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ΒΟ Ιεγ.

V ΡΚΑΖΕ.
ΝάΜ&άβιη 3ΐχΙ>ϊ1^ιιί1ιο ίοηάιι Κπίΐ. όββίίέ 8ρο1ι>ίηο8ΐϊ Νάιιΐί.
1890.

Τίϊΐιοω <1γ» ΕΛ. ΟΓίρτ» ν Ρπιίβ 1680.

Νάΐβζ
ο βρϊββ ρΓθίββ8θΓα Ότ. Υάοβί&τα Ε. ΜουΓίια, ηαάβρβαηέηι : „8χηΙ»χΪΒ &οΙεΛι$οΥι ρίβάΐοζβΐί", Ιύατγζ νβ ΙΙιύΙβ άορ&άΐέ άηθ 31. Η)ηα 1889 ύοωΐηϊΐ 8β
Βοηίέζί ο ΙιοηοΓήϊ ζ 3αΙ)ΐ1β)ηί1ιο ίοηάα.
ΚΜΙονδΜ ϋβδίίίί δροΐβδηοδί Νάαΐί νβ βοΐιΰζΐ άηβ 13. ύηοΓ»
1890 ννδίβοΐιδί ροβαάΐίγ ζάβ'ηίζβ ροΐοζβηέ, πδηβδία 8β, )ναβηοναηγ δρίδ ρ&ηα ρΓοίβδδΟΓβ νάοδίανα Ε. Μούτρα ροοίίίΐ ΙιοηοΓέίβΐΏ ζ ία!)ΐ1β]ηί1ιο ίοηάα ρΓο νέάβοΐωιι ΗΐβΓαΙυπι δβδίίου & νγά&Ιι
ηέΐίΐ&άβιη ίέ&οζ ίοηάιι.
V Ργλζθ, 13. άηοΓΕ 1890.
Ζα ΚΓάΙονδΙίοα όβδίίου δροΐβδηοβί Νί,αΐί
Όγ. ,Ιοδθί Κβίο-αββίζ,
Μανηί Ι8]βηιηίΐ£.

ΉΓ. "ΜΓ. Τοιηθίί,
ρϊβάββάα.

I.
ί&\ίθ ί&άη6 άίΐο ΙίάΊ&έ νύ&βο, Ι&Κ ηβηί ονδβιη αηΐ ρϊίΐβζίοί ρΓάοβ :
,,δγηΐ&χίδ βοΐδΐί^οη ρϊθάΐοέβίε" &βζ ναά; αΐβ ρι-οΐϊ Ιέιη οΙ>8£ΐ1ιιι}θ οηα
ΙοϋΚ άαΚαζά άΰΜβάηό ζη&ΐοβϋ ρ&ίίίοηέ ΗΙθΓβΙυΓΥ, ϊίάΐίβ" ρόδθ ο ββ\>τ6οί πωΐβπ&ΐπ λ (ών&ΐίΐβ&ηέ Β&ιοοδΙ&ΐηοβΙί α άύνΙΐρηοδΜ υ δροϊάάάηί
α τνΜάάίίηί ίβηο, ίβ ταϊ ηβζ&γνά ηίο ΐΌζιιπιηδ]8ίηο αηϊ δΐιιδηβίδίηο ηβζ
υζη&Ιϊ ρΓήοΐ Ια ροά νγΜΪηΙίοιι ηίζβ ννίδβηοα ζα Ηοάηοα νγζη&ηίθη&ηί,
ο
δβ ρ. ρύνοιίοθ ^β^ί ικώάζί.

Μίηβηά ν^ηιϊηΐία ζηί ζΐη'άίΐία ίαΐί, 2β 1)7 ρ. ρΰνοάοβ πιβΐ ρίβδίαϋ
ηα ηβΊωϋΙία ζβνηιοη^οη άοΜ&άβεη, ΐ£ οδίαίηίπι ραΐί ]βη οο ηβ]1ίΓ8,Ιέβ]ϊ
οάί&ζΆύ οίβηαΐβ ζβ,ΐηιβηα Ιατα, Μβΐίοΐϊ Ιζβ ΒΓονηαηίηι §οί8ΐ,ϊην ΙΜΙονγ
8 οδίαΐηίηιΐ ϊβέιηϊ ββπηαηδίί^πιί α ρΓί&ηζηγηιϊ ^ίοη ηαΐίγΐί ,μβίοίγ
ο Ιοω, ζβ 8β ϋΙπΊαδ άοριΐδΐϋ ^ταβοίδηια. Ζβ ]β Ιδοη νβ ζβγίοίοη ^ηο
ρϊβΐίΐαάα ΒΐΙ>1β πιηοΐιβηι νίοβ ηβζ ηα ρϊ. νβ ρηηιόίβηγοη ,μπι όαβίΜοη
ηαδί ΒϊΙ)1β Ισαΐϊοΐίό, Ιο ηαά δΐηηοβ ΐαδηβ,μ νγβνίία }ί% ϊ ζ 16 ρ. ρανοάοί
ρίίίοιηηβ" ρΐ'άοβ ,μδίβ ζηαπιό ρΓ&νάγ, ζβ έίιη ίδου Ηβΐ'βΊεοΙϊ ρίθΜαύγ
Ρίβηια δναίέηο βΙ&Γδί, Ιίπι ύζίωδίΐϊνβ,μ δθ άΐϊί οπ§ϊηα1ύν αηβοο ίίιη
οαδίβ,μ βθ άοροπδίβΐί οίζίοη δρύδοοή πιίανβηί, „αΙ)γ δβ," ί&ΐί ^δίδ ϊ ηαέϊ
ρϊβΜαάαΙβΙό Ια-αϋόΙί νβ ζρνανδ δνό Ιιβ έ&ηαπ υρίίπιηβ νγζηανα,ϊί,
ΒΡίδηιαιη δναΐ^ιη ιΛΙίζβηί ηβδίαίο". ΟδίαΙηβ ρϊ-βδίανάηι ν ίβ ρΓίόϊηέ
η» οάί&,ζβ Ιεβ δ(τ. 36. άο 39. βνβΊιο Βπίδυ ϊαζγΐϊα έβδίίδΐιο.
V Ρ γ» ζ β, άηβ 5. Ιβάηβ. 1890.
Μ. Η&ΪΧ,ΒΐΆ.

Π.
Ροδυζονάηί οϊζί νέάβοΚβ" ρι·αοβ ηβηί νήββο ίαΐί ]βάηοάιιο!ιοιι ύΐοηου, ζβ &γ δβ 1ί ηί ρπβίουρϊΜ ωοηΐο ροΙίαΜβ" ρίίπιο έίΐί ββζ ρϊβάΜζηόηο νγΐίέβηί νβάΐβ^ίοη νβοί, ΙίίβΓβ 86 δ ^άηβ Βίτοηγ βρϊδίι η ρδνοιίοβ ]β1ιο, δ άπιηβ" ρ&ΐτ οδοοηοδίΐ ροδυζοναίβίονγ α ζνΐάδίηίοΐι ϊβηο
πιίηβηί ίγία]ί. Νβ&ο ί&ίο \(ώβο νβ 8νβ1β ηβηί αηί άνοιι νβοί άΌΙωηαΙβ
δίβ^οη, Ιαΐί 86 ί αέβηοϊ δΐη^δίβηίιη δνγηι νίο αηβ&ο ω6ηέ ΓοζοΙίίίζβΙί,
α Ιίάγβγ Ιοπιη Ιαΐί ηβογίο, ροΐίΐ'οΐί νβ νβάάοΐι ωοΐιΐ βγ βγΐί ^η ςυαηΜί&ίΐνη^ω, ηβηιοηΐ βγ δίαΐί δβ ςυαΙΐίΛΐϊνηγιη, Ιο ΐβδί ρι·ανγηι α δίαιίβοηό
οβηηγπι. Α ροηβναάζ ^θάβη ζ Ιιίανηίοΐι α ηβζογίηγ^ΐι Γάζα νέάβοΐίέηο
ηίΐζοπι α νέάοοίίβ' οαάαΙβΜβ' οδοβγ δβ ζαΐίΐαύά ηα ύρΐηόηι α ηΐηβοΐίόηι
ρϊββνΜοβηί ο ρΐ'ανοδίϊ 8, ορί'ένηβηοδίΐ νίΛδΙηίηο δίαηονϊδίία, ηβίζβ &ηί
ηα ροδυζοναΐβΐί οίζί ρΓαοβ νγζαάοναί,ί, αογ δβ ρϊί υναζονάηί οίζίοΐι ιηίηβηί ύρΐηβ ζηοδίϋ δνγοίι νΐαδίηίοη; α ΜγΙ)γ νβάα α υίβηοΐ νήϋβο ηβ1)γ1ΐ οηέαδίηί ΙΜβΙίό δίαίιοδίϊ, ηβηί ροοίιγοηοδίϊ, ζβ 1>γ ρπ ροδηζονάηί
Ιίαέίΐό νέάβοΐίό ρι·αοβ ύναίια ο ζαδαάηίοη οΐάζΐίάοη πιέΐα ηβ]βηοω ρη·ηί
πιίβίο ζαιι]ίηια1ΐ, ηβζ ί οβίγ Γοζδηάβΐί ρΐΌηϋίαΙϊ. Ροηέναά2 νδαΐί αηί
νέ(1α ηβηί δαπιά ηοΐονά ρηινοΐα, ηγΙ)Γζ έαβίο ν ηί ο ρνανάβ Ιυηγ ^ο^
δβ νοίΐίνά, α αηί υοβηοϊ α οαάαίβΐό ηβοηιγίηοδίϊ δοΜ οβοοοναΐί ηβδηαέ]ί, δ άπιηβ" δ1ι·&ηγ ζαδβ Ιάίΐία δαηια ϊ Ιίιη, ζβ δηαά ροάαναίβΐ ^β^ί
(δΐίηΐβέηέ αηβσο ζάάηϋνέ) Ιίϋδγω ζρ&δοβθΐη ο ηί βηιγδίί, βν6 οβηγ

ύρΐηβ ηβροζργνα, δίανα 8β έαδίο, ίβ οηΐβά ηα νΐαβίηί ζαβαάγ ηέΐιάγ
βίΓ&ηοη ηβοΐιαίί 8, ζίβίβΐ Ιχοοηιι ,)ϊηαπι οοΓαοβΙί ββ πηίδί, οηοβ-Η ροβιιζον&ίβΐ ν^ΐιονβί,ϊ ροζαάανίϊήπι Ιϊάδΐίό δίπδηοδίΐ α νέάβοΐίβ' ηβδίταηηοδίί. Ρτοέβ2 ί ίαΐίονγ δρΐδ πιάζβ ρι-άνβπι ηζηάη \>γϋ ζα υέϊίβοηγ
α ζάδ1αέηγ\ Κΐβιγ νδβδίΐ'αηηβ' ροοηναΐγ ηβζαβίιιΐι^β. ΡοΙί-ββα ]β Ιαΐί
άίοιιηθηο ύνοάιι, αογ ηάΒΐβάι^ίοίωυ ύδυάΐίΐι άΐβ ύιηγβΐυ ροβηζοναίβΙονα ογΐο Γοζιιπιίηο α ροδηζοναΐβΐ δαω ζ ηβάύδΐβάηοδϋ οΙ>νίήονάη
ηββγί.
Ρίίδίοπρίπιβ-ΐΐ }\ϊ Ιςθ δρίδα δαπιόπηι, ζαι-αζίπΐθ δβ ροηδίίΐκΐ ηαά
Μω, ίβ ράνοαίοβ ϊβηο Ιίοβ ροπιβτγ πιϊδίηί άοοβία πιαίβπιαίίοΐίγ, ροναϊ\Χ]Β )β ζα ύρΐηδ οοηοΓβίηό, Μβέίο δβ ηάω ζάφ \)$ύ νβίπιί αβδίχαοί;ηίπιί. Μίηέηί ]βηο ηβ,ϊνίο οάροΓηίβ ίο, ίβ ωίδίηί ροπιέτγ (ροηγοιι
α Ηίάα) νβ δίαΓγοη ραιηαΐΐίαοη Μάηβηο }Άζγ\ί& βηί ζ άαΐβΐία ΙοΙς ρϋηέ
δβ ηβΓοζϋδαΐί α νβ 8ν6 ροζά^§ί ρίβδηοδίϊ ββ ηβζαοηονάναίί, αβγ πιοηΐγ
\)$1ΐ ροναζοναηγ ζα ρύνοάηί ζαΜαάγ, νβ ]£ΐβι·γ^η ζνγΐι ί&ζγΐίύ δνό
ΙίΟΓβηγ πια. Νβάοδίαίβΐί ίβη οάδίχαήι^β ββ οβνγΐίΐγ^η ζραδοϋβπι, ίοΐϊϊ άοπιηβίγπι ρίβ<Ι]ίιη£ηίιη Ιςοποθ, Με δβ ροηγβ ζαηβάοανά, α ζαηβιΓο&ηίιη
δΐϊϋΐβοηόηο ΙίΗοΙα Ιαω, ίάβ άΊβ ηαδίβΐι ηαζοι·α ροηγβ νγϊΐίηηΐ;. Αΐβ ]α1ί δί
πίΛΠίβ νγβνβΐΐΐΐί, 2β &γ!ο Ιζβ ηα βαπιό ζαΜαάγ ηάζΟΓύ. ηθάβαΐΐ, α
γοζάίΐηα ροηβΜ πιβζί δββοη δρΐόδϋ α νγπιδηϊί,ί? Οάρονδο! ηα Ιο ζάα δβ
ηαω 1)γίί ηαδηαάβ. όαδβπι οίονέΐι ρΚνγΜ νίο α νίοβ ρίβδηόπηι ρΚροάορηβηί νγΓαζα Ιπι πιγδίόηΐίαιη, ρϊίδηβΐδίπιιι Γοζίϊδοναηί οάδίί ^άηοηο
8. ΙβΊιοζ ά^β, α ρΐΌ ίαβηοδί ρϋηίρίπΐΗ νγυζΉΙίοναηί ρΐΌβΙίβάΜ,
ίίΐβνγοη πια ίαζγΚ ροδίίγίιιϊβ. Νβάά δβ ζαρϊίϋ, αηο ]βδΙ ηαΜβάηί, ζβ
Ηάό 1)έ1ιβπι όαδίι ]£ΐ8ηβ3§ίιηυ, ρίβδηβ3δίπιπ & δηαάη^ϊ δΓΟζαπιίίβΙηέιηα
ζρύδοοα ωίμνβηί δβ ρπυέίΐί. Ζ 16 ά ζ ροάοοηγοίι ρίίοίη, ΚΙβτέ δβ ζα1ί1ίΙάα]ί νβδπιβδ ηα δΐίΐιΐοίοη, πιν δ πιΐηβηίηι ρ. δρίδοναίβίονγπι ο ί,οπι
8β ηβ8ΓθνηίΙναπιβ, ρΓΪροαδΙβϊίοβ , 2β δβ υέβηοΐ ν ίέ ρΓίοΐηβ ροάηβδ
νβίπιϊ ι·ύζηί. — Οβίαίηέ ογ ρ. δρϊδοναίβΐ ίβϊίέ ΛοΜβ 1)γ1 ιιδϊηίΐ,
Ιιάγυγ 8οοέ 1)γ1 ροηέΐίυά ν§πη1 ίέ ηβρορίΓαΙβΙηό ρι·3.νάγ, 2β οέηβπι
08,811 υζίναηί ρίβάΐοζβΐί δβ ζνα&Μ, όβηοέ νίοβ άοΜδάύ ζ έβΒίίηγ νγδβΐ,Ι ιι2 ρ. ρΓοί. Ηαΐίαΐα ηα βίΓαηέ XVIII. ΖογίΜ ι-γπιοναηγοη Αΐβχαηάτβΐά δΙαι*οέθδ1{γοη, νγδίγοη ζάβ 1881.
Ιϊηαΐί ηιιΐΒΐηιβ ηζηαίΐ, ζβ νδβοΐία ρι·&οβ ]β ρΓονβιΙβηα 8 ηβνδβάηί
ρϋηοδίί α βνβαΐοηιίίοδίί α δ νβΐϊοβ ηβροΐίοίαϊίοί οοβζηαίοδίί ν ί&ζγΐίη
§οΙδ1ί6ηι α ν ΙίΙβΓ&Ιιιϊβ, ΙίΙβΓά δβηι ραί?ί. Ρ. βρίδοναίβΐ νγδβι·ρα1 α νγαζιΐΐωναί ύρΐηέ, οο πιυ ϋΐβίονγ δρϊβγ α οδίαΐηί ρΓαπιβηγ §οίδ1ι6ηο
^ζγ&α ροβίίγίοναΐγ α οαβίο ροάάνά (Ιύΐίαζγ, 2β ρπ υδροϊάάάηΐ Ιαΐί γοζδαηΐό Ιύ&ίγ ρϊβάηιβΐ δν^ ΛάΜαάηβ ρΓοηιγδϋΙ, ζάιΐηό ρΐ'άοβ ηβδβίΓβ.
Μύζβ δβ ^βηοηι ηαηιΐΐαΐΐ, ζβ ]β Ια ϊ Ιαπι ρϊίΐίδηέ ΓΟζΙϊΜοναηί ρίίΐίΐαάα

ί»δηθ8ΐί ροη&υά ηα υ]ιηυ. Ζάάουοίπι άορίάΐίβιη &γ βγΐο, Ιίάγβγ ρ.
δρϊδοναί,θΐ βγΐ ρηά&Ι Ιίβ 8ν6 ρΓέοί ίϊά.ί\ίγ ρίβΜβά ΐοΐιο, ]α1ί ΙΜΙω
ίβοΐίό ρίβάΐοζίίγ ρΓβΙίΙάάή.
ϋΐβ ίο&ο νδθΐιο ΐβ ρϊΐίοππι^ 8ρϊβ Ιιοάβη νγζηαπιβηάηί, ο ίΐβτέ
8θ ρ. ράνοάοβ ίβΐιο υοΐΐίΐζί.
Α. ΐΑίιάΥζίΒ.

Ρ&ΕϋΜΙΛίνΑ.

υ<ίθ1θΐη Ιέίο ρΐ'άοβ 3ββί;, ροά&Ιΐ ροάι·οοηγ ρϊβηΐβά υέίνάηί ρϊβάΙοϊβί ν ζ8.οηον£ΐηγοη ρωηάΐΐίάοη ^οίδΐ^οη.
Κ Ιοωυ Ιίοηοϊ νδβοίτβη πιαίβπ&Ι άοϋεάα νγρδαΐ ϊδβπι ζ ΙβχΙύ
8άιη, ί&ζάγ ρίΐρ&ά ο δοβέ ζνΐάέΐέ υνάζϋ 3, ζοηάον&ΐϊ 8β νγη&δηαζίΐ
ΒουδΙ&νιι δγηΐΛΐίΙϊοΙίοα άοοβία ηβοάνϊδίβ, »6 ονέβπι δΐίίΐβ ίδβιη ρϊΐΓονηάναί, οο ίίηιΐβ ο Ιόζβ νέοι ,μζ ·ηαρΒέηο ίβδί. ΙιϋβΓ&Ιιιηι ηίζβ νγοίΐ&πι.
Κ άίΐα ρϊίδΙοαρΠ ϊδβπι 8 ηιίηβηίπι, ΙίίβΓόιηα »ηΐ ηβίζβ 8β νγηηοηΐΐ. Ροηένβ,άέ ίούζ ϋΐηίδν Ιβχί ηβηί οπ^ίηαΐ, ηβ)τϊ ρ ϊ- β ]£ 1 β, ά,
Ι. }. ρΓάοβ,
νέάγοίίγ νδίέί ηιβηδί ιηβτου νίεί ηβ, ριτορϊΒβ; άάΐβ
ρΓβΜ&ά ρίδβπι 8 ν 8,1 γο η, ΙίΙβΓά υέ ζ ρϊβΐγ άο νΒβοη ίβζγΜ ρίβϊοζβηα ^οα
ϊ δ ύζΙωδίΗνγπι δβΐίβηίιη ρανοάηίηο ίβχ4υ; Ιϊοηβεηβ
ρδάη ^ζγΐίβηι, ]&ηζ άο 16 άοβγ ΙΐίβΓ&πιβ ηβ&γΐ νζάόΐήνάη: ϊβδί
ηα δηβ,άβ ρϊβδνέάόβηί, έβ ,,ηβηί ί&ί όίδίγπι 8. νζέοηγιη ρπιιηβηβιη βγηί&ίύοίφιι, ]&ίο ρδνοάηί ρι-άοβ" *) ζβ ν&ζβγ ίβηο κρΓίΙνηβ ροΒουιΙϊΙί
πιοζηο νγηι·»άηέ ϊβη ηα ζ&Μαάβ οπ§ίη3,1ϋ & ζβ Ιβάγ ϊ ρπ ρϊβάΐοζίίίίοη
ηβζ&γΐηο ϊβδί νγοηάζβΐί υοΐ ίβδίϊηγ, ]&ί Ιο ροάδί.&Ιοα αόϊηοηο
]ΐ2 γ. 1843. ν βΙοδδάΗ Ο&οβίβηΐζονδ 8, 1.οβΙ)ονέ.
ΑΙθ }ύ δνονηέηί ηέΐ£ο1ί1ί& ρΓνηίοη άοΐίΐ&άα ζνίΐεΐαίο ίιιΐο άοηιηέηΐίΐι
ροάδί&ίηέ α ρΓίϊοέη νδί ρΓάοβ νβάΐ ί οβζρβοηέπιιι ροζη&ηί, 2β β,δροή
ροίαιά ρίβάΐοέβΐί δβ Ιγ^ά, }β&ί ρΓάνέ ίβη άοηιηβηίιη.
Νβίρι·νβ ζ&άηγ" ρυιηβτ ρίθάΐοζίίγ βοΐβΐίβ' & ϊβοΐίέ ηβηί ΒίβΊγ, I. ].
αηΐ ^άηέ ρϊβάΙοζίΣγ ηβηί ν §οϋΜηέ, ίί&τά, ογ νζάγ ά υβικΙθ οφονίάβ,ΐβ, ΐβη ;βάηβ" α Ιέζβ ίβαίέ, & η&ορ&ΐί ίΐηί ϊβάηβ' ίβοΐίό ηβηί, Ιίί,βι-ά βγ
νϊάγ ]βάίηοη & ίοαίβ ^οίδΐίοϋ βγία ρίβΙίΙάάΑη». ϋήΐθ ν ^οίδΐίόιη ζηόηί
ο^νά ρίβάΐοέΐίίΐ, Ιίάβ ν Γβοΐίόιη ΙβχΙα ζΜηέ ηοηί, & η&ορ&ΐί; ηβοο η&*) Μ. Η&ΙΙ&Ια, Βγβ8 ί&ζγίβ. όβδίιόΐιο, 84γ. 36.

βΐί^ϋύί 8β §οίδ1τγ άνδ ρϊβάΊοζΙητ ρΓοΙϊ ίβοίέ ]βάηέ, ηβ&ο άοΐωηοβ §οΙδ&γ βγνά ρίβάΐοίΐί» οά ίβοΐίό ρήνοάηίηι νγζηαπιβπι ζοβία Γήζηά α ΙβοΙίάγ ΒίΙυ&οΐ ϊ Ιόρβ οζηβ,όυϊβ.
«Γαΐίΐίοΐϊ ίβάγ §οί8ΐϊη& ρϊβά υΐδίοα ηβογίΛ νζΛέΙάνάηίΐ ΙΐΙβΓάπιέ,
ρίβοβ ί&ίΑύ. ρϊβάΐοζίία ρΚΓΟζβηέ ωέΐβ, ν ύδίηίπι υζίνάηΐ )\1 ηιχίίβ νγπιβζβηγ ο!)νο<1 ρΜηοδί,ί, ζβ ΐΛβι-γοη 1116188 ραίπιδ νγΙϊίΓ&Ι, οο ρΓάνδ
νΜγ 8β πια ζάάΐο ηβ]ρϊ·ίρα<1ηβ)8ΐιη.
Ρίγηβ ζ ί,οΐιο νύοβο ρΓΟ ρι-άοΐ νγΊ)θΐ·ηόηο ρίβ^ΐ&άβ,ίβΐβ ζ&]ίπιαν6
ηονό βνέάβοίνί δ&ηιοδΙαΙ,ηοΒίϊ, 8 ,μη^οη Βΐΐ'άηβΐΣ ]\ί υζηβηό, ζβ Ιοϋί ηβρι-βΜ&ΙαΙ ϊ&Ις ββ ϊίΐίά οίτοοίίγ, η$\>τΖ Ρβάΐίνβ ρϊβπι^δίβΐ α νηίΐεαίϊ 8β
βη&ϋΐ ν άυοίι» δνβ" ρϊβάΐοηγ, ρϊβνΜβϊβ ηίΙτοΗ δίονα, η^βπί δπιγδί ζηβηί
ϊβοΐίόηο. Α ΐ&Ίιο ρΗ ρϊβάΐοζίί&ΰη δί ροοίηαΐ ηβοάνϊδίβ, 1»1ί ζ&μβίέ νβ(11
δϊ νύϋβο, & ωηοΜ ν&ζΙ)α, ΙίίβΓίί ηα ροηΐβιΐ ζά& δβ 1>γίΐ ρϊίΐϊδ Ιδβη^πι
ηάροάοββηίπι ϊβέίίηγ, ηβροοηγβηδ ϊ η» ροάΐΣίαάβ βοΐδΐίέιη ζοβΐ» άο&ίθ
ογία πιοζη».
ΡγοΙο ηβνϊάδίο πιΐ 8β βρΓάνηο, ρπ νγ&ΐίκΐδ ^οίδίΣ^οη ν»ζβΙ) ρίβάΙοέΐιονγοίι νγοηάζβί,ϊ 0(1 ϊβέΐϊηγ, ΐα&ΐωΐϊ ρΓΟ δη&ζδί δΓΟζηπιδηί & ροηέηδ ρίίΓονηίίηί ΐ£β ΚαΜδηιη άοΜ&άιτ ϊβοΐίδ ζηβηί ]'β8ί ρϊϊρδάηο. 3βη
ρο ρίάηί ρρ. ροδυζον&ΐβΐύ ρΐ'άοβ, (ΙοΜά&ηγοη δΐ. Κγ41. όβδίίου 8ροΙβέηοβΙί ΝάυΚ ϊ&ΐωέΐο 8ρι·άν1ίγηί ,ϊηοΠ. ίοηάυ, ρίϊά&Ι ίδβπι ν ροδίβάηίιη
§ ύνοάα (81γ. 11. & 12.) ρϊβηΐβά ροπιδι-δ πιθζϊ ρίβά1οζ1ί»πιί ΓβοΙςρπΗ
α £θ(8ΐφηϊ.
Καΐάδ ρίβϋοέοβ ρΐΎοίηβ ρϊβάβδίαΐ ^βπι ρο&υδ νγΜ&άυ βίγωοΙο^ίοΐίδηο, 1&1ίΙο βη&ζβ δβ άορίάΐΐΐοβζρβέηβ,μ ράνοάηίηο 3β](Ηο ν^ζηαηιυ.*)
Αΐβ ϊβ(1ηα1[ βίγηιοίορβ ρϊβάΙοζβΐΣ ]8ΐί ζηάωοίβδί ρϊΟΐδ ζάη&άηα & νγδΙβάΊιγ οαάέηί ο ηΐοη άοβυά ηβμδΐδ, ^βάη&ί: Ι&ΐίό νγΐβζβΐί ρΓΟ δγηί&ΐίΙίοΐίέ ν^Μβ,άγ νβΐηιΐ ηβρ&Ιπιγ & ηβδροίβηΐίνγ, » ρϊβοβ οΐ^'βιη ρΓ»οβ βίγϋΐο1ο§ΐοΐ£^πιί δΐ&ίέιηί ζηβέηέ 8β δίΚΙ: ργοΙο ΐδβπι ]β νγδ^Γΐ! ^^2 άτίνβ,
ηβζϋ ]8βπι ρΓάοϊ Κτάΐ. 6θ8ΐί6 8ρο1βοηοδίϊ Νάυΐτ ρϊθάΐοϋΐ.
Να Ιίοηβο πιϊΐοη Ιεοπ^θ ρονίηηοδί ο!)έηΐ8 ρρ. ροβηζον&ΐβίαπι, ρρ.
ριυί. Μ. Η&ΙΙ&Ιονί α Α. Ιιυάνϊ§ονϊ, \ΑβϊΙ ιρτ&οϊ ηΐοη δ ηβνδβάηί ρέόί
α ροάΓθ!)ηο8Μ ρΓοζΙίουπιαΙϊ, ηβ]δΓ(1βδηέ]§ί άΐΐητ νζίάνέπι.
V Ρτ&ζβ, 31. ΚνέΙηα 1890.
Όγ. Υ. Ε. ΜΟΐΐΓθΙί.
*) νΐζ υΐιάζΐίγ ζβ βγηί. 80*8^· ρΓβάΙοζβΙτ, Ιϊβΐέηέ τβ Υέδίηίΐια Κγ41. 0. 8ρο1.
ΝήαΙι ηα γ. 1889. (βΙγ. 57., § 6., βίΓ. 68. § 8.)
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Μ. Η βγ η β, υΐ61&8 νοη Γγ. δΐ&ππη. (1885 8).
Ε. ΒβτηΙιαΓάί, ΌΊβ £θΙϊδθ1ιβ ΒίΙ>β1 άββ ναΐβία (1884) (61088.).
Ε. ΒβτηΙι&Γάί, ΚιΐΓΖ§βί»88ΐβ βοΐϊβοΐιβ ΟΓ&ππη&ϋΙϊ. (1885).
Ψ. Βτ&αηβ, Οοΐίβοΐιβ ΟπιπιπίίΐΙΐΚ. (1887*).

Μ. Η&Ιί&Ι», Ο ΒοΜίνό νβ δίον&ηοΐηβ α ΠΙβνδίίηδ (ν 6. 0. Μ. 1857
8 1858).
Α. Ιιΐιά\νΐ8, ΌβΓ Ιηήηϋΐν ίπι νβά» (1871). — ΑβΒίιιίίη&Ηοη οάβΓ
Αά»ρίβίΐοη? (1873).
ΥΓ. 8ΐΓθίί1)βΓ8ι ΡβΓίβοΙϊνβ υηά ΐπιρθΓίβοίϊνβ 8,οΙϊοηΒ8Γΐ ϊιη Οβπη»ηΐβοΐιβη. (Ρ»υ1 & ΒΓααηβ, Ββϋτ&ββ XV. 1. 1889).
(.Πηβ' ροπιύοΐίγ υνβάβηχ ΐβοιι ν ροζη&πΛέοΙι.)

ϋ νοΰ.

§ I . V βοΐδϋηβ ί&ΐω ν ,μζγοίοη ρίίοιιζηγοίι α ρίβάΐοζβΐί 3β8ί; δίορον&Ιϊ ρανούηί ρΜηοβί ρ ί 1 8 1 ο ν β ο η ο υ, α ίο ιη ί 8 1 η ί, ρι·οδίοι·ηου.*)
Ζάηγ ραΐί ρϊίδίονίιγ ΙγΙο ρϊϊΐηπίγ Ιβδηβ,μ ]βάη&1ί ,μΐίο ρι-α,βίϊχγ Ιίΐβάηοίΐΐνγιη βίονάιη — ηβ)(1ϊ·ίνθ αί, ΐίάέβμ, ίβ ^βηΰιη, ροζάέμ, νέαΐί ηο,)ηέ)ΐ Ιίβ βίονβδάπι**) — ϊβάηίώ 1ς Γ&ζηγπι ραάύιη, ]8οιιοβ ηβ)ρινβ
ροίΙροΐΌΐι α 8ρβοί6ο]ίγπι ιίΓοβηίπι ί&μοη ρΐαΐηοδίΐ ιι νέίό, αζ ρ&Ις ηιοο
8}ΊΐΙ»1{Ιΐο1ίά, ρ&νοάηό ρ&άΊι βαπιβπιιι νΐαδίηί, οϊίβιη ί&ζγΐίονγιιι ρίβηβδθηα
]β8ΐ, ηα ρίβάΐοζίία ία&, 2β Ι&ίο ΐβνί 8β 1)γΊϊ δίονβιη νΙΜηουοίιιι, οίϋ
ραά* Ηάΐαίνα.
νδ&Ιί ηβ νδβοΐίγ ρϊθίΐΐοέΐιγ νγΐ£αζιι}ί νδβοΐίγ ίαδβ Ιοηοίο Γοζνοϊβ:
ηβΙίί,ΘΓέ ρϊ·β8ΐάν£ΐ)ί η& ρΜηοδΙϊ ρναββχονό α ηβηαδίίγΐ^'ί 86 ο δοβο
ρίΐ ράιΐβοη. Ζα Ιο ροάΊβ νΐ&βίηίοη ρίβάΊοζβΙί, ρίί ηίοηζΐο ηιοο ίίοΜΜ
]Ϊ8ΐό ραογ ίβδί δΙ&ΓδΙηο ρήνοάιι, ηέΚΐβι-α &άνβι·1)ία, (Ιπιζίοβ 8β Ιοϋΐίβζ
ρΓανίάβΙηβ ί ιητϊ1,γιη ρ&άύιη, ηαογία Ώ&,ά ηϊιηί ιηοοϊ νΐϋάηουοί α ρίβδία
ν ροναηα ρϊβάΐοζίωνοιι, αέ ϊαΐίο ρι·αββχχ δβ ηβηαδίίγΐ^ί.
V βοίδΐίηέ ]δοα
1. ρίβάΊοζΙίγ ρουζο ρΓαββχονβ' : βηάα-, άϊδ-, 1\νΪ8-, ίαΪΓ-,
ϊά-, ίηη-, υηρα-, αί-;

ίτϊ-,

2. ρίβάΊοζΙίγ ρπιββχονβ" ΐ ραάΌνέ: αϊ, β£αχ, αηα, αηά, &ί, Μ, άυ,
ίααι·α, ίααΓ, &·&πι, ηίηάβΓ, ϊη, πιίρ, ρ&ΐτΐι, οί, ιιίαΓ, αηά, ιιηάαΓ, ιΐδ
(πι·), ντϊρΓ&;
*) 8Γν. Β. ϋβΙοΓϋοΙι, β^ιΛΛί. ΡογβοΙι. (1879) IV. 8(χ. 126.
'*) έβ ηοπήη&ΐιιό βρο^ώη; 33ου Βΐ&Γβί ηβίϋ νβιΐιαίηέ, (1ο1ίίΐζιι]ο ^^2 3. Ο γ ί πι πι,
ϋ. βίαιη. Π, 703.; ηονδ,μ ρ»1ι 3. Βοΐιπιϊιΐΐ ν ρο^άηάηί „ϋϊβ ββπη&ηΐΒοηβιι
ρπΜροβίΰοηβη ιιηά ά&8 &ιΐ8ΐ£ΐη1ββ8β1ζ" (Κιιηη, ΖΆ. ίϋΓ γβΓβΙ. 8ρΓαο1ιίοΓ8ο1ι.
XXVI. [1883] βίΓ. 24.)
1
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3. ρϊβάΐοέΐίγ ρουζβ ράάονό : &\}&, &ηά\ν&ϊι·ρΐ8, (οίδΐιηίαηθ),*) ίαίιτα,
Μηάαηα, ίηη&η», ίηυ(η), ηβΐυα, ηβΐυ, υΓαφίηα, υίατο, υη4»ΐΌ, υΐαηα,
υΐ&ρπ).
§ 2. νδβοΐίγ ρΐαΐηοβίΐ ρϊβάΐοζβΐί Ιζβ ν^ΐοέίϋ ζ ρανοάηί ιπ ί 8 1η ί,
ρι-οδίοΓίιό πιοά ϋΓΟον&οί, ζβ ΜβΓβ ζηβηίίηία. 8β νγνίηιιΐγ ρίβΓΟζπιαηΐΙβ"
η&ζοτγ ΐΓορΐοΙιέ. I ν ρύνοάηέ Ιοο&ΐηβ- ρΐαίηοδί,ί 8β βΐ^ίεβ,ΐγ 8, τοζπι&ηϊΐό
8ΐίίά3,ΐ7 πιηοηό η&ζοτγ, ίΙβτ6 Ιβριτθ ροζάέ]ΐ Ιϊδβηγ ίβοα, ίάγζ 61ονέ&
ηαυέϋ ββ ηΓοΐίδ,μ ηιγδίϊΐϊ 8, ρϊίζράδο&ον&Ιί ΐ ί&ζγ)ί )ζ οζηβ,έονίϊηΐ ροάι·ο!)ηέ]δίο1ι τοζάίΐή. Ζύγίΐεγ ζβ 8ΐ&ι·8ί ωβηέ άο!ίοη»16 ηοίΐοβίϊ άοοηοναΐγ
8θ ϊ άο ροζάβίδίοη (Ιοί). Ζβίηίθη». ίυ ν οοί Μ)β Γ&ζηό νγπιβζον&Ίιί ροΙοηγ ν Μΐάα (»), Γ&ζηβ ιίΓοονάηί νγοηοιίΐδίέ, βπιέηι α Ιίοηοθ ροηγβιι
(β),**) ραίε ί&ίέ νζίί)6Πΐηο8£ ρο)πιύν Μίάα & πιοηυ (ροηγβιι), ΙίίβΐΌυ δβ
ά<\)6, 2β \ιβ δίονβδύιη ζηαοίοίπι ροηγβ &ί δ^αίθόη^ »( ροηιγδίη^, ρϊβά]1ναύ.ηίιη Ιςοιιοθ ίοηοίο ροηγίιιι ρΗδίαριφ ιητβηί Ιίΐίίΐη (ο) ηθβο 162
ηαοραΚ
Βίονββαπι Ηϊάπ ΠΓΟβηί πιοηιι (ά), οίιηζ ηέΜγ ροπζιΐ]θ 8θ
ρϊβοηοά πίθζί ηά,ζοι-γ η» ροΜβΛ ηβδΓονηΒ,ΙβΙηγπιΐ (β).
ΡτίΜ&άγ: Αά λ: Α η α, ]βί ρΓ&νΐάβΙηέ ζη&έί ροΐοηπ η η ρ ο ν γ οΐιιι
ρίοοηγ (1ί ηιβζίπι }β]ίιη ηβηΐθάΐο) Β&ίηά α δΐϊίάίί δβ δ ίη, ϊβπΐϋζ ηϋΐβζί
νΐαβίηέ η&ζοι· ροΐοηγ ιινηΐΐϊ ρτοβίοπι αηβΐ) αβρού ιινηΐίϊ ,μβί,^οη
ιηβζί ηα ρίοδβ: Μ1ς. VIII. 3. 28. Χ. 32. 8, η β, ν?ΐ§α Ιν τ-η όδω, &1β
ΜΙ V, 25.
IX. 33. Χ. 52. Κ IX. 57. ϊη ^α. — Μί. XXVI.
69. ΡαϊΙπίδ υΐα δ&Ι 8, η 9, Γοηδηαϊ Πέτρος ε'ξω εχά&ητο εν τή αυλή,
αΐβ Μΐί. XIV. 66. \νί8αη(1ϊη ΡαίίΓαα ΐη Γοηδη&ΐ όντος τον Πέτρου εν
τη} ανία. (8Γν· ηαδβ: η α άνοίβ, ν β άνοίβ.) Ροάοβηβ νβ ρΓ&βήχα: II.
Κοι·. V. 9. ίαρρβ αηει1ιαΐηι]αϊ ί&ρρβ 8ίηαΐηΐ)&ΐ είτε ενδημούντες είτε
εχδημονντες. δητ. II. Κογ. V. 8. — I. Τη. Π. 18. αηαΐαίκία αηδ
δαίαηα ενεχοψεν ήμας ο σατανάς. — 1ι. IV. 10. &8βΐ1ϋπι δβΐηα,ΐηι
αηαοΐιιάΐρ τοις άγγέλοις αύτον έντελεΐται. 8ιύ. Μΐί. Χ. 3. XI. 6. «Γ.
XIV. 31. XV. 14. 17.
ΤΓορΐοΙίγ: ^ VI. 45. ϊβΐ β&ιηβΐϊρ &ηα ρΓ&υίείυηι εστι γεγραμμενον εν τοΐς «ροφήταις. (8Γν. Μΐί. XII. 26. Ιι. XX. 37. I Κογ. V.
9. II. Τη. III. 17.) αΐβ Μίτ. I. 2. βαηιβίϊρ ίβΐ ΐη ΕδώΊη ρι·αυίβΐ3,υ.
(δι ν. ηαδβ: η α Κηίζβ δίδΐί) — Μΐί. IX. 37. βαβί αϊη ρϊζβ βατηβ αηάηΐαήΐ) α η α ηίΐηιίη ηιβίηαπιιηα ο§ εάν ?ν των παιδιών δέξηται επϊ
*) ΌΙβ ν^Μ&άπ,
ροάαΐ Γ. ΚΙαββ (Ρ»α1 & ΒΓηηηβ, ΒθίίΓϋββ Χ. 444) ΜβιιηίΛηβ ^β94 ββηίΐίν ρΐατ. ρ»Γΐ. ρΓίΐβΒ. οά Ιτπιβιιβ ββ, Γθζ8ίτβη61ιο βτιίβχβπι
^οη- (πι. 1)ί-8ηΙ^&η-6) & ζα&ίί ίβάγ ιιβϊ „8οιΐ8β<1αν." Αΐβ ροάο!)ά 8β, ία
αβοίύΐο 8β ^^2 ^α1IΟ ββηίίίτ, ηβ2
ΐ&ΙίΟ ρϊίδ1ονΐ£& Ιιοΐβπι. Βιύ. ίόί δίβ.
ΓβίβΙ, ΟΓαηάτ. άβΓ ξθΙ. Εΐγπιοΐ. 81γ. 9. ΒΐιΙ) 97.
**) ΖβνηΛηδ ο ίοηι ρο^βάI1ίίνίί Α. Γ. Ροίί, Έίγνα. Ρογβοπ. Ι' βΙγ. 76. » ηήβΐ
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τω ονόματι μον, αΐβ ηηβά ρο 1,6 ν. 38.: ι η ρβϊηαηιηια ηαηιϊη. —
Ζνΐαδίδ ζα)ίπιανίί ναζ&α ^β8ΐ, Νβη. V. 17. αηα &ηιάα ηιβίηαιηιιια αηάηιιιηαηαϊ \νβδπη (ρϊί]'ίιηαιπ 1>3^1ϊ η α δίοΐβ ηιέιη πι. „]ί<1α1ϊ ιι δίοΐα π^ηο"
δίβ 8β ν Μοίί Ιπ-αΙΐοΐΣό.)
Αά 1). ΡΐΌβίβ οάΐιιΐίονό αί, }βί ζηαοί ν^οηοάϊδίέ ροΐιγίιυ οά" βοάιι,
Βίϊίάά 8β 8 υ 8, ΙϊίβΓό ννβίονιτίβ ν^οηοάίδίβ ροηγίηι ζ θ νηϊίι·α ρνοδίοπι: Μΐί. XVI. 9. αί ρίζαϊβΐ υ8\ναΓρ 8ΐΙ)ΐιη υηηιιΐροηδ άφ' ης ε'χβεβλήχει επτά δαιμόνια. 8ιύ. Ε. IV. 35. 41. VI. 19. VIII. 12. 29.
33. 35. 38. 46. Ρϊΐΐρ IV. 15., II. Τη. ΠΙ. 2. Ναοραΐί ίβζβ δίίίάαηί
ν^ΙίίίζυΪΘ Ιι. XVI. 4. Μρβ αΐβα^αϊάαα α 8 ίαιίΓΗ&α^&ΐ'α 8ταν μεταστα&ώ της οίχονομίας, α }βη 8 ρίβηιβηοη βηιβπι άέ}θ (ζ άοΐα άο νγδβ)
<Ι. XII. 32. ϊΙς ]&Ϊ}άϊ υ δ παπη^α αί αίΓραί εγώ εάν ύψω&ώ εχ της γης.
Ροζη. Μβηέ ηαραάηο ΐββί, ζβ ίαΐίό δουζηαδηό οάΐιιΐίονό ρίβάΐοζίίγ
8β §1,Γί(ΐ3.]ί: Κ. VII. 6. α η ά οηηάαηαϊ \ναιη'ραπι α ί Λνϋοάα χατηργή&ημεν
άπό τον νόμου. — Μΐί. XIII. 27. βαΐΐδίΐ) ραηδ βαχναΐϊάαηδ Ββϊηαηδ αί
β(1\νοΓ \νϊηάΌιη ίΓαπι απατάω αίι-ροβ ιιηά αηάί ηϊπηηϊδ επισννάξει τονς
έχλεχτονς αντον εχ των τεσσάρων άνεμων άπ' άχρον γης εως άχρου
ονρανον. — II. Κοί'. V. 6. αί1ΐΗΪια)8.ϊ δϊ]Ηΐη ίΓαπι ίΓαυμη εχδημονμεν
άπό τον χνρίον. — Κ IV. 13. αίβίορ ία ήτα ίπιπια άπιστη άπ'
αντον.
Αά ο. Ιη 8 άαίΐνβπι πιίδίηίπι (πΓόβηί Μϊάα) νγίγΊίά Ιίοηβο ροηνοιι
οάρονί^ίο ί οίαζοβ 1ί α ιη ? ΜΙ. VIII. 14. (μπιαπάδ ^βπβ ίη §ατάα
ΡαϊίΓαπδ ίλδών 6 Ίησονς εις την οΐχίαν Πέτρον. 8ΐΎ. Μί. IX. 23.
28. ΜΙς. ΧΓν. 54. α ]. — Ρτάνβ ίαΐί Μαάβ 8β ίβζ πιίΒίηί α Ι 8 (Ιαίίνβπι.*)
Μΐί. IX. 14. αίπιαηάδ αί βίροηίαιη ε'λ&ών προς τονς μα&ητάς. δΓν.
ί. τ&έναι ίν χεραίν, 6. ροΐοζίίί η α δίοίθ.
Ναοραΐί ίγπιζ αί 8 άαΐ. (αβίαΐίνηγπι) οζηαοη)6 8β ίέέ νι^οΐιοάΐδίί;
ροηγοιι ηα ροηΐβά οάρονδάί 1ί οίαζοβ ο ίΐ 1ί χι ά. ? Μΐί. XII. 2. θί αί
ραίπι τναυΓδί^ίαπι ηβηιί αίσαηϊδ ίνα παρά των γεωργών λάβτ) άπό
τον χαρπον. 8ιύ. .1. Χ. 18. — Μΐί. XV. 45. βηραηιΐδ αί Ι» α πιπί α
ηπηιίαίαάα γνονς άπό τον χεντνρίωνος. (δΓν. δ. ηβηιαιη Ιίάο ΟΓάίϊ;
άονδάδν 8β η ββίηίΐία.)
Αά ά. Αί οάΊυΙωνό 8 άαίΐνβπι **) ]βδί αΓοβηίπι ρίί δίονβδβ ]<1 ϊ (I « :
*) V ο&οιι ΙδΛίο ρϊίρ&άβοΐι (ϊη 8 ά»ί. αϊ 8 άαΐ.) Ιζβ ονββπι ίώ.6 δραΐϊοναΐί
ζ1)ίί1ϊ3Γ ρ1»(ηο8ΐϊ άα,Ιίνα ΐ&ο&ο ρ&άιι, ^βη2 οζη&δοτ&Ι Βοί1 ΐ£β ΙιίβΓόηια ράβοΐιβηί ρί·6(1ηιδίιι Βωδί^'β." (8γυ. Μ. II α ίΐ αϊ & Ο &1>1αϋνό νβ 8ΐον»η6ίη6
& ΙϊΙβνβΙίηδ ν 00Μ. 1857 8ΐΓ. 230); ανβαΐί ίη 8 άα(. ί αί 8 άαί. άβλβίο
\χο)ΐι&ΐϊ τα&)ί ν^ζηηπι 1οο»1ηγ (οάρονίά^ίοο η» οΐάζΐια Ιίάβ ?)
**) Οάΐιιΐιογοιι I}. »Ιι1»Ιίνηοα ρΐαΐηοβΐ άαΐϊν ραίι-η6 ί&ίύ να& ρίί ρίβάΙοζΜοΙι
ίια,ιη, ιΐ8, ϊλϊγγλ. 8Γν. ΒβΓη1ι»Γ(11, ΚιΐΓζ^βί. §οΙ. Ογλπιιιι. §. 160. ΒίΓ.
87. η»β1. V. ηίζβ 81γ. 10 ροζη. ***) ί §. 6.
1*
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ΛΙΙϋ. Χ. 37. ίΐαβίί αηδίβ, βί α,ϊηδ &ί ίαί1ΐ8\νοη ])βϊηαϊ ΐ&η αίηδ αί
ΙιΙθίιΙϋΠίοίη ρβίηαί 8ΪΙ&ϊ\να όό$ ·ήμΐν, ίνα εις εχ δεξιών αον χαι
εις εξ ευωνύμων σου χα&ίβωμεν. δι ν. Μί. XXV. 41. Μΐί. Χ. 40. XII.
36. XIV. 62. XV. 27., Κ I. 11. XX. 42. — ^ηάχ Κγνέ. ΐη: Μ1ς.
XVI. 5. βΟΒβΙυιιη ίαςβαίαιφ δΐίαηά&η ϊη Ιαϊηδ\ναί εΐόον νεανίαχον
χα&ήμενον ίν τοις άεξιοϊς. 8γυ. Κ. VIII. 34. Κοί. ΠΙ. 1. α έβδίίό:
δ β 8 1 1' α η γ.
Αιΐ β. υί, ϋβτέ (ΙοΙοζηβΊιο ]*8ουο ρύνοίΐη β γ. ύπό, Μ. β αϊ),
κίον. ρο(1ι) ζηαοί ςοΐβΐίν ρπινϊάβΐηε ροΐοΐιυ ρ ο (1 ηϋϊ&ίγιη ρίβάηιέΐβπι,
ίαΐίοζίο ρΓ&βίϊχ \έί ροηγ& ζ ρ ο ά ρϊβ(1αιέ1α ν ζ & α γ α, αηίϊοίραοί Ιίοηοβ
ΙοηοΙο ροΐι^ΐιυ άοβρδίο ηβ δίοβ ν §οΙδ!ΐηέ, α,ΐβ ν ηόπιέιηέ αζ 1ί ορ&όηόηιιι ηέζοηι ο ροΐοζβ η α ρίβώηβίιι.
Ιη α ιΐ3, αό ρήνο<Ιη6 ίδοη (ϋωηβίτ&ΐηοα ρι-οΐίνοιι, ροηόναάζ ϊη
πηπιο ροΐοηυ ανηϊΐί ί&Ιίέ ζη&οί δπιέτ ροηγ&υ <1ο νηϊίί, α 8 η&ορ&ί
δηιβτ ροηγΙ>ιι ζβ νηίί,Γα νβη, ν ηβΊίΙβί'γοη ρΐαίηοδίθοη Ιτορΐοΐίγοη 86
δΐ^ΐί^ί δπιγδίβηι βΙϊογο ηαρΓΟδΙο ΙοΙοζη^ιη; η» ρί. Π. Κον. IX. 6. 8&θί
β&ίίρ ϊη ρίηρθίη&ΐ, η β ρίαρβίηαί ]&η βηβίρϊρ 6 σπείρων εχ
ευλογίας επ' ευλογίας χάί θερίσει.
§ 3. Ρ&νο(1ηί ρΓΟδίδ ρΓίβΙονβοηά ρΐ&ΐηοδί ρίβάΐοζβίε ν ζαοΐιονιιηόηι
ί,βχΐη ςοίδΐίόηι Λοίοζβηα ^δί οβίΐίβιη }βη ν ηβοβίηγοη ρϊ·1ρα<Ιβοη, ]βί
νγ&ίβναβ ηίζβ νΜγ η& δνόω ωίδΐέ.
Ο ρ1αΙηο8ΐί ρΓαθδχονό νδβοοβοηδ ρίβάββίαίϊ ροάΐΌύηέωυ ιόζ&οπι
ηάΐβζί (οίο:
1. Ρι-αββχ 8θ δίονθδβηι, )βϊ υπίσιβ, ηββρί^νά ν ύρΐηοιι ίθάηοΐη
(ηβέΐηί δ ηίηι δίοίβηβ δίονο) Ώ.γυϊζ Ιτνί ]βη νβ δάΐ'υζβηί νοίηόω,
1ιΙθγ6 ηβΓαδί δβ νΐοζβηίω ^άηβ" αηί άνοη έάδΐίο ,μηγοη (ίηΐθβίδ 1&1τ
ίβόβηά).*)
Τηιββϊ ρήβοοί: α) ρίίΜοηηά έήδϋοβ ί&ζ&οί — ω: ΜΙ. IX. 28.
βα-υ-1αυΙ)ίίΐΐ8? κιοτεύετε; — 1,. XVIII. 8. υϊ-\ι-ξΐΙ&ϊ? αρα
εύρήοει ;
&) ρίΐΜοηηό -υη(=Μ. ηηθ): Κ XVIII. 38. πΙ)-πη- νορίά»
ε'βόηΰε. — ^ VII. 32. ίη-υη-δαηάϊάβάηη αηάρ&ηίαηδ χαι απέστει
λαν ύπηρέτας. — 3. XI. 41. XVII. 1. ιιζ-υη-ηοί ααβοηα ηρε τους
οφθαλμούς.
*) Ίβ,ίέ οά ράΛα βν^Λ ρϊβάΐοίίΐιγ όάά61βη7 \)ίγ&}ί οάβΐίοβηιί ρηΜοηηγπιί ηβ1)ο
ρο8ΐρθ8ΪΙϊτη^πιΐ ; ηα ρϊ. ^. XVIII. 34. »1)-ιι 1>ιΐ8 βϊΙΜη ρα ρλ(« φρΐ8? α'φ'
ίαντοϋ αν τούτο Ιΐγίΐξ ; Γο(1γο1)1ι^ ν^ύβΐ νββοΐι άοΐοίεηχοΐι Ιπιβδί ΒΐονβΒηγοΙι
ϊ ρΛάον^οΙι ν. ηίϊίβ ρϊί 1τ&2(16 ρΓβϋΙοζοβ.

Γι
ο) ικ^ηοβ ηβ&ο ,μηίί οίΐδΐίοβ ιτιοάαΐηίΐ : Χ VI. 22. ππρ-ηϊ-α,ίΐιιι
δϊροηϊ&ιη ού σννεισήλ&ε τοΐς μαδηταΐς. — Ιι. XX. 25. ηβ-ηιι-βΐ&ΐρ
άπόδοτε τοίννν. — 3. XI. 2δ. ρ&ηΐι £α-1)α-άη,ηρηϊρ χαν άπο&άντ}.
— 3. V. 46. £&-ρ&η-1&η1)ΐ<1θά6ίρ ΠΗ8 ίαιβτεύίτε αν εμοί.
ά) άνδ δίονα: ΜΚ. VIII. 23. Ιγ»1ι ϊηα §α-υ- 1υ &-8β1υϊ? ε'πηρώτα αντον εΐ τι βλέπει; — ΜΚ. XVI. 8. άΐζ-υΐι-ραη-δίΐί, ϊ]θ8
Γβίΐ'Ο είχε δέ αύτάς τρόμος. — II. Κοι\ VIII. 18. §ίΐρ-ρ8,η-ππρ8»ηάί<1β(1υιη ϊτωτώά 1>ΐΌρ&Γ σννεπέμψαμεν δε μετ αντον τον άδελφόν.
2. I ά ν β. ρΓίΐββχ^ ρπβΐιιρ^ί 1ί 3θάίη6ιηιι δίονβδυ, ϊίάοβμ ϊ Κ ρο<1δΙ&Ιηέπιιι ζ& ρϊΐοϊηου ιιΐ'οί^βίΐιο οζηα,οβηί άέ]β. (Ν6Μ7 δίονβδο 1>^νά
8β δν^πι ϋΓέίί(5]δ(ιη ρΓαβίϊχβπι υίνοίβηο ζβ ] πι β η & )\ϊ ρΓαββ8°ν»η61ιο.)
Α δϊοθ ηα,8ΐίγ1α]ί βθ ΙβΜο :
λ η α - ί η : Ο. Π. 6. αηα-ϊη-8θΐ£ΐιη *) προσανέδεντο.
άη-&ί: άα-8,1-§8.^3,η χροσέρχεσδαι, (άιι-&1-ί(1<Ι]£ΐ προβήλ&ον)
Μί. VIII. 5. 19. IX. 20. 28. XXVI. 69. & ]. — άυ-&ί-πηηίΐη<ΐ8
προβδραμών Μΐί. Χ. 17. — (Ιιι-&1-8ηί\ναη προβωρμίβ^ηβαν Μΐί. VI. 53.
Γεπγ-Μ: Μΐί. Χ. 32. Γ8.υι·-οί-§&8££ΐηά8 ίηβ προάγων αντονς. 8ιτ.
Μίτ. XVI. 7. — I. Τίιη. V. 24. ίαυΓ-1)ΐ-8ηΪΨ£ΐηάβΐη8 προάγονβαι.
ί&ατα-άα: II. Κοί'. VIII. 6. ί&ΐΐΓίΐ-άα-δΙοάίάίΐ προενήρξατο.
{ΆητΆ-ίτ&·. II. Κογ. XII. 21. ρίζβ ίαυΓα-ίτα-νίααΓίφιιάΜΐβ των
προημαρτηχότων.
§3,-ίη-: II. Κογ. III. 7. §&-ίπ-8&ηΙ)αη, ^Ε-ίπ-ΒίΐΜη&η 01. Ο. IV.
19. (Ο&β άθηοιηϊη&Μνβ,)
ίηη-αΐ-: Ι* V. 18. Ιυ&ηνα ίη& ΐηη-αΙ-ΙιβΓοίηα (είσενεγχεΐν). 8γύ.
V. 19. — ΜΙ. VIII. 5. ΐηη-αί-8α§§£ΐηάϊη ϊπιπίίΐ είβελ&όντι. ' 8ιύ.
XXVII. 53. Μ1ς. V. 39. I. νπ. 45. & }. — Κ II. 27. πιΐρρίΐηβϊ ίηη&1-1ίΐα1ιιιη Ιν τω εΐβαγαγεΐν. Ιι. I. 29. &ϊ ϊηη-αί-βαηίω 18 (ί. }\τι6
ζηβηί: ^«1 τω λόγω αντον).
ϊηη-υί: 6. II. 4. ϊηη-υί-8ΐυραη παρειβήλ&ον.
τα ί ρ - α η α : Μ1ς. IX. 10. ππρ-αηα-ΙίΐιπιοΜβίΙιιη ^8ΐια βννανέχειντο
τω Ίησον. 8ιύ. I. XIV. 10. α ]. δ.
πηρ-ίτα: ΚοΙ IV. 10. 88, ππρ-ίτα-ηιιιιρηηίΐ Γπΐ8 ο βνναιχμάλωτός μον. 8πτ. Γίΐθπι. 23.
*) ΒβπΛ&πΙί ν β1ο88. 8. τ. λ η» Ιβηίο ρίίρ&ά πνάάί ^αίο2ΐο ΛοΜίΗΐ ρΓοβΙβ
ρϊίβίονβόηέΐιο ηίίνίίηί βίονοβ α η α, &1β ζαμβίέ ηβ τδίβίπι ρπίνβπι ηβίΐί βν
Μάο ν ϊβοΐί. προσανί®ιντο ροΐεΐ&ά&ΐ πρός ζα ρΗβΙονΙια. Ροάο1)η6 νέο 86 τη&
νβ Βίΐηιζρηίηιίβΐι 8 Γηπι·»-, }βί ηβρπίνθ ιη ρηΜήίΙιί 8β ζ» ρϊίείονίιπ δϋβονου
1^. XIV. 24. ρίζβ ία η γ α - Ιΐϋϊίαηαηβ των χί-κίημίνων. — II. Κογ. VIII. 6. ία α γ »άηΒίοάϊΑα προϊνηρξατο. — XII. 21. ρίζβ ί ιι π Γ η - ΓΓΛνΕΠΓ^β,ηιΙίΐηθ των ηροημαρτηχότιον.
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ιη ϊ Ι> - ί η : II. Κογ. XII. 18. ππρ-ϊη-Βίΐη<ϋά3, ίηαιηα 1)γοΡ8.γ σνναπεστειλα τον άδελφόν.
πι ί {> - ιι 8 : ΜΙ. XXVII. 44. ρω ππρ-αΒ-1ΐΓίΐιηϊ(1αη8 ίπιαια οι σναταυρωδέντες αντώ. 8ιν. Μίτ. XV. 32. &. II. 10. — Ε. VIII. 7. πιΐριΐ8-1ίβίηαηΛίΐη8 συμφνεΐσαι. — Ε. II. 6. ιιιίρ-ιΐΓ-Γαϊδίάα συνήγειρε. —
Κοί. II. 12. ηιϊ{)-αΓ-ι·Ϊ8ΐιΙ) σννηγέρ&ητε 8γυ. Κοί. III. 1.*)
Ζνΐίίδΐέ βίονβδίΐ 8 β α βίοέβηά, Γάίΐίΐ ρΗΙ)ίΓ&ϊ1 ίββίδ άπΛοιι ρϊ·βάροηα (ζ ρίίοϊιιγ νγίοζβηό ηίζβ βιΛ 3.): άυ-ςα: II. Τϊιη. II. 4. άαίία-\νϊη(1ϊΙ) εμπλέκεται.
{λιιτά-&&: II. Κογ. IX. δ. βϊ ίαιίΓΒ,-^α-ιηαηννϊωηα ρωω, ίωΐΓ&ςα-ΐιαΐΐαηαα αϊ\ν1αιι^ϊίΐη ίνα χαταρτίσωσι την προχατηγγελμενην εύλογ'ιαν. 8γυ. Κ. IX. 23. Ε. II. 10. — II. Κογ. IX. 7. ίίΗΐπι-8ίΐ-1ιυ§κ1&
προαιρείται. — Ε. I. 9. ίίΐιΐΓα-8α-ΐ6ί1ίω<ΐ£ΐ προε&ετο. (ΥβΛηνα άοηοιηίηαΐ.) — Κ. XV. 4. ίαιίΓα-ί,'ίΐ-ιηβΙϊρ ϊδΐ προεγράφη. 8γτ. III. 3. —
Ε. I. 5. ίαιΐΓα-§η,-ΓαηΌρ (προορίσας). διτ. I. 11. — II. Κογ. IX. 3.
Γ;ΐ0Γίΐ-"η.-8αΐΝΜα (έπεμψα). — II. Κογ. IV. 14. ίαπΓα,-§ίΐ-8»ί.]ϊρ παρα
στήσει, — ΜΙί. XIII. 23. Γαιιηι-βα-ΙωΙι προείρηχα 8ιύ. II. Κογ. XIII. 2.
ίη-βα: II. Κογ. III. 18. ϊη-8&-ΐ6Ϊ1ίοηάίΐ μεταμορφονμε&α. (Υβνοιηη άβηοιιιϊηίΐί;.)
ΐηη -β α: ΜΙ. VII. 13. ραί ίηη-£;ι-1βίραηα!<αιΐδ οι εισερχόμενοι. 8Γν.
VII. 21. ΜΙε. XIV. 14. .α ].
ιτι ΐ |ϊ - § α : II. Τϊπι. II. 11. ιηίρ-£α-άίΐιιρηοο*β<1ππι ανναπε&άνομεν. — Κοί. II. 12. ΠΗρ-§ίΐ-ηα\νΪ8ΐΐΌα!ω ϊιηηια σννταφέντες αντώ. —
Ε. II. 5. ηηρ-£ΐι-ψνίιΙ.Ί ιιηβ ΧπβΙαιι σννεζωοποίησεν (ήμά~ε) *ώ Χριστώ.
8ι·ν. Κοί. II. 13. — Ε. II. 0. πιίρ-£ίΐ-8ίΐ1,ΐ<1α σννεχά&ισεν. — II. Κογ.
VII. 3. ιιιίρ-£ίΐ-Β\νί11ίΐη ονναπο&ανεϊν. — Ε. II. 22. πιϊρ-§α-1ϊηιπάαί
δίριρ αννοιχοδομεΐσ&ε. — Ο. II. 13. ιηϊρ-£ίΐ-1αιι1ΐ£ΐιΐ8 \νω·ρ σνναπήχ9η.
— ΪΙ. XII. 16. ρωιη Ιιηαΐλναιη πιϊρ-§α-\νί8ίΐιιάαιΐ8 τοΐ§ ταπεινοΐς συναπαγόμενοι.
ππρ-ίηη-££ΐ: ,Ι. XVIII. 15. ιηίρ-ΐηιι-£β-1ωρ συνείσηλδε.
ρ.αΐΓΐι-μ,α: I. Κογ. IV. 6. ραϊι·1ι-£ίΐ-1βϊ1ίοα!ίΐ μετεσχημάτισα (Υβτ\).
(ΙοηουιΐηίΐΙ.)
*) ΧΙηυιηι-Ηβγηβ (ν β1θ93. 8. ν. β η, ΐηη, πι ϊ Ιι) ίγΐο ρίίρ&άγ ζαββ ροίτΐάά^ί
7.Λ ζΐινίΐί)· ρΐΌδΙό ίΐ(1νβΓΐ)ϊρ1η61ιο ιιίίτάηί δίονοί Α α, ΐηη, ιηίρ, ζιιμδΐέ ηθρΓάνβιη. ("ο 8β άο&ηβ πι ϊ ]ι, Βεπιη&ηΐΐ (ν £ΐο83.) άοΜβ ηΐί&ζι^ε & Ιοηπι, 2β
8ΐθνΡ8Λ 3 ΠίΠΙ 8(1πΐ2θΙ1!Ϊ νίίί.011 86 8 ρΓ08ΐ\Π1 (1»ΙϊνβΠ1, Λ 2β Ιβά^ Λβ\ζβ Ιβέ
ροΐίΐάιΐηίϊ ,)ο ζίΐ «ιιηροβΐΐα: ίέδηό,ίβίπηι ραΐι δρο,ίοηί οάδίϊοβ ΐηη 8β δίονβδθπι
4β δνΜίί βιιοβί. ί η η λ ( ιζ η 1ι 1 5.

7
τνΐρΓίΐ-βίΐ: 3. XII. 13. ιηταηηιιη \νίρΐ'α-£α-ιηο(;ι;ιη ϊπιιηα ίξήλ&ον
είς ι'πάντησιν αντω.
Αηο ϊ Ιγϊ ρπιββχ ηαδίίνΐίΐ δβ ζάνο^η; νδαΐί ρουζβ
ίααΓίΐ-ίαιίΓ: I. Τΐιη. I. 18. Μ ρ&ϊιη ίίΐπι·α-ίαιη·-δηϊ\ναιΐ(1ίΐιη αηα
ραΐί })Γ;ιιιΓοΙμιιη χατά τάς προαγονσας επϊ σε προφητείας.
ξ α- £&: I. Κογ. VII. 11. άα ίΛίη ββίηαπιιηα ςα-ςα-γν'&ίΐ'Ι^αιι (τω
άνδρϊ χαταλλαγήτω). — II. Κογ. V. 20. 1>ί^απι §&-§α-\ναϊι·Ι)η«αιι βορ»
δεόμε&α χαταλλάγητε τω &εω. — II. Κογ. XI. 14. ^α-βα-ΐβϊΐίο]) δϊΐί
μετασχηματίζεται. 8Γν. XI. 13., 15. — Μΐί. VII. 23. β»-ςα-πιαίη]αη(Ι
(χοινοΐ). — Ε. IV. 16. αΐΐ 1θί& βίΐ-§α-Ιϊ1ορ ,ίαΐι §α-8ίΐ-1ιαίΐΐρ πάν τό
σώμα συναρμολογούμενου χαϊ συμβιβαζόμενου, (^α-^α-ίΠοη Ι&ΐίό Ε.
II. 21.)
Ροζη. Μίπιο §ίΐ-§α-1ΐίνΓί]ίΐη ϊδοιι ΙαΙο ροβίβίΐηί νβΛίΐ άβηοιηϊηίΐϋνα.*)
§ 4. 3. Οονέβίηό ρι·αβΗχβιη 8β υΓοιΐ]β δΐηέτ, ΙνΙβΓ^ιη (16] δίονθκη,
(ηβΙ>ο .(ιηβηα) 8β ηβ8β ; ηνέαΐί πιποΐκΐγ ρίινοάηί (δΐηοΓονά) ρΜηοδί ροΙικΛΙα
Ιίΐΐί, ζβ ρπιββχγ Μο8&]ί ν ροαίιό ζηιοοηέηί ρορηιι δίονθδηόΐιο.**) Ταΐί
νέο 8β πΐίϋ ζνΐάδΐβ ρπ &ί-, 1)1-, ά ί β-, ίη-, ιιβ- α ηαά ρηιί ρπ %ά-,
ϊβΐιοέ ρΓνοίηίΐ ιώοο β1ιι·ηοναοί, δΙιτοιπαζ^Γο ναοί ***) ν ^οΐβΐίόιη
ΙβχΙα ωά ροωδπιό ]Ϊ2
ωάΐο (Ιοίίΐ&άή. 0<11ικΙ ραΚ ννίοζΐΐΐ Ιζο
») ρηιββχγ βίονβδ ρο(1νο]η6, & ζβ}ωβηα <1γπ1ι6 ρπιοβχγ ρΗ δίονβδβοΐι 8^» βάπιζβηγοίι.
Ι») ζβ ρΗ δίονβδβοΐι ρπιβββοναηγοίι πιίδίηί νζί»β δρβοίβοΐίγ ζβυδίίΐ
βγνά ανόοη ]βδ1β ρηγω ρι·οδΙί·6(Ι1{6ω & Ιο :
*) ΝαρΓοίϊ Ιοωιι ηβ8Ηά(1ίΐ)ί 8β ν βοΐβΐ. ο βοβό άνό ρίβάΐοίΐιν ν ]β<1ηο, ^Ιιο
8β ά6)β ν ί. «αρίξ, 8ι(ξ, νπέξ, άποπρό, 8ιαπςό α. ρο<1. ηβ1)0 ν 6. ζροά
νβζροά, παρτοΐί, α ^
**)
8ΐΓβί11)βΓβ, ΡβΓί'βοίϊνβ πηύ ϊπιρβΓίβοΗνβ αοϋοηβ&τΐ ίπι ββΓπΐίΐηϊβοΙιβη
(Ραυΐ άΒΓαιιηβΒίΓβ., XV. ζ γ. 1889 31γ. 70—177) ηέΙίοϋΙΐΓώί 1)Γ0,)ί ρπ>1ϊ τγΓαζαπι
ηζωοοηδηΐ" όί ,,ϊηΙβηβϊνηβίΒί" ρΐαΐηοβίί βίονβδ», ηοπκΛίΐ βϊ ρι·^ ρϊβάδί&νϊΐί
(β4γ. 83.) οο Ιίπι τ1»8ΐιι6 ιηίηέηο. Ροζαροπιίηά, ζβ ηα ρί. ϊβοΜ πιείΐίαπι νβΙηιΛιι
νβΐηιΐ οαβΙο πιά ρ1&Ιηοβ( ρουζβ ίηίβηβίνηοιι, α ζβ ό»8ΐο ρπΐΐίίζί 8β, οο ΒίΓβίΙ1)βΓ§ η» 8ίΓ. 92. ρορίΓά, ζβ ΙοΙϊζ ^βΙ „άϊβ νβΓ8ΐϋΓΐιαη8 ζιι αη(11)βΓ8βΙζ1)αΓβΓ
ΙβϊββΓ ϋβάβιιίαηξ νεΓοΙαβδί."
»**) £&. Βπνβίβιη ζοβίη Γονηά 8β ΙαΙ. ο ο η-, ο ο-, ϊ·. £υν- (ν. Οππιπι, Ογ. II. 761.
ΙΙ»«8,1λ, Ο ίώΐαίίνδ 0. ΟΜ. 1857 βΙγ. 242.). Ο βίνπιοΐοβϊοΐίό βοιινϊδΙοΒίϊ βίον
Ιβοΐιΐο ΒΪοβ ροοίινίιονίίηο ^β81 (8Γν. ]\Ζ Οτίποα 1. ο., ραΐ£ .Γ. δοΐιπιϊάΐ; ν Κηΐιηονβ Ζϊί. XXV. 103. α λνβίηΐιοΐά, ΜΜ. βΓΛπι. §. 292., βΙγ. 287*) »1β ηβρΓίνβιη. Νββηάζβ τ^Μαύα ζάά 8β, ζβ ζϋταύ ρίβίεοηαΐ 8. Βπ^ββ (Ραπί &
ΒΓ&πηβ, ΒβίΐΓϋββ XIII 413.;. 8γυ. νέβκ: Γ β ί 8 1, 6πιη(1ζ0§β, βΙγ. 39. 8«1). 194.
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α) ρϊίδίονίίου ; ηα ρϊ·. Μί. VII. 25. .{αΐι αίη1α\)α ά α 1 α Ιι ιΐ§η χαι
κατεβη η βροχή. — ΜΙί. VIII. 6. αί§αί δϊροη)απι, βί αί1α§ίάβάβΐηα
ίίΐυν ίδίδου τοΐς μα&ηταΐς, ίνα παρα&ωΰιν.
β) ρϊβάΊοζΙωνγπι ρα(1βηι α Ιο 1)υί
αα) ίαΐτ, ζβ ρταβήχ δίονβδη^ (η. ,)ΐηβηη^) δαηι δβ Ιιηβά ορα1ατ)β
ζίΐδβ ^Γι,1^ο ρϊβάΙοζΚα 8 ράάβπι; ηα ρϊ. ΜΙί. I. 42. ραία ρπιίβηΐΐ αΠαΐρ
3, ί ϊιητηα άπήλ&εν άπ αντον ή λέπρα. — Π. Κοι\ XI. 25. ρππι δίηραιη ιΐδίαΓροη βαίανπάα α 8 δΐηρα τρις ίνανάγησα.
ββ) ζβ Μαάβ 8β ρϊβάΊοζΙϊα οά ρναββχυ Γ&ζηά; ηα ρϊ. 1>. II. 37.
ηί αίϊάάϊα ία ί ι* Γ α αΐΐι ουκ άφίΰτατο από τον Ιερόν. — Μί. XXVII.
42. 3. 1 8ΐβϊ{ξ3.<1αυ ηη αί ραιηπια βαΐ&ίη χαταβότω νυν από τον σταυρόν.
γ) ρϊ·ί8ΐον1ίου ί ρϊβάΊοζΙϊον^πι ράάβιη α ίο ζαββ αα): δίονγ ίοΙοζηόΐιο νγζηαιηυ ; ηα ρϊ. ΜΙί. XI. 19. ηδΐάφα υί υ 8 ρϊζαϊ οαηι·§ εξω
της πόλεως.
ββ) δίονγ Γ&ζηγηιΐ: 3. XVIII. 29. αίΜα^'α υ Ι Ρβΐΐαίυδ άυ ϊπι
εξήλ&εν ο Πιλάτος προς αυτούς.
Ροζη. ΡοάΐΌοη^ ν^Ιίαζ ρϊίραάή ροΰοοη^οη ροάαη ηίζβ α ΚαΜό
ρίθάΐοέΐεγ.
4. ΝβΜγ δβ ζιηοοηέηίπι ρο,)ΐηη δρο]βηα ογ>α ») ζηιβηα δίονβδα
ροάπιέΐηέηο ν ρϊβάιηέίηέ, ηββο 1>) οοι-αοί 8β οίηηοδί δίονβδα ρϊβάπιβίηόηο 1ί ,μηόπιυ ρϊβάηιέίυ,*) ηα ρϊ. ρΓοίϊ Ι. I. 41. Ιαϊΐαίΐε οαπι
ϊη φρ&ΐΐ 1Ζ08, ίΰκίρτησε τό βρέφος ίν
κοιλία αυτής (8ι-ν. Ιι. I. 44.
VI. 23.) οίβπιβ ΜΚ. Χ. 34. Μ 1 α ϊ 1ϊ α η <1 ϊ η α ίμπαίξουσιν αυτά. (8Γν.
ΜΙί. XV. 20. 31.)— ΡγοΙϊ 1,. VIII. 41. άι-ϊυδαηάδ ίαυΓα ίοίίιπι ^·
8ΜΪ8 οα<Ι ίηα πεσών παρά τούς πόδας Ίησον παρεκάλει αυτόν: I.
I. 12. α§ίδ άΐδάταηδ ίηα φόβος επίπεσεν επ' αυτόν.
Αά 1>) I. Χ. 30. (\ίαϊο!βα!]αηδ) ραΐβϊ οΪΓαυοοάθάυη ϊηα (λβαταί) οί ίκδνβαντες αντόν. ΡΓΟδίό ταηοοη ηέηοάοη ηβηί άοΐοζβηο,
αΐβ ναζαίο ον δβ δ αοο. νέοι α (Ιαίϊνβπι οδοογ; οΐταποοη ναζάηο
δ αοουδ. οδοον. Ροάοοηβ: Μί. XXVII. 64. ίοαϊ ααίίο ραϊ βϊροη)θδ Ϊ8
Μηίπίαϊηα ίηα μήποτε οί μα&ηται αύτοϋ κλέφωβιν αντόν: I. XIX.
24. ηίππρ αί ϊ πι πι α ραηα δΐίαίί άρατε άπ' αντον την μνάν. 8ΐ"ν. Ι.
VI. 29. α,). — ΜΙ. XXVII. 60. ίαυτναΐνν] αηάδ δίαϊηα άαπΓοηδ
(Ιίαπιοηβπι ζαναϋν άνβϊβ; ϊ. ,μηαΐΣ:) προσχυλίσας λί&ον τή &ύρα.
§ 5. νβ δίοναηδίί^οη ]αζγοίοη ρταβηχγ ηιβηί ά&) δίονβδα ζ ϊηιρβΓίβοίίνηόηο ν ρβνίβοίίνηγ. I ν §οίδίϊηβ ζοβία ραίΓηα ΐοδί αβροή
ηάοη]?1ηοδ£ 1ί ροάοοηόπιυ ι·οζνο]ί πιοοί ]β]ΐοη, αόΐίοΐΐ άοντδβη ηβΙ>γ1
α ΒοπδΙανοπ δίονββ ηορΓοηίΙίΙ ίαΐί ύρΐηέ ]α1ίθ νβ δίοναηδϋηέ.**) Οοηιβ*) 8ιτ. ΒβΓηΗΛΓάί, Ογλμ. §. 137., βίτ. 75., 76.
**) Ο άπίβζϋόιη ΙοπιΙο ρϊβάηιέίδ ρβαΐ }ίί. Θγϊπιπι τ ρίβάηι1ΐ'7έ ί Υπίτονδ
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ζιτ)6 Ββ βΙιοιό ύρΐηο ηα ηβ]Γ0Ζ8ίϊτβηβ]8ί ρπιβίίχ β «α-, ίβΐιοζ ρΐ'νοίηά 8ρβοίβοΐίά ιηοο βΙιΐΌπιαΜονίΐοί, 8θΠ8ΐϊ·βίον<αοί, 8ΐ»·ηονίΐοί ροίικΛΙθ, Ιί&, ζβ
ΙιοιΙΠ 8β άοβϊβ ί οζηαοονάηί ρΓΟδίβ ίοπιιάΐηγοίι ΐΌζάίΙϋ (Ιέ^β. Α
Ιωϋ αηϊ §α- ηβ]βνί ρβΓίβοΙϊν^ίοί ηιοοί νβηάβ α ββζ νγππηίίγ, ρϊβοβ
ρπραάΐ ιηυ άΰΐβζϊί^ ύΐεοί ν οοη^αοί, ροηεν&άζ ροπίίϋΐιά. ^άη&ΐί ρτ»β8 β η I θ ιη ηαΙίΓαζον&Μ ίΊιΙπηιιη, ρΓΟ ηβζ §ο(&ϋηα ζνΐάέΐηίηο Ιναπι ηβιηίΐ,
α. ρίΐΓΐΐοίρϊιιιη αοιτβϋ ; ^άη&ΐΣ ν πιίηυίοδί ί Ιίδίίϊ άε) (χν»Ι/ οά βίω8γ1)8β:θ ηΐηνηίοί, ρ. ΙιΠ. λ ΙιΓΠ., ρακ: ν Ογ&πι. II. 869. Ρο ηδω Α. δοηΐβίοηβΓ, ϋβ,β Γαίηηιπι ίπι άβαίβοηβη ηηά βΐ&τίβοΐιβη, ΚΖΓί. IV. 187.—197. ; Μ& γΙβηβ, ϋίβ νβΗ)» ρβΓϊβοΙίΐ ίη άβΓ ΝίΙ)β1υη£βηάίοηίυη£, Κ. Ζίί. ΧΠ. 31.—41.,
321.—35; Κ ΤοΜβΓ, ϋ&8 άβηίβοηβ ββ- νοΓ νβΛβη ΚΖΐΙ. XIV. 108—139;
Ε. ΒβΓηηατάί, ϋίβ ρΒτΙίΙίβΙ §&- »1δ ηίΐίδπιϊΐ,ίβΐ άβΓ ξοϋδοηβη οο^ιΐβαίϊοη
Ζή. Γ. ά. ΡΜ1. II. 158—67. (8γυ. ί&ίέ βΙοΒδάί & άβΐιο ν^άίίηί ϋ1%); ΑΙ.
ΚβίΓΓβΓδοηβίά, ϋΐ)βΓ άϊβ αηΐΓβηηο&Γβ ρ&ιϋΐίβΐ ξβ- 'αα άβυίδοηβη (ΒγθβΙ&π
1872); Κ. ϋοΓίβΙά, ϋΐ)βΓ άϊβ ίαηοΐίοη άβδ ρηββχββ β β- ίη άβΓ οοπιροΒίϋοη
ηιϋ νβΛβη ; I. ϋ»8 ρΓβ,ββχ 1)θί υΐηΊ&δ ιιηά ΤαΙίαη (Οίββζβη 1885) ; Ρ. ΡίβΙβο η
ΕϊηΪ£β ΒβηιβΓίίαη^θη ίΛβΓ β β- 1>θϊ νβΓ&βη, Ρβ,υΐ & Βτααηβ ΒβίΐΓ. XIII·
516—530. & η&ροβίβά; ΑΥ. 8ΐΓβίΐ1>βΓ£ ν ρο^άηαηί ,)ίζ ν^ββ (βίτ. 7. ροζ.
**) ^ιηβηοτ&ηέηι. Μΐηιο 6γϊπιπι£ι & δίΓβϊΙοβΓβ» τϋΛηι οϋπιβζϊΐί Οίκΐίΐηΐ
8νό η»
δΙτβίΙοβΓβ Ιντάί ,,ϋίβδβ βαπηιιΐΐίοηβη ρΓ&βροβΗίοηαΙ&άνβΓοίβη
νβΓίβίηβη άβπι νβΓΟίιπι 1>βϊ άβΓ ζιΐΒαιηηιβηΒβΙζηης ρβΓΪβοΙίνβ 8,οΙίοη8ίΐΓΐ'' (βΙγ.
80.) ρ&Β: (ηβ> βΙγ. 102.) βίοβ ^^ζ οοπιβζβηέ,ΐϊ, ζβ „ίπι βοΐίβοηβη Ιεβϊη βίηζΐββδ
ζη8»ιηιηβη8β8β(;ζίβ8 νβΛ βχίδίίβΓΐ, άβιη ηι&η ηιίί δίοηβΓηβίΙ άϊβ ρβΓίβοίίνβ
αοΐϊοηδϋΓΐ &1>ζα8ρΓβοηβη οβΓβοηΙίβΙ νδ,Γβ". Νβΐϊβί 8β ριγ βοίδΐιβ' νθΛαιη ροάΒία,Ιηέ οά δίοναηβίίη^. 8ίΓβί11)βΓβ ρπρουβίί ,ίβη, 2β ηβηί ν βοϋΐίηδ δίοτβ8 ίΙβΓβ,ίίνη^οη α οάίηά ηΐ&νηέ οάνοζι^β Γοζάίΐγ βίονβδα βοίδΐίόηο οά βίοτ&ηβϊέηο. Νϊοπιόηδ βίτα ^οηβΙ&(ι^θ ρϊίρ&άγ, Μβτ6 νβίπιί ροάβί&ΐηβ οάρίτβοί
ίβϊο ίηβΟΓίί. ϋ ηέΙιΙβΓ^οη ροτη&ιέ, 8Ϊ ίΛκ;, ζβ άοοηονβ,η^ ΙβχΙ βοΐβΐι^ ροΐίΐάάά
ζ» ροπιββη^ (η& ρί. Ιι. XIV. 35. [βίΓ. 83.], Ιι. Χ. 24. [βίΓ. 85.], Ία. XIV. 34.,
Ε. VI. 21. [8ίΓ. 127.], Ε. XIV. 18. [δίΓ. 158.], ΜΙ. IX. 26. [βίΓ. 153.], Λϋ.
V. 22. [81γ. 154. » 156.]) ηβΐ) ββροή ζ» „1)βάβηωϊοη" (ηα ρϊ. Ιι. VIII. 28.
[81γ. 164.]) — βάπι άοζηάν^β ζίΐΒβ ροζάέ]ϊ (βΙγ. 159.) Βά»88 νβΓάβΛηΪΒΒβ ίη
ΪΓββηάνϊβ βΓηβΜοηβΓ αηζαηΐ νοΓίϋββη, ΪΒί 8β1Ι)8(τβΓ8ΐαηά1ίεη ΛϋδββΒοΜοδΒβη."
^^ηάβ 8ροΐ£θ3η3β ββ νέίαπιϊ ^'»Β:ο: (90) ηβΐη βτηηά ζα βϊηβΓ βοΐοΐιβη δηάβπιηβ
ΐβΐ &ηοη ηΐοηί βΓ8ΐοη(Πεη; ηάίβ ηοβΓ8β(ζιιηβ ίβί ηΐοηΐ βο &ηββπιβ88βη ηηά
οΚίΐΓα1{ΙβπΒίΪ8οη . . . ΙέίβΒί δίοη &1)βΓ ηίοηΐ; ββΓ&άβ »1β ιιηποηίίβ 1>βζβϊοηηβη
(128); β&ηζ Μ»γ Βοηβϊηΐ άϊβ νβΓ8βηΐβάβηβ οβη&ηάΐαηβ οβϊάβΓ δίβΐΐβη ηίοηί
ζη άοαίβη (129); βϊη ζνϊηββηάβτ βταηά ίβί πιϊγ ηίοηί βΓβίοηΰίοη (150); άβΓ
βτιιηά άβΓ νοΓίίβςβηάβη αοηοηηϊΐ&ί ίβί πιϊγ ηίοηί Μλγ ββνοΓάβη (159.) ;
νταππη λναΜΙ» άϊβ ϋηάβΓαης άβΓ λοϋοηβλτί ζνιιη δοηαάβη άβΓ Ιύ&τΐιβίί νοΓββηοηιηιβη ηαϋβη βοΙΙ, ίβί ηίοηί Γβοηί Ματ (167.); Ιιβϊη ίύη11)ίΐΓβΓ £ταηά ίδί
νοΛΛηάβη (170.) — ζ^ΓάΛα, ηβοηίβ^β άοΐε&ζτ^θ, οο ηα δίΓ. 89. βνέ τοζρΓ»ν7
ρορίπϋ, ζβ ^ θ 8 ί ΛάβΓ ϋοάβη, Ευϊ άβπι άϊβ ιιηΙβΓΒΐιοηιιηβ βίοη ζη Ιιβνβββη
η»ί, βίη βοηναη^βηάβΓ", λ ζβ ϋβζρβοηο ^β8ι 3βη ίο, οο η&ηοίβ ν ίβχίη ροΙοζβηο. — V άοάαίϊη Ιίβ Β:&2άέ ρϊβά!ο2οβ ηίζβ ηνάζίπιβ, οο ΒΟπάίίϊ ηιοίηο
ο ^β^ί ηιοοί ρβΓίβοίίνηέ.
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η&ΙβΊιο α ^άηοάιιοΐιέΐιο (ν ϊηϋο&Ιίνα α ρϊί ρ&ι-Ιϊοϊρϋ), ηα ηβζ βοΐβΐίθ"
ρΓαβί,θπίιιιη ηβδίαοί, ν7,)ίΐ(1ίτΐ)ίο άέ) ρΐ'οδίέ ιηϊηυΐγ β, & ροναζβ 3βηο ηϊΙίΐθΐ-αΐί ηβηΐβάίο; ηα ρϊ. α) 1<. XVII. 8. αηιΐο&ηΐβΐ ιηΐδ υηΐβ ιη&ί,]» ίαΐι
(1 γι 8^3., ]&ϊι Μρβ § & πι & ί,] ϊ δ ,)αη ^α<1ι·Ϊ8ΐί;ίΐΪ8 ρα διαχόνει μοι
ίως φάγω χάί πιω, και μετά ταΰτα φάγεσαι χαϊ πίεβαι αν. — II.
Τΐω. I. 10. § α Π α η Ι] από" ί η 8 ΙΛαΐη φωτίσαντος ζωήν : 3. V. 35. Ιυΐίαπι
Ιΐυη^αιιάο λύχνος φαίνων.
1>) 1ι. VIII. 42. άαυΙιίΛΓ αϊηοΐιο νταβ ϊιηπίΒ^αη 80 8 Λν 3. 1 1 δυγάτηρ
μονογενής ην αντω χαϊ αντη άπε&νηβχει (υηιίπιία) : Ιι. VIII. 52. ηϊ
^ α 8 \ν 8.1 1 &]ί δίβρϊρ ονχ άπεθ-ανεν (ηβυπίΓβΙα) αλλά χαδενδει. — Ιι.
II. 3. ϊ(1(1)β<1ιιιι αΐΐαί θί Πΐθ1ί(1αί \νβ8βϊηίΐ επορενοντο πάντες άπογράφεσ&αι: Μ\ί. I. 2. 8\νβ ^απίθΐϊρ ίδΐ ω? γίγραπται.
§ 6. .Γαΐώοΐί ηα ρϊ·β(11οζ1ίγ Ιωηβοηγπι Γθζνο]βηι ρίβηβδβηα ,)0δ1 πιοο
ΓίιΙίΙί ρα(1γ, ρί·60β ϊ ν βοΐδΐίηβ ]ίΐΐΣ0 ϊ ν οβίαΐηίοη .(αζγοίοη ρϊΊοηζηγοη
ρ1αΙηο8£ ράάήν ο 8θ1)6 Γοζίιοάηέ νχβίιιρυΪΘ ν ρορϊβιΐί.*) Τυάγ ν ρίβιΐΙοζίωνγοη ναζΜοη 8 ββηΐϋνβπι, μοηίΐο ^δί; οδίαίηέ ηβ]πιόηό, ΐαΐίο
8ο ^βηϊί,ίνα ν £0ΐΜηβ νίΛβο πιέηβ υζίν» ηβζϋ ν οδΐίΐίηίοη βθπηαηδΐίγοίι ίβόβοη (ηιϊηιο δί. δονβπίΙϊηΗ) **) Ιζβ ραίπιύ νγδίίηηοιιΐί ρΐαί,ηοδί
οάΐιιΐωνοη,***) ραΐί Ιόζ ραιΐϊΐ,ίνηοιι α ροβδβδκϊνηοα ; νο ναζΜοΙι 8 αοοηδαίϊτβπι ρΜηοδί ρϊβίίπιβίηοιι, βχίβηδϊνηοα α δηιόΐΌνοιι (1«ίπι?); νβ
ναζοάοη δ άαΐίνβπι, ]βί ]δοα ηβ)ηο,)ηδ)§ί, πιοο δκιβΓονου (Μοηέηί δθ
*) 8Γν. ΜίΙίΙοΒΪοπ, ν^Ι. Ογλπι. άβΓ. βίαν. 8ρΓ. IV2, 198. „1)βι· αάγβΓϋϊαΙβ ηηά
άβΓ άϊβββιη ηαίιββίβΐιβιιιΐο μΓαββχαΙβ ρβΙίΓΛαοΙι (άβΓ ρΓαβροΒίΙϊοηβη ΙιαΙ) βϊηβ
^ϊβΙΐΙϊββΓβ βΙίΠΙΙΙΙΟ, »18 (ΙβΓ ρΓΛβρΟΒΪΙΪΟυίΐΙβ, 1)61 Τ*β1θη6Π1 άθΓ ΟΛ8Ι18
(Π β Ιι λ ιι ρ 1 8 ει ο Ιι β Ϊ8 1." — 8αιηο 8θ1)οη ρα,Ιχηο οδίαΐηδ, ία κοίδΐίηα ζίπιβία
ρίββίανά ηα ρΓΟΒίέπι ρά(16, Ιιάβ ηα ρί. ηβπκ'ϊη» ηβοΙ)β,)<1β 8β 1)βζ ρϊβάΐοίΐιγ.
V ΙέΙο ΓθζρΓ»νέ Κα ρΓοβΙγηι ρίίάιιηι ονίβιη ΙιΙβάέηο ^βη ροίηιΐ, ροκ:αά ζ ηίεΐι
ρΗπιο ν^ρίγτ» βνέίΐο ηα ρίβάΙοζίΕ^.
**) 8γϊ. Ββι-ηηαηΐΐ, Ογοπιπι. §. 142. βΙγ. 70.
***) ^ βοΐ,βίΐηό Γαηΐίοβ ίηάοβνΓθρ8κ:έηο αΜαΐϊνη ζαβίίΐτα ζ δο8ΐϊ ββηίίίν, ζ δαδίί
άαΐϊν, ΐ£ΐβΓϋπιπ Ιαίιέ ρΚραάά ύΐτοί Ιοοαία α ϊηδίπιιηβηίαίπ. 8ι·ν. ΕβΓηπατάΊ,
ΟΓαπω. §. 153. 81γ. 83. (ϋβΙοΓϋΟΒ:, Α1)1 Ιιοο. ΙηβΙπιιη, βίο., ΒβΓίίη, 1867.
βΙγ. 73., 74. ϋβ11)Γαοκ;, δγηίαΐίίΐδοηβ ΡοΓβοη. IV. Βν. 1879. 28—62.) Ο „ρανοάηί" ρΙαίηοΒίί αΜαΙϊγϋ, αοοαβαϋτα αάαϋτα βγτ. Η α II αϊ α, Ο αΜαίίνιι αίΛ.
(0. Ο. Μ. 1857. βΙγ. 248.) : „1{άβ 8β άαΐϊν οίΐβ ζαοηοταΐ, Ιαω αΐίΐίαβαΐϊτ οζηαόι^β νΐαβίηδ α ρΓτοΙηέ ρΓβάηιδΙ αηε])ο ρίοΐίίίίΐία, κ:(βΓου ρύβοοβηί Βίοτβββηι
ν^ά(ΐΓβηό ρίβηϊΐτηοιιϋ, αηβ!>ο ρίββ ΜβΓου ρϊβ)ί1ϊ ηιπβί, αυ? οϋβ Βνέΐιο άο8<Ιηηοιι(ϊ ηιοΜο. Ακ:κ:αΒαϋν ίβά^ ^β ρΓ08(τβάη(κ:βηι ηιβζί αΙ)1αϋν6ηι ζ ^βάηέ
α Ααϋνβιη ζ άηΛ6 δίΓαη^."
Ζοβία ΐΐη$
ποζογ, )ε]Ζ ν^Βίονϋ ΑΙ. Ιιηάνίβ, βΙ)ογ Ιηηη. ϊιη νκάα
βΙγ. 20. ηβ8 Ιίαηη γοη οΐηβΓ αΓΗρΓυη^Ηοηβη 1)θ(1βιιΙπη§ βϊηβΒ οαβηβ
Ιίβίηβ Γβάθ 8βϊη; β8 Ιίαηη βίοη πιιγ ηαηάβΐη ιιω νβΓΒοΙιϊβάβηβ αηψεηάιιη^θη
βίηβδ δΙαηιωβΒ, άϊβ αΐβ ρπιιβ νοτηαηίβη ναΓβη, »η άϊο βίεη άαηη βρ&ΙβΓβ
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]ί έβωιι) Ιοοαίηου (1ίάβ?), ίΛΜίνηοιι (οϋιιά '/) ί Ιωηβοηέ ΐηβιπιπιβηΙαΐηοιι (δοοίίΐΐίνηοη α οοπήΐαΐίνηοα). Ραίι-ηο ί&ίέ, ζβ Ι&ί ρϊβιΐΐοζίίίΐ
ζάδαάηέ πιϋζβ 8β άπιζϊΐϊ Ιίβ νδβιη ράάϋιη.
νβ βίαιίβόηοδί,ϊ Ιίβ νδβπι Ιγθπι ραάύπι (§βη., &(χ., άαί.) ρϋβίπριψθ
^οίδΐίγ ροιιζβ ϊη; 0Β.δ1ό|ΐ άηιζί 8β ρίβά!οζΙί& Ιίβ άνβωα ρΜ&ιη: α η α,
ίΐΐ, &Γ&Γ, Ιπ, ΙπηάαΓ, ιι Γ, ιιίαι·, ιιη<1 ίίάί &κ. α άαΐ. ; υίατο άαΐ.
& ββη. ; οδίαΐηί ν&ζοιι 8β Ιοϋΐω 8 ΐβάηίιη ράάβιη: 8 αοο.: αηά, ί&ιη·,
ηβίο, ρ&ίι-ΐι, ιιηά&Γ, νϊ|>Γ&, ϊηυ(1ι); βά&Ι.: αί, άτι, Γ&ιιγ», ίΓ»ηι,
πιϊρ, ιίβ; ά\}&, αηά ναίι-ρίβ, Μ 8 υ η,) & η β, ίαί γγ α, ηβΐυα, ιιίίΐΓί&ίηα, αηά&ΓΟ; 8 §βη.: Ιπηάαηα, ίηηαηα, υίαηα, αΐ&ρτο.
§ 7. 8 ϊβοΐ^πη ρίβάΐοέΐίαιηΐ ςοιβίίό οάρονί(ΐ£ΐ}ί 8ΐ Ιβΐίΐο:
1. 8,ί=άνά, από, ίχ, κατά, μετά, παρεχτός, παρά, νπό; ,ίέι
άπεχ-, ίξαπο- α α ρπναΐ.
ΑΪΆΤ^εΙς, ίΐΐί, χατά, μετά, οπίσω, προς.
&η&= ανά, αντί (βηαά: I. ΤΗβ88. V. 15.) από, διά, είς, εχ, εν, επί,
χατά, προς, παρά.
&ηά&-, αηά = ανά, αντί, από, άνταπο-, διά, είς, ίχ, εν, ίπί, χατά, πρός.
3.1 = παρά, πρός ; από, είς, εν, επί, χατά, μετά.
Μ =: περί, πρός, αύν; από, διά, είς, εχ, ίν, ίγχατα-, ίπί, χατά, μετά,
παρά, νπερ.
άίδ-=:ανα, από, διά, ίπί, χατά, περί, ΰνν.
ά\ιζ=είς, πρός; ίν, ίπί, χατά.
(& ί Γ- = ανά, εξ, επί, μετά, περί.
ί Η ιι γ λ, (ααν = παρά, πρό, εμπροο&εν, εναντίον, ε'νώπιον, χατενώπιον ; από, διά, εχ, επί, χατά ; ία α Γ ί,όζ = αντί, νπερ.
ίτ&- = από, διά, εχ, επί, χατά, παρά, περί α α ρπναΐ.
ίτα,τη =. από, εχ, επί, παρά, περί, πρό, νπερ, ύπό.
ξ&-=:σνν, παρά, πρός, ανά, από, διά, ίχ, ίν, ίπί, χατά, μετά, περί,
πρό, νπό, άποχατα-, ίπανα-, ίπιανν-.
άιΙΤβΓβηζΐβπιηβθΐι ΛηδοΜοβζβη;" 81γ. 35. Β68 |»6ηΙ άητ<;η»ιιβ ηίοηΐ »η, άβιη
(1&(ϊν βϊηο τόπι Ιοο&Ι αη&1>ηαη£Ϊςβ 1)βάβη(αης ζηζιιβοητβϊοβη; άϊβ ποηΐιιηβ
νοηίη \ππΙ Ι)ρΙ<αηο11ίο1ι ηϊοΐιΐ πιίη(1βι· Δάκη άεη Ιοε&Ι &1β άιιτοη άαΐϊτ αηά
αιχιΐδ. αιΐΒ/,ββάπιεΙιΐ, βϊβ Ϊ8ΐ Κβϊηβιη γοη άϊεββη άΓβίβη αιΐΒζβοηΙϋΒζΙϊοη βί^βη."
Αϊβ Ιιυάνηκ
τβ βρίββ Αςβίαΐϊηαϋοη οάβΓ Αά&ρΙ&ϋοη? η» 8ΐτ. 54.
τγδίονηέ ιιζη:ίνά ζ& „ϊηΙβ£Πΐ,]ίοί οάβΐ" βνέ Λβοπβ, „<1&8ζ ά&8 βοηνίΐηΗΐβη,
(ϋβ πιβΓΐ1ρηΙί§ΐ£βίΙ ϊπι 1»υΓ Λβτ ζείΐ α1)ηίιηηιΙ, άβΓ 8ββΓ»ηοη Γβ£β1πιϋ8ζί£ νίίπΐ,
(Ιορρβίίοπηβη ζα εϊηί&εηβη νβπίβη οάβΓ βίη 8ρβοϊβ11β8 οοΛοπίπηβΗςβοίβί βΓη&1(6η, (Ιαδζ ηχϋ είηβιη \\ ογΙρ ίη βραΙΟΓβΓ ζβί( άβΓ ηβαδη&ΙΙ βϊηβΓ
8ρΓ80ηβ ββΓβββΙΙβΓ βΓ8οηβίηΙ."
Νβ^Γοζηοάη6^^ &δϊ ηάζοΓα Ιιηάιτίκοιτα ρΓοΙίτη]β 8β Β. Ό β 1 6 γ ϋ ε
Εϊηΐρϊί. ίη ά»8 8ρπιοη8ΐιιάίαιη 1884* 81γ. 60. ηάβΐ.
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Ιι ϊ η (1 α ΐ' = παρά, πέραν, όπίαω, υπό.
ίη = £ν, ίί?; ανά, αντί, από, διά, εκ, έξαπο-, επί, κατά, μετά, παρά,
περί, πρός, υπό; ένεκα, υπέρ, χάριν.
ϊίΐϊ\) =ζ μετά, έν,αΰν; είς, «αρά, πρός.
|> 3. ΐ ΐ" 1ι =: άιά, επί, κατά, μετά, παρά, σνμπαρα-, περί, υπό.
υί = υΛο, νποκάτω; ανά, διά, εκ, επί, κατά, περί, παρά.
υίαι· = ανά, ύπερ; διά, ίπί, ίπάνω, επεν-, υπεράνω, παρά; πέραν.
υ η (1 = αντί, εκ ; άχρι, εΙ$, ίπί, ίως, μέχρι.
υ 8 = έκ, εξω ; ανά, προσανα-, ίξανα-, από, άνταπο-, διά, παραδια-,
έν, επί, κατά, μετά, παρά, περί, πρό, συν, υπό.
\ν ϊ Ι> Γ Ά = άντιπέραν, κατεναντι, ύπαντ-, είς, επί, κατά, παρά, πρός, βύν.
ί η υ (η) = άνευ, εκτός, παρεκτός, χωρίς α α ρπναί.
η 6 1υ =: έγγύς, είς, παρά, παραπληβίον, πρός.
ιι ϊίΐ Γ ο = ίπί, ίπάνω, υπεράνω.
2. άνά = αί, απα, αηά(α), άίβ-, ίαίι·-, §α-, ίη, υί, υίαι·, ιι».
άντίζ=&τι&, αηά(α), ίαυι-, ίη, υηά.
άπό = &ί, αηα, αηά(α), &ί, Μ, άίδ-, ίαυι·(α), ϊτ&-, ίν&να, §α-, ίη, υδ.
διά = ΆΤίΆ, αηά(α), Μ, άίβ-, ίαυι-(α), ίπν-,
ίη, ραίι-η, υί, υίαι·, ιΐ8.
ί I ς — αίαι·, αηα, αηά(α), αϊ, Μ, άυ, ίη, ιιιΐ{), ηβΐυ, υηά, ν«ρι·α.
I κ = αί, αηα, αηά(α), 1)ί, ί&ΐτ-, ίαυι·(α),
ίπιιη, βα-, ίη, υί, υηρα-, υδ.
έν=. αηα, αηά(α), &1, \)ΐ, άυ, §8,-, ϊη, πιϊ{>, υδ.
ίπί=Άίατ, &ηα, αηά(α), &ί, Μ, άίδ-, άυ, &ϊγ-, ίαυι·(α), &»-, Λ-απι, ΐη,
ραίι-η, υί, υίαι·, υίαι·ο, υηά, υδ, \νίρι·α.
κ α τ ά = αί, αίαΓ, αηα, αηά(α), &1, βι, άίδ-, άυ, ίαυφ), ίΓα-, §α-, ϊη,
ραίι·η, υί, υδ, \νίρΓα.
μετά — β,ί, αίαι·, αϊ, Μ, ίαίΓ-, §α-, ϊη, ηιίρ, ραίι·η, υ8.
παρά = αϊ, »μ, αϊ, 1)ϊ, ίαυΓ(α), ίΓα-, ίΓαπι, £8.-, ίη, ΜηάαΓ, ηιίρ, ηβΐυ,
ραίΓη, υί, υίαι·, υδ, \¥ίρι·α.
περί = \)ϊ, άίδ-, ίαΪΓ-, ίΓαπι, §3,-, ίη, ί»&ΐι*1ι, υί, υδ.
πρό =ζ ίαυι·(α), ίταπι, §α-, υβ.
π ρ ο ς = αίαι·, αηα, αηά(α), α4, βί, άυ,
ίη, ιχιφ, ηβΐν(α), \νϊρΓα.
σύν = &Ώ&, 1)ί, άίδ-, ηιίρ, §α-, υ8, \νίρΓ&.
ΰ π ίρ ζ= οί, ίαυΓ, ίταπι,
ίη, πίαΓ.
ν»ό — &{, ίΓαπι,
ηίηάαΓ, ίη, ραίτη, υί, υβ.
^η ρΓβάΙοίΙωνα αάνβΓβία, οβίΐιβπι ϊίάοΘ,μ άοΐοέβηα, ΐ^ν^ί ρϊβΙίΐάάέηα ίβάίη^ηι ζρύβοοθηι, & ίο ϊβ§1έ ηβ νδβοΙία : άχρι, μέχρι = υηά ;
ένεκα — ίη ; εναντίον, ενώπιον, κατενώπιον — ίαυι·(α) ; κατέναντι, άντιπίραν — ^ίρι·.α, έμπροσθεν — ίαπι·(α) ; «05 = υηά ; παραπλησίον = ηθΚ' ;
υπεράνω, έπάνω = υίαι- ; χάριν — ίη ; αΐβ εξω — υ8, υί, υΐα ; όπίαω =
αίαΓ, ΗίηάαΓ ; παρεκτός — αί, ίηη(η) ; πίραν = ηίηάαΓ, υίαΓ.

ΚΟΖΒΟΚ ΡβΕϋΙΛ)2ΕΚ.

ΑΙ*
§ 8. 8 βηΙίΗΐίοΙί^ιιι -η πια ί,ναι- α ο (3. XVIII. 34. ΑΙ) - υ ριΐδ 8Ϊ11)ίη
ρα ραΐα (μρΪ8? αφ εαυτόν αν τοντο λέγεις;
Ρήνοάηί ρΐαΐηοδίί ^οίδΐίό αί ζηαοϊΐο οάΐαΐίΐι, νζάαΐονάηί ν ριοδίοπι 0(1 η^α,ΐίόΐιο 1)0<1α.
I. V ρΐΌδΙβ ρίίδίονβέηό ρΐαίηοδίί ν ζαοηοναηγιΛ £θΙδ1ίγοη ραηαάΐΙίαοη αί ηβπιά άοΜ&άυ. Ύ&ίέ ηβηί άοΐοζβηο νβ ΙηιβΒΪ δίονββηό, νο
ΙίίβΓό ρΰνοάηί δοωοδίαίποδί ρίίβίονβδηοιι ίβδίέ ηβ|ραΙι·η6]ί Ιζθ δΙοροναΜ.*)
II. Ζα Ιο ζηυβία ννβΐιιριιΐβ νβ δάπιζβηίηάοη δίονβδηχοηα ζηαοί :
§9. Α)νρΓθδ1,οηι6ηι δωνδίυ (αο ηέΜγ ίόί ίΓορίοΙίν) νζάαΐονάηί οά ηφαΙίθΊω οοάιι α δίοβ
1. η ηβρϊβοηοάηγοη ») 1)6 ζ ροάΓθΙ>ηό]8ί1ιο οζηαέβηί νγοηοάϊδίβ: Μΐι. III. 7. ^8ΐΐ8 αίΐαΐρ πιίρ 8Ϊροη)αιη δοϊηαϊπι ο Ίησονς άνεχώρψε. δπτ. ΜΙ. XXVII. 5. IX. 24. XI. 7. Μΐι. XII. 1. Ε. V. 10.
XV. 13. XX. 9. 20. — .Γ. Χ. 13. βα αβηβίδ αίρϋιιηίρ ο μισ&ωτός
φεύγει. — Ιι. VIII. 13. ϊη ηΐθία ίι·αΐδίαΙ)ηϊοβ αίβίαηααηιΐ Ιν χαίρω
πειρασμού αφίστανται. Ιι. IX. 10. αίΐάό^α 8ΐιη(ΐΓ0 αηα βίαρ αυρϊαηα ύπεχώρηοε χατ' Ιδίαν είς τόπον ερημον. 8ΐΎ. 3. VI. 15.
β) νγοηοάϊδίβ οζηαδοηο ραάβιη (άαΐ. αοΙαίϊνηγιιι) II. Κοί'. IV. 2.
α ί δίοραπι ρ α Ί ιη αηαίαιίβηίαιη άπειπάμε&α τα χρυπτά. 8ι*ν. I. Τϊηι.
IV. 1.;
ο) νγοηοάϊδίβ οζηαέβηο ρίβάΙοζΙίΟΗ : ΜΙ. VII. 23. & ί 1 θ Ί ρ ί ρ
ίαΐιτα ιηϊδ αποχωρείτε άπ' ίμον. 8γ?. Ιι. IV. 42. — I. II. 37. (\νίάιινο) δοη ηϊ & ί ί ά ά ] & ίαΐιτα αΐη (χήρα) η ονχ άφίστατο από τον
Ιερόν. — I,. IV. 13. αίβίορ ίαϊιτα ϊπιπια άπιστη άπ' αντον. —
8 ορβίοναηγπι αί ν ρΜηοδΙί ρίβάΐοζίίονό : Κ V. 2. Π8ΐί]αη8 αίβαβ8 α η ά α η δ αί ϊιη άποβάντες άπ' αυτών. — Μ\ί. I. 42. & Ι. V.
*) Υβ Ιπιβδΐ ράάονβ ^βνί 8β

ηα ωίδΐβ νγϋο ώΐον&ηέιη 3. XVIII. 34.
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13., ραία ρπιΙδηΊΙ αίΐαίρ αί ϊηιηια ή λέπρα άπήί&εν άπ' αντού. —
Ιι. IX. 39. ίαη Ιι&ΐΐβαΐνν αίΐίηηϊρ αί ϊπιπια και μόγις αποχωρεί άπ αντον.
II. Κοι\ ΧΠ. 8. ίι-αα,ίαη 1>&ρ θϊ αίδίορϊ αί ιηί β τον κνριον παρεκάλεσα ίνα άποατή άπ εμού (ΪΓορΐοΙίγ :) II. Τϊια. II. 19. αίδίαηάαϊ
αί ιιηββίβϊη Ιυαζαη άποστητω από αδικίας πας.
§ 10. 2. α ρίβοηοάηγοη α) υβζ οζηαοβηί ν^οηοάϊδίδ : Μΐί. Χ.
50. αίτναίτραηάΒ ^ναδΙ]αί άποβαλών τό Ιμάτιον — 3. XI. 39. αίηϊηαΐρ ραηα δίαίη άρατε τον λί&ον. — 8γυ. «I. I. 29., δ. XI. 27. I.
I. 2δ. II. Κογ. ΠΙ. 16. — I,. XIX. 8. ^βαί Ιυΐβ Ιυβ αίΐιοΐοάα., «Γ
τινός τι εανκοφάντησα. — 3. Χ. 18. Λναΐάυίηΐ 1ιαΙ>α αίΐα^αη ρο
εξονσίαν εχω δεΐναι αντήν (ψνχήν). — Ρϊΐβιιι. 15. άαρβ αί§αί δίΐί
άυ Ιυβίΐαί διά τούτο εχωρίσ&η προς ώραν. — Κ. XI. 1. ίσαΐ αίδίεαυί
βΐφ αιΊ^'α δβΐηαπιιηα? μή άπώϋατο ό 9-εός (τον λαόν) αντον; 8ΐ"ν. I.
Τιω. I. 19. — II. Τϊιη. ΠΙ. 5. ραηδ αίνναηάβΐ τούτονς άποτρέπον.
8ιύ. Τϋ. I. 14., 81ί. II. (I. — 1,. VI. 22. αυάα^αϊ δί^ρ ραη αίδΚαί(Ιαηά ίζννίδ (πΐαηδ) μακάριοι ίατε δταν άφορίαωσιν ύμάς οί άνθρω
ποι. 8πτ. α. II. 12. Π. Κογ. VI. 17. — Μΐι. VIII. 32. αίΐ ϊ ιι Ιι αη ά 8
ίηα Ραϊίπΐδ προβλαβόμένος αντον Π. — ΜΙς. XVI. 4. αί\να1ννϊρ8
ΐδί δα δίαίηδ άποκεκύλιοται ό λί&ος. — I* Χ. 11. δΐυ^υ αίηι·Ϊ8]απι
ϊζ"ννίδ τον κονιορτόν άπομαβαόμε&α ύμΐν.
1>) νγΛοάΐδΙό οζηαέβηο ^δί. α) ράάβηι: ΜΙς. IV. 25. ραίβϊ ηαβαϊρ αίηϊηιαοΐα ϊπιιηα ο έχει άρ&ήσεται άπ αντον.
β) ρΗδΙον&οη: Ιι. IV. 29. ΟΓαηΙβάηη ίηα υηά αηηυηιΐδίο ρΐβ
ίαίΓβηημβ άιι αί(ΐΓαιΐ8Ϊ α η ίηα ρ άρτο ηγαγον αντόν εως της οφρύος
τον δρονς είς τό κατακρημνίοαι αντόν ;
γ) 6αδΙο οραΐωναη^πι α ί (ν ρΐαΐη. ρίβάΐοζίίονό) : Μίτ. II. 20. (ΜΙ.
IX. Ιδ., Ιι. V. 35.) ραη αίηϊηιαιία αί πηβα οπιρίαάδ οταν άπαρ&ϋ
«V αντών ό ννμφιος. 8ιύ. ΜΙ. IX. 16. Μϊ. II. 21. VII. 23. I. VIII.
18., XVI. 3., XIX. 26. ή. VIII. 35. Ιυαδ ηηβ αίδΐίαίάαϊ αί ίπαρνναΐ
Χπ8ίαυδ? τις ήμας χωρίσει από της αγάπης τ. Χρ. δπτ. Κ. VIII. 39.,
Ιι. IX. 33. — δ. XI. 26. υηϊηηίρ δα 1αυδ]αη(1δ άυ αί\ναη«Ι]αη αί^αάβίη αί ^Ιωβα ηξει 6 ρ*νόμένος και άποστρεφει ασεβείας από Ιακώβ.
8πτ. II. Τίηι. I. 15. IV. 4., Ο. I. 6. — Κοί. I. 23. ηϊ αίλναβϊίΐαϊ αί
Λνβηαί μή μετακινούμενοι από της ίλπίδος. — Ε. IV. 31. αΐΐα οαΐΐιβϊ
. . ,αίτναΪΓραίάαυ αί ϊζννίδ πάαα πικρία . . .άρ&ήτω άψ' ύμών. —
Ι. IX. 5. πηιΐάα αί ίοίηιη ίζ\ναι-αίπι αίηΐ"ϊδ]αϊρ τόν κονιορτόν άπό
των ποδών νμών αποτινάξατε. — I. Τη. V. 22. αί αΐίαιηπια νναϋιΐο
ιιΜΙαίζο αί1ια!)αΐρ ίζΛνΐδ άπό παντός εϊδονς πονηρού άπέχεσ&ε. —
Μ1& XVI. 3. Ιοαβ αί\να1\ν]αϊ ραηα δίαϊη αί άαυίΌϋΐ τίς άποκνλίαει τόν
λί9ον εκ της 9ύρας.
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δ) νζαοηέ,μ ρίβάΐοζίίοα μηοη: Ιλ&. XVI. 4. οίρβ αίδα^ αΐάαα
ϋ 8 ίαΐΐΓα§α85)α οταν μεταστα&ώ της οικονομίας — (ΐΓΟρ.). Ι<. Χ. 21.
αίίαΐηί ρο ίαιιτα δπηίΓαΐηι άπεχρυψας ταϋτα από σοφών. — Ιι. V.
3. ηαϊηαΐί ΐηα αίίίυηαη ίαίη·α δίαρα ήρώτησεν αυτόν από της γης
επαναγαγεΐν.
§ 1 1. Β) Ζηαέί αί νβ δίοζβηί 8β δίονβδβπι οάΐυίπι νβ δπινδία άδίβηί
νέοί δοιινίδΐ^οη ηββο Βοαηαίθζίί/οη α δϊοβ:
1. βΐίαίβοηέ η πι ο ί η δ βοιιηάΐβέίί^οίι : Μΐί. VI. 27., αίπιαϊιααϊί
ϊηιπια ηααΙ)ΐρ άπεκεφάλισεν αυτόν. — 8Γν. ΜΙς. VI. 16. Κ IX. 9.
ΜΙς. IX. 43. (Μί. V. 30.) Μΐί. IX. 45. Ζ. XVIII. 10. — ΜΚ. XIV. 47.
αίδίοΐι ίιηιη8, αυδο άφεΐλεν αντον τό ώτίον.
2. άέίβηί ηάνυ (νοηοηα η. οβαΐη 1>ηάΓ δίπιίβόηέηο 1>αί ροπιγδίηέηο)
δ ίέΐα: II. Κογ. V. 4. ηΐ ^νΐΐβΐπια αίηαωοη ον δελομεν έκδύσασ&αι.
Ιι. V. 36. ίαη δα ηΐθ]α αϊίαιίΓηϊά χαϊ τό χαινόν (Ιμάτιον) σχίζει. —
«I. IX. 7. βαΐαίρ ΐαη αίρ\νοη άπήλ&εν χάϊ ενίψατο. δΓν. .Γ. IX. 11.,
15. — Κοί. Π. 14. αίδ\ναΪΓΐ)αηβ ροδ αηα ηηβ \ναά]αοο1ίοβ ίξαίείφας τό καϋ·' ημών χειρόγραφον. — 81ϊ. I. α. ααπί ηαδίαηάδ αΐΐαΐζβ
ίΓα\ναυΓηΙΐη8 αίηταίηΐαη (νβηίί δαΙναίοΓ οπιηΐιιηι ρβοοαία αοίηίίηταδ). — Κοί. III. 9. αίδίαηρ^ηάαηδ ίζντϊδ ραηα £αΐπτ}α,η ηιαηηαη
άπεχδνσάμενοι τον παλαιόν αν&ρωπον. — Ε. IV. 22. βί αΠα^ίαΐρ
,ϊιΐδ ραηα ίαίΐ'^β,η ιηαηηαη άπο&έο&αι υμάς τον παλαιόν άν&ρωπον.
— δΓν. Ε. IV. 25. 1. Κοί. XIII. 11. Κοί. III. 8. (ο οάΚΙάάαηί νΐαδίηοδίί).
3. άέίβηί οβίΐίύ οίδβΐηέ βοηηαΐβζίίγοη : Ιι. XVIII. 12. αίάαΐ^α
ίαϊηαηάοη άαϋ αΐϋδ άποδεκατώ πάντα. — .1. VI. 12. §α1ϊδϊρ ροδ αίΐΐίηαηάβΐηδ άΓαηηδηοδ συναγάγετε τά περισσενααντα χλάβματα. 8γυ.
Κ IX. 17. 3. VI. 13. (8Κ. VII. ο) XII. 24. I. Τη. IV. 17.
4. άέίβηί δουηάΐβϋίίοδϋ βίηίοΐϊδ: ΜΚ. Χ. 2. δΐίυΐάη δ^αϊ πιαηη
(]βη αίδα^αη εΐ εξεστι άνδρι γυναίκα άπολϋααι.
§ 12. ΜηοΜ ζβ δίονβδ νγίόβηγοη, ^ ραίπιο, πια]ί νγζηαπιγ Γ&ζηέ
άΐβ οοηίβχίη; ηέΐΣίβΓα ίβί άΐβ δυοΐβοί,ΐνηέηο ηαζοΓη ογΐο &γ Ιζβ ίϊηαΐι
ζαϊ·αάϊϋ (ηα ρί. αίδΐιαίάαη, αίδα^αη). Ζνΐάδίέ Γοζπιαηϊίό ]δοα ρΐαίηοδίί δίονββα αίΐβίαη, Μβΐ'έ νβίππ' δαβίο ββ η&ι&γίή & ζηαοί:
1. (ρΓθ)ροηδί,έίϊ οά δθΐιβ οβοίηι η. νέο: Μΐε. IV. 36. αίΐβίαηάαηδ ρο ηιαηαββίη αφέντες τον όχλον. 8Γν. Μΐί. VIII. 13. — Μ1ς. 1. 18.
αήβίαηάαηδ ρο ηαί)α δβίηα αφέντες τά δίχτυα. δΓν. Μί. V. 10. (ίΓορ.) Μί.
XXVII. 50. αίΐαίΐοί αΐιπιαη άφηκε τό πνενμα. —. XVI. 18. 8α αίΙθίαηάδ ςβη ο άπολύων την γυναΐχα. 8ιύ. Μί. V. 31. 32. ΜΚ. Χ.
4. Χ. 11. 12. I. Κογ. VII. 12;
2. οραβϋϋ Ιίοηο η. οο: Μ1ς. XIV. 50. αίΐβί,αηάαηδ ΐηα
βαρίαηΐιυη αΐΐαϊ αφέντες αυτόν πάντες εφνγον. — δΓν. ΜΙς. I. 19. 31.

