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ΟΥΕΚ. ϋΕ ΥΕΚΒΙΝϋΙΝΟ

ΖΙΝΝΕΝ ΙΝ ΗΕΤ ΟΟΤΙδΟΗ.
Ε νοοΓ^οδίοΐάο νπια^ δΗιίί οοη οηάοΓζοοΐί ηααΓ
άοη ΆΆτά ναη άοη οηΐίοΐνοιηϋ^οη ζίη οιιίίοη.
ϋοΓηαΐνο ζιιΐΐοη οηΐίοΐ άο δαηιοη^οδίοΐάο ζίηηοη,
ηοίζί] άο βί]ζίη νοΐΐοάί^, οί οηΐίοΐ βοΐαιορί άοοΓ ιηίάάοΐ
ναη οοη• ίηίίηίίίοί οί άοοΐ\νοοπΐ ιιίί^οάηιΐίί νοΓάί, Ηοί

ΙΒ

οηάοηνοΓρ ναη άο νοΐ^οηάο νοΓηαη(3οΐίη.\τ ιιίίηιαΐίοη.
ΑΐνοΓοηδ ίοί άο νοΛίηάίη^ (3οΓ ζίηηοη ονοΓ ίο
^ααη, ίδ ηοί, ίοΓ νοοΓΐίοηιίηι^• ναη ηοινηαϋη^οη, \νοηδοηοΐί]ΐί άο οροοηνοΐ^ίη^ άοΓ 1ί)άοη
βοδρΓοΐίοη.

οη \νί]ζοη ίο

ΕΕΚ5ΤΕ ΗΟ0ΚϋΕΊΌΚ.
Ι. Ορεεηνοΐςίη^; άεΓ ίί]άεη εη ννϊι•ζεη.
§ ι. Αΐδ ίη Ηοί (τοίίδοη ηοί \νοΓΐί\νηοιχΐ ναη άοη
\>ψλη ίη άοη ορίαίίνιιδ δίααί, ίδ ά ο Ιψ\ νίιη (3ίοη ζίη
αίηαηΐίοΐί]ΐί ναη άοη ίί]ά ναη Ηοί \νοΓΐί\νοοΓά ίη οΐοη
ηοοίάζίη. Ηοο\νοΐ ηοί ίη ϋίί ορζίοΗί ηιοί ηοί ΐ.αίί]η
ονοΓοοηδίοηιί, ίδ άο οοηδοοιιίίο ίοηιροπηιι ναη \νο^ο
άο \νοίηί)το ίί]άνοΓηιοη ίη ηοί (τοίίδοη ορ \όΓΓο ηα
ζοο οοηδοφιοηί ηίοί οηί\νίΐίΐίοΐά αΐδ ίη Ηοί Εαίί]η.
§ 2. Iηάίοη ίη νοοηνοΓρδζίηηοη, \νοΐΐίοΓ ηοοίάζίη
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οοη \νοΓΐί\νοοΓά ΐ^ναί, άιί οεη « ζο^οη, ηοοΓοη,
άοηΐίοη », ίη ηοί αΐ^οηιοοη οοηο βο\νοπη^ ααηάιιίάί,
Ηοί ρΓΒοίοήίιιηι δίααί, άαη ΐίαη άοζο ύ]ά
ι° άοοΓ άοη ίί]ά ναη ηοί Γο^οοΓοηάο \νοιΙανοοΓά
βορααΐά \νοΓάοη οη άοΓηαΐνο άο ηαηάοϋη^ άααιτηοάο
^οΐ^ίί]άί^ ζΙΐη, βΙ)ν.
Σ,ηε XVI, ι : ]αΗ δα ή-ανΓοηϊρδ ναφ άιι ίηιηια•
οί άί$ία/ικΐ(•άι αι^ίη ιδ, καί ουτος δ(εβλήθη αύτω ώς δ(α
σκορπίζων τα υπάρχοντα αϋτοΰ ;
/ί,//. ΛΥ, /?, ίρ ]αίηαί ηιι^ίάοάιηι {ιαίοί ίδ Μ δΐορ
ι}ερΙ, εκείνο( δέ εδοςαν ό•τι -ερ•ι τί,ς κο(μήσεως τοϋ δπνου λέγει ;
2° ΐίη.η οΓ

οοηο

ηαηάοϋηιτ ααη^οάιιίά \νοΓάοη,

άίο ίη νοΓ^οΐί]ΐίίη^ ιηοί άοη ηοοίάζίη νοΓΐοάοη ίδ, βί}ν.
/ Κοτ. Ι, ι6, ηί ναίί οί αίηοηιιη άαηρίάεψαη, οΰχ
οΤοα ε" τινα έβάπτ(σιι.
Μαίί/ι. V, ι}, ηί ηιι§]αίρ οί ηαιήαη, μή νομίσητε
ότ( ήλθον.
§ 3• Ηοίζοΐίάο ^οναΐ άοοί ζίοΗ νοοΓ \ι\) άο αίηαηΐίοΐί]ΐίο νταα^. Ηοί ρΓίοίοηίιηιι άιιίάί
ιβ οοηο ηαηάοΐίη^ ΆΆώ, άίο $ξ£ΐ\]\ίί\}ά\£ ίη ηιοί ηοί
ρΓίοίοπίιιιη ναη άοη ηοοίάζίη,
Ιηγ. XIX, 7ι ]αΗ κοΐίίάα ^αδαίΗναη ^διι ηναδ
Ζι£.$7, κα( εζήτε( ίδε•ίν τόν ΊησοΟν τίς έστ(ν;
/,?/ι. XIII, 22, ραηιιΗ δοηνιηι άιι δίδ ιηίδδο ραί
δίροη]οδ, ρ&§1ί]αηάαηδ βί ηναΓ}οηα φεβι, εβλεπον ουν είς
άλλήλους οί μαθηταί, άπορούμενοι ~ερι τίνος λέγε(, οί
2° οοηο ηαηάοϋηφ άίο ιηοί βοίΓοΐίΐίίη^ Ιοί άοη
. ηοοίάζίη νοΗοάοη ίδ,
/ο/ι. XVIII, 2ι, ίΓαίηη ραηδ ηαιι^αηάαηδ ηνα
ΤθάίάΓί']αη άιι ίιιι, έπηρώτησον τους άκηκοο•τας τί έλαλησα
αύτοΐς,
Ματε. XI, /8, δοΐίίάοάιιη ηναίνα ίηιηια η$ςήίϊάείΙ<Ί>Ιύ, έζήτουν πώς αύτον άπολέσωσ(ν.
Ααηηι. ΐ. Ορ ηοί ρποίοπίιιηι ναη άοη Ηοοίάζίη
νοΐ^ΐ δΐοοηίδ ί\νοοηιααΐ Ηοί ρΓββδοηδ ναη άοη ορίαίίνιιδ :
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Ιικ:

VIII, ρ, ίΓοηιιη ραη ίηα δίροηΐοδ ίδ φ*ραη-

άαηδ Ηνα $ψαί δΟ ^α]Ιι1ίΟ, έπτ,ρώτων δέ αύτόν οί μαθτ,ταί
αΰτοϋ λέγοντες τίς εϊη ή παραβολή αυτή.
Μαη. X. 2, ΡαΓοιδαίοίδ ίΓοηιιη ίηα δΐαιΐάιι $ι)•αι\
Φαρισάιοι έπηρώτησαν αύτόν ε! ες εστιν.
Ααηηι. 2. 8ίααί Ηοί \νοΓΐί\νοοΓά ναη άο αίηαηΐίοΐί]ΐίο νΓαα^

ίη

άοη

ίηάίοαίίνιιδ,

άαη

\\όΓάί ονοηαΐδ

ίη ηοί (τποΐίδοη ηοί ρΓ3?δοηδ ^οΐ^ηιί ΐίί,
Ζ«Λ IX, 33, ηι νίίαηάί> ηνα <//β/β, μή είοώς Β λέγει.
/ο/ι.

VI, 64, νίδδιιη ραη ιιδ ίηιηιίδ^α }οδιιδ ηναηαί

$ίι/ά ραί ηί ^αΐαιιβ]αηάαηδ γύ\ ηναδ λγ/ μοι ^αΐονοίρ
ίηα, "ΙΙ(οε( γάρ ές αργής ό Ίησοϋς τίνες είσ•(ν οί μή π(στεύοντες
κα( τίς εστιν ό παραοώσων αΰτον.
§ 4 Οοΐί ίη άοοΐααη\νί]ζοηάο (πηαΐο) ζίηηοη δίααί
δίοοάδ ηοί ρΓ3?δοηδ ναη

άοη

ορίαίίνιιδ, οηι

ΆΆπ ίο

άιιίάοη άΆί άο ηαηάοϋη^ ναη ηοί νοΗοάοη ηο^ Γοίΐίί
ίοί ίη ηοί ηοάοη.
/ο/ι. V, 22, 23, (αίία) δίαιια αΐΐα αί^α/ διιηαιι, οί
αΐΐαί η•εταίηα διηιιι, δναδνο δνοΓαηά αίίαη, (ό τ.τ-Λ^)
τήν κρίσιν πδσαν οέοωχεν τω υίω, Ίνα πάντες τ(μώ σι ν τόν
υ•(όν, καθώς τιμώσιν τον πατέρα;
/ο/ι. VI, 38, αίδίαί£ ιιδ ηίηιίηα ηίη ροοί ίαη/αη
χύγ&η Γηοίηαηα, καταβέβηκα από τοϋ ουρανού οΰ•/ Ινα πο(ώ
τό θέλημα τό έμον.
Βοαηϋ\νοοΓάί ίη άοη ηοοίΐζίη ναη οοη ηηαΐοη ζίη
ηοί (τοίίδοΗο ρΓ£Ε?ίοπίιιηι ααη άοη αοπδίιιδ, άαη νοΐ§ΐ
ηίοί ζοΐάοη ηοί ρΓ3Βδοη3 ναη άοη ορίαίίνιιδ, οηι ααη
ίο άιιίάοη, άαί ηοί άοοΐ άοΓ ηοοίχΐηαικΐοϋη^ ηομ• ίη
ηοί ίο^οη\\ΌοΓάί^ο οοΓοίΐίί \\οΓάί οί ίη άο ίοοΐίοιηδί
ηο^ βοΓοίΐίί ζΆ\ \νοπ1ίη.
/ο/ι. 1 * 36, Ρ° αιιΐί ναιιΓδίνα ροοί αί§α/ ηιίδ αίία,
οί ίΐί ία1ψαη Ρ0, τά γάρ έργα α εοωκέν μο( ύ πατήρ •ίνα
τελειώσω αυτά.
./?&ν«. VIII, 3, 4, ^ιι ρ

§ανατ£ιάα ίιαναιη•ηΐ ίη

ΐοίΐία, οί ^απήηίοί νίίοόϋδ η$/ηίί}αίιIαη ίη ιιηδ, ό θεός

8
κατέκρ(νεν την άμαρτιαν εν τη

ααοκ(,

(να το ο(καιωμα τοΰ

«ομου πληοωθη εν ή ("ν.

ΐπ νοΓΓο\νο§• άο ηιοοδίο §•οναΐΐοιι

νοΐ§ΐ ορ Ηοί

ρπτΊοΗίιιηι ναη άοη ηοοίάζίη ηοί ρΓΒθίοπίιιηι ναη άοη
ορίαίίνιιδ.
Ματε. VII, 36, ,μιΗ α/ιαδαπβ ίιη οί ηιαηη ηί
ί](•^<Ίιια, καΐ ο(εστείλατο αύτο(ς •ίνα μηοενί εΐπωσ(ν.

.1ίι/ϋ/ι. VIII, γ6, ιγ, ξα/ιαίΙίάα, οί

ηί/ηίίηοάεάί,

έθεράπευσεν ο~ως π λ η ρ ω θ η .

Βί] νοΐο άοζοΓ ζίηηοη (ζίο 8οηιιΐζο, (τοίίδοηοδ
(τΐοδδαΓ, Μ. -6, 77) ίδ ονοη\νοΐ άο βηαΐο βοίοοΐίοηίκ,
^οΐιΐΐί ίη ηοί βονοη δίααηάο νοοΛοοΐά ηα αηαϋηάαη,
ΐιιίίοΐ; \νοΐ νίηάί ηιοη ίη ηοί Γτποΐ^οη •ίνα οί ο^ως,
άοοη ηιοοΓ ίη άο βοίοθΐίοηίδ ν?ιη ηεί ΝοάοΓΐ. ^Γαιηιηαίίδοη νοΛίηάοηά « άαί, » άαη ίη οϋο ναη ηοί
ίίηαΐο « οράαί. * Ζίο νοοΓίδ IΐοοίΗδίιιΐί II, § ,μ, 3°•
§ 5• Αΐκ 1π]ζοηάοΓΗοίά άΘΓ (τοίίδοΗο οοηδοοιιίίο
ίοηιρ. οί ιηοά. άίοηί νοπηοΐά, άαί αΐδ ί\νοο ηονοηί>•οδοΗίΐίί:ο βοίΓοΐίΐίοΐί]ΐίο βί]ζίηηοη αΐδ οηάοηνοΓρδζίηηοη ορίΓοάοη, άίΐί\νί]ΐδ Ηοί \νθΓΐί\νοοΓά ναη άοη ί\νοοάοη
ίη άοη ηρίαίίοί κίααί, οηι οοηο ηιοοΓ νοηνί]άοΓάο
ΗίΙηάοϋη^ ααη ίο άιιίάοη, άίο ναη άο ιιίίνοοπη^ άοΓ
οοΓδίο (ίη ϋοη ίηάίοαίίοί δίααηάο) αίηαηΐίοΐί]ΐί ίδ; (ζίο
οοΐί § 5ι. β) ΆΆη ^°^ θίηάο.
Μαϋ/ι. V, /ρ, ίρ δαοί ηιι £αίαιηβ αίηα ;ιηαβιικηο
{,ίζο ηιίηηίδίοηο ]α\\ ίαί$/αί δνα ηιαηδ, ιηίηηίδία ηαίίαάα ίη ρίικΐ,ιηι^ΐι•άρί ηίηιίηο; ίρ καοί ία>ψ£ ]αΗ ίαί$/αί
δνα, δαΗ ηιίΐίίΐί; ηαίίαάα ίη [,ίιι,3αη^αΓφΓιί Ηίηιίηο, λύση...
οιόαςη... ποιηση... οιόαςη.

Μαϋ/ι. X, 38, ]αη δγιοι ηί ηίιηί^ ^αΐ^αη δοίηαηα
}αη ίαί$ί/αί ΆϊΆΓ π\\δ, ηίδί ηιοίηα ναίφδ, λαμβάνε(...
άκολουθίί.

Ιη<\ XIV, 2/, ].ά\ διοί ηί δαίη/, ^αΐ^αη δοίηαηα
]Ά\\ £Πξ:«•αί αίαΓ ιηίδ, ηί ηια^ νίδαη ιηοίηδ δίροηοίδ,
βαστάζε(... εργεται.
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ι Κατ. XI, 2γ, οίραη ηναζιιη δαοί ?ηαί/ίβ ραηα
ηΐαίί αίρρ&ιι άη•ξ&αί {1αηα δίίΐίΐ ίπιιιμηδ ιηιναίφίΛα,
ίΓαιιιϊηδ δΐαιΐα ναίψίρ ΐοίΐίίδ ]αη βΐορίδ ίΓαιιμηδ, έτθΊτ,...
πίντ,.
ΐη άίί ΐααίδίο νοοΓβοοΐά ΐίοηιί άο αίΉαηΐίοΐί]ΐίΗοίά
άοΓ ί\νοοάο ηαηάοΐίη^ ναη άο οοΓδίο ηίοί δίοΓΐί ιιίί;
ί\νοο νοΓζοη νοΓάοΓ ζίοη \νί] ι3α.η οοΐί ίη ηρίζοΐίάο
νοΓΙκιηά άοη ίηάίοαίίνιικ ^οβηιίΐίί, ίοϊά. 2ρ, δαοί αιιΐί
νια!]ίβ ]αη άτΐξ^ίβ ιηιναίφαβα.

II. Μοάιιδ ίη άο αίηαηΐεεΐιΐΙεε ζίηηεη.
§ 6. Τοη ορζίοηίο ναη ηοί §•οβηιίΐί άοΓ ηιοάί ίη
αίηαηΐίοΐί]ΐίο ζίηηοη ζαΐ βί] οΐ]ίο κοοΓί ηοί^οοη άίοηααημααηάο ναΐί ορ ίο ηιοΓΐίοη ηιοάο^οάοοΐά \νοΓάοη.
ΗίοΓ δία οηΐ€οΐ νοπηοΐά άαί \ιΐ) άοη ονοΓ^αη^ ναη
άο ίηάίΓοοίο Γοάο ίη άο άίΓοοίο • • οοη νοΓδοηί]ηδοΐ
άαί ηίοί ζοΐάοη οη \νοΐ ίη ηανοΐ^ίη^ ναη Ηοί (τποΐΐδοη
ζίοη νοοΓάοοί — δίοοάδ άο ηιοάιιδ ηααΓ άο ορναίίίημ•
να.η άοη οηαίηαηΐί:οΐί]]ίοη ζίη νοοΓΐίοηιί. Ηοί (τποΐίδοηο ότι \νοιχΐί άαη ηιοοδίαΐ άοοΓ βαίΓί, οηΐίοΐο ηιαΐοη
άοοΓ η οί ηηί/• \νοοΓ^ο^ονοη. Ζί] νοΓναη^οη οηδ
ααηΗαϋη^ίοοΐίοη.
Μαϋ/ι. IX, /ό>, Γοίΐίδ αίηδ φηιαηάδ ίηναίί ίηα
φραηάδ βαίΓί άαιιηίαΓ ηιοίηα ηιι ^.ιδναΐΕ, άρχων εΤς
Ξ/.θ(ον προσεκύνει αϋτώ λέγων ότι ή θυγάτηρ μου όίο-ι έτελεύτησεν.
Μαίί/ι. XXVII, 43, φψ 3χΑχ. ραίη• ^ιψδ ίηι διηιιιδ,
ε(—εν γάρ ό•τι Ηεοϋ ε(μι υίός.
ΑΙατε. Ι {ο, φ{ιαηά$ άιι ίηιιικι βαίη• ρβαί νίΐοίδ,
ηιΠ.§ί ιιιιΐί ^αΗΓαίη]αη, λέγων αύτιϊ,, ό•τι εάν βέλτ,ς, δύνασαί
με καθαρίσε(.
/ο/ι. XIII, 33, φψ άιι }ικΐαίιιηι /ν• ραάοί ίΐ* £Λ££Ά
)\1δ ηί ηιίΙ^ιψ φηκιη, εΐπον τοΊς ΊουοαΙο(ς ότ( όπου εγώ
ύπάγω ΰμεΐς ού δυνασθε έλίεΐν.
/ο/ι. XVIII, ρ, οί ιιδίιιΐΐηοάοάί ραία ναιιΓά ρ&ίοί

\

ν//

Λ. < ,ν * \•. «ν
'* 5μΛ
^
°/„

ν.
V1 "Ρ ί

βι γρι. '« / >Λ,

ο»,

Ίν *ρ/

*.!,

Γ^• •^ "°' .• \Χ * •ν•

"ν*. •^ »Λ*
•ν'

^Λ % \'^
'**ι"

<,Λ.

/*ί $Χ

'>«
>*..

Ό**

Α.

^Λ'Ο,

**
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ι Κοτ. XI, 2γ, οίρα,η ηναζιιη δαοί ηιαίβ•β ραηα.
Ηΐαίί αίρραιι άη•«/:αί [•αηα δί&ΐ ίΓα^ίηίΐ ιιηναίφαβα,
ίταιι]ίηί; δΐίιιΐα ναίφίρ ΐοίΐίιδ ]Ά\\ 1>ΐο{ιίκ ίΓαιΝ'ίη^, έτθίτ,...
πιντ,.

ΐη άίί ΐααίδίο νοοιΐιοοΐά ΐίοηιί άο αίηαηΐίοΐί]ΐίηοηΐ
άοΓ ί\νοοάο ηαηάοϋη^ ναη άο οοΓκίο ηίοί δίοΓΐί ιιίί:
ί\νοο νοΓζοη \θΓάοΓ ζίοη \νί] άαη οοΐί ίη ηοίζοΐίΗο
νοΛαηά άοη ίηάίοαίίνιιδ ^οβηιίΐίί, Π>ΐά. 2ρ. δαοί αιιΐί
πιαΙ]ίβ ]Ά\\ άη•^&ίβ ιιηναίφαβα.

II. Μοάιιδ ίη άε Άί\\ΆχύιεΥ\)^ ζίηηεη.
§ 6. Τοη ορζίοηίο ν.ιη ηοί ^οβπιίΐί ϋοΓ ηιγχϋ ίη
αίΗαηΐίοΐί]ΐίο ζίηηοη ζαΐ βί] οΐΐίο δοοΛ ηοί^οοη άίοηΆ&Γ\£ΆΆηάο ναΐί ορ ίο ηιοΓΐίοη ηιοϋομ•οάοοΐϋ \νοΓάοη.
Ηίοτ δία οηΐίοΐ νοιτηοΜ άαί \ή] άοη ογοΓ^αηκ ναη
άο ίηάίΓοοίο Γθάο ίη άο άίΓοοίο
οοη νοΓΜ•ηί]ηκοΐ
άΆί ηίοί ζοΐάοη οη \νοΐ ίη ηανοΐ^ίη^ ναη ηοί ( ίποΐίδοη
ζίοη νοοΓάοοί — δίοοάδ άο ηιοάιι', ηαατ άο ορναίίίη^
ναη άοη οηαίηαηΐίοϋ]ΐίοη ζίη νηοΓΐίηηιί. ΐ ΐοί (ΐποΐί<ν.ηο ,-.: \νοπΐί ά.ιη ηιοοδία.ΐ άοοΓ βαίη•, οηΐίοΐο ηιαΐοη
άηοΓ η οί ηηί(• \νοοΓ^ο^ονοη.

Ζ\]

νοΓναη^οη

οηκ

ααηηαΐίη^ίοοΐίοη.
ΜαΙί/ι. IX, ι8, Γοίΐίκ αίηκ ιΐίηι:ιηιΚ ίηναίί ίηίι
Φραηά,Η βαί(ί άαιιηίαΓ ηιοίη.ι η(ι \,μκν.ιΐι, ί;/.,°ν <-Τ•ζ
έλθών προσεκόνε( αΰτώ λίγο» ό•τι ή θυγάττ,ί \ιίι άοτι ζ-ύεϊ,-τ,ιει.

Μαίί/ι. XXVII, ^/, ο|ίι{, αιιΐί βαίη ^ιι] ,•, ίηι κιηιιι\
εΐπεν γαρ ότι Ηεοΰ ε((ι( υίός.

Ματε. Ι 4υ, ηίραηύ•* άιι ίηιιικι βαίη ].ιθαί νίΐ(•Κ,
ΠΙΛ^ί ηιίΐί ^αηΓ4ίη]αη, λέγων αύτψ, ότ( έάν θέλτ,ς, •ΑιίΊΊ•.

\χε καθαρίσα*..
]ο!ι. XIII, μ, ηα{, άιι ^ιάαίιιηι ,••/ {κιάοΐ ίΐί ^.ί^^.ι
3ιι5 ηί ΠΙα£ιψ φΠκιη, εΤπον το(ς Ίουοαίοις ότ( όπου εγώ
ύπάγω ΰμε*ς οΰ δύνασθε έλθεϊν.
/ο/ι. XVIII, ρ, οί ιι8ίιιΠηοάοάί {κιία ναιιπΐ ραίοί
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κατ ε κρινε ν την αμαρτ(αν εν τ,ί σαρκι,
♦ο•μου ~λη3ω0ή έν ήμΐν.

ινα το δ(καιωμα τοϋ

ΐη νοΓΓο\νο^ άο ηιοο?;ίο ^οναΐΐοη νοΐ§ΐ ορ ηοί
ριτβίοήίιηιι \'αη άοη ηοοίΗζίη ηοί ρΓίοίοήίιιηι ναη άοη
ορίαϋνιιδ.
Ματε. VII, 36, ]ίύ\ αιιαδαηβ ίηι οί ηιαηη ηί
αΓΒιΊιιΐι, κα( ο(εστείλατο αύτοις •ίνα ;Αη5ενι εϊ-ωσ(ν.

.λ ία ϋ/ι. VIII, ι6, ιγ, ^α/ιαίίίάα,

οί η$/ηίίηοάγάί,

έθεράπευσεν δπως — ληρωθη.

Βί] νο,ΐο άοζοΓ ζίηηοη (ζίο ί-ίοηιιΐζο, (τοίίδοηρδ
ΟΐοδδαΓ, Μ. •ιβ, 77) ίδ ονοη\νοΐ άο ϋηαΐο βοίοοΐίοηίκ,
^οΐί]ΐί ίη Ηοί βονοηί;ίααηάο νοοΛοοΐά ηα αηαϋηάαη,
ΐιιίίοΐ; ννοΐ νίηάί ηιοη ίη ηοί (τποΐίκοη "να οί* «πως,
άοοη ηιοοΓ ίη άο βοίοοΐίοηικ ναη ηοί ΝοάοΗ. ^Γαηιηιαίίδοη νοΛίη(ΐοηά « άαί, » άαη ίη άίο ναη ηοί
ϋηαΐο
οράαί. ι 7Λο νοοΓΙκ I Iοοίάδίιιΐί II, § 4ι, 3°
§ 5• Αΐδ βί]ζοηάοΓηοηΐ άβΓ (τοίίκοΗο οοηδοοιιίίο
ίοηιρ. οί ιηοά. άίοηί νοπηοΐά, άαί αΐδ ί\νοο ηονοηιτοκοΗίΐίίο βοίΓοΐίΐίοΐί]ΐίο βί]ζίηηοη αΐδ οηάοηνοΓρδζίηηοη ορίΓοάοη, άίΐίΛνϊ]ΐκ ηοί \νοΓΐί\νοοΓά ναη άοη ί\νοο<3οη
ίη άοη ορίαίίοί κίααί, ηηι οοηο ιηοοΓ νοη,νί]άι?Γάο
ηαηάοΐίη^ ααη ίο άιιίάοη, άίο ναη άο ιιίίνοοπη^ άοΓ
οοΓδίο (ίη άοη ίηάίοαίίοί δίααηάο) αίΗαηΐίοϋ]ΐί ίδ; (ζίο
οοΐί § 5ι. β) ααη ηοί οίηάο.
Μαίί/ι. V, ι ,?, ίρ δαοί ηιι «αίαίηβ αίηα αηαβιι?;ηο
ρίζο ηιίηηίκίοηο ]α η ίαι$/αί δνα ηιαηδ, ιηίηηίδία ηαίίαάα ίη ρίιιάαη£αΓά]αί ηίηιίηο; ί{, δαοί ίαα/ίβ ]Ά\\ ίαίχ/αί
δνα, δαη ηιίΐνίΐκ ηαίίαάα ίη ],ίικΐαη^αΓά].ιί ηίηιίηο, λύστ,...
ο(όαςη... ποιηση... ο(οαςτ,.

λίαίΠι. X, 38, ]αΗ ^αοί ηί ηί/ιι//ι ^αΐ^αη δοίηαηα
]αη ίαί$ί/αι αίαΓ Γηίί;, ηί^ί ηιοίηα ναίφδ, λαμβάνει...
άκολουθε*.
Ιλιι\ XIV, 2γ, )ΐύ\ κίοί ηί οαίη/, ^αΐ^αη δοίηαηα
]αΗ ^<ι,ξιζοί αίαΓ ηιίδ, ηί >η,ιιτ νίδαη ηιοίηδ δίροηοίδ,
βαστάζε(... εργετα(.
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ι Κοχ. XI, 2γ, οίραη ΗναζιιΗ δαοί ηιαί/ίβ ΡΆπΆ
Ηΐαίί αίρραιι άη•£Και ραηα δίίΜ ίπιιιμη?; ιηιναίφαβα,
ίΓαιψηδ δΐαιΐα ναίφίρ ΐοίΐίίί; ρΗ βΐορίδ ίΓαιιριδ, ετθΊτ,...
πιντ).
ΐη άίί ΐααίδίο νοοΛοοΐά ΐίοηιί άο αίΗαηΐίοΐί]ΐίηοίά
άοΓ ί\νοοάο ηαηάοϋη^ ναη άο οοΓδίο ηίοί δίοΓΐί ιιίί;
ί\νοο νοΓζοη νοΓάοΓ ζίοη \νί] άαη οοΐί ίη Ηοίζοΐίάο
νοΛαηά άοη ίηάίοαίίνιιδ ^οβηι&ί, ίοίά. 29, δαοί αιιΐί
ιηαί/ιβ ]ίύ\ ι/η£&ίβ ιιηναίφίΛα.

II. Μοάιιδ ϊη άε αΠι&η&εΐί] Ιίε ζίηηεη.
§ 6. Τοη ορζίοΗίο ναη Ηοί §όβηι& άοΓ ηιοάί ίη
αίΊιαηΐίοΐί]ΐίο ζίηηοη ζαΐ Ιη] οΐΐίο δοοΓί Ηοί^οοη άίοηΆΆΏ£Άΐΐηάο ναΐί ορ ίο ΓηοΓΐίοη ηιοάο^οάοοΐά \νοΓάοη.
ΗίοΓ δία οηΐίοΐ νοπηοΐά άΆί βί] άοη ονοι^αη^ ναη
άο ίηάίΓοείο Γοάο ίη άο άίΓοοίο — οοη νοΓδοηί]ηκοΐ
άαί ηίοί ζοΐάοη οη \νοΐ ίη ηανοΐ^ίη^ ναη Ηοί (τποΐίδοΗ
ζίοη νοοΓάοοί — δίοοάδ άο ηιοάιιδ ηααΓ άο ορναίίίη^
ναη άοη οηαίΤιαηΐίοΐί]ΐί.οη ζίη νοοΓΐίοηιί. Ηοί (τήοΐίδοΗο ο-: \νοΓάί άαη ιηοοδίαΐ άοοΓ βαία•, οηΐίοΐο ιικαΐοη
άοοΓ γ/• οί ηηίε \νοοΓ^ο^ονοη. Ζί] νοΓναη^οη οηδ
ααηΗαϋη^ίοοΐίοη.
Μαϋ/ι. IX, ι8, Γοίΐίδ αίηδ φηιαηάδ ίηναίί ιιια
φραηάδ βαίΓί άαιιΐαίαχ ηιοίηα ηιι ^αδναΐί, αρχων =ΐς
έλθών προσεκύνε( α•!ιτ,ϋ λέγων !ι-ι ή θυγάτηρ μου άρτ( έτελεύτηιιεν.
Μαίί/ι. XXVII, 43, ψ\\> αιΛ βαίη• ^ιψδ ίιη διηιιικ,
εΐπεν γάρ ότ( Θεοϋ ε(μι υίο•ς.
Ματε. Ι, 4ο, φραηάδ άιι ίηιΓηα βαίη• )Λ>•λ\ νίΐοίκ,
ΓηίΙ§ΐ Γηίΐί ^αΐιπιίη]αη, λεγων αΟτώ, ότ( εάν θέλτ)ς, δύνασαί
με χαθαρίσα(.
,/ο/ι. XIII, ,,•^•, φψ άιι ^(ΐαίιιηι α ραάοί ίΐν £Ά££Ά
)\1Ά ηί ΓηίΙ^ιφ φιιιίιη, εΐπον το•ίς Ίουδαίο(ς ότ( όπου εγώ
ύπάγω ϋμείς ού δύνασθε έλθείν.
/ο/ι. XVIII, ρ, οί ιικίϊιΐΐηοάοάί ραία ναιιΓά ραίοί

— ιΟ —

ηαρ α ραηζοί αί^αίί ηιίδ, ηί ίΓαφδίίάα ίζο αίηιιηιηιοΐηηι,
ίνα ττλτ,ρωθτ, ό λογος δν εΐπεν, ότ( οΰς οέοωκάς ,ιοι, οΰκ ά—,όλεσα ές αύτών ουοένα.
Μαη. VIII, ι6, γ.ί\\ ραηίοάιιη ιηί{ι κίδ ιιιιδδο φ] ,αηάαηδ ηηίΓ ηΐαίοαηδ ηί ηαοαηι, και οιελογιζοντο προς
άλλήλους λέγοντες ό•τι άρτους οικ έ^ομεν.
Μ(ιίί//. V, βι, ψ],αηιιη ραη ίδί ^αίνί ηναζιιη δαοί
αβοίαι Ο,οη, ξιΙ><ιι ίζαί αίδίαδδαίδ βοΐίΠδ, έρρήθη δέ ότ( Κ;
αν απολυτη τήν γυναίκα αΰτοϋ, ο ο τ ω αύτη αποστάσ(ον.
ΗίοΓ δίααί Ηοί ηοοίά\νοΓΐί\νοοΓά ίη άοη ορίαίίνιιδ
ονοΓοοηΐίοηιδίί^ ηιοί άο ιιίί ίο άηιΐίΐίοη ^οάαοηίο. ϋο
νοΐ^οηάο ζίη ίηίο^οηάοοΐ ^οοίί οηδ οοη νοοΛοοΐά
ναη άοη ορίαίίνιικ ηα ι/ιβιι//, οηιάαί ίη αϊ\νί]ΐίίη^ ναη
Ηοί (τήοΐίδοη ηοί ϋοίίδοη άο ίηάίΓοοίο Γοάο Ηοοίί.
,/ο/ι. Λ*, 36, ]ιιδ φρί{> ραίοί να]αιΏοΓμιιι, ΰμεΐσ λέ
γετε ότ( βλασφημείς.

Τ\\ΈΕΟΕ

ΗΟΟΡΌ8ΤΙιΚ.

ϋε δεΙπιεη§εδίεΐάε ζίη.
5; 7• ίτοΐή•ΐί ίη άοη οηΐίοΐνοιιάί^οη ζίη οοι,τίρροη
ηιοί οΐΐίαηάοΓ νοΓΟοηάοη \νοΓάοη οιη οοηο ^οάαοηίο
ιιίί ίο άηιΐίΐίοη, ζοο ^οδεηίοάί ζιιΐΐίδ ίη ά&η δαηιοη^οδίοΐάοη ζίη Γηοί ^οΗοοΐο ζίηηοη. Όο ζίηδνοΛίηάίη^,
\\ααΓβί] άο ηοοίά^οάαοηίο ιιιί^οοΓοίά οί οοροΓΐα \νοΓάί,
Ηοοί ηονοηκοΐιίΐίΐίοηά ; άο ζίηηοη ζί]η άαη ίη ^Γαηιηιαίί.Ηοΐιο \νααΓάο ^οϋ]ΐί. ϋο ζίηδνοΛίηάίη^, \νααΓβί] άο
οοηο ζίη ααηνιιΐϋη^ ίδ ναη άοη αηάοΓοη, άο §ταη>
ηιαίίδοηο \νααΓάο οη^οϋ^ ίδ οη άιιδ άο οοηο ζίη οοη
άοοΐ υίίιτιααΐίί ναη άοη αηάοΓοη, ηοοί οηάοΓδοηίΐίΐίοηά ;
άο ΙίκιίδΙο άΓαα^ί άαη άοη ηααηι ναη ηοοίάζίη, άο
οοΓδίο όίοη ναη βί]ζίη.

'Ν

Ι ι

Ι. Ηεί ηονοηβοΙιίΐίΐίεηά ζϊηδνεΓβ&ηά.
(ΟΟΟΚϋΙΝΑΤΙΕ.)
§ 8. ϋο βοίΓοΐίΐίίη^οη, \νααπη ηονοη^οδοΐιίΐί.ίο
ζίηηοη ίοί οΐΐίαηάοΓ δίααη, ζ\]η :
Α. άο οοηο ^οάαοΗίο ^οοίί ιιίίοΓοίάίη^ ααη άο
αηάοΓο : ααηοοηδιΛαΐνοΐοηά (οοριιΐαίίοί) ζίηδνοΛαηά ;
Β. άο οοηο ^οάαΟηίο δίααί ίο^οηονοΓ άο αηάοΓο :
ίο^οη?;ίοΐΐοηά (αάνοΓδαίίοί) ζίηδνοΛαΓηΐ ;
^. άο οοηο ^οάαοηίο δΐιιίί άο αηάοΓο ιιίί : ιιίίδΐιιίίοηά (άίκμηιοίίοί) ζίηδνοΛαηά ;
ϋ. άο οοηο ^οάαοηίο νΐοοίί ιιίί άο αη(ΐοΓο νοοΓί :
^ονοΐ^ααηάιιίάοηά (οοηοΐιιΜοί) ζίηδνοΛαηά;
Ε. άο οοηο ^οάαοηίο ^οοίί άο νοΛΐαπηίΓ οί άο Γοάοη άοΓ αηάοΓο : Γοάοη^θνοηά (οαιιδααΐ) ζίηδνοΛαη(ΐ(ι).
Α. ΑαηεεηδοηΒΐίοΐεηά ζίηδνεΓβαηά.
§ ο. ϋο ααηοοη^οδοηίιΐίοΐάο νοΛιικϋη^ ναη ζίηηοη
ΐίαη ρΐίιαίδ §τιιροη ιηοί οη ζοηάοΓ ραΓίίΐίοΚ
§ ιο. ΖοηάοΓ ραΓίίΐίοΐδ. Τοη ορζίοηίο ναη ηοί
αδγηάοίίδοη νοΛιηά ιώοΛοιι \νί] ίη ηεί αΐ^θηιοοη ορ,
ηοί^οοη άοΓηαΐνο οοΐί ^θΐάί ααη^αηάο οοηο αηάοΓο
ζίηδνοΛίηάίη^ άαη άο ααηοοηδοηαΐίοΐοηάο, άαί Vιιΐϋΐα
^οίΓοιι\ν ζη•ηοη ίοΐίδί νοΐ^ί; ίηάίοη οιη Γηείοπδοηο
Γοάοηοη ίη άοη ίοΐίδί άθ ηίοί-νοΓοίηάίη^ νοοΓΐίυιηί,
^οοΓιιίΐίί ηι] οοΐί ^οοη νοΓοίηάίη^.
/ ΚοΤ. IV, 8, ήθη κεκορεσμένοι ίττί• ή•δη έπλουτΓ^ατε.
χωρίς ημών εοασ(λεύσατε, ]ιι δαάαί δί]ιψ; ^ι ^<Λί^αί ναΛιφιψ;

ίηιι ιιηδ {ήιηΐαηοάοάιψ.

(ι) Ο*•,πΐίηοοιΐηιΐο ι~ιιι»Μ" νοο(;ν,*οογιΐοη ζί)η ιιηί, αιΙι$ οη η(ί/ιιή,
νο1ΐίο ηοοίί οί ϊΐοοΗίδ οοη οηΐίοΐο ηιηη] ααη Ηοί Ηοοίά ναη άοη ζίη
»ίααη; ηβατ Ηι\ηηοη ααπΐ οη Ηι,ηηο βοίοοΐ{οηίδ, αΐδοοΐί ίη νοΓΐ,αηιΐ η,βι ««&•,
/.ιιΙΙοιτ «ί] ζο νή άο δ\ι\>οιάΐη<Χιΐηάο ΐιοΗαηάο]οη, ζίο § 48.
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Υ^ΐ. νοοΓί8 \)Μ. XIII, ι-8; XIV, 26; I Τηεδδ.
V, ι4; 2 •Πιη. IV, 2.
ΟηΛΓοοΐίί (3ο νοΓβίηάίη^ραΓίίΐίοΐ ίη ηοί (τήοΐωοΗ,
άαη ΐαδοηί ηι] ζο ίοΓ νοΓάιιίάοϋ]ΐίίη^ δοηιδ ίη,
Κρ/ι.

II, λ\

ττί γάρ

νάρ(τί • έττε

πίστεως, κα( τοϋτο ούκ ές υμών, Ηεοϋ

σεσωσμένοι
το δώρον,

ο:α

αΜ

της

^ιψδ

^ίβα ίδί.

Βορααΐάοΐ1ΐΐί \νοΓάί ααη

οοη•

ζίη

οηνοΛοηάοη

οοη ί\νοοάο ^ονοο^ά, αΐδ άο ίη άοζοη ί\νοοάοη ζίη
νοπιιοΐάο ηαηάοϋη$τ ααη άίο άοδ οοΓδίοη ααηδΐιιίί ίη
^ονοΐ^ ναη πιιηιίο οϊ ύ]ά, ζοηάοΓ άαί οοη βορααΐάο
ίηνΐοοά ναη άο οοηο ηαηάοΐίη^ ορ άο αηάοΓο §•ο\όοΐά
ση ααη^οάιιίά \νοΓάί. Ζιιΐΐί οοηο αδνηάοίίδοηο ααηο•οηδοηαΐίοΐίη^ ναη ζίηηοη ^οδοηίοάί ιώοί ^οΐ^οη ηιοάιιδ.
/ Κογ. XII //, {>αίιψ {,αη αΐΐ ναητ&αβ αίηδ ρη
δα δαηκι αηηια, (/αίΙι//* διλη(ΐΓο ΐιναΓμιηιηιοη δναδνο
νίϋ. ΐη άοη ίοΐίδί δίααί Ηοί ίο^οη\ν. άοοΚνοοΓά οΊαφοϋν.
/ο/ι. XII. /./, δι£αί {ιαη }οδι.^ί>

αδίΐιι, £<ι$αί αηα

ιηα, εΰρών• οέ ό Ίησοϋς ο•νάρ(ον έκαθισεν έπ•αϋτο.

§ ιι. Μοί ραΓίίΐίοΐδ. Ηοί ηιοοδί ^οΐ3Γιιιΐίοϋ]ΐίο νοι•βίηάίη^\νοοΓά ίδ /α/ι.
Ιλιε. X, ι6, δαοί ηαιιδοίρ ίζνίδ, ηιίδ ηαιιδοίρ, ]•α/ι
δαοί ιιίοηΐίΐρ ίζνίδ, ηιίκ ιιίβπΐίίρ.
Μαϋ/ι. X, 3ρ, 4υ, δαοί βί,τίίί{, δαίναΐα δοίηα, ίΓαφδίοίρ ίζαί, /α// δαοί ίΓαφδίοίρ δαίναΐαί δοίηαί ίη ηιοίηα,
βίφίίρ ρο. 8α αηάηίηιαηάδ ίζνίκ ηιίΐί αηάηίηιίρ, ,/ι///
δα ηιίΐί αηάηίηιαηάδ αηάηίηιί{> ραηα δαηφαη(ΐαη ιηίΐί,
,/<?/ι. ///, 32, /α& ραίοί ^αδαην 7<?..? ^αηαιιδίάα, ραία
νοίίνοάοίρ, /,?// ]>ο νοίίνοάίάα ίδ ηί αίδηιηι ηίηιίρ.
VοοΓίδ ηοί οηοΐίίίδοηο ραΓίίΐίοΐ^ο η/ι, ΑΆί. αοηίοΓ
ααη ηοί οοΓκίο \νοοΓά ναη άοη ζίη ιτοΗβοηί \νοπ3ί οη
άο βοδίαηάάοοΐοη ναη οοη δαηιοη§•οδίοΐά \νοοΓά δοηοίάί.
/ο/ι. XVIII, 33, >^αΐαί{) ίη ρπιίίαιιπα αίίχα Ροίΐαίιιδ ]αη νορίάα ^οδιι ψιΡι//ι ίηιηια.
ΑΙατε. II. ιι, ριιδ ηί{>α, ιιΓΓοίδ ηίηι«/ί ]3αία βαάί
ρείη ]αΗ £Ά%£ άν ί^αΓάα ροίηαηιηια.

— ι3 —
/ο/ι. VII, 32, ίη«//δαηάίάιχΐιηι αηάοαηΐαηδ ραί
ΡαΓοίδαίοίδ ]αη ραί αιιηιιηιίδίαηδ ^ιιφαηδ, οί ^α&ίίαηοίηα ίηα.
/ο/ι. XVII, /, {ιαία Γοάίάα }οδιιδ, ιιζ«//ηοί ίπι^οηα
δοίηα οΊι ηίηηίηα •γϋη ηαρ.
« Ζοο\νοΐ — αΐδ οοΐί » ίδ ]α\υ — ]αη.
Μαη. XV, 4ι, ΡΆη νΆ$ ιη (ταΐοίΐαία, /α/ι ΐαίδίίάοάιιη ίηα /α/ι αηάβαΗίίά0άιηι ίηιηια ]αη αηραΓοδ
ηιαηα^οδ ροζοί ηιί{ιίά^"οάιιη ίηιιηα ίη ^ιίηιδαΐοηι.
Ιηε. X, 3ο, ηιαηηίι £•αΐαίρ αϊ ]λιπ\δλ\οπ\ ίη ]Ά\Γοίΐίοη ]αΗ ίη ναίάοά]αηκ ίι\τ.Γαηη, ]>Άθ\/α/ι οίΓαιιοοάοάιιη
ίηα /α/ι οαη]οδ αηαΐα^(]ηηάαηδ).
« Νίοί αΐΐοοη —• ηιααΓ οοΐί » ίδ ηί ραίαίηοί — αΐί
]αΗ οί ηί ραίαίη — αΐί •γύ\.
Ρ/ιιΊ. Ι, 29, ίζνίδ ίτα^ί^αη ίδί ίαιιΓ Χπδίιι, ηί
βαίαίηα ά\ι ίηιηια ^?ιΐαιιορη, α& ΐα/ι ραία ίαιιΓ ίηα
νίηηαη.
// Τί>η. II 2ο, αρραη ίη ηιίΐίίΐαηιιηα ^απ:ΐα ηί
$ίηά βαίαίηη• ΐίαδα \,αιΐ]ιοίηα }αη δίΐιιοΓοίηα, α& /α/ι
ίηνοίηα ]Ά\\ άί^αηα.
Ι Τί>η. V ι3, α{ι{,αη δαηιαηα ,μιΗ ιιηναιιΓδίνοηδ
ΐαίδί]αηά δίΐί ραίΓη^α^£•αη ραΓόϋηδ, α{ ,{,αη /// βαίαίη
ιηιναιιΓδίνοηδ α/• /α/ι ιηιίαιιΓ]αδ ]αη ίαίΓνοίίΐαηάοίηδ.
ΐδ οΐο νοΓοίη(ϋη^ οηΛοηηοηά, ηοί ΝοάοΓΐ. « ηοεη
— ηοοη ι\ άαη \νοΓάί ηίΗ — ηίη οί ηί — ηί ^•οοπιίΐίί ;
ηί οη ηίΗ \νίδ*οΐοη οοΐί \νοΐ ίιί.
Ιηγ. VII, 33, ιιΓΓαηη Γαίηίίδ }οΗαηηοδ δα άαιιρ]αηάδ, ///// ηΐαίί ηια^αηάδ ιιί/ι νοίη άπ^ΐίαη(Κ
Ματε. XIV, 68, ίρ ίδ αίαίαΐί ηίραηάκ : ///• ναιί,
ηί ΐίαηη ηνα ριι φ],ίδ.
Μαϋ/ι. VI, 28, ^αΐαηιηαίρ οΐοηιαηδ ηαίρΐοδ, ηναίνα
ναΗδ]αηά; ///• αΓυαίάμιηά ηί/ι δρίηηαηά.
Σακ. Χ, ./, ηί οαίΓαίρ [>ιι^ ηίη ηιαίίοαΐ^, ηί/ι
ίΤαδΐίοηί, ηί ηιαηηαηηιηι οί νί^ ^οΐμϋρ.

