νυ] 115 βαυ!ηρ' ΠΡ δὲ (2: πη: ΤΕ 10}; 
(2) {με ρ]ογίουβ τϑοίυσῃ (1 ΤΊ. Υἱ. 14; 2 
πα ταν ἀν» τριβὴ) 

ἀ αὐ ἢ 6 9.211} τεῖεῖϑ 0 Δ ἘΠῸ 
δ δία πίιν698 -- 811] ΡΟννΟΥ,, 411] 5! 5:5, 411} ννοπάθγϑβ. 
80 “Ἰγῖπρ " 5:5: 1Π65 ροννεῖ οὗ ᾿γϊηρ, 5:55 οὗ 
᾿γιηρ, νόμου οἵ ᾿ἱγιπρ. Νοίθ πον ΠΊΔΗΥ͂ 
νγογβ π΄ ἴπθϑθ νϑῦβεβ Ὀγηρ οὐἕ {π6 ΠΕ] ]Π15ἢ 
σαγισαῖαγο οἵ ΟἿἿ ϑανϊοιγ--(ἀποκαλυφθῆ, ν 
3, Υ. 6, ν. 8; μυστήριον, Υ. 7) παρουσία, ν. 9; 
δη4 νὰ δυνάμει, σημείοις, τέρασιν, οἴ. {πὸ 
σημείοις, τέρασιν, δυνάμεσιν οἵ [65:15 ἴῃ Αοίβ 
1. 22. ΗΘ. 11. το. ΤῈ πιοϑὲ ὄὌχμαιιϑίϊνθ 
ΘΠαπηθγδίίοη οὔ ΟἿΓ 1] ογά δ ΤΠΊΓΆΟΪο5. 15 
Ῥατοάϊβά. 

251 αἰ ἀθοοὶῦ 977) πργισῥίοομσηεῦς ΤΟΥ ἔῤῥει 
μαῦ τὸ ρϑυύΐβῃῖπρ.) “ἼΠΕ ἀδί. 1Π1Ρ]165 
παξ {Π6 ἔαἸβεποοά Πὰ5 ἃ πδίυσγαὶ δηἀ Ἴοη- 
8614] εἤδοΐῖ οἡ {Π6π|. 866 Αὐἀάπίοπαὶ Νοία 
δῖ {6 επά οἵ {Π6 ἌἽμαρίεγ. 

11. Οοά -ῥαὶ]] τοπά ἐῤοηι.] 80 Α. Υ.; ρτγο- 
ἔεγ 016 το ““ἀοίῃ βεηά. ὙΠὸ Ἰδαίου 15. σοπ- 
βἰάογθά ἴο Ὀ6 4 υἱνιά ρσγορποίϊς ργεβεπῖ, δπά 
{Π6 Ῥγεβθῃΐ ἴθηβθβ ἴῃ νυ. 7, 9 ἅΓῈ δρρϑα]ϑά ἴο. 
Βιυΐξ νν. 7, 9, το, 4΄Ὸ 1ὴ 56ῆ56 δἰπηοβέ ραγθη- 
{πδῖϊο; ἀπά νϑῦβα Τὶ 15 ποΐ οοπηροΐρα νἱίἢ 
1π6πὶ, θυ νυ νεῦβεβ 8, 12. (866. ΒΘ ΙςΒο, 
“(οιημη. τί. τη Ἰος.) 

σέγοηρ ἀἰεἰμοίο) “ΠΪ5 ἤπθ δηά νυἱβοσοιιβ 
ΡὮΓΑΒΘ ἜΧΡΓΈ5565 ἴΠ6 ᾿πογργοίδίϊοη οἵ (Ε στη. 
πτταίποσ, Ποννενοσ, κ8η ᾿πΠΠῸΓ ψοτπίηρ οὗ 
ΕΥΓΟΥ͂ ᾿ --- ποίην δχίθυπαὶ, Ὀὰΐ βοιῃϑίμιηρ 
ὙΠΟ ΠΟΥ ὈΥΙΠΡ ἸΡΟΠ, Δη4 ἴδε] ψ]ϊη, 
{6 ΠΊΒε]νο5. (Βρ. ΜΝ ογαάβννοσίῃ, 1. ες. Ρ. 7.) 

ἐραΐ ἐξεν σῤομέα δεϊϊοουε Ὁ π6 11.6.1] ΚΕ δἰεσσιπρ 
ἴο νΈ͵58 ο. 

19.1 Τμαΐ {ΠΕῪ πιρῃΐ θ6 1πᾶρ 68, 8]] ςο]- 
Ἰδοίίνεϊγ, ννμο πδνα ποῖ ̓ Βα ονοά {πὲ τγυΐῃ, Βα 

Π, ΤΗΈ ΒΑ ΠΟΝΙΆΝΗΆΒ. ἢ ἵν. 9--:2. 

11 Απά Τογ {ῃῖ5 οαιιβα (σοά 5841] 
βεηἀ {Ποπὶ βίγοπρ ἀαἰιβίοη, πὲ ΠΟΥ 
8Ποιι 4 Ρεΐϊενε ἃ ἰϊο : 

12 ΓΠαῖ {πον 41} πηῖρῃε 6 ἀφπηπεά 
νη Ὀε]ενεά ποῖ ἐπε {γαίῃ θὰ Πδά 
ΡΙΘάβιγα ἴῃ ΓΙ ΠΓΘΟιι5Π688. 

123 Βυῖ νγὲ δε Ὀοιπά ἴο ρῖνε 

μανς ἴα κϑη {ΠΕ ῚΓ Ρ᾽θαϑασο ἢ {Ππ6 πητιβπίθοιϑ- 
Π655 (5ς. οἵ ἴῃ6 Μδη οἵ 81η). Πα σοπάεπ- 
πδίίοη οἵ ἴποβα πο Ὀεϊοπρ το {πΠ6 Μδη οἵ 
81ὴ ἰ5 ποῖ Ὀδοδιβα ἵμαΥ πᾶνε θθθη ἀεεεζυεά 
1πη6]]θοῖι ΠΥ, ας Ὀεσαιιβδα {πὸ ἡδοερίοπ ὈΥ 
ὙΒΙΟΠ ΠΟΥ ἅτε οπίδηρ]εά Πὰ5 [15 6 δπὰ 
ῬοννῈΓ ἴῃ ἃ σογγιρίθα αὐδ]], ννΒΙΟἢ 15 αἰγαοίθά 
ὈΥ πὰ τενεὶβ ἰη {Π6 ᾿ηγίσῥέεομσηεσς οἵ {Π6 
ΔΠ11- (γι βίϊδη ϑυβίεπι. “ Ηδ ἜἼχροξαβ {Π6 ἰεπι- 
ΡΕΙ νν ΠΟΙ ΠΊΔΚ65 ΡΘΟρΡΙΘ πΠΌΘ]Ι νυ σβ, Ὀθοδιβα 
ΓΠΕΥ͂ ἅΓΕ 5 πη γ5." (Κεῦδ]ε, “ ϑειά. 85..᾽ Ρ. 235). 

ἼΠΟ πιοβί τππαγκοα [δαΐαγεβ 'π [Π15 ΡαΒβαϑῈ, 
γΕΥ5. 3-12, ἅΓῈ {πε56---(4) Α οατγισδίασγε οὗ 
ὥῤγίσε; (Ὁ) Α σατγιοδίατε οὗ Οῤγιεἑαπεέν. 

(4) Α οσατϊσδίαγο, πη εχαοΐ σομππίογρατέ δηᾷ 
τοσΚοτΥ οἵ ὥῤγίσέ ἴῃ ἐπε Μδηῃ οὗ 81η. 

ΤΠς Μδη οἔ ϑίη μ85, {κὸ (ἢτιβέ, 
1. Αῃ “Ζοεαίνῥεε (ἀποκαλυφθῇ, ν. 3), «ἢ 

ψΟΣΒ. 6--8. 
2. Α σοἱρ)ιὴ το ὌΡΟΠ {Π6 5ἴδϑε οἵ 

Πυπῆδη Πἰβίοτγυ (ἔλθῃ, ν. 3). 
3. Αη ““ἀΦυεηί (οὗ ἡ παρουσία---ν. 9). 
4. Ῥοαυετ,, σἶσης, «υοπάεγο (Υ. 9). 
5. 1)εεἱσπαΐίοη (Υ. 4). 
δ. Ἃ ἀεβπιτεἰγ Δρροϊηΐεα σεαϑοη ογ δὶς οαυη 

(ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ --ν. 6). 
(Ὁ) Α οατίοδξαγθ, ἃ ΠΠΟΟΚΟΓΥ ἀπά σοιπξοι- 

Ρατί οἵ Οὐγἐτελαριεν 1η ἴῃς τη -Ο ῤγισαην οἵ 
της Μὴ οἵ ϑ1ηὴ. ΑἊΑ5 βοπὶὲ οὗ ἴδε ᾿ἰϑδάϊηρ 
ΒΙοσο5. οὐ (ἢ γιδέ ἀγῸ δεπ!οιϑὶν ἰγανθβϑιιθα 
1η {ῃ6 “Ἰανν]θθϑ ΟΠ," δηά ἀεδβογιθεά ἴῃ ἰδη- 
δαρο ΠΟ ἢ ἔογοοϑ τ5 ἴο {π|ηκ οἵ ὥῤγλεξ; 50 
56 ΟΓᾺ] Οὗ {Π6 Ἰοδάϊηρ' ἔδαΐαγοϑβ οἵ {πὸ ὥῤγλεξίαϑ 
σγοίεηι ΔΥῸ Ῥονν γα ΠΥ ἐγανεϑεα ΕΥ̓͂ πη! δεῖνα 
τη ργι  αηῖέν. 

1. “μη-π-Οῤνιοηαηπιίν 15. ἃ τιγείογν (γ. 7) 
᾿πηϊξαΐϊνο οὗ {Π6 γηγςεγ} οἵ βοά Π655. 

2. ΑπΕ- ΟΠ ΓΙΒΕΔΠΙΥ Πᾶ5 ΔΠ ἐπέγσν, 8ΔΠ ἴπ- 
νογκίηρ (τὸ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται, Υ. 7: 
ἐνέργειαν πλάνης, ν. τι; εἴ. ΕΡἢ65. 11, 2), 
᾿πηταΐνε οἵ (Π6 ἐπέσσγ, {πΠ6 ᾿ηνογκίηρ, οἵ 
1Π6 ννογά οἵ σοά (τ 655. ||. 12; Ηδθ. ἵν. 
12), οἵ σοά (ΡὨΠΠΙΡ. 1. 11; Οαἰδξ. 1]. 8), οὗ 
[Π6 ᾿πάννε!!ηρ ϑριτιῖ ((ΟοΪοβ5. 1. 29). “κε 
5}4}} ννοσκ ἴῃ {π6πὶ ΟΥ̓ 5 ἢ 8 ΘΠΕΓΡῪ 845 ἴῃδξ 
οἵ τὴς Ηοὶγν Ομοβῖ, ψῆο νυ] ποββεῖῃ ἴῃ τ15 
ΠΟΠΟΟΥΓηΙηρ Οοά; ποΐ ἃ τη Γ6 ἈΡΡΓΟ ΠΕ ΠΒΙΟη, 
θυΐ δὴ Ἰηννοσίκιηρ ΟὗὨἨ ΕΓΓΌΓ, ἃ ΓΟΡΈΠΟΓΔΙΙΟΠ 
ἱπίο [6 ἔφ οἵ ἐῤε ἐΐε  (Εάνναγά [τνϊπς, 
“Μογζπῖπρ ΔΝ δίς, ἵν. 256, 259). 

3. ΑπΕ-ΟΠ γι βεϊαπιῖν Πὰ5 ἃ ,αϊ:}--- ἃ 5ο] 6 πηη 
τηακίηρ οἵ δὴ δεῖ οἵ [Αι --ἰπιϊξατῖνε οὗ {86 
ἔφ! οἵ (τ βίϊδηβ ἔν. 11). 



ν. 14---τ7.] 

ἘΠ δη Κ5 αἰνγαὺ ἴο (ὐοά ἔογ γοιι, Ὀγεῖῃ- 
το Βεϊονεά οὔ τς [,ογά, θεσδιβα (σοά 
Πδίῃ ἔτοπι ἢς Ὀερίπηϊηρ σπόβθη γοιῖι 
το βϑα]ναίίοη τῃγοιρῇ βαποι ποδίίοη οὗ 
τῆς ϑριίτγις δηά θε] 16 οὗ ἐπα {τα τῃ : 

14 νΒεγειηίο με Ἴδ] θά γοῖι ὃγῪ 
ΟἿΓ ρΌΒΡΕΙ, το {π6 οδίαϊπίηρ οὐ {πε 
ΒΊΟΥ οὗ οἷ [οτά [εϑιι5 ΟΠ γιβε. 

1ς ΤΓετείογε, θγείῆγεη, βίαπα ἔαϑβί, 
Δηα ΠοΙά τῆς ἐγδάϊτϊοηβ νυ ῃ ἢ γα ἤανα 

4. ΤΠῈ νψογάϑ εὐδοκεῖν, εὐδοκία, ἀγα τιδεἀ οἵ 
(οὐ 5 βοοά ρ]δθαβασα 'ἴπΠ Ηἰ5 ϑίῃϊθϑϑ ϑοη, δπά 
οὗ Ηἰβ5 βοοά-"}}} ἕο τιθη (8:. Μαίί. 111. 17; 
ον 5. ΧΥΠ, σ᾽ 8... {πκὸ χιϊ.. 22: τ᾿ (ον. 1. 
21; (Ουεἰαΐῖ. 1. 15), ΟΥ̓ οἵ {ῃ6 βροοά-Ψ}} οὗ 
(ἸΠγιβίϊαηβ ἴῃ ΠΟΙη655 δηά δοίβ οὗ ἴονε (1 
655. 11. 8, κι τ᾿ λ.). Τῆα ἱπιϊδίϊνε “ βοοά 
ΡΙθαβισα οἵ ἀπί1- ΟΠ ΓΙΒΕΙΔΗΙΥ 15 1πΠ πητιρῃῖ- 
ΕΟ ΙΒΏ655, 85 (σά [15 ννε]]- ρ]εαϑδθά ἴπ ( τιβί, 
ΟΥ Οοα᾽5 βεγναπίβ ἴῃ βοοά (εὐδοκήσαντες ἐν 
τῇ ἀδικίᾳ, ν. 12). 

18. ῥα ϑογε ἐῤε δεσιππίηρ] 80 Α. Ν. 
Τρ μαν, τοδάϊηρ ἀπ’ ἀρχῆς (ποῖ ἀπαρχήν 
“ΟἤΟβθη γ08 85 ὦ γι. 7 γι}. ᾿Απ’ ἀρχῆς Πᾶ5 
τ Οἢ. αχίθγπηδὶ δα Πογιίγ. (δὲ, Α, Ὁ, Ε᾿, κ' το λ.) 
ΠΕ “ἔγοτῃ {πὸ θεριπηῖηρ " (αὉ [Π|{10 ΓΟΓΙΙΠῚ) 
15. 4υἶΐο ἴῃ ρίασα μογο. ΔΝ ΉΠ]6 ἕο σοπιθ σορυ βίϑ 
τὲ τηῖρ ξ ἀρρθὰῦ ἀπῆσου], 1 15 αυϊέα ἴῃ δοςσογά- 
σα ΨΠΠ οὐ Το 5 ἸΟῪ πνοτγάβ (81. Μαίί. 
Χχν. 34). Οἱ ἀπ’ ἀρχῆς, 5686 ποΐδ οπ 1 δῖ. 
]08Πη 1. 1.1 

ἐροσόμ γο.] ΤῊς ψεγῦ ΠΕγῸ ἰβ5 ΤΟ] Κ40 16. 
Νοῖ 85 εἰβεννεγε (ἐξελέξατο), Ὀθξ ΠΟΓΘ 4Δ]οπῸ 
ΤΌΓ {Π|5 ἰάθα εἵλετο ἔγοτη αἱρέομαι (ΜΙ44.) 
“8 Κὸ ὅο Ηϊπι5611." ΕΟ εαῖ. χχυϊ. 18 
(ΧΧ). 

ἐῤγομο σαποβεαξίοη Κ᾽ ἐδ ϑριγ ἢ “Ἴὰ 
(ἐν) βαῃοςποδίίοη " 15 ἴπ6 οτϊζοσίοη οἵ σοά β 
“ΟΒοοβίηρ το Ηππη5618 

14, «υῤεγειηίο (εἰς ὅ, ἀπῖο αἱ «υῤῖίεῤ (1.6. 
Ἑποῖςθ ἴο ΗἸπ|56}} ἔγοπι {π6 ὈΘρῚ Πηϊηρ ; βαϊνα- 
ΤἸΟΠ ἴῃ ϑρι γα] βαποιβοδίϊοη ; δηά θε] εξ ἴῃ 
{τὰ ῖ1ἢ. 

ἐῤὲ οῥαϊπίτ' 97 ἐδὲ σἱογν 977 οἱ" Γιογά . (ἢ 
ἼΠΟΓΘ δύ ΤΠ γα ΡΟββιῦ]α σα άθϑ οἵ πηθδηϊηρ 
ἴο Ὀ6 ἴοππά ἴῃ μοβε νγογάβ. (1) Οοά παίῃ 
σἤόβθῃ γοι ἔοσ πὸ ριγροβο οὗ 8Δη δοη ϑ! οη 

11-. ΤΗΒΒΒΑΓΤΟΝΙΑΝΘ. 11. 

θεβθη ἴδιρῃῖ, ψ ΠΕΙΠοΓ ΒΟΥ νγογά, οὕ 
ΟἿ ΘΡΙ 5116. 

ι6 Νον οἷγ [ογά Τ6ϑι5 (τίβε 
ΒΙπΊ561ξ, ἀπά (σοά4, ἐνεη οὐἵγ Εδίμετσ. 
νγΠ]οἢ ΠδῈ ἰονεά 5. 4π4 Παίῃ ρίνεη 
“5. Ἐνευ!αϑτπρ σοπβοϊδίοη. Δπ4 φορά 
Πορε {ῃγοιρῇ ρτάςα, 

17 (ὑοπιίοτέ γοιιγ Πεατγίβ. δηά βἰδὺ- 
58} γοῖν ἴπ ΘνΕΥ φοοά νγογτά δηά 
ννοτκ. 

ΟΕ ο᾽ογγνείο οὐσεν γάν [εν ὡς (2) ΕΣ. «8 
ΒΙοΥΙΟΙΙ5 Ροββεβϑίοη οὗ οἱἵ ογά. (3) Μοβί 
ΡΓΟΌΔΡΙΥ 845 ἴῃ Α. Υ.. (περιποιήσιν, αεηπείέίονι, 
ΜΙ ρθη. οὗ {Πῖπηρ5 δοαι το; τ ΤΠ 655. ν. 9. 
Οὐ ηπι» ἸΕΧΟΝ 1: 

15. “Ὁ ποοηβοῖοιβ οὗ νῆα τνα 5ῃμου]α 68]] 
ἰοσίεα] ἱπεοηποίσέθηςν, ἢ6 Ἰτητηθ δῖε ]γ δ 45, σἑαπά 
745: (Ρτοῦ, ]οννεῖι). ““διαπάϊηρ ἴαϑι, θ6- 
οδιιβα (ὐσοά Παΐῃ σποβοπ τι ο Η ᾿π1561} ἰοσ {Π6 
ΡΌΓΡΟΒα οἵ δοαιυτιηρ ϑαἰναίίοη, 15, δὲ ΟΠῸ6, 
Ἰοβῖοδ] πα βρί γιξιι4] σοπϑιβίθιου. 

ἐῤε ἱγαάίξίοπς αὐῤῇῆορ γε ποθ απ, 
«υδείῥεῦ ὧν αυογά, ΟΥ ὧν οι Ἐρὲτηρ. “Οοά 
ῥαπάς ἀοαυπ ἴο τι8 ὈὉΥῪ {π6 Μιπιβίεσβ οἵ {πε 
Οο5ρ6]. Ὑγαάϊέοη οἵ ἰῃϊ5. Κιπά ἰ5. ἃ βτϑαῖ 
Ὀεποῆξ " (Βεηρε]). 

16, οτγ 1,ογά ὕέσις ΟΡ δίγησο!] Αβαΐη 
{Π6 πια]θϑίιο αὐτὸς---(αὐτός δὲ, ὁ κ.-. ἡμῶν 
Ἂ ΧΟ πὸ οὐ Τα 7655 ἙΠΓΙΘΕ 5 ΘΒ τ 
ΤΉ 655. 11. 16. (Πγγυϑβοβίοιη ᾿ηνὶΐθϑ ἴῃς βρθοῖδὶ 
αἰζεπίοη οὔ ποθ πὸ ἄδθηγ [πΠ6 οο-εα τα] 
ΠΤ νιπιγ οὗ {π6 ϑὅοη, Ὀδοδιβδε Ηδ 15 παπηθά 
Αἴζοσ {πῈ6 ἘΔΊΠΟΥ ἴπ {ῃ6 Ὀαρίίϑημαὶ ἔοσγπλμ]δ. 
Ήετγα Ηδ 5ίδπαϑβ ἢγϑί. 

ἐεγ  αοἰϊτις σοποοίαΐίοη.] “Α, σοΟηβο δ ΊΟη 
ΓΟΔΟΠΙηρ ἴο {πΠῸ ᾿Πἴδ (Παΐ πονν 15, ἀπά ἴο {παΐ 
ὙΠ ΙΟΙ 15 ἴο οοτης ἢ (Ρτοῦ, [οννγείί.) 

17. Οογῃγογὲ γομγ ῥεαγίς:.} (ο»η ογ (παρακα- 
λέσαι), οἰησιίαν δηὰ ορί. (ΟΕ {π6 ϑἰπηαγ 
Ἰαποίίοη οὗ “ΟἿἵγ Τογά [6515 (ἢ τίβε," ἀπά 
“Οσά {Π6 Εδίποτ," ἢ ἃ νογὉ ἴῃ πὸ σὐγσϑίατ' 
1 ἼΠ655. Π|. τι. ΕῸΥ {πΠῸ ἀορηηδίις Ὀεαγὶπς 
οἵ {πΠ656 ννογάϑ--ἰπ ΠΙΟἢ {π6 Ῥογϑοπβ οὔ {πὸ 
80Π ἃηά {π6ὸ δίΠΕΥ τὸ αἸβε!πρι θη θα, ννῃ1}6 
1ῃ6 ᾿ἀδθπίν οἵ {πὶ οροθγαίΐοη δά εχέγα ἰδ 
ἀφοϊατοά---5θ 6 [πιγοάιπιοίοη. 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οη συ. 3. 
3. 3 ΓΝῸΠ (Ὁ εη. ἰν. 7) ““ϑδἷπ σοῖο ῃεβ᾽ 

στ Π γα {ΠῸ ἔοτηϊπίηδ βυιθϑίδπεϊνε 15 σοπϑδίγιιθαά 
ὙΠ ἃ Πα ΒΟΙ πα ΡαγΕςΙρ]6, θθοδιβθ ἴξ ἰβ ρους 
ΒΟΠΙΠΘα 85 ἴΠῈ ΠΟΥ ἴπ ΔηΊθ 5}, Πκ ἃ τ]ὰ 
Ὀεαϑί--- “βίη ἴ5 6 νσχῇο σοιοῃ65." 

ἐῤῥαὶ αν τῤα]! ποὶ σοῦ, ὀχεοῤὲ ἐδεγθ εονθ.] 

[“Ἐ εἰδέῖνε ραγίϊς]θβ ρῖνε ἃ Ῥυθοῖβθ ἜἘΧρΡυ βϑί 9 
ἴο ΕΥΘΓΥ͂ βοσγΐ Οὔ ΓΘ ΠΊΡΟΓΑ] βδοπΐεηοθ. ΤΠ δηΐο- 
σράθῃΐ 15 ΒοπΊ  ἸΠη165 ΘΧΡΓΘΒβθα, Βοπηθ ΕἸ Πη65 σοη- 
ταϊποα ἴῃ [Π6 ἴεπβα οὔ πε νουθ. [ἢ τΠῸ δάνογθιδὶ 
βεπίθησα δε πρίν νγῈ ΠΊΔΥ τ1ι56 οἰ [ΠΟΥ ἰπά1ς8- 
{ἰγ6, ϑυδ]αηοξνθ, ορίαϊϊνε, οὐὔ'.. ἱπῆπιξινε--- 

2 
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{6 βιιδ] πεῖνα ΟὨΪΥ δἰογ ἃ πορδίνα βεπίθποθ, 
οἵ δὴ δοΐ δοίῃ ργόῦδαῦ]α δηά [{ξιγθ, αἰπηοϑβί 
Αἰνναγϑ νὰ [Π6 ραγίϊοῖθ ἄν. ΑΠΟΥ ἃ μέμχε, 
50ΡΒος. “84. (.᾿ το4ο, Π᾽1ΡΒ1]1ὰ5 (αῤμά “Γθέη,, 

ΠῚ ΤΕ Ε5ΒΑΤΑΥΝΤΑΝΣ ἡἴὖ'ἢ: 

Ρ. 291, Β.), νγῇθηςσθ ννγε ΤΊΔΥ βαρ] αἰη ἔπῸ ννγ6]]-- 
Κποννη ΕἰΠρ56 τη 81. Ρδμ)], 2 “ΓΠ655 11. 2. ; ὅτι, ἐάν 
μή ἔλθη ἡ ἀποστασία πρῶτον [οὐ δύναται ἐλθεῖν 
ὁ Κύριος]. --ἰ)οπαάΞοη, “ ΟΥ. Οταπη. 582. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΣ οὐ [δε Μδῃ οὗ 511, 11. 2, ϑέφφ. 

ΤἼΘ οδ]εςΐ οἵα (Δοπηπηοπίδατυ {κὸ {ΠῸ ργοβοπί 
15 ΠΊΔΙΗΪΥ ἴο πλάκα {πὸ ποιρηῖ5 οἵ {Π6 βδογθά 
ὙΓΙ ΓΟ 5. ΠΊΟΓΘ ἸΠ{6]]Π15 1016 ὈΥ Πιθδη5 οὗ ἃ σαγϑία!] 
βίαν οὗ {πεῖν Ἰαηριιαρθ. [1 15 ποΐ, {πϑγοίοσε, 
ΟἿ ἰπίθπίίοπ ἴο αἰζοηρί ἃ [}] ἰδίου οἵ 
1Π6 ἱπίογργοίαζίοη οἵ [Π15 νϑῦὺ ΟΠ ΠΊσα] Ρα5- 
5856. ϑ00ἢ δη αἰζεπιρὶ νγοι]ά δἰπγοϑβὲ ΓΈ Π1Γ6 
ἃ ΜΟΪΠΙΠΊΘ, ΨΟΓΥ͂ ἸΥΡΕΪΥ ΠΟ νυ] 5 Ε]Θ 165 
ἃ πα Θος θη ΟἹ Ε[65. 

Τ τηδνῦ θὲ 5ε14 Ὀγοδάϊυ {Πδὲ ἔπθγα ἤανε θθθη 
ἔοι στοαΐ βοῃοο β οἵ ᾿πίεγργοίδίοη ἴῃ σοίογ-π 
εης6 ἴο {πε Μδη οἵ 8ιη. 

ι. ΒΥ {Π6 ΒδΙΠοΥ5 ΡΈΠΟΓΑΙΥ ἴἴ νγα5. σοπ]θο- 
ταγοα {παῖ “ {Ππαΐ νυν πο νυ ΠΟ] ἀθίῃ ἢ ννα5 {ΠῸ 
Β οπιαη ΕἸηριγο---ἰῃαΐ [Π6 Μδη οἵ δ81η ννοι]ά 
86 πιαηϊϑίθα αἴοσ {πὸ [4]1 οἵ {πΠ6 Βπηριτε--- 
{Παΐ Π6 νγου]ά ἀρΡΡΘΔΓ ἃ5 ἃ [εν ῖβ Μ 6 βϑίδῃ, [πῃ 
α Του] ΤοΠΊρΙ6---,ἀαπά ὈΥ ΠΠΔΠΥ {Παΐ ΝΕΙῸ 
ννα5 {86 ““ πηγϑίθσυ οἵ τη] αν .""--- [ὴ {πΠῸ στεοκ 
ΟΒατοῃ, {Π6 ἀἰδβοιιβϑίοπ ΟΥ̓ [ἢ οἵ 14 πηαβοι!5 
Πᾶ5 οσσιριεα {π6 ΠΙρμοβὲ ρίασθ. ὍΠΙ15 νυτιῖοῦ 
Κϑορβ {πὸ Αροσδίγρίϊς θεαβϑί ρου Εν ἀϊἸδεηςί 
ΠτῸΠπΊ {πὸ “ Μη οὗ 8δ1η. Ετσοῖὴ ΟἿ [οΥγὰ 5 
ϑνογά5,---τ 1 ΔΠοΐμου 51.411] σοπῖθ ἴῃ Πὶ5 οὐνῃ 
ΠΑΠΊΘ, Πἰπ ν}1}} γε τοῖν ᾿“-τ-Πθ ᾿ἰηΐδγβ, νὰ 
ΟΠ τγυϑοβίομη (566 [πίγοάιιοίίοῃ, 11. 6. Ὁ) {παῖ 
1Π6 [εν νου] σογίδι νυ δοσορί {πΠῈ Μδη οἵ 
81ὴ ἃ5 {πε Μοββίαῃ. ὙΠῸ ΤοαρΙῈ ΠΟΓο Πα 
ΤΘΟΘΙν 65 Δογδίίοῃ 5 Π6 [ουνϑἢ ΤΕ πηρΙθ. ΤΟ 
οἴβρυῖηρ οἵ ϑῃδπιθία] ]ιιϑῖ, γεῖ βοθὰ ἢ 
ΟΧΙΓΔΟΓΟΙΠΑΤΥ Θπάοντηθηΐβ, ἀπ ΡΟββθβϑιῃρ, 
ϑαΐδηϊς ροννθῦ, Π6 ψν 1] ρεγβθουΐα {Π6 ΟΒτΟΙ ; 
υΐς νν}}] ΟΠΙΥ ϑιισοθθά 1π ΟΑΥΤΎΪ ΠΡ ἄνναύ {πὸ 
[ΕΘ Ὀ]6- τ 4664 ΔΠ4 [α]56 ὈῪ ΠΙ5 ᾿γῖηρ νγοπάογβ ὃ 

1 ΤῊς τείθγεποο ἴο Ἱτεπεοας, [,δοΐαπίϊ5, 
7Τότγοπιθ, Ογυβοβίομη, Ατηῦτοβα, Απριιβίίηθ, γ}1}]} 
ΡῈ ἰουπά ἴῃ ΤΟ] πραγ, “ ΕἾσθὶ ρὲ οἵ {π6 
ΟΒύτοι,᾽ 11. ΡΡ. 267--277. 
ΞΘ ΠΟ τς 5.2.3. 
8. Ὧρ ΕἸ46 Οτἰμοά.᾽ ἵν. 26. 
Ὁ ΦΟᾺΑς Ρα] ποι] 451Π6 οοποδρέϊοη οὐ Α πίοι 5 

ἴο {πΠ6 Κίηρᾷοτῃ ὙγῃΪοἢ ἀοπηϊπαΐθς ἴῃ [Π6 σΠ το, 
ϊ. 6... ΜΒΙΟΙ τεΐαϊης ἴπ6 {||6 οὗ {πΠ6 Ὁβύτοῃ, 1, 
ρου ΤΥ Ρατγί, 5Π4}] [Ὁ] ονν Ῥδα], ἀπ ἀοοοτηπηοάαΐα 
1815 ῬΤΟΡΠΘΟΥ͂ οΘοποθυπίηρ Α Πίος μ5 ἴο {Π6 ροπίϊ- 
ἢ] ἀομλϊπίοη.᾽᾽-- Με] πομίποπ, “ Ορρ., 11. 452. 

δ ΒΥ ψτηρ ἴῃ ἀδίθησα οὗ {π6 γαῖ, ΒΟ ἢ 
Βα σίνεη 500 ἃ Ιου πηΐο ῃαΐ Μη οὗ ϑ81η, 
85 Ὑ01}}} ποΐ ΡῈ Πθα]εά," 

5. ἐδέφίε ΤΎΙΑ]5,᾽ νοὶ. ἵν. Ρ᾽. 524-- 6. ““2»4α 
ελαγρε οὔ τϑίλ αν ο7 ἀεαγέγιρ.----" Οὐξ οὗ ἃ Ἰδϑίζοῦ 
οὗ τηΐπο (1,45) ἴο ΒΙβῃορ Ηδ4]], Ἰροὴῃ ἃ Ἰεΐίεγ 
ὙΠΙΟ. ΠῈ Πα ἰΟἸΤΊΟΙΥ βεπί τηρβ.᾿ Ηδ δβίςεά 
1αυά, ἀπά ρανα Ἠϊπη ρον ῈῚ ἴο δ᾽εῦ ΟΥ̓ ᾶποε] 
ΔΏΥΓΠΪπρ ὙΠΟ Πα ἀϊδαρρτονθά οὐ Οἱ τῃϊ5 

2. ἴῃ {π6 Μιάάϊε Αρὸβ ἔμποσθ ὑνεσθ, ἔγογη 
{{Π16 ἴο {1π|6, γᾶρίια ὀχρεοΐδίοηβ οὗ Απεςῆγίϑί, 
Ὀυς «ἰπιοβέ ὈΠΙΪΟΥΤΪΥ ἔγοτη {πῸ Εαϑέ. Ὑπὸ 
Ιάδα οἵ {πὲ Μδὴ οὗ 81ὴη ννὰβ5 οδι]βδά ουξ ὈΥ 
Ἐλαβίθσῃ, ποῖ Ὀγ νΝ εβίεγη, ῃἰβίοσγ. ΨνΊΟΗα 
(π {πΠ6ὸ ἰαυὲέ σε 9 ἐῤὲ Οῤιιγεθὴ αβϑισπθά 
1ῃΠ6 ἀαίς οὗ Α.Ὁ. Ι4οο ἔογ ἴπ6 δοχπηϊπρ 
οἵ Απεοητῖϑθ. ὙΠῚ5 βσσυθαΐ τῆδη, Κ᾿ ΠΙΔΗΥ͂ 
Οἴμευβ, σδ]θά {πὸ Ῥορε Απίϊοηγίϑέ, ΟΠ δΠ 
Απηοῆγιϑί. Βαΐ {Π6 ἱπίθπίοη νγὰβ ποῖ ἴο 
ἐπέεγργεί ἴ[ῃ6 Ῥααπα Μη οὗ 81η ἀορηιαΐοαϊν 
οἵ {πε Ῥάρδου. [1ἴ ννὰ5 με]ά {πδξ ἃ [ενν νγᾶ5 
ἴο ΔΡΡΘασ, ἰπ νν»ῇῆοπι ἴῃ6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ νγὰ5 ἴο θὲ 
ΔὈ5ο ἴον ΕᾺ]Π]16 4. 

3. ΜΠ τῃ6. οΟἹάθυ βοῆοοὶ οἵ Ῥσοΐεβίαπε 
Ρτορμοίϊς ᾿πζογργοίδίιοηβ ἃ ρυθαῖ ΟΠ ΠΡ σΑΠΊΘ. 
ἼΠΕ νἱδνν, ἱπῃογιτε ἔτοπὶ ἴπ6 Είῃογϑ, νυνὶ ἢ 
ςοποοηίγαίθα {πΠ6 πηγβίογυ οὐ ἰδνν]θ5ϑη 655 ἴπ ἃ 
51η516 ᾿πά νι 4118] ννᾶ5 βεΐ δϑῖ46, ΠΕ τηγϑίεγυ 
νγὰ5 ἀἸβρουξεά {χορ ἃ. ΙΟΠΡ 5 ΟΘββίοη, ἃ 
ΤΟΡΊ]ΑΓ ἀν ΠαϑίΥ, οὐ Α πες τιβίβ. Τ 5 ᾿ἱπέογργε- 
ἰδί!οη ννὰ5 βιρρογίεδα ὉΥ Μοὶδποβίῃοη,, δηή 
τοοοινοά ᾿πΐο Ργοϊζοβίδης (οηΐδδϑδιοπβ. ἊΝ δῖ 
δοςσορίαηοε ᾿ξ οδίαφιπεά ἴἰπ ΕἸ Ρ]ΔΠα τηΔΥ δὲ 
ἱπξοσγεά ἔγοπὶ ἔννο ιρῃηϊιῇοαπέ ἔβοῖβ. ὙΠῈ 
ἀράϊοαίοη οἵ ἴπ6 ἰγαηϑίαΐοσβ οἵ ἔπε ΒΙΌ]ς6 το 
Κιηρ [ἀπ|65 δϑϑιπηθθ παΐ [ῃ6 ῬΟΡΘ, 85 50 ἢ, 
15 16 Μδη οὔ ϑ1η.5 Οπε οἵ {πῈ6 δοσιιβαίίοηβ 
ἀραϊηδέ Αὐοῃθιβῃμορ 1,4πἃ ἀροπ 15 {Γ14] νγὰ5 
1πῶξ μὲ ἀθηϊεά {πθὸ Ῥορε ἴο θε {με Μδη οὔ 
81η." 

ψίονν5 οἵ τη εγργείδεςοη, 6] 4 Ὀγ 40]6 5βεῃοοὶ5 
οὗ υυυῖουβ, 50 ρίοιιβ δηά ᾿θαγπθά, πλιιδὲ θοῇ 
ΡΌΘβ6β5 5ΟΠΊῚΘ πηθαϑιγα οἵ γαῖ, ὙΠῸ Ὀαβί 

[11] ρονγεσ ῃς 414 ποῖ ανδὶ] Πἰπηβοὶξ, θα βυὉ- 
τηϊτο4 ἰο {ῃ6 ΒΙΒῃορ᾽β Ὀείζεσ Ἰπαᾶρτηθπί {Π6 
αἰζουίησ οὗ βοπὴβ Ῥᾶββαρεβ: Οη6 οὗ ὙΒΊΟΉ νγᾶ5, 
{παὶ [ῃ6 Ῥορβ νγὰβ "Διο τιβί,, ῃῖοῃ Ατοῆ- 
ῬΙΒΒΟΡ ἀἸ5}κοα, (7.2 ννὰβ βίγτοηϑ]υ ἀυγεὶξ ἀροῃ 
ἰπ ἴΠ6 ομαῦρα.) 

“ἐτοίζ ἀα».-- ΠΕ ψψεπΐ οπ ΨΥ Ἱ [Π1|5 οΠαγσε 
τερσαταϊηρσ {πὸ ῬΟΡβ. 

“ἐ πζὰ ἐλαγρὲ οΓ τοίζ ἀαν.---Τ)ε πα] οἵ Ἡοτηΐ- 
1165 ΠΟ δαΐμοτῖζε [π6 {Π| οὗ Ῥορε ἴο 
“ Απιεομτιβί,᾽ πα [μς “ Βαθυ]οπῖοαὶ Βεαβί. 

“ἐτοίζ ἄαν ο7 71» ἀεαγ,ι..---ΟἼατρα 4. Ῥατ- 
ἔϊοαϊασ 6.--- ΤὴὩς διἢ Ῥαγίϊοα]αῦ νγὰβ {Π6 Ασίο]ε οὗ 
Ττο]δπα, τ Πῖ ἢ ο4115 [Π6 Ῥορα {πῈ 77Ζαϑ οΓ .577:. 
Βαϊ 1ῃ6 Ατίϊοϊεβ οὗ [γεϊαπ ποιῖμοσ πα ἰΠϊ5 
ΟΒυτοῇ ΠΟΥ τῆς ; πᾷ βοῖηδ Ἰδασηθα Ῥτοίεβίδηϊβ 
ἄο ποῖ υπάειΞκίαπα ἱ{παΐ ποίβα ρίαςοθ. οἵ {πὲ 
ΑΡοβί]β (2 Τἢ655. 11.) 85. πηεαπὲέ οἵ Απεοηγίβε 
οὐ ἴπε Ῥορε." [1αυα5 οι “ ΗΙβίοσυ οἱ ἢῖ5 
ΤΙ], χαυοίεά πη “ϑίαίς ὙτίαΙ5,᾽ νο]. ἵν. ἢ. 
543. 



7: ΤΗΒΡΆΠΟΝΕΑΝΟΘι 1. 

ἱπίευργείδεοη νν}}} ργοθ ΡΥ ΡῈ ἔοιιπά ἴῃ ἃ 
ςοπΊ παίϊίοη οὗ {Π6 βίγοηροβί ροϊπίβ ργοβεπίρα 
ὈΥ Θδς ἢ} 56 ΠΟο]. 

ι. Τπαξ Απεοβγιδί 15 δὴ ἡηάϊυϊάμα]--- ἴῃ 6 
Μδη οἵ 8ϊπ, {π6 1 ανν]θ55 Ομο.---ἶβ, αἵ Ἰθαϑί, {Π6 
τηοϑὲ παΐαγα] νῖονν οὔ 81. Ραι}}5 ννογάβ. [{ ννὰβ 
Πο]ά, ἀρραγθηθν ψἹΠου Θχοθρίίοη, νυ ΠμῈπ Π6 
ἢγϑί ἰγδάϊοηβ οἵ (ΓΙ ΒΕΔ Π1ΓΥ νν γα ἔγοβῃ ἴπ 1ΠῸ 
ταϊπ 5. ΟἹ (τ βίαηβ, ἀπά ἄοθθ ποΐ βεοῖὴ ἴο 
μανε Ὀδθῃ σοπίεβίθα ΤῸΓ 1δοο Ὑ6ΆΓ5. 

2. πη {πΠ6 ΜΙάά]6 Αρο5 1ἴ ννὰβ Ὀγοιρῃξ ἱπίο 
ῬΓΟΙΪποπί ποίϊοα παῖ ἴαϊδα ἴθαομοῦβ δηά 
ἸΒΈΓΡΙΩΡ Ργεϊαΐθϑ νεγα βῃδάουνβ δη τϑῆθο- 
τἰοη5 οἵ Απεςῃγιβί, δηα {Παΐ ΠΟΥ ν ΓΘ {ΠΠ|65 
ἰπ {πΠ6 Πιβίοσυ οἵ ἔπε 866 οἵ Κοπηα θη 
8 ΛΗΓΟΠτΙβί δαί ἴπ [πὲ Παρ ΠΥ ΟΠΔΙΓ. 

ΙΕ 15 Πηροβϑίθὶα ἴο τοδά, ε. ρ., ΒΙβῇορ 
ὙΝν ογάϑβιν ουί ῃ 5 Ἄβχροϑιτἰοη ἡ ψτποιΐ Βεϊηρ ᾿πι- 
ΡῬΓεββδεά ὈΥ {πὸ ἔοσγπη!ἄαθ]α οαθ6 νυ ἢ [5 
τηδάθ ουξῦ αριηβί {πὸ Ραραογ. [}ηἷΣ) {8Π6 νεῦβεβ 
ἘΠΕῸΘΙ σοπϑιθγδίοη {ΠῸγΘ ἀΥΓῸ, αἵ ᾿ἰθαϑί, [ἤγθο 
αἸβε πος ἜΧΡΓΘβϑίοη5. Ὑν ΠΏ] ἢ 566ΠῚ), αἵ ἢγβί, ἴο 
ΡΟΪπξ ἴο 4 Ῥγοίβββθαὶίυ (γιβίίδη ῬοννοΥ: 
(α.) “ὙΠΕ «4ῤοοίαςν" (ἡ ἀποστασία, ν. 3) 
ψγ ΟΣ] ΡΡΘΔΓ ἴο ΠΏΡΙΥ ἃ ἀδραγίαγο ἔγοτη {Π6 
ΕΠ γτιβέδη ἔμ, (.) “ὙΠ δομ οΚ Ρεγαϊέίον ἢ 
τσ Ὀ6. αἰκθη 85 ἃ γοίθσθποθ ἴο Ὅης6 [8] !]Θῃ 
ἔγοτηῃ [Π6 δροβίοϊδΐεβ, ἃ βεςοπά [1445 (ὁ υἱὸς τῆς 
ἀπωλείας, 5. Ϊοῃπ, Χνΐ]. 12). (4.) Τα Τεορηρ ἠδ 
97), Οοά ταῖριΐ θῈ σοπϑίγιιθα 45 δαυίναϊθπί ἴο 
{1Πὲ Οὐγίμαπ ὥριγορ (τ ΟΥ̓. 1]. τό, τ7; 
2 (οΥ. νἱ. τ6). Ὑεΐ {Π6Γὰ 15 πιιοῖ ἴο ννθαῖκθη 
1Π6 ᾿ΠἸΡΓΕβϑίοη. 

(α) ἀποστασία 5 υϑδεα ἴῃ {πὸ 1, ΧΧ οὗ 
{ΠπΠο586 πο Πα πεν Κποη Οοα." (ὦ) 
ΤΠΕ “5οὴ οἵ ρεγάϊίοη "15 ρρ] δα ἴο ΔηΥ͂ οπῈ 
ἀοοτηθά δη4 5ε! πηίθα ἴο ρεγάϊμίοη. (86εῈ 

1 5» {πε ῬΑρδοΟΥ ργεάιοίεα Ὀγ 81. Ῥαὺ] δ᾽ 
(  ΒΕΞ5. 11.81.53. “Ἀπ Ἰπαΐίτν.». ΒΥ (γ. 
ΝΥ ογάβννουί, 1).1)., ΒΙϑΠορ οὗ Τἡποοὶη. (Κἰνίηρ- 
ἴοῃβ, 1880.) 

Εδνν νυυϊίουβ οὗ [Π6 ΟΠυγο οὗ ἘπΠρ]αηα ψ}}1] 
νεπίυτα ἴο 5ρεαὶς οἰ παύνγίβα Πὰῃ ἢ τεϑρεοΐ οἵ 
ἃ νον Ὑνῖοη Πα5 Ὀδθη 50 ψγ] 6] τγθοοῖνθα ὈῪ 
ΟἿΓ στοαΐοδί αἰνίπθθ. ΒΙβπορ ΝΥ ογάβυνογίῃ ο- 
ΒΕΙ͂ΨΕΒ :--- [ἢ ΒυρρΡοσί οὗ [Π6 βἰαίθιηθηίβ πηδάθ 
μετα Πα ἴῃ ΤΥ ποΐεβ οἡ ἴΠ6 Αροοάῖυρβε (Κεν. 
ΧΙΙ., ΧΥ11.), ἀπα οἵ {Π6 σοπο]αβίοα πον ἀφάπορα 
ἔγοση ἴποῖη, 1 τπᾶῦ Ὀ6 ὙῈ]1 ἴο τϑηθιῦ ΠΕ Υ (Παΐ 
1}15 σοΠΟΙ Π51 ΟΠ 15 ΟΠ6 ὙγΏΊΟΠ 15 σα ποι οποϑ Ὀγ {Π6 
ΠΑΠΊ65 οὗ βοὴ οἵ {πες Πο]ϊθϑί, ννϊβοϑί, πηοϑσί σπματὶῖ- 
4ΔὈ1]6, ἀπά ἡπαϊοϊοι5 ΡΌγβοηβ (Πδΐ πᾶνε Ἔἐχρουπαθά 
1η6 Υογά οἵ Τηϑρι γαίῃ, Ῥαγ ]οα]ατ]ν ΒΡ. [εν εὶ, 
ἘΙΟΠαγὰ Ἡοοϊκου, ΒΡ. πάσαν εβ, πα ΒΡ. ϑδηάου- 
50, 8η4 {Π6 [τα πη β οἵ {πὸ ΑὐἰΠουζεα ἘΠ ΡΊ 5 
Ψεχβίοη οὗ (ῃς. Ἡογν ΒΙΡ]6 ; 566 {Ππεὶν ΤΠ) δα ϊοαίίοη 
Ῥτεῆχϑα ἴο {π6 ἘΠρΡΊ5}} ΒΙΡ]6, γΠοτα {ΠΥ βρεαὶς 
οὗ [ες “Μδῃ οἵ δ81π ; δηά Βρ. [εννε]᾽5 ΟΝ οὐκ, 
Ῥογίίΐοῃ 11. ῬΡ. 891-923, εα, Οδιρ. 1847; 
ἩΟΙκοσ, ϑϑηοη οὐ [π646 17, ΡΡ. 841, 843; 
Βρ. ΛΔπάγενεβ, “ς. Βε)]δγτηΐπ,᾽ Ὁ, 'χ. ἃΠα Χ. Ρ. 220 ; 
ΒΡ. ϑαπάεδγϑθοῃ, 1. Ρ. 338 ; 111. ΡΡ. 13, 146,16Ὶ1, 
283 ; αῃᾶ Ῥοίῃ Ηόοῦβεβ οὗ οὐὐγ (ὐομνοοσδίίοη, ἰπ 

Δθονα, οἢ συ. 3.) (ὦ Τῆς “Τοπιρο οὗ σοά 
(εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, ν. 4) 156 {Π6 ΤΟΡΌΪΑΓ 
ΘΧΡΙΘΒϑίοη ἴου {ΠῸ “εαυλερ Τέηιῤίε (8. Μαῖι. 
ΧΧΥΪ. 61. Τ7Ο5θρἢ 5, ρα..52)1). 

Ῥεγῃδρ5 1ἴ ΠΥ ὈΕ 5αἴδβδί, ἀπά πιοϑί πιοάοβί, 
ἴο σοποϊιάς {Παΐ δας σγοαῖ 50 Π00] οὗ ἱπίεοσ- 
ῬΓΘίαιοη ἢδ5 βοπιϑίμϊπρ ᾿πηροτίαηξ ο (θοῇ 
1π6 σμυσοῃ. ὙΠῸ ραίγιβίίς Θχροϑιίοῦβ ᾿ΠΊΡΓΘ55 
ἘΡΟΏ τι5 {ΠῸ ἡγαϊϊυϊάμαϊν Οἵ {πὸ Ἰανν]θθ5 ομβ. ὃ 
ἼΠς πηράϊαναὶ νυτϊεσα Ὀγηρ οὐξΊ (ῃς 1468, 
ποῖ Οἠἱ]γ {Πδῖ {[ΠΕΓῸ ΔΥῸ ΠΊΔΠΥ ΑΠΕΟΙΓΙϑίβ, θα ἢ 
ἃ ἴγρε οἵ {πΠ6 ροσγίδθοϊ ᾿ποδυπαίίοη οἵ 1, ἀνν]655- 
11655 (ΠΟ ἢ 15 ἃ ϑουρίαγαι ἀπά ραίγιβέϊς 1464), 
Ὀιέ {Πα σιιοῃ ἔγρεβ ΠΊΔΥ θ6 ἰοιπηά ἴῃ ᾿Ἰβοϊαϊθα 
Ῥορεθβ. Ὅῇῃδ6 οἱάεσγ Ῥγοίθϑίαπξ :πίογργείεγϑ, 
βΕ1πλ]αίοα ὈΥ [Π6 ῥγθβϑεποθ οἵ δθιιθθὸ5. δηά 
ΕΥΓΔΠΠΥ͂, ΘΧΡΙΘ55 5ίΓΟΉΡΙΥ {Π6 οχίβίεποθ οὗ 
ἃ ῬΟΓΠΊΔΠΘΠΕν Δ η{1- ΓΙ δίίϊαη δηἀ ΙΔνν]655 
ΕἸαπηθηξ ἴῃ {μ6 ϑγϑίεπὶ οὔ {ῃ6 ῬδρδΟΥ, 
ὙΠ ἢ δ οἢ ῬΟΡΘ τημδέ, 'π ἃ ΠΠΘΑΒΕΓΘ, ΓΟΡΓΕ- 
56 Πΐ. 

Βυΐξ {15 νἱενν ψνοιἹά θῈ6 νον ἀοβοϊοπί 
πους ϑδοῖῖα τοίσγσθοποα ἴὸ ἃ ἔοισίῃ 
50Ποο!. 

4- ΠΕ 5.Ποο] οὗἉ Θαυ]Ὺ Ῥγοϊζοβίαπί οὐ ΟΊ 81η, 
ΤΕργοβοπίθα θῪ Οὐοίϊι5, μᾶ5 ἄοπθ βχοε]]θηΐ 
ΒΟΓΨΙΟΘ ἴῃ ΤΘΟΔΙΠ Πρ ἴο τι5 {Π6 ἐποιρηΐα νη] ἢ 
ὙΘΓΘ ΔΟΐΆΔΠΥ 1η [Π6 πηϊπα οὗ 8{. Ραι]. ὍΠῈ 
ΤΕίοσθηςθ ἴὸ Απίοομιιβ ΕΡΙΡΠΔηθ5 45 ἀ6- 
Ἰπραΐϊθα Ὀγ ΤΔΠ16Ὲ] χὶ. 36, 15 θεγοηά ἀοιυθί. 
(ϑεε δθονε οἱ ν. 4.) ὙΠῸ πηδα ἃπά ἱπΠΊρΡΙΟι5 
αἰτοηρίβ οἵ (δ ] σι] 4150 Παιιηΐ 15 τη ρ]ηδ- 
τ'οη. ὙΠ6 ρῥγοίαπαίςοη οἵ {Π6 “ΤΕΠΊΡΙΕ ἴῃ νυν μι οἢ 
ΟἿ Τιοτά Πα νγαϊκθά, ἀπά Ὑνῇ]ο ἢ Ὡροϑί]65 
Παά γϑοααοθηΐθί, ννὰ5 85 5Βῃοοκίηρ ἴο (ἢ ΓΙ βΕ ΙΔ η5 
85 ἴο [ενν8. ( δ] ρι]α, ἔγοπι νυ οπὶ ρτθαΐ {Π|ηρ5 
ΕΓ δηίοΙραίθά, ἢδά ἀδοοῖνθα {πΠῸ οχρεοΐα- 

16ο6 (Ξε6 (ατάννε]], “ ϑυποάδ]1α,᾽ 1. 379), τυ ΒΙο ἢ 
ὙΕΓΕ 85 [Ὁ]]Ονν5 :- {{ ΔὴΥ τηδῃ 5}4}] αἰἤσγιη {Παΐ 
1Π6 Ἰπίο] γα] ρυϊάθ οὗ πῃ 6 ΒΊΒΠΟΡ οἵ μηδ, [ῸΓ 
1Π6 {{π16 511] Ῥαϊηρ, [Πσουρῇ (Π6 δἀναποοιηεπέ οὗ 
ἨΪΠΊ561 ὈΥ ΤηΔΠΥ 5] οἰ σηΐϑ, βίγαϊα 6 Π15, δηα [8156 
ΤηΐΪΓα 165, οὐ οΓ {π6 (δίμῃο]ο ΟΠ ΌΤΌΙ, {Π6 Ζδηείο 
97 (σα, 45 1ἴῇ ἢ γεσγαὲ αοά ΗϊπΊβεὶῇ, ἀοίἢ ποῖ 
ἀΥρῖιθ ΠΙτὴ Ρ]ΔΙΉΪΥ ἰο ΡῈ {πῸ Μδῃη οἵ δ8ϊἴη, τηθβη- 
τἰοπϑα Ὀν τῃ6 Αροβίϊβ, ἢ6 ἀοίῃ συβδεὶν οτγ. ἢ 
415 1Π6 Ῥάρδοὺ ργαεάϊοϊεά,᾽ ἄο. ἢ (ΡΡ. 24. 25). 
566. αἰϑο [Π6 νευῪ σα πηατιζα Ὁ] 6 Ῥαββαροϑ ἴῃ Π)νὶ- 
501, “ ΠΙβοσισθος οὴ ῬτΌρΠΘοΥ ἢ (Ρ. 324). 

2 παρέδωκας ἡμᾶς εἰς χεῖρας ἐχθρῶν ἀνόμων 
ἀποστατῶν--(ἰαηΐπ5. Ἴ τα ῬαΘτοσαπη. ΠῚ 15 
5814 οὗ (Π6 ΟΠ] ἀθαὴβ γῆοὺ Πα πονοῦ Ὀ66 γοΥ- 
ΞΠΙΡΡοῖβ οὔ {Πε ἔτι αοά, ϑὅες {Πε ἀἰβοιβϑίοη ἴῃ 
Οτοίϊα5.---ἰ )6 Απεοτβίο," ΑΡΡεπά. δα Οοιημι. 
ῬΡΖ5: 

5. τοί. ἀοϑαγοβ π5. {Παΐ (Πἰ5. να σϑα]ν (Π6 
νον οὗ τῇᾶπὺ σίθαΐ ἰογεῖρῃ Ρτοίεβθίαπί Ἀδ- 
ΓΟΥΓΠΊΘΥ5 8Πα αἰνίπθβ. ““ΤηἀΔπορα ὈΥ {Π656 δΥρὶι- 
τηθηΐβ ΗΪθτοη. Ζδπο 5 [6]1 (δὶ ογε6 ἡπαϊουϊάμας 
ννὰ5 Ποῖα ἀε]ηβαίθα, 1 πᾶνε οἴΐζεη πεατὰ 
Ο ὐαβαυθοη Δη4 οἴποϑὺ Ἂπηϊηθηΐ Ργοίεβίδηϊς βρϑακ- 
ἵπρ ἴο [ῃς βαᾶῖὴβ οἴεοι." ὅθε Απιϊομτίβίο,ἢ 
ἌΡΡεπά. δα (ὐομηπιεηΐ., Ρ: 9. 

γ4ι 
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{τοπ5 οἵ τρδπκιη.} Ι΄ ϑαρπι5 ἀπά ῬΏΙΟ ἅτ 
{01} οἵ Πούγοσ. ὍΠ6 τηγϑίοθγίοιιβ, ᾿ΠΊ8 9.6 655, 
ὙνΟΥΒἢΙΡ δης ρβοϊάθη βρίθπάουσ οἵ {πΠ6 “ΓΟ ΡΙα 
ἢγοά {πὸ νυ ἃ ᾿ππαριηδίίοπ οὗ (α]ρΐα. Ηδ 
ογάθγθα [15 δίαϊιθ ἴο 6 Ρ]ασθά 1ὶῃ {παΐ 
δυριδί ϑαποίμασυ. Ηδ ννᾶβ5, ἱπάθοά, ργε- 
νϑηΐοα ἵγοπι σαγγυίηρ ἴΠ656. οὐϊοιιβ ἰη[Θ ΠΕ! ἢ5 
᾿ηΐο οθοι, Ὀκὲ {πὸ ἜΘ ΠΟΓΆΙ ἱΠΠΡΥΘΘΘΙΟΠ ννὰ5 
οπ6 οὗ ΔΌΠοττεποθ ἀπά ἴεγγου. ἢ 

Νονν, ἴ ννὲ θεαγ {Π|5. Ργορμθῖϊοα] ἀπά 
Πἰδίου!οα] φτοιπηάνγουϊς ἴῃ πη, να Πᾶνα ἃ 
Κον ἴο πιοῃ, αἱ Ἰθαβί, οὗ δὲ. Ῥδι]}}5 Ἰδηριιαρθ. 
Απά νει {Π|5 να ἀγῸ ἴο ΓΕΘ ΒΕΓ ἃ ΘΈΠΟΓΑΪ 
ΡΓΪΠοΙρΙΘ οἵ ργορμοῖῖς ᾿πτογργοίδίίοη. ὍΠῈ 
ΑΡροβί!θ, 85. ἃ ργορμοῖ, βδᾶνν οδ]βοΐβ. 85 τπθῃ 
566 {π6πὶ ΟΥ̓ πίρῃξ, νυ ΠῸΠ 5Π8 ΡῈ 5 πα ΟἿ] 1Π65 
ΤΏΔΥ 6 νἱβι016, θυΐ τεϊδίϊνε αἰβίαδησθβ σδηηοῖ 
6 εϑειπηαῖϊοά. ϑοιῆθ {{]]|6Γ ἀθνοϊοριηθηί οἵ 
ΟΥ1] ἀνναϊΐβ ἐπ Ομ ατοι ἀπά (Π6 ννου]ά--- Πα 

11: ΤΗΣ ΟΝ ΝΣ ΤΙΣ 

1 966 ϑυείοηῃϊα5---“ ΕἸΧοΟρΡ ΔΕ Ι551Πη115 ΡΥΙΠΟΘΡ5. - 
Ἡδοίθηι χααθὶ ἄἀθ Ῥυίμοϊρε ; το]αθα αὐ 6 
τιοηϑίσο παιγαπάα βαηΐ." ΟΑωτοίϊι5, δα 11. οδρ. 
ΤΙ. «α ΤΠ Εββα]. Ρ. 11. μεταβαλὼν... μᾶλλον δὲ 
ἣν συνεσκίασεν ἀγριότητα τῷ πλάσματι τῆς ὑποκ- 
ρίσεως ἀναφήνας. ῬΏΙ]Ο, ἂρ ατοί. ΤΡ]ά. ΡΡ. 12, 13. 

2. Ἱστᾶν αὐτοῦ ἀνδριάντα ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ. 
7όβθρῃ. ἀνατεθῆναι πάλιν κελεύει τόν ἀνδρίαντα 
ἐν τῷ ἱερῷ. ῬΏΠΟ (φυοίϊεα Ὀγ Οτοί9--- 1) 8 
ΑΠΕΟΒτιβίο,᾽ ΡΡ. 20, 21. 

5. Τῇ τη6 νίεϑνν ἰαΐκθῃ ἰπ (ῃ15 ποίβ 15. ποί ἰῃαΐ 
οἵ (με ἘηρΊΒη αἰνίπε5 μὴ παν Ῥξθη οἰϊθά 
705 ἀρονβ, ἰὸ τηᾶὺ αἱ ᾿εαβδί οἱδὶ πὶ ἃ σἜΈΠΕΓΑΙ 
ἀρτθοιηθηΐ Ὑ] ἢ οπα οὗ {Π6 νεΎῪ Βίρῃαβί πδπΠη6. 
ΑὙΟΠΡΙΒΠΟΡ Βγαμηῃ}1 αἸβοιιβθ85 “πὶ γΠδΐ 5ε 58 
1π6 ἘΠ ΡΊ 5 ΟΠστο ῬΕ]Ιανεβ {πΠ6 ῬΟΡῈ ἴο "Ὲ ἃπ 
ΑπΕΟΗγδί, ἴῃ ννπαΐ 56 η56 ποῖ." ΠΕ οὔβεῖνεϑ, 

[ν. 1--2. 

ςοπιρίθξα Ἂπιθοάϊπηοηΐ οὐ 1) 8η16}}5 ἰάθεα οἵ 
Απίϊοςπιιβ, [π6 σοηδαμπητηαίεα στρα]! Ζαίίοη οὗ 
τῆς Ιηϊεπίιοπ5 οὗ (δ]ραα. Ηονν {Π15 τῇδν 
ἴδῖκθ ΡΙασε ννὲ σδπ ΟΠΙΥ͂ δι σηῖδθ. Ηον ἴ' οᾶπ 
6 σοηποοῖθα ψμ 1Π6 [Θννῖϑῃ ΤΈΠΏΡΙΘ, νγα 
οαηποΐ δύθὴ δβιιθθβ Βυΐ ἃ Ρβ]οβορῆῖοδὶ 
ἀεϊδοκδίίοη οὐὗὁἨ Βυπιδη! νυ (ν. 4); 8 Βεπογαὶ 
Ἰοοβίπρς οἵ [6 θοπάβ. ψν ΒΟ ππι|ῖα βοοίθίυ 
ἴῃ ἙΒγιβίθπάοχῃ ; ἃ γΓθ-ϑϑογίοη οὗ {πΠ6 υἱτηοϑὲ 
Τρ η5. οὗ ἴῃς ἤρθη, δηά ϑιθνυθύϑιοη. ἸΡΟΠ 
ΡΓΙΠΟΙΡΙΕ οὗ {πεῸ πογᾺ] ἰανν (ὁ ἄνομος, ὁ 
ἄνθρωπος τῆς ἀμαρτίας) ; Δη4 Δ}} {Π15 5ιιπηπηθ 
ἋΡ ἢ ἃ ξ͵ῦθαΐ δης νἈΓΙΟἸΒΙΥ βἸ θα τηδη--- την 
σοΙηρ οῖθ {πὸ ἀννἕμ] Πἰηΐ5. οἵ Π4η16] (ὙΠ. τὰ, 
12) τη4 οἵ ϑ8:. Ρα]. ὍὅΤΠῈ ΟΠυγΟῇ νν}1}} Κπονν 
ἴῃ {{π|θ0 ὙΠα σογοϊνιηρ Πἰρμς οἵ ῬΓΟΡΠΘΟΥ 
ψν1}] οἰτοὶθ τοιπα ἴῃ ἄτα βεᾶθοθ ὍΠεῈ [1π65 
{πα πον 566 ΠῚ ἴο νγᾶυεσ δηὰ ἴο {ἰγϑηθὶε 
ἃ5 ἴῃ ννδῖου ν}1}}} ἢχ ἱπίο ἃ ἀδῆπιῖθ ἴογτη. ὃ 

“ΤῊ πᾶτηβ οἵ Απιεϊοῃσιδέ 15 ἴαϊςαπ βοιηθίϊπη85 
ΤΊΟΥΘ ἸΔΓΡΟΙΥ, ΒΟΙ ΘΕ Π165 ΤΊΟΥΘ βίσιοἵγ. ΓΆΤρεΪγ, 
ῸΓ ἜΥΈΓΥ ΟΠ {παῖ 15 ἃπ Ορροβεὺ οὗ Ὁ γίϑβε (1 [ομπ 
1ἴ, 18). [Ι͂η {Π15 βθβῆβα νγε Ρε]ῖθνε πε Ῥορε ἴο 
6 δὴ “μέ͵ελγίσί. ϑεοομάϊυ, {Π6 παῖηθ οἵ Απηΐῖ- 
ΟἤγΙδί 15 ΟΠ  ἸΠ165 πι5θα ΤΊΟΓΘ β(γΊο]γ, δηα ἰπ ἃ 
ΤΏΟΓΘ ΘΠ] ΠΘηΐ 5656 ἴοΥ 2.4 ΑἸ π Ιο τσ ; Του “ ἐπΠαῖ 
Μδηῃ οὗ ὅ51π, ἴπμε ὅοη οἵ ρεγαϊίοη ᾽ (2 ΤΏ 655. 11. 3). 
Απά ἴῃ {Π6 Ἰαἰζου 56η56, 1ΐ 15 ἀἰβραῖεα Ῥγοθ]θτηα- 
το} ]}Υ ἀυηοὴρ ἴμ6 Ῥτγοϊαβίδηϊβ, νυν μθίπευ ἔπΠ6 Ῥορα 
Ῥε ἐμαῖ ρυβεαΐ Απίοῆσγιθί, Του 1655 411 ἐμα 
5'ση5 οἵ Απιογιβί 4 ἄστεα ἴο Ἠἰΐπι, 85 ἴο ““5ἰΐ 
ἴῃ ἴῃ6 ΤαΠΊρΡ]6,᾽" ΟΥ ““ἀροπ ἴπΠ6 Ταρὶς οἵ 
(οα,᾽ ἄς. 80 ψμεῖθου [Π6 οπ6, ΟΥ {π6 οἴδπεσ, 
ΟΥ̓ ΡΕΓΠΔΡ5 ἃ {πι|γά, {πΠ6 Ῥχοίεϑβίαπίβ ἀδίθγπηϊπε ποί; 
Ῥαΐϊ Ἰεανε ρεϊναΐθ δυϊῃουβ ἴο [Π6ῚΓ οὐγπ ΟΡ πο η5.᾽" 
(Βτγαιλ4}}᾽5 οσῖκβ, νο]. ν. ΡΡ. 256, σεφζ.) 

ΟΗΑΡΤΈΕΝΒΝ Π|. 

1 71ὸὲ εγασνείλ ἐλεῖγ γαγέγς 707 ἀϊηεσες 3. 165- 
Τγηοίλ τυλαΐ εργιαίόηες ἀς λαΐά 1ηι. ἑλόνε, κα 
γεαξείλ γεχμεσέ ο (ρα 77ηι ἐλεῖγ δελμαΐ, 6 
φίσείλ ἐλόηε αἦψεγς 2γέσεῤίς, ἐῤεεσίαζίν ἐο σἀπε71 
ΖΔἰέγιοςς, αγ16] 111 σογεαγιγ, τό αγιαὶ ἠασέ οὐ αἰζ 
εογοίμαείλ το φγαγέγ ἀγα σαϊηίαίζο)ι. 

ΓΗΔΡ. 1Π|.--αὶ Σπαϊν,] (Τὸ λοιπὸν.) ΤΠῈ 
ϑνογά πι5θ4 ΒΥ οπ6 γγΠῸ 15 γὰρ! ἀν ργοσθθάϊηρ 
ἴο {η6 δῃά οὗ ννῇδῖ μὲ Ππαϑ ἴο ϑαὺ (ΡὮΠΙΡΡ. 
1]. τ, ἵν. 8: 1 Τ655. ἰν. 1). (Ομκοά σμρογεοί. 
Οτοί5.) 

ἐῤαΐ ἐδε «υογά 97 ἐδὲ ]ιογά γηαν ῥαυε 7γεὲ 
ΔΟΜ756, ἀπά δε σ᾽ογιηοά.) ΏΘΓα 15 ἃ ἀε]σαΐα 
ΤΘίθγοποθ μογα ἴο {π6 Ῥβαὶῖθσ. [1 5. 5 {ἴ 81. 
δὰ] βαϊά, “"Ῥσαγ, {παΐ ἴο πὴθ {π6 Ῥϑαὶπιῖϑί 5 
ννογά, {πΠῸὸ ννογά οἵ {π6 Τιογά, πιὰ χγώπ (5. 
ΟΧΙΝΠ]. τ 5, ἕως τάχους δραμεῖται ὁ λόγος,1,ΧΧ. 
ὙΔῚ δ) }}). ὙΠῸ Ν. Τ΄ μα5 οἴμεγ ᾿πβίδῃοεβ 

οἵ {Π|15 56Π56, Αἰπιοβέ γα πηΐηρ ἱπίο ἀϊβεϊηςξ έγ- 
τομα έν (Αςίθ ΧΙ. 48; 2 Τίπι. 11. 9, νυ βίοι 

ΝΑΙ, θτγείῆγεη, ΡῬυαΥ ἴογ 
1.15.0. {πᾶ ([ῃἢ6 νγνογά οἵ {πε 

Τ,ογά ἱπιᾶγ πᾶνε ,ηὲ6 οσουβα, δηά ὅτ: 
θὲ ρ]ογιῆεά, εἜνὲπ 285 22 ὦ; στῇ 
οι : 
2 Απά τῃδὲ ννε πᾶν ὃῈ ἀεϊϊνεγεά 

ΤΊΟΝ ΓΕΘΘΠΊθ]65 {Π15 ρασϑαρο, Η ΘΌγαννβ ἵν. 12, 
ΠογΘ {Π6 ννογά 15 βρόκθὴ οἵ 845 ἱἰνίηρ, 
Δηά σάρδῦ]ς οἵ Ἰἰνίηρ ννοσκ, 85 {Π6 Ἰἰνῖπρ 
416). ὙΠαΐ ψΜΏΙΟΪ 15 βεπί, 8δη4 στὰὰπβ [οσίῃ, 
Δη4 15 ποῖ θοπηά; ψ ΒΟ ἢ 15 β]ουι δά ; νυ ΒΊ ἢ 
15 Πϑαγί- θαυ ΠΏ, Δη4 Πᾶ5 ΠΠ|Ὸ δηα Π85 ᾿ἰνῖηρ 
ΘΠΘΓΡῪ ; ΤΠΠ5 ῸΡ ἰπΐο Ρευβοηδιῖγ. [{ Πα5 
Ὀδθη βαϊά {παῖ ἴπ 88. Ῥ8}}5 Ἰδηρσιιαρα ἴΠ6ΓῸ 15 
ΠΟΠΒίΔΠΓΥ θὰΐ 4 “πη Π]τὴ " δεΐννεθη Ἐπ 
ἩΟοΙγ Ομοβί, {μὲ Τ᾿ ίνιπα Ῥεύβοπαὶ ϑριγιῖ, ἀπά 
1Π6 5ρισγιξ ἴῃ {Π6 ΒΕ] ΙΘνοσβ ἰητποϑέ θεῖηρ. Απά 
50, πη 8[. Ραι]5 σοῃσορίϊομ, ἔπεσα 15 θαΐ 8 
{Π1η ΠΙπὶ θεΐννθθη {Π6 ννογά υυυτΐθη, ργεδοῃθά, 
ςοπορηίγαϊθα ἴῃ ἀθπηϊΐα βιαιθπηθπίβ, απ {Π6 
Ἰνὶηρ ννογὰ οἵ Οοα ψ}ο 15 σοά. 



ν. 2--.] 

ἔτοπι "ππγθαβοπδῦ]ε δηά ννοκεά πηθῃ: 
[οΥ 411 ριογι ἤανε ποῖ [Ἀ1ἢ. 

2 Βυὲ τῆς [Ι,ογά 15 β Π μι], ννῃο 
588] 5:4 ]15} γοιι, ἀπ4 Κεαρ γοῖξ ἔτῸΠῚ 
Εν]]. 

4 Απά ννεὲ μανε σοηδάεπος ἴῃ {ΠεῈ 
Τιουά τουοῃίηρ γοιι, {πὶ γε θοῖῃ ἀο 

ΤΡΥΓΕΕΟΒΒΆΑΤΘΟΝΤΆΝΙ,. 11]. 74 

αηἀ 1} ἀο {π6 {Πϊπρθ γῇ ]οἢ να 
σοΟΠΠ]ΔΠ4 γοιι. 

ς. Απά τε [ωοτγά ἀϊγεοῖ γοιγ Πεαγίβ 
ἱπῖο {πΠ6 ἰονε οἵ (ὥοά, «δπά ἱπίο [πε 1 οὐ, τὰν 

2αΐέίογιοςε οὐ 
Ολγίέ. Ραταπέ νναϊτίηρ ἔογ ( γιβί. 

6 Νον νγε σοιηπηδηα γοιι, Ὀγοῖἢ- 
ΓΕ. ἴῃ {πΠ6 παπια οὗ οἱἱἵγ [,ογὰ [6508 

γῶν ῥαυε ἴτϑθ οουσ86.1 [{ Ππα5 Ὀδδη 
ΒΙΡΡοΘοά {παῖ {π6 ΘΧρΙΈΒΒΙΟΠ. 50. [ΑΠΊΠΙΔΓ 
ἴῃ 1,Αἴἰπ (Πγβέθπάοτη, “γος ΕνΔΠΡ6}1,᾿ 
φΑΠΊ6 ἵγοτη [5. 

δὲ σίογγεά.1 ΟἿ. ἴοσ {Π15 Ἔἐχργθϑβίοῃ, “ΤΉΘΥ 
ϑ]ουΠοα τπ6 ννογὰ οἵ {πὸ 1, ογά," Αοἰβ σι, 48. 

Ω. ἡπά ἐῤῥαὶ αὐ γιανρ δὲ ἐεϊϊυεγεά 7γο, 
μρηγοασογαίε ἀπά αυἱϊεζεά γιέ: 70γΥ 1ῦ 18 ποῦ 
8411 ταύ αν ἔαϊίμ.)] (Βρ. Ἐ]Ποοῦ:.) δι. 
Ῥδ}}5 ννογάβ ποῦε ἄο ποῖ ὩρΡρΡΙΥ ἴο Ἴ Πποββα- 
Ἰοπῖσα, Ὀιῖ ἴο {πΠ6 ΡΙαοθ ἔγοπι νυν μΙ ἢ πα ψυτοΐθ. 
ῬΙΟΌΔΌΙΪΥ, ΠΕ τῆδῪ Αἰπὶ αἵ {πὸ “" 4]56 Ὀγθίμσθη ᾿ 
δῇ “2158 δροβίϊεβ " οἵ 2 (ου. χὶ. 13, 26. 1 
ΜΟΙ] ΦΡΡΑΓΘΠΕΥ ἤᾶνα ΠΊοῦο ροϊηΐ ἴο ΤΟΥ 
“15 ποΐ 411} {πα πᾶνε [δι " ἴο {ποβα [τῸπὰ 
ὙνΠΟΠ ἔα! [ἢ στρ μανῷ θθθη οχρθοίθα ; {Ποϑ6, 
{πογείοσο, νῆο ὑγεγα ποῖ βεραγαΐθβά ὈΥ ἃ 
ἀδῆηϊξα Ππ6 ποτ {πΠ6 Ομυσγοῆ. “Ργαγ τῃδΐ 
νΝῈ ΤΠΔΥ Ὀς ἀο]νογο ἔτομὴ ἘΠ6 ἘΠΓΘΑΒΟΠΔ]6 
Δ η4 νυἱοκεα τηθῃ, οὗ μοι γε Κπονν; ἴου ποῖ 
οἵ 411 ψνιοπι γοιῖ! 566 επίεγεἀ ἱπίο {Π6 Ρ8]6 
οἵ {πΠ6 μαυτγοῇ 15 [μδὲ (ΑἸ νυ] ἢ τηαἸκε5. πλθη 
ἴγι]γ ΟΠ γΙβι δ η5.᾽ 

23, ο»ι το τργεασοπαἼε.] (ἀπὸ τῶν ἀτόπων.) 
Ἡδιηπιοπα 566ΠῚ5 ἴο βῖνε βϑοπιθ Ῥ͵ΟΙΠΑ ΤΟΥ 
{πιπκίηρ {πᾶΐ {Π15 δαάϊθοϊϊνε πηὰῪ ΤΈΪΕΓ ἴο 
ῬΕΥΒΟΠΒ ΠΥ οἵ 51Π5, νυ] οἢ νεγθ ἃ ςοηίγα- 
ἀϊοίίοη ἴο {πὸ ἢγϑξ ἀϊοίαΐοβ οὔ παζιιγα] ἔθ ] ηρ 
ἃ Πα ᾿πϑιϊποΐῖνθ τ σ  Πγ (μπαγέσ, Τα Π6Γ). 
ϑουύ γα] οἱ σοτϊηπηθδηΐδίουβ σγείογ ἴΠ6 ννοσά ἴο 
«αυαπάργιησ [ονγ5, ΠΟ Πα πὸ ἤχϑά ρ]αςε οἵ 
δθοάθ, θυΐ ννεπί δροιΐ βΕΓΓΙΠΡ ΠΡ {ὰπ}}}15 
αραϊπδὲ 8. δι} δηά {π6 Θοβρεὶ. ((ἢ “1ῃς 
γναραροηα [|ονν5,᾽ Αοἴβ χῖχ. 12). Βιΐ {πε 
τἰϑαρὸ οἵ {πὸ 1,ΧΧ δηά οὗ ᾿ἰαΐθσ Οσθοὶς δἰῖκα 
ΡΟΙΪηΐβ ἴο δη εἰῤίεαὶ 5 πιῆσαηςε πη {πῸ ννοτγα--- 
ἴο 5:πξ] 655, ἀπά θυ {ΠῸ6 αυραοΐ οἵ σαπὲὶν ἀπὰ 
αὐομγαϊέγν. (οἱ ποιοῦντες τὰ ἄτοπα, ἴποδα 
ΒΑ ὈΙΓΠ4}}ν ἀοΙης; βἰπῆμ] δος οη5. ῬοΪγοάΓΡ. δά 
ῬΆΏΠΙΡΡ. ν.). 8εε ποΐβ αἵ δπά οὗ ἍἽπαρίεγ. 

8. απά «ῥα}}] συατὰ γοὰ 3,ογι ἐῤὲ ἘΥ1] 
Οπ6.] (ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.) Α5 ΕΔΓ 8ἃ5 {πε 
Β6η5886. ΘΒ, δοΐἱ ΤηΔΥ Ὀ6 ἴδκθη εἰἴμευ 85 
(1) πϑριυΐογ, οὐ (2) τηϑβοι]ηθ. [ πλαῦ Ὀ6 τπη- 
ἀεγϑβίοοά (1) οἵ 6υ}] Ἰοοκθά προη ἴῃ 115 δηΐγο- 
Π655, 85 ΟΠ6. ΠΟ]]θοΐθα Τη855 ; ΟΥΓὁἩ (2) 845 θχῇῃ]- 
ὈΙΘα 1Π ἃ ΡΟΥβοηδ] Ὀοῖηρ, νν μείῖ μου (4) {Π6 1, ανν- 
1655 πε οἵ 2 685. 11. 8, οὐ, (Ό) πιιοῃ ΠΟΤῈ 
ΡΓΟΒΘΌΪΥ, ϑαΐδη. 11 Πα5 Ὀβεη βαϊά {Πδΐ “συ Π]]ς 
ἀΠ6 νἱβίοῃ οἵ Απίσιγιβὲ τὺ 6 ἀρϑὶη ἴῸ ἃ 
τηοπιθηΐ βίης Ὀαίοσθ ἢἰβ θυεβ, 1ξ 15. ΒΙΆΡΙΟΓ 
ἴο Κα {Π6 ννογάϑ 5 ἃ παιιίΐεσ," (Ρσοξ, Τοννείῦ). 

Βυΐ 1ἴ 15 {ΠογοιρηΥ Ῥδυ]πα ἀπά ϑογρίαγαὶ 
ἴο τἶβα ᾿τΌΤῚ “'ΕΥὙ1] γηο: " (γΕῈσ. 2) ἴο “δε 
Ετὶ] Οπε᾽ (ὁ πόνηρος) ; ἀῃά “ {πε ΕΠ Οπο ἢ 
8 ΠΟΥ ργααϊοαίθα οἵ Απιοῃτιϑί, θαΐ 15. ἐπ 
ἴογτη. ἴθοῖ. ἴογΓ ϑαίδη. “ὙΠῸ νψνοτ]ά 11οῖἢ 
ὙΥΠΟΙ]Υ ἴῃ {Π6 5ρΠοσο οἵ {π6 Ἐδν1] Οπο.᾽ ὝΠΕετα 
ΠΊΔΥ͂ ΨΘΙῪ ΡΓΟΌΔΡΙΥ θὲ ἃ Τείεγθηοθ ἴο {πε 
ΡΘΈοη ἴῃ ἴῃς 1 ογά 5 Ῥσάγοσ. δῖ. Μαίϊ. υἱ. 
13: ΟΕ τἰϑε Το ν, αϑταος 

4. «ὐὸ ῥασυε εοηῃράεηπεε ἐπ ἐδ 1 ογα ἐομοῤίηρ' 
γομ] ΟὨγιδί ννᾶβθ, 50 ἴο βαύ, {ΠπΠ6ὸ6᾽ 5ρῇεσε ἴῃ 
ὙΜΠΙΟἢ 1ἴ ννα5 ἔε]Ὸ ; {πΠ6 Αροβέϊς [6] οοπῇδεηΐξ 
8ἃ5 1 ἴῃ ππΐϊοη ΜῊ (Πγιβί, θαΐ, ΠυΠΊΔΠΙΥ 
ΒΡρθαΚίηρ, [15 σοπῆάοθποθ νγὰ8 στϑροβεὰ δηά 
Ἰοαηΐ προη {πε Τ Ποϑβαϊοη 8Π5. 

5. Βυΐϊ πιδὺ 086 Τοτὰ ἀϊγεεὶ γομγ ῥεαγίς.] 
Αποίποῦ ἰπβίδηςε οὗ ργαυοσ ἴο ὥῤγ. ὙΠῈ 
ΟΟσΌστθηςε οὔ με ννογά “ (ἢ γιϑί " δ {π6 οἷοβε 
οὗ [Π6 νϑῦβθ, 45 ἰϑ4 Β451}} (1) 6 ϑρῖτ. ϑαηοῖ. 
21), αηὰ οἵἴμοσγ σσϑεὶς σοπητηθηΐδίουβ ἴο 580- 
ῬΟβ6 {παΐ [Π6 Ηοὶν ϑιγ1ὲ γλαν ἤθγα 6 ἱπνοκρά 
45 “16 1 ογά " (80 Βρ. ΝΥ ογάβυνοστί ῃ). ὍὙΠὲ 
ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ 2 (ογ. 11]. 18 15, πονγευθσ, ἀοιδίξι} 
(ϑβεα Μεγεσ, 2π ]ο..). ΒΟΥ κατευθύναι, εἴ. 
Σ ὙΠ Π695. 11... αἢ- 

ἡπίο ἐῤὲ ἰοῦς 9 Οοά απά ἱπίο ἐδε Ῥεῖΐϊ- 
6108 ΟΥὗἩἨ Ομ χ1δέ.}] Νοῖί “Ἰονὲ τονναγά σοά, 
Ραϊΐΐδβησθ ἴοὼγ (γιϑβ βακε (Βεπρ.); δὲ 
ΤΑΠΟΓ, “ δπάμστγαηοε οἵ {πΠῸ οτοβ5 οἵ (γίβί, 
ΡΑΓΙΘΠΕΠΥ θΟΥΠα δου [Π6 ΘΧΑΠΊΡΙ6 ἀπά ἴῃ 1116 
βίγθηρὶῃ οἵ ΟΠγβε "Ὁ (ουϑβίμι5); “{μαῖ ᾿νε 
ΤΩΔΥ͂ 5 Γ, 45 Ηδ βιβεγεα " ((ῃγγϑοβί.) 

6. «δ ςογγ1)γ:(γ14[ γοῖε, 1γι ἐδ ηα7ηι6 9 οἵ 1, ογά 
ὕες Οῤγὶδὶ, ἐραὶ γε «αυἱέῥάγακαυ γομγοείες.]} 
“ΦΝοῖ νγὲ 540 {π|5, δι (γιβί--- σα οἢ 15 186 
τηθδηΐϊηρ οἵ “1π {Π6 παπια οὗ οὐχ 1 οτγὰ [6515 
ΕΟ γιβε’ " ((μγγϑβοβί) ὙΠ15 Ραβϑβᾶρα 5. ἱπὶ- 
Ρογίδηξ 85 Ὀθαυῖπϑ ἸΡΟΠ ΑΡροβίο!ϊοδὶ Δα ΠουΥ. 
“ΓΤ ηδξ δας ποτιγ, ἴΕ μα5 Ὀθθη 5414, “'ννὰβ οἵ ἃ 
τηϊχϑα κἰηά, ρατγίϊν οὔ οἰα], ρα ΓΕ ]Υ τηοτγα], γεῖ 4150 
οἰαϊπηθά ὈΥ Πἰπὶ 45 ἃ χγίσϑέ" (Ρτοῦ, Τοννεί). 
Βυΐ, 5ΌΓΕΙΥ, δῃ Δα ΠΟΥ οἸαϊπηεα 85 ἃ χάσϑὲ 
πηαΥ, ἱπάθεα, θ6 στεϊηξογοθά ὈΥ πιοσὰὶ οοπ- 
βιἀθγαίίοηβ, δαΐ 15. βυθηίιδ!ν οὐπεῖαί. “ὙΠα 
ΟἿΪΥ τηϑίῃοά οἵ δηΐογοϊπρ τ νγὰ5 ΟΥ̓ ἐλ 607)172114711-- 
εαἴΐοη, ἴμῈ εβεςοὶ οἵ νυν μι σἢ, ἴῃ δὴν ϑἴαϊε ὑσΠοσα 
ΘοοἸ]οϑιαϑίῖοβ Παὰ ποΐῖ 4͵50ὺὸ ἃ 5Π816 ἴῃ 560} ΔΓ 
Ροννεῦ, πλιιϑέ παν θθθη ἀδρεπάθηΐξ προ ἔδε "τις; 
ΔΠη4 ορϊπίοη. (Ρτοῦ. οννεῖτ). Βαΐ τι 5Βῃοι 
Ὀ6 τοι θογά, {παῖ 1 81. Ρϑὶ] θὲ ἃ {για δηὰ 
ΒΟ Υ-ἸΠἀ6 64. νυνιῖποβθ, ἔΠθγῈ νγᾶθ βοιποῖ πε 
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ΓΟ τβέ, [ηδὲ γε νυ άγανν γουγϑεῖναβ 
τοι Ἔν ΘΥΥ Ὀγοῖμαῦ {πδξ νυνί Καί ἀ15- 
ΟΥάΘΥγ, ΔπΠ4 ποῖ δήθ {Π6 τγδάϊτοη 
νγ ὨΙΟἢ ἢ τοςεινβά οὗ τι5. 

7 ογ γοιυγβεῖνεβ Κπονῦ ἤονν γε 
Οὐρῃξ ἴο [Ό]Πονν 15: [ῸΓ νγα Ῥεπανεά 
Ποῖ ΟἰΥ̓56]ν 65 ἀἸἰβογά θαυ ἀπιοηρ; γοι ; 

8 ΝεΙΈΠοΥ ἀϊ4 νγε οαΐ ΔΠΥ͂ ΠΊΔΠ 8 

1, ΤΗΡΒΒΑ ΠΟΝΤΑΝΘ. 11]: [ν. 7---το. 

Ὀτγεδά ἔογ πουρῃξ; δυξ ννγοισῃξ γῇ 
Ιου δηἀ {γανδ}} πῖρῃς δηά ἀν, {παῖ 
νγα πηϊρῃξ ποῖ ΡῈ σμαγραδθὶε ἴο ΔηΥ οὗ 
οἱ : 
9 Νοῖ Ῥξοδιιβ8 νγα ἢᾶνε ποΐ ρουζευ, 

Βυξ το πηγαῖα οἰιγβεῖνεβ ΔΠ ΘηβΑΠΊρΡΙΕ 
ππίο γοιι ἴο [Ό]]ονν π18. 

Ιο ΕῸΓ ὄνεὴ ψΠΕπ νγα νγεγα νυ ἢ 

Βεγοπά {π|5. ὙΠῸ θεϊηρ βεπί οἱέ ΠῸΠῚ {Π6 
5Π ΙΓ οἵ {πΠ6 παγο ᾿πίο {π6 ἀδβεσί οὐ {πὸ 
ὑνΟΥ] ννα5 ποῖ ΟἿΪΥ πηθηΐαὶ ΠΟΥΓΟΥ ἀπ ἄατγκ- 
Π655, 84Π ᾿πνγαγ ΓΕΠΊΟΥΘΕ 8η4 ΠΟΡΟΙΘββηθβδ; ἴἴ 
νγὰ5 ΒΟΠΊΘΓΠΙ ΠΡ ΙΠΟΓΘ, ΔΡΡΑΓΟΠΓΥ ν51016 ἀπά 
ΡΑΙΡΑΌ]6, Ῥοϑϑιθὶν Ὀγαπάϊηρ ἀπά βείζιισε οἵ 
1Π6 νὉΓΥ 23,ὲ5ὁ ὉΥ Πίτη ᾿πΐο ννῆοβθ σϑδὶπη δηά 
ῬΟνΕΥΓ {ΠῸ {γδηΒΡΤ ΒΟΥ Ραββθα [ῸΓ ἴΠπῸ {{πη6 
Ὀεῖηρ, γεΐ ποΐ νυπουΐς ΠΟρα οἵ γοϑίοσγδϊίοη 
ἘΡΟΠΣ ΡΕΠΙΙΘΠΟΕ (1 (τ Υ, Ὁ 2. 8. 1 1ΠΠπΠ᾿ 1. 
20). Οὐχ εϑίπιαῖο οἵ {πὸ εῇδοϊ οὗ ὄἌχοοπι- 
Τα ΠΠ] ΔΕ] ΟΏ, 45 ΡΌΓΟΙΥ δ θ]εοῖγο οΥΓ5. ΟὈ]εθοΐνο 
1η 115 Γϑβ]ῖβ, ἀθρεπάβ, ἴῃ {π6 ἰαϑδὲ δηδ  γϑί5, 
ἼΡΟΠ ΟἿἿΓ δϑίπηαίΐθ οἵ {Π6 οὐ ΠΥ οἵ 81. 
Ῥαμ]. “Νοτ," 1ἴ 15 βϑαϊά, ““τηϊϑὲ να θ6 τηϊϑ θά 
ὈΥ {π6 ννοσγά δχοοπιπλιηϊσδίίοη [Ὁ ϑΠΡΡΟΒῸ 
τηδί, ἴῃ {Π 656 {Ππ|65, {πῸ {πἰπηρ οχι βία ἴῃ ΔΠΥ͂ 
ἀεπηϊῖθ ἔογπι." Βιυιξ ἃ ραβϑαᾶρο οἰϊθαᾷ δὔῦονθ 
(τ ὥογ. ν. 5) ου]Ἱά Ἰδδά ἴο δὴ ορροϑβίΐε οοη- 
οἸδίοη. Βεβιάθϑ, 1Ε {πῃ {πϊηρ οχιβίεα αἱ 8]]}, 
τ γημδέ πᾶνε δχιβίεα 1 ἃ “" ἀθῆηϊΐο ἔοστη." Τὸ 
ἜΧΟΙ 8 ἃ ΤηΔῃ ἔγοπΊ ΔΠΥ͂ 5Οςοἴυ, ἀη ἃ της ἢ 
ΤΉΟΥΘ ἔγοπΊ ἃ ΤΟΙ ΊΟΙΙ5 ΒΟΟΙΕΙΥ͂, 15 Δ ΘΧΙΓΘΠΊΘ 
αοΐ, ννΠ]οἢ σοι] ΟὨΪΥ Πᾶνθ θθθη Ρεγογμηθα 
Ἐπ ἀθπηθά ἀπά ιτἱπήογϑίοοά ςΟπ ΟΠ 5. 
ΑΠΥ͂ 5ΟΟΙΟΙΥ͂ δοίίηρ; Οἵ πο υνν δα ννου]ά θὲ ἃ ΡὈΓΘΥ͂ 
ἴο σαρΓῖςα, δηά τϑηΐ δϑιηάου ὈΥ ᾿ηζεβίηθ ἀ15- 
ΒΘ ηβίοηβ. [{ ννοι]Ἱὰ ὈθαΥ νη [561 {Π6 
ΒΈΓΓΙΗ5 Οἵ ΔΠΔΓΟΠΥ͂ δης αἰββο! τοη. ΠΟ 58Π|6 
ἱπίογθϑίηρ ὙΥΤΙΓΟΥ ἈΡΔ1Π ΓΕ ΑΓ Κ5 {παῖ “{ΠΕΓ6 
15. ΠΟ ἴγασθ οἵ θχοϊιβίοῃ ἔγοπὶ {πὸ 1,οτα 5 
ΘΌΡΡΟΓ Ὀοϊηρ {Π6 γιοάδ οἵ Θχο! ϑίοη ἔτοστα {Πα 
Θμυγοη. ΤῊ ΟὈ]θοῖ ννὰβ ΡΌΓΟΙΥ ἃ ΠΊΟΓΑΙ ΟΠΘ, 
ἀπά {Π6 ἴογπι οἵ νυ Ππάγανναὶ αἰ βοσεηΐ τη αΠ- 
[ογθπΐ οαβεβ8. “Ἐχείμοίοι ἴγοση {Π6 1, οΥα 8 
ΘΈΌΡΡΕΓ " σου]ά ποί θ6 {πῸ »ηοάδ οἵ Ἔχε! πάϊηρ 
ἵγοπὶ ἴπ6 ΟΠυγΟῆ ἴῃ ΔΠΥ (56 : ἴΐ νναὰ5 {Π6 
γεσμ οἵ Θχοδίοη ἔγοτη τπΠ6 μασοῃ. Βα 1ἴ 
ννὰ5 {Π6 πιοϑί Ρ4]Ρ40]6 ἔογπλ νυ ἢ {π6 Ἔχοὶὰ- 
ΒΙ0Π ΠΘΟΘΒΒΩΓΠΥ ἴοοῖ. [1 Πα5 αἷ5δοὸ θη Πιπίοά 
{παῖ πο ἀπιοιιηΐ οἵ ἀοριηδίϊο ΠΟΙΘΒΥ --- ποῖ Ἔνθ ῃ 
1πΠ6 δββουίοη {παΐ “τΠ6 ΚΕ Θϑ ΓΓΘΟΙΙΟη. νγὰβ5 
ΟἸθδτὶν ραϑί" ---σσοιρῃξ νυτἢ 1Ὁ Θχοϊβίοη ἵγο πὴ 
{π6 ἀμασοηῃ. Βΐ ἔογ {π6 ὈΙΑΒρμεπν οἵ Ηγ- 
ΤΊΘ ΠΟ 115 (ν Π]Οἢ ννὰ5 ου!ἀθηῖ]ν ἐῤαΐξ), ἀηα Πὶ5 
ἘΧΟΟΠΊΠΊΠΠΙ ΟΔΊΊΟΠ, 566 1 ΤῚΠι. 1. 20; 2 ΤΊΠ. 
11. 17, 18. ΕῸΓ ΘΔΙΥ ΟΡΙΠΙΟΠ5 85 ἴο {π6 Ὀεδγ- 
ἴηρ' οἵ {Π6 ΡῬΡαββαρθ ΠΡΟ ΘΧΟΟΙη ΠΟΔΊ Οη, 566 
{Π6 ἰαγξα ςο]]δοίίοη οἵ χιιοϊαί!οη5 τη Εἰ 5Έ1π5. 

ἐραΐ γὲ «αυἱέῥάγακυ γοπγσοίε5] (στέλλεσθαι 
ὑμᾶς ἀπὸ.) Στέλλομαι (Μ|44.) ν»] ἢ ἀπό, πλθδη5 
“ἴρ αθϑβίδίη ἔγοιη μαδιζιια] σοηνογβαίίοη Ἱἢ,᾽ 

“ἐἴρ ΚΘΘΡ δὲ ἃ ἀϊβίδηςε ἔγοπ," “ ἴο γϑδέ νυν 
βίο ἀϊδίαποθ ἀπά σο]πη655,᾽ “ἴῖο θὲ 5ἢγ 
οἵ (ΚΕΡΙεο, “ ϑεμά. ϑδογᾷ) “"" 5 Εἰοί βου." [115 
Βα] 4 {Ππαΐ 1 15 ΡΘΟΌΠΙΑΥΥ πδεά οἵ ἔποβα οἡ 
ἃ νογᾶρο ὈΥ 568, “ἴο φίνε ἃ ψιάε Ὀεγίῃ το." 
866. Ββηρεὶ.}] (πἤγγϑοβί. ροϊπίβ ἴο π6 τη πο 
ΒΙΓΟΠΡΟΙ δηΐ τηοτα Ἱπάϊρηαηΐξ ἴοηε οὗ 8ίῖ. 
Ῥδι] μογὸ 1ΠΔῃ ἴῃ τ 655. ἱν. 11. 

ἀϊδογάεγν.) 868 βιργα οπ (οἷοββ. 11. 5. 
ΕγΑβπλι5 Ροϊηΐβ οὐὖδό ἴπΠ6 παΐπγο οἵ {ΠῸ 
ΤηΘίαΡ ΠΟΥ, “ἔγτοπὶ εἰ αγν ἀδᾶρθ, ὑοῦ ἴἴ 
ἰΒ ποΐ δ᾽ϊονναθὶα ἴο Ὀγεακ ἃπά ἰθᾶσε {πὲ 
ΤΉ ΪΚ5." 

ποί φὔον ἐδὲ ἐγαάιοπ. “ΠΕ γΠοΪα ΘΟ Γβα 
Πα ᾿πϑεξαίοη οὗ τπῈ (τ βείδη δ, ν μι ς ἢ 81. 
Ραμ] Παά ἀε]νεγοά ἴο {ποι (Μεάθ). αἀξι 
ἼΒΕ58. ἱν. 11; 2 1 Π1655. 11. 15. ΠΩ Κ. Τὸ; 

“, 8.1 Οἡ 81. Ρδι}]5 ἰγαάθ δηά ὑοσκ, 566 
ΘῈΡ. Σ 1655. 11: 9, 46 Ασΐϑ κα. 92, 55: 

)οιμγοείες ἄποαυ ῥοαυ.)] ΙῈ 15 εξ ἴο 
ἴδαοἢ ὈΥ ΟΠθ᾽ 5 {6 [ΒΔ ὈΥ ΟΠΘ᾽5 ΒΕΓΠΊΟΠΒ. 

8. ῶὦν πομοδί.] (δωρεάν) Ογαΐ!ς, 1. 6. 
Φγαΐς Τγουα ἃ ἴον, πηδίθγιαὶ ροϊηΐ οἵ νίδνν. 
Αϑβϑαυγθάϊνυ, {6 ΤΙ ΒΒ ΟΠΑΓΥ ΟΥ̓ Ραϑίοῦ ἄοαβ ποῖ 
δεῖ Πὶ5. Ὀγοδαά νιποιΐ ρινιηρ τοΐυγη, ΘυῈ 
ὙΏΘη ἢ ῬΑΥ5 ΠῸ ΤΠΟΠΘΥ͂ ἴογ 11. (Ἃἔ, 8[. ἔμὰΚὲ 
χ. 1; ΘῈ. ΜΈΡΕΙ  τΟΣ 

δμέ «υγοισῥί.] “Βαΐ (55. ψγὲ εαξ 21) ἢ 
[01] δηά ἴγανδι], ννουκίηρ Πρ ῃξ ἀπά ἄδν." 

9. ἔτ ον. ᾿χ. 4. Οπἡ “82 ΘῃβδιΡ]6 ᾿(τύ- 
πον), 566 σμῥγα Οἢ τ ΤΠ655. 1. 7. 

10. ἐῤὶς αὐ εονι»ιαηαφά γομ.] ὙΠῸ Α.ΟΨ.. 
γνΜ6}} τλαγκ5 [Π6 δπηρΠαΐῖς ροϑβιτοη οὗ {πῈ ρσο- 
ποῖ ἐῤἧῆς τη {Π6 ΟΤΙΡ ΠΔ]. 

1 την «υομίά ποὶ «υογᾷ, πεῖξδεῦ σρομίά δὲ 
εαἰ.}] ΤΠ ννᾶ5 ἃ [νουσγιίῖα ργουογῦ ἴῃ {π6 
Τεν Ί5ῃ Βομοο]5 (566 αιοΐδίίοπθ ἔτοπὶ βεγεσὶ 
Ναῤόῥα ἀπὰ ΟΠ] Μοεα, 6. ΡΥυ.--- νόον ογ ἀοίῃ 
ηοΐῖ ψουκ, ἄοίῃ ποΐ εαΐ," ---ἰη Ηδηηποπά [π 
ἸΙος.). Αποίμου βοοά βαγίηρ ννᾶβ, “εξ ποῖ 
Ἀἰπα, νΠῸ νοι] ποῖ ἰδθουγ Ὀεΐογο π6 84ὺ- 
Ὀαΐῃ, εαΐ οὐ {πῸὸ ϑαρθδίῃ "ἡ ([π ἠὁ. Ζοπολι.). 
“ΤῸ 15 81. Ῥϑι}}5 ογάδθσγ, παύ, {π6 ογάϊπαηςε οὗ 
16 ΗοΙγ Ομοβί---ηά ννὲ βϑῃοιυ]Ἱᾶά 4}1] ρει ἴο 
Οὐ ΠΕΡΙ Πρ μΒαηά5 ἴο 566 1ἴ Κερί---ῤὲ ἐῤαΐ «αυ1]] 
ποΐ Ἰαῤοιγ,, ἰεΐ ῥίηι ποΐ εαί. Ἐθονο Πϊτὴ ποΐ. 
Βυξ παῖ ποῖ (ἢ γιβ τϑαιγθα 15 ἴο [θα {Π6 
ΠΌΠΡΤΥ ὃ “ ΗΟΠΟΙΓ ννιάοννβ, δυΐ “ἴΠοβα ἐπαξ 
ἅ16 νάονβ ἱπάθοά᾽; 50. σγϑῖθνε {πὸ ῥοοσ,. 



11. ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΙΑΝΒΡ, 11]. ν. 11---τό.] 745 

γοιι, [Π15 νγε σοπηπηχαπ 64 γοιι, {Πδΐ 1 
ΔΠΥ͂ νγοι]ὰ ποῖ ἡγογκ, ΠϑιτΠ ον 5Που]ά 
ἢε δαΐ. 

11 Εοι νγὰὲ Ποαῦ ἐπαξ πεῖ δΓῈ 
Βοη6. ὙΠΟ νγαὶκ ἁπιοηρ γόοις αΪ5- 

1232 Βυΐ γε, Ὀγείῆγεη, δε ποῖ ὙΨΘΔΓΥ͂ " Οτ, εέμε 
ἴῃ νν6}} ἀοίηρ. Ὧ 

14 Απά 1 ΔΠΥ͂ πηὰῃ ΟὈΘΥ ποΐ οΟυΓ 
ννογά 'δγ (Π18 Ἔρίβ:16, ποῖς τηδί πηδῃ, 
ΔΠ4 ἤανε πὸ σοιηρδην ννιτἢ Πϊπι, [Πδί 

Π Οτ, σζρ- 
μῶν ἐλαΐ 
γζαγε ὅγ α: 
ὁ ίςέἐε. ΟΥΔΟΥγ, νγογκίηρ ποῖ δὲ 8}], θις ἃγα 

θαυ θοάΪα8. 
12 Νον {πεπὶ {παΐ ἅγε ϑιςῇ να 

σοπηηαη4 Δη4 ἐχῆογε ΒΥ οὐ [νογά 
76β5ι5 (ἢ τῖβε, ἐπδὲ νυ τ φυϊ!ξέπα85 {Π6Ὺ 
ὑνοΎΚ, ἀπά δα {Πε]Γ οννη Ὀτοδά. 

θυΐ {Ποθ6 {παΐ ἃγὸ ροογ ἱπάρεά.᾽ (Βρ. 84η- 
ἀθυβοη 5 ϑευΠΟη5, ΡΡ. 104, 214.) 

11, φυογζίγηρ ποὶ αἱ αἰΐ, ὁμέ αγὲ ὀιμαγδοάϊε..] 
(μηδὲν ἐργαζομένους, ἀλλὰ περιεργαζομένους.) 
“ ΒΏΒΘΥ ΟὨΪΥ ψι ννηαΐ 15 ποΐ {πε ὶΓ ονῃ 
Ὀιιδῖη6 55 (τοῦ, Τονεί); ““ψογκίηρ αἵ 
ΠΟ θιιδίηθβϑ, θιιῖ Ὀείηρ Ὀιϑυ οί 65" (Βρ. 
ἘΠΙοοῖΈ). Οτεροῦν Νά. μδά {Π15 τοχί ἴῃ ΠΙ5 
ΤΠΘΙΠΟΙΥ ΜΏΘη ἢδ οτἱθά-- 1 Πδά ταίμθσ Ὀς 
ὉΠΑΕΪΥ 1416 {Πδη ἃ θυ θΟαΥ "---(ἀργὸς εἷναι 
μᾶλλον τοῦ δέοντος ἤ περιέργος δέχομαι 
π---Οταΐῖ. χχυ!.). ὙΠῈ περί ἴῃ περιεργ. ξ5ῖνε5 
1 ἃ Ὀ44 5εη56, θεοδῦβο {παΐ Γῇ ἐπεΐγεϊες 
ΔηγίΠηρ ἄοο5 ποῖ θεϊοηρ ἴο {Ππ6 {πιηρ [{56]Ὁ| 
θαΐ 1165 ομίφλάε ἀπ δεγοπά τἴ : [Π6 {Πποιρἢΐ ἴῃ 
περί 15 ἢγϑί εἰγομῦι, [ΠΘη μἰΐσγα ; ῬΕΥΠΔΡ5 4150 Δῃ 
Ι4δα οὗ δχοθθάϊηε ῬΓΟΡΕΓ ἰϊπηῖίσ, ΟΥ ΒοΪηρ 
γΤοιηα δηά τοιπά [ἢ ἃ οΕἸΓοΪθ. ““ Νερίθοζηρ 
1ΠΕῚΓ ῬΓΟΡΕΓ ψοΥκ (γε. 2, οἵ σϑίπηρ ποποβῖ, 
ππθορρεά ὈγοΔ4) δπα ΟσσαρΡΥ Πρ ἘΠΕΠΊΒΕΪΙν 65, 
ὙΠ ἃ ΠΊΕΔη πα τηβοῃίθνοιιβ βϑαι]ν, [Π 
{πη 5. νοι 116 Οὐΐϑιάθ {ΠΕ ΟΠ ῬΓΟΡΕΓ 
5ΡΠοσο "ἢ (οἔ 1,ΔΠ πη ““πιδ]ὲ βϑάμ]}}," δηά {πὸ 
Ετζποῇ “ ερευα]ον αἰ Ἰπάμοίγίο ). ΟἿ {Π6 ννὰῦ 
1η ὙΠΟ {Π6 ἔεδίιγοβ οὔ [ῃ6 πδίοπδὶ σπαγδο- 
τεγιβίιοβ οὗ ἴῆοβαε γγῆοπὶ ἢ6 δήήγεθθεβ ἅΓῈ 
τηϊγτοσοά ἴῃ 8[:. Ῥδι}5 ΕἸΡΙβδί]6β, 5εὲ6. {π6 
Ἰπίογ ϑίηρ ΓΟΊΑΓΚ5 οἵ 8[. Ηἴεγοη. ἴῃ (σαΪαΐ. 
111. Ο1, δηά {ῃ6 [πτοάιιοίίοημ ἴο {πε ΕἸγβί 
ἘΡΙ51|6. 

12. ἐχῤογὲ ὧν οἱτ' 1ογά σέ Οῤγ ἢ] ΜδηΥ 
βοοά Μϑ85 ἢᾶνε Ποῖα ἐν, “22: οἵἹγ ᾿οτὰ [6515 
ΕΠ τγιβί. Βοῖΐῃ δἃἴθὸ. ψῈ}]}] δἰζοϑίβα, θοίῃ 
{ΠοΥΟ ΡΥ ῬΑ]π6. (ΕῸΥ “πη ςἔ τ ΤἼ685. 
1 (ΟΥ̓ ΟὟ 1 Π655. 'Υ. 2: Βοηι. ΧΙΪ 1: 
πυ. Τ ΘΟΥ ἢ τ6.. 2. ΟΣ. Κ. 1.) «ὙΠ 
ἐγ " 15 ῬΥΓΟΌΔΌΙΥ ἴο θῈ Ργείευσεά, 85 ΠΊΟΤΟ 
Ὀ5114] τυ 81. Ῥδι] ἴῃ [Π6 βοϊθὴη δἰζοβδίδίοη 
οἵ Πογίδίουυ ρβαᾶββϑαβθβ. (γγϑβοβί. ποΐεβ. {Ππ6 
βοϊεηϊηρ ἴοπα οἵ [ῃ6 Αροβί!θ μοε. 

ἐῤεῖγ οαὐυπ ὀγεαάἀ.1 Ὑῤεῖγ οαυῆ 15 ΨΕΥΥ 6Π- 
ΡΒδῖϊς, “πο οἴμευ ρεορ]θβ. ὍὉὍῇΠῈ “οἶθιι5 
4|1ΘΠ|15 οὗ Γ,ατίη σοπηθαγ, {πε ἀλλοτρία μάζα 
οἵ Οτεεκ, 15 οπα οἵ (πθ πιοβί ἀδρυδάϊηρ 
ξεδίαγοβ οἵ {π6 ραγαβιίθ᾽ 5 [416 1186. ( ουβί 5). 
“Ὁ Α5 16 1 ννεσα ποί Ζῥεῖν οαυπ ὈγΘδά, 1 ποῖ 
ϑοίζοη ννἹἢ ἴπε νογκ οἵ {ΠΕῚΓ οὐνπ Πδηά5, ἀπά 

ἢδ τηΔῪ ὃε Δ5ῃδπηαά, 
15. Ὑεῖ σοιηῖ ἤζηϊ Ποῖ 88 Δ ἘΠΘΠΊΥ, 

δι φἀπηοη βῃ 171 85. ἃ Ὀγοΐμογ. 
16 Νον τῃς [νοτά οὗ ρεᾶςς ἢϊπη- 

561 ρῖνε γοῖι ρεᾶσε δἰνγαυβ ὈΥ ]]} 
τηθᾶη58. Ὅ[Πε [,οτά ἦς στ γοιι 8]]. 

1η {πὸ 5υνοαΐῖ οἵ {ΠθῚγΓ οὐνη Ὀτονν." 
ϑαηάθυβοη᾿ 5 ΘΕΥΠΊΟΠ5, Ρ. 208.) 

18. Βίβιιορ ΕἸΠΟοζ νν6}} {ΓΔ 5] αΐ698 -----  ]ο56 
ποῦ Βοατῦ ἴῃ ΨΜῈ]] ἀοϊηρ." 

(ΒΙ5ῃορ 

14. ΠΡ απν για οὐδεν ποΐ οἵ αυογα ὧγ ἐῤὶς 
ἐῤσ ὙΠ Α. Ν. ΡγοθδΌΙΥ ρῖνεβ ἴῃ6 Ὀεβῖ 
οοηηθοίίοη οὗ {π6 ννογάβ. Ἴννο οἴπου πιοαϊ- 
Ποδέϊοπβ πᾶνε θθθη ΡγΟροβϑά: (1) “1 ΔΠΥ͂ τηδῃ 
ΟὈΘΥ ποΐ Οὐ ψογά---ὈΥ {πΠ6 πιθᾶπβ5 οἵ {Π6 
ἘΡΙ5[16, δεῖ 4 Ὀγᾶπα Ἰροη ἢΪΠῚ," 5 [,6ὸ ΧΠἼ]. 
αἴ 1Π6 σομημηθποοιηθηΐ οὗ Π15 ρΡοπεῆοαία ΠΡΟΩ 
1Π6 θερβαῦβ οἵ Κοιηθ. ὍΤῊΪ5 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴαγ- 
ἐοίο με. Βα (2) ἀποίπογ ἱητογργείαϊίοη (“1 
ΔῊΝ τηδη ΟὈΘΥ͂ ποῖ---ὈΥ νου ἰοίίεγ ἴο ΠΊ6 
Ὀταηὰ 1π|, τηασῖκ Πϊπα οἷ ἴογ {Π6 Ραγροβο οὗ 
ἢ]5 ποΐ Ὀείηρ Ρευτηϊτίθα ἴο θὲρ σΟΙΠΊΡΔΗΥ 
νὰ γοιι ) 15 5111 ΠΟΤ 80. 

15. Απὰ 26 (καὶ μὴ) 45 οἴιξηῃ ἴῃ 58. 
ΤόΠη ἴοσ καὶ ὁμῶς (1 8. Ιοῇη 1. 6, 86. ΪοΠη 5 
ΟΟ5ρϑ6ὶ 1. δ το. 1. τὰ, 12. ν᾿. 26.Ὺ ΥἹ 55.700 
11. τον. 22.) 28,, ΝΠ ΧῸΣ [ε 5,.1κ 10, Ὡ 2. ΣΙ. δ. 
χῖνὶ ον Αρος. ᾿πν τς οὐ, Μαῖε. ἢ. τῇ Ὑ]:, 20). 
1 σοπηθοῖβ γμθίοσι δ! ν ἃ ϑίαϊοπηθηΐ οὐ βίαϊο- 
Τηθπίβ, ὑυΒΙΟ ἢ τηϊρηΐ βθοπὶ ἱποοηβίϑίθπί ΜΊἢ 
Παΐ ροαβ Ὀείοτθ, ἀπά 15 δαιίναὶοπί ἴο δἰ 
ἑαγηέη. [{15 Τουπηά ἴῃ 8[. Ρι}5. ΒΡ βδί]65. Ἢ 
τ τς τς 2; 16. 2 (ΟἿ συ Ὁ: ΠΕΣ ΠῚ Ὁ. 

εοτ71} ῥ1771 πο ας 4 δηδῦν, ὁμέ ααητογῖς 1771 
ας α ὀγοίρεγ.) ϑύςῃ δατηοπιτοηβ ὑνεσα τιϑοὰ 
8τηοηρ {Π6 Ἀ ΔΌΡ15 ἴο ὁπ ποῖ ΓουΠΊ4}}Υ Θχοοπη- 
ταιηϊοαῖοα, Ποὺ Θχοὶ πα θ64 ἔγοση {ΠῸ ἴο] 4. ὙΠῸ 
αἰγουτηβίαποθϑ ἀγὸ ἀϊἔθγοης ἔγοιη {πὸ σοπιρ]εῖα 
ΘϑίγαπροπΊθηΐ βροκθϑη οἵ ἴῃ ϑ8ῖ. Μαῖί. χυηϊ. 17. 
1 μὰ5 θθθη νγ6}} βαιά τΠαΐ “" Ἐχοοπηπλη!σαίϊοη 
15. ποῖ {|κθ Ῥοΐβοπ βίνεη ἴο Δὴ ΘΠΟΙΥ ἴοσ ἀε- 
βίγαοίίοη, θῈ ΠΚ6 τηθάϊοιπο δα τη!ηἰδίογοα ἴοὸ 
ἃ ὈΓΟΙΠΕΓ ἔῸΓ ταϑίογδίοη ; δηά {παΐ ““[ῃ6 
ἴαςϊ οὗ ἃ πιαη᾿5 πανίπηρ θθθη ἃ Ὀγοΐμοῦ 5ποι]δ 
ΜΟΓΚ 1 ΟἿΙἿΓ Προαγίβ ἃ ΠΊΘΙΊΟΓΥ οὗ {πΠῸ οἱά 
ἐγαϊογηϊυ." (Οτοίϊμβ.) 

16. νοαυ δ ἐῤε 1ιογὰ 9.) [88 Ῥθ80θ σίθδ 
γοι ΗΒ ῥέαξοὶ ἃ τείεγεποθ ἴο {ῃ6 ρϑᾶςθ 
νοῦ Ογιβί Ρτοτηϊβρα. (δὲ. ]1ομῃ χίν. 27.) 
Αραίῃ [Π6 πιδ]θϑίϊο αὐτός---ρδϊη ἃ ῬΓΑΥΟΓ ἴο 
ὡργιεί. 

δῖε γομ ῥέασ αἰαυαγς ὧν αἱ] γιφαην.] 80 
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17 ΤΠαε ϑαϊιζαίίοη οὐ Ραμ] στ ἢ 
ΤηΪΠ6 οὐγη Παπά, γῆς 15 τΠς τοΚοη 
ἴῃ ΘνΕΓΥ Ερί 5616 : 801 ψυτῖξε. 

11. ΤΗΒΘΡΑΙΟΝΙΑΝΒ, 1Π|]. [ν. 17-.8. 

18 ἼΠε ρᾶςς οὗ οἷ [ογά [6ϑι15 
ΟἸὨτῖβὲ δε ννῖτῃ γοι 41}1. Απηεη. 

ΑΟΝ. Μδῃγ τεδά “" ἐν τυῤεγε. Ατα νὰ ἴο 
δάορί (1) [με ΓΟΥΠΊΕΥ (ἐν παντὶ τρόπῳ)-- 80 
ΤΊΒΟἢ. ; ΟΥ̓ (2) {πε Ἰαϊίεγ ὃ (ἐν παντὶ τόπῳγ 
ἘῸΥ αὐ ἌΓΟΙ Α, ἢ, δὲ: ΤΟΥ {2}... Β; Ὄπ Ὁ 
ΤΑ τα., Ῥτοῦ, [οννείί, ΒΊσπορ ΕΠΙοοῖῖ. (1) 15 
ΒίγοηΡ ἴῃ αηέϊ ιν, ἴῃ ἐχέογπαὶί μὲ δον, ἴῃ σφι. 
Ῥϑαοο ἔγοπι (ὐοά 15 ργαγ θα ἴου {Π6Π|, “Οὐ ΠΪΠῸ 
ΟΠΊΠΙ τηοά0,᾿ “αἴ ΘΥΕΥΥ {Ππ16, Δη ἴῃ ΕΥΘΥΥῪ 
Κιπά οἵ 1; ηίογηπαϊίν, Ῥοᾶοθ ἴῃ {ΠΟΙΓ οὐνη 
50 1115, Ῥθᾶςθ ἴῃ ἔγθθάοση ἔγουὴ 50} 15Π| δηά α15- 
ΒΘΠΒΙΟΩ ΔΠΊΟΠΡ {ποιηβεϊνοβ; ἐχέεγπα]ν, Ῥθασο 
ἔγοτη Ῥουβθοιίοη ἀπα (ῃς ϑιγια οὐ [οῃρΊ65. 
Ῥχοῦθαῦὶν δοῆθ {ποιρῃΐ “ΟΥ͂ 411] τηθδη5," 
1 ΟΥΘΟΙΥ ΠΊΔΠΠΟΙ," ϑοηθυνῃδΐ ΟὈΒΟΙΓΟ: 
ΠΟΥ ΘΟΌΓΟΟΙΥ 5ᾶνν ΠΕΙΠΟΥ Ιἴ γτοίοσγοα ἴο 
16 ναῦ ἴῃ ΠΟ ρϑᾶοθ νγᾶ5 ρσγαγθα [τΌΤἢ 
Οοά, οἵ ἴο {πε ἀϊθγοπηίξ ἔουπὴ5 ἀπά ἀβρθοῖβ οὗ 
ΡῬεᾶρο; (2) οσουτβ ἢ ΟὈνΊΟι5. πιθαηϊηρ Π 
1 ΠΟΣῚ 2; 2 ΟΣ ἢ τάν α ΠῚ 1 3: 
ΜΟΙ] 1 Πανὸ πλΟ ἢ 5] ΡΠ ἤσδησο μεσ ὃ ὙΠῸ 
ΤΠ Ποβϑα] μα η5 ποοάθά ρϑᾶςθ, πὸ ἀοιδέ, τη {ΠΕ6ῚΓ 
ον ΟΠυτοΠ, ἀπά νυ {ΠῸῚΓ [6]]ονν τοι ΠίσΥ - 
ΤΘΏ, 5ΟΔΓΘΕΙΥ “ ευέγγαυρεγε. (ἸΒΓυβοβίοπη 
ΡΓΟΡΔΌΙΥ τεαὰ τόπῳ, ἴΟΓ ἢ6 ΘΧρΡ δ] Π5 -- ΤΠΘ 
ἈΑΡοβί!θ νυῖβῃθϑ {πθπὶ ἴο θῈ αἵ ρέδςθ δνοτυ- 
ΠΟΥ, ΤΟΥ Ἔν υυ τ ΠΟΘ Ρϑᾶςθ 15 βΡοοά. ΥὙεΐ, 
οη {πὸ ΨΠΟΪ]Θ, [Π6 ἢγϑι σγϑδήϊπρ ΒΘ 6 Π5 ργοίου- 
4016 (οἵ, [ῸΓ Θχρσοϑβίοη 2 655. 1]. 3: ῬΏΠΙΡΡ. 
1. 18, {Π6 15 νυ Ἱεπουι ἐν) Ρθᾶςθ, ἴπΠ ἜΥΈσΎ οοη- 
ΟΕΙν 0]. ἔοσπὶ ἀπ πηοάθ, οἰ νγατά ἀη4 ἱπνναγά. 

Τρ Τ1ογά δ «υἱὲν γομ α].1 ὙΠΕ οἱ Πἴιτ- 
Βῖσδ] ἤἴογτη, 1δτη ἀπά Οτεεῖς---ὁ κύριος μεθ᾽ 
ὑμῶν --- 7)ογγίγιμς «σοὐἱφαι4771-----  ΠΙΟ ἢ ἴοοκ {Π6 

Ρίαεθ οἵ Νιιπιθοῦβ υἱ. 24 ἴῃ ἴπῸ οἱά τὶΐθ, 
1 τροβὲ ΡγΟΌΔΡΙΥ τϑίεγϑ ἴο ἴΠ6 στϑδΐ Ῥγοπηῖβο, 
(1 ἀπὰ ψἸ ἢ γοιι αἰνναυ," 81. Μδίξ. χχνῇ!. 20), 
ΔΗΔ 1Π1Ρ]165, “ πιαῪ {παῖ ΡΓοτηΪβα 6 Γ]Π|164 ! ̓ 

17. Τρὲ «αἰμίαϊου ὉΥ ὕμ9 Βαπᾶ οἵ τ 
Ρ81} ὙΠὲ νογάβ ἴγοιη ὁ ἀσπασμὸς ννεΓ6 
νυτςἜ ἢ νυ] Π15 οσνῃ μαηά. 

«υῤῖίερ.] (δ.) ὙΠῈ πρϑαῖεῦ οὗ σεπογα δ, ποῖ 
ΓΘΕΟΓΓΙΠΡ 50 ΤΟ [0 ““ βαϊ υϊδίϊοη (τυ Π] ἢ 15 
ΤΠΔ5Ο.]Π1η6) ἃ5 ἴο {π6 αεὶ οἵ ἃ βα! αϊδίϊοη ἴῃ ἢ 5 
ὙΎΙ Πρ ὈαΙηρ; “΄ ἃ 515} ᾿ ἴῃ ἜΥΕΥΥ δρὶϑίϊθ. Τὸ 
ἀνοΙά ἔγαυά, νυν μοὶ Παά ἰαῦρε [4 ]Π1Π65. ἴῃ ἘπῸ 
ΘΡΙΒιοΙ οστΡΩΥ οὗ Π15 ἄδγ, 81. 1] νγὰ5 τιϑεά 
ἴο 5θηἀ γοιπά ἃ βρϑοϊπηθη οἵ Πῖ5 μαπάυυ!ηρ, 
ὙΨΏΘΗ νὰ. ΘΆ5ΠΥ ΓΟΟΟρΡ ἰδ (1 (ΟΥ̓. ΧΥΪ. 21, 
(ο]055. ἰν. 18}; ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἴΠῸ6 νυ Πρ νγὰ5. 50 
ΡΘΟΙΠ]ΠΑΥ ἃ5 ἴο θ6 ἃ βαΐδβριιαγά ἀρϑιηϑδὲ ξΟΓΡΈΓΥ. 
(ϑεε. κδηδη, "81. Ῥδι], Ρ. 233.) 

ἦι ἐυογ} ἐῤί τί 6.1 ΤῈ 15 ἃ ῬΓΘΟΔΓΙΟΙΙΒ ᾿ΠΈΓΈ ΠΟΘ 
1Πδὲ 81:. Ῥᾷμ] Πα ἐῤεῦι νυτ! 6 Π ΤΔΗΥ͂ ἜΡ 5165. 
ΗΘ πιΔΥ, αἱ ᾿ἰθαϑί, θ6 βίνιπρ ἃ γα] 8 ἴοΎ ἘΠῸ ἕαξαγα. 

80 1 αὐγὶϊ6.1 ΤΩ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ 56 6ΠῚ5 ἴο τηδεΐ 
ΔΩΥ ἀουδέ νυ ΠΙΟἢ. τηῖρῃξ ἅγῖβα ἴῃ {ΠῚ τηϊη 5. 
[1 ΠΛΔΥ 5ιισρεβί ἃ 5εΟυ ΓΙ ἀρδϊηδὲ {Π6 Ρροβϑὶ- 
ὈΠΙΥ οὗ ἔογρεσυ. 1Πϊ5 νου] οοἰποιάθ ἢ 
{πΠ6 Τηθδηϊηρ ΑΒΘ ηΘα ὈΥ 5οΠπΊῈ ἴο 2 1685. 
11... 

18. Δ ἢ βδοπὴς ΠΡ}: νδγιδίϊοη5. 1Π ξΟΓΠΊ, 
{Π6 “το οἱοβθβ 4}} {πε Ῥαι πε ΕἸ Ιβί]65 
(δηά ἐμαΐ το {πε Ἠεόγεαυς), ἀπ 15 ρΡεαιαγ το 
{π6π|. “ΘΟ ἃ ΡΥθδΟμοΥ οἵ Πι΄νηθ Οτάςε 
ννὰ5 Ρ41]} ! " (βίι5). 

ΑὈΘΙΤΊΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΜΣΞ οἱ τσ. 2, 6, υ1. 

Ὁ. 1πΠΊΠ61,ΧῈ ἄτοπος ἈΡΡΘΑΓΒ 85 {πε γδη5- 
Ἰαϊίοη οὗἉ Ἰ)νὰ (απ ἢ ἴῃ {που Ρῖ, γαἰεφοοά ἴῃ 
ἀν δ αυϊεξεάπεος ἴῃ δοίίοπ), [00 ἵν. 8 ; ΧΙ. τας 
ΧΧΥ, ὁ. ΤΟΥ ΧΧΣ 20. ΠΝ: Ὑ ἘΠ σ., Τὰκὸ 
ἐν “πα Δοῖβ Χχνυ. 5 (1 Βπιδηπβ τεσ). ἴῃ 
Αοἰθ ΧΧΥΠ. 6 1 Πᾶ5. ἃ ἀἰΠεσεπί 56π5ε-- ουΐ 
οὔ {πὸ νναν,᾿" ““᾿ποοηνομιθπΐ," “ ΠΟΧΙΟΙΙ5,᾽ 5668 
Οτίπλαι, “αἰαν. Ν. Τ.᾽ Βγεΐβοῃμπ. σαοΐθϑβ 
ΒΟΠΊΘ Ῥαβϑαρ 65 ἔτοτὴ ΟἸαβϑιςδὶ ασθοκ, Ἔβρθοῖ αν 
τπ8 ἄτοπον πνεῦμα “ 5ΙΧΔΏΡΘ ΠΟΧΙΟΙΙ5 5Π16}}᾽ οὗ 
{Π6 ΡΙαριια (ΤἸποΥά. 11. 49). 

6. Τὸ Τεχί. ες. (παρέλαβε) 15 απ 
νἹπου της 14] δα Πουϊῖν, ἀπά ΟὈν] οι ϑ]ν δο- 
ςοτηπηοάαϊο ἴο {πὸ ργθοθάϊης βἰπρι]αγ 58Ὁ- 
βίαπίεινο, “ Ἔνουυ Ὀγοίπογ." (Ορν ἰϑί5. [6]] Ἰηἴο 
{Ππ6 τηϊδίαϊκθ νυν πιο ἢ ΥΝ ΟἹ τππδάθ, ννῆο ΔΥΡΊΙΕ5 
{παῖ “1 τμ6 Αροβίϊε μα γεϊογσγεα ἴο τηοσα 
ἴηδη ἴπῸ ὈγΟΙΠΟΥ ννα]κῖηρ ἀἰβογάογν, π6 πηιδὲ 
Ὦανα νυ ῖεη παρελάβετε, Δη4 [Π15 Πᾶ5 50ΠῚ8 

βοοά δυϊπουῖίγ (Β,Ε, 6). Βαΐξ {πε {πϊτὰ 
ῬΕΙΒΟΏ ΡΙΌΓΑΙ Πα5 (1) ΠΊΟτΘ δ ΠΟΥ, 6βρε- 
ΟἶΑΠν Οτεεκ Εδίμογϑ ; (2) 1ἴ 15 Γεοοπηπηθπαθά 
Ὀγ {Π6 νϑῦν αἰἤθγεποθ νυν ἢ ΔΥ ΟἹ Γ Π85 βίαϊεά, 
“ Ε ΟΓΥ ὈτοΐΠοΥ "ἢ Πᾶ5 ἃ φο]]θοίνε ἔογοθ, νυ Πῖ ἢ 
Ρᾷ5565 ἰπΐο παρέλαβον, ἀπά νγὲ 5Πποι4 γαη5- 
Ἰαῖδθ, “νυνὶ ἢ ΓΘ Υ τεοεϊνβα οὗ τι5.᾽ 

11. 8 ψοτὰ 15. πι5θ4 ΒΥ {οβορβὺβ (περι- 
εργαζόμενος τὰ θεῖα, “ἈΠΕ]α" ΣΟΥ 1) ἘΠῚ 
ἴῃ π6 “Ταβίδπι. χὶ!. Ῥδίγι ΓΟ, 845 εἰρη  ἐγίπς 
σασίοι5, ΠΠΡΓΟΠδΌ]6 ᾿πνθϑι βαίίοη ορροϑβϑα ἕο 
ΒΙΠΊΡΙΘ ᾿οδοαϊοπος (ϑεε 1π΄ Βτθίξοδῆ ΔΕ Υ 
Οὐ] η1ΠΠ|8π αιιοῖθβ. ἃ ἀθβογιρίίοη οἵ Μδ]Πιι5 
Θ0Γ4᾽5 ΓΟΒΈ]655 Δ Πα ΔΙΤῊ]655 πηοίίοη ἴῃ βρϑαῖηρ 
ΔΠη4 βοοϊεῖυ, “"' ΠῸ᾿ ἀρέγο αἰχις, βεά σαΐασεγε᾽ 
[αρἱ!, 411 50 οἤῆοῖο, ταὐλασίξ, 4] γε μα πιοπίεῦ 
564 ἔγαβίτα τπονείῃγ.--- ΕΓ πη115]. σωφροσύνη 
15 ἀθβουιθοά ὈΥ Ρ]αῖο 85 τὰ ἑαυτοῦ πράττειν. 
(Ρτοίββοσ [οννεξί, δἴτοσ ἃ Πναῖράδ ἴῃ 10ς,). 



1. ΤΗΒΒΒΑΤΙΟΝΊΑΝ. 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤᾺ ου 2 ΤΏΉΏ655. 1. 9. 

ΒΌΟΙ 8.85 5}4]1] 5 Ὁ 85 ῬΘῃΔΙΥ ἐυεγ- 
ἰασέϊηρ ἀἰεσίγιείίοη) (δίκην τίσουσιν ὄλεθρον 
τἰώνιον). ΤῊ ἢγϑί σου γτΈΠοα. ΘΠΓΟΠΟΙΟΡΊ- 
ΠΥ οὗἩ {Π6 ννοσά αἰώνιος ἴῃ πε ἘΕῬΙ5.165 οἵ 
δι. Ῥδι] ἀρρθαῦβ ἴο θ6 {Π6 ῬΥΓΌΡΕΥ Ρἴδοα ΤῸΓ 
1. ἜΧδιηϊ δί!οη οὗ [15 πηθαηίηρ. 

(1) ὙμῈ εἰγηιοίοσν οἵ ἴῃ6. ννογά αἰών Ρετ- 
Ἰὰρ05 ἴῆγοννβ βοπῆθ ᾿ρῃϊ ἀΡΟη {πΠ6 αιοβίϊοη. 
ΑΥΙβϑίοί  σανν ὑπαὶ αἰών ννᾶ5 1ῃ 50Π16 Ὑγ8Υ σοη- 
ηΠδοῖοα νυ ἀεί, ἀπ δι ρροβοά {παΐ {Π6 σοπη- 
Ἰθοίοη νγα5 {Παΐ οἵ ἀἰτεοὶ ἀεγζυαίίοη. “ΓΤ ΠΙ5 15, 
ιΐ Ἰραϑί, πη ἱπαϊσαίίοη οἵ π6 τηθαπῖηρ νυ Ιοἢ 
ιἰἰών δά [ῸΓ ᾿ἰπὶ (ἀπὸ τοῦ ἀεί εἰναι εἰληφὼς 
τὴν ἐπωνυμίαν. 1) 6 (]ο,᾽ 1. 9). [Ιη ῬΥΟΙΌΘ5ΟΥ 
γαχ Μυ]]οΥ᾽ 5. ορίπίοη, “΄ “Ζετπ771: 15. Τγοτὴ ἘΠῸ 
πη τοοΐ 85 αἰών 4η4 [Π6 ϑαηδκγιί αλμς; {π6 
ὋΟΐ ἰ5 2, 8η4 Τ]6Δη8 “ἴο ΡῸ.᾽ ᾿Αεί, ἴοο, σου 65 
ΤΟΙ ἴΠ6 58Π16 βοιγεο," (Οποίοα ὈΥ Ἀεν. |. 
ἀ166611, Νοία Α οἡ ΓΤ. Ριιβευ 5. 5ΕΓΠΊΟΗ, 
᾿νε] αϑίιηρ ΡιΠΙβῃπηθηΐ, Ρ. 32. ὙΠΟ οὐτ- 
ΒΥ ΔΠΑΙΟΡΟΙ5 ἀδγιναϊίΐοη οὗ {πΠ6 Ηδῦγον 
ΤΠ ν1}} Ὀ6 5θθη θο]ονν.) (2) ΤΠ πιϑδηϊηξ 
ἢ {ΠπῸ ννογά αἰών ἴῃ οἸαββίοαὶ Οὐθοῖκ, βρθοί δ! ν 
5. 1564 ὈγΥ Ατιβίοι!θ, δηἋ ἴῃ ῥῬγορογίίοῃ ἃ5 
ῬΘου]αίοη δάναποθα ἴῃ ἀεπηϊζθηθββ, 15. τη- 
᾿πηϊοα ργοβραοίινα ἀπγδίϊομ, εἴ θεηΥ δ Ἰθαβί 
ἡ ῥαγίε ῥοεί. ΑΥὐϑίοι]ε᾽β ἰδηριιαρε 15. ΝΕΤῪ 
ἜΠΊΔΓΚΑΌΙο, “ὙἼΠΟΓΕ 15 ΠΟΙΪΒΕΥ ΡΙδεθ, ΠΟΙ͂ 
ῬᾶΠ6, ΠΟΙ͂ {{Π|6, δχίουπαὶ ἴἰο {πΠ6 Πεάγεῃ : 
γΠΘΠποΘ {Ππ6 {ΠπΙηρ5 ἔπογο ὈθΙηρ ἘΠΟΠΑΠΡΈΔΌΪΘΟ, 
η μανίηρ {πΠ6 Ὀοβὲ ἀπά πιοβί 56} -ϑΠΊοης; 
χἰδίθηοα Ποῦ ραβϑίοη, ἔμ1Π1] [1π' {ΠΕΓ 
ὌΠΓΒ6. ἴΠ6 ΠΟ0]6 οἴθγη!υ (διατελεῖ τὸν 
ἵπαντα αἰώνα). πᾶ 1ῃ ἔποϊ {Π]5 παπτθ ννὰϑ 
ΠΙνΊ ΠΟῪ αἰζεγεά ὈΥ {π6πὶ οἵ οἱά {{π|δ.ὑ0 ΕῸΓ 
Ὧ6. ϑιιτὰ τοΐϑ] (τέλος) νυ ]ο ἢ ΠΟΙΏΡΓΙ565. {Π6 
Ἵπη6 οἵ {πΠῸ πε οἵ βαςῖὶι, οὔκ οἵ νι ἢ ποίμης 
απ Ὀ6. σΟΠοεΙνοα δοοογάϊηρ ἴο {π6 ΤΈΡΪΑΥ 
ΓΟΥ οἵ παΐμγθ, 15 σα] θά της αἰών οὗ Θδο} 
ΩΡ, Απα Δ παϊοροΙ5)}Υ, {Ππ6 ϑιπὶ οί] 4150 
οὕ {Π6 ἐπίγο πάνθ, δη4 {Π6 5ι1πὶ ἰοΐ8] σοπη- 
ΓΙ β Πρ 411 {πλ6 «ηἋἃ ἱπῆπἰτπ6, 15 ἀὈβο το] Ὺ 
δἰ θυ Υ (αἰών), ἃ πᾶτηθ ἀεγινθα ἵγοπὶ ἐνοῦ- 
οχ ϑηρ." (ὲ (δῖο,᾽ 1. 9; 5886 Μγυ. Κι446}}}5 
ηοΐθ κέ σΗῤΓΩ, ῬΡ. 32-5,) ΨὴΟ 4150 5Πδνν8 
παῖ ἴῃ Ῥ]αῖο, δβϑρθοῖϑ! ν “Ἰ,αρΡ.,᾽ 904. Α, 
αἰώνιος 5 5684 ““ΠΠΘ] ΠΪΟΟΔΠΥ δηά ἱπίθπ- 
ΠἸΟΠΑΠΥ οἵ ταϊγοβρθοῖινα ἃἁηὰ ργοβρεοΐϊνε 
ΡΙΘΓΠΙΥ.) ΑΔΑἕ τεΐδσσγθηοα ἴο ΤΙπΊθιβ5. (Χ. 27. 
6) Ψ01}} 5ῆονν {παῖ πὸ ἀἸβι!ρ 565 αἰών 85 
ἐ ΔΟΙΙηρ," ἴτοπὶ χρόνος 8ἃ5 5. ““πλπΐδθ]8 
ἸΠΛΔ ΡῈ, ΨΕΙΓΥ πο ἢ 1ῃ ἴΠ6 ϑρισιΐ οἵ 851. Αἱι- 
σιδίπο. (΄ (Δοη[Ε55.᾽ χὶ. 11-τ32.) (3) ἔοσ Ηὃ- 
ὕγονν Δ 1,ΧΧ.--Μδὴ δνουγννῃογα Βί ΓᾺΡ Ρ]65 
νυ ἸΠΒ ρΡοσα Ὀ]6 αἰ ΒΟ] τ165. η΄ Ππάϊπρ ννογά 5 
ἴο ἐπιιποίδτο Π15 σοηοθρίϊοη οἵ δἴοσηιγ. 5 
15, ἰηάθεά, ἔγοπι [ῃ6 ΠΘΟΘβΒαῪ ΟΟΠα ΠΟ Π5. οἵ 

1 66 Τλεδῃ Μδηςο] 5 ποίβ οἡ 851. Μαίί. χυ !. 
9 (νο]. 1. 93); «ηα απο ΟΟΟΚ οἱ 51. Μαῖκ ἰχ. 
43. ([0]α, 259.) 

1πουρηΐ, απ οἤοτί ἴο Ὄχρύοβϑ {Πδὲξ υνῃῖο ἢ ἰ5 
᾿ΠΟΧΡΎΘΒ51016. (Ἰοπίγδάϊοίουυ ᾿ἰπη65. ἀγὸ {Πι5 
Ἰηννόύθη ἱπίο ἴῃς ΨΈΥΥ ἰοχίιτο οὔ ἰδηρσιιαβο. 
80 1ἴ νγὰβ θυ ΠΥ νυ {πΠ6 Ηῦτεννβ. ΒΟιΓ 
ννογάβ ἀγα σὨΙΘΗΥ εἰηρὶογθα ἴῃ ἩθΌγονν ἴοι" 
εἴευηϊγ. (4) ΕἾΘΓΠΙΓΥ 15 Ἰοοκοά ἀροπ, ἴῃ 
81. ΑἸρ 5[1Πη6᾽5 ὙΨΑΥ, ἃ5 “" 56 ΠΊΡΟΥ βίδηβ, ἀπά 
{ΠΟΓΘίογΘ 85. βοιηθίμιηρ ἴῃ ὙΠΟ να ΤΊΔΥ 
ἐγχσί. ὙῈΘ ννογά ΓΝ), εοηβάδηςε, 8150. τηθ δ Π5 
Ἔἰογ ἐγ, ἃ5. ΝΘ ΤΩΔΥ͂ σοηῆάθ 1π ποβὲ {πὶπρ5 
νΙΟἢ ἐπάϊισο. (Ὁ) Α βϑοοπά ἴοσπῃ (Ὠ} 2) ἀε- 
ποΐοβ ἠοεα ιν ““ννμαῖ 15 Ὀεΐοσγο, “τς Εναβί :;» 
ἤθηςα Ζεηηρογα ν, “ ἀἴουθετηθ," “πα ερμέε α-- 
ἐϊψιῖγ: ΤῈ ΜΊΤςδἢ ν. 2,11 πϑυνοῖβ τη ἱποιρῃῖς- 
τῆγπιθ ἴο “Ἴπα δἴθγπαὶ ἀαγβ᾽ (ὨΡῚΝ 52», ἐξ 
ἡμερῶν αἰῶνος, 1,Χ Χ, ἀπά 15 {Γαπϑ]αϊε ὃν ἀπ᾽ 
ἀρχῆς. [π' ῬϑΑ]πῃ ἵν: [11Ὁ.] 20 [19], Οοά 5 εἴογ- 
ΠΙΓΥ 15 ΒΡοκεη οἵ 85 “Ηἰ5 θείηρ βηζῃγοπϑα οὗ 
οΙά " (6 ἽΡ), ἰγαηϑαϊθά πρὸ τῶν αἰώνων Ὀγ [πε 
1,ΧΧ. (Νὸ Ιε55 πη’ ἐπυεπὲν ἀἸογοπί ασϑοῖκ 
ὙνΟΥ5. Ἀ΄ΓῸ ἘπΊρὶογοά ἴοὸ τοπάοθσγ τ ΟΥ̓ {Π6 
ΙΧ ΕΘ ΠΕΤΘΙ ΘΟ ΠΟΌΤΟ Ὁ. 97.2.) (0) 
ὝΠΟ ἴθιτη πιοβέ {γε ΠΕΥ τι56 4, Πονγενοσ, ἴο 

ἀεδίρπαΐθ δἴθυπιγ 15 Ὁ)". ὙΠῸ ψογά ἴ5 46- 
τίνο ἔγοτῃ Ὡρν, ἴο Πἰάθ. οὐ υβὶ], αῃὰ ἀθποΐεϑ 
1Παξ ννποβα Ἔχ ΓΟ ΠΊ65. 8ΓΘ ΠΠΙ πον ἀπά τπάήε- 
ΠηΔ0]6 45 τεραγάβ {Π6 ραβδί οὐ {ιιΐασο. (ἃ) 81. 
Αὐριδίπθ ἢὰ5. Δπαὶγϑοά ἴπ6 ἰάθ85 οἵ ΙΠ1Ὲ 
Δη4 Εἰ ΟγηΥ ἢ Δὴ δοιίθηθθβ ἀπά ρτοὸ- 
ΓαΠ ΠΥ Ὑν πο ἢ δηςοραίς Καπί. Ηδ 5πονν8 
παῖ ““ποίϊμίηρ, ῬΓΟΡΕΓΙΥ βρθακίηρ, ῥασσές ἴῃ 
εἰογηϊγ, δῖ {παΐ τ ἰ5 Ργοβεπέ ὑν ΒΟ] Υ ; {παῖ 
ΟΟα 5 γεξαῦβ ποι ποῦ σΟΠΊΘ ΠΟΙΓ ΡῸ, Ὀυϊ Δ4]] 
ΗΙ5 γϑδγβ, ἃ5 1 νυ Ε,Θ, βίαηα βιπα ἈΠ ΘΟ 5] νυ." 
“ΑΠΠΙ [μὰ] ΟΙΠΠ65 51π|11 5ίδηϊΐ." (΄ (Δοῃΐδβϑ.,᾽ 
1} ΧΙ ττ τ. ὉΓ  1)86 (ἰν ΤΣ Χο τ) ΒὺΠ 
ἄο ννμαΐ νχὲ νν1}}, τΠ6 1τάθα οἵ ἰαρβὲ δηά πιοίίοῃ 
ΟἸἰηρ5 ἴο ΟἿΓ σοποθρίϊοη οἵ δἴεγηϊυ ἃ5. {π|6 
1ΠΠηΙΟ]Υ ῥγοϊοηροά. ὍΠῚ5 σοποθρίίοη. οἵ 
Εἴθγ ΠΥ 85: {ἰπηθ ΡῬγοΪοησϑα 15 σοργοβεπίεα ὃν 
ἽΨ (ἔτοπὶ ΠῚ}, ἴο βὸ ἔογιναγά.---(θβθη,).ἷ 
ἼΠΕ56 ρα ννογάβ --ἰ ΠΡ] γἹ Πρ ΘΓΘΓΠΙΓΥ͂ 85 271-- 
πιο ῥγοϊοησαΐίογι, ρουθοϊς σἐαδιν, αηπέϊψμῖέν, 
πα μπάρμπα ῤιἑιεν “---αγα ΑἸ1Κ6 τοπάθγοα οσοα- 

1 ΟΓ ἴπεβε ψογάς ἽΝ) ρῖνεβ εἰθγηϊυ ἃ 2αγίδ 

2οοέ, ὩΓΡ εἰεγηϊτν ἃ 2αγές αγιΐε, Ὀδὶν, 1Π6 Ζη:- 
εἰεγίγείίε Ἔχραπάβα, ἰηΐο {πΠ6 Τπῆπιιθ. ὍΠα τοἢ- 
Π655 οἵ Ηρτγενν δ5 τσαγάβ [ῃ15 στθαΐῖ σοποθρίϊοη 
15. ΕΓΥ͂ βἰρπίποδμε ἴῃ οοπίτγαβί ἢ ἴΠ6 ῬΟν ΘΓ 
οὗ ατεοὶς. ὙΠ Ηδρτεν πιϊημα ἀγγῖνεα αἱ 1ἴ ἴῃ 
ἴοι αἰ δγοπί ὑναγϑ, ὙγΏ116. ογεδ νγὰ5. βιιΠοϊθπὲ ἴου 
ἰΠ6 ἀτθεϊς. 

23 ὙΠ ἱπβρίγεά νυιίοτ βίσασοὶς τὸ ἢπα δὴ 
ΕΧΡΙΘβθίοι ἴῃ ΟΙΠΕΙ ἔουπβ αἰσδο. Δ ΕΙΥ͂ 5ΙΠΊΡΙῪ 
ἈΠ φταηαϊγ ἄοες {μ6 νυτιῖεῦ οὗ Ῥεύπαρβ {π6 
ποθ οδβί, ροβίϊοα!]ν, οἵ 811 ἴῃ 8 Ῥϑαϊτηβ βχο]δίτη--- 

“. ἘΞ (Δ Ὀ]ΠΞΗ ἃ 15 ΤΥ ΤὭτοπθ 20» ἔλεγε, 
Ἑτομὶ δνετ]αβιϊπρ ΤΒοιι."--- (5. χοῖῖ, 2.) 

ΕΒ τοὰ {πε (Ἰν)2).. “ὙΤΠΘ ΟΧΡΥΘΘθομ 15, 
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ΒΙΟΠΑΙΠΥ ὈΥ αἰών, αἰώνιος, κ- τ. Δ.) ἴη {Πε 
1,ΧΧ.} (οἢ ἔογ {π6 ἢγβί νοσγά κατοικῶν τὸν 
αἰώνα, ᾿5814}}. 111. 15; [ὉΓ {πὸ βθοοπᾶ ἕως 
αἰῶνος, Ῥ54]ΠῚ ΧΙΙΧ. 20 [Χ]ν11]. 18]; ἴῸΓ ἴΠ6 
{η1γα, Ῥϑαὶπι Ἰἰν. [1ν.1 19 [20]; ἴογ {π6 Τοασίἢ, 
ραροεῖνι--- [θα ΘΕ] οὔ {π6 Αὐδοϊΐθ ΒΕ ογΠΠΥ 
οὗ Οοά, Ρ5. ἰχχυΐ!. [ΠΧχν].] 5; χς. [ΙΧΧΧΙΧ.] 2). 
Οπε οἵ {πὸ Ηθῦτγονν ννογάβ ἰγαπϑίαίθα Ὀγ αἰών, 
αἰώνιος (85}}) 15, ἰη 4664, ὉςΟΞΒΙΟΠΔΠΥ τι564 οὗ 
Φεῦ, ῥογα ν ἀμ οῦ ---Ὑ εἴ θυβῃ ἰη [Π15 πη !ῆςα- 
το Ρτοβρθοίίνοὶυ οἵ Δη ΠΠΌΓΟΚΘη ΘΟΠΕΙ Πα Ψ, 
ςο-οχίθηβινο ψνἱπ 1πΠ6 εχιβίθποα οἵ {παΐ οἵ 
ὙΠ ]ςἢ [{ 15 5Βροίθη. 80 αἰώνιος ἰ5 ρΓΘαΙςαΐοά οἵ 
ἃ “σονθηδηΐ᾽ ΟΥ̓ βίδίιιξε᾽ σοπίθγ πη! ΠΟτ5 νυ Ἱ ἢ 
[Π6 οχἰϑίθῃςθ οἵ {Πς αἀἰβρθηβαίοη ἴο νυ ΠΙΟἢ 1Ἐ 
ΒεΙοηροά, οἵ ἃ βευνυιτπἊθ ἤπα] 50 ἴᾺΥΓ 85 ἴΠ6 
ΘΔΤΊΠ]Υ 1{{6 οὗ [Π6 αν ἰ5 ςοποεγηθά. (Όεηῃ. 
Στ, 12: ΣΟΙ ΟΣ ἀπ την ΤΠ ΈΝ. ΧΥΙ: 
29. Ὦγτ. Ριιβου, " Ενεγίαϑδίίης Ῥαπἰβῃτηθηΐ, 
Ὁ 22:) 

Ἐτοπὶ ἴη6 Ηοῦτον απά {πῸ 1,ΧΧ,. νν6 τὰ ΓΠ 
το 6 Ν. Τ. ΤΠ νογὰ αἰώνιος ΟΟσσυ 5 
ϑουοηίγτίννο {{π|6δ5, ὙΠ Ῥαββᾶβεβθ ΠΊΔΥ 86 
τμ5 ἀϊνιά64 :--- 

ἘΤεγηΔ]--- 
108 ΡΥ: 
ΘΙ ΥΡΥΣΉ Ὸ ΠμῈ 
ΕἾτε, ἡπαρτηεπέ, ἀαβίγαοίοη. 
(ὐοβρεὶ. ᾿ 
(ονοηδηΐ - 
Πρ ΞΘ ΩΝ μος ΟΝ περ 5 ἢ ΠΟ: 
Νεν δπα δϑιἀϊηρ τοϊαϊίοη οἵ Ὁπαβίσηυο. 
5ΡΙΠΕ ἀεῶνν ἐν ἧς 
ΘΟ τ τι ΠΕ τε νεῖ ῳ: ΣΙ ΣΕ ἘΩΝΕΙΒ 

ῬοΥμαρ5, πιοϑὲ Ἄχόριέ γγορς ἐλό ἑάρα ο77 ἔζη16, 1. 6.» 
Ἰοοῖς Ῥαοῖὶς ἂβ ἴα 85 γοι Ψ|1] ; σὸ Ῥδοκ πα Ῥδοκ 
δηα Ῥδοὶς Ῥεγοπα 811 {ποβα ϑϑοῖβ οὔ ψΏΙΟΗ τηθ 
Βρβαϊς ; ἴῇεη, ἴοο, ἀπ “Ττοπὶ {Π6η,᾽ νγὰ5 ἀοά.᾽ 
(Ότ. Ῥυβευ, “ΝΥ μαΐ ἰ5. οἵ δίῃ, ἄς., ΡὉ. 40.) 
Νοίβ αἷϑο ῃ6 βαηβ ψοιτὰ ἴῖῃ [βαϊδῇ χὶν. 21, 
ΔΗΒνγοτϊηρ ἴῃ ἱπουρῃ τη γτηθ ἰο [ῃ6 ῥσγενίοιιβ 
ὩἽΡ. 

1 ΤῊς ψοτά Ὁδὶν, λον, ἰ5. αἰνναγβ τϑη- 
ἀετεά Ὀγ αἰών, αἰώνιος, δι᾿ αἰῶνος, εἰς τὸν αἰῶνα, 
οἱ αἰῶνες, ἜΕχοδρί ἴῃ ϑοτὴθ ραᾷββᾶρεβ ΨΠΕΙΕ γα 
Πανα ἀένναος ἀπ διαπαντός. [Ιἰ οσσατϑ, ἰπ αἰἢοτ- 
ἐπὶ ἔογπ)β, 424 {ἰπ|ὲδ5 ἴπ (ῃ6 ΟΙἹα Τεβί, 866 
Ἐπετῖβί, “ Ὁοποοτγά.,᾽ ΡΡ. 830-32. 

ΟΠ ϑΟΪδο. ,....,... ΠΣ πΕοΕοΕΨσσἔσσσ- 
Οὐ 1 ΠΟΥ] πο 8 2 
ΗΠ ἴῃ {πΠ6 Πρϑανβῃβ. Ι 
ΟΠ τϑ 5 Κίηράοιη . . " 
Ἐἀοπ ρα. το ᾽. Ι 
βϑανάοδ. .. ΠΣ Ι 
ῬιΡροσα. . ,ἿΣ ΠΡ 
51η, ἢχβά δπά εἰεγεοίγρεα ἴῃ ἴΠ6 βοὺῦ]δ 1 
Τεθ. ὁ ὦ ΕΠ  -Ἅ 
Τοχοϊορυ (“Τὸ ψΒοὰ ΡῈ ῬοΟυΟΥ Ἔγεῖ- 

Ἰαϑιϊπρ,᾽) 1 Τίμα νἱ 16). το δὲ 

Τι μα5 Ὀδθη ννῈ}] βαϊάᾷ Ἰαΐεὶγ ἐπαΐ π6 ννοστάὰ 
“ογΐαπ “ΠΟ τοτο ἀθποῖεβ αϑε-ίοην, ἱ. 6.. ἸΔΘ ΕΠ Πρ’ 
ΤΟΥ 8η 856, ἀπά ἴπθη δηάϊηρ νυ ἐΠῈ επά οὗ 
186 ἀρεϑ, τ1ῃδῃ σέθγπες τηθᾷη5. δπάϊηρ ἢ {ΠῸ 
«ίας; Ὀὰΐ τλρδη5 ἀρεν-ίορο, 1. 6.,) ΒΌΪΠΡ Οἡ 
ἄτης {πὸ σέογηϊέας ἃ ῥαγίε ῥοοῖ---ἰιαΐ 15, ἔΓΌΤα 
{π6 πιοπηθηΐ (νη {π6 ρογοά βδίηποθ ΤΊτη6 
Βοραη) δ ψνῃῖοἢ ἐμαΐ ἕο νυ μῖοἢ {ΠπΠ6 εριτιδῖ 
15. ΔΡρ!Ιθά σοπηπιθποθά, πὰ οηνναγά νυ ῃουῖ 
ἐπα. ((σμυγοῦ Οὐδγίογ!γ Ἀνίθνν,᾿ Οοΐ., 
1880, Ρ. 216.) 

ὙΤΠι5 1π6 εἰγπηοίορυ οἵ {πὸ ψογά; {πῈ 
Ἡοῦτεονν [ογπΊ 85 γτομάἀθγεά ὃν {πε Γ,Χ Χ. ; δπὰ 
{πὸ βιιδ]θος ἴο νυν μῖο [Ὁ 15 ἀρρΡ Θα δἀπητίθα!ν ἴῃ 
ἔογίγ-ϊουῦ ραββϑαρθβ οἵ πὸ Ν. Τ." - σοπάεγ τὲ 
ἴῃ {Π6 ΠΙρῇῃθϑε ἄερτεο ργοῦθδθ]8 (Πδΐ ἴΠ6 ρῆγαβα 
“ς ρίογπαὶ ΤᾺ] ἢ ΟΥ̓ “ἀθβίγποῖοη ἢ Τηθ8Πη5 ἃ 
ἐς ἀρ ϑγποίοη " Ργοβρθοίνοὶν μπα --- εν ἀρ τ 
ἴῃ {Π6 56Π58 ἰῇ νυ Π] ἢ 115 5] οῖβ ἀγα Ἕνα - 
ἰδϑίϊηξ. 

1 Βραάϊησ ἁμαρτήματος ἴπ 51. ΜΙ 1]. 29. 
2 Ὑνϊος οἵ (οαἷβ ρῥγε-εοπίδη ἀδβίρτι (πρὸ 

χρόνων αἰωνίων, 2 Τίτη. 1.9; ΤΙΐα5 1. 2 “ Εἴεγπδὶ 
ττὴθ Ῥεΐοτε ᾽) ἴῃ {πε εἴεγηϊυ ἃ 2αγίε αιέε. 
“ΤῊς. ραγαρῆγαβε “Ῥείοτε ἴῃ6 νου Ῥερδη,᾽ 
ΔΙΊΠουρἢ ἱπαάοαπδία, 15 50 ἔα οοτγεοῖ--- θοΐστα 
δἴθσμαὶ {ἰπ|65.᾽) (Ὁτ. Ῥαβου, “ΟΥ̓ μαΐ 15 οἵ δια 
85 ἴο δνει]αξίίϊησ ῬαμΙβῃπηθηΐ ̓  Ὁ. 43.) ὙὉῃ8 
{Πϊγα ραββαρε (μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγη- 
μένου) ἰ5 ἴῃ Κοη. χν]. 25. [{ 15 νεῦὺ ποίθινουῃ 
τπαΐ [Π6 ποχὲ νεῦβε (νεγ. 26) σοηίαϊηβ [Π8. ΟΠ]Υ͂ 
Ῥαββαρα ἰπ πῃ Ν. Τὶ ἴῃ ΨΒΙοη (οα ἰ5 5βἰγ)εά 
αἰώνιος. 

3. Τῇ Π6 τϑίθσεποα Ὀ6 ἴο [ἢ νυ 6 ]1-πουσῃ [ον] 5 ἢ. 
ἀἰςεἰποίίοη θεῖναι {πΠ6 νοὸ ρτγεαΐ ξβοηβ---ἰῃ 8 

ὁ νῦν αἰών " ὃ αἰὼν οὕτος (ΠῚ Ν᾽») απα τῃ8 

αἰών ὁ μέλλον, ἐκεῖνος, ὃ ἐρχόμενος (ἐξ 3 Π Ὁ5)») 
-- -αἰώνιος νγου]α τηθδῃ ἰαϑίηρ ἀπτίπρ [Πη6 διΐαγα 
οι; ΜΟΙ Πᾶ5 πὸ επά. 

4 εἰ ΒΊογηδὶ {774.᾽" 



ἘΝ] (} ΓΉΗΥ ἀν ΕΓ 5, 

ΤῊΝ ῬΡΑΒΘΊΟΝΑΙ, ἘΡΙΒΤΠ)Ε)5. 

ΝΥ ΟΘΌΘΤΙΟΝ: 

4 ἕω ἵνο ΕΡΊβι185 οὔ ὅ8ι:. Ῥαὺ ἰο 
, ΤΠΠΟΙΏΥ 1 [Π6 ἘΡΙΒ116 ἰο ΤΊ[5 
[οὐ ἃ Οἰθαυν ἀἸβίιηοι στοιρ ἴῃ {Π6 ΑΡροϑ- 
[Ο]1ο τ ηρ5. ΤΊ ΘΚ Πᾶνα θθθη ἀσϑισπαϊθά 
714 δαςίογαξ ΚΕ 21εΐδοΣ, ἀπμα τποὰρῃ {Π6 
Ἔχρσαϑϑίοη, κα πα οἵ 716 .5γηοῤέϊε 
(οεῤοίς, μὰ5 ἐπ6 αἰδαάναπίαρα οἵ δί(11- 
Ῥυτηρ το ἐμθη ἴῃ ἴοο ρτϑαΐ ἃ ἄβρτε ἃ 
βϑθηθταὶ ἀθβίση, πα οἵ {Ππ5 αἰνοσίηρ 
αἰἰαπίϊοη ἔτοσι {Π6ῚΥ παν! πα} ρεοα]ατΊ- 
165, 1 πηι ΙΓ σοΙτθοίηθβα (μ6 τηοβί 
᾿πηροτίδηΐ δἰθηθηΐ νη] (ΠῸῪ Πᾶνα ἴῃ 
σοπμηοη. ΤΠ ΕἸγϑὶ ΕΡΙ 5116 ἰο ΤΙπιοίἢν 
πα τὴς Ἐριβίία ἴο ΤΊπ5. ἀγα, ᾿ηἀ666, 
τηΔΙΉΪΥ σΟΠΟΘΓΠ 64 νὙ1{Π Ἰηϑίγιοίίοηβ. απά 
χῃοσγίδιομβ ἴο ἴποϑα (50 1ρ165. οἵ {Π6 
Αρροβίίε τεϑρθοῦηρ {Π6ῚΓ ἀπ{165 ἃ5 ονοῖ- 
56 615 οἵ {π6 ὕνο (πυτοῆθβ σοτηπε4 ἴο 
{ΠΕ ῚΓ παῦρα, ἀπά ψ] ἢ ἄνισα δηα ψψάτη- 
ἴηρ᾽ 1ῃ ΙΕ Οἵ [Π6 5ρ6οῖδὶ ἀδηρεῖβ {ΠῸῪ 
ψνουα Πμανα ἴο πηθεῖ. Βεΐ {π6 ϑεοοηῃά 
ἘΡΙβι16 ἴο ΤΙμιοίην 5ἰασίβ ΠΌΠΙ, τήοτα 
ῬΘΙβομδὶ σΟΠΒΙἀΘΥΔ ΙΟΉ5, Δη 15 ἴῃ ἃ [ᾺΓ 
ΒΎδαίου ἄθρυύεα οσσιριθα ὈΥ ἴπεη. ΤΠ6 
ΑΡοβίίβ ψυιίεβ 1 γΠ116 ἀΠΩΘΓ ΠΡ Ιθοη- 
τηθηΐ δ ἘἈοπΊθ, δηα ἴῃ Ἐχρεοίδίομ. οὗ 
ΠΤ ηΐ τηδτίγγάοτη. “1 δΔη1 ΠΟΥ," Π8 
58 γ5, “τεδάγν ἴο ὈΕ οἤεγεά, ἀπά {πε {πα 
Οὗ ΤῺ ἀερατγίασα 15 δ παπᾶ. 1 μᾶνε 
ουρῃς ἃ ροοά ἤρῃι; 1 πᾶνε ἢηϊθηθά 
ΤΩΥ͂ σοί56 ; 1. παν ἱκαρὶ ἰδ [τ 
(2 Τίτα. ἰν. 6, 7). [π ἃ ἴομβε οἵ ἄβερ 
διποίϊομ, παίασαὶ [ἢ ΘῈ ΟΠ ΟἸΤΟΙΙηβίδ 065, 
5:. Ῥαὰὶ νυυιαβ ἴο ΤιΙπιοίμπγ, θηἰγθδίηρ 
Ὠΐπ, 1 ῬΟΘΒ1016, ἴο σοπλθ ἴο Ἠ]ΠῚ 5008 ; 
Δα ΟΟΟΑΒΙΟὴ 15 ἴα Κεὴ ἴο Δ ἀγο55 ἴο ΠΙΠῚ 
ΒΟΙΏΘ δδύπμαϑί Ἔχ ποσί οῃ5 (Παΐ ΠΕ 5που]ά 
Β6 5ἰθαΐαβε πὰ τῇς [πτ, ἀπά ἔπ] ΠΙ5 
σουῖβα {ἱκὸ [Π6 Αροβίίβ πιιηβοῖ. Βα 

τῃ6 ἀιίε5 μοῦ ΤΙπιοίῃν Πα5 ἴο 615- 
ΟΠμαῖρε ἴῃ {Π15 σου88. ἃ76. ἔπΠοϑ6 οὗ ἃ 
οἤοῖ ραβίου ; (πΠ6 ΑΡροβί!β 15 {ππ5 δα τὸ 
αἰτθοῖ 15 δάνιοσα ἴῇ ρζθαΐ τηθαϑασθ ἴο 
[656 ϑρξοῖδὶ ἀπίιε5; ἅπα 50 ἴδ ἴῃ8 
ἘΡΙ5618 γσθϑθυα 165 [Π6 οἴΠευ ἔννο. 

1 5ῃου]4, ᾿πάεεά, Ὀ6. Ῥοτπα ἴῃ τηϊηά, 
βίη {6 ἔδεϊ μα 5 σοῃβι θυ Ὁ ]8 γϑιρῃΐ ἢ 
Ἐϑατηδίηρ βοπ6 οὗ ἰΠ6 ρβου]ατι85. οὗ 
{π656 ἘΡιβί]ς5, [ῃδὶ [Π6Υ αῇθ ῬΘΊΒΟΠ Δ] 88 
Ὑ}6}1 45 ραβίοσγαὶ, ἀἰἤθγιηρ ἴῃ [Π15 ταϑρθοῖ 
τΟΠ] 411} {π6 οἴμεσ ἘΡιβι165 οἵ δι, Ῥϑὰὶ 
δχοθρί {πῸ Ὀτεῦ ομα δ ἀγοϑβθα το ῬΠ16- 
ΤΟ. ΟἹ ἃ 5Ρ6ΟΙΔ] Οσσαβίοη, Βαΐ 50 [Ὁ ἃ8 
ΤΠ6Υ τα σοποοῦηθά 1 [Π 6 ρΈΠΘΓ͵Α] 1η- 
ἰετοϑίβ οὗ {π6 (βδύτςῃ, 1 15 ἢ {Π6 ἀπ 165 
οἵ ραβίουβ. {παΐ {Πδγ 88] ; δηά 1 15 πη- 
ῬΟΒ510]6 ἴο ονείταίβ {Π6|Ὁ ἱἹπιηροτίδῃηοβ ἴῃ 
[Π15 τεϑρεοῖ. ὍΤῇῆῈ βεοοπα ἘΡρίβι[6 ἴο 
ΤΙπιοίῃυ, πάθεα, πιαϑὲ 6 τεραγαάβά, 85 
γγὙ6 514}} 566, δ5 [ῃς 1αϑὲ πον ΤΙ ΠΡ; 
οἵ 81. Ῥαὰὺὶ Ὀείοτε 15 τπατίγτάομη, δηά 
1π {παὲ τεραγα δἰομθ ῬΡΟβ565565 81} ἰῃθη58 
δηα ππΐσαθ ᾿πἰοσεϑί. Βαΐ [ῸΥ {Π6 βἜΈΠΘγαὶ 
δυϊάαηοα οἵ ἴπ6 Ομαχοι {Π6ΓῈ 15 50Π16- 
{Πϊηρ᾽ 5111 τότε Ῥσξοίοιβ ἴπ ᾿Π5 ΓΟ ἢ 5 
Ῥτοιηρίβα Ὀγ [με πηαίαγαα τ ]βάοτῃ οἵ [Π6 
ἈΡοϑβί!6, πα αἀάγεββεα ἴο ΠΪ5 τποϑί ὑπιϑῖεα 
[Ο]]Οντ υβ5, Γαϑρθοιηρ [Π6 ΤΠ ΠΠΘΥ ἴῃ ΜΉΙΟΗ 
[ΠοῪ 5που]4 “Ῥεῆανε {πϑιηβεῖνεβ,, ἃ5 
Ῥαβίουϑβ, “ἴῃ {π6ὸ βοιβε οἵ αοα ἢ" (1 Τίπι. 
11. 15) Ιτ ψουἹά, ᾿μάθβά, πᾶνε θεθῃ 
βίταηρα δηά πηίοτίππαία 1 να παὰ θη 
16 που βοῦὴθ δ ἢ ρσυϊάαποθ, ὍΤΠ6 
ΟἴΠΘΥ ΕΡΙ51165 δῇοτγα τι5. 811 πεεάξι 1π- 
Β ΓΠ οι ταϑρϑοίηρ {π6 στθαΐ ἀορτηδίο 
{πῃ οἵ (ΟΠ τβιιδηϊίγ, ἀπά {μ6 οἢϊεῖ 
Ῥοϊηίβ οἵ (Ἰτιβδῃ τηοσγαϊδΒ. Ἐαΐ ταϑρεοῖ- 
ἴῃ {Π6 Ὀγαοίι 8] οὐραμιβϑίϊοι πα σονθτη- 
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τηθηΐ οὗ [6 ΟΒύτοῇ, [Πα Ὺ ΓΤ 5ἢ. ΟἿΪγ 1η- 
οἰάβηΐα] Πιηΐ5. ὙΤἼΠΕ (6 ἤοΙΘΏΟΥ 15 ΒΌΡΡΠ164 
ὉΥ ἰμεβα ἴῆτεα Ἐριβϑίίεβ. ὙΠΕΥ Ψγ6ΓΘ 
νυ τ, α5. }}}} θ6. βῇῆοννῃ, πδδῦ [Π6 οἱοββα 
οὗ {1π6 Αροβί!εβ σδύθευ, ψΏΘη ᾿ ννὰ5 
ῬΕΟΟΠΊ ΠΡ ὨΘΟΘΘΒΘΑΙΥ [ῸΓ ΠΙπῚ ἴο ρτοντάς 
ἴογ [ῃ8 ἀπε ρονεγημηθηΐ, αἰταυ 6 5Π οι] 4 
Πᾶνα ραβϑεά ανδυ, οἵ {πΠ6 Οπαιοπα5. ἢ 
παά [οὐπάε. τοῦ ἃ5 {ΠῸὺ δ7β, ἴΠῈῪ 
Αἰοτα ἃ οἰθαῦ ᾿ηϑιρϊ πο {Π6 ῬΤΙΠΟΙΡ 65 
ῬΥ ΠΟ Πα ννὰ5. σι!αδά, Δπα πεν βῖνα 
αἄνιοθ ΜΏΙΟΠ 1ῃ 411 αρὲβ οἵ ἴπ6 μυτσοῃ 
μα5 Ὀδθη δοςερίεα δ5 {π6 Αροβίοϊις 
ϑἰδηαγα οἵ ραβίοσγαὶ 4 πίγυ. 

ΤΠΕ ροϊηΐ ΠΟ ἢ οἰαϊπαβ οὐἵ' ἢτϑί αἰΐθη- 
ΤΙΟΠ 15 ἴῃ6 ρϑεηεσαὶ δηα πη δϑιδίηρ Δο- 
σερίδπος οἵ [Π6586 ἘΡ 5165 Ὁγ τ1η6 πατῇ, 
ἔγοπ ἴῃς ἂρ οἵ ἴπ6 Αροβίο!ϊις Βαίπευβ. 
πη τῆς ΕΡΙ51|6 οἵ 8ι, (Ἰδηηεηΐ οἵ λΟΠΊ6, 
1Π6γ6 ἀτα 56 νε ] ΘΧΡΙΘΒΘΙΟΠ5 ΨΥ ΠΙΟὮ 1ὖ 15 
παίαγα] ἴο ταρατά ἃ5 δ ἰβαϑί δ] }Π 5105 ἴὸ 
της Ιαηρτιαρα οἵ ἴΠ656 ἘΡΙιβ6165, 1 ποί ἃ5 
ασίια] “4αοίδίοη 5. ἔΓοΟΠ ἰῃῈπη. ΤΠι5 ἴῃ 
Γῇ. 2 81. ΟἸδιηθηΐ 5αγ85, “γε τερεπίβα μοί 
οἵ δὴν νψῈ}} ἀοίηρ, θπὶ ἡγε χεααῖνγν τμ7ι{0 
ἐψεγ}» φοσαΐ τυογὰ "--τ-ῶννι ΘΧΡΥΘΘΘΙΟ ΛΥὨΙΟἢ 
ΘΟ ΘΠ εν απαο ΤΑ Π ΘΙτἰ ΟΕ ΘΙ: 
ΟἸεμθηΐ, {π6 νοσας “Ἰεΐ τι 566 ψνηδΐ 15 
ϑοοά δηα ν»ηδξ 15 ρ]βαβαῃί δηᾶ νι ηδί 15 
ΔΟσΘΡίδΪ]6 τη {Π6 5ισῃϊ οἵ Πῖτη {πΠαΐ τηδήβ 
15. ἸΘΌΣΙ Π ΤΠ πη ν: 40 ΘΟ [Ππ6 ΘΕ ΡΤΕΘΞ 
βίοι ((Π. χαῖχ. τὸν “ποὺ 5. ἐπεέσθίοτξ 
ΔΡΡΙ͂ΌΟΔΟἢ ΠΙτ 1π ὨΟ]ΙΠ655 οἵ 508], Π|]πρ' 
ἋΡ Ρυτα ἀπα πηπεῇῆ]θ Ππαηά 5 πηΐο Π]1}," 
ΤΘΟΔ115 τ ΤΊΠη. 11. ὃ. Α 511Π21|1847 Δ]] 5100 
ῬΕΙΠΔΡ5 15 ἴῃ ἴπ6ὸ ΡῬῆγαβε “ Κίηρ οἵ τῃ6 
585 ((Π. [χὶ.}, οὔ νῇϊοῇ {Π6 Ο]γ ᾿πϑίδηοθ 
τη (6 Νανν  δδίδιηθηΐ (4 νυ ῖοιι5 ΓοδἸηΡ᾽ 
ἸΠΝ Εναν χὰ 2. ἐχοδριδαὴ, 15. τὸ 1. ΤἸπε 
1, 17, Ἱπουρ 10 4150 ὁσουγβ 1 {πε 1,ΧΧ, 
(ΤοΡιὶ χα. 6, το.) [1 15 οβϑβεσνεά Ὁγ 
Μ. Ἐδηδῃἦ παΐ 51, (]εμ θη 5 56 οἵ (Π6 
νΟΥά ἀνάλυσις ἴῃ ἴΠ6 56η86 οἵ ἀδξαίῃ 
ΒΘΕΙ5 ἴο 6 8 8]]π|510ῃ ἰο 2 ΤΊΠπη. ἵν. 6. 
ἘΦ {πη Κ5 {π6 ἘΡΙ51165 [οσρεα, Ραΐ ψφαοίεβ 
1Π15 Ῥἤγαβε ἴῃ βιρροτῖί οἵ ἃ ϑιρρθβϑίίοη 
1ῃα 1Π6 [ὈΤΡῸΥ Παά ἴῃ ἢϊ5 παῖ 5. 5οη8 
Δα Παπίο Ἰειίουβ οἵ δῖ. Ῥαπ]. Ἠξΐξ δήτηϊῖβ 
{πα {Π6γῈ ἀγα οἴ ΠΟΥ τοϑαπι δηςε5 οἵ δχ- 
Ῥ͵ΓΕΒΒΘΙΟῚ Ὀδίνγθ θη ἢ ΕΡΊ5116 οὔϑε, (]θτηθηΐ 
Δ οὐ ἤγτθο, θαΐ ἢ δοσοιηΐβ ἴῸΥ {Π 6 τὴ ΟἹ 
1ῃ86 ϑιρροϑιίοη ἰπδύ {πΠ6 ἔνο δαΐποῦα 
Ῥούγονεα ἴτοπα {Π6 58Π26 βοιτσοο---ἰῃ 6 
ἰανοῦγιίθ Ἰαπρταρε οἵ π6 ΟἸατοῇ οὗ Β οπιθ. 

1: 1 Ζρίο εἰγέῤῥερεγεδ, γ1:οΐδ, ΡῈ. 95-96, εα, 1870. 

ἹΝΤΕΟΘΕΟΈΙΟΝ. 

ΤΠεθε. δἰ] αϑίοηβ ἄδθεῦνα [Π6 ΤΏΟΤΟ 
αἰτοπίίοη Ὀθοδιιβα 5[, ΟἸθσηθηΐ 85 ἃ τα] 
ΤΉ Κα5 ΠΟ ἰουπηαὶ αποίδίοη ἔγοη [ῃ6 
ΒοοΟΚΚ οἵ {πΠ6 Νεν Ταβίδιηεηΐ, δηα α͵50 
ΟὨ δοοοιηίΐ οὗ [Π6 ῬΘΥβοηδ] σπαγδοίοσ οὗ 
τὴς ἘΡΙ51165. Τί ψουἹά ΡῈ ΟὨΪΥΚ πϑίμτσαὶ 
τῃαΐ Ἰεἰίο β δ ἀγαββααά, νἹΓἢ ἃ ΘΡΘΟΙΔ] διὰ 
ῬΘΙΒΟΠΔ] ΟὈ]εςΐ, ἴο ἔνγο ἀἸβοῖρ]65 οἵ 81. 
ῬδᾺ] 5Που]4 ταείαϊη {ΠΕῚΓ ΤοτΘ Ῥτὶναΐε 
ΟΠΑγαοίου [ὉΥ 50Π16. {1Π|6, ΔηΠα 5Που]α αἱ 
ΔΩΥ Ταΐϊα Ὀ6 ΙΟΠΡΘΙ 1 ΔΘΒΌΠΆΪηρ ἰΠ6 
ΘΘΏΘΙΆΠΥ δας πογιζαΐῖνα ροϑιίοη οὗὨ ΤΊΠΟΤΕ 
ΡῬΌΡΙΟ ἀοουτμηθηΐθβ. [Ιἰ 15. ίγκίηρ, 1π- 
ἀςεά, [πα΄ ομδ οὗ [ῃ6 βαγτδϑὲ δηα τηοϑί 
ἀἰβίηςί τείθσεποαϑ γα Πᾶνα ἴο {Π6 πὶ 15 1Π 
{π6 Ἰείεσ οὗ δῷ Αροβίο!ς Βαδίπμοσ, 851. 
ῬοΟΪγοαΙρ, 0 ψγὰβθ ἃ ΒΙΒῆορΡ οἵ 8 
ΟΠυτοῇ σοπίριοιβ ἴο μαΐ οἵ ἘΡΙΆ6β115, 
ΟΥ̓ΕΓ ΏΙΟἢ ΤΙΠΊΟΙΏΥ ῥταϑι θα. Τ1π ϑ8ι. 
ῬοΟΙγοαΓΡ᾿ 5 ΕΡιδβ ἴο ἴῃ6 ῬΆΠΙΡΡΙΔη5 
16 4] 5105, σουία! ἢ ΟΥ ΡΓΟΌΔΌΙΘ, ἴο {Π6 
Ῥαβίοσαι ἘΡιβί]εθ. δΔ΄6 ΤΊΟΥΘ ΠΕΠΊΘΓΟΙΙΒ 
[παπ ἴο ΔῃΥ οἰπεῦ Ῥαι]ηα τυ ηρ5, πὰ 
ἴΠετθ 15. ΟΠ6 50 ὉΠΙΙ βία Κα ]8 45 ἴο 6 
Δοκηον ]οασεα Ὧν ἐνεη [Π6 τηοϑέ βοθρίϊοδὶ 
οὐο5.} Ι͂ῺῚ [Π6 410 οἤαρίευ οἵ (μαῖ 
ἘΡΙ5116 6 ϑαγϑ8, “"Βαυΐ [Π6 Ἰονα οἵ ποθ Υ 
15 {ῃ6 Ῥεριηπίηρ οὗ 81] εν!]5. Κπονηρ 
{πεγείοτε ἐπαὶ να Ῥτουρηΐς ποιῃίηρσ Ἰηἴο 
{ῃ6 νγου]Ἱά, δηα {πὲ ΠΘΙΓΠΘΙ σΔ ἢ νγ78 ΟΔΥΤΥ͂ 
Δηγιϊηρ οὐ, Ἰεῦ τι. δύπὶ ΟὈΓΒαΪνο5 ΙΓ 
[Π6 ἃ.πη5 οἵ τἹρΘΟι5η 655 ̓ ---ἃ ἀἰδεπος 
ΕοΠο οὔτ ΤΊ. γἱ. το, 7. Τῆηα ΟὈ] ΒΟ ΟΠ5 
Τα ΙΒ 6 αὶ ἀραϊηϑβί [Π6 δας Πα π ον οἵ 5.. Ῥοὶγ- 
ΟΔΙΡ᾽ 5 Ἰείτευ ἀγΘ ᾿Π51Π1γ αἸΒΠ. 5564 Ὀγ Ζαμη 
45 ἴοο ὈΠΙΘΑΒΟΠΔὮΌΪα ἴοὸ Ὀ6 αἰδβοιι5564, 1Π 
{ῃς δες οἵ {πΠε6 τϑϑε πηομν Ὀοτηδ ἴο 1 ὈΥ 
5, ῬΟΙγΟΔΥΡ᾽ 5 οὐ ἀἸ501016, 5., ἸΥΘΠ 6615. 
10 15, ΠΠΟΥΘΟΥΘΥ, ΟὈϑεσνεα ὈΥ ἃ Ποϑβί]α 
οτας ἢ τΠαι ([Π6 ἘρΡίβι]8 οὔ Ιρῃδίϊιβ ἴὸ 
51, ῬΟΙγΟΔΙΡ Πᾶ5 {πε τηοϑβὲ βισικιηρ Ροϊηΐ5 
οἵ σοπῃδχίοῃ ΜῈ {Ππ6 ϑεοοπα ἘΡΙ5Ε16 το 
ΤΙπιοίηγ. Ῥαβϑίηρ ἴο {Π6 ψυ ΘΓ5. ἸΤητη6- 
ἀϊαίεῖν σα ρϑεααεηΐ ἴο {πΠ6 Αροϑβίο!ς ἀρ, 
6 Πηά διΠΕΥΓ 8]]π5ῖοη5. ϑθῸῃ 15 
ἘΒΘθΙι9᾽5 σποίδεοῃ ΠΌση [π|5ι1η ΜΑΥΕΥΥ 
(Ηἴβε. σοὶ]. Π|. 26) οἵ 1Π6 ρῆταβε, “1π6 
δτξαῖ πηγϑβίοτυ οὗ βου] ]η 655." ΤῊ ΡΉΓαΑβΘ, 
ΤΠΟΥΘΟνΘΓ, “ Κπον]βάρα [8]5ε]γ 50 οδ]]βα ἢ 
(1 Τίμη). νὶ. 20) Οσουγ5 ἴῃ 8ῃ δρϑίγασί 
δίνῃ ὈΥ ΕΒΘΌΙΙ5, Π|, 32, Οἵ ἃ Ῥαββᾶρβα 

1 (ἢ Ῥανιάςομ, Ζηηέγοα. ο 2,7. 7. νο]. 11. 159-- 
όο. 

2. «Ῥαίτγ, Αροβίοϊ]ις,᾽ “σεῖε. ᾿ῖ, Ῥγοῖφρ. Ὁ. χῖνὶ, 
3 Ῥῇρίάογοσ, ἴῃ “γοΐεείαγείεγ- δδεί, Ὁ. 836, 

εα, 1872. 
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οἵ Ηερεβίρριιθ. Μδην νυ ε 5, ̓Π ΟΠ ἀ]ηρ' 
ΒΔΓ, ἀῖα οἵ ορι πο {Πδὺ ΕΒ 5 Του Πα 
[115 Ῥῇταβα ἴη Ηρ Έβιρρι ; αηα ἘλιΒΘΌΠΙ5 
σογίδιηἶν ὙτῈ5. ἃ5. τ, ψιπουΐ [ΟΥΠΊΑ] 
ααοίαςίοη, πε ἀαϑιγεα ἴο τερτοάποθ [Π6 
γνγοτάβ οἵ Ἡερεβιρριι5. Βαϊ τΠ6 ρΡοιηΐ, 
1Ππουρ ἢ ̓ πέρθγθϑίηρ, Δα πλ15. Οὗ ἀἰβραία, 
Δα περᾶ πού 6 ρίεβϑϑεά. ΤἽὙΠοῖα 
ἰ5. ἃ οἰεαὺ παοίαιίοη ὈΥῪ ὙΠΕΟΡΠΙΠ5. οὗ 
Απῆοομ (δα. Αὐἴο]. 11. 14), ὕΠετθ Πα 
βᾶγ5 (Πα {Π6 αἰνπα ψοσά (ὁ θεῖος λόγος) 
ὈΙ45 115. Ῥ͵ΓΔῪ ἴοτ τὰ]6γ5. πα δας ΠΟΥ 165, 
1ῃδξ τγχα τῆδῪ ᾿ἰἷνα ἃ αιδὲ δ πα Ρρϑδοθδῦ ]8 
16, Βαΐ (ἢ ποχί δας πουγ ἰο ὈΕῈ φιοίεα 
ΤΩΔΥ 0611] Ὀ6 ἀξδεπγθά, οἡ [Π15, 85. Οἢ 50 
ΤῆΔῊΥ ΟΠΕΓ οἵ [Π6 σαγάϊηα! αι θϑίοη5. οὗ 
ΘΔΤΙΥ σΠατΟἢ ΠΙβίοτυ, ἰο ΡῈ ἄβοϊθῖνθ. δ. 
Ιτϑηεειιβ, [Π6 ἀἰβοῖρὶα οἵ 5... ῬοΪγοδῖρ, 
ιοία5 1ῃ6 ἴἤγτεε ΕἸΡΙ5165 δ5 {Π6 ππ615- 
Ῥαΐϊεα ψοτκ5 οἵ 51. Ῥαὰ]. Ηδ 5805 ἴῃ οὔ 
Ῥίαςβ ἐπαΐ 1Τηηιι5. 15 τηθηΠοηθα ὈΥ Ραμ] 
“1 [η6 ἰἸεἰίειβ ἰο ΤΙμοίῃγ ἢ --- ἴΠι5 
αἰτοϑίιηρ θοῖἢ ἘΡΙβ165 ἰο ΤΙπιοίῃνυ (δάν. 
Ηδτ. 111. 5, 8.2); δηα Πα χαοίβθβ τομὴ [Π6 
ἘΡΙιβί16 ἰο ΤΙΐι5, “ Ῥδι]} 5814 : Α τηδῃ [παῖ 
ἴσο ποτ. “τ. τα] εου" (0:8 4}... ΕΓΕτα 
ἀραὶ γα Πᾶνα [Π6 (ΕΠ ΟτΥ οἵ ἃ μηδ γῆ Ο 
γγὰ5 Ὀσοῦρης ΠΡ ὑπ 6γ ῬΟΙΎΟΔΙΡ, ἴὰ [16 
πΕΙσ ΡΟυΤΠοΟα οὗ {Ππ6 σματο ἴο ΠΟ568 
ῬΙΒΠΟΡ {Π͵᾿|56 ἰβιίευβ ὑγεῦα Δ ἀγα5566 : δη6 
Π15. ΕΞΕΠΠΟΩΥ Πιιιϑ 6 Ταραγάθα 85 τπ- 
ΔΉ ΕΓΔ Ὁ]6 ανιάθησα {παΐ ΠΕῈῪ γεΥα δο- 
ςερίε 85 8:. Ῥϑι]}51η [Π6 ΝΕΥΥ ΘΟΠΊΠΊΠη1- 
165, πα Ὀγ [ῃξ6 νεῖν πηθῃ, ψο56 Κπον- 
Ἰεᾶρε οὗ {πε οἰγοιπηβίδηςοϑ ἴο ἡ ΠΙΟἢ {ΠῈΥῪ 
τοὶαίς νου 6 ἰἢς πιοϑὲ {γαβυνοτίηγυ. 
Αἴεσ {Π15, πῃ ἐθϑιμηοηνυ οἵ ἘΠ οΟ] ϑ]αϑ.10 8] 
ὙΓΙΓΟΥΒ ἴο {π6 πὶ 15 Πασιθηΐ Δ Πα ἘΠ8Π|- 
τῆοι5. ΑἹ] ἴτε ΕΡιϑι1685 δα ᾿πο] πα θα 
1ῃ. {ῃ6 Μυταίοτδηῃ (δηοη, δη4 {ΠΕΥ̓ ΔΓῈ 
ΘΠ Πηαταίθα ὈῪ Ειβε 115. ἃπιοηρ {Π6 πη- 
αἰδβραῖεα ροσίοηβ οὗ ([Π6 Νὲνν ΓΙ αϑίδιηθηΐ. 

ὙὝΠΕΙΘ 15. ΟἾΪΥ ΟἿΘ σοτΐδιη ΘΧΟΘΡΙΙΟΗ 
ἴο {Π15 βἜηοταὶ δοσερίδηςθ. Νόοπα οἵ 
1{Π6 ἴἢτεα ΕΡΊ51165 αὐα δατη6α τηΐο Ματ- 
ΟἸΟΠ᾽ 5 ὕδηοη, 8η64 1 15. ἀοιθύπ] νεῖ 6 Υ 
1ῃ6 ἘῬΙιβί]6εβ ἴο ΤΙτοῖΠυ ὑγῈ γα ΤΘΟΟρ]Ζϑα 
Ὀγ Ταίαη. ὅδ. ΤΥΟ 6 5αγ5 {Παΐ ΔΙ ΓΠΟῸΡῊ 
᾿Γαίίδη τε]εοίεα βουὴ οὗ 51. απ} 5 ἘΡΙ5{165, 
Π6 σοῃϑιάἀθγεαά [η6 ἘΡΙ5116 ἰο ΤΙΐι5. “ σε 
για 2:6 αορίοϊϊ ᾽γογιμγιείαγαηι, 2αγυϊ 
2οηάεης ἤ7αγείογς οὐ αἰογη77)1, φημ (147) 
40 171 ας 2αγέε φογι5 621 {114711, 5.567, Ζ107162)1. 1 

1 Ἡΐετοη., (ογργε. 1γ:.8}2. αὐ 711,7} Ῥτοϊορ. ΟΡΡ. 
ἴ. νἹ]. Ρ. 687, Μ᾽ δ]]αγϑὶ, ᾿ 
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ὙΠαΐ διηοπρ ἴπΠ6 ἘΡΙ51165. {Ππ5 τεϊθοιθ 
Ὀγ Ταϊδη νγασα (Π6 ἔψὸ ἴο “ΤΙ ΟΊὮΥ, 15 
ῬτΌΡΑὈ]6 δμοιρῇ ; Ραΐ Π15 Δοσερίδηςε οὗ 
{π6 ἘΡΙ5116 ἴο ΤΊΐς 15 [η6 πηοβί σϑγίαϊη, 
Δη4 [6 τηοβδὲ πηροτίδηΐϊ, ροΙης ἴῃ Πὶ5 
(65. Π]Οηγ. Α5 Ταίίδη α164 δροιΐ 170 
Α.Ὁ., [πε ἰδεῖ οἵ ἴΠ6 Ἐρίβείες. Ρεϊηρ ἰῃπ5 
ΟΥ̓ ΠΟΙΖε αὶ Ὁ ΠΙπλ νου] βθοῖὴ οἵ 1561} 
αν άθηςσα οὗἉ {ΠΕῚΓ μανὶπηρ᾽ ΔΟ]αΓεα σε πεΓαὶ 
Δα ΠΟΥ Ὀθίοσα [6 τη1461]6 οἵ {Π6 βεοοπά 
σθηΐασγ. Βαΐ [πΠ656 Δη4 οἴπεὺ Πογείο5, 
Ὀγ ΠΟΤῚ, 45 (Ἰεπηθηΐ οὗ ΑἸθχαπατγια βαγϑ8, 
(ϑίσουη. 11. εἢ. 11} οὔἵγ ΕΡΊ51185 νγεσε τὰ - 
Ἰεοίεα τὰ {Π6 βεσοῃά οδπίαγν, γαργεβεηίεαά 
ΕΥΓΟΥ͂Β Οὗ [Π6 νΘΥῪ 5876 δίχα 845 [Π056 
αϑαϊηϑί ΠΟ 5ι, Ῥδ0]}᾽5 Ἐχπουία 05 Δ ΓΘ 
αἰτθοίβα, δηα {ΠΕ6ῚῚ το ῆιβαὶ ἴο δα πη {ΠΕ6 ΠῚ 
βίη 5 Οἱ {Π6 5416 ΤΟΙ ΠΑ 85 {Π61Ὑ γοραα!- 
ΔΈΟΙ οἵ [6 ἀοσίτιηθ δηα δας που οἵ ἴΠ6 
Οματοῃ. Μδζοιοῃ γγὰβ Γαϑίγαι θα ὈΥ ἢο 
ΒΟΓΠΌΪ65. ΠΌΤ ΤΠ Π]Δ.ηρ' [Π6 Θογρίπγα5 
ἰο ὕσίηρ {Π6 πὶ Ἰηΐο δοσοζάδησα ψΊ ἢ 15 
βυϑίευῃ.  [Γ{ νγὰ5 αὖ ΟΠ6 {1Π16 ᾿πηΔρΊΠη 66 (Πδΐ 
[Π6ΓῈ ννὰβ ΒΟΠ16 8515 [ΟΥ̓ ἴΠ 6 βΡΡΟΒΙΓΟΩ 
οἵ Π15 Πανιηρ ΡΟββεββθα δῇ οτὶβίηδ] ρῸ5- 
Ρε]. Νόον,, Πονγθνευ, οὐΠ 165 οὗὨ 41] βϑεῇοοὶβ 
δΔοκηονεάρσα {παὶ Ματγοίοη ννουκεα οἡ 81. 
Το 5 ἀο5ρεῖ, σπἰηρ ουὐ ΠΟτ ’ἰ ἐνεῖγ- 
τπϊηρ τΠπαΐ ἀἸβογεαιῖθα 15. ϑυβϑίεπῃη. ὅγε 
σδηηοΐ 5ΈΡΡΟΒ6 {Ππαΐ 50. ΔΙ ΙΓΓΑΥΥ ἃ ΟΥΕΟ 
σου]Ἱα πᾶνε Ὀδεὴ ἀδραιτθά ὈΥ ΔΥ 
ΒΟΙΌΡΙ65. ΠῸΠῚ ἀδα]ηρ 1ἢ [Π6 5416 ὙΑΥ͂ 
Μὰ δὲ, Ῥαυ] 5 ΕΡΙβ|]185. ὙΠεΙΘ 816 
Ῥαβϑαραβ ἴῃ ἴῃς Ῥαβίοσαὶ ΕἸ: 51165 ὙΠΟ, 
ΟἹ ΠΝ ὈΓΙΠΟΙΡΙ65, 8 σου] ποῖ Ραΐ σα 
οὐ, δηα {πογείοσα Ὦ15. ΘΧΟΙθΟη5. ΡῬτονα 
ποίπ]ηρ᾽ θα  Π15 Οὐ νΊθν5. ΠῚ ΠῚ5 516 Πη6 6 
σου 6 ἴδε ἃ5 Δὴγ ἱπάϊοδίοη {παῖ 
τ1πῃ6 ἘΡΙβῖ1685 ψεσθ ποΐί Κπονῃ [ἢ ἢ]5 
{1π26, 1 τρῃς δῇοτγα δνιάθηοα ΏΙΟῃ 
νου] ἄδϑεσνε σοηϑιδγαΐϊΐοη. Βαΐ ἴῃ 1Π6 
ἔδλεθ οὗ [6 [βϑΕ Ομ 65 γα πᾶνε δα ποσί, 
Δα οὗ {πΠ6 βοΐ ἰμαΐ τΠ6 ἘΡι 5165. ὑγευβ 
ΟΥ̓ΠΙΟΙΖΕα ὈΥ Γαϊδη 45. δαςπουιθ5. 
ΜΠΙΟἢ Π6 Παά ἴο 464], 1 15 ΠΊΡΟΒ51016 
ἴο δοσοιηΐ ἴῃ [185 ΨᾺΥ [Ὁ Μδγοὶο 5 
οτηϊβϑίοη οἵ ἔπε πλ. Τὸ γιὲ {πογθίοσα Ὀ6 
ΔϑοΙΡΘα ἴο ΠῚ5 ΡΘΟΌΠ]ΠΔΓ νΊθνν5, πα ἴο (Π8 
ΔΙ᾿ ΓΓΑΤΙμ6585 ἢ ὙΠΟ ἢ6 οααΐ ἀπά 
σαν {Πῃ6 ϑοηιρίατος ἴο 5. ῬΌΓΡΟΒΕ. 
10 σβαβθ5, δ 811 ενεηΐβ, ἰο θ6 ᾿πηρδυί8] 
ἰα5ΕἸΠΠΟΉΥ. 
ΤῊ τεϑαϊὲ 15 ἴμαὶ γα ἤᾶνθ ἃ ὄἼοη- 
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τἰηπιοιι5 σἤ δ] οὗ [ΘΠ ΠΠΟΠΥ, ἴτοπὴ [Π6 ΕΠΠῚ6 
οἵ 51. ῬοΙγοατρ ἀοννηνναγάβ, ἴο [Π6 Δα ςΠ6ῃ- 
τον οὗ {πε58 ΕΡι 5185. 1 υσηρ 4}} [Π6 
σαηίασ6 5. ν Ώ] ἢ [Ο]]ονγεά, [ΠΕ πᾶνε σοτη- 
τηθη 64 {πϑηηβεῖνοβ ἴο {πΠ6 (τιβίδῃ σοη- 
50Ιθη 6, απὰ ἴο [Π6 Ἔχρεύίθηςα οἵ (ἢ τ185- 
τἰὰπ Ραϑβίοιβ---οὔ ὈΙ5ΟΡρ5, ῥτίθβϑίβ δπά 
ἀεβαςοῃ5---5 ΘΧΠΙΙΠ Πρ ἃ {τ]γῪ ΑΡοϑβίοι!ς 
τοδὶ] οἵ ραβίοιαι ἊἋπῖι65, πὰ ἃ5. ἴῃ 
τποτοῦρὴ ΠΔΥΤΊ ΠΥ ΜΙ [Π6 5ρ τς οἵ δ. 
Ῥαι]. ὙΠεῖα 15, Ρεύθαρθ, ἃ Ῥξου δῦ 
νγεῖρς τὸ 6 αἰίδομθα ἴῃ [ῃ6. Ῥσγθδεηΐ 
ἰηϑίαποα ἴο {Π15 σοπβεηΐ οὗ (βϑιπηοην. 
Ατραϊπηεηίαϊίνε ΕἸΡΙ 5165, ἀβθα!ἊὩηρ ψΊΠ 
Ὠρῃ ΡῬοϊηΐθ οἵ ἀοοίγηθ, ἅτ ἴῃ 50ΠῚ6 
τηθαϑισγα Ῥογοπά {π6 Ἰπαρτηθπΐ οἵ οτγαϊ- 
ΜΑΙ (ΟἸ τι βϑίίαη δχρουίθησθ. ἈΑθ5. οοη- 
ΘΘΓΠΘΩ͂ τηδΊη}γ ΜΙ τηδίζεγϑ οἵ ταν] ίοη, 
[ΠΘΥῪ πιιβὲ ἴῃ ἃ στθαΐῖ ἄξερτεα μῃ6 δοοαρίβα 
ΟἹ Δαίπῃογιίγ. Βαΐ (Π6 ΟΠἢτιβίιαη Ουτοῃ 
αἴ Ιατρβ 15. ποῖ ἱποοῃηρδίθηϊ ἴο ἀρρσε- 
οἰαῖα τῇς νιβάοιη, δηῃὰ {ῃ6 δροβίοϊιο 
ἴοπθ δηάᾶ ἰερεσ, οἵ ργδοίοαὶ αἸ ΓΟ Ὁ 5 
ΟἹ ῬΌΌΙΠΟ νγοῦβῃ1Ρρ, οα. {Π6 “αΔ} ΠΟΔΊ Ο 5 
του ϑιία [Ὁ Ποϊάϊηρ οἰῆοθ, τϑβρθοίηρ 
[8 οοπήπος οἵ ραβϑίοιβ ἐονγασα 5 νυ οιι5 
οἴαβθε ἴθ {πῃ6 (Ἰτιβίίδη. σΟΠΊΠΊΠΠΙΥ, 
ἰοννατάς τθὴ ἃη ψόοιηθῃ, Οἷα απά 
γουηρ, ἅπ οὐ ἴΠ6 ταϑρθοίῖνα ἀπί85 
ΟΥὁ 16 νϑτῖουβ τα]δίοης “οἱ 1|6.(Ὠ. [Ι͂ὴ 
411 [Π6 568 ροϊηΐβ ἰπΠ6 ΕΡιβί]65. παγε τοοϊβα 
{ΠΕ ΠΊ5εῖνο5 ἴῃ {π6 τονοσθηΐ αἤδοίοη οἵ 
411 {[Π6 ϑιισσθϑθῖνα ΡῈ ΠΕΥΔΙΟη5. οἵ (ἢ τ!5- 
τη 5 ; 8Π64 1 οπρῃς ἴο θῈ δοκπον]εᾶρβαά 
τῃαΐ Δ ᾿ΠΠΠΊΘ 56 ΡΓΘΒΙΠΊΡΙΟΙ 15 ἴΠι15 Θϑία- 
ὈΠΒΠ6α ἴῃ {ΠΕῚΓ νουσ. [15 Δη Οἤξμοα 
ἴο σΟΙΏΠΠΟΙ 56 Π56, 85 ὙῈ]] ἃ5 ἴο 41] [β6]1ηρ 
ΟὗἩ ΡῬΙΟΡΙΠΕΙΥ, ῸΓ ἃ βδερίίοαὶ ντίεῦ ἢ τὸ 
5ρεαῖκ οἵ “1τῃ6 Ῥοϊηί]65βη 655, οἵ [(ῃ6 
αἰγθοιοηβ ἴο ΤΊΐ5, ἃ5 το μἀθυιηρ {Π6Πὴ 
“411 Ῥαΐ νγουίῃ]ε585 ἴο δῇ δνδηρε ϑί," ἴο 
58 {Παΐ ““τηοϑὲ οἵ ἴΠ86 δχῃουίδιοηβ " 1ἢ 
τὴ6 ϑεοομα ἘΡιβίία ἰο Τιμιοίην “81Ὲ 
ΠΟΠΊΠΠΟΠ ΙΑ ΟΕ," ΟΥ ἴο ἀδβοῦθα “1Π6 ρεῖ- 
νδαϊηρ 5ΡΙΓ ἢ Οὗ 8}1 τ[ἢγτεβ ἘΡιϑι165. ἃ5 
« ἢαί, 5οθθυ, 56 η510 16, ψιποῦΐ νἹΡΟ ΓΙ, 
Ῥοϊηΐ, ἀδθρίῃ, οὐ 5ριτπ4] ΤΟ 655. Νὸ 
γεῖσος σαη 6 αἰἰδοηθα ἴο {Π6 ΟΠ ΟΙ51Ὶ 
οὗ ἃ τηδῃ ΨὙὴ0 σαῃ 5ρ6ᾷῖκ [ἢ {Π15 νγὰν οἵ 
ἀοσιπηθηῖβ γῇ] Οἢ Πᾶνα ρτοάμποβα 50 ἄθαρ 
ΔῊ ἹΠΊΡΓΘΘΘΙΟΝ. ΟἹ ἴπΠ6 (γι βύίδῃ τηϊπηα. 
Οπ ρΡοϊηΐβ πκ6 {πε56 ἰῃς Πϊβίοσις δηά 

1 Ἰ)ανι ἄβοη, 7Ἴγοαῖ. ἐο ΔΙ, 7᾽. (ΥΟ]. 11. ΡΡ. 129, 
136, 169). 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἸΠΈγατΎ ἰαοΐ οἵ Μ. Βδθηδῇ βϑοῦτεϑ ἢϊπη 
ἔἴγοπ διῇ φσ,Ό55 ΕἸΤΟΙΒ, 8Π4 Πῖ5 Ἰπᾶρ- 
τηθηΐ 15 Ῥεῖμαρ5 ἴπΠ6 Ῥεβδί δπιαοίς ἴο 
5101}. Ιδηρτιαρα ἃ5 ΠΥ. αν! ἀβοπβ, [πῃ 
Ἴ ρΊ1586. ΟὨτέθδηπθ Ρ.: ὅ5, πα ταγ, 
“Ομείψπες δασεαρες (6 σὸς ἔγοῖς ἐῤλέγες σογιΖ 
4(Ἱ᾽ αἱδοιεγς δ] ει, φιογι εμέ 56 αἱ67,:71(167᾽ 
δ] 46 )απδϑαῖγε γ᾽ ατϑαϊζ ας δργε [65 γ7161715 
φιεέχμες ὀί λοίς ατεέλεγέφιος ἀ6 αι, φιτζ 
μέγα ορελμᾶσοός ἀαης σαὶἪ φο9Ο5111071 
αϑοεγγν2λε." ὙΥε τῇδυ ἴδε 1ἰ ἴοσ ρταηίεά 
ἴῃ αἰβοιιβϑίηρ ἴΠ6 δυο ον οἵ ἴῃεβα 
ἘΡΙ51165, {παΐ γα βᾶνε ἴο ἄ68] ψιῃ ἀοου- 
τηθηΐα πίθη5 6] Υ ρΡεπείταίϊε ἃ ὑπ {πε 
ΑΡοϑίοϊς 5ριτιῖ, δῃα σομητηθητηρ {ΠΕ ῚΓ 
Δα ΠΟΙ Υ ἴο {Π6 σοηβοίθηςα οἵ ἰῃ6 Ομυτοῆ 
ὈΥ {ΠΕ} ᾿πΠρσθηΐ ἔοτοα, 

ΝΕ νυ 6 1655, [ΓΟ [Π6 σοτητηποδιηθηξ 
οὗ 1Π6 ργεϑεηΐ σεηδισυ, ΠΥ παν θβθη 
[Π6 οὈ]δθοῖ οἵ ἃ νεπεηχθηΐ δηά ρεγβϑιϑίθηϊ 
4558} ὈῪ ἃ 5: σσ 6550 οὗ (ἀδιπηδῃ ὙΠ 165, 
ἀιηα {Π61Γ δας Π ΘΠ ἸΟΙΥ 15 511] να  ΠΠΘΠΠΚ 
οοπίεβίθα ὈΥ {μας 5.00} οὔ ψτιο 5 
ὙγΠΟ56 αἰΐαοκα ΟἹ 50 ΤΏΔΠΥ Οὗ [Π6 οΟἾΠΕΥ 
ῬοοΚκβ οἵ τπ6 Νὲν Ταβίατηθηξ 1 μα5 θθθα 
ἩΘΟΘΘΒΑΙΥ ἴο Τηθϑῦ ἴῃ [Π15 (οι ηΐδγυ. 
Τῃ (Π15 ᾿ηϑίδηςθ, πουγθνεῦ, ἃ5 1ἢ 4}} οἴ 605, 
1ῃ6 σΟΠΈΓΟΥΕΥΘΥ Πα5. Ῥεδη αἰζεπα θα ψ]ἢ 
[Π6 «ἀναπίαρε οἵ εἰ ποιάδίηρ {πΠ6 αἸταστη- 
βίαῃμοοθϑ 1ἢ 4 βίο, ἀηα οὗ ῥσγοπηοίηρ ἃ 
ΤΟΥ γινια σοιηρτθπεηβίοη οὗ ἴπΠ6 οΠὰ- 
Ταοίου ΔΠ4 Ῥοϑβιίοη οἵ {πε σε ἘΡι5{165. 
ἼΠΕν σοσίδιη]ν ργοβϑϑηΐ, Ποῖ ὨΊ ΓΕ. ΡΘΟΌΠΔΓ 
σΠματαοίεσιβίιοβ, θπΐ ρασα]αγ ΑἸ σα Π6165 ; 
απα {Π6ῖ6 ἅΓῈ ΠΙ βίου 8] ροϊηΐβ σοηπθοίθα 
ὙΠ {ΠῈ πὶ ἡ ΠΙΟἢ ἀγα ποΐ γεί οἰθατεα ἀρ, 
804 ψΏΙσ᾿, τ ΠΠ ΟἿ Ρταβεηΐ ᾿π οστη δίῃ, 
Ὑ7111 ΡτΟΡΑΌΙν τΤαιηαὶη Οὔδοσγθ. Βαΐ 
ΘΠΟΙΡΉ ΠπΊαΥ ὈῈ ρἰαοεβα θεγομά {Π6 τεθῇ 
οἵ Τβαβοηδθ]α ἀοπθϊ ἴο {π|5{Π|} ἃ στα σοη- 
νἹοίοι {παΐ γα ΡΟβ5655 [ἢ {Π656 ΕΡιβΈ165 
501η6 οἵ [Π6 Ἰαϑί νγνογάϑβ οἵ δὲ, Ῥαμ], αῃά ἴο 
ΘΉΔΌ]6 τπι5 ἴο 1ηΓουρσοῖ {Ππϑῖὴ ἢ βαποϊεπί 
ΟἸΘαΤΉ 655 [ΟΥ̓ 811] ρσγαοσίϊοαὶ ρα ΡΟΒ68. 

Τῆς ἀπ που 165. τῇ ααδϑίιοη ἀγα ἴῃγθε- 
[ο14. - ΤΊ 15, ἴὴ {ῃ6 ἢτϑβί ρίαςβ, βχ γε  Ε Υ 
αΙΠσα], ποῖ ἴο 540 ᾿ΠΊΡΟΒΒΙ0]6, το ἢπά 
ἃ ῬΙαοα ψι πη {Π6 ΠΙδίοτυ οἵ 51. Ῥαμιμ], 85 
τοοογα θα τη {πῸ Αοἰβ οἵ {π6 ΑΡοϑβί!85, ἴοσ' 
[Π6 ᾿ποϊἀθηΐβ πη ΠΟΠ ΘΩ͂ ἴῃ [Π6 οουῖβα οὗ 
{π6586 ΕΡιβι]ε5. ὍΤηδ απεϑίοη {παγθίοσα 
ΑΥ56 5 ΠΕ ΠΕῚ νγῈ [6 51Π 66 [ἢ ΤΕ ΓΙ Ρ᾽ 
τῃ6η1} ἴο ἃ Ρεγοά οἵ ἢϊ5 Πί8 βΒα θβεααθηΐ ἴο 
1ηδΐ πατταίβα Ὀν 5.. [π|Κ6, ἀπ ψνῃθβίμεγ 
ου ἰῃαΐ ΘΕ ΡΡΟϑιΟη {ΠΕ 10 βιαίθπηθηΐβ ἃΓΘ 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΠαΤ ΟΠΪΟτ5 Δα ΠΙδ[ου σα Πν ογθ 1016. Τη 
1πθ6 ποχί ρίαοβε. {πῸῈ ΡΥ δῖ πτηϑικαά ὈΥῪ 
ῬΘΟσ]ΙαΥΙ 165 οἵ Ἰαησιιαρα Δ Π6 5ίγ 168, νυ Π]οἢ 
ἘΠΕΥ ῬΟΘ5655 ἴῃ σουηηοη, θα  γΠ]Ο}) 615- 
ἘΠΩΡΊ ΙΒ; {Π6 ΠῚ ΟἸΘαυν τοση (6 οΟἸΠΟΥ 
Τῆγ6 6 ἡσοιρϑ οἵ 5.. Ῥαὰ}5 ΕΡΙβ]65, 'ΓΠ6 
ἰνγο ΕἸΡΙβε]ε5. ἰο {π6 “ΓΘ βϑα!οπίδηβ, [Π6 
ἴουτ ἘΡΙ5{165 γεοορηϑθα ἃ5 δα Πθ πο αν ἢ 
Ὀγ Βαυτ---ἴο {πο οτηδη5,ἴο {πΠ6 (ἀα] δία, 
Δ πεῸ ἔνο ἴο {πῸ (ὐο Π Π1Δ}8 ---- Δ Πα 
τπιγά]γ, ΠῸ ἔοτσ ΕΡΙ51165 οὔ Π6 (δρεινην .---- 
τπο56 ἴο {πΠ6 ΕἸ Ρἢ 6βϑί ῃβ, ἴο ῃΠ6 (ὐο] βϑία 8, 
ἴο {π6 ῬὨΠΙΡΡΙαη5. απ ἴο ῬμΙοηου---- 
ΘΔ Οἢ Ρ,ΊΟῸΡ Πᾶ5 115 σπαγαοίοσιβίς ἴοπα οὗ 
τπουιρηΐϊ, ἀπ ἴο 50η16 εχίθης 15. ομα- 
Ταρσίοτιδς ἰἀτη οἱ Ἰἰαηριιαρε: Ῥπΐ {πῸ 
Ῥαβίοσαὶ ἘΡιϑί]ε5. βίαπα ἀρατί ΠΌΤ 81] 
τα α, παν Δ Πα 5 ΓΙ ΚΙ ᾽ ὑγοσ 5 Δ Πα Ρἤγαβα5 
ΟΟΟΙΙΠΡ 1π ἴποιη. 1, ϑί]γ, 411] [ἢγθα 
ἘΡΙ51165 οομΐαϊη ἀ θη ΟἸ Δ ΟΠ 5 ΟὗἩ σογία! ἢ 
Τουτη5 οἵ ἔβ]56 ἐθδοπίηρ : δ ηα 10 15 Δ] Θρϑα 
τπαῦ [Π6 δἰτοῦβ {Πι|5 1πα]σαίθα τὰ θη 108] 
ὙΠ ϑοτὴθ ΠΟ ΔΡΡΟΘΑΙΘα ἃ ρῈ ΠΥ ΈΟα 
ΟΥ ἴνο αἰτζου 5:. Ῥαὰ], θα μα ποῖ ῬΘΘῃ 
ἀενειορεαά 1ῃ Π15. {Π|6- 6. Α 51Π|11Γ 
ΟὈ]εοίοπ 15 Ῥαβθά οὐ {πΠ6 1π6Π]σδίοη 5 
«Ποταεα τη {Π6 ἘΡΙ51165 οἵ {Π6 οὐραηῖβα- 
τίοη οὗ {ῃς6 Οπατοῇ δ {πῸ ἀαία παν γαῖα 
ΤΙ ΓΘ .---ἂη ΟΥΡΔΏΙΒΔΊΙΟΙ, 1 15. Δ]]6ρεΩ, 
ὙΓΠΙΟΉ Τηαῖκβ ἃ βίαρε οἵ ἀενεὶορμηχθηΐ 
5. σα απθηΐ ἴο ἴπΠ6 τπ16 οὗ 5ῖ, Ῥαὰ]. [Ιῃ 
αι ΜΟΤΙΩ, 1 15 δύρτιιθα {παΐ {πΠ6 ΠιΙβίοσιοδὶ, 
1π6 Πίογατν, μα {π6 σοπ τόν ευβια] σμασδας- 
οσιϑίιοβ οἵ {π6 ἘΡιβι165 δῷ 41Κ6᾿ Ιποουη- 
ῬαΈΡ]6 ἢ ψμαΐ 15 Κποόνῃ οἱ 51. Ῥδὲ] 
ΔΩ 15 {1Π165. 
Οὐ δῆβϑνγεβ ἴο ἴπ656 ΟὈ] ΘΟ ΙΟΏ5 11 

Ῥε οἵ ὕνο Κιπᾶάβ. [1ῃ τεϑροοΐ ἰο ἴῃς Ετβί 
ἔνγο, ὅχα δατη [Π6 ἰαοί5, θας να ἀϊθραίε 
1Π6 ΙΠΐβσθηοαβ ἀγα ΠΌΤ πεῖ. [π 
Ταϑρεοΐῖ ἴο ῃ6 ἰἸαίίεσ, νγὰὲ αἀἰβραίε {π6 
αοίβ. {πϑιηβεῖναϑ. 