π;
ΜΙ VIII. 15. Κ IV. 39. I. Κοι\ VII. 13. — ΜΙϊ. Χ. 28. νβίδ αίΙαϋοίαια 8,11α ημείς άφήχαμεν πάντα. 8ιύ. ΜΙί. Χ. 29. ΜΙ. V. 24.
I* XVIII. 28., 29. (δηαά ί,βζ Ε. V. 11., Ιίάβ όΐοηί ^δί ηβ)ΐδ16 : αίΙβίραηάαηβ [οΗβίαηίΙαΗδ] αΐΐαία αφέντες άπαντα);
3. ν ρΓβηβδβηόηι δΐηγδίυ ρηδίίΐί 8β ζϊβηΐ α βίοβ α) οάριΐδϋϋ
(όαδίο): Μί. IX. 2. 5. αίΐβίαηάα ρυδ ίΓαναηΓηΙβίδ ρβίηοδ άφεανταΐ
σοι αί άμαρτίαι σον. 8ιν. Μί. IX. 6. VI. 12. 14. 15. ΜΙί. Π. 5. 9.
7. 10. IV. 12. III. 28. XI. 25. 26. Κ V. 20. 21. 23. 24. VII. 47.
48. 49.;
β) ηβάοαίϊ: ΜΙί. VII. 8. αίΐ βίαηά αη δ Γαίηϋδ αηαοηβη ^ηρβ
ηαοαίρ ραίβί αηαίαΐηυη πιαηηαηδ άφίντες γαρ την έντολήν τον 9-εον
χρατεΐτε την παράδοσιν των ανθρώπων.
§ 13. €) αί ζηαέί, 2β δίονβδο δ ηίπι δάπιζβηβ' νζάαΐ^β δβ οά* δνβΊιο
ρ&νοάηίηο (άοϋΓόηο η. αβροή ηβΓΟζηοάηβΊιο) ρο]ιαα α ζνΐ'αοί δβ ν οραΐϊ
(]αΐ£0 ο. ίίοί: οάίΐοί, νοίαΐί: οάΎοΙαίί): 6. III. 1. Ιυαδ ΐζντϊδ αίΐιαςϊάα
δΐιηϊαί ηί ηίηαηδ^ηΫ τΙς ύμάς ίβάσχανε τή αλητεία, μη πείδεσ&αι;
— Ιι. XIV. 33. δαβί ηί αίίΐίρίρ αΐίαπιιηα αί§ίηα δβίηαηιπια 05 ονχ
αποτάσσεται πάβι τοις εαυτού νπάρχονοιν. — ΜΙ. Χ. 33. δαβί αίαίΙίίρ ηιίΐϊ, αίαίΐία ]α1ι ίΐί ίηα όστις &ν άρνήσηταί με, άρνήσομαι αυτόν
χάγώ. διν. ΜΙ. XXVI. 72. 75. ΜΙί. XIV. 68. 71. Ε. IX. 23. «I. XIII.
38. XVIII. 25. 27. Π. Τίπι. Η. 12. 13. — Ε. VI. 37. ηί αίάοιηίαίά
ϊαη ηί αίάοπ^'αηάα μη χαταδιχάξετε χαϊ ου μή χαταδιχασ&ήτε. 8Γν.
ΜΙ. XXVI. 74. 3. XVI. 11. — II. Τίιη. III. 6. ςμηβίηα αίηίαραηα
&ανααΓηϋΐη τά γυναιχάρια σεσωρενμένα άμαρτίαις. — Κ XX. 6. αΐΐα δθ
ιηαηαββί δίαίηαπι αίνταίΓρίρ ιιηδίδ πας ό λαός χαταλ&άσει η'μάς.
8γυ. «I. XI. 8. — Κ XX. 14. αίδίαηαηι ίηα (ιι1η}αΐ6) άποχτείνων
αντόν. δι·ν. ΜΙί. XII. 5. Ε. II. 16. — Ε. XV. 27. αίδηαίρ αΙΙα ρβίηδ
δΙίΐΐΓ ε&ναεν ο πατήρ βον τον μόοχον.
Ροζη. V ροβίθάη ίοη ίίβοη ρίίΐίΐ&άβοη ηιοηΐο
δβ ροηιγδίβΐί Ιόζ
ηα οάΐηΐίυ οά ζίνοΐα (Ιίβ βπίΓί,ί).
§ 14. Ό) αί ζηιοοή^β ηββαϋνηγ ροϊβιη δίονβδα δάτηέβηόηο νβ
δπιγβΐυ ίϋ^Γβδδίνηόηι ηβΐ) βίϊβοΐίνηόηι, \Μγ ραΐτηβ ηα ζαΜαάίί ρίβοηοώι οά
(1ϊίνβ]8ΐηο δίανα ροδίΐίνηέηο ν ροζάβ,)δί ηβ^αί,ίνηχ, α ίο 1. ο δίανβοΐι
άΊΐδβνηίοη : II. Κογ. III. 14. αί<1αηΙ)ηο<ΐ6<1υη ίταρϊα ίζβ επωρωδ-η
τά νοήματα αυτών. — II. Κογ. IV. 8. ηί αίδίαυρίάβί μή ίξαπορονμενοι. 8ιύ. (χ. IV. 20. — ΜΙί. Χ. 24. ραί δίροφδ αίδίααρηοάβάυη
οί μαδηται ί&αμβοϋντο. 8ν\. ΜΙί. I. 27. ^. IV. 36. — II. Κογ. I. 8.
(αΐβ ίβη ν Οοά Α.) 8τναδ\νβ αίδ\να£§\νί(1αί τνβδβίιηα ΐα1-1ίΙ)αη ώστε
εξαπορη&ηναι ημάς χαϊ τον ζήν. — I. Τη. III. 3. βί ηί αίηδίπιη αίαβ3αί(1αη τω μηδενα ααίνεσ&αι. 8ι*ν. Γίΐίρ. I. 28. — ^. XVI. 1. 1>α1α
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Γοάΐάα ϊζΛνΐβ βί ηί αίπίατζ] ίΐίη (Ιίΐιι ταντα λελάΐηχα νμΐν, ίνα μή
βχανδαλιβΟήτε. δπτ. Π. Κογ. XI. 29. — .1. VII. 47. (8ΐ£. VIII. ο)
ϊΙ>αΐ
ΐιΐδ α£α ϊγζϊ άαί 8^]ΐιϊ>? μή χαι ύμεΐς πεπλάνησ&ε. 8γυ. Μ1ϊ.
ΧΠΙ. 22. I. Κογ. XV. 33. I. ΊΜ. I. 6. VI. 10.
2. ο δίανβοΐι ίδίβδηγοη: Μΐί. VII. 10. ά&υραιι αίάαυ{>3 αΐάβ.»
9ανάτφ τελευτάτω. 8Γν. Μί. XXVII. 1. ΜΚ. XIV. 55. II. Κογ. VI.
9. 6. VII. 4. — Μί. IX. 36. αηίβ \ί68ηιι αίάαυίάαί οτι ησαν Ιχλελνμένοι. διτ. Ο. VI. 9., (Ιίάβ νδαΐί ηιίδίο αίάααϊάαΐ οίβ 86 ίαΐτό
αίιη&ηίά&ί οά &6αο]β.ιι) — Μΐί. IV. 7. (ρ&ϊ ρ&ιιπΐ]ΐΐ8) α,Πυαρϊάθάιιη
ραία αϊ άχαν&αι συνέπνιξαν αυτό. 8Γν. Μΐί. IV. 19. 1». VIII. 7. Ε.
VI. 16. I. ΙΈ. V. 19. — Μΐί. V. 13.: »£1υαρηοάβάπη ΐη ωαι-βία
Ιπνίγοντο $ν τ% θαλασσή 3πτ. Μ1ς. IX. 44. 46. 48. Κ VIII. 14. 33.
Μί. XXV. 42. »ίρ&ΠΓ8ίρ8 \ν8,8 εόίψησα 8ιτ. Μί. XXV. 44. — Μίτ.
IV. 39. &ίάυπιΙ>ιι πεφίμωσο (υιηΐίαιί, οάωΐδ 86). I.. IV. 35. αίάοοη
ί&η ϋ8§α§§ υδ ραπιπια φιμώ&ψι χαι εξελ&ε
αντον.
§ 15. Ροζη. 1. Ζωβηιι βίονββ» ροάιηδίηθΊιο ν ρϊθάιηέίηό &ί ρύδοβί
ρίΐ αίδί&ηάαη: II. Κογ. IV. 2. αίδίοραπι ρα,ίπι αη&Ι&ιίβηϊαιη άπειπάμε&α τα χρυπτά. 8ιύ. I. Τϊιη. IV. 1. Νθ]Ϊ8ί6 ίββί α Π βίρα η (αδθί&η). Ιι. V. 11. ίΐίΐβϊραηά&ιη ίΐΐΐαία αφέντες άπαντα, 8γυ. ΜΙγ. II. 9.
όίηηοδί δίονβδα ρΐβάπιέίηόηο οοΓαοί Ιηι ρΓβώηέίυ 3 ί ηό πι ιι ρπ
αίςίρ&η, αίηοΐοη, &ί!ΐΓ3,ϊη3 αη: Ι. XIV. 33. δαβϊ ηί αίςίρίρ
αΐίαιηπίίΐ αϊβίηα δβϊηαιηιηα 05 ονχ άποτάααεται παβι τοις εαυτόν ύ«άρ·
χονσιν. — Ιι. XIX. 8. ΐα&ίΐϊ Ιυΐδ Ιυα &ίηο1θάα ε" τινός τι εβυχοφάντηβα (:Ιι. ΠΙ. 14. αϊ ω α η η α η & α η ηοΐορ μηάενα διαβείαητε). —
81ε. I. α: ηαπι αΐΐαίζβ £Γ8,\ναηΓηί ίηδ αίηΓ&ϊη^η (νβηίί οηιηίυπι
ρβοο&ία αΜαΐίαταβ) : (II. Κογ. VII. 1. Ιι γ α ΐ η] α ΐη υηδίδ αί αΐίαιηηια
οΐβ&ΐΐΐθϊαο χα&αρίβωμεν εαυτούς από παντός μολυΰμον.)
Ροζη. 2. Ϊθ \>γ «ί ά&} δΙονβδΒ, ρΓαβ%ον8,ηόηο πιεηίΐο ζ ϊηιρβΓίβοίΐνηόηο ν ρβΓίβοίίνη^, ηβίζβ ίντάίίϊ ηαμβίο. Ζά& ββ βϊοθ, ζβ ρβΓίβΙίίϊνηά ρΐδίηοδί ηα ]βνο ϊάβ: 1. Ιίάβ ρι·&ββ§οναηό ρπίθδβηδ οάρονίάά
ΓβΛόηιιι ίαίυηι βίονββα ηθρΓΛθίΐ^ον&ηόηο.*) ΜΙ. Χ 33. βαβί
αΓαιΙπρ πιϊΐί, &ί&ΐ]£& }&\ΐ ΐΐί ϊηα 8βτις αν άρνήσηταί με, άρνηβομαι
αντόν χάγώ. 8Γν. Π. Τιω. Π. 12. — (811)8.)
VIII. 35. 1υ&8 υηδ
*)

ρΓΛβδβΟτίΐηέ ΙτΛΓγ, οάρονίάβύί-ΐΐ ηζ ρΓ&βίΪΒΟτβη^ιη, ηβηιβοί ρΓίϋ&ζηέ
ρΐ&ΐηοδίί, ιιζηάτά 1»1ι6 8ίΓβϊ11)βΓ8 τ^δίοτηέ α ηέ^οΐϋο'ήΐ. Υβαλ ρΓοίο
ΙΐβΙ)& τ^ΐοαοϊΐί Μιέ άο&ΙίΑγ, ]ίοΜΐο οη 3β ρίβοβ άονοΐίνά, 1^0 : Μί. VI. 14·
^&1>β.ΐ &ϊ\ βΐΐρ, . . . βΠ βϋ ρ έ<2ν άψήχΐ . . . άφήβα. — I. Τΐιη. I. 6. »ί&ΪΓζίά&ί
άατοχήααντΐ{. νέβοΐι^ ρ 1 8. ί η ό ρΗρ»Λ^, ^β2 ΒΙΛ^. ατάάί, οζηΛόβη^ 3βοα
ν η»ββπι ΙβχΙα ζΐ£Γ»11ίοα ^β110 ^Iηβη&. ^β3^ 3ΪοΙι ^»I£ ρ&(Γηο, ωηοΐιβπι πιέηέ,
ηβί-Η
υγέβΐϊ μοΜ.
2
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αίδΐίαίάαί αί ίπαρ\ναί? τις ημάς χωρίσει άπό της αγάπης; — I,.
XIX. 20. αίηίπιαοΐα αί ϊπιιηα άρ9ήσεται άπ αύτοϋ. 8ιτ. Μΐί. IV. 25;
2. Μβ ρΐ'αββδοναηό ρΐ'&βίβτίΐυπι οάρονίάα Γβοΐίέπηι αοιΐδίυ ρι-οδΐόπηι : 3. XVIII. 25. ίρ Ϊ8 αίαίαίΐί ήρνήαατο εκείνος. 8ιύ. ν 27.
α ΜΙς. XIV. 68. Μί. XXVI. 72. — 3. VI. 13. ραίβί αίΐίίηοάα <2
επερίσαευσε. 8γυ. Ιι. IX. 17. — (811)8.) I* XIX. 8. ]αΙ)αί Ιυίβ Ιυα α ίΐι ο
ίο άα εσυχοφάντησα. — Είΐβπι. 15. αίβαί δίΐί εχωρίο&η. — Π. Κογ.
III. 14. αίάαιιοηοαίβάιιη ίΐ'αρΐα ίζβ επωρώ&η τά νοήματα αυτών.
—
I. 27. αίδίαυρηοάβάιιη ε&αμβή&ησαν. — Κ XV. 27. αί8 η ίΐϊ ρ αίΐα ρβίηδ βϋιΐΓ εδυαεν, — (8ΐϋ§.) 3. IX. 7. αίρ\νοη ίνίφατο
(IX. 15. ίνιψάμην).
3. Μβ ρι·αββ§οναηγ ίηιρβΓαΙίν δίο,ϊί ζα ρτοδίγ ίιηρ. αοι\
ηβϋο ρβΓίβοΙΐ: «Γ. XI. 39. αίηίηιίρ ραηα δίαϊη άρατε τον λίϋ-ον. —
Ιι. IV. 35. αί(1ο!)η φιμώ&ητι. —
IV. 39. αί<1αιηΙ>η
πεφίμωΰο.
4. ίάβ ρΓαββ^οναπγ ορί&ίίν οάρονίίίά ρΐΌδΙόιηυ ί,νατα αοπβΐί :
3. XVI. 1. βϊ ηί αίηια,Γζΐ αίηάαπ ίνα μή σχανδαλια&ψε. — ΜΙ.
XXVII. 1. βϊ αίάαυρίάβίΐβίηα ίηα ώστε δανατώοαι αυτόν. — Ε.
IV. 31. αΐΐα οαίίΐ'βί αίτταίΓραίάαιι αί ΐζ\νΪ8 πάσα πικρία άρ&ήτω
άφ' υμών.
5. Μβ ρι·αθβ§οναη6 ραιΐίοϊρίυπι ρΓαβδβηΙίδ οάρονίάα ίβο. ρι·οβί,όπιυ ρΓί. αοΓ. : 3. VI. 12. ςαΐίδϊρ ροβ αίΐίίηαηοίβίηδ άΓαυηβηοδ
συναγάγετε τά περισσεύσαντα κλάσματα.
6. Μθ ρΓαββ^οναηγ ίηβίηίϋν οάρονίάά ρΐΌδΙόποη ίηί. &ογ. : II.
13. αίαϊΐίαη άρνήσασ&αι. 3. Χ. 18. αίΐα^ϊαη &εΐναι. — Ε£. VI.
16. αίΐυαρίαη σβεσαι. — Μ1ς. XIV. 55. άα αίάαυ^αη ίηα είς
το δανατώσαι αυτόν. — Ρη. VIII. 39. αίδίίίΐίάαη χωρίσαι. 3. XI.
8. αί^ναΐτραη (δίαίηαπι) λι&άοαι. XI. 11. £α§§ αίρ\ναηαη ϋπαγε
χαϊ νίψαι.
7. Μθ ρΓ&βββοναηό ρΓί. ρταβί. οάρονίάά ρπ>δ#πι ίναΓύω ίβοΙς^πι (αοΓ. ηβΙ)ο ρΓαβί.) (ν ορίδη^οη οαδθοη ]βη 8 τνίδαη, ηίΐεοΐί
δ ^αίτραη, Ιίίβΐ'έ βαηιο πια δπιγδί ρβι-ίβοίίνη^) : ΜΙ. XXV. 42. αίραιίΓδίρβ τναδ ίαίψησα. (Νίΐωΐί: 3. XVI. 11. βα Γβίΐΐδ αίάοιηίρδ
νατρ ό άρχων χεχριται α δ. VII. 4. αίάαπρίάαί \ναιιτραρ ί&ανατώ&ητε). — 3. VII» 47. αίαΪΓζίάαί δί]ιιρ πέπλάνησ&ε: — Π. Τίηι.
III. 6. αώβίηα αίηίαραηα τά γυναιχάρια σεσωρευμενα.
§ 16. Αΐβ αίδΐιβίραη α αί&Ήβη ^η ν ρΓαββ^οναηόπι Ιν&ηι πιαίί
(ζάρονη^) νγζηαπι, ο ηδ^ ρΓάνβ 1)έζί; ιηίηιο Ιο αίαίίαη ορίδυ]β
ί ρΐ'αβδοιίδ II. Τίηι. II. 12. ^ϋίΐί αίαίΐίαπι ίι αρνούμενα. 8γυ. ΜΙί.
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XIV. 71. — Ροάο&ηέ &ί&πζ)&η ορίδΐΐ]6 ί ρι-αθββηβ: I. Κοι\ XV.
13. ηί αίαίΐ'ζ] αϊ αάαη μή πλανάσ9ε — αίΐίίηαη βΙο]ί ζα ρι·αβββηδ: .1. XII. 24. δίΐΐιο αίη&Ια αίΐίίηίρ αυτός μόνος μένει. δητ. I.
Πι. IV. 17. — αίΐυαρϊαη ορϊβη]β ρπιβδβηβ I. Τΐι. V. 19. αΐιηιαη ηί
αίΐΐ'.&ρ^ίρ το πνεύμα μή σβεννυτε — αοΜνοραβδίνηπι αΠυαρηαη
ορΪ8ΐτ)θ ίηιρβιίβώ : Μΐί. V. 13. αίΐυαρ ηο άθάαη ίπνίγοντο — &ίάαιιρ]αιι δΙο]ί ζα. ρι-αβδβηδ: II. Κογ. VI. 9. ηί αίάβ.υρίά'&ί μή &ανατονμενοι. 8γυ. ΜΙς. VII. 10. — αίηίπιαη ορίδθ)6 ριαβδβηβ: «ί. I.
29. \νίρπΐ8 8&61 & ίη ί πι ί ρ Λ'ανναιίΓήΙ; 6 άμνός 6 αϊρω ν τήν άμαρτίαν.
— αίβΐ&ηρηαη ορίδθ)6 πηρθΓίβοΙηηι : Μίτ. Χ. 24. ρ&ί δίροη]θδ &ίβΐ&υρηοάβάαη ί&αμβονντο. — αίραιίΓδΐαη 8ί,ο]ί ζα ρΓαβδβηδ:
Μί. XXV. 42. αίραιιΐ'δίάαηα διψώντα. — ΡγοΜ αίηοΙοάΌ. ί ρΓΟδίό
ηοΐοη οάρονίάα ρΓαβββον&ηόπια οοη]. λογ.: 1ι. III. 14. ηϊ ηΐίΐηηαηηυη ηοΐορ μηδενα διασείσψε — ρι-οΐί α.ίρ\ναη8.η ΐ ρΐΌδί,β" ρ\?α.ηαη
ζαδίυριφ αοπδί,: ^. IX. 7. β8££ ρναη&η υπάγε νίψαι. Κοηβοηέ ίίηά
οοωροβίί» δ αί ναββο δ&δίο ορϊδΐι}ί άβ] ραίτηβ ίηιρθίίβοΜνηγ, }&ίο ηα
ρϊ. ^β8ίέ Ο. IV. 20. αίδΐ&ιιρίρδ ίπι άποροΰμαι. — Ιι. V. 36. ΐαΐι δα
πην)» αίίαιίΓηϊά χαΐ τό χαινόν σχίζει. — Ι* VI. 37. ηί β,ίάοπι]&ίά μή καταδικάζετε. — Κ IX. 33. ηιίρραηβί αίδ&αίδ&ΐΐϊ άβάυη δΐΐί αί ϊιηπίΗ, Ιν τω διαχωρίζεα&αι αυτούς απ αύτώ & ]. ΡγοΙο
ιιβίζβ ηζηαΐί, 2θ &7 ρβΓίβοί,ίνη& πιοο ρι·8βηχυ αί ο^Ι» ηθροοηγ&ηδ άοΐ£αζίίηα. νδικίβ ηβίνίοβ ναηχ πια ρΐαίηοβί ]βηο οαΊαΐΣονα ηβοο ζαροηιά.
Ρίί αίάοοη, αΓάιιπιβη χιζηαίί Ιϊββα πιοο ίηοηο&ϋνηου, ΙεΙβτά νδαΐί
ηυΐηό ηβηιυδί ύγΙί ρθΐίβοΙΐνη&.
§ 17. ΠΙ. νβ δίοζβηίη&οη ϊιηβηηγοη &ί οβί&θΐη ηβ ρϊίΐϊδ ζηπβία
8β ϊβνί. ΡΙαίηοβΙί ίβηο ν Ιδοη ρίίρ&άβοη δΓονηάν^ί 8β δ ί,έηιί, ΐβ2
ν^δβ ν^Ιοβηγ ΐδοιι ρϊί δάταζεηίηαοη βίοτββη^οη : 1. οάΐυ^α. ρι·οδίοπια: Π. Τη. Π. 3. ηΐ!)& φΐηίρ δίδΐ&δδ ίάν μή ε*λ&η ή αποστασία.
— II. Κογ. V. 9. ί&ρρβ αηαη»ίπι]αί ]αρρβ αίηίΐϊπι]αί είτε ίνδημοϋντες
εϊτε εχδημοΰντες. 8γυ. II. Κογ. V. 6.
2. οάΐη&ι δοηηάΐβζιΐοβίί : ΜΙς. Χ, 4. 1>ο^θ8 Β,ίδίΐΙβϊηα,ίδ ηιβ^αη
βιβλίον άποστασίου γράψαι. — ΜΙ. V. 34. λ£βΙ»8 8 8,Ϊ8 1)θΐ£θ8 άποστάοιον. — ΜΙς. I. 4. άιι α£1α@θίηαΐ ίτ&ψ&υΓηΙβ «ίδ αφεσιν αμαρ
τιών. — Ιι. I. 77. ίη & Π βία ίΓα^ναυΛίβ ίζβ ίν άφίσει αμαρτιών
αυτών. 8γυ. 81ς. ΠΙ. ο.
3. ζντό,οβηί ρρ]'ηιη ν οραΐί: 81ί. VIII. β. ηιαίζαη (1υ αίάοηΐΘίη α ί \ναι·ρ (ροΐίηβ οοηάβηιηίΐΐίοηί ίαοϊηηι β8ί). — ή. XI. 26. ιιπ·ίηη&ϊρ
88, Ιααδϊαηάβ άυ αίναηά]αη αίβαάβίη ήξει ό ρνόμενος χα\ απο
στρέψει ασεβείας. 8Γν. II. Τίηι. II. 16. — 81ί. IV. (1. ^αδ&ΐίίΐη ρο &ί§ α άο η η&ίΜ (αιΐ οοηίϋΐηηο'ίΐηι ϊηιρίαπι οοηίΓονβνβΐίίπι). 8ιύ. §1οβδα
2*
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ί I. Τίω. I. 9. Άίξηά&ϊΏΐ^άσίβεοι. — I,. VIII. 31. ίη αίβΓπηάίρα
βαΐβϊραη «ί$ την άβνασον άπελ&εΐν. 8ι*ν. Κ. Χ. 7. — Μΐί. XI. 19.
πιαηηα αίβί]α ]&\ι αίάΓΠβ^α άνθρωπος φάγος χαι οίνοπότης.
λίβί]& = φάγοί Ιέζ Κ VII. 34, α ί ά ΐ" α ξ
α = μεθνσας Μ>1 I.
Κογ. V. 11.
4. ζπιοοηέηί ρο]πΐΗ ηβξαϋνηέηο : Μίκ. IV. 19. α ί πι α ν ζ β ΐ η 8
απάτη. 8Γν. Ε. IV. 22.
§ 18. IV.
ρΐβάΐοί&α αί νάζβ 8β ροαζβ 8 ά α ί ϊ ν β πι
αΜαΙϊνητπι *) & ίβνί ζαδβ νδυάβ ίαΐΣοέΙο ρΜηοδί ρανοάπί ο ά I α & π,
νζάαΐονάηί οά ]Ϊ8ί61ιο βοάα ίβάηίπι βωέΓβπι, ριτοίηέ ν ρΓΟδΙοηι, ραΚ
οάΐιιΐίΐι ν δαββ α ίβδίβ οάίαζίίδ^ ραΐί ηέΙΛβί'ό ρΐαίηοδϋ ΙτορίΛ6. Ζηαόί
Ιβάγ αί 8 άαΜνβπι: 1. νγοηοάίέίέ ρο^βυ ν Γονίηέ &ικΓ δΐιαίθδηόηο
1)ΐΐ(Γ ροπιγδίηόηο νβ ρΓίραάβεη }ϋ νγίοβη^οη, νβ ΙίΙβι^οπ υ βίονθβ 8<Ιπιζβη^οη 8 αί- ν^οηοάΐβΐέ ^δίβ ροάΐΌΟηδ,μ οζηαέβηο ίβδί ράάβπι ρΓβ<ΙΙοζίονγτα; ρβ,ΐε (αΐεό υ )ϋαγα\ι βίονβδ ρΓΟβί^εη ηββ 8 ,μηου οάΐιώονοπ
ρΐβάΐοέΐωυ δίοζβη^οη: ΜΙς. XV. 21. ιμπιαηάαη αί αΐίτα ίρχόμενον άπ'
άγρον. δΓν. II. Κογ. I. 16. XI. 9. — Μί. VII. 31. βαΐβϊραηάδ αί
πι α γ Ισο πι Τ7ΐθ ίξελ&ών ίχ των όρίων Τ. 8πτ. Ιι. Χ. 30. — Μΐί. XVI.
8. αί ρ α πι πι α πΐαϊνα §αρ1αυηπη εφυγον άπό τον μνημείου. —
1», XVII. 7. &ί§α£8αη<ϋπ αί ^παϊρϊ&ί είσελ&όντι ^x τον άγρον. —
ΡΠϊρ. IV. 15. ραη υδΐά^α αί Μαίιΐάοηαϊ 8τε ίξηλ&ον από Μ. —
Ιι. IV. 41. υ8Ϊά<1)6(1υη υηηαΐροηδ αί πι α η α§ αϊ πι ίξήρχετο δαιμόνια
από πολλκν. δι-ν. I. VI. 19. VIII. 29., 33., 35., 38., 46. I. IV. 35.
— Ι. VI. 29. ραπιπια πϊπιαηάίη αί ραβ τναβίία ηϊ νβηαίδ από τον
αΐροντός σον το ίμάτιον (μή χωλίο^ς). 8ιύ. Ιι. XIX. 24. «Γ. XVI. 22. Κοί.
III. 24. — ΜΙ. V. 29. (απ§ο) \ϊαΐτρ αί ραβ (τον όφ&αΐμόν) βάλε από
σον. — Μί. VII. 16. Λαί Ιΐδαηάα αί ρ απ γ πα πι \νβϊηα1)α8]α αίρραα
αί ^ϊβαάβϊηοπι 8ΐπα.ΐ£ΐίαη8? μήτι σνλίεγονσιν από άχαν&ών σταφνλην η από τριβόλων σνχα; — ΜΙ. V. 42. ραπιπια γ?ΐ1)αη<1ίη αί ραβ
Ιθίΐυαη δίδ ηϊ πδπαηά^αίδ τον δελοντα από αον δανείσασ&αι μή άποστραφγς, — Μΐί. XIII. 27. βαΐϊδίρ ραηδ βαναΐίάαπδ αί Πάν ο γ \νΐηάαω ίπισννάξει τού$ Ιχλεχτούς ίχ των τεσσάρων άνεμων. — ΜΙε. ΧΠΙ.
28. αί 8ΠΐαΐΣΐΣα1)αβπια βαηίπηρ ρο £αμι1ωη άπό τής σνχής μάδετε
την παραβοΚήν. (ΡοΛοϋπέ Κοί. I. 7. §αηβπιπρ αί ΑΐραίΓΐη εμά&ετε
άπό Έπ. αΐβ ϋοά. Β. πια όίβηί α ί; Αϊρ.) — 81ί. IV. 1). Ιαϊβθίπδ αηαδίο^αηάβΐ
α ί 3 α ά α ΐ α (ϊπδΐϊίπΐΐο ΐηοίρίβηδ α I.) — Μ^. XVI. 9. αί ρίζαϊβϊ ιι 3 \ναΓρ
δΛηη πηππίροπδ άφ' ης ίχβεβλήχει εχτά δαιμόνια — ία. VIII. 12.
*) 8γυ. Όβ11)Γαοΐ£, ΑΜ., Ι,οο., ΙηβίΓ. 8ίτ. 23.

21
υβηϊπηρ ραία ψαατά αί ΙιαΪΓΐϊη ΐζβ αίρει τον λόγον άπό της καρδίας
αυτών.
Ροζη. Ο ΒίΓίάίίιιί αί 8 η β νΐζ ν^δβ § 2. I). βίτ. 3.
§ 19. 2. ν^οηοάϊδίέ ροη}Ί)υ οζηα<ίπ)6 αί 8 άαί. ϊ ί,βηΙίΓαΙθ, Μ^ζ
δίονββο ηβηί ροΐοζβηο, αΐβ δηαάηο 8β άοωγδίί: Μΐί. III. 22. Ηοΐίαηοβ
{)8ΐ αί ΤαΪΓυ88.αΐ7Πΐαΐ ο? γραμματείς οΐ από Ίερ. — Κ VI. 17.
ηαηβα ηπΐίϊΐα αί 8, Παπα Μ α Ιαάαίαβ πλή&ος πολύς από πάσης της
Ίουδ. — Ο. IV. 24. αϊηα αί ίαίΓξΗ^α δθίηα μία από ορούς Σινά.
— Ζνΐ&δίέ ρέΐίηό ^βί, 8ρο)βηί Μ£. VII. 4. αί πιαρία ηί ιπαΐίαπά" από
αγοράς ονχ ίσ&ίουοιν — α II. Τΐι. I. 7. ΐη αηάΐιιιΐβϊηαϊ ίΐ'αυ,μηΒ ίΐί
Ιπππηίΐΐη ίν τη} αποκαλύψει τον χνρίον άχ' ουρανού.
3. αί β άαί. οζηαέυ]β ν^οηοάίδίέ ρο1ιγ!>ιι Κοπώο α δίοβ ηβ|οαΒΐ&μ δΙιοΓα άοΐύ 8β ηβδουοίηο: Μί. XX. VII. 42. αίδίβϊ§αάαα αί ραπηπα
£α1§ίη χαταβάτω νυν από τού σταυρού. δΓν. Μΐί. XV. 30., 32. I. ΤΗ.
IV. 16. — Μί. VIII. 1. άαΐαρ αί£α£§αη<1πι Ίχαχαα, αί ίαΪΓ£υη]α
χαταβάντι δε αύτω από τοΰ δρους. 8Γν. Μΐί. IX. 9. Γι. IX. 37. —
1ι. XVI. 21. άΓαηηδηο ρϊζο άπιΐδαηάβΐηο αί Μ υ (Ια των ψιχίων των
αιπτόντων από της τραπέζης. — Ι<. I. 52. §αάΓαυδίάα πιαηΐθΐβαηδ α ί
βί,οίαια χα&εΐλε δυνάστας από θρόνων. — Ταΐίό ροη)ώ ζάοΐα νζηύηι :
^. XII. 32. Πς ίαβαϊ ιΐδηαη1ΐ)αάα αί αίτραϊ ίγώ Ιάν νψω&ώ ίχ της γης.
§ 20. 4. αί β άαΐ. ζηαοί ρϊβάιηέΐ ηβζίν^ ΐ ζίν^ (β&ν), οά. ηέηοζ
η§οο νζάα1α]βπΐΘ, ζοανα)βπϊθ, οδνοοοζα)βπΐ6 (ζαίαί^βπιβ) : I. ΤΗ. IV. 3.
§αηαοαϊρ ΐζπϊβ αί Ιίαΐίππαδδαα (άπεχεσ&αι ύμάς από της πορνείας.)
— 8γυ. I. Τη. V. 22. — II. ΤΗ. ΙΠ. 2. βϊ ιΐδ1αΐδ]αΐη(1αυ αί ^αδίο^παίπι πι απ η α πι ίνα φυσ&ώμεν από των άτοπων άν&ρώπων. — Μί.
VI. 13. Ιαιίδθί υηβ αί ρ α πι πι α ποίΐίη φύσαι ήμας από τού πο
νηρού. 8ιύ. ΜΙς. V. 4. I. VI. 30. Π. Τη. ΠΙ. 3. δ. VII. 2. — 6.
VII. 6. απάουηάαηαϊ \ναηι·ριιπι αί γτϊίοάα χατηργή&ημεν από τού
νόμου. — Ι* VII. 21. ^αηαϋίάα ωαηα§αηδ αί δαυηΐίπι θεράπευαε
πολλούς άπό νόαων. — Μΐι. V. 29. ^αηαϋηοάα αί ρ α πι πι α δίαηα
ϊαται άαό της μάστιγος. — II. Κογ. VII. 1. ϋΓαίη]απι υπδίβ αί
α 1 1 α πι πι α Οϊδαυίβΐηο χα&αρίσωμεν εαυτούς άπό παντός μολυσμοϋ.
— I. Τη. Π. 17. νβίβ £ααϊηαίάαϊ αί ί ζτγϊ 8 ήμεΐς άπορφανισ9·εντες άφ'
ύμών. — II. Τίπ». II. 19. αίδίαηιίαί αί ηπδβΐθίη Ιυαζαη άποστήτω
άπό άδιχίας πας. — Ε. XVIII. 34. \ταδ ραία νταπτά ^αίαΐβϊη αί ϊπι ην
τό φήμα τούτο χεχρυμμένον άπ' αύτών. — Μίπίο δίονβδα Ιαίιό α άνοΐΐ
δπιγβίβπι ρίίοιιζη^οη ρϊίάανη^οη ναζοα Ιαίο 8β ηαβί^ία: Ο. V. 4.
Ιαυβαϊ δΐ,)ηρ αίΧΗδίαιι χατηργήδητε άπό τού Χριστού. — Μΐί.
V. 34. δϊίαϊδ ηαϋα αί ραηιηια βίαηα ίσ&ι υγιής άπό της μάστιγος.
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§ 21. 5. αί 8 άαί. οζηαέα)6 άοβιι, οάβ ΙίΙβΓόββ (16] τοζν^ί ^βη
άναΙπΆΙθ): Μΐί. Χ. 6. φ αί αηαδίοάβΐηαί βαδίιαίΐίΐϊδ από δέ αρχής
κτίσεως. — II. Κογ. VIII. 10. \νΰ]αη άιίβηηηιιρ αί ίαίΓηϊη ΐβτβ, τό
δε'λειν προενήρξαο&ε από πέρυσι.
6. αί 8 άαΐ. ζηαοί 1)ο<Ι ν ρΓΟδίοηι, οά ηέηοζ ροοίίά 8β ηβϊαΐεέ
ιΐΓέβηί ιηίΒίηΙ (ροιιζβ νβ ιΐβηίοη: βηα ρΓ&νΐοί, η» Ιβνίοί, νβ ΙίίβΓ^οη
ρ&ΐι ζάα 8β, ΐ&ίο ογ οάρονίάαίο η» οίαζίπι ΙίάβΡ α πϊΙςοΗ οά1ίηά?
(8Γν. ο. 8β δί,Γαηγ): ΜΙ» XXV. 41. <μρίρ ραϊπι αί ηΐβίάηπιβΐη ίβταί
βρίΓ τοις έξ ευωνύμων. — Μΐ£. Χ. 37. ίτα^ίί ιιηδϊδ βϊ αϊηβ αί ίαίηδ\νοη ρβϊηαί ]αη αίηβ αί ηΐβίάιιηιβϊη ρβϊηαί δίίαΐντα ίο? ήμΐν ίνα
εις ίχ δεξιών ΰου και εις ίκ ευωνύμων βου κα&ίσωμεν. — διτ. Μΐί.
XII. 36. XIV. 62. XV. 27. I* I 11. XX. 42.
Ζοβία ροάοοηοιι ρΐαΐηοδί,ί αί 8 άαί. ρΐίάπιζβηο ]ββΙ ί ηβΐυα:
1ι. XIX. 29. Μρβ ηβΐυα \ναδ Ββρία£βίη ίαη Ββραηίμη αί ίαϊι·£ΐιιιία
ως ήγγιΟεν είς Βη&φαγή και Βη&ανίαν προς τό όρος.*)
7. αί 8 άαί. (ν ^άίηβπι ρΗραάέ) ζηαοί 8 ία ν, οά ηβηοέ νγοηαζβ]ίο άφθ 8β ζπιβηα νβ δίαν ίίη^: II. Κογ. XI. 3. ο§ ϊϋαί αιιίίο
πηηα νταίιφαίηα β·α{τ)α ίζ\ναΓα αί αίηίαΐρβίη ]αη βτνίΐίηβίη φοβού
μαι μή πως φδαρή τά νοήματα υμών από τής άπλότητος.
8. αί 8 άαί. ζηαέί οβίβΐί, ]βηοζ οάδ&η ά&} ροβϋηι^β; ζαΒίυρυίβ Ιβάγ ββηίΐίν οβίΐιον^ ραίτηβ ηα ζαΐίΐαάβ ηίίζοηι ο άβίβηί νέοί
δουηέΐβζίΐ^οη : Μ1ϊ. VII. 28. ί&ΐι αιιΐί ηπηάοδ πια(}αηά αί άταυηδηοπι
βαΐ'ηβ χαϊ γαρ τά χυνάρια ίσ&ίει από ταν ψιχίων των παιδιών. —
Μί. V. 18. ]θΙα αίηδ ηϊ υβίβίρίρ αί ραιηπια ννίίοάα Ιώτα ίν ου μή
παρέλ&Ύ] από τοϋ νόμου. — I. ΤΪΠ1. 1. 16. αί ραίπίβί δΐιίααί ων τίνες.
— Ιι. V. 36. ραηιιηα ίαίιττμη ηϊ ^αί,ϊπιίά ραΐα αί {> α πι πια ηϊυ,μη
τω παλαίω ου συμφωνεί (ίπίβλημα) τό από τοϋ καινού.
§ 22. 9. αί 8 ά α Ι. ζηαοί ν ρίβηβδβηθπι βηιγδίυ ν^οηοάίδί,έ ά&)6 )&Ιωζίο ^ηο ρ ύ ν ο ά ηββο ρ ί ί ο ί η π, ζνΐαδίέ ρπ ρο,ιπιβοη ίτρηγοη : Ιι. VIII.
14. αί 8αιΐΓ§οπι αίΐυαρηαηά ύπό μερίμνων συμπνίγονται. — Κοί. Π.
20. ]αοαί §αδ\ντι11υρ αί διαβιώ εΐ άπε&άνετε από των στοιχείων. —
Κ. XII. 21. ηϊ βα,μιιίΣαίζβιι αί ηηρίηρα μή νιχώ ύπό του κακού. —
Π. Κογ. III. 18. ρο βαπιοη ίπδαηΐ ίηξαΙβίΚοηάα αί νηιΐραυ ίη ^ιιίριι
8\ναδντβ αί ίΐ'αη]ίηδ αίπηϊη τήν αυτήν είχόνα μεταμορφούμε&α από
δόξης είς δόξαν κα%-άπερ από κυρίου πνεύματος.
10. 8 ίίπι δουνίδβ]ί ρίίρη,ίΐν, νβ ΙιΙβΓ^οη αί β άαΐ. οζηαόιι]β ν^οηοάίδίέ έϊΐΐ ρ&νοά άβ]β Ιαΐίοϊΐία ίαΐίο αυείοι-ίΐα η. ηιοο, ο ηίζ δβ
*) Βπτ. 6β8. 1»1ίζΐ£0 ο ά. — Ζοβΐ» ζΙ>τ(βέη& 3ββ( Ιαάτ εο^βοΐυΐ'.α Ββΐ'ηΙι&ΓάΙονβ,
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ορίΓέ: 6. I. 1. Ρ&νΐιιβ αραηδίαυίαδ ηΐ αί πιαηηαιη Παύλος απόστο
λος ονκ άπ' άν&ρώπων. — Ρι-ανδ Ιε,Ις νβ ν&ζοέ 8ηα.1ίθΐΗΐηί<&6' Ο. II.
6. αί ραϊηι ρη^αηά&ηι \νίδαη 1υ» από των δοκούντων είναι τι. —
Κ. IX. 3. υδοίάα αυΐί ίΐηαραϊπΐίΐ ντϊβ&η δϊΐοβ, ϊΙς &ί Χ Η δ Ι» υ ηνχόμην
γαρ αντός Ιγώ άνά&εμα είναι από τον Χριστού. — .1. VIII. 28. &ί
ηιϊβ βϊΐοϊη Ι&υ]» ηί ναίηΐ άπ' εμαντοχ ποιώ ονδεν. &τν. «Γ. VII.
28. Χ. 18. XIV. 10. — 3. XVIII. 34. αοπ ρηβ δίΐοΐη ρη ρ&Ια (μρΐδ;? άφ'
εαντον σύ τούτο λέγεις; 3. XV. 4. ννβίηαί,αϊηδ ηΐ ιηα§ &1α·αη 08,ΐι·αη
»ί β ϊ δ δ Π 0 ϊ η τό κλήμα ον δύναται χαρπόν φερειν άφ' εαντον. 8ιύ.
3. XVI. 13. II. Κογ. Χ. 7. — II. Κογ. III. 5. ηί ραΧβϊ νωτραί δί)8.ηηίΐ
ρα§1ί]αη Ινα »ί ηηβ βίΐο&ηι δνναδνβ »ί υηδ δίΐοβ,ιη ονχ δη Ικα
νοί εβμεν άφ' εαντών λογίσαα&αί τι ώς εξ εαυτών.
Ροζη. Ν» Ιτβοη πιίδίβοη »ί βροίβηο ϊβδί δ ηβζπιβηβη^ιη ίβο^ηι
8βηίϋνβπι νΐαδίηίηο ϊηιβηα, εοζ ιηβ,πιβ νγ&Ι&ά&ηο ονίο ζ& ναζδυ νγρυδΟωνοη Ο'δΐίοογ η^αΐίό 1 α η ά α, \ν β ΐ η δ & ηιβίο δβ άοιηνδϋΐϊ) Ιίίΐβζΐο
ραίπιβ ]βη τβο^Ϋ ράά" ζαβίαΐ ηβρίβίοζβη: ΜΙ. XXVII. 57. παπί πιαηηη,
^αοί^δ αί Ατβίηΐ&ραί&δ ηλ&εν άν&ρωπος πλούσιος άπό Άριμα9αίας.
XV. 43. .Τοδβί »ί ΑΓβίηιαραίαβ. — <Γ. XI. 1. Ι«αζίΐπΐδ αί Ββρ β. η ία 8 Λάζαρος άπό Βη&ανίας. — I Ιίάνογ δοΐδ&γ ρίβΐίΐαάαΐβΐ ββηΐΐϊνγ ίγίο νβ νΐαβίηί ρΐαίηοδίϊ ογΐ οίίϋ, οοζ ίβδί ροοηγοηο, ηβονίν ογ
Ιο ναζβγ ν/ρηδίΐίονό, π^ογζ νζάοηέ ζογίΐίγ ςβηϊίϊνυ οάΙηΙωνθΊιο.
ΑΤαν
§ 23. ΡιτοΙη^ ν^ζηαιη ρίβάΊ. α ία Γ ραίτηδ ονΐ άίίΐβ, ροζάβ,μ
(ν Ηά&).
I. 3&Ιίθ ρϊίβίονίι» αίατ ν ζαοηοναη^οη ραιηάϋίάοη ^οΐβΐίγοη άοΙοζβηο ΐβδί ^άηοη 8Κ. III. ο. αίαΐ'ΐιη ραη (ροβίβα αυΐθπι). — νβ
Ιιηβδί δίονββηέ ηβπιά άοΜ»άα.*)
II. ^Ιίο ρΓ&βίΐχ 16ζ ηβηί ρϊ-ίΐίδ ηο,)ηβ\ Ζβ βίονβδ ρΗάΓυζυ]β ββ
ροηζβ Κ ν^Γ&ζύηι οηύζβ: %Άξ%&η (\άά}&), Ιαίδ^αη α ζηαοί:
1. ρΐΌδίό ηάδΐβάονάηί ίαάοη ζ& η&]&\εγχη ρϊβάίίΐίβπι: ΜΙ. VIII.
23. αίαΓΪάάΐβάυη ίηιηια δϊρο^οδ ίδ ήχολού&ησαν αύτω οΐ μα&ηται
αντον. — I. Τιω. V. 24. (Ινορΐοΐίν :) δηηιαϊζθ (£Γ&\ναυι·ηΙβίδ) ]αη ραη
ϋ,ίΒ,ν^&ξξ&ηά τισι δε κα\ ίπακολον&οΰσιν. — Μί. VIII. 10. (ΐαΐ) άυ
ρ&ΰη αίαΓίαίβ^αηάαηι είπε τοις άκολον&οϋσιν. 8γυ. Μΐί. Χ. 32.
Κ VII. 9. — 8 ρο(ΐΓθθηβ3δίπι ϋΓοβηίηι ^^ηου ρίβάΐοζίίοα : Μίτ. V. 37.
*) (Μ ράάιι οάΐοηδβηο ^81: Μΐ£. XVI. 12. α&τηΐι {ιαη \>&ίΒ, μΐτά 5έ ταύτα. 8ιύ.
Κ Χ. 1. ΧΥΠΙ. 4. I. Κογ. XV. 5. Μί. VIII. 5.
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ηί ίΐ'θ,ΐαΐΐοί &ΐηοηυιι ϊζβ ναι]) δίδ &{&τξ&%ξ&η ονχ άφηκεν ούβένα
αύτω βνναχολον&ηβαι.
2. ηάδΐβάονίίηί δβ δημίου δίοροναηί, άΌδΙίζβηί & ηάροάοϋβηί: Ε.
1. 3. ξβ,ΐβίΐωϊάα }&. πιϊδ ίταπι αηαδίοάβίηαί & 1 1 & ϊ ηί β1»§§\νυ!)& & ϊ & ι·Ι&ϊδΙίαικϋη «ίο^ί χαμοί Λαρ^κοΑονθ^κοτί άνωθίν πάσιν ακριβώς.
8γυ. I. Τιμ. V. 10. — Μΐίρ. ΠΙ. 12. αρρ&η ϋ Άί&τ^&ξ^Β, βϊ §αίίώαυ διώχω δε εΐ χαϊ καταλάβω. — 8 ορ&ΐωνίΐηγίη &ί&τ ν ρΜηοδϋ
ρίβάΊοζΙίονό: Γϋΐρ III. 14. &ίαι·£ίΐ§§& &£&γ βϊ^ΐβΐ&υηίΐ άιώχω επί
το βραβεΐον.
Ροζη. 1. ΡοάιηέΙηέ §α§§αη βάηιέβηίπι 8 αί&Γ δΐάνά δβ ρίβάπιέίη^πι: Μί. VIII. 23. &ί&ή(1(1)β(1ιιη ί ιη πια ήκολού&ησαν αντω.
Ροζη. 2. Μοοί ηιέηίΐί δίονβδο ϊπιρβι·ίβοί.ϊνη6 ν ρβΐ'ίβοϋνηό &{&τ
Γοζηοάηέ ηβηιά,
νϋέΐΐ ηζ ζ άΌΜ&ά'α ρΓένέ ανβάβη^οη ΜΙ. VIII.
10. Γϋίρ. III 12. 14. (ρπ>Μ ΜΙί. V. 37.)
III. νβ δίοζβηί ίπιβηηόιη &ί&τ 1&ί6 ]βνί 86 ζΐίάΊια; ροαζβ Ιι.
VII. 11. ΥΓ8ΐ·ρ ΐη ραππηα αίατάβ^α ίγενετο Ιν τή έξης. — ΜΙί. XVI.
2. 61α »ϊγ ρϊβ (Ι&ξίδ αίαΓ83,1)1)α<;θ λίαν πρωί της μιας οαββάτων.
V (Λου ρΓίραάβοη η&δΐβάονήηί ΙβηιροΓ&Ιηό (ϊ&άοιι) ϊβδί ρ&Ινηέ,
ΙίΙβΓό νβ δίοζβηϊηίΐοη βίονβδη^οΐι »δΐ ]βη η&ηοάου ηβηί άοΐοζβηο.
§ 24. ΙΥ. 3βίίο ρϊ-βάΊοζΙια αίατ νάζβ δβ δ &οου3&ϋνβηι α 8 ά&ϋνβηι :
Α) 8 βοοιίδ&Ιϊνβιη (βχίβηδίνη^ηι) ίβνί 8β ροιιζβ ν ρΐ&ΐηοβίϊ
ο&βονό, & ζη&οί η&δΐβάονάηί άέίβ ϊ&άοιι ζα υΓοϊΙ^ηι (1β)βπι ,)ϊη^ιη, }βηί
Β&να ^βθ^. ν^Ίέβη:
1. ροοί,βηι άηΰ ηβ!)θ ]ϊη^πι «Γέβηίπι ο&δον^πι, υάέν^ίοίηι πιβζβπι
πιβζί οΜπια άδ,)ϊνίΛ<1έ: ΜΙ. XXVI. 2. &£&γ ί\ναη8 ά&β&ηβ ρ&β^α
\ναίΐ·ρίρ μετά δύο ημέρας τό πάσχα γίνεται. 8γύ. Μί. XXVII. 63.
ΜΙί. II. 1. νΠΙ. 31. IX. 2. Ι. I. 24. Π. 46. XV. 13. — ΜΙ. XXVI.
73. ΜΙς. XIV. 70. &£»γ ΙβίΙΠ μετά μικρόν. — 81τ. VI. α &ί»Γ ηΐ
£Πη (ηαυά ωιιΐΐο ροβί.)
2. ιιάάΙοΒίί, ζ» ΙίΙβΓου
ηάβ1βάιι]β (&βζ ρο(1π>οηέ)8ί1ιο ιιι-δβηί
πίθζβιγ) ΜΙ. XXVII. 62. ΗίατρΕΓαδ^αίποίη μετά την παραακευήν.
XXVII. 53. αίβΓ αη'ίδΐ Ϊ8 μετά την εγερβιν αντον. — ΜΙί. ΧΙΠ.
24. &ί»Γ ρο &§1οη ί&ίη» μετά την δλΐφιν ίκεΐνην. — Ε. IX. 28.
&ίατ ρ ο \ν&ΐϊΓ<1β μετά τους λόγους τούτους. — I. Κογ. XI. 25.
α£αι· ηαα(&ιηαί μετά τό δειπνηβαι. — δύ. II. &ί&τ ρυΐαία (ροβΐ
ραββΐοηβηι).
3. ροαζβ δίί. Γοάβπι ζ^*ηιβηα «ΙίαζοΥΕΟίηο : Κ V. 27. »Γλγ ρ&ία
«8Μφ μετά ταντα ίξήλ&ε. 8Γν. ^. VI. 1. VII. 1. IX. 1. 7. II. Κογ. XI.
28. — ΜΙί. XVI. 12. &ί8πιη ρ»η ραία μετά ί£ ταΰΓα. 8ιύ. Ι. Χ. 1.
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XVIII. 4. I. Κογ. XV. 5. — (Μί. VIII. 5. οβίά ^οίβίεά ίοπηιιΐβ ηαη™ζη]β ρΐ'οδίό* ροΐσαέοναοί ό*ε). — Ιι. VIII. 1. ντατρ Ιπρβ αίατ ραί,α
Ιγενετο Ιν τω χα9·εξής.
Ροζη. δΚηρϊηα α ία γ ραΐβί πια ρΐαΐηοδί δρο^γ δαβονό, ηα ρί.
Μί. I. 14. Ιρ α ία γ ρ αϊ 6Ϊ αΐβίοαηβ νατρ ϋοηαηηθβ, ς&πι Τβδυβ ίη
ΟαΙΠαία μετά δε τό παραδοδήναι τον Ίωάννην ηλδεν 6 Ίησονς είς
την Γαλιλαίαν.
§ 25. Β) 8 άαΐίνβπι (οΐΐβ) αίατ ζηαοϊ: 1. πιίβίο ν ίαάβ ζα Ις^πι
ρΗ δίονβδβοη οΜζβ α ροδγΐάηϊ: ΜΙ. VIII. 1. ΙαίβΙίάβάιιη αίατ ίπϊ πι α
ίαητ)οηδ πιαηαβοβ ήχολον&ησαν ούτω όχλοι πολλοί. 8Γν. Μί. VIII. 22.
Χ. 38. IX. 9. 27. XXVII. 55. Μΐί. I. 18. ΙΠ. 7. VI. 1. VIII. 34. XIV.
51. 54. I. V. 11. 27. IX. 11. — ΜΙς. II. 14. §α§£ αίαΓ ιηίδ άχολον&ει μοι. 8ιύ. Μίτ. XIV. 13. I* IX. 23. XIV. 27. Μ1ς. II. 14.
II. 15. V. 24. IX. 9. ΜΙ. IX. 19. I. V. 28. ,Γ. XI. 31. — Μίτ. I. 20.
ξαΐίραη α ία γ ϊ ία ηι α άπήλ9ον οπίσω αντον. 8ιτ. «I. XII. 19. — Ιι.
XIX. 14. ίηδαηάϊάθάαη αΐιηι α ία γ ίπϊ πι α απέστειλαν πρεσβείαν οπίσω
αντον. — Μίτ. I. 17. ηϊφίδ αίατ ηιίδ δεντε οπίσω μον.
2. ηάβΙβάΌναηί ζα Ιφα ίαάοη ν έαββ: ΜΙ. III. 11. δα αίαι- μι β
§α§§αη(1α (' οπίσω μον Ιρχόμενος. 8γυ. Μΐί. I. 7. — «Γ. XIII. 27. α ία γ
ρ α πι πι α ηΐαίοα ραη βαΐαίρ ίη ίαΐηαηα βαΐαηα μετά τό ψωμίον τότε
εΐοήλ&εν είς ίχεΐνον ό σατανάς. — I. Τϊπι. IV. 14. α ία Γ αηα1α§βίηαί ηαηάίπβ μετά Ιπι&έσεως των χειρών.
3. ηάδΐβάονάηί δβ δηαηου άοβίίζβηί: Μΐί. Χ. 24. Ιυαίνα α§1α ίδί
ραίπι ηυ§]αηάαπι α ία γ ίαίηαη ΐη ρΐαάαη^αΓφ'α §αρβ §α1βϊραη (ίβοΐίγ
ζοβία ϊΪΏγ ηάζοΓ: πώς δύσχολόν εατι τονς πεποιδότας ίπϊ τοις χρημασιν είς τήν βασιλείαν τον &εον εΐαελ&εΐν;) — Ιι. XV. 4. §α§§ίρ
αίατ ραπιιηα ίΓαΙυβαηίη πορεύεται έπϊ τό άπολωλός. Ραΐί πα
ωΐβΐέ ^^2 άοίέβηέπι Εϋίρ. ΠΙ. 14. αίαΓ§αβ§α αίατ δί§ίδ1αυηα.
4. ηαδίβάοναηί ηφΐίόηο ρίίΐίΐαάα, Ηΐέϊίϋία ηβ&ο ΓοζΚαζη:
Ι* I. 59. ηαίηαίΐυη ίηα αίατ η α πι ί η αΙΙίηδ ίχάλονν αύτό ίπ\ τω
ονόματι τον πατρός. — Ιι. V. 5. α ία γ ^αππίαρθίπαπιπια νταπραπι
ηαΐία ίπϊ δΐ τω ρήματί σον χαλάσω τό δίχτνον. — I. Κογ. XV. 3.
4. α ία Γ 1)ο1ςο8 χατά τάς γραφάς. — II. Κογ. V. 10. βί £αηίιηαί
Ιυανμζυη α ία γ ρ α ίπϊ θ ϊ βαΐανίάα Ινα χομίσηται ίχαατος προς ά επραξεν. — II. Τϊπι. II. 26. §αίαηαηαί ηαοαηάα αίατ ίδ \η1}ίη εζωγρημενοι είς τό έχείνον Φίλημα.
Ροζη. V βν. Ιι, I. 5. οΙθπιθ: \να8 ^α^α ηαπιίη Ζαΐίαπαδ υδ αίατ
ΑΙηΐηδ εγενετο Ιερεύς τις ονόματι Ζαχαρίας
εφημερίας ,Αβιά. Να
ηιίδΐβ ΙοωΙο α ία γ, ΙίΙβΓό οδίαΐηέ ΓβοΙίθΊηιι εφημερία ρϊβδηδ ηβοάρονίάά,
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ρ&ΐτηβ ]βδ(; δΐιοδίΛηΙϊνβιη (δη8ά δουηΐέβΐιονβ' ήβχβ, ηβηί-Η ρίβρδάηο
πιίδίο α £8 γ 8 πι ?) α ιηύ, ραΓαΙΙβΙα ν. αη^ίοδ. β α ίο ν 8, βίβαδίε. αοΙΐ8Γθ=:
ροίοπιβΚ.
Αηβ
§ 26. Ρύνοάΐηίπ) νγζηΛπιβηι ρΐΌδΙοι-ηγιπ ζά& 8β, ίβ & η α ζηδέίΐο ο ο ά
ηα ροντοηνι, η 8 ρίοδβ, ρϊϊ ηβιηζ ηβ1)0 1ς η ε πι η ζ άθί 8β ι·οζνί]β1,
Ιβάγ 1)ΐι<ϊ ηαηοτβ, ηαντοη, ηββο ηαήοηι, η& ντοη.
I. V ρΐαΐηοβϋ ρίΊδΙονβοηέ άοΐοζβηο ΐββΐ «ι η α ν ΙΠηΙονέ ΙβχΙπ
«ι ραίχηβ δνβάόί ν^ζηαπιυ ρι·&νέ νγί,έβηέπιυ: ΜΙ. XXVII. 7. ιΐίώ&ιιΜβ(Ιαιι ρ&Π8 οία* άυ ·αδπ1η8η 8Π8 ρ,δίίπι ήγόρασαν τον άγρόν είς ταφήν
τοΐς ξενοις. — Μΐί. VIII. 23. 8θ8&)8ηάδ 8Π8 ηαηάαηδ δβΐηοδ ίιαίι
εχι&ε)$ τάς χεΐρας (αντω) έπηρώτα. — Μΐί. XI. 7. £8ΐ8§ίάβ<Ιιιη 8Π8
\Τ88ΐΪ08 8βίηθ8 έπεβαλον (αντω) τά Ιμάτια αϋτών.*)
νβ Ιπιβδί 8η 8 ίβδί άοΐοζβηο άν8ΐίΓ&ί, ίβάηοα ν ρανοάηί, ίβάηου
ν ρϊβηθδβηέ ρΜηοβΙϊ : Ιι. XVII. 7. &η-ιια-1πιπιοβϊ άνάπεααι. — Ε. IV.
23. 8η-υρ-ρ8η-ηίυ]8Ϊρ αηιΐιϊη ίτ8ρ]ί8 ίζίν8Π8, (άνανεονβ&αι δε τω πνενματι τον νοός ύμών.)
§ 27. II. 3&ίο ρΓ&βηχ νβ βίοζβηί νβΛ&Ιηέπι &Π8 νγδίίνΐά ββ 08δΙο
8 ζη801:
1. 2β άέ] δ1ονββ8 ι·οζν^ί δβ βίταίθοηβ Π8 ρονί'οηα ηβ]8ΐίβηο ΙιηιοΙηβΐιο ροάΐεΐαάυ : Ιι. IV. 40. ηαηάυηβ &ηαΐ8β]8ηάδ ^8η&ϊ1ίά8 ϊηδ χείρας
έπι&είς ε&εράπεναεν αντονς. 8γυ. I. Χ. 30. — ΜΙ. VIII. 11. Π)8ΐΐ8§8ί
ηη α1ίΐιπι1>]ίΐη<1 ιηίρ Α1)Γ8η8Πΐ8 πολλοί άναχλι&ήσονται μετά Αβ
ραάμ. Βπγ. ΜΙ. IX. 10. Μΐί. II. 15. IX. 10. VI. 22. 26. I. V. 29.
VII. 36. 37. 49. IX. 14. 15. XIV. 10. 15. XVII. 7. .1. VI. 10. 11.
XII. 2. ΧΠΙ. 12. 23. 25. 28. I. Κογ. VIII. 10. — 8 ορ8ΐων8η?πι
ρϊθάΙοζΙωνγΜ 8Π&: Ε. II. 20. αηαΙϊπΐΓ ϊάαί 8η& ^υηάα^ναΛ^αιι
εποιχοδομη&έντες επί τω δεμελίω. — II. Κογ. V. 4. ηϊ \νϊ1βΐπΐ3 8ίΤΐ3ιηοη ίΐΐί α η ,ι η α πι ο η ον δελομεν εχδνβααδαι αλλ' επενδνΰαοδαι. —
8βηι ροοίώ,Ιΐ δΐαδί 18&0 βίονβδδ ρβ&ηί&έίβηΐ η& ροάΚΊαάυ ηφΙίθπι: Ιι. II. 5. ϋιτ8η «Γοδβί 8Π8πΐ6ΐ]8η ηιίρ Μ&πϊη άνεβη Ιωσήφ
άπογράψαο&αι σνν Μαριάμ. — II. Κογ. I. 13. ωβ1]8ΐη ΐζ\νϊδ . . . ροβί
3Π&1ίυηη8Ϊρ γράφομεν ύμΐν . . . άναγινώαχετε. 8Γν. II. Κογ. III. 2.
*) Ι!βτ ηΐι »Γ(11 ροίίΐά ίέί II. Κογ. VIII. 7. ιιιαηηςαίρ ϊη &11»ί ιΐδά&υιΐβίη ,ί&ΐι
αη& ρίζ&ί ιΐ8 ΐζνΪ3 ίη υη8 ίτΐαΐΐυαϊ π(ριααιν$τι πάατ) οπουδή και ττ}
νμϊν ίν ήμΧν άγάπχι, α Ο. II. 6. 8]>])αα πιΪ8 Ι)»ί {ιπ^&ηά&ηβ ηϊ ν&ϊΗ( » η ΛϊηΒοϊυη (μοϊ γαρ οΐ δοχονντις ονί'ιν προσανί&ιντο — 1ί άοΙςΙαιΙΑιη ρΗβίογβδη^πι, αΐβ ζα]ΐ8ΐό ηβρΓάνβω, ηβϋοΐ ν II. Κογ. VIII. 7. &η& ^«?3ί ρίβάΙοζίίοιι. ν Ο. II. 6. άηιΐι^πι ρΓββίΐχβπι.

27
2. ζβ ά^) Γθζν1;ί δβ ΒΠίβΓβηι η» ρ ο ντο η ηπιοίηβ'ηο ροά^ΐαάυ ηβοο
Ιέζ ρίβηβΒβηβ Βΐηβΐ'βπι ηα ηγοϊ$ οίΐ: Ε. II. 9. αςςϊΐαδ ίι-β,^ίηδ α. η α
φ 3, πι ίηδ άγγελος κυρίου επέστη αύτοΐς. — Μί. VIII. 20. βυηιΐδ πι&ηβ
ηϊ η&ο&ίρ Ιοατ ηαηΐήρ 8βϊη αη&ηη8,ϊ\^3,ί ό υΙός τοΰ άν&ρώπου ουκ
έχει ποϋ την κεφαλήν κλίνη. — Μί. III. 11. ρΐζβί ίΐί ηϊ ϊπι νταΪΓρδ,
θϊ αηαηηθί^αηάβ αη<11)ίιΐ(ΐ8,ιι δίεαηάαΐ'αίρ βίεοΐιίδ 18 (ου ουκ είμϊ Ικα
νός τά ύποδήματα βαστάσαι . 8γυ. Μ^. I. 7. ού ουκ είμϊ Ικανός κύψας λΰσαι τον Ιμάντα των υποδημάτων αντον.) 8ΐΎ. 81ς. III. ά. — (Ρτβηβδβηο:) Ε. II. 7. ϊη αΐάπη ρ&ίπι αη&§3,§8&ηάβϊιη ίν τοις αΐώσι
τοΐς επερχομενοις. — I. Κογ. Χ. 30. άαΐυβ αηίκμραίΑ&υ ίη ρϊζβ Πί
«Λνϊΐίικίο τί βλασφημούμαι ύπερ ού έγώ ευχαριστώ. — 6. Χ. 13. δ&βί
&η&ηαίΙίρ Μάοΐ ηαωο ίταημηδ ^α,ηίδϊρ ο$ αν επικαλεσηται το όνομα
κυρίου σωδήσεται. 8Γν. I. Τη. IV. 1. Π. Τίω. Π. 22. 81ε. νΠΙ. 1). —
«Τίπαΐί \>ο]άϊο, »1β Ιαΐίέ ραίπιβ 8 πι β γ νγ]αάΓη}β ίέί,β δίονβδο 8 ορ&ΐτοναη^πι ρίβάΙοζίΣον^πι ει η α: II. Κογ. I. 23. ϊΙς \νβϋ;\νοά &αρδ αηβηαίΐα
»η& ηΐθϊηαί δαϊνναΐαί εγώ μάρτυρα τον &εόν επικαλούμαι επϊτην
εμην ψυχήν.
§ 28. 3. 1ί 1»ωυ ί&άί 8β ρΓίουζη» ρΜηοδί ρναβηχιι «.η» νββίονβδβοη, ΜβΓ» ζη&οί ηέοο ηα ηέΐωηο νΜ&άαίί ί. ]. ϊβππι υΜ&άίΐΙϊ, ροι-ουόβΐΐ.
νβίπιί έαδίο ν^δ^Ιά δβ ί&ΐίΐο 3,η&-1)ίη<1αη. Μί. XXVII. 10. β\ν&δ\νβ
8, η αϊ) & υ ρ πιίδ ίΓ£ΐυ)& χα&ά συνέταξε μοι κύριος. 8Γν. ΜΙ. VIII. 4.
XI. 1. 6. ΜΙί. I. 27. 44. V. 43. VI. 27. VII. 36. VIII. 6. 15. IX. 9.
25. Χ. 3. XI. 6. Κ IV. 10. 36. V. 14. VIII. 29. 31. 55. XIV. 22.
XVII. 9. 10. 3. XIV. 31. XV. 14. 17. I. Κογ. VII. 10. 17. I. Τη. IV.
11. Π. Τη. ΠΙ. 4. 6. 10. 12. I. Τιω. IV. 11. V. 7. VI. 13. Νβη. V.
14. νΠ. 2. Βίτ. III. ο. — ΜΙ. XXVII. 2. »η»ίη1ηηη ίη» Ρ&ηηίίαη
ΡθϊΜίΚΐ παρε'δωκαν αυτόν Ποντίω ΙΙιλάτω. 8Γν. Μΐ£. VII. 5. 8. 9. 13.
XII. 1. Κ I. 2. XX. 9. I. ΧνΠΙ.' 35. I. Κογ. XI. 2. 23. XV. 24. I.
Τίω. I. 18. 20. Π. Τΐιη. II. 2. 81ς. IV. ά. νβ δπινδία «άοροΓαδΐΗ"
(Ι&ΙίΟΓίίΕ η» 8Γάοβ νΐοζϊΐϊ): II. Κογ. ΠΙ. 1. άιΐβίηη&πι εΛγ» υηβ βΐΙΟΕη
αηβΠΙηαη αρχόμενα πάλιν εαυτούς συνιστάνειν. 8ι*ν. Π. Κογ. V.
12. Χ. 12. 81τ. ΠΙ. α. — Μί. V. 41. ϊ&υ&ΐ Ιυαβ ριώ ίΐη8.ηίΐηΙ^8,ϊ
Γ»8ί& »ΐη», %&§%&\8 ιηίρ ίπιιηα Ινιτοδ όστις σε άγγαρεύσει μίλιον ?ν,
νπαγε μετ' αύτοϋ δύο.
§ 29. 4. ζηαοί 8, η α-, 2β
δίονβδβ, 8 ηίπι βοπτιζβηβΊιο τοζνί]ί
δθ ηα ρίβάηαέΐέ (ν^δίονηβ ννΐόβηόπι ηβοο δηαάηο ρΓίπινδΙβηέπι) α Ιο
») ηβίοαδί&μ ν ρΓίϋδηόηι αηβρΓίζηΐνόπι βπιγδίιι: Κ IV. 38. Β^&ίηι-ο
\ναδ αηαηαοαίάα ΟΓΪηηαί ή πεν&ερά ην συνεχόμενη πυρετώ. 8γυ. VI.
18. — Ιι. V. I. ιναι-ρ ηιϊρραηβϊ ηιαη&ββί αηαί,Γαηιρ ϊηα εγενετο εν τω
τον δχλον ίπικεΐσ&αι αύτω. — II. Κογ. VII. 5. ίη αΐίαιησια & πάρτης
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ζ&α&ϊ ίν παντϊ &λιβόμενοι. — Π. Κογ. VI. 3. βϊ ηϊ α,η&λν&ηιιηϊβ,ίάίΐι αηάΙίΕΐιΙϊ ιιηδατ ίνα μή μωμη&ϋ ή διακονία ημών. — I. Κογ.
IX. 27. &ί Ιβίΐί πιβϊη ννΐίζ]» ]Βίι αηβρϊνν» άλλ' ύπωπιάξω μον το
σώμα χαϊ δουλαγωγώ. — Μί. XI. 12. {>ΐιιάαη§&ΐ'<1ϊ Μιηϊηβ &η8,ιιι α 1ι ί} & ά », ]8,1ι α.ηαπΐ8.1ιΙ,]αηά&ηδ ίταννίΐψ&ικί ρο ή βασιλεία τών
ουρανών βιάζεται χαϊ βιασταϊ άρπάζουσιν αυτήν. 8ιύ. ΜΙί. Χ. 19.
Κ ΙΠ. 14. VI. 28. XVIII. 32. Π. Κογ. VII. 12. — Ε. V. 18. ηΐ
αηαάΓΪ^Ιί&ίρ Ίζ\άζ \νβϊηα μή με9ύσχετε οΐνφ (6. η&ρϊί,ϊ 8β) — I.
ΤΙι. II. 18. αηαΐ&ΐϊάα υηδ δ&Ι&ηα. Ινεχοψεν ήμας ο σατανάς. 8γυ.
Γίϋρ. IV. 10.
1>) ηέ1ίά7
νβ δπτ^βΐη ρΗζηΐνέιη, οβγοβ,Ιηέ 8 νβάΐβ,ϊδίπι ν^ζη&ιηβπι ϊηβΓβΒΒβ (ροδαΜΙαι άδίβ): II. Τϊπι. I. 16. υ&α ιηίΐί α η α ρ ι* α ΐβί,ίάίΐ πολλάκις με άνεψυξε. 8Γν. Γϋβιη. 20. — II. Τΐιη. I. 6. §&τα&ιιάμ ρηΐί ηη&ίμι^αιι αηδί §ιιρδ άναμιμνήαχω σε άναξωπυρεΐν το
χάρισμα του 9εοΰ. — Ε. IV. 23. &η-αρ-ρΗ,η-ηίιΐ3 αϊρ αΐιιηϊη
ΓΓαρ]Ϊ8 ΐζτνατίδ άνανεοΰσ&αι δέ τω πνεύματι τοϋ νοός υμών. 8ΐΎ. II.
Κογ. IV. 16. Κοί. ΠΙ. 10. — Π.Κογ. VII. 13. αηαΐοβίΐ&ίρ» *Μ·ρ
αΗηια 18 άναπε'παυται το πνεΰμα αύτον.
§ 30. 5. ρΐί βίονβδβοΐι δί&νιι ρΓ»ββχ α η α- ((Γορϊο^) ζη&ΐί ιηίδίο,
ρη ΙάβΓέπι δίαν ζαόίηά, ί. }. ροοάΐβ^ άί^β: 6. III. 3. αη&δίοιΙ,Ι&ιιάαηβ αΐιιηίη ηυ ΙβίΚα ιΐδϋα1ιίρ? ίναρί-άμενοι «νεύματι νυν σαρχϊ
επιτελείστε; 8Γν. 81ς. II. α IV. 1). — ΜΙς. IV. 39. αηαδίΐ&ϊάα 88,
νίηάδ ίχόπαοεν ό άνεμος. δι·ν. I. ΤΙι. IV. 11. — Κ IV. 23. αηαβ&ίδίβρ ^θβιιβ) άφύπνωσε (ό Ίησοϋς). 8Γν. I. ΤΙι. IV. 13. 14. 15.
— Ι·. VIII. 24. απαβίαπαϊά βάιιη επαΰσαντο. — ΜΚ. XV. 43.
&Η&η»ηρ] αηάδ 8&Μρ ϊηη τολμήοας είσήλδε. Βπτ. Κ. Χ. 20. II. Κογ.
XI. 21. 81ι. IV. ά.
6. »η»- δβ δίονβδθΐη ζηαδί, ίο οΐηηοδίί ^Ιιο ηα ηέοο ^δίβ ηέοο
δβ ρπάάνά (ηάά&νΐίθπι) : I.. ΠΙ. 20. αηααί&υΐι }&η ρ&Ια α η α »11α
προσέ&ηχε χαϊ τοντο ίπϊ πάοιν. 8ιτ. XX. 11. 8Ιί. VI. ά. — 6. II. 6.
αρραη ιηίδ ραί ρα^αηάαηβ ηί υγ&ϊΜ αηαίηδοίευη Ιμοϊ γάρ οι δοχοΰντες ούδ&ν προσανε&εντο.
Ροζη. 1. Νβρϊθοηοάηέ δίονβδο ρΐ'&β&χβιη «,ηα ωέηί βθ ν ρίβοΐιοάηέ: Ιι. Π. 9. 8.§§ΐ1αδ Γταηϊΐηδ αηας&ηι ίηβ άγγελος χυρίου ίπέστη
αύτοΐς. — 1ι. V. 1. ππρρ&ηβί πΐίΐη8.£6Ϊ αηαίταιηρ ϊηα ε*ν τώ τον
οχλον ίπιχεΐσ&αι αντω. — II. Κογ. VII. 13. αηαΐυβϊΐαίρδ ντ&Γρ
αΐιπια 18 άναπεπαυται τό πνεΰμα αύτοΰ.
όίηηοβί δίονβδα ρΓβάπιέΙηέηο οογ&οϊ ββ ί ρίβάιηέΐΗ ίϊηέηια: I.
Κογ. Χ. 30. άιιΐυβ £ΐ η α <ι ί ^ α ϊ ά & υ ? τΐ βλάσφημοιμαι.
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§ 31. Ροζη. 2. Ζβ
δάπιζβηίπι 8 άπα δίονβδο ϊιηρβΓΓβοΙΐνηβ πιέηΐΐο 8β ν ρβΓίβοΜνηέ, ]θ§ί;β ιηέηέ οβζρβδηέ ΙνΓάΐΙΐ Ιζβ, ηβζϋ ρίί βίοζβηΐη&οΐι 8 αί. ΤθδΙ δΐοβ 1. ρΓΟδΙό ίαίιιπιπι ίβοΐϊθ' ν^άάϊβηο ρναββ^οναηγηι
ρΓ&βββηίβιη βοΐδίφη: 1>. XVIII. 32. αηβ,ιηαη^ &ά& νβρια&ηβεται. —
(δΙΛβ.) ΜΙ. V. 4. ^ββ,ΐ 1υ8,8 ραΐ£ αηαηαηρίαΐ ".ατις αε άγγαρενβει
(ρΓοϋ 1ι. XVI. 16. ηοΛίρί&άα βιάζεται α, 6. VI. 12. ηαυρ]α,η(Ι άναγκάζονσιν).
2. ρναβίϊ^οναηέ ρΓ&θΙβπίυιη ζ&8ίυρα]β ρΐΌ84^ αοπδί: (δίΛ^.) ΜΙς.
IV. 39. αηαδίΐ&ΐάα 8» \νίηάδ ίχόπασεν ό άνεμος. — I,. VIII. 24.
αηαδίΒ^&ΐάβάυη επανβαντο (ρΓΟίΐ ΜΙί. IX. 34. ΐρ βΐβ δίβ,^αΐάβάΉη εσιώηων). — (δίΛ^.) Ι* VIII. 23. &ηα.83.ΐδ1βρ άφνπνωσε
(ρΓΟίΐ Μί. VIII. 24. ΐρ ΐδ β&ΐδίβρ εκά&ενδε. Βϊύ. ΜΙί. IV. 38.) » I. Πι.
IV. 14. !>αη8 ρβ,ίβϊ βηαδΒ,ϊδΙβρυη τονς χοιμηθ-ήντας.
3. ρι·&θβ§ονβηό ορί&ίΐνγ ορΐδη)ί ρΓΟΒίθ" ΐν&ι-γ Βοπδΐ,ΐοΐίέ : Ε. III.
14. ηΐ ηι&ηη&ηηυη αη&πΐίΐηΙ^&ΐά μηδε'να ανχοφαντήσητε. — Μί.
VIII. 20. Βαηυδ πιαηδ ηϊ ΙΐδΟ&ΐρ Ιυβχ ηαυοϊρ δθϊη αη8,ηη&ΐ\ν,)ίΐΐ πον
τήν κεφαλήν κλίνη. — II. Κογ. VI. 3. βΐ ηΐ αη8,\?ατππΐ3£ΐϊάαιι δ,ηάΟίΐΜΐ ϊνα μή μωμη&ϋ ή διακονία.
4. ρΓ&βββον&ηά ραΓίΐοΐρΐβ, ζ&βίϋρ^ί ρΓΟδίβ* Ινατγ λογ. η. ρβιί. :
ΜΙί. I. 7. 8,η3,ηηβΐ\νΕΐηά,8 χνψας (ρΓοί,ΐ Ιι. IX. 12. ά»§δ άη§&ηη
1ι η θΐιιν α η κλίνειν). — (δΐΓθ§.) ΜΙί. XV. 43. αη&η&ηρϊ&ηάδ §&Μρ
ϊηη τολμήαας εΐαήΐϋ-ε. — Π. Κογ. VII. 12. πιβίίάα ηί ϊη ρίβ &Π3,πιαηΐί αηάΐηβ ηΐ ϊη ρΐδ αηαπίίΐηΐΐιΐΐηδ έγραψα ονχ εϊνεκεν τον
άδικήΰαντος ονδε είνεχεν τον άδικη&εντος. — (δίΓΟβ.) I. Τη. IV.
13. Μ ραηδ ΕπαδΙβραηΛαηδ περί των χεκοιμημενων — 15. ρβηδ
αη&δίβραηά&ηδ τονς κοιμη&έντας.
Αΐβ ρΓ&β£ϊ§ον»η6 ίν&τγ Ιαΐεέ ορίβ^ί ρπιβδβηδ: ΜΙ. XI. 12.
ρΐνιάίΐη§£ΐΓ<ΐί α η α πι α η 8,(1 α ^η ίΐη&ιη&ηΐ] αηάαηδ ίταντϊΐπ&ηά ρο
ή βασιλεία βιάζεται και βιαΰταϊ άρπάζοναιν αντήν. δΓν. Ίι. VI. 28.
— Π. Κογ. XI. 21. αη&η&ηρβΐρ τολμά. δπτ. Κ. Χ. 20. — I. Τη.
IV. 11. αηΒ,δΐΙ&η ήανχάζειν. Ναοραΐί Ιβΐίό ρΓΟδίβ" ηηαΐ\νΐρ8 η&ηι-αζηΐβ βίονο δπιγδίβιη ββ Γονη&ίίοί ραιΐΐο. ρβΓί. : II. Κογ. VII. 6. η παι
διά» ΐ πι ταπεινούς. Α ,μηάβ ζηηδία, δίονβδα 8 &ηα βίοζβηά οάρονίά&,ιί
ϊβοίτρηι δΐοβ βίοζβη^ηι &1β ν^ζηαπιβηι ρβ,ί,Γηέ ϊηιρβΓίβοΙΐνηγηι. ΡΗ &ηαδίβραη, & η α δ Π α η, αηαδί&^ν&η ζ&δβ βρίδβ ίβδί ροζοΓονβίΐ ρΐαΐηοδί
ΐηοηο&ϋνηοη, Ιίίβνά ηιύζβ, 3.1β ηβηιυδί 1$1ΐ ΐη^τβδδΐνηά. Ζ&νοάίγ ρβΓΓβοίΐνηίίοί ηιοοΐ ίβάγ Ιζβ δΐοβ υζη&ίί, βΐβ ζαββ ^βη Ιαΐί, ζβ 1ί ρΐηό ρΐαΐηοδϋ
ηβρΓοηϊΙίΙα.
§ 32. ΠΙ. νβ βίοζβηί ηοηιΐηαΐηέπι Ιέζβ ρΐαίηοδϋ ρΓαββχυ & η α- Ιζβ
βίοροναϋ & βΐοβ: 1. γοζυο] άβ^β (δΐ&νη) η» ηωοίηέηι ροάΗ&άέ: Π.
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Τίιη. I. 6. ραίι·η αηαίαξθίη Ιιαηάί-η-θ πιβίηαϊζο διά της επιθέσεως
των χειρών μου. δΐΎ. I. Τίιη. IV. 14. — II. Κογ. V. 9. ]αρρβ αηαηαίπι]αί
αί1ιαίηι]αΐ είτε ενδημούντες ειτε ίχδημονντες. 8ι·ν.
II. Κοι*. V. 8. — II. Κογ. III. 14. αηαίιηηηαϊηδ άνάγνωσις.
Ροζη. ΡΚ α η αη αϊ πι 8 ονδβιη ροζοΓαηο(1ηγ ^δΐ δΙ)ΊΣ ηαζοι·&ν
ο άίθηί η α ρ ο ντο η π ρίοοίιχ 8β άίβηίιη ν πιβζίοη Ιβζβ ρ1οοη7, ϊβηί
ηαδίγΐά. 8β ζΐηίδία; ν. νγββ § 2. α.
2. δωέΪΌνάηί ηα ρίβάπιβί: I. Τιω. VI. 4. αηα ς[ ϊ δ 8 βΐ β βλασψημίαι. 8Γν. Κοί. ΠΙ. 8. — I. Τίπι. III. 4. ηΰρ αΐΐαϊ αηαπϊΐϊβϊη μετά
πάσης σεμνότητος. 8γυ. ΓΠϊρ. IV. 5. — I. Τίπι. VI. 4. αηαπιΐηάβίδ
ηοϋοδ νπόνοιαι πονηραΐ. — Μΐί. Χ. 30. ίη αϊ\να ραπιπια α η απ αή
ρ ϊ η εν τω αΐώνι τω ίρχομενω. 8γυ. Ι* III. 7. 3. XVI. 13. Κ. VIII.
38. Κοί. Π. 17. I. Τη. III. 4.' I. Τιω. I. 16. - δηαά &1ς6 ΒΙγ. VII. α.
αηαΐβϊΐίο (= δϊιηίϋί,βι·) ηβ]ρΐΌ8ΐβ]ί νγ1οϊί 8β ζβ βηιοΪΌναηί Ισο νζοτα.
Ροζη. Αηα\ναίι·ρ8 ωοηΐο ογ 8β 16ί υΐ&ύ νβ δΐηγδία ίηοηοαί,ίνηόιη ν. ηίζθ ο. 5.
3. ύΐωΐ νΐοζβηγ η α Κοηο: Μίτ. Χ. 5. βαπιβίκία ϊζ\νίδ ρο α η α
ού 8η εγραψεν ύμΐν την εντολην. 8ι ν. Μίτ. XII. 28. 29. 30. 31. Κ
I. 6. XV. 29. XVIII. 20. Μί. V. 19. 3. Χ. 18. α ϊ· οαβίο. — ΜΚ.
VII. 3. ηαοαηάαηβ αηαίίΐή ρίζβ δίηΐδίαηβ κρατούντες την παράδοσιν
των πρεσβυτέρων. 8γυ. II. Τη. III. 6. II. Τίιη. I. 12. 14. (νβ δπτ/δίη
Λοροπιόβηΐ : II. Κογ. III. 1.)
4. ρπ^'βν όΐηηοδίΐ ηα ρτβάπιέίέ ηβ)αΐ£6πι: Π. Κογ. XII. 10. ϊη
αηαιηαηΐίπι εν νβρεσιν. 8ητ. 8^.1.0. — Κ. XII. 2. αηαηϊη,μραΐ
ίϊαρ,μδ ΐζν?αΓΪΒ τγ ανακαινίσει τον νοός υμών. —
IV. 22. ηΐη
νναΓρ αηαΐαηςη ονδε εγενετο άπόχρυφον. 8ΐ'ν. Ιι. VIII. 17. I. Κογ.
IV. 5. XIV. 25. II. Κογ. IV. 2. — 3. VII. 4. ΐηαηαΐαηβηβϊη^
■κρύπτω. — 3. VII. 10. αηαΐαη^ηίοα εν κρύπτω. — 81τ. Π. ά.
αηραΐ' ρίζβ αηαδίυη ννΐβαηάο (αΚβΓαπι βχ ηΐδ νΐβϊοϊΐθ). 81ί. VIII. α.
ηηαηαδίαηίοα (ίηνϊβϊΜΙϋβι·).
Ροζη. ΑηαδϊηηΒ οχίο &γ Ιζβ \Αϊ νγΜάάαΙί ^Ιω έ. η α οοΐοη,
η α ϊβνβ.
5. ζαόά!»1ί άέϊβ: Μΐί. V. 6. ίραί αηαδΙοΛβίηαί βαδίΣβΛαίδ
άπό δε της άρχης κτίσεως. 8ΐΎ. Μΐί. I. 1. Ι* I. 70. 3. VIII. 25. I.
Κογ. XV. 20. 23. XVI. 15. ΡΠΐρ. IV. 15. Κοί. I. 18. 81ς. I. 0. ο. ά.
§ 33. IV. 3&ίο ρϊβάΊοζΙία αηα ναζβ δβ δ αοουδαϋνβπι
α δ άαΐϊνβηι.
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Α. 8 αοοηδαϋνβιη ]δοηο βοίπιζβηο α η α ροάρίΓά βπιδΓονοη*) ρΐαίηθδ£ Ιοίιοίο ράάυ α ζηαοί:
1. ηιίδίηβ (»δ οαβίο Ιΐ'ορϊοΐίχ) 1>0ί1 η α, ρονιτίηι ηδ^όηο ροάΐίΐαάιι,
ΐ£ ηέιηη2 ροΐι^ΐ) 8β ηβββ: ») 8 νβά1θ|δίια ροηύΐίπι ροηνβα 3 ηοτα
(Ιοί 4: ΜΙί. XI. 7. 8α8αί &ηα ϊηα (ραηα ίαΐαη) εχά&ιοεν επ' αύτω.
δΓν. «Γ. XII. 14. — Μί. Χ. 29. ηΐ αϊηδ ϊζβ βαάπαβΐρ α η α α ΐ γ ρ α χαϊ
εν εξ αυτών ον πεσεΐται επϊ την γην. δΓν. Μΐ£. IX. 20. ή. XV. 3. — Μΐ£.
III. 10. δ\ναδ\νβ άΐΊΐδΐιη α η α ΐηα ώστε επιπίπτειν αντω. δΓν. Ι*. V.
12. XVII. 16. XX. 18. I. Κογ. XIV. 2δ. — ΜΚ. I. 10. §αδα1υ αΐιπιαη
αΙ§α§§αηάαη & η β ΐηα είδε το πνεύμα χαταβαΐνον επ' αυτόν. δΐΎ.
I. I. 35. III. 22. (Ίϊορίοΐίν :) Ε. IV. 26. δαηηο ηΐ άΐδδΐβίΐαΐ α η α
ρ\ναΪΓηβΐη ΐζ\ναΓα ο ήλιος μη επιδνετω επϊ τω παροργισμω υμών.
I. Τη. II. 16. δηαυη αηα ΐηδ ηαΙΪ8 £αρδ έφθασε δε επ' αυτούς η
οργή (θεού). ΜΙ. IX. 16. ηΐ Ιυαβηυη 1 α^ϋ ϊ Ι> &ηαη ραπηΐβ αηα δηαβ α η ίαΐπτ)αηα ουδείς ίπιβάλλει ίπίβλημα . . . ίπϊ ίματίω παλαίω, δΐ'ν.
I. V. 36. Μΐι. V. 23. νΠΙ. 25. XIV. 46. XV. 17. 36. Χ. 16. IX. 42.
Μί. IX. 18. XXVII. 48. 3. IX. 15. XIX. 2. (Ττορΐοΐίγ :) Μί. Χ. 34.
1αβ]αη βα\ναΪΓρΐ αηα αΐτρα βαλεΐν είρήνην επϊ την γην. — Ι. IX.
62. ηϊ ηιαηηα υδία^αηάδ ηαηάα δβϊηα αηα ηοΐιαη ούδεϊς επιβαλών
την χεΐρα αυτού επ' αροτρον. δΓν. Ιι. XV. 5. XX. 19. «ί. VII. 30. 44.
. — Μΐί. IV. 26. ]&\)&ί ηιαηηα τναΐτρΐρ ίι·αΐ\να αηα αΐτρα εάν άνθρω
πος βάλη τον απόρον επ) της γης. δΐΎ. 3. VIII. 59. Χ. 31. — I*
XIX. 35. ηβνναΪΓραηάαηδ \ναδί|οβ δβϊηοδ αηα ρ αηα ίιιίαη ίπιρρίψαντες
εαυτών τά Ιμάτια επϊ τον πώλον. δβηα ροέίίαίΐ δΐαδί ίβζ Μίτ. XV. 24.
άίδάαϊ^αηά \ί08ί]Ό8 ίδ, \ναΐι·ραηάαηδ ηΐαηία αηα ροδ διεμέριζον τά ιμά
τια αυτού βάλλοντες χληρον επ' αυτά (ροηβναάζ Ιοδγ ηιβίάηγ ]δθη
νβΐίυϋία ηα δαίγ) 3· IX. 6. βαβπιαΐΐ ΐπιπια αηα αυ§οηα ραία ίαηΐ
επεχρισε τον «ηλόν επϊ τους οφθαλμούς. — Μΐί. II. 21. δΐηρρ αηα
δηα§αη ίαΐτη)αηα επιρράπτει επϊ ίματίω παλαίω. — Ιι. Χ. 11. 8ίηΙ)]υ
ραηα δαηαίίηαηάαη αηα ίοίηηβ υηδαΓαηδ αίηπ8]αιη τον χονιορτόν τον
χολληθεντα άπομασαόμεθα. — Κ. XII. 20. ραία απίί ίαη)αηά8 ηαυι^α
ίαηίηδ Ηΐίΐδ αηα ηαυοΐρ ΐδ τούτο γαρ ποιών ανθραχας πυρός
σωρεύσεις επϊ τήν χεφαλήν αυτού. (ΤΓορΐοΙίγ :) Μί. V. 45. δυηηοη
δβϊηα ηιταηηβΐρ αηα ηΜΙαηδ ]αη 80(1αη8^1ι ΓΪξηβϊρ αηα §&ΓαίηΙαηδ ^ α Ιι αηα ΐηλνΐηάαηδ τον ηλιον αυτού ανατέλλει επϊ τούς
πονηρούς χαϊ άγαθούς χαϊ βρέχει επϊ διχαίονς χαϊ άδίχους. — I. Χ. 9.
αίηβίο ΐάα αηα ΐζνπβ ρΐαάαη§αΓά"ΐ §αρ8 ήγγιχεν εφ' ύμάς η βασι*) ϋβ!1)Γϋο1ί (ΒνηίΣ&ί. ΚοΓβοΙιιιηββη IV. 128.) ζα ρΓνοΙηδ,ΪΒί ρΗ ρϊβάΐοίοβ
ανά ροΐιΐάιΐίί ρ1αίηο3( αοοιίδβίΐνιι βχίβηβίνηοπ.
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λεία τον 9εοΰ. — I. Τϊπι. I. 18. Μ ραΐοι ίααι-αδηίνταηάαπι α η» {> αΐε
ρΓαηίβί)απΐ κατά τάς προαγονσας επϊ σε* προφητείας.
1>) 8 νβά1β]8ίπι ροηέΐίηι ροΐιγβη νοάΌΓονηόηο : Μϋ. XI. 7. Ινα
υ8Ϊ<ϊ βάυρ αηα β. ιι Χ> ϊ (1 α δαϊ1υαη? τι έξήλ&ετε είς την ερημον
»εάσασ»αι; 8Γν. ΜΙί. I. 35. I. VI. 16. 21. Κ IX. 10. — Κ VIII. 29.
ώ-αϋηρδ \ναβ ίΓ»ιη ραηιιηα ηηηηΐρΐη αηα αηρίάοβ ήλαύνετο υπό τοί
δαίμονος είς τάς ερήμονς. — Ιι. IV. 42. §α1αϊρ αηα α ιι ρ] α η α δία I)
έπορεν&η είς ερημον τόπον. ΒΓν. Κ V. 16. — Κ VIII. 27. υδ§α§§αηάΐη ραη ϊπιπια αηα αϊ Γ Χ> 3, εξελ&όντι δ& αντω επϊ την γήν. 8Γν. Ιι.
Χ. 10. — ΜΙί. VIII. 10. ςαιη β, η α ίβτα ηλ&εν είςτά μέρη. δητ. 6.
I. 21. — ΜΙ. XXVI. 67. βρπνιιη αηα αη<1α\?1βϊζη ΐβ ενέπτνσαν
εις το πρόσωπον αντον. 8ΐΎ. ΜΙί. Χ. 34, XIV. 65. — Ι* V. 4. βπ^β
αηα άίηρίρα ίπάναγε είς τό βά9ος. Ιι. V. 11. §αΙηιηαη(1αηδ ρο δΜρα
αηα αϊ Γ ρ α χαταγαγόντες τά πλοΐα επϊ τήν γιν.
ο) 8 νβάΊβϊδίιη ροηδίίο ροηγρπ ζάοΐα νζηατη: Κ IV. 5.
ηδΜαηαηάδ ϊηα άΐαβιιίαηδ αη& ίαϊι^ηηΐ ΙιααΙια,ΐα άναγαγών αυτόν
ό διάβολος είς δρος ύψηλόν. 8γυ. ΜΙς. IX. 2. .Γ. VI. 3. — Μ*. XV.
22. αΜαυηυη πια αηα 6αυ1§αηρα δίαρ φέρονσιν αντόν επϊ Γολ
γοθά τόπον. — Κ XIX. 4. ηδδΙαΐ£ αηα βπια1ί]ϊα1)α8ηι ανί'^>? επϊ
ανχομορεαν. 8γυ. Ιι. V. 19. — ΜΙί. IX. 36. αηα απηΐηδ ηίιηαηάδ
(βατή) ηαρ έγχαλιαάμενος αύτο είπεν. 8ιτ. 1<. 28.
ά) δ νθάΐβίδίπι ροηδίίπι ΰοΐίοηαηόηο ροηγίηι: ΜΙί. XIV. 51.
ΜναίΜρβ Ιβϊηα αηα ηαςαάαηα περιβεβλημένος σινδόνα επϊ γνμνοΐς.
β) δ νβάΐβ^ίπι ροηέΐίιη ιίδθΐυ: Κ VII. 44. ναΐο πιϊβ αηα ίοI ιι η β ηιβίηαηδ ηϊ §α& νδωρ επϊ τούς πόδας μου ονχ εδωχας. XV. 22.
βϊοίρ ρ,δΐιοηί α η α ίοίηηδ ϊδ δότε υποδήματα ιΐς τονς πόδας.
§ 34. 2. αηα 8 αοοηβ. ζηαδί ρΓβώηέΙ, 1ί ηδκιιιζ (η α ηε}ζ) ηα«Ιανίίβια ηβοο 8β ρΚάάνά: ΜΙ. VI. 27. Ινώ ϊζψ&ϊά ω»» α η'α α υ ]£ α, η
αηα \ν αηδία δβίηαηα? τις εξ ύμών δύναται προσ&εΐναι επϊ τήν
ήλιχίαν αντον; Ιλ ΠΙ 20. αηααΐααΐϊ }αη ραία α η α αϊ Ια προσέ&ηχε
χαϊ τοντο επϊ πάοιν.
3. α η α δ αοοαδ. ζηαδί ρϊθάπιέί;, ηα ηβ)ζ έίηηοβί ηβ^Ιία δηιδία^,
α δίοβ ηβϊοαβ^ΐ δΐηγδίβηι ηβρϊαΐβίβίφη ; (ρανοάηί ίδοη ναζβγ ζαδβ ρίί
δίονβδβοη ροηγοη): ΜΙί. III. }&\)&ΐ βαΐαηα ιΐδδίορ αηα βϊΐι δίΐοαη
εΐ σατανάς ανέστη εφ' εαντόν. — Κ XIV. 31. ραιηοια §α@§αη<1ίη αηα
8ι1ς τω έρχομένω επ' αντόν. — «Γ. XVIII. 4. πίίαηάδ αΐΐα ροβΐ ςβιηπη αηα ϊηα είδώς πάντα τά έρχόμενα επ' αντόν. — ^. XIII. 18.
ηβηοί αηα ηιίΐί ίαϊτζηα δβϊηα έπηρεν επ' εμ& τήν πτέρναν αντον.
λιΐΆ\οζϊύίγ ραΐι ναζβα Ιάζ ζανίάάΐα ΐ ρϊΐ ρο,ϊιηβοη ίίη/οη : ΜΙ. XXVII.
13. ώα ηαηδβίδ Ιυαη ηΊυ αηα ρηΐί τνθίίντοάίαηά? (ηαίβυβ βνδάδί ?)
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ονχ άχονεις πόσα σον χαταμαρτυροϋσιν; διν. Μΐί. XIV. 55. 56. 57.
60. XV. 4. — Ι. IX. 5. άα \νβϊ1,\νοιΙϊραί αηα ϊηβ είς μαρτύρων
έπ' αντονς. — «I. XVIII. 29. Ιοο \ν γ ο Ιι β 1)αΐπρ αηα ρ αηα ιηαηηαη?
(ζαΐοβα η α έΐονόΐΐα) τίνα χατηγορίαν φέρετε χατά τον άν&ρώπου
τούτον; — «Γ. XIX. 11. ηϊ αηί,βιΐβίδ \να1άυίιιϊβ αϊηηηη αηα ηιίΐί
ονχ βϊχες έξονσίαν ονδεμίαν χατ έμοϋ. — Κοί. II. 14. αί8\ναΪΓθαηιΐ8
ροβ αηα ηηδ Λναυ^αοοΙίΟδ έξαλείψας τό χαδ* ημών χειρόγραφου.
— I. VII. 30. ι·ηηα βαρδ ίϊαα,βρηη αηα δίΐι τήν βουλήν τον »εον
ή&έτησαν εις εαυτούς. — I. Κογ. IV. 6. βί αϊηβ ίαατ αίηαηα αηα αηραΐ'αηα ηίΜβδαηΒ ηϊ βΐ^ίΐΐ ϊνα μή εις νπέρ τον ενός φνσιονσ&ε
χατά τον έτερον. — II. Κοι\ Χ. 2. Ιΐ'αηαίηαϊ, ρΐζαϊβΐ ηιαη βαάαιη-δαη
αηα δηιηαηδ τη πεποι&ήσει η λογίζομαι τολμήααι επι τίνας (ίΐΌαίαϋ
δΐ η α Ιίοΐιο).
4. νοίηέίδίπα νζίαηβηι αηα 8 α ο ο. ζηαόί παίτη, η α ίβ)ίιηζϊ,ο ζά1ί 1 α ά 6 άέ] δβ ΐ'οζνί,ίί ηβοο ρΙαΙηοΒί ιηα, α Ιο :
») ρΐΌδΙοΐΉέ : Ιι. IX. 14. 8α\ναυι·]ίβΐρ ίω αηαίιηηι^αη Ιαιοΐίιιηδ
αηα 1υ α γ ϊ α η 0 η ΠΐηίΙίςαηβ χαταχλίνατε αντονς χλιαίας ανά
πεντηχοντα.
1)) έαβονό : Κ VII. 4. δϊΐηιη δίηραηι αηα άαβ έπτάχις της ημέρας.
ϋ) ρϊίέίηηδ : Κ. XI. 18. ηϊ Ιυορ αηα ρ α η δ αδίαηδ μή χαταχανχώ των κλαίων. XI. 28. Μ £α\να1βϊηαϊ 1 ί η ο α ϊ αηα α 1 1 α η 8
χατά τήν εχλογήν άγα«ητο\ διά τονς πατέρας.
ά) ΠιηϊΙαΙϊνηβ: II. Κογ. Χ. I. ϊΐίβϊ αηα αηΛαη^ϊ ΐ'αϊηί,ϊδ
ηαηηδ ϊηΐ ίη Ϊζ\νΐ8 δς χατά πρόσωπον μέν ταπεινός εν ύμΐν. (8ΐΎ.
ο. η α οοίοη, η α ροηΐβά);
§ 35. Β) νβ ναζϋάοη δ άαί,ϊνβπι Ιοοαίη^ω*) αηα ζηαέί:
1. πιίδίο ηα ροντοηη ηέ)αΐ£6ηο ρϊβάηιβίυ, η α ηέηιϋ ροάιηέΐ άΐί
ηβοο ά&) 8β ΐΌζνφ: ΜΙ. IX. 2. αίοβπιη υβΐίρα αηα Π^τα Πβαηάαη
προσε'φερον παραλντιχόν επϊ κλίνης βεβλημένον. 8ι·ν. Μΐί. II. 4. VI.
55. VII 30. VIII. 3. II. Κογ. III. 15. I. V. 18. 25. 8Κ. ΠΙ. ά. —
ΜΙ. 27. 19. δίΐαηάΐη ραη ίηυηα αηα δίαηαβίοΐα χα&ημένον δέ
αύτον επι τον βήματος. 8Γν. Μί. XXVI. 69. Μΐί. XI. 2. I. V. 27.
XIX. 30. 3. XII. 15. — I. XVII. 34. ίτναί \ναΐΓραηά αηα ΠβΓα βαηιίη έσονται δύο έπϊ χλίνης μιας. δητ. ΜΙ. VI. 10. XV. 33. — Μ*. IV.
1. αΐΐα 8ο ιηαηαββΐ αηα 8ΐαρα\ναβ πάς ο όχλος επι της γής ην.
8ιτ. ΜΙς. I. 45. I. I. 80. II. 14. 25. 40. XV. 25. XVII. 31. «Ι. VI.
10. VII. 39. XV. 4. Κοί. III. 2. 5. — I. VI. 17. §αβΙορ αηα δί,αάα
*) 8γ?. ϋβ11)Γϋοΐ£, ΑΜ. Ι,οο. ΙηβίΓ. 81γ. 47.
8
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ί&ιίΕΐιιιιιΐίΐ εστη ίπϊ τόπου πεδινού. — Μΐι. IV. 38. Τ»1ι \ν&8 Ϊ8 3, η 8
ηοίΐη αηα ν&£&αΥ) & δίβραηάδ χαϊ ην αυτός εΊΛ τη πρύμνη επϊ
τό προσχεφάλαιον χα&εύδων. — Κ Χ. 6. §3,1υβίΐ8.ϊρ δΐΐί α η α
ί ιυ ηι α ςανναίΓρί ΐζνι&τ Ιπαναπαύσεται Ιπ* αυτόν ή εΙρήνη υμών. — ΜΙί.
Χ. 32. ^βδΐιηυρ-ραη α. η α \νΐ£3, ςαςςαηάαηβ ησαν δε εν τη όδώ
άναβαίνοντες. 8γυ. 3. VI. 19. ΜΙί. VIII. 28. ΜΙς. VIII. 3. Χ. 32. —
ΜΙί. XI. 4. θϊ§βΙιιη ίυΐ&η §α!)ΐιιιάαη&η8, &ί άαιίΓβ, υία &η& ξ9.%ξ&
ενρον τον πώλον δεδεμενον προς την &ύραν εξω εαϊ του άμφόδου.
— Μ1ς. VI. 25. πΐ^αα βϊ πιϊδ §Ϊ08,Ϊ8 & η 8, πι β 8 3, ηαιιοΐρ «Γοπαηηΐδ &ελω
ίνα μοι δως επϊ πινάκι την κεφαλήν Ιωάννου. 8ιύ. VI. 28. — ΜΙί.
VIII. 4. ΙναρΓΟ ραηβ ιηα§ 1υ3δ {^δορ^η ηΐ8Ϊοα.πι &ηα αιιΙ>ϊ<ΐΗ.ϊ? πόδεν
τούτους δννήσεταί τις ωδε χορτάααι άρτων ί«' ερημιάς. 8γυ. Ιι. XV.
4. Χ VI. 31. — ΜΙ. Χ. 27. πίβηοίρ απβ, ηνοίαπι κηρύξατε επί των
δωμάτων. — ΜΙ VI. 19. ηΐ ηιιζ<Ι)3Ϊρ ϊζ\π8 ηιιζ<ΐ8, α η 8, αϊ γ ί> «. ϊ μή
θησαυρίζετε ύμΐν θησαυρούς επϊ της γης. 8ι·ν. ΜΙί. II. 10. IX. 3.
ΜΙ. IX. 6. Ε. III. 15. 3. VI. 21. XVII. 4. Κ. IX. 28. Κ XVIII. 8.
V. 24. VIII. 15. — Ε. I. 10. υβίιιΐΐ^η 3.11& ΐη Χπδίαιι, ρο β,ηβ. Μπιίη&ΐ&η&ηα α ί γ ]) α ί ίη ϊπιιηα άναχεφαλαιώσασ&αι τά πάντα εν
τω Χριστώ τά τε ίν τοΐς ούρανοΐς καϊ τά ^πϊ της γης έν αντώ. 8ι·ν.
Κοί. I. 16. 20. — ΜΙί. XI. 13. §8,δ3Ϊ1υαη<ΐ8 8πΐίΐ1ί1ί3,οα8Πΐ . . . αϋάφα βί
αιιΛο Μ§β1ί Κ>3, 3. η α ί ία ία 8. ; ίαη ηϊ ννβ,ίηΐ οϊ§αΙ &η& ίιηιιια Ιδών
αυχήν ηλ&εν εΐ άρα εύρήσει τι εν αύτη, χα\ ούδεν ευρεν εν
αύτη. — ΜΙί. V. 4. ρο α η & £θ ί π πι βίδαπιβ. @&1)Γαΐ£ (δια τό αύτόν
τάς πεδας συντετρίφϋ-αι). — Ιι. IV. 11. 8,113, ηαηάιιηι ριιΐϊ ιιΩίΕΟαηιΙ
επϊ χειρών άροΰσί 0ε. — XIX. 44. ηϊ Ιβίαπά ϊη ριιβ δίαΐη 3, η α δίαϊηα
ούκ άφήσουσι έν σοϊ λίδον επϊ λί&ω. — VIII. 13. ραΐ απ» ρ 3 πι πι 8,
δ ί αϊ η α οΐ επϊ της πέτρας.
Ροζη. Νβη V. 17. φαί φπιαηοΐαηδ) 8, η α Μιιάα. πΐΘίηαπιπΐ3, αικίηιιιηαη&ί \νβΪ8ΐιη (ο. ρίβ^ΐδά όίβ : ίίβτίζ ρποηίίζβΐϊ . . . ,ΐί<ΐ8,1ϊ α δ ί ο 1 α
πι 6 η ο) — άΐυίηο ζ&]ΐχ16 νγίοζϋΐ Ιαΐϊό }βη ηπιοίηβ ,,ηα δίοΐβ ωέπι
ρϊ^ίπιίΐηϊ (ηοδίέηϋ) ογΐί."
8β νζίαηβπι βΙϊοιό ρίβάηιβίηγπι : ^. VI. 45. ίδΐ ββ,πιβίίρ α η β,
ρΓαιιίθΙαπι εατι γεγραμμενον έν τοΐς προφήταις. 8Γν. I. Κοί". V. 9. —
Ιι. XX. 37. Μοδ68 οαηάτνϊάα α η α β,ίΐυαίυηά'ΐαί Μωσης εμήνυαεν
1x1 της βάτου. 8Γν. ΜΙί. XII. 26. — II. Τη. ΠΙ. 17. ρ&Μ ίδί; 1)3η<1\νο
8ηα αϊ 1η. ί πι αΐρΪΒίαιιΙβϊπι πιβΐη&ΐπι δ εστι σημεϊον εν πάση
επιστολή.
νο!η&)8ίΗΐ ζρήδοοθπι ΐ οδοΐιηί ροάΜαά, πα ηέπιί
8βι·οζν1]ί:
Ο. VI. 17. ίΐί δίαΐίίηδ ίνα^ΐηβ ιιη83Π8 α η α Ιβΐΐία πΐθίηαπιπΐ3 08.ΪΓ& εγώ
τά στίγματα τοΰ κυρίου εν τω σώματι μου βαστάξω. 8ΐΎ. ΜΙί. V. 29.

35
Ο. IV. 14. VI. 17. Π. Κογ. IV. 10. Ε. Π. 15. - .1. IX. 3. βί 1)αίι·ηΙα
^ταυΓ^βϊηα \ναατδΙ\να βηρδ α η & ί ηί πι α ίνα φανερω&η τά εργα τού
δεοϋ εν αντω. — Ο. VI. 16. §α\ναίι·ρί αηα ϊηι ειρήνη επ' αυτούς. —
Ία. IV. 18. αηηια ίΓααμηβ αηα ιηίδ πνεύμα κυρίου έπ' έμε'. 8ιύ. II.
Κοι·. IX. 14. XII. 9. — Ι. I. 65. Λναΐ'Ρ αηα αΐΐαϊηι αςίδ εγένετο
επι πάντας φόβος. — Κ XVIII. 7. Π806ί(1αηά8 ϊδΐ αηα ϊηι μαχρο&υμών επ αυτούς.
§ 36. 2. νοίηδ^ίπι νζίαηβηι αηα δ α!αί. ζηαοί ζάϋαά εϊΐΐ ροάΙίΐαά ά&ΐθ, Ίϊαά ννβίονθηο, ρο^αΛ άέ] ρΐαίηοδί ωά: οηιβζβηί, ηβΙ)θϋ
ΙίωίΙαοβ: 81ι. VII. ο. ηίη ραη αηα ραίηι ηΐαίί^απι αίηαήη ββίηαίζοδ
ηιαηύαίδ ήΐηβηα υδίαϊίπιίάα (ηβφΐβ βηίιη ίη ραηϊοηβ βοΐΐβ βηαβ ροίβηίίαβ
ηια^ηίΐηάϊηβπι οδίβηάίί) — II. Κοι·. XIII. 1. αηα ιηηηρα 1\ναί1φ'β
\νβΐΙ\νοάβ
ρπ)θ ^αβίαηά'ίρ αΐΐ ΥταηΓοίβ ί«\ στόματος δύο μαρτύρων
χαϊ τριών στα9ήσεται «αν ρήμα. — 3. XII. 34. \νβίδ ηαυδίάθάυηι αηα
ΥΠ Ιού α ήμεΐς ήχούσαμεν εχ τοΰ νόμου (ί. ]. ηα ζάΐίΐαάέ ζάΐίοηα). —
Μΐί. IX. 37. δαβί αίη ρίζβ βαπίθ αηάηίπιίρ αηα η α πι ί η ηιβΐηαηιηια
05 εάν ?ν των παιδιών δεξηται ε'πι τω ονόματι μου. 8γυ. Ιι. IX. 48.
49. — Ρϋίρ III. 9. ββί η8 §υρα ίδΐ βαΐ'αϊηίβϊ αηα §α1αυοβίηαί τήν
ί'κ δέον διχαιοσύνην επί τη πίστει. — II. Κογ. VIII. 7. (πιαηαβηίρ)
αηα ρίζαί υδ ίζ\νΪ8 ίη ιιηδ ίΓΪαρ^αΐ περισσεύετε τη εξ ύμών ε'ν
ύμΐν αγάπη. Ββπι βραάά Ρβζροοηγογ ίαΐίβ" §1οδδα Ε. I. 9. αηα Ιβϋ αϊ
η α ί χατά τήν εύδοχίαν (?).
3. ΖάΗαά άβ^β ]&ΊίθϊΙο ]βηο ρτίοίηυ, ζνΐάδΐδ (αο ηβ νγηΓαάηύ)
ρίί δίονβδβοη, ΙίΙβΓά ζηαοί ηηηίί πιγδίί: II. Κογ. IX. 13. ηπΊάίΐαηάαηδ
βηρ αηα ηίηαπδβίηαί αηάαηαίίίδ ίζ\ναπ8 δοξάζοντες τον &εόν επι
τη ύποταγη της ομολογίας ύμών. — I. Κογ. VIII. 1 1 . ίΓαηίδΙηίρ αιιΐί
δα υηπιαηίβϊβα αηα ρβίηαπιιηα \νίΙυ1)ηία βι-οραΓ άπολεϊται ό ασθε
νών αδελφός επι τη ση γνώσει. — II. Κογ. VII. 7. §αρΓαΜίρ8 \να8
αηα ίζγτίδ παρεχλτ^η εφ' ύμΐν. 8Γν. II. Κογ. I. 4. VII. 13. I.
Τη. ΠΙ. 17. — Π. Κογ. XII. 21. ρίζβ . . .ηί ίάΓθίβοηάαηβ αηα ηηητ αί
η ίραί των μή μετανοησάντων επι τη άχα&αρσία. — II. Κογ. V. 4. δ\νθ£αΐ)αιη ^αηι-ίάαί αηα ρ α πι ω β ί ηί ^νίΐβίπια αίηαηιοη στενάξομεν βαρούμενοι Ιφ' ω ον δέλομεν ίχδύσασ&αι. δΐΎ. «Γ. VI. 23. Γίΐίρ. IV.
10. — Μίτ. XII. 17. δίΐάαΐβίΐηά'βάυη αηα ρ α πι Μ α ί&αύμασαν επ'
αντω. 8Γν. Ιι. II. 33. — Ι«. IX. 43 ηββίπιαηδ ραη \ναηΓρυη αΐΐαίαηα
ρίζαί ΐηίΐείΐθίη βαρβ εξεπλήσσοντο δε πάντες ίπϊ τη μεγαλειότητι
τον 9·εον. 8ιτ. Μίτ. I. 22. — Κ II. 47. υδ§βίδηοα!βο!υη ηΐΐαί αηα
ίΓΟάβίη ϊαη αη(1«α\ναιιι·ά]αηι 18 εξίσταντο πάντες επι τη σύνεσει
χαϊ ταΐς άποχρίσεαιν αυτού. — ΜΙ. VII. 28. ΙηαΙ)Π(ΐ6ΐ1ηη ηιαηα^βίηδ
αηα Ιαίδβίηαί ίδ εξεπλήσσοντο οι όχλοι επϊ τη διδαχή αύτοχ.
■ά*
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4. Κοηβόηδ άπά 8 <Μ. ζηαοί ζάϋαά άέ]β ^Είΐίο ίβηο να&ίίίο:
I. Τη. III. 9. 1ι?λ ο,ιιΙς α\νίϋιιάβ ιηα^αιιι αβ£Ϊ1ά&η ή-ααρη βαρ& 1)ϊ ΐζνΐβ
α η α αΐΐαΐ ί&ήβάαΐ ρϊζαίβϊ ία&ίηοπι τίνα γαρ ενχαριστίαν δυνάμε&α
τω ΰεω άνταποδονναι ηερί ύμών επί πάσ-η τγ χαρα $ χαΐρομεν. (Ροηέίί ΗπιίΙ&Ιίνηό α, ο&πδ&ΐηό 8β Ιιι δίγΐια,ιί 8 η&ζονβνα ναίνγ; δ. ρϊβΜ.
τα&: „ οάιηέιιίΐί βθ ζ α νδβοΐίυ Ιυ Γ&άοδί.")
δΐηιίβοηά πιίΓ& νδίΐΐΣ οζη&οβηα ρϊίϋϋζηδ: ^. XI. 18. 8\ν£ΐ8\νΘ α η α
5 ρ α υ Γ <ϋ πι ίΐπιίΐ&ΐΰυη ϊ πι ως από σταδίων δεκαπέντε. (αοΕίβονέ:)
3. VII. 14. ΐυρβίι &η& ταϊά}β.ϊ άυΐρ ήδη τή$ εορτής μεοονσης.
§ 37. €) 8 ά.8. ί ϊ ν β πι ο 1 1 β *) &η& ζηαδί:
1. π 8ΐονβ8 πιοηπ (ροηγοα) πιίδίο, Ιι ηέπια2 ροηγο βαιβί^β: Κ
XIX. 5. α,&πι απ α ρ α πι πι α δίαάα ηλ&εν ΙπΙ τον τόπον. 8γυ. Ε. V.
6. Κοί. ΠΙ. 6. 81ί. ΙΠ. ο. ά. — Ε. XIV. 10. αηαΐίηπιοβΐ αηα ραπιπια
αίίππιϊβΐ,ίη δί»ά& άνάπεσον εΙ$ τον εσχατον τόπον. 8Γν. 3. XIII.
2δ. — Μ&. 5. Μψαπιρ-ρ&η §&<ΐΓαα8 &ηα βίαϊη&παπιηια άλλο δε
επεαεν επϊ το πετρώδες, δπτ. Ι,. VIII. 6. 8. Μΐΐ. IV. 16. IV. 20. —
ΜΙς. XI. 8. δίΓίΐντίάβίΙυη α πα \νϊ§α έστρωσαν είς την όδόν. 8Γν. Ιι.
XIX. 36. — ΜΙς. VI. 56. α η 8, 8 8, 8 β 8, Ια^ΐάβιίαη δϊπίτ&ηδ ίν τάΐς
αγοραΐς ετί&ονν τους άσ&ενονντας. — Κ IV. 9. β&δ&ίϊάα ϊπλ & η»
βΐΜΐη αΙΠδ εστησεν αυτόν επι το πτερύγων τον ιερόν. 8Γν. VI. 48.
VIII. 16. — ΜΙ. 24. β&ϋπηϊιΐβ, ι·αζη 8βϊη α η α, βίαιη α αχοδόμησε την
οΐχίαν αύτον ΙπΙ την πέτραν. 8ιύ. Μί. VII. 26. Κ IV. 29. VI. 49.
Ε. II. 20. — ΜΙ. VII. 25. §88ηϋρ \ν&8 »ηα δίιιίηα. τε&εμελίωτο
επϊ την πέτραν. 8γυ. Ί>. VI. 48. Αηαΐοβϊοΐίγ ίόζ ΜΙ. XXVII. 60. (η1ίΐϊ\ν)
ΡαΙβΐ ΠδΠϋΙοάα α η 8, βί»ϊη& μνημεΐον ο ελατό μησεν εν τη πέτρα.
— V ^άηοιη (ΙοΗ&άβ — Ρίΐίρ. II. 27. βϊ §απΓβϊη απ β, §8,πι·βΐη ηί
ηαΡα,η ίνα μή λνπψ επϊ λύπη αχώ — ροηδίί πιοηα α Μίάη ίβοη ύρΐηβ
Βρίγηηΐά (ο. ρϊεΜ. ναύ.: αΐγοη ζ&ηυΟιη πα ζ&πιηίβΐΣ ηβωδΐ).
2. οίΐ έίηποδίϊ νβ δπιγδίη ρίβπθδβηέπι: Ιι. Χ. 19. αί^αί ϊζ\νϊδ
λναΐάπίηί . . .απ α αΐΐ&ϊ ωαπ^ αϊ δίδωμι ύμΐν την εξονσίαν έπ\ πάσαν
τήν δνναμιν. — Κ. XI. 22. 8 πα ρ αϊ πι ραΐβΐ ξ&άΐΉδαη Ιυαβδβίη, ϊρ
3, η α Ρ υ 8 δθΐβίη επϊ μεν τους πεσόντας άποτομίαν, επϊ δε σε χρηστότητα.
Ροζη. Ο αοοπδ. ν ί&πζ βωγβΐπ νΐζ Α) 3. 81γ. 32. Ροάορηα ίβδί
ν&ζν& Κ XVIII. 3. ίΓανβϊί πιϊύ αηα &ηάα8(&ρ]α πίθίη&πιπια
εχδίχησόν με από τον αντιδίκου μου (ροπίδΐί πιηβ η«*ι ρΐ'θΙϊνηίΐ£υ πιέπι).
— ΖάΐΌνβπ ραίπιδ υΐ£&ζυΐβ δβ ρΐαΐηοδί πιίδίηί : ρΓΟίίνηίΙι πιά 0]?1ΐ ρ ο ά1(1&άθπι, η η πβπιζ δθ ζαάαΐβίββ ζαάοδίιιδίηέηί άοδίαηβ.
*) I ζάβ 08ίαΙηδ ηιοίηο ρίβιΐροΐιΐινιίαΐί ά»ί. Ιοοΐ, α ροη^ίΐβΐϊ η& ηηΐίοίρ&οί
(Ιοβαίεηέΐαο οίΐο. V. ν^έβ § 2. ο.