-

ι4

-

Β. Τε§εηδίεΐΐεηά ζίηβνεΓοαηά.
§ ι2. ϋο αάνοΓδαίίονο νοο§•\νοοΓάοη /λ•)π ίρ, ΡΆι\,
αρραη, αΐίοί οη αΐί.
§ ι 3. ΐρ ηοοίί δΐοοηίδ ζ\ναΐίΐίο ίο^οηδίοΐΐοηάο ΐίΓαοηί;
ηααΓ αηοίάίη^ οη οοΓδρΓοηΐίοΐί]ΐί:ο οοίοοΐίοηίδ βοάιιιάί
ηοί « ναη ζί]ηοη ΐίαηί, ναη άοη αηάοΓοη ΐίαηί » Ηοί I.αίί]ηδοηο ί1(οηιηι). Αΐδ 1ιί] ν. ναη οηάοΓκεηοίάοη ροΓδοηοη
δρΓαΐίο ιδ Ο ί, αΐδ Ηοί \νίΙΓο, ί\νοο ρίΙΓίί]οη ίο§•οη οΐΐίαηάοΓ
ονοΓδίααη, \νοΓάί ηοί^οοη ναη άοη ΐααίδίοη ροΓδοοη
οί άο ΐααίδίο ραΓίί] ίο ζο^οη ιδ, ηιοί ϊρ ίη^οΐοίά. ΐη
άοη Γο^οΐ άίι•ηί ίρ ίοΓ νοΓίαϋη^ ναη δε, αΐδ ίο^οηδίοΐΐίη^ ναη μέν. Εηΐίοΐ ίη ηοί οναη^οϋο ναη ]οηαηηοδ
νίηάοη \νί] ίρ £?\>Γ\ι\\ίΙ ίίτ νοΓίαϋη^ ναη οίν, \νοΐΐί
νοο^\νοοΓά ονοη\νοΐ ίη ηεί Χ. Τ. ηίοί δΐοοΗίδ άο
οοίοοΐίοηίκ ναη « αΐζοο, άοΓηαΐνο » ηοοίΐ, άοεη νααΐί
αΐάααΓ άοη ίηηοικΐ άοτ ζίηηοη ηκΊ οΐΐίααΓ ίη ζ\ναΐίΐίο
ίο^οηδίοΐϋη^ ϋΓοη^ί ηι ο ί άθ οοίοοΐίοηίδ ναη ηεί ΝοάοΗ.
« η ιι ,•. ΊΥοιηνοηδ ορ αΐ άίο ρΐααίδοη ^οοίί ηοί ΐ.αίί]η
<• αιιίοηι . ϋοΓηαΐνο νοΓΐοοοηοηί ΐρ ζίΐηο αάνοΓδαίίονο βοίοοΐίοηίδ ηοΓ^οηδ.
Τι/η$ Ι, ι, Ραιιΐιιδ δΐίαΐΐίδ §1ιρδ, ιβ αραιιδίαιιΐιιδ
}οδιιίδ Χήδίαιιδ (άποστολος 8έ).
Μαίί/ι. X, 28, ];ύ\ ηί ο^οίρ ίζνίδ {χιηδ ιιδφηιαηάαηδ ΐοίΐία ραίαίηοί, ιβ δαίναΐαί (τήν οε ψυχήν) ηί ηια^ιηάαη.ς ιιδφΊηαη; ιβ ο^οίρ ηιαίδ (φοβ^θτ,τε οέ μάλλον)
ραηα ηια^αηάαη }.Δ\ δαίναΐαί ]αΐι ΐοίΐία ίΓαφδ^αη ίη
^αίαίηηαη.
/ο/ι. VI, ι$, ιβ }οδιιδ αίίάφα αίίπι ίη ίαίΓ^ιιηί
(Ίτ,σοϋς οδν, ^διικ αιιίοηι)
/ο/ι. XI, 2θ, /β Μαφα νίρΓαϊϋά]α ίηα, ή ουν Μάρθα
ΰπήντησεν αύτφ, λ[αΓίΗα (ΙΗίαιΙ ΟΟΟιιΓΠί οί
§ ι4• ραη ίδ ηααΓ ζΙ)ηο οί^οηΐί]ΐίο βοίοοΐίοηίϊ
ίοηιροΓααΐ. Αΐδ ίοηιροΓααΐ αάνοΛιιιηι άίοηί ηοί ίοΓ
νοΓίαΐίη£ ναη το•τε οη οοίοοΐίοηί « άαη, ίοοηηιααΐδ•

— «5 —
άααΓορ. » Αΐδ ηονοηδοηίΐίΐίοηά νοο^\νοοΓά δίααί ραη
ηιοοδίαΐ ίη ρΐααίδ ναη δέ; ηεί ηοοίϊ ναη άο ίο^οηκίοΐΐοηάο νοο^\νοοΓάοη άο ζ\ναΐίδίο ΐίΓαοηί οη δίααί ηοοίί
ααη Ηοί βο^ίη ναη άοη ζίη. Τοηνί]ΐ ΐρ άο νοοΓ^ίιαηάο
ίτοάαοηΐο ααηνιιΐί, άίοηί {>αη νοοΓαΐ ίοΓ ααηΐίηοορίη^
ααη οοηο ηίοιπνο ^οάαοηίο, <ϋό ηιοί άο νοη^ο ίη
ΐοδ νοΛαηά δίααί. Ενοηαΐδ φ άίοηί ραη οοΐί \νοΐ ίοΓ
νοΓίαΐίη^ ναη ουν, άοεη οηΐ«?ΐ αΐδ ονρΓ^αη^.φαΓί&οΐ
ιηοί δΐοοηίδ δοηί]ηβαΓο οοηοΐιικίονο βοίοοΐίοηίδ, ζοονοοΐ
αΐδ « \>\] άοζο ^οΐο^οηηοίά. » Μοοδίαΐ Ηοοίί Ηοί Ί.αίί]η
άαη οοΐί ίη άίο ^οναΐΐοη « αιιίοηι. »
Μαίί/ι. V, ^7, δί]αίρ /,?// (εστω δέ) ναιιΓά ίζναΓ •)Ά
]α, ηο ηο, ίρ {ιαία ιηαηα^ίζο (τό δέ περισσόν) {ιαίηι ιιδ
ραηιηια ιιοίϋη ίδί.
Μιιϋ/ι. VIII, ιο, ^αηίιιι^αηάδ βαη }οδιιδ δίΐάαΐοίΚίάίΙ, άκουσας δέ ό Ίησοϋς έθαύμασεν.

/ο/ι. VII, ι6, αηάηοί ριιη }οδιιδ ]αη φψ, άπεκρίθτ,
οδν αΰτοίς 6 Ίτ,σοϋς. ΐη ηοί ϊ^ύ}η §•οοη νοο^\νοοΓά :
Κα.,ροηάίί οίδ }οδιιδ.
/ο/ι. VII, 44• διιηιαίη βαη ίζο νίΐάοάιηι ίαΐιαη
ίηα, τ•.νές δέ έξ αύτών, φ.ιίάαηι αιιίοηι οχ ίρδίδ.
ί; ι5• Λ{,{ιαη δίααί δίοοάδ ίη άο βοίοοΐίοηίδ ναη
« ηιααΓ άαη, ηιααΓ άααΛί], ιηααΓ ηίοίίοηιίη * οη βοαηί\νοοΓά!: αΐάιιδ ααη ηοί Ι^ιίί]ηδΟηο « αί » οί « αίίαηιοη > ; αρραη βοροΓΐίί άοΓηαΐνο άο νοπ^ο ^οάαοηίο.
Ηοί δίααί ηιοοϊίαΐ ίοΓ νοΓίαΐίη^ ναη δέ, ορ οοηο
οηΐίοΐο ρΐααίδ νοοΓ άλλα οη οοηί§ο ηιαΐοη νοοΓ ο3ν,
\νααΓ άίί νοο^\νοοπΐ άο βονο.Ί (§ ι3) ααη^ο^ονοη
βοίοοΐίοηίδ ηοοίί. ΚοηηιοΓΐίοηά νοοΓ άο ααηνιιΐΐοηάο
ΰείοοΐίοηίδ ναη φ, οη νοοΓ άο οοροΓκοηάο ναη αρραη
ίδ άο νοΐ^οηάο ρΐααίδ :
Μαϋ/ι. V, 2ι, 22, ηίιιι*ίάοάιψ ραίοί ηί{ιαη ίδί
^αίηι αίπζαηι : ηί ηιαιιΓ],Γ]αίδ; // δαοί ηιαιιφΓοίρ (δς δ• άν
φονεύστ,) δΐίιιΐα ναίΓρίρ δίαιιίά αββαη ίΐί φρα (έγώ δέ
λεγιο) ίζνίδ ραίοί ΗναζιιΗ ηιοάα^δ βΓο{,Γ δοίηαιηηια δναΓο

δΐίιιΐα ναίφίρ δΙαιιαί; ζ•β δαοί φρίρ (8ς 8• άν εΐτηι) βπφΓ
δοίηαηίηια Γαΐία, δΐαιΐα ναίΓΐπ{:, ^αφιηψαί ; αββα/ι δαοί
φρίρ (8; δ• άν εϊτηι) άναΐα, δΐίιιΐα ναίφί{ι ίη ^αίαίηηαη
ίιιηίηδ.
2 Κοτ. XI, 6, ]αι>αί ιιηΗΓαίηδ ίηι ναιιΓάα, ?ΐίοί ηί
ΐίιηιρ^, <ιββαη ίη αΐΐαιηηια (άλλ• έν κχηί) ^αβαίΓηίίάαί
ίη αΐΐαίηι άιι ίζνίδ.
<ψραη = οδν ΒίΆΆΙ νοοΓαΐ ίη ντα^οηάο ζίηηοη.
Ματε. XI, 3ι, ]αη ραηίοάιηι άιι ρίδ ηιίδδο φραηάαηδ : ] αβαι φραηι ιιδ ηίηιίηα, φρί{ι : αββαη άιιηνο
(3(ά τί οδν) ηί ^αΐαιιοίάοάυρ ίηιηια? « ΜααΓ \νααΓοηι
ηο1Λ φ} Ηοηι άαιι ηίοί £οΐοοίά? » ΠοΓηαΐνο ίη άο
βοίοοΐίοηίδ ναη ηοί Ι.αί. « αί ; ζοο οοΐί I.ιιο. ΧΧ,
5, ι7;Ιοη. VI, 3ο; Κοηι. IΧ, ι9.
§ ι 6. Αΐί οη αΐίοί ΐοίάοη ορ νοπ•ο\\ν^ άο ηιοοδίο
ρΐααίδοη οοηο ζιιίνοΓο ίο^οηδίοΐΐίη^ ίη. Αΐί,οί ΐοίάί
Ά) οοηο ^οάαοΗίο ίη, \νοΐΐίο άο νοπ^ο νοΓαηάοΓί,
βοροΓΐίί οί ίο ηίοί άοοί (= I.αί.
δοά »), οί
β) νοο§ί βί] άο νοπ^ο ^οάαοΗίο οοηο, \νοΐΐνο ίοίδ
^οηοοΐ νοΓδοηίΐΐοηάδ οίίο^οηονοΓ^οδΕοΐ<.ΐδ βοναί (= I,αί.
« η.ί ).
Ά) /ο/ι. XI, υ, ΐ^ζαηιδ ίπ]οηάδ ιηιδαΓ ^αδίιίζΐορ ;
α&εί ^Ά^ξ£ΆΓη, οί ιιδνα^αιι ίηα.
/ο/ι. XII, 42, ρίιηιιΗ {ιαη δνορ&ιιη ρΗ ιιδ ραίηι
Γοίΐίαηι ηιαηα^ιί ^αΐαιιβίάοάιηι άιι ίηιηια, α/ζ(•ί ίαιιΓα
ΡαΓοίδαίιηιι ηί αηάηαίηαίίιιη, οί ιιδ δγηα§Ό^οίη ηί ιιδναιιΓραηαί ναιιφοίηη,
Κοηι. X, 2, νοίίνοφα αιιΐί ίηι {χιίοί αΐμαη §τψδ
ηίΛαη(ΐ, α/ίεί ηί βί ΐίιιηρ]α.
Μ) /ο/ι. VII, ././. διιηιαίη ρ&η ίζο \ίΐάοάιιη ίαηαη
ίηα, α&Γί ηί αίηδΗιιη ιικΐα^ίάα αηα ίηα ηαηάιιηδ.
Ματε. XIII, 2υ, ρΗ ηί ίταιιΐα ^αηιαιιΓ^ίαοάί ραηδ
άα^αιΊδ, ηί ραιιη ^αηοδί αίηηιιη ΐοίΐίο, α&εί ίη {ιίζο
^αναϋάαηο, {ιαηζοί ^αναϋάα, ^αηιαιιΓ^ί<ΐα ραηδ άα^αηδ.
Αΐί οη αΐίοί δίαα.η 5οίάο νοοΓ Ηθί (ϊποΐίδοΗο άλλα,

άοοη ιτιοί άίί νοΓδοΐιίΐ, άαί αΐί ηιοί ιιίίζοηάοπη^ ναη
δΐοεηίί; οοη ρααΓ ρΐααίδοη (ΜΆΓο. ΧI, 32; ΐ.ιιο. VII, η;
XVII, 8; Ιοΐι. VIII, 55! XV, 2ι ; 2 ΚοΓ. III, ι4)
δίοοάδ άοοΓ οοηο οηίΐίοηηίη^ \νοΓάί νοοΓαί^ο^ααη.
/ο/ι. VII, ι6, δο ηιοίηα Μδοίηδ ηίδί ηιοίηα, α/ε
ρίδ δαηφαηάίηδ ηιίΐί.
ΑΙατε. XII, 27, ηίδί ^ιψ άαιψαίζο «£ φναίζο.
Μαϋ/ι. VI, ι3, ]α\\ ηί βπ^^αίί; ιηιδ ίη ίΓαίκίιιβηΐαί,
α£ ΐαιιδοί ιηιδ αί ραηιηια ιιβίϋη.
/ Κοτ. Ι, ιγ, ηϊρ ραη ίηδη.ηάίάα ηιίΐί Χπδίιιδ
άαιιρΐαη α& ναίΐαηιοΓ]?ιη.

Ο. υίΐδΐυίίεηά ζίηδνεΓ&Ηηά.
§ ι7. Τοη οίηάο ααη ίο άιιίάοη, άαί άο οοηο §όάαοΗίο άο αηάοΓο ιιίίδΗιιί, ζοο(ΐαί δΐοοΗίδ οοηο ^οΐάί^
ΐίαη ζίρ, §οβηιίΐίί ηοί (τοίίδοη αίρραιι, \>\) ηοΓηαΐίη^
αίρραιι .- αίρραιι (ΜαίίΗ. VI 3ι), >τ.βαί — αίρραιι
(Μαίίη. VI, 24, \\•ααΓ ονοη\νοΐ ροαι άοιύίΰ\ΐ}\ί ζι]η
οηίδίααη άαηΐίί ααη οοηο νοπναηίη^ άοδ νοΓίαΐοΓδ
ναη εΐ ηιοί η) οη αηάίζιιη — αίρραιι (Iλιο. XVI. ι3).
ΐη άί^ιιηοίίονο νΓα^οη δίααί ραιι αΐΐοοη οί νοΓ^οζοΜ
ναη ηοί νταα^ραΓίίΐίοΐί]ο — ιι, οοΐί \νοΐ — ιιη.
Μαίί/ι. V, //, ηί ηιι§ίαίρ οί ηοηηαιι £ΆΙΆΐΓ•λΓ\
νίίορ αίββαη ρπαιίοίιηιδ.
Μαίί/ι. V, ι8, ρία αίηδ αϊββαη αίηδ δίπΐίδ ηί
ιιδΐοϊρίρ Άϊ νΆοάΆ.
Μαϋ/ι. VII, ι6, ίβαί ϋδαηάα Άϊ ραιιΓηιιηι νοίηαβαι^α, αίββαη Άϊ νί^αάοίηοιη 5ηιαΐίΐίαηδ?
Μαϋ/ι. VI, 3ι, ηνα ηιαίΐαηι αίββαη ηνα άπ^ΐίαΓη
αίββαη ηνο ναδ]αίηια?
Μαίί/ι. VI, 24, ιιηίο /αύαί ίιμιίρ αίηαηα, ]αΗ αηραΓαηα ϊήρΡ, αίββαη αίηαηιηια ιιίηαιιδοίρ, ίρ αηραΓαηιηια ίΓαΐίαηη.
Ι,ηε. XVI, /?, αηάίζη/ι αίηαηα η]αίρ ]Ά\\ αηραΓαηα
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ίπρρ, αίββαη αίηαηιηια αικΐίίΐορ, ΐρ αηραΓαηιηια ίΓαΐίαηη.
Μαίί/ι. IX, 5, ηναραΓ ίδί Γαίηίίδ αζοίίζο φραη :
αϋοίαηάα ριιδ ΙταναιιΓΗίοίδ, βαη φραη : ιιιτοίδ ]Ά\\ %Ά£%.
ΜαΜ. XXVII, ιγ, Ηναηι νίΐοίρ οί ίΓαΐοίαιι ίζνίδ,
ΒαΓίΛβαη βαη ]ο5κ, δαοί Ηαίίαάα Χχίδίιιδ ?
Ιηε. VI, ρ, ηνα δΐίιιΐά ίδί δαββαίο άα^αηι, ρίιψ
ίαιι]αη βαη ιιηρίιψ ίαιι]αη, δαίναΐα ^αηαδρη βαη ιιδφδί]αη?
Ιια.

VII, ι9, Ριι ίδ δα φηιαηάα, βαη αηρ&Γαηκ

νβη)Ά\ΓηΆ?
Μαίί/ι. XI, 3, Ριι ικ δα φηιαηάα, βαη αηραπζ«Α
\ιο\άΆ\π\Ά?
Ό. Οενοΐςααηάιιΐάεηά ζίηδνβι•οαηά.
§ ι 8. ϋο οοηοΐιιδίονο νοο^\νοοΓάοη ζί]η ηιι, ραηηιι,
οίραη οη ραηιιη.
§ ις. Νιι ίδ οί^οηΐί]ΐί ΒίρνοοΓά ναη ύ}ά; \νοΓάί
ίοίδ νοοΓ^οδίοΐά αΐδ ίη άοηζοΐίάοη ίί]ά ηιοί ίοίδ αηάοΓδ
βοδίααηάο, άαη οηίδίααί άααηιίί ναη ζοΐνο άο ^οάαοηίο
ααη οοη νοοΓίνΐοοίοη ναη ηοί οοηο ιιίί ηοί αηάοΓο,
α3.η οοη νοΛαηά ναη οοη ηοοάζαΐίοΐί]ΐί ^ονοΐ£; άίοηνοΐ^οηδ βοίοοΐίοηί ηιι αΐδ νοο^\νοοΓά « οηάοΓ άοζο
οιιιδίαηάί^Ηοάοη, άοΓη&ΐνο, αΐζοο » (οδν); ηοί \νοΓάί
άαη ηοοίί ααη Ηοί ηοοίά ναη άοη ζίη ^ορΐααίδί.
Νιι \νοΓάί ^οβπιιΐίί
ι° βί] ααηδροπη^οη; άν νοπηαηίη^ ίδ ]ιιίδί ιιίί^οδρΓοΐίοη οη Ηοί ιιίίνΐοοίδοΐ άααΓναη \νοΓάί αΐδ
ααη\νοζί^ οοδοηοιηνά; αΐζοο \ι\} ίηιροΓαίίονοη οη ^οη
αάηοΓίαίίονοη ορίαίίνιιδ.
Μαϋ/ι. V, 4&, $ύαιβ ηη ]ιιδ ηιΐΐαίο]αί, δναδνο
αίία ίζναΓ δα ίη ηίηιίηαιη ίΊιΐΐαίοΐίδ ίδί.
Μαίί/ι. VI, 8, ηί ^αία•&οβ ηη ραίηι.
Ιϋά., 9. δνα //// διφ•αιβ γι5,
«

^

3ι, ηί τηαηηιαίβ ηη φραηάαηδ.
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Δία/ί/ι. XXVII, 64, /ιαϋ ηη νίίαη ραηιηια Ηΐαίνα
ιιηά ραηα ρΗά/ΐαη άα^.
Σ,ηε. III, 8, ναατά/αιβ ηη αΐίΓαη ναίψαία ίάΓοί§όδ.
Κοηι. XIII, ι2, ηαΗίδ ίΓαηιίδ ^αΐαίρ, φ άΆ%ζ αίηοΗνίάα. ηίναιΎραιη ηη ναιιΓδίναηι πηίζίδ, φ £Ά\•Άδ)ΆΓη
δαΓναηι ϋιιΗαάίκ.
Κοηι. XIV, ι3, τα ραηαηιαίδ ηη ιιηδ ηιίδδο $ίο/αίιηα.
2° \η.} ντα^οη, \νααπη νοηνοηάοηη^, ΆΆηάΓΆπ^ς οί
ί\νί]ίοΐ ϋ§ΐ ορ^οδΐοίοη.
.Μα η: XV, ι2, Ηνα ηη νίΐοίρ οί ίαι^ιιι ραιηηιοί
φρϊρ ρίιιάαη }ιιάαίο?
Ιηε. VII, 3ι, Ηνο ηη ^αΐοιΐίο {,αηδ ηιαηδ ρίδ ΐαηι]ίδ?
«
42 ηναραΓ ηη ρίζο, φ•ρ, π\μβ ίηα ίιϊ]οά?
3°βί] ^ονοΐ^ίΓοΐίΐίίη^οη ιιίί οοηντοο^οΓ νοηηοΐά ίοίί.
ΑΙαί//ι. VI, 22, ΐιιΐίαΓη ΐοίΐίίδ ίδί αιι^ο, ρβαί ηη
αιι£Γο ^οιη αίηία]{, ίδί, αΐΐαία ΐοίΐί: {κήη ϋιιηίηΐοίη ναίτρίρ.
Ιδΐά. 23, φ ]Ά\>Ά\ αιι^ο ροίη ιιηδοΐ ίδί, αΐΐαία ΐοίΐί
ροίη ήφζοίη ναίΓρίρ. ροαί ηη ϋιΛαρ {ιαΙα ίη ριιδ
Πφζ ίδί, ραία πφ•ζ Ηναη ίίΐιι?
Κοηι. XIII, ιο, ίπαρνα ηοηνιηιφίηδ ιιβίΐ ηί ναιιΓΐίοί{ι; ιικίιιΐΐοίηδ ι/η νίίοάίδ ίδί ίηαρνα.
4° \>\] ηοί Η(Γναίίοη άοΓ ηοοίά^οάαοΗίο, ζοο άοζο
άοοΓ οοηο ίοοΐίοηίίη^ οί άοοΓ οοη• ίιιδδοΗοηζίη α%οβΓο]ίοη ίδ.
Μαϋ/ι. X, 20-32, ηίιι ίναί κραΓναηδ
δα ηναζιιΗ ηη δαοί αηάηαίίί{, ιηίδ ίη
αηάναίΓ{ι]α ηιαηηο, αηάΗαίία. )Ά\\ ίΐί ίηιηια ίη αηάναίΓ{^α αίίίηδ ηιοίηίί;, δαοί ίη ΗίιΉίηαηι ίδί.
/ο/ι. VI, 44-45, η\ ιηαηηα ιιια^ φηιαη αί ηιίδ. .
ηναζιιη ηη «ι ^αηαιιδρηάδ
αί αίίίη γ.ύ\ ^αηαιΉ, ^α^§ίρ άιι ηιίδ.
5° οι) ηοί ίηΐοίάοη ναη οοηο ^οΐιΐΐίοηίδ οί ναη
ναη οοη νοοΓοοοΐά, οη \>\] ίο^οη\νοΓρίη^οη.
ΑΙα/ί/ι. VII, 24, δα ηναζιιη ηη δαοί ηαιιδοίρ ναιιΓάα
ηιοίηα ]αη ίαιι]ΐρ ρο, ^αΐοίΐίο ίηα ναίιΌ ίτοάαηιηια,
δαεί ^αίίηιήάα Γαζη δοίη αηα δίαίηα.
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Ιηε. XX, 28-29, ΐαίδαπ, Μοδοδ ^αηιοΐίάα ιιηδίδ
]αβαί ηνίδ βΓοραΓ• ^αάαυρηίη αί§•αηάδ ηοη, ]αΗ δα
ιιηοαιτιαηδ ^αάαΛιρηαί, οί ηίηιαί &Γο{ιαΓ ίδ ρο ηοη ]Ά\\
ιιιταίδ]αί ίταίν βΓορΓ δοίηαη1ΙΤΙΟ. 8ίβιιη ιΠΙ ΐ>Γο{ιηιιδ
νοδιιη.
Κοηι. IX, /ρ, ηίρϊδ ηιίδ ιηι : αρραη ηνα ηαιιη ίαιαηάα?
Ααηηι. ι. ΐη ντα^οη νίηάοη \νο οηΐίοΐο ηιαΐοη
ηιι νοΓδίοΓΐίί άοοΓ ηοί οηοϋίίδοηρ ιιΗ ίοί ηιιΗ.
Ματε. XII, ρ, ηνα ηη/ι ίαιι]αί ίταιιμι {ιίδ νοίηα^απϋδ ?
/ο/ι. XVIII, 37, Άη ηηη \λ\ιΑ•χο& ίδ ριι?
/ Κοτ. VII, ι6. ηνα ηη& ΐίαηηί, ηίηο, οί α0αη
^αηαδ]ίδ?
Ααηηι. 2. ΐη ρΓοηΛίίίονο ζίηηοη ΐίοιηί ηο# \όοΓ
ηβί άοοΓ ^οηιίηαίίο ναη ηιι οηίδίαηο ηιηιιι; ηοί ηοοίϊ
άο βοίοοΐίοηίδ ναη ; αΐζοο •» οη ίδ δίοΓΐνοΓ άαη ηιι,
άαΧ. αοηίοΓ άοη ίηιροΓαίίνιιδ δίααί, ζίο βονοη « ηί
$ταΐοίΐίορ ηιι », « ηί ηιαιιΓηαίρ ηιι .; ηιηιιι άααΓοηίο^οη δία&ί ίιιδδοηοη άο οηίΐίοηηίη^ οη άοη ίηιροΓαίίνιιδ.
Μαϋ/ι. X, 26, ηί ηηηη ο^οίρ ίζνίδ ίηδ.
»
3ι η* ηηηη 0^οίρ•
Κοκ:. XIV, /5, ηί ηηηη ηιαία ροίηαηιηια }Ά\ηαηιηηα ίΓαφδί]αίδ ϊΆ\ιΓ ρ&ηοί Χπδίιιδ ^αδναΐί.
§ 2ο. ραηηιι ηροΛ οοηο δίοΗίοΓο οοηαιιδίονο \χίοοΐίοηίδ άαη ηιι, ηαηι, « άίοηνοΐ^οηδ . οη νοΓίοΐΐίί
άρα. Ηοί δίααί ααη Ηοί Ηοοίά ναη άοη ζίη.
Κοη>. Χ, ι6-ιγ, Εδαίαδ αιιΐί ι}ίρίρ : ίταιιρ, ηναδ
^αΐαιιοίάα Ηαιιδοίηαί ιηιδαΓαί? βαηηη \,•αΐιιΛοιηδ ιιδ
^αηαιιδοίηαί, ίρ ^αηαιιδοίηδ ρ&ίΓΗ ναιιΓά Χπδίαιιδ.
2 Κοτ. V, \$, άοηφ•ιη^ηδ ρ&ία, ρ3ίοί αίηδ ϊΆ\ιΓ
αΐΐαηδ, ς•αδ\αΐί; βαηηη Ά\\Ά\ ^αδνιιΐίιιη.
Οαί III, 2ρ, αρραη ρ&ηάο ,μιδ Χπδίαιιδ, βαηηΗ
ΑβΓαηαιιιιδ ίταίν δί]ιιρ.
Ααηηι. Χίοί ζοΐάοη \νοτ•ά1 βαηιιη ^ονοΐ^ά άοοΓ
ηιι, ίοΓ νοΓίαϋη^ ναη άρα ο•3ν.
Οαί. IV, 3ι, }αηηη ηη, βΓορΓ}ιιδ, ηί δί]ιιηι ρί^οδ
ΐ^αΓΠα, αΐί ίΠ]αίζΟδ.

Κοηι. XIV, ι2, βαηαη ηη, Ηναηίζιιη ιιηδαΓα ϊγατω
δίδ Γαρρη ιιδ^ίοίρ ^ιιρα.
§ 2ι. Είραη ιδ οοηο καηιοηδίοΐΐίη^ ναη οί οη {»η;
οί ηοοίί ηίοΓ ιτοοη οίμ•οηϋ]ΐί Γοΐαίίονο, άοοη οηΐίοΐ
νοΛίηάοηάο ΐίΓαοηΙ (ζίο § 27); άο ηοοίάβοίοοΐίοηίδ
ϋ^ί ίη ραη; ηοί δίααί ααη ηοί ηοοίά ναη άοη ζίη,
νοΓίοΐΐίί οδν ηϊ ώστε οη οοίοοΐίοηί « ίη αΐίί ^οναΐ,
άοΓΠαΐνο. »
/ο/ι. IX, 4ι, φψ ΐ™ }^διιδ : Ψ οϋηάαί νοδοί{,, ηί
ραιι ηαβαίάοάοίρ ίΓαναΛιΓΜαίδ; ίρ ηιι φρίρ {,αίοί ^αδαΰιναηι; α•βαη (ουν) ίΓανηΛιΓηίδ ίζναΓα ραιΓηνίδίρ.
ι Κοτ. XI, 2/, είβαη (ώστε) ΗναζιιΗ καοί ηια^φ
ραηα ηΐαίί αίρραιι άπ^ΐίαί ραηα δίίΐίΐ ίταιιμηδ ιιηναιΓραοα, ίΓαιψηδ δΐίιιΐα ναίΓρί{ι ΐοίΐίίδ ]αΗ οΐορίδ ίΓαιιμηδ.
8&είτ III, 6, α•βαη (ίίαηιιο) ^αΓαίηίαοα ναΓ[ι οί
δνίΐαιοίη δοΐίοίηδ ^αγα§ίάα.
§ 22. {,αηιιη ιδ, ονοηαΐδ ηοί ί,Άί. ίιηιο ιιίί ίιιηι
— οο (ηιιο), ^ονοπηά ιιίί ΡΆπ οη ιιΗ οη βοίοοΐίοηί
άοΓΠαΐνο ΐοίίοΓΐί]ΐί « οη άααΓορ » ; αΐδ οίρνοοΓά ναη
ναη ίίμΐ \όΓίοΐΐί.ί ηοί τοτε, οη αΐδ οοηοΐιικίοί νοο^\νοοΓά ουν, οη βοίοοΐίοηί Ηοί « ίοη ^ονοΐ^ο άααΓναη »; ηοί δίααί ααη ηοί ηοοίά ναη άοη ζίη.
/ο/ι. VI, υ, ι3, ραηιιΗ οίρο (οη 6ααΓορ ίοοη)
δαάαί ναιιφιηι, ηα{ι ιΗι δίροη]αηι δοίηαίπι : ^αϋδίρ {ιοδ
αηίίηαηάοίηκ άΓαιιηδηοδ, ροί ναίηίαί ηί ίΓαηίδίηαί, βα>ιιι/ι
^αΐοδιηι.
Ιϋά. 33, 34• δα αιιΐί ηΐαίίδ §ιιρδ ίδί δαοί αίδίαί^
ιιδ ηίηιίηα ]ίύ\ £Άϊ ϋβαίη ρίζαί ηιαηαδοάαί. βαηνΑ
ηοριηι άιι ίηιιΏα.
Ιϋά. $ι, $2, •γ,ύ\ ραη δα Ηΐαίίδ ραηοί •ύί φ\ιΆ,
ΐοίΐί ηιοίη ίδί, ραίοί ίΐί .ςίοα ίη ],ιζοδ ηιαηαδοάαίδ
ϋβαίηαίδ. βαηη/ι δοΐαηι ηιίρ Μδ ηιίδδο Ιικΐαίοίδ ηί{,αηάαηκ : Ηναίνα ηια^ δα ιηικίδ ΐοίΐί μίΐιαη άιιηια^αη?
Ααηηι. ραηιη ίδ οοηο δαηιοηδίοΐϋη^ ναη ραΓ οη
ιιη ρ3χ 5 οοη ρΐαίΐίδϋοραΐοηά 1ιί)\νοοΓϋ οη νοΓίοίΐιΙ
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εκεί; ηοί βείοοΐίοηί άιιδ « οη άααΓ »; ηοί ΐί,οηιί ονοη\νοΐ
αΐδ νοΛίηύοηά οη §•ολΌΐ^(τοΐί3ίοηά νοο^\νοΟΓά οοΐί
νοοΓ, ηοοίί ίη άο Ερίδίοΐδ, οηΐίοΐ ίη Ηοί νοΓηααΐ; ηοί
νοΓίοΐΐίί 3έ νίοπιιααΐ βί] ΜαΓοιιδ, άποηιααΐ βί] 3οηαηηοδ, ζο^ίίοηηιααΐ βί] Ειιοαδ; ο5ν αΐΐοοη βί] ^ηαηηοδ
(ηο^οη!:ίοηηιααΐ). Μοη ηεοίΐ: \όοΓ άοζο ^οναΐΐοη \νοΐ
οοηδ ααη νοΓδοΐιΓί]νίη^ νοοΓ ραηιιη £οάΆοϊ\ί, άοοη
ηοί ααηίαΐ ρΐααίδοη ίδ ίο ^τοοί; ηοί ^οβηιίΐί ναη
ραηιη = 3έ οη ο•3ν ΐίαη άοΓη&ΐνο ηίοί οοί\νί]ίοΐά \νοΓάοη.

II. Ηεί οηάΰΓδοΗϋί1ίεηά ζίη5νεΓ\}3.ηά.
(8υΒΟΚϋΙΝΑΤΙΕ.)
§ 2$. ΐδ άο οοηο ζίη ααηνιιΐϋη^ ναη άοη αηάοΓοη,
άαη \ίΆη άίο ααηνιιΐΐίη^ ίοί οοη οηΐίοΐ άοοΐ ζίεη βοραΐοη, οι ίοί άο ^οΗοοΐο ^οάαοηίο οοίΓοΐίΐίίη^ ηοββοη ;
ίη ηεί οοΓδίο ^οναΐ \νοΓάί άοοΓ οοη νοοΓηααηι\νοοΓά
( οοΓδρΓοηΐίοϋ]ΐί άοιηοηδίΓαίίοί ) νοηνοζοη ορ οοη
\νοοΓά ίη άοη Ηοοίάζίη οη οηίδί&αί Λ, άο Γοΐαίίονο
ζίη; ίη ηεί ί\νοοάο ^οναΐ δί&αί άο ααηνιιΐΐίη£δζίη ίη
ηααηιναΐδνοΓηοιιάίη^ ίοί άοη ηοοίάζίη οη οηίδίααί
Β, άο ηααηιναΐ5ζίη, οί ηοοίί άο ααηνιιΐΐίη^δζίη άο
οοίοοΐίοηίδ ναη οοηο βίρνοοΓάοΐί]ΐίο βοραϋη^ οη οηίδίααί €•, άο οί]\νοοΓάοϋ]ΐί8 ζίη.

Α. ΚοΙαίίονε ζίηηεη.
§ 24• ΑΐνοΓοηδ ηοί δγηίαοίίδονι ^οοηιίΐί άοζοΓ
ζίηηοη ίο οηάοΓζοοΐί.οη, ίδ ηοί ηοοάί^ άοη Οτοίίδοηοη
βοίΓοΐίΐίοΐί]ΐίοη ζίη ίη ζί]ηο νοΓηοιιάίη^ ίοί άοη (τΓίοΐίδοΗοη ίο οοδοηοιπνοη. Οϊοηο ΐίοηιί ηαηιοΐί]ΐί νοοΐ ηιοοΓ
νοοΓ άαη άοζο; άααΓοηίο^οη ζί]η οΓ δΐοεηίδ ί\νοο
ρΐααίδθη, \νααΓ ίη ηοί ΟΓίοΚδοη οοηο Γεΐαίίβνβ ζίηδ

νοΛίηάίη^ ^ονοηάοη \νοπΐί, \νοΐΐίο οηΛΓοοΐίί ίη ηοί
(τοίίδεη, ηαηι. :
Ιηε. XVIII, 2ρ, ηί αίίΛιιηι ίδί {,ίζο αΗοίαη(3αηο
^απΐ, οΰοΐίς έστ(ν δς άφήκεν οΐκίαν.
Ιμε III, ι6, ι}, ί{ι ^α^£ίρ δνίηροζα ηιίδ . . .
ηαβαηάδ νίηρίδΐίαιιΓοη ίη ηαηάαιι δοίηαί ]αΐι ^αΐιΓαίηοί{>
^αρΓΟδΐί δοίη, ερ/ετα• Ιϊ ισχυροτερος μου
ου
τό τττυον εν ττ, χειρ( αϋτοΰ, καί οιακαθαρ(ε" ττ,ν άλωνα αϋτοΰ.
ϋο βοίΓοΐνΐίοΐί]ΐίο ζίη κίααί νοοραΐ ίοΓ νοΓίαΐίη^
ναη οοη (τποΐίδεη αίίπβιιΕίοί άοοΐ\νοοΓά; ηιοοδίαΐ §ό?;οηίοάί άίί, αΐδ ίη άοη ίοΐίδί οοη ραΓίία ρΓ3ΒίοΓ. αοί.
νοοΓΐίοηιί, οί αΐδ άο νοΓίαΐοΓ Ηοί ηοοάί^ αεηίίο οοη
ρίΙΓίίο. ρπΡδ.

άΟΟΓ Ποί ρπΡίοΠίιΙιΤΙ

\ΥοοΓ ίο

^ογοη.

8οιηίί]άδ οοΐί ηοοίί ηοί δίΓονοη ηααΓ αί\νίδδοΐίη^ ίη
άοη ζίηί;βοιην άοη νοΓίαΐοΓ άααΓίοο ααηΐοίί3ίη^ }<ο^ονοη. Νίοί ^ααΓηο ίοεη ρΐααίδίο ηί] ί\νοο αίίπβιιίίονθ
άοοΐ\νοοΓάοη ηιοί βοραΐίη^οη αδγηάοίίδοη ηααδί οΐΐίααΓ,
ϋονοΓ ζοίίο ηι] ίη ρΐααίδ ναη οοη άοζοΓ οοη• βοίΓοΐί]ίοΐί]ΐίοη ζίη.

§ 2,5. VοοΓοοΓδί άαη δίααί οοη (τοίίδεηο Γοΐαίίονο ζίη
νοοΓ (χποΐίδοηρ ηααηι\νοοΓάοΐί]ΐίο ιιίίάηιΐίΐίίη^οη οη \νοΐ
ι) ίη ρΐααίδ ναη οοη (τποΐίδεη άοοΐ\νοοΓά, αΐδ :
α) ηοί αίίηβιιίίονο άοοΐ\νοοπΐ, Μαίί/ι. VI, 4, °
ντζτ,ρ σου ό βλέπων έν τω κρυπτω, αίία {.>οίηδ δαοί δαίΗνίρ
ίη ηιΐηδη]α. - Μαίίη. ΧI, ι4. I•ιιο. VII, 39• Iλιο. ΧV, ι 2.
β) Ηοί ζοΐίδί. ^οβηιίΐίίο άοοΐ\νοοΓά ηααδί Ηοί ροΓδοοηΐί]ΐί νοοΓηααητ\ν , Κεηί. XIV, 4, »" -ίς εΤ ° κρίνων;
ριι ηναδ ίδ ριιοί δίο]ίδ? — ΐαιο. ΐ, 36.
ο) Ηοί ζοΐίδί. ^οβηΗΐίίο άοοΐ\νοοΓά ζοηάοΓ βοραΐίηβ•, Ματε. V, ι8, παρεκάλε( αύτόν ό δα(μον(σθείς, βαρ
ίηα δαοί ναδ νοάδ. — .[οη. VI, 36•
ά) Ηοί ζοΐίδί. ^οβηιίΐίίο άοοΐ\νοοΓά ηιοί βοραϋη^,
Αίαίί/ι. X, 3/, ό φ(λών πατέρα, δαοί ϊΓ\)όΡ αίίαη; —
Μαίίη. Χ, 39; XI 8.

ε) ηοί άοβ1\\Ό0Γά ηιοί αίίΓΛιιίίοί νοοΓηηηΙη\νοοπΙ

οί βί]ν. ηααιΏ\ν. /θ/ι. XVIII, 4, κάντα τά έρ/ο•μενα έπαύτάν,

αΐΐα {,ογί ηοηιιιη αηα ίηα.
2) ίη ρΐααίδ ναη οοη (τποΐίκοΗ βί]ν. ηααιιην., αΐδ :
α) οοη αίίποιιίίοί αάΐοο1ίοί ηιοί οιμνοοΓά. /ο/ι.
IX,

ι3,

ά•γουτ(ν αύτόν

~:ο;

τοϋς

Φαρισαίο:»ς, τον -οτε

τυολόν, ^αίίιιΗαηά ζ//« άιι ΓαΓοίί;αίιηιι, βαηα $αη• να$
ύ//η(ί$. — 2 ΚοΓ. VIII, 2$.
ο) οοη ζοΐίδίαη(ΐί^ ^οβηιίΐίί αφοοίίοί• (άΌ (τοίίδοΗο
Γοΐαίίονο ζίη §οοίί ηιοοΓ ΐίΐοηι

ααη άο ιιίίάΓιιΐίΐίίη^),

ΙΛΙε. XVI Ιυ, ό πιττός εν έλαχίστω, δίιοί ίΠ^§τ1δ ίδί ίη

ΐοίίίΐαηιιΏα. — }οη. VIII, 29.
3) ίη ρΐααίδ ναη οοη (τήοΐίδοη ζοΐίδί. ηααιη\ν., αΐδ :
α) άοοΓ ηιίάάηΐ ναη ηοί \ν\ν. νίδαη, Ρ/ιίί. III, ρ,
την έχ Θεού δ(καιοτύνην, δοι ιιδ ^ιψα ίδί ^αΓαίηίοί. —
Ι ΤίΓη. ΐ, ιΟ, II.
β) άοοΓ οοη νοΑιιηι ίπήίαιη, Μιη: VII, 8, τήν
παράδοτιν τών άνθρώπων, ραίοί αηαίιιΐηιιη ιηαηηαηδ. —
ι Τίηι. IV, ι5.
4) ίη ρΐααίδ ναη οοη ϋά\νοοΓά ιηοί οοη οί]\νοοπΐ
οί οοη νοοΓζοίδοΐ οη άααΛιΐ ΐκΊιοοΓοηάοη ηααηιναΐ οί
οοη• αΠιαηΐίοΐί]ΐίοη ^οηίίίοί, αΐδ
α) ϋϋ\νοοΓά ιηοί βίρνοοΓά δίααί
«) αίίποιιίίοί. Ερίι. II, /;•, εΰαγγελίίατο είρήνην 6μίν
τοίς μακράν •/.•£ι είρήνην τοίς Ιγγύς, ναίΐαηιοπάα ^αναίφί
ΐζνίδ ]ιιζοί ίαίιτα ]αΗ ^αναίΓ{,ί ραίιη ίζοί ηοηνα.
οί β) ζοΐίκίαηάί^ §ΐ•βπιιΐίί, Κοί. III, ι, τά άνω φρο
νείτε, ροοί ίιιρα δίηά δοΐίοί{,.
ο) ϋά\νοοΓά ιηοί νοοΓζοίδοΐ οη άααΛί] βοηοοΓοηάοη ηααηιναΐ :
α) αίίποιιίίοί, Μαϋ/ι. X, 32, τοϋ πατρός μου τοϋ εν
ούρανοίς, αίίίηδ ηιοίηίδ δαοί ίη Ηίηιίηαηι ίδί.
Ρ) ζοΐίδίαηάί^ ^οβηιίΐίί, Κοί. IV, γ, τά κατ• έμέ
πάντα, ραίοί βί Γηίΐί ίδί αΐΐ.
ο) ΐηΐ\νοοΓά (οί^οηΐ. ααη\νί]ζ. νοοπιααηι\ν.) ιηοί
αίΗαηΐίοΐί]ΐίοη ^οηίίίοί. Κοιη. XIV, /ρ, τα τής ειρήνης

ο,ώκωμεν κα• τά της οΐκοδομής, {,οο; ^αναίφ]ίί, δίηά ΐαίδί]αίηια ρΗ ροοί ίίηιΓοίηαίδ δίηά.
Τοη ί\νοοάο \νοΓάί οοΐί οοη (τποΐίδοηο νοοπνααΓάοϋ]ΐίο οη \τα^οηάο οηάοΓ^οδοηίΐίίο ζίη άοοΓ άοη
βοίΓοΐίΐίοΐί]ΐίοη ζίη \νοοΓ^ο^ονοη.
ι) Iη ρΐααίκ ναη άοη (τΓ. νοοΓ\ν. ζίη ηιοί ε" τις
οί έάν τις, Ερ/ι. IV, 2ρ, άλλ• ζ•ί -λί [λογος] αγαθό;, αΐί
{ιαίοί ^ορ ύ}3λ. /ο/ι. VI, 50, Ίνα,
μη άποΟάνη, οι, δα,οι ρίδ ηιαί]αί, ηί
2) ΐη ρΐααίδ ναη οοηο (τγ.
/θ/ι. VI, 6, ίβε: τί εμελλε πο(εΤν,
ίαιιΐ•αη. Ερ/ι. V, Ιο, δοκ(μάζοντας τ•ι

£άν τις ές αΰτοΰ βάγΐι
^αάαιιρηαί.
αίηαηΐίοϋ]ΐίο νΓαα$τ,
νιδδα ραίοί ηαβαίάα
έττιν εύάρεττον, ^αΐίίιι-

καηάαηδ ραίοί δί]αί ναίΐα^αΐοίΐίαίρ.
§ 26. (τοϋ]ΐί βοΐίοηά ίδ, οηίδίααί άο Γοΐαίίονο νοΓοπκϋη^ ιιίί νοηνΙΐ•ζίη^ οίαηαρηοΓα; άο νοΓηιίη^ ζοΐνο
ναη Ηοί βοίΓοΐίΐίοϋ]ΐί νοοΓηααηι\νοοΓά Γοοάδ ίοοηί άαί
ααη ; άίί νοΓΐίΐααΓί άαη οοΐί, άαί ίη ηοί (τοίίδοΗ αηαρΗοηδοηο ααη\νί}ζοηάο νοοΓηααιη\νοοΓοΐοη ίαΐ ναη
ίϊποΐίδοηο Γοΐαίίονο νοοΓηααηηνοοΓάοη νοΓναη^οη.
Ενοη\νοΐ ηοοίΐ ηοί (τοίίδοη ααη\ν. νη\ν. αΐδ ίηΐοίάίη^
ναη οοη• ζίη ηοΓ^οηδ ίοίκ ναη ζί]ηο άοίΐίίίκοηο ΐίΓαοηί
νοΗοΓοη, οη άοΓΗαΐνο ζοίίο άο (τοίίδοηο νοΓίαΐοΓ ζί]η
δα οη δαη (ά. \. κα ηιοί ηοί οηοΐίίίδοηο ραΓίίΐίοΐ^ο ιιΗ)
δΐοοηΐδ ίη άίο ^οναΐΐοη ίη ρΐααίδ ναη ηοί (τγ\ βοίΓοΐΛ.
νη\ν., \νααπη ηοί νη\ν. άοΓ οείς(ς οοΐί ηοΙ: \>\}7.οηάοΓο
άοοΐ ναη ηοί νοπνί]ζοη Ηαά, βί]ν.
Ιηε. XVI, 2ο, ΐρ ιιηΐοίΐδ δ•ηιιδ ναδ ηαηιίη Ηαίαηδ I.αζαηιδ, $αΚ αίναιιφαη8 νας άιι ώιιιΓα ίδ βαηρ
ίιιΐΐδ, πτ(ο/ός 2έ τις ην άνο•ματ( Λαζαρος, ο•ς έοίολητο προς τόν
πυλώνα αΰτοϋ ήλκωμένος.

I.ιια ΧVII, ι2; ΐλιο. II, 37; ι ΚοΓ. ΧV, ι ; ΡΗίΐοηι. ι ι.
$ 2η. Ηοί οι^οηϋΐκο βοίΓοΐίΐίίη^8\νοοΓά]ο ίδ οι;
ηαάαί ηοί ζί]ηο (ΐοίΐίίίδοη-αηαρΗηή^οηο βοίοοΐνοηίκ Ηαά
νοΗοΓοη, \νοΓά ηοί ζοο αΐ^οηιοοη, άαί ηοί ζίοΗ ναη
άο ^οΗοοΙο ζίηδνοΓ&ίηάίη^ Ηοοίι ΓηοοδίοΓ ^οηιααΐνί.
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\νί] ζιιΐΐοη ηοί άαη οοΐί ΐαίοΓ \>\] άο βοδοηοιπνίη^
άοΓ ηααιηναΐδ- οη άοΓ βι] \νοοΓάοΐί]ΐίο ζίηηοη ηοΓηααΐάοϋ]ΐί ίοηι^ νίηάοη; νοοΓ ηοί οο^οηΜΠί βοδεηοιηνοη
\νί] ηοί οηΐίοΐ ίη ζί]ηο ηοιηίηαΐο βοίΓοΐίΐίίη^.
§ 28. Αΐδ άο ρΐααίδ νοΓναη^οηά ναη οοη βοίΓο]{]ίοϋ]ΐί: \ΌοΓηααηι\νοοΓά ίη ηοί (τήοΐίδοη νιηαΐοη \νΙΐ ο
ζοο\νοΐ \>\] οοηο ίί]άοοραΐοηάο Ά), αΐδ \ι\] οεηο ηιοάαΐβ
ηίίάηιΜίίη^ ο).
α) Ιηε. Ι, 2ο, )Ά\\ δίρίδ ραΗαηί3δ )Ά\γ ηί ηια^αηάδ
Γοφαη ιιηά ραηα άα^ ει ναίφαί ραία, κα\ εστί σ(ωπών
και μή δυνάμενος λαλήσαι ά•χρ(ς ημέρας ή ς γένητα( ταϋτα.

Κοί. Ι, ο, ίΓαηι ραηιιικι άΆ£Ά εί ηαιιδίάοάιιηι, άφ•
ης ημέρας ήκούσαμεν.