1 ΜΠ 6 σοπνθηϊθηΐ ἰοὸ Ῥερῖη ὈΥ 
Του θυ ηρ ἴΠῈ ΘΈΠΘΥΑΙ] σουγβα οἵ {ΠῸ σοη- 
ἘΓΟΥΘΙ͂ΘΥ. [{ νγὰϑ Ορεηεα ὈΥ δὴ αἰΐδοκ 
ΡΟ {π6 ΕἸτϑὲ ΕΡΙ5616 το ΤΊτηοίηγ. ΤῊϊ5 
γγὰ5 σΟΙηηΘΠΟΘα Ὀγ ΘΟΏΤηΙας 1η ἢ15 [πίτο- 
ἀποίοη, ρα ]Ι5Πη6α ἴῃ τὅοᾳ ; Ῥπὲ 15. ἢγϑί 
ξοτοῖ]86 ἀθνεϊοριηθηΐ νγὰ5 ἄτι ἴο ΒΟ ἢ] εῖου- 
ΤΩ ΔΟΠΘΥ͂, ἴῃ ἃ. Ἰθιζασ ΡῈ Ὀ]Π15Π6α τ᾿ 1807 ““οἢ 
1Π6 φ μη 6855 οὗ {ῃ6 50-08]1654ἃ ΕἸγβί 
ἘΡΙ5116 ἴο ΤΙμιοίῃυ." Ηδ τεσορη!βεα {πε 
δαϊποπίοιγ οὗ ἰῃεῈ βεσοπᾶ Ἐρίβιϊβ, ἀπά 
οἵ [6 ἘΡΙιβ116 ἴο ΤΙῖα5, θαΐ τηαϊηἰαϊηθά 
τπαὶ {πΠ6 ἢτβὲ ἘΡΙβὲ]68 γνγὰ5 δὴ ᾿πηϊαίίοη οὗ 
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1Π6ηὶ ὈΥ ἃ Ἰαΐεῦ παπᾶ. Βαΐξ ἴτοτὴ {Π6 
ΒΙΠῚΠΑΤΙν οὗ {πΠ6 ἴῃτεε ἘΡί5:165, οδ]εο- 
ἘΙΟΏ5 510 ἃ5 ψὰ Πᾶνε τηθη τ] ΟΠ θα ἀραϊηϑὲ 
1ἴῃ68 ἢγβδί γαῖα δ οὔσα ἔε]ξ ἴο {611 τ 
511ΠΠ1|ΔΓ νγεῖσῃΐ ἀραϊηϑὲ {πε ΟΥΠΟΥ ἔννο ; απ 
10 νγνὰ5 ἢοΐ ἰΙοῃσ θείογτε ΕἸσΠ ποτ ἀηὰ Τ)6 
γγεῖία. ριυιβϑῆβαᾷ οι] θυ 6 τ 5 ἀΥρτι- 
Τηθηΐς ἴο {Π6 1 παΐατα! σοποαβιοη, αηά 
ῬΙΟΠΟΙΠΟΘα ἀραϊηϑὲ 41} το. ΑΠοῚ [Π15, 
ΤΟΥ ἃ {ΠΠ|6, ΤΑ.ΟΙ 4 ]1561Ὸ ΟΥ̓ ΟΙ5ΠῚ ϑγανετεα 
1ῃ 15 ΤΕ Ε]ΐ5, ΒΟΙΠΘΕΠη65 ρΟϊησ Ῥδοκ ἴὸ 
ΟΠ] ΘΙ ΘΟ ΤΟ ΠΟΥ 5. ΡΟΒΙΠΟΠ ; αηα ΟΥΘΩΠΘΟΥ, 
ἴο τηβηίοη {πΠ6 ΠπΑΠΊ6 Οὗ τηοϑί ΘΙ 6 Π66, 
Θἰα θογαΐθα δῇ ᾿ηρϑηϊοι5 [ΠΘΟΥΥ {παΐ {Π6 
ἘΡΙ5616 ἴο Τιΐα5 νγὰ5 σεππίηθ, πὲ {παῖ 
1ῃ8 ἘΡιβίῖε ἴο Τιπιοίῃν πα φτονῃ 
ἁτοιηα ὈτΙΘΕ Ἰεἰίειβ οἵ ἴπ6 Αροβία πο ῃ 
ἴῃ [ΠΔ 54Π1|6 ὙΑΥ 85 [Π6 Ἰοῃροῦ ἰδιίουϑ 
οἵ 51, Ἰρῃδίϊιβ ἀγα Βα ρροβεά ὈΥ την 
ὙΥΓΙΓΕΥΒ. ἰὼ Πᾶνα στόν ουἵ οἵ {ῃ6 5ποσί 
Ξυτας ταοθηϑίοη. ὉΡ ἴο {Π15 {{π16 
ΟΥ̓ ΙΟΙβτη Πα θαθη ΡΌΤΕΙν πεσαῖνο, Βαϊ 
αἱ Ἰθησίῃ, ἴῇΏ τῦ25, Βαυσ, ψ|} 15 
ΟΠμαγδοίθσιβίις διάδοιίγ, τανινησ ΕἸΟἢ- 
ΠΟΙ 5 νίαν ἐπαΐ π6 ἴτας ΕἸ ΡΙβε]65 πγπϑὲ 
βία Πα] ΟΥ [41] ἰορείπεσ, ἤχθα {Π6}Γ 510- 
Ῥοββά ἀδίε ἀεῆηιίεὶν ἴο {πΠ6 τη1464]6 οἵ 
1π6 βεοοπμά οεπίατσυ, οα ἴπ6 στοιη {Π|Ὧξΐ 
1Π6 ΕΥΤΟΥΒ σομ θα α ἴῃ ἰπθη} τα {ῃ6 
ἔν ἀθνείορεα Ππεύαϑιθ5 οἵ Μαζοιῖοῃ. 
ΘΙΠ06. ἴπεη, 1 σαπηοΐῖ 6 5814 [Παΐ ΔὴΥῪ 
πον Θἰθπηθηΐ οὗ τηδίεσιαὶ ᾿πηροστίαποα Πὰ5 
Ῥθθη ἱπίτοάποθα ᾿πίο {Π6 σομίτονετῖϑυ. 
Ἰδδι55, ᾿τθῆθεα, πδ5 οἱ [κ416. [π΄ ΠΙς 
εαἀϊοη οἵ {πε ϑογιρίασεσ ἢ [Γηίτο- 
αἀποίίοη5 απ (ΟΠ ηΐατθβ, δατη θα 
ἴῃ8 ϑβεοοπα ἘρΡιβίῖα ἴο ΤΙοίῃΥ ἃ5. πη- 
ΠΙΘΒΠΟΠΔΌΪΥ ΡἜΠΊ]Πη6, γγν 116, {ΠοσΡ]ν νυ ἢ 
ΒΟΙῚ6. Παϑιίαίίοη, Π6 τα͵]θοίβ {πὸ ΕἸτϑί, 
8.5 ὙὙῈ11 ἃ5 [Π6 ἘΡΙι5116 ἴο Τιῖ5. Βιθεκ, 
αἶδο, {κ6 ΒΟ] θυτηδ θυ, στο] θοῖβ. ΟΗΪΥ 
1Π6 τϑί ἘΡιβ]16 ἰο ΤΙπηοίην. Βαΐ ρταςί- 
ΟαΠΪγ 1 την Ὀ6 5814 ἴο 6 οπβ ταϑβι]ΐ οὗ 
{π6 Ἰοὴρ σΟΠΊΓΟΥΕΙΘΥ ἱπαξ [Π6 ἴῃτεα 
ἘΡΙΞΙ165 ϑίαηα οὐ'. [811] ἰορείμου ; αδπά 1 
ἈΘα55᾽5. ΘΟΠΟΙΊΒΙΟΩ ἃ5 ἴο ἴΠ6 ϑβεοοπμά 
ἘΡΙΒΕ16 ἰο Τιμηοίῃγ, οὐ ΒΘ Κ᾿ ταϑρϑοῖ- 
1ῃηρ' {Π15 ἀπ {π6Ὸ ἘΡΙιβι]6 ἴο ΤΊΐι5 ΒΕ δο- 
ςερίεα, ἔξυν γγ71}}} [Ο]]ονν παῖ 1 {ΠΕ ΙΓ πασα- 
ΕἸ γ 6 ΠΟ] α5ΙΟ0Ω5 1ῃ τα] Πρ [Π6 ΟΥΠΕΥΙ5. 

τ ΜΠ ΡῈ ἴουμα δὴ δαἀναπίαρε ἴο 
ΤΟνΕΥΒ6 [Π6 σΟυγ886. ὑνΏ]ΟὮ ΟΥ̓ ΠΟΙ Πδ5 
{ππ5 Ῥυϊϑιθά, Δηα ἴο σοηβι θυ ἴῃ {π6 
Πιδί ἰηβίαημοα ἴπῈ6 ϑεοομα ἘΡιβὶῖθ ἴο 
ΤιΙπηοίηγ. ΤΠηαΐῖ ἘΡΙ 5116, ἃς. Ἐθιιθ5 Πδ5 
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(ΟΤΟΙΙΥ ἀτροά,} 15 σΠαταοίοσιϑεα Ὀγ {ΠῈ 
5 ΓΟηρ δὲ ἴθ Υη8] ΤηΔ Κ5 οἵ σΘΠΠ]ΏΘΉ 658. 
Ιῃ ΘΥΘΙΥ͂ [1πΠ6 1 ΘΧΡΓΘ5565 (Π6 ἀξεαραβί 
[Θϑ]ησ δηα τοδί ᾿πίθηϑθ δα ΘΒ 6885 ; 
Δ σΟΥΓΟΒΡΟΠἦ5. ΜΠ {Π6 πἰπηοϑβὲ νιν!- 
655 ἴο {πΠ6 ΟἸτΤουμηβίαημοθβ οἵ Ώ]Οἢ 1ἰ 
5Ρ6αΚ5. [{ ρυγροτίβ ἴο 6 δα γεββεά Ὀγ 
5. Ῥδα], ὑνΏ116 1ἢ ΠΑΡ Εν δ ηα 1Π 1Π]Π11- 
ποηΐ ῥρτόβϑρθοΐῖ οἵ τηαγίγσάομ, ἴο ἃ Ὀε- 
Ἰονοα 150 1016, οπ π6 Πᾶ5 επίγαβίθα 
ΜΙ [ῃ6 ομαῖρα οἵ οδυγγηρ ΟἹ ἢ]5 
ΟὟ ΜΟΥΚ. Ηδ τρ08]15, ἃ5 15 παίισαὶ 
ἴο ΤΏΡ [ἢ 5116 50] 6 ΠΠ ΠἸΟΠΊΘΗΐ5, Τα- 

ΤῊ Ἰβ5Οθησ65. οἵ {πΠ6 ραϑί---ϊ5. δαυ]ν δο- 
ααπαϊηΐίαηοα ἢ ΤΙπηοΐῃγ, απα {πΠ6 οΠὰ- 
Ταοίου οἵ ΤΙπΊοίΠγ᾽5 Θαυ]ν ἰγαϊηηρ. ΗἨδ 
ΤΟΙ 45 ΠΙΠῚ] οἵ [ῃΠ6 πηΐεισηθα [1 
ὙΠΟ ἢ ΠῈ ᾿θασηθα [ΤῸΠῚ ἢ]5 σγα πα πο ΠΥ 
ΤΟΪ5. ἅπθ ΠῚ τηοῖπο Επιπῖοθ, δπῇ 
ὙΠΟ, 85 ἴΠ6 Αροϑίϊα 15 ρειβιδαάθα, 
5111 δηϊπηαΐθβ ἢ. ὋΠ16 Ἰείτου ρτοσθββ 
ἴο Ῥαΐ ΠΙΠῚ ἴῃ ΥΘΙΠΘΠΊΥΔΠΟα ἴο 511 ΠΡ 
1ῃη6 οἹ οἵ ἀοά, νΠΙΟἢ νγὰθ ρίνεη ΠΙΠῚ 
Ὀγ 1Π6 πηροβιθοη οἵ {πΠ6 ΑΡοϑβί!ε5 μπαπάβϑ ; 
Δ η 6 ὈΙ45 ΠΙπὶ ποΐ 6 Ὡβϑῃαπηθα οἵ {π6 
[6 5ΠΠΠΊΟΠΥ Ὑν1{ἢ ὙγΏ]Ο ἢ Πα τνὰ5 επίγαβίθα, 
ΠΟΙ οἵ {π6 ΑΡοϑβία ΠΙΠ 561, {Πθῃ Ἰπηρτὶ- 
5ΟΠΘ 6 [ῸΓ 1. 5... Ῥαὰὺ] [Π6η ἄν ε 115 ὈτεΗν 
ΟΠ 1Π6 Ρβ]ουίοιιβ σπασδοίοῦ οἵ ἴπς (ο5ρεὶ ; 
8 δἰῖαῦ ἃ ρδίμεις τηδπίίοη οἵ 1Π6 
ΤΩΔΠΠΘΙΓ 1ἢ ὙΠΟ ΠῈ Πα Ὀεθὴ ἡεβοτίθα 
ὈΥ͂ θοη6 ΠΊθηά5, θα ἀρ Έ παν βοῦρῃς 
ουΐ Δῃη4 τοίγτεϑηθα ὈΥ Δηοῖ ΠεΥ, Π6 Ρά5565 
ΟΝ ἴο Θχποῖς “ΓΙΠΊοῖηΥ ἴο θὈῈ ϑίσοησ 1ῃ 
{π86 σταςβ οἵ [655 (ἢ τιβί, ἰο ἸρΠο]α {Πα 
ἴοσπὶ οἵ βοιηά νου νη ἢ6 Παά 
ἢδατάὰ οἵ 5:. Ῥαι] ΔΠΠΟΠΡ᾽ ΤΠΔΗΥ ὙΠ ΓΠ65565, 
ἀη ὦ ἴο [Ο]]ονν {Π6 ΘΧα 016 ΠΟ π6 Ππαά 
ΓΠ]γν Κποννῃ ἢ (Π6 ΑΡοϑβί]ε 5. ““ ἀοοίγηθ, 
ΤΊΔΠΠΘΙ οὗ 116, ῬιΓΡΟβθ, (ἢ, Ἰοπρ- 58 
[υηρ, ΟΠΑΤΙΥ, Ραίθησθ, ΡῬεΥβθου [10}5, 
ΑἰΠιοιο 5." ΤΠ ἴοπα οἵ βυῆδηηρ ννῃ]ο ἢ 
ΤῸΠ5 ΓΠτοῦρΠουῦί {Π6 ΕἸ ΡΙΒΈ16 15 Ῥαυι οι ]αΥ]Ὺ 
ΠΟΙΟΘΑθ]6 ἀπ ἰοποῃϊησ, ἀπ 1 ννου]Ἱά 
5661 8ἃ5 1, ὙΠ Π6η ὈΙἤαιπρ ΤΠΠΠΟΙΠΥ ἴο 
Θηάπγα Παιάηθθ5, ἃ5 ἃ φορά 50] 616. οὗ 
“7655 Οτιβί,᾿ [Π6 ΑΡοϑβί]α νγγεσε βρβαϊζ- 
Ιῃ5 ΠΌΠῚ ἴῃς ἡερίῃ5 οἵ Πῖβ οὐνὴ ὈΙΓΕΥ 
ΕΧΡΘΙΘΠΟΘ. αἵ τπᾶΐ Π]ομηθηΐ, ἀπά πγοτα 
ῬοΙϊηΐηρ ἴο ἰῃΠ6 δπάμσαποα ἢ6 νγᾶβ 
ὨΙΠΊ561 σΑ]16 4 ἀρορ ἰο αἰβρίαυ. ΤΠ6 
ἘΡι5118 Ῥθβρθακβ ἃ νἱνι ἀπα ὀρρτθβϑῖνα 

᾿ Δῖνος 2 ατεἼἼ)116)1 7165, ΝΟ]. 11.) ΡΡ. 248--250. 
Ῥατγὶ5, 1878, 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

56η58 οὗἩἉ [Π6 ἄδηρετϑ, [ῃη6 Παγ 5105, [Π6 
ῬΕΥβθου 5. μοἢ 51, Ῥαὰ] νγὰ9 [6 
5 ΘΓΙΠ  ΠΙΠ1561{, ἀπ ΏΙΟἢ Πα [ογεϑανῦν 
1ηὴ [Π6 ᾿ππηθα]Ἰαΐα Γαΐασα [ῸΥ ΤΙΠοίῃΥ. 
“68, πΒ ΘΧοΟϊδιτηβ, “Ὁ ππ 6 411 ἘΠῚ τυ ἢΠ 
᾿ῖνα ϑΟΟΪΥ ἴῃ (ἢ τιδὲ [6815 514]}1] βου 
Ρειβθοιοη." Ηδἑ Ἰοοῖκβ [ονασά, δνυῖ- 
ἀβθαγ, ἢ 50ΠΊ6 ΔΡΡΙΘΠΘΏΒΙΟη ἴο {π6 
ῬΟΒΒΙ ΠΥ οἵ ΤΙΠοίΠΥ ἔα! ]Πηρ ἀπά σ {Π15 
Β6ΥΕΓΘ 5{ΓΔ1Π ἢ δηα δπα5 ἢἰβ Ἔχ πογίδιοηβ 
Ὀν ἃ 5οϊθιῆὴῃ οἤαῖρα ἴο ἢϊπ|, ““Ὀεΐοσε 
αοά, «πὰ τς Τιοτά 76515 (γιβί, ῆο 
518}} Ἰπάσα (Π6 αυϊοκ ἀπά [Π6 ἀεδά, αδἱ 
ἢ15 ἀρρθαγίηρ δπα ἢ15 Κιηράοτη. Ῥγθδοῃ 
1η6 ννοτά, Ὀδ6 :ηϑίδπε ἴῃ βϑάβοῃ, ουἱ οὗ 
5Θ450} ; ΤΕρΙΌνα, τεῦακο, δχῃοσγί, 1 
411 Ἰοηρ βιβδτηηρ δηά ἀοοίτσίηθ. ... 
γγαίς ποῖ τη 411 {πησ5, ἐπάστα δῆϊο- 
[Ιοη5, ἄο (ῃ86 νοῦκ οὗ δὴ Ἐνδῃρεϊ δέ, 
Πα Κα ΠῚ] ρτοοῦ οὗ [ΠΥ τ] βῖσγ." ὙΠ656 
τειοταϊθα, ᾿πΐθηϑε Ἂχποσίδεοηθβ ΟΟΥΓΟ- 
Βρομά ψ ἢ Αἰπιοϑί ρα] πδίιγα!] 655 
ἴο ἴπ6 Ροβιίίοη οἵ δὴ Αροϑβίίε {κε 8:. 
Ῥαὰ] δ γαββίηςσ ἃ ἀἸβοῖρ]6. {κα ΤΙμηοίῃν, 
1 νον οἵ Δρρτοδομιηρ ἀδαίῃ, ἀπά οὗ 
Πανίηρ ἴο ἰδανα ἢϊπὶ ὈΕΠΙΠα ἴῃ Οἰτοιπη- 
βίδῃσε οἵ 510 ἀδηρεσ ἀπ αἰἸΠΙσυ] έν. 
ΕῸΓ ΠΙΠΊ56ΙΓ, 15. νοῦ νὰ ἄοπθ. Ηδ 
γγὰβ5 Ταδαν ἴο Ὀ6 οἤεγεᾶ, απὰ {πε {{π|6 
οἵ Π15. ἀδραγίισα ννγὰ5 αἱ πα. Ηδ Πδᾶ 
ἰουσῃς {Π6 σοοά ἤρῃξ: 6 Πα ἢπιβηθα 
ἢ15 σουγβ8 ; Π6 παᾶ Καρί ἴπ6 [8 ; ἀπά 
ἢξ ἸΙοοκεα ἰογννατά ἴο (ῃ6 οἵόνῃ οὗ 
τσ θοῦ 655 γῃ]Οἢ {Π6 Τιογά, {π6 τιρ]ι- 
Θοιι5 Ἰπᾶσθ, νου οῖνα ἢϊηὶ “δ {παῖ 
ἀαγ." ΤὙΠδη 6 ρ45565 [Ὁ ἃ ΨΠΠῈ τὸ 
ΘΊνα ἃ ΠΕΠΊΕΙ οἵ Ῥεύβοηδὶ ἀεία1]5, ᾿πΐθτ- 
ΒΡΕΙΒ6 4 ΜΠ ΘΧΡΙΘΒΘΙΟΩ5. ἡ ΠΙΟἢ ταῆδξοξ 
[26 5 τηρ8 πα αἸβαρροιϊπίπηθηΐβ οὗ Π15 
1Π]ΡΙΙΒΟΠΠηθηξ ; ΔΠ64 Πα ἔνιος θα ρ5 Τσηο- 
[Πγ ἴο σοπηθ ἴο ἢΐϊπ “απο ΚΙν. “Πο τῃγ 
ἀπΠΙσεησςα ἴο ΠΟΠῚ6 5ΠΟΤΕΥ πηΐο τη6.". .. 
“1)οὸ [ῃγ ἀΠσθηςα ἴο σοπ]8 ὈΘίογα υἹητευ.ἢ 
ὙὝΠΕΙΘ 15 ΟΠῈ6 Ραβ81ηρ τϑαϊδϑὲ ΠΟ Π 1᾿ 
ΤΥ Ὀ6 σομπάθημν 5414 {παΐ ΠΟ ἔοΥροῦ 
γγΟΣ]4 νοῦ πᾶνε ἀτεαμπηθά οἵ ραςηρ ᾿πΐο 
ἃ Ἰδιἴεσ ]ο ἢ ΠΕ ἀεϑιγεά ἰο ρϑ]ηι ΟΕ ἃ5 
γυειτ{6ῃ ἴῃ [Π6 Ἰαϑὲ Ποῖγα οὐ οἱἵ ΔΡοϑί!β. 
“Τμε οἷοκε {παι 1 Ἰεῆ ἂδὲ Ὑτοῦθ τι 
ΟΥρΡιι5, νΠθη ἴποιι σοπχαϑί, Ὀσηρ ἢ 
[Π66, ηά [ῃΠ68 Ὀοοκβ, ες Θβρεοῖα!}ν 
[πΠ6 ῬΡαγοπιηθηΐβ." ΑἸΙΚΘ 1ῃ 115. βἜΠΘσαὶ 
ἴοη6 864 1 115 ἀδἴβ:]5, {πΠ6 ἘΡι5{18 15 ὁπ8 
οἵ (τἢο86 Πρατγίίειε παΐασαὶ τἰογα πο 88 
ὙΠΟ ῬΕσρεακΚ {ΠΕῚΓ Οὐ ΘΘΠΙΠΠΘΠΕ655. 



ΠΥ ΘΙ ΘΤΟΝ: 

Ἔδιιθ5. βαυβ ὙΕΙ͂ ΜΜ6]1, ἴθ [Π6 Ραββαρα 
ΔΌονα το ουγϑα ἴο, {Παΐ “1Π15 ΕΡΙ5116, ΤΌΤ 
ΟΠ6 δῃά ἴο {ῃς οἴπεσ, [ἢ 811 115 ἀβίβ:}5 
Πα ἴῃ ΠΙΠΊΘΤΟΙΙ5. 8|ΠΠ|5101.5, ΠΟΥΓΘΒΘΡΟΙ 5 
ἴο {6 5ἰζπατίοι να Πᾶνα ᾿πα]οαίθα, Τί 
ΤῆΔΥ Ἔνθ Ὀ6 54 {πΠαΐ ΠΟ ΟἾΠΕΓ, ΔΙ ΟηΡ᾽ 
τῃ86 Ῥαυ]ης ἘΡΙ51165, 15 σοιηραγα} ]Ὲ ἴο 
18 1ῃ {Π|5 ταβρεοῖ, ΤῃῈ δος [μαΐ [Π6 
ἴὉΌη6 σΠαηρεθ. 56 ε γα] {1Π|65, Δοσοτα!ϊηρ 
ἃ5 1Π6 Δι ΠΟΥ 15 ΤΟΙ ΘΠ (ΑΓ ΠΥ ἀομπηηαίθα 
Βγ 1η6 1ἄβα οἵ ἢ15 Δρρυοδοῃϊηρ ἀβαίῃ, Οὐ 
85 ἢ αἰβθηραροθ ΠΙΠΊ561{ ΠΌΠῚ [Π15 ρτα- 
ΟΟσΠΡδΟη ἴο {πὴ ΟὨΪγ οὗ [Π6 οδιι58 
Ὧξ 15 “είαπαιϊηρ--[15 ἰαος 15. ας οη6 
ρΙοοῦ [Π6 τῆοτα {παΐ νγὲ ἤᾶνα ἤεσα Ὡδίιτι- 
Τὰ} ουὐἱρουτχίηρβ οἵ [Π6 ἢβατί, ὑν ΠΟ 
οαρηΐ ἴο Ἔνόκα ϑυιηραίῃυ πα ἴο αἰ βα πὰ 
ΟΥ̓ ΟΙ5η1.᾽" 

Βαΐ 511], τυ! 411 [115 νειν 6] ΠΊ1Π 
ῬΓΘΒΌΤΩΡΌΟΩ ἴτῸΠῚ 1Πΐαυπα] δνιάθησα 1η 
115 νου, [π6 ἘΣ ΡΙ5616 πλαϑί 6 ἰθϑίεα ὈῪ 
1Π6 ᾿παπγΥ ΠΟΙ ΘΓ [Π6 ΟἸΤΟυΠ βία 65 
ἃς ΤὩΘΠΠΟΏΒ 816 ἴῃ ΠΑΓΠΊΟΩΥ ΜΙ [Π6 
ΤΕσορ 566 ἔδοίβ οὗ [Π6 ΠΙβίοτυ οἵ 5[. Ῥδα]. 
Νον ἴἰ 15 ψυταη ὈΥ 5ι. Ῥαὰ] ἃ5 ἃ Ρτ!- 
ΘΟΠΕΙ͂, ΔΠ6 ἃ ὈΙΒΟΠΟΥ αἱ ΒΟΤΩ6 ((Π. 1. 17), 
Πα {Π6 οἰγουτηβίδμοαϑ [ἢ “ΘΒ. 0 ἀΡΡ ΕΑΓ 
ἸΤΓΘΟΟΠΟΙΪΔὉ]6. ἢ (Π6 ᾿ποϊάθηΐβ. οἵ {Π6 
Ἐοπιδη σαρίϊνιγ τοοογάθα ἴῃ ἴπ6 Αοίβ 
οἵ τῇς ΑΡροβίϊεβ, πᾶ ἴθ ἴπ6 50-0 4116 4 
ἘΡΙΞΕΙος οἵ τῃ6 (δρενιίγ. [Ιὲ 15 ῃοΐ, 
ἰπα θεά, νΕΙΥ Θα5Υ ἴο 566 ΨὮΥ {15 α1Π|- 
ΟἸΠΥ 5Που]4 ῬῈ 56 ΟυιΒΥ [6] ὈΥ ΟΥο5 
ὙΠ0, 1ἢ ΟΠΕΙ ΠσΟΠΠΘΧΙΟΠΒ, ἀἰβρασαρα (Π6 
1]ϑίουοα] {τπιβινγουτ μη 655 οἵ ἴη6 Αοίβ. οὗ 
τε ΑΡροβί!θβ. Βαϊ οα {Π6 βῃρροϑβιίοη οὗ 
{Πᾶς {γυιβυουί πη 655, [πΠ6 αἰ υ]ν 15. πη- 
αΙ ΘΒ πα 16... Τ 5 1Π οἢ. ἵν. 2ο, 9. 
Ῥαὰ] βαγ5 “ταδί δθοάβ αἱ (σι, 
ας ΤτορΠἴηλι5 ἤᾶνα 1 Ιοῖς αἱ Μι]θίιβ 
510] ;᾿ δηά πὸ παίθτα] 1 ουρσθίδι!οη. σα ἢ 
6 Ρεαΐ προὶ ἴπεβ56 ψοτβ θαΐ {Παΐ, ἴῃ {6 
σοῦθ6 οὗ {Π6 ἸουτΠοΥ Ὀγ ΠΟΙ 5... ῬδᾺ] 
τοδοηΠθα Βοπα, Πα Πα ραβϑεα ἴτοιη ΜΙ|- 
Ἰδίιι5 ἰο (ὐουιπίῃ, Ἰδανίηρ ΓΙΤΟΡΠΙΠη115. 510 ]ς 
αἱ [ῃ6 ἰΟΥ̓ΠΊΕΓ ΡΪασθ, δηα ραγίηρ ΠῸΠῚ 
Ἐγταβῖιβ. αὐ {Π6 ἰδίου. Νον Τ͵ΙΟΡΠΙΠητ5 
νὰ 5 ΟΥΑΙ ΪΥ αἱ ΓαΘυιιβα θη ν 51, Ῥαα], 
Δηά 1Γ, {Πποτείοτε, μ6 νγὰβ ἰες Ῥϑῃιπα 1ἰ 
ταδί παν θΘΘη ἴῃ ροϊηρ ΠΟΤᾺ ΓΘ  βα] θη 
ἴο οτηθ. Βαΐ ἴῃ 5... Ῥαυ]}5 ἸΟΌΤΠΘΥ ἴο 
ἘοΠΙΘ παγαίθα τὰ {πΠ6 Αοίβ, 6 54115 
ἴτοτι (βδαῦθα ραβδί τοί ἀπά Μαϊία, [ᾺῪ 
ΑΥΑΥ το οἰἴμοῦ (οὐηῖῃ οὐ Μηδίι5. 
ἼΠΕ ταηιθϑί, τποσθονοσ, ἰπαΐ “ΓΙμ]οῖ ἢν 
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γγου]α ὈΤΙηρ ὨΙπὰ [6 ἀτίϊο θα ἢς Παᾷά θῇ 
ῬΘῃϊηα αὐ Ττοαβ, ᾿ΠΡ]165 ἃ τϑοθηΐ νἱϑὶὲ 
{Π6γΘ---ὰ ν]βῖ ΠΟ νγου]α ΡογίδουΥ [81] 
ἴῃ ν]Π ἃ ἸΟΌΓΠΘΥ ΠΌΤ Μη δέ ἰο ΟουίΊἢ, 
ΒΌΟΝ 45 [Παΐ 1Π1ρΡ|164 1π “ἢ. ἰν. 20, ἰαΚίηρ 
Μαοβδάομϊα ἴῃ [ῃ6 νγαῦ ; πὲ ΏΙΟἢ 15 
οὐξ οὗ 411] σγβαίοη. ἴο {πῸ ενβηΐβ Ώ]Οἢ 
Ῥτθοθαθα 8ὲ. Ῥαι]5 ἢγϑί σδρον νυ 1Πῃ 
Ἀοπηθ. 1, {πεγοίοσο, {Π6 τοι θηΐβ πη 6 η- 
ΠοΟΠΘα 1ῃ 1Π15 ΕΡΙ5116 αὐ ἴο θα ϑα(βϑίδο- 
ΤΟΤΙΪΎ δοςοιηΐθα [ῸΥ, νγα τητιϑὲ ᾿πΐδσ {Παΐ 
50, Ῥδ] νγὰ5 σϑβαββα ἴτοπλ (Π6 σαρΕνν 
αἱ Ἀοπια οἵ ψῃ] ἢ [ῃ6 Αοἰβ οὗ [Π6 
ΑΡοϑι165 βρεακ, τηιδέ Πᾶνα πηάεγία θη 
ΓαγΠοΥ ἔγαναὶβ, τητιδέ αἰογννασάβ Πᾶνα 
Ῥθθη ἃ ββοοηά {{ηὴ6 ᾿ΠἸΡΙΙΒΟΠΘΩ͂, ἀπ 1Π 
115 βθοοηα ἱπΠρΡ ΒΟ τηθηΐ Πᾶνα ϑιδγθα 
115. ΤΑΙ ΥΤάΟμη. [5 [ΠΕ͵Ὸ ΔΗΥ͂ ΤΟΆΘΟΠ 
ΠΥ νγα 5Ποι]4 Πεϑιίαία ἴο Ῥεϊϊεγα ἰπδὲ 
1Π15 ννγὰ5 [Π6 σαβ6 ἢ 

50 4 ΠῸΠῚ [Πεῖα ῬΕΙηρΡ ΔΗΥ͂ 500 ἢ 
ΟὈ]ΘοίΙοη, γα πᾶνε ἱπάερεηάεηΐ ουϊάθποα 
ἴο 1Π6 58π|6 εἴξοί. Τί νγὰβ {Π6 φἜΈΠΘσαΙ 
{γα 0 οἵ {π6 ΟΠ τ ἢ τη {Πς ἢτϑί σαπία- 
ΤΊ65 {παΐ 5.. Ῥαι] νγὰβ8. τσὶ βαββα [τοπὶ Π15 
ἤΙβί ᾿ΠΠΡΙΙΒΟΠΙΠΘηΐ, ΔΠη4 τηδάθβ ΠΙΤΕΠΘΥ 
ΤΩΙΒΒΙΟΠΔΤΥ͂ ἸΟΌΓΠΘΥΘ. ἘλιβΈθπι5. (Ηἰβί. 
ἘμΩΟ]. 11. 22) ἴπτι5 ΒιρΡΡΙ 6 πηθηῖ5 (Π6 ἢΪ5- 
ΤΟΙῪ οἵ [η6 Αοίβ οἵ ἴπ6 Αροβίίθβ. Ἠβ 
5ᾶγ5 (Παΐ 51. Ῥαμὰ], “ αἴζεσ πανίπρ ἀεἰδπαβα 
ΠΙΤΏ56], 15 8814 ἴο Πᾶνα ϑεΐ [τ ἀρϑῖῃ 
ΠΡΟῚ [Π6 ΠΠΙΒΕΥ οἵ ῥτθδοῃϊηρ, δηά 
ἴο πανβ βηΐθσβα {Π6 βᾶτὴηθ ον ἃ βεςομά 
ΠΠη6, Δηα ἴο παν {Ποῖα οπαθα ἢϊ5. Π|8 
ὈΥ τηδγίγγάομλ." ““ὙΥ̓ΠΙ5ὲ ΠΕ ἃ Ρτ- 
ΒΟΠΘΥΙ, ἡ Δἀ45. Τλιβαθι5, “6 ψτοίθ {Π6 
ΘΘΟΟΠΩ ἘΠ ΡΙ5616 ο ΤΙτηοίῃγ, ἴθ ΠΟ Πα 
Ῥοίῃ πηθης ἢ 5 ἢ15 ἢγϑί ἀδίεποα δηα ἢ15 
Προ μἤἸηρ ἀβδίῃ." [ἢ [Π15 τεΐδσεπος ἴο 
115 “ἢτθὲ ἀείδηοο," Ειβεθια5 [Ό]]ονν5 
ὙΠδΐ 15 ΠῸ ἀοιθ Δῃ ΕΥΓΟΏΘΟΙΙ5 ᾿ΠίοΓρτα- 
ἰαϊοη οὗ [ῃΠ6 νοτάβ 2 ΤΊΠπ,. ἴν. τό: “Αἱ 
ΤΥ Πγβί ἀθἔθηςσε ΠΟ ΠηΔη 5ίοοα ψ ἢ πηεἢ--- 
Ὑγοσ 5. γΠ1Οἢ πγιιδὲ θ6 τ Κθη ἴο τϑίευ (56 
ποία Οἡ [Π6 Ρᾷ55896) ποῖ ἴο [115 ῬΥΘνΊΟΙΙ5 
ΠῚ ΡΤΙΒΟΠΠΘηΐ, θαΐ ἴο ΠῚ5 Πιδύ ἀρρθατῖ- 
Δῆ66 Ὀείοσα {π6 Βουηδη (ὐοατί, ἴῃ {Π6 1η- 
ῬΓΒοΟ ΙηΘηΐ ΠῸΠῚ ὑνῃϊοἢ (Π6 ἘΡΙΒΕ16 νγὰβ 
νυ. Βαϊ {ποῦ τα Δ]η5 {Π6 ἔδβοϊ 
[παι 1ἰ νγὰβ. 5814---λόγος ἔχει,---ἰξ νγὰβ5 {πε 
ΟΟΤΓΘΩΐ ΤΟΡΟΙΓ ἴῃ {Π6 {{π|6 οἵ ἘλιΒΘΌΠΙ5, 
τῃαἱ 51, Ταικδ᾿ 5 παιταῦνα ἴῃ {π6 Αοίβ οὗ 
1πΠ6 ΑΡοβίϊε5 14 ποῖ τηᾶτκ {Π6 οἷοβε οὗ 
δὲ. Ῥ}5 [π| ; ας {παὶ 6 ἴοοκ οἴῈΥ 
ἸοῦΤηΘΥ5, Δ γγὰ5 ἀρ] ἢ ἹΠΊΡΥΙΒΟΠΘΩ͂, 

3..ΒΖ 
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ΟΥ {215 οὐττεπὶ ταροῖῖ γα πᾶν ἔῸ 
δχίδηϊ [ΘϑΕ ΠΟ Π165, ΟΩ6. Οὗ ΜΠΙΟΠ 15 ῬεΥ- 
{δ Ε]γ Θχριτοῖς, της οἴου σαττγίηρ ἃ ΒΡ 
ἄερτεα οἵ ρσγόραθ!Πγ. ΤῊδ Ἰαϊίου. 15 
Δοτάβα ὉΥ ἃ ρᾶβϑᾶρα ἴῃ {πῈῸ βρί5{16 οἵ 
ΟἸΙεπιθηῖὶ οἵ Ἔοπια το {πΠ6 (ΟΠ Π]ΔΠ5 
(ει. ν.): “ΒΥ τεᾶβϑοῃ οἵ ͵βαίοιβυ δπά 
βαπ 8, Ῥαὰ] ὈΥ Πϊ5 Ἔχαμρὶα ροϊηϊθα ουΐ 
1π6 Ῥυῖζε οἵ ραίδηΐ επάσγαποαε. ΑἸΟΥ 
{πας ἢ6 Ππαά Ῥδθῃ βϑύθῃ {{π|65 1ῃ ΟΠ 5, 
Πα Ὀδοη ἀτίνεη ἰπΐο δχῖϊθ, παὰ Ῥθθη 
βίοηθα, παά ρτεδοῃεά ἴῃ {πῸ Ἐδαδὲ 4πὰ 
1η ἴῃς νεϑί, πα ὑοῦ {Π6 ΠΟΌΪΘ ΤΟ ΠΟ ἢ 
ὙΠΟ γγαὰβ {Π6 τευνατα οὐ Π15 [Α1Π, Πανὶηρ 
ἰδαρῃς τὶρῃίθοιιβηθϑθ πηΐο [Π6 ψΠΟΪ]6Ὲ 
γγου]Ἱα, ἀγα Ζαυϊηο γεσελεα ζλε δοτεγα- 
αγν 97 166 Ἡζεσέ; δατὰ ψπθη Π6 Πα 
Ῥοῦπα Π5 ἐΘϑ ΠΟ ΩΥ Ὀαίοσα {Π6 ΤᾺ]ΘΥ 5, 50 
ἢς ἀερατίεα Ποπὶ πΠ6 σου ἀπ ψεηΐ 
πηΐο 1πΠ6 ΠοΟΙΥ ΡΪαςθ, πανιαρ θΘ θη ἰουπα 
ἃ ὩΟΐΔΌ]6 ραϊζεσῃ οἵ ραίιεηΐ δπάπσαποα.ἢ 
(5. Ομριοιέ ὁ, ογιο, ἅπ ΑΙ ῥοηάϊα, 
ΤΑρ!οοΐ, Ρ. 248.) ΤΠ6 Ρῆταβα γα πᾶνε 
1{4}1015584, “6 Ῥουπάδτυ οἵ {π6 Υ εϑβί," 
τὸ τέρμα τῆς δύσεως, 15 ππηαοιθίςα!]ν 
αι απο οπα; ας Ὧγτ. Τηρῃίίοοί ἴῃ 
15 ποίὲ οὐ {6 ραϑϑαραὲ (2) 21:26 οὗ 
Οἱ οί, ῬΡ. 499-509) Πα5 5ῆενγῃ ἰπαΐ 
1ἰ5. τηοϑὲ Πδίμγα] 1πἰουρυθί οι. 15 (Πα 
1 Τηθᾶη5 “1Π6 ψνεϑίεη εχίσειηυ οἵ 
Ρδη, {πΠ6 Ῥ1ΠΑΥ5 οἵ Ἡετου]ε5.) ΒΙΒΠΟΡ 
Ῥεδύβοη (}711070 701. Ἰογῶς, 1. Ῥ. 
362) αποίεθ5. 1ῃ 1Ππ|5 Τα 00 ἃ ῬαβθαθῈ 
ἴτοπ ῬΠΠ]οϑβίγαίιι5 (ν. 4), ἴθ 1 ἢ δ 465 
15 5816 ἴο 116 κατὰ τὸ τῆς Εὐρώπης τέρμα. 
Αἰζεταρίβ παν θΈθη πηδα ἴο ἜΧΡ ΑΙ 1᾿ ἃ 5 
ΤᾺ ΔΗ ἈΟΠΊΘ : {γα 5] Δ] 10 “51, ῬΔῈ]}}5 
Εχίσειηβ Ππη ἐονγαγα5 {πε εϑι," οὐ ““τῃ6 
βιιηϑεῖ οἵ Π15 ἰδ θουγ5," ΟΥ̓ “πε θοιηατΥ 
Ρεύνψεθῃ Εδϑδὲ δπα γεϑί," οὐ “"1ῃ6 ροδὶ] 
ΟΥ σοπίγε οἵ ἔπε δ εϑβί," οὐ “" Ῥείοτε {Π6 
ΒΌΡΓΘΠΙΘ ῬΟΥΕΥ οὗ {Π6 δύεβι." Βιεΐ 41] 
ΒΌΘΠ Ιπἰευρσείδίομβ, 85 ΠῚ. Τὐρμείοος 
ΟὔΒΕΥν 5, ΔΡΡΘαΥ ἰοσοεα. δ. ΟἸειηεηΐ 
15. ΨΎΠΙῚΩΡ δ ΒΟΠΊΘ, ΔΠ ἃ ἃ5 δῇ [πΠΔ}1|- 
απὶ οἵ ἘΟΠΊΘ; δηᾶ 1Ὁ 15 56 ΔΊ ΕΥ̓ σΟ0Π- 
σΘΙν Ὁ ]6 ἰπαὶ π6 5ῃοι]α 5ρεαῖὶς οὗ {παῖ 
οἰΐγ, ἡ ΠΟ νγὰ5. {Π6 σεπίτα οἵ Εαϑὲ δηά 
γγεβί, αἋ5. “(6 Ῥοιπηάδατυ οἵ {πὸ Ὑνεβί." 
ΤῊΘ δὐριπηθηξ ἴῃ τ. Τηρμιοοῦ 5. δα]- 
το οὗ 5. ΟἸθυηθηΐ οἱ {Π15 Ῥοϊηΐ 566Π15 
ΘΟΠΟΙΙΒῖνα ἢ ΔΠα ἢ 15 βυρροτίεξεὶ. ὈῪ 
(ερμασγάς δῃά Ἡδδύπδοκ ἴῃ {Π6 17 τε- 
οομΐ νϑίθα]8 δαποη οὗ {πΠ6 Αροϑίοιις 
Ῥαῖηοτβ, δπουρῃ, οα. ΟἴΠΕΥ ρτοιπάβ, 

ΝΘ ΡΙΘΙΝ: 

ΠΟΥ ΠΘΟΠΒΙΔΘΥ [16 ἸΟυΤΠΘΥ [0 ϑ'ραϊῃ 
ἀοαθίπι!. 

Βαΐ [π6 ποχί ἐδϑΕ ΠΠΟΠΥ͂ 15 ΟΡΕῃ ἴο ΠῸ 
510 παεδίίοη. ΤΠη6 Μαυτγαίοσίδη ἵτὰρ- 
τηθηΐ οὐ ἴῃς δμοη, {πε ἀδίς οὗ ᾿ΠΙΟΘΉ, 
Δοσοτάϊηρ ἰο {πῃ6 βεμεσαὶ σοηϑαπίὶ οὗ 
οΥὐο5, 15 ἀδιοσιηϊηθα ἰοὸ 6. ἀρουῦὲ Α.Ὁ. 
170, τΤείειβ ἃ5 ἴο ἃ ψ611-Κπόνῃ ἰθοΐ ἴο 
δι. ῬΑῈ]} 5 ἸοῦτποΥυ το {πῸ (Ἰγ οὗ Ἐοτηα 
ἴο ϑραϊῃ. [1 βϑρεαῖβ οἵ 5:. {λ|κ6 85 
Πμανῖηρ υπτίθη {πε Αοίβ οὗ [πε Αροβίεϑς 
“ Βροδιβ6 {Π6 ανεηΐβ ταϊαϊθα ἡγεσα επαςσίεα 
1ῃ ΠῚ ῬΥΈΘΘΏΘΘ, 85 Π6 δυιάθηθν ἄθο]ϊασαβ 
ῬΥ Ρυϊηρ αϑι46 {π6 ραβϑίοῃ οἵ Ῥείε, 
Δ Πα τηούθονεῦ [Π6 ἀερατγίασε οἵ Ῥδ8] [το 
τῆ68. οἷν ψπθη βεϊπρ ουξ [ῸΓ 5ρδιη." ἢ 
ατεαΐ βίγεθϑ ΤΠΔΥῪ 151 Ὅς Ἰαϊα οὐ {ΠεῈ 
᾿πάορεπάθηοα οἵ {π|5 ενιἄάθποθ Τὶ 
βία 5 1Π ΠΟ ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ, {6 [Π6 Ραβϑαρα 
ἴῃ ΕΒΟ 5, ἢ {πΠ6 Ῥαβίοταὶ ἘΡιβ6165, 
ΔΑ 1 15 ΟΙθαΥ φτοοῦ πὲ ἃ Ῥεῖβοα 
γγ6}1 δοσιαϊηϊεα ἢ Βομπηε---ϑησα Π6 
τη 05 {Π6 τεσθηΐ ΡαΠοδοη ποτα οὗ 
τη6 Ῥαβίου οἵ ἩεγπΊαϑβ---ἰοοῖκ (οΥ σταμίθα 
πα 51. Ῥαὰ] υπάεδγίοοϊ ἃ ἸΟυΠΕΥ ΠΌΠῚ 
[πα΄ αἰγ ἴο ϑραϊῃ ; δῃηᾶ τὸ οὔβ 1} 
ΒΌΡΡΟΒα {παΐ {Π6γ6 15 ΔΠΥ ΤΟΟΙῆ ΤΟΥ 510} 
α ἸουΠΕΥ πὶ {Π6 Ρετοα σονεσγεα ὈΥ 
1ῃὴ6 Αοἰβ οἵ [ῃΠ6 Αροβίίθββ. Νοῦν νὰ 
Κῆον Ποῖ {π6 ἘΡΙβ6Ι6 ἰο ἴπΠ6 Βοιηδηβ 
(ἀν: 24, 28) πε ἢ δ 8. ἘΠΠΒ 
αἀἰϑποις τηἰθπίίοῃ ἴο νὶϑιὶ ϑραίη. δε 
5ΡΘΔΚ5 οὗ 1 45 ἃ βεἰ{{ε4 τηδίζεσ. “ὙΠ βη- 
ΒΟΘΨΘΥ 1 (Κα ΤῊΥ ΠΟΌΓΠΕΥ ᾿πΐο ϑραϑίῃ, 1 
Μ11 σοτηα ἴο γου"  - -. 1 11 ἐοῖδα 
Ὀγ γουῦ ἴῃἴο ϑραϊῃ." ὅγε Πᾶνε {πεγείοσς 
Δ ὈΠΟΠΘΒΠΟΠΑΌΙΘ. δηα τηδίαγεα 1πίεη- 
[ΟΠ Οὐ {πΠ6 ρατί οἵ {π6 Αροβέίβ, νεῦῦ 
ΘΑΥΪν ἰγαποι ἰπαΐ {Π15 ᾿πέεπέοῦ. τνὰ5 
{[α]Π]11684, ἀη4 [Π6 φἜΈΠΕΓΑΙ Βε]οΓ οὗ {πε 
Ἐδίμο β Παΐ {πΠ6 Ορροσχίπην ἴοσυ {]Π]Π1πρ’ 
1 νγὰ8 Πόσα θα Ππὴ Ὀγ τεϊθαβα ΠΌΤ ΠΙ5 
ἢγϑ 1ΠΊΡΤΙΒΟΠΠΘηΐ. 

Τὸ {}15 1 τη 6 δαδϑα (παΐ ἔπεσα 15 
0 {γδ 0 ἀπ ἢΟ ενιάδηςε ἴο ἐπ6 σοῖ- 
ἔγσατγ. Αἴτοὺ ἘΒΘΌ 5 να πανα [ΕΒ ΠΠΟΠΙ65 
ἴο 1ἴῃ8 5ατ8 δἴξος τοῦ ἘΡΙΡΠδηϊα5, 
5. Οὐ] οὗ Τευιβαίθη, 51. (Ὁ τγβοβίομῃ, 
δὲ. “Ψεγοιηθ δῃα Ὑπεοάοτεί, απα {πεῦ 
411 τα ἃ5 1 [Π6 βεοοῃαῖ ΠΗΡΙΙΒΟ τα μΕ 

1 Ἄγε ἐγαηϑ]αίς ἔἴτοη ΗΠ σοηξε] ̓ς ἑοχὲ σίνεμ 
ἴῃ 5 ΖΦ γεἐίδεγιο, Ρ. 43. ΠΕ ἰδχέ 15 οὔβοῦσζε : 
Ῥαΐ ἴπετο ἰ5 πὸ ἀοαθὲ οἔ 15 βρεαϊκίπσ οἵ Ῥαὰ]5 
ἸοῦτΠΘΥ ἴο ϑραΐῃ 5 ἃ ἔδοΐ βαια }]}γ τν 61} χεσορτ5εά 
ψῖἢ 51. Ῥείοσ᾽β ῥα ϑϑβίοῃ. 
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ΨΨΘΥΘ ΡΈΠΘΓΑΙΠν Ὀ6Πανθα. [Τὺ νου] 566 ΠῚ, 
10 νον οἵ {Π6586 σοῃϑι τί η5, [Παΐ ον ἢ 
1{πτὸ αἸά ποῖ ροββϑθ85 {πΠ6 ϑβοοηάᾶ ΕΡΊ51168 
ἐο ΤΙΠοίῃγ, {ποτα νοι] θ6 ἃ Ῥτθβιμηρ- 
ἐἴοπ,, 50 5ίΤΟηρ᾽ ἃ5 ἴο θ6 αἰπιοϑβί σοπο]αβῖνθ, 
ἐπαΐ 5.. Ῥαὰ] ννγὰβ γε βαβθα [τῸΠ ἢ15 ἢ͵ϑί 
ΘΔΡΕνΙΥ ἀη4 νἱϑιιεα ὅραϊη. Βαΐ 10 15 
ΓατΠ Υ δῇ πησοηπίδϑίβα ἴαος (Παΐ 51, Ῥαὰ] 
51Π γδα ἃ ΠΥ υ Τ᾽ 5 ἀθαίῃ αὐ οιηθ. ὅποῇ 
εῖηρ [Π6 σα56, 1 [Ο]]Ονν5 {πα [6 Θεοοηα 
ἘΡίβΕς ἰο Τπποίῃγ, Ὀθασίηρ᾽ νυ] [1655 ἴο ἃ 
ΒΕΟΘΟΠΩ ᾿ΠΠΡΙΙΒΟΠΠΊΘΠΐ, ΒῈΡΡΙ165. (Π6 ν ΙῪ 
ΠῊἸς ΠΟ 15 γΠὩρ᾽ ἴο ΠΑΓΠΊΟΠΪΒ6. [Π6 
{λοῖβ Πα ῬΓΘΒΕΠΠΡΊΙΟΠ5. ΟἴΠΘΥ 158. Θϑίδ- 
5166. 

1 ἀρΡΡβαῖβ ἴο τι5 {παξ {πΠ656 ΠΙβίουιοα] 
ὉΟΠΒΙ ΘΙ ΤΙΟἢ 5 ΔΙΟΠ6, σου] η6 6 ΠΠ {Π6 
ΤΩΔΤΚ5. αἰγτεααν ποίϊοθ οἵ τῃΠ6 ἘΡΙ 5618 
Ῥεϊηρ ἃ βεῃιῖπθ ΑΡοβίο!ς. ΠΏ, ΔΙῸ 
ΘΘΠΠοΙοηΐ το Τοπλονα 411] ἀουθὲ5 Ταϑρ οί ηρ' 
{Π6 ἀπ Ποη ον οἵ ἴπ6 βεοομα ΕΡΙ 5116. 
Ῥαΐ 1 ἀῆγομα σου] δπίθσίαιη {Π6 βαρρο- 
5: ἐπαΐ 5Οη16. [ΟΥΡΕΓ νγὰθ ΙΠΡΘΏΙΟΙΙ5 
ΠΟΙ ἴο Πί 1ἴ, νυν} σΟΠδιπηπηαΐα ρρΘδτ- 
Δ Πο6 οὗ διίθϑϑηθϑϑ, ἴο {Π656. βοαί(εγθ 
ἐγδα Π 05, ΤΠ6γῈ Τοηα] ΟΙΠΟΙ ΡΟΙηΐ5. 1ῃ 
{Π6 ἘΣΡΙ5116. νυ Π10}} ΤΟ ΠΟΥ 5.10 ἃ ΠΟΙΙΟΙ 
ΔΠσΟΠΟΘΙνα Ὁ]6, ΥὙα τοίου ἴο [Π6 ῬΕΥ͂βΟΠ 8] 
Αἰδἴδι!]5 τηθπιοηθα. [10 Πα5 θΈθῃ ἰΌτοΙΪῪ 
ΟὈΒουνεα  (Παὲ {ΠΕΥ6 15 ΠῸ ρατΐ οἵ {ῃ6 
Νεν Ταβίαμηθηΐϊ 50 σΤἹΟἢ 1 5ιιο ἢ αδί81]5. 
Ιῃ {π6 ϑεοοῃα ἘΡιβιΙ6 ἴο Το πὸ 
ἔεννεῦ πη ἰνεηϊγ-γο θα. ἸΠΘΡΕῚ5. οἵ 
ἐπη6 Αροβίο!ις ΟΠατοῃ αὐ τηεπί οί. 
“ΓΠ656, ΤΊΟΥΘΟΥΘΙ, Δ16 ΠΕΘΙΓΠΕΥ ΘχοΪα- 
ΘΙΝΕΙΥ ΠαΙη65 ἴο Ὀ6 ἰοπηα αἰβενῃεσα, [ἢ 
ὙΏ1ΟῚ οα56 1{ τηϊρης παν Ὀθθη 5414 ἰπαΐ 
{πεν Παα Ῥθθη ἀογινε ἴγοιη {ΠῸ σἜΠΙΠΠη6 
ὙΥΠΙΏΡΒ; ΠΟΥ 8]] ΠΟῪ ὩΔΠ165, ἴῃ ΜΠΙΟ 
Οα586. 1ἴ τηϊρὶγὶ Ὅδ 514 (ῃαΐ [Π6 [ΟΥΡῈΓ 
Πα συαγάθα ΠΙΠΊ56]Γ ὈΥ ἀνοϊαϊηρ {Π6 
ἨΔ Π165. Οἱ Τ6 8] ῬεΊβΟη5, ΔΠ ἃ ΟὨΪΥ 5Ρ6αῖ- 
Ἰῃὴρ οἵ Ρδίβοῃβ ἱηνεπηίθα ὈΥῪ Πτηβε]ῇ;" 
Ῥαΐ, 1ι5ὲ δ5. τῇϊρηῦ πανγα Ῥεαπ οχρθοίθα 
1. ἃ Τὰ] Ἰαδἰίευ, βοῆβ ἴδ ῬΘΥ͂βοη 5. 816 
ΤΠ ΠΠΟΠΘα οἵ ψῃο νὰ το ἴῃ [ΠῸ6 
ΟΙΠΘΙ 5οδη τ ταοοχβ οἵ [Π6 58 π16. {1Π16 
ὙΠΟ πᾶνα ἀεϑοθηαρα ἴο τ5; ἡ Π116 {Π6 
ΟἴΠΕΙ5 ΟΟΟῸΪ ἴου [Π6 ἢτδί πη6. 1 {ῃ6 
Ὁδ56. Οἵ ἴη6 οΟΪά Ὠδηηθ65, ΠΕ Ἃεἴ81:}5 
ΔΙ βίνεη, ΏΙΟ σοι] ἴῃ ΠΟ νγαῦ ἰιᾶνα 
Ῥθδπ ἐχρεοίεα, Τμι5 αὶ ἰᾶνα τὰ 1Π6 
ἘΡΙ5{16 ἴο {π6 (ὐοϊοβϑβίδῃβ (ιν. 14), “Ἴκα 

1 ΒΥ Ὦγ." δ ]πιοη, ἴῃ {πὸ Ολγληέζαγε Οὐϑογσεγ 
ἔογυ 1δ77, Ρ- δ01. 
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1π6 Ῥεϊονβά ρῬῇῃγϑιοιαη δηα Τ)επηα5 ρυβεΐ 
ΜΟΙ γι «ἴῃ; ἴπαξ το ΒΙΝ]ΘΙρΙ, “ ΤΏΘΙΟ 
ϑαϊαία ἰῃ66. . . Μδζοιιβ, αΑὐιβίασομιιϑ, 
1) 6145, [πιοᾶ8, ΤΥ [Ε]]Ο νὰ θΟιιΓο 5. Νονν 
ποίβ {Π6 ἰγεαίπχθηΐ οἱ {Π656 [ΟἿ ΠΔΠΊ65 [ἢ 
{[π6 ϑεοομὰ ΕΡριβ|6 ἴο Τπποίηγ. ὍὙΠετα 
6 τοδᾶ, “)επλα5 81} ἰουβαϊκθῃ της, 
Πανὶηρ Ιον αὶ {Π15 Ῥγθϑθηΐ νγουἹά.... ΟἿ 
Τα 15 τ τη6. Α [ΟΥΡΘΓ τηϊιϑί Πᾶνα 
Πι8 νΕΙῪ ΟΧ ΓΔΟΥΙΠΑΤΥ Πα] 165 ἰο ΡῈ 
4 Ὁ]6. 50 ἴο Ὑ6811586. 1Π6 Ῥβυβοῃ δ! οἵ 5.1. 
Ῥαι]}5 αἰαμδηΐβ ἃ5 ἴο βῖνα {ΠΕ6ῚῚ ΠΙΒίοΟσΥ 
Βα δοαπδηΐῦ ἴο [Π6 {1ΠῚ6 σονϑιθα ὈΥ {Π6 
τεοαῖνοα τεοοτάβ, δηα ἴο ραΐ ἃ ποίε οἵ 
αἰβρίασθ Οἢ ΟΠ6 ΨΠΟ, 80 [ΔΓ ἃ5 {Π6 σῆμ] η8 
ἘΡΙΒΈΙ65 νεηΐῖ, πα4 Ῥθθὴ ΠΟΠΟΙΓΔΡΙΪΥ 
ΤΟΟΟΡΏΪΒΕ 4 845. Ῥαι]}5 [6]]ονν-ἰὩ ΡΟ ΤΟΥ. 
ΤΕ, οἵ Αὐιβίαγομιιβ ῃ6 Ῥαβίοταὶ ἘΣ ρ15- 
{165 πᾶνε ποῖ ἃ ψοχζά ἴο 880, {Ποιρἢ ΠΙ5 
ΠΑΠῚ6 τη]ρης Πᾶνα Ῥθθη δχρεοίθα ἴο οσοιΓ 
1π {πα δπππηθσδίοη οἱ ἢΠῚ5. αἰζεπάδηςβ 
ὙΠ ΙΟἢ [ῃ6 ΑΡΟΒΕ]6 Πηαῖκ65 ἢ ΔΟσου ΠΕ ΠΡ [ΟΥ̓ 
θεῖηρ Ιεἴς αἰομθ. ΠΕ βϑυῇηοϊθηΐ Ἔχρίαπα- 
[ΟῚ ΠΔΥ 6 [παΐ ΑΤΙδίαγοΠιι5 νγὰβ ἀθαά ; 
Ῥαΐ 1 τὴς ἘΡΙΒΕ]6 ὑγεῦα ἃ [ΟΥΡΕΥΥ, ΠΟΥ͂Ν 15 
10 {Ππαΐ ἃ νυ οΥ ΠΟ σαη 50 ΡΟ] ΑΪν σῖνε {Π6 
ὨΙβίουυ οἵ Ῥαι]}5 οἴπεσ αἰϊθπδηΐβ 5Ποιυ]ά 
5ΏΓΙΩΚ ΠΌΠῚ βαγιηρ ΔΏγΠΙηρ ἀρουΐ ΑΥἸ5- 
τἀτοθι5 Ὁ 8 Τηὰγ αἷθὸ σογηηθηΐ οἡ {Π6 
ϑϑηΐθηοθ, “ Τιαὰ5. ἰο 1) 4] πηγαῖα." 1, ἃ5 
ϑγου]α 6 5ῈΡΡΟΞΒΕά, [Π6 [ΟΥ̓ΡΘῚ γα {Π6 
5816. Δ ὙΠῸ ψσοίθ (Π6 ΟἴποΥ ἘΡΙ 5.165, 
γνοι]α Π6 πο Ππαγα Ῥθθῃ οοηϑιϑίθηϊ δηὰ 
δϑῃΐ ΤΙ ἰο τείας ἢ ΟΥ̓ Π6 πον Πα η65, 
ἀΡΆ 1, ΟἿΒ 15 σου] [Π6 ΠΔ1η6 οἵ ἃ τϑα] 
Ῥείβοη, [1ητ5, γγη0, ΔοσοΙα]πηρ ἴο ΘαΥΥ 
{τα το ἀπά ῃ6 Ῥοϑβιίνα δα Πουιν οἵ 
Ιτθπρο5, ὅγὰ5 {πΠ6 ἢϊθὲ ὈΙΒΠΟῸΡ οἵ [πε 
ΟΒυτοὴ οἵ οι. Ὑο 11 15 ἴο θῈ ποίβα 
τπαΐ τῃΠς ἘΡΙ5616 πλιιδὲ πανα ῬΈΘη ΘΑΙ]ΠΘΓ 
{παρ [Π6 οΥρίη οἵ {παΐ {τδα!ς!]οη, [ῸΓ 
Π6 15 Ρὰϊ  1ἢ πο Ρῥτογηηθδηΐ Ρασθ, ᾿αΐ 
15 Πηθ πιο πμ αὶ αἴεσ Βα θα]ι5 ἀπ Ῥαάδη5, 
ῬΘΙβομαρας οἵ ΨΠΟΠῚ να Κπον ποίΠ]ηρ; 
656. Τηϊ5. πιρηίίοη οὗ 1 ηῖι5, πα θα66, 
τηϊρης οὗ 156} θῈ ἀβθπιθά εποιρῃ ἴο 
5Πο0»ν {παΐὶ {Π6 ΕΡΙ5116 ννὰϑ υιτθῃ 1 51. 
Ῥαι]5. ΠΠ ΘΕ Τη6, ΟΣ Π15 Πεαάβῃ!ρ οἵ {πε 
Κοιμαη ΟΠυτοῃ οαὰ ΜΠ στθαΐ ρῥτο- 
ῬΑ 6 ἰτασοα ἰο {π6 {{π|8 1πΠ|6- 
ἀϊαῖεὶν αἰΐευ ῃ6 ἀθαῖῃ οἵ [ἢ6 Αροϑβί!β. 
ΟἿδ6 ΠΊΟΓΘ ΡΘΙΒΟΙΔ] ΓΘίβυθ 08 566Π15 ϑνοσίῃ 
ποίϊοα--ῃ 6 ΠἸΘΠΠΟΙ ἔνθα ΟνοῚ οὗ [Π6 
ΠοΟυΒα ΠΟΙ οἵ Ομ βιρθοσιιθ. Πα σοπίτο- 
ὙΘΙΒΙΔ] τ56 ὙΠΟ. Πα5 Ὀδθη τας οὗ 
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1Π15 ΤΘίδυθημ θα 15. γ7 611 Κη (566. ποίας 
ὌΡΟΙ 2 ΤΊΠΊ. 1. 18). Βαΐ ΠῸΠΙ {Π6 5411:- 
ἰαίϊοι θεηρ τηδάα ἴο {π6 μοιι56 οἵ ΟΠπεβι- 
ῬΠοτιβ, ποῖ ἴο ΟἸΠΘΒΙΡΠΟσι5 ΠΙτη56 1, με 
ΤΩΔΥ ΤΟΔΘΟΠΔΌΪΥ σοποϊάς (παὶ ἢΠ6. νγὰ8 
ΕΙΠΕΥ ἀθαά, ΟΥ Ὼ αἱ ἰϑραϑσί Κποψῃ ἴο {π6 
ΑΡΟΒ16 ποΐ ἴο 6 1 Π15 ΠΟυβαΠο]α δἱ 
1Π6 {{π|θ.0 ὙΠΕΙΕ 15 πὸ αἰ που ρου 
1π6 τηδίίου 1 411 θὲς τϑαὶ Ὠϊδίοσυ. Βαΐ {Πδΐ 
8, ἰοὺ. 5ῃο14 Πᾶνα ᾿πνεπίθα βποἢ ἃ τα- 
Πποιηβηΐ, γε ἴἢ ΠΟ ψγΑΥ ἤανα οδ᾽]θά 
αἰτεποη ἴο 1ἴ, 15 ααϊ6 ΠΟΥ 1016. 

Ιπᾶεεά, {πῸ ᾿πηρτα55 οἵ βἜ ΠΙΠΕΠ 685 ἢ 
ἴῃ65ε Ῥείβοῃδὶ τείθγθ 65 15 50 5.1ῸΠΡ 
ἃ5 ἴο πᾶνε σομΊρΕ] θα 5οπ16 οἵ [ῃ8 
τηοϑί ΠοϑΕ6. ΟΥΠΟ5. ἴο δ]]ονν {παΐ {πε 
ψΕΙ565 σοηίιηηρ {πο πὴ ΔΥ6 “τΓαρτηθηΐβ οὗ 
σϑηθιης ἰρίίοῖα ΠῸΠῚ δι. Ραμ]. ὍΠι5 
ῬΗδΙάογοσ, ἴῃ ΠΙ5. ᾿π τοάποίοη ἴο {Π6 
Ῥαβίοσαὶ ἘΣ Ριβδίίθα ᾿ἴὰΏ {ῃ6 2 γοΐεεζαΖό7ι- 
δ, δε δ, 7. (Ὁ. 837, {τϑὲ ἘΠῚ} βαγ5 [πὶ 
(η6 ϑεοομα Ἐριβϑί]ε ἴο Τιμηοίῃγυ οοη- 
ἴ41η5 αἱ Ἰεαϑί ὕνγο βϑοίίοῃβ γῇ] οἢ Πᾶνα 
οὗ Ἰαίϊε---ἀηα ποΐ ψιπουΐ ροοα τεαβου--- 
ῬΕΘη ΤΕΟΟΡΪΖΘα 5 ἱταρτηθηΐβ οἵ βἜ πα ]1η6 
Ἰοιίεῖβ οἵ 8... Ῥαι], παπΊοὶν ἴπΠ6 Ῥαβϑαραβ 
ἸΠΠΟΝ 1 ἀν τὸ ἈΠΟ ν Ὁ 21 Ὁ. ὙΠῸ 
ΒΘΟΟΠΩ͂ 560 1ἢ ΡΔΙΓΠΟΙΪαΓ, ὈΥ 15 
ΠΌΤΊΘΓΟΙΙΒ ῬΘΙΒΟΠΔ] Ποίοθ5, ΡῬτοάτπιοα5 
1ἴῃ8 ᾿πιργθβϑίοη οἵ βϑηυηθηε55. Βαΐί 
1Π15 15 8ῃ Δα͵ΉΙβθ9η. {παΐ ἴΠο56 νεῖν 
ῬοΥΓΟΠ5 οὗ {πΠ6 ἘΡΙ51165 νυν ἢ ἀγα πιοϑίὲ 
ΠΑΡΑ Ό]Ὲ οἵ Ῥεϊηρ ρεΐ το ἃ ἀβῆπιίε ἰεϑί 
ΟΟΙῚ6 οἷ οἵ [ἢ {1Π|4] 5ας5βοίουιγ ; δηά 
1ῃΠ6 ΔΙ ΓΤ Π655 οἵ σταἤιβιηρ ἴο 8]1ονν 
1Π15 ἴαοϊ ἴο δῇῆοσγα δὴν ἰδθϑεμπηοην ἴο {Π6 
ΒΘμΠΘη655 οἵ [ῃ6 ΟΙΠΕΓ ῬΟΙΓΓΟΠ5. 15 
Ῥαίβης. παῖ νου] θα 5414} 1{{Πη6Ὸ) σαβϑα 
ΕΘ {Π6 ΟΙΠΕΙ νὰν, δηᾶ 1 ἴποβεὲ ψῇῆο 
σοπίθη θα [ῸΓ [ῃ6 φϑηι θη 655 οὗ [Π6 
ἘῬΡΙ5116 ἃ5 ἃ ϑγ016 ὑγεσε οὈ]Πρεα ἴο ρῖνα 
ὉΡ 45 βρυσίοιιβ {Π6 νεῦϑεβ σοῃ δ] Πρ ρετ- 
50η41] ἀδία!!]βΡ ἽἽΠαΐ ΠΟ νοῦ] ΡῈ 
5814 15 ψνΠαΐ γα πᾶνε ΠΟΥ͂ ἃ τ]ρῆῃϊ ἴο 58 
ἴο οΥἸΠ165 πκὸ ῬΗρΙοτοι---ἰπαΐ 1 15. ἰδη- 
ἰδυηοιηΐ ἴο ἃ σοηΐθϑϑιοη οἵ ἀείδας ἴο 
ΒΌΓΓΘΠΘΙ 411] (πΠαΐ ρατί οἵ {ΠῈῚΓ σαβὲ 
ΠΟΙ Δα Πη115 οἵ ᾿αδϊηρ ἰδϑίβα, δηά ἴο 
τηδϊ ΐαιπ {παΐ Ῥαγέ ΟΠΪν ΜΙ ταβρθοΐ ἴο 
ὙΠΙΟΠ ῬΓΘ] ἴσο 5. δηα ϑιθ] οῖϊνε ΠΟΙ 65 
Ὧο ποίΐ δάπιη οἵ Ῥείηρ οῃπεοκεά. Τὶ 
ἢὰ5 Ῥθθη ἰτεδάν τηθπίϊοηθα {παΐ ΒΘπδη 

Δ Β66 ἀραΐη Τὴ, ϑα]πιοπ᾿β δυίίοϊα ἵπ {πὸ 
Ολγέϊατι Οὐσογφεν, αἸτεαὰγ αιοίεα (ρ. 802). 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

Πη45 1ῃ ΟΙΠΕΙ ραββαραβ, νυ Ώ1Οἢ ἀτα ποῖ 
ἴΠπ|5 τηλκοά ὈΥ ῬΕΙΒΟΠΔ] ταίδγεμοἝϑ, 
α Ὀεαιίγ οἵ τπουρῃΐ δηα ΘΧΡΥ͂Θβ5Ί0Ὲ 
ΠΙΟΠ ῬΕΘΡΘαΚ5 {Π6 μαπά οἵ 8, Ῥαυ]. 
ὙΠ Θη ΠοϑιΠ]6. οὐ οἰδπὶ οἵ μα βοῇοοῖ 
Δατη15 ἴΠ6 φϑηυπθη685 οἵ (πῈ6 Ρεΐς- 
5014] Ῥαββαρθβ, δη ἃ ΠΟβΈ]6. ὙΠ ΙΟΙ5Ππὶ οὗ 
ΒΠΟΙΠΘΥ 50Π00] ΤΆ Κ65. ἃ 51Π}1|81 Δ Πη15- 
5100 Ταβρεοίίηρ {π6Ὸ ἀϊάδοίς ῥαββαρῈ8, 
γγῈ ΠΊΔΥ 58 θυ σοποϊιάς (Παΐ [Π6 016 
παραίνα ΡΟΒΙΠΟΙ 15 ππίθΠΔ} 16. 

ΙΪῃ [15 σΟΠΠΏΘΧΙΟΙ, ΠΊΟΙΘΟΥΘΙ͂, ΟΠς 
ΟΥ ὕγο ΟἾΠΕΙ ϑβίσικιηρ ροϊπίβ 5ῃου]α θα 
ΟὈβεσνϑα ψῇ ἢ τες 8}} {πε οἴμοι ἘΡι5Ε165 
οἵ δῖ, Ῥαι]. Ὧγ. ϑδίιηοη, ἴοΥ 1ηβίδησα, 
ἴῃ ἴη6 Ῥάρεσ ψἕ ἤᾶνε δἰγεδαγν σμποίεα, 
ἄγαν δἰζθπίοη ἴο ἴΠ6 νεῖβα (2 ΤΊΠ. 
1... 3) ΨΏΙΟΠ [ὈΥπῚ5 [Π6 Ἐχοσάμιῃ οὗ ἐπα 
ΒΘΟοηα ἘΡΙ5|156. 85:. Ῥδ1] Ῥεριη5 ὈῪ 
[Ππαηκιηρ οα [Ὁ ἴμ6 πηΐειρμεα [απ 
ὙΥΠΙΟἢ 15 1η ΤΙΠΊοΐὮΥ, δηα 6115 Πῖτὴ {Πδὲ 
ΜΙ Πουΐ σδαβίηρ ἢ6 Πὰ5 Το] θη τα ηςα οὗ 
ΠΙΠῚ 1ἢ ἢΪ5 ῬΥΑΥΘΙ5 Πρ ἀηα ἄαγ. Νονΐ 
οἵ 5: Ῥαὺϊ 5 ἴδεῃ οἴμευ Ἰείζευβ εἰρμξ 
σΟΙΠΘηΟ6. ΜῈ {Ππδηκιηρ αοα ἴοσ παῖ 
ἢθ8 ἢὰ5 Ππϑασζὰ οὐ Κηονβ οἵ {Π6 τε] ρΊοιιβ 
ῬΙΌΡΤΘ55 οὗ ἴῆοβεα ψῃοπὶ ἢ6 δά γε5565. 
ΤΠΘ ϑεοομά ἘΡΊβ6186 ἴο {πΠ6 (ουηἰῃδη5 
15 ΒΟΔΙΌΘΙΥ Δ ΘΧοθρίϊοῃ, [ῸΥ ἰδέ, ἴοο, 
Ὀαριη5 νι {παηκβρίνιηρ. ΤΠ6 ΟἿ 
ΟΙΘαΓ δχοθρίίοη 15 {πὲ Ἐρ βία ἰὸ (ες 
(ὐα]αἰδη5, ΨΥ ΏΙΟΏ 15. ἃ Ἰείίεσ οἵ 5Πᾶτρ 
Τερτοο. Νόοηβδ οἵ [Π6 οἴπευ Νεν Τεβία- 
τηθηΐ ΕΡΊ5{165 σεβεηιθ]α 5:, Ῥαα]5 1ῃ {Π15 
ῬεομΠατιγ. ΟΥ̓ της εἰρμὶ Ἰδίζευς ΠΟ 
Ὀθρὶη ἢ {παηΚδρινιηρ [ῸΓ {ΠῈ6 ῬΙΌΟΡΤΘ55 
οἵ ΠῚ5 σοηνεσίβ ἴῃ (ῃς [1Π, 51χ ΡῸ οα 
ἴο ϑρβθαῖϊς οἵ [15 σομίημα] ῬΙΆΥΕΙ [ῸΓ 
ἴπθ. [Ιΐ 15. οπδυβοίοσισης οἱ Θ' Εππηὶ 
1Παΐ, ἀνθ θη τ ηρ το ΟΠΌΤΟΠ 65 τ 
γγΠΙΟἢ Πα δα οσσαᾶβίοι ἴο πᾶ ἔαυϊί, Π6 
Ῥερὶη5 ὈΥ ἤχιηρ Π15 {πουρῃϊθ οἡ πᾶ 
ἴπετα νγὰβ ἴῃ ἴῃοβα ΟΠπυσγομοβ ἡ Θβαυνιην 
Οἵ Ρῥ͵Γδῖβ6, ἀμ Ὀν οα]]Πηρ ἴο ΤΠ ΙΒ 
Ποηδβίδηϊ ῬΥΑΥΘΥ ΟἹ 1Π61Γ ὈῈΠμΑ]. Τηάεεά, 
16 τϑβθι ]αποα οὗ ἴπΠ6 ορεπῖηρ οὗ {Π15 
ἘΡΙΒ] 6. ΜῈ παΐ τὸ {πῸὸὶ ἈΟμΊΔη5 Πᾶ5 
Ῥθθη δοίια!ν τηδάβ ἃ οτομηα ἴοσυ δἱ- 
{ας 1 ἴο ἃ ἀδΠθογαίε ᾿τηϊαΐοσ. Βαξ 
ΟΥ̓ ΠΟΙΒΠῚ ὙΠΟ δ οὔθ τηοτηθηξ π|565 
αἸἤδγθησθβ ἴο ρῖονα {παΐ δὴ ἘΡιβϑίίε 15 
ποί δι, Ῥδι}}5, αῃηα δ Δ πο ΠΕ  τι565 στΈ βθιη- 
ῬΙΔΠΟ65 ἴο 5ῃονν [παῖ 1 νγαϑ5 [Π6 ψουκ οὗ δῃ 
1ΠγΠ ΔΊΟΥ, 15 ἴοο Πα͵ά ἴο ρ]βαβα ἕο θὲ νγουίῃ 
ΤΉ 10}) σομϑιἀδγαίίοη. Αποίπου νεῖν τὰ- 
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ΤηΔΙ ΚΔ Ό]6 Δα νεΥΥ τοι ]ηρ σοΟΙΠοΙἄθηοα 
Πδ5 θεθη ποίϊςθα ἴῃ {πΠ6 Γπἰγοάιιοίίοη, ἢ 
1Π15 (ὐοτηπηθηΐαγν, ἴο {πΠ6 ἘΡΙ5116 ἴο [Π8 
ῬΉΠΙΡΡΙαμ58. [Ι͂Ὲη τας ἘΡΙΒ116, νυυτθη 
ἀυτηρ᾽ Π15 ἢγϑί σαρενιγ, 51. Ῥαὰ] Θρβακ5 
οἵ 15 ἄδϑίσε ἴο ἀδβρατγτί (εἰς τὸ ἀναλῦσαι) 
((. 23) οἵ 15 σοπῆϊος (ἀγὼν), (1. 20) οἵ 
Π15 Ὑ1ΠΠΡΊ 655 ἴο θ6 οἤεγθα (σπένδομαι), 
(1. 17}, οἵ 15 Ῥγεβϑίηρ οἢ (111. 14) ἴῃ 
ἢ15 σοῃίαϑί [ῸΓ ἃ Ρυ1Ζα. ΤΠ6 54η16 1465 
ΥΘΟΙΓ ἴο ΠΙΠῚ Δἰζεσ {Π6 ἰαρϑε οἵ βενεῖαὶ] 
γθαῖβ, αἱ [16 οἷοϑα οἵ ᾿15 βεοοπμαᾶ [τῆ- 
ῬΓΙΒΟΠΠΊΘηΐ, ἃ Πα ΓΘ ΘΧΡΙΘ556α 1 [Π6 
58 1ὴ6 ἰδηριιαρθ. “41 δὴ ον," Π6 βαγ5 
τ ΠΟΙ, “ΤΕΘΩΥ ἴὉ δὲ ἤετεα 
(σπένδομαι), ἀῃηα {Π6 {πε οἵ πιγ ἄδρατ- 
ἴπτα (ἀναλύσεως) 5. δ παημά. [1 Πᾶνε 
Τουρηΐ τΠ6 ροοαά ἤρ]ὲ (ἀγῶνα) ; 1 Πανα 
ΠΗΙΒΗΠΘα Τὴγ οου856. ΓΠῈ ψγογάβ. δηά 
1Πη6 {πουρἢ 5 ἀγα ΑΠ1κ6 πΠΙΠπ6, ἀπ ν Πα 
σου] 06 ΠΊΟΓΕ Παΐμχα] {Πα {ΠΕῚΓ τεοιτ- 
ΤΈΠΟΘ ΨΏΘΩ ἃ 560οηα [ΠἸΡΓΙΒΟΠΙηΘηΐ 
Ῥγοιρης πο ἱπηπηθϊαία ρτοβρεοὶ {ΠῸ 
αΐθ ἀρργεῃοη δα τη ἐπε ἢτϑι ἢ 

ΘΌΟΠ ἃ16 {Π6Ὸ Τααβοη5, Ῥοϑιίνε Δ 
περαῦίνθ, ΠΟ δϑία Ὁ]Π15ὴ Ρεγομ δὴν 
ΤΘΑΒΟΠΑὮΌΪ6 ἀουύ {Π6 δα Π θη (ον οἵ της 
ΘΘΟΟΠα ἘΡΙΒΈ16 το “Ιπιοίηγ. [Ι{ τηᾶγ 6 
τΤεραγα 66, ] ἢ {Π6 πἰτηοβὲ σοπῆθηο6, ἃ5 
1Π6 1α5ὲ τβοογά θα τἰεταησε οὗ [Π6 ΑΡοβία 
Ῥδαΐ, Τανβα!ηρ ἴο τι8 Π15 Ροϑιτοη Δ Π4 Π15 
[β6]1ηρ5 [ἢ {Π6 ἢΠα] ΟΥ515 οὗ ἢ15 Πίθ, Νεχὶ 
ἴο [Π6 (ἀοβρεῖ]5, ἴπεῦθ 15 πὸ ρατί οἵ 1π6 
Νον Γαβίατηθηΐ γΠ1Ο ἢ ΡΟ5565565 ἃ θα ροῦ 
Ιηΐθγαϑί [ΟΠ τϑίη Πρατίθ. [Ι{ 15. 1Π6 
564] ἴο δι, Ῥαι]5. ΙΟΠΡ ΠΠ]ΠΙΒΕΤΥ, ἀπ 15 
ἴῃΠ86 πιοϑί 5016} ΕΧρΥ͂Θσθίοη. οἵ ΠΙ5 
ΘΟΠΨΙΟΙΟΏΒ. 

Βυΐ νγε τη πον Ρᾷ855 ἴἰο {πες ΟἾΠΕΓ 
ὕννο Ῥαβίοταὶ ΕΡι531165, δηᾷ 10 Ψ}1}} θῈ βεβὴ 
πα ψα πᾶνε ραϊηβα ἃ ροϊπί οἵ νυἱεν 
ὙΥΏΙΟΙ Τοηονα5 δ ομσα ἃ ρτεαΐ ρατὶ οὗ 
1ῃ6 ΑἸ ΠΟΙ] 165 ἴτοπ] ΠΟ τγε 5ίατίβα. 
ΤΠΘΓΘ ἀὺα ποΐ 50 ΤΏΔΠΥ ἀαἤηϊία ΟἸΓΟιΙη)- 
βίδποθϑ οὗ Ππη6 δηα ρίασε Πιγηβῃ θα 1ἢ 
1π6᾿ Εἰ ΕΡΙ5ι16 ἴοὸ ΤιοίηΥ; δαΐ 
1ποὰρ στθαΐ. ἸΠρΡΘΠΠΠΥ ἢὰ5. ὈΘθΘη αχ- 
Ῥεπαθα Ὁ ΝΊΈβΕΙοσ ἀηα οἰμοῦβ ἴῃ {ΠῈ 
Θμάθανοιν ἴο Ὀχηρ {Π6 ΠῚ ΜΠ Π]η {Πα 
παγταῖϊνα οἵ {πΠ6 Αοίβ οἵ τὴς. ΑΡοβί!685, 4]} 
ΒΟ αἰζθιηρίβ 816, ἴο 540 ἴπ6 Ἰεβαβί, Ἔχ- 
ΤΠ ιν ἸΟΙ εῦ. ἜΠΙΟΝ ΟἿ: 1.5; “ΔὉ 
1 Ῥεβοιρί {Π66 ἴο Δ 0146 511} αἱ ΡΠ ϑιι5, 
θη 1 ψεηΐ ᾿ηΐο Μαοβάοηϊα, {Ππαΐ {ποι 
τη ΐοϑί οπατρα 50ΠΊ6 {παΐ {πο Ὺ ἴθαοῇ πῸ 
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ΟἴΠΕΥ ἀοοίτιης,᾽ ὅτο., 1 ἀρρβαῖβ {παξ (Π6 
ΤΡΙ 5616 15 αἀάγεβββά ἴο ΤΙμοίηυ αἱ ἘΡΠε- 
5115, 8Δη ἃ τῃδΐ δέ, Ῥαὰ], Οἡ 5ἰαγίπρ' [ΓΟΤὴ 
{Ππαΐ ΟἸΓΥ ΟἹ ἃ ]ΟυΓη6Υ ἴο Μαοβάοηϊα, Παὰ 
ες ΓΙπιοΐῃν ΘΠ] Πα ὨΪπ ἴῃ σΠατρα οἵ [Π6 
ΟἸΒυτοῆ ποτ. [ΙΓ ἀΡΡρθαΥβ, ΤΠΟΥΘΟΥΘΥ͂, 
ἔτοπ οἢ). 111. 14, [πα 51. Ῥαὰ] πορεβά βοοῃ 
ἴο τύπτῃ ΠΙΠ756 1, Βαϊ {Ππουρηΐ 1 ΡΟ5510168 
6 πηρῃΐ ΡθῈ ἀείαϊπθα βουὴε {πη6. Νονν, 
ἴῃ {πῸ Αοίβ οὔιπῃε Αροϑβί!εβ δι, Ῥδμ] 15 465- 
ΟΥΡ6Α ἃ5 Πανιηρ θθ θη ἔγῖοα αἱ ἘΡΠ δι. 
Βυΐ 1ῃ68 ἢγβί ὁσσαβιοη νγὰ5 {πΠ6 ὈτΙθῖ νἱδὶῖ 
(Αοἰ5 Χν]. 10) ΟἹ ΠΙ5 νὰν ΠΌΠῚ (οσ] [ἢ ἴο 
Τεσβαθηι, 50 [Παΐ Π6 414 ποΐ {Π6ῃ ἰδᾶνε 
ἴου Μασβάοῃια. “ΓΠ6 οἴποῖ Οσοαβί ἢ γγὰ5 
ὙΠ ΠΕη ΠΕ βἰαγεα το νο ἴο {Π͵6 6 ὙθαΥ5 
αἱ ΕΡΠθβϑιβ. Αἵ [Π6 εῃα οἵ [ῃ15 ἴπὴηθ ἢ 
αἸἀ Ἰβανα ἴογ ΜαἼοβάοηϊβ (Αςίβ χχ, 1). 
Βαΐ ἢξδ σου] ποΐ θη ἢᾶνα Ἰεῖς ΤΙπιοίῃΥ 
ῬεΠΙηα, ἴογ πα Πδα 5ϑηΐ ΠΙπῚ απ Εγαβίμς 
ΟὨ Ὀαίοτε ᾿ηΐο Μαοβάοηϊα (Αοίβ χῖχ. 
22); αῃὰ Το σου] ποῖ Πᾶνα το- 
τὰγη6 4 θαίοτα Ῥδ.]}}5 ἀδραχίασα, [ῸΥ γῇ Ἐη 
τῃ86 Αροβίϊβ τεδοῃεα Μαοβάοηϊα δηΐά 
ψΙοΐΘ {Π6 ϑεοοηά ἘΡιβ|16 ἴο {πΠ6 (οτ- 
1 1Π18115, ΤΊΠΠΟΙΠΥ ννὰ5 1 Πΐτη. [{ Πα5 
Ὀεθὴ ϑβιρραϑίθη ἐπα ἀυτηρ 851. Ῥδι]}5 
Ἰοηρ βίαν αἱ ΕρΡἢδϑιιβ ἢ τηϊρῃξ Πᾶνε 
τη 6 ἃ 7Ου ΠΕ Υ ἴο Μαοβάοηϊα ὑνῃ] ἢ 81. 
{λι|κα Πα5 ποῖ τθοοτάβα. Βαΐ 1 56 6Π15 θχ- 
ΤΥΘΙΊΘΙΥ ΠΡΙΌΌΔ]6 {παΐ 5.1, Ταικα 5που]α 
ἤανθ οὐ 64 ἴο ΠΙΘΠΊΟΉ ἃ ἸουγΠ6ν νυ] οἢ 
Ττηιιδ Πᾶνα Οσοιριθα 50. σοῃβιθτα Ὁ]8 ἃ 
[πὴ ἀπσίηρ ἐΠαΐ ΤΕ] ΟΤΆ Ὁ]6. Ροτοά οἵ 
[ΏγΘ8 γὙϑαῦϑ᾽ ὑγΟΥΪ αἱ ΕΡΠΘβιι5. ΕἼΟΙῚ Δ ἢ 
ΘΧΡΥΙΘΒΒΙΟΏ, 1Π4666,1η 1Π6 ϑεοοηά ΕΡΙΊ5116 
ἴο (Π6 (ὐο η:Π]1Δῃ5 (ΧΙ. 14), 1 Πᾶς Ὀθθδη 
ΒΙΡΡΟΞΒΕΘα {πᾶΐ 51, Ῥαὰ] ρα ἀυπηρ {Π15 
Ῥοιοα ἃ νἱδι ἴο (ὐοσητη πνῃ]ο 15. ποῖ 
τη ΘΠ ΠΟΠΘ4 ἴῃ {πΠ6 Αοί5. Βαΐ Ἔνεὴ 1{ {Π15 
ὙΕΥΘ σοτίαιη, τ νγουἹα 6. πὸ ϑπΠοῖϊθηΐ 
Ῥα͵4116] το {Π6 ρτεϑεηΐ οα86. ΑἸΠοιΡἢ 
1ῃὴ68 ΑΡοβί8 βρεακβ (1 Τίμη. οἢ. 111. 14) 
οἵ Βορίηρ ἴο οοΐὴηβ Ῥδοῖκ 500} (ταχίον), 
1Π6 γνο]6 ἴοηα οὔ {Π6 1ῃϑΓπ οι οη5 1π [ἢ 6 
ἘΡΙ5116 1ΠΡ|165 {παὶ ΠῈ νγαὰβ Ρ]αοὶηρ 1 
“ΤΙοἴ γ᾽ 5 Παη 5 ἃ ΚΘ ΠΘ͵Ά] ΓΟΘΡΟΏΒΙ ὈΠΠΥ 
Ιου {π6 ΟΠ τοἢ αἱ ΕΡΠΘβι5 ; (Π6 τοίεσεποα 
ἴο 5 ᾿Θ 66 τοί πτῃ ἃ Πα ΡΟ551016 ἄἀε]αν 
15. ΟἾΪΥΚ ἴο ΘΧρΙαΙη ἢ15. βίνηρ {Ππ656 1η- 
Β[ΓΠΟΙΟΠ5. Ὀγ Ἰθιίου ᾿ηϑίθαα οἵ Ὀγ ψοτὰ 
οὔ ποῦ ; πα 1 15 ΒΟ ον σοποσῖνδὈ ]α 
τπαΐ 51. Ῥαμ] 5] 4 πᾶνε νυ θη ἴῃ ΘΟ ἢ 
ἃ ἴοῃβ αυτηρ ἴΠ6 ἰΘΠΊΡΟΥΑΤΥ ΔΌΒΘΠΟα 
ὙΠΙΟἢ {Π6 ΒῈΡΡΟΒΙΠΙΟῚ 1 4 ΘΒΈΙΟῺ 1ΓΏΡ]165. 
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ΘΙΓΏΠΠΑΥ ΟἸΠΠΟ ]ΠΠ16 5. ἅτ56. τυ] ἢ τΤοϑρθοῖ 
ἴο [Π6 ἘΡΙ5{16 ἰο ΤΊ5 1 γε αἰίειηρί ἴο 
Ῥίασθ τ ΠΠ1η [π6 Ρατιοα οἵ (ῃ6 Αοἱ5, 
ΤΠ ΟἸΤΟυΙβίδης65 10 5ίαίθϑ αὐτὰ (ςἢ, 1. 5) 
τπαΐ 5, Ῥδμ] Πα 4 τεσαην ες ΤΙι5. τη 
Οτδίθ {Πδὲ 6 τηρηΐ “δεῖ 1 οὐάθυ {Π6 
1π]ηρ5. ἰπαΐ ἅτ ψαπίην, πα οΥάδιη 
6] θΥβ 1 ΘΥΘΙῪ ΟἸΥ "τ ΟΥ ΟἸΥ ὈΥ ΕἸγ. 
Αραϑίη 1 ἢα5 θββθη βιρροϑβϑᾷ {παΐ, δ! Πποιρἢ 
σὲ, Γλ|Κ6 τῆλ ῖο 5. ΠῸ ΠηΘηΓΠΟῊ Οἱ ἃ ]ΟΙΓΏΘΥ 
ἴο (ταίβ, 1 ΠΊΔΥ ἤᾶνα οσουττθα. ἀατηΡ 
δὲ, Ῥαυ]ὃβ δία αὖ Ερπεβϑιιθ. Βαευΐ {ῃ6 
58 Π16 σἜΈΠΘΓΙΑΙ ΟΠ] ΘΟΙΙΟ 5. ΔΙΒΙ ΠΡ ΤῸΠῚ 81. 
Τα ο 5 ΟΠΙΒΒΙΟΩ ἴο ΠΊΘΠΓΟΝ 5160 ἃ 
ἸΟΌΓΠΘΥ ΔΡΡΙΥ 1Π {Π15 1ηϑίδῃςθ ; δηα {παν 
ΔΥΘ ΤΠ ΘηΠαμποθα Ὀγ {Π6 ΟἸΤΟΙΠΊδία ΠΟΘ 5 
ῬΙΘΒΌΡΡοβεα ἴῃ {πῸ6 Ἐριβί]θ. ὅ8:. Ῥαὺ] 
τηθιβί Πᾶνα ὈθΘη τη (ταί Ἰοηρ ΘΠΟῸΡἢ το 
ἤὮδνθ δυδηρ ]1564 σαν τα] ἴονν 5, 86 Τηϊιϑί 
Πᾶνα εἴς θΘ μη ἢ] ἃ ΟΠ ΤΟ 1 ἃ βοτπηο- 
γγῃδΐ δαἀναῃοοδά ϑίαία οἵ οὐραῃιβαίίοη. Ηδ 
ΟΟὐ]α ΠαγαΪγ Ππαγα ῬθΘη ἀρβαπί [ΤῸΠῚ 
ἘΡΠΘβιι5 Ἰοῃρ ΠΟΘ ΓῸΓ {Π15 ῬΌΓ͵ΓΡΟΒΘ. 
ΗΘ ῬΙΌΡΟΒ65 α150 ἴο νυπίου αἴ ΝΊΘΟΡΟΙ!5, 
4 Π4 46 51165 ΤΊτ5 ἴο σοῖηθ ἴο ἢ]ΠΊ {Πετα. 
Ῥεῖ ἀϑά]η, ἃ5 ἢ 5Π6 5. (11. 291), ΠῚ5 
ὙΙΩΓΟΙ5. ΕΙΌΥα ΠῚ5 ἸΟΌΤΠΟΥ ἰο (ἰξοϑαῦθα 
ΔΥΘ 411] δοσοιπίθα [ῸΓ εἰβενΠογα, ὉΠ1655 
ὙΟ ΔΡΔΪΠ ΒΌΡΡΟΒΕ ΔΠ ἱπΟΧρ] ΠΟ Ὀ]Ὺ Ἰοπρ 
Δ ΌΒΘΠΟΘ ΤῸ] ΕΡΘδιι5. 11 (Π6 σουγ88. οἵ 
Π15 [ΓΘ 6 ὙΘΑ θ᾽ δίαυ ἴΠ6γ6. ῬῸΪ ἃ]] [Π 658 
ΤΘΆΒΟΏΒ 1 566 Π15 ᾿ΠΠΡΙΔΟΙΟΔΌΪ6 ἴο Πα Δ ἢν 
ΤΟΟΠῚ [ῸΓ {Π656 ἴνγοὸ ΕΡΙ5{165 1ῃ {Π6 Πίδ οἵ 
5. Ῥαὰ] 1Γ ἢ15 Ἰου ΤΠ Εγ5 Ο8Π16 ἴο 8Δη εῃὰ 
ὙΠ Π15. Π͵δύ ΠΠΠΡΤΙΒΟηΠ]Θηΐ. 

Βα ὁπ [6 ϑιρροϑιίιοη, ΠΟ Πα5 
Ῥβθη 5ῆενῃ ἴο θα ννε]]-[οὐἱπβα οα Οἵ ΠῈῚ 
δτοιηα5, {Ππαΐ {Π6 ΑΡοϑβί16᾽ 5 ἸΟ ΤΠ Υ5 ἡγε 
ποΐ 50 σοποϊ πα δα, ννα Πᾶνα ἃ 5ρ866 οἵ {1π1|6 
ΔΙΏΡΪΥ ϑαίποϊθηΐ [ῸΓ [Πς6 ᾿ποιθηΐβ. τηθη- 
{οηΘα τη {πα ἴτας Ραβίοσα) ΕἸ Ρι51165, αηα 
411 οΠτΤΟΠΟΙορΊοα] ἋΙΠΠ ΟΠ] ἀἸΒΑΡ ΘΔΓ8. 
ῬΊΟΙ 1Π6 σΟΠρΡΑΙα νΕΙΥ βϑοαη Ποίδϑ 
οἵ ἴπη6, ᾿πἀεεβα, ΜΉ] {Πα αῇοτγα 5, 
10 15 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἰο 6 εχρεοίεα ἰμαὶ ψα 
5Πο01 4 6. 4016 ἴο οοπβίσιος δῇ ἸηαἸβ5ριι- 
ἰδ Ὅ]6 βομθπηα οἵ ἴπΠ6 ΑΡροϑί!ε᾽ 5 ἸΟυ σΠαΥ5 
Δα οἵ ΠῚ5 [πὲ ἀυχιηρ ἴπΠ6 ρεηοάᾶ ἴο 
ΜΏΙΟΙ πον τοϊαΐθ, [{ 15 βιΠοϊθπΐ ἔου 81] 
1Π 6 Ῥαγροβαβ οἵ {Π6 αὐρισηθηΐ {παῖ 5 ἢ 
ἃ. 56ῃθη8 5Ποι] 4 ΡῈ. σαραῦ]α οἱ οοη- 
Βίγποοη ; Δη4 ἴῃ Ροϊηΐ οἵ [οὶ νδυίοιιβ 
ΔΥΓΆΠΡΟΙΊΘ 5. Πᾶνα ΠΕῈΘῚ ῬΙΟΡΟΒΘΩ͂, ΔΗΥ 
ΟΠ6 οἵ ψῇιοῃ νοι] τηθοὶ τῃς [αοίβ οὗ 
ἴΠ6 οα8θ6, Ὑνὸ ροϊμηΐθ, Πούνενεῖ, 5 1{ 

ΤΕ ΤΘΙΝΣ 

566 Π5 ἴο τ15, ΠΊΑΥ Ὀ6 [ΠΥ αβϑυτηβά. ΤῊΘ 
ΟΠΒ 15 {παι 5, Ῥαι]5 Π͵ϑί νιβι δίευ Π15 
ΤΕ]εαθα νγὰ5 ἴο ϑραϊῆ. Τὴ6 Μυγαίοσιδῃ 
ταρυηθηΐ 5ρθαῖκ5 οἵ ΠῚ5 βϑίηρ ουΐ ἔτοτη 
Ἐομης ἴο ϑραϊη (εχ πτῦ6 ΡῬτοΠοΙβοΘη15), 
Δη4 11 ψγοι]α ΟΡ νοι Υ Ὀ6 ΤηοΥ6 Πδίαγαὶ 
8ΔΠ4 σοηνθηϊθηΐ [ὉΥ Ὠϊη ἴο Π1ΠΠ] 15 1ηΐθη- 
[ἸΟη οὗ τηακίηρσ {Ππαΐ νιϑιῖ ἴο {πΠ6 νγεβί 
Ῥείοσα ταϑίυσηϊηρ ἄραῖη ἰο [Π6 Ἐϑί. 
ΘΘΟΟΠΩΪν, Π15. ἰαϑί ἸΟυΤΠΕΥ Ὀαδίοσα ἢ15 
ΒΘΟΟΠΩ͂ 1ΠΊΡΙΙΒΟΠΠΊΘΗΐ ΔΡΡΕΔΥ͂Β, ἃ5 71 Πᾶνα 
5ῆθνῃ, ἴο παν Ὀξεϑθὴ (Ὡγοῦσῇ ΜΙιρίαβ, 
Ττοαβ δηα (ουηίῃ. Ἠδςδ ψου]ά 566Π), 
{Πεγθίοσθ, ἢῖδέ ἴο ἤανε φΡΌΠΕ ἴο ϑραδίῃ, 
1Π6η ἴο Πᾶνε τείυτπμεα ἴο ἴῃ6 Εδβί ἴο 
ν δι 1Π6 Αϑιαίίς ομπσοθ5, ἰακίησ, ρϑτ- 
ἢδρ5, Οσεῖα ἴῃ Π15 νγᾶὰυ. Ἠδ ἰβανεβ ΤΊΐ5 
ἴΠ6γθ, ἃ Πα σο65 οὔ ἴο ΕΡ6ϑβιι5, δηα [τοτὰ 
ΤΠ6ης6, [ἢ 8Δῃ ΟΥ̓ ΕῚ ΜΨΏΙΟΠ 10 πηαν Ὀ6 αΠΠ- 
οὐΪξ ἴο ἀϑοθσίαη ῬγθοΙβεγ, ἴα Κ85 [Π6 ἢπΠᾺ] 
ἸΟυΓΠαΥ5 νΏΙΟἢ ἀγα σεοοτσάβα 1 (6 2η4 
ἘΡΙ5116 το πηοίῃγ. 

Νον {Π15 ἀϑϑισητηθηΐ οἵ [ῃ6 [τες 
ΕΡΙ51165 ἴο [ῃ6 βαπηθ ρει, δηα {Π15 1Π6 
Ιαϑὶ ρεγιοά οἵ 851. Ῥαι]}}5. Π|ί8, δ. οποβ 
ἀοσοιηΐ5 [ΟΥ̓ [Π6. ῬΘΟΙ]ΠΙ ΔΤ 65. γΠΙΟἢ ἀγα 
ΠΟΠΊΠΊΟΙ ἴο {Π 61, Πα ἀΡΟῚ ἡ Π]Οἢ Δαν εῦβα 
ΟΠ ΠΟΙβιη ἢὰ5 θθθῃ θα56α, ὍΘ τΊΕΓ6 ἴδοΐ, 
1πΠ4664, οἵ ἃ να ἀΙἤξγεημοα ἢ Ρἤταβε- 
ΟΙΟΡΥῪ ΠῸΠῚ ΟἴΠΕΙ Κη ΜΟΥΚΒ. οὗ 5. 
ῬδῈ] νγοι]α οἵ 1{561{ 6 Ὧο πηδίθυαὶ αν]- 
ἄδηςσα δραϊηβί ἴπ656 ἘΡιβί]65 μανιηρ θεθῃ 
ψττ6 ἢ ὈΥ ἢ]. ὍΤΠ6 5ίγ]ε ἀπά Ἰαηρπαρα 
οὗ ἃ βυθαΐ ΤΕΥ Ὠαίαγα γ σπαηρα ΜΙ 
Π15 5076 οῖ, ἀπα [Π6 ΤΟΓΕ 501 ῬΥΓΟΡΟυΓΟΠ. 
ἴο ΠΙ5 στξαίηβϑϑ ; δπ6 5:. Ῥδὺ] 15 {Π6 1αϑί 
τη ἴο ἢανα Ὀθθη σοϑίσοίεα [πη ἢ15. 5[}]6 
Δ Πη6 τηοάα οἵ Ἐχρσϑϑϑίοη. ὍΠῈ εχίσα- 
ΟΥΙΏΔΙΥ νΕΥβα ΠΠν οἵ ΠῚ5 Π]Πα ἀπα οὗ 
Π15 ὑγΠΟ]6 παίιτγε---ἰο πΠ6 Τεννβ, ΒΕ σουηηνσ 
4 ἐν, ἴο [Π6 ατξακο 4 ατεεκ, ἴο [Π6 
ἘοΙηδη5 ἃ Κοιηδῃ, 4016 ἴο Ὅδ 8}] {Π1ηρ5 
ἴο 811] πηθη---ἰ8 οὔθ οἵ 15 τηοβϑί οοη- 
ΒΡΙΟΟῖ5 ΟΠατδοίοσ βίο ΤῈ 15 ἢ ΘΥΕΙΥ͂ 
ΨΑΥ ἴο 6 εχρεοίβα ἰῃαΐ (ῃς6 Ἰεἰίεσϑ οὗ 
510 ἃ ΠΊΔὴ ΜΟΙ] νᾶγγ, ὈΟΐῃ 1η ΠΕῚΓ 
ῬΠΙΓΑΒΘΟΪΟΡΎῪ δΔηα 1ἢ {ΠΕ1᾿ τηοᾶδ οὗ Ἔβχργεϑ- 
5100, 1 [Π6 5 ]6οῖ Π6 νγὰβ ἰγαδίηρ,, 15 
{{πὴ6 οἵ ἴδ, ἀπ ἴΠ6 Ῥείβοῃβ Ποῖ Π6 
Δα αγοβϑθα, Οἷ {Π6 βιρροϑιίοη γα Πᾶνα 
Ῥεθη Ὄχρ]αϊηϊηρ, ἴΠ6 586. Ταα 5005 8411 ΔΡΡΙΥ 
ΕΠ ΡΠΔΙΙ ΠΥ το [η6 ργβδϑεῆΐ ἘΡΙι 5165. 
ΤΠΕΥ 8416 βϑραζαίβα. ὈΥ δῇ ἱπίθτναὶ οὗ 
ΒΈγνεῖα] γεαιθ ΠΠΌΤΩ {πὸ ταϑῦς. ἘΠΕ απ 
ψΥΠΈΏ, 85 ΠΟΠΘ οὗ [ῃ6 οἴΠΕΥ5. 816, ἴο 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἀἰβοῖρ ας ῃο πᾶνε Ιοησ 66 η {Π6 ΑΡΟοϑβ[16᾽ 5 
1ηἰπαΐθ σΟΙΏΡΔΏΪΟΠ5, Δ πα {Π6Υ ἰτεαΐ οὗ 
ΘΝ ἴΟΡΙο5 ἀπά πεν ΟἸΤΟιτηβίαηοθθ. [ 
ἢα5 θβθὴ 5πονῃ, ἢ ἴαοΐ, (πας {Π6ῖα ἅτ 
85 ΤΏΔΩΥ ἅπαξ λεγόμενα 1} ΟἰΠΕΙ ἘΡΙ5[165 
5 ἴῃ ἴπε56. Τ]λ5 {ηε6 ΕἸτϑὶ ΕΡΙ 5118. ἴὸ 
“ΤΙΠιοίῃΥ σοηΐα!η5 εἰσ γτ-οπθ, Π6 ϑθοομά 
βιχίγ-ἤσγεθ, δηα ἰπαΐ το “ΠἸτι5 ἰοτίγ-ίουτ ; 
ὙΠ116 [η6 ἘΡΙ5[16 ἰο (Π6 ῬΠΠΙρΡΡΙ ἢ 5 σοη- 
ἰαϊη5 Πέγ-ίουτ, παΐ τὸ {πῈὸ (σϑ] δία ἢ 5 
Πἢγ-ϑανθη, ἃηαἃ ἴΠο586 ἴο (Π6 ΕΡΡἢΘ5ΙΔ 5 
Δ Π 4 (ὐΟ]οββίδηβ ἰορείμευ πὸ αννευ ἰΠδῃ 
8. παπηάτοα πα [οτίγ-ἰἤταα. 

ΜδΩΥ 5.0 νατιαίοη5. ὑγοσ]α, ἴῃ {Π6 
Παΐατα οὗ {π|ηρ5, Ὀ6. Ῥυγοὶν δοοϊάβηίδὶ. 
ὝΠι15 50ΠΊ6 ϑίγεϑθ ἢὰ5 Ῥβθῃ ἰδ] ΠΡΟΠ 
{Π6 δος {παΐ [πε ατεεῖκ ψοσά τι564 ἴου [ῃ8 
Τηδϑίαυ οἵ ἃ 5]ᾶνε 15 ἴὶ (6 Ῥαβίοσαὶ 
ἘΡιβι185 δεσπότης, ΜΠ16 ἴῃ 1Π6 ΟΙΠΕΥΙ 
ἘΡΙ51165 οἵ 51, Ῥαὰ] 1{ 15 κύριος. Βυΐ ψῇηαΐ 
αὐσιπηδηΐ ὑνοι]α τ ΡῈ ἀραϊηϑί τΠ6 αὐ- 
πα ητ ον οὗ ἃ ργναία Ἰδίίευ ἰπαΐ ἃ τῆλ 
5ΡΟΚΕ [ἢ 1ἰ οὗ ἃ 5ανα δῃά Π15. ΟΥ̓ΠΘΓ, 
ὙΠΕΓΘΑΒ5 [ἢ ὈΓΘνΊΟΙΙ5 ἰο (ευβ Π6 Πδα ΘΡοΚθ 
οὗ ἃ 5ϊανθ δηὰ ἢ15 πηαϑίεσ ἢ Αϑ ἃ πηδίζεῦ 
οἵ [αοῖ, Πονανεῖ, δεσπότης, ΜΉ 15 
τι564 1ἢ ἴπΠ6586 ΕἸ 5[165, 15 Π6 σοτγεοΐ πᾶ 
τι5114] ΡΏΓΑΒΘ [ῸΥ ἃ Ππιαϑίθυ οἵ 5ανεβ. [{ 
ἡγοῦ ἃ Πδίμγα!]νγ Ὀ6 τι584 ὈΥ ΦΥ͂ οπα 
ἔΑΓΆ]]ΠΑΥ ὙγΓΠ {Π6 ΟἰιβίομηατΥ ἰαηστιασα οὗ 
ἐμαὶ ἄδγ ; πα 1 ἴπεγα Ὀ6 ΔηΥ απ Θϑ. 0 
ἸνΟΥ ΠΟΙ ΒΙἀΘΥ [0 ΟἹ 510} ἃ ροιϊηΐ, 1 
15 ποΐῖ ἢν 51. Ῥαὰ] 5Που]α τι58 δεσπότης, 
δῖ ΠΥ ἢ6 5ῃου]α ΘνῈΓ τι5886 κύριος εἾ56- 
ΨΏΘΥΘ. ΘΒ ΓΘ 50 15 ΡΟ ΠΔΡ5 αἸΒΟΘΓΗΙΌ]6, 
Ϊὴ 411 οαϑὲθ ὑγεσα ἢ6 68}15 (Π6 Πηαβίευ 
οἵ 51ανβϑ5 κύριος, ἢ 15 Θη!ΟΤοΙηΡ᾽ {Π6 ἀπ{165 
οἵ ἃ (τ βίδῃ τηαϑίαυ ὈΥ ΤΟΙ ΠΠἸηρ Π]ΠῚ 
οἵ 15 τϑ]αοη ἴο 15. οὐ 1, οΥα-- ΠΟ 58 
ΘΎΔΟΙΟΙ5 ΓΘ ΔίΙΟη ἴο Π15 ΡΘΟΡ]6 15 ̓ π]Ἰσαῖθα 
ὍΥ [5 Ῥεὶῃρ δἰπηοϑὲ δἰνγαγβ ἀθβουιρεα 
8.5 ΤΠΕΙΓ. κύριος, ποΐ ἃ5 ΤΠΕ}Γ δεσπότης. 

Βαυΐ ἃ Ρ,Υθαΐθυ ἰηἰθγαϑί αἰΐδοηθβ ἴο (Π68 
ΟΠμαγδοίου οἵ ϑοηῆθ οἵ {ΠῈ586 πον Ἔχρτθϑ- 
5Ι0η5. [ἢ ΤΔΗΥ Ἰηϑίδῃοαβ ὑπ 6 Ὺ Τορσθβθηΐ 
ΤΟΥ͂Θ. [ἤδη ἃ. ΠΊΘΓΘΙΥ ναυϊθα νοσαθ]ατΥ. 
ὙὝΠΕΥ ἱπαϊοαία τῃ6 ῥεϑεῆοθ ἴῇΏ [ἢΠ6 
ὙΥΓΙΓΕΙ 5. ΤΠ οἵ ἃ ΠΕ ο]155 οἵ 14685. 
Ὗγε Πηά, [ῸὉΓ ᾿πβίδῃςσθ, βενεσαὶ {{πὴ65 [Π 68 

1 Τανίάϑομ (7 ηπέγοα. 11. Ὁ. 184) σοτηρ]αἰῃ5 οἵ 
115 5 ἃ “"τπθοῃδηΐοαὶ οθ]εοϊϊοη." Βαϊ ΠῈ παά 
Ἰα5ὶ ρυεϊπίβα (Ρ. 182) ἃ ραϑε οἵ ἰβοϊαίβα νγοτβ ἃ5 
“« ἅπαξ λεγόμενα, ἴῃ Ξιρροτί οὗ ὨΪ5 οὐνῃ οοπίθη- 
τἴοη. Α της Π108] οὈ]βοίϊοη 5 ἃ ν]1ἃ ΔΏΒΥΝΕΥ 
ἴο ἃ τηθομαπίοδὶ ἀυρατηθηΐ. 

γόι 

ΘΧΡΙΘΘΒΙΟΙ “ΤῊΝ 15 ἃ [ΔἸ Π{ὰ] βαγιηρ". -- 
ὕνιςα (1 ΤΙπ,. 1. 15, ἵν, 9), ἢ {Π6 4441- 
[1οῊ, ““Δηα νγοσίῃγ οὗ 811] ασσερίδίοη "--- 
ἀΡΡΙΘα το 5ἰγικίηρ (ἸΠτβίϊδη τηδχίτη5. 
ΤΠα νοτζὰ “ ροχἠίγιε5ς" ΟΥ̓ Ρἱείγ (εὐσέβεια) 
Ϊῖ5. ΠΕΠΙΘΠΠΥ ΟΡ ογεα ἃ5 ἰπουρῇ 1ἰ 
γΕΓῈ [Π6 ΟΒ[ΟΠΊΔΙΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ ἴοσ [Π8 
ΠΠατδοίοσ οὔ ΟΠ γιβίδῃ Πἴ (τ ΤΊμη. 11. 2 ; 
111. τό: ἵν. 7, ὅ:..); δηᾷᾶ 1ἴ 15 51 }}1141}Ὺ 
ΕΠΡΙογἝα τη [Π6 βεοομα ἘΡι 5116 οἵ δι. 
Ῥείβϑυ (111. 11) : Κ νηΐ τηΔηΠ ΕΓ οὗ ῬΕΥΓΒΟῚ 5 
οαρῃς γε ἴο Ὀ6 ἴῃ 811 ΠΟΙ σοηνθβαίίοη 
ὉΠ »ρο(δίγιεςς5. ΑΠΟΙΠΕΙ νεῖν οΠαγδοίου- 
ἰδίϊς. βχργβϑϑίοῃ 15 {πΠ6 ρῆταβε ““δουηά 
ἀοοίτηα," ἀπα 5]ΠΉ1Π|ᾺΥ ΔΡΡΙΠσαίοη5. οἵ 
τῃ68 νγνοτᾷ “"βοιηα᾽ ΟΥ̓ ΠΟΪΙΘΒΟΓΙΊΘ ; 566 
ΤΎ ΓΙ Π: ᾿ὅ το; 13. πᾶν ἸΠ τ  ν Ὁ,» 
ΤΙΠΙΒ 1 το». 12; ὅεσὺ; ἀπαὶ Δ. 10, {Π|5.15 
{πΠ6 τηοτα ἔτ πιθηΐ τι58 Πθγα Π8} 1ἢ ΟἴΠΕΥ 
ἘρΙ51ε5. οἵ τπΠ6 ψοτὰ (σώφρων), 50Ὀ6Γ- 
τηϊη464. Τί 15 δυἱάεηΐ (παὶ (τα ἢ 
{1} Πὰ5. ἀϑϑυμηθα, 85 ἴῇὰ (Π6 “[αΠ{π] 
ΒΑ ΙηΡ5," 5ΟΠΊο Πηρ οὗ ἃ ἤχϑα Παριίπαὶ 
[οττη, δηα ἴακεθ ἴΠ6 που] οἵὨ αἰπγοϑέ 
ῬΙΓΟνΕΓΌΙΑΙ ἜΧΡΥ͂Θβ5Οη8. ΟΠ γιβίαη ἄοο- 
{ὙὔΠὴ6 15 ΔΘΒΘΙΠΊΙΠΡ ἴηΠ6 ΟΠἤΠατδοίοσ οἵ ἃ 
ἀεῆπηιία τὰ]6 οἵ τιρῃς Ἰπαάρστηθηΐ ἃ πα νγ]586 
ΔΟΙΟΙ, ΔΠ6] 15 ῬΡτεβϑεηΐ ἴο τη 6 Π᾽5 Τ1615 ἃ 5 
α ἤχεα δηᾶ τβοορῃζΖεα βίαηάαγά, ΔρΡ]1- 
σ4 016 ἃ5 ἃ ἰεϑὲ οἵ ἐποιρῆΐ Πα Ῥυδοίσβ. 
Ιῃ δαάϊίοι ἰο {π1|5, ῬΡΘΟΌΠΔΙ 5016 55. 15 
1.14 ἀροὰ {π6 οιναταά δχρύθϑϑίοη οὗ 
ΤΕΙΙΡΊΟΩ ἢ ΡΙΕΙγ, τανθῦθηοθ, δηα 580- 
ὈΠεΥ οὗ οσοπάπος. Τὴ (ο5ρεῖ, ἴῃ ἃ 
ὙΟΙΩ, 15 σοπίε ρα ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ 15 
σΘμΐγαὶ {γα ἢ5 Δ η 6 ὈΥΙΠΊΑΤΥ Θἰθιηθηΐβ, θα 
1 115 ῬΓΔΟΙΙΟΔ] νου ΚΙηΡ 85 ἃ ὙὙΠΟΪΘΒΟΙΊΒ, 
ΠΟΒ ΤΟΙ ηρ ἀηα αἰτθοίηρ᾽ ᾿μἤπθηοα 1ῃ 8}} 
[Π6 ἀεί4115 οἵ {πξ8. 

Νον, γαῖ σαθ 6 τῆοτθ παίμτγαὶ πῃ 
(Παΐ {π|5 ἀβρβθοῖ οἵ 1π6 (οβρεὶ 5ῃου]α 
ἢανε Ῥβοοῖὴβ τποῦθ ῥσοιηϊπθηΐ ἴῃ ἴΠ6 
ΑΡοβι]θ 5. τηϊπα ἂἋἃ5. πε οοπῃίεμηρί]αίεα, 
τονατά5 [Π6 οἷοβα οἵ Πῖ5 ἴδ, {π6 ΟΠατοῃα5 
ἢ6 παά [ουπμάθαΡ Τί ἰ5 [Π6 τπιζουτη 
σΠατγαοίοσιβϑῖς οὐ ἢ15. οἴπεσ ἘΡΙ 5.165. ἴοὸ 
σΟΠΙη6Π06 ΜΙ Θϑία ὈΠ5Π1 Ηρ 5016 Παπη44- 
τηθηΐα] γουϊθ5, ἀπ ἴο σοποίθάθ Ὁ δῃ 
εχπογίδιοη ἴο ἃ ΠΟΙῪ ὑγα κ ἴῃ {Π6 ναυῖοιι5 
τα οη5 οἵ (Πτβίδη [τἴ6. [Ι͂ἢ Ρτόροῖ- 
το ἂ5 6 πιδ)ά ϑιοσοεθῆβξα, θὰ ἃ ΟΠατοῃ 
{|κὸ ΡΠ ϑβιι5, ἴῃ βεουσιηρ [Π6 ἅἄπα τεοορ- 
ὨΙΠΙΟῚ οὗ ἴΠο56 σεμίγαὶ {τι 5, υνου]α {Π6Ὺ 
Ῥαδοομηθ, 1 (Π6 σουγδα οἵ ἃ [ΕΝ γΘαΓ5, 
[ῃ6 ταοεξινθα βἰαμαάασάᾷ οὔ ἰγταῖ, ἂμ 
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ἢ15. αἰζθηίοη ϑγοι]α θ6 σοποθηίγαίε α ἢ 
ἴΠ61Γ ἀδθνεϊορπιεηΐ ἴῃ ρταοίίοθ. Α γε Υ 
ἴδνν γϑαῦβ ΠΊΙΡΪ Πηαϊα ἃ οτεαὶ αἸβδγθποα 
1ῃ [115 τεϑρεοί. Ὑπὸ ΟΠυτοἢ, ᾿ΠΟΥ ΟΥ̓ Υυ, 
νου] ᾿ΠοΥΘα56 1ἢ ΠΤ ΕΓΒ, Δ Πα] 1ῃ ῥτὸ- 
Ῥουίοη ἴο {Π15 ἀδνεὶορπιθηΐ, {πΠ6 ἤθοθ5- 
51 ΟΥΎ ΕΧΘΙΟΙΒΙηΡ ἃ 5ῈΡΕΥΝΊΒΙΟΝ ΟΥΕΓ 
115 ΙΠΘΙΏΡΕΙ5 ΜΟ] Ἰποῖθαθθ. 16 
ΟΡΡΟΥΙΓΙΏΙ165 ῸΓ ΕἸΤΟΥ 1ἢ σοπάιπιος νου] 
6 πὰ] ΠρΡ]16 4, ἀηα ἔτα5} ργασίϊοαὶ ῥτοῦ- 
165. νοι] 6 σΟΠΕΙΠΠ4]}1Υ ἁυϊβίηρ. [ 
ἴπ6586 ἘΡιβί]65. πα Ῥθθὴ νυιθη ἴῃ [6 
5816 ῬΕΙΟΩ 45. 1Π6 οἴποῖβ, ἢ] {ΠῸ 
1τη115 οὔ [Πα Πιβίουυ πατταΐθα ἴῃ {πΠ6 Δοίϑ, 
50 ΘΟΠΒΙΩ4ΘΥΔΌΪ]6 ἃ {γα βίου οἵ της ΑΡοϑί]ε᾽ 5 
αἰτθης]οη [ΠῸΠῚ ΟΠ οἷἶα85 οἵ ἀδηρεῖβ ἴο 
ΔΏΟΙΠΘΓ, Δη6 {Π6 ᾿πἰτοάιοίοη οἵ Ἔχρσεϑ- 
510η5 ῬΕ[ΟΪΚΘ Πρ ἃ ΠΟ ἀϑρεεΐ οἵ {πε 
Ῥδασίηρα οἵ (Πγιϑίαη. {ταῖῃ, που ΡῈ 
ἀπΠΠουΐ οὗ ἐχραπμαίῖοθ. Βαϊ ΠΕ ΠΟ 6 
10 15 ΤἝΟΟΡΏΙΖΕ (Παΐ {ΠΥ εῦα τ 6 Ὲ 
Ἰαΐει, Π6ν τανϑα] ἴο τι5 ἃ ἀθνο]ορπιθηΐ ἢ 
1ῃ6 Πιβίουυ οἵ ἴπ6 Ομαγο ΏΙΟΠ 15 αἵ 
ΟΠΟΘΘ νΕΙῪ Παίμγαὶ αη νΘΥΥῪ Ἰηϑιτιοίνα. 

Ὑ ΏΘη {Π15 Ῥεοι]Πατν οἵ τῃ6 ἘΣΡΙ51165 
15. ππαογϑίοοα, {Π6γ6 566 15 ἴο ΤΟ ΠΊΔΙΠ ΠΟ 
ΠΘϑΙοη. ἃ5 ἴο ἰΠ6 1 ΠΑΙΙΏΟΠΥ ἴῃ ΟΙΠΘΓ 
ΤΕϑρθοῖθ ΜΠ [ῃη6 ρϑηθίαὶ ἴοπα οἵ ϑ8ί. 
Ῥαι]}5 {ποιρς. ΟἿ [Π15 ροϊηΐ {π6 [65- 
ἘΠΠΟΠΥ οἵ ΗΠΡΘ ΠΕ], οπα οἵ {πε δοπίεϑι 
ΟΡΡομθηΐβ οἵ ἴπΠ6 δυίπϑηίοιγ οὗ {Π6 
ἘΡΙ5[165 αἱ {Π6 ρσγεϑδθηΐ αν, 15 ΘΡβοῖα !]ν 
ἀδβούνίηρ οἵ αἰζεπθοη. δι, Ῥαμ], Π6 
ΟΌδεσν 85, ἀθβοῦ 6 5 ΠΙΠ]561 ἃ5 {Π6 ΓΟΥΤΠΕΓ 
Ῥαοιβθουίου οἵ ΟΠ τιβδηβ, ηο [ΠτοιΡ] 
(ἀοα 5 ΠΊΘΤΟΥ, 5 Ῥ6Θη τη 6 ἢ ἘΧΑΙΡ]6 
ἴο 411 ῬΕΙΙΘνεῖβ (1 ΤΊτη. 1. 13--ξ:6), Δη6 1{ 
15 ΜΠ ἃ δίαιτα! Τείθσεποθ το {ποβε ΠῸ 
ἀουθίβα ΠῚ5 Αροβίο]ᾳο δα! πουιίγ, {Παὲ Πα 
ἀβοίαγοϑ “ νΠεσθιηΐο 1 81] οὐ διπεά ἃ 
Ῥ͵ΙΘΔΟΠΘΥ, αηα δὴ Αροβίϊθ, (1 5ρεὰκ {π86 
{τα τὼ (ΟΠ τδί, πα 116 ποῖ :) ἃ ἴβδοῇεῦ 
οἵ [η6 (ἀεμΈ 165 τη (1 ἀπ α νοτιν (1 ΤΊτη. 
ΠῚ; ΟΝ 2 ΝΠ ττ ἢ) ἨΔ ἌΡΡΕδΙΣ 
511] 5. ΡΡΊ ΠΡ 1 5ΟΠΙΘ ΤηΘΑΒΠΓ6 ἀρΆΪη5ΐ 
ἃ Ιθρα] (γι δην (1 Ίη,. 1. 7), ἀραϊηϑὶ 
“ἸΠδτὴ οὗἉ [Π6 ΟἸΤΟ ΤΠ ΟἸβΙοὴ " ({ΓΙΕ5 1. το, 
14), ἀερσξοδίιπηρ “ σοπίθ [05 ἀηα 5(γὶν- 
Ἰη5 5 ἀροῦΐ {Π6 ἰαὰνν ( Ίΐ5 111. 9). Ηξςε 
5111] ΟΡΡοβεῈ5 ἴο ϑβαϊναίίουη Ὀν νου Κβ 58]- 
νΔΟὴ ὈΥ ἴπε ρσιαοα οἵ οά ἴῃ (ΟΠ τδὲ 
(: Τιμη. 1. 9), ἃηα ἴο τιρηΐθοιιβη 655 Ὀγ 
γΟΥΚ5 150ΠΠοδίϊοι ὈΥ (αο4᾽5 σταος (ΤΙζ5 

τ Αἰ ηἰρίζιεγιρ, Ὁ. 59. 

ἘΥΤΕΘΟΘΘΤΙΘΝ. 

1]. 5,7). ΝΟΥ 15 1, ΗΠ σε] 4 δάπη5, 
ΔΗΥ ἀανί δίῃ ΟΠ [Π6 σθηπίηθ ἰθαοῃϊηρ 
ὉΓ5:. Ῥαπ ἐμδαῖ, ᾿π Ὑπὸ τι 8. τ’ πῆ 
[ἰἸΔὴ5 ἃἷθ δχῃοτίεα ἴο τηδϊπίαϊη ροοᾶ 
ὙΟΥΚ5, 51η66 [Π15 ΠΟΙΓΟΒΡΟμ5. ἴο [6 
ΘΘΠΘΥΆ] ΡυΓροβα οἵ [Π6 Εριβί]ίε5. ἴΙπ ἃ 
γγοτα, (η6 οἱ σΠαγαοίθυ βίοβ. οὗ δὲ, Ῥὰ 
816 Ῥείοτε τι5 ἀἰβίη ιν, Δ ηα 4}1 {Παΐ 15 
ΠΟΥ ΘΟΙΓΘΒΡΟΠΩ5 ἴο ἃ ΠΟΥ 51{π6|]0. 

Τ)᾽ ἴο {Π15 Ῥοϊηΐ, ἴῃ 5Πποσί, γγχα σδηποί 
Ὀαΐ σοποϊάδ {παΐ Ἔνεσυ ἀυριηχθηΐ ΙΝ 
Πὰ5 θβθη δάάμποβα ἀραϊηϑβί [Π6 δα ΠΕ ΟΙΥ 
οἵ 1η68 ἘΡΙ51165 Πα5, θη ΠΟΤΕ ΟἸΟΒΕΙΥΎ ἐχ- 
ΔΙΩΙΠ66, το] τη {ΠΕῚΓ ἰανουῦσ. ὙΠΕΙΘ τοὸ- 
ΤηΔ1η5 ΟΘ. ΟἴΠΕΟΙ ΟὈ]εοίοη, ἴο ψΠΙΟἢ ἃ 
ΒΔΕΙΒΙΔΟΙΟΥΥ ΔΉΒΨΕΙ δὴ 6 τηδάθ, Ὀπὺὶ 
ὙγΠΙΟἢ 15 ποΐ σα6 Παρ ]6 οἵ ἃ 5: ΠΗΠΑΤΙΥ͂ 
σοΙηρ βία οἰποιάδίιοη. “ΓΠ15 15 ἴΠ6 οὈ]εο- 
τοη ἀοτινθα ΠΌΠῚ {Π6 παίατε οὗ {π6 πετα- 
5165 Δ“ ΘΕἸΤΟΥΙΒ ΠΟΙ ἀγα ἀθηοιησθά τῇ [Π6 
ἘΡΙ51165. Βαϊ, ἃ5 ὅἵαὰξας Πᾶνα τηθ ΠΕ ΟΠΘΩ, 
τηδι αι η6 4 {πα ἴπ6586 ΠαΓΈϑιθθ ὙΕΓΘ 
ἴῃο56 οἵ ἀεπηιϊία Ματσζοϊοηϊθη. ὋΠΙ5 σοη- 
τϑητοη, Πουνανεῦ, ΤΥ ΠΟΥ Ὧ6 5514 ἴο ὈῈ 
Ῥ͵ΙΔΟίΊσΑ ἢν ψιμουί ἀείδηθιθ. Ἐνθῃ 
ΗΠ]ΡΘ [6], ννῆο 5111 6] ΙθνῈ5 ἢ [παΐ ΒΑῸΣ 
νὰ 5 ΤΙΘ ἢ 1ῃ {Π6 πιαΐη τη ΠΟΙ Ιηρ Πμαΐ {πε 
Ῥαβίοσαὶ ΤΡ ϑῖ165. σα οὐΪγ "6 σοποεϊνεά 
45. ἃ Ρτοάιοί οὔ {Π6 {{π|6 οὗ (ἀποβίοι 51), 
ΔΑΠ}115 δ (Π6 58 π16 {{π|6Ὸ {παὶ ἢ6 σᾶγα 
ἴοο ΜΙ46 8 δχίθηϑιοη ἰο Μαζοϊοῃ! βγη. 
ΤΠης ἀεβοπρίοη, ἴῃ αοΐ, οἵ {πε βίσδησε 
ἰεδοθοῖβ (1 ΤΊπὶ. 1. 7) ἃ5 “ ΟΕΒΙΓΙΗΡ τὸ Β6 
ἰεδοῃευβ οὗ [ῃΠ6 Ἰανν" 15 1ῇὴ αἰτεοΐῖ σοη- 
{τα Ἰοίοη 1 ΜΔΓΟΙΟΠΙ5Π1 ; [ῸΓ 115 ποϑὲ 
Ῥτουηηθηΐ [βαΐιτα νγὰβ ΔΠ ΔΌβοϊαΐα ταρα- 
αἸαίοη οὗ 1Π6 ἰανν, δῃὰ οἵ {πὸ φοά ψῃο 
ϑανθ 11. [{15 {ππ6 (Πδὲ βοῖπα Μδζοιοῃϊα 
ῬΙΓΔΟΙΙΟ65. σΟΙΓΕΒΡΟΠΩ ψΊΠ τπο86. οἵ {πῸ 
ἀϑοθίῖς ἰθδοπθῖβ Π]θ πη ΙΟΠΕα 1 τ ΤΊμη. 
ἷν. 3, 4, ἃ5 ““Ἰουδιάάϊπρ ἴο τηϑτῖν δπᾶ 
ΠΟΙ] ΠΔΙηρΡ ἴο Δρϑίαϊῃ ΠΌΪΩ πιθδίβ." 
Βυΐ {Π6 τη ΠΟΥ 1 ΜΏΙΟΙ 51. Ῥδὰ] τα- 
Πιΐο5. {Π15 ΕἸΤΟΥ͂ ΡΙΌνο5. {παΐ 1 σαηποΐ 
1η [Π15 Ιπϑίδποθ ἤᾶνα δυβεη ΠῸΠῚ Μδῖ- 
οἸΟμϊ6. ῬΤΏΟΙΡΙ65. Μδγοιοη’ 5 Γθάβοη [ῸΓ 
ΔΌΒΌΠΘΠΟα νγὰ5 Ὀθσδιι58 γε ΙΙΟ νγὰ5 ποῖ 
1ῃ86 ψόοῦκ οἵ ἴῃ6 σοοᾶ (ἀοά, Ρυΐ οἵ {π8 
(οά οἵ ἴῃς ΟΙα Ταβίαιημθηί. ΑΠΥ ΟΠ, 
{Ππεγαίοσγο, ῆο αεϑισεα ἴο οοπῃίγονοσεἪε 
Ματγοϊοη οὐ {Π15 Ροϊηΐ νου] αβϑοσί {παῖ 
ἃ βοοά (οα Πααᾶ πηδά8 8ἃ]1] {πῆρ5. Βυξ 
[06 ΑΡοβί16 5. ΣΟΡΙΥ 15 (ν. 4) “δι 

1 Ζείελ»7 711) τοῖδο, 1 εοῖ, 1580, Ρ. 449. 
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ογδαΐισα οἵ (οά 15 ροοά." ΤὙΠαΐί 15 ἴο 
58Υ, Ὧ6 ἴα Κεβ [ῸὉΥ ρταηίθα, ἃ5 ψγνῆηδί νγὰ8 
πο ἀδηϊθα ὈΥ ΠῚ5 Ορροῃεηΐβ, {Ππαΐ {Π6 
(οά οἔὗ Π6 (σοβρεὶ Πμαά τηδάδ 4]] {Π1ηΡ5 ; 
Δ Πα δ 566 ΠῚ5 ἴο 6 51Π10|]Υ τϑίδυτηρ ἴο 
1Π6 σἰαίθιηθηΐ ἴῃ {π6 θοΟΙ οἵ (ΘΠ 6515 [Παΐ 
(οα 58 ἐνεσγίπιηρ πα Ηδ Πδά τηδάς, 
Δ Πα ΒΘ ΠΟ] 1Ὁ νγὰβ νεῖν βΟΟΩ, 
ΘΟ σΟΠΒΙΔογαίοη5 ἰε πη ἴοὼ 506} 

ἀξβοιβίνεὶν {παὶ {πΠ6 Εὐτοῖβ σομΡαϊθά 
1ῃ {Π6 ἘΡΙβΙ]65 πανα πὸ τεϊαίοα πνπαί- 
ΕΥΕΓ ἴο Ματχζοϊοηϊϑη. [1 15, ΠΟΊΨΕΥΘΙ͂, 
δνιἀθηΐ τπαΐ ἴΠαῪ Πᾶνα αἱ 411] δνβηΐβ δΔῃ 
Δἰπηιγ ἢ {[πῸὸὶ (ἀποβίῖς οὐΓΟΥ5. ΜΨΏΙΟΙ 
5 ΒΘΟΠΘΏΓΥ ΡΊαν ἴο 50 ἃ περ; ἀπά 
ἴῃΠ86 απαϑίίοη 15 ΕΙΠΕ [Π15 δἰ ΠΥ 
ὨΘΟΘΒΒΑΙΠΥ ΠΏΡ]165 ἐπαΐ {πεν Ῥε]οηροα ἰο 
ἃ. ἰαῖου ἀαίε ἴπδῃ {Παΐ οἵ [Π6 Ἰαϑί γξαῦβ οἵ 
δὲ. Ῥαι]}5 6, Νοῦν τ 5Ποι]4 6 Ῥοση6 
1ῃ τηϊη 1ῃ {πε ἢτβὲ ρίαςς {πα οὔτ Κπον- 
Ἰεάρε οἵ τῃξ6 ἀδίαιβ οἵ Ομυσοῃ ἢ15- 
ἸΟΥ αἀυγηρ ἴπΠ6 {ΠΤ γϑαῖθ ΠΟΙ 
ΤΟ]]ονγεα 51. Ῥαι]}5 ἤΙδ ἱΠΊΡΙΙΒΟΠΠΊΘηΐ 
αἱ ἈΟΠΊΘ 15 ΕΙΥ 1Προτίθος 4 η4 ΟὔὈβοσΓα. 
ὙἼΠΕ56. ἘΡΙιβΕ165, οθ. {π6 ἀϑϑαμηρίίοη οἵ 
1Π61Γ ἀαία [ῸΥ ΠΟ νγα ἀγα σοηίθηΠηρ, 
νοι] αὔἴογα οὐἵ᾽ τηοϑί ἀδῆπιία 1 ΟΥτηὰ- 
ΤΙΟΠ. ταϑρθοίηρ ἴΠ6 βίαία οἵ [ηΠ6 (πυτοῇ 65 
οἵ Αβια ΜΙπΟΥ ἴῃ [Π6 ἢτδί ρατί οἵ {παῖ 
ῬεΠοά, εχοαρί ψγηδΐ πιὰν ΡῈ [ἰηΐοιτθα 
ἴτοτὴ [Π6 τη ϑϑαραδϑ ἴο {π6 ϑϑνϑθὴ (ΠΤ ἢ 65 
1ῃ. ἴῃ ΒοοΙς οἵ τὴς. Βεδνοϊαίίοη. ὙΥ̓ μείΠοσ, 
πη 4664, νγε δορί οΟΥ ποί {Π6 δα 6  ἀἄαΐα 
ΠΟΥ ΨΕΙῪ [ΓΘ] ΗΟ δοςσερίεα [ῸΓ {Π6 
Βοο οἵ [Π6 Ἐενεϊδίοῃ, [Π6 ΓΘ 15 σαΥ[Δ 10} 
ΠΟΙ Ιηρ ἴῃ Πο56 Ππηθϑθαρα5. ᾿ποοηβἰβίθηΐ 
ψἢ 1π6 ἀδβοιρίίοη οἵ [π6 ἔα 158 [θαυ δ β 
1π ἴΠ6 Ῥαβίοσαὶ ΕΡ ϑί]ε58. Οἡ {πμ6 οοη- 
γαῦσύ, [Π6 τη θη! οη 1ἢ [Π6 Τα ϑϑαρα ἴο 1Π8 
ΟΠατοι οἵ ἘΡΙΠ βιι5. οἵ “{π6πὶ ννΠ]Οἢ 5 Ὺ 
παν ἀγα ΑΡοβί!εβ, ἃῃηα αὔὰὲ ποῖ, δῃά ἴῃ 
1Π6 τηθϑϑαρα ἴο {π6 (το οἵ ϑγΊΎτηδ, 
“οὗ {Π6πὶ ὑγΠ]Οἢ 5ΑΥ (ΠΕΥ̓ Δ16 [ενν5, δη4 
816 ποΐ, Ραΐ ἀῇὲ ἰῃ68 βσγῃμαρόριι οἵ ϑαίδῃ ἢ 
ΘΟΥΓΕΒΡΟΠ5 ΟἸΟβεΙν ἴο {Π6 ἀαβουρίίοη οὗ 
1π6 ἴα]56 ἰθαοῆθυβ ννῃοηὶ ΠῚ ΠπιοῖΠΥ Π84 ἴο 
Τεβϑῖὶϑί. [Ι͂ἢ Ῥαγίσιαγ, [Π6 δος {παΐ αἱ 
ἘΡἢ6515 {Πεῦὲ ὑγεσα ἴΠ056 γῆ 5α]4 {πεν 
ψΈ͵ΤῈ ΑΡοβί!εβ, αῃηα ννεῦα ποῖ, τη]ρῆ [τον 
506 Πρῃς οἡ 5.. Ῥαι]5. βίτοηρ ταιΐοσα- 
του ἰο ΤΠπΠοίΠΥ οὗ Π15 ΑΡοβίοϊο δαίπο- 
τιν. Ηονένευ {Π15 τὺ 6, ψηαίΐ να 
816 σοποογηθα ἴο Οὔβεῖνα 15 [παΐ ἴποτα 
ΤῈ ΠΟ 51{Ποϊθηΐ ργου 5. [ΟΥ̓ ΔΒ5.ΠΠΊΠΠΡ᾽ 
τΠᾶΐ 5110} ΘἸΤΟΙΒ. 845 9. ῬδῈ] ἀμ οι ΠΟ 65 
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Ια ποί οχὶβϑέ αἱ Ερἤθϑιιβ αἱ {ῃΠ6 {{π|6 
ΒΙΡΡοΟΒΕεά. ὍὙπὲ υἱπηοϑὲ (Ππαὲ σαπ θὲ 
ΒΘ 15 [Πα ΟΥΓΟΥ͂Β ἀκ ἴο {Π656, Ὀπὺΐ, 
85 15 ΟἹ 81} Παπᾶ5 δοκηον]εάρεα, ῬῪ πὸ 
ΤηθΔὴ5 ἰἀδηίοαὶ, οχιϑίθα ἃ βεπεζαίοη 
Ἰαΐεσ. Βαϊ [Π15, 50 [ΔΓ ἃ5 10 βΌΘ5,15 ΓαῖΠοΓ 
ἃ ΓΘΆΒΟΠ ΤῸΓ {ΠΏ ΚΙΠΡ 1 ῬΥΟΡΔΌ]6 {Πα {Πς 
ΘΘΙΠῚΒ Οὗ [Π6 5816 ΘΥΓΟΥ͂Β ΕΥΘ ὈΓΘΥΙΟΙΒΙΥ 
1ῃ Οχιβίθημοθ, ρυδάια !!ν οΠδηρίηρ {ΠΕῚΓ 
[οση ἃηα Ὀδοοιηϊηρ τοῦτα ἀδνεϊορεά. 
Αἴ δὴγ ταΐῖβ, θη γὸ ΚΟΥ 50 {Ππ|1|6 
οὗ [Π6 δα } στον οἵ (ἀποϑίο15Π1, 1{ 15 
ΔΥΡΙΓΓΑΥΥ 1ἢ ἴΠ6 Θχίγθιηβ ἴο ῬΙΟΠΟΊΠΟδ 
{παὶ {Π6 ἰού οἵ ΕἸΤΟΥ ἀθϑο 64 1ῃ [ΠῈ 
Ῥαβίοσαὶ ΕἸ 51165 οοι]Ἱά ποΐ αἵ {πΠ6 {1π|8 
ΒΙΡΡΟΒΕα Πᾶνα δχιϑίθα αἱ ἘΡἢ6βι5. 

Βαξ 1 15 {τΠοῚ ἴο ΡῈ οὐὈϑβεγνϑά {Παΐ 
{ΠΕῚῸ αἴ ἀεοιάθα ἱπαϊοδίίοηβ οἱ [Π68 
ΕΥΓΟΥΒ 1 Πασβϑίοη ὈΘΙΟΠρΡΊηρ ἴο ἢ ΘΑΥΥ 
βίαρε οἵ ἐπαΐ τηονοιηθηΐ ἡν ΠΟ αἵ ἰθηρτῃ 
ἀενεϊορεά τπ6 αἰϊδίίποί (ἀποβίϊο ββοίβ. 
Ομε οἵ [Π6 ἴεν {πἰηρ5 οἡ ΠΟ ἢ να οΔ ἢ 
ΤΕΙΥ ΤΟΒΡΘο Ωρ {Π6 Θατ]ν Πϊδίοτυ οἵ ἀποϑβίῖ- 
ΟἸΒΠῚ 15 {παΐ 1 ϑρῖδῃρ ουὖξδ οἵ Τπάδ]51η. 
Ὗνε ΤΥ ΤΕΙΕΓ ΟἹ [15 Ροϊπὲ ἴὸ Ὁ. 
ΘΔΙΠΊΟΠ 5. ΔΙΓΟΪ6. Οὐ (ἀποβιοϊβη ἴῃ. {Ππ8 
“Ζ)αϊογανν 9 Οὐγίρίίαγ ΒΊοργαξλγ (νο]. 
1, Ρ. 681). Νον 5146 ὈῪ 5146 σῇ 
[ἴῃ6 Ῥαγία!ν (ἀποβίις [βαΐισα οὔ (Π86 
ΕΥΤΟΙΝ ἀεποιπησεα ἴῃ {Π6 Ῥαβίοσαὶ ΕἸ: ϑ1185 
416 76 15}. σΠαγαοίθυιϑίιοθ. ΤΠ6 βίσδηρα 
ἰθασπεῖς ἃτ6 “οἵ {ῃ6 οΟἸΤΟΙΠΊΟΙΒΙΟΙ,᾽" 
{παν “ἀεβῖτα ἴο Ὀ6 ἴβδοποῦβ οἵ {Π6 ἰανν," 
ἴΠπῸΥ Ρτοΐθϑβ “76 ]β 0165. ΟΥ̓ τΠ6 
ἴνγο ᾿πῆἤπεηοθϑ {Πτι5 ἜΧΊΒηρ᾽ 5146. ὈΥ 5146 
ἴπεῖα οαὴ ὈῈ πὸ ἀοιθ; ἀπ ἴῃ6 ΟΠ] 
Πιδϑίοη 15 πον ἴο Ἔχρ αῖη {ΠΕ 1Ὁ σοτηὈϊπα- 
τἰο. [Ιἢ ἃ ψῈ͵Υ τεσθηΐ ᾿πν Θϑ Πρ δίοη [πο 
[Π6 ϑιθ]θοί, ἩοΙἐζιηαπῃ (2 αϑέογαϊόγίεζε, 
τ88ο ; ῬΡ. 126-152), ψῆὴο τα]βοίβ {Π6 
Δα ΘΠ ΈΙΟΥ οὗ [Π6 ΕΡΙΒι165, 566 Κ5. δὴ 
ΘΧρ᾽απδίίοῃ ἴῃ (ῃΠ6 ἄδδιτα οὗ [Π6 [ΌΣΡΘΥ 
ἴο ρῖνβ ἃ οοϊουτίηρ οἵ ϑ:, Ῥαμ]}}5 τἰπ6 ἴο 
ἢϊ5. σοιηροϑιίίοθ. [{ 15 αὐριβα τῃΠαΐ {πΠδ 
ΕΥΓΟΥ͂Β ΓΘΑΠῪ 1 νον νετα (ὐποβίϊα ΘΥΓΟΥΒ 
οἵ ἃ Ἰαΐοσ ἀαίε πα 8ι. Ῥαμ], θαξ {Πα {πῈ 
ΤΟΥ ΟΠ ΠΊ5ΙΪΥ αἄταρθ ἴῃ 50ΠΊΘ ΤΟΙΉΙΗΙ- 
ΒΟΘΠσ65 οὗ 81. Ῥαι]}5 ἄαγ ἴο Καθρ ἃρ 
[Π6 ΠΙαβίοη. ΗΠΡΕ ΓΕ], τὰ [Π6 ἁτίῖο]8 
Αἰτοααν αποίεαά ἤΠῸπ [5 Ζεηρολγιγέ 
(Ρ. 452, ἅς.), ΟΡροβββ ἴο [Π15. ϑΈΡΡοϑι- 
[ἰοη Πἰ5. ΟὟ δίταηρα νιθὺν {παΐ {ΠΟῸΡῊ 
Ῥοΐ Του 5 ἀμ (ὐποβί!ς ΕΥΓΟΥ5 ΓΘ ΤΊ Θῃ- 
τομαὶ Ὀγ {πΠ6 ΑΡοϑβ]8 ἴῃ αἰτηοβί [Π6 58 Π18 
Ῥτγβαίῃ, {Πὰν αὐ ἰο ὈῈ τϑρασάβά ἃ5 βη- 
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ὨΤΕΙ͂Υ ἀρατί ἴτοπ δδοὴ οἴμεσ, δηᾶ 85 
Βανιηρ ΠῸ ΟΥ̓ΡΔΠΙΟ σοηηαθχίοη. ΠΥ 
5Π011 4 411 {Π15 ᾿ῃραμιμγ θεὲ οχοτίθα ἴο 
ἜΧΡΙΆΙΏ ἀὐΑΥ [Π6 51Π}1016 ἔμοΐϊ, δρραγϑηΐ 
οἢ {Ππ6 ἴαες οἵ 5110 ἢ Δα ]5510η5, [Παΐ [Π8 
ΕΥΓΟΙ͂Β 1 ΠΙΙΘΒΙΟΝ ΕΙΘ ΤΘΔΠΥ ἴῃ 1[Π8 
Τυάεο-(ποβίς βίαρεΡ Τί 15 5ῆθ νὴ. 1 
[πΠ6 (οτηπη πα νυ οἡ ἰΠ6 ΕἸΡΙ5118 ἴο [Π6 
(ΟΙ]οβϑίδηβ ἴῇΏ {π|5 ψοῦκ (μαΐ {(ἢ15 
ῬΑΙΓΟΌΪΑΥ [ΟΠ Οὗἁ ΕἸΓΟΥΙ νγχὰ5. Ἔνθ ἤθη 
10 Εχιδίθησθ, θα ψῆδί σὴ ὍΘ. ΤΊΟΓΙΘ 
Πδίαγαὶ {πὰ [πα ἃ ἴδννγ γξδῖβ δἴϊου- 
γγατας. 1 5Π01]4 ἤανα τεαοῃεα ἃ 5οτηε- 
ὑπαὶ ΠιΠΠΟΥ ἀδνεϊορπηθηί---ἃὰ ἄδνοῖορ- 
τηθηΐ, πΠονενεῖ, οἵ ννῃ]ο ἢ 1 15 Αἰ Παι], 
τι ΐπ8, ἀθΘΘ ΠΟΘΙ ΟἿ. ΟΥΠΕΕ ΘΟΠΙΕΠη- 
ῬΟΙΆΤΥ ΠΟΥ ίοη, ἴο ἢχ [Π86 ῬΥΘΟΙβ6 
ΤΠατδοίοσ ἢ Τί, 1ῃ 5Ποτί, [η6 ἘΡΙ5[165 δὰ 
ΟἹ ΟἾΠΕΙ »τοιπηαβ δοσορίεα 45 βΈΠΈΙΠΘ, 
{Π6 0 [Π6 δχρίαπαίίοη οἵ [Π6586. Θ.ΤΟΥΒ 
ὙΠΙΟΙ ΘΟΠΙΟΥΠῚ5 ἴο ἴῃ6 τηοϑί ΟὈν οι 5 
Δα παίπταὶ ᾿ητογρσγθίδιοη. οἵ 51. Ῥδ]}}5 
Ἰαηριαρα ἈΡΡΘΑΙΒ 1ἢ ΠΑΥΠΊΟΩΥ 1 (ῃς 
ΟἾΠΕΓ ΟἸΤΟῸΠηβίδησαϑ5. οἵ {Π6 οαβ6. ΠΟΥ 
ΙΕ ΘΑΥΥ (ἀποϑβίϊς. ΠΘ 5165, ῬΥΘΟΙ5ΕΙΥ [ἢ 
{Παΐ 1ηἰροσηηθαϊαία βίαρε οἵ ἀθνθὶορπηθηΐ 
{ΠτοῸρ νυ ΠΙΟἢ, ΟἹ ΟΠΘΓ σΥου 5, γα πᾶνε 
ἜΨΕΙΥ ΤΓΘΆΒΟΠ (0 ὈΕΙΙΘνῈ Ποὺ Ρα5566. 
ὙΠ τοϑρεοῖ ἴο {πε τειηδιηϊηρ Π1|65- 

{Ἰοη---ἰπαὶ οἵ {πε βίαρε οἵ φερε αοίϊεαζ 
ΟΥΡΔΏΙΒΔΙΟΩ ΘΧΠΙ ΙΕ ἴῃ ἰῃ6 ΕΡΙ51165, 
5] ΠΊΠΔΥ ΘΟΠΒΙ ΟΥ̓Δ ΟΠ5 ΡΡΪγ. δ'ῆε τοῖδυ 
ΙΟΥ ΤΊΠΟΤΕ ῬΑΙΓΟΙΪΑΥ ΘΧΡΙ πα οη5 ἴο [Π 8 
ἡοίθ5 ΜΏΙΟΠ [Ο]]ονγ οα {Π6 ἰεχί οἵ [8 
ἘΡιβί]6θ, Ἔϑρξοῖα!ν οὐ τ ΤΙπ. 11. [{ 
11 θ6. Θῃμουρἢ ΠΕΙα ἴο 540 {παΐ, οἡ {Π6 
ΟΠ6 ΠαΠΩ, [Π6 οΥραῃἸΖαί!οη ΤΕρτ ϑαπίβ ἃ 
αἰβποι δάναμποα ομπ ἴΠ6 σοΠπα ΠΟ οὗ 
16 ΟΠτοῇ Ἔχ! 6α τη 51. Ῥαυ] 5 ΟΥ̓ Π6Υ 
ἘΡΙ51165, δηα {παΐ, ου {π6 οἴπεὺ Παηά, 1ἰ 
15. 5111] 5σῃοτί οἵ [Π6 βἴαρε γγνῇθῃ δρΊ5οοραὶ 
σονευμτηθηΐ νγὰ5 οἰθαυν ἀανεϊορεα δηὰ 
ΘϑίαὈ Π5η64. γε 566 [Π6 οὐ{]1Πη65 οἵ {Παΐ 
ΤοΥηῚ οἵ βονεσητηθηΐ Πυτη]γν ἄγανγῃ, Ὀπΐ {Π6 
ὙΘΥΥ {Π{|65 οἵ {π6 ἴνγο βιρουοσ οἴποθβ---οἵ 
ΒΙΒΠΟΡ5 8δη64 Ῥ.αβΌγίετϑ----γ6 511 ᾿ηΐου- 
ΟΠδηρΘα 6. ὙΠῸ σΟΠαΙΠΠΟῊ5 ἀγῸ ΠΕΙΓΠΕΥ 
τῆ ο568 οὗ {Π6 ΘΑ ]Ὺ ἀροϑβίο!ο ἀρ, ΠΟΥ ἴΠο568 
οἵ [Π6 εηά οἵ {Π6 ἢτϑ σδηίατγυ, 511] 1655 
οἵ [ῃ6 βεοοῃᾶᾷ. ὙΠΘΥ Θχθ]θ δ 1π- 
ἰουτηβϊαΐβ βίαρα ἴῃ ἃ ἰγαηϑιίοι ΏΙΟῃ 
τασδῇ Πᾶνα οσσαττγεα, θπς ΠΟ ἢ τηαν νν6}]} 
Πᾶνα νατθα ἴῃ 115 τρια Ἰγ ἴῃ αἀἰῆεγθηί 
ΟἸθΤΟΠ 65, αηα {πῸ δείδια οἵ μι ἢ 11 15 
ὙΟΙῪ αἰβῆοα!ς ἴο [Ὁ]]ονν ἴῃ ραγιοιαγ 1η- 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

βίαποθ. ΤΠ6 ᾿π6Ισαίομ5, {πευείοσθ, οὗ 
της ἀαία οὗ [Π6 ἘΡΙ5[165 πτ|5 δῇογαεα 581 
ῬΙΘΟΙΒΕΙγ [η6 ρετιοά ἴο νη ϊοἢ, οἢ. Οἰ ΘΓ 
στουηα5, γα Πᾶνα ἀϑϑισηθα {ἢ 61]. 

Ὑγ 8 πᾶν ποὺ τανίθνν {Π6 οοηΐεηίβ οὔ Π6 
ΕἸτϑί ΕΡΙ56| ἴο ΤΙ οηγΥ δηα οὔ Πα ΕἸΡΙ5116 
το ΤιΙΐι5, ἀηΠα νγα 54}1 ονίδιη ἃ ἢΠ8] σου- 
ΤΟΡοχαίοη οὗ 411 [ῃαΐ 5 Βι[Πουίο Ὀθθη 
πτροα, Τα ΕἸτγϑί ΕΡιβέ]6 ἰο Το ἢΥ 15 
αἸβΠπρι 5η6 4 τῸΠπῚ {Π6 βεοοπά ὈΥ Ὀεϊηρ 
1655 ῬΡΕΊΒΟΊΔ] [ἢ 115 τηοίνα 8 Π6 5ρ111{, ἀηὰ 
Ῥγ Ῥεϊηρ᾽ ΤΠΟΥῈ ΘΧΡΙΈΒΒΙΥ αἰτεοίεα ἴο {Π6 
ῬαθΙΙς. ἀπίι65. νι ΠΟ. πῈ πα ὈδΘῃ 
επἰγαϑίθα Ὀγ {π6 Αροβίϊθ, 8:1. Ῥδὺϊ] σουη- 
τηΘηο65 Ὀγ βαυίηρ [Πα ΤΙποίηγΥ μαα Ὀθεη 
ες αἱ ἘΡθϑιιβ 1 οὐεσ [Πδΐ Πα τηϊρΐ 
ΟΠαΥρα 50η16 [δ΄ {Πανὺ ἰθδοῇ ΠΟ 5[Ὑ8ῆ 98 
ἀΟΟΙΓΠ6, ΠΟΥ ρῖνε Πεϑα ἴο [0165 δῃὰ επᾶ- 
1655 σἜΠΘΔΙΟΡΊΘ5, ἡ ΠΙΟΠ ΤΊ] 5ΓΕΙ 4 ΘΒ.10 15 
ταῖμευ [Π8η σοαϊν δα γ1ηρ---ΟΥ̓ ἃ αἸΒΡ6Π- 
βϑοη οἵ (οα---ἸνΠ]Οἢ 15 τη [αἸῃ, πα 6 
ἀθοίαγοβ {Ππαΐ [Π6 ἐπα ΟὐΓ[Ἡ Ῥθγροβα οἵ 1Π6 
σΟΙΠΙΠΔΠπηθηΐ 15 “ἰονα ουΐ οὗ ἃ ρυτα 
Πεατί, απα οἵ ἃ βοοά σοῆβοιθηςα, δηά οὗ 
[ΑἸ [ἢ ππίειρηβα." Τὸ φτοιηοίε {πΠ6 αδἰίδιη- 
τηθηΐ οἵ [ῃ15 ἐπα που! 6 ΤΙμλοίη γ᾽ 5 
τηδῖη ΟὈ͵]εεΐ ; 4Ππ4 δε ὁὔσα τῇοσα 46- 
ΠΟΙΠΟΙΗΡ [Π6 ΘΥΤΟΙ͂Β. ΟΥ̓ ΨΏΙΟΠ ΠΊΘΠ ΕΓΒ 
Ῥεϊηρ 64 ἀὐνᾶν ἰτοτη 1, δῖ. Ῥὰ] ργοσθβαβ 
ἴῃ [Π6 5θοοῃηα οἤδαρίεσ ἴο ἀδθβοῦῖθα τΠ6 
ΡΌΡΙΙς 18 οἵ τπ6 Οματοη, ἀπα {π6 ἀπΈ165 
Δ η6 4αα] ποδί! οη5 οὗὨ 115 νἉ ΊΟΙΙ5 ΤΠ ΘΠ ΌΘΥ5. 
Ης σοιϊητηθησθ5 ΜΙ {Π6 ἀπίγ οἵ σοτητηο 
ῬΓΔΥΘΙ ἴῸΥ 411 Πη6η, ““ἴοΥ Κίηρβ δηα [ῸΓ 81} 
{παΐ ἀτα ἴῃ δι Ποσιίγυ, [Παΐ τγε τηδῪ ἰθδά ἃ 
4αϊεῖ δηα Ρρβδοθδθ]α ΠΠ| 1 411 σοῦ] 1655 
δηα Βομπεβίυ. ὙΠΙ6 σομσοῃ ἴου {Π6 
σοοά οΥάεγ οὗ ἰῃς νου] ἴῃ σαπθίαὶ, πᾶ 
ἴου ἴῃς ἄπα ῃιδιηίθπαηοα οἵ ἰβιηροῦδὶ 
Δα ΠΟΥ Υ, 15. ΘΠ ΠΘΏΕΥ ΤΠαγαοίεσιϑίς οὗ 
σι, Ῥαὰυ], δη4, ἃ5. Π6 ᾿ηπτηδίεϑ (11. 7), 15 
σοπηροίεα ΜΙ [16 5Ρρ6οῖα] ΔΡΡσ  μθ μβίοα 
ὙΏΙΟΠ νὰ σίνθεη ἴο Πιπ οὗ [Π6 ταί οη 
οἵ {Π6 σμυτοῇ το ἴπ6 (σβθ 165 δπα ἴο 1Π6 
γΟΥ]4 αἵ ἰατρα. [ἢ {Π15 ῬΈΠΠ1Ο ἡγΟΥ5Π1Ρ, 
ἢθ αϊτθοῖα {παξ ἴΠ6 τηθῃ 5Ποι] 4 ΡῥΓΙΑΥ͂ 
Θνθύυν οι, ΠΡΙηρ ΠΡ ΠΟΙν Πμαπαᾶϑ5, ψτἢ- 
οὐδ ψυαῖῃ αηα ἀουθίησ, [Π6 ψΟΙΊΘΗ 
Ῥείησ ῥτγεϑεηΐ ἴῃ τηοάθϑί ἄρρδτεὶ, Ὀαΐ ἴῃ 
56 ποθ. δηδ ποίῖ ρυεϑιυηηρ ἴο ἰδθδοῆ. 
ΤΉδη {Π6 Αροβίϊε ραβ865 ἴο [Π6 1πίθγηδὶ 
οτραηϊζαίϊου οἵ [πΠ6 ΟΠατοῆ, ἀπμα ἀΘ βου θῈ5 
1Π6 αιδ!βοδίίοηβ, πτϑὲ οἵ ἃ ὈΙβπορ ἂπά 
[Π6η οὗ ἃ ἄδαοοῃ. Ἐ͵ΟπΣ {π6 ΟΠ 5510. 
οὗ δὴ ᾿ἱπίευπηθαϊαία σταάθ, [Π6 ““ ὈΙΒΠΟΡ5 ἡ 



ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

(ἐπίσκοποι) 16 ἴἸεσα εν! ἀθη]ν ἴῃ 6 Ργαθ5- 
Ὀγίεβ ΘῈ ΒΕ ἘΠ ν ταίετγααά ἴο, δπά 
ὙΠΟτη ΤΊζ5 15 Ἰηϑίγιοίεα (1. 5) ἴο οτγάδιη 
ἴῃ ΘΥΕΙῪ οἰΐγ. ὙΠ ΠΙη {π6 οΠ το {Πι15 
ΟΥ̓ΡΔΠΙΖΕΩ͂, ΤΙΠΊΟΙΠΥ 15 ἴο σοπίθης ἀραϊηϑί 
ἴη6 Εἰτοῖβ ΠΟ {π6 ΑΡοΒ[16 ἔοσγεϑαν, 
ΒΙΤ56 1 θοίησ᾽ ἢ ἜΧΑΠΊΡ]6 ἴο {Π6 Ὀ6]ΙΘν οΥ5 
1 41} [15 σοπαποί. Ηδ' 15 10 ροἵνε 
δἰζεπάδποβ ο τεδάϊηρ, ἴο Θχποσζίαίιοῃ, 
[Ὁ πο τηΠ6. Ἐπ πο ἴὸ πορίθοὶ [16 
5ΡΘΟΙΑΙ σης {Παΐ 15 ἴῃ Πϊπη. ὙΠῸ ΑΡροβίε 
ἴΠ6η Ῥτοςθϑαβ ἴο ρῖνα ἃ ΠΏ ΟΥ οἵ ΡῬΥαο- 
Ἐ16 8] αἸΓΘΟ ΟΠ 5 ἃ5 ἴο {Π6 ΤΠ ΠΠ ΘΙ 1Π ὙΨΏ1Ο]} 
ΤΙοίΠΥ 5Πποι] 4 σοπάτπιος ὨΙΠΊ56 1 1Ἰῃ 15 
ΤΟΙΔΙΙΟη5. ἰο {6 ναυίοιιβ ο]α 5565 οἵ ἢΠῚ5 
Ποοϊκι---ἰο ΕἸ θυ πα γουηροῦ τῆθῃ, [ῃ6 
ΕἸ ἋΕΥ Δηα 1ηΠ6 γουηροΥ ΨΟΠΊΘΏ, Δ Π4 Ρδ1- 
ἘΙΟΙ]ΑΥΪΥ [ἢ Ταίδγθποα ἴο ἴπῃ6 ψιάονϑ, 
οἵ ψῆοὰ ἰπῈ Ομυσοῃ ἴτοπὶ (Π6 ἢγβί 
τὴ ἸΟοΙς ϑρεριαῖ" ὠαχθ,, δὰ 
ὙγΠΟ56 Δ ΠαΡΕΠΊΘΠΐ 8150 566 15 ἴο ἤανα 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΘΩ͂ πὼὺ {|| αππου!γ. ὙΠετῖα 
[ΟΠ] ἃ ἔενν ῥτγασίίοαὶ αϊγεοίίοηβ ἴο 
“ΤΙΠΠΟΐΠΥ ΠΙτη5ε] . Α5 [πΠ6 Αροϑβί!α ἄταν 
ἴο ἃ εἷοβθδε, οπς δάαϊομαὶ ϑισθΈϑο ἢ. 
ΑἴΤΕΥ Δ ποίΠοΥ Οσου5 ἰοὺ ΠΙπὶ; οὐΐ οἵ 
ἴπ6 Πιπε55 οἱ Π15 Πδατί ἢ6 Ῥαβ5565 ΠΌΤ 
ἔεγνεμξ Ἐχποσγίδιοη (ΟΠ. νἱ. 11) ἴο 51Π10]6 
ῬΙΓΘοθρίβ (νυ. 17}; πὰ αἱ Ἰβηρίῃ σοποὶπ 65 
ὈΥ επἰγεαίηρ Ιηοίῃγ ““ἴο Κεερ παΐ 
ὙΠΟ 15 ΠΟΙ 64 ἴο Π15 {τϑί (ν. 20).᾽ 
Τὸ Πα5 Ῥεθῃ ποίβα ἢ 50Π16 51ΓΡΓΙΙ56 
1Παΐ, σομίτατΥ ἴο δὲ, Ῥδι]᾽5 τιϑτι8] οτιβίο ΠΣ, 
τῃς6 ἘΣ ΡΙ5Ε]16 επα5 ψιποιΐ βα] πα] ΟῊ5 ; ΔΠ6 
ΒΙεεκ ( Ὑιἰοίζμηο,, Ὁ. 571, εα, 2) δοΐμα!ν 
ΤΉΔ 65. {Π185 ΟΠΊΙΒΒΙΟη [Π6 ὈΓΙΠΊΔΙΥ δηΐ 
ΘΥ̓Θἢ 5πΠΠοΙΘηΐ τοι Πα ΟἹ ἡ Π]Οἢ ἢ τα] βοῖβ 
1Π15 ΕἸΡΙ5116, γυ 116 δος πο] εἀρίηρ᾽ {πῸ δας ῃ- 
Θητοἵν οἵ {π6 οἴπεσ ἔψχο. Βαΐ, 5 χα πᾶνε 
ΟὈβεσνϑα, ἴπ6 ἘΡΙβι]α θθαῦβ ἴπ6 σπαγαοίθυ 
οὗ ἃ ἴοττπαὶ σπαῦρα ἴο ΤΊΠπιοίΠΥ ΠΙΠΊ561Π 
ΤῈ 15 ψυΠίθη [ῸΓ {πα Ῥαγροβα δηᾶ [Ὸυ 
τπαὶ ΟἾΪγ, απὰ νου] ΠαγαΪν {πεγείοτε 
Πμανα αβογαθα δῇ ἀρρυορτίαΐα ορροσίιηιν 
ἴον {πῸ τηβ ποι οἵ ΟἿ ΠΟΥ ΡΕΥΒΟΠ5 δ πα ΟἰΠπαΥ 
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1ηἰεγαϑίθ. [ἢ [{Π6 ῥάσα ]]ε] ἘΡΊ5116 τὸ ΤΊα5, 
Π6Γ6 Α16 4150 0 ϑβαϊπιατοῃ5 αἵ {Π|6 ο]056, 
Ῥυΐξ 5ΙΠΡΙΥ αἸγεο!οἢ5 ἴο ΤΊζι5 ταϑρεοίην 
τηδίίειβ οἵ ὈΌΒΙη655 ἴῃ ΜΏΙΟΠ ἢ6 ποῦ α 
Πᾶνα ἴο δοὲ ψΊ Οἴμεῖθ. ὙὍὙΠ6 Ιαζίεῦ 
ἘΡΙΒ6]Ι6. οἸοβαῖν Ταβα ΠῚ Ὁ]65 [Π6 ἢτϊβθί ἴο 
ΤΙΠΊΟΙΠΥ, ἴῃ ἃ ὈΠΕΙΕΙ [ὈΥπΊ. [Τί5 ἀἴτγεο- 
ἘΙΟΠ5 476 5 5 δηΈ14}}Υ [Π6 βατηα ; Ῥπὶ 115 
᾿Ἰπἀθροηάθησα 15 να] }]6, ἃ5. 5ῃανῖην 
[Παξ 851, Ῥαῦ] ογραῃϊζΖεά οἡ [Π6 5516 Ὀγ]η- 
ΟἸΡΙῈ5. τπὸ αἸβεγοη σμυσομα5 ΠΟ πε 
ἰουπαςθα. Τὴ Ῥατγίου]δτ ροϊπΐβ ἡ Π]οΣι 
νγ6 Πᾶνα {Ππ|5 ϑατη τ] ΖΘ ν0111 Ὀ6 ἰοππα 
[ΠΥ Ἐχραϊηθα ἴῃ {π6 (ΟἸηΘηΐδΙΎ ΟὨ 
{π8. ἴα χῖ, 

γε τπᾶν {ππ5 σοποϊαάθ νὰ 411 σοπ- 
Πάεμοβ (αὶ νὰ Πᾶνα ἴῃ ἴπθ86 [ἢτε8 
ἘΡΙΒΈ165. ἃ ρῥἱοΐατε᾽ οὗ ἴ[π6 Ομυτοῇ οὗ {πε 
ἢγϑί ἀαγ5 ἃ5 1 ειηειρϑα ἴτομι {Π6 {πίε]ατν 
σάτα οὗ {πὸ Αροβίίεβ. Τῇ ριοΐατε 15 ὉΠ 6 
ὙΠΙΟΠ, δηλ 5. 411 15 ϑῃαάονϑβ, ὑρυθβθηΐβ 
ἴπῸ Ιά68] ἴὼ {π6 ρυτϑς οὗ ψῃΙοῆ (Π6 
ΟΠ οἵ ϑυρβεαιθηξ σθηΐασιθθ Πα5 
[ΟΠ 4 115 αἰπηοϑέ Ἐπουρῖθ5. Ἔχετίεα ; αηὰ 
6 ΤΊΔΥ ΟὈΒΕΙνΘ, 1η σοΟΠοΟΙ βίο, {παΐ 11 
ῬΘαΙβ 1 ΘΥΘΙΥ πὸ [Π6 ΠΉΡΓΙΘ55 οὗ {πε 
ΠΟΙ ΙΠ6 4 Θμ ἢ 5185ΠῚ Δ Π 4 βίσοηρ ῬΥδο- 
ἘΙΟΑῚ ϑάοπι ΟΥΓ Θ᾽. Ῥαπ. “Ὅπὸ [δο5," 
58γ5 αυεπ Βθηδη, “1ῃ6 ᾿ηἤποποα οἵ 5, 
Ῥαμ], ἃ βογξ οἵ βου θυ ἴῃ ΠΥ 5.1ΟΙ5ΠῚ, 
Δ Πα ΔοΙο55 [π6 βἰταηραϑί ΔΌΘΥγα 05. οἵ 
ΤΑΊ ἴῃ {πΠῸ σαρεγηδίαγαὶ, ἃ στϑαΐ [οιπάδ- 
οη οὗ πρτὶρῃίηθβα ἀπά ποσίν. ΤῸ 15 
ὈΥ ἃ 51:1] Υ]Ὺ νγοη ἀου Ὁ] σΟΠΊ ΙΔ Ι]ΟΠ--- 
ἴο ἰταηϑ]αία {Π15 δα ΠΊΙ551 0 ηἴο ΟΠ τἸβίδῃ 
Ιαπσιαρε---οΥὨἩἨἁ (Π6 Ἰοϊιθϑε ἔα ἴῃ {πε 
ΤΥ ϑίουιαβ οἵ φβΌα]Ππ655 ψΠΠ ρτοίουης 
ῬΓΔΟΙΙΟΔ] τ]βάοη), παᾶΐ {Π6 βαογαα τ] ΠΡ 5 
416 {πτουρῇοις σμαγαοίετΖαά ; ἀπά 1ἰ 15 
αι σοΙηΙ μδίϊοη οὗ ὑνΏΙΟ ἢ ΠΟ ᾿ηϑίαπμοθ σΔ ἢ 
6 5ῃθνῃ 1η {Πο56 ροοσυρῇδὶ «πὰ ἔοτρϑα 
Ῥτοάποίοηβ διηοηρ ΜΏΙΟΙ 1 Πα ὈΘ6Π 
αἰτειηρίεα ἴο ταῆσα {Π656 ἘΡΙ51165. 

΄ 

1 ΣΡ  ρίδε οἦγέδοφρ71:, Ῥ. ΤΟ 5. 



ΤῊΝ ΕΤΒΒΤ ἘΡΙΒΤΤΩΣ ΘΕ ΡΑΤΤΙ, ΤῊΝ ΑΡΟΌΒΕ τ 

ἰδ ΤΟ ἢ Ὁ 

ΘΗΑΡΒΨΡΕΣΙ: 

1 7) γιοίδν ἱς μέ 1η1 γτι1ηπα] οΥ {ἦε ἐλαγιρε τυλίελ 
τας οίτιειι τεγείο ἀΐρε ὧν απ αὐ ἀϊδ φΟΙγ5᾽ ἐο 
“ακριογιία.  ΟΥ ἐλε γίρλέ τέδὲ αἀγιαὶ δγιαΐ οὗ 
δε ἴατυο. τι ΟἹ .δἐ. ακεῖς εαἰίἔγιρ ἰο ὧδ (7 
αῤοοίζε, 20 αι] οΥ Πγνη»εδηεδης ἀγα] “41 Ἰἐχαρα67. 

ΑΥΥἹν, απ ἀροβίῖὶς οἵ [εϑιι5 (ἢ τβα 
Π Ὀγ τῃς σοπηηαπάπηεπε οὗ (σοά 
Οὐ ϑανίοιιτ, απ Τιοτά [6β1ι5 (ἢ τίϑβε, 
τυ τε ᾿ς οὐγ ΠΟΡΕ ; 

2 ὕὕπιο ΤΊΠηοΙΠΥ, 21} ονγη 50 ἴῃ 
{πῸ (απ : τας, ππεύογ, ἀπά ρεᾶςα, 
ἤοπὶ (οά οὐγ ἘδΙμΕΥ ἂπά 76βι8 
ΟἸτβεὲ οὐγ [μογά. 

3.Α581 Βεβοιιρῃέ {πεθὸ το δδὶάςε 
511] δὲ Ἐρβεϑιιβ ποη 1 νγεπέ ἱπἴο 
Μαςεάοηίΐα, τῃδὲ τοι πιϊρμξεϑέ οἤατρα 
Βοη6 {πδᾶΐ [ΠΥ ταΔο ἢ πὸ οἴΠοΓ ἄοο- 
Ἔτι α. 

4 Νείεμεγ ρίνε μεβά τὸ ἔ80]65 ἀπά 

ΓΗΔΡ. Ϊ. 1, 2.-- Ά Ἐ Ὲ55 ΑΝῸ ΒΑΙΌΤΑΤΙΟΝ: 

1. απ αῤοοίίο... ὧν ἐῤὲ εοηιριαπάριθηξ οΚ 
σοά “Νοΐῖ οἴ πιδϑη, πϑιίποῦ ΒΥ πιδη," Ὁ]. 
1.1. ὍὅΠε ἀεβιρηδίϊοη Οοά οἵ διασα]ομν, ποῖ 1Π 
{π6 56η86. οἵ Ῥυθβϑύνοσ, διὲς οἵ Ἀδαθο ΠΊΕ [Π 
Ἶθϑιιβ (ἢσιβί, 15 δἰπγοϑῖ ῬΘουΠΑΓ ἴο {ΠῸ Ραβίογαὶ 
ἘΣΡΙΞΗ ΒΕ τ᾿ ΠΠΠΤΩῚ 1 2, ἵν: τὸ ;; ἘΠῚΕ 1. 5. 11: 10} 
1. 4. [τ οσουγβ, Ποννονου, ἴῃ [46 2Ξ, δηά ἴῃ 
{π6 Ὠγπιῃ οἵ {π6 ΨΊγρη ΜΑΓΤῪ ἴῃ ΓμῸΚΘΕ 1. 47. 
ΤΠ :άεα 15 ουπά 1π 8[. Ραι}᾽5 οἴου ΕἸ ΡΙ5[165, 
Εν Σ (ον, το. (ἐδ Ἰδαϊδῃ σ΄. 2. ἘἾΡ τ. 
απ 1ογάὰ ὕόσς Οῤγ ἢ ἈΑπᾶ οὗ Ομ τιβί 

7655. πε τοδάϊηρ ργοίοσσγοα ΒΥ τηοβί οοπι- 
τηθπίδίοσβ ἢ Α, Ὁ, Ρὶ Ὁ. Ζογά (κυρίον), 
ΒΟνγΈΥῸΥ, 5 ϑιιϑίαιηθα ὃγ κα, 5.1, Κ'. 

οἱ" ῥοῥθ ὝΠΟ οδ]οςοΐ, ἔοιιπμάαίίοη, ἀπά 
ϑαιθδίδηοθ οἵ οὐσ πορθ. 80 (.0].1. 27, “(Πτιβί 
ἴῃ γοῦν, ἴπ6 πορα οἵ βΊοτγ." [1π ΒΡῆ. 1]. 14, 
(τέ 15 σα] θα “οὐ Ρθαςο." 

Ὁ, »») οαυῃ σ04.) ΜΥ οὐ {{16 50ῃ: ποῖ, 
Πποννονεῦ, ἴῃ {πὸ ἤθη, ας “ἴπ {π6 [Π,᾿ 
ὙΠ] ἢ σοπϑεϊιιζεβ ἐπ 6 ο]οβα 5ρι γι 4] τοδτιοη- 
5810 οἵ ἃ οοηνοσί. (ΟΕ, Ρῃη]θπιοη το; ( Δ]. ἱν. 
τος. δυτπηρ ἴο ἴπ6 (ΔοΟΥΙΠ ΠΔη5. (1 (ΟΥ. ἵν. 
17}, 81. Ῥι] (4115 “ΓΙπιοΐῃυ ἢ15 “ Βεϊονθά 50η 
δηά ΠΏ {ὰ8] ἴῃ {Π6 1 οτγά. 

γιεγ ἢ Απ δἀάϊπίοη ἴο 8[. Ῥϑι]5. τιβι8] 
ϑα] αἰαί!οη, “ῬΥασθ ἃ πη Ρϑᾶςσθ, Ῥεου]αΥ ἴο 
{πὸ Ῥαβίογαὶ ΕἸΡιϑῖ]65. “ΤΌ ΠΈ 5," βαγ5 ϑῖ. 
ΕΠ γυϑοβίομα, “πᾶν {Π6 ργραΐοδὲ πϑοά οἵ 
τηοτον." ῬῬρδᾶςα δη4 ΓΠἹΕΓΟΥ͂ ΔΓ6 ἸοΙη64 ἴῃ Ὁ 8]. 
γἱ. τό. 

835-18. ΤΠΘ Ρύγροβα ἴοσυ ψ ΠΏ ΤΊΠΊΟΙ ΠΥ 
τνὰ5 ἀοϑιγοα ἴο οοπίϊηιιο αἵ ΕΡΠΘβιβ, ἰθδάϊης 

ἴο ἃ ἀϊρτθϑβίοπ οἡ {πὸ ψυσοηρ Δη4 τὶρῃξ τ56 οὗ 
1Π6 1 ανν ἴῃ 115 ἀρτεαπηθηΐ ἢ {ΠῸ ΒΡῈ], ἀπά 
πθηςθ ἴο ἃ {ΠΕ ΠΟΥ ἀἸ ΡΥ σϑίοη Οἡ [6 ΠΊΘΓΟΥ͂ 
οἵ Θοά ἴπ οοηνεγίίηρ Ρϑὰὶ ἀπά οπίγιιβίϊης 
Πΐπὶ ἡ ΙΓ [πὸ τηϊηϊβέσγ. ὙΠῸ ΒδὈΙ οἵ ἀϊρταβθ- 
1Π8, ΟΥ̓“ βοίηρ ΟΥ̓ αἵ ἃ ννογά,᾽" 85 1 Πα5 θθῈπ 
ἙΔ]16α, ἰ5. ἃ νν611- Κηόνγῃ σπαγαςσίοσιβέῖς οἵ 81. 
Ῥδι]}5 νυ! η 5. 

8. ΤῊς ϑβεηίθπος ἰ5 ἰθς ἱποοιηρίθίθ, ἀραῖη 
ἴῃ δοσογάδηοος νυ 51. ῬδῈ]5 βίγ]θ, νυ ΒΊ ἢ 15 
ΘΥΘΙ βονεγποα ὈΥ βεηπθηςσο οἵ {ποιρηξ, γαῖΠο Υ 
1Π4η ὈΥ Τα]165. οἵ τπθίουιοδὶ ΟΥ̓ συθπ »,ΑΠΊΠΊΑ- 
τἰσα] Αυγδηροιηθηῖ. “νυθη 845 1 δεβοιρηΐ 
ἴΠ66 ἴο τϑηπιδῖη αἵ ΕΡἢθϑιβ ἡ θη ἴ ννὰ5 ΟἹ ΠΥ 
νὰν ἴο Μδοθάοπία, ἴῃ ογάογ {παΐῖ," ἄτο., “501 
Ὀοβθθςῇ γοιῖ 511].᾿ 

αὐδεη 1 «υοπ!.}] ἘΔΙΠοΟΥ, “ΒΘ 1 ψ͵ἃ85 
σοΐϊπρ." 866 [πίτοάποίίοη. [{ σαπποῖ θ6 σετ- 
ΤΑΊ Ώ]Υ ἀθίογπη πο ποσὰ ἴΠ 656 νγοσάβ νυ ΊΠΟΓ 
ϑ8ῖ. Ῥὰ] νυἱϑιιοα ἘΡἤθϑιιβ δ {Π15 {πηθ. Ηδ 
τας Πανο ᾿ς  Ιμλοῖῃγ ἴῃ ραβϑιηρ,, ΟΥ̓ Πᾶν βθπῖ 
ΠΪπῚ {ΠΟΙ ; δηα {Πτ|5 Π15 θχρθοίδιοῃ, νυ 6 Π Π6 
Ρατίβα ἔγοπη {πὸ εἹάθτβ οἵ {παὶ μαγοι δὲ 
ΜΠρία5, [παῖ ἘΠὸν σπου] 566 15 ἴα οθ ΠΟ ΠΊΟΓΘ, 
Αοῖἴβ Χχ. 25, Πρ] θὲ ΠΙογα ΠΥ 1616 4. 

ἐδαΐ ἐῤοιι γηἰσῥίοσί, 45... Ἱπ οτᾶοτ πδΐ 
ὑβοὰ πιϊραύοϑθῦ ομαυρθ, ΔΕΓΠΟΥΙ ΔΕ νΕΙΥ, 
Βοι86 (ποΐ Ππηρογίαηΐ, ΡγΟΡΔΌΪΥ, ΕἸΕΠΟΓ 1Π 
ΠΙΙΉΡΘΥΒ ΟΥ̓ ᾿Πἤπθης6) ποῦ ἤο 6 ὕθϑοββ 8 
οἵ οὔμβεδυ ἀοούτίπθ- -οΟἴπου ἴπδη {Ππαΐ νυ ]ο ἢ 
Ι᾿᾿ᾶγὸ ἰαπρπῃί, ἀπά γοὰ Πᾶνα ἰθασπθά. ὙΠῸ 
ννοσά ἑτεροδιδασκαλεῖν 1Π1Ρ|165 πιοῦα ἔμδῃ 
ἴο ἴδδοῃ οἴποσ ἀοοίγιπε: 1ἴ 15 ἴο δϑϑιπηθ Ἐπ 6 
ΟΠςο οὗ ἃ ἴθδοποῦ. [15 ὀρροβιίθ 15 “ἴθδοοῦβ 
οὗ φοοά {πϊη85," καλοδιδασκάλους, ΤΙ. 1. 3. 



τ Ὁ 0.] 

Θπ [6585 ραηθδίορίεβ, ὙγῃῖοΠς τηΪ ΠἸβίοῦ 
4165. 1068. ΓΑΊΠΟΓ {Ππαπη σον βαϊγ]ηρ; 
ννΒ οἢ 15 ἴῃ (ἈΠ : 90 ἀ[. 

ς Νον τς επά οἵ {πῸ σοπηπηαηά- 
Πιθπΐ ἰβδ σΠΆΓΓΥ οὐ οὗ ἃ Ρυγο Ποδγί, 
αηὰ ο7, ἃ φοοά ςοπβοίθηςς, ΔΠη4 ὁ. ἔτ 
πηΐειρηδα : 

6 Ετοια ννἢϊςἢ βοππα ᾿μπανίηρ ϑννεγν θά 
Πᾶνα {πγπϑά δά τπΐο ναΐη 1Δ Πρ] Πρ ; 

᾿ς ἘΕΝΕΘΙΕΓΕΥ. 1. 

" Τ)εβιγιηρ το Ὀ6 ἐσδοῆεῖβ οὗ {Π6 
Ιανν ; υπάἀεγβίαπάϊηρ πε 6 Γ ννῃδὲ {ΠΥ 
81. ΠΟΙ ὑγῃθγθοῦ Π6Ὺ ΔβΊΓγπι. 

8 Βιιξ νγεὲ Κπονν τπαξ {Π6 ἰανν 2: 
δοοά, ΤΕ 4 πΊδη τι586 ἴξ ἰανν  ι]}γ ; 

9 Κπονίηρ 115, {παξ {Π6 ἰανν 15 
ποῖ πηδάς ογ ἃ τὶρῃέθοιιβ. πιδη, δι 
ἴογ {πε ἰανν]εθ5 ἀπά ἀϊβοδθάϊεπε, ἔργ 
τὰς πηρΌαΪγ ἀπ [ΟΓ 5ἰππεῖβ, ἔῸγ πη- 

ΕἘῸΥ {πὸ σπαγδοίου οὗ {Π6 θυσόπθοιιβ [ΘΔ Πηρ, 
566 ποίθ οἵ ἴπ6 επά οἵ {Π6 σμαρῖου. 

4, ζιδίες ἀπά ἐπάΐους σοπθαίοσίο..] ΟΥ̓́Π658 
ἐπ χαόϊες, ταν τἢ5, ἀγὸ Ῥγθβουνθά ἴῃ θυ πη άδηοθ 
ἴῃ πο Ταϊπιπά : ἀπά ἰξ 15 ΠΊΟΤΘ ΓΘΑΒΟΠΔΌΪ]6 ἴο 
Ἰοοῖς ἴοσγ {πὸ ““βιϑηθδίοριθϑ ἴῃ {Π6 πιγϑβίῖς ἴη- 
τογργθίαςίοηβ οἵ {πὸ [ϑυνῖϑη βοῃοο]5 {Ππᾶπ ἴο 
ἈΒΘΌΤΩΘ ἔποπὶ ἴο Ὀ6 ἴΠ6 Δ ΠΟΙ ΓΟΠΙ5ΠῚ5 οἵ ἃ 
ἔογ βου νν πο Πα {γαπβραηϊθα ᾿πΐο δὴ ΕΠ Ρ 516 
ἴο 6 αἰτϊθυϊοα ἴο δῇ Αροβίϊθ {πὸ ϑιισσθββίοῃ 
ΟΥἩ :Φοῦ5, ΟΥ̓ ΡΘΙΒΟΠΔΙ] οτηδηδίϊοηβ ΠΌση {ΠῸ 
᾿οἰῖγ, νυ μῖο ἢ ννοῦα ἔδιιρ]νΕ ἃ σΟΠΕΠΓΤΥ Ἰαἴοσ ΒΥ 
Μαγοίοη απ Ν᾽ αἱοπίίπιιβ. ΡῬΆ1]ο, {π6 [ϑνν, 
ὙΠῸ ννα5 [θδοπίηρ αἵ ΑἸοχαπάσγια ἀπιστίης 1Π6 
Ἐπιθ οὗ οἷν ογ 85 ΠγΠΙβίσυ, αν! ἀϊηρ {Π6 
νυ ηρ5 οἵ Μοβθβ ἰπΐο Πβίογιοαὶ ἀπ βθπθα]ο- 
σῖρα], βᾶγϑ οἵ {ῃ6 βϑπθδίορίοδὶ {παῖ “ Ρατί 15 
ΠΟΠΟΘΓηΐπρ ΤΠ6 ΡΒ πιθηΐ οὗ {πὸ ἱπιρίοιιβ, 
Ῥατέ σοποργηΐηρ {πὸ τενναγά οὐ {πὸ Ἰι5ῖ;" 
ὙΥ ΠΟ, Ὧἃ5 Ῥυθϑϑθηϑθό Οὔβουνοβθ, βΌΠΟΔΙ ΟΡ ΘΟ 5 
ΟᾺΠ ΟἸΪ 6 νγμθη {ΠΟΥ ἀτὸ ᾿π ογργεῖθα 4116- 
ΒΟΤΊΟΔΙγ. Απά, ᾿πάρρά, 1 15 ννῈ}} Κποννη {παῖ 
ῬΆΙΟ ἔουπά ἴπ {Π6 φοποδ]ορίθβ ἃ νΠΟ]Ὲ 5γ5- 
ἴρτὴ ΟΥ̓ Ῥϑυομοϊορυ. ὙΠῸ Παπλθ5 νυ ΠΪπΠὶ 
τοργοβδεηΐθα {πῸ νάγίοιιβ σοπα!οη5. οἵ {ΠπῸ 
501}: τρόποι τῆς ψυχῆς. ϑοπιοίῃϊηρ οἵ τΠϊ5 
κῃ ννεῦθ, ΡΟ Δ ΌΪν, {πῸ “πα 1655 βϑθηθαΐο- 
δἴεβ" οἵ {πὸ ρῃθβίδῃ ἴθϑομοσβ. 80 [5 ΔΈ1|5 
(αὦ ἥαση. νἱῖϊ.}, νποσο {115 βραβϑαρὲ οὔ 1ῃ68 
ἈΡοβίϊα βθοπὶβ ἴο πανθ θθεη ἴῃ {πΠῸ νυ το 5 
ταὶ. Μὴ πλανᾶσθε ταῖς ἑτεροδοξίαις μηδὲ 
μυθεύμασιν τοῖς παλαιοῖς ἀνωφελέσιν οὖσιν" 
εἰ γὰρ μέχρι νῦν κατὰ ᾿Ιουδαισμὸν (Α]. νόμον) 
ζῶμεν, ὁμολογοῦμεν χάριν μὴ εἰληφέναι. “1)0 
ποΐ 6 ἀθοοίνοα Ὀγ πείθγοάοχ ἰθδο ϊη 85. ΠΟΥ 
ὈΥ ἀποϊοηΐ [4 0]65, νυ μοι ἀγα ἀπρτγοΠίδ]ο : ΤῸΓ 
1 ῸΡ ἴο {Π|5 {ἰπ|ὸὴὶ γα ἰἵνα δοσογάϊηρ ἴο 
υἀαίϑιη " (οΥ δοσοσγάϊης ἴο {Π6 ἴὰνν} “ννὸ σοπ- 
ἴ655 {παΐ ννὸ πᾶνε ποῖ γεςεϊνθά ρσαςσθ. 

«υὐῤὶορ »εἱμὶτίθν ψμοοίΐονς, 49...)2 ἈΔΙΠοΥ, 1π- 
ΔΘ ΘΙ 85 ΠΟΥ πὰ ἰδῦου απθϑύϊοιβ οὗ 
ΘΟΠΙΓΟΥΘΓΙΘΥ, ΤαύμοΥ μη οὔ ἀϊβρ θη 58- 

τἴοι, 1. 6. ἴΠ6 (σοβρεὶ, ψῖοῃ βύθπαβ ἴῃ 
ξαὶϊθα, ποΐ ἴπ ἰἄ]6 αιιθϑίϊοηβ ΠΟΙ ἴῃ {Πα ἰανν. 
ὙὝΠε ννογά αυῤίεῤ ἰπ Α. Ν'΄. («υδήεῤ »ηγπἰδέον ἢ) 
5. ποτα {πα {πῸ6 τοϊαΐίνα, ἀπ ἱΠΊΡ]165 {πὸ 
τοῦβοη, “Π ῥερςαΐίογ,,"" οἰκονομίαν, νΥἸΓΠ δ, 
Δηά Δ1]} 1ηὴ6 Ὅεβὲ Μ585. (ποῖ “δ ]ηΡ ὉὉ 
οἰκοδομίαν) 15 πάοιυθίθα]γ {Π6 σὶρ τθδαϊηρ. 

5, ΝΌπυ ἐῤὲ ἐπέ, 45. Βιυΐ {με αἷπὶ οὗ 
1Π6 σοπηπηδηπηεπί, ΟΥ̓ ΡΓΘσθρί, ποῖ οἵ {πὸ ἰὰνν 
ΟΗΪΥ, Ποῦ οἵ {πὸ (σοϑρϑὶ τπογοῖν, δὲ οὗ 8}} 
ΡΓΔΟΙΪΟ4] [αδο ϊηρ 45 Ορροβϑά ἴο 80]65, ἄσ., 
15. ἰοαϑεὲ ομἱ 9, α ῥιεγὸ ῥέαγὲ απά ομέ οὔ ἃ φοοι 
εοπσείοπσε : ἃ ΘΟΤΒΟΙθησο ϑνΠΙΟἢ {Γπιϑῖ5 ἘΠδΐ 115 
σα 15 τοηουθά δηά {παΐ ΤῈ 15 γθοοποι]θα ἴο 
Οοά (Ηδε60. ἴχ. 9, 14), ἀπά ψΏΪΟἢ 15. Ρεϊηρ' 
ἰταϊπθά ἴοὸ θὲ νοϊά οὔ οἴδηςθ ἰονναγάβ σοά 
δηα ἰονγαγάβ. πιθη (Δοΐβ χχῖν. 16); δηά ομέ οὗ 
ἌΡ πιργδισηοεί, νυ πο 5 [π6 τοοῖ οἵ ἴον 
(6. ν. 6), ἀπη4 νυ ῃῖοῃ ΡυσΙῆο5 1Π6 σοπβοίθησα 
(Αεῖβ χυ. 9). [{π|655 ΤΠ 15. σϑδ], {ΠπῸ β! 
ἴ5. ποΐ τεπιουθά δηά {πὸ ἰγαϊηϊηρ οἵ {πΠ6 οοη- 
5ΟΊθης6 15 ποΐ αἰζειηρίοά, 

Θ. χορ «υῤἧίερ σοι ῥαυΐηρ σαυεγυεά.] 
Ἐδίμου, μανΐηρ τϊθϑοὰ μοὶ δἱηὶ δ 
ψΆΙΟῃ. ϑιιοῃ, ἄγριο ἴπ6 Αροβί]θ, 5 Π6 
ΤΘ4] οὐ]οοΐς οἵ 411 ργαςίιοαὶ τοδοῃϊηρ ; θὰ 
( βοτηθ," {πῸ 5οπῆηθ, ΡΙΟΡΔΌΪΥ, ννπῸ νγεῦα 
Πρ ἴο ἴῃ γϑ. 3, Ππανὶπρ' Πλ]556 4 {Π6 11 Δ1Π| 
δ 411 {Π15, πανο τυγηθα ἀννᾶν ἴο ναῖη τα] ΚΙ. 

π΄. ποῦ «υεγεοῦ, ἐῤὲν αἴἴγνι ΜΟΥ στ ϑϑΐ 
10 15 ΘΟΠΟΟΙΪΩΡ Ψ ΏΪΟΙ ὉΠΟΥ͂ 8 ΚΘ 5.08 
ΒΌΤΟΙΡ δϑϑϑυύύ 018. 

8. Βιὲ αὐὲ ἄποαυ ἐραὶ ἐδ ἰαπυ 1: σοοά.] 
Α5 1Π6586. τῆθῃ β4Υ ἴΐ ῖ5. ΙΒ 15 γθϑάΠ]γΥ σοη- 
ςοαρθά, “ ργονι θα Ἐπαΐ οπθ ᾿ ([π ἢϊ5 [βδοῃ!ηρ) 
“156 [Ὁ ἀΡΊΘΘΔΟΙΥ ἴο {πὸ ἀοϑίση οἵ ἃ Ἰανν,᾽ 2. ἐ. 
ἔογ {π6 ραγροβο οἵ στοβίγαιπίηρ δυ]]-ἀοἱπρ. 
ὙΙ|}15. νθῦβα 8 ᾿ΣΥΘΟΟΠ ΙΔ 016. νυ τα {ΠῸ ΤΠ ΘΟΥΥ 
{παῖ ἘΠ νυυ του νγα5 ορροβίηρ ἔπ Μαγοϊοηΐ65, 
Δη4 πιιβί, {πογοῖοστθ, πᾶν νυσιτῖθη ἴῃ {Π6 
ηὦ σοπίαστγ. Μαγοίοη ἰδαριί {παΐ {Πς ἰὰνν 
νγᾶβ ΟΥ1]; ἴΠοϑθ νΠποπὶ ἴπ6 νυ οὐ 115 
ἘΡΙβ[16 πα ἴῃ νῖονν ον! ἀθη ΠΥ ἀϑβογίθα ᾿ξ ἴο Ὀς 
σοοά, ννηῖοῃ μῈ σοηοράοϑ, ργονι θα {Παᾶξ 1 15 
ΔΡΡΙΙοα ἴο 115 ἀπ ΡιΓΡΟΒα. 

9. ἐῤρε ἰααυ.) Βείίοσ 18 : ἰὰνν ἴῃ βΈΠΕΓΑΙ, 
᾿ποϊαἀϊηρ; οὗ σουτθα {πὸ Μοβαῖὶς ἰανν. [ἴΐ 15 
ἀοι θέα] νυ μθῖμου. “Ἰανν ἢ ΘΠ ΔΠΑΥΓΉΓΟΊΙΒ, 
15 Ἔν οΥ τι8ε4 δγ 8.. Ῥδὰ] ἴοσ {π6 ἰὰνν οἵ Μοβεβ 
ἐχεϊμϊ εἶν, ἘΒοῸΡ αι 1 πλαῦ θ6, τ πθη {Παΐ ἰανν 
15. ἴῃ Πὶβ πιμ {πΠ6 πιοδί ργοπληθηῖ. 866 
 οπι. 11. 2, ποῖα : ἕξ Ἀοπι. 1]. 14 δηά ποῖϑ, 
νὰ 1Π6 ΤΟΠΊ ΚΑΒ]. Ραβϑαρὲ τῸπιὶ Ατὶβδίοιϊα 
(Ρο Ὁ: ΠΕ 2): 

9. ἃ γἱσῥίοους γιαημ 1.6. ἴον ἃ Ἰυδὲ δηά 
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ΠΟΙ πὰ ργοΐίαπο ἴογ πιυγάεγειβ οὗ 
Γλῖογβ πὰ πλιιγάθγειβ οὐ τποΐῃειβ. [Ὁ 
ΤΩΔΗΒΙΔΥΕΓ8. 

Ιο ἔοι ψΠουθπηοηροῖβ, [ῸΓ {Π6ΠῚ 
τὲ ἀεῆϊὶε ἐπαπηβεῖνοα ἢ πηδη- 
Κιπά. ἔοσγ. πιβηϑβίθαοβ ουΓ [1418. [ῸΓ 
ΡΘΙ]υγβα ρείβϑοηβ, δη 1Γ {Πεγα θ6 δὴν 
Οἴου ἘΠὶηρ {Παξ 15. σΟΠΈΓΑΓΥ ἴο βοιπ4 
ἀοςίτπε ; 

11 Αοσσογάήϊηρ ἔο ἐπα ρ]οτγίοιιβ σοϑ- 
ΡΕ] οὗ τῆς δ]εβθεά (Φοά, νυ] νγαϑ 
σομηπη 6 ἴο ΤῊΥ̓ {Γιιϑ. 

τ. ΜΟΥ [ν. το---ἰ 5. 

12 Απά 1 {μαηκ ΟΠ τῖβέ [6ϑιι5 οὐσ 
Το, γῃο Παῖῃ ἐπδθ]εά της, ἔογ {Πδέ 
ἢ οσοιιπίο τὴς [Πα], ραξέίπο: της 
ἱπέο {Π6 τη]Π|5ΓΥ ; 

12 ΠΟ νγα8 θεΐοσε 4 δ] βρῇθιηευ, 
ΔΠᾺ ἃ ρεγϑβεσιιίοῦ, 4Π4 1πΠ] το 5: δέ 
1 οδέφιπθά πιοογ, Ῥεσδιιβα 1 ἀϊά 7: 
Ἰρηογαπῖν ἴῃ ἀπ 06 1168. 

14 Απά {ῃς στᾶςε οὗ οἱ 1 ογά νγὰ5 
Ἐχοεεάϊηρ ἀθιιηάδηξς νι δ δηά 
Ιονε ννΒ] ἢ 15 ἴῃ (γε [6β88. 

Ις Τ 5 25 ἃ [δι αι] βαγίπρ, δηά 

ΨΙΓΓΙΟΙ5. Πη4Π, {Π6 Ορροϑιῖῖα οἵ {πὸ σμαγδοίογ 
γνΠΙΓ ἢ ΟΊ ]ονν5 : ποῖ Πογα ἃ 1π5Έ1Π6 4 πηδη, ἔγα 
{Ππουρ τ 15 {παΐ Τιδέϊσθ δπα νἱστίπθ δηά 4]] 
(ΓΙΈ Δ ο Δ Ο65 ΤΌ]]ονν ἰοὺ 15{ΠΠοδίιοη ἀπά 
ΔΥῸ {πὸ ἔγΓαΠ15 οὗ [8 Π. ΤΕ 811 νγοσὸ τὶ βῃΐθοιιβ, 
ΤΒεγα νοι] θ6 πὸ πϑρά οἵ ἰανν. 

7ῶγ ρὲ Ἰααυίεις απά αϊδοδεάϊο] ἌΠΟ 
Ὀγθαὶς {πῸ ἰανν; ἐῤρθ τρρισοάν ἀπά “]γι7167. 5, ΝΥ ΠΟ 
ΤῸ ΡΕ] ἁρδιηϑέ σοά; ἐῤῥὲ πρηροὶν ἀπά ῥγοζαῆε 
1ῃ {Π61 ΟΥ̓ ΠΉΡΈΓΕ [ἴγ65.Ψ 

11, “εεογαϊϊο ἰ0..7ὺ  οἔδυσιησ ποΐ ἴο 
“ βοι πη ἀοοίγιηο," ννΒΙο ἢ ννγοι]ὰ σϑάαῖγο {Π6 
ΔΙΊΙΟΙΘ πη {Π6 Οτθεὶς, ΠΟΥ ἴο τῃϊηρ5 “ςοη- 
ἘΓΑΤῪ ἴο δοιιπά ἀοοίγιηο," πο ῃ νου] θ6 
γνϑακ ἀπά ἰδπζοϊοριοαὶ, Βαϊ τόσα ργοθ Ὁ] ἴο 
411 οἵ {πὸ ργδοθάϊηρ βοηΐθποθ ἔγοπΊ ψεῦ. 9. 
“ΑἸΙ ψνΙΟΝ ἐθδομῖπηρ 15 ἴῃ δοσογάδπος ΠΝ 
ἴῃς Οοβρεὶ." 

ἐῤε σίογίοις σουρε!. ] Ἀδίμοσ, [86 6 05}Ρ8], 
πε φοοά {ϊηρθ, οὗ 86 ΘΊΟΥΣΥ οὗ Θοᾶ, 45 
ΤΟΥΘΑΙΘ ἢ ΘΘΡΘΟΙΑΠΥ ἴῃ {πΠ6 ἱποδγηδίίοη δπά 
ἀθδῖῃ οὔ [6515 (ἢγιϑί ἀπά {πε ϑβαϊναίίοη οἵ 
ΤηΔΏ. 

αὐῤίορ «ὐας εογ1)»11{ἐδεἰ ἐο 72»ν ἐγ] Α ἴοττη 
ΟΥ̓ ΒΡΕΘΟἢ ἔγεαιοπί ἢ δῖ. Ραμα]. (ΕΚ Ἀομι. 
ὙΠ Στ ἰοὴ ἸΣ,, πὶ (δ. Πρ; αὶ ἜΒΕΒΒ: 
1 45.8.6. ΕΘΕΣΙς, 3: 

10, ΤῈ τηθηΐίοπ οἵ {πΠῸ σσοαΐῖ {γιιϑέ σουησ 
τη οἀ ἴο ΠΙπῚ ἀνγάκθηβ ἃ ἴγαϊη Οἵ σταΐοα] 
ΤῊΘΠΊΟΓΘ5. ἴῃ {πὸ ΑΡοβίϊεβ τηϊπα, μι ἢ Π6 
Ῥοιτβ Οἱ ἴΠ οπΠ6 οὗ [15 σπαυδοίογιϑέῖς ἄἰρτοβ- 
ΒΙΟΏΒ ; ἃ ΕἸρΎΘΘΘΙΟΠ, Πονγθυεσ, νυ μῖ ἢ ἢδ5 ἴπη- 
ἀἸγθοῖν 4η ᾿πηρογίαηξς Ὀθδγῖπρ οἡ ΠΪ5 βιιδ]θςξ, 
5πουνηρ πον [ἢ ΠΙ5 οὐ οα5ε {Π6 (σοβρεὶ αϊά 
ννμαΐ {Π6 ἰὰνν σοι]ά ποίΐ ἀο---ἰΓαηβίοιτηθα ἃ 
ὈΙΑΒΡΠΟΙΊΟΥ ᾿πΐο ἃ βαϊπί. 

192, “πώ 1 ἐδαπξ ῤγῖσέ, 8.7] Ἀδίμου, πᾶ 
1 σὶνο ὑβδαηκ5 ἴο Ηϊΐμ ΠῸ ΘΠ ΡΟ ΘΙΘᾶ, 

ΟΥ̓ Ραΐ Ροννεῦ [ἴπηΐο, πηθ, Ομ υἱϑβύ 5 65185 ΟἿΤ 
Τοτᾶ, ὙπῈ ψογά ““επηρονγεσε "ἡ 15 {πε 
ΒΔΤΠΘ ὉΨΏΙΟΝ 15 ϑεα 1πΠ Αοΐβ ἴχ. 22 οἵ δὰ] 
(“ἀπά 8411 ἱπογθαβθά {Π6 ποτα [ἢ βίη ρΊῃ," 
Α. Ν.), «δῃά 15 εἰβεσῃεσε ἴθ {πὸ Ν. Τ᾿ ἐπὶ- 
Ῥογβα οηἱΥ ΒΥ ἔπε Αροϑβέῖε Ὠϊπηβοῖῇ. 

ον ἔδρα] ΒἈδίμδοῦ, ἐμῷ: {πὸ οδ]εςξ οὗ 15 

1ΠΔΠἸ 5ρΊ νη νγὰ5. “δ δοςσοιηΐρα πη [211Π-- 
Τα] "ΓΑΙ ΓΙ] Π655 θεϊηρ {πὸ ἀϊνποΙγ-τθαι θά 
Πα! Ποδίίοη [ΟΣ {Π6 ννοτΚ--  Δρροϊπεϊηρ τὴς 
ἴο [6 τηϊηϊδίσγ." (Οἔ τ ὙΠ Ε55. “1. 4, "5 νὰ 
ὙΨΕΓΘ Δ] οννοα ἢ --αδίπογ, “ ἀρργονοα᾽" --οὔ σοά 
ἴο θὲ ραΐ ἴῃ ἐγαδὲ τ [π6 Ο5ρεὶ.» 

18, ἤ7ο «υα.-.7] 1. εἶ “Με ψῇο ννγ85," οὐ, 
“ ΔΙΓΠΟΙΡῊ 1 ννὰ5 θεοσα ἃ Ὀἰαϑρμοπηοσ " (π 
ννοΓ 5), “πη ἃ Ρευβεοθίογ "ἢ (π 4664), “ηά 
ΔῊ ᾿Π5}Π]ΠΈΟΥ ἢ ([Π 5ρΙΓ1).Ψ 

ἦγ τιγιδε 6.1 ΤΠ τὴῦ {Πδη βίδία οὗ ἀπθε] 16. 

14. “π4.1 Βαΐ, ἐρὲ φΊαςε, ἰ. 6. ἴγβε τ σου. 

«υἱὲ. 1.6. ὈτΙηρίηρ νὰ 1 [ἢ ἀπά ἰονα 
ἴο Οοά δηά τῆδῃ, νν ΒΟ Πᾶνα {ΠΕῚΓ τοοῖ 2π 
Οῤγισὲ σέσις; ἴα ἀπα Ἰονα θεϊηρ, ἃ5 (δ νη 
5ΔΥ͂5, 515:}ὴ5 Δη4 [65 πποηϊθ5 οἵ {π6 στᾶσα οἵ 
σοά. 

15. Τρὶς ἴσα γαιρζε τανίηρ.] ΓΓΉΪ5 εχ- 
ΡΓΘΒΒΙΟη 15 πα ΟΗΪΥ ἴῃ {πε Ῥαβίογαὶ ΕἸ ριϑί]6β, 
1η ΨΨΏΙΟΙ ἴἴ Οσσιγβ ἴπ τ ΤΊπη. 11]. 1, ν᾿ 91 2 
ΤΊπι. 11. τα; ΤΙ5 11. 8. Α σΟΠΊΡΑΤΒΟΠ Οὗ 
1Π656 Ραβϑαβθϑ 011} Παγάν θεὰ οἷ {ΠΕ ΟΡΙΠΙ ΟΠ 
1πΠαΐ {πΠ656 “ΤΙ Ὁ] βαυηρ5 ἢ ὙΓῸ αἰνναγβ 48π0- 
Ἰδ[]ΟΠ5 ἔγοπῚ ΠΥ ΠΊΠ5. ΟΥ̓ ΠΠ ΤΡΊΑ] ΤΟΥ Π]ΔΓΊΘ5, 
ΔΙΓΠοΙΡη {πὸ ργεθοηξ Ραββα, ἢ ἴν. 9 δηά 
2 ΤΊΠΊ. 11. 11, ΤΠΔΥ Ὅς (ΓΙ βίΔΠ ΠΊΔΧΙΤΩ5 ΟΥ̓ 
ΒΔΥΙΠΡ5 ἴΠ 1156 ἴη {π6 σματομεβ. ὙΠΕΡ οο- 
ΘΌΓΓΘΠΟΘ, {ΠΟΓΘΙΌΥΘ, ΠΊΔΥ 6 8ποίΠογ ἱπαϊοα- 
τοπ {παξ {π656 ἴπτοθ ΒΡ  βΈ 65 σγεσα υυυιτθῃ 
Ιαΐθ τὴ 1πΠ6 Αροϑβίϊε᾽β πη 5ίτΥ ; Πα ἴξ σΕΓΊδ ΠΥ 
1εφ 5 ἰονναγάβ ἔπ σοποβίοη {πδὲ ΠΟΥ͂ ὑτεγα 
411 νυττθη ἀθοιῖιὲ {Π6 βαπηθ {{Π|6. 

«ὐογίδν Γ᾽ αἱΐ φεεοῤῥαξίομ.] ΒΥ 8411] τηξῃ, 
ΘΥΕΓΥ ΠΕΓΘ. 

ἐδαὶ Οῤγίοὶ ὕέσς εαριθ ἱμπΐο ἐδε αὐογ]ά.] 
ὙΜΊΠ ἃ ἀθῆηιϊίς 4]]Ππϑίοη ἴο ἔπε ργε- οχϊβέθησα 
θείοτο “πε ἊΝ οζά νγαβ πιδάθ ἤἥρθϑῃ, ἀπά ἄννεὶξ 
ΔΙΠΟΠΡ 115. 

906, «υὐδογῖ 1 ανη εὐ}. 1 εχ ν, “ ἢγϑί :" 
ποΐ, Ποννθυθυ, ἴῃ {ἰπιθ, δας ἴῃ Ἔχοοβϑ; ποῖ 
16. ἢγθέ ΠΟ 5ἰππϑά, οὐ᾽ “"ἴπ6 ἢγβί οἵ 
ΒΙΠΠΟΙΒ ὙΠῸ νγᾶβ βαυθά," θαΐ, 485. ΟἿ Ν ΕΥβίοη, 
“ΟΕ ϑἴπποῖβ {π6 οἤϊεῖ" “Νοΐ Ὀεσαιιβα Π6 
Β'ηποα Βχϑί, θὲ θϑοαιιθο μ6 βἰππρά πηοϑί," 



ν. τ6---2ο.} 

ννογἢγ οὗ 81] δοςερίδεϊοη, {Ππδὲ ( γῖβέ 
716ϑ5 σαπὶε ἰπΐο {π6 νοῦ το 8ᾶνε 
5ΙΠΠΘΙΒ ; Οὗ ψγῇοπὶ [ δπὶ σἢϊεξ. 

16 Ηονθεῖς [ογΓ {Π15 σαιβα 1 οὔ- 
ταϊηθ τηθῦου. {Πξ ἴῃ πη ἢϊβὲ [6818 
ΟἸτγῖβε πηρῃξς 85Πενν ἔογῃ 8}} Ἰοηρ- 
5 ἘΠ γηρ,, [ῸΓ 8 ραΐζογπ το ἘΠ 6} νγ ΠΟ ἢ 
8Ποι 14 Πογεαῖογ. Ὀαϊανε οἢ ἢϊπΊ ἴο 
1 ἐνειϊαβείηρ. 

17 Νον ιτιπΐο {πῸ6 Κίηρ εἴογηδὶ, 
Ἱπηπηογία], ἰΠν]51016, Π6 ΟἾΪΥ υνῖβα 
Ὅοα, δὲ Βοποιγ ΔΠ4 Ρ]ΟΥΥ [ὉΓ ὄνοῦ 
ΔΠᾺἃ ἐνεγσ.0 Απηεη. 

ΞΑγ5 Ατιριβίπθ. ΠΟ ἴθηβα 15 ἰπϑίγιιοίϊνε : οἵ 
ὙΠΟΠῚ 1 αηὶ ΟΠΙΘΕ, ποῖ 1 «αὐας. Α ραγάοπεά 
5ΙΏΠΟΙ 15 ἃ 51ΠΠῸΥ 511]. 

16. βγυ.] ῬτΟΡΔΡΙΥ 85 ομἰθῦ, ΜΠ τείου- 
ΘΠς6 ἴο {πὸ ἰαϑί νεῦβθ, που σ το {πΠ6 Οτεεὶς 
ΤΟΔΩΟΥ {Π6 Οἴπεγ Ἰάθα οἵ ΡΥΪΟΥΙΥ ννοι]ὰ 4150 
θεὲ οοηνευθά. 