37

Λικία·, »η<1 )
§ 38. Αηά»- &η(1 Βνηίαΐίίΐοΐωιι ρΐ&ΐηοβίί ηβϋδί δβ ηΠίΙβΓ&Ιί, ηβ2
]βη ίοπη&ΐηέ Ιίτα, 2β &ηά&- ηαβίίνΐά 8β ροιιζβ ΐαΐίο ρτ&βίίχ ηοηπηαΐη^, »ηά νβ δροίβηίοη ηοιηίη&ΐη^οη ί νθΛαΙη^οη, ϊ ίβ,ίύ ϊ»1ω
δαπιοδίίΐίιιίΐ ρϊβάΐοζίαι.
Ρ&νοάηί ρΓΟδΙΟΓηοα ρΐβ,ίηοβίί αηάα-, αηά ραίπιδ ζπΒ,ί,ϊϊγ ηβ]ρΓνβ ροΐοΐιτι 1)οάιι ν ρΐΌδΙοπι 1)1ί2 β, νύοί, η&ρτοΐϊ οοάυ 3Ϊη6πιιι
(* ?); ραΐ£ 8 πι β γ ρο1ΐ7ΐ>ιι (βΙηιΙβοηβΊιο ηβ!)ο ίβη ροιιινβΐηβηο) οά
Ικχΐιι Α Ιίβ άηιηέπιιι (* > ?). Ροηγο Ιβηΐο πιοηΐ άύ,Ιβ \>γύ ί&ΐίβ'
νζ&^'βιηηγ" (162 0(1 1>οάα Β 1ί Α) & 4ο Ιημϊ ϊβη &ζ ί δβΐ&άηί
—
?) ηβ1)0 ί ύρΐη&ηιι νγδίίίά&ηί ιηίβΐ (Α , Β) I. ]. ν ζ&ωβηυ, οάνβίιι ηεοο η£ηι·&(1ϋ ο!)θ« ν^οηοάϊίίί.
νβάΐβ ίέίο πιάν Γοζνο^, ^2 ζ&ΐίΐάά&' 8θ η& πιοηιι δοΠίοναοίπι,
ογ&Ι» 8β ν8»1{ άηιΐιή, ζα1ο2βηέ, ηα ηάζοηι οραέηβΊη. Βοά Α 8ΐο]θ ρΐ'οί,ί
1>οάα Β Ιαΐίό ^ββί ροηβίαιά οροά&Ί, οά ηδηο οάάβΊβη; ροηγοβπι γοζ1)11ι»ν^ιη
* ? ,,) οάΐιιΐίβ, ηιά2β ββ ζπιοοηΗϊ &2 ν ύρΐηέ νζά&Ίβηί,
ν ιΐ688θί, Ι. }. νβ ρΐ&ίηοδΐ, ΙιΐβΓά ρήνοάηί βπιγδί βίονα ρηιββ^ον&ηβηο
ο1)Γ»οί ν ορ&ΐί, ηε!)ο άαΐδίηι ν^νοϊβιη Ιαΐίέ βπιγδί ο δοββ ]ϊ2 ηβρ,Ιίνηγ ]βδίέ ζ πι ο ο ή ιι ] β.
§ 39. I. ^1ω 8άνβιΊπιιπι ρι·οδ16 ν ζαοηοναηόιη ίθχΐυ §οίδ1ι6ιιι
ηβηί άο1ο2βηο αηϊ αηάα-αηί α η ά. ΤαΚό νβ ίπιβδϊ νβΓΟ&Ιηό άο1ο2βηο
ηβηί.**)
Π. ^&1£0 ρτ&βΠχ δίονββη^ αηά ηαβίΣγΙά δβ άοδίϊ ηο]ηδ
» ζηαόί: 2β έίηηοβΐ (ηιοη) ρτοϋ ί.}. Ιίβ&οπίϋ οϋΓάοβηα ϊβδί δηινδίβαι
ρπίΐβίβίφη : 1. ΜΙ. VI. 7. ρυ^βίρ ίιη βί αηάηαιίδ] »ΐηά&η δοχονσιν
οτι είσαχονσ&ήσονται. 8ιτ. ΜΙς. VI. 20. 3. IX. 31. XI. 41. 42. I. Κογ.
XIV. 21. Π. Κογ. VI. 2. Κ I. 13. XVII. 6. — ΜΙ. VII. 23. .ίίΐΐι ρ» η
αηάη&ϊία ΐπι χαϊ τότε ομολογήσω αντοΐς. διτ. ΜΙ. Χ. 32. Μ^. I. 5. «Γ.
IX. 22. ΧΠ. 42. δ. Χ. 10. I. Μη. VI. 12. Τϋ. I. 16. 8 νβάΐβ,μίπι
ροίωβιη οηνάΐν: Ι* Χ. 21. Ληάη&ϊία ρ α 8, αίία εξομολογούμαι σοι,
αάτερ 8γυ. δ. XIV. 11. XV. 9. —
I. 13. 8§8ί1θί8 β,ηάο&ηίί*) V η&ηΚηβ ρϊβάΐοίΐίίΐ ίβίο ηαβίίνίά βο ροηζβ ν ρΐ&ΐηοβϋ ρΓ&βίίχονέ α. βίοβ
ροίπιά ταά, ρίίζνιΛ, ίναΓβπι »η1- (Λπί-^ΟΓί, βηΙ-Ηΐζ), 1)βζ ρίίζτιιΙΐΗ ίτηΓεηι
βηΐ- (βηί-1)Γβηηβη, βηΙ-8βΙζβη), οοέ ιιΙΐΛζιιίβ ί Ιοηιπ, ζβ βηί ηβνζηϋΐο ρίβΙιΐάβ^οα,
ββ (Ιοηιηίνά 1ι. Μ. § 378., ηβζ ]βη ιΐδίαΐϊβηίιη ρίινοιίιιίΐιο α νβ
ΙιΙάΒβιη ίιταΐίοη&ΐηοπ.
'*) 0(1 ρίάα βηά ^θ8ί οά'άβίεηο 81ε. V. α:.αηά-α1ι Ι)αη8. ΙαίδΙ (δβοαικίιιηι Ιιοο
νβθΐίραπι.)
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άβάυη*) ϊ τη πι η. οι άγγελοι διηχόνονν αντώ. 8ι-ν. Μίτ. I. 31. Χ. 43.
XV. 41. ΜΙ. νίΠ. 15. XXV. 44. XXVII. 55. .Γ. XII. 26. Π. Κογ. ΙΠ.
3. VIII. 19: 20. II. Τϊιη. I. 8. α ). — Ε. VIII. 19. οι·ορΓ)η8 ΐβ ηί
ιηαΜβάυη 8.ηά(ΐϊΙ) αη ίηιιηα ίαιίΓα πι&ηαββίη οί αδελφοί «ντον ονχ
ηδνναντο (σνντνχεΐν) αντώ διά τον όχλον. ί,. XX. 21. ηϊ αηάδαΐ1υΪ8 αηύναΪΓρί ον (λαμβάνεις) πρόσωπον (οί. 6. VI. 1.). Ιι. XVI.
13. ηϊ αϊηδηιιη ρί\νβ τα&§ ίτναίπι ίΥαιτϊαηι δΐίαΐΐίίηοη, αηάίζυη . . . αίηαηιπια
αηάίΠορ ίρ αηραΓαπιιη& ίϊαΐίαηη ονδεϊς οιχέτης δύναται δνσί χνρίοις
δονλενειν ή γαρ . . .ενός άν&εξεται χαί τον έτερον καταφρονήσει. Βτ\.
81ί. VII. β. II. Κογ. IX. 10. 8» αηάδίαΐάαηάδ ίταίτνα ί>αη£ΐ δαΐαηάαη
]α1ι η1αίΙ)α αηάδίαΐϋρ 6 ίπιχορηγών σπέρμα τω σπε'ιροντι χαί
άρτον χορηγήσαι 8ΐΎ. Ο. III. 5. I. Τΐπΐ. I. 4.
2. έο οίηηοδί (ηιοΐι) οίη'άοβηα ΐβδί ρΐ'οΐί Κ ο Γη υ βπιγδίβιη η βρϊ,ά.ίβΐ8ΐί7ιη: ΜΙς. III. 12. ίϋα αηάοαίί ίη.3 πολλά έπετίμα αύτοΐς.
8Γν. ΜΙς. I. 25. VIII. 32. 33. Ι,ιΛ. XVIII. 15. I. Ίϊπϊ. V. I.. — Τγορίεΐίγ αραδδίνηβ: II. Κογ. IV. 8. αηάΐπΐ&ηαί άπορονμενοι. Ι*, Π.
34. 8αί, δα Ιϊ^ϊρ ...άα Ιαϊΐιηαί αηάδαΐί&ηαί Ιδού οντος χεΐται . . . είς
σημεΐον άντιλεγόμενον. — 81ί. VI. 6. ρο \νβίηοηα \ναυΓδΙ\να υη-αηάβαΚαηα νάδαηάοηα (δβα! δαηοΐα ορβι·α οαιη ίιτβίϋίαΐα δίηΐ). 81ε. V. ο.
δΐίΐιΐιιπι ηα βΐΐαί \νβϊβ §αρα αηοαιίΓαηαηιπια αηάδα1.ϊαη βαιίΓαηαηα (άευοιηιΐδ Ϊ8ΪΙΠΓ οπιηβδ ηοβ άβο ηοη §βηί!,ο ορροηβΓβ ^βηϊΐυπι), 6. IV. 14.
ηί αηάβρίννιιρ αΐί αηάηβπιυρ τηίδ ον\δέ) εξεπτύσατε αλλ1 Ιδεξασ&ε με. — ΜΙ. V. 39. ϊΐε φ])Ά ίζντίδ ηί αηάδί,αηάαη αΐΐίδ ραηιιηα
αηββίμη εγώ λέγω νμΐν μη άντιστηναι (ο ά-ρίΓίΐΙί) τω πονηρω 8Γν.
3. XIX. 12. Κ. ΧΙΠ. 2. Ο. V. 17. α ^. —
XIV. 5. άηάβίαυ ιταί(1 θ ά ιι η ρο χαί ένεβριμώντο αντ^. — 6. VII. 23. βαβαίΐνα αηραΓ \νίΙορ
ϊη Ιίρυπι ηιβίηαίηι αη(1\νβΐή.αηάο «ίΐοάα αΐιηιϊηδ ηιβίηίδ βλέπω -δε"
έτερον νόμον ίν τοις μελεαί μον άντιστρατενόμενον τω νόμω τον
νοός μον.
§ 40. 3. ζβ άνβ οίηηοβίί ρτοϋ δΐΐί ί δοβέ νζ^βω οβίίοί 8β ρο11ίίίνίΐ)ί :
ΜΙ. Χ. 40. δα αηάηίιηαηάδ ίζ\νίδ ιηϊΐε αηάηϊπιίρ ο δεχόμενος
ύμάς ίμε δέχεται 8πτ. Μί. Χ. 41. Μίτ. IV. 20. 36. VI. 11. Ε. VI. 34.
3. XII. 48. XIII. 20. 30. II. Κογ. VI. 17. VII. 15. I. Τίτη. IV. 3. II.
Τίιη. II. 6. Ρίΐβπι. 15. α ]. V ηέΊίΙβι-^οη ρίίραάβοη αηάηίπιαη ζα1)ίηά (Ιο ρΐαί,ηοδίϊ οιΐΐυΐωνό (ν. ηίζβ δΐιΙ> 6.): ΜΙ. VI. 2. (16.) αηοΐηβπιιιη ιηίζίΐοη δβίηα άπέχονσι τον μισ&όν αύτών (οί. βηΐ-ηβΐιπιβη,
οάβ-ΟΓαΙί) — Μίτ. IX. 34. ύιι δίδ ιηίδδο αηάηιηηυη προς έαντονς
διελέχ&ησαν.
*) Υϊζ ηίίβ βίΓ. 42. ροζη. *)
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4. ζβ έϊηηοδί (ι·αοη) (Ιφθ 86 ούνβίοιι ριυϋ μηέ, (ζάΐίΐαίίβηι ]βδί
ηίϋζοΓ άνου όϊηηοδίί ρΐ'οΐί δοβό νζ&^βπι οβίΐοίοΐι α 8β ύρΐηδ νγδΙΗάένα]ίοίο1ι). νβΐππ οαβίο ηωΐινίά, 86 Λη(11ιαί].αη νβ βΐάΐβ £γ&8ϊ &ηάη α Γ) 3, η ά" 8 η α ρ άποχρι9ε\ς (νπολαβών) εφη (εΐπεν, λέγει): ΜΙ. VIII.
8. XI. 25. XXV. 40. α.), ο. — ί&ίέ ρΓΟδΙέ αη(1ηοί άπεχρί&η : Μΐι.
III. 33. XII. 28. 29. 34. & ). 6. Ε. IX. 20. ρη Ιυαβ ΐδ βί »η(Ι>ν»ιιι·α^ &ϊβ §ιιρ3? σύ τις εΐ ό ανταποκρινόμενος τω 9-εώ; (Ιγ Μο
ίδΐ, ζβ οάιηίουνάδ 1>ο1ιιι ?)
5. ρπ δίονβοΐι ΓΟζΐίωάηί, υναζονάηί ρΓαβίΐχβΐΏ αηά(&) ζα] ίδίό
ί&ίέ ηαζη&έυ]θ 8β ζ ρ ό Ι η γ ρ ο 1ι γ I) ιηγδΊόηεΙί, ίβζ οι·αΓγ 8β ηβ]ρΓνβ
βίΒβΓβαι ΐβάηίπι Ι. ). ρνοιηγδίϊΐγ ρϊβάιηίΊ ζ 1η·&)β άο 1<ι·ίΐ]β, & ρ&Ις ζαββ
ορ&έιτ/πι ζ Ιωηοβ ί νγοηοάϊδίί.*) (8γυ. ηόιηβοΐίέ δίοη β η I δϊηηβη, αη^Ι.
Ιο Ιηϊηΐί 8,§&ΐη): Γίΐϊρ. ΙΠ. 15. ]&\>&\ Ινα, η]]8.1βϊΐΣ08 ηπ^ϊρ ία! ρ&Ιβ
ϊζΛνϊβ §υρ Εΐηάηυ^,μρ χαϊ εϊ τι ετέρας φρονείτε χαϊ τούτο 6 &εός
ύμΐν αποκαλύψει.**) — I. Κογ. Χ. 25. 3.11 ραίβί &ϊ δίπ^&ιη ίτ8.1)ΐι§,Ι&ίά&ιι ηι&Ιί&ίρ, ηί ϋν&ίΐιί. ίΐηάηΓηδΙϊ&ηάβηδ ίη ηιίρ^ίδδβίη πάν τό
ίν μαχέλλω πωλούμενον Ισ&ίετε μηδ&ν άναχρίνοντες δια την
σννείδησιν.***) — 8^. VII. β,. ΡΠίρριΐδ ^αδβ,ΐεαάα ηϊ \ναΐ!ι(; ηιίΐίίΐίδ ηη§ΐαηάβ ηϊΐι \να.ίι·ρίάοδ Ι&ίδ&Γβίδ αηοΐρα^βΐ^ίΐηάδ (Ρηίΐίρρηδ οο8.Γ£ηίΙηι·
ηίηίΐ ηι&ςηί δβηδίδδβ ηβφΐβ άί^ηίΐ&ΐβιη Ηΐα^ϊδΙπ ρβΐ'ρβηάΐίδδβ.) —
ΙλιΚ. XVI. 4. &ηάρ&ηΙα ιηίΐί Ιυβ 1»ιι]{ΐυ εγνων τί ποιήσω.
§ 41. ΡΙ&Ιηοδίί άοδίιά ιινβάβηέ ζ&Μώ1&)ί 86 ηα πιοηιί δ 1)1 ίζο να
οί ω; ζ οραόηόΐιο ηάζοηι οΑάβΊβηοδΙϊα νζάπίονάηί νγίοζίΐί η&Ίβζί,
ζβ αηά- ζη&έί:
6. ρι·οδΙβ οάΐυΐηι, δΐίυί,βόηό νζΛαΙονάηί : I. Κογ. Χ. 27. ]ίΐθίΐί
1υ&8 Ι&ρο ϊζ^νϊδ... πια^ίΐίρ, ηί νν&ίηΐ αηάδίί&ηά&ηδ εϊ δε τις χαλεΐ
νμας . . . Ισ&ίετε μηδέν άναχρίνοντες. 8ιύ. &ηάηι·ηδ1ίαη νγδβ δαί) 5.).
&. II. 6. §ιιρ Ηΐαηδ &ηά\ί«,ΪΓρϊ ηϊ ίΐηίΐδίΐίρ πρόσωπον δεός άν&ρώπον
ον λαμβάνει.^) — 81{. VIII. 6. ηϊ &ηάδϋ»η(1»η8 ί&ίη&ίζβ υηδβίβίη
*) ΙιΗοτλΰ ίββΐ, ζβ άοΐιίαάή τ ΙβχΙιι £0ΐΒΒ:βΊη ]β8ΐ ρΗΙίβ ιηάΐο α ζ ίέοΐι άτα
^οα ης)1>1έ, οάοϊ^Ι^ίοβ ββ ήρΐηδ οΛ ηάζοπι ίβοΐιέΐιο ί»1ί, έβ ρΓΟ βθζρβοη^
ύβηάβΐί (ωροή ριο »η(11ια§] αη, αηάίΓΠΒΪ&η) ηβηΐ ροά^ΐαάα.
**) Α η ά 1ι η β3 ϊ Ι> έΐβ 80 ροαζβ ν Οοά. Β. α ηιοΜο 6^ Ββ άΐβ ρίβίΐοΐιοζίΐιο Ιια^^ ϊ 1> τ^ΐιΐάίΐιιΐΐ ρΓΟΒίοα τζ&^θπιηοΒϋ 0»1ιο ρϊί αηάΐια^αη, κηβ&ν&υΓάϊ
α ροά.); Οοά. Α. τα& $}\οάτι&μ β ϊβαί^να ίβχίβιη αηάΐια^'ϊρ.
***) ν^ζηαπι βίον» κηά-ΙΐΓΐΐΒΪ&η, ^βζ ροιχζβ η& πιίΒΐέ ιινβιίβηέπι ]θβ4 ΛοΙοζρπο,
ηβηί ζοβίίΐ ]ϊβΙ>·. Ιι. Μ. § 40. βΓονηιίνιί ^'β 8 Ιαΐ. βογΛΙ&γϊ (ιΐάΐβ β οβπιοΓβ,
Κ(/ϊνιιν). — ΚβΟΒ:έ άναχςϊνΒΐν ο άν& νβΓ8β ηίζβ ν Ιίζβ Ιταρ. ϋδία Ιεβ Κογ.
ρί'βίοζβηο βίονβββηι ρ&ίτηέ οάΐαίιον^πι: κηάΒΪίαη ν. ηίίβ βαΐ) 6.
■(·) V οοοιι Λοίίίαιίοοίι ίρο]£^ Ιβχΐ ζαΐοζρη 3ββΙ ηα ^^ηβIη η&ζοηι, αΐβ 8θυνΪ9ΐο8ί
^&8ηδ α^&ζ^ε 1τ ρο,]ηηι βίίΐέηί ββ.
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(ηοη Γβ8ρϊοίβηίβ8 ϊ11οι·αηι ηβίΐιηΐϊίίπι). ΠΙ. I. 23. Ιιΐδίπ Ιια,Ί^αηεΙδ &ηά1 β I η α η την ίπι9υμίαν εχων είς τό άναλΰσαι.
V οάΐηΐίονό ρΐαΐηοδί,ί ροΐοζβηο Ι&Ίίέ αηάηΐρ&η: Ιιΐιΐί. IX. 61.
ί&ιπ-ρίδ τΐ8ΐ&ϊΐΙ)βί ιηΐ3 3,ηά(ΐίραη ρΗΪπι ρβίβί δΐηά ΐη £&τ«1& πιβϊηαιηιηα
πρώτον επίτρεψόν μοι άποτάξασδαι τοις είς τον οιχόν μου.
Ροζη. 8 ί,οαίο οΛίαΙωνοιι ρΐ&ΐηοδίί βοηνίδί ΐηο1ιθ8.4ΐνηά (οί. βηίβΓβηηβη, βηίδοηΐ&ίβη, βηίζϋηάβη α ροά., ηαδβ ο ά-πιΐοβίί 8β), ρΓΟ Ιίίβγοπ νδ&ΐί ν £θΐ8ίΐηβ ηβηί άοΜαιΙιι.
7. &η<1 πιδί ρο]βπι δρϊβζβηβΊιο δίονα οοΓ8,οβ]ίο ]β] ν οραΚ (αηά
ρήναΐϊνηό).
ΜΙί. Π. 4. &ηάηυ1ί(1β(1ιιη πγοΙ άπεστέγασαν την στέγην. 8γυ.
Μΐί. Χ. 26. I,. II. 35. Χ. 21. I. Κοι\ XI. 5. II. Κοι\ ΠΙ. 14. 18. ΚΙ
III. 15. 3. VII. 38. — II. Κογ. III. 14. ραία 8»πιο ηυϋδίΓ νΪΒΐρ
υη&ηάηηΐίρ τό αυτό κάλυμμα μίνει μη άναχαλυπτόμενον. — ΜΙί.
I. 7. (Μί. III. 11.) ρϊζβΐ ϊΐί ηί ίω \ν&ίι·ρδ αηάΜηά&η βίακιά&ηιίρ
δΐίοΐιβ Ϊ8 ου ούχ είμϊ ιχανός λϋσαι τον Ιμάντα των υποδημάτων
«ντον. 8Γν. ΜΙί. IV. 34. XI. 2. 4. 5. Κ XIX. 31. 33. 3. XI. 44. ή.
VII. 6. & ί· — ΜΙί. VII. 35. 8.ηάΙ>υη<Ιηο<]3, 1)&ηοϋ ίυββοηβ ΐδ
ο δεσμός της γλώσσης αύτοΰ. — Κοί. II. 15. αηάΐιαιηοηάδ βΐΐε
ΐεΐΐί» Γθϊΐς)» ίαη \τ&1άυίιι]α άπεχδυσάμενος τάς αρχάς χαϊ τάς Ιξουσίας.
— ΜΙί. XV.. 20. &ηά\νίΐδίάβ(1υη ίηα ρϊζ&ί ραιη-ρ&ιιΐ'&ϊ εξεδυσαν
αυτόν την πορφύραν.
§ 42. Ροζη. Ζ Ιβΐο ρπν&Ιΐνηό ρΜηοβΜ νγνΐηηία δβ ρπΓΟΖβηοιι
ιηβνοιι 1&1ίέ ρΐβ,ί,ηοβί ζπιοοήον&Ιΐ ρο,)ΐηγ, )ϊί ο δοββ ηβ§&ϋνηό 0»^°
βηίοΐόδζβη, οπί-ίτοηκίβη), ργο ηί2 νδ&ΐϊ ν §οΙδϋηβ ηοηί άοΐίΐαάυ.
Ροζη. 1. Νβρϊβοηοάηβ δίονβδο ρΐ'&ββχβπι »ηά ηιέηί 8β ν ρϊβοηοάηό: I. Κογ. Χ. 27. ηα&ί^&ϊρ ηί \νίπΜ αηάδϊί&ηάαηδ εαΟ-ΐετε
μηδέν άναχρΐνοντες. 8ιύ. Ο. Π. 6. Βΐί. VIII. 1). — ΜΙί. XIV. 5. &ηάδΙ,ΛΐίΓΓβϊάβάιιη ρο ίνεβριμώντο αυτή.
Κ ,μηβπιιι ρϊβάηιβίη οοι-αοί δβ έϊηηοδί δίονββα ρίβοηοάηόηο : II.
Κογ. IX. 10. βα ίΐηάδίαΐά&ηιΐδ ίναϊνν» ρ&η» δαίίΐηάαη ί<ιη ΙιΙαίΙ>α άα
πιαία αηάδίαΐάίρ ό επιχορηγών σπέρμα τω σχείροντι χαϊ άρτον
είς βρώσιν χορηγήσαι. 8ιν. (χ. III. 5. I. Τίιη. I. 4. (ρΓοΙί: Ιι. XVIII.
12. Ι&ίηυηάοη ά&Π §αδία1άη, άποδεχατώ πάντα. 8γυ. I. Κογ. VII. 28.
IX. 20. I. Τη. IV. 4. Νβΐι. V. 16.).
Ροζη. 2. Ρβι·ίβοΜνυ]ίοί ηιοο ρι·αββχιι ίΐηά- ζ&δβ ]β8ί ^η νβΐηιί
ηβάοΙίοη&Ιθ νγνϊηυί».*) ΖαβΙαρι^'ί δίοβ ρΐ'ίΐθβ^οναηέ Ιν&Γγ
*) ϋΐΓβίΙΙίβΓβ αηί ^άίηόΐιο 8ρο1οΜίν61ιο άοϋαάα ηβηνήάί.
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1. ρΓΟδΙέ ίηΙιίΓυηι: ΜΙ. Χ. 32. δίΐβί αηόΊΐίπΙϊρ πιίδ, &ηάηαϊΐα ρη ϊΙς ΐηιηια όστις ομολογήσει ίν ε'μοί, ομολογήσω χάγώ εν
αντω. διτ. Μί. VII. 23.
2. ρΐ'οβίγ ΒΟΓίβί: Μύ. VII. 35. ΛηάβιιηιΙηοά'ίΐ 1)&η(1ϊ ίη§§οη8
Ϊ8 ελν&η ο δεσμός της γλώσσης αυτού. — Μΐί. XI. 4. αηάβυηάιιη
ίηα (Γυΐ&η) λνουσιν (ρπιβδ. ηϊδί.) αυτόν (τον πώλον). — II. Κογ. VIII.
17. α η (1η » πι εδεξατο. — VII. 15. 8. η (1 η β ηι ιι Ι> έδέξασ&ε. &τν. XI.
4. ΜΚ. IV. 36. Ύέί ΜΙ. VI. 2. 16. α η ά η 6 πια η πιΐζίΐοη δβϊηα άπεχουσι
(ρβΓί. ρΓ8β8βηί,ί»β) τον μισ&όν αύτών.
3. ρΓΟδΙγ οοηίυηοΐ. αοήδΐΐ: ΜΙς. VI. 11. 8\να πιαη&β&ϊ 8\νβ ηί
Βηάηίηΐ&ίηα ίζ\νίδ δαοι αν μή άέξωνται υμάς. Βπτ. ΜΚ. Χ. 30.
4. ραΓίΐοϊρϊιιιη &οι*ίδύΐ : ΜΚ. XI. 2. αηάοίηάαηά&ηΒ ίη& &11ίιιη&Ιδ λύσαντες αυτόν άγάγετε.
5. ϊηπηίΐίν »οπ8ΐΐ: Μΐί. I. 7. &ηάΙ)ϊηάαη λύσαι.
ΑΙθ αηάΜηάαη ί&ίέ ρίβΐίΐέάα ρΓ&βδβηβ: Μ&. XI. 5. αηάοίηά&ηά»η8 λϋοντες, & ρι·άνβ ί&Ίί αηάηΪΓηαη: ΜΙ. Χ. 40. 8α από" ηίηΐίΐηα! 8
ίζ\νΪ8 πιίΐί αηάηίηιίρ ό δεχόμενος υμάς εμ& δέχεται. 8ι·ν. Χ. 41. —
ΜΚ. IX. 37. 1$ϊ Ιν&Γ αηάηίιηίρ άναΙίΓίίΙ ζ&8ΐιιριι|β ρΓαββ. δέχεται,
άν&ίΐ'&Ι οοίι). λογ. δεξηται. (ΡοΛο&ηδ Μΐί. I. 5. αηάη&ϋ&ηά&ηβ = ^ξομολογονμενοι). — Το ]β& ίΐηί ίβύβη άοΜαά ηβαι» ναηγ ρΓαΐΣαζηο.
§ 43. III. ^ίι1^ο ρκιβηχ ηοπιίη&ΐη^ ηβ,βίεγ^ί 8β βηάίΐ- ί &αά
ίίΐδίο ά ζη&έί :
1. Ιιΐίάηό ροβίανθπί ρΓοΙί (ναοί, Ιν&ίί ν ίνάϊ) Κόπια: ΜΙ. XXVI.
67. βρίνπΐη βηα &η<Ι»\ν1θίζη Ϊ8 ένέπτυααν είς τό πρόσωπον αύτοϋ.
8ητ. I. ΧνΠ. 16. I. Κογ. XIV. 25. II. Κογ. III. 13. XI. 20. II. Κογ.
Χ. 1. Ι& βίΐο» Ρ&νΐηβ . ..ϋβί &ηα &ηά&α£ί Γ&ίηΙίβ η&αηβ ϊιη ίη
ϊζνπδ ούτος εγώ Παύλος . . . δς χατά πρόσωπον μεν ταπεινός Ιν ύμΐν.
8ιτ. I. Τη. II. 17. — ΜΚ. XIV. 65. άη§αηηιιη ηηΐί&η αηάτναϊΓρί
18 ηρξαντο περιχαλνπτειν τό πρόσωπον αυτού, νβίππ' ο&βί,ο ίη 8,η(1ν&ϊτ1>}& = ε'ν προσώπω. Μ*. V. 16. VI. 16. Μι. II. 12. IX. 2. Χ.
32. XII. 14. XV. 39. II. Κογ. II. 10. V. 12. ά }. — II. Κογ. Χ.
2. οίά]α βί ηί &ηά\τ«,ΪΓρ8 δ&ΐΓ&αα (χ&η&ίη&ί . . . δέομαι τό μή παρών
9αρ$ήσαι τ<η πεποι&ήοει . . .. Βπτ. I. Κογ. Χ. 11. XIII. 2. 10. 6τ. IV.
18. α
— V ρΜηοδΙί έη,δονό: II. Κογ. IV. 17. ρ&ΐΛ α η (1 ν αϊ γ ρ ο
τό παραντίχα. — Κ. VIII. 38. ηϊη »ηά\ν&ΐΓΐ)ο ηϊη απανταίΓρο
ούτε ίνεστώτα ούτε μέλλοντα. — ΜΙ. XXVII. 61. δίΐαηιΐβίηδ &η ά ν&ί Γ ρ ίβ
ραηιπια ηΐαίηα χα&ήμεναι απέναντι τον τάφου. Μίτ. I. 45. 8\ν3,8\ν6 Ϊ8
ίαρ&η ηί ωαηία αη(1αιΐ83ο ϊη 1>αηΓ§ ς&ΐβίρ&η ώστε μηχέτι αυτόν
δύνασ&αι φανερώς είς πάλιν είσελ&εΐν. 8ιύ. 3. VII. 10. XVIII. 20. —
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,Γ. VII. 26. αηάαιΐδίοα Γοάβϊρ παρρησία λαλεί. δνν.
XVI. 25.
29. — Χ. 24. φ[) ιιηβίβ αηά&ιΐβΐοα είπε ήμΐν παρρησία.
2. Μίζΐιοδί νβ δπι^Βΐϋ οαβονόηι ροιιζβ ν ΒυΙ>8ί^ιηϋνα &ηά&η&ΐιίϊ (οί. ηδπι. §6§βη [άβη] β,Ιίθηφ: Μί. VIII. 16. ίΐί ειαάαη&Ιιί^ α
ρ&η \?8,υΓ|)3,η3.ΐϊΐιηίΐ όψίας δε γενομένης. 8Γν. ΜΙς. I. 32. IV. 35.
XI. 11. 19. XV. 42. — Μΐι. XI. 19. Ιπρβ »η<Ι»η8ΐι<;ί \ν&ΓΪ> 8τε
δφε έγένετο.
3. ζβ πκΛ ρτοΐί 1^ } Ιίβ Ιωπια οοΓάοβη ίβδί; βπιγβΐθΐη ρίέίβΐβΐίγπι II. Κογ. IX. 13. πιϊΙίϊ1]3,η(1&η8 §αρ αηα τιίΐιαιιββϊηαί αηάαΐι β,ϊΐϊβ
ΪΖ\ν8,ΓΪ8 δοξάζοντες τον &εόν επι τή υποταγή της ομολογίας ύμών.
8γυ. I. Τΐπι. VI. 12. 13. — II. Κογ. III. 8. Ιυαπνα ηβϊ ιη&ΐδ βηάβ&ΐιί,ϊ αΐιπιΐηβ τίναΪΓρ»ϊ ϊη \νυ1ρ3.ιι? πώς ονχϊ μάλλον η διακονία τον
πνεύματος ίσται έν δόξ-η; 8Γν. ΒΛ. Χ. 45. Π. Κογ. IV. 1. V. 18. VIII.
4. IX. 1. 12. 13. XI. 8. Ε. IV. 12. ΕΉ. Π. 30. — Μί. V. 25 (ΐ!»ϊ)
8α δίαπα ρυΐτ »1§ΐΙ)αϊ &η<11)8,Ιι(;8,*) μήποτε ο κριτής σε παραδώ τω
νπηρίτν. 8Γν. ΜΚ. IX. 35. Χ. 43. XV. 54. 65. .1. VII. 32. Κ. XIII. 0.
II. Κογ. ΙΠ. 6. VI. 4. XI. 15. 23. &
ό. — Ε. IV. 16, αΐΐ ΙβΠί
§αΙϋορ ϊαΐι βα^ίΐΐι&ϊΐϊρ Ι>3.ϊγ1ι &11οβ ρ.\νΐ88ίη8 αηάδί αΐάϊ 8 παν τό σώμα
σνναρμολογονμενον και ανμβιβαξόμενον δια πάσης αφής της ίπιχορηγίας. 8γυ. Γϋ. I. 19. — ΕΉ. IV. 16. αηάα^ΐζη ηιί8 ϊηδίΐηάϊάβάιιρ
τήν χρείαν μοι έπέμψατε. 8τν. 6. XII. 13. II. Κογ. XI. 8.
4. ζθ πιΛ οΙ)Γ&οβη ]Θ81 ρτοΐϊ Ιωπια δωγβίβπι ηβρΓίίΙβΙβίΣγπι:
II. Κογ. II. 6. &αη&1ι ραηιιη& ΒΛναΙοϊΙίίΐιηπια αηά&οβϋ ρ&Ια ίπιπι ηιαη&§ϊζίΐπι ικανόν τώ τοιούτα» ή επιτιμία αντη ή υπό τών πλειόνων. I.
ΤΤι. II. 15. ραϊβΐ β,ΐΐαϊιη πΐίΐηηαπι αηάαηβϊριιηδ δϊηά (τών πάσιν
άνδρώποις εναντίων). 8πτ. Κοί. II. 14. — II. Κογ. II. 7. ρ»1» αηάίΐηβϊρο τουναντίον. — Ιι. XVI. 15. ΙΐΒ,Ια Ιιαυίιο ϊη ιηαηη&πι α η <1 α 8 β Ι
ίη αηάνναΪΓ^» βΐιρβ τό έν άν&ρώποις νψηλόν βδέλνγμα ένώπιον τον
9εοϋ. — Τϋ I. 16. & η ά α δ θ Ι] αϊ τνΐδ&ηάίΐηΒ βδελνκτοϊ δντες (οΛροπιΐ ίδουοβ). — Ιι. XVIII. 3. ίΓατνβϋ ιηΠϊ 8,ηα αηάαδί&ρ,)ίΐ πιβϊηαπιιη& έκδίκησόν με από τοϋ αντιδίκου (οά-ρΰπίβ) μου. 8ι·ν. I. Κογ.
XVI. 9. Γϋ. I. 28. — Μί. V. 25. δ^αίδ \ναϋα 1ιιΐ£)ίΐιΐ(1δ &ηά»8ίίΐυΐιι
ρβΐηηηιπι& ί'σ&ι εννόων τω αντιδικώ σον. — 81ί. VI. β. ιι η - & η (1 - 8 ο 1ί
ϊζ\νΪ8 υηάΓβά&η υια§ Ιίΐιηρί (πτβίιιΙηΜΙβπι νοϋίδ ρΓαββοΓΟ ροΐβδί οο§ηίϋοηθίη.)
*) ΥβαΙτ α η (I I) α Ιι ί 3 <11β 'ν\!'αοΐΓθΓηαβ1η α ϋϊβΓβη&ίΐΓΐΐίΐ (Καίιη, 8ο1ι1βίε1ιβΓ,
ΙίβίίΓ. I. 471.) 8ΐιι5ί ρο1ί1ίί(1ίΐΙϊ ζ& ρϊβπιέηιι βαΐΐκΐίθΐιο αιηϋβοΐιΐΒ (οί 3.
δοηιηΐάΐ, 1. ο. Καίιη Ζίί. XXVI. 8Ιγ. 25. ροζη.).
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§ 44. 5. ζβ Γαοη άνο,)! ρι·οΙί (οϊ 1ί) δοοέ νζ£)βπι οβίίοί 8β ροίΜνέ :
Ιι. IX. 51. ΐη ρ&πιπιβΐ υδίιιΐηοάβάηη ύα^οδ αηά&ηηπιίαΐδ (βηίββββηηαηηΐθ) 18 εν τώ συμπληροΰσ&αι τάς ημέρας τής αναλήψεως αύτοΐ.
8Γν. Κ. XI. 15. I. Τΐιη. I. 15. IV. 9. — Τΐί. I. 9. δίωίαρραη αΐρΐδΚ&αρηδ \νΐδαη <αηάαη6ΐηβί£8 οΐ ΙίΠδβίη&ί ννίΐυι·ι1Ϊ8 ί,π^νϊβ δεΐ γαρ τον
επίσχοπον είναι άντεχόμενον τοΰ κατά την διδαχήν πιστοϋ λόγου. —
ΚΙ. IV. 15. ΐη τ&ρϊοη §Ϊ008 ,μη αηά&ηβιηΐδ ίΣί λόγον δόσεως χαι
λήψεως. — I* IV. 24. ηϊ β,ΐηδίιαη ρπιυίβΐ,β β,ηάαηβηΐδ ΐδί ΐη §α!)8.υι·ρ£ΐϊ
δβΐη&ΐ ούδεϊς προφήτης δεκτός ίστιν εν τή πατρίδι αντον. Βγυ. I*
IV. 19. II. Κογ. VI. 2. VIII. 12. I. Τΐπι. Π. 3. V. 4.
6. ίβ πιοη άβ]θ 8θ ο αϊ ν β Ι ο υ ζ& ]ϊηγ: II. Κογ. I. 9. δΐ11)»ηδ ΐη
ϋϋδ δΐΐο&ηι &ηάαη»ίί ά&υρ&ηδ η»οαΐ(Ιβάαπι αντοι εν εαυτοΐς τό άπόχριμα τον δανάτου ίσχήχαμεν. 8γυ. I. Κογ. IX. 3.
VIII. 6. —
Ιι. II. 47. πδ^βϊδηοάβάαη εΐΐίΐΐ &ω& 9,η<1&\ναηι·ά}&ιη ΐδ εξίσταντο
πάντες επϊ ταΐς άποχρίσεσιν αυτοί. 8Γν. Ιι. XX. 26. «Γ. XIX. 9. —
II. Κογ. VI. 13. ρβΐ» δαιηο αηάαΐα ηηΐ ηπ-ηπιη&ΐρ
]ΐΐ8 την αυτήν
άντιμισ&ίαν πλατύν&ητε και ύμεΐς. 8ΐΎ. Κοί. III. 24. I. Ίϊπι. V. 4.
— ΜΙ. XXVII. 6. »η<1&\ν»ΪΓρί 1)1ορΪ8 ΐδί τιμή αίματος εστίν. 8Γν.
ΜΙ. XXVII. 9. — I. Τΐπι. II. 6. δη §ΐοαηά'δ βΐΐι βΐΐοαη αηά&οίΐϋΐιΐ
ίαιίΓ αΐΐαηδ ο δούς εαυτόν άντίλυτρον ύπερ πάντων.
7. ροάΐβ δίονβδ ηναζονάηί ζρβίη^ πιοη πιγδίΘηβΐΣ : Κ. XII. 1.
υδ^ίοαη Ιθϋεα ΐζ\ναπι βαηά ... βηάαραηίίΐηα 1)1οΜη8,βδυ ΐζ\ν&ι·αη» παραστήσαι τά σώματα υμών %υαίαν . . . τήν λογιχήν λατρείαν υμών.
8ιύ. I. Τΐπι. ΠΙ. 2. Π. Τΐπι. IV. 5. Τΐί. I. 8.
8. α η ά* ζνπιοί ροίβιη δίονβ. ν οραΐί : Κ II. 32. Ιΐηΐιαρ άα » η άηηΐβΐη&ΐ ρίαάοΐα φώς εις άποχάλυψιν ί&νών. 8Γν. I. Κογ. XIV.
26. II. Κογ. XII. 1. 7. Ο. II. 2. Ε. I. 17. III. 3. II. Τη. I. 7.
§ 45. IV. .Τ.αΐίο δαπιοδί&ί,ηίΐ ρίβαΊοζΙο. η,ηοΐ νγδί^ΐ^β ββ οβίΐίβιη
ηιβηδ όβδίο, ηβζΊΐ 1>7 βγΐο δβ άοιηηίναϋ, α Ιο ν ρΐ&ΐηοβίβοη ζη.αδηέ οπιβζβη^οη. νά!ι& ρανο(Ιηίηο ρο,)ΐηΗ ,,ναοΐ, ρι·οΙΐα ζ&ηίΐΐΐα ; ίβη Μίζΐίοδΐ
0»1ίο ν όαδονβΊη αηάα-ηίΐηΐί, §θ§βη αΐϊβηά) ^β8ί. δίορον&Ιΐ λ Ιο ηβ]βη
ΙβπιροΓαΙηέ &1θ ί Ιοοαίηβ. .Τΐη&ΐί ηιοοί 8,οο«δ.ιίίνη, δθ ΙίΙβι^ηι }β<1ϊηχηι αηά 8θ βρο^'β, ρίβνηηγ ηίΛγΙ ηάζοι· ,,δίηβτονάηί," ίβηο2 Ιωηοβηι
νδαΐς }ϊϊ ηβηί ροπζβ ]'θάβη βοά, η^1)ΐ·ζ ϊβάη&ΐί ρ 1 ο ο Ιι α, ^(Ιηίΐΐί ί&Μέ
νβίδί ροοβΐ ρίβάηιέΐή, ρο ΙίίβΓ^οη έϊηηοδί άοραώηινδί δθ δϋτί.
— Ζηαέί Ιβάγ &ηά β αοοηδ.:
1. ηιίδίο (6α4 1)0(1 1>υ(ϊ ρίοοηη) ρι·οίί ηέπηιζ (οί ί ηέηιυ δβ
άίν&ίβ, ί. ).) ρ γ ί ηέωζ ηβ1)ο 1)1 12 θ ηέΐιοζ η6]Ηΐί>' ροΐιγί) δβ \)έϊβ (οάρονέάΐ 1ί οΐάζοβ \ϊ\ιάγΥ): Ιι. XIX. 4. (ΖαΙίΙίΛΪυδ) υδδΐ&ί^ αηα βηΐίΐΐί
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Καβάφη θϊ ^αδβίοί ίηα, ιιηίβ Ϊ8 αηά ρ α Ια ιηυηαϊάα ραΐτη^α^αη (Ζακχαΐος) άνέβη έπϊ σνκομορέαν ίνα ΐδ-η αντόν, οτι δι εκείνης η μέλλε
διέρχεσ&αι. II. Κογ. XI. 33. ίη δηοηοη α&αηαηδ νταβ αηά οατίΓ^δλναάάΐαιι εν σπαργάνγ εχαλάσ&ην διά τον τείχους (ρτοΐί ζάί ϊ. }.
ρ Η ζάι (Ιοίδ). — Μί. VIII. 32. πιη ςανταιίΓΜεάαη δίδ αΐΐα 80 π&ίτάα
αηά άτίαδοη ϊη πιαΓβίη ώρμηαε πάσα η' αγέλη των χοίρων κατά
τον κρημνού είς την θάλασσαν. 8ιτ. Μ1ς. V. 13. Ιι. VIII. 33. 8βπι Ιέί
ηαΐβζί Ιι. V. 19. ηβδίαίβαηάαηδ αηα ππ>ί, αηά 8 Ιί α 1 ] ο 8 ςαδαΐίάβάαη
ϊηα ίη ηΐί(Ι)αίηι άναβάντες έπϊ το δώμα, διά των κεράμων κα9·ηκαν
αντόν είς τό μέσον. (Οί. Ηοπι. κ. 559. λ. 64. (Ελπήνωρ) καταν
τικρύ τέγεος πέσεν.)
2. ηα ζα&ΐαάβ ίέίο ωίδίηί ρΐ&ίηοβϋ αηά δ αοοαβ. ν ρίβηβδβηόιη
δπιγδίυ υάάνά πιβΓίΙ&ο, ροάΐβ ηβηοί οο 8β άδ]'β, νβαΐι ίβη νβ τέβηΐ
αηά ραηα ΙαϊδΙ (= ρο ΙέΙο δίορδ, Ι. ί· Ιοαίο πιδΓου, ΙίπιΙο ζρύδοββηι), Ί&ϊ άοΐοζβηο ίβδί ροιιζβ άναΐΣτάΙ: 81τ. Π. Λ. άυρρβ ^αίβπηβα αηά ραηα ρίζβ 1 αϊ β( ί&π 1\νο8 §αη&πιηΐάα ν&ίηί(ίη)8 (ϊάβο
οοηνβηίβηίβν ηοπιπι νβ8ΐϊ{ξία δβουΐιΐδ βΐΐαπι άυαβ ηοπιίηανϋ Γβδ). 81ί.
V. ». αηάιιη ραηα ΙαίδΙ δΐίβΐπδ ΟΓηΙηαηάδ τναιινάΐδ €[8ρ (ββοιιηάιιιη
Ιιοο νβδΙϊ§ΐιιπι ρβΓδρΐοαο ηβπδ νβΓ&ο άίχΐΐ).
3. αηά δ α ο ο η δ. ζηαέί άο&υ, Μίζβ Ιίίβΐ'6 άφ δβ ι*οζνί]ί, ζαββ
]βη νβ Γόβηί αηά άαΐρ, ]εϊ άοΐοζβηο ροιιζβ άναΐη-άΐ;: Μί. XXVII. 15.
α η ά. άαΐρ ραη Ιν&φη ΜυηΙδ \να8 δ» Ιάηάϊηδ ίΓαΙβΙαη αϊηαηα 1>αηά)αη
κατά δε έορτήν εΐώ&ει ο ήγεμών άπολνειν ενα δέσμιον. — 8Γν. ΜΙί.
XV. 6.
§ 46. 4. αηά 8 α ο ο η δ. (βχίβηδϊνη^ηι) ζηαέί ρίβάηιβΐ;, ρο ηβηιζ
ββ άέ] βίίί, α δϊοβ:
α) ηβ]08,8ί.β]ϊ βοανίδΐγ" ρΓΟδΙοπ ΜΙ. IX. 26. ιΐ8Ϊά(1}α δα ιηβϊϊρα
αηά α 11 α 3 αϊ η α αϊ γ ρ α έξηλϋ·εν ή φήμη αντη είς δλην την γήν.
8γυ. ΜΙί. I. 39. XIV. 9. I,. IV. 14. 25. VII. 17. XIV. 23. XV.
14. δ. IX. 17. ΤαΚό Ιι. IX. 6, αηά α 11 πανταχού. Αηαΐοβίοΐίγ ίαΐίβ"
6. Χ. 18. αηά αϊ Ια αϊ ι* ρ α κ&Ι&ΐρ άπιη]α8 ΐζβ ί»η »ηά αηάίηδ
ηιϊά]ιιη8&ι·(ϋδ \Τ8,ιΐΓά& ίζβ
πάααν την γην έξήλδεν ό φ&όγγος αντών
καϊ εις τά πέρατα της οίκονμένης τά 0ηματα αντών. (ΟΙ^Οβ,ΐ'η&ιΙί ϋ^ΐο
βγ υηί ίΐηάΐηδ.)
1)) ιηηοηοδί ρϊβάπιβία ηβζίν^οη: Μί. XI. 1. Ι&ίδίηη 3αη ιηβι·]ίΐιι αη(1 β α α γ ζ δ ίζβ διδάσκειν και κηρνασειν εν ταΐς πόλεσιν
αντών. — Ιι. IV. 37. ιΐ8Ϊ<1(Ι.ΐα πιβηρα ίΓβιη πηηια <αηΛ ίΐΐΐαηδ 8ΐα(1ίη8 έξεπορενετο ηχος περϊ αντον είς πάντα τόπον. 8ΐΎ. Ιι. III. 3.
VIII. 1. IX. 6. Π. Κογ. VIII. 18. ΤΪΙ. I. 5.
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ο) πιηοηοδί ρϊβάπιέΐά ζίν^οη : Ε. IV. 6. αΐηβ §ηρ ^α^ι αΐία αΐΐαίζβ,
88.ΘΪ τιίβτ αΐΐαΐπι }&\ι Άπά α 11 α η 8 ]αη ΐη αΐίαιη ιιηδ «5 #£ο? χαϊ πα
τήρ πάντων ο επί πάντων, υ δικ πάντων χάί εν παοιν ήμΐν. — Μΐι.
I. 28. ιΐδίάφα ιηβηρα αηά αΐΐαηδ ΙηδίΙαηάδ εξήλ&ε ή άχοή εϊς ολην
την περίχωρον.
Α*
§ 47. Ρδνοάηί ρΐαίηοδίί α I ζηαέί οΙίζΙίΟΗί α ηί^α^όΐιο ρίβάπιβίιι
(= ρΗ, υ, οΐίζβ).
I. V ρίίδίονθέηβ" ρΐαΐηοδίί αϊ ν ζαοηοναηόιη βοΐδΐίόπι ίβχίιι
ηβωά άοΐίίαιίιι. νβ Ιπιβδί ηαδίΣνΙα 8β ίϋΐπ-αΐβ: Ε. IV. 8. αΐ-ιιη-βαί
£1008 ιηαηηαιη εδωχε άόματα τοις άν&ρώποι,ς. — Μΐί. XIV. 44. αΐιιη-ραη-^αί δα 1β\ν]3,η<ΐ8 ΐιη οαηιΐννοη δεδώχει δε ο παραδιδονς
αυτόν σύσαημον αύτοΐς. — I. Κοι\ XIV. 23. αί-υ ρ -ραη-8α££αηά
ϊηη ϊαη υη\νβΪ8αί είσέλ&ωσι δε Ιδιώται.
II. ^1ω ρΓΕθίίχ δάηιζβηο δβ δίονβδγ αϊ ]βνί δβ νβίπιϊ οαδίο,
αΐβ ζάά δβ, ζβ νβΐηιί ωηοηο ροζβγίο ρήνοάηί ναηγ, ηοΙ)ο£ ζηιΐδία δάπιζβηίηγ 8 α Ι ρίβΜάά&ϊί ϊβοΐία δίονβδα ρΐΌδία, α Ια&ό ζηιιβία 1ι ιίΓαίο]δίπια οζηαοβηΐ νζίαηπ άβϊβ ηζϋο ]βδ1β άπιηβηο ρΐΌδίίθάΙηι. V ηόΐίίβι·γοη ρϊίραάβοη ροάοοά δβ, ζβ α Ι- Ιοίίΐω ζηιοοίι^β δίονβδο ρι·οδΙό.
Α) δίονβδα δ α Ι- δάπιζβηα ρούηιέΐηά ζηαέί
1. ν ρύνοάηί ρΐαΐηοδίί ρΓαββχα Ιίΐϊάηό άίβηί η α ο 1 ί ζ 1< η ηύοβίιο
(1)βζ ροάΐΌΟίκρίηο ιιάάηί ιηίδία, }βί υπίβηο οοηίβχΐβιη) : ΜΙς. XIV.
70. ραί αΐβίαηάαηάαηδ οί παρεβτώτες. 8ιύ. Μΐί. XV. 35. 39. —
Ο Μίζίωβί,ί όαδονό: Μΐί. IV. 29. αίίδί αδαηβ παρεβτηχε 6 &ερισμός.
δητ. II. Τίνα. IV. 6.
2. Αηϋοίραοί οΐΐβ άοβαζβηέΐιο ί&6 Μίζίωβί Ιηι ρϊβάπιβίιι ρΚ
δίονβδβ ροηνοα: ΜΙ. IX. 14. ραηιια αΐίάάϊ βάυη δϊρο^οβ «Γοηαηηβδ
τότε προσέρχονται οί μα&ηταϊ Ιωάννου. — Ιι. ΙΠ. 7. (Ιιι ραίπι αΙβα§βαηάβίηι πιαηαββίπι τοις Ιχπορευομένοις όχλοις. — 8ι*ν. Μί. XXVI.
73. — Ιέ. XVI. 21. ηιιηάοδ αίΓίηηαηάαηδ οί χύνες ερχόμενοι. —
Ιι. XX. 1. αΐδίορυη ραί §ιιο\)αιΐ8 Ιπεοτηβαν οί αρχιερείς.
Ρτοδίβωιι δίονββιι ίβοΐίόιηη §οΙδ^6 δ α Ι βιίπιζβηό οάρονίάαΐίο δϊοβ
νδυάβ ραίΓηβ ρΓοζΓαζ^β οΐίζβηί, αΐβ ρίβοβ &ί ζάα δβ υγύ ]βη ζναοαηοναοί: ^. XII. 30. ηααηραηαη ηϊ αίΐά(1]α ΙυβΠα ίβ οΰπω ίληλν&ει
ή ώρα αύτοϋ. 8γυ. Μΐί. II. 18. XI. 13. XIV. 66. — Μΐί. XIV. 42.
δα Ιβ^'αηάδ ηΐϊΐί αΐηβΐυϊάα ο παραδιδονς με ηγγιχε. 8Γν. β. XIII.
12. — Ζνΐάδΐβ ραΐνηέ ΙαΙο ρΐαΐηοδί ]βνί δβ ν ρϊβνοάβοη ϊβοΐι^εη ραΓϋοϊρϋ λογ., α ζβϊηιβηα
δβ ίαηηβ 1{ οηάοαοίηια ά^ΐ-: Ιι. XIV. 10.
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αίςαςςαπάδ αηαΐίαιηββί πορεν&είς άνάηεβον. V. 7. βΐ αΐϊά^β(Ιθϊηα Ιιϋραη ίζβ τον ελ&όντας ανλλαβέσ&αι αντοΐς. 8ι*ν. Μίτ. XV. 1.
— Κ πΝηιιΙοβΜ ΙίΛίο Ιύΐιηθ 8β: Ι. II. 38. 8ο1ι 1>ίζη.ϊ Ιυβϊΐαί α ί δ ία η(ΙαηιΙβϊ αηάΐιαϊΐιαίΐ. Ιτααμη αντη αντή τή ώρα επιστάσα άν&ωμολογεΐτο τω χνρίω (ρ Η δίοπρίνδί οηνάϋΐα) ΜΙε. V. 27. αΙ§αβ§αηά6Ϊ
ίΐΐΐαϊί,οΐί ν&βΐϊ&ί Ϊ8 ελ&ονβα ηφατο τον Ιματίον αντον. 8ΐ"ν. ΜΙ. V. 24.
— ΓιιΙαπιηι ορβαηο ίι&Ιο : ΜΙ. IX. 15. ΐρ &ί%&ξ£β.ηά ά&%05 εΚενσονται δε ήμέραι. δητ. Μίτ. II. 20. — II. Τπη. III. 1. αΐβα^βαικί }βι·&
ενατήβονται καιροί.
3. ^α1ί νβΐϊοβ α Ι- πιοοί 8νοα ροΙαοΜο, ραΐΐ'ηο ηβϊΐέρβ ζ ί,οΐιο, ζβ
1)1ίζ1ί08£ α Μίζθΐιί Ιίχν^'ί νγϊ&άϊβηγ }βδ1;έ δουζηαόηγιπ ρι·αβηχβηι άτιιη^πι
(Ια-:*) Κ IX. 42. ηαιώραη ά ιι α I &α88αη<1ϊιι ίηιιιια Ιτι δ£ προαερχομέ
νου αντον. 8ι·ν. Μί. V. 25. IX. 20. Μΐι. I. 31. Χ. 2. XII. 28. Ι,. VII.
14. VIII. 24. XX. 27. — ΜΙί. VI. 53. άυαίδηηνιιη προβωρμίΰ&ησαν. — Μΐί. Χ. 17. άιιαίΓΪηηαηύβ προαδραμών. — Ιβάηοιι <1η
ροΐοζβηο αάνβι-1)ία1ηβ : Ιι. VIII. 44. α I ζ α ρ^αηάβϊ <1ιι αΛανο προσελ9-ονβα οπιβ&εν.
§ 48. 4. δίονβδαδ α Ι- δάηιζβηά ζηαοί άίβηί ν Ηϊάα (δίαΐόπι ηβΙ)ο
νζηϊΐίΐόηι ζ άο&οηαηόηο πιοηιι) ηα Μίζΐίΐι ρϊβώηδίυ, ]βηζ ροάτο&ηβμ
]βδΙ υιχβη:
») ρι·0δ1γπι άαΐϊνβηι: Μΐί. XIV. 47. ϊρ αίηβ βιιπίδ ρϊζβ αΐ3ΐαη(1αη(1αηθ ϊιηηια «$■ δε τις των χαρεστηχότων αντω. — Κ.
VII. 18. ^Π]αη αΐΠ^ϊρ- ηιϊδ τό δεϊειν παράχειταί μοι. — Ε. VII.
21. τα ΐ 3 αΐϊδί ιιΙ>ϊ1 εμοί τό χαχόν παράχειταί. — ΜΙ. XXVI. 69.
άυαίϊ<Ι<1]α ίηιιηα προσήλ&εν αντω. 8ιύ. ΜΙ. VIII. 5.
λ») ναζβου ρϊβάΐοζίωνοιι ηβΐίίΐν δρο]βηοιι ϊ 8 ρΓίδΙονβοη^ιη αιΐβηίιη: Ιι. IV. 39. αίδίαηάαικίδ αίατ ϊ)& εχιστάς Ιχάνω αντή$. —
ί. VI. 16. αίίάά]βι1πη δϊροη|οδ ϊδ αηα πιαΓβίη χατεβηβαν οΐ μαϋ~ηταϊ αντον ίχϊ την θάλασσαν. 8ΐΎ. Τα. III. 22. — I*. I. 35. (ίιιΐιιταΐηβ) αηηια \νβϊηδ αί^α^ϊρ αηα ρυΐί χνενμα αγιον εχεΧείσεται
ίπϊ αέ. 8ι·ν. Μΐί. I. 10. — Ιι. Χ. 9. αίηβίνκία αηα ΐζ\νϊδ ρίαάαηςαπϋ
£ΐιρδ ήγγιχεν £φ' ύμας ή βασιλεία τον &εον. 8Γν. I. Χ. 11.
όαδίο νγδίίγίύ δβ ρίβάΐοζίία βπιγβΐθΐη δουζηαοηά άα, ηα ζάΜαάέ
ΜβΓό νγδνέΐΐπίβ 8β ζα]ίαιαν7 δίειιΐβΐί, 2θ ρο δίονβδβ δ αί- δάηιζθηόιη
ηϊΐίΐΐβ ηβηί αϊ ν ρΐαίηοβίΐ ρίβάΐοζίίονό οραΐίογαηο. — ΜΙ. XXV. 39.
αΙΐ(1ά3θ(1ιιιη άυ ριιβ ήλ&ομεν πρός οε. 8Γν. ΜΙί. V. 15. VI. 27.
XII. 18. 3. VII. 50. VI. 17. XII. 21. I. VIII. 19. XVIII. 3. — ΜΚ.
XVI. 2. αϋΑ^βάυη (Ιιι ^αιηπια Μαπνα έρχονται επι τό μνημεΐον.
8γυ. I. ΧνΠΙ. 14. — ΜΙ. XXVII. 58. αί^δδ^ <1ιι ΡβϋαΙαα «ροσ*) Υίζ 8ΐΓ. 0. ροζη. *)
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ελ&ών τω Πιλάτω. δΐΎ. ΜΙγ. VI. 25. XIV. 45. Ι. IX. 12. — I. Τίηι.
VI. 13. (ΙΐΌρΐοΙίγ) ^οαί Ιυαβ αϊ αί^αβ^αϊ (Ια Ιιαϊΐαΐιη νταοπίαιη εΐ
τις μη προσέρχεται νγιαίνονοι λόγοις. — I,. VIII. 47. αύάΐ'ΐαδαπάβ ϊ
άα ΐπιιηα προσπεσοϋσα αντώ.
Μιωο άα ίβδίό ϊ ρϊίβίονίία ]β8ΐ: ^. XVIII. 29. αίίάάία υ Ι
Ρβίΐαίιΐδ άΊι ϊΐη εξήλ&εν ο Πιλάτος προς αντονς.
§ 49. Ρι·08ίό οΐίζβηί δηιίδβηο 8 ηάζοι·θΐιι ροΐιγβα άο νηίίϊ·
α δϊοβ ροηγο ίβηίο οζηαέβη:
α) άπιηγπι ρι·αβηχβιη ϊηη: Ιι. XIV. 23. ηαπρβί ίηηαί£α{ϊ£αη
άνάγκααον είσελ&εΐν. δπτ. Μί. IX. 25. Μ&. V. 39. VI. 22. I. Κογ.
XIV. 23. 24. I,. VII. 45.
6) ρνβάΊοζΙίΟΐι ίη: Μΐί. XVI. 5. αί§α£8αη(ΐ6ίηδ ίη ραία Μαίτν
είσελ&ονσαι είς τό μνημεΐον. 8ιύ. Μΐί. III. 20. XI. 15. Ιι. I. 9. VII.
36. 44. VIII. 23. «Γ. XVI. 28. — Κ VIII. 26. α I ίαπάβάαη ΐη β&νίϊ
ΟαάάαΓβηβ κατέπλευσαν είς τήν χωράν των Εαδδαρηνών. — Μί. IX.
1. αίδίβίρ,ηάδ ϊη δΜρ εμβάς είς τό πλοϊον. — I. Τϊπι. III. 6. (ίΐΌρίοΐιγ) ϊοαΐ αιιΛο ϊη 8 ία α α αίάΐ'ΐιΐδαί ίνα μή είς κρΐμα έμπέσγ.
8γυ. I. Τίω. ΠΙ. 7. VI. 9. 81ί. II. ο. — Νβη. VI. 16. αίώ-αυβ α^δ
ίη αιΐδοηα ίζβ. Ο ροΐιγοιι βΙιογη. (Ιοίύ: Ε. IV. 9. αίδΐαΐβ ίαατρίδ
ϊη υηάαηδίο αίιφοδ χατέβη πρώτον είς τα κατώτερα της γης μέρη.
— Όνέπια ρΐΌδίϊβάΙίγ : ΜΙ. VIII. 23. ΐηηαίβα^αηάπι ίωηΐίΐ ϊη δΜρ
εμβάντι αντώ είς τό πλοΐον. 8ιύ. Μί. VIII. 5. XXVII. 53. 3. Χ. 1.
ο) ίϊηοιι ρΓβ<Ι1ο21ιοιι ηθΙ)ο ρίίδίονίτοιι : Ιι. XV. 25. αίϊιΐάϊα ηβΐυ
ΓΛζη ηγγισε τ-η οΐχία. — 81ί. I. α. ιιί (Ιαιιραιιβ αίάπίδΐιη δίαοα (δαί)
ηιοΓίΐδ οβοϊάθπιηί ΐυάϊοϊιιπι). — Ριΐΐρ. II. 30. ααά άαυρα αίηβΐυϊάα
μέχρι θανάτου ηγγισε. — <Γ. XIX. 4. & 11(1(1)0, Β.&Τ& 11 ί Ρβϊΐαΐΐΐδ
εξήλ&εν πάλιν εξω ο' Πιλάτος.
5. Τα&6 ν^οΐιοάϊδίβ (δΐΐϊ ρανοά) πιοίπι ρπ δίονβδβοη β αί- βάπιζβηγοη ΐϊγνά ρίβδηβ,μ οζηαοβηο, α βϊοβ
α) ρανοά" ροηγοα νοάοΓονηέηο ρϊ·θάΊο21ωιι αί: Ιι. XVII. 7. αί£&%%&ηϋα αί ηαϊ^&ί είσελ&όντι εκ τον άγρον.
I») νγοηοαιδίδ ροηγοιι Ιιοίπιόηο (βηοΓα άοΐα) ρϊβάΊοζΙίαππ αί
α ιΐδ: Μί. XXVII. 42. αίδίβί§αάαυ ηιι αί ραωιηα §α1§ία καταβάτω
νυν από τον σταυρόν. 8ιύ. Μίτ. XV. 30. 32.
Ροζη. Μΐπιο αί δπιει· δηοΐ'α άοΐύ οζηαοβη ϊβδίέ ρϊίδίονίίοιι άαΙαρ: Ιι. IX. 37. άαΐαρ αί§α§§αη(1ίηι ϊιη αί ίαίι-βΐιηΐα χατελ&όντων
αντών από τον όρονς. 8γυ. I. Τη. IV. 16.
ΡΓΟδίγηι άαΐαρ οβζ αί: ΜΙ. VIII. 1. άαΐαρ ραη αίρ^αηιΐϊη
ϊπιπια καταβάντι δΐ αντώ. δΓν. ΜΙ. VII. 25. 27. Μΐί. IX. 9. I. VI.
17. XVII. 31. XIX. 5. 6.
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ιΐ8: «Γ. VI. 50. ηΐ&ϊίδ δβ,βϊ υβ ηίηιΐηα &ίδί£ίί§ άρτος 6 Ιχ
τον ουρανού χαταβαίνων. δΓν. ^. VI. 33. 38. 41. 42. 58. — Ι. IX. 54.
(μραίιηα ίοη Λίβα^βαί υ δ ηίηιϊηίΐ? εΐπωμεν πυρ χαταβήναι από τον
ονρανον;
Ροζη. ΡΗραΛγ ίγίο (8 α β) ραίι·ηβ ζαδβ υ1ί&ζιΐ)ί βπιίδβηί ρΐΌΒΐέ
οάΐαΐίχ 8 ροϊιγββπι ζθ νηϊίι-α νβη.
§ 50. Β) ΡτβάπιέΙηίί δίονβδα δ αί δάπιζβηά ζηαύί:
1. 8 ρΓΟδίγπι άαίίνβπι (οίΐβ) άοίγΐί: Ι<. XVIII. 15. 1>βπιη (Ιιι
ίιηηια βανηα βί ίιη αΙί&ίίοΐΣί προσέφερον αντω τα βρέφη ίνα αντών
Ζπτηται. 8γυ. V. 13. VI. 19. νΠ. 14. 47. νίΠ. 44. 47. Μΐί. I. 41. III.
10. V. 27. 28. VI. 56. VII. 14. 33. VIII. 22. Μί. VIII 3. 15. IX.
20. 21. 29. II. Κογ. VI. 17. — ΚοΙ. Π. 21. ηΐ «αίΒηΒ,ι-ρ^ίδ μηδε
(γεύσ-η) 9-ίγ^$. (Ρίβώηέί ν ίοπιίο ρϊίραάό ηβηί ,)πιβηον£η, αΐβ βηαάηο
8β άοιηγβΐί).
2. 8 &οοιΐ8αί,ϊνβιη δΐίοι-ο νζάχ ραίπιό ρϊίΜίζβηί ρίβοΊηοΐη
1ί ,ίϊηέηιυ, ]βηζ βυί ηβηί ηβοο ^βδί ροάΓΟοηέμ οζηαόβη:
α) 1)θζ ροάΐ'οοηβ,ΐδίηο οζηη,οβηί ηιίδία (Ιβάα άαίίνβηι νζάάίβη^δίΐιο
ρϊ·6ΐ1ιηέΙιι :) Μΐι. III. 13. αίηαίη&ϋ ραηζβΐ \νΜα προσκαλείται ονς
η&ελεν. 8ι·ν. Μί. Χ. 1. Μΐί. ΙΠ. 23. VI. 7. VIII 1. 34. Χ. 42. XV.
44. I. VII. 19. XV. 26. XVI. δ. XVIII. 16. XIX. 13. — I. Κογ. VII.
24. αίΐ&ρορδ \να.8 Ιχλή9η. 8ιύ. Ε. IV. 4. — Μΐί. IX. 35. αίννορίίΐα
ρίΐηδ ί\να1ϊί ίφώνησε τον$ δώδεκα. δΐ'ν. Χ. 49. Ιι. VI. 13. XVI. 2.
ί. IX. 18. 24. — Μί. VIII. 4. ριΛ Βϊΐοαη αίαυςβΐ βηά,μη αεαντόν
δεΐξον τω ίερεΐ. Βτν. XXVII. 53. Μίτ. I. 44. IX. 4. XVI. 9. Κ IV. 5.
V. 14. VI. 47. XVII. 14. XX. 24. 3. Χ. 32. I. Κογ. XV. 5. 7. 8. Εί.
11. 7. I. Τίιη. III. 16. Τϋ. I. 3. 8ΐ£. ΙΠ. α. — Μί. VIII. 4. α ίο α ΐ γ
βίρα «ροσένεγχε τό δώρον. ΜΙς. VI. 28. £ΐΙθ£ΐΓ ραία ηαυΙ)ΐρ ήνεγχε
τήν κεφαλήν. 3ιύ. Μ1ς. XII. 15. 16. Μί. V. 24. IX. 32. II. Τίιη. IV.
13. — Ιι. V. 14. αίοαίΐ' ΐπιηια £γεπι ρϊζαϊ ρ,ηΓ&ϊηβίηαϊ προβενεγχε περί
τον χα&αριομον σον. — Τϋ. I. 5. ίη ρϊζβ βί |\ν&ηαία αίβ&πιϊηΐϊ&ϊδ Ινα τα λείποντα ίπιδιορ&ώσγ. ν^Ιοζϊίί Ιζβ ί&\ί, ζβ »ί- τα& ρΐαίηοδί Βάο ΐίδίό πιίι-γ, ροηόΐίυά," ^Ιςο έ. ροηερι·&νίίϊ ηβοο ΐ: άο-ρΐηϊΐϊ,
ά ο - ντδίίϊ. — Ι. IX. 42. α,Ιξ&ί*) ϊιια αίίίη ίδ άπεδωχεν αντόν τω πατρϊ
αύτοϋ. 8Γν. Μί. V. 25. XXVI. 2. XXVII. 18. ΜΚ. I. 14. Χ. 33. XV.
10. 15. Κ IV. 6. IX. 44. Χ. 22. XX. 20. I. Κογ. V. 5. XIII. 3. XV. 3.
β&1. Π. 20. 81ί. V. ο. VI. &. Ροάοοηδ Κ IV. 17. &ί8ΪΙ)8.ηο8 νβδαη
ϊπιιηα οοΐίοδ επε&όδη αύτω βίβλιον. — Ι. XIX. 15. ρ&ίηΐθί &1βίΐί
*) 81ονβ8ο αί-βϊ&η,η πιά νγζη&ιη ροιιζθ ζηιοοηδη^, ηο)ί&8ΐδίί νθ βιηγβία οάβνζ-(1αίί. (I ρΓ03ίό ίιδόναι ο άοπιόβηί ρϊβίοζβηο ζΐιηβΐλ ζπιοοηδη^ηι
8,1-§ίΙ>αη.)
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1)8,18, 8Ϊ1αΙ)Γ οϊς εδωχε το άργύριον. 6ι:ν. ΜΙί. IV. 11. VI. 28. XI. 28.
XIV. 44. 3. V. 22. 36. VI 65. VII. 22. XII. 49. XIII. 15. XVII. 2.
4. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 14. 24. XVIII. 9. 30. XIX. 11. Κ VII. 15. VIII.
10. IX. 1. Χ. 19. XV. 29. XVIII. 32. XIX. 13. (Μ Π. 9. IV. 15.
Εί. I. 22. ΠΙ. 8. IV. 7. 8. 19. Π. Κογ. VIII. 5. Χ. 8. XII. 7. — ΜΙί.
XV. 36. β&Ηυαηι ςϊπιαϊιι Ηβΐϊ&δ 8, 1 & α Γ) α η ϊηα. ΐδωμεν εϊ έρχεται Ηλίας
χα&ελεΐν αυτόν. — ί. V. 4. ίΐΐπ&ηϊρ ρο ηβ,^α ΐζ\ναι·α (Ια ίίδΐίοη χαλά
γατε τα δίχτυα υμών είς αγραν:*) Κοί. IV. 1. Ληαδδϋ ρβνπβαπί 8,1Ιίΐιηαίρ Ισότητα τοις δούλοις παρεχεσ&ε. — Μίτ. I. 15. αΐηβΐυϊάβ,
βίΐ£ ρίαάαηξ&πΐί βΐφδ ηγγιχεν ή βασιλεία τον &εον. — Κοί. I. 28. βϊ
αΐδα^&ϊηια &11 ηιαηηβ ίαΙΙ&ΛνΐΙαη ίνα παραατήαωμεν πάντα άν&ρωπον τε'λειον. (8Γν. ο. ροδίανϊΐϊ ηέ|α1ί6 άίΐο) — 3. VI 44. ηΐϋαΐ &ί\&
αίρϊηδϊρ ίηα εάν μή ο πατήρ έλκυση αυτόν. — 1ι. XIX. 30. αηιΐΜηά8,ηά3.ηδ ϊηα αΙΙίυηΐρ λύααντες αυτόν άγάγετε. 8ι·ν. XIX. 35.
Μ*. XI. 2. 3. νΠ. 45. 46. 81ί. VIII. 8. 1). — Κ XIX. 15. οϊρβ αΐναηάίάα δΠϊ αίΐΓβ. εν τω επανελθ-εΐν αυτόν.
§ 51. 1>) 8 ροάτοοηφίπι οζη&οθηίηι ωίβΐβ; α. δίοβ πιίδίο οζπαοβηο
α) ρϊίδίονίίοα ηβΐιο ιίπιη^ιη ρι-αβηχθω : ΜΙί. VIII. 23. &ίΙζ&Ϊ&χιΛβ ε η & η&ηάιΐηδ δβίηοδ ίι αη επι&εϊς τάς χείρας ούτω ίπηρώτα.
— Ι>. XIV. 21. Μΐηά&ηδ ίαΐι ηαΐΐαηβ &1ίϊαη ηίάι·β χωλούς χαϊ τυφ
λούς είσάγαγε ωδε. 8Γν. I/. IX. 41. — 3. XIX. 4. 8,11 1 υ η α ΐζ\νΪ8
ΐηπ, αί αγω ύμΐν αυτόν ίξω. — 6. Χ. 6. ραίϊδί ΧτϊδΙυ άαΐαρ &11ϊιι&3,η τοντ ίστι Χριστόν χαταγαγείν. — Κ V. 18. 19. δοΜάβάυη
Ιυ&ϊνα ΐηβ. ίηη8,(;1)βι·Θίη& ίζήτουν αυτόν είσενεγχεΐν. — 3. XVIII.
17. &1 Ια ιι η ΐηη ΡαϊΙπι εΙσήγαγε τον Πέτρον. 8Γν. 1>. Π. 27. —
Μίτ. VIII. 6. ΰΧξ&ϊ δϊρο^βιη, βί α11&δί(ΐ6(1βίηίΐ Γ&υι· ίδίδου τοις
μα&ηταΐς, ίνα παρα&ώσι.
β) ρίβάΊοζΙίον^πι ράάβπι: Μι. IX. 18. βίΐββθΐ η&ηάα ρβϊηβ, α η α
ϊ}& ίπί&ες την χεΐρά σου έπ' αυτήν. 8Γν. ΜΙί. XV. 17. — Μίτ. XV.
22. α Ι Ιαυηιιη ίηα α η α ΟΕΐιΙςαιφα, δί&ρ ψε'ρουσιν αυτόν επί Γολγο&α
τόπον. — II. Κογ. XI. 33. ΐη δηοήοη Είηαη&ηδ λυο.8 αηά οαιίΓβδ\ν3,άά)αα εν σαργάνη εχαλάσδην διά τον τείχους — Μ&. Χ. 13. 8,11)6ΓΠΠ άυ ίπΐΐη,α 1)8Πΐα προσεφερον αντω παιδία. 8γυ. Μί. VIII. 16.
IX. 2. — Μΐ£. Χ. 35. &11ΐ8,1)8.ΐά,θ(1ιιη δϊΐί <1ιι ίιηιιια προσπορεύονται
αντω. — Μΐί. XV. 46. & Ι Λνα1\\ ϊάα δίβίηα άπ ά&υπι ρϊδ ηίαπτΐδ προσεχύλισε λίδον ίπϊ την 9νραν τον μνημείου. — 3. XII. 32. &11α &ΪρϊηδΕ άιι ιηΪ8 πάντας ελκύσω προς ίμαντόν. — Ιι. XVI. 20. 8,1*) Ιιζβ νγΙοΖϊΙί )&1ιο ηρίίτδβίΐί, ρίίΐιοίοτίΐί ί ύέβΐιι" ηβΐκ» ,,ροηβ&ηά, ηέοο
πιάΐο ρ ο νττδβϊίί" ηβΙ)ο ί β Υβά1β^8ί1η ροηέΐίηι ροΐι^π 8 1ο«ι (Ιοίά: ,,δραβίϊΐί."
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\ναιΐΓραηδ ΛναΓρ ά ιι άαηΐ'α ϊδ Ιβεβλητο προς τον πυλώνα αύτοΰ. (ΤΪ0ρΐοΐιγ) Ιι. XIX. 23. άϋΐυβ ηϊ αΐΐαβϊάββ ραία 8ΪΐηΙ)Γ ηιβΐα άυ δΙίαΜ^πι διατί ουκ εδωκας τό άργνριόν μου επί την τράπεζαν. (8ηαά
8βπι ηάΐβζί Ιβζ ρίίραά )\ζ ν^δβ άοΐοβηγ: Ιι. V. 4. αΐηαηίρ ρο ηαί^'α
ϊζγτ&Γ&άιι ηβίωη.) — ΜΙς. VIII. 6. αίΐαβίάβάιιη Γ&ηγ ρο ηιαηα^βίη
χαϊ παρε&ηχαν τω όχλω. — (Ίΐορϊοΐίν :) Ε. V. 25. 8Ϊ1ί δΐΐ&αη αΙ(?αί
ία υ γ ρο εαυτόν παρεδωκεν ύπερ αυτής. 8ΐΎ. Ε. V. 2. — II. Κοι\
Υ. 10. αΐΐαί \νβϊδ αΙαη§]αη δ&υΐάαϊ 8Ϊ]ιιιη ίαιιτα δίαιιαδίοΐα ΧπδΙαηδ
τούς γάρ πάντας ημάς φανερω&ήναι δει εμπροσ&εν του βήματος τοΰ
Χρίστου. 8ι·ν. Ιι. II. 22. — (ΤΐΌρίο^:) Κοί. I. 22. άιι αΙδα!,]αη
ϊζ^νίδ τνβϊηαηβ ίαυτα ίηιπια παραστήσαι ύμάς αγίους χατενώπιον
αύτοΰ. — Μΐί. IX. 22. υίΐα ϊηα ίη ίοη αί^ναΓρ πολλάκις αυτόν εϊς
πύρ έβαλε, (δηιίδβηί ηάζοπι ο ρΓΟβίόπι οΐίζβηΐ 8 ροηγοβπι <Ιο νηίΐϊ·
|«— : (<— ). 3ι·ν. ΜΙ. XXVII. 5. Μίτ. IX. 47. — Μί. νυ. 19. ΑΠ
ϋαβηΐθ ηϊ ίαιι]αηάαηθ αίσαη ξοά ϊη ίοη αίΐα^αάα πάν δενδρον μή
ποιοΰν χαρπόν χαλόν είς πυρ βάλλεται. — Κοί. I. 13. αίηαηι ϊζ\νΪ8
ϊη ρΐιιάαη^αΓάΐα μετεατησεν είς την βαοιλείαν — Μΐί. IX. 31.
δΐιηυδ ηιαιίδ αί§ϊοαάα ίη Ιιαηάαηβ ηιαηηβ 6 υΙός τοΰ ανθρώπου παραδίδοται είς χείρας ανθρώπων.
3. νβ ιηηοηχοη άοΜαάβοη νγίοβηροη (ηΐανηδ ρπ αίβίβαη, αί,βαι-αία^αη, αΐ8αΙ]αη) γίάβΐϊ ραΐτηβ ρΐαίηοδί ρΓαβηχη ροιιζβ ζπιοοηοναοί.
νβΐηιϊ ι'αδηγ' άοΐίΐαά Ιβζβ νβοί ροάάνά δίονββο αΐδαϊΐοαη. ^οα δϊοβ
ρίίραςίγ, νβ Μβι-γοη αϊ- ί ν 164ο δάΓυζβηϊηβ νγΐίαζαιβ ίβδίβ ρ&νοάηί
δναϊ νγζηαηι οΐίζβηί (ρΗ + ΜίΜί); αΐβ ζ οβάΐΐνόηο ρπηίίζβηί
νγνϊηυΐ δβ νγζηαηι βίτίοΐ, οηΓαηϊί,ϊ βθ οβηο α ρΐβάηιέί νγδίονβη
ίββΐ §βηΚϊνθΐη οάΐαίιγ, νβ άνου ρϊίραάβοη ρίβόϋοζίιοα ίαηι-α: I. Τΐω.
I. 4. βί ηϊρραη αΐδαϋυαίηα δρϋΐβ (μηδε προσεχειν μύ&οις). —
8Γν. ΤϊΙ. I. 14. — I. Τίηι. IV. 1. αίβαιΊυαηάαηβ αΐιηιαηβ αίΓδϊροδ
προσεχοντες πνεύμααι πλάνοις. Να ΓΟζηΓαηΙ οσοη ρΐαΐηοδίΐ ίββί, Ο. VI.
1. αΐδαίΐυαηάδ ριΛ βϋΙ>αη Ϊ1>αϊ ΐ&η ρη ίι-αϊδαϊζαυ σκοπών σεαυτόν
μή χαϊ σύ πειρασ&ής. 8Γν. ΜΙ. VI. 1. Ροαοη^ ^δΐ άοΜαά Μΐί. VIII.
15. δαϋυίρ βΐ αί,δαϊΐνϊΐ) ϊζ\νϊδ Ι>Ϊ8 οβΐδί,ΐδ (όρατε, βλέπετε από τής
ζύμης) ροηέναάζ υΐίαζ^'β ρΐΌίϊνυ ρΓΟδΙόηο δαϊΐυαη α αΐδαίΐυαη. —
Ιι. XX. 46. αίδαϊΚηρ ία η γ α οο!ίαΐ']οηι προσέχετε από τών γραμμα
τίων. 8Γν. Μί. VII. 15.
§ 52. Ροζη. 1. 81ονβ8θ ροάιηέΐηό δΐάνά δβ ηιοοί ρναβηχη αϊ ρίβάωέΐη^πι: Μΐί. XIV. 47. ρϊζβ αίδίαηάαηάαηβ ί πα πι α τών παρεστηχότων αύτώ. — Ε. VII. 21. ιηϊδ αίϊδΐ αοΐΐ ίμοι τό χακόν παράκειται.
— Κ. VII. 18. \νί^αη ηΐΐίςίρ ίη ί 8 τό δέλειν παράκειται μοι. —
(ΜΙ. XXVI. 69. άααΐΐά^β ίιηιηα.)

•Γ?ι
Ροζη. 2. ΡγοΙοζθ &1 νβίπιΐ ζΐιαδία δβδίαϋβηο ϊβδί νβ ρΓαβδχα,
ηοάίΐο ογ 8β νβΐιηϊ άοΟΓβ 1ί νγΐέβηΐ ίοπηάΐηβηο Γοζάίΐιι άέ)'β ρβΓίβοΙίνη6ηο & ϊιηρεί'ίβοΐίνηθηο ζβιηιβηα ν Ιέοη ρϊίραάβοη, νβ 1ί(κι·γο1ι βρβοΐΆ&γ νζίαη ηιίδίηί οζηδδβη ηέ^'αΐς^αι ρΐΌδϋβάΙίβηι μηγηι. νβίευί,ΐία ρι-αβϋξον&ηέ 1ναι·ν ηιΐδίδ,μ ηβζϋ ρπ μη^οΐι ρΓαβήχβοΙι οάρονίάβ^ΐ ίβοΐίγηι
Ιν»ι·&πι ρΐΌβΙγηι, & δίοβ έΐβηΐθ: 1. ρηιβδβηΒ 8 νγζηαιιιβηι ίαΐαταΐη^πι :
(81γΙ>8.) ΜΙ. IX. 15. ίρ αΐβ&ββαηά1 άα^οδ ελεναονται δε ημίραι.
δπτ. Μΐί. Π. 20..— (δΙΛέ,'.) 3. XII. 32. αΐΐα αίρίηβα (Ια ηιϊδ πάντας
ελχύβω προς εμαντόν. διτ. «Γ. VI. 44. (8ίτΙ)§.) — «Τ. XIX. 4. αί,ί,ΐιιπα
ϊζ\νΪ8 ΐηα αί αγω ύμΐν αυτόν εξω.*) — (δίχΟβ.) ΜΙ. IX. 21. Μ1ς. V.
28. ΐ&υ&ϊ 9.1 ί βία. ίάν αψωμαι.
2. ίηάίοαϊ. ρΓ&θίβπΙΐ ζα αοΓ. (η. ριαβίθΐ*. α ρι·αβ8. ΙιίδΙοι·.) : (δΙι·ο§.)
ΜΙ. XXV. 39. αΐϊ ά<1] θ ά η πι ιΐιι ριΐδ ήλ&ομεν πρός σε. 8ιύ. 3. VII.
50. — Μΐ£. XI. 13. Λΐΐίΐά,μ ήλ&εν. I,. XV. 25. ήγγιββ. 3· XVI. 28.
ίληλν&α. — .1. VI. 17. VII. 30. εληλν&ει. Μΐί. XIV. 66. (ρι·αββ.
ήϊδί;.) έρχεται Μΐί. II. 18. αίίίΙά^βάΊιη (ρΐ'αβδ. ηΐδί) έρχονται. δι-ν.
III. 20. V. 15. XI. 27. XII. 18. XVI. 2. — όα,δίο αίβ3,ί= εδωχα,
έδωκε Μ.Ϊ. VI. 28. XI. 28. I,. VII. 15. IX. 1. XIX. 13. 15. 3. V. 22.
XII. 49. XIII. 15. Ε. I. 22. III. 8. II. ΤΗ. II. 16. II. Κογ. Χ. 8. (&'δωχα, δέδωχε) 3. V. 22. VII. 22. XVII. 8. 14. (δεδώχει) Μ&. XIV.
44. ρι·αβ8. ρβιίθείαπι δίδωμι I,. Χ. 19. — β,ίβ&ίΐ εδωχας Ιι. XV. 29.
3. ΧνΠ. 2. 6. (δέδωχας) 3. XVII. 2. 4. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 24. XVIII.
19. — I. Τη. IV. 2. α I ξ β ου ω εδώχαμεν. — Μί. XXVII. 10. II.
Κογ. VIII. 5. Ο. II. 9. »Ιββουη εδωχαν. — Ροάοοηέ Κ XIX. 23.
αΐΐα^ίάβδ εδωχας. — Γϋ. Π. 3. αίηβΐυϊάα ήγγιβε. δΓν. Μΐί. I.
15. XIV. 42. Κ Χ. 9. 11. ή. XIII. 12. ήγγιχε. — (δίτο§.) ΜΙς. VI. 28.
α 1 0 α γ ηνεγχε. XII. 15. αίοβι ιιη ήγεγχαν. — (δίτΟβ.) Κ XIX. 35.
αΐίααηιιη ήγαγον. Μΐί. XV. 22. (ζα ρΓαβδ. ηϊδί. φερουβιν.) — (δΙτΟβ.)
3. VII. 45. & ΙΙ» ιι η ιι ρ ήγάγετε. — Μί. VIII. 15. &ίΙ»ϊΙθΐ£ ηψατο.
δΐΎ. ΜΙ- νΠ. 14. νίΠ. 3. IX. 20. 29. Μΐί. I. 41. VII. 27. Κ VIII.
44. 47. νΠ. 14. — Κ IV. 5. »ίαα§ϊά» εδειξεν. 8γυ. 3. Χ. 32.
(ε*δειξα) Τϊί. I. 3. (έφανέρωσε). ΜΙς. XVI. 9. Κ IX. 8. (ίφάνη) I. ΚθΓ.
XV. 7. 8. (ώφ&η). — (δΐΓ0£.) Μΐί. IX. 35. «Ιννορΐά» ίφώνηβε. —
3. IX. 18. 24. αίτνορίάβάΊιιι ίφώνησαν. — ΜΙϊ. IX. 22. αίνατρ
έβαλε.
3. ίιτψθπιΐϊν ρΐ'&βδ. ζ& λογ.: ΜΙ. VIII. 4. «.Ιαιίββϊ δεΐξον. διτ.
Ι*. V. 14. — Μ1{. XI. 2. αΐΐΐιιηαΐδ, I*. XIX. 30. αΐίϊυηίρ = άγάγετε.
*) ϋοϋ»(1 ΙβηΙο ηβηί ύρΐηδ 8ρο1β1ι1ίνγ. ήβοΐιό ρΐ'Λβ8βη8 άγω βη&ά ΙίεΙ>α 1>πί(ϊ
δίονηβ: Ρίΐήί ^βίί9β ^^^ νβάβ.
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— Ιι. V. 4. αίηαηίρ ρο ηαΙ)'α χαλάσατε τα δίχτνα. — Τβ,ΐίό ΜΙί.
Π. Ιδ. αΙΙ)αίΓίρ ΐαϊδ βΐεβ.11 φίρετε μοι δηνάριον α II. Τίπι. IV. 13.
ίΐί&αίι· φερε ]80ΐι ρβιΐβοΐίνηβ' 0»Ηεο1ϊ ν ϊβοΐϊέπι ΙβχΙη ΐδοα ίηιρβΓ.
ρΓ&βδβηΙίβ).
4. Ιναψ ορίαϋνηέ: ΜΙί. VIII. 29. Χ. 13. βί αίίαίίοΐίΐ Ινα
αψηται. — ΜΙί. III. 10. VI. 56. βί αΜαίΙοΙίβίηα ίνα αψωνται. —
1ι. V. 7. βί αϋάάίβάβίηα ηίΐραη ίζβ τοΖ ελ&όντας ανλλαβεαδαι
αντοΐς. — Κοί. Π. 21. ηί αΙδηαΓρίαίδ μηδε δίγης. — Ο. IV. 15.
αΐββββίρ ίδοίχατε αν.
5. ρ&Γΐίοίρ. ρΓα65. (ζα λογ.): Μί. V. 24. αίβαββαηάβ ίλϋτάν, Ία.
XIV. 10. πορεν&είς. — ΜΙί. XVI. 1. αίβαββαηάβίηδ ίλ&ονβαι,
— Ιι. XVI. 2. αί\νορ]αη<1δ φωνήσας, XIX. 13. αίηαίίαηάδ χαλέαας.
— (δίτοβ.) ΜΙ. XXVII. 5. αί^αίτραηίΐδ §ίψα$.
6. ΡαΓίίοίρία ρβΓίβοίί : Ιι. XVI. 20. αί\ναυι·ραη8 \ναδ έβέβλητο.
— Π. Κογ. XI. 33. 8. 1 Ιι α. 1ι α η δ \ναβ εχαλάα&ην. — I. Κοι\ VII. 24.
αίΐ&ρορβ ναβ ίχλή&η. — Ε. IV. α 11 α ρ ο ά α ί 8ί]υρ έχλή&ητε. —
ΜΙί. IV. 11. Κ νίΠ. 10. αίβί&αη ίδί δεδοται, «Τ. VI. 65. XIX. 11.
δεδομενον. — II. Κοι\ XII. 7. Ε. IV. 7. αίβίϋαηα ίδί Ιδό&η. —
I. Κογ. XV. 5. αίαυβίάδ ίδί ώφ&η.
7. Κοηβοηέ ί ίηίΐηίΐίνγ: ΜΙί. I. 44. βαβ£ αίαυβ]αη νκαγε,
δεΐξον. — (δίΛβ.) II. Κογ. V. 10. αίαυβϊαη φανερω&ηναι. — ΜΙί.
Χ. 49. αί^νορϊαη φωνη&ήναι. — ΜΙί. IX. 47. αί\ναίι·ραη βλη&ηναι.
§ 53. Αν§&ΐ£ ρΓοίί Ιβιηίο άοΜαάύπι νγδίϊγία,ϊί 8β ίαίιό ρΗραάγ, νβ
ΙίίβΓγοη ηα ρβΓίβοίϊνηοα ρΐαίηοβΐ ρΓαβίΐχυ αί ηαρΓΟδίο ηβίζβ ιηγβΐΐίϊ : ΜΙί.
VIII. 6. 8.1 ^αί δίροη}απι βί αίΐαβίάβάβίηα (άάναί, αβγ ρΐβάΜαύαΙί :)
εδίδον τοις μα&ηταΐς. — ΜΙί. VI. 56. αίίαίίοΐίΐΐη ηπτοντο (ορέίοναηγ
ρϊΐρ&ά). — Ιι. XVIII. 3. αίίάο^α ηρχετο (ζαββ ορβίοναη^ άέ|). —
ΡΓ&βδβηβ: Μί. VII. 19. αΐΐ 1>α§πΐ6 ηί ίαη]αηάαηβ βΐίταιι §0(1 ίη ίοη
£&1α,ξ]&ά& ΐίαν δενδρον μή «οιονν χαρπόν καλόν ίί$ χνρ βάλλεται
(νΜγοΙιγ 8β ηαζί άο οηηβ). — ΜΙί. VIII. 15. βαίΐοίρ βί αίδαίΐυίρ
οράτε, βλέπετε (ρ ο ία α! 8β Μβ]1β ηα ροζοηι !) — II. Κογ. VI. 17. ηϊ
αίίβΐϊαίρ μή απτεα9ε (ρϊϊ ηβ§αοί ίβδίέ ηηίηδ]ί άέ] ίτν&Ι^). — Ι».
XVIII. 15. οβπιη άυ ίπιπια βαπια βί ίπι αίίαίίοΐϊί αροαεφερον αύτω
τα βρίφη ίνα αυτών απτψαι (ραίπιδ α ηαίηέ ζαδβ <1δ) ορέίοναηγ). (Ζα
Ιο πιΰζθ 8β νγίοζϊί,ί ρίβδ ϊβο1ί6 ζηδηΐ ίηίίηίίίν ζα ^<1ηο<Ιο1)7 : Ιι.
VI. 19. βοΐαάβίΐυη αίίβΐίαη ίηιηια (ίζήτει) απτεβ&αι αντον, αό δίίυαοβ
8β οραΐίοναΐα). — Κ XVI. 21. ηυηάοδ αΐτίηηαηάαηδ 1)ί1αί§οάβάιιη
1)αη308 ίδ οΐ χύνες Ιρχόμενοι άπελειχον τά ίλχη αντον. — Ο. VI. 1.
αίβαίΐοαηάδ ρυΐϊ δίΐοαη (ηιαίβ βθ ηα ροζοηι) σχοπών σεαντόν.
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Ζβ νίβΐιο ραίχηο, ζβ α,ηί ρΗ αϊ ρΜηοδί ρβνίβοΐίνηα ηϊΙίΙβΓίΐΙί
ηβρίΌηϋίΙα.
§ 54. ΠΙ. νβ βίοζβηί ηοππηαΐηόπι &1 η&8ίγί& 8β ]βη ζτίάΊαι.
Ρπ δυβδί. 8,1§8§§8 α ίηη-β,ί,-βαίιΐβ, ραΚ ρπ αφ'βοί. ηη-αί-^αΜδ
ραίπιέ νϊάέΐί ρήνοάηί ρΐαΐηοδί Μί2βηί: Ε. II. 18.
άη η,ΙΙίη
προααγωγήν προς τον πάτερα. 8ιτ. Ε. III. 12. — Ιι. I. 29. ςαρίίΐΐιβηοά& υί ϊηη-αί-β&ηίαί ϊδ διεταράχ&η ίπι (τω λόγω) αντον.*) I.
I. Τίΐη. VI. 16. Ιίυηαρ ϋαιιίρ υη&ί^αηΐ; φως οΐχών άπρόβιτον.
Ρπ 8ΐι1)8ί8.ηΙ. λ Ι-Λνϋαίηδ ν^ζη&πι ρΓ&βήχιι ίβδί Ιι·ορϊο1ί^ : Λδουνβάοπιΐ, βροΐιι-νβάοπιί ρ γι η§οβιιι:β Κ XVII. 20. ηί απηϊρ ρϊαάη,ηςατάί £ΐφδ πΐϊρ α1\νϋαϊθ3.ί ούχ έρχεται ή βασιλεία τον &εον μετά
παρατηρήσεως.
Κοηβδηβ ρϊί »1-&ρηΐ ζά& Ββ, ζβ ρο]βηι »ρη οοπΐ6ζσ)θ Ο'αΐίο
ό. άοΙ)8,: ύ-άοοί?): 3. VIII. 13. \ταβ ααίιτιπιΐ δίδ νβίηβ, ρϊδ Β,Ι&Ιηη,μ 8
ην αρχιερενς τον Ινιαντον εκείνον.
§ 55. IV. 3ά^ο ρϊ·β<11οζ]£8, &ί νέζβ ββ β &οου88,Ιϊνθΐη η, 8 άαϋνβπι.
Α) ν&ζ&γ αοοιιβ&Ιίνηβ' ίδοα οβίΐίβπι νζαοηό α ηα. ζαΜ&άβ δπιβΓονό ρΜηοδΙΐ ίοηοίο ρ&άα, α ρανοάηΐηο ν^ζηίΐιηα Μίζΐίοδίί ο&δϋοβ
αϊ ζηαοί
1. οίΐ ροΐ^οη Ο'βη νβ άνου ρΗραάβοη, νβ )άβτγο\ι οβίαΐηδ αοοαβαΐίνηό Ιν&Γ7 νΐ&βί,ηίοΐι ίπιβη ]80ΐι ροοί^βηγ): Μΐί. Χ. 50. ιΐδΙιΙαυραηάΒ
ηαπι α Ι ^8 η άναστάς ηλ9ε προς τον Ίησονν. Ιι. III. 2. \ναι·ρ \ναιΐΓ(1
&υρ8 αϊ «Ιοηαηηβη εγίνετο ρήμα θίοί ίπ\ Ίωάννην.
2. ο ηέοο οαΒίβ,μ ϋΓ&Ιοη άοοιι οαβονοη, ρ ϊ- ί ΜβΓέ άοοίηά Μία
ηδίαηονβηά: Μΐί. XII. 2. ΐηβ&ικίίάα άπ ρ&ΐια ντ&ιΐΓβί^β,ιη αϊ πι β 1 βίεαίΐε
απέστειλε προς τονς γεωργούς τω καιρώ δονλον. Βιύ. 0&1. VI. 9. —
Ιι. II. 41. &1 άαΐρ ραδίπι τ# ίορτή τον πάαχα. — Μί. XXVII. 1.
ΑΙ πιαιίΓβϊη ^αυτραηαηα πρωίας γενομένης.
§ 56. Β) &1 δ άαΐίνβπι ηαδ1ΐ7ΐέΙ ββ νβίπιΐ ζηιΐδία α ζηαοί:
1. ν Ιοοαίηό **) ρΐαΐηοβίί ράάη ϊ οαδίίοο ΙίΜηβ' πιβδίίαηί ρπ" ηέίαΐίόηι
ρίβάΗΐβΙβ ηβζϊνέπι: ΜΙ. IX. 9. £αδα!υ ωαηηαη δϊΐαηάαη α Ι πιοΐαί
ειδεν άν9ρωπον χα&ήμενον έπϊ τό τελώνιον. 8ιύ. ΜΚ. II. 14. — Μΐί.
XI. 4. οϊ§βΙυη ήιίαη ^α&υηάαηαηα α ί; ά α η ν α ενρον τον πωλον δεδεμένον προς την δνραν. 8γτ. II. 2. 3. XVIII. 16. — Ιι. V. 2. δΜρα
δΐηηάαηάοη» &1 ρ3,ηιηΐ£ΐ δαίλνα πλοΐα εστώτα παρά την λίμνην.
*) Οαίιβί. & ΙιΟβ&β 09ΐαίη§ Ιιιίο δίοη: ίηιια-§α1)1»ϊ, οοπιιι Τ8β.ΐ£ οάροπι3β Α.
ϋρ ρβίΓδηι.
**) 8ιύ. ϋβ!1)Γϋοΐ£, ΑΜ. Ιλο. ΙηβΙτ. βΙγ. 48.
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ΜΙί. IV. 1. & I πι&Γβϊη παρά την θάλασσαν. — Ιι. III. 9. ]α δο
α<μζϊ αϊ νταιι Γίϊπι οαςηιβ Ιϊβϊρ ηδη χαϊ ή άξίνη προς την ρίζαν
των δένδρων κείται. — I. Κθΐ\ Χ. 25. ηΐΐ ρ&ίβΐ αϊ 8ΐίϊ1]8.ηι ίτ3.1)υ§]ίΐί(ΐ3υ, ιηαΙ]ίΐϊ[) παν τό εν μαχέλλω πωλονμενον εσ&ίετε. — ΜΙί. XI. 11.
\να8υη |)αη ίαϊη&Γ Ιιαϊπία 8\νβϊηβ η&ΐά&η» &ί {)ίΐηιηι& Γ»ΪΓβ«η,}ίΐ ην
δί εχεΐ προς τα όρη αγέλη χοίρων. δΐΎ. 1ι. XIX. 29. ΜΙί. XI. 1. (Μγδίί
8β ηα άίβηί ρΗ βΐηίηί Ιιογ, ϊαΙίοζ νγδίονηό ρ&Ιι ίβοβηο:) Ιι. XIX.
37. (ΉΤ38) ίιΐρ&η &1 ϊοάαΐ,μη ρΪ8 Μιριημδ (ην) ηδη προς
χαταβάσει τον όρους. — ΡοηβΙίΐΗΐ 3,1)δΙι·»οΙηέ]δί ϊέά ναζΙ>Λ ίββΐ: ΜΙί. XIV.
54. ^'αδ \νίΐι·πΐ]&ηάδ δίΐί 8.1 ΙίαΙιαεΙα ην δερμιξόμενος προς τό φως.
— 81ί. VII. 6. 8\νβ 3.1 πιϊΐίίίαιηπιη. η » 1ι ί α ηι α 1 8, αιια1ηιηι1)ί»ηάίΐη8
ννβδηη (δίοηΐ ΐη πια^ηα οοβηα άίδουοηβΓηηΙ).
§ 57. 2. ΙίΗάηό πιβδίίίί,ηί η ρϊβάπιβίη οδοοηίηο, & δΐοβ α) δίαιίβοηβ
ΙπηοΙηό \ηΜ η ηέΐωηο: ΜΙί. VI. 3. ηϊη δϊικί 8\νϊδίΓ)ΐΐ8 ϊδ ηβΓ &ί ιιηδϊ8?
ονχ είσϊν αϊ άδελφαϊ αυτού ωδε προς ημας; — 8Γν. ΜΙί. XIV. 49.
&1 ίζ\νϊδ προς ύμάς. 3. XIV. 23. Ο. Π. 5. IV. 18. I. Κοι\ XVI.
6. 7. 10. II. Κογ. XI. 8. ΕΉ. I. 25. Κοί. IV. 16. I. Τη. III. 4. Π. ΤΗ.
III. 1. 10. — ^. XIV. 23. 8αΗρ\νοδ 3 1 ϊ ιη πι α £3ΐαυ)θ3 μονην παρ
αντω ποιήσομεν. — I. Κογ. XVI. 19. αϊ ραίηΐθΐ }ά1ι 88,1]» (τβο. 0). —
II. Τίπι. IV. 13. Ηαΐηιΐ ρ3ηβΐ οίΐαίρ 31 Κατραυ &ί\>8.π, τον φελόνην
ο ν άπέλιπον παρά Κάρπω φέρε. — Γίΐβπι. 13. ραηβί ϊΐί \π!<ΐ3 3.1 ιηίδ
£ίΐ1ιαΙ)8η 8ν ίβουλόμην προς εμαντόν χατέχειν. — II. Κογ. IX. 2. β I
Μ»1ίβάοηΐπι. 81ί. VI. 6.
ιη & η η 3 πι ίηηππιαπ (\ταπι·ά) (&ρυά Ιιοπιΐηβδ &οοβρ<;ιιπι νοΛυπι).
!)) νβ βιηγβΐιι ίΐ'ορϊοΐίέπι : π Ιίοηο, ι.], ν ηδέί ιηοοϊ ηβο ύδηάΊιιι.
Νβ, ρίβοηοάπ οά ρΐΌβίβΊιο άίβηί π Ιωηο 1ί ίοπιπί,ο (,ΐ'ορϊοΐίέπιη δπιγδία
]'β8ί: II. Κογ. V. 8. 3η3η8Ϊην)3Ϊπι τνϊδβη αί, ίτ3ΐι]ίη ίνδημησαι προς
τον χνριον. — Ρ&Ιπιβ ΐΓορίοΙίό ]δοη }ϋ ρϊίρ&ά^ φίο: Ι. XVIII. 27.
ρ&1& υηπι&ηΐβί^ο ά ί πι & η η α πι πι&ηΐβϊδ ίβΐ α Ι § υ ρ » τά αδύνατα παρά
άνδρώποις δυνατά έατι παρά τω 9εω. — II. Τη. I. 6. £3ΐ'ΛΪηΙ ίδΐ 3 ί
βυρα. δίχαιον παρά »εω. δπτ. Κοί. ΠΙ. 25. Γίΐίρ. IV. 6. Εί. VI. 9.
I. Κογ. VII. 24. I. II. 52. — 3. XVII. 5. η&ηηβί πηΊί
ραβ βίΐοίη
ρ&πιπια νΓυΙρβυ ραηβί παοαΐάβ, π,Ι ρηδ δόξασόν με παρά σεαντω τ-η
δόξιι γ εϊχον παρά σοι. — II. Κογ. XII. 21. ίο&ϊ ιηΐΐί §ηρ βίΐη&ηπΐίπ
8ί ϊζνΐδ μη με ταπείνωση ο ·&ίο? προς υμάς. — II. Κογ. 17. βϊ
δϊ]ίΐΐ 8.1 πι 18 ρ&Ια ϊα ]& ίνα -η παρ έμοι τό ναϊ ναι.
ο) νο1ηβ]ϊ ζάά 8β, 2β ά&ίίν οδοί)^ δ α Ι οζη8.οη}β (ΙοΙόΗήηί η»
Ιίοηο (ϊηΐίο 8π§1ίο1ί6 α,ί άοδηά): ΜΙί. IX. 19. ηηά Ινα &ί ϊζ\νϊδ δί]&ιι
εως πότε προς ύμάς εσομαι. 8νν. ίέί Ιι. IX. 41. — ΡοάΌοηέ Ιέϊ II.
Κογ. Π. 1. ^αδί,Λυϊάα ρ&Ι» βϋοο &ί πιίδ εχρινα έμαντω τοντο.

55
ά) ηηίηοα δοιινίβίοδΐ Ιβίβδηοα ζηαοί α Ι: I. Κοι·. XII. 15. 16. ηί ϊιη
1)18 Ιβίΐάδ ηϊη &1 Ι> α ηι πιλ Ιβΐΐία, (ρίΐ Ιβΐβ) ονχ ειμί εχ τον σώματος
ον(δε) παρά τοντο*)
β) ροάροτοα (ΙίΐΙίνυ οοιηιηοιϋ ]βδί β,ί: Μΐί. III. 9. βί δίπρ ηαοαίρ
\νβδϊ 8 1 11111118, ίνα πλοιάριον προσχαρτεργ αντω.
§ 58. 3. αϊ 3 ά&Ι. Ιοοαίηγιη ζηαέί ρίβάπιέΐ;, 1ς ιιέηιυζ ηβοο ρπδ1πρυ]β
ηβ;άαν1ίθηι : 81τ. III. ο. ίρ ίΓαιιμιΐδ (άαιιρβίη) &ί &ί\ο,ί& ίτακνβ,υΐ'ΐιΐβ ]αη
ίτ&ςΐΑ ντθίηϊδ 8ηηιϊηδ (πιβιϊάα) (άοπιϊηϊ β,αΐβπι β&ρΙϊδπΐ8 ρ ι α β 1; β γ άϊΠΗδβϊοηβπι ρβοοαίαηιπι βΐίαηι άοηβ,Ιϊοηβιιι δ»ηοϋ δρίπίαβ ρι-αβΛΐοανίΙ.)
4. βί δ άαί. ζηαοί οΚοΙηοδί, ρίΐ Μβνό δβ <Ιέ) νγνϊ)ί: 81ί. V.
α. α I &1 1& πι η» \ναυΓδΙ\νβ 8ΐη&ΐζοδ αη&Ιηίδΐιαίδ ββϊάϊρ (ΐη οιηηϊ ορβΓβ
υηαπι ρΓαθΟθρί,ιιηι βχβρβοίαΐ,). V. ο. δΐίΰΐυσι ηπ... &1 β^&ΐβΐΐίβ,ϊ
ϊ η δ η, η ί &ϊ §ιιρα ιιηΙ)8ΐιι·8ηαιιιπι& β,ηάδα^'αη β&ιιι·8ΐΐ8η8 (άβββιηιΐδ ίβϊΙυΓ . . .
ΐη Ι&ΐϊ άβοΐ8Γ8ίϊοηβ άβο ηοη §βηϋο ορροηβνβ §βηϊ1απι).
5. «α Ι ΐβδί ροάροΐ'ου άαΐίνα 8βδο1ιιί,ιιό1ιο, ρϊί οβπιζ Ιζβ ροιη^δίβΐ,ί,
ζβ ά8ΐΐνθΐη ζ»δβ ν^δίονβηβ, ίβδί οΐίοΐιιοδΐ, ρίΐ Ιίίβτέ μηγ ά6^ δβ
βΐιβίιΐ, ηβΐο ν^ΐάάαί,ϊ ρΐαΐηοδίί ρνοδίδ Ιθωροναΐηοιι : ίί. VII. 2. ιιί \ν&ΪΓ8
ηβηδ &11ϊ1>αηάίηα1)ϊη £&1)ΐΐη<1αΐ1& ϊβί \νίΙθ(1α νπανδρος γυνή τω ζώντι
άνδρϊ δίδεται νάμα**) Ε. VII. 3. 8,ί Π1)8ηάϊη 3,1>ΐη ζώντος τον
ανδρός. — ν§&& Ιι. ΠΙ. 2. &1 αιιηαιτιϊδίαπί β υ α πι επ' αρχιερέων
ζαδβ ^δΐ άοΐίΐίκΐ ρΐΌδΙβ ίβπιροΓ&Ιηό ρΐαΐηοδίϊ. — Κ Π. 2. &1 \τϊδ8Π(1ίη
Ιαηάϊηα Κ^Γβϊηαϊβιι ήγεμονενοντος Κνρηνίον. — III. 15. &ϊ \νβηΐαηάβίη &118Ϊ ιηαη8§βΐη προβδοχώντος τον λαον. — IV. 2. »ί
υδΐ&ηη&ηαϊπι ρ&ΐπι <ΐ8§8Πΐ ανντελεβ&ειβων αντών. XX. 1. αϊ
Ιίΐίδ^ηίϋη ϊπιπι& διδάσχοντος αντον. — XX. 21. 81 ^δΐι ιιίάΕυρίάαπιηια Ίησον βαπτιβ&εντος. — XX. 45. &ί §8η8Πδΐ&η<1βΐη
8.11αί Πΐ8η8§6ΐη άχονοντος παντός τον λαον. — Εί. II. 20. άΙ \νίδ8Π(1ίη
αυηυπίΐδίϊη \Τ8Ϊ1ΐδΐ88ΐ;&ΐη8 δίΙΜη Χιΐδί,αιι ^8ΐι όντος άχρογωνιαίον
αντον Ί. Χ. 8πγ. άάΐβ Κ IX. 43. VI. 48. VII. 24. XIX. 11. Μΐί. IV.
6. 35. νΠΙ. 1. XI. 11. XIV. 43. XV. 42. XVI. 2. ΜΙ. VIII. 16. XI.
7. Π. Κογ. Χ. 12. 15. I. 11. I. Τη. III. 6. I. Τίιη. III. 6. — 8Κ.
Π. (1. ΠΙ. 8 VII. ά. («Γ. VI. 13.) VIII. 8. ο. ά.
§ 59. 6. Ρπ δίονβδβοΐι πιοηιι 8ΐ δ ά&Ιϊνθπι οίΐβ οονγΜου &ηΙίοίρ&οίζη&δί πιίδίο, Μθ ροηγο Ιΐοηέί. Να ρίβοηοάιι ΐβδί: Μίτ. I. 33. 80
1)8ΐη·£β αΐΐ» ^βηιηη&η» \να§ αί άαιπ·» ι] πόλις ολη επισννηγμεντ} ην
προς την 9νραν, ρΐΌίοέθ ί δίονββο ζηαοί ροηχο άοΐεοηίΐη^. Ροάοβηό
*) 6οΐ8ΐιγ ρΓβΙιΙαιϊ οΛοΙι^Ιι^β 8β οά ρΓνορϊδπ.
**) Κβοΐι^ ίβχί ίυΐο πΙιλζι^ο η» ρίινοάηί ρΐ&ΐηοίί ρίβίϋοίΐτ^ »1: „ρ γ ϊ πιπζϊ
ίϊνέιη νάζίη» ^β8^ 2βηα" — &\β ^ϊηέ άοΜιιά^ δνέάδί ά&Ιίτα αϊβοΙαΙηέπιπ.
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&8Ϊ ν^ΐοζϊΐΐ ]β8ΐ: II. Κοι\ I. 12. ιΐδπιβίιιηι η, Ι ίζννίδ άνεβτράψημεν
προς ύμας.
Ζ\ϊ\ΐ8ία α Ι 8
ζη&έί οίΐ ροΗ^βυ ρΗ δίονβδβ ςμπιαη: Μΐί. XI.
13. φΜβ,ηάδ &1 ϊ Ιππία ελ&ών Ιπ' αυτήν. — IX. 14. φπκιικίδ αϊ; βίροηΐαηι ίλ&ών προς τους μα&ιμάς. 8ιτ. ΜΙ. VII. 15. ΜΙς. I. 40.
Π. 3. ΠΙ. 8. IX. 14. Κ I. 43. VII. 4. 7. 20. VIII. 35. XV. 20. .1.
VI. 44. Χ. 41. XI. 45. XIV. 6. 18. 28. XVI. 7. I. Κογ. XVI. 5. 11.
12. Π. Κογ. I. 15. 16. II. 1. XII. 14. Ο. IV. 20. I. Τη. II. 18. ΠΙ.
6. I. Τίπι. III. 14. II. Τϊω. IV. 9. Κοί. IV. 10. ΝΑ. V. 17. 8Ιί. νΠΙ. ο.
8 δ&δονου ρΜηοβΜ Ι&Ιο οίΐονή ζάά, βθ \>γύ δηιίδβη&: «Γ. XII.
12. ιηαηαββϊηδ πΊη, 8βΐ (}απι &ί άυΐρ&ΐ όχλος πολύς ό ελ&ών είς την
έορτήν.
Ζ μη$οϊι δίονβδ ίβη ϊβδίβ υ \)ΐϊ§§&α: Ιι. IV. 40. ΙηΆΐβίΙιιη
ϊπβ αί ίιηπια ήγαγον αυτούς προς αυτόν. 8Γν. Μΐί. IX. 20. XI. 7.
XV. 1.
7. 8 ρΐ&ίηοβίί οίΐονοη ύδοβ βουνΐβί ύέβΐηά, ίίβνύ, νδ&ΐί άοΐοζβηα
ρουζβ ίβάηου : Μίτ. Χ. 45. 3Α αΑ: δυηαδ ω&ηδ ηί ςαιη »1 αηάοαηΐ]'αιη (ϊβΑγ )ΐη$ οογ&Ι [ΙιΙβΓ^ηι νδβΑβη άο^Ι&ά 8ΐ&νά 8β ροΑ^ηγιη]
καΙ γαρ 6 νΐός τον άν&ρώπου ούχ ηλ&ε διαχονηϋ-ηναή.
§ 60. 8. Ρι-άνβ η&ορΑ &1 δ ά&Ι. (ΑΜίνη^πι) ζηωηβηά ηϊΐωΐί οΟ,
η^1η·ζ ν^οηοάίδΐδ ροη^ΐηι ρίϊ δΙονβδβΑ ζη»οίοίΑ νΐάέϋ, βίγδβΐί,
άονίώαΐί δ β, \>ιύ,ίϊ βΑ ν οβδ. ιι ηΑοηο πιίβίο οά ηΑοηο): 3. VIII.
38. ραΐβί §08»1ϋ &1 αΗίη ιηβϊη&ιηπια Γοφ'» ο εώραχα παρά τω πατρί
μου λαλώ. — «Γ. VIII. 26. ραίβί ΰ&ιΐδϊίΐα αί ΐ πιω α α ηχούσα παρ
αύτον. 8Γν. <Γ. VI. 45. XV. 15. Π. Τίπι. I. 13. II. 2. 8Κ. IV. ά. —
Μΐί. XV. 45. βηρ&ηάδ 8 1 ρ α πι πι & ηαηάΑΑι γνούς από τοΰ χεντνρίωνος. — Π. Τϊπι. I. 17. 1)ί§ίΐ8,η &πηΑ8,ίιΐβίη &ϊ ίτ&\ΐ)ΐτι ενρεΐν
έλεος παρά χυρίου. — «Γ. Χ. 18. ρο ΛπΑιίδη ηαπι &ί &ίΙϊη πι εί
πα πι ιπ α ταΰτην τήν ίντολήν ίλαβον παρά τον πατρός μου. 8ΐ"ν. ΜΙε.
XII. 2. I. Πι. II. 13. Νβΐι. V. 15. — I. Κογ. XI. 23. ΐΐί »ηάη&ηι »1
ίτ&υ,μη εγώ παρελαβον από τοΰ χυρίου. δπτ. I. Τίΐ. IV. 1. II. Τΐΐ.
III. 6. — Ε. VI. 8. ραία §αηϊπΗρ α Ι ίΓ»ιΐ]ΐη τοντο χομιεΐται παρά
τον χνρίον. δπτ. Κοί. I. 7. II. Τίπι. ΙΠ. 14.
Ν& Ιέπιζ ηαζοπι ζΑΙαάά 8β (Αέ : II. Πι. ΠΙ. 8. ηίΐι απ^ο ηΐαϊΐ)
Πΐ&ϋάβάυΐπ αί Ιο α πιπί α ουδέ δωρεάν αρτον ίφάγομεν παρά τίνος.
Ββζβ 8ΐονβ83. ρύνοά ίΑΙο οζηαέβη: Ι* Χ. 7. ρο &1 ίνα χά παρ
αυτών. — ί. XVII. 7. ηυ υίΤαιηρ» βί
ροβϊ &<£&&; πιϊδ, αί ρυδ
δίηΰ νυν εγνωχαν 8τι πάντα οβα δέδωχάς μοι παρά ΰοΰ εστίν.
9. Να ζ&Μαάέ ρΐαΐηοδί,ϊ ροβίβάηέ οζηαδβηέ &ί δ ά&ί. ηΑ^Ιο
]&1ίοζΙο νγοίιοίΐϋΐβ δίΐϊ ρΰνοά άί^β δΙίΟΓΟ ν^ζη&ηι οίηηό οδοί)^ ρΗ ραδ
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8ΐνυ ν ΙδοηΙο ρΓίρ&άθοη: I. Τίπι. VI. 5. &1 ρ»ϊπιβϊ ρ,ί&πιϊρ ϊδΐ δαη)»
(νοίηβ ρΓβΙοζ. ζ ίβοΐί. των άπεβτερημενων τη ς άλη&είας — 11 ηϊΰΐιζί,ο
ζηίδβηα 3ββ1 ρΓανάβ,). — I. ΤΙι. IV. 9. αί κυρ» ιΐΒίαϊδίάβί δίίιιρ &εοδίδαχτοί ίστε. — 81τ. VI. ά. &ί ρ αϊ πι ^αΙοαίΛαπι ίΓαΙπιηηβ,η ηΐ βίευΐά
Ϊ8ί (&ρηά οβοβάϊβηΐβδ ίαΐυπιπι ηοη βδί ιιί άβδρίοϊβΙιΐΓ).