ί,ηε. XVII, 3ο, \ι\ ραηιηια ναίφίρ ραηιηια άα^α ει
δΙΙΠΙΙδ ΓΓιαηδ αηάηιιΐ]αάα, κατά ταΰτα έστα( ή• ήμερα ί υ•ίος
τοΰ ανθρώπου αποκαλύπτετα(.

β) 2 Τίηι. III, 8, ίψραη ρ&ηιηια ηαίάαιι ει ]Άηηοδ, )ΆΪΙ ΜαιΤΙοΓοδ αηΰδίορΙΙη ΜοδοΖα, 8ν τροπον δι Ίαννής
και Μαμβρης άντέστησαν Μωσεί.

§ 29. Οοΐί ροί — οοηο δαιηοηδίοΐΐίη^ ναη άοη
ίηδίηηιιοηίαΐίδ (ρο) οη οί — \νοΓάί αΐδ τοΐαίίονο ρΆΓίίΐίοΐ ^οοπιιΐίί, άοοη οηΐίοΐ ηιοί οοη άοΓ δαηιοη^οδίοΐάο
οηβορααΐάο νοοΓηααηι\νοοΓάοη ίοί αηίοοοάοηί.
βαίαΑναΑ βεί, /οΑ. XV, γ. ραίαηναη ροί νίΐοίρ
βίάΐίρ, 8 εάν θέλτ,τε αίτήσασθε.

ϋίά, ι6, οί ραίαηναη ροί βίφαίρ αίίαη ίη ηαιηίη
ΤηοιηίΙηαηια, §Ιοίρ ίζνίδ, •ίνα ό• τ( άν α•(τήστ,τε τόν πατέρα
εν τφ ονοματί μου, 8ιϊ» υμΐν.

βώΑναΑ βεί, Σηε. IV, 6, ρίδηναηιηιοη ροί νί^αιι
§ίθα ραία, ψ εάν θέλω δ•(δωμ( αΰτήν.

Ματε. VI, 23, ρίδηναη ροί οίάρίδ ηιίΐί, ^ίβα ριιδ, ο
τι εάν με αίτησης, ί(όσω σο(.

υίί άο ηααηιναΐΐοη, \νααπη άο (ίοίίδοηο ρΓοηοΓηίηα ίηάοηηίία δίααη, \>Μ}\ίί άαί ζ\], ηοο\νοΐ άο
(ΐποΐίδςηο Γοΐαίίονο οςτις ο£ δς άν νοηαη^οηι3ο, δίοοάδ
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αΐδ οοη ϋά ναη άοη ηοοίάζίη \νοΓάοη ααη^οηιοΓΐίί.
§ 3θ. ϋο βοίΓοΐίΐίίη^δραΓίίΐίοΐ οί ίδ άοΓηαΐνο άο
ηοοίάίαοίοΓ ναη άο Γοΐαίίονο ζίηδνοΓ'ηηάίη^; άοοΗ
άααΓίοο ίδ οοηο ραΓίίΐίοΐ (αΐδ ζοηάοΓ βιιι^ίη^) ηίοί
ίοοΓοίΐίοηά; άο ηιιΐρ ναη οοη νοοιτιααιιπνοοΓά (αΐδ
οοη νοΛο§•οη \νοοΓά) ιδ οηηιίΛααΓ. Όοπν^ζο \\ΌΓάοη
^οοηιίΐίί I. άο ροΠ5οοηϋΐΐίο βοίΓοΐίΐίοϋ]ΐίο νοοΓηααηι\νοοΓάοη ίΐίοί, ριιοί, ίζοί δοί (δί - οί), οη II. άο ααη\νί]ζοηάο βοίΓοΐί.ΐίοΐί]ΐίο νοοΓηααηπνοοΓάοη δαοί δοοί ραίοί •
Βοίάο ΐίοιηοη ζοο\νοΐ ηιοί αΐδ ζοηάοΓ αηίοοοάοηί
νοοΓ, ^οϋ]ΐί \νο ζιιΐΐοη ζίοη; νοοΓίδ ζιιΐΐοη \νί] άο
ρΐααίΜη^ οη άο Γοοίίο ναη ηοί Γοΐαίίνιιιη ίοη ορζίοηίο
ναη άοη ηοοίάζίη οηάοΓζοοΐίοη.
§ 3ι• ΐ• Ηοί βοίΓοΐίΐίοϋ^ νοοΓηααηι\νοοΓά ναη
άοη οοΓδίοη οη άοη ί\νοοάοη ροπ,οοη. Ό\ί ΐίοηιί νοοΓ
α) ζοηάοΓ οη β) ιηοί ιιίίάηιΐ&οϋ^ αηίοοοάοηί.
α) 8ΐοοηΙδ Οαί. V, 4, ΐαιιδαί δΙΐιψ αί Χπδίαιι
]•ηζεί ίη νίίοάα ιταΓαίηίαηδ ηίρίρ ίζνίδ.
\ι) ι Κοτ. XV, ρ, \\ί αιιΐί ίιη δα δηιαΐίδία αραιιδίαιιΐο, ίΐίοί ηί ίηι ναίτρδ...
ίΐίοί
2 Κοτ.
αηα X,
αηάαιι§ί
ι, αρραη
Γαίηίίδ
ίΐί δίΐοα
ηαιιηδ Ραιιΐιιδ
ίηι... βίά]α ίζνίδ
(ηοί ροΓδ. τοΐ. \νοΓάί άοοΓ δαοί νοΓάΓοη^οη ορ
VIII, ι8, ίΐί ίηι δαοί νοίίνοά]α.)
Κοηι. XIV, 4, {ίιι ηναδ ίδ, ριιοί...
2 Κοτ. VIII, ιο, ιηιίο ραία ίζνίδ Ικ\ίίζα ίδί, ]ιιζοί...
§ ,32. Ηοί βοίΓοΐίΐίοΐί]ΐί νοοΓηααηι\νοοΓά ναη άοη
άοΓάοη ροΓδοοη. ϋίί νοοΓηααιιηνοοΓά ηοοίί ηααΓ ζίροη
ααΓά οοη• ηιοοΓ άαη ΐοιιίοΓ ροΓδοοηΐί]ΐίοη οηιναη^.

/ο/ι.

Ηοί ηοιιίηιηι ίδ άοοΓ ηοί αΐ^οιηοοη ^οοηιίΐί ναη ηοί
ααη\νί]ζοηά βοίχοΐίΐί. νη\ν. φαίοί) νβΓάΓοη^οη; άααΓοηίο^οη ηοοίί ηοί νΓοιηνοΐί]ΐί δοί ηοί ^οβηι& ναη ηοί
ααη\νιΐ•ζοηάο βοίΓοΜί. νοοΓηααιτπν. κοοί βοηαάοοΐά.
Οίδοηοοη ηιι ίζοί οη δοί οοΐί ίΓοάοη ορ Ηοί ^οβίοά
ναη 5αει οη δοοί, ηοββοη τλ) ίοη ^ονοΐ^ο ναη άο
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οηΐίοΐ αηαρηοηδοηο βοίοοΐίοηίδ ναη ίδ οη δί νοοΐ
ηιίηάοΓ ΐίΐοιη άίΙη δαοί οη δοοί. ϋίί ΐίο(ηί άιιίάοΐί]Ίί
ιιίί ίη Ηιηιηο δγηίαοίίδοΗο ίιιηοίίο. ΟρηιοΗίοΐί]ΐί ηίιηιοΐί]ΐί ιδ. ι° άαΧ ίζοί οη δοί ηοοίί οοη αηίοεοάοηί ηιίδδοη,
2° άαί ίζι•ί οη δοί ΐίονοΓ ααηδΐιιίίοη (ιο ιιιαΐοη) ααη
ηεί ΐίπιοηίί^οΓ άοηιοηδίΓαίίν1ιηι (δα) άαη ααη Ηοί
ζ\ναΐίΐίοΓο ίδ, δί (2 ηιαΐοη), \\όΐΐίοΓ βοίΓοΐίΐί. νοοΓηααηι\ν.
δαοί ίδ, 3° άαί ηιοί οοη ζοΐίδί. ηααηπν. ίοί αηίοοοάοηί
ίζοί οη μη οοη ηιίηάοΓ ΐ:ιοίοοΐίοιιιδ\Όΐΐοη ζίη ίηΐοίάοη.
Ηοί ^Ληιίΐί βοροΓΐίί ζίοΗ ίοί άο ηοηιίηαΙίονοη
ίζοί οη δοί :
ι) ηιοί ίδ αΐδ αηίοοοάοηί,
Σηε. Ι, 36, δα ηιοηορδ δαίΗδία ίδί ίζαί, δοί ηαίίαάα δίαίΓο.
Ερ/ι. Ι V. /5, ίη ίηα ρο αΐΐα, ίζοί ίδί ηαιιοίρ, Χπδίιιδ.
2) Γηοί δα αΐδ αηίοοοάοηί,
/ο/ι. XI, 2γ, ηηι ηιαΐιία δα ίζοί ιιδΐαιιΐί αιι^οηα
ραηιηια οΐίηάίη, ^αίαιιΐαη ..
2 Κοτ. V, 2ι, ιηιίο ραηα ίζοί ηί ΐίιιηρα ίΓαναιιΓηΐ
ϊΆ\ιΓ ιιηδ ^αίανίάα ίΓαναιιΓηΙ...
ι ΚοΓ. ΧV, 27 ; Ερη. II, ι7; 2 Ίϊηι. I, Λ.
3) ηιοί δαηναζιιη αΐδ αηιοοοάοηί,
/ο/ι. XVI, 2, δαηναζιιΗ ίζοί ιιδφηιίρ ίζνίκ.
/ο/ι. XIX, ι2, δαηναζιιη ίζοί ρίιιάαη δίΐί δίΐβαη
ίαιιρρ, αηάδίαηάίρ ΚαίδαΓα.
4) ηιοί οοη ζοΐίδί. ηααηι\ν. αΐδ αηίοοοάοηί;
α) ηοί ιηαδοιιϋηιιιη ίζοί \νοΓάί δΐοοΗίδ $τοβηιιΐα
ηιοί οοη \νοοΓά ίοί αηίοοοάοηι, άαί οοηο αΐ^οηιοοη
οΛοηάο βί]βοΐδοηο βοίοοΐίοηίδ ηοοίΐ :
6οά, 2 Κοτ. VIII, ι6, ^ιψα ίζοί ^αί
(ταΐ. ΐ, 2; 2 ΚοΓ. Τ, ιο; III, 6; Ερη. ΐ, 3•
€Ηπδίιιδ, Οαί. Ι, 3, 4, ίηιηι... ίΓαιη•ίη ιιηδαΓαΓηηια
}οδιι Χπ?;ίαιι, ίζοί ^αί δίΐί δίΐβαη ίαιιι: ίΓα\ΊΐιιΓηίίηδ
ιηιδαΓοδ. Ερη. I, ι4• /ο/ι. VIII, τ.>, \νααΓ (Γηπδίιιδ
ζίοη ζοΐνοη ηοοηιί ιηαηηαη, ίζοί διι^α ίζνίδ Γοιϋάα.

\
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Ηοίϋ^ο &θοδί, [ο/ι. XV, 20, αΗηιαη διιηΐοδ, ίζοί
ίΓαηι αίίίη ιιη•ίηηίρ.
οοη οί^οηηααιη, /ο/ι. XII, 4, }ικΐαδ δοίηιοηίδ δα
ΐδΐίαποίοδ, ίζοί δΐίαίΐίάα δίΐί άιι ^αΐον]αη ίηα.
άο ναΐδοηρ ρΓοίοίοη, Μαίί/ι. VII, ι$, ϋιι^ηαρΓαιιίοίιιιη ρ&ίηι, ίζοί
β) ηοί ίοηιίηίηιιηι δοί ηοοίί νοοΓ αηίοοοάοηί
α) οοη• οί^οηηααιη, Ιμε. Ι, 20, ίη &αιιΓ^ (ταΐοίΐαίαδ, δοί ηαίίαάα ΝαζαΓαίρ.
Ιλιγ. νΙΤΙ, 2, ΜαΓ]α, δοί ηαίί3ηα ναδ Μα§τ,.ϋΐοηο.
Ρ) οοηο αΐ^οιηοοη οοΐίοηάο βί]θοΐδοηο ιιίίάηιΐίΐίίημ•.
Κονι. XII. 3, ραιΓΗ αηδί ^ιιρδ, δοί ^ίβαηα ίδί ηιίδ.
Κοί. III, /./, ιιίϊιΓ αΐΐα ίπαρνα, δοί ίδί ^αβίηάα
αίηαιηιιηάϊροδ, 2 Τίηι. Ι, 5•
Εηΐίοΐο ηιαΐοη ^ααί $η• νοοΓαί οη νοΐ^ί ηοί αηίοοοάοηί, Ιλιε. XV, ι2, ^ίί ηιίδ, δοί ιιηάπηηαί ηιίΐί,
οΆ\\. Κοιη VII, 2ο, δοι βαιιίρ ίη ηιίδ ίΓαναιιΓηΐδ. —
Ζοο οοΐί 2 Τίηι ΐ, ,ν
§ 33• ϋε ααη\νί]ζοηάο βοίΓοΐίΐίοΐί]ΐ{ο νοοΓηααηι\νοοπΐοη δαοί δοοί ραίοί.
Α. ΒοίΓοΐν:ΐίοΐί]ΐί:ο ζίηηοη ζοΓκΐοΓ ιιιί€ΐηιΐίΐίοΐί]ΐί
αηίοοοάοηί.
Ηοί ααη\νί]ζοηάο κα δίααί ώΆΆΓ άοΓ, \Γύιο\.\ά ηο^
\νοΓΐίοΐί]ΐί ίη άοη ηοοίάζίη, οί ίδ οηΐίοΐ ί\ΆΆΓ άοη νοιτη
ίηΐοηϋη^ ναη άοη αίΗαηΐίοΐί]ΐίοη ζίη. ϋο θοίΓοΐίΐίοΐί]ΐίο ζίη ΐίαη ι) νοοπι%ααη οί 2) νοΐ^οη.
ι) ϋο βοίΓοΐίΐίοΐί]ΐίο ζίη ^ααί νοοΓαί.
α) Ηοοίάζίη οη αίηαηΐίοΐί]ΐίο ζίη οίδοηοη άοηζοΐίάοη
ηααηιναΐ, ζοοάαί ηρί νοοηιααιτην. δα ηααΓ νοπη οη
ίηηοιιά οοΐί ίη άοη αίηαηΐίοΐί]ΐίοη ζίη £οΐόί.
Μαί//ι. V, ιο, ίρ δαοί (δα-οί = ιδ, φιί) ηιι ^αίαίπρ
ηιίηηίδία Ηαίίί«3α.
Μαπ\ IV, ρ, δαοί Ηαβαί αιιδοηα ηαιιδ]αηάοηα,
^αΗαιιδ]αί.
Ιμι: XVII, .?/, δα.οί κί]αι αηα ηιΌία... ηί αδίοί^αί
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... ]αΐι δαοί αηα ηαίρ]αί... ηί ^αναηφαί δίΐί ίβιιΐίαηα.
/ο/ι. VI, 47, δαοί ^αΐαιιβοίρ άιι ηιίδ, αίΗ ϋβαίη
αίνοίηοη.
ϋοζο ζίηηοη ^ονοη νοοπιοοΐάοη ναη άοη ηοηιίηαίίνιιδ; ίη άο νοΐ^οηάο ηρββοη \νί] άοη αοαιδαίίνιιδ.
ϋοζο ηααηιναΐ \νοΓάί ηιοοδίαΐ ίιαη§οίΓοήτη ηιοί οοη
ζοΐίάο %οζο%άο, άαί ίη άοη αίΗαηΐίοΐί]ΐίοη ζίη νααΐί
βί]$^οάαοΗί ηιοοί \νοΓάοη.
/ο/ι. V, 2ι, ραηζοί (ραηζ-οί = οοδ, ηιιοδ) νίϋ ($είί.
ϋβαη ^αίαιι]αη), Πβαη ^αίαιψρ.
Μαίί/ι. X, 27, Ι^αίοί (ίά, ηιιοά) ηίρα ίζνίδ ίη πφζα, ηίραίρ ίη ϋιιηαάα.
ΑΙατε. XIV, 8, ρ&ίοί ηαβαίάα, δο ^αίανίάα.
Ιμε. XVII, ιο, ραίοί δΐαιΐάοάιιηι ίαιι]αη ^αίανίάοάιιηι.
Τοη ορζίοηίο ναη (3οη άαίίνιιδ ^οΐάί άοζοΐί(ΐο
ορηιοΓΐίίη^ αΐδ \λ) άοη αοοιιδαίί\ηιδ.
2 Κοτ. II. ιο, αρραη ραηιηιοί (ραηιηι-οί = οί, οιιί)
ηνα ίταςίβίρ ρη ίΐί ($α•ί ίΓα^ίβα).
Κοηι. XIII, 7, ιιδ^ίβίρ ηιι αΐΐαίηι δΐαιΐάο, ραηιηιοί
^αβαιιΓ ($είί. δΐαιΐιψ) §τι1ιαιιΓ ($αΙ. ιιδ^ίβίρ).
β) Ηοοίάζίη οη αίηαηΐίο]ίΐΐί:ο ζίη νοΓοίδοηοη νοΓδεηίΐΐοηάο ηααηιναΐΐοη.
α) Όο \νο^^οΐαίοη ηααηιναΐ ίπ ίη νοπη ^οΐί]ΐί ααη
άοη ιιίί^οάηΛίοη.
/ο/ι. VIII, 2ιι. ραίοί (= \ά, ψιοά) ΐο&αίρ ίηιηια.
ίΆ\ι]Ά.
Κοί. III, ι, ροοί ίιιρα Μηά δοΐί.οί{,.
Ιηε. III, ι3, ιιίαΓ ραίοί μ•απιίά δί]αί.
/θ/ι. X, 2ρ, ραίοί ίΓα^αί 0ιιδ, ΪΉαίζΟ αΐΐαίηι ίδί.

ΑΙατε. XI, 23, ραίοί φρίρ, ^αμα^ιτί{ι.
β) ϋο \νο\^οΐαίοη ηααηιναΐ νοΓδοΗίΐί ίη νοπη ναη
άοη ιιίίμ•οάηιΐίίοη.
Κοί. IV. ι6, (αίρίδίαιιΐοίη) ροοί (= οαιη, φι») ίδί
«δ Εαιιάοίΐίαίοη, ]ιιδ ιιδκί^ναίά.
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Κοί. III, 2, {κιίηιοί (ϋδ, ηιιδο) ίιιρα δίηά ίπφϊαίρ
ηί {ιαίηι {>οοί αηα αίιφαί διηά.
2) ϋο βοίτοΐίΐίοϋ]ΐί:ο ζίη νοΐ§ί, οί ίδ (\ναί νοοΐίί]άδ
^οδοηίοάί) ίη άοη ηοοίάζίη ^οδοηονοη.
Ά) Ηοοίάζίη οη αίΗαηΐίοΐί]ΐί:ο ζίη οίδοΗοη άοηζοΐίάοη ηααηιναΐ :
Νοηιίηαίίνιιδ, Σ,ηε. XIV, ι$, αιιάα^δ ($ειΙ. ίδί)
δαοί (ίδ, φιί) ηιαίμ]3.
Ματε. V, ι6, ]αΗ δρϋΐοάοάιιη ίηι {χιίοί ιταδοηνιηι.
ι 8, β?ι{> ίηα δαοί νακ νοάδ.
Ιμε. Ι, 2, αηαίιιΐηιιη ιηιδίδ {ίαίοί
νοδιηι.
/οίι. VIII, $ο, ί.-ί *αοί δοΐίοφ ]ίΛ δίο]ίρ.
Λοοιιδαίίνιιδ, Ματε. III, ι3, αίηαίηαίί {ιαηζοί (= οοδ,
ηιιοδ) ν•ύάΆ ίδ ($αΙ. αίηαίίαη).
/ο/ι. XVII, ^, οί ΐαιηηοίηα
{ιαηοί ίηδαηάκίοδ
.ίοδιι ΧΓίδίιι.
Ιηε. VI, 2, ηνα ίαιψά {χιίοί ηί δΐαιΐά ίδί ίαιη•αη
ίη δαββαίο άαφιηι?
ϋαίίνιιδ, /ο/ι. XVIII, 26, δαΗ ηί[,]ίδ ναδ {ιαηιηιοί
(= ο•ί, οιιί) αίηιαίηιαίί Ραίίπιδ αιιδο.
Κοιη. X, ι4, Ηναίνα ηιι βίά]αικΐ άιι {κιηιηιοί ηί
^αΐαιΛίάοάιιη ?
(τοηίίίνιιδ, ΐί.ΟΓηί δΐοοΗίδ νοοΓ ηα Ηοί \όοΓζ. ίη :
/ Κοτ. X, 3ο, άιιηνο αηαφ{χιίάαιι ίη {ιίζοί (= ο]ιιδ
οι^ιιδ) ίΐί ανίϋιιάο?
β) ΗοοίΗζίη οη αίΊιαηΐίο]ί.ΐΐίο ζίη οίδοηοη νοΓδοηίΐΐοηοΐο ηααιηναΐΐοη :
α) οΐο νοπη ναη άοη \νο^οΐαίοη ηααηιναΐ ίδ
^οΐί]ΐί ααη άοη ιιίί^οάηιΐίίοη,
Ματε. V, 33, ηίηο νίίαηάοί [ιαίοί (= ίά, φιοά)
ναφ βί ί]α.
Τι Ι. II ι, ί{, {πι Γοάοί {κιίοί ^αάοί ίδί.
Ιηε. XVII, ρ, ^αίανίάα {«ίοί αηαβιιάαη ναδ.
β) άο νοπη ναη άοη τνο^^οΐαίοη ηααηιναΐ νοΓδοηίΐί ναη άοη ιιίί^οάηιΐίίοη,
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/ο/ι. VII, 3ι, ίβαί ιηαηα^ϊζαίηκ ίαίΐίηίηδ ίαιι]αί
ραίηιοί (= Ηίδ, ηιι3ο) δη ίανίάα?
/ο/ι. VI, 20, οί ^αΐαυΐ^•αίρ {κιιηηιοί (= ίΐϋ, ομιοηι)
ίηδαηάίάα ]η.ίηδ.
Ματε. XV, ι2, οί ία^αιι ραιηιηοί (= Ηιιίο, φΛοηι)
φρίρ ρίιιάαη }ιιάαίο?
Ιλιε. IX, 36, ]αΐι ηιαηη ηί ^αίαίΗιιη... ηί ναίΗί
ρίζοί (= η•ιι», ψιοά) ^αδοΐινιηι.
§ 34• ΒοίπϊΜίοΐί}ΐίο ζίηηοη ιηοί αηίοοοάοηί.
VοοΓαί ^α άο ορηιοΓΐίίη§• άαί Ηοί ίτοίίδοη ^οοη
ζοο^οηααηιάθ αί!ταοίίο ναη Ηοί βοίΓοΐίΐίοϋ]ΐί νοοΓηααηι\νοοΓά ΐίοηί. ΐη ηοί (τοίίκοΗ νοΐ^οη ηοί βοΙτοΐίΐίο]ιΐΐί
νοοπιααηι\νοοΓά οη Ηοί αηίοοοάοηί άο οοηδίηιοίίο
ναη Ηιιη οί^οη ζίη; άοτΗαΐνο άο (τπΛκοΗο αίίΓαοίίο
\νοΓάί νοιτηοάοη.
/ο/ι. VII, 3ο, ραίιιΗ ραη φψ \ή ΐύ\τηΆη βαηα
δΐίιιΐάοάιηι ηίηιαη ραί ^αΐαιι^αηάαηκ (3ιι ίηιπια (περ!
τοΰ πνεύματος ου εμελλον λαμβάνε(ν).
/ο/ι. XVII, ρ, 6ί ραηδ ραηζοί αί^αίΐ ηιίδ (περί ών
δέδωκάς μο(.)
Ματε. XII, ιο, δίαίηδ ρ.ιηιηιοί ιικναιιφιιη ραί
ίίηιΓ]αηδ, δαΐι ναΓρ άιι Ηαιιοίάα ναίΗδίίηδ (λίθον δν άπο
δοκίμασαν
οΰτος) .
Ματε. XIII, /ρ, ίΓατη αηαδίοάοίηαί ^αδΐίαίίαίδ,
ροοί ^ακΐίΟ•ρ §τιρ (άπ• αρχής κτίσεως, ης έ•κτισεν 6 θεός).
Σηε. Ι, 4, οι ^αΐίιηιηαίδ \ηζο

Κι {,οοί

ι^•άαί^,κ

ιδ ναιιΓάο Οδί&ρ (Ίνα έπ(γνψς περί ών κατή/ ήθη ς λόγων
άσιράλε(αν).
Σ,ηε. V, 9, ίη £?&&&& ρίζο ϋδΐίο ραηζοί ^αηιιίιηι
(των ΐνθύων ών συνέλαβον).
Ιλιε. XV, ι6, ]Ά\\ ^αίΓηίάα δαά ίίαη ΗαιιΓηο ροοί
ιηαίίάοάιηι δνοίηα (έκ των κερατίων ών ή•σθιον οί χοίρο().
Ιμε. XIX, 3γ, \η αΐΐαίζο ροζοί δοΐινιηι ηιαΗίο
(περί πασών ών εΤοον δυνάμεων).
/ο/ι. XV, 2ο, ^αιηιηιοίρ ρίδ ναιιΓάίδ ραίοί ίΐί ηαρ
άιΙ ίζνίδ (μνημονεύετε τοΰ λο•γου ου εγώ εΐπον).
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2 Κοτ. Ι, 4• ραίΓη

[ιο £ταρΐαίηί ρίζαίοί ^αρΓαί-

δίίάαί δί]ιιΓη (ο(ά της -αρακλήσεως ης παρακαλούμεθα).

Ιοίά. 6. ίη δίίνί^α ρίζο δαηιοηο ριιΐαίηο ροζοί ]ίύ\
νοίδ νίηηατη (παθημάτων ών και ήμε•ίς πάσχομεν).
2 Τίιιι. Ι, ι3, ίπδαηί Καβαηάδ ηαίΐαίζο ναιιΓάο
ροοί αΐ Γηίδ Ηαιιδίάοδ (λο•γων ών παρ• έμοϋ ηκουσας).
Σ,ηε.
ίΓα^αί•.

VII, 43• {χιηα ^ανοιιΐα ραχηηιοί ηιαηαφζο

/ο/ι. XVII, 5, ραηιηια νιιΐραιι ραηοί ηαβαηΐα αϊ
{5ιιδ (ττ, οοξη τι εΤ^ον παρα σο().
2 Κοτ. XII, 2ι, αηα ιηιηΓαίηίραί ροοί ^αίανηΐοϋιιη, ηοΠηαδδαΛι ]αΗ α^ΐίιίί],Ί (επί τιι άκαρθαρσ(ά* και πορνεία
καϊ άσέλγεια Τι έπραξαν).
Ε,ρ/ι. II, ιο, ^αδΐίαραηαί ίη Χπδίαιι 3οδιι άιι ναιιΓδίναηι ^οάαίηι, ροοί ίαιιΓαςταηιαηνίάα §ιιρ (επί εργο(ς άγαθοίς, οΐς προητοίμασεν ί θεός).
Ιηε. Ι, ^2, 7^, ^αηιιιηαη ίπ^νο•δ νοίηαίζοδ δοίηίΙΙζοδ, αίρίδ ραηοί δνοΓ (μνησθήνα( δ(αθήκης άγίας αύτοϋ,
ό•ρκον 8ν ώμοσεν).
/ Κοτ. X, ι6, Ηΐαίίκ ραηοί βάΐίαηι, ηίιι ^αηιαίη(3υρ?; ΐοίΐίίδ ίΓαιιμηδ ίίΐί••, (τόν άρτον δν κλώμεν, ούχί κο(
νωνία τοΰ σώματος τοϋ κυρίου έστ•(ν;)
Λαηηι. Ζίηηοη αΐδ Κοί. III. 2. {κιίιικ•ί ίιιρα δίηά
ίπιρ]αίρ, ηί ραίηι ροοί αηα αίφαί δίη(ΐ, οη Αο αηάοΓο,
\νοΐΐίο ΒοΓηηαι•άί, ΚιιΓζ^οίαδδίο (τοίίδοηο (τΓαηιηιαίίΐί,
ρ. 99, αΐδ νοοΛοοΐάοη ναη αίίΓαοίίο ααηΗααΐί, ζί]η ίο
νοΓΜαΓοη νοΐ^οηδ § 33•
§ 35• Ηοί αηίοοοάοηί ΐίαη οοη νοοιτιααιιηνοηπΐ
οί οοη ζοΐίδί. ηααιη\\ΌοΓά ζί]η οη ΐίαη νοοΓα%ααη οι
νοΐ^οη.
α) Ηοί αηίοοοάοηί οοη νοοΓηααηι\νοοΓά :
ι) ηοί αηίοοοάοηί νοΐ^ί :
$αεί — ί$, /ο/ι. XVIII, ρ, οί ραηζοί αίι^αίί ηιίδ,
ηί ίταφδίίάα ίζο αίηηιιιηοΗιηι.
Ματη(ί VIII, 38, ιηιίο δαοί δΐίαηιαίρ δίΐί ηιοίηα
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]αΗ ναιιΓάο ηιοίηαίζο

ρΐι

διηιιιδ

ηιαηδ

δΐίαηιαίρ

ϋιΐί ιδ.

Σηε. VIII, ι8, ιηιίο δαοί Ηαΐ>αί{ι, ^ίΐ3αάα ίηιηια,
]αΗ δ,ιοί ηί ηαβαίρ, ]Ά\\ \ιΆίο\ {ιιι^ΐίοφ Ηαβαη, αίηίηιαάα αί ίηιηια.
$αεί — $α, Ματε. III, 3$, δαο' αΐΐίδ ναιιΓΐίοίρ
νίΐμιη ^ιψδ, κα ]αΗ βιτψαΓ ηιοίηδ ]α]ι κνίδίαΓ ρη
αίροί ίδί.
/ο/ι. III, ι6, δαοί ναδ ηιίρ {ηιδ ΗίηάαΓ ^ιιΓώιηαιι, £ιαηιηιοί {>ιι νοίίνοάίάοδ, δαί δα άαιιροίρ.
ί<ιει — $α/ι, ΑΙαΙΠι. V, ηι, καοί ίαιι]•φ ]αΐι ΐαίδ]αί
δν,% δαη ηιίΐίίΐδ Ηαίίαάα ίη ρίιιάαη§•απΙ]αί Μηιίηο.
Ιμε. IX, 26, δαοί αΐΐίδ δΐίαηιαψ δ& ιηοίηα αψραιι
ηιοίηαίζο ναιιΓάο, ρίζιιΗ διηιιιδ ηιαηδ δΐίαηιαίά δίΐί.
$αα — βιίια, 2 Κοτ. X, ι8, ιιηίο ηί δαοί δ&
δίΐβαη ^αδνίΐαηιροίρ, ]αίηδ ίδί ^αΐίιιδαηδ.
$αει — αίί$ Κο/. IV, γ, ραίοί \Α ηιίΐν ίδί, αΐΐ
^αΐίαηηοίρ ίζνίδ Τγΐίοίΐαιδ.
2) Ηοί αηίοΟοάέηί £ΆΆί νοοΓοί :
ή — $αεί, /ο/ι. XVII, π, ίαδίαί ίηδ ίη ηαηιιη
ροίηαηιηια ραηζοί αί^αίΊ ιηίδ.
$α — $αεί, Ιλιε. V, 2ι, Ηναδ ίδί δα δαοί πχΐοίρ
ηαίίοίηίηδ?
/αί/α — άπί•. /ο/ι. X, 3$, ;)αβαί ]αίηαηδ ηαρ ^ιηΐα,
άιι ραίηιοί ναιιΓά ^ιψδ ναιφ.
αΙί$ — $αεί, Σιιε. IX, 43, \Α αΐΐα ροοί §•αίανίάα
,|Όδιιδ.

/ιναζη/ι -- $αεί, Μαίί/ι. V, 28, ηναζιιη δαοί δαίΗνίρ φηοη .
$α/ιναζη/ι — $αεί, Μαίί/ι. X, 32, δ&ηναζιιη ηιι
δαοί αηάΗαίίίρ ηιίδ.
ηί αίη$/ιηη — $αα•, Σηε. Ι, 6 ι, ηί αίηδηιιη ίδί ίη
ΐαιιηα ροίηαηιηια δαοί Ηαίίαίάαιι ραηιηια ηαιηίη.
ηί ηιαηηα/ιηη — $αει, Ματε. IX. 39, ηί ηιαηηαΗιηι αιιΐί ίδί δαοί ίαιΓι•ίρ ηιαΗί ίη ηαιιιιη ηιοίηαηιηια.
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ιιι /ινα$/ιηη - • $αά, Ματε. X, 2ρ, ηί ηναδηιηι
ίδί δαοί αηαίΐοίί $,αΓά.
τηαηα§αί — βαίεί, ΡΗίί. III, ι8, ιιηίο ηιαηα^αί
^α^^αηά, ραηζοί ιιί^α φψ ίζνίδ.
β) Ηοί αηίοοοάοηί οοη ζοΐίδίαηάί^ ηααηπνοοΓά :
ι) Ηοί αηίοοοάοηί νοΐ^ί,
[ο/ι. V, 45• ίδ1 δαοί ντοΗίάα ίζνίδ, Μοδοδ.
/ο/ι. VIII , ι6, ]Οά δαοί δαηάίά.ι ιηίΐί, αίία.
Ιη(\ Ι, 4, οί ^αΐίιιηηοίδ ρίζο βί ροοί ^αΐαίδίρδ ιδ
ναιιΓάο αδίαρ.
Ιηε. III, ι9, \Α αΐΐα {>οοί ^αναιιΓηία ιιΜα ΗοΓοάοδ.
2) ηεί αηίοοοάοηί ^ααί νοοΓαί,
Ματε. VII, 2$, Φηο, {)ίζοζοί ηαΐκιηΐα άαιιηίαΓ
αηηιαη ιηιηΓαίη]αηα.
Μαϋ/ι. VIII, 4, αΛαίΓ §ίβα ροοί αηαβαιψ Μοδοδ.
Μαίί/ι. VII, 26, ηαΐοίΐίοάα ιιιαηη άναΐαιιιηια, δαοί
^αίίιηπάα πιζη δοίη αηα ηιαΐηιίη.
2 Κοτ. XII, 4, Ηαιιδίάα ιιηηο[^α ναιιΓάα, ροοί ηί
δΐνιιΐάα δίηά ηιαηη Γοφαη.
/ Κοτ. νΙΙΙ} π, οΓο{>αΓ ίη ρίζοί Χπδίιιδ ^αδναΐί.
Ματε. Ι, 2, ίΐί ίηδαηά]α α^ίΐιι ηκπηαηα ίαιιΓα
ριιδ, δαοί ^αηιαηνοίρ νί^ {,οίηαηα ίαιιΓα ριιδ.
§ 36• Οοη^Γιιοηίίο. Ηοί ^$ίαε/ιί ναη Ηοί βο!τοΐίΐί.
νοοΓηααηι\νοοΓά \νοπϋί βορααΐά άοοΓ ηοί ^οδΐαοΗί ναη
Ηοί αηίοοοάοηί: (ιιίί§•<χΐπΑί οί ηίοί). ΐη ηοί (χοίίδοη
•\νοιχΐοη άοχηαΐνο νπ]ηοΐΐιηι νοΓηιοάοη, ζοοαΐδ άο (τποΐίδεηο ίοΐίδί ζο ζίοΗ ορ / Κοτ. XV, ιο, οη ορ οηΐίοΐο
αηάοΓο ρΐααίδοη (}οη IX, 7. ' Τίηι. III, ι5) νοΓοοΓΐοοίΐ : χάρη,. 8έ τοΰ θεού είμι Η εΐμι, ίψραη αηδίαί §•αρδ
ίηι δαοί ίηι.
Εηΐίοΐο αί\νί]ΐίίημ;οη ναη βονοη^οηοοηιάοη Γο^οΐ
δίααη §ΌΗοοΐ ορ ζίοΗ ζοΐνο; ζοο \νοΓάί βί]ν. ηοί
ίααΐΐίιηιάί^ ^οδΐαοηί ίη ηΡί βοίΓοΐίΐί. νοοπιααιη\ν. άοοΓ
Ηοί ηαίιιιιΓϋ]ΐίο νοΓάΓοη^οη, Γκιί. IV, ι(), βαΓηίΐοηα
ηιοίηα {ιαηζοί
τέκνα μου ο3;, Ερ/ι, IV, ιγ, ιγ, ρίιηΐοδ...

-36 ]:,ίιίοί; οί ηοοίΐ οΓ ονοΓοοηδίοιιιηιίη^ ρΐααίδ ηιοί Ηοί
μοδΐαεηί ναη Ηοί ηααηπνοοΓάοϋ^ ^οζο^άο, Ματε.
XV, ι6, ίηηαηα ^αΓάίδ, ρ&ίοί ίδί ρΓαίίοήαιηι. Μ. ΧV, 42.
Οοΐί Ηοί £είαί οοη^ηιοοΓί Γο^τΊηιαίί^. (τιιρ ]ίύ\
ΆίΙΆ ιιηδαΓ, δαοί οη δο ηιαηαίτοί, ραίοί (δΐίοίπ VIII, ο)
ζί]η δΐοοηΐδ δοηιιηβαΓο αί\νί]ΐίίη^οη.
Τοη δΐοίίο ηιοΓΐίοη \νί] ηο^ ορ, άαί ηεί οηζί]άί^ο βοίΓοΐίΐί. νοοΓη\ν. οοη• ^οηοοΐθη ζίη ίοί αηίοεοάοηί
ΐίαη ηρββοη.
Κοί. II, 2ι, 22, ηί ίοΐίίπδ, ηίη αίδηαηηαίδ ηίη
Καιιδ]αίδ, ραίοί ίδί αΐΐ άιι πιιΓοίη.
Οαί. II, ιο, ρ&ίαίηοί ρίζΡ ιιηΐο(3αηο οί ^αηιιηιοίηια,
ραίοί ιιδάαικϋάα ραία δίΐβο ίαιι]αη.
Οαί. IV, 22-24, ^αηιαϋρ ίδί αιιΐί ραίοί ΑβΓαηαηι
ίναηδ αίηία διηιιιηδ, αίηαηα ιιδ ρί^αί ]αη αίηαηα ιιδ
ϊή)Ά\, αΐίοί ραη δα ιιδ ρίιη•αί ΐή ΐοίΐία ^αβαιιΓαηδ ναδ,
ίρ δα ιιδ ίπ]αί \Λ ^αηαίία ραίοί δηκΐ αΐ)αΐοίΐίοάοδ.
§ 37• ϋο ορίαίίνιιδ ίη οο!χο]ίΐίοΐιΐΐίβ ζίηηοη. ΌΆΙ
ναη ί\νοο ηονοη^οδι:ηίΐίίο βοίΓοΐίΐί. ζίηηοη ηοί \νοΓΐί\νοοΓά ναη άοη ί\νοοάοη ίη άοη ορίαίίνιιδ ΐίαη \όοΓΐίΟηιοη, ίοηνί]ΐ άαί ναη όοη οοΓδίοη ίη ϋοη ίηάίοαίίνιιδ
δΐααί, ίδ Γοοάδ ίη § 5 οριτοηι0Γΐίί.
νοοΓίδ δίααί άο ορίαί. ίη Ι»οίΓοΐίΐί. ζίηηοη :
ι° \ναηηοοΓ ίη ρΐααίδ ναη δαοί ΐίοη δίααη ]αβαί
Ηναδ οη ίη ηεί (τποΐίδοη ίν ηιοί άοη οοη]ιιηοίίνιιδ
δίααί οί ηααΓ ηοί ΐίΐαδδίοΐίο ίααΐ^οβηιίΐί δίααη ηκχηί;
άοΓΠαΐνο ίη βοίΓοΐίΐίοϋ]ΐίο ζίηηοη, \νοΐΐίο ναη Ηγροίηοίίδοηοη ααΓά ζίρ.
Μαίί/ι. V, 3ι, 32, φραηιηι ραη ίδί ραίοί ηναζιιη
δαοί αίΐοίαί (ίς 8ν άπολύστ,) ηοη, §ίβαί ίζαί αίδίαδδαίδ
βοΐίηδ, ίρ ίΐί ηίρα ίζνίδ ραίοί ηναζιηι δαοί αίΐοίίρ ηοη
δοίηα ίηιιη ίαίηηα ΐκάΐίίηαδδαιιδ, ίαιι]ίρ ρο ηοπηοη,
]αη δα ίζοί αίδαίίάα ϋιι^αίρ (εάν
γαμήστ,), Ηοπηορ.
Ματε. IV, ο, δαοί ηαΐοαί αιιδοηα ηαιιδ]αη(ΐοηα,
^αηαιιδ]αί.

^
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.1/<? /τ. VI, 23, ]Ά\\ δνοΓ ί/.αί ραίοί
βίφαίδ ηιίΐί (5 εάν αίτήστ,ς με), ^ίβα ριιδ.
Μαϋ/ι. VI,
Εβ/ιη;. IV,
2° \ναηηοοΓ
ζίη ιιίίρ•οάΓιιΐ{ί;ο

ρΐδηναη ροί

ι2, αίΐοί ιιηδ ραίοί δΐίιιΐαηδ δίρίηια.
28, δίιοί ηΐοϋ, {,αηαδθίρί; ηί ηϋίαί.
ηοί βοδίααη ναη Ηοί ίη άοη βοίΓοΐίΐί.
βο^τίρ άοοΓ οοηο οηΛοηηίηιτ ίη άοη

Ηοοίάζίη ^οΐοοοηοη(ΐ ντοΓάί. Όοζο ορίαίίνιιδ 8ίοηιί
ηιοί ηοί ΐ.αί. οη ΡΓα.ηδοηο \^ο1ιπιίΐί ναη άοη οοη]ιιηοίίνιι» ονοΓοοη; Ηι} άηιΐίί οοηο νοΓ\ναοηίίη^ ιιίί,
άίο ηιοί ηοί (τποΐίδοηο π,ιίιιπιηι ιίοΐί]ΐί: δίααί.
ΜαΗ/ι. X. 20. ηί ναίηί αιΛ ίδί ^αηιιΐίρ ρ&ίοί ηί
ίπκΐηιιΐμιίάαιι, ]αη ίιιΐ^ίη ραίοί ηί ιιΠαηιηαίάαιι (άποκαλυφθήαετα(

γνωσθησετα().