αἰ] Ἰοπσοι 7εγίο.}] 1 ΛΙΘΓΑΠ]Υ, “ [Π6 81] Ιοηρ- 
5 ΠοσΙη ς᾽" 2,6. Α1}} ἘΠπαΐ Ἰοηρϑιοσιηρ οἵ ἢ]5. 

70» α ρῥαΐέεγπ.) ΠΕ ἢγϑέ ἀγδιρῆῃΐ ΟΥ βἰκείςῃ 
ἴο 56ῦνε 85 {π6 οὔ{Π1Π6 ἔῸΓ 411 Γπξιγο {{π|65. 
Βυΐξ νι μδΐ 15 1Π6 ραϊζζοσῃ ὁ ὙΠῸ τιϑιι8], δηά 
ῬΕΥΠαΡ5. {πΠῸ σογτοοΐ, Θχρ]ηδίίοη 15 {παΐ Ῥδὶ] 
ΒΙΠΊ5Ε]Γ 15 {Π6 ἔγρίοαὶ Ἰηδίαηοε οὗ ἃ ποίοσϊοιιβ 
5ΙΠΠΟΙ βανο ΒΥ {πὸ Του θάγαηοε ἀπά τηθγοῦ οἵ 
ΕΠ γιβὲ; δῖ 1 τπᾶὺ θὲ {πΠῸ Ἰοηρϑιιβογίηρ οὗ 
ΟΠγιβέ ἴῃ 8. Ῥδ}]}}5 σᾶβθ νυ ΙΓ ἢ 15 {π6 ρδίζεση 
οἵ 811 σοι ὩΠθοι ποθ Ἰοηρϑιετῖηρ ἴῸσ ΓΠο58 
ὙΠΟ 5Π01]4 μουθαῖζοσ θε] να οἡ Ἡ ἴπι. 

117. Οπ {πε τϑοο]]θοίίοη οἵ {Ππε656 τηθγοῖθθ 
με ΑΡροβῇϊα Ὀγθαῖζα Του ἢ ἴῃ ἃ ἀοχο]ορΎ, ἀ5 ἴῃ 
Ἐπ. ΧΥ].. 25--27: τ Τ τη. νἱ. τό. 

τγιίο ἐῤὲ Κίηο εἰογπαὶ.] 1 Λίογαγ, Κιηρ οὗ 
ἘΠῸ ἃρΡ65, τῶν αἰώνων, 5ιρροβίθα ΡΥΟΡΔΌΙΪΥ ὈΥῪ 
“γε ]αβί!ηρ," αἰώνιον, αἱ ἴΠ6 6η4 οὗ {Ππ6 1αβέ 
βεηΐθηοςο,-οὗ 811] Πποβα ϑιισοθβϑϑῖνθ Ἔβροςῇβ ἀπά 
αἰἰβρθηβδί!οηβ νυ πὶ ἢ ἰορθίπου τηδάθ ΠΡ ἴῃ {πὸ 
Ἡεθτονν πλϊπα {πὸ Ἰάθα οὗ εἰθυηῖυ. 

Ζριηογία! ] ἸΠΟΟΥΓΠΡΕΒΙῈ : ὙΠῸ ποιοῦ 
ῬΟΓΙΒΠ65 ΠΟΙ οἤδηρ 65 

ἔδὲ ογῆῖν «υἱξε Οοά,1 ἘΔΊΠου, [86 οπγ Θοᾶ. 
ΤΠΟ ννογά “νῖ56 15 ποῖ ἴῃ {πῸ θεβέ Μ98. 

18. Τῤῆς εραγρθ.) Τὰ ἢὰ5 Ῥδθη ἀομυθίεά 
Ὁ ΠΘΙΠΟΥ [Π6 τοΐθγθηςθ 15 ἴο ψνπδΐ ργθοθάθϑ τῇ 
ὙΥ. 3-5, ΟΥ̓Τ5, ΟΥ̓ ἴο ψ»ῇηαΐ [Ὁ]]ονν5. Βιαΐ νεγ. 
1515 ποΐ ἃ σομηπηδης, Δη4 [Π6 1Π]ΠΠΟΙΟΠ5 1Π 
ἴμ6. ΟἾΠΟΙ ἔνγο ρᾷββαρθβ ἃγῈ6 σοπιρεῖθ. ὙΠῸ 
ΤΠ] ΠΟΈΙΟΠ ΠΟΘ 15 “ ἴο νγαγ {Π6 φὍοα νγατίατο, 
ἴη ἀοίηρ ὙΠΙΟἢ, Πονγονοῦ, ΤΙπιοί ΠΥ τοι ]ά, 
πὸ ἀουθί, Β6 4150 οδϑυίης [η6 [οσθβοίης σοτη- 
ΤηΔΠά5. 

1 ς02212211.] ϑο]θτηηϊγ. 

αεκογεἰϊι ο, 45.2 “Ἰῃ δοοογάασπος ἢ 

σιν Ζ70ε2.--- οι, 111. 

ΤΥ ΘΈΒΗΙΣ, 1. 

ι8 ὙΠ οἤδῖρε 1 σοπλπηϊξ τππίο 
{Πε6, 8οη ΤΊ πηοτῃγ. δοσογάϊηρ ο {ΠῸ 
ΡΙΓΟΡΠΘΟΙΕ8Β. γῆ νγεπέ Ῥεΐογε οἡ 
πες, τΠδὲ τῃοι. ὈΥ Ἐπαπὶ πηϊρῃζεβε 
γγΔΓ ἃ ροοά νναγίαγε ; 

19 Ποϊάϊηρ ἔτἢ. ἀπά ἃ ροοά ςοη- 
ΒΟΙΘησΕ ; ΨΏΙΟΠ 8οπθα Πανίπρ ρεΐ 
ΑΥΤΔΥ ΠΟΠΟΘΓΠΙΠρ [ἈΠ ἤᾶνε πηιδάς 
ΒΠΙΡνγΎΈΟΚ : 

20 ΟΥ ψῇοπὶ 15 Ηγπηεηξειιβ δηά 
ΑἸεχαπηάογ; ννῆοπιὶ 1 πᾶνε ἀε]ϊνεγεά 
τπίο ϑαίΐδη, τΠδξ ΓΠΘΥ ΠΊΔΥ ἰΘβαγῃ ποῖ 
ἴο ΒΙαΒΡΠεπηα. 

1Π6 Ργόορμθοῖοβ νυ] ἢ ννεπί ὈοοσΘ σΟΠΟΟσΠΙ ΠΡ; 
[Π66 :᾿ 2.6. [πΠ6 Ρῥτορ πϑίϊοδὶ αςζογα πο θ5 ΡΧΓΘΥΙΟΙΙ5 
ἴο ΠΙ5 οτγάϊπαίίοῃ, ννῃῖοἢ τηαγκοα Πἰπὶ οἷ ἴοτ 
ἢ5. οἴποθ δηά ϑβαποίϊοπθα {Π6 Ἰαυῖπηρ οη οἵ 
Βαηά5. 80 ἴπ Αοσίβ ΧΙ]. 12, “ ϑεραγαίε τὴ6 
ΒΑΥΠΑΡθα5 4η4 8411] ἔοσ {Π6 ννουὶς ννυπεγεπηΐο 1 
Πᾶνα οΔ]16 4 ΤΠοτὴ ἢ νγὰ5 {Π6 “"'" ρσγόρῆθβου "νὴ 
ννοηΐ Ὀοΐογο {ΠΕῚΓ ογάϊηαίίοη. ΠΕ ἄδϑιρπα- 
τ[ἰοη οἵ ΤΙπιοΐηγ ἴο {πὸ Μ|πιβίοσιαὶ οἤϊος 
ΤΡ θὲ δοσοιηρδηϊθα νυ ἃ Ργθάϊοίοη ΟΥ 
Ἐχπογίδίομι {παῖ π6 σου] ργονθ ΠΙΠΊ5Ε6] ἃ 
ΒΟΟά 50] 616Υ οἵ [6515 (σιϑί. 

ἐῤραΐ..... ὧν ἐῤεη. ΕἸδά ἴῃ {Π6Π|, 45 ἴῃ 
ΔΥΤΛΟΙΥ. (ΟΥΥ τ Ῥείεγ ἵν. 1, “ ΑΥ̓ΠῚ ὙΟΌΎΒΕΪ 65 
νἹἢ ἘΠ 6 5απὴθ πη η4.᾽ 

αυαῦ ὦ φοοάί αὐαγίαγε.] Ἐδίμοσ, π 6 βοοά 
ὙνΑΥΓΆΓΘ, νυ ΠΙΟἢ ΘΥΘΓΥ ΤΙ ΠΙϑίου οἵ {πΠ6 σοβρεὶ 
Πᾶ5 ἴο ννγᾶρε. Ἐξ 2 ΤΊπι. ἰν. 7. 

19. Ηοίαϊησ ζαϊ!ρ, απ αὶ σοοά ᾿τοποείεηεε.} 
ἌΝ ΒΙΟΗ ΓΕ ΕΥ̓ΘΥ ΟἸοβεὶν θοιπηά τορεΐμοσ. Α 
Ὀ44 σοπβοίθηοθ 15. ἃ 5ΟΌΓΟΘ οἵ ὉΠΠΡο]Ιοξ, ἀπά 
ΤΑιτ ἢ ΡασΙΠ65 {ΠῸ σοηβοίθποθ. 

«υρίερ.] Α βοοά σοπβοίεποβ. 

ῥαυΐϊης ῥεΐ ααυαν.] Ἀλδίποσ, μβανὶπρ τ αδὲ 
ἔγοσ ὉΠ 6 πὶ, ὙΥΠΠΓ}}ν πα (61 ουδίε)υ, “85 ἃ 
{ΓΟΙῸ Ὀ]Θβοπη6 πηοηϊΐου ἦ (ΒεηρΕ]). 

20. Ηνγηιογιξις 15 τηθηΠἸΟηΘα ἀραῖπ 85. 8Π 
ΒΟΓΘΟΔΙ] ἰθδομοῦ 1η 2 ΤΊΙΩ. 1]. 17, 18, ΏΘΓΟ 
ΟΠ6 Οὗ ΠΙ5 ΘΥΓΌΠΘΟΙΙ5 ἰομοῖβ 15 βίαφίθα ἴο 6 
{παῖ “16 γαϑυσγθοίοη 15 ραϑὲ αἰγοδάυ." ΟΥ̓ 
““Π]οχαηάογ ποῖ Πρ 15 Κπουνη, ΠΠ|655 ΠῈ θ6 ἘπῸ 
58 ΠῚ ὙΠ “ ΑἸΘΧαΠάοΥ {πῸ σΟΡΡοΥσΠ ἢ, τὸ -- 
ἔευγεά ἰοὸ ΌῪ δῖ. Ρδ1] ἴῃ 2 ΤΠ. 1γ. 14) 85 
Βανῖηρ ἄοπο Πϊτὴ τ 0 6Υ]]. 

γα») ἰεαγη.] ΜαΥ 6 ἰδιρῃξς ὈΥ ομαϑέϊβο- 
Τηθηΐ. 866 1 Ἃὐου. ν᾿. 3-5 δπη4 ποΐθβ. Τἢϊ15 
5Θ6ΠῚ5 ἴο Πᾶνε θθθη ἃ ᾿πά]ο 14] ΡΠ πιθηξ, 1η- 
Πιοϊοά νὰ {πῸ νἱονν οἵ Ὀυπρὶπρ πΠ6 οβθπάθγ 
ἴο τΤερεπίδηος ; ΒΟΠΊΘΕΠΊ65, ἃ5 Πεῖθ, ὈῪ ἴπ6 
ἈΡροϑβίϊβ ΒΙπηβοὶῖ; βοπηθεη65. ΟΥ̓ Π15 Δ Πουϊίν, 
τορϑίμοσ ἢ {πΠαΐ οἵ {π6 ΟΒυγοΙ, 5 ἴπ {ΠῸ 
ςᾶβϑε οἵ ἴῃμθ ἱποοβέιοιβ (οσ π ΐδη : ἀπά ἴο 
ἢᾶνο οοπδιβίβα ἴῃ ἃ 50] πΊη (ΕἸ νουὶηρ ΟΥ̓Θσ οὗ 

2 Ὁ 

769 
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1ῃ6 οὔ ὺάθι ἴο ϑαίδῃ, ἴῃ ογάθγ ἴο {πΠ6 ᾿πῆ]ϊο- 
τίοη ΕΥ̓͂ ϑαίδηῃ οἵ 5οπὶθ ὈΟΩΠῪ ἄϊβθαβθα ΟΥἤ 
ΒΕ ΠοσΙηρ, ἴο θῈ σοπίϊπιιοά, 1 ννου]ά ὩΡΡΘΔΓ, 
111 οὐ Πῖβ τερεπίδποα πὸ ρεηϊΐθηΐ νγὰβ στὸ - 
ϑίοτθ ὈΥ {πὸ Ομαγοῃ. [ΙΕ ννᾶβ, {πογεΐοσγο, 
αἀἰπογοπί ΠΌμὰ, Πποιρ ἢ ΡγΟΡΔΌΪν ΔοσοπΊραηϊθα 
ὈΥ, ΘΧΟΟΠΊΠΊΙΠΙΟΔΊΙΟΏ, ΟΥ̓ ΘΧΟ] ἰϑίοη ἔγοπι {Πα 
ΠΟΙ Πληΐοη οὗ [Π6 [αι]. ὙΠαΐ της ᾿πΠ͵|ο- 

: ΘΙ , 

το οἵ ΒΟ ΠΥ ἀἸβθαβα ννὰ5 ροστηϊ θα ἴο ϑαΐαπ, 
να Πᾶνα {Π6 διυίπουιυ ποΐ ΟΠΙΥ οὗ ἔπ [ον ἢ 
ϑουρίαγοβ δηα [θυνβῃ ΕΘ ΓΕ. 85 1π {ΠῸ6 σαβε οὗ 
1οῦ, Ρυξ οἵ 8.. Ραμ], ννῆο (4115. ἢ15. “ποῦ 
1π ἴπ6 ἤδβιι," “[Ππ6 πλθϑβθηροῦ οἵ ϑαΐδη ἴο 
δι δε Πῖτὴ ᾿ (2 ΟΟΥ. χΙϊ. 7), ἀπά οἵ οὔ 1 οτά 
Η]Πλ56}Ὁ ({μκο χα. 16), “ΙΒ ννοσηδη, ννῃοτα 
ϑαΐδῃ μαίῃ θοιπηά, ἰο, {Π656 εἱβῃζεθη γεϑαγϑ." 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤ ὁπ. νεῖβα 2. 

ΤῊΕ ἑτεροδιδάσκαλοι ΙΝ ΤῊΕ ΠΡΗΕΒΙΑΝ 
(ἩΆΟΘΗ. 

ΤῈ 5. 4 ρτοιηάϊθθθ δϑϑατηρίίοη τπδὲ {ΠπῈ 
ΘΥΓΟΙΒ. Ργθναϊθηΐ δ ΕΡΠΘβιβ ἀπά ἴῃ Οτοίο, 
νΠοἢ Ιου δηά ΤΊζ15 ννοῦα ἴο ΟΡΡΟββϑ, 
ννεῦο Ἰἀθπίοαὶ ἢ ΔΗΥ͂ οὗ {π6 ἀενεϊοροά 
[οΥπὶ5. οἵ {πὸ (ὐποβίϊς. Πούθϑιθβ, 511] 1655. νυν ἢ 
{πὸ οἰαθογαΐο ϑυϑίθπιβ οἵ Μαγοίοηῃ ἀπά Ν᾽ αἰθη- 
ΤΠτ|5.; Δη4 νἱτἢ 11 [4115 [π6 ἀγριπιοηΐ ἄγαννῃ 
ἔγοιη {Π15 ἀϑϑιηθά ᾿ἀΘη ΠΥ, νυν ο ἢ Δ 5515}5 
1Ππ656 ᾿ΡΙβΕ]65, Οὐ οἱἰποσ οἵ {Πποπὶ, ἴο ἴπΠ6 βθοοπά 
Πεπίασγ. δε πΊαΥ, ἤονναυεῦ, 566 ἴπ {πε56 
ΘΥΓΟΙΒ {πΠῸ (ὐποβίϊς μου βῖ65 22 εαγὶν ῥγοσχεσς οὗ 
)7ογριαϊοι: ἃ Ῥγοσθδ5. ΨΨΏΙΟἢ, ἴῃ δοοογάδποθ 
ἢ της ἰαννβ οὗ ἴῃ6 ἀδνεϊορπηοηΐ οἵ {ποιρἢΐ, 
για Πᾶν ἴαϊζθη ρΐδοθ αἵ ϑοπὶθ {{πηῸ6, δηά 
ὙΠΟ ἢ Ἰη ΟΥ̓ΘΓ ἴο ργοάπος {ΠπῸ ῬΠΟποπιθοπα οὗ 
1Πη6 οπά οἵ {πῸὸ ἢτγϑί δηά {πὸ ἤγϑί Πα] οἵ {πὸ 
ΒΘοοπα σοπίμτιθ5, πλιιδέ αν ὈδΘη σΟΙΠρ ΟΠ, αἵ 
Ἰοαβέ ἀπσηρ {πὸ ἰαίοῦ ρουϊοά οἵ δῖ. Ῥδ1}5. {18 
ΠΑ ΤΊ ΠΙβίσυ. ὙΠῸ εοἸοπηθηΐβ, ᾿ηἀθθά, ννΈγα 
ἴῃ οχἰβίθηςθ, δηἋ ννεῦε ὈΘρΊππΙηρ ἴο που ᾿πηΐο 
ΨΑΓΙΟΙΙ5. ΠΟΥ] Ι ΠΔΙΙΟΠ5, ἃ5 ΘΔΥΪΥ ἃ5 (ΓΙ ΒΕ ΙΔ ΠΥ 
1561: ΤΘυνΊβἢ βρθοι]δίϊοη, δἰ Πποιρῃ σοπῆποα 
ὙΠ ΠΙΠ {Π6 1Ιπη15 οἵ {π6 ϑαογοά Βοοῖβ, πμαά 
Τοιιηα ἴῃ {ποῖὴ Ὡδιιηάαηξ πηδίζου ΤΟΥ τηγϑίϊοα] 
᾿πτουρσθίδίοη, {Ε1| Παά ποῖ 4150 ἱπηρογίθα 5οπλὸ 
Μαρίδη τοποῖ5. ΤῸ ΠΑ] 15πὰ οἵ {πς Εἰ αδέ, νι ἢ 
1[5 ΤΙΝΑ] ῬΓΙΠΟΙΡΙΟ5 οἵ σοοά δπά εν]], {πὸ Ἰαΐίου 
ΟΥ ΒΟ ΘΙΕΠΟΙ ννᾶ5 1561 ΟΥ ννὰθ {Ππ6 ΟΥΙΡΊΏ 
ΟΥ̓, πγαϊίου, Πα θΈθη βρυθδάϊηρ ννεδίννασά, ἃπά 
μαά Ὀγοιυρπῃξ νυν 1 Βοΐἢ. οἵ 1ἴ5 ορροϑβίζο, Ὀπΐῖ 
ΘΠ] ΠΑΠΥ Ἰορίςαὶ, τϑϑι]5-- τα βίου δορί! ΟἸ5Π1 
Δη4 δῇ ὈΠΌΪΠ5Π1Πηρ’ ΠΠΙσοπί!οιισηθ55. Απά Οτσεεοὶς 
ΡΠΠΟΒΟΡΠΥ, 45 το 6 ]]6ἀ ὈγῪ 1Π6 Νοο-ΡΙα- 
τοπ!οῖδη5 οἵ ΑἸθχαπάγια, ννὰ5. σοδ] βοιηρ νυ] ἢ 
Βοίἢ {π6 ΟἴΠΟΥ ο]οπηθηΐϑ, ἰα Κιηρ ΠΡ ᾿πίο 1561} 
{Π6 ποῖ ὩΠΟΟΠρΡΘηΪΔΙ {πθουῖθ5 οἵ {π6 αβῖ, 
Πα Ἰοαάϊηρ ἴο πονν ἃΠ4 ᾿ηρϑηΐοιιβ ἱπίογρτε- 
ταϊϊοηβ οἵ {πὸ δϑουιρίμιτοβ οἵ {πῸὸ ΟἹά Τεβία- 
τηθηΐ, ὈγῪ ΠΟ {πὸ ννογάβ οἵ Μοβεβ ἀπά 
τὴς. Ῥτορπμοίβ εῦο πιαάθ {πὸ γθΠ]ο 165, 1 ποῖ 
οἸαϊπηθα 85 ἴπ6 οΥρῚη απα ῥγοϊοίυρεϑβ, οἵ {πὸ 
ἀορτηαβ οἵ {πὸ Ασδάθμηγυ. ΒΥ ἄξδρτεοβ ἴπεβὸ 

Θ]οτηθηΐβ, σοι πο ἴῃ ἀἸβθγοπέ ργοροσγίϊοηβ 
Δηἀ ᾿Π ΟΥ̓ νάγῖοιβ ᾿ηἤτιθησοθβ, θαραη αἶσοὸ ἴο 
αἰΐδοῃ {ποιήβοϊνοβ ἴο {πε ἀοοίγιηθβ οἵ (ἢ τὶ5- 
τἰδηϊγ. μας μαά θθθη ΡΒΠ]ΠΟΒΟρμΪο5. τ Π- 
ουξ᾽τμε ΟΠμυγοι, θδοαπιθ Πού ϑίθβ ψ]Πΐη ἴ: 
αηα 81. [οἤπ, ργορ Ό]Υ αἱ {πῸ οἷοβε οὔ {πΠ6 
ἢγϑί σθπίισγυ, ἀπά [στο περιιβ, ΓΠΘΟΡΒΙ] 5, ἀπά 
Τογί]] 1, νυ] ΠΊΔΠΥ͂ ΟἴΠΟΓ5, ἴῃ {Π6 βθοοπά, 
Π8δ4 ἴο ἀείοπά {πΠ6 (σοβροὶ [5618 αραϊηϑδί {πῸ 
[αηίδϑες, Ὀὰς βεάπςξνε, οΥοσβ5. οὗ Π6 να. ]ΟἹ 85 
Οποβίϊς βοοΐβ. Α,5 γεῖ, ποννγθυουῦ, [656 ὉΥΤΟΥ5 
ὙΜΈΓΕ Οχιβίηρ; ΟὨΪΥ ἴῃ {ΠΕῚΓ Τα πηοηΐβ, ἀπ 
{π6 ποίίομβ, νν ποι ννεπί ἴο πιακθ {ποπὶ ΠΡ, 
ΓΟ ΠΟΙά Ργοῦαθ]ν ἴθ ἀϊβεγοηΐ ργορου- 
(Ἰ0Π5 ἴῃ ἀϊῆογοπί ρίαςθθ. Αἵ Ερἤδβιιβ, νυν 1] 
ΤΙΠΟΙΠΥ ννᾶ5 ἴπεγο, ἴῈ νγου]α βεαπὶ ἴο Πᾶνα 
θθθη {πῸὸ [ον !8} οἰθπιθπέ ννμῖοῃ Ργανδ]θά ; 
ποῖ---ἃ5. ΡΓΘΝΙΟΙΒΙΥ ἴῃ (ὐαἰαδίία, ἀπά ΡαγίΆ}]ν, 
ΡΟΓΠΑΡ5, αἱ Κοπιο---α ἀορπηδίο βυϑίθμη νυ Ὠῖ ἢ 
1ηϑἰϑίθε ἃ ἡ οἰΓΟ πο ϊδίοη πη {πΠῸ δοσερίαποα 
οἵ [πὸ ψγῇοϊς Μοβαῖὶς 1νἂνν ἃ5 ΠΕΟΘΘβαΓῪ ἴο 58]- 
γνϑίιοη ; Ὀμΐ ΓαΐΠΟΥ, ἃ [Θπάθπου ἴο δχαὶὲ {ΠῸ 
1 ανν, 45 Ἐεχροιπηάδα ργοῦ}Ὀ]νΥ ὈΥ τηγϑίϊς 1π- 
τογργοίαϊίίοηβ ἀπά ΒΑ ΙηΙοΑ] ἰγδάϊοηβ, το ἃ 
ΠΟΙ Π56] οἵ ρεγξδοϊοη ψνμῖ οι νου] ταῖσδε {πα 
ΕἸ γιϑδίίαη τὸ ΠΙΡΠΟΓ ἄδρτεεβ οἵ ΠΟ] ἸΠ655. 
ἼΠΕ56. ΟρἱπΙοη5, {πογεΐοσο, ασὸ {γεδίθα Ὀγ {π6 
ἈΑΡοβίϊθ ποῖ 50 πλιοῇ ἃ5 ῥεγεσῖες, ἴῃ {Π6 ἰαΐοῦ 
56η56. οὗ [Π6 ἴθγπΊ, νυ ΠΙΟἢ οπξ ΟἹ ἴΠο56 πὸ 
Π6Ι4 πεῖ οσὰ [Π6 Ομασοῃ, Ὀκξ γαῖπευ ἃ5 
ΤΙβο μι θνοιθ ΟΥΤΟΥΘ. γΒΙΟΝ οπάδηρογοα {ΠῸ 
θα! οἵ ἘπΠῸ βριγιίπαὶ 116. ΟΥ̓ {Π6 βᾶπιδ 
ΒΘΏΘΓΑΙ ΟΠαγαοίου 45 {Π6 ππβοιηἋ ἀοοίΓΠῈ5 
ὙΒΙΟἢ Ἰηΐοϑίθα {πὸ ΟΠ ΌτΟΙ δὲ (οΐοββε, ἔπ Ὺ 
ἄο ποΐ ἀρρϑαῦ ἴο Πᾶνθ ΤΠ ΠΡ 50 ἴατ Ἰηΐο {παῖ 
τηγϑίϊς {πθΟβορἢΥ 85, δ. 3.) “ ἴπ6 ννουβῃιρρίηρ 
οὗ δηῆροῖ5,᾽ νυ] οἢ νναβ ἈΡΡΑΓΘΠΕΥ ΠπῈ θ8515 οἵ 
1πΠ6 ΠΟΓΈσΥ οἵ (οσιπίμιι5 ἰονναγάβ {ῃ6 οἰοβα οἵ 
16 σεπίατΥ ἀπά {πὸ Πἰπκ οἵ {Ππ656 ἜυΤΟ 5. νυ ἢ 
ΟΟποϑέϊοἰβπι, Ῥγορουν 50 οα]θά ; θυΐ 85 τὰ- 
ϑαγά5. ἀδίογϊουδίίοη οἵ τηοσγα]5, θΟΐἢ ἴῃ ΡτΠ- 
ΟἸΡΙΘῈ ἀπά ργδοίϊςθ, ἔπεῖγ εἤξος ννοι]α βϑεῖη ἴο 
Πᾶνθ Ὀθθη ψοῦβθ. ((ἵ. Βρ. Ἰρμιῖοος οἡ {Π6 
(ο]οββίδη Ἡ δθϑίθβ ἴῃ 15 βδαϊίοη οὗ δι. δι} 
ἘΡΙ5.165 ἴο ἴπ6 (Σοϊοβϑίαῃβ απά ῬῃΠθιποπ.) 



ν. 1-5.7 - ΠΥ ΕΈΕΡΥ; Ὁ, Μὰ 

2 Εογ Κίπρβ, δπὰ 2307 411 (ῃδὲ δῖε 
τὲ ( ἐΡΗΡ - 1 Οτ, δρρεῖς Ϊη ᾿δυτπουυ ; {Πα να πιαᾶν [ἰεδά δ ΟΣ ΠῚ ΘΟΥΗΑΡ ΕΕ ΤΙ. 

Ζ7λαέ 1 ἐξ γ»εεδέ ἐο 2γαγ αγιαἱ ρέωε ἐλαγις 707 
αἱ γ»γι671, για ἐλε γέασοτι τυῖν. 9. Πίοτω τυολδ72 
σλομία ἦε αἰξγεα. 12 7 Δεν αγὲ γ1οέ 267, γε 
20 ἑεαεᾷ. τῷ 7λεν τλαλέ ὧδ τανεά, ιοίτυϊέ- 
σέαηιαεο ἐΐε ἐεεέζηηογιΐες ο7 Οοαὔ» τυγαΐά, 771 
εὐϊαδίγέλ, 17 ἐλεν εογιζέγεεε 171 γχαϊίλ. 

Ϊ ̓ΕΧΗΟΚΈ εἐπεγείογς, ἐπαΐ, βτϑῦ 
οἵ 8]], βι ρρ!!σαίίοπ58, ραν εΓ8, [Π- 

το βϑίοηβ, Ἂαηαά οἰνίπρ ΟΥ {Π4ηΚ8, 
ΒΕ πιαάς [ογ ἃ]] πιεῃ : 

" 

4υϊεξ δηά ρεαςσθδθὶς [16 ἴῃ 41] σοα]!- 
Ὠ655 Δη4 ΠΟΠΕΒΙΥ. 

3 Εογ 115 15 φοοά δηά δοςθρίδθὶς 
ἴῃ τῆς 5ἰρῃέ οἵ (σοά οἷ ϑανίοιιγ ; 

4 ὙΥΗΟ Ψ{Π Βμᾶνα 811 πιοπ το δ6ὲ 
βαν6 4, ἀπά το ςοπια τπίο {πΠῸ Κπον- 
ἰεάσε οἵ {Π6 {τυ τἢ. 

ς οὶ ἐΐόγε ἴς οπε (ὡοἄ, δηά ομς 
πιϑάϊαίοῦ Βεΐνγεθη (σοά ἀπά πηεη, ἴῃς 
τηδη (Ἰτῖβὲ [6βι8 ; 

(ΗΑΡ. 11.---ΟἩ9 ῈᾺ ἢ ΒΕΘσΌΙΑΤΙΟΝΞ. 

1.---ΡΌΡΒῸ ΨΝΟΒΒΗΙΡ. 

1. 1 ἐχῥογὲ ἐφεγεζογο [πῃ ΡυΓΒΌΔΠςΘ, ἢ. 6. 
οἵ {πΠ6 ρβϑποῦαὶ σοπηπηδπήϊπθηξς [τπδὲ δίνη 
((. 18), πονν ἴο 6 ριιγϑβιιθά ᾿ηΐο ἀοίδ]]. 

ἐδῆ, Π795ὲ ὦ αἱ) ἘδίποΥ, βτϑὲ οὗ 8411 
ὑμπεαῦ; ἢγβί, ἴῃ ογάου οἵ αἀἸγθοίίομ, ἀπ ΡΕΥΠαΡ5 
οὗ πηρογίδησα: ποΐ ἴῃ τοραγά ἴο {Ππ6 {{π|6 
ὙΠΘη ΡΓΑΥΘΙ ννὰ5 ἴο θ6 ιι5ε6, 85 (Σ ΠΓΥβοβίοπῃ, 
ὙΠῸ ΤΟΐΟΥ5. {ΠῸ ραβϑᾶρε ἴο {Π6 41] 29107.711716᾽ 
ΡΓΆγΕΓ: δέ αυῤεέηπεσνε ΟΘΟΙΠΟΠ ΡΓΔΥΕΙ [5 
564 1 Θχμογί, ἄς. 

σῤῥ]εαΐζοης, ῥγαγεῦ5, ἐρίθγοσς ίοης, αϑα σί- 
της 40) ἐραπάς δὲ γηιαάϊδ γον αἱ! ηιθη.} Νοῖ 
ΤΠΘΓΟΙΥ [ῸΓ ΟἸΓΒΘΙνῈ5. ΟΥ̓ [ῸΓ {ΠῸὸ Οματοῃ. [ΤῈ 
15. αἸΠποι]ς ἴο Θϑίδ 15} ἃ Οἰθαυ ἀἸβιϊποίίοη 
Ὀεΐννθεη {πὸ ἴἤγθο ννοσάβ τι5θά ὃ. ἴπ6 Αροβί!α 
ΤΟΥ ῬΓΆΥΟΓ. ῬογΠΆρΡ5, 48 βιισροϑίθα ὃν ΒΙ5ΠΟΡ 
ΕΠΠοοίζ, ἀπά ἴῃ {Π6 τηαη ὈΥ ΒΡ. Ἂν ογάβυνοσίῃ, 
{πὸ 1Ιάθα πιοϑέ ργοιηϊηθηΐ ἴῃ {Π|πῸ ἢγϑί, δεήσεις, 
“ἐς ΘΙ ΡΡΙΙοδἰίοη5," 15 ἰμαΐ οὗ νναπῖ; ἴἷῃ (Π6 
Βεοοηά, προσευχαὶ, “ΡγΑγοΥ5, {παΐ οἵ 50]6 ΠΊΠ 
ἀδνοίίοῃ ; (“1 σδη ΟΠΙΥ 6 Δρρ]ϊοά ἴο σοά,; 
Βρ. ΔΝ ογάβννογίῃ) ; ἴῃ {π6ὸ {πι|γά, ἐντεύξεις, 
ἐὲ ΤΟΥ Θ5ϑίοη5,, (παῖ οἵ ᾿ῃάϊνιάϊ4] φαγηθϑέ 
ΡΙοδάϊηρ ἢ οά. [π {Π15 ραϑϑᾶσο {ΠΟῪ 8]] 
ἸΏΡῚν ᾿πίθυοοββϑίοηβ, ἴῃ {Π6 ΟΥ̓ ΙΠΑΤΥ 56 η56 οἵ 
{πὸ νγογά, 45. ΠΟῪ ἃγῸ 81], 45. νν6Ὲ}] 45 {πδηῖ5- 
δίνης, ἴο θῈ πηδάο ““ῸΓ 41] πηθη. 

2, ον ἀϊησο, απ Κὸγ αἰ] ἐδαΐ αγὸ ἦγ απ δο- 
γ11}.1] ὙΠῸ ΡΙΌΓΑΙ 15 τιϑθὰ ἴῃ ἃ ΒΘΠΘΙΆ] 5656 
ΤΟΥ “ΠΟΘΥΟΥ ΠάρΡοπ5 ἴο θὲ Κίηρ." [Ι{ ἰ5 ἃ 
ῬΘΙΤΟΓΒΘ ΠΡ ΘΗΛ ννΠ] ἢ Ιοα Αι ἴο ἱπλαρὶπο 
1πη {Π15 Ρ] αΓαὶ Δη ΔἸ] βίη το {πΠ6 ΕἸΊΡΟΓΟΓ ἀπά 
ΠΪ5 ββϑθββοῦβ, δηἀ {πογοῖοσο ἴο ρίασθ {Π15 
ἘΡΙΒΕΙ6 ἴῃ {ΠπῸ {Ἰπ|6 οἵ {πὸ Απίοηϊπθβ. ΤῊΪ5 
τι οἵ {Ππ6 Ρ] 1] ΤΟΥ ῬΟΓΘΟΠ5. ΟΥ̓ ΤΠ] 95. [ΚΘ η 
ΒΘΠΟΙΔΙΠΥ 15 ΠΟΠΊΠΠΟΠ ἴῃ 41] ἰαηριιαροβ. ὙΠῸ 
7]6νν5 νεγε ϑῃ]οϊ πο ἴο ὈῬγαΥ ἴογ {πε Πϑδίπμθῃ 
βίαϊε ἀπάθγ νυ Πῖοἢ {ΠοῪ Ἰινθά, [6γ. χχῖχ. 7, δηά 
οἵ ΕΖγὰ νἱ. το. 

ἐραΐ.) Ἰπ οτᾶθτ ὑπ δῦ, 2. 6. γ [Π6 υυϊβάοῃι ἀπά 
τηοάογαίοη οἵ {ποῦ σα]6, νυ μῖ ἢ ννῈ ΡΥΑΥ [ΟΓ. 

ἐπ αἱ σοάϊηοες ἀπά ῥοπεοῖν.)] ΟΥ̓, “βγανγ," 
Βοῖῃ οἵ ννμὶο ἀγὸ οπάδηρογθα ὈΥ νγαγ5. ΟΥ̓ 

βϑά ποθ. ἀπ ρουβεσιῖοηθ. “Ἡοποβίυ," 85 
᾿ἰιδο ὈΥ ΟἿἿ͵Ο {γαπϑίαΐουβ, ΤηθΔΠη5. ΠΊΟΤΘ [ῃδη 
ἱπίορτιν, τοδί πῖης τη Οἢ οὗ 1Π6 5θ6ηβὲ οἵ {π6 
Τ,αἴϊη ῥοπεείας ; {παὶ ψΠΙΟΝ 15 βφοοά δπά 
ΔΡΡΘαΓ5 βοοά ἴο οἴπουύβ, γεβρθοίδθ]ς δπά το- 
βρθοΐϑά. 

8. ΠΕ σοπποχίοη 15, ΕΟΥ {π6 ργδοίίςα 
ὙΠΟ 1 οηϊοϊη οἵ ργαγὶπο [ῸΓ 41} πιθη, 1η- 
οἸπάϊηρ Κίηρθ πη τηδριϑίγαΐθο δ ποι Ρἢ 
Βοδίμθη ἃης4 ΡΟβϑίθ]ν Ρεγβθοιιΐοσβ, 15 θοίῃ 
“ ροοῦ ἢ 1ῃ [[561Ε ἀπά ““ δοςορίδθ]θ ἴῃ {πὸ ϑισῃΐξ 
οἵ οὐτ ϑανίοιν, (σοί, νυ οβο νν}]}]} τ 15 {παξ αἡ]] 
ΤΘη 5Ποι4 6 βανεά δηά οοπταὲ ἴο {πΠῸ Κπονν- 
Ἰεάρο οἵ {πὸ {γαῖ ῃ." ΟἿἿΟ ΡῥΓαυο 5. 5ποι4 6 
ἃ5 Ποπιργεῃθηβῖνο ἃ5 οα 5 ψΠ]}. 

Οοά οἱ ϑαςυίοιγ.] 866 1. 1, ἀη ποΐο. 

ἐφε ἀποαυϊεάσε.)] ὙΠῸ ἔα 11 Κπ ον] 8. 
ΘΑΙνΔΙΙΟΠ 15 ἴῃ νἱτίπθ ἀπ δἰπὶ τπίνογβαὶ. 

ΕἾγιϑέ ἠοῖ ῸΥ 81], ἀπά 15. Β]οοά οἸθαηβείηπ 
ἔγοπΊ 411 σ᾽". (Οοὐδβ ψ1]}, {Πππ|5 τουθα] θά, 15 [ῸΓ 
(411 τήθῃ ἰο θὲ βανεά. Βιυῖ Ηξ ἄοεβ ποῖ 
Ὑ011 ἴο βαᾶυθ 411 πηθη ᾿σγοβρθοΐϊνο οἵ {Π6ῚΓ ον η 
δοςσορίδηςε οὗ ἰῆθ ἰευτηὴβ οὗ ϑαϊναίίΐἼοη. Ηδ 
γ71115 πο ἴο Ὀ6 βανθά οἡ σοσίδι πη σοπα 1018 ; 
ἴο σοπιθ ἴο {πὸ {{]}] Κπονυ]θάξε οἵ {πὸ σοβρεὶ; 
Κπον]οήθθ, 2. 6. ποῖ τη ΓΟ [πηἰο]]θοίια] Ὀι 
ΤΊΟΓΆ], 1ΠΗῸΠΘΠοΙηρ {πΠ6 αβδοίίοηβ «πα [ΠῸ.Ψ 
ὙὝΠΙ5. {{Π| Κπονν]θάςξο, {πθη, νν 11] πο 6 ρθηϊ- 
ἴξηςθ, ἢ, ἸΙονθ, δηα ονϑήϊεησθ. [{ τπηδΥ θὲ 
{παΐ ἴῃ {πὸ ἰθγπὶ ἐπίγνωσις Κὼ] Κηον]εάξο, 
᾿564 50 ἔγθηπθηθ!ν ἴῃ {π6 Ῥαβίοσαὶ ΕῬΙ5[165, 
{ποῦ τὺ θ6 ἃ ἴδοϊξ ορροβιϊίοη ἴο γνῶσις, 
Κηον]θάξθ, 50. πλιιοῃ ἴῃ {π6 τηοιῖῃ οἵ {πὸ 
ΘΑΤ]Θϑὲ συγ ρου οὐ (ΓΙ β δ ηἰγ, πα υν ΗΠ] ΓΟ, 
ἃ ΠΕῚὄῸ Ἰαΐου, σαν Πὸπὶ {πΠῸ ἀρρε]]αίίοη οἵ 
Οποβίϊοβ. (οπΊρατο [5 [γθαιθηξ ΟΟΟΌΠΤΓΘΠΟδ 
ἴῃ {πΠ6 Ερ βία το {πὸ (ο]οβϑίδηβ υμθη {πὸ 
ΑΡΟοβί6 Παά ΘΙ ΠΑ Υ ΘΥΓΟΥΙΘ ἴῃ Υἱθνν. 

5. (οπῇῆγπιδίοτγΥ οὗ {πὸ ροϑβιτοη ἐπαΐ σοάς 
Μ11 5 {παῖ αὐ 5ῃοιὰ δῈ βανεά. “ὍὙΠὲ 
11 ὐογσα ἐν οἵ ἴῃ 6 ἀἰδρεηβαίίοη 1ῖ5. Ργουθά δῪ 
{Π6 πη οἵ {πὸ ΠΊβρεπβοσ." Βρ. ΕΠΠςοίς. 

ον ἔῤεγε ἰς οπο Οοά.] ΜΝ ΒΟ 15 {πὸ ϑανίοιγ 
οἵ 81}}, “'΄οπθ τηθάϊαϊου ἴοο θεΐννεεη σοά ἀπὲ 
τηθη, ἴπθ τῆδη ΟΠ γῖδε [65115:" ψο θείην 

3. ὉΤΖ 3 
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Οτ, ἃ 
Ζοσίζηεο)ιγ. 

2 ΤΟΙ ΕΓ ΕΠ 

6 ὟΝ ρανε ΠἰπΊβ6] ἃ γδηβοΠὶ ἰογ 
41}. το θ6 ἐδβε Πα ἴῃ ἄϊιε ἐἰπια. 

γ ὙΜΒοῖεξιηΐο 1 πὶ ογάαδϊπεά ἃ 
ΡΙΘΔΟΠΘΙ, ΔΠ4 Δη ἀροβίϊθ, (1 βρεὰκ 

[ν. 6---8, 

{Π6 {τα τη (ἢ τΙβέ, ἀπά 16 ποῖ :) ἃ 
[ποθ εγ οὗ της (σεπΈ]]65. ᾿η [δ ἀπά 
νΘΓΙΥ. 

ὃ 1 ψ1} ἐπαγείογα Ἐπδξ πγθη ΡῥΓΩΥ͂ 

2)1171,---ποῖ ΤΉΘΓΘΙΥ ἃ τηδΔη, διέ {πὸ ϑεοοπά 
Αἄδτη, Τοργοϑθηΐζηρ ἴῃ Ηπηβο] ἘπΠ6 ἡ ΠΟ]6 
Πιυπηδη Τᾶςε--ἰθ ἴΠ6 Μεάϊαίογ οἵ αἱ το. 1 
ἴδ {Π6 βίγεϑϑ οἵ {πῈ δυριιπιθπηξ ἐπαΐ {Π6 τπιηϊγ οὗ 
ἴμ6 Μεαάϊδίου σαυγῖ 85. νυ 1 Ἐπ6 πη νου βα ΠΥ 
οἵ {πὸ τηθαϊδέίοῃ, νυν] ἢ Ὀτίηρ5, ἴῃ [Πϊ5. ρα5-- 
βᾶρθ, {π6 ῥμηιαπὶέν οἵ ἴῃ6 Μοαϊαΐου ρσουηῖ- 
ΠΘΠΕΥ ἴογννασά. Ὑπὸ Μεαάϊαῖοῦ Ὀθίννεεπ 
Οὐοά «πηά τηδη 15 θοίῃ σοά δηά τπδη: θεῖ ἰπ 
ΟΥΘΥ ἴο δέεοηις ΜΙ βαϊδίου, ᾿ ννὰβ ΠΘΟΘσϑαΤΥ 
{παῖ {πὸ ὅθ, ψῃο 2: σοί, 5ποι]4 δὲ γηακίἊ 
ΤΏΔη ; [ῸὉΓ “1 νγὰβ. ὈΥ Ὀοϊηρ ἱποαγηαίθ {παΐ ΠῈ 
τηθαϊαϊοα," 45 ΓΠεοάογοί βαγβ5. [π Ὁ. 1]. 2ο, 
ὙΠΘΥΘ [6 βαΠΊ6 δ. θ]θοῖ 15 ἐγοαῖθά, {πὸ ρτο- 
ΤῊΪΠΘΠΟΘ 15 βίνοη ΒΥ {Π6 ἀγριμηθπηξ ἴο {πὸ Οσά- 
ῥεαά οἵ [πὸ Μοάϊαΐον. 

6. ἤὔρῥο σας ῥί»ιφοῦ α γαπμδοῦε 70. αἱ] ἢ 
1.6. “τὰ ὈΘΠΑ] οὗ 411. ὙΠῸ ργθροβιτομ ἴπ 
ἀντίλυτρον, ΤΑ ΠΒΟΙη, οαηποΐῖ ΡῈ τεάἀππάδπηϊ ; 1 
Δα 45 {Π6 1ήθα οἵ Ἄἐχοβδηρθ. Ηδ πιαάς ΗἰπΊβοῖῖ 
8 ΤΑΠΒΟΠῚ ἴῃ ΘΧΟΠΔΠΘΘ ΙΌΓ 1τ|5, ἴπΠ ΟἿ ὈΘΠΑΙ:; 
τεαθοπιθα 116 Ὁγ 116. (Ε ἀντάλλαγμα τῆς 
ψυχῆς αὐτοῦ, ἴῃ Μαίί. χνὶ. 26, “ἴῃ ΘΧΟΒδηρΘ 
Τογ ΠΙ5 501]. Απά 5εῈὲ Ῥβδβοῃ, Κζπεί. ἴρπηιαί. 
ο. χν., “ΔΩρ, δεν. ὙΠ6Ο]; Ρ. Ξογ. “νηδΕ 15 
{Π15 τάηβοότη, ἀντίλυτρον ὃ 85Κ5 (Πγυβοβίοπι. 
“(ρα νγὰβ δροιΐζ ἴο ρα η5ἢ ποῖ; [Π15 ΗΘ 
ἀἸὰ ποῖ ἦο: {Π6Ὺ νγοῦα ἀθοιιξ ἴο ρουύῖβῃ; θα 
Ἠδ βᾶνε Ηἰβ οὐνῃ ϑοῃ ᾿ἰπβίθαά οὔ ἴμεπὶ.... .. 
Ηες Ηἰϊπιβοῖΐ οἤθγοα Ἡ ΠΊ561Ὲ ἃ βδουῖῆςε ἴπ 
θΕμα οὗ ΗΙ5. ἐποηηῖοβ." ὙΠῸ ἀοοίτιπε οἵ 
8.. Ῥδὰ] ἴῃ 1Π|5 ρᾷβϑαρθ, ἴβίκθη ἴῃ 115 ραίη ἀπά 
16 ΓΔ] 56 Π56, 15 ἀἸβΈ ΠΟ ]Υ {Παΐ οἵ ον ΟΒΌΓΟΝ : 
“ΑἸπΙ ΡΠ Οοά, πο οὗ ΤΥ [εποΥ ΠΊΘΓΟΥ͂ 
ἀἸά5ε ρῖνε {πῖ|πῈ ΟἿ] ϑοη |6βϑι5 (ἢ τὶδί ἴο 
ΒῈ ΠΟΥ ἀθαΐῃ ΡΟ {πὸ οΥΟ55. ΤΟΥ ΟἿ τϑθπρ- 
το ; γγΠ0 πιδάθ {Ππογο (ΌΥ Ηἰ5. ὁπε οδ]δίίοη 
οἵ Ἡ!πι561Ὲ ὁποὸ οἤδγθαν) ἃ {{|], ρογίδοϊ, ἀπά 
5ῈΠΊοΙΘ πη ϑδογιῆσθ, οὈ]δί!οη, ἀπ ϑαςἰϑίδοίοη, 
ἔοσ {Π6 51η5 οὗ {πὸ ὑυΠο]θ υνου]ά. 

ἦο ὧε ἐεσ οί ἴηι ἀμμὲ ἐΐγι6.] 1,11. ““1Π6 ἰθϑίῖ- 
ΤΩΊΟΩΥ͂ ᾿ ({Ππεΐ νυ ΠΙοἢ ννὰ5 ἴο θ6 ἐβϑε θα οἵ᾽ “αἱ 
1Π6 ἄτι6 βθαβοῃϑ :᾿ ““ἄϊπι6,᾽ 2. 6. 85 1{ βεοιηθα Εἴ 
ἴο {Π6 νυ]βάοιη οἵ (σοά ννῆο γϑυθαϊθά {πὸ ἐσαῖῃ. 
ΠΙ5 τϑίευβ ἴο {πὸ ὑυΠοὶθ ργθνίοιιβ ρᾶββαβθ. 
ὙΠαΐ ποτα 15. ὁπ Μράϊαΐου, ἱποαγπαΐθ το θ6 
Μεαϊδίογ, ννμο βαᾶνε Η]πηβο] ἃ γαηβοιη ἔου 81] 
ὈγΥ Ηἰβ ἀδθαΐῃ, νναὰβ {π6Ὸ σγϑαΐ {γυῖῃ τ ΙΓ, 
ἔγμθη {πε Γα]ηθ55. οἵ {πῸὸ {{π|6 νγὰβ σοιηθ ἢ 
(Ὁ. ἵν. 4) ἀπά οῃνναγά ἴο ἐπε βθοοπά σουηϊηρ; 
οἵ [ῃ6 1 οΥά, ννὰβ ἴο θὲ [θβ ρα οὗ Βγ Αροϑβίϊ!εϑβ, 
Ἐνδη ΡΟ δῖ πα] τηϊπἰβίοσβ οἵ [Π6 ΟΟΒρεὶ. 
ΘΕ Τια5 1. 7. 

Ἵ. ἤῥογθιηὶο] “ἘῸΓ ΠΟΙ ἐοβε πον ἢ 
85 [δὲ ψυ μον 1 ἴοο ννᾶ5 ἕο ργοοϊ]αΐῃι. 

1 αηιὶ ογάαϊπεά.] 88 οτάἀαδϊπεά ; ““ νγὰβ 
ἀα]ν ἀρροϊπίοα ἃ ργθδοποσ," ΟΥ Πεογα]ά, “ἀπά 
Δη Αροβί!ε ;᾿ γεβ, δὴ χῤουΐϊε νυπαΐθνου [π- 
ἀαἰζίηρ ἰθαοῆουβ ΠΊΔΥ 540, δ πουρ ποΐ οὗ 
1Π6 ἔννεῖνε δηά Βουη, 45 1 ψεῦο, οαέ οἵ ἀπὸ 
πε: ΚἼ ϑρθαῖς {πὸ {γυξα, Ἱ 16 ποῦ  πΠ 
ννογ5 2: ὥῤγὶσέ αὐτὸ ποΐ ἴῃ ἴῃς θεϑὲ Μ|558. 

α ἑεαερεν ο7 ἐῤε (εμέ ε5.7 ἘΒΡΘΟΙΠΥ βαςἢ, 
85 πε Αροβίϊε οἵ πε (σεπί!65. 

ἦι χα ἀπά “σογῖέγ.) ῬΥΟΌΔΟΙΥ “4 [δδοθοῦ 
οἵ {πῸπὶ ἴῃ Π6 τὶρμί ἢ δηά {πὸ {γαῖῃ ἴο 
γγΒΙοἢ Οοά ννου]ά Πᾶνα 811 τηθη, ἱποϊ πα ]ηρ ἘΠ 6 
(Οὐ ΠΈ165, ἴο σοπλθ." ὙΠῸ ννογάβ “1 δι ἢ 
ΤΩΔΥ͂, ΠΟΥΘΥΘΓ, ΓΟΙΕΓ δα δ] οςνοῖν το 86. Ῥδα], 
γγΠοῸ δαρηΐ τη ἢ. Α [ΑἸΠΓᾺ] οδομοσ ψ}1}]} 
ἴξαςἢ {Π6 {ταῖῃ. 

ϑοπῆθ (σευτηδηῃ σομηπιοηΐαΐοῦβ (45 50 Π]θΙογ- 
ΤΉΔΟΠΟΥΓ ἀπά 1)6 νεῖίε) μανα βθθὴ ἴῃ {πὲ 
Ῥαγθη Ποῖ ἃ] δἢηγπηδίϊνο, “1 δρϑαὶς {Π6 γαίῃ, 
16 ποῖ," [με ενϊάθηοα οὗ ἃ ᾿δΐε. ξΟΥΡΈΥΥ 
1πη1 11 η’ [Π6 ΤΠ ΠΠΟΥ οὗ δ8[. Ῥᾷὰὶ] οἡ 8η οὐσσα- 
5ΙΟΠ ὙνΠΕΓΘ 500 ἢ γΘΠΘΙΊΘΠΟΘ νγᾶ5 ἘΠΟΔΙ]Θα ἔου : 
ἃη4 οἴποῦβ πᾶν ᾿ππαρι πο 1 8η ᾿πβίαποα οὗ 
1Π6 παθιΐι4] τι5δ6ὸ οἵ ἃ ρῆγαβθ θυὲη ΨΠΕΓΟ 1 
νγὰ5 ΠΑΡΩΪΥ ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ ΟΥ Ἰπ5[1Π40]16δ. Βαΐ 
ἘΠ|655 1Π6 “Το Πο 5. οἵ {πὸ ἰανν "ἢ αἵ ΒΕ ῬΠ6βιι5 
αἰ Πεγοα ἔτοπὶ [πιά] Ζευβ ἴῃ (ὐαἰδίϊα, αἱ (Δοσιπίῃ, 
Δ Πη4 εἸβθννῃεσθ, ἴΠπογεὲ οαη Ὀ6 πὸ ἀουθέ {παῖ 
{πο Υ ἀθηϊθα οὐ ἀδθργθοϊδιθα 8... Ῥα}}5 Ἀροβίε- 
510; ἃπη4 ἢ15 ϑίσοῃρ δϑβθυθυδίίοπ, ΒΘ Π 
ἈΒΒΟΓΓΉΡ ΠΙΠΊ56]Ε τὸ 6 δὴ Δροϑβί!ε, 15 ἔποσο- 
ἴογθ σοπϑιβίθηξ 85 ννῈ}} νυ {ΠῸ ΟἸΤΟΙ βία ποθβ 
οἵ {Π6 σα56, 85 νυ ἢ δὲ. Ῥδ]᾽5. 5118] βία ἀπά 
{Γαϊη5. οἵ {πουρηξ. [ 15, οἵ σουγβε, {γπὸ ἐπδξ 
“ ΓΙπλοΐῃν ΠΙΠΊ56} ἀ14 ποῖ ποθ 5. ἢ ΘΘΌΓΑΠΟΕ ; 
Ῥαξ 1{ 15 αἶδο γι {Παὲ {Π|5 Ἐριϑδί]α 15 οπἢ!οϊαὶ, 
ποΐ ργίναΐο  δηά, {πουρῃ ποῖ δἀάγεβθοα τὸ 
1π6 ἙΠΒΌτΟἢ, Ὀθαῦβ τηατκβ οἵ Ὀεΐπρ ἱπϊεπάδά, 
ἴου {πὸ πιοβί ρασί, ἴο 6 σοπηπηιπηϊοαϊεα ἴο {Π6 
ἙΒΌΓγΟΙ. 

8. 1 «υἱΠ] ἐῤῥεγοογο] ἘἈρδίαση ΠΌτη {πε 
ἀἸρτοβϑίοη οσοαβίοποά ὈΥ {πὸ ἀϊγεοίίοη ἴο 
ῬΓΔΥ ἴογ αἱ] ταθη (συ. 1, 2) ἴο οἴ εὺ ἀϊγεοιοῃβ 
ἴῸΓ ΡΌΡ]ΙΟ ὑνοβἢΙρ. 

ἐδαὶ »ιο.1 Ὑ8παΐύ {86 π|88 1ἴπΠ ΔΠ.{Π{Π6515 
ἴο ἴπ6 ννοπΊθη (Ὁ. 9). 

2γαν δυεῦν «υδέγε.717 1.6. ᾽1Π ΘΥΕΙΥῪ ΡΙδςσα 
ὙὙΠΕΙῈ ΠΟΥ ΡὈΓΔΥ, ΓΟΙΟΥΥΙης ΠΟννευαῦ ἴο ῥμόἠε 
ῬΓΔΥΕΓ. 

ίησ τῷ δοὶν ῥαπάς.] Ὁπρτγοίΐαπεαά ὈῪ 
ψ]ΟΪΘΠσῈ. ΟΥΓ ΠΡ ΠΥ. (ΕΒ 5, σαν! ἀ; ἢ 
Ὑ}11 νγάβἢ ΠΥ Πα Π45 ἸΏ ἸΠΠΟΟΘΠΟΥ͂ Δη4 50 11] 
Ι φΟΠΊΡΑ85 {Π1Π6 δἰ ίδγ :;᾿ ἀπά (Ἰ]επηεπέ οἵ  οσηθ, 
ἍΠῸ0 ΡῥΓΟΌΔΌΙΥ Πμαά δὲ. Ῥδὺ}}5 ννογάβ ἴῃ μῖ5. 



ν. 9---15.} 

ἜνΕΙῪ ψνΠαγα, ΠΠπ|πρ ἀρ ΠΟΙΥ Παπάβ, 
στ Ποιι ννγαῖῃ δηά ἀοαθέϊηρ.. 

9. ἴπ {κα πηδηηοῖ αἶβο, {Πδὲ νγοπΊθη 
δάογῃ {Παπηβαῖνεβ πη πηοάθϑε Δρρᾶζεὶ, 
Ὑγ ἢ 5Παπηοίασεπεββ Δ4Π4 ϑΟὈΓΙΕΙΥ :; 
ποῖ νι ὑΡγοιάθ 4 ἢδὶγ, οὐ ρο]ά, οὗ 
ΡΘΑΓΪ5. ΟΥ̓ ΘΟΒΕΪΥ ΔΓΓΑΥ͂ ; 

1Ιο Βυὲ (γννῃῖοἢ Ὀεσοπιθεῃ ννοιπθῃ 
ΡΓοίαβϑίηρ σΟ]1Π655) ἢ σοοά ὑνογΚϑ. 

11 [εἰ τΠῸ ννογηδῃ ἰθάγη 1ῃ 81:16 ηςς 
ὙνΊΓ 1] ϑιι]ςείοη. 

12 Βιιῖὲ [ 5ιῆεν ποῖ 4 νγοιπδη ἴο 

ἘΥΤΓΘΨΈΕΕΥ. ΤΊ. 

ἴεΔο ἢ, ΠΟΙΓ ἴο τἰϑιΓΡ ΔΕΓΠΟΥΥ οναῦ 
της πηδη. διιξ το θ6 ἴῃ 8ι]εηςα. 

13 ἕο Αἀδπὶ νγὰβ ἢῖβὲ [ογπηαά, 
τΠεη ἔνε. 

14 Απά Αἀδπη νγᾶβ ποῖ ἐδςεϊνεά, 
θὰς {π6 ννοϊηδῃ θεὶηρ ἀδοοίνεα ννγδϑ 
ἴῃ [Π6 {γαπβογαββίοη. 

15. Νοινιπβίδπάϊηρ 5Π6 541} ΡῈ 
βανϑά ἴῃ ΤΠ] Δ θαγίηρ, 1Ε {παν ςοη- 
τίηπι6 ἴῃ (ἈΠ ἀπά σπαγν δηά Πο]]- 
ΠΕ658 ὙγΊῚ ἢ ΒΟ ΓΙΕΙΥ. 

τηϊηᾷ 1---Τ1 εξ τι ἔΠ6Π ΔΡΡργόδο ΠΙπὰ ἴῃ ΠΟ]}- 
Π655 οἵ 5011, Π{π|Πρ ΠΡ Ρριγα ἀπά τππάςφῃ]θά 
Παπάϑ ἴο Πιπη. Αὐ (ογτ. χχῖχ. ΤΟ νυ 6] -κποννη 
«ἰτει6 οὗ ΡΥΑΥΘΥ ΔΠΊΟπηρ [Π6 [οννβ πα ΘΑΥΥ 
(τ βέϊαπ5, 45. νγ6Ὲ}} 85. διηοὴρ ἴΠ6 Οτθοκβ απά 
ἘοΙλΔη5, νγὰβ ἴπ6 Ραὶπὶθ πρ]ΠΠο 4 ἰονναγάβ 
Πράγυθη -- ἰεπάθη5 δά 5ιάθσα ρα] Π185 :᾽ ̓ π1ςὰ- 
ἔνε οὗ {πΠ6 ογζεγΐσισ Οὗ ἴΠ6 ρθι τς πα ΡοΥΠαΡ5 
οἵ πε τϑδάϊπεϑβ ἴο χεχόζυε ἴῃς οἱ5. βοιρῃΐ. 
ΟἿὐ ροβίμισγο οἵ [ο]άθά ραϊπιβ, βαιά ἴο ὕὲ 
ΠΟΙΠΠΊΟη ἴο ᾿πάο-(Οογπηδηϊς γάσθβ, ΡΟΥΠΔΡ5 
ἀεποίεβ οαόγεο οι ΟΥ̓ στδηη1 5107; ἃ5 νν ἤθη, ἴΠ 
{πε αοΐ οὗ ἔδιι 44] ποιπαρο, {Π6 Το] ἀθα Ππαπά8 οἵ 
{Π6 να554] ἃτὰ ρας θεΐννεθεη {πὸ μαηάβ οἵ {ΠῸ 
ΒἘΖΟΓΔΙΠ. 

«υἱέδομέ «αυταὶῤ απά ἀομδέϊισ. ΟΥ̓́, ΡΟΒΒΙΘΙΥ, 
“ὁ ἀἰδραξζαίίοη ᾿᾿ Πού δηά 1 Μαγκ νἱ]. 21; δηά 
ῬΆΙ]. 11. τ4. [{15 ἴῃ ἴδνοιυγ οἵ [Π6 στο πάθυιης; 
οἵ ΟἿἿ  νϑύβίοπ {παΐ {πῸὸ ννογά διαλογισμὸς 
ΒΙσΏΠ65 “" ἀοι ὈΓ Πρ ἡ Θνοσυ ΠΟ ΓῈ εἶδα ἴῃ {πὸ 
Ν. Τ᾿, [Παῖς τ ννγὰ5 50 τιπάἀογβϑίοοά ὈΥ {πὸ 
ΘαΥν Οὐαὶ ὀχροϑιΐουβ, ἃ5 (ῃγυϑοβίοπι; δηά 
{παῖ 1 ΠΑΥΠΊΟΠΙΖ65 ν]Π {ΠπΠ6 Τοδοῃιηρ οἵ ΟἿΓ 
Τοτὰ (Μαγκ χιὶ. 24) ἀπά οἵ δῖ. [π|65 ((. 6, 7). 
Τοιθΐ, 45 ννῈ}} 45 νυσαΐῃ, Πμιπάθυβ {η6 ἊβίσδοΥ 
οἵ Ρῥγάυεσ. ΒῸΓ {π6 ἰαϊζοῦ στοπάοσγιηρ 1 15 
πτροα {παΐξ {πΠῸ νοῦ διαλογίζομαι 515: η1ῆ65 ἴο 
“ἐ ἀιδρυῖε ̓  1ῖὴ Μδγκ ἰχ. 33, δηά οἰβθνῃεχε ; 
πη (Παΐ {Π15 αἵ ᾿θαϑδέ Ροββϑιθ]α βθῆβθ ΔρΊΘο5 
θείου νυ ἴπ6 σοπίεχε ποθ ἀπά ἴῃ ΡΉ]]. 1]. 
14: ἴουῦ ἴῃ θοΐἢ ραββαροϑ ἴἴ 15. γαῖπου οινναγά 
ςοηΠιοΐ οἵ ορίπιοη, ἔμαῃ {πῸ ἰηνναγά σοπίοβί 
1η ἴΠ6 Πεοβιζατίηρ τηϊη ἃ, ἡν ΠΙΘἢ 15 ἀδργθοδίεά ; ἴῃ 
{πὸ Ἰαζίου σαβ6 ἃ5 1Π]ΌΓΊΟΙ5 ἴο {πὸ (ἸΠΓΙβί [4 5 
Ὀ]ΑΤΊ6 655 ΘχατηρὶῈ : Πογρ, 45 οὈϑβίγιςοίινο οἵ 
Ἐπ6 ὉΠΙΓΥ Οὗ σομητηοη ΡΥΓΔΥΘΓ. 

Θ. [π πᾷ τιαππε. .. ἐδαΐ «υογιεη.)] ΤῈ 
ΜΟΊ ΘΠ: 511} σοπτΙπυϊηρ᾽ ἀἸΓΘΟΙΙΟΠ5 ΤῸΓ ΡαΌ]1ς 
ὙΟΥΒΠΙΡ: ΚΙ ΜΠ] παΐ της ννοπΊθη, ΠΟ 85 
ὙΕῚ] 245 {πὸ πιο Ψ}}} θὲ ργεβεηΐ; ἴοσ {ποτ 
15 ΠΟ ϑγουηθη᾽5 (οιυχί ἴῃ {Πη6 (γΙβίδη [ΠΡ Ϊο. 

αάογη ἐρεηισείυες ἐπι φιοάεσί ἀῤῥαγε.) ὍὙΠῈ 
γγΟΥΓά ΤΠΔΥ ΡΕΓΠΑΡ5 τΌΔῸἢ βοπΊοννῃμαΐ θογοπά 

1 Προσέλθωμεν οὖν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι ψυχῆς, 
ἁγνὰς καὶ ἀμιάντους χεῖρας αἴροντας πρὸς αὐτόν. 

ἄγοβ5 Δη4 οὐπαηηθηΐ ἴο ἀοπλθδποιΓ ἀπά ἀδροτί- 
τηθηΐ. 

«υἱὲ τῤραγιοίαεεά,ες..] ΑΠ δἰζοσγαίοη τηδάς 
πους Δα ποσὶν ὃν ἴπ6 ρυϊπίογβ οἵ {ΠῸ ννοσά 
1η {πΠῸ εὐϊίίοπ οἵ ότι, νυ] ἢ νγῈ 511] [ΙΌ]]ονν, 
ἴῸΓ 58 810 δ 50} 658; ἃ 5ΠΓΙΠ]ΙΚΙΠρ᾽ ἔγοιη 411 [Πα 
15 ᾿ηἀε]οαῖο απ ππθΘοομ Πρ. 

ἀπά σοὐγιοίν.] ϑοθοσυτηηἠθάηοββ, {πὸ ννε]}- 
Ὀαϊαποθα βίαϊθ οἵ πηηά ὑν πο ἢ σαοϑυβ ἔτοτη 
ΒΔὈΙΓΙ4] 561{-τοϑίγαϊηῖ. (866 Βρ. ΕἸΠοοίξ πὰ 
Ατομρρ. Ὑτεηςῃ, ὅγη. οἵ Νεὰνν Τεϑι.) ὍὙΠεῈ 
ννογά σώφρων ἀπά 15 ἀογιναΐϊνοβ, εχοθρέ {ΠῈ 
νΕΓΌ5, ΟσσυΓ ΟἾΪΥ ἴῃ {πὸ Ῥαβίογα! ἘΣ  βΈ 165, 
Δηἃ {πογα ΓΘ ΘΠΓΥ: 8η ἱπαάϊοδίίοη {Πα 
{Π6 56 βριβί]65 ννεσα υυυτθη Ὀγ {Π6 σαπιθ Ππαηά, 
Δ Πη4 ΡΕΓΠΔΡΒ5 αἵ δθοιί {Π6 58πὶ6 {{π|6.Ψ 

ὀγοϊάεα ῥαϊγ.] (ΟΕ τ Ῥεῖ. 11. .2. 

φοϊά, ογ ῥεαγ]ς, 45 ..7 ὝΠΕΓγο νοι] βεεῖη ἴο 
Πᾶν Ὀθθη τη {Π6 Β ῬΡῃδβίαῃ Ομιστο, ἃ5 ΜΙ Οβ οἰ ΠῚ 
ΟὔΌΒΟΓν 65 ἴῃ ορροϑιίοη ἴο πο ἰαιιπίβ οἵ ( ο]βιιβ 
Δη4 [{]14Π, ννοσηθη Οὗ ΡΓΟΡΟΥΓΥ͂ πὸ οομ]ά 
ΠΟΤ βοὴ ΟΥΑΙ Πΐ5. 

11, 71εἰ ἐῤὲ «υογηδμ ἰξαγ 1π οἰΐεπεο, 49". 
πῃ ΡΕΌ]1Ο ννούβῃ]ρ ἴΠ6 ΠΊΘΠ ΟΠΪΥ ἅΓ6 ἴο θοῇ 
ἃ5 ΨῈ}1] 45 ἴο ῥργαᾶῦ. ὙΠὸὲὸ Αροβίϊθ μαά ρίνεῃ 
[16 5816 1πΠ] πποίοη ἴο {π6 (ΔοΥΙπ ΠΙΔη5, ἀπά Παά 
᾿π{Ππηαῖοα {Παΐ 1 ννα5 {Π6 τιπίνοῦϑαὶ ΓΘ ΔΈΟΙ 
ἐέ΄ῃ Δ}} {Π6 σῃαγο 65 οἵ {Π6 βαϊηΐβ,, 1« ΟΟΥ. χῖν. 

33-36. 
πο ἐο μα αμέφογιίγ.] “ἜΧΘΥΟΙ͂Β6 δαΐπο- 

τιν." ὙΠῸ ρδγί οι !αγ ΡγΟΠΙ ΙΓΟΠ ΘΟΠΟΘΓΠΙ ΠΡ’ 
τεδοῃῖηρ [η ΡΕΌ]1ς, 15 Εχραπθα ἱπΐο ἃ βΈπογαὶ 
ῬΓΘςΟΘρΡί. 

18, 14. ΤΠε τϑάβοη ἴοὺσ {πὸ ργοβι ΟΠ 15 
{ννοίο!α : τ. ἘΠΕ πηΔη ννὰθ ἤ͵γβί 1Π ογθδίιοῃ : 
2. ΤΠΕ νγοπηδη ἢγδέ ἴῃ {γαηβρτ ϑϑίοη. “1 
νγὰ5 ποῖ Αάδὴ ΨὙΠῸ ννα5 ἀεοεϊνθά " ὃν {πῈ 
βεύρεπί ; ““δαΐ {Π6 ννουηδη Ὀεῖηρ βεάισθα ὈΥ͂ 
ἀεφοοις " (ΑἸξογά)ὺ “Ε]1 ᾿πΐο {γαηβρυ ββίοη, 
{ΠῸ εἴεοῖβ οἵ νυν οἢ σοπίϊπιιο 511]. ὍΠΟ ρῥτε- 
ἔεγα]α τοδάϊηρ ἐξαπατηθεῖσα 15 ΞΙΓΟΠΒΘΓ ΤΠ δΔη 
ἀπατηθεῖσα, “ποτοῦ Ϊν ἀδοοινοά," 50 ἀ6- 
ςεἰνεά {παῖ ἀδθοοῖτ 5 ἰδία] οῇξοίβ ξΟ]]οννϑά. 
(ε 8.. Ρδϑιυ] 5 γοϑΐεγεποα ἴο {πὸ ἰοπιρίαίοη οὗ 
ἴῃς ννοϊήδῃ, 2 (Ου. χὶ. 2. 
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Ἴλου 

15. Νοϊαυϊῥεαπάζηρ τὲ “}α}} δὲ τατει ἱπ 
εὐ άῤεαγίησ.] ἘΔΙΠΟΥ, του σα ΔΘῚ ΟΒ118- 
Ῥοδυΐπρ. ΓΠῸ ΚΟΥ ἴο {Π15 ἀἸΠΊΟ]Έ Ραββαρα 
τητιϑὲ θ6 [Ὀππά ἴῃ Οεη. Π|. τό. ΤΠ βεηΐθηοο 
ΟἹ [Π6 νγοπΊδη νγὰ5 ἔυνοίο 4. 8516 νγὰβ ἴο δ6 ἴῃ 
Βιδ]εοξίοη ἴο {Ππ6 τηδη: “ΤΥ ἀδβίγο 5188}} δ6 
ἴο {ΠΥ Πιιβραπά, δηα Πδ 514] σι]α ον ον {Πθο ;ἢ 
ΔΗ 5116 νγὰ5 ἴο Ὀγίηρ ἕογί ἢ σΒ] γθη 1 βούγονν. 
Βαυξ {115 Ιδίτογ ραγί οὐ μεσ ἄοοτῃ σοπίαϊποα 1ῃ 
ἔνγο νγᾶγϑ5 {π6 σοῃαϊοη5 οἵ ΠΟΥ βαϊναϊίοη. ἴῃ 
1π6 Εγδὲ ρίαςθ, ἴπ Ὀθατίηρ [15 βούτονβ δηά 
ΤΟ] ηρ 115 τοϑα!τπρ ἀπ ]65. ῬΔΕΙΘ ΠΕ δηά 
ξΑἸ ΓΒΕ], 516 ννου]ά θῈ ἀἸβομαγρίηρ [Π6 ἕπηο- 
τοη νΒΙΟἢ ΟΟα Παά 5ρβϑοίδ!]ν ]]οϊἐθ ἴο ΠΟΥ. 
Α5. Ιφθοιγ, νυ ΒΙοἢ νγὰθ {ΠπῸ πιδη᾽5. βεῃΐθηςε, 
μα5 θθοοηθ πιϑη 5 ἀπίγ, ἴῃ ἀοίηρ Ή]ΟΗ 
ΑΥῖσῃς πο ἰ5 ἴο βοῦν Οοά, 50 ἴμ6 τηοΐ που 5 

ΤΕ ΦΘΗΝΙ. ΠῚ: ἷν. 1-2. 

ἀμίῖο5. ἀπ ϑυβογιηρθ ἀΥῈ {ΠῸ νυο πη η᾽ 5 ΒΡ οὶ 
ξιποίίοη δηα ργοθαδίίοη, [Πγουρ νν] ἢ, 45 ἃ 
ςοπάϊτίοη, 586 νν1}] θῈ βανεά, Βαΐ, βεοοπῃάϊγ, 
{ΠπῸ ννουηαπ᾽5 βαπίθηςθ οἵ σμΠἀὈθασῖηρ ᾿ηνοϊνθά 
{πὸ δρροϊηίθα πηθᾶη5 οἵ πὲ οὐννῆ δπά οὗ {ΠῸ 
νυ] 5. βαϊναίίοη. δ 5θθα ννὰβ ἴο ὈΓιΐβα 
[Π6 βεύρθηϊ 5 μοαά. Απά {πι5 ἴῃ ἃ ἄβερεῦ 
56η56, θαΐ οοπδίϑίθηί ἢ [ΠῸ ΓΟΓΠΊΘΓ, 5816 
ν}1} θ6 ““βανθά {τοι σῇ ΠΟΙ ΟΠ ΘΑΥΙΠς,᾿ 85 
{Π6 ᾿πϑιγπιοηΐ οἵ {πΠ6 ᾿ποαγηδίίοη οἵ Η τη, γ ΠΟ, 
γῃρη {π6 ἔμ] η655 οἵ ἔπε {{πΠ]6 ννᾶ5 σουὴθ 
ννᾶ5 “θοόγη οἵ ἃ ψοπηδη." Βαΐ ΒΕΓ ϑβαϊνδίίοη 
15. σοπάϊοηΑ] : 2.0. ἐῤεν, 1.6. [Π6 56 χ, ςφολ ]η1ι6 
ἦμη αἰ ἀπά ἐραγιΐν (1. 6. Ἰονεὺ), απεὶ ῥοϊίπεες 
αὐἱὲρ τοὐγϊεῖγ, ἴ[πΠ6 ϑοθογσιηπἀθάποββ γεοοτη- 
τιθηἄθ ἴῃ γ. 9 8ἃ5 ΨΌΠΊΔη5. {{|6 ΟΥΠα- 
τη ηΐ. 

ΓΗΑΡΊΞΕΙΝ 1Π|’ 
2 οτυ δίς οῤο, αγια] ἀέαεοηισ, αγια] ἐλεεῖ), τυΐτες 

σλομία ὧφ γμαϊίοα, 14. ἀγα ἐο τυλαΐ ὁηαὶ «δέ. 
απ τυγοΐίε ἰο 7 Ἰπιοίψν οΥὙ ἐάετε {ἀίγιοο, 15 
ΟΥ ἐῴάε εἀπμγεά, αμαὶ ἐλε ὀέέσσεα ἐγμίζ ἐλεγ 67 
Ζαπρλέ αγιὦ] δγογέσσεα. 

ΗΙΒ ἐς ἃ ἴγιε βαγίπρ, [Ἐ ἃ τηδῃ 
ἄεβιγε [ῃς οἢῖςε οὗ ἃ ὈΙ5ΠῸρ, 

Πα ἀεβίγθεῃ ἃ ροοά νγοσκ. 
2 Α ὈΙβμορ {πεη πλιιϑὲ θῈ δΙαπηε- 

655. ἴῆ6 Βιιβθαηά οἵ οπα νν]ξα, νἱρὶ- 

ΓΗΔΡ, 111.--ΟΗ  ῈΈ ἢ ΒΕΘυΟΚΑΊΤΙΟΝΞΒ. 

11.---ΟὈΑΙΙΕΙΟΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΒΙΒΗΟΡΒ ΑΝ 
ΈΕΔΟΟΝ5. 

Ιῃ {Π15 ἀπά {πΠῸ ἴννο [Ο]]οννῖηρ οπαρίουβ ννῈ 
τγᾶςο [Π6 Θοο  Θϑ ϑΕ 164] ΟΥ̓ Δ ΠΙΒαίΙΟη οἵ ἃ (ἢ γΙ5- 
τίη ΟΠατοἢ ἴῃ {ΠῸ ἐγαηϑιίοη ρεγιοά Ὀδίννθθη 
της Ἐπ μη {πὸ ΟΠ ΓΟΠ65 νναῦθ πη 6Γ {ΠῸ 
1Ἰπηπηθ ἀἸαΐθ σου ογηπιοπξ οἵ 1Π6 Αροβίϊεβ (85 
(οτι πῃ, δ... αἴ {πῸ6 τἰπηθ νῃθη δῖ. Ρδ8]} τυγοΐα 
ἢ15 Ε ΡΙβΈ165 το {πὸ (Του Π Π]Δ}5)--- ΠΆΥ ΠΡ; ΠΟΥ 
ἘΠΕῚ Οὐ ΤΠ] βίο τβ, ἘΠ 5 ΡΟΓΙΟΥ σταάθ οἵ νυ ΠΟΤῚ 
ὑνΈΓο οΔ]16 4 ΕἸ Ῥίβοορὶ, ΒΙβϑῃορβ οὐ Ῥσεβθυίεγβθ 
1η6ΠΠ Γο πί]ν, αηα {Π6 ᾿η σου, Π) ΘδΟΟη5.; νγΠ}11|6 
1Π6 νγοῦῖς οἵ θοῇ νγὰ5 ἀδθίεσμηιηθά ΟΥ̓ {Π6 
ΒΡΘΟΙΔΙ] οἰξίβ, εραγίσηιαία, Ὀθβίοννοα ὈγῪ {πὸ 
Ηοἱν ϑρισιῖ προ {π6πΠὶ,---πά {ΠῸ ΤΟΥ ΠῚ ̓ πΐο 
γγΒΙΟἢ 1 Ππαά 5ει 16 ἄονῃ, ργοῦδθ]ν ΒΥ {πα 
6η4 οὗ {πὸ ἢγϑί, σθσίδι ΠΥ ΘΑΥΥ πη {Π6 βθοοπά 
σοπέιγυ, θη Θδο ΟΠαΓΟΙ, οΥ Ὀοάγ οἵ 
ΕἸ ΓΙβε η5 [ἢ ἃ οἰΐγ, παὰ 115 οπῈ Ἅσῃϊοῖ Ῥαβίου, 
{πε η οΔ]16 4 ϑρθοιῆσα!]γ ΕἸ Ρίβοοριιβ, ΒΊβῃορ, 
τοροίποῦ ν ἢ τἴ5 ΡΥοϑΟγίουβ ἀηα 115 Π) θα ΟΠ5. 
Αἱ Ερμθβιιβ, ποτα ΤΊποτΠΥ πα θϑθη Ἰο θῪ 
8ι. 811 ἴο ΘΌΡΡΙΥ Πὶ5 Ρρίασθ ΠῸῦῸ 85. ομῖθε 
Ῥαβίου δηά (σονούποσ οὗ {πὸ πΌτοι-- -(νΠο- 
1ΠΕῈΓ 85 ἃ [ἘΠ ΡΟΥΑΓΥ͂ ἈΥΓΔΠΡΈΠΙΘΩΪ ΟΥ̓ 85 ἃ ΡΕΓ- 
τηδηθηΐ ΔρΡΡοϊπίπηθπί τὰν 6 ἀοιθί[ι1)--- 6 
πα ππάθγ Πϊπὶ ἃ θοάγ οἵ δρίβοορι Οὐ ργέβθυ- 
ἴευβ δη4 ἃ οἷἰαϑβ οἵ ἄθαοοηβ, θοΐῃ οἵ νυβουη 
ψΈγῈ ἴο 6 σμοβθη, ογάδϊηθά, ἀϊτγθοϊθά, ἀπά, τῇ 
ΠΘΟΘΒΒΩΓΥ, Δ πηοηϊϑμοά ἀπά ΡΕΠΙ5Π 6 ΒΥ ΠΙΠῚ. 
ὙὝΠΕΟΓΟ βθοπῆβ, ἴοο, ἴο ανθ ὈΘΘη 8Δῃ οὐρηἸ5θα 
βύϑίθπι οἵ [Ὁ πλα]θ ΠΕΙρουβ, νυνἹάοννϑ, ΠΟ ὑνεγα 
450 ὉΠΟΥ͂ ἢ5 5 ΡΟ πθπάθποθ, ἀπά ἃ σΠατο 
Γαπά ἴογ τῃς το] θοῦ οἵ {πῸ ρου, νυμῖοι Π6 ννὰ5 

ἴο τορσυ]αῖθ. Ὗὲ Πᾶνα Πμοσο, ἔμθη, {π6 γαεΐ οὗ 
Βριβοοραὶ βσονογητηθηΐ, ἀἸἤθσιηρ Π|{|᾿ ἔγοτα 
1Π6 βοίδὰ ἘΡιβοορδοὺ οἵ {πθ ποχέ 866, ὃχ- 
σορίϊης ἴῃ Ἐπ εἰτουπηβίαησθϑ {παξ {πε οὨϊεῦ 
Ραβίοῦ Π6] 4 ΟἹ]ΥῪ Δ ἱπτουπηθἸασῪ ἃπα ΡΕΓΠΔΡ5 
[ΕΠΊΡΟΓΑΤῪ ΟΠΑΓΡΘ, 85 {ΠῸ Ἰοσυπὴ ἴθ Π6Π5 οἵ {πῸ 
ΑΡοϑβί!εβ, δηά {παΐ {π6 δρρε!]δίίοηβ οἵ ΒΙίβῃορ 
ἀπά ῬΙΘΒΌΥΓΟΥ ὑνοσο ΔΡΡΙΙΘα ᾿πΠ6 ἘΠ ΓΘ ΠΕΥ ἴο 
1Π6 ΠΙΡΊΘΥ ΟΥΘΥΙ οὗ τη] ΠΙβίουβ ππ θυ Π]ΠῚ. 

ΤΠΗῈ {116 ἘΡίβοοριιβ, Ουθυβθοῦ, νι ἢ Πδά 
θδθθη ὈοΥπο αἵ Αἴμοπβ ὈΥ͂ ΡΟ]ΠΙσ4] ἀρϑηΐβ βοπΐ 
ἴο Ονϑυίοοῖς απ στορι]αΐῖθ {πὸ αῇαῖγϑ οὗ ἘΠΕΙΓ 
500] 6ςΐ βίαΐοβ, αηά Παά {Ππι|5 ἔοππά 8 ΡΪαοα ἴῃ 
τπ6 Κ οπίδη ΟΠΊοῖ4] ποτποποϊδίαγο τονναγάβ {Π6 
ΕἸοβα οἵ {π6ὸ ΚΘ ΡΌΡΙΙς, μα θδδη τπιϑεα ΒΥ 1Π6 
ϑορίπαριπί {γα ηβ]ίουϑ, βοπηθννμαΐ Πα θΠΠΙΕΙυ, 
ἃ5 8η Οἤ οὶ ἀοϑι  ΠδίΊοη, ἃπα νγὰ5 ΔΡΡΙ Θά ἐσ. 
ἴο ΕἸφΘαΖαγ, [ῃ6 βοὴ οἵ Αδγοῃ, ἴῃ ΝΠ. ἵν. τό, 
ἴο {πΠεῸ οἤοοῦς οἵ {πΠῸὸ ποβὲ ἴπ Νιπι. ΧΧχὶ. 14; 
Δη4 ἴο εἶν}] οὔ ΓοΓ5, 1614] οὐ ἤδβοδὶ, ἴη 1βαῖδῃ 
Ιχ. 17. Ηδρηςε ἴἴ ΡΓΟΌΔΡΙΥ βιιρροβίθα 156] ἴο 
Ἡε]]επίβεῖς δηά (επί!]α σοηγεσίβ 85 ἃ βι 180] 
ἀθϑισηδίϊοη ἔοσ Πο56 σμ ΓΟ ΟΠ ΟΥ5 νν ῃῸ Παά 
1Π6 ρΡαβίογα ονθυβϑιςῃξ οἵ {πὸ ρβορίβ. 

ΤὴῈ ἰεγπὶ Ργεβθυΐοσῦ (οἵ, δορτγενιαίθά, 
Ῥτίθβί), ΕἸά θυ, ἔγοπι 4η Δρρε!!αδίίοη οὗ ἀρὲ δπά 
1πθηςθ οἵ Ποποιιῦ, μα σΟΠΊΘ 450 ἴο ὃ6 6πι- 
ῬΙογθά 85 ἃ {Π]6 οἵ οῇῆοθ, ἀπά νγᾶβ τιϑϑά ὈΥ͂ 
16 [Θνγ8, ποῖ ΟΠΙΥ ΤΌΤ ΟΠ6 οΪ455 οἵ {Π6 πηϑῖη- 
θοτβ οἵ [ῃΠ6 ϑαηποάσγιπι), Ὀαξ αἰ5ὸ ἴογ ἴποβθ πὸ 
ΡΙΘΒιἀθα ΟΥΘΥ ΘΥΘΓΥ 5 παρορθ. [Ι{ {προς 
Ῥαββθά σον ᾿πΐο {πΠῸ (τι βίη ΒΓ ἢ 65. 

866 Νοίδ αἵ {πε επά οὗ {Π6 ἌἽδμαρίεγ. 

1. Τρὶς ἐσ α ἵγμθ σαγίηρ.] 866 Οἡ ]. 15. 

ἃ σοοά «υογῷ.)] Ἐργ {πε ΒΙΒΠΟΡΥΙ͂Ο, ΟΥ̓Ύ ΡΓ65- 

«οὐδεν δι ν κω 

Πα Ψ σον: 



ΠΤ ΤΠ ΘΥΤΕΝ. 111: Ἂ» 

απ, βορογ, ἴοῦ σοοά Ῥεμανίοιιγ, οίνεη Βιιί σμαγγεῖ, ποῖ στγθθάνυ οὔ. βΙηγ ἴἰμοτα ; 

᾿ 114} 
Ϊ 

παῖ οεγς 
Εχω Βοβρι τα]. ἀρί ἴο ἴθδςῇ ; ΡΑτθηῖ, ποῖ ἃ Ὀγανν]οῖ, ποῖ σονεῖ- τὐγονς, αὶ 

0. . 5 . Μ 

, 10 3 'Νοῖ ρίνεη ἴο ψγ]πΠ6, ΠΟ 5{{|Καῖ, οἱἷμιδ; σης ὧε 

δγίογαΐε, {Π6 ὀνθυβθοῖηρ οἵ {πὸ ΠΌΤΟΝ, 15, ἃ5 
81... Αἰπρτιβέϊηθ ΓΤ Πη ΓΙ 5, ἘΠ6 Πᾶτὴθ οἵ ἃ ψόσκ, 
ποΐ οἵ ἃ αἸρπίίγ. 

1 Πα5 θθθη οδ]εθοίθα {παΐ αἱ 50 ΘαΥΥ ἃ {Ππ|6 
85 1παξ αἵ ννμιοῇ {Ππο56 ΕἸ ΡΙϑῖ]165 ὑργοΐθβϑ ἴο πᾶνε 
Ὀδθη νυυϊςθη, ποηθ νοι] ἃ ἀδογοὸ ἃῃ ΟΠΊος 
Ὑνμ] ἢ ὈγοΟιΡ ας ΟΠ]Υ ΓΟΒΡΟΠΒΙ ΠΥ ἀηᾳ ΡΟΓΠ]. 
Βιξ τπ6 ᾿πβίαπος οἵ Π)]οΐγορῃοβ (12. [ομη 9), 
Δα [Π6 ΘΑΥΠΘΙ νναυπΙηρ' οἵ 81. [ατη65, “θὲ ποῖ 
ΤΩΔΗΥ͂ τηδϑίογθ (111. 1), ργονθ {παΐ δυθῃ ἔγΓοΠΊ 
ἘΠΥΥΟΓΓΠΥ πηοΐ!νοθ5. 5110}} ἃ ἀδϑίγο ννὰ5. ΡΟβϑιῦ]ο. 
Βιυῖ 15 ἴθ γ6 ΠῸ διοῇ {Π]ηρ᾽ 45 ἃ ἄθβίγο ἴο ἀ6- 
νοΐθ οποϑβοὶῦ ἴο {πὸ βογνῖς οἵ σοά «πὰ Ηἰ5 
ΘΒ ΓΟἢ, Ἔνθ δὲ {Π6 σἰϑὶς οἵ 1055 «πὰ βιοσιηρ} 

2-. 1 Πὰ5 θθθη οδ]θοΐθα {παΐ {Π6 ἀπ4}1ῃ- 
ΟΔΓΙΟΏ5. ΠΟΙ γε] αἰγοά ῸΣΓ ἃ ὈΙΒΠΟῸΡ ἃγὰ ἴοο 
ΘΟΙΏΓΠΟΠΡΪΔΟΟ ; ΟΗΪΥ, ἴοσῦ π6 τηοϑί ραγί, ννμαΐ 
5ῃοιυ]ά θὲ ἔοιηἋ ἴῃ ΘΥΟΥΥ ςοηδίβίεηξ (τ βείδη. 
ΤΠ Δηβυνοῦ 15, [Παΐ 1ἴ 15 ῬγΘΟΙΒΟΙΥ [Π6 σοΠϑβ5- 
ἴθποΥ οἵ Πῖ5. ργθυϊοιβ σοηάιιοῖ 4 Π4 σπαγδοίοσ, 
8η4 15 ἜΧοθ!]θηςο ἴῃ {Π6 γο]ατοη5 οἵ ἀοπιθϑδίς 
Δ η“ 500 4] 1Π|6, νυ οι σαταηΐθα {Π6 Πίηοββ οἵ 
ΟΠΘ ὙΠῸ ἀδϑίγεβ {πὸ οἤῆοο, [ογ΄ {Π6 ψνοσκ οἵ ἃ 
ΒΙ5ΠΟΡ. 

Ὁ. ἐῤὲ ῥμοδαπά 9.7) οπὸ αυ]72.ὺ 1.6. 1 πα θὲ 
ΤΉΔΥΓΙΘα. ὙΠῸ ργεοορί ἄοοβ ποῖ γεγιῖγε ἃ 
ὈΙΒΠΟΡ ἴο Ὀ6 πλαιτὶθά, ννῃιοἢ, ᾿πἀ666, 81. Ῥδὰ]} 
ΒΙΠΊ561} πα ΡγΓΟΌΔΡΙΥ “ΙΠιοΙΠΥ, ννεγα ποῖ : θὰ 
1ξ 15 ἱΠῃρΟβϑι]6 ἴο γβοοης!]δ ἴἃ νυν {Π6 ργομι- 
δΙΠοη οἵ ἴπ6 πλαύταρα οἵ {πῸ οἰοσρυ. Βαΐ 
Πα 15 το Ὀ6 ππάογβίοοα ὃν ἐῤὸ ῥησῤαηα 977 οὔ 
αυἱ7 3 1) ὸ {Π6 ννογἀ5 ργοῃιθιῖ [Π6 ΡΟΙΥ ΑΠΑΥ 
οἵ {πὸ ΟἸΕΓΡῪ ὃ ΟΥ̓ ΓΟΠΊΔΓΤΙΑΡ Αἰοσ ἄνοσος ἢ 
ΟΥ̓ αἶδθο ΤΟΠΊΔΥΤΙΩΡῈ ἰἴῃ ΡῬΌΠΟΓΔΙ ΔΠΘΓ {6 
ἄδαίῃ οἵ {πὸ ἢγδὲ νυ ΔΜ τοϑρεςῖΐ ἴο {πὸ 
Βγβί ; ΡΟΪΥ ΑΤΑΥ, να ἰθαγη [τῸΠῚ [οβερἢι5 ἀπ 
Ταβίίη ΜαγΥΓ, ννὰ5. 511] Πο] ἃ Ἰαννῖα! δποης 
ἴπε [ϑνν5, 8πΠ4 δοσογα! ΡΥ {πΠ6 ΑΡοβί!α 15 
1πουρμς ὈΥ πιοϑὲ ΘΑΥῪ σοπηπιθηίδίουβ ἴο μανα 
Ῥτομ διε 1Ε ἴῃ 1Π15 Ραβϑαρθ. Βαΐ {ποιρἢ 
Ἰαννίι!, να πᾶν πὸ ονιάθπος παῖ 1 ννὰβ ἃ 
ΟΟΠΊΠΊΟΙ Ργδοίϊοο ; δηα ἰ Πα ΡγοῦΔΌ]Υ σῸπο 
οἷξ͵ οὗ πι8δὲ ννμθη Ὀτοιρῃΐ πο οοπίδοϊ ννἢ 
Οταθοκ δηά Ἀοιηδη οἰιβίομηβ, ἰπῃ νυ ἢ 1ἴ ννὰ5 
πΠΚποννη. ὙΠΟΥΘ 15 ΠῸ δ] }ιϑίοη ἴο 1ἴ ε]56- 
ὑσΠετα ἴῃ {πΠῸ Ν. Τ᾽; ΔΙΓΠΟΙ 5], θεῖηρ σΟΠΊΓΑΓΥ 
το ἴΠῸ βριγιί οὐ (τ βία πϊγ, απ ἴο {ΠπΠ6 οτἹρὶ- 
ΠᾺ] 464 οἵ τηλυτίαρο 85 ἰδ]ϊ4 ἄονη ΒΥ ΟἿΓ 
1,οτὰ (Μαζί. χῖχ. 4, 6), [ἢ ννοι]ά βεθηλ ἴο μανα 
ΤΟ Π]ΕΓΘΩ, Παά 1 οχιϑίθα, βοπὶθ ποίϊοθ ἴὼὺγ 115 
χορ α]δίοη, 1 ποῖ ΤΟΥ 115 ργοβιθιοη. ΝΟΓΙ 15 
ἦτ ργόθδθ]θ {παΐ {πῸ Αροβίϊβ νου] μανο ἔογ- 
Ὀιάάθη ἴο ἔπμπ6 ΟἸΘΓΡῪ ΟἾΪΥ ἃ Ρργϑοίίοθ νης, 
ἜυΘ ἢ ἴῃ πὸ Ἰαϊγ, νου] παν βοδηα]βθά {ΠῸ 
Ὠοαῖμθη νου]. Βιιΐξ 1 5βεπὴβ ᾿οπο]ιβῖνα 
ραϊηδί ἘΠ15 ορί πίοῃ {πᾶΐ [Π6 βᾶτὴθ 4} 1ῆςα- 
τίοη 15 τϑαυϊγοά οὗ “ ννάονγβ ἴακθη ἱπίο {Πα 

ΠΕΠΊΒΟΓ ἢ (Π ν. 9) {παξ 5η6 5ῃοιυ]ά παν θθθη 
“1Π6 νυ] οἵ ὁΠ6 ΠΊΔη,᾿ ὙὙΠΘΓΘ ΡΟΙΪΥΡΆΙΩΥ 15 ουξ 
Οἵ {Π6 αιιοβίίοη. 

Βιυῖ {ποιῆι ΡΟΙΥΒΆΓΠΩΥ ννᾶβ ΓΆΓΘ, ἀϊνοῦο 6 ννα5 
ψΊάοΙΥ ργεναϊθηΐ Ὀοΐῃ δπηοηρ Ποδίμθπβ ἀπά 
716ννβ. [ἴῃ {πὸ Ἰαΐεσ ρεγιοά οὔ {π6 ἘΚ οπΊδη 
ΒΘΡΌΘΙΠΟ ἀπ ἀπο ἴΠ6 ΕΒ ηρΡΙΓγο ἄϊνογος μαά 
ὈδοοτηΘ ΨΘΙΥ ΘΟΠΊΠΊΟΠ, ἀηἀ νγὰ5 ργδοίἰβοά 
νοι 5ΟΓΠΡΙΘ ΟΥ̓ ἀἰβργαςθ [ῸΓ {ὙΊν 14] σδιι565. 
Βγθη ΕἸ οσο ἀϊνογοθά ἴννγο ννῖνε5 ἴῃ β: 1 σΟϑϑίοη, 
ννἢ {ΠῸ ἢτδὲ οἵ ποῖ πὸ Παά Ἰϊνεὰ {πϊτίγ 
γοαῦβ. ΝΟΥ͂ Πδά {Π6 ργδοίίοθ. θθθη πηδίουια Πν 
ΠΠμροκοά ὈγῪ {πΠ6 οπαοίπηθηΐβ ἰηἰοπάθά το τὸ- 
βίγα!η ἴ ἴῃ {Π6 τϑῖρῃ οἵ Απριδίιβ. Απποηρ 
{Π6 [νν5 {πὸ [τ] ΠΟ ΠΟΥ οἵ ἀϊνογοθ δά οδ)]ϑά 
ἔουίἢ {πὸ τορικο οὔ ΤῊΕ ΓΟΒῸ δυθη ἴῃ {ΠῸ 
{π|6 οἵ Μδίδοῆι (11. 14.--16). [1 νναβ Δ] οννθά 
Ὀγ {Ππεῖῦ ἀοοΐοῦβ οη {πὸ πηοϑὲ ἔγνοοιβ ρσο- 
ἰοχίϑ ; πη 50 ἄδξερ Πα {ΠῸ 1άθα οἵ 115 ἰαννἕα]- 
655 ΔΠ4 Θχρθαϊθπου διιηκ ἱπίο ἴΠ6 [εν 58 
τηϊηά, {παξ οὐ Το 5. ἡ 5.1 ρ|65, Πϑαυηρ ὨΪΠῚ 
ΡΓΟΒΙΙΕ 411 ἀϊνογοθ τ1Π|655 ΤΟΥ ἴπ6 σδιιβα οὗ 
Δα] ΕΎΎ, Ἔχο αἰ πηθά, “ ΠῚ ἘΠ6 οαδεὲ οἵ {πῸ τηδη 
θὲ 50 νυ 15 νυ το, [Ὁ 15 ποῖ βοοά ἴο τπΑΥΥῪ ἢ 
(Μαῖίε. χῖχ. το). ὙΠΟΙΟ νγὰ5 γθάβοη {Π6η ΤῸΓ 
ΓΘΠ]ΌΙΓΙΏΡ ἃ5 ἃ Π4]ΠοαίΊοη ἔοσ τη! ηἸβδίουβ οὗ 
{π6ὸ ΟΠΒυτοῖ, απ ἱπάθοά ΤῸ ψιάονυνβ ΠΟΙ Ϊπρ 
οἤτος ἴῃ ἴΐ, {πα ΤΠῸΥ 5μοι!ἃ ποῖ μανα θθθη 
ἀἸνογορα ἀης τηδΙΙ α ἀρϑίῃ. 

Βιι 414 {πΠ6 ργομιθιίοη οχίοπά ἴο ἃ βεςοπά 
ΤΊΔΓΓΙΑΡΟ Αἴοῦ {πὸ ἀδαῖῃ οὗ ἃ ἢτγϑδί νἱθ ΟΥ 
Βυβθαπά Ὑπὸ αμοβίίοῃ ἰ5. αἰβιοιῖ : Ὀαΐ 
ΡΓΟΡΔΡΙΥ τ ἀϊ4. [πη {πε ἤγϑί ρίδαςθ, [πΠ6 ννογβ5 
ΔΥῸ ΒΌΠΟΓΑΙ, ΔηἋ {Π6Γ6 15 ποίμίπρ ἴο τη {Π6Πὶ 
ἴο ἃ ΒΕ0οΠῃἋ ΠΊΔΥΓΙΑΡΘ ΔἰΓΕΥ ἄϊνοσοο ; 80 {παῖ 1 
{ΠοΥ ἄο ποΐ ΔΡΡΙΥ, ΟΓ ἃῖθ ποΐ σοπῆποά, ἴο {π6 
Οᾶ586. Οἵ ΡΟΪΥΡΑΠΊΥ, ΠΟΥ ἀΡΡΘΑΥΓ ἴο τϑδ ἢ ἴο 
ΒΘΟΟΠΑ ΤΑΥΤΊ σ65 οἵ 411 κΚιπήάβ. Αραΐη: τὲ 15 
ΟἸθαγ {παΐ 8. Ῥαὰ], ΔΙΓΠοιΡ ἢ ἴῃ {πΠῸ οα56 οἵ {πα 
Ἰαϊτγ πὸ ρουτηιτθα τπΠ6 γοπλαστίαρα οἵ ννἱάονν5 
πὰ νυάοννεῦβ (1 (οὐ. νἱῖ. 9) δῃηά Ἄγε τα- 
ΠΟΙ ΠΊΘηΠ64 1 [ῸΓ ΡῥΓΠθηἴ14] τϑαϑοηβ ἴῃ Π6 
οα56. οἵ {Π6 ὙΟ ΠΡΌΓ νυϊάοννβ (1 ΤΊπι. ν. 1.4), 
γεῖ ςοπβιθγοα 1{ θείζου, αἵ Δ ΠΥ σγαΐθ νυ ἢ τορατὰ 
ἴο {Ππ6 οἸγουτηβίαποθβ οἵ {ΠπΠῸ {{π|65, {Πδὲ {ΠΟΥ͂ 
5Π0 14 ΤΟΙΊΔΙΠ ἸΠΙΠΑΓΓΙΘΩ (1 (ΟΥ̓. ν11]. 8). Απά 
ΟΠΟ οὗ {π656 οἰγοιτηβίδηςοβ πλϊρηΐ 6 {πὸ ἄϊδτο- 
Ραΐο 1 νυν] ἢ ΒΘοο ἃ ΤηΔΥΓΙΑΡ 5 ϑν γα ΠΟ] ονεὲπ 
ΔΙΉΟΠΡ ΠοδίΠθη νυυϊοσβ. (θγίδιη, ποννθυου, τ 
15, {παΐ [Π6 νῖθνν οἵ {πὸ ϑαυ]γ (γι βίη ΒΌσΟῇ, 
45 ἰουπά ἴῃ Ηουπηδ5, “ΓΟσ 14, ΑἸΠΟΠΑΡΌΓΔΒ, 
ΑἸομθηΐ ΑἸεχ., Οστέροῦυ ΝαΖ., δηα οἴμοῦϑ, 
νγὰ5 {παΐ {ποιρ ἃ βθοοπα Τ]ΔΥΓΙΑΡΘ, αἰΐοῦ {Π6 
ἢγϑί παά θθθη ἐἸββοϊνθά ΕΥ̓͂ ἀθδίῃ, ννὰβ ποΐ τη- 
Ἰανν μα], τ ννὰ5 ποΐ Ὄχρϑάϊθηϊξ ; {παΐ, ἃ5 [Ἢ νγὰϑ 
ΕΧΡΓΘΘΒΘα αἰϊζοσνναγάβ Ὀγ (Πγγϑοβίοπῃ, Δ που Ρἢ 
1 15 ποῖ ργοῃιθιιθα ὈΥ Ἰανν, ᾿ἴ 15 ἃ [Πὶπρ ἀρδϊηϑέ 
ὙΠΟ. ΤΟ ΠΥ ὃῈ 5αϊά. (1η ΤΙ. ἢ. 



76 

4 Οῃε {δὲ τυ]εῖῃ νεῖ] 15. ον 
Ποῦβα, μανίπρ Πὶ5. σι] άγεη ἴῃ 8ι- 
Ἰεσείοη νι 4] ργαντ ; 

ς (Εογ 1 ἃ πῆᾶη Κπὸν ποῖ πον 
ἴο ταϊρ. ΠΙδ ονγη Ποιιβα, ἤονν 5141} ΠῈ 

- ἴακε σαγα οὗ πες σπυτοῇ οἵ (σοά ὃ) 
6 Νοῖ 'αᾳ πονίςε, ἰεβὲ Βείπρ Π|π64 

ΠΡ Ὑνἢ ρας ἢς [4}} ἱπέο {π6 οοη- 
ἡλελαπα. ρτηηδίίοη οὗ τΠς ἄεν!!. 

1. ἘΙΜΟΕΕΓΕΣΙ. [ν. 4-9: 

7 Μογζϑονεῦ Βε πιιβὲ πᾶνε ἃ σοοά 
τερογέ οἵ {πεπὶ ψνῃϊο ἢ ἀγα ψποα : 
Ιεβὲ με [Ὁ]] ἱπίο γεργοδοῃ ἂπά {πε 
5η4Γ6 οὗ {Π6 ἀ6ν]]. 

8 [{Κενγῖβα γιμεί τῃ6 ἄἀξδασοπβ ὅσ 
στανο, ποῖ ἀουθ]εεοηπριιεά, ποΐ ρίνθη ἴθ 
παι ἢ νγίης, ποῖ ργαθαγ οὗ Π]τηγ ἰιοτγα ; 

9 Ηοϊ]άϊηρ τῃς πιγϑέεγυ οὔ {π6 ἔϑ ἢ 
ΪΠ ἃ ΡῃΓ6 σΟΠβΟΙΈΠΟΒ. 

Βόϊη. 1.) Απά [1 δος νγᾶβ, ἴῃ Δῃγ ἄδργοα, 
[π6 οβεμπηδίϊου ἴῃ Ὑν ΠΟ 5ΘΟΟΠα ΠΊΔΥΓΙΑ 65 
ΕΓ. τεραγάθα ὈΥ ὈΟΙΙΘνοσβ Δηα ἘΠΌΘ]ΙΘυο 5 
ἴπ πη ΑΡοβί!ε 5 {{π|6, 1ἴξ 15. ποῖ ἱπιργοθδῦα 
ἘΠΔῈ ἘΠΕΥ τνου]Ἱὰ 6 σοπβϑιάογο ὈΥ ΠΙπ ἃ 
ἀἰδαηπδ! ποδί ἴῸΥΓ {πα οἤϊοοβ ἴῃ {πΠ6 ΠΌΤΟΝ 
γνΒΙ ἢ ἐποβο πὸ ΒΟΥΘ, ννοῦα ἴο Πᾶνα ἃ ρβοοά 
τοροστέ “θοΐῃ οἵ {ποβϑθ πη ἂπά οἵ {ποῖὴ 
Ὁ ΠΙΟΠ ΤΡ αν ποις. (1. Γιπ, πἰ τ)... Ὁ 
ΡῬΓΕσορί, ποννευθσ, {ὸ {Π15, βργτοιπάθα οἡ 
ῬΓΠΘΠΕ4] τϑάβοηβ, οσαπποΐῖ ΔΡΡΙΥ βίγιοῦγ, δας 
ΟΠΪΥ ΔΠΔΙΟΡΊΟΔ]]Υ.---ἰῃδέ 15, νυ μ θη ΟἸΓΟΙΠηβίδη 65 
47 ἸάἀδηΈΟ4] ΟΥΓ 51ΠῚΠ1 1ῃ ΟἾΠΟΥ αἀρθ5 οἵ {πὸ 
Ομασοη. [Ι{ νου] ποῖ ΠοΙά ννΠογα πὸ ρῥτγὸ- 
Ἰπάϊςο ἀραϊηβδέ 51 ἢ τ ΔΥΤΙαρΡ 65 οχιβίβ. 

οἰρίίαη!.) 5Βοθ 61 (45 νηφάλιος 15 ἰγαπδ]αϊοα 
ἴῃ ν. 11) ἴῃ 115 Πἴοθγαὶ, ργοῦθδθ]ν, 45 ννῈ}} ἃ5. 15 
ΤΘίΑΡΠΟΓΙΟΔ] 56η56. 

σούετ!] 8611-τ οδύτ δἱη ἃ δπηα τηοάσϑβέ ἴῃ ἴῃ - 
νγαγὰ ΠΑθΙ. 

970), φοοά δεῤαυϊοιγ.)] 80. ἴοο ἴῃ ουξινατά 
τῇδ] Θϑ δ οη. 

δὲ ἐο ἐεαἊρ.] 1.6. θοΐῃ 4016 ἃπά τεδάγ. 

8. ρίσεῦι ἰο αυἱπ6.1] ἘἈΔΙΠΟΥ, νυ] θη ΟΥ̓ΘΙ͂ 
πΐπθ, δηἀ Πδηο6 νἹο]θηΐ ἴπ ἃ 5: ΠΊΠΔΥ ΤΠΘΔΠΠΘΓ 
ἔγομ ΔΠΥ͂ ΟΠΕΥΓ σαιι56. ΤῸ οδ͵εοξ ἴο ἴπεβε 
ῬΓΟΒΙΒΙΟΠ5 45 ΟΌΥΙΟΙΙ5 ἴΠ {ΠΟΘ ΠΊβοἶν 5 Δηἀ τιη- 
ΠΟΟΘΘΘΑΙῪ ἴῃ ἃ (ΓΙ βίϊαη ΠΟΠΊΠΛΙΙΠΙΥ͂ 15 ἴο 
ἴογρθῖ {πΠ6 Ἰἰονν ἴοπε οἵ πιοσα! ν ἴῃ Οτεοίδη 
βοοιδῖυ, ἴῃ γῇ] ἢ σποἢ ΠΔὈΙ5 σαγγιθα ΠΠ{{]6 ΟΥ̓ 
ΠΟ ΤΘΡΓΌΔΟΝ. 

4. ῥὶς οαὐηὶ ῥομ56.}ὺ [Ι͂ἢ δηςΠ6515 τὸ {Π6 
Βοιβ6. οἵ Οσοά, ν. 5. ὙΤΠ6 ϑαθπηβϑίοη ἀπά 
ἀδιγθαποιτγ οὗ Π15 ομΠ]Πάγθη ψν1}} θ6 ἃ ργοοῦ οὗ ΠΙ5 
ΟΔΡΔΟΙΕΥ͂ ΟΣ σΟνογητηθηΐ, 115ὲ 45 {πῸ σοπάιπιοξς 
οἵ ΕἘΠῚ5. 5οὴ5 τηαγκααά {Π6 ἱποδρδοιῦ οἵ Ὧῃ 
ΟἴΒοσυνῖβα ΡΙοι5 ἃη4 βσοοά τηδη. 

6. ποΐ α πουϊεε.)] [.ε. ἃ τϑοθηΐ σοηγοσί. 
ΒῸΣ [ῃ6 ογάϊπαίίομ οἵ 110} {ποῦ ννὰθ ΠῸ 
ΠΘΟΘΘΒΙΓΥ͂, 1Γ, ἃ5. 15 ργοῦδθῖθ, π6 οβρεὶ μαά 
θδθπ ΡγεδοΠοά δἱ ΒΡ βιιβ ἴὺσ αἵ ἰεαϑδὲ ἔνγεῖνα 
ΟΥ̓ ΤΠΙτίθθη γθδΓϑ5. 

ἡ εώ κμῤ «υἱὲ ῥγιάρ] ῬοΥμαρσϑ, “οὈβουτγοά, 
ὈΠΠαΘα. ὈΥ ρῥτίάο ; βοπὶθ σθηάθυ, “'ϑνγο! θη, 
Ραβεά. ἀρ. Ὑηῃεὲ νογά 15 οἵ ϑβοιηενηδί 
ἀουθ 8! πιθδηϊηρ. [π᾿ ΟἿ γεγϑίοη [ἰ ἰ5 ἔγδη8- 
Ἰαϊθ ἃ “ ργοιά ἴη τ Τίπι. νἱ. 4, δπά “"πιρμ- 
τηϊη 6 " 1ὴ 2 ΤΊπη. 1]. 4. 

ἐδ εοπείοηιγαίίοι ἡ ἐδε ἀθυλ  ΤιΛΊΠΟΥ 
ἜΧρ δῖ “1πῸ ἀ6ν1]" {Π6 5]απάθγογ, 2.6. βἰδη- 
ἄδγοιιβ τῆθη ; οἴμεύβ, 45 Μοβμείτη, σδ] τη- 
πἰαίοτβ. Βιυῖξ {Π15 15 ἀραϊηβί ἴΠ6 δηδίορυ οἵ 
ϑογιρίαγο, ἴῃ ννῃϊ ἢ {Πς διάβολος 15 ἴπ6 ϑρ|τ!- 
ἴπ4] Ῥοννεῖ οὗ 6υ1}]. Βαξ 15“ Π6 σοπάοιηπδίιοι 
οἵ {με ἄδν!] " {Παξ ννβιοῃ π6 ἄθν} Πορο5 οὐΓ 
Θδιι565 ὃ ΟΥ̓ {παΐ ΒΟ Π6 Πα5 ᾿πουσγοά ἢ ὙΠΟ. 
ΟΥΠΊΘΙ 5656 15 Βιρρογίθα ὈγῪ {πὸ βυαπιπηδίϊοδὶ 
ΔΙ Υ οὗ ν. 7, νΠογα “ [ἢ6 5πᾶγα οὗ {Π6Ὸ ἀθυ] 
15. ““Π6. ϑῆαγα νυ ΠΙ ἢ {ΠῸ6 ἄδν}} ἰαγ5 :᾿ δεῖ {Πε- 
4601] 15 Πευθὺ σεργεβδοηίθα 45 Ἰπάρῖπρ' ΟΥ σοη- 
ἀετηπίηρ, νυν ῃῖοῃ 5 1Π6 οἶος οἵ σοά δἴοπε. 
ΝΟ δηϊη ἢπάϊοαί, 5θα Ἰπάϊοδίμγ," 58 Υ5: 
Βεηροὶ. Μοβὲ ργόθδθὶν “{πῈ σοπάοτιηηδίϊοι 
οὗ {πΠ6 ἄδν!} 15 τπαὲ ἱπίο νι ἢ (Πα ἄν} [6]].. 
ΤῊΘ ραβϑᾶρσο ἔπθη ὑνοι]Ἱά βθοπὶ ἴο πΊακο ΡυἹά6. 
{86 σαιι5ε οὗ {πε [8}1 οὗ ϑαΐδη. 

7. Μογεουεγ Νοῖ ΟΠΪΥ οὐρπέ Πα ποξίο θεΕ. 
ἃ τϑοεηΐ σοηνεσί, οὗ υποπι ΠΠ{{1ῚῸ σαη θῈ Κπονγῃ 
δνεη Μη ἐπ ΟΠυτοῦ, θα 4150 ““Π6 τππϑέ 
Πανθ ἃ σοοά τϑροσέ ἔγομη ἔπῈπὶ γῆ ]Ο ἢ ΓΕ 
νοι. 

Ἰεεἰ ῥὲ χαὶ] ἡπιίο γεῤγοαεῤ.] ἘΛΈΠΟΥ ἔγοτη ἔΠοβα: 
ΠῚ] η ΟΥ̓ ἔγομῃ ἴποδὲ νυιποιξ {π6 ΟΠατΟΉ. 

απά ἐῤὸ σπᾶγὲ Καὶ ἐφε ἀευΐ.] ἘΣ ΒΡΘοΙΔΠΥ 
ῬΟΥΠαΡ5, [ΠῸ ἰοπηρίδξοη ἴο τΘΟΚΙΘββηθββ, ΟΥΓ 
ΘΥ̓Θἢ Δροϑβίαϑυ, ϑγΏΘΠ ἃ τη βίεσ, δηἀ ρδγίϊςοι- 
1ΑΥ]ν ἃ τθοοπέ σοηγνεσί,  {ΠεῈ ἢγδί γάοισ οὗ 
5 264], ἢπά5. Πἰπηβοὶε δὴ οδ]εςξ οὗ βιιβρίοίοη 
ἃ η4 ΤΟΡΓΟΔΟΉ. 

8. ὅθ6. ποΐδ. οἡ Πϑαοοῆβ δὲ {πῸ οπά οἵ 
Παρίου. 

ἀοιι ἰείοησπο.] ϑαγίηρς οπα {πίπρ ἴο οπα 
ΤδΔη, ΔηΟΥΠΕΥ ἴο ἀποίμοσ. ὙΠροοάοτζοί. 

ποΐ φγεείν οΚ Ιέδν ἱμεγε] ὝὍΠῸ δάμη! η]βίγα- 
το οὗ {Π6 4]πὶ5 οἵ ἴπ6 (βύγοῃ, ἔοσ ννῃῖοἢ ἘΠ6᾿ 
ΟΥ̓ΟΓ οἵ Τλεδσοπβ νγα5. ΟΥΙΡΊΠΑΠΥ πηϑεπξα6έ, 
νγὰ5. 511] οὔθ οὗ 15 ργποῖραὶ ἀπέϊε5 : Ποποα. 
1Ππ6 Ἔβρθοῖαὶ πεοοβϑιίυ οἵ ἔγθθάοπι ἔγοτη οονεί- 
ΟἸΙ5Πη685 αηἀ οἵ ΠΟΠΟΒΙγυ ἴῃ ΤΩΘΠΘΥ͂ τηδίζοΥβ, 85 ἃ 
4αδ]ΠΠοδίίοη. 

9. Ηοίαάϊης ἐῤε »ιγείεγν 47 δὲ 211}. “ὙΠΕΙΓ 
ΑΙ 5. πηγϑίουυ :Ὁ Πᾶυηρ ΠΕῚΓ δα] Ιοῦ ἴῃ {πε 
ΤουθαἸθα ροβρεὶ σοπίαϊηθά, 45 ἴἃ ψεῦα, 15 ἃ 
“Ραγο ΠΟηΒΟΙθηςα," ἃ Πεατί οἵ ἱπίθρυυ δη 
Ριυγίγ. Α ΠλΥϑίασΥ 15. {παῖ ὑνῃϊοΠ, ἀπκηοννἢ 
ΟΥ̓ ἱποοιηργθἢ ῃ510]6 ΡΥΘΥΪΟΌΒΙΥ, μα5 πον ὈΘΘ ἢ 



ν. 1ο--ἰ3.}, 

Ιο Απά ἰεὲ {πεβεὲ αἷβϑο ἢτῖβέ ΡῈ 
Ρτονϑά ; {ἤδη ἰδέ ἘΠπεπὶ τι58ὲ {πε οΠος 
οἵ ἃ ἀθδςοη, βείπρ' Μπά ὈΪΑτπε 698. 

11 Ἐνεη 80 γιμεέ ἐδεῖγ νγῖνεβ δὲ 
σῖανα, ποῖ 58] πάδγογβ, βοῦεῖ, (ἘΠ ι]} 
ἴῃ 8}} τΠϊηρ58. 

12 [,εὲ τῆς ἀεασοης ΡῈ {πῆς διι- 

ἘΕΕΕΤ ΜΕ ΈΈΕΕΥΝ ἹΠῚ. 

Ῥαπάβ οἔ οπς υνΐβ, γα ]πρ' {ΠοἸΓ Πἢ}]- 
ἄγεη δηά {ΠῸὶγ ονγῃ Ποιιβ68 ψΕ]]. 

τὸ [6 ἐπα ἘΠ.53Ὲ παν 
οἷος οἵ 4 ἀξασοη νγὲ}} ρυγομαβθε τὸ 
ἘΠΕΠΊΒΕΪνε5. ἃ ροοά ἄερτεε, δηά ργεδί 
ΒοΙάπεθβ ἴηΏ {π6 (ἢ ψΠΙοῇ 15 ἴῃ 
ΟἸτβε [6ϑιι5. 

ΓΟυ ΑἸ θα : δη4 ννΠθη τανϑα]οά, τ Πὰ5 Ὀθοοπια 
ΓΠ6 οὔ]εςξ οἵ [Δ11Π. 

10. “πώ 71εἰ ἐβδενο αἰδο γε δδ ῥγουοά. ἘγΘῃ 
 ΠΘη {ΠΟΥ 5θοπ ἴο δα ἴπτ|5 4114}1Π 64 ; ΡΕΓΠΑΡ5 
ΟΥ δἰνιηρ {Π6 ΡΘΟΡΙΘ ορρογίαιπιε5 οἵ Ἔἐχργοβϑ- 
Ὧρ ΠΕΙΓ ΟΡΙΠΙΟΙ, 85 15 ἄοῃε ἴῃ ΟἹἹΓ “ΤΟΥΤῚ 
ἡ Πα ΠΑ ΠΠΟΓ ΟὗὨ τη κῖπηρ Πλοδοοη5," ὈΥ {ΠπΠ6 ρτγο- 
νΊΟἿ15 ποίῖςα βίη [ἢ σΠαγοῇ 4164 {ΠῸ «ἡ φιῖς, 
Πα Ὀγ {ΠπῸ ᾿πἰοσγορδίοη ἴο [Π6 σοηρτθρδίίοῃ 
αἰ (Π6 Ὀεριπηῖηρ οὗ {πὸ ΟΥ̓ ΠδίΙοη βευνῖςθ. 

δεῖπρ γριά ῥίαριοίεςς. “ἸΕ [ΠοῪ Πᾶνα πὸ 
οΠαγρα ὈΓΟῸΡἢΐ ἀραϊηβὲ {Π6Π1.᾿ 

11. Ευεπ -οὁ γπημὲ ἐῤεῖγ «υἱῦες.7] ἈΔΙΠΟΓ, 
ὍΘ [ΟΥ̓ γῖν 65] τιπιϑῦ 1 1110 ΠῚ ΘΠ ΠΘΥ, 
ΤῊ Οὐδεὶς μᾶ5 ΠΟ διίιοῖθ. [{ 15 νοῦν ἀἰ81- 
σα] το ἀδθίθγμηϊπηθ νυ ποί μου ὈΥ ““ ννοπίθη ἡ να 
ΓΘ ἴο τππηάογϑίαηα ἀθαοοπθϑβθοθ 85 8Δη ΟΥ̓ου, 
ΟΓ {πΠ6Ὸ νυῖνεβ οἵ ἄξαδοοηβ. ΕῸΥ {πὸ ἢγϑί, 1τἰ 
5. ἀΥριιθα, {παξ ᾿ξ 15. ποΐ {|κεὶγ ἐμαὶ 81. Ρδι], 
Π [15 ἀϊγθοίίοπβ ἴο ΤἸπιοίμπυ, ννοι]Ἱά οτηϊξ 
111 τηθηίίοη οἵ δὴ οὐὔάθυ ὑυῃ]Οἢ, ἴῃ {Π6 οα56 
ΟΕ ῬΉΘΘΡΘ, ρρϑαῦβ ἴο μανε οχἰϑίθα αἱ ᾿θαϑί 
ἡ (ὐθποῆγοα; πα [ῃ6 Ὄχργθϑβίοη, “πη Π|κὸ 
Δ ΠΠΟΥΙ,᾿" Πδ5 ι5ὲ Ὀοίογε, ν. 8, ᾿πἰγοάιιοθα τΠ6 
πδηίίοη οὗ 4 ποῦν οὔδοα: {παξ {πῸ 4ια!ῆσα- 
ἼΟΠ5 ΓΕΠ]ΕΙΓΟ ᾿πο] ιθ6 ΠῸ 5ρεςῖδ] γοΐθσγεποθ ἴο 
Ἰοπηθϑίῖς ἀπξ165; ἀπά {Πα ἴῃ {πΠῸ σαβε οὗ {ΠῸ 
ὍΙ5ΠΟΡ5, δ Ποιιρ “ Πιιβθαηάβ οἵ οὴς νῖθ," 
ἫΘ 4 ΠΠΠοδί!οη5 Οὗ ἐῤεῖγ νυῖνεϑ ἀγα ποῖ Δ] πάρα 
Ὁ. Οη {πε οἴδπεῦ Παηά, {Π6 δυϊάθποθ ἔοσ [ῃ 6 
οχίβίθησα οὗ δῇ ογάευ οἵ Τ᾿) ϑδσοπαββαβ δὲ {15 
ΑΥΪΥ ἀαΐα 15 ἴὩΓ ΠῸΠῚ οΟἸθαγ; {ΠῸ τπθπίϊοη οὗ 
Ἢ 6568 “"ὑνοπίθῃ ἢ ἴῃ πε τηϊάϑέ οἵ-- ποΐ αἴζοτζ--- 
ἢ6. Πα] Ποδίϊοηβ ἔῸΥ 1η6 οἢϊος οἵ ἄδθαςοῃ, 
ΘΘΙῚ5 ἴο0 Ροϊπξ ἴο {πε ἀδθδοοηϑ᾽ ννῖνεβ γγῃοβα 
ΠΥ νγοι]ὰ θὲ τηδίθσι] ἴο {πεῖγ Πιι5- 
σα Πἦ5᾽ ἤΠίηποβϑ, γαῖπου {ΠΔη ἴο ἀθδοοηθββοβ 
Ἱποοηποοίθα ἢ {Π6πὶ; δηά ἰξ 15 ργοόῦθδθ!θ 
δας {Π6 γννῖνεβ οἵ ἄθαοοηβ γγῆοβε οῇϊοθ οοπ- 
ΑἰΠΘα τη οἢ πῆοσγα οὗ {ῃε6 ΙΔΥ οἰθπιεπε [ῃδη 
Παΐ οἵ {πε ὈΙΒΠοΡ, ννοι]Ἱά θ6 τόσα αϑϑοοϊαίθα 
ψἸΓΠ ἘΠῈ ΠῚ ἴῃ ἘΠΟΙΓ ΤΟΥΚ, αϑϑιβίϊηρ ἔΠπϑτὴ 65ρα- 
ἼΔΠΥ ἴῃ {Π6 ἀἸβιγ διιεοη οἵ Α]π|58. Απά 1 τὶ 
ΠΟ] ἀρΡΡΘαΓ {Παΐ 4 ο]455 οἵ ἔδπηα]θ τ! βίο β 
5 ἱπά!οαίθα ὈΥ {πεῸ (ίαϊοριιο οἵ ΔΝ Ἰάονν5 
ΠΘΠίΙΟΠΘα ἴῃ ν. 9, [ἃ θεςοπηθ5 δ ἰθαδὲ ργοθδθ]θ 
᾿δὲ ““ννοπηθη ἡ πεσε 15 ἴο θὲ πιπάογϑίοοα οὗ 
6 ὙΥ Ίν65 οἵ [ϑεδοοηβ. 

σἑαπάεγεγς.)] ῬΟΒΒΙΡΙΥ 45 θεϊηρ {Π6 τόσα 
ὉΠΊΓΠΟΩ ἴαι!ξ ἴῃ νΟΠΊΘη, 85 {πὸ ““ἀοιθ]ς 
ΟὨΡΊΙΘ "ἴῃ ΠΊΘη. 

Το. 68 νν. 2; ἅ- 

18. Εογ ἢ 1. ἴΠπε56 44} ἘΠ οδί!Οη5 ἀγα ΠΙΡΉ, 
δῃά οὐρῃξ ἴο θὲ 50, “ἴοσγ ἴμοβα ψὴοὸ Πᾶνα 
βεγνϑ {πὸ Οἢος οὗ Πϑεαοοηβ ννΕ]},᾿ ὅζο. 

ῥμγοῤασε ἰο ἐῤερισείυες, 49. ὝΠΕε ἱπίογ- 
Ῥγείδεοηβ οἵ {π|5 σοπίγονογίο ἃ ραϑϑαρα ἃ΄Ὲ 
ἴπΠ 1Π6 τηδίη ἔννο, εἰμ οἵ ψῃῖοῃ τηὰΥ θὲ 
ἄγαννη ἔγοπι {πὸ στϑεκ ννογά βαθμός, τλθδη- 
ἴῃ ΕἸΕΠΕΓ ἃ βδίερ οὐ δία ὉΥῪ ΒΟ ἴο 
ἈΒΟΘΠΩ, ΟΥ̓ ἃ “ἄεργεθ οὐ ίερ δίίδιπεά. 
τ. Α Πίρῃ ρίας ἴῃ Οοάβ ἔβνοιγ, εἴπου 1ἴπ 
1Π15 νου οὐ ἴῃ {πῸ6 νου] ἴο σοτηθ, τορ Ί ΠΟΥ 
ἢ Ἐπ ρυίν!εσε οὗ σοπηηρ ὈΟΙΑΪΥ ἴο Ηϊπη 
(ΕἸ: ἼΧ." τοῖς ἜΡΠ.  11|. σ2ὲ..1ῃ {Ππ|Η || ΤΕ ῈΠ 
ὙΠΟ 15 ἴῃ ΟΠ γιβὲ [6511ι5. 2. Α Πρ ροϑβιοῃ 
ἴῃ {Π6 ΠΒασΟΠ ἴῃ τῃδ οϑιϊπιαίίοη οἵ 115 Π16ΠῚ-- 
ὈεΓ5, 8Δη4, ρεύπαρβ, ΌΥ ργοπιοίίοη ἴο {Π6 5ιρε- 
ΤΊΟΥ οΥάεγϑ, ἰοβεῖπου ἢ στεαΐ ὈοΙ ἀπ655 ΟΥΓ[ἁ 
ἔγεεάοτση οὗ βρεθῇ, 85 ἃ τη! ηἸβίου Δη4ἃ ΡΥΘΔΟΠΟΓ 
1η {πε (ἢ οἵ (Πγῖδὲ [65ι15. “15 ἜἘΧρ  αΠδΈΙΟΙ 
ΤΊΔΥ ες {Ππϑίγαῖθα ὈΥ {πε ροβιξίοη πο] ά ΒΥ 
ῬΒΠΙΡ ἐῤε Πέαεομ, ἃ5 8ἃΠ ΠΟΠΟΙΓΘΑ τη ΠΙβίο 
Δη4 4 ὈοΪά ἃηά 5ιισοοβϑίμ! ργθδοΠοΥ οἵ {ΠῸ 
Οοβρεὶ. (Αοῖβ νἱ. 5, ΥἹ11. 5--.:Ψο, χχί. 8, 9.) 
ἼΠΕΟΓΘ ΔΥῸ ΠῸ {γᾶς 65 ἱπά 666, ἴῃ {Π6Ὸ {{π|65 οἴ {ΠῸ 
ΑΡοϑβί[6β, οὐ ἴὴ {Π6 ρυϊιπηίῖνα Πα σΌΗ, οὔ [5 Μ|-- 
ἰδίου ραβϑίηρ [ῃτοιρῖ {πὸ σταάθ οὗἨ Τεδοοηβ 
ἴο {πῸ ογάθσ. οἵ Ῥγθβθγίογβ ; {που ρ 1 νου] 
ΡῈ ἀἰϊβίήσυϊε ἴο ργονα {παῖ ϑιιοῇ ἃ βίερ νγᾶβ 
ΠΟΥΘΥΓ ἴαίκεη ἔθη, 45 [ἃ νγὰ5. ππάοιθίθα!ν ποῖ 
Ἰοπξ αἴζεγνναγάβ. ὙΠῸ ργαυοῦ ἴῃ {πΠ6 (οπβίξ. 
Αροϑέ. (110. νι]. ς. Χχυῇ.; [4006, νο]. 1. Ρ. 
490) 566Π15 ἴο πᾶνε Ὀξεη ἤταιηθά οἡ δ8[. Ρδι]}}5 
ννογϑ γδίμοσ ἴῃ {ΠῸ 56ηβε οἵ ρχοπιοίίοη ἴο ἃ 
Πίσῃ οςθ. 80 (πῃγγϑοβί. Ὑπεορῃγαοί. ὍΤΠΕ 
νγογά ““ἄερτοο, βαθμός, σαγηθ ἴο 5 β} 8 
ΟΥ̓ΔΟΓ ἴπ ἴΠ6 Μιπηιβίγυ. [π᾿ οὐσγ ΟΥΪηΔ] ννα 
ΡΓΔΥ ἴῸΓ {π6ὸ πον]ν ογάδϊποά ᾿εασοπβ ἐπΠαΐ 
ΠΟΥ ““ ΠΊΔΥ͂ 50 νγ68}1 θεῆανα {Πϑυηβεῖνοβ ἴῃ {Π15 
Ἰηΐθυῖου οὐ οα Παξ ἘΠΘΥ πλαῦ θ6 ἴουπα ννοσίῃν 
ἴο 6 οδ]]6ἀ ππίο {πε ΠΙΡΠΟΥ ΠῚ ΠΙβίΓΙ65 ἴῃ {ΠῸ 
ΟΒυτοῃ. [ΙΕ τὸ θὲ οδ]εςίεα {παΐ {π6 Αροβί!α 
νου] ποΐ πᾶνε βεῖ θεΐοσε [)θδοοηβ 50 ἰον ἃ 
τηοίϊνθ ἴο βϑῦνθ ψνῈ]], 1 πηδᾶν θῈ ΤΈΡΙΘ4, {παῖ 
ἢθ6 Πα5 δἰγεδάῦ βϑροκθῆ οἵ βοῇ ἃ ἄδθϑίγα 85 
Ἰαιιάα]6, ν. τ; παξ τΠ6 Ῥυϊθβδίποοά Ὀγοιςηΐ 
ψνΙἢ 1, δὲ {πὸ Εἰσιο, Ια θοιΓ πα ΡΘΓΙ 511] τλοσα 
{π4πη ΠοποιΓ; δπαά {πᾶΐ ουθῃ ἸΟΥΟΥ πηοΐν65, 
50 ΙΟῃΡ 845 ΠΟΥ ἃγῈ ϑβιιθοσγαϊπαίθ ἀπά Κορί ἴῃ 
{Π61Γ ἄτι ρίασθ, αὺδ δὐθτ σϑοορηϊδοά ἴῃ {πῸ 
τη ΓΑ] γ οἵ {πΠ6 ΟΟ5ρεὶ. 

866 Νοίε αἵ επά οἵ {πΠ6 σδπαρίεγ. 

ἔων 

᾿μ86 4 {Π6 ᾿ Οτ, σεῖς 
γεϊςέογεαϊ. 
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14 ΓΠαβ6 {Πἰπρ5 νυτῖζς 1 ππίο {Πες, 
Πορίπρ ἴο σοπα τιηῖο Π6ς 5Πο ΧΕ γ: 

15 Βιυγ1 1 τἈγγγ ἰοηρ, τπδὲ τποιι 
τηλγεϑί Κπονν ἤονν ἴμοιι οἰρῃζεβέ ἴο 
θεμανα ἐπ υβ6 1 ἴῃ ἐπ Ποιιβε οὗ (οά, 
γγΠΙΟἢ. 15 {Π6 σΠυτ ἢ οὔ πε Πνίηρ (σοά, 

ὑ Οτ, οέαν. [ἢ 6. ΡΠΠ1ὰΓ ἀπά στοι πα οὗ ἘΠ ἐγμίῃ. 

ΓΟΨΙΝΙΘΙΕΗΡΥΞΕΙΠῚ, [ν. 14---τό. 

16 Απά ψιποιιξ σομΈΓον ΕΥ̓ΘῪ στοαί 
8 {πΠ86Ὸ Πηγβίειυ οὐ φροάϊ]ηθβ8 : (σά 
νγὰ8 ΠδηΙϊίεβὲ ἴΠ {πΠ6 ἢδβῃ, Τι51|- 
Πεά ἴπ {π6 ϑρίτιε, 5εὲπ οὗ δηρεῖϑ5, 
ΡΓΘΔοΠοά τπιηΐο τῆς (σεπέ1165. Ρε!ανεά 
Οἢ ἰὴ ἴῃ86 νου], τεσεϊνεά τρ ἰπίο 
Θ]οΥγ. 

14, Τρεσε ἐῤῖιρ..] ὝΠΟ Τοσθροῖηρ ἄἰγοο- 
τἰοη5 1 νυσῖῖθ τπιηΐο {Π66, ΔΙ ΠΟῸΡῊ 1 Πορε ἴο 
ΟΟΙπ6 πηΐο ἴΠθ66 γδ ΠΟΥ 5Ο0ΟΠ, τάχιον ; ΘΟΟΠΘΥ͂, 
ῬΘΓΠΑΡ5, ἴΠδη {Π656 ἀοθίι]θα ᾿ΠβΓΠΟΓΙΟΠ5 τ] ρἢξ 
Ἰεαά {πεθ ἴο βιιρροβο; θυξ 1 νυυϊῖα {πα 11 
5Π 0114 ἴΑΓΓΥ, ὅζα. 

15. αὐῤίερ 1..7] ἈδΔΊΠΟΥΙ, Ιπαϑιιθο 845 ἰὐ 
15: δηά {πογοίοτο ΠΟΙῪ βτοιπά. 

ἐδε ἠῖπς σού] Νὸο [{{6|655 140], 1κ6 {πὸ 
Ἰλῖαπα οἵ ΕΡ δ βιιθ, ννῇοβθθ “' Ποιιδβθ ἢ ννὰ5 {Π6 
ΟΠΙΘΓ ΟΥπαιηθηξ οὗ ἴπθὸ οἵ δπηά οπε οἵ 
1Π6 ννοπάογϑ οἵ {πε ννου]ά. 

τοι.) ΔΊ ΠΟΥ, θ8.56 116}, 

ρὲ ῥα ἀπά σγοιηά 97 ἐῤὲ ἐσ. ὙὝΠΒοθα 
ὑνογάβ παν θθθη Ἰοϊποά ἴο {πΠῸ ποχέ οἴδιιβθ, ἃ 
{]1-ϑῖορ θδϑίηρ ρἰδοθά αἱ “ σοά" δγ Ερίβοο- 
Ρῖιι5, Μοβμοῖπι, ΒΘηροΙ, ἀπά οἴου Ῥσοίζοϑβίδηϊς 
(ΟΠ Ππηθηΐδίουβ, {Π|15 ππα ΚΙ Πρ “ {ΠῸ τηγϑίοσυ οἵ 
ΞΟΟ]ΙΠη655 "Ὁ {Π6 “ ΡΠΠᾺΓ οἵ της {τα ." Νοίίηρ, 
ῬΓΟΒΔΡΙΥ, θαὲ {ΠῸ στθο οὶ] ἔγοπι [Π6 ππάτι6 βίγοβϑ 
Ἰαϊά οἡ ἴπ6 ραβϑαρὲ θῪ 1η6 μυτγοῇ οἵ Ἐοπιθ 
σου] μαννα ἀγίνεη {Πθτη ἴο Δη ἱπίογργοίδεϊοη 
ἌΜΠΙΟΠ, ΠΓ ποΐῖ Ροϑβις νον ὈΠΡΥΑΙΠΊδίϊσα], ἰ5 
ΒΙΠΡΌ]ΠΑΥΙΥ ΠΑΥΒἢ, ΟΌβοιγο, δη4 [66 0]6. ΟἸΠο 5 
ΤΟίαυ 1Π6 ννογβ ἴο “ΓΙπποΐῃυ, “45. θοῖπρ γοιτ- 
56} {πΠ6 ΡΠΠὰτ οἵ 1π6 {γα ῃ,᾽ σοτηραγίηρ Ὁ Δ]. 
ἡ. ο;; δι {Π|5 ΠΙΘΔΠΙΠρ ΠΟΙ] 5ΟΔΓΟΟΙΥ 6 
Ὀογπθ Ὀγ {πὸ τρεῖς, απ 15. Π|{16 Ἰῃ ΠΑΥΤΉΟΗΥ͂ 
ἢ {πΠ6 οοπίοχί. ὙΠῸ ΟΠΌΓΟΙ 15 {Π6 ΡΠ]ΠΔ 
Πα Ὀαβοπλοπί οἵ {πὸ σας, Βαδοδιβο ᾿ἴ 5ιι5- 
ἴφῖη5. 1ἴ, 45. (α]ν]η βαυ8, ὈΥ πγαἰκίηρ ἴ ποννῃ 
Ὀγ 115 ῬγθδοΠΙηρ, ὈῪ ΡΓΘβογνίηρ ἴ πη πα Πατοά 
ΔΠ4 Ραγα, ἀπ ὈΥ ἰγαηϑιη {Πρ ΤΕ το ροϑβίευιυ. 
80. ΟἿ Τυνοπ θἢ Ατσίςο]θς τ 4115 ἐμΠ6 ΟΠΌγΟῃ 
“ἃ νγ]ῖη655 ἀπά ἃ ἄξορεν οἵ ΗοΙγ Ὑν τι." 

16. “πώ «υἱέῤῥομὲ εσοπέγοσογαγν.) Οο πα 6 5564 1 
ξτϑδί 15 π6 γα οἵ νυ ἢ {πῸ ΟἸΠΌ τ ἢ 15 1Π6 
ῬΠΠΑΓ ἀπ Ραβοπιθπηΐ, {π6 σονθα]θα ἀοοίσιπο οἵ 
1Π6 ποργπαίίοη. 

ϑγεαί ἰς ἐῤὲ γιγοίεῦ}) 977 φοαἠπε..3 ΤΠΘ 
ἀγαῖῃ, απ Κποννη Ὀεΐογο, δὲ πονν σευθαὶθά, “ οὗ 
ΒΌΘ]Ιη655," οὐ ἔπΠ6 Πινπὸ ||: Τὴ ϑοη οἵ 
Ὁοά Ὀεοοπηίηρ; {π6 801 οἵ πηδῃ θείην 'πΠ ΘΥΕΙῪ 
56 Π56 {Π6 5016 σδιιβο οἵ {Π6 5οῃβ οὗ τπϑῃ Β6- 
ΤΟΊ {Π6 50η5 οἵ σοά. (ἰοπιρατε (Οἱ. 1. 
27, “115 ΤΑΥΞΕΘΙΎ - -. ΜΏΙΟΝ 15 ΟΠ γῖϑε ἴῃ 
γοιι, {Π6 ΠΟΡΘ οἵ β]οσυ. 

Οοά.] ἍἜο, νΒ]οἢ 15 πον ΡΌΠΟΓΆΙν δά- 
παϊξτοα το θῈ {πὸ ἔσθ γοδάϊπρ ; ποῖ “ σοά 
ΠΟΙ͂ “ΒΟ. 8ὅε6. Νοῖθ αἵ επά οὗ {πὸ 
Παρίου. 

ΤΠΕ “Τηγϑίοσυ οἵ βοα]πεβ5᾽ θείης ννῈ]] 
Κποννη ἴο 6 {πε στϑυθα]εα {γαῖῃ οὗ {πε [η- 
σδγηδίϊοη οἵ {πὸ ϑοη οἵ σοί, πὸ Νοσά τηδάθ 
Πεβη, {1πΠ6 Αροβίϊε, σοπϑίγιιοιηρ μ15 Ιαπριασα 
ἔγοπι {Π6 {ποιρηξ ἴῃ Πἰδ5 πηϊπά, ταῖμου ἘΠ δπ 
ΠΌΠΙ {Π6 δοΐιι8] ννογάβ τι5θ4, σοὲβ οὴ νυ [Π6 
ῬΘΙΒΟΠΔ] ῬΓΟΠΟη. Ι͂ῃ ἃ 5οπΊοννηδί 5: ΠΉ1ΔΓ 
ΤῊΔΠΠΘΥΙ͂, ἴῃ {ΠπῸ ΒΕ ΡΙβῖ]16 ἴο {ηε (ο]οβϑίδηβ, μ6 
11565. “τ υβίογυ "ἡ 1Π ΔρΡροβιίίοη ἢ (Πγὶβε; 
κ ἘΠ15. ΠΊΥΒΕΓΥ ΔΠΊΟΠΡ {πΠῸ (σθηί!165, νυ ΠΊ ἢ 15 
ΕΠ γῖβε ἴῃ γοιι," 1. 27; “δε τῃγϑίεσυ οἵ σοά, 
ὄνθη (ἢ γιϑί,᾿᾿ 11. 2, ἀβΘΒ ΤΉ ΠΡ, 85 15 τηοϑί ρτο- 
ὈΔΌ]6, {Π6 σογγθοῖ στοδάϊηρ ἴο θὲ τοῦ μυστη- 
ρίου τοῦ Θεοῦ, Χριστοῦ. ὙἼΠ6 ΜΠΟΪ]ε Ρ455- 
486, νυ ΒΊΟ ἢ 15 συ μτηῖοα] ἀηά [8115 ἱπέο [ΠγΘ 6 
ΡΑΙΓ5. Οἵ δηεςΠοβοβ, Ὀθαβ βίγοηρ τηὰγκβ οὗ 
Ὀεηρ ἃ αιιοίδίίοπ ἔγοτη ἃ ΡῬΧΙ πη ἶνα ΠΥ ΠΊΠ 
(45 Ἐρἢ. ν. 14) οΟυὔὐ[Ἠ ἃ ςοπίοβϑδιοῃ οἵ ἢ (ΒΡ. 
ΕἸΠΟοΙ). 1 50, 1 ννὰθ ΠΘΟΌσβασΥ [0 Ρᾶ855 ἴο 
[ῃς ῬΕΓΒΟΠΔ] ΡΓΟΠΟΙΙΠ 1π ΟΥ̓ΘΓ ἴο ὈΓΙΠΡ' ἴῃ ἐπ 
υοίαίίοη. 

αὐας γπηαηὶγεο τῃ ἰδὲ 35.6.5 ἘΔΙΠΕΟΓ, 45. ἴῃ 
1Π6 τρλυρίη, πιδπΐο5ύῦθα: ννᾶ5 ᾿πσαγπαΐθ, δπά 
τπογοίοσο Ππαά ἃ ργϑνίοιιβ δχίδίεποθ, ᾿ῃ ΒΓ ἢ 
Ηδ ννᾶ5 ποῖ ἱποαυπαῖθ. (Ὁ ἸΌΠΠῚῚ ὙΠ 
Ι Τοῇη 1. 1,2, “ὙΙΙΕ 1186 νγα5 πηδηϊοβίοά, 
ΔΠ4 ννὲ ἢᾶνδ βϑεεὴ 11." 

7ιπμεά.) Βα ἘΠποιρ ἔππι5 τηδάθ τηδη, Ηδ 
νγὰ5 5ῆοννῃ δηά4 ρτγονϑά ἴο δὲ 1ι5ῖ (οἴ. Με. 
ΧΙ. 19,“ νΊβάουη 15 1 πε οὗ μου σμ] άγθη ἢ), 
ἴο 6 ΡεγθοΙΥ τὶρῃΐθοιιβ, 85 ΠῸ Οἴμοὺ τῆδῃ 
51Π06 {Π6 ΒΔ]] Ἔνοὺ ὰ5 Ὀβθῃ. 

ἡη ἐδὲ δὶγ1.] τ. ΒΥ ΤΏΔΠΥ οἵ [Π6 ΘΙ 
(ΟΠ ηΐδίοΥβ, “5ριγῖ, ννΠθη Ορροβεα ἴο 
“ἢ. ΠΕΒἢ,᾽ ἴῃ {Π6 σαβὲ οὗ οἿΓ 1 ογά (845 ἴπ 
Ἀοτ,:1..4; Ηξεδ. 1Χ. τα τ ΒΟΙΈ ΜΙ π5ὴ» 15 
ἘΧΡΙαΙηθα ἴο Ὀ6 Ηἰ5 ἀϊνιηθ παΐπσο. Βαΐ {Π15 
ΘΧΡΙΔΠδΙΙΟη ΟΠ ΠΑΓΩΪΥ Πᾶνα ρίας ΠΟΓΕ:; 85 
1 151η Ηἰβ Πιυιπηδπη παΐμγθ, θθοδιθα Ηδ νγὰβ5 
{ΓῸΠΥ πΊΔη, 1Πδξ 11 νγα5. πϑϑάα] ἴου Ηΐπὰ ἕο 6 
ΡῬγουθα στὶρῃίθοιιθβ. 2. ΟἿ ΟῚ 5 ἴαϊτο {Π6 βρισιξ 
ἴο 6 {πΠ6 ΗΟΙΥ ϑριγιῖ, ΒΟ νγὰ5. βίνεη τὸ 
Η πὶ Ποῖ πιθαβασο (ΤΟἢη 111. 34), ΒΙΟἢ 
σαπηθ ΠΡΟῸῚ Ηΐπη ἀπά πηδηϊ βίο Ἡΐπ ἴο θὲ 
1πΠ6 ΟΠ γιϑὲ αἵ Ηἰβ θαρίϊϑηι, ἰεὰ Ηΐπὶ ἴο Ηἰβ 
τετηρίαίοη, ἀπά ταϊβεά Ηϊπὶ ἔγοπὶ {πὸ ἀδδά 
(Εοπῖ. 1.3, 4... γχ..ὄ Βα “ ΘρΙΓ 5 ὕξεε ὮΝ 
8:. Ῥαὺ] ἴῃ ΔηΕΠ{Π| 515 ἴο ἤθϑῃ, πιθδΠ5 Ὀ58ΔΠ]Υ 
1Π6 ΠΙΡΣΠΟΥ ΟΥ̓ 5ριγιῖπ8] ραγί οἵ πηδη 5 θείη, 
ΠΙΟΝ ΠΘ Πμᾶ5 ΟΥ̓ΕΤ ἀπά ἅρονα {πὸ ἤσϑῃ, σάρξ, 
ἀπά {Π6 ΔηΪΠΊ4] 508], ψυχή, ἀπά ἴῃ ψΠΙΟΝ, 
ψ θη αἰάθα Ὀγ Οοα 5 ϑριτιῖ---Πδξ δριγι ννῃι ἢ - 
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{( χγὶΠοββοίῃ νυ ΟἿΥ 5ρί γι " ( οπι. ν1}. τ6) 
-τ-ίακεβ ρίασθ 411 πλοσὰ] δοίίοη, {πὸ πιοίϊνεϑ, 
ἤδϑιγοβ, ἀηα Πα ϊῖ5 οὗ νἱγίπθ πα ΠΟ] π655. [π 
1115. βρί γίτιια] ραγέ, {μθη, οἵ [Π6 παΐιιγα ὑνῃ]οἢ 
Ης Ππαά αϑϑιιπιθή, απ νυ μῖ ἢ ἴῃ Ηἱπὶ ννᾶϑ5 
τπηϊϊοά το Ηἰβ ᾿λἰνίηθ παίμγθ, ννὰ5 {ΠῸ ἰποαγ- 
ῃαίο ΔΝ οτγά, “75{{Π64,᾽ -Ογονθά, ἀπά δοῖπον- 
ἸΙοάμϑα, ποΐννπϑίδηάϊπηρ Η 15. ἴσια πη ηῃοοά, 
ἴο θ6 ρογίδοι!υ 1π5ὲ ἀπά ΠΟΙ. ““Νενοῦ τηδη 
5ραῖκθ {πκ6 115 πηδη,᾿ βαϊά {Π6 οἤϊοογβ οἵ Η 5 
ΘΠοπηΐθ5 (1 ΟΠ ΥἹ]. 46); “{ὙΠ]Ὺ {Π|5 ΠΊΔΠ ννὰ5 
ἃ Τἰσμίθοιιβ τηδη," “νγὰβ ἴπΠ6 ϑοὴ οἵ σοά;; 
ΠΟΠΐθοϑθα {πὸ ΚΕ οπιαη σδηζιτίοη: [,Κ6 ΧΧΠΙ, 
47; Μαῖγκ χν. 39. 

φορῆ 9 τσοὶ] .] ὌΝ ΒΟ σου]ά ποΐ 5θο Ἡ!πὶ 
εΐογε Ηἰβ5 ᾿ποδγπδίϊοη, 5ᾶγ5 δ(. (ΠΤ βοβίομη. 

ΤῈ τὺ 6 5ο. ὙἼΠ6 δηρεῖβ ἀγθ ϑαϊά ὃγῃ ϑ8ῖ. 
Ῥρίεγ ἴο “" ἄθβϑδίσγβ ἴο Ἰοοῖκ ἱπίο " {Πδ πιγϑίεγίθς 
οἵ [Π6 οβρεὶ. ὙΠΘΥυ, Πποννενοσ, 414 σθες Η]Ππὶ 
ΜΉ16 οὐ δἁγίῃ, αἵ Ἰθαδί αἱ Ηἰβ5. παίινιν, Η 15 
ἰοπηρίδίίοη, Η15 ἀσοπΥ, Η]5 στοϑυσγθοίίοη, δηά 
Η 15 ἀϑοθηβίοῃ. 

ῤγεαορεά μπίο ἐδ Οεηΐ]65.3 ἙΟΥ͂ [5 τηγϑ8- 
ἴογυ, {Πα της (δ πΈ 65 5ῃοι ἃ Β6 ἔθ] ]ονν -Π ΕἸ Γβ, 
ἄζτς., 566 ΕΡΗ. 11]. 1-11. 

γεσοίυεά τ ἑρπίο σίοσγ] Απά {Ποῖ Τα ΠΊδΙΠ5. 
Ἀπά {Ππ|5 1η {Π15 ΤΠΥ ΠΠΊ]Ο 4] ἔουτη τα 15 Ὀσθῆν 
Ῥυΐξ ΡΓΘΡΠΑΠΕΥ σοΙηργιβοά ἴΠ6 γουθα]θά ἐγαῖῃ 
οὗ {π6 ᾿ποδγηδίϊομ, οἵ ννιο ἢ {πὸ ΟΠ ΤΟἢ 15 ἴο 
6 1Π6 ρ|ΠαΓ πη θα5|5, ἀπά νυν πῖοῃ ΤΊπιοΐῃν 
νγᾶ5 ἴο πιαϊπίδίη ἴῃ {ΠπῸ ἴαςο οἵ 811 {ΠπῸὸ Πθυοβ 85 
νν ἢ νοῦ 5οοη ἀθοι ἴο ΔΓΪ56. 

ΑὈΒΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οἢ νεῖβϑϑ 1, 8, τό. 

ΒΙΒΗΟΡΒ ΑΝῸ ΡΕΕΒΒΥΤΕΒΒ. 

1. Τὴ ργοοῖβ οὔτε [ἀπε Υ οὔ“ ὈΙΒΠΟΡ " δηά 
“ἐ ργεβθυίον," ἴῃ ἐπ ἰδηριιαρο οἵ {ΠπΠ6 Αροβί!α 
δΔηα ΡγοῦδΌ]ν {1 τονναγάβ {πῸ ἐπά οὗ {πὸ ἢτγϑί 
ΠΘΠΓΟΤΥ, ΠΊΔΥ 6 {Π||5 ὈΓΙΟΠῪ δβιιπηπιθ ἘΡ. 
τ. 88. 4} (Αοίβ5 χχ. 17) Ἷδ]] δά ἴο Μηδία [Π6 
“ ρ]άογϑ᾽" ΟΥ̓“ Ργεβθγίειβ " οἵ {πὸ βυγοῃ οὗ 
ἙΡΠοβιβ, δας πὸ δάάγοθβεα {πὸπὶ 45 ἴποβα 
ἀν ποπὴ πΠ6 Η οἷν ΟΠοϑβί Παά πιαάθ “Ὄνθύβθουβ,᾿" 
“ ΒΙΒΠΟΡ5," νϑῦ. 28. [τΈΠρρι5, ΠΟνγ ν Υ, 58 Υ5 
ἐπαΐῖ Ἐπ ὈΙσμορθ ννεῦα βιιτηπηοποά. 2. [ἢ 1Π6 
ορΡεηΐηρ οἵ 5. ΒΕ Ριβέ!α ἴο {πὸ ῬΆΠΙΡΡ. 1. τ, Π6 
Βα] 65 [Π6 σαὶ ηΐδ “ἢ {Π6 ὈΙΒΠΟΡ5 ἀπά ἄθα- 
ΠΟΠ5: απά [ἰ ἰβ τηοβί ᾿πργοθαῦ] {παΐ {Π|5 
ΟΠΌΓΟΙ 5ῃοι]4 μανθ βονοσα] ὈΙβηῃορβ δη4 πὸ 
Ῥγοβογίοβ, Οὐ παΐ, 1 ΤΠογῸ σνογα Ῥγοβουίουϑ, 
ΤΠοῪ μοι θῈ6 οὐηοἀ ἴῃ [6 ϑαϊϊαίίοη. 
4. [ἢ {Π1|5 σμαρίεσ οἵ [86 τοὶ ἘΡίβιῖϊα ἴο 
ΤΙπιοίηΥ ΠμῸ Θπυπηθαίοβ {πΠ6 ΠΑ] 1Ποδί!Οη5 
Οὗ ὈΙΒΠΟΡ5 ἀπά οἵ ἀδαςοῆβ, πιακῖηρ ΠῸ τηθη- 
ἰοη οἵ ργεβθγίοιβ ἢ Ὀαΐ ἴῃ ν. 17--22, ΠΘΠ 
βρθακίηρ οὗ ἴπ6 τηδὶπίθπδηςθ, ἀἰβοῖρ!ηθ, δηά 
οΥἀΙπδίίοη οὗ Π6 τηϊηϊβίουϑ οἵ {πὸ μτγςοῃ, 
ἢ6 (4115 {Ποπ ργεβυγίεγβ Οὐ “ εἹάθσβ." 4. δ. 
Ῥεῖογ (1 Ῥείοσ 1. 2), δ ἀγεβϑϑίηρ [Π6 ΡγοβΟυίουβ, 
Θχῃογίβ {Ππὸπὶ (1Ε π6 τοδάϊηρ 15. σΟΥΓΘ ΟΕ) ἴο 
ΘΧΘγοῖβα {πὸ οἴῆος οἵ ὈΙΒποΡρ οὐοῦ {πΠ6 Ποοῖι, 
“ ξαἸζίηρ {π6 ονευϑιρης." νοη ΕΟἸεπιεηΐ οὗ 
ΒἘ ΟΠΊΘ τι588ὲ5 {Π6 ἀρροϑ]]δίϊοη. ἱπίθγο μη ΘΔΌ]Υ, 
ἘΠ Ρ: 1 5. 22. 47. 5 ΑΙΕΣ {Ππ|5, 1π| ἘΠ} Ξεςοπά 
ςοπΐαγΥ, ἔπ ἀἰδεϊποίίοη μαὰ Ὀθθη ΔΙγοδαν 
τηδάθ, απά ἱρηδίϊιθ ἀπά ῬοΙγοατρ τοϑίγιοίθά 
186 ἴθστὴ Ὀίβῃορ ἴο {πὸ ἌἽμοῦ οοουβ οἵ {π6 
Ομυτγοῆ. 8ες Ρχοῦ, Τἰρμίξοοῖ οπ ῬΉΠΙΡΡΙ 5, 

ῬΡ. 94-96. 

8. [τ Ππα5 Ὀδεη ἀουδίοα ννπείμογ {ΠῸ οἤοο οὗ 
ἄδδοοῃ 15 ἰἀθηΐίοαὶ νυ, ΟΥ απ 6 {ταςοά 
Ῥᾶςκ ἴο, {πε δρροϊπίπιοπέ οὐ {π6Ὸ βόνθῃ ἴῃ 
Αεοῖϑ υἱ., νυ ἢ, τ 15 πη πίδ! 64, ννᾶ5 ἃ [Ἐπηρο- 
ΤΑΤΥ ΟΠΟΟ ἴο τηθεΐ ἃ 5ρ60 18] βπιθυρθηου. ΤῊΘ 

56 ἢ ἅΓ6 ΠΟΥ ΠΟΓΘ οαΠ]6 4 ἄθαοοηβ; απ ΡΠΠΙΡ, 
{Π6 ΟΠΙΥ οπα οἵ {πΠ6 πιιπῖθοῦ οἵ ννποπὶ ννὰ τοδά 
ΔΙΓΟΥ ϑίθρμοπ᾽ 5 ἀθαῖῃ (τ η1|655 ΝΊΟΟΪαβ βᾶνα 
ἢΪ5 πᾶῖηξ ἴο {πὸ ΝΙςο]αϊΐαηβ, Κον. 11. 6, νυν ἢ 
15. ὙΕΓΥ ἀοιθΈ[11) 15 ἀθϑιρηαΐθα “[πΠ6 ἐναηρε- 
Ιι5ῖ,᾽ Αοίϑ. χχὶ. 8. Βιῖΐξ {Π6 ΟἸΓΟΙΠηβίδποασ 
ὙΥ ΙΓ σάνε στῖβα ἴο {Ππ6 Δρροϊηϊπιοπξ ὑνεγο ποῖ 
ῬΘΟΙΠ]ΠΙΑΓ ἴο [ογιιβαίθπη. ΝΥ Παγθνοσῦ ἃ ΟΒΌΓΟῃ 
ννὰ5 Ρἰαπίθα, {ποῦ ννοι]ὰ 6 {Π6Ὸ ΡΟΟΥΘΓ 
ΤΡ 5 ἴο Β6 σαγϑά ἴου, απά 1 ννοι]ά ποῖ θὲ 
ἀ6βιγα 0 ]6 ἴῸΓ {πὸ ργθδοποῦβ οἵ {πὸ οβρεὶ ἴο 
θὲ 411 οσσυρίθα ἴῃ “'βεσνίηρ [40]65. ὙὍὙΠῈ 
5Ο]ΘΙ ΠΥ οὗἨἉ {πΠῸ Ὡρροϊηίπιθηΐ οἵ Π6 βϑύβη 
νι ΡΥΑΥΘΙΓ ἀης {πὸ ἰαγίπρ οἡ {π6 μαηάβ οὗ 
{π6ὸ Αροβί!εβ, μαὰ5 πῖοσγ {πΠ6 σμαγδοίοσ οἵ 1Π6 
οΓΙηδίΙοη Οὗ ἃ τηἰ ΠΙΒΈΓΥ ἔπη {ΠῸ ἀδϑι  παίίοη 
ἴο ἃ [ΕΠΠΡΟΓΔΙῪ ἐἔμπποίίοη. ὙΠ [εγπη5 δια- 
κονία Δ διακονεῖν ΟΟΟΙΠ ΠΟ τ} α ΠΘΠΓΥ͂ 
ἴη σοηποχίοπ Βοίῃ νυ {πῸ δα πη!ηἸβίγαίίοι οἵ 
ἰξιηρογα] στο] θὲ δηά {πὶ θχϑύοῖβα οἵ δὴ οἤοα 
οἵ [Π6 πη ηἸΒίΓΥ ΓΘ] ΓΙηρ Πα ΓΘΟΘΙ Πρ’ ΒΡΘοΙδ] 
ΒριτΙμ4] σΠαγισπηαΐα. να πιθοῖ νυ ἢ ἀθαοοηθβ 
ἴῃ {π6ὸ μασγοῦ αὐ ῬΏΠΙΡΡΙ (ΡΆ]]. 1. 1), ἀπά ἃ 
ἀδδοοπθϑβ ἴῃ {Παΐ αἴ (οποῆτγοα (Ἀ οπι. χνΐ. 1), 
Δη4, ΠΠΑΠΥ, ἴῃ {π6 Ῥαβίοσαὶ ἘΡ ϑί]ε5. {ΠῸ6 
1)Ἰασοπαῖθ ἀρρεαῖβ ἃ5 ἃ τϑοορηϊδοά Οτάθυ. 
ὙΠΟ ργἰπηεῖνε Ομασοι Ὀε]Ιονθά πη {π6 ᾿άθη- 
ἘΥ οἵ 1πΠ6 Οτάεγ οἵ ᾿οδοοπβ ἢ (ῃς 
᾿πϑιϊξαῖοη οἵ {πΠ6 βθνεπ. Νοΐῖ ΟΠ ἄοε5 
ΓΟ προ βρεαῖ οἵ ϑίθβρῃμοη απά {π6 τεβί ἃ5 
ἄδασοημβ, διιξ θνθπ 45 ἰαΐθ 85 {πὸ ΠΠΠ σθη- 
ἴὰσγ {Π6 ΟΠἤυγοῦ αἱ βοπιθ, δἰ μοῖρα ἐΠ6 
ΡΓΟΒΟυίουβ ΕΘ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΒ, τοϑίτιοϊθά {ῃ6 
ΠΕΠΊΘΟΥΙ οὗ ἀθδοοπϑ ἴο βϑύθῃ; απα {π6 (Οσ πο] 
οἵ Νεοσώβαγε (Α.}. 315) [οσθαάθ {Ππ6 πιῆ Υ 
οὗ βϑύθὴ ἴο θὲ Ὄχοθθάθα 1η ΔΠΥ͂ ΟἰΓΥ, ΠΟΥ ΘΥΕΥ 
δθαῖ. [{ ννα5, ἰπάθεά, ἕο σοπιθάν {Π6 ἱποοη- 
γΘηΐθποα. οδιιβοά ὈΥ {Π15 ᾿ἰπζαίίοηυ {παΐ 8η 
Οτάογ οἵ ϑιθδάθαοοῃβ νναβ ᾿ἰπϑίτπἰε. 8668 
ΒΙΠΡΠαπα, 111. 1,3; Βσοῖ, Πἰρμιοοῖ οπ ῬΏΠΙΡ- 
Ῥίδη5, Ρ. 187. 

ἔνι 
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16. ΤΠ ἴἢγ66 γδυΊΟΙ 5 Γαδ ηρ5 οἡ {Π]5 σοη- 
ττονουίθα ραϑϑαρο 8ΓῸ ἜΣ 1, Θεός (ΟΥ̓, 45 ΔΌΌτε- 
νἱαϊθ τη {η6 Μ5898., ΘΟ) ἐφανερώθη, (οὐ νγὰ5 
τηδηϊξεδίθα 2. ὅ (0) (βε]ςεξ μυστήριον), 
«αὐῤΐῆερ (ταγϑίαεγυ) νναὰβ πιδηϊοϑῖθα, 23. ὅς 
(ΟΟ(}) «υῤο ννα5 τηδῃιϊ οϑίθά. τ. Τα τοδάϊηρ 
Θεός 15 βιρροτγίβα ὃγ 1)5 ((οάοχ ΕἸδγοσηοπ- 
ἴΔΠ115) οὗ {π6Ὸ 6Γἢ οεπίιτγυ, θυΐ ΟΠΙΥ ἃ5 
ΑἸϊεγεά ὈΥ ἃ Ἰαΐεσ παπά; ὈΥ | δπά Κ οἵ {πε 
81} ΟΥ̓ΟΤΠ σοπίῃγίοβ ; ἀπά ὈΥ ΠΟΔΥΪΥ͂ 411} {Π6 
ουγϑῖνα Μ585. ψνῃοἢ Ὀορὶπ ἴτοσὰ ἴῃς τοίῃ 
ςεπίασγ. ὍὙΠῈ ΑἸοχαηάσιπε Α οὗ {Π6 4“1ἢ οΥὕ 
51ἢ σοπίιτΥ τοδάβ Θεός; δι οατοῖα! ἰηβρεο- 
τίοη οἵ [Π6 ραβϑαβθ, Ἔββρθοῖα!!ν Ἐπαΐξ της ὈΥ 
ΒΙββορ ΕΠΙοοίί, 5σμονν5 {παΐ ποῖ οὐἱν ἃ σοδῦβα 
11η6 ον {πὸ Ο, θκξ αἶδοὸ {πὸ ἕιηΐ Ππηὸ ἡ Πΐη 
1, ἀγα δα οη5 ὈῪ ἰαΐευ Παηά5, αηά {παΐ {Πα 
ΟΥΡΊΠΑ] τοδάϊηρ νὰβ ὅς. ὙΠῸ Ναίίςσδη Μϑ8. 
οαηποῖ θ6 Δρρθαϊθα ἴο, θθοδιιβα {πὸ ἸθδίοσΥ 
οἵ Βοπὶθ Πᾶ5 ργενοπίθα δοσυσγαΐε σοί! οη, 
ΔΠ4 {Π6 δἀϊίίοη ΡὈ]15η6 4 ὈῪ (δτάϊπαὶ Μαὶ 
ῬΙονο5 ἴο ΡῈ ποΐῖ 50 πηιοῃ ἃ [διε] τορτο- 
ἀποίίοη οἵ [Π6 Μϑ8. «5 δὴ βἀϊξίοῃ οἵ {πὸ Νὸνν 
Ταβίδπιεπί σγοιπάθα οἡ ᾿ἴ[. Θεός 5 510- 
Ροτίβα ὈγῪ {π6 Αταθὶς οἵ ἴῃς Ῥοϊγίοιξ δπά 
1π6 ον ψούβϑίοηβ. [{ ἄοθβ ποΐ 5661 
ἴο πᾶνε Ὀδθθη ἴῃ {Π6 φορίθ5 τιϑδϑά ὈΥ {Π6 ΘαΤΙΥ 
Ἐδίπογβ; Ὀμπέξ ἰ5 φιοίθαά ὈγῪ (Πυυϑβοβίοπη--- 
ἘΠ|655, 45 566 ΠΊ5 ΡγΓΟΌΔΌ]6, ἢ15 τοχί ἢᾶ5 Ὀθθη 
ἉἸΓΘΓΘ--ηα Τποσθ σου! ὈΥ ἹΠεοάοτγοεΐ, 
104 ΠΠ65 1) ΠΊβΟθΠι 15, ΓΠΟοΟρΡΠγ]αςΐ, ἀπά (Πσα- 
ΤΊΘΠΪ 115, ΔΠ4 ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ 4150 ὈΥ Εἰ ιβίδί 5 ἀπά 
Μασθάοηϊιβ, ννπο, ᾿πάθοά, ννᾶβ δοςιιβδθα οἵ 
ΔΙζοσῖηρ {ΠῸ6 τοδάϊπρ ἴο Θεός. ΠΕ Δ]]510Π5 
ἴο {πὸ τοχί ἴῃ Ἱρπαῖϊιβ, [πὸ Αροβίοϊις (οη- 
ΒΕ }0Πη5, ἀπά Η!ρροϊγίιιβ, ἀγὸ σοηϑιβίθηϊ 
ἢ {πΠ6 ΟἾΠΕΓ τοδάϊηρϑ; δηα ἴΠπ6 ΡαϑβαρῈ5 
ποίοα ἴῃ ἴανοισ οἵ Θεός ἔγομη Αἰμδηδ 5115 
ΔΠη4 ΟΥ̓ΘΡΟΙΎῪ ΝὰΖ. ἃΥῸ ϑρ.ΓΟιΙ5, αἰζογθά, ΟΥὕὁ 
1ΠάΡΡΙΙΟ 4016. 

2. ὅ ἰ5 {πΠ6 τοδάϊηρ οἵ Ὁ) ((οάοχ ΟἸαγο- 
Τ]ΟΠίδ 115), 45. ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ νυυτῖθη. [ΙΓ ννᾶβ5 
«φἀορίεα ὈΥ {ΠεῸ οἱά 1, αἴηὴ δηά τῃς Μιραΐα 
ὙΟΥΒΙΟΠ5, Πα 15 σοηβοη] θην {πε τοδάϊηρ οἵ 
Δἰπηοδέ 411] {πθ 1 ,ἴη Βδίμεσβ, δχοθρίϊηρ 
7εγοσηβ. 

2. Ὅς 15 ἴουπά τη Ὁ ((οάδχ ΑΪεχ.), “ἐξ 
αὖουε, ἴθ (Σ ((οάοχ Ερῃγοπη) οἵ {πὸ κῃ 
σοπίατυ, ἃπ4 ἴῃ {ΠῸ γοοθηί]ν -ἀἸἰδοονεγοά (οάθχ 
ΘΙΠΔΙΓΟΙΙ5. ἃ. [Ι{ 15 αἰϑδὸ γοδά ἴῃ Ε' (οάοθχ 
ΑἸΡΊΘΠ515), ἀπά Ο᾽ ((οάοχ Βοογηϊδυαπι!5), 
Βοίἢ οἵ {Ππ6 οἵ σεπίσν, [{ 5 βιρροτίθα ὈΥῪ 
{Π6 Οοίμις νεγβίοη, ἴῃ ῬὨΠοΟΧχοπίδη (ϑυγίαςο) 
1Π ΠΊΑΓΡΊΠ, ἀπ {πῸ (ορίϊο, [ἰ ννὰβ τεδά ὈγῪ 
ἘΡΙΡαηΐι5. ἀπ [ γοπΊθ, Ργο αν ΟΥ̓ Ογτ!] 
ΑἸΕΧ., Δη4 Ρουμαρ5 ΟΥ̓ (πγγυϑοβίοτση. 

ὙΤΠΕ τοδάϊηρ ὅς, {Πεγοίοσθ, μὰ5 {πῸῈὸ βδιιρροσέ 
οἵ {Π6 τηδ]οσιν οἵ {πὸ οἱ ἀδϑί ἀπά θεβί Μ88., 
ΔηΠ4 οὗ {πε οἰάοβί νεύϑίοπβ ὄχοερίϊπρ {πῈ 

ΕΓ ΘΟΥΡΙ ΤΠ: 

Τ,αἴη, νν1]6 {πΠῸ6 δα ποΥ οὗ {π6 Οτεοκ 
ΒΑΠοΥβ ργθροπάογαίοβ οἡ ἐπε βαπηα 546. ΤῊΣ 
1, Αἴη Βαΐῃεγβ, Ἔχοθρίϊπρ [εγοότηθ, φιοία ἐπῸ 
Τ Αἴ ]η 85 ΠΟῪ ἰοιπά ἴἴ ἴῃ {Π6 {γαπϑδίίοη ἔπ 
πςεα; 50 {Πΐ {ΠΕῚΓ δι ΠΟΥ ΓΈβοῖνθ5. 156] 
πο {πΐ οἵ {πε Ν υ]ραία. ; 
η δϑειπηδίϊηρ {Π6 ᾿ηΐθγηδ] ον άθηςθ, 1 πιιδί 

Ὀε δὐἀτηιοα {παΐ ἴἴ 15 το τηογα Ργοῦ80ε 
{Πδΐ ὅς 5Βῃου] ἃ θεὲ δἰζεγθά ἰπΐο ὅ, οὕ ἱπΐο Θεός, 
τῃδη {π6Ὸ τενεῦβθ. Ὅς 15 ΒΥ ἴαγ {ΠῸ πιοβέ ἀ181-- 
ΟἿ] τοδάϊηρ : δηά 1 νγουϊά θ6 οδυΐοιιβ ἴο ἃ 
ἘΓΔΠΒΟΓΙΌΕΓ ἴο νυυϊΐε ὅ 45 {πὸ σοττοοξ σεϊδεϊνα 
αἴζεῦ μυστήριον, ΟΥ̓ Θεός, 45 Ὀεΐηρ Βοΐῃ »,δπι- 
ΤΉ ΔΕ ΑΠΥ δη4 {Πθο]ορίς αν οἰθαγοσ, ννῃ16 
Δοοϊάθηΐ δίοπα σου]ά δοςοιιηΐ ἔοσ πε ϑαθϑί!-- 
τυῖοη οἵ ὅς ἴῸΓ ὅ οΥ Θεός; «ηά [ἴξ 15 ΠΙΡΗΪΥ 
᾿ΠΡΓΟΌΔ0]6 (Παΐ {Π6 βαπὶθ δοοϊάεπέ 5ῃοι]ά 
ΟΟΟΠΓ ἴῃ [Π6 ΤηΔ]ΟΓΙΥ͂ οἵ {πὸ οἱάδϑξ δηά 1πάε-- 
Ρεηάθηπὲ Μϑ88. (οηϑιάθγιηρ, ἴοο, ἔπ6 ἴτη- 
Ρογίαπί Ὀθαγίπηρ οἵ {πε σοδάϊπρ Θεός οἡ {π6 
1ΠΘο]ορῖσα] σοπίγουθθιεβ οὔ {π6 ἢγϑοί (ἢτθα 
σΘηζαΓΙ65 Δη4 ἃ ΠΑ] 1 15 ΒΟ ΓΟ ΕἸ Ὺ Ροβϑῖθ]Ὲ ἐπαΐ 
1Π6 Ρᾶβϑᾶβθ, 1 Θεός ννεῦα ἴῃ {Π6 ἰθχί 85 [ΠεΥ 
Ττεδαά 11, 5Βῃου]ἀ ποῖ θ6 ζοιπά τι5θά ρο]θπΉ ἈΠ 
ἴῃ {Π6 δα ΠΘΠΈΟ Γαπηδῖηβ5 οὗ ἴῃ Οσεοκ Εδίμεγβ. 
ΕΟΥ {πΠ6 β8πΠῚ6 τϑᾶϑοη ἴ ψου]Ἱά Πᾶνα Ὀδεπ 
αἸΠΊοιΠ ἴο δἰἴοσ Θεός ᾿πΐο ὅς σπου Ἔχοϊεπρ 
ΤΟΠΊΔΤΚ ἀπά ΤαΠΊοηβίγαησθ, ΠΟ Ρἢ Θεός 
ταὶς θῈ δοσορίεα [ῸΓ ὅς 45 ἃ Ἷἴδαγεῦ Ἔβχρο- 
ποηΐ οἵ {π6 ϑᾶπηθ πηθδηΐηρ. [{ 15, ἱπάθβεά, 
νου ΠΥ οἵ ποίςθ {πα ΜαἼοθάοημιβ, ῃο ᾿ϊνεά 
αἴ [Π6 θεριππίηρ οἵ {πΠ6 6 σοπέαγυ, 15 σπαγρεά 
Ὀγ Ἰαΐοσ νυυϊΐοῦβ, [1θογδΐιιβ, ΝἸοΐοσ, ἀπά ΗΪπο- 
ΠΊΔΓ, ΜΠ Πανιηρ δἰζογεά ὅς ἱπίο Θεός. Οἡ 
1π6 σγΠο]Ὲ {Π6 ευϊάθηςθ, δχίουηδὶ δηα ᾿πίθγηὶ, 
5ΘΟΙῚ5 ἴο ΤΟ ΠΌΤΕ (Π6 δατηϊβϑίοη οὗ ὅς ᾿πίο ἐπ6 
τεχί ᾿πϑίοδα οἵ Θεύς οὐ ὅ.(ἁἩ ὍΠπ6 ἀοοίτχίπαι 
᾿τπηροσγΐδποθ οἵ {Ππ|5. οὐϊτῖοαὶ σΟΠΊΓΟΥΘΥΞΥ Πᾶ5 
Ὀθθη πλοῖ ογοσγαίθά. ΝΒ ΟΠ τ στεδαϊηρ 
15 δάορίεά, 1 15 ἐῤε ρεγεοπαί Οῤγίεε σι μῖςῃ, 
ΠΟνΕΥΟΓ ΘΧΡΓΕΘΒΘά, πηιιδὲ θ6 τιπἀεγβδίοοα 85 
{Π6 βιιδ]οςΐ οἵ [Π6 ννογήϑ “" πηδηϊοϑίθα," “' 7|511-- 
Πεά," ἄς. ; 1 «ηὐ 45 Ηἰβ5 ργε-ϑχϊβίθδηςε 15. 46- 
ἄἀποιῦ]ε ἔτοπὶ Η15 πηδηϊξοβίδίοη ἴπ {πῸ ἤθβῃ, 
Η!5 αἰνιην 15 2γηῤἠϊεά τὶ ἴῃς τοδάϊηρ ὅς, ΟΥ̓ 
ΟΥ̓́Θ ὅ, ἃ5 ΠΟΠΟΙΪΕΒΙΥΘΙΥ 8ἃ5 1 15 ἐχῤγεσσεά ἴπ 
{π6 τοαάϊηρ Θεός. Ηδ ψο οδη δοςερί {πὲ 
Ργδ-τοχιβδίθηοθ οἵ ἴπΠ6 δὅοη ψιποιξ δοκπου- 
Ἰοάριηρ Ηἰ5. αϊνιηϊγ, σου] Ἔχρ απ ἀνγαῦ {πῈ 
1} ἔογεα οὗ {πεῸὸ σεδάϊηρ “ σού. Ατὶὰβ 
νου], ΡοσΠαρ5, θὲ βαϊϑῆθα ψ]ἢ εἰΠοῚ τοδά- 
ἴηρ : ΘΟΟΙΠΙ5 15 οοηξαίοα ὈγΥ {Π6 16 γὰ] οχρο- 
51 0Π οἵ ΕἸΓΠΟΓ. 

1 “Τὴ6. φβῆϑᾷ ΡῬδαγη δῖ 11] τεΐζεσέ : ουπὰ 
ῬοΙβομδπὶ ΟἰΤΟυΠ]Ο ΠΟ π6 5ρηϊῆοδηΐς Οτεθοῖ, 
ααδτῃ οἰ ἰβϑῖτηβ δα ᾿ρϑδαιὴ Ῥβγβοπᾶτη τανουζαπίατ. 
Ὅς ποῃ τὸ ῥητὸν 5ε4 τὸ σημαινόμενον Ξρεοίαί,᾽"ἢ 
ΚΙΑ4, ποίς ἴῃ Ῥοσβοῃ᾿β Τ,τδοίβ, 



ν. 1-- ς.]} 

ΘΟΗΑΡΤΈΕΙυν. 

ἢ ,ογείοίοίζ ἐλαΐ 171 ἐ.ε ἰαέίεγ ἐΐγιες ἐλέγε 
σλαΐ ὅδ α ἀεῤαγέηγε γγονε ἐλε γαϊλ. “6 Α»άῖ 
2. ἐλε ἐγ ἐλαΐ 7 Ἰνιοέλν »εῖσλέ γιοΐ γα1 1γι αΟ171" 
ἀν ἀμέν, λε χεγηίσλεί ἀΐηε τυΐέλ αἦσνεγς 27ε- 
εὐῤίς δείογεργι' ἐζεγείο. 

ΟὟ τὰς ϑριπε βρβακείῃ εχ- 
ΡΓΟββὶγ. [Πδὲ 1η τΠ6 ἰδζζεγ {{Π|68 

ΒΟΠῚΘ 5Π4}} ἀεραγέ ἤΠοπὶ {π6 (ἈΠ, 
σἰνίηρ, Πεεά ἴο βεάιοίηρ 8ρ᾽ Γ[5.. δηά 
ἀοςοίγπε5 οὗ ἄδν!]5 ; 

2 ϑρεακίηρ [165 ἴῃ ΠΥΡΟΟΓΙΒΥ ; Παν- 

». 

ΕΤΙΝΘΊΈΨΕΥΣΈΕ ΝΨ. 

ἴῃ ἘΠΕΙΓ σοηϑβοίθησα βεαγεά ψ]ἢ ἃ 
Ποῖ ἴτοῃ ; 

32 Βογθιἀάϊηρ, ἕο ΠΊΔΙΓΥ, αηα εοῦ,1-- 
γιαηαϊηρ ἴο δὐϑίαίηῃ ἔτοπη πηξδίβ. 
ΜΜΏΙΟη (ϑοά δίῃ οτεδίεά τὸ δὲ τε- 
ςεἰνεά συ ἘΠδηΚβρινίπρ οὐ ἘΠεπ} 
γγῃοἢ θα ανε ἀπά Κηον {Πα γαίῃ. 

4 ἘοΓ ἘνευΥ ογεδίαγε οἵ (Οὐοά 2: 
δορά, 4η4 ποίῃίηρ το ΡῈ τεπιβαά, 1 1Ὲ 
Ὀε γεςεῖνϑά νυ ΓΠδη Κβρινίπρ : 

ς ΕΓ 1ἴξ 15 βδῃοῖπεά ὈΥ {Π6 νγογά 
οἵ (ὐοά δπηά ργδγεγζ. 

ΘΗΑΡ. ΙὟ. -- ΤΊΡΤΈΘΘΙΟΠ. ἴο ΘΥΓΌΠΘΟΙΙΒ5 
ἘοΔΟΠΪπρ Δἰγοδ αν ἱπητηϊηοπηΐ, βυρσροβϑίθα Ὀγ {πε 
ἀθόονα ϑἰδίθιπθπέ οὗ {πὸ ἔπη ἀαπγοπίδὶ ἀπά σοπη- 
Ῥγοποηβῖνα ἔγιτῃ οὗ {Π6 Τποδγπαίίοη. 

1. Νοτυ.] Βαΐ: πον! πδίαπαάϊηρ {πε τονα- 
Ἰατίοη οἵ {Π15 σσεδΐ ἰγυῖῃ. 

ἐδ ϑΡιγὶἘ σῤεαζεὶρ ἐχῤγεσον.] Νοῖ ΠΊΘΓΕΙΥ 
1 510} ΡΓΟΡΠΘΟΙΘ5 45 ΟἿΓ 1, οὐ 5 ἴῃ Μαίΐϊ. 
Χχῖν., ΟΥ̓ {Ππ6 ΑΡροβί!εβ ονγῇ 'π 2 ΤΠ 655. 1]. 3 
5664., δυιξ 4150 Ῥγοῦδθ!υ ΒΥ τπηνντιτίθη ταυε]α- 
ΤοΠ5 τηδάθ ἴο Πίτη οὐ οἴμεσβ. ΕἋἵ. Αοΐβ χχ. 
πο ΝΠ ΠΠ|1|- 5; 2 ΒΕΘΙΕΡ Π|..2..3.; [π66. 18. 

ἐπ ἐδ ἰαΐίοῦ ἐΐηιε5.] ἘΔΙΠΟΥ, πὶ Δ ΌΘΥ 
Φἶτη 68, {{π|65 δι Ὀβε]ποπί ἴο ἔποβθ αἵ ὑνΒ] ἢ 
8:. Ρϑι] νγὰβ νυν. ὙΠῸ ννογάβ ἀγα ποΐ 
αυϊναϊοπέ ἴο “{Π6 Ιαϑὲ ἀδγϑβ, ἐσχάταις ἡμέ- 
ραις; ἴῃ 2 ΤΊΠη. Π]. 1; ΠΟΙ ἴο “{Π6 ἰαϑί {{πη6,᾿ 
καιρῷ ἐσχάτῳ, τ Ῥεῖεγ 1. 5 (οὗ 046 18), 
“1ῃ6 ἰαϑὲ ἄδγβ,᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, νΥΏ]Ο ἢ 
411 Ἰοοῖκ οπνναγά ἴο ἔπε οἰοβε οἵ {πε (γι βίίδη 
αἰβρεηβαίίοη ; ΠΟΥ͂ ἀρδίῃ ἴο “1Π656 ἰαϑὲ ἄδυϑβ," 
ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων, ΗΘ. 1. 2; 
ΟΥ̓ ἴο “πε επά οἵ {πὲ ψου]ά,᾽ συντελείᾳ τῶν 
αἰώνων, ΗΞςΌ. Ιχ. 26 (ςἔ, τ (οΥ. χ. 11), ΒΙΟΝ 
5 ΏΙΥ [Πς ἰαϑὲ οἵ (σού 5 ἀϊἰβρεπϑαίοηβ ἴο {18 
νγοτ]ά, 2.6. πὸ (Πγτιβίίδη ἀἰβροπϑαίίοη 1[5ε]Γ. 
ΤΠ6 ΕΥΓΟΥΒ δ. Ρδὶ] 845 :ηὴ νἱδνν, {που ρΡἢ 
ΘΟΥΠΛΙΠΔΊΙΠΡ ---- 5οῖηθ, πάθε, Ὀοῖηρ δἰγοδαν 
Βε]α «δπά διιρῃΐ, ἃ5 Ὀγ [Π6 556 η65---ϑνοὶορεά 
511 ὈΞΕΠ]ΠΘΠΙΕΥ ᾿πΐο 5ῃ 0 ἢ ΠΟΓΘ5165 85 ἴποβ6 οἵ Π6 
Μαγοϊοπῖῖθβ, Εἰ πουδίοβ, απ ΝΜ ΔΠΙ ΟΠ 45. 

σεάπμείηρ σριγν ϑρισ5. ννηο Ἰεδα δβίγαυ, 
8.5 Ορροβϑά ἴο {π6 ϑρισγι οἵ Τσπίῃ, ννμο Ἰοδ 5 
᾿ηΐο {πὸ ψΠΟ]6 {τα (7 ΟΠ χυὶ. 13). (ἋΣ, 
1 Ιοθη ἴν. 1- 

ἀοεΐγίπες 07) ἀε11..7 1 6. ἀοοίγιηθ5. ἔδιρης 
ΒΥ ἄξειηοηβ, [Π6 ϑρι για οἵ {π6 ἔα]βα. ργορῃεῖβ 
ΟΥ̓ ΓΕ ΔΟΠΟΓ5, “ τηδην οἵ νυ ΠΟΠῚ," νγμθη 81. [οῃπ 
ψυτοῖθ, ὑΕΓΘ “' ΔΙΓΟΔαΥ ροὸπα οἷξ͵ ἱπίο {ΠῈ 
ννου]ά : ποῖ “ἀοοίγη65 σοποοση Πρ ας ΠΟΠ5,᾽ 
τ ΒΕΊΠΟΥ ΠΟ ] Δί Ιηρ; ἀφ ΠΊΟΠ νυν ΟΥΒὮ]Ρ, ΟΥ̓ ΒΡΘοιι- 
Ἰαϊϊπρ οἡ {ΠΕ} Θχιβίθηςθ, οὐ ΡΠ, ἀπ τοϊαίῖνα 
ΤΆΏΚ, 85, ἐ. 93.. 1η ἴπ6 Μ᾽ δ]επί πη ϑυϑίεπὶ οὗ 
5ΟΠ5. 

ο. ϑρεαζίηρ [ἰὸς ἱπ δγροογγ Βδΐμου, 

ΤὨΤΟΌΡ {86 ΒΥΡΟΟΥΒΥ οὗ 1164715: {Π6 1η- 
βίγιπηθπέ ὈΥ γΠΙΟἢ δοπιθ ννου]ά ΡῈ δά τὸ 
ἀεραγί ἔγοπι {πὸ 111}. 

ῥαυΐησ ἐφεῖ εομσείεησ σεαγεά αὐ αὶ ῥοΐ 
ἦγοη.] [.86. ἴπ6 1Ιατ8. ΠΕ {Υδηϑἰδί!οη ΠΊΔΥ 
Ὀε6, “πιο Ὀγαπάδα οἡ {ΠΕ6ῚΓ οὐ σΟΠΒΟΙΘης 65," 
85 5ίαγνεβ ὑοῦα νυ ἘΠΕΘΙΓ τηδϑίου᾽ 5 ὈγδΠά,.-- 
{πὸ 5]! -οοηγιοϊεα 5]αν 65 οἵ 815. Οὐχ ΕἸ ΡΊ5ἢ 
ΜοΥΒΙΟη Πᾶ5 ἰακοη {Π6 ἰήρα οἵ {πὸ ἰοββ οἵ 
56 Π51011{γ ργοάποδαά Ὀγ {πΠῸ ὈυΓπίηρ, ΟΥ̓ νυν ΠΙο ἢ 
1 Παᾶ5 {πΠ6 διίμποσυ οἵ Τπεοάοτγεῖ. Ῥουπαρβ 
{π6 ““Ὀγδπαϊηρ ἢ πῃ σΟΠΥΘΥ Ὀοΐῃ ἀββοςῖα- 
ἘΙΟΩ5 ἴο ἃ ΤΈΔΑΘΥ δοσιδίοιηθα ἴο 566 {Π6 
οἤεοίβ οὗ {πΠῈ ργδςεῖῖςθ. 

8, ἼΠοβε δβοεῖς ἰοποΐβ, νυ ἢ σνεσο Πε]ά 
ΔΙηοηρ ἴΠ6 Ϊεννβ ὈΥ ἴΠ6 Εββθηθβ, δαυν 6η- 
ἀδανοιγοά ἴο ἢπά ἃ ρίασςς ἴῃ τπῸ (τι βίη 
μάγοι. 866 (ΟἹ. 11. τ6. ΕἸεπιεηξ οἵ ΑἸοχ- 
Δ πάσα σρθακβ οὗ ποβα ἴπ 15 {1π|6, {πὸ οπά οἵ 
1π6 τη ςεπίμσυ, ννη0 ὉΠ] τλδυσίαρο [ογη]- 
σφίϊοη δηά {πῈ ᾿ηγνεπίϊοη οὗ {πε εν (ϑίτγοπι. 
110. 111. ς, 6, 5. 49). 

ἄποαυ ἐῤὲ ἐγ. “ΕΠΠῪ Κπον "ἢ τ; ἢ 
4]Π 5] ΟΠ, ΡΟΥΠαΡ5, ἴο “ Κπον]εάρε," Οποβὶβ, ἃ 
νυογα δἰγοδάυ Ὀδσουηηρ Το Πηῖςα], απ σι ἢ 
ἴῃ {Π6Ὸ τπουῖῃ5 οὗ Πουείιοβ δηά [α]56 [θδοΠοΥϑ, 
Ε α οΥ νπῦ τ, 2: 9 1Ππ| ἘΠΌΒΟ τ ΠΟ Πᾶνα 
γεα]ν Κπονγη {π6 {γαίῃ 15 {πῈ ἀδϑιρη οὗ οτθα- 
τοη {{]Π|164. 

ὙἼΠΕ 5ίγεθϑ οἵ {πῸ δγριιτηθπέ Ποῦο 15. δυῖ- 
ἀοηε]γ---ποῖ {μα Οοά 15 {πε τεδΐου οἵ 4]]} 
{Π656 {πίηρ5, 85 18 ἴὴ ορροϑβιίίοη ἴο {πὸ ἀοοίσπα 
αἰἴτογννασάβ τπρῃς ὈΥ {πῸ (ποβίϊοβ, {μπαΐ πηὰ- 
Τ6Γ14] μῖηρ5 νγεγε ποῖ τηδήθ Ὀγ σοά, θα ὉΥ 
Δῃ᾿ 1ΠἴοΥΊΟσ Ὀεϊηρ,,---θΐς {παΐ Οσοά, ψν» 80 15 {πΠ6 
Ετθαΐοσ, ογθαῖθα {ποῖ ἔοσ {πΠῸ6 τιδὲ οἵ Ηἰβ5 
βοναηΐβ. Μδγοϊοη Ἂ. σ. ἰδυσμέ {παῖ ογοδίοη 
τῦᾶϑ ποῖ {πε νγοῦκ οὗ ἃ ροοά σοά, θαΐ οὗ {πε 
Οοά οἵ {86 ΟΙἹά Τεβίαπηεπί. 80 ἴδϑσγ, πῃ, 
ἔγοπι Π15 ραβϑασο ργουϊηρ {Παΐ {ΠῸ ΕΣ ΡΙ5[16 νγαὰβ5. 
νυ τ6 ἢ ἴῃ ρΡοβί- ροβίοιις {ἰπηθ5, ἴπΠ6 νυτιῖου, 
μαά Πα ᾿ϊνθα τη {π6 ἄδγϑβ οἵ ἀδνεϊορεά σποβ- 
ΕἸΟΙ5ΠΊ, 7:25: Πανθ ποίσοά {πὸ ἔθποῖ ἢ ΠΟ 
ΔΒΟΘΕΙΟΙΒΠῚ νγὰ5 ἔῤεῦι Ὀα56 4, {παΐ [Π6 ΟΥΙΡΊΠ οὗ 
411 πηδίοσια] ΤΠϊηρ5 ἃηα Θη]ουπηθηΐβ 15. 6Υ]]}: 
γΥΒΙ ἢ ἢ6 ἄο65 μοί. 

81 
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8 ΕῸΓ ΒΟάΠν εχοίοϊβα ργοπίεεῃ 
πες : θὲ ροά]πμαβ5. 18. ρτγοβίδθϊε ἴον 
ππῖο 41] τῃΐηρθ, Πανίηρ ργοπηῖδα οὔ 

6 [{ τῆου ρὰξ {πε Ὀτγείῃγεη ἴῃ το- 
Γ]ΘΠΊΌΓΔΠΟ6 ΟΥ̓ ἘΠ6856 ΓΠΠηρ5, ἔποιι 584]: 
θὲ ἃ ροοά πηϊηἰβίεῦ οἵ [ἐϑι15 (ὐγβῦ, 
ΠΟΙΓΙΒΠΘ ἃ ῸΡ ἴῃ {ΠῈ νγογάβ. οἵ ἔδιτῃ 
ΔΠ4 οἵ φοοά ἀοοίγῖπα, ννμαγειπίο ἔποιι 
Πιαϑέ αἰίαιπεα, 

" Βαῖ τοίιβε ργοΐμπα δη4 οἱ ννῖν 6β᾽ 
[Δ0]65. πη Ἔχοςῖβα {Πγ561 γαΐβογ τιπῖο 
ΘΟα]1Π 688. 

τῆς [ΠΠἰῸ τῃδὲ πονν 15, Δη4 οὗ ταδί 
γγΠΙΟἢ 15 ἴο σΟΠΊ6. 

9 ΤΠΙ5 ἡ’ ἃ [ἈΠ Ὰ] βαγίηρ ἀπά 
γνογίῃν οἵ 81] δοσερίδεοη. 

10 ΒοΙ {πεγεΐίογε νγε θοίῇῃ ἰδθοιιγ 
δηἀ 516 Ὶ σαργοδοῇ, Ρεσαιιβδα νγα {Γιιϑῖ 

5. «αποίϊῇεά.}] ϑεῖ ἀρατί δηά τηδάβ πηθεῖ 
ἔογ 16 βοα!ν τι56 οἵ (γιβίίδη τηθη. 

ὧν ἐῤὲ «υογά 9.) Οοά απά ῥγαγεγ.] ΜΝ Βοἢ 
ΤΏΘΥ τι58. Ὀεΐογο ρατγίακιηρ οὐἨ 1 ἀπά δη]ουίης; 
τι. ὙΠῸ ρΡἤγαβο “πὸ ννογτά οἵ (σοά " Πα5 Ὀθθῃ 
ΨΕΓΥ ΨΔΤΙΙΟΙΙΒΙΥ ᾿πίογργοίθα. τ. ὙΠῸ Π)1νῖπα 
ὈΙΘσϑίηρ᾽ οἡ 411} ογθαϊθα [Πϊη55 ἴῃ θη. 1. 22, 28. 
2. ΠΕ βοπμοῦαὶ ἀθοϊαγαίοηβ οἵ σοά᾽ 5 Ν᾿ ογά. 
3. ΤΒε ᾿ινίηα νογά, οὐ Ιοροβ, ΟΥ̓ ννῃοη 
411 {Πτηρ5 νγεῦθ τηδάθ. ΑἹ] γῆ οχρ απα- 
1105 566ΠῚ πα Π]1551016, Ὀθοδιιθθ 41} σϑίου ἴο 
1η6 ραϑὲ; γΠΠ6 Πόσο, ὈΥ ἴμῈ νογά οἵ σοά, 
τηθδΐβ, ὅζο., 46 ἴο ὈῈ βαῃοιποαά ἃ5 οἴξῃ 85 
ΠΟΥ 41ῸῸ ιι5664. 4. ΤΠΕ ρῥτγορ]δίῖς βρισιξ ὈγῪ 
ὙΒΙΟἢ {πὸ ΘΊΝΟΓ ΟΥ {πάη κ5 5ρεαῖβ, γοίευυιηρ 
ἴο τ ΟὐοΥ. Χῖν. 17, ΒΙΟΝ ννουἹά πᾶττονν {ΠπῈ 
ΔΡΡΙΠσδίοη οὗ ἃπ οὐ] θηΓΠ]Υ την ῦβαὶ ΡΓΟρΡο- 
5ἸΟη ἴο {πο56 τνῆο Παά {ΠῸ ρἹ οὗ ργόρπθου. 
5. ΤΠΕ νογά δἀάγεββδεά ἴο σά δηά ῥγΥ͂δυεῦ, 
ὙΥ ΒΊΟΝ 15 Δ} Ο]Ο  οα] ἀπ 8Π ΠΠΠΘΧΘΙΊΡΙΘα τ156 
οὗ {π6ὸ ννογάβ λύγος Θεοῦ. 6. ΠΕ πιοβέ ρῖο- 
Ῥ4Ό]6 Ὄχριαηδίίοη 15, Ἐπ νοσά οἵ σοά, οὐ 
Ἡογ τι, ἴῃ {π6 Ἰἰδηρσιαρα οἵ ψνΒΙοἢ {ΠῸ 
ῬΓΑΥΕΓ δηα {πδη Κβρίνιηρ νου] θῈ. πι5114}}ν 
ΘΟΠΟΠΟΩ, 45 1 15, δἰ, ἴῃ αὶ “ἴσταῦσεο ΒΕΙΌΓΕ 
πηθαῖ," βίνθη ἴῃ {π6ὸ Αροβίο!ςς (οπϑεοη5, 
ὙΠ. 49. ““ΒΙ]εββεά δὲ μου, Ο 1, οτά, ννΒο 
μαϑδὲ [δ τὴε ΠῸΠῚ ΠΥ γοιΐῃ; ΠΟ εῖνεϑδί 
ἴοοά ἴο 411 ἤεβ. ΕἾ] οἷ ρατίβ ν ἢ ἸΟΥ 
Δη4 οἰδάπεββθ, [Πδΐ, μανίην αἰνναγδ 411 ϑιιῇη- 
ΕἰθποΥ, Μ)α ΤΠΔΥ ἀθοιιηά τιπΐο 4}1] σοοά νγοσκβ 
ἴπ (ἰιγιϑδέ [6ϑι1ι5 οὐσγ 1 τά, {πγοιρ ΔΚ Ποπὶ 
Ὀς ὑπο ἼΠΕ6Θ, ΠΟΠΟΙΙΓ, ΡΊΟΥΥ, ἀπ ΡΟΕΥΓ ΤῸΓ 
ΘΥΕΙ 8η4 Ἔνεσ. ατηβη." 

ΎΠΕετΕ νοιἹά δθεπὶ ἴο 6 δὴ Δδ]]}ι5ίοη 
ἴο {πῸ ΕΠΟΠατιδί, κ πὸ 1,ογ 5. ΘΌρΡΡοσ," {6 
ἴγρθ οἵ 411 (τι βέίδη θαπαμεῖβ, ἴῃ νυν ΠΙ ἢ 1Ἐ 15 
ΡῬΓΟθαΌΙς {παῖ Πομὰ ἴΠ6 Θαυ]θϑέ {{π165 {πὸ 
ννογάβ οὗ 1ηϑε 10 ννεγα τεοιο τορεῖπΠεῦ 
ΜΠ ΡΓΔΥΟΓ ἃηά {πδηκβρίνιηρ. Ἀπά [ἴἴ [15 
Ρἰαΐπ, ἔγοπα Ἀ οπι. χῖν. 6 δηά 1 (οσ. Χ. 30, {Παΐ 
δίνην οἵ {πᾶπκ5 αἵ πηθαὶβ ννὰ5 ἃ (ΓΙ βίῃ 
Ργαςέιςα ; ΕΥ̓͂ ΜΒΙςἢ, ᾿πά6664, δ[. Ῥδμ] ΙΠοὙ5. 1 
{πὸ Ἰαξίευ ραβϑαςθ, [παΐ Ἔυθη τηθαΐβ, νυν ἢ Πδά 
Ὀθθη οἤεγοα ἴο 140]5 πῖρηΐς 6 βαποίΠοα ἴο 
τῃ6 τι56 οἵ {πὸ Ὀο]Ιανοσ. θοῇ ΒῈΡΡ]σδΟΠ 
Δη 4 ἘΠΔη ΚΒΡΊνΙηΡ, ἘΧΡΓΟΘΒΘΩ ΓῸΓ ἴΠ6 πιοβέ 
Ρατέ ἴῃ 1π6 ἰδησιιαρο οἵ {πὸ νογά οἵ σοά, 
ΠΑΊ]ονν 5. Πποϑὲ βι5 συμ ἢ γεγο αἶσο ροοά ὈΥῪ 
νισίαθ οἵ ἘΠΟΙΓ ογθαΐίίοη, δη θη} θ]65 ἴποβο 
ὙὙΠ0 τἰ56 {ῃοτὶ ἴῃ τπηοάθγδίοη δηά {πδηκίι}- 

Π655, “ΠΟΙΟῚ {ΠΟῪ οδέ Οὐ ἀσιηκ, οὐ νυ ῃδίβο- 
ΕΥΕΓ ἴΠοΥ ἄο, ἴο 4ο 8}}] ἴο ἴΠ6 βΊοτυ οἵ σοά ἢ 
(αι ὥογ. χ. 31). [{1Π15 ἐχρδηδίίοη δε σοσσεοΐ, 
1 ΓΟ]]ονν5 ἐπα σσᾶςθ δ πΊ16 415, ἃ ΓΘ ΙΡΊΟΙ5. 56 γ- 
γἱοο αἴ πηλΥταρο, πα {πΠῸ {πκ6, ἀγα ποΐ [ΟΥΠῚ5 
γνΠΙΟἢ πηΔΥ θ6 ΘΑΓΕΙ 655 ]Υ οὈβοσνϑά οὐ περ] θοϊθα 
αἴ ρΙθαβιγο, θὰ: ἀπίϊ65 οὗ {πὸ (τίβείδη 16, 

Θ. ἐῤὲ «υογάς 97, ,α11}.1]Ὶ Ἀῖδογ, [86 ζαϊύ, 
{π6 {Γυ{Π5 οἵ {πὸ Οσοβρεὶ. 

βαςέ αἰταϊπεά. “Ἡβῖ οἸΟβεὶυ [Ο]]οννεά. 

ἡ. Βιὲ.... ῥγοζαπε] “ὙἼΠθ ρῥγοίδπε δπά οἱά 
ν ν 5) [0165 πονν 50 γθ. 80 ϑίγαθο βρεακβ οὗ 
“ἐ ο]4 νυῖνθϑ᾽ τυ ἹΠΟ]ΟΡΎ," γραώδη μυθολογίαν. 
ἼΠΕΓΕ 15 ΠΟ τοι Πα νυ δίθυευ ῸΓ ᾿Π[ου τη ἃΠ 
Δ] ϑίοη ἴο {πὸ οἱά πηΐϊνοῦβαὶ Μοίποσ, {πε 
ϑΟΡΠα Αςμοιηοίῃ, οὗ Ιαΐογ Ο ποϑβίοῖσπι. ἼΠαβα 
ΑΓΘ {ΠῸὸ 4 0165 οὐ τυγτῃ5 πηθπίοποά 1η 1. 4, ἀπά 
τῆοτο Πίϊοα ἔργ οἱ ά ννοπίθη πδη ἴου πη Ιβίευβ 
οἵ [ῃ6 Οο5ρεὶ. 

, πλττο 

8. Εογ {πε ἐγαϊηϊηρ οὗ {πε Βοάγ, ου πο 
50 ΠΊΙΟἢ ᾿ΠΊΡΟΤίδης6 νγὰ5 ἰαἰά Ὀγ ἴη6 σστεοῖβ, 
15 Ργοπίδθ!ς ΤῸΓ ΠΠῚ1|6 : 1 Πᾶ5 15 1565, δῖ ἘΠΘΥ 
ΔΓΕ σΟΠΊΡΑΓΔΙΙΨΕΙΥ ππιμηροτίαπί. Οὗ τ (οΥ. 
ΙΧ. 24--27. ϑΟΠΊΘ ΓΟΙΟΓ {Π6 ννογάϑ ἴο [Π6 δϑοδίῖς 
ΡΓΔοῖΙςο5 15ῖ σοηάοιηηθά : θὲ {ΠΕ ΑΡοβίϊθ, ἴῃ 
5110 }} ἃ σοπίοχί, ὑνἤθη [15 οδ]θοΐ νγᾶβ ἴο νγᾶγπ 
ἀραϊηϑί θη, νου] ΠΑΓΩΪΥ 5ρϑαὶς οὗ ἔπεπη 85 
ΡΓΟΠίδὈ]Θ, ονεη “ΤΟΥ Π|π|Ὸ : Ὑν ἢ 116 ]]Π 5105 ἴο 
δΥΠιπαϑίῖς ὑγαϊπίπρ νου] θ6 Δρρτοργιδΐα ἀπά 
βΒιβηϊποαηΐ ἴπΠ ΤΠ ΙΠΡ ἴο ΤΙΠΙΟΙΠΥ, νγΠΟ568 
[ΑΙ ΠΟΥ ννὰ5 ἃ στστεεκ. 

γογιίσο φΚὶ ἐῤὲ 8 ἐῤαὶ ποαὺ 1.5.1] Ῥεγπαρβ 
“{ῃ6. ΡΓΟΠΊΙδα οὗ 116, 2:6. οὗ 411 [ῃδξ πὲ σδῃ 
δῖνε ἀπά 15; “"θοίῃ οἵ {πε {ἴδ {μδξ πονν 15, 
Δηά οὗ {Παΐ ννμῖ ἢ 15 ἴο οοπλα. ὍΠὲ ρτοὸ- 
ΤηΪβ65 οἵ ἴπῸ οἱά σονεπδηΐ," ουϑόγνεβ Βίβῃορ 
ΕΠΠΙοοίε, κατ {Πιι5 Ἱποογρογαϊεα ἴῃ {Π6 πον 
ΔΠ4 δηπαηςοά." Βιαῖ [πμ6 δε Ργογηῖϊβεβ Ἔνὸπ 
οὗ τῆς ργεβεπέ Πὸ ἀγὰ βρι τι). 

9. Τρίε τς α χα γι ταγίσισ.] τα τγοξδυσιπρ' 
ἴο {πε Τογοβοίηρ πιαχῖπη. 866 Οἢ ἷ. 15. ΠΟΥ 
ῖ5. ποίμιηρ ἴπ νγηδί [Ὁ]]Ονγ5. νυ ΒΙΟἢ 1185. ΔΗΠΥ͂ 
ΔΡΡθάγδηςο οὗ ἃ νγε] ]-κηοννη ΡΉΓΆ56. 

10. ὸν ἐῤογεζοσε] ΜΝ 4 νἱανν ἕο {15 
ΡΓΟΠΊΪΒῈ οὗ "16, ἀπά 115 ΓΕΔ] βϑέϊοη ἰῃ ΟἸΥΒΟΙ 65 
ΔηἋ οΟἴΠοΥ5. 

«υε.1 Ῥαμ], ΤΙπιοΐῃν, δηὰ 411 τη] ηἰβίογβ οὗ 
[ῃς Οοβρεὶ. 



ν. 11-4.] 

ἴπ τῃε Ἰἰνίηρ; (Φοά, γγΠο 5 [Π6 ϑανίοιγ 
οὗ 811 πηεη, βρεοίδ!!ν οὗ {Ποβε τῃδῖ 
ΒΕ] τανε. 

11 ὙΠεβε {πΐπρβ σοπηπιαπά δηά 
ἢ 

12 Τ,εΐ πὸ πιδῃ ἀ6βρῖβε ῃγ γομῖῃ ; 
Βυξς θὲ {ποῖ πῃ οχδιηρὶα οἵ {πε θε- 

ΠΕΡ ς ΕΥ, 

ἸΙανεῖβ. ἰπ νγογά, ἴῃ σοηνογϑβαίίοη, ἴπ 
σΒαγΙγ. ἴῃ 5ριΓ]τ, ἴῃ ἐαΊτῆ, ἴῃ ρατίγ. 

12 ΓΗ [ οοπιθ, ρῖνα αδἰτεπάδηςε 
ἴο τοδάϊηρ, ἴο δχμογίδίίοη, τὸ ἀος- 
Γ1Π6. 

14 Νερίεςξ ποὲ {πε ρἱῇς τΠδζ 15 ἴῃ 
{Π6 6, ννῃῖοἢ νγαβ σίνεη δε ὈΥ ρτο- 

“ῥεεία!ν.] Ιπ [πῃ ΒΙρῃεβδέ ἄσρτεα: πιοϑβί 
οβεοίνοῖν. Ῥοϊίεθπία !Πν ἀπά ἴπ [ἴ5 ΡΌΓΡΟΒΘ 
ΑΙ ΥΔΓΟΠ 15 ἘΠΙΨΟΓΘΑΙ ; ἔῸΓ “ (ΟΟΟα ΟἿἿΓ ΘΑ ΊΟΙΙΓ 
Μ011 Παγθ 411 πθη ἴο Ὀ6 βανθά, 11. 3, 4) ἀπά 
ἴοϑιιβ (ἢ σίϑί 15 Π6 ργοριδίίοη [ῸΓ {ΠῸ δἰπϑ οἵ 
Πς ΨΠΟΪΘ ννου]ά, τ [ΟΠ 11. 2. Βιιῖΐ ἴῃ εἤδοΐ 

15 Ππηϊτοα ὈΥ πιαη 5. ὉὈΠΌΟ]ΙΘΕ; ἔῸΥ “Π6 1ῃδΐ 
ΘΠ Θυθίῃ ποῖ 58.411} Ὀ6 ἠδπηηθά," Μαγκ χυὶ. τό. 
Απά [ἴ 15 ἰῃ ογάθγ {Παΐ 41} ῃοβο οἵ σποπὶ σοά 
5. {Π6 ϑανίοιιτ ΤΥ 6 Θβδοίια! Υ βανοά ὈῪ 
ΠΟ] 16 οἵ τῃ6 (σοβρεὶ {παῖ 115. τηϊηϊδίοσβ Ὀοΐῃ 
[01] ἀπά 5:  Γοργόδοῖ. 

10... 71οὐ πὸ γ»ιαῆθρ ἀδεῤίσο ἐῤν γομίφ.] 1.6. 
Πᾶνε Γθάβοη ἴο ἄδβρίῖβε ἴ. “ΤΙπιοΐῃυ ννᾶ5 ρτο- 
ὍΔ Ὀ]ν αἵ {Π|5 {ἰπ|6 {π|γίγ-τεισηΐ ΟΥ ἔογίν, δηά 
[ΠΟΓΘΙΌΓΘ. το ὙΟΙΠΡῸΓ {πη βδοῖηθ οἵ ἴΠ6 
ΡΓΘβΟγίουβ ΟΥ̓ οἸάθυβ μῈ Παά ἴο βονεση. Η:5 
γουτῃ παά ῬγοθΔΌ]ν θθοη Ὀεΐογε οδ]εοϊθά ἴο 
ὑποσο Θεδεν ΟΣ αα- 

ὁπ δὲ ἐφοιι απ ἐχαρῤίε.] Ἐ ΔΊΠοΥ, ΒΘ 6 Ο.18. 

ἦι «υογά.] Βοίῃ ἴῃ ΡΆΌ]1ς (εδομῖπρ ἀπά 
ρΓΙναΐα σοηγυοῦβα. 

εοπογσαΐίον.} ἘΔΙΠΟΓ, οΘοπ ποῦ, {Π6 5θῆβ6 
᾿πΠἀθοα ἴῃ νῃοἢ {πΠ6 ννογά σοπνουϑδίοη ννᾶ5 
ὈΞΘΩ ΟΥ̓ ΟἿ ἰγδηϑίδίοσθ. Οἵ. 2 ἕοσγ.;. 12; 
(11) ΡΠ 1. 2. ἵν. 22, ὅς. 

ἦι σῤίγ.] ΠΘβ6 ννοσ5 4γῈ νναπίϊης ἴῃ {Π6 
θεὲ Μ55. 

18. 10 γεαείϊη, ἐο ἐχῥογίαξίοπ, ἐο «ἀοείγίηε.) 
ΤΠΕ ἁγίϊο]α τη ἴπ6 Οσθοκ Ὀεΐοτε βοῇ οὔ {πε56 
ννΟγ 5. νου] βεαπὶ ἴο ἀδῆπο ἴΠοπὶ 45 ὈθΙοης- 
ἴῃ ἴο {πΠ6 οἤϊοοθβ οὐ ἢϊ5. πη ηἸβῖσυ. “Τὸ {με 
(ΟΥ γοιγ) ΡΈΌΙς τοδάϊηρ οἵ ἴπΠ6 ΟἹά Τεβί. 
(2 ογ. 11]. 13,14}, ΔΠ4 ΡοΒϑίθ]ν βοπιθ οὗ {6 
ἈΠ Ουν (58. (Ο]. Ὑὐ τόσ Τἢ655. ν. 27); ἴο 
γι ΘΧμογίδξοη ἴο {πὸ ἀπ65 οἵ {πῸὸ Οοβρεὶ, 
Δ η4 ἴο γοιῦτ ἰθδομίηρ οἵ [15 ἀοοίτποϑ. 