Β1
§ 61. V ^οΐέΐΐηέ ρΓνηί ν^ζη&ιη βνΐ „ρο νδβοη 8ΐι·αη&οη, 1ί ο 1 βπι
άο ΙςοΙ»," ]ϊϋ£θζ νϊάέΐί ζ άοΗ&άύ, νβ ΙιΙβΓ^οη Μ ηβ,ΐόαδί,β,μ οάρονίάά
ίβοΐίόπιπ περί.
I.
ρΐΌβΙό ίκΙνθΛϊιιπι Μ ν ζαοΗον&ηέιη ίβχίιι §οίδ1ί6ιη ηβηί
άοΐοζβηο. νβ ίπιβδϊ η&δ1ϊγΙ.& Ββ ν ΙβοΜο ρΓίρ&άβοη: Κ XVIII. 8. 1)ίιι-§ίΐ8.ί? αρα ενρήσει. — I. Κογ. XV. 15. οΐρ-ρ&η-§ϊΐ£ΐηά& βαϋυββΛνβΐΙ;νοάδ ξίφδ ενρισχόμε&α δε χαϊ φενδομάρτνρες τον &εον.
II. 3&ίο ρι·&βηχ νβΛβ,Ιη^ ηηκίίγία 8β ζΐιιΐδία <α ζηαόί:
1. ζβ ά&) δίονβδβ, βάηΐζβιιόηο Γοζνί]! 8β Ιεοΐβιη άο Ιτοΐα ^δίβΊιο
1)0(1ιι : 3. XI. 44. ιιιταηυ βα άαιιρα τνΐϊΐβ ϊβ απΓαΙ]» βϊΙ)ΐιιιά8,ιΐ8 ίξήλ&εν
ο τε&νηχώς χαϊ ή όφις αντον σονδαρίω «εριεδεδετο. — Κ XIX. 43. 0 ΐ£Γ&1>&ηά η^&ηάβ ρβΐη&ί §ι*αο&.ί {>υ1ε ϊ&ϊι ΜβΙαηάβ,ηά ριιΐί ίβ,η I) ίπ&ί1)Ϊ9,ηά ραΐΣ αΐίαρπ) περιβαλονσιν οί ίχ&ροί σον χάραχά σοι χαϊ
χεριχνχλώσοναί σε χαϊ σννεξονσί σε ηάντο^εν. 8Γν. ^. XI. 42. Μίί.
XIV. 51. XVI. 5. — I. XVII. 8. Μββ,ιινάβ,ηδ Εηά1)αΜβί πιίδ περιξωσάμενος διαχόνει μοι. — Ιι. VIII. 45. πι&ηβββπΐδ ΜΙυ&ΐΓΟ&ηά ριιΚ
οί όχλοι σννεχονσί σε. — ΚΙ 59. ηβπιιιη Μπι&ίί&ιι ρ&1& Ι)*™
ήλ&ον περιτεμεϊν το παιδίον. 8γυ. I. II. 21. Ο. V. 2. VI. 12. I. Κογ.
VII. 18. — Ε. Π. 11. ρ&ΐ η&πιηίάαιίδ ιιηΜπιαίΙαηαΐ οί λεγόμενοι
αχροβνατία. — Μ1{. VI. 55. ΙπΓΐιιη&ιιά&ιιβ 8.ΙΙ& ραίίΐ §βμϊ περιδραμόντες ολην την νερίχωρον εχείνην. 8πτ. «Γ. Χ. 24. — Μ1ς. III. 34.
1)188,1 Ιυ&ηάΒ 1)ί8υηαηβ ραηβ 1)ί 8Ϊ1ι δίΐβ,ηάαηβ ςαρ περιβλεψάμενος
χνχλω τονς περϊ αύτόν χαδημένονς λέγει. 8Γν. ΜΙς. VI. 6. Χ. 23.
XI. 11. I. 38. I. IX. 12. Νβη. V. 17. VI. 16. — ΜΙς. XII. 1. ΜδαΙΐάα ϊη& ίαροπι περιέ&ηχε ψραγμόν. — Ιι. I. 65. \?8τρ αη& αΐΐαΐιη
&§Ϊ8 ραίπι ϋίδίΐαηάβ,πι ΐηη. ίγίνετο ίπϊ πάντας φόβος τονς αεριοιχονντας αντονς. 8Γν. Ι. I. 58. VII. 17. — I. II. 9. \να1ριΐ8 ίι-αΛίμηδ
Μ 8 1ί &ί η ιη8 δόξα χνρίον περιελαμψεν αντονς. — ΜΙς. VI. 6. Μΐ&ιιΐι
νβίηΒ» οίδαηϊαηβ «εριηγε τάς χώμας χνχλω. — Μΐί. XVI. 5. §α8β1νιιη
]ΐι^&1αιιρ οΪΉ'&ίοϊάβ,ηη, ντ&β^&ί ΙυβϊΙαΐ είδον νεάνισχον αεριβεβλημίνον στολήν λενχην. 8γυ. Μΐί. XIV. 51. — Μί. XXVII. 59. «Γοδβί
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Μ παπά ίΐ» 8»1)8,ηίΐ Ίωαήφ ενετνλιξεν αντό οινδόνι. δΓν. ΜΙί. XV.
16. Ι» II. 7. 12.
2. 2β οίηηοδί δίονββ» ΐΌζν^ί δβ ρΗ ηό|&1ί6Ηΐ ρίοΛπιβΙβ (ηωοίηόπι
ηβοο αοείΓ&οΙηβ) : Μί,. VII. 28. 1)ΐαΙ>Γί<Ιθάιιη ηιαηα&βίηδ 8η& Ι&ίδβίη&ί 18 εξεπλήββοντο (οί όχλοι) ίπΐ
διδαχή αντον. —■ ΜΙ. VII. 25.
27. αΐυοδ ]&ϊι νϊηάοδ 1>ϊ βία^ίχ αη Μ ραωηΐίΐ Γ&ζηίΐ οί ποταμοί χαϊ
οί άνεμοι προβεπεβον
οΐχία. δπτ. ΜΙ. VII. 28. Ιι. VI. 48. 49. —
Κ. IX. 32. οίΒΐυ^ςηη άιι βίαιη» οίδΐιΐβφδ προσέχοψαν τω λι'θω τον
προς κόμματος.
3. ζβ άέ] δίονβδ» Γοζνίϊί 8θ η8άον11ίβιη ρ γ ΐ ηέοβηι ΜΙί. IV.
24. Μ&αΐί&άίΐ ίζ^τίδ προστε&7]βεται ύμΐν. 8Γν. Ιι. XVII. 5. XIX. 11.
— ΡΗ. I. 26. βί Ιυοίΐυΐί ιζυηιγ& Μααΐίη&ί ίνα τό χανχημα νμών
χεριοσεντ). 8ιύ. I. Τη. IV. 10. —I. Τη. IV. 15. ραί 1)ίΐ8ίοίά&ηδ οί
περιλειπόμενοι. — Καίβηά. §8ΠΐΗφί ΜΙ&ϊί (ΒβΓηη. ηιοηιοπα ρβπηαηδίΐ).
§ 62. 4. ζβ άβ] βίονβδα ι-οζν^ί 8β Ιίοΐβιη άο Ιεοΐα δνέηο ρϊθάπιβίυ,
Ι» ϊ· ζ&8&ηπ)β 8να] ρίβίΐιηβΐ (Ιοίίοη&ΐβ, ίΐ δίοβ Ιβΐί, ζβ
α) δίονθδ» ρανοάηβ ηβρΓβοΙιοάηα δΙάνα]! 8β ρΓβοΙιοάη^ηιϊ : ΜΙί. V.
4. Μηίοηυη ίη» χατεγε'λων αντον. 8Γν. Μί. IX. 24. Ιι. VIII. 53.
— ΜΙί. Χ. 34. Μΐ&ίΐίαηά' ίηη, ίμπαίξοναιν αντω. 8γυ. ΜΙί. XV. 20.
31. 6. VI. 7. α }. — Κ XVI. 14. Μπι&ιηρϊάβάυη ίη» εξεμνχτήριξον αντόν. — I. Κογ. Χ. 23. 8,11 οίηαη, &1ϊθί ηϊ &11 άαυ§; αΐΐ ιηίδ
1)ϊ η» υ η I ίδ, αΐίβί ηί &11 ΙίηΐΓβίρ πάντα μοι ίξεστιν, αλλ' ον πάντα
σνμφερει, πάντα μοι εξεστιν, άίί' ον πάντα οίχοδομεΐ. δΓν. II. Κογ.
XII. 1. — I. Τη. V. 3. ραηηη υη^βηί§§ο ίηβ Ιι ϊ <^ ΐ Γα ΐ ρ ίτΛίηβΙδ τότε
αιφνίδιος αντοΐς εφιστάται όλε&ρος. — ΜΙί. XV. 19. 1>ίδρί\νυη ίηα
ίνέπτυον αντω. 8Γν. Ιι. XVIII. 32. — ΜΙί. Χ. 32. \ρ»δ ί&υι·οϊ§»8§&ηάδ ΐηδ ^βαβ ην προάγων αντονς ό Ίησονς. δΓν. ΜΙί. XVI. 7.
Ζβ]πιέηΕ οαβίο ίαΐί ρϊβάηιβίηγιη 8β βίανά (δ ρίβάηι. ν (1&&.) ΜΙβίρ&η
νβ δπιγδίιι χαταλείπειν, άφιεναι (ρπίδΐό Ιβίρ&η ηβηί άοΐοζβηο, §8Ιβίρβη ]θ8ΐ ηβρϊβοηοάηό). Μί. XXVII. 46. ΜΙί. XV. 34. άυΐνβ ιηΐδ
1)ΐ1αί8ί,? Ινατί με Ιγχατέλιπες; δΓν. ΜΙί. Χ. 7. ΧΠ. 19. 20. 21. 22.
XIV. 52. Κ. IX. 29. II. Τπη. IV. 13. II. Κογ. IV. 9. α]. Τβζ ΜΙυ&ΪΓ1>&η Ε. νΠΙ. 45. ΜΗηη&η ΜΙί. VI. 55. 3. Χ. 24. ΜδίΙ&η Κ I. 65.
Μβΐίβΐη&η Κ II. 9. Μδίαηίΐ&η Ι·. XIX. 43. ρΓοηιβηβη» ΐβου
ζ ηβρϊβοηοίΐηγοη ν ρίβοηοάπ».
β) δίονβδα ρίβοηοάπΕ 8θ ζιηοοήιΐ)ί 8 ηέΜγ όϊηηοδί ΐβ,μοη βναάί
η» ρϊβάηιέΐ ϊίηγ: Κοί. II. 16. ηί ωαηη» ηυ ϊζννϊδ Ιπ(1οηι]ίΐϊ μή ονν
τις ύμας χρινετω. — II. Κογ. VII. 2. ηί αίηηοηηη οίίαίηοάβάυηι
ονδενα επΚεονεχτήααμεν. διν. II. Κογ. XII. 17. 18. I. Τη. IV. 6. —

59
ΜΚ. VII. 30. Μ £ »1 ιιηΐιιιΐροη ιΐ8£88§Ληίΐ ίν9ε τ° δαιμόνων εξεληλυ&ός.
8γυ. Μ*. VII. 14. VIII. 10. Χ. 39. Μ1ς. I. 37. XI. 2. 4. 13. XIV. 55.
Ε. Π. 12. 16. V. 19. 3. XIV. 30. XVIII. 38. I. Κοι\ IV. 2. Π. Κοι·.
Π. 13. XI. 12. XII. 20. 8Κ. 50. & ]. - Κ VII. 45. ηϊ 8\ναϊ£ ΜΚυΙί] & η ίοΐιιηδ πιβϊη&ηδ ου διελιπε χαταφιλοΰσά μου τονς πόδας. — Κ
XVI. 21. Ιιυηάοδ ΙϊΐΙ&ΐβΟίΙβίΙυη 1)8.ηΐθ8 ϊβ οί χννες άπελειχον τά
ε'λχη αυτοί. — Ιι. VI. 1. Γαυρϊάβάιιη αΐιβα. δϊροη,)θδ Ϊ8 }ά\ι ιηα.1;ϊ(1βάυη
οίη&ιι&ικίίΐηδ*) Ιιαηάιιιη ετιλλον οί μα&ηταϊ αντον τονς στάχνας
χαι ήσ&ιον ψώχοντες ταΐς χερσί. — ΜΙ. XXVII. 64. ί&αί αυϋο ρ»ϊ
δϊροη,ϊοΒ Ϊ8 Μηΐιηαΐηα ϊη& μήποτε οί μα&ηταϊ αντον χλέψωσιν αυτόν.
— 6. II. 4. ρ&ϊβί ΐηηυίδίηριιη Μηΐυΐΐδ^η ΪΓβίΗειΙβ πη8αΓ8ηα οΐ τίνες
παρεισήλ&ον χατασχαπήσαι την ελεν&ερίαν ημών. — Ιι. Χ. 30. (\ν»ί(1βά]ίΐη8) ρ&ϊβϊ 1)ϊΐ"αιιΙ)θάβάαη ΐηα (λ^σταϊ) οί εχδνσαντες αυτόν.
8ΐ'ν. II. Κογ. XI. 8. — «Γ. VI. 61. Μ γο άί ά β ά υ η ρ&1& ραί βίροηίοβ
γογγύζονσι περί τούτου οί μα&ηταί. 8ιύ. Ιι. V. 30. XV. 2. «Γ. VI.
41. Λ,). — Ι. XX. 23. ΜβίίΠν&ηάδ ΐζβ «ηδβίβϊη χατανοήσας αυτών
την πανονργίαν. διν. Κ. XII. 17. — Τϊί. I. 15. Μδ&υϋάαίιη ηϊ
\ναί1ιΙ Ιιππη τοις μεμιασμενοις ουδέν χα&αρόν. — «Γ. XVIII. 28. βΐ
ηϊ Μδαυίηοάθάβίη» ίνα μη μιαν&ώσιν. — I. Κογ., XI. 5. »ίη &ιι!ί
ΐβΐ
ρ&Ι» δβπιο ρϊζ&ϊ ΜδΙί&οαηοη (φηοη) εν γάρ εστι χαϊ το
αύτό Γ$ εξυρημενη (γυναιχί). — 3. IX. 11. ηϊδπιαίΐ πιΐδ ίΐυςοηη
επίχρισε μον τους οφθαλμούς. — 3. XVI. 2. ΜδΤν&ΐ'Ι) ίοίΐιηβ Ϊ8
δΐίΐιίΐίΐ 8βίηαπιιη& ίξεμαξε ταΐς θριξίν αυτής τονς πόδας αντον. 8ι ν.
3. XII. 3. Κ VII. 38. 44. - ΜΚ. V. 7. βιδωτά ρυΐί Μ ριρ» όρχίζω
σε τον »εόν. δΓν. I. Τΐιβδβ. V. 27. — Ία. V. 22. Κ<α Μρα^ΐίβΐρ
ϊη Ιι&ηΐαιη ίζ\ναπιίηι ? τί διαλογίζεστε εν ταΐς χαρδίαις ύμών; — «Γ.
IX. 11. 1)ΐρ\ν&1ΐ£ΐη(Ιδ ιΐδδ&ΐυ νιψάμενος άνεβλεψα. — I. Τΐπι. IV.
7. ίρ ρο Μδ\νβϊ1ιοη& δρϊΐΐβ, ι} ϊ >ν β,η ά β ί τους δε βέβηλους μύθους παραιτοΰ. 8γυ. II. Κογ. VIII. 20. II. Τικ. II. 16. ά }.
Ροζη. Κ μηέιηιι ρίβάπιέΐυ δνάάί βθ οίηηοβϋ ρίβοΐιοάηγοίι 1)ίηίπι&η, βϊ§Γ&1)£ίη, οΐδ\ν&ι·αη, ϋϊιηαϋαιι, 1>Ϊ8Πΐβίΐ.£ΐη, ΜΐίιΛαη, 1)ίδ\ναΐι·1)αη,
Ιηβ&Ιί&η, 1)ΐνί8η^8,η, Μγ&ιιοοιι, οήνϊηά&η. ϋοΐίΐίκΐν έ&δίεέηβ υνβάβην
ϊδοα Ιίΐΐνό ]\ί νγδβ δίΛ 1.
§ 63. 5. ρΐΌδίβ ζηιοοήον8θί ρΐ&ΐηοδί Μ- πι&: I. ΤΗ. IV. 11. (Μ<1]απι
ίζ\νϊδ) οίαΐ'ϋαϊά,ί&η (ρπέΐηϊΐί 8θ) {παραχαλονμεν νμάς) φιλοτιμεΐσ&αι.
— I. Τΐι. IV. 15. ηί Μδηϊ\νίΐιη (ρπ-δρίδίΐϊ) ί&ιΐΓ ραηβ αη&δίβρ&η(Ιηιΐδ ου μή φ&άσωμεν τους χοιμηδεντας. — I. Τϊιη. V. 24. (&»*) δίονββο ίοΐο ηβηί ^^8^έ; ν ηι^ορΐδβ όΐβ ηθ ϋηααβηάαηΒ, ϋρρ8ΐΓδιη
η&ττΜ 1>ϊη»υ&ηά&ηΒ, }βί Ββτηΐι&ιάΐ ρί^αΐ.
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\?&ιΐΓηΙβΐδ) ί»«Γΐ)Ϊ8ηί\ν&ηάβίπ8 (Ια δίαααϊ (άμαρτίαϊ) αροάγουβαι
εΙ$ κρίσιν. — Ιι. XIX. 4. 1>ί {)Γ3,β] αη
(οΐ>βΙ)β1ιηοιιΙϊ) ί&υι· ϋΒβΙ&ίβ
αη& δπίαΐ&αβ&βΐη προδραμών ε'μηροβ&εν άνέβη ίπϊ ουχομορεαν.*)
Ιι. XV. 29. ί&η ιιιΐδ ηϊ αί\ν &1§ΛΪί ββ,ίΐβίη θΐ τηΐ£> &ή]θΐκΙ&ιη πιβίηαϊηι
1> ϊ ΤΥβ 83 8. α (ροβγϋ) χαϊ Ιμο\ ουδέποτε εδωχας εριφον, Ινα μετά των
φίλων μου εύφραν&ώ.
Ροζη. Ρτΐ Ι» ϊ ί 8 β, η ρπίθβχ ζιηοοηον&οί βΙςογο ζάά. 8β, ζβ ιΜ
ύόίηβΐί ιηβ(1ία νζ&]βιηηβΊιο.
§ 64. Ροζη. Ο ρβΐ'ίβοΐΐνυϊίοί ρΜηοβΙϊ ρΓ&ββχα ο ϊ ζαββ ηβίζβ Ιβό
ροοηγοον&ίί.**) ^οιι δΐοβ ζ&8β άο1εΐΛ(ΐ7, ΙίΙβΓβ' }ί η& ροηΐβά βνέάοί,
α δίοβ:
1. ρΓ&βη§ον&ηέ ρι·£ΐθ8βη8 ορίδΐι)β ίαΐυπιπι : Μ^. XI. 2. Μβίί&Ιδ
εύρηαετε. 8Γν. Μί. Χ. 39. Κ Π. 12. (οφίϊά.) Π. Κογ. V. 3. — ΜΙ.
XI. 13. Μ&Ηίρ εύρήσει.
2. ρι-αβββοναηέ ρΓ&θΙθήί.ππι ζ& λογ.: υϊξ&Ι ευρον ΜΙ. VIII. 10.
I* VII. 9. Π. Κογ. II. 13.; ενρεν Μ\ι. VII. 30. XI. 13. 3. XI. 17. —
Π. Κογ. XII. 17. Μίαίηοάα ΐζΛνϊβ ίπλεονεχτησα υμάς. διν. XII.
18. VII. 2. — II. Κογ. XI. 8. οΐΓ&ιΐοοάιι ίαύλησα. — 3. Χ. 24.
Μπιηηυη ίηα ίχνχλωσαν αυτόν. — Ιι. II. 7. οίνταηά ίαπαργάνωϋεν.
3. ρΓαββ^ον&η^ ορί&Ιίν ζ& &ογ. : I. Κογ. IV. 2. βΐ ΜςϊΙαϊά&υ
ίνα εύρε&γ. 8πτ. Ι.· VI. 7. II. Κογ. IX. 4. XI. 12. XII. 20. — Μί.
XXVII. 67.; Π)&ϊ αυ&ο 1)ϊηϊπιαϊηίΐ μήηοτε χλεψωοιν. — 3. XVIII.
28. βί ηί οίδαιιΐηοάθάθίηα ίνα μη μιαν&ώαιν. — Ιι. XV. 29. βϊ
1)ϊ β83&ιι ίνα ευφρανθώ.
4. ρΓ&βββον&ηό ρ»Γΐ. ρι·αβ8. ζ& &ογ: ΜΚ. I. 37. Μ§ΐί&ηά,&ηδ
εύρόντες. — 3. IX. 11. Μρνν&ηαιιάδ υδδ&ΐυ νιψάμενος άνεβλεψα
(8ίΛ8.)
5. ρι-αββ^οναηό ρ&ιΐίο. ρΓ&βίβπίϊ: Τίί. I. 15. Μδ&ιιΐΐά&ϊαι
μεμιασμένοις. — I. Κογ. XI. 5. ρΐζαϊ ΜδΙίίΐΟίΐηοη τή ίξυρημενη.
§ 65. Ανδ&ΐί Μ§ϊΙ&η ίβη δ ρΓαββχβιη ζηαέί εύρίσχειν α 8ΐο]1 ίβζ
ζ& ίηάίο. ρι·»β8. 3. XVIII. 38. XIX. 6. 1) ΐ ξ ί I & = ενρίσχω. δπτ. Μί.
VII. 14. 3. XIV. 30. — & ζ& ϊιιιρβΓίβοί. άβ ο ο η α Ι ο: ΜΙς. XIV. 55.
δοΐαοΙβαΊιη \νβίί\νο(1ίρ& ί&Ιΐ ηί Μ §6 1 υ η εζήτουν μαρτυρίαν χαί ουχ
*) Ρήνοάηί ροηέΐί Ιιοΐβιη ία ^ϊίΐδ ραίΓηο 8πιγδ1θηι „πιί)Θηί Ιιοίοιη," ^2 3ΪηαΙε
τ ίξοίέΐϊηό οβχοβ,ι'ηβ τ)']»θπ^β ρπίθίϊχ )ρ & ί γ Ιι- (νίζ ηίίβ I.).
'*)8ΐΓβίί1)βΓ8 ιιτίάΐ ^άίη^ Β8ρο1βηΗτ^α ρΗρβ,ά: 3. IX. 11. 1)ίρ«'&1ιαηά3
νιψάμινοζ.
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ενριοχον. δΐΎ. ίέζ I. ΊΪΧ. IV. βί Ιυαδ ηί 1>ϊΓ»ϊ Ηο το μη πλεονεχτεΐν.
— II. Κογ. VIII. 20. ΜνίαηιΙϊαηάαηδ ραία ατεΚλόμενοι τοΰτο. —
I. Τΐι. IV. 11. 1)ϊαΓΐ>αί(]3&.η φιλοτιμεΐσ&αι. — I. Τη. V. 27. 1> ΐ 8 \ν α γ »
ϊζννίδ όρκίξω νμας. 8ι·ν. ΜΚ. V. 7. — Ο. VI. 7. §ηρ ηί ΜΙαίΙίαάα
θίοί ού μνχτηρίζεται. — Κοί. II. 16. ηί ιηαηηα ηα ίζ\ίΐδ I) ϊ ά ο πι] α ΐ
μη ουν τις ύμά$ χρινετω. — Μι·οά]αη ΙέπιβΓ νζάγ ορίβιιΐθ ρΐΌδΙό
γογγύξειν (Κ V. 30. 3. VI. 41. 61. VII. 32.). Ναοραΐί ρπ)βί6 δΐία1>αί(1αυ ζαδίηρ^β ϊηιρβΓ&ί αοπδΐϊ I. Κ. XI. 6. (χειράα&ω) α Ιαιηί,βζ
δΙο,|ί ρΓΟδί^ ϊηηηίϋν δύαϋαη ζα ϊηί. αοι\ χείρασ&αι. — ΟηαΓαΙιΙβπδϋ^ηι άοΜαάβπι ^δί Ιαΐίβ ΟΪδντβΪΓΟαη, ϊίβτέ Κ VII. 38. Ιίόΐ
1 γ ν & 1 7 άβ,): δΐιη&α ΜδνταΓΟ (Μυηδ) ταΐς 9·ριξϊ εξεμαασε (τονς
πόδας) αίθ Ιι. VII. 44. 3. XI. 2. XII. 3. ίγναζ ί,ναΓβπι ορίδα)θ αοιϊδΐ
εξεμαξε. — (Ζβ οάρονίάά ν οοο,ιίοη ρΗραάβοη ίβοΐίέιηα Ινίιπι βίοζβηβωιι, ραάά πιέηδ ηα ναηυ, ροηβναάζ ρΓαββχν [οί ·< ίξ] ^ου ρι-νοίηγηι
νγζηαπιβπι Γΰζηό.) ^δΐ Ιβάν ροιίβοΐίν^ίοί πιοο ρΓαεί. Μ νβΐιηί
ροοηγοηα.
§ 66. III. νβ δίοζβηί ηοηιίηαΐηέιη ρταβηχ Μ- Γονηδ 8β ηαδΚνΙα δΙίΟΓο νβ νδβοη ρΐαίηοδίβϋΐι, )βζ ίβνί νβ δάηιζβηΐ δίονββηέηι,
α βϊοβ ζηαέί:
1. Ιίοΐβιη άο 1ε ο 1 α : 3. VII. 22. Μοδβδ α<£αί ΐζντίβ 1> ί πι α ί Ι
Μωσής δεδωχεν νμΐν την περιτομην. 8ιύ. 6. II. 9. ΚΙ. III. 5. 1. Κογ.
VII. 19. Κοί. II. 11. — Κοί. II. 13. ϊη πηδδαάβάΐιη ϊαη ιιηΐηιηαϊΐα
ίν τοΐς παραπτώμασι χαϊ τ·η αχροβνστία. — 81ί. III. ο. ηΐαηα Μ 1) α υ Γ§βϊηαϊβ (βχΐΓ& ηιοβηΐα). — II. Κοη·. 11. 26. 1>ΪΓβίΐ£βΐπι χιδννοις
(8 Χ)· — I. Κογ. XV. 30. οίΓθΐ^&ΐ βί,ίηπι χιδννενομεν. — Κ VIII.
23. οΪΓβ^&ί τναυΓρυη ίχινδύνενον. — ΜΙς. III. 34. Μβηη]αηβ
χνχλω. 8Γν. ΜΚ. VI. 6. I. 38. Κ IX. 12. Νβη. V. 17. VI. 16.
2. ρ Η ρίβάιηβΪΛΐ: Κ. IX. 32. ΜδΙυξα,ηη άυ δίαϊηα οϊδί,η^ςιϊδ
προβΐχοψαν τω λί&ω τον προσκόμματος. 8πτ. ή. IX. 33. XIV. 13.
Π. Κογ. VI. 3.'
3. Ρο]βηι ]πΐ6ηα δβ ζωοοάη]β: 81ι. III. α. ραιΛ ΗβΓοάβδ Μι-ηηαίη (ρνορΙβΓ Ηβπχΐΐδ ΐηβΐ(1ΐαδ). — 6. XI. 33. υηοΐΙαϊδΙίάαί
ί?ί§08 ανεξιχνίαστοι αϊ όδο\. — 3. VI. 61. ϋΪΓοάθίηβ ιηίΐαΐα νταβ
ίη πιαηαββϊη γογγνβμός πολύς ην ^ν τοις οχλοις. 8Γν. II. Κογ. XII.
20. — II. Κογ. VII. 1. ηι·αϊη^πι υηβΐδ »ί &11ίΐηιπια οϊδαηΐβίηο χαθαρίβωμεν εαυτούς από παντός μολνΰμον. II. — Κογ. IX. 5. ηϊ β\ν8,δ\\β
Ι» ϊ ία ί η ο η μη ωβπερ πλεονεξίαν. — II. Κογ. XII. 20. ΜηαΗα =
εριδεΐαι. — II. Τίιη. III. 2. ίαη \ναΪΓΐ)αη(1 ηιαηηαηδ οϊη&ί^'αηδ
έσονται γαρ αν&ρωποι αλαζόνες. &Γν. Τϋ. I. 7.
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Ροζη. Ρη' 1> ί Ιι α ϋ. α βίΐι&ίί^α, ζαδβ Οαίω ρπ 1)ϊ\νϊ8£ΐη) ζά&
δβ νγβΙϋρονΕΐϊ η» ίβνο ρΐ&ΐηοβί νζά)θΐηηίΐ.
§ 67. IV. ^Ιίο ρπιβροδίϋβ Μ νάέβ δβ 8 αοοιιβίΐΐίνβιη ϊ 8 ά&ί,ίνβπι, ο!)θ]ί ζΐιαδία νβ βίβ,ϊηό ρΐαίηοδίί.
Α) νβ ναζϋάοΙι αοοιίδ&ίίνηγοίι Μ ζηαοί:
1. ρίβάηιέΐ (οδοϋηί ηβΐ) νβοηχ), Ιεοίβηι ηβΐιοί άβ] δβ τοζν^ί.
Ζ& ρΐΎοίηό ά1α2ηο ροΉ&άαϋ \Ά'Δ)γ ρίί δίονβδβοΐι πιοΐιιι, ν ηϊιΛζΙο
ρίβάπιδίιιά ηβΐκ) βιηέτονά ρΐ&ίηοδΐ ρ&άυ ίββΐέ ]'β8ί ρ&1πι&; &ηα1ο£ί<&7
ρ&ΐι ονΐάάΐα ίά,ί ν&ζ\>& ϊ ρπ δίονβδβοΐι ΜΜα : 3. XI. 19. ηιαηαξαί §ας[βηηιη
Μ Μίΐιΐΐιαη ί&ΐι Μ&η&η (δβδϋ 8β Ιίοΐβιη ΜαιΊΐιγ) πολλοί . . . εληλνδεισαν προς τάς περϊ Μάρ&αν χαϊ Μαρίαν. — Μΐί. I. 6. \ν&8ΐφ ρ&η
Ιοίιαηηβκ ββΛναβϊρδ βαΐΓάα Μ Ιιιιρ δβίηαηα ην δε Ί. ίνδεδνμενος . . ·
ξώνην περϊ τήν όοφνν αύτοΰ. — Μ. V. 4. υηΐβ ίδ ... Μ ίο 1 11 η β
βαοιιικί&ηβ τναδ (νοίηό ρίβΜβηο δια το αντόν πέδαις δεόίσ&αι). —
Μΐί. III. 34. 1)ίδ£ΐί1υαη<ΐ8 ρ&ηδ Μ β ΐ 1ε βΐΐαηά&ηδ ς»]) περιβλεψάμενος
τον$ περί αντόν χα&ημενονς λέγει. δΓν. ΜΙ. VIII. 18. III. 32. IX. 14.
8βηι ηαΜβζί ί&ίέ: &) ϋναοΙιγΙοβίοΐΣβ οζηαόβηί ρΓ&νοάοβ η6]α1ίό
ο8οΙ»γ ηβΐιο οίωΐί ηιίδί» έίβηβπι α α<χ. δ οϊ (άΐβ ζρ&βοοο ίβοΐίόϊιο).
Μίτ. IV. 10. ρω Μ ΐηα οι περϊ αντόν. — Μ1ς. III. 8. ρ&ί Μ Τ χι»
]αΙι δβϊάοηβ, οι περϊ Τνρον χαϊ Σιδώνα.
&) οζη&οβηί οδο&γ, ^ίίΐο δί,αν, ρο1ο2βηί & ροά. δβ νχδίον^β:
Ε. VI. 22. 6Ϊ Ιπιηηθϊρ Ιοα 1) ϊ υ β 1ε ίδί, ίνα γνώτε τα περϊ ημών. 8γυ.
ΡΠ. II. 28. Κοί. IV. 8. — Κοί. IV. 7. ραΐβϊ Μ πιΐΐί ίδΐ αΐΐ §α1ί»ηηβϊρ ϊζ\νίδ Τ7ΐίβί1ίΐΐδ τα χατ' Ιμέ πάντα γνωρίσει ύμΐν Τνχιχός. δΐΎ.
ΚΙ. II. 23. — δΐί. VI. ». ρο Μ ΐη& (β]ιΐδ Γββ). δΐί. IV. 8. ιιηίπιιιη»ηάαηδ ρο 1)ΐ η α β] α η ά (ϊβηοΐ'αηΙβΒ (1β 8α1ναΙοι·β). — Κ IX. 11. τοάίάα
άα ιω ρ ο Μ ρΐυά&ης ατά] α ςυρβ ελάλει αντοΐς περϊ της βασιλείας
τον 9-εον. — δΐί. ΙΠ. I). 80 Μ §αρ Ιιπαηβΐ (άϊνίηα ρυπί&δ).
2. άο!)ΐι έ&βονου, Ιίοΐβιη ηίζ δβ (Ιέ] ι·οζνΓ)ί (νβΐδίιη άίΐβιη ιιάαηίιη
ίβη ρΓίοΙίζη^ηι) ; ΜΙ. XXVII. 46. ϋϊ Ιυβϋα ηίαηάοη περϊ δε τήν ίννάτην ώραν. — II. Τϊια. IV. 1. 1)ί Ο^υΐη 18 χατά τήν επιφάνειαν
αντον. — Ο. II. 1. ρ&ρΐΌ 1)ί β4\νοΐ'ίίΐϊ1ιιιη ίβνα ϋδίά^α ΛίΙτβ
ΐη <Ι&ιΠΐ8αιι1)Ίΐΐίΐ έπειτα δια δεχατεσσάρων ίτών πάλιν άνέβην είς
Ίεροσόλνμα. — Αη&ΐοβΐεΐίγ 162 άο1)α, οβίιβιη ΙιΙβνό δβ ά&) δΐάϋ ηιά.
Μΐί. XIV. 57. Μ ρηηβ άα^αηδ αηραΐΏ (αΐΐι) 8^ϊπιι·ί& δια τριών
ημερών άλλον (ναόν) οικοδομήσω. δΐ"ν. Μ1ς. XV. 29.
§ 68. 3. ρϊϊ δΙονβδβΛ α νέβηίοΐι δβηίϊβηάΐ, ύβο1»ι·αη(1ϊ, «ΙϊβοΙααιη,
α Ιαΐίέ ρΗ δίονβδβοΐι έϊηα (βδβοΐαδ,) 1> ί δ αοο. ζηαέί ρ γ β ά ιη έ 1, ο η6^ζ
1)621, „ΐ£ οΐ θ πι ηβ!ιο2 οϋ, ίβέ, (16] δβ ίοοί" :
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β) ρΗ δίον. δβηίίβηάΐ: Μΐί. VII. 25. ς&ΙίΕυβϊ&ηάβί φηο Μ ΐηα
άχούβααα γυνή περϊ αντον. 8γυ. Μΐί. V. 27. Ιι. VII. 3. IX. 9. —
Μϊ. XII. 26. Μ άαηραηδ ηϊα βαΐίΐιηηαϊάβάιιρ ? περϊ των νεκρών
ονχ άνέγνωτε; — 3. VII. 17. ιιίΐίΐιιιηαίίη Μ ρο Ιαίβθίη γνώσεται
περϊ της διδαχής. — Ιι. Π. 17. ρ,ΙίαηηΐάβίΙιιη 1)ϊ ρ 8, ία νααΐ'ά διεγνώρισαν περϊ τον ρήματος. — 3. IX. 18. ηΐ βαΐααΐήάβάιιη . . . ο ΐ ΐηα ραίθΐ
Ϊ8 οΐΐηάδ \νβδΐ ονχ ίπίστενσαν περί αύτον δη τυφλός ην. — Ιι. III. 15.
ρα§1ί)αηά&ιη αΐΐαΐπι Μ .Γοηαηηβΐη διαλογιξομένων πάντων περϊ τον
Ιωάννου. — II. Τΐω. I. 3. πηβ\νβΐΙ)αη<1ο ηαβα Μ ρυΐί βαηιΐηρΐ άδιάλειατον εχω την περϊ σον μνείαν. — Τόζ ρίΐ αα/)βΐΣΐΐνα ιιηΐίνβΐδ:
Π. Κογ. I. 8. ηΐ ^ίΐβΐηια ΐζ-ννΐβ ηη\ντβΐδαηδ 1)ϊ α§1οη υηδατα ον &έλομεν ύμάς άγνοεΐν νπ&ρ της δλίψεως ημών — α ζοβία 1)βΖ6 δίονβδίΐ,
Ιίί,βΓό νδώ 8β δηαάηο άοπψδΐί: II. Κογ. VIII. 23. Μ Τβΐίυ νπερ
Τίτου (ο. ίβχί <1ορ1ηιΐ]'θ: ζ δίι-αηγ Τΐία νίίβ).
1)) ρίΐ δίονβδβοη άβοίαι-αηάΐ: ΜΙ. XI. 10. άα^αηη ^δΐΐδ
ηΐραη 1)ΐ .Γοηαηηβη ήρξατο ό Ίηβονς λέγειν περϊ Ιωάννου. 8ιύ.
Μΐί. I. 30. νΠ. 30. 3. VII. 39. IX. 17. Χ. 41. XI. 13. XIII. 22. 24.
XVIII. 34. — ΜΙ. XI. 10. δα ΐδί αυΐί Μ ραηβΐ βαηιβίΐρ 181 ούτος
γάρ εστι περϊ ον γέγραπται. δΐ'Υ. Μΐί. IX. 12. 13. Ιι. I. 1. VII. 27.
ΧνίΠ. 31. 3. V. 46. XIII. 18. II. Κογ. IX. 1. I. Τη. IV. 9. V. 1.—
Κ II. 17. Μ ραία νταιίΓά ραίθΐ ι-οάΐρ \ναβ (Ια ΐιη 1)ΐ ραία οατη
χέρι τον ρήματος τον λαλη&εντος αντοϊς περι τον παιδιού τούτου.
8Γν. Κ II. 33. 38. VII. 24. 3. VII. 13. VIII. 26. IX. 21. XII. 41. ΜΙ. VIII. 33. 8 α ί α ί Ιιιι η αΐΐ Μ ρ α η 8 άαΐηιοηαφηδ άπήγγειλαν
πάντα χαϊ τά των δαίμονιξομενων. 8Γν. Ιι. VII. 18. «Γ. XVI. 25. —
I. Κογ. XVI. 12. Μ ρ α η α 1)Γθρ&Γ βαπόρια ΐζ\νΐδ περϊ τον άδελφον.
— Ιι. I. 4. Μ ροβί ^&1&Ϊ8ΪΙ>8 ίδ \ναυι·(1β περϊ ων χατηχή&ης
λόγων. — Ι. IX. 45. οηίβάιιη ίτ αϊ Ιιη απ ΐηα 1)ΐ ραία νναυτΛ
εφοβονντο ερωτήσαι αντον περϊ τον ρήματος τούτον. 8ΐΎ. 3. XVIII.
19. — Ιι. IV. 43. \ναϋαπιβΓίαη ϊΙς δ&αΐ Μ ρ ΐυάαηβαΓάΐ α βΐιρβ
εναγγελίσασ&αι με δεΐ την βααιλείαν τον &εον. — I. V. 36. ρο \ναυι-δί\να \νβΐί\νοά]αη<1 1)1 πιϊΙς τά εργα μαρτνρεΐ περϊ εμον. 8Γν. V.
37. VII. 7. VIII. 13. 14. 18. Χ. 25. XV. 26. XVIII. 23. I. Κογ. XV.
15. 31ί. VI. ο. — Ι. IV. 10. α§§ΐ1ηπι ββίηαϊπι αηαΜιιάΐρ 1)ΐ ραΚ
τοΐς άγγελοις αντον Ιντελεΐται περϊ δοΐ. — I. Τίω. I. 7. ηΐ ή"αρ]αη(1αηδ ηΐη Ινα Γθά}αηά, ηΐη 1)ΐ Κ>α βίΐυι^αηά μή νοονντες μήτε
α λεγονβι μήτε περϊ τίνων διαβεβαιοννται.
Ροάουηέ ρϊΐ ρβπή-αδίΐοΐϊγοη ιχβηίοη βοαζηαοη^οη : Ι>. V. 15.
ιΐδπιβΓηοιΙίΐ ραία λναυνύ & ΐ ΐ η α διήρχετο ο λόγος περϊ αν<τον. Ι. VII.
17. υδίάφα ραία νταυί'ά Μ ΐηα ίξήλ&εν ο λόγος οντος περϊ αύτον.
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Ι· Κογ. VII. 25. Μ ηι&ιιϊοδ βΛίΛιιβη ίΐ'Λαμηβ ηϊ \ιά\>& περϊ δε των
παρώνων ίπιταγήν χνρίον ονχ εχω.
§ 69. Ροζη. 1. Ρίί ηδΐίΐβι^οη δίονβδβοη (α Γοβηίοη) άβοΐίυ-αηοΐϊ
νβάΐβ ρΓΟΒίέ ρΓβάπιέΙηέ ρΐβ,ίηοβίϊ Ι&ΐιό 3©νί 86 νβάΐβ^ί γκΙζογ ρΜΐβΙ8ΐνί ηβ&ο ηβρΓάΙβΙβΙ,νί Ιια ρϊ-βάιηέία, α βίοβ α) ρϊάΐβίβίνί: ΜΙ. V. 44.
Μα^β,ϊρ 1)ϊ ρ β η δ υδρηιιίαηά&ηδ ίζντϊδ προσεύχεστε νχε'ρ των
ίπηρεαζόντων ύμδς. 8ιύ. I,. IV. 38. .1. XVI. 26. XVII. 9. 20. Π.
Κογ. I. 11. XII. 8. Κοί. IV. 3. I. Τ6. ΠΙ. 2. V. 25. II. Τη. I. 11. ΠΙ.
1. 81ς. V. (1. — Αηδίοβϊοΐίχ Ιβζ ρΚ ροάδίβΐηόπι 1> ΐ ά α: Κ. Χ. 1. Μ (Ια
άα βάρα Μ ίηδ ή δεησις ή προς τον &εόν νπερ (τον Ύσραήλ). 8ι-ν.
Κοί. IV. 12.
β) ΝβρΜίθΙδΙιγ : Μί. XXVII. 1. πιη& ηβηιιιη &11»ί §υφ&ηδ Μ
^δϋ σνμβούλίον ελαβον πάντες οί αρχιερείς χατά τον Ιησού. —
Μΐί. III. 6. §£ΐπιιπ βαΐαννϊάβάαη 1)ϊ ϊ η α συμβούλων ίποίονν χατ
αυτού. — I. Τϊιη. V. 19. βϊ ρτίΐΐζο^ΙαΪΓβϊη ν γ ο η ηϊ ίΐηάηϊηιαίδ χατά πρεσβντερον χατηγορίαν μη παρα&εχον.
ΌΙβ ίοΐιο νγίοζίΐί ^βί ρβΐί Ια^ό ναζΙ>α : Μί. V. 23. ϊ>ιό11ιλγ ρβίηδ
Ιιαοαίρ \ν& 1)ϊ ραΐι ο αδελφός σον έχει τι χατά σον.
Ροζη. 2. Νβΐίάχ ρϊβΛηιβΙ ρϊβΛΙοζΙωυ ο ϊ ορβαηγ οο ηβίύζβμ δίγΐίά
8β 8 ρΐαΐηοβίί ρίίόίηηοιι: 3. XVI. 19. Μ ραΐβ, βοΚβίρ ιηϊρ ίζ\νϊδ
πιίδδο περί τούτον ζητείτε μετ αλλήλων. 8ιύ. 81ί. IV. α. «I. XI. 19.
βϊ β&ρΓ&ίδίϊάβάβϊηα ί]08 1)ί ραη» ΟΓοραι· ϊζο ίνα παραμνδήοωνται αντάς περί τον αδελφού αντών. — ,Ι. VIII. 46. 1».·&8 ϊζ>να.πι
£Λδα,1πρ ιηϊΐί Μ ίΐ'απ&υιΊιΙ τις ίξ νμών ίλεγχει με περϊ άμαρτίας;
8ι·ν. Κ III. 19. 3. XVI. 8. 9. 10. 11. — 3. VI. 41. ΜΓοάίάβάαη
ραη .ίυά&ίβίδ Μ ϊηα ίγόγγνζον ονν οί Ιουδαίοι περϊ αντον. 3γυ. 3.
VII. 32. — 3. ΙΠ. 25. ν«ι-ρ δοΐίβίηδ Μ δνϋίηβϊη εγενετο ζήτησις περϊ καθαρισμού (81ί. III. 6.) — 3. VII. 43. ηιϊδδ&ηΐδδ \ναι·ρ
1)ϊ ϊηα σχίσμα Ιγενετο δι αυτόν.
§ 70. ο) ρΚ δίονβδθϋη αίίβοΐιιαηι: ΜΙ. VI. 28. ΐαα οϊ λνβ,δ^οϋ
Ιυα 8&υΓ§αίρ χαϊ περι ίνδνματος τί μεριμνάτε; — Μΐί. Χ. 41. άιΐβΐιηηυη
ιιηλνβι^αη υϊ 3&\ίθ\>νί ήρξαντο άγαναχτεΐν περϊ Ίαχώβον. — Ιλ II.
18. δϊΐάαΐοϊΐηάβάιιη Μ Ιηο Γοάΐάοηα, ε&ανμασαν περϊ των
λαλη&έντων. 8γυ. Ε. IV. 22. 32. IX. 43. — I* XIX. 41. §α8ίΐίΙν<8,η(1δ
ρο 08,αι·§ ξΆΐξΐοί υ ι ρ ο Ιδών την πόλιν εχλανσεν 'επ αύτ-η. —
II. ΤΪ1Ι1. II. 10. &11 Β&ριιία Μ ρΕ,ηβ §α\ν&1ϊ(ΐ£ΐη8 πάντα υπομένω
δια τους ίχλεχτονς. — I. Τϊιη. VI. 4. δίυΐίαηίΐβ 1)ί δοΐίηϊηδ νοσών
περϊ ζητήσεις. — Κ. IX. 27. Εβαϊίΐδ ητορβΐρ 1)ί ΙδΓ&βΙ Ησαΐας
χράζει νπε"ρ τού Ισραήλ. — II. Κογ. Χ. 8. ^βαϊ Ιο οραω υϊ \να1
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άιιίηϊ υηβ&Γ ίάν χανχήσωμαι περϊ της εξουσίας η'μών. — Κοί. IV.
13. Ιιαβ&ίρ ιη&η&β ά1}&ώ Μ ίζνπβ ί»1ι Μ ραηβ . . . εχει ζήλον
πολύν νπερ νμών χαϊ των ... (δ νβάΐ. ρ(\)ΐηβηι ρΜΙθΜνί.)
Ροζη. I ρίΐ δίονβδβοΐι »ίίθοίιαυπι πππιο ρϊβάπιείηοιι ρΐαΐηοκί
δηαάηο ροπιγδίί 86 η& ρτίο ϊηηοιι.
ά) ρΗ 8ΐονβ86<!ΐι α, Γόβηίοΐι ζη&όίοίοΐι άοϊηβΐί (βίΓβοίαβ): Ιι. II.
27. βϊ Ι&ντίάβάβίηα Μ Μυΐ^α Μ ϊηα τον ποιήσαι κατά το είθισμΐνον περί αντον. 8ιύ. I. Κογ. XVI. 1. — ΜΙς. V. 16. Ιυ&ΐλνβ \νατρ
1)ί ρ&ηα \νοάαη ,)ίΐ1ι 1)ί ρ ο 6\Υθΐη& ηώς ίγενετο τω δαιμονιξομενω
χαϊ περϊ των χοίρων. — Μΐ£. V. 33. νήί&ηάβί ρ&Ιβϊ \ν&Γρ 1)ϊ ίϊ»
είδνΐα δ γέγονεν ίπ' αντ-η. — I. Τΐι. ΠΙ. 9. Κ·9, αυΐί α \ν ί 1 ί ιι ά θ
τηϋ£πιτη πδβϊΐά&ιΐ ίϊ&αμη βπρβ 1)ΐ ίζννϊδ τίνα γαρ εύχαριστίαν δυνά
μεθα τω θεώ άνταποδοΰναι περϊ νμών; — 3. XV. 22. ίηϊΐοηδ ηί
Ιιαβαικί Μ ίταλναατΜ δθΐη» πρόφασιν ονχ εχονσιν περϊ της αμαρ
τίας αύτών. — 8ϊ. ΠΙ. α. δο §8,Γβ1ΐδηβ Μ ϊηα (άίδρθηβαί,ίο ρΓΟ οο).
— ΚΙ. II. 30. βί υδίιιΐΐϊάβίΐί ϊζ\ναΓ 8&ίά\ν Μ πίθίη *.η (1 β α Ιι I ί
ίνα άναπληρώοτ) το νμών υστέρημα της πρός με λειτουργίας. — II.
Τΐπι. III. 8. ηιαηηαηδ ιΐδΐίΐΐδαη&ΐ Μ §α,1αιιΙ)6ίη άνθρωποι άδόχιμοι περϊ τήν πίστιν. — II. Τίπι. II. 18. ρ&ϊθϊ 1)ί δαη]α ιΐδ^νϊδδ&ϊ
ιΐδαΐβί,ιιη οΐτινες περϊ τήν άλήθειαν ήστόχησαν. — I. Τίιη. I. 19.
βαηίΑΪ Μ βαίαυββίη ηαηαΐΐαϊ ντ&ιιι·ριιη (τίνες) περϊ τήν πίατιν ίναυάγηααν.
§ 71. 4. Μ 8 & οι; π 8. (ρ&Ιηιο ηα ζάΜ&άο υνθάβη^Ιι )\ί ρϊΊοίηηγοΙι
ρΐαΐηοβίΐ ρϊϊ βίονβδβοΐι ρΓοίβτα α ΙιηιιΙί ωγδίϊ) ζηαδί ρΗιηο ρΗοϊηπ
ά^β &ηο ί ρΓΟδίϊβάβΐΣ οϊΐΐ η ά. 8 ί ι· ο ^ : Ιι. XIX. 11. Μ ρα,Ιβί ηβΐυα
<ΙαϊΐΊΐδ&1βιη \ν&8 δια τό εγγύς αυτόν είναι Ιερουσαλήμ. — Ε. VIII. 3.
Μ ίΓίΐντ&ΠΓΐιΙ; β&\«ΐΓβκΐ£ΐ ίϊαλν&ιΐΓΐιΙ, ιη ΙβΐΙίΗ, ιτίρί αμαρτίας χατεχρινε τήν άμαρτίαν ίν τ# ααρχί (έ. ρ γ Ιοί η 0 υ Ιιίίοΐιιι οάδΟϋάϋ Ιιίίοΐι
η& Ιέΐβ). — Ιι. IV. 4. ηί 1)ί ΙιΙαίΙ) αΐηαηα Ιϊϋ&ϊρ ιη&ηηα οίε Μ α 11
ν&ιιπίΘ βαρβ ούχ Ιλ' αρτω μόνω ζήσεται ο άνθρωπος άλλ' Ιπϊ παντϊ
ρήματι θεον (δΓν. δ. ο οΜθ1)έ ζϊν β^Ιί, »1β ίέί ρη οΜ·).
Βγ1»-1ϊ υθ ρϊίρ&άβοΐι άοδίιά ιινβάβηγοίι ζάΜαάβπι ρΜηοδΐ ρ&νοάηίΐιο η1ίθΐ6ΐιιβ, 1)ϊ δ βοο. ζη&όί άάΐβ :
δ. πιίδίο, ρ Η ΐ£ΐβΓ6ιη, νβάΐβ ηβ1)0 ροά61 Ιίί,βΓβΙιο (δ ϊθάηό
ροαζθ δΐΓ&η7) άέ] δβ Γθζνί]ί: Ιι. Χ. 4. ηϊ ιηαηηαηΐιιιη 1)ί \νϊ§ βο^&ϊρ
μηδένα χατά τήν όδόν άσπάαηαθε.
Ζβϊπιέηίΐ Ιβΐίό ωίδί,ο άοίγΐία: ΜΙ. V. 39. }β\)ΒΪ Ιναα ραΐί δΙ»αί£ΐί
I) ΐ ί»ϊ1ΐ3\νοη ρθϊη» 1ί ϊ η η υ, \ν&η(1θί ιπιπιλ ^Ιι ρο αη^ίίΓα όστις σε Σα
πίσει ίπι τήν δεξιάν σου σιαγόνα, στρεψον αντω χαϊ τήν αλλην. 8Γν.
I. VI. 29.
δ
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6. Τϊορίοΐίγ ηα ζάΐίΐαάβ ροβίβάηέ ννίοβηβ" ρΐαίηοβίί 1)ί 8 αοο.
ζηαοί ο 1 1 δηαην: Κ. IX 31. ΙδΓαβΙ Μ να ο]) 8αΓαίηίβίηβ ηΐ §αδηαπ
Ίσ. εις νόμον δικαιοσύνης ονκ εφ&ασε. — ΜΙτ. IV. 19. ραί 1)ί ρ» Ια
αηραι- 1 ιι 8^ υ η 8 αϊ περί τά λοιπά ίπι&νμίαι.
§ 72. 7. Μ δ αοο. ζηαοί πιέΓίίΙίο η. πιίι·α, ρΗ ΙιίβΓό ηββ
ροάΐβ ΜβΓβ" 8β οο άβϊβ (ηβδοί πιβΐΐοβ ρΓίϋαάαπίθ 1)α(Γ νέο ηιβΓβηου
1ς ηιβίίίΐίυ ηβοο ωβίίίΐω 1ι νβοϊ πιέϊβηό; ίβ&γ ογνα ηβ]οαδίδ,μ κατά
δ αοο.) α ίο:
α) δίπιΐβοηοιι ηιίΓη ηβοο νζοτ: II. Κογ. Χ. 13. Ιυοραηι ο ΐ
πι ί ία ρ βαΓαΐάβΐηαΐδ χανχησόμε&α χ ατά τό μετρ ο ν. 8ΐ*ν. Ε. IV.
7. — I. Τίπι. I. 11. Μ αϊ\να§8βΠ \ηι1ρααδ χαζά τό ευαγγελίου
τής δόξης. — 81ς. V. ά. Μ παΐτρΐάα (ββοαηάππι άΐ^ηΐίαίβπι) — II.
Κογ. XI. 17. ραίβΐ Γοφα ηί Γοφα οΐ ίΓα^αη ό λαλώ ον λαλώ κατά
κνριον. — Κ. XV. 5. §αρ βΐβαΐ ΐζ\νΐ8 ραία δαωο ίι·αρϊαη . . . Μ
Χ Γ ί 5 Ιιι «Γ,βδη ο' θίο? δώγ νμΐν τό αντό φρονεΐν κατά Χριστόν
Ίηαονν. — Ε. II. 2. ΐάφβάυρ ... Μ Γθίΐί \να1άηίη)ΐβ Ιηίίαυβ περιεπατήσατε κατά τον άρχοντα τής εξουσίας τον άερος. — I. Κογ. IX.
8. ηί ραίβΐ 1» ααηδαηδ (ζΐίοιηοίβηο). — I. Κογ. XV. 32. ^&\)ύ βΐ ωαηη α η . . . απ άΐπζαπι τναΐη ΐη Αίίαΐδοη εΐ κατά άν&ρωπον ί&ηριομάχηβα ίν Έφε'ςω.
β) Ιΐπιΐίαίΐνηθ αάαηί, ροίπιά ύδπάβΐί ηβΐαΐί^ ρΐαίί : II. Κογ. I. 14.
ςαΙίΐιηηαΐάβάΗρ ιιηδ Μ δ π πια ία επεγνωτε ημάς από μέρους. δΓν. II.
Κογ. II. 15. Κοί. — III. 20. πΩιαΗβ]αΐρ ίαάΓβΐηαΐπι 1)ϊ αΐΐ Ιπακονετε
τοΐς γονεϋσι κατά πάντα.
ϋ) άΐδίπουίΐνηβ' ΗΓΟβηί ρΗ ρο]πΐ6θ1ι δίδβΐη^οη : I. Κογ. XIV. 27.
Μ ί\ναη8 αϊρραπ πιαΐδί ρπηβ κατά δύο ή τό πλείστον τρεις. — Νβη.
V. 18. ^η Μ (ϊ) ίαΐηπη άα^οηβ £αί \νβΐη αΐΐαΐ ρΐζαί βΐηδηαϊ.
§ 73. Β. 8 άαίΐνβιη (Ιοοαίη^ηι) *) Μ ζηαοί:
1. πιίδίο, (ρΚ) ηα ηβπιζ δβ οο ηαοηαζί ν Ιίΐΐάα, ]βη: II. Κογ. Χ.
7. ρο 1)ΐ αηά\ναΐι·ϊ^α 8αΐ1υΐρ? τά κατά πρόσωπον βλέπετε;
2. ιηίβίο άοίνίτη:
V. 41. ίαΪΓ£ταΐρ οΐ ηαηάαπ ραία βαπι
χρατήσας τής χειρός τον παιδιού. 8γυ. Μ1γ. IX. 27. (162 αη§1. ίο ίαΐΐθ" I) ν
ίηβ ηαηά). — Ιι. IV. 11. βΐ Ιναη ηΐ βαδία^'αΐδ Μ δίαΐηα ίοίυ ρβΐηαηα μήποτε προσκόφ^ς προς λί&ον τόν πόδα σον. δΓν. Γι. VI. 48.
3. ηιίδίηέ (αο ίΓορίο^) οβοοηί ρίβάπιέί νζάά1βηέ]§ί, ρίΐ ηβπιζ
(163 δβ δίάνά (ηέΜ7 δ νβάΐβ^ίπι ροηβίίπι ρΓΟδρέοηιι ίβηο): 3. VI. 2. ίαϊΐτ*) δΓν. Όβ11»Γαο1τ, ΑΜ. Ι,οο. ΙηβΙι·. βΐι·. 49.

67
ηίηδ ροζθϊ δ&Ι&ΜΤΪάα Μ 3 ϊ υ 1ί π. ί ιώ τα σημΐϊα α εποίει επί των άα&ενούντων. 8Γν. Μΐί. XIV. 6. (Ιόζ αη^Ι. Ιο (Ιο οηβ'δ άιιΐγ ο γ οηβ). —
Κ. IX. 17. θί ^8,1>αϊτ1ι^β.α Μ ριιβ ώχ&\Λ ιηβΐηα οπως ίνόείξωμαι ίν
αοι τήν δύναμίν μου. — Κ. IX. 23. βί βαΐΣ&ηηΜβάί §αΙ)θίη τνιιίριιβ
δβϊηΐδ θί ΙίαΒβιη απιιαϊοηδ ίνα γνωρίση τον πλοΰτον της δόξης
αντον επϊ σκεύη ίλέονς.
4. ά ο 1)ΐι, ρη ΙίΙθΓέ ί. ). νβ Μβΐ'ό 8θ οο άβ]β: Κ. IX. 9. Μ
ραιηωα πι β 1 8, φηι&, χατά τον καιρόν τούτον ίλεύσομαι. 8γυ. Ε. II. 2.
5. ρίβάιηβί η. άανοά ηηπίί ηιγδίϊ: Ιι. I. 29. §3.ρΐ8.ηδηο(ΐ3, Ιπ
ίηη&ίβίΐΐιΐίΐί Ϊ8 διεταράχ&η επϊ (τω λόγω) αντον. — I. Κογ. Χ. 27.
ηϊ \¥»ΐ!ι1 αηάδίΐ&ηάαπβ 1)ϊ βαπυ^άβΐ μηδέν άναχρίναντες διά
τήν σννείδηαιν. — Γι. I. 58. βαπιΠπΗοΈ ϊπμ]ά β,ι-πιαη&ίΐ'ίβίη 8βϊη»
Ιπ ίζ&ί εμεγάλννε κύριος το έλεος αντον μετ" αντης. 8ιύ. Κ I. 72.
— Κ. IX. 22. ϊη ιη&η&β&ί 1»§^3,ιηοάβϊη 1)ϊ Κβ,βαπι ρ\ν»ΪΓΐιβϊη8
ίν πολλή μακρο9νμία σκεύη οργής (ήνεγχεν). — Ε. II. 7. ΐη δβίβίη
ΟΪ α η 8 ίν χρηβτότητι εφ' ημάς.
6. ρϊβάιηβΐ (ρϊίοΐηυ η. άδνοά), ρ Η ΙεΙβΓθπι Μο ΙϊοΙιο ζ&ρίίδαΜ,
ρνοδί ηβ&ο δ&πι 8β ζ8Μά: ΜΙ. V. 34. 35. ϊΙς φρ& ίζ\νΐ8 ηΐ 8\ν8.Γ8,η
8.11Ϊ8, ηΐ Μ ηϊππηβ. ηϊη Μ ίΐΪΓρβ,ΐ, ηΐη 1)ϊ ^ α ί ι* α 8 αιιίγιηβΐ ηϋι οϊ
η α υ Μ (1η, ρβϊη&ιηηια 8\ν8,Γ0.Ϊ8 ίγώ λέγω ύμΐν μή όμόσαι δ'λως· μήτε
ίν τω ονρανψ' μήτε ίν τη γη, μήτε είς Ίεροσόλνμα' μήτε ίν τη
κεφαλή σον όμόαης. 8ιύ. Μΐί. V. 7. II. Κογ. Χ. 1. — νβΐιηί δβδίο
ηαδίίγία δβ ζ&ϋί&ΥΜί ίοπηαΐβ οϊ δ υ η] αϊ ζα ίβοΐίβ' άλη&ώς: ΜΙ. XXVI.
73. XXVII. 54. ΜΙς. XIV. 70. XV. 39. 3. VI. 14. 55. VII. 26. 40.
VIII. 31. XVII. 8. — όντως: Μί. IX. 32. I. Κογ. XIV. 25. I. Τιω. V.
3, 5. 16. — ίπ αληθείας: Μ&. XII. 14. 32. — δήλον οτι: I. Τιω.
VI. 7.
§ 74. 7. νβΐππ ζηιΐδίβ. Μ δ άαΐίνβπι {]&\ιο νβ ναζΐ>άο1ι αοουδαΙΐνηγοη) ζη&οί πιίπι, πιβΓίϋίΟ, ροάΐβ ΙίίβΓβΊιο δβ άδϊ Γθζνί)ί, ζβ ΚΙβΓόζ
ρΐαΐηοβϋ πι έτη 6 νννϊηυΐγ 86 ΓΟΖπι&ηΗβ" νζί&ηγ & ηαζοΓγ νβ<ϋβ]8ί :
α) ρΐ'οδίβ ηιοά&Ιιιέ: (πιβΗΟίΟ οδοβηί οϊΐϊ νζοτ:) Ε. IV. 24.
ρ&πιπιβ, ηΐημη ηιαπη ραππηίΐ ηϊ §πρ3, ^αβίί&ραηϊη τον χαινόν άνδρωπον τον χατά &εόν χτισ&έντα. — Κ. XIV. 15. ία ηί Μ ίτΐαρννίΐϊ
δ&ββϊδ ονχ ετι χατά άγάπην περιπατείς. — Μί. IX. 29. Μ ^β,ίαιιΟθϊη&ί ΐζν&Τ&ί ΥΤ&ΪΓρ&ϊ ϊ^φδ χατά τήν πίστιν ύμών γενη&ήτω νμΐν.
8ιύ. ΤΪ4. I. 1. — Κ I. 38. Κ II. 29. ηπ ή-αΐβϊΐ&ϊδ δίτ&ΐΐί ρβίη&ηβ. 1) ί
ε υ Γ ά 8, ρβίηαπιπι& ννν απολύεις τον δονλόν βον κατά το ρήμά βον.
— II. Κογ. VI. 15. ρΐζββί βηο'βϊδ \ν3ΪΓρίρ 1)ΐ \ναιΐΓ 8ΐ\ναιη ϊζβ ων
τό τέλος εοται κατά τά εργα αντων. 8ιύ. II. Τΐΐη. I. 9. IV. 14. —
5*
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II. Κον. Χ. 15. ιηίΐίϊΐηαη Μ ςαΓ&ίάβίηαί υηδβ,Γαϊ μεγαλυν&ηναι
κατά τον κανόνα ημών. — 3. XVIII. 31. οΐ νϊΐοάα ϊζλν&νατηηΐίΐ
δΙοίϊρ ϊηα κατά τον νόμον υμών κρίνατε αυτόν. 8Γν. Ι* II. 22. 39.
ΓΠ. III. 5. Τ&ΐί ]β§ίβ Μ ρ 8, πι πια κατά ταϋτα I* VI. 23. XVII. 30.
Μ Μ υ η 8, κατά το ε&ος Κ I. 9. II. 42. κατά τό εϊ&ισμένον 1,. II.
27. κατά τό εΐωδός ί,. IV. 16. — Μ υ ία γ 8,8 8 8.11 κα& ύπερβολην
II. Κογ. IV. 17. — 1)ΐ α η ά,Ιιτι 1 6 ίηαϊ κατά άποχάλυψιν Ο. II. 2.
— 1)ί 8Λ\να§8β1)θη κατά τό εναγγελιον II. Τιω. II. 8. — 1)ϊ 8.113.1> ιι 8 η ϊ ιιι ϊαη Ιαϊδθΐη&ϊπι ιηαηηβ κατά τά Εντάλματα καϊ διδασκαλίας
άν&ρώπων Κοί. II. 22. I. Τιω. I. 1. ΤΐΙ. I. 3. — Μ ρ 3.ΐιη ρι*3ΐιίθίϊ&πι κατά τάς προφητείας I. Τϊΐη. I. 18. — Μ ϊηΒαηΙ&ί I.
Κογ. (ροάρίδ). 81ί. V. 1). — Μ §α§ιιάθϊη χατ εύαεβειαν I. Τϊιη.
VI. 3. ΤίΙ. I. 1. — Μ αηβ,ίΐΐΐιαπι χατά την παράδοοιν II. Τπ. III.
16. — Μ ιΐδ1)ΘΪ8ηα.ϊ
\?βη&ϊ ηΐθΐηαϊιη κατά την άποκαραδοκίαν
καϊ ελπίδα μου ΈΐΙ. I. 20. — ηΐ παίΜ Μ ϊβ,ϊίδί&ί αϊρραιι 1 3. ιζ β α ί
Ιιααίιβΐηαΐ μηδέν κατά ερί&ειαν η χενοδοξίαν ΓΠ. ΠΙ. 3.
§ 75. I)) V ηέΜβι^οη ρΓίρβάΌοη δ ρΐ&ίηοδίί ιηοάαΐηοιι ραίι·ηβ δπιβδ^β δβ ρίίοϊηηά: I. Κογ. VII. 6. ραί-υρρ&η ςίρα ηϊ 1)ΐ 1ΐ3Ϊ1;]3ί τοντο
δε λέγω ου κατ Ιπιταγήν. Ροάοΐιηδ Μ §α1ΐ3.ΐ1α(ιιι) Ο. III. 29. IV.
28. II. Τίπΐ. I. 1. χατ επαγγελίαν, νδαΐί Ο. IV. 23. διά της επαγγε
λίας (οοζ ιι1:&ζυ]β ^α.1^ ρϊΐοϊηα α ωοάιΐδ δθ βΐ^ΐί&ίί).
162 II. Τ4ι. I.
12. βί ιΐδ1ΐ8.ιι1ιηαϊ ηαπιο ίτ3ΐιίίιΐδ Μ 3 η δ ία ί §αρ8 υηδαπδ όπως Ινδόξαα&τ) τό όνομα τον κυρίου κατά την χάριν τον &εον. — I. Τίπΐ.
V. 21. ηϊ ΛναιΜ ί&ιφηάδ 1)ϊ \νϋϊα1ΐ8,1ρβίιι μηδέν ποιών χατά πρόσχλιβιν. — Ε. III. 7. \ν8ΐ·ρ αη(11)α1ιΐ8 ϊΐί Μ §Ϊ1)3Ϊ αηβΜδ βΐιρδ ρίζαϊ £ί1)3ΐιοη ιηίβ Μ ίο] 3, πιαίιίαΐδ ϊδ Ιγενόμην διάκονος χατά την δωρεάν
της χάριτος τον &εον την δο&εΐβάν μοι κατά την ενεργειαν της δυνά
μεως αύτοϋ. V ίοιηίο άοΜ»(Ιέ ρϊ·ΐ6ϊιΐ8 δίγΐίά δβ (Ιοίιοιιοβ δ ρο}πΐ6ΐιι
ηάδίΓΟΪθΙ Τ»1ς ^δί, 162 Μ πιαίιίθ,ί κατά δύναμιν. II. ΚΟΓ. VIII. 3.
Ε. III. 20. Κοί. I. 11. II. Τιω. I. 8. — Μ ν&ιΐΓβΙντα χατά την
Ινεργειαν. Ε. I. 19. Κοί. I. 29. ΪΉ. ΙΠ. 21. — Μ ωιιηα αίννβ κατά
πρό&εβιν τών αΙώνων. Ε. III. 11. Μ §3,1) β ι η αηδίαϊδ ίδ κατά τον
πλοντον της χάριτος αύτοΰ. Ε. I. 7. III. 16. — Μ 1βί1ί3Ϊη8,ί
κατά την εύδοχίαν. Ε. I. 5.; χατ' Ιδίαν πρό&εαιν. II. Τπη. I. 9. —
Μ % α γ β Η δ η αϊ ηυ (βχ άΐδρβηδαΐίοηβ ϊ^ϊΙιιγ) 8ίτ. III. ά. (βχ οοηδϊΐϊο)
δΐί. VIII. ο. — Ρίίέίηιιά ρΜηοδΕ ζοβία ρ&ΙπίΒ. ^■β8ι^ 162 Ο. I. 4. βί
ιΐδΐ3ΐιβϊα!6<ϋ υη8
τον »εον. 8γυ.
η 8,11 ρ αϊ ρϊιιρ
8γυ. 81ί. VI. α.

Μ ίνϊΐ,μη £\ιρδ οπως 1%έληται ημάς χατά τό δελημα
Ε. I. 9. 11. 81ε. V. ο. — ΕΗβιη. 14. βί ηϊ δΥΓ&δντβ Μ
ρβίιι 8ΐ)αί ίνα μη ως κατ ανάγκην τό άγα&όν αου η.
— Ε. IV. 22. ηΛηη&η ρ&η» ΐ'ίιιφη Μ Ιαβίιιπι τον
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φ&ειρόμενον χατά τάς επι&υμίας. — 3. XIX. 7. Μ Ι η 3, πιω η \νϊΙοΰα, υηδΟταιηπίΕ. δΐί&ΐ 8&8\νι11ίΐη χατά τον νόμον ήμων οφείλει άπο9ανεΐν. — II. Κοι\ XII. 7. Μ 61 υ 8 η αϊ απάηιιΐβϊηο . . .
ύπερβολ-η
των αποκαλύψεων.
ο) 8 ρΐαίηοδίί ιηοάβΐηοιι δπΐ68ΐΐ)β 8β ά α ν ο ά ροζηαΐΐίΐι : Μί. VII.
16. (20) Μ αΚί'αηαιη ϊζβ υίΐτιιηηβϊρ ϊηβ από των χαρπών αυτών
Ιπιγνώαεσ&ε αυτούς. 8ιύ. «Γ. XIII. 35. XVI. 30. — Ε. III. 3. Μ
αηάΐιιιΐβϊη&ϊ ςίΛαπηϊάα \ν&8 πιΐδ 80 ηιηα χατά άποχάλνψιν εγνώριοε μοι τό μυστήριον. — 81ί. V. ο. βΐ §»ΐ3,Ϊ8]8,ϊη3, βϊΙς οί Ι η» πι πι 8
(υΐ άΐδΟίΐηΙ βχ βο). — «Γ. VII. 24. ηΐ δίο^ίρ Μ δϊυη&ϊ χατ όψιν μή
χρίνετε. — Κοί. III. 10. άυ ιιΠΣυηρ]» Μ ίΓΪβ&ηί»ί
επίγνωσιν
χατ εϊχόνα.
§ 76. ά) νο1ηέ|βί ναζοοα 1) ί 8 ά&Ι. οωβζυϊβ άέ] (νβ δπιγδίιι „οο
ββ άοίίπιβ, ροίετιά. δβ ίγοβ"): II. Κογ. I. 17. ϊοαϊ &ιιίΐ,ο ρ&ίβϊ πιίΐο Μ
Ιβϊΐίίΐ ρα^ίφη μή τι άρα ά βουλεύομαι χατά αάρχα βουλεύομαι. 8πτ.
II. Κογ. V. 16. Χ. 2. 3. XI. 18. Κ. VIII. 1. 4. 5. IX. 3. 5. I. Κογ.
Χ. 18. 6&1 IV. 23. — 6. IV. 29. 83, Μ 1 β ίΐε 3, §£ώ8,ιη·απίΐ \νΓ&1ί ραηα
1)ΐ αηπιϊη ο χατά αάρχα γεννη&εις εδίωχε τον χατά πνεύμα. —
Κ. VII. 22. §&\νΐζηβίρ ϊπι ατώ ^ΐΐοάα §ιφ8 Μ ρ π, πιπί» ίηηιιιηΐη
πι» η η οννήδομαι γάρ τω νόμω τοΰ &εοϋ χατά τον εαω αν&ρωπον.
— Ε. IV. 22. Οι ίπιπιϊη ιΐδΠίβίίΐ χατά την προτεραν άναστροψήν.
— Κ. XI. 28. Μ &ΐΥϊ&£ξβ\}οη ή]&ηάΆΠ5 ϊη ϊζ\ναι·α ϊρ οί §&ψάΙβίηαί ΙπίΟαϊ &ώ& &11ίΐη8 χατά μεν τό εύαγγελιον ίχ&ροι δι υμάς
χατά δε την ίχλογήν αγαπητοί διά τούς πατέρας. 8γυ. Κ. IX. 11. —
6. XI. 24. ραί οϊ >ν ΐ 8 Ια ϊ οί χατά ψύσιν. — Χ. 2. Μ Ιίπηρίβ χατ
Ιπ'ιγνωβιν.
8. ^Ιίο ρπ δίονβδβοη αίϊβοΐααπι οί β ά&Ι. η&π^ΐο ρΙ&ΙηοβΜ ρίίέίηηό, ]&1ςοζ άάΐβ δ πιοάαΐηοιι ρΜηοδΙί ύζοβ Βΐ^ίά δβ η&ζοί' άανοάυ
ροζηαΐΐίΐι, ρΓίοΐηχ, &ηο ϊ ηάδίπ^β, ί&ί ν ηβΜβι^οη β& ηβδβί,ηγοη άοΙίΐ^άβεΐι ίίιη η3.ζη»έβη ρΓοβΙίβάηίΙί (ηβοο ρι-οδίΓβάβΙί) άβ}β (άαΐ.
ίηδίηιπί.): ΜΙ. XI. 2. ίηδαηάί&ηάβ οϊ δίροη^ιη Ββΐη&ππ α&ρ (νοίηδ
ρίβΐ. ζ ίβό. πέμψας δύο των μαθητών αύτοϋ ειπεν). δΐ'ν. αη§1. Ιο
ββηά \νοΓά \>γ & πιβ88βη§θΓ (ί&ΐτοογ ροββίβίνί ηβέϋ ν7Γίζβηο, βίοζβηο
1>7ΐο ρ γ ΐ ροδίυ). Α 1&ΐ£ οβζροοη^ϋγ ν^οζίΐί ^81 ΙέΖ: 81γ. V. ο. βϊ αηάηϊιηαί Μ »11ίη 8\νβπροδ (β,έ ΒβΓηη. ρϊβΜάάά &ο<πρβΓβ ΙιοηοΓβπι ββο π η ο! υ πι ραΐτβπι), V. ο. ΐβ βηαηίιηαικίδ ο ϊ α ί·ί ΐ η ρο 8\νβπρα. — Ροάοοηέ Ιίοηβοηβ ρΓΟδίϊβάβΚ ηαζηαοβη : ^. Χ. 3. ρο 8>νβδοη& Ιαπιοα ηαίϋί)
Μ ηαηιΐη τά ίδια πρόβατα χαλεΐ χατ όνομα.
Ροζη. Ροάΐβ Ιβΐο βνέ ρ1<αΙηο8ΐί ϊηδίΓαπιβηίϋΙηέ 1)ί ίί&έ ηη,δΐί^ΐίΐ
δβ 8ρο^βηο 8 ίβάίηγπιί ζυγί\ίγ ΐηδίηιιηβηΐίίΐη ν ^οίδΐϊηβ Ιο β (οά 1υ&)
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ρ β (0(1 ραί&), \ίίβι·6 ππηιο Μ
ϊβδίέ 8 ρίβάΐοζίωα άιι βρί^νβ]!
ν ρΐαίηοδίϊ 1>υ(Γ ρΐΌδίέΙιο αάνβΛϊα ηββο δρο]1ίγ. — Βίΐυβ οίε δβ
ροιιζθ ]βάηου : Ι* I. 18. Μΐυβ Ιίΐιηηιιπι ]}άΙ&? χατά τί γνώσομεν τούτο ;
Βίρβ ^δΐ άο8ί.ϊ 1ιο]η(5, ηβ,ίοίΐδίβ,μ ν ρΜηοδΙϊ 8ρο]1ΐ7 έβδονό
(=οτε, οταν): ΜΙ. XI. 1. βίρβ αβίαΙΠά» ^δΐΐδ «ηαΐηαά&ικίδ οτε ίτε'λεσεν ό Ίψονς διατάαβων. 8ιύ. ΜΙ. VI. 16. Ι. VII. 1. Ρΐΐ. II. 23.
» }. ό. νζάοηβμ ΐβδί ρϊίδίονίωο (= τότε): Μί. V. 24.
ϋϊρβ χαϊ
τότε. 8γτ. I. IV. 2. 8 θηΐίΐϊΐίοίφη -Ιι (Ιηρβίι) ΜΙ. IX. 17.

ΙΜβ- Ττνίβ§ 77. Ρ&νοάηί νγζηαηι ρπίθβχή Λ ί 8- Ιννϊδ ]βδ1; ραίπτχ: ζηαέί νβ
άνί, γ ο ζ-, η» τάζηο.*) Τλνίδ- η.ΐδΐίγΐίΐ 8β ρουζβ άναΐα-ήί ν ρΙαϋηοβΗ
ρΰνοάηί, νβ δίονβδβ ίίνίβδίΕηάαη (Γοζδίουρίΐί, Γοζίοιιοϊΐί 8β) α ν ροάδίαΐηόπι ΙψίδδΙαδδ (νοζβδί,υρονίΐηί, ηβδνοΓηοδί:) II. Κογ. Π. 13.
ίννϊδδΐ&ηά&ηάδ ίιη β&ΐαΐρ άποταξάμενος αντοΐς εξήλ&ον. — (χ. V.
20. Ι,^ϊδδΙ&βββΪΒ = διχοστασίαι.
Ηο]ηέ]δί ]βδ(; άϊδ-, Μογθ πιίιηο ρήνοάηί ρΐαίποβί (νβ άνί, γοζ-,
ηα Γ&ζηο) ηαβίίνΐ» δβ Ιαΐίό νβ ΐΓοριοΚέ. Ζ ηάζοηι ν β άνί νννίηυΐο
δβ ΙοΙϊζ ,,οά 1«·&)β (Ιο 1α·α]β νβ άνί" I. ]. ύρΐηβ, ζοβ1&, (Ιοίίοηηΐβ, α δίονβδα β Λ ΐ 8- δίοζβηά Ιιιάν ζη&όί Ι&ίέ ύρΐηβ ννοβτρίΐηί άβ)β δνόβο
(» ]δοιι-Η ηθρίβΛοΛηά, δ1άν&,)ί 8β ο&γέβ,ίηό ρίβοΐιοάηγππ).
Ροζη. νβ ί,πιβδϊ άοΐοζβηο ίβδί άϊδ: ΜΙί. XVI. 8. άίζ-υΐι-ραη-δ&ΐ
είχε δί.
I. άϊδ- δάπιζβηο δβ δίονβδγ ζη&έί 1. ν β άνί, γοζ-, γ ο ζ β-:
ΜΙ. XXVII. 51. ίαιιΐ'ΐιαίι &11ΐδ άϊδδ1α·ϊΙηοάίΐ ΐη Ιλνα )&\ι δίαίηοδ
άϊδδΙίΓΪΙ,ηοάβάιιη το χαταπετασμα τον ναον Ισχίοδ-η είς δύο χαϊ
αϊ χετραι Ιοχίο&ηβαν. 8ιν. ΜΙί. XV. 38. — ΜΙί. XIV. 63. Λί 8δία'βΐί&ηάδ Λναβ^Οδ δβίηοδ διαρρήξας τους χιτώνας αντον. — Κ
VIII. 29. άϊδίιηϊιιρ&ηάδ ροδ β&ηά^δ διαρρήσβων τά δεσμά. —
Ιι. V. 6. η&^α άΐδίιηιιρηοάβάιιη ΐζβ διερρήγνυτο τό δίχτυον
αυτών. — Ε. I. 51. άίδί&ΐπάίΐ ππΙάΙριιΜβιΐδ διεσχόρπιβεν υπερ
ήφανους. 8ιύ. I. XVI. 1. XV. 13. 3. Χ. 12. .Γ. XVI. 32. — ΜΙί. XV.
24. άίδάαϊ1]αηά \νίΐδί.,)θ8 ΐδ διεμεριξον τά Ιμάτια αντοϋ. 8Γν. Ιι.
XV. 12. I. Κογ. I. 13. — 81ί. VIII. α. ά ί δ δίαιίάίΐηάβϊη (άΐδδοΐνβηίβ).
— ΜΙί. III. 27. ραη ρ&η& ξ&τά άϊδ\νϊ1\ν&ϊ τότε την οΐχίαν διαρπάσει.
— ΜΙί. II. 22. άίβΙ&ίΓ&ί \νβίη ραηδ ΙιαΙ^ΐηβ ρήσαει υ οίνος τους
*) ΕίγιηοΙορίΊί^ ηχροδ νβΐηιί ροάοΐιΐΐ 8β ρΓ»νάύ, ζβ οΐια ρ^ηρί^x^^8011 ίοίοίηγ.
8γτ. Ιι. Μ. 83. 188.
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ασκούς. δΓν. Ιι. V. 37. — (Ύνορκίγ) : 6. V. 9. ΙβίΙϋ 1>βΪ8ϋβ αΐΐ&ηϋ ά&ίβ
άίδΙαΪΓίρ μιχρά ζύμη ό'λον το φύραμα ξνμοΐ. — ΜΙ. IX. 7. άΪ8Ι&ιίΓη&ηά Μ^βίβ ρήγνυνται οί άαχοί. — 1». XX. 18. &η& ραηβϊ
άηαΒΪρ ίβΐ&ίηδ), άΪ8ΛΥΪηί>βΐΙ> ίη& εφ" δν αν πέση, λιχμήσει αυτόν.
2. ύρΐηβ, ζοβία, άοΐωη&ΐβ: Ε. IV. 26. βιιηηο ηϊ (Ιίδβί^ηαί άιιά
ρλναϊτηθϊη ϊζ\ν&τεΐ ο ήλιος μη επιδνέτω ίπϊ τω παροργιβμώ υμών.
(ΝθρΓβοηοάηθ" δίονβδο ν ΙοπιΙο ρΗραάό ζύδΐάνά ηβρίβοηοάηχπι.) —
Ιι. VIII. 16. ηϊ ωαηηα. Ιαΐίαπι Ιαηή]'&ηά8 άΐδηιιΐ,μρ ϊί& ουδείς λύχνον
αψας χαλυητει αυτόν. — II. Κογ. VI. 10. Β\νο ηΐ κνβίηί &ϊηαηά&ηδ
ί&η α11&1& (Ιίβηϊπι&ηά&ηδ ω? μηδέν ίχοντες χαϊ πάντα χ α τ έχοντες.
— Ιι. V. 9. 8 ί 1 (I α 1 β ϊ ί »ιι1ς άϊβΐΐ&ο&ΐάα ίη& δάμβος γαρ περιέσχεν
αυτόν. δΓν. Ιι. VIII. 37. Π. Κογ. V. 14. (δΓν. δββ. γοζγ&ζϊΙ ιηηβ
πΐΓάζ, ηοΛο & ροά.) Ζάάηϋνβ ρο]θΐη ν β άνί ϊβδίδ νϊάέΐϊ (»έ 8β ζαίίβί,ό ηβοίίϋ :) Γϊϋρ I. 23. ά ΐ 8 Ιι α & & ϊ ρ 8 ΐιη αβ ραιω Ιτν&ΐιη συνέχομαι
εχ των δύο.*) (ΝβρΓβοηο(1η& ιηέηί δβ ν ρϊθοηοάηά:) Ιι. I. 12. »{ίϊδ
άϊδάΐ'αιίδ ιη» φόβος επεπεσεν εα αυτόν. — Ιι. VII. 16. άίδδ&Ι
»11&ηδ α£ΐδ έλαβε φόβος απαντάς. δΓν. I* V. 26. — Μΐί. XVI. 8.
άΐζ-ιιη-ρ&η-δ&Ι ^οβ ΓβΪΓΟ είχε δε αύτάς τρόμος.
§ 78. Ροζη. 1. Ταΐίέ ΙνίββίΗηά&η ρΓ&ββχβπι 8ΐ»1ο 8β ζ ροάπιβίηέηο ρίθάπιέΐη^αι, ρπϋίΓ^ίο άαίίν (&1>ΐ8.ΐ;ϊνη^) : 1\νί88ΐαηάαηά8 ίω
άποταξάμενος αύτοΐς.
Ροζη. 2. Ζβ βν ρΓ&ββχ ά ί 8- ζθ δίονβδδ, ϊιηρθΓίθοϋνηόηο ζρύδοοϋ
ρβΓίβοΙϊνηό, ηβίζβ ζ&ββ Ι,νπϋΙΐ
^ίβί,ο. ΖαδΙιιρ^β δϊοβ:
1. ρι·Λββ§. ρΓ&θδβηδ ρΐΌδΙό* ίϊιί,αηιιη: (8ΐτ1)§.) Ι·. XX. 18. άίδ8 \\' ϊ η ρ θ ϊ ϊ> λιχμήσει. — Κ V. 37. άϊδΙ&ίΓΪρ ρήξει.
2. ργεθ% ρΓ&βδβηβ ρΓΟδίχ οοηΐ. λογ. ,Γ. XVI. 32. βί άϊδίαη] αά ίΐ
ίνα σχορπιαΟητε.
3. ρΓ&θ% ρΓ&βίβΓ. ρΓΟδίγ ΛΟΓ.: Ι* V. 26. VII. 16. <Ι ί 8 8 3.1 =
έλαβε. — Μΐί. XV. 38. ΜΙ XXII. 51. άΐβΙίΓίΙηοά» εσχίσ9η.
4. ρΐ'&βί. ραιΊϊοίρ ρΓ&θΙ. ρΓΟβίό ρβΓίβοΙυπι I. Κογ. I. 13. άΐδά αϊ Π ρ 8 Ϊ8ί μεμερισται.
Αΐβ ρΓ^ββ^οναπό Ιν&Γγ ί&ίέ ρϊβνάάέ]! άβ^β ρ&ίτηέ Ιτν&ΐό: ΜΙ.
IX. 17. (ΗδΙ&ιίΓηαηά ^αΐ^βΐδ ρήγνυνται οί άαχοί. — Μΐί. II. 22.
άίδΙ&ΪΓΪρ ρήσσει, Ο. V. 9. (ζυμοΐ). — «Γ. Χ. 12. άϊδί,αΐ^ϊρ ρο
σκορπίζει. — I,. VIII. 16. άίδηιιΐ,μρ καλύπτει. — ΜΙί. XVI. 8.
(Πζ-ιιη-ρ&η-8ίΐΙ εϊχε. — νΐάδΐΐ
ζ&δθ ζΓβϊπιδ, 2β πιοο ρβι-ίβοΐΐν^ίοί,
αέ-ΐϊ
νήϋβο, βγία ΐβη νβΐιηϊ ροάίίζθηα.
*) 8ιύ. ϋεΙ^ΓϋοΙι, ΑΜ. Ιιοο. ΙηβΙπιπι. βΙγ. 70. »α!) 3.
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II. νβ δρσ)βηί ηοιηϊηαΙηόιιι άίδ- ηαβίίχΐ^ 8β άν&Ιπ&Ι ν ρήνοάηίιη
ννζηαιηιι: 3. VII. 35. ϊη άίδΙίΐΗβϊη είς τήν διασποράν — II. Τΐπι.
IV. 6. πιβΐ ιηβίηαϊζοδ <ϋδ\?ϊδδαίδ αί,ϊδΐ ο χαιρός της εμής αναλύσεως
ε φέοτηχε.
Οα
§ 79. Ρύνοάηί ρΜηοδΙί άυ ζη&όϋο ζαμδίέ Μίζβηί 1ί ηβ)&1νέιιιιι
&ο<1ιι ν ρΐΌβίοΓΗ, (α I ιηβδίίίίηί ηα Μίζ&υ!)
I. 3&ίο αάνβΛίυιη ά α χα& ν ζ&οΐιοναηόπι ΙβχΙα §ο£δ1ίόιη άοΜ&άγ
ίγϊο: ΜΙς. Χ. 13. ψ ραϊ 8Ϊροη]θ8 ίδ βοίπιη ρ&ΐπι ϋαίΐ'&ηάαιη άπ οϊ δε"
μα&ηται ίπετίμων τοις προσφερουβι. — ίι. VIII. 44. αΙ§α§§£ΐηάβΐ
(1 α οΛ»γο βΙΙ&ϊΙοΚ &1αιιιΙ]α \ν&8ί]"θ8 Ϊ8 προσελ&ονσα οπισδεν ηψατο τον
χραοπέδον τον Ιματίον αντον.
Ροζη. Ηβγηβ-δΙαιηπι ροΜάά^ί ζ& &άνβΓΐ)ϊυιη άιι Ιαίιέ νδικίβ,
1ί(1β ]βδί, ρΓαββχβηι άπιΐιγηι δίονβδ μί 8 α Ι- δάπιζβηγοίι ((Ιιιαίβ&^^ίΐη,
άυίΐΐϊάάΐ», άααΐΓΐηη&η, άυαΐ8ηϊ\ν»η), ζίΐμδΐέ ηβρι·α>βπι. δρίδβ δουάίΐί ^θβΙ,
2β ν ίβεΐι ρΗρ&άβοΙι ίΐί ροΙυοΜο
ζβ είΐΐΐίΐ δβ ροΐϊ-βΐ)», ηβζοαδϊΐϊ
Μίζβηί άπιΐιγπι ρι·αθήχβπι.
λ;β Ιωβδΐ άυ δβ ηβηαδίίγΐίί.
II. νβ δάηιζβηί δίονβδηόπι άιι οοΐΐίοιη 3βη ζϊίάΐεα δβ ]βνί α βΐοβ:
1. ν ρ&νοάηί ρΐαΐηοδϋ Μίέβηί ββ Κ οίΐΐ, }βαί
λ) ηβηί ν^δίονηέ οζη&δβη: ΜΙ. VIII. 2. άυΐ'ίηηαηάδ ΐηναΐί
ϊηα έ'λ&ών προσεχννει αντω. 8ιύ. ΜΚ. IX. 15. — Μίτ. Χ. 17. Λααΐηηηαικίδ αίηδ προαδραμών εις. — Κ VII. 14. άυ»ί§»§§ίΐηά8
προσελ&ών. 8ιν. Μί. VIII. 19. ΜΚ. I. 31. XII. 28. — I,. IX. 42.
ηαιιΐιραη άυ&Ιξ&ξξ&ηάϊιι ϊιτιπια ετι δέ προσερχομενον αντον. —
ΜΙ. IX. 20. φηο άυαί§&§§£ΐηάβϊ γυνή προσελΰοΰσα. — ΜΚ. Χ.
2. άυαΐ££1δ8ίΐη(1£ΐη8 Ρ&Γβϊδ&ϊβίδ Λβΐιυιι ϊη» προσελ&όντες οι Φαριβαΐοι Ιπηρώτψαν αντόν. 8ιν. Μί. VIII. 25. Ε. VIII. 24. XX. 27.
— Μίτ. VI. 53. άυ&Ιδηΐνπιη προβωρμίο&ηβαν.
I») οίΐίβδί νρβίονηέ οζηαοβη ύ&Ιίνβαι: ΜΙ. VIII. 5. (1ααΙί(1<1ί9.
ΐΗΐ ϊη α Ιιιιηάίΐίαρδ προαήλ&εν αύτώ ίχατόνταρχος. δΐΎ. Μί. IX. 28.
XXVI. 09. — II. Τΐπι. II. 4. ηϊ αΐηδίιαη άι·&ιι1ιΙϊηοη(ΐ8 ίτ&υ,μη (1ιΐβ&\ν ϊ η <1 ϊ ρ δΐΐ£ §3,\ναιΐΓΐΓ)αιη ρίζοδ αΐάίηδ ούδεϊς βτρατενόμένος εμπλέκεται
ταΐς τον βίον πραγματείαις. (8ιτ. έ. ηβρΗνϊηβ δβ!)
2. νο δίονβδβοΐι άιΐδ(;οά]Λη, άπ^ϊηηαιι ρκιββχ <1ιι (τορϊοΐϊγ
ζηαοί ρίϊδίουρβηί 1ί οϊηηοδίί I. }. ζϋέάΐβΐί.
^υ8ί.ο(^^αI1 η«.8ΐ£γ1ίί 8β ν ηαφϊδίι II. βρΐδί. Ιίβ Κον. α I. Τΐπι.:
ϋ ιι Κ&ϋΐ-ϊηρ&ίυηι 8,ηραν& άαΒίοάβίρ; ραΐί 16ζ : Ι* XIV. 30. 83. ηιαηοίΐ
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(Ιιΐδίοάϊιία ίϊΐηΙ)Γ)£ΐη οντος ο α ν&ρωπος -ήρξατο οίχοδομεΐν. — II.
Κογ. VIII. 6. ί&ιΐΓίκΙϋΒίοάϊάίΐ προενήρξατο.
Όυβίηηαη ρι·&νΐ(1β1ηβ ρΓβΙίΙά,ιΙά ϊβ&έ αρχεσ&αι α ηβ)£Ά$Ιβ)\
νάζβ 8β 8 ΐηβηϊ(.ϊνβιη : Κ XV. 24. (1 υ § υ η η α η Λνίκαη ήρξαντο ευφραί
νεσαι. 8γυ. ΜΚ. I. 45. II. 23. IV. 1. V. 17. 20. VI. 2. 7. 55. VIII.
11. 31. 32. Χ. 28. 32. 41. 47. XI. 15. XII. 1. XIV. 65. 69. 71. XV.
8. 18. ΜΙ. XI. 7. 20. XXVI. 74. Ε. I. 1. III. 8. IV. 21. V. 21. VII.
15. 24. 38. 49. IX. 12. XIV. 18. 29. XV. 14. XIX. 37. 45. XX. 9.
II. Κογ. III. 1. VIII. 10.
Ζ&ΐίπκινό ^οιι ζνΐάβί,έ άοΜαάγ άνα, νβ ΙνΙβι^οπ άα§ϊηηαη δ ϊπβηΐΐίνθπι ορΐ8υ]6 Μιιπιπι : Κ VI. 25. β&ιιηοη
§ι·βΐ£ΐη άπ^ίπηκΐ
πεν&τ'ιβετε χα) χλανβετε. — Γϋίρ. I. 18. ί&η ίη ραιηιηα Γα^ίπο αΐίβί
ϊαη ί&§ίηοη (1 ιι ^ ί η η α. χαΐ εν τούτω χαίρω άλλα χαΐ χαρησομαι.
3. τ ίθάϊηέπι ρϊίραάό ββηζ οδΙ&Ιηβ (Ιοίοζβη
^άηίπι νυΐίορίδβιη, Οοά. Α., Μβζίο άπιητ" ιτιά δίονβδο ρΓΟδΙό) ά υ ρ5τΐ δίονβδβ ζη&οί
υΓέβηί & ύόβία (ρπ ηέπιζ άυ οραΐωνήηο :) Εί. VI. 18. (1υ ρμπηιε άυν&Ιεαηά&ηβ είς αύτό τοντο άγρνπνοϋντες.
§ 80. Ροζη. 1. Ζ ροάπίθΐηόηο ρίβάιιιέΐ,ηχιη δΐάνίΐ δβ δίονβδο ρπιββχβιη οραΐίβηέ : ΜΙ. VIII. 5. άυαϋά^α ί πι πι ίΐ προαήλ&εν αντω. Βτν.
IX. 28. XXVI. 69. — II. Τίπι. II. 4. άυ^χνπκΐϊρ δίΐί ?α\ν»υΓ^!ΐιη
Ιμπλεχεται πραγματείας.
Ρίβοηοάπ^ω ]βδΙ άιΐδΙο(1]»η(1ι. XIV. 30. άιΐδίοάκία I Ί ία 1) ι· ] α
& άα^ΐηη&η νδαάβ, Μβ ρποίΓί, ρίβίίπιδί; ϊηδηίίϊνηγ.
Ροζη. 2.' Ζβ 1)^ ά π πιβηίΐο άέ) δάναζβηόηο δίονββ» ν ρβι·ίβοΙϊνη>',
ίββΐ νοίπιϊ ροοίψβηο. ϋπείππαπ δΐοβ οογοβΐηέ ρίβνίΐιΐί Ιναΐ'γ αοπδϋΛ6 (Λ π £ & η η ήρξατο. Μί. XI. 7. 20. XXVI. 74. ΜΚ. I. 45. IV. 1.
V. 20. VI. 2. 7. VIII. 31. 32. Χ. 28. 32. 47. XI. 15. XII. 1. XIV.
69. 71. Κ IV. 21. VII. 15. 24. 38. IX. 12. XV. 14. XIX. 45. XX. 9.
— (1υ§υηηυη ήρξαντο. ΜΚ. II. 23. V. 17. VI. 55. VIII. 11. Χ.
41. XIV. 65. XV. 8. 18. Ι. V. 21. VII. 49. XIV. 18. XV. 24. XIX.
37. άπξΐηη&ίρ αρξησ&ε. Κ III. 8. άυ^ϊηηαϊηα άρξωνται Ε. XIV.
29.) 8η»(Ι ΐ ορβ&ηίί ίιιΙιίΓα ΓΗ. I. 18. &§ΐηοη άιΐ£ΐηηίΐ Ι* VI. 25.
§&πηοη ]&α §τβΙ&η άιι^ίηηΐρ πιοπία 1)7 δβ ζ<α (ΙοΜίκΙ ρονίΐζονβ,Ιί.
Αΐβ ρΓβοβ ί&Ίίέ ζαδίϋρυίβ (1β) ΙΐΎΗΐγ: II. Κογ. III. 1. άιΐ£ίπηαιη υηβ
8Ϊ11)αη8 αηαδίΐι&η άρχόμε&α αννιοτάνειν. — Ροάο1)ηβ άηβίοάίάα
ήρξατο Κ XIV. 30. (<α ίίίπι-αάιΐδίοιίκΐ.α προενήρξατο) ; αΐβ βρΐδίοΐγ II.
Κογ. & I. Τϊηι. ηι&|( ν η&άρΐ8β (ΙιΐδΙοάβίρ ί. }. ζαόίηίί; &ηο (ΙναΙσάΙ
ρΓαββ^οναηό (1π&£ΐ\νϊη(Πρ δΠί II. Τΐιη. II. 11. ρί·6νΜί ρΓαβδβηδ
εμπλέκεται.
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Κάβ άα ρΚδΙαρα^ ΐ»1ίο ρι·αθηχ άΓαη^, οάρονίάά (ιηίιηο Ε. IX.
42. άιι&1§α£8Ληάΐη ϊιηηια προσερχόμενου αυτού) αοπδίαηι, &1β
8 πρός βίοζβηγπι. Κοηβοηβ άαΓΪηηαηάδ ζηαέί Ιλβ-ών ΜΙ. VIII. 2.
(δίτΙ)§.), »1β ζ&86 Μΐί. IX. 15. άαΓΪηηαηάαηδ προστρεχοντες —
ζίτ&ίΙί& άοΜ&άα ίβδί ναοβο ρί·ί1ϊ§ πι&ΐο, 9,1β ΐ ζ Ιοηο ναέΛα νϊάέΐί ^δί,
ζβ άα ζ&άηό Γοζηοάηέ ρβι-ίβοΐΐν^ίοί πιοοϊ ηβιηά.
II. Υβ βίοζβηί ηοπιϊη&ΐηέιη άα ηβηί άοΐοζβηο.
§81. III. 3&\ιο ρϊβάΐοζίίίΐ ά α νγβΐί^ΐά, 8β νβΐιηί ο&βίο α ν»ζβ
8β 8 ά&Ιΐνβω, νβ βίονβοη άαΐυβ α άαρβ ιέί 8 ϊηδίΓαηιβηΙαΙβπι (]ώο
ϋΐ) ; Ιίοηβοηέ Ια&ό )ΐϊ ν §οΙδΙϊηέ έαβίο
ροάροΓοα ίηηηίί,ϊνα ν ρΐ&ίηοδί,ϊ άαίΐνϊοΐΣέ.
Α) άα 8 ά α 1ϊ ν β ιη ζηαόί:
1. ο ί 1 (οβοοηί, νέοηγ, αΙίβί,ΓαοΙηί), Κ ηβιηαζ 8β 1)1ίζί ρ ο η γ ο ηέϊ&]ίγ δ^αΐβοηγ, νγΐ&άτβηγ
&) βίονβδβπι ηβρίβοηοάηγηι : Κ XV. 18. 8»ο8» άα αΙΙϊη ωβιη&πιπια πορεύσομαι προς τον πάτερα μου. δι*ν. Κ VI. 47. XIV. 26.
XVIII. 16. .Γ. VI. 3δ. 37. 45. III. 26. (δΐί. IV. &) νπ. 33. 37. XVI.
5. 10. 16. 17. 28. XVII. 11. 13. XIV. 12. 28. XI. 15. Μΐι. Χ. 14.
V. 19. Κοί. IV. 5. I. Τη. IV. 12. Ο. XI. 38. 3. XI. 31. — ΜΙς. V.
19. Μΐί. Π. 11. I. 38. Χ. 32. Ε. IX. 53. II. Τιω. Π. 16. Ο. Π. 14.
— 3. VI. 5. Πΐαη8£βίιΐ8 61η ϊάφα άα ί πιπί α πολύς όχλος έρχεται προς
αχτόν. δΓν. .1. XI. 29. ΜΚ. I. 45. II. 13. ΜΙε. XI. 15. ΜΚ. XI. 27.
ΜΙς. XIV. 45. &ΐ8&§§&ηάδ ά α ϊ ηι ιη ε προαελ&ών αντω. διτ. Μί. XXVII.
Ε. IX. 12. I. Τίπι. VI. 3. Μΐί. XVI. 2. Κ XVIII. 14. 3. XII. 21. Μίτ.
V. 15. XI. 27. Μί. XXV. 39. Ι. VIII. 19. XVIII. 3. 3. VI. 17. VII.
50. Ίέί ρίϊ δαϋβΐ&ηϋνα
Εί. Π. 18. ηαο&πι 9.ί,§8,§§ άα
αΐίίη ίχομεν προσαγωγην προς τον πάτερα. — Μΐί. VI. 30. £&ϊάά]βάαη άα ^δα& συνάγονται προς τον 'Ι. δΓν. Ιι. VIII. 4. — Μ1ς. I.
5. αβίάά]βάαη άα ίπιιηίΐ ίξεπορενοντο προς αυτόν. — Μΐί. XIV. 10.
Ιαάίΐδ βαΐ&ΐρ άα ρ αϊ πι ^αά,ΐ&ηι Ιούδας άπήλ&ε πρός τους αρχιερείς.
δΓν. Μΐί. ΙΠ. 13. XV. 43. Κ I. 28. «Γ. VI. 68. VII. 45. (δΚ. VIII. &)
XI. 46. XIV 23. XVIII. 38. II. Κογ. VIII. 17. IX. 5. ΜΙϊ. VII. 30.
Κ I. 23. II. Τίω. IV.
Ροζη. V θΐϋρΐϊοΐίό ν&ζοβ (η& ροαίβά 8 {ίβηϊΐϊνβαι) : Ιι. XIX. 7.
άα ΓΓα\ν&αΐ'Μίδ πωηβ £&1&ίρ αδδα1)&η παρά άμαρτωλω άνόρϊ έΐσήλ&ε
χαταλΰσαι.
Μΐί. III. 7. ^δαδ αίΐ&ϊρ άα πιαί'βίη ο Ιησούς άνεχώρησε προς
τήν θάλασσαν. — 3. VI. 37. άα ιηΐδ ςμαπρ πρός ίμε ή'ξει. ΜΙ. XXVII.
62. β ιι η β ηι α α βαά^αηδ άα Ρβϋ&Ιαα συνήχ&ησαν ο'ι αρχιερείς πρός
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77. 8ιν. Μ1ς. V. 21. ΜΙί. VII. 1. Χ. 1. Τόζ ρϊΐ 8ΐιΙ)8ί;. ςαιη, β&α.απιρ8:
Ρίΐίρ. I. 26. Ι>αΪΓΐι πίθίπαπα ιι πι &ϋι·& άα ϊζ\νΪ8 δια της ίμής παρου
σίας πάλιν πρός ύμας. — II. Τή. II. 1. £8,α.πηιρίΐΪ8 υηδαΓαϊζοδ <1ιι
ί πιπί α η'μών έπισνναγωγης έπ' αυτόν. — ΜΙί. IV. 1. § αϊ β β υ η δϊΐί
άα ΐιηπι& ωαηΕ§βίη8 δΐιι οννήχ&η πρός αυτόν όχλος πολύς. — ΜΙί.
Χ. 3δ. βΐηαοαίάβάαη βΐΐϊ άα ί ιη πι α προσπορενονται αντω. —
I. Κογ. IX. 26. ίΐί πα 8\ν8, ν ί η η & ηΐ δ\νβ ά α αητνίδαπιπίίΐ ίγώ τοίνυν τρέχω (ως ουκ αδήλως). — ΜΙί. XIV. 48. 8\να άα λν&ΐάβάρη
πίτα η πα ρ ως επί ληστήν έξήλ&ετε. — I. Τΐιη. V. 24. ίίΐΗΓΜβηϊΐαηάβΐηδ άα δ Ι & α αϊ προάγουσαι είς κρίσιν. — Γϊΐίρ. III. 16. (Ιιι
ραπιπιβί §»8ηβ\νιιιη «2$ ο έφ9άσαμεν. — ΜΙί. III. 11. άταδαη
ά α ΐ πι ιη 9, προσέπιπτον αύτω. 8νν. ΜΙί V. 33. I* VIII. 28. — Κ V.
8. Ρ&ίΙπίδ άτααβ άα 1ίηί\ναιη ^8ΐιΪ8 77. προσέπεβε τοις γόναοι του
Ί. 8γυ. ΜΙί. νΠ. 2δ. 3. XI. 32. Κ — VIII. 47. αΙάηιΐΒαηάβί άα
ί πι πι α προσπεσοΰσα αύτω. — ΜΙί. V. 22. §&άι·ίΐαδ άα ίο Ια πι
Ιβδαίβ πίπτει πρός τονς πόδας αυτόν. — Ι. VII. 9. \ν&ηά]αηάδ
δΐΐί άα ρίζ&ί πιαηα^βϊη α.»]) οτραφε\ς τω δχλω εϊπε. 8ιτ. Π. Κογ.
III. 16. Ιι. Χ. 6. — Ιι. VII. 44. §ίπν&ηά,)Ληά8 δίΐί άα ρίζαϊ α,ΐποη στρα
φείς πρός την γυναίκα. 8Γν. 16ί I. Χ. 22. (23.) Ι. VIII. 39. Ι. I.
56. VII. 10. — II. Τίω. IV. 4. — 6. IV. 9. — I. Τίηι. I. 6. α 8ιναηάίάβάαπ άα Ιη,αδ&^νίΐαΓάβίη εξετράπησαν είς ματαιολογίαν.
§ 82. 1>) ϋ δίονβδ ρίβοηοάηγοη άα β άαΐ. ζη&οί ρ ο π γ υ α α) οίΐ
080ΐ)ηί: 3. XVI. 7. δαηά^ ϊηα άα ί ζ \ν ϊ 8 πέμψω αυτόν πρός υμάς.
8ιν. ΓΠίρ. Π. 25. Νβη. VI. 17. — Ιαΐί. VII. 3. ΐηδΕπάϊά» άα
ί πι πι α δϊηΐδΙ»Πδ απέστειλε πρός αυτόν πρεσβυτέρους. 8ΐΎ. Κ VII. 6.
19. 20. XX. 10. ΜΙί. VIII. 26. XII. 4. 6. Χ XVIII.. 24. II. Κογ. XII.
17. Ε. IV. 22. Κοί. IV. 8. Ρ&88ΐνηί ναζΙ>οιι: I. I. 27. ίηδ&ηάίρβ ναβ
&8§ίΐΗ8 άα πΐ&ξ&ραί απεστάλη άγγελος πρός παρ9ένον. δΐΎ. I. IV.
26. — I η 8 α η ά] & η Μαάβηο ίόζ αβδοΐαΐηέ (οβζ ρϊβάπιέία) : 3. XI. 3.
ίηκίΐηάίάβάαη άα ί πι πι α απέστειλαν πρός αυτόν. 8ι·ν. Μί. XXVII.
19. ΜΙί. III. 31. XII. 13. — 3. XII. 33. αΐΐα αίρίηδ&άαππΒ πάντας
ελκύσω πρός έμαυτόν. — 3. XIV. 3. ίΐ'&ηίπΐΒ, ίζννίδ άα πιΐδ βΠοΐη
παραλήψομαι νμας πρός έμαυτόν. — «ί. XVIII. 13. §&ί&αηαη ϊη&
άα Αηηϊη απήγαγαν αυτόν πρός Άν. 8γυ. ΜΙί. XIV. 53. — Ι. XVIII.
40. ^8Η8 ηαίηαϊί; ΐηα ίϊαηαη άα βΐβ ο '/. έκέλευσεν αυτόν άχ&ηναι
πρός αυτόν. — Ι. XIX. 15. ηαίηαϊΐ ντορ^ηάαΒίδ ραηβ δΐί&ΐΐί&ηδ είπε
φωνη&ηναι αύτω τους δούλους. — I. XVIII. 15. 1)6 Γ αη άα ίπίπια
βαι·ηα προσίφερον αύτω τά βρέφη. 8ιύ. ΜΙί. I. 32. VII. 32. VIII. 22.
IX. 19. — ΜΙί. Χ. 13. » (,1)β γ α η άα ϊ πι πια οανηα προσέφερον αύτω
παιδία. 8ιύ. Μί. VIII. 16. IX. 2. — ΜΙί. IX. 7. 1) γ & η ί & δπηπ πιβϊηαη'ίΐ
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(Ια Ι)ΐΐ8 ηνεγχα τον υιόν μου πρός σε. — Ιι. XIX. 23. άπΐυβ ηί
8,1 Ια % ΐά β 8 1)8.18. 8Ϊ1αΐ>Γ πίθΐη άα β1ί&ί.ΙΪ3.ιη (= ρβηέζηίΐίαπι) διατί
ούχ Ιδωχας τό άργύριόν μου ίπϊ την τράπεξαν ; — II. Κογ. IX. I. Μ
&ηά1)8.ηϋ ρβ,ίβί Γ3,ηΙοά3. (:= ροάάνά Ββ) άα \ν β ϊ 1ι β. ΐ πι περι της δια
κονίας της εΙ$ τούς άγιους. — Οδθ1)ηί οίΐ νζάάίβηβ^ί, ΙίΛ ζβ νίοβ
οζηβ,οβη ΐβη βπιβι· ροη^βα, άα 8 ά&ί. ν^&άϊα^ ν ΙβοΜο άοΜβάβοη:
I. I. 16. πΐ8,ιι&§βΐη8 βατΛταηάβίρ άα ϊταυ ] ϊη §πρ8. ϊζβ πολλούς
ίπιστρέψει ίπ'ι χνριον τον &εόν αυτών. 8ΐΎ. I. 17. — I. Τη. III. 11.
^θβυβ) Β&τ&ΐϊιίϊ β,ϊ \νί§ πηδ&Γαηβ. άα ϊζ \νΪ8 Ίηοοΰς χατεν&ύναι
την όδόν ημών πρός υμάς. — «Γ. XVI. 32. αίπηρ Ιυβϊΐ» βϊ άΪ8ί.αη}&ά& Ιυ&τμζαη άα δβϊηαϊηι έρχεται ωρα ίνα σχορπισ&ήτε ίχαστος
είς τά ίδια. — Κ. Χ. 21. α 8 1) γ α ί ά ί ά 8. ηαικΙπηΒ παβΐηοδ άα ιηαηαββίη
αηβ&Ι&αβϊ&ηάβίη εξεπετασα τάς χεΐράς μον πρός λαόν άπει%·οϋντα.
— Ε. III. 14. Μα§& Κηϊ^β. ηιβίηα άα &11'ιη ίΐ'αυμιΐδ χάμπτω τά
γοννατά μου πρός τον πατέρα.*) — Μΐι. VIII. 11. δοΐίϊβ,ηάαηδ άα
ΐπιιη& Ιίΐίΐίη αβ ηϊπιϊηδ. (ίβο. ]ϊη/ η&ΟΓ: ξητονντες παρ αντοϋ αημεΐον από τον ουρανού, »1β ίβ ββ τα& ΐ'οζιιπιβί,ϊ ,,ηΐβάα,ίίοβ ί η δ πια
ζη&ιηβηί 8 ηβββ" νϊάβί,ί ζ νβι-δβ 12., Ιεάβ ίβο. έΐβ 8β: τΐη γενεά αϋτη
σημεΐον επιζητεί, ϋΐπΐ&δ νδαΐτ ]βη : 1υ» ρβ,Ιβ. Ιίαηί ί&ΐΐίη 8θ1ιβϊρ?)
§ 83. β) οίΐηηιοΐη^: Ι. XVI. 20. «,ίΛναιιΐ'ρβηβ \ν&δ άα ά&ΠΓα
Ϊ8 εβέβλητο πρός τον πνλώνα αντον. — Μΐί. XV. 46. 8.1ν8.1\νϊά8. δίαίηα
ά α ά 8. υ γ α προσεχύλισε λί&ον ίπϊ την θνραν. — Κοί. II. 14. § & η ηξ^&ηάδ ίΐα. άα §&1§ΐη προσηλώσας αυτό τω σταυρω. — Μι. V. 23.
ίίώαί ηα Ι) α ΐ ν α ί 8 &ϊοι· ρβΐη άιι ηαΗδΙ&δΙ&άβ, ίάν ονν πρόσφερες
τό δώρόν αον έπι τό δυσιαστήριον.
Ζ&86 οίΐ νζάάίβηέϊδί οζηαόβη ν ΙέοΜο άο&ΐβάβοΐι : Μ1ε. VIII.
3. ]&\)Ά\ ί Γ 3.1 6 1 α ϊηβ άα § ατά α ίζθ ίάν απολύσω αυτούς είς οίχον
αυτών — 3. XVII. 1. πζαηηοί αα^οηβ. Βθίηα <Ιιι Ιι ϊ ία ί οι α χάί ίπήρε
τους όφ&αλμούς αυτού είς τον ούρανόν. 8ιύ. I. XVIII. VI. 20. —
ΡΠίρ. III. 14. άα ραϊπι ροοΐ ί&ιΐΓ& δϊηά" ηιίΐί αίΊ1ΐ8,η]8.ηάδ τοΐς
έμπροσθεν ίχτεινόμενος.
γ) οίΐ »1)8ΐΓα1ί1η1 : II. Τίιη. III. 6. ροβί Ιπιηαηάα Λα ΙιΐδΙαπ
(ίβο. ίϊηαΐί: αγόμενα επιδυμίαις). — ΜΙ. XXVII. 3. ραΐβϊ άα 8 1 8,11 αϊ
8»ίίΐιι1ΐ8η8 \ν·αΓΐ) (ί·. ζοβίβ. .μπαΐί: οτι χατεχρί9η). — 8^. IV. 6. αΐΐ
ηΐίΐηηβ άιι βΐφδ ΙίΐιηΙ)]» Ιίιιΐιαηάβϊ (οπιηβδ Ιιοηιίηοδ αά άβί οο§ηϊίϊοηβιη άιιοβηδ.) — Κ. XV. 7. Χπβίιΐδ β, η ά η 8, πι ϊζ\νΪ8 άα \να1Ι).ιιι
βαρκ 6 Χριστός προσελάβετο νμας εϊς δόξαν &εον. — 6. V. 13. ^δ
άα ίΓθίηαΙβα Ι&ροάαϊ βί]ηρ ύμεΐς ίπ' ελευθερία εχλή&ητε. 8Γν.
*) Λ'»ζ1)ΐι Ιαίο ν}·1ο2ίΙί Ι^ΐο 1)^ ιηοζηο αηαίοςίί ϊβ δίονθϋήπι τίτ^τ, η»ά6^β.
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I. Ήι. II. 12. IV. 7. I. Τπη. VI. 12. Κοί. I. 12. — Ο. I. 6. δίΐά*\βϊί}8. 6Ϊ δ\να βρΓααΙο αί\ν8,ηά]ίΐηά8, άα αηρ&ΐ'ααιαια &ΐψ&§ξβ\)&
θαυμάζω οτι οντω ταχέως μετατί&εσ&ε είς Ετερον εναγγελιον. δΐ'ν.
8ΐ£. I. ο.
Ροζη. ϋοΜαάγ, νβ ΙιΙβΓ^οη άα δ άαΐ. ζη&οί οίΐ αοδίΓίίοΙηί
ρίϊ βίονβδβοη ηβρΓβοΙιοάη^οΙι Ι&Κ ρϊβεΐιοιίη^οΐι, νβΐδίηι άίΐβπι ζηαοηβ
δβ οάοηγία,)! οά ϊβοΙιβΊιο ί,βχία, α δνβάοί βαωοδίαίποδίΐ βοΐδΐίέηο ρίβΜ&ά&ΙβΙβ.
§ 84. 2. ϋ α δ ά&Ιϊνβπι ζηαάί οίΐ ροΐιγ οα ροαζβ ροωγδίηέηο,
α δϊοθ :
α) οίΐ, ί ηέταηί, δβ ροάαιδί οβΓαοί όίηηοδίί ζταΐία βνόηο: 3.
XIII. 22. ραηαη δβΐυαη άα β ί β ιηίδδο ραΐ δΐρο^Οδ εβλεπον ονν εις
αλλήλους οΐ μα&ηταί. — λϋ. VII. 34. αβδ&Πυαηάδ άα ηίηιίηα
άναβλέψας είς τον ονρανόν. — I,. IX. 16. ϊηδ&Πυίΐηάβ άα ηίηιίη» άναβλεψας είς τον ονρανόν. 8ιύ. Μί. VI. 26. Μΐί. Χ. 21. 27.
XIV. 67. I,. XX. 17. — Α&δΙι-αοίηέ α ίι-ορϊΛγ: I. I. 48. ΐηδ&ΐυ άα
Ιιηαίννβίη&ί ρϊυ,ϊοδ δβίη&ΐζοδ ίπεβλεψεν επϊ την ταπείνωσιν της
δούλης αντον. — Ι* IX. 1>ΐ^& ραΐί ίηδαϋυ'Λη άα βαηα ωβίη&ηΐΗία
(ροάίναϋ δβ 1ί β^ηα αιόπηιΐ) δέομαι σου επίβλεψον έπϊ τον νίόν μου.
— I. Ίϋιη. IV. 16. αΐδαϊΐο άα ραδ δίΙΜη ]»η άα Ιαίβθίηαί έ'πεχε
σεαντω χα\ τή διδασκαλία. — Ε. IV, 20. αα^οπα ί&ϊηνβϊΐϊ&ηάοηίΐ
άα ϊππηα οί όφ&αλμοϊ ατενίζοντες αύτω. 8Γ7. II. Κογ. III. 7.
6) οίΐ, ί οβπιαΖ ββ ροάπιβί ηβδβ οϊίβηι (ηηαί,ίηι πι^βϋ) : α)
ροοΐίβηι βοαδίναδίί <ι Μδΐίγ: ΜΙτ. VIII. 2. ίαίβίηοάα άα ρίζ.αί αιαη&§6Ϊο βπλαγχνίζομαι έπϊ τον δχλον. 8ΐΎ. Κ VII. 13. — II. Κθΐ\
VII. 15. ϋΠίδΙδ ϊδ άα ΐζντϊδ δίπά τα σπλάγχνα αντον είς υμάς εστίν.
— II. Κογ. II. 4. ίηαρ\να ροβΐ ΙιαΙ>8. άα ίζλνϊδ άγάπην ην εχω
είς νμας.
β) ροοίί,βαι τΐητ, ααάφβ, άύνδιγ: «I. IX. 35. ρα βα-α-Ι&ιιοβΐδ
ά α δαηαα §αρδ ? σύ πιστεύεις είς τον νίόν τον &εον ; 8γυ. 3. VI. 35·
40. 47. VII. 38. 39. IX. 36. Χ. 42. XI. 25. 26. XII. 36. 42. 44. 46.
XIV. 1. XVI. 9. ΙΟ. IX. 42. ή. IX. 33. Χ. 10. 11. 14. ΓΠΐρ. I. 29.
81ί. VI. ». — 3. V. 45. Μοδββ άα ραιαπιβί ]αδ \νβοβΐρ Μωσής είς
δν ύμεΐς ήλπίχατε 8ιν. Κ. XV. 12. Π. Κογ. I. 10. I. Ήη. IV. 10.
V. 5. — II. Κογ. I. 9. βί οί Β^αίιηα ίι·αααηάαηδ άα αηδ βϊ11)ϊη οΙς
ά α βάρα ίνα μή πεποι&ότες ωμεν εφ' εαντοΐς άλλ' ίπϊ τω &εω. 8ΐΎ,
ΜΙ. XXVII. 43. — II. Κογ. ΠΙ. 1. ίιαα&ίη \χ&\>&να άα βαρ» πεπο&ησιν εχομεν προς τον 9εόν. 8γ7. II. Κογ. III. 4.
γ) ροοϊίβπι Γ&άοβϋ &(;η1οαυ7: 1>. I. 47. δ^νβ§ηβϊά αηαΐΕΐ ηιβΐηβ
άπ §αρ» η3,8^αηά ηιβϊηβ,τηιηα ήγαλλίασε τό πνεύμα μου έπϊ τω &εω
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τώ σωτηρί μον. — II. Κοι\ VII. 14. Ιοοίί,αΐϊ πηδατα 80 άυ ΤβϊΙ&υ
ή χαύχησις ημών ή ίπι Τίτου. — II. Κοι\ Χ. 16. άιι πι α η ^ν] α ίπι
Ιο ο ρ α η είς τά έτοιμα χαυχήσασ&αι.
§ 85. ο) οίΐ, Ιί ηβπι«2 8β ηβ8β ί β ο πι 1 π ν β η ά : νβίπιί 6»8ΐο ρίί
ςΐραη (Ιίίβΐ'ό νδίΐΐϋ τονηέ έαδίο νίϋό 8θ 8 ρΓΟδίγπι (Μίνβπι) : ΜΙ. VIII.
7. ςαρ άυ ίπι πι α ^βπδ λέγει αύτώ Ίηαονς (ΜΙ. IX. 13. 28. ςαρ ίπι!)
Ροάοοηβ ρϊί Γοό^αη:
IV. 33. πχΙΜα άα ίπι ελάλει αύτοΐς (&1β
πηβά ρο 16 IV. 34. ηί ι-οάίάα. ίπι ουκ ελάλει αύτοΐς) I,. I. 19. 22. 55.
(ΐΌάΐάβ. (Ια 3,11αιη ιιπδατ&άπι ίλάλησε προς τους πατέρας ημών) II. 17.
18. 20. 50. IV. 21. 36. VI. 11. VII. 24; IX. 11. .Γ. VIII. 12. 25. IX.
29. Χ. 6. XII. 29. XV. 3. 22. XVIII. 22. XIX. 10. 1. Τη. Π. 16. — Κ XVIII.
7. ρ&Πδ \νορ3»Π(Ιίΐη8 άα βΪ8 τών βοώντων προς αυτόν. — ΜΙ. VI.
6. ΟΪάβϊ άπ »1ίϊη ρβίη&ππηα πρόοευξαι τω πατρί σου 8Γν. II. Κογ.
XIII. 7. 81τ. V. ά. - Κ. Χ. 1. Μά& άα £11 ρ 8, ή δέησις ή προς τον
&εόν. — 6. Χ. 10. ωπηρ» αηάηαίΐβάβ, άα βα,ηίδίαί ατόματι
ομολογείται είς σωτηρίαν. — Ιι. XVI. 1. 88, ίΓα\νΓθ1ιίρ8 \ν»8 ά«
ίπι πι α ούτος διεβλή&η αύτώ. — 8γυ. «I. V. 45.
Ροάοβηδ ρϊί ραΓαίΓβ,βί,ϊοΙί^οη ιχβηίοπ ρΓίουζηόηο οοδαηυ : ΜΙς. IX.
10. ραία Λναπί'ά π&ο&ϊάβάπη άυ 8ίδ ηιίδδο τον λόγον έχράτηααν
προς εαυτούς. — Αη&ΐο^ίοΐίγ ίόζ Μΐί. XI. 31. ραηίθάπη άα 8Ϊ8
ΠΗ880 ελογίξοντο προς εαυτούς, (ροηδν&άϊί ιηγδίθη&γ βνό ζα)Ϊ8ί;6 νββροΐβΐί άδίηβ 8Ϊ οζηαπιον&ΐϊ). — ^. Χ. 35. άπ ρ&ϊηΐθί %να.ΗΓ<1 βπρδ
\ν&ι·ρ προς ους ο λόγος τοΰ &εοϋ έγένετο. (Ρίί ν α ατά ^δίβ ^.
VIII. 20. II. Κογ. I. 18.) — II. Κογ. VI. 11. πιυηρδ πηδαν πβΐυΐίηοάα
άη ίζ\νΪ8 το στόμα ημών άνέωγε προς ύμας. — II. Τη. I. 10.
\νβϊΙ\?0(1θϊ πηδατα (Ιυ ϊ Ζ Λν ϊ 8 το μαρτύρων ημών εφ' ύμας.
Ρε,Ιϊ νβ βπινδίπ ηάοϋίγ (δΓνη. ηίζβ βπο 3.): Μΐί. IX. 34. άπ 8Ϊ8
Π1Ϊ880 αηάΓπηηυη προς αλλήλους (διελέχ&ησαν). — 81ε. IV. &. δϊροηΪαπ8 άπ .ΓηοΙαΐΗπι δο^αηάαηβ (άΐδοίρπίοδ οηπι ^α^ι^.β^8 α,παβι-βηίβδ.)
ά) οίΐ, ΐ£ ηέπιυίί δβ ηβδβ ίβόρδαηά. V ηάρϊδβοη α ροάρϊδβοη
ΙΐβΙη δν. Ρανία: ϋπ Κυπιοηϊπι πδίαπη. Οπ Κππιοηΐιη ιηβΐϊρ ίδ Π8 Καππηροη. — Οπ Καππηρϊπηι ίπππθ, αηραΓα. — Όπ Οαΐαίΐιη πδίαυη
(βαπιβίΐΐη ϊδ πβ Κππιαΐ). — ϋπ Αίίαϊδίπιη πδίαπη. — Ώ\ι Καπίαπδδαίππι.
— ϋυ Τβϊηιαπραϊαιι ίΓαπιβί άπδίοάβϊρ. — ϋα Τηαΐδδαίαπηβϊΐίαΐυπι αηρανα υδίαπη.
Ίέί ρίί ρ&ΐ'η,ίΓ&δΙίοΙίέπι ΓόβηΙ: II. Κογ. III. 1. ρίπιι-ΙηΐΗΐ &η&·
ίϊΐηϊβ 1> ο 1ί ο άυ ί ζ νν ί η χρύ,ζομεν συστατικών έπιατολών προς ύμάς.
β) Αηβ,ΐο^ϊοΐίγ δ τ β έ ί πβΙωπίΗ δνέάόίοί ά π δ ά ά ί. ζηαόί ί&^έ
οίΐ, 1: ηβπιυζ ηβ^&1ί^ ρτο]βν ηβο οζηίίπιβηί ν&οβοδβηβδθ: II. Κογ.
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IV. 2. υ δίαίΐί η,ί&ηά&ηδ ηηδ βϊΐοαηδ άυ αΐΐαίπι ιηίρ\νί88βίιη
ιηίΐηηβ βυνιστώντες εαυτούς προς παααν συνείδησιν ανθρώπων. — Κ
I. 8- υηά άα& ιιβίαϊΐΐηβϊηαίβ δβϊηίάζοδ άυ Ιβΐ'&βία εως ημέρας
αναδείξεως αύτοΰ προς τον Ίσ. — II. Κογ. XI. 6. ϊη αΐίαιηπια βαβίΠΓηΙΐάΣΐί άυ ΐζ\νΪ8 ίν παντι φανερωδεντες εις νμας.
§ 86. 3. Ν» ζάΐϊΐ&άδ βΙίΖβηί άυ 8 άαί. (οίΐβ) ζη&οί 162 ρϊβάιηβΐ, 8 ηίχαί ββ ροάπιβΐ δίγΐιά ηβρίάίβίδΐίχ (ηβ1)0 ηθρϊίϊίβΐδί,νί Ιωηοί
νγΐΌνηάηίιη) 8, ρ»1{ ί&Ιίέ &ηβ\οξϊΰ]ιγ ρΗ δίγΐιιι ρϊάΐβίβΐίβπι : Κ. IX. 32.
1)ίδΙυ§(ΐυη άυ Βίαιη» οΐδίυβφδ προσέχοψαν τω λί&ω τον προσκόμ
ματος. — I. Κογ. XV. 32. ]&\)&\ άυ άίυζαηι λν&ϊη εί Ιδηριομάχησα.
— Ε. VIII. 7. ίΓ&ρΐ ΙβΠίίδ ίίίαηάδ άυ βυρβ, το φρόνημα της σαρκός
εχ&ρα είς 9-εόν. — I. Κοί. VII. 11. αβηαί αηαΙ)ίυάα άιι 3.1> ΐ η δβίη&πίπια αΑτα β&ββΛν&ΐΓρ,ϊαη η' γυνή τω άνδρϊ χαταλλαγητω. —
II. Κογ. IX. 13. ίη &ϊηί»1ρβίη £8,ηι&ίηάυρίΐϊ8 άιι ΐ πι ϊ&η άιι
α 1 1 α ΐ ιη άπλότητι της κοινωνίας είς αυτούς και εϊς πάντας.
4. ϋα δ άαΐίνβπι (οίΐβ) ζηαδί ρΓβάηιέΙ, ΜβΓόηο δβ όϊηηοδί ροάπιείυ Ιγί& ββουο 1ί ηβπιυ ΙαΙίοΗίίΐ ο1)ΐ·άοθη&) νβ δαψδΐυ ΙίηιίΐΛοθ
(νζηΐβάβπι 1ί...): I. Κογ. VIII. 12. άυ ΧτΐδΙαυ £ι· β. \ν β,υ γ 1ε β ϊ [ι
ί?5 Χριβτόν άμαρτάνετε. 3ΐΎ. Ιι. XVII. 4.*) — Μίτ. Χ. 11. ηοηηορ άιι
ρίζ»ί μοιχάται επ' αύτήν. — 3. XII. 16. ρ»1» \ν»δ άιι ρ α ία πια 8&ωβΗρ ταϋτα ην επ' αντω γεγραμμένα. — I. Τη. IV. 12. θί &ας@&ίρ
βαίβηίΛ» άιι ραίηι ρ&ίβϊ υΐ» δϊηά ίνα περιπατητε ευσχημόνως προς
τούς εξω. — 8γυ. Κοί. IV. 5. Ζεβία ϋ,ββίΓαοΙηί ΙΐππΙ&οβ ίβδί 81ί. I.
ά. ρΐζοδ άιι ιι Ι> 3. ^{ΐΓΕΐΙιΙβϊηδ (ηΐδΐίϋ&β ηυ&β ίΐά άβυηι ββΐ.)
5. ϋ υ δ ά»1. ζηαοί ρΓβάηιεΙ, ΐ£ ηέπιυΖ δβ 1«1ο η. οο ρΗτονη£νά, & ραΐί πιβίίΐΐίο, ρΐ'&νϊάΊο, ζάδ&άυ, ροάΐβ ηί2 δθ 8ρΓ8.νυ]β : «I. VI.
9. (8Κ. VII. ») ])&Ιά Κ'Ά ϊβΐ άιι βντα Π1&η&£&ϊηΐ ταντα τΐ εβτιν είς
τοσούτους.**) — II. Κογ. Χ. 12. £&άοηιί8,η υηδ άιι ρ αϊ Μ δίΐε δΠϋίΐηδ
ίΐη&ηΊη&ηάίΐιη συγχρϊναι εαυτούς τισι των εαυτούς συνιστάνονων (&
ί&ταίέί, ηίέβ:) 8&άοηφηάϊΐη8 δϊΐτ δϋο&ηβ άυ 8ΐβ δ ί 11) & πι συγκρίνοντες
εαυτούς εαυτοΐς. — Ο. II. 14. ηΐ ταΐαΐ»!)» §&§§8,ηά άιι δΐιηίαϊ
αί\ί8£86ΐ]θη8 ουκ ορ&οποδοΰσι προς (ροά1<5) την άλή&ειαν τον ευαγ
γελίου. — II. Τίπι. III. 3. άιι δβϊη&ΐπι ΙυδΙυπι §ίΐάπιη;3,ηά δϊδ Ι&ϊδ&Γ)»ιΐδ χατά (ροάΐβ) τάς επιθυμίας τάς Ιδίας εαυτοΐς επισωρεύσουσι
διδασκάλους.
*) ϋοΐίίαιΐ ΙβηΙο πιοΜ 1)γ 8θ ν^ΐοϋίΐ Χ6ί }&ίο ιιβρίάΐβίδίνί.
**) ΜοΜο 1)7 8β 8Ϊοβ ζύβ ίέζ ροηιγΙ1β(ί η& υτέβηί ύόοίηέ ηβ1)0 η& άβϋν οοπιταοάϊ, αΐβ ^^ηέ (Ιοίίΐωΐν βτέάδί, ζβ ηβ^8ρί88 (η ρΓβΜαά»ΐβ1 ιηγβϋΐ ηα ρίΪΓΟτηάηί : Ιο οο 3β8ΐ ρ γ ο I ί Ιοίϋτα ?
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§ 87. 6. Ό ιι 8 άαίίνβηι ν^ΐονηίβ ιιτοθηί έβ,δονό, ηβ)έ8,δΙέ)ί
α) ηα οΐ&ζΐίΐι η α ] α 1ί (11ο ιι 1ι ο ?, ρπ οβπιζ βΐίζεηί (ιηχβηί) 1ί έβιηα ϊββίέ
ηιοζηο 8ΐορογ»ί,ΐ : Ιι. IV. 25. ^β,ΐα^ηοάα ηίπιίηδ άιι ΐβΐ'&ηι ρηηι
ε'χλείσ&η ο ουρανός επί ετη τρία. — «Γ. V. 35. (81ί. VI. α) ]ΐΐ8 \νΐ1άβάαρ 8\νί§η]3,η άιι Ιυβϊΐβ,ί ίη Ιϊυΐι&άβ, ή&ελήσατε άγαλλιαο&ήναι προς
ώραν εν τω φωτί. — 8Γν. Γϋβιη. 15. Π. Κοί'. VII. 8. — I,. VIII.
13. ρ&ϊβϊ άιι πι β Ια. ^αίατι^αικί οι προς καιρόν πιστεύουσι. — 81ί.
IV. υ. άα Ιβίί,ϋ&ιηιηίΐ ηΐθία. 1>ηϋ£8 \να3 (αϊ 1)ΐ·βνβ Ιβωριΐδ αίΐϋδ ΜΙ).
— I. Τη. II. 17. §3,αΐηαίά8,ϊ αί ίζτΛ'ίδ <1υ πι βία. Ιυβΐΐοβ άπορφανισ&έντες α'φ' ιμών προς καιρόν ώρας. — Ροάοβηβ άιι 8,ϊ\ν&. ίί§
τόν αΙωνα. 3. VIII. 35. XII. 34. XIV. 16. XV. 16. II. Κοι\ IX. 9.
— II. Κογ. XI. 31. άιι 8, ί \νθ,πι ί2? τους αΙώνας. 8π\ Κ. XI. 36.
Ο. I. 5.
β) Κάγ2 ΙαΜο 8β υδίέϋΐο αζίνέηί ΟΛδονέ, ϋαάβηο άα 8 άαΐίνθίη
ίαΐίό ρΐΌδΙβ 1ί οζη&έβηί άοογ ηα οΐάζίτα ΐ£ ά. γ ? I. Κογ. XV. 32. άιι
ηΐίΐιΐΓ^ΐηίΐ β^νϊΐΐαηι αΰριον άπο9νήσχομεν. ϋοΐίοηοβ ϊ ιι&νδίό τοβηί
(ϊ&ΐω ηέπιβί&ό „ζιι αββηά βδδβιι") δβ η&δΐίχΐίί : Ιι. XVII. 8. πιαη\τβί
Ινα άιι η α Μ ηια^αα ετοίμασον τί δειπνήσω.
§ 88. 7. νο1ηβ)δίηί ηάζοί'βπι άιι » άαϋ νβπι ζηαέί οΐΐ, 1ί ηέαιαζ
άοδρίνά ηέ)&Ιίγ ν^^οη ηι ό η ί ν γ
έβ ρίβάΐοζίίονγ ράά ΐβνί δβ ν ρΐβ,ΐηοδϋ νγΓοΚονό α δϊοβ:
») ρπ βίονβδβοη ρίβοαοάη^οΐι : «I. Χ. 33. ρπ ιπαηηα. Ννϊδίΐηάδ
ίαα}ίδ ρυΐί δίΐοαπβ ά υ £ α ρ & βΐ άνθρωπος ων ποιείς αεαυτόν ϋ-εόν.*)
— «Γ. VI. 15. βί ΙοΛνίάβάβίηα ίηα «1 ιι ρ ϊ α ά α η α ίνα ποιήσωσιν αυτόν
βασιλέα. — Ιι. XIX. 46. ,|ΐΐδ ίηα §αΙίΐ\νΐάβάυρ άυ ήΙββΓΐα ρηΛβ
ύμεϊς δε αυτόν ίποιήσατε σπήλαιον ληστών. 8γυ. ΜΙι. XI. 17. —
Ο. V. 13. ραΐ&ίηβί ϊΙ>αϊ ρ&ηα ίι-βϊηβ,ΐδ άιι 1β\να ΙβίΜδ ί&α)£ΐίρ μόνον
μή την ελευ&ερίαν εις αφορμήν τή οαρχί (ν. ήηϊί. ν ϊβέ. ΙϊβΙ)» άοηιγδίίίί). 8ιύ. Ε II. 14. Κ. IX. 21. — II. Κον. XI. 13. (§3,1ΐιΐ8»αρ»ιιδίίΐιιΐβίδ) ^δ^ΐβϊΐ^οικίαηδ βϊΙς άιι &ραυδ1;8,υ1ιιιη ΧπβΙίΐυδ (φευδοαπόατολοι) μειτασχηματιζόμινοι είς αποστόλους Χρ.**) Ε. Π. 15. θί ρίΐηδ
1\ναηδ §α,δΐ£ορϊ άυ αΐηαηιιηπ. ηϊ^αιηιαβ, πι α η η ίνα τονς δύο κτίστη
είς ίνα χαινόν άνϋ-ρωπον. — Γΐϋρ III. 21. βαβΐ ϊηιηαίάβΐ) Ιβΐΐία άα
ϊοηίΐ8ΐ{&αηΐ{νιηπι& 1 6 ί α 05 μετασχηματίσει τό σώμα εις τό γε
νέσθαι αυτό σύμμορφον τω σώματι. 8ιύ. I. Κοι\ XII. 13. — Ε. IX.
8. οατηα β&ήαίίϊδ Γαηηΐ&ηάα (Ιιι £γ » ϊ \ν α τά τέκνα της επαγγελίας
*) Ζ^'ίπΐίΐνο 8Γθνη»ίϊ β ϋπι: Χ VIII. 53. ΙυΛη» )ιιιΙτ 8Ϊ11)»ιι 18^Ϊ8 ])«? τίνα
σιαυτόν αν ποιείς;
*) Τβηίο ρΗρ&ά 8β βΙ^Ιε» 8β βΓΟτηάνάαίια ν. τ^ββ 8αϋ δ.
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λογίζεται είς σπέρμα. — II. Κογ. VII. 10. 80 δαιη·§α άιι βίΐηίδίαί
α8ΐΐιΐ1ιεΐ(ΐ8. ή λύπη είς σωτηρίαν κατεργάζεται. — Ε. II. 22. ηιϊρβαΰηιήάαί β^α^> άιι 1>αηαίηαί @ιι{>8 σννοικοδομεΐσ&ε είς κατοικητήριον
τον 9·εον. — νοίηέ,μ 162: Κοί. III. 21. ηΐ 8τ&ηΐ)α.ϊρ οατηο. ίζ\ν3.Γίΐ άα
I, \ν&ϊι*1ΐθίη μή ερε&ίζετε τα τέκνα ύμών.*)
1)) ρίί δίογβββοπ ηθρϊβοποάη^οη : Π. Κογ. VI. 17. \ν&ίι·ρα ίζ\νΪ8
άα 8ίΙίη ί»η }ΜΒ \ναΐΓρίρ ιηίδ άα 8 υ η τι ιη εσομαι ύμΐν εις πάτερα
χαϊ ύμεΐδ ίσεσδε μοι είς νίονς. 8γυ. Κ XX. 17. — ΜΙς. XII. 10.
δαίι 8ΐ»ίη8 \νατρ άυ 1ι α τι 1> ί <1 α. ^ναϋΐδϋηβ οντος (λί9·ος) εγενή&η είς
κεφαλήν γωνίας. — 3. XVI. 20. 80 δα,ιΐΓ88. ίζ\ν&Γ& άα ί&ηβάαί ν&ίΐ'ρΐρ
η λυπή νμών είς χάραν γενήσεται. — Ιι. ΙΠ. 5. ^ΥβίΓρίρ ραΐα ΑΥΓίΐία.ο
άα Γαίηίαηιηια ϊ&η ηδάΓαδίβίδ άα ^ί^αίπι δΐ&ίηίίΐίπι εσται τά
σχόλια είς εν&εΐαν χαϊ αϊ τραχεΐαι είς όδονς λείας. — Ε. IV. 13.
ιιηίβ £&πηηαίπΐίΐ αΐΐαΐ ά η \ν 8. ί ι* α. ί α 1 1 α ηι ηι α μέχρι καταντήσωμεν οι
πάντες εις άνδρα τελειον. — Μΐί. Χ. 8. βί δ^αΐηα 1)0 Ινα (1 υ 1 β ΐ 1ϋ α
δαιηΐη χαϊ έσονται οι όνο είς σάρκα μίαν. — Ε. II. 21. ^αΐίιηηο
\ναηδβίρ ά α α 1 η \νβϊηαί ή οίχοδομή ανξει είς ναόν αγιον. — Κοί. II.
19. 8,11 Ιβίΐί \ναηδβίρ άιι \ναηδΙαα βαρδ πάν το σώμα ανξει τήν
ανξησιν τον 9εον. — II. Τίηι. III. 13. Ιίηίαί ρβίηαηά άιι λναίΐ'δίζίη
γόητες προχόψονσιν ίπϊ τό χείρον. δΓν. II. Τίηι. III. 9. — Ε. III.
19. βί Γαΐΐηαίρ άιι αΐΐαί ίαΐΐοη ίνα πληρω&ήτε είς πάν το πλήρωμα.
— II. Κογ. VIII. 2. ραΐα άίηρο αηΐβάί ϊζβ υδίηαη&ξηοάα άιι βαοβίη
ή κατά βάδονς πτώχεια αυτών έπερίασευαεν είς τον πλοντον. —
II. Κογ. Χ. 15. χαί^ίΐηαη Λα αίαταδδαα μεγαλνν&ηναι είς περίσαειαν. **)
ο) Ζ αβίάίβηόηο }ϊί ηζίναηί νγΐ'οΐωγβηο νγΜΜ&ίί δβ ναζον, υθ
ΙιΙβΓγοη οίΐ ροΐινοιι ηβίαΐίβηο }Ίζ ηβίζβ Ιαίε ^δηβ δίοροναΐί:
XII.
23. ραί αηΐί δίοαη αίηΐβάηη ρο άιι η β η αϊ οι γαρ επτά εσχον αυτήν
γνναϊκα. Βγυ. Κ XX. 33. Νβη. VI. 18. — Γίΐΐρ III. 8. βί ΧπδΙαιι
άιι βαναατίί ] ίΐ ηαΙ)αιι ίνα Χριστόν κερδήσω. — Γίίβηι. 17. ]αοαί
ηιι ποΊς παβαϊβ άιι βαηιαηα «ι ονν ίμΐ έχεις χοινωνόν.
ά) Να ρϊβοΐιοάη 1ς ηαβίβάιιίίοί ρΐαίηοδίί άοβίηβ ίβοα άοΐίΐαάγ
ίγίο: II. Κογ. VIII. 19. ιηίρ αηδίαί ρίζαί αηάΰ&ηΐίάοη ίι·&ιη αηβ άιι
ίΓ&ΐ^ίηδ ναΐραα σνν τη χάριτι ταύτη τη διαχονονμένη νφ' ημών
προς τήν αντον τον χυρίον δόξαν. — ιΐ. XIII. 15. άα ίτίδαηΐ,αί
ααβ: Β,ϊξ&ί ίζνίδ ύπόδειγμα γάρ έδωκα ύμΐν. 8γυ. II. Τη. ΠΙ. 9. —
Είΐίρ I. 19. ραί» ηαίδ ^α^α^ρ άιι §αηίδίαί τοντό μοι άποβήσεται
*) V Ιοωίο άοϋαάδ &Λ6 Μγβΐίΐί 1>7 1>τ1ο η»
(οτββηι &1»9ίΓ80ίιιί) ,λζ ρο...β.
**) V ροβίβάηίοΐι ρΗΙκΙαάβοΙι οΟονοιι ρΐ&ΐηοβΐ ρέΐεηέ νίάδΐϊ.
0
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εΙς σωτηρίαν. 8πτ. II. ΤΊπι. III. Ιδ. — I. Κογ. XV. 26. βΐΐαί» άτι
ϋιηΐ'βίηαί ναϊιφαϊ πάντα χρό$ οικοδομήν γενεσ9ω. — Ο. V. 2.
Χπδίαδ ίζΛνϊδ ηΐδί ά τι I) οία ϊ Χριστός νμα ς ονδεν ωφελήσει. — Κοί.
IV. 11. \νβδαη ιηϊδ άα ^α,ρΓβ,ίδίβϊηαϊ Ιγενή&ησάν μοι παρηγοριά.
§ 89. 8. νβΐιηί οαβίο άα δ άαί. ζηαέί οίΐ ροηιγδίη^, 1ι ηέπιπζ
άδι" 8β ηβδβ, οίΐΐ ιίοβΐ ι'βηο. Νβι'ρι-νβ ζ&μΗΐέ ναζβχ ίβΐο αζίναίο 8β ρίΊ
δίονβδβοη ροηγβα, }β!αοζ Ιωηοβπι 1>7ΐο ηβ)&1&6 «ώβίΠΜϊΙηί αδί&ηονβηί,
ραΐί βηαΐο^ίί ζανίάάΐα ίαΐίθ' υ δίονβδ α ΓόβηΙ, ίίβνά, ροίφοα }ΐϊ ηβζηαέϋα, : α) ρπ δίονβδβοη ρ οΐιγου : 3. IX. 39. άιι δ ία. πα ΐΐε ίη ραππηα
ίαΪΓΐυαυ (}αιη είς χρΐμα εγώ είς τον κόσμον τούτον ηλ&ον. — Ν. V.
16. αΐΐαϊ Ι)8,ι £α1ΐδαηαηδ άιι ραπιιηα \ναυι·δ<Λνα (βΙιΐΌΐηάέάβηΙ
1ί άίΐυ). — «Γ. XVIII. 37. άιι ρ α πιπί α ρ,οαπι-αηδ ίιχι ϊαη άιι ί η α πι πι α
ααηΐ
τούτο γεγενημαι και είς τούτο ίλήλν&α.
β) ρη δίονβδβοπ ρίβοηοάπγοίι (άβΊαίί, οηγδίαιι, πάιινϊΐί οο 1γ έβιηιι) :
II. Κογ. IX. 10. Ιιίαΐοα άιι πι α Ια αηάδίαΐάϊρ άρτον εις βρώσιν
χωρηγήσαι. — II. Κογ. V. 5. δαβϊ ι'αη §απιαη\νιάα αηβ άα ραπιιηα
^ιι]) ο
κατεργασάμενος ήμας εις αντό τοντο &εός. 8Γν. II. Τΐηι.
III. 17. Ε. IX. 22. 23. — Ε. Π. 10. (δϊ)ΐιιη) βαδ&αραηαϊ άιι
\ναη γ δί^ταπι ςοάαίπι (ίσμεν) κτισ&εντες επ\ ίργοΐς άγα&οΐς. —
Ι.Τίπι. IV. 7. ρτορβϊ ριιΐί δϋοαη άιι ^α^ιιάβΐη γύμναζε οεαυτόν
προς ενσεβειαν. — I. Τη. III. 3. άα ρ α πι πι α βαδαΐϊάαϊ δ^υιη εις
τοντο κείμε&α. 8Γν. Γϊΐΐρ. I. 16. I. Κογ. XVI. 15. I. Τίω. II. 7. I.
ΤιΊ. V. 9. 81*. I. ά. —I. Κογ. Χ. 31. αΐΐαία άα \ν τι 1 ρ α α §αρδ ίααΐαϊρ πάντα εις δόξαν &εον ποιείτε. 8ιύ. 6. II. 8. Ε. IV. 16. —
I. Κογ. XI. 24. 25. ραία ψααι·1ί,)ίΐίρ άιι πιβΐηαϊ ςαπίΗηάαί τούτο
ποιείτε είς την Ιμήν άνάμνησιν. — Ε. I. 5. ί ίΐ υ Γ α, § 3, Γ α ϊ τ'ο Ι> ιιηδ
άιι δΐιηί\νβ ^αάβάαϊ προορίσας η'μάς είς νίο&εσίαν. 8γυ. Ε. I. 6.
10. — II. Τΐηι. II. 21. Ιχαβ άα δ^βηραϊ £α\νβϊηαίρ, άα αΐΐ αηιιη α
Λνααΐ'δίννβ §οάαϊζβ βαιηαη\νϊρ σκεύος είς τιμήν η'γιασμενον, εις παν
έργον άγα&όν ήτοιμασμενον. — Κ. IX. 17. άα ρ α ω πι 9. δ ΐ 1 1> ί η
πιταϊδίάα ρπΐί
αντό τούτο εξήγειρά σε. — II. Κογ. XI. 8. ηϊηιαηάδ απάα\νίζη άα ϊζ\ναι·ίΐιηιηα αηάοα1ιΙι"α λαβών όψώνιον προς
τήν ύμών διακονίαν. — Ε. XIV. 1. πηιη.αηΐ6ΐ§αηα αηάηϊπιαίρ ηϊ
άα Ιννοϊήοϊηαϊ ππίοηβ τον άσϋ-ενούντα προσλαμβάνεστε μή είς
διακρίσεις διαλογισμών. —, Ε. IV. 12. £αί Βπιηαηδ αραηδίααίαπδ άα
ηδίααηίαϊ \νβίηαΐζβ, άμ \ναηΓ8ίτνα αηάοαηίμδ, άα ίϊηΐΓβιηαϊ
έδωκε τονς μέν αποστόλους προς τον χαταρτισμόν τών αγίων, εις
έργον διακονίας, εις οικοδομήν. — ΗΛΚογ. Χ. 8. νταΐάαίαΐ αί§αί
ίταηι'α ηηδϊδ άα ίίηΐΓβϊηαί ^η ηί άα ςαίαπι-ραί ίξονσίαν έδωκε
ο κύριος ήμΐν είς οικοδομήν χαΐ ουκ εις κα&αίρεσιν. 8ιύ. I. Κογ.
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V. 5. Π. Κογ. XIII. 10. Ε. V. 2. II. Τϊηι. Π. 25. — ΜΙς. XIV. 8.
ΓαιίΓκη&π 8 α ΙΥ> ο η ηιοϊη Ιβϊΐί (Ια υ δ δ 1 Ιι α προελαβε μνρίσαι μου τό
σώμα είς ίνταφιασμόν. — Τϊί. I. 16. (Ια αΐίαπιιηα λναπΓδίννβ ^ΟίΙαίζβ
αδ&αδαηαΐ προς πάν έργον άγα&όν αδόκιμοι. — Ιι. IV. 5. ηιαίάα
αίηπ8]αίρ (Ια >ν β ϊ ΐ; Λν ο <1 ί Ι> 8. ΐ ίηι τον χονιορτόν αποτινάξατε εί$ μαρτνριον επ αυτούς. διτ. ΜΙί. I. 44. VI. 11. I. V. 15. ΜΙ. VIII.
4. — 3. XIII. 29. βιΐ£6Ϊ 1>ϊζ«ί ρααΓΟβίηια άα «1 α 1 {> α ϊ άγόρασον ων
χρείαν εχομεν εις την εορτήν. — I. Τϊηι. I. 16. βϊ ϊη ιηϊδ ίϊπππδίαηιπια
αΙαα£ίά"6(1ί Χπδίααδ Ιβδίΐδ αΐΐθ. πδϋβίδηβΐη ά" α £γ ί 8 & & I α ΐ ίνα Ιν εμοϊ
πρώτω ίνδείξηται 7. Χρ. την πάσαν μακρο&νμίαν προς νποτύπωσιν. —
Κ. XV. 4. άα ιιηδ.αΐ'αϊ 1 αίδβϊη αί βαιηβΐίρ λνατρ
τήν ήμετεραν
διδασχαλίαν προεγράφη. — II. Κογ. VII. 3. ηί άυ £α\ναι·μθίηαϊ
ςίρα ον προς χατάχρισιν λεγω. 8ιύ. I. Κογ. XV. 34. δΐί. VIII. ά.
Ιι. XVIII. 1. — ΜΙί. XIV. 9. ]<*ι1ι ραίθϊ £αΙα\νϊ<1ίΐ 80, γ ο α (Ια (Ια
§αηΐαηάαί ΪΖ08 χαι δ εποίησεν αντη, λαλη&ήσεται είς μνημοσύνην
αυτής. — ΜΙί. 1.4. \να8 .Ιοπαηηβδ ηιβι^αη(1δ (Ιααρβΐη ίάΐ'βϊ^οδ (Ια
αίΐαβθϊηαϊ ίτα\νααΐ'Μβ ίγενετο Ιωάννης κηρύσσων βάπτισμα μετα
νοίας είς άφεσιν αμαρτιών. 8ιύ. Ιι. III. 3. — II. Τϊί. I. 11. (I α Ι> α πι
πί β ϊ ίαη Μά^αηι είς δ χαι προσενχόμε&α.
δηαά" 8βιη ηάΐβζί \έζ: ΜΙ. IX. 16. ηΐ Ιυαβηαη Ια&μρ ά*α ρΐαία
(1ί Ζ08Ϊ119) ίαηαη ραπηίβ αηα δηα§αη ίαίι·π)αηα (ίβα ΙβχΙ πια ,μηοα ναζβα
α ρΐ'οΐο ηιίδί,ο ]β8ΐ; ροοηγϋπο:) ονδεϊς επιβάλλει επίβλημα ράχονς
άγνάφον επί Ιματίω παλαίω.
§ 90. γ) ρϊϊ δίονοββοη ροΛπιοΙηγοΙι : Ε. VI. 18. άα ρ α πι μ α \ναΙίαηάαηδ ίί? αυτό τοντο άγρνπνονντες. — II. Κοί'. IV. 6. ΙϊαΜκΙα άυ
Ιίαίιαίΐβϊη Ιίαηρ,μδ ελαμψεν προς φωτισμό ν της γνώσεως. — I. Τϊηι. I.
16. βαΐααΐ^αη ίπιπια άπ Ιίοαΐηαϊ απνβίηοη «ιστεύειν Ιπ αύτω είς
ζωήν αΐώνιον. δι·ν. 3. VI. 27. — Ι. XIV. 31. 8ΐϊ§ηαη \νίρι·α αηραι·αηα
(Ια \νί§ηα σνμβαλεΐν ετερω είς πόλεμον. — Κοί. I. 29. (Ια ραηιηιβ'ΐ
α ι· β α ίά] α *?5 δ χοπιώ. — Ι. II. 34. 8α Πβΐρ άα άΊ'αδα ]αα αδδΐαδβαϊ ιηαηαξαίζβ οντος κείται είς πτώσιν χαι άνάστασιν πολλών.
— ΓίΗρ. I. 25. ραϊιΐυίδα αί αΐΐαϊπι ϊζ\νίδ ύα ϊζλναΓαϊ ίΐ'αιηςαηίαΐ
συμπαραμενω πάσιν νμΐν είς τήν υμών προκοπήν. — I. Κοί'. XIV.
22. Γαζάοδ άη 1)αη (1\ναί δ ΐ η εΐ αϊ γλώσσαι είς σημείο ν είσιν. Ταΐίί,ο
ρΓΟδίό 1)7ίΐ Ιι όβπια ΐβδίέ: Κοί. Π. 22. 23. Ο. II. 9. Ε. I. 12. II.
Τιω. II. 20. II. Κογ. I. 20. Π. 16. VIII. 14. .1. XI. 4. I. XIX. 42.
Τέζ βΐΐίρΐϊοΐίγ : Ι. II. 32. Παίιαρ άα αηάηαΐβίηαϊ ρίαάοπι φως
είς άποκάλνψιν ί9νών.*) — I. Τιω. IV. 4. ηϊ \ναίηΙ ο1 α Η6\νααι·ραί
*) Υΐζ ηίζβ 3α1) £) ροζη.
6*
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ονδϊν άπόβλητον ζ=. 1ί ζαηοζβηί! — Ροάοοηβ Ιόζ: II. Τΐαι. II. 14. \νααι>
άαηι \νβϊηαη άα ηί \ν ειΐΐι ΐα ΐ άαπ§ λογομαχεΐν είς ούδίν χρήσιμο ν.
— Ε. V. 4. ροβϊ άα ραατίίαϊ ηΐ ίαϊιτϊηηαηά (τά ονχ ανήκοντα).
δ) άορίήΐίβιη αάίβΐίΐίνα: II. Κογ. II. 16. ίαη Λα ^αιαπια 1υα8
\ναϊι·ρδ? προς ζάντα τις Ιχανός; — II. Τΐιη. III. 16. Ι> αα ΓΪΙο 8 (Ιιι
Ιαίδβίηαϊ ωφέλιμος προς διδασχαλίαν. — II. Κθΐ\ Χ. 4. (\νβρηα)
ία α α I β ί ς α {»αρα (Ιιι ^αίαπτραί ία1§ΐρο (τα δπλα) δυνατά τω &εω
προς χα9αίρεσιν όχνρωμάτων. — I. Τΐιη. IV. 8. αδρί'ορβϊηδ άα ί α
έναοι πι α ΐδί 1> πι 1ε 8 γυμνάσια προς ολίγον ίστϊν ωφέλιμος. δΐΎ. II.
Τπη. IV. 11. ~ Ε. IV. 29. ραίβϊ §ορ δί)αΐ άα ϋπίΓβίηαΐ ε! τις
άγα&ός προς οίχοδομήν. — 1ι. XIV. 35. ηΐη άιι αίΐ'ραί ηί άα πιαίη8 Ια α ί&ξΐ' ΐδί (δαίί) οτ5γ£
γήν οντε εΙ$ χοχρίαν εΰΟ-ετόν εστίν
(τό αλας). — 81ε. II. ά. δτνβδα Λα άαιιρβϊηαϊδ §αι·6Πδηαϊ (ρΓορπα
αά οαρίϊδπιαίΐδ άϊδρβηδαίϊοηβπι).
ί) άορΙήΙίβΗΐ δαβ δίαηίί να: Ε. I. 14. ϊζβί ϊδί \ναάί ατ^ΐδ
αηδαπδ άα ίααΐ'1)αα1ιίαί ^αίτβίάβϊηαϊδ δς εστίν άρραβών της χληρονομίας ημών είς άπολντρωσιν της περιποιήσεως. — Ε. IV. 14. ϊη ίϋαιΐβϊδβϊη άα ΙϊδΙβΐ^αϊ αδ\ναηάθΐηαϊ αϊΐ'ζβϊηδ ίν πανονργία προς
την μεδοδείαν της πλάνης. — Κ. Χ. 4. Ηδίααίιΐδ ααΐί \νϊίθάϊδ ΧπδΙαδ
άα £αι·αίηΙβίη τέλος γαρ νόμου Χριστός είς διχαιοσύνην. — Χ.
1. Μάο, άα ηαδβϊηαί ή δεησις εις σωτηρίαν. — ΤϊΙ. I. 2. αραιιδίααΐαδ άα \νβηαϊ Ηβαΐπαίδ απόστολος επ' ίλπίδι ζωής.
Ροζη. 8βπι
υγίο Ιζβ Ιβζ ροβίβ,νϊΐί άοΜαά ]ΪΊ νγδβ ν^Ιοβηγ
1ι. II. 32. Ιϊαηαρ άα αηάηαΐβϊηαϊ — }&\ίθΖ ναββο ΙγΙο ρίίραά7,
1ε<1θ άα δ άαΐϊνβιη ίβδί άορίάΐίβηι δαοδίαηϋνα, πα ναζοα Ιιχίϊ 1ί ο β πι α
αροωίη^ί η, νγριΐδΐΐίοιι ν^ΐΕΐάάαΙϊ 1)^ δβ πιοηΐγ.
§ 91. Β) ϋυ δ ϊηίίηίΐϊ νβιη ν §οΙδίίηβ Βηΐβάανά δβ νβΐηιϊ
ί&αίο, αο ρΐΌ8ίγ ϊηπηϋίν δ^'ηέ ]βδΙ οβίίοβη.
1. Ρήνοάβω αζίναηί ίέίο ρίβάΐοζίψ, ΐαΐωζΐ,ο ροάρονγ ϊηηηϋίνα
δΐαδί ζ&]Μ6 ροΜάάαϋ ρίίραά^, νβ ΙίΙβΓ^οη ίηηηίΐίνβπι ν^βίονβη ίβδί
άδβΐ, 1ε ηέιηαζ άβ] δίονβδα αι-οϊΐόηο δβ ηβδβ.
α,) Ρπ δίονβδβοη ροηγβα, Ιίϋάα α δίανα: ΜΙε. ΐν.3. αη-απη
8α δαϊαηάδ άα βαϊαη εξήλ&εν 6 σπείρων του σπεΐραι. 8ιύ. 1>. VIII.
5. ϊί. XI. 26. — ΜΙ. XI. 1. αδίιοί δϊΐί ^δαβ ]αίηρπ) άα 1αΐδ]αη
μετέβη ίχεΐ&εν τον διδάσχειν. — (ΤΓθρίοΐ£7 ροηγο:) Γϋίρ. IV. 10.
ςαραϊΐιαρ άα ίααΐ' ππΙε ί γ α ρ] α η άνε9·άλετε τό νπερ Ιμον φρονεΐν. —
I. Κογ. XI. 21. Γααι·δηί\νίρ άα ιηαίϊαη (το δεΐπνον) προλαμβάνει
εν τω φαγεΐν. — Ζα^ηιανγ ίβδί ζνΐαδίέ άοΜαά Ιι. I. 76.—79. ίαατα§α§§ίδ ωαη^αη \νί§αηδ ΐπιπια, άα §ί1)αη Ιιαηρΐ, ^αΙιαΐΓΠ^αη
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ραίηι . . . Βϋ&ηάαπι, άα ς&ταίΐι^αη ίοίαηδ αηδατίΐηδ προπορενση . . .
ετοιμάσαι όδονς αύτον' τον δούναι γνώσιν . . . ίπιφαναι τοΐς
χα&ημενοις, τον χατενΟνναι τονς πόδας ημών — Ά 8106 ρνοΐο, ζβ
Γβοΐίό" ρ γ ο 8 Ιέ ίηβηϋίνγ §οίδ1ίγ Ιοίϊΐεέέ νγίάάΓβηγ ϊβοα ϊηηηϊϋνγ οβζ
Λα, ίβοΐίό ίηί. οραΐίβηέ όΊβηβπι τον ν ^οίβΐίέιη ίβχί,α νγίοβηγ ροάροΓοα
ρϊβάΐοζίίγ. — Ιι. XVIII. 3δ. οϋηάα 8υηΐ8 8 8.ί ίααι· λνϊβ άα β,ί 1ιί.Γ ο η
τνφλός τις ίχά&ητο «αρά την όδόν προσαιτών. 8ι*ν. Μΐ£. Χ. 46. —
Π. Κογ. VII. 3. ϊη ηβ,ίιίαιιι αηδΗταΐπι δ^αρ (Ια ππρ83,8\νΠΐαη
ίν ταΐς χαρδίαις ημών ίδτε είς τό σνναπο&ανεΐν. —■ Ιι. XIX. 48.
πι»ηα§βί &αΐ£ &1α1φ η&η&ίά» άα η α α 83» η ϊπιηια ο λαός γάρ άπας
εξεχρεματο αντον άχονων. Αη&1ο§ίοΙίγ ίέί Ιι. I. 9. ηΐααίδ ϊππηα αη*αηη
άα 8α]]Ηη έλαχε τον δνμιάσαι. — Κ. XI. 11. τνΕτρ §8,ηΪ8ΐ8 ρίαάοηι
άα ίη ίΐΐί&ηίΐ 0ΓΪ§§8,η ΐηδ η σωτηρία τοΐς ε&νεσι εις τό παραζηλώσαι
αντονς, — ή. XII. 2. ϊηπιααά,ϊ&ϊρ ά" α % & & ϊ α 8 α η Ιυα 8^»ί \νϊ^α £α})8
μεταμορφονσ&ε είς τό δοχιμάζειν νμάς τί τό δελημα τον &εον. 8ΐΎ.
Γΐϋρ. III. 10. — Κ. XV. 8. αη<11>8.Ιι1 ^«,αΓραηαηα . . . άα ^αίαΐ^αη
§&ηώΐ£ΐ διάχονον γεγενήσϋ-αι είς τό βεβαιώσαι τάς εααγγελίας. — I.
Κογ. VIII. 10. ηία ηιϊρ\νΪ88βϊ ΙΐπΐΓ)Β,ά8. άα §&1ία§3,§αά&ιη ^αδαΐίρ
Πΐίΐ1]&η? ούχΐ ή σννείδησις οίχοδομησεται είς τό τα είδωλό&ντα
εαδίειν; — 6. VII. 5. τνααΓηίβάαη άα αίσαη I) αί Γ 8.η (τά «αγή
ματα) ενηργεΐτο είς τό χαρποφορησαι.
§ 92. 1)) ϋ δίονβδ ρϊβοηοάηγοη (ροάοβηέηο Γάζα): Ι<. IX. 51. ααά\Γ»ΪΓρϊ δβϊη»1α §α1α1§ϊ(1α άα 8α§§&η ϊη «Γ&ίΓαβ&Ιβπι τό πρόσωπον
αντον ίστήριξε τον πορενεσ&αι είς Ίερονσαλημ. — I. Τη. IV. 17.
ΓΓ£ΠΛτίΙ\ναηά& άα
πι ο Ι] 8 η ίτ&α,μη άρπαγησόμε&α είς άπάντηαιν
τον χνρίου. — Κ V. 1. ππρραηβί ηιαη&§βΐ αη&ίΓαπιρ ϊηα άα ηααβ] η, η \ν&αΓ(1 ίν τω τον όχλον ίπιχεΐσδαι αντώ τον άχονειν τον λόγον.
— Ιι. VIII. 8. δ»βϊ η&ΟΗΐ «,αδοη» άα ηααδί&η, §αη&αδ]αϊ ο ί'χων
ωτα άχονειν άχονετω. — XIV. 28. Γ&ήηβίρ πι&η\ηρο η » ο αϊ α άα
αδίίαη&η ψηφίζει την δαπανήν εϊ εχει τά προς άπαρτισμόν. 8γυ.
I. Κογ. XI. 22. — II. Κογ. VII. 12. πιβίϊά» άα β&ο&ίι-ΐιίΐαη αδάααάθΐη αηδαια, έγραψα εΐνεχεν τον φανερω&ήναι την σπονδήν ημών.
8ιύ. 31ε. IV. ά. — Μί. XXVI. 2. 88 δαηαδ πι&ηδ ΆίξίυΆάΆ άα αδητ&π^αη ο' νΐός τον άν&ρώπον παραδίδοται εϊς τό στανρω&ηναι.
— Μΐί. VII. 4. &η11ι&Γ ϊδί ηιαη&β ραΐβί αηάηβπιαη άα η&οαη άλλα
πολλά εστίν ά παρελαβον χρατεΐν. — I. Κογ. VII. 25. §£ΐ8ΐ·πιαίρ8
ίΓ&ηι ίι*8α,)ΐη άα 1π§§^νδ »ϊβαη ηλεημενος νπό χνρίον πιστός είναι,
— Μΐί. XIV. 55. δοΐηάβάαη \νβίί^οάϊρα άα ίΐίάαα^ίαη ϊηα ίζήτονν
μαρτνρίαν είς τό δανατώοαι αντόν. — Μί. V. 28. βαβϊ Β&ϊΐυϊρ ηϊηοη
άα ΙαβΙοη ϊζοδ ο' βλέπων γνναΐχα προς τό Ιπι&νμήσαι αντης. —
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ΜΙ. VI. 1. α ί 8 α ΐ 1ν ί ί> απηαίοη ίζ\ναΐ"«α ηΐ Ιπηίαη άα ΒαΠυαη ϊπι ηροβέχεσ&ε την ίλεημοσννην νμών μή ποιεΐν προς τό &εα&ηναι αντοΐς.
— Ιι. IV. 18. §8,8 αϊ 1)0(1 3, ηιίΐί άα νναΠαιαβΓ] αη έχρισε με εναγγελίξεσ&αι. — I. Τ™. IV. 13. ραηζβΐ £ηρ £8δΐ£θρ (Ιιι αηάηΐηιαη
& ο &εός εκτιοεν είς μετάληφιν. — «Γ. XII. 4. ίζβϊ δ^&ίΐϊάίΐ δϊΐί άα
^αΐβ^αη ΐηα. ο μέλλων «ντον «αραδιδόναι. — Κοί. I. 22. (^βίτίροάαϊ) ά α α 1 δ 8, 1] 8, η ϊζ\νΪ8 \νβϊη3ΐΐ3 (άποκατήλλαξεν) παραστησαι ύμάς
αγίους. — Μΐί. III. 14. £&\ναηι·ηΙα ίλναΐίί άα \νΪ8αη πιΐΙ> 8Ϊ8 ίποίησε
δώδεκα, ίνα ωΰι μετ αντον. — Ιι. IV. 18. ΐηδβ,ηάϊά» ππΐί (Ια §8η8δ]αη άπεσταλχέ με Ιάοασδαι. 8ιύ. I. Τη. ΠΙ. 5. — Ιι. IV. 29. 0Γ»ηΙβάαη ίηβ. ηηά η,ιιΙιυπιίΒίο ρίδ Γαΐι^ηημδ άα αίάΐ'&αβ^η ίη» ηγαγον
αυτόν εως της οφρύος τον ο ρους είς τό χαταχρημνίσαι αυτόν. — 3.
VI. 31. ηΐαϊί ιΐ8 ηϊιηίηβ, ξ&ΐ ίνα. άα ΏΐιιΙ)&η αρτον εκ τον ονρανοΰ
ίδωχεν αντοΐς ψαγεΐν. 8ιν. .1. VI. 52. Ργϊ £10 8. η ΐβδίδ Ι. IX. 16.
ΜΚ. XIII. 22. Κοί. I. 25. II. Τη. III. 9. .1. ΧνΠ. 4. - Ε. V. 4.
αίΐιαηϊΐ) ρο ηα^Η ίζλ\τ8Γ8 άα ίϊδίίοη χαλάσατε τά δίχτνα νμών είς
αγραν. — ΜΙ. XXVII. 7. ιΐδοαηηΙβίΙιιη ηΙςγ άα α 8 Π 1η». η αηα εαδίίπι
ηγόραααν τον άγρόν είς ταφήν τοΐς ξένοις. — Κοί. IV. 3. βϊ £ηρ
ηδΐιιΐί&ϊ υη8Ϊ8 ηααΐ'ά \ν&αΐ'άίδ άα Γθά]αη ταηίΐ ΧπδΙ&υ8 ίνα ό &εός
άνοιξη ήμΐν δύραν τον λόγον λαλησαι τό μνστηριον τον Χρίστου.
8γυ. I. Τη. II. 16. — I. Τη. III. 13. ίζντίδ ίταο^ §3ηο1ιηαη §8ί,8η]αί
ΓιΪΕίρτνα. . . άα ία 1^8 η ηαΪΓΐυηα ϊζνναΐ'» ύμας ο κύριος περισσεύσαι
τη άγάπ'η ...
τό στηρίξαι υμών τάς καρδίας. Τόζ Κ. XII. 3. (α,ίρ»)
ίταρ]8η άα γταΐΐα ίι·&ρ]αη (λέγω) φρονεΐν είς τό σωφρονεΐν. 8ιύ.
ίβδίέ 81ί. II. ο. ά.
§ 93. 2. Κ αοβίηέηιη ϊα,άί 8β ίηήηίΐϊν 8 (Ια ^αΚο άορΙηέΚ Ιίβ
ΐηιβηάηι, (ρϊϊ έβιηζ νέίδίιη (Ιίΐβιη ρδνοάηί αόοίηά ρΐαΐηοδί ]ββ1έ ίβδί
ραΙι·ηα) :
») ρΗ ροάβΙ&Ιηγοη : ΜΚ. III. 15. \ν<α1άηίηΐ άα ηαΐ1]αη εξονσίαν 9εραπενειν. 8τ\. I. Κογ. IX. — Ιι. V. 17. ιη&ηίδ ίπηιμηδ \ν'8δ
άα ηΕΪ1]αη ϊηδ δύναμις κυρίου ην είς τό Ιασ&αι αντούς. — Ι. I.
57. ηιβΐ άα 1) αϊ ι* α η 6 χρόνος τον τεχεΐν. (Ροάοβηέ Ι. II. 6. αδίπΐηοάβάαη άα§08 ά α Ο & ϊ γ α η ίζ&ί ίπλήσθ-ησαν αϊ ημεραι τον τεχεΐν
αϊτήν. 8γτ. Κ Π. 21.) — II. Κογ. VIII. 11. πιηηδ άα \νί^ αη δτν» 3ίΐ1ι
άα αβίΐαηαη ιιρο&νμία τοϊ &ελειν οντω χαϊ τό εχπελίσαι. (δηαά
Ιέζ II. Τη. I. 5. Ι&Πίη βαΓαϊ1ι(κΐϊζοδ δίααοδ £ΐιρδ άα \\Γ8ΪΓραη8 ογϊ§§ 8η ιζ\νί8 ενδειγμα της δικαίας κρίσεως τον &εον είς τό καναξιω&ηναι
ύμάς.)
5) ρΗ ρπάανηΫοΙι: ΜΙτ. II. 9. ηζοίϊζο άα ςίραη ενχοπώτερον είχεΐν. — I. Τίηι. I. 10. Ι)8ΐιη ίζβ 8Π8λν3Ϊι·ρ8Ϊ \νβδαη άα
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ςαίαυοϊαη των μελλόντων πιστενειν. — II. Κογ. XI. 2. ηιαιι]&
8\ϊϋη» Λα υδβϊϋαη ΧπβΙαυ παρ&ίνον άγνήν ααραστησαι τω
Χριβτώ.
ν) ρπ ρϊίδίονοβ: II. Κογ. Χ. 6. πίΕΐηνυοα. ηαοαηάαηδ (Ια ίι·&ΐ'βϊΐ&η εν ετοίμω έχοντες ίχδιχηβαι (8,6 ρϊίρ&ά ίβηίο Ιζβ ρππκϋίί
ν^δβ I: 1. α).
3. Κάγί ζνγίβνα. αβίύ,ΐϊΐο βθ άυ ρπ ίηήαίΐϊνα ύέβΐηέιη, ζανίαάΐο
ί νβ ρπρ&άβοη, Μβ ύοβίυ νγδίϊηηουϋ μί ηβίζβ, Μγί ]βδί ΐηπηίί,ίν
ρϊβάπιβίβπι ηβοο ροάηιέΐβπι νβΐ7:
&) ΐηηηΐΐίν ρϊβάπιέΐ,βπι, (ν ηέΙίΙβΓγοΙι άοΜαάβοη ,ί&ΐίουδί ύοβίηο α
βαι·νυ ρϊβοβ ^δΐό ζηαΜϊ) : Ιι. IV. 10. 0£§ϊ1υπι δβίηαϊπι & η α I) ϊ υ ά ί ρ
άυ ^ΕίαδΙθ,η ρυΐί τοΐς αγγελοις αντον ίντελεΐται περι βον τον διαφνλάξαι σε. — Π. ΤΙα. Π. 2. Μά,ί&ηι ίζ\νίβ . . . <Ιυ ηϊ δρΐ'&υΐο
ϊ&η ερωτώμεν νμας είς τό μή ταχέως βαλενδ-ήναι. — I. ΤΗ. II. 12.
ΤΛΓθϋννΌάίβηάαηδ Λιι £Ε§8Εη ϊζ\νίδ μαρτνρονμενοι εϊς τό περιπατεΐν
νμας. — 3. XIII. 24. 1>Εηά\ηάυ1ι ρβη Ι)8.παιηα δβίηιοη ΡαίΙηιβ άυ
ί ταϊ ηηαη νενει ονν τοντω Σ. Π. χν&εο&αι. — I. Τη. IV. 9. αί
§υρΕ υ8ΐαΐδίά.9.ί 8Ϊ]ιιρ (Ια ίΓΐ]οη ϊζ\γϊδ πιΪ880 &εοδίδαχτοί εΌτε
εις τό αγαπάν άλλήλονς. — 81ί. 1. ο. ρΕΠ8 υΏι&υ8]αηάΕη8 άΪΕβυΐΕΐι
άυ υίΕΓ§Ε§§Εη ΕηΕΰυδη (β08 αυϊ οοοβάϊβΟΕηί άΐΕϋοΙο &ϊ ίταηδ^νβάίβηάΕΐη Ιβ^βω).
1>) ίηήηίΐϊν ροάπιέίβηι, (ύδβΙηΕ ρΐαίηοδί ύρΐηβ δθίίθηα:) ΜΙς. Χ.
40.
άυ δΐίαη &ί ΐΕΐηδ^νοη ιηβίηαϊ ηίδί ιηβίη άα £Ϊΐ)Εη τό χαδίβαι ϊχ δεξιών μον ονχ εστίν εμόν δονναι. — XII. 33. ραΐα, άυ
ίΓΐ,ΐοη πίΕΠΕ^ίζο ίδί εΙΙειπι ρΕΪηι ΕΐΐΕΟΠιηδϋπι τό αγαπάν πλεΐόν εστι
πάντων όλοχαντωμάτων. — I. Κογ. XI. 6. ]ά\)άϊ ε§1 ϊδΐ (μηοη άυ
Ιίβρίΐΐοη «ι
αίσχρόν γνναιχι τό χείρεσ&αι. — II. Κογ. IX. 1.
υί|θ ΐηίβ ϊδΐ άυ ηΐθ1Ϊ8η περιοοόν μοί εβτι τό γράφειν. — Ρϊϋρ. I.
24. ά υ ντ ΐ δ 8, η ίη ΙβϊΙίΕ ραηΐΆοζο τό ίπιμένειν ίν τ-η σαρχι άναγχαιότερον. — I. Τη. III. 4. »ηα\ναίι·ρ τνίΐδ υηβ άυ \νίηηη,η ίΐ^ϋροδ (μελλομεν 9λίβεσ&αι).
§ 94. ο) Ό υ Ιωηβόηβ δρΐ^να Οώο I) ί) 8 οββπΐΕ §οΙδ1ί^ιιιί ϊηδίηιπιβηίβΐ^ Ιο 8 8 ρβ ν έΜΐοβ, α ίο:
1.
ΜΚ. II.
I. Κογ.
VII. 5.
Ζ. VII.