Ώηε. Ι, 6ι, ηί αίηδηιηι ίδί ίη ΐαηιρ ροίηαιιιιτια δαοί
ηαίίαίάαιι ραηιηια ηαιηίη.
Ιιιγ. IX, $ο, ηί αίηδηιιη αιιΐί ίδί ηιαηηο δαοί ηί
%ΆνΆνκ1ί)Άί ηιαηΐ ίη ηαηιίη ηιοίηαηιηια.
ΚοιιΗ^ ίδ Ματε. IX, ,?,?, άο ηκχΐιιδ οηάοΓκοηρίάοη : ηί ηιαηηαηιιη Ά\ι\ί \$ί καοί ίαιη•φ ηιαηΐ ίη ηαηιίη
ηιοίηαηιηια ]ίιη ιιιαμί δρΓαιιίο ιιηίΐναιιΓάρη ηιίδ; ίηιηιοΓκ
:Λοοηίδ άο ί\νοοάο οοίΓοΐίΐί. ζίη ναΐί οηάοΓ άο οηίΐίοηηίη^ ναη άοη ηοοί(ΐζίη.
3° \ναηηοοΓ οοη ντα^οηοΐο ηοοίάζίη νοοΓαί^ααί.
Ιμγ. VII, 49, ηναδ δα ίδί, δαοί ίΓαναιιΓηίίηδ αίΐοίαί ?
Ιικ: XVII, 7, ηναδ ραη ίζναΓα... «ιοί... φραί.
2 Κοτ. II, 2, ηναί» ί?;ί καοί ^αίΐ]αί ηιίΐί.
4° \ναηηοοΓ οοηο ίοοΐίοηιδίί^ο ηιο^οΐί]Μιοίά \νοΓάί
ίο ΐίσηηοη ^ο^ονοη (Γοοάδ ^οοΐοΐίοη ιιίί ηοί νουΓαί*\^ααηάο).
Ιηε. Ι, 2υ, άυρο οί ηί ι,•ίιΐαιΛίάθδ ναιιπΐαηι ηιοίηαίηι, ροοί ιιδίιιΐ^αηάα ίη ηιοΐα δοίηαηιιηα.
Ιηε. XV, ι2, ^ίηιίδ δοί ιηιάπηηαί ηιίΐί άαίΐ αίιτίηίκ.
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§ ,58. Πο νοπη ν?ιη άοη (τοίίδοηοη ηααηιναΐδζίη
ίδ άίο άοΓ Γοΐαίίονο νοΓβίηοΐίη^ ; άο νοΛιΓηϋη^\νοοΓάοη
ίοοη ζί]η ρ&ίοί οη οί; ηοί οοπ,ίο άοοΐ ναη ρ&ίοί οοηοοΓί οοΓδρΓοηΐί:οΐί]ΐί 1ιίΐ οΐοη ηοοίάζίη, ^οΐί]ΐί ο. α.
\>]\)\ίί ιιίί άοη νοιτη ρ&ηιηιοί, άοη άαίίοίνοπη οηίδίααη
άοοΓ άοη ίηνΐοοά ναη άοη ηοοίάζίη. ϋο δγηίαοίίδοηο
\νααΓάο ναη Ηοί οοΓδίο άοοΐ \•αη ρίιί-οί (άαί. ρ&ηιηιοί,
^οη. ρίζοί, ίηδίΓ. ά\ι ρδοί) ίδ ^οΗοοΐ ^οΐΙΐΐί ααη άιο
ναη οη8 « άαί » (άαίίνιιδ •ν\άίεη, τ\Άάίπι), \νααΓ ηοί
ίοί ίηΐοίάίη^ ναη οηάοηνοΓρδ-, νοοηνοηρδ- οη αηάοΓο
αίηαηΐίοΐ^•ΐίο ζίηηοη ιΗοηί; ηοί ί\νοοάο άοοΐ (οι) ίδ
οοη ηιίάάοΐ ναη ζίηδνοΛίηάίη^, \νααι*νοοΓ \νί] ^οοη
οηιιίναΐοηί ηοββοη (§ 2-). Κϋη^ηαΓάί (ΖοίίδοηπΓί ίϋΓ
ά. ρηίΐ. VIII, ι 66) νοπηοοάί άαί ηιοη οοΓκρΓοηΐίοΐί]ΐί
\,•οθη αηάοΓο ηααηιναΐδζίηηθη ^οοπιίΐίίο άαη ηοηιίηαίίοίοη αοοιιδαίίοίζίηηοη ; ίοΓ νοΛίηάίη^ ηιοί άοη ηοοίάζίη
νοΐδίοηά οί ; ΐαίοΓ βΓαοηί ηιοη οοΐί αίΗαηΐίοΐί]ΐίο ζίηηοη οηάοΓ αΓκΐοΓο ηααηιναΐδνοΓηοιηϋη^οη οη ^οβηιίΐίίο
άααι!οο ηοί άοηιοηδίΓαίίνιιηι (ία — δίαηι) ορ βονοη
βοδοηΓονοηο \νί]ζο αΐδ ηιιΐρ\νοοπ1 Χιι νοΓοοΓζααΐίίο
άο \νοί άοΓ <ιηαΐοφο οοΐί \όοΓ άο ηοηιίηαίίοί- οη άο
αοειιδαίίοίζίηηοη άο ίοοραδδίη^ ναη Ηοίζοΐίάο βο^ίηδο],
ηοο\νοΐ •/.ΐ) \\οί ηιίηάοΓ ηοοάίίτ Ηαάάοη; ίονοηδ 1κ?νοΓάοΓάο ΐιοί δίτονοη ηααΓ νοΓάιιίάοΐί]ΐίίη^ ναη άο
αίηαηΐίοϋΐΐίηοίάδν8Γηοιιάίη^ Ηοί ^οβηιίΐί ναη ηεί άοηιοηδίΓαίίονο ηιιΐρ\νοοΓά νοοΓ άοη αΠι?ιηΐίοΐί]ΐίση ζίη.
ΐηιηιοΓδ, αΐδ άίο νοΓηοιηΐίη^ τοοάδ ίη άοη ηιοάιιδ ναη
Ηοί \νοΓΐί\νοοΓά (ορίαίίνιιδ) ααη^οάιΛίά ίδ, νοΐδίααί οί
νοοΓ ηοηιίηαίίοί- οη αοοιιδαίίοίζίηηοη, άοεΗ ρ&ίοί \νοΓάί
νοΓΐνΟζοη, αΐδ άο αίΗαηΐίοΐίΐΐίο ζίη ίη άοη ίηάίοαίίνιιδ
κίααί (§ 43)•
Ώθ οηάοΓ^οκεη&ίο ζίηηοη ηιοί ραίοί οη ζί]η
νοΛοσ•οη νοπηοη ζ^•η άιιδ οοΓδρΓοηΐίοΐί]ΐί οοΐί βο
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ίΓοΐίΐίοΐί]ΐίο ζίηηοη; ηοί ααη\νιΐζοηά §•οάοοΐίο ναη ηοί
Γοΐαίίονο οοιηροδίίιιιη ^,~,ΐά αΐδ οοη ΐηΐ ναη άοη Ηοοίάζίη, άαί άοη ίηηοιιά ναη άοη βί]ζίη (διη^οοί, ηβ]οοί,
αάνοτΙηαΐο οορίύ\ηφ ίο ΐίοηηοη ^αί. Εηοϋίίδοη δίααί
άοΓηαΐνο οί ίη δα-οί, ναίί-οί (ίΐί \νοοί άαί, οι), ναίη-οί
(ναίη, οηζί]άί^ο \όΓηι ναη άοη δίαηι ναίηα-, \νααΓναη
ναίηα-^δ, οιιάηά. \νοηα-^, ΝοάοΓΐ. < \νοίηί^ », ίηίοϋχ,
ηιίδοΓ, άιιδ ναίη-οί οοη νοΓδίοΓΐίί « ηιίδοηιηι! » ώγελον!),
ραίαίη-οί ; ρΓοοϋίίδοη ίη ΐοί, οί δαίηναηι (Μαίίη. ΧΧVII,
49; ΜαΓο. ΧV, 36) οη ίη ηοί αΐ^οηιοοη, αΐδ ηοί άο
ίηΐοίάίη^ ναη οοη• αίΉαηΐίοΐί]ΐίοη ζίη ίδ.
Εοη ρααΓ νοοΛοοΐάοη ηιο^οη νοοΗοορί^ δίΓοΐίΐίοη,
οηι άο οοΓδρΓοηΐίοϋ]ΐίο βοίοοΐίοηίδ άοζοΓ ζίηδνοΓβίηάίη^ άιιίάοϋ]ΐί ίο ηιαΐίοη.
/ο/ι. VIII, ι/, ^αηιοΐί{, ίκι {ιαί-οί (Ατι) ίναάφο
ηιαηηο νοίίνοάίρα διιη]α ίδί = ^οδοηΓονοη ίδ άίί (άο
ίηηοιιά ναη ηοί δοηΓηνοη), άαί άο ^οίιιί^οηίδ ναη
ί\νοο ηιοηδοηοη \νααΓ ίδ.
Ιλιε. XX, 37, {)αί-οί (Ατ() ιιιτοίδαηά άαιψαηδ, ]αη
Μοδοδ οαηάνίάα = άίί (άοη ίηηοιιά, ηοί ίοίί), άαί άο
άοοάοη ορδίααη, ηοοίί οοΐί Μ. ίο ΐίοηηοη ^ο^ονοη.
ΑΙαη. II*, 38, ηήι καΓα [ίκι] {,ιιΐί ρίζοί (Ατ() ίΓαφδίηαηι? =• ίδ οΓ βί] ιι ^οοη βοζοΓ^άΗοίά άααΓονοΓ,
άαί \νίί νοΓΐοΓοη ^ααη>
2 Τίιη. Ι, ι2, ^αίΓαιια ραηιηι-οί (ότ() ηιαΐιίοί^κ
ίδί = ίΐί νοΓίΓοιι\ν άααΓορ, άαί Ηι} ηιαοηίί^ ίδ.
§ 39• υίί άοζο νοοΓβοοΐάοη ίδ ^οβΐοΐίοη άαί άο
ίηΗοιιά ναη άο αίηαηΐίοΐί]ΐί:ο ζίηηοη άΐδ διιΐ^οοί οί αΐδ
ίιηιοίίο ναη οοη οαδιιδ οβΐίηιιιιδ άοί; ηοοίάζίηδ ΐίαη
ορ^οναί \νοΓάοη. 7λ] ΐί,οηιοη άοΓηαΐνο ίη άο νοΓηοιιάίη^
ναη οοη• ηααηιναΐ ίοη ααηζίοη ναη άοη ηοοίάζίη \όογ.
Εοη οηΐίοΐο ηιααΐ ίδ άοζο νοΓηοιιάίη^ (άοοΓ ^οηίίίοίοί άαίίοίνοπη) οοΐί ζίοηΛααπ Βί]ν.
£ι•ηίϋνη$, Ματε. IV, 38, ζίο βονοη.
άαϋνηί, Ιηε. XV, 6, ία^ίηορ ηιίρ ηιίδ ραηηιιοί
ΐ>ί^αί ΐαηιβ ηιοίη.
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ΡΗίί. II, 24, ^αίΓαιια ίη ίΓαιιιίη ραηιηιοί •γϋα. δίΐβα
ίφΓαιιίο ηίηια.
Ιμε. XVII, ι$, £αιιηη•αηάί; {ιαηιιηοί ΗΓαίηδ ναΓρ.
/ο/ι. VI, ι,
ίάά]α άιι ίηπηα.
λΙαη. λ•ΙΎ,

^αιιηιίάα

ραηιηιοί

4• §ΐιιηιιίάοάιιη

ηιαηα^οίηκ

{κιηιιηοί

ίίΐιι

αίναΐνίρδ

ίδί ίνι δίαίηδ.
Iλη: Ι, 22, ίΓοριηι ραηιηιοί δίιηι ^αδαΐιν ίη αΐη.
Αίαη. VII. ι8, ηί π•ίψ]ίρ ραηιηιοί αΐΐ ραία ιιία{ιΓο ίηημα^αηάο ίη ηιαηηαη ηί ηια^ ίηα ^ιηιαίη]αη.
Εί^οηϋΐΐί: νοηναοηίοη \νί] άιιδ, αΐδ ηοί \νοΓΐί\νοοΓά
ίη άοη ηοοίάζίη άοη ^οηίίίοί Γο^οοΓ!, ίη άοη αίηαηΐίοΐί]ΐίοη ζίη {μζοί, αΐδ ηοί άοη άαίίνιιδ Γο^οοΓί ραηιηιοί,
οη αΐδ Ηοί άοη αοοιιδαάνιιδ Γο§οοΓί ραίοί. λ\*ί] νίηάοη
οοηίεΓ βί]ν. Γ\Ά βίάρη οη ^αηιιηιαη, άίο βοίάο άοη
^οη. Γο^οοΓοη, ηοοίί ρίζοί, ^οΓο^οΐά {«ίοί. (τοΐί]ΐί
βονοη ^οβΐοΐίοη ίδ, \νοΓάί ρίζοί δΐοοΗίδ οοηηιααΐ ^ονοηάοη, οη ^αιιηιμΐη, άαί άοη άαίίνιιδ Γο^οοΓί, ηοοίϊ
\νοΐ ίδ \νααΓ ραηιηιοί, άοοη οοΐί Γοοάδ {ιαίοί (§•αιιηιΐαη
ραίοί ίδ ναδ δα δαηια, 8ΐίοίΓ. VII ά). ΐΐίοπιιί νοΐ§ΐ
άιιδ άαί {ιαίοί ΐαη^ζαηιοΓηαηά {,ίζοί οη ραηιηιοί νοΓάΓοη^οη ηοοίί, οοΓδί άοη ^οηίίίοί οη άα?ιΓηα άοη
άαίίοί. ΐη άο ονοπ^ο ( τοπηααηκοηο άκάοοίοη νίηάοη
\νί] άίί ρΓοοοδ Γοοάδ ίη άο οιιάδίο βο\νααΓά μ•οβΐονοη
^οάοηΐίδίιιΐίΐίοη νοΐίοοίά. Ζίο Κϋη$άιαΓάί, ρ. ι 8ο.
\νο^οηδ άίί οηβοάιιιάοηά ^οπη^ ^οίαΐ ναη ηοί^οοη \νί] ζοιιάοη Ιαηιηοη ηοοηιοη ^οηίίίοί- οη άαίίοϊζίηηοη, ΐιΐί]νοη οΓ ίοη ορζίοηίο ναη άο βοραϋη^ ναη
άοη ααΓά άοζοΓ ζίηηοη οηΐίοΐ άο ηοηιίηαίίοί- οη αοοιι«ιίίοίζίηηοη ίοΓ βοκοηοιπνίη^ ο\όΓ, άίο \νί] ηιοί άοη
^ο\νοοηϋ]ΐί ^οβπιιΐίίοη ιιααηι ναη
ΐ οηάοηνοΓρδζίηηοη οη II νοοηνοΓρδζίηηοη ζιιΐΐοη
οοδίοηιροΐοη.
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ΐ. ΟηάεηοΓΎρ$ζίηηοι.
§ 4ο• Αΐδ ζοοάαηί^ ΐίΟηιοη νοοΓ :
ι° άο ίη § 33 ορ^ο^ονοη ζίηηοη, \νααπη άο τοΐαίίονο ζίη ζοηάοΓ αηίοοοάοηί αΐδ οηάοηνοφ ναη άοη
ηοοΜζίη ίιιη^οοΓί; ζίο ΕΓάηιαηη, .^ηίαχ άοτ 8ρΓαεηο
Οίίπάδ, IΙαΐΐο, ι874. § ιοο οη § ιο4•
2° ζίηηοη, ίη \νοΐΐίοΓ ηοοίοΐζίη ίδί αΐδ Ηιιΐρ\νοΓΐί\νοοΓϋ, οί οηροΓδοοηΐί]ΐί ιηοί οί ζοηάοΓ ηααηι\νοοΓάοΐί]ΐί
^οζο^άο, οί ναφ, ^αηαη, ^α.ΐοίΐίαίρ, ριι^ΐίοίρ νοοΗίηηιί ;
ζίθ ΕΓάιηαηη, £ ιο,5.
/ο/ι. ΐ^ΙΙΙ. ι/, )Ά\\ {ιαη ίη νίίοάα ίζναΓαιηιηα ^αηιοϋρ ίδί ραίοί ίναάφο ηιαηηο νοίίνοάίρα διιηρ ίδί.
Ματε. II, ι6, ηνα ίδί ραίοί ηιίρ ηιοίαηαηι •γϋη
ίΓαναιιΓΗίαίηι ηιαί]ίρ ]αΗ άπ^^ΐίί{ι?
Ι,ηε. II, 49, ηνα [ϊκί] ραίοί δοΐίίάοάιψ ιηίΐί?
/ο/ι. IX, 3ο, η•ιιΐί ιη ρ^ηιιιια δίΐάαΐοίΐί ίδί, ραίοί
]ιιδ ηί νίίιψ
/ο/ι. XVI, 7, βαίίζο ίκί ίζνίδ οί ίΐί ^αΐοίραιι.
/ο/ι. XVIII, 39. ί{) ιδ1 βίιιΗίί ίζνίδ οί αίηαηα ίζνί?,
ίΓαΐοί?ιιι ίη ρωχα.
Μαίί/ι. X, 2$, £Άηίά\ δίροηί οί ναίφαί δνο ΐαίδαΓοίδ ιδ.

Ιλιι: VI, ι2, •γϋα. ναφ ίη άα^αηι ραίιη οί ιιδίάά]α
}οδιιδ ίη ίαίΓ^ιηιί.
/ο/ι. IX, 32, Νί ^αηαιιδίρ ναδ ραίοί ιιδΐιικίρ η νακ
αιι§Όηα βΐίηάαηιιτια ^ιΙκιιιΓαηαιιιιιια.
Μαη\ IX, 42, χοΡ \*ί ίηιηια ηιαίδ οί ^αΐα§]α.ίάαιι
αδίΐιιηαίΓηιιδ αηα Ηαΐ«ι^^αη ίδ.
Μαίί/ι. VI, /•. {,ιι^ΐίοί{> ίηι αιιΐί οί ίη ϋΐιιναιιΓάοίη δοίηαί αηάΗαιιδ]αίηάαιι.
/ ΤΙιε$$. III, ι, ^αΐοίΐίαίάα ιιηδ οί βίϋραηαί νοδοίηια ίη Αροίηίιη αίηαί.
Ααιυ/ι. ι. Μοί ναφ \νοΓάί οοΐί \νοΐ άο ααηοοηδο?ιαΐίοΐοηάο νοΛίηάίη^ ^οβηιί]ίί, οί \νοΓάί άο νοΓβίηάίη^δραΓίίΐί:οΐ \νο^^οΐαίοη, βί]ν.
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Ιμε. VII, π, ]Ά\\ ναφ, ίη {χιηιηια ΆΪΆΓάΆ£Ά ηΜρ
ίη β.ΊιιΓ^ ηαΓηηηΐα Χηοη.
Ιηε. V, ιγ, ]Ά\\ ναφ ίη αίηαιηηια άα^ο ]αΗ ίδ
ναδ ΐαί^αη(ΐδ.
Μαίί/ι. VII, 2$, γά\\ ναφ, ραη ιιδίαιιη }οδιιδ ρο
ναιιΓάα, βίαβήάοάιηι ηιαηα^οίηκ αηα ΐαίδοίηαί ίδ.
Ιλιε.
αίδίοριηι
XX, {ιαί
ι, ]αη
§ιιφαηδ.
ναφ ίη διιιιιαηιηια ά.ί§ό ]αίηαίζο
Πίί •γϋα. ναφ ΐίοηιί υόοΓ βι}

άοη

ααηναη^

ναη

οοη νοΓ\\ΆΆΐ, νοοΓαΐ βί] ϊ,Λιοαδ, οη ίδ οί^οηϋΐΐί: ρΐοοηαδίίδοη; ζίο ΛνίηοΓ, (τΓαηιηι. άοδ ηοιιίοδίαηι. 8ρΓαοηηϋοηιδ, νίοΓίο Αιιϋαρο, ΐ,οίρζί^, ρ. ^49•
Λαηηι. 2. Εηΐίοΐο βονοη^οηοοηκΐο ιιιίάηιΐίΐίίημ',οη
νίηάί ιηοη οοΐί ηιοί οοη• ίηίίηίίίοί. Ζίο 5; 54•

II. νοοηνετρ$ζίηηεη.
$ 4ι• Αΐδ ζοοάαηί^ ΐίοηιοη νοοΓ :
ι° άο ίη § 33 ορ^ο^ονοη ζίηηοη, \νααιϊη άο Γοΐαίίονο ζίη ζηηάοΓ αηίοοοάοηί αΐδ νοοηνοΓρ ναη άοη
ηοοίάζίη ίιιη^οοΓί.
2° ζίηηοη, \νοΐΐίοτ ίηηοιιά Ηοί οηηιί(Μοΐϋ]ΐί νοοΓ\νοΓρ ίδ ναη άο ^οάαοηίο, ιιίί^οάηιΐίί ίη άοη ηοοίάζίη ;
άοΓηαΐνο ηα άο \νοΓΐί\νοοΓάοη, άίο οοη « βο\νοΓΐίοη .',
• δρΓοΐίοη ι, .ί \νοίοη », « άοηΐίοη », « \νίΐΐοη », ,• \νααΓηοηιοη » ίο ΐίοηηοη ^ονοη. ΗίοΓίοο ΐιοηοοΓί οοΐί ηοί
^οβηιίΐί ναη άο ίηάίΓοοίο Γοάο; ζίο ΕΓάηιαηη. § ιοό.
/ο/ι. XI, 37, ηίιι ηιαΐιία
^αίαιη•αη οί ρη δα
ηί ^αάαιψηοάοάί?
Ιμε. IV, 2ι, άιι^αηη ραη Γοάρη άιι ίηι ραίοί
ηίηιηια άα^α ιιδίιιΐΐηοάοάιιη ιηοΐα ρο ίη αιιδαηι ίζναΓαίηι.
Μαίί/ι. IX, 6, οί νίίοίρ {,αίοί ναΐάιιίηί Ηα&αίρ δα
διηιιιδ ιηαηδ.
/ο/ι. XI, ι3, ]αίηαί ηιι§ηάοάιηι ραίοί ίδ οί δΐορ ηορί.
λίαίί/ι. X, 34• ηιη α^αίρ ραίοί ηοηι)αιι ΐα§]•αη
^αναίφί αηα αίφα.
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Ματε. XIV, ι2, ηναΓ νίΐοίδ οί ηιαην]αίπια.
/ο/ι. VI, 22, δοηνιιη ραίοί δΐίίρ αηραΓ ηί ναδ ]αίηαΓ.
Μαίί/ι. V, 2ι, ηαιιδίάοάιιρ ραίοί ηίραη ίδί.
/ο/ι. X, 36, ]ν& ηίρίρ ραίοί νΆ]ΆιηοήΆ\ι.
3° ζίηηοη, \νοΐΐίοΓ ίηηοιιά άο οοΓζααΐί, άο Γοϋοη,
ηοί ^ονοΐ^ οί ηοί άοθΐ ναη άο \νοΓΐίίη^ οί άοη
ίοοδίαηά, ιιίί^οάηιΐίί ίη άοη ηοοίάζίη, ίο ΐίοηηοη ^οοη:.
ΗίοΓΐοο βοηοοΓοη άοΓηαΐνο άο ζίηηοη βοάοοΐά <3οοΓ
ΈΓάπ\ΆΓιη § ιο7 οη άίο \νοΐΐίβ άηοΓ Κϋη^ηαΓάί, ρ. ι97
Αρροδίίίοηδδαίζο οη ΡΓΜίοαίδδ&ίζο ^οηοοηιά \\•οπ:ΐοη :
νοΐο άοζοΓ ζίηηοη ηοββοη ίη ηεί ίτηοΐίδοη ίοΓ ίηΐοίάίη^ Λα, άοοη ζίρ ηίοίίοηιίη ^οοη οοηίο Ληαΐο ζίη
ηοη; Ίνα ίοοη ηοοίί ίη άοη ίοΐίδί οοη νοοΐ ΓιιίηιοΓ
^οοίοά, άαη ίη ηοί ΐίΐαδδίοΐίθ (τηοΐίδοη ; ζίο ΛΥίηοΓ.
ρ. 4-7 •<;Φί• οη βο\•οη § 4•
Οαί. Ι, 6, δίΐάαΐο&]α (άο τη/οι άοΓ νοηνοηάοπη^
νοΐ§ΐ) οί αίναηφαηάα (3ιι αηραΓαηιηια αί\τι^^ο^α (οί,
ηοί §ενοΐ£ ναη Ηοί ζίοη ΐαίοη αΠίοοΓοη ίοί οοη αΓηΐοΓ
οναη^οΐίο ίδ « νοηνοηάοήη^ •).
/ο/ι. ΧIΙ, ιο, ηιιιηαίάοάιηιιψ (ίβουλεΰσαντο) ραη αιιΐί
ραί αιιηιιηιίδϋιηδ ^ιιφαηδ οί ]αη ΐ.αζαΓαιι ιιδηοηιοίηα
(ηοί άοεί άοΓ β^Γααάδΐα^ΐη^ ίδ ηοί άοηάοη ναη ΐ..).
/ο/ι. XIV, 28, ]α\>Άΐ ίπ]οάοάοίρ ηιίΐί, αίρραιι ]ιιδ
ία^ηοάοάοίρ οί ίΐί £Ά%£Ά άιι αίίίη.
2 Κοτ. Ι. ιο. νοηίάοάιιηι οί ^αΐαιιδοίρ.
Ματε. VIII, 22, βοάιιη ίηα οί ίηιηια αίίαίίοΐίί.
Ματε. Χ, $8, ηνοίίάοάιιη ίηιηια ηιαηηας•αί οί ^αρ&ηαίάοάί.
Ιιιε. XX, 28, Μοδοδ ^αηιοΐίάα ιιηδίδ
οί ηίηιαί
βΓοραΓ ίδ ρο ηοη.
/ο/ι. VIII, $6, αίία ίζναΓ δίίαίάα οί ^αδοηνί &•&.£
ηιοίηαηα.
ΟαI. II.

ιγ,

δοΐφιηάαηδ (ζητο^ν-ες) οί ιταΓαίηίαί

άοηηαίηάαιι.
Κοηι. VIII, β8, ^αίΓαιια αιιΐί ραίοί ηί άαιιριιδ
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ηί ϋβαίηδ
τηί\φ ιηιδ αίδΐίαίάαη αί ίΗίψναί $ρψδ.
Ματε. V, 43, αηαΙκιιψ ίηι ίϊΗι οί ηιαηηα ηί ίιηι{ιί
ΡΆ\.Ά.

Ιμε. Ι, 23, αίρίδ {ΐαηοί δνοΓ νφΓα ΑβΓαΗαηι αίίαη
ιιηδαΓαηα, οί ^οβί
Σηε. XVI, /, }αη κίι ίΓαγτοηίρδ ναφ άιι ίηιηια

οί άίδίαηίάοάί αί^η ίδ.
/ο/ι. XVI, 2, φιηίρ Ηνοίΐα οί δαηναζιιη ....
]3ιι^•§Ίίοί]ΐ ηιιηδΐα δαΐμιη ξίψα.
Μαιί/ι. VIII, 8, ηί ίηι ναίφδ οί ιιί ΗΓοί ηιοιη
§ 42. Αίηαηΐίοΐί]ΐίο νΓΆΆ%. Λ\Γαί άοη ΆΒτά άοΓ οβίοοΐίοηίδ οη άο νοΓηοιηϋη^ ίοί άοη ηοοίάζίη βοίΓοίί,
ζί]η άο αίηαηΐίοΐί]ΐίο νΓα^οη οοΐί νοοηνοΓρδζίηηοη ; ζ\)
\νοΓάοη ίη^οΐοίϋ άοοΓ οοη νΓΆ£οηά νοοΓηααηι\νοοΓά
οι \>\)\νοοΓά, οί άηοΓ ιι, ηίιι, }αα.
Ματε. VIII, 2, ηί ηα1κιηά ηνα ηιαί]αίηια.
Ιικ: XIX, ,7, δοΐίίάα ^αδαίηναη }οδιι ηναδ νοδί.
Μαϋ/ι, VIII, 2υ, διιηιιδ ηιαηδ ηί ηαβαψ ηναΓ
ηαιιοίρ δοίη αηαηηαίν]αί.
Ρ/ιιΙ. Ι, 22, ηνίφ^Γ ναΐρη ηί ΐίαηη.
Σηγ. Ι 2ι, δίΐάαΐοίΐαάοάιηι ηνα ΐαίίάοάί ίηα.
/ο/ι. XVIII, 2ι, ίΓαίηη {^αηδ ηαιι8}αηάαηδ ηνα
ΓοάίάοάΐαΛι.

Μαϋ/ι. VI, ,7, ηί νίίί ηΐοίάιιηιοί {ιοιηα ηνα ίαιι^
ίαίηδ\Ό £>οίηα.
Ματε. III, ,ν, ^αη?ιιιδ]αηάαηδ Ηναη βΗι ίδ ίανίάα.
ΔΙατε. X, 2, ίτοηιηι ίηα δΐ{ιιΐάιι δ^•αί ηιαηη ηοη
α,ίδαί]Έη.
Ιμε. III, ι$, αί
ρα§1ν]αηάαηι ?ιΐΐαίηι ίη ηαίΓίαηι δοίηαίηι οί ]οηαηηοη, ηίιι αιιίίο δα νοδί Χπδίιιδ•
Ση(\ VI, γ, νίίαίάοάιιη, ]•αιι ΐοΐίίηοά8άί.
Ααηηι. Γ)ο νΓαα^ραΓίίΐίοΐ \όΆ\ (ίη ηοοίάζίηηοη =
ΐ.αί. ηιιηι, \νααΛί] οοη οη&οηηοηά αηί\νοοΓά νοΓ\ναοηί \νοΓάί) δίααί ηΆ άο \νοΓΐί\νοοιχΐοη, άίο οοη
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« ντοοζοη », « ίοοζίοη, άαί ηίοί », * νοΓηοοάοη » ίο
ΐίοηηοη ^ονοη.
2 Κοτ. XII, 2ο, ιηιίο ο£ ίβαί αιιίΐο φηιαηάδ ηί
κναΐοίΐίαηδ δνο νί^αιι βί§ίίαιι ίζνίδ.
Οαί. IV, ιι, ο£ ίζνίδ ίβαί δναΓο αΛαίάίάοά]αιι ίη ίζνίδ
Οαί. V, ι$, δαίηνίρ ίβαί ίΓαηι ίζνίδ ηιίδδο ίΓαφηιαίηάαιι.
/ Τ/η•$$. V, ι$, δαίηνίρ ίβαί ηναδ ιιοίΐ ιιηά ιιβίΐαηιηια ηναηιηια ιιδ^ίΐάαί.
Οαί. VI, ι, αηάδαίηναηάδ ριιΐί δίΐβαη, ίβαί ]αη
ριι ίταίδαίζαιι.
§ 43• ϋο ηιοάιιδ άοΓ ηααηιναΐδζίηηοη (ι).
Iη § 38 ίδ Γοοάδ ορ^οηιοΓΐίί άαί, ίηάίοη άο ιηοάιιδ
ά. ί. ηοί ^οβηιίΐί ναη άοη ορίαίίνιιδ άο αίηαηΐίοϋ]ΐίηοίά ναη άοη ηοοίάζίη αΐ άιιίάοΐ1ΐ]ί ^οηοο^ ααη\νί]δί,
οί ^ο\νοοηΐί]ΐί: αΐδ νοΛίηάίη§•δραΓίίΐίοΐ νοΐδίααί; ίδ άίο
αίϊιαηΐί:οΐί]ΐί:ηοίά άοοΓ ηοί ^οβηήΊί ναη άοη ίηάίοαίίνιιδ
ηιίηάοΓ ίη ηοί οο^ ναΐΐοηά, άαη δίααί ηιοοδίαΐ ραίοί.
Εοη ηαιην^οζοί οηάοΓζοοΐί ναη άο ηααηιναΐδζίηηοη οί
^οΐ^ΐί Ηί] ζο ηοοηιί « ίηηαΐίδδαίζθ », ^αί Κϋη^ηαΓάί,
(ζίο ηιοοΓ^οηιοΐά Ζοίίδοηπίϊ, ρ, ι79) Ίοη ιιίίδΐα^ άαί ναη
4,1 ορίαίίοίζίηηοη 29 ηιοί οι, ι3 ηιοί ραίοί, ι ηιοί ροί
οη ναη 273 ίηάίοαποίζίηηοη 24θ ηιοί {ιαίοί, 27 ηιοί οί
οη 5 ηιοί ροί νοΛοηάοη ζί]η, ζοοάαί άο νοΛηκϋη^
ναη ορίαίίοίζίηηοη άοοΓ οί, οη άίο ναη ίηάίοαίίοίζίηηοη
άοοΓ ραίοί αΐδ Γο^οΐ ΐίαη \νοπΐοη βοδοηοιηνά. Ηί]
ίοΓηιιιΐοοΓί άοη Γο^οΐ αΐάιιδ : Ηοί \νοΓΐί\νοοΓά ναη άοη
Ηοοίάζίη Γο^οοΓί άοη ηιοάιιδ ναη ηβί \νοΓΐί\νοοΓά ίη
άοη βί]ζίη, οη άοζο ηιοάιιδ ναη άοη ΐααίδίο Γο§όοΓί
\νοάοΓοηι ηοί νοο^\νοοΓά, ηαηιοΐί]ΐί άο ορίαίίνιιδ βο\νοΓϊζί ηβί ^οβΓηί]ί ναη οί, άο ίηάίοαίίνιιδ άαί ναη ραίοί•

(ι) Ζίο § 2 νοοΓ ϋο οροοηνοΐ^ίη^ ,ίοΓ ι^6οη.

- 46 α. ϋο ίη(ϋοαίίνιιδ ΐίοηιί άιιδ ίη Ηοί αΐ^οηιοοη
νοοΓ ηα ραίοί, ιηίηάοΓ νααΐί ηα οί οη δΐοοΗίδ οηΐίοΐο
ηιαΐοη ηα ροί, αΐδ άο ίηηοιιά ναη άοη αίηαηΐίοΐί]ΐίοη
ζίη ηίοί ίη ίηηί^βη δαιηοηηαη§• δίααί ηιοί άο \\οΓΐίίη^
ιιίί^οάηιΐίί άοοΓ άοη ηοοίάζΐη, αΐ« οΓ άοΓηαΐνο ΐοιιίοΓ
ιιίί\νοηάί^ο νοΛίηάίη^ ρΐααίδ ^Πΐρ1, §όϋ]ΐί: βί] άο
\νοΓΐί\νοοΓάοη, άίο οοη \νααπιοηιοη ναη οοη ίοίί, ζοο\νοΐ αΐδ ηοί νοΓηοιηοη οί ηιοάοάοοΐοη άααΓναη ίο
ΐίοηηοη £ονοη, οη \νοΐΐίοΓ ο^οοί ίοί Ηοί ίο^οη\νοοΓάι£β οί ηοί νοΗοάοηο οοΚοοΠ; ηοί ΐοιιίοΓ \νααΓηοηιοη,
νοΓηοηιοη οί ηιοάοάοοΐοη ναη βοη ίοίί ηοοίί ίοεη ορ
άο \νοΓΐίοΐί]ΐίΗοίά ^οοη ίηνΐοοά. ϋο νοΐ^εηάο νοοΓβοεΐάοη ηισ^οη νοΐδίααη.
Μαίί/ι. V, 2ι, ηαιιδίάοάιψ ραίοί ηίραη ίδί ραίηι
αίηζαίιη.
Μαϋ/ι. XXVI, 2, νίίιψ ραίοί αίαΓ ίναηδ άα^αηδ
ραδΐία ναή-ρίρ.
Ματε. XII, 35, ηναίνα φραηά ραί οοΐίαηοδ ρα
ίοί Χπδίιιδ διιηιιδ ίδί Όανοίάίδ?
Ματε. XIV, γι, ίδ άιι^αηη αίαίΐίαη ]αη δναΓαη
ραίοί ηί ΐίαηη ραηα ιηαηηαη.
Ι,ιιε. IV, 2ι, άιι^αηη ραη Γοφαη άιι \<Γ\ ραίοί
ηίηιηια άα^α ιιδίιιΐΐηοάοάιηι ιηοΐα ρο.
Ιμγ. XX, 3/, ραίοί ιιιτοίδαηά άαιψαηδ, ]αη Μοδοδ
θαηάνίάα.
/ο/ι. V, 36, {ιο ναιιπδίνα ροοί ίΐί ίαιη*α, νοίίνοά]αηά ν»ί ηιίΐί ραίοί αίία ιη& ίηδαηάίάα.
/ο/ι. XII, /6, ραηιιη ^αηιιιηάοάΊηι ραίοί ναδ άιι
ραηιηια ^αηιοΐίρ.
Οαί. IV, 22, ^αηιοΐίρ ίδί Ά\ύί ραίοί ΑοΓαηαιη
ίναηδ αίηία διηιιηιδ.
/ο/ι. XIV, 28, ηαιιδηΐοάΊψ οί & ηαρ ίζνίδ.
Μαϋ/ι. VI, 26, ίηδαίηνίρ άιι ίιι^ΐαηι ηίηιίηίδ, ροί
ηί δαίαη(1 ηίη δηοίραηά ηίη Πδαηά ίη οαηδίίηδ.
ο. ϋο ορίαίίνιιδ δίααί

•■
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ι° ίη άο ίηϋΓοοίο Γοάο, αΐδ άο δρΓοΐίοΓ άο ηιοοηίη^
ναη οοη αηάοΓ ηίοί ηιοί άίοηδ οί^οη \νοοπΐοη, άοοΐι
ηααΓ ζί]ηο οί^οηο ορναίώι^ ίο ΐίοηηοη ^οοίΐ, ζίο § 6
ααη ηοί οίηάο; άοΓηαΐνο ηιοοδίαΐ οηι άο ηιοοηίη£ οί
άο \ιο\νοήη£ ναη οοη αη(ΐοΓ αΐδ \οΓΐίοοΓά ααη ίο (3ιιίάοη. Ηοί ΐο\ί βοδίααί άαη ηίοί ίη άο \νοΓΐίοΐ^ΐίηοίά ;
Ηοί ηοοίΐ δΐοεηίδ βίηηοη άο νοοΓδίοΐϋη^ ναη άοη
δρΓοΐίοΓ τοάοη ναη βοδίααη.
/ο/ι. IX, ι8, ηί ^αΐαιιβίάοάιηι {ιαη }ιιάαίοίδ βί ίηα
ραίοί ίδ βΐίηάδ νοδί ]ίύ\ ιιδδοηνί.
Ιδιά., /ρ, δ3ιι ίδί δα διιηιιδ ίζναΓ, ραηοί ;]ιιδ ηίρίρ
ραίοί οΐίηάδ ^αβαιιΓαηδ ναιιφί?
/ο/ι. XI, )3, ]αίηαί ηιι^ίάοάιηι ]>αίοί ίδ βί δΐορ ηορί.
Μαϋ/ι. X, 34, ηιη <ιΐ^αίρ ραίοί ^οη^αιι ΐα^αη
§ΐιναίφί αηα αίφα.
Ιλιε. XVIII, ρ, ραίοί δίΐβαηδ ίΓαιιαίάοάιηι δίδ οί
νοδοίηα ^αΓαίηίαί.
2° ηα \νοΓΐί\νοοΓάοη, άίο οοη « \νίΐΐοη », « νοΓζοοΐίοη , « βονοΐοη », « δίΓονοη », « βο\νοΓοη »,
« ηοροη » ίο ΐίοηηοη ^ονοη, \νοΐΐίοΓ ο^οοί άοΓηαΐνο
ίοίδ ίοοΐίοηιδίί^δ ίη ζίεη δΗιίί,
ΑΙαη: X, 3$, νίΐοίηια οί {ιαίοί ριιΐί &ίφοδ ίαι^αίδ
ιι^§Ίίίδ.
Μα/ί/ι. IX, 38, βίά]ΐρ ηιι η-αιιρη αδαηαίδ οί ιιδδαηά)ηλ ναιιΓδίν]αηδ ίη αδαή δοίηα.
Ι.ιιε. IV, 3, φ{ι ραηιιηα δίαίηα οί ναίφαί ηΐαίβδ.
/ο/ι. XI, 37, ηηι ηιαηία §•αίαιιρη οι ]αη δα ηί
^αάαυρηοάοάί?
Ρ/ιίίαηοη 22, νοη)α αιιΐί οί ραιΓη οίάοκ ίζναΓοδ
ίΓα§ιοαίάαιι ίζνίδ.
3° ηα άο οΐϋρίίδοηο ηίίάηιΐίΐίίη^οη ηί ραίοί, ηί
ροοί, ηί οί, άοοΓ \νοΐΐίο οοηο ηιοοηίη^ αΐδ οηΐιιιδί
\νοΓάί νοηνοΓροη.
/ο/ι. VI, 46, ηί ραίοί αίτ.αη δοηνί ηναδ.
/ο/ι. XII, 6, ηί ροοί ίηα ρίζο ραΛαηο ΐίαΓα νοδί

- 48 2 Κοτ. V, ι2, ηί οί αίΐΓα ιιηδ δίΐβαηδ ιιδΐίαηη]αίιιια ίζνίδ.
§ 44• Μοάιιδ άοΓ αίηαηΐίοϋ^ο νταα^(ι).
Β\] άο ίηάιΓοοίο νΓΆΆ£ \νοΓάί άο ΐίοιιδ ναη άοη
ηιοάιιδ ηίοί βοδϋδί άοοΓ άο ^ταηιηιαίίίιοηο νοΓηοιηΚη^
άοΓ οηάοΓδοηίΐίΐίίη^ ορ ζίοΗ ζοΐνο, άοοη άοοΓ άο βοίοοΐνοηίδ ναη Ηοί Γο^οοιτηάο \νοΓΐί\\ΌοΓά, άιιδ άοοΓ
άοη άααπηοο δαηιοηηαη^οηάοη βοί\νί]ίοΐβαΓοη οί οηΐίοίν*ί]ίοΐβαΓοη ίηηοιιά ναη άοη οιΐ•ζίη. Ζίο ΕΓάηιαηη,
8 3ο2.
Ζοο νίηάοη \νί] άοη ίηάίοαίίνιιδ ηα άο \νοΓΐί\νοοΓάοη, άίο οοηο \νααΓηοηιίη^ οί ηαΓο ηιοάοάοοΐίη^ ααηάιιίάοη; άοζο ίοοη ίδ δΐοοηΐδ ηιο^οΐί]ΐί, αΐδ οοηο
ο1^οοίίονο \νοΓΐίοΐί]ΐίηοίά νοοΓηαηάοη ίδ.
VοοΓαΐ ηα νίίαη, οοΐί αΐδ ηοί νοι^οζοΐά ^ααί
ναη ηί.
ΑΙαϋ/ι. XXVI, /υ, ηί ναίί ηνα φρίδ.
Μαίϋι. Ι Ί, 3, ηί νίίί ηΐοίάιιηιοί ροίηα ηνα ίαιι]ψ ίαίηδνο ροίηα.
οί αΐδ ηοί νΓα^οηά ίδ :
/ο/ι. XIII, υ, νίίιιάιι ηνα ^αώνίάα ίζνίδ?
οί αΐδ ηοί ζοΐί ίη άοη ορίαίίνιιδ δίααί :
Ερ/ι. Ι, ι8, οί νίί0ί{> ]ιιδ ηνα ίδί νοηδ ΐαροηαίδ ίδ;
νοοΓίδ ηα ΐίιηιηαη, ιιδδί^ναη, φραη, ηαιιδ]αη, οηζ.
Ερ/ι. VI, 22, οί ΐίιιηηοφ ηνα βί ιι§ΐί ίδί.
Ματε. II, 2$, ηίιι ιιδδιι^νιψ αίν ηνα ^αίανίάα
Πανοίά ?
Ιλιγ. XX, 8, ηί ίΐί ίζνίδ φρα ίη ηναηιηια ναΐάιιπηο ραία ίαιη•α.
λIαϋ/ι. XXVIII, ι3, ηίιι Ηαιιδοίδ ηναη ηΐιι αηα
{ηιΐί νοίίνοά]αηά?
ϋο ορίαίίνιιδ δίααί, αΐδ ηοί νοοηνοΓρ ναη οηάοΓ-

(ι] Ζιρ § 3 νοογ ^ο οροοηνοΐςίη^ Λα ίίμΐοη.
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ζοοΐί αΐδ ζοοάαΓυ^ νοοΓ άοη \τα^οΓ
\νοΓΐνοϋ]ίίΗοίά η«•ϊί, άιιδ βορααΐάοΐί]ΐί

ηο^

^οοηο

ι° αΐδ άο \ταα^ οοηο ονοΓ\νο^ρη^ ααηάιιίάί :
Ιμε. XVI, 4• αηά{χίηία Γη\\ί Ηνα ία^αιι.
Ιαιε. V, ι8, δοΐίίάοάιιη ηναίνα ίηα ίηηαΛοΓοίηα
ρη ^αΐα^ίάοίηα ίη αηάναίφρ ίδ.
Σ,ηε. VI, π, πχϋάοάιηι άιι Μδ ιηίδδο ηνα ίανίάιχΐοίηα {>αηιιιια ]Ό»πα.
Ιηε. XIX, 48, ,μιη ηί βί^οίιιη ηνα ^αίανίάοάοίηα
ΜαΗ/ι. VI, 2$, ηί ηιαιιΓηαίρ δαίναΐαί ίζναΓαί ηνα
ιιια^αί], ρΗ ηνα άπ^ΐίαί{Λ ηίΗ ΐοίΐία ίζναΓαηιηια ηνο
ναδΐθί{>.
Μαϋ/ι. VIII, 2υ, διιηιιδ ηιαηδ ηί ηαβαίρ ηναΓ
ηαιιοίρ δοίη αη£ιΗηαίν]αί.
2° αΐδ άο νΓθα^ αίηαη§ΐ ναη οοη \νοΓΐν\νοΟΙ•ά,
άΆΙ οοη « οηάοΓζοοΐίοη », οοη « ί\νΙΐίοΐοη », οοη
« νΓα^οη », οοη « ί\νίδίοη » ίο ΐίοηηοη ^οοί£, ζοο
νοοΓαΐ ηα δαίηναη, ιιίΐαιηηαη, ^αΐαηιηαη, δίοοάδ ηα
ίΓαίηηαη, {,α^ΐφιη, £ταΐίίιικαη, ^αηίιηαη, αη(ΐπηηαη.
ΑΙατε. V, ι4, ηοηιιηι δαίηναη ηνα νοδί {3αία
ναιιψαηο.
/ο/ι. VII, 5/, ηίβαί ίαιιψίδ
ιιΠαηιηαίρ
ηνα ίαιφιί.
/ο/ι. XVIII, 2ι, ίΓαίηη ραηκ ηαιιδ]αηάαηδ ηνα
Γοάίάοάμαι άιι ίηι.
(ϋαί ηα ίΓαίΗηαη /ο/ι IX, /^, ίτοηηη ίηα }ίύ\ \,Ά\
ΚαΓοίδαίοίδ ηναίνα ιιδδαην, άο ίηάίοαίίνιιδ δίαα.ί, ΐί^ί
ίη άο οηιδίαη(ϋ^ηοίά, άαί ηοί ίοίί ναη ηοί « ζίοηάο
\νοΓάοη » ναδί δίοηά.)
Ι,ηε. XIX, ι$, οί ^αΐίιηιηαίάοάί ηνα ηναΓ]ίζιιη
^αναιιΓηίοοϋ.
/ο/ι XIII, 22, βα^ΐ^αηάαηδ βί ηναΓρηα ηο{,ί.
Κοηι. XII, 2, άιι ^αΐίίιιδαη ηνα δίρί νίΐ]α ^ιψδ.
ΜαΚ/ι. IX, ι3, ^αηίιηφ ηνα δι] αί.
Ματε. IX, 34• άιι διδ ™δδο αηάπηιηιηι ηναι^ίδ
ηιαίδίδ νοδί.
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3° ηα -ιι οη ζί]ηο δα,ηιοηδίοΐΐίη^οη ηίιι, }Ά\ι; ζίο
βονοη § 42•
4° ηα \\\ηλ; ζίο βονοη § 42, Ααηηι.

Ο. Βϊ]\νοοΓάεΐ^ΐί€ ζίηηεη.
§ 45• ϋο νοΛίηάίη^ άοΓ οί]\νοοΓάοΐί]ΐίο ζίηηοη
ηιοί οοη• ηοοίάζίη ΐίαη ρΐααίδ βτί]ροη ορ ί\νοοοΓΐοί

ΐ άοοΓ οοη \νοοΓά ίη άοη Ηοοίάζίη οη άοοΓ οοη
\νοοΓά ίη άοη βί]ζίη, οί οοΐί οηΐίοΐ άοοΓ ηοί ΐααίδίο, οη
II άοοΓ οοη \νοοΓά άαί οοη οοδίαηάάοοΐ ναη άοη
βί]ζίη ίδ.
Ηοί οοΓδίο ιτιίάάοΐ \νοΓάί ίοο^οραδί βί] άο ηιοάαΐο, άο άοοΐιιίίάηιΐίΐνοηάο, άο Γοάοη^ονοηάο οη άο
ρΐααίδβορίιΐοηάο ζίηηοη; ηοί ί\νοοάο βί) άο ίί]άοοραΐοηάο, άο νοοηνααΓάοΐί]ΐί:ο οη άο ίοο^ονοηάο ζίηηοη.
Λ\τί] βο^ίηηοη ηιοί άο οοΓδίο.
Ι. § 46• ϋο ηιοάαΐο ζίηηοη οί άο ζίηηοη, άίο άο
δΟΟΓί οη άο \νί]ζο άοΓ ηαηάοϋη^ βοραΐοη, ζί]η
ί\νοο6Γΐοί; ζί] ζί]η ηαηιοϋ]ΐί όί
ι) νοΓ£οΐ^οηά, όί 2) ^ο\•οΐ§ΐΓοΐίΐίοηά.
ΤοΓ οοραϋη§• ίοοη ναη άο δοοΓί οη \νί}ζο οοηοΓ
ηαηάοϋη^ ΐίαη οοηο ντΟο§•οΓο ηαηάοΐίη^ άίοηοη. Αΐδάαη ηοοίί οοη οί^οηϋ]ΐί νοΓ^οϋ]ΐίοη οί αίηιοίοη ναη
ί\νοο §τοοίηοάοη ρΐααίδ οη \νοΓάί οοη οοΓάοοΐ ονοΓ
£οΐί]ΐίΗοίά οί οη§•οΐί]ΐίΗοίά ^ονοΐά; άοηνί]ζο οηίδίααί
άο οί^οηΐί]ΐί.ο ζοο^οηααηιάο νοΓ^οϋ]ΐίίη£δζίη. Εοηο ηαηάοϋη^ ΐίαη ονοη\νοΐ άοοΓ νοΓ^οΐί]ΐίίη^ ηο^ ορ οοηο
αηάοΓο \ν\]ζο οορααΐά \νοΓάοη, ηαηιοΐί]ΐί άοοΓ οοη ίοίί,
άαί οοΓδί ηιοί οί ηα άο Ηαηάοΐίη^ ίο νοοΓδεΐιί]η
ίΓοοάί. ϋοζο νοΓΐαίΐ^ί άιιδ ΗαΓο ηαάοΓο θοραϋη^ ιιίί
άο βο^οΐοίάοηάο οηιδίαηάί^ηοάοη οί άο άααηιιί νοοΓίιφηιιίοηάο \νοΓΐίίη£οη ; άοΓ\νί)ζο οηίδίααί άο ^ονοΐ^ίΓοΜίοηάο ζίη. (Υ&ΐ. ΒοΗα^ηοΐ, ϋίο ΛΙοάί ίηι Ηοϋαηά.

ι) Ώο νοΓ^οΐί]ΐίεηάο ζίη ΐίαη άποοΓΐοί ζί]η :
α) οΓ \νοπΐί οοη οοΓάοοΐ ^ονοΐά ονοΓ άο ^οϋ]ΐίΗοίά άοΓ βοίάο ίη οοδεηοιπνίηιτ ΐίοηιοηάο \νοΓΐίίη^οη.
Όο ζίη \\ΌΓάί άαη ίη^οΐοίά άοοΓ δναδνο οη δνο ηιοί
Ηοί οοΓΓοΐαίίονο δνα, δναη ίη άοη ηοοίάζίη; ηοί οοΓΓοΐαίίοί ΐίαη ονοη\νοΐ οοΐί \\ε^βϋ]νοη. 1η ηοοίάζίη
ζοο\νοΐ αΐδ ίη βΙ]•ζίη δίααί άο ίηάίοαίίνιιδ (ι).
Κοιη. XII, 4, $, δναδνο Γαίηίίδ ίη αίηαηιηια ΐοίΐία
ϋριιηδ ηιαηα^αηδ Ηαβαηι
δνα ηιαηα£αί αίη
ΐοίΐί δί]ιιηι ίη Χτίδίαιι.
Ιηε. XVII, 26, )Ά\\ δναδνο ναφ ίη άα^αηι
Χαιιοΐίδ, δναη ναίΓ{ιί{> ]αη ίη άα^αηι ••ιιηαιιδ ηιαΓιδ.
/ο/ι. XV, 4, δνο δα νοίηαίαίηδ ηί ηια^ αΐίΓαη
οαίΓαη Άϊ διδ δίΐβίη, ηίβα ίδί αηα νοίηαίπνα, δναη ηί
}ι1δ, ηίοα ίη ΙΤΠδ δί]ιψ.

/ο/ι XIII, ι$, άιι ίΗδαηίαί αιιΐί αί^αί ίζνίδ, θί
δναδ\•ο ίΐί £ΆίΆν\άζ ίζνίδ, δνα ]ιιδ ίαιι]αίρ.
Ερίι. V, 24, αΐίοί δναδ\ό αίΐίΐίΐοδρ ΙιΠιαΛιδοίρ
Χπδίαιι, δναη ηοηοίδ αβηαηι δοίηαίηι ίη αΐΐαηιηια.
Μαϋ/ι VI, ι2, ]αη αηοί ιιηδ ραίοί δΐίιιΐαη» δΙμιιιτια,
δναδνο ]αη νοίδ αίΐοίαηι ραίηι δΐίιιΐαιη ιηιδαΓαίηι.
Ιιιι\ VI, 36, ναίφαίά οΐοί{,]αηάαηδ, δναδνο )ΐΛ\
ΆίίΆ ίζ\ΈΓ θΐοί{,δ ίδί.

β) άο οη^οΐί]ΐίΗοίά ναη ί\νοο ^ΓοοίΗοάοη \νοΓάί
ηιοάο^οοΐοοΐά; άο ηιοάαΐο ζίη δΗιίί ζίοη άοοΓ ηιίάάοΐ
ναη ηοί νοο^\νοοΓά ραιι ααη οοη• οοηιραΓαίίνιιδ ααη.
Μοοδίαΐ ΐίοηιί ναη \νο^ο ηοί οηροΓδοοηΐί]ΐίο ναη άοη
ηοοίάζίη οοη ίηηηίίίοίνοπη νοοΓ (ν^]. § 54). βί]ν.
Ματε. X, 2$, αζοίίζο ίδί ιιΐοαηάαιι ραίΓΗ ραίΓΚο
ηορΐοδ ^αΐοίραη ραιι ^αοί^αηιηια ίη ρίιιάαη§•απ1μι §Ίψδ
^αΐοίραη.