14. Νερίεξοεί ποί.) ΒΥ ποῖ οπηρίουὶπρ ἴξ 4111- 
ΒΈΠΕΥ ἴο {Π6 επά ἔοὺσγ ὑνῃῖοἢ ἰἴ νγὰ5. βίνεη. 
(Ὁ 2 ὙἼτ, 15. 6) 

ἐῤρὲ αἱ7ι.1 ΟΠΑγίϑπηα, τἰι5θα οὔζεη ΒΥ δ. Ραμ], 
ΒΠΠ σηδθ ν 5:. ΒΕΙΟΡ (τ Ρεῖ. ἵν. τοῦ, 8. δε 
ἔγοτα ἴπ6 Ηοῖν ϑριγι, 85 ργοσθθάϊηρ ΠῸΠΊ {ΠῸ 
ΒΊδοΘ, χάρις, ἴῃΠ6 ἴτεθ, ᾿πρϑαγπθα πΊοσοΥ οὗ 
(σα. 8668 Ἐβρθοια!γ 1 ον. χῖὶ. Ηδτε τὸ 15 
{πὸ 5ρεοῖδὶ ο"ΠῈ σοπίοστοα οἡ ΤΙπιοίῃυ αἱ ἢἰβ 
οΓἀΙπδίίοη ἴο ΠΑ ΠὟ ΠΙμπὰ ἴοσ, απ ἴο βῖνε 
εἤξοί ἴο, {π6 ννοσκ οὗ {Π6 ΠλΙΠΙ5ίγΥ :--τα δἸτ 
ΜΒ ΙΟΝ 5 ἱηνοϊκθά ἴῃ ΟἹἹΓ βθύνιοθ ἕο {π6 Οτ- 
ἀετιηρ οὗ Ρυιεβίβ, ἰορθίπου νυ Ἱἢ {πὸ Ἰαγῖπρ οα 

οὗἉ παπάς οὔ (ῃς Βίϑῃορ δπά Ῥυεβθυίογυ, ἴῃ {Π6 
ννογάθ, “Βδοεῖνα {πὸ ΗοΪν Οποβί [οσ {πα 
οἴἶοα δπά ψόοσκ οὗ ἃ Ρυϊεϑδὲ ἴῃ {π6 μυγοῇ οὗ 
σοά:; 

αὐῤίερ αὐας ρίπελι ἐδεὸ ὧν ῥγοῤῥεω.] ὍΠῈ 
τουθϊαίίοη, ργοῦδὈΥ, πιαάθ ἴο {π6 (Παγο ΟΥ̓ 
ἴο 50ΠΊ6 πηρΠΊθογ5. οὗ ἴἴ, νι μῖ ἢ ἀεβιρπαῖοά 
ΤΙΛΟΙΠΥ 85 ο]]οα ἴο {ΠῸ πηϊπἰβίθγίὶ οΠΊοο. 
8661}. 18- 

αὐἱέρ ἐῤὸ ἰαγίπιρ οὐ 977 ἐδὲ ῥαπάς 97 ἐρὲ ῥγε-- 
ὀγίουγ.] ΟΥ̓ {πε ὈοάΥ οὗ {πε ργεβθγίεγβ. 80 
Αοἴβ χι. 1--Ξ:ἢ2, θη {πε Ηοὶν ϑριγιί, ΕΥ 1πῸ 
τηο ἢ οὗ σογίαϊη ργορμοῖβ, πδά ἀδϑιρπαίθα 
Βαγπαθα5 δηά 8411 [ΟΥ̓ βεραγαίίοη ἴοσ {ΠῸ νου κ 
νυ ογεῖο Ηδ δαά Τα] {Π6π|, νυ μθπ ἘΠ Υ Παά 
[λϑίβὰ δηά ργαγϑά {ποὺ “αἰ πεῖὶγ Παπά5. οα 
1π6π|.᾽ 
ΤΠ τίΐθ οἵ ᾿ππροϑιξοη οἵ Παπά5, ἃ5 δῖ {πῸ 

ϑᾷτὴ6. {{π|6 ἀδϑιβηδίηρ ΓῸΓ 8η οἰποθ οὐ ἀπ Υ 
Δ πα ἱπνοκίηρ ἃ Ὀ] ϑϑίηρ οὐ ΠΊγῖης ΕἸ ἔοτ 1Π6 
ἄτι ρεγξοσιηδποθ οἵ 1{, ἴα ἰοπά ἴῃ {πῸ ΟἹά 
Τοβί. δὲ {πὸ ἱπαϊριγαίίοη οἵ [οϑβἤτα, ΝΝ 1. 
ΧΧΥ͂ΪΙΙ. 18, 23; Πευῖ. χχχῖν. 9. ΕΒ Πρ ογεϑά ποῖ 
ΟὨΪΥ ὈΥ {Π6 Ρδίγίαγοβ, 85 ἴη σεη. ΧΙν 1]. 14, 
θυ ΒΥ οἵ Τ,οτά ἰπ ᾿ππραστίϊης Ὀ]οβϑίηρ, Μδίξ. 
ΧΙΧ. 13, Δη4 ἴπ ΠΟΑ]ΙηρΡ, Γ[χπἰκα ΧΙ]. 1.2, 1 νγὰ5 
ςοπτπιοά τη {πὸ (Πγιβεέίαη ΟΠ τΟἢ 45 {Π6 ουΐ- 
ννατά 5]ρὴ οὗ {πῸ οὐϑιβ: παίίοη πα ἱπηραγίϊης οἵ 
ϑρί τα] βἰβ, νυ ΠοῖΠογ οἵ {πὸ τηϊγαοι]οιι5 
Ροννθῦϑ ν ΒΟ νγογε ργαηΐθα ἴο βοῖηθ Ὀ6] θυ εβ 
ἴῃ ἀϊβεγεπί ἄθρυθεβ ἀπά Κιπά, οὐ οὔ Πα βίγεηρτη- 
ΘΠΙΠΡ᾽ ΚΊΔΟ6 ν ΠΟΙ 15 ποοάθά ὈΥ 4}1 ννπο Πᾶνε 
θδδη ΒαρίΖεά, οὐ οἵ {πΠ6 βρϑοῖαὶ {τ} 1 Π οί! οη5 
Δ ρονεῖβ δεβίοννε ἴοσγ {πὸ ἀἸἰβομαγρο οἵ 
ΔΏΥ ΡΑγ οι ]αΓ οἶος οὐ νγοσκ ᾿π {π6 ΟΠυτοῇ. 
ΤΠΕ “ ἀοοίτίπε οἵ ᾿ἰαγίπρ οὐ οἵ μαηάβ᾽ ἰ5 
Θπιπηθγαϊθα ἴῃ πὸ Ερι βίο τὸ {π6ὸ Ηθθτοννδ5 
(Ἷ. τ, 2) ἀπιοηρ “ ἴΠ6 ῬὈΓΙΠΟΙΡ 65 "ΟΥ̓ τυ αἸτηθηΐαὶ 
τοηοῖϑ “ οἵ {πε ἀοοίτγίηε οὔ (γιβί. 

ὙΠΟ Ῥ.οβθυίογΥ ἴ5 ΠογΘ βρόίεη οἵ 85 8η ἴπ- 
βεϊπτίοη, ἃ ον τητος ὈΥ Ὀτοϊμογβοοά ἀπά 
ἰδεῖ ρ! πο, ποῖ ΠΊΘΓΟΙν 85 ἃ πιηθεῖ οἵ πποοη- 
ῃοοῖρα πα ἱπάθροπάθπε Ρυοσογίουβ. 

ΤΠ Πῖ5 βθοοπά Ερίβι!ε (2 ΤΊ μι. 1. 6), 8. Ῥαιὶ 
τοῦ η45 ΤΊ πιοίῃν οὗ “ἀπὸ οἱ οἵ Οοά ψν μοι 
15 'η {π66 ὃν {πε ριυιζείηρ οἡ οὗ γη} παπάϑ. ὙΠα 
Ἰηΐογοηςο 5 {πὲ ΤἸπιοΐῃυ ννα8 ογάφι πο Ὀγ {ΠῸ 
ΑΡοβί[α ἴῃ {π6Ὸ βίθγοῖβε οὗ {πδΐ ξαποίίοη ννμῖο ἢ 
ν 5 αἰζογνναγ 5 σοπηπλεἀ ἀπα σοπῆποά ἴο {πὸ 
σΠϊοῦ οΠςου οἵ βαρ ΟΠαγοῖ, ἴπ {π6 ϑεοοπά 
σΘπίαΤΥ σα] θα ἀϊἸβεϊ πονεῖν [ἢ6 ΒΙ5ΠΟΡ, ἴοξε- 
{πῈ ἢ (ἢ Ῥγεθθυίοσβ. 80 ἴῃ οὐ ΟΥάϊηΔ], 
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ΡΠδου, νι {πε ἰαγίπρ οα οὗ {πε 
Παηάβ οὗ {Π6 ρυεθουίεγυ. 

ις Μεαϊίαῖε πιροη {Ππε8εὲ τΠ]ηρβ ; 
θῖνα {Πγβ6]ῇ ὑν ΠΟ] το {Πεπὶ; {Παΐ 
τῆν ΡΓοΠΕηρ ΠΊΔΥ ἈΡΡΘδΓ ᾽ ἴο 8}]. 

ΜΟΙ ἐἶς Ὗν, [ν. 15---2. 

16 αΚε πεεά πηΐο ἐῃγϑβεῖβὶ ἀπά 
τιιπΐο ῃς ἀοςίγιηα ; σοπίϊῆμα [πη ἘΠ6πη: 
ἴογ ἴῃ ἀοίηρ {Π|8 ἔμποιι 5Π4] θοίῃ 
8ᾶνῈ {ῃγϑεϊ, δπά {πεπὶ {ῃδὲ Παδγ 
{Πεε. 

“Έἢ6 ΒΙδπορ ψΠ [Π6 Ῥυιθβίβ ργΘβαπξ 5}8]] αν 
1Π61γ παπἀ5. βου γα ΠΥ προ {πὸ Ποδά οἵ δβυεῦῪ 
ΟἠΘ {παΐ τϑοεϊνθίῃ {πΠ6 οΠϊοα οἵ Ῥυιεβίποοά. 
ΤῈ 15 ψοσίῃυ, μοννενοσ, οἵ οὐρβεγναίίοη {Παΐ 
π6 οτγάαϊπαϊίοη οἵ “ΓΙΠΊΟΙΠΥ νναβ ὦν, διὰ, {π6 
τπηροβιξίοη οὗ ἔπῸὸ μαπήβ οἵ δῖ. Ῥδὺ]} (2 ΤΊπι. 
1. 6), ἀπά «υἱέῤ, μετὰ, {παΐ οἵ {πΠ6 Ῥγαβθυίετυ. 
ΤΠ [ΟΥΠΊΟΓ ννὰ5 {π6 ᾿ηβίγατηθηΐ οἵ Οτάϊπα- 
το; {πὸ Ἰαϊίογ δη ἱπηρογίαπί πη ΟΥΑΙ ΠΑΓΎ, 
Βαξ ργοθαθ]ν ποῖ 4ῃ δβϑϑθπίϊαὶ, σοποοιη απ. 

ΤΈ 15 ποῖ Κπονπ ὑοῦ ΤΙΠΊΟΙ ΠΥ ννὰθ οὐ-π 
ἀαϊποά. ϑοῖὴθ βρροβε ΠΡ Ιθβι5; δι 1 πρμς 
Ὀε ἴῃ ΔηΥ͂ οἵ {πθὸ οἱτ165 υἱϑι[εα ὈΥ 8. ῬδῺ] ἴπ 
ὙΠ ἢ ἴπογθ νεγα ῬΥαβογίουβ ΘΠΟΙΒ ἢ ἴο [ΟΥΠῚ 
4 Ῥγεβθγυίεγυ. 

ΘΗ Εν. 

: Μμῶς ἴο ὧδ οὔδεγωεαῖ 7γω2 γεῤγουίησ, 53. Οὗ 
τυϊάρτυσ. 17 ΟΥ̓ εἰαεγσ, 23 ΑΛ γεέσεῤέ 707 
Ζὶριοέλγ᾽» ἀεαϊίά. 24. .δοηιῈ 7)1671᾽5. 51715 φῸ 
ὄφγογ 6 τιγείο γμαρηεγιί, αι 507,16 7,16715 ὧἷο 
“Μοοτυ α7ίε7. 

15. Μεάϊαίε προ ἐδέετο ἐῤίπρς.)] Ἐδίποσ, 
Τοῦ {8659 πη ρ05 06 ΒΥ 6876. 

ϑίσε ἐῤγ:6}} πυῤο]ϊν ἐο ἐῤερι. ΤΑΈογΑΙΙγ, 
“δὲ ἴῃ Π6 πὴ :Ὁ τῆακα {Π πὶ γουτ {{{π|5 ἐπηρίου- 
τηθηΐῖ, (ἀομῆραγο {πΠῸ ὀχπογίδίοη ἴῃ {πΠῸ ΕΌΥΓΤῚ 
οἵ Οτάεσγιπρ Ῥυίεβδίβ: “᾿νε μανε σοοά ἤορθ 
πα γοῖν ἢᾶνθ οἰθαυν ἀείογπηϊηθά ἕο δῖνα 
γΟΌΓΘΟΙνο5. ΠΟΥ ἴο {Π15 οβῆςε.... 50 {παΐ 
ἐν νν γὰ Μὴ] ΔΡΡΙΥ γουγβεῖνεβ νυ ΠΟΙ ἴο ἘΠ15 
ΟΠ6 {Πϊπρ.᾿ 

ο αἰ ὍὍΠΟ τοδάϊηρ, “ ἴῃ 411 {Π]πρ5,᾿" βίνεπ 
1ῃ ἴΠ6 ΤηΔΥΡῚΠ ἔγοσα {πΠῸ τεσεϊγεα Οτεεκ Τοχί, 
15. ποῖ θοῦπθ ουζΊ ὈΥ {πΠ6 θεβὲ Μϑ898. 

ΕΒΌΚῈΕ ποῖ δὴ εἰάεγ, δυξ 1η- 
{τεδῖ ψϊηι 85 ἃ ἰδίου; ἀπά {πε 

ὙΟΙΠΡΕΓ ΠΊΘη 85 Ὀγείῆγεῃ : 
2 ΓΠΕ εἰάθυ νγοπηθηῃ 45 τῃοΐΠ οΓ5 : 

[ἢ γοιηραετ 85 βἰβίειβ, ὙΠ 41 ρατΙγ. 
3. ΗοπουΓ νυ]άοννβ [Πδὲ ἀγα νυ άονν5 

᾿ηἀςεά. 

(ΗΔΡ. ΥΝ. τ-ΝῚ. το. Μιβοο]]απθοιιβ ἄϊγθο- 
ἼϊΟΠ5 ΤΌΤ (Ἰ5ΟΙΡ]1Π6 πη σονογητηθπέ οἵ {π6 
ΟΒατοἢ δηά οὗ {π6 ἀἸδτεηξ οἰα5565 τη 1{. 

Ν.1. απ εἰάθγ.) [πὰ ἅρθ, ποΐ Ποῖα ἃ ργδδ- 
δγίεγ ἴῃ οἵποαδ ; {πουρ {ποὺ ννοι]α βοπηθ πη 65 
θὲ σοἰποιάθηέ. ΤΙηοῖμΥ νὰ5 γεῖ γὙοιπηρ 
(ν. Τοὺς 

385-16. Τῖγθοίίοηβ ρου Δ Ιάοννθ. ΤῊΙ5 
Ῥάββθαρα μα5 οδιιβεά, πα ῬγΟΡΑΌΙΥ νν}}] ουοσ 
σαῖι56, πο ἢ αἸβδγοποθ οἵ οριπίοη. Οπο οἵ 
ἼΠ6 θαυ]οϑὲ σαγοβ5 οὔ {πὸ (σΙϑαη ΠΌΤΟΝ ννᾶβ 
πὸ τηδιπΐθπδηςο οἵ νυἹάουνβ οἷ οἵ 115 σματῖς- 
416 πιηάβ: δη4 {πὸ οτἱρὶη οἵ [ῃ6 οτγάθυ οἵ 
Τλεδοοηβ 15 Ὡϑϑισπθα ἴο ἃ ΠΠΙΓΠΊΤΙηΡ Ὑν ΒΙΟἢ 
ΔΓΌΒΘ ΔΠΊΟΠΡ {π6 Η]]θηϊβέῖς Ὀε] νοῦ ἀρ αϊηβέ 
ἘπΠ6 Ηθῦτονν (τι βείδηβ, “ θθοδιιβα {ΠΕῚῚ τνάονν5 
ΕΘ. πορ]θοίθα ἴῃ ἴῃ π41]}Υ τηϊηἸδίγαίιοη. 
Αοΐδ νἱ. 1. 81Ώ1187 Ῥγουϊϑίοη ὑνουἹά ἀοιθί- 
1655 θῈ τηδάθ ἴοσ ἴΠπ656 ΠΕΡ 655 ΘΠ 5. οὗ {Π6 
ΒΟΟΙΘΙΥ ὙΥΠΟΥΘΥΟΓ ἃ ΟΠΌΓΟΝ νγαβ Του π64 : ἀπά 
αἰγθοίοηβ τηϊρῃξς ΡῈ ποεάθά ἴο ρύθνυθπέ δΔηΥ 
τ ΙϑαΡΡ]]ΟδΈΙοη οἵ ΟΠΑΥΙΥ͂ ἴῃ {ΠΟῚΓ οαδβθ ΒΥ δά- 
ΤαΪΓΕηρ; {Π6 ο]Α1πη5 οὔ ἔποσο νν πο μαά Ομ] άγθη 
ΟΥ̓ ΤΟΙΔΕΙν 5 ΠΑΓΠΓΑΠΥ ΤΟΘΡΟΉΒΙΌ]6 ἴοσ ἘΠΕΙΓ 58ρ- 
Ῥοτί. δῖ. Ῥαὺ] {πογοίοσο ᾿πϑίγιοίβ “ΓΙπιοῖ ἢν 
(νν. 3-8) ἴο Ποποιῖ Ἰ {πὸ αἰπὶβ οἵ πὸ 

ΕΠΌΓΟΝ ΟΠΙΥ ἴποβα ΠΟ ἃτὸ “ ψιάοννβ ἱπάδϑα,; 
θεῖηρ ἀδϑεςαΐε οὗ γα οη5 οα ὑνποπὰ {ΠῸ ἀπ Υ 
οὗ βιρροσίηρ {ΠπΠῸπὶ οπρῆΐ ἴο ταβί, ἀπά {ποπὶ- 
56Ι͂ν65 Ὀθαγίηρ ἃ βρΡοοά σμαγαςίοσ Αξ ἢγϑέ 
55! τ νοι] 5θθη], ἀπ ᾿πα θα τὲ 15 πηδῖη- 
ἰαϊπηθα ὈΥ πιδηγ, ἐπαΐ {Π6 σα θ]εςξ οἵ {Ππ6 411811- 
Ποδίίοηβ οἵ ἴμοβθ ννιάοννβ ΠΟ ἅτ ἴο θὲ 
ΤαοΙρΙ Ἔπΐβ οἵ {πὸ 4]πὴ5 οὗ {π6ὸ πάγοῃ 15 σοη- 
{πιο Ιῃ νυ. 9-τ6: δεῖ ξασίΠοΓ σοπϑιθγδίίοη 
Τα ἶκο5 [Π15 νἱενν αἵ ἰϑαϑέ ἱπργο 8016. [ΤῈ 
νου] ποῖ θῈ τθαβοηδθ]α ἴο οχοϊπάθ ΠῸπι {Π 6 
Πα ΓΟΠ 5 ΑἸ πη5 ἀθϑειίε νυ]άοννβ θθοδιβα {ΠΟΥ 
νοῦθ ποΐ γεῖΐ ϑιχίυ γεαῖβ οἱ, οὔ μδᾶά θϑβεη 
ἔνν!ς 6 π]ΔΥΤΙΘ, ΟΥἩ Πα ΠΟΥΟΥ Ὀδδη ἴῃ ἃ σοπήϊ- 
τοη οἵ Ππἴδ ἴο θμδθ]6Ὲ ἔποπὶ ἴο ρεσίοστη {πὸ δοῖβ 
ΟΥ̓ σμαγΠΥ ἐπιπιογαϊθ πῃ ν. το. Πα δρταρί- 
Π655, ἴοο, οἵ {Π6 γδηϑι οη δ ν. 9, “1,εξ ποῖ ἃ 
ΟΠ Δ Ὀ6 ἴακθη ᾿πΐο {Π6 ΠαΠΊΡΕΥ ἢ ΟΥ̓ ἸΙ5ΐ, 
πους ΔΠΥ Ραγίϊοϊα ἴο σοπηθοΐ 1 ἢ {πῸ 
ΡΓΘΟΘάΙηρ ν Ύ56, γαῖπευ ἸΟΟΚ5 {κὸ {πΠ6 Ραβϑᾶρα 
ἴο ἃ πουν, μονγευοσ Κιηάγεά, βιδεςι. Αἵ δηγΥ 
Τταΐθ 1 νου] 5εοπὶ {Πδΐ, Ὀεϑίθδβ {Π6 βΈΠΘγΑὶ 
Βοάγ οἵ ψιάονυβ σο Πδά ἃ οἰαίτι οι ἴΠ6 41Π|5 
οὔ τΠο Ομαυτςοῇ, απ βοπηθίϊ Π165 ΡΈυ Πα Ρ5 σποβαη 
ουέ οὗ [Πεπ|, ννᾶβ5 ἃ 1158 (σαί! οριιθ) οὗἨ νυϊάουνβ 
μαγίηρ 5ρθοῖ}] απ] 1Πσαίϊίοηθ ἃη4 ΡΎΟΌΔΟΙΥ 
ΒΡΘΟΙΆΙ] ἀπιῖ165. ὙΠ Παΐ [ποτα νγὰ5 δῃ ᾿πβϑϊππῖοῃ. 



γ. 4--8.:; 

4 Βυε [ δὴγ νψίάονν πᾶνε οῃ!] άγθῃ 
ΟΥ περῆδνβ, ἰεξ {Π6πὶ ἰεαῦη ἢγϑί το 

"ιά- ϑῆανν ᾿ρίειΥ δὲ ἤοπηα, Δπά ἴο τεαιξα 
{ΠΕΙΓ ραγεπίβ : ἴογ {Πδΐ 15 ροοά δηά 
Δοςερίδοϊς θεΐογε (σοά. 

ς Νον 886 {Παΐ ἰ5. 4 ψιίάον ἰη- 
ἀεοά, απὰ ἀεβοϊαδΐε, {γιβίεῃ ἴῃ (σα, 

οἵ ΕπςοἸεϑἰαβϑίῖςαὶ Ὁ Ιάοννβ ἴῃ {πὸ βαυ]ν ΟΠ ΌΓΟΗ, 
. Αἴ ᾿οαϑὲ ἴῃ {πῸ βεοοπά σεπίυτΥ δης οηνναγάβ 

{11 τῃ6 (ὐοιης!] οὗ ΤΔοάϊςθα, 15 ἀρραγοηΐ ἴτοιη 
Τογα]]]αη, ΕἸΡΙΡΠαΠΙ 5, αηά (Ὠγγβοβίοχῃ ; ἀπά 
ἔγασεβ οὔ {π6Ὸὸ ᾿ηϑεςυςοη Πᾶνα αὐεη Ὀεθη 
ϑΒυρροϑβϑά ἴο θδ ἔοιιπά ἴῃ Ηδγπδβ ἀπά 1 μιοίδη. 
ΎΠΟΥ ψεγα θομυπά ποῖ ἴο ΤΊΔΥΤΥ ἀρ αῖη; ΜΈΓ 
βεῖ ἀραγί Υ ἱπηροβιίοη οἵ παπάϑ; Παδά ἃ 5ρ6- 
οἷα] ρίασθ αϑϑίρπθά {ποπὶ ἴῃ {π6 ΟΒΌγΟ ; ἀπά 
ΘΧΟΓΟΙβο 50Π16 ΔΕ ΠΟΥΙῪ ἀπά 5 ρογπίθπάθποθ 
ΟΥ̓ΟΓ νυἱάοννβ ἀης οΥΡΙαἢ5 ἀπ ΡΥΟΌΔΌΪΥ ΟἾΠΟΓ 
νγΟΠΊΘη. [ἢ {Π15 νγᾶὺ {ΠῸ παπηθ Ὑ Ί]άονν5 566 ΠῚ5 
ἴο Παγε ὈδοοπΊ δη ογπείαί ἀοϑι:παίίομ, ᾿ἱπάθροη- 
ἄεηΐ οὗ {πΠ6 ἀθονε 44} 1Πσδτίοηϑ ; ΤῸΓ 1 ηδίΠ5 
τη ΠΕΙΟΠ5. “ ΥἹΓΡΊΠ5 ὙΠΟ ἀγα ΟΑ]]οα νυϊάοννβ," 
«πὰ ΤΕΥ Πα Π, “4 ΥἹΓΡΊΠ ὩΠΕΘΥΓ ἔννε ΠΥ Ὑθαῦ5 
οἵ δοθ ψγῆο νὰβ ἴῃ ἴμ6 ψιάονποοά." [Έ 15 
Ποΐ ΠΕΟΟΘΘΒΔΓΥ ἴο 5ΡΡΟΒα {παΐ {Π6 1πϑι[{ππτῖοη 
νγα5 ἴΠτπ|5 σοιῃρ εἴθ] γοοορηϊβθά τῇ {πε ΕΡἢΠ6- 
βίδη Ομυγοι ; δας ἔπεγθ νου]ά βεϑοῖὰ ἴο ἢᾶνα 
Ῥεεη, Ὀοϑιάθβ {ΠπΠ6 ΡοοΥ ννϊάοννβ ηο ΕΓ τὸ- 
ἸΙονεὰ δΥ {Π6 δ]πι5 οἵ {πὸ μυγοῃ, ἃ (ὐδίδορις 
ΟΥ̓ Ἰδὲ οὗ ννιάοννβ ἴῸγ νυ] ἢ ΠΟΠῸ γνΈΓ6 6]1Ρ 1016 
ὙΠῸ ὙΥΕΓΘ ὈΠΩΘΓ 5ΙΧΑΥ͂ γεαγ5 οὗ ἀρθ, μαὰ Ὀθεη 
ταδὶ α τοῦτα {Ππ4η ΟΠΟΘ, ἀπά Παά ποῖ ἀἰϊβέϊη- 
δι 5ηθα {Πποιηβοϊνεβ ὈΥ δοίβ οἵ σμαγγ δηά 
᾿οβρι δ! γ. “ΤῸ {Π656, 85 ἴο {6 ργεβθγζοῦϑ ἴῃ 
Υ. 17, ἃ 5Ρ6οῖδὶ! ΠΟΠΟΓΑΤῪ Ιηδἰπίθπαποθ νγὰ5 
ῬΓΟΌΔΟΙν ἀϑϑίρπθά, δη οπ {Π6πΠὶ 5ρεοῖαὶ ἀπξϊ65 
ἀονοϊνεα. Ὁ ΠοΊΠοΥ δυο νυ] άοννβ ννεσα Ἰ46η- 
τοδὶ στ [Π6 ἀθασοποθββεβ, 45 ΞΟΠΊΘ ΒΊΡΡΟΘΘΕ; 
ΟΥ̓ ΨΥ ΠΟΙ ΠΟΥ ΠΟῪ Ρεγογπιθα ἴῃ 5οπΊῈ σΠ ΓΟ 65 
πε οὔϊοθ νυ ἀθασοηθβϑϑοθ ἀἰβοπαγρεά ἰπ 
ΟΠΟΥΙΒ ; ΟΥ̓ νυ Ποῖπου Βοίἢ 1πϑε!αξοη8 σοοχιϑίθα 
1π {Π6 54ΠΊ6 σΠΈΓΟΙ ; ἀγα αιιοϑίίοηβ ννῃϊοἢ [Π6 
ἀαίΐα "γε βοββϑθθθ ὁ ποΐ 56επὶ βιιηοϊθηΐ ἴο 
501 ν6, 

8-8. Οἰια]1Ποαδί!οη5. οὗ ᾿παϊνιπ1418 γῆ ο ἃτα 
ἴο ταοεῖνο σα] θῇ, 

8. Ηοποιιγ.) 1.6. “ῬΑγ ἀϊι τορασγά ο." ὙΠῸ 
ψεγῦ ΠΟΠΟΙΙΓ, 85 ᾿ιϑεά ἤθγθ δηἀ ργοῦδθὶ]ν ἴῃ 
ν. 17, ἴῸΓ 5ῃδυνίηρ στεβροοξ ΕΥ̓ σοπεγιθιεπρ ἴο 
ΒΙΡΡΟΓΕ ΟΥ̓ ΡΑΥΪΠΡ Δῃ Δ]]οννάποθ, ποῖ 85 ἃ 
τηδίζου οὗ τιρῃΐ θυΐ οἵ τεραγά δπά ροοά-ν]}, 
ἢια5 ΠΟ 6δατναϊθηΐ ἴῃ ΕἸ ΠΡΊ5ῃ. ““Η΄οΠογαγίπΠ|,᾽ 
ἐν ἐς. ἃ ῬΠγϑιοἰδη 5 ἔβα, σοηγυθυβ {Π6 58Π16 
1468. 

«υἱάοραυς ἱπάεεά.)] 1.6. ἀδβο]αΐθ, 845 ἴῃ νυ. 5: 
ΟΠΘ γπὴοῸ ἢα95 ΠῸ ΠΡΘΑΙ το δίίοιθ ΟἹ ννῇΟΠΊ ἴο 
ἀερεπά. 

4. πεῤῥεαυ-.] “Βοβοθη ἄδπΐ5," ΡΓΙΠΟΙΡΑΙΠΥ͂ 

ίῖυ 7:56.---Ν οἵ.. 11]. 

Τ1ΓΕΝΕΘΈΣΡΨΥΙΥ, 

Δηά σοπεϊπιθῖῃ ἴῃ Βαρρ]σατοηβ. ἀπά 
ΡΓΔγΕ 5 πῖρῃξ δηά ἀδγ. 

6 Βυὲΐ 5Πε {Παξ Ἰἰνθίῃ ὑπ ρ]Θάβαγα ᾿Οτ, ἀδέ 
ἐαέσίψ. 

5 ἀεδά ννῃ!]ε 5Π6 ᾿Ἰνείῃ. 
" Απά {Π6886 {Πϊηρβ ρῖνε 'ἰπ σῆαγρα, 

τΠδῖ {πεν πᾶν θΕ ὈΪΔΠΊΕ 658. 
8 Βυῖ [Γ ΔηγΥ ργονίἀε ποῖ ἔογ ἢ 

“( σγδηἀομ]άτθη," ἴογ νυ ῃῖοἢ {Π6 ἘΠΊ 58} νγογὰ 
ΚΠΟΡΠονν5" ννᾶβ ΤΟΥΠΊΘΤΙΥ τι564, 

ἰδέ ἐρορι.] “1,εὲ Ποῖ ομΠ]άγθη δηά ἀδβοθπά- 
δηΐβ ἢγϑδί ἰδαάσῃ ἴο 5μονν ἢ]14] ριεῖΥ ἴο {ΠΕῚΓ 
οαυπ ἴΑΤΑΠΥ,᾿ γΒΊΟἢ ἴῃ {Π|5 γεβραοῖ 15 ΠΘΑΤῸΥ ἴο 
{Πμ6πὶ {πδη της ΟΒΌΓΟΝ, “ ἀηά ἴο τϑαιῖα {ΠΕῚΓ 
ΡΓΟΡ ΟΠ ΤΟΥ͂Θ," Ραγοπίβ ΟΥ̓ Ῥταπάραγεπίβ, ἴοσ {Π6 
τοηάθγ σατο Ὀεβίοννθ ἸΡΟη {Ποπβεῖνεβ. ΘΟΠΊΘ 
ΘΑΙΥ ἱπίογργοΐουβ, αἃ5. (ἢγγϑοβίοιη, {πΠ6 Ψ]- 
Βαῖθ, ἀπά ἃ ἔθυν πιοάθυῃ Ἴοπηπηθηΐδίουϑβ, τηα Κ6 
{πΠ6 σιιδ]εςὶ οἵ {Π15. οἴδιιβο “" νυ άοννβ," ᾿πιρ] 16 
ἴῃ “ΔΗ͂ ψάον. “16εἰ Πεπὶ ἢγϑί 5πδνν 
ΡΙΘίΥ ἰονναγάβ {ΠῸῚΓ οὐ ΠΟΙ ΠΟ]ά, ἀπά τα- 
αυϊα ἘΠΕΙΓ ρῥγορεηϊζοσβ, ποῦν ἀερατίεά, ὈΥ 
αἰδοξίοη ἴο {ΠεῚΓ ροβίοσιίν." Βαΐξ Ὀεβιά65 {παῖ 
δγαίπάθ ἴο ργορεηϊτοΥϑ 15 ἃ ἕαυ- εξ πε ττο- 
{να [ῸΓ ΟὈ]ΙΡῚ Πρ Ραγθηΐβ ἀπ σταπάραγθηΐβ ἴο 
Ιονε ἀπά ϑιρροτέ {πεὶγ σμ]άγοη ἀπά ρταπά- 
οΠΠάγθη---α ἀπΥ νΒ] ἢ [Π6 ἰὰνν οὗ παΐαγο δηά 
οἵ Οοά [Πα5 δἰγεδάυν θοιιπά οἡ {πεπὶ ΕΥ̓͂ ἔδγ 
ΤΉΟΓΘ. ΡοννΟΓΡᾺ] ϑαβοίοηβ- -[ἢς Πμδϑίοη Πογα 
15. ῃ6 αι] βοδίϊοηβ οὗ ννϊάοννυβ ἴο τϑοεῖνα αἱά 
ἔγοση {π6 (μαγο 5. δἰπιβ; ἀπά 5Π6 ΨῃΟ ἰ5 ἃ 
νον ᾿ἱπάεδεα «πὰ ἀεϑβοϊαΐθ, 15. 414}1ῆ 64, ποῖ 
Ὀδοδιιβθ 5η6 ἢδ45 πο σῃ]άγθη οὐΓ βταηάομι! ἄγθη 
ἴο βιρροσί, Ὀπξ Ὀδοδιιδα 516 ἢα5 ΠΟΘ ἴο 510Ρ- 
Ρογέ Πευσ. 

7γ ἐραΐ. 1.6. ἴῃς Ἔἐχϑοῖβο οὔ ἢ]14] ριεῖγ. ΤΠ 
ψογ5 “ βοοά δηα᾽" ἀγὸ οπλίθα ἴῃ {πε Ὀεβέ 
Μϑ85. 

5, ἀεεοία!..1] ΜΝ ΙΒοις Βυβθαπά, Ομ] άγεη, 
ΟΥ ἀεβοοπάδηϊβ. 

σμῤῥ]ααίίογις απα ῥγαγογς] 866 οἡ 1. 1. 

πσῥὲ αγα ἀαγ.) Α5 αἀἸά [ῃ6. νιάονν Αππᾷ, 
1 6 11. 27- 

6. ἐπ ῥίεασιγο] Απά οΘΧΕγΑνΑρΡ ΠΕΪΥ : {Π6 
Οτεεκ ννογά (σπαταλᾷν) σΟπΊδῖπ65 {Π6 ποίϊοῃ 
οΥ Ἰαχατίοιιβ βε! ἰπάπ]ροποε νυ ἢ {Πδὲ οὗ Ρτο- 
ἀϊρα!γ. (Ττεποῇ, 5γ0η.) ϑᾳςῇ ἃ 118 ἀθϑίγουβ 
{Π6 βριγιέι] 16. 

8. Βιιί, ἢ “Βυῖ" το τενεσγί ἴο {Πε6 οὉ]1- 
βαίίοη οἵ Ἵμ]άγθη ἀπά στη οῃ!Π]άγεη, νῃῖοἢ 
᾿ηάἀθοά μᾶ58 υυἹ 6 Γ Δρρ]σδίΊοη, --- 1 Δ ΠΥ ὁπ 6 
-ποΐ ΠΊΘΓΕΙΥ {Πο56 νυ μῖη {Ππ658 Ο]Οβασ σα]ὰ-- 
ἘΙΟΠΒΠ1Ρ5--- ἀἄοεα5 ποΐ ρου ὴθ [ῸΓ ἢἰ5. οὐ ἢ 
ΤοΙαίϊνοβ, “η΄ Ἔβρθο αν ἔοσ {ποβα οὗ Πϊ5 οὐνῃ 
Βοιιβο πο], Πῖ5. οννη ἱπηηθαϊαῖθ ἔπη] γ, “ ἢδ 
μ45 ἀβηϊθά {πς6 (8 " Ργδοίο δ! νυ, “ ἀπα 15 1π 
{Π15 τοβϑρεοξ “" νοῦβα ἔΠπδη 8η ΠΡ] ον σ, "ἡ γΠῸ 
ἄοε5, ἔοσ {πΠ6 πιοϑὲ ραγί, ρευ[ΟὙπὶ ἔπ 56 παΐαγαὶ 
ἀπ{|65 οἵ ἀοπηεβίϊς 118. 

Σ Ὁ 
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ἙΟ τ, ζἕρμ- 
ἀγεά. 

λό τ, 
ελοσερ. 

Οὐ. ΔΠ4 5ρεοῖα! }ν ἔογ ἴποβε οἵ ἢϊ5 
ονγη ἵοιβε, με μαῖῃ ἀεηϊεά τπ6 [1 1ῃ. 
Δ Πἀ 15 σγοῦβε {ΠΔη δη ᾿πῆάεὶ. 

9 1 εἴ ποῖ ἃ ννιάονν ὃς ᾿ ἴλκεη ἰηΐο 
{πΠ6 ΠυμθΕΓ ππάδθι {Πγεαβοοῦα Ὑ6ΔΓ8 
ο]4, Πανίηρ θεεη {π6 ψιθ οὗ οὔβ 
Τη81). 

Ιο ὟΜΕεΙ] τερογίεά οὔ ἔογ ροοά 
γοῦκβ; ᾿Γ 5η6 πᾶνε ὕτγοιρῃε ἃρ 
σὨΠ]άγεπ., 1 58η6 Πᾶνε Ἰοάρσεα 5Εγαπροτῖβ. 
1 5η6 Πᾶνε νγαβϑῃθά {Π6 ϑαϊπῖβ᾽ ἔξεῖ, 
1 5η6 Πᾶνε τεϊϊενεά της δΠΠΠςοῖεά, 1 
8η6 Πᾶνε αἰ] ραπῖγ [Ὁ] ονγεά ἐνεῦυ 
σοοά ψοῖκ. 

11 Βυὲξ {πεῈ γοιηραῦ νι άονγβ τὰ- 
ἢιβε : ἔογ ψγῆεη {Πα Ππανε Ὀεριη ἴο 
ννὰΧ νψαπίοῃ ἀρδίηβί Ογιβὶ, {πον ψν}}} 
ΤΑΆΓΓΥ ; 

12 Ηανίπρ ἀαπηηδέίοη, Ὀεσδιιβα ΠῈΥ 
ἢανε οαϑί οἱ {Ππεὶγ ἢτϑὲ (81. 

17 ἘἘΕΝΕΟΤΕΕΥΕΥ: [ν. 9--τ7. 

13 Απά ψίπῃα! ἘΠαῪ ᾿ἰεαῦπ 9 δὲ 
1416, νναπάδγιηρ ἀθουζ ἔτοπὶ Ποιιδα 
ἴο Βοιιδε ; ἀπά ποῖ οἠἱυ 1άΪε, θυς ἐδέ- 
ἘΠεγβ αἰθο δῃηά Ὀυϑυθοαίεβ, βϑρβακίηρ 
τπϊηρ5 νγῃ] ἢ ἘΠΕῈῪ οὐρῃς πού. 

14 1 ν}}} τπογεΐοτγε τΠδὲ [Π6 γοιηρεγ 
ὙγΟΠΊΘἢ ΠΊΔΓΓΥ, ΘΓ ΤΠ] άγοη, ρυϊάς 
1ηε Ποιιβα, ρῖνε ποπῈ Οσοδϑβίοη το ἘΠ6 
Δαν ΕΥΒΑΓΥ Ἶτο ΒΡΘΆΚ γεργοδοῃιγ. τε. 

Ις ΒῸΓ 50ΠῚ6Ὲ δ41Ὲ δἰγεδυ {υγπεά ὑρς. 
αϑίάθ αἴζογ ϑαίδῃ. 

1Ι6 ΙΓ δὴν πιᾶῃ οὔΓ ψγόοπηδη {πδΐ 
ΒΕ] Ιενεῖῃ ἤανε ννϊάοννβ, ἰεξ {Πεπὶ τα- 
Ἰενε τἢθπὶ, απά ἰεξ ποῖ {π6Ὸ6ὶ σμυγοῇ 
ΒΕ οπαῦρεά ; τῃδέ 1 τηδῪ ταϊΐενα {Παπὶ 
τε ἀγα νυ! άοννγβ ᾿πάθαά. 

17 [εἰ τΠε εἰάεῖβ {πᾶΐ σα]α ννε}} θὲ 
ςοιπηίεά νγογίην οὐ ἄοιθ]ε Ποποιιγ, 
Εβρεοῖα!ἶν {ΠΥ ψγΠῃ0 ἰαθοιγ ἴπ {πε 
ννογά δηά ἀοςίτγίηα. 

9-15. ΟὐΔ]1Ποφίϊοηβ οὗ νυϊάοννβ ἴο 6 δά- 
ταῖς 64 τηἴο {Π6 ο1455 οὗ Εἰς] θϑιαϑίιςαὶ ΟΝ Ἰάοννϑ. 

Θ. πιγηδεγ.] “ Οδίδίοριι "ἢ οὐ Ἰ15ῖ. 

αὐΐῦδ 977 οπϑ γιαπ.] “ Οτς Πυβθδηά ἢ; ποι Π 6 Γ 
Βανιηρ ὈΘΘη ἠϊνογοθα δηἋ πλδγγιθαὰ δρ 8] η, ΠΟΙ͂ 
(Ργοθαθ]ν) μανὶηρ᾽ ΓΟ πηαγτΙ α δε {πὸ ἀθδίῃ οὗ 
ΒΕΓ ἢγβί μυβθαπά, (86ε οἡ 111. 2.) 

10:25] “ἘΟΥ ΘΧΔΙΏΡΙ]6," 

φρο ῥαυς ὀγομσῥὲ τ ερ᾿άγεπ. ὝΠοβα οὗ 
ΟἴΠΟΥ5, ἜἘΒΡΘΟΙΑ ΠΥ ΟΥ̓Ραη5, Ὀθϑιθ5 ΠΟΥ οὐνη. 

αυαεροά ἐῤὸ ταἰρίο᾽ Κεἢ Ῥαϊά {π6 Κιπά 
ΟΠο65 οἵ Ποβριίδ! ΠΥ ἴῃ 84 ΕΘΡΘΟΪΔ] ΠΊΔΠΠΟΓ ἴο 
ΟἸγβίδηβ, 85 ἀἸβε !ηρ ]5Π θα ἔγοτη “' ΒΓ ΔΉ ΒΡ Γ5." 

11. γερο. ΤΌ ΘΟ] πο, 45 ἀἰβαιδ!ῆοά ἴο 6 
Ρἰδοθα οἡ ἴδε ᾿ιξὲ οἵ δος θϑιαϑίϊοαὶ υυιάον ; 
ΔΕ Πουρ ἀοιθΕ]655, 18 Ροοσ, {ΠοῪ νου] ποῖ 
Ὀε Ἔχοϊιάεα ΠΠῸΠῚ το] ϊεῖ, 

19. Ηαυΐπς ἀαπιπαΐίοη. 
ἀεπηπαδίίοη. 

ἐρεῖν ἤγεὶ χα]. ΟΥ̓ “Ῥγοχηῖβε : {πε επ- 
φαροτηθηΐ {ΠΟῪ πηδήθ, 1 ποίῖ ΤΟΥΠΊΔ]]Υ, αἵ Ἰθαβί 
νἱγίθ 4} γ, ὑνμθη ΠΟΥ νγεσα δατηϊ[64 οἡ {πὸ 
ΤΟΙ! οἵ νΊάοννβ, οπα οἵ ψνοβα πιδὶΠοαδίίοπϑ 
νγα5, ἴο πάνθ θθθη {πΠῸ νυΐδ οἵ οπθ πιιβθαπά. 

138. “πώ αυἱέδα]. ἘἈδίμου, Απᾶὰ δὖ 88 
ΒΒΤΛΘ 11π|6 ὕο0. 

7 ηορι ῥοιθ ἐο ῥοισε.}1] ΤᾺ Δι, “16 Ποιιβε5 "ἢ 
ὙΥΠΙΟἢ 1 ννᾶθ {ΠΕῚΓ ὈΌΒΙΠ655 ἴο νἱϑῖ. Α5 {πὸ 
ἀυῖιο5 οὗ {π6 Ἐςςο] οϑιαβδίιςαὶ Ὑντάοννβ γεαιγοά 
ΠΟΤῚ ἴο υἱϑιῖ ἔπ6 ἔὩΠ.1]165 οὐ ΒΘ] ον ουβ, 1 νὰ 
Προρσβασν {Πδΐ ΠΟΥ σπου] ὈῈ ἀϊβογθεῖ, αχρο- 
ΤΙΘΠΟΘΩ͂ ἀπά ΡΌΟΪΥ ννοσῆθη, ἴο ρτγονεπί {Π6ῚΓ 
νἱβιῖ5. ἔγοτη ἀθροπθγαίίηρ ᾿ηΐο 1416 βοϑϑὶρ δπά 
416-Ὀεδασίηρ. 

[πουττιηρ σΟη- 

ὙΠΕ βοπιοννῃδί τΠ| 5118] ςοηϑίτποξίοη, ἀργαὶ 
μανθάνουσι, “ἴποΥ Ιδατη ἴο θα 1(16,᾽ 15 ̓7αδεβεὰ 
ὈγΥ ΡΙαίο, Ευςηγά., οἱ ἀμαθεῖς ἀρὰ σοφοὶ 
μανθάνουσιν. 

14. ἐῤὲ γοιησοῦ αὐονιθη.}] ἘΔΙΠΕΥ, τιᾶονβ 
πτϑεα ν τι. Τῆς Οὐεθκ ἢΠᾶ5 πὸ 5βιιϊδϑίαηζινο. 
ἌΝ Πθη {ΠΕΥ ψΊ5}} 1, [Π6 ΑΡοβίϊα νν1}]5 1ξ, Ἔνθα 
που ἴῃ 15 οὐνῃ }ἀρτηεπί τ πηαΥ δε Ρτείεγ- 
4016 ἴὉΓ ἃ νυἱάονν ἴο στ ΠΊΔΙη 51 η 516. 8ὅε6 1 
ΟΟΥ. νἱ]. 8, 9. 

δε αάπέγσαγν.] ὙΠ6 ορροπεηΐ οὗ (ἢγὶ5- 
πἰδηϊεν.. ΟΣ Ὁ ΕῸῚ ΤΠ ΤᾺ ΤῊ 

15. ἐμγπε ααυαν αὐῆεγ ϑαΐαπ.] Ἐγτοτη 50- 
ὈγιεῖγΥ ἀπά Ρυτγιίγ, ἀηὰ σΟΠΒΘ] ΠΘΠΕΥ ΡΟΓΒΩΡ5 
ἔτοπὶ {πὸ ἴα. ὙΠΟΓο ννᾶ5 δοιιπάδηξ Ε{Π|6 ἴοσ 
1ῃ6 Αροβίϊες ἴο πᾶνε Παά δὌχρεσίεποα οἵ βο 
ΤΊΘΙΔΠΟΠΟΙΥ ἀθο]θηβῖοη5 αἱ ΕΡΒΘΒιΙ5, ΟΥΓ δὲ ΔΠΥ͂ 
Ταῖθ ἴῃ οἴμεγ σμαγοῇοβ ; 50 {πδξ ἴξ 15 4 ἔδεθ!α 
αὐθυτηθηΐ ΜΒΙΟΝ ΠΡῚΝ. ἔγοπι {π656 ννογάβ ἃ 
ἀαΐε ἴῃ {πῸ βθοοηά σεπίαγυ ἴοσ {Π|5 ΕΣ  5Έ16. 

16. 17 απν »ιαη ΟΥ̓ «υογιαῦ ἐραὶ δεϊϊευε .] 
ϑοπιθ Μ88. τεδά οὐἱν “"1ἴ δὴν ννοπΊδῃ - δυΐ 
1πῸ τϑοεινοα γϑδάϊηρ 15 ργϑίοσαθ!θ. ὙΠΟ Β- 
ΘΥΘΥ 15 δάορίοά, {Π6 βεηΐθηςθ 15 δῇ δ η8] 
Ἐχρηδίίοη στοίοστιηρ ἴο ἴῃ 6 ΠΟΙ]Ὲ βυθ]εςΐ οὗ 
νϊάονν5, δηά οχίθπάβ {Π6 ἀπγ οὗ δϑβϑιβεηρ 
{Πεπι, ᾿ηβίθδα οἵ {Ππγουνῖηρ ΠΕῚΓ τηδιπίθηδησα 
οἡ πε ΟΒσοῇ, ἔγοσῃ σμ] ἄγθη δηά ἀθϑοεπάδηΐβ 
(νυ. 4), ἴο 411 τεϊαϊίοῃβ δηά σοηπεχίοπϑ, 1 
ΒΘΙΙΘνοῦβ, ούθη 1 {πε6θὲ θ6 ψοθθη δηα ποῖ 
{ΠΟ ΠΊΒοΙν65 μοδάβ οὔ [8 Π11165. 

117. [εὐ ἐῤὲ οἰάεγς αὐδὸ χτμῖε αὐϑὶϊ δὲ εοιπἑϑα 
αὐογίδγ 9 ἀομδ]ε ῥοποιιγ. ΟΥ̓ σσθαΐεγ ταρατά 
1Ππδῃ 15 ραϊά ἴο οἴπουβ, θοΐῃ ἴῃ {Π6 σαυεσθ ποθ 
5ῃονη {ποι Δη4 ἴῃ {πε πιαϊπίθπαποα (Ποηοσᾶ- 
ΤΙ Π1) δ] οἱϊοα ἴο ἴθ. 866 ΟὨἢ Υ. 3. 



Ὶ 

γ. 18----2 2: 

5. χ8 Εὸογ {Ππ βογίρζυγα δίῃ. 5 Τ Ποῖ 
514} ποῖ τητ122Ζ]6 {πε οχ {Παΐ {γεδάθιῃ 

το, ΟΕ {Π6 σοῦη. Απά. ὁ ΤΠε ἰαθοιγῈΓ 2-ς 
γγογίῃν οὗ ἢΪ5 γενναγά. 

19 Αραϊηϑέ Δπ εἰάθγ τεςεῖνα ποΐ 84ῃ 
ἀοσιιϑαίοη. διε ᾿Ρείογε ἔνγο οὐ Ἃἢγεα 
ὙνἸ ΠΕ5568. 

20 ἽΠεπὶ {παΐ 5π τερικε Βεΐοσε 
411, τμδὲ οἴ μθυβ 4150 ΠΊΑΥ ἔβαγ. 

ἐὐῤεεία]ίν ἐδὲν αὐδο Ἰαφοιι" ἐπ ἐδεὲ αυογὰ απά 
ἀοογῖηε.) ΓΓΠΕΓΕ 15 ΠῸ ΘΠΡἢ 515 ἴῃ [Π15 ρ'ασθ 
Οὐ “Ἰαθοι," 45 1 1π σοη γα ϑ[Ἰποί]!οη ἴο ρΓ65- 
Ὀγίουβ νῸ ΔΓῸ ΓΕΠΊΪ55; ΠΟΙ 5 ἴ ργόθδθ]ε {παῖ 
(45 Μοβπεῖπι {π|η 5} ἰαθουσίηρ ἴῃ ψνογὰ ἀπά 
ἀοοίγιπθ ἈρΡΡ 165 ο ἴῃοβϑα γιὸ ἀγε δπραρεά ἴῃ 
ΒΙΓΙΘΕΥ τη 55 ΟΠΑΤῪ σνΟΥΚ, ργοδομίηρ {π6 ο5ρεὶ 
ΜΠΟΓα 1Ε 15 ποῖ Κπουγη. Βιι ἰΐ τηαύ θὲ ἰηΐογ- 
τεῦ ἔγοτη {π6 ραϑϑᾶρθ, ἢγϑί, {παΐ [ΠῸΓ6 ννογο, δ 
1Π15 ΘΑΥΪΥ {{πΠ|6, 5οπιθ ργοβὈγίοσα ΠΟ Γα]Θ 4 
Βυΐ ἀϊά ποΐ δαςῃ; δηά, βθοοπάϊυ, [παΐ θοίἢ 
ἴμεβθ δηά, ἴῃ ἃ ΠΡ ΠΟΥ ἄδρτθο, [ποθ ΠΟ αἰσο 
ἰδυρξ, τοοοῖνοα τλαϊπίθπαηος ἔγοπιὶ {ΠῸ σοη- 
δΥΘρδίοη ὄυθῃ ΠῸΠῚ (ῃς6 ἢγϑί Τοιιπάδίοη οὗ 
αἵ ᾿Ἰϑαϑδέ {Π6 Ῥαιΐπε ΟΠ ο ἢ 65. 

18. ἐῥὲ οκ ἐῤαὶ ἱγεαάφε ομὐ ἐῤδὲ εογη.]} 
Ἐαίπου ἀηά τποῦθ [ἰογα γ, ἂἃπ ΟΧχ ΜΆ116 
ΤΥ Βπΐπρ.)] ὍΤΠΟ ργοςθρί ἴῃ ΤΠ ουΐ. Χχν, 4. 15 
ΟΠ6 οὗ ΠυΠΊΔΠΙΥ ἴο ΔΠΙΠ1415. ὙΠῸ ΟΧ, ΜΜΠ1]|6 
ττοδάϊηρ' οὐκ {π6 σογῃ νυ ΠΙ5 Ποοῖβ οὐ ἀγὰρ- 
δίπρ [π6 ἘΠγοβϊηρ--νναῖῃ ΟΥΘΓ ἴἴ, ννὰ5 ποΐ ἴο θὲ 
ῬΓανεπίθα ΠῸΠπι ΠΕΙΡΙ Πρ ἈΪΠ1561Ὲ 45 {Π6 γοννατά 
οὗ Π5 Ιαθοιισ. 8. Ρδι], 1πΠ δὴ θαυ] γ ΕἸ ΡΙ5116, 
1 ΟΟΥ. ΙΧ. 9, βαά αγγιοά ἴτοπι {Π15 ἰοχί {ΠπῸ 
ΤΙρῃ οὗ ἃ τ] ηἸβίογ ἴο Ὀς πιαϊηίαϊπεα ὈΥ ἱποβα 
ἴο ΒΟΙὴ Π6 τηϊπιβίουβ : ΠῈ ΠΟΓῸ Γοίουβ ἴο 1ἴ ἃ5 
:η)εγγίη ἴῃ6 τιρῃί. 

“πώ, Τῶ2ε Ἰαδοιγεν ἰς αὐογὲδν 97 ῥὶς γεαυαγά.] 
ἘΔΙΠΟΓ, Εἴτθ, 45 'ἰπ {[μ|κὲ χ. 7, ποτα {Ππ656 
γνοΥ 5 ΓΘ 564 ὈΥ οΟὐἵ 1 ογά. [{15 ΠΙΡΉΪΥ ρτο- 
4016 ἐπαΐ 51. Ῥᾷϑι1} ννὰβ δοηιυαϊηῖθα ἢ {6 
ΟΟο6ρ6εὶ οἵ δ8[. Γνκ6, νΒΙΟ ἢ ννα5 νυ Ὀεΐογα 
1Π6 Αοἴβ οἵ {ῃ6 Αροβί!εβ, απ {πογοΐογο ἴῃ 
411 Πκο]ποοά Ὀεΐοσγο {πὸ ἰογπηιπαϊίοη οὗ {πὸ 
ἈΑΡοβί!εῖβ ἢγϑί ἱπῃρυβοηηθηΐ αἱ πιο. Βιΐ 
Ἠ6 ΤΊΔΥ πᾶνε Ὀδθη δοσιαϊηϊοα ἢ {ΠῸ ννογά5 
85 ὍΠ6 Οὗ ΟἿ ϑδυ ΙΓ 5. ΠΙΙΤΊΘΓΟΙΙΒ 5ΔΥΙΠΡ5, 
ΒΟ ἢ νγεγα σορθαϊθα αηά ἰδιρῃΐ ὈγῪ Εναηρε- 
1ι5ῖ5 θείοστε {πὸ ““(οϑρεὶβ ννεῖε τϑάμποθά ἴο 
ὙΤΙΓ ΠΡ ; ΟΥ̓ {π6 αυοίαδί!οη ΠΊΔΥ ΡΟΒΒΙΟΙΥ πᾶν 
θεδη ἃ πδίϊοπα! ργονει τιϑεά ἱπάθρθηθΠΕ]Υ ΕΥ̓͂ 
ΟἿΓ Τοτά δπὰ ὈΥ 81. Ῥαυ], {Π6 οτὶρὶπ οἵ νΠΊοἢ 
ταῖρῃξ θὲ ἄτα ἴο {π6 ργεοορί ἴῃ Πα. χχῖν. 
14, 15. ἴῃ ΔΩΥ οα56 ἴπεῖῈ 15 00 ψγεῖρΐ ἴῃ 
Βδυτ 5 ΓΒΕ ΠΊΘηΐ, ννῆῸ Δϑϑρὴ5 {πΠεῸ ΕἸ ῬΙβῖ16 ἴο 
1Π6 βθεοοπά σθπέμσυ Ὀθοδιιβο 88. Γ,κο᾿5 σοβροὶ 
15 φιοίϊοα 85 “" ϑουϊρίιγθ." Ι͂ῃ 411 ργορδθη νυ 
{π6 ννογάβ “{πε ϑουιρίμθγο βαῖτἢ ἢ ὙΘίου ΟΠ]Υ ἴο 
ἴπ6 ἢγβδί αιοίαίϊίοπ ; «πὰ ὄνθη 1 {πε Ἰαΐίου 
ΟἸδιιβα 15 ἱποϊ θά, οὐἵ 1, οὐ 5 ννογάς τοοογάθα 

Ι. ΤΙΜΟΤΉΗΥ. ΨΥ. 

. (4565. 

21 1 σπαῖρε ἐδεε Ὀείογα (σοά, δηά 
τ1ΠὸῸ Τιοτά [6815 (Οὐ γιβθί, δπά {ῃὰ 
εἰεςε δηρεῖβ, [Πδὲ {ποῖ οὔβογνε {Πε56 
τῆϊηρ8. ἱννι ποις ῥγείευγιπρ οπα θε- 
ἴογε. ἃποῖπθι, ἀοίηρ ποίῃϊηρ ὈῪ 
ΡΑγ Δ] γ. 

22 1,ΔΥ Πιαπάβ. ϑβιιάάθηϊγ οη πὸ 
τπδη. ΠΕΙΓΠΕΓ 6 ραγίακεῦ οὐ οἴπεῦ 
ΠΊΘΠ 5 51η5: ΚΕαρ {ΠΎ56]Ὁ ριιγα. 

Ὀγ 81, 1ιὰΚῈ πιαῦ παν θθθη (Δ]]εα δογιρίιγα 
Ὀγ 81. Ραμ], 45 δῖ. Ραι]5 οὐ ΒΕ ΡΙβῖ]165 ἅἃγὲ ὈγῪ 
81. Ῥείοσγ--- Ῥοί. 1]. τό. 

19. δεζογδ ἱαυο οὐ" ἐῤγοο «υἱΐγε55ε5.7] ἘΔΙΠΕΓ, 
ὁπ {μ6 ὑθβύϊ ΠΥ οὗ: 2.6. Οἡ {ΠπῸ 58Π6 
Δπτοιηΐ οὗ [65 [ἸΠΊΟΠΥ͂ 85 νγὰ5 γθ] αἰγϑα 1η οἴ Πεῦ 

866 Πουΐ. ΧΙΧ. 15. 

90. Τρενι ἐδαΐ «ἰ.] Ῥογπαρθ ποΐ Ρσεβῦγ- 
ἴξγβ οἡἱγ, δα ]}. 

21. ΤΠ εραγρο ἐρεθ.1] ϑοϊθπΊη]Υ. 

ἐδ 1ιογάὰ σός Ορε ἢ ὙΠῈ ννογάβ {πα 
Τογαά "ἢ ἀτὸ ποῖ ἰπ {πὸ θεϑὲ Μϑ85. 

ἐῤε εἶδοὶ αρισεὶ.] ὙΠῈ ννογάβ ἀΓῈ ὙΔΥΙΟΙΒΙΥ͂ 
Θχρίαϊπθά. [Ὲ ἰβ ρεῦμαρβ θεβί ἴο ππάθγϑίδηα 
{ποῖ ψεπογαίίν, [πὸ Η ΟΙΚΥ,. Αηροῖὶβ, σοά β 5ρε- 
οἷ] αἰϊεπάδηϊβθ. 80. ΠΟΔΤΙΥ “ εἰθοῖ ᾽ 15 πιϑβεά ἴπ 
τ Ῥεῖ. 11. 6, ποῖ 50 τῇτποῇ ἴο ᾿πἸΡῚῪ ἀἰδεϊποξίοη 
85 ἴο ΘΧρύθβϑϑ θχθίθησθ. ὍΠ6 οἱθοΐῖ βαϊπίβ ἃγῸ 
Οοὐ 5 Ομυσοι οἡ φαγίῃ ; {πὸ εἰθσξ δῆ 6}5 ἃγῈ 
ΗΚ σουτγί ἴῃ μοάνεη. ὙΠΟΥ ἀγα ἀρρθαὶθδά ἴο 
ΠΕΓΘ, 845 Βίβῃορ Β1}] οὔβεῖνοβ, “ θθοδιιβα {ΠΟΥ 
ἴῃ {πὸ ἕαξζατο πάρ πιθηΐ 584}} θῈ ργθβεηΐ 45 νυῖΐ- 
Π65565 ἢ {πεῖν 1 ογά. ϑοττη. ΧἼΙ]. ((. 315). 
ΟἸΒοΥ ἱπίογργοίδεοηβ ἀγα : 2. ΤΠοδε ΨΠῸ Κορέ 
{πεῖγ ἢγϑέ θϑίδίθ, ἴῃ σοπίγα Ἰϑ[]ποϊοη ἴο {πε 
[Ἀ]16π Δηροῖ5. 3. Τὴ6 βιαγάϊαη ΔΠΡῈ}5 οἵ 
ΤΙπιοίμν οὐ οἵ {πὲ μασοι οὗ ΕΡἤδϑβιιβ' 4. 
ΑἸρο]5. βρθοῖίδ!ν βοϊθοίεα ὈῪ Οοά 85 Ηἰβ 
ΤΊΘΘΒΘΠΡΘΓΒ ἴο ΤΊΘη. 

ἐρεῖτε ἐῤίηρα.] ὙΠΟ56Ὲ ἀϊγθοίίοηθ 45 ἴο {Π6 
δοσυδβδίίοη οἵ ργθϑθυίεσβ ἀπά {πΠῸ ορθη σοθακο 
οὔ [πόδα ψΠῸ 5|η. 

αυἱεδοι ῥγ ΤΕΥ Ἰλ οπδ δοζογο αποῖφεγ.] ἘΒεῖ- 
ἴογ, ψιὺπουΐ ρτο] 166, 85 1ἴΠ 1Π6 ΠΠ]ΑΓΡΊΗ. 

90. 1αν ῥαπάς «μαάάεπὶν οὐ πὸ τηπᾶπ.] 
Ἐδίμοσ, ἴῃ δοοοτά ψ πηοάθτη τιδᾶρθ, 
μαϑῦϊγ. ΤΠῖθ ἱπ᾽πποίίοη 15. σγεΐοσσοα. ὈΥ͂ 
Ἡαππποηά, θῈ νείίε, Βρ. ἘΠ οοῖί, δηά 
οἴμοῦβ, ἴο {πὸ ἱπιροϑβιτίοη οἵ μαπάβ δὲ {πε τὸ- 
βίοσγαϊίοηῃ οὗ ρεπίϊοπίβ ἴο {πὸ μαστοῦ ὈΥ͂ αθϑο- 
Ταΐίοπ, νοι, {Π6Υ ἀγριιθ, 15 βιρρογίθα ὈΥ 
{με “δοπίοχι Εν: 20; 21, 24; 25- [ΠΕ 90, 1Ὁ 
βίαπβ αἴοπθ 'ἴπ {πὸ Νὸνν “Γαβί. ; ΠΟΥ 15 {πε τα 
Δηγτμΐηρ ἴῃ {Ππ656 ἔοι νοῦβοα ΥΠΙΠἢ ΤΘο ἢ 65 
580 ἴδ 45 ἴο {πΠ6 ἰάθα οὗ θχοϊϑίοη το πὶ 1Π6 
Ομαγοῖ οὐ Θχοοιημλιηϊοδίίοη. ΑἹ] {πὸ οἱά 
σοπητηθηϊαΐουβ, ἀπά {μ6 ρτθαΐ πιδ]ου ΕΥ̓ οἵ πιο- 
ἄογη, ὑπάογϑίαπα ᾿ἃ οἵ Οτάϊηαίοπ ἴῃ οοπ- 

45 5 
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ΙΟτ, τυξέλ: 
σπέ ῥῤγέεζς 
αἴζο, 



᾽ϑὃ 

23 [γπκ πὸ ἸΙοηρογ νγαῖεγ, Βιιξ τιδ8 
ἃ ᾿ππι|6 νγῖηα ἔῸΓ ΠΥ ϑζοιμηδοῃ 8 βδᾶΚα 
ΔΠ4 {π1π6 οἴζεη 1η ΠΥΠΊΪ65. 

24. ϑοπὶδ ΠΙΕΠ᾿ 5. 81ὴ5 ΔΓ “ΟρΡδῇ 
Ὀείογεμαπά, ροίηρ θείογε τὸ {π45- 

ΠΟΧΙΟη ὙΠ ἰν. 14 δπά 2 ΤΊπη. ἱ. 6: δηά 1 15 
50 ΔΡΡΙΪδα 1π οἵ ΕΠ θΟΥ - νυ  Κ Ργάυου, “ {παῖ 
ΠΟΥ ΠΊΔΥ ΑΥ̓͂ Ππαπβ βιι θην οα ΠΟ τηδη.; 
ἼΠΕΓΕ 15 ΠΟ στοαὶ αἰ ΠΟ] ἴῃ ἴΠ6 σΟΠποχίοῃ 
οἵ {Π6 Ιη]πποίίοη, [ἢ π5 Θχρ αϊπθά, ἢ {ΠῸ 
ςοπίοχί. ὍὕπΠε βαπὶὸ σαγοῖα] ἀνοιάδηςο οἵ ρτγο- 
Ἰαάϊςα οὐ ΡαγΕ 4] 1 οα {π6 μα μαπά, Ἐπ 6 ϑαπθ 
ΟὈδβογναίίοη οὗ απίθοθάθπηίϑ οἵ σορυζδίοη δηά 
ΠΠΒαγδοίοσ οα ἴπΠ6 οἴποσ, νυ ῃοἢ ἀτγὸ σοαϑιῖα 
10 ἀδοιάϊηρ οἡ δοσιιβαίίοηβ, δῖα 511] τηοτα 
ΘΘΒΘΠΙΙΔ] 1η {πΠ6 ΔΡργοθαίίοη οἵ οαπάϊαΐοβ ἴὸγ 
1Π6 τ ΠΙΒίΓΥ ; 8ἃΠη4 ἴῃ ἃ ΨΕΓΥ͂ 50] 6 ΠΠ 56Π56 
ἄοο5. ἢθ ΠΟ Βαβί!ν ογάαϊπβ [Π6 ὩΠνΟΓΓΠΥ 
ΤΏΔΚΘ ΠΙΠΊ56]Ε “’ Ραγίακου οἵ οἴμοι τηθπ᾿ 5 5Π5.᾿ 

ἀεεῤ ἐδγεε ριισε ἢ ΜΝΊ δη επηρμαϑὶβ οἡ 
ἴΠ6 ῬΘΥΒΟΠΔ] ΡΓΟΠΟΊΙΠ, ἃ5 Θβρθοῖ ΠΥ ὈΕΟΟΠΊ65 
ΟΠΘ Ψ»ὴΟ 15 ἴο αἴβοοσπ {πΠ6 σμαγαςοίοσ δηά ἴο 
νναΐοἢ ΟΥ̓ΘΓ ἃηά τϑρζουε {πὸ ἔδ]5 οἵ οἴμουβ. 
Βαΐ [Π15 ρῥγεσερί ἀοεβ ποΐ ἱπΊρὶῪ ἃ βογιρα!οιιβ 
ἈΒΟΘΈΟΙΒΠῚ : ΟἹ {Π6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ. 

28. Πριπᾷ πὸ ἰοησε αὐυαίεγ.] ἘΔΙΠΟΓ, 
ΒΘ πὸ ἸΟΠΡΟΙ 8 ψδίθι - αὐ π ΚΘ , ΠΟ 
ΤΙπιοίῃγ Πα, ρϑγμαρβθ, θεθοοιηθ, εἰπε ἴῃ 
ΠΟΠΊΡΙ ποθ ἢ {πΠ6 Ὀεβὲ ἔδαΐασεβ οἵ δὴ 85- 

Ι, ΤΙ ΝΕ Ε ΎΝ ὟἹ]. [ν. 1--2. 

τηθδηΐ ; Δἀπηὰἀ 50ΠῚ6 γι {ΠΕΥ [Ό]]ονν 
αἴζεγ. 

25 ΤΛΚοννῖβε αἷϑο τῆς σοοά νγοῦκβ 
67 τοῦδ 416 τηδηϊξεβε θεογεμαπά ; ἀπά 
1Πεδν τηδὲ ἀγα οἴπεγννῖβα σαπηοί θα ΠΙά. 

Παῖς ἰθπάθπου πον ἀθνυθίορίπρ, ΟΥ 45 8Πη 
ΕΧΑΙΊΡΙΟ ἴο {Π6 Ἰχασίοι5 στεεκβ. 

24, 25. (πο άϊηρ σι ἸΟΠΑΤΥ τα Βοίῃ 
ἴογ ἴΠ6 ὄχϑγοῖβα οἵ ἀἸβορ 1Π6, νυν. 19--21, 8πά 
ἔογ ἀἰβογθίοη ἴῃ ἰαυῖηρ οἡ οὗ Παπάϑ, ν. 22. 

24, φοίπρ ὀεξογε.] ΤῈ πογαϊάβ ; “"γυῖπρ 
51η5." ᾽ 

ἰο ἡμάφηιεμ!.)] ΟΥ̓ “ ἀξοϊβίοῃ ;" 50 {πμαΐ ἴῃ 
50ΟΠ 4565 ἴΠ6Γ6 15 ΠΠ{{16 ἀδηβεσ οὗ πηϊβίακα. 

ἐῤὲν γοοαυ αἴίεγ ἢ Απά {πογεΐοσα στεῖχε 
᾿πγο δε σαίοη πα σδαίοη. 

25. Πιζεοαυΐτε, 49..3 “Ἰπ {κὸ πηδηποῦ ἴοο ἢ 
(ἴο ἴακε {86 οἴμεὺ ᾿856) “ {πε ῚΓ σοοά νγοσκβ 
ΔΥῸ τηδηϊίεβί ; ““δηά {ποὺ {παΐ ἅτε οἴπογ- 
ν]56,᾽ ποῖ τηδηϊζοβέ αἱ ἢγϑβί βίσῃξ, “ σαηποΐῖ θῈ 
ΒΙ4 ἢ ὁπ ᾿ἱπαυῖγν. ὙΠῸ οδτοπ 5 ἀϊγεοίϊεα 
αϑαϊηϑδί ΡῬγο]άϊςθ, γθγ. 21, ἀπά Παβίθ, νθῦ. 22. 

ϑοπῖθ Ἔχρ απ “ἡπάρτηθηΐϊ "Ὁ οἵ {π6 Ἰυἀρ- 
τηθηΐ οἵ σοά, νγνῆοη {πδ βθογεῖβ οὗ 811] πεαγίβ5 
ν01}} θεὲ ἀϊβεϊοβεά ; ἃ βθῆβε ἴῃ ψῃ]οἢ {πΠῸ ννοσά5 
ΔΥῸ ΔΥν}]Υ {γταθ. Βαξ {πΠ6 {πουρῃξ 15 δ] επ 
ἔγοπὶ {Π6 σοπίοχέ, νυν] ἢ σοπδίϑίβ οἵ ργασίιοαὶ 
ἀϊγθοίίοηβ ἴο “ΓΙπιοίῃγ. 

ΘΗΝ ὙΠ 

Ι Οὗ τε ἀπμίν ο77 σογυαγιέςσ. 3. ΛΜο σ αν 
7εἰοτυΣ Δ τυΐέζ γιοτυγαγρίρα ἐεαελεγς. 6. Οοά- 
ἐζγιοσσ ἐς φγεαΐ σαϊ7, 10 αγια ἴοτε 97) ρεογιον 
δλε γοοέ οΥ αἱ εὐ, τι γλαξ ΖΊριοίλν ἐς ἴο 
ν, «πα τυλαΐ ἐο γολίοτυ, 17 για τυλόγεογ {ο 
ααἱγιογεῖσά ἐλε γίελ. 20. 70 ζεοῤ “ἦε δειγίέν οὐ 
Ζγ6 οοίγ για, αγια] ἐο ασοϊαὶ 27 ογαγι6 7αγιρζέγος. 

Ϊ ΕἼΤ 45 ΠΊΔΩΥ βενδηΐβ 45 ἅΓῈ τιη- 
ἄδγ {πε γοκε σοιηξ {ΠΕ ῚΓ ονγῃ 

ΠΤ ΒΓΘΓΒ. ὙνΟΓΓΠΥ Οὐ 4}] Ποποιτ, τῃδέ 
τῆς παπὶς οὔ (σοἀ δηά δὲς ἀοςέγίπα θὲ 
ποῖ Ὀ]Δβρμεπεά. 

2 Απὰ {πεν (δὲ μανε βεϊϊενίπρ' 
πηλϑίεγβ, ἰεξ {πὲπὶ ποΐ ἀδβρίβε ἐδ, 
Ὀεσαιδε {ΠῈΥ ἀγα Ὀγείῆγεη; Ῥαξ γὰ- 
{ΠῈγ ἀο ἐλόηι βενίςθ, δεοδιιβα ἘΠΕΥ 
ἍΓΘ “ΔΉ Ὶ] δηά Βεϊονεά, ραγίακογβ οὔ ον, 
τῃ6 θεπεῆε. Π6β6 τπϊηρβ τεδοῇ ἀπά 
ΕΧμοτί. 

(ΗΔΡ. Ι. 1. δὲ ας γιαρν σεγυαρὲς ας αΓὸ 
τπάεγ ἐρὲ γοζε.)}) ἈΔΙΠΟΓ, 16 88 ΠΙΔΗΥ͂ 88 
ΔΥΘ ὉΠ6ΔΘΥΙ 86 ΥΟΚΘ, 88 ῬΟΠα5Π6Πη ΟΥ̓ 
βίαγεβ. ὙΤΠΘΓΘ ἰ5 ΠῸ βίγοθβ οὐ {πε νγογάϑ 
“ΠΟΥ {ΠῸ γοκο," 5 1Ε 1Π6γῪ σεξεσγεα ἴο {πὸ 
βίανεβ οἵ πΠΡΕ]Ιονηρ τηδϑίθγβ, ννμοϑθ βοῦυϊο 
νν5 ἃ Υ0Κ6 ἱπάθϑά : [Π6Ὺ σίου βίγεηρίμθη 
1π6 ἴοτοθς. οὗὁἨ {πε ἴδεστη Ὀοηάβιανθβ. ϑ81αγ85 
αγὸ ππάθγ {ΠῸ γόκο, ἀπά πιιδὲ θῈ ςοπίοπί 
ἴο θὲ 50, νυ δίῃ {ποῦ πιαβίουϑ ἀσὸ 6] θυ ο β 
ΟΓ ὈΠΌΕ]ΙΘν Γ5. 

διασῤῥεοηιοά.] ἘΔΙΠΟΥ, ουὐ] ΒΡΟΚδα οἕ. 

2. δμέ γαΐῥϑῦ (0 ἐδε»ι σεγαΐσρ, 45᾽..] Ἐ ΔΙΠΕΓ, 

θαΐύ 1οῦ πὶ 5616 ὕμϑπι 86 Τ1 076, Ὀ6- 
οδα50 ΠΟΥ ΠΟ 8186 στϑοϑῖυϑῦβ οὗ μ9 
Ῥοπϑῆί. (ἡ. ὁ. οὔ {πΠ6ῚΓ βθύγιςθ) δύ θ6- 
Ἰΐθνϑιβ δπᾶ Ῥοϊονϑᾶ, [{ ἰ5 οδ]θοϊεά ἴο {πῸ 
τοπάθσγίηρς {παΐξ {Π6 βοσνῖςθ οὗ 5]ανεβ ἕο {πε ῚΓ 
Τηλϑίοβ Ἷοι]Ἱά Παγάγ ΡῈ (]164 ἃ Ὀεπεῆξ 
(εὐεργεσία); Ὀμὲ ΑἸΐοτά πιοίε5. ἃ Ρᾶϑϑαρθ 
ἔγοπη ϑϑηθοα (1)6 Βεπθῆςι!β, "1. 18), ὑσμεσα Πδ 
ΘΧΔΙΊΙη65 ἴΠ6 Παδϑίϊοη Ὑνπείμοῦ ἃ 5]αῦε σδπ 
ΠΟΠΙΕΓ ἃ θεποῆξ οἡ 5 τηδβίεσ, δπα δηβυνε 5 
1 ἴῃ {πῸ δῆϊιγπηαΐίνθυ Απά ἔπεσα 15 Ρεγῆδρϑ 
ἰηνοϊνοα ἴῃ π6 ννογά “στοθίνεσβ (οἱ ἄντε- 
λαμβανόμενοι) {πε ποίίοη οἵ γημέμα! ὈοποΗΐ, 
51 βοβίίης {πΠ6 ἔοοά, 5}6]οσ, γαϊπγθηξ, νυ μι ἢ 
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ἐλις ννουἹά, απ 11 15 ςογίδϊη νγε σδῃ 
ΟΔΥΓΥ ποῖῃίηρ οἱ. 

ὃ Απά Πανίηρ ἰροά δηά ταϊπηθηΐ 
Ιεῖ τι θ6 {πεγενίῇ σοπέεπί. 

9 Βυξ {ΠῈὺ τπδΐ ψ}}}] θε τῖςῃ (8]} 
ἰηῖο τεπιρίδειοη δη ἃ 8πᾶῦο, δηά 
Ἴπί0 ΥΛΔΏΥ ἰοο] 5 ἀπά Πυγίία! [ιι815, 
γγΠΪοἢ ἀγοννῃ πιθη ἴῃ ἀεδίγιςτοη δηὰ 
Ρεγάπεοη. 

ΙΟ Εογ τῆς ἰονε οὗ πιοπεύ 15 {πε 
τοοΐ οὗ }1] εν]: ννῃϊο ἢ ΨΠΏ1]|6 βοπης 
ςονείεα δίζεγ, {πον Πᾶνα ' εγγεά ἔγοπι 1 Οτ, δοῦη 

3 ΤΕ δῃὴγ τηδη ἴα οἴμοννβα, δηά 
ςσοηϑοπῖ ποῖ το ψΒοΪεβθοπς. νγογά8, 
δυδῦι τ[ῃ6 ννοτάβ. οὔ οὐγἵ [οτὰ Τ6βιι5 
ΟἸἨ τῖβῖ, δηά τὸ {πε ἀοςοίγίπε ννῃὶςἢ 15 
Δοςογάϊπρ; ἴο ρΟΑ 1 Π688 ; 

4 Ηε [5 'ρτοιιά, Κπονγίπρ; ποιῃϊηρ, 
κα. θα " ἀοείηρ' ἀθουε 4ιιαβίϊοηβ ΔΠᾺ 5{{]{{68 

οὗἉ νγογάβ, νυ μεύξοῦ σοπιθῖῃ βηνυ, 5{{1{π|, 
ΓΑΙ] ρ5.. Ἔν 1] 501 ΓΠῚ]|51Π08. 

Πθι 5. ἸἱΡεγνεῖβε ἀϊβριιξζιηρβ οἔὗ πιβη οὗ 
γι. ΘΟΥΓΙΡΕ πλϊπ 45. ἀπά ἀεβετιίε οὗ {ΠῈ 

{γα ἢ, βαρροβίηρ {Παΐ ραὶπ 15 ροί]!- 
σεαάπεεσαά. 

Π688 : ἔῸΠῚ 510 ἢ ὙΠ Πάγανν ἘΠ γ 561, 
6 Βιυὲ ροά]ϊπα85 νν ἢ σοπίεηςπγχεηΐ 

18. σγεαΐ ρϑίῃ. 
γ ἕογ νγε Ὀγοιιρῃξε ποιῃῖπρ ἱπίο 

τῃ6 ἢ, δπὰ ρίεγοεά {ΠαπΊβεῖνεβ 
τὨγοιρ νγ ἢ πη ΠΥ ΒΟΥΓΟΥΚς. 

11 Βαυὲ {μοι Ὁ πιδη οἵ (σοί, ἢεε 
1Π686 τπϊπρβ; ἀπά [Ό]]ονν δῇζεσ τίρῃς- 

ἴΠ6 δ'ανε ἴπ ἢὶβ ἔπγῃ ταοοῖνοβ. ὙΠῈ ΟΠΪΥ͂ 
Β͵ΑΙΠ Δ Ιοα] ΓΟ ΠάογΙ Πρ 15. “ θθοαιιδα ἴῃ τα- 
ςεἴνουβ οὗ 1ῃ6 θεπθῆϊς ἀγὸ ἔι μι] ([. 6. θὲ- 
ἸΙΘνε 9) «πὰ Ῥεϊονεά :" απά τ τ ψνεῦα {Π6 
5ανθβ {πε πΊβοϊνεβ 0 ψεγα ἀεβισπαίθ 85 
τεςείνοιθ οὔ 1η6 Ὀεποθῆϊς---ὐν μοί ποῦ {πῸ θεπε- 
δὲ ὃς (45 (μγγϑοϑβί. ἀπά Οσοίι5) {πῸ Κἱπά- 
655 οἵ {πΠεὶΓ πηαϑίουβ, ΟΥ (45 (δἰνίη απά 
Βεηρο]) {πε βσύαςε οἵ σοά ἴῃ σγϑάεπιρίοη--- 
ἴξ ννουά θῈ δὴ δὔριυπιεηῖ, ἔθ ]ε ΠῸΠι [115 
ΨΕΓΥ ΟὈν!Οι5πο55, {πα Ὀδσαιιδε {Π6Υ̓ 4ΓῸ 
Ὁ Ιονοῦβ ἀπά Ὀεϊονοά, {πογοΐοσθ πεν δγα 
ἴο δεῖνα {π6ὸ τῆοῦο {ποὶγΓ Ὀο]Ιονηρ πιαϑίεγϑ. 
ΤΠΕ ἀδηροῦ νΒΙΟ ἢ παΐιγα! γ αἰζεπάθα {Πα 
ΠΟηγογϑίοη οἵ 5ϑἰανθβ ἴο (τε δηϊγ, {Παΐ, 
ἔδοϊηρ {ποπηβοῖνοϑ ἔΠπ|5 σα]]οά ἴῃ {πὸ ΠΙρμαβί 
56η56 ἴο Δη Θ΄} ὺ ἢ ΠΕΙΓ πγαβίογϑ, {ΠΟΥ 
τσ πορῖθοῖ {πὸ ἀμπίϊε5. οὔ {ΠΕῸῚΓ ϑίδίοῃ, 
ΟΥ δὲ ᾿ϑαϑὲέ στϑρίηθ αραϊηδί ἴ{, 15 ργον:ἀθά 
ραϊηδὲ ἴῃ ναγίοιιθ ραβϑϑᾶρεὲβ οἵ ϑ8[. Ραι]}5 
ἘΡΙΒΈ]65, τ᾿ (ου. υἱῖ. 21-24; ΕΡἢ. νἱ. 5- ; 
(ΟἹ. 111. 22-24; ΤΙ. 11. 9, 10. 

3. ἡεαορ οἱῥεγαυΐτε.7 “15 ἃ ἴθασμογ οὗ οἴου 
ἀοοσίγιηθ5. ϑεθ οὶ. 2. 

4, Ηε 1: ῥγομά.)] ““ΤΑοα ἀρ ΠΠ ρῥτιάς ἢ 
(45 111. 6); ἰηῆαϊοά, ΟΥ̓ Ά (45 βοπιθ {γαηβίαΐθ) 
ὈΙΠπάοΘά, νυ ρῥυιάθ. 

ἀοὐΐηρ.] 1.1{., ““ ἀϊδοαβοά," 2. ὁ. “του ] Α]Ὺ 
ΔΏΧΙΟΙΙ5 (ὙΠ ἀη Δ] Ππϑίοπ ἴο “ ἴπ6 νυ ΠΟΙ] Θϑοπηα 
ννοτάς οὗ οὗ Τογά [6515 ΟΠ γὶϑὶ ᾿) δϑουῦΐ 
αποϑίϊοηβ ἀπά ἀϊβριιεβ οἵ ννογάϑ5." 

5. εγιεγ 6 εἰϊρμέίηςς. ἘΔίΠοΓ, Βα ὉΡοσ πα 
οοπύθηίομβ, Οἱ ΝοΥβίοη βῖνεβ ἴΠ6 οοτ- 
τοοῖ {γδηβίαἰίοη οὗ {πὸ γεςεϊνϑά εχ, παραδια- 
τριβαί ; Ὀαΐ {πε ρῥγεΐογδθ!θ τοδάϊπρ 15 διαπαρα- 
τριβαί. 

ἐῤαὶ σαΐη ἰς φοά]γιοσ.. Ἐμοῦ, ὑπαὺ ροἄ- 
1ἴπ688 18 8 Βουτ060 οὗ ραΐῃ. ὙΠῈ ψογάβ 
ξο]]οννίπρ,. “ Εστοπὶ ϑοῃ τυ πάγανγ {Πγϑ5ε],᾽ 
ΔΥῸ νγδηϊίηρ; ἴῃ {πὸ Ὀεσί Μ858. 

Θ. ἐς σγεαέ απ.) ΑἈΑ ρΥθαῦ Βοῦτοθ οὗ 
βεαϊῃ. “ὙΠΕΓΘΕ ἐς ἃ 56η56 ἴῃ ννῃῖοῇ {Π6 5εηί!- 
τηθπί οὗ {πε56 πιθη 5 ἔγιθ, ᾿ξ βοά]η655 15 
σου θα  σοπηίεηίπιεπηί ᾿ἰπϑίθδα οὗ Ἴσονεῖ- 
Οἰιθη655, δηά 115 βαίῃ πιθαϑιιγεά ποΐῖ ὈΥ {Π15 
16 οἷν, θαΐ ὈΥ εἰεγπιίγυ.᾽" 

π. (ΠΕ 700 1. 21. 
8. γαϊνιε] 1 11., ““σονθυηρβ," 1.6. Γαὶ- 

τηθηΐ δηά 5Πο]ῖοσ. 

ἠεὶ μις δὲ, 49). 1 ἴ., τ 58.811 89 {8 616- 
αἰ οοπίοπί, 2. δ. 1 νν 6 46 γθαϑοΟηΔ 6. 

9. ἐῤενγ ἐφαῤ αυἱϊ δὲ γτρ ἢ “ἌΜΈΟ αὐδ 
ἴο 6 τίς, τιᾶκο τίσῃος {Π6 οδ]εςΐ οὗ {ΠΕῚΓ 
ἄσϑιγο; ὉΓ ἴἴ 15 ΡΟββίθὶς, 45. (πγγϑοβίομπη 
ΒΆγ5, ἴΌΓ ΟΠ ΨὙῆ0 Πα5 Τίσῃ 65 ἴο δΡΙΟΥ {ΠΕ ΠῚ 
ΤΙ ΒΓ ννἈ1Π16 μῈ βεῖβ ΠΟ νδ]π6 οἡ {Π6Π]. 

α «παγε ῬτΟΡΔΌΪ “οἵ {πε ἀ6ν1], 85 
1:. 7. 

ἄγοαυ γε ἐπ.}1] [ΓΔτ., “δῖ πκ τηθπ 'ἰπ {ΠπΠ6 
ἀορίἢ5 οἵ." 

10. ἐῤε γοοΐ ] Ἐδίπετ, ἃ τοοῦ. Οπο τοοί, (Πδξ 
15; ἴπεγθ 41Ὸ ΠΊΔΠΥ οἴποῖβ. ΤῊΪβ. Ραβϑαρθ, 'π 
σοπποχίοη Ψ] γογ. 7) ρρθαῦβ ἴο πανθ θθεπ 
«υοίοα ἔγοπι ΠΊΘΠΊΟΤΎ ΟΥ̓ ῬΟΙΎοΔΓΡ, αἀ ΡὨ]]. 
ἵν “Βαϊ τπξ Βεριπηϊηρ; οὗ 4}} ἀϊ ΠΟ] 165 15 
ςονεΐοιβπεβϑβ. Καοννίηρ πο {παῖ ννε Ὀγοιρῃξ 
ποίῃίης; ἱπίο {π6 ννουἹά, απὰ {παΐ πο ΓΠῸΥ Πᾶν 
νγν6 δηυίῃϊηρ ἴο ΟΔΥΓΥ Οὐδ, ἰδξ 15 ΔΥΓΠῚ ΟἹΓ- 
5εῖνεβ," ἄς. 

αῊν σογγοαυ.. ϑαςἢ 45 δηχίθίϊθϑ, ἀἸβαρ- 
Ῥοϊηίπηθηΐϑ, ἀθϑίτοβ, ἀπ] ῥΡδηβΒ5 οἵ Θοπβοῖθποα. 

11. Ο »ιαπ 9} Οοα. ΤΙ 15 ποῖ οἴθασ νεῖ Ποῦ 
{815 ἀρρε!]αίϊνο 15 δἀ ἀγεββθά ἴο “ΤἸΠΊΟΙΠΥ 85 ἃ 
(γι βίίδη ΟΥ̓ 45 ἃ τηϊηϊδίεσ. [Ι͂ἢ ἃ ΥΘΤῪ {16 

ι Αρχὴ δὲ πάντων χαλεπῶν φιλαργυρία. 
Εἰδότες οὖν ὅτι οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν 
κόσμον᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι ἔχομεν, ὑπλισώ- 
μεθα, κιτ.λ. 
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᾿ Ογσ, 270- 
7,4: ἴοι. 

Εοι5η655, ρΟά]Π688, [Ἀἢ, ἰονε, ρδ- 
ΤΙΕΠΠΘ, ΠΊΘ ΚΠ 685. 

12 ΕἸΡμς τπ6 ροοά ἤρῃι οὗ (ἈΠ1Π, 
ΙΔγῪ Ποὶά οἱ δἴεγμαὶ [Π{6ς ψ Βεγεμηΐο 
Ποιὰ ἃγῖ αἶ8δοὸ Ἷδ]]εά, δηά ἢαβδὲ ρτο- 
ἔεββθαά ἃ ροοά ργοξεββίοῃ θεΐογε ΠΠΔΠΥ 
ὙΥ]ΓΠ655658. 

123 [1 ρῖνε {πες σπᾶγρα ἰπ τΠς 5ἰρῃξ 
οἔ (σοά, ννῆο 4υ!οκαποῖῃ 4}1 τπίηρ8, 
ἈΠπᾺ δεγόγο (τιϑὲ [6ϑι5. γγῆο Βείογε 
Ῥοπείι5 ΡΠ]αία ννἱτη 5564 ἃ ροοά ' ςοη- 
[Ἐϑϑῖοῇ : 

14 Παῖΐ ποι Κεερ 1}1: σοπηπηδηά- 

ἢν ΤΥΜΘΤΈΡΥΣ Υἱ. [ν. 12--τὖ. 

πηθπὲ πους 8ροΐ, ὉπγερικοδΌῖε, 
ἘΠῚ τΠ6 ἀρρϑαγίηρ οὗ οὔὖγ Τοτγὰ 
1655 ΟἸμτῖβε: 

15 ΜΟΙ ἴῃ ΠΙ5. {ἰπ|ὲα δ 58}4]] 
5Πονν, τυὴο 'ς τῆς δ]εββεά δηά οπ]ν 
Ροκεπίδίε, ἐπε Κίηρ οἵ Κίπρβ, δπά 
Τιοτά οἵ Ἰογάϑ : 

16 ΒΟ οἠἱγ μαίῃ ἱπιηππηογίδ εν, 
ἀννε]!ηρ ἰπ πε Ἰρμξ ὑγῃϊο ἢ πὸ πηδῃ 
σΔη ΔρΡΡΙΌΔΟΙ ππίο ; νγνποπὶ ΠῸ ΠΊΔΠ 
Βα βεβξῆ, ΠΟΙΓ οπ 866: ἴο ΨὙΠΟΠῚ 
δέ ΒοποῖΓ ἃπὰά μόνε νει λβεηρ. 
Απιεη. 

56η56 4}} (γι ϑίϊδπ5 5ῃοι] 4 6 τηεη οἵ σοά; 
θυῖ το ΤΙπιοΐηΥ, ννπο ἔγοτη ἃ ομ]ἃ μδα Κπονγῃ 
τῆς ϑογιρίιγεβ, [πΠ6 Ππαπιθ νοι] ϑιιρροδέ {πὸ 
ῬΓΟΡΠΟΙ ψγῆο σαπὴς ἴο Βείμοὶ (1 Κίηρϑβ χιῇ. 
1), ΕἸΠ]Δἢ ἀπά ΕΟ ΚΙοῖ, δηὰ τΠ6 1ϊνεὲ5. δπά 
ΠΑΡ 15 οὗ {μέβε ΠΟΙΥῪ πιο, 50 ορροβϑά ῖἋο 
σοναίοιιβη655 Δηα ΠΠΧΌΓΥ. 

ες ἐρέσε ἐῤίπισς] Ανατῖσθ δηά 1] {πὸ ϑἰηβ 
ὙΠΟ στονν ἔγοιῃ {παΐ τοοί. 

12. ἐῤὲ σοοί σὲ οὗ χα Αρβαϊηξὲ {πὸ 
ψνοτ]ά, τη ἤδβῇ, ἀπά (ῃς ἐν!) ; “'ξσᾷβρ δἴθγηὶ 
16, 186 ῥγῖζθ οὗ {πη6Ὸ σοπίοδί. ΟΕ, 2 Τίπι. ἱν. 
ἢ) 8ι 

«ὐδεγδιρίο.. .. αἰφο.7] 1.6. ἴο οἴογηδὶ [ἴδ ; 
ἴὰοὰ ψϑαβδύ οδ]Ἱθᾶ, δπὰ ἀἱϊᾶβί δου ἕαβ8 

μδ΄ ροοᾶ οοπζοββίοι (οὔ Δ} ᾿η (ἢ σὶβ) πὶ 
786 ῬΥΘΒΘΠΟΘ Οὗ ΠΠΔῺΥ ὙΪΐπ65568, ΓΠῸ 
ἴθηβε οἵ ἴῃ6 νεγῦβ ροϊηΐβ ἴο β5οπὶθ βρϑοΐδὶ 
ΟΟΟδΒΙΟη ΠΟ ἢ, ̓Ποιιρ ἢ νν6}} Κπόννῃ οὗ σοιγθθ 
ἴο ΤΙΠΊΟΙΠΥ, 1ξ 15 ᾿ΠΊρΟ551016 ἴο ἀθίθστηϊπθ νυ ἢ 
φογίδιπίν πονν. [{ τηϊρῃΐ 6 Πῖ5 Οτγαϊπδίϊοπ, 
ΟΥ̓ 5ΒΟΠῚΘ {ΠΠῚ6 Οἵ {{18] απ ἀδηρογ; Βΐ ΤπηοΓῸ 
ῬΓΟΡΔΌΙΥ Π]5 Βαρ 5Π1, νυ Π ΘΠ, 45 νγα Κποὺν ἔγο πὶ 
Βυῆηι5 ἀηα οἴμουβ, ἔΓο ΠῚ ὙΕΥῪ ΘΑΤΙΥ {ἰπ|65, ἃ 
ΡΌΘΙΙΟ Ργοξεδδίοη οἵ [ἢ νγὰβ πιαάθ, ὙΠῸ 
ΤλΊνίπθ. 98}1] ἃηὰ {πὲ οοπίδδϑίομ οἵ Ὀε]Ιονοῖϑ, 
οὔβεγνεβ ΒΕηΡΕΙ, ἀγα σογγο δέϊνοβ : ΤΠΘῪ ἹΠΊΡΙΥ 
ΘΔ Οἢ ΟΠ ΕΓ. 

18, “ὝΠΕ Αροβέὶθ μανὶπρ τοπιϊπάθαά Τίπι- 
οἴμγ οὗ {πΠ6 σοπίδβϑίοη οὗ [ἢ πὲ τπδήθ ἴῃ 
1π6 Ργθβθποθ οἵ ΠΊΔΠΥ τυϊποϑβθθ, πον βῖνε5 
τὴ σΠάτρο, 'η {π6 ἔβος οὗ ἃ ΠΊΟΓΘ {ΓοπιθΠοι5 
ΡΓΈΒΕΠςΘ, ποΐ ἴο αἴδετασθ 1 ὈῪ ἔ]Ππηρ' ἴο Κορ 
186 σοπηπηδπάπρθηΐ νυ ἢ {π6 Οοβρεὶ ᾿τηροβο5 
οη {πε (τι βίϊδη." Βρ. ΕἸΠΙςοίί. 

φμέοζεπεῖ δ. “Οἰνοίῃ 1 το. ΤΠ] {πὸ 
ἀἰβοονεσυ οὗ {πὸ διπαιῖς Μ8. {πὸ ννεῖρ μέ οὗ 
Μ|55. δΔυϊπου νυ νγαθ ἀθοι θα ]γ ἴπ ἕανουσ οὗ 
ΔΠΟΙΠΟΥ τεδάϊηρ, ἦν πο Κεορθίμ αἰϊνα " (ζωο- 
γονοῦντος ἴῃ Α. Ὁ. Ε΄ Ο., 45 αραϊπϑὲ ζωο- 
ποιοῦντος ἴῃ Κ. 1,.)}; δυΐϊ ΘΧίθυπαὶ ονϊάθησθ 
ῬΕΙΠΡ; ΠΟΥ͂ ΠΟΑΓΙΥ͂ Ὀαϊδποθα ὈΥ {με δαάϊξίοη 
οὗ δὲ, {πῸὸ σοπίοχε ννοι]Ἱά βθοπὶ ἴο ϑιιβίαίϊ πῃ {Π6 
τοσεϊνοά τοδήϊησ. ὙΠῸ τεξεγεποθ 15 ἴο {πὸ 

ἘΠΙΝΘΥ͂Θ4] 4] Κοηϊηρς δὲ {ΠπῸ΄ τεδυγγθοίίοη, δὲ 
{Π6 Δρρεαυὶηρ οὔ {πὸ 1 ογά [6505 (ἢ σίϑί, νυ ῃθη 
411 ΠάΘΙΠΥ Δη4 ορεάϊεηος νν»}}} θὲ ἐσθ, δηά 
1η6 σοτγίδιπγ οἵ νης, 45 μεὶά ἴπ σοῦ 
Βαηά, 5ῃοι]ά θὲ θείοσε δνευῪ πὶ ΠΙβίοσ δηά 
ΕΥΘΓῪ (ΓΙ βίίδη 85 ἃ τηοίϊνε. 

δεήόγε Ῥοπῆμς Ῥμαϊε.)Ὶ ΟΥ, ““ἀπάογ,᾽ ἢ. δ. 
1Π 1Π6 {ϊπλ6 οἵ Ῥοπέϊι5 ΡΙΪδΐθ, 45 'ἴπ {πε Οτεθάϑ. 
ΕἸΓΠΟΥ ἐγδηβιίίοη 15 δ Πγ551016. [Ἐ{Π|6 ἔΟΥΤΊΕΓ 
15 δἀορίοά, “5 Ξοοά σοηϊεβϑίοη "ἢ ψ}}} θὲ ἔπδξ 
ΠαΥΓαϊΘα ἴῃ ΪοΠη ΧΥΠ]. 332-37; 11 1Π6 Ἰαξίεσ, 
1ῃαΐ νυτπϑϑϑαά ὈΥ ΠΙ5 116, τοδομίηρ, αηὰ ἀεδίῃ. 

14. ἐῤὶς εο»ι»ιαηάρηεηί.  ἘΔΊΒΕΓ, 686 οοτη- 
τηδηθπηεηΐ; ποῖ ἴο θὲ σγοίοσσε ΡγοΟ Δ ΌΙΥ ἴο 
ΔΠΥ ΟΠ6 οὗ {Π6 ἐοσοροίηρ, θυΐ το {π6 Οοβρεὶ 
1ῃ ΒΈΠΟΓ͵ΑΙ, ἃ5 ἃ Ρργεσερί οὗ ΠΟΙῪ ργαςίϊςε. 

αυἱέδομξ «ῥοί, 45..32 ϑοθ ΔΡΡΙΥῪ {μεβα 
δἀϊοοΐίνο5 το “ἴδοι: 2. 6. {πὲ ἔποιῖι θεὶησ 
νυ] ποι βροΐ, ὅζο. ; θὰ ΠΟΥ ἃΥῸ ΔΡΡΙΙσΔΌ]6 ἴο 
1ΠΙΠΡ5. 45. νγῸῈ]1] ἃ5 Ρείβοῃβ, πὰ δἅγθ δἰπιοϑδέ 
ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ ἴο σοτηρίοΐθ {ΠῸ σε ηδε οἵ “Κεερ." 

15. πη: ῥὶς βγηε..3 ἯἨϊΐβ οὐ {ἶπι68: ΟΥ- 
ἀαϊπεα γ Η!Ϊπὶ, ἀπά Κποννη ΟἢἱΪγ ἴο Ηΐτα. 

ἐῤὲ ὀιευσεά, 45 ...71 ὝΠεΕβε {{ΠΠ|Π6Ξ ἀγὸ δρρ δὰ 
ἴο Οοὐ {πε ϑοη ἴῃ Κδν. χυ!ὶ, 14, ΧΙχ. τό. 

16. ἤῥο οπῖν ῥα! Ἱριριογία έν. Ἐ5βθπέϊ- 
ΑἸΠΥ ἀπά ππάοτγινεά, Ηεὸ Βεϊηρ {Π6 Ἔβϑεπςοθ δηά 
Τουπί οὗ 4}} 16. (ΤοΠη ν. 26.) 

ἀαυείἠηρ ἐπ, Θ᾽ Μοτα ΠΙἴθγα!γ, ἂν 611- 
1πρ ἰπ ᾿ἰσμῦ ἈΠΔΡΡΙΟΘΟΒΔΌ16, ΒΟ ΠῸ 
018 Οὗ 61} Β88 5661 ΠΟΥ͂ 18 8016 ἴο 8566. 
Υεῖ οἵἷιγ 1 ΟΓά βαγ5 οἵ {πὸ ρῃγα ἴῃ Πραγί {Πδὲ 
“ΊΠΘΥ 5Π4]] 5ε6 σά," Μαίί. ν. 8, απ ΒΟ] Π6 55 
15. ἃ σοπαϊτίοη “ νΠοιιξ νυν ΒΙοἢ ΠΟ Πηδη 5}48]] 
566 {Π6 1 οτά," ΗΘ. χ. τ4. ΤΠδ ννοσά ““5δὲ "ἢ 
ταθϑὲ {Ππογεΐίοσα θῈ υϑεὰ ἴῃ ἃ αϊεγεηΐ 5εηβα. 
ΒΙΒΠΟΡ Ῥεδύβοῃ αἰ βΕ Πρ 565 {ἢϊ|5: Οοά 15 
ΠΥ 5016 ἴο {πῸὸ παΐιγαὶ ογα, θοΐἢ ἴπ ΠΊΔΠ᾿5 
ΠαΐαΓΑΙ Δη4 ΘΙ ΡΟγπαΐαγαὶ βίαίεβ, απ ἴο {πε 
1π16]]Θοΐι 4] εγα ἢ ΠΪ5 παΐιγαὶ βἔδίε ; δας {Π6 
ΠΝ]: 1 οἵ {πε 1)ινίπα Εββδοποα ἄοεβ ποῖ 
ΡΓΘνοηΐ ΟἿ Οἰθαγ ἡπέεοείμα! νἰϑίοη οἵ Η]ΠῚ 1π 
ΟἿΓ 5 ΡΟΓΠδίαΓ8] βίδίθ. (ρεγα Ῥου:Ρ. 1,6ς, ΧΗ. 
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ν. 17--21.} 

17 ΟΒμαῦρε {Πεπὶ {παΐ δε τίοῃ ἴπ 
1}158. ννουἹά, τπαῖ {Ππὲγ θὲ ποῖ ΠΙρῃ- 
ταϊη 464. ΠΟΙ τιιϑὲ ἴῃ ᾿πποεογέδί ἢ ΓΙ ἢ 68, 
Βυξς 'π {πε Πνίηρ (οά, ΨῃῸ ρίνεῃ 

ττι5. ΓΙΘΗΪΥ. 411 τη ρ5 ἴο Ἐῃ]ΟΥ ; 
18 ἽΠπας {πεν ἀο ροοά, {πὲ {πε 

θ6 τίς ἰπ ροοά νγοῦκβ, γεδάν ἴο ἐΪ5- 
εὐ διέ, ἔν! ]ηρ; ἴο σοπηπλμπῖσδίθ : 

19 1, ΑΥΪΠρ ἋΡ ἰπ βἴογε ἔοσ {Πεπη- 
86 ῖνεβ ἃ ροοά ἐοιιπάδίϊομ δραϊηϑί [Π6 
{ἰπ16 ἴο οοπΊα, {Ππαΐ {ΠΕῪ πᾶν ἰαγ ΠοΙά 
οη εἴεγηδὶ [Π{6. 

᾿ ΤΥΜΘΈΗΥ: ΥἹ, 

20 Ο ΤΙπιοΐῃυ, Κεαρ δὲ ψῃϊὶςῇ 
8 σοπηπη 64 τὺ (ἢν ἐτγιιβί, δνοϊά- 
ἴηρ ριοίαπε «πὰ ναὶπθ ὈΔΌΌ] Πρ, 
Δ Τρροβίτοηβ οὗ βοίθποα ἔ]5Ε}γ 50 
σΔ]1ςα : 

21 ὙΜΉΙΟΘΗ βοπηα ρῥγοξεββϑίηρ Πᾶνα 
εγγεά σοποεγηϊηρ (Π6 ἴδῃ. (ὐἴαςα 
δὲ νι Πε6. Απηεη. 

4 Το ἢιβὶ ἴο Τιπιοίῃυ νγὰβ υυτϊτ6π ἔτο πὶ 
Τιδοάϊοθα, ὙγΏΪοῃ ἰ5 ἴῃ6 οἰϊοίεθί. οἱΐγ οἵ 
Ῥμγγυρῖα Ῥαροαδίδηᾶ. 

1. 118 564.) [ἴ{ Πα5 θθθη {βοιιρῆΐ {πδΐ νυν. 15, 
τό ἃ΄Ὸ ρΡαγί οὗ δὴ δοο]θϑιαβίϊοαὶ ἤγπιη. 866 
111. τό. 

117. γε ἱπ ἐδὶς αυογἰ.] ΤἸᾺ6 ποτὰ πὲ 
ΠΟΥ 186. [ἢ ορροϑβίίίοπ ἴο ἴποβθε σἱσῃα5 
ὙΒΙΟἢ {Π6 ρτοαΐ Κιηρ αἱ Ηἰβ οοπλϊηρ Μ0}}} 
ϑ5ῃονν. 

ἐγ ἐπ ππεεγίαίπ στίοδεσ.] Βδίμοσ, ψ ἢ 
ἘΠ τπαγρίη, βού ἘΠ ΙΣΤ ΒΟΡΘΒ ὁπ 080 ὉΠΟΘΤ- 
ἘΑΊΩΌΥ οΟΥὁὨ ΥἹΟΒ 68. 

ἐδε υΐπς Οοά.] 
{ῃς ες Μ838. 

10 εη|ογ.] Βαΐ ποῖ ἴο {γιιβέ ἴο. 

18. γεαάν ἐο εἰ γιδιΐξ, αὐἱ Πρ ἐο σογγηηημηῖ- 
καἰθ.}] ἘΔΙΠΟΥ, ἔσθθ ἴπ βσίνὶπρ, τϑϑανγ ἴῃ 
ΒΆΔΥΣῈ Ρ, 1. 6, ἢ οἴΠεΥσ. 

19. Ζιαγίηο ῤ ἐπ οίογο.] ΤιΛί,, “ἸΑΥΙΠΡ᾽ ΠΡ ἃ5 
Κγδαϑυγα ἴῸΓ {πο ΠΊ5εἸν65 ἃ βοοά [οιιπάαδίοη.᾽" 

εἰεγπαὶ 5.1 Ἀδίμεοσ, στ μαῦ 5. Υ6811γ 
1179 ({πε {γσιιθ τοδάϊηρ, τῆς ὄντως ζωῆς, 1η- 
βίδα οἵ τῆς αἰωνίου ζωῆς), ἴπΠ ΟρροϑίζΙοπ ἴο 
νυν Παῖ ΤΙΟἢ πηϑη εα] 118. ΟΕ 1μπΚ6 χνΐὶ. ο ἀπά 
Μαίϊ. νυἱ. 19, 20. 

20. ἐῤῥαΐ αὐῤίεν ᾿ς εο»ιγἑοά ἰο ἐν ἐγισ 
ὙΠῸ ἀδροβιί, {παΐ 15, οἵ βουὴ ἀοοίγιπο, [{ 
15 ποΐ ΠΕΟΘΘΒΑΤΥ [πὲ παραθήκη (πε ἔγχε 
τοδάϊηρ, ποΐ παρακαταθήκη) 5ποι14 Πᾶνε ρΡτο- 
ΟἰΒΕΙΥ 1Π6. 58 ΠΊ6 τηθδηϊηρ ΠοΓα ἀπά ἰῃ 2 1 Π]. 
ἴ. 12 ἃηά 14. [Ιἢ ϑδοῇ ρίας ἴἴ τηθδῃβ ἃ ἄ6- 
Ῥοβίε ; θαΐ οἵ ψῃαΐ, οὐ γεγο, δηά ἴο ᾿νΠΟΠὶ 
επίγιβίε, ἀθρεπάβ οη {πὸ ςοπίεχί. Ηθδγα 
με νψογάβ ΓΟ] οννπρ ρόνο ΟΥ {π6 σοπίγαβί 
1Παΐ 1 15 {πὸ ἀδροϑιί οἵ βδουιπά ἀοςίγιπο, νι ἢ 
1 παά θεεπ επίγυβίεα ἰο ΤΙπιοῖμυ ἴο Κεαρ 
Δη4 ἴο εδοῇ. 

“1 Ἰνηρ ἢ 15. νγ ΠΓ ΠΡ 1ῃ 

2γογαπε απά “υαἱπ ῥαῤῥ]ἶηρ..} 80 2 ΤΊπΙ. 1]. 
16; Δπά ςἔ “να Ἰαπρ]ηρ ἦτ ΤΊτη. 1. 6. 

σείτηςο.] ἘΔΙΠΟΥ, 89 Κποτ]θᾶρο. “ὙΠΕ 
ΟΡΡοϑβιξοη5᾽ νγέσγε ῬγΟΌΔΟΙΥ πῸ αἰίδοκβα οὗ 
ἴῃοϑα ΠΟ νγεῦῈ ἰγοδαν Ὀεριπηΐηρ ἴο ἅγτγος- 
δαΐε ἴο {ΠεὶΓ (θδοπίησ {πΠ6 παπὶθ οἵ (σποβίβδ, 
Κπον]εάρξο, ἀπά ψψεγε ᾿ηἰσοάποιηρ {πὸ ἀϊῆθγεπί 
Εἰεπηθηίθ γῇ οἢ αἴογννατά τηδάθ σἢρΡ {Π6 
βυϑίεηβ ἽἿδ]] δά (ὐποβίϊοῖθπι. ἽΠΕΓΘ 15 ΠῸ 
ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ νυ παΐθνοσ ἴο σγεΐίεσ ἴπ656 ἀηςΠ6 565 
(ορροβιἰοη5}) ἴο {πε ὁορροϑιοηβ οἵ 1νἰρμξ ἀπά 
ΤλάγΚποβθ, Οοά δπά Μαίζοσ, {πὸ σού «πά 
1Π6 ΕΠ ῬτπΟΙΡΙ 65, ἀπά τΠ6 Π|κθ, ν ΒΙΟἢ εσα 
τδιρηςξ τη {Π6 Ἰαΐεῦ βυϑίεπηβ οἵ [Π6 Μαγοϊοηϊίοβ 
αηὰ οΟἴμεγβ: ἃ ΠΘΟΘβϑΥ οα ΨΨΏΙΟἢ ρτεδί βίγεβϑ 
15 ἰδ δ. ἴποβεὲ πὸ νου] ἰγεαῖ {Π6 Ῥαβίογαὶ 
ἘΡΙΒ[1Ι65 845 ἴουύροσιεβ οὔ ἴπ6 2πά σεπίιγυ. 
Ενεη 1 [μ6 παίιγαὶ ἱπίογργείδίοη βίνεη ἀθονα 
σου θὲ ρσγονθά τππίθπδθ]θ, τ 15 νεῖν Ῥτο- 
Ὀ4016 παΐ {π6ὸ (ὐποϑβέϊς δηΠ 6565 τηϊσηΐ μανς 
1ΠΕῚΓ ρΡγοίϊοίυρεβ δἰγεδαν ἴπ [πΠ6 Αροβί!ε᾿5 
{{πὶδ ἴῃ {πῸ τηγϑίϊοαὶ [Θνν δ ἰθδοῆιηρ. [ 
580] ἃ Πουοσ 6 ἰογροίίζθη Παΐ {πὸ ργόςοβϑ οὗ 
της Γογπηδίίοη οἵ (ὐποβί!οῖϑηη τιιδὲ ἤανα θθθη 
ΒΟΙηΡ Οἡ ἴῃ [Π6 τϑί οεπίασγυ, δἰ μου Ρἢ να 
ΠᾶγΘ ΘΟΔΓΟΘΙΥ ΔΠΥ͂ ἀοομπιθηΐατγυ ἱπάἸσδίϊοηβ οὗ 
ἴΠ6 ργοςθβϑϑ θεγοπά {Πο56 νυ] Οἢ τηδὺ δε οὉ- 
βευνεά ἴῃ ἴπΠ6 Αροβίο]ϊς υυυηρ5. [{ 566 Πὶ5 
ςογίδιπ [παΐ πὸ ( γιβίίϊαη υυυιῖεσῦ, νυ Ί ΕΓ 
Ρετϑοπαίιηρ δῖ. Ῥδ}]} οΥΓ ποΐ, νγουἹὰ πανα πδοά 
Ἰαησπαρε γοϑρθοίηρ ἴῃς Ὀ]ΑΒΡ 6 πιοιβ ἔΠΘου 65 
οἵ Μδγοίοῃ 85 βΈΠΙ]6 85 {παΐ νυ ΒΙΟἢ ΤΌ]]ονν5. 

91. ἤρῥίωρ τοῦθ ῥγογξεσίσ ῥασε ἐγγεά.] 
1556 ΓΠΟΙΥ πα κ “ ΠΟΠΟΟΓΠΙηρ' {Π6 ἔβη. 

ΤΠΘ ϑυθβογιρίίομ. ἤοῦθ, 45. δἰβεννῃοσο, 15 
ἀοϑβεζαΐε οἵ δι ΠΟΥ Υ, ΠΟΥ 15 Π6 Πυροίεβὶβ 
οἡ ΨΈΙΟΣ [ἰ 15 ἔγαπηθα ργο δ ]6. 
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ας ἴουε ἰο ΤΖωρμοίλν, σπα ἐδε τεγιγερηεαῖ 
γαϊίζ τυλίελ τας 1Ἴηι Ζ,ριοίλν ἀΐηεσεῖς ἄς 
γιοΐλεγ, αγια] ργαπάγεοίλεγ. 6. Πὲς ἐχλογίεα 
20 οἱϊγ' τοῦ ἐλε οἱ οὐ Οσα τυλίελ τυᾶς γι ἀΐηι, 
8 210 ὧέ εἰφαγαςί, αγιαὶ αΐϊἠεγιί 171. 267 56,24 12072, 
13 αγιαἱ 10 2εγοοΐ {τ Δὲ γογηε ἀγα ἐγιείλ οὗ 
ἐλαΐξ αἰρείγίγιε τυλίεᾷ ἀε λαα “εαγηγεα ογ λΐπι. 
15 Τάνρείζις ἀγα Μἤέγημορέγιες, ἀραὶ σμε 
ἐἔᾷε, αγέ γιοΐξα, αγαἃἰ Οηεσῤλογης ἐς ἀλρλὶν 
φΟ7)27,:671α126.. 

ΑὖΌΙ,, δὴ δροβίὶς οὗ [εἊϑιι5 (ἢ γῖβί 
θγ {Π6 νν}}} οἵ (ἀοά, Δεςογάϊηρ: 

ἴο ἴῃς ρτγοπηῖβαε οὗ [πὸ ψῃ]οἢ ἰ5 ἴῃ 
ΟἼγῖβὲ [6β8. 

"᾿ 

ΟΗΑΡ. 1. 1,2. Αάἀάγοβϑβ δηά ϑαϊαίδξοη. 

1, φεεογαϊη ἐο ἐδε ῥγοηιῖδθ.) “( 1.6. 40 Δροϑίϊα 
1η οΥάθυ ἴο ππᾶκο Κπουνῃ {Π6 ΡΓΟΠΊΪ56.᾽ 

Ω. ἀξαγὶν ῥείουεά “οπ.1]Ὶ ϑοιὴξ 566 ἴῃ {Π6 
σμδηρα οἵἨἉ ἜΧργεβϑίοη ἔγοπὶ 1 “ΤΠ. 1. 2, “'ΤῊΥ 
ΟΥ̓ {{π|6 50η,᾽ δῇ αἰζογαίίοπ οἵ {πὸ Αροβί!θβ 
ἔδοε]ηρ τονναγάβ “ΤΙπιοΐῃυ : 1655 οἵ σοπῆάήεδποο, 
ΤΉΟΓΕ οὗ αβδοίΐίίοη. Βιιΐ ἃ νυυιογ 15 ποΐ θοιπά, 
ΠΟΙ͂ ΠΠ Ε]ν, ἴο τι56 ἴπ6 βᾶπῖθ ἔοσγπλ!α οἵ βοπεῖ- 
τηθηΐ ἴῃ νον εἰσ. “ΓἸΠΊΟΙΠΥ νναβ 81. Ρδι]}}5 
ΟΥ̓ 50η ἴῃ {π6 [διἢ, ἀπά μ6 νγὰ5 α]5ὸ θαυ ]ν 
Ὀεϊονεά. 

38-5. ΤἬῊΔΏΚΙΙ] ἐχργοββίοη οὗ αἤεοίίοη, ἀπά 
οὗ ἄδβισγα ἴο 566 ΠΙΠΊ. 

ἼΠΕ Τσοπδίγιοίζοη οὗ {πθ586 γΈΥβ65 15 ἃ {Π{{16 
ἀουθίξα!. ὙΠΟΥ ΠΊΔΥ ΡΕΥΠαρ5. θὲ θεβί ραγα- 
ΡΗγαβοά {πι|5: “1 ρῖνε ἔπδηκβ το Οοά νγΠοπὶ 
ΤΙ ἸνΟΥΒΠΙΡ ἔγοπη ΠΥ [ογο δ Π Γ5 ἴῃ ἃ ῬΡΈΌΓΕ σοη- 
ΒΟΙΘΠΟΘ, 45 1 Πᾶνα 1ΠΟΘΒΘΔΠΓΥ ΓΟ Ίγδηςς οἵ 
ἴπεε [ἢ ΤῊΥ ῬγαΥΘ 5. πΙρμΐ πα ἄδγ, ἸοηρΊΠρ ἴο 
566 ἴΠ66, ΘΠ [1 ΓΟΠΊΘΠΊΡΟΥ ἰῃγ ἴθαῦβ δ ΟἹΓ 
Ῥασίηρ, {παξ 1 πιᾶὺ θ6 ΠΠΙΘ νυ Ἰογ ννμθη νγα 
τηθοΐῖ δρϑίῃ :---ἰ ρῖνα {Ππηκ5 ἴο Οοά, [ 548γΥ, 
ὙΠΘΠ 1 6811] ἴο τοπιθθγαποθ {Π6 πηξοιρ θά 
[αι νῃῖοἢ 5 ἴπ {π66. ὙΠῸ οδ]εοϊ οὗ 81. 
Ῥαι]5 {παηκβρίνιηρ νναὰ5 ΤΙΠΊΟΓΠΥ 5 5 ΠΟΘΓῸ 
ται, νυ] ἢ ννα5 Ὀγοιρξ το ΠΙ5 ΠἸΘΙΠΟΓΤΥῪ ἴῃ ΠῚ5 
ΠΡ Εν φηὰ ἀδΠγ ργάγοῖβ. [Ὁ Πὰ5 θεθη 510- 
Ροβθά {δῖ 1 ννὰβ ἴῃ Αϑία, πόσα δ... δ] Ἰθ 
ΤΙπιοίμυ, (μα μα ννὰβ αγγοϑίεα δηά επί ἃ 

2 Τὸ ΤΊπιοίῃγυ, γμῖν ἀθαγὶν Ὀεϊονεά 
850η : (στᾶςε, πιϑίου, ἀπά ρεᾶςα, ἔγοπι 
(ὐοά {με Εδίμεγ απά (ἢ γιδε [6ϑ05 
οὐ [μοτά, 
21 τῇαηκ (ὐοά, ψνῇοπι 1 8εῖνε 

ἔτοπὶ γμῖν ἰογείδιμειβ νι ρατα σοη- 
βοίεηςθ, [Πδΐ νυ Ποιε σεαβίηρ 1 ἤᾶνα 
ΓΕΘ ῬγΑΠοα Οὗ {Π66 ἴῃ ΠΥ ΡΓΔΥΕΓΒ 
πῖρῃς δπά ἀδγ ; 

4 ταν ἀεβίγιηρ ἴο ες ἴῃς, 
θεϊηρ τηϊπάξα! οὐὗἹἩ τῇγ ἴεαίβ, ἴπδὲ 1 
ΤΊΔΥ δε ΠΙΙεά ψν τ ἸΟῪ ; 

ς ἌΝΒεη [1 ο]}] το τεπιειῦγδηςα 
1Π6 υπέεϊρῃθα (λτἢ {παΐ 15 ἴπ ἔῃεε, 

ΒΕΟΟΠα {{πΠ|Ὸ ἃ ὈΓΒΟΠΕΙ͂ ἴο βοπιθ. Ηξεπος 
Ἔβρθοῖα Πν ΤΊπιοΐῃγ 5 στοῦ. ὅ8εε Βρ. ΝΥ ογάβ- 
νου. Βιιΐ [Π15, (ποιρῃ ποῖ πργοῦδΌ ]ο, 15 
δι ςοη]δοΐαγα. 

σεγθ.) ἘἈδίΠμευ, ΤΟΥ ΒΕ 1}. 

γιν 7ογεγαίφεου ἢ Ἡοτα “ πητηδαϊαΐο ρτορε- 
πΙΐοῖβ ὈΥῪ ψγποπὶ {πΠ6 Αροβίίεα μαά θθὲπ 
Ὀγοιρῃς ἀρ 'π [Π6 ννουβῃὶρ οὗ {πΠ6 οπα ἔγὰδ 
Οοά, 45 ΤΙπιοίμΥ ἴοο Πα Ὀεεη ΒΥ Πἰ5 πιοῖπετ 
ἀηα φιγδπατποίπμοσ. 

2ιιτε εοπμρείθησθ.] 866 τ ΤΊμη. ἢ]. 9. 

«υῤίεῤ ἀκυεῖξ ,γ:1.] ΤῊΙ5 ζχταν ταθδη ἐπΠαΐ 1, οἱ5 
νγα5 1ῃ6 ἢγϑί οἵ {Π6 ἔξγη!ν, ἀπά ἤθη Εἰ πηΐϊςο, 
ΨΜΠηῸ ετηὐτγασθά {πῃ6 Οῤγέρέίαη ἴα. Βαΐ ἴῃ 
Αοἴβ χυῖ. τ ΤΙΠΊΟΙΠΥ 15 ἀθβουιθεα 45 “{Π6 5ὸπ 
οἵ 4 σογίδιη ννοπλδῃ, νυ ἢ νγὰ5 ἃ [εννε85 δηά 
Βε]ονοά," ΟΥ « “δ 6] ανῖπρ [Θνγεβ5": δηά ἴἰ 
ὑνΟυ] 4 5 πῇ ΠΊΟΓῈ ΡγΟῦΔ 016 {παΐ ΤΊ ΠΊΟΙΗΥ νγὰ5 
ςοπηνοσίθα ἴο (ΓΙ Δ ΠΙΥ δὲ ᾿θαϑί 45 ΕΔΓ 85 
Πϊ5. πηοΐμοσ. ὍΤᾺῈ ἔδιῃ, ἴπθη, νυ ῃῖςἢ ἀννεὶξ 
ῬΓΘΝΙΟΙΒΙΥ ἴπΠ ΠΙ5 φυδπατηοίΠοῦ δηα πηοί Ποῦ 
νοι] θ6 {Π6 πηξειρπεα ἐδ τη σοά «πᾶ ἴῃ 
411 τ[ῃ6 ργογηῖβοβ οἵ {πε ΟἹά Ταεβίαμπηεπέ, νυ ΒΙ ἢ 
᾿ηνοϊνοά ἴῃ βοΓΠΊ δη4 ἴγρε {π6 ἐγιῖῃ5 οἵ {πΠῸ 
Νεν. Τῇ Αροβίϊε 15 γείεσσιπρ, ποῖ 50 πηι ἢ 
ἴο ἰῃς οδ]εςξ οὗ {πεῖ ἔβιἴἢ, 85 ἴο 115 4υδΠΥ : 
1 νναϑ “ πηξειρηθά. 

1 αν ῥεγεμαάεά ἐῤαὲ ἐπ ἔδεε αἰςο.] 1.6. τμδὲ 
1 ἄννθ!]5 'π ἴΠ66 αἷἰϑο. Ὴϊ5 5 {Π6 παίυγαὶ 
ςοπηδίγαποίζίοη ; ἀπά ἴξ 15 ΄αϊΐα βσαϊυϊζοιβ ἴο 

ΘΕΒΟΌΟΝΏὮΌ ἘΡΙΘΤΊΙ(Ε ὍΝ ΡΑΘΌῚ,͵ ΤΗΝ ΡΟΣ ει 

“ἐδ 



ν. 6---ο.7 

ψν ΠΟ ἄννεῖε ἢγϑὲ πη τῆν ργαπἀπηοῖῃοῦ 
Ι,οἷβ, δηἀ τ πιοῖπεγ πο, ἈΠ4 1 
τὴ Ρειϑιιδά θά ἐπδξ ἴῃ {Π 66 4150. 

6 Ψνπετγείογε 1 ρὲ τῆεε ἰπ τα- 
πιο δγαπος {παῖ τῆοιῖι 5{1 τπρ {πε 
αἰ οἔ (Πο4, ννῃῖς ἢ ἰ5 ἴπ {πΠ66 Ὀγ {με 
Ραζείπρ; οη οὗ πιν ΠΒαπάϑ. 

γ ἕογ (σά Βδίῃ ποῖ ρίνεπ τι8 {ῃε 

ΠῚ ὙΕΕΝΜΙΘΙΨΕΡΥ. 1 

βρ'ΓῚ οὗἉ ἔξαγ ; θυΐ οὗ ροννγεῖ, απά οὗ 
Ιονε, δπά οὗ ἃ βοιιπά πηϊηά. 

8ὃ Βε ποῖ τποιῖι τπογείογε ἀϑῃαπχθὰ 
οὗ τῆς τοβεϊπηοηγ οὗ οὐἱγ [ψογά, ΠΟΥ οὗ 
πι6 ἢΪβ5 Ργβοπαῦ : δὰῖ 6 {ποῖ ραγ- 
τΆ κοῦ οὗ τῆς δῇΠ ϊ ςι΄οηβ5. οἵ {πε ροβρεὶ 
δοςογάϊηρ; το ἴῃ ροννεῦ οἔ οά ; 

9 ὟΒο Παίῃ βανεά ιι8, ἀπά ςδ]]δά 

ΘΌΡΡοΘα ἔπῈ Αροβίϊα ἀουθίι! οὗ ΤΙπιοί γ᾽ 5 
δι, ἂπά ἴο {γαηβίαΐο, “ {παΐ 1 νν}}} ἄννε}!." 
ΤΙπιοῖΠΥ πΊαΥ πᾶνε Ὀθθη αἰϊβοοιγαρθαά ΡΟβϑιΙΥ 
Ὀγ ἴπ6 παργὶβοηπηθηξ οὗ 8[. Ῥδμ], θα ἢΪ5 [ἢ 
ννᾶ5 πιηΐοιρηαά. 

6-14. Εχμοτίδίοη ἴο δαγποβίηθβϑ, θο] ἀπ655, 
δηά ΠάοΠγ ἴῃ {πε ἀἸβομαῦρα οὗ ἢϊ5 οΠοΘ. 

6. ἤῥεγεζογε) 1.6. Ὀδοαιιθα 1 Κπονν (ΠΥ 
ξαϊῃ ἴο 6 ϑίποθσθ, θυθὴ {ποιρὰ ἴ τηδΥ θὲ 
{για αἵ ργϑβϑεηί. 

ἐῤαΐ ἔοι οὐγ εῤ.} ΚΊΠαΙΪΟ ᾿ηΐο 4 ἤαδπις, 45 ἃ 
ἤτε ἴῃ ἀδηροῦ οὗ 5πιοι]άἀθτῖπρ Οὐ. 

ἐῤε “ἱ 9.7} Οοά, «υῤίεῤ ἰς πὶ ἔδεε ὧν ἐῤὲ ῥμέ- 
δϊπισ ὁπ 9 μιν ῥαπάϑ ἢ ΠΕ βρϑοῖδὶ μι, τὸ 
χάρισμα (85 ἴῃ τ ΤΊπΊ. ἱν. 14), θεβίοννεα ὈῪ 
Οοά οη ΤΠ ἸπποίΠΥ δἵ Πἰ5 ογαϊπαίίοη, ἴο 4114} 1 
ηἰτα ἴου, δηά ἴο βῖνε οἴδοϊ ἴο, πὸ ννοσκ οἵ (ῃς 
τ Πἰβέγυ, Ἐπ|6 ουΐνναγά 5 5η οὗ οὈϑίβπαίίοη ἀπά 
᾿πηραγίπρ οὗ γΠΙοἢ ννα5 {Π6 ᾿πηροϑβιτιοη οὗ {πὸ 
Βαπάβ οἵ {π6 Αροϑβίϊθ, ἰορεῖμοσ ψἢ {ποβο οἵ 
π6 Ὀοάγ οὗ {πε Ῥγεβθγιευβ 866 οἡ 1ἵ ΤΊπι. 
γι πἰᾶς- 

πΠ. Εογ Οοά ῥαΐδ ποὲ ρίπυεη τις ἐφε ΟΡΊγη οΓ 
αν, ἢ ΒΟΥ ἴῃ {πε Ὀεβίοννδὶ οἵ {}15 
δἰ 1Ὲ 15 ποῖ {πὸ βριγιξ οἵ σονναγάϊος νυ ῃϊοῃ 
Οοά Πα5 βίνεη τι5, θαΐ “ οἵ ροννεσ," ορροβθὴ 
ἴο {Π6 ννεαηθ55 ᾿Ἰηνοϊνθά ἴῃ σονγαγάϊςσα ; “ δηά 
οὗ Ἰονβ," νυ ς ἢ 15 50 ἴα ἔῸΠῚ ἱπ ΡΥ ηρ {1Π|]-- 
ἀἰγ [παῖ ἔσθ Ἰονθ τηαῖζεβ ανεὴ {π6 {ἰπ||ἃ 
τανε ; “"δηά οἵ ἃ βοιιηά τηϊπά,᾽" σγαῖποῦ 5612- 
ΘΟΠΌΤΟΙ, ἡνΠ]ο ΚΟΟΡΒ “4 σοηϑίαπίέ σγοῖη ἡ 41} 
ἴῃς ραβδϑίοῃβ ἃπά ἀδθϑίγεβ᾽ (Ττθηςἢ), ἀπά 
νοῦ] {ππ5 ΚΘΟΡ ἴῃ σἤθοκ ἘΙΛΙΔΙΕΥ ἀηά τη- 
ἄπο ἀεβροπάθηου. ϑοιῆθ ἴακε σωφρονισμοῦ 
(“ βοιπά τηϊηά ᾽} ἴο 5' ΠΥ ΠΟΘ “ σοΥγθοῖΊοη "ἢ 
οὗ οἴποῦβ, (πα σοἢ ἀἸ5ΟΊ ΡΠ 1Π 6, ἃ πιο ηϊηρ᾽ νυ ΠΙΟἢ 
τε ννογά νν}}} θεαγ, ὈιϊῈ νυν ῃῖ ἢ 15 ουξ οἵ Πατ- 
ΤΊΟΠΥ ἢ {π6 ΟἴΠΟΓ ἴννο εἰοτηθπίβ οἵ {πὸ 
ΒΡΘΟΙΑΙ ΟἹ Πογο δπιιπηογαῖθά, θοῖῃ οὗ ννμοῖ 
ΔΙῸ ῬΘΙΒΟΠΑΙ β͵δοθβ, ποῖ ΟΠοῖα] ρόννοῦβ. [{ 
5 οι] 4 θ6. οὈβογνθά, ποόννονοσ, {παῖ ννῃ1]6 {ΠῸ 
ΘΡΘ οὶ Ὀρατίηρ οΥἹἨ {π᾿ τ]! ϑίθυιαὶ ΟΠ Ιβπηα Οἢ 
ΤΙτλοί γ᾽ 5. ἱπηπχθάϊαΐϊο {{14] 15 {Πτι5 ᾿πάϊ!ςαίοά, 
τὲ Π45, οἵ σοιγβθ, ἃ πιο ἢ ἄθοροῦ ἀπά ἔτ ΨΊΔΟΥ 
γΑηρο, ἀπά μοι] ρογναάθ, τποι]ά, πα δηϊ- 
τηδίθ {πΠ6 ΠΟΘ οπαγδοίου ἀπά οοπάιιοϊς οἵ 
ΘΥΘΤῪ οἠς ογάαϊπθαά ὃν {πῈ κὸ ἱπιροβιζίίοι οὗ 
Παηςϑ ἴο {π6 ννουὶς οἵ {Π6 πιϊηἰβίγυ. 

8. Βε ποὲ ἔῤοι, ἐφογεζογο] ϑυςῇ θείης 1Π6 
ΤΠαγδοίοσ οἵ {πὸ βὶ ἢ γοιι μάνα τεοεϊνθά, 

σεφαηιοά.] Α5 γοὰ ΠΊΔΥ Ὀε ἰεπὶρτεά ἴο ὃ6. 

Γ ἐβε ἐκείνοι» 97 οἷ 1ογ.] [«. οἵ Ὀεατ- 
ἴπρ' [ΘϑΕἸ ΠΟΥ, 45 8η Εὐνδηρο ἰβῖ, ἴο [Π6 ᾿ποδγ- 
παίϊοῃ, 116, ἀθαΐῖῃ, γοϑιγγεθοίίοη, ἀοςίγπθ, ἀπά 
ΡΓΘοορίβ οἵ ουγ [οτγὰ [65ι5 ΟΠγισί. ΟΕ Αοίβ 
1. 8: ““Υς 584}1 τϑοεῖνε βοόνψεσ, αἴζου {παῖ {ΠῈ 
ΗοΙγ ΟΠοϑί μδ5 σοπῆθ ἸΡΟἢ Ὑ01: δηά γὙ6 5118}} 
δ νυἱῖποββοβ ππίο πη." 

ποῦ οὔ γε ῥὶς ῥγίξοπεγ.] Α ῬγΙβοποῦ ἱπάθοά, 
θαῖ {πὸ 1 ογά 5 ργϊβοποσγ, ποῖ ΠΥ ἔογ ΗῚ5 5αα, 
θυΐ Ὀγ Ηἰ5 ψὩ}}. 

δμωξ ὁε ἐῤοιι ῥαγίαζοῦ Γ᾽ ἐῤὲ αὐῶΖιείίοης 97 ἔῤδὲ 
σουρε ἡ ἘἈἈδίμοσ, βου Βασγάβμὶρ στιὰ 
118 07 86 608Ρ09], 2.6. {πὸ (σοβρε} 5 586. 

Δεκογαίρο ἐο ἐδὲ ῥοπυεῖ ὁ, σοά] ἘΛΙΠοΓγ. 
“ῃ φοσογάδηςσο ψ ἢ {π6 ροννεῦ οἵ Ηἰ5. βσδσα 
νου κίηρ ἴῃ τι ἀπ ΘΠΔΌΠΙΠΡ τι: ΟΥ̓́, “ἴῃ 
δοσογάδηςο νυ [Π6 ροννοῦ ννῃϊοῃ Ηδ Π85 ἀΪ5- 
Ρἰαγεά ἴῃ βανὶπρ 115, Πα νυν οι νν}}}, πὸ ἀοιιθέ, 
ἀο νου τι5. ὙΠῸ Ἰαζίου πηθδη Πρ’ ΘΘΘΠῚ5 ΤΊΟΓΕ 
ΔΡΎΘΘΔΒ]6 ἴο {πε οοηΐεχί νυ ῃϊο ἢ [Ο]]ονν5. 

9. ἤῥο τατοά 5.712 ΑἹΙ Βα ίονεσβ, 2.6. ποῖ 
ΠΊΘΓΟΙΥ Ραμ] δηὰ “ΤΙπιοίῃγ. 

ἀπά εαἰϊοά τις «υἱὲ α ῥοῖν εαἰ]ίις. δῖ. Ῥεῖογ 
(τ Ῥεῖ. 1. 15) ξῖνοϑ. {πὸ 1] ἴογοθ οὗ {Π15 δρὶ- 
{πεῖ : “45 Πθ ννῃι ἢ Παῖῃ ο4]16α γοιι ἰ5 ΠΟΙΥ, 
50 Β6 γε ΠΟΙΪΥ ἴῃ 81} πη ΠΟΥ οἵ σοηνογϑβαίίοη.ἢ 

ποΐ πεογαϊτισ ο οἱ αὐογά..7 ΟΕ, ΤΊ Π|. 5, 
“ηρέ ὈΥ ΨΟΥΚ5 οὗ τὶ θοιβηθθα νΒΙΟἢ να 
αν ἀοπθ." 

δμέ πεεσογαϊϊρσ ἰο ῥὶς οαυῦ ῥέγροσο ἀπά σγαςε, 
αὐρίερ αὐας ρέθεη μα ἐπ Οδγισὲ ὕέσς δεΐογε ἐρὲ 
αυογἰὰ ῥέσαπ.)] δίμοσ, θα δοοοτᾶϊπρ ἴο 
μ1β ΟὟ ΡΌΤΡΟΒΘ, δπα {89 ΟΊ 806 ΜΈΣΟΝ 
5 σῖνθη ἃ5 ἴῃ Ομ ΥΙδύ 926585 Ὀθίοτθ 
ἴθ 81 {ϊπι68: δεΐογε {πὸ {{π|8Ὲ85 οἵ αϑ85 
Ὀαοκ Ὀορδη ἴο τιιῃ ΤΠΕῚΓ σοιγϑα (( Δ] νΠη),, 2.6. 
ἔγοπι 411 εἰθγηϊίγ. 80. Κοπι. χνϊ. 25, νη] ἢ 
σοπηρατο. ΤῸ τππάογϑίδης [Π}15 45 Οἡ]γ “' θεΐογα 
1{π6 [Θννῖϑῃ ἀἰθρεηβδίίοη," οὐ “Ἅ θείοσθ δὴν οἵ 
Οοὐΐβ ἀἰϑρεηβδίοηβ ἴῸΓ [Ὰ]Π]6Π ΠΊΘΠ,᾽ 15 ἴο Π1155 
{πὸ ρυραΐ {τὰ νυ] ἢ 50 πηαρη]Π65 {π6 ἴον οἵ 
Οοὐ-- Η 5 δἴθγπαὶ ραγροβα οὗ {πῸ γοάοιηρίϊοη 
οἵα γᾶσθ ἔογοκηοννη ἴο 6 τΘΌΘΠοι5 ἀσαϊηδὲ 
ΗΚ νν}}}]. “Οταος Ποῖδ 15 1Παΐ Ὠιροϑὶ ἐχ- 
ΡΓοβϑίοη οἵ σόα β ἴγθε δηα ππάδθβογνθα ΠΊΘΓΟΥ 
-- Ηἰβ ρΡγροβε ἴο βᾶνε τι5 Ὀγ [65:15 (ἢ γῖδί. 1 
νγὰ5 σέο ἴγοτη 411 εἰθγηϊέν, ποῖ τποΥΟΪΎ ῥΓΟ- 
Ταϊϑοα ; ἔογ νυμαΐ (σοά ΡυΓΡΟΒβα5, 25. 

293 



94 

με ννγῖτῃ δη ΠΟΙΥῪ οΔ]]Ππρ, ποῖ δοσογάϊηρ 
ἴο ΟὐἹΓ ψγοῦΚβ, ας δοσογάϊηρ ἴο ἢ]5 
ΟΠ ΡυΓροθς δηά ρίδςθ, νγῃὶο ἢ ννᾶβ 
σίνεπ τι5 ἴπ Ογῖβε. [658115 θεΐογε τῃ6 
νγοτ] 4 θερδῃ, 

1Ιο Βυῖ ἰ5 πονν πηδάς τηδηϊίεδε ὈῪ 
1π6 ἀρρεαγίηρ οὔ οἱἱγ ϑανίοιιγ [εϑιι5 
ΟἸγίϑε, ψῆο ἤδαῖῃ δρο 5ημεὰ ἀεαδίῃ, 
Δη4 Βαῖῃ Ῥγοιρῃς [Π{6 ἀπά ἱπηπιοῦ- 
τᾺ ΠΥ το Πρμε τπγοιρῃ (6 ΘΌΒΡΕΙ: 

11 ὙΝΒεγειηΐο 1 δπὶ δρροϊηίεά ἃ 

:.ΤἸῊΉΜΌΨΗΣΥ, Ἢ, [ν. 1ο--ἰ 3. 

ΡΓΘΔΟΠοῖ, ἀπά δὴ δροβέίῖα δηά ἃ 
ἴοδομεγ οὔ {πε (σεπΈ 65. 

12 Εοτ ἴῃῇε ννϊοἢ οδιθα 1 αἶθο 
5.8 ΕΥ {Ππεβε τῆϊηρϑ: πενεγίμα]εθ8 1 
δὰ ποῖ δϑῃαπιδά ; ογ 1 Κπονῖ γγῇο 
Ι πᾶνε ᾿βεϊιενεά, δηά πὶ ρειϑβιιδάβά ἴοσ, 
τῃδὲ ἢς ἰβ δ0᾽ε ἴο Κεερ παῖ ψυνῆΐς ἡ 
Ι Πᾶνε σοπιπηϊτίεἀ ππίο Ππὶ δρδίηϑβέ 
τῃαΐ ἄδγ. 

12 Ηο]ά ἔβϑε τε ἔογπι οἵ βουπά 
νγογάβ, σῇ ϊς ἢ ποι Παβϑὲ Πεαγά οὗ τηε. 

10. Βηὲ ἐς ποαὺ »ιαάε γιαπίγε!.1 ΟἿ, ΤΊ. 11. 
τι, “ὙΠΟ ρύδος οἵ σοά ψ μοι ὈτΙηρείῃ 54]- 
νδίίοη μαίῃ ἀρροαγοά." 

2ῤε ἀαῤῥεατγῖπς.] Ηρτο ἀπά ἴῃ ΤΊ. 11. τα {Πα 
ἐποδγΠδίΊοη, 116, αηὰ τη ΠΙ 5 ΓΥ “Οὗ ΟἿΤ ϑδνΊΟΌΓ 
7655 (ἢ τὶϑε :Ὁ εἰβεννῃογα ᾿ι5}18}}γ οὗ Η 15 γεζαγῃ 
ἴῃ ΒΊΟΓΥ. 

αὐδοὸ ῥᾳὲ αδοἠϊῥεά ἀεαίΡ.] ἘδίΠοσ, ἔα Κ απ 
ἥτοια ἀθαίῃ 108 ΡῬΟΎΘΥ, Γοπάοτγοά 1 ᾿πηρο- 
επί. ϑδίῃ τοηηδίηβ, ἴΠ6 ἰαϑὲ ἘποΠῚΥ ἴο θ6 
ἀεβίγογεά (1 (ογ. χν. 26); δυΐ 1ἴ ἢδ5 Ἰοϑβί 115 
ϑίίης (Ὁ. 55); δπά Βεϊϊενογβ ἀγα ἀο]νεσεά Ότη 
115 ἔδαγ (Η68. 11. 14,15). 

απά ῥαὶδ ὀγοισδὲ "7 ἀπά ἐριριογέα εν ἰο 
ἐσ] ἘΔΙΠΟΥ, μαῦὰ τόση ᾿ἰραῦ ἈΡΟ᾿, 
Ὠδίῃ ΠΠῸ ῸΡ πιαπ᾿5 {Γπ6 δηὰ 6 πα1655 16, δηα {86 
ἱποουγαρίοη οἵ ἢἰθ Βο]Ὲ Βεῖπρ, θοάγ δπηά 
501]. ὍὙΠοβο νοῦ {τὰς 5 Βοΐοσγθ, Ὀθαΐ 1π615- 
Εἰποῖ ἀπά 1Ἰοβέ ἴῃ ρίοοπι: Βαῖ {πὸ Τἰρῃΐ οἵ [πῃ ς 
νου] αἵ ἢ ἀρρξδιηρ 5ῇοπθ ΠΡῸΠ {Π6ΠῚ: 
Δηα ΤΠΕΥ βίαηά οι ἀϊβεποϊ 45 οθ]θοῖβ οἵ ἔτ ἢ 
βη4 ΟἷΓ “ Ὀ]εβϑδεά μορε.; 

ἐῤγομσῷ ἐῤδὲ ρουῤρο! ] ὙΠῸ ᾿πβίγαπηθηΐαδὶ 
τηΘΔΠ5 Οὗ πηρκῖπρ Κποννῃ {πΠῸ ἀρρεατης οἵ {πΠ6 
ϑδυοῦγ, ΜΥ]Γ 411 νυ] οἢ Ηδ τονεα]βά. 

11, Πρεγεμηο] 16. ἴογ {π6 Ρυ]σδίϊοη οὗ 
ὙὙΠΙΟἢ ΡΌΒΡΕΙΪ. 

γεαερεγ, .. αροσέϊδ,.. ἐοαερεγ. ἢ Α5 1 ἴο ἔ.}- 
ΠῚ ἴο {πε (ἐπέ |65 οἷγ Το ̓5. ἘΠΙΡΙῈ ΠΟΠΊΠΊΪ5- 
βίοη (Μαῖίΐ. χχυη. 19): “δο ἱπΐίο 4}1 {πε 
ψνοΥ] ἢ 845 δροβίϊο: “στλακα ἐἰβοῖρ 5. οὔ 8}} 
ΤΔΓΟΠΘ᾽ 85 ῬΓΘΔΟΠΟΙ; “[Εδομηρ {Ππ6 πὶ 845 
ἸδδΟῆΘΥ, “ἴο οΟὔβοσνυς 411 {πὶηρ5 σοτηπιδηάεά 
γου. 

19. ον ἐῤε πυῤ΄ῆεωρ εαι96.31 Α5 ἃ ῬΎΈΔΟΠΕΓ 
ΕΘΡΘΟΙΑ ΠΥ τὼ {πῸ (Οὐ πίι]ε58. Ἀοΐβ χχίϊ. 21: 
ΒΡ Πα: 

ἐρέτε ἐδίησσ ἢ Ῥγεβοπί θοπάβ δηά ᾿τηρυίβοη- 
τηθπξ απ ᾿ππροπάήϊης ἄθδίῃ. 

αὐῤο;» 1 ῥαπιὸ δε ϊθυεά.] ἘΔΊΠΟΥ, πὶ ΤῈ πὶ 
1 Βαυβ ἰτυβίαϑα, 1.4. Οσοά. 

ἐῤαὶ αὐυῤ΄ῇῆοάρ 1 ῥάασυε εον»ρηηηξεάί πριέο ῥίγι. 
1 ῖ. ἐὰν ἀεροϑιῖ :" ννΙΟ ἢ ΠΊΔΥ Ππηθδη ΕἸΓΠΟΓ 
{παῖ ψΠΙοῆ Οοά Παά επίγιϑίθα ἴο Ῥϑι], ΟΥ̓ 
τῃαΐῖ ψΜ ΠΙΓἢ δι} Βαά επίγιιδίεα ἰο σοά. ὙΠῸ 

ΌΓΙΠΘΥ 56 η56---ἰ ΠΡ] γἱηρ; ΕἰΠοσ, τ, ἴηΠ6 ΗΟΙΥ 
ϑΡΙΓΙΌ; ΟΥ 2, ἴῃς 501} 45 ἃ ἰγυϑὲ ἴτοῖη Οοά; 
ΟΥ̓ 3, (ποτα ργοθδΌ ]γ) {Π6 ἔϑ ἢ ἡ  ῖοἢ Π6 ννὰ5 
ΠΟΠΊΠΙ5ϑοπθα [0 ΡγΌΔΟἢ ; ΟΥ̓ 4, {Π6 ἀροβίο!ς 
ΟἿ ος σοπηπηἰοἀ το Βίτη---Πὰ5 Ὀεεπ Ἐπουρηΐ 
ἴο Ὀ6 τεπάογοα Ὠθοθϑβασυ ὈΥ {86 56 οἵ 
1ῃ6 ργενίοιβ ννογά “ἀεροϑβιί, παραθήκη, ἴῃ 
1 ΤΊπι. νἱ. 2ο. Βιυΐ πὸ ΨΓΠΕΓ 5 δ με ἴο 
1.56 [πΠ6 βαπῖαὲ ψνογά ψ ἢ ΘΧΘΟΙΥ [Π6 58π|6 
ΔΡΡΙΙσδίοη ἴῃ ἀϊβδγεπέ σοπίαχίβι Ηρθγα {πα 
γαῖη οἵ [που ρἢ ἱπηρ!εἀ ἴῃ “1 Κπονν ἴῃ ἡ ΒΟΙᾺ 
1 Πᾶνε ἐγιιβίεα,᾽ Ἰοδάβ τηποἢ τῆοτα παι γα ΠΥ ἴο 
1Π6 πγχεπίίοη οὗ {πε ἀθροβιέ ννῃῖοἢ πε Αροβίϊα 
Παά επίγιβίοά ἴο Οοά: 2.6. ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ [15 
5011], ΟΥ ἰδ ΠΟρΕ5, ΟΥὁ ἢ15 ϑβδίδξίυ, 5ρεοι ΠΟ Δ Π]Υ, 
θυ Πῖ5 ΠΟ] 561, θοάγ, 50], ἀπά ϑριγιξ-- -4}} 
ΒΘ 15 απά 41] μα ἰβ ἴο θ6Ὲ--ὑνῆϊ οι Πα Πδά εη- 
{τιιϑίθα ἱπίο {π6 μεαηάβ οἵ σοά ἴο Κεερ, 85 ἴο 
Η τὰ βθοπιθά δεϑί, “ δραϊηβί {παΐ ἄδυ," {Π6 δύ 
οὗ [η6 1 ογά 5 δρρβασίηρ ἀϑαῖη, νγῃθη βαϊνδίοη 
ψ1}} θῈ σοιηρ]εῖθ, ἀπά ἤορα Μ}11} θὲ τπογρϑά ἴπ 
ἴῃς ςογίδιπίυ οὗ Ὁ|155. 

13. Αἴεῦ [6 ΡεΎϑοῃαὶ αἰ ρταββίοη οὗ {Π6 ἰαϑὲ 
ἔννο ὑθῦβθϑ ἴο ΨΨΒΙΟἢ {Π6 τηθπίϊοη οἵ ἔπΠ6 Ρονγεῦ 
οὗ Οοά 85 πηδηϊξεβίθα ἴη {πε βαϊναίίοη οἵ {π6 
νου] Πα ((η δοοογάδησε νυ Π]5 115118] βέγ]8 
«πα 4010) Ιδἀ Βϊπὶ, πΠ6 Αροβίϊς γϑίυσγηβ ἴο ἔπ6 
Ργεςερίϑ ἴῃ 6- 8, “ὙΠ βασσιηρ σΡ 1Π6 βἸδε 
Ὑν ΒΙΟἢ 15 ἴῃ ἴπεε, ἀπά ἀε!νεσίπρ {πε (εβε ΠΟΥ͂ 
οὗ νι ῃ]ςἢ γοιῖι ἀγα ποῖ ἴο θῈ δϑῃπαπιβά, γοὺ πεοά 
ΒΕ αἵ πο 1οϑ8 ῥοαὺ ἴο ἀο 11." 

Ηοϊά 2α:1 Βαΐμεγ, μοϊἃ οὐ Κϑορ. ΤΠῈ 
Οτοοκ ἔχε Μ}1}} ΠαγαΪγ θα {πὸ βίγοπρ νγοσα5 
οὗ οὐγ γεύϑίοη. “Οἴου μάνα ἃ ἔστη οὗ βϑυεσαὶ 
ννογάβ μισῇ μοι Παβί Ππεαγά οἱ πιο, με ΠοΓ 
ΒΡΘΟΙΒΟΔΙΠΥ ἃ οἴοαά, ΟΥ ΠΊΟΓΒ ΒΈΠΕΓΔΙΥ {Π6 
τηοάο] οἵ [ῃ6 Αροβί!εβ [εδοῃίηρ--- παν 1ἢ 
5111], ΚΘΘΡ 11. 

ἦι ζαὶερ ἀπά ἰουε αὐῤῆῇερ ἱς ἐπὶ Οῤεὶσὲ ζεσμ. 
ἘῸΓ δύθη {Π6 βοιιηάεϑδέ ἀοοίγιπε δης ἴΠ6 πιοβέ 
Δοσυγαῖθ 5υπηθοἶ5 ἀν81} ποῖ, 1Ε ποῖ Πε]ά ἴπ ἔπε 
ὅτᾶϑρ οὗ ἃ “ᾺᾺ 1 νΒΙ ἢ νγοσκείῃ ΒΥ Ἰουθ.ἢ 

Τὸ Τφοηϑβίογ “ ἴῃς ἴογπὶ οὗ βοιιηἀ ννογάϑ5" ἴο 
6 {πΠ6 Αροβίϊεῖβ ργεοεάϊπε νγογάβ ἴπ ν. 12, 85 
ἃ ἴοστη αἶα νυ ἢ ΤΙπιοΐῃυ νγαβ ἴο ἴδ Κθ 85 δῇ 
ΘΧΔΤΊΡΙΘ, ὑποτύπωσιν, 15 ἀραϊηδέ ἴῃς σοπΐοχέ 
Δηἃ {π| ορἰπἴοη οὗ 4}1 απιη ιν. 

γπςεί, 



ν. 14---18,] 

ἴῃ ἰδ δπάὰ ἴονε ννῃῖο ἢ 15 ἴπ Ο( τῖϑε 
7658. 

14 παῖ ροοά τῃϊηρ νγῆϊο ἢ νγᾶ8 
ςοιηπηϊτεά ππίο {πεε Κεερ ὈΥ ἴῃε 
Ηοὶγ (μΠοβὲ ψῇῆϊςῃ ἀννα!]εῖῃ ἴῃ 5. 

ις ΤΠῖ5 ποῖ Κποννγεβί, {παΐ 8]]} 
{πεν ννῃῖ ἢ ἀγα ἰπ Αϑία θὲ τυγηεά 
ΑΥΤΑΥ ἴτοπὶ πᾶ ; οὗ ψῃοῖη ἀγα Ρἢγ- 
σε] 115 δηά Ηγπιορεπαβ. 

16 ἼΠε [ογά ρῖνε πΠΊΕΓΟΥ τιπίο {Πα 
Βοιιβε οἵ Οὐ πεβιρἤῃοτιβ; ἴογ ἢε οἱ τε- 

ΡΙ; ἘΨΜΌΟΤΈΕΓΙ; 

[τεϑῃβά π|6. δῃά γνγὰβ ποί δϑῃαδπγεά οὗ 
ΠΥ “δίῃ: 

17 Βυῖ, Ψῃδπη ΠῈ νγὰβ ἴη ΚοπΊε, 
μ6 βοιρῃξ της ουξ νεῦγ (Πρ ΠΕ]Υ, 
δηά [ουπά πῖ16. 

18 ὙΠῸ [Ιογτά ρήαπε ὑπίο ΠΙΠῚ 
(ῃαξ με ΠΊΔΥ ἢπά πιεῖογ οὗ {πε 
Ιογά ἴπ τῆλε ἀδγ: δπηπά ἱπ Πονν 
ΠΊΔΠΥ τπϊπρβΒ Πα πρηϊδίεγεά τπηίο 
πα δ Ερμεβιι5, ποι Κπονγεϑῖ νΕΥΥ 
γε ]}. 

14. Τραὶ ροοά ἐῤίπρ «υδίερ «ὐα:ς εο»ιηηἐεαὶ 
ὠπίο ἐῤες ἀεῤ.] ἘἈδίῃοσ, απατὰ ὑμδΐ ρβοοᾶ 
ἀοροβὶῦ, [6 ἀεδροβὶξ οἵ ἃ βουπά ἢ ἴο θὲ 
Βεϊά ὈΥ ΠΙπιβεὶῇ ἀπά ἰδυριί ἴο οἴμετθ. Ἠδετσεα, 
45 ἵπΠῚ ΤΙπΊ. Υἱ. 2ο, {πΠ6 {γι σεδάϊπηρ 15 παρα- 
θήκην, ποΐ παρακαταθήκην. “Ῥαι]," 54γ5 
Βεηρεῖ, “ἤθη ἢἰ5 ἀδραγίαγε νγα5 δἵ Παηά, μαά 
Ὄνο ἀδροβίίβ ; οπα ἴο θὲ σοτηπεἀ το σοά, 
{με οἴποὺ το ΤΙπιοίῃυ. 

ὧν ἐφε Ἡοίν Οῥουΐ αὐυῤίερ ἀπτυεϊ εν ἐπὶ τις.] 
Ῥοβϑιδὶν {Πς 5ρεοῖαὶ σμαγίβηαα ἔοσ {ΠῸ ψοσκ οὗ 
{16 τη Ι ΞΕ ΤΥ νυ ΠΟ ἢ ννᾶ5 ἴῃ Ρδ}]} ἀπά ΤΊπλοΐΥ 
ΌΥ {πε Ἰαγίπρ οὐ οἵ παπήβ. Βιυΐ 6 ΗΟΙΪΥ 
ΟΒοϑβέ ἄννε]]β ἴῃ 411} ἔγις (γιϑίίϊαηβ. Ἐπὶ. 
ὙΠ. οπιι; 2 ΟΟΓ. Υἱ. 16. 

15.--11. 26. Ἀεΐεσγοπος ἴο βοῆθ πὸ Παά 
ΤΑΊΠΠΘΠ ἀνα ἴγομῃ {πὸ Αροβίϊε, οὔ ἔγοτη ἴΠ6 
ξαῖτη, ἀπα σοηβεηιεηξ Ἐχπογίδίοη δηἀ ἐποοι- 
ταβοιηθπί ἴο ΤΙΠΊΟΙΠΥ ἴο 5ιθάξαϑίμεββ, Πά ΠΥ 
1η [εδοῃίηρ,, ἀηἀ ΠΟ] Π655 οἵ 116. 

Τρὶς ἐῤοιῖς ἀποαυεςί, ἐραΐ αἰ ἐδεν «αὐδίερ αγε ἱπ 
“πα δὲ ἐμγπεά ἀαυαν 7οηι γιε.) ὙΝΏΠΕ 81. 
Ῥδ] νγὰθ Ἐποοιγαρίης ΤἸΠ]ΟΐΠΥ, μΠ6 ννὰ5. ποΐ 
ΒΙπηβε] υιποιξ σαιιθα ἔργ ἀθργεββϑίοη. γε 
Κπον ποίῃϊηρ οὗ {πε οἸΓοιυπηβίδηςοβ δ] ὐθὰ 
ἴο ΠΟΙ οὗ {Π6 Ρευβοπβ παπηθά. ΤΠ οσοιγ- 
ΤΟΠΟΟ5. ἴοοκ ρΐαοςε αἰΐζεσ {πΠ6ὸ σϑίθαδε οἵ 8. 
Ῥδὰ] Ποπι {ΠΕ ἹΠΊΡΓΙΒοηπιεπέ παγγαϊθα ἴῃ {πα 
Αςεΐβ. 8:. Ῥείοσ, ψῇο ψτγοίε ἴο τῃ6 (ἢτ5- 
ἰὰπη5 ϑοαίζοσοά ἴπ ἤνε ργονίποθβ οἵ Αβίᾷ, 
ΔΠ6465 ἴο Ρεγβεοιίοηβ ἴο νυ ΠΟ ἢ ΠΟΥ ἡνΈΓα 
ἘΧΡοβθά, απ ψῇΙΟἢ τϊρῃξ ἤανα οδιιβθὰ {Π6 
ἀείεοξίςοη οἵ ψΒῖοἢ 5.1. Ῥϑὰ] σομρ]Δ1η5. ὙΠῸ 
νγογάβ, “411 {ποὺ ΠΟ ἅτ ἴῃ Α514," γᾶν 
τήθδη {παΐ 411 {π6ὸ σοηνοσίβ πον ἴΠ Αϑῖδ, ννῇο 
Βιαά Ἰαἴο]ν θδθθη ἢ ἢϊπὶ αἱ πιο, Παά {Πογα 
ἀεβεγίεα ἢίτη ἴῃ ἢἰ5 ἀδὺ οἵ {τἴα]; δυΐ {πο Ὺ 
ΤΑΊΠΟΥ Ροϊηΐ ἴο 4 ἰαῦρε ἀείδβοϊίίοη ἔτοπὶ {ΠπΠ6 
ἈΡοβίϊε «πὰ ἢ15 [θδομίηρ οἡ {πὸ ρατγί οἵ {π6 
(γι βϑίίαπβ ἴῃ δία, ᾿πΠ {π6 Ππηϊ θα βθηβδθ ἴῃ 
ὙΥΒΙΟἢ {ΠῸ ΠΑΠῚΘ 15 υδεά ἴῃ Αςίβ ΧΥὶϊ. 6, ΧΙΧ. 1ο, 
ΤΟΥ ῬΥΟσΟΠΒΙΪαΓ Αϑῖα. ὙΠδΐ {πουρὴ ἰαγρα 1ἴ 
νγὰ5 ποΐ τπηίνογϑαὶ, ρρεαῦβ πὶ [Π6 Ποχί υϑῦβθ. 

Ῥργβεϊμς. ῬΆΥΒΘΙ1.8 ἴῃ τἢς Ὀε5ὲ Μ58. 

16. ΑΠΠ1 5αϊά, γεξ ποῖ 4υϊία 811; {ποῦθ ἃΓα 

οχοθρέίοημβ. ὙΠογα ἴ5 (ῃς Ποιιβαμο]ά οἵ Οπε- 
ΒΙΡΒΟΓΙΙΘ: ΠΥ ΟΟά Πᾶνε ΠΊΕΓΟΥ ἸΡΟη ἴ ἀπά 
Βιπλ! 

ατῤαριεά 9 γι} εραὶπ.] Α ΡΓΙΒΟΠΕΙ ἴπ ἔτεα 
οὐδίοαυ (Πἴθογα οπβίοα 4.) νγὰ5 σμαϊπεά ΕΥ̓͂ οπε 
υτῖδέ ἴο {Π6 50] ἀϊθσ ννῃο Κορί ἢϊπι. 866 Αοΐβ 
ΧΧΥΠΙ. τό. ὙΠΙ5 ΠΊαΥ ΡῈ πε εχρίαπαίίοη οἵ 
186 ϑ Πρ ΑΓ “ σΠαῖπ," δηά ἃ παΐῖιιγαὶ ἀηά ὑπάο- 
βίσηθά ςοἰποίάθποθ Βεΐνγεθη ἔπε ερίβι]ε ἀπά 
16 ἔδοΐ. 

17. Βμι Οπ {89 οοπίτζαιγ: “θυΐ 15 
ἤΘΓΕ ΠΑΓΑΪΥ 5ίγοπρ ἘΠΟῸΡΉ. 

τε» αἰ ίσεη!γ.] δΙΠΟΥ, πὸ τποτθ ἀ111- 
ΒΘ ΠΌ]Υ, 2.6. ἔγοπι πραγίηρ Πξ 1 νγᾶ5 ἴῃ θοηά5. 

Βρ. Ρεδγβοη δϑϑυπηίηρ {πᾶς {ΠῈ στεδίεγ ἀ111- 
ΒΘΠΟΘ νγὰ5 τεηογεα ΠΘΟΟΒΒαΤΎ ὈΥ {ΠΕ βτεδίεγ 
ΒΟΥΘΥΠΥ οἵ 851. Ρδι}}5 σδρεινιγ, ἄγριο. ΒΘησα 
ἔογ 1ῃ6 ἴαοϊς οὗ ἃ βεοοηά οδρίϊνιγ. Μίποῦ 
Ἄν οΥΚ5,11. 3832. 866 γ. 9 δηἀ ποΐβ.0 ἀπά βεα 
Τπἰγοάποίίοη. 

18. 97, ἐδε Γογὰ ἐπὶ ἐδαὶ ἀαγ.] ὙΠῸ ἀδΔΥ οὗ 
{Π6 σοπηΐης οὗ {πε 1 οτά, 
“ΤῊΣ Ποτά {Ππ|5 τερϑαίεα πᾶν Ὀ6 {ΠΠ{|Ὲ 

τῆογο {Π8η {Π6 ταοργοσαὶ ργοποιη “ ΠΙτη5ε ἢ 
ἃ Π|Π| επιρμαϑϑεά (Βεηρε]), Ἔβρθοῖδ!]γ 1Ε {πῈ 
Ἔχργοϑϑίοη “πηαΥ (πῃ Τοτὰ ᾿ Παά Ὀεοοπια ἃ 
[οσπλι]α ΟΥὨἨ ΡΓΑΥΕΓ δηά Ὀ]οϑϑίηρ. (ἈΠ ογα.) 
ΟΥ̓, 2, ἴΠ6 βεπίθποθ τηΑΥ θ6 ἃ ργάυεγ ἴο σοά 
1{Π6 ΕΔΙΠΟΥ {παῖ ΟΠΟβιρἤοσιι5. ΠΊΑΥ ΠΠα ΤΊΘΓΟΥ 
ἔγοπὶ {πῸὸ ϑοὴ ἴο ΨΠοπὶ ἰ5. “σοπιπη 6 8}} 
Ἰυάρτηεης " (]ὈΠη ν. 22). ΟΥ̓́, 3, ἃ ὈΓΑΥΘΙ ἴο 
ἴῃς 1 ογά [6515 (ἢ σῖβε [Παΐ Π6 ΠΊΔΥ Πη ἃ ΠΊΘΓΟΥ 
ἔγοιη Οοά {με [πάρε οἵ 411. ὙΠε ἰαϑί 15 ρεσ- 
Παρ5 {πε πηοβὲ ςοπβοπαηΐ ΨΊ νογ. τό. 

μιο γη6Ὶ ὙΠΕ56 ννοσάβ ἅτ ποῖ ἴῃ {πμ6 
Οτθεκ, ΠΟΥ 816 ΤΠ6Ὺ πϑοοββασγ. Ηδε Πδά ἄοῃθ 
ΤΊΔΗΥ δοΐϑ οἵ βοοά βεγυῖςε ἴο {Π6 βαϊπίβ ἔΠεγε. 
ΤΗΟ {γαηϑίδϊίοη, “ πονν ἔᾺΠ]Υ μῈ Ἐχογοϊσεά {πΠῸ 
οὔτε οὔ ἄδασοῃ ἔπεσα," 15 Ροββδίθ]α, Βαϊ ποῖ 
ΡΓΟΡΔΙ6. 

τον αὐε} Τα τ. “ Βείίεγ," 2.6. “ἴδῃ {Π4} 1 
πορά {6}} {Π66.᾿ 

[{ Βαὰ5 θεδθη ἱπίεγγεα ΓῸΠῚ γυεῦ. τό {παξ Οπο- 
ϑΙΡΠΟΓΙΙ5 νγα5 ποὺν ἀθδά. [{ τπηδύ 6 50: δεῖ 
[η6 ννογἀ5. οὐἱύ ἱπάϊσαϊο ἔπαΐξ ἢς ννα5 αρϑβεπί 



ού 

ἴγοπῃ 15 ἔα πη γ. Ηδ 5ββεῖηβ ἴο ἢᾶγο Ὀέδη ΕΓ 
Ἰαίεὶν νυ 81. Ρδὰ] δ Ἀοπηθ, ἀπά τϊρῃξς θὲ 
ποτ 511], ΟΥ̓ ῸΠ [15 ἸΟΙΓΠΕΥ͂ Ποηθ. ὙΠῸ 
ΓαγίΠοΥ ᾿πΐθγεπος ἄγαννῃ Ὁ Ἀοπιδη (δίμο]ς 
(ΟΠΙΠηΘΠίδίοΥβ 1Π ἔΆΝΟΌΣ Οἵ ΡῬΥΔΥΟΙΒ ἴογ {Π6 
ἀεδά, 15 ποῖ ΟἿΪ]Υ ὙΕΓΥ͂ ΡΓΘΟΔΙΊΟΙΙ5, ἃ5 Οπαβὶ- 

11Π| ΤΥΙΜΘΗΕΒΎΣΊΙΙ. ἰν. 1-- 5. 

ῬΠΟΓΊΙΒ γη σέ, αἴ ΔΠΥ ταῖς, ὈῈ δἰΐνθ, θυΐ Πᾶ5 πὸ 
Ὀεαγίηρ οἡ {Πππ ΚΕ ΟΠ 5} σγβίεπι οἵ Ῥγδυθσ ου 
της ἀε]νογαηος οὗ ἴῃς βοι]ς οὗ {6 ἀεραγίθά 
ουξό οὗ Ῥυγραίοι᾽Υ. δι. Ρδι)]β ΡῬγαυεσ ἔοσ 
ΟἸΠΕΒΙΡΒΟΓΙΙ5 νγᾶ5, [Πὲς ἢς τηϊρῃξ πὰ ΤΠΘΓΟΥ 
αἱ ἴῃς ἀδγ οἵ {πε 1, ογα 5 σοπλίπε. 

ΘΕΡΑΡΊ ΕΕ ΕΙΣ 

Ι 171 ς ἐχλογίεαί ἀραΐ7 ἐο εοποίατις» ατια] 2675 6- 
φεγαγιζε, αγια1 ἰο αὖ ἐὰε ἀπίν οὐ ἃ γαλίλγεῖ 
σεγσυα,έ οΥ ἐφε Ζογα 1η: αἰϊυϊαϊΐηο ἐλς τυογα 
αγὶρλΐξ απια] σέαγίτιρ γογατιε αὐταὶ ταῖν ῥαὖ- 
ὀλζγιρο. 7 ΟΥ Μγηιέπαης ἀγα Π λίείμς. 19 
714 γοηγιααίΐογι οὐ ἐΐε ογαὶ ἐξ 5172. 22 774 
ἦς Ἰαμράξ τυλέγέο ἐσ ὀετυαγε, ἀγα] τυλαΐ ἰο 
7ολίοτυ αὐίεγ, ανιαἱ 17: τυλαΐ ςογέ ἐδε σεγυαηέ οὐ 
216 Ζογα οτεσἠξ ίο δέελασε ἀληιεεῖ,, 

ΠΕ {Πεγείογε, πὴ 80η, θὲ 
βίγοηρ ἴῃ τῆς ρύαςα [δ 5 ἴῃ 

(Ἠγῖβϑε [6ϑβιι5. 
2 Απά τε τῃϊηρβ5. {Πδΐ {ποῖ ἢδϑί 

Πεαγά οὗ π|ὲ ᾿ ἈπΊοΟηΡ᾽ ΠΊΔΠΥ νυν] Π65565, ᾿ 9» ὦ 
{πε βᾶτηθ σοπΊπηξ τῃοι! το (Δ Π{π| 
Ιηθη. ψγὺπὴοὼὺ 51Π4}} θὲ δῆϊε ἴο τθδοῇ 
ΟΥ̓ Ο 5. αἴ5ο. 

32 Του τΒεγείογε ἐπάπγε μαγάμπεϑβ, 
45 ἃ φορά 50]416γ οὗ [εϑβϑιι8 (ἢτίβε. 

4 Νὸ πιδη τΠδὲ νγδγγείῃ βπέδηρ]εῃ 
ΠΙΠΊ56 1 ἢ {πὰ αἴαϊτβ οὗ Ζμῖς ἴτξὰ ; 
(παῖ ἢῈ πιᾶὺ ρβαβε ἢϊπὶ ψγπ0 Πδίῃ 
σἤόβαη ἢΪπ ἴο θα ἃ 50] Ιεγ. 

ς Απά Ιῇ ἃ πιδῆ αἴβο ἔγινε ἴογ 
ΤηΔϑζθγ 8, γε 15 ΠῈ ποΐ οσγονγπεά, εχ- 
ςερί Πα ξεῖνε ἰδυνία!]ν. 

(ΗΑΡ, 11].--ΞἾ, Τῤοις ἐῤεγεζογε] ϑίποθ 8]] 
ἴῃ Αβία, νυ] ἢ 5οπΊθ ἔδνν Ὄχοθρίοηβ, δι: ἢ ἃ5 
ΟΠΕΒΙΡΠΟΓ5. ἀπ ἢ ἔΆΠΪγ, πᾶνε {πγποά 
ΔΥΤΑΥ ἴγοπὶ πΊ6, ἀο ἴποιι [Π6 πηογο, ἄο. 

δὲ σἰγοησ.) 8 βίσουρίμβοπμθᾶ, ΡῬευπαρϑ 
“ ἸηννΑΓαΪγ." Βρ. ΕἸΠοοῖ. (ΟΕ ΕΡΉ. νἱ. το. 

ἦπ δε σγασε ἐῤαί ἃς ἱπ ὥργε “επμ.] 
“Οταρο ἢ Πα5 Πεῦθ θεθη δκϑη ἔογ {6 βσσδςθ 
οὗ [Π6 τηϊηϊβίογα] οβοθ, {πὸ ΟΒαγίϑπηδ ἴῃ 1. 6, 
ΟΥ̓ΒΡΕΟΙΠΟΔΙΙν ἴογ {Παΐ οἵ ργθδοπίης {Π6 ν οτά: 
θυΐ 1 15 πιογθ ΡγΟΌΔΌΙΥ {πὸ βἱ οὗ βαποίῇ- 
οδίίοη οὗ 1Π6 ννῇοὶθ πιδῃ ἴῃ ἢἰβ Ρεῦβοῃαὶ, 85 
ὙΜ6]] 845 Πῖβ πη] βίο σία], ομαγασίου : ἃ δι νΒΙοἢ 
15. ΟΠΪΥ γϑοοῖνοά δηα οπ]ογθα 5, ἡ. 6. ἴῃ τιηϊοη 
ψἹ, ΟἈγῖδὲ [εθιι5. Όη χυ. 4, 5. 

2. α»1ογ1᾽ γη1αην «αυἱέπεςσε5.) ΤΟ νυ] Π65565 
μανθ Ῥθθη Θχρ αϊηθα ἴο τηθδη, 1. ΤῈ ςοη- 
δτοραίίοηβ ὑνποπὶ “ΓΙπΊοΐῃυ Παά Ποαγά 8.. Ῥι} 
ἴεαοῃ. 2. πα οἴπεσ Αροβίϊθβ. 3. ΤῊΘ τηδγ- 
ἴγγϑ. 4. (85 ΌΥ Μοβῃειπλ) ΤΙπιοΐῃν 5 ἔθ ]]ονν- 
ΒΟΠΟΪΑΓΒ, νγπῸ ΜΠ ΠΙπὶ τϑοοῖνθά δὲ. Ῥι}}5 
ἸηΒΙΓΙΙΟΙΙΟΠ5. [ῸΓ ἴΠπ6 τηἰΠἰβίγυ. 5. Βιιξ τῆον 
ΔΓ6 πηοβί ργοῦδθὶ]ν ἴπΠ6 Ῥγαβουίουβ ἀπά οἵ ποῦβ 
ΡΓαβεηΐ αἱ ΤΙπιοΐῃ γ᾽ 5 ογάϊπαίοη, γῆ Ποατὰ 
1π6ὸ σμαγρα νμῖ ἢ δ[. ΡῈ] ἀο]νεγθά ἴο Πΐτη, 
ηα σοι] ὈΘΑΥ θϑεμηοηΥ ἴο ΠΪβ5 δοσορίδηοθ 
οἵ τ; “ποΐ ΠΊΟΓΟΙΥ βρϑοίΐαίουβ οἵ ΤΙπιοίῃν 5 
Ἰηδίσιοίίοη, θα. ἀοῆηϊίς ἱπάθρεπάθηε υυἱῖ- 
Πθ5565 ἴο {πθῸὸ {γ1 οὗ {πὸ {πηδ5 ἰδιιρμί.;" 
19τ. ἡ διρῃδη. 

ἐῤὲ τανε κοηι)ξ ἐδοι ἰο ζαϊέδγμ γτερ.] 
Νοῖ τπϑγεὶν “ ΒΕ] ον σβ ἢ θυΐ “ γαβενουίῃγ.ἢ 
ΔΝ ΒοίΠου [Π15 ἀθροϑὶξ (παραθήκη (ἰ. 1.4) οοπι- 
ΡΓΙβοὰ ἴῃ {π6 νεγὺ παράθου, “ ςσοπηηϊξ ἴποι ἢ) 

Πιαά 45 γεῖ ἴδκθη {πῸ βρεοϊῆς ἔογπι οὗ ἃ ογεεά 
ΟΥ̓ ΓΟΥΠΊΙΠΪΑΓΥ, ᾿ἰ 15 Ποῖ Θα5ὺ ἴο δ5ᾳυὺ. ϑ0 ἢ 
ΒΥΠΊΡΟΪ5. νγΕΈΓῈ ΟΟΓΙΔΙΠΙΥ ἴῃ 56 ἴπ ἴῃ6 2πά 
σθηΐασγ. Βιιΐξ {πε ϑιιδβδίδηςε, αἵ ἰθαβῖ, οὗ {πε 
{Γυ{Π5 δι ρῃς ννᾶ5 ἴο θὲ ργεβοσυθά σαγοίι!!ν 
ἀηα Παηάοα ἄοννη 41 Π  ᾺΠ]γ. 

8. Τρῤοι ἐῤεγεζογε ἐπάμγε ῥαγάπε.ς. ἘΔΙΠΟΥ, 
ΒΌΆΡΟΥ δϑίτούϊοι τι τι6: ἴακα την 5μᾶτο 
νἹ πὴ ἴῃ βυβεγιηρ. ὙΠῸ ἔγιε σγεδάϊηρ 15 
Συγκακοπάθησον, ποῖ Σὺ οὖν κακοπάθησον, 
ἔγοπὶ νυ ΠΙΟἢ ΟἿ νουβίοη 15 πηδάο. 

4, ἐῤῥαὲ αυαγγείφ.] ΒΔΊΠΕΓ, βουυὶπρ 88 ἃ 
Β014 167, 

ἐῤὶς 5.3 Βαΐμοσ, κ 1176. “ ΤῊΙ5 "15 ποῖ 
1Ϊῃη 1πΠ6ὸ στθοκ. 1,165 θιι5ΙΠ655 αηα σαγθϑ. 

ῥαὲδ ἐροτοπ ῥίγ.] ἘΠπΥΟΙ] ἃ 11. 
ὙΠῸ πηπηθαϊαΐο Δρρ]σαΐοη οἵ {Π6 ἤριιΓα 15 

ἴο ΤΊΠΊΟΙΠΥ 85 5θυυηρ 1ῃ ἢ15 ΠΊΪΠΙβίογι αὶ σαρα- 
οἰἵν τὴ {π6ὸ Ποβῖ οἵ ἴπε Ομαγοι τηΠπαηξ: δαζ 
ἴ μὰ5 Ὧη δ] ΠΑ] οἷοβα 5! ἤσαησα ἴο ἜΥΕΥΥ 
ΟΠ6 ΠΟ Πᾶ5 Ὀδθη β:ρῃθα ψ ἢ {ΠῸ βρη οἵ {πῸ 
τοββ, ἴῃ ἴοκθη {παΐ ἢ6 5Π4}} ποῖ Ὀ6 δϑῃαπηθά 
ΤΠΔΉΓν ἴο ἤρπξ πὑπάργ ΟΠ γΙϑι᾿β ὈΔΠΠΟΓ 
ϑαϊηβί βίη, {ΠπῸ ννου]ά, ἀπά {ΠπῸ ἄδνυ!, ἀπά τὸ 
σοηίίππ6. Π15 [41 {ΠΕι] 5ο] ἀοσ απ βοσναπξ ππίο 
ΠΙ5 {Ππ|π᾿5 επά. 

5. οὐγίπο Κ0Υ γιασίογίες.] ἘδίΠοΥ, βΌσινο 
885 85 δὐβ]οΐθ Απά ποῖ ΟΠ [5 1ῃϊ5 50 
ἢ {ΠῸ 5ο]άϊθῦ ; 1 ΟΠ6 5Γν65 ἴῃ {πε βγη 65, 
ἴοο, ΠῈ 15 ποῖ οὔοννηθά ὄχοορί μα γίνε 
“ἸΑνν ΠΥ, 2. 6. “ἴῃ δοσογάδηοε ἢ ἴΠ6 
ΤΊ]6 5," ἢ [Π6 {γδῖπῖηρ ἀπά {ΠῸ ργθραγδίίοη 85 
ν}Ὲ]}} 45 ἴῃ {Π6 δοΐιδὶ] σοηΐοβί. 



ν. 6---ἰ 3.1 π ΤΕΨΗΟΕΕΥΣ 11: 

,.1. 6 ΤγὌὈ[ΜΠε Πιιβραπάπηδη τΠδ ἰδθοιγθῖῃ 
,ἴα- τηλϑὲ θῈ ἢγϑέ ραγία κοῦ οὗ τῃς ἔγι!ῖ8. 
ρε. 7 ΟὈὐηρίάεγ ψμᾶῖ 1 540; δηά τῆς 
“, Ἰνοτά ρῖνε τῆες πηάἀεγβίδηαίηρ ἴῃ ἃ}]} 
γηΐές. {Π]Πρ5. 

8 Βαεπλεπηθεῦ {Πδὲ [εϑι5 Ογιϑέ οὗ 
της 5εε4 οὗ [αν 4 νγὰβ γαϊϑεά ἔγοπ) 
τῆς ἀεδά δοσογάϊηρ ἴο ΤΥ φΌΒΡΕΪ: 

9 νΒεγεῖπ [1 5ι8πετ {σοι Ὁ]α, ἃ5 ΔΠ 
ΕΝ] ἀοεῖ, ευδη τιηῖο Ῥοπάβ ; δε {Πε 
νγοτγά οἵ (σοά 15 ποῖ δοιπά. 

Θ. Τόὲε ῥμοδαπάγιαη, 45. “ΟΥ, ἴο ἴακε 
ΔΠΟΙΠΟΥ 15 γδίίοη : “10 18 86 Βαβρθ8πᾶ- 
Ια ΜῈΟ ἸΔΌΟυΓΒ᾽--ποί πὸ ννῆοῸ πορ]θοΐβ 
5 ψοῦκ--- πὸ πὰϑύ ἢτϑύ ρασίδκο οἵ 
689 ἔταἱῦ5." ΤὍΤο οοἸἸ]θοΐ {ΠῸ 5ιπὶ οὗ ἴΠ656 
ἴῃγοο ΠΠ 5 ΓδίοΠ5 : “1)Ὸ ἴποιι ἴα ΤΥ 5ῃαγα 
ὙνἹ ἢ ΠΊΕ ἴῃ 5 ἤἔθγιηρ : [Ὁ 15 {Π6 ἰανν δηά ἼἿοη- 
ἀϊξίοη οὗ βιισσθϑθ. ΠῸ βο] θυ οἡ ἀπν πλιιδί 
ἄδην ΠΙπη561Ὲ 411] {πε αὐναηΐαροβ δη επάήθαγ- 
τηθηΐβ οὗ οἰν] πα ἀοπηρϑίὶς [1 : [Π6 δι ῃ]εῖθ τη 
[Π6 ξ4ΠΊ65 πγιιδὲ ποῖ πόρε ἴΠε σσοννη, πΠ|655 ἢ 
ΟὈΒΕΓνο5 {Π6 βίθγῃ ἰαννβ οἵ [Π6 ἰγδίηϊπηρ δηά 
1ῃς6 οοπίεοβξ  {πδξ Πιιϑοδη πη η ΟὨΪΥ γῆ Πδ5 
οπήαγοα {Π6 [01] Π45 ἃ στρῇῃΐ ἴο 5μᾶγε {π6 ἔγ"5.᾽ 
ψεγβα ὅ, {Πεγεΐογθ, ἄοεθς ποΐ Ῥθδγ γε Ὁ οα 
{Π6 φυσϑβίίοη οἵ {Π6 πηαϊπίθπαηοα οὗ τη Πἰβίεγϑ, 
ΠΟῸΡῊ 1 ἄοο5 50 πάγου ὈΥ βαποί!οηης 
[Π6 ΡΓΙΠΟΙρΙ6 {παΐ ἸΔθΟΙΓ 5ῃοι]ά “4 ]1ῈῪ ἔῸΓ 
Τενγαγά. 

Ἴ ΟὈΠΠΩΣΡ ἀὐϑαῦ 1 247. 1.6. ΝΠΔΕ 1 
πιθαῖ ὈΥ {π656 ἤριτιισεβ. Ὕοιι Δ΄ΓῸ ννῈ]}} 4016 ἴο 
ἄο 50, ἴοτ, ζἄο. 

ἀπά ἐῤὲ 1ιογά σίυε ἐῤε}.1] ἘδΙΠΟΥ, ἔῸΥ ἐμ 6 
Τιοτὰ {111 σὶνθ 8866. ὙΠὲ ργδίογδθ!θ 
ΤΘΔάΙηρ; 15 δώσει, ποΐ δῴη. 

8. Κοριοηιδει,, 45᾽..7 ““Βθαγ ἴῃ πιὶηά." ὙΠῸ 
ΠΟΠΠΟΧΙΟΠ 5θοτὴβ ἴο δὲ: Βιιξ ννῈΠ 1] 15 [0115 
ἀπά ϑυἤἴεγίησβθ ἴΠ6 (σοβραὶ Πα5 4150 115 βίογθβ 
οἵ Δθοιπάϊπρ ςοπβοϊδίίοη. Ὅ}6 ΓΟΠΊΘΙΡΤΆ ΠΟΘ 
οὗ [Π6 τίβθη δπ4 υἱοΐουϊοιιβ ϑαυΊΟΙΓ 15 [Π6 σοπι- 
Τοτί δηά βυρροτέ οἵ Ηἰ5 πηϊπἰϑίογβ. 

9 ρὲ «εεά ὁ} Παυϊά.1] Απά {πογείοσγε ποῖ 
ΟἾΪΥ [Π6 ρῥσγογηϊβεά Μαεβϑίδῃ, οὗ [η6 ἐσῖθε οὗ 
7αάδῖ, δπά ἀεβοοπάδηϊΐ, δοσογήϊηρ ἴο ρτο- 
ῬΠΘΟΥ, οὗ {π6 [εν ῖϑῃ Κίηρβ, Ὀιις 4150 πηᾶῃ ἴῃ 
[πε {τυ ἢ οὔ ΟἿΓ Ππαίιγα, ΔΠ4 σΟΠΒΘαΙΠΘΠΙΙΥ, 45 
Τίβθη ἴτοπὶ {πῸὸὶ ἀθδά, {πεῸὸ ἢγϑίγι5 οἵ {Π6 
ἄἀεδά. 

721) σουῤῥε.] ὍὙΠῈ Οο5ρεὶ ψ πο ἢ 1 Ργθδοῃ. 
ΟΕ α ΟοΥ. χυ. τ. ὙΠεβο ννοχγάβ, ψ Β ἢ 
“ΤΙΠΊΟΙΗΥ νγὰ5 ἴο ΘΓ ἴῃ ΠΊΪΠ4, ΤΠΔΥ͂, ΡΟΓΠΔρΡ5, 
δε ἃ εἴδιιβε οἵ ἃ οσγεβά οὐ ἀμασοῃ ἤγηη. Οἔ 
1 ΓΊτα. 11}. 17: ἘΠ, Υ. 14. 

9. ἤῥεγεῖη.) 1. 6. ἴῃ [6 Ργεδομίης οὗ ννῃ] ἢ 
Οοβρεὶ. 

1. ΓΠεγείογε 1 επάμυγα ἃ}} τῃϊηρβ 
ἔογ τῃ6 αἱβοι᾿β ϑ8κεβ, [Πδὲ {Π6ῈῪ ΠΊΔΥ 
Αἶδο οδέαίπ τ[ῃ6 βϑαϊνδίίοῃ ννῃϊςἢ 15 ἰπ 
ΟἸτῖβε [Ἐϑιι5 νν ἢ εἴεγπαὶ ρ]ογυ. 

11 {ὲ 1: ἃ [ἢ] βαγίπρ: Εὸγ 1Ε 
νγε Ῥὲ ἀεδά νι 171, νγε 541] 4150 
Ιἶνε νντἢ Λΐηι: 

12 ἴ ννε βιεγ, ννεὲ 5[}] 450 γείρῃ 
ννἢ Δπι: 1 γε ἀθηγ ἀΐπι, ἢ6 4150 
Ὑ}01}} ἄδην τι: 

17 {τὸ ΡεΙο δες ΠΕ, δ. -ἰχδ 

εὐ ἀοογ.)] ΜΑΙ δΟΌΟΥ, 45 ἴῃς ννογά [15 
{τγαηϑίαϊθά ἴῃ 1ἃ{,πΚα6 ΧΧΙΙ. 32. 

ἐυὲπ πηΐίο ῥοπάς] δὰ] νγὰ5 ῬγΟΌΔΌΪΥ 
ἐγεαῖθα ΠΟ ΠΊΟΓΕ 5ΕΥΘΓΟΙΥ {πη 'ἰπ ἢϊ5 
ΤΟΓΠΊΘΙ ΤΠ ΡΓΙϑοηπηοπί. Αςίβ ΧΧΥΙΝ. 16, 30, 31. 

δμέ ἐβδεὲ «υογὶ 9.0) (οά ἱς ποὶ δομπά] 1.6. 
ΑἸ ΠΟοΌΡ ἢ ΠΟΥ τηδΥ ὈΙΠά 716. ΟΥ, ΡΗ]]. 1. 12-- 
14. Ηετγο, Πονγευεσ, [Π6 δρρ]]σδίοη 15 ΠΊΟΓΘ 
ΒΈΠΟΓΑΙ. ἌΝ ΆΠΘ ῬῈ] 15 1ἴΠ ῥγίβοη δἵ ἘΟπΊΟ, 
1π6 (ὐοβρεὶ 15 γι ππίηρ 15 ἔγθα σΟΙΓ56 ΟΥ̓ΕΓ ἴΠπ6 
ψΠΟ]6 Ἀ οπίδη νγοσ]ά. 

10. 1 επάμσγε) (ΟΠΘοΥΪγ, ποῖ ΤΠΘΓΕΙΥ 
ῬΑ ββίνεϊν, 411 {μϊηρ55, θοηάβ, βιιβογίηεβ, ἀθδίῃ. 
(Βρ. ἘΠΙςοίι.) 

ἐδὲ εἰεε ἢ Οὐοὐδβ σβοβθὴ οπθβ, ὑπο ΠΟΥ 
ΑἸτοδάν ἴῃ {πὸ (Πυγοῖ, οΥΓ ἴο θὲ σα] ᾿πίο ἴἴ 
αἰζαγννασάϑ. 

ἐραΐ ἐῤὲν πιαν αἰφο.] Ἐ δίμοσ, [Πδὲ ΓΠΕῪ 4150 
ΤΑΔΥ͂ : ΠΟΥ 845 ννῈ]}] 85 ννο. 

«υἱὲ εἰεγπαὶ σίοσν ἘΔΥ τηοτο, ἔΠεη, ἔΠδη ἃ 
σοΟμΠίογροῖβα ἴο [Π6 βιβεγιηρβ οἵ {Π15 ργοβεηΐ 
ΨΌΓΙ: Ἶ 7 οΥ: ἵν τῇ, Χ8- 

11. ΠΡ ἃ Και δμ! σταγίισ.] 866 τ ΤΊπι. 1. 
15. ΤΠ]5 ρᾶβϑαρὲ Πα5 ἴπῸ ἀρρϑάγαηςε οὗ ἃ 
Ροτγίίοη οἵ ἃ Ομυγοῃ ΠΥΠΊΠ, ΟΥ αἵ ᾿βεαβϑί οἵ 
4 ΜῈ] Κποννη (Γιβίίαη πηαχὶ πὶ (ΟΥΙΒΊΠΑΠ]Υ, 
Τδδη ΑἸοσγά βιρροβθβ {πὸ υἱΐογαποα οἵ οπα 
βρθακίηρ ππάθγ ΠῸ ΡἸ οἵ “ ργορπεου 7). 1Ὲ 
1 5. 50, ἴπ6ὸ ραγίϊο]θ ""ἔοσ " 1ῖῃ {Π15 νϑγβθ, ἀπά 
ΡΓΟΌΑΡΙΥ {π6 ψνΠοΪῈ οὔ {πε ἰαϑδί οἴδιιβε οἵ 
ὙΕΙ͂Σ 1,3. ΚΊΟΣ ΠΟ, Δ πηοί ΟΠΘΏΥ, {ἸΠ] 5 ΓΘ ΤΕ 
δαάεδα Ὀγ ἴΠ6 Αροβίϊθ ἴπ δοσοπηπιοάαδίηρ [6 
κΓ ΒΑ ΪΩΡ, "ἢ ἴο ΠΙ5 ἀρ το ηΐ. 

ἡζαυε ὧὲ ἀεαά «υἱὲ ῥῇ᾽».] Ἐδίπογ, ἀϊθᾶ 
ὙΪΓᾺ Εΐχτ, 2. 6. ΠΕ αἱ Ὀαρίϊσπιὶ ννα ΈΓΕ 
Ὀαρίϊβεά ᾿ἰπΐο Ηἰ5 ἀεδίῃ, {πα νγὲ 5ῃοιυ]ά νναὶκ 
1Π ΠΟΙ Π655 οὗ 116. 866 Βοχη. ΥἱἹ. 4, 5, ὅ ; (ΟἹ. 
11 υτία; 

10... «ὐὔεγ 1.6: ἃ Ηἰπὶ, ᾿8εδ Ἐοιῦ. 
ὙΠ]. 17. “1 950 6 {μαξ ννὸ βιιοσ τυ ἢ ΗΠ, 
1Πδΐ ννὲ τῆδν 6 4150 ρ]οσιῆθα (οβοῖμοῦ :" ἀπὰ 
ΟΜ 5Ε Σιχ, 27, 28. 

27 αὐ ἄδην δί»ι, 7 Μαίϊ. χ. 332. 

138. 17 «αὐὸ ῥε θυ πο] ΒΔ ΠΟΥ, 816 ἅπ- 
ἔαὶμ ἔπ]. 
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ΔΙ άθεῃ (ΠΕ : 
ΒΙΠΊ56 1, 

14 ΟΥ̓ {πεβεὲ τῃῖηρβ ρὰξ ἐλέηι τῃ 
τε πηθγαηςα, σΠαγριπρ ἐδεηι Ὀείοτγα 
1η6 Γιογά {δὲ ἘΠΕῪ ϑβίγινε ποῖ δροιιζ 
νγογάβ ἴο πὸ ργοῆῖ, ὀκέ ἴο τῆς 51- 
νεγΕπρ οὗ τΠ6 Πδδγοῖϑ. 

Ις ϑέυάν ἴο 58πενν {Πγ561Ε ἀρργονϑβά 
ππίο (Ποά, ἃ νγογκπιδη {Πὰξ πεαάβιῃ 
ποῖ ἴο ΡῈ δϑῃδπιεά, τίρῃτν ἀἰν!ϊηρ; 
της ννογά οἵ (γι. 

ι6 Βιυὲ 5ῃππη ρῥτγοίβῃε σπά ναῖῃ 

ἢθ σαηποΐ ἄδην 

ῥε εαππο ἢ ὝὙΠὲ Ὀεδὲ Μϑ8. ργεῆχ 700, 
“ῸΓ ἄθηΥ ΕΙΠΊ5Ε]ἢ ΠῈ σδηποί." 

14. μὲ δε» ἐπ τεριθηιόσγαπες.) 1.6. ἴῃοβα 
ἴο νγΠοπὶ γοιι τη! βίου, {πὸ [δι Π 8]. 

ἐραρρίης ἐῤεηηι ῥογογο ἐδε 1,ογά.  ““ ΘΟΪΘΙΛΠΙΥ͂ 
ΟΠαγρίησ {πο πὶ ἴπ {Π6 Ργθβεποα οὗ {πε Τνογά 
(5ο τ Τίπι. ν. 21) ποῖ ἴο ἀϊβριιῖΐε αδοιΐ ννογάβ 
(«- Τίπι. νἱ. 4) υδεῦι] ἴῸγ ποίῃιηρ, ἐεπάϊηρ ἴο 
τῆς ιν  σβίοπ, ἴῃ 6 ονοσίῆγονν, γαῖ ποῦ {πη {ΠῸ 
εὐἀϊβοβίοη οὐ {π6 θυ] ϊηρ τπρ, οὗ {π6 Πδᾶγοῦβ.᾽ 

ϑοπβ βοοά Μϑ85. (Α. 61), {πε Ψυϊξαίε, 
ΠΔ11|ς, ἀπά Π ΠΙορῖς νογβίοπβ τεδά λογομάχει 
ἴῃ 186 ̓ πηρογδίϊνο, “ Ὠ ἰβραΐε ποῖ," γῃ ἢ νου ]ά 
τ αἶγες ἃ βίορ ἴο δὲ ρΡυΐ ΔΠῸΡ “ὯΠ6 Τιοτά; 
Βιι Ὀεϑιάθϑ {πδΐ {πὸ ννεῖρῃξ οὗ Μ|58. διιίῃο- 
ΤΙΥ Ργεροπάογαϊοβ ἰπ ἔανοιστ οὗ ἴΠ6 σοΟΠΊΠΊΟΙ 
γθδάϊηρ, {πΠ6 Ὀγραὶς 15 υγιρί ἀπά 1655 ἴπ δο- 
σογάαπος ΜΠ {π6 ἀδαρὲ οἵ 81. Ραμ], 0 
ΕΠΊΡΙΟΥ5 6 ἔοσπη]α διαμαρτύρομαι, “΄ ἐχβοτέ 
50] ηἶΥ "ἡ ἴο ἱπίγοσιιοθ 4η δχμοτγίδίίομ ἴπ 
ὙΠ πγ΄. 21: 

15. αῤῥγουεά μηΐο Οοά.] ἴῃ σοηίγαβε ΨΠ 
ΟΠ6 νγῆο Οἱ {Γἰ4] 15 ἕοιιπα ννοσίῃ]655. 

α «υογζγιαη ἐραΐ πεεάθρ πο ἐο δε αεῤαριεά. 
11|., 6 ΤΟΥ Καδπ ποῦ αϑμαπιοᾶ," (Οἵ, ΡΠ]. 
1. 20, “ ΤῊΥ δαὐποδί Ἐχρθοίδίοη ἀπά ΤᾺΥ ΠΟΡα 
1Πδὲ ἴπ ποίῃϊηρ 1 514}1 θ6 ϑῃαπιθά.» 

γλοδεν ἀἰυϊαάίης ἰδὲ «ὐογά ὁ ἐγμίδ.) ΤΑΙ, 
“ οαξεπρ 5βἰγαῖρηῖ." ὙὉὍὙΠῃὲ ἤρυτε Πμὰ5 Ὀθθη 
ὙΘΓΥ ὙΔΥΙΟΙΙΒΙΥ ἀοτῖνεά : ἔγοπ ἃ ῥγίεβέ αἀἰν! 41 Πρ: 
{Π6 υἱσξίπι, ἃ ϑίθνναγα αἰ βίσ δυτηρ {πὸ Ὀτοδά 
ΟΥ 5ἴουϑϑβ, ἃ β[οποιη 50, ἃ ΠΥ ΡΕ που, ἃ ΡΟ Ρἢ- 
πιδῃ, ἃ τοδά-ουζζεγ. ΠΟ Ιαϑὲ μδ5 Βθὸπ πιοβῖ 
ἐγοπ ΠΕ] δἀορίθα. Ῥογπαρβ {ΠΟΥ ἀγα τῖρηΐ, 
ψ πο, {πκὸ Ηπποσ ἀπᾶ ΑἸξογά, σοπβιάεσ {παῖ 
[π6 ἤφσιισε μδά θθοοπῖο δἰπιοβί ἰοβί βιρῃξ οἵ ἴῃ 
ΠΟΠΊΠΊΟΠ ᾿Ι54Ρ6, 4π4 {παΐ ἴπ6 ννογά μά σοπὶθ 
ἴο τῆθδῇ {|{|6Ὸ ποτε ἴῃδῃ ἴο ““πιᾶπαρε᾽ ΟΥ̓ 
“ Δατη!ηϊδίοσ. 

16. σῤμη.] [Δ., “βίαπά αἱοοῦ ἔτΌπὶ.; 
γοζαπε ὙΜοῚσ ργοΐαμο. 

Ἡγγιεπσς απὰ Ῥριϊεξμ ἡ ἩΥΠΊΘηβΕΙ5. 5 
ῬτΟΌΔΙν {πῸ βαπι6 τηθπίϊοηθα ἰπ τα ΤΊΠ,. 1. 20. 
ΟΥ̓ Ρῃιηείαβ ποϊμῖηρ πλοτα 15 Κποννῃ. 

ΓΤ ΤΟΥ 9 1: [ν. 14---το. 

ῬΑΡΌΙΙΠρ5 : (Ὁγ {Πα γ ψ}}] ᾿πογεᾶβ6 τππίο 
ΤΠΟΓΘ ἹΠΡΌΔ]ΙΠ655. 

17 Απά {Πεὶγ ννοσά νν}}} εδξέ 85 
ἀοίῃ 4 ἰσδηκεγ: οἵ ψῇοπι 15 Ηγιῖπε- ,ν 
Πδριι5 δηά ΡἢΙΠ]εΐαβ ; 

ι8 ΝΠο οοποείηίϊηρ {π6 {γαίῃ 
Πᾶνα δγγϑά, βαυίηρ [δὲ {6 γαϑιγγεο- 
ΤοΠ 15. ραϑέ ΔΙΓΈΔαΥ ; ἀπά ονεγίῃγουννγ 
τῆς (δ οἵ 5οπα. 

19 Νενεγίῃε]εβ5 πε ἐουπάαδεϊοη οΥ, 
(ὐοἀ ϑβιαπάβιῃ ἴβυγα, μανίπρ' {Π]5. 564], ἃ 
Τῆς [οτὰ Κποννείῃ {πεῖ τῆλ γε ἢΪ5. 

18. Τα τγοϑυσγθοίίοη οὗ ἴΠε6 ΒΟΩΥ, αἰνγαγϑ 
4 αἸΠΠΟΥΠΥ 1 ἀποῖοπί τηοᾶα5 οἵ πουρῃΐ, νγὰ5 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΠΥ 50 ἴο ἔμοβε ψῃο, νυ τΠ6 Ἐβθοηθς 
Διηοηρϑὲ {ΠῸ [ονν5, {π6 Νεο-Ρ]δίοπιοΐδηβ, απ 
τηοβί οἵ {πε δα] βεοΐβ νῃΊοἢ ἁἤογνναγάβ οχ- 
Ραπάθά ἱπίο (ποβίοῖβηγ, μαά «ἀορίεά {πε 
ἀπ] 15πὶ οἵ {πΠῸ Εαβί, απά ποῖά πηδίίεσ ἕο ὃς 
6Υ]]} --- 5οπιθί!πΊ65 {Π6 6ν}} ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ, ΟΥ ἢΪ5 ετη- 
Ὀοάϊπηεπί. Ηδπος ΠΟΥ ΨΕΓΘ ΓΟΔΑΥ͂ ἴο δν81} 
{ποπηβοϊνος οἵ {Π6 οΟἴΠΟΥ βεῆβα οὗ γεβυσγσγθοίοη, 
1Π6 τιϑίπρ οὗ ἴῃοβα πὸ ψεγα Ῥαρεζεά ἱπίο 
ΟΠ γῖβέ ἴο πϑννηε655 οὗ Πἴὸ (ΕΒ οχῃ. υἱ. 3, 5 ; (οἱ. 
11. 12); δηά {πεὺ ἀεπιεά {παξ Δὴγ ἔυγί πο Γ 
ΓΟΒΙΓΓΘΟΙΙΟΠ νγα5 ἴο 6 Ὀε]ϊονεά. 1 ῊΪ5 ΟΥΤΟΓ 
Πδ4 Ὀδοθη ΘΑΓῪ ἰδιρμέ πη {ῃ6 (οτπίμίδῃ 
πατεῖ. ΘΕ (ΟἿΣ: Ἐν. 12. 

19. Νιευεγέρεί. ἢ Νοινηβίδηάιην {πε 
ΟΥ̓ΟΓΓΉ τον οὗἉ ϑοιηθ. 

ἐῤε )ομπάκἑου οΥ Οοά εἑαπάρερ σαγε. Ἔ δἴμοσ, 
αοἂβ ἔτπι ἔουπᾶεαίϊοι βίβπᾶβ: 1.6. {πε 
ΟΒυτοι, {π6 “ ρτοαΐ μοιβα ἢ οὗἉὨ νϑῦ. 20, Ὀὰξ 
Ποῖα ἀδϑισπαΐθα Ὀγ 115 “ Τουηάδξοη," θεσδιβε 
1Π6 δηςποϑὶβ ἴα ἴο {π6 Ὀάβθ]θβϑ ἕο γὶοβ οὗ 
Πογοβυ. ΟἿΠΕΥ Ἐχρ]απαΐίοηβ πᾶσα Ὀδεη: {πΠ6 
ἀοοίσιηο οἵ {πὸ τεϑισγθοίίοη οἵ {πὸ θοάν ; ἔπεα 
ῬΓΟΠΊΪσ65 οἵ Οοά; {πε Πάο!γ οὗ σοά; (Πἢτιβί ; 
1Π6 (Πγιβεδη (81 ; {πῸ εἰδοΐίοη οἵ σοά. Βαυξ 
1πῸ οσοπίοεχί ἀπά πὸ Ὡπαίορυ οὗ ΕΡΗ. 11. 19--22 
Ιθανθ Π||1|6 ἀοιδὲ οὗ {π6 σοτγεοῖπεββ οἵ {π6 
ἢγϑί ἱπίογργοίαξοη. 

ῥαυῖπρ ἐῤὶς “εα|1 ““ΤῊΙ5 ᾿πβουὶρίοπ εἢ- 
δ͵τανθά οἡ 11." δεὲ ΖεοΝ. 11. ο; θυ. χχὶ. 14- 
ΠΟ ᾿ΠβοτΙρΡ(Ιοη 15 ἔννοΐο] : ομα οἰδιιβα του ἢ- 
ἴῃς 1Π6 ἔοσεκπον]θάρε οἵ σοά, “Ἴδε 1οτγὰ 
Κπονγείμ {ποπὰ [Παΐ ἀγα ἢ15, οἵ, Νυχη. χυϊ. 5; 
]οΠη χ. τᾷ; {πε οἵ μοσ {πε ορδεάϊεηςε οἵ πιδῃ, 
“Τ 6 ΘΥΘΓΥ οπη6 {παΐ παπηθίῃ {πῸ παπια οἵ {πῸ 
Τοτά ἀορᾶτε ἔγοπι ἱπ| ΠΥ ;᾿ ἀπά ΒΟΙΝ πατβὲ 
ΠΟΠΊθΙΠπς. 45 {π6 τηᾶτῖκ Οὗ ΘΥΈσῪ ἸἸνΕἸΥ βίοπα 
ὈΌΠΈῈ οπ {Π15 ουπάδξίαη. 866 Μαείξ. υἱῖ. 23, 
“1 ΠρνΟΥ ἄπεαυ γοι : ἀδρατί ἔγτοπι πιθ, γε ἔπ 
ὙΟΥΚ ἹΠΙ 4 ΠΥ : ννογάβ ΟΠ νγαΓα ῬΥΟΒΑΒΙΥ 
ἴη ἴΠ6 Αροϑβίϊ!εβ πηιπά. 

ρνι ἢ Ἐαΐμογ, Ἐπ Τοτᾶ, ὙὍὙΠδΕ ῥγοεΐεγ- 
4016 τεδάϊπρ 15 Κυρίου. 

"Ο τ, κα) 

᾽ μενος 



ν. 2ο---26.] 

Απά, 1,εὲ Ἔνεῦυ οπα {πὲ παπηθίῃ τῃς 
πᾶτηθ οὗ (Ἰῃτίϑε ἀδβραγί ἔγοπι ἹπΠΙ 4 α]γ. 

20 Βαϊ ίη ἃ ργεαΐ Ποιῖιϑε ΠῈγο ΓΘ ποῖ 
ΟὨΪΥ νεβ856}5 οὐ ρο]ά χπά οἔ 511νογ, Ὀὰῦ 
αἶ5ο οἵ ννοοά απά οὗ δαγίῃ ; δπά βοπὶα 
ἴο Ποποιιτ, ἀπά 50Π16 ἴο ἀἸἰβῃοποιιγ. 

21 1 ἃ πιδη τῃπογεΐογε ρυγρα πιπη- 
561 ἔγτοπι {π656. ἢε 5141] θὲ ἃ νεβ86] 
τππίο Ποποιιῖ, 54 ποῖ Πεά, ἀπά πηεεέ ου 
{πΠε6 πιαϑίογ᾽ 5 τι58ὲ. πα ργεραγεὰ πηΐο 
ἜΥΕΥΥ φΌΟα ψγουκ. 

22 ΕἸδα αἶβο γοιίῃι! [τι5ῖ5: δὰ 
[Ό]]ονν τὶρμέεοιιβηεββ (αι, σΠΑγγ, 
Ρεᾶςθ, ψιἢ {παπὶ τηδὲ ο4}} οη {πε 
Τοτά ουξ οἵ ἃ ρυγε Πϑαγί. 

τ ΨΙΔΕΤΙ!, 

23 Βυὲ [ὉΟ]15} δη ἃ πη] δαγπαά 41165- 
τἰοη5. νοϊά, Κποννίπρ {παῖ {ΠῈῪ ἀο 
ΘΈΠΑΕΓ 5{{|{68. 

24. Απά τῆς ϑβεγναηΐ οὔ {πε [,ογά 
ΓατιϑΈ ποΐ βέγινα ; διιέ 6 ρεπίϊα τιηΐο 
411 γιο7ι. αρί ἴο τβδςῇ,  ραιεηΐ, 

2ς ἴῃ πηξεκηεββ ᾿πβίγισεπρ {Πο56Ὲ 
{Πα ορροϑεὲ {πεπιβεῖναεβ ; Γ (ὐοά 
Ρεγαάνεπειγα νν1}} ροῖνα {Π6πὶ τερεηῖ- 
ΔΠσ6 ἴο {πΠ6 δοκπον]εάριπρ οἵ {πε 
τταῖῃ ; 

26 Αμά ἐλπαΐ {Πεῦ ΠΊΔΥ ὕγθοονεῦ " στ: 
ατυπ κα. ἄε. 

τΠοπηβεῖνες οοἱοῦ {Π6 8παῖα οὗ {Πε 
ἄεν!}, γῆ ἀγα Πα Κεη σαρίϊνα ὈΥ ΠΙΠῚ ! Οτ. ζαζορ 

αἰΐυε. 
αἴ 15 ψ|}}. 

50. Βιυὲ τπουρ τπ6 ἐουπάσίοη οὐ {πε 
ΟΒασοἢ Ὀεαῖβ {πῸ βίδμηρ ποῖ οπ]ν οἵ Οοάβ 
ἄδογθος διιὲ οἵ ΠΟ]Ιπ655, γαῖ ἴῃ 1ξ, ἃ5. ἴῃ ἜνΕΥῪ 
ἴατρθ ποῖιβθ, ἔπουθ ν}1}} θ6 6ν}} απά ἱπρεῦ- 
ἕξοζίοη πιϊηρ]οα τ Π {ΠῸ βοοά. 

ἐαγὲρ. ἘΔΥΓΒ ΘΙ 876. 

ἀπά του ΐο ῥοποῖγ, ἀπά (π0) “οὔθ ἰο αἀϊ5- 
ῥοποιιγ.) 1.6. ΘΟΠῚ6 ῸΓ ΡΌΓΡΟΒΟ5. οἵ ΠΟΠΟΙΓ 
Δηα 5ἰδίθ, ϑοὴδ [ῸΥ {{Ἰν14] ἀπ ΠΟΙ ΠΊΟΏ 11565. 
850 416 πεῖ ἴῃ Οοὐ 5 Ομαγοῃ ἴννο οἶαββθϑβ, 
{ποι Ἔδοῖ Δα πλ Πρ; οὗ ἄθρτεοβ. Οἵ Μαῖί. 
ΧΙ], 30, 47. 

ΟἹ, Τα »ια ἐδογοζογο ῥεγσο ῥίηηισο ἤγοσι 
1ῤε5. “ἸΒ, {Π6Π, ΔΠΥ ΟΠα 518}} πανθ οἰδαπβθά 
ΒΙΠΊ5ΘΙΕ ἔγοτη {Π656,᾽ 2. 6. ἔτοσα “ [Π6 γθββοὶς ἴὸ 
ἀἰβῃοποιτ," ᾿πϑὲ ππθπεοπεά. ΤῊ μᾶ5 Ὀέθη 
1ποιρμῖ το Ὀςὲ ἃ ρυεοθρί ποΐ ἴο μο]ά Ἴσοπὶ- 
ΤΑ ΠΙΟΠ ὙνἹΠἢ ΘΥ}] τήθῃ ἴπΠ Οοαδβ ΟΠΌσΟΝ, ΟΥ 
ψ ποϑῈ ΠΟ ΕΥΤ ἴῃ ξιπάδτηησπίαϊβ δα 
ἴΈ 15 ταῖπου, βεῦπαρβ, ἃ ἀϊγθοίίοη ἴο οἰθαηβα 
ΟἸΘΒ6]Ε ουξ οἵ ἴΠ6 παμῖθοῦ δηὰ σοπάϊτοη οὗ 
ἼΠοβο “'νεββθὶβ ἴο ἀἸἰβῃοποιγ᾽" ΕΥ̓ ΡΕΓΒΟΠΑΙΥ 
αὈϑίδι πη ἔγοπι {Π6 ον }}5 οἰΓΠΟΓ οἵ [αι ἢ ΟΥ 
Ῥγδοίϊοθ νυ ἢ ἄδῆ]θ μοη. ΟἿ, Ιβϑιδῇ 111. τα; 
2 ΤΟΣ ὙἹ. χ, 

οὐ, δι ΑΒ δὴ ἰπβίδηςθ οὗ ϑιο ἢ αθ5ι1- 
ΠΟΠΟΘ, “{Π6 1515 οὗ γοιῖῃ ἀνοϊά." Τιπιοΐῃν 
ννᾶ5. 511] σΟΠΊΡΑΥΔΕΘΙΥ γοιιπρ' (566 τ ΤΊΠι. ἰν. 
12); Ὀαξ γουίμἜι} ἀρρϑςεβ. απ ῥαϑϑίοῃβ ἃτῸ 
ποῖ ΟΧΕ ΠΡ ΒΗ ἃ ἴῃ πη! ἀ16 116. 