ά υ Κ> β 3β8ΐ νίάγ ίαζαοί, ζηαέί ρ γ ο ο ? ίΐ οάρονίάά ίβοΐίέηιυ τί
8. IV. 40. XI. 3. XIV. 0. Ε. XVI. 2. XIX. 33. .Γ. XVIII. 23.
XV. 29. 30. Χ. 30. Οαΐ. V. 11. — ϊβοΐί. διατί ΜΙε. II. 18.
XI. 31. ΜΙ. IX. 11. 14. I,. V. 30. 35. XIX. 23. 31. XX. 5.
45. νΠΙ. 43. 46. XII. 5. XIII. 37. — ίνατί ΜΙ. IX. 4. XXVII.
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46. I. Κογ. Χ. 29. — «<? τΐ Μΐί. XV. 34. — οτι Μΐί. IX. 28. —
προς τι «Γ. XIII. 28. (81ί. VIII. Λ.)
2. (I υ ρ β ]βδΙ οΛήνοΛίιοναοί, ζηαόί ρ γ ο ό β έ, ρτοίοζ & ρΓβΜάΛή
ϊβ&δ διά τοντο: Μί. VI. 25. ΜΚ. VI. 14. XI. 24. XII. 24. Κ XIV.
20. 3. VI. 65. VII. 22. VIII. 47. IX. 23. XII. 18. 27. 39. XV. 19.
XVI. 15. XIX. 11. II. Κογ. IV. 1. XIII. 10. I. ΤΙι. II. 13. I. Τϊιη. I.
16. ΓΠβπι. 15. —
τοντο ΜΙς. I. 38. II. Κογ. II. 9. — καϊ (= ρΓοόβζ)
II. Κογ. I. 20.
Ρδ&ηο Ιτ/νά Ιβζ Λαρρβ (Ι. ]. Λα-αη-ρβ) 8β δίβροα ρΐαΐ,ηοδίί, &8ΐοβ:
διά τοντο ^. Χ. 17. Κ. XV. 9. I. Κογ. XI. 30. Εί. I. 15. V. 17. VI.
13. Κοί. I. 9. I. Τη. ΠΙ. 5. — βίς τοντο Κ IV. 43. I. Τϊπι. IV. 10.
— διό ΜΙ. XXVII. 8. Κ. XIII. 5. Εί. II. (δηαΛ 162 Κ VII. 7. βέ
ίίΐιη ρ8άηο ρουζβ Λαρβΐ) διόπερ I. Κογ. VIII. 13. (Τ62 8Ιί. II. ά.)
3. 8ρο]βηο ίβδίβ δβ βί (Λαρβ βΐ) χαά ν^ζηαπι δροϊΐίγ ηβ]νίοβ νγΒίβΛηβ άέβΐηβ: ίνα ΜΚ. IV. 21. Κοί. IV. 8. — «ρό$ τό II. Κογ. III.
13. — προς δ Ε. III. 4. — άν&ων (ονχ ϊπίστινβας Λαρβ βί ηϊ £&Ι&αΜΛβδ). — διότι Ι>. I. 13. I. Κογ. XV. 9. — εϊ$ αντό τοντο ίνα
Ε. VI. 22. — διό I,. I. 35. — διά τό Ε. Π. 4.

ΡβίΓ§ 95. Ζβ £λϊγ- ρύνοΛηέ ζηαιηοηαίο ρ Η (ρϊ-βά, νβόΐβ), βνέάέί
ζαοηοναηό ΛοΜαΛγ, »ο ,μοη οβίΐίβιη ΐβδί ρΗΙΐβ χα&\ο, &ογ Ιζβ βγΐο η»
ηϊοΐι ζΗ,ΙοζϊΙί ύβαΛβΙί ζοβίη βοζρβοηχ.
Γλϊγ- Λοίοζβηο ^δί ροιιζβ ΐ&ίο ρΓαβήχ, & δΐοβ:
I. V© ΒΐΙπιζβηί δίονβδηόπι ζηαέί:
1. ζβ ί'ίηηοδί δίονββα ιόζυΓ)! δβ ρ ϊ· ΐ ρίβΛηιβΙα & Ιο 1)βζ Λαΐδίηο
αιχβηί (Ιοίγίαι: Μΐί. VIII. 23. ί&ΪΓ^Γβϊρ&ηΛδ Ικιικίπ έηιλαβόμενος
της χειρός. ·8γυ. Ιι. VIII. 54. 1ι. IX. 47. — ϋοίγΐι οζη&έβη ^β§1:6 δοαζηαόηοα ρϊβΛΙοζΙωα : Μίτ. V. 41. ίαΪΓ^Γίΐΐρ Μ Ιιαηάιι ρ»1α ο&ιτι
χρατήοας της χειρός τον παιδίον. — Τιορίοΐίχ: I. Τϊιη. III. 13. ρ»ϊ
νναΠα Ηΐΐ(11)ίΐ1ιΙ]«αη(1αη8 §πΛ £0(1α δϊδ £α ί γ τιν α υ γ 1^^ α η ά οι χαλώ$ διαχονηβαντες βα&μόν έαντοΐς χαλόν «εριτίοιοννται (ρΗΛβΊ^)ί).
2. Ρίβφ'ίιη^ηίιη Κοηοβ δίΐϊ οίΐβ ροΐιγοη (Γαοηα) ί&'ιτ- ζηαόί, ζβ
οϊηηοδί δίονβδα 1ί Ιοηια δβ ηβδβ, <*Λγ δβ ρ γ ΐ ρΓβάηιβΐδ, )βηϊ οζηαοβη
(Ιπιΐιοιι ρΓβάΙοζΚ'οιι, Γοζν^βίβ., I. ]. ζβ Ιί ηέιηπ Βαιβπΐ)β: II. Κογ. Χ.
14. ηϊ ίαΪΓΪηηαηά.αηδ υικί ΐζ\νΐ8 μή εφιχνονμενοι είς νμάς. 8η\
II. Κογ. Χ. 13. — Ε. V. 4. ροβί Λα ραατίΐίΐί ηί ίΛΪιτΐηηίΐηΛ
(νοίηγ ρπάΙαΛ :) τά ονχ ανήκοντα. — Ε. III. 8. λναϊίαιηβη&η ρο α η ίαϊ γ
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ΙαίδΙϊάοη §&Οθίη ΧπδΙ&ηδ εναγγελίβασ&αι τον άνεξιχνίαστον πλοντον τον Χριστού. Ιι. IV. 20. \νβδυη αηςοηα ί3,ϊι·\νβϊΙΐ α,ηάοηβ, άη
ϊιηιηΐΐ οί οφθαλμοί ήσαν ατενίζοντες αντω. 8ΐ"ν. II. Κοι\ III. 7. —
II. Κοί'. III. 13. βΐ ηϊ ίαΪΓΥΤθϊϋάθάθίηα δαη)α8 ΙβΓ&βΙϊδ ΐη αηάί
προς το μή άτενίοαι τους νίονς Ισραήλ είς τό τέλος. — 8 ρίβάΊηέίθΐη
ν^βηϋϊνα: II. Κοι\ IV. 18. ηΐ ί&ΪΓ^βί^ αηοΐ&ηδ |>ϊζβΐ §»8β1υ8,ηαηβ
μή σκοπονντων ημών τα βλεπόμενα.
3. Ίϊορϊοΐίγ ί»ΪΓ- ρπ δίονβδβ ζη&έί 16ζ, ζβ έϊηηοδί ρίί ρίβάπιβίό 8β Γοζν^ί ΐηίβηδϊνηέ 1»1ί, ζβ ραΚ ί&ϊτ- ΐβδί βΙςογο ίβη οάδΐΐοί
ζηιοοήπ)ίοί. Ρίβοηοά Κ Ιοππι ρβΊπιβ η1«ιζα)6: I. Κοί'. Χ. 21. ηϊ π^ηρ
οήκΐίδ ίπιίφηΒ ίαΐΐ'αϊΐιαη ,ι&οοϊηάίδ βίεοαδίβ ον δννασ&ε τραπέζης
χνρίον μετέχειν και τραπέζης δαιμονίων (ρίϊάΓζβΜ, ρβνηβ άΓζβΙί,
ρβνηδ Γαίϋ, ροάΊΙ ναίϋ). — Ργο816 ζιηοοηβηί ]βδΙ: Ιι. XVII. 9. ϊοα ραηΐί
ριιβ Γβ, ϊγ Ιι α. ΐ ϋ 3 βίεαίΐεα ,ι&ίη&πιπίίΐ μή χάριν έχει τω δονλω ίχείνω
— & ζιηοοηδηί αζ ηα(Ι δΐηδηοη αιίτυ οζηαόβηο: II. ΤΗ. ΠΙ. 11.
ηαιίδίαιη ίπΛ βηπιαηδ Ιυ&ΪΓΟαηίΙαηδ ΐη ϊζ\νίδ υη^αΐαββαοα, ηΐ \ναΐ1ιΙ
ϊΥίΐυΓίφαηάίΐηδ &\ί ί&ΪΓντθϋ]&ηά&η8 άχονομεν γαρ τίνας περιπατονντας Ιν νμϊν άτάχτως μηδέν εργαζομένους άλλα περιεργαζομένονς. δπτ. I. Τίπα. V. 13. (Να οβοη ί,έοηίο πιίδίβοη ρΓβΜΗ,ά ]β8ί
νβΐιηΐ νοηνρ; ϊβοΐίγ ΙβχΙ ζέΑ& νδβίβοηοβί βΐίυΐΐίβπι, ΙΜΙαβ ν^&ΐπΐ
ίβη νδβίβδηοδί ζταΐίβιη ίβνβηοη).
§ 96. Ροζη. 1. V ΛοΜαΛβοη I. Τίηι. ΠΙ. 13. (ίίΐίι·\ν&ιπ·1^ α η)
II. ΤΗβδδ. III. 11. λ I. Τϊπι. V. 13. (ί&ΪΓ^νβϋί&η) ωοζηο οχ ογΐο ροιηγδΊβΙϊ η& νγζηίΐιη ίαΪΓ- = περϊ- (οίωΐο, Ιωίοιη), ΙίΙβι-γ δηαιίηο ζ ρι·οβίβηο ρίί, νβάΐβ Ιζβ νγίοζίΐΐ; ν. ν^ΐίΐίκΐ ρΐ'νοίηέηο νγζηη,πηι ρϊβάΙοέΐτχ Ηϊ.
Ροζη. 2. Ρίβοηοάηγηι ρπιοίΐχ Γ λ ί γ- οίηί ηβρϊβοηοάηό δίονοβο
ΙαίΒΐϊαη, β.6 άοΜαάβηι ^81 ροηζβ ζίίροπιβ" ριΐ. ρπιβί.: Ε. III. 8.
ν&ϋ&πιβιί&η ρο υηίαίιΊαΐδΙΐάοη §α1)βίη εναγγελίσαβδαι τον άνεξιχνίαατον πλοντον.
Ροζη. 3. ΡβΓίβοί,ϊν^ίοί ρΐαίηοδί ρπιβίΐχΗ ίαΐι- ίβδί νίοβ ηβζϋ
ροοηγοηα, οοζ ρ&άίΐ ηα νάηη Ιίπι νίοβ, ζβ ί&ϊτ οβίΐίβιη ναύ. νβΐππ ηι&ΐο
ζογίβ* 3ρβοΐήοΐ£6 ηιοοϊ ΒπιέΓονέ α ίχιάγ 1)γ άοοίβ ογΐο 8β ηοάϊΐο 1ί νγγ&ζη Γοπηαΐηγοίι τοζάίΐα άβ]β, Μγογ )β] ]άζ}'1<. νίΐοθο Ηνί ζίνέ]ϊ νγίνοϊίΐ. ΝβΙίΙβΓέ 1ναΐ7 βϊοβ βνβάέί η& ροηίοίΐ ηιοοϊ ρβιΐβοϋν^ίοί :
(δίΓΟ^.) Μΐί. V. 41. ίαΐΓ^ταϊρ οΐ ηαηίΐίΐυ ρ.αΐα ολγπ χρατήσας της
χειρός τον παιδίον. — (δίΓΟβ.) Ιι. VIII. 54. ΓαΐΓ£Γβίρ&η<Ιβ ΙιαηΛη
χρατήσας της χειρός. (Τ^ζ ΙνβΓ ΟδΙαΙηό Μΐί. VIII. 23. Ιι. IX. 47. ρϊβνάάί βίοζβηέ ίπιλαβόμενος.) — II. Κογ. III. 7. ίαΪΓννβί^ίΐη άτενίσαι
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ιι III. 13. άιφβ 6Ϊ ηϊ ίαϊίΜνβίΙϊάβάβίηα προς το μη άτενίααι.
Αΐβ οβίαΐηί άοΜαάγ βνόάόί ρΓΟίΐ Ιοηιυ: II. Κογ. IV. 18. ηϊ ίαϊπνβίΐίαηάαπι μη αχοπονντων (8γύ. Π. Τη. III. 11. I. Τίω. V. 13). — Κ
IV. 20. λνβδυη ηη^οηα ίαΪΓννβΐΙ^αηάΌηα ησαν ατενίζοντες. — 1>.
XVII. 9. ραηΐί ρυδ ίαΪΓηαΐΙίδ χάριν εχει.
II. νβ δίοζβηί δηοδίαηΐίνηβω ίαίι> άοΐοζβηο ρουζβ ^(Ιηοιι: I.
Κογ. IV. 9. ίαΪΓ\νβΐΐ1 \ναιη·ριιιη ρϊζαϊ ηιαηαββάαΐ δεατρον εγενήδημεν τω κόσμα. ΥγΜαά ρθ(1άνα δίονβδο ίαίηνβίΐ] α η (ν. ν^δβ I. 2.).

Κηιιγη, ΡααΓ
§ 97. Ρανοίΐηίπι νγζηαιηβπι οΙ)β δίονα ζηαοϊΐα ρ οίο η η ο ηβοο
άαΐβ, νβΰΐβ, ρ γ θ<1 ηέ] αΐίγπι βοάβπι, αν άοΐίΐαάθοίι ζάΒαάηίΙιο ροάδίαΐηόηο Γοζάίΐη ωβζι ία υ γ α α ίαιη· ηβηί, οβηο άύΐίαζβηι ηβ^8ρο1β111^νβ,)8ίηι Ϊ88ί, ζβ Ιάζ δίονα ν ίέιηζβ νγζηαηιυ ]βνί 8β ^άηοιι 8 ρι·αβηχβπι ία ιι γ α ροάι-αίιό 8 ία υ γ. ΡγοΙϊ αηάα-, αηά, ζ ηίοηζίο »η ά ηνγδΚγία 8β ρουζβ ]&Ιίο ρΓ&επχ ηοηπηαΐηγ, ^8ί Γοζάίΐ Ιβη, ζβ ία α γ 8
ΐ ία ιι γ νβ νδβοΐι ίτβοη ρΐαίηοδίβοη (ίαίω ρϊίδίονίία, ρναβπχ ΐ ρϊβάΙοέΚα) 8ΐβ]ηέ ]δου άοΐοζβηγ. Οβίωηοπιϊβ ί&ζγΐία ονδβπι ηζίναηί οβοα
ρϊβάΐοζβΐί ροηβΐίΐιά Γοζίϊδϋα α ρνοΐο ίαΐωζ ϊ ρΐΌ ρϊβΐιΐβύηοδί άοΐίΐαάγ
ουοιι δΙ^Ιβέ ζάβ οάάέίβηγ:
Γαυτα ηαδΚγΙά δβ I. 3ά^ο αάνβΓΜιιιη α δίοβ:
1. νγζηαπιβιη πιίδΙηίιη: Γϊϋρ III. 14. Λα ραΐηι ^οβί ία υ ι* α
δίηά ιτιίΐί υίραη)αηάδ τοΐς έμπροσθεν επεκτεινόμενος.
2. νγζηαιηβιη οαδονγιη: I. Τίπι. I. 13. ίΐίβϊ ία α τα τναδ νι&}&πΐ6Γ)αη<ΐ8 τον πρότερον όντα βλάσφημον. 5Γν. 81ί. I. ο.
Ροζη. 1. δίαηιηι-Ηβγηβ ί ΒβΓηΙιατιΙΙ ζα ρΗδΙονοοηβ" ϋαάοιι ί α υ γ α
Ιαΐίέ νβ ρϊΊραάβοΙι νγΐόβηγοίι ηαίιοϊ-β (βίτ. 5. ροζη.) νβ ΙίΙβΓγοη νδαΐϊ ραίπιέ
ίβδί ]βη άπιαχπι ρι·αβπχβπι, ρΐΌοβίί ]β ζαΓαά'π}οιηβ ηίζβ ιηβζϊ 8<1πιζβηϊηαιηϊ δίονβδηγπιϊ.
Ροζη. 2. νο ίηιβδί ία υ γ α (ΙοΜβηο ηβηί.
§ 98. II. ^ιΐω ρι·αβηχ δίονβδηγ ία υ γ α- άοΐοζβηο ^δί ηορβ
α ζηαοί:
1. ηιίδίηέ, ζβ άέ) ι·οζνί]ί δβ νβύΐβ ηέ|α1ί61ιο ρϊβΛίΏοίιι : Μίτ.
XIV. 69. άιι^αηη ηίραη ραϊηι ίαυι·αδίαηάαηάαηι ήρξατο λέγειν
τοις παρεστηχόσιν. 8ι·ν. Σ. XIX. 24. — Π. Κογ. IV. 14. ίαυι*α§α8 αίίίρ υηδϊδ πιΐρ ϊζνϊβ παραστήσει (ημάς) σνν νμΐν. — (ΤΥορϊοΙνγ) : II.
Κογ. VIII. 11. βΐ Β\ναδ\νβ ίαυταϊδί ιηιιηδ άυ \νϋ]»η δ\να ^η άιι
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ιΐΒΐϊιιΙιαιΐ δπως χα&άπερ ή προ9υμία τον &ελεΐν οϋτω χαϊ τό ίπιτελεβαι (]β8ΐ ρο πιοβ!).
2. ζαδβ ωίδίηύ, ζβ (1ύ| Γθζνί]ί δβ ρ γ β Λ ηβ]α1φιι ρϊβάαιέΐβιη:
Ια. I. 17. δϋοα ί&ιΙΓ&ςϊπΐίρ ϊη αη(1\ναϊι·ρ]α 18 αυτός προελεύβεται
ίνώπιον αντοϋ. — Μΐί. XI. 9. ραί ίαιΐΓα§&§§αη(1αη8 ΙίΓορϊάβάαη οί
προάγοντες εχραζον. 8γύ. Κ I. 76., Μβ ίαιινα οραΐωνίίηο ϊαΐίο
ρ γ β(11 οέ 1ε α. — II. Κοι\ IX. 3. ίαιίΓαρ,δαικΜα βΐ'ορηιηβ έπεμψα
τονς αδελφούς.
3. έ&8 ο ν έ, 2β άέί Γθζνί]ί 8β άτίνβ, ηβζϋ άβ] μηγ, ίβάγ ρτβά
ηίιη: II. Κοι\ VIII. 6. βνναδ^β ίαϋταάιΐδίοίΐϊιία προενήρξατο. —
I. Τιω. I. 18. Μ ραίπι ίααι·αίαιΐΓδηϊ\ναηάαπι αηα ρυΐί ρι·αυίβΙ|βπι
κατά τά$ προαγούβας επί
προφητείας. — II. ΚθΓ. XII. 2. ρίζβ
ίαιΐΓαίι·α\ναιΐΓΐί]αηάαη6 των προημαρτηχότων. 8γυ. XIII. 2. —
II. Κογ. IX. 7. Β\ν&8\νβ ίαιιΐ'αβαίινίβϊίΐίΐ ΙιαΜη χα&ώς προαιρείται
τ-ξ καρδία. — Ε. I. 12. ραϊ ίαιιΐ'α\ν'6ηί αηάαηδ οί προηλπιχότες.
— Εί. I. 9. Μ πίΐμη δαβϊ ί&ιΐΓ&£&1θί1ε&ί<1& ϊιηιηα κατά την
ενδοχιαν αντον. — ΜΙ. XI. 13. αΐΐαϊ αυΐϊ ρναυίθίβϊδ ίαιιναα, βραη
πάντες γαρ οί προφήται προεφήτενβαν. 8ιύ. β. IX. 29. II. Κογ. VII.
3. XIII. 2. Ο. V. 21. I. Τ&. III. 4. IV. 6. — Μΐί. ΧΠΙ. 23. ί&ιπα§αίαϊ1ι ίζ\νΪ8 αΐΐα^α προείρηχα ύμΐν πάντα. 8π\ II. Κογ. XIII. 2. —
Ιι. XIV. 24. ηΐ αίηβΐιιιη ιηαηηβ ΐαϊηαίζβ ρίζβ ίαιίΓαΙιαΐίαηαηβ
Ιίαιίδθϊρ ρϊδ ηαίιΐβπίαϋδ ονί«5 των ανδρών ίχείνων των χεχλημενων
γενβεται τον δείπνου.*) — II. Κογ. IX. 5. ραηα ίαυί'α^αίιαίί,αηαηα απνίαυ^ίοη την προχατηγγελμένην εύλογίαν. — (χ. III. 1.
ία ιι γ α αυ§απι ^βυβ ΧπδΙιΐδ ίαιιναπιβίϊρδ \ναδ χατ όφ&αλμούς
Ίησοϋς Χριστός προεγράφη (ία υ Γ α οραΐωνάηο). 8γυ. Κ. XV. 4. Ε.
ΠΙ. 3. — Ε. I. 5. ίαυ Γα§αι·αΪΓορ υηδ προορΐβας ημάς. — Ε. I.
11. ίαιΐΓα§αΓβάαηαϊ προορισ&έντες. — Ε, IX. 23. ροβί ίαιιτα8απ)&η\νϊ<ϊα άιι \νιιΜαυ α προητοΐμασεν είς δόξαν. 8ιν. Ε. II. 10.
II. Κογ. Κ. 5. 81*. IV. 6.
4. ίχορίοΐεγ ίαυτα- ζηαοί ρΓβάηοδί, )βί οβιηη 8β άανα, ηβ1>ο
ρίίπιο νΐάάιι ει δρΐ'άνυ ηαά ρϊβίΐηιβίβια : Κ. XII. 10. δτνβπραϊ ϊζ\νΪ8
Π1Ϊ880 ίαιίΓαταΙιι^αηάαηδ τί} τιμή αλλήλους προηγούμενοι. —
81ί. VIII. 6. ίτ&ιιμιΐδ Ιαΐδβϊη 8\νϊ1αιηραΙ)α ϊη αΐΐαϊηι αίαιηαηηαιη ίαιιι-αντίδαη ταίιηϊάθάιιη (άοιηίηί άοοίπηαπι αρβΓίβ ΐη οπιηί Ιιοηιίηαιη ββηβΓβ ρΓαβδΙανο βχϊδΙ,ίιηαΥθπιηΙ). — I. Τϊπι. III. 5. δβϊη&πιιηα §8χΛα
') 1 ίβηΐο ρπ'ρίκΐ 8ίηηιηι-Ηβ3Γηθ & Βοι·η1ΐίΐι·(1ί ροοίΐΛ)ί πιβζί Ιγ, τ ηΐ<Λζ
Γ»πγ& ^β8^ ρΗβΙον&οιι δαβοτοπ, ζ&μδΐό ηβρπίνθίη.
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ία ιι ι·&£Ά££&η τον Ιό ίου οίκου προστήναι. 8ιύ. III. 4. 12. — Κ.
XII. 8. 8α ίαιίΓίΐΒίΕηάαηάδ 6 προϊστάμενος.
§ 99. Ροζη. 1. Μοοί ρναββχυ ίαιιτα- ρϊβάπιβίη^ιη ζ ροάηιβΙηβΊιο
δίονβδα Ββ δϋ,νά ίααΐ'α88,§§3,η: I. ϊίιη. III. 5. ί8ΛΐΓ3,§α§§&η Ββίηαιτιηΐίΐ
§3ΐ(1α τον Ιδίου οίκον προστήναι. 8νν. III. 4. 12. — ίίΐυΐ'αάιΐδίοάϊάα (II. Κογ. VIII. 6.) ηβηι& δϊοβ ρίίπιο ηα δο&έ οάνΐδίγ ρΓβάιηβΐ,
αΐβ άβΐί 8β οή 8 ηαδίβά^ίοίπι υδΐϊυη&η : βϊ δ\να8\νβ ίαυι-αάαδίοιίϊάα 8\ναη
ιΐδΐϊαηαί ϊη ίζ\νϊδ ^η ρο αηδί ίνα κα&ώς προενήρξατο οντω χαϊ ίπιτΐλέβγ) είς υμάς χαϊ την χάριν ταύτην.
Ροζη. 2. Ρβι-ίβοΙϊν^ίοί ρΐαίηοδί ρι-α,ββχα ία υ γ α ίθ8ΐ ηαρίΌδίο
ροοηγοηα. ^η νβ άνου ρίίρίΐάβοη ρΓ&ββ^ον&ηβ" Ινατγ οάρονί(1α,)ί
ίθοίιγπι ρΓΟδΙγιη ρβΐ'ίβοίίνηγπι : Ε. XIV. 24. ρίζβ ί&ιίΓαη&ίΙαηαηβ
των χεχλημενων α II. Κογ. IX. 3. ί&υι·&§α88ηάΐά8. &Γορπιη8
έπεμψα τους αδελφούς, νέιιάβ ,μηάβ ί&0Γ& οάρονίάά ίθθ. προ- ϊίάδβ,μ παρα- & ρι-αεβ^οναπό ίνατγ δΙβ]η§ ν^&άί^ί άβ]β ρθΗβοΙ,ίνηό ϊ ϊιηρβΓίβοί,ϊνηό; ηα ρϊ. I. Τΐηι. III. 4. ίαυΓβ§α§§ίΐη(Ιδ προϊστάμενος
& ηηβΛ ρο 16 (81Λ.) ν. 5. ί» υ ι*α § α£§αη προστήναι. — ίαυι·»α, β ρ υ πι I. Τη. IV. 6. προείπαμεν, &1β III. 4. προελεγομεν α ροά.
Αηο ϊάνο^αβοί) ρι-αβββοναηβ' ί8,υι·&ί!ΐυι·δηί\ναη<1ίΐπι (I. Τϊηι. I. 18.)
οάρονίάά ΐηιρβι·ίβοΙϊνη6ηια προάγουσας.
§ 100. III. ί&ο ρπιββχ ηοππηάΐηγ' ίαπτα- Ιβζβ ρΐ&ΐηοδϋ ρι·οζΓΗζυΐβ:
1. τηίβΐηί νβ βηιγδίη νβάΐβ ηβ!)ο ρίβά: Μίτ. XV. 38. ίαιιταη&η 8.1118 άίδΐίπΐηοάίΐ ΐη 1\να το καταπετασμα τοϋ ναον ίσχίσ9η είς
δυο. — Κ Χ. 10. υδ§α§βαη(ΐ8ηδ αηα ία α τα ά α υ γ] α ίζο8 ίξερχοντες
είς τάς πλατείας αυτής. — I. Κογ. VII. 18. ιηίρ ΓαυΓαίΐ11]α εν
άχροβυστία. 8ιύ. VII. 19. Ο. Π. 7. V. 6. VI. Ιδ. Κοί. ΠΙ. 11.
2. ο&Βονου ρϊβίΐηοβί (οο άφβ 8β άΗνβ): «Γ. VI. 26. δοΐοηρ
Ιαϊΐίηίηδ ίαΐι Γα υ γ α Ια ηί η είδετε σημεία χαϊ τέρατα. 8ιύ. Μΐί. XIII.
22. II. Κογ. XII. 12.
3. Ι,ΓορϊοΙίγ ρίβήηοδί, ήαδίο^ηδίνί : Ιι. VIII. 48. Γα η τα
πί α ρ 1 β ϊ 8 δγηα§0£;αΐδ άρχων της συναγωγής. 8ιύ. VIII. 49. XIX. 2.
II. Κογ. XI. 32. Ν. V. 14. 15. 17. 18. VII. 2. 81ί. II. α. — &. IV.
2. (&ιΊ>ΠΗπη]ίΐ ίδΐ) «Γ Γααι·α§α§8απι (χληρονόμος) ύπό οικονόμους
(εστί). — Ιι. VIII. 3. ΓαιίΓα^αρβϊίηδ ίπιτρόπου. 8ιύ. XVI. 1. 2. 8.
Κ. XVI. 23. Τΐί. I. 7. — Ι. XVI. 2. 4. ϊ&ην&§&§§ϊ οίκονομία(ν).
8γυ. Ε. I. 10. III. 2. 9.
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§ ΙΟΙ. IV. ^ιΐίο ρίβιΐΐοζίαι ίαιη-α ναζβ 8β 8 άαΐϊνβπι, ϊβ\ιοϊ
ρΐαΐηοββ Ιοοαίηα*) 8β οβνέάοαϊβ; ζηαοί Ιοϋζ:
1. ρϊθάπιδί; (ηιίδίο), νβάΐθ Μθγ61ιο η. ρίβά Ιίίβι^πι ά,δϊ 8β
ι·οζνΓ)ί: α) ρπ δίονββθ ΙτΗάιι: Μΐ£. I. 16. 1υαι·1)οηά8 ί α α γ ίΐ ιηαΓβϊη περίπατων παρά την θάλασσαν. 8πτ. V. 21. — Ι* VIII. 35.
ϊ»ϊβθί;ιιη. βϊΐαηάαη ραηα ηιαηηαη ία υ γ α ίοίηπι ^βυϊδ ενρον χα&ήμενον τον άν&ρωπον «αρά τονς πόδας τον Ίησον. 8γ7. VII. 38.
1)) αηΐίοίραοί Ιίοηβο ροΐιγβυ (μ^οϋο υιχθηί ΙςΙκΙιι ρίί βίονβδβ
πιοΐιιι): Ιι. VIII. 41. άΓίυβαηάβ ίαυτα ίοΐιιπι ^δυϊδ πεσών παρά
τονς πόδας τον Ίησον. 8ΐΎ. XVII. 16. — 1». IX. 47. (βανη) £αδαίϋα ίαυτα 818 εστησεν (αντό) παρ έαντω. 8ι-ν. Ιι. V. 19. Κ. XIV.
10. — Ιι. Π. 22. βΓαΙιίβάιιη ϊηα αίδαΐ^'αη ία α γ α ίι-αιι,μη άνήγαγον
αυτόν παραστησαι τω Κνρίω. δίονβδο πιοΐιιι αδροη ν ροζαάί ίββί: II.
Κογ. V. 10. αΐΐαϊ \τβΪ8 αίαιι^αη δΚυΙάαι β^ηιη ίαητα δί,αιιαβίοΐα
ΧπδΙαυδ πάντας ημάς φανερω&ηναι δει έμπροσθεν τον βήματος
τον Χριστού. — Μί. XXVII. 11. ^δυδ δίορ ίαιιτα ΙπηιΙίηα Ίησονς
ϊστη εμπροσ&εν τον ήγεμόνος.
ο) 8 ίίπι ύζοβ 80ΐινΐ86)ί ρίίραιΐ^, ν ηΐοΐιζίο ία α γ α 8 άαί. ζηαύί
ρίβάωβί, νάέΐ ηόπηιΖ (οοι·αιιι!) άέ) δβ ΐΌζν^'ί: ΜΙ. XXVI. 70. Ιρ Ϊ8
Ιαηςηίάα ίαητα ραϊπι α 1 1 3. ΐ ιχι ό δ^ ηρνήσατο έμπροσθεν πάντων.
8ι·ν. 6. II. 14. — Μ&. Π. 12. ιΐδϊάιΐϊα ίαατα αηάλναίι-ρΐα ίΐΐΐαΐζβ
εξήλ&εν εναντίον πάντων. — Ιι. XIX 27. β)αηά8 ιηβίηαηδ ιΐδηίηπρ
ία υ Γ α Π1Ϊ8 τονς εχ&ρονς μου χατασφάξατε εμπροσ&έν μου. — (χ.
III. 1. ίζννίζβί ίαιιτα αυ§αηι ^δΐΐδ ΧπδΙιΐδ ίαυναπίθΐίρδ ^ναδ οΐς χατ
οφθαλμούς Ίησονς Χριστός προεγράφη. — ΊΥορίοΙίγ : Ιι. XIV. 10.
ραηπίι ίδΐ ριΐδ ΙιαυΜρα ίαυτα ραΐπι ππραηαΙίΗΐπβίαηάαιη 1>ιΐ8
τότε εΰται σοι δόξα ίνώπιον των σνναναχειμένωυ σοι. — Κοί. I. 22.
άιι αΙδαί]αη ϊζννίδ ^νβίΐιαηδ ία υ γ α ΐιιιιηα παραστησαι νμάς αγίους
χατενώπιον αντοϋ. — I. ΤΗ. III. ί). ία^ΐηοπι ϊη ϊζ\ναι·α ίαιιτα ε11!1»
αηβαΐ'απίΐηα χαίρομεν δι νμάς έμπροσθεν τον 9εον ημών 8γυ.
ΙΠ. 13.
2. ίαυτα 8 ά&ί. υι·ου]β πιίδίηβ ρίβάπιβΐ (ροΐιγίιπίίοί 8β), ρϊβιΐ
ηίιηζ ροΐιγί» ϊίηγ 8β άβίβ ιι δίονβδ ηβρίβοΐιοάηγοίι ϊ ρίβοΐιοάη^οΐι : ^.
Χ. 4. (ϊαίηΐθΐδ) ίαυτα ϊιη ^αςβΐρ (ποιμήν) έμπροσθεν αντών
πορεύεται. — Κ I. 76. ίαιίΓα^αςβίδ αυΐί ίαιη-α αη<1\ναϊΐ'ρϊ α ίταιιϊΐηβ προπορεύσ-η γάρ πρό προσώπου χνρίον. — ΜΙ. VI. 2. ηϊ ΙιααιτιϊαΪ8 ίαυνα })ΐΐ8 μη σαΧπίσγς έμπροσθεν σον. — Μί. XI. 10. (ΜΙί.
*) ϋβ11)ΓϋοΐΓ, ΑΙ)1. Ιιοο, ΙηβΙ. βΙγ. 23. άθ,ΐΐν ρΚ Γλιιγλ ροΐΐέάά ζ» »1)1&1ίνηγ, »1β
^θη ηέΐιά^ άβ,Ιϊν ηίτά ίαίο ρ1αΙηο8(.
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I. 2. 1ι. VII. 27.) Ιΐί ϊηδαηο^α αςςϋα ηιβίηαηα ίαυτα ρυδ, βαβί ξ&ιηαη\νβΐΙ) Λνΐ£ ρβϊηαηα ία υ τα ρυδ ίγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου
προ προσώπου σον, δς κατασκευάσει την όόόν σου εμπροσ&έν σον.
8ι·ν. Κ IX. 52. Χ. 1.
Ροζη. Γϊϊ ίηδαηα^αη α^βϊΐιι ίαιιτα ριιβ Ιζβ ροηιγδΜϊ Ιβζ
ηη, ρΐαΐηοβί Ιβηιροηίΐηοα ; ν. ηάδΐ.
3. ί α υ ι- α 8 άαί. ιιγο^θ ρΐβάηοδί οαδονοη: Κοί. I. 17. ϊδ
ϊ 8 ί. ία υ Γ α αΐΐαϊιη αυτός έστι προ πάντων, δητ. Ν. V. 15.
§ 102. 4. ίίΐιιι·«α 8 άαί. οζηαόιΐ)β ρϊβάηιύΐ,, υεκΐ ηίηιζ Ιίάο ιηά ρίβάηοβ£ ιηοι-αΐηί (νΐάάιι, ά&δίοΐβηδίνί): I. Τιω. II. 12. α,ίηοη ηΐ υδίαυί^'α &βαρηοη ία α Γ α \ναΐΐ"α γυναικϊ ουκ επιτρέπω αύ&εντεΐν ανδρός — α
ηαοραΐί ρ γ β (I μ 6 ί, ίβηιιιζ 8β Ιίάο ροάΐΌοη}β, ρίβα" ηίηιζ δβ Μοηί :
I. Κογ. XV. 28. βΐρβ αΐΐα βαΚιιηηπη δϊΐί ίαυι·α ΐηι πι α, ραη ϊδ δΐίβα
βαΐίαηη δΐΐί ίαυτα ραιηιηα υίηηηην] από" ΐη ότάν ύποταγγ αύτω τά
πάντα, τότε και αυτός ύποταγήσεται τω ύποτάξαντι.
Ροζη. ΓΗραά" Ιβηίο ροβίβάηί δηαά Ιβρβ ονίο βγ ρπϊαάΐΐΐ Ιεβ ΙίαΙβ80ΐ·ϋ ΙιηβιΙ ηαδΙβάυίίοί.
5. ίαητα δ (Ιαί. αοΐαΐΐνηγπι οζηαόιι}β ρϊβιΐιηβΐ, ρτβ(1 ηίηιζ
ί. ]. ^ηοζ ρ ύ 8 ο I) β η ίιιι άδ} 8β Κοηά, α δΐοβ α) ίβηιιι δβ νγηγοα]β,
ιιηϊΐίί^'β (ί. ]. δ νβάΊβ,ίδίηι ρο,ϊιηβιη οιΐΐυΐίγ): ΜΚ. XIV. 52. βαρίαιιη
ία υ Γ» ίηΐ εφυγεν απ" αυτών. δΐΎ. Κ III. 7. 3. Χ. 4.
1)) αοδί,Γ&οίηβμ (ρίϊ δίονβδβοη,
ζηαοί δίαγναίΐ, οηι-αηΐΐ,ΐ οο οα"
Ιίοηο): «Γ. XVII. 15. (1)ΐά)α) βϊ οαίι^αΐδ ΐηι ίαυτα ρ α πι πια ιιηδβ1]ϊη
(ερωτώ) ίνα τηρήσ^ς αυτούς εκ του πονηρού. — Κ Χ. 21. αΐΐαΐηΐ;
ρο ίαυτα δηπίταΐπι άπέκρυψας ταύτα άπό σοφών. 8ι·ν. 3. XII. 36.
— Ιι. IX. 45. (ραία >ναυΓά) \ναδ §αηηΙίρ ίδυτη ΐηι τό ρημα τούτο
ην παρακεκαλυμμένον άπ αυτών. — Κ XIX. 42. ΐρ ηη {ΐαίυΐβΐη ΐδί
ίαυτα αυ^αιη ρβΐηαΐιη νυν δε εκρύβη άπό οφθαλμών σου.
<ϊ) ίβδί,έ αοδίΓαοΙηβμ ρπ δίονβδβοη, )&ϊ ζηαοί ιηίΐΐ δβ ηα ροζοπι
(ρϊ-βά Ιίγπι) : Μΐί. XII. 38. δαΐΐυΐρ ίαυτα ϋθ(1ίαι·]αιη) βλέπετε άπό
των γραμματέων. — 8ιν. I.. XX. 46. Μί. VII. 15.
6. Γαυί'α δ άαί. ΐ^ΐηιιηβηίαΐη^ιη ζηαοί ρϊ-βάπιβΐ, ρϊβά ηίηιζ
άδ) 8β Ιωηά, ΐίηι ρΐτΐιηο ρΰδοββη ]βα (Ι. ϊ· δ νβάΊβ]8ίπι ηάζοΓβω ρϊίοΐηηοβίΐ) α δΐοβ ζηαοί α) ρίίόΐηα ροοΐΐυ: «Γ. XVI. 21. ηί ραηαδβΐρδ
ηϊ ςαπιαη ρϊζοδ α^Ιοηδ ίαυτα ίαηβάαϊ ουκ ετι μνημονεύει της &λί·
ψεως δια την χαράν. — 3. XII. 42. ία υ γ α Γατοϊδαΐηπι ηΐ αη(11ιαϊΗαϊΙυη δια τους Φαρ. (ί. ]. δί,Γαοηβηι ζ Γλγ.) ούχ ώμολόγουν. — Ν.
V. 15. ϊρ ίΐί ηΐ ί,αντϊιία 8\να ία η γ α αηά\ναπ·Ι^α α§ϊδίδ ίτιι1»8 (όβΐιο
ίδβπι $ ηβδϊηϋ οο^β δβ Βοηα 0.).
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β) ρϊβΙίάζΙίΗ: ΜΙί. II. 4. ηί ιηα£αη<1αηδ ηβίνα φπιαη ία α τα
ιηαηα£βίιη μή δυνάμενοι προσεγγίσαι αντω δια τον οχλον. 8ιύ. Ιι.
VIII. 19. XIX. 2.
§ 103. ΓαιίΓ άοΐοίβηο ίββί I. ]αΐ£θ ρϊίβίονίία: ΜΙί. VIII. 6. αίβαί
δΐροηϊαηι, βϊ αΟαβϊιΙβίΙβίηα ίαΐΐΓ ίδίδον τοις μα&ηταΐς ίνα παρα9ώσι.
— 1ι. XIX. 4. 1>ΐρΐΊΐ£]αη(ΐ8 ία α ι- ιΐδδίαϊβ αηα δηια1ί1ίαοα£ΐιι προδραμών
εμχροσ&εν άνεβη ίπι συχομορεαν.
Ροζη. Ρίίραάν, νβ Ιίΐβιγοίι ί»ΠΓ ίβδί άπιΐι^ιη ριαβήχβηι, ζαβθ
ηβίζβ ροοίΐαΐΐ ζα άοΜαάγ ρϊ-ίδίονβοηέΐιο ιιζίνάηί. — νβ Ιιηβδί ίαιίΓ άοΙοζβηο ηβηί.
·
II. νβ δάπιζβηί δίονβδηέιιι ίαυν ζηαόί:
1. ιηίβίηβ (ηα ζάΜαάέ νγζηαωιι νβάΐβ), ζβ άβ) ρ η ρίβάηιοΐιι
πήπκχΛοίΙβιη (νβάΐβ ηβΐιο ρΓβο1ιάζβ]β) δβ ΐ'θζνί]ί: ΜΙί. XV. 29. ραί
ίαυτ^α^^αηάαηδ \\\α}απΐ6πά6(Ιιιη ίηα οί χαραχορευόμενοι εβλασφημονν αυτόν. δητ. ΜΙί. XI. 20. Κ XVIII. 36.
2. ζαδβ ιηίδίηύ, ζβ άέ] ι·οζνΓ)ί δβ ρίοά ηό]α1ίγαι ρΓβιΙιιιόί,βηι :
Κ XVIII. 39. ραί ίαιίΓβα^ίΐηιΙαηδ αικΙΜΙπη ϊηα οί χροάγοντες
εχετίμων αντω. — ΜΙί. XVI. 7. ίαιιΐ'Μςα£3ίρ ϊζΜτϊβ ΐη ΟαΐβίΙαϊαη προάγει νμάς εις την Γαλιλαίαν. 8γυ. ΜΙί. Χ. 32. — ίι. Χ. 8.
ηιαί)αίρ ραία ίαυτία^ϋο ϊζννίδ ίσ&ίετε τά χαρατι&εμενα νμΐν- 8ιύ.
I* IX. 16. I. Κογ. Χ. 27. 8γυ. ίαιίΓάαηιηιμη Π. Κογ. XI. 10.
3. ζαδβ πιίδΐηό, ζβ δβ άδ] ι·οζνί]ί η α ρϊβάηί δίταηδ ρϊ·βί1ιηέίιι: ΜΙ. XXVII. 66. ίαπτβ ί^^αηάαηδ ραηα δίαίη σφρκγίααντες.
— I. Κοι·. IX. 9. ηϊ ί&υπηα1]αϊβ αυΐΐδαη ρπδΐϊαηάαη ον φιμώσεις
βονν άλοώντα. — I. Τίπι. V. 18. (α νβ βίοδδβ ί I. Κογ. IX. 9.)
αυΐΐδϊη ρπβΐίαιιάίη πιυηρ ηϊ ίαιίΜναίρΐαΐδ βονν άλοώντα ον φι
μώσεις. Ταΐίέ ΜΙ. XXVII. 60. ίαυι-^αίλνΐαηάδ δίαϊηα (Ιαπτοηβ
(Ιίαιηβηβω άνβϊβ ζαναΐϊν!) ^ α 1 α ϊ Ιι δβιη ηαΐβζί ρποίδΐί, αόΐίοΐΐ ίβοΐίά
ναζοα ϊβδί }ΐη&: χροαχνλίσας λίδον τη &νρα άχήλ&εν.
4. όαδονέ, ζβ <1έ) δίονβδα Γοζνΐϊβΐ δβ (Ιίΐνβ ηβζϋ ,μην, ρίβ<1
ίίη^ιη (Ιϊββα ϊβη ροπιγδίη^πι, Ιαΐί ζβ ίαιη·- [αδροή ρπ ίαιη·δηϊ\ναη]
νγραύά ρουζβ ]α1εο ζηιοοηεηί δίονβδα): 81ί. III. 6. «ΤοΗαηηβ Ιιαυδϊαηιίαηδ
ραωιηα ίαιίΓνϊηηαηιΙίη αϊννα££β1)οη (Ίοΐιαηηβιη αικίίβηΐβδ ρι-αβοιη·δοΐ'βιη βναη^βΐϋ). — ΜΙί. XIV. 8. ίααι-δηαα δαίβοη πιβϊη Ιβίΐί
ιΐδίΐΐΐια χροελαβε μνρίσαι μον τό σώμα είς τον ενταφιασμόν. 8π?. I.
Κογ. XI. 21. — I. Τίπι. V. 24. ίταναυΛΙβΐδ δ\νϋίϋηροδ δϊηιΐ ίαιη-Μδηί\ν α η (Ιοί η 8 άΐΐ δίαιιαϊ αί άμαρτίαι πρόδηλοι είσι προάγονσαι είς
κρίσιν.
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Ροζη. Ζβ ία η γ- νβ δάπιζβηί 86 βηίνταη νβίπιΐίπι ζηαόηδ ροζογίο νίΛν, νΐάβίϊ ζ I. Τϊηι. I. 18., Ιίάβ ορίΐϋτβηο άηιηγπι ί,οΐοζηγηι
ρΓαβήχβιη: Μ ραίιη ί&υΓ&ίίιηΓδηϊνίίηάαπι αηα ριιΐί ρΐ'αιιίβί^&ηι
«ατά τάς προαγονβας ίπϊ σε προφητείας.
§ 104. 5. (τορίοΐιγ ρπ ί&υι·Μιι<1&η α ίαιη-ςΐραη. ΡΗ ίαητ\> Ί ιι (1 α η ρ&νοάηί ρΐαίηο&ΐ; ρϊβά (ρίβάβιη, έβίβιη, ΙνάΗ ν ίνάϊ Ιςοιινι
οο ηαϊίζοναϋ) ]6δί ραίΐ'ηα (8έ-Η ηβηί ροιιζβ οάΐββίίβηι ϊβοΐίόηο παραγγέλλειν & ρ&ΐι ]βη ζιηοοηβηίω βίονββα): Μίτ. VI. 8. £αιιι·1> β,α ρ ΐω
παρήγγειλεν αύτοΐς. 8πτ. VIII. 30. Κ V. 14. VIII. 56. IX. 21. I. Τΐιη.
I. 3. — Ιι. VIII. 25. ]αη νηηά&πι ίααιΊ)ϊυάίρ «αϊ τοΐς άνεμοις
Επιτάσσει.
ΡΗ ί&ΗΓίΐϊραη ι-οζβζηάναΐΐ ^8(; ρΐ&ίηοβίϊ άνβ: λ) Ιι. XIV. 18.
άυβίιηηυη δΐιηδ Γαιιΐ'ίμρ&η ίΐΐΐαΐ ήρξαντο από μιας παραιτεΐαδαι
πάντες. — XIV. 18. 19. 1ι»1)αϊ πιϊΐί Γ 8, α ι· η ϊ ρ α η α η α εχε με παρητημίνον — (ν γ ηιΐοην&ΐί, νγιηΐυνβηα) οοζ νγίοζϊί,ϊ άΐιιζηο οβζροοηγργ ηα
ζαΜαάό πι^θηί ηιϊπιοοηοάθΐη, ραΐΐ'ηέηο ζ ρίίΐίΐαάα βυΐ) II. 1. ανβοίβηγοη, όβηιιι δνεάοί ίί&ό ίβοΐίό παρ-αιτεϊα&αι.
1>) Ο. II. 21. ηϊ ί α η γ ς ί ρ α αηδίαί 8ΐιρα ονχ ά&ετώ την χάριν
τον 9-εον υ1ίαζα]ο ρ&Ιτηέ ι·οζνο3 ίοηο πιί,} βηί &ζ ν ρι-ανγ ορ&ΐι ρο,}ηηι
ρ&νοιίηίηο, α υροπιίη» ηα ρΐαίηοδί υ ρΗοιιζηέηο £γ&- ζοβία οονοβ,ίηοιι.*)
Ροζη. 1. Ρίοοηοοίηγιη ζ ηβρίβοηοιΙηόΊιο δίανά δβ ρΓαβήχοω ί α ιι γ
δίονβδο ίααι-οϊβαβ^αη: ΜΙί. Χ. 32. XVI. 7. (αο δηαά Ιυίο νίοβ ραδοβί ρΓαβίίχ 1)ί.) 8ηαά Ιβζ 81ί. III. 6. ραιηηια ίαιιιΉηηαηάϊη αϊ\ν&8§β1)Όη. — Κ ,μηβηηι ρϊβάηιβίη ρϊ·βηα§ί δβ ρναβΑχβιη νζίαη δίονββα ρΓβάπιβΙηβΊιο : ΜΙ. XXVII. (50 ίαυι·Λνα1\ν]αηάδ δίαίηα άαιινοιίδ
(ζαναΐίν Ιίαιηβηοιη άνβϊι:) ρΐΌίΐ γ. προαχνΚίαας λί&ον τή &νρα.
Ροζη. 2. ΡβΓί6θίΐντι]ίο1 ηιοο ρπιββχυ ίαιιι· βαίω £ α ιι γ α) ]βδΙ
ύρΐηέ ροοίιγβηα. ΡβΓίβοϋνηό ίβδί ροιιζο νβ Ιϊβοΐι (4) άοΜαάβοΙ) : II.
Κοι\ XI. 10. 80 ΙηνοΛυϋ ηΐ ίαιιπίαιηιηϊαοΐα ή χανχησις αδτη ον
φραγήβεται. — Μί. XXVII. 66. ίαιι ΐ'δϊ£ 1] ηηάα η δ ραηα δίαϊη
βφραγίοαντες τον λίϋον. — I. Κογ. IX. 9. (α §1θδδα 1ί Ιέιηιιζ ηιίδίη
α 1ί I. Τϊηι. V. 18.) ηϊ ίαιιπηαΐίαΐδ ον φιμώσεις. — νδικίβ ]ίηάβ
ρΓαββ^οναηό ίναΐ'γ οάρονίάα]( ]\ί δίοζβηγπι α ίο δίβΐηβ ίιηρβΓίβοΙΐνηγηι
ΐ ρβΗβοίίνη^πι.
*) Μοζηο ίβ8ΐ ροω^δίβΐί Ιέζ η» ηάζοΓ ο ά 1 α Ιι ^-, ^'βηζ ζ ρο]πιιι „ο ηέοο ΛάΙβ,
ρίβά" ζοβία βηαάηο 8β οάνάϋί ; ζ οϋΐαΐίγ ραίε ο6γ&1 δίοτ» βώηιζβηέΐιο ν οραΐί
ν^ζηβιηα τγτίηαΐ 8β ί&ΐιέ ρΗ &Γ, Γγλ- α }.
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§ 105. III. νβ δίουίβηί ηοιηϊηαΐηέηι ία υ γ- ζηαοί:
1. ηιίδίηβ ροΐοΐιιι ρϊ'βά ρί-βάπιβίβπι : ΜΙ. 27. 51. ίαιιιΊιαη
αΐΐΐδ τό καταπετααμα του ναοΰ. — ΜΙί. II. 26. Ιιίαϊ&αηδ ίαητίαβ β ϊ η α ΐ 8 ηιαίίάα τους άρτους της προ&εσεως εφαγεν. 8ι·ν. Κ VI. 4.
2. έαβονέ, άβ^ ρίθά ]ΐηγηι, άΗνβ δϋόΐιΐγ: 8Κ. III. 6. ρίζβ
ιιηίαιιΐ'ννβΐδαηβ ηιϊδδεκίβάβ (α& ίιηρπκίβηίΐβιΐδ οοηιηπδδοπιηι άβΠοίοΓαιη). — I. Τίηι. V. 21. βϊ ραία ίβ,βίαϊβ ϊηα ίαυνάοιηβίη ίνα
ταϋτα φύλαξης χωρίς προκρίματος.
2. ίτορίοΐίν ο ρΓβάαοδΙϊ ηιοΓαΙηό. — I. Τΐι. V. 12. Μφ'αηι ΐζ\νΐδ
Ιίϋηηαη ραηδ ίαυτδίαβδ^ηδ ϊζτναΓαηδ ερωτώμεν ύμάς εΐδέναι τους
προϊσταμένους υμών.
■ί. ζαββ ΐΓθρΐοΐ£7 άβ), ]βϊΐί. Ιωηάηίδα ρίβά ηο^αΐ^ηι ρίβώηέίβηι
δί,άνά δβ ν ]βηο οοΙίΓαηιι, ζάδΐϊΐυ οϊ ρΓΟδρέοΙι (]&ίο ηίζβ IV. 4. α ρπ
Ιαϋηδίίέπι ϊ ηαδβπι ρτο άβ]β δβ νδοβο!): Ε. I. 7. ϊη ραιηπιβί ηαοαιη
ίαιιΐ'ΟαυηΙ εν ω εχομεν την άπολύτρωσιν. 8ιύ. I. 14. Κοί. I. 14.
§ 106. IV. ^Ιίο ρίβάΐοέΐία ίαιιι· ναζβ δβ (ηΐΐίοΐΐ δ άαϋνοιη ϊαίιο
ζαυνα, η^οι-ζ) β αοοιίδαΐίνβιη, ]βηοζ δΐιιβίΌνά ρΐαΐηοδί οογοβ,ϊηβ ζοβία
ίίΐδηό νγηϋίίί. I ζηαοί:
1. ηιίδίηδ ρΐβάπιβΐ, ρίβά η ο,]* ζ (Ιέ] (ηιοη, ροηγΐ)) δΐηόίοναί:
ΜΙί. XIV. 68. ^αίαϊρ ίαιιι· βατά εξήλ9εν εξω είς τό προαύλιον.
8γυ. II. 13. — ΜΙί. IV. 4. δΐηη ναϊηϋδ ςαάΐ'αιίδ ίαιιι· Λνϊ§ ο μεν
επεσεν παρά τήν όδόν. διν. Ιι. VIII. 5. — Μ1ς. VIII. 6. α11α£Ϊ<Ιβ(1ιιη
ία ιι γ 1)0 ηιαηα^οϊη παρέ&ηχαν τω όχλω. — Ίϊορϊοΐίγ: I. Τη. IV.
15. ηΐ Μδηήναιη ία α γ ραηβ αηαδίβραηύαηβ ου μη φ&άσωμεν
τους χοιμη&έντας.
2. ζαδβ ιη 1 δ I η ό ρίοιίιηύΐ, ρίβά ηί']ζ άύ) νιιοηβηι άοδρόν ραΙτ νβ
Μίάιι (11ί: ΜΙί. Χ. 46. Βαιΐβϊηιαϊαιίδ 8αί ία η γ \ν ϊ μ. Βαρτίμαως εχά9ητο «αρά την όδόν. δΐΎ. Ε. XVIII. 35. — Ε. VI. 17. ρίζβ ίαιιι·
ηιαί'βίη Τγΐ'β της παραλίου Τύρου.
3. δαβονό άοίηι, ρίβά Ιίί,βΐΌϋ (ΙΗνβ άο) δβ δοίΐιά: ΜΙ. XXVI.
75. ία ιι ν Ιιαηΐηδ Ιι γ ιι ΐ£ ρπηι δϊηραπι αίαϊΐάδ πήΐί πριν αλέκτορα
φωνησαι τρϊς άπαρνήση με. — I. Κογ. IV. 5. 1>αηηιι ηυ βϊ ία ιι Γ
ηιβΐ ηϊ δΙ(ν)αϊρ ώστε μή προ χαιροΰ τι κρίνετε. 8γυ. Μί. VIII. 29.
δΐί. VIII. α. — II. Τίηι. I. 9. ίαιιι· ηιβία αήνβϊηα προ χρόνων αιω
νίων. 8ι·ν. Τίί. I. 2. — δΐί. III. α. ία α ν ραία (αηίβα). — «I. XVII.
24. ίπΐοάβδ ππΊί ία υ γ βαδΚαίί ίαΐΓΐυαιίδ ήγάπησάς με προ κατα
βολής κόσμου. 8Γν. Ε. I. 4.
§ 107. 4. Ιΐ'ορϊοΐίγ ζ ηαζοπι, ζβ άέ| δβ Ιωηα ρϊβά Ιφα, νννϊηυΐο
δβ ροηβΐί, ζβ δβ άβ]β ργο ]βηο οοηΓαηη, ζαδίϊΐυ, ν ]βηο ρνοδρέοη,
7
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ηβοο ΙιΑίέ ]βη ζα ηδ] ζαδίιιρηέ, ηθ&ο Ιίοηβοηέ ρτο ηέ) ρΗοΐηηβ.
(νδοοίίγ ίη ρΐαΐηοβίί ύζοβ 8β βί,^ΐε^ί ί&ί, ζβ ηβΐίάγ ΙϊδϊΙί Ιζβ ίβη ρϊί1)1ϊζιιιο) :
α) (νβ ρΐΌδρδοη) ρίί δίονβδβοη ί ροάδίαΐη^οη : Μΐι. IX. βαβί ηίδΐ
νϊρΓ& ΐζ\νΪ8, ία ιι Γ ΐζ\νϊδ ϊδί; ο? ούχ εστι χα&' ημών (8Ϊθ) ύπερ ημών
ίστιν. 8ιύ. Ιι. IX. 50. — II. Κογ. ΧΠΙ. 8. ηϊ αιιΐί ηιαβαηι 1υ\να Λνϊρι-α
δΐιη)α αΐι ία α Γ δ α η] α ον γαρ δννάμε&ά τι χατά της άλη&είας αλλ'
ύπερ τη$ άληδείας 8ιν. 8ΐ£. VIII. ο. Ηο]ηβ ρπ δίονβδβοη αίτρβηί:
Κ. XIV. 15. ία ιι Γ ραηβϊ ΧπδΙϋδ £αδτνα11 νπερ ον Χρ. άπε&ανε.
διν. I. Κογ. XV. 3. II. Κογ. V. 15. I. Τη. V. 10. — I. Κογ. V. 7.
υίδηϊραηδ ΐδΐ ία α γ υηδ ΧπδΙαδ νπερ ημών ίτν&η Χρ. — 3. XVIII.
14. οαϋζο ϊδί αΐηαηα ιηαηηαη ίΓας[Ϊ8ί,]αη ίαατ ιηαηαββίη βνμφερει
ίνα άν&ρωπον άπολεσ&αι τπερ τοϋ λαον. — II. Κογ. XII. 15. §α1>αΐϊΐ·]αΙ>ίΐ £ι·»(ΐίιιια ίαΐι ίι-αφηια<1α ία α γ δαηναΐοδ ϊζ\ναι·(οδ) ηδιατα
δαπανήβω χαϊ ίχδαπανηΰήαομαι ύπίρ τών ψυχών υμών. — 3. Χ. 11.
ΙιαΜθίδ δα £θάα δαϊνναΐα δβϊηα 1α@]ίρ ίαητ Ιαπιοα ο ποιμήν 6 χαλός
την φνχήν αντον τί&ησιν ύπίρ τών προβάτων. 8ΐ"ν. Χ. 15. ΧΠΙ. 37.
38. XV. 13. — Ρίΐίρ I. 29. ΐζ\νϊδ ίΓαςΐβαη ϊδί ί&πτ Χ γι 8 ία... ία π γ
ίηα \νϊηηαη νμΐν ίχαρίο&η τό νπερ Χρ. . . . νπερ αντον πάβχειν.
8γυ. ΚοΙ. I. 24. — Κ. IX. 3. αηαΐηαϊιηα \νΐδαη ίαιιι· οτορταηδ
άνά&εμα είναι νπερ τών αδελφών. ΡΗ δαϋδίαηΐίνβοη δοηζηαέηχοη :
II. Κογ. XII. 10. ΐη ρΓβίΙΐδΙαηι ίαιιτ ΧηβΙυ εν βτενοχωρίοις
νπερ Χρ. — Ε. ΠΙ. 13. ίη α§1οιη ιηβίηαίιη ία α γ ϊζΛνίδ ίν ταΐς
&λίψεβί μον νπερ νμών. — Ρπ δίονβδβοη (α ροάδΙαίηγοη), ^βζ ζηαοί
ρΗηιΙηνυ, Ιιοιίϊνό δηαζβηί ο ηέοί ρι·θδρβο1ι : Κ. VIII. 34. δαβϊ ]αη I) ί άίϊρ ίαατηηδ ο? χαϊ εντυγχάνει νπερ ημών. 8γυ. ΚοΙ. I. 9. — II.
Κογ. IX. 14. Μάλι ίαιιτ ίζννΐδ δεήσει ύπίρ νμών. — II. Κογ. V.
21. ία ιι γ ιιηδ §αΐα\νϊάα ίι·α\ναυΓηΙ νπερ ημών άμαρτίαν εποίησεν. —
I. Κογ. XV. 29. Ιυα λναηι-ίφηά' ραί άαηρ^ηίΐαηδ ίαιιν άαιιραηδ τί
ποιήβουοιν οΐ βαπτιξόμενοι νπερ τών νεχρών ; — Γΐΐϊρ IV. 10 ί α ιι ΐ'
ιηίΐί ή·α^αη νπερ ίμον φρονεΐν. — II. Κογ. VII. 12. (αδάααάβίη)
])θβΐ ίαυτ ΐζ\νϊδ ηαίιαπι σπονδήν την υπέρ υμών. 8ι·ν. VIII. 16. —
II. Κογ. VII. 7. ΐζ\ναι· α^αη ίαιιι* ππΐί τον ύμών ξήλον νπερ εμού.
— II. Κογ. I. 6. \νβηδ ιιηδανα §α1ιι1§ϊ(1α ίαιιι· ίζννίβ ή ελπϊς ημών
βεβαία νπερ νμών.
β) νίοβ ΐβη ζαδίαροναηί (αο ονδβηι 8 ρΓΟδρδοηβπι ζαδίηροναηβΊιο) άοΐοέβηο ν ίέοΜο ρΓίραάβοη: I. Τίηι. II. 6. δα βίοαηάδ δίΐί
δϊΐϋαη αηάαοαιιΜ ίαιιτ αΐΐαηδο' δον$ εαντόν άντίλντρον νπερ
πάντων. — Ε. V. 2. αΐβαί δϊΐί βίΐοαη ίαιιτ υηδ Ηαηδΐ παρεδωχεν
εαυτόν ύπίρ ήμών προαφοράν. 8ι·ν. 81ί. I. α. — ΜΙτ. Χ. 45. (δΐιηυδ
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ιηαη3 ςαω) {?ΐοαη 8αϊ\να1α δβίηα ίαιι γ ηιαηα§αη8 Ιαη ό νίός τον
άν&ρώπον ηλ&ε) δονναι την ψνχήν αντον λύτρον άνύ πολλών. —
Ε. V. 25. 8Ϊΐί δΐΐσαη αΐ&αί ίαιιτ 1)0 εαυτόν παρεδωκεν ύπερ αυτής.
8Γν. Ο. I. 4. ΙΙ._20. — ΓΠβιη. 13. βϊ ία η γ ριι£ ωίδ αηάοαηίίάβίϋ ίνα
ύπερ σον διαχον-η μοι. — Κοί. I. 7. Ιπ§£\νδ ίαυί' ϊζ\νΐ 8 αηάοαηΐδ
πιστός ύπερ ύμών διάκονος. — II. Κογ V. 20. ίαυί' Χ γ ιδία ηα
αίπηοηι ... Μα^'αηι ία υ γ Χΐ'ίδίυ ύπερ Χρ. ουν πρεσβενομεν . . .
δεόμεδα ύπερ Χρ. 8πτ. Ε. VI. 20. — II. Κογ. I. 11. βί 80 ίη υηβ
ξ[\)Ά ατνίΐίυάοάαυ ί α α Γ αηδ Ινα τό εϊς η'μας χάρισμα εύχαριστη&η
ύπερ υμών. — 81ί. VIII. ά. ία α γ ΐηα Γθά)αηάβ (ρνο βο Ιοςυβηβ).
ο) βΙίΟΓΟ ]ϊζ ρΓίοίηα ζηαοί ία α γ δ αοο. ρίί δίονβδβοη α δηοδίαηί,ίνβοη οηίουογ: Π. Κογ. XII. 5. ία υ γ ρ α η α δ\να1βϋίαηα Ιυορα,
ίρ ία ιι γ πιϊΐί δϋοαη ηϊ "νναϊΐιί. Ιυορα ύπίρ τον τοιούτου χανχήσομαι
ύπερ δε έμαντον ού χαυχήσομαι. — I. Κογ. IV. 6. βϊ αϊηδ ίαιίΓ
αίηαηα υίβίβδαηδ ηΐ δ^αϊ ίνα μή εις ύπερ τον ενός φνσιονσ&ε. —
81ί. II. α. ία υ γ ΐηα βαΐρβίρ (ργο βο αυάαοίβΓ 8β %βΐϋ). — II. Κογ.
4. ωαηα^α πιίδ ΙυοίίιιΠ ία υ γ ίζλνϊδ πολλή μοι χαύχησις ύπερ ύμών.
8ιύ. VIII. 24.
Ροζη. Ζβ ία υ γ ωοηΐο δβ ναζαΐί ΐ δ ^βηϊΐΐνβια, ιΛαζαι'β αάν.
ίαυτρίδ, (ΙίΙβΓό ρϊβδ ν^ΐαο" Ιι. Μ. §. 154. ροΜάάάπι ζα ίαπΓ + ρϊβ
I.
£βη. (ΙβιηοηδίΓαίίνα). 84ο^1 ζα ϊβοΐίβ πρότερον (= ρίβα" Ιίιη) <ί.
VI. 62. νΠ. 51. IX. 8. 17. II. Κογ. I. 15. (81ϊ. I. ά. V. ο.); ζα ίβοΐίβ
πρώτον
III. 27. VII. 27. IX. 11. Κ VI. 42. IX. 59. 61. XIV.
31. ΧνΠ. 25. Εί. IV. 9. I. Τηβδδ. II. 3. IV. 16. I. Τιω. V. 4. II.
Τϊω. I. 5. ΡαΚ δρο^α ίαυτρίζοΐ = πριν Ε. II. 26. Μϊ. XIV. 72.
3. VIII. 58. XIV. 29.; = προ τον 8 ίηί. I. II. 21. «Γ. XIII. 19. XVII.
5. 0*1. II. 12.
Γγ«§ 108. Ρΰνοάηί ρΐαίηοβΐ βοίδΙίβΊιο ίνα- ζα,μδίβ' ονία ο ηόοο (Ιάΐβ,
ρίβά, αΐβ γίάγ νβ βηινδίιι οάΐιιΐιγ, ί. οο ίβδί ρϊβά ρΓβάιηβΙβιη, ο ηέοο
άαΐβ, ηβηί δ ηίπι δρο^ηο, π^ογζ οάάβίβηο, α ζ Ιοηοίο ζαΜαάηίΙιο ηάζοί'υ
νννΐηυΐν δθ ραίε (]&ίο ρπ οιΐΐιιίεονέπι αί) ρΐαίηοβίί ι-υδβηί ρ ο ί πι υ
ϋαάηέηο (οοΐ'αοβηί ν οραΚ) α ζπιοοήοναηί ρο,)ΐηυ μζ ζαροπιέηο.
Γ γ α- ηαδ&γία ββ ροαζβ ]Άΐ£θ ρΓαββχ, αηί νβ ίιηβδϊ ηβηί άοΐοζβηο.
I. νβ βάηΐζβηί νβΛαΙηβπι ζηαοί:
1. οάΊυ&υ όϋί 2β άβ| νζάα1υ)β δβ οά ρίβάηιβίη ηβϊαΙιβΊιο α ίο
ηβζίίάΐία ίαΐί, ζβ δίονβδο ϊβνί 8β ροηζβ ζηιοοηβηο: — ΜΙ. IX. 36. \νββυη
ίΓα\ναυτραηαί δ\νβ ΙαηΛα ηί ηαοαηάοηα ηαίΐ'άβϊδ ησαν ερριμμενοι ώσεϊ
7*
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πρόβατα μή έχοντα ποιμένα. ΡιόΙϊ ΙοιηιιΙο Ιχορίοΐίόΐηυ ΓΟβηί ίβδί
οοηοΐ'βΐηό: ΜΙ. IX. 42. βϊ ίτα\να ατραηδ ννβδί ϊη ηιαί'βίη εί βεβληται
είς την θάλασσαν. — 3. XVI. 12. (ζιηοοη.) ηαυη βαηοη δΐίαΐ <ιίχ>»η
ϊζ\νΪ8 αΐίβί ηί Ηΐα§υΙ,1ι ΙταοαΪΓαη ηα ετι πολλά έχω λέγειν ϋμΐν άλλ'
ου άύναα&ε βαστάζειν άρτι. — 3. XIV. 3. ίταηίπια ίζΛνίδ άη ηιίδ
Βίίοϊη παραλύομαι ύμάς προς Ιμαντόν (οάββοπι 8Ϊ !). δΐΎ. I. XIX.
12. — Ι. Χ. 30. ίη νναίάβά]αη8 ίταταπη λ-ησταΐς περιεπεσεν. —
Ιι. XVII. 28. οαυηίβάηη ^3.1ι ίΓαοαυΙιίβάηη ήγόραζον (και) «πω
λούν. 8νν. XVIII. 22. XIX. 45. ΜΙί. Χ. 21. XI. 15. XIV. 5. 3.
XII. 5. 6. VII. 14. I. Κογ. Χ. 25. — 3. XII. 5. άηίοβ ραία ηί
ίΓαάαίΙίρ τνβδί ραΛαπι' διατί τούτο ουκ ίάό&η πτωχοΐς; — 3.
Χ. 12. 8α \να1ίδ ίϊα\νί1\νίρ ρ ο ό λύκος αρπάζει αυτά. 8ιτ. 3.
Χ. 28.· 29. II. Κογ. XII. 2. 4. I. Τά. IV. 17. Ζα ίο 3βη ζιηοοηέηο
ϊβδί ίέζ& δίονβδο: ΜΙ. XI. 12. αηαιηαηί)αηάαηδ ίι·αλνί1τναηά ρο
βιασται άρπάζουσιν αυτήν. 8Γν. Ιι. VIII. 29. — Μΐί. IV. 4. ηβιηιιη
ίιι§1θ8 ]αα ίΐ'βίαη ραία ηλ&ε τά πετεινά και χατεφαγεν αντό. 8τν.
I. XV. 30. I. Κογ. XIII. 3. II. Κογ. XI. 20. — II. Κογ. V. 4. βί
ίταδίίηάαίάαη ραία άηναηο ίταιη 1ίί)αίηαί ίνα χαταπο&ϋ τό δνητόν
ϋπό της ζωής.
§ 109. Ζνΐαδίηί ν^νο] ννζηαηιίΐ ροζοι-οναίί ]β3ΐ. ρίί ίι·α§ίοαη
α ίτ αϊ θ ία, η.
ΙΊ-α&ίοαη ζηαοί α) άαΐί οο οά δβ1)β, ιν^άαίί, ζηοοηβηγηι 8ΐη?δίβιη άάϋάαΐ'βιη: ΜΙί. XV. 45. ίτα^αί ραία Ιβϋ ,Γοδβία εδωρήσατο
τό σώμα τω Ιωσήφ. Βγυ. ΜΙί. Χ. 37. I. VII. 4. 21. 3. Χ. 29. II. Κογ.
XIII. 10. Γίΐίρ. I. 29. ΡΠβιη. 22. 81ς. III. ο. V. ο. VI. 6. ο.
I») ζ ρθ]ΐηα άαΐ'οναϋ (Ιίοιηυ, οο ο^Ι άΐιιζβη, ηβΙ>ο οίιη δβ ρΐΌνίηίί) νζβδία ρΐαίηοδί οάρηδίίίί: Ιι. VII. 42. (43.) οαίιη ίτα^αί
άμφοτεροις εχαρίσατο. — II. Κογ. II. 10. ραΐηηιβί Ιυα Γΐ'&ξίΜρ, ϊαη
ίΐι; ϊαη ραη ίΐί ^οαί Ιυα ίι-α§αί, ίι·α§αί ίη ίζ\ναι·α ω δε τι χαρί
ζεστε, χαί εγώ. χα\ γαρ εγώ ει τι χεχάρισμαι ω κεχάρισμαι, σΥ υμάς.
δι·ν. II. Κογ. II. 7. ΧΠ. 13. Ε. IV. 32. Κοί. Π. 13. III. 13.
Ρταΐβίαη ζηαοί λ) ρΓοριιβί,ίίί οά δβΐθ: ΜΙί. VIII. 3. }&\>α
ΓΓ Λ 1 β ί α ίηδ ΙαηδίφρΓαηδ εάν απολύσω αυτούς νήστεις. 8γυ. VIII. 9.
I. IX. 12. Π. 29. VIII. 38. — Μί. XXVII. 15. Μηηίδ >ναδ βα Ιίίηάΐηδ
ίταΐοΐαη αίηαηα 1)αηφ'αη ειώδει ό ήγεμών άπολύειν ενα δεσμιον.
δι-ν. XXVII. 17. ΜΙί. XV. 6. 9. 11. 15. 3. XVIII. 39. XIX. 10. Ο ηυοβηόιη ρι-ορηδίέηί (ζβηγ) I. Κογ. VII. 11. (ο ροδίάηί) I. IV. 19. 31τ.
IV. 6. — δριΐδίίΐί οά δβββ άοΐή: ΜΙί. II. 4. ίταΙαΠοΙϋη ραία βαάί
χαλώσι τον χράββατον.
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1)) (Ιονοΐϊίϊ: I. Κοι·. XVI. 7. ,ϊη,βίΐί Γταιιϊίΐ £ι·«,1θί;ϊχ> εάν 6 κύ
ριος επιτρέπη. — ΜΚ. I. 34. ηί ίταΐίΐΐΐοΐ ΐΌφαα ροδ ιιη1ηι1{)οη8
ονχ ήφιε λαλεΐν τά δαιμόνια. 8ΐ'ν. I. 24. V. 37. VII. 12. Ιι. VIII. 5.
ο) οάροιιβΙ&Ιί:!. VII. 47. ραιηιιιβί ΙβϊΙϋ ίν.αΐβίαά », Ιβίΐίΐ
ίπ)θθ1 ω δε ολίγον άφίεται ολίγον άγαπα, 8ιύ. VI. 37. XVII. 3. 4.
Εί. VI 9.
Ροζη. V]?νο^ ρΐαίηοδίί ίέοΜο δΐΌνηάνίί 8β δ αίΐβίαη.
§ 110. 2. ίι·α- 8β δίονβδβπι ζηη,οί ίαΐίό ο (1 ν β Ι υ (ρα(,ι·ηό ηα ζάΙνίαάβ ΐΌζνο]β ροι!οΙ)η«§1ιο Ιίβ δΐΐηιζβηΐηήιη 8 αηΛ ν. ηαίιοΐβ βΙγ. 39. § 40.
4.) Ιι. XIX. 8. ,ι&βίΐί Ιυΐβ Ινβ αίΐιοΐούα, Μιη-ίαΐρ ίΊ'αξίΙάα ε" τινός τι
εσνχοφάντησα, άαοδίδωμι τετραπλονν. 8γ\γ. Κ. XI. 35. XII. 19. — Ιι.
XVIII. 3. ίΓαλνβϋ χηϋε «αιια αικίαδία]))» ιηβίηη,πιπίΛ ίχδίχησόν με από
τον άντιδίχον μον. διν. XVIII. 5. Κ. XIII. 4. II. Κοι\ Χ. 0. I ΤΗ.
IV. 6.
3. οάΐυΐίονό £γλ- (ΐαΚ-ο &ϊ- ν. ν^δβ δί.ν. 10. § 13.) οονίΐοί ρο^ιη
δίονβδα δάπιζβηόΐιο ν οραΐτ, ιηοηί ρο,ϊοιη άόυτγ ηβοο ίηάϊίίβΓβηΙηί ν η βά ο 5 ν γ : Ιι. XV. 14. βίρο ραη ΐΓβ\ν»8 αΐίαπιιηα δαπανήσαντος δ&
αντον πάντα. — Μΐί. V. 26. ίΓ.ιςίιηαηάβϊ &11αππηη δβϊη.απιιηη, δαπανήσαοα τά παρ εαυτής πάντα. 8ιύ. I. VIII. 43. IX. 54. II. Κογ.
XII. 15. Ο. V. 15. Νβΐι. λΓ. 18. — Μί. VI. 24. αηραΐΜίηπια ίι·α1<αηη
τον έτερου καταφρονήσει. 8πτ. ΜΚ. IX. 12. I. XVI. 13. XVIII.
9. 3. XII. 48. Κ. XIV. 3. 10. I. Κον. XI. 22. XVI. 11. II. Κογ. Χ.
10. ΟλΙ. IV. 14. I. ΤΗ. V. 20. I. Τίιη. IV. 12. VI. 2. 8ΐ£. I. ά. VI. ά.
— I. VI. 28. ρΐυ^αΐρ ρ.αηδ ίτίκιίρίΐηάη,ηδ ϊζ\νΪ8 ευλογείτε τους κατα
ραμένους ύμϊν. 8ι·ν. ΜΙ. XXV. 41. ΜΙί. XI. 21. ,Γ. VII. 49. (8Κ\ VIII.
ο.) 81ί. VIII. (1. Ροηέίακί ροζιηέηέη, «ιΐβ Ιέζ ηβρΐίζηίν ^δί δΐηγδί ί,όΐιοζ
δίονβδίΐ: Ι. VII. 30. Ιρ Γαι-ρϊδαϊβϊδ πιηη. £ΐφδ ί της ο ρ υ η αηά δϋί οί
δέ Φαριοαΐοι την βονλήν τον &εον ή&ετησαν εϊς εαντονς. — ΜΙ.
VI. 19. 20. ραΐ'βϊ ιηαίο ^αΐι ηπίλνα Ιγ&λλΓ»Γάβΐρ οπον σης καϊ βρώσις
αφανίζει. — 8ι ν. VI. 10. Π. Κογ. IV. 10. VII. 2. I. Τίω. VI. 5. ϋίΐδίο
ίΓίΐ\ναϋΐ·1ν]αη = ΙιίβδϊΙϊ: ΜΙ. XXVII. 4. ΐι- & ντα η ιΊι (; α ιηίδ ημαρτον.
διν. I. XV. 18. 21. XVII. 3. 4. ,Τ. IX. 2. 3. I. Κον. VII. 28. I. Κον.
VIII. 12. XV. 34. II. Κογ. XII. 2. XIII. 2. Ε. IV. 26. — II. Τίηι.
III. 8. πκνηηαηδ ί γ α \ν η, π γ |) α η α ϊ αΐιϊη άνθρωποι κατεφ&αρμένοι τον
νονν.
~—
§ III. 4. Ιίοηβοηέ £ι·α- δίονοδο ηβρπζηΐνβΊιο (ζήροπιόΊιο) βιηνβΐυ
ζηιοοϊιυ)β α δίοβ ίαΐί, ζθ η) ρο]οη οίΐΐιιΐί}· δΐίπΐ,οίηό ]ο«(;έ Ιζο δίορονηΐί νβ
δίονβδβ διίτηέπι: Ι. XV. 4. ίΐ'&Πιΐδηηάδ ίΐΐηαηιιηα . . . ^ίψδ'ρ λ&γ
ρ&ωηια ίΐ'ίΐΐϋδίΐηϊη άπολε'σας εν... πορεύεται επϊ το άπολωλός.
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8ι·ν. XV. 6. 8. 9. 24. 32. XIX. 10. 3. VI. 27. I. Κογ. I. 18. II. Κοι\
IV. 3. — II. Τίηι. III. 6. Γ γ α Ιι ιι η I) α η α Ιίηηαικί φηβϊηα αίχμαλωτενοντες
τα γνναιχόρια. 8πτ.
IV. 19. Κοί. IV. 10. ΓΠβπι. 23. ΤΐΌρίΛγ Κ.
VII. 23. II. Κογ. Χ. 5. — Π. Τίπι. III. 4. ίταΐβ^ αηαΐαηδ προδόται.
— I. Τη. II. 15. |>αΐβΐ πηδ ίναλνΐ'βΐίαη (των) ήμα$ εχδιωξάντων. —
Ι. XVI. 1. 8α ίι·α\νΓθΙιίρδ τναιφ άα ίιηιηα οντος διεβΚή&η αντω.
Ροζ. Τέζ δίονβδα ίι· αννϋ\ναη, ίΓαϊίαη, ίΓαδϋηάαη,
νγββ
δΐιΐ) 1. υνβάβηά πιοζηο Ογ 1)}Ίο ζάβ ζΆτ&ϋύ.
β) ρΓΟδίέ ζπιοοηβηί ηβ§α1;ίνηόηο ρο]πια ίνα- ρήδοοΐ νβ ίταηίδΐ^αη α ίΐαςϊδίηαη, (αδ ϊ Ιιι αοβίΐ'αίιΐηε οάΐυΐαι, 1. ]. νζάαΐοναηί
οά ηβροΓϋδβηβΊιο δίανη Ιζβ δίοροναΐϊ ]&\ίο ν ϊ. άπ-όλλνμι): Μί. Χ. 39.
δαβϊ ί ι· α ς ί 8 1 β ί ρ δαΐ\να1αί δβΐηαϊ ο άπολεσας την ψνχήν αντον. δπτ. ΜΙ.
Χ. 28. 42. ΜΙε. I. 24. VIII. 35. IX. 41. Κ IX. 24. 25. XVII. 27. 29.
33. 3. Χ. 10. XII. 25. XVIII. 9. 14. Κ. XIV. 15. I. Κογ. I. 19. II.
Κογ. IV. 9. — ΜΙ. V. 29. οαίϊζο ίδί αιιΚ ρυδ βϊ ίΓαα.ϊδΙηαί αΐηδ
1ίΙ>ΪΛΛ"β ρβίηαΐζβ σνμφερει γάρ σοι ίνα άχόληται ?ι> των μελών σον.
8ιύ. VIII. 25. IX. 17. ΜΚ. IV. 38. Π. 22. Κ Χ. 37. VIII. 24. XV.
17. 3. VI. 12. Χ. 28. XVII. 12. 8Κ. VII. ά. (3. VI. 12. 13.) I. Κογ.
VIII. 11. XV. 18. II. Κογ. 15. II.)
§ 112. Ροζη. 1. Ρίβάπιέί,ηγππ ζ ροάωέΐηγοη δΙανα]! δβ ρναββχβπι
ίτα- δίονβδα: Ιι. XV. 14. οϊρβ ραη ίτατναδ αΐίαππηα δαπανήοαντος δε
αντον πάντα. — Ιι. VIII. 43. δοβϊ ϊη Ιβίφηδ ίταςαπι αΐίαιππια αΐ^ίπα
δβϊηαωπια εϊ$ Ιατρούς προσαναλώσασα ολον τον βίον. δνν. Μΐί. V. 26.
II. Κογ. XII. 15. ΝβΠ. V. 18. — II. Τίω. III. 8. ωαηηαηβ ίι-α^απι·ραηαί αηίη άν9ρωποι χατεφ&αρμενοι τον νονν.
Ροζη. 2. Ζβ 1)}Γ £γ α- ηηΐηδ ΗΐέηΠο άέ] δίονβδα δάπιζβηβΊιο ν ρβι·ΓοοΙϊνηγ ζ ίπφβΓίβοί,ίνηόηο, ζαδβ ίντάΐϋ ηβίζο. ^όυ δϊοβ :
1. ρΐ'αΐίη^οναηέ ΙναΓγ ρι·αβδβηΐηί ζα ίηΐυπιπι: II. Κογ. XII. 15.
Πί £α1)αιΐΓ)αΙ>α ίΐ'αομιηα ίαΐι ίταίππίίΐάα ίααν δαϊνναΐοδ ίζ\ναπ)8 εγώ
ηδιατα δαπανήσω και ίχδαπανη9~>]σομαι νπερ των ψνχών νμών. —
(81*.) 3. Χ. 28. ηϊ £Γα\νΠννϊρ ούχ άρπάσει. — (δίΛ^.) I. Τη. IV. 17.
ίϊα\νΠ^ναηάα άπραγησόμε&α. — ΓΠβπι. 22. £ι·α§ϊΙ>αϊ(1αιι χαρισ&ήσομαι (αο ζάβ οηάοιιοηοδΐ δρίδβ νν]ά(ΐΓβηα ορίαΐίνβπι)
2. ρι·αοπ>οναηβ' ρΓαβΙβπίυπι ζα ρι-οδίγ αοπδΐ: Ιι. XV. 14. οϊρβ
ίταναδ δαπανήσαντος. — Κοί. III. 13. ίταβαί εχαρίσατο. 8γυ. Ε.
IV. 32. I. VII. 21. 42. 43. ίδωρήσατο Μ&. XV. 45. ϊδωχε II. Κογ.
XIII. 10. δέδωχε 3. Χ. 29. — ΜΙ. XXVII. 4. ίΓα\ναυτηία ηιΐδ
ίίμαρτον. 8ιύ. I,. XV. 18. 21. 3. IX. 2. 3. I. Κογ. VIII. 28. — II.
Κογ. VII. 2. ηί αίηηοηηη ίι·α\ναι·άΐάβάηιη ονδενα εφ&είραμεν. Ρο
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οη^ηό ίβδί ]ϋ: Τα. VII. 30. ί γ 8 ς β ρ υ η η&έτηβαν; ρ1αΙηβ)δί ροηβίαιά
ριαβδβηδ: II. Κογ. II. 10. ίι·&§ϊοα χεχάρισμαι.
3. ρναββ^οναη^ ΐιηρβΓ&Ιϊν ζ» ρΓΟδΙό Ινατγ λογ.: Μΐί. Χ. 21. ίτ&·
1>α§6ί πώληΰον. δι·ν. Ε. ΧνίΠ. 22. — Π. Κογ. XII. 13. ιι·ίΐ£ίΙηρ
ΧΠΪ8 χαρίσασ&ε' μοι. — Μίτ. Χ. 37. ίτ &β ϊ ί δός.
4. ρΓ&ββ^ον&ηχ ορίβ,Ιΐν ζά ίν&τ ρνοδϊγ : Ε. XVII. 3. 4. ΐ&οαί ί γ λναατί^αϊ ίάν αμάρτ-η.
5. ρπιβββοναηγ ΐηήηϊΐίν ζ& ίν&ΐγ ρΓΟδΙέ: Μΐ£. XIV. δ. ίΓ&1)υ£Ϊη.η
αραϋ-ηναι. — II. Κογ. II. 7. £Γ&]£ΪΙ)&η χαρίσαβ&αι. — Ε. XIX. 12.
ίιαηίπιαη λαβείν.
6. ρΓ&βββοναηό ρίΐΓΐίο. ρπιβδ. ζ» ί,ν&Γγ αοΐ'Ϊ8ϋο1εέ ηβ!)ο ρβιίβοΜ :
Μΐε. V. 26. ίΓαςϊιη&ηάεί δαχανήαασα. Κοί. II. 13. — ΓΓα^ίβαικΙδ
χαρισάμενος. — II. Κογ. XII. 2. ρΐζβ ί»αηιίΓα\ν&ιΐΓΐ{3αη€ΐαηβ
των χροημαρτηχότων.
7. ρΓ8ββ§ον»η6 ρ&Γί,ίο. ρΓ&βί,βΓ. ζ» ρΐΌδΙέ ρβΓίβοΙαπι η. »ογ. :
II. Κογ. XII. 2. ν&ίί χηαηηαη ίΓ&\νυ1\ναη&η& οϊδα ανδρωχον άρχαγέντα. — 3. XII. 5. άαΐυβ ραΐα οαΐβαη ηΐ ίΓ&βίΐυΙιί \ν»δ . . . }ίΛ
ίΓαάαίϋρ Υίββί διατί τοντο τό μνρον ονχ ίπρά&η χαϊ Ιδό&η. — Κ.
VII. 14. ΐπι £Γ&1)αηηΐ3 ειμί χεχραμενος. — ΓΗϊρ 1.29. ίΓα£Ϊΐ>αη
ΐδΐ νμΐν Ιχαρίσ&η. — ΜΙί. IX. 42. βί ίΓ£ΐ\ίίΐαΓρ»η8 ννβδί εΐ βέβληται.
§ 113. Αΐβ Ιώό ζηιΐδΐίΐ ρι·αββ§ον3η6 ίνβΓ^ Ι^οηζβ βίονβδ ορϊδυ}ί
άέ) ρ&ίΓηέ Ιιτ&Ι^: 3. Χ. 12. Μί. XI. 12. £γλ \νϊ 1 ΐν αη ά άρπάζοναι.*)
— Ιι. XVIII. 28. βαυηΐβάυη
ίΐ'αοαυηΐβάυη ήγόραξον επώλουν. —
I. Κογ. Χ. 25. »11 ραί,βί ΐΓ&ϋη^&ϊά&υ χάν τό χωλούμενον. — ΜΙί.
XI. 15. ραηδ ιγλοη^] ίΐηά&ηβ τοις χωλονντας, ρίζβ ίτ »1) ιι α η(1»ηβ των χωλούντων. Βτν. Ιι. XIX. 45. — Κοί. III. 13. ίΊ· α ί 1> <ιηάαηβ χαριξόμενοι. 8γτ. Ε. IV. 32. — II. Κογ. II. 10. ίϊ&^ΐΐπρ χαρίξεβ&ε. — I. Κογ. XV. 34. ηΐ ίΓα\ν&ιΐΓΐ£Ϊαϊ(1 μή άμαρτάνετε. 8ιτ.
Ε. IV. 26. I. Κογ. VIII. 12. — Μί. VI. 19. 20. ρακί πωΐο 3»η ηίά>»
ίΓ&^ν&Γάθϊρ Ηχου σής χαι βρώσις αφανίζει. 8ιύ. ΜΙ. VI. 16. II.
Κογ. IV. 16. — «Γ. XVI. 12. ηΐ πυ^υρ £ γ α 1> » ΐ γ α η ηιι ον δύνασθε
βαατάζειν άρτι. — II. Κογ. Χ. 5. ίΓίΐΙιΐηρ&ηίΙαηδ «αΐΐ £ι*αΙ^β αίχμαλωτίζοντες χάν νόημα. δΓν. Κ. VII. 23. II. Τΐηι. III. 6. — Ν. V. 18.
ν»8 ίΓίκιυπίίΐη άη,^ΐδ Ινΐζιιη δΙΐιΐΓ ·&· (ραίπιέ ο ά&μ ορβίοναηέιη
ηζα1)ί]θ1ο δβ άβηηέ"). — Μίηιο Ιο βίονβδ» ζηιιβία δβ ν7δ1ί)'ίιΐ)ί(:ί
ίΓ&Ιβί,αη, Ιτ&ςμβ 1}&ώ, ίΓ&α,ίβΙη&η Ιναι-γ ρβιίβοϋνηέ & ΐπιρβΓ*) δίΓβίΙ&βΓβΰν ν^Ι^Ιαά οΐιοα Ιέοΐιΐο ιηίβΐ (βΙγ. 126.) ^31 ρίίϋ» Βίπ^βη/.
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ίβοΐϊνηό (ονδθΐη δίοζβηό 8 από) δίβίηβ ορίδΐ^ί, οίο ίβεΐγ ζαββ ζοβία
οέϊΐβ (Ιοίίαζαηο ϊοδί,, έβ ρβΓίβοΙίνιιΐίοί πιοο ρΓΟ,οβχιι ηβρίΌηϊΜα άρΐηέ.
§ 1 14. II. I ν ηοηαϊααΐηόπι δίοιιοβηί νδοοίγγ νγίοβηό ρΜηοδΙί ρΓ.αβίΐχιι
ίι·&- ,]δθΐι (Ιοίοζβην: 1. οάΐιιύα: Ιι. I. 26. 27. ϊηδαηάίρ Λν<α3 <Ί£8Ϊΐιΐ8 . . .
άιι ιηα§&ραΐ ϊυ ίι·<ι§ϊ1)1ίπι ίΐΗίη απεστάλη ο άγγελος προς παρδενον
μεμνηστενμενην άνδρί. Ε. II. 5. 8βί ΐη ίΓ&£ΐίί,ίπι ν?Η8 ίπιπιπ, (ΐβίη8
τί) μεμνηστενμενη αντώ γνναιχί. — V ΙΐδΙϊηβ Αΐ'βζζσίδΐίό ρΐ'οάθ,ϊηί
δΐηίουνίΐ ,ι'ιηβηιιιβ Ββ £γ α ΗαιιΗΙο,ΗοΙίίί (η. ρΐ.) — Οάριΐδίβηί ΗϊίοΗήν
αφεσις αμαρτιών ηαζγνά δθ Γΐ'ίΐΐβίδ ίτ&π&αΐ'Μθ Μΐί. III. 3. 29. Ε. III.
3. Εί. I. 7. Κοί. I. 14. ΝαρΓοϋ Ιοπιιι Ιι. IV. 19. ηΐθΐ^αη ίτα1ιαηΙ>3.ηαϊιτι
ίταΐβΐ (ρτο-ραδίέηί) χηρνξαι αίχμαλώτοις άφεσιν «ι ροάοΗηέ 3ά]βοί.
ίΓαΙβίβ ζηαδί ρ γ ο ριΐδίβηέΗο : I. Κογ. VII. 22. ΐτ.αίΘΐδίϊαιτμιΐδ \8ί απε
λεύθερος χνρίον εστίν.
2. ο ά ν β I α: Κ. XII. 19. ιηϊδ Γ γ α \ν β ϋ Ιοίαίιίαιι εμοι εχδίχησις.
8τν. II. Κογ. VII. 11. Π. ΤΗ. I. 8.
3. οΗγ&Ι ρο,ίιηιι ΜαάηόΗο ν οραέηγ: I. Τίπι. VI. 9. 8α§<υ'ίΐη(1
Ηΐ&η8 ϊη ί Γ» \ί Ά υ ά ο ί η βνΰ-ίξουσι τονς ανθρώπους είς όλε&ρον.
νβΐιηΐ Οίΐδίο Πίΐδΐίνΐ,ίί 86 ροάκΐ. ί Γ α λυ λ π γ Ιι Ιδ αμαρτία =ζ αμάρτημα
Μί. IX. 2. 5. 6. Μ*. I. 4. 5. II. 5. 7. Μ1ς. III. 28. 29. IV. 12. Ε. III.
3. V. 20. 21. 23. 24. VII. 47. 48. 49. 3. 1.29. VIII. 21. 24. 34. IX.
34. 41. XV. 22. 24. «Γ. XIX. 11. Κ. VIII. 2. 3. VI. 23. VII. 5. 7.
8. 9. 11. 13. 14. 17. 23. 25. XI. 27. I. Κογ. XV. 3. 17. 56. II. Κογ
V. 21. XI. 7. Ο. I. 4. II. 17. Ε. II. 1. 5. {παράπτωμα Εί. II. 5.)
Κοί. II. 11. I. ΤΗ. II. 16. I. Τϊιη. V. 22. 24. II. Τίηι. III. 0. δΐί. I.
6. Η. (Ε I. 29.) III. ο.
81ίθΐΌ δΙβ]ηο Ιιοΐηϋ άοΐοζβηο «α(Ι]βοΙ. ίτ& \ν α ιι γ 6 Ιδ = αμαρτωλός
ΜΙ. IX. 10. 11. ΜΚ-. II. 15. 16. 17. VIII. 38. XIV. 41. Ε. V. 8. 30.
32. VI. 32. 33. 34. VII. 34. 37. 39. XV. 1. 2. 7. 10. XVIII. 13. XIX.
7. Ε IX. 16. 24. 25. 31. Ο. Π. 15. 17. I. Τίηι. I. 9. 15. — I. Τίηι.
V. 20. (~ άμαρτάνοντας.)
4. ζιηοοηδηί ρο,ίηιυ ηθ^αϋνηβΊιο : ΜΙ. VII. 13. λνϊμκ 8ίΐ Ιιπ^αικί.α
ίιι ίνα 1 Π8 Ια ί ή οδός ή άπάγουσα εις την άπώλειαν. Βπτ. «Τ. XVII.
12. 6. IX. 22. ΓϊΗρ. I. 28. II. ΤΗ. II. 3. I. Τίηι. VI. 9. (= όλεθρος)
I. Τΐι. V. 3. II. ΤΗ. I. 9. — Μίτ. XIV. 4. ίτβςμβΙβΐηΒ ρίδ Ηαΐδααϊδ νπιιρ
ή απώλεια αντη τον μύρου γεγονεν. (Οίβηί ν ΙοηιΙο δίονέ ηβηί ^^3ί6.)
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ΙΜ§ 1 15. Ο&ηιέηα ΙλΙο ρι·.αβίϊχιι ίτα- ηαδίίνΐά 8β ροαζε ν ηοηιϊη.αΐηόηι
δίοαέοηί νβ δίονβ ίϊϊδίΐηΐδ α ν (Ιθηοππηαΐη^οΐι δίονβδβοΐι ^ίΐίτίδη,ΐιΐΐ&η, ραίΓΐδαΙιΙηαη, ν ηΐοΐιζίο νβ νββοΐι ρ α ν ο (1 η ί ρΐαΐηοδί, αο ηίΐίοΐί
οίΙΙαίΣονοιι, ζοβία άοβίβ ϊβδί ζηάΐί : «Γ. XIII. Ιδ. (Ια ίι-ίβαπίαΐ (ρΗΜαά)
»υΐ£ &ί£&ΐ ϊζ\νίδ υπόδειγμα γαρ έδωκα νμΐν. 8ι-ν. Γϋϊρ. III. 17. II.
Τη. III. 9. I. Τϊηι. I. 10. IV. 12. Π. Τΐηι. I. 13. — I. Κογ. XV. 49.
8\νίΐ8\νβ 1)βπιιη ωβ,ηηΐβίΐίίΐη ρϊδ ίΐίι·ροίηΐηδ, δ\\ίΐ 1>αϊι·αίιηα ^ιΐι ίηδ.αίιΐ
(οΐ)Γ»ζ) ρΐδ ηίιηίηαίαιηάπΐδ χαδώς εφορέααμεν την είχόνα τον χοϊχοϋ,
φορεσομεν χαΐ την είχόνα τον επουρανίου. 8ιν. II. Κογ. III. 18. IV.
4. Κοί. I. 15. III. 10. — ΡοηοΚπίΙ ΐίηίΐΐί I. Κογ. XIII. 12. δ&ϊΐυωη
ηιι ραϊιΊι δΐϋΐς^νίΐη ίη ίΓΪ8»η4ΕΪ βλεπομεν άρτι δι' εαόπτρου εν
αινίγματι. — Βίονοδα: II. Κοί". III. 7. αηάΊιηΙιΙϊ άαυραυδ ϊη ίί.αηιοΐβϊηϊηι ςαίηβαίιΐϊρ ϊη κΐαϊηίΐηι \ν.Ίΐ·ρ \νυ1ρη,£ η διαχονία τοΰ θανάτου
Ιν γράμμαοιν εντετυπωμενη ίν λί&οις εγενή&η εν δάξτ). — 01θ88α
Ιίβ 6. IV. 19. υηΙ« £&1>&ίΐ'ηίϊαϊά,<αιι (= Ιαυφ'ηί £ίΐΓπδίΐ1ιί;ηαϊ) ΧπδΙιΐδ ϊη
ϊζ\νΪ8 άχρις ου μορφω&ϊ} Χριστός εν ύμΐν. (όίοηί ^81 ηβμδί,β.)