(ι)Τοηζ^ άΐ ΗοοΓάζίη, οί οπκΐαι Ηί| ζοΐί αΠιαηΐίο]^ΐί ι» ^οΗ. XIII, ι5),
οίο(η ϋο ιΐη:\πη νοΓναίίο ^οά3οΗίβ (Ι.(ιο. VI, 3(•) ΗοΙ \νοιΐί\ν. ίη άοη ορϋιι.
\ΧτβΪ8θΙιί.
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Iη άο ί\νοο ^οναΐΐοη, \νααπη ηα ραιι οοη ϋηίίίονϋ
νοιτη ^ονοηάοη \νοΓάί, δίααί ϊ>\) άοη ροδίίίονοη οοηιραΓαίίνιιδ άο ίηάίοαίίνιιδ, \>\] άοη ηο^αίίονοη άο
ορίαίίνιιδ.
Ερ/ι. III, 2ο, α{,{ιαη {αηιηια ηιαηίοί^ίη ιιίαΓ αΐΐ
ίαιι]αη ηιαίζο ραιι βίά]αηι αίρρ^ιι ίπψρηι.
Κο»ι. XII, 3, φρα αιιΐί ραίΓη αηδί ^ιψδ. δοί
^ιβαηα ίδί ηιίδ, αΐΐίπηι νίδαηάαηι ίη ίζνίδ ηί ηιαί8
ίπφ]αη ραιι δΐίιιϋ ίΓα{^αη.
ο) οΓ \νοΓάί ναη ί\νοο ^Γοοίηοάοη οοηο δοηί]ηβαΓο §•οϋ]ΐίηοίά ιιίί§οκρΓοΐί.οη ; άο νοΓ^οϋ]ΐίίη^ ίδ
άοΓηαΐνο οη\νοζοηϋ]ΐί, ηιοί άο \νοΓΐίοΐί^ηοίά δΐοεηίδ
πΆΆΓ άοη δοΗί]η ονοΓοοηΐίοηιδίί^; άααΓοηι δίααί ηεί
\νοΓΐί\νοοΓά ίη άοη ορίαίίνιικ.
Ρ/ιίί. III, ι$, δνα ιΏαηα^αί ηιι δνο δί]αίηια ίιιΐΐανίίαηδ, ραία Ηιι^]αίηιίι.
Ιηε. IX, $, δνα ηιίι.ηα^αί δνο ηί αηάηίηκιίηα
ίζνίδ
νοΓ^. ΜαιΧ. VI, II.
2 Κογ. XI, 2ι, \Α ιιηδνοπραί ομρα, δνο ρ&ίοί νοίί*
δίιιΐίαί νοδοίηια (αΐδοί \νί] ζ\ναΐί ^ο\νοοδί \ναΓοη).
/ Κοκ IV, /, αί{,{,αιι ]αοαί αηάηαιπί, ηνα ηνορίδ,
δνο ηί ηοηιοίδ?
/ Κοκ V, 7, ιιδηΓαίηοίρ ραία ίαίΓηρ βοίδί, οί
δί]αίρ ηίιι]ίδ άαίμ•ί;, δναδνο Μ]αί{> ιιηβοίίιί]οάαί.
2) Ώο ^ονοΐ^ίΓο1ίΐίοηάο ζίη ΐίαη ί\νοοοτΐοί /.ηη :
α) οί ηί] \\ΌΓάί ιηοί δναδνο, δναοί οί δνο ίη^οΐοίά (δνα βοηοοΓί οί^οιά^ \ι\] άοη ηοοίάζίη, ίιΐδ ίη
/ Ι\οτ. IX, 24, δνα πηηαίρ οί ^απηηαίρ); οί ο) ηί]
\νοΓάί ηιοί οί ίημ•οΐοίά; ίπ βοίάο ^οναΐΐοη δίααί ίη
ηοί α%οηιοοη άο ίηάίοαίίνιιδ, \ναηί ηιοί άο \νοΛ•.ΐ^ΐίΗοίά άοΓ οοΓζααΐί ίδ οο]ί άο \νιτΐίοΐί]ΐίηοίά ναη άοη
ίοοδίαηά ^ο^ονοη.
α) Ματαα X, 8, ρη δίρίηα ρο ίνα άιι ΐοίΐνα
Μαηιίη, δναδνο ραηαδοίρδ ηί δίηά ίνα ίιΐί ΐοίΐί αίη.
ΑΙατε. Ι, .>/, ,μιη αίδΐαιψηοάοάιηι αΐΐίά δίΐάίιΐοίΐίρηάαηδ, δναοί κοΐίίάοάιιη ηιίρ δίδ ιηίδδο.

\
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Μαη: II, 2γ, 28, δαββαίο ίη ηιαηδ ναΓρ ^αδΐίαρ•
αηδ, ηί ηιαηηα ίη δαοβαίο ώι^ίδ, δναοί ίΓαιιΐα ίδί δα
διηιιιβ ηιαηδ ]αΗ ραηιηια δίΛΐχιίο.
Οαί. II, ι3, γ•\\ ηιίρϋίίάοάιηι ίιιιηια ραί αηραΓαί
^άαίοίδ, δναοί Βαπιαοαδ ηιί{,^αίαιιηαηδ ναΓρ ρίζαί
Ηίαί ίζο.
2 Τ/ιε$$. Ι, 3, ./, ανίϋιιάοη δΐαιΐιιηι ^ιψα δίηίοίηο
ίη ηχΆΤΆ
ιιηίο αίαΓναηδοίρ ^αΐαιιοοίηδ
ίζναΓα
δναοί νοίδ δίΐβαηδ ίη ίζνίδ ηνοραηι
ίη αίΐίΐίΐοδ]οηι §ι.ψδ.
Κοηι. XIII, ι, 2, αΐΐ δαίναΐο ναΐάιιίη^ηι ιιίαΓνίδαηάαηι ιιίηαι^•αί, ιηιίο ηίδί ναΐάιιίηί Ά\]Ά ϊΓΆΐη ^ιψα
δναοί δα αηάδίαηάαηάδ ναΐάιιίη]α §ιψδ
^αΓαίάοίηαί αηάδίορ.
Σ,ηε. V, 6, ^αΗιΐαηι ηιαηα^οίηδ ϋδΐίο Αΐιι, δνο
ηαί)α ά•ίδηηιιρηοάοάιιη ίζο.
ΐΛιε. V, γ, ^αίιιΐΐίάοάιηι οα ρο δΐίίρα, δνο διι^ηιηι.
ο) /ο/ι. IX, 2, ηναδ ίΓαναιιΓηία, δαιι ρ&ιι ίαάΓοίη
ίδ, οί οϋηάδ §•αβαιιΓαηδ ναφ? (= \νίο ηοοίϊ άεηηαίε
^οζοηάί§χΐ, οηζ.)
Ματε. XI, 2,?, ηναδ {ηιδ ραία ναΐάιιίηί αί^αί οί
ραία ίαι^ίδ? (= \νίο ηεοίί ιι άετ^εΙί//ιε Γηαοηΐ ^ο^ονοη, ζοοάαί οηζ.)
Οαί. V, ιγ, ρο ηιι δίδ ηιίδδο αηάδίαηύ!αηά, οί ηί
ρίδηναη ραίοί νίΐοίρ, ρ,αία ίαιιμρ (= άοζο δίπ]άοη άετηιαίε ίο^οη οΐΐίαηάΌΓ, οηζ.).
ΐη ηοί αΐ^οηιοοη, ίδ οονοη ^οζο^ά, \νοΓάί άο
ίηάίοαίίνιιδ ^οβηιιΐίί. Ώο ορίαίίνιιδ \νοΓάί ^ονοηάοη,
αΐδ άο ηοοίάζίη ηγροίηοίίδοη ίδ, ^οΐί]ΐί ίη ηοί οονοη
ααη^οηααΐάο νοοΛοοΐά
/ Κοτ. IX, 24, \νααΓναη άο οοίοοΐίοηίδ αΐδ νοΐ^ί
ίδ ορ ίο ναίίοη « ίηάίοη φ} ΐοορί, ζ\ύί §ϊ] άεη ρΓί]δ
<3οΓ ζο^ο (δί§ίδΐαιιη) οεηαΐοη . ΐηιηιοΓδ, άο ^ονο]^ίΓοΐίΐίίη^ ιιίί οοη ί\νί]ίοΐαοηίί^• ίοίί ίδ ονοηζοοΓ οηζοΐίοπ

Οοΐί, αΐδ άο §•ονοΐ^ίΓοΐίΐίοηάο ζίη ναη οοη• ηγροίΗοίίδοηοη ζίη αίΗαη^ί :
2 Κοτ. III, /, ροαί αηάβαΗίί άαιψαιιδ ίη ί^ιηιοΐοίηίιη ^αίπδαηίί{, ίη δίαίηαηι ναφ νιιΐρι^, κ\α3ί ηί
ηιαηίοάοίηα διιημιδ ΐδΓα.οΐίδ ίιίΓνοί^αη.
/ Κογ. XIII, 2, ]αΗ (ρβίιί) ηαβαιι αΐΐα ^αΐαιιοοίη,
δναδνο ίαιΓ^ιιη]α ηιίρδαί]αιι.
§ 47• 0° άοοΐιιίίάηιΐίΐίοηάο ζ\ι\ \νοΓάί ίη^οΐοίά
Ά) άοοΓ οί οη οοη \νοοΓά ίη άοη ηοοίάζίη, ηαηι.
άιψο, άιψρο, ίη ρίζοί, άιι {κιΓηηια, βί] ΙοΗαηηοδ οοη
ρααΓ ρΐααί?;οη ροί (= ρο-οί), οί ηιοί ο:?ηρ οηίΐίοηηίη§•
ροοί,
ο) οηΐίοΐ άοοΓ οί.
Ηοί \\•οΓΐί\νοοΓά δίααί ίη άοη ορίαίίνιιδ, \ναηί άο
ίηηοιιά ναη άοη αίΗαηΐίοΐί]ΐί:οη ζίη ϋ^ί ΗίοΓ ηίοί ίη
άο \ν<.?.Γ\ίοΥή\ίΗο\ά, άοοη ΐοιιίοΓ ίη Ηοί βο\νιιδίζί]η, ίη
ηοί δίΓονοη ναη ηοί δη^οοί.
α) λίατε. IV, 2 ι, ίβαί ΐιιΐίαΓη φηιίρ άιψο οί ιιί
ηιοΐαη δαφιίάαιι αίρραιι ιιηάαΓ ΐί^Γ? ηίιι οί αηα ΐιιΐίαΓηαδίίψαη δαίρκΐαιι ?
2 Κοτ. III, ι3, ΐαΗ ηί δναδνο Μοδοδ ΐα§ιάα ηιιϋδίΓ
αηα αηάανΐοίζη, άιψρ οί ηί ίαίποίίίάοάοίηα διιη]ιιδ
ΐδΓαοΐίδ ίη αηάί ρίδ ^αίαιιΓηαη(3ίηκ.
Ερ/ι. VI, 22, ραηοί ίηδαηάίάα άιι ίζνίδ άιι{,{>ο οί
ΐίιιηηοί{, ηνα βί ιιίτΐί ίδί ]αΗ ^ίψΓαίδίαί ηαίΓίοηα ίζναΓα.
Ερ/ι. III, 4, (δνο ίαιιΓα^ιηιοϋάα ίη ΐοίίίΐαηιηια),
άιιρ{>ο οί δί^^ναηάαηδ ηια^οίρ ίπψ]αη ίΓοάοίη ηιοίηαί
ίη ηηιαί Χπδίαιιδ.
/ Τ/κ$$. III, ι, 2, ίη ρίζοί
ίηδαηάίάοάιιηι
Τοίηιαυραίιι
οί ίζνί8 ^αίιιΐ^αί ρΗ βίά]αί βί ^αΐαιιβοίη ίζναΓα.

/ο/ι. XVIII, 38, ίΐί άιι {ιαηιηια ^αβαιιπιηδ ίηι
ρη άιι {,αηιηι.ι φ'ιιη ίη ραηιηια ίαίτηναιι οί νοίίνοά}Ά\ι διιιη•αί.

/ο/ι. VI, 7, ίναίηι ηιηιάαηι δΐίίιίίο ηΐαίβοδ ηί
^αηοηαί δίη(3 ραίηι, ροί ηίηιαί ηναηίζιιη ΐοίίίΐ.
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/ο/ι. VI, ι2, ^αΐίδί{> [ιοδ αηίίηαηάοίηδ άΓαιιηδηοδ,
[ιοι ναίηίαί ηί ίΓαφδίηαί.
/,?/ι. XVI, 33, {ιαία Γοάίάα ίζνίδ {ιοί ίη ηιίδ ^αναίφί αίιτοί(,.
/ο/ι. Γ Υ, 38, ιηιίο αίδίαί^ ιιδ ηίηιίηα ηίη ^οοί
ίαιι]αιι νίΐρη ηιοίηαηα, αΐί νίΐρη {ήκ δαηά]αηάίηδ ηιίΐί.
2 Κοτ. II, 4, αρ{>αη ιιδ ηιαηα^αί α^ΐοη }Ά\\ Ά££ν•φα\ ηαίηίηδ ^ιιηοΜα ίζνίδ {κιίΓη ηιαηα^α ία^Γα, ηί
[ιοοί δαιιτ^αίρ, αΐί οί ίπίψνα ΐίιηιηοίρ.
β) ,/ο/ι. XII, {), ηοηιιηι, ηί ίη }οδιιίδ αίηίδ αΐί οί
ρη ΐ.αζαΓιι δοηνοίηα.
/ο/ι. XII, 42, ^οί ίαιιΓα IνιΓοίδαίιηιι ηί αηάηαίΐιαίίιηι, οί ιιδ δ)•ηα^ο^οίη ηί ιιδναιιΓραηαί ναιιφοίηα.
Ματε. III, 2, \Δ\ νίίαίάοάιιη ίηιηια, ηαίΐίάο(,ϋιι
δαββαίο άΆ£Ά, ο\ νΓοηίάοάοίηα ίηα.
λΙατε. X, ιγ, ηνα ίαιιμιιι, οί ϋβαίηαίδ αίνοίηοηδ
Άγ\>]Ά ναίφαιι.
ΑΙατε. XV, 32, δα Χπδίιιδ δα {.ήιιάαηδ ΐδΓαοΐίδ
αίδίοί$ταιΐαιι ηιι αί {,αηιιηα ^αΐ^ίη, οί ^αδαίηναίιιια ]αΗ
^αΐαιιβ]αίηια.
Ματε. XVI, ι, ιιδΐκιιι^ίοάιιη αΓοηιαία, οι αί^α^§αηάοίηδ ^αδαΐβοάοάοίηα ίηα.
/ Κοτ. IV, 8, \Λ\ ναίηοί {ήιιάαηοάοάοίρ, οί )Ά\\
νοίδ ίζνίδ ηιί{,{ιίιιοΐαηοηια!
/ Κοτ. IX, 2υ, \&\\ νΆΓΡ ]\ιιλ3\\ιΓη δνο ^ιάαίιιδ,
οί }ιιάαίιηιδ ^α^οί£αίάοφαιι.
2 Τ/ιείί. Ι, υ, (βίφαηι
οί
πιΐΐρί .....
ναιιΓδίν ^αΐαιιβοίηαίδ ίη ιηαηίαί) οί ιιδΗαιιηηαί ηαηιο
ίΓαιχΐίηδ ιιηδαΓίδ .ίοδιιίδ Χπδίαιιδ ίη ίζνίδ.
ϋίί ζ\]Γ\ νοοΓϋοοΐάοη ναη άο οί^οηΐί]ΐίο άοοΐιιίίύηιΐίΐίοηάο ζίηηοη; ^ο\νοοηΐί,]ΐί. \νοιχΐοη ηο^ ίαΐ ναη
αηάοΓο ζίηηοη ίοί άο άοοΐιιίίάηιΐ&οηάο ^οβΓαοηί,
άοοΐδ οηκΐαί ίη ηοί ηοοίά\νοΓΐανοοΓά οοη δίΓονοη,
οεη β8νοΐοη, οοη νοΓζοοΐίοη ϋ^ί ορ^οδΐοίοη, άοοΐδ
οηκΐαί ίη άοη ίοΐίδί ηοί νοο^\νοοΓά Ίνα αΐδ νοιΊηη

- 5& άίη^δραΓίίΐίοΐ δίαζιί; ίοη ορζίοηίο ναη άο οοίοοΐίοηίδ
οη άοη ααΓά άοζοΓ ζίηηοη νοηνί]ζοη \νί] ηααΓ § 4.
§ 4ι. 3° οη § 43, *ι• 2°.
§ 48. ϋο Γοάοη^θνοηάο (οαιιδαΐο) ζίηηοη \νοΓάοη
ίη^οΐοίά
ι) άοοΓ οί ιηοί οοη νοηνί]ζοηά \νοοΓά ίη άοη
ηοοίάζίη άιψο, (βί] ]ο\\ί\ηηοδ ΐίοηιί οοΐί ιηιίο ηιοί
άιψο \όοΓ); άοζο ζίηηοη ηιοί νοηνί]ζίη^ ζί]η δΐοεηίδ
^οηη^ ίη ^οίαΐ; άο ηιοοδίο οαιιδαΐο ζίηηοη \\ΌΓάοη
ίη^οΐοίά
2) άοοΓ άο ραΓίίΐίοΐδ ιιηίο, αιιΐί, αΐϋδ οη Γαίηίίδ
(ζίο νοοΓ άοζο άπο ΐααίδίο άο ααηίοοΐίοηίη^ \Α] § 8)
βοηονοηδ ρ^ηάο οη ^αίοί. ϋο ζοο^οηααηιάο οαιιδαΐο
ζίηηοη ηιοί οί ζί]η Γοβάδ ίη § 4ι, 3° βοδριΌΐίοη.
ΡΙοί \νοΓΐί\νοοΓά δία;ιί ίη άοη ίηάίοαίίνιιδ, ηοί^οοη
ηίοί άαη ηαίιιιιΓ3ί]ΐί ίδ, νοπηίίδ ηααΓ ηοί \νοζοη άοΓ
ζααΐί άο αίηαηΐί:οΐί]ΐίηοίά ίδ ααη άοη ΐίαηί ναη άοη
ζίη, άίο δΐοεηίδ Γ\λΆΓ άοη νοΓηι ηοοίάζίη ίδ.
ι) Σηε. Ι, ι3, ηί ο^δ ριιδ, Ζαΐίαπα, άαρο οί αηάηαιιδίάα ίδί οίάα ροίηα.
Ιμε. Ι, 2ο, ]αΗ δί]αίδ ραηαηάδ •γϋη. ηί ηια^αηάδ
Γοάρη
άιψο οί ηί ^αΐαιιοίάοδ ναιιΓάαηι ηιοίηαίηι.
Ιηε. Ι, 3$, αηηια νοίηδ αί^α^§ί]3 αηα ριιΐί, ]Ά\\
ηιαηΐδ ηαιιηίδίίηδ ιιίαΓδΐίαάνοίά ριιδ; άιψο οί δαοί £&οαίΓαάα νοίηδ, ηαίίαάα διηιιιδ §ιφδ.
Ζ,ηε. II, 4, ιιιταηη ρ^η ]αη ΙΌδοί ιιδ (ταΐοίΐαία
ίη \ι3λΐΓ£ ϋανοίάίδ δοί ηαίίαάα Βορΐαηαίηι, άαρο
οί ναδ ιιδ ^αΓάα ίαάΓοίηαίδ ϋανοίάίδ.
/ Κοκ XV, ρ, ϋί α\ι\ί ίηι δα δηιαϋδία αραιιδίαιιΐο,
ίΐίοί ηί ίηι ναίφδ οί ηαίίαίάαιι αραιιδίαιιΗιδ, άιιρο οί
νταΐί α&ΐίΐοδρη ^ιψδ.
/ο/ι. VIII, 4γ, κίι νίδαηάδ ιιδ ^ιψα ναιιΓάα βΐψδ
Ηαιιδοίρ; άιψο ρδ ηί ηαιιδοίρ, ιηιίο ιιδ ^ιιρα ηί δί]ιιρ.
/ο/ι. XV, /ρ, ίψραη ιιηίο ιιδ ραηιηια ίαίΓηναιι ηί
δί]ιφ, Ά^ί ίΐί ^αναϋάα ίζνίδ ιιδ ραηιηια ίωτηναιι, άιψρο
β)3.ΐά ίζνίδ δο ηιαηαδερδ.
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/υ/ι. X, ιγ, άιιηρο ΆίΧ,Ά Γηίΐί ίτί]ο{ι, ιιηίο ίΐί \Ά£)Ά
δαίναΐα Ιηοίηα.
2) Ά) ιιηίο οοίοοΐίοηί οί^οηΐί]ΐί « ζοο ΐαη^ αΐδ »,
« ζοο ΐαη^ ίοί ». ΐη άίο οοίοοΐίοηίδ ζιιΐΐοη \νο ηοί
οί] άο ίί]άοοραΐοηάο ζίηηοη ααηίΓοίϊοη. Ενοηαΐδ ηιι
(ζίο § ι9) ναη ίί]άοοραΐοηά οί]\νοοπΐ οοη ^ονοΐ^α.αηάιιίάοηά νοο^\νοοΓά \νοΓάί, ζοο νΐοοίί οοΐί ΐιίοΓ ιιίί
άο ί•π•άοοραΐοηάο νοΓηοιιάίη§• άο Γοάοη^ονοηάο ; Ηοί
^θαί άΆΆΓπ\οο αΐδ ηιοί ηοί ΝοάοΓΐ.

« ηιι » ίη οοη•

ζίη αΐδ « ηιι ηί] ηοί ζο§ΐ, ^οΐοοί ίΐί ηοί », οι αΐδ
ηιοί ηοί ΝοάοΓΐ. « άο\ν^ΐ >, άΆΙ οοΓδρΓοηΐίοΐί]ΐί οοΐί
ίί]άοοραΐοηά ίδ. ϋίοη ονοΓ^αη^ ναη ^οΐι]ΐίίί]άί^ηοηΙ
ίοί οοη Γοάοη^ονοηά νοΓοα.ηά νίηάί ηιοη ίη ηιοοΓ
ίαΐοη, ο. α. ίη έπεί οη έπε(οή, ριιίδηιιο, οηζ.
Μαίί/ι. VII, 2$, }α\\ ηί §•αάΓαιιδ, ιιηίο ^αδιιϋρ
ναδ αηα δίαίηα.
Ματε. Ι, 22, ]αη ιιδπΐηιαηδ ναιιτριιη αηα ρίζαί
ΐαίδοίηαί ίδ, ιιηίο ναδ ΐαιδ]αηάδ ίηδ δνο ναΐάιιίηί η;ιθίιηάδ.
Σ,ηε. VII, 4, $, ναίφ ίδί {ιαηιηιοί ίΓα^ίοίδ ραία;
ιιηίο ίπρρ ρίιιάα. ιιηδαΓα.
/ο/ι. VIII, 4^, ]^οΆ\ ^υρ ΆίίΆ ίζναΓ νοδί, ίποάοάοϊρ ραιι ηιίΐί; ιηιίο ίΐί ίΓαηι ^ιψα ιιιταηη ]αη ο,αχη.
ΙΙηίε \νοΓάί οοΐί ηίοί ζοΐάοη ηιοί οοίΓοΐίΐίοϋ]ΐίο
νοοΓηααηι\νοοΓάοη οη αηάοΓο νοο^\νοοΓάοη νοΛοηάοη οη οοηοοιΐ Λαη ίοί άοη ^οηοοΐοη νοΐ^οηάοη ζίη
ν,ηίε ίαεί, ΑΙατε. VIII, 38, ιιηίο δαοί δΐίαηιαίρ
δίΐί ηιοίηα ]αΚ ναιιΓάο ηιοίηαίζο ίη ^αθαιιΓραί ρίζαί
ηοπηοηάοίη ]αη ίΓαναιιΓηίοη, ]ίύ\ διιηιιδ ηιαηδ δΐκιηιαίρ
δίΐί ιδ.

ηιιί(• βιοαί, ΔΙαίί/ι.

VI,

ι4,

ιιηίο }λοΆ\ αίΐοίίρ

ηιαηηαηι ηιίδδαάοάίηδ ίζο, αηοίίρ )ίύ\ ίζνίδ αίία ίζναΓ,
ιιηίε ι•αβ/,ε, 2 Κοκ V, ι3, ιιηίο ]α{φο ιιδ^οίδηοάοάιιηι, ^ιι{ία; ]αρρο ηιΐΐαίπφρηι, ίζνίδ.
ηηίε βαη, 2 Κοτ. XII, ιο, ιηιίο ραη δίιιΐια, ραη
ηιαηίοί^δ ίηι.

- 58ιΐηίε /αητ]>ιζει, Οαί. II, ι2, ιιηίο ίαιιφίζοί ηοιηοίηα
διιηιαί ίΓαηι ^ΐίοβαιι, ιηί{ι ριιιάοηι ιιιαίίάα.
β) Αιιΐί δίααί αοηΙοΓ ηοί οοΓδίο οι ηοί ί\νοβάο
\νοοΓά ναη άοη ζίη. Εοηδ δΐοοηΐδ δίααί Ηοί ααη ηοί
βο^ίη.
/ο/ι. IX, 3ο, Άν^~ ίη ραιηηι.ι δίΐάαΐοίΐί ίδί, ραίοί
]ιιδ ηί νίίυρ ηναρΓο ίδί.
υίί ζίηηοη, \νααήη αιιΐί οη ιιηίο οηηιίάάοΐΐί]ΐί ορ
οΐΐίαηάοΓ νοΐ^οη, βϋ]ΐίί ηοί οηάοΓδοηοίά άοζοΓ βοίάο;
αιιΐί ηαηιοϋ]ΐί ^οοίί οοηο ορηοΐάοΓοηάο π?ά<?η :
Ιηε. \ III, 28, 2ρ, ^αδαίΗναηάδ ραη ]ο$\ι ]αη
ιιίΗΓορ]αηάκ άΓαιιδ άιι ίηιηια ]αΗ δίίβηαί ηιίΐίαΐαί ηαρ :
ηνα Γηίδ ^Η {,ιιδ, }οδιι, διηιιι ^ιψκ ΗαιιΗίδίίηδ? βίάμι
ριιΐί, ηί βαΐν^ίδ ηιίδ, ιηιίο αηα1κιιιά αηηιίη {ιαιηηια
ιιηηΓαίημη ιιδ^α^αη αί {,αηιηια ηιαηη; ηιαηα^ αιιΐί
ίηο\ ίΓαναΐν ίηα.
2 Κοτ. XII, ι4, δαί ρπφο ]>αία ηιαηνιιδ ίιη φΓηαη αί ίζνίδ, ρη ηί ΐίαιιη•α ίζνίδ; ιιηίο ηί δοΐίρ
ίζναΓοδ αίηίίηδ αΐί ίζνίδ, ηί αιιΐί δΐίιιΐιιη βαΓηα ίίκΐΓοίηαηι ηιιζφαη, αΐί ίίηΐΓοίηα ΐκιιτιαηι.
Ώοζο νοΓΐνΐαΓοηάο (οχρΐαηαίίονο) βοίοοΐίοηίδ ιηααΐίί,
άΆί αιιΐί £οβηιίΐίί \νοΓάί νοοΓαΐ
α) ίη ίιιδδοηοηζίηηοη,
φ) ίη ααηΗαϋη^οη οη
γ) \ή] ίοοΐίοηΐοηάο νοοΛοοΐάοη.
α) ΑΙαϋ/ι. XXVII, ι8, νίδδα αιιΐί ραίοί ίη ηοίρί^
αί^οβιηι ίηα.
Ματε. Ι, ι6, )Ά\\ ηναΛοη(1δ ίαιιΓ ηιαΓοίη Οαΐοίΐαίαδ
^αδαην 8οίηιοηιι ]Ά\\ ΑηάΓΆΪΆη βΓοραΓ ίδ, ρίδ Ηοίιηοηίδ, ναίΓραηάαηδ ηαίί ίη ηιαΓοίη; νοδιηι αιιΐί ϋδ^αηδ.
ΑΙατε. V, 42» ]αη διιηδ Οιταίδ δθ ηιανί ρΗ ίάφα;
ναδ αιιΐί ]οΓο ίναϋβα
φ) Κοηι. X, ιι, φρψ αιιΐί ραία ^αηιοΐίρ : ηναζιιη
δα ^αΐαιι^αηάδ άιι ίηιηια ηί ^ααίνίδΐίοάα.
Ιδίά. ι6, Εδαίαδ αιιΐί φρίρ : ίΓαιηΈ, Ηναδ ^αΐαιι\λ&ά Ηαιιδοίηαί ιιηδαΓαί?
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γ) Μαη:, VIII, 36, ηνα αιιΐί βοίοίρ ηιαηηαη }Άθαί ^α^οί^αί{.> ραηα ίαιΓηνιι αΐΐαηα γαί\ ^αδΐοίροίρ δίΐί
δαίναΐαί δοίηαί?
Μαη. IX, 39 , ™ ναη•ίρ ίηιηια; ηί ηιαηηαηιιη αιιΐί
ίϊί ϊαοί ίαιι]φ ηιαΗί ίη ηαηιίη ηιοίηαιηηια ]αΗ ηια^ί
κρΓαιιίο ιιοίΐναιιΓφαη ηιίδ.
ο) Αΐΐίδ ιδ οί^οηϋ]ΐί ^οηίί. δίη^. ναη αΐΐδ = « ίη
ηοί ^οηοοΐ », « οηιηίηο », \ι\γι.
Μαίί/ι. V, 34, ίψ{κιη ίΐί φρι ίζνίδ ηί δναΓαη αΐϋδ.
Ώ.?η ονοΓ^αη^ ναη βοίοοΐίοηίδ ιιίί άίο νΆη οοη
βί]τνοοΓά 1οί άίο ναη οοη νοο^\νοοΓά ίοοηί
/ Κοτ. XV, 2ιι, αίρραιι Ηνα ναιιΓΐί]αηά ραί άαιιρ]αη(ΐαηδ ίαιιΓ άαιψαηδ? )αβαί αΐΐίδ (εΐ ό•λως) άαιψαηδ ηί
ιιιτοίδαηά, άιιηνο ραιι άαιι{,]αηά ίαιιΓ ίηδ?
ΟνοΓοοηΐίοηιδίί^ ηιοί ζί]ηο οοΓκρΓοηΐίοΐί]ΐίο βοίοοΐίοηίδ ΐοίάί αΐΐίδ οοηο δαηιοηναίίοηάο, άίΐί\νί]ΐδ οοηο
δρΓοιιΐίηιαίί^ο ^οάαοηίο ίη,
Μαη. III, 3$, δαοί απιδ ναιη•ΐίοίρ νίΐ]αη ^υρδ,
δα ρη \\Γο]υλγ ηιοίηδ }αη δνίδίαΓ ]αη αίροί ίδί.
Ι.Ηε. XVIII, 2$, πψίζο αΐΐίδ ίδί ιιΐβαηάαιι ραίΓη
ραίΓΐίο ηο{ιΐοδ {ιαίΓΗΐοί{,αη ραιι ^αοί^ίιηιηια ίη ρΐιιάαη£ηχά]Ά ^ιψδ ^αΐοίραη.
Αι/ε. XIX, 26, φρα αΐΐίδ ίζνίδ ραίοί ηναηαηιηιοη
ηαβαηάαηο μίβαιΐα, ίρ αΓ {ιαηιηια ιηιηαβαηάίη ]Ά\υ
ραίοί ηαβαί{ι αίηίηκκΐα αί ίηιηια.
/ο/ι. V, 46, ]αβαί αΐΐίδ Μοδο ^αΐαιιοίάοάοίρ, ^αραιι- ΐαιΛίάοάοΐρ ηιίδ.
/ Τίιη. Π, $, αίηδ αΐϋδ ^ιψ, αίηδ ]Ά1λ ηιίάιιηιοηάδ
^ιψδ ]α1ι ηιαηηο, ηιαηηα Χπδίιιδ }οδιιδ.
Μαη. IX, 4ι, δαοί αιιΐί αΐϋδ ^αάΓα^ΐίΐαί ίζνίδ
δίίΐίΐα ναίίηδ ίη ηαηιίη ηιοίηαηιηια ιιηίο Χηδίαιιδ δί]υρ,
αηιοη φρα ίζνίδ οί ηί ίΓαφδίοίρ ηιίζάοη δοίηαί.
Ορ άοζο ΐααίδίο ρΐααίδ νίηάοη \νί) αιιΐί αΐΐίδ νοΓοοηί^ά; αΆ άίοηί ίοί ίοοϋοηίίη^ ναη ηοί νοοΓ^ααηάο,
αΐϋδ μ•οοίί ααη άοη ζίη οοηο αΐ^οηιοοηο οοίοοΐίοηίδ.

— 6ο —
Αΐΐίδ δίαη.ί δίοοάδ ηα ηοί οοΓδίο \νοοΓά ναη άοη
ζίη ηιοί ιιίίζοηάοπη^ ναη Μαιτ. ΧII, 25, νοπηίίδ
^ζιιδ ιηοί άοζο \νοοΓάοη ζί]ηο οο\νί]δνοοηη^ ίο^οη
άο 8αάάιιοαοοΓδ βο^ίηί.
ΑΙατε. XII, 2$, αΐΐίδ ραη ιιδδ&ηάαηά ιιδ άαΛιραίιη,
ηί ϋιι^αηά ηί ϋιι§ΉΓηΐα, αΐί δίηά δνο α^§ί1ΐιιδ Ρα\ ίη
ηίιιιιηαηι.
ά) Καίηίίδ ίδ οοΐί οί^οηϋ]ΐί οοη βί]\νοοΓάοϋ)ΐίο
§•οηίίίοί; ΓαίΗίδ ίδ «= εύθύς, Γοοίιιδ, Οηδ « Γθεΐιί » |
ναΓιά»αΓ ΥΟΟΓ Γαίηίίδ Υαη ζοΐνο Γοοάδ οοηο νοΓδίοΓΐίοηάο οοίοοΐίοηίδ. Ηοί δίααί ηα ηοί οοΓδίο, ζοΐάοη ηα
Ηοί 1\νοοάο \\οοΓά ναη άοη ζίη οη ΐοίάί οοηο ^οάαοηίο ίη, \νοΐΐίο οοηο ίοίίοΐί]ΐίο βονοδίί^ίη§• ναη άοη
νοοΓ£ααηάοη ζίη ίδ.
Μαίί/ι. XI, ι8, ηαηι Γαίηίίδ Ιοαηηοδ ηίη ιηαίρηάδ
ηίη άπ^ΐίαηάδ, ]αη φραηά : ιιηηιιΐροη ηαβαίρ.
ΑΙαη. VII, 24, 2$, ]αη ^αΐοίραηάδ ίη ^αΓά ηί
νίΐάία νίίαη Γηαηηαη, ]α1ι ηί ιηαηία ^αΐαιι^ιιΐαη. ^αηαιιδρηάοί Γαίηίίδ ηίηο βί ίηα, ρίζοζοί ηαΐοαίάα άαιιηίαΓ
αηηιαη ιιηηΓαίη]αηα, φηιαηάοί άΓαιιδ άιι ίοίιιηι ίδ.
Ματε. VII, ?, 8, ίρ δναχο ηιίΐί Μοίαηά ΐαΐδ]αηάαηδ ΐαίδοίηίηδ αηαβιιδηίηδ ηιαηηο. αίΐοίαηάαηδ Γαίηίίδ
αηαβιιδη ^ιψδ ηαβαίρ ραίοί αηαίιιΐηιηι ηιαηηαηδ.
Ιηε. Ι, ι8, ]αη ηαρ Ζαΐίαηαδ άιι ραηιηια α^§ίΐαιι :
βίηνο ΐίιιηηιιιη ραία? ίΐί Γαίηίίδ ίηι δίηοί^δ )αη ηοηδ
ηιοίηα ίταηιαΐάΓθζοί ίη άα^αηι δοίηαίηι.
Κονι. XI, ^ο, (ίηιι ίάΓοί^α δίηά αιιΐί ^ίοοδ ]αη
ΐαροηδ ^ιψδ). δ\•αδνο Γαίηίίδ ;]ιιδ διιηιαη ηί ^αΐαιιβίάοάιψ βίψα, ίρ ηιι ^ααΓηιαίάαί ναιιψιψ [~»ζαί ίζο ιιη§αΐαιιοοίηαί,
Μοοί οοη ζίη ίο ^οΐί]ΐί ίοοΐίοηίοηά οη νοΓδίοΓΐίοηά
ζί]η, άαη δοηπ]ίΐ Vιιΐίίΐα αιιΐί Γαίηίίδ :
ΑΙατε. VI, /γ, δα αιιΐί Γαίηίίδ ΗοΓοάοδ ίηδαηά]αηάδ ^αηαβαίάα }οηαηηοη γ.\\ ^αΐ3ά.ηιΐ ίηα ίη 1ίαΓΐίαΓαί ίη ΗαίΓοάίαάίηδ ηοηαίδ Ηΐϋρραιιδ βΓορΓδ δοίηίδ.
ιιηίθ ρο ^αΐίιι^αίάα.
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Ματε. VII, ιο, (ναίΐα ίηνίάίρ αηαβιιδη ^ιψδ, οί
ραία αηαίιιϋιαηο ίζναΓ ίαδίαίρ). Μοδοδ αιιΐί παηίίδ ηαρ :
δνοταί ΆίίΆη ροίηαηα ]Ά\\ αίροίη ροίηα, ]Ά}\ : δαοί ιιβίΐ
ψΡΆ\ αίίιη δοίηαηιηια αίρραιι αίροίη δοίηαί, άαιψαιι
αίάαυρϊαίάαιι.
ο) ραηάο (ραηάοί) ίδ οοΐί οί^οηΐί,]ΐί οοηο ίί]άβοραΐοηάο ραΓίίΐίοΐ ηιοί άο βοίοοΐίοηίδ ναη « ζοο ΐαη^
αΐδ », οη \νοΓάί ^οβηι&ί, οηι οοη0 δίοΓΐίο οονοδίί^ίη^
ναη άο Γοάοη άοΓ Ηαηάοϋη^ οί άο οοΓζααΚ άοδ ίοοδίαη(ΐδ ααη ίο άιιίάοη, ^οΐί]ΐί ηεί ΧοάοΓΐ. « νοπιιίίδ ;>.
ϋίο οοΓδρΓοηΐίοΐί]ΐίο ίί]άοοραΐοηάο οοίοοΐίοηίδ ναη
ραηάο ναΐί άιιίάοΐί^ ίη ηοί οο^ ίη οοη ζίη αΐδ
Ιιιε. XVI, 3, ηνα ίαιι]αιι, {ιαηάοί ίΓαιηΌ. ηιοίηδ
αίηίηιίρ ίαιιΓα^α^^ί Άϊ ηιίδ?
\νΆΆΓ \ν\} ονοη ^οοά ΐαηιηοη νοΓίαΐοη « \ναί ζαΐ
& άοοη, ηη » αΐδ « νεηηίίί τΐά]Γ\ ηεοτ ηιί] ηοί τοηίιηοοδίοΓδοΐιαρ αίηοοηιί »; οί
Ιιιγ. II, ^ο, (ηιι ίΓαΐοίαίδ δΐίαΐΐί ροίηαηα). . . .
ραηάο δεηνιιη αιι^οηα ιηοίηα ηαδοίη ροίηα;
\\•ΆΆΓ ιηοη ραηάο ορ οοη νοοΓαί^ααηά ηιι ζίοί
ίοηι^δΐααη : « ηιι. . . ορ άοζοη ίί]ά » = « ηιι
. . . νοπηίίδ ».
/ο/ι. V, 38, ]αΗ ναιιΓά ίδ ηί ηαοαίρ νίδαηάο ίη
ίζνίδ, ραηάο ραηοί ίηδαηάίάα ]αίηδ, ραηιηιιιη ]ιιδ ηί
£Ά\Ά\Λ>ΰΪρ.

/ο/ι. IX, ι6, δα ηιαηηα ηίδί ίΓαηι ^ιψα, ραηάο
^αϋοαίο άΆ£Ά ηί νίίαίρ.
ΡΙιιί. Ι, ι8, ηνα αιιΐί? ρ&ηάοί (νοπηίίδ ίοοη) αΐΐαίηι ηαίάιιηι, }φ]ιβ ίηίΐοη ]αρρο διιη]•αί, Χτίδίιιδ ηιοΓ)3Δ&, ]αΗ ίη ρ^πηηια ία^ίηο.
Ζ«λ Ι, 34, (5.Φ ραη ΜαΠαηι άιι ραηιηια α^^ίΐαιι : ηναίνα δ^•αί ραία, ραηάοί αβαη ηί ΐίαηη?
Οοΐί αΐδ ραηάο ίοΓ νοΓίοΐΐίίη^ ναη εί άίοηί, ηοοή
Ηοί 0αιιδαΐο οοίοοΐίοηίδ, οηιάαί ηοί δΐοοΗίδ άο ίοίίοΐί]ΐί
5ο8ία&ηάο νοοηνααΓάο ίο ΐίοηηοη §οοίΐ (δίηιιίάοηι) .
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ναηάααΓ άαί ηοί Κοηι. ΧI, 2\ δίααί νοοΓ ε! γάρ.
Κοηι. XI, 2ι, ραηάοί §τψ ραηδ ιιδ καοαιιΓραί
αδίαηδ ηί ίτοίάίάα, ίβαί αιιίίο ηί ριιΐί ίΓοίφαί.
Μαϋ/ι. VI, 3ο, ]Λ\ ραηάο ραία Ηανί Ηίιί{,]οκ
ηίηιηια άα^α νίδαηάο •γΛχ ^ίδίΓαάα^ίδ ίη αιιηη ^αΐα^ίρ
^ιψ δνα ναδ]ίρ, ηναινα πηαίδ ίζνίδ, ΐοίίίΐ ^αΐίιιι^αηάαηδ ?
Κοηι. XI, ι6, ραηάοί ιιίαι•δΐίαίΊδ νοίΗα, ρη άαίιτδ.
/ο/ι. VIII, 46, ραηάο διηι]α ηίρα, άιιηνο ηί £αΐαιΛοφ ηιιδ?
/ο/ι. XIII, /7, ραηάο ΡΆίΆ νίίιψ, ν.ΛάΆ£Ά\ δί]ιψ,
)Ά\>3\ ίαιι]φ ραία.
/ο/>. V, 2γ, ραηάο ηιι ^ίηίδ ηιοΐαηι ηί ^αΐαιΛοίρ.
ηναίνα ηιοίηαίηι, ναιιΓάαηι ^αΐαιιβμήρ?
/ Κοτ. XV, ι2, ραηάο ηιι Χπδίιιδ ηιοηαάα ραίοί
ιιιταίδ ιιδ άαιψαίηι, ηναίνα φραηά διιηιαί ίη ίζνίδ ραίοί ιιδδίαδδ άαιψαίηι ηίδί?
Οαί. ΙΠ, 2ρ, ίψραη ραηάο ρδ Χπδίαιιδ, ραηηιι
ΑοπΛαιτηδ ίΓαίν δίμψ ]αβ βί ^αΗαίίαηι αΛρηδ.
Οαί. IV, γ, δναοί ηί ραηαδοίρδ ίδ δΐίαΐΐίδ, αΐί
διιηιιδ, ίρ ραηάο διιηιιδ, ρΗ πήήΆ §•ιι[^δ ραίΓη Χπδίιι.
ί) ραίοί ΐίοηιί ορ οηΐίοΐο ρΐαιίδοη ίη άο βοίοοΐίοηί^ ναη ' ίοη ορζίοΗίο ναη » \όοΓ, οη ^οοίϊ ιΐο
Γοάοη οοηοΓ ηαη(3οΐίη$τ ίο ΐίοηηοη; ναηάααΓ άαί Ηοί
ίη άίο ζίηηοη οαιιδαΐο ΐίΓαοΉί ΐαϊ}ςΐ :
Ιϊιγ. Ι. 2ο, ραηία διδ Ηνοΐοίΐία νοδί δο ^οΐοίηδ,
ραίοί δνα ρίιψηΐα ίζαί (Ιίαΐα : ηικχΐ «ο βοηοάίχίδδοί οαηι).
(7αί. IV, 6, αρραη ραίοί (ηιιοηίαηι) δί]υρ ]ιιδ
διιημιδ ςιφδ, ίηδαηάίάα φφ αηιηαη διηιαιιδ δοίηίδ ίη
ηαίΓίοηα ίζναΓα.
/ο/ι. X, .7,7, ίη §Όιϋκ ναιιΓδίνίδ ηί δίαίηίαηι ριιΐί,
Ά\ί ίη να]αηιοΓοίηδ, }Ά\\ ραίοί ριι ηιαηηα νίδαηάδ ίαιι]ίδ ριιΐί δίΐοαη άιι §•ιψα.
/ο/ι. VI, 26, δο&οφ ηιίΐί ηί ραίοί δοηνιψ ίαίΐίηίηδ ]ΆΗ ίαιιΓαίαη]α, αΐί ραίοί τηαίίάοάυρ ρίζο ηΐαίθο
ΐΆ\ι δαάαί ναιιφιιρ.

- 63 ,/,?/ι. XIV, /ρ, ηαιιη ΐοίίίΐ ]Ά\\ δο ηιαηαδορδ ηι&
ηί ρ&ηαδοίρδ δαίηνίρ; ίρ ]ιιδ δαίηνίρ ηιίΐί ραίοί ίΐί
ϋ&α, }Ά\\ )μά ϋΒαίρ.
§ 49• £*ο ρΐααίΛοραΐοηάο ζίηηοη ηοΐΛοη άοη ααΓά
νΆη οοη Γοΐαίίονοη ζίη; ναη(ΐααΓ άΆί άο ρα.Γίίΐίοΐδ,
«οΐΐίο ζο ιηοί άοη ηοοίάζίη νοΛίηάοη, νοοΓ ηοί
ηιοοΓοηάοοΐ δαηιοη§•οδίοΐά ζί]η ιηοί οί.
Ηοί \νοΓΐί\νοοπ3 δίααί ίη άοη ίηάίοαίίνιιδ, ίοηζί]
οοηο νοΓηιαηοηάο ίοοδρΓααΐί υοοπίϊ£Άλί, αΐδ
Α/απ: VI, ιο, ρίδηναάιιη {,οί £Ά£ξΆϊρ ίη βΐιΓά,
ραΓ δαΐρίρ.
ΕΓ \νοΓάί ίη άοη \ϊψΛη ιιίί^οάηιΐίί
α) οοη « \νααΓ »,
\ι) οοη * \νααΓηοοη .», οί
ο) οοη « ναη \\ΆΆΓ ».
ίΙ) ΤοΓ ιιίίάηι&ΐίίη^ ναη ηοί * \νααΓ » άίοηί {χιΓοί,
νοοΓα%ο$τααη άοοΓ οοη διιβδίαηίίοί οί άοοΓ ραηηι,
Ιλιε. IV, ι6, ]α]1 ηαιη ίη ΝαζαΓαί{>, ραΓοί ναδ
ίοάίρδ.
Ιδίά. ιγ, ιιδΐιιΐίαηάδ ροδ βοΐίοδ ϋί^ΐιί δίαά ραΓοί
ναδ ^αηιοΐίά.
/ο/ι. XI, .//, ιικΗοίιηι ραη ραηα δίαίη ραΓοί ναδ.
Κοηι. IX, 26, ρη ναίφί{ι ίη ραιηηια δίαάα ρ&Γοί
ψραάα ίιη.
Κοί. III, ι, •γϋαύΛ. ηιι ιτιιριιιτίδυρ Χπδίαιι, {,οοί ίιιρα
δίηά δοΐίοί{ι, {χιΓοι Χπδίιιδ ίδί ίη ίαίηδναί ^ιψδ δίίαηάδ.
ΑΙαϋ/ι. VI, ι9, ηί ηιιζφαίρ ίζνίδ ηιιζάα αηα αίφαί,
ρ&Γοί ηιαΐο γϋη. ηίάνα ίΓαναΓάοί{ ,, ]α\\ {κιΓοί ρίιιβοδ ιιί§ταβαηά ρη ηϋίαηά.
Ιόιά. 2ι, ραΓοί ΆνΛζ ίδί ηιιζά ίζναΓ, {ιαηιη ίδί ρη
ηαίΓίΟ ίζνίΙΓ.