,)ο)οτυ “Ἑο]]ονν αἰζεσ," 5 τ ΤΊΠΊ. Υἱ. τι. 

28. Βιμὲ 7οοἰϊΡ απάὰ ὠπίσαγπεά φμερέϊοσις.} 
Ἐδίμοσ, “ΤῊ 6 ΤΌΟ]15}) ἀπ ἵν πούαπί αι βίο 5 ἢ 
ννΒΙ ἢ {Π6 ἴα]θθ [βδομουβ (νοσ. 17) ἀεραΐα 
(ἐγοΙ ; Καοννηρ," 45 γοι 40, “ (Πᾳΐ {πε γ ἀο 
ΒΈΠάοΓ βίσιοβ." 

24. ραϊίεη!.] ἘΔΙΠοΓ, ζου θαυ ρ, 45 1ἢ 
1Π6 ΠΊΔΓΡΊΗ. 

5. οῤρονε ἐῤεηιφουε.. ΟΥ̓“ ἃτε Ἴοπίεπά- 
1πΠρ ἀραιηϑί ἢΠ1π|.ἢ 

εγαάτεπμιγθ.) ἘΔΙΠΟΥ, ΡΟ ΒΔ ΡΒ δὖ 80116 
Οὐπιθ ΟΥ Οὗ ΒΘΥ; ἴπ Ηἰ5 οὐνῆ βορὰ {{π|6. 

δὲ «αεἰποαυϊεσίηρ) ἘδῖπΠοσ, {89 
Κποσιθᾶρο οἵ {Π6 {τὰ οἵ {πὸ Οοβρεὶ. 

26. “πώ ἐῥαὶ ἐῤὲν γιαγ γδεοανεῦ ἐῤεηισεΐαες 
(πιαγρῖη ααυαᾷεὴ) οἱ 977 ἐδὲ σπᾶγὲ 9 ἐῤὲ ἀευἹ].] 
Ἀδίποσ, πὰ ὑμαῦ ὉΠΟΥ͂ ΤΔΥ Ψ8Κ6 ἊΡ διὰ 
ΘΒ0ΔΡ6 ουύ οὗ 80 51876 Οὗ {86 ἀδονυ1]. 
ΝΟ οπθ Πρ 5 ΟΧργθϑϑίοη 011 {τγαπβίαΐθ 
ἀνανήψωσιν ἐκ. ὙΠ γΟΓΌ 1ΠΊΡ]|165 ἴο ἀννακα 
ἪΡ ἴο 5βοδτιοίγυ ουὔξ οὗ ἃ βίαϊε οἵ ᾿ἱπτοχισδί!οῃ, 
ἃῃηά ἐκ δά άβ5 {πε 1άθα οἵ “80 45 ἴο Ἔβοᾶρε ουῖζΊ 
οἵ ὍὙὍὙΠὲε ἤρυγο νγοι]ά βθοπὶ ἴο θὲ {παΐ οἵ 
ΟΠ6 ΨηΟ Παά Ὀδδη ἴαϊκεπ σαρίϊνα ἴῃ {Π6 5]6 6 Ρ 
ΟΥ̓ ἱπορτιθίγ, σγεϑίογοα ἴο ἢΠὶ5 δου 65, ἀπὰ 
ἴπιι5 ΘΔ ]οα ἴο ἔτεα ΠΙπΊ56 1}, 

αυρὸ αγὸ ἑαζοη σαῤῥϊθε ὧν ῥίηι αἱ ῥὶς «υ1]}.] 
ἘΔΙΠΟΥ, ΡΟμαρ5, γμῸ ΟΥΘ ὕθκοπ οδρύϊνε 
ὍΥ Εἰμὶ δοοοτᾶϊπρ ὅο 886 ΜῈἘ1Π οὗ μδῖ 
ΘΥΪ] οπθ. 86εε δήδιίομπαὶ ποίδ. 

ἔπ]11 

ΔΌΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΣ οα νεῖβθα 26. 

96. ΤΠΕΥο 15 σοηβι ἀθσαθὶο ἘΠ Ου]Υ ἴῃ {Π15 
αἴαιιβθ. ΤῊς ἔννο ργοποιιη5, ῥέηε ἀπ ῥὶς, ΑΓΘ, 
ἴπ ἴῃς Οὔϑξεῖ,, {π6 ἢγϑέ {π6 ΡοΥβοηδ] αὐτοῦ, 
πε βεοοπά {πὸ ἀσπιοπβίγαϊνο ἐκείνου, ΥΒΊΘΠ, 
τπογεΐοσο, [Ὁ 15 1ποιιρηΐ, πιιϑί---απά πὸ ἀουδί 
ΠΒῸΑΠΥ ννου]ά--- τοῖο ἴοὸ αἀἰβθγεπί. ΡΈγβομβ. 
1. ϑοπΊθ, {πογοίογε (45 ἊΝ εἰβίεϊη ἀπὰ Βθηρο]), 

ἜΧΡΙαῖη “πὶ ἴο θ6 “16 βεγναηΐ οἵ σοά," 
61. 24.) ἃη4 “δὲς ν}}}} " ἴο θὲ π6 Μ1Π οἵ σοά, 
1. 6. “Βεΐπρ ταρίπτοα ὈΥ Οοαἷδβ βεσναηΐ ΟΥΓ 
τ ΠΙβίθυ, ἴῃ δοσογήδσποο νυ (ὐοά᾽ 5 ψ}1}} :Ὁ οτ, 
“90. 85 ἱμεποείοσίῃ ἴο ἄο Οοάδβ ψ1}. 2. 
ΟΙἰμεῖβ (Ατεῖ., Εβι15) “ ἴἀΚθὴ σαρίϊνε Ὀγ Π6 
ἄθν!! δοσοτάϊηρ ἴο (ὐοαά᾽β5 νν}}},} 1. 6. 50 ἸΙοῃξ 5 
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Οοά ν}15. 3. (Βεζα, Οσοίμπιβ, Ηαδπιποπά, 
ΕἸΠοΟΙΕ) “ (Πδξ {πὸ ν ΠΊΑΥ γαίαγπ ἴο ΘΟ ΓΠ655 
ουΐ οἵ ἴδ 5πᾶγε οἵ {πὸ ἄ6υ1], φΠοιρ ἢ ἴα Κθη 
σαρίϊνα ὈΥ Πϊπη, 50. 845 {πουοδῖῖοσ ἴο ἀο οὐ 5 
ν}1}}. 4. Τα ςοπϑίγιοςοη δἀορίοα ἀθονθ 15 
{παξ οὗ ΟἿἿΪΓΟ νθύϑίοπ δηά οἵ {πε Ν υ]ἱραΐθ, ἀπά 
15 ἀρργονθά Ὀγ 1)6ὲ ὟΚ εἰΐο, ΑἸίογά, «πὰ πηδηῦ 
Οἴμογβ.. ΤῈ ἀοιποπβίγαςινθ ΡΓΟΠΟΙ ἐκεῖνος, 
{π6 ἴογοθ οὗ νης ἢ 15 ἴο ἰϑο]αΐθ 50 45 [0 [χ 
αἰτεπίϊοη, 15 π5ϑα ηοΐ ΟΠ]Υ ἴο ἀἸ5Ε ΠΡ 15}, θαΐ ἴο 
ΘΠΊΡΠΑβῖβα (6. σ. “ἴῃ {παΐ ἄδγ,᾽ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, 
2. 6. “1μαΐῖ σγραΐ ἀδυ," 2 ΤΊπι. ἴν. 8), Δπα {115 
ΘΙ ἴῃ ἃ βοοά 56η86, 45 116, ΟΥ̓ 1ῃ ἃ θα 56η56 
85 ἰδίθ; δηΐ ἴῃ {Π15 πἰϑαρὸ 1 ἄοεθβ ποῖ ἴδῃ ἴῃ 
ΔΗΥ͂ 51:10 ἢ σοπίγαϑί ἴο αὐτός 85 ἴο ἀδποΐθ, 6 65- 
ΒΆΓΙΎ, ἃ ἀϊβογοης ρεσβοη. ὍὙΠ6 ἰγαπϑίδίίοη οὗ 

ΘΗΡΕΙΒΌΨΗΣ 

Ι ΜἶἜ αὐνογέ οί ἀέψι ΟΣ ἐς ἐΐνιος ἐσ εορεῦ, 6 
αεέρεγηῤείλ ἐδ ὁγιεηεῖες οὐ ἐλε ἐγμίλ, τὸ 27γο- 
2οπραϊοίλ τεγείο ἀΐηε δὲς οτυγε ἐχαηιῤίε, 16 αγιαῖ 
εογριγογιἰεἰ ἐλε ἀοῖν σεγίῤῥμγες, 

ΗΙ5 Κηονν αἷβο, τπαξ ἴπ {Π6 ἰαϑέ 
ἄδγ8 ΡΘΓΠ]ΟΙ5. Ε1Π|685 5Π8]] σοπΊθ. 

2 Ἐὸγ πηδη 5Π8]} θὲ ἰονεῖβ οὗ {Πεὶγ 
Οὐ 86͵νοβ, σονεΐοιιβ. θοδϑίοιβ, ργοια, 
ΒΙΔΘΡΠ πη β. ἀἰβοθεάϊαπε τὺ ραγαηΐϑβ, 
ὈΠΙΠΔη ΚΑΙ, πη ΠοΪγ, 

ΤΡ ΘΒΗΠΕΣΤΕΙ. [ν. 1-.. 

ΟἿ ὙΘΥΒΙΟΠ, ἴῃ 6 Π, ΤΑΥ͂ ΠΟΐ ΟἸΪΥ 6 ἀεξεπάςά, 
δας πλαν Ὀς πιαϊπίδι πο, 85 [πε βαϑίθϑί ἀπά πηοϑέ 
ΡΓΟΡΔΌΪ]θ. [ἢ 5.0 ἃ οοπίοχί {Π6 πηϊπά οὗ {π6 
ὙΥΤΊΓΟΓ ννου ἃ ΠδΓΠΓΑΙΠΥ ΘΠ ΡΠ αβι56 {Π6 Ργοηοιη 
ἴῃ τϑρϑίοη. “Ἢ Νοῖ οη]ν ἴακθη σαρέϊνο ΌΥ Πΐπι, 
Βευΐ (ακοπ σαρίϊνε δοςογάήϊηρ ἴο {πε βοοά ρθα- 
51ιΓ6 οὔ Πα τηοϑί εΥ1} αηὰ νυγεϊοποά οἵ Ὀεϊηρ5." 
Βρ. ΕἸΠςοῖΈ σοηϑιάθγβ 1 ᾿πηργοθδὉ]6 {Παξ 1Π6 
ἈΡοβί]!8 βῃοι)ά 156 [Π6 ἔννο Ῥγοποιη5 ΤΟΥ {Π6 
5416 βιιθ]οςξ ΠΟΓΘ, θη ἃ ἔδνν γεῦβεϑ δθείονν, 
111. 9, ἢ6 11565 {Π6Π| σου ον [ῸΓ ἀἸ Βδσεπε 588- 
͵εοῖ5. Βαξ {παῖ 1π6 ἀδθπιοπϑίγαίίνθ ΡσΌΠΟΙΠ 
ἐκεῖνος 15. ᾿ι5864 σογγθοῖΥ {ΠῈγῸ ῸΓ Δποίμοῦ 
ῬΟΙΒΟΠ ἴπ [5 οἢσο οἵ αἸβιϊη 51 πη, 15. ΠῸ 
ΓΘΆΒΟΠ ΨΨΠΥ͂ ἴἴ 5ῃοι]4 ποῖ ὈῈ πιβεά ἢ 6α 114] 
ΠΟΥΓΘΟἴΠ655 ΠΟΙ ἴΠ [5 ΟΠος οὗ ἐπ] ρἢϑιβίηρ. 

3. ὙΠ δοιε πδίαγαὶ αἰβοςξίοη, ἔγιςε- 
Ὀγθαίκοῖβ, [4156 δοσιιβεῖβ. ἱπσοηεπαηΐ, ἐθτ, τ 

2 2 δαέες. 
Πεῖοα, ἀεβρίβειβ οὔ ἴΠοϑεὲ πδξ ἅτε 
σοοά, 

4 ᾿Γταίζοιβ, πεδάν, διρῃπιπάεά, 
Ιονεῖβ οἵ ρ᾽βάβιιγεβ πηογα {πᾶπ ἰονεῖβ 
οἵ (οά; 

5 Ἡανίηρ ἃ ἔογπι οἵ ροά]π685. δι 
ἀεηγίηρ 1πΠ6 ρόνγεῦ {πείεοῦ: ἔτῸπΠὶ 
500 ἢ ΓΠΓΠ ἈΥΨΔΥ. 

6 ογ οὗ {15 βογί δε ἐμεὺ νγῃὶοῃ 
ΟΓΘΕΡ ἱπέο Ποιιβϑε8. δαπά ἰεδά σαρεῖνε 

π--- 

ΠΑΡ. [Π1. 1τ-9. ΜΝ αγπηίηρ οἵ δν]] {{Π|65, 
ΟΥ]] τοδοθῃοῦβ, πὰ 601} τηθη, δθοιξ ἴο ςοπΊο, 
Δηἀ ΔΙγοδαγυ ἴῃ {Π6 ΟΠτοΙ. 

1. ϑιοἢ ΔηΠοΟιΠοΟοπιθηΐβ 85 ἴποβθ ἴῃ 1ϊ. 20, 
26, ταδί πᾶν [8Π16η ἀδηὴρ ἀπά αἸβαρροὶ ΕΠ Ρ, 
Οη ἔπε οχρθοίΐδίίοηβ οὗ ΠΠΔΠΥ ἴῃ ἴπΠ6 ἤγϑβί 
ἁΥάου οἵ {π6 οβρεὶ. ΜΝ 655615 ἴῸΓ αἰ ΟΠΟΊΙΓ, 
δυϑη ἰη Οοὐ δ Βοιιβα; σδρίϊνοβ ἴα κϑη ΒΥ ϑαΐδπ δὲ 
[15 νν1}], Ἔνθ πη αἰζογ {πὸ Ρρσῖηςο οὗ {Π15 ννου]α παά 
Ὅδθη {{ἸπΠΡ 6 Οὐ σ οἡ {πῸ6 τόββ; {Π 656 ννθῦα 
[αοῖϑ δ νατίαηοθ, ἀοαθί]655, ϑν ἢ πὸ ἐχρεοΐα- 
ἘἸΟΠ5. ΟὗὨ ΤΥ ὈΘ]Ιθνουβ, δας ΠΘΟΌββαγυ ἴο θῈ 
Κπονη. ὍΠ6 νγναγηϊηρ, Ἐπ γεΐοσγθ, σοπίϊηιι65. 

ΤρΙς ἔποαυ αἰ5ο.1 ΠΕ νεγρ ἴῃ βοπηα βοοά 
ΜΙ58. ἰ5 ἴῃ {86 ρίυγαὶ, μοι τηϊρμξ θὲ δο- 
σοπηΐϊοα ἴογ ΒΥ ΠπῸ ἱπΊρΡΓ ββϑίοη ἴῃ ἴΠ 6 νυγΊ Γ᾿ 5 
τηϊηα {παῖ {π6 ννΑΥΠΙΠρ ννὰ5 ποοάθαά Ὀγ {πὸ 
ψγΠΟ]6. σοΟΠΊΠλ ΠΥ. ΓΘ δ᾽ ΠΡΊΠ]ΩΓ 15, ἢονν- 
ἜΥΘΥ, ΡΓΟΌΔΡΙΥ {πῸ σογτγθοῖ τϑδαϊηρ. 

ἡπ ἐρὲ ἰαοὶ ἀαγ..71 ὙΠῸ {{π|6 οὗ {πὸ (σοβρεὶ 
ἀἰβρεηβαίίοῃ, νυ μ]σῇ 15 {πὸ Ἰαϑὲ οὔ {πῸ 1) Ίν᾽πα 
ἀιβρεηβαίίοηβ, ἀπα 15 ἴο σοπίϊπιιθ 11] {Π6 σοη- 
ΒΤΩΠΠ ΔΈΟΙ Οὗ 411 {πη ρ 5. [Γ{ 15 οἰθαγ ἔγοπι νεῦ. 5 
{Πα: ΤΙΠλΟΙΠΥ ΠΙ ΠΊ561 νυ ΠΠν]πρ’ ἴῃ {Π6 πὶ. 866 
Αςἴβ 11. 17, Πα ΘβρεΟΙΠγ 1 [ΟΠ 1]. 18, ννΠΘΓΟ 
1η6 Αροβίϊα ὄχρῦεβϑιυ βᾶγ8 [Πδὲ “1 15 {Π6 1αϑῖ 
{{π|6,᾽ ἀηὰ {Παΐ ““νγεὲ Κπονν {Παΐ 1{ 15 {Π6 1αϑί 
Ὄϊπη6,᾽ Ὀδοδιιδθ “ανθη πον ποῦ ΔΙῸ ΤΠΔΠΥ͂ 

ΔΠΕΙΟ ΓΙϑῖβ. 80. [οσθ, “ἴῃ ἴπ6 ἰαϑδὲ ἀδγϑβ,᾽ 
ἀαγίης {Π6 σοβρεὶ Κιίηράομη, ννῆθη Ρεγμαρ5 
{ΠΥ ταϊρῃξ θὲ Ἰθαϑί Ἔχροοζοα, “ Ρευ ΠΟΙ 5 ΕἸ Πη65 
νν}}} σοπηθ." 

Ὁ. Ἰοῦς ο7᾽ ἐῤεῖγ οαυπ «εἶθ. ϑε!ξονα 
ΒΘΟΠῚ5 ἴο δὲ Ρ]αςθά ἢγϑβί, ἃ5 ἴῃς τοοΐ οἔ 81} 
{Π6 τοϑβί. 

ὀοασίογς, ῥγομά.)] ΤὮΘ ΤΟΥΠΊΕΥΓ νϑαπέϊηρ, 
ΤΠΟΙΓ ΒΙΡΡΟΒΘα 5ΠΡΟΓΙΟΓΙΥ ἴῃ ψνογάβ; {πὸ 
Ἰαϊῖοῦ ποιυχιϑμηρσ {π6 ὈΕΙΙΕΕ οὗ ἢ 1π {ΠΕῚΓ 
Ποαγίβ. 

3. ἐγμεεδγοαζεσσ. ἢ ἘΔΙΠΟΥ, ΣπΡΙ 8 0810; 
{πο56 ψνῆο νν1}}} ποῖ πλδκθ ἃ ἔγιςθ. 

ἐἰεσρίσογς ὁ Τῤοσὸ ἐῤῥαὶ αγὸ σοοά.] ἘδίΠΕΥ, 
μδύθτ5 (Πἰ., ποῖ Ἰονεγβ) οὗ 88 ροοᾶ. 

4. ῥεαν. 1.6. (45 ἀεῆηεά ΕΥ̓͂ [ομη50ῃ) 
“ἐσΆ5ἢ τ; Ρῥγεοϊρι[αΐθ, μαϑβίυ, νυν] ο]επέ. 

ῥιφρ»εμάρά.) Ἐδίμοσ, 11πᾶ θᾶ (οΥΓ Ρυβεά 
ὉΡ) ψὶῦὰ ρυϊᾶθ. 8εει ΤΊπ. ΠΠ]. 6. 

μέ ἐρηγίησ ἐφεὸ ῥοαυερ ἐφεγε})] [1Ί.. 
“ ανησ ἀεπηϊθά," 2.6. δ Πποῦρῃ {ΠΕΥ μάνα 
ἀθηϊθά “15 ροννεσ." 

ἼΠΟ6 ἐπαπιογαίίοη οὗ νἱσθβ ἴῃ Βοπῖ. 1. 29 
5664. ἀδβοῦῖθο5. ΒοδΈΠΘηΙβιη ; [15 ἀεβοσῖθε5 οοΥ- 
τιιρί ἙΠτιβιδηϊγ. Βρ. ΕΠΠΙςοίί. 

6. σὐ]ὴν «υογιοη.1] Ιῃ {π6ὸ Οτεεκ ἃ ἀϊπιῖ- 



νϑνγ τίνι ΠΤ ΟΨΗΥ; 111. 801 

57} ψοπηεη ἰδάεη Ψ]Π 51ηὴ5, [ἰεἀ ἘΟθτ ἘΠ ΟΙ ΎΠΑ8Ε ΠΗ γ  ΚΠΟΥ ΓΤ ΟΣ, τλσα 
ἉΥΨΑΥ ὙΜΊΈῊ αἰν 5 [τιϑ[8, 

᾽ Β “Ζ ὁδεϑει 
ΓῚΥ ἀοσίγηα, πάη ηεΓ οὗ 116, ργΓΡΟΒΕα, α ἀἠέφενιέ 

οἰέστυεν, 

ΤΩ 

γ Ἐνοῖ Ἰδαγηΐηρ, δηὰ πανϑῦ 4016 
ἴο σοπς ἴο τῆς Κπον]εάρε οὗ {πε 
{γα (ἢ. 

8 Νον 45 Ϊ]αππεβ δπά απ ῦγαϑ 
νυν Πϑίοοά Μίοβεβ, 580 ἀο {πεβ86 αἷβο 
Γεβίδεὲ {π6 {τας : πιεη οὗ σογγιρί 

7 "σ τι 5. 'γεργορθαΐα σοποθγηΐϊηρ [Π6 ἔῃ. 
9 Βιξ {ΠῈῪ 5}4}}] ργοσεεά πὸ ἢιγ- 

{Πεγ: ἰοῦ {ΠεῖΓ [ὉΠ] ν 5141} θῈ πιδηϊ- 
ἔεϑέ τπΐο 8}] γιδηι., 85 1Πετ᾽85. αἶϑοὸ νγᾶ8. 

ἔλιτῃ, Ἰοπρϑιεγίηρ, σΠαγγ, ρατίεηςε, ΚΑ 
11 Ρετιβεσουζίοηβ, Δ] ςτιοπ 8. ννῃ] ἢ 

σης τιηπίο π|6 αἵ Απτιίοςῃ, δἵ ἰςο- 
Πῖμπη, δὲ Γγϑβίγα ; νγῃδί ρεγβθοι το ῃ8 
Ι εμάμγεά : θυξ ουξ οὗ ἐλέηι 4}} τῆς 
Τιοτά ἀεϊνεγεά π|α. 

12 Ὗεδ, δῃά ἃ}} τΠδὲ νν}}} ᾿νε ρον 
ἴηΠ ΟΠ τῖβε [6ϑι5 514}1} βεγ ρεῖβε- 
σατο. 

13 Βυΐ εν1] πιδη ἀπά βεάιισεϑβ 5Π4]] 

πυζῖνε, γυναικάρια, 1ῖ5 564, ἀδποίϊης οοη- 
τεπηρί. 

ἰαάεη «υἱὲ οἰι5.7 Απά {πι15 Θαβγ ᾿οὰ ὃν 
ΔΗΥ ὙΠΟ ΡῬΓΟΙΉΪβΘ ἴΠοτη σαβί. 

7. νον ἱεαγπίηφ)] Ἐτοὰ [Π1|5 οὐ΄ [Παΐ 
ἴοδοῃεγ. 

ἐῤε ἀποαυϊεάσε.) ὍὙΠῸῈ 811 Κπον]θᾶρ 6. 
1Ὲ 15. οἰδασγ {πα {Π6 Αροβίϊε 15. ἀδθβογιθιηρ 

Ἔν}]5 δἰγοδάυν οχίβίηρ. [τοπθοιι5 ἀπά ἔρι- 
ΡἤδηΙι5 ΓΟηαγΚ ΟἹ πε ϑιιοςοοββ οἵ {Π6 σποβ- 
τἰο5 ἢ ψοπεη. “Ποςεϊνιηρ {Π6 ἔδπηδὶο 
56 Χ, ϑνΒ]Οἢ 5 Ρογϑιιδάθά ὈΥ {Π6Π|,᾿ 5γ5 {ΠπῈ 
Ια (Ηὺ. χχνϊ. 11). Βαυΐ ἴο ἀὔριια πθῆοθ 
1Π6 Ἰἰαΐβ ἀδίβ οἵ {π|5 ΕΡιβί]8 δηά ἴο ρίας 1ἴ ἴπ 
{Πα βεοοηά σθπίατγΥ, 15 ἴο ἔογαεΐ ποΐ οπ]Υ {παῖ 
ἴῃ8. βᾷπὴθ σμαγαοῖοσ 15 [ΟΠ ἴῃ τηδηΥ, 1 ποῖ 
τηοϑί, ΠογΌϑίθ5 (45 15 σϑηαγκαὶ ὈΥ [ΘΓΟΠΊΘ, 
Ἐριϑί. δὰ (ἰδϑιρμοηίθπι), Ὀιιξ 4150 {παΐ {πὸ 
Εἰθπηθηΐϑ νυ] οἢ ννεπί ἴο τηακα ΠΡ {πΠ6 Οποβί!- 
αἶδπὶ οὗ {Π6 βεοοπά σθπίιΓΥ ἡνΈΓα δὲ νου ἀπά 
ἀονοϊοριίης ἴῃ Αροβίο!ς {{π|65. 

8. ὕυαηπες ἀπά αηιΓγες, ΟΥ̓́, Δασογαϊηρ ἴο 
βοῖηθ Μί55., Μαπῖθτγεβ, νεσε {Π6 ἐγδάϊοηδὶ 
ΠΑΠΊ65 ΡΓΘΒΟυ ἡ δηοηρ ἴμ6 ενν5 οἵ {πε ργίη- 
ΟἸΡΑ] πηαρΊοΙΔη5 οὗ ῬΠΑΓΔΟΙ 5 οουγί. 8ὅ6εςε Εἰχοά. 
ὙΠ]. 11, ἃηἀ ποΐῖθ5. Οτίρβϑη βίδίεβ {παΐ 8. δὰ] 
15 ιιοίίηρ ἔγοτὴ ἢ ΔροΌσυ ρα] θοΟΪΚ, ο4]]οἀ {πε 
ΒοοΚ οἵ [ἀπλθγε5 ἀηὰ Μαιηθγαβ: θα οὗ βιις ἢ 
ἃ ὈΟΟΚ ἴπογα 15 ΠΟ οἵἴμου ἔγταςθ. ΤΠ {γδάϊτοπ 
τ Κ65 Ποῖὴ {Π6 50Πη5 οἵ Βδ]δδπη, γν πὸ ἕογείο! ἃ 
1Π6 διγίῃ οἵ Μοβεβ, ςοιιηβε]]θὰ {πε ρογβθοιίίοη 
οὗ {ΠῸ [ϑγδοὶῖοβ, δηἀ νγεγὸ εἴπ σὺ ἀγοννπθα [π᾿ 
1Π6 Ἀδὰ 868 ΟΥΓ Ρουιβῃβά ἴῃ {πε βϑἰδιρ θυ αὐοσ 
16 τπακίηρ οἵ {πὸ ροϊάθῃη Ἵοὐἷξ ὍΤῆδ παπθ 
οἵ [Δ ηπὸ5 ΟΟΟΙΓ5, 45 οἵ ἃ ποίθαά τηδριοΐϊδη, ἴῃ 
ΡΙηγ, Ηἰδί. Ναΐ. χχχ. 2, ἀῃὰ ἴῃ Αρυ]εῖι5, 
ΑΡΟΙΪ. 11. ; ἀπά {ΠΥ νγεσε τηδπίϊοης ἷ, δοσοτά- 
ἴηρ ἴο Ετιδεθῖι5 (Ρταρ. Ενδηξ. ἰχ. 8), ὈῪ 
ΝΙΠΊΘΗΪ 15 οἵ Αραπηείδ. 

γιθη Ο εν γέ γ1η45.1] ΒοΙἢ πιο ]]θοΐι 4} γ 
Δηἀ τηογα]}Υ. 

9. ας ἐῤεῖγς αἱφο αὐα..71ὺ “ΑΒ 4150 {δμδΐ 
οὗ π0886 πιὸ ὈΘΟΔΙ6,") νΏΘη ἰοϑίθα ὃγῪ 
Μοβεβ. ΤΠ τγοϑοπιθίδηςο οὗ [Π6 ςαβο οὗ {ῃ6 
Τῆθη ἴο ψ βοπὶ 8ῖ. Ρδι] δ] άδθϑ ἰο {παΐ οὔ {πὸ 

“Δέῖν 7.51.-----οι, 111. 

Ἐπγρίίϊαδη πιδρὶοἰαπ5 νγᾶ5 ἴῃ {Π6ῚΓ Ορροϑίτοη ἴο 
{πε {γιῖῃ, ἴῃ {Π6 σοπηρ᾽εΐθ ἐχρόβαγε οὗ {Π6ῚΓ 
ΟΠ ν, ἀπ Ροβϑίθ]ν (45 Βρ. ΕΠ σοῖς Ἐπ] ηΚ5) ἴῃ [Π 6 
οσοιξ ατίβ ἕο Μνῃϊοἢ ΠΟΥ 4ΠΠ|κὸ ργοϊοπάρά. 

10-17. [πῃ σοπέγαβξ ἴο {πΠ6 αῦονϑ, θχῃποτία- 
τίοη ἴο ΤΙΠιοῃΥ στοιηάθα οἡ ΠΪ8 Ὀγ ΝΠ] 6 65, 
ΟΠ [Π6 Θχαπιρὶα οὔ 8[. αὶ] ννῃῖ ἢ Πα Παά 
[Ο]]οννοά, ἀπά οἡ ἴῃς ρίοιιβ οἀποδίίοη νυν] ἢ 
Πα παά τοςοϊνεά. 

10. Βωΐέ ἐρομ.] Ὄπι|ικο {Π656 πιθῃ. 

ῥαοσὶ γμὶν ἀποιυπ. ΒΔΙΠοΥ, 880 ΖΟ]]ο 6, 
ΟΥ ΖοΙ]οοᾶβί. ὙΠῸ τοδάϊηρ 15 ἀοαθίξα], 
ΜΒΕΙΠΟΣ {Π6 ρογίθος οὐ {Π6Ὸ" δοσῖϑί. [Ε {Π6 
ΓΟΥΠΊΕΥ, {Π6 56ῆ86ε. 15, “ἴδοιι Παϑδί [Ο]]οννεά, 
ἀηα αγί [ο]οννίηρ, μ᾽ Ἐχαιρ!Ὲ οὗ τ ἄοο- 
{τ1η6,᾿ ἄς. [Ἐ{ε Ἰαζίοσ, “ποῖ ἀϊάκς [Ό]]ονν, 
ἃ5 ἃ αἰβοῖρίθ," ἢ Ρογπαρα {π6 δάά!τοπαὶ 
ποίϊοῃ οὗ ““δοςοτηρδηγίηρ." ὍΠΕ 58π|6 ννοτά 
5 ἐγδηϑίδίθα ἴῃ Π,ῸΚῸ 1. 2, “ πανὶηρ μαά ρογίδος 
πη ἀογϑίδπάϊηρ :᾿ ἡ εσα 5ε6 ποΐθ. “ΤΙπιοΐμυ, 
Δηἀ ρεῦμαρβ ΤΙΠπΊοῖῃΥ ΟΠΪΥ, παά θδθη δἰπιοϑέ 
Ποπϑίδητγ ΜΠ 81. Ῥ} ἔγοπι ἢΐ5. βεοοημά 
ΠΘΘΙΟΠΑΓΥ ἸΟΙΓΠΘΥ {1 (Π6 {ἰππὸ ννἤθη ἢε ννὰ5 
Ιο γ Πίπὶ δ Ερμεβιιβ. (Βρ. Ν᾽ ογάβυνοσγίῃ.) 

11. αὐ “π|οορ.] Τπ Ῥιβιάϊα, Αςῖβ χι!. 50. 
1 νυυιτηρ ἴο αἰπιοϑὲ ΔΎ οπα δι ΤΊπιοίμυ, τ 
γνου]ἃ πᾶνε ὈθθΠ ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴο ΒΡΕΘΟΙῪ [Π]5; ΟΥ̓ 
16 ϑυσγίδη Απίϊοςῃ, Ὀεηρ ὈΥ ἴαγ {π6ὸ Ὀεβί 
Κηονγη, νγοι]ά μανε θεθη τἱπἀεγβίοοά. 

αὐ Ιεορΐμι, αὐ 1, γείγα] Αοἴδβ Χῖν. 5, 19, 
χυὶ. 3. ὙΠΕ οοἰποϊάδηςεβ οὗ {πε ἘΡί5[165 
ΜΙ πε Αςίβ πανε θεθη ροϊηϊθά ουξθγ ΒδΔῈΓ 
αὐηά Τὲ Δ εῖίε 45 ϑιβρίοιοιβ ; γαῖ νου] 
1Π6 βαπὶθ συ εγβ πᾶν δϑιά 1 ἰπϑίοδά {πθγα 
μαά Ὀδθη ἀἸβοσθραηςίθβ Κ 

19. Ὑεαᾳ(.1] Τί 15 ἴπ6 σομπηπιοη ἰοῖ ; ἴδοι 
ἴοο πιιιϑῖ Ἔχρεςΐ ἘΠῪ 5Πδγα. 

απά αἱ ἐῤραΐ «ὐὴ[ὦ ἰμῦς φοάϊν.] ᾿Α11 ἴοο ψ8ο 
816 τιϊπᾶθά---Ὑ ΠΟ56 νν}}] 15----ἴο Ἰἴνε βοάϊγ." 

ἐπι Οῤγίσέ ὅσ “Οὐ οὗ ψ ποῖ {μεγα 15 
ΠΟ βού ποβ55." Βεηρεὶ. 

σῥαϊ! σὨῈ ῥεγεεσμίίοα.] [πῃ {Π6 16 ΓᾺ] 
56η56 οὗ ρεγβεσυίοη ἔγομῃ νυ που, {Π15 ΠΊΔΥ 
Ὀδ6 υπάογβίοοά ἃ5 γοΐουσίηρ ἴοὸ {πῸὸ ἴπθη οὃχ- 
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νγαχ ὙγΟΥβ8 ΔΠα ὑγοῦβα, ἀδσείνιηρ, ΔΠη4 
Βεῖπρ; ἀεςεϊνεά, 

14. Βυϊ σοπείππε ποι ἰη {Πα (Πϊηρ5 
ὙΠΙΟἢ τποῖι Παβθὲ ἰβεαγπεά δπά ἢιαβί 
θεεη δϑϑιιγοά οἵ, Κποννίηρ οὔ ΨΠοπ 
ποι ἢδϑὲ Ἰδαγηθά λοι ; 

ΠΥ ΘΕΡΒΡΣ {1 [ν. 14-- τό. 

Ις Απά τὲ ἤοπὶ ἃ Ἂἢ]]ά {ποι 
Παϑί Κπονγῃ {πε ΠοΙΪγ βογρέιγεβ, νυ ϊςἢ 
ΔΓΘ 4016 ἴο πιᾶκα ἴΠ66 νψγΊ86 τπηΐο 58]- 
ναἴίοη ΓΠγουρἢ ἐλ νν ΒΓ ἢ 15 ἰπ Ὁ γίϑε 
6515. 

τ6 ΑἹ] βορίαγε ᾿ς ρίνεη ὈΥ ἰηϑρῖ- 

Ἰ5Έ Πρ δἰζπδίϊοη οἵ (γι βίίαπβ. ἴ{ ἄοοβ ποῖ 
Ῥγαάϊοϊ ουξζνναγὰ ρογβθοιίίοη ἴο 8}] ἔστε ρἱΐγ. 
Βιιῖ, θεϑιθϑ πὸ {γ|4]5 οἵ τ ἀϊσ]ε ἀπά σοη- 
ἰεπιρί, ἔγοπι ΒΟ φρο] ΙΠ655 15. ποῖ θχοπιρί 
Ἔνϑη ἴπ {Π6 τποϑὲ ρθβοθῦμ] {{π|65 οὗ {πε ΟΠ ΤΟΗ, 
ἴπογα 15. ἃ ἸηΟΓῈ ΡΘΓΠ]ΟΙ5 Ρευβθσπίοη νυ] η, 
ὙΥΠΟΠΟνΟΥ {ποτα 15 {πΠ6 Ψ}}}} ἴῖο Ἰΐνε ροάϊυ: 
{π6 ἤδθϑδῃ 1πβίϊηρ; ἀραϊηϑδέ {Π6 ϑριγιῖ, δηα {π6 
ΓΕΙΏΡΙοΓ 5.ΓΙυ Πρ ἴῸΓ {Π6 τηδβίεγυ. 

18. «εἠμεεγς.] ὭΘΟΘΙΥΘΥΒ; ἢ {Π6 ὈΓΙΠΊΔΓΥ 
56Πη56 Οὗ Π6 νγογά, “Ἔποῃαπηίογϑ." ὙΠῸ ἴουτῃ 
ΒΔ δοαιγοα [Π6 σΘΠΘΓΑΙ] τηθαηΐηρ οἵ “ ἀ6- 
οεἴνογβ," θα 1 15. ποῖ ἱπΊργοραῦ]6 ἐπαξ {μα 
ῬΓΔοίΙοΘ οἵ Παρ. νγὰ5 ᾿ιϑδεὰ ΒΥ ϑοπηῆε οὗ {πὸ 
“ε 6.1} πηθη ἢ διά ἴο. 866 Αοΐβ υ11]. 9, ΧΙχ. 
19. ἤαπν αἱ ἘΡμδϑιιβ “ψγῆο τε σα ΓΙΟ 5 
αὐίϑ Παά Ὀυγηΐ {πεὶγ Ὀοοκβ, Βυξ οἴμοβ 
ἀ οι θ.1655 τιϑεα {Ποπὰ 5.11]. 

14. ἀποαυΐπσ 9.7) «υδορὶι ρος ῥασέ ἰεαγπεε 
Ἴῤοηι.}] ὙΠῸ τηδ]οτιγ οἵ {πὸ θεϑδὲ Μϑ858., ἴη- 
οἰπαϊηρ (οάοχ ϑιπαῖῖ., τεαά “"οὔ ψυῇοπι,᾽ 
τίνων, ἴῃ [Π6 Ρ]ΠΓΑ], ὦ. ε. 1, οἷ5 ἀπά Εππῖςο: 
Ὀυΐ 5οπιθ οὐ ἰο5 (45 ΤΊΒΟΝ. 2πά θάϊξίομ, ἀπά 
ἘΠΠσΟΙ) Ῥγείοσ {ΠῸ 5 ηρι]αΥ τίνος, 845. 1655 
ΠΚοΙγ, {πον πη, ἴο θῈ δὴ Ἂπιθπάδίίοη. ΤῊΪ5 
ὙγΟΙ]4 τοῖοσ το 81. Ῥαα], ἔΓοπὶ γΠοτη ΤΊ ΠΟΤΠΥ 
μά Ππεατά {πὸ (σοβρεὶ, Ὧ5 ἢθ μαά ᾿δαγπθά {πὸ 
ϑογιρίατοβ οἵ ἴπς ΟἹά Τεβίαμηθπε ἔγοπη ἢΐ5 
ΤΟΥ ΠΟΥ ἃ Π4 ρυδπαπηοίπου. 

15. “πὰ ἐῤῥαὲέ ,γορι α εῤ᾿ἰά7 ἙΑτῖν ἴη- 
ἴδῃου. ὙΠὸ ἘΔΌΡΙ5 πιθηϊίοη ἤνθ 85 {π6ὸ ἅβὲ 
αἵ ψνΒΙ ἢ [ νυ Ίβῃ ΟΠ] άγθη ἅτ ἴο Βθρὶη ἴο τοδά 
1Π6 Ἰανν. 

ἦρε ῥοΐν τεγίῤῥηιγεσ] ὍὙΤΗΘ ᾿νοσά γράμματα 
15 566] ῸΓ “πὸ ΠΟΙῪ βουὶρίιγοϑ " ἴῃ ἘΠ15 ρίας 
ΟΠΪΥ οἵ {πὸ Νὸνν Τ οϑίαπιθπέ, ΠΟ Ρ Ἢ ΠΟΠΊΠΊΟΙ 
ἴῃ [οβερμιθ. Ε]βοννΠογο [ 15 οἰ πο σ γραφή οΥ 
γραφαί. 

αυῤῆορ ἀγε αὐ θ.1 ἴῃ σοπίγαβε υυἹ ἢ 811] ΟΕ ΠΟΥ 
ΓΙ ΏΡ5. 

ἴο γιαζο ἐῤεὲθ αὐΐτ6 τριο ταἱυαίίο. ΜΈ 
186 ΤΟ]]οννηρ ἱπιροτίαπε {πη αζίοη, ἤοννθύθυ, 
“ΒγΟαΡῃ ἴα νυ ΠΙΟἢ 15 ἴῃ (γιδὲ 6515." 
““ὙὝΠΒοΒΕ ϑογιρίιγοβ μ6 στδηΐοί ἢ ννεγα 4016 ἴο 
τηα κα ΠΪΠῚ ννῖδα τπιηΐο βαϊναίίοη, Βαΐ πὸ δαάθίῃ, 
ΤΒγοιΡ. ΓΑ] Ὑν ] ἢ 15 ἴῃ (τισί. ΗοοΚοΥ, 
ΕΟ]. ῬΟ]. 1. 14. 4. ὙΠ6θῈ ϑοσίρίασεβ, [ἢ 
Ὑ011 θὲ ορβεγνθά, νγεσθ ἔποβε οἵ ἰδθ ΟἹά 
᾿Γαβίατηθηΐ, νοι σομ] ἃ τηαῖκο νυῖδα ΟΠΪΥ ΟΥ̓ 
ἰβοιῖηρ βαϊναίίοη (ἤγοιρῃ ἐπ ΟΠτῖδὲ π᾿ ΠῸ 
5 ἴο ΘΟΠΊΘ, 85 ἨΌΟΟΚΕΙ 450 ροϊηΐβ οι. 
ὙΤἼΘ Ρραββαρθ 15. σοπο]ιβῖνα ρσοοῦ οὔ {πὸ ρτο- 

Ροβίξίοη ἴῃ ἴῃ βενεηίῃ οἵ οἵ ΤΠιγίγστηϊης 
Ασίοῖοβ, “ὙΠῸ ΟΙά Τεβίατηθπξ 15 ποῖ σοη- 
ἸΓΑΤΥ ἴο {πΠ6ὸ Νονν: ἴογ θοίἢ ἴῃ {πε ΟἹά «πὰ 
Νεν Τοβίαπηθηξς δνου]αβίηρ {6 15 οἴεγεά ἴο 
τηδη Κη [Πγοιρ ἢ [6515 (ἢ γιβί." 

16. ΑΛ] τεγίῤμιγε τς ρίνεη ὧν ἱποῤίγαοη 
9 Οοά, απά ᾿ς ῥγοβέαδ)ε.) Ἐδθοσ, ρευῆαρβ, 
ΘΥΘΙΥ ϑουϊρύαθτχο, 2.6. Ραβθϑθαρα οὐΥ̓ ὕοοῖκ οὗ 
ϑοιιρίαγο, θοΐπρ πϑΡ1τθᾶ, 15 4150 Ῥτοῆί- 
810. ὙΠῸ ννογά “ ϑογιρίυγο, γραφή, 15 υϑεὰ 
ΠΕΥ {ἰπλ65 ἴῃ ἴπῈὸ Νὲνν Τ βίδπηθπηξ, ἀπά 15. ἴῃ 
411 1ῃ658 ρίασθβ Ἀρρ]16ἀ ἴο {π6 νυυϊεηρ5 οἵ [ῃς 
ΟἸἹά οὐ Νὲνν Τ δβίαιηθπί, δηά ἴο πὸ οἴμποσ. [{ 
5. ΟἸΘΑΓΥ ἃ (θοῃπίοα] ννοτά, ἀπά πιιβδὲ Πᾶνα 
Ὀδθη 50 τιβϑἀ ἀπά τιπάἀογβίοοά δΥ 8.. Ρδὺ] δπά 
Ὀν ΤΙπιοίῃγ. 1,1π|ῖε4 μογα Ὁ ἴπ6 οοπίεχί 
ἴο {μ6 ϑουιρίσγεβ νι ἢ ΤΊποῖΠΥ Παά ᾿ἰθαγπί 
ἃ5. ἃ ΟΠΠΠἃ, 1 σᾷπ τηδαῃ ΟΠ ἴΠπ6 νυ ηρ5 οὗ 
1η6 ΟΙά Τεβίαμηθεπξ ; θυΐ ψγῃθη δρρ!εἀ ἴο 
νΥΠΙηρ5. οὗ {πε Νὲνν 1 εβίαπηθπί, 45 1 ἰ5 ΌΥ 
δι, Ῥείοσ ἴο {πε Ἐρίβί]ε5 οὗ 8.. Ραμ] (2 Ῥεΐεγ 
111. 15, 16), ἴἴ οὗ σουτδα σαΥτιεα ὙΠ 1Ὲ, 45 
ὈΘΙΟΠΡΊΠρ αἶβδοὸ ἴο ἔμποβα θΟΟΚΒ, 411 {πῸ δέςτι- 
Ὀιυΐο5. οὐ ᾿πβριγδίίοη, ὑγοἤία]θπθββ, δπα Π6 
1|κθ, ΠΟ ἢ ̓πῃΠογοα ἴῃ {ΠῈ ννοσα ἴῃ 115 δΔὈρΡ]1- 
σφίίοη ἴο {Π6 ΟἹ Γεβίαπηοπί. Ηδά 8. Ῥδι}5 
ἘΡΙΒΈ165 ποΐ θθθη ᾿πϑριγοα δπά αἷβο ργοβίδθϊε, 
δῖ, Ῥοίοῦ ννου]Ἱὰ ποῖ πανθ οἰαβϑθα {πεπὶ νυ] 
“ἘΠῸ οἴοὺ βοσιρίιγοβ. 

“ἐ Βογρίαγο, γραφή, νυπουέ ἘΠ6 ἁγέϊς]ο, 15 
ΑἸνγαΥ5. 56 ῸΓ ἃ ΡῬᾶβϑᾶρθ, Ρουξο, ΟΥ̓ ΡΕΙ- 
Βαρ5 θοΟΚ, οὗ {πε ϑαογεά ν στ! πηρ5, Ἔχργοϑβοά 
Τήογα {ῸΠῚΥ ἴῃ Αςίβ. ν11]. 32, ΌῪ “(ἢ ρίαςε οὗ 
1Π6 βουιρίυγα," ἡ περιοχὴ τῆς γραφῆς. [ΐ 15 
50 ΡΓΟΌΔΡΟΙΥ ἴῃ {π6 ἀουδί ] ραβϑαρα 2 Ῥείεσ 1. 
2.ο. ἌΠΕεη 8}} ἱμὸ ϑαςγοά Ὁ τ ηρ5. ἀγα ἴῃ - 
τεπάδ4, 1ἴ 15 “{π6 ϑογιρίαγα," ἡ γραφή, ΟΥ̓, 
ΤΉΟΓΘ ἘΒΙ141]Υ, “{π6 ϑοτγιρίαγεβ," αἱ γραφαί. 
“ΕἸ γΟΥῪ ϑογιρίυγε," {Π6η, 2. 6. ΘΥΕΥΥ Ραββϑᾶσα 
ΟΥ̓ ΒοΟΚ οὗ {Π6 ϑοι!ρίιγεβ, νυ ]ο ἢ 15 {πὸ ἀοςσὰ- 
ταῖθ γσθηάοσιηρ οἵ 81. Ῥδι}}5 ννογάβ, 15 845 ὃχ- 
ἴθηϑῖίνθ ἴῃ ΠΊΘΔΠΙΠΡ 45. “4}} ϑουιρίαυγε," δπά 
ΤΊΟΓΘ ΡΓΘΟΙβθ. 

φίσεῦι ὧν ἱπορίγαίΐοη 97) Οσοά.] 1.1., “ Οοά- 
δγεδι πε. (Οὗ 2 ῬΕΙ͂ΒΕΊ. 21, " ΠΌΪΝ ΤΔΕΠ ΟΝ 
Οσοά β5ρᾷκὲ ἃ5 {πε νγεσα τπονεά δΥ {πὸ Ηοὶν 
Ομποβί. Ὑπὲ ψογά ἄοεβ ποῖ βπαῦ]θ τι5 ἴο 
Ἐβίδ 5} ΟΥ̓ ἴο βῖνε {Π6 ργείδεδσεποα ἴο ΔΥ͂ οἵ 
{Π6 ΤΠΘοΥΊο5 οὗ {ΠῸ γηιοάδ οἵ ᾿πβριγδαίίοη, αὲ 1 
ἄοοβ 5θ6πὶ (45 Βρ. ΕἸΠοοῖε σοηαγκ5) “ΓΑ ΓΙν 
ΘΙΕΠΕΥ ἴο τεῦ ΟΥ̓ ΤΟ εηφρείαΐο," δοσογά!ϊης 
ἴο {Π6 ἐγδηϑίδίίοη δἠορίθα (566 θεϊονν), “ἘΠ|5 
γ8] ἐγαῖῃ: {παξ ΟΥΟΓΥ βαραγαΐα ρογίϊοη οὗ 
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ταῖίοη οἵ (σοά, δηά ἐς ργοβίδοϊς ἔτ 
ἀοςσίτίπθ, ῸΓ τεργοοῦ, ἔοσ σογγεοίίοη, 
ἴογ ᾿πβιίγισεοη ἰῃ ΓΙ μΕΘΟΙι5 688 : 

ΠΡΗΡΕΝΙ ΈΡΥ, ΠΟΙ. 

17 ΤΠαδῖ {π6 πιδη οὗ (σοἄ πιὰν ΡῈ 
Ρεγίεςξ, ᾿Πγο ΡΥ ἔαγηβῃεά τηῖο ἀφ τ 
ϑοοά νγογϑ. 

1ῃ6 ΗΟ ΒΟΟΚ [5 ᾿πβρι το, ἀπα ΓΟυτη5 ἃ ᾿ἰν Πρ’ 
Ῥογίίοη οἵ ἃ ᾿ἰνίηρ' 4η4] οΥρϑηϊς ννΠῸ]6. ΔΝ Π1]6, 
ὉΠ πε οπα Πιαπά, {Π15 θχργοϑϑίοη ἄοθβ ποῖ 
ἜΧΟΙ 6 βσιιο ἢ νογθ 8] ΟΥΓΟΥ͂Β, ΟΥ̓, ΡΟΒΒΙΟΙν, 5.1 ἢ 
{ὙἸΠῚΠρ’ ΠΙβίου σα] ᾿πασσιιγαοῖθ5. ἃ5. 7717) 5ΡΙΓΙ, 
Εύϑῃ [ἢ 115 πιοϑί Ὄχαϊίθα 5ἰαδίθ, πιὰ ποῖ δ 
ὙΠΟΠΥ οχοιηρί ἴγοπη, απ ῥηραη ἘΓΔΉΒΠΊ 5510 
Δη4 {γδηβου ρίΟη. ΤηΔΥ Πᾶν ἱπογθαβθά, ἴ{ 511] 
ἄοεθβ σογίδι ]Υ Ἀ55ῈΓΘ 115, οη {πΠ6 οἴπογ, [Πδΐ 
{Π|656 νυ Υ ΠΠΡ5, ἃ5 να Πανο {ποτη, ἀγα πάν! 1- 
ΔΙ Ρεγνδάθά γῪ (οὐ 5 ϑριγιῖ, ἀπ ννδγγαηΐβ 
ΟΥΓ δε] εξ παΐ ἴΠοῪ ἀγὸ ({π {με ννογάβ οἵ 
ΟἸΙεμηεπέ οἵ πιο, δά (ου. 1. 45), “1π6 {για 
αἰίεγαποθβ οἵ ἴπ6 Η οἷν Οποβῖ, δῃά δη δ556Γ- 
τἴοη οὗ {πὸ 2} ᾿πϑρίγαΐϊίοη οἵ {πὸ ΒΙιΡ]6.; 

ὙΠε ἀϊῆδσγοπος οἵ ορίπίοη 45 ἴο {πὸ ργείογ- 
4016 ἐγδηϑιαίίοη οἵ {Π15 ραβϑϑαβθ ἰ5 45 οἱ 85 
Οτῖρεπ απ (ἸΠγγϑοβίοη. Ὅὕννο σπου ηρ5 
ΓΘ ΘΠ] ῈΔ}1Υ σΥΑΙα πΊδίϊο Δ] ; Δη 4 {ΠῸ σΠΟΙςΘ, Αἴῖοσ 
4}1} {πα ἢδ5 Ὀθθη ψσιτῖθη οπ {Π6 βυθ]θοΐ, σδη 
θὲ ἀδίεγηλ πο ΟὨΪΥ δγ {πὸ σοηΐοχί. 1. “ ΕἸΥΘΙῪ 
ϑογιρίασα 15. ἱπϑριγοά δηά ργοπίαθ!α ἔοσ ἴη- 
βιγυσίίοη, ὅζα." 2. Ὁ ΕνΕΤῪ ϑογιρίατε, θεῖν; 
Ἰη5ρΡΙ ΓΘ ᾿ (45 1ἴ 15), “15 αἰδὸ ργοβίδθ]ε ἴου ἰη- 
βίγιιοίίοη, ἄς." ὙΠῸ ἔουτηθυ, {παῖ οὗ ΟἿἿ οννη 
ΨΕΓΒΙΟΠ, Πα5 {Π6 Δι ΠΟΥ οὗ (ΠΓΥϑοβίοπη, 
ΔΡΡΑγεπέγ, στερ. Νγβϑα, Εἰβέι5, (αἰ νίη, 1)6 
ἊΝ εἴίβ, όηυθεαγο, πα Ἡοννβοη ; {ΠῸ Ἰαϊίογ, 
{παῖ οἵ Οτίρεη, Τ᾿ πεοάοτεί, Εγασηλιβ, ΝΝ μιθγ, 
Ηδπηπηοηά, ΕΒ οβεηπλ] θοῦ, Ἡυτίοη, ΑἸΐοσα, 
ΕΠΙοοῖῖ, ΨΝ ογάϑννοσίῃ, ἀπά {ῃ6 ϑυγίας δηά 
ψαυϊραΐα νευβϑίοηβ ἢ {Πα οἵ Τα ποτ. Ἐνθη 
1Π6 σοπίοχί 15 γεσοηο  ] 16 νυ ἢ οἰ ΕΠΟΓ {Γ8η5- 
Ἰαϊίοη. [ἴ 15 δὴ θχποσγίδϊίοη ἴο ΤΊοίἢΥ ἴο 
ςοηίζίπιθ βίθδαϊαϑδί ἴῃ ννῆδί πθ θε]θνο5. δπά 
ἔξδοῃθ5, σσοιπάθα οἡ ἴΠ6 ΘΧο Ι ΠΟΥ ἀπά 5ι1ΠΠ- 

ΟἸΘΠΟΥ͂ ἴῸΓ Πὶδ ονγῆ βαϊναίοη ἀπ ἴῸΓ 411 {πῃ 6 
Ἔχ βθποῖεβ οἵ ΠΪ5 πη]! ϑίγυ, οὗ ἴῃς ΗΚ ϑοτρ- 
ἴπγ65. ὑνῃῖο ἢ μ6 μαά θεϑθη ἰδιρῃΐ 45 ἃ οἢ]]ά. 
1 ννου]ὰ ποῖ θ6 τπιηϑια0]6 το {πΠῸ Αροϑίϊε᾽ 5 
ΡΌΓΡΟΒΟ ἴο γεηηϊγα “ΓΊπιο ΠΥ παΐ Ἔν ΥΥ 500 ἢ 
ΘΟΓΙΡΕΠΓΘ νγὰ5. ᾿πϑριγο 85 νγ6}} δ5 δάαρίβ ἴο 
θὲ {Π6 ᾿πβίγιτηλθπξ ἔΟΥ ουαγΥ Ὀγάποῃ οἵ {ΠῸ 
ΤΠ Πἰδίθία] ννοσκ. Βαΐξ τ ννου]ά, Ρογμαρϑ, Ὀ6 
ΤΟΥ͂Θ Πδίμγα], 45 {Π6 βίγθϑϑ οὗὁἩ [Π6 δύριιπΊοπηξ 
τοϑίβ. οἡ {πε ργοβίδθ!οποββ οἵ {Π6 ϑογιρίαηγεβ, 
ἴο ἀ’ττῖ6 ΠΟΙ ᾿πϑριγαίίοη, οὐ ννῃῖοἢ ΤΊτηοΐῃνυ, 
ἃ5 611 ἃ5. Ῥαιι)], νγαβ νγ6]}} αϑϑιισεά, δηά οἡ {Π15 
ἴο ἔοιιηά {ΠΕῚΓ 5 ΟΙ Θ ΠΟΥ ἔοσ 411 {πὸ ραγίβ ἀπά 
ἀυζο5. οὗ {πὸ τηϊηϊδίσυ. ΕΥ̓ ἀοοίγιπα] ρὰτ- 
ΡΟΒ65 1 15 ᾿πητηδίθγια] ὑνῃ οι σΟπϑίγ ΟΠ 15 
δΔἀορίο. ὙὍὙΠδ ἐοϑιϊ ΠΟΥ οἵ ἴπ6 ραβϑᾶρε ἴο 
1ΠῸ ᾿πϑριγαίίοη οἵ 411 {Πδξ νγαβ ἱποϊἀθα πη 6 
{π6 παπῖθ οἵ ϑογϊρίυγε, 15 αἵ Ἰθαβί 85 βίγοηρ [{ 
115 Ἰπ5ρι γδίίοη 15 αϑρηθαί, ἃ5 1 1ἰ 15 οσεγ δά. 

7)ῶν ἀοείγῖπθ] [πϑιγποίίοπ τη {πὸ τ 5 ἀπά 
ῬΓΘοορίβ οἵ γενθα]θα σε] βίο. 

ῶν γοῤγοφ] (οπνίοζίοπη οἰ Που οὗ εὐτοῦ ἰπ 
ἀοοίγπα οὐ οὗ νἱοϊοιιβη655 οἵ [1{8. 

3ῶὸν εογγεεβοη] Ἐ οβϑιογαίίοη οὗ {πὸ νγθαῖὶκ ΟΥΓ 
ΕΥΓΙΩΡ ἴο {πε τὶρῃΐ ννᾶγ. 

7ὸγ ἱπεϊγμοίίοπ ἢ Τῖ, “ΟΥ [Πμ6 ἐγαϊηϊηρ, 
ὙΠΟ Ν 5 ἴῃ τισι θοι5Πη655 ; {Π6 τοδομίηρ ἀπά 
Θχογοίδιηρ (π6 ὈοΙΙΘναΓ ἴῃ 411 {πῸ ραγίβ δπά 
ἀπεϊθ5 οὗ 6 (γιβίίαη 16, ὙΠι5, 45 ΒΙβπορ 
ΕΠΠςοίΕ νγ6}} επιιπηογαΐοβ {ΠπΠ6 τισδε5 οὔ ΗΟῸΙΪΥ 
ϑοιρίαγο, 1 ἑεαερες ἴΠ6 Ἱρπογαπί, εογΐείς ΤΠ 6 
61] δηά ργοϊιάϊςθά, εογγεείς ἴΠ6 [4]]6ὴ δηά 
ΟΥΓΙΠΡ, δηἀ ἐγαΐπς ἐπ τίσῥίθομσπεσς 41} τηθη, 
ΘΘΡΘΟΙ ΠΥ [πο56 {παξ περ Ὀτϊηρῖπρ ἴο {Ὰ]]6Γ 
ΤηΘΆΘΕΓΕ5 οὗ ρεγίδοςὶοη. 

ΘΠΑΡΤΈΒΟΙΝ. 

1 ,“71εὲ ἐχλογίείζ ἀΐηε ἐο ὧο }ὶρ μέν το αἷΖ 
εαγῈ αγια αἰ ζρεγισε, 6 εογέϊηείλ ἀΐης οΥ ἐλέ 
γι6αγ7165.5 ΟΥ Δϊς ἀφαέλ, 9. τυϊίείζ Ψἀ22 1ο ζογ16 
σΖ δ αν τεγεέο ἀζηι, αγια] ἐο ὀγίγιο ἤ7αγεις τουῖέζ 
λΐγε, αγταὶ εεγίαί)γ οὐδεν ἐλί7εσς τυλίελ 1ε τυγοίξ 
,ῶγ, 14 τυαγηοίλ λήγει ἰο ὀετυαγέ οΓ “5- 
αἾ0167 {ζε σηείλ, τό ἡρμγογηιοίλ ἀέηε τυλαΐ 

(ΗΔΡ. ΙΝ. τ-8. ΕΥΓΠΕΙΓ Ἐχμοσγίδίοη ἴο 
ΤΠ ϑ[ ΓΙ 4] ἀΠΠσθπσα επίογοθα ὈΥ {πὸ ἱπηπιῖ- 
ΠΘηςΘ οὗ ἃ ἴονε οὗ δυτῸΥ ἀπά ὈΥ 1Π6 Πϑαγπθ55 
οἵ {π6ὸ Αροβί!εβ ουνῃ ἀδαίῃ. 

1-2. 1 εὐαγρε 1ῤεθ.} ϑᾷςῃ Ὀεϊηρ {πῸ 1π|- 
Ῥογίαποθ δηδ εῇῆοδου οἵ ἨΟΙΥ ϑεχϊρίαγα 
“ΦῚ ΒΟΙΘΙΗΙΥ͂ δα] τ 8:66." ““ὙΠετγεΐοσε,;» 
οὖν ἐγώ, 15 νγναπίϊηρ 1π {πΠ6 θεβὲ Μ55. 

λα δεγαϊίεγε ἀϊηε αὐ ἀΐς 37γ:έ αγεστυεγ 70.) 19 
αια] σοογι α7767 ἦε «ογείκαείλ, 

ΓΟΗΑΕΟΕ ἐἤδες {Ππεγεΐογα Βείογα 
(οὐ. «πἀ τῆς 1, οτὰ 76βιι5 (τῖϑέ, 

γγῆὴο 5}8}} πάρε {πῸὸὶ αιοκ ἀπά τῇς 
ἀεαά δὲ ἢ]5 ἀρρθαγίηρ ἀπ4 15 Κίπρ- 
ἄοπι ; 

δεΐῶγε Οοά ἀπά ἐῤὲ Τιογὰ ζέσις Οῤγσέ, 49"..] 
Ἐαίμοσ, θοἔοτο Οοἂ δηπᾶ στ ὶδύ Βα β, 80 

Ὑ|11 ΒΟΥΘΑΙ͂ΟΥ ἰπᾶρο 89 ἀἀ10Κ δπᾶ 
ἀρθδᾶ, δπᾶἃ ὍΓΥ 815 δρρϑαύϊηρ δι π15 
Κιπρᾶοιι, Ῥύϑθδοῖ {π6 ψοτᾶ. ὙΠῸ Ρεβέ 
Μ55. ογῖέ {π6 ννογάς, “τε 1, ογα," τοῦ κυρίου; 
Δη4 ἰπϑίθδα οὔ “αὐ μ15 ἀρρθατίπο," κατὰ τὴν 
ἐπιφάνειαν αὐτοῦ, τεδά ἀπε Πῖ5 Δρρθασγίπρ, καὶ 
τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ ὙΠΟ Αροβίϊθ ἴῃ δ 5 
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2 Ῥτεδςῇ τμ6 νγογά , θὲ ἰπϑίδηξ ἴῃ 
Β6Ά80η., Οἷμξ οὐ β5βᾶβϑοῃ ; γὟγερίονε, τε- 
Ῥυκο, ἐχμῃογ ὙΠ 41} Ἰοπρϑιβοτγίηρ 
Δηἀ ἀοςίτίπα. 

3 Εογ τῆς τἰπὴς νν}}} σοπιε ννἤξη 
τῆθγ Ψ1}] ποὲ επάμγα βοιπά ἀοςίτίηο ; 
Ὀαΐ δε {ΠΕ ῚΓ οννῃ [ιιϑῖ8. 5841} {ΠῸῪ 
Πδᾶρ ἴο {Πεπηβαῖνεβ (θδοῃοῖβ, μανίην 
ΤτΟΠ Πρ; ΘΔΓ5 ; 

4 ΑΠπά {ΠΥ 5411] ἔπτη ἀννᾶγ ἐδεῖγ 

{ΘΠ [ν. 2--. 

ΕλΓ85 ἔτοιη {6 {τυῖῃ, δηά 5}4}} δε 
τυγπεά πηΐο [80]. 

ς Βυζ νγαῖοῃ τοι ἴῃ 81} τΐηρβ, 
δηάμυτε δῇ οιίοη5, ἀο τΠ6 ψοῦκ οὗ 
Δῃ Ἐνδηρο]ἶβῖ, ᾿πιακα []] ργοοῦ οὗ τῇγ οτ, 
ΠΑ ΠΙΒΈΓΥ. 

6 Εογ 1 πὶ πονν τεδγ τὸ θὲ 
οἤέγεά, δπά τῆς τἰπις οὗ πιγ ἀβραγειγα 
15. δί ἢδηά. 

7 1 πᾶνε ἴουρῃε ἃ ροοά ἔρμε, 1 

50]θπηη Δα] ΙΓ Ιοη ἕο ΤΊΠΊΟΙΠΥ ἴο Ργοο]δὶ πὶ 
{πΠ6 ννογά, 45 4 δ᾿ιοσαὶά, θεΐογσε {πὸ 1, οτά 5 
ΒΕσοηἋ ΠΟΙ ΠΡ, (8115 ἴο νυ]ΐπεϑο σοά ἀπά {πὸ 
δτελί {πάρε οὗ αἱ] τῆθῃ, 45 ννῈ}]] ἔῇοβθ ψνῆὸ 
Παν ἀϊθά Ὀεΐοσε 45 οὔ ἔποϑθ γγῆο ν}}}} θ6 
ΑἸῖνα αἵ ΗΙ5 σοτηϊηξ ; δ {Π6 β]οσγίοιιβ δάνοπί 
1156]; ἀπά {πῸ Κίπρἄοπη ννμῖ ἢ 11 νυ 1}} Ὀτὶπρ ἴῃ 
ΔΠηἀ ΘβίδὈ]15ῃ ; {Πι|5 Ρἰδοίηρ 411 Βεΐοσε ΠΙΤὴ ἃ5 
ἃ πηοίϊνε ἴο ἀΠΙρεηςσα δηά ζαι ἘΠ 1 Ππ655. 

δὲ ἱπείαπί.] Αἰίεηίϊνε δηά βαγηθϑέ. ϑοπὶθ 
(45. 6 ννείίε, Ηυἱίοη) ἐγαπϑίαίε “ὁ ἴο 
({Π6π1),᾽ 2.6. ἴο {ΠΕΙΓ 4556 ΠΊ0]165; ἃ ΤΠΘΑΠΙ ΠΡ 
ὙΠΟ ἢ {Π6 ννοσγά ννου]ά Ὀθδγ, θυ νυ] ἢ 15 ποῖ 
ΟΠΪΥ ΠΊρΡΙ4, θὰ: νου] τεηιῖτε ἴο Ὀς πιδάθ 
ἀδῃηϊίς ὃν {πε δἀάϊίοη οἵ “16 Ὀτεΐμγεη, 
“ΕΠ 6Π1,᾿ ΟΥ̓ {Π6 Κρ. 

ἦι σϑαςφοπ, ομέ 4 σεαςοη.] ὍΤακο ορροτίι- 
ΠΠΥ͂ ΟΥ πιακο ἴ, Οἔ Εχεῖϊς. 11. ς, “' νμεῖμοῦ 
ἘΠΘΥ νν1}] Πθαγ, ΟΥ̓ νυν βείῃοσ {Π6Ὺ ν}}} ἔΟγθθαγ. 
ΠΕ δρρ]!οαίίοη οὗ {π|5. ργεοθρί ψου]Ἱά οὗ 
οοιγβα θ6 ΡΥ ΘΈΑ} τηοάϊῆθα ὈΥ 5. οἢ σδιι- 
1οη5 45 Μαίΐ. υἱῖ. 6. 

χγεῤγουε, γεύπζε, ἐχῥογί.] Ἐδίμοσ, οοπνυϊἱοῦ, 
τεῦ κΚο, ἄς.; Ραξ, {παξ 15, ἴο 1[[5 νϑγΓΙΟιθ τ1565 
ΕΥΕΙΥ βουιρίαγα ϑνῃϊοἢ Οοά Π45 ᾿ἱπϑρίγεα, 11]. τό. 

αὐἱὲρ αἱ Ἰοπρ- οι εγίπς ἀπά ἀοείγίπε. Ἐ8- 
1Π6Γ, 1 411 (2.6. νὰ ἀπνγεατῖθα) ρα 8 πῃ 99 
δια Γθδοβῖπρ. 

8. Τννο ἔασγίμοσ σεάβθοῦβ αἀτὸ δἀάθά: {πὲ 
ΔΡΡΓΟΔΟΝ οὗ ἃ βθάβοῃ ὑνμθη βομπά ἀοοίΓ πο 
νου] ΡῈ ἐπάδηρογεά ὈΥ ἔαίβε τθασμηρ, ἀπά 
1ῃ6 ΑΡοβί!εβ ἱπηρεπάϊης ἀδβαίῃ. 

σομηαί εἰοείγῖηο.) ἘἈΔΙΠΘΥ, 86 βουπά ἐοο- 
{γῖπη6 ; νυ Β] ἢ ἴῃ {Π656 Εἰ ρ᾿ϑῖ]65 βίαπάβ ορροβεὰά 
ἘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴο {Ποβε ἔα᾽βθ ῬγΙΠοΙρ 65 ἀπά τηγίῃ5 
γγΒΙΟ ἢ νγαγο ρϑίπογηρ δγοιπαά ᾿ηΐο [6 τηοτα 
βυϑίθπηδίις ἔΟγΠι5 οἵ (ὐ ποβί!ο!5ΠῚ. 

δμὲ αὐέον ἐῤφεῖγ οαυη ἱμσίς.] 1.6. ἴῃ ἀοσογάδπος 
ΙΓ {ΠΟῚΓ οὐνὴ πάν! τπι4] ἀεϑίγεϑ ἀπ ραββ! 0Π8. 
Α σοττιρί Μ}11}] ον εσ σΠΟΟβ65 15 ονγῃ ἀοοίγιπα 

ῥαπη.} 1.6. “ Ὀεσαιιβα {ΠῸΥ Πανὸ ομϊηρ 
ΘΑΓ5, ἃ ΡὈΓΙτΙθηΐ Ἰοηρίπρ ΤῸ που ἀπά 
Ἐχοϊτοιηθπηΐ. 

5. Βιὲ αὐυαΐορ ἐφοῖι ἐπ αἰ! ἐῤδίησ:.] “Βαυῖ 
ἴδοι, Ὀ6Ὲ {ποὺ νγαΐοπἔμ!, ἀπά βοῦοῦ ἴῃ 8}} 
1Π|η 55. ὙΠε Οτδοῖκ νετ νῆφε ἱπο! 65 Βοῖἢ 
τ θδηϊηρ5, Δη4 σδηποί, αἵ ἰδαϑί ἴῃ {πὸ ργεβθηΐ 

οοπίοχέ, θ6 δάθαμδίεϊυ ἐγαπϑιαίε Ὁγ εἰμεν 
4]οπβ. 

ἄο ρὲ αὐογᾷ 97) αν ευαηφεϊ.] Νοῖ ποτα 
{Π6 βρεοῖῆς ννοσκ οὔ {πε οἵῆοε 50 ςδ]]δά, θυ 
{Π6 ψογκ οἵ Ρῥγοοϊαιπηηρ ἔμ ΟΟ5ρεὶ (ν. 2), 
ὙΠΟ ννᾶ5 511} ᾿πουτηθοπξ οπ ΤΊΠπιοίΠΥ 1Π 5 
ΒΙΡΠΟΓ Ροβιξίοη, ἀπά ννῃῖο, ἴῃ ἔαςσξ, ΙΠΠΘΓΕ5, 
ὙνΠαΐθυθυ εἶδα πῆ Ὀὲ δάάἀβά ἴο ἴΐ, ἰῃ Ἐν ΈσΥ͂ 
ογάθσγ οὗ {Ππ6ὸ πη Ιβίσυ. (οηραγα ἴῃς βἔγεββ 
Ιαϊά ἀροη Ργθδοῃὶηρ δηά “"βργεδάϊηρ αὐτοδὰ 
1Π6 Οο5ρεὶ, {με βἰδά εἰ ἀϊπρ5 οἵ γθοοηο]δίίοη,» 
ἴῃ ΟἿΓ ΕΟττη οὗ (οηβεογδίηρ 4 ΒΙ5ΒΟΡ. 

γιαζε 2] ῥγοοῦ 97] 1.6. ρεγέοστηῃ ἔα]}]γ. 

6. Τί 5 ΤῸΓ γοῶ τὸ ἄο {Π|5: ῸΓ 45 ἔὺσ' ΠΊ6, 
11π᾿5 Ἰαδέ βϑοσίῆςθ 15 Ποὺ ὈΘΡΊΠηΪηΡ. 

1 αγι ποαὺ γεαά; 1ο δε οὔεγεά.) Ἐδίπου, Σ 
δὰ ΘΙσοδαὰν Ὀοΐπρ Οἤοτοᾶ, [1{Π|6ΓᾺ}}ν, “ἢ 
Δ ΔἸγΤοΔαΥ Ὀοϊηρ Ροιγεά οἷ 85 ἃ ᾿Ιθαίιοη, 
ἴῃ ΔΙ] ϑίοη ἴο ἴπῈὸ ννῖπα ΟΥ̓ ἀγἸΠκ ΟΠΈΓΙΠΡ’ 
Ρουγοά Ὀγ {Π6 [ενν5 δρουξ {πῸ αἱΐασ, αηὰ ὈΥ 
Βραίῃθῃϑ οἡ {Π6 υἱοΐίπη, δ {πῸ βδογιῆσςθ. Οὗ 
ῬΗΠ. 11. 17, “Ὑ0ἴδα, απ ΓΤ ε ΟΠΕΓΒΗΙ 
Ρουγοά οι 85 ἃ ᾿Ιθδζίοη, “ ἀροη {Π6 5δοσιῆςε 
Δη4 βούνίςθ οὗ γουγ ἴδῃ." Ρτγοῖ, Ἰσμίοος 
οἰΐθϑ [ῃ6 ννογάβ οἵ {Π6 ἀγὶπρ ϑεπεςα, γεοοσάθα 
ὈΥ Ταοϊξι5, Απη. ΧΥ. 64, “"ΓΕΒΡΕΥΡῈΠ5 ῬσΟχΙ- 
ΠῆΟ5 5εσν στη, δά ἀϊξα γοςα ΠΠθάΓΟ 56 ΠΟΤ ΠῚ 
1Πὰτὰ [ονἱ 1 εγδίοσι. 

γην ἀεῤαγέμγε.] Ἐτστοτη [Π15 Π|π ἀπά 115 ἐγ14]5 
4η4 ἀυῖιε5. ΕἸΒΠΕΙ 5665 ΒΕΥΘ δὴ 8]] 510 ἢ 
ἴο ἴῃ6 Ὀγρακίπρ ῸΡ ἀπὰ ἀεραγίαγε οὗ βασθϑίῖβ 
ἔγοπῃ ἃ ἔδαβί ; δηά {πε νεγῦ ἀναλύσῃ 15 τιδεά 1π 
ΠΚ6 χιϊ. 26, ΚΠ ἢ6 5Π4]} σεΐμγη ἴγοσῃ {Π6 
νά αηρ. ΔΝ ογάϑινοσίῃ βιιρβεϑίβ {πῸ 1άδᾳ οὗ 
ἃ 5110 Ἰοοβίπρ' ἀπΌΠοΟΥ ΟἹ ΠΕΙ γογᾶξα ἴο {πΠ6 
ΒΑΥθΟῸΓ οὗ εἴεγηδὶ τοδί. Βαΐ {Πε56 ἅγὰ 1ΠΠπ|5- 
ἰγαϊίοπβ βιυρροϑίεά Ὀγ, ταῖμπου ἴπᾶπ θεϊοπρ- 
ἴῃς ἴο, {Π6 5:Π1ρ16 πιθαπίηρ οὔ “ἘΠε βϑάξοῃ οὗ 
ΤΩ ἰοανίηρρ οὐ᾽ ἀεραγίπρ." Οἵ. ΡἨ]]. 1. 23, 
νθογο 81. Ρδὰ] εἸηρίουβ πὸ νογῦ, ἀναλῦσαι. 
Ηδς {Πεη ἀεϑιγεά ἴο ἀερατί, Ὀὰξ ἔε] ἃ σοπῆάεπε 
Ρεγϑιιδϑίοη {παξ ΠῈ ννᾶ5 ἴο σϑπηδίπ δ η4 νγοσκ: 
πονν [Π6 {ἰπ|6 οὗ μῖ5 ἀδραγίαγε 15 δὲ μβαπά. [Ἐ 
15 [ῃ6 Ἰαπριιαρα οἵ ἴΠῸῈ βϑᾶτηθ πῆδπ ὉΠΟΥ͂ ἀϊῆε- 
τεπΐ σοπά 065. 

7.1 ῥατε βοισδὲ α σοοά ἤᾳ}ι. ὙΤῊΪΒ 15 ρεγ- 
Παρ5 ἴοο βρεοῖπο: πε ἤραγε ᾿ηο] 465 ἃ]}, ΟΥ 

“7πεἰ 1. 



ν. 8---13.]} 

ἢανε Πηϊβῃεά γῆν σοιιγβα, 1 πᾶνε Καερί 
τῆς (πῃ : 

8 Ηεποείογιἢ ἔπεα 15. [ἰδ]ἃ τιρ [ὉΓ 
ΓΠ6 ἃ οἵοννῃ οὗ τὶρῃϊξθοιιβη685. νν ΠΙ ἢ 
{ῃ6 ΤΙ ,ογά, {πε τὶρμέεοιβ 1πάρε, 5}]]} 
οῖνε πα δὲ {πδΐ ἀδὺ : δηά ποῖ ἴο πιῈ 
ΟὨΪγ, θὰ ππίο 4}1 (Π6 πὶ αἰ5ο τἢδι ἰονε 
ἢ5 ἀρρβαγίηρ. 

9 1)ο τὴγ ἀΠ]ρεηςς ἕο σοπτα 5ΠΟΓΕΪΎ 
ππίο πη6: 

Ιο Εογ Π)επταβ δίῃ ἐουβακϑη πΊ6. 

ΔΠΥ͂ οὗ {πε σοηίοϑίβ 'ἰπ {π6 ρᾶτηθβ. “1 πᾶνε 
βίγίνθη {Π6 βοοά 5ίγι ἔθ. ΕἸ]Πσοῖ. ΟΕ τ (οτ. 
ἾΧ. 25, ΏΕΓΟ, 45 Πογθ, [Π6 βθπογαὶ ἰάθα 15 ἔιγ- 
{που Π]ϑἰγαΐεα ΒΥ {πῸ βρθοιῆς ἱπϑίδηςε οὗ {πῸ6 
ἑοοΐ-Γαςο. 

1 ῥαυε ηὶςρεά γην εομγςθ.1 1.6. “1ῃς τᾶς," 
ποῖ οὗ τῦῦ ΠΙΠξ8Ὲ οηἱγ, δας οὗ ΤῊΥ πη] ΠΙβίγγ. 
(οπιραγα ἴπῸ ΑΡροϑί!θῖβ ᾿νογάϑ 'ἴῃ Αοίβ Χχχ, 24, 
ΔΠη4 οὔβεσνθ {Π6 ΠαγΠΊΟΩΥ Ὀοΐνγθεη Πΐβ ΠΟΡ65 
ἴδμογο ἀπά {Πεῖγ {Ὁ]Π]πιθηξ ἤθσο. ὙΠῸ ΨΠΟΪΘῈ 
Ῥάββαβθ ἰἴβ. δ ποητν Ραμ] πηθ. ΜδΥ ποῖ {π6 
ὑνογ Πογα τιϑεὰ “ Πηϊβῃβή," τετέλεκα, Ὁ6 4 
ΓΟΙΑΪ ΠΙβοθησα οὗ {πε ἰαϑὲ νγογάβ οἱ [Π6 ϑανίουγ 
ΟΠ 1Π6 οΓἴΌ55, 45 τεοογάθά Ὀγ ϑ8ῖ. [ομη (χίχ. 
28, 30), τετέλεσται, ““ἰΐ 15 Πη]5ῃ6 4} 

1 ῥαύυε ἀεῤὲ ἐῤδε γαἰ.7] Α.5.ἃ ργβϑείοιιβ ἠ6- 
Ῥοϑιξ νυ ΠΟ ἢ ννα5 σοπη πη] 64 ἴο πι6. 866 τ ΤΊΠΊ. 
ἀ αν 1, 20, 

8. « ἐγοαυη 9 γἱσῥέθομσπεις.] ΒΔΙΠοΥ, ΓᾺ 9 
οτόννη οὗ τιρῃθοιβηθβϑ; ἴῃ6 ογόννη, {Πα 15, 
ΨΥ ΠΙΟΝ 5141] θ6 βίνθη [ὋΣ τὶρβθοιιβηθϑθ: 85 ἴῃ 
{Π6 βϑπηθβ, ἴπΠ6 σγονγη οὗ {ΠῸ γαςθ, ἔπ6 σσοννῃ 
οἵ ΓΟ βΈ Πρ, ἰι5 [π6 σγόνγῃ βίνθπ ἴο {ΠῸ νἱοΐοῦ 
-ἴη [Π6 Γᾶςθ, ΟΥ̓ ἴῃ νυ γοϑί! Πρ, οΟΥ Π6 {κθ.Ψ 

δὲ ἐῤαὲ 4αγ.] 1... “ἴῃ [παξ στεαΐ ἄαγ," {π6 
ἄδγ οἵ δοςοιηΐ. 

ἐῤαΐ ἰοπυε.1 ἴῃ {Π 11] πηθαηῖηρ οὗ {Π6 ἴθηβθ, 
ἠγαπηκόσιν, “Πᾶνε Ἰονθά δηά δγὲ 511} Ἰονϊπηξ 
Ὧ15 ἀρρβαγίηρ. Α ἰομποββίομο, 5αγ5 1,60, ΒΥ 
τ ΠΙΟ ἢ [0 ΘΧΔΙΏΙΠ6 ΟἿ Πεαγίβ. 

ΤῈ 15. 4 οὐἹεἰοῖθπὶ Ὀαβθα οἡ Ἰβποσδηςο οὗ {πῈ 
ἔδοῖβ οἵ {Π6 ἴππογ 11ξ6, νυ] ἢ 5665 1 [ῃ15 ΠΑΡΡΥ͂ 
ςοππάήσηςε οὗ {Π6 Αροβί!ε ἃ οοπίγδάϊοϊὶοη ἴο 
{πὸ Πυτη ΠΥ οὗ ΠῚ5. οΟἴμπου ἘΡΙ 5Έ165: εν. ῬΗΙ]. 
111. 12-4. ἘΔΙΠΟΥ ᾿ἴ 15 δὴ ουάθπος οὗ {6 
Δα Ποπ ΙοΙ ἐγ οὐ {Π|5 5 ἰαΐθϑδε ΒΡ 5116, νυυιτθη 
ὙΠΟ ΠΠΔΥΓΥΓΟΠῚ νναβ ᾿πη πη ηθπῖ. ΕῸΓ [ἰἴ ἰ5 ἃ 
ἀγαῖῃ, ργονεα ὈΥ 50 ΤηΔ ΠΥ ᾿πβίδηοθβ 85 δἰπιοβῖ 
ἴο ἱπάϊοαΐθ ἃ Ἰανν οἵ {ῃ6 ργοσθάυγε οὗ [ῃς 
αἰνίηθ. ρσασθ, {παξ (Π6 ἀββϑιγαησα νυ ῖοἢ Πα5 
θεθη ΠΠΠ6]4 Ποπὶ (οὐ 5 Ρθορὶο ἴῃ {Π6 πιά ϑὲ 
Οὔ ΤΠΕΙΓ ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ ἀτι{165 ἀπ {{|4]5, 15 ρταπίθα 
ἴπεπὰ ἴῃ {π6 Πουῖ οὗ ποεά, ἀπά θβϑρθοίδ!!ν αἱ 
{Π6 ἀΡΡΙΌΔΟΗ οὗ ἀθαΐῃ. ΝΟΥ͂ 15 ἴΠ6γὸ 8ηΥ σοη- 
ἰγδάϊοίίοη Ὀεΐννθεπ {πΠ6 ΑΡροβίϊε5 Ἔχρθοΐδίίοη 
οὗ {π6 Ἴγοννη οὗ ΓρὨ ΘΟΙ5η655 δηα 15 ἀοοίτ πη 
ΟΥ̓ ἔγεε ᾿υϑεοβδίίοη Ὀγ ἔα. “ Ἀ δίμοσ," 5ὰγ5 

ΕΝΕΘΟΥΨΓΥ. ΨΥ. 

Πανίηρ ἰονεά (ἢϊθ8 ργθϑεπέ νγου]ά, 
Δηαά 15 ἀεραίε τηίο ΤΙ Πεββα!οηΐσᾶ : 
(ὐγεβοθηβ ἴο (σδἰδίία, ΤΙτὰ5 τππίο [)4]- 
πηδίϊδ. 

11 Οηἱϊγ [μκα ἰ5 ἢ πε. Τακε 
Μαγκ, δηά Ὀτγίπρ πῖπιὶ ἢ {πες : 
[ογ ἢς 15 ριοβίδδίες ἴο πὶς ογ {πε 
ΠῚ ΠΙΒΕΓΥ. 

12 Απά Τγςίοιιβ πᾶνε 1 επί ἴο 
Ἐρἢδβιι8. 

12 ΠΕ οἷοκα τηδε 1 Ιεῖ δὲ ΤῪΟδβ 

(αἱνίη, “" ἀο {Π656 ἔννο γί β ΠΕΪῪ ἀρσθο ; {Πδΐ τηὰπ 
15 Ἰπ5Έ 1ῆ6 4 ἔλεον ὈΥ ἴΠ6 τηογῖῖβ (θεπεῆς!ϊο) οἵ 
ΕΠ γίβί, αηὰ γεῖ {παΐ μῈ ψ1}} τεσεῖνε {ΠῸ τεννασγά 
οὗ ψψοῦκβ ἔγοπι Ὀοΐοσγε (σούατα) σοά. ΕῸΓ 85 
ΒΟ0ΟΠ 845 ΟΟά Υϑρεῖνοβ τι5 ἱπίο ἢ15 ἔαυουγ, μ6 
ΠΟ] 45. Οἱ. ΟΥΚΒ. 4150 δοςσθρίαθ]θ, 50 85 ἴο 
νοι βαῖθ ποτὰ ἃ τουναγὰ 4150, Ποννευ ῦ 1Π- 
ἀεβογυθά." 

9-2.9. (σοπο]ιιβίοῃ : ΠΊ ΒΟ ΙΔ ΠΘΟι5 ΓΕ δβίβ, 
1ηἰουπηδίίοη, δηά ρυθείηρ5. 

10. “εηνιας ῥα γογεαζεη γηε, 49. Ἐ δίΠεσ, 
Ῥολ88 Ἰοζύ πιὸ Ὀθοδὰ8Β0 86 Ἰονϑθᾶ {896 
Ῥτοβουῦ ψουι]ϊᾶ δι ψοῃΐ ἴο ΤῈ655810- 
πόδ, ὙΥΠΙΟΠ νγὰ5. ΡΈΓΠΔΡ5 Πῖ5 ποῖηθ. Ηδ ννγὰβ5 
νυ 81. Ῥαὰ] δὲ Ἀοπια ἀυγίηρ ρατί, αἱ Ἰδϑαβί, 
οὗ Π15 ἢγϑί ᾿πΊΡ ]Βοηπιοηΐ, ὈΘΙ Πρ πη] ΘΠ ΙΟΠΘά 85 
Ἰοϊπίηρ ἴῃ φγϑείίηρβ ἴο ἴΠ6 (ο]οβϑίδηβ ((οἹ]. 
'ν. 4); δηά 1ὴ {πῸὸ ΕΡιβ!6 ἴο ῬῃΙ]θπηοη (24) Πς 
ἰἴ5 πυιηθεγθά δηοηρ {πΠ6 Αροβίϊεβ [Ἐ]]ονν- 
ἸΔὈουγουβ. ὙΠΟΓΘ ἰ5 ΠΟ βοσρίισαὶ σσοιπά ἴοσ 
ΔΒΒΙΠΊΙηρ; [Παΐ [Π15 5 Κίηρ ἔγομῃ ἀἄδηροῦ ἀπά 
ἀπιίγ, 51ηπ| 1ΠπουρΡ 1 νναβ, νγὰθ δααϊνδ]οηΐ ἴο, 
ΟΥ̓ ἐπάρςά ἴῃ, ἰοΐα] ἀροβίαϑυ, ννῃῖοῖ, Πονγθνοσ, 
να ἴΠ6 Ἰδίου {γδα!ο τηθπιὶοηθα Ὁ. ΕΡΙΡἢΠ8- 
Πἰι5. [6 ΠΊ45 15 Ρεῦδρ5 ἃ 5Βῃογίθεποαά ἴοσπι οὗ 
Τὸ) ἐπ ίΓ15. 

Ογεέσεοης ἰο Οαϊαϊα.] Ἐλαβεθίὰ5 (Η. Ε. 
11..4.), ΕΡΙΡΒΔηΙ 5. (Δάν. ἩΥ. 11. 1}, ΡοΓΠΔΡ5 
]ετοπιο, Γπεοάοτγε οἵ Μορϑιιοβίϊα, «πὰ ΤΠθο- 
ἀοτεῖ, Ἔχρίαἰη (ἰδία μοσε οὗ Βαστορθαη 88} ; 
Δη4 {πὸ ΟΠπυγοθοβ οὗ ΝΊεππα ἀπά Μάαγεποα 
αἸαϊπηρα (γέβοθηβ 85 {πεῖγ Τουηθγ. [ 15 οσα 
ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ τιπάἀογϑίοοά οὗ {πῸ Αϑβίδίξις Οὐ αἱαΐϊα. 
Νοίμηβ ΠΊΟΓΕ 15 Κποννῃ οὗ γεβοεπβ. 

Τημις εγιίο Πλαϊηιαΐα.] Α ἀϊδίσιοξ οαἡ {ΠῸ βαϑὲ 
ςοαβί οὗ {πὸ Αὐἀτϊαίζς, ἀπά δ {Π15 {ἰπ|6 ἱπο! πἀθά 
ἴῃ {πΠ6 Βοπῆαπ Ῥτουῖίποα οἵ ΠΙγγίσπι. [Ιπ 
Τὸ) αἰπηδίϊα ΤΊΐα5 νου] θ6 ἰπ {πῸ πεῖρῃθουτγ- 
ποοά οἵ ΝΊΙΠΟΡΟΙ 5 'π ΕΡΙΓιι5, ὑπ γΘ ΡΓΟΌΔΌΙΥ 
51. Ραμ} (ΤΊ. 1, 12) ἀεϑίγθα ἢΪπΊ, πῃ ογ σογ- 
[αῖη ΟἸΓΟυτηβίδποθβ, ἴο τηθεΐ ὨΪτη. 

11. Οπὲν 1μιὰδ ἐς «υἱέ γι 1.4. Τα δἱοπα 
οὗ 16 Αροβίϊ!εθβ τιϑιι8] σοιηραη 5 ἴῃ {γάγνεὶ. 
ΟἸΠΟ 5 οῦα ΜΠ ἨΪΠῚ, νΕΓ. 23. 

ον δὲ »εἱγῖφσ)γ.] ὙὕΠῸ ννοσά πὰ ποΐ γεῖ 
Ὀεσοπιο Ἰἰπηϊϊθα ἴο 4 [βομηῖο 8] τηθαπίηρ, ἀπά 

8ο5 



8οό 1 ΤΙΝΕΣ ἸΔῈ [ν.- 14---τ. 

νὴ (ὐαριιβ. ψῃεπ ἴποιι σοπΊαϑί, 
Ὀγηρ τοΐέλ ἐἤἢέ6. ἀῃὰ τΠῃ6 ὈΟΟΚΒ, μὲ 
Εβρεοῖ  γ ἐπ ραγοΠηεΠί8. 

15. Οἔνποπι ΒΕ Ποῖ νγαγα 4150 ; Ὁ Υ 
ἢε Παῖῃ ρυθδίγ νυν Πδίοοά ἴουγΓ νγογάϑ. 'οσ, σὰ 

2γεαελ- 
16. Αἴ ΠΗΥ͂ ἢιθέ δῆβννεῖῦ ΠῸ ΠΊΔΩ ἕηρε. 

14 Αἰεχαηάεγ ἐπε σορρεγβηηῃ ἀϊά 
τὴ τπςἢ εν] : {ἢς Ι,ογὰ γενγαγά Πα 
ΔοσΟΓάΙηρ᾽ ἴο ΠΙ5 γγοῦΚβ : 

γη1αν ποῖ αἀδ πη! ηἰβέοσιηρ ἴο [Π6 ΑΡΟΞΕΪΘ 45 ννῈ]}} 
45 ΠΤ] ηἸσίθγιηρ {π6 ψψοτγά. 

ΒῸΓ ΓπΚὸ ἀπά Ματσγκ, 5εεὲ {πε [πίγοάποίοῃ 
ἴο {ΠΕῚΓ Οσοβρεϊβ. 

12. Ηανίης τηϑηζοηεά ἢ]5 βο 46 Δηά {ΠῸ 
ἀοβοσγίίοη οἵ [)6π185, ϑῖ. Ῥαὰὶ δαοςσοιπίβ ἴῃ {Π15 
γΈ 56 δηά ἴῃ νυ. 20 ἴοσ {πΠ6 αὔβεηςθ οἵ οἴπουϑ οἵ 
Π15 [6 ]Π1ονν- Δ οΌΓοΓ5. 

“πὲ Ἱγεῤρίεμς.] Βδίμογ, θ αὖ ΤΎςΠΙοιΙ5, νΠῸ 
αὐας αἰ5ο Ργοβίδθ!α ἔου ἘΠπ6 πη] ΠΙ 5[ὙΥ. 

ῥατυε 1 «ἐπὶ ἐο Ἐρῥεσισ.ἢ ἘἈΔΙΒΕΓΟΙ βοπῦ ἴο 
ΡΠ 6515, 2.6. 45 γοῖ Κπον." ὍὙΠεβθ ννογάβ 
ῇοτά πὸ ργοοῦ {πα ΤΊπιοῖμυ σου] ποῖ πονν 
θο αἱ ΕΡβδβθιιβ.υ ὙΠῸ Δροβίϊα 15 ποῖ ᾿πΠίου Πρ: 
“ΤΙπιοίῃν, θὲ δοσοππίϊης ἕο {πὸ ἴμοΐ {παΐ Πα 
ἰ5. ἰθ αἰἴοπθ. Ηδς γηανρ ᾶνθὸ Ὀξθῆ ϑεπΐ 85 
Ὀδαγοῦ οἵ {πε ἢγϑε ΕΡιϑί!θ. ϑοπῖθ, Πουνευευ, 45 
ἊΝ εἰβομποσ απ ὙΥ ογάβννογί, ἴακα {πὸ νου, 
Πανο 1 βρηΐ, ἀπέστειλα, ἃ5 ἴπ6 ΘΡ᾿ βίο ασῪ 
δογιϑί, νυν βῖοἢῃ {πὸ ΟὙὐτθοϑ τι566,, 45 [Π6 1 δἴ1η5 αἀἸά 
{π6 ᾿ππρογίθοϊ, μεγα να ἰι56 ἴπθὸ ργεβθηΐ, 
ῬΙαοίηρ {πεπΊβεῖνοβ ἴπ ροϊπί οἵ {{π|6 ἴῃ {πε 
Ροβι(ίοη οἵ {πῸ σϑοθῖνεγ, ἰηϑίθδα οἵ {Π6 νυυιοῦ 
οὗ {με Ἰεϊίοσ. “ὙΥυςβίοιιβ 1 ἀπὶ βοπάϊηρ ἴο 
ἘΡΒεβιιβ. ἀπά {15 15. οογίδ ΠΥ Ροϑβϑίθίβ. 
ὙΤγοίοσιι ἀρρθαγβ ἴο παν θθεη ἃ παίϊνε οὗ 
Βοιὴθ Ρἷδος ἴῃ Ῥσοσοηβαίαγ Αϑβῖα (Αςΐβ χχ. 4). 
νε ἢπά Βῖπιὶ ἰορεῖμοσ ἢ Τ͵ΟΡΠΙΠΊι15, 4150 
οὗ Αϑία, ἀπηοηρς {π6 ΡΑΓΓΥ ΠΟ δοςοιηραπιθά 
8:. Ῥαὰ] ψνῃθη ΠῈ σοπηπηθποθα ἢ]5. ἸΟΌΓΠΘΥ͂ 
ἔγοη Μδοθάοπία ἴο Τογιιβαίθη. Ηθ ΠΊΔΥ, 
Ποννουοσ, παν θεθη Ἰο οἡ {Πα νγὰῦ ; δπά Π6 
ἰς ποῖ παπιρά ἢ Τ͵ΟΡΒΙΠηι5, θη 851. 88] 
νγὰ5 δοσιιβοα οἵ Ὀγιηρίηρ Οσθοθκβ ἱπΐο {πὸ 
ΤερΙς (Αοίϑ χχὶ. 29). Ηδ νγᾶβ ἀραίη ἢ 
8:. Ρδιὶ] αἱ βοπιο δ 15 ἢγϑξ ᾿ππργβοππηθπηΐ, 
ΔΠ4 νγὰ5 βεπί ὈΥ Πὶπὶ ΜΠ ΟΠποβίπγιβ ἴο ὥο- 
1οβϑθ, νυ τΠ6 σοτηπιοπάδίίοπ {Ππαΐ Π6 ννᾶ5 ἃ 
ΤΑΙ] τηϊπιϑῖοῦ απ [Ὁ] ον -ϑοσναηΐ ἴῃ {πὸ 
1.οτά. Ηδ νγᾶβ αΑἷ50 ᾿οπηΠΊ5ϑ πα, ΡΥ ΔὈΪΥ, 
αἱ ἴπ6 βαῖὴθ {{π|6, ἴο ὸ ἴο ΕΡΡΠΘβιιβ, αη ννὰβ5 
1πΠ6 ὈθαγΟΓ οἵ με Ἐριβίίοβ ἴο Ῥοΐῃ {πῃεβα 
ΟΠ τοΠ65. ὙΠΟΓΘ 15 ἃ ἰγδαϊοη {πα Πα Βε- 
φατηθ ΒΙΒΠΟΡ οἵ (μαϊςβάοη. 

18. Τρὲ εἰοζε.] ΠΕ οΙοΚθ, τὸν φαινόλην, 
ΟΥ Βεζίοσ, ρεῦμαρβ, φενόλην, νγὰ5 τηοϑέ ΠΚΕῚῪ 
16 1αἰϊπ ρηα]α, ἃ {πο Κ ΠΡΡΕΥ βδιτηεηΐ 
Ὑνῃ] ἢ [Π6 ἀρργοδοῖ οὗ ψἹπίογ (ν. 21) ννου]Ἱά 
τηᾶκὸ ἀοβίγαθ!θ. 11 μα5, ποννονεσ, θθεη ἀοιθίθα 
Ὧ5 ΘΑΥΥ 45 ὈΥ (μγυϑβοβίοπι, νυν Ππϑίπου 1Π6 ννογά 
ἄοεβ ποῖ πιθδῃ ἃ θδ8 ΟΥΓ οᾶ86, Ροῦῃαρβ ἴο μοὶά 
1Π6 ὈοΟΚΒ. 

βίοοδ σνἢ πηα. θυ 411 γι ἔογβοοῖ 
τη: 7 ῥγαν Οσοά τῃλὲ 1ἴὲ πηᾶὺ ποῖ θὲ 
ἰδ 4 το {Πεὶγ σμαγρα. 

ἐῤὲ ῥοοζ.] ῬτοῦΔΟΙν νυυ!τε πη ΟἹ ΡΑΡΥΤΙΙ5 
ΤῸ ]]5, δηα 50 ἀἰβεϊηρι5ηθα ἔγοπι “πὸ Ράγο- 
τηθηΐ5." ν᾽ μαΐῖ {Π6 θοοῖκβ ΟὐΓ ραγομπηθηΐϑ ὑγογα 
Τηϊιβί ΓΟΠΊΔΙΠ ΠΊΘΓΟΙΥ σοηϊδοΐαγα ; ἘΒουΡ ἢ ΠΕ 
Ιαϊ[ογ ἀοι θΉ]655 σοηίαϊπθά νντιτηρ. Ρ]αῖῃ 
Ραγοἢπηθπΐ τηϊρξ ΡῈ οδίδιπθά δἵ αοσηθ. ΠΟΥ 
γῖαν ἤανε θΘθη βοῆβ θοΟΚ5 οἵ ΗογῪ ϑογρίαγε, 
γν ΠΟ [Ο5ΘΡΠ 15 885 ϑνΈΓΘ που θεαὶ οἡ ΡαΓΌἢ- 
τηθπί. ὍὙΠ6Ὲ ργθραγθά Ἰθδίμου, ποννενοσ, οα 
ΠΟ ἢ {π6 βαογοα θοΟ 5 ννεσα νυτιτθη ἔῸΥ {ΠῸ 
1158 οἵ {Π6 βυπαροριιεβ πα {πῸ ΠΑΙΓ Οἢ ΟΠῈ 
5146 ργεβεσνϑά. 

Νοίμιηρ 15 Κποννῃ οὗ δγριιβ; Ὀαΐ 1 τηᾶΥ ΒΕ 
1ηἴογγοά ἔγοτη [Π15 ράβϑϑαρα {παΐ δῖ. Ρϑὰ] παά 
Ὀεθη ἰδίου αἱ Τ οδβ. 

14. “Ἔ]εχαπάφν ἐδ εοῤῥεγοηη. Βδξζευ ρεσγ- 
ΠαΡ5 ““ἴπ6 ϑπ}ἢ,᾿ 45 {πὸ ννογά χαλκεύς νγᾶ5 
τι56 4 βἜΠΟΓΊΟΑΙγ. [ΙΕ {Π1Ὶ5 ΑἸΟΧαηάεσ 15 {ΠπῸ 
58 ΠῚ6 ΨΥ] ΠΙΠῚ γν ΠΟ 15 ππεπεϊοποά ἴῃ ε ΤΊΠ1.1. 20, 
ὙΠΕΓΘ 6 15 σοιρ] θα ἢ ΗΥπιδπρθιιβ, μΠῈ νγᾶ5 
δὴ Πογοίϊς δηἀ ῬγοῦΔΌ]Υ Ὧη Ποσυθίϊοαὶ ἴθδοποῦ 
(2 Τίπι. 11. 17, 18}, 85 ΨῈ]] 85 ἃ ῬΈῦβοῃδὶ ορρο- 
ποηΐ οὗ 8. Ῥᾳ]. 

ἐδὲ Τ]ογὰ γτεαυαγάὰ ῥί»ι.] ῬτοθδθΙγ, {86 
ΙΤοτὰ Ψ{11Π1 τονε πἷπι, [Ι{ 15 ἀουθιι] 
ὙΠΟΙΠΟΥ {Π6 γοδάϊηρ 15 {πῈ ορίδέινε, ἀποδώῃ, ΟΥ̓ 
τπῃ6 ἕαΐαγο ᾿πάϊσαίνα, ἀποδώσει. ΠΟ ἰαϊίεγ 
Πια5 {π6 βιιρροτγί οἵ {πὸ θεϑί δηά βαυ] τοδὶ Μ9895., 
Ὀαΐ πᾶν Ὀ6 1140]6 ἴο {ΠΕ βιιβριοίοη οἵ θεῖπρ βιιῦ- 
ϑειταϊοα ἔοΓ ἀοοίγιη4] γθαβοηβ ἴο ἀνοϊά {ΠῸ ἃΡ- 
ΡῬθαγδησο οἵ δὴ ἘΠΟΠΔΥΙΔΌ]6 ΡγΑγΈσ. ὙΠῸ 
ΟΥΤΊΟΓ 15 {πὸ τοδάϊης οὗ {ΠῸ σσγεδί τηδ]οσ νυ οὗ 
Ἰαῖεῦ Μ55 δηά νεγβϑίοῃβι ὙΠῸ ἔαΐζαγα 56 6ΠῚ5 
οα {πε6 ΨΠΟΙΪΘ (π6 Ὀοβὶ βυρρογίεά ἢ δῖ {Π6 
ορίαίϊνο, 45. ἴῃ ΟἿ γθυϑίοη, νου] ποΐ θ6 {Π6 
ΘΧΡΓΘββίοη οἵ ΡΕΥβΟῃ}] Δηϊπηοϑιῖυ, θυΐ οὔ Ζϑαὶ 
ἴογ ἴδε ἐσυίὰ. ΠΕ. τ οσ. πνη 9. 52.) 1 {π||- 
γ.12. ΤΠ Αροβί!θβ ρέγοοπαὶ ἴα! ηρ5 ΔΡΡΘΩΓ 
ἸΏ ΕῚ- τὸς Ὶ 

16. «ἠοο αυἱὲδ᾽ χι..7] ϑίοοά ἰογννασά στ 
τὴ ἴο αϑϑὶϑέ π1ὸ Ὺ δάνοοδου οὐ δάν!ςβ. 

ΤΠῈ “ ἢγϑέ δηθννεῦ ἢ Πα5 Ὀδεη βιρροβεά ἴο 
τῆθδπ, 1. ΤΠ ἀείδηςε τηδάθβ δὲ (βαγεα, Αο5 
ΧΧΥ. 17 566., ΨΥ ΒΙΟΘΝ [5 ἴῃ {Π6 Πρ θϑί ἄθρτεα 1π- 
ΡΓΟΒΔΌ]6. 2. ΤΠ ἀείδποε δ] ἀ θά το ἴῃ ῬΆ]]. 1. 
γ, ἀυτχίηρς ἴΠ6 ΑΡροβί!εβ ἢγϑβί ἱπιργιϑοηπηθηΐ δὲ 
Κοιηθ; δἵ νυ ΒΙ ἢ {ἰπ|6, Πονγευεσ, Τ πιο ΠΥ νγὰ5 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ Ἰἢ Πῖτη, ἀπ νου] ποῖ τοααῖτε ἐπα 
τηϊοστηδίίοη ΠΟγῸ βίνεη. 3. Α ἀδθέξεποα τηδάδ δὲ 
ἘΡΒδβιιβ, δὲ νυ ΒΊ ἢ ΑἸοχαπάογ μδά “ τ πβίοοά 
Ηἶ5 ννογάβ. Βαΐ ΑἸΟΧαπάου ἈΡΡΕΑΥΒ γδίμεγ ἃ5 
ΔῈ ΠοΙΕΙΙσΑΙ [θσποῦ ἴπδη 85 8Π ΔΟΘΊΒΕΙ ΟΓ 
ΡΌΘΙΙς ρῥγοβεουΐογ ; ἀηά ἔπεσα ἰ5 ΠΟ Πϊπέ εἶβε- 



Υ. 17-- 20. 

17 Νοιν τ Πϑέδηάίησ τπ6 [Ιοτά 
βίοοά Ὑνἢ τηθ. ἀπά ϑβ{Γεπρίῃεπαά 
Τη8 ; {Πδέ ὈΥ͂ πι6 {Π6 ργθδοῃῖπρ τηὶρῃϊ 
θὲ ΠΠγ Κηοννη, ἀπά ἐδαΐ 11 τῇς 
(ΟεΠΈ165 πηῖρῃς ΠεαγΓ: ἀπ4 1 νγῶβ ἀε- 
Ἰϊνεγεά οἷ οὗ πε πποιίῃ οὗ {Πα ]Ιοη. 

18 Απά τς Τ,ογά 5}4}] ἐδ] ἵνεῦ πος 
ἔτοπη Ἐν ΥῪ Εν] νγοῦκ, ἀπ4 νν}}} ρτα- 

ὙΥΠΕΓΘ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ἱπιρΡΓΙΒοΠτΘηΐ ΟΥ̓{Γ14] δ ΡΠ Θβιιβ. 
ἼΠ15 ἜΧρΡΙΠδίϊοη 566 ΠῚ5 ἄτι ΟὨΪΥ ἴο ἃ ἄθβίγε 
ἴο σοπποοΐ {Π|5 νοῦβα νὰ {Π6 ἔογθροῖηρ. 4. 
Α ργονίοιιβ. ἀθίδηςε αἱ Κοσηθ ἀπσῖπρ Πῖ5. ρῥσὸ- 
βθηΐ πρΡ ΓΙ ϑοηπηθηΐ νυ] ΓΘΙΌΓΘΠΟΟ ἴο ΔΠΟΙΠΟΓ 
ὙΠΙΟἢ νναθ ᾿ΠΠΡΟ Πα Πρ ΟΥ Ἔχρθοῖϊθά. [1Ε {πὸ 
νγνογὰβ ΤΥ Ὀδ ἴακθη ἰθοῃπίςα]]Υ, {πὸ “ ἢΠγϑί 
ἀείδηςθ" τηϊρῃξ ΡῈ οἡ {πε ἤγδέ ΠοΑΥΙΏΡ, ΟΥ̓ 
ἐς ΔΟΙΙΟ ὈΓΙΠΊα,᾽ ἀΡΘΥ νΒΊ ἢ, ἢ τΠ6 Τπάρσε ννὰ5 
ποΐ βαίιβῆθαά, Ἴοὰπὶθ δῃ Δα ]οιΓὩπιθηΐ, “ 8π|- 
ΡΙΙδεῖο." ὙΠῸ δοσιιβεα ὑνοῦα πι514}}Ὁ αβϑιϑιθα 
αἵ {πεῖν ἐγ14] Ὀγ δὴ δάνοςαΐθ ψγῆο βᾶνε δάνϊςε, 
ΠΑ 8Δῃ ““ΟΥΑΙΟΥ "ἢ ΟΥ̓“ Ραΐγοηι5 γΠπ0Ὸ πιαάθ 
{Π6 ΒΡθθ ἢ ἔῸΓ ΠΙ5 οϊθηῖ. Νοπα 80 ῃ βἰοοά 
ἢ Ῥαα]. Βιιξ ΠῈ νγὰβ ποΐ αἷοπὸ; {πε {στιὰ 
ΒΘΙΙΘΥΟΥΓ ΠΕΥΘΓ 15 ΔΙ ΟΠ6. 

17. εἱγεησέρεοποά ηι6.1 ῬοΥπαρ5. ““Βιρρ θα 
Τὴ ψηἢ ᾿ηνναγὰ βίσεηρίῃ," ἐνεδυνάμωσέ με. 

ἐῤαΐ... ἐδὸ ῥγεαοῤίηρ' γιρὲ δό γεν ζποαυη.] 
ἘἈπίποτ, “ἴΠπαξ ἘΠ6 ργεδοῆϊηρ, [ῃ6 Ργοοαπηαί!οῃ 
οὗ {πΠ6 (σοβρεὶ, πῖρῃς θῈ ἔα11Ὺ Ῥουξουπιθα." 
1 τῃ6 “ἢγβί δηβννου, ἴῃ νυ. 16, 5 πιπήθγϑίοοά 
Οὗ 5 ἀεΐξηςε δὲ (ββαγθα, οὐ αἱ  οπιθ ἀπσὶπρ 
Π15 ἢγβξ ἱπηρυβοππιθπί, οὐ δὲ ΕΡἤθβιιβ, {Π6 56 
ὑνογ5 σου] ᾿ΠΡΙΥῪ {παῖ {πὸ Τιογά ἴμπ5 ρῥγο- 
ΒΕΓ α πὶ ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ {Παΐ π6 πηῖρῃς σοτηρίοῖς 
ΠΙ5. ΤΠ βϑίοη ἴο {πὸ (ΘΘηΈ1165; ἃ 5θπ56 νυ ῃὶο ἢ 
νου] ποῖ θ6 σοπϑιϑίοπί ἢ {πῸ εἰτοιτη- 
βίδηςθϑ οἵ 15 ἰαϑί ᾿πῃρυὶβοηπηθπέ, δης ΠΙ5 ροτ- 
βιιαϑίοη {Πδξ {Π6 ἔἰπη6 οὐ μἷ5 ἀδθραγίιιτα νγὰϑ αἵ 
παηά. Βιυΐ, οη {πῸ οἴου παπά, ἴο ργοο]αίπη 
1Πῃ6 (ο8ρ6] ἴῃ {Π|5, "15 1αϑέ {γίαὶ, ἴπ {Π6 πιείγο- 
ῬΟΙΙ5 οἵ 1π6 νου], ἴπ 15 σοιιγίϑ οἱ ἠβίϊοθ ἀπά 
θεΐογε 115 ΒΙρθϑέ τδρ ϑίγαΐθβ, ννᾶ5, ἴῃ ἔδοΐ, Π6 
ΓᾺ]] ρου ξουηδησθ δη ςοπιρ]οίίοη οὐ {πῸ πηῖ5- 
βίοῃ οἵ μϊπη ννῆο νγᾶϑ ἃ “Ἂ σβοβθη ν6556] ἴο θθδΓ 
1ῃ6 παπια οὗ (ῃγιϑὲ θεΐογε 1ῃ6 (θη! 65. ἀπά 
Κιηρ5, Αοἴϑβ ἰχ. 15. 

ομέ οΥ ἐῤὲ υιομίφ 9 ἐῤὲ Ἰοη.] ὙῊΪ5 ννᾶϑ5 50 
ῬΓΟΥΘΓΌΙΑΙ Δ ΟΧΡΓΘΘΘΙΟη δηοηρ |δνγ5 ἴοσ 
ΔΗΥ͂ τοδί πα ᾿πηπηϊπθηΐ ἄδηροτ, [Πδὲ 1 ἰ5 ππ- 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο Πηδ ἴῃ 1ἴ δὴ δ᾽] ϑίοη ἰο Ν Ίο, ΟΥ̓ 
ἴο Η 6]15 (βαγθαπηιβ γποὰ Νεῖο ἰδ ἢ 
ΕΧΙΓΔΟΓΑΙΠΑΓΥ ρου 5 ἴῃ [{Α]Ὺ νν 116 ΠῈ νγᾶ5 ἰπ 
Οτδεοθ, ΟΥΓὁ ἴο {π6 ρυϊποῖραὶ δοσιθου δὲ {πὸ 
ΔΡοϑβί[ε᾽5 {γ14], οὐ ἴο {π6ὸ ἀδθν!]. αξ Ρ5. χχί" 
τὸν 21 χχτνο αὖ, ἵν]}. 4. 

18. “πά ρὲ Πογα. Ὑπὸ Τοτᾶ: “4η4" 15 
γνΑΠτΙηρ ἴῃ {Π6 θεϑὲ Μ585. 

ἔυεγ» εοἱἱ «αὐυογῷ . Νοῖ Ποῖα “ἔγοπι ἴῃ, 

": ΤΥ ΘΙ Υ Ἴνὶ 

Β6ΓΝΘ 726 τιηΐο ἢ]58 Πεανθηΐν Κίπράοπ: 
ἴο ννῃοπὶ δέ ο]ΟΓΥ Ὁ νεῖ δηΐ ὄἽνογ. 

Αἴηςξη. 
19 ϑαϊιιίς Ρτίϑοα απάὰ Αδι114, ἀπά 

[Πς Ποιιβεμο 4 οἵ Οὐ παβίρμοσιιβ. 
20 ΕΒ ταβίιιβ αροάς δὲ (ὑογίητῃ : Ὀαὰξ 

ΤτΤΟΡ Πλι5 μανε 1 ἰοῖ δὲ Μιδειπη 
810 Κ. 

θυὲ “ΠῸΠῚ 411 [Π6 Θν}]5 νυ ἢ {ΠῸ ἀ6υ}] ΟΥ̓ ΠΊαῃ 
ὙΜΟΓΚΟΙΠ ἀραϊηϑέ πΊ6,᾿ 50 1Πδΐ {ΠΥ 5}.4}} ὁ πὸ 
ΓΘ] ΟΥ̓ Ἰαϑί!πρ Πάστη. [{ 5 [ἘΠ᾿ Δρρ]]οδίίοη οὗ 
1π6 ρθε τοη, ““ 6 ΝΟΥ τι5. ἔΓΟΠΊ ΘΥ}],᾿ 1 νυ ΠΙ ἢ 
1η6 βδαῖὴθ Οσθοῖκ τνογάβ οσςιΓ, ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ 
τοῦ πονηροῦ. 80 ΠεΙθ, ῥύσεταί με ὁ Κύριος 
ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ. 

αὐἱὴ! ῥγόσογυε 7916 τρηΐο.) 116.“ ΝΥ111 ὈΓΙ ΠΡ ΠΊ6 
βαΐα ἱπῖο. ὍΤΠ15 15 ποῖ {ΠῸ Ἔχργθϑβίοη οἵ {π6 
ἈΡοβί!θ᾽5 Ὀθ]οῇ {παΐ Πα 11} 6 ἐδ] νογεά ἔγτοτα 
{πΠ6 Βοπιδῃ σοι ἀπά ἤομα ἄθδίῃ, θυ {παῖ 
Ηδὸ ν]ο Παά βανεά πἰπ [τοτὴ {ΠῸ 6556 7 ἀλη ΡΟΓ, 
νγΟ ] ἃ σανθ Πἰπὶ {Πγοῦρἢ αἰ] ον!], ονθη ἴο 1πῈ 
ΠΟΠΊΡΙδ(οη οἵ 15 βαϊναίίοη ἴῃ μθάνθῃ. 

20 «αὐῤο»» ἦε σἰογγ.] Ὑπὸ ρίοτγυ. [ξ {πεὈὲ- 
ΒΙΠπηΙηρ ΟΥ̓ [Π15. ν Υ56 15 ἃ Γι Πἰβοθηςο οὗ {πὸ 
Το 5 ΡΥΆΥΟΥ, 1 566 ΠῚ5 ποῖ πργόραῦ]6 {παῖ 
[Π15 Δϑουϊρίιοη οἵ ῥγαῖθο 15 50 αἶβὸ ; ἴῃ σῇ ῃ 
οᾶ586. ἴΠ6 ΠΟΧΟΙΪΟΡῪ πιιιδὲ παν θθοπ δἀάδά ἴῃ 
ΨΘΓΥῪ ΘΑΥΪΥ {1Π|65 ἴο {Π6 ρϑί Ἰοη5 οἵ [παΐ ΡΓΑΥΕΓ. 
866 οη Μαίϊ. νἱ. 12. [{ 15 ἴο θ6 ορβεγυβά, μονν- 
ἐνοῦ, {Πα {Π6 ἀβουιρίϊοη 15 δέχ ἴο (τιβέ. 

19. ΕοΥ Ῥγίβοα, Οὐ Ῥυ 5.111, ἀπά Ασῃη]|α οἵ 
Ῥοπίιι5, 5886. οὔ ἀείβ. Χχυ!]. 2: δηεξὶ ἴοσ {πὲ 
ΠοΟυβο μά οἵ ΟΠοβΙροσιι5, 566. Οἢ 2 ΤΠ. 
1. 16. 

20. Εγασίμς αὐοάρ αἱ (ον. ἌΝΈΒΙςῃ 
νγὰ5. Π15 ΠΟΠΊΘ, 1 {π|5 Εἰγαϑίιϑ ννὰθ {ΠῸ βῶπηδ 
ψ] ἢ {Π6 ἙΠα ΘΟ ]ΔΙΠ ΟΥἘΓΘΆΒΌΤΟΥ (οοπο- 
Τ1115) ΟΥ̓ {π6 ΟἿ ννῆοβα δα! δου 8... Ῥδὰ] 
56 Π65 ἔγοπι (Τοσϊ πίῃ ἴο {Π6 Κ οπιδῃ (τ δίῃ, 
(Ε οπι. χυϊ. 22.) ἼΠΟΓα ννὰβ πο ΕΓαβίι5 ἢ 
δ. δ] δὲ Ερμδϑβιιβ (Αςίβ χῖχ. 22), ποῦὴ μΠῸ 
βοπί {ποποθ ἢ “ΤΓΙπιοίῃυ ἱπίο Μαςθάοηϊδ. 
ΨΥ ΒΕΊΠοσ {115 νγᾶβ {θδ βϑᾷπὴ6. ΡῬΕΥΒΟη 15. πΠ- 
ςογίαίη. 

ὁμέ Ἱγοῤῥίηιμς ῥασυε 1 67} αὐ Δληοίμι σε 
Ἐδίμου, 1 1610 δὖ ΜΙ1οῦα8. ΜιΙοίιμη 15. Δ ἢ 
ΘΟΥΓΟΥ͂, ΡΘΟΥΝ Ρ5 ἃ Πηβργιηΐ. [ 15 νοΎῪ ΑἸ ΒΊςσαΪΕ 
ἴο ΒΈΡΡοβε Δῃγ ροϊπί ἴῃ 8[. Ῥδι}}5. ρσθυίοιβ 
ΠΙβίουυ αἵ νυν μῖο ἢ Π6 σοι] μανα Ἰεῖ Ττορῆϊ- 
τηι5 αἱ Μιϊδέιι5, θχοθρίϊηρ οα {Π6 Ὡϑϑιχηρίιοῃ 
οἵ ἃ ϑεοοπά ἱ᾿πηρυϊβοηπιοηΐ αἱ Ἀοπιθ, απά ἃ 
γἱϑ τὸ Μιδίιβ οσγ 15 πεῖρῃ οι Ποοά ἴπ {π6 
ἱπίεσναὶ Ὀδΐννθοπ {πὸ ὕνο ἱπιρυιβοητηθπῖβ 
ΤΙΟΡΠΙΠΊι5 νγὰ5 δῇ ΕΡἢμοβίδῃη (Αοΐβ χχὶ. 29). 
δι. 8} τηᾶὺ ἢανὸ δ] θα ποσὰ ἴο ΠΙ5 111Ππ655, 
16δί τῇ 5ῃοι]ά 6 ἰπίογγθα, ἔγομη νυν. 10, 11, 
1παΐ πα ἴοο πὰ ἀδβογίεα Πϊπι. 
ΕΟ ὙΤΟΡΠΙΠΊι5 566 Αςίβ χχ. 4. 
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δ8οϑ 

21 [)ο τῆγ ἀΠΙρεηοε ἴο σοπια δε- 
ἔογε ννηῖεσ. Εαδθυ]ις σγααείθιῃ {Πεε, 
αηὰ Ριυάεηβ, απά [21πι|5. ἀπά ΟἸδμάϊα, 
ἀπά 81] της Ὀτείῆτεη. 

22 πὸ Το ἤσθιθ, (ΟἸσῖβε, )2 

ῃ.- ἘΥΜΘΕ ΒΥ Τ᾿. [ν. 21--22. 

νν ἢ τῆν 5ρ γε. 
Απιεη. 

“ Τῇ βεοοῃά ἐῤέσζϊσ απο ΤΙπιοΐμειϑ, ογάαϊπρά 
ἴῃς ἢγϑι Ὀίβῃορ οὗ [με Ἵσμυγοι οὗ [πε ἘΡΠε- 
514}5, νγὰβ ψν τι τ[6π ἴτοπὶ οσηθ, πεπη Ῥαὺ 
νγᾶβ Ὀγοιρῃῦ Ὀείογε Νεῦο ἴῃε βεοοπᾶ {1π|6. 

Οτάᾶςς δὲ ἢ γοιι. 

21. δεζογε «υἱπέεγ.] ΨΥ δὴ ἔγαν θην ννου]Ἱὰ 
Ὀς ἀδηρογοιιβ οὐ ἀπ Ποῖ]. 

Ἐπμδιίμς 15 ταθπ!οπθά Πόσα ΟἢΪγ. 1{ Πα5 θθθῃ 
1πουρηξ ΡΟβϑῖθ]Ὲ τπαΐ βωάοπ τὰν Ὀδ6 {ΠῸ 
ἔγιθηά οὐ {πὸ ροεῖ Ματγίία!, νγῆοβε πιᾶγ- 
τίαρθ ψιθβ (ΕἸδιάϊα, ἃ ἔογεῖϊρῃ ἰδάγ, Πα 
ΠοἸοθγαΐεβ ἴῃ ἘΡίσσαπὶ 111. 110. ἵν., ΞΒῈΡΡοβίηξ 
{παΐ ΟΠΟΓ δορί ρτδιηβ ὑν μος τὸ ποῖ ἔδνοιτγ- 
4Ό]6 ἴο {ΠῸ πΊογαὶ σμαγαοίου οἵ Ῥιιάθπβ ννεγῸ 
νυτιτεη Ὀοΐοσγε ἢ15 σοηνούβδίοη. Απ ᾿πϑοτῖρ- 
τίοπ ἔοιιπά «δ (ΟἹ Ποβδίοσῦ πιθπίϊοηβ ἃ δία 
δίνεη ὈΥ οπε Ριιάθῃβ ἔογ ἃ ἴδερὶθ ΒιΠῈ 
ππογ {Π6 βαποίίοη οὗ Α ΒΤΙ 5} Κιηρ, (ἸδιάΠι5 
Αοριάπθπιιβ ; ἀπά τ μὰ5 Ὀθθη σοπ]θοξιγοα [Πδὲ 
[Π15 νγᾶβ {Π6 βαπθ Ριυάθηβ νη νγὰ5 ἃ σθηίι - 
ΤΊΟΠ ἴῃ {Π6 ΔΓΠΊΥ, Δη ννῆὴ0 ΠΊΔΥ Πᾶνα τηδγγιεεῖ 
1η6ὲ ἀδιρῃίοσ οὔ (ορι ἀπ θηι5, ΠοσθΘ ΠΑΠῚΘ 
νγ ΟὩ] ἃ σΟΠΒΘ] ΙΘΠΓΥ μανε θεεπ Ε(Ἰδιιάϊα. ὙΠῸ 

ΑἸδιάϊα Καῆπα οὔ Μαγίία! ννγὰβ ἃ Βσϊΐοῃ 
(ΧΙ. 53), ἀπα ΤηΔΥ πᾶνε τϑοοϊνοά {Π6 παπὶα οὗ 
Ἀαῇπα ΠῸπιὶ Ῥοπηροπῖα, ἴπῸ νυ οὔ Αὐ]τ5 
ῬΙδυΐιι5, σομηπηδπήθυ. ἴῃ Βυιίαϊπ, ννῆοὺ νγᾶβ 
ςοπηροϊοά ἢ τπ6 Ἀπ [ἈΠΉΪΥ, ἀπά νγᾶβ 
δοσιιδοά οὗ μοϊάϊηρ ἔοσειρη βρογϑε οη5. ΑἹ] 
[Π15, Ποννευουῦ, 15 ΥΟΓῪ πποογίδίῃ. 

ΤΠ 1Πι15 15 ΡΓΟΌΔΌΪΥ {πε βαπῖα Εὶ οπιδῃ (ἢ ΓΙ5- 
[ἰὰη γΠηῸ Ὀοοαπης (Π6 ἢτγϑθε Βίβπορ οἵ {π6 
ΕΒυγΟΙ Πογο, δοςσογάϊπρ ἴο [ΓΈ ΠΕΡῚ 1]. 2, ἀπά 
ἘΌΒΘΌΙ1 115, 1. 2. 

90.. ΤῊ 5α]υζαδίϊοη 15 ἐνγοίο]ά : ἴο ΤΙπιοῖῃΥ 
Πα ἴο 5 ἤοοκ. “ὙΠὲ Τιοτὰ [6515 (ἢγίβε 
θὲ ἢ ΠΥ 5ριτ. σας θῈὲ ἢ γοῦ᾽ 
(411). 

ΤΠΘ 5 θβοσγιρέίομ, [που ρ ἴῃ {Π|5 ἰπδίδποα 
ΡΓΟΡΔΡΙΥ σογγεοΐ, Πα5 ΠΟ δι ΠΟΓΤΙΥ. 



ΠΡ ΤΙΘΤΕ ΟΣ ΓΑΙ ΤῸ 

ΜΕΨΑΙν ΠΡ Ὑ ὅς 

ΘΙΑΡΤῈΕΞ 1. 

1» τυλαΐ εραῖ 7ιέμΣ πτύας ζε7} 12: Ογείέ. 6 
οτυ ἐΐάεν ἐλαΐ αγὲ ἰο ὧἐὲ ελονεγε 79117115167.5 
οπερλέ ἰο ἐὲ σμεαϊβεά. τι 7114 »ποιτελε οὔ ουϊΐ 
ἑεαελεγς ἰο ὧδ εἰοῤῥεά: 12 αγια τυλαΐ 71717167 
ο πιο ἐλεν ὅδ. 

ΑἸ, ἃ βεγναπέ οἵ (σά, δπά δὴ 
ΔΡοβίϊς οἵ Γεϑι5 (ἢ τιβί, δοσογά- 

ἴησ ἴο {6 ἔμ οὗ (σοά᾽ 5 εἰεςῖ, δπά 
της Δοκπον)εάριπρ οὗ {Π6 ἐγυτῃ νη ϊο ἢ 
18 Δτεσ φρο !η688 ; 

»ι 

ΟῊΑΡ. 1. τ-4. Αὐάγεββ δῃά βαϊυϊδίϊοη. 

1, ῥαπμί, α σεγυαπὲ Γ᾽ σοά.] ὙΠ ΟΠΪΥ ρίαςα 
ἴῃ ΜΠ ἢ {π6 Αροβίϊα τι565 {Π15 ἠδϑιβηδίϊοη, 
ὙΥΠΙΟἢ 15 ΓΠΕΓΘΌΓΘ νΕΓῪ ὉΠΙΙΚΟΙΥ ἴο Πᾶνα θΈθῃ 
δάορίεἀ Οὐ  ἴογροσ οὐ ᾿πγϊίαΐογ. 

φεκογαίτ ἴο ἐδε ζαϊἐῤ ΚΙ Οοά'ς εἶδε. Ἐ ΔΊ γ, 
Ζοτ τ ἔδιτἢ οὔ (σού β εἰεςΐ : [Π6 1 οἵ Οοὐ 5 
σἤόβθη ΟΠ65, νυν μοί μου σοηνογίθα 85 γεΐ Οὐ ποΐ, 
νγ5 {πε οδ]εςϊ «ἀπά ἐπα ἴογ νι ἢ Ῥδι}] ννὰ5 
5επί. 

απά ἐῤε αεζποαυϊράσίησ 9 ἐδὲ ἐγ αὐῤΊορ 
ἦς αἴεγ ροάϊιηπε...) ΒδίΠοΥ, δπᾶ {86 711] 
Κηονιθᾶρο οὗ {86 {γαῖ ΜΈ1ΟΒ 18 ἱπ 
δοοογᾶάδποθ Ὑ1ΓῈ ρΟα]1 658, ΟΥ, 45 5ΟΠῚΘ 
ῬΓΕΐοσ, “ ἴεπά5 ἴονναγάβ βοά]Π655." 

Ω. ῥεογε ἐῤε «υογἰά δέραη.] 1.1. “ Βεΐοτα 
[86 εἴεγπαὶ {{Π|65,᾽᾿ 45 2 “ΓἼΠ|. 1. 9, ὑν1 ἢ 566. 
ΤΠ Ρῥγοπηῖβα οὗ δἴθγηδὶ ΠΠ{6 νγαβ ἱπο] θα ἴῃ 
1Πς δἴθγπδὶ ρΡΌγροβε οἵ σοά, ποιιρ 1ἰ ννα5 ποῖ 
τενυθαὶεά {Π] δἴτου [ΠπῸ6 ογεαΐίοη οὗ πηᾶπ ἴῃ {{π|6 
ἀηά ἴῃ {Π6 νδγίοιιβ αἰβρθηϑαίίοηβ σγαηίθα ἴο 
τη. ὙΠῸ τοπάογίηρ, “ θεΐογε νεσῪ δηςϊθηΐ 
{ἰπλ6 5 (1.4. 45 δίνιπ βαυαρηγαβδοα ἴἴ, “{Π6 
ΤΩΔΠΥ͂ 565 ννῃ]οἢ Παά ραββθά ϑἴποε βα]νδίϊοη 
νγὰ5 Ῥγοπηϊβθ 7), ἀρρθαῦβ ἃ ἀουΕι}} {γα η5]4- 
τίοη οἵ {π6 Οτεεῖκ, 15 παρα 6 55}0 δἵ νϑγᾶποθ 
ἢ 81. Ῥδ0]}᾽5 πϑᾶροϑβ ἴῃ 2 ΤΊΠ,. 1.9; 1 (ΟΥ. ἰΪ. 
7; ἘΡΒ. Π|. 11, δηά ξῖνεβ ἃ [ΓΙ ρ]ἃ 56η56. 

8. 1πι με ἐΐγιος.] ΤᾺ, Κ Ὧ18 οὐ ὑ1π|08,᾿" 
7.6. ᾿15 Οὐ Δρροϊηίβα {{π|65, ἀπά ἐπογοΐογο Πΐ 
ἁηὰ “ἀπε Ὀδσαιιβα Δρροϊπίθα ὈΥ ἢἰπι. Οἔ, 
Σ, ΤΕ Ίπὰ, 11..6. 

Δὶς αὐογά.] [15 Πεῖγδ δαιίναϊεηξ ἴο, ἀπά 50Ὁ- 

2 πῃ Πορε οὗ εἰοθγπαὶ 116. νας "0: δ. 
(σοά, τΠαξ σαηποῖ 116, ρῥγοπηβεά Ρὲε- 
ἔοτε τῆς νγου]ὰ Ὀερδη ; 

4 Βυῖ Βδῖῃ ἴῃ ἄτι {{π|6ὲ5 πΊδηϊ- 
[εϑῖεά ἢ15 νγογά τῆγουρῃ ργεδομίηρ, 
νγΠ ΙΓ ἢ 15 σομηπητ64 τιηῖο π|6 δοσογά- 
ἴηρ; ἴο ἐΠ6 σοπιπιαπάπηεπε οὗ (σΠοἀ οὐΓ 
ΘΑνΊΟΙΓ ; 

4 Το Τιξι5, χη ονγῃ 80η δίζεγ 
16 σοπηπιοη ἔῃ : (στᾶσα, ποῖον, 
απά ρεᾶςε, ἴτοπι (ὥσοά τπεῈ Εδίμεγ 

δα το ἴοτγ, [πΠ6 ργοπηῖβο οὗ δἴεγπαὶ 1: 26. 
πμ6 (σοβρ6] ; 45. τβ|4}}γ ἴπ δ8[. Ῥδι]. 866 ε:5. 
2. (ΟἸΟΙΣ ἵν 2: (101. 1.28 1 ἘΠΕΞΘΙ 7: 2 1: 
11. 9. [εγοτηθ, Αἰιριβίη, Δπα βοπηθ τποάθτῃ 
ςοΙηπιθηΐδίογϑθ ππάογϑίδης {[Π6 ρούβοπαὶ ἊΝ οτά, 
1ῃ6 βεοοπά Ῥεΐβοη οἵ {π6 δ᾽εββεά ἽΓΥΙΠΙΥ. 
“ Μαηϊξεβίθα," 1 15. γριά, σαη θῈ βαϊά Οῃἱυ 
οὗἉ βοιπεῖμίηρ ργθ-οχίβειηρ. Βαξ ἘΠπΠ6 ῬΓΟΠΊΪΒ6 
οὗ εἴθγπαὶ {8 ὁ ςοπϑιάοσθά Υ {π6 Αροβίϊβ 45 
εχιϑέϊηρ ἴῃ Οοαἶβ σοιΠ5615 Ὀεΐοσε {πὸ νου] 
Βοραη. [{ ἰ5. αἰθο ϑαϊά, {ῃδξ ἴπ6 νεγῦ ἴο 
“ἐχῃδηϊοϑε," φανερύω, 15 ΞΡΕΟΙΔΠΥ ΔΡΡΙ ΙΕ, ἀπά 
αἰτπηοϑί σοπβθογαίθά, ἴῃ ϑογιρίαγε ἴο {Π6 τηδη1- 
[ϑϑίδίίοη οἵ ἔπε οάμοδα ἰπ {πδ ᾿ποΔΓΠΔΊΊΟΗ ; 
Ὧ5' τ΄ ΤΠ ΠΟΥ ΒΕΓ 1: ΖΘ. ΣῈ ΟΠ 1. 2. 
Βαυΐῖ [πε νγογά 15 υϑϑά ὃγ 81. Ῥᾷϑὰ] 511] οἴϊθπεγ 
ἴῃ ΟἾΠΘΙ σΟΠΠΘΧΙΟΠΒ : 6.5. “ Μακίηρ τηδηϊζεβί 
1Π6 βανοιτ οὗ μἰ5 Κπον]εάρο, 2 (ΟΥ. 11. 14. 
“ΤῊδΕ {Π6 1πἴ6 οὗ [6515 τηῖρμξ 6 πιαάθ πηδη1- 
ἔεϑέ 'π οἱγ θοάγ"--““ πηῖρῃΐ θὲ πιδάδ πηδηϊεϑί 
1Π ΟἿΙΪ πηογία] Πο5ἢ,᾽ 2 (ΤΟΥ. ἴν. 1ο, 11. “ὙΠαΐῖ 
ΟἿ σΑγῸ πλϊσμς Δρρϑαγ " (ΠΕ. “θεὲ τηδάθ πιδηϊ- 
65 Ὲ Ὁ) πο Σ (οΥ- νι. τ2. ΠΟ Ἔθη- 
ποχίοπ οὗ {πουρῇῃξ ΠΟΓΘ 5 1ιι5ῖ 45 1 15 1η ΕΗ. 
11. τττο. Οοὐδβ ρυγροβεβ ἃπά Ργοπηϊβεβ οὗ 
δτίδςθ, Ἴοηῃοοϊνοά ἴῃ 5. δἴεγπαὶ ΘΟΙΠ56]5, 
ΒΙΠεγίο σοπορθαϊθα ποτα ΟΥ̓ 1655 ΘΠΙΪΓΕΙΥ --- 
“ἐ χῃγϑίογιο5 "-- ΓΘ ΠΟΥ ΓΔ] δϑίθα ; δ ἃ τη ΔΙ ΠΙΥ͂ 
ὈΥ {πε ᾿πϑίγατηθπίδ Υ οὔ {Π6 ργοδοῃίηρ νυ Ιοἢ 
νγὰ5 σοτηπλ 64, ἀπηοηρ; ΟἴΠοΓ5, ἴο δι. Ῥδι]}. 

Οοά οἵ ϑαυϊομγ.] ΒΔΙΠΟΓΙ, ΟἿΣ ϑανΐοῦγ 
αοἂ,. ϑεθοη τ Τ|π}. 1. 1.1 

4. »ιΐ6 οαυι το71, 45᾽..71 866 τ Τίπι. ἱ. 2. 
Ιπϑίθαά οἔ “ 1ὴ {Π6 ἔα ἢ, ννὸ μανὸ ποσὸ “αἴζοσ," 



81ο 

τ, δ 
μι παΐογια. 

Δῃη 4 τῆς [ογά εΈβθι5 ΟΠ γῖθε οὐγ 84- 
νΙΟΙΓ. 

5 Εοῖ {Πῃϊἰ5 σαιβε ἰεΐς 1 {Πεε ἴῃ 
Οτείε, πὰς ποῖ 5Ποι]άεδε δεῖ ἴῃ 
ογάεσ τΠ6 τΠϊπρθ {Πδξ ἅγα ᾿νναπίίηρ, 
ΠΑ ογάδίη εἰάθιβ ἴῃ ἘΕΥΥ οἰζγ, 451 
Πδ4 Δρροϊηέεά τῃςε: 

6 1 δὴν θὲ δΙδπιαὶεββ, {πε μυιβθαπά 
οὗ οπε να, μανίηρ [μι] σΠΠ]άγεη 
ποΐ δοσιιϑδεά οὗ τοξ οὐΓ πηΓΪγΥ. 

ἜΤΕΙ Ἧς [νι ἠδέθ, 

7 Ἐσογ ἃ ὈΙβῃορ πιιβὲ θὲ Ὀ]Δ ΠΊΕ 1655, 
45 {πεῸ ἴενγατά οὔ (ὥσοά ἢ ποῖ 56} 
νυ 1164. πΠοΌ βοοη ΔΠΡΤΥ, ποῖ αρίνεη ἴο “1 Τί; 
νγῖΠῈ, ΠῸ 5{{ἸΚεῖ, ποῖ ρίνεη τὸ ἅΠτῃγ ἦ 
Ιιοτα ; 

ὃ Βυῖ 4 ἴονεγ οὗ μοβριτδ]εν, ἃ ἰονεῦ 
οἵ ἱροοά πίξη, 5οθεῖ, 1ιι5ῖ, ΠοΙγ. ἔδιη- ἴ Οτ, 
Ρείᾶζε ; ἐλέη 

9 Ηοϊάϊηρ ἔαβε {πε ἐδεμ ι! ννογά 
᾽λ5 ἢς Πδίῃ θβοη διρῃΐ, {πὲ Πα ΠΊΔΥ͂ ΙΟΙΝ 

2.6. δοςογάϊηρ τὸ “{πεὸ σοπηπιοπ ἐδ! ἢ,᾽ {ΠῸ 
[αι ἢ σοιηπηοη ἴο Ὀοίῃ, ἀπά ἴῃ (ἢ6 Ὀοπάϑβ οὗ 
νΠΙ ἢ βίοοα ΤΊζιι5᾽5 Π]14] το] δ ΙΟΠ5 ΠΡ ἴο 81. 
Ῥαι]. ϑοπΊε Ὄχρίδιη “' σοπΊΠηΟη ἴο 411] τηθη," 
ΟΥ̓ ““σοτηπιοη ἴο (σἜπΠί1|6 δηὰ ἰονν, Τ τΐὰ5 θεϊηρ; 
ἃ Ὅτεεκ. 

5-9. Εαβοη ἴοσ ἰϑανιηρ ΤΙΐ51η Οτείς, δη ἡ 
4 ΠΠοδίοη5 οἵ [Π6 Ῥσαβγυγίευθ ὑνΠποσὴ ΠῈ ννᾶ5 
το ογάδίῃ. 

5. Γὸν ἐῤὶς εαπθθ ἐφ} 1 ἐῤὲὲ ἐπὶ Ογεοίθ ἘοΥ 
Οτεῖρ, {πΠ6 βοιυπογητηοϑβί 15]4η4 οὗ ἐπΠ6 Οτεοίδῃ 
ΑΥ ΠΙΡεΪαρο, 566 ποῖ οη Ασίβ Χχυῖ. 7. ΠΘΓΘ 
15. ΠΟ σχεεογα οἵ ΔΠΥ νἱϑιέ οἵ 81. Ῥδὰ] ἴο Οτεΐε 
οχοθρίηρς {π6 οπα {ποῦ παγγαίθ. Ηδ γα} 
πᾶν βοὸπε ἴπεογθ Πομη ΕΡΠΘβιιβ οὐ (ΣΟΥ πῃ 
ἀυτίηρ ἴπΠ6 ρΡεσιοά οἵ 5 Ππἴ|ὸ απηδγασθα ἴῃ 
1Π6 Αοἴβ; θιῖζ 1 15 ΔΓ τοῦθ ργοῦδῦ]ε {παῖ 
1Π6 νιϑιὲ σοίοσγοα τὸ ἴπ {πῸὸ εχί ἴοοκ ρΐαςα 
ΔΙΓΟΓ ΠΙ5 ἢγϑί ᾿πΠρΡΥΙβοηπιοηΐ αἱ Κοπιθ. 866 
Τπίγοάιιοίοη. ἋΓΠ15 ἰ5]απά, ΔἸ ΠΟιρῊ ἕδπιοιιβ 
ἴῃ {Π6 τυ ΠΟΙΟΡῪ οἵ θαυ]ν Οτεεςο, ῃδά ρἰαγοά 
ΠΟ πηροτγίδηΐ ρῬαγί ἴῃ 15 βιιβθαιθηΐ Πἰβίογυ. 
1 Παά θδθη δάάθά ἴο {πὸ  οὔηδῃὴ Εἰπιρῖσγε ὈῪ 
Μείε]ι5 (Β.Ο. 67), ἀπά νγᾶβ ππιϊε ἴῃ ομα 
Ῥγονῖποθ ἢ υγοπαῖοα οἡ {πε ΑΠΊσδη σοαβί. 
ἼὝΠΕΓΕ ἀΓῸ ἹΠα ἸΔΈ ΟΠ5 οἵ σοπϑιθγαθ]ο [ον 5ἢ 
δι Ποπλοηΐθ. οὴ 1Π15 ἰϑαηά. 1 δοῖϊίιβ, ᾿μθεά, 
Τ]ΘΠΓΙΟΠ5 ΔΠΊΟΠΡ 5ΕΎΟΓᾺὶ ἰγδάιτοη5 οἵ {πὲ 
ΟΥΡΙη οὗ {πΠ6 εν, 1παξ {πεν σαπλθ ἔἴτγοπη 
ατεΐο; ρεῦῃαρβ ἴτῸΠῚ ἃ σοηξιβίοη Ὀαδίννθθῃ 
{Πε6πὶ δπά {πὸ (πογοίῃιΐοβ οὐ ΟΠ σγοίῃιπη, νν πὸ 
ΓΘ βιρροβοά ἴο πᾶν Ὀθθη ΡΠ] ἸβΕ]ηθ. τηθτ- 
ΠΟΠΑΓΙ65. ὙΠῸ ϑορίμπαριηξς. ἰγαηϑίαΐοβ {Π656 
ΠΑΠΔ65 ὈΥ Οτγείδηβ ἴπ 3 Ζεὶς. χχνυ. 15; ΖΕρΠ. 
11. 5), ἍΏΘΙΘ, ἴοο, 1Π ν. 6, ἔῸΓ ““5εδ-οαδβί ᾽ 11 
τεδάβ Οτγεῖθ. ἴεν ἴὴ (Οοτγίγπμα, ἃ ΟΥ̓ οὗ 
Οτεΐαθ, ἀγα Δ] ὰαἀδθὰ ἴο ἴῃ τ Μᾶς. χυ. 2323. |ο- 
ΒΘΡΠ 5. ΠΊΘΠΊΙΟΠ5. {πΠ6 [ϑνν5 ἴῃ Οτείθ ἴπ οοη- 
ποχίοη ἢ ΑἸοχαπάθσ, {πῸ ργεϊεηάθα βοὴ οὗ 
Ηετοά (ἐς Βε]!]. 7μά. 11. 7, 5. 1); ἀπά ῬΏ1ο, 
ἴῃ {π6 τοῖρῃ οἵ (]1ρ11]1α, Θρθακβ οἵ σεῖς 85 
Ὀεῖηρ, {πκὸ οἴ ποῚ 15]αη45 οὗ ἴπ6 Μοαιοσσδηθδῃ, 
Ὰ}} οὗ Ϊενν5. (Δεσ. σά (κ-:. χχχν].) Οτεΐεβ 
ὙΜΕΓΘ διηοηρ {πὸ ἄδνοιξ [ενν5 ννΠῸ νγεῦα 50- 
Ἰουγπιηρ αἵ [Γι βάθη δἵ [Π6 αν οἵ Ροπίθοοϑί, 
Αοἴβ πι τι. ΔΒ η, οὐ ὈΥ ψγΠοπὶ, (γι ϑ Δ η1Υ 
ννὰ5 ρἰδηΐϊθα οἡ [Π15 ἰϑαπά, 15 φαϊθ πποογίδίη. 
1{ οουἹά μαγάϊν μανα θθθῃ ὃν 8[. Ρδι}, τ1η1655 

νγῸ ΒΈΡΡΟΞΘΕ 50ΠΊ6 υἱϑδὶξ ργευῖοιβ ἴο 5 ἢγϑί ἴτη- 
ΡΓΙΒΟηπιοηΐ ἴο νν ΠΟ ΠΟ 8]]} 8] 0η 15 τηδάθ ἴπ 
1πΠ6 Αςἴβ. Βιιῖ ἴῃ {Παΐ σα5εὲ μὰ 5ῃοι]ά γαίπου 
εχροςΐ ἴο ἢπά βοπὶθ πιοπίϊοη οἵ “" Βγείῃγοῃ "ἢ 
1Πογο, νγἤθη {πὸ Αροβία τουομθά δὲ ἴπΠ6 ΔΓ 
Ηδνθηβ Οἡ Πὶ5 ψγὰΥ ἰο Ἐοπιθ, Αςίβ ΧΧΥΙΪ. 8. 
ΠΕ ἀϊγθοίοηθ. ἴῃ [Π15 ΕΒ Ριβί]α ᾿πάϊσαΐε δη ἴπη- 
ΡΟΥΘ Εν οΥΡΑΠΙβοά ΟΠπυγοῆ, θὰξ οπα ΒΟ 
Παά θέθη ἴῃ εχἰβίθηοα Ἰοηρ ΘΠΟῸΡἢ ἴο δάμη 
ἸΓΓΘΡ ΠΤ τἰ65, ἀπά ἴο θ6 επάδηρογεά ΒΥ 4156 
ἴξδοῇοῖϑ. 

5. “ῥοιμϊώεοΐ φοὐ 1π ογάεγ.] Ἐ ΔΙΠΟΥ 5πουϊάθϑε 
ΤΌΥΤΒΘΥ 5εΐ ἴῃ ογάθσγ. δῖ. Ῥδὺ)1 παά δρρα- 
ΤΟΠΕΥ σοπΊπιοησθ πε ογρδηϊβαίϊίοη οὗ {πα 
Ογοΐδη (Βισοῃ, ἀπά μαά ἰο Τιΐα5. ἴο σοτη- 
ΡΙοίε τ. 

Θ. ἐῤῥὲ ῥιισδαηά 9 οὔδ «υἱγε. 886 οῇ 1: ΤΙπ|. 
1110.2. 

ῥαυΐης ,αι με] εὐ] άγεη.) ἈΔΊΠΕΥ ΘἈΣΙά τ ὁπ 
ΨἍΏΟ 816 Ὀ6Ιθν 6 γ85, ἀπά {Πογοίοσγε Πἰ πη], 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ, ποΐ ἃ γεοεπί ργοβοϊγίθ 866 τ ΤΊΠΊ. 
"1. 6. Απ :πάϊοδίίοη, ρεῦμαρβ, {πα (ἢ γίβ5- 
τἰαην παά Ὀθοη ρ]απίεα τῸΓ βοῖὴθ {ἰ{π|ὸ ἴῃ 
Οτείςθ. 

γίοί ] Ῥτοβίρδου. Ὑπὸ τννογά ἱποϊπάδθα 
16 ποίϊοηβ οἵ εχίγαναραπος δηά οὗ ᾿πάι]ρεηςα. 
ἴῃ ὙἹΟΙΟΙΙ5 ΡΙΘΑΒΈΓΘ. 

οὐ μρπγεν.] ἘῸΥ [Π6 σϑαβοη οὗ {Π1|5 γα αῖγα- 
τηθηΐ 566 τ ΤΊΠη. 11]. 5. 

7. ον ὦ δίεϑοῤ.) ϑεθ του αι Τῆς. πἰ στ᾿ 
ἘΡΙΒΟΟΡΕ5, ΟΥ̓ΘΓΒΘΟΥ, 15 δε α 1π {Π|5 οαβα 
ΡΓορσιοίυ, ἃ5 ἴΠ6 50 ΠοπΥπὶ οἵ Ῥσεβθυίου, ᾿πβδίθδα 
οὗ Β]ΔΘΓ ἴῃ νεῦ. 5, θθοδιιβα {Π6 ἀἰβομαγρα οὗ {Πα 
ΟΠΊος 15. ποῦθ {πῸῈ ργογηϊηθηΐξ Ιάθᾳ. Ηδ ψπῸ 
ΟΥΘΓΙΟΟΚ5 οἴμεῦβ οὐρῃΐ ἴο θὲ ““ ὈΪ]ΑΠΊΕ]655,}7 
Πανηρ ΠῸ σπαῦρα ὑὈγουρηῖ δξαϊηϑδέ ἢϊπη, 85 
(οὐ βίενναγά. 

8. « ἰουεῦ 9 ροοά γιεη.)] ἘΙΠΕΥ ἃ ἸΟΥ͂ΘΣ 
οὗ σοοᾶ: Ὀοίῃ οἵ ν»παΐ 15 βοοά δπά οἵ ἔδμοβε 
γν 80 ἅἃγὲ βοοά. 

9. ας ῥὲ ῥαΐδ δοεμ ἐαμρδί ] Ταῖ,, “ δοςοτά- 
ἴηξ ἴο {π6 [βδομῖηρ :ἢὉ νΠΙΟἢ ΠΊΔΥ ΕἸ ΠΕΥΙ ΠηΘΔῃ, 
85 ἴπ {πὸ ἰεχί, “ δοσογάϊπρ ἴο {πῸ θδομίηρ 
ψΠΙΟἢ μῈ Πα5 τϑοεινεά, ΟΥΓἉ, 45 ἴῃ {Π6 τη γΡΊΠ, 
“ἔῃ Π15 ἰϑδομῖηρ." ὙΠῸ6 ΤΟΥΓΠΊΘΥ 56Πη56 56ΕῈΠῚ5 
ΡγΘίεσαθ!α. Ιἴ ψου]ὰ θεὲ αἰπιοβέ ἰδυϊτοϊορίοδὶ. 



ν. το---τό.} 

θὲ αὖὶς ὃν βοιπά ἀοοσίγίηε θοῖῃ το 
ἜΧμοτε ἃηἀ τὺ σοηνίποθ (ἢς ραϊη- 
ΒΑΥΕΓ5. 

10 ΕΓ {ΠοῖῈ ἃΓῈ ΠΙΔΠΥ͂ ΠΠΓΪΥ ἀπά 
γαίῃ (φ κοῖβ Δη4 ἀεςείνειβ, 5ρεοῖ} }ν 
1Πεν οὗ {Π6 οἰΓοιιπηΟἸ βίο : 

11 ὟΝ οβα πποιτἢ8 πχιιϑὲ ΡΕ βίορρεά, 
ὙΠῸ βιιρδνεγε ννμοΪ]ς Ποιιβε8. τθαοῃϊηρ 
ἘΠΙηρ5. ὙΠΟ ἘΠΕΥ Οὐρῃξ ποῖ, ογ 
ΒΙΕΗγ [μιογε᾿5 58 Κα. 

12 πε οἔὨ {Πεπηβεῖνεβ, οὐδ ἃ ρτο- 
Ῥεῖ οὐ {πεὶγ οννη, 8414, ΤῊς (ὑτε- 
ἘΔ Π8 αγὸ ΙΝΤΑΥ [1Δ18, 6ν}] Ῥδαβῖβ. 5ονν 
θ6|1168. 

13 ΤΙΝ ννΠ685 5 ἔγιθ. ὙνΠετο- 

ΨΠΡΌΙΙΙ 

ἴοτε τερικα {Παπὶ 5Πάγρὶν, {Ππᾶΐξ {ΠοῪ 
ΤΊΔΥ δ6 5οιιηά ἰη ἐῃε ἔΆῈ ; 

14 Νοῖὲ ρίνιπρ μερά το Τενίβἢ 
0165, δη4 σοπημηδηἀπηοηΐβ. οἱ τηξη. 
τηδέ τὰγη ἔγοπι {Πα {τα τἢ. 

Ις []πίο τη6 ριγα ἃ}1 {πῖηρθ ἀγέ 
Ραγα : Ρυξ ππίο {πεπὶ {πὲ ἂἵς ἀε- 
ΠΙε4 ἀπά πηθε]ϊενίηρ: ἡς ποι ῃϊηρ ραγα ; 
θυ ὄνεη {ΠεὶγΓ πλϊπά ἀπά σοηϑβοίθηςα 
15. ἀἙΠ]ςά. 

τι6 ΠΟΥ ρῥγοΐεββ {Πδὲ {πεν Κπονν 
(σο4; δι ἴῃ γγοῦκβ {ΠΕΥ ἄξην ἢ171, 
θείης Δρομλπαῦ]α, ἀπ4 ἀἰϊϑοθαάϊεπί, 
ΔΠ4 τιηΐο Ἔνναν σοοά ὑγοῦκ ἵγερίο- ἴοτ, τοῦ 

οἤγπαρ- 
7214)": Ραΐε. 

ἴο 54Υ {παΐ Ὀγ ΠοΙάϊηρ δὲ {πὸ ΑΙ ΠΕ] ννοσγά 
1ῃ. ΠῚ [σδοῃϊηρ, πΠ6 νν}}} θ6. 4016 ἴο Ἄχμοσί ὈΥ 
βοιπά ἐοοίτιηθ. [{ 15 Ὀδοδιιθο πὸ Πο] 5 ἴαϑί 
1Π6 5απιῈ [οδοῃίηρ νν πο Π6 Π45 ΠΙΠΊΒοΙ γὸ- 
εἶνε, {παΐ Πα νν}}} πανα ΔΌΠΠΠ1γ Ὀοία ἴο ἐχποτί 
ΘΙ ΓΒ 'ἰη {Π6 δοιπα ἀοοίτγιπο, δηά ἴο σοη- 
ξαΐο {ΠῸ6 ψαϊπϑαυοῦϑ. 

το-τό. (Παγδοίεγ οὗ {πὸ ἔβα ἴθβοῃοῦβ 
ψοπὶ ΤΊΐ5 ννου] Πανθ ἴο ΟΡροβθ, πᾶ οἵ 
{π6 (γεΐδῃβ ἴῃ βεποΊαὶ. 

10. ον. 1.4. Απά {πογὸ 15 στεαΐ πεοά οὗ 
ἴπεθθ 44} Πσδί!οη5 ἴῃ {ποθ γῆῸ αἱπὶ ἴο θὲ 
οΥάαἰποα ργεβογίεγϑ αἵ τεῖε; “ ΤῸΓ ἔμ γα ἀγα 
ΤΉΔΗΥ, ὅζο." 

ἐρεν οὔ ἐῤὲ εἰγειηηείσῖοη.] [. ε. ΠΟ γοΥἐ5 ἔτο ΠῚ 
Ταἀαίδτηη. 

1 προ} 1 ε-: “ θεΙπρ Ἃ5. ἘΠΕ 16... θη 
ΝΌΟΝ 

σεῦ αὐῤοΐε ῥοισε..1] 1. 6. ϑαθνεσί {Π6 
ΤΑῚ οὗ ΠΟ] [Άπ11165. 

19. 4 ῥγοῤῥεὲ 97 ἐδεῖγ οαυπ.] ΤΠῈ ἢγϑί 
αἴδιβο οἵ {πε αιιοϊαϊίοη 15 ἔοιιπ τη (81Π1π|6- 
σἤι5, ἃη ΑἸοχαπάσγιδη ροεῖ οἵ {πὸ {ἰπ|6 οἵ {πΠῸ 
ῬιοΙομηθ5 (Ἡ γιηη ἴο Ζειιβ 8). Το σοηποο- 
τίοη ἴῃ {Ππουρξ Ὀδίννεθεη ργορῃεῖ δηά ροεῖ νγὰ5 
αἷοβε: (("σατεπ5 απ γαΐθ 58οτῸ 7): ὈπΓ {ΠῸ νυ ΠΟΙ 
Π1πὸ 15 βαϊᾷ ὈγῪ [ϑγοπιθ ἴο Ὀὲ ἴακθη ἔγοπι {ΠπῸ 
(ἸΠγεβπηὶ (χρησμοί) οἵ ΕἸ ΡΙπχοη! 465, ἃ ργορμοῖ- 
Ροεέ, θοσῃ αἵ Ῥῃββίιβ δηά Πἰνίηρ δὲ (ὐΠΟββιι5, 
1η Οτείε, ἴῃ {πε βιχίῃ σεπίαγυ θεΐογε (ἢγιβί. 

18. Τρὲς «υϊἱηε55.71ὺ ἈΔΊΠΕΟΥΙ 6 ΒΟ ΟΙΥ͂ “15 
γπ6. Απά 5.0} νγὰβ {πὸ βἜΈΠΟΓΑΙ ΟΡΙΠΙΟΙ ἃ5 
ςοΙ]εοἰςα ἔγοπι ῬοΙυΌΙι5, Γἰνγ, ϑίγαθο, ΡΙ]ι- 
ἰάγοῖ, ἀπά οἴμεοῦβ. ὙΠῸ ἴῆγθοο ννοῦϑὲ Καρραβ8, 
ΟΥ Κ᾿ 5, δοςογάϊηρ ἴο {πε Οὐσεεκ ργόνουθ, ννεγα 
1ῃ6 Κτείδηβ, ἰῃ6 Καρραάοοϊίδη5, ἀηά {πε Κι]ι- 
οἰαηθ: δηά “ἴο ογείιΖο," δοσογάϊηρ ἴο ϑ01685, 
τησδηΐ ““ἴο 116. 

χεδμζε ἐῤρεηι. 
ΕΥτοσ.ἢ 

“«(ρηνίηοθ {ποπὶ οὗ ἐμοὶγ 

14. “εαυΐε 7εὐ]...7 8εε οἡ τ ΤΊπι. 1. 4. 

εογ)71))1α7ιεῬηοπΣ 9.7, γιεη.] 80. ΟἿ Τοτά 
(Δαΐξ. χν. 9) ““Τϑδομῖηρ ἴου. ἀοοίγιπεβ {μα 
ΠΟΙ Δ Πτηθηΐβ. οἵ πῆρ : ἀπά οἵ. (Οἱ. 1]. 22. 
ΤΠ6 σομητηδηἠπηοηΐβ, ἃ5 ἴῃς σοπίοχί 5ῃονν8, 
ΜΜΈΓΘ ἀϑοοίϊς πη σογοιηοη]]. 

15. ὕπίο ἐῤὲ ριιγὲ αἰϊ ἐῤίπισε αγὲ ῥεγε] ΑἹΙ 
{Π]η55, {παξ 15, ἴο νος {πὸ ἀἸδεποίίοη οἵ 
ΟἸθαῃ ἀπά πποίθαη μᾶ5 θθθη Ὡρρὶιθά. (Ἃξ 
ΒΕ οι. χὶν. 14, 8ἃπΠ4 1 (ΟΥ. ν11]. 4-8. Μογαδὶ 
1ΠῚΡΕΓΙΓΥ 15, οἵ σουγβθ, ποῖ ἴῃ αιεβδίίοη, Βε- 
5465 {πῸὸ αἰ ἤδγεποθ οὔ πηθαΐβ, ννα πᾶνθ οἴμεῦ 
ἰηβίῃοεβ οὐ σου] ηἾ4] ἰδ ποίϊοη5. σίνθη ἴῃ 
ΝΜΙΑΥΚ υΠ 45 81 

ἐῤρερι ἐῤῥαὲ αγὲ ὠεοβίεά απά ππόεϊευϊης.] 
“ ῬΥδοίίοα! ἘΠΌΘ]ΪΘΕ 15 ΟἾΪΥ ἴοο ΘΟΙΠΠΠΟΠΙΥ͂ 
4164 νυν] τηοτα] ΡΟ] τοη." Βρ. ΕΠΠΙςοίί. 

διέ δασεη ἐῤεὶν γιΐγαὶ αγια σοησείθηεο ἐς ἐἰογ]εά.] 
Ἀδίμοῦ αὐ ἴῃ ὉΠ 6ῚΥ 6886 ΒΟΙᾺ ὉΠ 6Ι᾿ πϊπᾶ 
δηᾶὰ ὉΠΘΙΥ ΘΟ ΒΟΙΘΠ60Θ6 πᾶν) 6 661 ἀ6Η]16α. 
ΠΕ Ρργοποιη “{ΠεῚΓ,᾿ αὐτῶν, 15 ἴη {πε στεοκ 
ΘΠΊΡΠαϑΖοά ὈῪ 15 ροϑιίίοη. “Μιπά, νοῦς, 
ἴῃ {πὸ Ν. Τ᾿. 15. ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ ΓΘΆΒΟΠ ΟΥ̓ ἘΠ46Γ- 
βίαπάιϊπρ, ὈαῈ ᾿πο] 465 {πΠ6 αβεοίίοη ἀπά 1} Ὁ 
(Βρ. νν ογάϑνγογ). (κ “« τεργοθαίε τηϊηά,᾿"ἢ 
Κοπη. 1. 28; Ερῆῃ. ἵν. 17. Ρο]]υΐίοη οἵ ἴῃς 
ΔΠδοίοη5 ἀπά νν}1}} ἀἸβέογίβ {ΠῈ ργασίῖο 8] ΓθαβῸ ἢ 
ἃη4 ἀϊτηβ5 ἴπΠ6 ππάογϑίδπαϊηρ : θα, γεῖ νΟΥΒα, 
τι ἀ6 165 αἰβὸ πὸ σοπβοίθηςθ, ἃπά ἔπιι5 να κθηβ 
Δ Πα ὈΠΠ45 1Π6 ἔδου]ν νυ] ἢ 15 Ἰπάρε ἴῃ {πα 
Ὀγοαβί, ἀπά ἀϊνογίβ 115 ἀθοϊβίοπϑβ ἴο {πε 546 οἵ 
Εν}. ὙΠῸ Ιαϑὲ βίαρε οἵ {Π15 ἀθῃϊοπιεηΐ οἵ 
ΠΟΠΒΟΙΘΠΟΘ 15 ἀθϑογιθεά τη ΚΒ οτη. 1. 32, “πο 
ποΐ ΟἿΪΥ ἄο {Πε6 58π|ι6, δυιΐ πᾶνε Ρ]θάβισα [ἢ 
{ποῖα {παῖ ἀο {Π6πὶ." 

16. Τῤεν ῥγοΐξος ἐδαὶῤ ἐδὲν ἔποαυ Οοά.] 
ῬτοθδθὶΥ {ποὺ ᾿αια οἷαιπλ ἴο ἃ ΠΙΡΠΟΥ ἄδρτεα 
οἵ Κπονυ]δάρο, ἀπά {πὸ [ογπὶ5 ποϑὶβ “ Κπον- 
Ἰοάξε " απά Οποβίϊς τηϊριέ δἰγοδάυ θὲ θε- 
Εἰπηΐηρ; ἴο θ6 δε ΔΥΥΟΡΆΠΕΥ ὈΥ [εδοἢοῖβ. 
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ὙΠΟ νγθγαῈ ΠΟΙΆ ΠΙηρΡ [ον 5. {γδά οη 5. νυ ἢ 
᾿Αδβίδίϊς {πθοῦῖθθ. 866 Βρ. 1Πἰρμίξοοϊ οα (ο- 
Ἰοβϑίῃ8. 

δεῖπρ αδο»ιίπαὐϊε,.] Νοῖ ρογῆαρβ ψι που ἃ 
ἴδοι τοίοσεηοα ἴο {πΠ6 πποίοθδη πιϑαΐβ, ἄσ. 

Ἐ{ΦΈΠΠἪΕΕΤΝ: [ν. 1--- ὃ. 

ὙΠ] ΠΟΥ νου] ο4}] “΄ Δοπλπδί!οηϑ : {π6 
{γι Δθομηϊπαίίοηβ Ὀοΐηρ ἴο θὲ ἔοιιπά ἴῃ 
{Π6ῚΤ ον ᾿ἰνὲ5 αηά ἢβαγίϑ. 

γεῤγοῥαϊς.) ΒΔΊΠΕΓ ΟΥΓΒ1958: {το ἀηά 
Τουπά οὗ πο ννοσίῃ. 

ΟΗΑΡΊΕΕ ἢ. 

1 7 γδοίίογς ρίσεῦε τγιίο 7 ες ὁοέβ 707 ἀὶς ἀοε- 
Ζγΐγι6 αγια] 72. 9. ΟΥ̓ ἐλε αμέν ο7 σεγυαιίς, 
αι] 1721. ρεγιέγαΐ οὐ αἱ Ολγίδέϊαγις, 

τη ΒΡ Κ τποῖῖ {πῈ τπϊηρ8 ψνῃ]Ϊς ἢ 
Ὀεοοπης βοιιπά ἀοςίτγίπε : 

2 ἼΠαῖ της ἀρβά πηὲπ 6 ἰβοῦθεῖ, 
δῖανε, τοπηρογαῖθ, βοιιηά ἴῃ (τῆ. ἴῃ 
σΠαγιγ, ἴῃ ραίίεηςα. 

2 Πα ἀρεά ννοπιεη {ἰκαννίβα. τῃ δέ 
ἐδὲγ δὲ ἴῃ ὈεμανίοιιΓ. 45 Ὀεσοπιείῃ 

Ἰογ, Λοίν ἸΠ ΟΠ 6585, ποῖ [ΕΆ]56 δσσιιβεῖβ, ποῖ ρίνεη 
Ἰοτ, γα Ὁ ΠΠΟ Ὑγ]Π6, τΕΔοΠεῖβ οὔ ροοά 
ὀᾳέες. τΠΪπρ8 : 

4 ΓΗδΕ {πϑγ πᾶν ἴεᾷοἢ τἢς γοιηρ 

ΠΟ τ, σύρί-. 
ἔκγιί. 

γοπθη 0 θὲ ἰβοῦεῖ, ἴο ἴονε {πεῖγ ' τ," 
Πυβθαηά5, το ἰονε {Πεῖγ σἢΠ]άγεη, 

ς 70 ῥὲ ἀϊδογεεῖ, ςμαβίε, Κεερεῖβ δἵ 
Βοπηθ, σοοά, οδεάϊεπε τὸ {ΠΕῚΓ οὐγη 
Πυβθαηά5, τας τῆς νγογά οἵ (ὥοά ΡῪὲ 
ποῖ Β]ΔΒΡΠαπιεά. 

6 Ὑοιπρ πηθη [ἰκεννίβε Ἐχπογέ ἴο 
θὲ 'βοθεῦ πηὶηάςεά. ΙΝ 

" ἴῃ ἃ}1] τῆϊηρβ 5ῃεννὶπρ {Πγ5ε}Ὲ ἃ 
Ραϊζογη οἵ ροοά ννοῦκβ: ἴῃ ἀοςίγιπα 
σἤετυϊηρ ὉΠΟΟΓΓΙρίΠαβ8, σγανἹΥ, 51Π- 
σου, 

ὃ ϑοιιηά βρεεςῇ, {πᾶξ σαπποῖ θὲ 
ςοπάεπηηδά ; τΠδὲ Πα {Παΐ 15 οἵ τῆς 
ΠΟΠΊΓΑΓΥ ΡΑΓΕ ΠΊΔΥ δὲ Δϑῃδπηθά, Πᾶν- 
ἴῃ ΠΟ 61] τΠϊπρ ἴο 540 οὗ γοιι. 

ΓΗΔ». 11. 1.---Π|]. τι. Ὠιγθοξίου ἴο ΤΊξιι5, 
ἴῃ ΟΡΡοβίζ[οῃ ἴο δι ἔμ 156 [θαοποῦβ, ἴο ἴθαοῇ 
Βοιπη4 ἀοσίγιπο ἴῃ ἰ5 δρρ]!σδίίοπ ἴο ἀϊβθγοηΐς 
865 δηὦ σοπάϊ!οη5 οἵ πλθη, ἴο μὶ5 οὐνῆ οοπ- 
ἀιιοΐ, ἀπά ἴο {πὸ ἐγϑαϊπιθπξ οἱ Ππϑγοίϊοβ. 

2. Τραὶ ἔφὲ ασεά ηιοη.}] ὌΠῸ σογγοοῖ τοη- 
ἀοτγίηρ: ποῖ Ῥγοβθγίοσβ. Αρθ, ποΐ οῆςο, ἰ5 
Πογα ἀδϑιρπαίθά. 

{ογηῤεγαίθ.) 1. 6. 561[-ϑϑίγαϊηθα ἴῃ 4]1} {Ππῖπρ5, 
ποΐ ΠΊΘΓΕΙΥ 1η πιοαΐ δηά ἀτηκ. 

ἦι ῥαΐΐεπεο.] (ἸἩγγϑβοβίοτη οὔβεγνοβ {παΐ 
Ῥαίίθποα 15. βιιϑειςυίθα ἔργ Προ, 45 ἴπὸ ἐπϊγά 
ὅτασθ ΜΠ ἴα ἀπ σΠΑΓΥ, ἃ5. Ὀεῖπρ εβρε- 
ΟΠ} ἴπς νἱγέιθ οὗ οἱ πιθη. 

8. δεραυίοιν.] ὩΘΙΘΘ ποῦ: Οὐϊνναγά ἠ6- 
ῬοΓΓΠΊοηΐ, ᾿ῃ ΤΠΔΠΠΕΙ, ΠΑὈΪ 15, ἄγαϑϑ, ὅζο. νυ] ἢ 
πα Ἰσαΐθβ {Π6 ἱπυναγὰ ρυϊποῖρ 6. 

ας δεχοριοὲ ῥο]ῥιο..) (ΟΕ τ Τίπι. 1]. το. 

πο γαϊδε ἀεσομσογς.] ΒΙΘπΘΥΘΥΒ, 1 ΤΙΠΊ. 
{|| πὶ: 

πο σίπθθη ἐο γημε αὐἱπθ. 1 1ἴ., ποῖ Θπϑι αν θὰ 
ὉΥ πὰ 0} ψ1π0; δοςογάήϊηρ ἴο Ρ]αΐο, ἃ Ρ6- 
βοίζηρ βίη οἵ {πὸ (σγοίδηβ. 

4. Τραΐ ἐδεγ γηαν ἑεαε.] Γ15οἸ]ρ]!1η6, 5. ΠΟ]. 

5. ἀεέῤεγς αὐ ῥοριθ] οἰκουρούς, ἴμΠ6 τοδά- 
ἴηρ’ ἔοτ ΠΟ ἢ δ Πουιγ ργθροπάθγαίεβ. ὙΠΟγα 
15) ΒΟΝΘΥΟΥ, ὩΠΟΙΠΟΙ τολάϊηρ, οἰκουργούς, 
ΒιΡΡογίεα ὈΥ δοῖπθ οὗ {πὸ θεβὲ Μϑ88., δεῖ 
ἔουπα ποννπογο εἶδ ἴῃ {πῸ Νὲν Ταβί. οὐ ἴῃ 
ΔΠΥ͂ ΟἴΠΟΓ δυΐπουῦ. [ἐ 15 οἵ σοιιγβθ ΡΟββίθ]6 

{παῖ {Π|5 ΓΆΓΟ ννοσγὰ ΠΊΔΥ πᾶν θεθη σμδηροά 
ὈΥ ΤΥΔΠΒΟΥΙθΟΥ5. ἴο ΟπῈ τπλθςῇ Ὀεϊζοσῦ Κποννη. 
ΤΠἼΟ τηθαηϊηρ νοι] θὲ “ ΟΥΚΟΙ5 δὲ ΠοπΊε,; 
Πηάϊηρ {ΠΟΥ νου ἰπ ΠΕῚΓ οὐ Ποτηο; δπά 
1πογοίοσο ποῖ, {κὸ ἴπ6 γοιπρ ψνιάοννθ. ἴῃ 
1 ΤΙΠΊ. Υ. 13, “Ἰδασηϊηρ ἴο θὲ 1ά]6 ὈΥ δοίην 
αὈοιξ οἴου Ποιιβ65." 

φοοά.)] Κιὶπᾶ. 

διασῤῥενιεά.) ἘΥΔῚ ΒΡΟΚοπ οἵ: νυν πϊσἢ ἴἴ 
νοι] θ6, 1, τπαγκοά ουξ 85 (στ βίδη ννοτηε πῃ, 
{Π6Ὺ 1416 ἀ τη {ΠΕῚΓ σοπΊαραὶ ἀπ165. 

6. ΤΕ γοιπρ ϑγοηεπ θείης ἔπιι5 σοπι- 
ταϊτο ἃ το {Π6 ᾿πϑεγιοίοη οἵ {Π6 ἀρϑα νγοπΊεπ, 
1π6 Αροϑβί!α ἔμ γῃβ ἴο {πὸ γοιηρ ΠΊΘη. 

σοδον γεπάεά. ὍὙΠΘ ἔγεσιιθπξ Οσσιγγθποα 
οὗ {15 ργεςοορί-- -ἰουΓ Εἰπιθ5. ἴῃ δἱχ ὑεῦϑθϑ-- 
ΤΊΔΥ ΡῈ οχρίαϊπθά ὈΥ ἴθ Ἵμβαγαςίοσ οἵ {π6 
Ετεΐδηβ βίνθη [ἢ ἷ. 12, 13. 

“. τῤεαυίης ἐδγεοί α ῥαΐίογη 977 σοοά «υογς.} 
ἘΒΡΘΟΙΑΙΥ 45, ἴῃ ἀθα!ηρ ψν {π6 γοὰηρ, 
ἘΧΔΙΉΡΙΘ 15 ΤΟΤΕ Ρογϑαδβῖνα {Πᾶπ Ῥσθςερῖ. 

μη ςογ ΓΙῤπεις.} [. 6. Β: ΠΟΘ Ιγ. 

σἰπσογὶ ἐν.) Ομ. ἀφθαρσίαν 15 ποΐ ἴπ {πα 
Βεϑὲ Μϑ85. 

8. δομηά φῤέόεεῤ, ἐδαΐ εαρηοΐ δε χορ αἰϑηιηοά.] 
ΤΙβοοῦγβαβ. 2. 6. ποῖ ΟἿΪΥ βοιυπά 'π ἀοοίγπα 
[ου {πὸ ᾿ἱπβίγιςίοη οὗ {π6 Ομυγοι, Βα 50 ννῈ]} 
σοηϑιάογθα δηά {6410 ] ΟἸΙ5]Υ ΔΡΡΙΕα 45 ἴο βῖνε 
ΠΟ πηάπθ δἀναπίαροε ἴο Ορροποηΐβ. 

ῥὲ ἐραὶ ἐς ΚΓ ἐδε σοπίγατν ρατὶ 
Βααῖμοπ, οὐ ἡ δ! Ζίηρ θα οῃοΓ5. 

δ πετον 



ν. 9--14.} 

9 χΠογί βεγνδῃῖθ τὸ θὲ ορϑάϊεπί 
ππίο τΠεὶγ ονγῃ πηαβῖογβ, απ ἴο ρθαβα 

"- ἐβόηι νγ76}1 ἴῃ 811 ἐἠίησε; ποῖ ᾿ ηϑννοτῦ- 
ἴηρ ἀρϑὶπ ; 

το Νοῖ ρυμ]οϊπίηρ, δι 5μεννίηρ; 41} 
σοοά Ββάο]γ ; τμαΐ ΠΕ πηὰγ Δάογηῃ 

, ἴπε ἀοοιτπε οὗ (σοά οἷ ϑανίοιγ ἴῃ 
, 8}} τπῖηρ5. 
“Ὁ, 11 Βογίῃε ργάςε οἔ(Ποὐ παῖ δτηρ- 
γ. Εἴἢ βαϊναίίοῃ μδῖῃ ἀρρϑᾶγοά το 8}} πιβῃ, 

9, γοἢ Ἐμοῦ οὗ π8---ἰῃς ῥγείεγδθ]ο 
τοδά!ηρ. 

Θ. “ἐγυσηὶς ἐο ὧς οὐδάϊεπέ ἰο.7ὺ Βοπ 518 }068 
ἴο Ὀ6 ἴπ Βιυ )]ούϊοι ζο. 

αηραυεγῖηρ αραὶμ. ααἰπβαυὶῃβ, 85 ἴῃ {Π6 
ΤΠ ΥΡΊη ; αἰβρατηρ; {ΠΕῚΓ ΟΥ̓ ΟΓ5. 

10. οὐεαυΐης αἱ! φσοοά Μάεϊ!ἐγ. 1.6. ποῖ ἃ 
ΒΟΓΨΙΟΘ ΠΊΘΓΟΙΥ ὙΥΠΙΟΙ Δ1Π|5 δ βΡοοά δρρϑαγ- 
ΔΠ665, δῖ ννΠ] ἢ Αγῖβοσ ἔγοπι βοοα ῬΥΙΠΟΙΡΙΘ. 
ΟΥ̓ ἜΡΕς νἱ. δ; (ΟἹ. 111:.22. 

Οοά οἵ" ϑαυϊοιγ.] ΟἿΥἿΥ ϑαυΐοῦν 6οᾶ, 

11. ΤΠ τϑαϑοη οὗ {Π15 1η]πποίίοη, ἀπά ἰΠη- 
ἀεοά, ΠΊΟΓΕ ΓΕΠΊΟΓΕΙΪΥ, οὗἉ 41} νυνί ἢ ργεσθάε5, ἃ5 
Ὑ}6}} 8ἃ5 {πΠ6 τηοίϊνε ἴογ οθεγῖπρ ἴποτη, 15 1Π6 
ἘΠΊ Ευβα ΠΥ οἵ (σοά 5 ἰονε ἴῃ ἴΠ6 γβἀθπιρίϊοη 
ΟΥἩ ΠΊΔΠ, ΘΠ ὈΓΔΟΙΠρ᾽ 514 065 85 ννῈ}} ἃ5 οἴπουϑ. 

ον ἐῤὲ σγαζε 9" Οοά ἐῤαΐῤ δγίμσοίδ ταϊυαέίοηι 
ῥαϊῥ αῤῥεαγεά ἐο αἰΪ γιεπ.) Ἀδίπου, ΕΟΥ 8 6 
Β΄δοο οὗ αοα ΔρΡροαιϑθᾶ ψθ1ο} ὈΥΪπ β ΘΟ 
Βαϊνδύϊομ ὕο 81] πιθπ---ἰο ὈΟΠ 5] αν 65 ΠΟΙ: 
{πὸ τοϑί, ἀπ {πογοΐοσε ᾿πνοϊν!ηρ᾽ 4}} πλθη τη [Π8 
ΟὈ]Ιραίίοι ἴο ΠΟ] η655. “ὙΠῸ ρσᾶςο οἵ σοά ἢ 
15 ποῦθ {παΐ Πιρμοβδέ ἰηβίδηοθ οἵ Ηἰβ ἴτγθε 
ΤΊοΓοΥ, {πὸ εἰ οἵ Ηἰβ ον ϑοη; Ριυγροβθά 
᾿η4θε 4 Ὀεΐογο π6 ἔοιπάκξίοη οὗ {π6 ννου]ά, 
θυΐ ψΠ]οἢ “ ἀρΡΡοαγοα " αἵ {πὸ ᾿Ἰηοαγηδίϊοη οὗ 
186 ΝΥ οτά, ἀπά ἴῃ {π6 116, Ραβϑίοῃ, δηἋ γθβι- 
τεοϊίοη οἵ [Ἔϑιι5 (γισί. ΟἿ, 2 ΤΊΠπ,. 1. 9, Το. 
ὙΠΟ {γαηβδί!οη “ ἀρρεαγθα ππΐο 41} πθῃ 15 
γνθ δ κ, Πα Τ1Ϊ5565 {ΠῸ βίγοβϑ οἵ {Π6 ἀγριιπιοηί--- 
ἴπ6 ππΙν  υβα ΠΥ οὗ βαϊναίίοη Ἰηἴουσιηρ {Π6 τπΠ1- 
γΈΥβα ΠΥ οἵ ΟὈ]ΙΡδίίοη. ““Αρρεθαγοά," ““ϑδῆοπε 
προη ἴπ6 ννου]Ἱά,᾽" 45 “{π6 ἀδυ-ϑρυίηρ; τόση οα 
ἰδ ΟΥ ΤᾺ 11: 

10. Τεαοῤῖῆης τ..715 ΒΔΙΠΟΥ ὉΣΒοΟΙΡΙΣηΡ 
π5, ποΐ ᾿ΠϑΈΓ ΠΟΙ ΙΠρ Τ᾿ ΓΟΪΎ, 1. 6. Ὀγ βε] -ἀθηῖαὶ 
Δ“ πηουτΠοαδίίοη οὗ [Π6 σα Δ] νν1}]. 

ἐραί.] πὰ οτἄρε ὑμπαύ--ἰπε οδ]εςξ οἵ {Π6 
ἀἸ5οΙρ η6. 

ἀεηγίησ.] ΒοΙἢ ἴῃ Πραγτί απά ἀθοά. [Τί ἰ5 
ΤΊΟΤΕ ἔΠδη ἀνοϊάϊηρ, βαγ5 (πγγβοβίοπι ; ἴξ ἱπὶ- 
ΡΙΪ65 μαϊγθα Δη4 δυθυβίοη. 

«υογίάϊν «ες ἢ Π ΕῸΥ ΨΜμαὲ ἴποθς αὔθ, 566 
1 ἸΌΠΗ Ι. 75.) τό. 

ἐν Ὁ ΣΕ ΓΝ 

12 ΤοδοΠίηρ, τι5 {Πδέ, ἀδηγίπρ τη- 
βοά]π685 δηἀ νγου]γ 1ιι518, ννα 5μ οι] 4 
ἰϊνε βοθεῦγ, γἰρπίθοιιβὶγ, αηὰ ροάϊγ, 
ἴῃ [Π158 ργεβϑεηξ νου] ; 

12 Ιοοκίηρ; ἔογ τπαΐ δ] εβ564 Πορο, 
πὰ τῆς ρ]ογίοιιβ ἀρρθβαγίηρ οἵ τῆς 
σίεας (σοά ἃπά οἷγ ϑανίοιιγ. [6ϑι8 
(ΑἸ τιβέ; 

14 ὟὟΒο ρᾷᾶνε ΠἰπΊ5861 [ὉΓ τι5, {Παΐ 
με πηιῖρῃς γεάβεπι τι5 ἔγομπη 81] πα τυ, 

“ῥομίά Ἰΐυε σοδεγίν, γἰσῥίθοιῖν, ἀπά σοαϊγν.} 
ΕᾺΠΠΠΠΙΠΡ ΟὐΓ ἀμίιο5. ἴο ΟἸγβαῖνοθ, ἴο ΟἿΓ 
ποῖρ θοιγϑ, αηὰ ἰο Οοά. 

ἐῤὶς ῥγέθεπὲ «υογἰ4.] 1Δϊ., “ἴῃς Ργεβοηΐ 
ἀδο,᾽ ἡ. δ. ἴῃ6. ργθϑβοηΐ βίδίβ οἵ θεϊηρ. 

13. Τοοζίησ γῶν, Ὅ 7 Ἀδίμοῦ ΤΟ ΚὶπΡ' 
ῸΥ [88 Ὀ1]658868 ΒΟΡΘ διηἃ δρρθδύδπ0θ 
ΟΥὗὨἨ 186 ΡΊΟΥΥ οὗ οΟὔξ ριοδύ Οοἂ δπᾶ 88- 
νἱουῦν 76505 Ομ τὶ. “ὙΠ Ὀ]εσβθά πορε ἢ 
15 [Π6 δρρεαγίηρ. “Ἀρρθάγαποβ οἵ {Π6 βοῦν" 
ΜΉΘ 15 1ῃ6 ΠΠ6 γα] {γαηϑίαςίοη, 15. αἰσὸ {Πε 
σογγθοῖ οπθ. [1 ἴ5 1ῃ6 σϑνοϊαίίοη οἵ [Π6 σίογν 
οἵ Ηἰπὶ ψγπὸ Ὀοΐογε σαπθ ἴῃ Βα ΠΆΠΥ, νυ Π] ἢ 
ςοηϑβεϊξαΐοϑ {Π6 δ] οσβθά μορθ. Οη {ΠπΠ6 διττπάς 
οὗ ( γιβέίαηβ, 85. νναϊτπρ δηά Ἰοοκίπρ ἴοσ {Π 6 
σοπλῖηρ οἵ {πεὶγ Τιοσγὰ ἴῃ Β]ΟΥΥ, σΟΙΊΡαΓΟ 
ΘΟ ἡ, ΠΠ Πἰ 2ΟΝῚ ἢ ΠΕΞΕῚ ΠΟ ΤΩ 
ἘοΥ {π6 γοπάογίπρ οἵ {πὸ 1αϑί οἴαιιβθ, νῃΊς ἢ 15 
πιοσο ἀοαθίξι], 5ε6. ποῖς αἵ πὸ επά οἵ {πῈ 
Παρίου. 

14. ἤγῥο γαπε ῥίρι"ε}} “ἩἱΪπΊ56 ΙΕ 15 Ἔπὶ- 
ΡΠαῖϊς : “ἢἷ5. ΠΟΪῈ 56], δοὰὶ! ἀπά θοάγ, «πὰ 
411 Ηες Παά οὐὔ᾽νναβ; Ηἰϊπηβεῖέ, Οσοά-πιδῃ, 
νοι νγᾶ5 σθγίδιη]ν {πὸ ργθαΐοβί οἰ [Πδὲ ννὰ5 
ΟΥΕΓ βίνθη, {πὸ Πιρμοϑὲ ργῖσθ [Πδξ νγὰ5. δυο 
ΡαΙά ἴου δηγίπίηρ ἴῃ πα νγου] " (Βενευϊ ἀρ). 

ῶγ τ᾿ωἢἡ ὑπὲρ ἡμῶν, Βοΐῃ ἔργ Οὐγ Ὀοποῆξ 
ΔηἋ 5αἰναίίοη," δπὰ “ Ἰηδίθδα οὗ τι5,᾽ δ5 ΡΉΠ6- 
ΤΊΟΠ 12. Υ ΠΟΓΘ {ΠῸ σα πιο ΡΥ Ρροϑιτοη ὑπὲρ σοῦ, 
15. “Ἰηϑίθαά οὗ {π66,᾿ “ἴῃ {ΠΥ ϑἴθδά.» 

ἐραξ ῥὲ ηιῖσδέ γεάροηι «5.1 ΒΥ ἴπ6 γϑηϑβοπὶ 
οἵ Ηἰβ5 οὐῃ Ὀϊοοά “ἔγομη 4}1 ᾿π| αν ὑ ν ΠΟ Ὰ 
νγνᾶ5. Ππο]άϊπρ τι5 ἴθ Ὀοπάαρθ. [οὴ ὙΠ]. 34. 
ΤΠΟ ΟἴμοΥ Ἰάρα σοπίαϊποα ἴῃ “ γεάοτηρίοη," 
{πὸ βεζίπρ ἔγεα ἔγοπι σοπάθπιπδίίοη, 15 Του πα 
ἴῃ ΕΡἢ. 1. 7. “1π Ποῖα να Πᾶνα γοἀθπιρίϊοῃ 
{πγοιρη μῖ5 ὈΙοοά, [Π6 ΤΟΥ Ίν Π655 οἵ 51η5.} 

α ῥέει αν ῥεοῤίρ. 80. τ Ῥεῖ. ἴ. 9. ὙΠῈ 
τνοτὰ “Ρθου]ατ," περιούσιος, ΤιδΑΠΙ ΠΡ ΟΥΤΡῚ- 
ΠΑΠ]Υ “νῃδΐ ΓΘ ΠΊΔΙ 5 ΟΥ̓ΘΤ ἀπά Δθονθ," ἃπά 50 
“ἐρεῖ ραγί 45 510 ἢ," σαιὴθδ ἴο 5: 5 ΠΥ “βεραγαΐα 
ἔγοιη," ἢ Ῥογμαρ5. Οσοαβι παν {π6 δα ά!- 
τἰοπαὶ ποίϊοῃ οὗ ““βιιροσῖοσ ἴο." ΠΕ {16 “8 
ΡΘΟυΪ αι ρθορ ο, ἦν μιοι Ῥε]οηρθά ἴο ἴῃ 6 [Ἐνν]δὶὶ 
ΟΒατοὶ ππάογ {Π6 οἱ σονθηδηΐ, 15 {γα ηϑίοσγος 
ὉγΥ 8ι:. Ῥεΐοῦ δηὰ δῖ. Ῥδὺὶὶ τὸ {πε΄ (τ βείδῃ 
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ΔηΔ ΡΕΓΙΕΥ ππίο ΒΙΠΊΒΕΪΕ ἃ ΡΘου] ΙΓ 
ΡΕΘΟρΙε, Ζεάᾶίοιιβ οἵ ροοά νγογκβ. 

Ι1Ις ὙἼΠΕεθῈ {πϊηρβ βρεᾶῖ, δηά εχ- 

ΓΕ ΕΌΡΒΕΤΕ ΓΚ. 

Ποτγί, δη4 γερυκα νν ἢ 411 δυτ που γ. 
Τ,εῖ πὸ πηδη ἀδβρίβε {Πεα. 

ΟΒυτοῆ ππάοῦ {πὸ πον. Ὑπὸ ἀἰϊβεγοπίϊα, 
Βοννθυουσ, ἀπά τηατῖκ οὗὨ βϑραγδίίοη ππηάθγ {ΠῈ 
ΟΟΒρΕὶ, 15. 268] ἴῸσ βοοά ψγοσβ. 

15. Τροτε ἐῤίησυ ἢ ΑἹ] {παῖ 1 παν θεθη 
ἀνε! ]πρ ἀροπ “ 5ρεαῖ ; δηά ““Ὄχμποτί" {Π6 
ΤΑΙ ΒΕ], ἀπά “στοργονο" {πῸ ἀἸβοθεάϊεπηε ἀηά 
ΘΆΓΕΪ655 “ΜΠ 411 δα Ποτιγ.᾽ 

1εὲ πὸ γπαπ ἀξεῤίσο ἐῤεθ.1 Νοῖ Πεῖθ, 45 1ἴπ 
1 Τίπι. ἵν. 12, οἡ δοςοιηΐ οὗ “ΠΥ γοιίῃ ;; 
Ὀυΐ ἀο {Π15. νὰ συ ρ,Αν Υ͂, ΘαΥΠαϑίπεβ5 
Πα σοηβίβίθπου οὗ Ἴοοπάιςοϊ, {πᾶξ πὸ οπα 
5Π8}} Πᾶνθ ΔηΥ͂ »ΥΙΟι Πα [ῸὉΓ 5]1σῃτηρ [ΠΥ 
ΔαπΊΟΠΙἸΟη5. ϑΡθαὶς 50 85 ἴο Ἴοϊημηδηά τὸ- 
ϑρϑοῖ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤᾺΣ οπ νεῖ. 13. 

ΤΠΟ νοτάς τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Μη] «150 θθαγ {Π6 ἰγϑηϑ5- 
Ἰδίοη “ οἵ {π6 ρτεαῖ σά δηά οἵ ΟἿἿΓ ΘΔ υΊΟ ΙΓ 
76βϑιι5 (μτιϑι." [Ι πιιδὲ ΡῈ δάπηοθα {παῖ 
{Π6 οπηβϑίοη οἵ {πὸ ἁσίιοϊο θεΐοτγο “ ϑανίουγ," 
ἄοεβ ποῖ ῃϑοθβϑασν τοαιῖτο “ Οοα δηά 
“ἐϑανίοισ ἡ ἴο ὈῈ τπἱπάογβϑίοοά οὗ {πΠ6Ὸ 58ΠῚ6 
Ροῖβδοη. Τὴ βΈπογαὶ τα]6 {πᾶΐ ὑνῃΘη ἔν ΟΥ̓ 
τῆοτο αἰγὶ δυιῖνοϑ, Ἰοϊπθά ὈΥ ἃ σορα]δίϊνο, ἃγὰ 
Δϑϑιιπηεα οὔ {πὸ σαγιθ ῬΟΙΒΟΠ ΟΥ {πϊηρ, {π6 
ἁυίϊοὶο 15 ᾿πβογίεα θεΐογο {πὸ ἤγϑί δηά οτητοὰ 
Ὀεΐογο {πῈ οἴμοῦβ, πλιδέ θῈ ἴβίκθη νἹ ΤΠΔ ΠΥ 
Ἔχοθρίϊοπβ. Απποηρ Π6 ταβϑί, ἴ νν}} ποῖ Πο]ά 
δοοά ψῆθη {π6 Ἰαἰζου δίς θυῖνος πᾶνε ἴῃ 
{Ποβεῖνοβ, Οὐ ΟΥ̓ ᾿ιϑᾶρθ, Δϑϑατη α βοιηθννῃαΐ 
οὗ [Π6 σμαγαςίθυ οὗ ἃ ΡΥΓΟΡῸΥΓ ΠΆΙΠ6, 85 ννὰ5 {π6 
οᾶ56 ΘΑ ἢ ἴῃ6 Δρρε]]δίίοη “΄ ϑανΊ ΟἿΣ ἢ 
δα {Π6 ροϑι[ἰοη οὗ {πΠ6 ργοποιιη “ Οοὐγ,᾿ ἡμῶν, 
ΔΙΟΥ σωτῆρος, ᾿πϑίοαά οὗ ἴη ᾿τηπηεαϊαίε οοη- 
ποχίοῃ νυ Θεοῦ, ξΡῖνθ5 βοπῆθ ΠΠ{116 ννειβῃΐ ἴο 
{πῸ ἀυραπιοπέ ἔοΥ [ακὶπρ [Π6 ννογά5 ββραγαίε]γ. 
1 5 αὐριιθά, ἴοο, παῖ ἴῃ 411 οἴμεσ ρ]ασθβ 
ὙΠΟΓΟ ““ αν] ΟἿ 15 ΔρΡρΙΘα ἴο “ Οοά,᾽ {Πεγεὲ 
15. ἃ αἰϊσηπείίονι ὈΘίνγεθη ἴμ6 ΕδίΠοΥ δηά {ΠῸ 
Θ0ῃ, ΕἸΠοΥ δχργοϑϑεὰ ΟὐΓ ᾿πρ]16 4, ̓ ηβίθδά οὗ 
ΔῈ ἰαεηεβεαίἑοη. 80. ἃ ἴδνν γεῦβεβ ἔπγίπεσ οη, 
{1 236. ἰἸΟσσ ΟΣ ΘΑν ΟΣ Ὁ 2. - ὙΠ ὙΒΙΟΣ 
ῥὲ βῃῃ6ἃ οπ τι15 Δι Πα Δ ΠΕΥ ἐῤγοῖς εσις Οργισέ 
ΟἿΪ ϑανυίοι:" δῃὰ οἴ τ Τιπι.1. 1, πᾶ τ ΤΊΠπι. 
11. 3-ὸ. [ἢ {π6 ἀοχοϊορυ νυ οἢ ο]οβθθ 1Π6 
ἘΡιβίϊθ οἵ 8:1. {πά6 (νεῖ. 25), {πε θεδὲ Μ85. 
δά ἴο “Οοα οὔ ϑανίουσ" {6 ννογάϑβ 
“ἘΠΤΟΌΡΉ [6ϑι15 ΟΠ σῖβδὲ οὐ 1 οτά. Απά 50, 
ΔΡΡΑΓΕΠΕΪγ, τ Τίπι. ἵν. το, δηά ΤΊ 5 1. 3. 
Ἡφδηοθ 1 5 ᾿ηἴογγοά ἴο 6 ποσὰ ΡγΟΌδθ]6 {Πα 
οἴμογννῖβθ, {παῖ “πε στοαὶ σόα δηά “οὔτ 
ϑδνίοιτ [6515 (ἢ γῖϑέ ἡ 416 σοπίγα Ἰ5Έ Πρ  Π5Π66, 
ποΐ [ἀο πε Π6 4, Πογα ἴοο, αηά {παξ ΟἿ νοΥβίοη, 
τοροῖμου ἢ ἐπ Ψυϊβαΐθ, θυσίας δη4 οἴ οΥ5, 
ἴ5 τρί. Οη {πε οἴμποσ Παπά, ἴπογα 15 {Π6 8]} 
Βα πππίν θα] σοηβοπί οὗ {πῸὸ στθοκ ΕΔΊΠοΥ5, 
85 61} θοοσγα 45 δου ἴΠ6 Αὐϊδη σοπίγουευβυ, 
ἴῃ ἱπίθγργϑίηρ “ἴπ6 στεαῖ (σοί, 45. νγῈ]}] ἂ5 
“ρα ϑανίοισ," οὐ [εβϑιιθ (ἢ γιδί. [ΙΡΠΔΈΠΙ5, 
ΕἸεσηθηέ ΑἸοχ., απά ΗΙρρΡοϊγίιβ ἌΡΡθασ ἴο 

μανο {ππ|5 πηπογβίοοα 1, 85. ννῈ}}] 45 ΑἴΠδπα- 
51:15, Ἑ(γγϑβοβίοπι, “ἹΠπεοάογεΐ, αηά ὙΠθοργ- 
Ιαςῖ ; αηὰ «πιοηρ {πὸ 1 φτη Ἐδίπουβ, υρσγίδη, 
]ογοπῖθ, «πὰ Ῥυϊπηαϑίιβ. ὙΠῸ ΘΧρΎτΈββίοη 
ἘΠ6. Ὀ]οββοα πορε᾽ 5εεπὶβ ἴο ροϊπΐ ἴο {πε 
80η, γγὙ͵ὴο 15 (δ) 164 ““ΟἿΓ Πορο," 1 ΤΊπι. 1. 1, 
δηα “με Πμορε οἵ βίογυ," 60]. 1. 27. Αραΐη, 
{πΠ6 νογά “ἀρρϑαγαηος,᾽"--ἜΡΙ ΡΠΔΠΥ ΟΥ̓ τηδηϊ- 
Γαϑίδίοη,---ἰῖβ 5εα ἴῃ ἔνε οἴμεὺ ρίασθβ ΟΥ̓ 
81. Ρδι], δηα δἰνγαῦϑ ἴοσ {Ππ6 ἀρρθαγίπηρ οἵ Οἵ 
Ποτὰ [εἐ55. (Πγιϑί,.2᾽ 16 55,,..11.8. 5.1 ἘΠ ΠΊη]. 
ΥἹ. 14: Ὁ ΤΊμα. 1. τὸ, 2. Ἐπ ἀνα. Βι θεν τη 
411 [Π686 ρίαςεβ. διιξ 2 ΤΊπι. 1. 1ο, ἴῸΓ ἢ5 
ξαΐαγα σομπηρ, 45 πεσο. (ΤῈ νετῦ ““δρ- 
Ροαγοά," Ποννθυεσ, 15 τ᾿ιϑδεὰ ΠΊΟΥΘ ῬΈΠΕΓΑΙΥ οὗ 
[πε Οο5ρΕε] ἀϊβρεηβαίίοη ἴῃ ΤΊ 5 11. 11, 11]. 4.) 
Τὸ {815 1 πᾶν θὲ δἀάεδά {παξ γγῃεπ ἴπ {πε 
Νονν Τοβί. {Π6 σουηϊηρ 27: φ΄ον» 15 βΒροίκθη οἵ 
ἴ 15 δἰπιοβί αἰνναγβ Ψ ΙΓ τείεγεποθ ἴο {Π6 
50Π, ΔΠ4 ΘΟΙΠΠΊΟΠΙΥ ἴῃ σοηηθοίίοη νι Π15 
ΠυιΠΊΔ ΠΥ, 45 “{Ππ6 ὅοη οὗ πηδη." 8εε Μαίϊ. 
ΧΙ. 27, ΧΙΧχ. 28, ΧΧΙΡ, 10; ΧαΥ. 1). ΓΛ 0 ΠῚ 
ΕἸΠΑΙΠγ, {π6 ἐριπεῖ “ βσυθαῖ᾽ 15 Πουνβεσα εἶβα 
ἴῃ 1η6 Νεὸν ᾿Γεβίδτηθηΐς ρρ]θά ἴο σοά {πε 
ἘΔΙμοῦ ; Ὀαΐ 1 πιρμξ θ6. νψν ὶ] πϑοά ψ ἢ ἃ 
ΒΡΘΟΙΔ] Δρρ]σαίοη Δηἃ ΘΠ ΡΠ α515 νυ ἤθη 1 15 {Ππ6 
80η νγΠ0 [5 5ροΐζβη οἵ 85 σοά. 80 τ οβῃ ν. 20, 
“6 ἢ15 δ0ὴ [6515 σιϑί. 1 Ὴ15 15 {πῸ ἐγμε αοά 
Δη4 εἴθγηδὶ 116. Οἡ {π6 ΨΠΟΪΘ6, 1 βθεη5 
ΤΊΟΓΘ ΡγΌΡΔΌ]6 {παΐ Π6 ννογάβ “ρτεαῖ σοά "ἢ 
85 ΜΜῈ]1 85. “" ϑαυ:ΟΥ Γἢ ΔΡΡΙΥ ἴο 6515 (τιβί, 
ἴΠ6 ἀρρεάγδῆςε οἵ νγῇοβθ δβΊΟΥΥ 15 ἴπ6ὸ (ῆσγιβ- 
{ΙΔ 5. Ὀ]6ββϑθά πορὲ ἂπά σοπβίγζαϊηϊηρ τηοίϊνα. 
1 Πα5, πονγενεῦσ, θεθη ννῈ}] 5αια ΒΥ ΤΠ. θδη ΑἸζοσά, 
ψγΠ}0 τηφηΐαϊηθα {Π6 ορροϑιίε νἱενν, “ ὙΝ ΠΙςἢ- 
ΕΥ̓ΟΓ ΨΨΑΥ ἴάΚοη, [Π6 Ῥαββαρα 15 [πιδὲ 85 1π|- 
Ρογίαπε ἃ ἰθϑει που ἴο πθ6 αν πιγ οὗ ΟἿ 
ΘΑΥΙΟΙΓ; ΔΟσΟΓΩΙηρ ο {Π6 {γαηϑίαζοη, “ΟΕ 
δύθαΐ Οοά αδπά ϑανίοισ,, ΌΥ δϑβουξηρ 15 
Ῥοβϑοϑϑβίοῃ οἵ ἀθιίυ δηά στὶβῃΐ ἴο {Π6 ἀρρεδίϊοπη 
οἵ {πὸ ΗΙρμεϑέ: δοσοσάϊηρ ἴο πὸ οἴπμοσ, " οἵ 
{π6 σσοαΐ (οά δηά οἵ οὔγ ϑανί τ, Ἔσ ἢ ΠΊΟΓΘ 
ΒΕΓΙΚΙΠΡῚΊΥ ἀϑβογίπηρ Π15 ΘΠ ΠΔΙΠΕΥ [Π ΡΊΟΤΥ νυ 
1Π6 ΕΔΊΠΕΙ ἴῃ ἃ νγὰΥ ΠΟ ΝΒ ψου]α δὲ Ό]45- 
ῬΠΘΙΩΥ 1 ργθάισαϊθα οὔ ΔηΥ οἵ ἔπ 5οῃβ οὗ τηβη. 



ν. 1--6.]} 

ὈΠΆΑΡΨΕΙΣΗ͂Ι. 

ΖΊμες ἐς γε γεγίλεγ αϊγεείεα ὧν αι, δοί 
κοι ἐγ 71Ἴγι {8.4 ἐλίγιρε ἀξ σλοια ἱεαελ, ἀγα 
γοΐ ἱεαεΐ. τὸ Αἴ ἐς τοῖα αἰδο ἰο γεεε 
οὔὐείἑγαίς ἀεγεσάε: 12 τυλίελ αἰργιό, ἄς αῤ- 
2οϊγέείλ λένε δοίλ ἐΐηις ἀγα φέαεε, τυλεγεῖγε ἀξ 
σλομία εοη6 τέγιίο ἀΐηι, αγιαἱ σο εογιείαείκ,. 

ὈΤ τπεπν ἰπ πιϊπά το θ6 5ιι]6ςΐ 
ἴο ΡΓΠΟΙρΑΙΙἸε5 ἀπά ρονγεῖβ, ἴο 

ΟΌΕΥ πιαρ ϑίγαΐῖθβ, [Ο δ6 ΓΕΔαΥ ἴο Ἔνθ 
ϑοοά ψοῦκ, 

2 ΤῸ βρεὰκ εν] οὗ πο πηδῃ, ἴο θὲ 
ΠΟ Ὀγανν]εῖβ, μέ σεπίϊς, 5ῃεννίηρ ἃ1}} 
ΤῈ  ΚΉ 688 τιπΐο 81] πηεη. 

ΟΗΑΡ. ΠΠ|.. 1, 20 φγίπειρα ες ἀπά ῥοαυεγς.} 
ταῦθ ὅο παρ᾿ βίσδίθβ, 0 ΡΟΎΘΓΥΒ, 85 ἴδ6 
54Π16 ἔννο νου β ἅἃγὰ στεπάογεα ἴῃ Γμ|Κ6 ΧΙ]. 11, 
ἔγοπῇ Ἡν ΠΟ ἢ ἘΠΕΥ ΠΊΑΥ πᾶνε θεθη ἴακεη. ὍΤὴα 
ςορυΐα “4η4 15 οπηίίεά ἴπ {πε Ὀεβδί Μ985, 
ὙΠῸ (γείδηβ, πο Ππαά Ὀδθθη βυθ)ιραῖθα ἴο 
Εοτηθ Όγ Μείε]]ι5, Β.Ο. 67, πα ννῃοβα ἰϑαηά 
πον ἰουπιθά ρατί οὗ {Π6 ργονίηςε οἵ ἴγυγεπε, 
ὈΠΗΩ͂ΘΥ ἃ Ῥτορσίου ψἢ {πΠ6 {Π|6 οἵ ΡῬτο- 
ΠΟΠ51], Πα πουοῦ Ἰοϑὲ [Π6 σϑιπθιηδγαηςθ οὗ 
ἘΠΕΙΓ ἀεπηοογαίὶς ᾿πϑ ΠΟ 5, Δη4 ὑγεγθ 1πὶ- 
Ῥαίθηΐ δηά {ὰγθι]θηξ ππάθσ γερὴ σῸ]Ὲ ; δῇ 
᾿πηραΐίθποθ ἰπ ΠΟ {πῸ6 [Θννῖβη Ροριι]δίϊοπ 
ἀοιι θέ !655 5μαγαά. 

20 οὖεγ γιαρίοἰγαΐε..1] ἘἈΔΊΠΟΥ ἕο θ6 0896- 
αἰοπῦ 88 7 60 Ύ8. 

ο ὧδ γεαάν ἐο)] Κεαάν ἔοτ: ποῖ ΠΊΘΓΕΪΥ ἴο 
Οὔευ, Ὀαΐ ἴο ΡΑΥ͂ ΙΠΙηρ οὈεάϊθηςθ. ὙΠαβα 
ὑογ5 ἀγα συοίεα Ὀγ ΕἸεπηεπέ οἵ Ἀ οπιο (κά 
ΕἾ 2ὴν 

Ω. φερέϊθ.)] ΤοΥοαυΐπρ, Ραίϊϊθηΐ, 45 ἴῃ 
τ ππταμ. 2. 

8. Εογ αὐ οπγοεί ες αὐϑοὸ αὐεγε τοηιοἰίνιθς. 
1.4., 1 547 ἴο αἰ τῆθη, “ἿῸΓ ννγὲ ΟΌΥΘΟΪγ 5 πυθγέ 
ΟΠΟΘΒ 85 {ΠΟΥ͂ Δ΄6 πονγ. “Ἄν Έγε "15 εἰ ρῃδίϊς. 

4. Απά {Παΐ νγὲ 816 ΠΟ ἸοῃρΡοΥ 51 0ἢ 15 ἄτι 
ἴο ΠΟ πηοσῖξ οὗ οὐσ οὐνπὶ ’ἰ 15 οἵ σοά 5 ἴεε 
ΒΎΊΔΟΘ: ποΐ οἡ δοςοιπί οὔ νου κβ οὗ σὶρ: βίθοιιβ- 
655 ΒΊΟΝ ννῈ μανα ἄοπο, θὲ οὗ {Π6 Ιογε οἵ 
Οοά [ὉΓ τ.5, αηά οἵ {πΠ6 πγεδῆβ γῇ ἢ Ηδ Π85 
ΡῬτγον! 66 τη ἴΠπ6 (σοβρεὶ ἔῸΓ ΟἿ ΤΟ ΟΠΟΥΔΊΙΟΠ, 
75{Ποδίϊοῃ, βαποιβοβδίίοη, απ δάορίϊοη ἴο Δ ῃ 
᾿ππογΐαποθ οἵ εδἴογηδὶ 16. ὙΠῸ σοπποχίοη 
15 Οἰθαῦ ἀπά πδίιγαὶ, απ ἰθανοθ ΠῸ ΤΟΟΠῚ ἔοῦ 
ΤΟΙ ΤΩΡ; ἃ τοίθσηοα ἴο {Π6 Μαγοϊοηϊία ΓΠΘΟΥΥ 
οἵ  Οοά οἴ Ἰονε. 

Βιὲ αὔίεν ἐῤαΐ ἐῤὲ κίπάπεςς ἀπά ἰους ὁ), Οοά 
οἴμ᾽ ϑατυἱοιι ἑοαυαγα γε αῤῥεαγεά.) ἘλΔΙΠοΥ, 
Βυΐ ψΏΘη 89 ρσοοᾶπμθ88 δπᾶ μ6 ἴον 
[0 8 οὗ ΟἿΤ ϑανίουσῦ Οοα δρρϑᾶῦϑᾶ. 
Οοοάπεββ απ ΡἈΠΔΠΙΠΓΟΡΥ ({ΠῈ ννοσγά ἴῃ {Π6 
Οὐκ) αἴ οαιυίναϊθπί, ΟΥ̓ ΠΕΘΑΓΥ 50, ἴο 

ἘΠ. 5. 11]. 

2 ο΄ νψὲ ουΐβεϊνεβ Α'5ὸ ὑγΈγα 
ΒΟπιθεπη65 ἔθου 5, ἀϊϑοθαάϊεης, ἀε- 
ςεἰνεά, βεν!ηρ ἀϊνεῖβ ἰ8ῖ5. ἀπά ρ]ε4- 
ΒΌΓΕΒ, ΠΝΙΠΡ [π΄ ΠΊΔΙΙσα ἃπά δῆνγυ, 
Παΐθῆι], ἀπά Ἠδτὶηρ οΠη6 Δποῖμεγ. 

4 Βιυὲ δἴτεγ τῆλε τῆς Κίπάπεϑββ δηά 
ΠἼονε οὔ (ὐοά ουΓ ϑανίουγ τονναγά 
τηδῃ Δρρεαγεά, 

ς Νοῖ ΡΥ ψοῖκβ οὗ τγὶρῃεθοιιβη 688 
ννΠοἢ νγε μανε ἄοπεα, δι δοσογαϊηρ: 
ἴο Πἰβ ΠΙΕΙΟΥ͂ ΠΕ βανεά ιι58, Ὀγ {πε 
νγαϑῃϊηρ οὗ γερεπεγδίίοη, ἀπά ταπαν- 
ἴπρ οἔ ἐπε Ηοὶγν (ποῖ ; 

6 ΨΝΗοῆ μὸ βῃεά οἡ υ "δδιιηά- ἐδ. 

ἐργασο᾽ ἴῃ ἴϊ. 11. ὙΠΘΥ ΟσΟυΓ τορεί ΠΥ, 85 
1 ἔτοπι {Π15 ρᾷββϑαβθ, ἰη [πϑι1η Ματγίγγ (9 14]. 
οαπὶ ΤΥΥΡΠΟΠΕ 47), ἡ γὰρ χρηστότης καὶ ἡ 
φιλανθρωπία. 

αῤῥεαγεά.] 866 1]. τι δηά ποίβ δὲ επά οἵ 
{Παΐ ἙΤΒαρίεγ. 

5. [η {15 ραββαβθ, νυν ῃιοἢ 15 4 Ὀτιθῖ Ὀυΐ 
ΡΓΟσΠδηΐ δριτοπια οἵ ἴΠ6 (σοβρεὶ, {π6 βοῆῇεπηθ 
οὗὨ τιδΠ᾿5 βαίνδίοη 15 γεραγάθα ΟΠ]Υ ἔγοτη {Πα 
5146 οη ΙΓ ἢ 1ἴ 15 ΠΟῪ (σού 5 νόσκ, ντἢ- 
ουξ ακῖηρ ποίΐθ οἵ {π6ὸ σοπάϊοηβ ἀπά 414}1Π- 
ΠΔΊΟΠ5, νΒΙΟἢ, ΠΟνΕΥΟΥ τ οἢ {ΠΟΥ ἴοο 8ΓῈ 
Οοὐ 5 νγοσκ, ἀγὸ γευιγεά οπὶ {πὸ σο-Ορογα- 
τἰοη οὗ πιαᾶη. ὙΠῸ Δροβίϊθ ννγαὰβ ἄννο! πρὶ ΟΠ 
{μ6 {γαῖ {Πδὲ {π6 σἤδηρε τοογγθα ἴο 1 νου. 3, 
15 ποΐ ἄτι ἴο ΟἸΥβοῖνο 5. ΟΥ̓ ΟἿ ΟΥ̓ ΠΊΟΘΙΙ, 
Ὀυΐ ἴο οὐ β ρταςθβ. ΗὸἊ {πογείογθ μαά πὸ 
Οσοδϑίοη ἴο Δ]}46 πόσα ἴο {πΠ6 44] Ποβί!οη5 
ΟΥ 5[Πρυ]ΔίΙοη5 γε υγοαά δ ὈδρίϊθπΊ, ΠΟΥ ἴο 
1Π6 [ἢ ὈΥ ὙνΒΙΟἢ πη 15 π5{1Π6 4, ΠΟΙ [ο΄ 
ΓΠ6 ψογκιίηρ οὐδ 15. ον ϑαϊναίϊοη," ννΒῖο ἢ 
15 9η6 οἵ {Π6 ᾿πϑίγιμηθηΐβ ΟΥ̓ νι πε ΗΟΪν 
ΟΠοβέ σέπεννβ τι5 ἄδὺ ὈΥ δύ, ΠΟΙ ἴο ἴΠ6 
ΒΟΙΪΙΠ655 ΒΟ ἢ 15 {Π6 σμαγαςοίοῦ ἀπά Ὀαάρε οἵ 
[86 Ποῖγβ οὔ εἴεγπηαὶ 6. ΑἹ] {Π15 15 πεεαθά; 
Ὀαυΐ, νἱεννεά τοσι (σοά β 5146, 10 15 ποέ Όγ δηγ- 
{Πϊηρ ΒΊΟΝ τηᾶπ Πα5 ἄοπθ οὐ σου] ἀο, θα 
ὈΥ Πῖ5 οὐγὴ ἔτεε ΠΊΕΓΟΥ {παῖ Οοά 45 βανεά 
ΠΙΠῚ. 