Ρτβιιι
§ 116. Ζίϋίίαπηί ρΐαΐηοκί ^οκΐ <1α1ο (ηβμίηΐο, Ηοάηέ (Ιάΐο) α ζ ΙοΙιο
νζβδίχ ν)'ζηαιη οάΊιιΙιγ. V ζαοΙιονίΐηβΊιι Ιβχίιι §οΙδΚέηι άοΐοζβηο ^81 νβ
νδβοΐι Ιϊ-βοΐι ρΐίΐΐηοδίβοΐι, ίΐο (βοζροοίιγβγ 3βη ηαηο<1οιι) ηϊΙίοΠ νο δάπιζβηί δίονθδηόιη.
I. ^ιΐίο .κΙνβι-Μιιηι ν ρι νοίηό ρΐίΐΐηοδίί (Ιάΐβ, Ιαι ρΐβάυ, 8^ο^ί :
Ιι. XIX. 28. (]ΐρίΐη(ΐ8 ρ&Ια ϊ(1(1]ίΐ Γιαπί ειπών ταντα ίπορεύετο
εμπροο&εν.*)
Ροζη. Ταίω ν οοπιραΓ.αΙϊνηΐ'ΐη (Λναπι ίταηιίδ (αάν.) ]β8ί (Ιοίοζβηο
α ηια Ινζ νγζηίΐιη 4»1β, Ιίΐι ρίοΛη: ΜΚ". I. 19. ϊηη^β^ίΐηάδ ϊυάπιϊδ ΙβϊΙϋ πρόβας εχιΐ&εν ολίγον. ί\. XIII. 12. ηηΜ« ίτ.απι Ϊ8 ς&ΐαίρ
ή νυξ προέχοψεν.
II. ^α1ίο ρπιβηχ νο βίοιιόβηί ηοηιΐηαΐηόιη ίταιη- ίοπζ ζαΚΙαάηί
ρΐίΐΐηηίί (Λήΐβ) ρνοζηιζιι.ίο : Γίΐίρ. I. 25. ραη-ΐιννίδα αϊ αΐΐαϊιη ϊζ\νϊδ (Ιιι
*) Υβ Ιπιηδί ριί(1οτό Γγλπι πηβ^νΐή 5θ Ιπ^τάΙ: .1. ΥΠ. 17. πί1ίηηη,ιϊ]ι Ιιϊ ]>ο Ιαί«οίη, ΪΓαιιιπΙι £|>» 8ί,]αί γνώβιται πίοϊ της διδαχής πότρρον (χ τον >9(θν
ίατιν. — XIX. 12. ϊι-αηιαίι Ικιιιιηια ί* τούτον. ΜΙ. XI. 12. ΓγλιιιπΙι 1>»η ραϊιη
(Ιίΐ^αιη από δέ των ήμιρών.
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ϊζϋναΐ'&ΐ ίταπι §αηΙαΐ ανμχαραμενώ χάβιν νμΐν είς την ύμών χροχοχήν. — Ιι. I. 1)8, ίταηιαίάτα λνβδαη (1α§β Ββίηαίζβ άμψότεροι χροβεβηχί,τες εν ταΐς ημεραις αντών ηδαν. 8τν. I. 18. Π. 36. — II. Τίπι.
III. 14. ίταπι\ναΐτρί8 \νΐδαΪ8 ϊη ραίπιβί ^αίαίδΐάβδ ριιΐί μένε εν
οις εμα&ες. — ^. VI. 34. ίταπίλνϊ βϊδ §ίί ΠΠ8 ραηα Ιΐίαπν χάντοτε
δός ήμΐν τον άρτον τοντον. I. Τΐι. IV. 17. ίταπίΜνΐ^ϊδ πιίρ ίταυμη
\ναϊτραπι χάντοτε ΰνν χνρίω ίσόμε&α.
§ 117. III. ·Γ&1ϊο ρτβιΐΐοζίία ίταπι νάζβ βθ 8 άαΐίνβπι (αβίαΐίνηγνα)*) α ζηαοί \Μγ νγοηοάίδΐέ, οά. Μβτόηο ηφ1$
ροόάίβΐί
ββίβ 3, 8Ϊοθ:
1. βοά, οά ΙίΙβτέηο άβ] δβ ροοίίά ηββο πιότί α δΐοβ : &) πιίδίηδ:
Μίτ. XIII. 27. §αϋδίρ ραηδ §α\ν»1ί{Ι&η8 δβϊηαηδ αί β<Ι\νοΓ ντίηά&ιη,
ίταπι αηάίαπι αίτροβ υηά αηάϊ πΐππηΐδ**) ίχιβννάξει τονς ίχΚεχτονς αντον ^κ των τεσσάρων άνεμων άχ άχρον γης ίω$ άχρον
ονρανον. — II. Κογ. V. 6. αίηαίιπ)αΐ δίκαιη £γ»πι ίι* 3. ιι ] ί η εχδημονμεν
αχό τον χνρίον. — II. Τη. I. 9. ίταίπδΐ αϊ\\6ϊηοη ίταπι απάνταΐτρία
ίτααμηδ ]&]ι ίταπι λνυΐραα πι α η ί α ϊ 8 18 δλεδρον αΐώνιον αχό χροβώχου τον χνρίον χαΐ αχό της δόξης της Ιβχνος αντον.
&) δ&δονέ: Ιι«1ί. I. 3. ίταπι αηαδίοάβΐηαί αΐΐαΐιη §1α§§\ναΙ)α
αίατ1αΪ8ΐ)αηάίη χαρηχολον&ηχότι άνωθεν χααιν ακριβώς. Βητ. Ι- 70.
81τ. I. 6. Μίτ. XIII. 19. — 3. VIII. 44. Ιαίηδ πιαηηαπιαητρτ]& τναδ
ίταπι ίτυππδΐ^'α ίχεΐνος άν&ρωχοχτόνος ην άχ άρχής. 8τν. Ιι. I.
2. — 3. XV. 27. ίταπι ίταπι α πιϊρ πιίδ 8Ϊ)ΐιρ άχ' άρχης μετ' ίμον
ίστε. 8τν. XVI. 4. — «Γ. IX. 32. ίταπι αΐ^α ηί §α1ιαυ8ϊρ \ναδ Ιχ
τον αιώνος ονχ ήχούα&η. — Κοί. I. 26. τ α η α δβί βαίαΐ^ίηα \ναδ ί τ α πι
αΐ\ναπι ίαη ίταπι αΐάϊηι τό μνατήριον τό άχοχεχρνμμενον αχό των
αΙώνων χαϊ άχό των γενεών. 8τν. Ε. III. 9. — II. Κοτ. IX. 2. ίταπι
ίαίτηϊη ίβτα άχό χερνσι. 8τν. Ν. V. 14. — ΜΙ. XI. 12. ίταπι α η ρ απ
ραΐπι άα§απΐ . . . υηά ΠΪΙα άχό δε" των ημερών . . . εως άρτι. — Κοί.
I. 9. ίταπι ρ α πι πια άα°:α άφ' η5 ημέρας. 8τν. Νβη. V. 14. — ΜΙ.
IX. 22. £«αηα8 80 α.ίηο ίταπι ρϊζαΐ Ιοβίΐαϊ ίαίηαϊ ίσώδη ή γννή
άχό της ώρας ίχείνης. 8τν. XXVII. 45. — <ί. XIX. 12. ίταπιηΐι
ρ α πι πι α δοΐ^ϊάα ΡβϋαΙιΐδ ίταΐβίαη ίηα ^x τοντον εξήτει ο Π. άχολνσαι
αυτόν. 8τν. Ιι. VII. 45. — II. Κοτ. V. 10. ίταπι ρ α πιπί α ηιι ηϊ αίηηοηιιη ΙίΐιηηιΐΗΐ 1)ί Ιβϊΐίίΐ άχό τον νυν ονδενα οιδαμεν χατά σάρκα. —
*) 8ι·ν. ϋ6ΐΙ)Γϋο1τ, ΑΜ. Ι,οο. Ιηβίτ. β4γ. 25.
*) Α£ ν ίοηιΐο άοΐίΐαάδ ραΐταέ ζηαίί ^βη 8ΐηέΓ, οϋηιΐ . . ., ϊγλπι ΠΓοίΙ^ί 1>οά,
οά Ιιΐβ τέΐιο 8β ι16^ ζ&ί&Ι.
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3. XIII. 19. ίνα πι η ί αϊ Βία ηίρα ίζ\νΪ8 απ" άρτι λέγω νμΐν. 8ι·ν. XIV.
7. — Κ V. 10. ίΓ»ιη η ίιιι πι α η π πιαηηβ δΐαά ηιαίαηβ από τον ννν
άν&ρώπονς £777 ξωγρών. διτ. I. 8. — Γ·. II. 36. ίνα πι ιηαβ&ρβϊη
δβϊηίΐϊ από τής παρθενίας αυτής. — II. Τίπι. I. 3. ρ&πιπίβϊ δΙί&Μηο
Ιγ&πι ίαάΓβΐηαηι ω λατρεύω από προγόνων.
ο) ίι-ορΐοίητ ίαΐίό ρΐίπιο πιδίίί,ΐίο 8&πιο (νγοηοάϊδίέ ο<Ι ΙίίβΓόηο 8β
πιέΓί!) I. Κογ. VI. 1. §»ά&ι·8 1υ&8 ΊζντΆΐΒ, δίο^η Ιγ»πι ίη^ϊηάίΐϊπι
ϊ&η ηϊ ίΐ'»πι \νβΐ1ΐ8.ϊηι? τολμά τις ύμών χρίνεα&αι ίπι των αδίκων
χαϊ ονχϊ έπϊ των άγιων, — Μί. XXVII. 9. αηά£ΐ\ν»ίι·ρί ραίβί §αΓ&ηηίάβάυη ίταπι δηηππι ΙβΓ&θϋβ την τιμήιΑ (ον) ίτιμήοαντο
από νΐών Ισραήλ.*)
§ 1 18. 2. νγοίκκίίδίβ ρο^οπ ηβϊαΐίέηο δΐϋΐίβοηόηο α) ρι·ο$ίοι·ηέ :
Μί. XXVII. 55. 1ίΐϊδΙϊ<1β<1ηη β,ί&τ 3&βπλ ίν&να Ο&ΙθϊΙ&ϊβ, ήχολον&ηοαν
τω Ί. από της Γ. Γι. IV. 1. ίτβπι Ιααιτά&η&υ. — Μΐί. I. 9. Γγ&πι
Ναζ&Γ&ΐρ. — 3. XII. 21. ίι-βηι Ββρδ&βϊάα. — Μί. VIII. 11.
πι&η&^&ί ίι·απι υιτυηδίΐ ςμπι&ηά πολλοί από ανατολών ήξονσιν.
ΕΙΙίρΙϊοΙωυ ν&ζ1)οα ζάάηΐίνέ δ §θπίίϊνβπι: 1>. VIII. 49. δ^δδ'Ρ 8υιη8
πιαηηβ Γγ&πι (ζ άοπιιι) ρϊβ ί&ΠΓη,πΐίίρΙβίδ έρχεται τις παρά τον
άρχιουναγώγον.
&) οδοβηί : Μ1ς. V. 35. αβπηιη ίταπι ρ & πι πια δγπαβο^αιαοΐα
έρχονται από τον άρχιβνναγώγον. 8πτ. XIV. 43. 6. II. 12. I. Τη. III.
6. — Κ II. 1. υιταηη §&§τβίΐ8 ίνα πι 1ε α ί β α γα ίξήλ»ε δόγμα παρά
χαίβαρος. — 3. XVIII. 28. £γ»πι Καΐαίΐη. — Κ VI. 34. ΐίώαΐ
Ιβίΐυίά ίταπι Ι> & ϊ πι β ϊ νβηβϊά α η ά η ΐ πι α η εάν δανείζψε παρ ων
(λπίζετε άπολαβεΐν.
Ροηέίακί ]βη ροζπιβηβη^πι δπιγδίβπι ν^οηοάίδίβ οβοοηί οζηαοβηο
ν ροάρίδπ Ιίδίίηχ ΑΓβζζοϊδΙίέ : ρο ή'αοαιιηίαοοίία ίι·απι πιίδ §α\ναυι·ηί&
(ρΓ0(1β]η1 δπιίοιινιι 0(1 βββθ ]δθηι ν^δίανϊΐ!) α ροάοβηου πιγδίέηΐίΐι
ραίΓηε ιηέΐ ρϊβΐίΐαάαΐβΐ : I. Κογ. XVI. 2. Ιν&ήΐζυα ϊζ\ναι·α ιτεπι δϊδ
δϊ Ιοί η Ια^αΐ (Ιί&ίάγ ζ ναδ οά β β ο β [ρϊΐδρένοΐί] δ1ί1αάβ|) αό ϊβο^
ίβχί ιιΐΐα,ζ^θ ,μηαΐί εχαστος ύμών παρ εαντω τι&ετω (ιι δβοβ δΐίίαιίβ))
ΙΜΙαβ ραίνηβ οηίβΐ ρΜοζίίί ΙοΗίοίβ,μ, πβζϋ ρδάηο ]βδί ν οπ£Ϊη&1β!
3. ν^οηοίϋδίό α^β ηέ]α1ίβΙιο αοδίΐ'αοίηέηο δίϋ ρύνοά: «Γ. VIII.
42. ϊΐί ίταπι £υρα ιιιταηη 3»Ιι ααηι, ηϊη ραπ αιΛ ίι·ίΐηι πι ί 8 δίΐ1)1 η ηΐ α,&πΐ ίγώ ίχ τον &εοϋ εξήλ&ον χαϊ ηχω, ονδ£ γάρ άπ εμαντοϋ ίλήλν&α. — 3. Χλ7Ι. 28. υζυΐιίάο^α ίναπι &ίίΐη εξήλ&ον παρά
του πατρός, διτ. 3. VII. 17. XV. 26. XVI. 26. 27. 30. XVII. 8. VII.
*) V ρίθϋ&άα ΙιΐιίΙίΓονβ ηβ ΙοπιΙο πιίδΐΒ ^β8^ Λγϋα. υ 1 Γ ί 1 λ 8 άο&Γβ ρϊβΙοϋΐ άΐβ 8Πΐγ8ΐπ.
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18. 3. IX. 16. ί. IX. 33. VII. 22. 29. — }. VI. 46. ηίοαί βαοί
\\'Η,3 ίΐ'απι αΗίη εΐ μή ο ων παρά τον θεον. διτ. ΜΙ. VI. 1. — ΜΙν.
XII. 11. ίΐ'απι ίταυ,μιι Λναιφ 8<α παρά χνρίον ίγενετο αντη. — I.
Κογ. VII. 7. 1ν»Γ)ϊζυ1ι δ\νβ8α 8ΐ1)3 η&οαϊρ ίνα πι £υρα ί'χαστος ίδιον
χάρισμα έχει Ιχ θεοΰ. διν. Π. Κογ. I. 2. Ε. I. 2. VI. 23. (χ. Χ. 3.
II. Τη. I. 2. I. Τϊπ». I. 2. II. Τίιη. I. 2. Τίί. I. 4. — δ. IX. 14. XIII.
1. ΓΠίρ. I. 28. — δ. XI. 27 . 80 ϊπι ίΐΈΠΐ πηβ Ιπ8§\να αντη αύτοΐς
ι) παρ εμού διαθήχη.
§ 119.4. ν^οηοάίδί,ό οίηηοβίί ρπ ρο,ιπιβοΐι ρ&δδϊνη^ϋη (οΐηηοιι οβοΐϊΐι
ρπ ραδδίνυ), α δκβ: α) ρπ δΚυΙβίίηέπι ίτρηέπι γο(1β δίονβδα: Μ4. VI.
6. θΐ ηαυί^αίηάαα £γ&πι ηιαπη&πι δ'πως δοξκσθώσιν ύπό των
ανθρώπων. — VIII. 24. 8\να8\νθ ρβία βΐπρ ^αηυΐϊρ ^αίτραη Γγλιτι
\ν β § ϊ πι ώατε τό πλοΐον χαλύπτεσθαί ύπό των χνμάτων. — ΜΙ. XI.
ΓΛϋδ ί γ αιτι \νϊη(1α \ν ίΐ ρ ϊ (I α. ί 8. χάλαμον νπό άνε'μον βαλενόμενον.
§Γν. Ι·. VIII. 24. — ΜΙ. XI. 19. υδλναιιπιία £ α Λ ο πι ϊ Λ α \ν9τρ Π3ηάιι§βϊ
ίταιη 1)3,1· η Λ ιιι δεϊηηϊιη εδιχαιώθη ή σοφία από των τεχνών αντής.
8γτ. I,. VII. 35. — Μί. XXVII. 12. πϋρραηβϊ \ν γ ο Η ϊ Ι> 8 \ναδ ίπιπι
ραϊηι ςιιά^αηι Ιν τω χατηγορεΐσθαι αυτόν νπό των αρχιερέων. —
ΜΚ. I. 5. ά α η ρ ί <1 α ί ννβδίπι ίΐΐΐαί ί γ λ πι ί πιπί α εβαπτίζοντο πάντες
ύπ αντον. 8πτ. I. 9. Ιι. VII. 30. — Μίτ. I. 13. ίι·&ΐ83,η8 ίι·απι δ&Ιαηΐη πειραξόμενος νπό τον σατανά. 3ι-ν. Ι;. IV. 2. — Μΐί. II. 3. (υδΐϊραη
οαίΓαηάαηδ) Η α ία η α η «α ίτ&πι ίϊ(1\νοι·ίπι (παραλντιχόν φέροντες)
αιρόμενον νπό τεσσάρων. — ΜΙν. XVI. 11. £α8 α ϊ 1« & η δ \ναι·ρ ίταιη
ϊζαί εθεάθη ι5«' αντής. — Ι,. I. 26. ϊηΒαηάϊρβ ^ναδ α<;<ΐί1ιΐ8 ίναιη
£ ιι ρ 3 απεστάλη ό άγγελος νπό τον θεον. 8ι-ν. VI. ο. — Ιι. Π. 18. ρο
ΓΟίΙίάοηα Γΐ'απι ρ&ίω Ιι α ϊ γ <3 ,] α πι των λαληθεντων νπό των ποι
μένων. 8ιτ. I. 45. — II. 21. ιιαπιο ρ»1β ηϊρπ,ηο Γ γ α ιτι αρ^Παπ τό
όνομα τό χληθέν νπό τον άγγέλον. — II. 26. \ναδ ίηιπΐ3 ^η,ίίΐϊΗίΐη
ίταπι αΐιηιΐη ην αντώ χεχρηματισμένον νπό τον πνεύματος. — III.
19. ΗοΐΌ(1θ8 ραδαΐίαηδ ίϊαηι ϊπι 111 α '//. ελεγχόμενος ύπ' αντον. 8ΐΎ.
81ί. IV. (1. — I,. IV. 15. ηιίΙνϊΠιΙδ Γΐ'αηι αΐΐαϊιη δοξαξόμενος νπό
πάντων. — VI. 18. ραί αηαίιαίιαπίαιίδ ίταπι αίπιιαιη ιιηΙίΓαίη^ 8.Ϊ ΓΠ οί όχλονμενοι νπό πνευμάτων ακαθάρτων. — XVII. 20. ί ι* α ί η απ δ ίΐ'απι Γαι οΐ κηί ιπη επερωτηθείς νπό των Φ. — XVIII. 25.
(βιιηιΐΒ ιπίΐιΐίί) π 8 1ί πι 5 3 (Ια ί γ 3ΐιι ρ α ιιι ιιι α ϊπι η] α διΐ τον υίόν τον
ανθρώπου άποδοχιμασθήναι από τής γενεάς ταύτης. Βΐ'Υ. IX. 22. —
VIII. 2!). ά ν α Π) ί ρ δ \να8 Γ Γ α ιτι \ι α πι ιη α υ η ϊπι 1 ρ ί η ήλαννετο ύπό τον
δαίμονος. — Χ. 22. αΐΐ ιιιίδ αΐ^ΐοαπ ίδί ίιαηι αΙΙϊη πάντα παρε
δόθη μοι ύπό τον πατρός. 8ιτ. ,Γ. VI. 65. — Κ. XIII. 1. Γγλπι
8 υ ρ α £&8&Ηά& δϊηά ύπό τον θεοί τεταγμέναι εΐαίν. — I. Κογ.
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IV. 3. βϊ £ι·&ιϊι ί ζ \ν ϊ 8 ιΐδδο^αίάαπ αΐρραα ί γ α ιη πι α η η ϊ β 1ί α ηπη α
£3, ίνα ύφ' ύμών άναχρι&ώ ή ύπό ανθρωπινής ημέρας 8ι ν. XIV.
24. — VII. 25. ςα&ΓΠίαϊρδ Ιταπί ίτ&ι^ΐη ήλεημενος ύπό Κυρίου.
— XIV. 24. βαβαΐί&άα £γ»ηϊ αΐΐ α ί ιη Ιλέγχεται νπό πάντων.
— 3. XIV. 21. ίΐ'ί]οάα ίταιη αΙΙΐη ιιιβίηαπιηια άγαπη&ήσεται νπό
τον πατρός μον. — Π. Κογ. I. 4. 8&ρΐ·αίδΙί(1αϊ δϊ]"ιπη ίνα πι βπρα
παραχαλούμεδα νπό τοί &εον. — II. 11. βϊ ηϊ βααϊ^ϊηοηίΐαυ
ίΐ'&τα 8 8.1αηίη ινα μή αλεονεχτη&ώμεν νπό τον α. — III. 2. αηαΙίΐιηηαίάα ίταπι α. 1 1 8. ϊ ιη ηιαηη&πι άναγιγνωαχομίνη νπό πάντων
ανθρώπων. — II. Κογ. III. αίρϊδίαιιΐβ αηάβαηίΐιία ίΐ'απι ηπβ
επιστολή διαχονη&εΐβα ύφ' ημών. 8ΐΎ. VIII. 19. 20. — λΓ. 4. βϊ ίΐ'ίΐδϋηάαίΛαυ ραΐα άϊνναηο ίΐ'απι Π&αίηαΐ ίνα χαταπο&η τό θνητόν
ύπά της ζωής. — VIII. 19. §3.ίβ\νΐρ8 ίι*απι α^1^1£1β8^οη1 χειρο
τονήσεις νπό των Ιχχληβιών. — 6. IV. 9. ^αίειιηηαϊ άαϊ ίταιη
8 υ Ι>8, γνωβ&εντες νπό δεοΰ. — 6. V. 15. 8&ϋοί|}, ϊοαί &»ιη ϊζ\νΪ8
πιίδδΟ ίΓαηϊπίαίηίΙαιι βλέπετε μή νπό αλλήλων άναλω&ήτε. — Ε.
11. 11. (ραΐ) ηαηιηϊάαηδ ιιαΜπιαί^η&ί ίταπι ρίζαϊ ηαιηηΜοη ΜπιαίΙ
οί λεγόμενοι άχροβνατία ύπό της λεγομένης περιτομής. — ΓϊΗρ III.
12. §α£αηαηδ \ναι·ρ ίΓαιη Χΐ'ϊδΙαπ χατελήφ&ην νπό τον Χριστού.
8ι·ν. Π. Τίπι. Π. 26. — Κοί. Π. 18. υίΜββαηδ ίΐ'απι ίΓ&ρί» Ιβϋώ
δβϊηίδ φνσιούμενος ύπό τον νοός της σαρχός αύτον. — Γΐϋρ. I. 28.
αία^ίίΐαί ίταιη ραίηι αηιΐαδίαρΐαπι πτνρόμενοι νπό των αντι
κείμενων. — 81ί. I. α(1)) 8βϊ υ 8 Ια ιι 1ι α πα πίλ&ίάβ, νωτραη ίταπι
ίι·αιι]ϊη (ηαού ρβνβοίβηίΐαηι βΐ'αΐ α(1οπιίηο). — Ν. VI. 16. Γγλπι 8 «ρ α
ππ8αι·αηιιηα \ναι·ρ αβίαΐϋρ ρ&ί» ν&πι·8ίν. — II. Κογ. VII. 13. αηα1υ β ΐ 1 α ϊ ρ 8 \ναι-{> αΐιπια ίδ ί ι· α Π) α 1 1 α ϊ πι άναπέπανται τό πνεύμα αύτον
από πάντων.
Ραδδίνππι ονδβπι οο ΰο Ι ναι· α ηιΰζβ 1));1ί ηαηΓαζβηο ϊίηαΐί:
ΜΙς. VIII. 31. δπηιΐδ ιηαηδ ιΐδΐίϊυδαη δΐίπΐιΐδ ϊδί ίναπι ραίιη
δϊηϊδίαηι δει τον ν'ιόν τον άν&ρώπον άποδοχιμασϋ-ήναι από των
πρεσβυτέρων. — I.. III. 7. <μφ ιΐα ]>αίιη αΙ§α§8αη(1βϊπι πιαηα^βϊηι
ιίαπρ^η ίταπι 818 'έλεγεν τοις εχπορευομενοις δχλοις βαπησ&ήναι
ύπ αύτοΰ. — Π. Κογ. XII. 11. ίΐί δίαιίιΐί; λναδ ίταπι ϊζ\νΪ8 § α 1ί α η η
ϊ απ εγώ ώφειλον ύφ' ύμών σννίστασθαι. — II. Κογ. I. 10. (\νϋάα)
ίι·αιη ί ζ Λν ί 8 £αδαη(1]αη ππΐι ιη Ιιιάαϊα εβονλόμην ύφ' ύμών
προπεμφ&ήναι εις Ίονδαίαν. — Ιι. VIII. 43. ηί ηιαηία \ν&8 ίταιη
αϊηοίηβηυη βαΐβϊΐίίηοη ονχ ΐαχνσεν νπ ονδενός 9εραπευ9*ήναι.
διτ. V. 15. — Ι* XVI. 22. ϊναιρ ραηιπια πηΐβίΐϊη . . . Ιη-ΐ^αη ίι·αιη
αβ^ίΐυηι ία βαπηα Α1)ΐ·αηαιηϊβ εγενετο τον πτωχόν άπενεχδηναι
ύπό των αγγέλων είς τον χόλπον του 'Λβραάμ.
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§ 120. &) ρΜ δίονβοη ροιιζβ ί,ΐ'ρη^ δπιγδί ταφο,ίόΔ: Μΐι. V. 26.
πιαηαβ ςαρυΐαηάβί ίι·»ιη πιαηα§αϊιη 1 β 1ί ] α ηι πολλά παρούσα ναό
πολλών Ιατρών. — I. Τη. II. 14. ραία δαιαο ναηηηρ
,)ϋδ ίταιη
ϊζΛναΐ'αίιη ϊη^ιι η3 ααι ταύτα επά&ετε χαϊ ύμεΐς υπό των Ιδίων συμφυλετών — Ιι. IX. 7. ρο λν&αΓρ&ηοη» ίΓαπι ί ία πι α τα γινό
μενα νπ' αντον. — I. Κοι\ IV. 5. ηαζβϊπδ \ν&ϊι·ρίρ 1υαι·]αιηπιβ1ι
ίταιη βΐιρα έπαινος γενήοεται εχάστω από τον &εού. — Κ I. 30.
ΙπςαδΙ αυΐΣ αηδΐ ίΓ&ΠΙ 8υρα ενρες γαρ χάριν παρά τώ &εώ. —
3. VIII. 38. ρ&Ιβί ηαιίδϊάβάυρ ίΓίίπι ίΐΐίϊη ο έωράχατε (πι. άχηχόατε) παρά τώ πατρί. δπτ. VIII. 40. 8ΐ£. II. 6. — Ο. ΠΙ. 2. ραί-αϊη
^νϊ1)αα ΤίΐΙαη ίΓαηΐ ί ζ \ν ί 8 τοντο μόνον &έλω μα&εΐν άφ' νμών. —
I. Τίιη. III. 7. βίεαΐ ϊδ \νβίΙ\νο<1ίρ& §οά& ηαβαη ίναπι ραίηι υΐα
όεΐ αυτόν μαρτνρίαν χαλήν εχειν άπό τών εξω&εν.*) — Μΐί. Χ. 27.
ίταω ιηαηηαιη αηιη&ηΐθίβ ΐδΐ, ιώθί ηΐ ί γ α πι βυρ&, αΐΐαώ αιϋι
ΓααηΙθί§ ίδΐ £γ & πι @αρα παρά άν&ρώποις αδύνατον, άλλ' ού παρά
τώ &εώ, πάντα γάρ δυνατά Ιατι παρά τώ δεώ (ίβΛγ ]ϊη]? η&ζοι·!). —
II. Κογ. II. 6. αηάα 1)θί1 ρ&1& £γλπι πι&ηα^ϊζαιη ή ίπιτιμία αντη
■η ύπο τών πλειόνων. — XI. 24. ίΐ'&πι Ιαάαίαπι ηωί δϊηραπι ΜκνοΓίϊβαηδ αίηαπιιηα \ναη&Π8 (γ&π 5χ40 — 1!) πα πι ύπό Ί. πεντάκις
τεσσαράχοντα παρά μίαν ελαβον.
5. ν^οηοάϊδίβ οϋί ρανοά ηβϊ&ίέ ζρν&νγ: 3. VII. 51. ηϊβ&ί ί&πνρΐδ
ηααδβΐρ ίνα πι ϊ πι πια £άν μή άχονση παρ αντον πρότερον. — Μΐί.
III. 21. ηαΐΐδ^ηάαηδ ίταπι ί πι πια ϋοΐιαηοδ πδίάφβάπη ςαηαοαη ίηα
άχούσαντες οΐ παρ αντον ίξήλ&ον χρατήσαι αύτόν. 3&\\ ν ΙβοηΙο άνοιι
ρΓίρίΐάβοη ϊβοΐίγ ΙβχΙ πιόπε ]8.δην, ίβδί ζοβΐ* ζγθ]ιπ7 : Ιι. XVI. 2. άαΚ'β
ραία ηαπ8]α ίΓ&ΠΙ ριΐδ? τί τοντο άπονα περί σου; ί,. IV. 37. ιΐδϋφα
πιβπρα ίνα πι ί πι πια έξεπορενετο ήχος περϊ αύτον**) — 11. XIV. 12.
Ιυαηΐζιιη ιιηδανα ίταπι δίδ Γαρ,ι'οη π 3 β ϊ 1> ί ρ §πρα εχαστος ημών
περϊ εαυτόν λόγον δώσει τώ 9εώ.
νοίηίρίιηί α νθΐιηϊ ζ^ίπιαν^πιί ναζβαιηί
§ 121. 6. ν^οηοάϊδίέ <16]β μίοίΐο ίβηο ρ Γίόϊηυ α δΐοβ ») ρΗ
δίονβδβοη ρΐαοβηί, άίΐίή οίηβηί α ροά. (]α1ω ν οβδίίηδ) ρϊβάπιβΐ, οά
ΙιίβΓόηο δβ ρΐαίί: Μΐί. I. 44. αίοαίι· ίταιη βαΙίΓαϊηβΐηαί ρβΐη&ί
ΡαΙβί αηαβαιιρ Μοδθδ προσένεγχε περϊ του καθαρισμού σου ά προσεταξε Μωσής. — ί. II. 24. βϊ §β!)βίηα ίταπι ίπιηι» ηιιηδΐ (χαϊ
τοΰ δούναι δυοίαν). — Ε. V. 20. ίΐ\νϋίυ (Ιοηάαηβ δΐηΐβίηο ίτ&πι
8,11 αϊ πι. .. §αρα ενχαριστοΰνχες πάντοτε νπερ πάντων τώ &εώ.
*) Ροδίβάηί έΐ^ίϊ ρηραά^ Ιζβ 1)^ Ι^Ιο ζ&Γαάϋί βπΙ) 3. (ά»ί. ρύνοάιι.)
**) 8γυ. ΒίαΓοδοδΙίΐ: οΐ, ]βζ Ιαάγ ηβιηιΐδί 1>^ΐϊ (ξβηη&ηίδπιεπι !
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Ι») ρϊί δίονβοη ρ Η πι 1 ιι ν 7 » ροά. ρΓβάιηβί;, ζα Ιίύβιγ 8βρΐΌ8ί:
I,. VI. 28. οί^αΐρ ίι·3,ιη ραίπι ίΐηίΐιηαηΐΛ απίαπι ϊζ\νϊδ προσεύχεστε
ύπερ των επηρεαζόντων υμάς. — Ε. VI. 18. 19. ίη Μάο ΠΙ ίτ&πΐ
»11αϊπι ραίιη >νβίπαηι ,]'ηη ίΐ'απι ιπίδ εν δεήσει περι πάντων των
άγιων χαϊ νπερ εμον. — I. Τπη. II. 1. 2. Μάο 8... α\νϊΠικ1α
ίΓ»ΒΒ 3,1 1 α ί πι ηιαηηαπι, ίταιπ Μαοίαποηι ]απ ίι·απι α 1 1 α ί ία
δεήσεις... ευχαριστίας νπερ πάντων άν&ρώπων, ύπερ βασιλέων χαι
πάντων.
ο) ρϊί δίονβδοοίι α ροίΐδίβ,ΐπγοη ρ ο ο ϋ π ρϊβάηιόΐ;, οά ηέηοζ ροοίί
νζβδβΐ: II. Κογ. II. 3. ίταηι ρ&ίηιβϊ δΐίαΐάα ίαΜηοη άφ ων εδει
με χαίρειν. — VII. 14. ί&ϋαί Ιυα ΐπιιηα, ίΓίίπι ίζ\νίδ ΙυαΗυορ ει τι
αντω νπίρ υμών χεχαύχημαι. — IX. 2. ((ϊίύΐηβΐη) ρϊζίΐϊβϊ ίΐ'απι
ίζννΐδ Ιυορα (προ&νμίαν) ην νπερ υμών χανχώμαι. — IX. 3. Ιυοίΐπΐί
απδ&Γα δ ο ίταπι ϊζ\νϊδ τό καύχημα ημών το ύπερ ύμών. 8ιύ. V. 12.
— I. Τη. III. 7. β&ρΓίΐίδΙϊάαϊ 8Ϊ]ΗΠΐ ίι·&πι ϊζ\νϊδ παρεχλή&ημεν
ίφ' νμών.
ά) ρΐΌδί,έ ριΊοϊηπ ά&]β: 3. XVII. 19. ί γ α ω ϊ πα. & \νβίηα,
ππΊς δΠοαη νπερ αντών εγώ άγιάξω έμαντόν. — 11. XV. 8. ηίρα Χπδί,α
Ιβ§α «αηάοαηΐ νίΐϋΐ'ραηίΐηα Μιη&ίΙίδ ίι· α ιη δ ιι η 3 α ί ^ιψδ λέγω Ίηοοΰν
Χριατόν διαχόνον γεγενήσ&αι περιτομης νπερ άλη&είας 9εον.

«α§ 122. Νβ]ηο]ηέ]ί αζίναη^ ρΓαβϋχ βοΐβΐίγ β α- ρΐΌζΐΐΐζπίβ ρανοιίηί
ρΐ&ίποδί άοητοιπίκΐγ (δΟπδίΓβάηγηιϊ δηιόΓγ) ραΐ£ δροΐυ, δοιι- ()&\ίο
Ιαί. ο ο η, ο η πι, Κ συν, ξνν).
I. V ρΐαΐηοδίΐ ρϊίδίονβόηέ α ρίβάΐοζίωνέ ηοιπίΐ άοΐίΐαάα. νβ
Ιπιβδϊ ηαδίίγίίϊ. δθ πα ΙέοηΙο πιίδίβοΜ Μί. IX. 28. ^α-ιι-1αα1)]α1δ ? πι
στεύετε; — ΜΙΣ. VIII. 23. ίΐ'ίΐΐι ίηα, £α-υ-1ΐ"α-δ6ΐυΐ? επηρώτα αυτόν,
εΐ τι βλέπει; — Ιι. I. 63. £ίΐ-η-Ηΐθ1ίάίί έγραψε. — ,Γ. V. 46. ^ίΐ-ραπΙαυΜά'θάβίρ έπιστεύετε άν. — «Γ. IX. 35. β&-π-1&Π0θϊδ? πιστεύεις; —
3. XI. 2δ. ρααη §ίΐ-1)α-<ΙίΐυρηϊΙ) χάν άπο&άνη. — II. Κοι\ VIII. 18.
8α-ρ-Ι)»η-πιίρδαηάίάβάππι σννεπέμψαμεν δε. — II. Τύη. I. 5. βα-ρραη-ίταυα πέπεισμαι δέ.
II. 3ώο ρπιβήχ νβΛαΙηχ ηαδ^Ιέ βθ νβίπιί ω8ίο α ζηαόί:
1. V ρανοάηί ρΐαί,ηοβίϊ, 2β άέ) δίονβδα δάπιΖβηέηο Γθζνί]ί δβ
δουδίϊβίΐηβ (η» ^άηο πιίδίο): Μΐ£. III. 20. £Άϊάά)& δϊΐί πιαπαββΐ
συνέρχεται όχλος. δπτ. VI. 30. .1. XVIII. 2. Κ VIII. 4. — I. Κογ. V.
4. βαιη&ρ ξ&,^Ά^^&αά&τα ΐζ\νΪ8 αυναχ&έντων ύμών. — Μί. XXVII.
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62. ξ 8,(1 β πι ιι η αααϋΐηϊδίαηβ £ΐι<1)βη8 συνήχ&ησαν οί αρχιερείς, 8ιτ.
XXVII. 17. ΜΚ. I. 2. V. 21. VII. 1. Χ. 1. Ιι. V. 17. VIII. 4. ,1. XI
19. XVIII. 20. I. Κογ. XIV. 23. - ΜΚ. I. 33. 80 ϋααιρΒ αΐΐα
πι η η α. η 8 \ναβ ίΐί άαιίΓΣΐ ή πόλις ολη επισυνηγμένη ην προς την
δνραν. 8ι·ν. I,. V. 15. 3. XII. 11. I. Κογ. XIV. 26. — I. Κογ. VII.
5. δαπιαρ {ξατνΒ,ηά^ αϊ ρ επι τό αύτό συνέρχεστε. — II. Τίω. IV. 3.
βαάτα^αηιΐ 5ϊ8 1αίδαι·]αη8 έπισωρέυσουσιν εαυτοϊς διδασκάλους. —
Μΐί. XV. 16. §»ηαίηίΐί(;υη αΐΐα ηαιίδα συγκαλοϋσιν δλην την σπεΐραν. δι-ν. Κ IX. 1. XV. 9. — Μί. VIII. 28. ^ιηοίΐάβάιιιι ϊιηιιια,
1\ναϊ ύπήντησαν αύτώ δύο. 8ι·ν. ΜΚ. V. 2. XIV. 13. Κ VIII. 27. IX.
18. 37. XIV. 31. XVII. 12. Ζ. XI. 30. XII. 18. I. Τη. IV. 17. — 1&.
Χ. 32. Ι)οβΐ ηίιοαΐάβάϋη ίηα §αά3.1)£ΐη τα μέλλοντα αύτώ συμβαίνειν.
— ΜΙ. XXV. 43. ηί §8ΐ8ροάβ<1ιιρ πιΐΐί ου συνηγάγετέ με. 8ιύ.
XXV. 38. Κ XV. 6. I. Κογ. I. 24. VII. 17. 18. 19. 21. 8Κ. I. ά. —
ΜΙς. XIII. 27. §8,1ϊδϊρ ρ&ηδ §8,\ναΙϋαη8 έπισυνάξει τους εκλεχτούς.
8ιν. IV. 1. Κ XVII. 37. .1. VI. 12. 13. (8Κ. VII. ά.) XI. 47. XV. 6.
— Μΐί. IX. 2. §ηη αηι Τβδίΐδ Ραίΐηι παραλαμβάνει ο Ί. τον Π. 8ιύ.
V. 40. Κ IX. 28. XVIII. 31. Ο. II. 1.
§ 123. 2. ζθ (16] ΐ'οζνίμ 80 ιΙοΙιΐΌΐιιααΙγ, I. ]. δροΐβέηβ α) ο νίοβ
ροιίηιβίοοίι ηββο 1)) ηα νίοβ ρϊοάηιέΐβοΐι : α) Μΐί. XIV. 53. § α γ ιι η η ιι η
ηιίρ ίιηωη, αιιΐιαιηϊδίαιίδ ςιιφαηδ συνέρχονται αύτώ οί αρχιερείς. —
3. VI. 24. § 88 1 ί μ ιι η ϊη δίπρη, ένίβησαν και αύτοί εις τα πλοία.
— ΜΙ. XXVII. 2. ρ&ίαιιηιιη ΐηα άπήγαγον αύτόν (δ δβοοα ]β]
οανβάΊϊ). 8ι·ν. ΜΙ. XXVII. 3. ΜΙε. XIV. 53. XV. 16. I,. IV. 9. 3. IX.
13. XVIII. 13. Ο. II. — .1. XVIII. 2. ιιίία 83ϊ(1<Ι]ίΐ ^8Π8 ί&ϊααι·
Πΐίρ δίροηϊαίιι πολλάκις συνήχδΐ] ό /. εκεί μετά των μαθητών. — I.
Κογ. XVI. 6. βί ίπβ ιιιϊΐί μ; α 8 α η ιΐ ] α ΐ
ίνα ύμεΐς με προπέμψητε.
8ι·ν. II. Κογ. I. 16. III. 18. — ΜΙ. IX. 17. οφριιιη £8.1)811· μαάα
αμφότερα συντηρούνται. — £ι. V. ϊ>8. 1)α]θ])8 £8ίηδΙαΐΐιΙ;ι αμφότεροι
συντηρούνται, διν. Μίτ. Χ. 20. Κ XVIII. 21. Π. 19. 51. — ί. VI.
39. Ιιαϊ μ α ιΐ γ ίυβ&ηά αμφότεροι πεσοϋνται. — Κ. ΧΠ. 13. 8Π(1αΛνίζηϊιη \νβΠιαΐζβ μαηιαϊη] α η ά\αηδ ταΐς χρείαις τών άγιων χοινωνοΰντες. 8Γν. I. Κον. Χ. 18. 0. VI. 6. Ε. V. 11. ΓΠ. IV. 15.
ο) Ιι. II. 1. μαιαβ^αιι &.1Ι& ιηϊ^αημαηΐ άπογράφεσ&αι πάσαν
την οικουμένην. — 81ί. II. (I. ί,λνοδ §8ΐιαιηηϊά8 \ν&ϊΜϊηδ (άιιαδ ηοηιίη&νϊΐ Γβδ). — I. Κογ. XIII. 7. α 11 £8ΐ)θΐάίρ πάντα υπομένει. —
Μΐί. IX. 12. Ηβΐϊαδ »Λγλ βαροΐβΐρ αΐΐα Ή. αποκαθιστά πάντα. —
ί. XV. 15. αΐΐ §&^αηηϊά8 ίζ\νϊδ πάντα έγνώρισα ύμΐν. δΐ'ν. Κοί.
IV. 7. 9. — II. Τπη. II. 10. &11 β α I) αϊ & πάντα υπομένω, διτ. ΜΙί.
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V. 26. Ι* XVII. 25. — Μί. VIII. 33. βαίαϊηιιη βΙΙ απάγγειλαν
πάντα. — Ο α ί, β ΐ η α η (βάβΐίΐί β ηδΐίγηι) ββζροοη^βγ ναοβο 8βηι ηέΐβζί
ροέίίΑΐϊ & άοΐοζβηο ίβδί ^δίδ: ΜΙ. XI. 4. Μίτ. V. 14. 19. VI. 30. ΧΠΙ.
23. XVI. 10. Κ II. 26. VII. 18. 22. VIII. 20. 34. 36. 47. IX. 36.
XIV. 37. .1. XVI. 13. 14. 15. 25. Κ. Χ. 17. I. Κον. XIV. 25. Π. Κοι·.
VII. 7. XIII. 2. Ο. IV. 16. Κοί. I. 28. I. Πι. III. 6. — Μΐί. I. 34.
Β&η&ϊΐίάα. πιαη8βαιΐ8 θεράπευσε πολλούς. 8γυ. ΜΙς. III. 10. VI. 5.
13. Κ IV. 40. VI. 18. VII. 21. VIII. 16. IX. 2. 11. — Κ V. 6. ξ&Ιυΐίΐιη πιαηίΐββίη ήβίεθ αυνε'χλεισαν Ιχθύων πλήθ-ος. 8γυ. Κ. XI. 32.
§ 124. 3. ζβ <Ιό] ζάΐβζί νβ 8ΐ·ονηάν£η1 άνου ηββο νίοβ ρίβα"
ωβία : Μΐί. IV. 30 ΐη Κήΐβΐΐίαί ς^ιώοιη £ & 1) 3, ϊ γ α πι ρο ίν ποία παραβολή
παραβάλωμεν αύτην. — II. Κοί-. Χ. 12. ηί β&άαιίΓδαηΐ β8,άοηι]ίΐη
υηβ άα ραίπι δϊΐί δϊΐϋαηδ αηαήΐΐι&πάαιιι ού τολμώμεν συγχρΐναι εαυτούς
τισι των εαυτούς αυνιστανόντων (& ΙαηιΙέ2 ΐβδίό βαάοη^αηά&ηδ
σνγχρίνοντες). — ΜΙ. XI. 16. Ιυβ ηιι §3.1βΠίθ ρ&Ια 1ηππ? τίνι δε
ομοιώσω τήν γενεάν ταύτην; 8ι·ν. VI. 8. VII. 24. 26. Μίτ. IV. 30. Ιι.
VII. 31. δ. XII. 2. I. Κον. IV. 6. XI. 1. II. Κογ. III. 18. Ε. V. 1.
ΚΙ. ΙΠ. 17. I. Πι. Π. 14. II. Πι. ΠΙ. 7. 9. 81ε. I. ά. V. α. υ. — 8ι·ονηάηί ΐβδί Ιαΐίό ζαΜίΙαάβιη ηιγδίβηΐίγ ν ρΗραάβοΙι, Μβ ν^δίονβηα ϊβδί
ρΗηιέΓβηοδί: I/. V. 36. ραπηηα ίβϊπιμη ηί ^αΐίηιίά ραΐ» &ί
ραιυηια. ηίιτμη τω παλαίω ού συμφωνεί επίβλημα το από τοΰ χαινοϋ.
— Κοί. III. 18. δ\νβ ςααϊππρ ως άνήχεν. — 81ς. I. ο. (II. ο. III.
ο.) ραίυη \νβδϊ \νΐρι*α ραΐα &α.άο1) (ηοε ΓιιίδδβΙ οοπΙγςι αο άβοβοαΐ,
οοηνβηίββ&Ι;).
§ 125. 4. ζβ ΐΌζνο]βηι άβιε νζηίΜ ^άηοία η. δίγΚ α δίοβ:
») ίβάηοία οδοί) (ρΓβάΊηδΙα ζίνγοίι): Μΐί. VI. 17. ρο § αϊ χυ
δαία" α αύτήν ίγάμησεν. — Μΐί. Χ. 9. ραίβί §υρ ^αλναρ, ιηαηηα
ραηιηια ηϊ δΐίαΐάαϊ ο ό &εός συνεζευξεν, άν&ρωπος μή χωριξετω. —
Π. Κογ. XI. 2. £ 3, \ν 8, ιΐ,} ο (1 α ίζνϊδ ίΐΐηαπιπια λναίΐ'α ήρμοσάμην υμάς
ενί άν&ρί. — Ε. II. 15. 16. βϊ ραηδ 1\ναη8 ςαβίίορϊ (Ια αίηαηιιηα
πιαηη, ίαη ςαίηροάβιΐϊ ραηδ βαηκ ϊη αίηαηιιηα Ιοίΐ^α ίνα τους δύο
χτίσ·η είς ίνα άνθρωπον χαϊ άποχαταλλάξγ τούς αμφότερους εν ενί
σώματι. (8γυ. ρπ> ^αίιί^οη) Π. Κογ. "V. 18. 19. Κοί. I. 20. 22. — ΜΙ.
V. 24. §β££ 8αδί1),|οη 1)ΐΌρΓ υπάγε διαλλάγη&ι τω άδεληω. — I.
Κογ. VII. 11. (αηαΜυάα αβηαί) άα αβίη βα^αλναΪΓ^αη τω άνδρΐ
χαταλλαγήτω. — II. Κογ. V. 20. (1)ί(1)αιη) £α8α\ναίιρηαη βυρα
δεόμεδα χαταλλάγψε τω 9εω. — «I. IX. 22. & α ς β ρ» η δίδ συνετεδεντο. — Κ XV. 15. &αηαΓΐί(1α δίΚ δαωαππηα &αυι·§)αηβ Ιχολλήδη
ενι των πολιτών. 8γυ. Χ. 11.
8
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1)) δίγΐί & ]βάηοΙα ροάηιέΐιι 8 ρϊβάωέίβπι, ρπ δίονβδβοη, ίβζ
ζηαοί δνδΓΟΥ&Ιϊ, οάβνζάίΙν&Ιΐ, ρπ]ίιη&1ΐ, ϊ>τ&.ϋ ηα Ββ: Ο·. II. 7.
Ιΐ'αυαϊάα ννβ,δ ιηϊδ αίνα^β^ο πεπίστευμαι το εύαγγελιον. 8Γν. I.
Τίιη. I. 11. II. Τίπι. III. 14. Τϋ. I. 3. — ΜΙί. III. 19. βαβΐ
\νίάα ϊηα. 0$ παρεδωχεν αυτόν. δΓν. Μί. XXVII. 3. 4. ΜΙί. XIV. 10.
11. 41. Σ. VI. 16. 29. .1. VI. 64. 71. XII. 4. XIII. 21. XVIII. 2. 5.
36. XIX. 11. I. Κογ. XI. 23. — I. I. 31. 8»ηίαιίΒ ϊη Ιάΐρθίη βυλλήΨΏ ίν γαατρΐ. Βγυ. II. 21. — II. Τίιη. Π. 4. ηί αίηδηηη ά\ι§&\νϊη<1ίρ ΒΪΙί §8,\ϊ&υΓΐη&πι ονδειδ {μπλέκεται ταΐς πραγματείαις. —
Μί. VI. 29. ηίΐι δ&υίαυπιοη §8,\ν&8ί(ΐ8, βίΐί ουδέ* Σ περιεβάλετο. 8γυ.
XI. 8. ΜΙς. I. 6. XI. 15. XV. 17. 20. Κ VII. 25. VIII. 27. 35. XV.
22. XVI. 19. «I. XIX. 2. I. Κογ. XV. 54. II. Κογ. V. 3. — Αηαΐοβΐο^
ίέζ 3. IX. 6. %& 8 πι αϊ I Ιπεχρισε. — 3. XII. 3. §£ΐ88,11)0<Ιίΐ ίοίηηδ
ηλεφ τους πόδας. 8Γν. ΜΙί. VI. 13. XVI. 1. Κ IV. 18. VII. 38. 46.
ϋάΐβ ρη δίονβδβοη ρΗρβνήον&ηί: Κοί. II. 14. @αηα^^ αηάβ
ϋ& άα βαΐ^ϊη προαηλώσας αυτό τω στανρω. — ΜΙί. XI. 2. (4) 1)ϊ§ϊίΛίδ ίιιίαη ^αϋυηά&ηαηα ενρήσετε πώλον δεδεμενον (ί. }. ρτΐνάζαηέΐιο ηίΐωϋ βν£ζαη. I) 8Γν. Κ XIX. 30. — Κοηβοηέ ο δίνΐϊα ηάδίΐηέπι: Ι«. IV. 11. βΐ Ιυαη ηί βαδίαβα^&ϊδ Μ βίαιη» ίοίυ μήποτε
προσχόφ^δ «Ρ<>£ λί&ον τον πόδα. — 3. XI. 9. 10. βο,βΐί β^ίρ προσ
κόπτει .
§ 126. 5. ζβ άό) ΐ'οζνί]ί ββ η» ]βάϊηόπι ρΓβίΙιηβίβ, αΐβ ίββη^πι ίαΐϊοί1ί£ΐ δβνίβηίηι ]βηο έάδίβΐί: Ε. IV. 16. »11 Ιβϊΐί βαβαίΠορ
^αβίΐΐιαίΐΐρ πάν σώμα σνναρμολογονμενον χαϊ συμβιβαζόμενου. —
II. Κογ. IV. 8. ρΓαϊηαηαί α,ΐϊβΐ ηί £αα88\νϊ(1αϊ δλιβόμενοι άλλ' ού
στενοχωροϋμενοι. — II. Τη. I. 6. ραίιη βαρΓθΐηαηιΙαηι τοΐς &λίβοναι. 8γυ. I. 7. — ΜΙί. ΠΙ. 27. ηΐ1)αΐ ραηα 8\νϊηραη §αΙ)ϊη<ϋρ
(βνάζβ) ^αν μή τον Ισχυρόν δήσ-η. 8Γν. ΜΙ. XXVII. 2. ΜΙί. V. 4. VI.
17. XV. 1. 7. Κ XVIII. 12. 3. XI. 44. XVIII. 24. Κ. VII. 2. I. Κογ.
VII. 27. Κοί. IV. 3. II. Τίπι. II. 9. — 3. VII. 30. δοΐπάβάυη ϊη& £*ί&ΐιαη ίξητουν αυτόν πιάσαι. 8ιτ. Χ. 39. XII. 35. ΜΙί. IX. 18. Κ.
Κ. 30. II. Κογ. XI. 32. Ο. VI. 1. Ε. III. 18. Γϋ. III. 12. 13. I. Τη.
V. 4. II. Τύη. Π. 26. — ΜΙί. III. 21. υδίάάϊβάηη Β&η&οβη ίηα
ίξηλ&ον χρατ^ααι αυτόν. 8ιν. ΜΙί. VI. 17. Χ. 23. I* IV. 42. VIII.
15. Ε. νΠ. 6. I. Κογ. VII. 9. ίϊΐβπι. 13. 81ί. VIII. α. — ΜΙί. XII.
13. βϊ ϊηα βαηαίβίηα ίνα αυτόν αγρεύσωσιν. δΓν. 1>. V. 9. — I*
XX. 18. δβ,βϊ άπηδϊρ &π& ραηα δί&ίη ^αΐίτοΐαύα ό πεσών Ιπ ίχεΐνον τον λί&ον συν&λασ9~ήσεται. — Κ VIII. 5. βαίπκΐίΐη \ν»ι·ρ
χατεπατή&η. — Μί. XXVII. 66. @&1υ1ίυη ραί» η1ω\ϊ ησφαλίσαντο
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τόν τάφον. δΓν. VI. 6. — Ιι. IV. 25. βαΙιιΙίποάΒ, ηϊιηϊηδ εχλείσθη
ό ουρανόζ.
§ 127. 6. V οβίό ί&άέ δίονβδ άβηοηιϊη&Ιϊνη^οη §α- ζη&όί, ζβ
άέ,ίθΗΐ ρθΓΪζυ)β 8β δρο^ηί ρσ)πιιι ρ&νοάηίπι ,ΐπιβηθίη νγ,ϊ&άΓβηόηο 8 ρϊβάωβΐθΐη, I. ^. ζβ ρίθώηέΐ ηέδίω ββ ορ&Ιίι^β. (ϋέ ξ&η&ξ\]&α, §αδαίοοη 1>7ΐο βγ Ιζβ δβιη ροδίίβΐΐ):
α) ρίϊ δίονβββοη οάνοζβη^οη οά" βιιΐιβί,αηϋν : I. Κογ. V. 6. Ιβίίΐΐ
ΟβϊδΙϊδ αΐΐαηα ά»ί§ βαοβϊδίβίρ μικρά ξνμη ολον τό φύραμα ζυμοΐ.
— I. Τϊω. III. 2. υηβ&ί&ΪΓΪηορδ (άνεπίληπτον). 8ι·ν. III. 10. V.
7. VI. 14. Τϋ. I. 7. — υη§8,ί£ΐίι·ϊηοηάδ άνε'γχλητος. Ύ'ιΙ. I. 6. I.
Τϊω ΠΙ. 2. — Π. Κογ. III. 7. αηάοαηΐϊ β&ίι-ίδαηΐΐρ ΐη δίαϊηίίπι
ή διακονία ίντετνπωμενη εν λίθοις. — Ο. IV. 19. υηίθ β&ίτί"
δαηίηαΐ Χπδίηδ άχρις ον μορφω&ή Χριστός. — I. Κογ. XV. 53.
δΐίϋΐά ίδί ραία ΓΪιχηο ^αΐι αιη ο η υηπυΓβϊη δεΐ τό φθαρτόν ενδνσασΰαι
άφ&αροίαν. διν. Κ. XIII. 14. Ο. ΠΙ. 27. Ε. IV. 24. V. 11. Κοί. III.
10. 12. I. ΤΗ. V. 8. — Ε. VI. 14. ^αραϊάοάαϊ ίνδυαάμενοι. — ή.
XII. 21. ηί
ίυ 1ς &ίζα« αΐί ^α,μηΐίαίδ μή νικώ άλλα νίκα. 8ι·ν.
3. XVI. 33. Κοί. II. 18. — I. Κογ. XV. 4. 8&η&\νίβΐΓορδ \να,8 ετάφη.
δΓν. Κοί. II. 12. — 3. VI. 27. 8&δί§1ίάα εαψράγιοεν. 8ιτ. Ε. I. 13.
IV. 30. — Κ IX. 25. δΐδ δϊΜη ςαβίβΐρ] αηάδ εαυτόν ζημιωθείς.
8Γν. Μΐ£. VIII. 36. II. Κογ. VII. 9. ΠΙ. III. 8. — Κ I. 53. βΓβάα§αηδ β&δορΐάα πεινώντας ενεπλησεν. 8ιύ. Μΐί. VIII. 4. — Μί. VII.
25. (γ&ζπ) ££ΐδ υ Ιίρ Λνη,δ αηα δίβϊηα (οικία) τεθεμελίωτο ίπϊ την
πετραν. δΓν. Κ VI. 48. Ε. ΠΙ. 18. — Π. Κογ. II. 11. βί ηί βααίδίηοηά&η ίνα μη πλεονεχτη&ώμεν. — II. ΤΗ. III. 7. ηϊ υη§ίΐΙο\νϊ(1αί
\νβδυηι ούχ ηταχτήααμεν. δΐ'ν. II. Κογ. VIII. 9. — Ο. II. 4. βϊ υηδίδ
β&ρπναίάβάβίηίΐ ίνα ημάς καταδονλώοωνται. δΓν. II. Κογ. XI.
20. I. Κογ. VII. 15. I. Τϊω. I. 10. VI. 10. — ΜΙς. Χ. 33. β ανία γ ξ^ & η (1 ίηα, χαταχρινονσιν αντόν. δι-ν. Κ. νΠΙ. 3.
§ 128. 1>) δίονβδ» οά ίΐ^βοΐίν οαΐνοζβηά : I. Τη. II. 17. μ:ααίηαίά&ϊ άπορφανισθεντες. — I. Κογ. XI. 5. £ίΐ£ΐί\νίδ]ίθρ καταισχύνει.
δΓν. XI. 22. Κ. IX. 33. Χ. 11. II. Κογ. VII. 14. Χ. 8. IX. 4. ΠΙ. I. 20.
ΜΙι. XII. 4. — ΚΙ. II. 27. §ιιρ ϊηα ^3.α.Γΐηαϊ(1α ο θίόί αντόν
ηλέηαεν. δΓν. Μΐ£. V. 19. Κ. IX. 15. XI. 30. 31. 32. I. Κογ. VII. 25.
II. Κογ. IV. 1. I. Τϊω. I. 13. 16. — ΜΙί. IX. 22. ΜΙρ υηδ&Γα 8&θ1βΐρ]αηάδ υηδίδ βοήθησαν ήμΐν σπλαγχνισθεϊς ^φ' ημάς. δΓν. Κ.
IX. 15. — 3. XII. 40. £αΙ)1ΐηαΜ(ΐ£ΐ αυ^οηα τετύφλωχεν τους οφ
θαλμούς. δΓν. Π. Κογ. IV. 4. — 3. XIV. 21. β&1)&ίι·ηίία πηΊί
8ΪΠ>αη ίμφανίσω εμαυτόν. δΐ'ν. ΜΙί. IV. 22. «Τ. XIV. 22. XVII. 6. Κ
8*
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I. 79. Κ. IX. 17. II. Κοι·. Π. 14. VII. 12. XI. 6. α. IV. 19. Κοί. IV.
4. I. Τΐηι. III. 16. — Μΐί. VII. 11. ρ&Ιβϊ ιΐδ ιηίδ 8&1)Λ<;ηΪ8 ο ίάν
εξ εμού ώφελη9^ς. — 3. XII. 40. Β&άαιιΜάα ηαΜοηβ, πεπώρωχεν
τήν χαρδίαν. 8νν. XVI. 6. — I. VI. 48. £αάίιιρϊ(1& ίβά&ννε. —
1. I. 17. ηΐ£ΐη\ν)£ΐη τηαηΐΐ^βϊιι βαί&ηΓΪάα. έτοιμάσαι λαόν χατηρησμενον. — ΜΚ. VII. 23. ςαξ&πιαίη^ηά' ηιαηηαη κοινοί τον αν&ρωπον. — II. Κογ. XI. 14. δβί&ηα ξ&ξ&Ιβϊίο]) ΒΪί α^^ίΐαυ ο σατανάς
μετασχηματίζεται είς άγγελον. 8γυ. 13. 15. — Ιι. IX. 42. §8,ηα.ϊ1ϊ(1& 1>αηα ηιββίι Ιάσατο τον ααΐδα. δι*ν. ΜΙ. VIII. 7. 16. Ιι. IX. 1.
2. — Ιι. VII. 7. ^απαΠηΐά* 8» ^ϊιιιηα^ιΐΒ ια&ήσεται ο παΐς. δπ\
Μί. νίΠ. 8. 13. ΜΙ. V. 29. I. VII. 7. VIII. 47. — Κ. IX. 18. ί)»ηβΐ
\νϊ1ΐ βαΐΐδΐ'άβϊΐ) ο ν δελει, σκληρύνει. — Γϋ. II. 8. £&η&αηίάα
δίΐί 8ΐ11)ίΐη εταπείνωσεν εαυτόν. 8ι·ν. II. Κογ. XII. 21. — I. I. 52.
ιιβίιαιιηίίΐίΐ 8αηηίΐηνϊά£ΐηδ ύψωσε ταπεινούς. 8ι·ν. I. III. 5. XIV.
11. XVIII. 14. — 81ί. I. ο. άία&ιιίαιι ωαηηίΐη βαητν&^αηίϋη (άΊα.1)ο1ο Ιιοηιΐηβηι ϊηοϊΐίΐηΐβ.) — Μΐί. IX. 3. \νιι1Ιβ.Γβϊδ ηί πι&8 β α Ιι \ν β ϊ ί]αη γναφεύς ου δύναται λευχαναι. — Μί. VIII. 2. να&ξί πιϊΙς ςαΠΓ&ίηίαη δύναααί με χα&αρίσαι. 8ΐ·ν. Μ1γ. I. 40. VII. 19. I. III·
17. IV. 27. V. 12. VII. 22. XVII. 14. 17. 3. XV. 2. Ε. V. 26. II.
Τίιη. II. 21. — Ιι. XIX. 44. πΐιφω ΙιαΚ μ: {ποταπά έδαφιοΰσΐ σε.
Μίτ. VII. 18. ηί τα&ξ β αηιαίη] αη ου δύναται χοινώσαι. 8γτ. VII.
15. 20. — ΜΙ. XI. 10. §αηι&ηλνβϊΙ) \νΐ§ χατασχενάσει τήν όδόν.
δι·ν. Μίς. I. 2. I. VI. 40. VII. 27. δ. IX. 22. 23. II. Κογ. V. 5. IX.
2. 3. II. Τΐηι. II. 21. III. 17. Ν. V. 18. 31τ. VII. ο. (&ιΐΓ£ΐ8ίΐηΐ£ΐ,η\φη) :
II. Κογ. IX. 5. Ε. II. 10. — Μ1{. XIII. 20. βαιηαιίΓ βϋα 1)008
β&ηδ εχολόβωσε τάς ημέρας. 8ΐ'Υ. Κ. IX. 28. — I. I. 58. § 3. πι ϊΙπΐϊάα ίταυΐα. αηηαΙιαΪΓΐβΐη εμεγάλυνε 6 χύριος τό έλεος. —II. Κογ.
III. 6. αΐιηια £ίΐ<ιίιι,)ϊΙ) «ο' πνεύμα ζωοποιεΐ. διτ. Ε. II. 5. Κοί. II.
13. I. Τίιη. VI. 13. δΐί. V. 6. (2 Χ) — I. XV. 24. (δυηυβ) β&α.ίαηοάβ, (ο νΐός) άνεΧησε. δι·ν. Ε. VII. 9. I. Κογ. XV. 22. — I. I. 79.
(Ια §αΐ'αίηΙϊαη ίοΐυηδ τον χατευ&νναι τους πόδας, δΐ'ν. I. Κογ·
IV. 4. I. Τη. III. 11. II. Τη. III. 5. ΤίΙ. I. 5. — ΜΚ. V. 41. 1>&4βί
ίδί ^αβίεβίΐ'ίρ ο Ιατι με&ερμηνευόμενον. δΐ'ν. XV. 22. 34. 3. IX. 7.
δΐί. II. ο. — Μΐί. IX. 18. βαδΙααΓίίηϊΙ) ξηραίνεται. — 3. XII. 16.
βαδ\νβΓ8,ίΙ>8 \ναδ εδοξάσ&η. 8ι·ν. XIII. 31. — Μΐί. III. 12. βϊ ίηα
ηΐ £&8πΐ&υη|)ϊ(1θάθίη& ίνα μή αυτόν φανερόν ποιήσωσι. δΐΎ. Ι.
XIX. 11. Π. Κογ. Χ. 18. (2 Χ). Κοί. I. 26. II. Τϊιη. I. 10. δΐί. II. &.
VI. ο. — Κοί. I. 11. ς&δντίη^ίάαϊ δυναμούμενοι. — Ε. III. 16.
(Οθά. Β.) οΐ βΛαϊ ϊζννΐκ &α8νϊηΙ>η&η ίνα δώη νμΐν χραταιω&ηναι.
— I. Κογ. XVI. 13. ςαΐηναδϋάαί δΐ]ίΐΐ]) χραταιούσ&ε. 8ιύ. II. Κογ.
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I. 21. &. VI. 1. Κοί. I. 23. — II. Κογ. VIII. 9. β&χι ηΐβάϊά & βϋτ.
επτώχεναε. — I. Χ. 36. ρβηβί
£&\νβίηαί(1α δν ο πατήρ ήγίασε.
δπτ. I. Κογ. VII. 14. Χ. 16. Ε. V. 26. I. ΤΗ. V. 23. I. Τίπι. IV. 5.
II. Τίπι. Π. 21. — Γι. XX. 12. ,μαη 1>αώ& §ίΐ\νιιη<1οη(Ιίΐη8 αδτναιινρΐΗΐ
χαϊ τοντον τραυματίααντΐς ίξέβαλον.
§ 129. 7. βα- ζηαδί, έβ
Βίονβδβ, δάπιζβηόηο Ια1ίοϊ·1ία βηπιυΐίιη
νδβοΐι πιοηιβηΐάν & νδί έϊηηοδϋ άοδρίν» δνβΊιο ύδβία, ββ άονι-8ΐι]β (οοηβυπιπιαΓβ !) » ηβΜγ, »ο ηβ νΜγοΙίγ, δίαιί,θδίΐέ ιιΚ&ζυ]β η» ροβίβάηί ηιοπιβηΐ άοΐίοη&ηέΐιο άίν)6. (ΡΜηοδί ρβΓίβοίϊνηά.) Ροαέηέ ϊδοιι ρπρ&άγ, νβ
βίβι^οη δίονβδ» ρΓΟβΙ» α ρι·»βΗ8ονΛηά βίο,ίΐοβ νβάΐβ δβ&β ΐΌζάίΙ <Ιί^ο
ί»8ηέ οΙι&ΓΛίΙβηβηϊί : I. Κον. IX. 24. βινα ηηη&ίρ βί ^ηΓΐηπαίρ
(ί-. ροηέΐίΐκΐ ,μη&ΐί :) οντω τρέχετε ίνα χαταλάβψε. — ΜΚ. IV. 9. 8&βί
η»οβί αυδοηα η&ιΐδϊ&ηάοηα, £ηη&αβί&ί. 8γυ. ΜΙ. XI. 15, ΜΚ.
IV. 23. VII. 16. VIII. 18. Ι* VIII. 8. — Κ VIII. 10. βί δ.αϊΚ-ίΐηάαηβ
ηί §&δαί1υαίηα ίνα βλέποντες μή βλέπωαιν.*) — Κ. IX. 15.
£&&πη& ρ&ηβί &ΓΠ1&, ]ίΐη ^αΜβΐρί» ρ&ηβί \>Ιβϊ]))Ά ίλεήσω δν αν
ίλεώ χαϊ οίχτειρήαω δν &ν οίχτείρω. — Ιι. Χ. 24. ^νϊΜβάιιη 8 3, ί 1υ α η
ηί §&8βΚ' αη ήθ·εληο~αν ιδεΐν χαϊ ονχ είδον. — II. Κογ. IV.
8. ρΓ&ίη&η&ί αΐιβί ηί ξ&Β,ξξνίϊάΆΪ δλιβόμενοι αλλ' ον στενο*) ΙΙοζάίΙ ΙβηΙο ν^Ι^ΐΕ» ί&ΐίβ 8ΐΓβίΛβι·{? (1. ο. ρ&8· 82. α ηάβΐ.), »1β ιαγ\ί 80
ΙνΓάέ, ίβ ρΓ&βδχβπι ιι^αζι^β 8β ,,&ιιϊ άβη πι ο πι β α ί άβΓ νοίίβηάιιηκ". ^β^
Ιιε Ιίοηοϊ δτέπιιι (Ιοδρίν&μοί ;ββ1δ ηβπιιΐδί ηιιΐηέ Ι^ΐϊ ^<1ηοόΌ1)5'. ν)·8θ ανβάβηό
(Ιοίίΐαάν βοΐδΐίέ πιοηΐν 1>ν 86 άο όθίίΐίην ρϊβίοζίί,ί ΐ&ΐεέ Ιβίαο: I. Κογ. IX.
1»ΐ£ 1)έ1ιβ]1θ, βΛγβΙβ (Ιουίη&ΐί; ΜΙε. ΙΥ. 9. Μάο χαί αίϊ δΐνέίοί, (Ιοδίνοΐιρ];
I/. VIII. 10. «1)7 ραΐηοβ ηβάορ»1ί ον& 1ί (ζϊίοβ ηβάοζίΓαΙί). (ΒπιίΓί
ΟΥ86Π1 ]> ίτ-Κ Ιιίιίαμ ^η»1ι : Ί&ί βδζΐβ, »078ίβ άοδ&ηΐϊ. — Κ(1ο ωά αϋ 1ί βίγββηί, 8ΐγ£. — Α&γ Ιιΐβάίοβ ηβνϊάέΐί.)
Νεπί ροοηνοηοβίϊ, ζβ π& ζέ&ΐαάέ δΐιπιοναοί ρΙαΙηοΒίϊ ρΓ&θβχα ς&Γοζνίηαΐα 8β Ιώαέ άο ζηαέηβ ωίιγ, &1β ρίβοβ η β ίιρίηδ, παοο ^Ιιο ρβιίβοΐϊτ^ίοί (ν. ηίίβ 81γ. 126. Ροζη. 3.). Νβ ίιρίηδ, ρΓΟίοζβ ρΓ&βΰχ 8άπι ο 8θ1)6
ηοδίαόί, ηβ^8οα-1^ ΙταΓ>· 8ΐοτβδηβ βοιη^ Γοζηιαηίίοδίί 1ι ρβΓίβοΙΐνονάηί ζρήβοΐϊϊΐέ.
Ζβ Ιοιηυ ΐ&ΐΐ, ρ&Ιτηο ζ ρπΓΟτηίηί ΜβΓέΙιοΙΐ ί'αιίχ δβ8ΐτ)'οπ βίοτββ π°ιζηβηο άθ^β:
ηοβίπι
ηβ8ΐι
0
0
άοηββα
(Ιοηοδίπι
άοηάίίπι
0
τβζΐ
άονβζΐ

νοζϊΐ
άοτοζίΐ

0
ιΐονάίβΐ

0
άοτοζονβΐ

0
Ιιάζίπι
* 0
ηο(1(ιη
0
άοηάζίπι
άοη&ζαμ
άοηοάίπι
Ζπιέη ίβίΕον^Λ βίονεβο ςοΐδ^έ δοηορηο ηβηί α ρΓΟίο ρβΓίβοΙΐτιιίίοί
ρ1α(ιΐ03( ρτβάΐοζβ^ ηβνγνίηιιΐ» ββ η&ά ηβάολοηαΐέ ζ&ύύ,Ιίγ.
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χωρονμινοι. — Μΐί. IV. 12. βί 8&ί1ν>αΐη8, ,|ίΐη ηί £& α πι] Είπα ίνα
βλεπωαι και μή ϊδωσι. — ^. XVII. 12. ϊΐε ί& δ 1 8. ϊ ά & ίηδ . . . ρ&ηζβί
&ίξ*ΆΪΙ ιηίΐίδ, §&£&8(&ϊ(1α ίτήρουν αυτούς, ους δεδωκάς μοι, ίφυ?.αξα. — ΡοόβΙ βίονβδ ν^βάΓαίίοίοΙι Ι&Μο άέ) άο\κο\&αγ η. άονι·ββη7
α άόβία (1θδ£ΐηιΐ)ί<:ί ίβδί νβΐΐΐίγ : *) ΚΙ. I. 19. β&ία ιηίβ §&%3.£§ϊΙ> άα
ββηίδΐίΐί τοϋτό μοι άποβησεται είς σωτηρίαν. 8Γν. Μΐί. XI. 23. —
ΚΙ. III. 11. βί 1υαί\ν8, ζ & η ί πι 3, υ ίη υδδΐ&δδ&ί εΐ πως καταντήσω είς
τήν ίξανάστασιν. — Ε. IV. 13. υηΐβ δ&τίηη&ίηια αΐΐαί ίη ίάηαιηυηάφα μέχρι καταντήσωμεν οϊ πάντες είς τήν ενότητα. — Μΐί. XII.
6. ^ααίδίαηά δυηη πίθΐπαιια Ιντραπηβονται τον υ'νόν μου. — I.
Τη. IV. 1. βί §&8,υ1ναίΙ) ίνα περιασεΰητε. — II. Κογ. XII. ,)πβ ηηΙς
§»1)£ΐί(1ί(Ιβ<1υΙ) ύμεΐς με ηναγκάαατε. — Κοί. II. 15. ςαΜαυ])Ϊ»η(ΐ8 δριαμβεύσας. — Ιι. I. 57. §8 ο α Γ 8υηπ εγεννησεν υίόν. 8ιύ.
I. 13. 31. 35. Π. 7. 11. .Γ. III. 3. 4. 5. VIII. 41. IX. 2. 19. 20. 32.
34. XVI. 21. XVIII. 37. Κ. IX. 11. Ο. IV. 23. 29. II. Τίιη. II. 23.
81ε. II. ». 1). ο. — Ιι. I. 62. β8ΐ)&η(1\νίά6<1υη η,ί,Ιίη ίνενευον τω
πατρί. 8πτ. 81ς. VI. ο. — Μίτ. IV. 32. 8\ν»8\νβ ηι»§ηη ία§1ο8 §&ϋίΐυαη ώστε δύναα&αι τά «έτεινα καταΰκηνοϋν. — Μΐί. V. 3. ηί
ιηαιιηο, ηιαηία ίηη §αοίηάαη (ουδείς) ηδΰνατο αυτόν δησαι. — 81ί.
III. ο. 1ί<α11»οη8 §αοι·αηηίά»ίζο8 (ναοοαβ οοηιοηδίαβ). 8ιύ. I. Κογ.
XIII. 3. (Κίΐ1βηά\ £8θΐ·αηηίά»ί). — Μΐί. V. 4. Ι>ο βίβΒΠία £80ΐ'8ΐ£
(τάς πεδας συντετρίφ&αι). 8Γν. Μίτ. VIII. 6. 19. Ε. IX. 16. 39. 42.
I. Κογ. XI. 24. — 3. VI. 11. φεηβ ηΐ&ίοαηβ) ^&ά»ί1ίάα (τους
άρτους) διεδωκε. **) 8πτ. Μίτ. III. 24. 25. 26. Ι. XVIII. 22. XIX. 8.
Κ. XII. 3. I. Κογ. VII. 17. — I. Κογ. VI. 1. §αάαι·8 Ιυ&δ δΙο]8η
τολμά τις κρίνεσ»αι. 8ιύ. Μΐί. XII. 34. Κ XX. 40. II. Κογ. Χ. 2. 12.
XI. 21. Ε. VI. 20. ΚΙ. I. 14. — Κ. VIII. 36. £8<ΐ8ηΙ^8ηά8 »ανατούμε&α. — ΜΙ. VIII. 32. βίΐάαυ^ηοάθάηη άπε&ανον. 8ιύ. Μΐί.
V. 39. IX. 47. ΧΠ. 19. 21. XV. 44. Ε. VIII. 49. XX. 28. 29. 32. «Γ.
VI. 50. 58. νίΠ. 21. 24. 52. 53. XI. 21. 25. 26. 37. XII. 33. 6. VII.
6. 10. I. Κογ. XV. 22. Κοί. III. 3. II. Τίω. Π. 11. — I. Τίιη. Π.
13. £αάί§η,η8 \ν8ΐφ επλάσ&η. — Μί. XI. 19. υΒΊναυι-Μα δ&άοηιίάα
\ναι·Ι) ηαηάυ§βί ίδικαιώ&η ή σοφία. 8πτ. ΚΙ. III. 12. I. Τίιη. III. 16.
— Μΐί. XV. 46. |»8,1α \ν&8 £ίκΐΓίΐΙ)ίΐη υβ δίαίηη, ο ην λελατομημένον
ίκ πέτρας. — Ε XVIII. 8. βφβ §ίΐάΓί§ΐ£»ί8 ])Μ μετά ταύτα πίε*) 3\ί. νβ Μηοίχείι ρίίρίκίεοΐι ρού 6. 4. υνθάβη^οΐι Ιζβ ρ&ίΓηδ δίορονβΐί
άονΓΒονάηί άβ^β.
*) ,ΤεΙεοζΙο νβΓΐ). άοηοπι. ΒΑί&ϋ,ί&η Βρ»άή Ιβί Β\Α> 0; ρι·άνβ ίαΐί ϊ ραιίαυρ,ϊ&η α £ & ιΐ α υ ρ η 8 η.
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σαι βν. — ΜΙ. Χ. 42. 88θϊ ββ,ά ι·«.^Ιεβΐ|> αϊηοηα ο$ Ιάν ποτίσυ ίνα.
8γυ. ΜΚ. IX. 41. — Μί. VII. 25. ηϊ ^αάταπΒ ούχ έπεσε. 8πτ. Χ.
29. V. 29. 30. ΜΙί. Γ\Γ. 4. 5. 7. 8. V. 22. VI. 49. VIII. 5. 6. 7. 8.
14. XVI. 17. ,1. XII. 24. XVIII. 6. Κ. XI. 11. 22. XV. 3. — Κ I.
52. ^αάταηδΐοΐα ιηοΜβί^αηδ χα&εΐλε δυνάστας. 8Γν. Μίτ. Χ. 15.
II. Κογ. IV. 9. — Ιι. I. 12. 8&(1ι·οΙ)ηοί 3, (Ζαΐίαπαδ) εταράχ&η. Βγυ.
Χ XII. 27. — I. XX. 26. ηϊ ηΐίΐΜβάυη § α ία Ια α η ουκ ίσχυσαν ίπιλαβεσ&αι. 8Γν. XX. 20. — Κ IV. 10. άα §8 ία 8 ία η ρυΐί τον διαφνλάξαι σε. Βπτ. ,Γ. XVII. 6. I. Κογ. XI. 2. I. Τϊ. V. 23. II. Τΐιη. IV.
7. — ΜΙ. VIII. 21. ιΐδίαιώβϊ ιηΐβ β α ίΐ Πια η αΙΙαη επίτρεψόν μοι
θαψβί τον πάτερα. 8ιτ. Ιι. XVI. 22. — Μίί. Χ. 42. β α ί Γ α ιι ϊ ΐ η ο η ά
ϊπι χαταχνριενονσιν αυτών (άοδαίιιιΐί ραηδίνί). — ΜΙί. II. 1. βαίΓβΙιυη (Λορίαΐί 8β ί. ήχούο&η). 8ϊύ. Κ. Χ. 20. — I. V. 7. §αίιι1Ηάβάιιη &α ρο βΐίΐρα ίπληααν αμφότερα τα πλοΐα.*) 8γτ. I. 15. Μίτ.
XV. 36. 3. VI. 13. — Ι. I. 41. £&ία11ηοά& αΗπιϊηδ επλήσ&η πνεύμα
τος 8ι·ν. I. 67. VIII. 23. ΜΙί. IV. 37. — I* I. 1. Μ ροβ καίπΐΐανβί8 ϊ ά ο η 8 ναίΐιΐΐηδ περϊ των πεπληροφορημενων πραγμάτων. — I. ΤΙ).
V. 21. ραΐβϊ £ορ 8Ϊ]αϊ ^αΗαοαίρ το χαλόν χατέχετε. — νβίπιί οαδίο
§α!ιαιΐ8^η ν Γΰζη^οΐι ΙναΓβοη; πιϊπιο ν^δβ ]\ϊ άοΐόβηά ηιίδία ίβδί,έ:
ΜΙ. VIII. 10. IX. 12. Χ. 27. XI. 2. 4. XXVI. 65. XXVII. 47. ΜΙί. Π.
17. ΠΙ. 8. IV. 15. V. 27. 36. VI. 14. 16. 29. VII. 25. 37. Χ. 41. 47.
XI. 14. 18. XII. 28. XIV. 11. 58. XV. 35. I. II. 18. 20. VII. 3. 9.
22. 29. VIII. 10. 14. 15. 50. IX. 7. XIV. 15. 35. XV. 25. XVI. 14.
XVIII. 22. 23. 26. 36. XIX. 11. XX. 16. 45. 3. III. 32. V. 37. (δΐί.
VI. ά.) 3. VI. 45. 60. XI. 4. XII. 12. 29. XIX. 8. II. Κογ. XII. 6.
Ε. I 13. 15. ΚΙ. I. 27. IV. 9. 81ς. IV. ά. VI. ά. — Μί. V. 28. ία
&αηοι*ϊηο(1α ίζαϊ ήδη ίμοίχευσεν αυτήν. — Μί. VIII. 24. 8\ναβ\νβ
ραΐα δΐίϊρ §α1ΐϋΠρ ναίνραη ώστε το πλοΐον χαλνπτεσ&αι. 8ιύ. Χ.
26. I,. IX. 45. I. Κογ. XI. 4. 6. II. Κογ. IV. 3. — II. Κογ. IX. 7.
ίαυΐ'α§α1ιιΐ£ί(1α προαιρείται. — Κ Χ. 6. §α1οβϋαίρ δϊΐί αηα
ΐαιπια §α^αΪΓρϊ επαναπαύαεται Ιπ αυτόν ή εΙρήνη. 8γυ. I. Κογ. XIII.
8. — ΜΙί. IX. 25. §α1υοΙί(1α αΐιππιι ίπετίμησε τω πνεΰματι. 8ΐ*ν. I.
43. I. IV. 35. IX. 21. 42. II. Τΐιη. IV. 2. — Ι.'χ. 13. αίπδ ρ»α
8αϊάΓβϊ§οο!β(ΐΘΪηα πάλαι αν μετενόησαν. — ΜΙί. VIII. 36. Ιυα
βοίβϊρ ιηαηηαη ίαβαΐ §αδβί§αϊρ ραηαίαΪΓίνιι τί ωφελήσει άν&ρωπον
ίάν χερδήση τον χόσμον. 8Γν. I. IX. 25. I. Κογ. IX. 19. 20. 22. 21.
— I. IV. 18. £ίΐηα8ρη ραηδ §απια1\νϊ(1αηδ Ιιαίιΐϊη ίάσασ&αι τους
συντετριμμένους τήν χαρδίαν. — 3. XVI. 21. ηΐ §αηιαη ρϊζοβ »§1οπ8
*) βκίαΐ^αη α ςαίαΐΐηαη ζωβ }&ο άβηοπιϊηαΐΐτα βραά^ί 161 ββ1> 6.
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ού μνημονεύει τη δλίψεως. *) δι·ν. ΜΙ. V. 23. XXVI. 75. XXVII. 63.
Μΐί. VIII. 18. XI. 21. XIV. 72. Ε. I. 54. 72. XVII. 32. 3. XV. 20.
XVI. 4. I. Κογ. XI. 2. XV. 2. II. Κογ. VII. 15. &. Π. 10. Ε. Π. 11.
Κοί. IV. 19. Π. Τϊηι. I. 4. Π. 8. — Κ II. 15. ρ&Ιβί όχφ δαΚαηηίάα 11Π8Ϊ8 ο ο κύριος ίγνώρισεν ημΐν. δΐΎ. Π. 17. 3. XVII. 26. Β.
IX. 23. I. Κογ. XI. 26. II. Κογ. XII. 11. Ε. III. 3. Κοί. I. 8. 27. δΚ.
IV. ά. — I. Τϊηι. III. 5. Ιοαπνα § «, 1ι α γ ο Ι> ΗΪΙνΙίΙβΒ,ίοη πώς ίχιμελήβεται. — II. Κογ. VIII. 22. {)&ηβϊ βαΙίαιίδίάΘάιιιιι δν εδοχιμάσαμεν.
— ΜΙ. VI. 28. §»1ί ιιηηαϊί) Μοπι&ηδ χαταμά&ετε τά χρίνα. διτ. Μίτ.
XII. 26. Κ I. 4. VIII. 17. XIX. 15. II. Κοτ. I. 14. Ο. IV. 9. 81ί. V.
ά. — ΜΙ. VI. 30. {>αί.ίΐ Ιυηη ϊη ααίιη § α I λ ί; ί Ι> τον χόρτον είς χλίβανον βαλλόμενον. §Γν. V. 25. XXVII. 60. Μΐί. VI. 5. 29. VIII. 25.
IX. 42. XI. 7. XII. 36. XV. 36. 46. 47. XVI. 6. Κ I. 66. II. 7. 9.
12. V. 18. IX. 58. XIX. 20. XX. 43. 3. III. 24. (δΚ. III. ».) IX. 15.
XV. 6. XIX. 2. Κ. IX. 33. I. Κογ. XV. 25. Π. Τϊηι. IV. 8. **) — Ε.
I. 5. §8,1ίΐίΒΐΙ)8 Ϊ8 χατηχή&ης. διτ. ΚΙ. IV. 9. 11. I. Τίπι. Π. 11. 12.
V. 4. II. Τιω. ΠΙ. 14. δΐί. V. ά. — β. V. 7. 1ι*8 ΐζ\νίδ β&Ι&ϋάιι
τΙς νμας άνέχοψε. — Μΐί. VII. 24. ηϊ ω&ΗΙβ, §α1αιι§η,]£ΐιι ονχ ηδννή&η λα&εΐν. 8πτ. Ε. I. 24. VIII. 47. — Μίτ. V. 4. §&1»ιΐ8ί(1» Ι>08
η&αάΐο&η^οβ (τ«? χεδας διεσχάσ&αι). δΓν. Ιι. I. 74. XIX. 23. Κοί.
I. 13. II. Ίϊι. ΠΙ. 3. Κ. VII. 2. I. Κογ. VII. 27. II. Κογ. I. 10. II.
Τϊηι. ΠΙ. 11. 81ί. I. Ι), ο. — ΜΙς. VI. 22. ά&αΙιΐΓ βίϋβϊΚίΐηάβϊη
της &νγατρό$ αρεσάσης. 8ιν. Μΐί. I. 11. 1.. I. 3. III. 22. Χ. 21. ή.
VIII. 8. XII. 1. 2. XIV. 18. I. Κογ. I. 21. II. Κογ. V. 9. XII. 10.
Ε. I. 9. V. 10. Κοί. I. 10. 19. III. 20. I. Τΐι. II. 15. III. 1. IV. 1.
II. Τίω. II. 4. — 1ι. VIII. 2. ννβδυη £α1βϊ1ίίιιοάθ6 ήσαν τε&εραχενμίναι. 8ι·ν. VIII. 43. — I. Κογ. IV. 5. ^αΐϊιιΐιίβίΐ) φωτίσει. 8γτ. II.
Τίω. I. 10. — Ο. V. 6. ηϋι ΙηπιαΐΙ ναϊΐιΐ §αΗΐα£ οντε χερινομή τι
Ιαχύει. — 3. VI. 61. βαΐίΐ ίζτνίδ §αιηαΓΖ6ίΙ)? τούτο υμάς σκανδα
λίζει; 8ι·ν. Μί. XI. 6. Μίτ. IV. 17. VI. 3. IX. 42. Ε. VII. 23. I. Κογ.
VIII. 13. — ΜΙς. VIII. 8. ί,'αιη»ϋαβ(1υη εφαγον. διτ. Ε. XVII. 8. —
3. XII. 16. βίΐιηυηάβάιιη ίμνήσ&ησαν. διτ. XIV. 26. Π. Τϊηι. I. 6.
II. 14. 81ς. VII. ά. — ΜΙ. XI. 10. §αηΐ6ΠΙ) ΐδΐ γέγραχται. διτ. VIII.
17. Μΐί. I. 2. VII. 6. IX. 12. 13. Χ. 5. XI. 17. XII. 10. 19. XV. 28.
Κ I. 6. 3. II. 1. 23. III. 4. IV. 4. 8. 10. 17. VII. 27. Χ. 20. 26.
ΧνΠΙ. 31. XIX. 46. XX. 17. 28. 3. VI. 31. .45. VIII. 17. Χ. 34. 35.

*) Ο&ΐίΐαη
ηιοΜο Ιβζ ζ&ϊ&άίϋ 80 βιιΐ) 8. 8 ροζπι§ηδηγπι νχζη»πΐθπι:
„&ηί άθ8£ ΜάΙο ηβροηψβΐί".
'*) Ο» Ια 8,ί λ η νϋαΐς ΐαίιέ 1>)Ίο Ιιχ Ιζβ ζ.ΊΓ&άίΙί ν^ββ βιΛ 4. 1).
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XII. 14. 16. XIII. 18. XV. 25. XVII. 12. δ. VIII. 36. IX. 13. 17. 33.
Χ. 11. 15. XI. 26. XII. 19. XIV. 11. XV. 4. 9. I. Κογ. I. 19. IV. 6.
V. 9. 11. IX. 9. XIV. 21. XV. 54. II. Κογ. II. 3. 4. 10. III. 2. 3IV. 13. νίΠ. 15. IX. 9. Ο. IV. 22. 27. 30. VI. 11. Ε. III. 3. Γϋβπι.
19. 21. — 3. VIII. 37. \ναππ1 ηΐθίη ηί £ ι πι ο Ι ϊη ϊζννίδ ο λόγος ό Ιμός
ον χωρεΐ ίν ύμΐν. 8τν. ΜΚ. Π. 2. Π. Κογ. VII. 2. — I. Κογ. XV. 50.
ραηΐιτιαη ηΐ πΐίψιιη κληρονόμησαν ον δύνανται. 8πτ. II. Κογ. V. 10.
Ε. VI. 8. Γϋ. IV. 9. 8Κ. II. (1. — ΜΚ. XII. 4. ίηδαηάϊάθίΐιιη §αηαΐίϊάαηα απέστειλαν ητιμωμενον. — ία. V. 4. §αηαηρϊάα ΐΌφαηοΙδ
ίπαύσατο λαλών. — Μί. IX. 22. §α!αιιΙ)βίη8 ρβϊη<α £αηα8Ϊ(1α Ιηι^
η' πίστις σον αέαωχέ σε. 8πγ. ΜΚ. V. 34. Χ. 52. Ε. VII 50. VIII.
48. XVII. 19. XVIII. 42. ραΚ άβδΐέ Μΐί. νίΠ. 35. XV. 31. Κ IV. 18.
VI. 9. 19. VII. 3. VIII. 50. IX. 24. XVII. 33. .1. XII 40. 47. 6. XI.
14. I. Κογ. I. 21. VII. 16. IX. 22. Ε. II. 5. 8. I. Τιω. IV. 16. — Ε.
VII. 44. ^αηαϋάα ίοίυηδ έβρεξε τονς πόδας. — 3. XIV. 8. §αηαη
ιιηβίδ άρχει δπτ. Μί. Χ. 25. II. Κογ. II. 6. ΧΠ. 9. — ΜΚ. Χ. 22. § αηίρηαηάδ στνγνασας. — ΜΚ. Χ. 26. Ιυββ χα&& βαηίδαη τις δύ
ναται σω&ήναι. 8ιύ. Κ XVIII. 26. ραίε ίβδίβ ΜΙ. IX. 21. 22. ΜΚ. V.
23. 28. VI. 56. XIII. 20. Ε. VIII. 12. 36. .Γ. Χ. 9. Κ. IX. 27. Χ. 9. 13. XI.
26. 1. Κογ. I. 18. V. 5. Χ. 33. XV. 2. Π. Κογ. Π. 15. I. Τη. II. 16. 1. Τίιη.
II. 4. 15. — Ε. I. 8. §αηοηϊάαίη ιπΐδ επερίσσενσεν είς ημάς. δπτ. ΓΠ.
IV. 11. I. Τπη. VI. 8. 8Κ. VII. &. — I. Τη. III. 12. ^αηοηηαη
Ιαυ]αϊ περιασεύσαι. — «Γ. XVIII. 14. βαβί §αΓα§ϊηθ(1αο συμβονλεύσας.
— Μί XXVII. 9. β»Γ£ΐηηίοΙβ(1αη έτιμήααντο. — Τΐί. 1.5. 8\ναδννβ
ϊΚ ^αΓαΐάΐάα ύς εγώ διεταξάμην. 8Γν. I. Κογ. XVI. 1. Ε. I. 9. — Μί.
Χ. 30. ία§1α 8,11α βαταραηα δϊηά αϊ τρίχες πάσαι ήρι&μημεναι είσι.
— Ε. I. 5. ία υ γ α §α γ αϊ γ ο ρ υηβ (προορίσας ήμας.) 8ιύ. I. 15. I.
Κογ. VIII. 21. — ΜΙ. XI. 4. §α§(?αη<1αη8 §αΙθϊηίρ ραί,βί βαηαιιββίρ
]αη §αδαΐ1υίρ πορεν&εντες απαγγείλατε « άχονετε χα\ βλέπετε*)
(8 α δα Πυ α η άοΐοζβηο οβΙΚβιη νίοβ ηβζϋ ΙβΟΚΓάί.) — I. Κογ. Χ. ραί,βί
§α1πι<ταιη §αδαϋρ ϊδί είδωλό&ντόν ίατι. Ετν. VIII. 10. 8Κ. I. α. —
Π. Κογ. IX. 3. ίαιπ·α§α8αη(1ί<1α ΟΓορπιηδ έπεμψα τονς αδελφούς.
— ΜΚ. IX. 36. ξ α δ α I ϊ ά α ϊία ίη (ηιίά]αίηι ϊιη) ίστησεν αντό (παιδίον)
ίν μίσω αντών. 8ιύ. Κ IV. 9. V. 19. VI. 48. VIII. 16. ΓΧ. 47. XIV.
29. Κ. XIV. 10. I. Κογ. XII. 18. II. Κογ. IV. 14. Ε. I. 20. II. 6. Ν.
VII. 1. — ΜΚ. I. 32. ραη ^αβα^ς δαυϊΐ οτε εδν ο ήλιος. 8ιτ. II.
Κογ. II. 7. — ΜΚ. IV. 1. δνταβΉΌ ϊηα §αδί1αη ώστε αντόν χα&ησ9αι.
*) Τέίαγ άοΜαά, ζβ β α- ζη&ϊίο άονΓβοτάηί άφβ ηβηί νβπάβ ρβΓίβοΙΐνηέ: πΜοηοο
ζνέβί^Ιβ, όβΐιο 8β (Ιοβίχείιάίο α άοζίι-ίΐβ."
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Βπτ. XI. 7. Κ V. 3. XIV. 28. 31. XVI. 6. .1. VI. 3. Π. Πι. Π. 4. —
11. ΤΗ. ΙΠ. 6. βϊ ραδίίίΐΐάίΐίρ ΐζχνϊδ (στέλλεσ&αι νμάς). — I. Κον.
VII. 11. )3.\)ύ ζ&5\ί3.ίάϊΐΆΪ ίάν χωρισ&ή. — II. Τΐι. III. 14. βί
^αβίίίΐιηαί 8Ϊ1ς ίνα εντραπ-^. — ΜΙί. XIII. 19. βίΐδίαι&ίΐίδ ροβί §»δ1ίθρ
£υρ κτίσεως ης ϊκτιοεν ο θεός. 8ι·ν. Π. 27. Ε. Π. 10. 15. III. 9.
IV. 24. Κοί. I. 16. ΠΙ. 10. I. Τίιτι. IV. 3. — Κ IV. 35. ηΐ ν&ίηΐω
8ίΐ8ΐία^'αη(ΐ8 μηδϊν βλάφαν. 8νν. Χ. 19. Π. Κογ. VII. 2. Ο. IV.
12. Μΐβπι. 18. — ΜΙί. IV. 39. ^ α 8 1 8. \ν «α ϊ σιωπά. — «I. XI. 11. ββδαίζίβρ κεκοίμηται*) 8ιύ. I. Κογ. XI. 30. XV. 6. 18. 20. — II. Κογ.
VII. 10. ρϊδ ίβΜυααδ δααι·§ίΐ άαιιρα §&δηιΐρορ ή τον κόσμου λύπη
θάνατον κατεργάζεται. — II. Κογ. Χ. 14. ^ίΐδηίιιΠΗάβάυηι εφ&άσαμεν.
— Κ. IX. 31. ηί β&βη&η ονκ εφ9ασε. 8ιύ. ϊϊΐ. ΠΙ. 16. — ΓΗ. IV.
17. ηϊ ρ&ίθϊ §αβο1ε33.η (;ίο& &ί £Ά8θ)ί]& αίναχι ονχ οτι επιζητώ
το δόμα άλλ' επιζητώ τον καρπόν. 8ιύ. Κ. Χ. 20. — «Γ. IX. 6. §8δραίτν εατνσε. — Ιι. IX. 60. §3,8ρι11ο ρίαάαη^αΐ'^α §αρδ διάγγελλε
τήν βασιλείαν τον &εον. — 1ι. XVIII. 12. οίθαίΠα ίΐ&ίΐ ίΐΐΐίδ ρίζβ
δ&δί&ΐάα άποδεκατώ πάντα δ'σα κτώμαι. 8ιύ. I. Κογ. VII. 28. I.
Τΐι. IV. 4. Ν. V. 16. — ΜΙί. ΙΠ. 26. ηί ηΐίΐ§ ^αδί&ηάαη ον δύναται
σταδήναι. 8νν. Χ. 49. Κ I. 56. Π. 43. VI. 8. 17. VII. 14. VIII. 44.
XVII. 12. ΧνίΠ. 40. .1. VIII. 31. 44. Κ. XI. 20. I. Κογ. VII. 24. II.
Κογ. I. 24. XIII. 1. Ο. II. 5. I. ΤΙι. III. 8. I. Πω. II. 15. — Κ. Χ.
7. Ιυαδ §3,δ1βϊ§ίρ ίη αί§ηιη(1φα τις καταβήσεται εις την άβυσσο ν;
— I. Κογ. V. 3. δ&δί&ιηάίΐ κέκριχα. 8ι·ν. II. Κον. II. 1. - Κ. XIV.
4. πΐίΐηΙβί§8 ϊδί §ίΐδΙορ3,η δυνατός ίστι στησαι. — ΜΙί. XIV. 15.
δ& ϊζΛνίδ Ι&ίΐϊηβϊρ ΙνθΗΙίη §α8ΐΓα\νίρ αντός νμΐν δείξει άνώγεον
εστρωμενον. — 1,. VII. 35. §.Ί8ΐιη,) οιία γνβΓρ Ιΐίΐηάυ^βϊ ίδικαιώ&η
ή σοφία. — I,. XIV. 34. Ινβ £»8ΐιρο<1ίΐ Ιν τίνι άρτυ^σεται. 8ιν.
Κοί. IV. 6. — ΜΙ. IX. 24. ηΐ §.ΐ8\να11 &1ϊ δίβρϊρ ονκ απέθανε άλλα
κα&ενδει. διτ. IX. 18. ΜΙί. V. 35. IX. 26. 44. 46. XII. 20. 22. XV.
44. Κ VIII. 52. 53. XVI. 22. XX. 30. 31. 36. 3. VI. 49. XI. 14. 16.
32. XII. 24. XVIII. 32. XIX. 7. 6. VII. 2. 3. XIV. 15. I. Κον. VIII.
11. XV. 3. 31. 32. 51. II. Κον. V. 15. VI. 9. VII. 3. Ο. II. 19. 21.
ΚΙ I. 21. Κοί. II. 20. I. Τη. IV. 14. V. 10. — Μί. VII. 34. §βδ^το^ίάα ίστεναξε. — ίι. III. 7. Ιυαδ £ίΐίαί1ίηΗΐ8, ϊζτνίδ τις νπεδειξεν ύμΐν. — ΜΙί. XIV. 58. ϊΐν £&1&ΪΓ& ίΐΙΗ Ιγώ καταλύσω τον