2 Κοτ. III, ιγ, αρραη ϊΓΆ\ι}Ά αηιηα ίδί; αρραη
ρ&Γοί αηιηα ίΓαιιμηδ, ραηιη ίτοίηαΐδ ίδί.
ΤοΓ ιιικΐηιΐίΐπη^ ναη ηοί « \νααΓ » ορ οηβορααΜο
νημο (ιι&ίοιι ηφ,ιο) άίοηί ρίδηναηιη ροί (ζίο § 29).
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ΑΙατε. IX, ι8, }αΗ ρίδηναηιΗ ροί ίηα ^αίιιηϊρ, ^αναίΓρί{5 ίηα.
Αΐατε. XIV, ν ρίδηναηιη ροί ηιοηίηΐα δο αίνΆ££ΰ\]ο Άηά αΐΐπ. ηιαηαδορ, ]ίύ\ ραίοί ^αίανίάα δο Γοά]αάα άιι ^αιηιηιάαί ίζοδ.
ο) ΤοΓ ιιίίάηιΐίΐίίη^ ναη Ηοί « νααΓηοοη » άίοηί
ραάοί,
ΑΙατε. XIV, ι4, ]αΗ ραάοί ίηη^αΐοίραί, φραίίδ
ραηιηια ηοίναίΓαιιμη . . .
,/,?/ι. ίΎ/7, 2/, ραάοί ίΐί ^α^^α, ]ιιδ ηί ηια§υρ
φηιαη.
/ο/ι. XIII. 36, {ιαάοί ίΐί ^α^^α, ηί ηια§ΐ ηιίΐί
ηιι ΐαίδί]αη.
/ο/ι. XIV, 4, ,ΐαη ραάοί ίΐί £Ά££Ά ΐαηιηιψ ]Ά\\
ραηα ν\£ ΐίιιηηιψ.
Ματε. VI, ^5, άιι^ιιηηιιη αηα βαφαηι ραηδ ιιβίΐ
ηαβαηάαηδ βαίΓαη ραάοί ηαιιδίάοάιιη οί ίδ νοδί.
/ο/ι. VI, 62, ]αβαί ηιι ^αδαίηνίρ διιηιι ηιαηδ ιιδδίοί^αη ραάοί ναδ ίαιιφίδ?
ΤοΓ ιιίίάηιΐίΐίίη£ ναη ηοί « \νααΓηεοη » ορ οηβορααΐάο \ν\]ζο (ψιοο\ιηφιο) άιοηί ρίδηναάιιη ραάοί
οί ροί.
ΑΙαϋ/ι. VIII, /ρ, ΐαίδαπ, ΐαίδ^α ριιΐί ρίδΗναάιιη
ραάοί ^α^§ίδ. ν^ΐ. ΐ.ιια ΧI, 57•
ΑΙατε. VI, $6, ]ώ\ ρίδηναάιιη ραάοί \άά)Ά ίη
ηαίηιοδ αίρραιι βαιιΓ^δ αίρραιι ίη νοίηδα, αηα ^α^^α
ΐα^ίάοάυη δίιιΐίαηδ.
/ Κοτ. XVI, 6, ίρ αί ίζνίδ ναίίοί δαΐ]α αίρραιι
^η νίηίηι νίδα, οί ίιιδ ηιίΐί §•αδαηάρίρ ρίδηναάιιη ροί
ίΐί \ΤαίΟ.
Να νίίαη \νοΓάί οοΐί ηοί βη\νοΟΓά Αναβ αΐδ νοτβίηάίη^δραΓίίΐίοΐ ^οβηιίΐίΐ :
/ο/ι. VIII, //, νιηίο ναίί ηναριΌ ηαηι )ΆΥ\ ηναρ
§αΐοίρα.
/ο/ι. XII, 3$, ]αΗ δαοί £α^£ίρ ίη ηφζα, ηί ναίί

ηναρ β&ε&1\

- 65 /ο/ι. XIV, $, ίταΛι,]α, ηί νίίιιηι ηναρ £Ά£φδ•
ο) ΤοΓ ιιίίάηιΐίΐίίη^ ναη ηοί « ναη \νααΓ » άίοηί
αΐδ νοΛίηάίη^δραΓίίΐίοΐ οηΐίοΐ ηοί οίρνοοΓά ηναρΓο.
Ιμε. VII, 42• ηί η;Λαηάαηι ραη Ηνα{>Γϋ ιιδ^οοοίηα, βαίΓη ϊΤΆ£Άϊ.
/ο/ι. VII, 2/, αΐίοί ρ&ηα ΐίιηιηιιηι ηναριΌ ίδί.
Ιοίά. 28, ιηίΐί ΐαιηηιψ ]Ά\\ νίίιιρ ηναρΓο ίηι.
/ο/ι. VIII, ι4, ιηιίο ναίί ηναριΌ ψιιη.
/ο/ι. IX, 29, ίρ ραηα ηί ΐαηιηιιηι ηναρΓο ίδί.
II. § 5θ• Εοη ίί]άοοραΐοηάο ζίη %οοΐί ίο ΐίοηηοη,
άαί νοοΓ, \ή} οι ηα άοη ααηναη§• οί οηάοΓ άοη άιιιιΓ
οοηοΓ ηαηάοΐίη^ οοηο αηάοΓο Ηαηάοΐίη^ ρΐααίδ νίηάί.
Λνί] ηοΐΛοη άοΓηίιΐνο ίη άοη ίοηιροΓαΐοη ζίη ηίοίδ
ιΙη,η άοη ίηάίοαίίνιιδ ίο νοΓ\ναοΗίοη ; άοζο \νοΓάί άαη
οοΐί ίη άοη Γο§ΰ\ ^ονοηάοη θοηαΐνο \\\] άο ζίηηοη
ηιοί ίαιιφίζοί, οηιάαί άο ηαηάοϋη^ βί] άοζο οοΓδί
οοηο ίοίίοΐί]ΐίο \νοΓΐίοΐί]ΐί:Ηοίά \νοΓάί, ηαάαί άίο ναη
άοη ηοοίάζίη ίδ νοιτίοηί.
Ά) ΤοΓ ααηάιιίάίη^ ναη ηοί νοοΓαί^ααηάο άίοηί
νοοΓαΐ ίαιιφίζοί (νοοΓάαί), νοοΓίδ ιιηίο (οί^οηΐί]ΐί,
« ίοί άΆΙ, ζοοΐαη^ αΐδ ») :
/αη^ιζεί. Μαϋ/ι. VI, 8, να\ί αιιΐί αίία ίζναΓ
ρίζοί ίιιδ ραιιΓοιψ, ίαιιφίζοί ]ιιδ οίφαίρ ίηα.
Ματε. XIV, γ2, ίαιιφίζοί ηαηα ηηιΐ^αί ίναίηι
δίημαηι, ίηνίάίδ ηιίΐί ρπηι δίηραηι.
Ιηε. II, 26, ]αη ναδ ίηιηια ^αίαίΚαη ίΓαηι, αηηιίη
ριηιηια νοίηίη ηί δαίΗναη άαιιριι, ίαιιφ,ίζοί δοηνί
Χπδίιι ίΓα^ίηδ.
/ο/ι. VIII, $8, ίαιιφίζοί ΑοΓαηαηι ναιιφί, ίηι ίΐί.
ηηί<\ /ο/ι. XIII, ^,?, ηαηα ηί ηηιΐίοίρ, ιηιίο ριι
ηιίΐτ αίαίΐίίδ ΐίιιηηαη ρπηι δίηραηι.
V^ΐ. ηιοί άοζο ρΐααίδ ΔΙατε. XIV, ?2, οονοη
οη ηεί Εη§•οΐδοηο « ίίΐΐ (ιιηίίΐ) ίηοιι ηα?;ί άοηίοά ηιο
ίηποο ».
ο) Ναιην νοηναηί ίη οο^ήρ ηίοπιιοάο, §•οΐί]ΐί
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ζοο ονοη ^ιΛΐοΐίοη ίδ, ίδ άο ααηάιιίάίη^ ναη ηοί
οίηάο οοηοΓ ηαηάοϋη^; άααΓίοο άίοηί οοΐί ιηιίο (ζοοΐαη^ ίοί, ε•ως οδ, έ•ως ότου, άχρ(ς ου, μέχρι) ηίοί ζοΐάοη
νοΓναη^οη άοοΓ ιιηά ραίοί; ηοί \νοΓΐί\νοοΓά δίααί ίη
άοη ίηάίοαίίνιιδ, ίοηζί] οοηο νοπηαηοηάο ίοοδρΓααΐί
νθΟΤΆϊ£ΆΆί.
Ορίαίίνιιδ. Σ,ίκ. XIX, /?, μύ\ εμψ άιι ίηι : ΐίαιιρορ,
ιιηίο ίΐί εμηιαιι.
ΑΙατε. VI, ιο, ραΓ δαΐ]αίρ, ιιηίο ιιδ^α^αίρ ]ίιίηρΓο.
Οαί. IV, ι(), βαΓηίΐοηα ηιοίηα, ρ&ηζοί αίίΓα ϋία
ιηιίο £αβαίΓΗί]αίάαιι ΧΓίδίιιδ ίη ίζνίδ ...
Κοιη. XΤ, 2$, ηί αιιΐί νίΐμιιι ίζνίδ ιηινοίδαηδ,
βΓορηιιδ, ρίζοδ πηιοδ, οί ηί δί]αίρ ίη ίζνίδ δίΐβαηι ίΓοάΆ\, ιιηίο άαιιοοί βί διιηιαία ΐδηιοΐα ναφ, ιιηά ραίοί
ίιιΐΐο ρϊιιάο ίηη^αΐοίραί.
Ιη(ϋεαίίνιιδ. ΜαΙί/ι. V, 26, ηί ιιδ^α^^ιδ ]αίηρΓο,
ιιηίο ιιδ^ίβίδ ραηα ηιίηηίδίαη ΐίίηίιι.
ΑΙατε. XII, β6, ύί Άϊ ίαίηδνοη ηιοίηαί, ιιηίο ίΐε.
§αΐα^α η]αηάδ ροίηαηδ ίοίιΛαιιΓά ίοίίνο ροίηαίζο.
Ιμε. IX, 2•/, δί.ηά διιηιαί ρίζο ΗοΓ δίαηάαηάαηο
ραίοί ηί ΐίαιιδ]αηά άαιιριι ιιηίο £αδαίηναηά ρίιιάίηαδδιι
^ιιρδ.
ΑΙαη. XIV, ^, }Άή Ραίίπΐδ ίαίΓκψΓο ΐαίδϋάα
αίαΓ ίηιηια, ιιηίο ι]αηι ίη %ηχάΆ ρίδ αιιηιιηιίδίίηδ ^ιιά^ηδ•
Μαίί/ι. V, ι8, ιιηά {ιαίοί ιιδΐοίρίρ ηίηιίηδ ρη
3.\Γ\χΛ, }οίΆ αίηδ αίρραιι αίηπ δίπΐίδ ηί ιιδΐοίρίρ αί νίίοάα, ιιηίο αΐΐαία ναίψίρ.
ο) ΤοΓ ααηάιιίάίη^ ναη ηοί ^οΐί]ΐίίί]άί^ο άίοηοη
ραη, Ιηρο, δνο (ώς) οη διιηδοί (ζοοάΓα αΐδ). Αΐδ ραη
οη βίρο άο βοίοοΐν•οηίδ Ηοββοη ναη όταν, \νοΓάοη ζ\)
^ονοΐ£ά άοοΓ άοη ορίαίίνιιδ; οΓ ίδ άαη δρπύίο ναη
οοηο ίοοΐίοηηδίί^ο οί ναη οοηο ίη άο ίοοΐίοιιιδί οη ίη
Ηοί ηοάοη ίο ΗοΓΗαΐοη ηαηάοϋη^. Βίοηοη ζ\) ίοΓ νοΓίαΐίη£ ναη ό•χε, ώς, οη Ηοββοη Δ], ονοηαΐδ δνο, Ι^οίτοΐίΐίίη^ ορ οοηο νοΓΐοάοηο Ηαηάοΐίη^, άαη \νοΓάοη
ζ•ι] ^ονοΐ^ϋ <.ΐοοΓ άοη ίηάίοαίίνιιδ.
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απηαίοη, ηί ηαιιπη•αίδ ίαιιΓα ριιδ.
Ιοίά. $, ]Ά\\ ραη (όταν) βίφαίρ, ηί δί]αίρ δναδνο
{ιαί ϋιιίαηδ.
Κοί. IV, ι6, ]αΗ ραη (όταν) ιιδδί^^ναίάαιι αί \ζν\$
δο αίρίδίαιιΐο, ίαιη•αίρ οί ]Ά\\ ίη I.αιιάοΐίαίοη αίΐίΐίΐοδ]οη ιιδδί^ναηΐαιι.
/ο/ι. XIII, /ρ, οι βφο (όταν) ναίφαί, ^αΐαιιο]αίρ
ραίοί ίΐί ίηι.
Ιηε. XIV, ιο, αΐί ραη (όταν) ηαίίαίζαιι, αί£α^^αηάδ αηαΐαιηι^οί αηα ραηιηια αίϊιιηιίδίίη δίαάα, οί
βίρο (ό•ταν) φηιαί δαοί ηαίηαίί ριιΐί, ψ•ραί άιι ριιδ...
Ορ Ματε. XIII, 29, δίααί άο ίηάίοαίίνιιδ ηα ραη
(όταν) οιη άο ζοΐίοΓο, οηί\νί]ίοΐβαΓο ίοοΐνοηιδί ααη ίο
άιιίάοη :
δναη ]αη ]ιιδ, ραη ^αδαίηνίρ ραία ναίφαη, ΐίιιηηοίρ
ΐηάίοαίίνιιδ. Μα/ί/ι. VII, 28, ]αη ναφ ραη (ότε)
ιιδίαιιη ]0διικ ρο ναιιΓάα, βίαβπάοάιιη ηιαηα^οίηδ αηα
ΐαίδοίηαί ίδ.
Κοιη. VII, $, ρ£ι" ίό•"5) αιιΐί νο8ιηιι ίη ΐοίΐία, νίηηοηδ ίΓαναιη•ηίο ροδ ραίΓη νίίο{> ναιιΓηίοάιιη ίη ϋριιηι
ιιηδαΓαίηι.
Μαϋ/ι. XI, ι, ]αη ναφ βίρο (ό•τε) ιιδίιιΐΜα 3οδιιδ
αηαβίιιάαηϋίι ραίηι ίναϋί δίροημιηι δοίηαίηι, ιιδηοί δίΐί

]αίιψΓο.
Ματΰ. IV, ιο, ί{, βίρο (ό•τε) ναφ διιηάΓΟ, ίΓοηιιη
ίηα ραί βί ίηα ηιί{ι ριίηι ίναϋβίηι ρίζοκ ^αρΐίοηδ.
Ιια. Ι, .//, ]Άή ναφ δνο (ώς) ηαιιδίάα Αίΐοίδαβαίρ
^οΐοίη ΜαΓίίηδ, ΐαίΐίι& βαΓη ίη φραιι ίζοδ.
/ο/ι. VI, υ, ραηιιη βί{,ο (ώς) δαάαί ναιιφιιη, ηαρ
ά\ι δίροη]αηι δοίηαίηι.
ΙοΊά. ι6, ίρ δνο (ώς) ποίριι ναφ, αίί6φοάιηι δίροηρδ ίδ αηα ηιαΓοίη.
Ιηε. Ι, 44, δαί λΐΐίδ διιηδοί (ώς) ναφ δίίβηα
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^οΐοίηαίδ ροίηαίζοί; ίη αιιδαιη ηιοίηαίηι, ΐαίΐα& ραία
\>Άη\

Ιμ(\ XIX, 4ι, ]αη διιηδοί (ώ;) ηοηνα ναδ, ^αδαίηναηάδ ρο βαιιΓ^ ^αί^Γοί \ή ρο.
ά) ΤοΓ ααηάιιίάίη^ ναη άοη άιιιιΓ άοΓ Ηαηάοΐίη^
άίοηοη ηιίρραηοί οη ορ ί\νοο ρΐααίδοη ιηιίο οη ραηάο,
(ζοοΐαη^ αΐδ, ίοπνί]ΐ) :
Μαίί/ι. IX, ι8, ηιί{:,ραηοί ίδ Γοάίάα ραία άιι ίη,
ραηιη Γοίΐίδ αίηδ φηιαηάδ ίηναίί ίηα
Μαίί/ι. XXVII, ι2, ]ίιη ηιίρραηοί ντοηίρδ ναδ
ίΓαηι ραίηι ^ιιά]αιη ]αη δίηίδίαηι, ηί ναίηΐ αηάηοί.
\γοοΓ ιηοοΓ νοοΛοοΐάοη ναη ηιίρραηοί ζίο 8οηιιΐζο,
(ιοί. 0•ΐΟδδαΓ, ρ. 379•
ιιηίο, Ι,ηε. XVI Ι, 8, ηιαηνοί ηνα άιι ηαηί ηιαί]αιι,
)Ά\\ \Α£Ά\ιΓάΆη9, αηάοαηίοί Γηίδ, ιηιίο ηια^α ]αΗ άπ§1ία.
/ο/ι. IX, 4, ϊ\ς. δΐίαΐ ναιη•ΐ^αη ναιιΓδίνα ρίδ δαηάρηάίηδ ηιίΐί, ιηιίο άα^δ ίδί.
ρ&ηάο, /ο/ι. XII, ^, ^^, ηαιιη ΐοίίίΐ ιηοΐ ΐί\ιηαρ
]η ίζνίδ ίδί. ^α^^ίρ, ραηάο ϋιιηαρ ηα1κιίρ
ραηάο
ϋιιηαρ ηαΐ^αίρ, ^αΐαιΛοίρ άιι ΐίιιηαάα.
Οαί. VI. ιο, ραηηα ηιι ραηάοί ιηοΐ ηίιΐχιηι, ναιιΓΐί)ΆΓη ρίιιρ νίρΓα αΐΐαηδ.
ο) ΤοΓ ααηάιιίάίη^ ναη άο νοΐ^οΓάο ίη ίί]ά άίοηοη
ραη οη δνο ίη άο βοίοοΐίοηίδ ναη 6•τε, έττεί (ζίο ο),
οοηονοηδ Ηρο (έπεί) I.ιιο VII, ι, οη ΆϊΆΓ ρ&ίοί, ΜαΓο.
ΐ, ι4•
Ιμε. VII, ι, βίρο {,αη ιιδηιΐϋάα αΐΐα ρο ναιιΓάα
δοίηα ίη ηϋιιηιαηδ ηιαηα^οίηδ, ^αΐαίρ ίη ΚαίαΓηαιιηι.
Ματε. Ι, ι4, ίρ αίαΓ ραίοί αί^ίθαηδ ναφ }οηαηηοκ,
ηαηι ^διιδ ίη (ταΐοίΐαία.
§ 5ι• ϋο νοοπνααΓάοΐί]ΐίο ζίηηοη \νοΓάοη ίη^οΐοίά άοοΓ ]αβαί οη ]Ά\>Ά\ ηί, ηίβα οη ηίβαί, οη άοοΓ
ίρ οη ηίη; άοζο ί\νοο ΐααίδίο \νοΓάοη ονοη\νοΐ οηΐίοΐ
^οοηιίΐίί, αΐδ ηοοίάζίη οη βί]ζίη ίη άοη ορίαίίνιιδ ρΓ3είοπίί δίααη, οη \νοΐ βί} οοηο ροδίίίονο νοοΓ\νααΓάο ίρ,
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\νοΐΐίο ηίοί άοοΓ οοη νοοιρνοοΓά ίη^οΐοίά \νοΓάοη,
ίοίδ \ναί ααη νοΐο ίαΐοη οί^οη ίδ.
ΟυόΓ ραηάο, άαί οοΐί ίοΓ νοΓίαϋη^ \αη ε! άίοηί,
ιδ Γοιχΐδ ^οδρΓοΐίοη \ή] άο Γοάοη^ονοηάο ζίηηοη
§ 45 2) ο, ^ι ηοί οίηάο.
ϋοη ΆΆ,Γά \'Άπ άι^η νοοηνααπΐοΐί]ΐίοη ζίη ίη ηοί
(τοίίδοη ΐίαη ηιοη ηοί βοδί ΐοοΓοη ΐίοηηοη άοοΓ ηιοάιιδ οη ίοΓηριιδ ίοί ^ΓοηιΜα^ ναιι βοδοηοιι\νίη^ ίο
ηοηιοη ; \ν^ ζιιΐΐοη άοΓηαΐνο άο βοίοοΐίοηίδ ναη άοη
νοοηνααΓάο]ί]ΐίοη ζίη οηάοΓζοοΐίοη,
Ά) αΐδ Ηοί \νοΓΐί\νοοΓά ίη άοη ίηάίαιίίνιιδ δίααί,
β) αΐδ ηρί \\•οΓΐί\νοοΓά ίη άοη ορίαί. ρποδ. δίααί, οη
ο) α!δ ηοί \νοΓΐί\νοοΓά ζοο\νοΐ ίη Ηοοί(ΐζίη αΐδ ίη
βίΐζίη ίη άοη ορίαί. ρποίοι*. κίααί.
α) Ηοί \νοΠί\νοοΓά ίη άοη ίη(ϋοαίίνιικ. ϋοζο νοπη
ΐίοηιί ηοί ίαΐπ)ΐίδί νοοπ Ζοο\νοΐ άο ^οάαοηίο ίη άοη
ηοοίάζίη αΐδ άίο ίη ϋοη ΐ>ί]ζίη \νοπΐί αΐδ \νοΓΐίοΐί]ΐί
^οδίοΐά. Όο ίηάίοαίίνιικ ίη άοη ΐιί]ζίη άιιίάί ηί1•ί
δΐοοηίδ ααη, άαί ααη άο νοοηνααΓάο \νοΓ\ί?Υ\)\ί νοΐι1.ιαη \νοΓάί οί νοΗααη ίδ, ηιααΓ οό\ί άΆί ηίοίδ ΗαΓο
νοΓνιιΐIίη^ βοΐοί. ΐη ϋοη ηοοΜζίη δίααί δίοοάδ άο
ίηάίοαίίνιιδ, ίη οηΐίοΐο ^οναϋοη άο ίηιροΓαίίνιιδ. ϋο νοΓηίηάίη^ραΓίίΐίοΐδ ζίμι ]ίΛιΆ\, ]Ά\>Ά\ ηί οη ηίβαί.
Ιμε. XIV, 26, ]ίΛαι Ηναδ ς•α^ι,πρ άιι ηιίδ ]αη
ηί ήρίρ αίίαη δοίηαηα }Ά\\ αϊροίη
ηί ΓηΆ£
ηιοίηδ Μροηοίκ νίδαη.
Νοιιι. 1 Υ/. ιί,, ίρ ΐαΗαί ραίοί ηί νίΐ]αιι, ραία ία^Ήι
^αφδδ ίηι νίίοάα ραίοί #ορ. ν^ΐ. Ποιη. VII, 2ο.
Νοιη. VIII, ρ, ϊρ ]αβαί Ηναδ αηΓηαη Χηκίαιιδ
ηί Ηαβαίρ, δα ηίκί ί';.
,/,?/ι. XI, ι2, ραηιιΗ ηοριηι ραί 8ί]>οη]οκ ίδ : ίΓαι^α,
]αβ;ιί δΐορίρ, ηαίΐδ ναίφίρ.
Λίατγ. Χ/, 26, ίρ ]Ά\>Ά\ ]\ι$ ηί αίΐοίίρ, ηί ραιι
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(ούδέ) ίιίία \ζνΆΤ δα ίη ηίηιίηαηι αί1οίίρ ίζνίδ ηιίδδαάοάίηδ ίζναΓοδ.
Μαϋ/ι. VIII, 3ι, ϊρ ρο δΐίοΐιδΐα ϋράιηι ίηα ηίραηάαηδ : ]αβαί ιιδναιι•ρίδ ιιηδ, ιιδΐαιιβοί ιιηδ ^αΐοίραη
ίη ρο ηαιΓάα δνοίηο.
2 Κοτ. II, 5, αρραη ]αβαί ηναδ ^αιιπάα, ηί ηιίΐί
/ο/ι. XV, 2ο, ]αοαί ηιίΐί νΓοΐαηι, ]αΐι ίζνίδ ντίΐίαηϋ!.
/ο/ι. VIII, ι6, αρ]ιαη ]Ά\>λ\ άΙο)Ά •ύί, $ίΆ\ιΆ ηιοίηα
διιη)οίηα ίδί.
/ο/ι. VI, 44• ηί ηιαηηα ηια^ φηιαη αί ηιίδ, ηίβαί
αίία, δαοί δαηάίάα ηιίΐί, αφίηδίρ ίηα.
/ο/ι. VI, 6$, άιψο ομρ ίζνίδ {,αίοί ηί αίηκηιιη ηκι^
φηιαη αί ηιίδ, ηίβαί ίδί αί^ίβαη ίηιηια ίΓαηι αίίίη
ιηοίηαιηηια.
/ο/ι. XV, 4, κνο δα νοίηαίαίηδ ηί ηιίΙ^ αΐίΓαη
βαιΓαη Άΐ δίδ δίΐβίη, ηίβα ίδί αηα νοίηαίπνα, δναΗ ηίΗ
^δ, Γ\ϊ\οΆ ίη ιτιίί; δίίιψ.
β) Ηοί \νοΓΐί\νοοΓά ίη άοη ορίαί. ρποδ. ϋοζο νοπη
ναη άοη νοοηνααΓάοΐί]ΐίοη ζίη \νοΓάί ^οβηιίΐίί, αΐδ
ίοίδ φ?ηοοΐ οηζοΐίοΓδ, ΐοιιίοΓ ηιο^οϋ]ΐίδ, ίοίδ άαΧ ΐοιιίοΓ
^οάαοηί \νοΓάί, ηιοοί ααη^οάιιίά \νοΓάοη.
ΐη άο ηιοοδίο ^οναΐΐοη, \ναίιΓ Υιιΐϋΐα ίη άοη
νοοτντΆΆΓά. ζίη άοη ορίαί. ρΓ3?δ. ^οοπήΐίί, βοναί άο
ηοοίσίζίη οοηο ααηηιαηίη^, οοη βονοΐ οίοοηο βοϋοοΐίηιτ.
ϋοζο ίηνΐοοά ναη άοη ηοοίάζίη ορ άοη ηιοάιικ
ναη άοη βί}ζίη οϋ^ί άιιίάοΐί]ΐί ιιίί άίο ρΐααίδοη, \\ααΓ
ί\νοο ορ οΐΐίααΓ νοΐ^οηάο νοοηνααι•άοΐιΐΐίο ζίηηοη, άίο
ονοπ^οηδ οί}ηα ^οηοοΐ ^οΐ^ ζι]η, ώΆΆΓ £ο1Άη£ ναη
άοη νοΓδοηίΐΐοηάοη ηοοίάζίη οοη• νοΓδοηίΐΐοηάοη ηιοάιικ
ηρββοη, αΐδ
/ο/ι. XII, 26,

ροαί ηιίδ

ηναδ αηάΙκ•ιηίρί, πηίΐί

ΐαίδί]αί, )Ά\\ ρ&Γοί ίηι \\ί, ραηιη δα αηάβαηΐδ ηιοιηδ
νίδαη Ηαβαίρ; }ίύ\ ]αθαί ηνακ ηιίδ αηάβαηίοίρ, δνοΓαψ
ίηα ΆίίΆ.
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/ Κου. VII, 8, ρ, αρραη ηψα {,αίηι ιηιηοηίάαηι
]αΗ νίάιινοηι, ^ορ ίδί ίηι, ]ασαί δίηά δνο ίΐί ; ίρ ]αβαί
ηί ^αηαβαίηα δίΐί, ΐίιι^αηάαιι.
Vοπηίίδ ηοί βονοΐ οί άο \>οάοο\\η$τ ηίοί ίοίδ ίο
ΐίοηηοη §•οοίΐ ά.ίί ίη άο ίοοΐίοηιδί \νοΓΐίοΐί]ΐί: \όοΓναΐί, άοο\\ ίοίδ, άζ& αΐδ \νοΓΐίοΐί]ΐί νοοΓ ίο ναΐΐοη ^ονοΓάοΓά \νοΓάί, άαί άοΓηαΐνο δΐοοηΐδ ίη άο νοοΓδίοΐΐίη^
ναη άοη δρΓοΐίοΓ βοδίααί, ζοο ηιοοί ίη ηοί Οτοίίδοη
οοΐί άο νοοηνααΓάο αΐδ οηζοΐίοΓ, αΐδ δΐοοηΐδ £οάαοήί,
\νοΓάοη ααη^οάιιίά οη ίο άίοη οίηάο \νοΓάί άο ορίαίίνιιδ ^οβηιιΐίί. Οοΐί ΐίοηιί ορ οηΐίοΐο ρΐααίδοη άο
ορίαί. ρΓ3Εδ. ίη άοη νοοηνααΓάοΐί]ΐίοη ζίη νοοΓ ίη
νοΛίηάίη^ ηιοί οοη ορίαί. ρΓ3Βδ. ίη άοη ηοοίάζίη, οί
\νοΓάί ίη άοη ηοοίάζίη άο ίηάίο. ρΓ3οδοηδ ^ονοηάοη.
Όο νοοςπλ,•οοΓάοη ζ\]η οοΐί ηίοΓ ροαί, ]αοαί ηί
οη ηίβαί.
Μαϋ/ι. V, 29, ίρ ]αοαί αιι§Ό {ιοίη ραία ίαίηδνο
ηιαΓζ]αί ριιΐί, ιιδδίί^^ ίία ίαη ναίΓρ α£ ριιδ.
/ο/ι. X, 24, ΐίΛαί ριι δι]θίδ Χπδίιιδ, ηίρ ιιηδίδ αηάίΙΙΙ^ίβίΙ.

Ιηε. IV, 3, ]αη ηαρ άιι ιιηιηα άίαοιιΗιδ : ροαί
διιηιι8 δί]αίδ ^ιι{«, ψ{ι {,αηιηια δίαίηα οί ναίψαί ηΐαίβδ.
Ιδίά. ρ, ροαί διηιιιδ δί]αίδ ^ιψδ, ναίΓρ ριιΐί ρίψΓο
άαΐαρ.
/ο/ι. X, .77• η#ιΆ ίΆ\ι)αα ναιιτδίνα αίίίηδ ηιοίηίδ,
ηί §•ίΐΐαιΛοίρ ηιι?;.
Μ<ιπ\ XΙ//, 22, ιιηίο ηιτοίδαηά ^αϋιι\ταχπδ^ιιδ
]αη ^αΐίιι^αρι\ΐιιίοίοίδ, ρη ^ίβαηά ίαίΐίηίηδ ]Ά\\ ίαιιΓαίαηρ άιι αίαίΓζ]αη, ,μΛαί ηιαηίοί^ δίρί, ρη ραηδ
^αναΐίάαηδ (ϋο βοάοοΐίη^ \\ΌΓάί άοοΓ άοη ίηί. ηιοί
άιι ιιίί^οάηιΐίί).
Ματε. XII, πι, ΐαίδαΗ, Μοδοδ ^αηιοΐηΐα ιηιδίδ
]ιαίοί )Ά\>λ\ ηνίδ βΓο{,αΓ ^αάαιι{>ηαί ],1η οίΐοίραί ηοηαί
)ΐύ\ Ι»αΓηο ηί βίΐοί{>αί, οί ηίηιαί βΓοραΓ ίδ ρο ηοη ίδ
]αη ιιδδαί]αί οαΓηα βΓορΓ δοίηαηιηια.
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ΐη άο νοΐ^οηάο ζίηηοη δίααί οοΐί άο ηοοίάζίη
ίη άοη ορίαίίνιιδ οη \νοΓάί ηοί ιιίί άο νοοΓ\ναατάο
νοοιΊνΐοοίοηά §ό\όΐ^ δΐοοηίδ αΐδ ηιοιτοΐί]ΐί: ιτοάαοηΐ.
2 Κοτ. XI, 3ο, ]Ά\>3Ϊ ηνοραη δΐίιάά δί]αί, ραίηι
Μιιΐίοίηδ ηιοίηαίζοδ ηνοραιι (\ναΓο ηοί ηοοάί^ ίο Γοοηιοη, ζοο ζοιι ίΐί, οηζ.).
/ο/ι. VIII, $2, ]αβαί ηναδ ναιιΓά ηιοίη ίαδίαί, ηί
ΐίαιιδ]αί άαιψιι αίνα άα^ο.
ΐη άο νοΐ^οηάο ζίηηοη δίααί άο ηοοίάζίη ίη άοη
ίηάίοαίίνιιδ.
/ο/ι. XII, 47, ]α0 ]αβόά ηναδ ηιοίηαίηι ηαιιδ]αί
ναιιι•άαηι ]Άή (ηί) ^αΐαΛιο]αί, ίΐί ηί δίο]α ίηα.
/ Κοτ. XII, ι$, ι6, ]αβαί φραί ίοίιιδ ραίοί ηί ίηι
ηαηάιιδ, ηί ίηι ρίδ ΐοίΐί:ίδ, ηίΗ αί ραηιηια ΐοίΐία, ηίδί ιι δ
ραΓηηια ΐοίΐί:α? ροαί φραί αιιδο ραίοί ηί ίηι αιι§Ό, ηί
ίηι ρίδ ΐοίΐίίδ, ηί αί ραηιηια ΐοίΐία, ηίδί ιιδ ραηιηια ΐοίΐία?
/ Κοτ. XIII, 2, ]αη ρβίιί ηαοαιι ρΓαιιίοί]αηδ, ]αη
νίί]αιι αΐΐαίζο πηιοδ ρη αΐΐ ΐίιιηρΐ, ]αη ηαοαιι ^αΐαιιοοίη, δναδνο ίαιΓ^ιιιη•α ηιίΐικα^αιι, ΐρ ίιϊαρνα ηί ηαοαιι,
ηί• ναίηίδ ίηι.
ϋο νοΓοηάοΓδίοΐϋη§• \νοΓάί ίη άοζο

ζίηηοη \νοΐ

^οάααη, άοοη άο οοηοΐιιδίο δίααί ναδί (ίΐί οοΓάοοΐ ηίοί
— άο νοοί, ηοί οοΓ ίδ ναη ηοί ϋοηααηι — ίΐί οοη
ηίοίδ); ζίο ονοπ^οηδ άο νοΐ^οηάο §.
Οοΐί ^οοοιιΓί ηοί δοηιδ, άαί ίη οοη• ζοΐίάοη νοοΓ\νααΓάοϋ]ΐιοη ζίη Ι\νοο ίοί οοη• ηοοίάζίη βοηοοΓοηάο
οι(ζίηηοη ναη ηιοάιιδ \νίδδοΐοη; άοζοΐίάο νοΓΐίΐαπη^
§•οΐάί ηίοΓ αΐδ νοοΓ άο βοίΓοΐίΐίοΐί]ΐίο ζίηηοη, ζίο § 5•
/ο/ι. VI, $3, ηίοαί ηιαί]ίρ ΐοίΐί ρίδ διηιαιιδ ηιαηδ
]αη άπ^^ΐίαίρ ίδ Μορ, ηί ηαβαίρ ΐίοαίη ίη ίζνίδ δίΐοαηι.
/ Κοτ. XIV, 24, ίρ ροαί αΐΐαί ρΓαιιίοίμιηά, ίρ
ίηηαί^α§•^αί ηναδ ιηι§αΐαιιορηάδ αίρραιι ιιηνοίδ, ^αδαΐίαάα ίταηι αΐΐαίηι, ιιδδο^•αάα ίταηι αΐΐαίηι.
ο) Ρΐοί •\ΑτοΓΐί\νοοΓά ζοο\νοΐ ίη άοη ηοοίάζίη αΐκ
ίη άοη \>\}7λτ\ ίη άοη ορίαί. ρΓίοίοΓ. •— ϋο ^οάαοηίο,
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νοτναί ίη οΐοη νοοηνααΓάοϋ)ΐίοη ζίη, \νοιχΐί άοοΓ άοη
ορίαί. ρΓεείοΓ. αΐδ οηηιο^οϋΐΐί: ααη^οάιιίά, αΐδ οοηο
νοΓοηάοΓδίοΐΐίη^, \νοΐΐίο δίΓί]ά1 ηιοί άο \νοΛοΐί]ΐίηοί<ΐ ;
άο ηοοίάζίη \ο\άί οοΐί οοοΓ άοη ορίαί. ρποίοπ άζΆΓ\όί οθη ^ονοΐ^ αί, άαί ηιοί ϋο \νοΓΐίοΐί]ΐίηοίά ηίοί
ΟνοΓοΟηΐίΟΙΤιί.

Αΐδ νοο^\νοοΓά, άΆί άο νοοηνααΓάο ίηΐοίάί, \νοπ3ί
οοΐί ΉίοΓ νααΐί ]Ά\\Ά\ ^ονοηάοη; ηίβα ΐίοηιί δΐοοηίκ
οοηηιααΐ νοοΓ :
/ο/ι. XIV, 2, ίη ^απ1α αίίίηδ ηιοίηίδ δαΐίρνοδ
ηιαηα§Όδ Μηά; αρραη ηίΐχι νοδοίηα, ίάρραιι ηο{>]ιιιι
άιι ίζνίδ.
ΐη οοη νοοΐ §τοοίοΓ ααηίαΐ ^οναΐΐοη δίααη ονοη\νοΐ άο \ΌοηνααΓάοΐί]ΐίο ζίηηοη ζοικΐοΓ ίηΐοίάοηά νοο^\νοοΓά, \νααΛί] ορ ίο ηιοΓΐίοη ναΐί άΆί ίη ηο^αίίονο
νοοΓ\νααΓάοΐί]ΐίο ζίηηοη άο οηΛοηηίη^ ηίη δίοοάδ ΆΆτ\
Ηοί βο^ίη ναη άοη ζίη ΐίοηιί, οη ίη ροδίίίονο §οΓο£οΐά άο ίιάνοΓδαίίονο ραΓίίΐίοΐ ίρ ^ονοηάοη \νοΓάί.
Ααη ηοί (τποΐνδοη0 άν βοαηί\νοοΓάί ίη οΐο ηιοοδίο
§•οναΐΐοη ηοί (τοί. ραιι οί αίρραιι; ηοί Μί]ίΙ οοπΙοΓ
οοΐί \νοΐ \νο§.
/ο/ι. V, 46, ]αβαί αΐΐίδ Μοδο ^αΐαιιοίάοάοίρ, ^αραιι- ΐαιΛίάοάοίρ ηιίδ.
/ο/ι. VIII, 42, ηαρ άιι ίηι ]οδιιδ : γϋατά. §ιιρ αίία
ίζναΓ νοδί, ίηοάοάοίρ ραιι Γηίΐί.
Ιια: XVII, 6, ηαρ ραη ίΓαιη•α : ^βαί ηαβαίάοάοί{, ^αΐαιιβοίη δνο ΐίαιιΓηο δίηαρίί;, αίρραιι ]ιιδ ηοροίρ
άιι βαίΓαοα^ηια.
Ιηε. VII, 39• δα Φ νοδί ρΓαιιίοίιιδ, ιιΠαηιροάί
ραιι ηνο ρη ηνίΐοίΐία δο ηίηο δοί ίοΐίί{, ίηιηια, ραίοί
η•αναιιΓΗία ίδΐ
/ο/ι. VIII, ιρ, αηάηοί ^διλκ : ηί ηιίΐί ΐίιηιηιψ
ηίΗ αίίαη ηιοίηαηα; ίρ ηιίΐί ΐαηιροάοί{ι, ρΗ ραιι αίίαη
ηιοίηαηα ΐίιιηροάοίρ.
/ο/ι. IX, 4ι• ι1αρ \ιη }οδιιδ : ίρ ΰϋηάαί νοδοίρ, ηί
ραιι ηαΜίάοάοίρ ίΓαναιιι•ηίαίδ.
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/ο/ι. VIII, 39, ηαρ ίηι ^διιδ : ίρ ο.ιΓηα ΑβΓαηαΓηίδ νοδοίρ, ναιιΓδίνίΙ Αβπιΐιαηιίδ ίανίάοάοίρ.
Κομ. VII, 7, ιηιίο Κιδίιι ηίη ΐίιιηροά]αιι, ηίη νίίορ ηορί : ηί ^αίιτιΐαίκ.
[ο/ι. IX, 33, ηίη νοδί δα ίταηι ^ιιρα, ηί ηιαηίοάί
ίαι^αη ηί ναίηί.
Ματε. XIII, 2υ, ρη ηί ϊΓΆ\ι]Ά ^αηιαιιΓ^ίάοάί ραηδ
άα^αηδ, ηί ραιιη ^αηοδί αίηηιηι ΐοΠ^ο.
ί)ο άίδ]ιιηοίίονο νοοηνααΓάοΐΙ)ΐίο ζίηηοη \νοΓάοη
ίη^οΐοίά άοοΓ ηοί οοπ•οΐαίίονο ]αρρο (εΐ•τε).
Ορ άοη ηιοάιιδ ηοββοη άοζοΐίάε οιιιδίαηάί^ηοάοη
ίηνΐοοά αΐδ \>\) άο ^ο\νοηο νοοηνααΓάοΐί]ΐίο ζίηηοη.
ΐηάίοαίίνιιδ : 2 Κοτ. Ι 6, ίψραη ]ίψρο {ΐΓοίηαηάα,
ίη ίζναΓαίζοδ ^αρΐαίηίαίκ ρη ηαδοίηαίδ
. . . ; ρρρο ^αρΓαίδφιηάα, ίη ίζναΓαίζοδ ^α]ίιΐαίΐιίαίκ
]Ά\\ ηαδοίηαίδ.
2 Κοτ. V, ι3, ιηιίο ρρρο ιιδ^οίδηοάοάιιηι, §Τ•ψα;
ΐαρρο ίιιΐΐαίΓαρΐαηι, ίζνίδ.
Ορίαίίνιιδ (οηι άο βοάοοΐίη^ ιιίί^οάηιΐίί ίη άοη
ηοοίάζίη) : Ρ/ιιΙ. Ι, 27, οί, ρρρο φηιαιι ]αη ^αδαΐηναιι ίζνίδ ]αρρο αΐ^ρΓο, §•αηαιιδριι βί ίζνίδ.
/ Τ/ιε$$. V, ιο, δαοί ^αδναΐί {αλιΓ ιιηδ, οί, ρρρο
δΐοραίηια ρρρο ναΐίαίηια, δαηιαηα ιηϊρ ίηιηια ϋοαίηια.
νοΓ\νίδδοΐίη^ ναη ιηοάιιδ νίηάοη \νί]

/ Κοτ. X, 3ι• ΜΨο ηιι ηιαί]ωρ ]ίψρο άπ^ΐ««ρ
ρρρο ηνα ίαιι]ίρ, αΐΐαία άιι νιιΐραιι ^ιψδ ίαιιΐαίρ.
ΐη άο ΐ1ιοίάο οοΓδίο ΐοάοη ναη άοη άίδ]ιιηοίίονοη
νοοηνααΓά. ζίη \νοΓάοη ί\νοο ^οναΐΐοη αΐδ ηιο^οΐί]ΐί
^οάαοηί; ίη ηοί άοΓάο ΐίά \νοΓάί οΐΐί ^οναΐ, \νααΓοί]
οοη ,^ άοοη » ρΐααίδ νίηάί, αΐδ νοοηνααΓάο ^οδίοΐά;
ναηάααΓ \όοΓ άίί ΐααίδίο άο ίηάίοαίίνιιδ.
§ 52• Ααη άο νοοηνααΓάοΐί]ΐίο ζίηηοη δΗιίίοη ζίεη
ηαιπν άο ίοο^ονοηάο (οοηοοδδίονο) ζίηηοη ΆΆΓ\. ΕΓ
\νοΓάί ιιιί^οάηιΐίί, άαί ίη \νοοΓ\νίΐ ναη οοηο ηαηάοΐίη^, άίο ίηάοΓάααά ρΐααίδ §•π]ρί, οί οηΐίοΐ αΐδ ηιο^οΐψΐί

\
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^οάαοηί \νοΓάί, οοηο αηάοΓο, άίο άοοΓ άο οοΓδίο οοΐοί
οί βοροΓΐί* Καη \νοΓάοη, ίοεη ρΐααίδ νίηάί. VαηάααΓ
οοηο ίο^οηδίοΐϋη^, άίο ίη άοη ηοοίάζίη ηίοί ζοΐάοη
άοοΓ οοηο αάνοΓδαίίονο ραΓίίΐίοΐ ίρ, αΐίοί οί δοηιδ άοοΓ
αίρραιι ιιίί^οάηιΐίί \νοΓάί.
υίί ηο1 νοοΓα%ααηάο ίδ άιιίάοΐί]ΐί άαί ίη άοη
ΗοοΓάζίη άο ίηάη:αίίνιιδ δίααί, οη ίη άοη βί]ζίη άο
ίηάίοαίίνιιδ οί άο ορίαίίνιιδ, Ά\ πΆΆΓ άαί άο Ηαηάοΐίη^
αΐδ \νοΓΐίοΐί]ΐί ρΐααίδ §τ^ροηά οί δϊοοηΐδ αΐδ ιηο^οΐί]ΐί
^οάαοηί \νοΓάί. ϋίί ΐααίδίο ^οναΐ άοοί ζίεη νοοΓ \>\]
άο νοοπνααΓάοΐί]ΐίο ζίηηοη § 5ι, β, ^νοΐΐίοΓ ηοοίάζίη
ίη άοη ίηάίοαίίνιιδ δίααί, οη \νοΐΐίο ζίηηοη ονοη μοοά
ίοί άο οοηοοδδίονο αΐδ ίοί άο οοηάίίίοηαΐο ΐοιηηοη
^οβΓαοηί \νοΓάοη.
Γ)ο νοο§•\νοοΓάοη, \νοΐΐίο άο ίοο^ονοηάο ζίηηοη
ίηΐοίάοη, Δ]η ]αθαί (ίη ηοί ζοο ονοη ^οηοοηιάο ^οναΐ), ραιιη]αοαί (ρ3ιιη ηιοί ηεί οηοϋίίδεηο οα, ^η. XI, 25),
]α0αι }ΆΉ (ε•( καί, καν, — καί \νοΓάί ίη ηοί (τοίίδεΗ
οοΐί \νοΐ οηνοΓίααΐά ^οΐαίοη, ζοοάαί οηΐίοΐ ]αοαί δίααί),
]αΗ ]αθαί οη οοηηιααΐ δνοραιιη οί (2 ΚοΓ. ΧII, ι5)•
/ Κοτ. IX, 2, ]Ά\)Ά\ αηραΓαίηι ηί ίηι αραιιδίαιιΐιιδ,
αίρραιι ίζνίδ ίηι.
2 Κοτ. IV, ι6, ίηιιη ρίδ ηί ναίφαηι ιιδςτιιφαηδ,
αΐί ραιιη]αθαί δα ιιίαηα ιιηκαΓ ηιαηηα ίΓαναΓφαάα, αίρρ3ιι
δα ίηηιιτηα αηαηί^αάα άα^α ]Ά\\ άα^α.
Σ&είτ. IV, ά. ]αη ραιιΐη•αβαί ιιδ ηίηιίηα αηα αιΓραι ίη ηιαηηο ^αΓοηδηαίδ ο,ίΙηι, αΐίοί ηί ρο ηαΐάίδ
αίΓροίηδ ναδ.
/ο/ι. XI, 2$, δαοί ^αΐαιιοοίρ άιι ηιίδ, ραιιη ^αβα- άαυρηίρ, ΐίθαΐά.
2 Κοτ. XIII, 4, αρραη ]αθαί ]αΠ ιιδηΓαηιίρδ ναδ
ιιδ δίιιΐίοίη, αΐίοί ΐίθαίρ ιιδ ηιαηΐαί ^ιιρδ.
5&είτ. IV, ε, ίρ δα ιιδ ηίηιίηα ο,ιιηιαηα, ]αοαί ίη
ΐοίΐία νίδαη ριιΗία, αΐίοί ιι&Γο αΐΐαιηι ίδί.

Ιηε. XVIII, 4, $, ]αβαί ρΗ 8^•Ρ ηί ο^ ]αΗ
ηιαηηαη ηί αιδία, ίρ

ίτανοίία ρο.

- 76 2 Κοτ. XI, 6, γϋαΐΛ ιιηηΓαίηδ ίηι ναιιΓάα, αΐίοί ηί
ΐίιηι^α.
2 Κοτ. V, ι6, ίρ ]αβαί ιιίΤίιζηροάιιηι Η ΐοίΐία
ΧΗδίιι, αΐίοί ηιι ηί ραηαδοίρδ ηί ΐίιιηηιιηι.
2 Κοτ. VII, ι2, ίψραη ]αβαί (εί κα() ηιοϋάα, ηί
ίη ρ!δ αηαηιαη^αηηϋηδ, ηί ίη ρίδ αηαιηαηίίάίηδ, αΚ άιι
^αβαίΓΗί]αη ιιδάαιιάοίη ιιηδαΓα.
/ο/ι. VIII, ι4, ]αΗ ροαί ίΐί νοίίνοφα βί ηιίΐί
δίΐβαη, διηιΐα ίδί δο νοίίνοάίρα ιηοίηα.
2 Τίηι. II, $, ]αη ρ^η ]3\υ.χ\ ηαίίδίοίρ ηναδ, ηί
νοίραάα, ηίβα νίίοάοί^ο οήΐίίρ.
2 Κοτ. VII, 8, ρ, )Ά\\ ]Ά\ιΆΐ ίάτοί^οάα, . . •
ηιι ία^ίηο.
2 Κοτ. XII, /ι, ιηιίο ηί ναίηΐαί ηιίηδ η&βαίάα
ραίιΏ ιιίαΓ ηΊιι ίψαιιδίαιιΐιιηι, ]•αη ]α&Ά\ ηί ναίηΐδ ίηι.
ΙΙιά. ι$, αρραη ίΐί ΐίψαΐο&ο ίπιφιιια ]αη ίΓαηίηιαάα ίαιιΓ δαίναΐοδ ίζναΓοδ, δνορλιιη οί ιιίαπυ,δαιι
ίενίδ ίπΐοηάδ ηιίηδ ίπ]οάα.