6. Νοΐ ὧν «υογᾷς 97) γτὶσῥέδοιπεσς αὐρίοῦ αὐὲ 
ῥαυε ἄοπε.)] Νοῦ ὉΥ ΟΥΕΒ ἴπ τἱρμύθοτδ- 
Π6585 ΜΈΪΟΒ ͵ὺ ΟἼΥΒΘΙΥ65 ἀἰᾶ, “Δ ε 
5. δπηρμαῖῖο. Νοῖ ΒΟΥ ΟἿ Οὐ ὑγογΚβ, εὐ Ὲπ 
ἤθη ἄπο [ἢ ἃ βίαίε οἵ 1πιϑεϊΠοφίϊοη. 

ῥὲ«αὐεά τς. Ῥ]Δςοά τι5 ἴπ ἃ βίαίε οἵ βα]νδ- 
τ[ἰοη. ὙΠοβο νῆοΟ ὅγε ἴΠιι5 σα]θά οὐκ οἵ {Π6 
νοῦ] ἱπίο ἐπ Οματοη, τἄρ᾽ τη 5. οὗ 
ἢ τίβέ, ραγάοπθά ἂπά 1πδειῆθα [Πγοιρὴ ΓΙ 
ἴῃ Βἰπι, ἀπ4 πᾶν σϑοεινθά ἴπ6 ργοπλῖθα ἀπά 
ξαγποϑί οὗ {πΠῸ ϑΡι ΓΙΈ, ἀγὸ σο γα βϑανεά. Οἱ 
Αοϑβ 11. 47. 

ὧν ἐῤὲ «υαορίηρ.] ταῖπου Ἰαυ ΥΓ ΟΥ̓ θδ 0 ἢ 
οὗ ΓΟ ΠοΥ̓ ΔΙΌ, 2.6., θα ΡΕΙΒπη, νυνὶ ΟἿἿΓ 2718 

815 

ἔοτ, 2εΐγ. 



ϑι6 

ΔΠΕΪΥ τὨγοιρῃ [εϑι5 ΟἾτβε οὐγ 84- 
νἱ οι ; 
 ἼΜδὲ Ρείπρ 105 Πε4 Ὀγ ἢ Ϊ5 

σίδςθ, νγε 5ῃοι]ὰ θὲ πιδάβ ἤεῖγβ δο- 
ςοτάϊπρ το {πε Πορε οὗ εἴεγπδὶ [1{6. 

8 Ἴδὶς 'ς ἃ [μι] βαγίπρ, ἂπά 

ΠΕΤΙΎΥΤΙΙ [ν. γη--8. 

{Π656 τῃϊηρβ 1 ν}}} τΠδὲ μοι βῆγπη 
φοπβίδπεν, {παῖ {παγ ψΠοἢ Πᾶνε 
ΒΕ] Ιενεά ἴἰπΠ (οά πηῖρῃξς θὲ σδγεῖμ! 
ἴο πηγαίηταίηπ φοοά νγοῦκβι6 1Πεβ6 
τΠϊηρ5. ἅτ σοοά ἂπά ρτοπίδθ]α τπίο 
τδη. 

Ασίοὶς ἀθῆπεβ ἴο θ6 “ἃ βρη " (4π “εβεοσίξιαὶ 
55, Ατί. 25) “οὗ ΓΕροΠΟγδΟΠη. ΟΥ ΠΕν 
θιγίῃ." ὙΠὸ ννοσγά ““σγοβοηθυδίοη " παλιγγε- 
νεσία Οὐσοιγ5 ἔννῖοθ ΟὨΪΥ ἴπ ἴμ6 Ν. Τ΄, ποτα 
δηά ἴῃ Μαίξ. χῖχ. 28 (ὑῃϊο ἢ 566), γμεσα 1ἴ 
15 θαι ναϊοπί ἴο “1Πὸ τοϑεϊξατοη οἵ 411 ἘΠ] ΠΡ 5 
(Δεἴβ 1]. 21): [Π6 πὸνν διστη οὗ {Π15. [4]16η 
Ὀυΐ τοάδεπηεά ννουἹ]ά. Ηδοτγο [5 Δρρι!οδίίοῃ 15 
ἴο ᾿ἱπάϊν!τπι415; {πῸ πὸνν ΙΓ οἵ Πο56 ψΠῸ 
ΕΓ θογῇ ἴῃ δίη δηά {πῸ ἌἽμ]άγεη οἵ νυυδίῃ, 
ἱπίο [Π6 τηρπΊθουβῃρ οἵ (ἢτγιδὲ αηά {πὲ 
ἴσην οἵ Οσοά νι 115 ᾿ππουϊΐδηοθ οἵ {πὸ 
Κιπράοιη οἵ πϑανεη, οἵ νβ]οἢῃ Ὀαρίϊσπι ({Ππὸ 
θα ΙΠΡ ΟΥ νν ΘΠ Πρ ἴῃ νναΐῖθγ) 15. “{Π6 τῆθδΠ5 
ὙΠ ΠΟΓΘΌΥ ννα γϑοοῖνε {Π6 σα ΠΊ6 Δης ἃ ρἰθάρε ἴο 
ἈΒΒΌΓΘ τι5 {πογεοῖ." ὙΠ τοηιϑιῖο 4π4}1Πς8- 
τοη5 οἵ {πΠῸ τϑοϊρίθπηΐ 40 ποΐ, 85 ᾶ5 θθθη βαϊά, 
16 ἴῃ {πΠ6 ᾿ἰπὸ οἵ ἴπ6 δροϑβίϊεβ δριπιοπῖ, 
ὙΠΟ ἢ 15 σοποοσΠθα ΟΠΙΪΥ ΨΥ] ΤηΔη 5 5α]νδίϊοη 
ςοπϑιάἠδγοά 845 {πε ργοάποϊς 5ο] ον οἵ σοά 5 
ἔτγθε ρσδςε, 

ἀπά γεπϑαυΐης οΥΓ δὲ Ηοὶν Οῥου ] 1.6. “ ἐγ 
{πε ΗοΙγ Ομοβῖ; [Π6 ρϑηϊνε οἵ {πὸ ἀρϑηΐ. 
ϑοῖὴῆς Μϑ55. «πὰ [Π6 [[α]1ϊς νευβίοη πᾶνα “ὉῪ 
τε Ηοἱγ Ομοβί ;᾿ δηά 1πουρῇ {ΠῸ ννεῖρμξ οὗ 
ΔΌΪΠΟΓΙΓΥ 15 ἀραϊηβί [η6 τοδάϊηρ, [ἴ δοσυγαίεὶν 
ΕΧΡΓΟΒ565 ἴΠ6 5βθη56. ΟΥ̓ τΠ6 ΨνΠΟΪ6 οἴδιιβο [Π6 
ΠΟΠΒΓΓΙΟΙΟΩ ΠΊΔΥ ΕἸΠΕ 6 “Πα βαυθά τ15 
ὈγΥ {πε νναβϑῃϊηρ οἵ γοροπογαίίοη ἀπά ὁν {πὸ 
τοπονηρ οὗ ἴΠ6. ον Οπμοβῖ, οὔ “ὃν [πὸ 
νν 5 Π Πρ οἵ ΓΟΡΟΠογαίοη δηά οὗ ἴπΠ6 σθηθννηρ 
οἵ [με Ηοὶν σμοβί." Βοίῃ αὔθ βγαμγητηδίιςαὶ, 
Πα ΕἸΓΠΕΥ πιαν θ6 Ὄχργοβϑοά ὈΥ ΟἿἹΓ νοβίοη. 
1) οοἰγῖ 8] σοπϑι ἀθσδίοηβ ννου] ἢ τα ΠοΥ σῖγα 
ἴπ6 Ργεροπάθγαεποθ ἴο ἴΠ6 [ΌΥΤΠΟΥ ΤΕ Πθσιηρ: 
ἴογ δἰ ποιρη ΓΈποννα] ΟΥ̓ τοπονυδίίοη ΟΥ {Π6 
ον ΟΠοβί 15 ἃ σϑϑυ] ἀπά οοπβεηιοπέ οὗ 
Ὀαρίίϑπι τΡ ΠΥ σεςεϊνϑά, γε 1 15 ποΐ, Κὸ το - 
ΒΟΠΘΥδΊΊΟη, [παῖ οὗἩἉ νν ΙΓ ἢ {ΠῸ νυ ἀβῃϊπρ ἴῃ νναΐεῦ 
15 ἴπΠ6 ουξνναγά δπά νἱβι 0] 6 βῖρῃ. “1 56 ῈΠῚ5 
ἴο πΊΘΔη,᾽ βᾶγ5 ἣν αἴευϊαπά, “ἃ ποτα ρατγί!οι- 
δὰ Κιηπά οὗ τόπονναὶ, ΠδΊΕΙΥ οἵ 1Π6 ᾿ηνγασγά 
ἔγΆγηθ ΟΥ̓ ἀἸβροϑβιίοη οἵ {πὸ τηδη." Ἐθβεπεσγα- 
[1οη, ἴῃ {πΠ6 ρεύβοῃ ὈαρίΖεά [1η ᾿πίδπου, πλιϑέ 
ΡγΓδοθάθ στο πουδίϊοη ΟΥ ΤΈΠονγα]; ΠΟΥ 5 τὸ - 
ΠΘνν 8] ἴῃ {πὸ δά] σοηνοσΐ, παν θ6 ἀπά 5ποι]ά 
θὲ Ὀεΐογο, ἴῃ, απ δου θαρίσια. ΚΕ βρεποσγαίΐοῃ 
15. 1π6 γοσκ οὔ {πὸ Ηοἷγ ϑριγὶξ, ἴῃ {πὸ ἄϊι τιδὲ 
οἵ Βαρίίβιη νμοὴ Οοά Πᾶ5 οτάαϊπθά. Ἐθ- 
Πονν] 15 {π6ὸ ουκ οἵ {πὸ ον ϑριγιὶ το- 
Βοίπου ἢ {Π6 σοτοροσγαίίοη οἵ πιᾶπ ἡ ΠΙΘἢ 
(σοί τϑαιῖγεβ. ΒΘρΘηΘγδίίοη 15. ἂἃπ δοΐ ὉποΘ 
ἄοπθ δηὰ ΠϑυῸσ χορεαῖϊθά. Βδπονγαὶ ἰ5, ΟΥΓ 

5ῃοι ἃ 6, Ῥεγροίμδὶ δηά ργοργεϑβϑῖνθ, “πε 
Ἰηννατά τήδῃ θείης τοποννεά ἄδΥ ὈΥ ἄδγ." 
(2 ὥονγ. ἵν. τό, ἀπά ςοἔ, {π6 οοἸ]εοῖ ἔοσ (γιβί- 
πιὰ5 Ῥαγ: “1παΐ ννὲ θεΐηρ γερεπεγαΐα ἀπά 
τηδάς ΠΥ ΟΠ άγθοη ὈΥ δάἀορίίϊοη ἀπά ὄβίδςε, 
ΠΊΔΥ ἀδ!]γ Ὀς γοπονγεά ὈΥ {πγ ΗοΪγ ϑριτι"). 
ΒΟροπούδίίοη ΟΠ ΠΕΥΘΓ Ὀὲ τοί! ἰοϑῖ; 
1ΠΟΙΡῊ 1 πιαῦ, 45 ἃ πηϑιιβθά ρυίνθρα, δε 
τη ηἰδίεσ ἴο ςοπάθπηπαίίοθ. βδπονγαὶ τὺ θὲ 
Ἰοϑί. 

1. ἤγριεν ῥὲ τῤεά οὐ τς αδωπάκπεϊ.) Ἱ ΐογ- 
ΑἸ “τιον, “2 ε,᾽ 1.6. ΒΟ ΤΟΙ ΠΟ, ΠσΞΕ: 
ΤΠ Ἔχργοββϑίοη, “βῃδα οἡ 115, οὐ “ βουτγϑά 
Οὐΐ ΠΡΟΠ ι15,᾿ Γοΐεγβ ὑδοΚ ἴο {πΠ6 ΡΤΌΡΠεοΥ οὗ 
]Τ06] 1. 28, αηά ἴο {π8Ὲ νἱβῖ0]6. ἔοσπὶ οἵ 1ἴ5 
ΔΟΘΟΠΊρΡΙΒημηθηΐ οπ ἴῃ ΑΥ̓͂ οἵ Ῥεπίεοοβί. 
ἌΙΒ᾽ Πἰς 2.. 723: 

ἐῤγορ ὥς Οργ ομγ ϑαυϊοι.] 
ΤὨγοΙ ἢ," ἕο [Π6 πλογιῖβ ἀπά [Πγοιρῃ {πὲ 
τηδάϊαϊίοη οὗ Α5 αἵ {πε Ὀαρίίϑιη οἵ {πῸ 
ΘΑΨΙΟΙΓ, 50 1Π {Π6 τεροπεσδίίοῃ δηἀ στοπονα- 
τοη οὗ {πΠῸ Ὀε]Ιονοσ, [Π6 ἴῆγοα Ῥεύβοῃβ οὗ {πῈ 
Ὀ]ο5βθα ὙΠ ἀγα ργαβεηΐ δη4 σοποογπηθά. 

8. Τραὶ δείμρ ἡ εά, δ᾽. ἘΒδίμεγ ἴπ 
ΟΥ̓ΘΟΥ ὑμαύ μΒαυΐϊηρ ὈΘ66 1 1 π5018 68 ὈΥ Ε15 
Βτϑοθ, 6 ΠΙΔΥ ἰπ ΒΟΡΘ ὈΘΟΟΙΙΘ ΒΘ6Ι1.Β οὗ 
οἴθΥμ81 116. ΠΙ5 οἰδιιθα ΤηΔΥ ἄδρεπά 
ΘἸΠΕΓ οἡ “Π6 βανϑὰ τ|5᾽ [ἢ ν. 5, ΟΓὐὁ οἡ “πε 
5Π64 οη τ|5᾽ ἴη ν. 6. Τῆς ζΟΥΠΊΕΓ σοπβίσιο- 
ἘΙΟΠ ἰ5 1ῃ6 τόσο ρσγόθαῦϊθ. ὍὙΠῆ6 δροβίϊο, 
Βανης αυρμς {Παΐ 1ἴ 15 οἵ οὐ 5 ονγῆ ἔτεα 
ΤΠΊΘΓΟΥ͂ ΟΠ]Υ {παῖ Ηδ βανϑά 115, ΟὐΓ Ρ]δοθά τ15 ἴῃ 
ἃ 5ἰαίϊθ οὗ βαϊναίίοῃ, απ μανὶπρ ἀδβοσι θεά ἘΠ 6 
1η5ΕΓ ΘΠ 4] γ ὈΥ͂ ἡνΠΙ ἢ {Π|5 στοδῖ σμαηρο 15 
εἰδοίθά, [Π6 νναϑῃϊηρ οἵ γεροπογδίίοη ἀπά {πὸ 
ΓΟΠΘνηρ ΟΥ̓ ἴἢ6 ΗΟ Ομοβί, ργοσεβεάβ ἴο 
1[η6 οὔδ͵οθοξς «πὰ επάᾶ οὗ 1ΐ, [πΠ6 ᾿ππογιΐαποθ. οὗ 
ΒΊοσυ. Ηδ Πδ5 ρδοθά τ15 ἴπ ἃ βίδίε οὗ βεἶνα-- 
τἰοη, ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΓ {παΐ Παγῖηρ Ὀδοπ δοςοιπίοα 
τὶ βῃΐθοιιβ θείοσε Ηἰπὶ Ὀγ ΗΙἰ5 ονγῇ ἴτε 6 βσᾶςθ, 
ποί ἔῸΓ δὴν ἐἀδθβοσίδ οἵ ΟἿΓ ον, δπά Ὀεὶηρ 
ΘΕ 6 {Ππ15 ἴο 411 {πὸ Ὁ] βϑιηρϑ νυ] Γἢ δοσοτη- 
ῬΔΠΥ τὶρῃίθουβηθβϑ, ἱποϊ πάϊπρ {πὸ δάορίοη 
οὗ 50η5, “ψγὙὝῈ ΠΊΔΥ ὈΕΟΟΠΊΕ ΠΕΙΓ5 οὗ εἴεγμδὶ 
116. ποῖ ἱπάθθά ἴῃ ργεβεπέ ροββεββίοῃ, θξ ἱπ 
δορθ. (ΟΕ “Βοιὴ: ὙΠΙ|: 24. ΡΟΝ 
Ὀεδοοτηθ," {πὸ τρδάϊηρ γενώμεθα 15 ῬΓΕίεΓΔΌ]Ε 
ἴο {παΐ οὗ ἴπ6 τεςεϊνϑά τεχί, γενηθῶμεν. 

Τρὶς ἴσα αι ε! ταγίησ 16. 1815 4Ὁ- 
βίγαςξ, 45 1ἴἴ ννοσο, οἵ {Π6 σοβρεὶ σοπηρυβεά ἴπ 
{Π6 Ἰαϑί ἔοῸσ γε Γβ65. 

ἀπά ῥέε ἰῤιηρε 1 «υἱ]}, Φ. Μοτῖβ 

͵ 



ν. 9-1:3.} 

9 Βιυξ Ὡνοϊά ἔϑο βῃ αιεβίίοηβ, δηά 
ϑβηθδίορίεβ δη4 σοηίαδηίίοηβ, δηά 
ΒΕΓΙΝΙΠρ5. ἁῦουΐ {ῃ6 ἰαν; [ογΓ {Π6Ὺ 
ΔΓΘ πηρΡΓΟΠέδθ]6 δηά ναϊη. 

Ι0 Α πιδη {ἢδέ 15 δῃ Πεγείοκ δῇζοῦ 
{Π6 Πτβὲ Δη4 βεςοπά δαπιοηϊξίοη τγε]εοῖ; 

11 Κπονῖηρ παΐ πε τῃδί 15 ϑιιοῇ 

ΠΠΈΘΓΆΠγ, απ Ὡθοπύ (ΟΥ̓ τ 5ρϑοῦϊ ΠΡ) [8656 
ΦὨΩΡΒΙ 188} γοὰ [0 δϑϑοῦύ Βίσ ΟΠ ΡΥ 
ἴῃ ΟΥ̓Ω͂ΘΥ ὑμαῦ ΠΟΥ 0 πᾶγνθ ὈοΙϊον θᾶ 
αοα 8 ὺ 18 ΚΘ 10 ὉΠΘΙΥ 64 7Ὶ6 ὅο Ὀ6 ἴ016- 
τηοδβύ ἱπ σοοᾶ ψοΙκ8. Νοί “Ὀε]ονθα ἴῃ 
Οοα;" 26. ἴῃ Ηἰ5. οχίβίεποθ, ππϊῖγ, ΤΥΙηΪΥ, 
δηά {Πδ τὸ; ας ““Βεϊενοα Οοά, ψῆο ἢΠι85 
ΤΟΥ ΑΙ Θά {15 (οβροὶ ἰο τι8. ὙΤΠΘΙΓ ῥγδοίςα] 
ΠΟ]Ϊπ655, ὑν μον 15 50 πλΟἢ ᾿ηϑιϑίθα πΡοη 
τὨγοῦρσβοιῦξ ἐη6 Ῥαβίογαὶ ΕἸ Ρ[β[165, 15 αϑϑυσηθα 
ἴο ΡῈ {πε στϑϑαὶὲ οἵ «4 θεϊεῖ ἴῃ Οοά 5 ἴγτεε 
ΤΩΘΓΟΥ͂ ἴῃ ΟΔΠΠΠΡ᾽ τι5 ἰηΐο ἃ βίαίε οἵ βδ] νδί!οη. 

ἔῤέτε ἐῤίπισσ.7] ἘΠΈΒΟΥ “[Π656 βοοά ννόσκβ," 
ΟΥ̓́, ΒΈΠΕΓΙΑΙΙΥ, {Π1|5 Κιπά οἵ τϑδοῃίηρ ΒΟ ἢ 
ἸησυΠ]σαΐοβ ργαςσξίςα ; ἴῃ δἰ ΠΥ σαθ6 ἴῃ ΟΡροϑβὶ- 
τίοη ἴο 1π6 Ἰπργοβίδο]α ἀπά ναΐῃ ἡιϊιθϑίίοηβ ἴῃ 
ν. 9. Πα Ἰδίζεγ 56η56 15 ρεύῖαρβ ρσίεγδθϊοθ. 
ἼΒΕΓΕ ἡγου]ά ΒΕ ἃ δε] 6 π 655 ἴῃ βαυῖηρ “ βοοὰ 
ὙΌΓΚΒ Δ΄ βοοά ἃπά ργοπίδθ!]β τιπΐο τηθη.᾽ 

9. ατοἱά.] “ διδηά «ἱοοῦ ἔγοπι. 

ϑεποαίοριες.] 866 οη 1ἰ ΤΊΠ,. 1. 4. 

εοπίθηίοηςσ, ἀπε οἰγίυίησς αδοιὲ ἐῤὲ ἰααυ.] 
11, “Ἴεραὶ ἀϊδριυιΐεβ, δγιϑίπρ ουὖέξδ οἵ [ἴη- 
τεγργείδεοπθ οἵ {Π6 ἰανν, βι οἢ 85 δροιπά ἴῃ 
16 Ταϊπηυά, ἀπά οἵ νοι {π6 παεβίίοῃ 
(Μῖ.. χχιι. 36), “ὙΝΏΙΟΗ 15 {πῈ ρτθαῖ οοσὴ- 
τηδηατηθπξ ἴῃ [6 ᾿ἰδνν ὃ ἴῃ {Π6 5ρι γι ἴῃ νυ μῖ ἢ 
1 ννὰβ Ρεΐ, 15 Δῃ Ἔχϑιηρῖο. 

10. “4΄σιαη ἐῤαὶ ἐς απ ῥεγείϊοξ γον ἐδὲ ἤγοΐ 
ἀπά σεσογά ααρῃοη ον γεγεε 3] ΔΕΘΥ ὁπ 8 
διὰ ἃ βθοοπᾶ δαπιοπϊύϊοι ψ]Πποιυΐ οῇδοι, 
Βα. Νοίπίηρ ΤηΟΓ6 οδη θὲ ἄοπα νυ] Πΐπη. 
ὝΠΟ ννογά ἄο65 ποῖ σαΎγΥ {Π6 Ιάδα οἵ ὄἜχοοιη- 
ΤΑ ΠΙ ΟΊ! ΟΠ νυ ΠΟ 15 βιιρρεϑίθα ΟΥ̓ ΟἿἿΓ {γᾶπ5- 
Ἰαΐίΐοη. [τ 15 οδ]εοϊοα {Παὶ “δὴ Ποσϑίῖοκ᾽ 
ἴπ 1Π6 56π56 οἵ οπὲ νγο πο] ά5 δη4 ἴθβομος 
ἴα]5ε ἀοοίγηθ, ἰ5 ἃ ννοσά οἵ Ἰδίεσ. ἠλίε, απά 
{παῖ {Π6 τιδε οἵ 1 Π6γα ᾿τηρ]165 Ἐμὲ (ῃ6 δβρίβι!α 
νγὰ5 ὙΠ Θη δἰοῦ (ῃ6 (ΟἸποβίϊς δὐσοῦβ μαά 
[ογπηθα βεοίβ δηὰ Ὀσγουρῃξς [Π6 ννοσὰ ἱπίο 
ΘΟΠΊΠΠΟΠ 1156θ. Βαΐξ ἴπογα ἰ5 ποΐῃϊηρ ἴο 5πδνν 
παῖ ἃ ἴδδομοι οἵ ἊοοίγΠ8] ΘΥΤΟΥ 5 ΠΟΙ 
τηθδαηΐ. “ΕΥ̓ΘῪ ᾿ 1η {πὸ Νενν Τ᾽ δβίδιημεπί 15 
“ἃ βϑοῖ, "νυν ουΐ Ἔνεη ἐπΠρΡΙ γιηρ ἘΠΕ με ἀἸβιῖπο- 
τἰνα Ομαγδοΐευ οἵ ἴΠῸ βεςΐξ 15. ἃ ἀοοίγιπο αἵ 8]]. 
ἼΠΕῈ ϑδάάμποθαβ 8γῈ οδ]]θα ἃ ΠΕΓΟΘΥῪ ἴῃ Αοΐϑβ ν. 
17; ἴῃ ῬΠδτγβἝαβ ἴῃ Αοΐβ χν. 5, Χχχυΐϊ. 5. ΤΠῸ 
“ ΒογΈβίθθ" δὲ (ουῖπῖἢ νγοῦα πηατῖκο ν ἐπα 
ΠΆΠΊ65 Οἵ ογποάοχ ἰβδοθογβ, Ραι], ΑΡΟ]]ο5, 
Οερῆδβ, ἀπά ἀδποίεα ραγίϊεβ Ὀὰξ ποὶ ἔμ]βθ 
ἀοοίτγίπε; δηά 8[. δὰ] ἴῃ νυυϊτπρ οἵ {μοπὶ 

ἤνσιν 7.ε1.---τ οι, 111. 

ὁ ἃ ἃ 1 θά ον δὴ αὶ ὁ ἡ 

5. ϑιινεγίβ, δηά βἰηποίῃ, θείπρ σοη- 
ἀεπηπηδά οὗ Πιπη56 1, 

12 θη [1 541] βεπά Ατίεπηδϑβ 
πηΐο {ἢ66, οΥΓ Ἴ ὙςΠίσιι5, ΡῈ ἀΠρεπε 
ἴο σΟΠ16 τιπΐο πη6 ἴῸ ΪΝΝΊΙςοροΙ ΙΒ : [ὉΓ 
Ι μανε ἀβίθγπηπδα Ἐμεγα ἴο ννἱπίεγ. 

13 Βηίηρ Ζεπηδ5 {Π6 ἰανυεῖ δηά 

1565 “( 50} 5Π|5, σχίσματα, πὰ ““Πογοβῖ65,; 
αἱρέσεις, ἃ5 ΞΥΠΟΠΥΤΊΟΙΙ5. 866 τ (ΟΥ ἷ. 1ο, 
ΤΆ 1 ἈΠ 18. τὸ. ΑΠΠ 18. Ὁ ΠΡΙΟΘΥ τγᾶϑ "ἃ 
βεοῖ," 50 ἀοιδί]ε559 “4 μοσείιοὶς," (4 ννοσὰ 
γΥΒΙΟἢ. ΟΟΟμΥ5. ΟΠΙΥ ἴῃ [Π15 ΡΙδοα ἴπ [ῃ6 Νεν 
“Γαεβίδιηθπε), νου θῈ ὁπ 0 ἔουπιθα ΟΥΓἁ 
Ἰοϊπθά ἃ βεοῖ. Αβογνναγάβ ἃ5 {ΠῸ6 ΘΓ] βθοῖϑ 
νυ ΒΙΟἢ Γουπηθα ἀγοιηά ναγίοιι5 (ὐποβίις το πεῖβ 
Ὀδοαπηθ ΟἸΓΟΠΘΟΙΙ5 ἰπΠ ἀοοίτίηθ, {π6ὸ νοτγὰ 
“ ΠΘΓΘΒΥ͂ ᾿ ΒΟΟΠ ΟΔΙη6 ἴο 5]5 Ὁ ἃ 5εοΐ πο] άϊηρ 
ΟΥ̓ [ΟΔΟ Πρ; ΕΓΓΟΠΘΟΙΙ5 ἀοοίΓΙΠ6, αηὰ δ 1αϑί {Π6 
ΕΥΤΟΠΘΟΙΙ5. ἀοοίγπθ ἰἴδε!. Α Πογοίιοκ νναβ5 
ἴπΠ6η ἃ ἀοοίγιπαὶ βθοίΐασιαη. Μεοδην]]δ 
ΒΒ θη 4Ππ4 ϑβοῃιϑιηδίς. νυ ῃ]Οἢ δ ἢγϑδί ὑγοο 
ΒΥΠΟΠΥΤΙΊΟΙΙΒ, ΟΥ̓ ΠΘΑΙΥ 50, ὙΠ ΠΕΥΟΞΥ δηά 
Βοσγθίιοκ, τοίδιηθα ΠΕΙΓ ἤγϑί τηθδηϊπηρ "η΄ 
Ὀδοδιηθ ἀΡΡΥορτίαῖο ἴο ρδγίθ5 δη4 ραγίβδῃβ, 
ννΠῸ αἀϊν! θα {π6 Πασχοῖ, νυπουξ ἀοργανὶηρ 
16 {γαςἢ. 

11. Κποαυΐηρ.] 
Δαϊηοη!τοη. 

10, ἤζῥεμ 1 ῥαὶ] σεπά “γίοριας μρηΐο ἐρέδ ΟἹ 
{γεῤίεια.) ΑΡΡΑΥΘΠΕΥ ἴο ἴακο σμάτρο οἵ {π6 
Οτείδη Ομαγοῃ 1ἢ ἴπῃ6 ἀὔβεποε οἵ ΤΊ. 
ΟΥ̓ Ατίοπιαβ ποίῃ!πηρ πΠΊΟΥΘ ἰ5 Κπονη ἵγοῖη 
ϑογιρίασο. ὙΠΟΓΘ 15 ἃ ἰγαάϊτίοη παῖ μα Ὀε- 
οατηθ ΒΙβῃορ οὗ 1 γϑίγα. ΒῸΓ ΤΎΟΠΙοιι5, 566 
ποΐθ οἡ 2 ΤΙΠ1. ἰν. 12. 

ΒΥ 5 γεϊθοΐΐοη οὗ γοιῖιν 

δὲ ἐϊίσεπ.) ἩἨδβῦθα. Μδηγυ οἰζίεβ Ὀθὰγ 
ἴπ6 παπιθ οἵ ΝΊςοροΙβΌ. Ὑπὸ {γε νης ἢ 
παν Ὀδθη ὙΔΥΙΟΙΙΒΙΥ βεϊθοῖθσα 845 1ῃ6 οἿΥ 
τηθπίϊοπαα ἴῃ {ΠπῸ ἰεχί, ἃγθ 1. ΝΊίςορο]β ἴῃ 
ΕΟἸΠΠΙοῖα, νυν ἢ σαηποΐ, ποννενου, θῈ τηδάθ τὸ 
οοἸηοιάβ νυ ΔΗ ΡγΟΌΔΌ]6 ἱπθοῦυ οἵ ϑ8ῖ. 
Ῥαι]}᾽5 τπονειηθηΐθβ. 2. ΝΊΘΟΡΟΙΙ5 ᾿θ Τ᾽ Ήγασα 
ΟΠ {μ6 Ὀοτγάεγβ οἵ ΜαἼοβράοηϊα δηά ςδ]]οα ἴῃ 
1Π6 Δροογυρπαὶ βαϊυζαίίοη αἵ τμ6 ἐπα οἵ {}15 
Ερβέ]8, “"ΝΊςοροΙΒ οἵ ΜαἼοβάοπία. ΤὍῖ5 
ΒΕ ΒΟΥΙΡ ΙΟη Πμα5. πὸ δαϊποτὶγ, ἀπά ἱπάθρά 
βίαίεβ {πε δβριβίϊα ἴο πᾶνε Ὀθθη νυυ θη αἵ 
ΝΊΘΟΡΟΙΙ5, ἴῃ πηδηϊοϑέ σοπίγδαϊοίϊίοπ ἴο [Π6 
ΔΡΟϑ 165 ννογάβ. ἽΠΪ5 ἴοννῃ ΠΊΔΥ Πᾶν ἰαΐη ἴῃ 
1Π6 νγΑΥ οἵ 81. Ῥαϑ]}5 Ἰοῦγπου, ἐποῦρῇ ποτα 
15. ΠΟ 8551: 40 ]6. τϑᾶβοη ΠΥ ἢ 5ῃοι]α Πανὸ 
ἀεβισηθα Ὁ 85 ΠῚ5 νυἱπίοσ ηατίεσθ. [{ ννᾶ5 ἃ 
Ρίαςα οὗ 5118}} ᾿τηροτΐίδποθ ἰῃ σοπηραγίβοι νυ Ἱἢ 
3. ΝΙΘΟΡΟΙΙ5. ἴῃ ΕΡΙΓ5. οα {π6 Απηθγαοίδῃ 
Οὐ, νυ Βῖςῇ, ᾿π 411 ργο δ ὈΠΠΥ, 15 [π6 οἰγ ἴο 
νν ΒΟ δι. Ῥαὰ] ννὰβ βοίηρ. Βοιπάβά ὃῪ 
Απριβίιβ ἴο σοτητηθπιογαΐθ {πΠῸ νυἱοΐοτυ οὗ 
Ασίίατῃ, τ μα Ὀεοοτηε ἃ ρίας οὔ οηβϑί θγαῦ]α 

Φ 
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ΤΟτ, 2γ9- 
“2 ::ς λογιεδέ 
Ζγαάες. 

ΑΡΟΪ]]ο5 οα {Πεὶγ ᾿ουγπευ ἀρ απάὶγ. 
τῃδΐ ποιίῃϊηρ ΒΕ νγαπείπρ; ππίο ἘΠ 6η1. 

14 Απά Ιεξ ου΄β αἷδο ἰβαῦῃ ἴο 
᾿ πηδϊηΐαίη ροοά ὑγοῦκβ ἴογΓ ΠΕΟΕΒΒΔΓΥ͂ 
ι1568. {πΠαΐ {πον θα ποῖ πη{τατία!. 

Ις ΑΙΙ τιδῖ δὲ νυ πιε 5] πο 

ἘΠῚ ΞΡ [ν. 14--ξ.,5.Ψὄ 

[Π6ς66. ἀτεεὲ ἔπεπὶ {παΐ ἴονγε τι8β 'π 
τῃ6 ἢ. Οὐταος δέ νι γου 8]]. 
Απιεη. 

4 Τί νγαβ νυ βη ἴο ΤΙΐα5, ογδαϊηεα ἴῃς ἢτϑὲ 
ῬΙθΠοΡ οὗ ἴῃ σμυτοῇ οἵ {πε Οταίίδηϑ, ἴτουα 
ΝΙΊΘΟΡοΟΙ 5 οὗ Μαοσδάοπία. 

πηρογίδηποο ἢ δηἀ 85 τηδηῦ οὗ {πὸ ὈυΠ]άϊηρ5 
ψγοτο ογοοίθά ΡΥ Ηεγοά {πὸ Οτοδΐ, 1 15 ποῖ 
ἘΠΠΠΚΕΙ͂ν {παῖ ΠογΘ ὑγεσα [ενῦ5 Εν] ηρ ἔπ 6Γο. 
ΗΘ σἰζυδίίοη νγὰβ ἰονν δη4 βυναιηρΥ, ἀπά ὈΥ 
{πε {πιὸ οὗ [π||4π 1ἴ παά [4]16 ἱπίο ἀθοαυ. 

19, Βγίησ Ζεπας δὲ ἰααυγεῦ ἀπά “ῥο]]ος οη 
ἐβεῖγ 7ομγηεν απ ισοπείν.] 1.6. ΘΌΡΡΙγΙπρ ἘΠῈπὶ 
ΜῈ 411 (παῖ {ΠΕΥ περά ἴὉγ ἴ. Οἱ Ζεπαβ 
ποίπΐπρ σογίαϊη 15 Κποννη ; δἰ ΓΠΟΙΙ ἢ νΑτΊΟιΙ5 
ἘΥδα τ! οπβ οἵ πὸ νά]6 παῖζε πὶ ἴο Πᾶνα θΘΘΠ 
οπο οἵ [πε βενεηίυ, ἴο πανθ νυ! απ ἃ 116 οἵ 
ΤΙι5, ἀπά ἴο παν Ὀθθη Βίβῃορ οἵ Π)]ΟΘροΙ 5. 
Ὗνε σδηποΐ θνεη ἀδίθγμηϊηθ νυ ΠϑΘΊΠ Υ ΠῈ ννᾶ5 ἃ 
Β ΟΠΊδη πτ|ϑὲ ΟΥ̓ ἃ [ον ]5Π ἀοοίογ οἵ {Π6 ἰανν. 
ὙΤΠ6 ψοτγά, νομικός, ἰ5 ᾿ι564 Αἰνγαγβ5 ἴπ (ῃς 
Ἰαϊίου βθρῆβθ ἰῇ [πΠ6 Οοβρεῖβ; δηά ἴῃ {π6 
Θρ  51165 ἴὲ ἀοθϑ ποῖ ὁσοιγ δχοθρίϊηρ Πετθ, ἀπά 
7π5: θείοσγα ἴῃ υϑυ. 9, 85 Δὴ δβριπεῖ [0 “"βίγνηρ5᾽ 
ΟΥ̓́“ σοπίοπιοηβ." ΕῸΥ Αρο]οβ 566 οἡ Αοΐβ 
ΧΥΠΙ. 24. [{ 15. ῬΟΒΒΙΌ]6 {παΐ Ζεπαβ δπά 
ΑΡΟΙ]οΚ5 τηϊρσμε θα {Π6 Ῥδαγογβ οἵ [Π15 βρίβί]θ. 

14. “πὲ Ιοὲ ομγΣ αἰτο ἰδαγπ ἐο γηπαϊπέαϊη 
φοοά αυογᾷς 707 πέκοσσατν μσε5.1] ἘἈΔΙΠΟΥ, δπᾶ 
16ὁ0 Οὐ ὅοο ((ποϑβα σγῆο Ὀεΐοηρ ἴο ΟἿ 

Ὀτοίουποοά αἱ γεΐε) θύῃ [0 Ὀ6 ζού ψατᾶ 
ἴῃ ρσοοᾶ ψΨΟΥΚΒ (566 ΨΕΓ, 8) ΖοΥ᾽ 86 π66685- 
ΒΘΥΥ ψ8πύ8, 2.6. οὗ Ζεπαβ, ΑΡο οϑ, ἀπά οἵἴμεῦ 
Τα ΠΙβίοτϑ οἵ {Π6 σοβρεὶ. 80 ἀϊά {πε ῬἈΠΙΡ- 
Ρίδη5 ἴῃ 8[. Ῥδ}]}᾽5 οαβθβ. ΗΠ. ἵν. τό. ϑοπῖθ 
ΤΟΙΟΓ “ΟὔΓ5 "ἢ ἴο Ζεπαβ δη4 Αρο]οβ, “τηθη οἵ 
ΟἿΥἿ ΟΥ̓ΟΓ, ““τηϊηϊβίεγβ, δηά δχρίδϊη {πῸ 
Ργθοθρί. “1 εἴ {πεπὶ ἀο 451 ἀο; ποῖ τπΈΓΟΪῪ 
Ὀς ΠεΙρεά δΥ γοι, Ὀπΐ τηδιπίαϊη {πογηβοῖνεβ ὈΥ 
Ποποϑὲ ἰαθουγ. Βιιῖ ποῖ ΟἿ] 15 ϑιοῖ ἃ 
τοΐθσθησθ οὔβοισα, Ὀαΐ 1 15 ποῖ Π|κεὶγ {παῖ 
1η6 Ρἤῇγαβθ ““ἷἋἷἴο ΡῈ ἔογεπιοβε ἴῃ σοοά ψουΚ5 ἢ 
ννου]Ἱα 6 πιο Ὡρ81η 50 Β00ῇ ἴπ 8 56Π56 50 
ΥΟΙῪ ἀϊβετεπί. ὙῊΘ6 σοπποχίοπ ᾿ἰ5 ΟὈΥΪΟΙΙΒ: 
1) 0 γοιῖι ΠΕΡ Ζεπαβ δπ4 Αρο!]οβ Ἱἢ ννηδὲ 
ΠΟΥ πορά ἔου {πεῚΓ ἸΟΌΓΠΘΥ; δηά ποῖ γοὰ 
οηΪγ, Ὀπέ Ἰδὲ 411 γνπο Ὀεϊοηρ ἴο οἱγ Ὀγοίμετ- 
Βοοά, Ἰϑατη το δε Κιηά, ᾿θεγαὶ, ἀπ ΠοΙρἔμ] ἰπ 
5.0} ο4565." 

15. ἡπ ἐδ 3}. Νοῖ ΠΊΘΓΕΙ͂Υ 85 ἔτθηά5, 
δι 45 (πῃ τγιβίδηβ. 

“»ιεη.)] 15 ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἃ Ἰδαίου δά αϊῆοη. 
ΤΠ δ βοτΙΡΈΙΟη 15 ἴῃ {Π|5 σαθθ ἀθπΊοη- 

ΒίΓΔΌΙΥ βρυσίοιβ. δῖ. ΡῈ] νγὰβ ποΐ γαῖ δἵ 
ΝΊΘΟΡΟΙΙ5, νῈγ. 12. 
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Π τ  ΟΟΘΆΒΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈ 1.ἘΤ͵ΤΕῈΞ. 

ὙΠ} 51 Ὲ δἰτειηρίβ ΠΟ Πᾶνα ὈΘθη τηδθ 
ἴο 58.5.0 (Π6 Παίΐμγαὶ ΟἸΓΙΟΒΙὙ οἵἁ 

6 τεδάδθιβ οἵ {15 Ὀσιεῦ Ῥὰΐ δχααῖϑιῖα 
Ἰοίτεῦ 85 ἴο τηοϑβί οἵ {Π6 Ῥεύβοῃϑ 70 8ΔΓῈ 
ΤΘΠΙΟΠΘΩ ἴῃ τὲ Ὀγ 51 Ῥαὺὶ παν θεεη 
ΤΑΙΠΟΥ πηϑισοθϑϑῖα!, ΑἸηιοϑὲ [6 ΟἿΪΥ 
ἔαοῖβ. ΏΙΟΙ ΡΡΘΔΥ ΜΠ ΘΠΕΙΓῈ ΠΙβίοσΙ ἃ] 
ΘΕΥίδΙ ΠΥ το {[Π6 ανιάθξηςε οὗ {πε Ἰδίζεσ 
1561 αὐ. {π656---ἰῃαΐ ῬΠΠοηοη βἰοοα [ἢ 
[86 τϑδίοη οὗ πηαβίθῦ ἴο ΟἸ ΘϑΙΠγ115, 15 
βίαν ; δῃηα [πδὲ ΟΠαβΊπητι5, γὴ0 Πα τη 
ΔΤΔΥ ἴοὸ ἈΟΠΊΘ, νγὰ5 56ηΐ Ῥ8οκ ἴο ῬἢΗΠ]ΘΠΊΟΗ 
Ὀγ 5ὲ Ῥαμ]. Τὶ βεϑῖηβ, πονανεσ, 1η {Π6 
ΒΙρηεϑὶ ἄδρτθα ΡτΟ Δ ]6, ἔγοση 1 ΘΓΠ8] ἃ5 
ὙΧ6}} δ5 θχίθυῃδὶ βνιάθησθ, (αὶ γα δῇ 
ἀείεσιηῖης {Πα το] ]Οη5}10 οὗ οἴου τηειη- 
Ῥεῖ5. οἵ {πΠ6 Ποιιβεμο]α ΠῸΠ ννῃ]ο ἢ Οπε- 
511ηι.5 Πα4 ἢἤεα. 1 Οπεβιπηι5. 15. {πῸ6 
51.γε, ῬΗΠΘΠΊΟΩ 15 {π6 Πιιβραηά, ΑΡΡἢΪα 
1η6 ψῖΐα, Ατομρριβ ἴπῈ βθϑοη. [Τί 15 ἢιτ- 
{ΠΕῚ ανιάθηΐ (Παΐ ῬἢΙΠ]ΘΠΊΟΠ πλιιδὲ ἤανε 
ῬΕρη 1π σοτηΐοτία]θ, 1 ποῖ δἰιθηΐ, οἷτ- 
ΟαΠϑίδηςσΕ65 ; (παῖ ἴοσγ (ἢ τιϑῦ 5 βᾶκε ἢ6 
5ησνγεα Ποβρι(δ!Πγ Δη4 ἰονε ἴο ἀἸβίγεβϑεα 
581ηῖ5 ; 8η6 [Πδὲ Π6, 85 νγῈ}} 85 ΑΥοΠΙΡΡι5, 
ΟςσΟαΡΙΘα οἴῆοϊα] ροβιοηβ [ἢ ῃ6 ΟΠΌτΟΗ, 
γγ]οἢ Ῥτοιρῃς τπϑιὴ ᾿ηΐο σχοίη ν] 5ὲ 
Ῥδι]. Βυΐ θη ννε ἀύα ἰο] α {Παΐ ΡΠ Ι]ΘΙΊΟΗ, 
ΑτοΒΙρραβ᾽, ΟΠ ββιπλι5, ΕΓΘ ΟΥ ὈΘΟδΠΊΕ 

1 ΒΥ 81 Τ7εζοτηβ Αὐοῃίρριιβ 15 βαϊά ἴο ἤανε 
Ῥεθὴ ΒΙβῃορ οἵ (οϊοθβθ. Βαυΐ 1 που ΡῈ ἃ 
ΤΟΥ͂Θ. Ῥ]ΔΌ51016. Ἰηΐθγεποθ ἔτοπη (ο]. ἵν. τό, 17, 
{παὶ 6 ψὰβ ΒΙΒπορ οὗ οάϊσεα (ΤΠθοάογ. 
Μορϑ. ζη2 ἴρε.). ΝΟΥ 15 βχίξγῃδὶ [βίη πΥ Α]ῖο- 
σείπου τναηίϊηρ ἰο (Π15 εἴϊβοῖ. [Ιπ {ΠῸ “" Αροβίοϊ. 
Οὐοπβεί." (11. 46) ῬΠΙ]ΘΙηΟη 15 ΞΡ οἵ δ5 
ΒΙ5ΠοΡ οἵ (ὐοΐοββθ, Αὐοῃίρρυβ ἃ5. ΒΙβῃορ οὗ 1,ο- 
ἄϊοεα (Δ ]Ἔβαῖοσ, “ΟὨγοποὶ. ἃ. Αροβί. 450 
564.). ὙΠ]ΙΕΘΙηοηΐ βὰν ὑπαὶ (Π6 ατϑοὶς Μρϑηξεθα 
τηαῖτα τη ΒΙΒΠΟΡ οἵ ὅσαζΖα, Ῥπί τηδγίγγθα ἀπά 
Ῥαυγοα αἱ (οἱοςξβθ. Ὑπροάογοι τηθηϊοη5 [Παΐ 
1Π6 μουβα οἵ ῬΗΙ]ΘΙηΟη νγὰ5 5111 βἤθνῃ αἱ (ο- 
1οβϑ56, ἴῃ {ῃς6 ΒΓ οοηίασγυ. [1{ νγὰβ αἰβο βαϊά {παΐ 
Δεν ἀἰβομαγυρίηρ Ραβίογα]---Ῥ υΠαρ5 Θρίβοορα!--- 
Γαποίίοπβ αἱ (οϊοββα, πὸ ἰαυρῃηΐ αἱ αζα νΠθη 
ΝΝΕ΄Ὸ νγὰβ δ Ρ σου, δα Ἰαϊὰ ἄόνγῃ ἰδ Π||6 ἴῃ {ΠῸ 
ῬΥοσΟ 5 ]5Π}1Ρ0 οὗ Απάγοοϊθθ ΤῊ σοπποοίϊοη οὗ 
Ατομρρυβ ἢ Ζαοάϊζεθα, ἀπ (Π6 δαπιοπίίουν 

ΒΙΒΠΟΡ5 ἵἴηοΟ Ο(σΠΡΙΘα οσογίδιη 5665, 6 
ΒΒΡΕΟΠΩ ΟἿἿ͵Ἷ δϑϑϑηΐ---ποί Ὀεοδῖιδα {Πα 
ΔΒΒΌΤΙΡΓΟΠΩ Οὗ ἃ. ΤΕΡΊΪΔΥΓ αρ ϑοοραία δ 
ται {1Π16- ΙΠν ΟΙν 5. 8 ΔΗΔΟΏΤΟΙ]51η---- τς 
Ὀεοδιβα [Π6 Ἔνι θηςοα 15 ᾿πηρογίθοϊ οὐ οοη- 

Ῥᾶββασα (( ὁ]. ἵν. 17), παν σίνεη στίβε ἴο [Π6 
ἀΘΘΡΙΥ ἱπίογεβίϊηρσ σοπ]θοΐαγα τΠαΐ (Π6 ““Ῥε Ζθϑα- 
Ἰοιι5 " οἵ ουγ [οτὰ (Κ αν. 111. 10), δἀἀγεβββά ἰο (Π68 
ΔΏΘΕΙ οἴ [Πς Τιαοάϊσθαπ ΟΠυγοῇ, 15 [πΠ6 σοπηίοτ- 
Ρατί ἴο {πε ““ἰακα πεβα᾽’ οὗ 81 Ῥδὺ (“ (ο]οβ- 
58 Π5 8Δη64] ῬὨΒΙ]Θποη,᾿ ΒΙΒΠΟρΡ Τὐἡρπίίοοΐ, Ρ. 43). 
ἼὝΠΕΓΘ 15, Πονγανου, τθ ἢ ἴογοα ἴῃ {Π6 ΟΡ] ΘΟ ]Οη 
ἴο {Π15 νίϑνν οἵ ἴπ6Ὸὸ0 τηεϑβασα ἴο Αὐοῃίρραβ ἴῃ 
(οἸ]οββίδηβ. ἌΝΠθη 51 Ῥαὰὶ νυῖίαβ ἴο ἃ δύο, 
ἢ σδῃ βρβαΐς βίθυῃη]Υ δποιυρἢ οὗ [Π6 5ἴηβ δηᾷ [41]- 
ὉΓΘ5 Οὗ ΠῚ ΠΙ5ίουβ (1 ΤΊμη. 1]. 3---8ὃ, γ. 20, 22, 24). 
ἌΥΠδη 6 νυυἱΐεβ ἴο [η6 2εοῤίδ, 6 Ἰοοκβ βηξγεῖὶν 
αἱ {π6 Τείίευ πα πλοσα Πορϑῆμ] 5146 (566 ποίβ ὁπ 
1 ΤΉΘ655. ν. 12, 13). [{ ψοι]α βεοὴ ἴο Ὀὲ εἰῃϊ- 
ΟΔἸ]ν ᾿Ἰποοηβιβίθηϊ νυ Ἱ ἢ 5 τηθί ΠΟ ἰο δα πη ἰβίθυ 
ἃ Υϑ θα ἴο ἃ ραβίου ᾿πάα᾽ θοῦ] ΠγουΡῊ ἰδ ρθορὶα 
--τ-ἃ Ῥγήόσθϑβ νυ ἢ τηϊσῃΐ παν Ὀθθη [6]: Ὀγ Ατ- 
ΟΠΙΡΡι5 ἴο Ὀ6 νγαῃίϊησ ἴῃ 46] !Ισαοῦ δ πα οοπϑβιθσα- 
το. (8.0 ΤΉΘοΟρΡἢν]. 866 4150 ϑ51ουΥγ, " [ηΐεγρτεί. 
ἘΡριβί. δὰ (οἱοββ. χα ζρε., δῃὰ [πΠ6 ποίς οἵ 
ΝΊΘΙηθυθύ, “Οομηεηΐ. Η!]βί. σταμηη. ἴῃ Ῥαμ]. δὰ 
ῬΏΠΕτΩ, ἘΡ.,᾽ Ρ. 6.) 

3 Τῆς σοη]δοίιγα ἰμαὲξ ΟΠ Θβίμηι5 ΤηΔΥ Πᾶνα 
Ῥϑθη {πΠ6 Βίβῃορ οἵ Ερἤδϑβιιβ τηθπίοπηθα ὈΥ Ιρς- 
Πδίϊ5. 15. ΒΟΔΥΌΘΙΥ νγουίῃγ οὗ {π6 σοηίεπιρίποιις 
ἀἸ 5 1558] ὑνὩ] ἢ 1 Πα5 γεσεῖνεα. Τῆς ἀδίς οὗ {πε 
ἘΡΙ5116 οἵ Ἱρπαίιβ ἰο (η6 ἘΡἢδβίδηβ (ρτο Ὁ. Α.1). 
107) ΡγΓεβεηΐβ πὸ αἰπου]γ. Τῆς Οπεβίπηι οὗ 
5. Ῥαυ]} 5. ΕΡΙβ]α ἰο ῬὨΙ] ΘΟ πεεαᾶ ποΐ Πᾶνα 
Ῥεθη το τηοτα ἴΠδη 70 αἱ ἰΠῃαΐ ἀαίθβ. (ῆε αἵῈ 
ὈΠΑΡ]6 ἴο πα δὴν ρτοοῦ οὗ {π86 ἰάδθα οἵ βοιὴηβ 
(ϑπηδη ΒΟ ΠΟ ]α 5 (Παὶ (η6 ἘΡ. οὗ Τσπαίϊιβ ἕο {Π6 
ἘΡΗ65. 1π|Ρ|165 {παΐ ΤΠΕΙΓ ὈΙΒΠΟΡ νγαὰβ ἃ γοιηρ 
ΤΉΔ ἴῃ Α.Ὁ. 107.) 1 ΟΠ]Ὺ 5ἰαΐεβ {παΐ [Π6 τυυτους 
δοσιαϊηΐδηοα ἢ Πϊπ τα στεοθηΐ (σαρ. ν.). 
ἼΤΠΘΥα 15 σογίδιη]ν βουηθί ῃηρ ὝΕΥΥ 5 γι Κῖηρ δηθὰ 
ΒΡ ΘΟΒΕνα ἴῃ ἴΠ6 ὙὙΑΥ 1Π ὙΠΟ Δ ΕΥ τη Π ΟΠ Πσ᾽ 
Οπαβίτηιβ, {Π6ῖγ νἱβῖθ]6Ὲ Ὀῖβπμορ (ἐν σαρκὶ ἐπι- 
σκόπῳ), Δ! Ἰι5ῖ αἴζεγνναγας. ἀραῖη ἴῃ Ἰπποίίοῃ 
ψΊΓ [γα α οἴου Παπη65, Τστιαίϊπιβ σο65 οὔ ψ] ἢ ἃ 
56.165 οὗ 8]]5ῖοπ5 ἴο ἴῃς ἘΡΙβέ]6 ἰο ῬΒΙΘποα 
(ὀναίμην ὑμῶν, οἴ. “. 20; οὐ διατάσσομαι ὑμῖν, 
οἵ. ν. 8; δέδεμαι ἐν τῷ ὀνόματι, οἴ. συν. τ, 9, 13; 
προέλαβον παρακαλεῖν ὑμάς, οἴ. νυ. 8, 9, Ἰρπαί. 
“ἘΡἰ5Ξ(. δα ἘΡἢ65.᾽ 11.111.). ΘᾳΠἢ δὴ ἰδθπεβοδομ 
οἵ Ομπεβίμηαβ, ΒΙβῃορ οἵ ΕΡμδβιβ, σι τπ6 Ομο- 
βίτηιβ οἵ δὲ Ῥδὰ] οἡ πε ρΡατί οἵ Ἱρπιαίϊτπβ βθοτη5 
ποῖ ᾿ΡΥΌΡα 16. Οπεοβίμγιβ, βαϊά ἴῃ {π6 Βοιπδῃ 
Τ ΔΓ Ο]ορία5 ἴο μᾶνα ῬΘΘη πηαγίγγεα δὲ Ἐοπιθ, 
15 ΤἝΠΙ ΘΠ ΕΥΘΩ͂ ἴῃ {πΠῸ αὐεοῖκ ΟΒυτο οα ἘῈΡ. 15, 
ἴῃ 16 Τιαἰῃ οα ΕῈΡ. τό. 

3Ὲ2 
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Πιςιῖπρ. ὙΠαδΐ [Πς Ἰειίου γὰ5 4} νεγεα ὈΥ 
ΟἸΘϑίπηι5 15 οἴθασ, ποῖ 50 πηποῇ ἔτοτη {Π6 
ΘΕ βογιρίίοη γῇ] οἢ ψγὰ5 δα δα δἵ ἃ ἰδίε 
Ρετοά, 45 ἥοτη {πΠ86 ψΠο]8 οοπίεχί δηά 
παίατα οἵ {πε οαβε. ὙΥ̓Παΐ εἶβε 15 σεσίβίη 
15. ΤΏΔΙΗΪΥ 1015, {παΐξ {πὲ ξαρτονε 5ϊανε,--- 
τηϊεΓ δ5. ΜῈ]}} 5 Πιρτενα,----νγαβ σοηνετίθα 
ἈΠ4 ΔΡΡδΙΈΠΕΥ Ὀαρίϊζεᾷ ὈΥ 51 Ῥαα]"; 

τπαξς πα τεπμάετεα [π6 ΑΡροβίϊε 56ΎνΊοῈ5, 

ἄξορὶν [Εἰς ἀπα τϑοορηϊβε ; {Ππαΐ ΠῈ νγὰ5 

Ἰονεά ὈΥ [5 ᾿πβίγιοίου ΨΠΠ ἃ ῬΕΟΌΠΙΔΥ 

τομάεσπθβα, ΜΠ ΠΕ556α τὸ Ὀγ παΐ Με δ] ἢ 

οἵ ραϊπείϊς [εγπη5 οἵ Θῃμ ἀθατιηθηΐ---Π!5 501 

(υ. το); [ιῖ5. Ὀγοίποῦ (Ὁ. τ6); 815 Πϑατί 

(υ. τ2}; Βῖ5 νετΎ ββοοηά 561 (Ὁ. 17). 

2. ΑΝΑΙ 515 ΟΕ 115 (ΟΝΤΕΝΊΞ. 

Απ δηδ]γϑῖ5 οἵ [ἢ15 [θη ουϊν Ῥαδαί αι] 
ἘΡΙ5116 ΠΥ 566 ΠῚ ἃ5 ΒΈΡΕΥΠ ΠΟΙ. 85 {Π6 
ΔηΑΙγ515. οἵ δὴ 140]. Ὑεῖ βοῇ ἃ 5ίτιο- 
[ἀγα] ται υγουΐς ΤηΔΥ 5εῖνῈ ἴο 5ῃενν {Παΐ 
τῃ6 Αροβα μαά [ουπηβα ΠῸ ονεγ  ἢΪΠρ; 
δϑεπιαῖε οὗ [Π6 τυεζολέ πα σἼγεγρέλ νι ἢ 
ψ ΠΟ Πἰ5. ἘΡΙ50165. ἱπΊργαϑϑεα σοπῃίθμ- 
ΡΟΙΆΤΥ ταδάειβ (2 (ΟΥ. χ. το). ὙΠΕ νΕΙΥ 
ΨΏΠΙ δηάᾶ τυ οἵ ψογάβ δηα δρρδαύεηΐ 
ἀἰϑ!οςδίίοη οἵ οοῃϑίτιοίο 15 ποῖ ςποῦΐ 
115 πη δ Ώ]ηρ. 

- 7706. ΟΣ ΩΣ 07. Ὡ0. 1, 2, 3. 
τ 7. 7 ΕΠΕ, 20: 4, ἢ» Ὁ; 7- 

Απἤεοιμοηδίε ᾿ἱπίγοα ποίίοη. 
ΗΙ5 {παηκίι]πθ55 [ῸΥ 15 Π6ηΩ, σ. 4; 

ἐδυβεά ὈΥ γπαῖ ἢθ μά πεατὰ οἵ ῬΠἢ]]ε- 
ΤῊ η᾿5 ἴππ6 ἴονε δηά [[ἢ, τ. 5 ; 580) 6οῖ 
οὗ ΠΙ5. Ῥτδύεσ, ζ. 6; Ῥβδαιία] ταϑα]ὲ οἵ 
ῬΒΙΠ]ΘΠγΟ 5 ΘΟΟΑΏ655, ζ. 7. 

τς. 7.25 πε τ57. 

ΤῊΐϊ5 τεαταϑί τϊρῃς Ὀ6 Ὀαβεᾶ ὑροη 
τρμτι} απέλογίέν, υ. ὃ. 

1 ΤῊΣ 5ρί ταδὶ σεπθγαίίοη 5ροίςθη οἵ ἴῃ ζ. τὸ 
5, πονενεῦ, ποῖ ἴο ΡῈ υπάοιβίοοα οἵ Ῥδρίϊβηλ 
ΟΗἶΪγ, Ῥαϊ οἵ ΟΠ βεϊαπ ἰθαοῃϊηρ ἀπα ἰηβίσγιο- 
τοῦ. ΟἿ, ΟἸΙεαι. ΑἸεχαπάσίη. “ ϑίγοτῃ.᾽ 140. 1. 
“ Ἄ Ώ θη δὲ Ῥαὰ] 50 οἴζδεη ο4115 Ομ θϑίσηιβ 15 50, 
ἢϊ5 Βεατί, ζο., ἤθη με βαγϑ [παΐ με νγὰβ νυ Ἰβῃ]ηρ᾽ 
ἴο τείαϊπ Οπαβίπιαβ ὙΠ Πἰπὶ ἴο τη Ιου πηΐο 
Ηΐπι ἴῃ ἴῃς Ῥομπαᾶϑς οἵ [Π6 (ἀοβρεῖ, ννε τηϊτιϑὲ ᾿Πέευ 
τπαΐ {π6 5ῖανε μπαὰ ποῖ οὐἱῃ τεοεῖνεα δἰ πη πία τ 
Ἰηϑίγασιοη ἴτοπὶ ἴπΠ6Ὸ ΑΡροβία Ὀὰΐ μαᾶ θεεπ 
γγαϑῃ θα ἴῃ {πε βδογθα ᾿ανϑὺ δηαᾶ δαπηεα ἴο {Π6 
τηγϑίειυ οὗ {πΠ6ὲ ἩοΙν Οοπιπηιπίοη. ΟἸΠουνῖβα 
Πα οουἱᾷ ποΐ πανα θθεπ σοπβιουθα ΘΠΓΓΕΙΥ 845 ἃ 
500) ἃΠ4 45 ὁπ οἵ {Πε [δ [Π[ὰ], πα ἀεβισπαΐθα ΤΟΥ 
5ΒΟἢ ἃ Γπποίίοη πὶ [πΠ6 Ομυσοῃ. 80. {παΐ Οπεϑὶ- 
γηϊι5 νγὰ5 βαηΐ ὕδοῖς ἴἰο ῬΒΠΘηοη Ὡοΐ 85 ἃ τήῆϑΥθ 
Ὀδιθομυσηθη Ῥαΐ 45 ἃ ρεσίβδοι δπά (50 ἴο βρεβκ) 
εν ἀἸβοῖρ!ς οἵ Οτῖβι "ἢ (5. επί]. ΟΡρ.- 
Υ. 383). 

ἹΝΤΕΘΟΘΘΤΙΘΝ Ἐ0Θ 

ΤΠΕ Αροβίϊε ργείεσβ ἴο Ῥαβ6 [1ἴξ 

(4) (ἀβῃθγα Π!ν----ροη ΤΏ6 ατθαῦ ΤΟνΘ6. 
(ὁ) ϑρβοίδιγ---αροη ἢΪ5 Οὐ 

1. απ, 
ΤΙΣΙ 56) 
4. δ 7γηρς, 
4. δα βεγίηρς 707 ΟἬλγίδί. τ. 9. 

ΤΠΗδ τοαααβί 1{561{---ουρροτίεα ὈΥ͂ τεᾶ- 
5ΟΠ5: 
(4) Οπεβίπλιιβ 15 56 ῬΡδ1]}}5 βρισιίπιαὶ οὨ]]ά, 

7): 10. 
(ὁ) Α5 ἃ ομαηρεά τηδῃῇ, με ν}71}} 116] [ἢ 6 

ῬΓΟΠΊΪΒ6. οὗ 15 Π4ΠΊ6, Δπα θ6 φτϑζμ ἴο 
ῬΗΙΠ]ΘΠΊΟΗ, Φ. 11. 

(ὃ 81: Ῥδὰὺ] Ιονε5 Ομπεβίτηιβ 85 ἃ ββοοῃά 
ΒΕ τ» Τ2υ: 

(4) μα5 ϑδεπξ ΠΙπὶ ΠοπΊθ, ΠΘΏ [15 561- 
νοΘ5 νου] μανε Ὀθθη τηοϑὲ γε] Όη 6, 
ἴΟΥ ἃ τρᾶάβϑοη σοηπεοίεα ΜΠ ῬΏΠ]6- 
ΤῊΟΠ ἢ 5 ΠΙρῃεϑί νγε]ίατα, 0. 13, 14. 

(ὃ Ῥοββῖθ]Ὲ ἀδβίρη οἵ ἀοα5 ὀνθυγα]]ηρ; 
Ῥτονιἄεξηςσςε [ἢ {[Π6 ΨΠΟ]6 δῇ: τ, ζ. 15. 

(7) Ῥουῦθὶε δἤεξοίοη, παίασαὶ δηα 5ριτῖ- 
ἴπ4], ἄς ἴο {Π6 5Ϊαγε ψηο ἢδ5 Ὀθεσοιὴθ 
8. Ὀτοίμευσ, Ὁ. τό. 

(9) Αδεοίίοη ἀπε ἴο ἴπ6 ΑΡροβίία 85 ἃ 
Ῥδιίηοῦ ἴπ ΟΠ τ βίίδη 16 δηα ΜΌΤΪΚ, 
7. 1: - 

ΤΠΗς τοαποϑβί--Εοϑῖνϑ μἷτπι 8.5 ΤῊΥ 56], 

ῖν. Ζ2164 ὥμαογίαζίηρ απ ,Ιρα 76, 
Φῦ τϑ, ΤῸ: 

ΤἼΒ τεαταϑί ΤΕ ΠΕ ΘΩ͂, Φ. 20, 

ν. Ζ76 ἘΞ{ἠορμο. 

(αῚ Ηΐ5 οοπῆάεποθ ἴῃ ῬΒΠδπιοη, {Ππαΐ 
6 Μὴ] ἀο γμιοζγὰ ἴῃδὴ [ῃ6 τϑαᾳαβϑί. 
Φ 21 

(ὦ) Ηδρρὺ απεοϊραίίοη οἵ ἀθ] νεσαησα 
ἤἴτοπτὰ οὐβίοαγ, δηα ΠοΟρΡα οἵ νἱϑβιίπρ 
Ὧ15 [ΠΕη6, Φ. 22. 

(Ὁ Τοϊπέ ϑβαϊαίαοηβ ἴο ῬΒΠ]ΕπΊοη, σῦ. 
252.» 2. 

(ὦ) ὅταςος ῬῈ ΜΠ γουτγ 5ριΠί". 

1. ΤΗΕ ΒΗΕΤΟΒΙΟ ΟΕ ΤΗῈ ΕἸΡΙΘΤΙΕ 
ΤΟ ΡΗΙΓΕΜΟΝ. 

ΤΠδ γλείογίεαϊ 5111 δηα Ῥεδαί οὗ {πΠ6 
ἘΡΙ5116 το ῬΒΙ]δτηοη τνὰβ οποα ἃ ἔανουτγιίε 
5 ]6οῖ ΜΠ ΟΠ βιδη σοτητηθηΐδίουβ Δ πὰ 
οὐο5. Μοάεδγη ψτίζειβ, 816 ἀοίηρ 
ΔΙΏΡΙΘ. ᾿πβίίος. ἰο [ῃ6 ἰεπάβδγηθβθβ δηά 
Ῥαίῆοβ οἵ {15 ϑποτὶ 1δἰζεσ, πᾶνε θεθη 

1 566 “Αμπα]. Τορῖο. ἴπ ἘΡΡ. Ῥῃ]},᾽ δυΐμοσα 
Τομαπηη. ΡῬἰβοαίοσ. Ρρ. 156---τόι. 



ἜΣΕΙ ἘΠ ΠΡ Ὶ ΟΥΤ ΟΡ; 

ΤαΙΠΕΥ ἀἰβροβεα ἴο ἄο βοδηΐν μπβίϊςε ἴο 
1ῃ6 ϑίγ]6 δπᾶ ἰαηριιαραι. Τὰ τη θὲ 
Ὑ76}1 ἴο ἜΧδη]η6 ΠΌΠῚ {Π15 ΡοΙΠπΐ οὗ νἱδὺν 
ΟΠ6 ψεῖβα ΠΟ ἢὰ5 Ὀδεη ΤΟΠΒΙοτθά 
ΘΘΡΘΟΙΔΠΥ 1140]6 ἴο {Π6 οῃαύρε οὗ Ἰαχιν 
οἵ 5{γ16, δῃηα ἀἰβγερασά οἵ ϑυπηΠΊ (10 4] 
ΔΙ Ρ πο ηΐ. 

“Ἡδατηρ οὗἁἩ ἰῃγ ἰΙονε δηᾷά [βιἢ ῃΟ ἢ 
ἴοι Παϑί ἰονατα τΠ6 Τιοτα 6515, δηά 
τονγαγα 411 βαϊηΐβ" (Ὁ. 5). ϑοῖηβ ἰγϑῃϑ8- 
Ἰαΐουβ ἴἢ δηοιθηΐ {{Π|65, Δ Πα ΤΠΔΗΥ ἴῃ 
Ἰαῖεὺ ἄαγϑ, σου αἱ οὔσε δοςερί Μ. 
ἘΘηδηἢ 5. νΕΊΒΙΟΠ, 85 δὴ δα να]θηΐ, δη, 
Ἰη6 6641, 45. ἃ ᾿παϊοῖοιι5 σοτγεοίοη---“ 46 
ἴα, ἴοι δὰ ϑεῖσπιθαγ, ἀθ ἴα σμαυτέ ῬοιΓ 
ἘΘΤ5 165 δαϊηΐϊβ".) Ὑεῖ ἴποβε νψῇο 
ΤΕνΈΥΘηΟα. ΘΟΠΡΕΙΓΕ ΤῊΔΥ 11|50]Υ τη] ἴδ] 
τη 51: Ῥαιὶβ ΟὟ διτδηρεπηεηΐ οὗ 
1ῃΠ6 ψογάβ 85 ἃ ΠΙΡΠΕΥ τΠείουο, ὉΠΟΥ 
ἴῃ6 ριιμήάδησε οὗ ἃ Ὀείζεσ ψιϑάοιη. [Τ,εὶ 
15 ΒΌΡΡΟΒαΕ ἃ ὙΙ͵ΠΪΕΓ ἰὼ πᾶνε θὈείοτε 
μὰ ἔνγο ῥγοροϑιοηβ, μα οἵ ψΏΙΟἢ 15 
Οὗ 5Ρ6οῖδ] ἱπῃροτίϑηςσα ἔΟΥ 5 1πηπηθ δία 
Ῥυγροβθ. ΗἨδθ πῆρ 6 4016 ἴο Ὀσγίηρ 
ουξ (Πα΄ ραγροβα τηοϑί εἤεοίνεὶγ Ὀγ Ρε- 
ΒΙΠηΙηρ Δηα Επηαϊηρ ΠΙῚ5 βεηΐεποα συ] ἢ 
16 τηοίϊνε ἴο ΠΟ ἢ ψιβηεα ἰο ρῖνε 
ῬΙΟΠΊΙΠΕησ6. ΕΎΟΠῚ ἰΠ15 Ροϊπΐ οὗ νἱενν, 
11 15 Ἰηβίγασίνε ἴο σοπΊραῖα ἐπ ἔο σοη- 

1 ΒΙΞΒΟΡ Γλρμίοοί, ΡΡ. 334» 338- 
2 1 Απίβομγιϑί,, ρ. 96. 850 (6 ϑγγίας νεῦ- 

βίοη (εξ. ΝΙδμηεγού, “ Οοτητηθηΐ. Ηϊβί. σδιητη. 
ἴῃ ῬΒΙ]Θπ,.᾽ Ρ. 1; ΝΙΕΊ υεσ ααυοίο5 ϑὲ Μαίί. χχ. 
21; Αοίβ χχ. 21). Μοάδγῃ ρδίδρῆγαβεβ οἵ [ῃ68 
Ῥαδυ]ηθ ΕΡΡ. οἴζθβη ἐθιηρί οπῈ ἴο ΔΡΡΙΥ Μείδηοῃ- 
1ποπ᾽5 ὈΪ ΕΓ Ῥαΐ τηοϑὲ 7π5ῖ βαγίηρ ἀραϊηβί {Π6 
ὙΠ ΕΥ5 οὗ ἢϊς ΑΥ ἴο ἃ νεῖὺ ΑἸ δυθηΐ ο]αθ5 οὗ 
ῬΕΟρΙ6--“ΤῊὴς ΟΠυγοῆ ἢα5. ππ]θαγηΐ ΠΟΥ ΟΠ 
Ἰδησιασα διηοησ {Π6 τηθη οὗ οὐ]ταγα. ἡ (Τληρτιατη 
ϑδτη δα! αϊοῖϊς φοοϊθϑία Ἰηΐθυ τηοπδοῆος. Με- 
Ἰαποῆίηῃ. ΟΡΡ. 11. 888.) 

3. ΤῊ ἔουτῃ οἵ σοῃϑίγποίοη 15 ἐουπηθα ἐαγοαος ὈΥ ΟἹ τυυϊίουϑ. 

ΠΟ ΒΗΠΕΈΘΝ. 821 

ΤΠ ΡΟΓΔΙΎ ἰεἰίετα ἴο [6 ἘΡἢΕβΙδη5 δη 
(ο]οβϑίδηβι [1Ἃ}ἢ ῆοβθε πΊοσα εἰδοσαΐα 
ΔΠ4 ἀορτηδίίς. ρΊθοθ5 {Π6 1ᾶδα οἵ μι} 
15 ΟὗἨ ΡΓΙΠΟΙΡΔΆΙ ϑρηβοδησθ, δηα ἴῃ ΟΠ6 
ΟΥ ΟἾΠΕΓ οὗἉ 115 ἀβρεοίβ 15 {Π6 Ἰθδαϊηρ 5Ὁ- 
͵7εο οἵ σοῃϑιἀδγαίίοη. Βιΐ ἴῃ ἴῃς ἘΡΙ 5616 
ἴο ῬΠΙΠΘηοη {π6 νυ εΕ1 5 στεαΐ οὔ]εοΐ 
15 ἴο ΔΡΡΕΔ] ἴο {Π6 ρυῖποῖρ]ε οὗ ΟΠ Πβείδη 
Βυπηδηϊίγ, ἴο {Παΐ {πι6 Πυτηδη ᾿ονε τ Ὡ]Οἢ 
ἤονβ το {Π6 σΟΠ ΒΓΑ ΠΡ ῬΟΜΕΙ οὗ 
αἰνίηθ ἰονε, Ὀε]ανεα ἴῃ δηά δοςερίεα, 
ον τονγαταβ {η6 5α]ηΐ5,᾽ δηα {Πογείοσε 
ἴο [Π6 ὈγΟΙΠΕΟΓΙΟΥ γοτη ΠΕ ρΡ]εδ 464,15 σοη- 
ΒΘα ΙΒ ΠΥ Ρ]ασεα 1ὴ {Π6 [οτετοηΐ. 10 15 (Π6 
ἢγτϑί ποία οὗ [Π6 ψΠο]6 βίταιη. Τιεἴ τι σοη- 
οεῖνα (Π6 ἘΡΙ5Έ16 ργοβεηΐθα ἴο ῬΗΙ]ΘηΟΙ,, 
γγΠΘη {πΠ6 ἀεϊεραίθβ ἢγδὲ δὐῦῖνε, δηα [ῃ6 
τείυγηθ αὶ ἔριναε ΔΏΧΙΟΙΙΒΙΥ ἀὐγαὶϊΐθ ἢ]5 
τηδϑίθτ᾽ 5 ἀθοϊϑίοη. Πα ἰειίεσ 15 τεσεινεά 
ὙΥ] [ἢ ΤΕνΈΥΘ 14] 1ογ. ῬΠΙ]θηοη Ἰβίθ 8, 
ΟΥ̓ τΤοδᾶϑ, ἴῃ Ὀγεδίῃ]655 Ἔχρεοίδέοη, δηά 
1Π6 νεῖν ἢιβὲ ψοσαὰ ψΏ]Οἢ [8115 ἸΡΟΠ Π15 
ΕΔΥ, ΟΥ ΠπΠιθείβ ἢ15 Ἔγε, δίζεσ {πΠ86 ιι518] 
58] αἰδίιοη, 15-τρυσ. Τὶ ἢδ5 ἃ ἴοτοβ ἴῃ 
{Π15 Ρίδεε ΠΟ πὸ οἴπεὺ ποτά οου]άᾶ 
ΒΌΡΡΙγ. 5. Ῥαιμ], {πεγείοσε, ρίασαβ σῦς 
ἢτβὲ; θαΐ 85 6 ὭΘνΕΥ οδῃ ἔοτρεῖ γα, 
δηα (Πγιβί 5 {Π6 σεπίγαὶ ομ]εοΐ οἵ (811, 
ἢθ Ρυΐβ δρύες ἢγϑί, {π6 οὐγοεΐ οἵ πε Ἰονα 
Ιαβί, δ ἰονγατά5 ΟὨτὶδὶ 1 {ΠῸ τη α]ς 
Ῥεΐψβθη {Π6 δχίγεπηθβ. ΤῸ {τδηβδίθ, Οὐ 
ῬΔΙΔΡΉταβ6 [ῃ6 γεῖβα ἴθ ἃ ΜΑΥ ΨΏΙΟΙ 
Ιοβ65 βρῇς οἵ [Π15 ρεου]αγν, δα ΤηΔ 65 
10 5] ΠΡ]Υ ἃ ἀἸβ]οοδίεα νὰν οἵ βαγιηρ--- “Πα 
[11 νΠ] ἢ που Παβῦ ἰονγαγβ ὑπ Τιοσά 
76515, δῃηᾷ ἴπ6 Ἰονε ἴο 811} {πῈ ϑαϊηΐβ "---ἰβ 
ἴο Ἰοβε {Π6 βεογεί οἵ [πΠ6 Αροβί!ε᾽5 5112016 
τῃείοτις, 8ηα ἴο βϑουιῆος ἢ15. ῬΓΡοΟβε ἴο 
ἃ 50 ρογῆοιαὶ Δ  ἰγ ἥ, 

ΤῊΣ ροϊπὲ 'ἰπ {πῸ ἰαχί τηδὺ 6 
566 ΤΏΟΥΘ ΟἸΘΑΥΪΥ ὈΥ Δυγδηρσίηρ ἴΠγ6 6 ραββασαβ 'ῃ ΡΆΓ4116] σΟ] ΤΠ 5. 

ἈΑΠοΥῚ Πραγά 5ἴησθ νγὲ Πεαγά Ἡξεατησ οὗ [ἢῪ 
Ι. 1. τι 

οἵ γουῦ γαϊίζ οὗ γουγ ζαϊζ ἤθε 
2. 2. Ζ. 

ἴῃ {πε Τιογχὰ ἴῃ ΟΠτβὲ «πα μαΐξά νὩ] ἢ 
7655, 76βιι5, ἴοι Παϑὲ 

: 5: 3: 
Δα Ζουδ Δ Πα οἵ (Πες δου ἰοννασὰ 1η6 Τιογὰ 

4- 
ππηΐο 811 [ῃ6 

ὙΠΙΟἢ γε Πᾶνα 7εβ505, 
4- 4- 

βδιηΐϑ, ἴο 811} [Π68 Δα τονγατά 
βαϊηΐϑ. 411 ςαἰηΐβ. 

ἘΡΆ. 1. 15. ἴ501-... 4: ῬῺΣ, Φ. 8. 

Οη ἰῃε σψῇο]ς σιιβίίοη, δηᾶ οα (ῃ6 ρυορηείυ οὗ γϑρτοάαοϊηρ, ἃ5 ἴαΥ 85 Ῥοββίθ]ς, [πΠ6 οτγάδυ οὗ [ῃ6 
ΟΥΡΊΠΔ4] ἴῃ ἰγδηϑ]αίίησ, 5ε6 ΒΙ5πορ 7600, “ϑαογβά 1ηἠξεγαΐαγε,᾽ ΡΡ. 345-380. 

ΚΤ γοῦ τα ἴἢπ86ὸ Ῥεπεβοεηΐ ἰο αἱὐ (6 βαϊηΐβ, γϑ θη Υ {παξ ΟἿΓ 
Υοαὺ 5Που]4 τεοεῖνα Πϊπὶ {παΐ {Π6 οὰαπίαϊη οἵ ἃ ἰογβ 50 δβχυθεζαηΐ τπᾶὺ ποῖ 

ἸΏ Ρ]165 ἃ Ῥεδαυί! 1] ἀυσυτηθηΐ. 
ΟἸπδβίτηιβ 15. 500. 

ΤΠ ψοτὰ αἱ ἤθεα 

5θε ἴἰο θὲ ουΐ ΟΥ̓ Πομῃ ζζγε οὨ]γ " (3. (εμε15, Ορρ. ν. 386). 
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1 τηΔΥ 6 ΨῈ]] ἴο ποΐβ. 50ΠῚ6 Οἴου 
ἰηϑίαποοϑ οἵ {[ῃἢ6 Αροϑβιί!ε 5. τῃϑίοσις οὗ 
Ιονθβ. Α ρΡοϊηΐ σοῆθβ ψΏΘη ἢ πημϑί 
αἱ Ἰαϑδὶ ἀβπηϊίοὶν τα ἄονγῃ {Π6 ΠδΠ.8 
ὙΠΟ νγὰβ 50 Π|ΚΟΪῪ ἴο [τττὰϊ ῬΠΠ] ΘΠ οη. 
ὙΠ ἃ 5αὈ116 τας οἵ ᾿πῆπια ἀ6]Ιοαον Πα 
ἄείοις ἴο [πε ᾿ἰαϑ ῬΌβϑιῦ]θ τηοπηθπί ἃ 
πᾶῖθ ΠΟ, ΠΡ 56 ΠΡ ΔΠΡΤΥ ΤΕΟΟ]- 
Ἰδοίοη5. 1 ΔΥΓΠῚ5 ἀραϊηϑδί Π15. Ρ]6α, ἘΠῚ] 
ἢ Πα ριθραῖβα {πῃ νὰὺ ὈΥ ἃ ΨὕΠηοΪΘ 
56 1165 οἵ αἴδοϊπρ τοποπθ5. “ ΕῸΓ 086 
1ον θ᾽ 5 586, 1 ταί με  ῬΘβΈΘο---Ῥ Ιηρ᾽ 50 ἢ 
Δ ΟΠ6 85 Ραμ], ἀρϑά, 85 1 15 αἰβὸ ἃ 
ῬΓΒΟΠΘΙ οὗ 7εβις (μησὶ, 1 Ῥεβεβοῆ {Π68 
ΤῸΓ ΤΩΥ 505, ΨΠΟΩΙ 1 Πᾶνα Ῥεροίίθῃ [ἢ 
ΠΥ βοπα5--- Οποβίπηαβ ἢ -- (Οῦ. 9, 10). 
ΤΠΘ τηδη ΠΟ οδῃ ΨΥ ὙΠ 50 ἢ ΠΟΌ]8 
γΑΥΙΘΥ 15 ποῖ νγαῃίηρ ἴῃ ἴῃ6 Ρ]δυ αι] 
τους ΠΟ 50. οἴζθη ΔοσοιΡΔΏ165. {{π6 
Ῥαίμοβ. Ηδ ῥδγϑβ---5Π4}} να 88ὺ ἢξ 
δἰπιοδὲ Ρη5 ἢ---ἰνγίοα, Οἤοθ ΠΡΟῚ [ῃ8 

γιφαιγι σ᾽, ΟΠΟ6 ἀΡροη {Π6 μαηι", οἵ Οπε- 
ϑ'πηι5. ὙΠ ννηδΐ 5] 016 [ΘΠ θυ 655 {Π6 
ΑΡΟϑβ16 ἴακε5 {ῃ6 βέϊηρ ουξ οἵ [Π6 5]ανε᾿β 
ἵἴνψο ρίβαῖ οἴδβηοθβ ἢ ΟΠ Θβιμηιι5. νγὰ5. 8 
ωίουο. ΟΝ ]ΠΗΙΠΡῚΥ δὲ Ρδα] ραΐϑ5 1! 
“ῬΘΥΠαΡρ5 6 ψὰ5 σεῤαγαΐεα " (Ὁ. τ5).-- 
Ης Πᾶ ϑἴοϊθπ ἢ15 τηδβίθυ 5 ῬΥΟΡΕΤΙγυ. 
“10 Π6 Παῖῃ τυγολρεαῖ ἴῃ 66, οὐ ϑζυείλ ἴῃ 668 
Ουρι" (υ. 18). ΤΙ 15 ποῖ ΠΕΟΘΒΒΔΙῪ ἴο 
θῸ ΨΕΙΥ ἋΕΕΡΙΥ ἰηΐο {π6 αἰβιποίοη5. οὗ 
Ἐοπηδη ἰανν ἴοσ {π6 ΑΡροβί!θ᾽5. θομα.--1 
Ῥδμὶ] Πᾶνα νυ θη ν1Γ Π]η8 οὐ Παηά." 
Τί 15 ἃ βἜ π|18 ᾿ποΟΚΟΙΎ οἵ ΠΠΟΠΘΥ Ὀ.51Π658. 
ἼΠε ποίε οἷοβθβ ἴπ {Π6 βδᾶτὴηθ πητὶνα!]θά 
Βίγαη ΕΥ̓͂ ΠΙ5 Δϑκίηρ ἴο ἴᾶνα ἃ Ἰοάριηρ 
ῬΓΘΡΑΓΘα [οῪ Πΐτη, ᾿{ Πο 15 ρίνθη δ5 ἃ βι 
ἴῃ ΔΙΒΜΟΙ ἰὼ {π6 Ῥτάγεῖβ οἵ ῬῃΙΠ]δηοη 
ΔΠ ἢ]5 ἴΆτη]γ. ῬΠΠΘπιοη οαγία! εἰν υγου]α 
6 Δϑῃδιηβά ἴο πιβεί 81 Ῥδὰὺ] αἴϊεσ Ππανὶηρ 

1 ἄχρηστον, εὔχρηστον, Φ. 11. ὙΠῸ ΠυυΠοΥ 
ΔΙ Πασίοη, νυ ἰοἢ βουηθ Οἱ 6. σοτημηθηΐαΐουβ γθοορ- 
πῖβο, ἴο {πΠ6 ψογᾷ Οὐγῖρζ αἂβ {Ππθῃ ΡΙΟπουπορά 
((Ἰοπμευὶν ψτπους (λγδέ, πον τίριι Ολγίρέϊαγι᾽), 
15 ΒΌΓΟΙΥ νΕΥΥ ΡΥΟΡΑ]6. “ἡ “}πάεθο5 παρα βους (ἡ γεσίο 
αϑϑίάπιθ ἐππηα!παπίθα Ἀοιηᾶ ΘΧΡΆ]Π Θαδίοῃ. 
ἐΟἸΙΑα: 25. ΤεγίΠ Ια (ὑ ἈΡοΟΙΪ.᾽ 111.}, Δηά 1,8Δ0- 
ἰαπεϊα5. (΄ [ηβε1{. ΤΠ ῖν.᾿ 1ν. 7)» 5ρβαῖὶς οἵ {Π6 τηΐδ- 
ἴα κα ἰπ ῥργοπιιηοϊαιοη. πᾶ 666, {Π|6 νΟΥῪ Ῥ]αγ ἀροῃ 
{π6 ννοχα {Ππ|5 Ῥτοποιποθα 15. Το Πα 1ῃ ἴνγο νε Ὺ 
ἐδ νυτιίευϑ (Εἰ γὼ μὲν οὖν ὁμολογῶ εἶναι Χριστιανὸς 
ο.ἐλπίξζων εὔχρηστος εἶναι τῷ Θεῶ.. ἴσως δ᾽ ἔτι αὐτὸς 
σὺ ἄχρηστος ὧν τῷ Θεῷ κιτ.λ. ὙΠΕΟΡΠΥ]. “88 
Αὐζοϊγο.᾽ τἂν [Βεῖῃ; δά!ε. ἩπαρΠτγ. Περὶ δὲ 
τοῦ σε καταγελᾷν μου, καλοῦντά με Χριστιανόν" 
οὐκ οἶδας ὃ λέγεις. πρῶτον μὲν ὅτι τὸ χριστὸν ἡδὺ 
καὶ εὔχρηστον. ἤΖόϊα. τ. 152, Ὁ. 26---χριστιανοὶ γὰρ 
εἶναι κατηγορούμεθα, τὸ δὲ ΡΟΝ: μισεῖσθαι οὐ 
δίκαιον. Τπι5ιϊη Μ. “ἌΡΟΙ. ἦ 

2 ναὶ ἀδελφέ, ἐγὼ σου ΓΕ! ἐν ἹΚυρίῳ, ν. 2ο. 

ΠΝ ΘΙ τὸ 

ΤΕ ιβεα ἴο ρσταπὶ Ὠϊη ἃ τααπθϑὲ νη ]οἢ 
ἸΔῪ 50 Πϑᾶγ 5 ἢθατί. Πα {πουρῆϊ οἵ 
βθείηρ ἴῃΠ6 Αροβίῖα νψου]Ἱᾶ ᾿ηϑρῖγα ῬΏΉΠ6- 
ΙΟη ΜΠ ἤορα δηά 1ογ---ἰῃ8 Ῥδβϑίοῃϑ 
γγΠΙΟἢ ργοάϊτιοθ Θβρθοῖαὶ δ]δοιν τη σοπη- 
ῬΙγιηρ ἢ [Π6 νΊ5Π65 οἵ ἴποϑβα 1ἢ σείευ- 
Εῆςε ἴο ψγῇΟΠΣ {Π6Υ 816 (εἰ. 

111. ΤΊ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΜΊΤΗ ΒΟΜΑΝ 
ΞΙΑΨΝΕΒΥ. 

Οπα οἵ [ες Ἐριβ[165 οἵ [πη6. (αρενιν --- 
τῃαΐ ἴο {Π6 ἘΡΡΠεβίδῃβ---464]15. ψΠΠ Οἠ6 
στεαΐ ἀδραγίπηθηΐς οἵ ρυϊναΐα ἐδ] γ-16, 
ν1Ζ. [ῃ6 τεϊδίιοη οἵ Ὠυβθαηᾶ δηᾶ νιθἥ". 

1 Βαιου, “ Κμείου. Ῥαὰ].᾿ 1. 240 (φιοίεα ἘΥ͂ 
ΝΙΘηΊΘυου). ὍΠ6 5} 16 οἵ 51 Ῥαὺ] Παᾶ5 πθυϑὺ θβθῃ 
ἀθβουθεα ἢ ἃ τῆοτα οαπαϊα δηα τενεσθηΐ ἴτε 6- 
ἄοιη [Πδη Ὀγ ΜΙ ΘΙ ποῃίποη, γγΠο ΘΕΥΔΙΗΪΥ ἀο65 ποΐ 
ΒΈΡΡΟΞΒΕ {Παΐ {π6ὸ ΑΙΡΟβί!β “"ννὰβ 85 ἴᾺυ 85 ῬΟββίῦ]α 
[το ΘΟΠΙΠΊΟΠ 56 η56.) “1,εἰ ἴποβα νγηο νου] 
ἴα κα αὐγαὺ 5 ἀοοίτΠ6 85 {{ν18] αἱ Ἰβαβὲ συθαϊε 
Ῥδι] νυν] σΟΠΊΠΠΟΠ 56η56. ΕῸΥ, σγαπίϊησ {παΐ (Π8 
ἀδραγίηθης οἵ ΠΠΈυαυΎ αὐτί ὑνμῖο ἢ σοπίαϊπβ βίυ]8 
Δ Π4 Ὑπδίουϊς νγὰβ ἴῃ στϑαΐ τηθαϑασα ὑνδηςηρ ἴο 
Βΐτη, νγα τητϑί δον {Ππαΐ 6 Ῥοϑββεββεα ᾿πνθηίοη 
Πα ἀτγαησϑιηθηΐ, Ὑν]οἢ 4ο ποΐ 50 τησοῃ Ὀοϊοησ 
ἴο ἰβοῃηΐοαὶ ᾿Ἰθαυηΐηρ ἃ5 ἴο οὐ! παΥγ Ἰπαρτηεηΐ. 
Απα γεῖ ἴΠογα ἄρρβαγ ἴῃ Ῥδι} 5. βϑίγ]α οαγίδιη ὑἢ- 
τηἸβία ΚΘαθ]Ὲ ἢοίθ5 οἵ [ΠΡογὰ] Κπον]εᾶσθ. δ 
11.565 ψγΟΥ 5 Δ Π6] ἤριιγεοβ ψ ΠΟΙ ἀγα τεάοϊθηΐ οὗ 
αΥτθοκ οαἱταγθ. ΗΐΒ [οὐπη5. οἵ γεαβοηῃϊηρ ἀγα ποῖ 
ΜΙ Πουΐ αὐτὶ. ΕῸΥ Πα ἀδῆπεβ ψιτ {π6 δἱγ οἵ ἃ 
τηδῃ ΨὴοΟ Κποννβ νγνηδί Πα 15 ἀροιΐ. Ἠδφ σδυθία!]ν 
ἰηνοβίραϊθβ {Π6 σδιιθαὲ5 πα ἢγβί οὐἱσίη οἵ (ῃ8 
{Π]ηρσ5 νΠΙΟἢ Πα αἴβοιιββεβι Ηδ 8665 ἴΠ6 ροϊηΐβ 
ὙΠΟ τα ἀραϊηβί ἢ, ἃηΠ] Πᾶβ 'π 8Δῃ δχίγδου- 
αἸπαΥΥ ἄδρτθα [Π6 ΡουΕΥ οἵ γτειηονίηρ βοὴ οὗ 
{Ππ6586 πα τηϊσαίίηρ οἴπευβ. Ηδ Ῥόββεββ8β ἴοο 
ΔΠΟΙΠΘΥ οΠαγδοίογίβιῖς οἵ σϑηπῖηθ ΠΠΓΘΥΆΤΥ τί. 
Ης «ααάβ ἴο ἢϊβ5. δυριιμηθηΐβ. Ἔρι]ορσιιθ5, ποῖ τηθῖδ 
Οἰΐοβα Ρρίεοθβ οἵ οοπηροβιίίοη, Ῥαΐ εἴᾳβίοηβ 
αυϊνοιηρσ ἹΓ [Π6 σεπαΐϊπα Ρεδΐ οἵ {πε δἢδοιοη5. 
Απά Πα Παβ {Π6 ῥουγεὺ οἱ ᾿πίθυμ! ηρ]ηρ ΘΧΘΟΙΪΥ͂ 
ἴῃ ἃ Ρῥτορουίίοηβ ποθ τοῖα νεποσηθηΐ 
διηοίϊοηβ ἡνΒ]Οἢ ἀγα οα] θα πάθη ἢ {πὸ ἰδ που 
αἰϊδοιίίοηθ νν Πΐοἢ αὐ οδ]]Ἱοα ἤθη. 1, {πεγείοσε, 
οὐραῖς Πῖτη ποῖ ΟΠ]Υ ἢ Ἰπν ΘΠ ΠΟ ἀπ διγαηρε- 
τηθηῖ, ας ψΠ οπα ἀδραγίτηεπί οὗ στῃείοχίοδ! 
5111, ΒῸΓ ἴῃ Πἰ5 Ιαησιιασα {Πεγα 15 ἃ ψεῖρῃΐ οἵ 
115. οὐτι, Πα Δῃ δἰθραποα οἵ 115 οὐ, {Πποιρῇ 1ἰ 15 
Ἰπίθυβροιβθα ἢ ΗΘ γαϊβιηβ, ΠΟ τη {πὸ 
Ῥεδπίν οἵ {πΠ6 σοπιροβιίίοη. Βαβι 65, [θοῃη]ο 8] 
το) βοοΊ 072 15 ΜΑΙ, 2.6. ΟαΥα ΔΠηα 511} 1 
γγεανιηρ {Π6 ἰαχίμπτα οἵ ρϑυϊοᾶβ, ὙΠΟ ἢ 15 50 ἴτη- 
Ῥοτίαπε ἴῃ βθουσηρ 2εγοέσιϊέγν. Βαξ 51 Ῥὰ]}5 
Βίγ 16. βουηδίϊπηθ5 ἤονβ Οἡ ἴο δὴ πηάτ Ἰεηρίῃ, 
Ῥεοδιιβο 1ἰ νναηίβ {πΠ6 θουΠάδΥΥ οἵ Ρετοάβ. ϑουηθ- 
{ἰπη65, ἀραΐη, 6 πα ]σαΐεβ {Π6 δυσιπηθηξ δ5 ἴΐ 
ΤΏΘΥΘΙΥ ὈΥ ἃ ἀοΐ οΟΥ ρΡοϊηΐ, ὈΥ ἵνγο οὐ γε 
ψνογάσ, 50 {παἴ [Π6 βεπίθῃοα 15 ἰδ ᾿τηροσίθοΐ, δηά, 
85 1 ννεσθ, τα ]αίθα. Ἄν ε βεῈ Ῥδὰ] δἰτηοβί αἰἴζεσ 
1ῃ6 [βου οἵ ὙΠπυογάϊἊεβ. πη ρ] ουίηρ ἃ Ὀτὶεξ 
τυρρθα βίγ]8 (όγεσϊ, ὀχτί, δέ κοι γαροσο ρΕ71676 
ὁ γα 07:15) ὙΠ Ο56 ὈΓΘΥΤΥ ὑγου]α θῈ πλοῦα Παπηΐποιιβ 
ὙΠ ΤῆοΥ6 οαγα ἴῃ σοΟΠΙρΟΒιτοη,᾽ “Τ)εαϊο. πῃ ἘΡ. 
δα Κοηλ.,᾿ ΟΡΡ- ΙΝ. ῬΡ. 2, 3- 

2 ἜΡΗ. ν. 272--33- 



ἘΠΕ ΕἘΡΙΞΙΕΕΕ 

Νονεγα ἄοοθ5 56 Ῥδὰ] Ρῥτοςσθθα τηοτα 
ΘΏΓΙΓΟΙΥ ΔΓΕ ἢ15. σθηθτα] τ]α οἵ ἀϑοθησ- 
1 ΟΠ ΘΥΟΙΥ ΡΔΙΓΟΙ ΙΓ ἰοττη οὗ ἀπ Υ 
ἴο 115 1468] ῥγΠΟΙΡΙ 6. Τῃα σοη]αραὶ 
ΤΟΙ ο Π85. 115 τ] 066] 1ῃ [Π6 ἰονα οἵ [Π6 
Τηοαγηδίο (οὐ ἴου ΗΙ5 βροιῖιβα, πα ΟΠ τ ἢ ; 
115. Τα ]6 15 1ὴ {Π6 ΡΙΟρ ΘΕ ς ἀςοϊαγαίίοπ οἵ 
1ῃ6 Ἰοηρ Πιβίοτυ οἵ πυτηδῃ ἰονα, υἱτογδά 
Ὁ με ἐβίμεσ οἵ οὐυσ τὰσθ δὲ ἴπ6 ἢτγϑί 
Ὀγιαα] . ΤΙ {πῸ Ὀτιθῖ Ἰβείευ το ῬΠΙ]Θ πιο, 
αἰταο! θα το ἐπ6 ΕΡΙ5116 ἴο {π6 (ΠΟ]οββίαηβ, 
ἃ ἀδΥΚΟΥ ἀδρατγίπηθηῖ οἵ {πῸ6 ῥτίναίΐε [6 
οὗ δηςαγ 15 Του ΠΘα ἢ τῃ6 ΠΡΉϊ οὗ 
1ῃ6 ἀοβρεὶ. Πα τηοάς οἵ ἀθαϊηρ τ 
{Π6 αιδϑίοη οἵ σἰατοζν" ΠΘΥΘ 15 ποί, 1η- 
ἀεεά, 1Π6 βϑᾶπις 5 {Πα ρυγϑιθα 1 ἰγααΐ- 
ἴηρ {πὸ πιεϑίοῃ οἵ γηιαγζγζαρε. Βαΐ τῆς 
αἸἤδύθησα, αἰευ 411, 15 ποῖ 50 ΠΟ} ἢ 
Θ556 1141 ὈΓΙΠΟΙΡΙῈ ἃ5 ἴῃ {Π6 Ζρηθ ΜΠ]Θἢ 
ΔΙΒῈ5. ΠῸΠῚ {Π6 αΙΠδγεηΐ οἰτουτηβίαποεβ 
Δ Π4 βίδγηρ- ΡοΙηΐ5 οἵ {Π6 ἔνο ΕΡΙ51165. 
ἘΡἢΠαϑίδηβ 15 ἃ ἰγϑαίῖϑα ; ῬΗΠΘΠΊΟΩ 15 ἃ 
71:026. ἘΣ ΘΒΙΔῃ5 15 {Π6 ᾿γτῖς ; ῬΒΠ]θποη 
15 1Π6 164.}} οἵ 1πη6 Νὲνν Τ᾽ εβίαπηθηί. ΝΟΥ͂, 
ἀρδ1ηι, 4065 {π6 Ἰο(ο. Ὀδίοσα τι5, πκὸ ἴΠοβα 
ἴο ἰπ6 ἘΣΡδϑιδὴβ δπα (ὐο]οβϑιδηβ", δά- 
νετὶ ἴο {π6 αἸΙΡΏΠΥ οἵ ὄνθῃ [Π6 5]ανε᾽β 
γγοΥΚ---ίο [Π6 ἀϑϑυσαποα ἰῃδΐ ἃ. ΠθανΘ]Υ 
Μαβίοι 5 εὐε 15. ἸΡΟῚ ἢϊπὰ ἴῃ [Π6 ΠΟΙΒ6, 
1ῃ {π6 ἢε]4, ἴῃ [6 ν]παγαγά, [ἢ ἴΠ6 211]], 
ΓΟ] ΟνΙηρ ΠΙΠῚ 1 συτηραίηγ ἴο {π6 οὔ- 
ΒΟΌΓΘ Τ]ΔΤ ΥΓάΟΠ οἵ {πεῈ οἴοβ5 δπα [Π6 
ἀγάπα]! ρπηρα ᾿ηΐο {Π6 ΔΙ ΡΥΟΥ8᾽ ΡΟΟΙ. 
Ὑ εἰ [Π6 ΘβϑθηΈ14] ΡΥ ΠΟΙΡΙ65 ἀγα {Π6 5816. 
ΠΡ ΠῈ ΘΑ ΠΣ] ἢ; “το ἴο  γοῖι “5π 
Ῥεαοθ το (οα οὐ ῬΒαίΠου δηά [πα 
Τιοτὰ 7}6515 ΟΠ τβι ᾿ 15 [Π6 ῬΓΙΠΟΙΡΑΙ 
5] 6 οἱ οἵἉ [Π15 Ἰδτίεσ ᾿ηΐο {Π6 βϑδῖὴθ ΠΙΡἢ 
5ΡΠδῖα οἵ ἀορτηδίις ἱτπαῖ [ΠπῸΠῚ ὙΠΙΟ 
1η86 οἴποῦ ἘΡΙ5{165 ἴακα {Π61ῚΓ Βεριπηϊηρ΄. 
ἼΤΠ6 πηοίϊνγα ρον 411] οἰπεῖβ [ῸΓ ἰῃ6 
Ῥαγάοη οἵ [Π6 5]ανα τῇδ ΜΧ0Ὲ11 6 Πιηϊεά 
αἱ ἴῃ [Π6 “Ἃταςα δῃηά ρεδοθ"." Ἐδίημ]Υ, 

1 (ξεηῃ. 11. 24; ἘΡἢ65. γ. 20, 21) 32. 
5 διασεῦγ Ἠὰθ Ὠδθη ἀεῆποα δ5 ἃ “" οεσυίδ! ἢ 

οΟΠΠοη, δοοϊΘπία !Π]γ ἀθποίθα ὈῪ ἃ παπια 4ε- 
τῖνϑα ἴτουὴ {Π6 Παΐγθα [6] ὈΥ ΟΠΘΥ παῖ]οη5. [ῸΓ 
6 ,δείασοῖς ταορ." ὍὙΠῸῈ ννοτὰ σίας ΡΥ Δ ΌΪΥ 
ΔΥΟ586 ἴῃ οὐἱοηίαὶ ΕὙΔησα ἴῃ {Π6 εἰσηίῃ οεπίατγυ, 
ὙΠΘη ὈΥΪΠΟΘ5 Πα ὈΒΠΟΡ5. ὙγΈΓῈ ΥἹΟῚ 1 «ϑεζεψο)ιῖς 
σαρίϊνεβ. ΕὙΟΠῚ ἴπθποα {Π6 γνοτά οχίθπαθα ἴο 
ΘΘΠΘΙΆΙ τι56, ἀπ ἴο {πΠ6 τηοάθγη Ἰδηριιαραβ. 
(αἸθθοη, οἷ. 1... ΝΟ]. ν. Ρ. 291, δα. ΜΙτηδη. 
5ε6. ΜΕ] Θυ, “ Εἰγιηο] οσΊβομο5 ΝΥ Ουζθυθιιο. (6. 
ΘΟ] ΒΟ θη ΘΡΥΆΟΠ6,᾽ 5. ν. σμαῦδ.) 

5. ἜΡΗ. νἱ. 5--- 8; (ΟἹ. 11]. 22. 
481: Ηϊείοη. “"Οομηηθπί. η΄ ἘΡίβί. δὰ 'ΡΗΪ- 

1επι.᾿ Τοὴ. 11. Ρ. 644 (εαϊξ. ΜΊρΠΕ). 
ὅ “ΤΏΩΚ, Π6 566η15 ἴο 580, Ποὺ το ἢ 

ΠΟ ΒΕΠΠΕΕΝΜΤΟΝ; 823 

1 δἱ 811, ᾿ἱπαϊοαίεα ΕΥ̓ οὐγ ἐγα βίη, 
“ΤΟΥ Ἰονε5 5αῖκθ,᾽ [Πη6 χηοίϊνε οὐ {πῆς 
δτθαΐ Ἰονε---οὔ Η]πῚ ΠηΟ 15 {Π6 Τιονε--- 
15 σοηνευεα τὼ [ῃ6 ψοτγᾷᾶβ--ο [ῃ6 
Τιονε 5 β8κ6 (ὁ 1 σαίῃευ Ῥεβθθοῦ {Πες," 
(υ. 9.) Ἶ : 

ἼΠε ἘΡΙΒῈ]6 ἰο ῬΠΙΠ]οπΊοη. σαπηοί ΡῈ 
1ΠοΥΟ ΡΥ πηάεγδίοοα νους 5οΠη6 
Κηον]οᾶρα οἵ [ῃ6. φεπεσαὶ σοπα το οὗ 
5] ΥΥ ἴῃ ἴηΠ6 Ἀοιηδη ΕἸΏΡΙΓΘ. ῬΟΒΒΙ1ὈΙ]Ὺ 
ἴῃ 1Π6 50 ΝΟΥ ψγῈ ΙΏΔΥῪ Πηα ἃ ἴδιν 111π|5- 
ἰταϊϊνθ ῬδγΓΟυ] 15. ΠΟ Πᾶνε εβοαρϑά 
1η6 οὈβευνδίϊοη οἵ β5οη8 ψηὴ0 Πᾶνε βΌῸΠΕ 
ΟΥ̓ΕΓ [15 γν6}]-ο]βαπηθα Πε]ά. 

Ιη δνεῖυ Ρτόνίηςσα οἵ {πε Ἀοιηδη Ετη- 
ῬΙγθ, ἴῃ {πΠ6 σεπίτε οὗ Ἔν υΥ ἔαηγ, {Ποῖα 
ψΕΙῈ ἴο 6 ἰουπᾶ δἱ {Π6 ρεγοῦ οἵ ϑ8ιὲ 
Ῥαδι] 5. ΤΠ] δίγγ, Δ Δἰπηοδί ππησοπηϊοά 
Ποτάθβ, “δὴ ΠΠΠΑΡΡΥ σοπαπ το οὗ τηεη, 
ΠΟ επαιγαα [Π6 νγειρηΐ, νι ποιι 5Πδτηρ 
1ἴπΠ6 Ῥεμεῆίβ οἵ βοοιείγ᾽. Τῆεβα 5αναϑ 
γγΕΓῈ ἀανοίβα ἴο δ 8}} θαΐ ᾿σγειη θα 18} 18 
ΤΪΒΟΙΥ, ΔΠα ἴο [Π6 νσθϑθ [π5ΘρατΆὈ]6 
ἴτο τ {ΠῸ61 ρΡοϑιίίοη. ἘῸΓ ἴῃ [Π6 της 
86] ἰθοΠ]ηρ᾽ 5011] οΟὗἁὨ 5] ΕΥΥ γ᾽ 65 Ὁ, 
ἘΡ 1 ἸΠΓΘΡΓΘΒΒΙΌ]6 Ἔχ θοσαησθ. ὙΠΟβα 
ὙΠΟ 56Ε 664 {πΠ6 τηοϑὲ σοη ΓΔ] οἰ ΟΥΥ 
ΠουΤΙΒη6 4 ἰορείμευ πη ογΓ [Π6 5ΚῪ ψΠΙΟἢ 
Ονευππηρ Π6 απ. {πᾶς ψψεῦα το θη 
Ὀγ 6586 ΠΠΠΔΡΡΥ Ρεϊηρθ. Οἡ [πῃ οὔα 
Βαηπα [6 βεηβιδ ν, {Π6 ρτόΌβθπΠ6855, [Π6 
ΟΥ̓ΠΘΙΥ ανεη ἴῃ ψΟΠπΊΘη", {Π6 ΤαΡϑοΙίγ, 
1Π6 δι Θσ5η 655 ὙΥΠΙΟΠ ὉΗ]ΠΙΤΙ 64 ΡΟΥΨΕΥ 
Ὀτεεαβ ἴῃ ἴῃο886 ψγὴο ΠΑΡ 4Πγ τῆονα ἃ- 

(σά Πα5 [οὐρίνεη γοῖι, πον γοι ἃΥα βανεά ὈΥ͂ 
ας; ἰτηϊίαϊθ γοῦν Τοτά. δ α]580 ῥίδαγϑβ ἰοῦ 
2εαες ὉΡΟῊ Πΐτη, ἴοΥ {Ππαξ παΐαγα !]ν (Ο]]Ονν5, θη 
νν6 [Ό]]ονν Η πὶ, νν ἤθη συᾶοα Δ Ὀ] 465." 51 [Πα ῃη. 
ΟΠ τγϑοβί. “μη. 1. ἴῃ ΡὨΙ]Θη1.,᾿ γΠῸ Ρτοσθθαβ ἴο 
ΔΡΡΙΥ ψ] ἢ ΡΘοι]αγ ροϊπΐί [Π6 Ράγα]6 οἵτπα σέσϑεβ, 
Μαίι. χν]. 23-35. [ΛΙΠΕΥ τεδα {Π6 αρίβί]8 
ἔτΟ μὰ {Π6 58η16 Ἰοξίγ ροϊηΐ οἵ νῖδνν : “γα νγε 568 
πονν 851 Ῥδὰ] Ιαυϑίῃ Πϊμηβο] Γ οαἱν ἔοΥ ροοῦ Οπαβὶ- 
τηϊι5, Δη4 Ρ]θαάθίῃ 15 οαῖβα ΜΙ] 15. τηδβίεγ ; 
Δηα 50 βοίζεί ἢ ΠΙπηβο  ἂ5 τ μ6 νοῦ Ομπδβίμημ8, 
ἀπ Πα Πἰπηβο]Γ ἄοπμε στοηρσ ἰο ΡΒΙ]θηοη. ἔνθη 
45 ΟΠ τβί αἸά ἴοσ τ ἢ οαά ΗΙ5 Εαίποσ, {ππ5 
150 ἄοίῃ δὲ Ῥαὰὺὶ] ἴοσ Οποβίηνιβ νγἢ ῬὨΙ]ΘΡΊΟΗ. 
Ὗγε αἵ 81] Ηἰβ Οπεβϑίτηὶ ἰο τὴν {πιηκίηρ. 
(ποίεα ιν ΒΙίβμορ Τλρμιίοοί, “ ΟΟ]οββίαῃβ δηά 
ῬΒΙ]Θτποη,᾽ Ρ. 318.) 

1 ΟἸΡΡοη. 
3 ΤΠδ |1π65 οὗ ἃ ρτϑαῖ ΕὙθποῆ ροεὶ ἀγα ἄγαν 

ἔγοτη {Ππ6 οτὐἹρὶπα] : 
Τι6ϑοὶθ---ὴ 56 [αἰβαπί σοἰϊἤξου, παῦγαϑιιβα, αγαπΐ 
5οη ΤΊΡ]16 ἃ 565 ρίεαβ αὶ ομαηίαϊς ΘΓ 

ἰθη γ65568---- 
51 Τ᾿ ὅβοανε Ῥθύβαπθ δυγαηρσθαῖὶζ τη] 565 ἴγθββθ8, 
Τλιῖ ρῥἰαυασίε 165 βεῖπβ πι5 ἀθ 5οῃ ἐρίηρ]α ἀ᾽ου. 

ὙΙοίοῦ Ηπυρο, “1. Τιέρεμας ἐε5 ϑῖὲδο]εβ. 
Τ)έοσαάεπος ἀς Ἰλομιβ.᾽ ΤΟμι. 1. 52. 
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τη ηρ᾽ [6]]ονν- ογθαίγθ 5 γγΠ0 ΓΘ ἰοίδΠ]ν τπ- 
ΔὈ1]6 ἴο τεϑιϑὲ [Π6 ἀρρίόδοῆθβ οἵ {ΠΕῚΓ 
Ἰδὲ οὐ {π6 δχουθιίδπος οὐ {Π61Γ ΔΏΡΕΓ. 
Ομ [6 οἴμεῦ Ππᾶηα, νίσθβ. ἀρρδίθηθν 
᾿ποοηϑβίϑίθης ἢ ἰΠ6 56, οὗ ἃ ἴγ06 ὉΡΊΙΕΥ 
ΔΙΑ ΠΡ ΠΟΥ 5{Π], Πουτϑηςα ἀπα δροιππηά- 
β. ὙὍπΠδε τοί ]θϑθηεθθ οὐ ἰγγαπηῖοαὶ 65- 
Ρίοπαρα παηϊεά οἱ 8 ἀ558551η [ἢ ἘΝ ΟΥΥ͂ 
σον τ Πρ᾽ Γαρτεϊνθ. Α 5|6 6 ρ]655 5 5ΡΊΟΙΟη 
μαϊθ δηα ἀθβριβθα {Π6 ΤῊ] ΒΘ 16. ογθᾶ- 
ἴατα ΠΟ ι ἴἰ Πα α ᾿π]πτοα. ΤῊ Παπρτεϑί 
Οὗ ᾿δῇ δη4 ψοιηδη νγεπί ἴο {ΠΕ6ῚΓ 665, 
παπηϊθα ὈΥ {Π6 πΙρμ Πγ θαυ οἵ δη -ουί- 
Ὀτοακ ἀπιοηρ {ΠΕ ]Γ Παηάτθάβ. οἵ ἄβρεη- 
ἀθηΐβ, δηα οἵ ἥτε ἴο ΡῈ σιθηοποα πῃ 
ΡοοΪβ οἵ δΙΪοοα". “'Απ δίπηοβρηοῦθ Ὀτοοα5 
ΟΥΕΙΓ 5ἰανε-ϑίαίθϑ. ομαῦρεα νι ἢ [Π6 [δαΓ 
ὙΠΙΟ σρτίηρθ ἤο {Π6 ΘΟΠΒΟΙΟΙΙ5Π 655 
οὗ ἃ ρτεαῖ ὑτοηρ᾿." 900} ψέετα [Π6 
νίοεϑ ΜΏΙΟΠ Ια αΥ ΘηροΠογθα πη {ΠῈ 
Ππρατίβ οἵ ποθ ψΠοπὶ ἰη6 ἰπϑι ας 
ψγὰ5 ϑιρρΡοβοά ἴο ρίοῆπί. ὙὍπῈ εῆξοϊ 
ΠΡΟ {π6 5ἴαγεθ ἐπε ΠΊΒΕνε 5. 15 ΜΠ ᾺΈη 
ὍΡΟΙ ἃ ΠυΠπα͵εα Ρᾶραβ5 οἵ οἰαββίοαὶ Ππ6- 
ταῖατα, ΠΕ α ΠΕ ψ] ἃ ΟΥ̓ΠΙ ἃ] πποοη- 
ΒΟΙΟΌ5Πη655. ΤΠοῖΘ γα Ταδα [6 τηξδη- 
Π655, {π6 Παζίετγ, [π6 σοννατάϊοθ, [ἢ 6 58}- 
ῬΓΕΘΒΘα Παίγοα, {ῃ6 ᾿πηροΐϊθπί Ὀαυτδβίβ οἵ 
ἔατγ, ἴῃς ἀθχίθυν ἴῃ ται γιηρ Οὐ͵Οι5 
ἄδϑιγθθ, {π6 ἤδβραῖτ ΠΟ. οδίομαβ δἵ 
ΘΥΘΓΥ ὙΠΠ]ΔΙΏΥ Δ Πα ΕΥΟΥῪ 5ΘΠΒΙΔΠΙΥ 85 ἃ 
Θο] θη ΟΡΡογίαΠΥ οἵ Θη]ουπιθπὶ ἸΡΟΠ 
ἃ ΤΙ ἸουτηθΥ ἴο δῃ ᾿πϑνια 06 ογοββῆ. 
ΤΠ6 τοῆσθχ δοίίοη ἸΡΟΩ [ῃ6 πιαβίευβ ἀπά 

1 ΤῊ αὐριτηθηΐ οἵ (αββίιβ ἴῃ ἰανουγ οἵ εχε- 
οαἰπρ ἴῃ6 ἴουσ παπαγθα 5ἰανεβ οἵ Ῥεάδηϊιβ 
ΘϑοιηἋπ5 [ΟΥ̓ ΠΟΙ Ρ]ἸΟΙ ΕΥ̓ ἴῃ {ΠΕῚγ τηαβίθυ᾽ 5 αββϑαβϑϑὶ- 
παίΐοῃ ἰἴ5 ἄγαννη ψἸἢ (Π6 ἀαγκοβὲ ρα πο] οἵ Ταοῖ- 
ἰᾳ5. ““«ϑμοζεεία. τὙπδ]ουϊθιιβ ποβίτβ Γπουπηΐ ἴη- 
σεηΐα βθυψουιμη, δἰϊαηη οἷπὶ ἴῃ ἀρτὶβ δὰΐ ἀουηῖθι5 
εἰβάθιη παβοθυθηζαγ, οαυἰαίθπησιιθ ἀοτη! ΠΟ Τη 5[α- 
εἶπι δοοϊρεγεηΐ... Ῥοβίαθατη νεγὸ παίϊομθβ 1ὴ [α- 
τη 15. ΒΑΘ μι5... ΟΠ] αν! ε πὶ ̓ἰβίαπη ΠΟ ἩΪδ5Ϊ τηθία 
σΟοτοιιουῖβ. “ΑΠπΠα].᾽ ΧΙν. 44- Με Ετοβί (272 
ἦρος.) χφαοίεβ {πΠ6 ἢπε 1165 : 
56 Ρ6 δἴϊατῃ δπλα]1, ἐαγθαΐο δα Ἰ πη] Πα ΒΟΤΏΊΏΟ, 
Ἐχρανϑα ἰγασθη ΡῈῚ ναβία 5:16 πιὰ νΟ ΘΠ. 

(Θ1Πὰ5, τ. 61.) 
966 αἶϑο [πε ουυ! 16 ραβϑαρο τότ ϑαπθοα, σποϊθα 
σεῤγα ἴῃ ἴπΠ6 ποία οη Κοπι. νἱϊ. 13, δη4 Ὀγ Βοϊ5- 
5160, “1ἃ τε]σίοη Κοιηαΐϊπο,᾽ ΝΟ]. 11. Ρ. 380. 

2. Μὲ (οϊάνίη ϑιηπ ἢ: “θοο5 {π6 ΒΙΡΙΕ βαηο- 
του Αὐπδυίσαη ϑΙανογυ ̓ Ρ. 86. ΤΠΕ γθᾶθοπ ΨΥ 
ἐπ6 Αὐηθυΐίοδη 51ανε ϑίαΐοβ μα ΠΟ γβᾶβοη ἴο [θαυ 
Δυτηθα ἰπβατγθοίίοη ἸΡῸΠ ἃ ἰαῦρα 50816 15 βῬονγευ- 
ΓᾺΠν σίνεῃ Ὁγ τ ΟΠπαππηίηρ---“ Ἀοπιθ δα βουῦνηα 
ταῦθ, ας ΠΕ οἴανεβ πα Ῥβθη [τεεσηθῃ. [ἢ 
115 σΟΙΠΙΥΥ {πεῖθ ἃγ6 ΠῸ τηδίθυία!]β [ΟΥ̓ ΒΟ ἢ 
ναῖ5." γοιῖς, ν. 64. 

8. Θ6ῖο οὐπισθιῃ ξαςατατη ΤῊ]Π1 ΒΘΡΪΟΓΕΠῚ, 
ΤΙ βιιηΐ ΠηΔ] ΟΥ̓Θ5 51]. 

Ρ]απὶ. “ ΜΙ]. (]οΥ.᾿ 1. 4: 10. 

ἹΝΈΕΟΙΡΘΘΟΤΙΘΝ ΕΘ 

{ΠΕῚΓ [ἈΠΔ1Π165 ψγὰ5. ᾿πηπηθη56. ὙΠ [4Ζ,- 
655, [Π6 ᾿γίηρ, {Π6 βυϊκίηθϑ5, ἐπα [Πϊον- 
15 ῬΙΟΡε β᾽165 οὗ [Π6 πηΔ] ΟΠ Υ οἵὨ 5ϊανεβ, 
τηδὲ πᾶν ῬβῈπ ἃ ρεγρείμαὶ βοιτοα οὗ 
ἸγΓΙ ΓΙ ΙΟη ἴο [ΠΕ] Τηδϑίετθ. ΟἸΘΒΙΠΠΠ5 
τηθιδὶ ρδγρείμα!!ν ἤανε ρτονοκεα ῬἢΠδ6- 
τῆοη. Ηἢδξ νγὰβ ποῖ ΟἿΪ]Ὺ ἃ 5ανβ, Ὀαΐ ἃ 
ῬΗτΥρΊδη, ᾿ΠΟΟΙΓΙΡΊ]6. οχοθρί ὈΥ ὈΪον8, 
ΠΘΥνΟΙ5 ΔΠ4 σον Ια ἰο {πΠ6 ᾿ἰαϑδὲ ἀε- 
στεε, ἴῃ της δϑεπηδίίοη οἵ {Π6 τηδγκείβ. 
Βαϊ δνεη {Π15 Ρεγρεῖαδὶ Ἐχαβρεγαίοη οὗ 
[ΕΠΊΡΟΓ 56. ἃ {πῆες σοιηρατθα ψἢ {Π6 
ΤΏΟΓΘ [ΟΥΓΌ]6. 615 οἵ ἃ ἄδβερεγ οοη- 
τἀτηϊηδίοη. ΤΠ6 ἔδυηγ οὐρῃξ ἰο θῈ ἃ 
τείγεαί ψΠΟΙΘ. “ΡΟΙΥ ταρόϑε5 ἴῃ {π6 
Ῥοβοπὶ οἵ ογάδυ Βεΐ {πῃ ᾿πποσθῆοα 
οἵ ομ]Ποοά, ἀπα {Π6 τηοάαβίυ οἵ γουίῃ, 
ψγεῖς ἀθἢ]εα Ὀγ (Π6 φΡρτεοοοίοιι5 Κπον- 
Ιεᾶσε οἵ εν} ψ θοῇ νγαὰβ5 ἰογοθα Ὁροη 
ΤΠ6η} δἰ ΘΥΘΙΥ ἴὰτη ὈΥ [16 ΘΧΘΠΊΡΙ6 ΟΥ̓ 
Ὀγ πε Ιαηρταρα οἵ 514ν685--Ὅγ {Π6 βρεο- 
ἴδο]8 Αἰ οὔ [ΠῈ νίςεβ ΠΟ ἢ 5ᾳο ἢ Ὀεῖηρ5 
τεβιϑίεα, δηά οὗ {Π86 νῖσεβ ΟΠ {ΠΕΥ͂ 
1ηγ]ῖθα. 

ΟΥ̓ τῆς ἰοίδ] 1οβ5 οὔ {πε τηοϑβί βἰθτηβη- 
ΤἸΔΤῪ ΤΙρῃϊβ ΠΡΟ᾿ {πΠ6 ρατί οἵ {π6 5ἴανεϑδ, 
ἃ ἴΘΥΎ0 16 ̓Ἰπδίαπος οσσυτταα, [ἢ 41} ρτοθα- 
ῬΙΠΕν αὐ {ΠῈ νεῖν Ρρετιοά οἵ 51 Ῥαι}}5 ἢτϑέ 
ΒοΙηΔη ΟΔΡΕνΙΥ (Ατῦ.Ο, 814, Α.Ὁ. 61). 
Α 5]1ανε ἴῃ {ῃ6 ρτεαΐ Ἀοιῆδῃ ΠοιβθῃοΙ]ά 
οἵ Ῥεάδηϊαβ ϑεουπάιϊιβ Πα δϑϑαβϑιπαίθα 
ἮΪ5 Τηδϑίευ, ὙΠ ΘΊΠΕΥ ΠΌΤ βοῖῆθ ΟΥΠΪΟΙ5 
Ἰδαϊοιιθυ, οὐ θβοδιιβα ἢ15. ΠΡ ΘΥΕΥ πγὰθ ὑη- 
ἸαΒῸγ τολιβεα δἴεσγ μπῈ παᾶ ραϊᾶά {π6 
ΡΙοα ἤοη 5. οὐ 2εειμέμενι. ὋΤῊΘ 
γΠΟ]6 ΠοιιΞΕΠΟ]ά, ἴο {πῸ πυτηθεῖ οὗ 400, 
γγὰ5 ΠΑᾺΌΪ6 ἴο σαρ αὶ] ραηιβῃμηθηί. ἔνθῃ 
Βοπιδη 5ΟΟΙ Εἰ νγὰ5 5ῆ8 Κεη ἴο 1[5 σαηίτα 
ὈΥ {πε ῥτοβρβοΐ οἵ δ5ιοῇ δὴ δχβοιτοη, 
Δ η4 {πΠ6 ϑεπηαία μεϑιίαίθα ἴο σαυτ οὐ 
τη6 αν. [ἢ 4 βρεεοῖ, ψοβα βιὈβίαποα 
5. ρίνεη ὈΥ Τδοῖπιβ, (5515 δυριθα 1Π 
ἔάνου οὗ βεϑνεγιίγ. Ηἰβ δριπηθηΐ, 8Π 
ὍΡΡΘδ] ἴο μαίγεα δῃηᾷά τθιτου, οοπο πα θά 
ἢ [Π6 600] ἀϑϑαμαρίίοη ἰπαΐ “ΘΕ 
στραΐ Ἐχαιηρ]θ τησϑὲ θῈ Δ] ονεα ἃ σατγίδί ἢ 

1 ἐ Ῥῇγυρσεαβ βεγὸ βαρίπηΐ"-- ῬΏγυραβ Ρ]αρβ 
τηθ]οτοβ πππηι "ἢ ((ο. “Ῥτο ΕἼδςοο ἢ). 

(Θ]ανεθ δῖθδ παεΟθββατν ἰὐγϊδἰησ," βαγβ 
ΟΠαππίηρ. “1 15 ἃ βἰρῃηϊῆοαηί ἕδος {μαΐ 1{Π68 
Οὐδεὶς ργατητηδτίαμβ, ὙΠ 5] νεσυ Ὀαίοτγε {ΠΕΙΓ 
Ἔγε65, ἀευινεά [ῃ6 νδυΐοιιβ Π8Π165 ἴου 5] αν ΕΥΎ ἴτοτα 
νῖςθβ. ὙΠΕῪ ἰουηά δοῦλος ἴῃ δόλος, ἀνδράποδον ἴπ' 
ἀποδόσθαι, ἀπια ςοπηεοίεα θεράπων “] θείνω ἀπὰ 
τύπτω. ὙΠΕΥ ψγετα ἢῸ ἀοαθί Ρειίευ δοηαδϊηἰθα 
ἢ 5] αν ΕΥΥ {παπ οἰγυλοϊοσυ." ϑ8εε οἰζαϊοηβ 
ἔγοσηα {π6 “ Εΐγιμοὶ. Μαρ." ἴθ Δα ]ομ 5. στθαΐ 
ψοῦκ, “ Ηἰβίοῖτε ἀς 1 Ἐξοίαναρε. 

πανυνν  αννγις 

ὙΨψυν σὰ 



ὙΕΕ; ΣΡῚΘ ΕΠ 

ΤΩΔΙΟΊΏ [ῸΥ Ἰη] βίος, Δη τΠπδξ δὴν ἡ ΟΠΡ; 
γγΠΙΟἢ ταϊρης ΡῈ Ἰηῆϊοίθα ΠΡΟῊ 1ΠαἸν] 1415 
γγ8.5 ΤΠ ΟΥ6 ἴπδη αἰοηφα [οΥ Ὀγ [πΠ6 ρΈΡ]1ς 
Ῥεηεῆί." ΤΠ πῃ θεγ5, {Π6 ἀρο, [Π6 56 χ, 
ἴπ6 δατηπίεα ᾿Ἰπποσθῆςα Οὗ νΕ͵Υ͂ ΤΏΔΗΥ, 
ψΕΓα οί Δ]]οννεα τὸ ννεῖρῇ ἀραϊηβί {Π15 
Ῥαβ8 δη4] αὐ] 5ρ6οῖα] ρ]θαάϊηρ. Τί 15 
ΒΟΙΠΘ 58 {153 ο.]0η 0 ΚΟΥ {Ππᾶΐ Οὐ σΟΠῚ- 
ΤΟ ΠυΠΠΔΠΠΪΥ δ βϑοτίθα 1561 ὈΥ οπα 
ὈΠΕῖ ϑδίατὶ οὐ ᾿πάϊρημαηΐ ΠΟΥτοσ. ὍΠῈ 
ἐχϑοιίίοη οἵ (6 400 οου]α ΟἾΪΥ Ὀ6 
ΟΔΥΤΙΘα οὐ δἴευ Π6 ἰϑδδθβ οὗ δὴ [τ- 
ῬΕΙ͂] ἄθοῖθθ, Ὀδοκθα Πρ ὈΚ ἃ βίτοῃρ 
ῬΟΟΥ͂ οἵ ἴτοορ5 ψγῆο 1πΠ664 ἴ[Π6 ψῇοΙ]ε ψγὰΥ 
ΔΙΟΠΡ  ΠΙοἢ {ΠῸ σοΠεμηθα νεῖ ἄταρ- 
Βεα ἴο {πξ6 ρίαςε οἵ ριπιβησηθπς ̓ν, Νὸ 
ἄοιθιὲ {πογα τηϊρῃξ Ρ6, αἀπᾶ ἰπεγα σεῖο, 
ΕΧοθρίϊομβ ἰοὸ {Π6 ρΈΠΕΙΑΙ ἀδικηθθ5 οὗ 
[Π15 ῬΙοίαγα. ὙΤΠΕΓΘ 8416, ΤῸ ἰπϑίδηςε, 
ΤΠ Θηΐ8] ἸηΒΟΙρίΙοη5. ΠΟ. αἰίοϑε 
1Π6 δχβίθβποθ οὗ βυιραίηγ ψ ἢ [Π6 5ἴανα, 
ΔῊ ανθὴ οὗ {ππ6 σΟΠσετη [οΥ ΠΙ5 1085. 
(γεῖ ἃ Ῥδίηῇι]! σαβρίοίοη ᾿πϑιηπδίθβ 1561 
85 ἴο 50ΠῚ6 αποίθ Ὀγ Μ. Υγνδ]]οη, ποίς 
Ἐ2, 11. 470:) Οπα δὲ ᾿ϑαϑὶ 85 θδεη 
Του η, 1π ΠΟ ἃ 50η Ρτοπηδίατευ οαΐ 
ΟΥ̓ Θρβακβ ποιη {πΠ6 βίοῃθβ, δηα δῆῇξο- 
Ἐοπαίθὶγ θθβθθοθθα {ΠπῸ ΓΙ ΠΕΥ ψΠῸ 5101- 
γίνε ΠῚ ἴο ρυαηΐ {πΠ8Ὸ τηΔη 5510 0 
Οἵ ἔψο 5ανεβ ψηο Πα πηϊηϊβίεσεα το 
Ππη". Ὑεὶ {πε Ροβίτυ οἵ ΨΊΓΡΙ] πηδᾶν Βα 
ἈΡΡΕδΙβα ἴο οπ {π6 οἰῇεῖ 5146. ΨΊρΙ] 
ῬΟΞβεβϑϑά {Πδΐ [θη θυ η 655 οὗ τουο ἢ ψ ΠΙΟἢ 
ΤΉΔΚα5. ΠῚ “ἴΠ6 ἢτϑδί οἵ {πῸ τηοάογηβ." 
Ηδ ϑ5υιραίῃϊζεα ἢ (6 ἔτεα Ια θοι οὗ 
[6 Ῥείυ Πιβθαηάμηαη. Οπε εχαμίβιίε 
Ῥάββαβθα ὑτον 5 [Πδΐ Πα σοι] πηάεγβίαηα 
ὉΠΑ ἴδε] [ῸΓ {π6 βίγιρρ!εβ οἵ {Ππ6 Ῥοοῦ 
Δ Πα νἱτίποι5 Ποιιβοντο, 

---οαϑίι) τι 5ΕΥναΓα ΟΠ 116 
ΟΠ] Ρ15, εἴ Ροβϑιὲ ρᾶγνοβ δἄποεγε παΐοϑ. 

Βαΐ ονιάθησα 566 ΠῚ5 ἰο 6 υγαπίϊηρ {Ππαΐ 
ἢξ ἜΥ̓ῸΓ νγαβίβα ἃ βρῇ προ {πε δο]εοὶ 
Δα 5ΠΙν ΘΓ Πρ᾽ 51αν 6- ΟῚ] νγΠΟΙῚ {Π6 Πα βίγθο5 
ὈΓΡΘΩ ἴο ΠΕῚ πηγϑαιηεα νγοσκ, νγ ἢ 16 τΠ6 

1 Τδοῖξ.  ΑΠΠΑ].᾽ Χχτν. 42--4(5. Αποίπου ἐθυυῖθ]8 
Ἰηβίδποα δ 8Δη θαυ θοῦ ἀαία ταύ Ὀὲ οἰϊεῆ. Α 
ΒΑΙδηΐ βανα Πα πϑεὰ ἃ νγβαροη ἴῃ ᾿]ΠἸπρ' ἃ 
[εγοοίοιβ ΡΟδΥ ; Π6 τὰς οὐποϊῃοα ἴοσ {πε οἴξηςθ. 
ΤῊς ρτθαΐ Ἀοιηδῃ ογδίου [ΠἸΡΊΑ]γ ΟΌβευνοϑ--- "εὔχέ- 
γε ἄος γογίασϑο νϊαθαῖασ, πάπα ερὸ ἰπ Ὁ]]Δ πὶ 
Ῥατίθμι ἀϊβραίο. ((ς. “ἴῃ Νογγεηι,ἢ ν. 3.) 

5 ΤΗΝ νγὰβ 8Π Ἐχδιηρ]ς οἵ ψῆηαὶ {πΠῸ ἰαννγοῖς 
ἐξομπΙ Α}}Υ [θυτη θα τηα πα ]5ϑίοη ψεγζὲς φγεσαϊίοϊς, 
ἀ πα νγὰ5 ἰαπίδτηοιηΐ ἴο 8ῃ ἰηβίγαποίίοη ἰδῇς ὈΥ ψ1}] 
ἴο δῇ ἱπῃδυϊίου. 8566 Μ, δ], ιν. 11. ΟΠ. χ. 
“46 1 ΔΠ απο ἰββειηθηΐ." 11. 387. 
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ἀὝΘΑΥΥ ἴοτο Πρ] ΟἹ ἸτητηἜγθα [Πτουρἢ [ῃ6 
Βῃδάονβ οἵ [ῃ6 Ποῖ Ὀείοσε {πὸ ψἹΠίου 
ΤΊΟΥΠΙΉΡ᾽. Τιίου οἡ 1 15. ΟἿΪΥ ἤιδί ἴο 
58. ἰῃαΐ [Π6 51]10ν7 ργοόρτεββ οὗ βοοΐαὶ ἴτη- 
ῬΓΟνειηθηΐ, ΟΥ [Π6 5θογϑί ἢ] ταίοη οὗ 
ΟΠ τϑίίδη 1685, ρτοάποεα ἃ ποτε ἢπ- 
ΤΏΔΠ6 5ρ1Π|ῖ. ΡΊΙην σου] ἤξαγε οπα 
ΕἸοαπθηΐ Πα πηΔῃ 515 ΟνΕΥ ἰαθοιιτ, [οτορά 
ἴτοτη οἱορρεα ἔδοϊ, πηαϊμηβα Παηβ, ἀπά 
ῬὈτδηάθα Ὀτοννϑ---ἃ ἸασουΓ ΠΟ σοπίδπη]- 
Παῖβα [Π6 νΕΙῪ 5011] Ῥεοδιιβα 1 γγὰ5 ὃχ- 
τοτίβα ἔγουὴ ἀθϑραιγὅ, 

Βαΐ 1 [Π6 5]ανα Παά πὸ χζρψζε, 50 ἔὩ1 
ἃ.5 Ὦ]5 ῬΕΊβοη ΠΩ ῬΓΟΡΘΙΥ͂ νγὰ5 ΘοΠοοτη α; 
1 τῃ6 τε]. ῬυΠΟΙρΡΙ6. “Πα]Π] πὴ οαραΐ 
ἢαθαῖ" νὰβ δΌβοϊαίεὶγ ἀραϊπϑδὲ ἢΐπη ὃς 
ΤΟΡΑΤαΘΩ Θνεσν ἔοτπὶ οὗ δἀναπίασε δηά 
ΘΠ]ογτηθηΐ ; {Π15 ΤΕΠΊΟΥΒΘΙ 6855. Θη6] οδϑί- 
Ἰγοη ἸΙορὶς οβαβθα ἴοὸ θὲ σοπϑίϑίθηξς γῃθη 
ἴξ οατηθ ἴο 6 δρρ!Ι64 ἴο Πἰ5 ἀπι165 δηά 
ἴο Πἰ5. ἰγδηβρυθϑϑίοηθ. ὙΥΠθη ἰῃ6 5]αγα 
γγὰ5 ὈΤΟΌΡΗΣ ΠΡ [ῸΓ ΡαΠΙβῃτηθηΐ, ἴΐ ννὰϑ 
ἀἸδοονεγεα ἰπδΐ ἢ νγὰβ Πιιπηδη δέου 8]]. 
ΤῊς Ἰανν γγαϑ ΡΟ Π]ΔΙ͂Υ Βα ν τα 85 τεραγθ 
ἴῃ686. οἤξποβ. γῇ] Οπεβίπηιβ Παα ςοπη- 
ΤΠ 6 ἴῃ τηηϊηρ ἀὐαγ. [Ι{ ἡενίαἰθά 
ἴΟΓ ἃ ψΠΠ6 ΠΌμῚ {Π6 τορίοη οἵ ἔδμοΐ ἰηΐο 
[ῃ6 5.011 ἀοιηδὶη οὐ ἱπίθηπίίοη ; 1 θε- 
ΟΔΙ6. ΟΔΒΕΠΒΕΟΔ] ; 1 Ρυτϑθα {πΠῸ οτἶπηα 
ΟΥ̓ ΟΥΤη65 ΜΠ ἃ ρβάδηξίο βαθε]οῖν ψῃΐοῃ 
ΔΙπηοϑί δη ΠοΙραίθ ϑοΠο]αϑιϊοῖθιη. ὙΠῸ 
βίαν τηϊρῃΐς Πᾶνε ἰουπηθα πε ᾿πιθηίοη 
ΟΥ̓ Θβοᾶρε, δη4 τηδᾶθ βοῖηθ [66 Ὁ]6 δἷ- 
[διηρίβ. δὲ Ῥγθρδυιηρ ἔῸΥ ἔπΐατε ΠΙρῃΐ: ΠΘ 
ΤαΙρς ΤΠ6η Πᾶνα οἴνεη ΠΡ Πα ῬΕΠΙΟιΙΒ5 
ΒΟ 6ΠῚ6 1η ἀἜβραῖτ. Ηε τηϊρῃΐ Πᾶνε ογοββθά 
{π6 1 γοβῃ ο]4, πα θη δὲ ὁποα ἴῃ [6 ΔΓ 
ΟΥ̓ ΡΕηϊΐθηοα Πᾶνα τεϊυσηθά. Βαΐ τερθηΐ- 
ΔΠ66, Ταίπτη, ΤΟΘΈ ΓΕ ΙΟΏ, σου] ο] αἰ πη ΠΟ 
Ραγάοῃ. ΤὙηῈ Ὀγαηα νγὰβ βηπΆ}}Υ ἴο θ6 
αἰῆχοα. ὙΠΕεγα ψγὰ8 οπῈ ο] πἸπετΐπηρ οὗ 
ἢυμηδη αἸρΉΙΥ 1η [Π]15, ΠΟ δχαϊτθα {πῸ 
“ΘΒ δία] ρεύβοπ δ] ̓" ἀρονε ἐπε Ῥσαῖθ. ὙΠῸ 
οδίτ]6. σου] ΟΠΪΥ βίταν ; ἴῃ νἱἰτίπε οὗ ἢΪ5 
ΤΟΑΒΟΏΔΌΪΕ. 5011], ΘΥΕΙΥ ΟΠΕβΙΠηι15 νγᾶ5 

1 Νοοίεπη δἀάεθης ορετῖ, ψυηεμίασψε αα 1ὰ- 
τηΐηᾶ ἸΙΟηΡῸ 

Ἑχεγοεΐῖ ρεῆβο. 
“ Ζέπεια;" ν τ. 411: 

3. Τὴ οπβ οἵ ἢΐβ τηοβί δἱοαιβηΐ ραββασεβ, ΡΙΥ 
σοηΐταβίβ {Π6 ΟἹ] οὐ] ναἰΐοη οἵ [Π6 501] ὈῪ βαςοῇ 
85 ΟἸποϊηπαίιβ (““σαπάδηία ἰευγᾶ νοσηθγα Ἰατιγσθαΐο 
εἴ {ΠΠππΏ ΡΠ Δ}} ἀγαΐοσε ἢ νυ ἢ βοσν]α Ια ουτ. “Αἕ 
Παης Θϑάθιη 1118 νἱποίιΐ ρβάθβ, ἀαπιπαῖθε τηδητι5, 
Ἰπβοτιρίαιιθ σα]ίπβ δχεγοθπηξ ἢ ΠΟῚ ἰδτηθη βαγαᾶ 
[6 ]Π]Πυγ6. απὸ ῬάγΘη5. ἈΡρε)]αΐασ οο]αθ ἀϊοίτιν 
ἴρβα ; ΒΟπούβ Ἠΐβ αβϑιιηρίο, αὶ ποι ἰηνι (ἃ δᾶ εἰ 
ἱπαϊρπδηΐθ ογθάδίαν κἰς ἢε." (Ο Ρ]η. 8εα. 
“Ναῖ. Ηϊϑβι.᾽ Χυππ. 4. 



826 

ΠΑΡΑΌ]6 οἵ Ῥεϊηρ δὴ ὥ7οὶ οὐ ἃ μια 
Ζίνμ5". 

ΑἹΙ {παΐξ ἢαβ θεβη 5814 βθβαῦβ ροῇ {Π6 
οᾶ568 οὗ Ομπεβίτηιιβ. [ἢ βριῖε οὔ [πε αἰβίηο- 
τοη οἵ Ατἱβίοι θοῦ, 58 Ῥδὰ] ξε]ὶ {ΘΠ 5}1Ρ, 
4 αἰϊδοίίοη {Παὲ ννὰβ ᾿π4 666 ραΐεγηδὶ, [ΟΥ 
1Π8 5Ϊανε ὑποβα 501} Πα Πα δνακεπθα 
ὈΥ 15 ἰεδοῃίησ, Δ η4 ὑγΠοΠ Π6 Παδά ρῥτο- 
ῬΑΌΪΥ ὨΠη5ΕΙΓ ὈαριΖεά. (7. το.) ὍΠ6 
βΒίεσῃ ῬαγΥ οὗ ΟἸ βία ΤΩ ΟΥΑΠΠΥ ([οΥ 
Οπεβίηγιβ Πα Ῥθεη ρι οἵ {Πεῖϊ, τ. 18), 
πα τπ6 βοαη αὶ ννῃ]ο ἢ που] σετίδιΥ 
ΔΙΪ56, 1 ἐποουγασειηβηΐ οὗ 5061] “Ἰβίατ"- 
ΔΏς6 σου] Ρ]ΔΈΒΙΌΙν θῈ αἰτθυϊεα ἴο [Π6 
(ο5ρεὶ, ἱπνοϊνεά {π6 ῥϑιηα] ΠΟΘ σβιυ οὗ 
βεπαϊηρ Ῥδοκ {π6 Ταρτονα δἴανα ἴο ἢ15 
Ἰαβγ οἥεπαβα τηαβίεγ, ὙΠΕγα νγὰ85 ΠῸ 
ἀδηγίηρ ἰπΠαὶ ΟἸΘβίτητβ τπϊρῃς 6 58Ὁ- 
Ἰεοιεά ἰο ἄδηρει. ὍὙΠπ6 βαγίῃρ [παῖ 
ῬΗτυρίαηβ ΕῖΕῈ ᾿πρτονεα Ὀγ ἢορρίηρ 
ταϊρης 6 ῥΡαΐ ἴο ἃ οὔτ }]}γ ῥγδοίϊοα] ρτγοοῖ. 
11 νγὰβ. Ῥοβϑιθ]6 ἐπουρἢ ΘΕΥΔΙΗΪΥ τ νγὰ5 
ΘΙΠΙΠΘΠΕΥ ἸΠΠΡΤΟΡΔΌ]8 [ἢ ἃ Ποῖιδ8 ΠΟΙ 
γγὰ5 850 ἃ ληγοᾷ (νυ. 2) ἰῃαΐ ἃ Ἵγοϑ5 
τηϊσῃς 6 ἢ5 ἰοϊ ἡ. [1 τηϊρῃΐ μαννα Ὀθθη 
αἀπβοιητ. το τθοοηο]θ ΟΠΘϑιπλι5. ΠΙτηβο 
ἴο ἃ τείπση ἰο (οἱοσθθ. Τὴ 5ανεβ οὗ 
ΨΔΤΙΟΙΙ5. ΘΟΙΠΊΓΙ65. ΕΓῈ οτθαϊθα οὐ ἀ15- 
οὐδαϊεα 1ἢ τΠ6 τηατκεῖ ἢ σοηρ ΘΙ] 

1 ΤῊΣ εγγο νγὰβ τής 2 ερτέζωμε5----“ βουία 468 
Παρ δὰ ῥεῖ ρῖεα "ἢ (Δ. ΔΝ 4]Ποη, τ᾿. ὅο). Πα 
Ῥοββθββίοῃ οἵ 850 τῇθοῇ ξοβϑίπείῖς ἰηβῖσῃηΐ 85. 15 
δνϊποαα ὈΥ σατο] ἀπά ἰηΐεπί βίθαυν οἵ ρῥ᾽οἴαγεβ 
τγᾶϑ Ργθϑυτηρέϊνα εν απο οἵ [Π15 ουηθ. δ επηαυ- 
Ἰεῖα5. βαγϑβ οἵ [1{--““ αγεέγεῖ Ῥοί 5. απιὰτη ΠΟΥΡΟΥΪ5 
σἰτατη... νϑὶα! 51... ἐαὀρμίας 2ϊείας 5ιααϊοσὲ 1π- 
ταδαίατ.ἢ 

3 ΦΤΆΡΕΟ αἷὲέ δ7γγαγὲ εἰ ἤιρέγε Ἰυτηθηΐαπι 
ῬΟββΘ; πδο ἰδπίθῃ 67707672 πὶ 79 Ὑ 7147): Ε558 
Ῥοββθ. ὅεε ααοίαδίίοη ἔτοπὶ ῬοΟΙΠΡΟηΐ5 ἴῃ Μ. 
Ἄν Δ]1οη, 11. ὅο. 

8 Ῥεγῆαρβ, μουγευεῦ, Πιϑίϊοα Πὰ5. ΒΟΥ ΘΙ Υ ὈΘΘη 
ἄοπα ὈΥ ΤΠΔΗΥ͂ ΨΥΪ ΓΕ 5 ἴο [Π15 σγϑαΐ ΤΏΘΙηΟΥυ. ΕῸΓ 
Αὐήϑίοί!α σϑυίαί νυ δάτηϊ5 ἐῃ6 5] αν οἶβ Πυπηδηϊίν. 
“80 [2Υ ἔοσυίῃ 85 ἢ6 15 ἃ βανε ἴπεῖὰ ἴ5 ποί ἔπ|δπάᾶ- 
5ῃ1ρ ἰοννατᾶς ἢΐτη, Ῥαξ 50 [αν [ΟΥ[ἢ δ5 Π6 15 ἃ 
τηδη." Απᾶ Πε δάάς ψ ἢ 411} ἢϊ5 Πεατί---δοκεῖ 
γὰρ εἶναί τι δίκαιον πρὸς πάντα τὸν δυνάμενον 
κοινωνῆσαι νόμου καὶ συνθήκης, καὶ φιλίας δὴ καθ᾽ 
ὅσον ἄνθρωπος. “ ΕἰΏϊο. ΝΊΟΘΟΠΙ.,᾽ 1Π:. ΤΙ. 

4 «ΟΥ̓ ΠΟΥ θα ΤΠΔΠΥ ΜΟμ]α ὈΙΑΞΡΠΕΙΠΟΙΒΙΥ 
βαγ---ΟἸ ΞΔ ΠΥ Πὰ5 Ῥεαπ ἱπίγοάιιοο ἰηΐο 
Ἠυμηδη Ἰ6 ας 4 ςοϊνεηΐ οἵ βοοῖδὶ τϑ]δίϊοηβ,---ἰΐ 
51ανεβ αὺξ ἴο θῈ ἰβαεῃ ἔγομι {ΠΕ 1Ὁ τηαϑίθυβ. [ζ 15 
ἃ νἱοϊοπὶ δηὰ στενό! αἱ] οπασν ἰπίηρσ." 851 7οδπη, 
ΟΒγυϑοβί. Ῥγοοθτη. ἴῃ ΕΡίβί. ἃ ΡΒ οτη. 

5 ΤΗς Βοχηδη 58.{ἰτῖϑὲ σεργεβθηΐβ 580 ἢ ἃ Ρὰη- 
᾿ἸΞΗπιθηΐ δ5 ἱπῆϊοίβα ὈῪ ἃ ρβενβἢ μ]Ἰβίγα85 ΒΡ Υ͂ 
το ΟΔΡΥΙΟΘ : 

ῬΟΠΘ ΟΥΙΟΘΕΠῚ ΞΈΝΟ 
ονν ὯΠ ἐδοθζ, εἐβίο : 

51ς γοΐο, 5ῖς 7ι06ο. 
7άνεμαὶ, ϑαΐ. ΥἹ. 218, 5664. 

ΤΝΝΘΡΕΘΤΙΘΝΕ ΓΘ 

ίαιϊῖ5. {ἀπὸ Οτείδη νὰ ἃ [1471, δπᾶ {π6 
ΤΑ] πηαίαη Δ ηΘΘΥΟΙΒΙΥ σα] ΚΥ, (ῃ6 ῬΠΙγ- 
δῖδῃ νγὰ5 Ἰαισῃ α αἴ ΠΡΟη [Π6 σοΙηϊο βίασα 
85 Δ αὐτδηΐ οονγασα᾽. Απα ΟΠΘΒΙΠη15 
γγὰ5 ἃ Ρητγρίαη. Βαΐ {πΠ6 πεύνοιιβ ϑίανα 
ννὰ5 5εηΐ Ὀδοῖκ Ὀγ 5. Ῥδὰὶ] ψ] Ἔνεσν Ρστα- 
σδαςοη ἡ ὨΙΟἢ {ΠῸ τηοϑβὲ ἀδ]σαΐα δἤθοῦοη 
σου] αἶα, ἴῃ ἴῃ6 σοΡδηΥ οὗ ΤΥ ΟΠΙΟα5, 
ΜΠ ΠΟΠΟΌΓΑΡΙΕ τη θη 0 ἃ5 ΟΠΕΒΙΠη15 
“1ῃ6 [81] δηα Ὀεϊονεα Ὀγοίμογ" 

ἼὝΠΕΙΕ βεεῖ ἴο θ6 ἔνο σείεγεῃσεβ ὈΥ͂ 
σὲ Ῥδὰ] ἴῃ [Π15 Ἰϑίζεσ ἴο [Π6 Ἀουηδη ἰδ 
ΔΌουΐ 5ϊανεβ, δἰ]αβῖνε ἰο {ΠῸ6 οΠἱ]Ὺ 1πη6]οδ- 
ΤΙΟΠ5 Οὗ ΠυΙΤΊΔΗΙΥ [πη {πδΐ (δ τ} 16. 70115- 
Ῥγπάρφηςα, ἴο {Π6 ΟΠΪῪ βοξιθηϊηρ ΠΌΓα5 ἴπ 
[μαΐ Πεατί οὗ βδίοῃθ. (1) ϑὲ Ῥδὰ] 88γ5 
ΜΠ ρϑίποίῖς 1ἰθυδίίοη, “1 Ῥ65660}--ἴ 
Ῥεβεθοῦ {πες (τ. 9, το παρακαλώ--- 
παρακαλῶ σε). ΠΕ ἰαὰνν σανε (6 Ἐο- 
ΤΏΔη 5146 οὔθ τ88] τισῃΐ. [10 τεϊεηΐεά 
ΜΠ ΠυΠΊΔηΒ ᾿ΠΟΟΠΒΙΒΙΘ ΠΟΥ͂ ὈΡΟῚ ΟΠ6 
Ῥοϊηΐ ἃη4 οὔβ οὔΪγ. ΕῸΓ {πε 5ανε ἴῃ 
τὴς Ἀομπηδη ΕἸηρίτα ᾿ἴπ6 τιρῃξ οὗ δϑυ!αμη 
αΙ4 ποῖ εχὶϑί. Ηἱἰβ5 ΟἿΪΥ φοποεῖνδὈ]8 
ΤΕΒΟΙΓΟΘ γὰ5 ἰπαΐ ἢδ Τηϊρῃΐ, ἴῃ 15 ἀε- 
ΒΡΔΙΓ, ἢν ἴο ἃ ΠῚ6 Πα οὗ 15 πηδϑίθσ, ποῖ 
ἴογ {π6 ριῦροβε οἵ ωπσεδαζηιογέ Ὀπὲ οὗ 
Ζηι127ε655107η. ΠΕ ΟΥ̓ΠΕΥ͂, Ο νχὰβ αθ50- 
Ἰαΐθ ἃ5 [ὩΓ δ85 ΔΗΩΥ͂ [ΌΠῺΔ] {ΠἸῸῸΠΔ] γα 
ΠΟΠΟΕΓηΘΩ, τηϊρῃς ΡῈ βοϊεπεά ΡΥ {π6 
Εἰ γθαίιε5 οὗ {πΠ6 Πα πα ψῆο ἴοοῖκ ΠΡΟΗ 
ὨΙΠΊ56 1 τῃ6 οἷπος οἵ Ἰηίθγσεββου (27ε- 
εαίογ). Τῆς Ἀοχήδη Πυτβργιάδησα ἔου- 
ΤΉ] ἀδοϊατεα (Παΐ [πΠ6 5δἰανε 1π ἥγιηρ' 
ἴο ἃ ΠΙεμα οὗ 15 Ῥτορυϊεῖοσ ψτῖ {Π15 
Ιηἰθηίοη 64 ποῖ ᾿πουῦΓ {Π6 ΘΠΟΥΙΠΊΟΙΙ5 
σα οἵ Ῥεοοϊηϊηρ ῥρηἥουμς. 81: Ῥδὰ], 
1ηΠ 6664, γγὰ8. ἘΠΑΌ]6 ἴο ἀρρϑδῦ σι Οπε- 
51ηι|5. Βυΐ ἴὴ {πΠ6 εἰηρῃδίς δηᾶ τε- 
ΡῬεαϊεα ““ δεσϑεῶ," Ἠδ 566 ΠῚ5. ἴο ἀβοϊατα 
ὨΙΤη561 [ῃ6 Ἰϑρᾷ] “2γεεαίογζ." (2) ὙΠα 
τη πΠίοη οὗ ΟΠ ΘΒΙΠη115 85. “ ΠῚ5 50 ΨΏΟΙΩ 
ἢ Παᾶά Ὀεροίίθῃ 1ἢ ἢϊ5 θοπά 5 (Ὁ. 10) 

1 ἐΟ ργηϊοὶ ΡΉγυσαβ ἐἰτηϊάος Π]πἀπηξ." Ταγίμ]]. 
“ἀς Αηϊπη.᾽ ΧΧ. 886 σποίδιοηβ ἴῃ ΒΙΞΠΟΡ Γρηῖ- 
ἔοοί (' (ο]οββίαπβ απα ῬΉΙ]Επηοη,᾿ Ρ. 312, ποΐβ 2). 
ΤῊ ΟΠΙοίαη, Οαρραάοοίδη, ἀπα Οτείδη, σγεσα 
οΔ1164 {πῸ ἴἢτεε θὰ Κβ. (866 [Π6 νυἱν]ἃ ραϑ584 958 ἴῃ 
Μ. ὑ δ] οη, “Ηἰβίοϊσα ἀς 1 Εξοϊανασε, τι. ὅτ, 62.) 

2 σὺν ᾿Ονησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελ- 
φῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν, (ο]. 'ἰν. 9. Νοίε {Π6 ρτῖ- 
ΟΥ̓ ΜΏΙΟΗ 15. σίνεπ ὈΥ {πΠ6 ρΡοβιίίοη οὗ ἔπε ἢγϑβέ 
αἀϊεοίῖνε (“αἰ 11} τὸ 16 ποῖ σεϊδοη οὗ 
ΟΠ ΕΒ Πη115. 

3. ῬΙασΕ ΟΑΡΌ τε 58: 250: 
4 ΤΥ Ὠ72 7102: δ556 ψεῖ 276 7γῤιῖοδεέ “δ΄. 

αἱ αϑριῖειε772, φιέεηε αα γεεαγιάμηε 2εγαμεογεξ []- 
17. ὃ 4 (ὉΠΡρ.), Ὁ. ΧΧΙ. 1]. ὅ5ε6 Μ. ήδίοπ, "0 6 
1 Ἐβοϊαναρσα, 11. 239--240. 
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ΤΩΔΥ͂ ΠΟΠΨΘΥ 8 560ΟΠ6 ΔἸ] π5]0η ἴο ἁΠΟΙΠΕΥ 
ΤΩΘΤΟΙ ΓΙ] ΡῬΓΟΥΝΊΒΙΟΩ οἵ ἰανν 'ῃ 1Π6 581η8 
γαίῃ. Πα ΑΡροβί!α βοϊθιηη]ν ἀθο]αγο5 
ΟἸΠεβίπηι5 ἰὼ ΡῈ ἢϊ5. 50η, [15 βρ.ΠΠ{π8] 
ἀορίεα οἢ114. Βαΐ οἵ {ΠῈ νδυῖοιιβ [ΟΓΠῚ5 
οἱ 216712477115510 7μ5Ζα,. ἴ[γ 6 'σαοῤέϊτο 5ἴαπα 5 
1η {πε ἢγϑί γα. ὙΠ τπ6 ἘΠ|6 οὗ 50η, 
{Π6 τὶρηθ. οἵ ἀομηεϑίιο δ η4 οἱν]] ΠΠ6 ἤονν 
ἴῃ ὌΡΟΠ {Π6 5]1ανε, πεν-οΥη πο {Π6 
ΘΟΠΊΠΊΟΙ [ὩΠΠ]Υ οἵ Πιιπηδηϊγ. ὍΠι5 {Π6 
ΑΡοϑβίϊβ 566 Π15 ἴῃ Οὔδ 5Ποχξ ββεηΐθηςε ἴο 
ΡΙΘαα ἴογ {π6 2αγαο, δα 274171242)11551071 
οἵ Οπεβίγηιβ, {Π6 ἤιβθὲ ἃ5. 15 27γεεαζον, 
[Π6 βεοοηα ὈΥ ἀἰβοϊασιηρ Πῖπ δη σαάοῤῥεα 
“97, (υῦ. 9, το). 

Τὰ ψ1}} θῈ βεβὴ πον ΠΟΙ ΒΒ  ΠΕΎ ἢ 
ΠΙΠΊ56ΙΓ, Δηα τ] [π6 ρΈΠΘΓΑΙ σἤγδοίευ 
οἵ (μηβίδη ἀοοίτηθ, δὲ Ῥδὰ] ττῖεβ [η 
{Π|15 ΒΡ βί16, ψ Ὲ 115 ΔΡΡΑΥΕ ΠΟΥ 5ΌΥρυβηρ 
76 Π121Ὲ2δγιε6 ΡΟ ἴῃ 6 σθηθΎα] σΠαγαοίευ οἵ δῇ 
ΤΠ 5{Π ΠῚ ΟΠ. 50 ΟὝἸΟΙ5 ἃ5 5] Ε Υ. Θ]ΑΥ ΤΥ 
γγὰ5 ποΐ ΔἸ 5Π6 64 ὈΥ ΔΗΥ ΟΠΘ 51ηρ]6 ἰεχί 
οἵ {πε ΟἹ οἵ οἵ {πὲ Νὲὰν 7 εβίδπηεηΐ. 
Ὁ π6εγ τΠ6 εἰάθγ (ὐονεηδηΐί, τ εχιβίβα 
του ἃ ΨΕΥΥ δηοϊθηΐ ἀδία ; μας νγα5. Τη11- 
δαϊθα ἴτοπὶ {Π6 ἢτθί ὈΥ͂ 5110 5ῈΌ]11η6 
ΕΙΟΘΕΡΙΘ. 85. ἵπ098 ΟἹ 7100 (ΧΧΧΙ. 12, 14, 
15), δΔηα ὈΥ {Π6 5οἴϊεηιηρ ἱπῆπεηςς οὗ 
ἴῃ6 Μοβϑαῖο Ἰεριϑδέίοη. (ΓΙΈ ΔΙ Υ νγὰ5 
Ρυΐ σδγγίηρ Μοβαίβϑιη ἰο ρεγίβοιίοη ὈῪ 
Δ ΠΕ Πρ’ [Π6 ϑ΄ανα 1 {Π 6 ̓τηρᾶτία] 
γν8.}}5 οὗ {π6 ΟΠατο ". τὐπάεγ {ΠῸ Νεν 
Ταβίαυηθηΐ 1 γγὰ5 ποὶ σοηϑίβίθηϊ νΓἢ {Π6 
αἴνιηα αα!οίπ655 οἵ {πε (Ο5ρΡ6] ἴο ργεδοῇ 
γγηαΐ νου] ἤανα ῬΥδΟίΟ 4} γ Ὀδδη ἃ ἰτε- 
ΤΊΘΠ6ΟΙΙ5 50618] Τανο πιο 3, ΤΠς ψοτα οὗ 

1 «ἐβεγνῖ, 51 δἀορίδε βιιηΐ, σα σε “ζ5ο Ῥοββε 11- 
Ῥεγαυ." “Ιηβε{.᾽ 1. ΧΙ. 12. 566 Μ, Δ δ]]οῃ, 11. 
238. 

2 Ῥααί. χνὶ. 1το.---τ 7 (οῦβεσνε [Π6 “ τηδη-ϑογναπηΐ 
Δα τηδ᾽ ἀ-βαυναηΐ,᾽᾿ τυ. 11, 14). ΤΠΕ ροϊπΐ 15 ραΐ 
Ὑγ ἢ σγτεαΐ ροννευ ὈγῪ Μτ (οϊανη ϑηἢ, ““θοῈ5 
{π6 ΒΙΡ]6Ὲ βαποίίοη Απηθυίοσδη 5] νευν ̓ Ρρ. 62 
5646. “η 1 Κίηρϑ 11. 30, ἔνγο οὗ {Π6 βεγσνδηΐβ οὗ 
ΘΉΙΠΙΕΙ ΓῸΠ να ἰο ΑΟΠ5η, ἰκίησ οὔ δίῃ. 
ΤΗϊς, 1 15 Ῥβ] νά, 15 [Π6 ϑατη ἰοΐα] οὗ 51]1ανε 415- 
[γα ησα5 ἰπ [Π6 Δ ηηα]5 οἵ ἰπΠ6ς Η  Ρτονν παίίοη." 
ΤΡϊ4. Ρ. 89ς. Αποίπευ. οοηίγαβε Ῥεΐνγεεη Ηο- 
θγενν Δηα Κομηδη 5] ΑΥΟΥΥ πιαὺ Ὀ6 ἰοππα 1ῃ οοπη- 
Ραγίηρ [Π6 ἱποϊάθηΐαὶ ποίϊσε ᾿π ΕὐΖγα 1ϊ. 65, νυ] ἢ 
510 ἢ). βίαίθπηθηίβ ἃ5 ἴΠοβα ἴῃ Ρ]Ϊη. “Ναί. Ηϊϑβι.᾽ 
ΧΧΧΙΠ. 47. [{ νοι] ἀρρεβαῦ ἴτομ {Π6 ΓΟΥΤΠΘΥ 
παῖ 42,36ο Ῥειβοῦβ ροββεββθαᾶ ΟἿΪΥ 7,337 5ανε. 
Ὗς γε ἰο]ὰ Ὀγ πῃε Ἰαίίεσ {παὶ οπα πιδῃ οἵ σύϑθαί 
ΡαΪΘηοΒ 6 ΒΘμϊηα Πϊπ 4,Οοο 5]αν 65. 

5. (ΤΕ ἴς,᾽ 5βαγ5 5. (ἀσβη!115, ““οπα οὔ Πα ομ]εοῖβ 
οὐ {π1|5 ἘΙβ116, δἂ5 γβραγάβ ψηδΐς 1 τῇδ 081] [Π6 
ἥεγα οἵ (Πγβ Ια ηϊγ, ἴο σῃδνν {Ππαΐ ϑανεβ αἀτὸ ποί 
ΘΟ ΠΙσΔΠΥ τηδπιπϊ 6 ἃ ΠΟΙ ἴο Ὀ6 νυ γαϑίεα νἱὸ- 
ἰθπεὶν ἔτοτὴ πηάβίθιβ, εὐθὴ ΨὙΠΘΠ [Π656 Ἰαϑί δἃΥ6 
ΟΠ τιβείδηβ,᾽ Ορρ. Ρν. 332. 
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{τὰ{Π, πκὸ Ἡ πὶ ΠΌΤ ὑγΠοτη ἴξ οαπη6, οδῃ 
Δῇοτα ἴο 6 ρβίθηΐ, θθσοδιβα 10 15 δίεγηδὶ. 
(ὐδσίδίην να ἸΙοοῖς 1ὴ νη [ῸΓ Δὴγ Ὧε- 
ἰΔοΠ θα ἰαχί ἡγῇ] Ἰηβ]δίβ. ΠΡΟῚ εἸηδηοὶ- 
Ραίίοη. ΤῈ ἘΡΙβε16 Ῥείογθ τι5, ῇεσθ 1 
ΔΌΥΏΘΓΘ γγα τ ]Ρ ἢ αχρθοῖ 560 δὴ πἰίετ- 
ΔΏΘΘ, 15 5[πα]οι5}ν ψιτπουΐ 1. ὙΠῸ {τὰ 
15 {παι [Π6 ψΠΟ]6 5ρ1Π1 Δηα σἜΈηΠι5 οὗ {Π6 
(Ο5ΡΕ] 15. 1πΠΠΙΓΕ]Υ ΠπΊΟΓα ΡΟυγ ΓΙ] {Πδη 
ΔΥ αείδοῃθα ἐγαστηθηΐ οἵ δχποχίδίοι 
ΟΥ σοΙηη)Δ Πη4 ; 4ηα [Π6 [ΘΠ ΡΕΓ Δηα σΠάᾶ- 
ΤαΟΐΟΥ ὑγ ΠΟ 11 ΓΟΥΠῚΒ5 15 ““ἢ͵Ιβί ρίσε, [Π6 
ῬΕδοθδΌΪθ, ροηῖ]6 ἃΠα εαϑΥ ἴο ΡῈ :η- 
ἰτεδθά, [1] οἵ τηεγογ". Οπα 5]1ηρ]6 
Ῥτγεοερί οἵ {π6ὸ ἘΡιβῖ]6 ἴο ΠΟ ἢ {Π6 Ἰφβέζευ 
ἴἰο ῬΗΠΘΠΊΟη τγὰβ αἰζδοπθα, ΠΟΥ νευ [ἢ 
γγὰ5 ΤΕΟΕΙν αὶ 845 ἃ αἸνηῈ Τηθϑβαρα, οδτ- 
ΤΙΘα διηδηοιρδίϊοη ἴῃ 115 οσηῦ. “Μδ858- 
[ΕΓ5} βΊνα τπΐο ὙΟΠΓ 5ανεδ Ππιδίϊοβ δηά 
εαυπγ"." Βαΐ {πΠς τὶρῃΐϊ οὗ [πΠ6 Ια ΟΌΓΟΥ 

ΤΟ, 7ατηε5 111. 17. ἘῸΓΣ ἃ τηδβίθυυ βου οη. 
οὗ [Π6 γταΖίογεαΐ ἀπ οἵ δπημαποϊραίίηρ {πΠῸ Αἰτίσαη 
51αν88, οἡ {Π6 οτοιηά οἵ σίνίηρσ ἴο οἴπεὺβ γ Παΐ νγα 
Πιαα γϑοεῖνεα, 566 {Π6 [Ὁ] οννίησ ράθθαρε ΠΌΠῚ ἃ 
ΘΡΘΘΟ ΜΜΠΙΟῆ Πα5 Ὀδεη Ρῥτοποιηςεά ἴο 6 [ῃς 
τηδϑβίεγρίεοα οἵ Ριί: 

“ΑἸΙονν οἵ {Π|5 ΡῬΥΠΟΙΡΙΘῈ δ5 δρρ θα ἰο 
ΑΠῖσα, δηᾷ 1 5ῃου]α ὈῈ οἱδά ἰοὸ πον ΨΥ 1ἰ 
τηϊρῃΐ ποΐ 4150 πᾶνε Ῥεβθη δρρ!]]εα ἴο αποϊθδηΐ ἀπά 
ὉΠΟΙν]1Ζοα Βυ απ ἢ ὙΝῊΥ τπϊρῃΐ ποῖ βοπια κο- 
ΤῆΔῊ 58 Πδΐου, γααβοη]ηρ᾽ ΟἹ {Π6 ῬΥΙΠΟΙΡΙ65 οἵ βοπηθ 
ΒοΟΠΟΌγΑΌ]Ὲ σα ]θηθη, δ πα ρΡοϊηϊίησ ἴο ΒΥ 5ῃ 
δαγόαγίατι5, πανα Ῥγθαϊοϊεα νυν ἢ δα 8] ὈΟ]Π 655, 
“ἼΠΕΥΙΘ 15 ἃ ῬΘΟΡΙΘ {παὶ νν1}}] παν οΥ σἱβα ἴο οἶν1]1- 
ΖΑΙΙΟΙ---ἰΠουα 15 ἃ ΡΕΟρΙα ἀεβιϊπεα πανεὺ ἴο ΡῈ 
τεε--- ῬΈορ 8 ψιπουὺΐ {ΠῸ ἀπά ευβίαπαϊηρσ πεοα5- 
ΒΔΙῪ [ΟΥ̓ {Π6 αἰία!ηπηθηΐ οὗ τι5θ 1] ατίβ; ἀθργεββθα 
ὈΥ (Π6 Παπά οἵ παίιιγσα Ῥθῖονν {Πς6 ἰεανεὶ οἵ {πΠ6 
ΒυπΊΔΠ 5ΡΘΟΙ65 ; 8Π4 ογεαίθα ἴο ἔου ἃ ΞΌΠΡΡΙΥ οὗ 
51ν85 ἴου {Π6 γεϑί οἵ {ΠπῸ6ὶ νου ὁ ΜΙρῃηΐ ποί [Π15 
Πᾶνα Ὀβθη 5614, δοσογαϊηρ ἴο {Π6 ῬΥΙΠΟΙΡΙ 65 νυ ΠΙ ΟΠ 
6 ΠΟΥ Παδγὺ βίαϊβα, 1ῃ 41] γεβρβοίβ ἃ5 1} ἀπά 
85 ἰγαΐϊγ οἵ Βυιίαϊη Πουβαῖ, αἵ {παὶ ρουϊοά οἵ Ποὺ 
ΒΙβίουυ, 85 1 οὰπ πον 6 5α]α ὈΥῪ τι5 οὗ {πε 1π- 
ΒΑΡ] αηίβ οἵ Αἰπσα ἢ 
“Ἠδά οἵδε παίϊοήβ δἀορίθα ποβὲ ΡΥ ποῖρ] 65 

ἴῃ {ΠΕ ῚῚ σοπάποξ ἰονναγαβ τπ5; Πα οἴ ΠΟΥ παίΙΟἢ5 
ΔΡΡΙΙΕα τὸ ατεαὶ Βυϊίαϊη {Π6 γεαβοπῖπρ ΏΙΟΗ 
Βοὴ6 ΟὗἩ ἴῃς βεπαΐουβ οἵ {Π1|5 ΨΕΥῪ 5]. πα ΠΟΥ 
ΔΡΡΙΥ ἴο Αἰοα, ἀραϑ τηϊσηΐ Παγε Ραββα ψιποῦΐ 
ΟἿ ΘΠΊΘΙΡΊΠρ ἔγουη ὈΔΥΡΑΥ5ΠῚ:; Δ η4 γα ΨΟ δα 
Ἐπ]ογίηρ {Π6 Ὀ]οβϑίηρβ οὐ Βυ ΒΗ οἰν" Π]Ζαίίοη, οὗ 
ΘΙ ΒΗ ἰανβ, απ ΒΥ 5ῃ. ΠΡ οσίγ, τηϊσηΐ, αἱ {Π15 
Βουγ, Πᾶνα ῬΘΘη {1Π{{16 ΞΈΡΘΥΙΟΥ, Θἰ ΠΟΥ 1ῃ ΠΊΟΥΆ]5, 
ἴῃ Κπον]εᾶρα, οὐ τεβπηοιηθπηΐ, ἴο {π6 τπᾶς ἴπ- 
ΒΑΡ αηΐ5 οὗ {Π6 οοαβί οἵ (πϊπθα." 

Ῥι 5 ΘΡεθοΠ 65, 11. 890, 566. 
3 χὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα. (οΪ. ἱν. 1. 

ἼΠῈ ϑθοομα ὑγουά τπεδῃβ ἐγρῖέν, δα πα ]πεβ5. οὗ 
ἰγεαϊπηθηΐ, ποῖ δγηαἰέγ. ““ΝΉΘη να σοτης ἴο 
ΘΑΥΙΥ Τασο5 ΨηὴΟῸ ἤανε σίνθη {πεὶγ {πουρηῖβ. δπά 
[δε] ηρϑ ΠΙΘΥΑΤΥ ἰουτη, να Ππα {Π1|5 σοπορρίϊοῃ οὗ 
7αβίίοθ, δ5 ᾿πνοϊνιηρ δα πα] πΠ655. οὐ δοίΐοη, Ὀ6- 
σομηϊηρ αἰδιϊποῖ. Απιοπρ {Π6 7ενν8, ᾿ανια οχ- 
ῬΓΘΒΒΘα ἴῃ ψνογάβ [Π15 ἀϑβϑοοϊαίίομ οἵ ἰάθαβ, ψῃ θη, 
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ἴο 5 ψαρθθ, πα τὶρῃϊ οὗ Ἔνευὺ Π]Δῃ 
ἴο Πὶ5. οὐ ρεῖβοη, ἴΠ6 τὶρῃΐ οἵ 411 το 
6608] ἰγθαϊπηθηΐ ὈΥ {πΠ6 ἰανν, ἀτα πηρϑά- 
ἀεα ἴῃ ΟΠτιβίϊδη τπογα γ. 5. Ῥδα]}}5. 1η- 
Ἰπποίίοη 15 δἰπηοϑί ἃ βϑίιγα ἴο ἃ (τι βία. 
Πηδβίου οὗ 5]Ϊανεβ. ἀἝιῖνε {πε δἷανε “παῖ 
ὙΠΙΟΠ 15 50 ἀηα Θα.Π40]6,᾽ ἀηα Πα 
οΘα565 ἴο Ὀ6 ἃ βανε᾽. ΝΟΥ νγὰβ τ] |π|αῖα 
ΘἸηΔ ΠΟΙ ρδίίοη. ΟΗΪΥ ἴῃ {πΠ6 δἴῃῖοαὶ οοάα 
οἵ Ομ τιϑυδηϊγ. [Ιἰ νγὰβ 1ηἰοι]δοθα ψἢ 
δἰπιοϑί συ εσΥ ἤΡτα οἵ [Π6 (Ἰμυτο Π’5 ἀορτηα 
δηα τίῖπα]. ΤῈ ψὰϑ ἰδίθηϊς ἴῃ [86 Ἴαείξ 
δηα ζΐρας οἵ (τ ϑεδηγ---ηα ᾿πηἀεο6α οἵ 
{Π|6 ΘΔ ΕΓ αἸΒΡΕ δίῃ ΝΠ ΘΠ ἰγαηβίουγθα 
ἴο [παΐ ΠΑΡΡΥ 5011---ϑβ {πΠ6 οδᾷ 15 Ἰαϊθηΐ 
ἴῃ [Π6 δοοῖθ.0 ΤῃαῈ ἘδΙΠΟΥ ψῇοτη [ἢ 6 
Οτεθα ἰθαοῆεθβ τι5 ἴο ΜΟΙΒΠΙΡ 15. ἴπ6 
σοΟΙΏΤΊΟ. ΒΔΊΠΟΥ οὗ 411 θη, ΤΠ (ΥὙδαΐου 
Ὑ ΠΟΠῚ (ΘΠ 6515 Γανθ α]5. “παῖ τπδᾶβ οὗ 
Οπδ Ὀ]οοα 411 παίίοηβ οἵ τηθη "." ὙΠπὲ 
ἄορτηα οἵ {Π6 Τποδγηδίοη θη 45 αἸΙΡΉΠΥ 
ἴο Πυμηδη Παΐμγα ὈΠΙνΘΎΒΑ]]γ, Δ πα Ψ1]} 
ποί ρεστηϊ {Π6 1π ΘΠ 1018] Δ Πα ϑυϑίθιηδίο 
ἀερταάδίοη οἵ ΔΠΥ ΨΠΟ ρατίακα οἵ 1ΐ. 
Τῃ Βαρίβη, ἴπ6 τερϑηδγαῖθ Ὀγοίπου νὰ 5 
σιοα ΜΠ 1Π6 δἀορίϊομ ὑγΠ]Οἢ υγὰ85 ΠῚ8 
Ῥτδοῖίοαὶ Π]δ ΗΠ. ]55810η. [}κ τπΠ6 ΗΟΪΥ 
(οτη πη] 0 411 ψεῦα οπα Ὀτεδα δηα οἢ 68 
Ῥοᾶγ. ϑοπιθ οἵ {πε ἰοσγειποβί ἀπηδηρ [Π6 
ὙΠ] ΕΟ αὶ ΔΙΠΩΥ ΟἱὨ ΠηΔΥΎΥ5 ὑγΕΥῈ δαναϑ5. 
ΤΠ οὔβοιτα ἀταάρε, {πΠῈ ““α118115 α118}15 ἢ 
οἵ ἴῃς Ἐουηδῃ 1155, ΒΟ] ΘΓ Πη65 ὈΘΟΔΙῚ8 
ἃ ῬΥΘΘΌΥΓΕΥ ΟΥ̓ ΒΙΒΠορ“. 

Τι ΠΊΔΥ δἤοτγα πηαίτου [ῸΥ 5ῈΓΡΥΙ56 {Πδΐ 
ἴπ6 586 ῬΥΕΠ15565 ΕΥΘ. Ποΐ ΒΟΟΠΕΥ ἀγανῃ 
ἴο {πεῚῚ ἰεριπηαΐθ ᾿ἰδθιθ. [{ ΔΡΡΕδΥβ 
βίγδηρε {παΐ (τ ϑίαπβ οου]Ἱα πᾶνε οοη- 
τηπιοα ἴο 6 5ἰανεπο! θυ. Ῥαΐ {Π6 Ἰορὶς 
ὙΠΟ [Ο]]ονν5 δἰ] ] ῬΓΙΠΟΙΡΙ65. ᾿πίοτ- 
ΤΡ] ὙΠ ναϑὶ ΤηαθθῈ5. Οἵ σοπογείαε 
50 0141 Ῥῃεπουηεπα ἴο {ΠΕῚΓ ἢ] πηαΐα οοη- 
ΟἸ βίο. 15 δον 12 τηονοηθηῖ. Ἐχ- 

Ῥταγίησ ἰο αοἄ ἴο “Πδασ (πε τῖρῃΐ,᾽ Π6 5α]4, “1 δῖ 
ΤΩΥ͂ βδϑῃίθποθ οοτηα ἰουίῃ ἴτοπὶ τΠν ῬΥθβθηοεα; Ἰεΐ 
τῃΐηθ Ἔγεβ Ἰοοῖς προῃ {πε {πίηρϑ {Παΐ ἀγα βαπ8}:᾽ 
85 4150, ΠΟ ὴΡ᾽ ΘΑΥΥ ΟΠ τἰβίαπβ, 614 Ῥδὰ], ἤθη 
ἴο ἴη6. (οϊοβθίαπβ με ψτοίθ, “ Μαβίοθυβ, σῖνε ππΐο 
γΟΙΓ βειναηΐβ ὑπαὶ ΨΥ ΠΙΟΠ 5 Ἰδὲ ἀπὰ θαπ8].᾿ 
(Ηεγρετὶ ϑρθποου, " Ἰ)αΐα οἵ ἘἸΠῖοβ,᾽ Ρ. τό4.) 

1 ΟΒαπηίηνσ, “ Βδμιαυκ5 ἢ Θ]ανοῦγ,, ΔΝ οΥΚ5, 
ν 

2. Αοἰϑ χυἱ!. “6. 
83. (ΟΠ ΒΙΔΕΥ δ. ». [ῃ6 ἸΟῪ σοπβοϊουβηθβθβ ΥΠΊΟῊ 

πϑρῖτοβ (Πς ἰδησπαρα οἵ Ἐπιδ]ρ  ϑέπιβ ὑνμθη Ὀγουρῆΐ 
Ῥείοτε {πε ᾿ουηδη τηδρ᾽ϑίγαίε--- “ὙΠῸ ἀγα γοῦῦ ἢ 
ἀειμαηάεα ἘΕπβίσοιθ. Ἐλιο]ριβίαβ, ἃ δανε οὗ 
(βαυ, γθρ] 6 :---“1, ἴοο, ἀπὶ ἃ ΟΠ Πβίδη, μανίην 
Ῥεθη [εθα οποθ ἴου 41] ὈγῪ (Ἰτῖδὲ (ἐλευθερωθεὶς 
ὑπὸ Χριστοῦ)." -- Αοἴἰα Μαγίγγ. 5. Τπ5πῃ εἴ 500. 
5. ]υϑη. Μ. ΟΡρΡ. 11. 271. (Βα. Οἰίο.) 

ΠΝΠΕΟΘΌΘΙΘΝ τΘ 

ῬΟΙΘηοα. 5ηθνβ τιι5 ἰπαΐ ρτόβϑθ ἈΡι1565, 
ῬΌΡΙΙΟ, ἀπα ανθη ρῥτγϊναίε᾽, ΤηΔΥ ΟΟ-Οχὶϑὲ 
ΜΠ νἱσα Δπα ἄνθη ρου, 0η6] {Π6 
ΠΟΙΓ ἀττῖνε5, θη {Π6 αγα οὗ σοηβοίθηοα 
ῖ5. Ῥγουρῃς ἴο Ῥεδαγ ΠΡΟ᾿ ἐπε ἡ. Α τᾶς 
Δ Πα ταΡΙ ΘΠ Δ ΠΟΙ βαπηεηΐ νου Πᾶνα 
ξηραροα {π6 ΟΠυτοῇ ΡὈγειηδίαγεὶυ ἴῃ ἃ 
ῬΕΓΠΠΟΙ5. σοηἤϊοὶ ἢ δη ᾿πίογεϑδὶ δυτηθά 
ΜΙ ἀπε ῃτθείο! 4 δαδιηδηίπα τη81] οὗ 
ῬΙΓΘβορίοη, ἰονα οὗ ργοῆΐ, δηᾶ ἰονε οὗ 
Ῥονγεῖ. [Ι{ τηϊρῃΐ, [ῸΥ ἃ {{π|Ὲ8, ἢᾶνα ὃχ- 
ῬΟΒΕ( ἃ 5806: ει γ τι864 ἴο ογοεα δηᾶ βεῦνηα 
ἸαθουΓ ἴο βοπηϑίῃιηρ κα βἰαγναίίοη. [Τί 
οι ἤᾶνε Ἰεῖς οὐ ἴΠ6 απ 1ἢ ΘνΕΥΥ 
Ῥγονίηος οἵ [ης. Ἀομπηδη ἘΠΏΡΙΓΕ ἃ ΠΕΙΡ- 
1655 Ῥορυ]αίίοη, τοί! ν ππιιβεα ἴο 56]{- 
δυϊήδηςβε, “ΠΠ αΓΠΙΒΠΕα Ί {πὸ ᾿πϑεηςσί οὗ 
{Πς Ὀτγαΐε οτίῃς εἀποαδίθα πὲς ]Προησε οὔ 6 
τηδη “. (Οεηίυτοβ οἵ (τιβίδη ἤθη οα 
γγΕΓῈ Ποραρά το ΤΙΡΘη ἴηἴο πηϑίατΥ [ῃ8 
βεραᾶβ οἵ τεϑρεοῖ [ῸΥ 56] δηᾷ [ὉΓ οἴμεὺβ 
--ἴῃς βθηιπηθηΐβ οἵ αἰρην πᾶ ᾿ἴπη6ε- 
Ῥεπάρδησθ, ΜΘ ἢ τηα κα σΟΠΊΠΊΠΠ165. οᾶ- 
ῬΑὈΙ6 οἵ σδιγυῖηρ οὐ ΠΡΟ ἃ ἰαῦρα 560416 
τπ6 τοριβί δηα ΠΊΔΉΪΥ τΠοτΆ ΠΥ οἵ 506 18] 
᾿ηΔερεπάθηος ἱπου]οαίεα ἴῃ 5ὲ Ῥδὺ}85 
Θατ]Ποϑὲ Ἰεςίουϑ. 

γεῖ πα] σδίοη5. ἀγα ποῖ νϑηϊηρ [Πα 
[π6 [ππΠὸγ τηξαηΐηρ οὗ ἴπΠ6 ἘΡΙ5116 το Ῥἢι- 
Ἰεηοη αἸα ποΐ Ἔβοαρε {πε οὈρβϑεσναίίοη οὗ 
ΟΠ τιβίθηάοιι οι {Π6 δαγαϑί {{π|65--- 
{πα τῃ6. νοτά ψηϊοῆ Πογεγεα προ {Π6 
ΑΡοβΕ6᾽5 προ, θαξ ψῆοβϑα αἰίθαηοθ νγὰ5 
ΓουὈ] Δα θη ἴου {ΠῸ ἔπηα ὈΥ {πε ταβίγαι Πρ 
ΒΡ ΓΙ, νγὰ5 Πϑβαγὰ ὈΥ [Π6 ᾿ΠΠΕῈΓ δὰγ οὗ {πΠ6 
σμυτοῃ. ὍΤῆτεα οὗ ἴπεβε τηὰν θὲ Ὀτθῆν 
ΤηθΠ ]οηΘα. (1) [ἢ {πΠ6 πηοπυτηθηΐβ οὗ 
Δηοιθηΐ Βοιηθ, {Π6 “βεῦν5᾽)) ΟΥ̓“ ΠΡετ- 
[5 15 ΨΕΙΥ ΠσΟΠΒΙΔΠΠΥ τηεημοηθα. Τί 
15. 5814 {παὶ βοῇ ποίϊοεβ αῖα ἐοαπα ἰπ 
ΠΟΙ ΘΙ ἀΘΥΆὈΪΥ τότε {πη ΠΑ] οὗ {π6 εχίδηξ 
ΤοΙηδῖη5. Υδῖ 1ἢ ἃ πιπηθεΓ οὗ (τ ϑδΔη 
ἸΠΒΟΓΙΡΈΟΠ5 οΟὗὨ ἃ 51:1}1|87 δίαγα 1ἢ ΟΠΊΘ, 
Διποιητηρ 1 ἢδ5 Ὀξθῃ οδ]ουϊαϊθα τὸ 
ΤΏΟΘ ἰῃδῃ ττοο, 8η4 4}1 θε]οηρίηρ ἴο 

1 δι σ᾿ Τῃ [π6 σμυγοῖ, ΡΠ ΤΑ  {165---ἰη βοοϊθίυ, 
ἀπ6]]Π1ηρ πα ἀπ πἸκῖησ ΠΑΡΙΐ5. 

3 Ὁ Βαπηίηρ, δ οσκβ, ν. 82. 
8 ὅδε Βορβεχίβοῃ, " ϑίαίε οἵ {πε ΥουἹά αἱ {π6 

ἘΞ ὈΠΒηπηθηΐ οὗ (τ ϑδηϊγ. ἡ ΟἸΡΌοπ, ΝΟ]. 1. 
42, 544ᾳά.-Ὄ Βαϊ. Μίμαπ. Τ)6Ὲ Βτορῖίε, “ Ηϊβί. 
1. 2ο6. 

4 3.6. τ Τῆδεβ. ἵν. 11, 12; 2 ὙΠ685, "1. ἢ 
12; δηά Τηϊγοάσποίοη ἴο ἴποβα ΕΡΡ. 

5. ΒΙΒΠΟΡ ΤΑρμείοοί βαγ5 Ἱ Ἔαπ8] ἐγαῖῃ ἀπά 
Ῥεαυίν {παΐ, ἴῃ 1ἴπῸ ἘΡΙβι16 ἰο ῬΠΙ]δηομ, “1η8. 
ννοσα " ΘΠ ΠΟΙ Ρ ΊΟη ᾿ ΒΕθιη5 ἰὼ ὈῈ ἱγετη ]Π]ηρ οα΄ 
ἢ. 1|ρ5, δῃηά γεί ἢῈ ἄοεβ ποί οποα αἰΐεσ {Ὁ 
(. (ο]οκβίδηβ ἀπά ῬΒΙ]θτηοη,᾽ Ρ. 323.) 

Ἁ 
Ἵ 
Σ᾿ 

᾿ 



ΠΕ ἘΡΙΘ ΕΗ ΠΟ ῬΗΤΙΜΟΝ.:. 

1Π6 Πτοί 51Χ σθβηΐατίθα οὐ {π6 (τ βιϊδη ογα, 
ΟὨΪΥ αἰσοιῖ 51Χ ἀ΄θ οἰτθα 5 πλαϊκηρ᾽ ΔΩΥ α15- 
εἰηοί τϑίδγθποα ἴο [Π15 το] αἸνϑίοη οἵ 
ΒαπΊδῃ 118 ἴῃ ἀποίθηΐ Ἀοιηθ. ΤῊ]5 566 ΠῈ5 
ἴο ΡῈ ἴῃς τϑϑι οὗἩἨ ἃ ῬΙΠΊΔΙΎ 1ῃ501ποΐ οὗ 
1πῸ6 πὲνν Πί8 ἴῃ Οἢγιϑι. ὙΠα 5ανα ψη0 
τροϑὶνεα 1πη6 οἠδ ργϑαΐ 048]] ἴῃ ἃ Πβαυ θην 
Τιοτά 15 Πὶ5 1οτα 5 τεθηηδη. [Ιπἢ {παῖ 
ὭΘΥ ΘΡΏΘΓα Πογα (γβί 15 411 δηα Ρεῖ- 
νδ65 41} {Π6γῈ 15 ΠειΠῈ  θΟΠα ΠΟΥ {τα ϑὅ. 
Τταθ, {παὶ 5ὲ Ῥαὰ] ΠδνΟΥ σΟΠ Δ 64 
ῬὨΠοηοη ἴο Ὀτηρ ΟΠπαϑίτηιι5 Ὀείοτα 
ἴῃ6 ἢιβὲ τηαριϑίγαΐθ, δηα τἰίευ 1 ΠῚ5 
ῬΙθθεποα [Π6 ἴνο δἰπηοϑδί βϑϑουαπηθηΐαὶ 
γγογ5. “ΠΕ εϑίο"." Ὑεῖ τμ6 τπουρῆϊ 
ὙΠΟ. 1ηϑριγοα {Π6 ἰαηριαρα οἵ δὲ Ῥδὺ] 
1ῃ ἴπ6 ΕἸ ΡΙβ116 το ῬΠΠ]ΘΙηΟΥ ---- ποῖ ΠΟΥ ἃ 
51αγϑ, θας ἀθονα ἃ 5'ανθ, 8 Ὀτοίπμοσ Ρὲ6- 
Ιονεα᾽" (ὁ. 16)---εοαῖηθ {π6 ἐπουρῃΐ οἵ 
τῃ6 ΟΠυτοῇ, Δ Πα ΤηΔΥ οἴζεη ᾶνα βίαγϑα 
1Π6 παπᾶ ἰπαὶ ἰταοθά [Π6 ϑθρυ!οῆτγαὶ 
οΠαγαοίουϑβ, ΔΠ 4 ἸΠ5ΟΥ06 44, ἃ5 1 Μετ, {Π6 
(ΠΡΕΥ δϑίο ονεὺ [ῃ6 5ανβ ἴὴῇ ἀθδίῃ, 1 
ΕΠ ΓΙ εθη Θείδιτει. Ια 116 ́. (2) Τα 
Θδυ]θϑὲ ΟΠ τ βιαη ΤΠ ΠΡ 5. ἈΡΤΘΘ [πη ἴ0η6 
ΜΠ 1Π6 πὲ οἵ 5. Ραμ]. Ὅῆιι5, Διο ηΡ 
τῃ6 Αροβίο!ς Εδίποιθ Τρηδίμι5. αἴ Οπο8 
ῬΓΟΠΙΡΙΪ5. Παρ Π655 ΟΥἨΧΟοπίεμηρίὶ ἴο 
5ανεβ ἴθ ἃ (ΟἸτιϑίίαη. Ποιβαῃο]α, δηά 
{ουθ145 5]1ανθθ ἴο 5Πη6 }ν ἃ ραβϑϑιοηδία δηά 
ῬΓΘοΙρΙϊαΐα ἀ6ϑῖτα [ῸΓ οππδηοραοηὔ. (3) 
ἈἊᾺ5. 500ὴ 85 (Ἰ ϑυδηϊν Ὀεραπ ἴο 16}} 
αἸγθο Υ ἀΡΟῊ 7 πἸ5ρυιθηςε, ἃ Τρ 56.165 
οὗ αν [ἀνοῦτα]α ἴο 5᾽ανεϑ νγὰ8 ραβϑ564 
{λον 96.4.1 Ππ|η6 20; Δ.Ὁ. 322)", 

Τ0 ΟὨΪΥ ΤΟ ΠἸδΙη5 ἴο 580 {Ππαᾶΐ ἴῃ ΡῬΠΠ]Δη- 
ΤΏΓΟΡΥ 85 ἴῃ ϑδοίθβῃοα μεθ δὰ ἴῆγεα 
βίαρϑϑ--ἰῃ6 ῥγοπάθ, [Π6 Ἔροοῇ, δηα {Π68 
ΒΕ 6116], Ὑῆε ρῥτγεϊπάθ 15 ἃ ρετοά οὗ 
ΔΒΡΙΤα Ιοη, ἀπ ΠΑ] - ὈΠΠα σιθθ565. ΤΠῈ 

Ὁ Ὁ ὍΥ. ἈΠ. 22: 
2. (6 8]. πὶ. 28. 
35. 566. οἡ [Π1|5 ἴογη, δγδ)]ου--- ΗἸβίοῖτε ἄς 

1 Ἐβοϊαναρα,᾽ 11. 588. 
Με Νουίῃοοίθ, “ Κοιηδῃ (δίδοοιηθ5,᾽ ΡΡ. 164, 

165. 
ὅ. (( Ῥυρβρίβα ποῖ 5]ανθϑ, τηθη δηά νγνοηθη. Τιδί 

ποτὰ ποΐ ΡῈ ρυῆδα ἀρ, θὰ 40 {πεῖν βεγνιπᾶς ἰοὸ 
{Ππ6 ρογυ οἵ ἀοά, {παι {ΠῈῪ πιᾶὺ νη ἔγοπὶ οά ἃ 
Ῥεδιίου 1ἰρθοσίγ. Τ,οῖ {Π6πὶ ποΐ ἰοο ραββι παίει! Υ 
αἷπὰ δὲ Ὀοίηρ τηδπιηλ 64 οαἕ Οὗ [ῃ6 σΟΙΏΙΠΟΙ 
{ὰη6, [δὲ {Π6Ὺ πλαν ποῖ ες ἰου πα 5]ανοβ οἵ ἀθβίσο. 
(ρτιαΐ. “Ερίϑί. δὰ Ῥοὶγοασρ. 1ν. Ῥ. 179, εἀϊί. 
Ἠ 6.) 80 Βαγῆαθαβ, “"ὙΠου 5Πα]: ὈΥ ΠΟ πηθδῃβ 
γα]6 {ΠΥ 5]ανϑϑ, πλ8]6 οὐ [8 π18]6, ννῆο ἰγαϑβί ἰη (ἀοά, 
ὙΠ ὈΙΓΘγμ 655. (Βαγη. “ ΕΡί 5ι.᾿ ΧΙΧ. Ρ. 30.) 

6 ΤΊ 15 ποῖ τηθδηΐ ἴο ἱσποα (Π6 ἴαοΐ ἐπαΐ {πους 
Πα Ῥδϑθὴ ἃ τηονεπιθηΐ ἴῃ {Π15 ἀϊγεοιϊίοη Ῥείουα 
(οπβίδης πα. ὅε6 1)ς ΒτορΊϊς, “ ΗΙβι.᾽ 1. ΡΡ. 304 
5464. 
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ΘΡΟΟΠ Ῥτηρδ {Π6 Ἔχργθϑϑίοη οὗ [η6 {τπ{Π 
ἴο 15 ΠΙρμαϑὶ ροῖηῖ. [Ιπ {Π6 56 61ε], [Π68 
ῬΓΙΠΟΙΡΙ6 οὔσας ἤχθά 1ὴ ψγσάβ, 15. δχ- 
ἰεηαεα δηᾶ ἀδνεϊορεα ἴῃ ριαοῖςθ. 1 
5Ρᾶςβ ρΡεγηεα, τ ψου]α θα πὸ αἰ οι]: 
τα5ῖκς ἴο ΔΡΡΙΥ [6 δηδίορυ ἴο {π6 1ηῆπ- 
ξεηςς οἵ (ΓΒΕ ΔΉ ἸΡΟΩ 5]ἀνεῦγ. ἊΑ5 
[ᾺΥ δ5 {πεῈὸ Εριβια ο Ῥἢ]]δηΟη 15 σοη- 
σοΙηΘα, 1Π6 δροοῇ ἢᾶ5 σοιηθ, δηά τῃ8 
ῬΓΠΟΙΡΙΘ 15 ΓαΠγ τη Θὲ ῬδῈ]}}5 τηϊηα. ὍΠ6 
ἸθιοΥ 15 ὉΠΙΠΓΘΙΠΡΊ]6 ψιῖποις 1. [Ιη 
{ταῖἢ, 1 51 Ῥδ1] ἄοα65 ποῖ 85Κ ἴῸγ διηδη- 
οἰραίίοῃ, πε δβ5ς5. [ῸΓ βοπηθίῃιηρ ΠΊΟΓΘ. 
ἘτοπΣ (Ππαΐ Ὀτιεῖ ποίβ ἸΏΟΥΘ ΘΘΡΘΟΙΔ ΠΥ 
γγεηΐ [οσἢ [Π6 ΒΡ ΓΙ οἵ ΠΊΔΠ]Υ ΘΠ ΘΥΠ655 
Δ 4] ΟΠ ΙΓ ὙγΠ]ΟΠ γγὰ5 ΠΝ ΙΓ ΘΟΙΠΡΙ 66] 
Ἔχίηοῦ ἴῃ {Π6 νγοῦϑί οἱ {{Π|65---ὙὙ 100 ἢδ5 
ΒΕ τ6 6 [πΠ6 Πδατίβ οἵ πηεῃ δἰπηοϑί δα 8}}Υ 
ὙΠΘΥ͂ΟνεΥ (Ἰγιδῦ 15. ὩδΠ]66--- 1] Πᾶβ 
Ρτοιηρίεα τῃ6 Βι1]] οἵ τερον ΧΥΙ. 
ΔΠ4 τπ6 Ῥυτηίηρ ραρα5. οἵ (Ππδηπηηρ--- 
ΜΟΙ. Πᾶ5 ποί 5814 115 ἰαϊεδὲ ψοσα ὄνεῃ 
γεί, Ῥαξ Ρεγρθίμα!ν ρ] θα [ῸΥ “ϑυγεαεῖ 
ΤΟΑΘΟΠΔΌΪΕ 655 δηα ΡῬϑδοθἤι]η685 ἴῃ {Π6 
ἄβδ!ηρθ οἵ (τ βεδη5 1 {ΠΕ} σεγφαηιές. 
ΘΙΆΕΙΥ ἵὰ5 ἃ ἰερῖοϑυ. 1ῃ6 Ομυτοῇ 
γγὰ5 ὉΠΑΌ]6 ἴο οἰθδηβα 1 δ οὔσεβ, δηάᾶ 
ννα5 ΟὈΠΡΕα ἴο τοποἢ 1 [ΟΥ ἃ ψγῃ116. Βαΐ 
ῖἴς νὰ ἃ5 ἴῃ (Π6 Ὀδδαία] Ἰεροηα οἵ 
(δίμδτπα οἵ 5ιθηηα δηα [Π6 ἸΙθρῈὺ ἡ ΠΟΠῚ 
5η6 ἰοπαεα. Τῆς Παπα {Πδΐ νγὰ5 5.ΠἸΟ ΚΘ 
ὙΠ [Π6 ἸΕΡΓΟΒΥ ογ ἃ {Π|||6, συν [ΔΙΓΟΓ 
8Π6 ψΜὨΙΟΓ ἰΠδῃ Ὀείοτο---Ώ θη 1ἴ Πδα ἸαΙα 
1Π6 Ἰεροὺ ἴῃ ΠΙ5 δτᾶναε. 

ΙΝ. ἘΧΤΕΒΝΑΙ, ΤΈΒΤΙΜΟΝΥ ΤῸ ΤΗΒΝ 

ἘΡΙΘΤΙ,Ε. 

Τῆς σπμέλορϊεϊέν οἵ τῃ6 ἘΡΙ5116 ἴο ῬΗΙ- 
ἸΘΙη ΟΠ νγὰ5 ῬΓΟΡΔΌΪΥ ΠΘΥΘΙ ΨΕΙΥ 5ΘΙΙΟΙΒΙΥ͂ 
ἀδηϊθά: 115 2215227 αἿ2ολι νγδ ΠΠΡΟΡΊΪΑΓ ἢ 
σογίδιη απδτίουβ, Ἔχίεσηδὶ ἴο (Π6 ΟΠυτοῆ. 
ΤΆ 15 ΝΕΥΎ ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ ἴο ΓΟΠΠΘΠΊΠΘΓ {Πᾶΐ {Π6 
ΟὈ]Θοίοηβ ἴο {Π6 1Π5ρ᾿ τ οὴ οἵ [Π6 Ἰδιευ 
οδτη6 του Δη{1-Πορτηδίϊο, ποῦ οτη ἄορ- 
τηδίϊς (τι βίιαηβ; {πᾶΐ “1ῃ {Π6 Ῥδίι]6 οὗ 
τμ6 Οτεεαβ," τὴς ἀφίει θῖβ οὐ [πῃ (δίῃ ς 
ἀοοίτηδ ἀγα {Π6 ΟΠ ΡΙΟΠ5 οὗ {πὸ ΕΡΙ5116; 
[αι “τὴς. ἤστος οὐττοηΐ οἵ ρῥγϑ)μάϊςο," 
βίθιη 6 4 ὈΥ Τεγοτηθ, ΟΠτγγβοβίοιη, δη 
ΓΠρδοάοτα οἵ Μορϑιοβίϊα, βεὲ ἴῃ [ΠῸΠῚ ἃ 
αυδιγίεσ δχίογηδὶ ἰο {πΠ6 ΟΠυτγοῇ ὅῚ 

1. Αἴνεβῃ ἴῃ ΠῚ] Ὀγ Μ. Οτδηῖου ἄς (αββαρπαο. 
“Μογαᾶρα δυχ ΑΠ.1165,᾽ 11. 454--.:79. 

5. Ὁ... Τούοιῆβ βίαίεβ. παΐ {Π6 δὐσιιπηθηΐβ τπιϑοᾶ 
ἀραϊηβί {Π15 ΕΡΊ5116 γγεύα, ἰοὺ [Παΐ ᾿ξ ννὰβ ποῖ 
5: Ῥδυ]Ὅὃ5 ; οὐ, {Παΐ, 1{ 1{ σαπλα [τομὶ Πἰ5 μαπά, 6 
ψγὰ5 ποῖ δἰνναγβ ἱπϑρίτθα. Τί5 βυθ]θοῖ, {Π6Ὺ 
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Τὸ {πεῸ ᾿Ἰγ ϑιβΈ! 016. Το Γη 8] ον άθηοα 
οἵ 1ῃ6 φεημηθηθ85 οἵ {πὸ ἘΡΙ5[16. πιο- 
ἄδτη οὐ] οἰβὴ ἢὰ5 δα θα βοπηθίῃίηρ ἴἢ 
Ὀγηρίηρ οὐδ ΜΙ ΠΙΠΕΥ ενιάθηοθ [ἢ 8 
ῬΘΟυ]ΙαΥν ῬΠτυρίαη οΠδίδοίο οὐ [Π6 
Παῖη6 οἵ Αρρῃϊα᾽. 

Α5 ἴο δβχίθγῃδὶ εν άθποθ. Τί 15 απ υ]ς 
ἴο ΒΈΡΡΟΒΕ {παΐ {ῃ6 ἘΡΙΒΕ16. νγὰβ ποί 1ἢ 
1η6 τηϊηα οὐ Ἰρπδίϊιβ ἢ ὙτΠ Πρ ΠΙ5 
ἘΡΙ516 το [πΠῸ ἘΠ ῬΠ6ϑίδηβ (566 σηῴχα, [8 
ΤΟίοσθηοος ἴο ΡἢΙΠ]δΟη, ζ2. 20, ὃ, 1, 9, 
τ, 9, 9. ἵἴπ Τρηπν ΕΡΙΒι, 56] ΠΡ Π ΒΕ 
11., 11π|.). Τῆς ῬοοκΚ οἵ ὙΠΕΟΡΠΏΙα5. ἴο 
Αὐϊζοϊγοιβ σοπίαϊηβ. [Π6 5816 ΓΙ ΓΚΑΌ]Ε 
2Ζαγογιογιασία ὙΏΙΟΝ 15 ἰοππα ἤθτα Ἰπ 
φ. ττ΄. Τεγ]ΠΠαη βαγ5 {πα {Π15 ΕΡΙ5118 
ΔΊΟΠ 6 νγα5 “" ἀβἰπα θα ὈΥ 115 οὐγῆ Ὀταν υ, 
80 8ἃ5 ἴο δϑοδρᾷ [{Πε [Δ]ϑιγιηρ Παη5. οὗ 
Μδγοίοη,᾽ δηᾶ ρτοςβθθᾶβ ἴο βρεὰῖκ οἵ 1ἴ 
85 Ὑ ΠΟΘ ἴο ΟἿΘ πηδῃ, {6 ἴη6 ἘΣ ΡΙ5.165 
ἴο ΤΙμηοίηΥ δηά Τιμιβ. Τῇ 15 ἜἘΧΡΓΈΒΒΙῪ 
ααποίεα ἥομη Ὀγ Οηρεπ. Τ1 15 [ουπα ἢ 
1π6 δηοϊθηΐ Μυτγαίουδῃ οδ πο 

[γνὰβ 51: Ῥδι] ρεγβοπα!ν Κπονη ἴο {Π6 
(ΟΪοσϑίαηβ, δπα δα ἢ6 δνεὺ θεθῆ δὲ 
(οἴοββ88 θείοσο {πε νυιηρ οἵ [Π6 ἘΡΙ51165 
ἴο (ο]οβϑίδηβ 8η6 ῬὨΠΘΠΊΟΙ ἢ 

ἀὐρσαθά, ργονθά {Παΐ 1{ τνὰ5 ἃ σοιητηεπδίουυ ποΐς, 
ποῖ ἃ ἀορτηαίϊς ἀοουηθηῖ. ΤεγΟ ΠῚ ἈΥρτιθ5 ἴΠαΐ 
115 ὉΠΊνΕΥΘαΪ τὙθοθρίοη ὈΥ͂ 811] ΟΠ ατΟΠ65 ἴῃ [ΠῈ 
ὙνΠΟ0]6Ὲ. ψΟΥ]Ἱ 15 ππδοσοιπία!α, οχοοθρί οα {πὸ 
ΠΥΡοΙ 6515 οἵ ἃ Ῥδυ]ηδ οὐἱρίη. Α,5 ἴο ἀρραγεῃῇ 
{ιν }Πγ Δη4] δνευγάδυ βίγ]θ, μ6 Ροϊπηίβ ἴο 500 
Ῥᾶβϑθαρ 5 85 2 ΤΊ. ἵν. 13 ; δ]αΐ. ν. 12} 1 (ου. 
ν1]. 152; ἢ ΓΠΘΙΓ ΔΡΡΑΥθπί]ν ροίυ ἀδία1]5, ουΐ- 
Ῥαυτδίβ. οἵ πυμηδη ἔβα! ϊηρ, δα πἸβϑίοηβ οἵ πποοῖ- 
ἰαϊπίγ. ΕῸΓ {πΠ6 Ῥγθνὶ οἵ [Π6 Ἰθίζου 6 γϑίδυβ ἴο 
{Π6 ΤῊ ΠΟΥ ῬγορΡΠοίβ, ἀπ οοπο 65. Π15. ἀβίεποα 
ὈῪ ἃ ατιιαϊηΐ φαοίαίϊοη οἵ Ἀομ. ἰχ. 28, 5 1 [Π6 
ΨΕΙΥ 5Πογίπεϑβ οἵ ῬΒΙΠ]ΘΠΊΟη ὑγΕΓῈ ἴῃ σΟΏΞΟΠΔΠΟΒ 
ψν ἢ [Π6 ϑρι οὗ ἴῃ6 ἄοβρθὶ. (“ Οομπηπηεηΐ. ἴῃ 
ἘΡΙϑβι. δά ῬἈΆΠ]6πλ.,᾽ ῬτΟ]., ΟΡρΡ. νιϊ. 637, 638.) 

1 ΝΟΣ ἥ“22͵α, α Ἀοιηδῃ παππθ, Ρυΐ “4Ζ22λέα, 
ὙΠΟ ΟΟσΥ5. ΨΕΙῪ ἔΓθαπ ηΕΥ ἴῃ λγγρίαγε ττ- 
ΒΟΥ ΡΈΟΠ5. 566 {π6 δχἤδιιβίϊνα αἰβοιβϑίοῦ. 1ἢ 
ΒΙ5ΠοΡ Τὐρπέίοοί (’ (]οββίαπβ δηα ῬΒΙ]Ἔπιοη,᾽ 
ΡΡ- 3ού---508). Τῆα παῖηθ οἵ ῬΠΙ]ΘΠΠΟ ΘΟ 5 
ἴῃ σοηπθοίίοι νυ ῬΉγυρία ἴπ ἴῃ6 ὈθααίΠ] 16- 
σεηά οἵ Ρῃϊ]δηιοη αηα Βαποῖβ, θαΐ “15 ποΐ α15- 
τποίῖν ον ΡΠγγρίδη." 

25. ΤΉΦΟΡΗΥΪ. “δα Απίοϊγο.᾽ 1. ὃ τ, Πυαοίεα ἀΡονβ. 
8. Τεχία]]. “ς, Μαχζοίοη.᾽ἶ ν. 21. 
4 Τῇ 7όγδ. ΣΙΧ. 
δ᾽ 566 {πΠ6 βιθ]εοῖ ΛΙΠῪ «ΠἸβοιββεα ἴῃ ΚΊτΟΙ- 

οἴεσ, “" Ὁ 6] ηβατητα πηρ,᾽ ΡΡ. 205 546. 

ΤΠ γδυῖοι5 ΓΘΆΒΟΠ5 ΤΟΥ ΔΠΒΥΤΘΙΙΏΡ [15 
Παδβίοι ἴῃ [Π6 περαίνα πᾶν Ὀθεη βίαίεα 
σῤγα (Ταἰτοαποίοη το ἘΙδ616 ἴο (ο]ο5- 
5185, ΘΘΡΘΟΙΆΠΥ 1. 2, ἀηα ποία Ἔβρεοῖ }} Ὁ 
ΟΠ 11. 1). [᾿ πιδᾶὺ 6 απεϑοηεᾷ, Πμον- 
Εν εσ, ψΠΟΙΠΕΥ ϑαῇποιθπί νγαιρῃΐς μα5 θΈθη 
αἰἰ]θατεα ἰο ἴῆτεα [δοίβ. 

τ; ᾿Αοίπ, χν: ὁ. ἊἋΒ5 5. ΤΉ πη 
“ΤΙΠΊοίἢΥ νἱϑιιθα Ῥηγυρια ἰορσϑίμευ, 1 15 
ῬΙΌΡΑΌ]6 {Παΐ πο νου] νιϑις (ο]οβδα 
Δη4 Τιοάϊοθα. Νοὺῦ {π6 βαϊπϊδίοη 1Π 
(ὐΟΙοϑβίδηβ ἵν. 15 μου] βθθῖὴ ἴο ΠΊΡΙΥ͂ 
Ῥείβοηαὶ Κηον]θᾶσα οἵ ἴ[Π6 “Ζιαοαϊεζαι 
ΟΠμύσοῃ. Ῥαΐ οομβιάθπηρ [Π6 ῬΓΟΧΊΠΤΙΥ 
οἵ {η6 ἔνο ἴονηβ (Ἰπιγοαποίοῃ το (ο]ο5- 
5185, 1. 1), 1 15 ὉΠΠΊΚΕΟΙΥ μας δὲ Ῥαὰ] 
5Πο0 14 Πᾶνα θβθη Ῥγεβεηΐ τη οὴβ πουῖ 
ΘΌΙῚΡ᾽ ἴο [Π6 ΟἸΠΕΓ. 