*) Ρίί £&β1βρ&η α β α δ 1.α να η Ι3βι·η1ΐίΐι·(11 ιιζη.'ίνά (16) ϊηοΐιοίΐϋτη)-, βίβ
ιη^ΐί 8(', ίηΛίοί. τίάέϋ ζ ίββΙίβΊιο ,,υβίηαΐ »2 υβηαΐ, ηπιΐΐϋΐΐ αζ ηηύΊΕΐ." ^81
Ιο ζοοία ρ&Ινηβ άοντβονάηί (16)6. 8^ηέ ηιά 86 νδο ρίί μ« ]> αΐιαη, ςαδίΐαη,
(τ&ΐιαοαη, βαΐΐίΐιιη,ί&η.
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ναόν. 8ιύ. Μίί. XV. 29. Π. Κογ. V. 1. Ο. Π. 18. Ε. Π. 14. — I.
Τϊπί. I. 20. βϊ §»1α1ζ]αϊη(1αη ίνα παιδενδώοι. — ΜΙς. V. 4. πιαηηα
ηϊ ωβΗΙα ΐηα ^αΐβ,ιη^β,η ουδείς αντόν ισχνέ δαμάσαι. — Ο. II. 11.
§αΙ&ΓΗΐρ8 \ν»8 χατεγνωσμένος ην. δΐ'ν. Κοί. II. 15. II. ΤΗ. III. 14.
81τ. IV. (1. — ΜΙ. V. 36. ηϊ ναΆξΙ αϊη ία§1 ΙυβίΙ αίρραα δ^αιΐ ξΆί&αου δύνασαι μίαν τρίχα λενχήν η μέλαιναν ποιησαι (§αί;ίΐΐΐ)ίΐη
ν Γΰζη^οΗ Ιναΐ'βοΗ οβΙΙίβΐΏ άοΐοζοηο υα νίοβ ηβζΐϊ 8δ πιίδΙβοΗ). — Τα.
XVIII. 14. £αταΐΗΐοζα £&1&ίΗαη8 δεδιχαιωμένος. — II. Τΐπι. II. 10.
8ΐ £αηΐ8ΐ £αΙΠοηα ίνα σωτηρίας τϋχωοι. — ΜΙ VII. 24. 26. ξ&ΙϊπίΓΪάα ι·»ζη 8θίη ώχοδόμηαε την οίχίαν. δΐΎ. Μίί. XII. 1. XIV.
58. Ια. IV. 29. VII. δ.Ν. VII. 1. - Ε. V. 11. §αίΐιι Ηαηάαηδ ρο
δΐίϊρα αηα &ίΐ'|)& χαταγαγόντες τά πλοία επι την γην. — Ιι. IX. 51.
&ιΐ(Ι\ν8.ίΓ|>ΐ £αίιιΐ£Ϊάα τό πρόσωπον ίοτήριξε. 8γτ. Κ. XI. 23. XV.
8. II. Κογ. I. 6. VII. 10. I. ΤΙι. III. 2. II. ΤΗ. II. 17. II. 3. — Μίί.
Χ. 48. βϊ £&ρέΐΗαϊιΙβ<1ΐ ίνα σιωπήστ). 8ιύ. Ι». XX. 26. — Μίί. III. 1.
3. ιηαηηα £αραιΐΓδαηα Ιια.1>β.ηάδ Η&ηάυ άνθρωπος εΙ-ηραμμένην έχων
την χεΐρα. — Μίτ. IV. 6. £αραιιΐ'δηο(1α ίχανματίσ&η. δΓν. V. 29.
XI. 21. Ι. VIII. 6. 3. XV. 6. — I. Κογ. IX. 25. § β, Ι> & ι ΐϊ & ΐ ρ ίγχρατενεται. δΓν. I. Τίπι. IV. 3. — ΓΗ. IV. 10. £αραΐΗιιρ άνεδάλετε.
8γυ. δΐί. IV. 6. — Μ£. VIII. 7. £αρίιιρΐαη<ΐ8 ενλογήσας. 8ιτ. Κ
IX. 16. Ε. I. 3. 81ί. VII. 6. — Ε. I. 29. £ ι βία & Β η ο ά α διεταράχ&η.
— Μίί. Χ. 16. £αρ1αϊΗαη<ΐ8 ΐπι ενχαλισάμενος αυτά. — ΜΙ. VIII.
33. ραϊ Ηα1(]αηάαιΐδ £αρ1ααΗιιη οΐ βόαχοντες εφνγον. 8νν. Μίί. V.
14. XIV. 50. 52. XVI. 8. Κ VIII 34. — .1. XI. 19. βί ^φ-αίδΐϊάβάβϊηα ϊ]θ8 ίνα παραμν&ήσωνται αύτάς. 8ιύ. I. Κογ. XVI. 18. II.
Κογ. I. 4. 6. VII. 6. 7. 13. XIII. 11. Κοί. IV. 8. I. ΤΗ. II. 17. III.
7. — Κοί. I. 23. §αΗ ναδίϊιίαί τε&εμελιωμενοι. — Μίί. IV. 12.
βί δαϊΚ-απια ^Η ηϊ £&ιιπ^ αίηίΐ ίνα βλέπωσι και μή ίδωσι. 8ιύ. Μί.
VI. 5. IX. 11. XVI. 4. Ια. V. 8. VI. 41. 42. XVII. 14. 15. .1. VI. 5.
IX. 1. XII. 40. I. Τίπι. IV. 13. 8Κ. VII. (1. — Μίί. XIII. 25. ωαΗΐβΐ»
£3\ν&£]αηο!α αϊ δυνάμεις σαλεν^αονται. δπτ. 1/. VI. 48. I. Κοί-.
XV. 8. II. Κογ. IX. 2. 81ί. ΠΙ. 6. — Μίί. IX. 18. £α\ν&ίι·ρΐρ ΐωπια
ρήσσει αυτόν. 8ι·ν. IX. 45. Ιι. IV. 35. — Ιι. IX. 32. § α \ν α 1ί η α η (1 ίΐ η 8
διαγρηγορήοαντες. — Μίί. Χ. 42. §3Λνα1(1αιΐ(Ι ϊηι χατεξουσιάξουσιν
αυτών (άθ88,1ιιΐ)ί νίαιίν). — ΜΙ. IX. 22. £ανταηά^)αιΐ(1δ 8Ϊ1ί επιστρα
φείς. δΓν. XXVII. 3. Μίί. IV. 12. V. 30. VIII. 33. Ι. I. 10. 17. 56.
Π. 20. 39. 43. 45. IV. 1. 14. VII. 10. 44. VIII. 37. 39. 40. 55. IX.
10. 55. Χ. 6. 17. 22. 23. XIV. 25. XVII. 4. 15. 18. 31. XIX. 12. .1.
XII. 40. II. Κογ. ΠΙ. 16. Ο. IV. 9. II. Τΐω. IV. 4. δΐί. I. ο. III. ο.
— «Γ. IX. 6. £&\\'Β,ιΐΓΗΐίΐ ίαηϊ εποίησε πηλόν. 8γυ. .1. IX. 11. 14.
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XII. 2. Μί. VIII. 32. Μίτ. III. 14. IX. 5. I. I. 68.. III. 19. V. 29.
IX. 14. 33. 50. XIV. 16. XIX. 15. 16. 18. Κ. VII. 8. 13. 18. Ε. I.
20. III. 18. 81ί. I. β. 1). Αγθζ. — Ι. VI. 38. ηιϋαιίβ §8,\νί§8.ηα μετρον αεσαλευμένον. — (ί. III. 4. £ίΐ \ν υ ηηπ I) ίπά&ετε. — Ι*, VIII.
27. ίη £Άτά& ηί β8,\ναδ εν οΐχία ονχ έμενε. 8γυ. Κ. XII. 16. — Ι.
XVIII. 8. § 3. \%Γ Γ ΐ Ις ί Ι> ίηδ ποιήσει την εχδίχησιν αυτόν. 8Γν. XVIII.
7. Κ. XII. 19. — Κ VIII. 14. ηί §α\νι·ίδ(ΐίΐηά ού τελεσφορονσι.
§ 130. 8.
μζ ί άονι·§βηί άέ]β ροίΐβοί ^^8^ δοηδίΓβάβηί
βηθΐ·§ίβ, ΙίίβΓέζ ρΓαβήχβιη £&- ϊβζΐ ηαζηαοβηο, ί&ί §&- ζηυδία. ]ΐηάγ ιτιά
ρΐαίηοδί ρΐΌδίδ ά^η&πιίοΐίου, ν^α(1ί·ιτ)ίο «.δί ίαΐϊ ί&1κ> ίβο. ηιβάίαπι ίηίβηδίναπι ^η ζηιοοηδηί όίηηοδίί δίονβδηό, οογόβ,ιηέ 8 ΙνορϊοΙίγιη ηέ}&\ίγπι ροζηιβηβηίηι ρι·νοΙηέ1ιο νγζη»πιυ: ΜΙί. XIV. 11. ςα,η&ίηαίίυη
ϊπιπι» ίβ,ίηα βϊΙ)&η επηγγείλαντο αύτω αργύρων δοϋναι. 8ΐΎ. I. Κογ.
IX. 5. I. ΤΜ. II. 10. ΤΗ. I. 2. 81ί. ΙΠ. ο. V. ν. — ΜΙς. V. 4. βίδητη&ιη §£ΐΙ)υ§&ηαίιη πε'δαις. — II. Τη. III. 1. §8,Μά]»ϊρ προσεύχεστε
(ηοΓίίνβ). — ΜΙί. XIV. 64. βΙΜ 8 & ά ο ιτι ί (1 θ ά" α η ίη» πάντες χατέχριναν
αυτόν. I. Κογ. XIII. 8. ων ηί § 8,(1 γ ίηδ ί ρ ουδέποτε ίχπίπτει. — «Γ. XII.
36. §αία11ι 8ί1ί ίχρνβη. — I. Τη. IV. 3. εί §<αη&οαίρ ϊζ\νΪ8 (άπέχεσ&αι
ύμάς). 8ιύ. II. Τίπι. III. 3. — I. Κογ. XI. 28. §»1ηα8ίπ βίΐί δϋοαη
δοχφαξετω εαυτόν. 8ιν. Κ. XII. 2. XIV. 8. I. Κογ. XV. 3. II. Κογ.
III. 5. 6. 7. Ε. V. 10. I. Τΐιη. III. 10. II. Τίιη. II. 15. Τίί I. 16. —
I. Κογ. XV. 28. §α1ί&ηη δίΐί νποταγήσεται. 8ι·ν. Ο. II. 5. I. Κογ. VII.
6. — Κ. XII. 13. £3,δίί§οά,6ίη ^αΐίΐΐδίί&ηάαηδ φιλοξενίαν διώχοντες.
8ι·ν. I. Τϊηι. IV. 6. — Ιι. III. 20. § 3, 1 & η 1ί «Γοηαηηβη ίη Ικιώ&τώ' χατέχλειοε Ί. ίν τη φυλαχή. — Π. Κογ. Χ. 13. § α πι 8, 1 υηδίδ §υ{> ίμέρισεν
ήμΐν ο θί05. — Μί. IX. 13. δ&ηίιηίρ Ιυβ. δ^αί μά&ετε τί εστίν. 8ιύ. ΜΙί.
XIII. 28. 3. VI. 45. I. Κογ. IV. 6. Ε. IV. 20. Κοί. I. 7. II. Τϊηι. III. 14.*)
Μί. VIII. 26. §ίΐδθ1ί λνίηάίΐηι ίπετίμησε τοΐς ανεμοις. 8γτ, Μ1ς. IV. 39.
I. III. 19. IV. 39. 41. VIII. 24. IX. 55. XVII. 3. Χ VIII. 46. XVI.
8. I. Τίην V. 20. II. Τίιη. IV. 2. Τίί. I. 9. 11. 13. δΐί. IV. ά. V. ο.
VII. α. — ΜΙί. VIII. 25. 83,Β3ίίρδ \ναΓρ άποχατεοτά9η (πζάΓίΐνβηίβδΙΙ)
8ιύ. 3ίη6 ίΓορίοΙίό" χγζηζϊηγ δίονβδα. 88,δαί|3.η: Μίτ. III. 16. 17. 1. VII.
8. Κ. XIII. 1. I. Κογ. XVI. 15. Ε. I. 11. ΚΙ. I. 16. I. Τη. III. 3. I.
Τίιη. I. 12. II. 7. II. Τίιη. I. 11. Τίί. I. 5. — ΜΙί. III. 5. 8»8ίορ
&ϊίι·& 80 ηαηάυδ άποχατεστά&η ή χειρ. δΐ'ν. Ι. VI. 10. — ΜΙ. V. 17.
0.8Π1 §3 1 η,ίΓα, η \νίίορ ήλ9ον χαταλϋσαι τον νόμον. 8γυ. V. 19. «Γ.
VII. 23. Χ. 35. Κ. XIV. 20. I. Κογ. XIII. 8. XV. 24. 26. II. Κογ.
*) ΡΚ 8 Επί ιτιά η (οο11ί§βΓβ, &ηβΙ. ίο £&11ιβι·) ρίινοάηί δΐιπιοναοί ρ1αίηο8ΐ ρΓ&ββχιι ζοβΐ» ραίπιδ 3681 ζηάίϊ.
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III. 14. Χ. 5. Ο. V. 11. Ε. Π. 15. Π. Τΐιη. I. 10. — I. Κογ. XIII.
8. 10. 8»ΙαϋΓη ΪΙ> χαταργηΰήσεται. 8π\ II. Κογ. III. 7. 11. 13. —
I. Τΐιη. IV. 2. §αΙαηο!ί<1α Ιια^αη^αηβ 8\νβ8α ιηϊρννΐδδβίη χεχαντηριασμένων την ιδίαν βυνείδησιν. — Μί. XXVII. 16. ηαοαϊάβάηηηη υαηάίαη β&Ι&ΓΜά&ηα (ρονββίηβηο) εΐχον δίβμιον επίαημον. διν. II. Τιω.
III. 9. — I. Τϊηι. VI. 5. αϊ ραϊιηβϊ βαίαΓηΐρ ίδΐ δηη}α (άπεστερημεναν της άλη&είας). — Ε. II. 22. ιηϊ^^αΙΪΓΠΓΪοΙαϊ βϊμιρ (νζάβίανάΐβ
8β) αννοιχοδομεΐσ&ε. — Κ. VIII. 38. §αΙΐ'αυα πεπειαμαι. 8γυ. XIV.
14. II. Κογ. Π. 3. V. 6. 8. VII. 16. Χ. 1. 2. 7. Ο. V. 10. ΚΙ I. 14
Π. 24. ΠΙ. 3. 4. Π. Τη. ΠΙ. 4. Π. Τϊηι. I. 5. 12. ΓΠβπι. 21. — Τΐί.
1. 19. ηιαηίβίβδ βαρίαίηαη δυνατός παραχαλεΐν. 8ιύ. II. Κογ. II.
7. V. 20. VII. 6. I. Τη. Π. 11. I. Τίπι. V. 1. 8. VI. 2. II. Τϊπι. IV.
2. —
XIII. 20. ίη ρΐζβ 8αγ?α1ϊάαηβ ραηζβί <*α\να1ϊ(1α δια τούς
εχλεχτούς ους ίξελέξατο. 8γυ. XIII. 22. 27. Κ VI. 13. XVIII. 7. .Τ. VI.
70. XIII. 18. XV. 16. 19. Ε. I. 4. Κοί. III. 12. 1. Τΐιη. V. 9. 21. II. Τΐιη.
Π. 10. Τϊί. I. 1. Ν. V. 18. — Μί. XXV. 43. ηί §α\νβϊδθάβάηρ
ιηβίηίΐ ονχ ίπεβχέψασ9έ με. 3π\ I,. I. 68. 78. VII. 16. Ν. νΠ. 1.
— Ιι. VII. 43. ραηα £α\νβη]α ύπολαμβάνω. Ταΐίό ρίί βαΐαηΐ^αη
βαΐβϊραη, ϊβ]ϊο1ιζ·;ο Ινατγ οβζ ρΓαβπχιι νή!)βο ηβ^οη άοΐοζβηγ,
ναΑ ρΐαΐηοδί ροαζβ άγηαιηίοΐίοη ; £α1αιιΙ)ϊαη οβίΐίβηι ν Γ&ζηγοη ΙναΓβοη νγδίίγία 8θ ΙδΟΙσαΙ, §α1βΐρηη 1361α·α^
§ 131. Ροζη. 1. 8 ηβΙίΙβΓγηιί δίονβδγ £α- δ<Ιπιζα)β Ββ δπιγδίγ ά\ο
οΙίοΙηοΗΐί Γήζηγιηϊ (παρί. 8 §α§8αη, οίοιηΐαη α,).); ϊο-ΐί ζάνο]βηο, ηιά
ρο&ίΐζά'ό Γ&ζηοα ρΐαΐηοδί. Να &αζάόιη πιίδΐύ ]βη ζβ δοιινίδίοδίϊ νέΐηέ
Ιζβ δουάίΐϊ ηα ζνΐέδίηί ν ίοπι ρίίραάύ ^βΐιο ηιοο; ηέΜγ βίβ^ηό ηιοζηγ
ϊδοα νγΐίΐαάγ Γδζηβ.
Ροζη. 2. ΡΓβάιηύΙηγιηΐ ζ ροίΐηιδί,ηγοη ρΓαβηχβηι £α- δίανα]! 8β
δίονβδα: I. Κογ. XIII. 7. ίπαρτνα αϊ 1 £&1)θΐ(1ϊρ (ή αγάπη) πάντα
ύπομενει. — Μΐί. XII. 4. ραΐα §α8.ϊ\νΪ5ΐ£0(1θ(1αη εχεΐνον εχεφαλαίωσαν. 8γυ. I. Κογ. XI. 5. 22. Κ. IX. 33. Χ. 11. II. Κογ. VII. 14.
IX. 4. Χ. 8. ΚΙ. I. 20. — 3. XVI. 33. Πί 8ίΐ.μα1ίαίιια ρ α η α ίαΐΓΐυνι
εγώ νενίχηχα τον χόβμον. 8γυ. II. XII. 21. Κοί. II. 18. — ΡίβαΊηέΙηα
ρΜηοδΐ δβ ζηιοοίιι^β: Ε. V. 9. ραηζβί £αηαίιιη. ΜΙς. XII. 13.
θί ϊηα ^αηηίβϊηα ϊνα αύτόν άγρενβωσιν (ρι-οδίό ηίηίαη δβ νάζβ
β ββηίίΐνβηι). — Τϋ. I. 9. ραηδ αηάδία ηύαηιίαηδ ^αδαΐίαη τον5
αντιλέγοντας ελεγχειν. 8γυ. I. 11. 13. I. Κογ. XIV. 24. 81ί. VII. α.
(ρι·08ΐβ 8 3,ΐ£ίΐη ίί(1ί άαΐϊν). — 0ϊηηοδ€ δίονβδα οίη-αοί δβ ηα ρ^^^Iηέ^.
ίίηγ: Κ. Χ. 20. 8\νι1αιηρ8 \νατρ ραίπι ηιϊΐί (ρο ηιηβ!) ηί §αίι·αϊ1ιηαηάαιη εμφανής εγενόμην τοις εμε μή ίπερατααι. 8γυ. ΜΙς. II. 1.
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— ΜΙί. XIV. 15. 88, ϊζ>νί8 Ι&ΐ&ηβίρ 1ς β 1 ί Ιι η £&δΐΓ&¥τίρ αυτός νμΐν
δείξει άνώγεον εοτρωμενον.
§ 132. Ροζη. 3. Ζθ §8, άΐβ οίωΐηοβίί ωβηί άέί ίπιρβί'ίβοΐίνη^ ν ρβι·ίβοΐϊνηγ, ο Ιοπι ηβίζβ ροοίψβοναΐϊ. ϋοΐίίαιΐ^, ]&ίο : Ι». XVII. 8. αηά&βΜβί
Εοΐβ πηΐθ ηαα(]*& ί&η άΗβΚα, ί»η Μρβ β&,ιη&^ίβ }ώ ^&άτϊξί&ϊΒ
ριι διακονεί μοι £ω$ φάγω και πιω και μετά ταύτα φαγε'ααι και πίεσαι
αν. — Ζ. XVI. 16. (17. 19.) Ιβίί,ϊΐ ηβιιη ίαη ηϊ δϋϊΐυΐρ πηΊς; ί&η αίΐτα
ΙβϊίΠ ]αη £&8αί1υϊρ πΐίΐί μικρόν και ου δεωρεΐτε με, και πάλιν μικρόν
και δψεο&ε με. — Ι. VIII. 42. 80 δντ&ΙΙ; αϋτη άπέ&νησχεν: VIII.
52. ηΐ 2»8\ν&1ί αΐι δίβρΐρ ουκ άπε&ανεν άλλα κα&ενδει. — ]. XVII.
12. ϊΙς ί&δί&ϊάα, ίη§ . . . ρειηζβί αί§&Λ ιηϊβ δ&ίαδί&ίά» εγώ ίτήρουν αυτούς . . . οΰ$ δέδωχάς μοι ε φύλα ξ α. — Μΐ. V. 27. ηϊ & ο Γ ίηοδ ού μοιχεύβεΐδ α Ιιηβά V. 28. ία ξαηοηηοάα ϊζαί ήδη ίμοίχευαεν
αυτήν. — ΜΙί. IX. 42. Βαβϊ %&νΆ&τζ)&ϊ ο$ αν σκανδαλίσω α Ιιηβά
ν. 43. 45. 47. ϊ&υή χα&Τΐ]&ϊ ίάν σκανδαλίζω — άο1«ιζυ]ί Ιο ζοβία ρ8,Ιι·ηβ. Νΐοηιβηβ νδαΐί &ηΐ ρίί ίοηιΐο ρΓ&βηχιι ρΜηοβί ρβΓίβοΙίνηα, ίβζ ζα]*1ά<1ά 8β ηα ηιοοί ]θ1ιο Βηνηοναοί, άΌντδοναοί, ηβρίΌηϊΙίά ύρΐηέ, ροηδναάζ
ςοίδΐίβωιι δίονβδα ηβάοβίανά 8β βοηορηοδίϊ οζηαοοναΐί \·οζάύγ ν ίαΐωδΐ
α^β. ΡθΓίβοίϊνηοδί ηα ,μδίο άοΐοζβηα ϊθδΐ ν Ιέοηίο ρϊίραάβοη : *)
1. ρΓαββ§οναηό Ιναΐ7 ρναβδβηΐίδ οάρονίάα,)! ρνοδίχηι Μιιι-αΐηγηι :
I. Κογ. XIII. 8. ^αίοβϋβηά παύσονται. — ΜΙς. XI. 23. §α£α££Ϊρ γίνεται.
— Κ. IX. 33. «βΙλ&λ (τί&ημή.**) 8ιύ. I. II. 9. ΜΙ. V. 25. — II. Τϋ.
III. 3. 8α1αιΐδ]8,ϊ φυλάξει. ΜΙ. VII. 24. £α1βϊ1ίθ ομοιώσω, δνν. VII.
26. XI. 16. — I. Κογ. IV. 5. βαΙίαΜβίρ φωτίσει. — Ε. VI. 8. ^αηίιηίρ χομιεΐται. — Κ IX. 24. βαηαβρΡ σώσει. 8ι·ν. VIII. 50. XVII. 33.
ΜΙί. VIII. 35. V. 23. I. Τΐιη. Π. 15. IV. 16. ΜΙ. IX. 21. 3. Χ. 9.
δ. Χ. 9. 13. 27. XI. 26. — £αδαίΚ<αηά δψονται. 8ι·ν. ΜΙί. V. 15. XIII.
26. XIV. 62. XVI. 7. Κ III. 6. XVII. 22. .1. XI. 40. — Κ VI. 39.
§αάηιΐ8αηά πεσοΰνταϊ. — Κοί. IV. 7. ρα^αηηβίρ γνωρίσει. 8Γν. IV.
9. — II. Κογ. Χ. 8. ηϊ 8ααί\νΐδ]£οη(1α (ουκ αΐδχυν&ήσομαί). — ΜΙ.
VIII. 7. βαίιαϊΐία θεραπεύσω 8. £α1ιαϊ1ηίρ Ιαϋ-ήσεται. δι·ν. 1,. VII. 7.
— 1ι. III. 5. XIV. 11. 8ίώηαί\ν)αάα ταπεινωθ-ήσεται. 8ΐΎ. Ιι.^ XVIII.
14. — Ι<. XIX. 44. αΐι·ραί βαϊο^&ηά ίδαφιοϋσι. — I. Κογ. XV. 22.
§α(μϋηαηά' ζωοποιηδήσονται. — Ιι. I. 31. βαβαϊπδ τέξ-η. 8ΐΎ. I. 13.
— «Γ. VIII. 21. £αάαυρηίρ άπο&ανεΐσ&ε. ΜΙ. Χ. 29. ρ,άηηδϊρ πεσεΐται.
— Ιι. I. 15. §αία11]α<1α πλησ&ήσεται. — Κ XVIII. 8. §8ΛνπΙπρ ποιήσει
*) Ούίαζημ ζηονα ί 1ιο,)ΐφη ρπιοίιη ο ίοπιΐο ρίβάιηέΐέ, τ^ηιβηον»ηγπι ^^ί
ν ροζη. **) βίΓ. 8. α 9.
**) ΚβΛ^ ίβχΐ δϊοβ Ιϋίο πιά ρΓΛβδβηΙΪΛ, &1β δηαγβίβπι ϋαάουοίιη.
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την εχδίχησιν. - 3. XVI. 8. 8»δ»1"Ρ
— Ι· Κογ. VII. 28.
ρ»8ΐ£ΐ1(1αιΐ(1 ίξονβιν. — Π. Κογ. XIII. 1. β&δΐ&ηαΐίρ ατα&ήσεται. — Ι.
XIV. 34. §&8ΐιροάίΐ άρτν&ήαεται. — I. Κογ. XV. 51. §88\ϊΐ1(Λΐη χοιμη&ηβόμε9α. — Μΐί. I. 17. ξΰ.ϊ&α)Β. ποιήσω, δΐΎ. .Γ. V. 21. XIV: 23.
— Μίτ. XIV. 58. 8&ϋιιιφ οίχοδομήσω. — II. Τ&. III. 3. §&1ιιΐ8βίρ
στηρίξει. — Μΐί. XIII. 25. 8&\νίΐ8ί&η(1α σαλεν&ήαονται. — Ρηί,ιίΓαΙηό
^οα \έί ν^Γ&ζγ ν ίβέ. οο^υηοϋνβηι ορδ&ηό: ^. XI. 26. ηί §&ά»υρηϊρ
ον μή άπο9άντ) — ΜΚ. III. 24. 25. ^ϊώ&ϊ βαοΐ&ϊ^αάβ, εάν μερισ&ϋ. —
III. 27. ηΐΙ>β.ϊ β&οίικϋρ ίάν μή δήση. — «I. III. 3. 5. ίαβαί §αΙ)&ϊι·αάα,
εάν γεννη&ϋ. 8ιύ. I. I. 35. — Μΐί. VII. 11. ρ&Ιβϊ βίώβ,Ιηΐδ ο εάν
ώφεληδ-ης. — 3. VI. 62. ]α!)£ΐΐ £&8&ί1υίρ εάν ΰεώρητε. δΐΎ. VIII.
51. I. IX. 27. I. Κογ. VIII. 10. ΜΙτ. IX. 1. XIII. 29. — I. VII.
23. ΜΙ. XI. 6. 8&βι ηϊ $;απΐ£ΐΓΖ]'ίΐ(1α δ$ εάν μή σχανδαλισ&ή. — ΜΙς.
XII 36. ηηΐβ &άΙ&®& £ω9 αν 9ω. δΓν. 1,. XX. 43. I. Κογ. XV. 25.
I. Κογ. XV. 3. ρ&ηδ §α1ηιΐδϊρ ονς ίάν δοχιμάαητε. — ΜΙς. IV. 30.
1ι>β β&ΐβίΐωιη τίνι όμοιώσωμεν. 8ιύ. Ιι. VII. 31. — ΜΙ. V. 23. ]£ΐ1)αϊ
^απιπηβΐβ ίάν μνψ&γς. — ΜΙ. Χ. 42. βαβί κ&άι·8§1ί6Ϊρ δβ
ποτίση.
— Μΐί. IV. 15 ραη κ&Ιι&Ηδ,ΐίΐηά οταν άχούσωσι. (&1β Ιιηβά 16. 162
ρ&η 1ιατΐδ]ΐΐηά δταν άχούσωσι.) — Μΐί. VIII. 36. ΐ«ιΙ)&ι βίΐδίβϊρβϊρ βϋ£
ίάν ζημιωδη. — ΜΙ. V. 19. 88.Θ1 βαίαίπρ ο§ ίάν λνα^. — 3. VIII. 31.
μ\>ή βαδίαηάΐρ ίάν μείνητε. 8ιύ. I. Τ&. III. 8. I. Τίιη. II. 15. — «I.
XII. 24. Κ. VII. 2. 3. ]ίΛαί ££ΐδ\νΠΐΐρ εάν άποδάνη.
§ 133. 2. ρΓαβίϊβοναηί, ρι-αθί,βπία ζα ρι·08ΐγ αοπδί: ΜΙ. IX. 18.
8&8\νίΐ11 ίτελεύτηαεν. διτ. IX. 24. Μΐί. V. 35. IX. 26. I. XX. 30. 31. .1.
VI. 49. XI. 14. 16. Β. XIV. 15. I. Κογ. VIII. 11. XV. 3. Π. Κογ. V. 15.
Ο. Π. 19. 21. I. ΤΙι. IV. 14. V. 10. Κοί Π. 20. — «Γ. IX. 1. βααιηϊίΐα
εΐδεν. δΓν. VI. 5. Μΐί. XVI. 4. — Μί. VIII. 33. 6&ρ1αιι1]ΐιη εφνγον.
8ι·ν. Μ1ς. V. 14. XIV. 50. 52. XVI. 8. I. VIII. 34. — I. IX. 16.
βαρίιιρϊάα ενλόγησεν. δΓν. Ε. I. 3. — Μΐί. IV. 6. ς&ραυί'δηοάα, εχανματία&η. 8γυ. V. 29. I. VIII. 6. — I. XX. 26. §£ψ£ΐ1ιαίάβι1ιιιι ίσίγησαν. — Ιι, IX. 51. βαίιιΐ^ίίΐα εστήριξε. — Ιι. IV. 9. §α1αιι1ι ήγαγεν.
— ΜΙ. VII. 24. 26. βαίπηπάα ωχοδόμησε. δΓν. Μ)ι. XII. 1. I. VII.
5. — Μΐί. II. 25. βα1α\\ϊ(1α εαοίησε (ρΓΟίί ΜΙε. III. 8. XV. 8. Ιίκνίάίΐ
ίποίει, &1β ζαδβ ί&ίέ 3. VIII. 40. Ια\νϊ<Ια ίποίησενΐ) ΜΙ VII. 22. £»Ι&τπάθάιπη ίποιήσαμεν (»1θ ί&\ι6 XXV. 40. Ιί^νϊάθίΐιιρ εποιήσατεί)
Μίτ. II. 25. ζ&ΙΆΨΪάΆ εποίησε. δνν. V. 19. V. 20. VI. 30. VII. 37. VIII.
25. IX. 13. XI. 17. XIV. 8. 9. XV. 7. 14. I. II. 48. VI. 3. VIII 39.
IX. 10. 15. 43. XVI. 8. XVII. 9. 10. XIX. 4(3. .Τ. VI. 14. VII. 21.
23. Κ. 26. Χ. 41. XI. 45. 46. XII. 16. XVIII. 35. XIX. 7. Κ. IX.
20. I. Κογ. I. 20. II. Κογ. V. 10. 21. XI. 25. XII. 21. Ε. II. 14. III.
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11. ΚΙ. IV. 14. I. Τιμ. I. 13. V. 12. - Κοί. II. Ιδ. β»ί»ι·1ικ1α εδειγμάτισεν. — ΜΙ. VII. 34. §8,8\νο§ΐ(1α ε'στέναξε — II. Κογ. II. 1. β£ΐδΙ»ιιϊ(1»
εχρινα. — Ε. I. 56. βίΐδίορ έμεινε. 8ιν. VII. 14. VIII. 44. XVII.
12. Κ. XI. 20. — «I. IX. 6. §α8ραήν έπτυσε. — ή. IX. 31. ηϊ β&δηαιι
ούχ εφ&ασε. 8γυ. ΚΙ. III. 16. — II. Κοι\ Χ. 14. β&δηϊυιηίιΐβάυηι έφ&άσαμεν (αΐβ Ιαΐϊβ I. ΤΊι. II. 17. δΐΗαππάβάιιιη έφ&άααμεν).
— I. Κογ. XV. 6. ραδαϊζίβρυη έχοιμή&ηοαν. — Μίτ. XIII. 19. ^αβίωρ
εχτισεν. 8ιύ. Κοί. III. 10. I. Τΐιη. IV. 3. — Ι* VII. 46. βαβαΐοοάα
ηλειψε (αίο Ιιηβά ρίβά (,ίαι ν. 38. Ιαΐίθ βαδ&ΐοοάα = ηλειφε). 8πτ. Ε.
IV. 18. Ε XII. 3. — Μΐι. XI. 7. £»8αί Ιχάδιαεν. 8ιν. Ε VI. 3. —
Μΐί. IX. 36. βαδαίϊάβ εστησεν. διτ. Ε. IV. 9. 48. IX. 47. I. Κογ. XII.
18. XVI. 15. Ε. I. 20. — Μίτ. I. 32. βαδα^ εδν. — II. Κογ. IX. 3.
ίαιίΓαςαδαηάίάα. έπεμψα. — Ε. IV. 20. βαηβηιιιρ ίμά&ετε. δητ. «1. VI.
45. Κοί. I. 7. II. Τΐηι. III. 14. — II. Κογ. Χ. 13. §ωιιαΙ έμέριοεν.
— 6. II. 5. 8»1ίτιηρθ(Ιιιηι εϊξαμεν. — «Γ. XII. 36. §&Γα11ι δίΐί εχρνβη.
— Ο. III. 4. βίίλνιιηηιιρ επά&ετε. — ΜΙί. III. 14. 8»\νααΓΐιΙ& έποίησεν.
8ι·ν. ΜΙ. VIII. 32. I,. I. 68. III. 19. V. 29. XIV. 16. XIX. 18. 3. IX.
6. 11. 14. XII. 2. — II. Κογ. IX. 2. ^'8§ϊά& ηρέ&ισε. — Μί. XXVI.
65. §ίΛίΐιΐδίά6<1υ.ρ ηχούσατε. 8ι·ν. Μίτ. VI. 14. XIV. 58. I* II. 20. VII.
22. IX. 7. XV. 25. .1. XIX. 8. ΚΙ IV. 9. — ΜΙί. VI. 17. §βΙιαΙ)αϊ(Ια
έχράτηαε. — Ε. I. 41. (67.) ^αίαΐΐηοάίΐ έπλήσ&η. — I,. V. 7. §αία1ΜβάΊιη επλησαν. 8ιύ. Ε VI. 13. — ΜΙί. II. 1. §&&·βΙιιιη (ηχονα&η.) —
Μ*. Χ. 20. Ε. XVIII. 21. §8,ίαδ4έΐϊ<Ιίΐ Ιφυλαξάμην. — Ε. I. 12.
(1ΐΌθηο<ίίΐ εταράχ9η. — ΜΙ. VII. 25. 27. Μίτ. IV. 4. 5. 7. 8. V. 22.
Ε. VI. 49. VIII. 5. 6. 7. 8. βαάι-αϋδ έπεσε. 8γυ. Ε XVIII. 6. Κ. XI.
22. — ΜΙί. V. 39. ££ΐ(1&ιψηο<1ίΐ άπέ&ανεν. 8Γν. Μί. VIII. 32. I,. XX.
29. 32. 3. VIII. 52. 53. 6. VII. 10. Κοί. III. 3. — I. Κογ. VII. 17.
Ε. XII. 3. βαά&ίΐίάα Ιμέρισε. — ΜΙί. VIII. 6. 19. 1. Κογ. XI. 24. βαϋπώ
εχλασε. 8γυ. I. IX. 42. — ΜΙί. VI. 17. βΗΟ&ηά εδησεν 8πτ. Ε. XVIII.
12. — Ε. I. 57. II. 7. £ίΟ)&ι· ετεχε. — II. Κογ. VIII. 9. βαυηΐβάίιΐ»
έπτώχενσε. — 3. Χ. 36. §α\νβϊΙΐ£ΐϊ^& ήγίασε. — Κοί. I. 26. II. Τΐιη.
I. 10. §αδ\νί1ίαηρϊά& εφανεροό&η. — Ιι. I. 58. βο,ηιϊΙαΜα έμεγάλυνε.
— ΜΙί. XIII. 20. £αηι&υι·8ίο!α έχολόβωσε. — ΚΙ. II. 8. §ίΛ&ιιηκΙίΐ
ίταπείνωσεν. — Ε. VIII. 47. ΜΙ. VIII. 13. ^ίΐΐιβΐΐηοάα ίά&η. — Ε
IX. 42. ββ,ΙιαΠκΙα Ιάαατο. 8ιύ. Μί. VIII. 16. ΜΙί. I. 34. III. 10. VI. 5.
IV. 40. VII. 21. —
XVII. 6. δίώαίΓΐι«<Ιίΐ εφανέρωσα. — II. Κογ. IV.
4. §£ΐ1)1ΐηάί(1α ετνφλωσε. - - ΜΙί. V. 19. ΚΙ. II. 27. βαατπΐίΐίοΐβ ήλέηοε.
— ΜΙί. XII. 4. βααϊννϊδίίοιίθό'αη εχεφαλαίωσαν. — 3. XV. 5. £0.1ίαηιιί(1α
ίγνώρισα. 8ιύ. Ε. III. .·}. Κοί. I. 8. .1. XVII. 26. Ε. II. 15. 17. — 3.
VI. 27. 8ίΐδίβϋ(1α έσφράγιοεν. — I/. XV. 15. §α!ιαίϋ(1α 8Ϊ1ϊ έχολλή&η.
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— II. Κογ. XI. 2. 8&Ήταά<)00,3, ήρμοσάμην. — Μί. VIII. 14. §£ΐ8»1υ
είδε. 8ιτ. IX. 9. XXVI. 71. Μΐί. I. 10. 16. 19. Π. 12. 14. V. 16. 38.
Κ. 8. 9. 14. XI. 20. XVI. 5. Κ I. 22. Π. 20. V. 2. 26. 27. VII. 22.
IX. 32. 36. 49. Χ. 24. XV. 20. XVI. 23. XIX. 5. 3. VI. 24. III. 32. (81ι.
IV. ο.) XI. 33. Ο. Π. 14. ΚΙ. IV. 9. — Μί. XXVII. 9. β&πΛηϊάβίΙιιη ίτιμήσαντο. — Ε. I. 8. £&ηοΜάα ίπερίβαευοεν. — Μί. IX, 22. Ι* VIII.
36. £»η&8 εβώ&η. — ΜΙί. XV. 31. β&ηαδίά» εσωβε. — Ι. VII. 44. §&ηαϋάα ίβρεξε. — Κ V. 4. §&η£ΐηρΐ(ΐ8, ίπανβατο. — Μίτ. Χ. 5. ρτηβΙίά* ?γραψε. 8νν. ΧΠ. 19. Ε. I. 63. XX. 28. I. Κογ. V. 9. 11. II. Κογ.
Π. 3. 4. 10. Ο. VI. 11. Γίίβω. 19. 21. — 3. ΧΠ. 16. ε&ω&ικίβάιιη
Ιμνήα9ηβαν. — ΜΙί. VIII. 8. ^απίβΐϊάθάιιη εφαγον. — Κ IV. 25.
ΙιιΙίηοάΒ, ίχλείσ&η. — Μί. XXVII. 66. 8»1υ1ιιιη ήσφαλίααντο. — ΜΙί.
VI. 17. §8,1ϊυ§»ϊά8 εγάμηυεν. — Μ1ς. I. 11. ρ,ΐβϋϊ&ϊάα ευδόκησα.
8Γν. I,. I. 3. ΠΙ. 22. I. Κογ. I. 21. Κοί. I. 19. I. Τ&. III. 1. — II.
Ύϊτα. ΠΙ. 11. §α1αα3ίάα Ιρρνϋατο. Βτν. II. Κογ. I. 10. Κοί. I. 3.
— 1.. νΠΙ. 47. δ&Ι&ιι^ηίάΒ, εία&ε. — Ρίΐ. IV. 11. ^αίαίβϊάα ωϋί εμα»ον. δητ. IV. 9. Π. Τίπι. III. 14. — Μί. ΧΧνΠ. 60 §&\α&ά& ε&ηχε.
8Γν. ΙΟ. VI. 29. XVI. 6. Κ I. 66. — II. Κογ. ΧΠ. 11. £&1>ω<ϋ(ΐ6άαρ ήγαγχάσατε. — Π. Κογ. VIII. 22. βίϋίαυΒίάβάυιη ίδοχιμάσαμεν. —
!Ϊ1. IV. 15. §απιαίηϊά& ίχοινώνηαεν. — Μί. XXVI. β&ιαιιηάίΐ ίμνήσ&η.
8πτ. XXVII. 63.
Ζα ρΓΟδίό ρβΓίβοίυιη ρΓ&βββοναηίί ρΓ&είβΓίίβ, ίβου ίαίο: Π. Κογ.
XI. 21. §αά&Γ8 (τολμώ). 8ιτ. I. Κογ. VI. 1. Π. Κογ. Χ. 12. — .1. ΧΠ.
40. β&οΙίηάΐάα τετνφλωχεν. — «Γ. XII. 40. XVI. 6. £&ά&ηοίάα πεπωρωχεν. — 1*. νΠΙ. 49. ς&ά&αρηοάα τε&νηχεν. — 3. ΧΠ. 27. β&άΓοΙ)ηοάβ, τετάραχται. — Π. Τίπι. IV. 7. §&ΐ&8ί&ϊά& τετήρηχα. δΐ'ν. 3.
ΧνΠ. 6. — ΜΙί. V. 29. §&1ΐ8,ΐ1ηοά& (Ιαται). — 3. V. 37. βώ&ιΐδϊάβάιφ άχηχόατε. — 3. XVI. 33. §ίΐ)ΐυ1ϊ3,ί(1& νενίχηχα. — I. Κογ. νΠ.
17. §£α&ροά& χέχληχεν. — Μί. IX. 22. ΜΙί. V. 34. Χ. 52. I. VII. 50.
VIII. 48. ΧνΠ 19. ΧνίΠ. 42. ^αηαδϊάα οέβωχε. — 3. VIII. 38. %&8β1υ εώραχα. 8ιύ. V. 37. νίΠ. 57. IX. 37. XIV. 7. 9. XV. 24. (&1β
I. Κογ. IX. 1. 8&1υ εώραχα!) — Χ XI. 11. β&δ&ίζίβρ χεχοίμηται. —
3. νΠΙ. 44. βΛΒίορ εατηχεν. 8πτ. Π. Κογ. I. 24. — I. Κογ. V. 3. ξ&δί&αίάα χεχριχα, — ΜΙί. XV. 44. ββ,δ^αΐί τεδνηχε. — Ε. I. 25. 49.
51. β&Ι&νήάα πεποίηχε. δητ. ^. ΧΠΙ. 12. XV. 24. — ΜΙί. XI. 21. §3,ραατ8ηοά& εξήρανται.
Ροάο&ηδ ΐ ρΓ&βδ@0Υ8.ηέ ίν&ητ ρΓ&βδβηίηί 8ίο]ί ζ& ρβΓίβοίιιιη ρΓ&βδβηβ: Κ. νίΠ. 38. §»ίΓ8π& πεηειομαι. 8πτ. XIV. 14. II. Κογ. V. 8.
VII. 16. (9αρρώ). Χ 1. (5. V. 10. Γϋ. Π. 24. (πέιιο&α). ΪΉ. ΠΙ. 3.
9
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II. ΤΙι. III. 4. Π. Τίω. I. 5. 12. — I. Κογ. XV. 22. ^ά&ιψηίΗΚΪ, .1.
IX. 13. ^α,ίίυΐιαηά, XV. 6. §£ψαιΐΓ8ηίρ, ^. VI. 19. δ&βαίΐυ&ηά'.
§ 1 34. 3. ρΓΒ,ββ^οναηέ ίιηρβπιϋνγ ζα Ινατν ηβδίοζβηβ" : Μί. VI. 8.
ηί βαΐβίΐίορ μή όμοιω&ήτε. — Μί. IX. 13. ΜΙτ. XIII. 28. §&ηίπιΐρ μά&ετε. — Κ XVI. 6. §3,ιηβ1βϊ γράψον (εΙθ Ιιηβά ν. 7. πιβίβί γράψον !) —
II. Τϊπι. IV. 2. ££18£ι1ς έ'λεγξον. — Ιι. XV. 19. β&ΙβΛνβί ποίησον. —
Μΐί. IX. 5. β&ν&ηΓίη&πι ποιήσωμεν.
4. ρΓ&βδδονβ,ηβ ορΜίνγ ζ& ίναΓγ ρΓΟδΙβ: ή. XI. 32. βί ^ααπηαί
ίνα ελεήβιι. δΓν. XI. 31. — II. Κογ. II. 11. βί ηί §ααί£ίηοηάίΐΗ ίνα
μή πλεονεχτη&ώμεν. — ,Γ. III. 4. £&οαΪΓ£ΐίά£ΐυ (γεννη&ηναή. — Μΐί.
IV. 22. ραΐβί ηϊ ^αοαίΓηΙίαίάίΐυ ο εάν μή φανερω&ϋ. 8ιύ. 6. IX. 17.
Ο. IV. 19. Κοί. IV. 4. — I. Κογ. XIII. 3. βϊ §3.0Γαηηΐ&ϊάαυ ίνα
χαυ&ήοωμαι. — Ε. VI. 20. βϊ ββά&ιΐΓφιι ίνα παρρηαιάΰωμαι. — 3.
XI. 37. βϊ ηί β&άίΐυρηοάβάί Ινα μή άπο»άνη. 8Γν. XI. 21. VI. 51. Κ
XX. 28. ΜΙτ. XII. 19. XV. 44. — 6. XI. 11. βί δ&άπυδβίηα ίνα πεσωσι. 8γυ. Μί. V. 29. 30. — Μΐί. IX. 41. 8&βί βαάΓβ&Ιφί δ$ αν
ποτίΰτι. — 3. VII. 32. βί ^αίαί&ηβίηίΐ ίνα «ιάσωσι (αΐβ VIII. 20. ίαίίαΐι ίπίααενΐ). — I. Τη. V. 23. β&ίαΒίαίηά&η τηρη&είη. — Μί. VIII. 36.
ϊ&ο&ί 8α§βί§£ΐίρ εάν χερδήστ]. 8ι·ν. I. Κογ. IX. 19. 20. 21. 22. — II.
Κογ. XII. 21. ίβαί δαηαυηί&ί μή ταπεινώβ^. — ΚΙ. I. 27. βί §£ΛίΐΗδι)3α
ίνα ακούσω. — Κ. IX. 23. βί βαΐί&ηηίάβά'ί ίνα γνωρίβτ) — Ιι. XIX.
15. βί βαΙίϋηηαίάβάί ίνα γνώ. 8ιύ. VIII. 17. Ιι. IX. 58. Ιν&Γ §£ΐ1»§)»ί
ποϋ κλίνη, διτ.ν. 18. — Ιι. XIX. 23. 83,1αυδίά"6(1)3Λΐ έπραξα αν — Π.
Τίηι. II. 4. βί βαΐβίΐίίΐί ίνα άρεσ-η. — II. Κογ. VII. 2. ^απιοΐ:βίιιι&. ίη
ίζ\νίδ (χωρήσατε ήμάς). — Μΐί. XIII. 20. ηί ^αηΐίΐηΓβϊάβάί εΐ μή έχολόβωαε. — I. Κογ. IV. 6. βί ^αηίηιαίρ ίνα μά&ητε. — δΓν. II. Κογ. V.
10. — ΜΙτ. V. 23. βί β&ηίδω δπω3 σω&γ. 8πτ. XIII. 20. Κ VIII. 12.
I. Κογ. V. 5. Χ. 33. I. Τη. IX. 22. — I. Κογ. IX. 22. βί £ίΐιι&φΗ
Ενα αω&ώ. δΓν. .1. XII. 47. 40. δ. XI. 14. I. Κογ. VII. 16. — ΜΙε.
XII. 13. βί βαηυΐβίη». %να άγρεναωβι. — «Γ. VIII. 56. βί §3,8β1υί ίνα
ίδ-η. δι·ν. ΜΙ. V. 16. VI. 16. 17. ΜΙε. XII. 28. Μΐί. XV. 32. Κ XIX.
ΓίΙ. I. 27. Ι. Τη. III. 10. — Μ&. XV. 56. βί βαΐαη^αίπια ίνα πιοτενσωμεν. — ΜΙτ. XVI. 1. βί δΒ,δϊΐΙϋοΛβίΙβίηα ίνα άλείψωσιν. — I* XIV.
29. οίρβ 8<ΐ8α1ίάβι1ί (&έντος). — II. Τη. III. 6. βί ςαβίίίΐίάαϊΐ) (βτέλλεσ9αι). — I. Κογ. VII. 11. ^οαί βαδίίίΐίάηαί εάν χωρισ&α. — Ε. II. 15.
βί βίΐδΐίορί ίνα χτίβ-η. — II. Κογ. VII. 9. βί §αδΙβί^£ΐϊη<1απ ίνα ζψ
μιω&ήτε. — Μΐί. III. 12. βί 8α3\νϊ1ίΐιηρίά,6(ΐ6ίηα ίνα φανερόν ποιήσωσι.
— .1. XI. 32. ηί ρ&υΐι £αδ^ιιΜ ουκ αν απέθανε. — I. Τϊπι. I. 20.
βί ρ,ΐαΐζ^ίηάαη Ινα καιδεν9ώσι. — <Γ. VII. 23. βί ηί £αί8,η·αίάαη ίνα
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μη λν9τί· — ί· XII. 18. θί βίΐΙίίΛνίίΙβάί (αυτόν χεχοιηχέναι), 8ιύ. Ι.
XIX. 48. Π. Κογ. IX. 10. — Π. Τιω. Π. 10. οΐ 8»Ιϋοηα ίνα τνχωσι.
— Π. Κογ. Χ. Π. 2. βϊ ςαϋταα&υ (τό δαρρήσαι). 8ι·ν. Χ. 7. — I. Τΐι.
ΙΠ. 2. βϊ β&ΙιΠδΙβ,ΐ («? «> *η?ρΦ»)· 8γυ. Π. ΤΗ. II. 17. — Μίτ. Χ.
48. βϊ β&ρ&ΐΐίΐϊίΐβάϊ ίνα σιωπήσω. — Μί. VI. 5. βϊ £&ιιιΐΗ&ΐΐκΙ&ιι οπως
άν φανώσι. 8Γν. «I. XII. 40. — Ιι. IX. 33. ςα^νίίπν^αΐιηα χοιήσωμεν.
— I. Ύ\χ. V. 23. £ίΐ\νβΠΐίΐί άγιάσαι. 8γυ. Ε. V. 26. — I. XVIII. 7.
ηΐιι β8,\νή1ί&ΐ οι μη ποιήσει;
§ 135. 5. ρι·αβββονίΐη6 ίηβηϊϋνγ ζα ρΓΟδΙό ίναιγ αοηδίΐοΐίό : ,Γ.
III. 4. βίώίΐίΓαη γεννηΟηναι. — Ιι. I. 79. βαοαΐιΊι^αη Ιχιφαναι. 8ι·ν. II.
Κογ. VII. 12. II. Κογ. Χ. 2. βίκίαπι-βαη τολμησαι. δπτ. ΓΗ. I. 14. — .1.
XII. 33. βίΐά&αρη&η (άχο9νήσχειν).*) — Ιι. XVI. 17. βαάπηβαη χεσεΐν.
— 3. VII. 30. Χ. 39. Π. Κογ. XI. 32. β&ίαΐΐίΐη χιάσαι (αΐβ .Γ. VII. 44.
Ιαΐίθ' ίαίιαη χιάσαι !) — ΜΙ. VIII. 21. βαβίΐιαη &άψαι (αΐβ Ιιηβά ν 22.
\αί6 βΐΐααη ΰάψαι.') — ΜΙς. III. 21. βηΜβαη χρατήσαι. — ΜΙ. VIII.
2. Μ1ς. I. 40. Ιι. V. 12. ^αΐιπαη,ίαη χα&αρίσαι. — ΜΙς. IX. 3. β&ΐυβίΐί&η
λευχαναι. — Κοί. I. 27. §{Η{αηη]αη γνωρίααι. — Μί. VII. 24. ςαίαιιξαμη λα&εϊν. — Ιι. VIII. 43. β&ΐβϋπηοη 9εραχεν&ηναι. δ. VIII.
8. βαΐβϋωη άρέσαι. — II. Κογ. V. 9. τναίΐα βαΐβϋί&η (ενάρεστοι
είναι.) — Μϊ. VII. 15. 18. @α.ιχιβ.ΐ^α.η κοινώααι. — Ιι. I. 72.
8&πιιιη&η μνησ&ήναι. 8γυ. I. Κογ. XV. 2. — ΜΚ. VIII. 35. βαηαβ,μη αώσαι. 8γυ. Ε. IV. 18. VI. 9. XVII. 33. I. Κογ. I. 21.
— I. Κογ. XV. 50. §αηίπΐ8.η χληρονομησαι. — ΜΙ*. Χ. 26. Κ
XVIII. 26. I. Τίω. Π. 4. β&ηϊβαη σωϋήναι. — I. Ί\χ. ΙΠ. 12. ε&ηοΐιηαη (χερισαενσαι). — Κ IX. 9. XVII. 22. XIX. 3. ,Γ. III. 3. XII. 21.
I. ΊΊι. ΠΙ. 6. II. Τιω. I. 4. βαΒ&ϊΙυαη Ιδεΐν. — II. Τΐι. II. 4. βαδϊΐαη
χαδίσαι. — Μί. VIII. 4. 88,8ορ]αη χορτάσαι. — Ε. XVI. 22. XX 36.
I. XIX. 7. ΓΗ. I. 21. ςαδννΠΙ&η αχοδανεϊν. — Ε. III. 16. βαδ^ίηρη&η
χραταιω&ήναι. — Μΐί. ΙΠ. 26. 8&8ΐίΐηα!α.η στα&ηναι (»1β Ιιηβά ρϊβά
ίίηι ν. 24. 25. ί&Ίιέ Βί&ηά&α βταδήναι). — ή. XIV. 4. ^αδίορ&η ατησαι.
— «Γ. Χ. 35. β&ΙαΪΓαη λν&ηναι. —
V. 4. ^αία^αη δαμάσαι.
— ΜΙ. V. 36. Μΐί. VI. 5. 1. V. 34. ,Γ. XI. 37. βαΐαφη χοιησαι (αΐβ
&. V. 3. Ι&ϊέ (Αφή χοιησαι!) 8γτ. Π. Κογ. XI. 5. Κ XVII. 25.
8&ριι1»η χαδεΐν. — Κ. XV. 8. ^αΐυΐςίαη βεβαιώσαι. — Ιι. VI. 48.
ξ&νι&^&α σαίενσαι. — ΜΙς. IX. 45. £α\\Γ3,ΪΓρ8,η βληδηναι.**)
*) Ρίββ ϊβο. ϊηί. ρΓ»β8. οοηΐεχί ιιΐι&ζι^θ ηα
ρβιίβοϋνη^.
**) νδΐίίί όάίί ΐδοΐιίο ίηήηϊΐϊνΰ ρβι·ίβοΙίνη^ο1ι ηζβηα ^81 δίονβδγ ρΓ&βΙβπΙορπιβδβηΐηίηαί; ίβ νβαβ: ζ Ιοίιο ηβίζβ νγγοζον&Ιί ζάάη^οΐι άάβίεάΐεύ ηβοι)7^β^ηΫ^11,
(1ο1ΐΒζι\)β 3ρΓίίνηέ 8ΐΓβϋ1)βΓβ 1. ο. βίΓ. 107. α ηάβΐ.
9*
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§ 136. 6. ΡΓ&ββ^οναηά ραιΊϊοίρϊα ρΓαβδβηί,ίβ ζα ρΓΟδΙό αοπδΜοΙίβ'
Ινατν: ΜΙ. XXVII. 2. Μίτ. XV. 1. £αοίιΐ(1ίΐη<Ιη.η8 δήσαντες. — Κοί. Π.
15. βα^ίαυί^αηάβ θριαμβεναας. — Μίτ. IX. 22. βαβίβίρ,ϊ&ηάδ πηδϊδ σπλαγχνιαθείς. — Κ. VII. 6. ^αάαιιρηαηάαηβ αποθανόντες. — Ι* VIII. 14.
8»(ΐΓί«8αηι1ο πεσόν. δΓν. «Γ. XII. 24. — ΜΚ. XV. 36. β&ίιιΐΐ,ίαηάδ γεμίσας.
— Ιι. IX. 25. ςαςθίςαικίβ *ερδήσας. — 1ι. Χ. 11. §£ΐ1ΐ3,Ληαηάαπ χολλψ
θέντα. — ΜΙ. IX. 12. βίΐ1ΐ3,ιΐ8]£ΐη<ΐ8 άχονσας. 8ιύ. VIII. 10. XI. 2. XXVII.
47. ΜΙε. Π. 17. III. 8. V. 27. 36. VI. 16. 29. VII. 25. Χ. 41. 47. ΧΠ.
28. XIV. 11. XV. 35. Ιι. Π. 18. VII. 3. 9. VIII. 14. 15. 50. VII. 29.
XIV. 15. XVIII. 22. 23. 26. 36. XX. 16. .1. VI. 45. 60. XI. 4.
XII. 12. 29. Ε. I. 13. 15. (αΐβ Κ VIII. 21. \Λ6 βίΛαιΐδί&ιιάίΐηδ άχονοντες ν. ηίζβ). — Ε. V. 26. βα1ΐΓ£ίϊη,)ίΐηάδ χαθαρίσας. — Μΐι. VI.
22. ξβίβϊΐεαικίβΐιι (αρεσάσης.) — Π. Τίω. I. 10. §&1ια1ιΙ)£ΐη(ϋηδ φωτίσαντος. — ΜΙ. VI. 6. β&1ιι1ίαη<1δ χλείσας. — Κ I. 54. βωαυη&ηάβ
(μνησθηναι). δΓν. I. Κογ. XI. 2. II. Τίω. I. 4. — ΜΙς. Χ. 22. β&ηίρηαηάδ ατνγνάσας. — ΜΙ. VIII. 18. β&δ&ΠυατκΙδ Ιδών. δΓν. VIII. 33.
IX. 2. 8. 22. 23. 36. XXVII. 3. 54. Μΐί. II. 5. 16. V. 6. VII 2.
VIII. 33. IX. 15. 20. 25. Χ. 14. XI. 13. XII. 15. 28. 34. XIV. 67.
69. XV. 39. — I. I. 12. 29. II. 17. 48. V. 12. 20. VII. 13. 39. VIII.
28. 34. 36. 47. 53. IX. 47. 54. XIV. 29. XVIII. 15. 24. 43. XIX. 7.
41. XX. 13. 14. 3. VI. 14. XI. 31. 32. Ο. II. 7. ΪΪ1. II. 28. — I.
Τίω. I. 12. ρ,δβ,ί,ί&ηάδ δεμένος. — Κ V. 3. β&δϊί&ηάβ χαθίοας. διν.
XIV. 28. 31. XVI. — 6. Ε. ΠΙ. 9. §&8^&ηάίη χτίσαντι. — Κ IV. 35.
8&6ΐίίφ]Β.η<ΐ8 (βλάψαν). — Ι* IX. 25. 8»8ΐβϊρ38.ηά8 ζημιωθείς. — I. Κογ.
XV. 18. δ&Βίβρ&ηά&ηβ χοιμηθέντες. δΓν. XV. 20. — ΜΙί. Χ. 49. %&δί&ηάαηάδ ατάς. δΓν. I,. XVIII. 40. (&\β ίέί I. XIX. 8. δΐ&ηάαηάδ
σταθείς !) — II. Κογ. V. 15. £αδ\νΠΐ&ΐι<ϋη άποθανόντι. — Μϊ. IX. 11.
βαιι^&ηάαηβ Ιδόντες. δΓν. Κ V. 8. XVII. 14. 15. — Μ*. XV. 29.
ο δα 8&ΐ£ΐη·£ΐη<1δ ρο αΐΐι }3,1ι ξαΐΐπιηαηάδ ρο ονά ό χαταλνων τον ναόν
χαϊ οίχοδομων *) — ΜΙί. VIII. 7. ββ,ρϊιιί^ίΐηιΐδ ενλογήαας. — ΜΙί. V.
26. £ίφιιΐ3,η<Ιβί παθοναα. — «Γ. XII. 37. ΐπιπια βαΐαϋ,ί&ιιάίη αντον πεποιηχότος. — II. Κογ. II. 3. ρ,ίχαυ&ικίδ πεποιθώς. δι·ν. V. 6. Γϋ. I. 14.
Γίΐβπι. 21. — Ιι. IV. 35. §α\ναΪΓραη(Ιδ $/ψαν. — I, VII. 44. 8&\ν&η<1ί&ηάδ δϋτ στραφείς, 8τν. IX. 55. XIV. 25. XX. 12.
§ 137. 7. ΡΓ&βββοναηό ρατίϊοίρίιιπι ρΓαβίβπί,ί ζ& ά6^ ρβΓίβοΙϊνη^ :**)
I. Κογ. VII. 25. ^α&πηη,ϊρδ ήλεημένος. δΓν. I. Τίω. I. 13. — II. Κογ.
XI. 6. ρΜίΓΜίάοΐ φανερωθέντες. — 3. VIII. 41. ηί δί)'ιπιι ^αοίΐϋΓ&ηβϊ
*) Αδ ίβοΐτ^ ΙβχΙ πιά ρΓΛβΒβηΙηί Ινβτγ, βοανίβίοδί ιι1ιαζιι]β η* (163 βηάοιιοί.
**) Τν»Γ7 3β βίον. ν&ΐι·ρ&η ορβαηέ ηβ^οιι αγβάβηγ, ροηέν&άί ηίο ηβ(1ο1ί8ζυ)ί.
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ού γιγιννημβΟα. 8ι·ν. IX. 32. XVI. 21. ΧνίΠ. 37. Κ. IX. 11. &. IV.
23. 29. Ια. II. 11. — ΜΙί. V. 4. §ίΟ)ΐιηά9,Η8 Λναβ (δεδεσϊαί). 8Γν. XI. 2.
4. XV. 7. Κ XIX. 30. .Γ. XI. 44. XVIII. 24. Κ. VII. 2. I. Κογ. VII.
27. Κοί. IV. 3. II. Τίπι. Π. 9. — ΜΙί. V. 4. βΐΒ&πι&ιη §8,1)ΐΐ££ΐηίΐίπι
(πεδαις). — ΓΠ. ΠΙ. 12. §ίΐ<1οπιίρ8 8ηαα τετελείωμαι. — ΜΙί. XV. 46.
ξίΜΙιΏϋαη λελατομημενον. — II. Τίπι. II. 26. ^αίαίιαηαί (η&β&ηάα)
εξωγρημενοι. — I. I 1. §Λίυ1ΐ3ΛνβΪ8Ϊάθ118 (πεπληροφορημενων). — Ιι.
I. 52. βαηη&ϊγνίάίΐηδ (ταπεινούς). — Κ IV. 27. £ίΐηι·ίΐΐηίά8 τναβ εχα&αρίβ&η. — Μί. Χ. 26. §αηυ1ϊρ χεχαλνμμενον. διτ. I. Κογ. XI. 4.
II. Κογ. IV. 3. — Ο. IV. 9. §&1ιαηηαϊά&ί γνωβ&εντες. — £ XIV. 18.
Ε&ΙηΐΒαηδ δόκιμος, δπτ. II. Κογ. ΧΠΙ. 5. 6. 7. II. Τίπι. II. 15. Τίί. I.
16. — 3. III. 24. §αΐΗ,§φ8 λναβ ην βεβλημίνος. Βτν. 1,. II. 12. — I. Κογ.
1. 24. ρ&ίπι ρΐ&ροάίίπι τοΐς χλ,ψοΐς. 8γυ. VII. 21. — I. Κογ. VII.
27. §&1»ιΐ8ίρ8 Ϊ8 λελυσαι. §Γν. Κ I. 74. — 6. XIV. 18: \ν&ϋ» §3ΜΙϊ&ίρ ενάρεστος. δπτ. XII. 1. 2. Ε. V. 10. Κοί. III. 20. — Ι. VIII.
2. §α1βί1ϊίηοάθ8 τε&εραπενμεναι. — II. Τίπι. II. 21. 8&πΐ8,η\νΐρ η'τοιμαβμενον— ΜΙ. IX. 10. ^α,πίθΐϊρ 181 γεγραηται. δπτ. ΜΙί. I. 2. VII.
6. XI. 12. 13. XI. 17. Κ II. 23. III. 4. IV. 4. 8. 10. 17. VII. 27. Χ.
20. 26. XIX. 46. Ι. VI. 31. 45. VIII. 17. Χ. 34. XII. 14. 16. XV.
25. Κ. VIII. 36. IX. 13. 33. Χ. 15. XI. 26. XII. 19. XIV. 11. XV.
9. I. Κογ. I. 19. IV. 6. Κ. 9. XIV. 21. XV. 54. II. Κογ. IV. 13. VIII.
15. IX. 9. &. IV. 22. 27. — ΜΙ. VIII. 17. ραΐΛ β&ηιβίίάο τό ρη&έν.
8Γν. ΜΙί. ΧΠ. 10. (ή γραφή) XV. 28. Κ XVIII. 31. XX. 17. (τό
γεγραμμενον) — (ή γραφή·) 3. Χ. 35. ΧΙΠ. 18. XVII. 12. 6. Χ. 11.
IX. 17. (τ. IV. 30. — Ε. Π. 5. 8. §Λΐΐίΐ8Ϊ(ΐΕΪ αεαωαμένοι. — I. Κογ.
XV. 4. §8,η&^π8ί,Γορ8 \ν&8 ίτάφη. — ΓΠ. IV. 11. §£ΐηοηΐρ8 τνίβαιι
(αυτάρκης είναι). — Μ1ς. XII. 4. §αη»ϊίϊά£ΐιι» ήτιμωμίνον. — Ιι. V.
17. §3,ς[υηΐ3.ηαΐ εληλυ&ότες. — I. Κογ. IV. 4. β&Γ&ίηΙϊρβ ίπι δεδιχαίωμαι.
— ΜΙ. Χ. 30. βηταραηα ήρι&μημε'ναι. — Κ IX. 31. ρ&ί βαδ&ϋυ&ιίΕΐΐδ οί
όφ&έντες. δπτ. I. Κογ. XV. 6. Κοί. I. 15. 16. I. Τίπι. I. 17. — Ε. VII. 8.
ίπι §ίΐ8αϋά8 είμι τασσόμενος.*) δΓν. Κ. XIII. 1. Ε. I. 11. ΕίΙ. I. 16. 1. ΤΙ.
ΠΙ. 3. I. Τίπι. II. 7. II. Τίπι. I. 11. — Ε. IV. 30. §α8ί§1ί<1αΐ 8»ιιρ
ίσφραγίσ9ητε. — Ε. II. 10. §&8ΐί&ραιΐ8,ί χτισ&έντες. 8ΐΎ. Ε. IV. 24.
Κοί. I. 16. — ΕΉ. III. 8. βαβίβΐρίρδ ίπι εζημιώ9ην. — ΜΙί. XIV. 15.
ρδίΓβΛνίρ εβτρωμένον. — ΜΙ. VII. 25. 8&8ΐι1ίρ \ναδ τε&εμελίωτο. —
8ιύ. Ιλ. VI. 48. Ε. ΙΠ. 18. — Κοί. IV. 6. §αβιιρορ ήρτνμενος. — 3.
XII. 16. §&8\νβΓίΐΐρ8 τναβ εδοξάσ&η. — Κ II. 26. βΛίαϊηαη χεχρηματισμένον. 8γυ. Ιι. XVIII. 14. — I. Τϊιη. IV. 2. §α<;αηάΐ(1& (χεχαντηριασ*) ΡίβΒ ΓβΟ. ρΛΓί. ρΓΟββ. <^ 3β8ί ρβΓίβΟίϊνη^.
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μένων). — Μ4. XXVII. βίΐΙ&Γΐιϊά&ηα (επίσημον). — Μίτ. III. 1. β£ΐραιίΓδίΐηίΐ εξηραμμένην. — I. Κογ. VII. 15. ηϊβΐ §3,ρί\?£ΐΐ<1δ ον δεδούλωται. — Κοί. I. 23. £ίψ\ν8.δϋά&ϊ τεθεμελιωμένοι. — II. Κογ. VIII.
19. §&1β\νί])8 χειροτονηθείς. — Ιι. IV. 29. §αί,ίηΐΓί(Ια ναβ ωχοδόμητο.
— Ο. II. 7. £&ΐΓ8,ιΐ8ΐάα \ν&8 ηιίδ πεπίστενμαι. 8νν. I. Τΐιτι. I. II. II.
Τϊηι. ΠΙ. 14. ΤίΙ. I. 3. — II. Κογ. I. 6. ννβηδ ^ηΐςίάα ή ελπις βε
βαία. 8ιύ. Κοί. I. 23. — Ι. Χ. 22. 23. £ίΐ\ν3,η(1ίρ8 στραφείς. — ΜΚ.
V. 15. δ&λναβίάαηα Ιματισμένον. 8ι*ν. Ιι. VII. 25. VIII. 35. — Ε. III.
18. £&\\Γ8ΐΐΓΐιί,ίΐΐ ίρριζωμένοι. — I. Κοι\ VII. 14. £<α\νβΠιαϊ<Ιδ ϊδΐ ήγίασται
(&1β Ι&πΐϊόζ Ιαΐίό \νβΐ1ι&ί(ΐ3. ϊδΐ ήγίασταιΐ). — Ι. VI. 38. §&\νΐ8&ιΐίΐ
σεσαλενμενον.
§ 138. ΡγοΙϊ Ιβπιΐ,ο νβίπιΐ οβίηγπι άοΜ&άύιιι ρβι-ίβοΐΐνηό ωοοί ρΓ»ββχυ £8- ηβπΐίίΐο ^βΙ ρίίραάα, Ματέ ^ί νίοβ ιηόηβ ηβροοίιγοηβ οάρίν^ί.
Ζβ)ΐηέη»]8ου Ιο: 1. ρι·&6β§ονΓηίί ρΓΒβδβηΙία ρΐαΐηοβίϊ ηβΐιυάουοί : *) II.
Τίηι. II. 23. ££ΐ!)αίι·αη<1 δαίφδ (ζρ1οζσ]ί !) γεννώσι μάχας. — I. Κογ.
V. 6. ΙθϊΙϋ ββίδΐϊδ αΐΐαηίΐ (1»Ϊ8 §α1)βΪ8ΐ,βϊρ μικρά ζύμη δλον το φύραμα
ζνμοΐ. — Ιι. XIX. 8. βαιΙαι^Λ δίδωμι. — ΜΚ. IX. 47. Ηίαρα ηί ξ&άαιφηίρ αχώληξ ον τελεντα. δΓν. Κ. VIII. 36. — Μίτ. VII. 23. ζ&ξ&χη&\ηΪΆΤΐά χοινοΐ. — ΜΙί. Χ. 23. ρ&ϊ ίαϊΗο £ίύΐίΐθίΐηο! (οί τά χρήματα
έχοντες). — ΜΙί. VIII. 18. αυδοη» Ιιαο&ηΛίΐηδ ηϊ £ίΐ!ΐ8,ιΐ86Ϊρ ατα έχον
τες ούχ άχούετε. δΐΎ. ΜΙ. Χ. 27. XI. 4. 5. Ι. VII. 22. Χ. 24. II. Κογ.
XII. 6. — Κ. IX. 18. ρ&ηβί Λνΐΐΐ αππαϊρ, ίρ ραηβί \πϋ £ίώίΐΓάβϊρ ον
θέλει έλεεΐ, δν
θέλει αχληρύνει. — Ιι. VII. 22. ρπιί,δίΠΙβί §ιι!ιι·»ίηλεπροί καθαρίζονται. 8ι·ν. .Γ. XV. 2. ΜΙί. VII. 19. — ί. XV. 6.
ΐη ίοη §αΙας]αηά ίί? πνρ βάλλονσι. — Π. Κογ. I. 10. ^αίαιίδβίρ
ρνεται. — II. Κογ. XII. 10. ΠΗ8 ^ίΐΐθίΐίίηρ ενδοχώ. — Π. Κογ. III.
18. ίη^αΐβϊΐίοηάίΐ μεταμορφούμεθα. — Ο. V. 6. 8ίΐπΐίΐ§ Ισχύει. — ΜΙί.
VII. 20. ξαιηαΐηβϊρ χοινοΐ. — ΜΙί. IV. 17. §8,πιαΓΖ]£ΐη(1ίΐ σκανδαλίζον
ται. 8γτ. ^. VI. 61. I. Κογ. VIII. 13. — I. Κογ. XV. 2. §3ΐπ8ΐρ σώζεσθε. — II. Κογ. III. 6. §£ΐ(μΐφρ ζωοποιεΐ. — «Γ. XIII. 46. §38ίΐ1ίίρ
Ελέγχει. — I. VIII. 16. §ίΐ8ίΐΙ)ίρ τίθησιν. — .1. IX. 17. βίΐ8^βΪΓ)8(1ίΐ
ερμηνεύεται. — I. Κογ. XI. 30. βαδίβρηικί χοιμώνται. — ΜΙ. XI. 4.
β»δαϊ1οΐ{) βλέπετε. δΓν. ΜΙί. VIII. 18. 24. I. VII. 44. .1. IX. 41. Χ. 12.
XI. 9. Κ. VII. 23. II. Κογ. VII. 8. XII. 6. ΓΠ. I. 30. — I. XVIII.
12. £<αδΐ8,1(1ίΐ χτώμαι. — ΜΙί. IX. 18. £ίΐδ1ίΐιπ·1ίηίρ ξηραίνεται. — ΜΙί.
IX. 44. 46. πιαρα ηί βίΐδ^νϋΐίρ ό σχοίληξ ον τελεντα. δΓν. I. Κογ.
XV. 32. — Π.
III. 14. 8&<αΛ]μρ σημειοΰσθε. — ΜΙί. IV. 32.
*) Νδίαει-ά ονββιη ^οπ ν Ββηίοηοίοΐι βπιγδία οΐιβοηέΐιο, ν ,ί&ΐτ^οΐι ϊ τβ βίον&ηόίηέ ρβιίβϋίϊνηό Ιναιγ ^οη ταοίαγί
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βαίαημρ ηοΐίΐ. 8ιύ. Μι. VII. 17. 1^. IX. 2ο. — Κ VI. 41. £ίπιηιβΪ8
βλέπεις. — ΜΙς. IX. 18. §α\ναϊι·ρΐρ ρήσσει. — I. Τίιη. IV. 5. ^αλνβίΐιαά.α
αγιάζεται. 8γτ. I. Κογ. Χ. 16. — Ία. VIII. 14. ηΐ §α\\τΪ8Γ[αηά ον τελεαφοροϋσι. — ΡΓαοίβπΙορΓαβδ.: ΜΙ. Χ. 25. .1. XIV. 8. II. Κογ. II. 6. XII.
9. §αηαη άρχει. — ΜΙί. VIII. 18. ηί ςαπιιιηιιρ ον μνημονεύετε. — «I.
VIII. 37. ξ&χαοί χωρεί.
2. ΡΓαθίΐ§οναηα ρι·αβΐ6ΐ·ΐΙα ζα ΐπφβΓίβοΙα : Ι<. I. 02. £αηαη<1\νΐάθάιιη ενενενον. — ΜΙί. XII. 32. §αάαυΓ8ΐα ίτόλμα. 8γυ. Κ XX. 40.
— Κ IX. 11. ^αηαΐΐΐάα Ιατο. 8Γν. ΜΙί. VI. 13. — ΜΙε. IV. 37. 8\να8\νβ Οά βαίηΐΐηοάα ώστε αντό γεμίζεσ&αι (ηαρίήοναΐα 86 ΙοίΙ) —
ΜΙί. XI. 14. ρ:8.1ιαα8ί(1β(1ιιη ήχονον. 8τγ. I,. XVI. 14. — ΜΙί. Π. 2.
8\ναδ\νβ ηΐ §απιοδΙ;βάυη ώστε μηχέτι χωρεΐν. — Ιι. VI. 19. £αηαδΐ(1α
Ιάτο. — Μΐί. VI. 56 £αηβδυη έαώζοντο. — ΜΙί. III. 11. ^αδβίουη
(Ι&εώρει). 8πτ. ^. VI. 2. I,. Χ. 18. — Ε. VII. 38. «αβαΐβοί!» ΐίλειφε.
8γ\'. ΜΙί. VI. 13. — Ν. V. 16. ρηιη-ρ ηϊ βαδΙαίδίαΜ (αηΐζ ^ιηβ βΙϊιιροναναΐΐ Γοΐί Βγ.) ΜΙί. VI. 20. .1. VI. 2. β»1»νΐά& ίαοίει. δπτ. ΜΙί.
ΠΙ. 6. — Ιι. VIII. 27. £η\ναδ εμενεν.
§ 139. 3. ΡιαβΠ8οναηβ ορίαΐ. (α ΐηιρβΓ.) ζα ίν&Γγ ρι-οδίό <1έ)β (χναΙέηο: I. Τη. IV. 1. βΐ ςααπίίαϊρ ίνα περισσενητε. — ΜΙ. XI. 15. 8·*ΐθί
ηαϋαΐ αιΐ8οη£ΐ ηαηδ]αη<1οηα, βαηαι^αΐ " Ηαν ®Γα άχονειν, άχονέτω
(άοΒί^οηβ.) !) 8ιύ. ΜΙί. IV. 9. 23. VII. 16. I,. VIII. 8. — Ε. XII. 21. ηΐ
βα^υΐίαΐζαη αΐί £αμυ1ίαΐ8 μή νιχώ αλλά νίχα. — I. Κογ. XI. 28. ραΐίΐυβαΐ
δοχιμαζετω. 8γυ. I. Τΐιη. III. 10. I. Τΐηι. II. 11. £α1αΪΒ]αΐ δΐΐί μανδανέτω. 8ι-ν. V. 4. — Ο. VI. 6. £αιηαΐη{αΐ χοινωνείτω. — (ί. II. 10.
βΐ ^απιυηβΐιηα ίνα μνημονενωμεν. 8ιν. .1. XV. 20. XVI. 4. Κ XVII.
32. Ε. Π. 11. Κοί. IV. 19. II. Τΐηι. II. 8. — Ε. VIII. 10. βΐ βαΐΐναηάαηδ ηΐ ^αδ&ΐΚ-Λΐηα ίνα βλέποντες μή βλέπωσι (αΙ)γ ραΐϊίοβ ηοδραΐίοναΐΐ !). — ΜΙί. IV. 39. ^αδίανναΐ σιώπα. — I. Κογ. VII. 24. βαβίίΐηάαΐ
μενέτω. — I. Τΐηι. V. 20. ΤΐΙ. I. 13. §αδα!ί έλεγχε.
4. ΡΓΗθή^οναηέ ΐηίίηΐΐΐνγ ζα άέ] 1ι·να1^: 1«. IX. 1· 2. βαηαΐΐϊαη
δεραπενειν, Ιάσ&αι. — ΜΙ. VII. 37. <;α1αυ]ΐρ §αηαη8]αη ποιεϊ άχονεΐν
(ρπρυζη]β (Ιοδί^οηηΐΐ !) — Κ. XII. 2. <*α1ίΐυ8αη δοχιμάζειν. — I. Τίιη.
II. 11. £α1αΐδ^η διδάσχειν. — I. ΤΗ. IV. 1. βαΐβΐΐίαη άρέσχειν. — II.
Τη. III. 7. 9. §α1βΐ1ίοη μιμεΐσ9αι. — Τϋ. I. 9. ρ,δαΐίαη ίλέγχειν. —
I. Τη. IV. 4. £ίΐδΐ8,1(1αη χτάσ&αι. — ΜΙ. VII. 18. αΐίταηα £αί*ιη)αη
χαρπονς ποιεΐν.
5. ΡΓαβπ§οναηά ρ.ΐΓΐϊοΐρ. ρΐ'αβδθηΐΐδ ζα άδ] ίπταΐγ: II. Κογ. II.
14. βαοαΪΓηΙ]αηίϋη ψανερονντι. — Κ XIV. 35. δαβΐ Ιιαβαΐ αιΐδοηα
βαηαηβίαηάοηα (άθ8ΐγοηα]ίοί) 8&1ιαιΐδ]αΐ ο εχων ωτα άχούειν άχονέτω.
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8ιύ. Κ νΠΙ. 10.*) Κ XIX. 11. XX. 45. — Ε. V. 10. ^αΙπηΒ&ηιΙ&ηβ
δοχιμάζοντες. — Κ. XII. 13. §8ΐ»ί8ΐ)'ίΐηάαη8 διώχοντες. — I. ΤΗ. II.
15. ηϊ §8,ΐ6ΐ1ίαη<ΐ8,η8 μή άρέαχοντων. — Μΐί. VII. 18. 1)8,13. §»πι»ϊηίαηάο τά χοινοΰντα. δπτ. Κ. XII. 13. I. Κοι\ Χ. 18. — I. Κογ. I.
18. II. Κογ. II. 15. §»ηί88,η(1»ιη σωξομενοις. — I. Τϊπι. VI. 13. §&ςϊ^αηάίηβ ξωοχοιονντος. — Κ. Χ. 20. §&3θ]φη(ΐ9,ιη ζητονβιν. —
ΜΙς. ΧΠ. 20. §3,8\η1ΐ8.η<ΐ8 άπο&νήαχων. διτ. I. Κογ. XV. 31. II. Κογ.
VI. 9. — II. Κογ. Χ. 5. βίΐΙαΐΓαηάαηΒ χα&αιρονντες. — Ο. IV. 16.
§αΙβϊ!ι»η(ΐ8 (άλη&ενων). — II. ΤΊι. I. 6. §α{»Γθΐ1ι&ηάίΐιη &λιβοϋσιν. —
Π. Κογ. I. 21. ^α^'νν&δ^αηά.δ βέβαιων.
5. ΡΓ&ββ^ον&ηίί ρατΐϊο. ρΓαβίβι·. ζα άέ] ΙΓναΙ/: I. Κογ. XI. 24.
ραΐα §α!)ηι1ί&ηο το χλώμενον. — Π. Κογ. IV. 8. §»αβ§\νί(Ϊ£ΐϊ ατενοχωρονμενοι. — Μί. VI. 30. §&1&§ϊρ βαΐλόμενον. 8ΐΎ.
XV. 47. —
II. Κογ. IV. 18 (2 Χ) ρο §&88.ίΚ'8,ηοη& τά βλεπόμενα, ρο υη§α88.ΠυΕηοη» τά μή βλεπόμενα. — Ι*. III. 19. β£ΐ8£ΐ1ί8,η8 ίλεγχόμενος. — Κοί.
I. 11. §»8\ηηρίά&ί δνναμονμενοι. — II. ΤΊι. I. 7. ρρΓ&ϊΙΐίΐη&ίιη θλίβομένοις. — I. Κογ. XVI. 13. §αρ\τ&8ϋάαί δΐ)8.ίρ χραταιονα&ε.
Νίΐ άνοα ιηίβίβοΐι άοΐωηοβ ί Ιν&Γγ ορβαηέ βίονβδβηι ντ&ΪΓρ&η, }β2
οογέβίηέ χα& 8πιγ8ΐ ϊη§Γβ88Ϊνη^, νγί&ά^ί ά&| ίΓναΙ^ (ονδβιη ίηοΐιοίΐίϊνη^): Μί. VIII. 24. δν«.8\?θ ρ»1» δίπρ £α1ιιι1ίρ ^αϊΐ'ραη ώστε το
πλοΐον χαλνπτεα&αι. — Μΐί. VI. 3. §αιιια.ΓζκΙαί νβιίΓριιη εΌχανδαλίξοντο. **)
§ 140. Π. ^ο ρΓ&ββχ ηοπηηαΐη/ §&- Ιοί&όέ ζΐιιΐδία δβ νγβίτγΐά
& δΐοβ νβ νδβοΐι ρΐ&ΐηοδίβοΐι, ΙίίβΓέ να& νβ βάπιζβηί βίονθβηβπι. Ζηαέί
Ιοίϋ :
1. ν^δΐβάβΐί ροΐιγίϊΐι 8θΐΐ8ίίβάηέ1ιο : Μί. VI. 2. ϊη ^β,ςαπιρΐπι
]8ΐι ϊη ξ&Γΐιηδΐΐιι ίν ταΐς σνναγωγαΐς χαί ίν τάΐς ρνμαις. 8πτ. V.
22. IX. 35. Κ IV. 15. «Γ. XVI. 2. XVIII. 20. II. Τι. II. 1. — Μί.
XI. 16. Κ VII. 32. — ΜΙι. III. 6. §&ιυηΐ §8,ΐ8.\?ϋβάϋΐι βνμβονλιον
Ιποίονν. 8γυ. Μί. XXVII. 7. Μ1ς. XV. 1. — Ε. VI. 48.
§&Γπη*) Τ&ίο ηιίΒία 8ΐΓβϋΙ)βΓ8 ροΜήιΙά ζα ροπιίβηά; αΐβ ρ&ίπιέ ίβη 8β πι&Ιβ
άοπιηδηΐιοα, ζβ
άοντΒοναη^ )ϊί 1&1ςθ ηιαβί β^ίϊ άογΓββη^. V. ν^ββ § 129.
βΙγ. 117.
"*) ν§ΐ8Ϊηιι άοΜίκΙίι Ιδοΐιΐο ρΓΟίί ρβιίβοΐϊγηοδίί ρΓββί. 8»- ΒνδάδίοίΛ 8ίΓβίΙI) β γ β ηνάάί ^^^ο βτέάβοΐνΐ ρπ> ηϊ ίττάδ, ίβ ηβίζβ βροΐβΐιηουϋ ββ ώα ρτοΜ
Βΐ&ϋβ ΙΐοΚύ 81-ονηάηί β ϊβα ίγβτγ» ροηδν&άί ΤΠ&Ι&β ρίβΜίάβ^β ηΐΐεοΐΐ β1οτ&
βπινβΐ ριτορίΒα — εο ^βΙ ρητΔ& ηβροοίιν&ηΐί — ΙβοΜν ροΐοϋΐ ιιτέίίδ^βί Ιν&τ ρβιίβοΐϊνη^ ηα πιίβίο ίβο. ΐηιρβτίβοϋτηέΐιο. — δΐιαίβόηδ νδιΛ η»
γββοΐι Ιέοΐιίο ηιίΒίβεΙι ντΒΐ&όί βε β άβ^βηι άογΓΒΟΤβ,η^πι, ^βηί ηβηιυβί
3ββ46 1)^ίΐ ρβΓίβοίϊνη^.
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ΐ?&υΐ"]>&ηαΐ αλημμύρας γενομένης. — Μίτ. XIV. 55. β11& 80 %&ίαιιτάδ 8λον τό βυνέδριον. 8ιύ. XV. 1. — ή. XIII. 13. ραπιιηθϊ
§ & \)& α γ, §»1)&υΓ τω τον φόρον, τον φόρον. 8ιύ. I. Κογ. XVI. 1. 2.
— Ν. V. 13.
80 §&πιαίηρ8 (νδβοΐίο δΙίΓΟίη^άέηί). — 6. IX. 10.
ιΐ8 αίηαηιιιια ςαϋ§ΓΪ& Ιιαο&ικίβΐ ΙβηΜβ (έξ ενός χοίτην έχουσα 7.).
— I. V. 9. ΐη £8,ί&1π8 ρϊζβ βδΐίβ έτά νη αγρα των Ιχ&ύων.
2. 8οιιΐ>^ί,ί άνοα η. νΐοβ ροάπιδίύ & βϊοβ ο) \φάι δουη&ΙβΜίοδί: Ε. III. 6. {)ϊιΐ(1θ8 β&ίΐτβ,ίίΐηδ ϊαΐι § αϊ θΐ 1ε βηβ ]ώ §&άαϊ1 » η 8 ΐ&νη ανγχληρονόμα χα\ σύσσωμα χαϊ συμμέτοχα. 8ΐΎ. (§&άω1&)
1. V. 10. I. Κογ. IX. 23. Χ. 20. II. Κογ. I. 7. Ε. V. 7. I. Τίω. VI.
2. — Ε. Π. 19. §&1)&ιιι·§3αηΒ σνμαολΐται. — Ι,. IV. 23. 24. ϊη §&1>βιΐΓί>&ϊ ίν τ-δ πατρίδι. 8πτ. Μΐί. VI. 3. VIII. 38.*) — I. Κογ. I.
16. §£ίάίΐη1{&η8 (οϊχον). — Μΐί. XV. 16. §αάΓαιι1ιΙβΪ8 σρατιώται.
8ιύ. ΜΙ. VIII. 9. I. νΠ. 8. .1. XI. 16. XIX. 2. II. Τΐω. II. 3. —
ΚΙ. Π. 25. δαίιΐβΐο&η συατρατκότην. 8Γν. Νε&ρ. Ιϊδί. — II. Κογ. VI.
14. β&ϊυΙίίΗΐβ (ετεροζυγονντες). — ΜΙ. IV. 3. §α,ϊιι1ίθ σύζυγε. — II.
Τίιη. III. 10. 8»1&Ϊ8ί;» Ϊ8 (αύ παρηχολού&ηχας). 8Γν. ΜΚ. I. 36. Ο.
VI. 16. — I. Κογ. Χ. 16. §ωηωη(1ιιρ8 χοινωνία. 8ιύ. II. Κογ. VI. 14.
IX. 13. ΚΙ. II. 1. ΠΙ. 10. — II. Κογ. VIII. 4. ρ,πι&ΐιιβΐη χοινωνίαν.
8ιύ. 6. II. 9. — I. Τϊηα. V. 22. ηί ξ&ιη&ίι^α 8Ϊ|αΪΒ μηδέ1 χοινώνει.
— δ. XI. 17. 8&ω&ΐη8 αυγχοινωνός. 8ιτ. XIV. 14. Μίτ. VII. 2. ΚΙ.
IV. 14. Τίί. I. 4. 8ΐ£. I. β. — II. Κογ. VIII. 23. β»™» η μΐι β&τν&ιιι·8ΐ;\ν£ΐ χοινωνός χαϊ συνεργός. Βιτ. ΚΙθίη. 17. Ιι. V. 7. II. Κογ.
XIII. 13. (β^υι-βί^α:) I. Κογ. XVI. 16. II. Κογ. I. 24. VI. 1. ΚΙ.
II. 25. IV. 3. Κοί. IV. 11. — Μΐί. VI. 4. ίη β&ηίΜ&πι έν τοις συγγένεαι. 8Γν. Ιι. I 58. II. 44. .1. IX. 8. §&Γ&ζηίΐη8 γείτονες, δητ. Ιι. XV.
6. 9. XIV. 12. — Π. Κογ. VIII. 19. ππρβαβίηρίΐ συνέχδημος Β.γυ. I.
II. 44. — Κοί. IV. 7. β&βΙκ&ΙΚ αύνδουλος. 8ιτ. Κοί. I. 7. — I. XV.
22. Χ. 4. £&Βΐ£θ1π ύποδήμντα. — I. III. 17. β&ρτ&δίΣ (την
άλωνα).
1)) ϊθ,μοΐι βοανΐδίοδί: Ο. IV. 25. §»πι&Γΐίθ (συστοιχεΐ). — Ιι. I.
3. £&Ιΐα1\]θ (χα&εξης).
ε) ΐβμοΐι ρίάίβίδΐίό η. ηβρίέίβίβΐίέ δΙγΚγ: I. Τίί. V. 26. ίη §&ίΓ^οηδί εν φιληματι. — II. Κογ. V. 18. §άϊτ ϊροη&ίθ της χαταλλαγης. — Π. Τΐπι. III. 2. τιη§αΚ>8,ίΓ03,ί άπει&εΐς. 8πγ. Τίί. I. 6.
10. 81ς. VI. ά. — I. Κογ. VII. 5. υ8 β&ςΪ88ίΐΐ ^x συμφώνου. 8ιύ. ή.
VII. 16. 8ΐ£. I. ο. — Ε. Χ. 12. §&8ΐ£&ί<1βίη8 διαστολή. — ΜΙ. Χ. 34.
*) 0&1>αιΐΓΐ)8 Ιζβ ονββιη ί&ίέ )Λο
Γ&άϊΙϊ ηίζβ βιΛ 7.

οζηαέβηί νΐ&βίϊ (ΓοάϋΙδ) ζ&-
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§8Λναίι·ρί εΙρήνη (οβίΐίβπι ^δίβ 44 Χ άοΐοέβηο). — ΜΙί. IX. 50. §&\ν&ίΓρβί§£ΐί δί,ίυρ (ειρηνεύετε). — I. Κοι\ XV. 33. §&νν&ιη·(1)& όμιλίαν. — I. Κθΐ\ VII. 12. 13. (6. XV. 6.) §&νη1,)& ίδΐ (οννενδοχεΤ).
— Κ. VII. 22. §α\νϊζηβί§8 ίιη (αυνήδομαι). — Κ. XIII. 13. βίΛ&ιιπιπι
(χώμοις). Βιτ. α. V. 21. — ΜΙί. VI. 20. XII. 38. XIV. 65. II. Κογ.
XII. 9. 15. Γϋβπι. 14. β&οαυφϋίΐ (ηδιοτα). — Κ VIII. 14. »ί §αο&υηορηηι υπό ηδονών.
§ 141. 3. 8ι·ονηάηί άνοα η. νίοβ ροάπίθία, ηββο ρΗπιέΓβη ο δί οί 8οαΜ88 8β νζοΓβιη: Μί. V. 45. ^ΛΓ&ίΙιΙίΐηδ δικαίους (οβίΐίβηι ίβδίβ
άοΐοζ. νίοβ ηβζΐί 30Χ) Μί. V. 20. £ίΐΓίΐίηΙβίη8 δικαιοσύνη (οβίΐίβπι αβί
30Χ άο1θ2.) «Γ. XVI. 8. 10. 1)ϊ £&Γ&ίηίίρ& περί δικαιοσύνης. 8ιύ. Κ. Χ.
10. — I. Κογ. XV. 34. I. Τη. II. 10. 81ί. III. I). 8»ι·»ΐ1ιΙ&1)& δι
καίως. — Ε. V. 3. I. Τίηι. II. 10. ΤΗ. II. 1. β» (Ιοί) 181 (πρέχει). —
ΜΙί. VI. 21. I,. IX. 62. β&ίίΐδ (εν&ετος, εύκαιρος). - ΜΙί. XIV. 11.
8&Μ1ίΐ1)ίΐ εύκαιρος. — δΐί. II. Λ. ρ&ίβπηβα (οοηνβηίβηί,βι·). — Κ. VIII.
3. ΓΠ. II. 7. ΐη ^ίΐΐβίΐφ ίν όμοιώματι. — ΜΙ. XI. 16. §α1βί1ί όμοια.
διτ. ΜΙί. νπ. 8. 13. XII. 31. XIV. 70. I,. VI. 47 . 48. 49. VII. 31.
32. 3. VIII. 55. IX. 9. Β. IX. 29. Ο. V. 21. ΓΗ. II. 6. 81ί. I. ». V.
ά. — ΜΙί. III. 23. ίη £αϊο1ίθΐη ααρ εν παραβολαΐς ελεγεν. διτ. IV.
2. 10. 13. 30. 33. 34. VII. 17. XII. 1. 12. XIII. 28. Κ IV. 23. V.
36. VI. 39. VIII. 4. 9. 10. 11. XV. 3. XVIII. 1. 9. XIX. 11. XX. 9.
19. 3. Χ. 6. XVI. 25. 29. — I. Τίω. ΠΙ. 8. §ίΐι·ϊυάαη8 σεμνούς. 8ιν.
III. 2. 11. Ρϋ. IV. 8. — I. Τίω. Π. 2. ίη βαι-υά,)» ίν σεμνότητι.
8γυ. Π. 9. — ΜΙί. XV. 43. κα§ιΐ(ΐ8 εύσχημων. — II. Τίω. ΠΙ. 12.
§»8ΐΐ(Ι{ΐ5α εύσεβώς. — I. Τίηι. II. 2. ίη £8£ΐιάβίη εν εύσεβεία. διτ.
ΠΙ. 16. IV. 7. 8. VI. 3. 5. 6. 11. II. Τίω. III. 5. Τίί. I. 1. δΐί. I. ο.
4. £ίηηο8£ Ιίβ δίνΐίΐι βιηέηιίίοί: II. Κογ. VIII. 12. ίη ^αςνβίίΙ&ϊ ίδΐ (πρόκειται). 8Γν. Κ II. 1.
5. δβνίβηί οίίΒίβΙί ^άηοηο α Ιόηοζ ρϊβίίπιδίυ : δΐί. I. ο. (ά) £»&8§ννβί (οοβί'οίϋο). — Κοί. III. 14. (Π. 19.) §&1)ίη(1α σύνδεσμος. —
Ε. IV. 3. ίη §Εΐ)ηηά]αί ίν τω αννδέσμω. — Ε. IV. 16. Κοί. II. 19.
ραίι-η §α\νί8δίη8 διά άψών.
6. δίονβδύηι άβηοιηίηίΐίίνηγπι ο(1ρονίάα]ί ηοηιίηίΐ: I. Τίηι. II. 9.
ίη βαίβίβίηίΐί εν καταστολή. — II. Κογ. II. 13. VII. 5. ^αΐυβίΐίΐίηδ
ανεσις. — ΜΙί. VI. 9. Ε. VI. 15. β&Βίωηβί (νποδησαμενοι). — β.
XIV. 14. §α\ν»ηιπι κοινόν.
§ 142. 7. Όό) 8θθΐ·ίίηίπι νδβοη ηιοηίθηΐή (Ιοννκβηχ: II. Τίηι. I. 10.
ρ&ίιΐι §ίΐ1)ίΐίΓηΙβίη διά της ίπιφανείας. — ΜΙί. VII. 26. §»1>&υΓΐ>αϊ
τω γίνει. 8γυ. ΜΙί. VI. 21. Ι. I. 14. .Γ. IX. 1. Κ. XI. 21. I. Τίω. Π.
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15. I. 4. 8ΐ£. II. 1). — Μ*. VIII. 8. 19. 20. Ε. IX. 17. .1. VI. 13.
(81ί. VII. ά.)
Ι) γ ιι 1ε ο κλασμάτων. — Ε. I. 5. άυ 8υηϊ\νβ £&άβά£ΐΐ
είς νιο&εσίαν. — Κ. IX. 20. β&άίβίδ τό πλάσμα. — 3. XII. 7. &είΠηΐδ ενταφιασμού. — Ε. I. 14. §&ίτβϊά6ίη&Ϊ8 περιποιήσεως. δπτ. I.
Τη. V. 9. — Ε. XVIII. 34. βίΐίυ1§ϊη χεχρνμμένον. 8ιύ. XIX. 42Ε. III. 9. ΚοΙ. I. 26. ΙΠ. 3. — I. Πι. V. 23. §α1ιαϋ&ηα όλόχληρον.
— 6. Χ. 17. 0. III. 2. 5. ιΐδ 8&1ΐίΐιΐ86ίηίπ Ιξ άχοης. — Μίτ. I. 44.
Ε. V. 14. ίτ&ηι 88,ηΓαίηβίηη,ϊ Λερί τον χα&αρισμον. — Ε. III. 23.
υ£ ^α.ΐ£ΐιιιχ>η.ΐ. — Ε. IV. 19. XIV. 13. 21. §8.πιαίά&ηβ (τε&ρανσμενονς). — ΚΙ. III. 2. ])0 §3,ιηαϊ(αηοη την χατατομήν. — II. Τίνα.
IV. 6. §£ΐπΐίΐ11βίηίΠ8 αναλύσεως. — Κ. IX. 33. ρ,ιηαΓΖβϊηαϊδ σκαν
δάλου, δπτ. XIV. 13. I. Κοι\ I. 23. — II. Πω. I. 5. §αηΐίΐυάβΐη
ύπόμνησιν. — ^. VII. 42. ^ίίαιβίβϊηβ ή γραφή. 8ιτ. II. Κογ. III.
7. I. Τίιη. V. 18. — I. Πι. III. 6. £»ηιΐηΙπ μνείαν. 8ιύ. II. Τΐω. I. 3.
Κ&ΐβαά. — ΜΚ. XIV. 9.
^β,ιιιτιικίαΐ είς μνημοαννην. 8ιτ. I. Κογ.
XI. 24. 25. Ε. I. 16. I. Ήμ. I. 5. — II. Κογ. IX. 8. Β&η&υηίΐη ανταρχείαν. 8γυ. I. Πω. VI. 6. 81ί. VII. 1). — Ε. XI. 11. §&ηΐδΐΒ σωτηρία.
8γυ. II. Κογ. VII. 10. Ε. I. 13. ΚΙ. I. 19. 28. I. Τη. V. 9. II. Τίπι.
II. 10. III. 15. 81ε. I. ο. — ΜΚ. Χ. 46. ^αηοηίΐϊ (Ικανού). 8πτ. Ε.
VII. 11. 12. XX. 9. .1. VI. 7. XVI. 12. I. Κογ. XI. 30. — Κ. IX. 4.
8»ι·8ΐάβϊη8 (ννΐΐοάίβ νομοθεσία). 8ιτ. XIII. 2. II. Κογ. Χ. 13. 15. Ο.
VI. 16. Ε. II. 15. ΚΙ. III. 16. - Ε. III. 13. υίαΓ ί>αΙβΐ β&Γίήά 8ΐ]αϊ
παρά το διατεταγμένον. δπτ. 81ί. I. ο. — II. Τΐιη. III. 16. άυ %&ΓΛΪηΙβϊηαί προς ίπανόρ&ωσιν. — Κ. XIII. 13. £&ΓβάαΙ)α ενσχημόνως. — Ο. IV. 2. πηά β&Γβηβη άχρι της προ&εσμίας. 8Γν. 81ί.
I. I). ο. II. ο. ά. III. η. ά. IV. &. ά. VIII. α — II. Τίπι. III. 16. άυ
8»8&ηΙαί προς ελεγχον. διτ. 81ε. VIII. Ι), ά. — I. Τίπι. VI. 8. §α8ΐί&άννβίη σκεπάσματα. — Μΐί. Χ. 6. βαβΙίίΐΛ&ίδ χτίσεως. διτ. XIII. 19. «Γ.
XVII. 24. Κ. VIII. 39. II. Κογ. V. 17. Ο. VI. 15. ΚοΙ. I. 15. 23. I.
Τίπι. IV. 4. — Ε. I. 4. Γβπγ §αδίΐ1βίη προ καταβολής. — I. Τίπι.
III. 8. £ΐ£ΐαί1;§ίΐ8ΐ;ίΐ1<1αη8 αϊσχροχερδεΐς. — II. ΤΗ. III. 2. αί §αδΙοι"αη»ϊηι από των άτοπων. — I. Κογ. IV. 11. υη§ίΐδΙοΙ)αΐ (άατατονμεν).
— I. Τη. V. 14. ιιη^ίΐΐίΐδδίΐηδ άτάχτονς. — Π. Τη. III. 6. 11. υη§α1&88&0» άτάχτως. — ΜΙ. IX. 16. Μίτ. II. 21. §αΐαυπι σχίσμα. — II.
Κογ. Χ. 4. 8. XIII. 10. άυ ^Ιαιη-βαί ϊ& χα&αίρεσιν. — II. Κογ. V.
1. §&ΙίπΐΓ)θη οίχοδομην. 8ιν. Ε. II. 21. — II. Κογ. XII. 19. (XIII.
10.) ίη §ίΐΙίπΐΓβίηίΗ8 οίκοδομης. — Ε. IV. 19. Κ. XV. 4. 8&&πιί8ΐ;6Ϊη8
παράχλησις. 8γυ. II. Κογ. I. 5. νΠ. 13. ΚοΙ. IV. 1 1. ΓΗ. II. 1. — II. Κογ.
I. 3. 8ΐ1»ϊζο §&Ι>1αΐΜβ πάσης παραχλησεως. δπτ. I. 4. 6. 7. VII. 4. 7.
ΚΙ. Π. 1. II. Τη. Π. 16. I. Τίπι. IV. 13. — 31ς. I. ά. βαν&ηάβίηαί
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(οοηνβΓδϊοηί). — II. Κοι·. VII. 3. άπ ββΛναΓββϊη&ϊ προς χατάχρισιν. —
Ιι. IX. 29. §αν&8βϊη8 Ιματισμός. — ΓΠ. I. 21. §&\ν&ΗΓΐ£Ϊ χέρδος. 8γυ.
III. 7. I. Τϊπι. VI. 5. 0.
8. Ζπιοοηβηί ροϊιηιι, οβγόβϊηδ 8 ροζπιέηέηίηι ρύνοιίηίηο νγζηαπίϋ :
Γ. II. 1. Κό §αΙ)1βϊρβϊηο οίχτιρμοί. — I. Τϊπι. III. 2. §9,ίαυι·δ (νηφάλεος, χόσμιος). — I. Τίιη. II. 15. πυρ ρ»ίΓ,ιρ]βΐη μετά σωφροσύνης.
— I. Τη. IV. 12. §&ίβ1ΐ3,1>α ενσχημόνως. — Κ. IX. 8. §&ηαίΙΪ8 Απαγ
γελίας. 8πτ. IX. 4. 9. XV. 8. II. Κογ. I. 20. VII. 1. 6. ΠΙ. 29. IV.
23. 28. Ε. I. 13. Π. 12. III. 6. II. Τϊπι. I. 1. — I. Τϊπι. IV. 8. Ο. V.
23. §&1ιοΐ)ίΐπΐ8 ίγχράτεια. δπτ. I. Κογ. VII. 5. — ΜΚ. XII. 30. 118 &11αϊ
§&ηυ§<Ιίΐί Η ολης της διανοίας. 8ιύ. Κ I. 51. Χ. 27. Ε. VII. 25. I.
Κογ. VIII. 12. Χ. 27. Ε. IV. 18. ΓΠ. II. 3. Κοί. I. 21. I. Τϊπι. III.
9. II. Τϊπι. I. 3. — &. V. 8. 80 £8ΐϊυη<ΐ8 πεισμονή. — II. Κογ. IX.
13. ραίνη ^αΐιηδί, δια της δοχιμης. — ΜΙ. VIII. 10. βαΐ&υοείη ηίστιν
(οβίΐίβιιι άΌΙοζβηο ν τδζη^οη ί,ναΓβοη ΙΙΙΙκΑΙ). — I. Τίηι. II. 9. \ναδΙίοπι ^αΐιιοαίπι ίματισμω πολντελεΐ. 8ιτ. I. Κογ. VII. 23. — II. Κογ.
IV. 2. 8&1ϊιΐ£ Ιη^αηΛίΐηδ δολονντες (£ίΐΠπ§ α δίοζβηϊηγ ΐβηο οβίΐίβιη
(Ιοίοζβηγ 181^41). — Ε. II. 3. ^αηιϊΐοηβ των διανοιών. — II. Κογ.
IX. 0. ιΐδ §<Ίρα§1φ (ζ Γοζηιγδίπ, Γοζν&ΐιγ φειδομε'νως). — ΤΐΙ. I. 8.
§Ερ&ιΐΓ08 (ίγχρατη). — β. IX. 11. XI. 28. οΐ ββν&ΐθΐη&ί χατ ίχλογην.
— II. Τϊπι. II. 11. ^αν&ιΐΓΐί] αω πραγματείαις.

ΗΙιηΙμ·
§ 143. Ρύνοάηί ρΜηοδΙΙ 1ι ί η <1;ι ι· ιιΐί&ζονίΐΐο ηα βοά οά ροάπιδία
οιΜβΙβηγ" ηβ^ΐίγπι ρΓβόΊηβίθπι, ζηβοίο Ιβύγ ζ α α β ο ί πι (λπ^Ι. 1)βγοη(1 !)
(ΜθζΙο α ία γ ζηαοί ταάου ζ α οίπι); »1β ί ροάπιβί, β&πι πιήζβ βθ δίάίί
ρΓΟδίΓθάίπι οοΜβΙονη,οΙιη, & ηίη<1&Γ ζηαοί ρι·οδΙέ ζ& ρούπιβίβπι.
I. ^Ά]ίο ρϊίΒίονΙίΗ. ηίηάαΓ ηβηί άοΐοζοηο ν ζαοΐιονίΐηέπι ΙβχΙα
^οΐβΐίέπ), αηίζ ταύ. άοΐίΐ&άυ νβ ίπιβδί.
II.
ρΓαβήχ νβ δήπιζβηί δίονβδηόπι ]βνί δβ ροπζβ ν ηίηάατ1 βίρα η, ]βζ άοΐοζβηο ίβδί
άναΙίΓάΙ;:
1. Ι<. XVII. 7. βππβ ΙιϊηάαΓίβϊρ αηιιηΙηιπιΙ>βί παρελθών άναπέααι. — (ΡΓαβηχ Ιυ ραίπιέ ν ρΓνοΙηέ ρΜηοβϋ: ζ α^^I8. ζά ηέί&ΐίγ'
ρϊβάπιόΐ ν οθδΐέ, [οί βηαά „ζα ωηβ"] Ιθππϊ Ιίβ δίοΐα; δΓον. Ιόζ έβδίίέ
ηδθάηοπίϊ ζ ά δίαΐ").
2. 1ι. XVI. 17. ίρ αζβΐϊζο ΐδί Ιιίππη ]»η αίΓρα Ιιί η »1 α γ 1 βί [κι η
(ζ& 8ν6 νζίΐϊ) ραη \νϊΙθ(1Ϊ8 ίΐϊηαηα \νπί βαάπιΐδαη ενχοπώτερον δέ Ιατι
τον ονρανόν χαι την γην παρελ&εΐν η τον νόμου μίαν χεραίαν πε-
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σεΐν. (Ρι-αβ6χ Ια ραίΓηβ Ιτορίοΐίν [)Ά\ίο ν οβδίίόιη ζα-ϊίΐί] ζηαοί, ζβ ηόοο
ζ8,](1οαο ζα ηβί&ΐίγ ρϊβάπιέΐ άίναΐίυ 8 οοί ζηιίζί, Ιθάγ ζαίινηβ.)
III. νβ βίοαοβηί ηοιηίηαΐηβπι ηίηάαΓ ]βνί βθ 8 ροάδίαΐηγηι : II.
Κογ. XII. 16. ηίηάαΓντβίδβίη ίζνίδ ηαπι δόλω νμας ελαβον. —
8 αφβΐίΐ,ίνβηι : II. Κοί'. XI. 13. νναιΐΓ8ί,\ν]3,η8 ηΐηάαι· \νβίδαί. — II.
Κογ. VI. 6. ίη ή'ίαρ^αί αηηίηάαΓ^βίδαί έν άγάπ-η άννποχρίτω. —
I. Τϊπι. I. 5. «8 βαίαποβίηαί αηηίηάαΓ^βϊδ&ί έχ πίστεως άνυποχρίτον.
νβ ν§βοη ΙέοηΙο άοΐίΐαάβοη ηΐηάαι· ΐΓορϊοΙίγ ζηαοί οο ζα ηβίαίιοα ζάπιίηΐωη ηβΐ) άδΙωίΣβπι 8β δία'γνα (δνν. ηβπι. ηίηΙβΓ-ΙίδΙ, ηίηΐβΐ'Ιίδϋκ).
§ 144. IV. 3&ο ρΓαβροδίοβ ηίηάατ νάζβ 8β 8 αοοαδαίίνβπι
& 8 άαΐίνβιη.
1. 8 αοοπδαϋνβπι (δΐηβπι) ζηαοί : α) ρϊβάπιέΐ, (πιίδίο) ζ α η&)ζ
η&)&Ιιγ πιοη δβ ηβδβ: Ιι. VIII. 22. βαΐβίραπι ηίηάατ ραηα ηιατίδαί\ν διέλ&ωμεν είς το πέραν της λίμνης. — ΜΙ. VIII. 34. ββάηη βί
ιΐδΐϊρί ηίηάατ ωατΙίΟΒ ίζβ παρεχάλεσαν οπως μεταβώ από των
ορίων αντών.*) 8ιύ. Μίτ. V. 17.
β) δαπι ροάωβί ίβδί ρίθάπιβίθπι, ζα η<ρ πιοη δβ ηββίί πια: Μΐί.
VIII. 23. §α§8 ηίηάαΐ' ίη ϊ 1ε, βαίαηα νπαγε οπίσω μον σατανά.
2. δ άαίίνβηι (Ιοοαίη^ιη) ηΐηάαι· ζηαοί: ») ρΓβάπιβΙ, ζα ΙίΙβί'γηι
άέ] άΐί νβ Μιάη: 3. III. 26. δαβί \ναβ ιηΐρ ρυβ ηίηάατ ^υτάαηαυ
δ? ην μετά σον πέραν τοϋ Ί. — .Γ. VI. 22. πιαηαββΐ δί,ορ Μηάαΐ'
ηι α γ β ϊ η ό όχλος ά εστηχώς πέραν της θαλάσσης. — VI. 26. 0Ϊ§βΙιιη
ΐηα ηΐηάατ πΐαΓβϊη (εύρόντες) αντόν πέραν της θαλάσσης.
6) 8 άαΐίνβηι οίΐβ ρίβάπιβΐ;, ζα ΙίΙβΓγ ηβδβ 86 τηοη δίονβδα ροηνου ; (αΐβ ηβηί άοΜαάα ηβροοηγοηγοη ; ροηδίαιά ροάοϊ»ηβ3§ί ]δοα Ιγίο) :
ΜΙε. Χ. 1. (ΐαηι ίη πιαι-ΐΣοπι ,Τυάαΐαδ ηίηάατ ^ηι-άαηαυ έρχεται
είς τα ορια της '/. δια τον πέραν τοϋ 7. (ηΐηάατ ^ητάαηαυ
ωΰζθ \>$ύ ζανΐδίβ ηα ς α ω, αΐβ ηβηιυδί, βηαά ^βί ]βη ρϊίν1αδί.1ίβιη
\ι Ηίαι-Ιίοπι α ρ&ΐε ρΓανίάβΙηγπι υΓοβηίηι Μίάα). — Μί. VIII. 28. φηιαηάϊη ίπιηια ηίηάαι* πιαΓβϊη ίη §αυία 6αίι·§αίδαίηβ ίλ&όντι αντω
είς το πέραν εις την χώραν των Γ. — Μΐί. V. 1. αβπιιιη ηίη ά»Γ ηιαΓθίη ίη Ιαηάα Οαάάαΐ'βηβ ήλ9ον είς τό πέραν της θαλάσσης είς
την χώραν των Γ. (Ροάΐβ άαΐΐνα ίη §αυία, ίη Ιαηάα ηιοηΐο βγ
') υΐίί]&3 ρίβΜάιϊά Ιορό^ί ηβίΐϊ ρδάηο ρο ΓβΛιι: βϊ Π8ϋρί = ιι1)7 τ^ββΐ
νβη; Ιιϊηά&Γ πι&γ^οβ = ζ & ΙΐΓ&ηΐοβ; ίάβϊΧο ϊβοίγ ΙβχΙ ρΓ&τί: &\>γ ρϊβββΐ
οά ΙΐΓ&ηίο!
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8β ί ηίηάαΓ πιαι·βίη ροΜάάαϋ ζα άαΐίν, αΐβ ηυΐηό Ιο ηβηί, ηιύζβ
Ιο υγί,ί Ιόζ αοουδαΐίν.) Ζοβία ηβϊϊδίό ]δοιι: Μίτ. V. 21. VIII. 13. ΜΙ.
VIII. 18. ηίηάατ πιαί'βίη = «2$ τό πέραν.
ε) ρί&ηγπι ίτορβιη ηίηάαι· 8 άαί. ζηαόί νΐαδίηίΐα, ζ» ΙιίβΓγιη
]β8ΐ ηβ]αΐ£γ ιηαϊβΙβΙΣ (δίν. όβδίίό: ηιίΐί ζα δββοιι, ροάΓζβί,ί ζα δβοου η.
ζα ίγιη ρβηίζβ, ναζάα α ροά.): Ι*. IX. 13. ηίδί Ιι ί η <1 α γ ηηδ ιηαίζο
ήναί ηΐαίοαπι ούχ ειαιν ήμΐν πλεΐον η πέντε άρτοι.
ά) ηβο&γόβ,ϊηγπι Ιωηβόηέ ηάζοί'βιη ηίηάατ 8 άαί. (Ιοοαίηγπι) ζηαόί
ρϊβάιηβί, ζ α ΙίίβΓγ 8β οο Μαάβ ζα ρίίόίηοα πιβίβηί όί δΐ·ονηάνάηί
(ΜβζΙο όϊ>γΖβ']ΐι& νέο ηιβίβηά 8β Μαάβ ρίβά ιηέΓίΙΙω, ρ Η ηέω η.
ρτοϋ ηέπηι!) Κ. XIV. 5. δίο,μρ άαβηίηάαΓ άα^α κρίνει ήμέραν
παρά ήμέραν. (Μοζηα οδίαΐηβ, ζβ ϋΐίίΐαδ ροιηγδίβΐ ηα ρΐΌδΙου ρο=
δίουρηοδί „άβη ζ α άηβηι" νβ βηιγδία ρίβάΐ. αίαΐ'.)

ΙΛ§ 145. Ιά- νγβΐίγία δβ ρουζβ ν δηβδί. ϊ ά \ν β ϋ (το όνειδος) α (1βηοπιϊη3,ί. δίονβδβ ίάλνβ ϊί.] αη (όνειδίξειν). Ζηαόί οραΐωνάηί α νβ δίονβοΐι
άοΐοζβηγοη ορέΐοναηβ άοΓάζβηί η» Ιίοΐιο ροηΐβάγ (\νβίίαη) (ραΐί ί δίονγ)
ηβρΓίζηίνγπιί : Ιι. I. 25. ίηδαΐυ αίηϊιηαη ίάνθΐΐ ιηβίη ίη πιαηηαιη
επεΐδεν άψελεΐν τό όνειδος μου έν άν&ρώποις. — I. Τίπι. III. 7.
βί ηί αΐάπηβαί ίη ίάννβίί ίνα μή είς όνειδιομόν έμπέβτ}. — ΜΙ. XI.
20. άηςαηη ίάννβίί^αη 1>αιιι·£ίπι ήρξατο όνειδίξειν τάς πόλεις. —
8πτ. XXVII. 44. ΜΙί. XV. 32. Κ VI. 22. Κ. XV. 3. I. Τίιη. IV. 10.