ΌΕΚΌΕ ΗΟΟΡΙΒΤυΚ.
ϋε

οηΐ»ερεΙ&ΐάο \νϊ]ζ6.

§ 53• Vοπηίίδ ηίοΓ οηΐίοΐ δρΓαΐίο ίδ ναη άοη
ίηϋηίίίοί, \νοΐΐί οοη• βί]ζίη νβΓναη^ί, ΐίαη ζοο\νοΐ άο
αΐδ ζοΐίδί. ηααηι\νοοΓά ορίΓοάοηάο ίηϋηίίίοί, βί]ν.
Ματε. IX, ιο, ηνα ίδί ραία ιιδ άαιιραίηι ιιδδίαηάαη, αΐδ <.ΐο ίηίίηίίίοί, άίο βί] ηιιΐρ\νοΓΐί\νοοΓάοη νοΰΓΐίοιηί, βιιίίοη βοδοηοιι\νίη^ βΐηνοη, βί]ν.
Μαίί/ι. V, 36, ιιηίο ηί τλΆ£Χ. αίη ία\^ΐ ηνοίί
αίρραιι δναΓί \ταίαιψιη ; οί
ΛΙαέί/ι. XI, /./, δα ίδί Ηοϋακ, δαοί δΐίιιΐάα φηιαη.

\
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Όο ίηβηίίίοί άίο οοη• ζίη νοΓναη^ί, ΐίαη
ΐ. άο ρΐααίδ ναη οοη οηάοηνοτρ βοΐίΐοοάοη,
II. άο ρΐααίδ ναη οοη ΓοοΗίδίΓοοΐίδοΗ νοοηνοΓρ
ίηηοηιοη,
III. Ηοί ^ονοΐ^ οί άο \νοΓΐίίη^ ααηάιιίάοη,
IV. ίοί ααηάιιίάίη^ ναη Ηοί άοοΐ άίοηοη,
V. ααηάιιίάοη, ίη \νοΐΐί ορζίοΗί άο ζοΐίδίίιηαϋ^Ηοίά
οί άο Ηοοάαηί^Ηοίά ζίοη οροηβααΓί,
οη VI οοηο ^ονοΐ^ίΓοΐίΐίίη^ ααη(ΐιιίάοη.
§ 54• ΐ• ϋο ίηϋηίίίοί αϋο άο ρΐααίδ ναη ηοί οηάοηνοΓρ βοΐίΐοοάί.
ϋοζο ΐίοηιί οηΐίοΐ νοοΓ \>\} οηροΓδοοηΐί]ΐίο ιιίίάηιΐίΙαη^οη, νοπηίίδ ηοί ίοοη ααη ί\νί]ίΌΐ οηάοΓηονί^
ίδ, οί \νί] άοη ίηίίηίίίοί ζοηάοΓ αΓίίΐίοΐ \νοΐ αΐδ \νοιίί\νοοΓάοΐιΐΐίοη νοΓιη ηιο^οη ααηιηοΓΐίοη ίη ζίηηοη αΐδ
ΡΜί. Ι. 2ι, αρ{ιαη ΓΓιίδ ϋοαη Χπδίιιδ ίδί ρΗ
§Ό£νίΐίαη ^αναιιΓΐίί.
ν^ΐ. νοοΓίδ § 4θ 2°; ζιο οοΐί Ααηηι. 2.
ϋοΓ^οΐί]ΐίο οηροΓδοοηϋ]ΐίο ιιίίάηιΐΛίη^οη ηγη. :
(ΐαιι^,
2 ΊΊ•ιη. II, ι4, ναιιΓάαιη νοίΗαη άιι ηί ναίηίαί άαιι^.
£ορ ίδί,
Ματε. VII, 2•/, ιιηίο ηί ^ορ ίδί ηίηιαη Ηΐαίβ
βαΓηο }ίύι ναίΓραη Ηιιηάαηι.
Οαί. IV, ι8, αρραη ^ο{, ίδί αΐμιηοη ίη ^οάαιηηια
δίηίοίηο.
βαίίζο ίδί,
/ο/ι. XVIII, ι4 , βαίίζο ίδί αίηαηα ηιαηηαη ίΓα•
ηίδί]αη ίαιιΓ ιιιαηα^οίη.
/ Κοτ. VII, ρ, βαίίζο ίδί αιιΐί ϋιι^αη ραιι ίηίιιηάηαη.
.£ΆΑθ\ι ίδί,

5Μείτ. Ι, ε (ηιοί άοη ίκχ. οιιηι \ηΐ.), ^ίΜ3οβ ηιι
ναδ ηιαιδ {ιαηδ
αίϊΓα δνοδαηιηια νίΐ]ίη
^αφδδαηδ ναίφαη ηαδ]αη(ϋδ ΐαίδοίηαί.
5&είτ. III, ε (ίαιι]αη ίδ νοΓζ\νο^οη), δναδνο ^αάοβ
ρ&ηδ αίαπηίίοη ηιιηιαηάαηδ.

- 78 Τϋ. II, ι (Γοφαη ίδ νοΓζ\νο^οη), ίρ [ηι Γοάοί
{χιίοί ^αάοί ίδί Ρ\ζί\\ ηαίΐοη ΐαίδοίηαί
αζοίίζο ίδί,
Ματι\ X, 2$, αζοίίζο ίδί ιιΐβαηάαιι [ιαίΓΗ {ιαίΓΐίο
ηο]:>ΐοδ ^αΐοίραη {>αιι ^αβί^αηιιηα ίη {>ίιηΐαη^απΙ]•α
§ιφδ ^αΐοίραη.
Ματε. II, ρ (π\οί άιι), ΗναραΓ ίδί αζοίίζο άιι ηίΡΆη {ιαηιηια ιιδΐίρίη
Ιηε. XVI, ιγ (ιηοί αοο. οιιιη ίηί.) ίρ αζοίίζο ίδί
ηίηιίη ]Ά\\ αίφα ηίηάαΓΐοίραη {:,αιι νίίοάίδ αίηαηα νπΙ
^αάηιιδαη.
Γα[ήζο ίδί,
Ζ//γ. XνΐΙI, 2$, πφίζο αΐϋδ ίδί ιιΐβαικΐαιι {ΐαίΓΗ
{ιίιίΓΐίο ηο£ιΐοδ {ιαίΓηΐοίραη ]χιιι ^αβί^αηιηια ίη {πιιάαη£ΆΓά)Ά §ίψδ ^αΐοίραη.
α§1ιι ίδί,
Ματε. Χ, 24, Ηναίνα α^ΐιι ίδί {ιαίηι Ηιι\^αηάαηι
αίαΓ ίαίΗαιι ίη }1»ιιάαη^απΐΐα ^ιψδ ^αΐοίραη.
ιιίΐΌ ίδί,
2 Κοτ. IX, ι (ηιοί άιι), α{φαη \ι\ αηάβαΗίί [ιαίοί
ΓαΗίοάα άιι νοίΗαίηι ιιίρ ηιίδ ίδί άιι ηιοΓΐαη ίζνίδ.
ηιοίη ίδί,
Ματε. Χ, 4ο, (ηιοί άιι), ίρ ΡΆΙΆ άιι δίίαη αί ίαίΗδνοη ηιοίηαί αίρ{~ιαιι αί Ηΐοίάιιηιοίη ηίδί ηιοίη άιι φβαη.
§•αΓαίΗί ίδί,
2 77/<•ί.ί•. /, 6, ]ίΛαί ^αΓαίΗί ίδί αί §ίψα ιιδφΐάαη
\>Ά\τλ ^αρΓοίΗαηάίιηι ίζνίδ αμ^νίρα.
Γηοΐ ίδί,
Νοηι. XIII, ιι, (ιηοί αοο. οιιιη ίηί.), ]αΐι [,αία νίίαηάαηδ [,αία {,οίηδ, {κιίοί ιηοΐ ίδί ιιηδ ]ιι ιιδ δΐορα
ΙΙιΎοίδαη.
^αΐοίΐ•ίαίάα,
/ Κοτ. I, 2ι, ^αΐοίΐίαίάα ρτφα ραίιΉ {,ο άναΐίρα
ρίζοδ ναίΐαηιοΓοίηαίδ ^αηαδ]αη ραηδ ^αΐαιΛ]αηάαηδ.
Κοί. I, Π), ιιηίο ίη ίηιιηα ^αΐοίΐίαίάα αΐΐα ίιιΐΐοη βαιιαη.
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αηαναίφδ νακ,
/ Τ/ιπ$. ///, 4 (ιΏοί άιι), αηαναίΓ{ι νακ ιιηρ άιι
νίηηαη α^ΐίροδ.
§ 55• II• ΐ•*ο ίηϋηίίίοί, άίο άο ρΐααίδ ναη οοη
ΓοοΗίΜΓοοΐίδοη νοοηνοιρ βοΐίΐοοϋί.
ϋοζοη νίηάί ηιοη :
α) ηα \νοΓΐί\νοοΓάοη, άίο οοη « ^ονοη », οοη « νοΓ.
ΐοοηοη > ίο ΐίοηηοη ^ονοη,
§ιβαη,
Λίαϋ/ι. XXV, 42, ιηιίο ^Γοάα^δ ναδ ρη ηί ^οβιψ
ιιπδ Γηαί]αη.
Μαη. V, 43, π&ίΗαίί ίζαί ^ίβαη ιηα^αη.
Ζ«γ. /, ϊ3, γ4, οί ^οβί ιιηδίδ ιιηα^οίη ιιδ ηαηάαιι
ίί]αηάο ιηιδαΓαίζο ^αΐαιιδίάαίηι δΐίαΐΐίίηοη ίιηηια.
/ο/ι. VI, 3ι (ηιοί άιι, ίοΓ ααικΐιιίάίημ• ναη άο ΐν?άοοϋη^), ηΐαίί ιιδ ηίηιίηα ^αί ίηι άιι ηιαί]αη.
Κοί. Ι, 2$ (ηιοί άιι, ίοΓ ααηάιιίάίη^ ναη άο βοάοο
ϋη^), ρίζοζοί ναψ ίΐί αηάβαηΐδ οί Γα§ίηα ^ιψί; {ιαίοί
^ίβαη ίδί ηιίδ ίη ίζνίδ άιι ιιδίιιΐ^αη ναιιΓά ^ιψδ.
αί^ίβαη (ονοΓ^ονοη, ονοΓΐονοΓοη).
λίαΙί/ι. XXVI, 2 (ιηοί άιι, ίοΓ ααηάιιίάίη\τ ναη
άο ΐχκΐοοΐίη^), δα διηιιιδ ηιαη?, αί^ίβίυΐα άιι ιιδηΓαιιπ'αη.
η•α^ίοαη (νοΗοοηοη),
Ρ/ιίί. Ι, 29 (ά\ι βοηοοΓί \Α) ίηιηια = ίη ηοηι),
ίζνίδ ίΓα^ίβαη ίδί ίαιιΓ Χηδίιι, ηί ραίαίηοί άιι ίηιηια
μ•αΐαιιβρη, αΐί ρη {,αία ίαιιΓ ίηα νίηηαη.
β) ηα « βο^οοΓοη »,
ιταιΓη]αη,
Αη(: VIII, 2ο, αί{,οί {,οίηα ]αη 1η•ορηιιδ {ιοίηαί
δίαηϋαικΐ ιιία ^αδαίηναη {πιΐί £αίΓη]αη(ΐοηα.
Ιμε. XV, ι6, ]αη §•αίπιίοΐα δαά ίίαη ΗαιιΓηο.
2 Κοτ. V, 2, οαιιαίηαί ιιηδαΓαί {,ίζαί ιιδ Ηίηιίηα
ιιίαΓηαηιοη ^αίΓη]αηάαηκ.
/ 7Ίκξ$. III. 6, γλ\ ραίοί ι(αηιίηρϊ ιιηδαΓ ηαβαίρ
$τοά δίηίοίηο §•αίΓη]αηάαη<; ιιηδ ^ακαίηναη δναδνο }αη
νοίδ ίζνίδ.
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ΐιιδίιι Ηαβαη,
ΡΙιίί. Ι, 2^, ΐιιδίιι ηαβαηάδ αηάΐοίηαη ]αη ηιίρ
Χπδίαιι νίδαη.
ο) ηα \νοΓΐί\νοοΓάοη, ά\ο οοη « ηοροη οη νΓοοζοη », οοη « ^οΐοονοη οη \νοίοη » ιιίίάηιΐί:ΐίοη ; άαί
νοΐο άοζοΓ \νοΓΐί\νοοΓάοη οοΐί οί οη ραίοί ηα ζίοη
ηοΐΛοη, ίδ Γοοάδ ^οοΐοΐίοη.
νο^αη,
Ιιιε. VI, 34• ]αη ]αοαί ΐοίηνίά ίΓαηι ραίηιοί νοηοκί
αηάηίηιαη, ηνα ίζνίδ ΐαιηιο ίδί?
ΡΙήί. II, 23, ραηιιη ηιι νοηρ δαηφαη βϊρο §•αδαίηνα ηνα βί ηιίΐί ίδί διηιδ.
/ Κοτ. XVI, / (ιηοί αοο. οιιηι ίηί.), ιηιίο νοηΐα
ηιίΐί ηνο ηνοίΐο δαΐ]αη αί ίζνίδ.
νοη ηαοαη,
2 Ιίοτ. X, ι$, αρραη νοη ηαοαηι,
. . . ίη ίζνίδ ηιπαΐηαη.
ο^αη (ζίε § ,μ» Ααηηι.)
Ματε. IX, 32, ί{ι οίδ ηί ίΓοριιη ραιιηηα ναιιπΐα,
]αΗ οηΐοάιιη ίηα ίταίηηαη. V^ΐ. Σλκ. IX, 4$•
Κοηι. XIV, 2 (^οοοΗοοίά αοηίοη) διιηιδ Γαίηίίδ
^αΐαιιοοίρ ιηαφιη αΐΐαία.
Ιμε. XX, 6 (ηιοί άοη αοα οιιηι ίηί.), ίη^£τναβα
^αΐαιιο]αηά αιιΐί αΐΐαί }οηαηηοη ρΓαιιίοίιι νίδαη.
Γαη^αη,
Ρ/ιίί. III, 7 (ηιοί άοη αοο. οιιηι ίηί.), αΐίοί ραίοί
ναδ ιτιιδ ^αναιιΓΐίί, ραίιιΗ Γαηηηΐα ίη Χήδίαιιδ δΐοίρα
νίδαη.
£&είτ. VIII, ίι, Ά\ί ηιαίδ δίΐάαΐοίΐ^αηάαηδ ίΓαιη•ίηδ
ΐαίδοίη δνίΐαηιραβα, ίη αΐΐαίηι αΐαηιαηηαηι ίαιιΓανίδαη
Γαηηίάοάιηι.
ριι^ΐ^αη (ροΓδοοηΐίΐΐί : ηιοοηοη, δοηί]ηοη),
Ιηε. VIII, /,ν, ]αη δαοί ηί ηαβαίρ, ρη ραίοί
ριΛ^ΐίοφ ηαοαη, αίηίηιαάα αί ίηιηια.
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/ο/ι. XVI, 2, αΐίοί ηίηιφ ηνοίΐα, οί δαηναζιιη
ίζοί ιιδφιηίρ ίζνίδ, [ιιι^^ΐίοφ ηιιηδΐα δα^αη §•ιψα.
Οαί. VI, 3, Φ )Ά\ιηΛ {ηι^οφ ηναδ ηνα νίδαη
ηί ναίηί νίδαηάκ, δίδ δίΐβίη π\'φ]αηιαΓζοίηδ ίδί.
Ηιι^αη,
Ιηε. II, 44 (ιηοί ϋοη αοο. οιιηι ίηί.), Ηιι§^αηάοηα
ίη ^αδίη^αηι ίηα νίδαη ηοηιιηι άίι^ίδ νί^.
/ 77///. VI, $, Ηιι^•αηάαηο ίαίηιι^ίιναιιΓΐίί νιδαη
£Ά£\ιάο\η.
άοη^αη,
ΡΙιίί. III, 8 (ηιοί άοη Άοο. οιιιη ίηί.), αΐΐ άοηη•α
δΐοίρα νίδαη
]αη άοηπ'α δηιαΓηοδ νίδαη
αΐΐαία.
^αάοιιι]αη,
Ματε. XIV, 64 (ιηοί αοο. ο. ίηί.), [ιαηιη οίκ αΐΐαί
^αάοηιίάοάιιη ίηα δΐίιιΐαη νίδαη άαιψαιι.
νίίαη,
/ Τ/ιΛί.τ. IV, 4• οί νίίί ηναηίζιιη ίζναηι (ταδίαΐάαη
δοίη ΐίαδ.
Ιηε. IV, 4ι (ηιοί άοη αοα οιιηι ίηί.), ιηιίο νίδδοάιιη δίΐοαη ΧΓίδίιι \ι\Ά νίδαη.
ά) ηα \νοΓΐί\νοοΓάοη, άίο οοηο \νααΓηοιηίη^ άοΓ
ζίηηοη ιιίίάηιΐίΐίοη,
^αδαίΗναη,
Ματε. XIII, 2ρ (ηιοί άοη αοο. ο. ίηί.) δναη ρη
]ιιδ, ΡΆ\χ £Ά$Άύ\ν•φ {ιαία ναίιφαη, ΐίιηιηοίρ. . .
/ο/ι. VI, 62 (ιηοί άοη αοο. οιηη ίηί.) )Ά\ια\ ηιι %αδαίΗνίρ διηιιι ηιαηδ ιιδδίοί^αη {«άοί ναδ ίαιιιφίδ?
Μαϋ/ι. V, 28 (ηιοί άιι, ίοΓ ααηάιιίάίη^ άοΓ βοάοοϋη^) α[φαη ίΐί φφα ίζνίδ {ιαίοί ηναδιιη δαοί δαίΗνίρ
ηίηοη άιι ΐιιδίοη ίζοδ, ]ιι ^αηοπηοάα ίζαί
αίδαίηναη (ίοοζίοη, άαί ηίοί, ζίο § 42 Ααηηι.),
Μαϋ/ι. VI, ι, αίδαίηνίρ αηηαίοη ίζναΓα ηί ίαιιρη
ίη αηάναίφ)α ηιαηηο.
ίηδαίην<ιη (ίοοζίοη, άαί; ζοΓ^οη, άαί),
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1.ηγ. /. 2$, {«ίοί δνα ηιίδ ^αίανίάα ίπιιι^ ίη άα§ό.ηι {ιαίιηοί ίηδ&ην αίηίηιαη ίάνοίί ηιοίη ίη ιηαηηαιη.
ηαιιδ]αη, οηΐίοΐ :
Ρ/ιίί. II, 26 (ηιοί άοη αοα ο. ίη£), ίη ]ίίζοί ηαιιδίάοάιψ ίηα δίιιΐίαη.
ο) ηα \νοΓΐί\νοοΓ(ΐοη άίο οοη , ηιοάοάοοΐοη »
ιιίίάηιΐίΐίοη.

ψ[ιαη.
Μαίί/ι. V, 34, α[Φαη Ηί φ{χι ΐζνι$ ηί δναΓαη αΐΐίδ.
Ιύϊά. 3ρ, Ψ ϋε φΙ)α ίζνίδ ηί αηοIδίαηάαη αΐϋδ
{Ίαιηηια ιηιδοΐ]ίη.
Κοτη. XII, ^, ηίρα αιιΐί
ηί ηιαίδ
ίπψ]αη ραιι δΐίιιϋ ίπφ]αη. . .
Ματε. VIII, 27 (ηιοί άοη αοα ο. ίηί.), ηναηα φ{>αηά ηιίΐν ηιαηδ νίδαη?
Ιδιά. 2ρ (ηιοί Ά. ο, ί.), αρ]ιαη ,μιδ ηναηα ηιίΐί ηί{ίίρΐ νίδαη?
Ματε. XΤΙ, ι8 (ιιιοί α. ο. ί.), φφαηά ιιδδίαδδ ηί νίδαη.
Ιηε. IX, ι8 (ιηοί α. ο. ί.) Ηναηίι ηιίΐί φφαηά νί8αη {>οδ ιηαηα^οίηδ?
/υ/ι. XII, 20 (ηιοί α. ο. ί.), ηιαηα^οί {\ιη . . .
ηιψιηι ]χ•ίηνοη ναίφαη.
ιηοΐρη,
/ Κοτ. ί*, //. •φ ηιι ^αιηοΐίάα ίζνίκ ηί οΐαικΐαη.
2 Κοτ. ΤΎΙ, ι2 (ηιοί άιι ίοΓ ααηάιιίάίη^ ν. η. άοοΐ),
α]ψαη ]αβαί ηιοϋάα, ηί ίη [ιίδ αηαηιαηί)αηάίηκ, αΐί άιι
^αοαίΓΗ^αη ιιδάαιιάοίη ιιηδαΓα.
ΓΟά]αη.
Ιιη: Ι, γο, δναδνο Γοάίάα {>αίΓη ηηιΓψ ....
. . . ^ίηαη ηαδοίη ιιδ ηρηάαηι ιηιδαΓαίηι.
§αίοίηαη,
IΑιε. Π, 26, )ζΛ\ ναδ ίηιηια ^αίοίηαη ίΓαηι αηηιίη
^αηιηια νοίηίη ηί δαίηναη άαιι{ΐιι.
αηάηιιΐΐαη,
Ερ/ι. III, 5 (ηιοί αοα ο. ίηί.) δναδνο ηιι αηάηιιΐψ
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νίδαη {πιιάοδ ^ααΛ]αη5

.

.

.

/ο/ι. XIII, 38, ιιηίο {χι ηιίΐί αίαίΐίίδ ΐίιηιηαη
{>Πηι δίιψαηι.
ΐαίδ]αη (δ(δάσκε(ν, άοοοΓο),
5&είτ. V, ί/, Ά\ί ^αΐοίΐία δνοηρα ιιδ^ίβαη ιιηδ
ΐαίδοϊρ.
δίΐί ΐαίδ]αη (μ,ανθάνε(ν, άίδΟοΓο),
/ Τίιη. }*. ι3, ίψρζιη δαηιαηίι ]αΐ1 ιιηναιιΓδίνοηδ
ΐαίδ]αηά δίΐί {ιαίΓη^α^^ίιη ^απϋηδ.
δίΐί §•αΐαί•^αη (^οθάνϊιν),
ΡΗίί. IV, ιι, ιιηίο ίΐί ^αΐαίδίάα ηιίΐί ίη ραίηιοί ίηι
^αηοηίρδ νίδαη.
ΐοίδαη,
ΡΗίί. IV, ι2, ΐαίδ ]αΐι ΐιαιηιρη ηιίΐί, ΐαίδ ]αΗ ιιίαταδδαιι ηαβαη.
^αηίιιιαη (•.οοΓοη),
/ Κοκ IV, 6, οί ίη ιι^ΐίίδ ^αηίιιιαίρ ηί ιιίαΓ ραίοί
^αηιοΐίρ ίδί ίΓαρ]αη.
ί) ηα \νοΓΐί\νοοΓάοη, άίο οοη « ^οβίοάοη οη νοι>
βίοϋοη •>, οοη « νοΓοοΓΐονοη » οη οοη « νοΓζοοΐίοη »
ιιιίάηιΐίΐίοη.
Ηαίίαη,
Μαϋ/ι. VIII, ι8, }οκιικ ηαίηαίί ^αΐοίραη δίροη]αηδ ηίηάαΓ ηιαΓοίη.
Μαίί/ι. XXVII, 64, ηαίί ηιι νίίαη ραηιηια ηΐαίνα
ιιηά ραηα ρΗφαη 6α^.
Ματε. V, 43• ]αη η&ίηαίί ίζαί ^ίβαη ηιαίρη.
(οοΐί ^αΗαίίαη, βοΐονοη, οη αηάηαίίαη, βοΐιμΐοη,
Ματε. XIV, ιι, ρη ^αηαίηαίίιηι ίηιηια ίαίηιι ,φβαη.
7/7. /, ι6, ^ιψ αηάΗαίίαηά ΐίιηιηαη).
αηαβίιιάαη,
λΐατε. VI, 2γ, )αη διηιδ ίηδαΓηIΐαηάκ δα ρίιηΐαηδ
κραίΐίιιΐαίιιΓ αηίΛίιιψ βπ^μ•αη ηαιιβίρ ίδ.
Ματί•. VIII, 6, ]αη αηαβαιιρ ρίζαί πηαηα^οίη
αηαΐίιιηι^αη αηα αίφαί.
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Ζ«γ.

VIII,

2ρ,

ιηιίο

αηΛαικΐ

αΗηιίη

ίιαηιηια

ιιηΐιΓαίιιμη ιιδ^α^αη Άϊ ΡΆιώΓώΆ ιηαηη.
/ Τιπι. VI, ι3, ι4 ίηιοί Ά0ο:• ε• ίηί•), ^^ήιάα
ίη αηάναίφ]α ^\ψδ
ίαδίαη {π& [ιο αηαβιιδη. . .
Σια: IV, ιο (ηιοί άιι ίοχ ααηάιιί<ϋη^ ναη άο βο
άοοϋη^), α^§ιΐιιηι δοίηαίηι αηίΛίιιάίρ βί [ίιιΐί άιι ^αίΈιδίαη {ιιιΐί.
ιιδΐαιιο]αη,
Μαϋ/ι. VIII,

2ι,

ίΓαιιρ,

ιιδΐίιιιβοί ηιίδ ίηιηιίδί

^αΐοί]ίιαη ]αΗ ^αίΐΐΗαη αίίαη ηιοίηαηα.
ΙΜά. 3ι, ιιδΐαιΛοί ιηιδ ^αΐοίραη ίη

\ιο \\ΆιΓάΆ

δνοίηο.
Μαη. X, 4, Μοδοδ ιιδΐαιΛίάα ιιηδίδ βοΐίοδ αίδαίοίηαίδ ποΐρη )Ά\\ ίιΛοίαη.
/ Τ/Ί/ι. Π, ι2, ίρ ^αΐαί^αη ηίηοη ηί ιιδΐαιι^α,
ηί ίΓαιι]ίηοη ϊΆ\ιϊΆ νύΓΆ, Ά1ί νίδαη ίη {κιηαίηαϊ.
ΐοίαη,
Μιϋ/ι.

VIII, 22 (ηιοί α. ο. ίηί.), ΐοί ^αηδ άίπι-

{ιαηδ ηΊηαη δοίηαηδ άαιψαηδ.
Ματε. VII, 2γ, ΐοί ίαιιφίδ δαάίι ναίφαη \>ΆγλΆ.
Ιηε. XVIII, ι6, ΐοίίρ Ρο βαΓηα §Έι^^αη άιι ηιίδ•
ίΓαΐοίαη,
Ματε. Ι, 34, ηί ίΓη3αίΐοί Γοά)αη [κιδ ιηιηιιφοηδ.
Ιιιε. VIII, βι, φιηαηάδ \ιΆη ίη ^αΓάα ηί ίΓαΐαίΐοί αίηοΗιιη ίηη^α^^αη.
ναη•αη (\νοΓοη, ηίοί νοΓοοΓΐονοη, νοΓηίικΐοΓοη),
/ Τ/ιύ$$. II. ι6, ναηαηάαηδ ιηιδ άιι {ιίικΐοηι Γοά]αη οί ^αηίδαίηα.
\ήά}ΆΏ,
ΑΙατε. V, /7, ρη άιι^ιηιηιηι βίάΐαη ίηα §•αΐοίραη
ηίηάαΓ ηιαΓΐίοδ δοίηοδ.
Ιη*. VIII, 77, ]αη βοάιιη ίηα αΐΐαί ^αιι]αηδ ])\ζο
(τίηΜαΓοηο ^αΐοίραη ίαίιτα δίδ.
Ιηε. IX, ,7,'?, βίφα [ιιιΐί1 ίηδαίηναη άιι διιηαιι ηιοίηαιΠηια.

Κο»ι. XII, ι, \>\&γ\ ηιι ίζνίδ
ιιδ^ίβαη
ΐοίΐία ίζναΓα δαιιά φναηα νοίηαηα ναίΐα ^αΐοίΐίαίάαηα
2 ΤΙιε$$. II, ι,
άιι 2 ηί(ιιιοί
δρΓαιιίο
άιι), να£]αη
α{,{ιαη ίζνίδ.
βίφαηι . ίζνίδ
.
ιικβίάαη (νοοΓ ιι.Φίφαη),
Κοηι. IX, 3, ιιδβκία αιιΐί αηαραίηια νίδαη δίΐβα
ίΐί αί Χπδίαιι ίαιιΓ βΓορπηιδ ηιοίηαηί;.
^) ηα « ζοοΐίοη, ίταοΚίοη » (ζητείν).
δοΐί]αη,
Ματε, XII, ι2, ]αΐι δοΐίίάοάιιη ίηα ιηιά^Γοίραη.
Ιλιε. VI, /ι?, ]αη αΐΐα ηιαηα^οί δοΐαάοάιιη αίίοΐίαη ίηιηια.
Ζίο ηιοοΓ νοοΛοοΐάοη 8οηιιΐζο, ρ. 293•
/ο/ι. VII, 4 (ι7Ιοί α00• ε• \η^•) ]αη δοΐίοίρ δίΐί
ιιδΐαηιραηα νίδαη.
η) ηα « ναη ίοίδ ηοιιάοη, ΐίονοΓ \νίΐΐοη »,
ίτϊ^οη,
Μα/ί/ι. VI,
βίιΙΐαη.
5, ιηιίο ίΓί]οηά ίη ^αηιιηιρίηι . . .
(ηιαίκ) να^αη,
2 Κοτ. V, 8, α]φαη ^αίπιιιαηι ]αη να^αηι ηιαίδ
ιιδΐοίραη ιιδ ραηιηια ΐοίΐία ^η αηαΗαίηιΐαίηι νίδαη αί
ίΓαιιϋη.
ί) ηα * ζίεη νοΓδίοιιίοη *.
αηαηαηρ^αη,
Ξ/ιείτ. IV, ίί, {>αίοί αίηαηα αηαηαηρίάοάιηι φραη
αίίαη ]αη διιηιι,
]) ηα « ζίεη δεηαηιοη »,
δίΐί δΐίαηιαη,
Ι,ηε. XVI, 3, βίφαη δΐνίιηια ηιίΐί.
ΐί) ηα \νοι•ΐί\νοοΓάοη άίο οοη * νοοΓί^ααη, ίο^οηηοιιάοη, ορηυιιάοη, νοοΓΐίοηιοη .' ιιιίάηιΐίΐίοη.
αηααιήίαη,
Ιμε. XX, //, ]αη αηααίαιιΐί δαηφαη αηραΓαηα δΐίαΐΐί.
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Ιηε. XX, ι2, }αη αηααίαιιΐί δαηάνη [,πφαη.
£ίύΆί]Άη,
Οαί. V, 7, ηναδ ίζνίδ ^αΐαίίάα διι^αί ηί ιιίΗαιιδ]αη?
δνοίβαη,
Σ,ηε. VII, 45, Φ δί, ίΓαηι {ιαηιηιοί ίηηαίίά<ΐμι, ηί
δναίί β&ιι^αη ίοίιιηδ ηιοίηαηδ.
ίαιιΓδηίναη,
Ματε. XIV, 8, ίαιιΓδηαιι δαΐβοη ιηοίη ΐθίΐί άιι ιιδηΐηα.
ι Κοτ. XI, 2ι (ηιοί άιι)
ηια ίαιιΓδηίνίρ άιι ιτιαί}αη.
§ 56. III. ϋο ίηηηίίίοί, άίο ηοί ^ονοΐ^ οί άο
\νοΓΐίίη^ ααηάιιίάί. ϋίί ^οβηιίΐί ναη άοη ίηηηίίίοί• βορααΐί ζίοη ίοί άο \νοιίί\νοοιχΐοη, άίο οοη < άοοη »
οί « βο\νοΛοη » (ίαοίίίίονο \ν\ν.), — οοΐί ηιο1 ^ο\νοΐά,
άιιδ οοη « ά\νίη^οη, ηοοάζαΐίοη ι ίο ΐίοηηοη ^ονοη.
ίαιι]αη,
/ο/ι. VI, 63, <Λιηα ίδί δαοί ϋβαη ίαιι]ίρ,
Μαϋ/ι. V, ^2 (ιηοί αοο. ο. ίηί.) ίρ ίΐί ηίρα ίζνίδ
{,αίοι ηναζιιη δαοί αηοίίρ ηοη δοίηα ίηιιη ίαίήηα. ΐίαΐίίίηαδδαιιδ, ίαιιΐφ [,ο ηοπηοη.
^αίαΙΙΐαιΙ,

Ματε. Ι, /7, ^αίαιιρ ί^φδ ναίφαη ηιιίαηδ ιηαηηο.
ΑΙαπ. VII, 37• ΐμμκΐμιδ ^αίαιψ{ί ^αηαιιδ]αη ]αϊι
ιηιΓοφαηάαηκ Γοά]αη.
Ιια: IX, ι$, ^αίανίάοάιηι αηαΐίιιηΛρη αΐΐαΠδ.
2 Κοκ IX, ιο, ]ίιη ναΚδ]αη ^αίαιιΐαί αΐίΓαηα ιι5ναιιΓηΙαίδ ίζναΓαίζοδ.
νΆ\ιΓ\ΐ)Άη.

/ο/ι. VI, ιυ (ηιοί αοο. ο. ίηί.), ναΛιΛοίρ {ιαΠδ
ηιαηδ αηαΐίιηιΛρη.
ηαιψΐαη,
Ιηε. XIV, 23, )Ά\\ ηαιιτοί ίηηαί^α^αη.
Οαί. VI, ι2, \,?λ ηαιψϊαηά ίζνίδ βίηιαίίαη.
βίιίφ.ιη,
Οαί. II, 3, βαίάίρδ ναδ βίηιαηαη.

- 87 Οαί. II, ι4, Ηναίνα {:,ίιιάοδ οαίάοίδ ίιιάαίνίδΐίοη?
αίηιι§]αη (νοΛΐίηάοη, άοοΓ νοΓΐοίάίη^ ίοηιαηά οΓ
ίοο οΓοη^οη, άαί Κι] •κί$ άοα),
Οαί. III, ι, ηναδ ίζνίδ αίηιιβί<1α διιη]αί ηί αίηαιιδ]αη ?
§ 57• IV. Όο ίηίίηίίίοί, άίο ίοί ααη\νί]ζίη^ ναη
Ηοί άοοΐ άίοηί. ϋίί ^οοηιιΐί νΆη άοη ίηηηίίίοί ίδ ζοοΓ
νοοΐνιιΐάί^; οοηί§ό άοζοΓ ^οναΐΐοη ζί]η Γοοάδ νοΓ-

ηιοΐά § 55 »), Λ), ο). 0•
Vοΐο ^οναΐΐοη άοοη ζίοη νοοΓ, \νααπη οοη ίηίίηίίίοί ίηοί άιι ηίοί ζοοζοοΓ ναη οοη οηΐίοΐ \νοοΓά αΐ δ
νοοΐοοΓ ναη άοη ίηηοιιά ναη οοη ^οηοοΐοη ζίη αίηαη^ί.
ϋοζο ίηίίηίίίοί ΐίοηιί νοοΓ :
α) ηα \νοΓΐί\νοοΓάοη, άιο οοη « ^ααη, ΐίοηιοη,
ίφοοάοη », ίη ηοί αΐ^οηιοοη οοηο οο\νο^ίη^ ιιιίάηιΐίΐίοη; ζί] Ηοοοοη οί οηΐίοΐ ίΐοη ίηίίηίίίοί οί οοη• ίηίίηίίίοί ηιοί άιι ίοΓ πΆάοΓο ααη\νί]ζίη^ ναη ηοί άοοΐ
βί] ζίοΗ.
^α^^αη,
Ιμε. XI V, ιρ, ;]ιιΐία αιι?ιδηο ιι.Φαιιηία ίίιηί )Ά\\
%Ά£%Ά ΐίαιιδ]αη {ιαηδ.
Ιμε. XIX, υ, ηιαηηα διιιιιδ ^οάαΐίιηιάδ ^α^βί(]α
ΐαηάίδ ίΓαηίηιαη δίδ ρίιιάαη^αΓάϊα.
/ο/ι. XIV, 2, ^α^α ηιαην]αη δίαά ίζνίδ.
ΟοΚ αΐδ ίη Ηοί (Ιποΐνδοη οοηο αδγηάοίίδοηο ^οοίοάοηάο \νί]ζο νοΐ^ί.
ΑΙαίί/ι. V, 24, ]αη §^^Γ ίαιιφίδ ^αδΠ^•οη οιτψΓ
].,οίηαηιηια (και ίίπαγε πρώτον διαλλάγηθ( τώ άοελ•ίψ σου).
ΑΙαΓε. Ι, 44, αΐί £•ά£8 Ρ^ δίΐβαη αίαιι^αη
^ιιά]ίη (άλλα ίίπαγε σεαυτόν δεΐξον τφ ΐερεΐ).
/ο/ι. IX, γ, £Ά££ {ιναηαη ίη δνιηιιίδΐ
(Βπβγ* νίψα( ε•.ς τήν κολυμβήθραν τοϋ Σ(λωάμ).

Ηίΐοαηιίδ

Οοΐί ηα Ηίη,
ΑΙατε. X, 2ι, ]αΗ ηίη ΐαίδ^αη ηιίΐί ηίηιαηάδ ^αΐ§•αη (και οεϋρο άκολουθει μοι ά•ρας τον σταυρον).
Ζ,μγ. XVIII, 22, ]αη Ηίή ΐαίδ^αη ιηΠί (κα•( δεϋρο
ακολουθει μοι^.
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ίαιιΓα^α^αη.
Ιλ(ε. Ι, γ6, είε. (ηιοί οη ζοηάοΓ άιι), ίαιιΓα^α^£ρκ
αιιΐί ίαιιΓα αηάναίψ]α ίΓαιιμηδ ηιαην)αη νί^αηδ ίηιιηα,
άιι ^ίβαη ΐαιηρί ηαδοίηαίδ
^αβαίΓηίίαη
ραίιη ίη πηίζα ρη δΐϋιάαιι άαιψαιιδ δίίαηάαηι, άιι £ΆΓαίηί]αη ίοίιιηδ ιιηδαΓαηδ ίη νι^ $^αναίφμδ.
Ιμε. V, γ, οι αίίάά^άοίηα ηίΐραη ίζο.
ιιδ^α^^αη,

ΑΙαϋ/ι. XI, 7, 8, ι), Ηνα ιιδίάά^άυρ αηα αιψίάα
δαίηναη?
Ματε. III, 2ι, ,μιη αηραΓαί ιιδίάά]οάιιη ^αηαβαη ίηα.
φηιαη,
ΑΙαϋ/ι. V, ιγ, ηί ηιι§ϊαίρ οί ηοηι)αιι ^αίαίΓαη νίίορ αίρραιι ρΓαιιίοίιηιδ.
ΑΙαϋ/ι. VIII, 2ρ, ηαηιί ηοΓ ίαιιΓ ηιεΐ οαΐν^η ιιηδίδ ?
Ζίο 8οηιιΐζο. ρ. 264, \όοΓ ηιοοΓ νοοΛοοΐάοη.
^αΐοίραη,
Ιμε. XIII, γ, άιι ίηιναιιΓηίίδ ηιαηδ ^ίιΐαίρ ιιδδίιΐ]αη.
^απηηη.η,
Ιμε. V, ι$, ]αη ^αηηιηιιη ηίιιηηιαηδ ηιαηα^αί
ηαιιδ]αη ]αΗ ΐοΐίίηοη ίΓαιη ίηιηια δίιιιηί0 δοίηαίζο.
ιιηϊηηαη,
Ματε. XIV, 48, δνο άιι ναίάοά]ίη ιιιτιηιηιιρ ηιίρ
ηαίηιηι ]αη ίπναηι ^τοίραη ηιίΐί.
Ματε. IV, ^, (ηιοί άιι), δαί ιιπ•αηη δα δίώηάδ
άιι δαίαη ίΓαίνα δοίηαηιηια.
Κοη>. XI, 26 (ηιοί άιι), ιη•πηηίρ ιιδ 8ίοη δα ΐαιιδρηάδ άιι αίναηά]αη αί^ιιάοίη αί ^ΐίοβα.
ίαιιΓαφηιαη,
Ιμε. Ι, ιγ, ]αΗ δίΐβα ίαιιΓαφηιίά ίη αηάναίψ]α ίδ
ίη αηιτιιη ]Ά\\ ηι&ηίίπ Ηαίΐοϋηδ, ^αναηφαη ηαιΓίοηα
αίίαηο άιι βαΓηαηι.
δηίναη,
/ Κογ. IX, 2$, ηναζιιη δαοί ηαίίδί]αη δηίνφ, αΐϋδ
δ& ^αρατβαίρ.

\
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/ Τ/α•3$. II, ιγ, αρραη νοίδ

ιιίαΓαδδαιι

δηίιιιηίάοάιιηι αηάαιι§ί ίζναΓ ^αδαίηναη ίη ιηαηα^αιηιηα ΐιιδίαιι.
ιιδάαιιά)αη,
2 Κοτ. V, ρ, ίηιιη ρίδ ιιδάαιιά]αηι
ναίΐα §•αΐο&αη ίηιηια.
δαηφΈη,
/ Κοτ. XVI, 3, ραηδ δαηάΐα )αή%%ρχ\ αηδί Ύζ\τΆΓΆ ίη ^ίπιδαΐοηι.
ίηδίΜιφαη,
Αΐατε. III, λ/, ]αΗ ^ανα,ιιΓΗία ίναϋΓ. ....
οί ίηδαηάίάοάί ίηδ ηιοηαη.
Ιμε. Ι, ιρ. ]Ά\\ ίηδαηάίρδ ίηι Γοφαη άιι ριιδ ]Ά\\
ναίΐαηιοΓ]αη ριιδ ραία.
/ Τ/ιε$$. III, 5 (ηιοί άιι), άιψρο ]αΚ ίΐί ]ιι ηί
ιιδριιΐαηάδ ίηδαηάίάα άιι ιιίΐαηιηαη ^αΐαιΛοίη \ζνΆΓΆ.
αίδίοί^αη,
Ιηε XVII, 3ι, ίη ρίηαηιπια άα^α δαοί δί,]αί αηα
ηΓοίλ γϋα. ΐίαδα ίδ ίη Γαζηα, ηί αίδίοί^αί άαΐαρ ηίηιαη ρο.
\15\\λϊ}Άη δίΐί,

Μαίέ/ι. XI, ι (ηιοί άιι), ιιδηοί δίΐί. ρίηρΓΟ άιι
ΐαίδ]αη ]αη ηιοΓ]αη αηά βαιιΓ^δ ίζο.
ιιδδίαηάαη,
Ι,ηε. IV, ι6, ]ζ&\ ιιδδίορ δί^^ναη βοΐίοδ.
ίηηιιίδϋιιραη,
Οαί. II, 4, ραίοί ίηηιιίδΐιιριιη βίηίιιηδ^αη ίϊοίηίάδ
ιηιδαΓαηα.
δ& ηοην^η,
Ι,ηε. XV, ι, νοδιηιιψ ραη ίηιηια ηοη\^αηάαηδ δίΐι
αΐΐαί ηιοίαΓΪοδ ρη ίΓαναιιτηΙαί Ηαιιδ]αη ίηιηια.
αηαίήηιραη,
Ιιιε. V, ι (ηιοί άιι), ρη ναΓρ ηιίρραηοί ηιαηα^οί
ΕιηαίΓαηιρ ίηα άιι Ηαιιδρη ναιιΓά £ιψδ
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^αναηφαη,
Ιμε. XVII, ι8, ηί βί^ίίαηαί ναιιφιιη ^αναηφαηάαηδ §ίβαη νιιΐριι ^ιι{,α ηίβα δα αΐ]αΐίιηι]α.
Βί] άοζο \\•οΓΐί\νοοΓάοη ναη ΐχηνε^ίη^ ΐίιηιηοη
ηο^ £ονοο^ά \νοιχΐοη
δίίαη,
Ματε. X, $6 (ηιοί άιι), διηιιιδ Τοίηιαίαιιδ ΒαΓίοίηιαίιιδ βΐίηάα δαί ίαιιΓ νί^ άιι αίηίΓοη.
Ιλιε.
]αη ϊμχϊΆ
Ιικ:
αιιΐιηιίδίο

II, 22, βπΛίοάιηι ίηα ίη Ιαίηιδαΐοηι αίδαίϊχζΜγη.
IV, 2ρ (ιηοί άιι) ρη βΓαηίοάιηι ίηα ιιηά
ρίδ ίαίΓ^ιιιηίδ
άιι αίάΓαιιδ]αη ίηα

ρίψΓο.
νΐαίΐοη,
Ματε. V, 32, ]αΗ νΐαίίοάα κιίηναη ρο ραία ίαιι]αηάοίη.
&) πΆ \νοΓΐί\νοοΓάοη, άίο οοη « νοΓοοΓζαΐίοη »
βοάιιίάοη,
ίίηιΓ]αη (ορ\νοΐιΐίοη),
/ Κοτ. VIII, ιο (ηιοί άιι), ηίιι ηιΐρνίδδοί ίδ δίιιίίίδ νίδαηάίηδ ίίητιΓΪαάα άιι ^αΐίιι^α$»•ιιάαιη ^αδαϋρ ιηαφιη?
^αηιαιιά^η (ηοπηηοΓοη, ίηάαοηίί^ ηιαΐίοη),
2 Τίιη. Ι, 6, ίη ρίζοζοί ναίΐιίαίδ ^αιηαιιά]α ριιΐί
αηαφιηαη αηδί ^ιψδ.
§•αίαΐζ]αη (ΐοοΓοη),
/ Τιιη. Ι, 2ο, ραηζοί αηαίαΙΗ δαίαηίη οί ^αίαΐζ]αίηάαιι ηί ν^•αιηοηαη.
^αδΐίαραη (δΟΐιορροη),

/ Τύη. ΤV, ^ (ιιιοί άιι), ραηζοί ^ιψ

^αδΐίορ άιι

αηάηίΓηαη ηιίρ ανίΐίιιάαηι ^αΐαιιοϊαηάαΙΏ.
^αίπροη (νοΓζοοηοη),
Κοί. Ι, 2ι, 22 (ιηοί άιι), \^α ίζνίδ
ηιι ^αίηροάαί ίη ΐοίΐία ιηαηιηιοηδ ίδ ραίΓΗ άαιψιι, άιι
»ί8αί)αη ίζνίδ νοί1ιίΙηδ
ίααΓα ίηιηια.