2. 581 [λικεῖβ Ἰδηριιαρε 1ἴὴ ἀεβογιθιηρ 
[1ῃὴ6 ΑΡοβίιθ᾽ 5 βθοοῃᾶ νἱϑῖὲ ἰο Ῥητγρια 
ΒΟΠΊΘ ὙΘΔΙ5 ἰαΐε 15 νΕΙΥ οἰηρπαίϊς (“Ης 
γγεηΐ ονοῖ αὐ ἐδ ερπγΐγν οἵ (ἀαἰδίϊα, ἀπά 
ῬΗγγρία ἴῃ ογάεσ, σοπῆσγηηηρ αδΖ 2.6 415- 
ΟἸΡΙ65," Αοίϑ χυΠ]. 23). [ΤῸ νου] ΒΟΔΤΟΕΙΥ 
ῬΡε οοπϑιβίεπί ἢ 50. σΟΠΒΙ΄ογαθ]6. δ 
Ἐχοθρίίοη 85 ἰπμαΐ οἵ ἃ (μυσοῃ ψ ΠΟ ἢ 
81: Ῥαὺ] Ἰοοκβαά ὉΡοη 88 οὗ βιιξοιϊεπηις π- 
Ῥοτίδηςα ἔοσ οἠς οἵ Π15 στεαίεβί ΕἸ ιβί165. 

34. ΑβΡονβε 8ἃ]], ϑυίποιθηΐ ννεῖσῆης ἢΠα5 
ΒΟΔΥΘΕΙΥ ΕΘ φΊνεη [0 νδήϊοιιβ 1π6|]0ὰᾶ- 
ΤἸΟΠ5 ΒΌΡΡΙΕα Ὀγ τπ6 ἘΡΙβε]Ὲ το ῬΠ1]6- 
τηοη. ῬΗΠ]οπηοη ον εηίν ᾿νεα δὲ (ο- 
1ο556. δὲ Ῥδι]5 δοηυδιηΐδησα ψ ἢ ῬΏ]- 
Ἰειηοη5. Που56, ΔΠα 115 ΤΊ Γ5 (7. 1, 
2), σου ΙΕ ἃ νὰ 15 ἀΘβοτιρίοι οἵ Οπε- 
5ΒΙΠη115 ἃ5. ἃ (οἸ]οβϑιίδη (( Ο]058. ἵν. 9) 1π|- 
ῬΙ165 50Π16 ἰοο8] 8η6 ρεύβοπμδὶ Κηον]θάρε, 
Τὸ ρΡΡθαῖβ ἰὴ {πΠ6 δισῃμεϑὶ ἄθρτεα ργοῦδ 18 
{παῖ τῃ6 βίαβρ σις Ομπεϑίταιιβ ἸΟῸΚ ἴῃ 
Πγιηρ ἰο Βοιηθ, δηά βεεκιηρ 51 Ῥαυ], 
γγὰ5 ϑιρσοβίεα ὈΥ {πΠ6 πρΡτ ϑϑιοη. ὙΨΏΘΗ 
μαα Ῥβεὴ τηδάθ ἸΡΟῚ ΠΙπὶ ΕΥ̓͂ ΡΕΙΒΟΠδὶ 
ΤΕ ΠΙβοθηοα. οὗ {πΠ6 ΑΡροϑεε᾽5 [εδοῃϊηρ 
8ΔΠ6 ΡΥαβεποο δὲ (]Ο556. 

Μοβί, αδἱ ᾿βαϑί, οὐ ἰμεβεὲ ροϊπηίβ μδά 
Οσοιγεα ἱπἀερεηάθηϊν ἴο ἰπ6 ψΤΕΓ 
Ῥείοτε βιιάγιηρ ΒΙβϑῆορ Ῥνοσγάβινουί ἢ 5 
οΟὈβεγναίίοηβ. Ναν 1 βϑίδηγθηΐ, 11. 312---- 

315.} 
1 “ἐΤῊς Ῥγείῆγεθη ἴῃ Τδοάϊοθα, ἀπ ΝΎΤΩΡΙα 5, 

δια {Π6 σμαγ ἢ ἴῃ Ὧ15 Βοιιβα.᾽ἢ 

ναι 



ΠΕ ἘΡΊΘΕΙΕΣ ΘΕ ΡΑΟΣΙ, 

ΡΗΠΈΕΜΟΝ. 

4 δε γογοϊεοίζ ἐο ἄξαν οὔ ἐἦε γαϊίζ ἀγα ἴουθ οὗ 
Ῥλλλοηεοῦς, 9 τυλον ἦε ἐἐεείγείλ ο )ογρῆῖσνε τς 
σογψαγιξ (γιατ γ1ε5, αγὐ1αἴ ἰουϊγεσίν ἐο γεσοῖσε 17,2 
αραΐ»ι. 

ΑΙ, ἃ ργίβομεγ οὗ [εβϑιι5 (ὑτβέ, 
ΔΠᾺ “ΓἸΠΙΟΙΠΥ ομ7 Ὀτγοΐῃαῖ, τιπῖο 

1. απ, ῬΥΊΒΟΤΘΥ ο7 ζέσις Οῤγ] ΤΆ 1] 
Ὅε οὈϑβεγνεά {πδΐ δὲ Ῥαμ] ἀοθβ ποΐ βῖνθ ΠΙΠΊ56] 
1Π6 {Π|6 οἵ “ῥοείίε ἴῃ [Π15 ρδοθ. ὍὙΠ6 νευῪ 
ἢγθὲ ννοτὰ ἴῃ ννῃ ἢ ΠῈ 5ρθακβ οἵ ΠΙΠΊΒΟΙΓ 15 
Ῥαίμοίϊς, Ηᾶᾷδ τείευβ ἴο ΠΙ5 σμδῖπθ ΠΟ 1655 ἴῃ 
σε {ἰπλ65 ἴῃ {Π15 σῃοσί Ἰθεζου (τ. 1, 9.5 τος 13) 
23). Ηδε [Έδε]5 τὲ β]οσγίοιιβ ἴο βι δ ΘΠ ΠΊ6 ἔου 
15 Του 5. βᾶκθ, ἀπ Ὀ]οσθθά ἴοὸ ᾿ἱπποῦϊς {Π6 
Ὀεδίιάθ οἵ ἴποβθ νγῆο ἅτε ρειβθοιίθα [ῸΓ 
ΤΊ θουιβηἐββ᾽ 5ακ (Μαζί. ν. το). Ηδβ ΠΠΈθγ ΠΥ 
ξᾺ]1Η15 ἐπ ἐχπογίδειοη οἵ δὲ Ῥείεσγ (1: Ῥεί. ἵν. 
14---16). “ΤῸ π|6 ἴΐ 566ΠῚ5 ἃ ἸΟ ΘΓ {Πὶπρ' 
{παΐ Πα βῃοιά ϑέγ]θ Πἰτηβο! φγλγοσοῦ 97 ὕεσες 
Οῤγιδέ μὰ “ρον. ὙΠῸ Αροβίϊεβ β]οτιθά 
Ὀδοδιι56 ΓΠΘῪ σγεγα σοιιπίοα νου (ο 5ΠδΥ 
ΒΠΔΤΊΒ ἔῸΓ 6 Νάπιε (Αοΐβ ν. 41): Ὀαΐϊ 1{Π6 
Δα ΠΟΥ οἵ Ὀοπάϑβ 15 ᾿ττοϑιβειθ]8. Ηδθ ψῆο [15 
δρουΐ ἴο ροδά ἔογ Ομπαβίπιιβ ἴδε {παΐ Π6 
5ῃου]ά ρ]θδά ἴῃ βιιοἢ ἃ ἔογπι {παΐ πῈ σου] ποί 
6 τοιβεα " (8. Ηΐδθγοη. “(οπηηῃ. πη Ἐρ. δά 
ῬΠΙΙΘπη.,᾽ νυῆο «50 γοϑίθυβ ἴο ἴΠ6 οἱοβα οἵ [Π6 
ἘΡΙ5Ε16 ἴο Ὁ )]., νἱ. 17). 

απά Τίριοίδν ὑπ 86 Ὀτοῦμθυ}] ΤΙΠΊΟΙΗΥ [5 
Ἰοϊποά ψιῃ δὲ Ραμ] ἴπ {Π6 Ορθηΐηρ νεῦβθ οὗ 
ἔννο οἴμοὺ ΕΡ 5165 οἵ {Π6 σδρεινιγ (ΡὨ]]. 1. τ; 
(ΟἹ. 1. 1). ὙΠῸ δάδιϊτίοη οἵ ΤΊπιοΠγ᾽5 ΠΑΠῚΘ 
σου] δά ννεῖρῃΐ ἰο 81 Ῥδι]}}5 τϑαιϊδβί. 

Ο. “πὰ 1Ἰο Ἄῤῥῥια ὕὉπ8 β'βῦθθυ)Ἱ (1) Α5 
τοραγάβ {πὸ χῦγηη οἵ [Π6 πᾶπηθ δης 115 συ! ΠΥ 
Ῥῃτγγυρίαη οἰμαγαςίεσγ, 5εα ΒΡ ΓΠΙρμίοοι (΄ Οο- 
Ἰοβϑίδηβ δηά Ῥῃ]]θοπΊοη,᾽ ΡΡ. 2ο6---2ο8). (2) 
1 5θθπὶβ 'ἰπ {πῸ Πιρμοϑὲ ἄθρτθθ ργοῦδθ]θ {παῖ 
ἈΑΡρἢΐα ννὰβ ῬὨΠ] θη π 5. να ; ΡγοῦΔ 016, θα 
ἴῃ ἃ ἴονγεῦ ἄθρτγεθ, {παΐξ ΑὙΠΙΡΡι5 ννὰβ {ΠΕῚΓ 
50ηῃ. Τῇδ πιθηΐίοῃ οἵ ἃ «υογηαλ Ὀδίννθεη ἔννο 
5ΟἾ ΤΊΘΠ, ΟΠ6 [6 Α Ροβί!εῖβ “"[Ὁ]ΠΟνν- Δ ο του ἢ 
(υ. τ), [με οἵ μοὺ ἢ15 “" ἔθ] Πονν -- 50] Ἰοὺ ἢ (Ὁ. 2), 
15 ἃ ΠΟΌΪΘ θχαπηρὶθ οἵ {ΠῸ βριτιξ οἵ {π6 σοβρεὶ, 
δηά οἵ δὲ Ῥδιυ] Ιαπριιαρα, ““ΠΟΙΓΠΕΓ ΠῚ8]6 ΠΟΥ 
ἔεπηα θ᾽" (Ὁ 4]. [ἰ. ,χ8). ΤῈ 5. δὴ υποβίτι- 
ϑῖγθ γεῖ τϑὰὶ ῃϊπί οἵ {π6 εθνδίίοη Οἱ πυογηαῆ, 
ἃ5 ἴῃ6 ψνῇοὶθ Ἰδέίευ 15 οἵ {π6 τείθαβθ οἵ {Π6 
οἴμοι νἱοεπΊ οἵ οἰαϑεῖσαὶ οἰνΠΖαίίοπ, {Π6 σ]ασσο. 

᾿ οΓΉμ5, Ξπαρρογίθα οἡ Ὀοΐἢ 5ἰ 65, 5η6 ββεῖὴϑ ἴο 

ΡΗΠΕπιοη. οὐ ἀφαγΥ βεϊονεά, δηά 
[6 ]]ονν Δ θοιιγεῖ, 

2 Απά ἴο οηγ' θεΪονεά Αρρῃϊΐα, δηά 
Ατοπίρραβ. οὐχ [Ε]]οννβο άϊεσ, ἀπά τὸ 
1ῃ6 σμυτοῇ 1π ἘΠΥ Ποιδ6: 

Πᾶνε {πΠ6 ρίαες ποΐ οἵ μοῦ 5εχ δυΐ οἵ πεῖ 
ννοσία "ἢ (8. Ηΐεγοη. " Οπηπι. ἴῃ ῬΠΙ]Επι.᾽ ΟΡΡ. 
ΤοπΊ. 11. 642, εἄ. ΜΙΡπ6). (3) ΤῈ τεδά- 
ἴπ5 ὕὍΠ8 β᾽βῦθυ βθϑὴϑ ὈγΘΕΥΔΌ]6 ἴο ““{ΠπῸ θ6- 
Ἰονεά,᾽ 5 'π ΑΝ. [ξ 15 ϑιρουοῦ ἴπ ππεϊαὶ 
Δα Πουγ (ἐδ, Α, Ὁ, ΒΕ). (Νεδὴν 411 {ΠῸ πηῖ-- 
Πῖιϑς. βιρροτγί ““Ὀεϊονθά." 80 αἷϑο ΠΘΟάΟΥ. 
Μορϑβ. ἐμ ἐοε.) [1 15 οἵ σουγβα σοποδῖνϑὈ]α 
[Παδΐ δεϊουεά ταῖϊσῃς πᾶν Ὀθθη Θχοπδηρθά ἔού 
σἰσίεγ ἵγοτη “( πηοίϊνεϑ οἵ ἔμ]5ε ἄδολον" (ΒΡ 
Τρμεοοῖ). Οἱ ἔπε οἴμεσῦ μαπά, {πε δάϊ. 
ΔΡΡΙΙοὰ ἕο ΡΠ δηοη τηϊρξ τϑϑάν Πᾶνα 5ι1- 
δεβίθα {Π6 βϑᾶπηθ ργεῆχ ἰο Αρρῃϊα. Ὅπὸ τοδ- 
1η5 ““ θεϊονεά ̓" 5θεϑὴβ βοδΥ οΙ Υ σΎΑΥΘ ΘΠΟΌΡΗ 
ἔογ ἔπ ἀρ ηιΠθα τέβοσνθ νυ πο δὲ Ῥ81}] ΠΘΥΕΓ 
ξοτγρεῖβ ἴῃ Πϊ5 ἰθπάθγοβδέ πιοπηθηΐίβ. Αὔουθ δἃ]], 
16 ννογά οὐσέον ἀἸΒΈ ΠΟΙν δ 45 ἴο ἴΠ6 τπθδηϊηρ. 
ἘῸΓ 1ἴ 5ῃδννβ {παῖ Αρρῇϊα μαά δπιργασθά (Π6 
ΟΟβρεῖ, δηὰ νγὰβ ἃ Ὀδρίϊζθα τπϑπιθοῦ οὗ [Π6 
ΕΒυτοῇ, ἀπά {Ππ15 ῬτΈβογνοβ {Π6 Π1πὸ οὗ πουρηΐ 
ἴῃ ἴπ6 βοπίεποθ, Ὀδ]αποῖηρ ἘΠῈ δριἐΠοῖβ “ἢ ΓΈ]]ονν - 
σγουκου," “ΤΈΠονν - 50 ] ἴθ υ,᾿" ΔΡΡ θα ἰο ῬΠΘπιοη 
ΔΠη4 Ατομρραβ. [ΤΕ νου] ΡῈ βοτηθνγηδί Ἰποοη- 
βἰϑίεπξ ἕο ᾿ηίγοάμποθ ἃ τηθγΘ τοι ἢ οὗἉ ΘΠ 018] 
ξδο!ηρ᾽ ἰη ἃ οἴδιι56 ΡΥ ΠΕΪΥ σοπβίγιοίθα συν ἢ 
ἃ ταΐῃοῦ ἀἰβογεπε οπὰ ἴῃ νίονν (5ε6 ἈδίςσΠΕ, 
“ (οπηπηοπέ. (τις. 2π ἰοε.). 

οἵ 7Ε]Π]οαυτο εἶεν (τῷ συνστρατιώτῃ ἡμῶν)} 
ΤῊΘ ποίϊοῃ οὗ {πε βρί γιεδ] 118 6---πλοτθ Ἔβρθοῖ- 
ΑἸ 85 σοππθοίθρά ἢ ἀδῆπιία πη πἰβίογί] 
ξαποίοη5---θοίηρ ἃ νγαγίατο, ἃ σδηηρδῖρη, ἃ 
50] 4165 116, ραϑϑθά ἱπίο {π6ὸ Νενν Ταβίαπιοπί 
ἔγοα ἔμ ΟἹά. Οὗ. Ναχα. ἵν. 22, ““ἴο ννγαῦ 
[Π6 ννατίαγο"" --δ ιν Ὀοίηρ ἃΠπ Θϑϑεπ 1} τηΠ]1- 
ἸΑΥῪ ἴδυτη, ““ἴο ΤΊΔΓΟ 85 ἃ 50] 16 Γ ἴο ννγδτ,᾽" 
ἡ... ἴο Ρογξουτη σϑρίοιιβ βοῦνίοθ ἴῃ {Π6 (δθοῦ- 
ΤΆ016 ΓΝΊΠΗ. νι}. 24; 1 8. 11:22: δὺ [Π8 
Βοϑέ οἵ {πῸ γερεπογαίθ νυ ῆο ἔοΠΠονν ἴῃς Ῥυϊεβί- 
Κιηρ ἴῃ 5, οχ. 8ἃ1Ὸ δὲ ὁποθ φγΖρσές ἀπά αὐαγ- 
γίογς (οἴ. {π6 ἔννο 5ἰάθβ. οἵ {πῃ6ὸ (τ βεϊδη 
σΠαγδοίου--ργζεεέΐν εοηπσοογαΐοη ἃπα τοἰάϊεγὶν 
εοη ]εί--ἰὰ Νοαπάεσυ, ς Μεπηι. οὗ (ἢ γ. 1,1{6,᾽ ςἢ. 
ἀν} Οὐ Ὁ 1 Σ᾽ Ὁ ὍΟΓΟΣ, τ ΤΠ 1. 
18; 2 ΤΊΠΊ. 1. 4. ὍὙΠῸ ““ ΟΟ5ρε]. σαπηραῖβ 5 ̓ἢ 
ἴῃ ὙΠ] ἢ ΑὙΟΒΙΡΡΙΙ5 ννὰ5 8. Ῥδι]}5 σοτηγαάθ ἴῃ 



2 Ὅταςε ἴο γοιι, 4η4 ρεᾶςβ, ἤοπη 
(Θοά οὐ Ελίμογ ἀπά τπῃ6 [ογαὰ [6ϑι8 
ΟΠ τβέ. 

ΔΥΓΏ5 ΠΊΔΥ Πᾶνο Ὀθθη {πο56 ἀπτπρ {πὸ Αρο- 
5{165. βοϊοιστη δἱ ΒΡἢθβϑιιβ (Α.}. ς4--- 7). 
ἼΠοΞΘ γΠοῸ Πο]ά ἐπαΐ δὲ Ῥδὰ] Ππαά ἃ Ῥθῦβοῃδὶ 
σοπηθοίίοῃ ὙΠ (ΟΙΟββθ (566 [πίγοά. ἴο {Π15 
ἘΣΡΙ5:16) νν1}] 150 ροϊπέ ἴο Α οἴβ Χυ"]. 22. 

ἀπά ἰο ἐῤὲ ερμγερ ἐπὶ ἐδν ῥοι με] (1) “ἢ 
ΠΟιι56 7 15 δυϊάθη!ν {π6 Ποῖα οὔ ῬΒΙθηοη, 
ποΐ οἵ Ατοπίρριβ. (2) Πα ννουβῃίρρεῖβ οἵ 
ΟΠ τβὲ πη 6 Γ Ομ6 τοῦ ΔῈ 50 οδ]]οά ὈΥ 81 Ρδα]. 
ν»ε ἢπά ἴῃ Αοΐβ (Χ. 2, ΧΥυΪ. 31, 34) ΨΟΪ6 
ΒΟΙ5θμο] 5, ραγθηΐβ, ομ] άγθη, ἀπ δἰανοϑ, δά- 
ταϊ θα ᾿πίο {πὸ (τ βέδη σοτηπλιηγ. δι Ρδὰ] 
δῖνεϑ {Π6 πᾶπιὸ οἵ (μαιτοἢ ἴο 5 ἢ [ἈΠ Ί1]|165, ἃ5 
ὙΚῈ]1 45 ἴο ΠΥ οΥγάθγθα ἈΘΘΟΠΊ]αΡῈ οὗ ἐπΠῸ 1 ἢ- 
ΕᾺ], ἴῃ νΠΙΟ θη ἀπ} [ουτηθα αἴθ {π6 
ογάευ οἵ ( γϑέ, ϑοηθ Γ]6, ΒΟΠΊΘ ἅτ τα]εά. 
(9) 45 ναϑὲ διμ!άϊηρθ, ρα ΠΟΥ σοπβθογαῖθα 
Δη ἃ δϑθῖ δραγί, νυθδ ᾿Π]ΡΟΒ510]6 ἔγοτη ἘΠ6 παΐισα 
οὗ {πῸ σαβθ ἴῃ {Π6 θαυ] θϑέ γϑαῦϑβ οἵ (ἢ ει η!υ, 
Ποῖι565 οὗ σοηϑι θα ]6 5126 συ σα πρὶ ογϑὰ [ῸΥ 
ννουβῃ!ρ---Ἴ κα {Ποβθ οἵ Ασηιη]α δὲ οππθ, οἵ 
ΝΥΠΊΡἢἃ5 οὐ ῬΠΙΠΘπΊοπ δὲ (ο]οββα (ΝΙΘΊΕΥῈσ, 
« (ομητη. Οσταμητη. Ηἰ5έ. τη Εριβί. δά Ρἢ1].᾽ ἢ. 7) 
-απά {Π6 πᾶπια οὔ ὥβασερ βθεῖηβ ἴο πᾶνθ Ὀθθῃ 
ἘΓΔηβίογγοα δΐ ΔΠ ΘΑΥΥ Ρουοα ἔγοπι {πΠ6 ΘΟ]]εο- 
το οὗ Τινίπρ 5οι]5 ἴο {π6 θυ] άϊπρ ἴῃ νΠΙΟἢ 
1ΠποῪ πιοί- ϑοιπθίπιπρ ἴῃ {π6 βϑτηθ ΥΥΔΥ Δ5 
προσευχή ὈδοδλΙηΘ ἃΠ ΟΥαΐοτΥ (Αοἰδβ Χυ!. 12--- 
τ6). (ϑεε Αἀάϊτίοημα] Νοῖθ αἱ επὰ οὔ {Π|5 
ἘΡΙ5116.}ὺ Ατὸ νὰ ποῖ 1πϑ{Πθ0ὰ ἴῃ δάορίηρ' {Ππ6 
Ῥεδαα] Ιάθα οἵ (ΠΥ βοβίοπι ἴῃ σΟΠΊΠΊΘΠΈΪΠΡ; 
ὉΡΟῚ ἴῃ6 ϑα]ΐαίοη ““ἴο {πὸ ΟΠΌΓΟΙ ἴῃ {Π6 
Ποιιβε ᾽" οἵ ΡῃΠ]Πομοπ ἡ “δ ἀϊά ποΐ οπηῖέ {Π6 
σἰατος ΠοΥΘ: ἴῸΓ μθ Κποὺν {παξ {Π6 ννογάβ οἵ 
ϑίανεϑ. οσδη οὔΐζοη σἤδηρθ ἃ τηδϑίου 5 ΡΌΓΡΟΒΘ, 
ΔΠ4 ΘΘΡΘΟΙ ΠΥ ννπθη ἴΠΕῪ Ρ]θδα [ῸΓ ἃ ἴε]ονν- 
βουναηῖ. ϑοπιθ οἵ {πο ρϑυπᾶρβ μδά ϑβεγγο 
τπΡ ῬΗΙΠδλοη ἃραϊηβέ Οποβίπηιιβ. δ ἄο65 ποῖ 
Ῥοιτηϊς {πῸπὶ ἔπεα ἴο Πᾶνε ΔΠΥ͂ ἴδεϊπρ οὗ 
διαάρο, 85 Πα δήάγθοϑθοβ {ππὶ νυ ἢ {Π6 ΓαΠΊγ. 
ΝΟΥ ἄοεβ Π6 βῖνθ {ΠῸ τηδϑίαγ Ππιδξ γθάβοῃ ἔῸΓ 
ΔΠΡΟΓ. [ΙΓ πὸ μαά δάάγοββθά [πῸ ϑίανεβ ΟΥ̓ 
πᾶπιθ, ῬΉΠΘΠΊΟη ΡΓΟΒΑΌΙΥ ννοῦ] πᾶν Ὀδβθῃ 
ἀἰδβρίθαβθά. 866 θη ονν ρυιθηί]γ Πα ἀ64]5. 
Ῥὸγ {πε ννοτά ὥρμγορ ἄοεβ ποΐ ρϑυύτηϊξ τηββίευβ 
ἴο Ὀ6 ΔΗΡΤΥ, 1Ε ἘΠΟΥ ἃγδ πυμη θεγθα υν ἢ 5]αναϑ. 
Τὸν ἐῤεὲ Ορεγορ ἀποαυς ποῖ ἐῤὲ αἰϊδίϊμοίίοη οΓ 
γιασίεῦ ἀπά εἰαυο. (ΟΟΔ]. 11. χϑ᾽" (8. ]οδπη. 
Ομ γγϑοβέ. “ Ἡοιη]. 1. ἴῃ Εριβί. δά ῬΒΠδπλ." 
Τοιι. ΧΙ. 705, εἄ. ΜΙρπο). 

8. Ογαρε ἰο γοῖε, απιά ῥεασθ, γγοηι (ὐοά ὁ 
Ῥαΐβεν απά ἐῤε 1,ογά ὕεσς συγ] ΤῈ ννοτά 
σγασε νγου ἃ θ6 ΡΘΟΙ]ΠΑΥ͂Υ τοπομηρ ἰο ῬΠΠΕ- 
τηοη ἴῃ σοπηθαίίοῃ νυ] ἢ {Π6 Ρ]Θα ἔογ Ὁ ΠΕβΙ ΠΊΠ5. 
ΤῸ 5ρθδὶς ἴο τι οἵ σγαξθ 15 ἴο το πη πα τι5 οὗ 
ΟἿΓ 51η5 ἀπά οὗ {ΠΕῚΓ ξογρίνεποϑϑ ὈΥ 8ῃ ἱπῆπιῖα 
ΠΟΠΊραϑϑίοη. “ΤΠΙΠΙκ,"" ΠῸ 560 Π|5 ἴο ΒΥ, 
“ον τὰσοῃ Οοά Παίῃ ἔογρίνεη ἐῤεθ, πον 

ῬΉΕΘΝ: [ν. 3-5. 

4 1 τῇδηῖ τὴν (οά, πιακίηρσ τπεη- 
τίοη οὗ {Π66 αἰνγᾷγϑβ 1Π ΠῚΥ͂ ῥγΑΥΘΓ8. 

ς Ἡεαιίηρ οὗ (ΠΥ ἰονε ἀπά (πῃ, 

ἐφοιι ατ βϑανθά ὈΥ βίαςθ. [ριϊέαί ἐῤν ον 
(8. Τοαπη. Ομ γγϑοβί. “ Ἡπ]. 1. ἴῃ Ερίβϑέ. δά 
ῬΗ1].)). ὍΤΙ νεῦβθ (Ὧπά τ. 25) βχδὶῖβ ρῃΠ]δη- 
ΤΠΓΟΡΥ ΟΥ̓ ὈΠηρὶπρ 1 ἱπίο {π6 Πρ μθϑὲ ταρίοη 
ΟΥ ἀορτηβ. Α ῥυδυδι {|κ6 {Π15 νγουἹά Ὀ6 1π- 
ΠΟΠΟΘΙνΔΌ]6 ἔοπι οπθ |κ δὲ Ῥδμ], ὉΠ|655 Π6 
ΠοΙα ἐπ ἐαιδ!τν οὗ ἘΠῈ Εδίπευ ἀπά {πῸ ϑοη, 
ἃ {Π6 Τἀθπίυ οὗ {πῸ ορεγδίΐοπ ργοσεθαϊηρ 
ἔγοπ Ὀοΐῃ, ΘΧΔΟΙΥ 85 1 [ομη ν. το. ““ΤΈ 15 
ΠοῖῸ βῆθννῃ {παΐ {πΠ6 Ναίατε οἵ ἔπε Κδίμεγ ἀπά 
1Π6 ϑοῃ 5 οὔθ, ἴῸὉΓ {π6Ὸ6 ϑὅ0ὴ οδῃ δφῖνθ {παῖ 
ψνΒΙΟἢ {Π6 ἘΔΙΠΟΓ βῖνεβ, ἀπ {πῸ ΒδίΠου 15 βαιά 
ἴο Ὀεβίονν {πᾶΐ νυ ῃῖοἢ ἐπ6 ϑοη Ὀεαβίοννβ᾽" (ὃ. 
Ἡϊεγοη. 22 οο. ΟΡΡ. ΨΊ1. 644). 

4. 1 ἐῤαπᾷ γιν Οοά, ΔΊ 8. 085 τα ἴδ᾽ 
ταθπύϊοη 9 ἐῤοὸ δῦ (ΠΡροη Οσοδϑίοη ΟἿ) 727} 
2γαγεγε] 76γοπΊο ΟΌβεγγεβ πον δ [15 ροϊπί 
νῈ Πᾶνθ ΠῸ ΙοπΡῸῚ Ῥδ1] δπά ΤΠ ΠΟΐΠΥ ϑρθαᾶκ- 
πη ἴο ῬΠΠδπιοη δηά οἴμεῖβ. Ηδ 56 6πῚ5 ἴο 
ἴπγη αϑι4θ ἀπά ϑρεὰῖκ πεαγέ ἴο πεατέ στῇ. 
ῬΒΠδπΊοη (Ὁ σομς Ῥαμμς αὐ σοἰμηι ΡΙ ο)»0716771 
ἰοφιμΐξιγ). ἙΟΥ͂ {Π6 ΘΧρσυ ββίθῃ οἴ. τ Τ ἢ655. ἴ. 1, 2. 
Νοῖθ μονν 15 ἢἥτϑί ννογά 15 τΠδὲ οἸδά δποῃδυ5- 
τὶς ννογά νυ νυ] ἢ ΠῈ ἀοΠΡη 5 ἴο ὈΘρΊη ΠῚ5 
Ἰθεΐουϑ, δου ἐπ ὁρθηῖηρ βα!αϊδίϊοη (Ἀ Ομ]. 1. ὃ ; 
: οἵ. 11 Ἂς ῬΙΝῚ ἢ, 2: ΕἸ] ἘΠ 
ΒΟΙΓ͵ΟΘ οἵ ΠΙ5 ἸΟῪ (“" ποαιίηρ οὗ {ΠΥ ἴονα δηά 
ἔα ἢ 5) πιὰ Ὁ σοιηραγοα ἢ {παᾶΐ οἵ δὲ 
7ΤοΒη τη {πε ΕΡΙβε16 ἴο (ὐδίαβ (3 [οῆη «Ὁ. 4), 
ὙΥΠΙΟἢ ἰαϊκεβ 115 ρίασθ ἢ (ῃ6 ἘΡιϑίϊα ἴὸ 
ῬΠΠθπιοη. 8ἃ5 ἴΠ6 ΟΠΪΥ ΟἴΠΕΥ σου! δηὰ 
ΒΕΓΙΟΙΥ Ργναΐε Ἰδοῦ ἴθ {π6 σᾶποπ, (ΕῸΓ 
2 ]οΠη γηαν ὅθ νυυιτῖεπ το ἃ ὥρβεγερ, ἀπὰ {πα 
ἘῬΙ511ε5 τὸ ΤΊπιοίῃυ ἀπὰ “ΤἸΐ5 ἃτὸ δἀάγοθβθα 
ἴο τυ ]οτβ οἵ η6 ΟΠΌτΟΙ ἴπ {ΠΕΙΓ ΟΠοΙΔ] οᾶρᾶ- 
αἰΐγ. 
τ ΟοαἽ] Τ1μαΈΠῈΓ νΜῈ}] αι 4 (ὰροη {π6 ἢγϑξ 

νογήβ οὔ 5. χχίϊ. 1) {πὲ ““{πογὲ 15 πηιοῇ 
αἰν!ηϊν ἴῃ ΡΥΟΠοΟιιη5.) 86 15 ἴΠ6 σΠπαγδοίου 
οὗ ἴσιθ ἔῃ. ΤῈ 15 θυεῦ δρρί γιπρ ρεγοοπαϊίν 
{Π6 ῬΓΟΠΊ1565 πηδάθ ἴοὸ ὈΕ]Ι γε β ρεπεγαιίν. 

γιαάίγιο γηθη οι 97 ἐῤέθ αἰαυαγ5] (γγϑοβ- 
ἴοτη ΠΕΙῸ βῖνοβ 115 Δποΐπου οἵ ἢϊ5 ἐοιοῃε5 οἵ 
ἀο!σαΐα Ἰδέ. δὲ Ῥδὰ] νουἹά ποῖ πᾶγθ 
ῬΒΙΠοηοη {πὶηκ {πᾶΐ ΠΙ5 θοῦ νγὰθ. ΟΠΪΥ͂ ΤῸΥ 
{π6 οἰανο---ἰπαΐ, θὰξ ἔογ Ο ποϑίτημβ, μ6 τηῖρῃΐ 
ΠΕΥΘΙ Πᾶν νυυ θη δὲ 811. 866 πεη ἢονν Ῥδὰ] 
᾿π4Ἰσαίοβ οἴ ΘΙ ΤΘΆΒΟΠ5 ΤΟΥ ὙΥΥΠΕΠΡ----ὍΠ6. ΠΕΓΘ, 
ΔΠΟΙΠΟΙΓ ἴῃ “ΡΓΕΡΑΙΕ ΙῺ6 8150 ἃ ἰοάριπρ "ἢ 
(ὑ-. 22). 

4,5. 6. Ὅῇθ τϑαβϑοῃβ ἴου, δηά ἴογτοθ οὗ,. 
1Π6 ἐραμοίον ΟΥ εῤίασηημς ἴῃ Ὁ. 59 βᾶνθ Ὀθθῃ 
ΕᾺΠΥ ἀϊθοιιββοὰ ἴῃ {πῸ Γπίγοάποίίοη ἕο {Π|5 
ἘΡΙβί16δ. ὙΠῸ σοππροίίοπ οὗ ἔπεβε βουπηθννῆδξ 
ἀπ ῆς]  νϑυϑοϑ τηδύ, ἴῃ ἔπε βγϑί ρΙδςθ, θ6 βίνβη 
ὈΥ ἃ ΡΑγΆΡΉΓαβο :-- - Ηδδγίηρ, 851 40, οἵ {ΠῸ 
ξΑΪ ἢ ἀπ {πῸ Ἰονθ νυνί ἐποι Παβί... 1 {πη κ 
ΤΥ ΟΟά πιποθδϑιηρΊΥ, νγμθη {Π6 τεσο]]εοίίοῃ οὗ 



ν. 6.] 

ψνῃϊοῆ ποὺ ἢαϑέ ἰονγαγά τε Τ,ογά 
7655, δηά τονγαγά 8}] βαϊηΐϑ ; 

6 παῖ {πε σοπιπηιηϊςδίίοη οὗ {ΠΥ 

ῬΗΙΓΈΜΟΝ. 

[ἢ πιὰν Ῥεσοπις εβεοέιαὶ ὃγ τῆς 
ΔοΚπον]εάριπρ οὗ Ἔνεγυ ρσοοά τπϊηρ; 
ὙΠΟ ἢ 15 ἴπ γοῖι ᾿η ΟΠ γῖβέ [6β08. 

ὯΠδ6 σοπιθβ ἴο πιὸ σοηβίδ ΠΥ οπ Οσσδϑίοη οὗ 
ΤΑΥ͂ ΡΓΔΥΘΓΘ---- ΡΥ ΔΎ ΘΓ5 ἡ ΠΟΙ ἅτ οἤγοά ἴο {Π6 
εηά {παΐ (ςοππρϑοίίπρ ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου; 
“. 4, ΜΊ ὅπως, «. 6, ἀηὰ ἰαἰκίηρ; ὅπως ἃ5 
ἐᾳ ΠΑ] ρατίϊο]ο," Τοπδ]άβομ, ς 71) {Π6 πΊδηϊ- 
ξεϑίθα σοπηπγηϊοδίϊοη οὐὁἨ ΠΥ [1 π᾿ ἀςοίβ οὗ 
ΠΒαΥ ΕΥ̓ πηΔῪ Ὀδοοπια ββδοίινα ἴο (γῖϑέ [6515 
(σοππροίίηρ; ἐνεργὴς γένηται ὙΥΪΕ εἰς Χ. Ἴη- 
σοῦν), ΔασΟΙΊΡΔΠΙΘα, 45 1Ε νν}}} Ὀ6, νυν ἢ (ἐν) 
ῥεγίδεος Κπονυ]θάρε οὗ 411 {πη6 τϑηρθ οἵ βοοά 
ΨΥ ΒΙΟΝ 15 ἴῃ τι5 ἃ5 (Π Ιβι Δ η5.᾽ 

5. Ἡεαγίησ 977 ὑπαῦ 1ονϑ απᾷ ὑπ δὖῦ ξ4 10} 
Οἵ ὑμῖπθ, αυῤ΄ερ ἐῤοιι ποϊάθϑῦ ζαβῦ ἐοαυαγάς 
ἐῤὲ Ζογά 76σις, ἀπά ὕο αἰ ὑμ 6 «αἰγιίς. 

ἴουε απά 2αὶ1}} ΒῸΥ {Π6 σϑάβοη οἵ νυ δίῃ 
οὗ {π6 ογάεγ οἵ {π6 νγογάβ ἴῃ ΕΗ. 1. τς ; (ΟἹ. 
1... 4, 566 [πἰγοάποίίοη ἴο {Π1|5 ΕρΙ5[]16, Ἐδιῖῃ 
Δ Πα σΠΑΓΙΥ ἀγα ἔννο οἵ (ὐσοά 5 βυϑαίεβί β᾽5. 

ὑονγατὰβ ἐῤὲ 1,ογά ει (πρὸς τὸν Κ-. Ἴ.}} 
ΤΠΟ δι ἢ νυ πο ἢ βἰγείσμθθ οἱ 845 1 νγοῦα ῃ 
ΔΒΡΙ Γαίου ἐοπυαγάς τπΠ6 Τιοτά |[6515. ὍΠῸῈ 
οὐγεεί οἵ ΤΑΊ 15 ποῖ δῃ 2άδα, Ὀὰΐ ἃ {Ῥεγτορ. 

ὕὍο αἰ Ὁμ6 «αἱπίς (εἰς πάντας τοὺς ἁγίους] 
ὙΠῸ ἴονε νυ ἢ οι πα 115 ἀρργορτιαΐθ πο] οἵ 
ΘΧΘΓΟΪΒ6 αἰ, ΟΥ̓́ 272, ΘΥΘΥΥ͂ 5ροῖ ὑοῦ {Π6 ϑβαϊηΐβ 
ἅ16 ἴουπά. (6 δββθηίιαὶ ἰΙάῴδα οἵ πρός 15 
τιοίίοη οπαυαγά, νυιτῃ {πὸ δοςσιι5. τηοίϊοη 10-- 
«α«υαγά. Τ)οπαϊήϑοῃ, “ τ. Οτ.᾽ 523. Ἃς ΟΥ̓ εἰς 
(ἐν--, ἴΠ6 -- ΕΧΡΙΓΘΘΒΙγΘ οἵ πιοίϊ 0), 51:5 :1Π65 10 
ΟΥ̓ Ζηίο. Πρός 5 αά--σεγοις ΥὙΑΙ ΠΟΥ {πη ἀῤμά: 
εἰς 15 αῤπα γαΐμον {πᾶῃ «άφογοσσ. Ιῤιά. 5.30.) 

Θ. Το ὑπ οπὰ ὑμδῦ ἐῤθ .07917711|711 0 1071 
9 ἐὸν γαὶμ γᾶν δεεονιο οἱ τθοῦπδι ὕο σμσ δῦ 
Φ6588. ; 

ἐξ τογριγηετιγισαϊοη 977 ἐῤν γαἰ (ἡ κοινωνία 
τῆς πίστεώς σου) {ὙΠῸ ““ σοτηπηππισδίϊοη "ἢ 
ΠΘΙΘ ΠηΘΠ ΟΠ α 85 ἃ γοϑ]ς Ποννίηρ {τότ ἔα ἢ 
ΠοΠϑιβίθα ἴῃ βίνιηρ, ΠΊΑΚΙΠΡ {Π6 ΡΟΟΥ 5δ]ηΐβ 
Ραγίακουβ οἵ ργαςίϊοαὶ Ὀεπθῆσθποθ πα ΠΠὈ6γὰ- 
Πῖγ. ὙΠΙ5 ΠΊΘΔΠΙΠΡ᾽ 15 ΨΟΓῪ ΓΓθ] ΠΘΠΕΥ ρτεάο- 
ταϊηδηΐ ἴῃ 1πῸ ννογά (Κ οτη. χν. τό ; 2 (οὐ. Ὑ11]. 
45) χ. 12: ΒΗ]. 1. ς ; κοινωνικός τ ΤῚΠΊ. ΥἱἹ. 
18). [Ιἔ ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ δηΐθιβθ ἸΑΓΡΌΪΥ ἱπίο ““{ΠῸ 
{6 ]]Οννϑῃῖρ ᾽ ἴη Αοἴϑ 11. 42. [{ πὸ ἄοιθέ Πᾶ5 
16 ἸαΓΡΟΓ 56 Π56 οἵ 11Όθγὰ] αϊβιγ θαΓΙΟη, ε. σ. 
“6 σοιηπη πη] οδίίοη οἵ {π6 ΗΟ ΟΠοβί," ἃ5 
{πη6 σοπάιξ οὗ 41] φσύασθ. [Ὲ 15 δὲ ᾿θαβὲ ἴη- 
οἸαἀδά ἴῃ [Π6 ““ σου πλ πη] Οὴ ΟΥ̓ 5αϊπΐβ5" 1ἢ {Π6 
Ετερά (“βρεοΐδέ δὲ ἤπις θὰ “απ ἴῃ 5ΥΠΊΡΟΪΟ 
Ῥτοἢέίθπγγ ϑβαποίογιι πὶ σΟΠΊΠΛΠπΙΟ,᾽) Η. Οτο- 
{π8, “Ορρ.᾽ 11. 849). ὙΠαΐ ““ σομηπηαπηίοη,᾽ἢ 
Βοννονοσ, δχίοθπηάβ ἴο δηοίμου Κιπά οὔ “" σοπὶ- 
τα] σα ἐν θη655 "--ίῃθ ρου[ουγηϊηρ οὗ 411 (ἢ τ!5- 
[απ ΟΠ ς65 οὗ Ἰονο- --“" ἢγϑί, ργαγίηρ ἢ δηά 
ΤῸΓ ΟΠ6 Δποίμου ; βεσοηαϊγ, ργαϊϑιηρ σοά ννἢ 
Δα ῸΓ ΟΠ6 Δποΐμου, ἃ «ΠΥ σοπεϊπιιθά τηϊ- 
{π4}}γ Ὀδίνυιχί τι5 ἀπ 1Π6 νεΎῪ β]ου Πϑα βϑ!ηΐβ, 
1Ππ6 βαϊπίβ ἰῃ τοϑί ἀπά ἸΟΥ͂ “41}}Υ ΡΎΑΥΪΠΡ ΤΟΥ 

Νεῶυ 7:ε1.---- οἱ,. 111. 

ἘΠΟΙΓ ὙουΠΡΟΥ Ὀγείῆγοη, {πῸ ΟΠυγοι, ἀπά ἐπ 
δα ηΐϑ ἴῃ {Π6 σα ΠΡ ΟΠ. Θαυἢ ργαϊϑίηρ Οοά ἔοὺγ 
1Πο56 σϑνθϊδίιοηβ οἵ ΗΙ5 βύδσθ δηά βΊΟΓΥ ἴο 
ἘΠοῖν 6] ον Ὀγείῃγθη, "ἡ (866 Ηδιηπιοπά, “Ὁ ῬΊδο- 
ἐἶοα] (δίθομισπλ.᾽ [ΓΑΡ. ν. βεςί. ἵν. Ρρ. 330-- 
332. 
τ δεεογῖ οὔεείμαὶ (ἐνεργής, ἃ Ἰαΐογ ἔουτη 

οἵ ἐνεργός)] δοΐϊνθ, Ἔπϑυρθίς, πιϑϑά οἵ ἃ 2γυ- 
αἰμοίίσυε 5011. ““ ΒΔ] ὈΘσΟΟΠΊ65 εξείμα! νυ ῆθη 
1 Πᾶ5 ννοσκβ. 8. [π|65 11. λό " ((ῃγγϑοβί. ἐπ 
ἤος.). 
Ἢ οΥ ὕθϑοχετχὰ ρῤγίεὶ ὕει. ὍὙῊΙ5 Πα5 Ὀθθη 

ἸΠπάογθίοοά ΟΥ̓ ΠΊΔΠΥ͂ ἃ5 8Π ᾿παϊοδίίοη ὈγῪ 8. 
Ῥδι} ἐπαΐ σμαγ νυ ἴο (ἢ γιβι 5 βαϊπῖβ 15 σΠΑΓΥ 
ἴο (ῃγιδὲ ΗΙπβοῖε, “Ὑα μᾶνθ ἄοπθα 1 ππίο 
Με" (Μαῖϊ. χχν. 4οϑ. 80 Ῥιβεοαί. ““μγῖβί 
Τοοοῖγοϑ 411 {Ππαΐ σοπΊθ5 [ΓΟΠῚ τι5 8ἃ5 ἰο Η! πη βοΙΓ, 
γγΉ θη ννγ6}} ἄοπθο ἴο οὐ ποῖ ρῃ θοιΓ5.") ϑοβο]αβέ. 
(οά. ἃρ. Μαίξ. Απιοηρ πιοάθγηβ, {Π6 58Π6 
νίθνν ἰἴ5 ἔαῖζθη ὈΥ ΝΙΘπΊθυοῦ. “Ἢ [ἢ ργοροσίοη 
ἃ5 6 ποτε ἄθορὶγ πιηάἀοιβίοοά ννμδΐ ροοά 
{πϊηρ5 Ποννθά ονεῦ ἴο Πῖπα ἔγοτη {πῈ (γι βίη 
ΤΟΙΙΡΊΟΠ, 50 το [Π6 ΠΊΟΤΘ γον ννοσά ἢ 
Ῥὲ ἴο ρᾷὺ Ὀδοὶς 15 ἀθθξ ἴπ ἀοὶπρ βοοά ἴο 1Π6 

. ἀἰβοῖρὶες. οὔ (ῃηϑί." “ οπηηι. Ἡϊϑί. Οὐδπ- 
πηδί. ἴῃ ῬΗΠΘΙ,.᾽ Ρ. 9). [Τὰ πιὰ 6 Ὀδείεγ ίο 
Ἰοοκ ΡΟΠ 1ἴ ΚΈΠΟΓΑΙΠΥ ἃ5 {παΐ υ]Επλαΐθ γϑίου- 
ΘῃςΘ ἴο Οῤγδη νυ ἢ 15 {πὸ {πὸ οὗ 411 {τι8 
(Ἰγιβέαη ννοῦκ δηα Δ] 06 ΓΟ 6 Γ5 “’ΠΟΠΊΠΊΙΠ]1- 
οδίϊοη " ϑπογρθῖς. ΑΝ ΤΑΥ͂ ΔΡΡΙΥ Πογα, νυ ἢ 
Ῥδίίου γϑαβοηβ, νυογάβ υἰΐεγοά ὈΥ 88 θγΟΠΊΘ 
ἔγοτη ἃ ΡῬΓΟΌΔΌΙΥ τηϊβίακοη σοππθοίίοη οὔ {ΠῸ 
οἸοβίηρ ννογάβ οἵ {Π6 νϑῦβο: ““ΒῪ ννβδί ᾿ϑὰρβ5 
δηα Ὀοιπ45 ἀο65 {πὸ ἰαδηριιαρο οἵ {πΠ6 Αροβίϊβ 
ΤΊ56 ἴο Ἰο ΠΟΥ ἘΠΙπρ5 ! ἢ 

ἵπ ρῬΡουξθοῦ Κποπιθᾶρθ] δε Πᾶνβ ἴῃ {ΠῈ6 
ννογ νῃῖοἢ ἀδποίοβ ροσυΐθοῦ Κπον]θᾶβρβϑ, 
ΟΠ6 οὗ {Π6 τη ΠΥ ἐοι ἢ65 νυ ΠΟ ΠΠΠ|κ {Π15 Ἰθείογ 
ἢ [6 οἴμοσ ΕἰΡιβί!εβ οἵ {πΠ6 σαρίϊνιγ. Οπ 
1ΠῸ ἱπηρογίδηοθ αϑϑιρηθα ἴοὸ ἀποαυϊεάσε ἴῃ {Π656 
ἘΡ᾿5ῖ165, ἀπά {ῃ6 σβᾶβοη [Ὁ ἴΐ, 566. οἡ (ΟἹ. 1. 
1ο. ὙΠΕΓΘ 5 ΠΟ ΠΘΟΘΘΘΙΓΥ ἴον {πΠ6 ξογοθά νθνν 
οἵ Ἡδιηγίςἢ5, {πδξ 2η ἀποαυϊεάσε 15 τἰαπίδτηοιιπξ 
ἴο “ἰπαΐ ἴἃ πλαῦ θὲ Κποννη-- 56. ΕΥ̓͂ ΘΠΘΠΊΪΕ5 
οὔ {π6 (οβρεὶ----ῆονν πλιςοῃ βοοά 15 πη (ἢ τῖ5- 
{14 5.᾿᾽" 

ΟΥἩὨ 811 δοοᾶ ὑμδαῦ 15 ἴπ τι (παντὸς ἀγα- 
θοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν))] “πᾶς ἴπ 5ἰπρ. ννἱ ποῖ ἐπα 
τί. 5 ΡΠ 65. ἦἘνΟΓΥ,᾽ ΟΥΓ “ΘΥΘΓΥ ΟΠΘ,᾽ ΜΙ 
γοίδγθποθ ἴο 411] πὸ πιπιῖ5. ἴῃ ἃ σο]]θοίοη, «ἀπά 
συ] οι πλδἸτῖηρ ΔΩΥ ἀἸβιϊποίίοπ Ὀδίννθθη Οη6 
πα {π6 οἴμεγ " (οπαϊάβοη, “ Οὐ. Οὐ. 454). 
Α Ἰινίπρ' ρΡοεῖ βρθᾶκβ οἵ ἃ Κπον)θάρθ οἵ, δῃηά 
ἄΡΡΘαὶ ἴο, “16 σοοά ννῃῖςῃ 15. ἴῃ τι5 παίι- 
ΤΆΠΥ ἃ5 ἃ 5οῦχοα οὗ βίγθηρὶῃ ἀπ 4 ΘΠσΟΙΓΑΡῈ- 
τηθηΐ. 

Καὶὶν Ἐδὲ σοοά 
Ι͂ῃ {πΠ6 ἀθρίῃβ οἵ {πυϑοῖῇ. 

(Μ. Αὐμοϊά.) 
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γ ἕογ νγὲ βανε ργεδέ ἸΟῪ ἀπά Ἵοη- 

βοϊαϊίοη. ἴῃ [ΠΥ ἴονα, δβοᾶιβα [ῃς 
Ῥοννεὶβ οὗ τῃε βϑαϊηΐβ ἅγα γείτεβῃεα ὈΥ͂ 

τῆςεα, ὈτοίΠΕΓ. 

ὙΠῸ Αροβίϊς βθθπὶβ ἴο πιθᾶπ ἐπαΐξ ἃ (τ βεδη 
5Που]α ποῖ τηϑγοὶν θ6 ἴῃ {ΠῸ σουπίγυ οὗ ὈΪ655- 
ἴη55 ΔΠ4 ΡΥ] ορῈβ ἰπΐο νυ] οἢ Π6 Πᾶ5 επίθγεά, 
ἃ5 1 “νΕΊα, 

Ἀπ ἰάΪου 'π 1Π6 Ιαπά, 
(οπίεπίρα ΟΠΙΥ ἴο Θῃ]ΟΥ͂ 
ὙΠῸ {πὶπρ8 νυ πῖοἢ οἴμοῦβ μπάργσξαηά. 

Τὲ 15 μῖβ ρυίνθρο ο 5Ὸ οὐ ἃπά {ῃογοιρη 
πἀπάογϑοίαηα ἐπ6 Ὁ] ἰπηαΐθ ΡΥ ΠΟΙΡΙ 65. νυ ΒΙοἢ ἅτ 
ἘΠ6 βουζοθ οὔ {Π6 ναϑί γτάηρὲ οἵ βοοά ψἘΙΟἢ 15 
Ὀγουρμς τη ΟἿἿ τΈᾶοΠ, ἃπά 15 ἴπ τι5 ἃ5 
ΟἸ γιβέίαπϑ (ποῖ πΊΘΓΟΙΎ “ἡ ἰπ τι5. Α Ροβί!εβ," ἃ5 
8.. [γομηθ᾽β ΘΟ] πίᾶ ΓΥ ὑνου]ά ᾿τηρ]Υ, ἐΠΟῸΡἢ 
ποΐ Πῖ5. {γαηϑα ἢ). 8. [θγοπια γεηάθγβ {ΠῸ 
ννογάβ 45 ΠΟῪ ἃτα 'ἴη {πΠ6 Α.Ὄ Κ΄.) ““οὗ ΘνεσῪ 
Βοοά {παΐ 15 ἴῃ γοῦ ἐπ ὥργὶδὲ ὕετς." Βαΐ ἢ 
Ὀγπρ5 οὐ {Π6 ᾿ᾶθα 1π|5[ τπϑπεϊοπθά 50. ΟἰθαΥΪυ, 
{παΐ Π15 ννογάβ ἅγὸ νου αοίίηρ. “ΤῈ ΤηὰΥ 
Πάρρϑη {Παΐ ἃ πΊδη ΠΊΔΥ Πᾶνθ [αϊ[ἢ, ἀπά ρεγίεσξ 
ἴ Ὀγ νοὶ ; Ὀκΐ 5 ΠΊΡΙΥ πᾷ ὈαγεὶΥ, ποῖ Πᾶν- 
ἴῃς Ρεγέδοξ Κπον]εάρε {πεγθοῦ. ὙΠΟΓῈ ἅγα 
5 ΠΊΡ]6 [011 ποιν -- ἀδγ5 νν ΠῸ Ὀτίπρ ἔογίἢ ἔγι 5 
οἵ τιβῃξθοιιβπθβϑ, δηἀ γεῖ πᾶν ποΐ Κπον]θάρθ 
ΟΥ τπ6 {πῖπρ5 ψῃῖοἢ [ΠΕ {ποιηβεῖνεβ ὅο. 
ἌΝ δηςε ΠΕ βᾶγ5 “ἴπαΐ {πΠ6 σοπηπιαπηϊσδίίοη οὗ 
{ΠΥ [αι πᾶν θὲ εἤξοίααὶ ἴῃ Ῥεγίθοξ Κπον- 
Ἰεάρε οἵ 811 βοοά {ῃαΐ ἰ5 ἴῃ ι5᾽" (5. Ηϊεγοῃ. 
“Τ1ῃ ἘΡ. δὰ ῬΒη δ. νι. 646). ΗἱΙ5 οὔβογνα- 
Ἐϊοπβ νυν ΠΙΟἢ ἔΌΠΟνν ἃτῸ ποῖ ΘΧΡΥΘΒΘΙΥ σοπίαϊπρά 
ἴῃ ΟἿΥἿ ἱπίεγρτγείίίοη, Ὀμὲ ἃγα ἀθάπσθα ἔγοπη 
ἃ ςοῃππροίίοῃ οἵ {πῸὸ ννουάβ ἐπ ὥῤγισὲ ὕεσις 
ΜΙ πο γοῖε; ὙΘῈ ΠΟΥ ἀγὸ Ὀοδα 1] ἃπά ἴπ 
1ΠοπΊβοῖνοβ ἀθθρὶν ἔσθ. ““ῬΗΠΘπιοη, ᾿ηἀθ66ά, 
Πᾶ5 {πῸὸ σοπιπιαπϊςαϊίοη οὗ Ὧπ οἤδοίινε [δι ῃ 
Δηα σΠματιυ ἴῃ Κπον]θάρε οὗ 81] βδοοά. [Ἐ [Π15 
οχὶβίβ 'πΠ Αροβίϊεβ, ἀο ποΐ ἰδξ τι5 {πὶπκ 1 ρεῦ- 
ἔεςξ Ὀδοδιιβο ᾿ οχίϑίβ ἴπ ἔμοπὶ; Ὀαΐ παῖ 115 
ΘΉ56ῃ06 σοηβίϑίϑ ἴῃ θεηρ; (γβί 5 ; 50 {παΐ 4}} 
βοοά νη ϊοἢ 15 σοπιπιθπάθα τη ῬΠΠθπιοπ πᾶ 
ἰακοη ἕγομη {π6 ΘΧαπΊρ]Ὲ οἵ Ἀροβίίεβ 1ῖ5 βοοά 
ἔγοπὴ {Π15 ἐπαΐ 1 ἰ5 ἄγανγῃ ἔγοπι {Π6 Γοιιηΐαίῃ 
οἵ Ομτβε" ((1πάθ θοπαπὶ 5ἰΐ, φαῖα ἀς ἔοπίς 
Ομ τβεὶ ἀποιίαγ." 1214.}). 

πΠ. Εὸον αὐ ῥα σγεαΐ 707) ἀπά εοπροίαξ ον] 
ὙΠΕ τεδάϊηρ οἵ {πὸ ΑΟΝ. (χαράν) 15 ἴο δὲ 
τείαιποά. [{ 15 ϑδῃρρογίθα ὈΥ {Π6 τιπο]4]5 δὲ, Α, 
Ὁ, Ε. [15 αἷϑδο πιοβὲ βιιῖδὈ]6 το {Π6 σοπίοθχί. 
ὙΠ6 οἵἴπογ γοδάϊπρ' (χάρις), νν ΒΙΘἢ πλθδῃ5 ““ΒΟΙΪΥ͂ 
{παη Κα] ποθ5 οὗ βριγιέ, ργδιταάθ᾽" (ΒΙοπιΐ,), 
σνουἹά βθοπὶ ἴο Ὀ6 ἃ πῆρε τορϑιοη οἵ συ. 4. 
Εὐτίμοσ, {πὸ δά]. φημ νυ ““ ΠΟΙΥ Ἐμδηκία]- 
ΠΕ55 15 ποΐ νεγῪ ἀρρσορσίδίθ. Ὴδ ἔννο ννογάϑβ 
«(ἸΟΥ͂ Δπ4 σοηῃβοϊδίιοη ἡ 16 Ἰοϊπϑά ἴπ , (ου. 
νἱΙ. 4. ὍὙδα τοδάϊπρ (χάριν) ΠΊΔΥ͂ Βᾶνθ ἃυΐβθῃ 
ἔγοτα ἃ 5110 οἵ [Π6 ρθῆ, οΟΥΓ᾽ Πᾶγθ Ὡρρδαγθά ΠΊοσα 
Ρίοιιβ ἃπή τῆοῦθ σοπβοπδηΐ σνἢ δι Ῥδὺ]}}5 
τη (Ἀεῖομο, “οπμητηεδηΐ. (π|ί.᾽ 25 ἰος.). 

ῬΈΠΓΙΕΥΓΟΙΝ, [ν. 7--τ-ο. 

8 ὙνΒεγείογε, {πουρῃ 1 τηῖρῃε δε 
πιο ἢ θοΪά τῃ (ὐγῖβε ἴο επ]οῖϊπ ἐῃεα 
τΠδΐ νυν ῃϊςἢ 15 σοηνεπηϊεηΐ, 

9 Ὗεῖ [ογ ἰονε᾿β 81Κε 1 τδίπεγ θ6- 

δεεαμσε ἐρε πθαυῦβ ὁ. ἐρὲ ταῖπές αὔὸ τές 
,»αερεά ὧν ἐῤέθ, ὀγοίδεγ) Τί 15 Ἵμαγασίογβεῖς 
{παξ ἴῃ {815 5Βῃογί ΕἸ ῬΙβ[]6 {Π|5 νγογτά (σπλάγχα), 
50 ᾿πίθηβο Υ θχργοβϑῖν οὗ βυτῃραίμαέϊς διποί!οῃ 
ἴῃ 115 πιοϑβὲ ΡΌΓΕΙΥ ΠιιπΊδη ἔογπι, οσσαγ5 τσ α 
(νυ. 7. 12, 20). ὙΠδ ππηξογίαπαία ἐγαηβἸ δίῃ 
οἵ (ῃ6 Α. Ν. μᾶ5 ἄοπε πημοῇ ἴο νεῖ] {πῸ Ὀοδιΐν 
ΟΥ̓ {Π6 Ιδεζογ ἔγοπι ογάϊπαγυ τοδάθγβ, “ῬΏΠΠ]6- 
τίοῃ πὰ Γοοϑμθα [Π6 ἸΠΠῸῚ Πεαγί- δος ΙΟη5, 
ΔΠΑ [Π6 γεΎῪ ἀθρίῃβ οἵ {Π6 βου ]5 οὗ {Π6Ὸ βαὶπίβ 
ὈΥ τϑοθίνιηρ (πθπ. Απά {Π|5 15 ἃπ Ἀροβίο]ις 
Ἰάϊομη, αἰνγᾶγβ ἴο τι56 1Π6 νγογά δοαυεὶς, ννῇθη 
δ ἀδϑίγεβ ἴο δϑῆθνν ἴῃ6 ἔμ]]εδὲ ἰονθ ἴῃ {πὸ 
πη " (8. Ηϊεγοη. Ζ7: ος.). Ηδ Πμα5 βροόίκβη 
Εἰβθννῃθγα οὐ “" σε]οϊοιηρ ἢ {ποπὶ (μας ἀο 
τε]οῖοθ "ἡ (Άοπι. ΧΙ. 15). Ηδ βθϑηβ ἤεσθ ἴο 
γοβί δηα Ὀδ βοοϊπμοὰ νυν ἴμοσα πὸ πᾶ τεϑβέ 
ὉπΩογ ῬΠΙΠΕΠΊΟΠ 5 τοοῦ. 

ἄγ γεξγεσῥε) ΟΥ, γεϊευεά. ““ἼΠ6 οοῦῃ- 
Ρουπά (ἀναπέπαυται) ΘΧΡΥΕΘΘ65. ἐεηηῤογαγν το- 
Ἰιεῖ; {π6 βἰ πρὶ (παύεσθαι) πα] σεβϑδίίοη "ἢ 
(Βρ Πρμεοοι). Ὑσας ἰουβ 5 ϑῆθννῃ ἴῃ ΤΟΥ Κ5 
οὗ σμασιγ (1 [μη 11. 17, 18), 

ὧν ἔῤεθ, ὀγχοέῤῥεγ “ΤῊΘ 5: ΠΊρ|6 βπηρῃδ5ῖ5, {ΠῸ 
Ραΐμπείς πηιβῖο, οὐ {Π15 νγοτά δὲ Π6 οοβθ 15 
νγῈ}1 ργοβοσνοά ἴπ {πΠ6ὸ ΑΝ. ὍὙΠΕ βαπιθ ροϑβὶ- 
ἐοη οἵ 16 βᾶτηθ ὑνοσά ἴῃ Ὁ]. νἱ. 18 μᾶ5 τη- 
ξογεππαίοιυ Ὀθαὸπ ονογὶοοκθά. ὍΠῸ σπδίουιοδὶ 
ἀθ! σον οὗ [Π6 ροϑβιοη οἵ [6 ννογά Ὁ πεϑίπηιβ 
(υ. 10) Πᾶ5 αἰϑὸ θβϑῆ περ]θοίβα. 

8. Φρεγεξογε) Βεσδαβε οἵ 4}} {πθϑ8 ργοοῖβ 
οὗ {ῃγ Ἰουϑ. 

αἰδοῖα πανὶπθ ταῦ ὈΟΙᾶπ655 125 
Οργμῇ Μάυρῇ τϑᾶβοη 'π ἴπ6 β5ρῆογθ οὗ οἵιγ 
ΠΟΠΊΠ πη νη (γιδέ ἔῸΥ Θη]οΙπίηρ ΠΡῸΠ 
γοῖι ὑπαῦ τ ΒΙΘῊ 15 Ῥθοοιηῖπε (ἀνῆκον). [ἴ 
15. ὑνουίῃΥ οὗ βοέϊςθ τῃδὲ {Π|5 ἰαϑέ νγογά, βχρῦεβ- 
ΒΙν6 [ἴῃ 156] οἵ πιθῖθ τῆοσα] Πίπεϑβ ἀπά ρτοὸ- 
ΡυΙοίγ---ἃ ννογά 5 ἢ 45 Π6 τηϊρῃξ Πᾶν οσοα- 
5ΒΙ0Π ἴο 1158 ἴῃ 8 Δἰπη ΡΟΥΘ δχίθγπδὶ ἴο ἐΠ6 
ΕΒυτΟ"---ἰ5. οπὴν ἕοιπα τπ {Π6 Ἐ  βί[ε5. οἵ {π6 
σδρίνυ (Ερῃ. ν. 4; ΟΟ]. ||. 18; ῬΏΠΕΙη. 
ῳ. ὃ). [Ὑπὸ ἴθυπη σογγεθροπάβ ἔο {π6 δέῃ 
οὔ]οίμγι, ιν ΠΠΈΘΥΔΠΠΥ͂ ᾿τΡ]165 {Πδὲ νυ ΒΊΟἢ Ρδσι- 
ἨΔΥΙΥ͂ ΘΟΠΟΘΓΠΒ 115, ᾿ΠΔΒΙΛΊΟΝ ἃ5 ΟἿΓ αἰμέν 15 ΟἿΓ 
ΡΓΌΡΟΥ ὀμοζηοος. . (.. ϑοαΠ ροΥ 5 ἀθῆπιίοη οἵ 
οὔείμιηι 15. 75 αοῤομῖς αὐ ψμεηηοιη, 6 σέ α 1771 
ῥεγήπεπς. (ΟΕ, Εἷς. χιν. “δά Αἰέξις. Ἐρίϑβϑί.᾽ 
ΝΠ. 866 5. Οεπίη5, ΟΡΡ. Ψ. 469, 370.] 
ΤΠ6 Ὀαίαποθ ἀπά ργορτιείυ οἵ δὲ Ῥαδι]}5 ἰδη- 
ΒΌΔΡΟ ἴῃ {Π15 ΡΪδοΘ 15 ποῖ δἰνναγβ ππάογϑίοοά. 
δὲ Ρδὺὶ! ἀθεβ ποΐ ϑᾶγ, “1 πᾶνε πὸ τῇίρῃξ 
δ 411 ἰο σοπητηαπά γοι,᾽" Ὀὰΐ ““Δυϊποτίγ 1 
Βανα ἴο σοπηηαπά Ὑουγ ΟὈεαϊοποο---ποΐῖ, 1π- 
ἀεεά, οἵ δαυίῃ]γ τὰπκ, Ῥαΐ ἴῃ ἔπ 5ρῃεγα οἵ 
ΟΠ γτιϑι." ὙΠ15 πηπρ]θα ἴοπο οὗ σοτητηδπά ἀπά 
ΘΠ ΓΘΔΙΥ 5 ἴῃ6 εχαοΐ στϑῆθχ οὔ {ἐπθ τηϊπρ]θά 
τεϑρεοῖ δηά αβδοίίοη, ὑν ῃῖςἢ, ἴῃ Π15 δα] δϑὲ --Ὡ δας 



'ν. το.} 

Β6Έ0ἢ 46. Βεϊηρ 5 ΙΟἢ Δη ΟΠ6 48 Ρδι] 
τῆς8 ἀρεά. δηἋἃ πον αἶβδὸ ἃ ργίβοπει οὗ 
1655 (γῖϑιε. 

ἘΡΙ5.16, Πθ οἱαὶ πὴ ἔῸΓ {Π6 τηϊ πη] βίοσιαὶ ΟΠσς 
(Ο ὙΠ6β55. ν. 12, 13). ὙΠΟΓΘ ἅγῸ ἔννο 5ριτ1ῖ5 
γν ΒΟ ἢ Πᾶν ργθνδιθα ἴῃ {πΠ6 (ΓΙ 54 ΠῚ ΠΙ5ΕΓΥ 
αἵ ἀϊδγεπί {Ππ|65 ἀηα ἴπ ἀἸΠεσθηΐ οἰγοι πηβίδποθβ 
-ἴπο βρισιξ οἵ {Π6 ᾿]ΘγΆγο ἢ ἀπά {πὸ βριγι οὔ 
{Πα το]ρίοιιβ ἀθημαρΌριιθ. δὲ Ῥδὶ]}}5 ἴοπθ Πϑῖδ 
5ῃεννβ {πα Π6 ννὰβ ἴοο Πυμηθ]6 ἔογ {πὸ Βγϑί, 
ἴοο {{]] οὗ βοπί]6 ἀϊβ πιέγ ἴογ ἐμῈ ϑδεοοπά. ὦη 
1Π6 βιιθ]θοΐ οἵ 88 Ῥδι]}5 ἀββογίοη οὐ δι Πουϊίγυ, 
566 ποΐίθ ἴο ᾿ 1 ἢ655. 'ν. 2. (Οἵ, αἴ5οὸ 2η7ῦα, ο. 21. 
ὙὝΠ6 δύριπηθηξ (ον. 7, 8, 9) 5 ΨῈ]] «πά 
ΡοΙϊΪπίθα!υ ρΐ ὈγΥ (Πτγγυϑοβίοπι: “Ὑοι τγϑίγθϑῃ 
ΟἴΠΕοΥΒ ; γοίγοϑῃ πη, Ὀοΐῃ ἴον ὐργλεῖς βαῖκθ δηά 
Ὀδοδιι5θ 1 15. ὀεεοηιΐζεσ, σοπβοηδηΐς νυ] ἢ στρ ΐ 
Τοάβοῃ, δηα Ὀδοδιιβα οσε ξῖνθϑ.᾽" 

9. γεὶ 3ῶγν ὕὉμπ8ε Ἰουϑ᾽β βαῖκθ 1 γυδῦμευ 
Ῥ6 5660} (Οπηξ ἐῤε6}}] ῬυοθαθΙΥ ποῖ ὁπ δο- 
Ἄσοτηΐξ οἵὗἉ ἐπε πηαΐῃ 8] ̓ονε οἵ ῬῃΠοπιοη απά 81 
Ῥδι]-- ΠΟΥ ““ ἔῸΓ Ἰονοῖβ 586) βϑπεα ]γ.---αΐ 
Οἡ δοσοιπί οὗ ἐῤῥαΐ ἰοὺς (διὰ τὴν ἀγάπην) 
ὙΠΟ ἢ ἴο ἃ (ΠΓβέϊδη 15 ἐΠ6 ἴγρα ἀπά ργεοθάθηξ 
ΟΥ̓ Δ]1, Ὀεσδιιβθ 1ὲ 15 ἀἴνίπθ. [Ὲ 15 χιυϊΐθ ἴῃ 
δασογάδποα ὙΠ {πῸ ΑΡροϑβίϊεῖβ ἀϑᾶρὸ (“ ΤῊΘ 
ἘΕασΕ Στ ΠΟ αν, ὙΠΟ ν ταί, Ἴ ΠΣ 
(ΠΠ]Π4-θοατγιηρ," ἼΠ6 Μδη,᾽" “ἼΠ6 ΝΝ οπλδη," 
ΠΟ ΝΑΙ Ὁ). 

ὈΘΙπδ ΒΟ 8 0Πη6 8ἃ5 ΡῬΔῸΙ, 81 ΟἹὰ 
Τα, ἃ πὰ 8.5 ᾿ῦ 15 ἃ ὈΤΊΒΟΠΘΟΥ οὗ ὅ96515 
ΟὨΥῖβὺ. 

δεῖγισ σμῈ}Ρ αὔτ οπε ας Ραμ ὍΠΕ δχργοβ- 
50 ἴακεῃ ὈΥ 56] 15 οπα οἵ {πδΐ οἱδϑ5 
ὙΠΟ ἢ οὔίθη ἱπίγοάϊοθβ ἃ νϑιπίϊηρ 561-556 Γ- 
ἘΠ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ννηοπ [Ο]]οννεά ὈΥ {ΠπῸ πᾶῖηθ 
οΟΥἩἨ {π6 ρεύβϑοῃ βδρεακίησ. [{ 5 45 1 {[Π6 
ΠΔΤΠ6, [Π6 Θύπ00}] οἵ {πΠ6 ρϑύβοπ᾽ 5 ἱπάϊνι- 
ἀμ γ, ἀρροαγοά ἴο ΠΙΠῚ ἔου {πεῸ πιοπηθηΐ 
ΒΟΙΠΘΓΉΙηρ; ΟΥ̓ ἰΓΓΟβιβέ 016 σταπάθιγ, ΠΚΕΙν ἴο 
ἸΠΊΡΓΕΘ5 ΟἴΠΟΙΒ. ἃ5 1Ε ᾿πηρ θΈβϑεθ ΠΙτηβο].. να 
ΤΊΔΥ σοιηραῖα {πὸ ““Ερο Ηδπηῖθ8] ρεΐο ρὰ- 
οαπὶ᾽" (αιιοίεά ὈΥ (ΘΠ. ἡ: 1ο..},) ἀπά {πῸ 
“ ἘΡῸ ΕὙδηοΐβοι5. Ν ΘΓ] Δ ΠΉ1Π15 515 σορΊίαν! ᾽ οἵ 
Τοτὰ Βαοοη. Βαΐ ϑ8ὲ Ῥδ1] 15 βϑανϑά ἔγοπι ΔῃΥ͂ 
ΘΌΘΗ ἱπηραίδίοη οἵ ἀγγόορᾶηοθ ΕΥ̓͂ ἔννο Ἵοη- 
βιἀδγδίίοηβ. (1) Ηἰβ οδ]θοξ 15. ραγεὶυ τπη- 
56 ῆ5ῃ. (2) ἼεΓΕε 15 ἃ βοτέ οἵ 584 Βα] ρΡΙγ- 
ξα]ηθθ5 δθουΐ {πε δἰ θιιοβ νυ βοῇ [Ο]]ονν 
γοτ5. Ὁβιια}}υ σασοεοάθα Ὀγ Ἰοξέγ ργθάϊοδίοϑ, 

ἂπ οΙά τι8}}] Βη 1ΠἸδπίξοος ἐγαηβίαίοβ 
ἐς ΔΤ ΘΘΔ ΟΥ̓, οὐ {ΠπῸ βοοῦθ οἵ ἰδηβσιαρα (οἔ. 
Ἐρῇ. νὶ. 2ο). Ἐὸογ ἃ ἀείξηοε οἵ “"δρεά,᾽" 56ὲ 
ΔΛαάάϊομπαι Νοίθ. ΒΡ 1ἡἸρμίξοοι᾽ 5 Ἰηβίδηοθϑ 
5ῃθνν {παξ Ὧὸ ΟὈ]δοίΐοπ οὰπ Ὀ6 πηαάθ ἴο οἱ 
Πεγθ σοι πίηρ {Π6 δἰπιοϑδί ᾿πναυ Ὁ] 6 τηθδηΐηρ; 
οὔίμε ννοτά (πρεσβύτης) ἴτοπι 8. Ῥαι}}5 δοΐιια] 
4856 αἱ [μ6 {ππὶ6ὸ οἵ νυιηρ ἐπ6 ΕΡίβεῖ8. Ηδ 
νγᾶ5 ΠΟΥ ΔΙΠΙΥ οὐχέγ, ΡΟΓΠΔΡ5 ἃ ἔδνν γϑαῦϑ ΤΊΟΥΘ. 
ΤΑ θουτ, βούγονν, {Π6 βίογπηβ οἵ οσθᾶπ ἀπά {Π8 
ἤγες οὗ {πουρΐ, Ροββι Ὁ] 6 βιοΚῚ 1π655---ἴπθ δα 
δηά βοϊδθμμη τηδίαγΥ νυ ΠΙΟἢ 15 {ΠῸ ρογίίοη ΡΟ 

ΞΗΠΕΈΜΜΟΝ. ὃ 

ΙΟο 1 Βεβεοοῦ {δε [οΥ ΓΛΥ͂ 80η 
Οὐ παβίπιιιβ, γῃοπλ 1 πᾶνε Ὀεροίζεη 
π᾿ ΠΥ Ῥοπάϑ: 

βαυίῃ οἵ πηθη ννῆο Ὀδ]ΙονΘ ᾿πέθπβεϊν μαά ἄοπθ 
ἘΠΕῚ νοῦ. Κοροῦ Βάσοη ννυγοΐθ “' ΤΠ6 56 Π6ΠῚ ἢ 
δῖ 52 ΟὐἨ 53, δῃά 851. Δ διίεσ. ϑοοίέ δὲ ςς 4115 
ΠΙΠΊ561} 584] Υ ““ΔΠ ΟἹ ΒΊΟΥ πηδη ἃπ4 ἀρϑ" (Βρ 
Τ᾿ Ἰβμεοοῖ). [ἢ {ταῖῃ, {π6 βίαπάαγά Ὀγ νυνὶ ἢ 
οἸά ἃρδ 15. πιδαϑιισθα 15. ργθίυ στρ ἢ 5ιι] οίνο, 
Αἴ δὴ δρὸ δροιέ Πίζθοῃ γϑαῦϑ θαυ] θοῦ {πᾶπ τΠδς 
οἵ 8: Ῥδὰ] αἱ 1Π15 {{π|6 (εἰαδί. 45), (μβαΐθαδι- 
Ὀγιαπα νντίοϑ, “' Π)4]ὰ 16. π᾿ Αρραγίθῃδβ ρ]1ι5 ἃ 
(65. τηδίϊη5. 4111 56. σοπβοθπέ Εἰιχ -Πιξ Πη65-- Ἶἶα 
ἰουσῇα15 ἃ (65 Πθιγο5 ἄτι 50ηΓ 41 οἠηΐ Ὀδβοῖη 
ἀ ἐξτε σοπβοϊέοϑ᾽" (' Μέμπι. ἀ οαέτο ΤΟπηθ6.᾽ ΠΙ. 
402). Αἱ αἰϊβεγοπέ ρεγιοάβ οἵ 16 ννεὲ δάορί 
ἃ ἀἰῆδεγοηξ δίαπάαγά. [{ Πᾶ5 Ὀθθῃ ϑαϊά [ῃδὲ 
ΟΡ 15 ἴΠ6 οἱά ἀβ6 οἵ γουίῃ, Πῆγ {πῈ γομίῃ 
οὗ οἰά ἂρ (ν. Ημυρο). 

ἃ ῥγίφοπον οὐ ὕες ὥρη ὙΠῚ5 15 Θχδοῖ]Υ 
Ὧ5 ἴῃ ΕΡἢ. Π|. 1; χ ΤΊμη. 1. 8ὃ-οὧὡ6. ΨὙΠΟΠῪ 
ΟΠ γιβί, οὐ, 8ἃ5 ν»Ὲ Πηρῃξ 58Υ 1πΠ ΟἿΓ 1695 
Ἰηΐθηβθ ἰδηριιαρο, {πῸ σαάπδα οἵ Εἢγιδὲ Πᾶ5 
Ῥτοιρΐ ᾿ηΐο Ὀθοπήβ πὰ Κϑερβ μετα (δέσμιος 
Χ. Ἰ. Οη {Π6 ρϑη. οἵ τειηοίε ἱπίθγπαὶ τεὶδ-- 
τοη, ἔτοχιθηξ νυ δ: [ομπ ἀπά δὲ Ῥδμ], 566 
ψνίποῦ, “ Οτγάπηπι. οὗ Ν. Τ᾽ Ῥατί τπ|. ὃ Χχχχ. 
ΡΡ. 201, 202). ὍὙΠῈ τβαίογιοδὶ ἔοτοθ οἵ 8ῖ 
Ῥαι}}5 δήάγοθθ 15 ΔαΤΉΙΓΑΡΙΥ βῖνεπ ὈγΥ ΟΠτγ- 
βοβίοιπη. Βυιῖΐ ποΐμιηρ σδῃ ὄὌχοθοά {Π6 ραΐὰ- 
Ρἤγαβθ οἵ Εγαϑπγιβ: ““ μαὲ σὰη ῬΠΙΠΘπΊοη 
ἄθῃγ ἴο πῖπὶ} Ηδ [5 (1) βαμὶ (᾿ υσπὰ δ αμμηι 
ἴσο ποῇ ραμίμηε τούαπτη {101 5ιβηιῆοο ἢ; (2) 
απ οἷά γιαη. ϑουωβθίῃιηρ' 15 θνε σοποδαθά τὸ 
ἅ56. Βαυΐ ποῖα ἰ5 ἃ Ποὺ ρΙεα πον. Ηθβ ἴ5 
(3) δοιιπε, α ῥγίδομογ. Μιβίογτίαπε δ ἀ5 ἴο ἴῃ6 
ΡΟνΕΓ ἀπά ραίμοβ οὗ οπίγεδίιεβι Βιυιΐζ 6811, 
6 15 (4) α« ῤγίδομεν οἱ ὕεσς Οῤγίσ. ὙΠΕΥ 
ὙΠῸ ρῥτοῖδθθϑ ΗΙ5 ἀοοίγιπθ ϑῃου]α ἕδνουσ Η 5 
ΡΙΓθοηθσ. [{15 ΠΡΟΒΒΙΌ]6 ἴο τγϑῦιβα δηυγίῃϊης 
ἴο οὔθ ΨἘῈΟ τιηϊῖ65 50 ΠΊΔΠΥ Ρ]Θα5.") (ΒΟ 
(απ Βρροβο {παΐ ῬῃΠθμλοπ υἱίεγεα ΠΟ ΟΥ̓ ΟΥὉ 
Θῃ64 Π0Ὸ δαγβ, νγῃθη 6 σᾶπια ἰο {1π15 ραγί οἵ 
1{Π6 Ἰειίεν ὃ" 8. (ὐθπί:15.) 

10. Σ Ὄθβθϑθοῖβ ὕμθ9 Ὁ 1. 502, 
ΟΠ 1 ὈῬοραὺ ἱπ ΤΥ ὈοΟπα5-- ΟΠ 651- 
11 115] [Ι{ 5 Δυβο  ΐεΥ Πϑοθθθαν ἤοῖθ ἰὼ 
σμδηρθ {πῸ ογάεσ οἵ {πΠ6 ννοτάβ ἴθ ΑὔΝ.. ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΟΓ ἴο Ργέβεγνθ δηγτῃϊπρ οἵ {πῸ ἕοτοθ δπά 
Ροϊηέ οἵ {πε Αμροβεϊθβ ννογάβ. δὲ Ῥδὰ], ν ἢ 
ἃ 50{|Ππ δηὰ οχαιίϑιία ἰαοῖ, τοϑοῦνεθ ἴὸ ῃ6. 
Ιαϑὲ πηοπιοπέ ἃ πᾶπὶθ ϑν ΒΟ ΔΟΓΙΡΕΥ ἱπίτο-. 
ἀπορά τῖρμξ ἀννάῖκθη. Ρραϊηξ] τεοο]]θοιοηβ. 
Νοῖ νἱποιξ ἀπ αβδοξίηρ ἱπίγοάιοίίοη νν}}} 
Πθ ρτοποῦποα ἴῃ πᾶπὶα οὔ “{π6 ὈΘΔΓΟΥ 
ἃηἃ {πΠῸ βυθ]θοί οἵ {π|5 ΒΕ ῬΙ516-- Οποϑίπλβ "ἢ 
(“εἰ Ἰαΐον εἴ αγριρηιοηίμνι,," Οδπῖ}. “ἴπ ῬΒι- 
16π|..). 80 {π6 Μα]ρ. ΒΔΡΡΙΥ, ““ΟΌβθοτο ἴδ 
ἄθ πῖθὸ ἢ]ϊο πιθπὶ βΈπαϊ ἴῃ νἱ ποι} 15, Οπθ- 
51π|0.) ἘῸΓ {Π15 ϑπῖρὶα ἴοιοῃ οὗ παίΐυγο 
ΠΟΙΏΡΑΙΘ ἘΠ6 ὑνᾶῪ ἴῃ  ΠΙΟἢ [Π6 πᾶπθ οὗ ἴϑᾶδο 
15 τεβεσνϑά ἴῃ πὸ Ηθῦτονν ἀπά υΧΧ. “ΤῊΥ 
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τι ὙΝΗΙΟΝ ἴπ εἰπης ραϑὲ νγᾶβ ἴο 
{πες ἀπρτοπίδθ]ο, θαΕ πον ργοπίδθ]α 
ἴο {πες δηά ἴο πιθ: 

ΡΗΙΓΚΕΜΟΝ. [νἀ Σᾶ, 

12 νῃοπι 1 πᾶνε ϑ8εηΐ δρβδίη: 
ποι {πεγείογε γεσεῖνα ἢϊπὶ, ἔπαΐ 155 
ταϊηα ον ΡοννεΪϑ: 

50η, {π6 Ὀεϊονθά, ννποτὴ ἴποιι μαβὲ Ἰονθά--- 
ἴξαας  ἤξεη: ΣΣΙ 2). ΒῸγ {ΠῸ ᾿ᾶεα (δὲ 
βρι Γι] ΒΟηΒὮΙΡ οἵ. 2 ΤΊπι. ἴ. χ; ΤῊ. 1. 4. 
ὙΠΟ νογά (ἐγέννησα) νγ85 μ6] 4 Ὀγ {Π6 ἀποϊθηῖβ 
ΒΈΠΟΓΙΑΙΥ ἴο ἱποῖϊιάε 81 Ῥαι]}5 Πανίηρ Ὀαρεϊχοά 
Οπεβίπηβ (1 (ΟΥ. ἴ. 14. 15. ἌΡΡΙΙΕ5 ΟΠΙ]Υ ἴο {ΠῸ6 
οἰτοιυτηβίδηςοϑ οὗ ἃ βρθοῖδὶ ματοῃ). ΜαΥ ΜῈ 
ΞΡΡοβα παΐ ἴῃ ἔπῈ ςοππθοΐίοη οὔ ἔΠ1]5 ψθῦβθ 
ΜΙ ἢ 58 Ῥδ0]}5 πιοπίϊομ οἵ ἢ]5. ἀρ ἔΠθγθ ΠΊΑΥ 
Βὲ ἃ Ἰαίοπί γοΐογεποθ ἴο π6 ον οἵ {Π6 οἱά ἴοσ 
πὸ ομπΠάτοη οἵ {ποὶγ οἱά ἃρθ, 85 τηδηϊθϑίθα 
ἴπ [Δ  ᾽5. ραβϑίοπαίθ [θη άθυμθθθ ἔογ [ΟϑθΡἢ 
(Οξεη. χχχνῖ. 3)} ὙΠΕ586. ἔνγο νϑγβεθ ἴϑκθῃ 
Το ίΠου ἀρρθαῦ ἴο σοπίδίπ ἔν τΘθγθποαβ ἴο 
1ῃ6 ΒοπΊαπ ἰὰνν ῬΈΠΟΓΔΙΥ πἀπποί!σβα ὈΥ σοτη- 
τηοπίαΐογθ. “οὶ ΤΠὸ [ονε᾽ 5. ϑαῖθ, 1 ταίποῦ 
δεσερορ---Ὀθῖπρ ΘΟ 8ΔΠ ΟΠ6 ἃ5 Ῥδι], δη οἱά 
τηΔη, 8Π41, 85 1 15, ἃ ῬΓΙΒΟΠΕΥ Οὗ [6515 (ἢγιϑβί, 
1 δέσθεορ ἴΠθῈ ἴῸΓ ΠῊΥ “οη, ΟΠαβιπγι5.. Ὗς 
Πᾶν Ποῖθ ἃ ἰνγοίΐοϊ ἃ τρίθγεποο-- -α ρἶθα ἴοσυ 
Ιερα] ραγάον, ἃ πἰπί δἱ εηιαπείραίίομ. (1) 1 
δεσεεορ--- ῥδσεθορ ἐῤεθ-- -αΐβ ΡΔᾺ] ἴῃ {Π6 ννε }}- 
Κηονγη ΡῬοβι(ίοη οἵ ἃ ἴουπιαὶ φγθεαίοσ. (Ὁ π 
115 ϑηρίθ χύσδὲ οἵ {πῸὸ Ἀοπιδη 5ἰᾶνθ, 566 
Τπέγοάποίίοπ ἴο {Π|5. ΕΡΙ5[186.)ὺ (2) Ὑπὸ διηξ 
δἰ [Π6 ερριαηεξῥαίΐοη 15 σοπίδι πο 1π {Π6 τϑρορ- 
πἰτοη οὗ Οπεβίμηιιβ ὈΥῚ δὲ ῬδῈ] 8ἃ5 ἃ «οη. 
“ Δ(οῤέίο 5 ἃ Ὀ6. τϑοορηϊζοά ἃπιοηρ {Π6 
16ρα] ἔογπὶβ οἵ θη γα πο ]βθπηθηΐ, βίποθ τ τας 
ςοἰνϑά βϑαποίίοη ἔγοπη {Π6 ἰᾶνν, πα νυ τ {Π6 {Π||6 
Οἵ βοη σοηΐοτγοάᾷ ἐπε τὶρῃΐ οὗ [Π6 ἔαπη!γ ἢ 
(Αριὰᾷ (αδΐοπειη Ὀθεπὲ βογιρίιπι τείογε 8Π- 
ἘΙΖΕΙΐα5. βοῦνοβϑ, 51 ἃ ἀοιηῖπο δάορίαϊ! 5ἰπΐ, 
ΕΧ ΠΟΟ ἴρ50 Ροϑββδ ΠΠὈ6γατΊ." “ [πϑι1{.᾽ 1. ΧΙ. 12. 
866. οὔ {π|5. βυῦ]οςί, Ψν Δ]ΠΟη, “ Ηἰβίοιστθ ἐθ 
1 Εϑεϊαναρθ, 11. 2386). Μδγ {ποῖ θὲ ἃ γεῖ 
ξαγίμοῦ Δ]Ππϑῖοπ ἢ δι Ῥδ], ᾿παθεά, ῥοῤες ἴο 
566 ῬΒΠδΙηΟη ἀραὶῃ (Ὁ. 22). Υεί δ ΤηΔΥ͂ 
ἄς, [ἢ ἔπεβθ ἢ ογΆ ΠΥ φγεοαίίυα «εγόα ({1 
ῬΕβΈθο ,᾽" “1 Ὀεβθθοὴ {ἢ66,᾽) στ. 9, το), ἴῃ 
ὙνΠδὲ ΤΔΥ Ὀ6 Πἰ5 ἰαδὲ νν}}} ἀπά ἰδϑίαιηθπέ, μ8 
Ιαγ5 πιροη ῬἢΙ]θμηοΠ, 85 1 Πῖ5. μεῖγ, (86 ἀπίΐγ, 
ποΐ οηἱγν οἵ ραγαομίμς Ὀὰΐ ΟΥ̓ β᾽νιπρ 7ηηαηιμ7ι15- 
“ἴον ἴο 1Π6 Ρεϑηϊζθηξ βίανθ. (Οπ ἐεεαγηθη αῦν 
γ1α)177115. 510), ἃν ΘΠ ΓΑ ΠΟ Ιβθπηθπέ εγόϊς ῥγε- 
εαἰϊὶς νυ] ἢ ἃ ὈΘδι ΕΠ] ϑρεοιπηθη οὐ βοῇ οη- 
ἘγΔ ΠΟ ΠΙβθιηθηξ ἴῃ ἃ ΤηοΠυτηθηΐ8] ᾿πβουιρίϊοη, 
σορίθα ἔτομῃ ΟΥΕΙΙ (4359), 5886 Υ 8]|οη, 1. 
3δ8η---288.) 

11. ἤῥίωβ 1 γι ῥασέ αὐσας ἐο ἐδεθ πρηῤγος- 
Μίαδίρ, μὲ ἃ8 ἴῦ 15. ὕο ὕη6868 8δπηᾶ ὕο 116 
τἱδαῦ Ῥυοζιῦα. 16] Τὴ6 ννογὰᾷ Ὁ ΠΕβΙΠΊΙ5 
τηθΔη5 φγοἠέαῤίο. “ΤΠΘ ΑΡοβίϊθ [θπά  Υ ἀπά 
ῬαΙΠΘΕΟΔΠΥ του Πμδ5 ΠΡΟΠ ἴΠ|5, ΘΊΝΙηΡ ἃ 5γ70-- 
71γ771 ἴοΥ Ὁ ΠΘβΙ Πη115 νυ ἢ ἔνγο ἀἸδγεπε ργθῆχεβ 
(ἄχρηστον, εὔχρηστον). ΤῸ τεδά 51:6 ῃ Ἰαΐοηξ 
ΠΑΙΓ-ΡΥΟΡΉΘΟΙΘ5 ἴῃ ΠΑ ΠΊΘ5 ΘΘΘΠῚ5 ο 6 8η ἱποῖ- 
ἀεηΐ οἵ Βυπηδη πδίιτο (οῇ, Επτῃ 1. 20). 866 
Αἰ50 {π6 πδηια οὗ [αῦ6Ζ, ἐμ6 Ἰγλέγαηε οὗ [Π6 

ΟἹ Τεβίαμημεπε (1 Οἤγτο. ἵν. 9); δηά {πῸ 
ΘΔ 1] Π1πΠ65. ἴπ νΒΙΟἢ 81. Τυϊβίγαμη δπέϊςοϊ- 
Ραΐεβ ἃ βοισζονν μι] πὰ ργεπιδίαγθ ἀθαΐῃ ἔτῸπῚ 
ἴΠ6 ΠᾶΠη6 βίνθῃ ἴο ἢϊπὶ ὈΥ Π5 ἀγίπρ τηοΐπογ. 
ἐς Τγέγαηε ατὶ ἴποιχ ΘΑ]]6 4 ΓῸΓ Τῦ ἀεδδίῃ 5 
βακΚ " (Μ. Αὐποϊ]ά, “ Ὑ τἰβίγαπι δηὰ [5611}}. 
ὙὝΠ6 Γαγίμου δ᾽] δου ἰὼ (ῃ6 ννοτάᾷ Οῤγίδὲ ἃ5 
ἴμθη ργοποιησθά (ἄχρηστον, εὔχρηστον, ἃ5 ἴΐξ 
ἐς ξΟΓΓΊΘΓΙ͂Υ «υἱέρομέ ὠργισί,,) πονν χάσδὲ ῤγὲν- 
ἐΐαη), ἈΡρδαῦβ ἴο 6 δχίγοπηθὶΥ ργοῦδὈ]α (566 
Ιπίτοά.). ΤΕ 15 ννογίῃγ οὔ ποίβ ἔπαΐ {π6 ννογάὰ 
ννὰ5 ἃ ΘΟΙΆΠΊΟΙ ΠΑΠῚΘ Οἔ 514νε85, δηά, ᾿ηάεεά, 
Βθθὴβ5 ἴο μᾶνθ Ὀδϑὴ δΔρρι θά ἴο ἃ πηδίά, {ι5ΐ 
ἸΠκ6 δογιγδ ἴῃ Βτθποῆ. (ΤῈ ομθ βογνδηΐ ἴῃ 
ἃ ῬΟΟΙΓ ΤἈΠΊΠΥ, ςΟμΠϑιβέϊηρ Οὗ ϑιιαπαπηοίπεσ, 
Βαβραπά, νυϊβ, δηὰ ὉΠ], 15 βροκεπ οἵ χ᾽ 
ἥδε ἡ χρηστή, Αἴπεη. 1. Ρ. 5.550 Πυοίεά ὈΥ 
Μ. ννδίϊοῃ, 11.243.) Νοίε δὲ Ῥδι]}᾽5 ᾿πίθηβθ 
ςοην!οῖίίοη οἵ πε τοιηθάϊαὶ «πα τοβίογαξινα 
Ροννογ οἵ [πΠ6 σοβρεὶ. ἴῃ {Π6 θεριππῖηρ οὗ {Π6 
ἘΡΙ5Ε16 ΒΘ βρεᾶκβ οἵ ἔν ἀδνεϊορεα (ἢ τιϑέϊδη 
Κπονν]θάξο 85 ἃ Κπου)]εάρθ ποΐ οη]υ οὗ ἃ νγου]ά 
οἵ ΒΊΟΥ αὖουε τι5, θέ οὗ ἃ ννου]ά οὗ σφοοά ζ 
5 (υ. 6). [π {Πα βίγεηρίῃ οὗ {πδὲ σοηνιοίοη 
ἢ 15. αϑϑιισοά {παΐ Ο ΠΈβι Πλ115. νν1}}} τπηακ βοοά 
Π15 Ππᾶπιθ: {παΐ ἴπ86 τπερῤγίσέϊαμ νν}}} ὈΘΟΟΠῚΘ 
Οῤγισέϊαη, ἴῃ6. τρείρος τσ. ὙΠῈ ππρτοβί- 
ἈΌΙΘΠ655 γηαν τοίεγ το {πϑῖξ (υ. 18)---Πκα ἘΠ6 
1 Αἴϊη “με 5, ἴο Ὑνῃῖ ἢ ΟἸσεγο 1οΪΠ5 ἃη ὃχ-- 
ΡΙαπδίογυ ρεγηίείοσμς,  Τπγθηΐ.᾽ 1. 44; οἴ, {Π6 
ἀχρεῖος δοῦλος, Μαῖίί. χχν. 30--σογίΔΙ ΠΥ ποῖ 
ἴο {πΠ6 Ιάδα οἵ βοπιθ τηοήθγηβ, {πα Ὁ πεβιπλι5 
μα Ὀδθη βεπέ ἴο οπια ὈγΥ ῬΒΙ]θπηοη ἸΡΟΠ 
Ὀιυιβίηθββ, δηά Κορέ ἴοο Ἰοηρ Ὀγ δὲ Ῥδμ]; ἴογ 
δὲ Ῥδὰ] ννουἹά ἴπθη Πᾶγθ αϑικθά ραγάοῃ ἴου 
ΒΙτηβε!, (Ἠεἰητίοῃβ, ἀπϑυνογεά ὈῪ ΝΙΘΠΊθυεσ, 
“ (Ποτηπλεηξ. Ηϊσί. Οὐ. 1η Ῥ ΠΪΘη,.᾽ Ρ. 12.) [1 
νγὰ5 {π6 ἀοοίτγηθ οἵ {πΠ6 Ἀοπηδη 1||5έ5. ἘΠαΐ 
ἃ γεαῦ οἵ βογνυ!π46 σογτιρίοα ἃ 5ἴανε ἐΠγΟ Ρἢ 
ΔΠ4 {ΠγΓΟὰΡῊ ; παῖ 6 ννὰβ “σεξεγαίογ,, “δέ γ αΙῖες 
(“5ιηξ δυΐθπὶ “εἰεγαηᾳ αἰ απηο ΟΡ Ἴ11μ0 
ἴῃ ὉγΓΌΘ βουυιθγαπῖ." 8686 {πΠ6 παυοίδεομβ ἴῃ 
ΔΝ 4] οη, “Ηἰβίοιγε ἀθ 1 Ἐβοίαναρε, 1. ἴχχν.) 11. 
ό2, 277). 8: δὰ] σου] ὈεΙθνα 1π ἘΠ6 τη ΓΑ] 
τοϑίογδίοη Ἔν η ΟοὗἉ ἃ ϑἰδνε νγὴ0 νγὰϑ ἃ ϑεζεσγαλι. 
Ηδ Κπονν {μαΐ Ὁ πεβίπλιβ ννᾶ5 ἃ (γιβίίδη, ἀπά 
{πὲ Ἔνογυ (τι βεϊδῃ 15 ἃ θέε πιδη ΓΟ ὈεΙηρ’ 
50. ““νεΓΥ ὑπιηξ 5Π8]] Πἴν8 νυ ἈΠ ΠῈΓ [Π6 ΓΙνΟΓ 
ςοπηθίῃ " (ΒΕ ΖεΕΚ. χιν!ῖ. 9). 

19. ἥῥορι 1 βοπὰ αραΐ (ἀνέπεμψα, ἴπ 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ 4η Θρ βίο ΥΥ δου. ϑϑθὰ ἔῸγ ργεβθηΐ. 
(ε, ἔγραψα, ττ. το, 21)}] Ετοτη (οΙ. ἴν. 7. 9 
4150 11 15. οἰθασ {πδξ Ο πδϑίπηι5 ΔΟσοπηρδηϊθά 
1815 Ἰϑείευ. 

Βἷπα, ὑπαῦ 15 ΤΙΥ ΨΘΥΥ πΒοατῦ}] (ΤῈ 
ΨΘΥΥ 5Πποτγίθπθα ἔογμη, υἱΖ. αὐτόν, τουτέστιν 
τὰ ἐμὰ σπλάγχα, ἰῖ56 ΡΥΓΟΌΔΟΙΥ σοτγοοῖ. 866 
Τιρδίξοος, δη4 Βθίςπο, " Ἑοπηπιτοηξ. ΕὐἹέ.᾽ 25 
ἰος.) ὙΠΕ6 Αροβί!θβ γοΐςβ πλδύ πᾶνε ααϊνεσοά 



ΝΜ 13» 11. 

12 νΠοπι 1 ννου]ά ἤδνε γείαϊπεά 
Ὑν ἢ πια, τἢδὲ ἴῃ ΤΥ βίβδαά δ πηῖρῃξ 
ἢανε πηϊπίβίογεά τπίο 6 ἴῃ ῖἢς 

θοπάβ οὗ {Π6 ρΌβρεὶ: 

ΜῈ οπιοίΐοη; ἀπά {η6 ννογά γεεοῖθε ΠΟν ΥΙΠΡ 
ἼΡΟΠ ἢΙ5 105 (1 οὐσσιτθ Ὀεΐονν, τ. 17) Βᾶνθ 
Ὀδθη ϑιϑροπθα- ΤΥ ὙΘΥΥ ποδᾶτῦ, τὰ ἐμὰ 
σπλάγχα---50 πεῖ. εογομέμηι (Ῥ]Ααΐ., φαοίοαά 
Ὀγ Οεπί!].). ἘὸῸΓ {πε ϑοπεπιθηΐ οἵ. ““Ουϊο- 
«μὰ οΟΒΊΟΙ!...1η Θαπὶ σοπίι] οὶ, [ά {τι ΘΧ ἰβεπηᾶ- 
Ὀ15 ἦγ 7216 ἐῤσιηι σομία11556. Οἷς. ὁ ΕρΙβῖ.᾽ ΧΠΙ. 
53. ὙΤΠὸ νογὰά νυ ῃιοῃ να το πάογ ῥεαγὲ ννὰ5 
ῬΘΟΙΠΙΑΥΙ͂Υ πι864 οὗἉ εὐῤ᾿)άγει (568. ΠΊΔΠΥ͂ ᾿ηϑίδ που 5 
1η Ῥυίσξειιβ ἀπά Ὗν εἰβίεϊιηῃ. Ασζοιηϊάόοσιιβ βαν5 
ΕΧΡΥΙΈΒΘΙΥ, οἱ παῖδες οπλάγχα λέγονται; 1. 46, 
αυοίεα ὈΥ ΝΙΘΙΊΘΥΕΓΙ, 27: ἰοε. Ρ. 13). 

195, 14. ὙΠΟΙΙ 1 ψἃβ νι ιβηΐϊπρ. Ὀπὺ 
“μιυπουῦ ΠΥ ΘΟ ΒΘ 1 Μἰ116α, ΟΥὉ τιϑ 8 
ἋΡ ΠΥ ταϊπᾶ (ἐβουλόμην. ..ἠθέλησα)) δε 
5Που] ἃ ποίθ {Π6 σαγΘ Ὰ] αἸ5Ε1ποίοη Ὀδέννθεη {πὸ 
ἡπεξοαϊΐο ἐγηῤεγζεεῖ πὰ [Π6 ἀδθῆπιίθ Ἰβοϊαϊθά 
δοίίοη οὗ [Π6 σογζού. “ΤῈ ΤῊΡ]165 {πξ ἃ σεγ- 
ἰαΐη {ΠΙΠρ ννὰ5. ΒΟΪΠΡ ΟΠ δ ἃ βρεοιΠεά {{π|Ὸ6, 
Ὀυΐ Ἔχοϊάθϑ {ΠπΠ6 ποίίοη {παΐ {ΠῸ πα οἵ {Π6 
ΔοίΙΟη ννᾶβ ἰδ πθὰ " (Τ)οπα]άβοη, “Οκ. Οτ 
499). Ἦδηςθ {Π6 'π|Ρ. ἴπΠ ΠΊΔΗΥ Οσᾶ565 ΠΊΘΓΡ ΘΒ 
1ΠῸ Ιάδα οὗ “εχμθηεν ἴῃ τΠαὲ ΟΥ̓ ἐπεογιῤ]οίεηεςς. 
(ΤΠῚ5 15 ποῖ δχδοίγ {πὸ Ἡδργαϊζίηρ ἠαΐεὲ 
οῤῥαΐίυε ΟΥ ἴπΠ6 πῆρ. ηὐχόμην, Ἀοπι. ΙΧ. 3. 
ΝΙΘΠΊΘυου, Ρ. 13.) ““ Παΐ Κορέ Ποδίίπρ Ὀθίογθ 
ΤΩΥ͂ ΤΠΙΠα 85 ἃ «υἱεῦ ΜΜΠΙΟΠ 1 σοι] ποΐ 15 ΠΥ 
ΤΑΥ 561 ἴῃ αἰζεπιρίϊηρ 46] Ὀογαΐε!ν ἴο ἔπτη ἱπίο 
ἔαοϊ ννὰβ ἴο Κϑὸρ Ομπεβίμηι5 Ποῖα νυ Πιθ. 
νΒαΐ 1 δοΐυδ!ν ἀδίογτηϊποά ννὰ5 ἴο 4ο πο- 
{Πηρ που ὲ γοῦγ ἔτεα ἀπά [{]}] σοηβοπηΐ." 
ὙΠῸ ϑομοϊαϑίϊς αἰβεποίίοπ Ὀαίννθθη “εἠεϊέν 
(ργδβεγσνϑά ἴῃ {π6 ΕΊΈΠΟἢ “Κ νϑ] (τ ἢ) ἀπά νο]!- 
ΤΟΙ 5 ΕΠ ΙΕ ΠΕΙΥ Ἔχρ δὶπβ {πὸ ἐποιρ. 

18. ἐῤαὶ ἐπὶ ἐῤν σἱοαά ῥὲ τη ρὲ ῥασυε τηι17ι15-- 
ἐεγϑα τμΐο 7216 ἦγ Ὁ 6 Ὀοπ 5 τ ΒΊΟΒ ΘΟΟτ16 οὗ 
086 α05}61] “1 τἢγ 5ἰεδά." Αἀεϊϊοαίε 
Δϑϑιιπηρίίοη οἵ ῬΗΠ]Θπιο π᾿ 5 ἰεπάθγ δβδοίίοη, ἃ5 
611 45 οἵ {π6 οὀυθυνν ΠΟΙ ΠΉΙηρ; ΟὈ]μδίίοπμ ὉΠΑΘΓ 
ΠΙΟἢ Π6 ΙΔ ἴο δὲ Ῥαὰ]. ὙΠαῖ οὐ] αϊίοη 
οχίθη θα ϑνεη ἴο Ῥϑύβοπαὶ ηηἼι: ἐγ ἰοῦ, 5ΌΟΗ 
85 τηϊρξ ΠΡ θη βουηθ οἵ π6 ἱποοηνθηίθποθβ οὗ 
οδρίϊνγ. 

ἦι ἐῤδὲ δοπάς Ομ οοῖαα οὗ ὕμ α05Ρ61 
(ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου) ΤΠ6 θη. 
οὗ τοπηοΐθ ᾿πΐθυπδ] το δίϊοη, “' ΟὉ δηπιιπίϊδίο- 
πϑῖὰ ( τῖϑιῖ." ὙΠῸ Ὀοπάβ ννοῖθ ποί [αβϑίθποα 
Ὁροπ Πἰπη ὈΥ ΟΥΠΊΘ, ΟΥ ΔΙηΙΠΙΟΠ, ΟΥ 56] συ 1]]. 
ὙΠΘΙΓ οδιι56 ννᾶ5 [Π6 (σοβϑρεὶ. (σοπηπιθπίδίουβ 
Πᾶν παίμγα!ν τοίογγθά ἴο {Π6 β]οννῖπρ; ῬΡαΘϑαρ᾿ 65 
ἴπ ΒΙΟἢ ΤΡ ΔΕ 15 ΔΌΡΘΔ]5 ἴο Πῖ5 σμαῖπ5. Οπα 
οὗ {π656 ψ ὶ] ΠΠϑέγαίθϑ τπΠ6 Α ρΡοβί!θ᾽β τηθδη!ηΡ 
Ποῖα. ““ΜΥ οπδῖηβ θχΠοσί γοῦ, ννΏΙΟἢ 1 ὈΘᾺΓ 
δου ἔογ {π6 βακὲ οἵ [655 (μτϑί." “ἘΡ. 
δὰ ὙτΑΠ]Παη." ΧΙ. “ΗΔ ἰβ ΤΥ νυ η655, 1ἢ 
γνΠοπὶ 1 πὶ θοιπά." “Ρ. δὴ Ῥμιδά." ντι. 

14. Μὲ «υἱϊδομέ δ) ὙΜ111, ΟΥἹ δϑϑϑῃῦ 

ΡΗΙΠΈΕΜΟΝ. 

14 Βυέ νίπουε ἐἢν ταϊπά τγου]ά 
Ι 4ο ποιῃίπρ; {πὲ (ἢγ θεπεῆς 5ῃοιυ]ά 859 

ποΐ θὲ 885 ἴΐ νγεῦε οἵ πεςεβϑβι(γ, δας 
νυ] ]ΠΠρ]ν. 

(χωρὶς τῆς σῆς γνώμης, 16 Ἰπυἱ10}} ΤῊ ΑΟΨΝ. 
ἰγδηβϑίαΐθϑ {πὸ Οὐυρεὶς ννογά Πού ὈΥ͂ »ηϊγα, ἃ5 1ἴ 
ἄοαθβθ 4150 ἴῃ “"ἴπθβθθ6. μᾶνθ ὁπ νιδμά " (εν. 
ΧΥΠΙ. 12). 

Ι ψι11{6ἅ, ΟΥ̓ ΤηΔᾶθ ἊΡ ΤΥ τηϊπᾶ 10 40 
ποΐῥίγιρ' (οὐδὲν ἠθέλησα) ἢ ΤὌὩΠῸΕ οὐγεείίπυε πιο. 
τηλγ κα {Π6 γα ΠΒΙΠΠΟῚ ἔΓΌσὴ ἘΠ6 ἸΠΠΘΙ 5ΡΠΟΘΙΘ οὗ 
ππάθοϊἀθα ἐρελγαΐίοης ἴὸ {π6 ἀθῆπιίε δεῖ οὗ 
ἀοίουτηϊπδίίοη νυ ΠπΙοἢ σοπάϊπιοΐα ἴο {Π6 5ρῇεσγε 
οἵ Μμεί. “ΤῊΪΒ ΗΠ8] τϑβο] 00 ννᾶ5, πὸ ἀοιθέ, 
186 τοϑα]τ ΟΥ̓ Βον γα} πχοίϊνοβ. (1) ΤῸ ΠᾶυθΟυΓ 
ἃηα ἀοίαϊη ἃ 5ϊανθ, γῆ. δΔρρ θά ἴο ἢὶπὶ ἴο 
ὈδοοΙηΘ ἃ γεεαίογ, Ὀδγοπα ἃ ΠἸπηθ ρΡεγοά, 
νου] Πᾶνα Ὀθθη αἰἸβί ΠΟΙ] ἰὼ νἱοϊαΐθ {ῃ6 
Ἐοπιδη ἰανν. (2) ὙΠῸ Αροβί!α τηῖρῃξ Πᾶνα 
ΒΘοιη 4 ἴο ἱπΠῖοΐ ἃ ΡΘΟΌΠΙΑΥΥ 055 ἀροπ ῬΠΠ]6- 
ΙΏΟΠη ὈΥ ἀθργίνιπρ Ππὶ οὗ ἃ “οΠαΐίε] ρεῖ- 
50Π4],᾽) ἃΠπ4 ΠΊΟΓΔΙ]Υ͂ σΟμϑίγαϊ ηρ ἢϊπὰ ἴο ῥα 
ἋΡ ΜΙ 1ΠῸ 1ο55 ΟΥ̓ ΠΠΡΟΒΙΠρ ἃ 56 Ύ 66 βίγδαιπ 
ροη {Πῃ6 Ὀοπάϑ οὗ {τοπάβῃρ. (3) Οποβίπιμ5, 
1ηΠ ἴπμ6 ἀθρίῃ δπά στρα! ῦ οὐ ἢ15 γερθηΐδηςα, 
βᾶνν {Π6 ἀπΥ οἵἉ γϑίμγηϊηρ. ὟΝ Βαΐ {ΓΠῈΓ ΡΙθοΘ 
οἵ γϑϑει ΠΟ ννὰ5 ουογ τηδάθ (4) 8. Ρδὺ 
νγᾺ5. ῬΘΟΙΠΑΥΎ ὁ’ 56 ηδι{1ν6 "ἢ ἃ5 [0 {Π6 βοδῃηδδὶ 
ΠΟ {π6 ΠΌΤΟΝ ταῖρι οσςαβίομ, 1Ε ᾿5]ανεβ 
το οῖνεα οποουγαροπηθηΐ ἰὼ Ὀδσοῖὴθ ἔμπρΊΕνο5 
(( ΟἹ. π|. 2.25. 'ἴπ 1Π6 ΕΒ ῬΙ5Ε16 νυ μοἢ. ννεπί οὔ αἱ 
[86 ϑαπῖιθ ἔἰϊπ|δὲ ἢ {Π|5, σποννθ {πα δῖ Ῥδὰ] 
{Πι|5 [6]. ΤῊ [θα] ηρ 414 ποΐ ΙΕββθπ ἃ5. {Ππὴ6 
ψοηΐ οπ, τ ΤῚΠΊ. νἱ]. 1. 866 {Π6 ἱπίθγθβεηρ 
ῃοΐθ οἵ ὅς. (σεπί]]15, 25 ἰον.). 

ἐῤῥαὶ ὈᾺ15 απ οΥλὺ οὗ Ὁπ156] ΤΠϊ5 βοοά 
δοίοη οὗ {Π1Π6. 

σῥομίά ποΐ δ ἂς ἐξ αὐεγδ 9 περοοεῖν} “1 
Τημδὲ ποί ΘΓ ὄνθη ἐῤὸ αῤῥεαγαπεε οἵ σοη- 
βίγαι πὶ." (ΙΒ 15 {π6 ἴογοθ οὗ ὡς ἴῃ ὡς κατὰ 
ἀνάγκην. “ ΟΟἸοβθίδηθ ἂπά ῬμηΠοηοη,, ΒΡ 
Τ ΡΒ οοί, Ρ. 342. (οπιπιεπίαϊουϑ ΔΡΕΥ ποία 
{π6 ννογάβ οὔ Ρ]Ιηγ----“ ΨΈΥΘΟΓ πὸ νἱάθαυ ποὴ 
ΤΌΡΑΓΘ 56 σορεγο᾽" - ἰη {πῸ ΕΡί5Ε16 50 οἴζεπ 
αυοίΐεα 45 ἃ Ρᾶγδ]]εὶ ἴο {Π|1|5, ΡΙΙπΠ. “ ἘΡ.᾿ 1Χ. 
21.) ““Οοά Ἰονϑίῃ ἃ εἰεογεὶ φῖνογ." 

διέ «υἱΠ ἔγσῖὶν (κατὰ ἑκούσιον)} {6 {γα η5]8-- 
τἴοη ἴῃ {π6 1,ΧΧ. οὗ Πὥ 23, “1 ἔστε νν}}}." 
“ρορέαηπεῖέν (Ε ποτϑὲ, “οποοτγά.᾽ ὅδι, νν πο σοη- 
ποοίβ ἴἃ ψ ἢ (μ6 Αταδὶς πα-ἀαδα), ἴῃ {868 
τη] 416 βθῆβο οὗ 2ρηῤρε  Ἰτσ οπθϑοὶγ ὧν ογιδ᾽ς οαυ 
αὐἱλ], ΝΌτη. χν. 4, ἀπά, νυν] ἢ νΈΓῪ 55 η σπαηρο 
οὗ {Π6 βάτηθ νγογά (ἑκουσίως), 5. 1Π|. 6 (Ἰῖν. 
6, Α.Ν.). 8: 7δγόπια τομὴ [ἢ 15 ΡαΒΘΑΡῸ [Π5Ε|Υ 
ἀδάϊιοθϑ 85 ἃ ςοποϊπϑίοη {παῖ 88 Ῥδα] πο] ἢ 
ΡΥΪΠοΙρΙΘ [Πδὲ ““ποίῃ!πρ' ἴῃ τῇογ8] δοίϊοη 15 
βοοά νν Ὡς ἰ5 ποῖ νοϊπηΐατυ." Ηδ Δρρ!ῖε5 1" 
ἴο {Π6 βοϊαίίοπ οἵ ἐμ φαθϑίϊοῃ ὑνμῖο ἢ μᾶ5 ὈθῈΝ 
50 οὔζοῃ δϑικθά, ““ννῆγ Οοά ἀϊά ποῖ πιᾶῖκθ πΊθῃ 
ΔΌΞΟΙ Εν βοοά ὃ ““ Οοὰ τηϊρῃὲ πᾶνε τηδάθ 
ταδῃ βοοά, νου πιᾶπ᾿5 ψν 1. Βαΐ, μαά Ηδ 
ἄοπθϑ 50, ἴπ6 βοοά ννουἹὰ ποῖ πᾶνε Ὀθεῃ ὑυοΐωη- 

837 
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1ς Βὸγ ρεγπάᾶρβ πε ἐπογείοτε ἀθραγέ- 
εἀ [ογ ἃ β8βᾶβοη. {πδξ ποὺ 5Πποι]άδϑί 
τεςεῖνε ἢϊπὶ ίογ βνεῦ; 

ῬΗΜΚΕΕΈΜΙΟΝ [ν. 15,.τ6. 

ι6 Νοξ πον 45 ἃ ϑ8εῖναπί, δαΐ 
αῦονε ἃ ϑείναπί, 4 Ὀγοίμεῦ ΡῬεϊονεά, 
ΒΡΘΟΙ ΠΥ ἴο πι6. ὈμΕ πον πλιοἢ πλογα 

ἐαγγ, Ὀὰΐ περοσσαγγ. Βαΐξ ννμδΐ 15 ΠΘΟθσϑαΓ ΠΥ 
δορά 15 ποῖ βοοᾶ ἴῃ ἴπδ Πιρηθϑί βθῆβθ, δης 15 
Ἔνθη το]! νοΥ ἃπή [πῃ Δποΐμοι ροϊπί οὗ νῖδνν 
6.1]. ΤἽΠογοίογθ, ἴῃ Ἰδανιηρ. τ1ι5 ἴο ΟἿ ονη 
ἴγθθ ψν}}], Ηδ τηδάθ τ1ι8 ΠΊΟΓΘ {ΓᾺ]Ὺ ΔΠογ ΗΙ5 
᾿ππᾶρῈ πα ΠΠΚΘη655 (8. Η!θγοη. " Οομηπηθηΐ. 
ἴῃ. ΒΡ. δά ῬῃΠ.᾽ νι. 649, εἀ. ΜΊρΡη6). [ΤῈ 15 
ΒΌΓΕΙΥ ἃ Γδιν Ἰηΐογοποθ Ττοπὶ δὲ Ῥδι}}5 ἸΟΕΓΥ 
νίθνν οἵ {πΠ6 πϑοδβϑιίυ οὐ στο μμέαγίηευς ἴο Τρ μ 
ΤΊΟΓΔΙ δοίίοη {παΐ {Π6 ἔαΐδ! !ϑϊσ σΟΠΟΙ] 510 115 
ἀταννη ἔτῸΠῚ 5ΟΠῚΘ ραϑϑᾶρεθ ἴῃ ἢἷ5 ΒΡ 5165 
τηϊιϑὲ θ6 ἴα]βθ. 

15. Τοῦ] ὝὍὙΠῈ Αροϑβίία 565 {15 ννογά, 
Ὀδοδιι56 ΠῸ ι5 αρουΐ ἴο βιισρεϑέ ἃποίῃθυ σϑᾶθοῃ 
ἴογ ἢ15 ἀθοϊβίοη (Βρ. Εἱβμοοί). 

1Ὁ0 τὴ ὺ Ὀ6 (τάχα...}] ΤΠΘ ννοτὰ (εγραῤ-, 
Α.Ν.) 15 υδϑεα ἴο ΕΧΡΓΕ55 ἜυΕῪ ἄερτθο οὗ οοη- 
ΕΠΠΡΘΠΟΥ ἴτοπὶ {Π6 ἕαϊπίθϑε ροβϑι ὉΠ Υ ἴοὸ {Π6 
ΠΙΡμοδὲ ργορδθΠ]γ. ἼὙννοὸ ΤϑᾶβΟη5. ΠΊΔΥ τΠ- 
ἄθυ!θ [Π6 ΡθοΌ ΑΓ {ἰπ!γ δῃα Ποϑιςϊαΐϊοη 1π|- 
ΡΙδὰ Ὀγ {πὸ τννογὰά (εαμέδ, ἐϊρηαδ, ἐγοῤἸααγέεν, 
γιοῦ ἰοίο ἤχο σγαάμ, Ἡΐϊοτοι. 1η 1ος.). (1) 
ἼΠΙ5. ““ ἀθραγίαγα "ἢ τηῖρΐς μᾶνὸ Ὀδθη δ᾽] οννοά 
ΜΙ ἃ νῖθυν ἴο ἃ ΠΙΡΠΟΓ βροοῖ. Ὅηϊ5 σαβα 
τηϊρης παν Ῥεθὴ {τὸ Ϊοβερῃηβ. ““Βὲ ποὲ 
ΒΥϊθνε, ΠΟΥ͂ ΔΠΡΤΥ ΜΠ γὙουγβοῖνοβ, {Πδὲ γα 
5014 τὴξ διΐποσ, γῶν Οοά «14 σερια γι6 δεζογδ γοΐ 
10 ῥγέσεγυε 72" (Οϑεη. χ]ν. 5). (ὐογίδιη]υ ἃ 
ὈορΊ πη; ὙΜΏΙΟΝ Δρρθατθά 50. ΠΠΡΥΟΠΊΪΒΙΠΡ 
Ἰοοκθά {κ᾿ 1π6 νεῖ ρμαΐῃ ἐμαὶ παά Ἰθά ἴο 
Παρρίπθθββυ Ηδά ποῖ Ομπεβίμηιια ἢθά ἔγοπι 
ῬμμΠδθοη, μὲ νου] ποΐ ἢᾶνθ ατγγίνεα ἴἰπ 
Ἐ ΟΠΊΕ, ΠΟΙ Πᾶνε ἔοαπα δὲ Ραμ]. Ηδά ποΐ Ρδὺ] 
θθθη ᾿πηρυϊβοπϑά, Ὁ πεβιπλμ5 ννου ἃ ἤθνοὺ παν 
Ὀεϊονθά, οὐ Ὀθθη ὈαρίϊΖοα, ΟΓ ὈΘΟΟΠΊΘ ἃ τ η15- 
ἴον οὐ (γῖβί---ρευμαρβ ἃ ΒΙΒΠμΟΡρ ἂηά τηδγίγγ. 
Τακίηρ {Π6 ἔννο δχίσθιθ ροϊηΐβ οὗ {Π6 ϑίογυ, 
8ΔΠ4 σοππθοίηρ {πθπὶ ορβϑίῃογ, τ πῖρμξ Ὁ 
δα], ΟἸΠΘΒΙΠΊι15 ὈΘΟΔΠΊΘ. ἃ ΙΠΙΠΙβίεσ οὐ {Π6 
ΟΟ5ρΕΙ, δεραμδε ἢ Πεβὰ ἔτοπὶ ἢ]5 πιαβίοσ, ϑί 
Ῥαμὰ] βοβίοπβ {πθῸ βεπίθποθ ὈῪ {πῈ ψνογάβ, 1ῦ 
ΙΔ ΦΥ͂ ὍΘ, ““Ὀεσδιιϑα {π6 ἡπάρτηθηί οἵ Οοά 
816 Βιάάθπ, ἀπά 1ἴ 15 σα] ρα] τὰ5ῃ ἴο ρτο- 
ΠΟΙΙΏΟΘ εεσξαϊγὶν οὐ Ἐμὲ νυ ῃ ἢ πγιιϑὲ θ6 ἀομί- 
ΟΠ ἴον ογθαΐαγθβ Π|κὸ Ουγεεῖνοϑ " (8. Ηϊθγοη.). 
ΜΔΑΥ ποΐ οπβ 50 85 {η6 (γιβείαπ μάγοι 
Βρ]Ιθνεβ δὲ Ῥδὰ] ἴο πᾶνε Ὀεεϑη-- -ὐνῆο “(ἴῃ ΠΙ5 
᾿ριβΈ]ε5. ᾿πϑίγιιοῖθα Π6 ρθορὶς οἵ Οοά, ποΐ 
ΟὨΪΥ ἔμοβθ ποὺ ννοῖα αἰ γθοῦ]Υ δή ἀγοβθθά ΌΥ 
Βῖπη, Ὀαΐ ἐποβθ νγὴο νγεῖθ ἔογξβθεη ἴῃ {πὸ 
ξαΐαγο " (8. Αὔὐρ. “1)ὲ αἷν. [)." χιν. 9)---θᾶνα 
διαγάθα ὈΥ {Π|5 ννοσὰ ἀρδϊηϑί 5 ἢ δχοθϑϑῖνα 
ΘΟΠΟΙΠΙΒΙΟΠ5 ἃ5 Πᾶνα Ὀδθη ἄγαννη ἔτοπὶ οἴει 
Ρᾶβϑαρ 5, δηᾶὰ ᾿πάθοα ἔγοιη {πἰϊδὲ ὙΠι15, οπὸ 
ΠοΙητηθηΐδίου, ννἤΟΒΘ Ἰορ σα] ΟἸθαγηθ55 ἄθϑοῦνοβ 
ἴο θὲ βυδίβιι νυ δοϊκπονν]οάρθα, δέ. οἰξπρ 
ΤᾺΚ6 ΧΧΙ, 22, Κοπι. νι. ), 8 ἴῃ ΠΠῸ γδέοη οὗ 
1815. νϑῦβϑε, διἀά5--- ΤῸ ἰἢς οἱθοῖ αὐ ἐῤίγου, 

Δηά ἐῤογεζογε ἐῤεὶν σἴγις, ΕΥΘα ΘΠΈΪΥ ἔχη Οὐ ΕῸΓ 
βοοά Ὀγ Οοάβ Ῥγονιάβηςε." (Ριβοδῖ. "Α παῖγϑ. 
198. ἘΡρΡ. Ῥδα]:,᾽ Ρ. τός.) (2) Βαϊ ἃ Ξεοομῃά 
ΤΘΑ50ὴ ΟΥ {Π6 Α Ροβί θ᾽ 5 σέβεγνε τηΔΎ θ6 ἔουπά. 
1 Πα Παὰά ποΐ 50 414}1Π6 4 ΠΙ5 βίδίεπιθπέ, 5ανεϑ 
τη η μαννα ἀρρϑαὶθά νυ ἕοο τηιιοῇ τϑδαΠ655 
ἴο {Π6 Θχαπιρὶθ οἵ Οπεβίπιιβ (“Ὁ 51 ποπ 
Ροϑιιβϑοῖ γογείέαγι, ογιγιδμς σεγυὶς τὰ Θ Πα ΠῚ 
εϑϑοί, μέ αρουέοίϊεῖ Πετθηΐ,") 8. Η!δγοη. “οπι- 
τηθηξ. 1η ῬΠΠ]ΘΠῚ.᾽ 11. 6ς 9). [1 πιᾶν θ6 δἀ δα 
{παξ ΠραΥν ἘΠπγουῃοις 15 ἘΣ βῖ]6 νγα θη]οΥ 
ἴῃ δάναπίαρε οἵ ἥπάϊηρ [ϑγοσηθ δπὰ (μτγ- 
βοϑίοπι δὲ {ΠῚ Ὀοβέ. 
ὸν 0815 οδ δ (διὰ τοῦτο)] Πετδ θυ θη 

γΘίογγιρ ἕο ἐπα ΠΟ] οννῖηρ ἐραὲ (ἵνα) ἃ ἴενν 
ννογάβ Ἰαΐθγ, “" ἴο {Π15 δπά, ἐπαΐ.᾽" 

δὲ 5 ρῬαυῦβα ἔσοια 866] ὙΠ15 ννοτά 
(ἢ «υγοησεά, οαυεῖῤ, «. 18) ἴογτὴ5. ἃ βρεοῖαὶ 
σΠατγασίοθγιδίις οὐ παΐ γπεΐοσις οἵ {π6 πϑατγί οὗ 
ὙΏΙΟἢ δὲ Ῥδαὰ] νγᾶβ ϑαοῆ ἃ πιαϑίεσ. ὉΠ 
βανεῖβ ΑἸϊσ δέ ἴα. ριιξ ἃ5 ῬΈΠΕΥ 85 δυτηδη ἰΔη-- 
σαδρα σαῃ Ραΐ τ. “1 15 ποΐ, “ΟΥ [Π|5 σδιι56 
6 Μεά," Ὀμέ, “ἔογ Π15 σαβθ ἢ6 νγᾶβ5 ῥαγέδά;" 
51η06 Π6 νυῖβῃθβ ἴο βοοΐμπε ῬἨΙΠοΙηΟΠ 5 ΔΠΡΈΓ ἢ 
(8. ΘΒ γγϑοϑί. ἦπ 2οε.). ϑύοῇ 15 ἴΠ6 ργογηρεϊπρ, 
οὗ ( γιβέίδη σματγ, νυ] ἢ ΨΨ1}} πϑνεῦ Ὀ]ασθα 
ΟΥ̓ Ἔχαρρογαία {86 λυ ]5. πη 51Π5 οἵ ΔΠΥ ρϑηϊ- 
τη. ΜΈ {Π15 Ἰο γ 1άθα οἵ {πὸ Ῥγονιάθποθ 
οἵ Οοά, ψΠ]ςἢ πιαάδ 811 ἔπη Ρ5 νου ἐορεῖποῦ 
ἴογ {πΠ6 σοοά οἵ Ο μοβίπχιβ, εοπέγασέ ἴπ6 ἕπριά 
ΟΥ̓ΠΙοΙσπὶ νΠΐοἢ σοι] ποΐ Ὀεϊθνα {μα σοά 
Παγοα ΓῸΓ 5Οἢ σοπίοιηρί!θ]6 ογεδίαγεβ (“ἢ 451 
γΈΓΟ σαγοπέ ἀἰνιπα ἠδ 5ουν 5.) Μίδοτγο. “854{{τ.᾽ 
1 χθὴ: 
)ὸν δπὶ ΠΟῸΤ (πρὸς ὥραν)}] 8:4 Ἰκοβρθαγθβ 

(ΠΈ{Π6 Ποῖ." [ἰ 15 884 ἔοσ ἃ γε ὈΠεῖ 
ϑρᾶςε οἵ {{π|Ὸὸ ἴπ ἴπ6 “ἔοπθ μουγ᾽ οἵ Μαῖίί. 
ΧΧΥΪ. 40; Κον. ΧυΠ. το, Ε7,) 19: ἴῃ [Π6 βατὴδ 
ὙΨΑΥ ἃ5 ΠοΙῸ ἴῃ 2 (ΟΥ̓. νἱῖ. ὃ; Ὁ Δ]. "ἴ, ς᾽ [οΠη 
ν. 35 (ϑβεε Αἀάϊέομαὶ Νοέε). ; 

ἐῥαὶῤ ἐῤοί ταϊσ θθῦ αν Εἷτὰ ΓΌΠῚΥ 
([ε585 Ργοῦδθ]γ, “παν πὶ Ὀδοῖς πη τϑΐαγη, 
ἦ.6. ΤΟΥ {Π6 {βπΊΡΟΥΑΥΎ ϑθρδγδί 9 Π}) 207. δε 
(ἕνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς)}] ὙΠΘΓΕ ΤΠΔΥ ΡτῸ- 
ὈΔΌΪΥ Ὀ6 ἴπ {πΠ6 ννογὰ τοπάδγεά 20. ὄύδγ ἃἢ 
ΔΙΠΠ5Ιοη ἴο {παῖ νυ ἢ 15 νυυ θη ἴῃ ἐπ6 Ηε- 
Ὀγονν ἰὰνν δθοιξ {ΠῸ ϑἰανοσυ οὗ “"{πὸ σμ] άγοη 
οὗ {Π6 βίγαμϑειβ {παΐ βο]οιγηθά ἃπλοπρ {Π6 
1ϑγδθ] 65.) ““ ΒῸΓ ΘΥΘΓ γ6 5}8]] ᾿ΠΡΟβθ 5] ΟΓΥ 
ὈΡΟῸΠ {Πεπι᾽ (εἰς τὸν αἰῶνα, ἴμεν. χχν. 46, 
1ΧΧ. 80 ψτἢ ἐπ6 Ηδῦτγενν Ὀγοίμει, νοϊαπ- 
ἰΑΥῚΎ ΔἸ ςΕΙης; ΠΙ ΠΟ] το θοΠάδΔρΈ, οἰκέτης εἰς 
τὸν αἰῶνα, ἴ)ευΐ. χν. 17; Εχοά. χχὶ. 6). Οπο- 
ΒΙΠῚ115 νγὰ5 0 δὲ 5 πηδϑίει 5 ργορεγίυ---ἷβ 
ἴο Πᾶν ἀπά πο], ἴο ΘΠ]ΟΥ ἃ5 15 ροββθϑϑίοῃ--- 
“ΕῸΓ Θνοῦ,᾿ ἃ5 {Π6 ΟἹ] Ἰὰνν βαιά οἵ {ΠπῸ βἰανθ 1π 
ΡΕΥΠΊΔηθηΐ βογνιπάθ, Βιΐ 'ἴπ μον πλοῆ ἃ 
ἄξερεῦ ἀπά γιοῦ βεη56 } ΤῸ ὃὈὲ ψ ἢ ΠΙπι, ποῖ 
ΟΠὨΪΥ ἴογ {ϊπηθ, Ὀαΐ ἴῃ εἰθγηϊυ, ἴῃ {π6 εἴθγπδὶ 

αν νὴ. 



ν. 17. 

αἀπίο {πΠες. ΒοΙἢ πὶ {π6 ἢἤδβῃ. ἀπά ἰπ 
τῆς Ιιοτά ὃ 

σοχηπηαηΐοη οὗ βαϊηίβΊ. ὙΠῸ {ἰπ|6 οἵ {πΠ6 δὉ- 
56ηοθ οἵ Οπεβίπγιβ, ἀπσηρ νυ πο 6 ννὰβ 
“ὁ ρατίεα " ἔγοπι ῬΒΠ]θπιοη, πλῖσ Πᾶν θηία θά 
50ΠΊ6 {{π16 ἀ᾿Ἰβοουηζογξ προη ἢ15 πηαϑίοσ. ὟΝ Παΐ 
οἵ πα ὙΜΝΏΥ οουπΐ ἀρ {π6 ννθεὶζα ΟΥὐΓἁ 
τηοηΐῃ8  ὙΠΕΥ ννεγα θὰ 85 {Π6 5] ανθ᾽β “" Π|ΠῸ 
ΒουΓ᾿᾽" οἵ ΠΟΙ ΙἀΥ σοτηραγθά νυ {ΠῸ βαὶπ οὗ 
ἃ ὈτοΐΠοΥ 20 ἐυεγ. 'ΓΟΟ ΠΊΔΠΥ τηοάσγῃ ΟΥἸ 165 
δάορί ἃ νἱενν οἵ {Π15 βαϑϑαρθ νγῃϊοῃ ππᾶῪ θα 
ΕΧΡΙΓΟΒΘΘα ἴῃ {π6 ννογβ οἵ ἃ (ὐθυπηδῃ βοΠοΪδυ. 
ἐς ΘΟΠΊΘ. ἱΠίθγρυθίευβ ἃΓΘ. ῬΓΟΌΔΟΙΥ Θά δβίγαν 
ΒΥ Γμα Που5 νουϑίοη (’ Ὧ855 ἀπ ᾿ῃπ ουνὶβ νυ Ιθ ον 
μᾶςεϑι ). ὙΠΕΥ δοοορέ πῃ δχροϑιίξοη ὑν ΠΟ ἢ 
δ ὰθ ΤΌΘ ΡΙοῖΥ {πᾶπη {γαῖῃ. ΒῸΓ ΠΟῪ 51ρ- 
ΡοΟβθ {παΐ δι Ῥδὰ] ΑἹ] 65 ἴο θίθγπδὶ 116, Απά 
ΤΟΥ Ἔνθ ᾿156 [Π15 γΕΙΒΘ ἃ5 ΔΠ ΔΙ ΠΊθπΈ {Παΐ 
οἷν {ποπά5, [Ἀθη ΠῸΠῚ 115 “ΤῸΓ ἀπ ΠΟιΙΓ,᾿ νν1]} 
αἰτοῦ {π6 ΒΚ Θδβαστθοίίοη ποῖ ΟΠ]Υ θὲ τοϑίοσθα ἴο 
ΟἿ ἰονθ, δαί {παΐ {Π6 Π1Πη|κ5 Ἰοοβεά ὈΥ ἰεηρο- 
ΤΆΤΥ ΔΌΒοησΘ νν1} 6. τπιπιῖο (ορεί ΠΕ τηοτὸ 
ΟἸΟΒΟΙ͂Υ Ι͂ῸΓ εἰεγηϊγ.᾽" (ΝΙΘπιθγθσ, “Ἅ (ΔΟΠΊΠ. 
ἘΠΕῚ π΄ τὸ ἜἘΡ. 86 ῬΠΙΪδ." Ὁ. 11.) ἜΡ 
Τρπίξοοί σαγϑ, νυ ἢ συθαΐ Ὀϑδαιίυ, ““ 51ποθ ἢΘ 
16 Εξ Ο πεβίταιιβ μαά οδίδιπθα οδἴεγπαὶ 116, ἀπά 
Θἴογη8] [11 Ἰηνοῖνο5 δἴθγη] πίθου μα ηρΡῈ οὗ 
{το πάϑῃ]ρ. Ηἱ5 βϑύνίοθβ. ἴο ἢϊ5 οἱ πιαϑίογ 
ὙγΕΓΕ ΠΟ Ιοηρεῖ θατγεά Ὀγ {πῸ βαίθβ οἵ ἀβδδίῃ " 
(΄ Οο]οβ5. δΑηά ῬῇῃΠδπι.᾽ Ρ. 342). Εὸογ ἃ ΡὈεδιι- 
ἘΠῸ1 Ποαΐῖμθπ ΡᾶγΆ]161, 5δεαὸ Αἀάϊέοπμαὶ Νοίθ. 
ΤΠ6 ρϑηι5. Οὗ {πΠ6 Τ απ ἰαπριαρθ ΘΠ8 065 8. 
7εγότηθ ἰο Ὀσῖπρ οαξ Π6 ϑριγιξ οὐ {Π6 ῥΡαϑβαρδ 
ἃη4 Θχοθθα 411 οἴμοι δχρωβίζογβ, ὈΥ ργέβεῖν- 
ἴῃ {π6 του ννῃ ἢ τηαῖκο5 αἰώνιον 8Δη δ(]., 
ΔΡΎΘΘΙΠΡ ννἹἢ ῥέε. [{ 15 Πρ θββ ἴο αἰζοτηρί 
ἃ ἘΓΔΠΒΙ ΔΈΟΙ ΟἵὨ Π[5 1π᾿Πη] [8 0]6 βαπίθποαβ: “ ΝᾺ]- 
115 «οἴθγπιι ἀοπηηι15 56ΓΥΪ 511: ροϊίεβίαβ 
4αϊρρε ε͵μ5, εἴ αὐγιβαι6 σοπάϊξο, πιογία Πηϊ- 
ἴιγ. Ο ΠΕΞΙΠΊΙΠΙ5 γΕΓΟ, φρΐ εχ βάε ργισέὶ ας 
«ἔεγημς εσἰ, τεΐοτπο ῬΒΠ]ΘΠΊΟηΙ (4 π΄ (ἢ τῖ5- 
ἔππη δἰ 1ρ56 ογθάι θυ...) 14πὶ ΠῚ 5θῦναϑ, βθὰ 
Γγαίου σοριΐ οθθ 6 βεῖνο...ἔγαίο τῖευπαβ : 
φΐογπο εἴ ἰρϑὶ Αροβέοϊο ἀουηίποαια 5110, οα] 
Οποϑίτηππι τι ΠΑΥΠΙ5 ἀπία σοπ ΠΟ, τὰ ροβίθα 
ΒριγΓι5. σορι]αί,." (8. Ηΐθγοη. “ (οπηπι. ἴῃ 
ῬῃΠ.᾽ νι]. όςο.) 

16. ΝῸ ἸΟΙΒΘΥ 8ἃ5 ἃ 5140 6] [{ 5ῃοιυ]ά 
θ6 ποίθα πειὸ (1) {παξ {Π6Γ6 15 τη ἢ Πηθδηηρ; 
ἴπ {π6 α΄. ὙΠῸ αν τηϊρμξ ποί Ὀδ6 ΠΟΥ] 
τηδπυχηο4. Η!5 πηαϑίου ΠΡ Π ποῖ 580 ““ΠΡῈΓ 
οϑίο " Ὀεΐοτε {πῸ πιαριϑίγαῖθ, Βαΐ {ποιρῃ 
ἐἐἑοεγαϊν ἃ σαν, ἢ6 σου]ὰ πὸ Ἰοπθοῦ θὲ “ας ἃ 
βίαν." (2) ὙΠῸ οδ]εοΐίνα ποραίϊνα (οὐκέτι) 
15 αἴϑο [1] οἵ πηθαπίηρ, ἃ5 1 ἢδ βαϊ-- Ηθτα 
15 π6 σοπάϊξοη οἵ Οποβίπιιβ. Β6 ὑοῦ σοη- 
σορίϊοη οἵ μῖτπη ννμδΐ 1 πιᾶύ, ἴξ 15 τηδίίεσ οὗ 
2οοἰέίσυε γαεὶ [παξ {Π|5 ἔγθθάμηδη οἵ (ἢ γιβί-- -θη- 
πΟΌΪΘα ὈΥ 8ῃ εππαποιραίθα ψν1}1, Ὀγ 1Π6 ργοβρεοῖ 
οὗ {πῸ ᾿ἰρογίγ οἵ (ὐοά᾽ 5 ομη]άγθη-- -σδῃ ΠΟ ἸΟΠΡῈΓ 
Ὀὲ ἀ- ἃ 5ἴανε" (5ε8 ΒΡ ΓΙρμοοί, Ρ. 343). 
αὖος ἃ 518)001 6, ἃ ὀγοίρεγ)] ῬὨΙΘπηοπ 5 

ΒΗΤΕΕΜΟΝ;: 

17 [1 τῇοι σοιιπέ της ἐπεγείογε ἃ 
ΡΑγίπεῖ, γοσεῖνα ἢϊπι 85 ΠΥ 56], 

Βαϊηθα Ὀοΐἢ ἴῃ {πὸ δίγγιε ἀπισῖηρ νυ ῃϊοἢ ἢθ ἴ5. ἴο 
ΘΠΪΟΥ {Π6 5θυνίσθβ οἵ {η6 οἰάυο, Δη4 ἰπ ἢΪβ 
φιαϊγ. (8. Ἰοάπη. (Πγγϑοβί. ἦι Ἴος.) (ἘῸΥ 
1Π6 Ὀτοί ΠΟΥ 5 τοίη, 566 τ (οσ. ν. τὶ. (ΟΕ, 
1 Ῥεῖ. 1. 17. 765115 σδ]] θά 1ξ ἱπίο οχἰβέθηςθ. 
ἘΝΕΓΥ {{π|6 {Π6 νγογὰ [5 τπιδϑά ἴῃ ἐγιῖῃ, (ἢ γϑι 5 
ΠΟΠΙΠΔΠἠπηθηΐ 15 ΤΘΟΟΡΠΙΖΘ 4 πὰ οδογοά, 
Μεαῖίί. χχῇ!. 8.) 

τποϑῦ οὗ 8411 10 γ1δ, ὁμὶ ῥοαῦ γα ΘΟ ΤΊΟΥΘ 
ἠο ἐῤε6}] οτέ 9) αἰΪ (μάλιστα) ἴο τη: ἴῃεπη, 
γν]ἢ ἃ ὈΟΙα οχγηιογοη, ἡφιογῈ (μᾶλλον), ““ΠΊΟΓα 
ἔπη τηοβέ, 1 Ππαΐ ννθγθ ρΟϑϑιΌ]6, ἔο {Π66.᾽ 

δοι 1 ἐδὲ ἥεεῤ, απά τι δὲ 1,ογ ] “' ΕἸΘΘΗ " 
15 ΒΟΓΘ τιδθ4 ἴο ἱποϊάς οἰγοππηβίαποοθ οὗ οχ- 
ἴξυπα] σοπαϊςοη, 50 ἢ ἃ5 ΘΟΙΠΙΓΥ, γὰσθ, ἀπά 
{Π6 {πκ6ὸ. Οπεοβίπλιβ πα 5Ο0ΠῈ6 το] αίίοης οὗ {ΠῸ 
Κιηπά ἴο Ῥῃμδποη, “1π ἐπ6 Τογὰ " ψνου]Ἱά 
᾿πο] 46 ἘΠ6 νυ ΠΟΘ πὸνν 5ρθοτο οὗ ἀϊνίπθ 16 ἴῃ 
ΕΒ γιϑὲ ᾿πΐο ννῃῖοῃ με Παά θδεη ᾿πἰγοάιιςοά, 
Ιρηδίμιι5. (΄ ΕρΡ᾿ϑί. δά ὍΤΎΔ]].᾽ ΧΙΙ.) 56Ὲπὴ5 ἴο 
Ὀ]Εεπὰ ἃ γοπλἸΠΙβοθηςθ οὗ [Π]5 γεύβα Δηἃ οἵ Ὁ. 20 
(ϑεε Αἀά!ιίοπαὶ Νοίελ). 

17. ΤΡ ἔροις εοιμξ γ16. ἐφογεγογε (45 ἴποιι 
σογίδιη]ν ἀοβ.) α ραγίπει) ἃ Ῥδυίαικου ἴῃ σοπι- 
τῆοπ ὙΠ ἢ πηθ Οὗ {πῸ ἰονε οἵ (τίϑί, ἴῃ {π6 
σοΠΊΠληϊοη οἵ ΗΙ5 ΟΠ γςΟἢ. 

γέροῖυθ 171 ἂς τηγοεῖ (προσλαβοῦ)} . ΤῊΪ5 
ψνογα ννοι]ὰ βεοῖη ἰοὺ πᾶνα ὕδθπ ἴῃ ἴπ6 Αρο- 
5{16᾽5 τη Πα βίποθ ᾧ. 15. (1, ἃ5 15 τηοϑὲ ργοῦυδῦ]θ, 
1 ἀοε5 ποΐ οσσιγ {Π6γ6). ϑοπὴθ σοπιπηθηΐδίουβ 
(αἴζεν. (ὐεπίι115) ἴαϊκθ 1 85 ἃ ριςξπγεβαιϊθ ννογά, 
ΕΧΡΥΈσθῖνθ οἵ {πΠ6 β πίγ οὐδίτείοῃθα Παπά 
ὙΙ ἢ νυ Π]Ο ἢ τνὸ ταῖβθ ἀπ τϑοοῖνα [Π6 βρρ πὲ 
ΟΥ̓ [8]Π1δη. “1 {ποβα πο ἢῪ ἴο {π6 Ὀγαζθη 
βίδίιιθϑ οὐ Κίπρβ ὄβοᾶρα {πεῖ ΡυΥΘΙΙΘΓβ, πον 
Τα ἢ τηογο ἴποβϑα ννῆο ΠῪ ἴο ἐῃ6 οἴοββ οἵ 
ΕΒ γβε ! " (ὗν ὲ αῖρῃξ, μοννθνεῖ, 1Ε ΤῈ ννοΓῸ 50, 
ἐχρεοῖ {ῃ6 βϑβη. ποῖ ἐμὲ δοςιι5.) ὙΠῸ ννοτά 
ΤΑΊΠΘΙ ΤηθΔη5 “ἴ0 ἰακθ ἃ5 ομοῖβ ΠΟΙ͂ΡΟΓ οὐ 
Ραγίπου, ἴο ἴαϊκθ ἴο οποβοὶε," 

ας 7:75) Απᾶ Ψῇο 50 {Πκεὶγ ἰο θὲ τε- 
σεἰνοά συ Ποποιγ ΡΥ ῬὨΙΠΘπΊοη 45 δὰ] } 
Ασαυϊπηᾶ5 σαοίεβ, “1,θὲ ἘΠΥ 50] ἴονε ἃ βοοά 
βευναηΐ, ἀπ ἀθργῖνθ Πὶπὶ ποῖ οἵ ΠΙ5 Π|Ρογέγ," 
Ἐ Ομ ι5. νἱῖ. δὲ (' (ὐοτηπιεηΐ. ἴῃ Ν. Ὑ.᾽ [0]. 
ΟΟΟΧΙ. 1532). Αἵ {Π15 ῥΡοϊπΐ, {π6 σϑϑάεγ 
τηϊρηΐ Ἔχρεοΐ ἃ ἴδνν ἀθοϊβίνθ ννογάβ ἴο ἔΌ]Π]ονν, 
ΠΟΠίδΙΠΙΠρ᾽ ἃ ΡΟΪπί-Ῥ] Δ ΠΚ ο]α!πλ ἔῸγ ἐπθ πηδπιι- 
τηϊβϑίοη οὗ Ὁ πποβίηγιιβ. ΑἹ] Πὰ5 1ϑά ὺτπρ ἴο βιοῃ 
ἃ «ὀπμοιιοηιεγιέ Οἵ [Π6 βίουυ, δηὰ νγὲ ἅτ ἀϊβὰρ- 
Ροϊηΐθά αἵ θεῖηρ ἀείγαιι θά οὗ {πΠῸ6 τϑϑι]. ϑὲ 
Ῥαι] 5 γθαβῸη5 ἴοσ ποΐ βοῖπρ ξασίμπου μανα θθθῃ 
ΘΧΑΠΊΙΠΘΑ δὲ Ἰθηρὶῃ τη {πΠ6 Γπἰγοάιπιοίίοπ ἕο ἐπ ϊ5 
Ἐρίδβῖιθ. 1 τὰν Ὀε δάάθα {παΐ ϑανεσυ ἰ5 
οἱγέμαϊίν, ττι ἘΠ6 βο πο αβίϊς βθῆθθ οὗ {πὸ ννογά, 
ΔΌΟΙΠΙΒΠΘα Ἰῃ 5110 ἢ Ραββαρθβ οὔ ϑ8ὲ Ῥδὶ] ἃ5 1: (οσ. 
ὙἹ1. 22} ΒΡΗ͂. νἱ. οἱ (ΟἹ. ἵν. 6; τ Εἶπ, νἱ. 1, 2; 
ΤΊΣ ἢ. 9. ΝΙΘΠΊΘΥΕΓ Δρροβιίεὶγ δά άβ5; “ἐ5ά. 
Ῥεϊαυβίοί. (( Ερίϑι.᾽ 1. 1.42) Ε6]Ὲ τι μεν ἐπὸ βρίτις 
οἵ (ὐοβρε!-ἰϑδοῃίηρ οἡ [π6 σοπαϊίίοη οἵ (ἢ τὶ5- 
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18 ἼΓ ἢθ δίῃ ντοησεά {Πδε. ΟΥ 
ονγεῖῃ ἐῤέε οὐρῃΐξ, ρυς τας οἢ πηϊπα 
δοσοιηΐ; 

19 1 Ραὰὶ] ἢᾶνε νυτιτθη 2: ψ ἢ 
ΓΩΪΠΒ ονγη Παπά, 1 νν}}} τερδὺ 2:: «Α]- 
θεῖς 1 ἀο ποῖ 54Υ ἴο {πες μον τποὰ 

{ἰΔῃ 5'ανθϑ ΕῸΓ 6 νυγοΐίθ ἰο οπθδ ἴσομ, ννῇῆοϑβθ 
5[ανε Πδὰ ἴδίζθη 5Π6] [6 νυ! ΠΙ πὴ ἴῃ [ΈΎΓΟΥ οἵ ἢ]5 
Τηδϑίου [5 ννγαΐῃ. ἰ[βϑἄοσθ δχργοββθά ἢ15 δϑίο- 
ΠΙΒητηθηΐ {παΐ (Π6 πηᾶῃ ΟΔ]164 ΠΙΠΊ561Ε [ΤῸ 5 
βίανθ, δάάϊπρ, “1 οδη 5ΟΔΥΟΟΙΥ ΒῚΡΡΟβο {Πδΐ [Π6 
ΟΠ βίδη [τῸΠ Πὰ5 ἃ 5ανθ, βϑεῖηρ {παΐ Π6 
Κποννβ {π6Ὸ βΊδςθ νυν ἢ Πα5 τηδήθ 411] τηθΠ 
ἔγθθ," ἡ (ΝΙδπλθγον, “ (οτηπηοηΐ. Η]βι. Οτὰπι.᾽ 
Ῥ.17.) 

18. 17 δὲ ῥα αυγοηρεά ἐφδθ, ογ' οαυθὲρ ἐδδδ 
ομσρῇ ΤῊΘ [ΟΓΠῚ ΟΠΙΥ ἴῃ ἰπηΐ5 βϑηΐθπὸθ 15 
Πγροίμθίοαὶ. ὙΠῸ δου. (ἠδίκησεν), [ΟΠ οννεά 
Ἐν {Π6 ᾿πηρ. (ἐλλόγα), γεαϊίν ξῖνοβ ἋΡ 411 ἀουδὲ 
ἸΡΟη {Π6 ιιθβδίίοη. ὍὴΘ οᾶ86 15 ριυιξ 845 οπ6 
ὙΠ ΙΟἢ 15 ΔΌΞΟ  αΟἸΥ ππαιιθβεοπαθ]θ, (ΟΝ Ἰποὺ, 
Οὐ. τ Ῥατὲ 111. ὃ ΧΙ. Ρ. 302-208.) Νὼο 
ἄοιδθέ Οπαβιπηι5 το θα 15 πιαϑίθυ ὑυμθπ ΒΘ 
ΤΠ Αγ. ΓΠῸ δοηϑεχιδησο Οἵ {Π15 15 4 ἀθθέ 
αἴ Ρτεβθοηξ πηραϊά. Ηδθ ντοηρεά ῬΠῃΠ]οπΊοη 
ΟΠΟΒ ῸΥ 81], ἀπ σοπβθη ΘΠ Ε]Υ 15 1η ἀθθέ. “ΤΕ 
6 Πᾶ5 ϑίοϊθη- -.δβθ ἢθ ἢα5 ἀοπε--ἀηά 30 ἴ5 [ἢ 
ἀθθι." ΕῸΓ {(Π6 5616 ἀδ] σα ον οὗ 8: Ῥδι]5 
τῃϑίοσίς ἢ ἀνοϊάϊηρ Π6 ννογά «ζοΐεη, 566 ποΐθ 
ΟΠ Ψ. 15. ΒΊΙΡΗΪ ἀπά {Π6Π ννογα ᾿πβΕ! πο! να Ὺ 
ϑϑοοϊδίθα ἴῃ ἴῃ πηπάς οἵ Κοπιδηβ ἃ5 {πὸ 
Κιπάγοά οἤδηοθβ οὗ 5ανεβ' Ι͂π {πὸ (οάδ οὗ 
Ταβεπίδη {πὸ “ΤΙΣ. ἐδ ϑουνὶβ ΕἸΙΡΊΕν 15) [0]- 
Ἰοννβ {πδΐ ““1)6ὲ Επτίο." ὙΠΘ νναγγαπί Ί {ἢ6 
51αγῈ νγᾶ5. ““}ᾺΓΘῚ ΠΟῸΠ 6556, ξιρὶτναπι ΠΟΠ 
6556.) (ἝΕ [Π6 Π1π65 
Α ρβϑάϊδιιβ ἀϊάϊσογθο πλλπιι5 ρθοσαῦθ Ργοΐογν. 
ΝΠ ΠΊΙΓΟΥ {ΠΓΘΠῚ 4111 ξπΡΊ Εν 15 γαῖ. 
Τ νν}}] ΡῈ οὈβογνϑα {Πδΐ 8: Ῥι}}5 [θδοῃ!ηρ ννὰ5 

ποῖ 5οο! δ] ]5ῖῖς. Νοΐ ργίναΐθ ργορογίγ, δὲ ἐπὸ 
ΑὈϑίγασίζίοη οὗἉ 1, νγὰϑ {Ππ6 ξ ἴῃ ἢ]5 Ἐϑεϊπηδίϊοη. 
μέ ἐραὲ οι ιίγι6 αεοοιΐ (ἐλλόγα---50 “ΓΊΞΟΗ. 

δά ΓΊρΡΒτοοί---οὐ ἐλλόγει}} ΤῊΘ ννογά [5 τᾶγϑ. 
Τι 15 ΟἿΪΥ ιιϑϑἀ ἔννῖςθ ἴῃ {ἢ6 Νὸνν εβίδιηθηΐ : 
ΟΠΟΘ ΠΟΙΘ, δηά ἅρδϊη ἴῃ ΒΟΠΊ. ν. 13 οὗ {Π6 
᾿πηραϊαίϊοη οὗ 515. [πἴο {Π6 οἴγοῖθ οἵ Ἡθῦτα- 
ἰβῖϊῖς στθοῖκ 1 σΟπΊ65 ΟΠΪΥ ἴπ " Ῥβδ]ΐογ. ϑ8]οπλ." 
τό, “«Ἀδοκοπ ποΐ (οὐκ ἐλλόγεσον) νυ {πὸ 
ΒΙΠΠΘΙ πηΐο ἀεβίγιοςοη." (Ποπϑιάθσιηρ {Π6 
ΤΆΤΘΠΘΒ55 Οὗ {Π6 ννοσγά, ἀπά {Π6 βθοι]αΓ ΔρρΡ]]σα- 
τίοη οὗ 1ξ, σαῃ {Π6 Αροβίϊθ Ὀ6 Ροϊπέϊπρ ἴο 8ἃΠ 
᾿ηϊτδέϊιοη οἵ {πὸ βσγοδΐ ἡηφιρμίαίίοη 53 «1 Ἠθδ 
ἴοοῖκ ΟἿ ᾿ΠΗΓΠΊΙΠ65 Δ ηα ὈΔΓΘ ΟἿ 5ἔγροβ, {Π6 
ἈΡοϑβί!6 ἴῃ {πκ6 ΠΊΔΠΠΟΙ Ριιΐβ. ΠΙΠΊ5ΟΙΓ ἕοσ Οπε- 
51 Π}115, ΔΠ4 ρῥ]θάρεβθ ΠΙΠΊΒΕΙΓ ῸΓ ἢ15 ἀθθί.᾽" 
(8. Ηἴδγοη. 1. ός 1.) ῬΒΠθιοπ ννοιμ]ά τὸ- 
(εῖνθ ἃ πη Ρ ΠΟΘ Πξ ΓΘΟΟΙΉΡΕΠΞΕ---ῸΓ ἃ ΠΙΡΊΕνΘ 
5'ανθ, ἃ ὈΓΟΙΠΕΓ ἴῸΓ δεῖ; ῸΓ {Π6 ἸὩΟΠΘΥ Πα 
Ἰοβί, δὴ Αροϑβί!β 45 ἢϊ5 ἀθθίογ. 

19. 1 ΡῈ] βᾶνβθ υυϊύθθηῃ τ ὶῦ τ] η6 

ΟΥ̓ πᾶ, 1 Ὑ111 ΤΘΡΔΥ])] δί ῬδῈ] ΓΠΔΥ͂ 

ΡΗΙΠΙΕΜΟΝ. [ν. 18--2:1. 

οὐεβϑέ τπηΐο πΠ|6 δνεη {ΠὶπῸ οὐγη 5611 
Βεβ] 465. 

20 Ὗεδᾶ, Ὀγοῖμεγ, ἰδὲ της ἢανε ἰοῦ 
οὔ τΠ δε ἴῃ {πε [,μογά: γε γεβἢ τὰῪ θονχεΐ 5 
1η {Πε [,οτά. 

21 Ηανίηρ σοηβάεηςε ἱπ (ἢγ οδε- 

ἢᾶνθ νυττθη [Π6 γυῃοΪθ οὗ {Π15 Ἰβέξοσ νυ ἢ Πϊ5 
ΟΥ̓ Παηά, σοπίγασυ ἴο ἢἰ5 τιϑ8] ργασίϊοθ 
(8. Ηϊεγοη. κέ σεῤγα). Ψνμδὲ ἃ ρτγεείοιιβ 
ΤΕΙΙς, ἴῃ {παΐ οᾶθθ, ἔῊγ ῬῃΠοοη πὰ ἢἰβ5 
ΤΆταΠγ ὃ Βα ἴἴ τηΔΥ 4150 θ6ὲ (1) ἐπέ 8. Ῥδι]}}5 
ΔΌΓΟΡΤΑΡΗ ὈΘρΊη5. νυν] ἢ [Π6 ννογάβ (υ. 19) ἐγὼ 
Παῦλος, δηἀ οΘπηἀ5 ψ] ἐγὼ ἀποτίσω, νος 
ννοι] ἔουτη ἃ ἰθραὶ θοπά ἄβε ἔγραψα, ερϊδίο- 
ΙΑΓῪ ἴῃ ΡΓΪΠΟΙΡΙΘ, ννᾶβ ϑεά ἴῃ ϑιβιπαΐισεβ ἴο 
Ὀοπά 5); ΟΥ̓ (2) 1 τηδὺ δχίεπά ἴο ἐπε οἴοβθ οἵ 
Ὁ. 2ο. Ῥδ1] βηδίομϑά {Π6 ρεη, ἀπά ἴο ρβῖνε 
15 Ἰϑείογ {Π6 νᾷ]ιθ οἵ ἃ τθὰὶ] Ὀοπά, δάάθά {Π6 
ννογά5. τ. το, 2ο᾽ (Κδηδη, “1, Απίθο τίϑβε," 
Ρ- 97). 

ἔῤοιι οαὐυεεΐ μπίο γιὲ ουϑῃ ἐῤὶπε οαυπ «οἱ 
δεεϊάε6) ὙΠῸ νγογά οτυεεἐ δε (προσοφείλεις) 
ΡοΟΙΪηΐ5 ὉΔο0Κ ἴο “ΠΕ οννείῃ ̓" (Ὁ. 18). “1 Βα 
Οννθ5, 85 ἢ6 ἄο65, 1 ν}1}}} ρᾷν ᾿. Ηξεγα 15 ΤΥ 
Ὀοπά 5:5π6ά---ποΐ ἴο 58Υ [Πδὲ νυμαΐθνεσ Οπεβϑι- 
ΤΏ115 ΟΥΘΒ Υ011, 011 ΟΥΘ ΠῚΘ 85 πῃ. Ὑε5! δηά 
Ιηΐο {Π6 ῬδΥραΙη γ0Ὸ ΟΥΕ ΠΊΕ ΥΟΙ ΥΨΕΓΥ ἘΠΕ 
561, γΟΌΓ πὸνν ΠΠ{8. γουγ Ὀαίίου πα γεπουνοά πᾶ- 
ταγα.᾽" (ΕΓ Π 656 νοῦβε5 416 ποΐ ἴο Ὀ6 ἰϑρα!ν 
ἀϊββθοῖθά. ὍΤΠΘΥ ἀτῸ νυσιθη ἴῃ ἃ 5ρι τς νυ] ἢ 
Πᾶ5 δ οὔποθ ραίῃοβ δηά Ἔνθ εἰθαπέ νυνὶ. [}η- 
ἴεγρ. πῆῖρῃξ Παύθ ἀϊβρεηβθά ν᾿ ἢ Ἰοπρ ἀϊ5- 
ΟἸ550η5, Γουπ θα προ ἴῃ οἰν1] ἰανν, Θχϑτηϊ- 
πίης νν ποίμοῦ {π6 ννογάβ. ἅγὸ ἴο Ὀ6 ππάετβίοοά 
ΟΥ̓ Λαργιασῖο, ΟΥ̓ ΕΧῥΤΟ)ιΪ 5510, ΟΥ̓ ΟΡ ἐπε τε771. 
Ηςε 565, ἃ5 17 ἴῃ βρογξίνε τηοοά,, 5ΈΓΙΟΙΙ5 του Πη5 
οὗ ἰανν, πὰ ρ]θάρεβ Πιπηβοὶ ὈΥ 15 σὐσπαῖεγε 
ἃ5 1 ἴο ἃ Ὀοπά." (ΝΙδιηθυϑυ, “ οιηπι. Ηἰδέ. 
Οτ. Ρ. 17.) ΕῺΠ] τηξουπηδίίοη οα ἴΠ6 Ἰδθρὰὶ 
4υοβίίοῃβ πηθ ΠΕ ΟΠ ἴῃ {Π|5 ποῖ νν1}}} Ὀ6 ἕοππά 
ἴῃ 1Ππ6 σοτητηθηΐδτΥ οἵ ϑεῖρῖο (επί 15. 

20. 7:α (ναὶ)] [πίτοάιιοϊπρ᾽ Δη αῇεοιξοη- 
δίθ ρΡρΡθ8], πκθ οὔὖῦ 4,9! (ΟΕ. ΡΗ]. ἵν. 3. 

1] ὙΠ επιρἤδίϊς 1 Πογα ἃραῖπ βῆθννβ ΠΟ 
ΠΟΙΊΡΙδἔθΥ Πα ᾿ἀθπΈ1Π65 ΒΙΤη56 ΙΓ νυν ἢ Οπεϑὶ- 
ΤΉ115. 

ΙΏΔΥ 1 πᾶνϑ τοῦ ογ ἔδεε (σου ὀναίμην) 
Ηδ 511] ρίαγβ ἀροη {Π6 ννογά Οπεβίπιιβ. “ΠΟ 
γΕΓῸ ἴο ““Πᾶνθ ΡτΌΠΐ "ἢ ννὰϑ σοί ΠΥ τιϑϑά συ Ἱ ἢ 
ἃ 5ΡΘΟΪΔ] ταίδγθποθ ἴο ῥαχεμές Ὀεὶπρ ΒεΙρεά 
ὈΥ {ΠΕῚΓ εὐ άγεη. «“ΜῪΥ οΠΠ4! γοι σά ἀ0 
ΒΟΠΊΘΓΠΙΠΡ ῸΓ π|6. ἴ)ὸ ἴ{." 

γεγγεερ γῆν πϑαυτὺ πὶ ΟΠ Υ δῦ] γε Πᾶνθ 
Πογθ ἃ ργοοῦ οὗ {πὸ ἐπουρ᾽ ΠΕ] σατο ἢ νυ ἢ 
δὲ Ῥδ}] ι.ι56ὲ5 ννογάβ. Ηθ Πδά αϊἀ ἐπαΐξ “"ἐῃῈ 
Πρατίβ. ΟΕ 1Π6 ϑαϊπίβ ἃγ6 σϑίγεβῃθα ὈΥ ἔῆ66, 
Ὀγοίμοῦ "ἡ (τσ. 7). Ηε πον ββεπὶβ ἴο ροϊπηξ 
Ῥδοῖ, «πὰ 5ᾶύ, ““ν μαῖ γοῖι μανθ ἄοπθ ἔου 
ΟἰΠοῖβ, ἀο ἴῸΥ π1θ6. Υἵοιι Πᾶνϑ στο γεβῃθά οἵποῦ 
Ἠραγίβ, γϑίγθϑῃ ΠΊ11Π6.᾽ 

21. Ηαυΐης εοηβάεησε ἐπ ἐδν οδεά!εηοο] 



ν. 22.] 

ἀϊεπος 1 ψτοίε ὑπίο {περ Κπονίηρ 
τῃδῖ τποῖι νυ 1] 4150 ἀο πλογα τῃδη 1 54Υ. 

22 Βυξῖ νυ ιμα] ργερᾶγα πη 150 ἃ 

ὙὝΠοΞΚΘ ννῆ0 {Π|π|ς ἰξ ΠοΟθββασΥ Πογα ἴο Δροῖο- 
δῖδθ ἴοσ {ῃ6 σοτητηδηάϊηρ ἴομα ννῃῖοῃ δὲ Ῥδὰ] 
ὈΠΕΑ ΠΙΕΒΕΙΟΏΔΌΙΥ τ1565 (ΝΙΘΠΊ γα, 1η ἰοε., ΚΟΡΡ, 
δὰ Βοτη. 1. 5), Πᾶνθ 5ΟδΊΌΘΙΥ σοπϑιἀθγθά βι ἢ 
Ρᾶββᾶρθβ ἃ5 1 1655. ἵν. 2; ΡΠΉΠ]θΠπΊ. Ὁ. ὃ (566 
ποΐε5). ὙΠῸ Αροβί!εβ νγεσα ποῖ υνἱπηΐηρ ἀ6- 
πιάσοριιθβ : [ΠΟΥ νγεῦα ΟΠΟΙΪΔ] Τ]εγβ οἵ {Π6 
ΕΒύγοῃ (8εε {πθ6ὸ ““Ἰαγίηρ οἵ ΠΊΟΠΟΥ δἵ [Π6 
ἈΑΡοϑί]εϑ᾽ ἔδει," Ατοἴβ ἵν. 27). Ὅδδ οοπβίσιο- 
τοπ (πεποιθώς, νυ] ἀαίίυε οἵ {π6 {πῖηρ σοη- 
Βάρά ἴῃ; νἱΖ. ““ἴγ οὈδάϊθπηοθ ᾽)), ἔοιιπα ᾿π ἃ 
ἔενν ρίαςεϑ οἵ πὸ 1,Χ Χ. (2 Κ. χνῇ!. )ο; Ῥτον. 
χίν. τό; [58]. ΧΧυ"]. 17} 15 ἴῃ Οἰαβϑίσαὶ Οσδεκ 
ἸΟΡΕΠΥ οεέίε. 

1 τψυῖδο μπίο ἐφε6] ἘΣΡι βίο! αυν δογῖϑβί. 
Ἐπονὶπρ ὑμπαῦ ουθὰ Ὀογοπὰ ψπϑῦ 1 

ΒΔΥ ὕπου ψι|1ὺ ἀο (καὶ ὑπὲρ ὃ λέγω)}] Νὴ Παΐ 
νγᾶ5 ἴΠ6 βοπιθί πο νν ΠΙΟἢ Δ οΟαΐϑιάς οἵ, Ὀ6- 
γοπά ἃπά ονεσ, ἴθ νυνῖάθ τάηρθ οἵ 811] νυ ἢ 
85ὲ Ῥαὰ] Πα ο]αϊπιθά ---ουρίνοποββ οὔ ἔννο 
δτεδί οἤδηςθϑ οἡ {πῸ ρατέ οἵ Οποβίπλιβ, ἄε]6- 
τίοη οὗ Π15 ἀθθί, Π15 Ὄχδϊίδίίοη ἀπηὰ θπποῦ]ο- 
τηθηΐ ἱπίο ἃ Ὀτγοίμεσὶ ὙΠεΘ οῖα ονογ- 
τυ ΠΟΙ ΠλΪηρ ΓΘΆΘΟΠ5 ΠΥ δὲ Ῥαι! 5ῃοι]4 ποί 
ἀεδπιαηα {Π6 Τ]ΔΠΙΙΠΊ] 559 οὗ Ο ποβίῃηιιβ. ὙΠῸ 
51ἀν8 νγοι]ά {Ππ|5 Πᾶνε θθθη ἔογοθά Ὀγ 8. Ῥδι]}}5 
δοίίοη ἰηΐο ἃ ροβιίζίοπ ἴῃ νυ] ἢ Π6 νγοι]ὰ ἤᾷνα 
ἀθγίνεα Δη ΘΠΟΠΊΟΙΙ5 Ρ81]Π ἔγοπΊ οΊΟΘ5. ΙΟηΡ- 
ἀοῖπρ. ῬΒΠ]δπιοη, Ὀεϑιάθϑ, ννοι] ἃ μανα θεθθη ἃ 
ῬΘΟΙΠΙΑΓΥ ἸΟΒΕΓ νυ Πουΐ ἃ ἔγθα δηα θα Υ σοη- 
βεηΐ. Ὑεΐ {Πογδ μὰ5 Ὀθθη ἃ νἜΓΥ ΡΈΠΟΕΓΔΑ] [66] 1 Πρ’ 
τπαΐ {π8 ννογά ἠδεγὲν Π115 8. Ῥι}}5 πϑατί, παπρϑ 
ὌΡΟῚ ΠΙ5 11ρ5 {ποιρὴ ππυίίεγοά, πα ον 5 
ΟΥΕΓ Πϊβ ρϑῃ {που ἢ πηννυττίθη. ((ΡδᾺ] 566ΠῚ5 
ἸΔΟῪ ἴο ἄδϑῖγε βοιμθίπιηρ οὗ {πὸ Κιπα ἔγοτα 
Ῥῃιθπιοη. ὙΠῸ σἀρεν οὐ Ῥα1] νγᾶβ5 {Π6 
ΤΊΔΠΙΓΉ 55. οὗ ΟἸΠΕΒΙΠΊ115.᾽) ὅ8ϑ.ρ. (σεπί!]. 2, 
ἴος. “1 15 ργόῦδθ]Ὲ {παῖ {πΠ6 ννογήάβ “εὐε 
δεγοπα «υραὶ 1 σ“αγν᾽ ΥΛΔΥ σοπίδ!η 8η 8]]π5]ῸΠ ἰὼ 
ἃ δταηΐ οὗ ΠΟΥ ἰο {Π6 5]ῖανθ Ῥευμᾶρβ αἰβὸ 
ΠΟΥ ΠΊΔΥ ΠΟΘ ΕΘΕΥ Τεδσ ἴο οἴμευ πηδίζευϑ, 
5 ἢ ἃ5. ΡΟΒΒΙΌΙΥ βθπάϊηρ ΟΠΘβΙΠλι15 ὈΔοΚ ἴο 
Κοιηθ." ΝΙΕΠΊουοσ, “ (οπηπηθηΐ. Ηΐϊβί. Οτ.Ψἢ 
Ῥ- 20.) 

οο. Βεέ ξυνγῦμοῦ, ΟΥ̓ ἃ150 (ἅμα δὲ)] 
ΤΠ5 δάνεγ ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΠΥ͂ ΤΘΔΠ5. 5 ΠΊΡΙΥ ““ςοη- 
Ἰαποίίοη.") Ηδ σομῃ]οῖπβ ἀπά ΠΟ Ρ]65 {Π|5 νυ ἢ 
Πῖ5. οἴου τϑηϊιεϑίβ (5εα Ποπαϊάβοη, "τσ. Οτ. 
Εἰ ν»ποίοσγ, Ρ. 50). 
6 ῬΥδρδυΐπδ 116 ὦ ἠοάσίησ (ἑτοίμαζέ 

μοι ξενίαν) ὙΠῸ νγνογά (ξενία) π᾿ οἸββίςδὶ 
Οὐατϑεῖκ αἰνναυϑ 51:5 165 “Ὃ Ποβρι δ] γ,᾽} ΟΥ̓ “Πα 
τοϊδίοη οὗ βιιοϑί- ΓΘ Π4,᾽) ΟΥ̓ ““[Π6 ροβιίεοη οἵ 
ἃ ἴογειρηογ." ΒΥ ἃ {γαπβίογθποθ ἴο ὃ6 ἔοιιπά 
ἴῃ ΟΥΠΕΙ ΔηΡΊΙΔΡ 5 (6. σ. δουῤίέξιγε ἴῃ Τ,5Έ1η},, 1 
ΠΔΤΩΘ ἴο Ὀ6 Δρρ δα ἴο αιιατίεγθ, δἰ ἴΠοσ ἴῃ 8 Π 
1Πῃ ΟΥ̓ ἃ Ρτναῖθ ἤοιιβθ. [}ῖῃ {πὸ Νὸνν “Γεοβία- 
τηδηΐ 1 Οσσ5. ΟὨΪΥ Πεῖδ δηά 'π Αοίβ ΧΧυΠ. 

ῬΗΙΓΕΜΟΝ. 

Ἰοάρίηρ: ογ 1 ἐγιβέ ἐπδέ Ἐῃγοιρῃ 
ὙΟΙΓ ΡΓΆΥΕΙΒ 1 5Π4}} θ6 ρίνεη ιπΐο 
γοιι. 

23) ὝΠΕΙΘ ἰἴ5 5θη886 15 ἀδίθσιηιπθά ὈΥ ἐῃ6 
ἐς γορά Ποιβο ἡ οὗ ὑ. 30. ὅϑένεσαὶ ροϊηΐβ 
ννοσίῃυ οὗ ποίϊςε μεθ οσσαγ. (1) [Ἐ 8ὲ Ραιυ]5 
αϊγθοῖίοη ἤοΓΘ ἅγΌβῈ ἔγοπι ἃ γ6 8] Δ ΧΙΘΕΥ ΠἸΡΟΠ 
{Π6 βιδ]εςξ οὗ ἐπ ““Ἰοάρίπρ " 156], νγθ 5}4]} 
ποῖ Ὀὲ ᾿ἰκεὶγ ἴο βιρροβε [ῃδὲ ἢε σϑαιγοά 
ΤΉ Οἢ σοχηΐογέ ΟΥ̓ ργθραγδίίοῃ ἴῸΓ 8η ΔΠΊρΡΙῈ 
τοίϊπιιθ. Ὅῆς Ἰοάρίηρϑ, 85 Ϊεγοπιθ ΠΑΡΡΙΥ 
ΒΑΥ5, “ὙΕΓΕ ἴογ {π6Ὸ “ῥουίε γαῖμου {πη ἔου 
Ραμ." «Ἡξφδ δπηίοιραΐϊθα ἃ ἰαῦβθ σοποοῦγθθ 
οἵ Πϑαγοῖβ. ὙΠῚ5 νου] Ἰηγοῖνθ ἃ ϑιΓπδί]οη 
ςοηγνθηϊοηΐ οὗ δοοθϑδ; ἰαυρΘ ΘΠΟΙΡῊ ἴο Πο]ά ἃ 
ΠΕΠΊΒΟΙ οὗ ΡΕΟρΪθ ; ἴπ ἃ Ἰοοδ νυ οὗ βοοά τε- 
Ροτί, ἀπά πηάἰβέυγθεα ὈΥ ἃ ἰγου ]Θβοπηθ πεῖρἢ- 
Ῥουτποοά." [ΤἘγοπιθ ἔαγίπου τοΐοι ἰο Αοἴβ 
ΧΧΥΠΙ, 22--τ30 ἃ5 ἃ (856 ἴῃ ροϊπέ, 1] πβέγδξϊηρ 
δὲ Ῥϑι}}5 ΠαδΙΕ ἴῃ βοῇ πηαΐϊΐοτβ. “1 οδη 
ΒΑΓ {πιπκ ἐπαξ 1 νγα5 ἃ 5Π14}} ἤοῖιϑθ ὑνΠΕΓΘ 
οτοννάβ οἵ ἴεννβ σαπΊθ ἴο δῖπι σοπβίδπίε] ᾽" 
(5. Ηἴεγοη. νι. 632). (2) 8. Ραμ] Πδά εν!- 
ἀθμεν σμδηρθα Π15 Ρ᾽Δη5 βίποθ νυυιηρ Β ΟΠΊ. 
χν. χ,χ4--.ὡ ὃ. ΝΠ [Π6 νϑῦβθ πον ὈοΙοΓο τι 
σομήρατο ῬΏ1]. 1]. 24. (3) ἈΠείουοδΠ]γ, ἘΠ 15 
τοαιιθϑί νγου]ά {611 ἀοαθ]Υ : (4) ““ῬΤΘρΡᾶΓΘ τὴθ 
ἃ ἸοάρβΊΠΡ, ΟΥΔΥΓΓΔΠΡῸῈ [ῸΓ ΤῊΘ δί 8η 1πη. Νϑυ, 
ΒΌΓΟΙΥ ΠῈ Ψ}1}] Ὀὲ {π6 Ποποιιγθά πα Βεϊονθά 
δαεβὶ οἵ ῬῃΠοπιοη ἀπά Αρρηϊα. ὙΠ] ποῖ 
ΟπΠοβίπγι5 Ὀ6 {Ποῖα ἢ Απά ἴῃ ννῆδέ ροβιτίοη ὁ 
(Ὲ 15 δαιῖναίθηξ ἴο Ὀοβθθομῖηρ ἔποπὶ ποῖ ἴοὸ 
ἀθΙαγ 48 τεραγάθα Ὁ πεβίπηϑ; θυ, Κπουηρ 
{ῃαΐ {π6 Αροβίῖε ννοι]ά σϑέιτη, ἴο βεῖ στὰ ο 
ΘΥΘΓΥ͂ ΤΑΠΚΙΙΠΡ ΤασΟ]]θοίοῃ ΟΥ̓ ᾿πΠ]γγ. ΕῸΓ 
δυοδῖ ννοι]ά θὲ {Π6 Ιονθ ἀπά δυςπουιν οἵ Ῥδμ] 
ΡΓοβθηΐ νυτἢ ἐΠθπι, οὐ Ῥδμ]} αἴζον {Π6 τηθπίϊοῃ 
ΟΥ̓ ΠΙ5 οΟΪά ἂρ ἀπά ἌἽμαϊηβ᾽" (8. Ϊοδπη. (ἢγυ- 
βοβίέ. “ Ἐρίϑί. δά ῬΠ]] ΘΠ. ΗΠ]. 11.) (ὁ) 
δὲ ῬδῈ] ντοίθ ἰο ἃ ἵγιιθ δηά ἀθνοίθα {τιθπά. 
ἼΠΙ5 51Π1|016 ἀϊγεοίίοη ννοι]ά θχοῖίθ ῥοῤο δηά 
7ον, 1π6 ῥῬαβϑίοπϑ νυν μῖοἢ ὈΘγοη 8}} οἴ 5 πη κὸ 
{π6 μαπηδη Πϑαγί ᾿1Π84]6 [0 τϑίπιβα Δηυτῃιηρ ἴο 
ἴῃοβθ ΨΠΟπὶ τ ἰονεὲβ (5ε6 Βδιεῦ, " ἈΠείου. 
Ῥαδυ].᾽ 1. 240). 

1 ῈΟΡ68] Ηορο, ἴπ οἷά ΕΠ Π5ῃ, οὔζοη οχ- 
ΟἸϑίνΕΙΥ πηθᾶπθ σηῤῥουϊίίοη, ἐχῥεοίαίίοι (“1 
ΒΟΡΘ Πα ψο]] Ρε ἀβά." (παιοοῦ). ὙΠ6 Οτοεὶς 
γοΓΌ (ἐλπίζω) ἱποϊάθ5. θοΐἢ ῥοῤῥε (1 ΟἿΥ ῥτε- 
56 Πΐ 56η5Ε) δηά ἐχρεείαΐίον. [ἢ οἰαϑϑῖοαὶ Οτϑεὶς 
1ξ 15 ἐχρεεέαξίοη τλοτθ {Πᾶπ ῥοῤθ. ἴῖπ {πὸ Νεὺν 
“Ιαβίδτηθηΐ, 85 ΠΈγθ, 1 15 δοῤὲ τγαίῃοῦ [Πδῃ ἐχ- 
ῥεεΐξαΐίονι. 

ἐῤγομα γος ῥγανεῦς 1 ρα]! δὲ βσταπῦθᾶ 
τιγιέο γο] 81 Ῥδμ] δε]ϊονθά [Πδΐ ῬΥΑΥΟΥ νγᾶ5 
ἐγηῤείσγαί δ ἃ5 ΝΥ6}] ἃ5 ηριοϊοπαί-- τί 1ὲ δά 
Δ οὐγεείϊαυε. 35. ΝΥῈ}] ἃ5 σμόγεείτυε δες. Ηδ 
Ἰοοκθά ἀροὸη {πεὶγΓ ῬΥΔΥΘΓΒ. ἃ5. 8Π 1Π5ΓΙΠΊΘΠΈ 
ὈΥ ὙΒΙΟἢ Πῖ5 ἀθ]!νεγδησθ τηϊρηϊ ἕακα ρας (διὰ 
τῶν προσευχῶν ὑμῶν). “ΜδΗΥ ἃ ὈτΟΙΠΕΓ 15 
βανθά ὈΥ ἃ ὈΓΟΐΠΟΙ5 ρύαγοσ. Βυΐ 8 “ῥονέϊο 
15. δγδηΐβα ἴο {πΠ6 ὠρμγορὶς ῥσγάγεῖβ, ἔοσ {π6 βοοά 
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22 ἼΠετα βαϊιέε {πε ἘΡΑρἢ ΓΑ, 
ΓΑΥ [Ε]]Ονγ ργβοηθῦ ἴῃ (ἢ γῖβε [6ϑι18:; 

24 Μάδζσοιιβ, Ατιβέδγσμιιβ, [)επηδ8. 
Τλισα8., ΠΥ ἔα]]ονν οι ΓοΓ5. 

οὗ οἴποῖβ (5ο 8. Ῥείοσ, Αςίβ χιῖ. ς---τς). Απά 
[Π15 οἱ 15 ποῖ 50 τῆποῃ ἴὼγ {πῸὸ Αροϑίϊε 
ΠΪΠΊΘΘΙΕ 85 ἴῸΓ {ποθ ἴο ψνΠοΠπΊ ΠΘ 15 βθηΐ." 
(8. Ηΐδγοη. κέ σεῤγα.) (ΟἿ. Ηθῦθγ. χη]. τδ, 19. 
εταπῦθᾶ (χαρισθήσομαι))} “1 ἃ5 ἃ τηοϑβὲ 

ῬΎδοῖοι5 οΠ οἵ Οοά. 

98. 24. ῬῸΓ {Π6 ΠαΠΊ65 πηθηϊοπθά ΠοΓθ, 566 
ἘΡάρῇγαβ, (]. ἵν. 1 (ΒΡ Γιρμεοοί, “Ο]055. 
ἃη4 ῬΗ]].᾽ Ρ. 29). Αὐιβίδγομιιβ ἀπά Μαῖκ οἵ 
{Π6 αἰταιιπΊοϊϑιοη (( 0]. ἴν. το), Πεπηᾶ5. ἃπά 
ΤΚ6, (ὐεπΈ 165 (( Ὁ]. ἵν. 14). ΑἹ] ἔμ656 ννεσα 
Ὑ76}} Κποννη το ῬΠΠΘπΊοπ. 6515 [πϑίι5 (( ΟἹ]. 
ἷν. 11) 5 ποΐ πιϑηϊοηθά. Ματγκ πᾶ 1μ|κὸ 
ΡΆΪΏ ΔΡΡΘΔΓ ἰορείμοσ. 80 ἴῃ 2 ΤΊΠΊ. ἵν. 10, 

ἘΠῚ ΕΝ. [ν. 23-- 25. 

25 ΤΠΕ ρίᾶοα οὗ ουγ [ογά [6βι8 
ΟἸἼ τῖβὲ δδ νυ! γουΓ βρί γι. Απηβη. 

Ἵ Υνηιίοη ἤοπὶ Ἀοπια ἴο ῬὨΙΠδηοη, ὈΥ͂ 
ΟἸδβιπηι5 ἃ βεγναηΐ, 

1 (οἴ. (ΟἹ. ἱν. το---τ4). ΟΕ {πε ροβιξοῃ οἱ 
Τ κε 5 παπλθ, ΟΠ γυβοβίοτη “ΔΙ ΠΕΥ ϑᾶγ5, “ [Π6 
Ιαϑὲ 15 πιδᾶθ ἢτγϑί." Ϊδγοιηθ δάβ, ““ψΠοβα 
ῬοοΪκ, 45 οἴζθη δ5 1 15 γτϑδά ἴῃ [ῃ6 (πατοῃες, 
50 Οἴϊεη 15 πηθάϊοιηθ σϑββεῖῃ ποῖ." ὍΠ6 σοη- 
ἰταϑὲ Ὀθίνγθρθρη Μαγκ δηά 1)ειηδβ 15 βίγικίης. 
5866 Βρ ν ογάβννοτγι ἢ 5 δά πηιγαὉ]Ὲ ποίθ. 

95. Τρο φγάζ 9 ομγ Τογά ζέσις Οργιδὶ δὲ 
αὐἱὲρ γοιω5 “ρὶγ] 866 1ῃ6 ἀορπιαίς ὈΘΑΥΙΠΡ: 
Οὗ ργάγοῦ το (ἢ γβί, [πἰτοάποίίοη ἴο ἘῬΙ5Ε16 
ἴο ὙΓΠΟΒβΔΙΟΠΙΔη5. ““ ἽΌΜ ϑ5ριγΐ," ποῖ ““ἐῤγ 
βριτιί." Ηδ ἱποϊπάδϑ 811 πιοπίϊοπθά ἴῃ τ. τ. 
2. “Οἴδςοε ἴῃ {π6 βρι πὶ βρι γι 11Ζ65 {πὸ 
ὙνΠΟΪ6 πιδῃ ᾽ (8. [ἘγοπΊ}). 

ἈΘΒΙΤΙΘΝΆΤ,  ΝΟΘΤ ΘΟ 7. 2; Ὁ, τὸ τὸ 

ος 8. ΟΠΌΤΟΗ, ΨΕῸΒ 15. ἔπ ὑ᾿ν 
Βου56. ΤῊΙ5 566ΠῚ5 ἴο Ὀ6 ἃ Πίζηρ ΡΙαςσθ [ῸΓ 
ΘΟΠΊΘ. {ΙΓΕΠΟΙ σοηϑιἀθγαίίοη οἵ ἃ ϑιιθ]θοΐ 1158 
Ἰηἀ!οδίθα δὲ (ΟἹ. ἵν. τό. [1{ 15 βοπιθί!πιθβ 8ἃ5- 
βοτίθα {παΐ {Π6 ννοτὰ ὥβμγορ 1ι5. πουνῃογα ἃρ- 
ΡΙΙοα ἴο ἃ πιδίεγιαὶ ἕα σις ἴῃ {πῸ Νονν Τ ἐβίαπηθηΐ, 
πα {πᾶΐ {Πποῖδ 15 πὸ ἱπάϊοδίοη οὔ ἃ 5ρθϑοῖδὶ 
ΡΙασθ ϑὅθξέ ἀραγί Ι͂ῸΓ νγοῦβῃρ ἴῃ ἴπΠ6 ϑδογοά 
νοΪϊηθ. ἽΠ15 15 ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἃ βοπηθνν δέ Παβίυ 
ἀἸβπλῖσϑαὶ οὐ Αοίβ 11. 46, τ (οΥ. χὶ. 22. πῃ 
διηϊηθηΐ νυ Υ θυ, νυ ΠΟ56 ΠΌΠΟΙ] Π5ΙΟΠ5 1ἴ 15 αἰνναγϑ5 
ΘΑΒΙΟΓ ἴο 4ιοδβίοη ἔπδη τϑξμίθ, Πα5 βίαια {παΐ 
{ποτα 15 ποῖ ΔΠΥ͂ Οἰθαῦ ᾿ηϑίδποθ Οὗ ἃ βϑραγαίθ 
Ὀυμ]ἀἸπρ᾽ 5εΐ ἀρατί ἴογ (ἢ ΓΙβΈΙ ἢ νυ ΥβἢΙΡ νυ 1Π 
{Π6 11π|115 οἵ {π6 Ἀουηδη οριγα Ὀεΐογε {πὸ 
τΠιγὰ σϑηξαγΥ ----ἰ  {ΠΟιΡ ἢ," ἃ5 ΠΘ ΘΧΡΙΘΘΘΙΥ 
δἀάς, “ἘΠΕΥΘ ΠΔΥ Πᾶνα ὈδΘθη ΤΟΟΙη5 δεῖ ἀρατγί 
ἴογ {π6 ραγροβθο οὔ ννούβῃρ "ἡ (Βρ Τὴρμέίοοί, 
« (ὐο]οβϑίδηβ δηὰ ῬἢΠ]δμλοη,᾽ Ρ. 243). Βαΐ 1ἴ 
ΤηΔΥ 6 ἀϑκθα ννῃδί νγεγθ {Π6 ΒΘρ! ΟἢγΑ] Πάρε ]5 
ΟΥ̓ {1Π6 σαἰδοοπηθβ ἴῃ ργϊποϊρῖθ θα ““βοραγαΐθ 
ὈυΠ]Πάϊπρθ δεῖ ἀρατὲ τὸ (γι βέϊαη νγούβῃρ "ὃ 
Τὸ {π6 ῥργοϑοπί ΨΥ 1 566 ΠῚ5 οἶθασ {παῖ 
Ομ βίίαπ δα Ποῦβ Οὗ ὙΕΥΥ͂ ΘΑΥΎ ἀἄδίθ τεοορ- 
ΠΙΖῈ 5110} ὈυΠ]άϊηρ5, 'ἱπ βοπῖθ ἔογπηθ. (1) 
5. ΟἸ]επιθπὲ οἵ οπιθ, ἴῃ {πΠῸ σοπαῖηθ ΕἸΡΙ5[6 
ἴο {πΠ6 (ὐΟΥπίπιαπθ, ἀθνοΐεβ ἔννο ομαρίοιβ 
(ἀι.., ΧΕ.) ἴο δὴ διριιπιθπξ ῸγΓ οὐάεγ ἴῃ 
τπ6 (ΟἸτιβέιαθ Οπατοι, Γουπάθά ἀροὸη {πῸ 
ΔΠΔΙΟΡῪ οἵ {π6 Μοβαῖς ἰανν.0 ἨΗδ τϑᾶβοῃϑ 
{πι5: “Ὲ ἅτ πιουα! ]ν Ὀουπά ἴο ἀο Δ]] 
ἐπ|ΠΡ5 ἴῃ ΟΥΘΓ, 85 ΤΠΔΠΥ͂ ἃ5 {Π6 Τογά Ὀδάθ τι5 
ἀσ]γ Οὔβογνθ, ἴῃ 1ΠῸ ργθβουι θά βθάθοησβ. Ηθ 
Ῥαάθ Ὀοΐίῃ ἐπε οἤδηιηρβ ἀπά {πὸ Πἰαγρὶς 5οτ- 
νἱοθ5. Ὀ6. στ ΠΥ σαγγθα οὐ, ἀπά {παξ {ΠΟῪ 
5Που] 4 ποῖ 6 οὔβεσνθα σδγο θβθυ ΟΥ̓ δὲ τδη- 
ἄοπι, Ὀπὲ δὲ ἀθῆπιῖθ Πουγβ ἃη βθαβϑοῦβ. Απά 
θοΙῃ αὐῤεγε (ποῦ τε) ἀπά ὈΥ ὑνμοπλ ΗΙ5 ν111] 5 

{παὲ ἔποῪ δὲ ρεγξοτπηβά, Ηδβ ἀθῆποά ὃν Ηϊβ 
τηοϑὲ ΠΘΑυ ΠΥ σοιη561. Νοΐ ϑνθγυνγῃουα ἃ1Ὸ 
ϑϑ ΓΙ ἔσο οἵ νατίοιιβ Κπάβ. οἤεγεά, Ὀπὲ ἴῃ 
Τογαβαϊθιη οη]γ----ἀ Πα ποτα {ΠοῪ ἃτῸ ποΐ οἴεσθε 
Ιῃ ἐσέγν ῥίαςο." (κἀκεῖ δὲ, οὐκ ἐν παντὶ τόπῳ 
προσφέρεταί, κιτ.λ..) ὍῊΘ [Ὁ]Π655 ὙΠ νυ Β] ἢ 
1Π6 ΔΠΔΙΟΡῪ 5 οσδιτιθά ουἕξ νου] θὲ ππϊη- 
[6115 1016, 1 {π6 νϑπογαθ]θ νυτεῦ ἀϊά ποῖ 
᾿πίθηα ἴο :ποϊικίθ ἥχεά πὰ ἀῤῥοϊπίεά ῥρίαεες 
οἵ (Ομ γβεϊδῃ ννοῦβῃρ. (2) ἰβπδίιιβ εχ- 
Βοτίβ {6 Μαρποϑίδηβ ἴο σοπΊΒ (ορ οί ΕΓ 
ἴο {Π6 βᾶτηβ ρίδοθ (ἐπὶ τὸ αὐτό. Εἴ. Αςῖβ 
1. 1) ΤῸΓ ργάγογ, δἂπά ἴπθοπη δάάβ, “πὸ 
ἰ5. [655 (ἢ τῖβε... Α11, ἐπεγείοτθ, σοπηθ ἴορε- 
ΠΟΥ 85 ἴο [οπ6] ἰδπηρὶῈ οἵ (σοά, 845 ἴο ὁπ6 
ΔΙίΑΓ, 45 ἴο πὲ [εϑ5 ( τιϑι "." (3) Τοννατάς 
1ῃ6 οἷἴοβε οἵ {πὸ βεοοπά σδπίσγυ, (ΕἸοπηθηΐ 
οἵ ΑἸοχαπάτγία τι5δὸ5 ἴπ6 ννογά δεοίεοεία ἴῃ ἃ 
ὙΔΥ ΨΏΙΟΒ ἀδποίεβ ὑπαΐ 1 ννὰβ θνθῃ ἴπθη 
ΟΟΥΓΟΠΕΥ ἀρρΠοά ἴο ἃ ἀδθῆπιίθ δι] άϊπρ βοΐ 
ἀΡατΕ ἴῸγ νουβῃὶρὅ. (4) ὙΠ6 εἀϊοΐ5 οἵ Πι1ο- 

1 ΦἘΡρΡ. οἵ 5ὲ ΟΙειπεπὶ οἵ Ἀοπηβ." ἘΔ. οὗ 
ΒΙΒΠΟΡ Βιγεπηΐαβ; (ομβίδηςΠΟΡ]6, 1873, ΧΙ, 
ΧΙ]. ΡΡ. 69---72. ΤΒΒ ἀαΐα οἵ [ῃε Ἰεἴίεσ 15 αρουξ 
1Π6 γεαῦ 95- 

3 Ἰρῃδί. “ Ερίβὶ. δᾶ Μαρτιεβ.᾽ ΥἹ1. (ρ. 137. 
ααϊι. Η ΘΠ) δροὺξ ἃ... τοῦ. ΟἹ. “Ἐριϑίι δα 
ῬΒΙΠΔάΕΙΡἢ.᾽ τν. Ζ0ϊα. Ὁ. τό2. , 

8. οὐ νῦν τὸν τόπον ἀλλὰ τὸ ἄθροισμα τῶν ἐκλεκ- 
τῶν ἐκκλησίαν καλῶ. 

ΟΙεπα. ΑἸοχαπά. “ ϑίγουη. 7. 
Οπ {Πῖ5 ααβίϊοη, 1 νν1}} θῈ δάνιβα]α ἴο ςοη- 

56} ΒΙησΠδη,, “Απί4. οἵ ΟΠ γβαη ΟΒυσοῃ, 
ΨΠ1Ι. 8. ΧΙ]. τχν.. ΝΟ]. 1. ΡΡ. 28ο---284. Οἡ 
τῆς ψΠΟ]Θ, αἴου ἀδαποίηρσ βοσηα ἀοι θέ! Ρ85- 
βᾶρε5, ΒΙΠ ΡΣ ἈΡΡΘΔΥΒ ἴο τῇδ σοοά ΠΙ5 Ροϑβι- 
τιοη---“ἰΠπαὶ ἃ ΨΕΥΥ 5ΙΠΡΌΪΑΥ Ῥαγαάοχ πα ὈθῈπ 
δάνδμοεα ὈΥ βϑοῃὶβ ᾿βαγηβά τῆθῃ ἰπ ἴπεβα ἰαϑὲ 



ΒΗΙΕΕΜΌΝ. 

οἸοξίαη ἀἰβεϊπ Εν ργοοϊαῖπὶ {Π6 οχἰβίθηςθ οἱ 
ΕἸ γιϑίίαπ μι γομο5. (Α.Ὁ. χ84--- 306), ὈΥ οἵ- 
ἀογίηρ {πεῖν ἀθπιο!!οη. (ΟΙΌθοη, Μηπιαη’5 
οαϊε. ΝοΪ. 1. .82.) ὙΠ ἢτβί ϑγθοίίοη οὗ ἐῃθηὴ 
85 ῬΕΌΪΙς γοοορηϊΖοά ρδοθθ Οἵ Δ55θΠΊ Ὀ]Υ 15 
ἰγασθά Ὀδοκ Ὀγ ΤΠ]Οπιοπέ ἴὸ {πῸ ρϑᾶςθ οἵ 
ΘΟΨΟΓΙ5 (Α.Ὁ. 211). Ἰδίώ. 1. τόρ, ποίε 112. 
Ἐνθη ϑυρροβίηρ' {Π6 Πβτογιοδὶ ον άθπος ἔοσ {Π6 
ΘΑΓΙ͂Υ τι56 ΟἵἉ 516 ἢ ὈιΠἀἸηΡ5 ἴο ὍΘ ΠλΟἢ νυ θαἸκοῦ 
{πᾶπ 1 ἀρρθαῦβ ἴο Ὀθ, πε ῬυΪποῖρ 6 15. ϑΠΠ- 
ΟἸΘΠΕΥ ΘϑίδὈΠ5μθαὰ (1) ὈΥ παίμγα! ὙΘνΌθΠῸΕ : 
(2) Ὀγ {πε στθδξ ργοπηίηθηςοθ βίνθη ἴο ἴξ ἴῃ 1Π6 
ΟΙά Τεβίαπιεπξ ; (3) ὈΥ ἴπμ6 ϑβαποίίοπ θ6- 
βίοννοα ἀροη ἴπ6 ποῦ] οχίγαναρδησθβ οὐ [αι ἢ 
ἀπά ἰονε ΕΥ̓͂ Οἱ 1,ογὰ Η!πΊβοὶῇ (Μδίί. χχυ!. 
6-τ [ΚΘ νἱ]. 27, 28); (4) ΟΥ̓ ἴΠ6 πθϑοθϑ- 
ΒΑΡῪ Οἰΐννατά ἀδνεϊοριηθπί οὐ ἐπθ (τ βίϊαπ 
18, 45 {Π6 ᾿ππὸὺ ὈεδιΥ 5παροά πα οἰγϑίδ]- 
11Ζϑά 1561 τη οαϊννατά ἔοιτη. 

9. ΡΔ11, 8δῃ ΟἹᾶ 183. ϑοπΊε πιοάσγῃ 
ΒΟΠΟΪΑ 5 τοί ἴο ἰγαηβίαΐθ πρεσβύτης ““8π|- 
Ῥαββδάοσ,᾽" Ροϊπίπρ ἴο {Π6 Ἔχργθβϑϑίοῃ 'π ἅπο- 
{πε Εριβί] οἵ {μ6 σδρεινιν [“ΤῸΓ ΠΟ ι 1 
ΔΙῚ ΔΠ αηιδασεαάοῦ (πρεσβεύω) ἴπ Ὀοπά5,᾽" 
ΒΡΗ. νἱ. 20]. ΝΟΥ [5 1 σοπϑιάθγθα ΠΘΟΘΘΘΑΓΎ 
ἴο δάορέ {πὸ σοπ]εοΐαγαὶ τοδάϊηρ πρεσβευτής, 
48 πρεσβύτης 15 ΟΟΟΔΒΙΟΠΑΠΥ τἰ5ε4 ΤῸ ἀπηθ85- 
βου (566 ἴῃ6 Ἰθαγπθα ςο]]δοίίοη οἵ ᾿πβίδποθϑ 
ἴῃ “(Οοἷοββ. ἀπά ῬΏΠΠθπι," ΒΡ ΓΙ ρμοοίΐ, ρΡρ. 
438, 3290). Βαΐ (1) ἴμ6 ἰηϑβίδησεβ βίνεη ἴῃ 
ΟἿ ποΐε οἡ ῬΠΉΙ]ΘΙη. «". 9 Δα ἀΔΠΕΥ 1π|5{1Υ 
ϑ8ὲ Ῥαυ] 5 βρϑδίτιηρ Οὗ ΠΙΠΊΒΟΙΓ ἃ5. “δὴ οἱά 
τηδη ᾽ αἱ {Π15 ἀαΐθ, ΤῸ ψ ἘΠ] ἢ πᾶν Ὀ6 δάάθά 
116 ἔδοϊηρ; Ὀοΐῃ οἵ Ούθεκβ ἀπά [εννβ ροη {Π6 
5 0]οοί. Ηἱρροογαίεβ ἀθῆποβ ἃ πῆδη ἃ5 δὲ- 
ΠοΙηηρ πρεσβύτης ἴτοπι {π6 ΠΕ οὸ {Π6 
ΠΕΡγ-οιρτῆ γεαῦ οἵ δῖ5 |6ὸ (αιποίεά Ὀγ 
ΒΕοΞΟ στ. ΕἸΣ. Νίδη. Ν. Τ. τ..3.7)... ἘΠῈ 
ΓΖ ἸΡῚΒ (“ἰγϑδέῖβε οὐ ἢγϑέ ρυΠΟΙρ]65᾽)) ξῖνε5 
ἴὰ ἃ5 [6 ἰθδομίηρ οἵ [{πάδ, 5οὴ οἵ Ποῖα, 
{παὶς ““ἘΠΙΓΓΥ γεδβ 15 {πῸὸ θροςῇ οἵ Πιιπιδη 
βίγθηρίῃη, ξογίυ {Παΐ ΟΥ̓ ᾿Ἰπί6ΠΙρθηςο ; δὲ ΠΕ ὁπ 
15 ΠΊΔΙΠΙΥ ἢέ ἴο βῖνε σοιΠ56], δὲ οὐχίν ἰο ὁδοῦ 

οἷά (ΠΡ 15), δὲ ΞΕ ἴο 6 ΠΟΑΙΥ δηά 

ἀδοτορῖε (Π8} 5) (υοίεά ἴῃ δι ΣΦ᾽ ΠΌΒΠ οὗ 
ἘἈΔΌΡΙ . Απβρδοῖ, ρΡ. 527, Ῥαγῖ5). (2) ἴῃ 
{π6 Τ ΧΧ, πρεσβύτης 15 ἴπε ἐταπϑίδίοη. οὗ 
ΡΤ, νΠΙο ἢ Πᾶ5 πὸ ΟἴΠΟΓ πηθαηΐπρ ἔπη {παΐ οὗ 
σὲ (ΟΠο6 τιϑεα τηθίδ ΠΟΥ Δ ΠΥ οὗ ἃ πδίϊοη θ6- 

ρος, (πΠαἰ ἔογ {π6 [ἢτες ἢγϑὲ αρὲϑ ἴπΠ6 (τι ϑεϊδη5 
Βαά πὸ αἰϊβιϊποις ρΊασεβ οἵ ὑνουβηρ, στοιηά- 
ἵπρ' ΠΡΟῚ βοὴ τηϊβίαϊζεη. ραββασεβ οἵ Οτίρεη, 
Μ. ἘῈΠχ, Αὐμοῦ 5, πα 1, δοϊαῃίι5, ννΠῸ 54 Υ, 
“Τῆς ΟΠ βιϊδηβ πα πὸ Ζεγιεῤίες,, ΜΝ ΏΪΟ ἢ {ΠΟΘ Ὺ 
ἴδ ῖκε ἴοσ ἃ ἀβηΐδὶ οἵ {πεὶγ μανίησ Ολεγελες."" Οἡ 
1Π6 Ῥυϊποῖρ!α ἸΏ Ρ]Ιε ἴῃ Ππανίησ ἃ ΟΠυτΟ ἴῃ ἃ 
Πουβθ, ἴἃ Πα5 Ῥθθη νγ8}1 οὈβεγνβά-- “1Πποθ6 ψηῸ 
ὝγΕΓα βαϊαΐθα α5 Πανὶηρ ἃ ΟΠυτοῇ ἴῃ {Πεῖγ Ποιιβα 
ΕΘ 5 οἢ ἃ5 παᾶ ὈῬεβίοννεα δπα ἀδθαϊοαίθα βομηα 
Ῥαγί οὐ Ῥίασε νη {Ποῦ ἀνε] ]ηρβ, ἴο ΡῈ δῇ 
ΟΥ̓ΑΙΟΥΥ ἴου {π6ὸ ΠΌΤΟΝ ἴο ἀββθιη }]6 ἴη, [ῸΥ ῬΡεῖ- 
[ουτηαποα οὗ αἰνίπα ἀπἰ165 δοσογαϊηρ' ἴο {ΠῸ6 σα]65 
οὔ τμ6 (οβρεὶ." 7. Μεάε, “ϊβοοιιβα οὴ χοἰ ρίοιβ 
ῬΙαςαβ οὗ Ν οὐβῃὶρ.᾿ δ ουῖκ5, Ρ. 324. 

ΠΟΠΊΘ ἀδογθριξ ἔγομη ἀπε] Υ, [σ5αἱ. ΧΊν]]. 6) ΟΥ 
οἵ ἀϊβηιγ ἐουπά θα ἀροη δηὰ τοϑθπΊ]πρ; ἃΡ6. 
(39) ΤῈ ραϊποεις ἃπά ὅπλοΐίοπαὶ ᾿ι56 οὗ {πὸ 
ὙνΟΓ 15 ΠΊΟΓΘ 5:1 {40]6 ἴο ἐΠ6 ἴοπο οὗ [ῃ6 ψϑῦϑθ 
Πμ8ῃ {πὸ βοπλθνν δέ ἸΟῪ χη δασσαάον' (“ς Ῥαυ]5 
ΒΘ ΘΧ,᾽" Ψα]Ε.). 

15. ΤΠ Οὐδ δηίΠΟΪΟΡῪ σοπίαϊπβ ΞΟΠΊΘ 
Του ΟΠ ΠΡ; ᾿Π5ΟΥΙρΡ(ΙΟΠ5, ἴπ νυ ΠΙ ἢ 5] ανθθ σρθαῖ οὗ 
{Π6 1Ππκ οὗ Ιονε θδίννεεη {Πθπὶ δη4 {ΠῚ τπηδ5- 
ἴεγϑ ἃ5 ϑ 1 Ὀϑιβέϊπρ Ὀαγοπά {Π6 στᾶνθ. 

«ἦν δ᾽ ὑπὸ γήρως 
πρὸς με μόλῃς σὸς ἐγὼ, δεσπότα, κἣν ᾿Αἱδη. 

Βταποῖκ, “Απίμο!. Ερ.᾽ χχχν. 1. Ρ. ςοῦ. 

Αποίμεσ, δοοιἀθηίδ!!ν ΚΘ ὈΥ 1Π6 [Ἀ]ΠΠΙηρ ἰπ 
οἵ {πΠ6 ϑαυίῃ ἱπιροη ΠἰπΊ, 15 πηδάβ ἴο ϑᾶὺ νυ τἢ 
Θχαυϊβιία Ὀϑδιΐγυ, 

οὐ βαρὺς ἡμῖν 
Ἔστ᾽ ᾿Αἴδης " ζήσω τὸν σὸν ὑπ᾽ ἠελίον. 

1052... ΒΡ} ΣΥ͂Σ. 1" τΊ0- 

ΘΟΠῚΘ ΤΟ θ 5 ΠΊΔΥ νυ ]ϑἢῃ ἴο Πᾶνθ Βοίοτε {Πεὶγ 
ΕΥ̓́ΘΒ ἴῸΓ {Π6 Ραγροβθ οἵ σοπιραγίβοη {πὸ ςε]ε- 
Ὀγαϊθά Ἰθεζου οἵ ἔπ γοιηροῦ Ρ]ΩΥ ἴο ϑδὈϊηϊα- 
Ὧι5. δε Ρυγροβεὶν δάορί δη οἱ ἰγαπϑίαίίοη, 
35 1Π6 ΔάἀπηγαὈ]6 τοπάδγιηρ οἵ ΒΡ 1Ἰρμέξοος ἰ5 
50 ψ] Δ Εν Κπόνη. 

“ΟΥ̓ ΟΌΓ {τοθάπηδη, ὑγΠΟΠΊ γοιι ἰαΐθ! Υ τηθη- 
τἰοποὰ ἕο πιὸ ἢ ἀἸβρίθαβιγθ, μα5. θθοη ΠΗ 
ἴη6, ἃπά ἴῆγονν ΠΙΠΊ56]Ε δὲ ΤΥ ἴδοι νυ 85 
ΤῊΊΙΟἢ. 5110 ΠΊΪΒΒΙΟΠ ἃ5. 6 σοι] ἤανθ ΓἈ]Π]6η δὲ 
γοῦτ5. Ηδ ΘΑΥΠΘΒΕΥ τϑαπθβίθα τη6, νυ] ἢ ΠΊΔΠΥ 
ἴθαγβ, 4η4 Ἔνθ νυ] ἢ 411 {Π6 οἰοαιθποθ οὗ 5116 πὲ 
ΒΟΓΓΟΝ,, ἴο ᾿πίεγοθθ ἔὺσ Πἰπὶ; ἴῃ 5ῃοτγί, πὸ 
σΟην ΠΟΘ πιθ, ὈΥ [15 νυ ΠοΪο Ὀεμανίοιισ, ἐμαΐ 
6 5 ΠΟΈΓΕΙΥ γορεπίβ οὗ ἢ δι !ς, 1 δπὶ ρευ- 
βιδαά δα ΠΕ 15 ἘΠΟΓΟΙΠΡΉΪΥ τοβογηηθά, θθοδιιθθ ΒΘ 
ΒΘΘΠΊ5. ΠΘΘΡΙΥ 56 Π51016 οὗ ἢ15. βι]ς. 1 Κπονν 
γοῖι 4.6 ΔΗΡΤΥ ΙΓ ΗΪπΊ, ἃπα 1 Κπονν [ξ ἴ5 ποΐ 
ὙΠ ΠΟσΐ τθᾶβοη : Ὁ ΟΕ ΠΊΘΠΟΥ͂ σὰ Π ΠΟΝΟΓ Θχοτξ 
Ἰί56 1 πιοῦα ἰδ άδὈ]Υ ἔπη νυ μθπ ἐποῖθ ἴα {πὸ 
τηοϑέ σδιι58 ἴῸΓ τεβοπίμηθπί. Υἵοιι οποα Πδά ἃ 
Αἰδοίίοη ἔογ {Π15 πῆδη, δηΐ 1 ἤορθ νυν} Πᾶνὸ 
ΘΔ] : 1η {Π6 τηθδῃ ὑν}1]16, 1δξ πὴ6 ΟΠΪΥ ργονδὶ] 
νἹἢ γοῦ ἴο ραγάοῃ ἢϊπη. [ΓΕ Πθ 5ῃοι]ά ἱποιιγ 
ΥΟΙΙ ἀἰϑρίθαβιισα που ζοσ, γοι νν}}} Πᾶνε 50 
ΤΌΟἢ [Π6 ΘἰγοΠΡ ΕΓ Ρ͵θα ἴῃ Θχοιιϑθ ῸΓ Ὑὑ ΟΣ 
ΔΠΡΘΓ, 45 γ011 5ῆδθνν γι Γβ6]  {Π6 ΠΊΟΥΘ ΘΧΟΓΔΌ]6 
ἴο ΠΙπΠῚ που. (Οποράθ βοιηθί ηρ ἴο ἢΪ5 
γουίῃ, ἴο ΠΙ5 ἴθατβ, ἃπὰ ἴο ὑοῦ οὐνγη δέμγαὶ 
ΤΑΙ] ἀπ655 οὗ ἔθπηροῦ ; ἄὼ ποΐ τηδϊκθ Ππα ἸΠΘΑΚΥ 
ΔΗΥ͂ ἸΟΠΡΈΓ, ΔΠ4 1 Μ1} δ44, ἔοο, ἀο ποΐ πηακο 
γου ΞΕ] 50 ; ΤῸΓ ἃ πΊδη οἵ γοι θΕπονόΐθποο οἵ 
Πραγί σαπποῖ Ὀ6 ΠΡΤῪ ψιποιξ ἔθο]ϊηρ στοδΐ 
ἘΠΘΑΘΙΠ655. [ΠῚ αἰταϊ, νγεγα 1 ἴο Ἰοΐπ ΠΥ 
ΘΠ ΓΘΔΙΙ65. ὙΠ Π Πῖ5, 1 5Ποι] βϑοῖὴ σαΐποῦ ἰὼ 
ΠΟΙΏΡΕΙ, {πᾶ ἴο τϑητιθϑὲ γοῖι ἰο ἔἕογρῖνε ἢϊπι. 
Υε 1 ψ}}] ποΐ βουιρὶθ ονθη ἴο τπηϊΐθ πλΐπθ υν ἢ 
ἢϊ5; δπά ἴῃ 50 πηιοῇ {ΠῸ 5 ΓΟΉΡΘΙ ἰθγΠΊ5, ἃ5 
Ι Πᾶνβ ὙΨΟΙΥ͂ 5ΠΑΓΡΙΥ͂ ἃΠπα 5θνευεὶν τοργονθά 
ΠΪπῚ, ΡΟΒΙ Εν ΕΙΥ {Πγθαίθπίπρ ΠονῸΓ ἕο ἱπέθγροβθ 
ΔΡδΙη ἴῃ Π15 Ὀθμδ]Ε. Βαΐ ἱποιρῊ ἴῈ ννὰβ Ῥσορεῦ 
ἴο 54 Υ {Π15 ἴο ΠΙΠῚ, 1πΠ ΟΥ̓ΘΙ ἐο πιαῖκο ΠΪπ Τηοτδ 
ἔδασία] οἵ οἴθπάϊηρ, 1 ἀο ποῖ βᾷὺ 50 ἴο γοιι. 
Ι ἸηΔΥ͂, ΡΟΓΠΔΡ5, ρϊη Πᾶνθ οσοδβίοῃ ἴο δπίγεδξ 
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γοῖι ΠΡΟΙ ἢὶξ δοσοιηΐ, Δηἀ ἀραὶπ ΟὈίδϊπ ὙΟΌΓ 
ΤΟΓΡΊΝΕΠΕΒΘ ; ϑΙρΡροϑίηρ, 1 τηθᾶη, Πὶ5 ἔδυϊέ 
5Πο 14 Ὀ6 50 ἃ5 ΠΊΔΥ ὈΘσΟΙηΘ Τη6 ἴο ἰηΐογ- 
ςεάθ, ἀηά γοι ἴο ραγάοη. Βδγθννε]]." (" Εριβι.᾽ Ὁ 
ΙΧ. 21, Μεϊπλοίῃ 5 Β] ΠΥ, 11. 137, 1438.) 