\
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^αηίδαη (Γοάάοη, βοηοιηΐοη),
/ Τ//ι•.κ. II, ι6 (ιηοί άιι), οί ^αηίδαίηα, (λΐίβί) άιι
ιιδίιιΐ^αη δοίηοδ ίΓαναιιΓ1ιίίηδ δίηίοίηο.
^αροίΗαη (^οάίΐ•οη, ορ\ναδδοη, ορβΐοοίοη),
Ι»/ιιί. IV, ιο (ιηοί άιι), ιιηίο ]ιι ηναη ^ίψαίηιιρ
άιι ίαιιΓ ιιιιΐί ίΓαρ]αη.
£3ΧΆ\χΐΥ)Άη (ιιιαΐίοη, ααηδΙοΐΐοη),
Ματε. III, ι4 (ιΤΙοί άιι) )λ\\ §•αναιιΓΗία ίναϋί άιι
νί&αη ιηίρ διδ.
δίΐί δΐίαίί]αη (ζίοη ^οΓοοά ηιαΐίοη),
/ο/ι. XII, 4 (ηιοί άιι), δα ΐδΐίαποίοδ, ίζοί δΐίαίίίάα
*ίΐί άιι ^αΐο^αη ίηα.
^αίιιΐ^αη (ιηοί αηάναίφί ίοί νοοΓ\νοΓρ = δ&,
ποηίοη),
Ιη(: IX, 5/ (ηιοί άιι) )Ά\\ ίδ αηάναίφί δοίηαία
§Ή.ίιιΐ^ίάα άιι ^α^αη ίη ^ίηιδίιΐοιη.
βαηάν]αη (οοη ίοοΐίοη §•ονοη, \νοηΐίοη),
/ο/ι. XIII, 24 (ηιοί άιι), βαηάνίάιιΗ ραη ραηιιιια
δοιιηοη Ραίίπιδ άιι ίκιίηηαη.
ο) πΆ άο νοΐ^οηάο \νοιΊί\νοοΓάοη, άίο ηίοί ίοί
οοηο ^οηιοοηδοΗαρροΐί]ΐίο οοίοοΐίοηίκ ΐίιηιηοη ^οβΓαοηί
\νοΓάοη.
ίηιιιαίά]αη (ζίοη νοΓαηάοΓοη),
Κοηι. XII, 2 (ιηοί άιι), αΐί ίηιιιαίά]αί{, αηαηίιι]ίραί
ίΓαρίίδ ίζναπκ, άιι ^αΐνίιιδαη ηνα δΓΐαι νίΐ]α ,ΐίιψδ.
^αναά]οη (νοτΐονοη).
2 Κοτ. XI, 2 (ηιοί άιι), ^αναάράα αιιΐί ίζνίβ
αίηαιιιηια νΆ\ΓΆ ηπιιιμι δνίΐαια άιι ιιδ£ίβαη Χπδίαιι.
ίτανίΐναη (\νο$ττιιΐίΐίοη, ορνοοΓοη),
/ Τ/ι(~α. IV, ιγ (ηιοί άιι), ρ^ρΓο [,αη νοίδ . . .
ιΓανίΐναηάα ίη ηιίΐΗηιαηι άιι ^αιηοί]αη ίΓαιιμη ίη ΐιιίΐαιι.
ά) πΆ οοη• ^οΗοοΐοη ζίη, δίοοάδ ιηοί άη; \νο ζιιΐΐοη
άο ζίηηοη δΐοοηίδ ιηοί Ηοί Γιοοίάβοβτίρ ααηάιιίάοη :
αΙΙδΟ,

Ιηε.

VIII) 8,

δαοί

Ηαβαί ανιδοηα άιι Ηαιι^•αη,
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Ζίο οοΐί ΜαΓα IV, 9, οη Ειια ΧIV, 35 ; οΡ άοζο
ΐααίδίο ρΐααίδ δίααί Ποί ραΓίίείρίιιιΏ £Ά\\Ά\1Ά)ΆηάθΏ.Ά.
ίαίΐίηδ οη ίαιιΓαίαηί,
ΑΙαη: XIII, 22, ]ύ\ ί>ίθαηά ίαίΐίηίηδ )Ά\\ ΐΆ\ιΓΆίΆι\}Ά ά\1 αίαίΓζ]αη.
Ώ\ο\,

Σμε. /, 57, Φ Αίΐοίδθ•θαίρ ιιδίιιΐΐηοάα ηιοΐ άιι 0αίΓαη.
άα§•δ,
Ιμε. II, 6, να.Γρ ραη ηιίρραηοί ρο νοδιιη ίαίηαΓ,
ιιδίιιΐΐηοάοάιηι άα^οδ άιι οίΠΓαη ίζαί.
Ιδίά. 2ι, )Ά\\ βίρο ιιδίιιΐΐηοάοάιιη άα§Όδ αΗίαιι άιι
οίηιαίίαη ίηα.
Γ\Άίί,

£ηε. V, 4, ]Ά\\ αίΜηίά ρο ηΆί)Ά ίζναχα άιι ϋδΐίοη.
ίίΐ,
Ιηε. VI, 7, οι οί^οίοίηα ίίΐ άιι νΓοη]αη ίηα.
αί^ί0αη,
/ο/ι. XVII, 4, & {ιιιΐί η&ιιηίάα αηα αίφαί, ναιιΓδίν
ιιδίαιιΗ ραίοί αί^αίί ηιίδ άιι ναιιΓ^αη (Ίνα πουήσω).
ναιιΓ^αη,

Κοηι. VII, $, νίηηοηδ ίΓαναιιΓηΐο ροδ ραίΓη νίίορ
ναιιΓηΙοάιιη ίη ϋριιηι ιηιδαΓαίηι άιι αΐίχαη 0αίΓαη άαιιραιι.
^αηΙδίδ,

Κοηι. XI, ιι, αΐί ρίζαί ίζο ηιίδδαάοάαί νατρ £Άηίδίδ ρίιιάοηι, άιι ίη α^αηα οπ§•^αη ίηδ.
^απϊδ,
/ Κοκ XI, 22, ίοαί αιιΐί
ηια^Ήη ]αΗ άπ^ΐίαη?

^απϋηδ ηί Ηαβαίρ άιι

νίδαη,

2 Κο^. VII, 3, ίαιιΓαηαρ αιιΐί ραίοί ίη ηαιΓίαηι
ιηιδαΓαίιη δί]ιψ άιι ιιιιρ^αδνίΐίαη ]αΙ\ δαιηαηα ϋοαη.
ιιδΐιιΐίαη ηαιιΓά ναιιΓάίδ,
Κοί. IV, 3, Βίφαηάαηδ δαιτιαηα ]αη \ή ιιηδ, οί
§ηρ ιιδΐιιΐίαί ιιηδίδ ΗαιιΓά ναιιΓάίδ άιι Γοφαη πιηα
Χτίδίαιιδ.

\
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§ 58• V. ϋο ίηηηίίίοί, άίο ηα διΛδίαηίίονοη οη
αϋ]οοίίονοη δίααί, οιη ΆΆι\ ίο άιιίάοη ίη \νοΐ1ί ορζίοηί
οΐο ζοΐίδίαηάί^ηοίά οί άο ηοοάαηί^ηοίά ζίοη οροηβααΠ:,
ηιαηίδ,

Ιμε. V, ιγ (ηιοί άιι), }Ά\\ ηιαηίδ ϊΓΆ\ι]ΐΓ\δ ν&5 ά\ι
ηαί1}αη ίη».
ναΐάιιίηί,
Μαίί/ι. IX, 6, ναΜιιίηί ηαβαίρ δα διιηιιδ ιιιαηδ
αηα αίφαί αΗοίαη ίΓαναιιΓηΙίηδ.
Ιηε. IX. ι, Άί$ξΆϊ \π\ ιηαηί }αη ναΐάιιίηί ιιίαΓ
αΐΐαίΓη ιιηηιιΐροηι ]Ά\\ δαιιηίίηδ ^αηαί^αη.
/ο/ι. X, ι8, ρη ναΐάιιίηί ΗαΙη αίίΓα ηίιιιαη ρο.
Ματε. III, ι$ (ηιοί άιι), }ίύ\ ηαβαη ναΐάιιίηί άιι
ηαίΐ]αη δαιιηίίηδ ]αη ιιδναιΓραη ιηιηιιΐροηδ.
ηαβαη, (οοΐί \Α] άιί \νοΓΐί\ν. ^οΥοΐ^ά άοοΓ οοη•
ίηηηίίίοί ηιοοί ΐλιο. ΧIV. ι4, Ερη. IV, 28, οοη άοΓ$»όΐιΐΐί \νοοΓά αΐδ ιιιαηίδ, ναΐάιιίηί, ^οάαοΗί \νοΓάοη;
ονοη^οηδ ηοοίϊ ηαβαη ιηοί οοη ίηίίηίίίοί άο βοίοοΐίοηίδ ναη οοη ίιιίιιηιηι; /ο/ι. XII, 26, ραΓοί ίηι ίΐί,
ραηιη δα αηάβαηίδ ηιοίηδ νίδαη ηαβαΐρ).
Ιμε. XIV, ι4, ιιηίο οίδ ηί ηαβαηά ιιδ^ίΐάαη ριιδ.
Ερ/ι. IV, 28, οί ηαβαί άαί^•αη ραιιΛαηάίη.

^α§τοίίδ,
Ιηε. II, ι, ιιιταηη ^α^Γοίΐδ ίΓαηι ΐίαίδαΓα Α^ιιδίαιι ^αηιοΐ]αη αΐΐαηα ηιίά]ιιη^αΓά.
ίπδαηίδ,
2 Τ/ιε$$. III, ςι (ιηοί ά\\), οί ιιηδ δίΐβαηδ άιι ίπδαηίαί ^οβοίηια άιι ^αΐοίΐίοη ιηιδίδ.

δίαΛια,
2 ΤΙιε$$. Ι, 5 (ιηοί άιι), ίαίΐίη ^αΓαίηίαίζοδ δίαιιοδ
^ιψδ, άιι ναίφαηδ βπ^^αη ίζνίδ ρίιιάαη^αΓάρδ ^ιψδ•
ιιΗίοί^δ,
/ Κοτ. VII, 5, οί ιιΗίοί^αί δίμιιρ ίΈδίαη ]αη βη^αη.
ηιαηνιιδ,
2 Κοτ. XII, ι4, ηιαηνιιδ ίηι φηιαη αί ίζνίδ.
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Ματε. Ι, γ, ρίζοί ϋί ηί ίιη ναίφδ αηαηηοίναηάδ
αηάβίηάαη δΐίαιιάαΓοίρ δΐίοΗο ίδ.
Ιηε. XX, 3$, Ψ Ραίοί ναίΓραί δίηά ]αίηίδ αίνίδ
ηίιιίαη
2 Κοτ. III, 5, ηί ραίοί ναίφαί δί]αίηια ρα§1{]αη
ηνα αϊ ιιηδ δίΐβαηι
^ααπηαη (ιιίί βαιτηηαιΐί^ηοίά \νΆΆΓάι^ζ ^οαοηί
ννοΓάοη),
ι Κοτ. VII, 2$ (ηιοί άιι), ΓΆ£\π §ιβα δνο £ΆΆΓηιαίρδ ίΓαιη ίΓαιιμη άιι Ιπ^^ιιδ νίδαη.
§ 59• VI. Όο ίηηηίίίοί*, άιο ηα δναδνο, δναοί οη
δνο νοοΓΐίΟηιί, οηι άο μ•ονοΐ^ίΓοΐίΐίίη^ ααη ίο άηίάοη,
ζίο § 46, 2) ; ίηνΐοοά ναη ηοί (τποΐίδοη ίδ ηίοΓ βϋ]ΐΛααΓ.
δναδνο,
ΜαΚΊι. VIII, 24, ]αΗ δαί νο^δ ηιίΐί:ίΐδ ναψ ίη
ηιαΓοίη, δναδνο ραία δΐίίρ ^αηιπίρ ναίΓραη ίππη νο^ίιη.
Ματε. IV, ι, ^αΐοδιηι δίΐί άιι ίιηηια ηιαηα^οίηδ
ήΊιι, δναδνο ίηα §•αΐοίραηάαη ίη δΐίίρ ^αδίίαη ίη ηιαΓοίη.
δναοί,
2 Κοτ. II, 6, /, ^αηαη ραιηηια δναΐοίΐίαιιιηια
αηάαβοίί ραία ίΓαηι ηιαηα^ίζαηι, δναοί ρ&ία αηάαηοίρο
ίζνίδ ηιαίδ ίΓα^ίβαη.
2 ΤΙιε$$. II, 4, δα αηάδίη.ηάαηάδ }ΐί\\ ιι&Γηαί^αη(ΐδ
δίΐε. ιιίαΓ αΐΐ ηίρ&ηαίζο ^ιψ
δναοί ίηα ίη
αΐη §χφδ ^αδίίαη. . .
δνο,
Σ,ηε. IX, $2, ^αΐίριιη ίη ηαίηι 8αηιαΓοίίο, δνο
ηιαην]αη ίηιηηα.

\
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ΥΊΕΚ.ΌΕ ΗΟΟΡϋδΤυΚ.
Ηεί ϋβεΙννοοΓά.
§ 6ο. Ενοηαΐδ \ιΐ] άοη ίηηηίίΐοί•, ΐίοηιί οοΐί ηίοΓ
ηοί άοοΐ\νοοΓά ίοΓ δρΓαΐίο οηΐίοΐ ίη ζοονοΓΓο ηοί
οοηοη οί]ζίη νοΓναη^ί; άοΗιαΐνο ΐίοηιοη ηίοί ίη οοδοηοιι\νίη^ ίαΐΐοοζο ιιί1άηιΐίΐ{ίη^οη αΐδ άο νοΐ^οηάο :
Μαίί/ι. VII, ι9, αΐΐ οα§τηο ηί ίαιι]αηάαηο αΐίΓαη
£οά = αΐΐο ^οοη ^οοάο νηιεηί άΓΆ£οηάο βοοιη;
Μαίί/ι. XXVI, 2γ, ^αηιιιηά•α Ραίίηιδ ναιιπΐίδ
}οδιιίδ φραηίδ άιι δίδ = Ρ. ηοπηηοΓάο ζίοη Ηοί ναη
]. ίοί ηοπ ^οδρΓο&οη \νοοΓά;
Ιμε. Ι, ι, οί ροδ ^αίιιΐΐανοίδίάοηδ ίη ιηιδ ναίηίίηδ «= ααη^ααηάο άο οηάοΓ οηδ νοΐοΓαεηίο άίη^οη;
Μαίί/ι. VII, ι3, νί§η δα οπ^^αικΐα ίη ή-αΐιιδίαί
-= άο ίοί νοΓάοΓί ΐοίάοηάο \νο^;
ΆΙαϋ/ι. XV, γ, δα ηαίίί..ηα ΒαΓαοβαδ ηιίρ ραίηι
ιηίρ ίηιηια άΓο^αηάαηι = άο ^οηοοίοηο Β. ηιοί άο
ηιοί ηοηι ίη ορΓοοΓ ^οΐίοιηοηοη ;
Ιηε. VII, 2ο, }οηαηηοδ δα άαιιρ]αηάδ;
/ο/ι. XI, /ι, Εαζαηιδ ίΓί]οηάδ ιιηδαΓ;
Μαίί/ι. III, π, δα αίαΓ ηιίδ £α^^αηάα;
Μαίί/ι. VIII, ι6, αΐΐαηδ ραηδ ιιΐ>ίΐ ηαοαηάαηδ.
ΐη αΐ άοζο ιιίίάηιΐίΐίίη^οη ίδ ηοί άοοΐ\νοοΓά όΓ
οί]νοο^οΐ^ όί ζοΐίδίαηάί^ ^οοπιιΐίί.
ϋαί ζοοΓ νααΐί ηοί (τοίίδοη — νοοΓαΐ ίοΓ ζαΐίο
ναη αί\νίδδοΐίη^ ίη άοη ζίηδθοιι\ν — άοοΓ οοη• βοίΓοΐίΐίοΐί]ΐίοη ζίη ηοί &ποΐίδεηο άοοΐ\νοοΓά νοΓναη§ΐ,
ίδ τοοάδ ίη § 2\ οη 25 νοπηοΐά οη ιιίίοοη^οζοί, οη
ίονοηδ άαί δΐεεηίδ ορ ί\νοο ρΐααίδοη ηοί ίο£οηονοΓ^οδίοΐάο νοοΓΐίοηιί.
Οο& \νοΓάί ηοί άοοΐ\νοοΓά αΐδ άοοΐ ναη ηοί
(\νοΓΐανοοΓ(ΐοϋ^) ^οζο^άο ^ονοηάοη ηιοί ίηι, ναδ οη
ναΓρ, αΐδ

-φΜαίί/ι. X, 3ο, ηί ναίηΙ ίδί §•αΐιιιΐψ.
Μαϋ/ι. VII, 2$ (Γαζη) ^αδιιΐφ ναδ άπΆ δίαίηα.
ΑΙαϋ/ι. XXVII, 8, Ηαίίαηδ ναφ αΐίΓδ ^ίηδ.
Βονοηάίοη ΐίαη ηοί άοοΐ\νοοΓά ηο^ νοοΓΐίοηιοη
Ι αρροδίίίοί, II αβδοΐιιιιί, οη III ρΓΗχΐίοαίίοί. ΐη άοζο
άπο §οναΐΐοη ΐίαη ηοί άίοηοη ίοΓ νοΓναη§ίη^ ναη
οοη• βί]ζίη, οη ηίοχ άιιδ οοη οηάοηνοΓρ ναη βοδοηοιπνίη^ ιιιίηιαΐίοη.
§ 6ι. Ηεί άεείταοοτά αρρο$ϋίε/.
ΕΗί άοοΚνοοΓά άίοηί οηι ζοΐίοΓο βί^νοοΓάοϋ]ΐίο
βοραϋη^οη άοΓ ηαηάοϋη^ ιιίί ίο άηιΐίΐίοη. Ηοί ηοοίί
ηοοίί οοη ΐίά\νοοΓά βί] ζίοη. Τοη ααηζίοη ναη άο
βοίοοΐίοηίδ άοΓ βί]\\ΌοΓάοϋ]ΐίο οοραΐίη^οη, ιιίί^ο(3Γιιΐίί
οοοΓ ηοί άοοΐ\νοοΓά, ΐίιηιηοη \νί] ηοί ορ άοζοΐίάο
\\Λ]ζο αΐδ άο βί]\ν. ζίηηοη (§ 45) βοηοοηιοη.
Ά) Ηοί ηιοί3αΐο άοοΐ\νοοΓά ^οοίϊ ίο ΐίοηηοη, ορ
\νοΐΐίο \ν!ΐζο ίοίδ \νοΓά νοΓποηί οί οηάοΓ^αη,
Ιλιε. II, ι6, ηοηιιηι δηΚιηι)αηάαηδ.
Ματε. VI, 5, δίιιΐίαίηι Ηαηάιιηδ ^αΐα§3αηάδ £Άηαίΐίάα.
Ιλιε. II, 48, δα Ά^Ά ροίηδ ]αΗ ΐΐί νίηηαηάοηα
δοΐίίάοάιηι ριιΐί.
/ο/ι. XII, 2ρ, ηιαηα^οί δοί δίορ ^αηαιιδϊαηάοί.
Οηι ααη ίο άιιίάοη, άαί άο ηαηάοΐιιι^ ναη άοη
ηοοΜζίη ονοΓοοηΐίοιιιδίί^ ίδ ηιοί άο Ηαηάοΐίη^ οίάοη
ίοοδίαηά ιιιί^οάΓιιΐίί άοοΓ ηοί άοοΐ\νοοΓά, \νοΓάί ηιοοδίαΐ
δνο, ηιίηάοΓ νααΐί δναδνο \όοΓ ηοί άοοΐ\νοοΓά $τοζοί.
ΜαίΜι. VII, 2ρ, ναδ ΐαίδ]αηάδ ίηδ δνο ναΐάιιίηί
ηαοαηάδ; (ΜαιΌ. ΐ, 22).
ι Κοτ. V, 3, ]ιι ^αδίαιιίάα δνο αηάναίφδ ραηα
δνα *>ΆίΆ £ΛίΆυ]ίιηάΆη.
ϊ Κο^. VII, 2$, Γα^ίη ^ίβα δνο ^ααπηαίρδ ίΓαηι
Γπιιιΐίη.
2 Κογ. XIII, 2, ίαιιΓα^αίοίηα δναδνο αηάναίφδ.

- 07 β) Ηοί άοοΐιιίίάηιΐίΐίοηά άοοΐ\νοοΓά ^οοίί ίο \ίοηηοη ηιοί \νοΐΐίο βοάοοΐίη^ ίοίδ \νοΓά νοιτίοηί οί
οηάοΓ^ααη,
/ο/ι. VI, 6, ρ&ίιιη ρ&η η•φ ίΓαίδαηά5 ίηα.
2 Κοτ. X, ι3, ϊρ νοίδ ηί ίηιι ηιίίαρ ηνοραηι, αΐί
Μ ιηίίαρ ^αΓαίάοίηαίδ, ροοί ^αηιαί ιιηδίδ $ζ\φ, ηιίίαρ
ίαίιτίηηαηάοίη ιιηά ]Ά\λ ίζνίδ.
ο) Ηοί Γοάοη^ονοηά άοοΐ\νοοΓά ^οοίί άο Γοάοη
οί άο οοΓζααΐί ίο ΐίοηηοη, οηι \νοΐΐίο ίοίδ \νοΓά νοΓΓίοΗί οί οηάοΓ^ααη.
2 Κοτ. XI, 32, ίη ϋαιιιαδΐίοη ίαιη•αηιαρΐοίδ ρίιιάοδ
ΑΓαίίίηδ ρίιιάαηίδ νίίαίάα οαιιΓ^ ϋαηιαδΐίαί ^αίαηαη
ηιίΐί νίΐ]α.ηάδ.
Ματε. II, 4, ηί ηια^αηάαηδ ηοηνα φηιαη ίηιηια
ίαιιΓα ηιαηα^οίηι, αηάηιιϋάοάιηι ΗΓοί {ίαΓοί ναδ ^διιδ.
Ματε. VI, 2ο, ιιηίο ΗοΓοάίδ οηία δίδ ^ηαηηοη,
ΐίιιηηαηάδ ίηα ναίΓ ^αΓαίηίαηα ]αΗ νοίηαηα.
ά) Ηοί ίιιάοοραΐοηά άοοΐ\νοοΓά ^οοίί ίο ΐίοηηοη
άαί ^οΐί]ΐίίί]άί§ ιηοί άο ηαηάοΐίη^ ναη άοη ηοοίάζίη
οοηο αηάοπ; §•οδοηίοάάο, οί άαί οοηο αηάοΓΘ ηααΓ \ναβ
νοοΓα%ο^ααη.
Μαίί/ι. VIII, 3, ιιίΓαΐ^αηάδ ηαηάιι αίίαίίοΐί ίηιηια.
Ματε. IX, 3ι, ιι^φδίίρδ ρπφίη άα^α ιιδδίαηάίρ.
Ιοιά. 33, ίη ^αΓάα ηιιηιαηδ ίΓαη ίηδ.
Μαίί/ι. XXVII, 63, ηαρ ηαιιη ΐΛαηάδ.
Εοη οηΐίοΐο ηιααΐ δίααί ίη ρΐααίδ ναη ηοί (τποΐίδοηο ίί]άοοραΐοηάο άοοΐ\νοοΓά οοη βί]ζίη ηιοί βίρο.
/ο/ι. XIII, 3υ, °Φθ αηάηαηι ραηα ηΐαίβ ρίηδ,
διηιδ ^αΐαίρ ιιί, (λαβών έξήλθίν).
ο) Ηοί νοοηναίι.Γάοϋ]]ν άοοΐ\νοοΓά ^οοίί ίο ΐίοη
ηοη οηάοΓ \νοΐΐίο νοοηναατάο ίοίδ \νοΓάί νοιτίοηί οί
οηάοΓ^ααη,
Μαϋ/ι. VI, ιγ, ίρ ριι ίαδίαηάδ δαΐβο ηαιιοίρ ροίη.
/ο/ι. III, 4, ηναίνα ηιαηΐδ ίδί ηιαηηα β•αβαίΓαη
ίιΐροίδ νίδαηάδ.

-98/ Κοτ. VI, ι, ^αάαΓ» ηναβ ιζναΓα νίρΓα αηραΓαηα δίαιια ηαβαη(ϋδ δίο]αη ίταηι ίηνίηάαίηι.
λΙαίί/ι. VI, 3, ριιΐί ίαιι]αηάαη αηηαίοη ηί νίίί
ηΐοίάιιηιοί ροίηα ηνα ίαιι]ίρ ίαίηδνο ροίηα.
ΐη άοζο νοοΐ βοδρΓθΐίοηο ρΐααίδ ηοββοη οοηί^οη
οοη νοοΛοοΐά ναη οοη• αοοιιδαίίνιιδ αβδοΐιιίιιδ \νίΐΐοη
ζίοη; ίηάοιχΐααά άοοί άο (τποΐίδοηο ίοΐίδί (,τοϋ δέ πο(οϋντοζ έλεημοσύνην) οοη• αβδοΐιιίοιι ζίηδβοιπν ίη ηοί (.ιοί.
νοηναοηίοη; αοοιιδαίίνί αβδοΗιίί ζ\γν ονοη\νοΐ ίη ηοί
(τοί., νοοΓ ζοονοιτο ζο οεη ρααΓ ηιαΐοη δοΗί]ηβααΓ
νοοΗ^οηιοη, ηοο^δί ί\ν^ίΡΐαοηίί^ (ζίο § 62), οη βορααΐάοϋ]ΐί ίο άοζοΓ ρΐααίδο; άο αοοιιδαίίοί ΐίαη ίοεη
ζοοΓ ^οοά ναη νίίί αίηαη^οη; ν£ΐ. 2 Κοτ. XII, 2
ναίί ηιαηηαη. . . , \ναατ οοΐί ναη νίίαη οοη ροΓδοοηΐί]ΐίο αοοιιδαίίοί αίΐιαη^ί.
ί) Ηοί ίοο^ονοηά άοοΚνοοιχΐ ^οοίί ίο ΐίοηηοη,
άαί ίη \νοοηνίΐ ναη ζηηοη ίηηοιιά, ά\ο άΰ ηαηάοΐίη£
ναη άοη ηοοίϋζίη ηιοοδί βοΐοίίοη οί βοροΓΐίοη, άοζο
ΐααίδίο ίοεη ρΐααίδ ^π]ρί.
/ο/ι. X, ^, ριι ηιαηηα νίδαηϋδ ίαιι]ίδ ριιΐί δίΐοαη
άιι ^ιψα.
Οαί. II, ι4, ριι ^άαίιιδ νίδαηάδ ρίιιάίδΐίο ϋοαίδ.
/ο/ι. VII, /5, ηναίνα δα βοΐίοδ ΐίαηη ιηιιιδΐαίδΐρδ ?
ΌοοΓ ίοονοο^ίη^ ναη ρη ίδ άο βοίοοΐίοηίδ ναη
Ηοί άοοΚνοοΓά ηο§ νοΓδίοΓΐίί ίη
/ ΤιΉι. V, 6, δο νίζοηάοί ίη αζο^αηι )3\\ ϋοαηύοί άαιψα ίδί.
§ 62. ΙΙεί άεεΙνιοοτά αύ$οΙηιιί.
Βοηοιιάοηδ οοη ρααΓ ηοο^δί ί\νί]ίοΐαοηίί^ο ^οναΐΙοη ίδ άο άαίίνιιδ άο ηααηιναΐ, \νααηη ηοί (χοίίδεηο
άοοΐ\νοοΓά δίααί ίοΓ νοΓίαΐίη^ ναη άοη (τποΐίδεηοη
ροηίίίνιιδ αβδοΐιιίιιδ.
Ενοηαΐδ \ή} Ηοί αρροδίίίονο άοοΐ\νοοΓά άιιίάί άο
άαΙίνιιδ αοδοΐιιίιιδ οοηο \η\ άο ηοοίάηαηάοΐίη^ ρΐααίδ
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Ηο1Λοηάο οηιδίαηάί^ηοίά ΆΆΓ\, ηιοί άιί οηάοΓδοηοίά
ονοη\νοΐ, άαί ηοί αρροδίίίονο άοοΐ\νοοΓά βί] οοη
ηααηι\\ΌΟΓά ναη άοη ηοοίάζίη βοηοοΓί, οη ηοί ίη
άοη άαί. αοδ. νοοΓΐίΟηιοηάο άοοΐ\νοοΓά ορ ζίεη ζοΐί
δίααί.
ϋο βι]ζίη, \νααπη άο άαί. αβδ. ΐίαη ορ^οΐοδί \νοΓάβη,
ηοοίτ ζΐ)η οί^οη οηάοηνοΓρ, ζί]ηάο οοη \νοοΓά, άαί
ίη άοη ηοοίάζίη Ά\ οί ηίοί νοοΛοηιί. ΐηάίοη ηοί οΓ
ίιι νοοΛοηιί, οη \\όΐ οοΐί ίη άοη άαίίοί, άαη ΐίαη
ιηοη, \όοΓαΐ αΐδ άο άαίίονοη ναη ηοοίά- οη βί]ζίη
άιο\\ί ορ οΐΐίααΓ νοΐ^οη, ϋοΗίοΓ άο αρροδίίίονο νοι•ηοικϋη^ ααηηοηιοη οΐαη άοη άαίίνιιδ αβδοΐιιίιιδ, \ι\)ν.
Μαϋ/ι. XX νΠ, ιγ, ^αηιιηιαηαίηι ραη \τη, ηαρ
ίΓη Ροίΐαίιιδ.
ΛΥοΐ ηοοίί άο ίοΐίδί ΗίοΓ οοη• ^οηίίίνιιδ αβδοΐιιίιιδ (συνηγμενων οδν αυτών), άο0Π ορ άο νοΐ^οηάο ρΐααίδ
ΑΙαη. V, ιό•, ίηη^α^αηάαη ίηα ίη δΐίίρ βαρ ίηα,
ηεοίί άο ίοΐίδί οοΐί άοη ροη, αβδ. (έμβαίνοντος αύτοΰ ιΐς
-ύ -λοΐον) οη £οβπιιΐίί \Τιιΐηΐα ίοοη ηοί άοοΐ\νοοΓά αΐδ
αρροδίίίο ναη ηοί νοοΓ\νοΓρ ναη άοη ηοοΜζίη. Ζοο οοΐί
Ι.>ιγ. XV, 2ο, ηαιιημαηιιη ραη ίαίιτα νίδαηάαη
^αδαΗν ίηα αίία (ετ( δέ αύτοϋ μακράν άπέ•/οντο,;).
Νίοί ζοΐάοη \νοΓάί άο άαί. αΐδ. άοοΓ ηοί νοοΓζοίδοΐ αί ίη^οΐοίά.
ϋαίίνί αβδοΐιιίί ζοηάοΓ αί :
Ματε. V, ^5, ηαιιηραηιιη ιιιηηα Γοφαηάίη ηοηιιηι
ϊχ3χη ραιτιηια δγηα^ο^αία(ΐα.
Ματε. X, ιγ, ιιδ^α^^αηάίη ίηιηια ίη νί^, άιιαίηηηαηάδ αίηδ ]αη ΐίηιιδδ]αηάδ βαρ ίηα.
Ματε. Χ, 46, ιιδ^α^^απάίη ίηιηια ρίηρΓο . . .
. . . διηιιιδ Τοίηιαίαιιδ Βαι1οίηιαίιιδ βΐίηάα δαί ίαλιΓ νί§\
Ματε. XI, ι2, ιιδδίαηάαηάαιη ίιη ιιδ Βοραηϋη,
^ΓυαιΙ.^δ νηδ.

άαία

Ιμε. III, ι, 2, Γα^ίηοηάίη Ριηιίίαιι Ροίΐαίαιι }ιιναχρ ναιιΓά ^ιιρδ ΆΙ }οηαηηοη.
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Σ.ηε.

VIII,

4$•

ΐαιι^η]αηάαηι

ραη

αΐΐαίηι

ηαρ

Ραίίηιδ.
Ιη(•. IX, 34, {1αία ΡΆη ίτηιια φ{λΐηάίη ναφ ηιίΐηηια.
Ιϋά. 42, ραπΛ ηαιι1ψαη
§•αβΓαΐί ίηα δα ιιηηιιΐρα.

άιιαί^α^^αηάίη ίηιιηα

Ιηε. XIX, 36, ^α^^αηάίη ραη ίηιηια ιιίδίΓανίάοάιιη ναδίρηι δοίηαίηι αηα νί^α.
/ο/ι. VI, ι8, ίρ ηιαχοί νίηάα ηιίΐίίΐαηιηια ναίαηάίη ιιΓΓαίδίάα ναδ.
Κοηι. VII, ρ, φηιαηάοίη

αηαβιιδηαί

ίΓαναιη•ηΐδ

§αφιιη,κIα.
Κονι. IX, ι, ηί ναίηΐ ϋιι^α, ηιίρνοίίνοφαηάοίη
Πιίδ ηιίρνίδδοίη ηιοίηαί ίη αηηιίη νοίηαηιηια.
2 Κοτ. VII, 5, ]αη αιιΐί φηιαηάαηι ιηιδίδ ίη
Μαΐίαίάοηΐ•αί, ηί ναίηί ηαβαίάα ^αηνοίΐαίηαίδ ΐοίΐί ιιηδαΓ.
ϋαίίνί αβδοΐιιίί τηοΧ. αί :
Αί νοοΓ άοη άαίίνιιδ αοδοΐιιίιιδ άοοί άο ίί]άβο
ραΐοηάο οηιδίαηάί^ηοίά δίοιΙίοΓ ηίΛοηιοη; ονοη\νοΐ
ηίοί αΐίί]ά (βί]ν. 2 Κοτ. X, ι$, αρραη νοη ηαβαηι,
αί ναηδρηάοίη §αΐαιιοοίηαί ίζναΓαί, ίη ίζνίδ ηιίΐίίΐηαη) —
Μαίί/ι. VIII, ι6, αί αηάαηαηί]α ραη ναιιφαηαηιηια αΛοηηι άιι ίηιηια άαίηιοηαΓμιηδ ηιαηα^αηδ.
Ματε. IV, 6, αί διιηηίη ραη ιιιτίηηαηάίη ιιίβΓαηη.
Ματε. VIII, ι, αί ίΠιι ηιαηα^αί ηιαηα^οίη νίδαηάο\η ]Ά\\ ηί ηαβαηάαηι ηνα ηιαίίάεάοίηα, αίηαίίαηάδ
δίροη]αηδ ηαριιη άιι ίηι.
Ματε. XIV, 43, ηαιιηραηιιη αί ίηιιηα Γοφαηάίη
ηαηι ^άαδ.
Ματ ε. XVI, 2, αίίά^οάιιη άιι ραηιηια ηΐαίνα, αί
ιιιτίηηαηάίη διιηηίη.
Ιμε. III, ι$, ι6, αί νοηΐ•αηάοίη ραη αΐΐαί ηιαηα^είη ]αη ρα§1^•αηάαηι αΐΐαίηι ίη ηαίΓίαηι δοίηαίηι βί
^Ηαηηοη, ηίιι Μαίϊο δα νοδί ΧΗδίιιδ, αηάηοί ραη
}οηαηηοδ.
Ιοΐά. 2ι, αί ^διι ιιίάαιιρίάαηιηια ]Ά\\ βίφαηάίη, ιιδΐιιΐεηοάα ηίηιίηδ.
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Ιηε.

VI, 4$ι Άί ^&ηιηΐοη ραη ναιιφαηαΐ οίδία^ο,

»ην3 οί ]αίηαηιηια ΤΆζηα.
Ιλκ. VII, 24, ΆΙ ^αΐοίραηάαπι {:αη ραίηι αίηιιη
}οηαηηβδ άιι§^ηη Γοφαη.

Ιηε. IX, 43• αί α1ΐαίηι ραη δΠό^ΐείίφηάΒΠι βί
2.ΐΐα ροοί £αίανίάα }οδιιδ, ηαρ Ρίιίίηιδ.
Ιηε. XIX, ιι, αί ^αηαιιδ]αηάαηι ραη \νη ραία
οίαιιΐία.ηάδ (\Ά\ι ^α]ιι1Εοη.
Ζμ<γ. XX, /, αί ]Είδ]αηάίη ίιΏηια ρο ηιαηα^οίη ίη
ά\\\ ρη ναίΐαηιοηαηάπι, αίδίοριιη ραι ^ιηΐρηδ.
Κονι. VII, 3, αί ΐίβηηάίη αθίη ηαιίαιΙα ηοπηοηάοί.
^ Κοτ. II, ι2, ι3, αί ηαιιΓάαι ηιίδ ιιδΐιιΐίαηαί ίη
ή-αιι]ίη, ηί ηα0αιάα ^αηνοίΐαίη.
8οηιίί]άδ \νοΓάί άο (τποΐίδοηο ^οηίίίνιιδ α0δο1ιιίιιδ
ίη οοη• νοΐΐοάί^οη ίί]άοοραΐοηάοη ζίη ορ^οΐοδί :
λΙαίί/ι. IX, ι8, ταϋ-* αύτοϋ λαλοΰντος αύτοίς, ηιϊρραηοί ίδ Γοάίάα ραία άιι ίηι.
Ιδίά 33, κα( έκβλτ,Οέντ&ί του δα(μονίου, έλάλησεν ό κω
φό;, ]αη οίρο ιιδάποαηδ ναι•ρ ιηιηιιΐρο, Γε(•ίάα δα άιιηιθ3.
ϋο ηοο^δί ί\νί]ίο^οηίί^ο ^θναΐΐοη, ίη \νοΐΐίο οοη
αηάοΓο ηααηιναΐ άαη άο άαίίνιιδ ^οοηιίΐίί ζοιι ζί]η
ίοΓ νοΓίαϋη^ ναη άοη (τήοΐίδοηοη ^οηίίίνιιδ αθδοΐιιΙιιδ, ζί)η :
άο ,ί^εη. αθδοΐ. ορ οβηο οηΐίοΐο ρΐααίδ, Ματε. XVI, ι,
άο αοοιιδ. α0δοΐ. ορ ί\νοο ρΐααΙδοη ΑΙαίί/ι. VI, 3,
οη Μαιχ. VI, 22, οη
άο ηοηι. αβδοΐ. οοΐί ορ ί\νεο ρΐααίδ6η ΛΙατε. VI,
2ι οη /ο/ι. XI, 44 (ιη ηοί Οποΐίδοη δίααί ηίοΓ £οοη
Οΐοηίίίνιιδ αθδοΐιιίιιδ.
Ματε. XVI, ι, ]αη ίηνίδαηάίηδ 8αθβαίο άα^ίδ
Μαη•α δο Μα^άαΐοηο )Ά\\ Μαηα δο }αΐίοοίδ ]αη 8αΐοηιο
ιιδθαιιηίοάιηι αΓοηιαία.
Vπ] αΐ^οηιοοη ΐοοδί ηιοη ίο^οη\νοοΓάί^ ίηνίδαηάίη δα00αίο άα^α, \νααΓηιοάο άο οοηί^ο οο\νί]δρΐααίδ
\•αη οοη ^οηίίίνιιδ αοδοΐιιίιιδ νοΓναΐί.
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Λοοιιδαίίνιιδ αβδοΐιιίιιδ.
Μαίί/ι. VI, 3 ίδ Γοοάδ ίη § 6 ι, ο) οοδρΓοΐίοη.
Ματε. VI, 22, γ.\\ αί^α^αηάοίη ίηη άαιιηίαΓ
ΗοΓοάίαάίηδ ρη ρΐίηδ]αηάοίη \Δ\ ^αΐοίΐίαηάοίη ΗοΓοάα
)Ά\\ ραίηι ιηίραηαΐίιηιι^αηάαηι, ηαρ ρίιιάαηδ.
ΒοοΓ άαιιηίαΓ ίη άαιιηίΓ ίο νοΓαηάοΓοη ιδ άο
αοοιικ. αβδοΐ. ίοΓ ζ\]άο ^οδίοΐά, οθηο ^ίδδίη^ \νοΐΐίο
\νοίηί^ ίο^οηίφΓααΐί ^3\όικΐοη ηοοίί.
Νοιηίηαίίνιιδ αοδοΐιιίιι.8.
Μαη: VI, 2ι, ]αη ναιιφαηδ άα^κ β•&ίίΐδ, ρατι
ΗοΓοαϋκ ηιοΐα ^αβαιιφαίδ δοίηαίζοδ ηαΗίαιιιαί ναιιΓηΙα.
/ο/ι. XI, 44, )Ά^ νΐίίδ ίδ αιιΓα^α βίβιηιάαηί; (και ή
ίψιζ αΰτοϋ σουδαοίψ περιεΐέοετο'.

Ορ οοίάο ρΐααίδοη \νίΐ ιηοη ναδ ίηΐαδδοηοη, ηοί\νοΐΐί \ΌΟΓαΐ ΥΌΟΓ ΐίΙΟίδί^οηοοηκΐ 3 ρΐααίδ ζοθΓ ΆΆΓηοιηοΐί]ΐί ίδ. ΑηάοΓοη ζί]η ^οηοί^ά άο οοΓδίο ρΐααίδ αΐδ
οοη ηοηιίη. αβδοΐ. ορ ίο ναίίοη, νοοπιΐ ιηοί ηεί οο^
ορ ηοί^οοη ηοί οιιά-Ηοο^ά. άίοηααη^ααη(ΐο ΐοοη (Ζίο
ΒοΓηηαΓάί. ΚιιΓζ^οίαδδίο (τοίίδοηο (τΓαηιπιαίίΐί, § ι93).
§ 63. ΙΜ άϊ/•ίκ•οοτά ρτ<εάίοαίίί•/.
(τοΐί]ΐί οοΐίοηά ίδ, ηοοβοη ίη Ηοΐ (τποΐίδοη οοηί^ο
\νοΓΐ4\νοοΓάοη, νοοΓαΐ άίο, \νοΐΐί οοη « \νααΓηοηιοη »
ίο ΐίοηηοη ^ονοη, οοη άοοΚνοοπ1 Μ\) ηοί ο1^οοί; άίί
οο]οοί ιηοί ηοί άο0Κνοοιχΐ ηοοίί άαη άοζοΐίάο οθίθοΐίοηίδ, αΐδ άο αοοιιδ. οιιιη ίηίίηίίίνο, \λγι. άκούω τινά
ηκοντα, ίΐί ΗοοΓ άαί ίοηιαηά ^οΐίοηιοη. ίδ; οείκνυμί σε
τοϋτο ποιούνται, ίΐί ίοοη αα.ιΙ άαί φ] άίί άοοί; οι "Ελληνες
οΰκ τ,ο•ϊν Κΰρον τεθνηκότα, άο Γτποΐίοη \νίδίοη ηίοί άαί
0)•Πιδ άοοά \ναδ.

Ηοί άοοΐ\νοοΓά άιιίάί άΆη οοηο Ηαηάοΐίη^ οί οοη•
ίοοί;ίαηά ααη, \Υ•οΐΐί:ο Γοοάδ ρΐααίκ §τ^ρί οί η&πντεζΐ£
ι5, ηίοί ζιιΐΐί οοη, άίο άοοΓ ηοί \νοΓΐ(\νοοΓά ίη άοη
ηοοίάζίη \νοΓάί νοΓοοΓζααΐίί.
Ό\ί άοοΐ\νοοΓά ηα αΐκ ρΓΒΒάίοααί νίηάοη \νί] ίη
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ηανοΐ^ίη^ ναη Ηοί (τΓίοΐίδοη οοΐί ίη ηοί (τοίίδοη
ι) ηα \νοΓΐί\νοοΓάοη άιο οοη « \νααπιοηιοη » ίο
ΐίοηηοη ^ονοη [ζίο ονοη\νοΐ § 4ι, ^ οη § 55, ε) οη Φ].
δαίΗναη,
Ματε. V, ^Λ δαίηνίδ ρη ηιαηα^οίη ρΓοίΗαηάοίη
ριιΐί, βλεπε(ς τόν ό/λον συνθλ(οοντά σε, ^ί]

ζίοί

άαί

ηοί

νοΐΐί ιι νοΓάπη§1:.
£αδαίηναη,

Μαίί/ι. VIII, ι4, ^αδαην δναίηΓοη ϋ^αηάοίη ίη
ηοίίοηι. — νοοΓ ηιοοΓ νοοΛοοΐάοη ζίε 8οηιιΐζο, ρ. 289.
ηαιιδ]αη,

Ζμγ. IV, 23, Η\•αη ήΊιι ηαιιδίάοίΙιιηι ναιιφαη ίη
ΚαίαΓηαιιιη.
^αηΛιιδ]αη,
Μα η: XIV, $8, νοίδ ^αΐιαιιδίάοάιιηι φραηάαη \ηα.
ιιίΐαηιηαη,
ΑΙατε. V, 3ο, ηίΐαηιρα |οδιιδ ρο ιιδ δίδ ηιαηί
ιιδ^α^^αηάοίη.
^αΐί:αιιδ]αη,
2 Κοτ. VIII, 22, ίηδαηάίάοάιιιη ιηίρ ίηι βΓοραΓ
ιιηδαΓαηα, ραηοί ^αΐίαιιδίάοάιιιη ίη ιιιαηα^αίηι ιιίία
ιιδάαιιάαηα νίδαηάαη.
Υίίαη,

2 Κοτ. XII, 2, ναίί ηιαηηα ίΓανιιΐναηαηα.
^αηιιιηαη,

2 Τίιη. II, 8, ^αηιιηιοίδ Χήδίιι }οδιι ιιιτίδαηαηα
ιιδ άαιψίιιιη.
2) ηα οί^ίίαη.
Ματε. VII, 3ο, βί^αί ιηιηιιΐροη ιιδ£α^^αηα ]αη
ρο άαιηιίαΓ ϋ^αηάΐοίη ΆπΆ ϋ§τα.
Ζίο ιηοεΓ νοοΓοοοΐάοη Ηοηιιΐζο, ρ. ιι4.
Οοΐί ίη ηανοΐ^ίη^ ναη ηοί ϋποΐίδοη δίααί Ηεί
ιΐοοΐ\νοοΓά ρΓ36άίεαίίοί οί] ηοί διι^οοί, άιιδ ίη άοη
ηοηιίηαίίοί, \Α] \νοΓκ\νοοΓάοη, άίο οοη « οίηάί^οη, ορηοιιάοη > ίο ΐίοηηοη ^ονοη :
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ιιδίιιΐΐ]αη,
ΑΙαίί/ι. XI, ι, ιιδίιιΐϋάα }οδιιδ αηαΐ>ίιιάαηάδ {τλιγγι
ίναϋί δίροη]αηι δοίηαίιη.
^ααηιΙΐαη,
λ,ια. V, 4. ξ&3.ηάΐάΆ (νοΐ£οηδ άο αΐ§•οηιοοη Άάώ^οηοηιοη ΐοζίη^ νοοΓ ^αηαηρίάα) Γοάΐαηδ.
Ηνοίΐαη,
Κοί. Ι, ρ, ηί Ηνοίΐαηΐοάιιηι ίηλιΓ ίζνίδ βίά]αηάαη5
]Ά\\ αίηίΓοηάαηίΐ.

Μοί βονοηδίααΓηΐο νοιίιαηάοΐίη^ ιηθοη ίΐί άο £ο$ίο\άο νΓΆΆ£ ονοΓοοηΐίοηιδίί£ άο οηάοΓζοοΐίίη^οη άοΓ
ΐααίδίο )ΆΓβη βοαηί\νοοΓά ίο ηοββοη; \νοΐ τοοδ \ι\]
\η\] άο ^οάαοΗίο, οί ίΐί οοΐί άο αη^οοΐοιιΛίοΰη οί
αί\νί]ΐίίη^οη ναη άοη ^ο\νοηοη ζίηί&οιι\ν άίοηάο ίο
βοδρΓοΐίοη, άοοΗ άο βί]ζοηάοΓο δίίρίΗοίά ιΐοΓ νΓΆΆ£
\νααΓδοΗιπ\•άο Γηΐ), άαί ίΐί αΐδάαη βιιίίοη άο κοΗοφ
^οίΓοΐίΐίοη ^τοηζοη ζοιι !τοάοη.
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ΙΟΝΙΝ~ΐαίΙΙνΕ νίΑΑΜδΟΗΕ ΛϋΛΟΕΜΙΕ.
I•Γ.
νοΓδΐη£εη εη Μεάεάεεΐίη£εη
]Ά&Γ\)οο\ι ν, ιοΓ \

2,50

Οε Ζενοηδίε ΒΗβΟΗρ ν3η Μάπα ΜγδίοΓίοδροΐ
XV ,Ί•η>ν. ιιιί^ο^ονοη άοοΓ Κ. δΤΑΧΙΛΕΚΤ
\νοοπΙεηΗ]δί νοοΓ άβ Ζενεηδίε Βΐίδεαρ ναη ΜαΓία,
Μ[>^Ί•ΝίΓ•ΐ,ΐ ά ,>,Γ

Κ. Ν,| Μ.ί.ΛΗΚ Γ

νεΓδΐηβεη εη ΜεάεάεεΠη^εη νοοτ ι
νοΓηηηάεΗη§ ονεΓ 4ε νεΓοίηάίηε άβΓ νοΐζίηηεη ίη
ηεί Οοίίδςη, (ΐοοΓ Κ-Η. υ λ χ Μ, ,ι•;κκ.κκκ.κ.\

ι,50

\νοοΓάεηοοεΐ{ ορ άε ΑΐεχηηάεΓδ Οεεδίβη ναη }Λ
νλ.χ .Μλι•γπ.λχτ, άοοΓ ΐ.. Κηκκ^ιΐι ίι••• αβενεηηξ)

ι,οο

•/ι•)•
ΡΓα§πιεηίεη νβη
ΐ•\Γ\ν.

ιΙΓ /\ηιιιΊι{•ίπΙι• }*ίααι/ι$ιΊιι• Αεαά

Μαΐες^δ. Ηοζοπλ3 (3οοΓ }ΗΓ. ΜΓ. λ

ΙΛ]δί άεΓ ΒηδίαβπίννοοΓάεη, πιεί άε ενεηνεεΐ οεάιιίάεηάε ΝεάεΓΐαηάδεηε ννοοΓάεη, άοοΓ |. ΒΚΟΕΟΚΑΒΚΤ,
Γ.
: οη ΌΓ. (τ. (τΕΖΕΙΛ
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