ἼὝΠΕ σοΙηρδγίθοη νν1}} θ6 τηδάθ τῇοτα σοπι- 
ΡΙείβ Ὀγ. δάάϊπρ' {ΠῸ 5661}: 

“" Βεπὲ ἔδοϊβει φυὸδά ᾿Πθογίιπη Δ] ] πα πάτο ἘἸΌΙ 
σδγατη, το πσθητθ115 Θρ βίο 15 τηθ15, τη ἀΟΠΊΙΠΠῚ, 
1Π ΔΠΙΠΠΠΙΠΊ Τοσθρὶϑί. [Πὰν] πος ἴθ: πὶ 
σοί τπνδθϊ ἢ ργηατη, αιὸά (6 ἰΔ]6 πὶ ν]άθο, 
τὶ [πῃ τὰ ΤΟΡῚ ροβϑίβ : ἀθιπάθ, χιὸά ταπίιιπι 
ταὶ {γι θ15, τξ ν6] διιοϊου δε! Πηθε ΡάγΘᾶ5, 
ν6] Ρῥγθοῖθιι5. ᾿πάπ]ρθαβ. ἰριίυγ δὲ Ἰἰδιιάο εἴ 
δύδῖϊαβ ἃΡῸ. ϑ81Π|1] 1Π ΡοβίθυιΠΊ ΠΊΟΠΘΟ, τ ἴα 
ΘΓΓΟΥΙΌΙΙ5. ΤΟΥ ΠΠΊ, οἴϑι ΠΟῸη ἔπους 411 ἄθρτο- 
σδίαγ, Ρ]ΔοαΌΠ]6πὶ ρῥγϑίεβ. ΚΝ 4]6.") ( Ἐριϑβί.᾽ 
1 2.4.) 

(1 φΥ Δ ΪΥ ἀρρτζονο οὗ γου Πανὶπρ, 1πΠ σοπι- 
Ρ]άποΘ ἢ ΤΥ ἰδίου, σγϑοθῖνθά ἀραῖη ἱπῖο 
γΟΙΙ ξΑΤΉΠΥ ἀπά ἔδγοιιτ, ἃ ἀἸβοαγάθα {γθοάτηδῃ, 
ὙνΠΟΠὶ γοιῖ! ΟΠς6 δΔατηϊ {6 ᾿πΐο ἃ 5Πᾶγθ οἵ ὙΟΣΓ 
αἰἴδοίίοη. ὍΠ5 ΡΙΔΟΔὈΠΠΥ ψ}1}}} δῇογα γοιι, 
1 ἀουδέ ποΐ, βιϑαΐ ϑαιβϑέδοις οι : [ σΟΓἕΔΙΠ]Υ, 
δ Ἰϑαϑί, ἢ85 πΊ6, Ὀοίἢ ἃ5 ἃ ργοοῦ {παΐ γοι ἅΓα 
ΠΑΡΑ Ό]6 οἵ Ὀοὶηρ βονογηθά ἴῃ ὙΟΙΓ ῬΆΞ5ΙΟΠ, 
πα 85 8Δη ᾿ἰηβίδηοθ οἵ ὑοῦ ΡΔΥΙΠΡ 50 ΠΊΙΓῃ 
τοραγὰ ἴο ΠΊΘ, 85 ἴο γἱοῖα δι Γ ἴο τὴν δπΐπο- 
ΤΥ, ΟΥ̓ ἴο ΠΊΥ ΤΕαιχεϑίέ. Υἵου 1} δοςορί, 
{πογϑέοτθ, αἵ οπσθ, Ὀοίῃ Οὗ ΤΥ ΔΡΡΙδιιδα πὰ 
ΤΥ ἘΠ ηΚ5. ΑἹ {Π6 58Π16 {1π|6, 1 πηϊιϑέ δάνιβθ 
γοιι ἴο 6 ἀϊδβροβθά [Ὸγ {πΠ6 ξπΐαγο ἴο ραγάοῃ 
1Π6 [15 οὗ γουΓ ΡΘΟΡΙΘ, που ΡῊ {ποτ 5Ποι] ἃ 
Ὀ6 ΠΟηΠ6. ἴο [πίογοςθ ἴῃ {ΠῸῚΓ ὈΕΠα] ἢ, Εδγο- 
νν6]1. (Δ ΕΙπλοί ἢ 5 Ρ]Ιηγ, 11. 142.) 

ΤΟΥ δι ΠΟΌΥ (πρὸς ὥραν). ΓΓΠΟΓΘ ΔΡΡΘΔΓ5 
ἴο Ὀ6 σοηῃϑιθγα Ὁ]86 ργο ὉΠ ἴῃ {Π6 σοηΐθο- 
ἴπτὸ οὗ (σθηί}15 {παΐ 81 Ῥδι] ΠογῸ ἀραῖη τϑίδυς 
ἴο {πῈὸ Κοπιδη ἴνν. Αβεπί]α Πἰπί 15 βίνθηῃ 
1Πδὲ Ο Πεϑίπη115 15 ποΐ ἴο Ὀ6 σοπϑιάθγοά ἃ ,εσὶ- 
Ζϊε ϑῖανθ. ὙΠῸ 10ὙἹΒοοπβι]5 ἀθῆπο {πὸ ἔμπρὶ- 
ἴϊνθ 85 “6 0 Ιδᾶνθβ ἢἰβ πηδϑίθγ νυ] ἢ ἐΠ6 
Ιηΐθπέοη οἵ πϑνεῦ τοί γηηΡ." (80. (8 ]πι5 
Δη4 (ὐδϑϑίαβ, [6ρ. ΧνΙ. “Πρ. ἀθ ΒΔ. 
Εαϊςοϊ.) “81 Ῥαὶ] ἴῃ ΠῚ5 56 ηῖ]86 νγᾶὺ ΠΙπίβ 
ἰῃαΐ ΟἸποβίπηι5 δ ΠῸ 51:10 Ριῦροβθ. ΕῸΓ 
ἢτδί ΠῈ βᾶγβ ἅῦονυθ “Π6 νγᾶ5 ραγέεά," ἃ5 1 1ἴ 
νγᾶ85 ποῖ ΠΙ5 οὐ Ψ1} ἀπά ἱπίθπί. ἼΠθη ΠΕ 
ΟῸΓ ὧπ ῥοιγ." δ νυ ῖβμεβ {ΠῸ βθραγδίίοη οὗ 
Οπεβίπλι5 ἴο Ὀ6 τοραγάθα 85 ἃ ΠΊΟΠΊΘΠΙΤΥ 
1Π|ηρ, Οὗ οπθ Π|||6Ὲ ἤοσσ. ὙΠῸ νογά πότε 
ΔΌονα (υ. 11) ὈεΪοηρ5 ἴο ἴΠ6 βᾶπηθ ραίποδεις ἁτέ 
45 ἴῃ6 “ΡΑΥΓΠΡ ΓῸΓ 8ηὴ ποι. ΕῸΓ πότε 15 
1πη4οῇπιθ, 50 {Ππαΐ νυν ἢ ]ϑὲ Ὁ ΠΕβΙ Πη115 νγὰϑ ῸΓ ἃ 
ΠοΠΒι ἀθγα Ὁ]6 ρουοά ᾿πνοϊνθά 1ῃ ἐγΑΠΒΡΊΘΘΘΙΟΉ, 
1Π6 ᾿ΠΊΡΓΕΒΒΙΟΙ 15 [ΘΕ {παΐ {πΠ6 ὑνΠΟ]6 {Π]πρ᾽ 15 
Τηθγροα τη {Π6 “1116 Ποιτ,᾿ {Π6 ᾿πἰουηηθάϊαΐ 
ἄεἸαγ οὗ Πῖ5 ΠΙρῃς θείηρ σοποϑαὶθα " (Ορρ. ν. 

415). 

16. « ὀγοῤῥεν δεϊοτυεά, δοῖ ἐπ ἐδ ἥεεῤ, απά 

ΡΗΙΠΕΜΟΝ, 

ἐπ ἐρεὲ 7ογά. ὙΠῸ ποΐε οὗ ϑεῖρῖο (πῆ! 5 
σοπίδϊη5 8η ἱπίογοϑδεϊηρ σοη]δοΐξιιγθ, ὁ’ ΘΟΠῚΘ 
ππάἀογϑίαπα {Π15 845. ἱπΊρ᾽ γης; {πᾶξ Ο πεβὶ Πγ05 
δηά ῬΒΠοΙηοη ννογο Ὀοΐῃ (εμέλίες, ἀπὰ ἐπογο- 
ἔοτε τιρμτν ἰογιηθά “Ἅ Ὀγοΐμοῖβ ἴῃ ἐπ ἢθϑῃ,᾽ 
ὙΠ ἢ Ραμ], γΠῸ νγὰ5 4 δθνν, σοι]ά ϑβοδυσεῖν 
ΒΥ. ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΓΑίΠΟΥ οδ]]θα “ ὈΓΟΙΠΕΓΘ ἴπ {Π6 
Πο5ῃ,᾽ Ὀδοδιιβο {Ποὺ Ὀθ]οηρεᾷ ἔο [6 βαπηθ γᾶοθ 
Δη4 ἴο {Π6 581η6 οἿΥ οἵ (οϊοϑβθθυ ΒῸΓ ἴξ νγᾶβ 
11.51.14] νυ ἢ ἐΠ6 ῬΗΓΥΡΊΔΠ5 ἴο 5611 {ΠΕῚΓ σΠ]]άτεπ, 
ΔΠΑ ΟὁΠ6 τηϊρξ θὲ {ΠῸ δ'ανθ οὗ ἐπδ οἴμοι 1π {Π6 
ΕἸ] σεϊδίίοη. ΝΥ, ννῪ 5ῃοι]ὰ νγε ποῖ Ἷοη- 
Ἰθοΐατο {Πδὲ Ο Ποβίπλι15 νγᾶβ {πῸ παΐξαγαὶ Ὀγοΐῃου 
οἵ ῬΗΠδίλοη, ΡγοΟ Δ ΌΪΥ ἐπ οἢΠ]ἃ4 οἵ ἐῆθ βᾶπηθ 
[λίπεν ὈΥ ἃ ἀϊβδγεπί πιοίμει, ἃ ϑανεὶ ΕῸΓ 
5. 0ἢ σμΠάγοη [Ὁ] οννεά Π6 σοηάϊτίοπ οὗ {Π6 
τοί ῃθυ, ἃπά ὑγογα δἰανθθ, ευύθπ ἕο ΠΕ6Ὶ Οὐ Π 
Γαῖμου. (8εα "Ῥδυ]} τΈβροηβ. ἴῃ [,Ἐρ. Ναί.᾽ ς ΕΈ, 
(ε Ῥγαες. “εγόϊς; οἱ μὲ αἰίερας, “(οἀ. δὰ 1. 
ΒΑ]οΙ4..) Απά ἴῃ Γἰνγ μὰ ἢπά {Πδᾶΐ 50Π6 
1Ποιιβαη 5 οὗ 5 ἢ οΠ]άγθη, Ὀογη ἔγοτη ΕΚ Οπηδπ 
50] 1615 ἴῃ ϑΡ4ῖη, νγογα τηδηπτη64.... Α5 ἴο 
δὲ Ῥδ0]}}5 βαυηρ 21 ἐῤὲ 1, ογά, ΠῸ τηιιϑέ σϑῖοσ ἴο 
1ῃ6. ϑαιυδ!γ οὗ (Πγιβίίαπ ἰονθ. ΤῊΪϊ5 ννγᾶβ 
Βιδαῖογ πα οἴοβοῦ ἴῃ Ὁ ΠΕβΙΠΊι5, Ὀθοδιιβθ ἢδ 
νγὰ5. ΡΧΓΟΌΔΟΌΪΙΥ ἀρροιϊιηίθα ἴο δῃ δοο]θϑιϑίσδὶ 
ξαποΐιοη, Πκ6ὸ Ῥδμ] δπά ἰκὸ ῬΒΠοπΊοη. ἘῸΓ 
Π6 νγᾶβ πονν ἀεϑιβιπαΐθα 845 ἃ ἄξασοη (Ὁ. 13} ὈΥῪ 
1ῃ6 Αροβί!α ; θαΐ 45 ἴπαΐ ςοι]ά ποῖ Ῥγορεῦν 
ῬῈ σαγγιθά οαδ νοι 15 πηαϑίθυ 5 σοπβοπέ, 
δὲ ΔῈ] ἴῃ 1Π6 ψΠΟ]Ὲ ΕΡΙ5Ε16. δἰ πὴ5. ἘΠΈΓΕΙΥ δὲ 
1Π6 ρΡοϊπί---ΠοΠΡῊ ἸΔΈ ΠΕΥ ἀπά νυ] ἢ ̓ἱπρθπίοιβ 
τοβοῦνο---ἰῃαΐ ῬΗΠΘπΊΟΠ 5Πποι]ά οπηδηοιραΐα 
ΟπΘβί πηι, ἀηἀ 4]Π1ονν ΠΪπῚ ἰο θὲ ἔγεε, ἀπά θὲε- 
ΠΟΠῚΘ ἃ ἄξδαοοη. Νειπου οἵ {π656 σου] Ὁ 
ἄοπο νυἹποιι {ΠῸ σοηβοηΐξ οἵ Π15 οννποσ. ΤῊΪ5 
ΨΘΓΥ πηδίίοι ννᾶ5 {Π6 βιιθ]εςξ οἵ πη σδποηῖ- 
Δ] σοπϑειςαςοηβ. [ἢ {ΠῸ ΕἸν1] Πἰἂνν 11 15. ῥτο- 
ν᾽ ἀθά ἐπαξ “ΠΟ 5ἴανθ, νγῆο ἢα5 Ὀθθπ ογάδιπρά 
Ῥυιθϑθί οὐ Τθάσομ, 5}8}] Ὀδοοηθ ἔτει, 16 {πΠ6 
ΟΥΑΙ Πδίοη 85 ἴδίζθη ρ͵δοθ υυἹποιέ {Π6 σοηβοπΐξ 
ΟΥ̓ [Π6 τηδϑίευ οὐ ἀρ πβέ 15 νν}}}᾿ (Εχ Ἅ“Νόονεὶ!. 
7 υβεη.᾽ 123). ΑἹ] (ὐοπδειξαςοηβ ἀπά Κὶ αὈτΙο5 
ΔΥῈ σοποαοινθα ἴο {πῸ βαπὶα εἴξοί, νἱΖ. ἐπδξ 
5[ανεϑθ ἃ16 ποΐ ίο Ὀ6 ογάδϊπϑα υυἱποιξ {πε σοη- 
βθπηΐ οἱ ἔΠπεῚΓ πηαϑίοιθ, 6 ΟΠ]Υ Θχοθρίϊοη 15 
ἸΏ Ομθ ἤθογεδ (’ (ὍΠΟΙ. Αὐτοὶ" ΟΠ τ" 
(58. ΟὐβμΈ 15, ὁ Ορρ." ν. ωι34: 435) “1ὴ Ἐρίϑί. 
δά ῬμΠεπ,." οᾶρ-. ΧΙ,Ψ11.). ὙΠῸ βίδξεσησπε 
ΔΌομΕ πΠ6 ῬΗγυρίδηθ. οπϑίανϊπρ {πεῖ σα Πάτεπ 
15. ἔφθη ἔγοπὶ ῬΒ:οβίγαίιβ (110. ναι. “Ί. 
ΑΡο]]οη.᾽), γγῆο δα 5 ἐΠδὲ “" Ἐπεβα πδίϊοπβ, ἀπά 
ΒΟ Οἴπευ Ῥαγθαγίαπβ, ἀὼ ποῖ {ΠῚΠῚς 5] ΟΡ 
ἀἰβρυδοθῦα]." ΔΝ Βθηςο ΕἸσεσο θχοϊδιτηβ “Ὁ πᾶ- 
ἘΙΟΠΘ5 παῖαϑ βθυνιί " (5. (σἘπέ]]. 2ῤά. 390). 
ΠΤ {ΠπΠῸ6 ΠΕ5ῃ," ΒΟνΈνΘΥ, ΤΠΔΥ 5ΙΠΊΡΙΥ πΊΘΔη 
“ἴῃ {Π6 5ΡΠΕγῈ οὗ παίιγαὶ ἔθο]ηρ', Ὁ 85 ορροβεᾶ 
ἴο ““1η ἴΠ6 5ρῇδγθ οἵ 5: ρουπϑίμ 8} ΠΟΙ ΠΊΠΙΠΙΟΠ 
ἢ ΟΠπβι "- --ἐν σαρκὶ...ἐν Κυρίῳ. (“1π 
εαγηδ, 1.6. σαδῖθη 5. ΠΌΙΠΔΠΟ ΤΊΟΓΘ ΕἸΌΪ 5ΘΓΨΤΙ5 
εβί." Βεζᾷα, ηυποίβα ὈΥ (σεμίι15, 25 )ος.) 
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ΜΕ. ποθ ἘΠῚ 

Ὁ ροίορίο, ἡπὸ τρις Ῥυμιονίίον. 

ΤΗῊΗΕΙ ΒΙΒΙΕ ΑΝΡ ΡΒΑΥΕΕ- ΒΟΟΚ. 

ΤΗΕ ΘΡΕΑΚΕΗΘ ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΥ. 

ΤῊΕ ΗΟΙΓῪ ΒΙΒΙΜΕ, δεοογάϊηρ ἰο {πὲ Αὐἰπουὶβοα 
Ψείβίοη, Α.Ὁ. 1611, ἢ δῇ ΕΧΡΙΑΝΑΤΟΚΥ δηα Γ(ΕΙΤΙΟΘΑΙ, (ΟΜ- 
ΜΕΝΤΑΚΥ, ἀηα ἃ ΕΈΝΙΒΘΙΟΝ οὔ ἢ ΤΈΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. ΒΥ ΒΙΘΒΗΟΡΘ 
Δ4 ΟἸΙΒΕΟΘΥ οἵ ἴα ΑΝΌΟΙΙΟΑΝ ΟΗΚΟΗ. Ἑαϊεά ὃγ 
Εις Ὁ. (ΟΟΚ, Μ.Α., ὕαποη οἵ Ἐχείει, απᾶ Ὁπμαρϊαΐῃ ᾿ὰ Οτσαϊηαῦν 
ἴο {πΠ6 Οπεεη. 6 Νο]ὶ5β. Μεάϊιι ὅνο. ΠΟΥ 185: 

ΤΗΕ ΟΙΡ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. 
ΜῸΟ]. 1. 805, Ῥοπίαζθιοῃ :-- 

ΕΝ ΒΟ Ππ' 1... ἘΡΥΤΑΚῸ ΗΑΒΟΙῸ ΒΕΟΥ͂ΝΕ, Π.Ὁ., Βίσμορ οὗ ΥΥ πο οϑίοσγ, 

ἘΧΟΡΥΞ, σμδρ. 1.- ΙΧ. ὙΠε ἘΡΙΤΟΕ. 

ποτ ΠΣ 10) ὍῈρ σΡαῚ ΘΑΜΌΕΙ, ΟΙΚΑΚΚ, Μ.Α.,, Ἰαξς Ἐ εςεΐοῦ οὗ Ἑδΐοη Βίϑῃορ. 

Τ. ἘἙ. ἘΞΡΙΝ, Β.Ὁ., ΟΠμΆΠσοΙΙοΥ ἀηα σαποη οὗ ΟπΠδϑίεσ, 
ΝΟΜΒΈΒΒ.--« τνντεεσεον 1.ΕἙ.- ΤΗΕΟΡΡ, Μ.Α..,, Ιαῖς Ννίςασ οἵ Βαγγϊπρίοη. 
ΘΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥ ........ ὕδποι ΕΒΡΙΝ, Β. 

οΟΙ5. 11. ἃ 111 305, Ἡϊβίοσϊοαὶ ΒΟΟΚΒ :--- 
ΨΟΝΉΤΓΑ, τς κοὐ ουκοος σοοτα απο ΕΞΡΙΝ, Β. ᾿Σ 

ΥΘΕΒ, ΕΟΤΗ, 54.}1} χὰ ΑἙΤΗῦΙ ἨΠΆΝΕΥ, Ὁ.Ὁ., Βίδμορ οἵ ΒΑ ἀπ ὙΝ ΕΠ], 
ἘΤΕΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΚΙΝΑΘΒ. ΘΟΕΟΚΟῈ ΒΑΊΎΓΙΝΘΟΝ, Μ.Ά., Οάποη οὗ Ο(απίευθοτγγυ. 
ΒΈΘΟΝ ΒΟΟΚΟΙΓΚΙΝΟΞ, "ἢ 
ΟἨΗΕΚΟΝΙΟΙΕΞ, ἘΖΕΑ, απο ΒΑΎΊΙΝΒΘΟΝ, Μ.Α, 
ΝΕΗΕΜΙΑΗ, ἘΞΤΗΕΚῚ ᾿ 

ΟΙ. 1. 245, Ῥορίϊζοδὶ ΒΟΟΚΘΒ :-- 
ροἘΕοΠσΠσΠΡὄὀ τ τ τποΠπιροονι» ἜΠΕΈΡΘΓΙΓΓΘΕ. 

σ. Η. 5. ΙΟΗΝΞΟΝ, Μ.Α., δα οὗ ὙΥ εἰ}5. 
ἘΡΑΙΡΙΝΗ ὁ. ν......5΄Ψ | ΤΠΕ ἘΡΙΤΟΕΒ. 

1. ΕἸ ΟΤΤ, Μ.Α., ὕαποπ οὗ ΟΠ σῖςε Οπατς]. 
ῬΕΟΥΈΒΒΒ.............. Ε. Ἡ. ΡΕΜΡΤΕΕ, Μ.Α., Ργεθεπάδγυ οὗ 51. Ρδιυ]Ὅ[ς, 
ἘΟΛΘΟΙΚΕΒΙΑΒΤΕΘΒ ........ ν. Τ. Βυτοσκ, Μ.Α., Ῥγεθεπάδεν οἵ 81. Ρβι}}5. 

5ΟΝαὰ. ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ.... Τ. ΚΙΝΟΞΒΌΚΒΥ, Μ.Α., Ργεθεπάαγυ οὗ 54] 15Ότγν, ἀπα Ψ σαν οἵ Βισθαρε, 

ο]. . 205, Ιβαΐδῃ δπᾶ Ψοθσθηῖδῃ. 
ἘΝ Α  ττ ον ν65π6ς «Ὁ. ὝΥ. ΚΑΥ, Ὁ.Ὁ. Ηοη. ὕδποπ οὗ 81. ΑἸθαπ᾿β. Ἐδοίου οἵ σϑαῖ ἵνεἰρ]ι, 

ΤΕ δ, ἘΔΊΜΚΕΝΟῚ Ε. ΡΑΥΝῈ 5ΜΊΤΗ, Ὁ.})..,) Πγεαπ οὗ σαπίοσθυσυ. 

ὟΟ]. Ί. 255. ἘΖβκΙθὶ, Πδηΐθὶ, δπα (π6 Τχοῖνα ἹΊπου Ῥσορμοῦβ. 
σ. ΟὕΚΕΕΥ, Ὁ.})., Μαςῖοσ οὔ πε Ὁ Παστίεσ Ηοιια. 
Η. 1. ΕΟΘΕ, Β.}., Ιαῖς Ασομπάδβαςοοη οἵ Βεαΐξογα. 
71. Μ. Εὐ] ΕΚ, Μ.Α., νιοαγ οὗ Βεχὶογ. 

ἨΟΒΈΕΑ δπὰ 9ΟΝΑΗ.... Ἑ. ΗὔΧΤΑΒΓΙΕ, Μ.Α., Ργεθεπάαδσυ οἵ ΥΥο]15. 

ΒΕ βΕ ες 58:) Ε. ΘΑΝΡΕΙΙ,, Μ.Α., Ῥγοΐδεβθογ οἵ Ασαβῖς, Οχίοσά. 
ΦΟΕΙ, δπὰ ΟΒΑΘΙΑΗ.. Ἐ. ΜΕΥΕΙΟΚ, Μ.Α., Κεοῖοσ οὗ ΒΙ1ΙςΚΙϊπρ. 

ΜΙΟΔῊ ἃ ἨΗΑΒΑΚΑΚΟΚ 5... ἍἽΑ ΕΚ, Μ.Α., ἀπὰ ΕΡΙΤΟΕ. 

Μ.Α., Οβποη οὗ νογοαϑῖεσ, 

ἜἾ 4πιν σοζιηηο για» ὧς ἤαα τεῤαγαίεϊν. 
[Ον»Π,εοα, 

“Ζοογεδε,», 1880. 



2 ΜΗ. ΜυΒΒΑΥ 8 {1561 ΟΕ 

οτυ Τμδζιολίγι, 

ΤΗΕ ΘΡΕΑΚΕΗΘΒ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΝΥ. 

ΤΗΕ ΝΕῊ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ, νι απ ἘΧΡΙΆΑΝΑΤΟΕΥ 
απ ΟΚΙΤΙΘΑΙ͂, ΟΟΜΜΕΝΤΛΑΚΥ, ἀπά ἃ ΕΕΥΙΒΙΟΝ οὗ ἴῃς ΤΕΑΛΝΘ5- 

ΤΑΤΙΟΝ. ΒΥ ΒΙΘΗΟΡΒ «πᾷ ΟἸΙΈΚΟΥ οἵ [6 ΑΝΌΟΙΙΟΑΝ 

ΓΗ ΒΟΗ. ἘἙλΔιεά ὃν Ε. Ὁ. ΟΟΟΚ, Μ.Α., ὕδποη οἵ Ἐχοίεσ, 

αηα ΟΒαρϊΙαΐηῃ ἴῃ Οτάϊμαιν ἴο ἴῃς Ουβθη. 4 νοὶβ. Μεάϊιπι ὅνο. 

ΨΟΙ. 1.---8ὲ, Ναϊζίμεν, 56, Νατκ, δπᾶ 50. τὰκ. 18-, 

ΘΕΝΈΣΕΙΙ ΙΝΤΈΟΡΟ- ᾿ γγ νι. ΤΉΟΜΒΟΝ, Ὁ.1)., Αὐομ ίϑμορ οΓ ΥΌΎΚ. 
Η.1.. ΜΑΝΞΕΙ,, Ὠ.Ὁ., Ιαῖς Πεδῃ οἵ 51, Ῥι)}"5, ἀπά ἴπῸὸ ἘΘΙΤΟΒ. 

. ὙὍΠΕ ΕΡΙΤΟΕ. 
Ἂν. ΒΑΘΙΙ, ΤΟΝΕΘ, ΒίσΠοΡ οὗ 51. θανιᾶ'ς, ἀπα πὸ ἘΒΙΤΟΒ. 

ψοὶ. 11.---50. σομπ δπᾶ {π6 Αοίβ. 205, 

(Β. Ε. ἡνΕΞΤΟΟΤΊΎ, Ὠ.., σαποη οὗ Ῥεϊεγθοσοιῃ, πα οσίυς Ῥγοῦ, οὗ 
ΒΤ ΠΟΝΗΝ τ ωὕρ5.-... ὶ ιν πίεν ἂὲ σδιιθχίάμε, 

Ἴ ὑὸν ΠΕ ΠΠορΠρᾳἌὁροιΦοιοσσοὁοππη Ὑν. ΤΑΘΟΒΘΟΝ, .})., Βίδῃορ οὗ Ὁπεβῖεγ. 

ΟΙ. ΠΠΙ. Ἐρίβθ]65 οὗ 5:. Ῥαὺὶ] :-- 

ἘΟΝΤΓΑΊΝΗΝ 510. .0ὡ6 το τςὉ νος ἘΠΕ ΘΙΕΞΟῈΘ Ὁ ὌΜΗΘΣ Γαποσι ΓΜ οσσο σσι πο πα ΟΣ Ἡσδάϊιατι. 
(Τ. 5. Ενανξ, (δποη οἱ ΠλῈ;υσΠδπ|. 

ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ....... τ τιν ὉΠ ΨΑΙΤΕ, Μ|Α., νῖσατ οὗ Νουπᾶπι. 
ΘΑΤΑΜΤΑΝΗ͂Ι τι: 21:5. Ἷ. 58. Ηοννϑον, Ὁ.., θεδῃ οὗ Ὁ ιδϑῖογ. 

Πεᾶπ οἵ δρποα. 
ΒΙΑΝΒ, ΟΟΙΟΒΒΙΑΝΒ, αποη ΝΈΘΥΟΟΤΥ, Ὠ.Ὦ. 

ῬΗΠΙΡΡΙΑΝΒ, ἘΡΗΕῈΕ- 

ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΊΑΝΞ, ἃ } 
ῬΗΠΙΕΜΟΝ .......... γννμ. ἈΓΈΧΑΝΡΕΕ, Π).Ὁ)., Βίσμορ οὐ Πευτν ἀπά αρῖιοα. 

ῬΑΒΤΟΚΑΙ͂, ἘΡΙΞΤΙΙΕΞ.. ΤΟῊΝ ΤΑΓΚΞΟΝ, .Ὁ., ΒΙςΠορΡ οἵ 1᾿οπάοη. 
ἩἨΕΒΕΒΕΎΥ͂Β ....... 0 ὁὙττεον ἣν. ΚΑΎ, Ὠκνᾷ)., Κεοῖοῦ οἵ Οτεαῖ νεἰξ 15. 

ΜΟΙ]. 1Υ. Οαίμοιο Ἐριβέϊο5 ἂἀπᾶ Βθνυθι δέοι :--- 
ἘΡΙΞΤΊΕ ΟΕ 51. ΧΑΜῈΘ ἙΕΟΡΕΕΎ Ξ5ΟΟΤΎ, 1).)., Πδαπ οὗ Κοοϊιεβίοσ. 
ἘΡΙΘΞΤΙΙῈΒΞ ΟΕ 51. 50ΗΝ ΥΜ. ΑἸΤΕΧΑΝΡΈΕ, Π.1)., Βίβπορ οὗ θευτν ἀπᾶ Ιαρποα. 
51. ΡΕΤΕΒα 51. σ᾽Ὲ 1. ΕΚ. ΤΌΜΒΥ, Β.., Τπουση θη οὗ 51. Ἑαιναγα 5, (απιδυίασε. 

ἘΕΥΕΙ ΣΟ ΤΣ. ϊ ἘΠ ) νι. ΠῈΕΕ, Ὠ.}., Αστομάξαςοη οἵ ΒιὈ] τη. 

ΤῊΕ ἘΡΙΘΤΙΕΚ. ΟΕ 5Τ. ῬΑ 10 ΠΕ τύ 
ΤΉΙΑΝΘ. Τὸ ατρεὶς Τοχί, τ Οὐπτῖοαὶ Νοία5 ἀπά Τ)1ββογίδ 05. 

ΒΥ Α. Ρ. ΘΤΑΝΙΕΥ, 1).}., Τεαμ οἵ ΝΥ εβιπηϊηβέεσ. Ἐουσίῃ 

Ἑαϊίοη. ὅνο. 185. 

ΤΗΕ ΡΘΑΙΝΘ ΟΕ ὈΛΑΥΙΡ. 1 Νοῖεβ Ἐχρίαμδίουυ 
αμᾷ ΟΥεῖςα]. ΒΥ [π6 ῬΈΑΝ ΟΕ ἌΥΕΙ1.5, ΟΑΝΟΝ Ὁ. Τ. ΕΠ ΤΟΤΊΎ, 
δὰ ΟΑΝΟΝ Ἐὶ Ὁ. ΟΟΟΚ. Μεάϊαῃ ὅνο. τος. δα. (Ἀδρυϊηϊθα 
{του {π6 Θρβαϊζου᾽β (ὐοτηπηθηίατυ.) ἶ 

ΤΗΕ ΑἈΡΟΟΒΥΡΗΔ. δι ἃ (οιημηθηΐατν, ΕἸΧΡΙ δ πδίοσυ 
αὐ Οπεῖοαὶ, ὉΥ δ αγίοιι δ υιοβ. Ἑάιίεά ὈὉγ Ἀπν. ΗΕΈΝΕΒΥ 
ἌΝΑΟΘΕ, Μ.., Ῥγεδομεῖ οἵ Τποοὶη᾿β [ηη, Ῥτοΐδββου οἵ Ἐο Ἂβῖδβ- 
ἶσα! Ἡ!βίοτυ, Κιηρῖβ ΟΟἸ]οσα, Τοπάοπ. 2. νοὶ8β. Μεάϊιπι ὅνο, 
(τπτίουπι ψν ἢ [πη Θρεακοιῖβ (Ομ Θηΐατυ.) [21 γεῤαγαίίοηι͵ 

: νυ 



ΤΗΕΟΙΟΘΙΟΑΙ ΑΝ ΒΕΙΘΙΟυδ Ρυβιει!σΆτιΟ Ν 8, 5 

ΤΗΕ 5ΤΌΡΕΝΤ᾽Ρ ΟΟΜΜΈΝΤΑΑΥ ΟΝ ΤΗΕῈ ΟΠ 
ΤΕΒΤΑΜΈΝΤ. ΑΡυάρεά ἤοπλ ἴῃς ϑρεαϊκαυ 5 (οπηπιθηίαγυ. 

Ἑάιιοα ᾿γῪ ΤΟῊΝ Μ. ΕΠΠΕΚ, Μ.᾿., Νίοαν οὗ Βοχίου, δμὰ 
ΤΟΥΠΊΘΥΙΥ ΕἜΙ]Ονν οὗ 5.. Το πη 5. ΟΟ]]εσο, δι υτιᾶσα. (τόν ὅνο. 
75. δα. εἀς ἢ. 

ΨΟΙ,. 1.--ΟἙΝΈΒ15 ΤῸ ΘΕΥΤΕΒΟΝΟΜΥ. 
ΨΟΙ,. 11.--ἸΟΘΉῊ ἡ ΤῸ ἘΒΤΗΕΚ. 
ΨΟΙ, Π|.--1ῸΒ ΤῸ 5ΒΟΝΟ ΟΕ ΒΟΙΌΜΟΝ. 
ΨΟΙ, [ν.--ἸΘΑΙΑῊ ΤῸ ΜΑΙΑΟΘΗΙ. [2 ἐς ῥγές. 

ΤΠΘ οΡ]εςοί οὗ {πε ργδβεηξ αρυϊάστηθηΐ οἵ [πΠ6 ϑ'ρβαϊκοιῖβ (οῃηπηθ πα Ύ 
5 ἴο σῖνε ᾿πἰουτηαίίοη βι!ποϊθηΐ ἴο Ἐπ Ὁ]6 ΔΎ γοαάου το πηάδεγοίαπα {ΠῈ 

ΗΟΙΪγ ϑογρίαγοβ, ἴο ασαιαϊηΐ Πϊπη νυ] [Π6 σοΟΠοΙβοηβ. οἵ Ἰθαγηθά 1η- 

ναϑβιϊσαίοηβ, Δ Πα ΒΙΡΡΙΥ ΠΙπὶ Ὑν]Π βα βία ον ἀηβυγαῖβ ἴο συγ πΐ Πη15- 

1ηἰεγρσθίδί ηβ. 

“ΤΗΣ ψγουκ, ψνἤδη σοπιρίοΐε, νν}}} ἔοτπι αὶ (οπιπηαπίδυν ππϑιγραββοα Ὀ.ν ἢν ΟΕΓΓΟΠΙὶ 
ῬᾺΡ]Ιοδῖῖοη π᾿ σοπηρΓ Πα ιν 6 π655.᾽᾽ -- Ὁ ΖΖεγα7 Ολτεγοληαε. 

ΔΑ ᾿ΙΟΤΙΟΝΑΒῪΥ ΟΕ ΤΗΕ ΒΙΒΙΙΕ: ςΟμρειβθινο 115 
ἈΑΝΤΙΟΟΙΤΙΕΒ, ΒΙΟΘΚΑΡΗΥ, ΟΕΟΘΚΑΡΗΥ, ΑΝῸ ΝΑΤΟΌΒΚΑΙ, Ηἰ9- 

ΤΟΑΥ. Βν Ναγῖοιβ δ τίεβ. Ἐδπιθα Ὁν ΔΙΠΓΠΙΑΜ ΘΜΙΤΗ, 
2.(1.., Δῃᾶ 1.1,.., Ἑαΐϊίος οὔ. (δε ““ (Ἰαϑοίοαϊ δηὰ 1.5εἴΐη : Ὁ1ς- 

τοπαυῖθβ." ΜΠ ΠΙμιβίγαϊίίοηβ. 3 νοὶβ. δίβάϊπμη ὅνο. κἤ. 55. 

“Ὁ γ. 5τη1} 5 “ΒΊΡΙε ιιοεϊοπαγν ̓  σου]ά ποῖ [41] ο ἴακε ἃ νοῦν Πίσῃ ρίαςε πὶ ΕΠΡΊ ΞΕ 
ἢιτογαΐαγα ἢ ΟΥ̓ ΠΟ 51: Π|1180 ὙΨΟΥ͂ ἴῃ ΟἿἹΓ ΟΥ ἢ ΟΥ̓ ἴῃ ΔΠΥ ΟΠαΓ ἰαησιιασα 15 ΤῸΥ ἃ ΠΙοπιε πὶ 
ἴο ὈΕ σοπιρατγεά νι τι."-Οχαγέεγάν ΜΚ  εὐυΐέτυ. 

“ΒΥ 50 ἢ ἃ νου Κ 45 Π)γ. ΘΠ} ’ 5. “ΒΙΌ]6 ΤΙσιοΠαΥν,,᾽ ἐν εΥν πη η οὗ ἱπεε]Πσεποα πιαν 
Ῥεοοπῖα Πϊ5 οὐν σομηπηεηΐαίοτ."᾿-- 7 Ζηζες. 

“Οὐ ΟΠαγομεβ σοι] 5οαύσεῖὶν τηακε ἃ Ῥεξέευ ᾿ηνοϑίπιεπε τπδπῃ Ὀν αἀάϊπρ {Π|5 νου 
οἵ υπβιυγραββεά ἐχοε]]εηςε ἴο ἔπεὶγ Ραβίοτ᾽ 5 ΠΌγαγν." ---δαῤέϊεέ ἤἸαραξέγιο. 

“Α ῬΟΟΚ οὗ τεΐδβγβησα 4}1κα ἔῸΓ βοῃοϊασ δπά ςεαάεπε. ὍΠα πιοβὲ σοιηρ]είε, ᾿δασπεά, 
Δ η4 {γαβονουτην ὑνοσκΚ οὔ {πε Κιπά Πιῖποῖῖο ργοάμοςα."---  ἐλογιεδτι,. 

ΕΟ ΕΑΜΙΠΙΕΒ ΑΝῸ 5ΤυΡ ΕΝ. 
Ἀ ΟΟΝΟΙ͂ΒΕ ὈΙΟΤΙΟΝΔΕΥ͂ ΟΕ ΤΗῈ ΒΙΒΙΕ. Οσου- 

ἀεηβεα ἴτοπὶ {ΠῸ Ἰαυροῦ Το πμασγ. Εαϊίοα Ὁγν ΥΜ. ΘΜΙΤΗ, 
17.6.1. ΜῈ Μαρϑ ἀπά 300 1Ππ5ἰγαίίοηβ. Μαεάϊαμη ὅνο. 21-. 

ἜΟΗ ΘΟΗΟΟΙΒ5 ΑΝΡῸ ΥουΝα ΡΕΗΘΟΝΒ. 

Α 5ΜΑΠΠΕΒ ΒΙΒΕΕ ΡΙΟΤΙΟΝΑΒΥ͂. Αριϊάρεα ἤοηι 
186 Ἰαγροὺ Ὅνοῦκ. ΒΥ ΝὟἜΜ. ΘΜΊΤΗ, Ὁ.(.1., Ψνπ} Μαρςϑ, 
1Πποἰγαῖίίοης, απὰ Υοοάςσαί5. (τόν ὅνο. 75.. 6, 

“Αἢ ἱπναϊυδῦ!ε Ξεγνῖος μα5 θεεπ τεπάεγεά ἴοὸ Ξε ἀεπίβ ἰπ (π6 σοπάφηξαϊίοη οὗ Ὦγ. 
Ὗνγπι. 5πι1ῃ᾿ 5 “ΒΙΡΙς Ὀιοτομαγν." ΠΕ νουκ μᾶ5 θεεη ἄοπε 85 οεἱΪν ἃ σαγοῖιὶ ἀπά πίε} }ῖ- 
ϑεπῖ βομοῖαγ σοι] ἦο 1ξ, ὙΝΗΙΟΙ Ῥυθβεῦνεϑ ἴο 115 Π6 6ββθητῖα] βομοΪυβηῖρ ἀπά να] οἵ 
Ἐδοἢ δτίῖοὶα." -δκίζίσλ Οπαγέεγζν Κευΐέστυ. 
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ΤΗΕ ΝΕΥ ΤΕΘΤΑΝΜΕΝΤ. ἘἙσιιεα νὰ ἃ ῬΡΙΜΑΙΝ 
ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ͂, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΕΒΥ ποὸκ ΕΑΜΠΠΠ1Ὲ5 ἂν ΟΕΝΕ- 
ΒΑΙ, ΒΕΑΌΕΝ5. Ζάμα Με αϊον. ΨΥ τοὺ 11|05ἰταίοηβ. 
2 γο]5. ὅνο. 215. 

ΜΟΙ 1:-- ΤῊ ΘΌΘΡΕΙ5. Βν ΕΨΆΑΕΚΌ ΟΗΌΕΤΟΝ, ΜΔ; πα 
Ατομάδδοοη οἵ ΟἸενεϊαπα απὰ Ἀδοῖου οὗ ὕσγαυκε. 

ΨΟΙ, 11.---ΤῊ ΑΟΥΘ ΑΝ ἘΡΙΘΊΙΕΒ. ΒΥ). ΒΑΘΙ1, ΤΟΝῈΒ, 
Τ).1)., Τιογα ΒΊΒΠΟΡ οὗἉ ὅ:. Τλανιά᾽5. 

ΤῊς ΠΠποιταϊίοπϑ ἱπ [5 νγουῖκ οοηβιβὲ οἵ Ῥαποιδηῖο απὰ οἴμου ὙἼανν5 
οἵ ΡΙαςθϑ πιθητοηβά ἴῃ πε ϑαογε Τοχί, ἴτοιη 5 Κοίομε5 απ ῬΠοιορταρἢῃ5 
τηδῆθ οπ {πε 5ροῖ ΡΥ θυ. 5. Ὁ. Μαϊαπ, Μ.Α., ἀπά (8 Ἰαΐε [ατλαβ 
αὐαῃδῃηι. 

“ΤῊΪΝ5 “ ΟΠη πιο πίαγυ ἢ 15 ποῖ [655 τηαυκεα ὃν ἀσοῦγδον ἀπά βοιπα ἰθαυπίηρ, ἴπδῃ ὈΥ 
Ἰπάσπιεπῖ, σαπάσιτ, ἀπά ριεῖγ." Οπκαγαάϊαει. 
ΚΤη τΠ15 εὐϊείοι οὗ τς Νὲν Ταβίαπηεπῖ, {πὸ σεβα]ῖς οὗ πιοάδγπ ἴγανεὶ, οὔ τηοάεγῃ 

ἀἰβοονογυ, οὗ πηοάθυπ οὐ τ οἰδπι, ἄτα Ὀγοισ ς τορεῖ Ποῦ πα πιδάς ἈΥΔΙΔΌ]ε ἴου ᾿ηϑίσιο- 
τοη. ᾿-τ  Ζἠ ιο14772. 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΟΟΝΜΟΝ ΡΚΑΥΕΡΒ. πΠ|ηυβίταῖεά 
ψ ἢ Βογάοθυϑ, [ηἸ014] 1 εἰίειβ, ΥΥ̓οοάοιῖβ, απ ΝΟΤΕῈΒ ἘΧΡΙΚΑΙΝΙΝΟ 
ΤῊΕ ΟΕΡΕΚ ΑΝ ΗἸΙΒΘΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊῈ ΟΕΕΙΘΕΒ. ΒῪ ἈΕν. 
ΤΉΗΟΜΑΒ ΤΑΜΕΒ, Μ..., Ἰαΐίς Ἡοπογανν (ἰαποη οὗ Ῥείευ θου οΡΉ. 
ὅνο. [1ὅ5, ΟΙοΙἢ. 

ΤΠῈ ἘπΙθ6 1] 5Πτηθηΐς οἵ {πὸ Ῥγεβεπὲ δα! το σοηβίϑδὲ οὐ ΟΥὐπατηθηΐαδὶ 
ΘΟ70115, ΕΟ] αρο, Ἠ εαα-ρίθοες, νἸρπδίίθβ, ἱορ που ἢ Βογάθυϑ, ἀπα [118] 
Τιοἰίεῖβ Ῥρυϊαἰθα ἴῃ σε πα ὀλαεζ, απ ἘΠρτανίηρϑ, ἴο 1Ππ|5ίγαϊε ἴΠ6 (ἀοβρεὶβ 
ΠῸΠ {Π6 ψνοΥτ5 οὔ Π6 βαυ]ν Μαβίοθιϑβ. 

“ΠΡ παπηθεῦ, νατϊεῖν, απὰ θεδυῖν οἵ ἐπ ἀενῖσεβ τπαΐ επσῖοῃ τΠ6 ραρε5, ἴαΥ ϑιτραβ5 
δηντπίης {μαΐ μας Ῥεαη ἄοπε ἰπ ἀεοογαῖϊνε ρυϊπεϊηρ." -- 7.1: «ὁ 2εεέα ον, 

“ΕΓ 15. ᾿πΠρΟββίθ]ε ἴο βρεᾶκ ἴοο ΠΙΡΉΪν οἵ {πε εἐχοεξεάϊηρσ Ῥεδυῖν οὗ {πὶ5 τνουῖς, "--- 
Οαηεὀγίαρο Ολ»ογιοίο. 

ΤΗΕ ΟΟΝΥΟΘΑΤΙΟΝ ΡΚΑΥΕΕ ΒΟΟΚ. ΜΊΩΙ αἰξετεά 
Τα γῖοβ, 5πονίηρ ἴπΠ6 ΒΟΟΙς ἸΓ ἀτηεπάβα ἴῃ σοπἤου ΠΥ 1 [Π6 
Ἐδοοιηιηθη αίίοηβ οἵ ἴπΠ6 (οηνοσαίϊοης οἵ (ὐδηίευθαγυ ἀπα ὙοΥκ 
ἴῃ 1879. Ῥοβί ὅνυ. 55. 

ΚΝ γς Μαγγαν μας ἄοπε σοοά βξεγνίοε ἴο πε ΟΒΌΤΟΙ τη Ῥα ὈΠΙ5Πϊπρ’ ἐΠ15 νοϊαπιθ. ὙΠ 
(οηνοσαίίοι ΓΑΕ ΒΟΟΚ Ραΐβ5 ΠΕ ἡνΠοΙΕ ἀπιοιπί οὗ δἰζεγαίοπβ ργοροβξεά, ἀπάεὺ ἔπε 
ἜΥα ἰπ 51 ἢ ἃ ΠΆΠΠΟΥ 85 ἴο πιᾶκα πηϊσίαϊςε ᾿πῃρΟββιῦ !ε."᾿--παγζαι. 

Α ΘΗΟΘΕΤ ΡΒΑΥΟΤΙΟΛΔΙ, ΗΠΕΒΒΕΥ ΟΒΑΝΜΑΒ. 
Ὑ ΗΠ απ ΑΡρθμάϊχ, οοπίαϊηϊηρ ἴπῸὸὶ Ἡ Ότεν ἑεχί οὔ (ἀβῃ 6515 1.--Ὗ]., 
Δα Ῥϑαὶπλβ 1.-νὶ. (τα μγδί]οα] ΑΠαΙγϑῖὶ5 ἀπὰ Ψοσαθα!αγγ. ΒΥ 
Εν. 5ΘΤΑΝΙΕΥ ΠΑ ΤΉΕΘΒ, Μ.Α., Ργοίεββου οὗ Η εῦτενν, ΚῚηρ5 
ΟΟ]]ορε, Τιομάοη. Ῥοβί ὅνο. 75. ὁ. 

«εἰ Ἠεοῖβες 15 σοποίςθηθϑϑ, ἰΠϊβ σΥΑΤΉΤΠΑΥ ῬΌΒβθσβθα ἢ ὉΠΙΩῸΘ ΟΠΑγδ οἴου βεῖο, Πα πλεῖν, 
ἴῃ ἴἴ5 πιθιμοα οὗ ἐχργεββὶηρ; Ηεθγεν ννογάβ ἴῃ ΕΠΡΊΙ5ἢ. Ἰεΐζεσς. ὙΠοιΡῊ οἴπασ νγουκο 
οὔ ἃ ϑἰ πηι! αν οἶαβϑ τὴν [αῖγὶν θοαὶ οὗ πιοῦε δπιρ πεὰ ἀειδιὶ, γεῖ ννε τπιηΚ [815 ργατησηδν 
ὙΜ1}} σα ρετβθᾶες πιοϑὲ Ὀγ 115 αἀπηγα]ε αὐἀαρίδιιοη τὸ ἐμ εηὰ τ Παϑ 'π νἱεν, ἴο επαθὶς 
τῆδ οεἴσάεπε ἴο τεδά ἴπε ΟἹὰ Ταβίαπιεπὶ ἱπ {πὶ οτρῖπαὶ ἰαησαασε τ (ΑοΙ ν πὰ 
Ῥγεοϊβίοπ." --- χολγ διε. 



ΤΗΕΟΙΟΘΙΟΑΙ ΑΝ Βειιαιουβ ΡυβΒι!ΟΆΤΙΟΝ8, τ 

ΓΗ ΘΕΝΟΗ ΗΙΒΘΤΟΒΥ. 

Α ΡΙΟΤΙΟΝΑΑΥ͂ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΑΝΤΙΘΌΠΤΙΕ5. 
ΟΟΜΡΕΙΒΙΝΟ ΤῊΕ ΗΊΒΘΤΟΚΥ, ἹΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝ5, ΑΝῸ ΑΝΤΙΟΟΙΤΙΕΒΝ 

ΟΕ ΤῊΝ ΟἨΒΚΙΒΤΙΑΝ (ΟἬΥΈΟΗ. ΒΥ ΝΑΒΙΟῦΘ ΨΜΑΕΙΤΕᾺΒΒ. 
Ἐν ὟΝ: Β5ΜΙΤῊ; Ὁ6Τ απ ἈΚΞΠΟΜΌΒΑΘΟΝ 
ΓΟΗΕΒΕΤΗΑΛΜ, Ὁ.Ὁ. ΜΜΈΠ ΠΙαΞιγαϊΐοηβ. 2 Νο]5. Μράϊυμι ὅνο, 

23 135. 6. (4150 ᾿δϑιιδα 1π 14 ραγίβ, 55. 646 }). 

ΤῊΙ5 Δ οΥἹκ σουαμηθηοαβ δα {Π6 ροϊηΐ αἴ νυ ΐο ἢ (πῸ “΄ ΠΙο[ομαγν οὗ {ΠῸὸ 
ΒΊΡ]6 ἢ Ιβανεβ οἵ, ἀπὰ σῖνεϑβ δῇ δοοοιηΐ οὗ {π6 Τπϑιϊταξῖοπς οἵ {Π6 (ἢ τῖβ5- 
τα (ΠΟ ΠΌΠΙ {Π6 {1π|6 οἵ {ἴπ6Ὸὸ ΑΡροβίϊθβ ἴο {πῸὸ ἀσὲ οὗ (ἱ παιυ]επιασπα. 

ΚΕ ΤῊΝ. να] πα ]6. ἀϊοσιοπαῦν Ὀγίηρα νυ πη εαβν ΓΈ ἢ ἃ ναϑὲ πιᾶβ5 οὐ ἱπέουπη  Ίοη, 
Φσσα55 ἴο ΜΜΉΙΟΗ Πα Βιτῃεγίο θθαη γεβιγιοτεά ἰο ἃ ἔενν, ἀπά ἴξ ἀἜβεῦνεβ το ὁσσὰρν ἃ ΡΙαοα 
1. τΠς ΠΡγατγῖεβ, ποῖ οἱν οὗ {πε οἰευρν ἀπά οὗ τηϊηϊσίοτς οὗ πὸ νατίους ἀεποπιπαίϊοηϑβ, 
Βυϊ οἵ Α}} εἀποδίςα Ιαγπιεη.""--“δαλααγί. 

ΠΥ ς ννεϊοοπηα Ψ 1 βσοπιῖπα Ρ᾽βαβιγα τπ6 ἱπιεἰαίογν νο απια οὗὨ 1Π|5 Ἰοησ-εχρεοίεα 
Δ ηα Ἰοπρ- ἀεβιγεά υνοσκ. Οὐν ἢἤγβε ἔδνν σδληοεβ αἵ {Π6 ἀυίῖοϊθβ βυγργισεα τις ἱπῖο {πε 
φοηΐεςοίοη {Ππαὶ [πε τόσου παβ55 ἀπά σοπιρίείθπαϑβ οὗ 115 Ἔχθουζοη ἤανα Ἔχοεθάεα οὐ 
ἩΙρμεϑὲ ἐχρεοίαιοηβ [{ αἀἰβίαποες 8}} [5 σοπιρεεῦβ ἴπ ἰἴ5 οὐ {ἴπῸ6, ΠοῖΠοΥ Οὐπιδῃ, 
ΕὙΞΏςΉ, οὐ ΕΠΡΊ5η."---᾿γισέζελ Ολπγοληκαι, 

Α ΡΙΟΤΙΟΝΑΒΥ ΟΕ ΟΗΒΙΘΤΙΑΝ ΒΙΟΟΒΑΡΗΥ, 
ΤΠΤΈΕΚΑΤΟΞΚΕ, ΒΕΈΟΤΘ, νὴ ΠΟΟΤΕΙΝΕΒ. ΒΥ ΝΑΒΙΟῦΒ 
ΨΕΙΤΕΚΒ. ἘἙαϊεα γ᾽ ὟΜ. ΒΜΙΤΗ, Ὁ.Ὁ.Ἱ.., δὰ Ἐκν. 
ΡΕΟΕΈΞΘΟΝ ΜΆΟΕ, Μ.Α. Μο]β. 1. δῃὰ 11. (Τὸ Ῥὲ Ἵοπι- 
ῬΙεἰβα ἴῃ 4 νοἱβ.) Μεάϊυμη ὅνο. 315. 6, βδοῇ. 

ΤΠ ἌΝ ΟΥΚ 15 ἀθϑισπθα ἴο σῖνα ἃ σοιιριθποηβῖνε ἀσοοιηΐ οἵ {πΠῸ Ῥεῖ- 
50η4], ἴπΠ6 Ταζεγαγγ, ἴπ6 Ἰ)ορστηαδίῖο, ἀπ τΠ6 Ἐποο]βιαβίιοαὶ 16 οὗ {πΠῸ 
ΟΒατοῆ ἀαγίηρ ἴμ6 ἢγβδί εἰσας οεπίιγοβ οἵ ΟΠ γι ϑεϊδηϊίγ, ἀπά, ἰπ οοΙη- 
Ὀιπαίίοη τυ ἢ {με 1)1οἰοπατν οἵ ΟΠ Ἰϑιαη ΑΕ αἰΈ165, 1 1} αἤογά, τ 
15. Βε]ενεά, [Π6 πιοϑὲ σοπιρ]εΐα οο]]δοίίοη οὗ τηδίετα]ς ἔοσ {πΠ6 ΟΠατοῇ 
βίου οὗ {παὶ ρεγϊοα νη ϊο Πα5 γεῖ θθεη ΡᾺὈΠ5Π6 4, ΕἸΓΠοὺ ἴῃ Επρ]απα 
ΟΥ̓ αὐτοδά. 

“ΤΕ ἴς ἃ σγεαΐ οὐβάϊε το ΕΠΡΊ 5. ΒΟΠΟΪΑΥΒἢΙΡ ἀπ ΕΠ σ] 5 ἢ {Πμεοοσν ἴο πᾶνε ργοάαιιοεα 
ἃ ΜΟΥΚ ΠΚο 1815, [Ὰ}} οὔ τῆ6. τεβα]ι5 οὗ οτρσίπαὶ ἀπά Ἰαθουίοιιβ βειαγ, νν πο ἢ ΡΕΟΡΙΕ οἡ 
αἰβετγεπῖ οἰάε5 οὗ ἀἰσρυϊεα απεβείοπβ, απ ἀϊβετγιηρ ἴῃ νίενν ροβϑίθ]ν ἔγοπι {πε τευ 5 
οὔ {πε ἀγίῖο]εβ, παν ΘΟηβαΪῈ υν 1 50. ππιοἢ σοπἤάεηςε, παΐ {ΠῈῪ 0ν}}} Ππα βουπὰ πὰ 
ψΑΙ ΆὉ 6 ἱπίογπιαϊίοπ. ΤῊΘ βάϊτζους ΤΑΥ͂ ΜῈ 7π5ῖῖσα ρας ἐογιναγά {πε οἱαῖπι {πα {πεν 
Πᾶνε πιαάς δοσα}ββιθ]ε ἴο 41} εὐχποςίεα ρεύβϑομβ ἃ σύθαϊ πιᾶς5 οὗ ᾿πίογπιαϊίοπι ΠἰςΠετῖο 
ΟὨΪν ἴμ6 Ὀσίνηερε οὗ κει απίβ νὰ Πα οοπηπηδηᾷ οἱ ἃ ἴασρα ᾿ἰργαγν."- -- 71 Ζγιες. 

“ΕἾΝ ε ποῖ οἡἱν δάπιης πε ὀρρογίιπθπθϑϑ οὗ [Π15 βησευρυῖβε, οὗ νοι τΠῈ ἤγϑε νοϊαπια 
15 θεΐογε τι5, θὰὰξ να ὑνεϊσοιῖπα ἢ 1 δοοϊαπιαίίοη. Πα σοπάιιοζοΥϑ νν1}} σοπέευ ἃ σσεαΐῖ 
Ῥεπεῆς ἀροὴ ἴπῸ ἘΠΡΊσῃ ΟΠγο ἢ ἀπα οἰεῖσν ἱπάεθά, θυ Ξρεοῖ πο }]}ν ἀροὴ βιιάθπίβ 
ΨΠοος Κπον]εάσε ᾿ς σοηῆποά ἴο {ΠΕ ῚΓ τποῖπεῦ τοηρῖα, ὈΥ Ρτοϊεβοτίηρ πὰ σαυγυῖπε: 
τΠγοΌΡ α ΤὈϊοιοπατν οἵ ΟἩτβεαη ΒΙΟρσυαρὴν ἴῃ ΉΙΟΠ {ΠΕ σᾶπια ραζίεπί ἱπάπιβίγν, {πε 
5ΆΤΩΘ 5ουιρα]οιις ἔα ἴγηε 55, [6 βάπιε ρΡαγαπιοιπηὶ γτεραγά ἔογ {ΠῈῸ ἰπίθγαβίβ οὐ ἨΪβιΟΥΙ ἃ] 
ττατἢ 15 πιαϊπταϊποα, 85 ἴῃ ργδνίοιιβ πα πιθεγϑ οὗ {Π15 ἱπηρογίαπε βεσῖες,, ΕῸΥ ἡ Ῥυσαοῦῖσα! 
Ῥυγροβαβ, δἂ5 ἴπεν αν, {πε εἀϊζογῦβ. μβανε ργοάιιοσςε οπε οὗ {πε πηοϑὶ τιβεῖι! νου κα οὗ 
τῃ15 σεπεγαίοη." --Ολπγοὰ Οπαγέογάν Κευΐετυ. 



6 ΜΗ. ΜυῃβΑγ 8 {181 0Ε 

ΤΗῈ ΘΤΌΔΕΝΤ 5. ΜΑΝΤ ΑΙ ΘΕ. θ8ΠῸ ΤΕΒΤΕΣ 
ΜΕΝΤ ΗΙΘΤΟΚΥ. Ττομ {πε Οτδαίίοη οἵ ἴῃς Υ̓ου]α ἴο {πε 

Ἐδίστη οὗ {Π6 7ενν78 ΠΌτα Οαριϊνιγ. ΔΝΊΠ ἀπ Τηϊγοάποίίοπ ἴο {πε 
ῬοΟΟΚΚ οἔτπς ΟΙἹά Τεβίατηθπί. ΒΥ ΡΗΠΠῚΙΡ 5ΔΠΤΗ, Β.4. πὰ 

ΔΙαΡ5 «πᾶ πιπηθίοιι ΝΥ οοάοιί5, Ῥοβί ὅνο. 75. (ώ. 

“ΟΥ̓ ΘΓ οὐ Δ πα, 845 νν6}] ἂς οὔ ὕτεεοε απὰ Εοπια, νὰ μαννα Πἰςίουϊεβ οὗ α βοῃοϊατυ- 
Π|Κ6 σμαγασίεσ; θὲς ϑογίρτασε Πϊβίουν μας ποῖ ῬεῈπ 50 σαγείι!!ν ΟΥ̓ 50 {ΠΥ ἐγεαϊεα 
Ὀεΐοσα. [{15 ποῖ ἃ {π||6 βιυγρυιϑίηρσ {Παΐ 4 5 ]εςὶ οὗ βυοῃ πηΐνευβαὶ ᾿πηρογίαπος ἀπά 
ἰπίεγεξε 5Βου]ὰ Πανα 50 ἰοηρ θεεπ ἀϊδτεσατάεα. ἽΠ15 νου Κ 15 νεσν ΔΌ]ε ἀπα βομο αυὶν." 
- Ηεσέογαηι Τ Ἴητες. 

ΤΗΕ ΦΤΌΡΕΝΤ ΜΑΝΌΛΙ, ΟΕ ΝΕῪ ΤΕΘΤΑ- 
ΜΕΝΊΤΊ ΗἩΙΘΤΟΝΥ. ΝΠ δὴ Τπιἰτοσιποίϊοη, οοπίαϊηϊηρσ ἴΠ6 οοη- 
ποοίϊοη οἵ ἰῃς ΟἹά απὰ Νεν Τεβίαιηθηΐ5. ΒΥ ΡΗΠΠΠΡ ΒΜΙΤῊ, 
Β.Α. ΜΠ Μαρϑβ αμα ϑνοοάοσιιῖβ. Ῥοβί ὅνο. 75. δώ. 

“ΓΉεβε Δδπιιαϊς νν}}} πὸ ἀουθε οὈίαϊπ ἃ Πάδου οἰγου]αϊίοη ἔπαπ ἔπ Ξτα]αῦ νοϊαπιας 
οἢ Ὅτεεσε οὐ οπια, 5 ἴΠε Ξυθ]εσς τηδεζεγ 15 οἵ ννἹάεγ ἱπίεσγεβε, ὅγε ἅτε σἱδά ἴο βὰν 
τας τῃεξ ἴοπε οἵ {ΠῈπΠὶ 15 ἘΠΕ ΠΕΪΥ ΤΕ νΈΥΈ Π[18].᾿-εοληγοληηατι. 

ἃ ΝΑΙ ΓΕΒ ΓΕΙΡΤΌΝΕ ΗΙΘΤΌΕΥ ὑπὸ τν 
ΟΙ ΑΝῸ ΝΕ ΤΕΘΤΑΜΈΝΤΘ, ἴῃ ΤΉτεε Ῥατίβ. 1.--οἰά 
Τεβίατηθπί βίου. 11.---(οππεοίϊοη οἵ ΟἹ απ Νεν Τεβία- 
τηθηΐβ. 111.-Νον Τεβίαπηεηί Ηἰβίουυ ἴο Α.Ὁ. 70. Ἐάιοα ὈγῪ 
ἍΥΠΠ1Π1ᾺΜ ΘΜΙΤΗ, 0.0.1. ὙΠ 40 ΠΙιυιβίγαϊίομβ. 1όπιο. 

33.. θΖ. 

“ΤῊΪ5 Δ Ὀυϊάσιπεπί οπηϊῖα Πποιμῖηρ οὗ νἱζα] ᾿πηροτγίδποα, ἀπά 15 ργεβεηΐθα ἴπ βυοἢ ἃ 
Βαπᾶν ἴογπι πᾶὶ ἴξ σαπποῖ [81] ἴο θεσοπῖε ἃ νδίμαθ]ε αἱα το τπῈ6 655 Ἰεασγπεᾶ Β10]ε 
Θιμαάεπι. ὍὮγ. Υπι. ϑπηιτῃ᾿ 5 ἰαθΟυΥ5 ἀγα 50 νγῈ}} Κποννη {Πδῖ ᾿ἴ 15 ἸΠΠπεσΈββαῦν ἴο δα α 
τῆοτα ἴμδη [μδὲ ἢς μαβ ργοάαςεά τ{Π6 θεὲ τηοάθσῃ θΟΟΚ οὗ 115 Κἰπά οπ πε θεβὲ ῬοοΚ οὗ 
4}1} ἀαγϑ πὰ 81] {ἰπ|6.᾿᾿-- δ εοῤῥο᾽ 5 ἤαραξίιε. 

«ΤῊ ϊςΞ ννουκ 5 ἱπτεπεα ἔου γουηρεῦ ΟΠ] άγεπ, πα σοπίδϊπϑ ἃ σοοα ϑυτηπιατν οἵ Πα 
Ἠϊξίοσίες οὔ τ1πηε ΟἹ δπὰ Νὲεν Ταβίαιηθηΐβ, ἢ ἃ Ὀτίεῦ ϑυιπηπιατν οὗ πε σοππαοζίηρ: 
Ῥεγῖοά. ὙΠετε ἅτε ἃ ἴεν ποΐῖεϑβ, ἰπϊεπάεά ἽἨΙεΗὴν ἔου {πε τεϑοπεσ. [τ 15 ἃ ρεγίξοιν 
τηδΥνϑ!]οι5 ὑνοσκ οὗ οοπάςπβαϊϊομ, σοηΐαϊ πη 85 1Ὁ ἄοεβ, ἴπ 50 51Π|8}} ἃ βραᾷςε, 50 ἢ ὯΒ 
1τητηθη56 δπιουπέ οὗ δοοιγαῖα ᾿ηξογπηατίοη 45 ἴο Βοήρίιγε ἔβοϊβ."᾽ - -ολη διε, 

ΑΠΙΞΤΟΒΥ͂. ΟΕ ΤΗΕ ΑΝΟΤΕΝΤ. ΘΕΈ πδει 
τὲ ἙΑΚΙΙΕΘΤ ΚΕΟΟΚῸῺΒ ἰο πε ἘΑΤ,Ν, οἵ πὸ ΝΈΒΤΕΕΝ 
ἘΜΡΙΕῈ, Α.Ὁ. 476. ΒΥ ΡΗΙΠῚΡ 5ΜΙΤῊ, Β.Α., Αὐἴδοῦ οὗ 
“ΤῊ ϑιπάξηϊ 5 ΟἹ απᾶ Νὰν Ταβίαιηθης Ηϊἰβίουυ," ἄς. Ἐὐαυσίῃ 
Ἑαϊοη, νι Μαρβ πᾶ ΡΙαηβ. 3 ο]5. ὅνο. 315. 6. 

««Ἠϊς φοϊηϊς οὗἉ ἐγαηϑίτοη ἀγα ὙγῈ}} σπόξεπ, απὰ Ἠἰβ 46 ἀπά νδγῖουιβ ρβαπογάπηα οὗ 
ῬΥΪποῖρα 165, ροννεῦς, Πα ἀοπιϊηῖοπθ οἰ εν δταηρεά. Ηδ Βὰ5 δνδηεὰ Πίπιβεὶῦ 
ΠΌΘσγΆΠν οἵ τῃε πενν Πἰσμῖς ἤσουν Ὀγ τεσεπέ ἀἸξοονευν ἀπά ΡΒ] ΟΙοσΎ ἀρὸπ ἔμε ΔππΠ8]5 
οὔτε Εδλϑε; ἀπά ἴῃ 81] τμαῖ γεϊαϊεβ ἕο 1π6 οὐθηῖαὶ εἰηρῖγεβ δηὰ Αἰτίοαη Κιηράοπιβ οὐ 
ΤΕΡΌΌ]1ο5, Ηϊβ ἡγοῦ 15 ΓᾺΥ ἴπ δάναποε οὗ δὴν Αποΐεπι Ηἰβίουυ ἴῃ οὐγ ἰαπρααρα.".-- 
δ αέηεγάαγ Κούΐετυ. 

“ΤῊξε 5Εγ}]16 οὔ πε νοϊατηθϑ ἴ5 συβίαϊπεα ψ ἢ πε Ἔα 88] ἴοπε οὗ ἃ βἴμρθ, αὐϊε, απ- 
ἱπιραϑϑίοπεά, ἀπά αἰ πιπεα Πιβιουίαῃ τπγουρθοις.".---  ἐλδηεδ1ε7». 



ΤΗΕΟΙΟΘΙΟΑΙ. ΑΝΌ ΒΕΙΙΘΙΟυδ Ρυβιει!ῸΆΤΙΟΝδ. 17 

ΕΟΗ 80ΗΟοΟι 8 ΑΝΌ ὑουνα ΡΕΒΒΟΝ5Β. 

ΠΕ Τ᾽  ἈΝΟΙΕΝΤ᾽ ΠΡΤΟΒΥ ὍΣ ΤΗΕ 
ἘΑΒΤ. τοι {πε Ἐδι]εϑὲ Τίτηθβ ἴο {π6 Οοπαιιαβί οἵ ΑἸθαχδη θυ 

1Πη6 ατεαΐ ; ἱποϊπάϊησ Ἐργρί, Αβϑγιία, Βαρυ]οηΐα, Μεϊα, Ῥεγϑβία, 

᾿Αϑία Μίμοσ, απᾶ Ῥμοωπίοῖα, ΒΥ ΡΗ]Π1Ρ 5ΜΙΤΗ, Β.4. Νν»οοά- 

Ὁπ|Ξ., Ῥαθβὶ ὅν; 5: θ᾽. 

“ΟἿΥ φαἀπιϊγαίίοη οὗ ἴΠῸ πιοάς ἴῃ νυ ΠΙ ἢ ἃ αἰ συ ἴα 5Κ μας θεεη ρουίουπιεὰ 5 σογάϊαϊὶ, 

ΔΗ ννῈ 8416 βιιγρυιβεα 1Πδξ ἃ Πϊβίουυ οὗ [Π15 παΐυσθ, οι πη αϊπο ᾽π ΠΆΤΊ65 ταῖΠΥ πη ἴῃ 

[δεῖβ, σα ρζονε δι ἢ αἰγασίὶνς γεδάϊηρ." --ϑαζηεγαάαν ΜΝ εύυΐοτυ, 

ὌΠ ΜΓ ἈΝΟΊΕΝΤ ἩΙΒΤΘΕΥ ΘΕ ΤΒΕ 
ἘΑΘΤ ; ἴοι ἴπΠ6 Ἐλαυ] οὶ ΤΊη65 ἴο {πΠ6 (οησιιαβί οἵ ΑἸθχαηάδυ 

1η6 ατεαί. ΒΥ ΡΗΠΠΠΡ ΘΜΙΤῊ, Β.Α. ΜΙ γο δγοοάουί5. 

Ιόγηο. 3.5. 6. 

ΚΟἼΤΉϊ5 ῬΟΟΚ 15 ᾿πτε πε το ΞΙΡΡΙΥ {πὸ ἸδαυηοΥ ν1Π βότὴς ἱπίου πηα του γεβροοίηρ {ΠῈ 

Ἐαϑίευη πδίϊοηβ, ν [ἢ ὑνΠΙοἢ Πα σοπι65 ἴπ σοηΐαοξ ννΠ116 τεδάϊηρ {ΠῈ ΠΙϑίου!εβ οὗ ὔγεθοα 

Δηα Βοπηα; τπά ἴο 5εῖ Ῥεΐογε {π6Ὸ6 σεμπεγαὶ γεδάευ ἃ Ὀγεῦ ἀσσοιπὶ οὗ {πῸ σοιγβα οὗ 

δποῖεπε οἰν ]Π]βαίίοι ἴπ 115 Θαυ]αϑὲ βεαΐβ, Βεϑάθϑ 1Π15 σΈπεΥα] Ραγροβα, ἔπε ΌΟΟΚ ἰ5 
ΦΡΘΟΙΆ ΠΥ ἀεϑῖσπεά ἕο αἱά {πε βάν οὐ τῃῈ ϑογίρίμγεβ, ΒΥ ΡΙδοῖηρ ἴῃ ἘΠΕῚ ἔσιιε Ηἰβιουῖοαϊ 

γε]ατοης ἐμοβα δ᾽] βίοηβ ἴο Εσγρί, Αϑϑυῖα, Βαρυ]οπῖα, ῬΠσθηϊοία, ἀπᾶ πὸ Μεάο- 
Ῥεγϑίαη Ετηρῖτγα, ὑνΒΊΟ ἢ ἔουτη {πε θαοκ- στουπα οὗ τῆς Ὠΐβίουν οὗ [5786] ἔγοτη ΑἸ ΥΆΠ απ 

ἴτο Νεμοπαῃ. ὙΠῈ Ῥγεβεπέ ἡνΟΥΚ ἴα ΔΠ πα Ἰβροηβαῦϊα δάϊαποὶ οἵ ἔπε ὁ ΘΑ]. 

Θουίρίυστε ΗἸβίουνυ ᾿᾽; ἀπ ἰῃς ἴννο πανε Ὀξεπ νυυιτῖεη ἜΧΡΥΘΞΘΙΥ ἴο θῈ τι5ε4 (ορεῖποι. 

-- ̓γεζαςε. 

ΕΠ ΗΠ ΘΝ ΒΘ. ΒΥ {|| Ἐδν: ἢ: 1 ΒΝ ΒΒ 

1αίς Μαγραγεῖ Ῥχγοίδββου οἵ [ν᾽ αἱ (δια υάσα, δ ἘΠ Ίοη, 6-. 

“ΕἸΤῊ 6 νγαστητῃ ἩνἪ ὙΠ ἢ Πα ἰπϑιβίβ οἡ ἔπ 8 ΘΔΥ͂Κ Δη6 γὰρ! βργεδά οἵ (τιβεϊα πεν 
85 ἃ Ῥυοοῦ οὗ 15. ἀϊνὶπε οἱ βίη, [Π6 παϊπτιῖα ἀπά ἱπρεπίοιιβ ᾿θαυηῖηρ ὙνΊ ἢ ν οι Πα τηδίη.. 
ταῖηβ ἴτ, {π6ὸ ἄδερ ᾿πηρογτΐδπος α αἰΐβοποϑ ἴο 1, γε 4} ἔουοι Ὁ] ν ἴο Οἷα" τα 5. ἃ Ρἤαβα οὗ 
αἰβοιυβϑίοπ υν πο ἢ Παα αἰπποϑὲ ραϑϑεα αὐναν ἷπ {Π6 Ἔν σ 5ΠΙ τ πρ ΡΟΙΘπιῖο5 οἵ το] σῖοπ ἀπά 
᾿πΠάεἸἸν.᾿-πτποραγέογίν Καὶ ἐυέετυ. 

ΠΙΞΤΘΕΥ ΚΝ ΤΕ ΟΗΠΒΡΗ ΟΕ. ΘΡΟΟΤΙΑΝΘ. 
ΒΥ ΕΑΝ 5ΤΑΝΙΕΥ. ϑεοοπά Εαιοη. ὅνο. 75. 6. 



8 ΜΗ, ΜυΒΠΑΥ δ {]5 ῚΤὀ ΟΕ 

ΗἸΙΘΤΟΕΑΥ͂ ΟΕ ΤΗῈ (ΠΒΙΒΤΙΑΝ Γ(ἩΠΒΟΘΗ. Ῥρσι 
16 ΑΡΟΘΤΟΙΙΟ ΤΙΜῈΒ ἴο [Πὸ ἘἈΕΕΟΒΜΑΤΙΟΝ, 1517. ΒΥ 

1. ΟΚΑΙΟΙΕ ΚΟΒΕΆΥΘΟΝ, Μ.Α., ὕαποη οἵ Οδπηίερυτϊγ. 

8 ο]5. Ῥοβί ὅνο. ὅς. εδοῇ. 

“41 σδηποΐῖ σοποεῖνα, Οἢ 8 5ΠπΊ4}16Γ 5οαὶθ, ἂν ῬΟΥΚ ΨΨΏΙΟΗ νου] τηοτς συϊάε βεαάεπίς 
ἴηἴο ἃ οαῖπι, ἱπηραγαὶ, σα πα ϊά νίενν οὔ πε σοιγβα οὗ ἀϊσευσθεά Πἰβίουν ἀπὰ εςοϊοϑϊαβεϊοαϊ. 

ῬΟΙΙΙΟΒ, ἴπ ΓΟΥΠΊΕΥ ΟΥ̓ ἵπ Ῥγεβεηΐ {ἰπ|65, ἵπαπ (ποι Ἐοθετγίβοπ᾽ 5."-- θδαϑι ἡ ἩΤεςέ- 

27127ι5767΄. 

“ΤΟ Ἕποη ΕΟΡογίβοπ᾽ 5 νου Μη] ΑἸννανϑ Ὀς εβίεεπγεά ας ἃ τοχί-ῬοοΚΚ ἔου {πε Ξε θπε, 

Ὑν Π116 ἀπε Ποϑὶ οὗ γείθγεποαβ νυ τ  ΠΙΟΠ Πα Πδ5 κι θα Πῖβ ρασας 1} θὲ ᾿πναϊ δ ]ε ἃ 5 
ἃ βυῖϊάε το {πε πιούε αἀναποεα ᾿παιῖγογ." --ιϑαζηγάαν Κευΐετυ. 

“ΟὉδηοη ΒΟΡεσίβοηβ ΟΥΚ Πα5 ἴακοη ΠΙΡΉ ὙΠ 85 ἃ βίδπάδλσζαά δυϊπουιν, ἀπά μας 

επάιγεα ϑαιιϑίδοϊουι ν ἐπεὶ ογάφαὶ οὗ ἃ βεαγοῃῖηρ οὐ Ἰοῖσπι. ΕὟΟΠι πε παΐπγε οὗ 115 
50] εοῖ, ἀπά [πὰ 5ρδοε οὗ τἰπιε ἴξ σονεῖβ, 1 βεὲπι5 παΐυγα! ν ἴο ΟΠΆ]]εηρσε σοτηρεβεϊτοη 

ὙΠ Ῥεαπ ΜΠπιδη᾿5 " Ηβίουν οὗ 1 τη ΟΠ τι βεϊαηῖεν ;᾿ Ῥαΐξ, ᾿π τα, τη 6 ἔννο ῬοῸΚ5 

τὰ υυυϊτέεη ἔγοπι ἃ ἀἸ εγεπὶ ροὶπὶ οὗ νίενν, ἀπά την Ὀς τεσαγάεα δ5 πηβείπρ ἴΠεῸ ννδηΐβ 

οἵ ἀϊεγεηΐξ οἰαβϑεβ οὗ τεδλάεγβ." ---ϑοοέέζεν σπαγαάζαλι. 

ΗΙΘΤΟΑΥ ΟΕ ΤΗῈ ΨὙΕΥ͂5, ἤοιὰ τπὸ Ἑδηϊοϑὲ Ῥεποά 
τὸ Μοάεδγῃ Τίιηεβ. ΒΥ Η. Η. ΜΙΠΜΑΝ, 1.}., Ἰαῖα θεδῃ οὗ 

ΞῸ  ἘΆΠ 5: 3 ν015: Ῥοκῦϑνο. 185. 

ΘΟΝΤΕΈΝΤΟ: 

ΤῊς Ῥδιίγιασομαὶ Αρε---Ἴογδεὶ ἴῃ Ερσυρι-- Πε Τ)εβεγι--- ΤῊς Τηναϑϊοη-- Τῆς (οπαιεει--- 

ΤΠε Ππᾶρεβ- -ἼΤΠηε Μοματοῆν-- [πάλῃ δαὰ 15γδε]- -Τ ες Ἡ]ρῊ Ῥυϊεβίϑ. 
ΤΠς Αβππιοπξεαπς--Ηετοά--Τ ες Ἠεγοάϊδη ΕἌΠΙ]Υ--- ες Κοιπαη (Όνεγπους-- Υερατα- 

τἰοηβ ἴοσγ ἴῃς αι--ἼΠε δ νατ---ϑίερε οἵ Τεγυβα!επι--Τεγπηϊπαΐϊοπ οὗ {πεῸεὶ Αγ δῦ--- 

Βδγοςμαῦ-- Τῆε Ῥαιγίασγοῦ οὗ πε ἽΝ εϑῖ, απ τῆς Ῥγῖπος οἵ πε (αρενιν. 
Τιυάαΐστηη πᾶ (για πῖῖν --- Ππάαῖσπη πα ΜΑΠοπιπηεάβηϊςπι---Οο]άςεη Αρε δπὰ ἴσου ἄσε 

οὗ Τυάαῖσπι-- - [εἰν ἴῃ ΕΠΡΙαπα--’ εννδ Ἐχρϑ! !εαὰ ἤτοπη ϑραίη--- [εὐν οὔ. Τία]νυ-- 

ΔΙοάοτγη [πιά 4ϊ5π|. 

ΗΙΘΤΟΑΥ ΟΕ (ἨΗΒΙΘΤΙΑΝΙΤΥ, ἱποπι ἔμ6 Βιπῖ οἵ 
ΟΠ τῖβὲ τὸ {π6 Ἑχεϊποίίοη οὐ Ῥαρδαηῖβηι 1ῃ {Π6 Ἀοιηδη Εγηρῖγο. ΒΥ 

ὍΒΑΝ ΜΙΙΜΑΝ, 3 Νο]5. Ῥοβί ὅνο. 185. 

ΟΟΝΤΕΝΊΝ. 

ΤΗς Ταΐ οὗ (τισι -- ΟΠ γἸβεϊαηῖεν ἀπά Τπιἀαϊςπη--- (τ βεϊδηϊν δηὰ Ῥαρδηϊβπι---(οηβεῖ- 
ταῦοη οὗ (Πγιβίίαη. Πα το 65 - Ματοις Αὐσεϊτς πε ῬΒΙ]ΟΞοροΥ---Ρεσβεουτοῃ 
ππάεγ ΤὨιοοϊειδη---(Οπείαπεῖπε πὰ 5 Θοη5--- ΤΥ ΠΙτατῖαη (ΟΠέτονετϑυ --- []]18η--- 
ἈΒΡοϊϊοη οἵ Ῥαραπίὶϑπι--- ες ὅτεαὶ Ῥγεϊαΐεβ οὗ {πε Εαβξὲ απὰ ὙΥεϑι-- [ἀγοπια ἀπὰ 

τῆς Μοπαβιῖς ϑιυϑβίεπι--- ΡΌΌ]1ς Θρεοίδο !65--- τι βιίδη 1 ἀτεγδίαγε---Ἡ γβδεαπιῖν απὰ 

τῆς ΕἾπε Ατίϑ. 



ΤΠΕΟΙΟΘΙΟΑΙ ΑΝΌ ΒΕΙΓΙΟυδ ΡυΒΙΕΙΟΑΤΙΟΝ8, 9 

ΗΙΒΤΟΑΥ͂ ΟΕ ΚΑΤΙΝ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΊΙΤΥ, ἱποϊπάϊηρ {πα 
οἵ {π6 Ῥορεϑ ἴο {Ππ6 Ῥοπεϊβοαία οἵ ΝΊοΠοΙας ΚΝ. ΒΥ ὍΒΑΝ ΜΙΠ- 
ΜΑΝ. ον οΪβ, Ῥοβί ϑνο. 54-. 

““ ΤῊΪς ννουῖς ἴπ ἴδοξ, ἔγοτη Ῥαρσίπηΐπηρ ἕο δπά, νν}}} Ὀς οο- οχέδηβινα νι τπ6 Οτϑαΐ 
Η!βίογν οἵ ΟἸρθοη. [{ ννὰβ παίιγαὶ ἐπὶ ἃ (τ βίϊαπ απ ἃ οἰδεύργιπδη 5ποι] ἃ ννῖϑῃ ἴο 
ΔΟσΟΠΊΡΑΠΥ {πᾶς νγοπάδυίι! ρογίογπιαπος (ῃγοιισὴ (5. ννῃο]α σοιτθα, ἀπά ρίδος {πὰ 
τε! ρῖοπ, νυν ἢ 1Ε 50 σοπβιδ εν πιϊδοοποοδῖναβ, ἴῃ ἃ ποῦ ἐανοιγαῦ!α σῆς; ἀπὰ ἰξ ἰ5 
οὐεά 4016 ἴο τπς δαΐπουῦ ἐπαΐ, νι {Π6 σἰποεγεβέ δἰτδοηπιθηῖ τὸ ΟΠ γιβεϊαπιέν, μῈ 5μου]α 
Πᾶνε ΔοσοΠΊΡ Ι5ῃ 84 ΗΪ5 ΡαγΡΟΚΘ ἴπ 50 αἱ ἀπ σαπάϊα ἃ βρί γι, πα υν ἢ σαοῖ ἀῃ Ἔχοπιρ- 
τίοη ἔγοπι ργο βϑοίοπαὶ 185." -- ἤες ἐγεζιςέρν'  ευΐφτυ. 

ΓΕΟΤΌΒΕΡ ΟΝἨὁ ΤΗῈ ΠΙΘΤΟΕΥ͂ ὍΕ ΤΗΝΕ 0ΕΥΊΞΗ 
ΓσΗΌΚΟΗ. Βγ Δ. Ρ. σΘΤΑΝΊΤΕΥ, Ὁ).})., εαη οὗ ΝΥ δϑίμϊπϑίθυ. 

Μη γε ἀρια ιϑεεογιαῖ «δε)165, ΑΡΥΑΠαηι ἴο {Ππ Οαρεϊνιγ. ἍΥΠΠ 
Μαρβ. 2 Νοϊβ. ὅνο. 24.. 
72ἐν δέγίές, ἔγουα {π6 (αρεϊν!γ ἰο {π6 ΟΠ τ ϑιίαη γα, ὙΝΊΠ 

Μᾶρβ. ὅνο. 145. 

ΓΕΟΤΌΆΒΕΚ ΟΝ ΤΗΕ ΗΙΒΤΟΕΥ͂ ΟΕ ΤΗΕ ΕΛΘΤΕΕΝ 
ΓΗΌΚΟΗ, νι απ Τηϊγοάιιοίίοπ οπ {π6 ϑιίπαν οἵ ἘπςοΙ ββἰαβεῖοαὶ 
Ηϊβίουγ. ΒΥ Α. Ρ. Θ5ΘΤΑΝΙΕΥ, 2).})., Τθβαῃ οἵ ΝΥ δδιτηϊπβίου. 
ΕἸΠῚ ἙαΙοη. ὙΠ Μαρβ. ὅνο. 120, 

ΟΟΝΤΕΝΊΤΊΞ. 

Τῆς ῬΡτγονίποε, δέν, ἀπα Αἀναδιίαρες οὐ Ἐςοεβίαϑεϊοαὶ Ηἱβίουυ -- - ΤῊς Ἑλϑίοση 
ΟΒυτοἢ -Οοὐπο}]} οὗ ΝΊοςαα, Α.Ὁ. 325-- ΤῊς ΕἸΠΡοτγοσ (ὐοπβίδμπεϊπε-- ΑἸ παπαῖ -- 

Μαπμοιηείδηϊβπι ἀπά τῃς Ἐαςίεση ΟΠμΠαγοἢ--Τῆς Ἰλυϑοῖδλη ΟΠ το ἢ---ΤῊς Ῥαιτγίδγοῃ 

Νιοοη---Ῥείεγ (ῃς Οτεαῖ ἀπά τπΠῸ Μοάδγηῃ ΟΠατοῇ οὗ Ετιβοῖα, 

ΤΗΕ 5ΤΌΡΕΝΤ᾽ ΜΑΝΌΛΙ, ΟΕ ἘΓΟΠΕΒΙΛΘΤΙΟΑΙ, 
ΗΙΘΤΟΝΥ. Α ΗΙΘΤΟΑΥ ΟΕ ΤῊΕ (ΟΗΚΙΒΤΙΑΝ ΟΗΠΈΘΗ ΕΚΟΜ 

ἸῊΒ ΕΑΚΙΙΕΒΤ ΤΙΜΕῈΒ ΤΟ ΤΗΕ ΕΠ], ΕΒΤΑΒΙΙΘΒΉΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΕ 

ΗΟ ἈΟΜΑΝ ἘΜΡΙΚΕ ΑΝ ΤῊΕ ΡΑΡΑΙ, ΡΟΝΕΚ. ΒΥ ΡΗΠΠῚΡ 

ΞΘΜΙΤΗ, Β.4., Αὐΐποῦ οὗ {πὸ ““ ϑεπάρης 5 Μαπιιαὶς οἵ ΟἹ απ 

Νενν Ταβίαμηθηΐ Η]βίουυ." ΝΠ ΜΝ οοάσιί5. Ροβὶ ὅνο. 75. δώ, 

ἘΠ ΤΌ ΕΝΤ  ὙΜΆΑΝΑΕΤ ΕΒ ΟἜΝΟΙΙΘΗ 
ΓσΟΗΒΟΗ ΗἩΙΘΤΟΕΚΥ, ΕΚΟΜ ΤῊ ΚΕΕΟΝΜΑΤΙΟΝ ΤΟ 
ΤΠΕΠΕ ΘΙΕΝΟΙΝΟ ὍΝ  ΟΟΝΝΘΘΟΆΑΤΙΟΝ ἹἽΝ ὙΠΕ 
ἘΠΤΟΉΤΓΒΕΝΠῊ ἘΕΝΝΤΌΝΥ. ΒΥ Ἐπν. ἃ. Ἃ, ῬΕΕΥ, 
Οαποη οὗ 1 ποο]η. Ῥοβί ὅνο, 75. δ, 



1ο ΜΗ, ΜΟυΠΠΑΥΘ {1561 ΟΕ 

Α (ἩΠΕΓΟΗ ΠΙΟΤΙΟΝΑΒΥ͂: « Μαῆυαὶ οἵ Βείδγεπος 
ἴου ΙΕΒΟΥΜΕῈΕΝ «δπὰ ΘΤΌΘΕΝΤΘ. Βγ ὟΥ. Ε. ΗΟΟΚ, 2.2., 

1αΐε Πθδη οἵ Ομ ομεςίοσ. ὍΤεπηῖῃ ἘδΙτοη. ὅνο. 16-. 

“Α Ῥοοκ ψῃϊοῃ οαρῃε το ΡῈ ἐουπά οπ {πε 5ῃεῖνεβ οὐ Ἔνεγν οἰεγρυπηδη, Ῥεΐπρ' Δπ 
᾿πνδίυαῦ]ε πιαπιαὶ οὗ ᾿πίογπηδιϊοπ οα Ἐν εΥΥ 5.0] εοῖ Ρεγίαϊηϊηρ; το Εἰ σοἸεβιοίοσν, με μεσ. 
ἴῃ ἰζ5 Ηἰδίοιϊςαὶ, [μθοϊοςίςσαὶ, οὐ ργδοιῖςαὶ δηὰ Ἰεραὶ ἀςραυίπεπῖς."--- "7ογηιῖρ Ο Ἀγογιίοίο. 

ΤΗῊΕ ΤΑΙ͂Ν. ΑΝ ὍΤΗΕΕ ΠἸΤΕΒΑΕΥ ππ- 
ΜΑΙΝΒ5 ΟΕ ΤΗΕ ΤΑΤΈ; ἘΜΑΝΌΒΙ, Ὁ ΤΞΟΗ, ὐπἰὺὶ πα 

Βηεῖ Μεμιοῖγσ. ϑεοομα Ἑαϊτίοη. ὅνο. 125. 

ΟΟΝΤΕΝΎΘ: 

ΤῊΕ ΤΑΙΜυΡ. ἙἜΟΜΑΝ ΡΆΘΘΙΟΝ ΘΈΑΜΑ, 
ΙΞᾺΜ.- ΘΕΜΙΤΙΟ ΡΑΙΜΕΟΘΚΑΡΗΥ, στ ΕΕ,ΑΝῸ 
ἘΘΥΡΥ, ΑΝΟΙΕΝΤ ΑΝῸ ΜΌΡΕΕΝ. ΤαΑναύυάσε58. 
ἩΈΚΜΕΞΒ ΤΕΙΞΜΕΟΙΒΤυϑβ. ΘΑΜΆΕΞΒΙΤΑΝ ΡΕΝΤΑΤΕΟΟΘΗ. 
ΤυρΕο- ΑΚ ΑΒ. ΜΕΤΑΡΗΥΞΙΟΒ. ΤΗΕ ΤΑκουΜ8. 
ἘΕναν᾽β “1.Ὲ8 Αρότεεϑβ." ΒοΟΚ ΟΕ Α5ΗΕᾺ. 
ΤΗῊΕ (Εεουμενισαι, (Οὐ ΝΟ. ΑΚΑΒΙς ΡΟΕΤΕΥ. 
ἈΡΟΒΤΟΙΠΙΟ, 5ΕΡΙ8. 

ΤΗΕ ΤΑΙΝΤῸ : κεϊεοιεα Ἐχιταοίβ, ΤΠ ΘΗγ 1ΠΠπβίγαϊίνα 
οὔ [Π6 Τεδοπίηρ οἵ [πΠ6 ΒΙΌ]6. ἍΝ Ί δὴ Τηϊγοάποίίομι, ΒΥ ΤΟΘΈΕΡΗ 
ΒΑΚΝΟΙΙΑΥ, 1).., Βίβμορ οἵ Τετιβα!θπη. 1Ππ|π5ιγαίϊίοηβ, ὅνο. 14. 

ΤΗΕῈ ΝΙΟΕΈΝΕ ΑΝῸ ΑΡΟΘΤΙΕΒ᾽ ΟΚΕΕ.Θ. Ὑμεῖς 
Τἀζεγατυ Ηϊ βίου, ἰορεῖμεῦ Ίἢ βοσπηα Ασοοπηΐ οὗ {πε τον ἀπά 
Ἐεοερίίοη οἵ ἐμ ϑειτῆοη οὐ ἴπ6 ΒΔΙΓΠ, σΟΙΩΤΊΠΟΗΪΥ οΔ]]6α ““ὙΤΠΕ 
Οτερά οὗ ὅϑ1:. Αἰ μαπαβῖις."" Βυ Ὁ, ἃ. ΞΝΑΙΝΘΒΟΝ, 1).})., αποη 

οἵ ΟΠομοβίου ἀπά Νουγηβίαη Ῥγοίεββου οἵ 1 1ν1Π1γ αἱ (αι Πάσεα. 
ἍΝ Ἐδοβίπη]6. ὅνο. τὄς. 

“ΤῊς ψοῦκ οὗ αποη ϑιυνδίπβοη της ἴα Κα ἃ Πρ ρ]δοε ἴῃ ἴπε ἀερατίτηεπε οἵ ᾿ϊέεγα- 
ἴαχε ἴο ΨΏΙΟΝ ἴξ Ῥεϊοησϑ. [πάεεά, 15. ναὶιθ σὰπ βοδσοεῖὶν θὲ ονετγαῖεά. Ἠξεηςε- 
Τουννατὰ ἴτ ψν1}} θὲ σοποϊἀεγεὰ Ζζῴε θοοΚ οἡ {ΠΕ Ατἤδη δείαη (τεεά,---ἃὰ ςαπάδτγα ἐγεδίϊσα 
οὗ ρεγππδπεηῖ νόστῃ. ΕἼ] οὗ Ἰεαυπίπρ, Ὀγεδιῃῖηρ ἃ ἴαϊγ ἀπά (δίΠο]1ς βρίτῖξ, ενιἀεποῖπρ: 
δἴϊεπξ ἀπά ἰοπρ σοπεϊπιιεα βιπαν, 45. ῬΜῈ}} 45. ἃ πιαϑίεσν οὗ 1} ἀδβῖδιἶβ, ᾿ξ σοπηπηεηάβ 
561 τὸ πε σμυτοῆπιδη αἀπά {πε ἀἰββεηΐοσ, ἴο τῆς Ἔσο] ει ϑεῖσαὶ ΠΙβεογίδη δηὰ ᾿Ππεοϊορίδπ, 
45 ἃ ςοπιρεπάϊμπτη οὗ ἔδοϊβ απὰ ἀοομπιεηΐβ, ἃ νν6}]-ντῖτταπ τα χίτ-θΟΟ Κ πὶ ἡνμῖ ἢ πεν 
σαπποῖ ἀἴβρεηβα."᾿ --  ἐλοηιςθπ7)ι. 

ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ἹΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝΒ; Ἐδββαυβ ον Ἐδομε- 
ΘΙΛΒΤΙ͂ΘΑΙ, Θύβιεουβ. ΒΥ. Ἑ. ΘΤΑΝΥΣ "19. ΘΒ π᾿ 
ὙΝ εβϑιπϊηβίεσ ὅνο. 

ΟὈΝΤΕΝΤΘΒ: 

ΒΑΡΤΙΘΜ. ἈΑΒΘΟΙΌΤΙΟΝ. 
ΤῊΕ ΕΥΘΗΆΚΕΙΒΤ. ἘΠ ΕΘΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΝΈΘΥΜΕΝΤΘ. 
ἘΠ ΟΗΛΕΚΙΒΤΊΙΝ ΤΗΕ ΕΑΚΙΥ (ἬὐΚΟΗ. ΒΑΘΙΠ16Α8. 
ἘΠΓΗΑΈΙΒΤΙΟ ΘΆΘΕΙΕΙΓΕ, ΤῊΕ ΡΟΡΕ. 
ἜΕΞΑΙ, ΡΚΕΈΞΒΕΝΟΕ. ΤῊΕ [τ ὰνυ. 
ΒΟΡΥ ΑΝῸ ΒΙΟΟΡ ΟΕ (ἬΚΙ5Τ. ΒΕΙΙΕΕ ΟΕ ΤΗΕ ΕΑΚΙΥ ΟΗΕΙΒΤΙΑΝΒ. 

δι Ὁ" 



ΤΗΕΟΙΟΘΙΟΑΙ ΑΝ ΒΠΕΙΙΘΙΟυδ ΡυβΒιΕΙΟΑΤΙΟΝδ, τι 

ΠΙΒΤΌΒΥ ΟΕ. ΤΗΣ, ΓΗΠΒΟΗ;. ΟΕ ΡΕΛΔΝΌῸ(Ε, 
ἙΚΟΜ ΤῊῈ ΟὈΝΟΟΚΡΑΊ ΟΕ ΒΟΙΙΟΟΝΑ, 516, ΤΟ ΤῊΕ ἘἈΕνΟΙ- 

ΤΙΟΝ. ΝΠ δα Ἰηἰτοάιοίίοη. ΒΥ Ὗ. ΠΕΝΙΕῪ ΤΕΚΨΝῚΡ, 
Μ.Α., Ῥγεβθεπάσιυ οἵ Ηογίεβθανυ, ἀπά Αυΐποῦ οὗ [Πς ““ Βιμάφηϊ 5 
Η!βίουυ οἵ Εταποθ." ΝΠ Ῥογίγαϊί5, 2 νοΐβ. ὅνο. 28:. 

ἐς ἀο ποῖ βὰν τπμαΐῖ Μτ. [εὐνῖβ ἴα ἀποῖποῦ στοῖς, θα ννα ἄο βὰν {πδΐ ἢς Πδ5 ἔογ {πε 
ἢγϑί εἴπις ργεβεηϊεά {πε Πϊσίογν οὔ {πε ἰαίεσ Εγεποῃ ΟΠ ΌΥΟΝ 45 ἃ οοππεοῖεα ψνΠοΪε ἴῃ ἂπ 
ἐπ Π5ἢ ἄγεββ, πὰ υνῖῖἢ ἃ πιαϑίεγν οὐ ἀδῖδι! ἀπά ρόνμεσ οἵ στοιυρίπρ δπὰ οἵ σγϑρῇῃϊς 
παγγαῖτίοη ννῃ] ἢ σοΙηΡ] ἴεν σαγγυ {πε τεδ θυ αἰοηρ νι Πὶπὶ τῃγουρποιι, ἀπά σαπποῖ 
ἔαὶ] το θῈ πιοϑβὲ βευν σε !ε τὸ {πε δι άεπι. Μτ. [ἐγνὶβ μας βιρριϊεά ἃ σεδὶ δπὰ ἱπὶ- 
Ῥοτίδηξ ἀεβιάθγαζιπι ἱπ ἘΠΡΊ ΙΗ Πἰτεγαΐασγε, απὰ βαρρ δὰ ἴτ ἴῃ ἃ ναῦν νοι ἀδβεῦνεβ 
δταῖείαὶ! δοκπον)εάστηεηι.᾽ -- -δαζεγάαν Κευΐετυ. 

ΤΗΕ ΨΦΕ501ΤΟ: Ὑμεῖς ΓΟΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝ απᾶ ΤΕΑΟΗ- 
ΙΝ : δὴ Ηἰϑβίοσγιοαὶ Βκείοῃ, Βγ ὟΥ. Ὁ. ΟΑΔΚΤ ΥΚΙΟΘΗΊ, Μ.ΡὈ. 
ὅνο. 95. 

“Α πῖοῦα τοιπαγκαῦ]α ΒΟΟΚ {Ππδπ 1Πϊ5 οη ἴῃς ςθ]εςὶ οὗ ἴῃς 7 6ϑυ15 Πὰς πενον ὨΠΠετίο 
ΔΡρεαγε. [11 15 Ὑσυιττεη ἩΨΊ ἢ τἰπ᾿πιρακείοπεα ἱτπηραγιίαὶ! τν, ἀπά ππδύ θὲ σοπῆεπην 
διι πη τε ἴο 1ΠπῸ δεν οὗ Ἔνεσν δίποοῦα τη ΈΠΊΌ ΕΓ οὗ πε ΟΠ σοἢ οὗ Κοπις, ἡν πο αἱ ἰεαϑὲ 
ἄε5 ποῖ φρρῖονε οἵ βεεῖηρ πε ῖγ νεπεσαῦϊε ρομιἔ τῃς τηετε ἴοοὶ οἵ α θοαΥ͂ οἵ τπεπ γῆο 
5.0Κ επάς, μεῖς ἀεβοσιρεά, ὈῪ πιεᾶπβ ὑγῃῖοῃ Μγ. (ἰαυιντρῆς τοπάεγβ οἰεασ ἀπὰ ἰη- 
το ρῖ 16. ᾿-ππισέες αριαά ᾿πεγίες. 

ΙΕ ΑΝΙΝῸΝ ΟΕ ΡΑΡΤ ΥΕΛΆΒ, τ1τ843-78, ΒΥ ἴῃς 
ΚΙΘΗΤ Ηον. ΥΥ. Ε. ΟΙΑΌΞΤΟΝΕ, ΜΡ. γ ο]5. ὅὅη4}} ὅνο 

2:. 64. φαςῇ, 

ΤΗΕ ΤΗΒΞΚΟΝΕῈ ΑΝῸ ΤΗΕ ΡΕΙΝΟἝΟΕ ΟΟΝΘΒΟΚΤ, ΤΗΕ ΓΟΑΒΙΝΕΤ 

ΑΝῸ ΟΟΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝ. 

ῬΡΕΚΝΒΟΝΑΙ, ΑΝῸ ΠΙΟΙΤΕΒΑΕΥ. 

ΗΙΒΘΤΟΚΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΡΕΟΌΚΙΑΤΙΥΝΕ. 

ΕΟΚΕΙΟΝ. 

ἘΓΠΟΙΓΕΘΒΙΑΘΤΊΟΘΟΑΙ, 

ΜΙΒΘΟΒΙΓΑΝΈΟΙϑ. 

ΕΙΘΠΗΤ ΜΟΝΤΗ͂Θ ΠΑΤ ΠΒΟΝΕ, ΠΕΙ͂Ν ΤΗΣ 
ΨΝΑΊΤΙΟΑΝ ΟΟὔΝΟΙΠ. ΒΥΡΟΜΡΟΝΙΟ ΠΕΤΟῸ. Ὑταμπϑαίεα 

ἔτοτα {Π6 Τα] απ. ὙΠ ΑΡρεπαῖϊχ οοπίαϊηϊησ ΟΥρῖπαὶ ΤΠ) οοα πηθηΐ5. 
Ἔνθ᾽ 12 

“ΤῸ 15 γγ6 1] 'σπουνη ἐπας ἴῃ δα ΠΟΥ ἴ5 ΜΙ αύοθοσα Ετάποσςοο ΝΌΡΙΠ- Ί 6 ς οὶ, Ῥσοῖῃοῦ 
ἴο τῆς ἰαῖς (ὑδγάϊπαὶ ὙΊτε! ]εβομι. Ὅς ρΡοβίτίοη οἵ {πὸ νυγίτετ αδσοοιπίεά, ἰπ ρΡατὲ, θοῖῃ 
ἴου Πὶβ δοσυγαου ἀπά Π15 πιοάεγαϊτίοη Ἵ11ε Ἰδἴτοῦ Γεαΐαγα οἵ ΠῚ5 ὑγοσΚ 5 Γοη ΣῚΥ σοπίγαϑίϑ 
ψττἢ τῃς ργεναίεης ἴοης οὔ τῆς 1τ]δπ ῥγεθ5 αἵ {πε εἴπιε οὔ της Ν᾽ διΐσαπ ουης, Ὑτ6]- 
Ἰεβοῆὶ 15 ἔτεε Βοῖὴ ἔγοπι ἱπα! ἤεγεποα το ἃ}} σε! ρίομ, απὰ ἔσοπι Ποϑι ΠΥ τὸ ΟΠ τ διϊαηῖτγ.᾽" 
--Οαὐ δοσγά. 

ΒΟΝῈ ΑΝῸ ΤΗῊῈ ΝΕΥΕΞΤ ΒΕΑΘΗΙΟΝΘ ΙΝ 
ΚΕΙΙΟΙΟΝ, ΤΉΚΕΕ ΤΚΑΟΤΒ. ΒΥ {πε ΕΙΟΘΗΤ Ηον. ὙΥ. Ε. 
ΟΙΑΌΘΤΟΝΕ, Μ.Ρ, Οοηῖαϊππρ ΤῊΕΞ ΨΑΤΙΟΑΝ ΘῈΟΚΕΕΒ-- 
ΨΑΤΙΟΑΝΙΒΜ-- ΤῊ ῬΟΡΕ᾿Β ΘΡΕΕΘΗΕΒ. ὙΠ Ρτεΐίαςαε ὅνο. 
η5. 64. 



12 ΜΗ, ΜυΝΡΑΥ δ 1857 ΟΕ 

ΒΙΟΘΕΒΑΡΗΥ. 

Α ΡΙΟΤΙΟΝΑΒΥ ΟΕ Ο(ΗΒΙΒΤΙΑΝ ΒΙΟΘΒΑΡΗΥ, 
ΤΙΤΕΚΑΤΟΚΕ, ΘΕΟΊΤΘ, ΑΝῸ ΠΟΟΤΕΙΝΕΒ5. ΕᾺΟΜ ΤῊΕ ΤΙΜΕ ΟΕ 

ΤῊΕ ΑΡΟΒΊΕ5, ΤῸ ΤῊΕ ΑΘΕῈ ΟΕ ΟΗΛΆΙΈΕΜΛΟΝΕ, ΒΥ δαιίοιϑ 
Ὑντίειθ, ἘΠ. Υ ΝΜ. ΘΜΙΠΠῊ,Ν Ὁ Οῦς ἀπ ΕΝ 
ΡΚΕΟΡΈΒΒΟΚΝ ΑΓΕ, Μ.Α. Τὸ "ὲ οοιηρϊ εἴς ἴῃ 4 νοἱὶβι γ᾽ ο]5. 

1. αηὰ 11. Μεάϊιπηι ὅνο. 315. 6, ΘΔ. ἢ. 

Ἀ Ἶ ΤῊΝ νοῦς ν}1}}} ΡῈ ᾿δϑιβα ἴῃ πο Π]Ὺ Ραγίβ, 55, Ἔδοἢ. 

ΠΡΕ δ ΥΕΙΤΙΝαΒ ὁ ΟΕ ΥΘΤΙ ΘΗΝ ΘΗΝ 
ΘΙΝΙΝΕῈ, ΒΥ. τὲ ΚΟΙΣ ΒΙΒΗΘΡ. ΟΥ ΡΕΙ νη 
ΚΑΡΗΟΕ, 2 νοὶβ. ὅνο. [1 φγέῤαγα ἐ]ο71. 

ΠΕΕ ἃ ΤΙΝΕΡ ΘΕ, Τ. ΘΗΝ ΗΒ 
Α ΘΚΕΤΟΗ ΘΕ ΤΗΝ (ἩΗΥΆΘΗ ΑΝΡ ΤῊΕ ΕΜΡΙΚΕ ΙΝ ΤῊῈ [ΝΤΗ 

σεντυκυ. ΒΥ Ν᾽». ΒΕ. ΝΥ“ . ΒΤΕΡΗΕΝΘ, Μ.Α., Ῥιεθεμάδτυ οὗ 
ΟΠ Ομ βίου απα Ἰλθοίου οὔ Δ οοϊ βεάϊηρ, Αυῖποῦ οὗ {πΠ6 ““Τῆΐϊς οἵ 
1 εαῃ ἩῸΟοΟΪκ." ϑϑοοπά απᾶ ᾿Ἀονιβεα άπ ῖοη, ννἹἢ Ῥουίγαϊ!, δνο. 
125. 

“Ο(σοοά ῬοοΚ5 οἡ τς (γϊβείδη ΕδιῃοΥβ ἃγα σαγα ἴῃ ΕΘ 5 ἢ ἘΠεοΐοσν. Δ ΊΠ 5ητ- 
ῬΥΐδα {Ππαγοίογο, 5 ν}6}} δἃ5 ἢ Ρ]εαβιγα, νγα Πᾶνα τεδά τΠ15 ᾿εαγπεὰ απὰ 40]ς ννουὶς οα 
51. (Πγυβοβίοπι ΌΚῪ δὴ ΕΏΡΠ5ἢ. σομοῖασ. Μτ. ϑἴερῃεπθ ψυῖῖες οἰ εασὶν 45. Ὑ}6Ὲ}} ἂ5 
Ἰεασπε αν, απὰ Πἰὶβ σαπάοιυγ ἀπ σοοά 56 η56 ἰπ ἴῃς γεαϊπηχεπὶ οὐ Πἰβίοτιςαὶ, πὸ ᾿οξ5 {Ππᾶπ 
οὗ {Ππβο]οσῖςαὶ, αιιαβεῖοηβ σαπποῖ θὲ ἴοο ΠΙρΪν ργαϊσεά. Α ἔαγ Ῥείζου ἴάθα οἵ Οἤγνβοβ- 
ἴοι ἀπά ἢϊβ {ἰπ|65 πιαν ὈῈ σαι πεσε ἔγοπι μἰβ ρᾷξοβ ἴΠαῃ ἔγοπι {πὸ πιοσα ΡὨΠ]οϑορἤῖοαὶ 
ψΌΥΚ οὗ Νεαπάεσ."- τ αγιεἴγεγ7. 

ΠΕῈ ΟΕ ΘΑΝΌΕΙ, ΠΙΚΒΕΒΕΟΘΒΟΕ, ἢ.Ὁ. 1μία 
ΤΟΚΝῸ ΒΙΘΒΘΗΟΡ ΟΕ ΟΧΕΟΚ ΑΝΡ ἈΕΤΕΚΥΝΑΚΙ5 ΟΕ ὟὟΙΝ- 
ΓΟΗΕΘΤΕΝ, νὴ ἘΧΤΚΑΟΤΘ ΕΚΟΜ ΗΙ5 ΠΙΆΑΚΙΕΒ ΑΝῸ ΟΟΚΕΕ- 
ΘΡΟΝΡΕΝΟΕ. ΒΥ Α. . ΑΘΗΝΝΕΙ.,, Μ.Α., Ἰαῖε ὕαπου οὗ 

ΟΠοπεβίεσ, ὙΥμΐΝ Ῥοτίγαις (πο ῬὈ.), ΝΟΪ. 1., ὅνο., 15. Τὸ ΡῈ 
ΠΟΠΊΡΙ εἴθ ἴῃ 3 νοἱϑ. 

“ΤΕ ἢὰ5 θεσοπια ἃ σοΟΠπΠ ΟΠ ΡρΪδοα ἴο 5ρθαῖ οὗἃ 16 ϑνοπε [ἢ] νουβδΈ εν ΟΥ̓́ΤΠς ἰαΐα 
ΒΊΒΠΟΡ οὗ Νν1 πο βῖευ, το οουπὶ πρ {πε πηονειηεηῖβ ἴῃ ΜΗ ΪΟἢ Πα 5Βατεά, ἐπε σαιιϑεβ ἢς 
Πμαὰ δανοοαῖϊεά, τῆς ναγῖε βοαπαβ ἃπα ξοοϊείῖθβ ἴπ Ψηϊοἢ ἢς Πα θεεπ {Ππ πιοβὶ βί σι Κιπρ 
Δη4 1ἈᾺΠῚ1Π1ΑΓ ἤρσιιγε. Απ πητῖνϑ! δα ἀϊοσεξαπ ἀπ ηἰβίγαϊου, ἃ Ῥγοπηπεπὶ ῬΑΥ ΠΑ ΠΊΘη- 
ἴαγν ἀεραΐεγ, τπε Πίς οἵ (σοηνοσαίίΐοη, ἴῃς δάνίϑεσ οἡ 4}} ΟΠ τΟἢ αιιεβιίοηβ νυ Πεῖμοῦ 
Ποπε ΟΥ̓ ΠΟ] μἶΆ], ἃ ῬΥΕΔΟΠΟΥ ἐνεὺ ᾿ἰδίεπεα τὸ νυ ἢ ῥ]βάβαγα, ἃ σοῃϑιπηπιαΐε ρα ίουπι 
ΒΡΘΆΚΕΥ, ἃπ δοῖῖνε πιθπΊθεΥ οὗ 4}} βουγῖβ οἵ δϑϑοοϊδυη5, βοϊθπίιῆς, ᾿ς ΕΓΑΓΥ, ΟΥ ΠΊΕΓΕΙΥ͂ 
5001], --γ,καγέεγίν Αιευΐστυ, Αγ], τ874. 

“ΟΆΠποη Αϑἤννε}} Πὰ5 ργοάιποεά, ἀπά Ῥεαιθδι δά, ἴτ 15 δα ἴο βᾶν, ἃ νεῦν ἱπίογεϑί- 
ἴπσ νοϊτπηθ, {παῖ νν}}} βεοῦγε τῆς αἰϊεπίϊομ, ἀπά θὲ τεδά τίρμε τῃσουρσῃ. . . . 11 ὙΜ}}} 
Γ6Ο4}] τπῈ πιαη νἱνι αν ἐπουρῇ ἴο ἴΠο56 ν πὸ Κπονν Πὶπι, απὰ παν ΡῈ δοσεριεα ὃν ἴΠποβα 
ννΠο Κπενν ΠΗἰπὶ ποὶ 85 ἃ αἱ ἀσοοιιπὶ οὗ Ϊδ Θμαγδοῖοσ ἀμ ποῖ ππομεαπογθα σαγθοσ."᾿--- 
1 Ἴ,ιος. 



ΤΗΕΟΙΟΘΙΟΑΙ. ΑΝ ΒΕΙΙΙθυ8 Ρυβιε!ΟΆΤΙΟΝ8. 13 

ΓΕΕ ΟΕ 517 ΗΘΗ ὍΕ ΑΥΆΞΟΝ,; ΒΙΒΒΟῸΡ ΟΕ 
ΤΙΝΟΟΙΙΝ : ΨΙΤῊΗ 50ΜῈ ΛΟΟΟΟΝΤ ΟΕ ΗΙ5Β ῬΕΕΡΕΟΘΕΒΒΟΚΒ ΙΝ 
ΤῊΞ 5ΕῈΕ ΟΕ ΤΊΝΟΟΙΝ. ΒΥ Ἐκν. α. α. ΡΕΚΚΥ, ὅαποη οὗ 1}1πη- 
ΠΟ]Π, ἀηα δαῖπου οἵ τΠ6 “ἰδίου οἵ [ῃς Τπρ 5 ΟΠατοῃ. ἍΤ 
Ῥογίγαϊί, σόννη ὅνο, τος, 6, 

ΚΤῃ νυυϊτπρς 1Π|5. ΠΙῸ οὐ 851. Ηρ οὐ Αναΐοη Βς μας σοπιτ θαϊεά ἀπ ᾿πιθγοϑιίην 
ΤΠαρῖογ ἴο {πὸ Πἰξίουν οὔ τῆς ἘπρΊση ΟΠυγοΗ ἀυτίπρ τῃϊ5. Ρετοά, ἀπά μα5 ἄοηῃς ἢΠ15 
Ῥεβὲ, αηὰ ἢς μα5 ἄοπὲ ἴξ νν6}}, τὸ Ῥγεβεῦνε ἴῃς ΠΊΕ ΠΊΟΥΥ οὗ ἃ "νου ΠΥ ὑνποπι γε νου α 
ποῖ Ὑν]]ΠΠρῚν πᾶνε ἰογσοίίθη. [τ ἰ5 ἃ νοϊιιπὶς νῃΪοἢ Πᾶ5. σγοδεὶν ἱπιογοβίςἀ τι5, απὰ 
ννἢ ἢ γα ύα 5ιιγα ὙΝ1]] ᾿πτογοδξ 4}} γεα θυ πὸ ἀο! σὴς ἱπ Ε οἰ εβἰαϑεῖοαὶ βίουυ. "7917: 
διε 

ΠῚΕΕ ΟΕ Ὑ00ΗΝ ΜΠΠΒΟΝ, Ὁ.Ὁ., Ε.Β.5., ΟΕ ΒΟΝ- 
ΒΑΥ. ΕἸΠγΥ γεαῖς ῬΕΙΠΑΠΙ Πγτορὶσε απ ΘοΠοΙαῦ ἴῃ ἴῃς αϑι, ΡῪ 
ΘΟΕΟΚΟΕ ὅΘῬΜΙΤΗ, 1,1,.0. Νεν Ἑαϊτίοη, ἢ Ῥογίγαιϊς δπά 
ΠΠιβίταϊίοπβ. Οὐστοννὴ ὅνο. 95. 

“τ. 51} 5 ΠΙδ οὐ τῆς ἰΙαΐῖς τ. [ομ πη ΜΝ Ί5οη, οὐ Βοτηραν, ἴ5, νυ τποῖ Ἐχοερίϊοπ, 
ὁπε οὔ τῆς πιοϑβὲ ν᾽ πα Ὁ ]ς γεσογάϑ οὗ τηἰββϑίοπατυ ὑνοσκΚ ἴπ ᾿παΐα ἐνοῦ δα Ὀπητιεὰ ἴο ὑπ ς 
ἘΠΊ 5ῃ. ΡΌΡ]ο, ἀπά ἘαυΆ}}ν ὑνουτὴν οὗ 115 βιθ)εος ἀπά 115 δυῖποσ. τ. Θπηῖ ἢ. Πὰ5 
Βῖνεπ τι5 ποῖ 5 ΠΊΡῚν ἃ ΒΙοστΆρην οἵ Ὦτ. ὙΠ 5οπ, θι ἃ σοπηρὶ εὶς Πβίοτυ οὗ πιϊβϑίοπαγν,, 
ῬΗΠΑπιῆτορίο, ἀπα εὐποαιομαὶ Ἐπίεγργίβα ἴῃ ὙΥ ςβδίοεγη 1παϊα, ἔτοπὶ ἴῃς (ὑΟν ΘΟ ΠΟΓΘΠΙΡ οἱ 
ΘΑ Πιβζενθσι ΕἸΡΗΪπβίοης, 1819-27, ἴο {παι οἵ 81. Βατιὶς Ετεῖς, τϑός-όγ."---11ὲ 
η165. 

ΝΕΝΟΙΕ ΟΕ ΒΟΒΕᾺΤ ΜΙΠΠΜΑΝ, ἢ.Ὁ., ΒΙΒΗΘΡ 
ΟΕ ΟΑΙΟΌΤΤΑ, ἀνρ ΜΕΤΕΟΡΟΙΙΤΑΝ οε ἹΝΌΙΑ. νι ἢ 
ἃ ΘΕΙΕΟΤΙΟΝ ΕΚΟΜ ΗΙ5 (ΟΚΚΕΒΡΟΝΘΕΝΟΕ ΑΝῸ ΤΟΟΆΚΝΑΙ.5. 

ΒΥ ἢἷ5 ϑἰϑίοσ, ΕΆΔΝΟΕΒ ΜΔΆΙΑ ΜΜΑΝ, Δ Μδρ, ὅνο, 
125. 

“ΤΓΜΙιβ5 ΜΙπιαπ᾿β. νεΥν ᾿ποάδϑὲ ἀπά ἱπιεγθδεϊπσ πιαπιοὶγ ἦο ποῖ ργοάτιος τἢς ἱπὶ- 
Ῥγαβδίοη οἵ ἃ πηᾶπ ψ ἢ ἃ ποῖα οἵ σγταπάςαν ἴῃ Ηΐπι, 11 σαπ ΟὨΪγ ὈῈ Ππᾶὶ {πὸ Ἡἰϑίογυ οἵ 
ἘΠ ΙΒ Τπάϊα Πα5 οαιιβεά στεαῖΐ τηςῃ ἴὸ θὲ ἴα Κη ΤΟΥ σγαηϊεά,᾽"᾿--- 7 277165. 

ἐῚῈ ΟΕ ΟΠΑΒΙΕΒ ΕΙΟΒΑΒΌ ΠΜΝΕΝ, Ὁ, 
ΒΙΘΗΟΡ οΚ ΝΙΝΟΗΕΒΤΕΝ ἂν ΡΕΕΙΑΤΕ ΟΕ ΤῊ ΜΟ5Τ 
ΝΟΒΙΙ ΟΚἈΌΕΞΝ ΟΕ ΤΗΝ ΟΔΕΤΈΕΚ, υυκινα ἂν ΕΡΙΒΟΟΡΑΤΕ 
ΟΕ ΕἘΌΚΤΥ ΥΕΛΚ5.. ΒΥ ΟΕΟΚΟΕ ΗἩΕΝΙΚΥῪ ΘΌΜΝΕΚΑΝ, Μ.Α., 
ἩπΟΥΑΥΥ (ἀποη οἵ ΔἸ πο αβίθγ, ἀπά Ἀδοίοσ οἵ ΟἹ ΑἸγαβίοτα. 
ὙΠ Ῥογίταϊί, ὅνο. 145. 

ΜΕΝΌΟΙΕ ΟΕ ΕΡΤΑΆΡ, ΟΑΤΗΕΕΙ͂ΝΕ, ΑΝῸ ΜΑΒΥῪΥ 
ΘΤΑΝΙΕΥ. ΒΥ [6 ΕΑΝ ΟΕ ΨΕΒΘΥΜΙΝΘΤΕΚ. Τρία 
Ἑαιοη. Οτοόνη ὅνο. 95. 

“Νοὲ οἷν Παϑ5 ἰξ 411 πε σματπὶ οἵ βίν]ε ἴου ὑοῦ ἴῃς Ῥεδπ οἵ εϑιπιϊηβίου 15. 50 
φοπδρίσποιιβ, απὰ {Πΐ5, ππογεονοῦ, βἱογιῆςα Ὀγ. Π]1α] σεϑθρεοῖ ἀπά αϑεοίίοπ, θὰς τὲ Ργα- 
δεηΐβ ἴο τ1ι5 ἃ βρεοϊπιδη οὗ ἃ βοῃοοῖ---ἴμε βομοοὶ οὗ (ορίεβίοη, ΝΥ μαῖεϊν, πα π᾿ 5οπὶα 
5εηβε Αὐποϊά, ννῃῖοῇ 15 Ὀὰξ Ππ||Ὸ γεπιεπιθεγς πον, αηα νι γεῖ ἀδβεγνεβ Ππ ΠΊΟΓΥ.᾽ 

“ΤΕ 5 ἃ σγδοεῖμ (σι θυῖα οὐἩἮ ἢ]1Ὰ] ρίεῖν ἴοὸ ργῖναῖς {τἰεπάϑ ; {8}} οὐ ἀςι σας τὸ τμς 
ΒΈποῖαὶ τεδάογ.᾿--Οπαγάίανι. 



14 ΜΠ, ΜυΠΠΑΥ δ {151 ΟΕ 

ΞΕΕΜΟΝΒ ΑΝΌ 

ΠΕΝΟΤΙΟΝΑΙ, ΨΜΝΟΕ ΚΘ. 

ΟΟΜΡΑΝΊΟΝΘ ΕἘ06ᾺῚ ΤΗῈ ῬΕΥΟΤ ἬΕΕ α 
ΘΕΚΙΕΘ ΟΕ ΠΙΕΟΤΟΒΕΒ ΟΝ ἽΝΕΙΙΚΝΟΥ͂Ν ΘΕΝΟΤΙΟΝΑΙ, ΝΌΚΚΒ 

ὈΕΙΙΝΕΚΕ. ΙΝ 51. ΑΜΕ5᾽5 ΟΗΌΚΟΗ, ΡΙΟΘΑΘΙΠΥ, ΙΝ 1875-6. 

ΜΠ α Ρτείαος ὃγ 1. Ε. ΚΕΜΡΕ, Μ..., Ἀξβοίοσ. Ῥοβί ὅνο., ὅ:. 

ΟΟΝΤΕΝΤΞ5. 

ΤΕ ΊΜΙΤΑΤΙΟΝΕ (ΟἬΚΙ5ΤΙ. (ποῦ ΕΔΥΓΆΓ. 

ῬΕΝΒΕΕ5 ΟΕ Ῥάβοαλι, ἴθ εδῃ οἵ 5:, Ῥδι}}5. 

ὅτ. ΕΚΑΝΟΕΙΒ ΟΕ ΘΑΙΕ5᾽ ΘΕΈνΟῦΤ {ΠΕῈ. 
Πεαη οἵ Νουνῖςῃ. 

ΒΑΧΤΕΚ 5 ΘΑΙΝΤΘ᾽ ΒΈΘΤ, ΑὐομΌΙΘΠΟΡ 
οὗ Θυδίϊη. 

τ, Αὐουβτινε 5 ΟΟΝΕΈΒΒΙΟΝΒ. ΒΙΘΠῸΡ 
οἵ ετγυ. 

ΤαΑυτοκα ΗΟΙΥ Τανινα ΑΝῸ ὈΥΙΝΟ. 
Εεν. ΝΥ. α. Ηυππρητν. 

Τηξοιοσῖα ΟΕΚΜΆΝΙΟΑ, ὕπο Αϑὶ- 
ψν6}}. 

ΒΈΝΕΙΟΝ᾽᾿ 5 (ΕὐνκΕΒ ΘΡΙΕΙΤΌΕΙ.Ε5. Εδν. 
Τι Τ  (λείεσ, 

ΑΝΡΚΕΜ ΕΘ ΠΕΝΌΤΙΟΝΒ. ΒΙββορ οἵ ΕἸγν. 

ΟἩΕΚΙΒΤΙΑΝ ΥΕΑκ. ὕδποη Βατγυ. 

ῬΑΚΑΡΙΒΕῈ 151. Βδν. Ε. Η. Βιοκεοῦ- 
βἴειῃ. 

ΓΙ σκΚΙΜ᾿ 5 ῬΚΟσπΕεθ95. Τεση οὗ (Ποβῖεσ, 

᾿ ΤῊΕ Ῥκαάύξκ Βοοκ. ΤΠ εδη οἵ (Βἰ ςμαβίεγ. 

“ΠῊΙ5 ἴ5 ἃ νοΐϊππια οὗ πποῦα ἴΠαπ οὐ παν ἱπίεγεβί. ΤῊς Ῥοοῖκ5 βεϊεοϊεα αὐτὸ νν6]] 
Κποννη, απὰ [ανοιυγίτεϑ 1 Ιασσα πιιπιθο 5 οἵ τεαάευβ. ὙΠε Ἰεοζιγευβ Πᾶνα 8}} τγεαῖεα 
{Ποῖν τοβρεοῖῖνε 5] εοῖβ 5 ΠΠΡΙν ἀπά Ργϑουῖοα!]!ν, {ΠΕῚΓ αἰπὶ Ππανὶπρ θΕ θη ἴο πιᾶῖκα {Πε56 
« (Οπιραπίοπβ [οῦ τῆς [)ενουῦς 161ξπ᾿ ποῖα ΘΟ ΡΑΠΙΌΠΑΒ]α ἀπά πιβεῖα! ἔΠπὰπ {ΠεῪ Πᾶνς 
Βιῖπεσῖο θεςη."᾿ -- Ολπγολ ευΐστυ. 

ΤΗΕ ΙΛΘΘΙΟ ῬΒΕΛΌΒΕΚΒΒ ὍΕ ΤΗΕ ἘΝΟΘΙ 
ΟΗΠΈΕΘΟΗ. [μεοΐατε5 ἀε] νεγθ ἴῃ 5:, Τα πιοϑ᾽5 ΟΠ αγοἢ, ΡΙοσ 11], 
ἰπ 1877-78. ΥΠΠ δὴ ἹΝΤΕΚΟΌΌΟΤΙΟΝ, ὈΥ Εν. ]. Ε. ΚΕΜΡΕ, 

Μ.Α., Κβοῖου. 2 ΝοΪβ. Ῥοβί ὅνο. 75. 61. βδοῇ. 

ΓΟΟΝΤΕΝΊΤΊΘ. 
τοὶ. ϑεγῖθβ.-- - ΠΟ Ν ΝΕ ({πῸ Ῥοεῖ Ῥγεδοῆετ). ΒΙξθορ Πρ δείοοι. 

ΣΑΚΚΟν {(τπε Εχπαιξεῖνε Ρέεδ μεσ). Ρτοΐεϑϑοσ Η.. δῆαςε, 
ϑούτη (1πε Ἀπείογίοϊαπ)ὴ. 1) εαπ οὗ ΠυγΠαπη, 
ΒΕΝΈΕΚΙΡΟΕ (18ς ϑογίρίαγαὶ Ργεδοῃεῦ. Κον. ὟὟ. Ἐ.. ΟἸαγκ. 
Ἄ ΊΠ5ΟΝ (16 ϑαΐίπιν Ργεαοῃοτ). (δποη ΕἌΥΓΆΥ. 
ΒύυτιῈκ (ἴῃς Ετπιοαὶ Ῥγεδομοῦ). Τεδῃ οὗ Νογνῖοῃ, 

2". ϑογῖθβ. τΒυτ, (πε Ῥυϊπητῖνα Ῥγεβομεσ). Βδν. ὟΝ. ϑναγραγίοη, Μ. Δ, 
ἩΟκϑι ΕΥ̓͂ ((ΠῸ ϑομοϊαυ!ν Ῥτγεδοποτὶ. ΒσΠορ οὗ ΕἸν. 
Ταυτοκ ([ἢς ἘΠΡΊΞἢ (Πγυβοβῖοπι). (ὐὑαποη Βατῖν. 
ΘΆΝΡΕΚΒΟΝ (1Π6 [πάϊοϊοιϊ5 Ργεδομ θυ). ΒΊ5ΠοΡ οἵ Ποσγν. 
ἜΠΙΠΟΥΒΟΝ (1Π6 Ῥγδοῖῖοαὶ Ῥγθδομεῦ). Ἐδν. ἊΝ. 6. Ἠππιρῆτγν, Β,Ὦ. 
ἌΝΡΌΚΕΜΕΘ (1Π6 (ὐδίμο!ῖς Ῥγεαοῃθυ). Ἀν, Η. 1. Νοῦῃ, Μ,Α. 

ΠΝΡΕΘΙΟΝΕ. 5ΟΒΙΡΤΌΒΑΙ, ΟΟΙΝΟΙΘΕΝΟΕΘΒ ΙΝ 
ΤΗΞ ΟἿ ΑΝῸ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΤΎΘΞ. Απ Ατριυμηεπί ἴοΥ 
1πεῖν Ψεγαοῖγ. ὙΠ δὰ Αρρεπαῖχ οοπίαϊπίηρς {πα επρηβα ( οἰη- 

οἰάδηςοεβ Ρεΐννεεπ {Π6Ὸὶ (οβρε]5 απα Αοίβ, ἀπά Τόβερῆι5. ΒῪ ἴῃε 

Καν. 1. 1. ΒΕΌΝΤ, Β.}. ΕἸδθνθηί" ἘαΙοη. Ῥοβί ὅνο. ὄ:. 



ΤΗΕΟΙΟΘΙΟΑΙ ΑΝ ΒΕΙΔΙΟυδ ΡυβΒιΕΙΟΑΤΙΟΝδ8, τς 

ΤΗΕ ΡΑΒΙΒΗ ΡΕΙΕΡΤ: Ηἰβ ΑσρυϊβΈμενΊβ, ΡΕΙν- 
ΟΙΡΑΙ, ΟΒΙΙΘΑΤΙΟΝΒ, ΑΝῸ ὨΌΤΙΕΒ. ΒΥ Κξν. 1. 7. ΒΙΌΝΤ, 

Β,10)., Ἰαΐβ Μαύραγεὶ Ῥγοίδβββου. οἵ Τιν  ηἰγ οἵ (δι τσο. δ χίῃ 

Ἑαιοη. Ῥοβί ὅνο. ὅ:. 

ΓΟΟΝΤΕΝΊΞ. 

Μ|πισίογιαὶ ΟΠμαγαοίου οὗ ὅὲ. Ῥαι], 

Ἐεδάϊηρ οὗ π6 Ῥαγίϑῃ Ῥυίεϑί, 

(οπηροβίτίοη οἵ ϑϑυτηοηβ. 
ΒΉΠοοϊΪΞ. 

Ῥδτυόοϊαὶ Μ|Ιπἰςιγαϊίοηϑβ. 

Ῥαβίογαὶ (ὐοῃνογϑαίοηϑβ. 

ΘοΥΡΕιγαὶ Αὐρατηεηξ ἴοΥ ἃ Εϊιιλ]. 
ἙαΡτῖος ἀπ (ἀποπϑ, 

Ττις ροβιτίοη οἵ ἴῃς Ῥδγϑῃ Ῥγϊεϑὲ ἃ5 ἃ 
ΟΠΒαγΟΠπηδη, 

“Α να !]ε Παπάροοκ ἔου ἐπε γοιηρ ΟἸεγργτηθη, ἀπά ᾿πάδβεὰ ἴου 4}1} “ ραυίβῃ ρυϊεϑίβ᾽ 
ὙΠῸ ἄο ποΐῖ σοηϑιάθυ {Ππειηβεῖναϑ πηδϑίοτα οὐ {πεὶγ ἀπίγ. Τῆς Ἰεοΐαγεβ. Ἔχ 1ῖ {πὸ 
ταβαϊις. οἵ ὄχρουίθπσα Δ ηΠ τπποἢ ΓΠουρηΐ, ποβα οὴ τΠῸ οουγβα οὗ σεδάϊηρ, ΟΥ̓ΠΊΟΓΕ 
Ῥτορετῖῖν οἵ βειιάν, δἀαριεά τὸ {Ππ οἰεγσ πε ἀἰβρίαν 5014 ᾿Ἰφασηϊηρ οὐ Εἰ αν ἀϊσαϑῖεά. 
ΠΟ 5Εγ18 15 οἴοβα δῃηὰ νγεῖϊβ νυ." -τ ὁ δεοίαΐογ. 

ΠΤ ΝΕΘ ΟΝ ΚΕ ΠΕ- ΙΘΗΤ ΝΕ ΘΕ ν ΤΗ͂Ν 
ἙΑΒΙΥ ἙΑΤΗΉΕΒΒ5. ΒΥ Βεν. ]. 7. ΒΌΝΤ. 8ὅνο. ο:. 

ὙἼΠΕ οὈ]εοί οὗ {Π|5. ΔΝ  οὐῇς 15 ἴο ἱπάπιος {πς6 {πβο]ορίοαὶ βειάθης ἴο ἔπτπ 
Πἰς αἰζεποη, παχί αἰζεσ ϑουιρίασθ, ἰοὸ {Πῃ6 Ῥυϊπηϊἶνα ΕΔΙΠ δ 5 ; ποῖ νἹ ἢ 
ὈΠΠ4 Δ]]αρίαποβ 85 ἀπ ΠΟΥ 165 ἴο νὴ. Π6 τητιβὲ ἴῃ 411] [πΐηρϑ ον, ὑαὶ 
ννἱἢ βοὴ. ταβρεοῖ ἂβ 15 ἄπ ἴο {π6 ΟὨΪΥ τυ] τηθ5565 να Πᾶνα οὗ {Π6 βίαΐε 
Δ ΟΡ᾿πΙοη5 οὗ {Π6 ΟΠΌτΟἢ Ἰπητη θα ]αίε νυ δἰτου {πῈ ΑΙΡΟβ 168᾽ {ἰπι65, ἀπά 
ΒΟ ἃ5 {π6ὸ (πάτο οὗ ἘΠρΡΊα μα Πο 561 ἐποοιγαρθβ. 

ΝΟΤΕΒ ΟΝ Θ0ΝῈ ῬΑΘΘΑΘΈῈΒ Ν- ΤΗΝ 71ὺ}- 
ΟἿΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊΕ ΒΕΕΟΕΜΕῈΡ ἘΝΟΙΙΒΗ 
ΟΗΌΒΟΗ. ΒΥ ΠΟΚᾺ ΘΕΙΒΟΚΝΕ. 8νο. ὅ-. 

ΤΕ ΠΤΝΕΒΟ ΟΕ ΤΗΝ. ῬΑ ΝΘ ΤΟ ὉΠΕΙ͂ΒῚΤ 
ΑΝῺῸ ΟΗΚΙΘΤΙΑΝΙΤΥ. ΤῊΕΒ ΒΑΜΡΤΟΝ ῈΕΟΤΌΚΕΞΒ ΕΟᾺ 1δ76. 

ΒΥ. ΑἸΕΧΑΝΤΊΕΝ, 1).1)., Του ΒΊΒΠΟΡ οὗ 1) εΥν πα Ἰλαρῃοο. 
ϑεοοπα Βαϊ ίοη τον]βεα δηα δη]αγρσεα, ὅνο. 145. 

“ΤῊς ΒΙ5ΠΟΡ οὗ 1)ευγγ 5 Ιοηρ-εχρθοίεα Βαπιρίοη ΓΤ βοΐατες παν θθθη ΡῈ ὈΠ5Π6α δἱ 
Ιαϑί ; ἀπά πὸ ννουζῃῖθυ σοηίγ αϊίοη ἴο ἘΠεο]ορῖσαὶ Πἰτεγαΐαγα μας θεθη πιδάς οὗ τεοεπῖ 
γεαῖβ. πε ἤπε ἀρργεοϊδίίϊοη οἵ ἐπε ροοῖ, {πε γεβεδγοῃ οὗ {π6 βοῆοϊαν, ἀπὰ {πὲ ἔεγνουσ 
οὔ {πε (τι βείδη ἐπεοϊορίδη ἀγα σΟΠΒΡΙ ΟἸΠΟΙ15 ἴῃ 15. σ]οννίησ ραρθθ. ΒΙβπορ ΑἸεχαπάεγ 
Κποννβ5 πον ἴο Θμαυπὶ ἀηα ἀε]ρῊς νυ Ἠ1Π8Ὲ Πα ἰπβίγιοιβ. Ηἰβ βῖν]ε ἰ5 στῖσῃ, πα ψεῖ ποῖ 
ονετ]οδάβά ; ἰἴξ 15 εἰοψιεποα, ποῖ στπεΐοσο ΠΕ δα 116 σεηβα οὗ ἃ ροεῖ᾽ 5 ἱππαρτηδίίοη 
Ῥεγναάεβ Ἔἐνεῖν ραρε." ---δοζξζίσά σπαγαΐζαι. 

“ΤΉΕγα οδὴ ΡῈ πὸ ἀοιδε {παι {Π|5. νο]ιιπ|6 -ονν Πί ἢ 15 Ξε Κίπ σαν Δ 0]6 ἀπά βιιρρεβεννα 
πον] αἀὰ τὸ {πε αἰγεαάν ΒΙρσ ἢ τεριϊζαϊίοη εη]ογεά ὈΚ τπῈ ΒΊσπορ οὗ Τεῖσν. ΤΠΗῈ 
Δαΐμου Πᾶς ἐοοιιββεά ἱπῖο οπα σθπίγα 4}} τῃς Ἰεδάϊηρ ᾿Ιἀεα5 ἴῃ νορῖια προ πὸ βδ᾽θοι πα 
Πα5 βεϊβοῖεά [0γ ἐγεαίτηθηΐ, πα Ππᾶ5 βιισγοιπά δα τῃ6 νυν ΠοΪα νυ ἃ ἔγαβῆπεββ ἀπά ἱπίεγεϑὲ 
ὙΠΙΘΗ σαπποῖ [341] ἴο Ῥγοοιγε ΤῸΓ 5 ἰθοῖαγοβ ἃ βυμραίμοιὶς οἴτοὶς οὗ τεαάθτβ,"--- 
ηαπολοσέεγ Οοηγίεγ. 



τό ΜΗ, ΜυΗΠΑΥ δ 16 ῚΤ ΟΕ 

ὈΝΙΝΕΒΘΙΤΥ ΘΕΕΝΟΝΘ ΡΒΕΛΟΗΕΡ ΑΤ ΟΑΝ- 
ΒΕΒΕΙΌΘΕ, 1845-1851. ΒΥ ΒΕν. 7. 1. ΒΙΌΠΝΤ. Ῥοβὶ ὅνο. ό:-:. 

“ΤΉ δβ6 ΘΘΥΠΊΟΠ5 8.6 ΘΠΊΡΠΑΓΙΟΔΠν ροσαῖ φθ γος; [Ὰ]} οἵ βιιβέαϊ πε βίγεηρίῃ ἀπά 
αὐῖδι ροννογ, οὗ ἃ πιοάεγαίίοη νυ ῃΐο ἢ 15 αν] θπεὶν {Πα οἴερτγίηρ οὗ 4 πιδίιισε ἡπασπηεηΐῖ, 
διὰ οἱ ἃ βοποίαγομὶρ Μ ΒΊΟΝ 15. ἱπναυία!]Υ Ρτοίοιιπα, γεῖ πθνθῦ ΟὈβειιγα," ---ϑοοζέζολ 
Οπαγαϊζαρ, 

ΝΜΑΘΤΕΒ5 ΙΝ ἘΝΟΙΙ5Η. ΤΗΕΟΙΠΟΑΟΥ͂. Α ϑεβιεϑ 
ΟΕ ΙἘΟΤΚΕΒ ΟΝ ΤΈΑΡΙΝΟ ΠΙΨΙΝῈΘΒ ΟΕ ΤῊΕ (ΗΥΒΟΗ ΟΕ 
ἘΝΟΙΑΝΌ. Τε]ϊνεγτεα αἱ Κίιηρ᾽ς (ο]]ερε, Τιοπάοη, 1877. ὙΠ ἃ 

Η!βιοτῖοαὶ Τηϊτοάποίίου ῪῚ ΟΑΝΟΝ ΒΑΚΕΥ, 1).})., ῬΠΠΟΙΡΑ]. ὅνο. 

"5. 6ώ,, 

ΠΩΣ τ ΟΡ α Οανον Βαάκευ, Ὠ.Ὁ. 
ΡΟΣ Δ ΑΝ δος τας πο ο Ὅκαν ΟΕ ὅτ. Ραυῦυ 5. 

ΟΕ ΣΣΙΔΝΟΙΨΟΚΤΗ͂..........π.. ῬΚΟΕΈΒΘΒΟΚ ΡΙΜΡΤΕΕ, Π.Ὁ. 

ἩΧΕΖΟΞΟΟΤΕ ανιά ΣΜΗΠΙΤΑΗ͂ .... ῬΚΟΕΕΈΒΒΟΚ ΈΒΤΟΟΤΥ, Π).}. 

ΕΚΕΜΥ͂ ΤΑΥ̓́ΔΟΚ ......{{6. ανον ΒΆΚΚΑΚ, Ὠ.}. 

ἬΕΙ ΘΟ πε νοεῖς σι τρπος φοονννν ἈΔΕΘΗΡΕΑΟΟΝ ΟΗΒΕΤΗΑΜ. 

ΒΕΝΕΒΙΟΙ͂ΤΕ; ΟΕ ΤΗΝΕ 50Να ὍΕΞΤΗΕ ΤΗΒΕΕ 
ΟΗΙΠΌΒΕΝ. Βείησ ΠΟ ΒΤΕΑΤΙΟΝΒ οὗ ἴπΠ6 ῬΟΨΈΒ, ΒΕΝΕ- 
ΕΙΠΕΝΟΕ, διά ῬΈΒΙΟΝ τηδηϊίεδίεα ὈῪ {π6 ΟΒΈΑΤΟΚ ἴῃ ΗἰΙΒ 

ἍΝ ΟΚΚΘ. ΒΥ α. ΟΗΑΡΙΙ͂Ν Γ(ΗΠΠ0, Μ.. Ῥοβί ὅνο. ὅ-. 

“«Τακίπρ ἴπς ἤγτηη, “Ὁ 811 γε ὑνουκς οὗ {π6 Τιογά᾿ 5 1ῃ8 πιοῖϊνε οὐ Ἠΐβ θΟΟΚ, {Πα 
δυΐμοΥ μα5 οὐ] δὰ ἔγοπι {πὸ ν ΠΟΪῈ ταηρὲ οὗ ϑοίεποα 8π4 παίαγαὶ ΠΙΒΊΟΥΥ 5ΠῸ ἢ ἔδοϊβ ἃ 5 
Ππβέγατε [πε Ῥοννοῦ απ υνίβάομη ἀπά σοοάμεββ οἵ ἴῃς (γεαΐοσυ. [1 15 ἃ ΠΑΡΡῪ ἰάβα, 
ΝΕΥΥ͂ ΜῈ}1 σαγγιθα οὐ." --Οάκγολ διεδαεγ. 

«(Α Ῥοοῖς πιαυκεά Ὁν σύεαὶ Ῥεαυίν ἀπά βἰπιρ οἷν οὐ βίν]β, αἃ5. ννῈ}}] δ5 βοϊεητιῆς 
δοουσαου. ϑοῃ θΟΟΚΒ γαϊβα ἀπά Ἔηποῦ]ς {πε πιϊπὰ οἵ {πε τεδάεγ Ὀν [απι]Ἰατιξῖπρ ἴὲ 
ὙΠ τῆς ψοπάετς οἵ {πὸ δασῖῃ απὰ πεᾶνεπβ, απα ἱπιρυΐηρ Πῖσ γΠΟΪε βρίγις ἢ Πα 
σίογν οὔ πε Ατομίτεος, ῬῪ ποβα ΑἸπ σεν ννογὰ {πε Ὺ νγοτα οα]]εὰ ἱπίο εχίϑίεπος,᾿--- 
Οπαγέοεγίν Κευΐετυ. 

ΤΗΕ ΟΟΝΤΙΝΌΠΤΥ ΟΕ 5ΟΒΙΡΤΌΒΕ, 45 ἀβοϊαγθά ὃν 
(Π6 ΤΕΞΤΙΜΟΝΥ οὗ οὐ ΤΙΟᾺΡ ὡἀμᾶ οὗ {πὸ ΕΨΑΝΘΕΙΙΒΤΘ δηάᾶ 

ΑΡΟΘΤΙΕ5. ΒΥ ΠΟΚῸ ἨΑΤΗΒΆΓΕΥ, Νὲεν Ἑαϊίοη. Οτονπ 

ὅνο. 6.. Οτ τόπο. 25. 6. 

“μεν ἃ νον πιοάεγαῖα σαΐβα, {Π]5 νο]τπις σοηίαϊηβ ἃ σοηἀβηςβθα ἀπ ἴογο! Ὁ] 8 
αὐραπιδηΐ ἴῃ Βαρροτί οὔτπε Πνὶπε ΔυιΠουῖν οἵ {πε Ηοὶν ϑουιρίαγεβ απ οὗ τῆς τσυτῃ 
οἵ 1π6 ΟΠ τϑείδη ᾿πιευργεϊδεϊοη οἵ {π6 πὶ. 510}. ἃ νου κΚ ἀδβεῦνεβ, ἔοσγ ΒΕΝΕΓΆ] ΓΕΆΒΟΠΒ, 8 Π 
ἐϑρβοῖδὶ ννεϊοοπιθ. [ογὰ Ἡδίμευεν, δὲ πὶ δηχίοιιβ σοι ποῦαγα ἴῃ τε] ρίοιιβ ἐπουρῆϊ, 
Ἠδς τἤσονη Βἷς ὑγΠο]α ἱπιθ! !δοῖπα] πα τηοτϑὶ Δα ΠοΥ ν οα τΠπ6 514ε οἵ {π6 τεοεϊνεα 
ζαῃ. ΗεἊ μας π05 τοπάογθα πὲ ΟΠΌγΟἢ δῃ ἱπιηθηβα βεῦνῖσε, ἀπ Πα5 βαυπθα ἔγοιη 
ΠδΥ ἃ ἄδδθι οἵ ἄδορ στδιίτπαε."--- 7 Ζγιες, 

“γε ψοϊσοτις {Π15. βἰπηρῖε τς τποϑὲ ἔουοῖὉ]Ὲ ται πΠΟΩΥ ἴο τῃς Ἰπβρίγαῖῖοη ἀπά 
δυϊποτιτν οὔ με ΒΙΡ]6. ὙΥ̓ 6 {τυ 1 πᾶν Ὀ6 ψ] Εν οἰγοι]αίεά,"--ἰ ἐοογά. 



ΤΠΕΟΘΙΟΟΘΙΟΑΙ ΑΝῸ ΠΕΙΙΘΙΟυδ ΡυβιειάΆτΤΙΟΝ 8. τῇ 

ΤΠῈ. ΜΑΝΙΕΘΙ ΜΙΓΝΕΘΒ.ΕΟΚ ὉΒΆΈΪΒΤ. Βείηρ 
ΔῊ αἰϊειηρέ ἴο ΕΧΉΙΒΙΤ ΤῊΕ ΟΟΜΒΙΝΕῈ. ΕΌΚΟΕ ΟΕ ΨΑΚΙΟῦΘ5 

ΕΝΙΡΕΝΟΕΒ ΟΕ ΟἨΚΙΒΘΤΙΑΝΙΤΥ, ΠΙΒΕΟΤ ΑΝῸ ΝΡΙΚΕΟΤ, ΤΠ 

ΒΟΥΙΕ ΤΙΈΟΤΟΒΕΒ ἴον 187-78. ΒΥῪῚ ΑΙ Ε ΒΕ. ΒΑΚΕΥ, 2.}., 
Ῥυϊηοῖραὶ οἵ Ἱζτηρ 5. ΟΟ]]εσο, Τοπμάοηῃ, αποη οἵ Ν᾽ ογοδβίεν, απά 

ΟΠ ρΙαΐῃ ἴῃ οὐ Ἰ παυγ ἰο {πὸ Οπθεη, ὅνο. 129. 

Ῥαγὶ 1.--ΟἩΒΙΘΤΙΑΝΙΤΥ ΑΝ ΝΑΤΌΒΑΙ, ΤΗΕΟΙΟσαΥ. 

Ῥαγὶ 11.--- ΤῊ} ῬΟΞΙΤΙΝΕ ΥΙΏΘΕΝΟΕ ΟΕ (ΗΚΙΒΤΙΑΝΙΤΥ. 

ΑΝῸ ΗἩΒΑΚΝΊΤ ΟΕ ΜΑΝ. Βγυ 81 ΟΗ͂Ν ΒΥ[ΕΒ, 1Ἰαΐε οπα 

οἵ 1Π6 Τυάσεβ οἵ Π.Μ. (ὐατί οἵ (οπηπιοη Ρ]εβα5 αἱ ὙΥ ββίπ] βίου. 

Ῥοβί ὅνο. ὄ-. 

Βα σ Τοἢπ Βν 165 ἐπα ]ε5 ὑπ γεαάευ ἴο Ἰᾶσα οὗἉ 1ῃε ἔδοῖς ἀπά αγριυπιεηίβ {πὲ Πᾶνα 
ϑατϑῆεα {πῸ δα ποτ᾽ 5 πηϊπα 45 τὸ {πε Πππάαππδηΐαὶ {γατῃ5 οὔ της ΟἸἨτιβείαπ γε! σίοη ; Πα 
185 αἀάεά ποιῃϊηρ ἴο ννμαΐῖ Πα5 θεδθὴ βαϊά Ὀείογε, θυ ἣς μας ργοάμοεὰ ἃ {γυβεννοσίην 
ρίτοπια οὗ ἴδοϊς ἀπὰ γεαβοηϊηρ τπαΐ ππιιϑὲ ὈῈ τισϑύα! τὸ οἴπεῦβ, ἀπα ἴῃ ἃ στῖρε ἀπὰ 
νιρογοιιβ οἱ σα γεοογάεα ἢΪ5 τθβιϊπιοην ἴογ τς Πιπαατηθηῖαὶ γι [5 οὐὗἩ ΟΠ βειαπιῖγ. "τ 
πηρίσλ Ολμγοηια,ς 

ἩΧΘΕΒΗΙΒ. ἹΝΤΗΕ ΘΗ ΒΟΗ͂λ ΟΕ ΈΝΟΙΔΝΘ: 
Βγυ Α. 7. Β. ΒΕΚΕΒΕΟΚΌ-ΗΟΡΕ, Μ.Ρ. ὅνο. 9:. Οὖ, Ρορυϊαῦ 

Θα]θοίίοηθ ΠΌμ. ὅνο. 25. δώ. 

“υς Βεγεξέοτά Η ορε᾿ 5 θΟΟΚ ἰ5 σα] πη, τεπηρεγαΐε, ἀπά, ἴο ἂπν [αἱγ παϊπ, σοηνἱποίηρ ; 
Δ η4 Ιζ 15 Ἐχοα! ]εμε]ν τν6}} ατγαησεά." - ἡ Ζζεγαν» Οληγολτα)ι, 

“Α Θϑαβοπδῦὶς 85 νν6}1 25 ν᾽ δ ῦϊα σοπιγὶ δυιτοπ τὼ {ΠῸ ᾿ϊτεγαίαγε οἵ με ἀδν."--- 
“δαζηεγαάαν ἰΚευΐστυ. 

“Μ τ, Ησορε ἴ5 ἃ πιδὴὶ Ῥῆο Πᾶ5 ἃ τῖσῃι ἴο θεὲ πεαγά ἴῃ ἔπε σγεαΐ Εϊίιδὶ σοπέγον ΕΥ̓ΘῪ 
ΟΓτῃε ἀαν.᾿᾿--λιρ ἐζσὰ Πηιαϊοῥεγιαϊεγιέ. 

“ἜΜ υς Ηορε 85 τρμεν Ἰυάρσεά {παΐ ἃ Ἰαν ππαπ’ 5 νῖεν οὔ {πε ργοβεπέ στα] αἰ που] ες 
τηῖσῆς θὲ ἀβεῖμ], ἀπ ᾿νε Παβίδη ἴο βὰν ἴπαΐ Πὶ5 ῬΟΟΚ 15 5 να α}]ε 5 1Ὁ 15 ορροζίιπα, " 
--Οὐὀμγζοῖς “ δεΐφευ. 

ΤΗΝ 5ΠΑΡΟΥΥΘ. 0Ε Αἰ ΘΙ0Κ ΒΘΟΝ, «ὑπ: 
Ρτεΐαοα Ὁ ΟΑΝΟΝ ΠΌΘΟΝ, τόπο. 25. δώ. 

“ΦΑ Ππῖ|]6 ΒΟΟΚ, εν! επεὶν {πὸ ργοάποτίοη οὗ ἃ τπαη οἵ ἄδερ απὰ {πογοιρῇ ῥεῖν, νεῖ 
50 ουΠναῖεα τΠδῖ Πα [που στα νν θη ᾿γίπρ 5ιοῖκ ἀηΐο ἀἄδαῖῃ πανε τἤσοννη {Πεπηβαῖνεβ 
τπῖο ἀφῆηϊῖα ἔογπι, πα 5ςμαρεά {πετηβεῖνεβ ἱπίο {παὶ οἱ εν Κιπα οὗ βίδα ευ, οὐ 45 5οπια 
πον -α- ἄἀαγ5 5αν, οἵ βε{Π {εἰ εἰοάιιεπσε, το νοῆι γα ἀγα δοοιδίοπιεα ἴῃ βου, ἀπά ἴῃ ἃ 
ἴενν οὔ τποβα μαϊ-[ογροζίεπ ππαϑίεγτ-ρίεσθς οἵ {πε ΕπΡ σα ΟΠαγοῃ. Τῆς εἰοαιεπος, 
Ποννενου, ἰ5 ποῖ ἀυίιῆοια!, θυ Ῥοιιγς ᾿[561 οἷ, ἃ5. 1 ννεσε, {κὰ ροςείγυ ἴο ἃ ροεῖ, {πε 
γαϊϊοπαὶ πιοάς οἵ Ἔχργεββίοη οὔ {πε τηϊπὰ ἤδη πεαΐεα υνῖτἢ ἃ 5εηβε οὗ {ΠπῸ ΠπεΆγη 6855 οἵ 
τῆς Ὠινίηθ. ὙΠεγα ἰ5 ἴῃ 1Π15 νοϊιπια τππισῃ οὗ τπΠῈ σμασπὶ ἀοτινεὰ Ὀγ 50 πηϑην ταϊη 5 
ἔγοιῃ "ἢ Ῥεηβεγοβο. ᾿᾿- - ὁ )εοζαίονγ. 

ΠΕῈ ΙΝ ΕΑΙΤΗ: ϑεοης Ργεδοῃεά δὲ ΟΗΕΙΤΕΝΗΑΜ 
δηὰ σου. ΒΥ Τὶ. ἵν. ΤΕ Χ-ΒΙΑΚΈῈ, 9.})., Ἡεδὰ Μαβίεγ οὗ 

Εαρογ. 9.118]}}] ὅνο. 235. 6ὠώ. 



τὃ ΜΗ, ΜΟΠΡΑΥ ΘΒ {1561 ΟΕ 

Ἁ ΒΙΟΤΙΟΝΑΕΥ 9Ε ἩΥΝΝΟ ϑα ι.: 
ΟΟΜΡΑΝΙΟΝ ΤΟ ΕΧΊΙΒΤΙΝΟ ΗΥΜΝ ΒΟΟΚΘ. 5ΕΤΤΙΝΟ ΕΟΚΤΗῊ ΤΗῊΗΕ 

ΟΕΙΟΙΝ ΑΝῸ ΗΊΙΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊῈ ΗΥ̓ΜΝΘ ΙΝ (ΟΟΜΜΟΝ ἴ5Ε,.Α 

ΠΕΒΟΚΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒΞ ΜΟΘῚ ῬΟΡΟΓΠΔΕ ΗΥΜΝΑΙΒ, ΑΝῸ Βιο- 

ΘΒΑΡΗΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΙΘΕΒ ΟΕ ΤΗΕΙΕ ΑΥΤΗΟᾺΒ5 ΑΝῸ ΤΕΑΝΘΒΙΑΤΟΒΒ. 

ΒΥ Εν. ΤΟῊΝ ΤΌΓΪΑΝ, ἘΝ.Ἐ.5.1,., ΝίοαΥ οὗ ὙΝΙΠΟΟΡΔΗΪς, 
ΘΒ6ΠΠ6]4. ὅνο. [2 2γεῤαγαΐϊοι. 

Δ 7..8.--- 1 }ὶς ἩΤΟΥΑ ἐς αδελογοα ἐο ονιὄγαςο ἐλ γο]οτυῖγεο σμὐ)έσίς "τ: 

ι. ΤῊΗΕ ΗΊΒΤΟΕΥ ΟΕ ἘΝΈΚΥ ΗὙΜΝ ΙΝ ΘΈΝΕΚΑΙ, ὕ8Ὲ ΙΝ ΕΝΟΓΑΝΌ, [ΚΕΠΑΝῸ, ἈΝῸ 
ΘΟΟΤΙΚΑΝΌ, ἘΜΒΕΆΘΓΙΝΕ ΟΚΙΘΙΝΑΙ5 ΑΝῸ ΤΕΑΝΘΠΑΤΙΟΝΒ. 

5. ΒΙΟΘΚΑΡΗΙΘΑΙ, ΝΌΤΙΘΕΒ ΟΕ ΑΥΤΗΟΚ5, ΤἈΑΝΘΙΆΤΟΝΒ, ΑΝῸ ΟΌὈΜΡΙΠΕΠ5 ΟΕ 
Ἡνννξ. 

3. ΔΝ ΙΝΝΕΒΤΙΘΑΤΙῸΝ ΙΝΤῸ ΑνΝονύμοῦβ ΑΥΤΗΟΕΒ ΟΕ ΗΥ̓ΜΝ5. 
- ΗΙΒΤΟΚΙΟΘΑΙ, ΑΚΤΙΟΙΕΘΟΝ ΟἜΕΕΚ, ΓΚΑΤΙΝ, ΑΝῸ ΟΕΚΜΑΝ ΗΥΜΝΟῦΥ--ΟΝν ΘΕΚΝΊΓΕ 

ΒοΟΚο, Μίισϑαιβ, ΒΕΕΝΊΑΕΙΕΚ, ΑΚ ΗΥΜΝ ΒΟΟΚΞΒ, ἅς. ἢ; ΑΝῸ ΝΌΤΕΘΞ ΟΝ 
ἘΈΕΝΟΗ, ΠΆΝΙΞΗ, ΑΝῸ ΟΤΗΕΕ ΗΥ̓́ΜΝ5, ΕΚΟΜ ΜΨΉΙΘΗ ΤΕΒΑΝΒΝΑΤΙΟΝΒ ΗΑΥΕ 
ΒΕΕΝ ΜΑΡΕΊΝΤΘ ἘΝΟΓΊΙΒΗ. 

5. ΒΕΤΑΙΙ5 ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΥ ΕΓΕΒ ΟΕ ΕΝΟΓΙΘῊ ΗΥ̓ΜΝΟΠΟΟΘΙΘΑΙ, ἹΝΕΟΕΜΑΤΙΟΝ. 

ΑΞ 16 βεῖα οἵ γϑϑθαύοῇ 15 Ἐχοθθα! ΠΟῪ τν]άθ, [Π6 αϑϑιβϑίαηοθ οὗ 
δι θηΐ Πγτη ΠΟ] οσιϑίβ Παβ θΈΘη βεοιγεά ἴο δηϑαγα {Π6 {π]1οϑί ἀπά τποϑὶ 
ἀσοαγαῖα ᾿Π ΟΥ̓ Δ ΊΟΠ ῬΟΒ51016, 

ΨΟΚΡ, ΟΚΚ ΑΝῸ ὙΝ1ΠΙ. (οΙεοιεᾷ Ῥαρεῖθ. ΒΥ 
ΜΙΜΙΑΜ ΤΉΟΜΘΟΝ, ).Ὁ., Το ΔυοΒΌΙσηοΡ οὐ Ὑοχῖς. 
Οὐόνγῃ ὅνο. 9:5. 

ΑΟΟὈΝΤΕΝΤΘ: 

ϑυπορίῖς (σο5Ρε]5. ΘΡοσίβ αηα Ῥαϑβείπηθϑ. 
Τεάτῃ οὔ ΟΠ τῖβι. ἘΣ πποῖοΠ5 ἴπ Ῥτγεδοπίηρσ. 
Οοά Εχιβῖς. Τ)είδοῖβ τη ΝΜ Ἰβϑοπαγυ Ὑ  οΥϊς. 
γνοσῖῃ οὔ {6. Τ πλ1ῖ5 οἵ ῬΗΠοορηϊοαὶ Εἰ πααῖγν. 
1) εβϑῖρη ἴῃ Ναίυτγαο, ' 

“ἼΠεν τὰ ΠῚ] οὐὗἩἨὨ ννῖϑα δάνϊος αλα βόῦθεῦ σαυζίοη, θὰς {Ππαΐ ΠΟ νν1}}} Ξρεοῖα!ν 
ΤἝοοιηη 6 η4 [Π15 νοϊιπηε ἴο ππδην 5 ἴΠ6 γερα ] σατίοη 'π ἃ ΠΊΟΓΘ Δοσθϑϑίθ]ε ογπι οὗ {ΠῈ 
ΑὐΘΠΡΙΒΠΟρΡ᾽ 5 τεηασυκαῦϊε Τπιγοάιποιίοπ τὸ πε ϑυπορίῖς οϑρεῖβ, νῃϊοἢ ἀρρεαγεά 
ΟΥΡΊΠΔΠν τη ἴῃς “ϑρεακεῖβ (ὐοπηπιθηΐαγν.᾽ . ... 1Π15 τηοϑὲ αἰγασίνα πνοσῖς."--Ζλε 
“Ναξογιαὶ Ολπγολ. 

ΟΗΠΆΓΗ ΑΝῸ ΤΗΕ ΑΟΕ: ἃ ϑεγῖεβ οἵ Ἐβϑαγβ οὐ {πὸ 
ῬΥΪΉΟΙΡΙῈ5. δῃμα Ῥγεβδεπὶ Ῥοβιίίοη οὗ 6 Δπρ]σαη ΟΠαγοῃ. ΒΥ 

γαγίοῦβ δυϊίεισ.Ό Ἑάαιεα ὃν Ὗ. Ὁ. ΜΑΟΙΙΑΘΑΝ, Ὁ.}. 

(ΒΙθμορ οἵ 11. μῆ614) ἀπά [πε Ἰαΐϊα Ἀπεν. θ0κ. ΕΙ. 2 νοΐβ. 
ὅνο. 26-. 

ΤΑΕΒΑΤΙΒΕ ΟΝ ΤΗΕῈ ΑὔΔΘΌΣΤΙΝΙΑΝ ΡΟΟΤΕΙΝΕ 

ποτε ῦπον ον, 
ΘΕΈΝΟΝΘ ΡΒΕΛΟΗΕΡ ΙΝ ΠΙΝΟΟΙΝ ἸΝΝ Ἐν 

ΘΑΝΘΝ ΘΟΘΙ  ὅνο: Οἷς: 



ΤΗΕΟΙΟΘΙΟΑΙ. ΑΝῸ ΒΕΙΙΟΘΙΟυδ ΡυβΒιΙΟΆΤΙΟΝδ8, τὸ 

ΦΕΒΕΝΟΝΘ ΡΒΕΛΑΓΟΗΕ. ΠΕΙ͂Ν ΤΗῈ ΤΟΥΒ ΟΕ 
ΤΗΕ ΡΕΙΝΟΝ ΟΕ ΜΝ ΑΙΙΕΘ ΙΝ ΤῊ ἘΑΘΤ. ΒΥ ΕΑΝ 

ΘΤΓΑΝΙΙΕΥ. νυν Νοίϊοοθς οἵ ϑοπῖθ οἵ ἴπθ Τιοοδ] ε5. ν] 64. 

ὅνο. 9. 

ΘΕΕΝΟΝΘ ΡΕΒΑΓΗΕΡ ΑΤ ΠΝΟῸΙΝ ΙΝΝ. Βν 
ΑΕΒΟΗΒΙΘΗ͂ΟΡ ΤΗΟΜΘΟΝ,. ὅνο. 1[ο-. ὦ. 

ΠΡΕ ΠΤ ΤΠ ΤΛΗΤ. 0 Ὁ ΘΕΌ. Ἐν 
ΑΒΚΟΗΒΙΒΗΟΡ ΤΗΟΜΒΟΝ, Ροϑβὶ ὅνο. 55. 

ὈΝΙΥΝΕΒΘΙΤΥῪ ΒΕΆΜΟΝΘ. ΒΥ ΕΑΝ ΒΟΟΤΎ. Ροβὶ 
ὅνο. ὃὅ»-. 6ώ, 

ΤΗΝΕ ΠΝΠΡ.ΟΕ ΒΕΠΙΟΘΙΟΙΝ. ΤΗΘύΘσΗΤ. ἘΧΑ- 
ΜΙΝΕΙ). ΒΥ π6 1αἱ6. Η. 1 ΜΑΝΘΕΙ͂, 1).}., δ οἵ 51. 

Ῥαι]5. ΕἸΓ ἙσΙοπ. Ῥοβὶ ὅνο. ὅ.:. 6. 

ῬΠΕΤΊΘΑΙ ΥΘΕΚΘ ὍΕ ΒΙΒΗΘΡ ΠΕΡΕΗ. “Ῥον 
ἰγαὶϊϊ. Ἐδᾶρ. ὅνο. 35. 6. 

ἩΥΜΝΘ ΑΡΑΡΤΕΡ ΤΟ ΤΗΕ (ΠΥ ΒΟΗ. ΒΕΒΥΙΡΕ, 
ΒΥ ΒΙΒΗΟΡ ΠΕΒΕΙ͂Ν. τόπιο. 1-. δώ. 

ΜΟΤΤΟΕΘ. ΕΟᾺ ΜΟΝΟΌΜΕΝΤΞΘ ; οἵ, Ἐριταρἢ5 βεϊθοίθα 
ἴΟΥ (σεμεῖαὶ ϑίθαν δηα Αρρ]οαίίΐοη. ΒΥ ΜΕΞ, ῬΡΑΙΠΙΒΕᾺ, 

ΠΠυβίταϊίοηθ, τόν ὅνο. 75. δα. 

“ΛΊΠ βθοῃ ἃ ΠΕΙΡ 5 115, ἡπ ἸοἱοΒῚ ν οἰγοι]αεα ἴῃ ἃ ΘΟ ΠΕΥῪ Ῥδυῖϑἢ, της ἢ {Παᾶΐ 50 
οἴξθηῃ 5ῃοοῖκα ὈΥ ἰζ5 Ἱποοηρτγιν ἴῃ “ Οοα᾽ 5. Αογο, πηῖσηξ θῈ βΈ πεν σοὶ τὰ ΟΥ, Ὅν Υ 
πὰ ἄθονε, Πποννθνεῦ, [15 τλογα ᾿τητηθβ δία ου]εοῖ, ἐπῈ Ῥοοῖς μας ἃ ναῖπο οὗ 115 οἵνη. Ιἰ 
ἰς ἃ ἐβοῖος φο]]οιίοη οὗ ΒΟΙΥ͂ τπουρητβ ννῃϊ ἢ {Πα Πἰνίπησ πηδᾶν ἰαν ἴο Πδατε ἡ] ἢ Ῥσοῆξ ἴῃ 
ΔητΙοΙραίίοη οὗ της στάνε. ᾿Ξ Ολγέδείατι Οὐὔκεγυεν, 

ΡΒΟΥΕΚΒΡΟ ; οκ, ΟΕ ΟΒ ΗΜΑΝ ὙΙΒΌΟΜ. 
ΟοΙ]εοἰεα ἀπά Αὐγαηροά. ἍΥΠΠ Ῥτοίαοα Ὁ ΟΑΝΟΝ ΤΌ ΟΝ, 
Ιόπιο. 35. 6. 

“««ΠῊς σοἸϊεοιίοη 5πονν5 στεαῖ Ἰπάρπιεπί ἀπά ννῖ4ς γοαάίησ. Τῆς ῬοΟΙς νν1}] τὰ Κα 115 
ϑίαπα ᾿πιοηρ {πε πιοϑὲ αἰγαοῖνε οὔ ἴπ6 βεάβθοῃῦ, [{ 15 ἃ θοοῖς ἴογ θοΐῃ {πε σύᾶνε απὰ 
τῃε σαν. -πολβκχοὰ “Πεγαξ. 



20 ΜΗ, ΜυΠΡΑΥΘ 151 ΟΕ 

ΤΗΝ ἘἘΝΟΙΙΒΗ ΟἈΑΤΒΕΣΟΒΆΤΒΙ 

ἨΑΝΌΒΟΟΚΘ ΤῸ ΤΗΕ ΟΛΤΗΕΡΒΑΙ ΟΕ ἘΝα- 
ΙΓΑΝῸ ΑΝῸ ΨΜΑΙΜΕΘ; σΙνινα ἃ ΗἸΙΘΤΟΕΥ ΟΕ ἙἘΑΟΗ ΒϑΕΕῈ, 

ὙΙΤΗ ΒΙΟΘΒΑΡΗΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΙΘΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΒΙΞΗΟΡΞ5. 

015. 1. απα 11.-- -9ΟΤΉΕΕΝ ὈΙΝΊΘΒΙΟΝ.. --- ΥΙΝΟΗΈΒΤΕΕ, 
ΘΑΙΙΒΒΠΕΥ, ΕΧΕΤΕΚ, ἌΝΈΙ1,5, ΚΟΘΉΕΈΒΤΕΕ, ΟΑΝΤΕΚ- 
ΒύΚΥ, ΟΗΙΘΗΕΒΤΕΚ, ΑΝῸ 571. ΑἸ ΒΑΝ5. ἍΝ τόο. ΠΠ5- 
τταῖοηθ. 2 νοΐϊβι Ροβί ὅνο. 36... 

Ψο]. 1Π. --- ΕΑΘΤΕΕΝ ὈΙΝΊΘΙΟΝ. --- ΟΧΕΟΚΡ, ῬΕΤΕΚ- 
ΒΟΒΟΘΗ, ΙΊΝΟΟΙΝ, ΝΟΒΜΊΟΘΗ, ΑΝῸ Επν. ὙΠ 90 
1ΠΠπ5 γαϊίοηβ. 18», 

Ψο]. ΓΝ.---ΝΈΘΤΕΙΆΝ ὈΙΝΊΒΙΟΝ.-- -ΒΕΙ5ΤΟΙ, αἸΟῦσΘΕΒΤΕΕ, 
ΔΥΟΚΟΕΒΤΕΒΕ, ἨΕΒΕΕΟΕΡ, ΑΝῸ [ΟΗΕΙΕΏ. ΔΙ 5Ὸὸ 
ΤΠΠπ5ἰγαῖοηθ. Ῥοβί ὅνο. 16ὅ-. 

ψοΪ5. Ν. «πὰ ΥἹ.--ΝΟΚΤΉΞΒΞΕΝ ΟΑΤΗΕΘΌΚΝΑΙ, 5. --ὝΟΕΚ, 
ἌΤΡΟΝ, ΌΚΗΑΜ, ΟΑΕΠΙ51Ε, ΟἬΕΒΤΕΚ, ΑΝ ΜΑΝΟΗΕΘ- 
ΤΕΚ. ΝΠ ὅο [ΠΠῸὰπγαϊοηθ. 2 νοὶϊβ' Ῥοβί ὅνο. 21-. 

νο]. Ψ1.-- ΜΕΙΞῊ ΟΑΤΗΒΌΚΝΑΙ.5.--- ΤΠ ΑΝ ΆΕΕ, 5:0. 
ΠΑΝ) 5, 51. ΑΘΑΡΗ 5, ΑΝῸ ΒΆΝΘΟΚ, ΜῈ 40 ΠΠπβίτα- 
τἰίοη5. Ῥοβί ὅνο. 155. 

ΝΟ]. ΝΠ. :Ξ- 5Τ. ῬΑΌ5. ἙΛΤΗΕΙΒΙΚΑΙ, οὐ Ὁ 
ΤΠ π5ἰγαίοης. Οὐόννῃ ὅνο. 10-. Θ΄. 

“ΤῊΝ νεγῦν αἰγασίῖνα ἀπα νϑ] Ὁ] ὑνοσκ πιᾶν, ἱπθεεά, θε Ξαϊά το θὲ ὃν ἴα πὸ Ὀεξὶ 
Βαϊάε-θοοΚ ἴο οὐγ (αι μεάγαϊβ. 11 15, ἴπ ἕδος, ἃ παιίοπαὶ! νγουκ, ἃ5. νγῈ}} 45 ἃ Ομσοῃ 
ὙνοσΚ, ἀπά 1 15 ϑνουτῃν οὗ οὐγ ΟΠ γΟἢ ἀπά παίιοη."--- γι ϊελ Οἀλπγεληεαρι. 

“ἩδηάθοΟΚΞΚΞ {πὲ 5που]α ργονῖάε ἃ σοποῖσε Ῥυΐ σογγεοῖ ἢἰϑέογυ οὗ ἴῃς βενεγαὶ (δέμε- 
ἄγαῖὶς 1π 1Πῖ5 σουπίγν ἢανε ἰοπρσ Ῥεεπ ἰοοκεά ἔοσ, ποῖ οπἱύ ὈΥ ἀπίϊαυαγίες ἀπὰ ἀγοῆϊ- 
τεοῖβ, Ὀὰΐ ὈΥ 411 πιεη οὗ δτί οὐ οὗ Ἰεΐίζεσβ. ες π|υϑιγατίοης ἀγα ἔμ Ὲ Βεβέ οὗ {πεὶγ Κίπα." 
--λέξεγαρν Ολπεγεληέαι. 

ΚΓ αβε νοϊαπιες νν}}} ρῦονε ἃ στεαξ Ῥοοπ ἴο ἴῃς ἀγομιτεσίαγαὶ κεθάεπε; Βας ἔπε ν ἀγα 
50 ἔγες ἔγοπιὶ πιεσα τες ππῖοα! ρῃγαβεοίοσν, ἀπά ἅτε 50 ρ᾽ εαβαηεὶν υυτιῖεη, πδξ πα σέποσγαὶ 
τϑδάθῦ Ψ}}}] θὲ τειπριεα ἴο ᾿πογεᾶβε Πὶς Κπον]εάρσε οὗ Βοΐἢ {πε Πιβίοσυ απᾶ ἀγομιτεοΐαγε 
οὗ οὔγ σγεαῖ σαι μπεάγαὶβ.".- --χοΐγ Βηέ. 

ΤῊΕ ΟΛΤΗΕΌΒΑΙ,; τς ΝΕΘΈΘΘΑΕΥ ῬΙΑΟΕ ΙΝ ΤῊΗΕ 
11ΕῈῈ ΑΝῸ ΔΝΟΌΚΚ ΟΕ ΤῊΕ (ἬΠΕΟΗ. ΒΥ ΕΌΔΚῸ ΜΗΙΤΕ 

ΒΕΝΘΒΟΝ, 1).1)., Τογὰ ΒΙΒΠΟΡ οὗ Τπιτο. ϑεςοομα Ἑάϊοη. Οὐονι 

ὅνο. ὄ-. 

“Μδην ἃ τεδάευ, οἰεσσυπιαη ἀπά ἰαντπδη, νν1}} ᾿Ιεαση ἔγοιη {Π|5 ῬΟΟΚ ἃ πιοσε ἀεῆπιξε 
σοποερίϊοη οὗ {πε πιεαπίηρ ἀπά τε οὗ (ἰδιῃεάγαϊς τμαπ σαπ θὲ οὐιαϊπεά εἰβενμεγε, απὰ 
με ὈῬεΐϊενε {15 15 ἀπε ἴο {πε οἴοβε Κηϊτεῖηρ οὗ πεοῦν Ί ῥγασίσς γΠΙΟ᾿ ππάεγ ες 81} 
τ. Βεηβοπ᾿β ψουκ."--Εγιρίζελ Ολεγολητα)ι. 

δια, κω... 



ΤΗΕΟΙΟΘΙΟΑΙ ΑΝ ΠΕΙΙΘΙΟυ8. Ρυβι!ΟΆΤΙΟΝδ8, οἱ 

ΜΝΟΕΚΒΘ ΟΝ ΤῊ ἩΟΙΥῪΥ Τ1ΔΝὈ 
ΑΝῸ 

Ξ5ΌΕΝΕΝΟΝΌΙΝΕ ΟΓΟΟΥὔΝΤΕΙΕΚ. 

ΤΗῈ ἈΝΟΙΕΝΤ ἘΟΥΡΤΙΑΝΟ: Ὑπεῖπ ΜΑΝΝΕΕΘ, 
Οὐυϑτομϑ, ΡΕΙΨΑΤΕ [1ῈῈ, ΟΟΝΕΚΝΜΕΝΎ, [,Ανγ8, ΔΕΤΊ9, Μανυ- 

ἙΑΟΤΌΚΕΒ, ἈΕΙΙΟΙΟΝ, ΑΟΘΒΙΟΌΠΤΌΒΕ, ΕΑΕΙΥ ΗΊΒΤΟΚΥ, ΕΤΟ., 

ΘΕΚΙΝΕ. ΕΚΟΜᾺ ΟΟΜΡΑΚΙΒΟΝ ΟΕ ΤΗῊΗΕ ΡΔΑΙΝΤΙΝΟΒ, 5ΟΌΠΡΥΌΚΕΒ, 

ΑΝῸ ΜΟΝΥΜΕΝΤΘ 5111, ΕΧΙΒΤΙΝΟ, ΜΙΤΗ ΤῊΗῈ ΑΟΟΟΥΝΤ5. ΟΕ 

ΑΝΟΙΕΝΤ ΑὙΤΗΟΆ5. Βγ 51 7. ΟΛΕΡΝΕΚ ΜΥΊΠΚΙΝΒΟΝ, Ἐ᾿ Κ. 5, 

Α Νεν Ἑαϊάοι τενιϑδα ὈὉγ ΞΆΜΌΕΙ, ΒΙΕΓΗ, 11,0. Νὰ σοο 

ΠΙῸπσίγαϊίοπβ, (ὐο]ουγοα Ρ]αΐοθβ, ἕο. 3 νοῖϊβ. Μεάϊιμπι ὅνο. 84. 

ΗΠ ΤΟΥ ΘΕ ΕΟΥΡΤ ΠΝΡΕΒ ΤΗΝ ΡΗΑΕΆΘΗΞΘ. 
ΤΕΚΙΨΕ. ΕΝΤΙΚΕΙΥ ΕΚΟΜ ΤῊΗΕ ΜΟΝΌΜΕΝΊΎΘ. ΔὝΥΙΤΗ Δ ΜΕΜΟΙΚ 

ΟΝ ΤῊΒ ΕΧχορῦβθ ΟΕ ΤῊΕ ᾿ΘΒΑΕΙΙΤΕΒ ΑΝῸ ΤῊΕ ΕΟΥΡΤΙΑΝ 

ΜονυμΜενΝυ8. ΒΥ ὉΚ. ΠΕΝΕΒΥ ΒΑΘΘΟΗ. ϑεοοπά Ἑδιίοη 

τενιβεά. ἍΜ Ναν Ῥτείαοα αηα Νοίεβ. ΡγῪ {πε Δπίπου. ΔΙαρϑ. 
2 05: ὅγο. 425. 

ΝΙΙῈ ΑΙΕΛΝΙΝΟΘ: Οονοβξενινο ΤΗῈ ΕΤΉΝΟΙΟΟΥ, 
ΗἩΊΒΤΟΚΑΥ, ΑΝῸ ΑᾺΤ ΟΕ ΑΝΟΊΕΝΤ ΕΟΥΡΤ, Α5 ΚΕΡΝΕΑΙΕΡ ΒΥ 

ἘΘΥΡΤΙΑΝ ῬΑΙΝΤΙΝΟΒ ΑΝῸ ΒΑΒ-ἈΕΙΙΕΕ5. ΔΥΠ Τ)εβου!ρίοηβ οὗ 

ΝΌΡΙα δηα 115 στεαΐῖ Ἰλοοὶς ΤΟ ΠρΡ]65 ἴο {πΠ6 Θεοοηά ( αἰαγαοί, ΒΥ 

ΨΙΠ1ΠΙΕᾺ5 ΘΤΌΑΛΔΚΤ, οἵ Ῥτοπιαηα, ΜΡ, ΜῈ τ8 (ο]ουτγοά 

Οὐμ]Πὴ6 ΡΙ]αΐεβ, ποτη Θ]ςθίομεβ ἀπα ΤΠΊρυθββίουβ ἴα ]τθη {τοὶ {πὸ 

ΜομπαμηθηΐθΒ. ογα] ὅνο. 3515. 6. 

ΤΗΝ ΕἾΝΕ ΟΚΕΑῚΤ ΜΝΟΝΔΕΟΗΙΕΡ. ΟΕ ΤῊΣ 
ΑΝΟΙΕΝΤΊ ΜΝΟΕΚΙΙΌ ; ΟΕ, ΤΗΕ ΗἸΒΤΟΕΥ, ΟΕΟΘΚΑΡΗΥ, ΑΝΡ 

ἈΑΝΤΙΦΟΙΤΙΕΒ ΟΕ ΑΘΘΥΒΙΑ, ΒΑΒΥΙΟΝΙΑ, ΟΗΛΙ ΖΑ, ΜΈΡΙΑ, ΑΝῸ 

ῬΕΚΒΙΑ. ΒΥ ΘΟΕΟΚΟΕ ΒΑΝΙΙΝΘΟΝ, Μ.Α., ὕαποη οὗ 

(απίεγθυγυ, ἀπά (απηάεη Ῥγοίθβϑου οἵ Αποῖεηΐ Ηϊἰβίουυ αἱ Οχίοσγά. 

ΤΗϊτα ἘάΙομ, ἢ Μαρϑ5 απα ὅοο ΠΠ]πΞίγαϊϊοης, 3 νοὶβ. ὅνο. 425. 



22 ΜΠ, ΜυΠΒΑΥ δ 1861 ΟΕ 

ΝΙΝΕΥΕΗ ΑΝῸ 1Τ5 ΒΕΜΑΙΝΟ; ἃ Ῥορύταε ΔΌσοῦντ 
ΟΕ ΒΕΘΕΛΕΟΘΗΕΒ ΑΝῸ ΠΙΒΟΟΨΕΚΙΕΒ ΑΤ ΝΊΝΕΨΝΕΗ, ὈΌΕΙΝΟ ΑΝ 

ἘΧΡΕΡΙΤΙΟΝ ΤΟ. ΑΘΘΥΕΙΑ ΙΝ 1845.-). ΒΥ Α. Η. ΤΑΥΑΚΌ. 

ἍΨΠΠ πυσπδγοιῖιβ Π]πβίγαϊΐοηβ. Ῥοβί ὅνο. 75. δώ, 

ΝΙΝΕΥΕΗ ΑΝῸ ΒΑΒΥΠΟΝ: κα Ῥορύυιλε ΝΑΚΒΑΤΙΝΕ 
ΟΕ Α ΘΕΘΟΝῸ ΕΧΡΕΡΙΤΙΟΝ ΤῸ ΑΒΒΥΎΒΙΑ, 1849-51. ΒΥ Α. Η. 

ΤΑΥΑΚ. ὙΜΈΠ παμιθτοιιβ ΠΠ]πβἰταίίουβ. Ῥοβί ὅνο. 75. δώ. 

ΚΕ νατγίοιις αἰξεπιρίβ ἴπαὶ πᾶνε Ῥεθὴ πιδάς ἴο σῖνε βορυΐαν ἀββογιριίοηβ οὐ Μτ. 
1αναγα᾿5 ἀἰβοονευῖθβ, μαννα Ἰαπρῃς Πϊπὶ {ΠπῈ παρεββιεν οὔ ρἰδοίης ἔπεπὶ τη αὶ 2οῥηέαν 
3ῶγηε Ὀεΐοσε {πε ρα] ῖς.᾽᾿--- Ἰ εογιογῖς . 

“ΤῈ 15 Ἰ πππιοῃ Ρ]εάβισε {παξ ννὲ ἱπίγοάμπος ἴο οὐγσ τε άθυβ {ΠῸ πιοβέ ἱπεθυθϑεϊης 
οοπεγιθυιτίοηβ οἵ ἐπ6 πιοάθγη Ῥγεβθ. 50Ο ἢ. πιὲπ ἃ5 Μυ, Τιαγαγὰ ἄδβεγνα τῃς συδετιιάς 
οἵ ροβίεσγιεν. "-τ ξυατιρείϊοας ἤἸαραεζιε. 

ΤΗΕ ΓΑΝΡΌ ΟΕ ΝΟΑΛΒ. ΓΒΑΨΕΙΒ ΑΝῸ ΠΙΒΘΟΟΝΕΚΙΕΒ 

ΟΝ ΤῊΞ ἘΛΑΒΤ 510Ὲ ΟΕ ΤῊΕ ΕΑ. ΘΕῈΑ ΑΝῸ ΤῊΝ ΟΚΡΑΝ. 

Ἐν ἴδ6 Βεν. Ἡ. Β. ΤΕΙΒΘΤΕΑΝΜ, 1.1,.})., Ἐ-ῸῈ.5.. Αποῦ ΓΕ 

Τυσπαιῃ, Αὐἰμοὺ οὗ “ΤῊς Ταηα οὗ 15γ86],᾽ “ Ναΐαταὶ! Η!ἰβίουυ οἵ 

{πε ΒΙΡ]6,᾽ ἄς. ἍΥΊΠ ΜΡ ἀπά 1Ππ5ιγαϊίοηβ. Οτόνῃ ὅνο. 155. 

““ΟἌποι ΤΥϊϑίγαπι 5 ῬαΥ νυ τνὰβ γεδάν ῸΥ ἘΥΟΥν ἘΠΊΘΥΡΈΠΟν  Πονγενοῦ Ὁν1]4 ἀτα τΠς 
βαναρσεβ Πα πηεεῖβ, ΠῈ Πα ἃ ΠΙΙ5βΙΟΠΑΥν ἴο Ξρυΐηρ οπ {πΕῈπὶ ὙΠῸ ἴ5 ἔπη Αγ νι ἘΠ εἰν 
τοηβῖια ἈΠὰ σηπηποῦβ ἢ; ΠῈ Πα5 ἃ Ῥοϊδηϊβε [οΥ ἘνΈΎν 5 ΠΓῸῸ ; Πα ἃ ῬΠΟΓΟΡΥΆΡΠΕΥ ἴον 
Ἔνετν ταϊη. Απα Ῥδβιάθϑβ 8}} [Πϊ5, μὲ 15. ἃ ποξὲ ἴπ' Πιπηβε ς -παίυγα] δέ, ΡΒ]]οΙΟσεσ, απεὶ- 
απαῦν, σεοϊοσίοι, ΝΊηγοὰ ; Πα 15 θα Ά}}ν γεαάν υν ἢ Πἰβ σαῃ πὰ 15. [0551}- Πατητηοσ, 
ἢϊ5. ΒΙδὶς οὐ πὶ Αὐδῦϊς ; θαθα!ν δἀδρὲ ἴῃ βοϊνίπσ τῃς αἰ οὐ] εἶες. οἵ Βεάοαϊπ εἰϊαπεῖίς 
οὐ βει!πηρ α ναϊζατε, οὐ ἀειευτηιπῖηρ ἃ οῖς. Απὰ θεβίάεβ 411} Π15, ΠῈ σδυγια5 ἃ Ρεη, απὰ 
ἃ νοῦν ἀεἴς απ τεαὰν ρεπ, απὰ νἤεη ἴπογε 15 αν της ἴο [6]] Π6 Κποννβ μουν ἴο {6]] 1 ; 
πα 50 Μοδρ Παβ Ῥεέη τοῖς ἔγοιῃ ἴπ6 ἀοιπαΐη οὗ {πε ππκποινῃ ἀπ ἀπ πούναῦ]ε, ἀπά 1165 
411 τπαρρεὰ οἵἷξαπα ῥῃοιορταρηῃθά πὰ ἀεβουιρεά. ΑἸτορθῖποῦ [Π6 ῬΟΟΚ 15 ἃ νοῦν ἱπίε- 
τεϑτϊηρ οπ6, πᾷ ννα σᾶπ οἷν Πορα ἔπΐαγα ἘΧρ] οσεῦβ Μν1}} τπηϊταῖς Μν. Τυϊβίγαπη᾽ 5 Ρασξ ἴπ 
πε Ζε8] αῃα τποσοιρῆπ.55 οὗ 115 γεβθάσοῃ."᾿-- -ϑαξζγααν “ἰσυΐστου. 

ΘΟΌΒΝΑΙ, ὉΕ᾽ ΒΕΘΕΛΔΕΓΗΕΒ: ΙΝ. ΤΠῈ ΘΕ 
ΤΑΝῸ ΙΝ 1τ8233 ΑΝῸ 1852. δυιὶ ἩΗϊβίουϊοδὶ 1Π15ἰτγας]οη5. 

ΒΥ ΕΝΑΚ. ΚΟΒΙΝΘΒΟΝ, 9.0. Μαρβ, 3. νοΐβ. ὅὄνο. 425. 

“ Ἐ ΟΡ ηϑοπ 5 " ΒΙΌΙΙΟΑΙ ΤΣ εβεατοποβ, Πα5 θεθη οὐ δα άϊηρσ ἐεχί- θοοΪς οι 1Πε σεοσταρῆν 
οὗ Ῥαϊεβεϊηθ ἔου ἔννεητν νεαῦβ. {{πῚ] ΕἸ} ΒΘ απὰ Εἀνναγά Ἐοθίπβοη θεσαπ {ΠΕῚΓ 
ἀγανεὶ ἴῃ τ8538, Πππὲ Ππαὰ θεαπ ἄοῃμα τονναγᾶβ ἃ βυσγνεν οὐ {πε Ηοὶν πὰ ὑνΒιοῃ οου]ά 
Ρτοϊεπα ἴο δε αἵ οποα βοϊεηειῆς ἀπά Πϊβεοσῖοα!. Τόροῖπευ {πεν τοάς τπγοισ {πα 
φοιπῖγν, ποιίπ 15 ἀϑρβοῖβ, Ηχίηρ [15 δ᾽ἴεβ, ἰαντηρ ἀν π 115 να 185. ἀπ υνατευσοιιγ565, 
15 ἀδϑοσῖβ πα πιοιιηϊδιηϑ.᾽᾿- -- ἡ ἐδλιοηιαθιε7). 

ΤῊΕ ΒΙΒΙΕ ΙΝ ΤΗΕ ΗΟΙῪΥ [ΔΝὮ. Ἐχκιίταοὶς ἤτομι 
16 ἀρονε δ ουῖς ἴού. ΨΊΠ]ασε ΘοοοὶθΒ. ΒΥ ἃ ΤΑρυ. δ οοάοσαίϑ. 

Ἐραρ. ὅνο. 25. 64. 



ΤΗΕΟΙΟΘΙΟΑΙ ΑΝΡ ΒΕΙΙΘΙΟυδ ΡυΒιΕΙΟΆΤΙΟΝ5, 23 

ΘΙΝΑΙ ΑΝῸ ΡΑΓΕΒΤΙΝΕ; ΙΝ ΟΘΟΝΝΈΟΤΙΟΝ 
ΥΙΓΠΕΓ ΤΉΕΙΝ ἩΙΘΤΌΚΥ, ΒΥ ΒΆΝ ΘΤΑΝ ΚΟΥ: Ῥίδηξ. 
ὅνο. 145. 

ΟΓΟΟΝΤΕΝΊΤΊΘ. 
(ὐοππεοιίοη οἵ ϑαοτεά Ηἰβίουν απ ϑαοσγεὰ ἀεορτγαρῆν--Ερσγρεέ ἴῃ σεϊαϊίοη ἴο [5γδ6] 

--Ρεπίηβαϊα οὗ ϑ'παὶ-- -Ῥαϊεβεῖπε-- -Ἴ ες Πεῖρσῃῖθ ἀπά ραθθεὲ5 οἵ Βεπ]αιϊηίη--- 
ἘΡΗγαΐπι---πς Μαγίτπιης Ρ]αἰη--- [Ἴγάδῃ ἀπὰ {πε Ἰεδὰ 5688---Ῥεγεθα-- -ΕΟἸδίη οὗ 
ἘΞ ἀγδε!οη--- (4116 6--ιϑοιγοθς οὐἨ [οτάδη-- ΤΠ θαποη απὰ Απιι- 1 θαποη--Ἴ Πς 
Οοβρεὶ Ηϊἰβίοσυ--- ες Ηοὶν ΡΊΙαρα5. 

ΒΑΝΑΘ 5... ῬΑΙΝΎΥΒΑ, ΤΈΒΑΝΟΝ ὙΠ 
ΤΕΑΝΕΙΒ ΑΜΟΝΟ ΤῊΞΒ ΟΙΑΝΤ ΟἸΤΙΕΘ ΟΕ ΒΑΘΗ͂ΑΝ 
ἌΝ ΤῊ ΑΤΒΑΝ, Ἐν Ἐπν-.- 7. Τῷ ῬΟΒΤΕΕ, 1)... 
γοοάοσιιίϊ5. Ῥοβί δὅνο. 75. 6. 

ὙΠῈ ΘΕΙΠΙΒΕῈ ΘΕ ΤΗΣ “ΕΟΒ ΠΟΥ ΠΟΙ ΤΗΝ 
ΤΟΈΒΘΑΝ, ΝΕ ΕΕ. ΘΕᾺ, ΟΕΝΝΕΒΑΒΊΈΧΓΗ, ἄς Ἂ 
(αποα Οἰῖδα ἴῃ Ῥαϊεβϑίϊπα δηὲ Ἐρυρί απὰ πε δ)γαΐειβ οἵ 
Ἰλαπιαθοιβ, ΒΥ ΙΟΗῊΝ ΜΑΓΟΘΚΕΘΟΚ, Μ.Α. Νὲὸν Ἑαϊθοηῃ. 
ὙΠ Μαρβ ἀπα [Π]πιϑίγαϊίίομβ. Ῥοβί ὅνο. 7.5. δώ. 

ΤᾺῊΕ ΜΟΡΘΕΕΝ ΟὔΘΤΟΝ5 ΑΝῸ ΜΑΝΝΕΒΘ ΟΕ 
ΒΙΒΙΕΣ ΤΑΝ 5, ΤΠ ΤΕ ΑΨΙΝΕ ΟἿ ΒΟΚΤΡΥ ΞΕ. ΒΥ 

ἨΕΝΕΥ ΝΑΝΌΙΝΝΕΡ, 0... Μὰ Οοἰουτεά Μαρβ απά 
300 Π|]πβἰγαϊίοηβ. 2 νοὶβιΊι ὅνο. 215. 

“6 Π|τπϑεγατίοης ἀγα Ἔχοθ]]θηΐ, απ ἴπῸ νοὶ ῬΟΟΚ 15 αὶ αἰίγασεῖνε σο] ]δοξίοη οὗ 
ἔποβα ἔδοῖβ ΠΟ 50 πηι ἢ δὰ ἴο {πε ᾿ἱπις]]Θοίιια] ἀρργεοϊδεοη οἵ ἴῃς ΗΟΙΎῪ ϑουρίιγαβ. 
--Οὄπαγαϊζαι. 

“Ὁ γ, απη- ΤΠ ππαρ᾿5 νγουῖς σοπίαϊπβ αὶ πιαθ5 οὐὕἨ ἱπίουπιδίϊοη οὐ ἔῃς. πιαπποῦβ ἀπά Ἶ Σ : - 
ουβίοπηβ οὗ ΒΙΡ]6 ἰαπαβ ποῖ γεαα]ν φοσθϑβίθ]ς εἰβαννμεγε."--- ἐλ ριερηε7)1. 

“ΤῈ 15. ππροββιῦϊε ἴο ονεγ- σε πιαΐῖε [Π6 ναϊπε οὔ τ. ΤΠ ππερ᾿ 5 ννουκ. 80. ἱπέβηβεϊν 
ΥΕΠΙΔΌ]6 ἀγα {πε βἰδίειηεηίΐβ, ὑπαὶ τπῸ ποῦ ἴἴ5 ρασῖες ατύὰὲ ϑΞειιαϊεα, σοὺ το πε πποῦα 
σοποίαβῖνε Μ11 1 ἀρρεασ ἔπαΐ ἃ θεΐίευ Πεὶρ ἴο {πε Ηοὶν ϑογιρίαγεβ σα 5οαύσαὶν θα 
εχρβοζεά Ἔνεῦ ἴο δρρβαῖ."---οεζές ᾿Πεελῖν 77655οτιρδ᾽,. 

ΤΕΛΥΝΕΙΘ ΙΝ Α5΄ΔᾺ ΜΙΝΟΒ. νι ΟΡ βειναϊίομς οα 
{με 5ίαϊε οἵ ϑοοϊείυ, ἀπα ἃ 1) θβουρίοη οἵ Ἀπ παυῖαη ἸλΘβθαγο 65 
Δηα Τ)᾿βοονευῖθβ, οσϑίπου νυ αἢ Δοσοιιηΐ οἵ ΜΙΊβϑίοπαΥυ ΓΑΡοι5, 
ΤΠΠιϑἰταίίοπβ οὐ ΒΙΡ] σα] 1 1ογαῖπιγα ἀπά Αὐοπεθοϊοσυ. ῬγῚ ΠΕΝΚΥ 
ΨΑΝ ΙΕΝΝΕΡ, 10.1)., ΤΕϊτγ ὕἴξαῖβ Ἀϑϑιάδηΐ ἴῃ Τασκογ. ἍΥΠΠ 
Μδρ δπὰ 1Ππδίγαίίοηβ. 2 νοὶϊβι Ῥοβξί ὅνο. 245. 

“Ὧγ, απ- πηῈΡ μας νυ ἔθη ἀπ ἱπίογαβεῖηρ ὈοοΪς τεϑρεοξίπρ τε ρσίομϑ ὨΙΟΝ, ἱπ {πα 
Ῥγδϑεηῖ ἄδν οἵ βεοργδρῃϊοαὶ ἱπααῖγν, ἄο ποῖ γεοεῖνα ἴῃς ατεβητοη ΠῸῪ ἄσβεγνε αἵ πε 
δι Π45 οὗ εἰ{Πεγ ἔγανβ!]εῦβ οὐ δητ]αγθβ. Ηε σοηῆπαβ Π15 ἀββογιρεϊοηβ οὗ 5οα ποῦν ἀπ 
τεπλαυ Κ5 ἸΡΟῚ {Π6 ΡΕΟρΙῈ επίϊγεὶν το ννμαξ πα Πἰπιβε  σανν ; απ Ππανὶηρ ἃ στεαΐ ἄδα] οὗ 
τπαίξευ ἴο παυτγαΐθ, ἢς Πα5 ποῖ θεεῆ τἰπάθτ τΠ6 πεοθϑϑιῖν, {Κα σεν] τηοάδγη ἔγανε  ]θύβ, 
οὗ εκὶπρ ουξ {πῸ βυὐδβίαπος οὗ Πὶς ἱπίογπιαϊτίου Ὀγν σείευγιπσ ἴο ορβογναϊοηβ οἵ οἴπεν 
ΧΡ οσούβ, ΟὐΓὁ Ὁ. πιαπαξαοϊαγεα αἀἰσγεββίοηβ οἵ α βοϊθηςιῆς σΠαγδοΐεσ.᾿--ολ δοογεῖ. 

ΤΗΕ ΤΕΝΡΙΕΘ ΟΕ ΤΗΕ ΕΥ̓͂. Ανν τῆξ οἹΉἘΕ 
ΒΟΙΠΌΙΝΟΘ ΙΝ ΤῊΕ ἩΛΕΚΑΜ ΑΚΒΑ, ΑΥ ΤΕΒΌΒΘΑΙΕΜ. ΒΥ 
ΤΑΜΕῈΡ ΒΈΚΟΌΞΘΟΝ, Ὁ.Ο.1,, ἘΚΚ.5, Μυτὰ ῬΡΙαΐεβ ἀπά 
Ὑγοοάοιιϊί5. 4ἴο. 425. 



24 ΜΗ, ΜΠ ΒΑΥ δ {{51. 

ἈΝ ΑΤΙᾺΘ ΟΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ἀΕΟΘΒΑΡΗΥ͂. 
451Ὀ1{{{α| απὸ (Ἰαϑϑίεσαϊ. 

Τηϊεπάςα ἰο Τ|1Π|είγαῖς ἴπΠεῈὶ ““ ΘΙΘ ΠΟ ΠΑΥΥ οὗ ἰπΠ6 ΒΙΌ]6,᾽ ἀπά {πε 
““ ΙΟΓΙΟΠαγῖα5. οἵ (Ἰαββίοαὶ Απεααίγ." 

ΓΟΜΡΙΨΕῈ. ΟΝΡΕΚ ΤΗΕ ΒΓ ΓΡΕΚΙΝΤΕΝΌΕΝΟΕ ΟΕ 

ἍΜ. 5ΜΊΙΤΗ, Ὁ.(Ο.Ι,., απά ΘΕΟΚΟΕ ΟΕΟΡΕ, 11.,.Ὁ: 

ΕΌΪο. Ἡδὶγροιιπά. 4206 6ς-. 

1. ΘΕΟΟΚΑΡΗΙΟΘΑΙ, ΞΥΘΤῈΜΒ ΟΕ ΤΗΕ 22. ΟΚΕΕΓΕ ὈΌΕΙΝΩ ΤῊΚ ῬΡΕΙΟΡΟΝΝΕ- 
ἈΝΕΙΕΝΤΘ5. 51ΔΝ ὟὟἾΑΕ. ν 

5. ΤΗΞ ὝΜΟΚΙ Α5 ΚΝΟΥ͂Ν ΤῸ ΤΗΕ 23. ΟΕΕΕΓΕ ὈΌΕΙΝα ΤῊΕ ΔΟΗΚΑΝ 
ἈΝΟΙΕΝΤΟ. Τεάασε. 

3. ἘΜΡΙΚΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΒΑΒΥΓΟΝΙΑΝΒ, 24. ΝΟΚΤΗΕΕΝ ΟἜΕΕΓ(Ε. 
ΤΎριανθ, ΜΈΡΕΘ, ΑΝ ΡΕΚ- ος, ΟΈΝΤΚΑΙ, ΟΚΕΕΓΕ- ΑΤΉΕΝΒ5. 
51ΑΝ5. ἥ ᾿ 

4. ἘΜΡΙΚΕῈ ΟΕ ΑΙΈΧΑΝΡΕΕ. ΤΗΕ ΕΣ ἘΕΓ τον δυο πτοΣ ῬΙΑΝ ΟΕ 
σκεατ. 

27. ΘΗΟΕΕΒ ΑΝ ἴβδγγανῃβ ΟΕ ΤῊΕ 
ΚἜΠΕΑΝ ὅξα. 

28. ΗιΞτΤοΟΕΙΤαι, ΜΑΡΞ ΟΕ Αϑιὰ ΜΊΙΝΟΕ. 

Αβια Μινοε. 

5, 6. ΚιΝσῦομΜ5Β. ΟΕ ΤῊΗῈ ϑυσσεββοκ5 
ΟΕ ΑΙΕΈΧΑΝΡΘΕΚ ΤΗΕ ΟΚΕΑΤ. 

7. ΤῊΗΕ ΕΟΜΑΝ ΕΜΡΙΞΕ ΙΝ 115 σβξεξατ- 
Ἐ5Τ ΕΧΤΕΝΤ. 29. 

8. ΤῊΕ ἔομαν ΕΜΡΙΚΕ ΑΕΤΕῈΝ ΙΤ5 . ἌΚΑΒΙΑ. 
ΤΙΝΊΘΙΟΝ ΙΝΤΟ ΤῊΗΕ ΕἸΑΒΤΕΕΝ ΑΝῸ 31. ΝΌΙΑ. 

ὙΝΈΘΤΕΕΝ ΕΜΡΙΚΕΒ. 32. ΝΟΚΤΗΕΕΝ ΡΆΑΚΤ ΟΕ ἈΕΕΙΟΑΆ. 

ῳ ο 

9. ΟΚΕΕΚ ΑΝῸ ΡΗΚΕΝΊΟΙΑΝ ΓΟ ὈΠΟΝΊΕΒ. 535, ΠΟΥΡΤ ΑΝ ΖΕΤΗΙΟΡΙΆ. 

το. ἘΝΝΙΚΟΝΒ ΟΕ ἈΟΜΕ. 34. ΗΙΞΤΟΕΙΟΘΑΙ, ΜΑΡΘ ΟΕ ΤῊΕ Ηοτπν 
50. ΟΚΕΕΓΕ ΑἈΕΤΕΚ ΤΗῊΗΕ ΠΟΕΙς Μισκά- ΤΑΝ. 

ΤΙΟΝ. 42, 43. ῬΙΑΝΘ ΟΕ ΒΆΒΥΠΟΝ, ΝΊΝΕΨΕΗ, 
2τ. ΟΚΈΕΓΕ ὈΌΕΙΝΟ ΤῊΕ ῬΕΚΒΙΑΝ, ΤΚΟΥ, ΑΙΈΧΑΝΘΌΕΙΑ, ΑΝΒῸ ΒΥυΖαν- 

ὝΥΑΚ5. Ϊ τιῦμ. 

“Τ΄ἢἂ ξἰυάδηιβ οἵ τ. ΘΠ} Π᾿ 5 δἀπηῖγα]ς Το ἸΟπΑΥ 65 πηι μαναὰ ες {Πα τηβεῖνες ἴπ 
πγδηΐ οὗ δῇ Αἴας σοπϑιίσιιοῖϊεα οπ πε βαπὶα βοαῖς οἵ ργεοῖβε απ τηϊπιῖθ Ἰπ ουτηδίϊοιν 
ψ ἢ τπὲ ἀγῖῖο]ε ἴμεν ἡνεσε τεδάϊησ. ΤῊϊ νναπὶ Πδ5 δὲ Ἰεηρσίῃ θεὲπ ξυρρ]εα ὃν ἔπε 
ΒΆΡΕΙ ψοσκ Ὀεΐοτε 5. ΤῊΣ ᾿πάϊσες ἀγὰ ΠῚ]], ἐπῈ Ἐπρτανιηρ 15 ἐχαιϊϊϑιίθ, ἀπά {πὰ 
ἀεμπεαιίοη οὗ θα παΐαγαὶ! ἐεαΐισεβ ναῦν ταϊηΐα πα Ὀεδυτῖδα!. [ΙΕ τπᾶν βαΐεϊν ὃς ῥτο- 
ποιιηςεά--ἀηὰ ΠΙΡΠΕΓ ῥγαῖβα σα βοδσοεῖὶν θὲ Ὀεβίονγεά--ἴο θὲ 4 ὑγουΐζῃν σοπιραπῖοπ ἴο 
τῆ νοι πγας ΒΊΟΝ ᾽ϊ 15 Ἰπτεπάεα ἴο 1Ππ5τγαῖε.᾿ -- Οκαγαϊζατι. 

““ΤΉϊς Ατἴδς 15 Ἰηϊεπἀεα ἴο θὲ ἃ σοπιραπίοπ ἴο πε ΠΙοτοπαγν οὗ {πε ΒΙΡ]ςῈ ἀπά ἐπα 
ΟἸαςϑῖςαὶ ΠὨιςιϊοπατῖεβ. ΤῊ πὴπΡ5 8Ἃτα 4}} πενν; ἴπεν πανε θεεη σοπϑοίτγιιοϊεά δοσογάϊηρ 
ἴο πε Πισμαβὶ πὰ τηοϑὲ τεσεηὶ δυτμογίτῖες, ἀπὰ εχεοιεά ΡΥ {πε τηοβὲ Ἔπιπεηξ 
εδησγάνεγβ. ΤΠε ατιϊστὶς εχεουτοη οὗ [Π15 Ἰπηρογίβηξ Δ Πα ΞιιραΥ Ὁ ἸνΟΥΚ 15 ρεοῦ!εββ. ΕΔΟἢ 
ΤΩΔΡ ἰβ5 ἃ Ρίοϊισε. ὙΠΕΙ͂Γ ΔοουτϑοΥ 15. οὗ σοιτθε Ρεγοπα βιξρίοϊοπ, αἰποιρ ἢ ΟὨΪΥ 
ΟΠ ΟἿ5 58 οΔῃ ΤΕ Δ} }]Ὺ τεϑι τ." ---βγζζέδὰ Οπαγέοεγέν ΜΝ ϑυΐετυ. 

ὙΝΒΕΙΠοΥ Ἰαῖρε Οὐ 5Π14}1, νγε βᾶνε σδυα ΠΥ ΠῸ 510} ἃ ἐΠΟΥΟΌΡΉΪ 

βαἰἰϑίδοζοτυ Ξεἰ οἱ Μαρϑ εἰβενμεσα : ἀπα {Π|5 ΔΊ]α5 τηδΥ δἰτηθβί οἱαὶπη Δ 
τηϊογπαίομαὶ ναΐιθ, ἔοσ ἰξ Πμαβ ργοβίε ὈΥ ῬοῖΠ Ἐησ ἢ ἀπα ἐοτγαίῖρσιν. 

ΒΕΙΡ, ἀπά {πε Μδρϑβ μπανε Ὀβεῆ Ἔχβοιίβα ὈΥ {ΠῸ τπιοϑί επυϊηθηΐ ΘΠΘΥΑΥΟΥΚ 
Ῥοῖὴ ἴῃ 1 οπάοπ ἀπ Ῥαγῖβ. : 

ἸΟῊΝ ΜμΜῦΌβκΆΑΥ, ΑἸΒΕΜΑΒΙῈ 5ΤΒΕΕΤ. 
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ΒΙΝΌΙΝΕ ΞΕΟΤ. τε 1960 

ΡΙΕΑΘΕ ὈΟ ΝΟΤ ΒΕΜΟΝνΕ 

ΓΑΚΌΘ ΟΚ 511Ρ5 ΕΒΟΜ ΤΗΙ5 ΡΟΟΚΕΤ 
...ὌὡττΠΠ.΄΄ ΄'ὦἴὮ ὁ 

ὈΝΙΝΕΚΘΙΤΥ ΟΕ ΤΟΒΟΝΤΟ [ΙΒΒΑΒῪ 

Β51Ὁ16 ΒΙ016, Ἐηρ]:1 5ἢ 

σ ΟΥ̓ 641. σοππθηῦαντυ δᾶ. 
3 π ἢ Ὁ, σοῖς: Ναὸν ῬΕΕ πες 
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Ὑτεὶν Ν Υλ ἐδ ν δ Ή τ δ ὁ ᾿ 
ἐξ λν» δ ἐελα  ΥΑ τρινν εἿν κεν} 

τα Π ΠΟΤ, ἜΡ Ἣ 
ΡΝ δ ἀτἡ Ἡ τὦ διε μνν ἡ, ὃν “ἐς νΝ 
ΜῊ ἡ 
ἘΠ Ὴ Μγ νοι ὁ 6. ἯΣ ΠΡ: 

᾽ ἀμ ΎΑΤΥΙΝ κλ δ ν)}" ΕΠΉΗ, Ἐν ιν 
ἡ ἀν γὙγ1) δήν δι 458} ἀν τς ΚΟ ΚΩ, 
Ἐ λονιβ ματν γεν λὴν ΡΣ ἘΕΚΟΝ ᾿ ὃ ᾿ ἷ 

ΗΠ ΠΗ 
Ἐπ οἐα γεν ννδ ν Ἷ 

Ἐκ ΕΝ ΤΑ ΜΜΗ 
Υ ἜΠΗ ΡΣ ῦ Τα τα ἀ ΡΜ ΚΝ ΣΑΣ (μι. 

"δὲν ΡΥ ἀνε τ ἐεἩζνεν ΝΥΝ ΤΉ ἢ 
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