Ιη, Ιηηα, Ιηη
§ 146. Ιη ίβδί (ιηίηιο ςα-) ηβ,ΐΐκ^ηβμ υζίναηά ρίβάΊοζΙία ^οίδΐίά.
Ιαίω αάνβΓΜυιη ν ^οί,δΐίβω ίβχΐιι άοΐοζβηα ηβαί, αΐβ πια ζάδίαροο
νβ Ιναΐ'θοη ιηηα, ίηη; ίηηα ϊβδί ίέί ρΐ'αβίϊχοιη ηοπιίηαΐηγιη; 8β δίονββγ ϊαΐίο ίηη νοίηέ δβ δάπιζηίβ, (αό νγάαναίβΐό ,μοη ρίίηιο ζα ρι·αβΙΐχγ ηβηζηάνα]!,) α δ&ηΐβόηέ ζάά δβ, ζβ οΙ)6 όάδί,ίοβ δαωοδίαΐηοδί ρίίδίονβοηοη ροάΊ'ζβΙγ ροηέΐηκΐ νέΐέί ηιείΌΠ, ηβζΐί ]ϊη6 ρϊβάροηγ, ροηβνα<12 ρΓαββχβπι οβγόβ,ΐηγιη ίβδί ρΐ'οβίό ϊ η-. Νίοηιβηβ ρΓοΜ Ιοηπ ενβάοί
οϊοοηιροδΐίυπι Μίρΐηπ^αΐβΐραη ^. XVIII. 15.
Ρανοάηί ρΐαΐηοδί,ΐ ίη ζηαόί ροΐοηη 1)υο* ιινηίΐϊ1 Ιβίββα ί. ].
οΙ)1ί1ορβηο8£ 8β νδβοη δίΓαη ν ρΐΌδΙοπι, ηβ!)θ ]βη η ν η ί ί γ ηΓαηίο ρ I ο ο η γ
ί. ]. οί)1{1ορβηοδ£ ν ΙίΓαηη α ζ ίοηο ραΐί νβ άΐ'αηό ϊαάβ ΙΓνάηί η α
ρ 1 ο δ β. ϋιχβηίπι Ιίΐίάυ ρίί ρο,}ιηϋ ταοηονβιη ίη ονδβηι 16ζ οάρονίάά
1ς οΐάζοβ Ιίαηι άο νηίίχ? ηβϋο Ιίαηι ηα ρ!οοηυ?
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νέβοΐίγ ΙγΙο ρΐαΐηοδίί ]βνί δβ Ιαΐίό ρϊί ίηηβ, ίηη, ίΐΐβ ί ηηα οάρονίίΐά ουνόβ]'ηέ Ιί οΐάζοβ 1ίάβ? ίηη 1ί οίάζοβ 1ίαηι?
§ 147. Ιηηβ άοΐοζβηο ]βδΙ 1. ]α1ίθ ρΗδ1ον1<α: I. Κοι\ V. 12.
Νια ρ&ηβ ίηηα .(ηβ 8ΐο,{ίρ? ουχί τονς εσω νμεΐς κρίνετε ;
2. νβ νοίηφδίηι δάνηζβηί ββ δίονβδν : II. Κον. III. 3. (αΐρΐβίαπίθ)
ϊηηαβαηιβΙίάΒ, ηϊ β^αΐ'ΐίζία {επιστολή) ίγγεγραμμενη ου μελάνι. —
VI. 16. 0£ΐυ& ίη ίπι ]8,η ίηπαβαβδ» Ινοιχήαω ίν αντοΐς χαϊ εμπεριπατήσο. — Κοί. I. 29. Μ \ναηι·8ΐ\ν& ρβ,Ιβί ϊηηα\νίΐαι·1ίβϊρ ίη πιϊβ
κατά την ίνε'ργειαν . . . την ίνεργονμένην Ιν εμοί.*)
3. νβ βίοζβηί ηοηιίηαΐηβπι (ζηβοίο η&ΐβζίΐ,οδί (Ιο ροοία Μί) :
Μ*. Χ. 25. (ηαίη&Ηηη) ραηδ ίηηαΐί ιιηάαηδ ίδ εχάλεσαν τονς οίχιαχονς αυτόν. 8ιύ. Χ. 36.
Ροζη. Ροοηγυηό ίββΐ έίβηί I* I. 29. §ίφ1αη8ηο<1α Μ ίηη&(ί)8£ΐηΙ&ί ϊβ,
Ιίάθ ί ίβοΐι^ ΙθχΙ ίβ8ΐ ]ΐηγ : διεταράχ&η επί τω λόγω αντον. Ρτανάέ
ροάο1)η6]§1 ^βΐ οίβηί ίηη-βί-β&ηΐίΐί (ΙΓρδΙίΌΐη) ηβζ-ΐί ίηηα-§αΜαί
(Ο&υ. & ΪΛυ.)
§ 148. Ιηη άοΐοζβηο ϊβδί 1. ^3,1^ο ρίίδίονίίίΐ οογόβ,ίηβ ζα δίονθδβηι,
ηάάν^ίο οίΐ ροηγυα άονηίΐί·: Μί. IX. 2δ. αίβ&ββαηάβ ίηη η&υαίάα
ηαηάα ίζοδ είσελ&ών εχράτησε της χειρός αυτής. — ΜΙς. V. 40. £&Ι&ίρ ίηη είσπορενειαι. 8πτ. XV. 43. I,. I. 28. IV. 16. I. Κογ. XIV.
23. — VI. 22. αΐ£3,£βαη(1βΐη ίηη άααηίΓ είσελ&ούαης της &νγατρός. — 3. XVIII. 16. &ίΙαιιη ίηη ΡαίΙΐ'υ εισήγαγε τον Πετρον. —
.1. Χ. 1. δαβί ίηη ηί Είςαββίρ ρ&ίτη 4βηΓ 6 μή εισερχόμενος δια
της &νρας.
Ροζη. ϋοΐίΐαά ροΒίβάηί (δ. Χ. 1.) ιηοηΐ βγ 8β ροΜίίάαΙί ζ& ρϊίρ&ά ίΠΙβδβ.
2. νβ νοίηβ,ϊδίπι δάπιζοηί δίονβδηόηι: α) ρϊί δίονβδβοη ρι·θ8ίγοη:
Μί. VII. 13. Ιηη££ΐ£££ΐίρ ραίΛ α^ννα άα«Γ είσέλ&ετε δια τής στενής
πύλης. 8ιύ. VIII. 8. Κ VII. 6. VIII. 51. Χ. 5. Χ. 10. XV. 28. XVII.
12. 3. Χ. 2. 9.
VII. 15. Μίτ. VII. 18. XI. I,. VIII. 16. XIX.
30. Μίτ. V. 18.**) — .1. XII. 6. αΛα ηαοαίώι ]&η ραία ίηη\ί&ηι·ραηο 1)3,Γ τό γλωσσά χομον είχε χαϊ τα βαλλόμενα εβάσταζεν.
*) όίβηί γ ΙοπιΙο άοΉαάέ ^βδί. ηβ,μβίβ.
**) 3βΛί ρϊββηέ υΐίϊΐΛβ ζΐίϋαηι.ιΐ βηινδΐ 8νβ ρϊβύΐοΐιγ & Ιιίοιίόΐ ροΛαΙϊ νδπιγ
ο\>ταζ πιγϋβηΐιχ α ηίΐΕοΙί ροαζβ βίον», τίάέϋ ρέΐιιιέ ν
I. 19. .Γαΐι ]αϊηρπ)
ίηη β&ς^αικίβ ίΓ»πιΪ8 ΙβϋίΙ β&βαΐυ .Ιαίιουα . . . ^α11 ραη8 ϊη δίπρα χαϊ
πρόβας ίχεϊ&ιν όλίγον ιϊ9ιν Ίάχωβον . . . και αντονς έν τω πλοία. —
νίάέΐ ίούΐ ^2ίίί άϊίνβ δίηαοη» α Οη(1^β^θ Ιάζβ,μΌί βίΐέ άο ωοϊβ; ^α1εηι)
α «Ιαη νβαΐι 1>^Ίΐ ηα Ιοάίοί, I. ^. η» νοάέ, ί ηιαβϋ, ο1ι16]β ρΓοηιΙανϊΙΐ ί ηίπι, ρίϊβίοιιρϊΐί Μίζβ άο τηίΐί οΐιτοιίιι 3βζβΓηί1ιο, ο.οί υΐίϋ»8 η&ζη&όϋ βνγπι
ίηη μ & ίί ιι ;ι η (1 ■-, &5 ίβοΐι^ ίβχί ωά
πςοβάς!
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1») ο&δΐέ,μ ^Ιω άπιη7 ρΓΛββχ ρίΐ δίονβδβοη ]ϊη&ΐΣ μϊ ρΓ3*ββθναηγοη: Ιι. V. 18. (19.) δοΐαάβάυη, 1υ»ί\να ίηα ϊηηαίϋβΓβϊηα εζήτουν
αυτόν εΐοενεγχεΐν. — ΜΙ. VIII. 5. ϊηηαΙ§α§£αη(1ίη ίπιιηα ίη Καίαπιαιιιη είσελ&όντι εϊ$ Καπερναούμ. 8ι·ν. VIII. 23. XXVII. 53. ΜΙί.
IV. 19. V. 39. I. XIV. 23. XVII. 12. .1. Χ. 1. I. Κογ. XIV. 24. —
Ιι. VII. 45. ίΐ'β,ηι ραπιωβί ίηηαΐϊάά,ϊα άφ' ης είσήλ&ον. — Ιι. II.
27. ωϊρραηβί ίηηαΜαυηιιη οβπίδ,ιοδ \>βΑ& \>&τη ίν τφ εΐααγαγεΐν
τους γονείς το παιάίον. — Μί. VII. 13. ταΒΆ&^&ϊ 8Ϊη<1 ρ&ϊ ίηπβίΐΙβίραηάαηδ πολλοί εΐβιν οΐ εΐαερχόμενοι. 8ι·ν. VII. 21. ΜΙί. XIV.
14. I. VI. 4. XVIII. 24. XIX. 1. .1. III. 5. — ή. XI. 25. (ίι-ορϊοΐίγ) ιιηά
ρ&Ιθΐ ίιιΐΐο ρίιιάο ΐηη§»1θϊρ&ϊ αχρι$ ου τό πλήρωμα των ί9νών
εΙαέλ9% — 3. XVIII. 15. (Ρ&ίΐτϋδ) ππρϊηη^αΐαίρ πήρ ^8ΐια ίη ΓΟΠδη
(Πέτρος) βυνεισήλ&ε τω Ίηβοΰ εϊς την αύλήν. — Ο&Ι. II. 4. (δ&ΐϊϋ8»1)Γ0ρΓβ) ρβ,ίβϊ ϊηηιιίδΐιιριιη (ψευδααέλφονς) οϊτινε$ παρ ει Οήλ&ον.
I νβ νββοη ίβοηίο ρΓίραάβοΙι ρανοάηί ρΐαΐηοβί „ίηη = άο νηϋΡ
ζοθΙβ, ραίηιβ 8Θ }6\1.
Ροζη. δίονββα Ιβ,Ιο 8 ϊηη δάπιζβηά οάρονίά»]! βΙίΟΓΟ νζάγ δίοζβηγηι α οΐιγδθ,ϊηδ ρβΓίβοϋνηγω ΙναΓΟίη; αΐβ ρϊβοβ ί&ίέ ίνν&ϊ^
ορΪ8υ]*ί: Ιι. VIII. 16. ΐηη§3,§£&η(ΐ£ΐη8 ειβερχόμενοι. — ΜΙί. IV. 19.
ϊηηβ,ί^ίΐξξ&ηάαηδ είσπορευόμενοι. ίβάνα^ ρϊίρβ.ά, Ιτάβ δίοζβηέ
νβΓοηηι οάρονίάά γ. ρΐΌδΙόπιιι : 3. XII. 6. ρ&1& ϊηη\ν8,ϋΓρ»ηο τά
βαλλόμενα, ροάάνά άέ) ορέΐον&η^. Ο ρβιΐβοϋνι^ίοί πιοοΐ ρΓ&βηχα
ίβάγ ηβίζβ αηί ιηίανίϋ.
Ιη
§ 149. I. ^άηοα άοΐοζβηο ίβδί νβ ίπιβδΐ ^. VII. 32. ΐη-ιιηδαηάϊάβάυη ωκΗ)&ηΙίΐιΐδ απέστειλαν ύπηρετας.*)
II. νβ δάπιζβηΐ νβΛίΐΙιιβω ϊη ζη&δί:
1. ζβ άδΐ δίονβδβ, ΐΌζνί]1 δθ Ιεοΐβιη ρϊβάπιβΐιι
,)£&() ιινηίΐϊ
ν 8 ο 1> έ ζανίΓ^β; ρουζβ ρϊϊ ί η \ν ί ά η. η, νβνάζ&ϋ, & ίο ϊβη νβ ρΜηοδΙί
ΐΓορίοΙίό: δροαίαΐϊ, υΙίΓΟίϊΙϊ, ζ&ρϊίΐϊ (δβϋβ α ,μηόηο) ραΐί ϊ πίδϊίί: ΜΙί.
VIII. 34. ϊ η\ν ί ά α ϊ δΐΐε δϋβίΐη άπαρνηαάσ&ω εαυτόν. 8γυ. ΜΙ. XXVI.
*) νβ Ιωββί ρίβά ράάβπι : I. Τΐηι. IV. 16. ϊη-ιιρ-ρ &ϊπι β^αίβ έν τούτοις ϊαδι.
— Ιι. Χ. 21. ϊη-αΐι ρϊζ&ϊ ΙοβίΙ&ϊ (ν αντή τή ώρα. — VII. 21. ϊη ιΛ ρ&η ρϊζ&ί
ΙοβϊΙαΙ Ιν αύτ$ 6"ι τή ωοα. — ΜΙ. XI. 2δ. ϊη-ιΛ ]λΐηΜηηικ πιβΐ» (ν έχιίνφ
τω καιρώ. — Ιι. Χ. 7. ίη-ιιϊ ρ&η ρ&ιηπια ξ&τάβ, ίν αντή 6"ε τή οΐχία Β. £»3^ΐ
νβ ζίπιυΐόιη Ιναπι ΐη-ιιΐι ρΪ8 τ. ηίέβ IV. Ο.
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75. Μΐ£. VII. 9. XIV. 72. I. Τιω. V. 8. II. Τΐπι. III. 5. ΤΗ. I. 16.
— Μΐί. VII. 9. λνα,ίΐα ϊ η νν ϊ (1 ί |> απαβυδη βΐιρδ καλώς ά&ετιϊτε την
ίντολήν τον &εον.
2. 2θ άβ| δίονββα νγνί)! δβ άο νηίΙι·α ρίβάπιβίη (η. άο νβίβίηο
ροδία): Μΐί. IV. 15. \ν&υι·ά ραία ίη 8 α ία η ο τον λόγον τον εσπαρμενον.
— Μΐί. II. 4. ίηδαϊΐϊάβάηη ραΐα ο&άί (ρο ρΓοναζβοη δρηδίϊϋ άο
νηίίί) χαλώαι τον χράββατον.*) — 81ί. VI. Ι). Ιοβι^αΐοΐι \ναηΓάβ άΙ
ηι&ηηαπι ϊηηηπιαη (ηηοάνϊδ ΥβΛαιη αρυά ηοππηβδ αοοβρίηηι). — δ.
XI. ρα ννΐΐρβΐδ &1β\ναο»§ηΐδ λνΐβαηάδ ϊηίηίδ^ίρδ \ναΓ8ΐ ϊη ίιΐδ σύ
δε άγριέλαιος ων ίνεχεντρίσΟης &ν αντοΐς. 8ΐΎ. XI. 19. 23. 24.
3. ίβ (16] δίονβδα να&βο δβ ηβδβ 1ί ηέ]&1ίόιηη οίϋ.**) Οίΐ ίβηΐο
1)ΐΐ(Ι ]6δί, ζνΐαδίηίιη ζράδΟϋβηι (αάνβΓοίβηι, ,μηοα ρϊβάΐοζίίοιι) ]βέί,β οζηαέβη, ηβοο ίβη αοουδ. ο^εοίΐ νγδίονβη: Μΐί. Χ. 21. ^δϋδ ϊηδ&ίΐοαηάβ
(Ιιι ίηιηια ίπϊοάα ίηα ί&η ςαρ Ιησούς ίμβλέψας αντω ήγάπησεν αυτόν
χαϊ εϊπεν. 8νν. Χ. 27. XIV. 67. 1. XX. 17. (V ΙέοΜο ρϊίραάβοΐι
ϊ ν ϊβοΐίόπι ΙθχΙιι ]βδί ίμβλεπειν & ροηέναάζ ροηΐίζί δθ ηα Ιίάΐ, Ιζβ
π^δΐίίΐ, ζβ ζαΜαάβπι ΐβδί ροηΐίζβΐϊ νβ ίνάί, άο ίν&ϊβ!) — Κ IX.
38. 1>ΐ4ί& ριιΐκ ϊηδη,ϊΐυίΐη άυ δηηυ ηιβΐηίΐηιπιβ, δέομαι σου έπίβλεψον
επι τον υίόν μου. (I ζάβ πιοηΐο ογ δβ ιηγδίϊΐϊ ηα ρύνοάηί : ροάίνβ} δβ ά ο
ά ο πι α ηα βγηα ιηέηο I) — Κ XIX. 5. ίηδαϊΐυαηάβ ϊιιρ άναβλεψας.
— ΜΙ. VI. 26. ϊηδαϊΐυίρ άη ία^ίαπι ηϊπιΐηίβ ίμβλέψατε είς τά πετεινά τον ουρανού. — Κ IX. 16. ϊηδαϊΐυίΐηάβ άυ ηϊππηΒ, άναβλεψας είς τον ονρανόν. — Ίϊορϊοΐίγ : Ι* I. 48. ΐ η δ 8.1ο άα η η α ην β ϊ
η αϊ ρϊυ)θδ δβϊηαϊζοδ ίαεβλεφεν ίπϊ την ταπείνωσιν της δούλης αντον.
4. ϊ η ίβνί 8β έίΐδίο ]βη ΐ&ΐίο ρΐΌδΙό ζπιοοηέηί ρο,ϊπιυ : ΜΚ. XVI.
4. ΐηβαϊΐυ&ηάβίηδ β&ηπιίάβάυη άναβλέψασαι &εωροϋσιν. 8γυ. ΜΙς.
IX. 8. — Κ I. 25. ϊηδ&ΐυ &ίηίπιαη ϊά^νβίΐ ηΐθία ίπεΐδεν αφελεΐν το
όνειδος μου. — ΜΙ. VIII. 2. ίη\ναΐΙ ϊη» προσεχύνει αντω. 8Γν. IX.
18. Μ1ς. V. 6. ^. IX. 38. — ΜΚ. XV. 19. IX. 15. — Ε. IV. 8. ίι·&υ]αη £υρ ρβΐη&Π'ΐ ϊη\νβί(;αϊδ προσκυνήσεις χνριον τον θίον σου.
8γυ. IV. 7. I. Κοι·. XIV. 25. — ΑοδοΜηδ: 3. XII. 20. βϊ ΐηλνίίβϊηα
ϊη ρίζαί άαΐραϊ ίνα προσχυνήσωσιν ίν τ-η εορτή. — I. Τϊηι. IV. 6.
Ρα4& ίηδ&Ιίαηάδ ΟΓοΙίΓαιη ταύτα ύποτιδέμενος τοις άδελφοΐς. δνν.
81ί. IV. ο. ά. V. α. VIII. ο. — β. II. 6. ππδ ραϊ Ιιυ^^αηάαηδ ηϊ \ναϊ!ιί
αηαίηδοΐίαιι ψοι οΐ δοχονντες ονδεν ηροσανέ&εντο. — II. Τη. II.
*) Μοίηο 162 γχΜάάίΐΙϊ, 2ο Ιοίβ νζαϋ άο ρτον&ζύν & 8ρα8(ίϋ άο1&; ρ»ΐ£ Ι))1
άοΐύ&ά ηάΐβίβΐ βαΐ) 1.
**) ^ίι1£0 ζ ροηέίί ο „1)θάα ανηϊΐί ΚταΙια" τ^τϊηαΐ 8β ηάζοΓ ηοοάα ηα ρίοββ,"
ί&ί ζ ροηέίί „8ΐηέΓα άο νηϊΐΓ ΙίΓΐιηιι" νζβέβΐ ηάζοΓ „3ηιδΓ Ιι ηέ,)£Λέπια Ιιοάα
η» ρΙΟΒβ" ρ»1ι 5πι6γ ^ οοάα τάσβο.
10
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2. ραΐβί ί η 8 ί α η ά & Ί άα&δ ΧπδΙαηδ δτι ένέατηκεν ή ήμερα τον Χρίσ
του, (όίβηί ηβμδΐέ!) — II. Τίπι. IV. 2. (ροηέΐίηά ζαιβηκηγηι νγζηαπιβηι, ]α1ίθ αη§1. ίο ίηδίδΐ, ό. δίάίί ηαά \φη η. ηα οβιη) ηιβΓβϊ νααΐ'ά,
ίηδίαηίΐ ηηΐθίβο, ιιηιιΜβϊ^ο κήρνξον τον λόγον, έπίστη&ι ενκαίρως
άκαιρος. — Μΐί. XVI. 1. ΐη\νίδαη(1ϊηδ δαοοαίβ άα§ϊδ διαγενομένον
τον σαββάτον.*)
§ 150. Νβ]1ΐ0]ηβ)ί ζβ δίονβδ δ ίη- 8(1ι·αζβη^ο1ι ηαδί^ίίΐ δβ ίηδαηά]αη, ]βζ άο Ιύίο ΙίαΙο^οηβ ηάΐβζί; αίθ: α) ηέΜγ βιηέι· ά^βάο νηίΐτ
νγδίονηβ ηάάη ηββο αβροή ηαζηαοοη ]βδΙ; 1)) πέΜγ αδροή οίΐ ηαζηαοβη; ο) ,μηάγ ΐβη ζωοοηβηί ρο,ρηη δίονβδηέΐιο ραίπιο:
α) Κ Χ. 1. ϊηδαηοΐϊάα ϊηδ . . . ίη α 1 1 οαιιν^θ άπέατειλεν
αντονς εις Λαβαν πάλιν. — Χ. 3.
ϊηβαηά^α ΐζ\νΪ8 δ\νβ 1αιηΙ»α ϊη
πι ϊ (I α ίη β. ϊ \νη!ίβ εγώ αποστέλλω υμάς ως άρνας εν μέσω λύκων. —
ΜΙί. IV. 29. δϋΠ8 ίηδαηύβΐρ §ί1ρ& ((Ιο Οδβηί!) ενδέως αποστέλλει
τό δρε'πανον. — Κ XV. 15. ίηδα,ηοΜάα ϊηα ΰαϊ^Όδ δοίηαίζοδ επεμφεν αντόν εις τονς αγρούς. — Μ. III. 14. £α\ναιη·ηΙα (Λναΐίί' . . . θϊ
ϊηδαηάϊίΐβιΐί ϊηδ (ιηβζϊ 1ί(1ί) ιηβι^'αη εποίησε δώδεκα . . . ίνα απο
στέλλε αντονς χηρύασειν. διτ. ΜΚ. VI. 27. VI. 1. I,. XIX. 29. 32.
3. XVIII. 18. ππΐί ϊηδαηίΐκΐβδ ϊη ιηαηαδβρ «μ£ άπέστειλας εις τον
κόσμον. δι·ν. XVII. — Ο. IV. 6. ϊηδαικίϊάα £ΐφ αίπηαη δΐιηααδ δθϊηϊδ
ϊη Ιιαϊιΐοηα ϊζ\ναΐ'α εξαπέστειλεν ο θίο.,* τό πνεϋμα τοϋ νϊον αντον
είς τάς καρδίας ύμών.
1)) ΜΙ. XXVII. 19. ϊηδαηάίάα (1 τι ϊηιηια ιχοηκ ϊδ απέστειλε
προς αυτόν η γννη αντον. 8ιύ. Μΐί. III. 31. XII. 2. 4. 5. 6. 13. Κ
XX. 10. IV. 20. II. Κογ. XII. 17. Ε. VI. 22. Κ VII. 3. 6. XIV. 32.
— 3. XI. 3. XV. 26. XVIII. 24. Ρίΐίρ IV. 16. Κοί. IV. 8. — ΜΙε. VIII.
26. ΐηδαηοΜιΙα ϊηα <1η ς α ι* (Ια ΐδ απέστειλε αντόν εις τον οίκον
αντον. δι·ν. VI. 27. Κ VII. 10. 19. 20. — ΜΚ. XI. 3. ΐ&η δΐιη§αί\ν
ϊηα ϊηδαηΛβϊρ ηί(ΐΓΘ και εν&έως αντόν άποστελεϊ ωδε. — Κ XIX.
14. ίηδαηιΐϊίΐθάυη αίια αίαι- ϊηιηια απέστειλαν πρεσβείαν οπίσω
αντον.
ο) ΜΙ. XI. 2. ίηβαηά^αηάδ Ιπ βϊρο^'αηι δβϊηαϊιη ηαρ (1η
ϊηιηια (ροδίαν ρο δίαζββηίοίοη !) πέμψας δύο των μαθητών αντον
εΐπεν αντω. — ΜΚ. I. 2. & ίηδ&ηά^ α α£§ϋυ ηιοϊηαηα εγώ αποστέλλω
τον άγγελόν μον. δπτ. Μί. XI. 10. Μΐί. VI. 17. XIII. 27. I,. I. 19.
IV. 18. 43. VII. 27. IX. 2. 52. XIV. 17. XX. 20. .Γ. V. 38. VI. 29.
57. VII. 29. 32. VIII. 42. IX. 7. XI. 42. XIII. 20. XVI. 3. 8. XVII.
*) Ζάθ 8η8,(1 ίη ζη&δί ίτνάηί νβ 8ΐ»νιι η^'&ΐτέπι. ΜίβΙο ΙοΙο οδίαίηδ ^81
ζάη&άηέ, α γγά&ναΐβΐέ νββί^'&ΐί 8β βη&ίί ^ ιιρΓατίΙϊ.
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21. 23. 25. Κ. VIII. 3. Χ. 15. I. Κοι\ I. 17. XVI. 11. II. Κογ. VIII.
22. XII. 18. α. IV. 4. ΓΠίρ. II. 28. I. ΤΗ. III. 2. 5. Γϋβπι 12. Ν.
VI. 19. 8ΐ£. VI. 1). ο. α.
ΡΐΌδΙό ζπιοοηβηί ίβδί ραίι-ηο Ιόζ νβ 3 ρΗρίκΙβοΙι, ίάβ ϊηδαηάΐ&η 8 ρΓ3,β(1ϊοαίίνη^ιη αοοιίδαΐϊνβπι ηιίί νγζηαιη δΐιοπ) ϊβη ^α1ίο ιιείηίΐί: Μΐί. XII. 3. (4.) ηίηιαίκία,ηδ ϊηβ, ιΐδ!)1ιΐ£8\νιιιι
ϊηδαικΠιΙβάιιη Ι&ιΐδΐι&ηά,ίαιι λαβόντες αυτόν έδειραν χαϊ απέστειλαν κενόν.
8ιύ. I,. XX. 10. 11. — Ιι. I. 53. δαοί^ηίΐηά&ηδ ϊηδαηάίάίΐ Ιβιΐδαηδ
πλοντονντας έξαπέστειλε κενούς.
§ 151. 5. Ζν1ά.8ΐηί ραβαοοπιζ" ^δί ρϊι βίονβδβ ΐη\ν&ηά]αη, ]βζ
ζηίΐοί (ζνβη&ιι) ρϊβντάϋίί (άο νηΐίΓ) ί. ^. ζ πιο ηα πιο ρΓβνι-ά,ί,ϋί : 6.
I. 7. δΐιπιαί δίηά. . . . ^^αηάαηβ ^η^ναI1(^^ α, η αϊ\ν3.8§β1ί ΧπδΙ&ιΐδ τίνες
είαιν . . . δέλοντες μεταστρέφαι τό εύαγγέλιον τον Χρίστου.
6. ίη νβ δάηιζβηί δίονεδηέπι ζηαοί, ζβ (1β]βιη νβΓΟαΙη^ιη νγ1ωηίί.ν£
8β ρίβοηοά ζ ίβάηβ" άο άηιηέ ρ ο ά ο ο γ: II. Κογ. III. 18. ρο δαηιοη
ίπδίΐΐιί ίη§α1βϊ1ίθη(Ιίΐ την αυτήν εΙκόνα μεταμορφούμε&α. — Μΐί.
IX. ίηηιαΐάίιΐίΐ δίΐί μετεμορφω&η. §Γν. Ε. XII. 2. 6. IV. 20. I. Κογ.
XV. 51., 52. — ΕϊΗρ. ΠΙ. 21. 81τ. ΙΠ. 6. VI. 6.
7. ζβ άδ|βπι νβΓοα,1ηγηι &οη£ 8β ρϊβοΐιοά. ζ ΐβιΐηοηο δίανυ (Ιο
άι·υ1ι61ιο : α) δίαν ηηιοίηγ: Μΐι. XV. 11. ραί αηΐιπηιϊδί,αηδ βΐι^ηηδ
ϊη\να^ϊάβ(Ιαη ρο ιηαηα£βΐη οι αρχιερείς άνέσειοαν τον δχλον. —
Μί. XXVII. 51. αΐΓρα ΐητθϊτ&άΆ ή γη έσείο&η. 8ι·ν. 3. XI. 33. —
.1. XV. 6. (\νβίη»1βίηδ) ϊ η ΐ> γ & η^ ίΐ (I α τό κλήμα .. .καίεται. — Ι*. III.
17. ίΐηαιίίΐ ίηΐίΐηάθϊρ ίυηίη πηίοαρηαηάίη τό άχνρον κατακαύσει
πνρϊ άσβέστω. — I. Κογ. VII. 9. ϋαΐϊζο ϊδί ααΐ* 1ίυ§αη ρ»α ϊ η Ι υ η ά
πα η κρεΐααον γάρ εστι γαμησαι η πνρονσ&αι. — Ε. I. 18. ΐηΐϊιιΐιΙϊάα &ιι§οηα ηαίΓΐϊηδ ϊζννη,πδ πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της
διανοίας υμών. 8ι-ν. Ε. III. 9.
&) δίαν (Ιαδβνηί: Μί. IX. 30. ΐηα^ίιία ΐηδ ^δΐΐδ ενεβριμήσατο
αντοΐς. — Εί. VI. 10. ίαδ\νϊηρ]αϊρ ϊζ\νίδ Ινδυναμοϋσ&ε. &Γν. ΓΠίρ.
IV. 13. I. Τπη. I. 12. — «I. XI. 33. ΐιΐΓ3,ιιηίΐά & αηπιίη ενεβριμήαατο πνενματι. — 8γυ. 38. — 3. ΧΠΙ. 21. ^δΐΐδ ίη^φ^ηοάΕ
ηΐιιηίη ο Ίηαοϋς Ιταράχ&η τω πνενματι. 8γυ. XIV. 1. 27. — ΜΙ.
IX. 36. ΐηίβϊηοάίΐ ΐη ϊζβ έσπλαγχνίσ&η περι αυτών. 8Γν. Μΐί. I.
41. νίΠ. 2. Κ I. 78. VII. 13. XV. 20. — I. Κογ. Χ. 22. ίηα1]αηοπι
ίΓ3,ιι]ίη παραξηλοϋμεν τον κύριον. — XIII. δ. (Μαρίνα) ηϊ ΐη^Γίίπι]&άα (ή αγάπη) ον παροξύνεται.
§ 152. Ροζη. 1. V ίβοηίο (δυο 6. 7. υνβάβη^οΐι) ρΓίραάβοη ροζοπι]β
8β ρ&ίπιβ, 2β ρΓαβηχ ΐη δίονβδυ ά&να ρΜηοδί ΐηοηο&Ιΐνηου, 1άβτ&
ίο*
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ιη ύ 2 β, αΐβ η β πι ιι 8 ί υγύ ϊη§Γ6δδίνηοιι. Ιηβΐ·β88β οΚαηαζϊία 8ΐοριΐ)β δβ
]βη, ίάβ ρναββ^οναπγ ΙναΓ βοΐδΐιγ ορϊδΐΐ)β γ. αοΐ'ϊδί η. ρβΐ'Γβοί,ιιιη ]δα
ίβάγ ζαΐΌνβή ρβΓίβοΜνη^πι.
ΡβΓίβοΙίνηό ρΐαίηοδίϊ δνβάύΐ άαΐβ: 1. ρΓαβββοναηέ ΙναΓχ ροΐιαά
ορΐδυ]ί ίβοΐίό ρι-οδίό Μαππη: (δί,ι·θ£.) I. Κογ. XV. 51. 52. ίηπιαίάίαηύα άλλαγησόμεδα, — 3. XIII. 20. XV. 26. ίηδαικίία πέμψω. —
Μβηό βροΙοΜίνό ]80ΐι ϊΰ. (ρΐΌΐοζβ οάρονίάαϊί Ιναναπι δίοζβηγαι) : (δΜ)£.)
Ρη. III. 21. ϊηπιαϊάβίρ μετασχημάτισα. — I. Κογ. XIV. 25. ίηΛνβϊίϊρ £ΐιρ προσκυνήσει τω &εω. — ί>. III. 17. ΐηίαηάβίρ χατακαύσει.
2. ρΓ3,βή§οναηό ίναΐ7 ρΓαβίβιϊΙα νβ νγζη&ιηιι ίίοπδία: Ι*. VII.
13. XV. 20. ΜΙ IX. 30. ϊηίβίηοάα ίσπλαγχνίσ9-η(ν) (Ια&έ ΜΙς. VIII.
2. ηβοοί ϊ. απλαγχνίζομαι ραίτηβ οζηαέι^β δίαν ν^δΐβάηγ ]α1ω ρβιί.
ριαβδ.) — (δΐιοβ.) 3. XIII. 21. ϊηάΐ'οοηοιία εταράχδη. — (8£γΙ)£.)
3. XI. 33. ϊηΛνα^ί^» ετάραξεν. — (δΙΛβ.) Κοί. IV. 8. Γϊΐίρ. II. 28.
1. Τη. III. δ. Ε. VI. 22. ΐη 8 α η (Πύα έπεμψα. — ΓϊΗρ. III. 2. ΐη8αη(1ί(1β(Ιιιιιι (81ι·08) επεμψάμην. — IV. 16. ίηβ&ηάίάβάηρ
επέμψατε. — 1*. VII. 0. 19. XV. 15. ΐ η 8 α η ά ϊ ά α έπεμψε. — δηαά \έϊ
ΜΙί. V. 6. 3. IX. 38. ίη^αϊΐ προσεκύνησεν (ροηέναάζ προσχυνέω
Ιζβ ροΐίΐαάαΐϊ ν ΙοαιΙο οοπιβζβηέηι ν^ζηαηια ζα ηββίοέβηό). Ραΐί ρΓαβδ.
ζα ρβΓί. : I. Τϊπι. V. 8. ΐη\νί<ϋΙ) ήρνηται.
3. ρΓαββ^οναη^ ορίαϋν ζα Ιναιγ ρΐ'οδίό (ί. }. ΓβΙαΙ. ρΐΌδΙ£:) «ί.
XII. 20. βί ίηννΐίβΐηα ίνα προσκυνήσωσιν. — Κ IV. 8. ΐη\νβϊΙαΪ8
προσκυνήσεις. — Ναοραΐί ίηάίο. ζ» βοη).: (δίτο^.) Κ IV. 7. ^οαΐ ίηλνβϊΐίδ εάν προσκύνησης.
4. ρΓαββ^οναπγ ίηβηίΐϊν ζα 1ναι·χ ρΐΌδίό: Ε. III. 9. ΪΕΐίαηί]&η
φωτίσαι. — 6. IV. 20. ΐ η ιχι α ί(1] α η άλλάξαι.
5. ρι·αββ§οναη6 ραπΐο. ρναβδθΐιϋδ ζα ρΐ'ΟδΙό ραιΊίο. αοΓΪδΙϊ η.
ρβΐ'ί. :
I. 41. ίηίβϊηαηάβ σπλαγχνισ&εΐς. — (δίΓΟβ.) ΜΙ. XI.
2. Κ, VIII. 3. ϊηδαηό^αηάδ πέμψας. — II. Τϊιη. III. 5. ίηντΐάαηάαηδ ήρνημένοι.
6. ρι·αββ§ον&ηό ραΓίίοϊρίαπι ρΓαθΙβΓ. ζα ρΐ'Οδίχ ίνατ τβ&γ : Ε. I.
18. ϊηΐίηηΐϊάα αυ§οηα πεφωτισμένους τους ο'φδαλμούς. — Ε. VII.
10. ραί ϊηδαηάίάαηδ οι πεμφ&έντες. — IV. 26. ίηβαηάίρβ \ναβ
ίπέμφ&η. — Μίτ. IV. 15. ίηδαίαηο έσπαρμένον.
§ 153. Αΐβ ηα νδβηι Ιοω ζαδβ ηβίζβ ζαΐοϋΐΐ δροίβηϋν^ ύδίκΐβΐί,
ρι-οΐοζβ ν ]ίη^ο!ι ρίίραάβΛ βίοζβηό ΙναΓ7 νγβίονιι,)! ραίπιβ Ιι·ναΐ7 άέ) : 3.
XV. 6. ίηΟΓαι^αάα καίεται (ζαραίι^β δθ!) I. Κογ. VII. 9. ϊηΐυηύηαη
πυροΰσ&αι (ΓοζραΙονβΜ βθ !) — Μί. VIII. 2. ϊ η α ί ί προσεχύνει. —
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ΜΚ. IX. 15. ίη\νϋ,υη ησπάξοντο. XV. 19. προσεχΰνουν. — ΜΚ. VII.
9. ϊητνΐάϊρ ά&ετεΐτε. — ΤϊΙ. I. 16. ϊηλνί(1αη(1 αρνούνται. — Ιηδ αη ά^ β. η έ&δίο οάρονίάά δίονβδάπι ΐΓν&Ιγπι (αό δίοζοη^πι): Μΐί. VI. 7.
III. 14. & }. — 3. XIV. 1. (27.) ηί ϊηάΓοοηίΐί ΐζ\ναΓ ηαΜο μή
ταρασαέα&ω ύμών ή καρδία (ηβζΙωπϊΐαοΐΓ) !) Τ&ΐίό Ε. I. 78. ραΪΓη
ϊηίΘΐηΛηάβϊη £ΐπηαηαΗΐ6Ϊη διά σπλάγχνα ελέους ζφδΐέ γγΜά.ά&ϋ
ϊββί ζ» ίνν&Ι^ άβϊ (8πιϊ1ονίίν&)ίοί 8β!) — ΡγοΙϊ ί. XI. 33. ϊηΓαυηί,ϊόΙίΐ
ένεβριμήσατο 1π)β(1 νβ V. 38. όίβ 8β ίηΓαη1ΐϋ{> 8 ίμβριμώμενος. —
6. XII. 2. ϊηιη&ΐάϊ&ίρ μεταμορφοΰσ&ε. ΖΙα-άΛα ρβΓΓβοϋναϊίοί ηιοο
ρΓαββχυ ϊη ]βδί; ζοοία ροοηγοη».
Ροζη. 2. νζίπη οίηηοδίί δίονβδηβ' 1ω ρίβάπιβία ιηέηί 8θ ίβη ζίίάΐία.
ΡγοΙϊ Μί. V. 15. ΠιιηΙβίρ ίΐΐΐεϊηι λάμπει πάσι. (3ιτ. V. 16. II. Κογ.
IV. 4. 6.) έίβωβ Ε. ΙΠ. 9. ίηϋηηΐί&η 8.1 Ιαηβ φωτίσαι πάντας.
(8πτ. I. 18.)
§ 154. III. νβ δίοζβηί ηοιηϊη&ΐηέιη ίη ζη&έί:
1. 2θ ρίβ(1ιηβΙ οζηαόβη^ ηάΐβζί (άο νηϊίπι) άο ροόΐιι (ηβοο ν ο&οι·)
,μη^οη Γμηόηο): Ε. II. 19. ϊη£ίΐι·άΪ9.ηδ §ιιρ8 οικείοι τον &εον. 8γυ.
I. Τίπι. V. 8. — I. Κογ. XVI. 19. ΡπβΙς» πιϊρ ίηβαΓά,ίοη δβίη&ΐ αίΐί1ί1β8]οη Πρίσχιλλα συν τ-η χατ' οΐχον αυτών εκκλησία. 8Γν. Κοί. IV.
15. — I. Τίι. II. 14. ίΓ&πι ΐζ\νΗ.ι*αΐιιι ι η Κοιτάω υπό των Ιδίων συμφυλετών. — I. Κογ. ΕΧ. 21. ϊη\νΐΙορδ ΧπδΙ&ιΐδ εν-νομος Χριστώ.
2. 2β ρϊ·θ(ΙηιέΙ οζη»δβη^ βίίιη ν δοββ ηέοο άτίΐ: I. Τίπι. Π. 9.
ιηίρ ίη&ηβϊη μετά σωφροσύνης. 8γυ. II. Τίιη. I. 7. — Κ. XII. 16.
ηί \ν»ΪΓρίΐίρ ϊηαηαί 1)ϊ ϊζΛνίβ βίΐβαπι μή γίνεσθ-ε φρόνιμοι παρ' εαυτοΐς.
— Ιι. I. 24. ϊηΐπίρο ντατρ ΑίΙβίδίιοίΐϊρ συνέλαβεν Ελισάβετ. 8πτ. I.
36. II. 5.
3. βίονβδύηι, )βϊ ζηαόί οίηηοδί δηιόπι,ϊίοί 1ί ηέΐαΐ£6ιηα οίϋ, οάρονίάά: Ε. I. 1. άυ^υηηυη ιηβ^αη ίηδαηΐ; επεχείρησαν άνατάξασ&αι διήγησιν. 8ιύ. I. Κογ. ροάρϊδ, ραΚ 81ν. V. β. α VI. ». I).
4. δίονβδυ ίη^ταη(1]ίΐη ούρονίάαίί: ΜΙ. V. 45. η§ηβϊρ αηα
ςαΓίΐίηΙίΐηδ ϊ&η 8ΐια ϊητνϊικίη,ηδ βρέχει επι δικαίους χαϊ αδίκους.
διτ. Ε. 41. XVI. 11. XVIII. 11.1. Κογ. VI. 1. — Ε. XVI. 8. ηαζϊάα
ββ ίΓ&πΐίΐ ραηα ίαιίΓα^α^αη ϊη\νϊηάϊρθ8 ίπήνεσεν ό κύριος τον
οϊχόνομον τής αδικίας. 8γυ. XVI. 9. XVIII. 6. I. VII. 18. Κ. IX. 14.
I. Κογ. XIII. 6.
5. δίονβδΰπι, }βϊ. ζηαίί ρϊβοΙιοΛ ν ηον^ δίαν, ο<1ρογί(1α)ί : ΜΚ.
VIII. 37. Ινβ ^ίβΐρ ΐϋίΐηηα ϊιπηίΐίιΐβίη δαΐ\ν.α1οδ δθϊηίΐίζοδ τί δώσει
αν&ρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αύτον ; 8Γν. 31ί. V. 0. — «I. Χ· 22.
ντατρ ραη ίαηίιι,)ϊρ& έγένετο δε τά εγκαίνια.
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§ 155. IV. 3&\ίθ ρΐβοΐΐοζίία ίη ν&ζβ 8θ 8 αοοιίδαίίνβηι, 8 (ΙαΙίνβπι
α 8 ξβηίϋνβιη.
Α. 8 αοοη δαίίνβηι 8ρο)βηο ϊδουο ροάροη^θ α νίοβ ιηόηέ
ρηζραβοο^θ ίοΐιοίο ρΜα ρΐαίηοδί δπιβΓονου Ιαΐίΐο:
1. ζηαδί (ρϊί δΐυνβδβοΐι ροηγβη) ηιίδΐ,ηοδί, ρΓΟβίΟΓ, οοαΐ, οονοά,
άοδαη, άο ^Ιιοζίο νηίίνα ροηγΙ> δΐη<5ϊσ)6: α) ρΓΟδίΟΓ δνβίονγ, ν&Ιιβο
δΪΓδί : 3. VI. 14. ρΓ&αΓβϋΐδ 8α ςϊυιαη<ΐ3. ίη ρ ο ηί α η α 8 β ρ προφήτης ο
ίρχόμενος είς τον κόσμον. 8ι-ν. «Γ. XVII. 18. — 3. XVI. 28. αΐίάά^α
ϊη ραηα ία ί τίνα ελήλυ&ε είς τον κόσμον. διτ. 3. Χ. 30. XI.
27. — Κοί. I. 23. (απν£ΐ§§θνϊοη3) δβΐ πιβπάα ϊδί ίη α 1 1 α §αδ!ίαίΊ
κηρυχ&εντος ίν πάση ττ} κτίσει. — Ι. II. 15. βίρβ §α1ίρηη ίαϊιτα
ϊηι ίη ηίηιίη ραί α§ςί1,]υ8 ώς άπήλ&ον άπ' αυτών εις τον ούρανόν
οί άγγελοι, διτ. Κ. Χ. 6. — Κ XVII. 24. Ιαυηπιοηί υδ ραηιηι& ηί
Ιιϊηιίηα ίη ρ α Ια ηί Ιιίηιϊηα δΐίβίηίρ ή αστραπή εκ της νπ ονρανόν
είς τήν νπ' ονρανόν λάμπει. — Μί. VII. 21. ίηη§α1βίρίρ ίη ρίυ(1αη§αΓ<Ιΐα Ιιίηιίηθ είσελεΰσεται εϊς τήν βασιλείαν των ουρανών.
διτ. ΜΙί. Χ. 23. 24. 25. IX. 47. I. IX. 62. XVIII. 24. 25. 3. ΙΠ. 5.
(81τ. Π. ο.) Κοί. I. 13. — Κ XV. 13. αηαίρ ίη Ιαηά ίαίπ-α \νίδαηάο
άπεδήμησεν εϊς χώραν μακράν. — II. 4. ηηαηη ίη .Τηάαίαη. δΓν.
3. VII. 3. XI. 7. Π. Κογ. I. 16. — I,. νπ. 26. αΐίαπάβάηη ίη §β*τί
Ο. κατέπλευσαν είς τήν χώραν τ. Γ. — 1,. II. 39. §α\¥αη(1ί(1βάυη δίΐί
ίη Οαΐβίΐαίαη. δι·ν. I. IV. 14. — II. Κογ I. 16. ίη Μ&Μάοη)α.
διν. Π. Κογ. Π. 13.
&) οβγάΐί Ιίάδΐία, οβαάγ, οηάονγ: ΜΙί. VIII. 26. ηί ίη ρ α Ια
λνβϊΐΐδ βα£§αίδ Ι1*!^ *1δ τήν κώμην εισελΟ-γς. δΓν. VI. 56. VIII. 27.
Ιι. VIII. 34. — Ι·. XIX. 30. §;α§§αί,δ ίη ρ ο \νίρΓα\ναίι·ροη Ιιαίιη
ύ'πάγετε είς τήν κατέναντι κώμην. δΓν. ΜΙί. VI. 56. XI. 2. Κ IX. 12.
52. 56. XVII. 12. — ΜΚ. I. 45. ίη βαυι·§ ςαΐβίραη
πάλιν είσελ»εΙν. δΓν. Μί. Χ. 23. XXVII. 53. VIII. 33. ΜΙί. XI. 2. XIV. 13. I.
I. 26. 39. Π. 4. 39. VII. 11. VIII. 34. Χ. 10. 18. — Κ II. 41.
\\ταΐοάβ<1υη ίη ^ΪΓηδαΙβιη επορεύοντο είς Ί. διτ. II. 22. 42. 45.
IV. 9. IX. 51. XVII. 11. XVIII. 31. XIX. 28. ΜΙί. Χ. 33. XI. 11.
XV. 41. I. Κογ. XVI. 3. Ο. II. 1. — I. II. 51. ςαιη ίη Ναζαι·αίρ.
δι·ν. IV. 16. — ΜΙί. I. 20. ςαΐψυη ίη Καί&Γηαυπι. δΓν. II. 1. I.
IV. 31. VI. 17. VII. 1. ΜΙ. VIII. 5. — ΜΙί. Χ. 46. αβιηηη ίη ^ίτίΐίοη. — XI. 1. ίη Βθρ8ία§βίη. — II. Κογ. I. 23. ίη Καητίηροη. — ΜΙί. XI. 11. ηδίάφ ίη Ββραηίαη. — II. Τπη. IV. 12.
Τγΐίβίΐίΐι ίηβαηίΜα ίη Αίίαίδοη. — ΜΙί. XI. 11. ςαΐαίρ ίη αΐη
εϊσήλ&εν είς τό Ιερόν. διτ. XI. 15. I. I. 9. XVIII. 10. XIX. 45. 3.
VII. 14. — .1. XVIII. 1. (αυι-ΐί^απίδ) ίη ραηβί §α!αίρ (κήπος) είς
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δν είσήλ&εν. — Π. Κοι\ XII. 4. ίΓ&νηιΙπ&ηδ νωρ ίη ναι%§ ηρπάγη
εις τον παράδεισον. — «ί. XVIII. 33. ££ΐ1ίΐίρ ίη ρι-αίίααΐ'ία 8ιύ. .1.
XVIII. 28. XIX. 9. — ΜΙ. 6.
ϊη %&τά ρβίηαηα νπαγε εις τον
οιχόν σον. 8πτ. IX. 7. ΜΚ. II. 26. III. 20. 27. V. 38. VI. 10. VII.
17. IX. 28. Κ IV. 38. V. 24. 25. VI. 4. VII. 36. VIII. 41. Χ. 5. 7.
XVI. 4. XIX. 7. 3. Χ, 1. II. Τίιη. ΙΠ. 6. — ΜΙ. VI. 6. ι η ηβρίοη βίς
τό ταμιεΐον. — I,. XVI. 9. βί αηάηϊΐΒαϊηβ. ίζ\νίδ ϊη &ϊ\νβϊηθ8 ηΐβίρΐ'0 8 ϊνα δεξωνται νμάς είς τάς αίωνίονς σχηνάς. — Μί. XXVI. 71.
ηδ§&§§&η<Ιαη ρ&η ϊη» ΐη ά&ατ εξελθόντα δε αυτόν είς τον πνλώνα.
— Μί. V. 25. ϊη ΙίαιΊΣατα §&\&ξί)Β.ζα. είς φνλαχήν βληθήση. — Μί.
VI. 26. ηίη ΙίδΒ,ηα! ϊη ο 3, η δ ίί η δ ουδέ σννάγονσι εις άπο&ήχας. —
VI. 30. ΐη αιιΐιη δ&ΐα^ίρ ίΖ? χλίβανον βαλλόμενον. — Μΐί. XVI. 5.
&1&3,§§&η<1βίη8 ϊη ραΐα 1ι 1 3, ΐ τν εϊσελ&οϋσαι εις τό μνημεΐον. — Κ
XVII. 27. §&ΐ8,ίρ Ναυβί ΐη α ν Κα. εισήλθε Νώε είς τήν χιβωτόν. —
Μί. IX. 1. αίδίβίβαπάδ ϊη δΐίίρ εμβάς εις τό πλοΐον. 8νν. Μΐί. IV. 1.
37. V. 18. VIII. 10. 13. I,. V. 3. VIII. 22. 37. VI. 17. 3. VI. 21. 22.
— «I. VI. 24. ^β,δίίβυη ϊη δϋρ» ίνεβησαν εις τά πλοΐα.
ο) η&άοοη, ρουζάΓΟ & ροά. : ΜΚ. VI. 8. (ηί ηβπίθίη») ηίΐι ί η
§£ΠΓ<Ιθ8 ΕΪΖ μη είς την ζώνην χαλχόν. — Μί. XXVII. 6. ηϊ δΜα"
ίδί Ια&ϊ&η ρ&ηβ (δίωΐΐίΐηδ) ϊη ΙίαυΓΟ&η&ηη ούχ εξεστι βαλεΐν αντά
εις τον χορβανάν. — Μί. IX. 17. (2 Χ) §ίηίίΐη(1 Λνβϊη ϊη ο&ΐςίηβ
βάλλοναιν οϊνον εις άσχοΰς. 8Γν. Μΐί. II. 22. Κ V. 37. 38. — «ί.
XVIII 11. Ι&βθϊ ρ&ηα. ηαίπι ϊη ίοάτ βάλε την μάχαιράν σου εις την
θη'χην. — 8βιη ρπέίβπιβ ίόζ : Κ VI. 39. ηίη οαί ϊη ά&Ι §αά'πυ8£ΐη<1
ονχϊ αμφότεροι είς βόθυνον πεΰοννται;
§ 156. ά) ζβηιί, νοάυ, νζάυοη, οηβη, ραΐί ΙΐΌρίοΙί^ ναοοο ν§β οο
ρίβάηιβί οάθνβαά οΜορ^'β: ΙΑ. IV. 8. 8υηι ρ,άι-αυδ ϊη αϊ γ ρ 3, £0(1»
αλλο επεσεν εις την γην την χαλήν. 8Γν. 3. XII. 24. — δ. Χ. 7.
1υ«8 §&8ίθί§ίρ ϊη &ί§Γυη(1ίρ9,? τις χαταβήσεται εις την άβνσσον;
8Γν. Ε. IV. 9. — Μΐί. IX. 22. ιιίία ίηα ίη ίο η αίτναι-ρ ίαη ϊη \ναίο
πολλάχις αντόν είς πυρ εβαλλε χαΐ είς ϋδατα. ΒΐΎ. 81ί. III. 0. — «Τ.
IX. 7. 11.
(αί)ρ\ναηαη ίη 8 \ν υ πι ίδί δίΐοαππδ νπαγε νίψαι είς
τήν χολυμβήθραν τον Σ. — ίι. VIII. 33. ιναηη δα νντίρυδ ίη ρ ά η α
πιαιίδίΐπν ώρμηΰεν ή άγελη είς τήν λίμνην. δΓν. VIII. 23. — Μί.
IX. 42. θί ίι·α\\'8,ηι·ραηδ τνβδί ίη πιαΓβίη ί2 βεβλψαι είς τήν θά
λασσαν. δι·ν. Μΐί. XI. 23. (Ν&)ϊδ16 ^οη Μίτ. I. 10. λναϊνραηάαηδ ηαϋ
ίη Πΐα,Γβίη βάλλοντας άμφΐβληστρον εν τη θαλάσσ-η. &—Ιι. ΧλΉ.
6. ΜΙς. IV. 1. V. 13. Μί. VIII. 32. ροηόναάζ ίη ηι&ΐ'βίη ί ίνανβιη
ί βγηί&ΐίίίοΐίγ [ϊαΐίοζίο ιη-έβηί ΙίΙϊΛπ ρη δίονβδβ νηοΐιυ] ί ροΛΙβ ϊεοΐίόΐιο
Ιβχίιι πιύζβ 16ζ 1>γ1ί «Ιαίίν). — Ι. III. 9. αΐΐ ϋα^ηιε ηηοαίΓ&ηά»ηβ
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αία'αη &οά ϊη ίο η ^αία^αιία πάν δίνδρον μη ποιούν χαρπόν χαλόν
εχχόπτεται. 8ιύ. ΜΙ. VII. 19. XXV. 41.
IX. 45. «Γ. XV. 6. —
ΜΙς. IX. 45. £8,1βίραη ϊη £»ίη,ίηηίΐη άπελ&εΐν είς την γέεννκν. 8γτ.
Μί. V. 22. 29. 30. Χ. 28. — ΜΙ. VIII. 12. υδλναΪΓραηάα ϊη Γΐα,ίδ
ραΐα ηίηώιππδίο εχβλη&ήσονται είς τό σχότος τό ίξώτερον. — ΜΙ.
XXV. 46. 3&ϊι ς&ΐβίραηά 1>αϊ ϊη 1) ά 1 \ν β ϊ η &ί\νβίηοη ίρ ραί ί η 1 ί ο ά ί η
η,ίννβίηοη χαϊ άπελεύσονται ούτοι εΙ$ χόλασιν αίοίνιον, οί δέ δίκαιοι
είς ξωήν αίώνιον. 8ιν. ΜΙί. IX. 43. 45. — Π. Κογ. IV. 11. ϊη άααΙ>ιι
αΙ§ϊο»ηά» £ΐ'? θάνατον παραδιδόμε9α. — Μίτ. V. 34.
ίη §&τναίΓρί υπάγε εις είρήνην. 8ιύ. Ιι. VII. 50. — Π. Κογ. ΠΙ. 18. αί
\νυ1ρ&η ίη ·νν ιι 1 ιι από δόξης είς δόξαν. — I. Τϊπι. III. 6. ί!)£ΐΐ αιιΛο
ϊη 8 1 α υ η, αίάπιΐδ&ί ίνα μή είς χρΐμα εμπέση. — III. 7. ίη ίάτνβίί
ίϊ? όνειδισμόν. 8γτ. 81ί. II. 6. — Π. Κογ. XII. 1. φπιβ, ίη 8Ϊυηϊη8
]αη »η<Ι1ιη1βίηίηδ ίλεύαομαι είς οπτασίας χαϊ άποχαλύφεις. (Νβϊίδίό ίδοιι άοΗαά7: ^· Ι· 1?· 8&\ναηάΐ&η υηίαΐ&ηβ ίη ίτοίΐβίη ££»'»ίη1»ιζ8 ίπιστρεψαι άπει&εΐς ίν φρονήσει διχαίων. — II. Κογ. Χ. 5. αΐΐ
ίηφ]θ ίη υίη&αββίη ΧπβΙαυδ [Ιίηηαηάαηδ] πάν νόημα είς την νπαχοήν τον Χρίστου [αίχμαλωτίζοντες], ροηβναάέ Ιν&ιγ πιοηου ογΐί άαΐ,ίνγ.)
β) Ιβίο Ιίάβΐίέ (ί ζνίϊβοί α ΓΟδΙϋηηέ) & ίο οηά" οβίό 1>υ(ϊ έάδίί
ίβηο : Ιι. VIII. 30. υηηηΐρουδ ηιαηίΐ§οδ §ίΐ1ίρυη ί η ί η α δαιμόνια πολλά
είσήλ&εν είς αυτόν. 8Γν.. Μΐί. IX. 25. ,Τ. ΧΙΠ. 27. — ΤΓορίοΐ£7 Ι.
IX. 46. §»1αίρ ηιίΐοηδ ίη ίηδ είσήλ&ε διαλογισμός εν αύτοΐς. 8ιύ. 6.
XI. 17. — Π. Κογ. V. 19. 1α§3»ηάβ ίη ηηβ \ταυΓά £&ίπροηαίδ δε
μένος ίν ήμΐν τον λόγον της χαταλλαγής. — Μΐί. V. 12. ίηδαηάβί
υηδίδ ίη ρ ο βντβίηα, βί ίη ρ ο §8,1βΐρ3.ίηΐίΐ πέμψον η'μάς είς τους
χοίρους ίνα είς αυτούς είσελ&ωμεν. 8ιτ. V. 13. Μί. νίΠ. 31. 32. I.
νίΠ. 30. 32. 33. — Κ. XI. 24. (2 Χ) ίηίπίΒ^ίρδ \ν&Γ8ΐ ίη §οάαηα
&1βνταθ£ΐ§ηΐ Ινεχεντρίο&ης είς χαλλιίλαιον. — Ιι. VI. 38. ππΐ,αάβ
£θθ!ίΐ §ίθ£ΐάίΐ ίη 0 & γπι ίζτναΓαηα μετρον χαλόν (δώσουσιν) είς τον
χόλπον ύμών. — Μίτ. VII. 19. ηί §3,1βϊρΐρ ίιηηΐίΐ ίη ΙιαίτΙο αΐί ίη
\ναηιΙ)£ΐ ούχ είσπορεύεται αύτοΰ είς την χαρδίαν αλλ' ί& την χοιλίαν.
8Γν. II. Κογ. νίΠ. 16. I. II. 21. .Γ. III. 4. (31ϊ. Π. 1).) — 0*1. IV.
6. ίηδ&τκΐίάα §υρ αΐιηΐίΐη δυηααδ δθϊηίδ ίη ΙιαίΓί,οηα ίζ^αΓΠ, ίξαπέστειλεν ο β·ί05 τό πνεύμα τού υίοΰ αύτοΰ είς τάς καρδίας υμών.
8ιύ. Π. Κογ. I. 22. — Μίτ. VIII. 23. δρβπν&ηάδ ίη «,υ^οη» ίδ
πτύσας είς τα όμματα αύτοΰ. — ΜΙ. Χ. 27. ραίβί ίη &υ80 β&ηαιιδβίρ δ
το ους αχονετε. — Μίτ. VII. 33. 1ίΐ§ί(1α πςςταηδ ίη β,ηδοηα
έβαλε τούς δαχτύλους είς τά ωτα. 8Γν. Ι. IX. 44. Νβη. VI. 16. —
Ιι. VII. 1. ηβίυΐΐίάα
ρο λναιιηία δβϊηβ, ίη ηΐίιιηΐίΐηδ ηι.αηα§θίηδ
επλήρωσε πάντα τά ρήματα αντον είς τάς άχοάς τοΰ λαον.
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. ϊ) νέΐβί ροέθΐ Ιίάί (ηββο ρϊβάπιδίύ) ν 5β)ϊοΙιέ1;ο <3οδ&1ι (οβνοά
όίδβΐηγ, ηβΙ)ο οβνοά ηιοοί) ροάπιβΐ 8β (ΙοδΙ&νά: Μίτ. ΠΙ. 1. §άΜ\)
αΆτ& ίη δγπα^ο^βη εϊσήλϋ-ε πάλιν είς συναγωγήν. 8ι*ν. ΜΙς. I. 20.
Ε. IV. 16. VI. 6. (συναγωγή ηιβίοηγιηίί ονδβπι πιύζβ }ϊζ οζηίΐόονίΐΐί
Ικηίονυ, δίνοιηάζίϋβίβ !) — I. Χ. 30. ηΐΑηηα . . . ϊη λναΐάβίΐ^ίΐηδ
1τ»Γ8ηη άνθρωπος τις λ^σταΐς περιεπεσεν. — Μ1ς. XIV. 41. ^αΐβ^αάίΐ
δυηαδ ιηαηδ ίη η&ηάηηδ ίΓ&τναυιΙιΙ&ίζβ παραδίδοται 6 υΙός τον
ανθρώπου είς τάς χείρας των αμαρτωλών. 8ιύ. Μΐί. IX. 31. Ιι. IX.
44. — Μΐί. IV. 7. δυπι §αάι·Εΐΐ8 ϊη ρ&ιίΓηηηδ άλλο έπεσε είς τάς
άχάνθας. 8Γν. IV. 18. I,. VIII. 14.
§ 157. 2. Βγίο-ΐί νβ ρίίρ&άβοΐι άοδηά νγίδβη^οη νδαάθ ρ&ΐχηο δΚπΙβέηέ νηίΐί&ηί άο νηΐΐι- α, νγοίδΐί ]βδί; ηγηΐ ϊ&άυ ρΐαίηοδίί, νβ ΙίΙβι·γοη ζ ρο]πιιι ,,ηνηίΐί ΙίΓυΙιυ ηα ρίοδβ" ζ!)γ1 ]βη ηάζοι· ,,ηα ρίοδβ, η»
ρίοοηη", I.
Μβ ϊη 8 β ο ο. ζη&δί 1> ο <1 η» ρονί'οηυ, & ηβπιιιζ
8β ηβδβ, 1>υ<ί είΐ, Ιωηβο, ν^δΐβάβΐί δ&ηΐβόηόηο ροηγίηι, ηβοο ύέβΐ,
Ιίοηβο άβ)β ν ΐΌζηι&ηίΙγοη (Λπιβη&οΐι. Ρϊβοηοάβπι ^οη:
») άοΜβάγ, νβ Μβι-γοη οίΐ ροηγ&π οζηαόβη δΐιυΐβέηβ οβνοίΐθΐη
(ηΓαηίοβηιί) νβίδί ρίοοηγ:
VII. 24. £&1&ίρ ίη πι α γ 1ί ο 8 Τγτβ ίαη
δβίάοηβ άπήλθεν είς τά μεθόρια Τύρου χαϊ Σιδώνος. — Ιι. I. 39.
Μ&ηαπι ίάφ'α ϊη 1)»ΪΓ§&ηβϊη ίπορενθη είς τήν όρεινήν. — I. VI.
12. υβϊάά]» ^βιΐδ ίη ία ί ι* ^ υ η ί έξήλθεν Ί. είς τό δρος. 8γυ. IX. 28.
I. VI. 15. — Ε. IV. 8. αδ8ΐβί§αηά8 ίη ηαηηίρα άναβάς είς νψος.
— ΜΙτ. I. 12. αηπίίΐ ίη» ηβίβ,ιιη ϊη ααρϊάα τό πνεύμα αύτόν Ιχβάλλει είς τήν ερημον. 8γυ. Ιι. VII. 24. — I. IV. 26. ίηβ&ηάίρβ νναδ
ϊη 8»Γαίρία. — (Νβ,μβίγ' Ιν&Γβηι ίβδί άοΜ&ά :) 6. IX. 33. £8,1ίΐ&)ίΐ
ίη 8ίοη δίαϊη θίδΙα§<μβ τίθημι ίν Σιών λίθον προσκόμματος.)
&) νδαΐί ρΓΟδίέ ο 11 ροηγου ^η οζηίΐοοη: Μΐί. VI. 8. βί τν&ίηΐ ηί
ηβηιβΐηΑ ϊη τνί § ίνα μηδέν άΐρωσιν εϊς όδόν. 8νν. Μ1ς. Χ. 17. I. I. 79.
IX. 3. — I. XIV. 21. ηδ§α§§ βρι·αυίο ίη β&Ι^νοηβ ί&ΐι 8ΐαί§0δ
έξελθε ταχέως είς τάς πλατείας και ρύμας. — 3. Χ. 40. £ίΐ1αίρ ίη
ραη& δίαά απήλθε είς τον τόπον. — I. XVIII. 13. δίοη ίη I) γ α δ ί 8
δβίηοβ ετυπτεν εις τό στήθος αύτον. 8ιύ. Π. Κογ. XI. 20. — I. XV.
22. §ίΜρ %§ΓΒ§η1ρ ίη ηαηάη ίδ δότε δαχτύλων είς τήν χείρα
αντον. (ΖΆ]\8ίέ ηιγδίί δβ η 8, ταΐίΐι, ηίΐίοΐί άο ιτιΐίγ!)
β) Ροηβ&ικΙ &1)8ΐτ&]£(;η^ί οίΐ ρο1ιγ!)υ η&ζηίΐοβη: ί. VII. 8. ]υδ
8&1βίρίρ ίη άηΐρ, ίρ ί^ ηί ηαυη ςαΐβίρα ίη Ι> ο άπίρ ύμεΐς άνάβητε είς τήν έορτήν ταντην εγώ ονπω αναβαίνω εϊς τήν έορτήν
ταύτην. δνν. VII. 10. — II. Κογ. ΠΙ. 13. (Ιαρβ βί ηί ίωτνβίίϋβάβίηβ
δα^ηδ ΙδΓίΐβΙίδ ίη α η (1 ϊ προς τό μή άτενίσαι τους νίονς Ί. είς τό
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τέλος. — Ο. II. 11. ί η αηάϊναίιρί ίηιπια αηάδίορ κατά πρόσωπον
αντώ άντέστην.
(1) Νβ]οΙ)70θ]ηθ]δί αΙ)8ΐΓα1νθί υΐΐβηί ιιιίδίηό ρίβηβδβηο ηα ο & 8
α ίη 8 αοο. ζηαέί:
α) (Ιοου, άο 1{1βι·6 (1&) δβ Γοζνϊ,ιΐ (ιιι-έυ]β οίΐ, Ιίοηβο δαδον^'):
ΜΙ. VI. 13. ρβίηα ϊδΐ ρηκίαπ^αι·^ . . . ίη αί\νίηδ σον ίστιν ή βασι
λεία . . . είς τους αΙώνας. — Κ I. 33. ίη α,ϊηΐίάυρ είς τους αιώνας.
διτ. 3. VI. 51.58. — 1.1 50. ίη αΐάίηκ αΐά θ είς γενεάς γενεών.
— Ε. III. 21. ίη α 1 1 ο 8 αΐάίηδ α ην β ί£? πάσας τάς γενεάς τον
αΙώνος. 8ιύ. I. Τίηι. I. 17. — 3. XII. 7. ίη άΌ,£ βαπΊΜδ ηιβίηίδ ίαδίαίάα ραί,α είς την ημε'ραν τον ενταφιασμού μον τετήρηκεν αντό.
8ι·ν. II. Τίηι. I. 12.
β) ραΐϊ Ιαΐίβ" άοίηι, ν β ΙίΙβτοπ άέ] δβι-οζν^ί: Ε. VI. 18. αίηίχοηάαηδ ίη αϊ Ια ηιβία προσενχόμενοι ίν παντϊ καιρώ. — «I. XI. 9. 10.
ΐαοαί Ιυαβ §α§§ίρ ίη άα§ . . . αρραη ΐαοαί Ιυαδ §α§§ίρ ίη η α η Ι εάν
τις περιπατϊ) ίν τ-β ήμερα . . . εάν δε τις περιπατη εν τή ννχτί. — ΜΙί.
XIII. 24. ίη ϊαίηαηδ άα^αηδ ίν ίκείναις ταϊς ήμέραις. 8ιτ. Κ Π.
1. — ΜΙί. XV. 1. ίη ηιαητβίη £πι τό πρωί (ζάβ ϊβδί,έ υιτβηί οίΐβ
ρϊί ροηγου ζηάϋ: 1ε ι·άηυ; αΐβ ηβηί ηζ ραίι-ηο: ΜΙί. XI. 20. XVI.
9. = πρωΐ. νίάβΐί ί,η ΖΓβ]ηιέ, ζβ ρΐΌδΙβ οαδονό [ηα οίαζίίυ 1ίάγ?] πγέβηί υζίνάηο ιβριτβ, Ιϊίΐγζ ριτοί,ηό [ηα οΐ. ροΙαιάΡ] δβ υβίαΐϋο.)
§ 158. β) ίη 8 α<χ. ζηαοί Ιίοηβο, όί ννδίβάβΐί, 1ί ηβωυζ άβ]
(Ιοδρίνά: Μί. XXVII. 51. ίαυί'ηαη αΐηδ άί δΐίτίΐηοάα ίη 1\να τό καταπετασμα τον ναον εαχίσ&η είς δύο. 8ΐ"ν. ΜΙί. XV. 38. — ^. VII. 35. ηίοα
ί η (I ί δ I Ά η β ί η ρίικίο δΐίηΐί 8α§§αη ? μη εις την διασποράν τών Ελλήνων
μέλλει πορενεσ&αι; — I. Κογ. XV. 54. ηίδα§ς[ί{)8 λναΐ'ρ άαυρυβ ίη
δ ί ^ ί δ κατεπό&η ο Ο-άνατος είς νΐκος.
Γ) 8 νγδ1β(1Ιίβηι, 1ί ηβηιυζ άβ| άοδρίνα, δουνίδί ύζοο υΐ'όβηί ηιί ι·>α οβηγ: Ε. IV. 13. υηίβ §απηηαίηια αΐΐαί ίη αίηαηιιιηά'ίρα ^α1α\ιΐ>βίηαίδ . . . ίη ηιί ία ρ Λναΐΐδίαιίδ ίαΐΐοηδ μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες
είς την ενότητα της πίστεως ...
μέτρον ηλικίας. δΐΎ. IV. 16. —
ΜΙί. XIV. 5. ιηαίιΐ Λνβδί ραΐα βαΐδαη ίπΛη^αη ίη ιηαιια^ίζο ραη
ρΐΎ)α Ιιπηάα δΐίαΐΐβ ήδννατο τοντο (τό μνρον) πρα&ηναι επάνω τριακο
σίων δηναρίων. 8πγ. ^. XII. 5.
ίη 8 αοο. ζηαόί ύοβΐ (16,)β (οθ)τοβ]ηύ Ιωηοο ροΐιγοη όί πιοΐιυ
ίοδίβ ,}68ΐ ζοβία ρα1πΐ}?): Μί. IX. 38. (Ιηφίρ) βί υ8δαη(1]αί \«ΗΐΓ8ΐλνμιηδ ίηηδαη δβίηα (δΐΐ'ι&ητε) δ'πως εχβάλτ] εργάτας εις τον 9ερισμόν αντοϋ. διν. Ε. Χ. 2. — (τ. IV. 24. ίη ρί\ναάνν οαίι'αηάβί
δονλείαν γεννώσα. — I. Τή. V. 9. ηί 8&1ίάα ηηδ §ηρ ΐ ιι ηαΐίδ
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ουχ ε&ετο ημάς 6 &εός
οργην. 5ι-ν. II. Τΐπι. I. 11. — Κ. XIII.
14. Ιβϋΐδ ιηιιιι ηϊ ΐα^αΐ|> ί η 1 α 8 ί; υ η δ τ»7? βαρχός πρόνοιαν μη ποι
είστε είς ίπι&υμίας. — Ε. IV. 4. αΐίαροάαΐ 8Ϊ,)ΐίρ ίη αϊ η α \νβη (γ.
ροηέΐίΐιά )ΐαγ ηάζοι· εχλή&ητε Ιν μια ελπίδι). 8ιύ. I. ΤΊι. IV. 7. (Μβ
]βδΙ \Αϊ οάΌηνΙΙίίΐ ο<Ι ϊοοίίέηο ίβχία). — Ιι. V. 32. ςαηι Ιίψοη ίτατναηνίιίαηδ ΐη ϊ ά ν β ϊ § η ίλήλυ&α χαλεσαι αμαρτωλούς είς μετάνοιαν.
— Ε£. IV. 19. βϊΙς 8ϊ11)£ΐη8 αΐβββυη &£ΐαΐΙβΐη ίη ν&ηΓβϋτθΐη υηηι·αΐηΐροδ εαυτούς παρε'όωχαν τή άσελγεία εϊς Ιργασίαν άχα&αρσίας.
1ι) Ζοβία αβδίΓαοΙηβ ία 8 αοο. ζηαέί ρίβάπιδί, 1ς ηβηιιιζ ύβ) ββ
ηβδβ, δΐηβϊ^β, ]βηοζ 8β ίγί&: I. Τη. ΙλΓ. 10. Ιααμρ ραΐα ϊη αΐΐαηδ
ΟΓορτυηδ «οιεΐτε αυτό είς πάντας τούς αδελφούς. — 6. II. 8.
\ναυΓδΙ\νβΐ§ β&ΙαΜνΐάα ^Ιι πιΐδ ΐη ρΐυάοδ Ινηργησε χαι ίμοϊ είς τά
ε&νη. — ϊιΐΐρ II. 22. πιΐρδίΣαΙΙάηοάα πιΐδ ϊη αΐ\γα88β1,)θη σύν εμοϊ
εδούλευσεν είς χό εύαγγέλιον. §νν. II. Κοι·. Π. 10. 12. IX. 13. —
Π. Κογ. νίΠ. 4. ^αηιαΐηβΐη αηάοαηΐίΐδ ϊη ραηδ \νβΐηαηδ την
χοινωνίαν της διακονίας της είς τούς άγιους. — Ιι. XV. 18. ίτανναυΓηΙα ηιίδ ϊη ηΐιηΐη ημαρτον είς τον ονρανόν. — Π. Κογ. I. 11.
δο ϊ η υ η δ %\\>& το είς ημάς χάριομα. — II. Κογ. VIII. 6. βΐ ηδίΐιιηαΐ
ίη ϊζ\νϊδ,)£ίη ρ ο αηδΐ ίνα ίπιτελεστι είς υμάς χαι την χάριν ταντήν. 8ιύ. Ε. III. 2. I. 8. — Ε. I. 15. Μαρίνα ΐη αΐΐαηβ ραηδ >νοΐηαηδ άγάπην την είς πάντας τούς άγιους, διτ. I. Τη. III. 12. II.
Τη. I. 3. — ή. Χ. 12. ςαΙ)βΐ§8 ΐη αΐΐαηδ ραηδ 1>ΐ<1)αηάαηδ πλούτων
είς πάντας τούς Ιπιχαλουμίνους. — Β. XIV. 19. 1αΐδΙ]αΐηια ροβΐ ΙΐηιΓβϊηαΐδ δΐηά ΐη υ η δ ηιΐδδο διώχωμεν τά της οίχοδομης της εϊς αλλή
λους. — ίβδίβ ραίπιέμ δ ρο]ηιβηι Ιΐπιΐΐ,αίΐνη^πι: Ε. III. 16. ηιαηίαί
^αδνϊΐηρηαη ΐη ΐηηυπιαη ηιαηηαη δυνάμει χραταιω&ηναι είς τον
εσω άν&ρωπον. — IV. 15. λναΐ^αΐπια ΐη ΐηα ρο &11α ανξήσωμεν είς
αυτόν τά πάντα. — Γΐΐίρ. IV. 15. ηΐ αΐηηοηιιη αΐΐίΐίίοδ,ιοηο ηιΐδ £αωαΐηΐάα ΐη ι·αρ]οη §ΐοοδ ίαη αηάαηβιηΐδ ουδεμία μοι ίχχλησία
ίχοινώνησεν είς λόγον δώοεως χαϊ λήψεως. — Κ. VIII. 36. ΐ η ρ η 1ί
§αάαηρ]αηάα αΐΐ (Ιαβΐδ ενεχά σου &ανατούμε&α ολην την ήμέραν.
ϊ) δ Ηπιΐίαοί ύζοβ δοανΐδί υνδβηί ζρύδοοη: I. Κογ. XV. 2. ΐη
1υ ο δαυρο λναΐΐαηιβπάα ΐζ\νΐδ τίνι λόγω ενηγγελισάμην ύμΐν.
§ 159. Β. Ιη ρπ άαϋνυ οθ}Χβ]ηβ ροάροπιίβ α ρπζρα8θΙ)π]θ
Ιοηοίο ραάη ρΐαΐηοδί Ιοοαίηοη (ηα οΐάζίαι Μβ?) α ζοβία δοιώόζηέ
δ ρΜηοδί,ηιΐ α ο ο α 8 α I ΐ ν η δ ΐη ζηαοί : 1. ιηίδίο, ρ Γ ο 8 1 ο Γ, ν ο ΙνίοΓόιη ανηίίί ροάηιέΐ (Ιΐί ηθβο (Ιή' δβ ιοζνί,)ί, αΐβ ί&ίέ ρπκΐϊίηΐίίιιίιη
1(οηοβ ροηγοιι (^αΙίΟζίΌ ιίΓΟβηί Μΐάα ρπ δίονβδβ ι-αοΐιυ) πιίδΐ,ο ηοΙ)θ
ρι·θδΙοι·, (Ιο ]βηοζ νηΐΐΓ» ροΐψο δπιόίαϊβ,*) α δίοβ:
*) Αί ονδβιη άΐβ § 6. 81γ. 10. Ια ά&ίιγ Ιζε ροΐεΐάααΐί ζα ιίΐονγ.
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α) ργοβΙογ δνβίονγ, ναββο δΪΓδί : α) δίονβδο 1ί 1 ί ά υ : 3. XVII. 13.
ραί» ιό(1]3, ϊη πιαηαδβιίαί ταϋτα λαλώ εν τω κόσμω. 8ιύ. Εί. II. 12.
— .ί. IX. 5. ρ&η ίη χ> β. ιη ϊη α ί&ΪΓΐυ&α ίηι δταν ίν τω κόσμω ώ.
δπτ. 3. XII. 25. XVI. 33. XVII. 11. 12. II. Κογ. I. 12. Κοί. Π. 20. —
Ε. XV. 7. ίίΐ1ιβΙ>8 Λναϊιφίϊϊ ϊη Ιιίπιίηα χαρά εσται εν τω ονρανώ. δπτ.
ΜΙ. VI. 10. 20. Ε. XVIII. 22. XIX. 38. Ε. III. 15. Κοί. I. 16. — Μ*.
VI. 9. ΑΙΙ& 111183,1· ρα ί η 1ι ϊ πι ί η 8, πι πάτερ ημών ό
τοΐς ονρανοΐς. δπτ.
V. 16. 45. VI. 1. 48. VII. 21. Χ. 32. 33. Μίτ. Χ. 21. XI. 25. 26. XII.
25. XIII. 25. Ε. VI. 23. Χ. 20. Ε. I. 20. VI. 9. Ρίΐίρ. III. 20. Κοί. IV. 1. —
Ε. II. 14. ντπίρπδ ίη Ιι 3. η η ί δ α πι &νφ& άόξα εν νφίστοις &εώ. 8πτ.
ΜΙί. XI. 10. Ε. XIX. 38. — Ε. ΠΙ. 10. VI. 12. ίη ρ»ίιη ηίπιίη&ΐιυηάβ,ιη εν τοΐς επονρανίοις. — Μί. V. 19. πιίηηίδία η&ίΐαάβ. ίη
ρίηάαηββ,Γά^β,ί ηίιηίηβ ίλάχιοτος κλη&ήσεται ίν τ$ βασιλεία τών
ουρανών. 8ιν. ΜΙ. VIII. 11. XI. 11. Ε. VII. 25. 28. IX. 61. XIV. 15.
Ε. V. 5. — Ε. XVI. 23. ίη Ιια^αϊ ίν τω αόν. — Π. Κογ. XI. 10.
ίη Ιαηύίΐ ΑΚφ. — II. Κογ. I. 8. II. Τίπι.Ί. 5. ΐη Αβίβΐ. — 3. VII.
1. I. Τηβδδ. II. 14. Ν. V. 14. VI. 18. ίη Ιαά&ϊα. — 3. VII. 1. 9.
ΜΙί. XV. 41. ίη α»1ί1»ί&. — ΤΑ. I. ίη Κι-βΙ&ί. — II. Τίω. IV.
13. ίη Τι·8,η»ίάαί. — ΜΙί. V. 20. ίη ϋ»ϊΐ£αρ£ΐα1βίη. — I. Τη. IV.
10. ίη 3,118,1 Μ&ΐι ίάοηα,ί. — Π. Κογ. I. 1. ίη αΐΐβ,ί Α1ϊ8,Ί\)αί.
— ΜΙ. XI. 21. ίη Τγτβ ί&η δβίάοηβ Ι&ηάα. — Ο. IV. 25. ίη
Αταοί».
β) ρΗ δίονβββ Γηοηη: 3. IX. 39. άιι δΐ&ιί&ί ίΐί ίη ραηιπιβ,
ί 8,ί Γ Ιν'9, η α_8Πΐ «2<? κρίμα εγώ είς τον κόσμον τοΰτον ηλ&ον. 8νν.
VIII. 26. XII. 46. XVI. 21. XVIII. 37. I. Τίιη. I. 15. VI. 7. — ΜΙ. V.
20. ηί ραη φπιίρ ίη ρίηΛαηδατα^αί ηϊπιϊηβ ον μή εΙσελ9ητε είς
τήν βασιλείαν τών ονρανών. δπτ. Ε. XVI. 16. XVIII. 17. ΜΙί. Χ. 15.
δΐι. II. &. — ΜΙί. V. 1. ςβπιιιη ίη Ια,ηάη. Οαο'Η,Γβηβ ηλ&ον είς
τήν χώραν τ. Γ. 8ιύ. VI. 1. — ΜΙ. VIII. 28. φηιαηάίη ίππηβ, ίη
8 η. η] α, Οαίι·§3,ΐδ8,ίηβ β2? τήν χώραν τ. Γ. — ΜΙί. Χ. 1. ςαηι ίη πι&γΙίοπι ,ΤΐΗΐαί8.8
τά ορια τ. Ί. — II. Κογ. II. 12. ηίπιβ,ηάΒ ίη Τγ&μαίά&ί. II. Κογ. VII. 5. φπΐίΐηά3.ιη ηηδίδ ίη Μ&ΐίίάο^&ί.
V) οο^οΐΐί Ιίάδΐίά, οδαύγ, Ιηκίονγ: α) δίονβδο Ιίΐίάιι: Ε. XVIII.
2. δΐ&ΐΐα \\τίΐ8 δπηίδ ίη δηπίίΐί 1)αυΓ£ κριτής τις ην εν τινι πάλει.
δπτ. Π. 11. V. 12. VII. 37. Χ. 9. XVIII. 3. XIX. 44. Μί. XI. 20. II.
Κογ. XI. 26. — ΜΙ. XI. 23. ίη δίΐπάαιιηι] αω. — Ε. II. 43. 25. ίη
I αίπίδη,Ι β πι. — XX. 22. ίη «ΓΛίναδαπΙγπιαί. — Ε. Χ. 13. ίη Τ γ γ α ί
3 α η δβίάοη»ί — IV. 23. ϊη Καίαι-παιπη. — I. Κογ. XV. 32. XVI.
8. I. Τίω. I. 3. II. Τίω. Ε 18. Ε. I. 1. ϊη Αίί&ίβοη. — Γίΐίρ. IV.
16. ίη Τηαίδβαΐ&υηβίΐίαί. — Κοί. IV. 13. 15. ίη Εααάβίΐί&ία.
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— I. ΤΊι. ΠΙ. 1. ϊη ΑΙ>βϊ ηί πι. — Π. Τιω. ΠΙ. 11. ΐη ΑηίΐαυΙεΐαΐ, ΐη Εΐΐεαπηΐοη, ΐη Ι,νδίΓνδ. — II. Κογ. I. 1. ϊη Καητΐηροη. — XI. 32. ΐη Ό α ία α 8&0 η. — ΜΙί. VIII. 26. ηΐ ηιαηηΐιιιη
φραΐδ ϊη ρ α πι ΐη α ^ β ΐ η δ α μηδ& εΐπγς τινι εν τή κώμη. — <Γ. νίΠ.
20. ρο \ναυι*<Ια ΐΌάίάα ΐη §αζαυίν1αΐ£Ϊο, Ιαΐδ^ηάβ ΐη αΐη ταϋτα
τά ρήματα ελάλησεν ίν τω γαξοφνλακίω διδάσκων εν τ<ρ ϊερω. διν.
Μΐί. XI. 15. 27. XII. 35. 'κ I. 21. 22.' Π. 46. XIX. 45. 47. XX. 1.
3. VII. 28. Χ. 23. — ΜΙί. V. 3. βαιιαΐη ηαΙ)αΐ(1α ΐη αιπ·αη,)θΐη την
κατοίκησιν εϊχεν εν τοις μνημείοις. δΐΎ. V. 5. — 1ι. νΠΙ. 27. ΐ η
@ 8. γ (1 α ηΐ 80Λνα8 &1ί ΐη ηΐαΐ^αβηοπι εν οίκία ουκ εμενεν αλλ' ίν
τοις μνήμασι. — ΜΙ. XI. 2. ΐη Ιε&τΙεαΓαΐ εν τω δεσμωτηρίω. δι-ν.
XXV. 39. 43. 44. ΜΙί. VI. 27. — I. νπ. 37. απαΙίαιηΜαα ΐη ί αζηα
άνάκειται εν τη οικία. 8ιύ. XVII. 31. — ΜΙ. V. 15. ΙΐαΜβΐρ αΐΐαΐιη
ραΐηι ΐη ρ α πι ΐη α £ α γ ά α λάμπει πάσι τοΐς εν ττ} οίχία. 8ΐ"ν. ΜΙ. VIII.
6. IX. 10. XI. 8. Μίτ. II. 1. 15. Χ. 10. Κ I. 69. V. 29. Χ. 7. IX.
61. XIX. 5. .Γ. VIII. 35. XI. 20. 31. XIV. 2. II. Κογ. V. 2. I. Τΐιη.
III. 15. II. Τιω. II. 20. — Κ II. 49. ηΐα \νΪ88β<1ιιρ ραίβΐ ΐη {> α ϊιη
αίίΐηδ ηΐβΐηΐδ δΐίαΐάα λνΐβαη'Ρ ονκ -η δείτε οτι εν τοΐς τον πατρός μου
δεΐ είναι με; — 3. XVIII. 26. ηΐα 1>αΐ£ δαίυ ΐΐε ΐη αυιΙΐ§;αΓάα?
ονκ εγώ σε ειδον εν τω κήπω; — I. Κογ. IX. 24. ραΐ ΐη 8 ρ α η γ (1
πηηαηάαηδ οΐ εν σταδίω τρέχοντες. — ΜΚ. I. 19. β&δαΚ' ραηβ ΐη
δΐίΐρα ηιαη\τ)αηάαη8 ηαΐΐα εϊδεν αυτούς εν τω πλοίω καταρτίζοντας
τά δίκτυα. 8ιν. ΜΙί. I. 20. IV. 36. V. 21. νΠΙ. 14. I. V. 7. — II.
Κογ. V. 4. λνΐδαηάαηδ ΐη ρΐζαΐ ηΐθΐρταΐ οί όντες εν τω σκήνει.
β) δίονββο τυοηυ: 1ι. II. 3. ΐάίΐϊβάιιη αΐΐαΐ Ιοαι^ΐζαΐι ΐη δβΐηαΐ
\)&ΜΤ% επορενοντο πάντες έκαστος είς την Ιδίαν πάλιν. 8γυ. XIX. 30.
ΜΙ. IX. 1. — Μ&. V. 14. βαίαΐηαη ΐη βαοη» ϊαη ΐη ηαΐηιοιη απάγ
γειλαν είς τήν πόλιν καϊ εις τους αγρούς. — 3. XII. 12. α,ίιηΐρ ^δϋδ
ΐη ^ΐιαυδαιιίγηιαΐ. 3γυ. ΜΙί. VIII. 22. 3. XII. 1. (ΐη Ββραηϋη).
— Π. Τΐπι. I. 17. (ΐη Κηιηαΐ). — Ο. II. 11. (ΐη Αηϋο^'αϊ). — «I. XI.
30. ηΐρραη ηαηηίαηιιη ηαπι ^δΐΐδ ΐη \νθΐηβα οΰπω δε εληλύ&ειό'Ι.
είς τήν κώμην. — Κ II. 27. ααιη ΐη ρΐζαΐ αϊ η. ΜΙ. XXVII. 5. Π.
Τη. II. 4. — Μΐί. I. 29. ΐη §αΓ(1α. 8ιύ. ΜΙ. VIII. 14. IX. 23. 28.
33. Μΐί. XIV. 54. I. ΥΙΠ. 51. XV. 6. — ΜΙ. XXVII. 60. §α1α§ΐ(1α
ΐΐα ΐη ηΐ^αιηπια η Ια ην α και ε&ηκεν αυτό εν τω καινω μνημείω. διν. ΜΙί. VI. 29. XV. 46. — 3. ΙΠ. 24. (81ς. ΠΙ.' α) ηΐ
ηαυηραηυη §α1α§ίρ8 \να8 ΐη 1ε α ι* 1ε α γ α ϊ «Ιοηαηιιββ οϋπω ην βεβλημένος
είς τήν φυλακήν ο' 7. 8ιύ. Μίτ. VI. 17. Κ III. 20. — Κ III. 17. Μ«§ΐρ Ιίαυπι ΐη βαηδία δβΐηαηιηια συνάξει τον σΐτον είς τήν άποϋ-ήκην αύτοϋ.
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ο) ηάάοβυ, νήοβο ρΐΌδΙοι· ωβηδί: α) δίονβδο Ιίΐίάα: II. Κογ.
IV. 7. Ιιαοαηάίΐηδ ραία Ιιαζά ίη αΪΓ{>βίη£ΐίιχι Ιί&β&ηι (εχομεν δε)
τον ΰησανρό ν τούτον έν όατρακίνοις βκεύεσιν. — XI. 33. ι η δηοτ3 ο η ίΐίΐιαίιαηδ \ν&8 εν ϋαργάνη έχαλάσ&ην. — Ιι. II. 16. Μ^βίυη ρ&ία
Ι)»™ ΙίβΕΐηάο ίη πζβίίη άνενρον τό βρέφος κείμενου εν τή φάτνη.
δι·ν. I,. II. 12.
β) βίονβδο πιοηυ: Μίτ. VII. 19. ίη ηιτηηδίΐ υ8§α8£ίρ είς τον
άφεδρώνα εκπορεύεται. — Ιι. II. 7. βαΐα^ΐάο, ίηα ΐη ηζθίίη άπέκλινεν αυτόν εν τ-η φάτνη. — Ε. XIX. 20. £&1ίΐ§ίάίΐ, 'ηα ίη ί&ηίη
(άποκειμένην εν σουδαρίω).
§ 160. ά) ζβηιί, νοάα, νζάυοη, οηβή, νιΛβο ίΐ'ορίοΐίγ ν§θ οο ρϊ-βάιηβί οάβνδαά οοΜορ^β: α) δίονβδο Ιίΐίάιι: ΜΙ. III. 11. ίΐι ίη \ναίίη
ίζ\νίδ άίΐιιρϊα έγώ βαπτίζω ύμας έν υδατι. 8Γν. Μίτ. I. 8. Μί. VIII. 32.
§α(1ααρηοάβάιιη ίη ναίηαιη άπέ&ανον εν τοΐς ϋδασιν. — Μίτ. 1.5.
(Ιαιιρίάίΐί λνβδίιη <ι11αί ίη «ί <Ί η Γ ά α η β α Κ) α ί έβαπτίξοντο πάντες εν τω
'/. ποταμω. — II. Κογ. XI. 25. ηαηί ]ά\χ ά&£ ί η ά ί η ρ ί ρ α ί \ν»δ ιααΓβίηδ
νυχθ-ήμερον έν τω βυ9ω πεποίηκα. — Μΐί. V. 13. »ί1ο£ΐρηοάβ(1υη ίη
ιηατβίη έπνίγοντο έν τή 9αλάσση. 8ΐΎ. II. Κογ. XI. 20. —
XIII.
26. ραη ^αδαίΐοαηά βυηιι πιαηδ (μπι&ηαΐαη ί η ηι ί 1 η πι α μι τότε όψονται
τον νΐόν τον άν&ρώπου έρχόμενον εν νεφέλαις. δΐΎ. I. IX. 34. 1. Τη. IV.
17. — I. Κογ. Χ. 2. αΐΐαί άααρίάαί νβδυη ίη ιηίΐηιηίη ^η ίη ηιαν ο ί η πάντες έβαπτίααντο εν τ-η νεφέλ-η καϊ εν τη &αλάσσ-η. — I. Τη.
IV. 11. ίιαλνίΐναηάίΐ ίη Ιυίίαη άρπαγησόμε9α εις αέρα. — Π. Τη.
I. 8. ίη ίαηϊηδ Ιαυαιηο^αί εν πνρι φλογός. — Κοί. I. 12. ίη
Ιίηηαάα εν τω φωτί. — Μί. Χ. 27. ραίβί ηίρα, ίζ\νίδ ίη ηςμζ»,
φ{>αϊρ ί η 1 ί η η ά ά & δ λέγω ύμΐν εν ττ} σκοτία, είπατε εν τω φωτί. 8ιύ.
I. I. 79. 3. VIII. 12. XII. 35. 46. 1. Τ1ΐ888. V. 4. — Μί. VI. 4. (6. 18.)
βί δί]ίΐί 80 αι·ιηη,1ιαίι·ίϊρίΐ ρβίηα ίη ίυΐΐΐδη]», ]αη αίία ρβίηδ δη,βί
δαίΐυίρ ίη ία 1η δη] α, υδ^Λίρ ριΐδ ίη ο.ιίι-ηίβίη οπως ·η σου ή έλεημοσύνη εν τω κρύπτω καϊ ο πατήρ σου ό βλέπων έν τω κρύπτω
αυτός αποδώσει σοι εν τω φανερω. — I. XVI. 23. λνϊδ&ηά'δ ίη 1)3,1\νβίηίηι ύπαρχων έν βααάνοις. — II. Τη. I. 4. ίη β,ΙΙαίηι \νι·»1ί]οπι εν πάσι τοΐς διωγμοΐς. II. Κογ. XI. 27. (ίη α^ίοιη) ]&η 3Γοαίάίπι, ίη \\ο1ίίΐίηίηι, ίη §Γβάαυ ]&\ι ραηι-δίβίη, ίη Ι&υβηίρΓθίηι, ίη ίηα8& ]'αη ηαο[η.άβίη έν κόπω καϊ μόχ&ω, έν άγρυπνίαις,
έν λίμω καϊ &λίψει, έν νηβτείαις, έν ψύχει καϊ γυμνότητι. — 8θΠΐ
ίί&ό ηέΐβζί ροοίί&ίί οάβν, ν ηβπιζΐο ροάπιβί άΐί, α ν§β οο οάένυ 8β
ροάοοά: Μί. XI. 21. ίΐίπδ ραη ίη δπΐίΐΐίΐη ]επ αζ§οη ίάΓβί§οάβάθίη» πάλαι αν έν σάκκω καϊ αποδώ μετενόηααν. 8γυ. Ιι. Χ. 13.
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— Ία. VII. 25. ω&ηηαη ι η ηη&δςϊ αί ιη \ν&δί,|οιη ρΛναδίάίΐηα, . . .
|)αί ίη \ναδί,)0ΐη νηΐρα&βίΐη άν&ρωπον εν μαλαχοΐς Ιματίοις ήμφιεσμενον ... οι εν ιματιαμω ενδόξω. 8ι-ν. ΜΙ. VII. 15. — Ία. XX. 4(3.
ξ&@§αη ίη Ιο βΐίβ,ϊπι περιπατεΐν εν ατολαΐς. — I. Τίυι. II. 9. ΐη
§&ίβΙβίη£ΐί ΰΓαϊηίαϊ . . . ηί ίη ίΐα,ηί οιη εν χαταστολ-ή χοσμίω . . . μή
εν πλεγμασι. — ΕϊΗρ. II. 6. ίη §ηρ3,8ΐίαηηβίη %νΪ83.ηΛ8 εν μορφή
&εον ύπαρχων. — Είΐίρ. Π. 7. ίη §8,1 βίΐί] α ηι&ηηβ λναυι·ραη8 έν
όμοιώματι άν&ρώπων γενόμενος- 8ιύ. Κ. VIII. 3. — I. Κογ. V. 8.
ραηηιι άαΐ^απι ηί ίη οβίδία ίαίι·η]αηιηΐίΐ ώστε εορτάζομεν μη εν ξνμυ
πάλαια. — Μί. VI. 29. δαυί&ηπιοη ίη β,Πίΐιηηια \νηΙραιι δβίηαιηηι»
Σ. εν πάση
δόξ-η αντον. 8ιύ. ΜΙε. VIII. 38. Χ. 37. Ε. IX. 26. 31.
Π. Κογ. ΠΙ. 8. 11. Κοί. III. 4. I. Τίιη. III. 16. — Μίτ. IX. 1. ιιηίβ
ρ,8αίΚ·<ιη(1 ρηκίίηαδδυ μαρβ αηιηαηαηα ίη ηιαίιίαί εως αν ΐδωσι τήν
βασιλείαν τον δεον εληλνδνΐαν εν δυνάμει. — Μΐί. III. 23. ίη £8,] υ 1ί ο ηι ςαρ ά\ι ίηι εν παραβολαΐς ελεγεν αντοΐς. 8ιύ. Μΐί. IV. 2.11.
30. XII. 2. Ία. VIII. 10. ,1. XVI. 25. Ττορίοίητ ί&ϊ: Μί. VIII. 14.
«αδαΚ' δνναίηΐ'οη Ϊ8 Ιί^αηίΐθίη ίη 1ι β ΐ I ο ίη
τήν πεν&εράν αντον
βεβλημενην και πνρέσσονααν. 8Γν. Μΐί. I. 30. ίη βπηηοη. Ρίΐΐί ία,ίέ
ν ηβιηοοί ναββο: Μίτ. V. 25. ηίηοηο δυηια ^νίδοηοΐβί ίη τη η α Μορίδ
γυνή τις ονσα εν ρύσει αίματος. 8π\ Ία. VIII. 43. — V ζάνα,ζΐίυ:
Ία. 1. 27. άα πιαςαραί ίη ίτίΐ^ίϋί,ίηι ίΐΐηη προς παρδενον μεμνηστενμένην άνδρί. διν. Π. 5. — ΕΠβηι. 13. ίη Ικαηά,ίοηι ίΐπναρ:μ;β1]οη8 εν
τοις δεσμοΐς τον εν. — Ε. VI. 20. ηίπηο ίη 1ί ηηα\νί(Ιοηι πρεσβεύω
εν άλύσει. — Ία. I. 6. §α&§8,η(1αη5 ίη αΐΐαίιη αη.αοιίδηίιη πορενόμενοι εν πάσαις ταΐς εντολαΐς. — Ε. IV. 3. ίη βίΐΐηιηο^αί ^ανναίιρβίδ εν τω συνδέσμω της ειρήνης.
β) Ρπ δίονβδβοη πιοΐια (ν οβαΐυ ίχορίοΐίόιη) : Ο. VI. ΐαΙ)αί >*άϊάη»ί(1αη ηιαηηα ίη Ιυίζ&ί ιηίδδαάβιΐο εάν προληφϋ-η άν&ρωπος εν
τίνι παραπτώματι. 8Γν. Είΐίρ III. 12. — Μί. VII. 13. ^νί£8 δα 1)Π8§αηάα ίη ίι-αΐαδί,αί; 14. ίη Ιίοαίηαί ή έδός άπκγονσα εις τήν
άπώλειαν . . . είς τήν ζωήν. 8ιτ. .1. XII. 25. — ΜΙ. VI. 13. ηί 1)π^§αίδ ηηδ ίη ίΓαίδΙυο^'α,ί μή εϊσενεγχης ήμάς είς πειρασμόν. 8ιύ.
Π. Κον. XI. 20. — 6. Χ. 19. ίη α1]αη8, ίζ\νίδ \>νΐ£$α . . . ίη ρτναίνηβίη παραξηλώσω ύμάς . . . παροργιώ. 8νν. XI. 11. 14. — I. Τίηα.
Π. 4. (III. 7.) ίη πΠίπηρ]α δπη|οδ φηιαη β& Ιπίγνωσιν αληθείας
ελ&εΐν. — ή. XI. 32. §αΐ8,ηΙί βηρ »Παη8 ίη ιιη§8,1αιιθβίηα,ί σννεχλεισε ο #£ο'$ τονς πάντας είς άπεί&ειαν. — Ία. VIII. 17. ηί απίί ίδί
αηαΐαηςιι . . . ραΐβί ηί ίη βλνβΐίηηραιηπια φΐηαί ον γάρ εατι χρνπτόν. . . ο ονχ είς φανερόν ελ^-η. 8ι·ν. ΕΠίρ. ΠΙ. 11. — I. Τη. IV. 4.
δ. §αδΙα1<1αη δβίη Ιί&δ ίη τνβίηίρ&ί ηί ϊη §8,ίι·ηβίη ΙυδΙ&υδ το
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εαυτόν σχενος χτασ&αι εν άγιασμώ μή εν πά&ει επι&νμίας. — I. Τϊιη.
I. 12. §»8£ί1;)8,η<1β ίη αηά'οειηΐ^α δεμένος είς άιαχονίαν.
Ροζη. νβ ηιηοη^οη ρΓίρ&άβοη ί,αί,ο ννίοβη^οη }ΐί ]β5ϊ ραίιηα
ρΐαΐηοδί δΐίοτο ρΓΟβΙδ ηιοά&ΐηίι; ηο,ι'ηβ' ρίίραά^ }ϊηέ, νβ ΙίΙβί'γοη η&
,,οοαΐ ηβΐ) ο!>1ί1ορβηί ηέ]&1ίέα ]βδΙβ ηι£ηδ Ιζβ ροπινδίϊΐί α ν ηίοΐιζίο
ΙΐΌρϊοΙίγ νγζηαιη ζραδοβονγ Ιιιάν ^δΐέ Γοζηοάηό,μ ννηΐΜ, νϊζ ηίίβ 8ΐιΙ)
3. α. δ.
§ 161. β) Ιβίο Ιϊάδΐίέ (ζνίϊβοί ηβο ΓΟδΙΙϊηηό) ηβΙ>ο ϊβηο έαβί^,
ν ϊβηοέ ηϊίπι άβ) ββ ι·οζνί]ί : Κ. VII. 5. ρ&η αηΐϊ λνβδίιηι ί η 1 β ϊ ΐ£ α "τε
γαρ ημεν ίν τ-$ σαρχι 8ιν. VII. 18. νίΠ. 3. 8. 9. II. Κοι\ V. 6. Χ. 3.
XII. 2. 3. Ο. II. 20. Ε. Π. 16. ΚΗρ. I. 20. 22. 24. I. Τϊιη. III. 16.
5Ιί. IV. ο. Ροηβΐπκΐ ]βη ροζιηέηέηγηι δΐηνδίβπι: I. Κογ. XII. 18. §αρ
βίΐδαΐϊίΐα Ιϊρπηδ ϊη ΙβϋίΕί ο &εός ε&ετο τά μέλη ίν τω σώματι. 8γυ.
Ε. XII. 4. II. Κογ. IV. 11. — Κ. VII. 23. ραωιηα \νίδ&ηάίη ϊη Ηρα ω
ηιοίηαϊηι τω δντι εν τοΐς με'λεσί μον. δΐ'ν. VII. 5. — II. Κογ. VI. 12.
ρΐθϊααηάα ΐη η α ϊ γ ρ γ α ηι ϊζ\ν&Γαίιη βτενοχωρεΐσ&ε εν τοΐς σπλάγχνοις
υμών. — Κ I. 41. Ιαίΐαϊΐι 1)μή ίη (Ηρα υ (44. ϊη νναιηοειΐ) ίσχίρτηοε τό βρέφος ίν τη χοιλία. 8γυ. I. 15. — (δίονβδο πιοηυ:) I. 31.
£αηϊιηΪ8 ϊ η 1ί ϊ 1 ρ β ϊ η συλλήψη εν γαστρί. — Ιι. XVI. 23. §&8£ί1υ Ι,αζαπι ϊη οαηηϊηι ΐδ όρα Αάξαρον εν τοΐς χόλποις αύτον. 8ΐΎ. «I. XIII.
23. (βίον. πιοηα:) I. XVI. 22. — Μί. IX. 4. ϋιιΐυβ
ηιϊΐορ αΜΙα
ϊη ηαΪΓίαηι ΐζνταΐ'ίΐϊηι "Ινα τί νμεΐς ίν9υμεΐσ&ε πονηρά εν ταΐς
χαροίαις ύμών. 8ΐΎ. Μί. V. 28. ΜΙί. II. 6. 8. XI. 23. Κ I. 66. II.
19. 51. III. 15. νίΠ. 15. Κ. Χ. 6. 8. II. Κογ. III. 2. IV. 6. V. 12. VII.
3. Ε. III. 17. V. 19. Κοί. ΙΠ. 16. — (δίον. πιοηα:) ΜΙί. IV. 15.
λναιινά ραΐα ϊ η δ αϊ α η ο ϊη Ιι αϊ γ Ια πι ϊζβ τον λόγον τον ίσπαρμενον
εν ταΐς χαράίαις αυτών. — Κ. Χ. 8. Ι^αία, \νίΐϋΓ(1 ϊδΐ ϊη ω ο η ρ α ρβίηαηιηΐίΐ τό ρήμά ίστιν εν τώ στόματί σου. — Ιι. III. 17. η&βαικίδ
ΛνϊηρίδΙίαιίΓοη ϊη Ιιαηάαυ δβίηαί ου τό πτύον εν τ-η χειρϊ αντοϋ. —
Ι. VI. 41. (42.) £&ιιιηβί8 βίτιπίδία ίη ίΐυ§ϊη ΟΓΟρΓδ Ι)6ΪηΪ8 βλέπεις
τό χάρφος τό έν τω όφ&αλμώ του αάελφοϋ σον. — ΜΙί. IV. 28.
ίυΐΐβίρ Ιιαιιπιϊδ ϊη ραηιηια α, η δ α (πλήρη) σΐτον ίν τω στάχυϊ.
ΑοδίΓαοΙηέ,μ : II. Τϊιη. 1. 5. (§α1&ιι1)βίηίΐΪ8) 8θΐ οαυαίάα ϊη &\?οη
ρβίη&ΐ (πίστεως) ήτις ενώχησε εν τή μάμμ-η σον. 8γυ. II. Τΐηι. I.
14. Π. Κογ. IV. 12. VI. 12. Ε. ΙΠ. 20. IV. 6. Κ. νίΠ. 4. — Ε. VIII.
9. νίΠ. 10. I. Κογ. XIV. 25. I. III. 8.
V. 38. VI. 53. ΜΙί. IX.
50. II. Κογ. VI. 16. XIII. 5. Ο. III. 5. I. Τη. II. 13. Γίϋρ II. 5. —
Ε. III. 9. Γΐιηοβ ρϊζοδ §&£η1§ϊηοη8 ϊη §ηρα τον μνστηρίον τον άποχεχρυμμενου ίν τω &εώ. — «Γ. VI. 56. 88.ΘΪ ϊη ηιϊδ τνίδίρ ίαη Μί
ϊη ΪΠΙΗΙίΙ 05... ίν ίμοί μένει χάγώ ίν αντώ. 8γυ. Ε. VII. 8. 17. 18.

161
20. Π. Κογ. XI. 10. XIII. 3. ΕΠίρ. I. 30. IV. 9. I. Τίιη. I. 16. Ο. Π.
20. — ΜΙ. VI. 23. ϋυΐΐίφ ραία ίη |> α δ ήφζ ίδί τό φως τό ίν σοϊ
σχότος ίστί. δι·ν. Π. Τίηι. I. 5. 6. IV. 14. — .1. VII. 18. ίη\νϊη<ΙίΙ>3,
ί η ί ω ϊη 3. ηίδί άδιχία εν ούτω ούχ εστίν. δΓν. VIII. 44. XI. 10. II.
Κογ. 1. 19. 20. Κοί. I. 19. — Π.' Κογ. IV. 3. ίη ρίΐίιη ΪΓαΙηδη&ηιΙίΐιη ίδί
ςαηα1ί(1& ίν τοΐς άπολλυμενοις ίστι χεχαλυμμένον. 8γυ. IV. 4. — II.
Κογ. I. 9. δϋΰαηβ ίη υ η β δίΐο&πι αηάαηίΐίΐ άαιιΐηααδ ηαϋαΐάβάηπι αύτοϊ
εν εαυτοΐς τό άπόχριμα τον θανάτου ίαχήχαμεν. — Κ. XI. 25. ί η
ΪΖΜΓΪ8 δΐ11)£ΐιη ίτοά&ϊ παρ εαντοΐς φρόνιμοι. — Μί. IX. 21. ααρηη
ίη 8ϊδ έλεγε γαρ εν εαυτή}. δΓν. IX. 3. I* XVI. 3. .1. ΧνΠ. 13. Κ
XVIII. 4. Μΐί. V. 30. 3. VI. 61. XI. 38. Ε. Π. 15. 16. Ια VII. 49.
II. Κογ. Χ. 12. — Κ XV. 17. ςμιη&ηά'δ ραη ϊη δίδ ααρ «δ εαυτόν
δι ίλ&ών είπεν.
§ 162. Γ) πιηοζδίνί Ιίάί (ρΓθάιηέίαν ε ροά.), νβ ΙίίβΓβω άβ} δβ
Γθζνί)ί: α) δίονβδο Μίάιι: Ιι. II. 14. &ηα αίΓραί βανν&ΪΓρί ίη ιη&ηη&ιη
βοάίδ τνίΓμηδ επί γης εΙρήνη· ίν άν&ρώποις ευδοκία. δΓν. Ε. I. 25. —
81. VIII. β. ίη αϊ 1 αϊ ίη αίαηι&ηηαηι (ίη οηιηί ηοιηίηαπι §βηθΓβ). —
ΜΙ. XI. 11. ηί ηιταίδ ίη οβιΐΓίηι ςίηοηο πι&ίζα .Ιοίι&ηηβ ονχ εγήγερται ίν γενητοΐς γνναιχών μείζων Ίωάννον. δΓν. Ιι. VII. 28. —
1ι. I. 61. ηί αίηβηηη ίδί ίη Ιεαη^α ρθίη&ηιπ)& ούδέίς ίσην ίν τή
σνγγενεία σον. δΐΎ. Ε XVI. 8. — Ε. IV. 24. ηί ίΐίηδηιιη ρΓ&ηίθίβ
αηά&ηβηΐδ ίδί ίη ξ&οαηΓρ&ί βθίηαί ούάεϊς προφήτης δεχτός εστίν
εν τ-η πατριόι αύχον. δΓν. IV. 23. ΜΙτ. VI. 4. VIII. 38. — Ε. Π. 44.
Ιηι^αηάοηα ίη βαδίηρίαπι ίηα λνίδβη ΒοΙπά'βάυη ίη& ίη ^αηίρϊαπι
ΐ&η ίη Ι^υηραηι νομίααντες αυτόν ίν τη σννοδία είναι άνεξήτονν
αυτόν ίν τοΐς αυγγίνεσι χαϊ εν τοΐς γνωοτοΐς. δΓν. Μΐϊ. VI. 4. —
Π. Κογ. XI. 26. ίη β&Ιίη^α,ΙίΓορΓ αηι ίν ψενδαδελφοις. — Μίτ. V.
27. ίη πι&η&βθίη ίν τω όχλω. δΓν. V. 30. ,1. VII. 12. VII. 43. —
Ε. III. 8. ίη ρ ία (1 ο πι ίν τοΐς ε&νεσι. δΓν. Ε. XV. 9. Ο. II. 2. Κοί.
I. 27. I. Τίιη. ΙΠ. 16. — Ε. Χ. 19. ίη ηηρίηάοπι (ίπ' ονχ ε&νει)
ίη ρίηάαί (ίπϊ ε&νει). — Ί&ί6 Ε VII. 11. δοΜάβάιιη ίη» ίη ρίζΕΐϊ
άαΐρ ίξήτονν αντόν ίν τή εορτή πινδίί δβ δρίδβ ηα πιηοΜνί ροιιίηΟΛ ηθ21ί ηα υΓοβηί δαβονέ. — Μί. νίΠ. 10. IX. 33. Ε. II. 34. IV.
25. 27. ίη ΙβΓίίβΙ». — I,. I. 28. 42. ρίιιρίάΌ ρη ίη α,ίηοπι ευλογη
μένη αύ ίν γνναιξί. — Ε. VII. 32. β&ΐβίΐι&ί δίηο" βαπιαπι ραίπι ίη
βαΓηηδΟ,ί Βίίβηά'&ΐη όμοιοι εισι παιδίοις εν άγοραί χα&ημενοις. δΓν.
Μί. XI. 16. — ΜΙς. VI. 2. άυρ,ηη ίη δγηα^Οββ 1αϊδ]β.η ήρξατο ε'ν
τ% συναγωγή διδάσχειν. δΓν. ΜΚ. I. 23. 39. Ε. IV. 20. 28. 33. 44.
3. VI. 59. — I. Κογ. VII. 17. βντ» ίη β,ΙΙαίιη αίΐίΐίΐβδ,) οπι β,ηαοίυάα οϋτως εν ταΐς εχχλησίαις πάβαις διατάσσομαι. δΓν. II. Κογ.
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VIII. 1. Ε. III. 21. Κοί. IV. 16. II. Τη. I. 4. — Μί. VI. 5. ίιηοηιΐ
ϊη ^α<ιιιιιι{ίϊηι θί(1)αη φιλοϋοιν ίν ταΐς συναγωγαΐς προσετ'χεσθ·αι.
διν. VI. 2. IX. 35. I,. IV. 15. ^. XVIII. 20. — II. Ή. I. 10. ηβΙιααίιηαη ίη ραίπι ννβίηαηι ββϊηαϊπι ένδοξασ&ηναι έν τοΐς άγίοις
αντον. 8ι·ν. Ε. I. 18. — I. 9. ίη υ η 8 ραίπι ^αίαιι^αηάαιη «5 ημας
τους πιστεύοντας. — Ι* II. 38. ΓοΛΐάα βί ίηα, ϊ η α 1 1 α ί πι ί λάλει περϊ
αύτον πασιν. — II. 46. οίββίηη ίη» βίΐίΐηάαη ϊη ηι ί (1] αϊ ίη 1 3. ϊ 8 α γ3 α, ηι ενρον αυτόν χα&εζόμενον εν μέσω των διδασκάλων. — Κ VII.
16. ρΐ'ίΐηίβΐυδ ππΐίίΐδ ιηταίδ ίη ηηδίδ προφήτης μέγας έγήγερται εν
η"μΐν. 8ι·ν. Κ I. 1. — ΜΙ. XXVII. 56. ΜΙϊ. XV. 40. (ςίηοηβ) ίη >αί'ιηβΐ
\να8 Μ&ηα1 (γυναίκες) εν αις ην Μαρία. — Κ. XII. 3. (ρρα αΐΐαίπι
\νίδ£ΐηάίΐηι ίη ίζ\νΪ8 λεγω παντι τω δντι εν ύμΐν. 8πτ. Κ IX. 48.
Ο. III. 1. IV. 11. V. 14. Ε. Π. 3. V. 3. 3. XV. 7. 11. Π. Κογ.
Χ. 15. Κοί. I. 27. III. 16. I. Τη. V. 12. 13. 18, II. Τη. III. 7. 11.
3. XII. 35. XIV. 17. VIII. 37. Μί. XI. 21. 23. ΜΙς. Χ. 43. Κ Χ. 13.
XVII. 21. Κ. XII. 10. 16. XV. 5. 1. Κογ. XI. 30. II. Κογ. I. 19. VII.
2. Χ. 1. XII. 11. Κοί. I. 25. 81ί. VI. ά. — 3. XV. 24. ίρ ρο \νααι·8ΐ\ν£ΐ
ηί £ίΐίίΐ\νί(ΐ6(1ίαα ίη ϊ·11 £1 τα %9Υα Ρ'ί Ποίησα εν αύτοΐς. 8Γν. I.
XVII. 26.
β) βίονβδο τηοηπ: Μΐί. IX. 36. ^αβαϋάα οαπι ίη ηιίά]αϊιη
ίηι έστησε παιδίον εν μέσω αύτών. 8γυ. XIV. 60. Κ IV. 35. V. 19.
VI. 8. — 1ι. Χ. 3. ίΐί ίηδαη^α ίζννίδ β\νβ Ιαπιοα ίη πιίάηιηαί \να1ίβ
εγώ αποστέλλω νμάς ώς άρνας εν μέσω λύκων. 8γυ. ΜΙί. III. 3. Κ
VIII. 6.
γ) 1ί ίοιηυ πιάί δβ ΙαΚό «Γοβηί ηιΐδία ν γ» ά 6 η. ροϊίίάΐηι υδίβηονβηβηι: Κ I. 8. ιηίρρ&ηβί ςιιφίηυάα ίδ ίη \νίΐ£οη Ιπιημδ δβίηίδ εν
τω ιερατενειν αυτόν εν ττ} τάξει της εφημερίας αντον. — I. Κογ.
XV. 23. Ιυ&ηίζυη ίη δβίηαί ίο τναϊ έκαστος δε εν τω Ιδίω τάγματι.
— I. Κογ. XV. 3. αΙ§αί ίζ\νίδ ίη ίπιιηί δίκαιη ραίβί αηάηαω παρέδωκα ύμΐν έν πρώτοις δ χαϊ παρέλαβον.
§ 163. §;) ηιίδίο ν θ Ιτηίζθη. γ β όί, νβ ΜβΓό οο ρδάηο ίβδί ηβ&ο
ρονΜέηο : α) νβ Ιίηίζβ : ΜΙί. I. 2. δ\νβ βαωβίίρ ίδί ί η Ε δ & ί ϊ η ρπιηίβίαα ώ? γέγραπται έν (τοΐς προφήταις). — ίι. ΠΙ. 4. ίη Ο ο 1^0 πι
ννίίαιάβ έν βίβλω λόγων. 8Γν. Κ XX. 42. II. Κογ. VII. 8. Γίΐίρ. IV.
3. — 6. IX. 25. ί η 0 δ α π η φρίρ έν τω 'ίίσηε λέγει. — I,. Π. 24.
δ\ν<αδ\νβ (|ίραη ίδί ίη λνίίοάίΐ ίΓαημηδ κατά τό είρημένον έν νόμω
κυρίου. 8Γν. I,. Χ. 26. ^. VIII. 17. Χ. 34. XV. 25. I. Κογ. IX. 9.
XIV. 21. ΓΠίρ. III. 6. — Τ&Κβ Κ. IX. 26. ίη ρ α πιπί α 8ίαά& (η&
Ιοηι ηιίδίέ Κ η ί η γ !) — II. Κογ. III· 7. αη(1οαηΙί άαηραηδ ί η £ 8, πι β 1 β ί-
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ηίιη §αίτί8αηΙίρ ή διακονία τον θανάτου εν τοις γράμμαοιν ε'ντετυπωμίνη.
β) ν Γβοϊ: Μίτ. IV. 2. ςαρ ίη Ιαϊβθίηαί ββίηαί ελεγεν εν τη
διδαχή αύτον. 8πτ. XII. 38. — Π. Κογ. III. 14. ίη αηαΐίηηηαίηαί
εν τη αναγνώσει. — Ε. I. 16. ίη Μάο πι ιηβΐιιαίια επί των προσευχών
μου. 8ιύ. Π. Τίπι. I. 3. — Ε. V. 19. Γοφαηάαηδ ίζννίδ ϊη ρ β αϊ πι ο πι
λαλονντες εαυτοΐς ίν ψαλμοΐς.*) — I. Κογ. XIV. 21. ϊη αηραταίπι
ν&ζάοτα Γοφα εν ετερογλώσσοις λαλήσω. — II. Τίπι. IV. 16. ϊη
ίΐ'υιχιίδΙοη πιβίηαί δυηΐοηαί εν τη πρώτη μου απολογία. — Τϊί.
I. 3. αίαυβίάα \ναυΓά 8βίη ϊη πίθΓβίηαί εφανερωσε τον λόγον αύτον
εν κηρύγματι.
§ 164. 1ι) δ α 8, ν ]βηοζ ο&νοάβ
ΒβΓθζνί)ί: α) (οββοηδ:) Ε. I.
21. ηΐ ραίαίηβί ίη ραπιπια αίτνα α1ί]αηίη ραωηια αηα\ναίΓρίη
ου μόνον εν τω αϊώνι τούτω αλλά και ίν τώ μίλλοντι. §Γν. ΜΙί. Χ.
30. Ια. XVIII. 30. Κ. IX. 5. — Ε. Π. 7. ίη άΐόΜπι 1>αίιη αηα§α£^αηάθίηι εν τοΐς αιώοι τοις επερχομενοις. — Κ I. 20. ίη πι θ Ια
ββίηαπιιηα «ί$ *όν καιρόν αυτών. §Γν. Μί. XI. 25. ΜΙί. Χ. 30. Ιι.
νΠΙ. 13. XVIII. 30. XX. 10. Ε. Π. 12. Π. Κογ. VIII. 13. 8Ιί. II. α.
— I. Τϊηι. VI. 15. ίη ηι βίαιη δννθδαίπι χαιροΐς Ιδίοις. ΒΓν. 81ί.
VI. 0. — Ιι. III. 1. ίη ]6Τ& ίπηίΐαίαίηυηάίη εν ετει πεντεκαιδεκάτω.
— Ιι. IV. 31. ν»3 Ιαϊδίαηάδ ίη 8α1)1)αΙίιη ην διδάσκων ίν τοΐς σάββασιν. δητ. VI. 1. 2. ΜΙί. III. 4. — Μΐ£. I. 9. ίη ^ίηαίπι άα^απι
ίν εκείναις ταΐς ήμίραις. Βγυ. VIII. 1. XIII. 17. I. I. 5. 25. 26. 39.
IV. 2. 25. V. 35. VI. 12. IX. 36. XVII. 26. 28. Νβη. VI. 17. — ΜΙί.
Π. 20. ίη ίαίη&ηΐΐηα άα§α ίν εκείναις ταΐς ήμεραις. 8ι-ν. ΜΙί. IV.
35. VI. 11. Μί. VII. 22. XI. 22. 24. Κ I. 59. IV. 16. VI. 6. 7. 23.
IX. 37. Χ. 12. 14. ΧνΠ. 24. 31. XIX. 42. .1. XIV. 20. XVI. 23. 26.
Π. Κογ. I. 14. VI. 2. Κ. XIII. 13. I. Κογ. V. 5. Ε. IV. 30. VI. 13.
II. Τη. I. 10. Π. Τίπι. I. 18. IV. 8. — Κ V. 7. ίη αίηαπιιηα ά&%β
εν μι$ τών ημερών. 8Γν. VIII. 22. XX. 1. — «I. VI. 40. ίη δρβ(Ιίβίί'η άα§α τη εσχάτη ημέρα. 8ΐΎ. VI. 44. 54. VII. 37. XI. 24.
XII. 48. I. Τίπι. IV. 1. ίη δρβάίδίαίιη άα§απι εν ύατέροις καιροϊς.
δπτ. II. Τίπι. III. 1. — Ι. VII. 11. ίη ραπιπια αίαπίαβα ίν τη
εξης. . . . ίη ρίζαίθί ηαηί §»1β\νίρ8 τηταβ ίν τη νυκτϊ η παρεδίδοτο.
8Γν. I. Τη._ν. 2. 8ΐ£. νίΠ. 3. — Μί. VIII. 13. ^η δαηαίΐηοιία 8α
ρίηπια§Η8 ίη ]ίΐίηαί Ιυβίΐαί και ίάδη ο παΐς αυτοί ίν τη ώρα
ίκείνη. Κ VII. 21. Χ. 21. XX. 19. 3. ΧΠ. 27. — Κ IX 51. ίη ραηιπιβί ϋ8ία11ηο(1β(1ϋη (1α§08 ίν τώ σνμπληροΰσ&αι τάς ημέρας. — I.
*) ΜοΜο 1)γ 8β ν^Ηήάαίϊ ίβη ηοάβ,ΐηδ.
11*
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Κογ. XV. 52. ίη οταίο» &υ§ίηδ ίη βρβάίδϋη ρυΙη»ηπΐ£ΐ Ιν ριπή
όφ&αλμοϋ ίν τη εσχάτη σάλπιγγι.*) Γϊΐϊρ. IV. 15. ίη Β,ηβ,δίοάβίηαί ίν άρχη.
β) νέΚ: Ιι. I. 36. ]αη 8» ίηΐάίρο 8ΐιη&α ίη αΐάοηιίη Ββίηαππηπ,
χαϊ αυτή συνειληφυΐα υΐόν ίν γήρα αύτής. — I. Κογ. XV. 19. ίη
ρίζίΐί 11 1>&ΐηαί ίν τη ξωη ταύτη.
γ) άο\)& ηάάηα ηάίίίοδίί η£)&1ίου: 3. XII. 20. ίη ρίζ&ί άηΐΡαί ίν τη εορτή. — 3. XVIII. 39. ίη ρ 3 8X8, ίν τω πάαχα. — ΜΙί.
XV. 7. ραίβί ίη αηηίοάαη πιολιγΡγ β&ΙβΛπάβάηη οΐτινες ίν τη στάσει
φόνον πεποιήχεισαν. — Ε. VI. 19. βί ηιίδ ξίΙηιίιΙβΛΐ νναηΓά ίη ηβία^α
πιιιηρίδ. ηιβίηίδ ίνα μοι δο&είη λόγος εν ανοίξει τοϋ στόματος μον.
— I. Τη. II. 19. ίη Ϊ8 (\χχτα& ίν τη αυτού παρουσία. — Ιι. XX. 33.
ίη ρίζαί ηβδΙ&Βδβί ηη Ιυ&ίηίδ ρίζβ ν&ΪΓρίρ ςβηβ? ίν τη ονν
άναστάαει τίνος αυτών γίνεται γυνή;
§ 165. 2. ίη δ άαΐίνβηι ηάά,νά. ναίδίο ηβ ηνηίΐΓ, ηβζ η α. ροντοηη
ρίοοηγ, Μβ <1β] Ββ Γθζνί]ί. ΡΓβοηοάβηι ^οα ζ&δβ ρϊίραά7, νβ ΙιΙβΓ^οη
ηά&ηο πιίβίο ν οονοάη ϊίδίγοη ηταηίο: ΜΙ. Ει. 31. ηβηιβπάβίΐηη ίη» ίη
αΐΐίΐί & ϊ Γ ρ α ΐ ,)αίηαί διεφήμιααν αυτόν εν δλη τη γη εχείνη, — ΜΙ.
VIII. 24. \νββδ ηιίΐίίΐδ \ν£Ηφ ί η ηΐ & γ β ί η σεισμός μέγας ίγένετο ίν τη
δαλάοση. — Μΐί. I. 3. βΐίοηα \νορ3αη<1ίη8 ίη 3. π ρ ί ά 3, ί φωνή βοώντος
ίν τη ερήμω. 8γυ. I. 4. 13. Κ III. 2. 4. 3. VI. 49. δίτ. VII. ά. II.
Κογ. XI. 26.) — (δίονβδο πιοηπ:) Ιι. IV. 1. ί&ιιηαηδ τν&δ ίη 3, η ρ ί
α* 3, ί ήγετο είς την ερημον. I. II. 8. ηαίπ!)08 ννβδηη ίη ραηιιηα
δαηιίη Ιαηάα ποιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή. — I. VIII. 32.
λναβηρ-ραη ίαίη&τ ηαίπία δ\νβίηβ ίη ρ α πι πι 8, ί&ίΓβηηίβ, ην δί ε χει
αγέλη χοίρων εν τώ όρει. 8γυ. ΜΙγ. V. 5. — 1. 1. 65. ίη α 1 1 αϊ \)&Ίτ£αηβίη εν δλη τη ορεινή. — ΜΙί. XIV. 66. \νίδαηάίη Ρ&ίίΓΟΛί ίη Γ ο Ηδ
η» ί όντος τοϊ Πέτρου εν τη αυλή. — ΜΙ. V. 25. ιιηά* ρ&Ιβί ίβ ίη
\νί§α ε'ως δτου εΐ εν τη όδώ. §Γν. ΜΙί. IX. 33. Χ. 52. I. II. 7. IX.
57. — 3. XI. 30. νταβ ίη ρ&ηιηι& δίαάΉ. ην εν τώ τόπω. 8ιύ. 3.
XI. 6. I. IX. 12. I. Κογ. VIII. 10. 81ς. VII. 1). — II. Κογ. Π. 14.
Π. Τη. III. 16. I. Τίηι. Π. 8. ίη αΐΐαίηι δΐ&άίπι (εν παντι τόπω).
— II. Κογ. III. 3. (αίρίδίαηΐβ ςαπίθΜα) ηί ίη δρίΙάΌπι δίαίηβίηαίιη
αΐί ίη βρίΐιίοπι ηαίι-Ιθ,ηβ (επιστολή εγγεγραμμένη) ουχ εν πλαξί λι9ίναις άλλ' ε'ν πλαξϊ καρδίας. — II. Κογ. III. 7. βΛίιίδαηϋρ ίη βίαι
η» πι εντετυπωμένη εν λί9οις.**) — Κοί. I 23. ραίΐ"η\νίδίρ ίη β&ΐαα-
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*) Ιη 1)Γ&1υ» &π§ϊη8 ηάίνί νίοβ άβΐΐτα ΐΓτάηί, ίη δρβά. ρ αϊ άο&η.
**) V ο&οα Ιέοΐιΐο ρΗρίΐάβοη οτδβπι ιηοζηο ηι^δΐίίϊ ί η» νι·γίί άο Ιεαπιβηβ
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I) β ΐ η α ϊ £&ρντ&8ίίάαΐ επιμένετε τ-η πίατει τε&εμελιωμενοι.*) — ΜΙί.
XVI. 5. 8&8β1υιιη ,)Η§88.1:ιηρ δίίίΐηάαη ίη ί&ίηδναί είδον νεανίσκον
χα&ήμενον εν τοις δεξιοΐς 8ιν. Κ. VIII. 34. Κοί. ΠΙ. 1. Ε. I. 20. —
Μ&. XII. 14. ηϊ ααΐί δ&ίΐυίδ ίη α.ηά\ν&ίΓρί& πιαηηο ού γαρ βλέπεις
είς πρόσωπον άν&ρώπων (δίον. ηιοηυ).
§ 166. 3. νθίτηί ζηυ8ί» ϊη 8 ά&ί. Μ&άβηο ^81 νβ βτηγδίυ η&ρι-οδίο
Ινορίοΐίέιη α έβίηβ' 1ί (όπια άοΜ&άν νβ άνδ βίαιρίηγ Ιζβ Γοζάέΐίίί: άο
ρτνηί νβοίβπΐθ ρίίραάγ, ν ηϊοΐιέΐο ϊη 8 ά&ί. οζη&έηΐβ Ιαΐίοίΐίίΐ ίάβ&ΐηγ
Ισυη, οβνοά έϊΐί ά ο 8 α 1ι ραβοοβηί υ. ιηοοϊ, ν η έ ΐη ϊ I ο άδ) 8β ι·οζνί)ί ;
άο άηιηθ" ρίίρ&άγ, ν ηίοηζΐο ϊη 8 ά&ί. νγίγ!ί& ο&νοά, νβ ΙίίβΓγ άέ|
ρύβοοί, Κ ηέπΐΜ2 βιηέίυϊβ.
&) — α) ϊη 8 ά&ί. νγίγΚ» οβνοά όί άοδ&η δΐΰνδίή Πάθΐγοπ
(ζΓ&Ιια, βίαοηπ, ηηι»1α), ρϊβηβδβηέ ίέζ άοδ&η ύβαάΐιυ ΙίάβΙίβΊιο: ΜΚ.
XII. 11. ϊδί 8Ϊΐά&1βϊΐ£8 ίη &υ§8,ιη υηβ&Γ&ίηι εστι θαυμαστή έν όφ&αλμοίς ημών. 8ιύ. Κοί. III. 22. — Κ I. 11. ν&ιφ ίιηπια ϊη βίυη&ί
&§§ί1υ8 ώφ&η δε αντω άγγελος. — νβΐππ ζηιιβία ί&ΐίΐο υζίίο ΓΟβηί
ίη &ηά\ν&ίΓρί& εμπροα&εν: ΜΙ. V. 16. 24. VI. 1. Χ. 32. 33. ΜΚ.
IX. 2. XV. 39. Ε. I. 6. 8. 15. 17. 19. II. 31. IV. 7. V. 18. 25. VIII.
47. Χ. 21. XV. 10. 18. 21. XVI. 15. XX. 20. 3. XII. 37. Κ. XII. 17.
II. Κογ. I. 11. Π. 10. 17. IV. 2. 6. V. 12. XII. 19. VII. 12. VIII.
21. 24. Ο. I. 20. Ε. I. 4. I. Τη. II. 19. I. Τίηι. II. 3. V. 4. 19. 20.
21. VI. 12. 13. II. Τΐιη. II. 14. IV. 1. Νβη. VI. 19. — Κ IV. 21.
υδίηΐΐηοάβάηη ιηβΙ& ρο ΐη &ηβαιη ίζ\ν&Γ»ίπι πεπλήρωται ή γραφή
αϋτη Ιν τοΐς ώαϊν ύμών. 8ιύ. I. 44. — II. Κογ. VIII. 12. λνΐ^β. ίη
8&βΓβίΓί&ί ϊδί ή προ&υμία πρόκειται. — Ιι. XVI. 15. ραία ηαιιηο
ίη ηι&ηη&πι τό ίν άν&ράποις νψηλόν. — Κοί. ΠΙ. 20. ραία \ναί1&
£&1θί&&ίρ ϊδί ϊη ίΓ&υ,μη (ρϊβά ρ&ηβηι!) τοΰτό Ιστιν εΰάρεατον τω
χυρίω.
β) οσνοά οί άοδ&η πιοοί: Κ IV. 14. ^α^αηάϊάα βίΐϊ ^8Η8 ϊη
Πΐ&ηί&ί αηηιίηβ ίη Οαΐβίΐαί&η νπέστρεψεν ό Ί. ίν τή δυνάμει τοϋ
πνεύματος είς τήν Γ. 8ιν. I,. I. 17. Ε. VI. 10. Κοί. I. 29. II. Τη. I.
II. — Μ&. XI. 28. ίη Ινα πι ω α \να1άηίπ)β ραίίΐ ίασμδ έν ποια ίξουαία ταντα ποιείς; 8ιτ. ΜΙ. XI. 29. 33. I,. IV. 32. XX. 2. 8. — ΜΙ.
III. 11. 8α ίζ\νΪ8 άαυρβίρ ίη αηπιίη γνοίΙΐίίπηηΛ αυτός ύμάς βαπτίσει
Ιν πνεϋματι άγίω.**) 8ι·ν. ΜΚ. I. 8. 23. V. 2. Μΐί. XII. 1. 36. I.. I.
17. II. 27. III. 16. IV. 1. Κ. VIII. 9. IX. 1. XIV. 17. I. Κογ. XII.
*) 8η»ά ρϊίρ&ά ΙβηΙο η&Ιοίί ηίζβ βυΐ) 3. α γ).
**) ΡΗ άαιιρ^η ϊη αηιηίη οτββιη Ιζβ ροπι^Βίβϋ Ιέζ ηα ΐΓοραβ νζ&Ι^ οά.
ά&υρ^αη ϊη π&ϋη. — Λίβ ίη αηιηϊη ^ίαάβ ρ&Ιπιδ ζη&όί άοβ&η ιηοοί.
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13. α. VI. 8. Ε. Π, 18. 22. ΠΙ. 5. V. 18. VI. 18. Είΐίρ. I. 27. Κοί.
I. 8. I. Ήμ. ΠΙ. 16. δΐί. ΠΙ. ά. — Κοί. III. 3. Π. Τη. I; 1. ί η §υρ&
εν τω 9εω. — Κ. XVI. 22. §οΓ)£ΐ ίζ\νί8 ίη ίΓαη,μη ασπάζομαι υμάς
εν χυρίω.'^. I. Κογ. XV. 58. XVI. 19. IX. 1. Π. Κοι\ Π. 12. Ο.
V. 10. Ε. II. 21. IV. 1. 17. V. 8. VI. 10. 21. Γίΐιρ. I. 14. II. 29.
IV. 1. 2. Κοί. III. 18. IV. 7. 17. I. ΤΠ. III. 8. IV. 1. V. 12. 27. II.
Τη. ΠΙ. 4. 6. 12. Ρίΐβιη. 16. 20. — Μΐί. XI. 9. ρίηρίάα 8» φιη&ηάβ
ΐ ιι ηαππη ίΊ'&υϊίηδ υηδ&ϊίδ ευλογημένος ό ίρχόμένος εν ονόματι
κυρίου. 8™. XI. 10. 3. Χ. 25. ΧΠ. 13. Κοί. ΠΙ 17. Ε. V. 20. I.
Κογ. V. 4. I. XIX. 38. IX. 50. Χ. 17. 3. XIV. 13. 14. 26. XV. 16.
XVI. 23. 24. 26. XVII. 11. 12. ΜΚ. IX. 38. 39. 41. I. Κογ. I. 13.
15. ΜΙ. Χ. 41. 42. — Κ. XII. 5. ιη&ηαρ,ί αίη ΙβΛ 8ί)ϋΐη ίη ΧτίδΙ&ϋ οΐ
πολλοί εν σώμά ίαμεν ίν Χ. δπτ. VIII. 1. 2. 39. I. Κογ. IV. 10. XV. 31.
XVI. 24. II. Κογ. I. 21. III. 14. II. 14. 17. V. 17. 19. XI. 3. XII. 2.
19. Ο. I. 6. 22. II. 4. 17. III. 27. V. 6. Ε. I. 1. 10. 12. II. 6. 7. 10.
III. 6. 11. 21. IV. 32. Γίϋρ. I. 26. II. 5. III. 14. IV. 7. 13. Κοί. I.
28. I. Τη. II. 14. IV. 16. V. 18. I. Τίηι. I. 14. II. 7. Π. Τίηι. I. 1.
9. 13. Π. Τίηι. II. 1. 10. III. 12. 15. Ρϋβπι. 23. — Ε. IV. 21. ίη
^8ΐι. — I. Κογ. Χ. 2. αΐΐαί ίη Μοββ αΌηρίάΌί ντββηη πάντες είς
τον Μ. έβαπτίσαντο. — Κ. IX. 7. ίη Ιδ&ΐίίΐ η&ίΐίκίβ. ρυδ ίΓβί\ν ίν
I. χληδήσεταί σοι σπέρμα. — I. Κογ. VII. 14. ννβίη&ίάα ίδΐ αβηδ ίη
α Μη ]α1ι £8,\νβίηαί(1δ ίδΐ £ώα. ίη ςβηβ,ί ήγίασται ό άνήρ Ιν τη γυναιχϊ
χαι ήγίασται ή γυνή ίν τω άνδρί. — VII. 15. ηίβΐ §8ρί\?αίά,8 1)Γ0ρ»Γ
αίρραπ Β\νΪ8ί,αΓ ίη ρα,ίιη 8\ν»1βϊ1ίαίηι ου δεδούλωται ό αδελφός ή
ή αδελφή εν τοις τοιοντοις. — I. Κογ. XI. 25. 83, δΐϋίΐδ 80 ηίι^ο ίπ§§^'Λ
ίδί ίη ηί θ ί η 8, ηί πι α Μορ» τοϋτο το ποτήριον ή καινή διαθήκη ίστιν
εν τω £μω αϊματι. — Ιι. I. 51. §αία\νίά» δ\νίηρβίη ίη &πηα δβίηαηιηι»
εποίησε κράτος εν βραχίονι αύτοΰ. — I. Τίπΐ. I. 18. βί άπα^αίδ ίη
ρ&ίπι (ρΓαηίθΙ]αηι) ίνα στράτευση ίν αύταΐς. — ή. VII. 23. Ο. V. 4.
ίαζοί ίη %ν ί 1 ο <Ι β. ^αταίηί,αηδ φρίρ ίζ\νίδ οΐτινες £ν νόμω δικαιούσθε.
— I. Τη. IV. 15. ίη Λν & ιι Γ ά η, ίτ&ημηβ εν λόγω κυρίου. 8π\ 3. VIII.
31. — I. Τη. III. 13. IV. 15. ίη α^υπια ίηιημηδ
τήν παρουσίαν τον
κυρίου. — Ε. VI. 20. βί ίη ίζ&ί (ίΐί\νίΐ§§θ1]οη) §8,<1αυΓ8^α ίνα εν αύτα
παρρησιάσωμαι. — Μί. IX. 34. ίη ί&ητ&ιη&ρΐϊ & ηηηηΐροηο υδάΓοί1)ίρ ηηηαΐροηδ εν τω άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια.
8γτ. ΜΙς. III. 22. — Ι. IX. 43. ρα,Ια Ιπιηί ηί υδ^α^ίρ ηίο&ί ίη Μ<1 ο ιη 3 αΐι ί η ί&8ΐυΙ>^& (γ. ΙβχΙ ρουζβ 1ί Βοηοέζηόιηη ηιίδίη ΜΙ;.
IX. 29. ρίΐΐα Ιαιηί ίη τνίΐίηίίΐί ηί α\&§ αδβ&^αη ηΛα ίη οίά&ί ,)£ΐη ί&δI ιι Ι> η 3 α τοντο τό γένος έν ούό'ενι δύναται εξελθεΐν εΐ μή εν προ
σευχή χαι νηστεία). — Κ. XI. 36. υηίβ ηβ ίηιηι» ^η ρ&ΪΓη ίη» ί»η
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ϊη ί ΐιι πι α
8η εξ αύτού χα\ δι αυτού χαι «2$ αυτόν τά πάντα.
8Γν. I,. I. 78. I. Κογ. XV. 1. Ε. Π. 21. 22. I. 4. 5. 7. 11. 13. III.
12. IV. 21. 30. V. 18. Μΐίρ. ΠΙ. 9. Κοί. I. 14. 16. 17. 20. III. 7. 15.
— Π. Κογ. V. 21. — Κοί. II. 15. — 6. VI. 8. βαίβί δαϋρ ίη ΙβίΚα
δβίη&πππα, ιΐδ {>3,ιηπΐίΐ ΙβίΚα ί&η 3η6ί{)ϊ{) πυΓβίη ό απείρων είς την
σάρκα εαυτοί εκ της σαρκός δερίσει φ&οράν. 8ΐΎ. β. VI. 12. Ε. II.
10. Κοί. I. 22. 24. III. 15. — νβίδίιη άίΐβπι ίβη αη&1ο§ίί νγίοζιίί )?8ΐ
ν»ζογ ν βν. βν. ^ηα: Χ. 38. ϊη ππβ αΙΙα^η ίΐί ίη ΐπιπια. — XIII.
31. 32. §υρ η&πηβίρ ίηα ϊη 818 ο &εός δοξάσει αυτόν εν έαυτώ.
XIV. 10. 11. 13. 20. XV. 4. 5. 6. 7. XVII. 21. 23. β ροιίοοηβ: Ε.
I. 6. — Ε. II. 2. (ίΪΗΛναιίΓηϋπι) ί η ρ α ί πι β ί βϊιαίθ ίάά]βάιιρ άμαρτίαις
εν αϊς ποτε περιεπατήσατε. — I. Κογ. IV. 6. βί ίη π^ΐίίδ £ίΐηίπιαίρ
ίΓηρ]αη ίνα εν ήμΐν μά&ητε τό φρονεΐν. 8ι·ν. 6. IV. 19. — I. Κογ.
IV. 6. ρο ρ&ίΓΠξαΙβίΙίοάα ί η πι ί 8 ταύτα μετεσχημάτισα είς εμαυτόν.
§ 167. γ) οονοά η. «Ιοδώ ρίίοίηγ, ραβοοίοί οαί ηφαΚγ ροοίί
ηβ1)ο άέί νύοβο : Ιι. I. 14. ιηωΐίΐβαί ίη β&ο&υΓραί ίδ ί&βίηοηά πολλοί
επί τϊ} γεννήσει αύτού χαρήσονται. 8ΐΎ. Ε. Χ. 20. Γίΐίρ. I. 18. III. 1.
IV. 4. 10. Κοί. I. 24. I. Τη. V. 16. — II. Κογ. Χ. 15. 1υορ.αηάαη8
ίη ίι·αηιαρ]ίΐίπι αΓοαίάίηι καυχώμενοι εν άλλοτρίοις κόποις. 8ι·ν.
Χ. 16. 17. XI. 12. XII. 5. 9. Ο. VI. 13. 14. Γίΐίρ. III. 3. Π. Τη. I.
4. — Είΐίρ. I. 26. βί Κ'οΛιιΙί ϊζν&ΐΆ Μαυίεηαΐ ί η ίη ί 8 ίνα τό καύχημα
ύμών περισσενη Ιν έμοί. 8Γν. Ο. VI. 4. — Ρϊΐίρ. IV. 11. £α1ί»8Ϊ(1α
Πΐίΐί ίη ρ&ίηΐθί ίπι §&ηοηίρ8 \νίδ»η εμα&ον έν οϊς είμι αυτάρκης
είναι. 8πτ. II. Κογ. IX. 8. — 3. XVI. 33. ρβί ίη ηιίβ £&^&ΪΓρί
αί§βίρ ίνα έν ίμοι είρήνην εχητε. — 3. V. 35. δ\νί§η,)ίΐη ίη Ιίυη & ά & άγαλλιασ^ηναι εν τω φωτί. 8ιύ. 81ί. VI. α.. — Ιι. I. 44. 1αί1αίΐ£
ρ»1» 1)8Γη ίη δ^ί^ηίρ&ί εαχίρτησεν εν αγαλλιάσει τό βρέφος. —
Π. Τίπι. II. 1. ίηδ\νίηρβί ραΐί ίη αηδίη,ί ίνδυναμού εν
χάριτι. —
— II. Τη. I. 10. 8Ϊ1(1α1βί1ίη»η ίη ίΐΐΐαίηι ρ&ίηι §8, Ια η βία η Λ α πι
δαυμασ&ήναι ί'ν πάσι τοΐς πιστεύουσιν. — «Γ. Ε£. 30. ολιΙς ί η ρ α πι πι η
δίΐά&ΐθίΐί ίδΐ εν γαρ τούτω %αυμαστόν εστίν. — Τίί,. I. 9. £ίψΐ8,ίη&η
ίη 1 α ί δ β ί η 3, ί η α ί 1 8. ί παραχαλεΐν εν τ-η διδασκαλία τγ ύγιαινούστ).
— I. Τη. IV. 18. ρΓ&Μβίρ ίζτνίβ πιίδδο ίη ρ α ίπι \ναπι·<1ίΐπι παρα
καλείτε αλλήλους ίν τοΐς λόγοις τούτοις. 8Γν. II. Κογ. VII. 6. 7. —
Γίΐίρ. II. 1. ί»οαί Ιυο ηη ^ίΐρΓαίδΙβίηο ίη Χΐ'ίδίαπ εΐτις ονν παράχλησις έν Χ. — II. Κογ. XI. 17. ρ&Ιβί ΐΌ^α, Γ0(1]α ίη ρ & πι πι α 8ΐοπαίη ρίζοδ Ιυολη^οδ ο λαλώ, λαλώ εν ταύτη τ·η ύποστάσει της καυχήΰεως.
— Ε. I. 77. άη §ίοαη Κυπρί η»8βίηίΐί8 ηιαηίΐβθίη ίδ ίη αίΐβί»
ίΓ&ΛΐαυΓηΙβ τον δονναι γνώσιν σωτηρίας τω λαώ αυτού εν άφεσει
αμαρτιών. — ΜΙ. XI. 6. αυάίΐ£8 ίδί Ιναζιιη δαοί ηί ^απίΒΓΖ,ϊαα'ίΐ ίη ηιίδ
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μακάριος εστίν δς εάν μή σκανδαλιά^ εν ΙμοΙ. — 8Γν. Μίτ. VI. 3.
Ία. VII. 23. — Γϊϋρ I. 20. ηί ίη ννβ,ίηί,β,ί §3.&ί\νίδ1ίορδ νν&ίφι
ε'ν ούδενϊ αίσχυν&ήσομαι. δπτ. Π. Κογ. IX. 4. — IV. 12. ΐ η «.Ιίαπιπι»
ϊ»1ι ί η & 1 1 3, ϊ πι υ δ ρ Γ ο ρ ί ρ δ ίπι ^ν «αντί καϊ εν πάσι μεμνήμαι. —
II. Κογ. IV. 8. ίη &11απιιη& ρΓΗ,ίηβ,ηαί ε'ν παντι δλιβόμενοι. —
VII. δ. ίη &11ίΐπιπΐ3, 3,η3,ρΓ&§§8.η3,ί εν «αντϊ &λιβόμενοι. — ΡΠϊρ.
I. 28. ηϊ ίη ^ν&ίηΐ&ί αί&^ίά&ί μή πτυρόμενοι ε'ν μηδενί. — 6. IV.
20. αίβίαηρίρδ ίπι ίη ίζϋνίδ άποροΰμαι εν υ'μΐν. — Ε. III. 13.
ηί τναίτρίρ υ8§Γηάίαηδ ίη &§1οπΐ πΐβίη&ίηι μή ε'κκακεΐτε εν ταΐς
&λίψεσί μου. — II. Τίπι. II. 9. ί η ρ ί ζ 8, ί β ί &τΙ)&ίά]& εν ω χαχοπα&ώ.
— I. Τη. V. 17. ίη 3 Παπί πια β,ννίΐίηάορ εν «αντϊ ευχαριστείτε. —
Ν. V. 18. ίη ρ 9,ί ω \?»ηΓ8ί ντ&ηι βί ηί Καυηιΐβάί&η ρο ηιαη&ββΐη
(δογοη ηβίΓέρίΙ Ιίάυ ν Ιοω άίΐβ). — I. Κογ. XI. 22. η&ζ]αυ ίζ\άβ ίη
ρ & πι πι 8. ? επαινέσω ν"μας &ν τούτω; — Ο. I. 24. ίη πιίδ ηιίΐπΐίάβάυη §ηρ ίδόξαζον ε'ν εμοϊ τον &εόν. — 3. XV. 8. ίη ρ 8, πι Μ» η&υηίρ» ϊδΐ &ίί& ηιβίηδ ε'ν τούτω ε'δοξάσ&η ο αατήρ μου. 8γυ. XVII. 10.
II. Τη. I. 12. — Π. Κογ. VIII. 20. ίΙ)8,ί Ιυβ.8 υηβ ίαίπηοάβάί ίη άΐ&Γβίη μή τις ήμάς μωμήσηται εν τή άδρότητι. — II. Κογ. IX. 14.
(^αίΓπι&ηά&ηβ ίζ\νβΓ&) ίη υίαι&δδΛη βηδίαίδ (ε'πιποϋ·οΰντων νμας) διά
την ύπερβάλλουσαν χάριν. — Κ IX. 34. ί&ιίΓηΙίάβάυη ραη ίη
Ρ & πι πι θ ί ^ίηαϊ ςβπιυη ίφοβή&ησαν δί εν τω εκείνους είσελ&εΐν. —
3. VIII. 21. ίη ίι·8,\ναυΓηΐ8,ί ίζ^αι-αί §Ε(1αυρηί{> ε'ν τή άμαρτία.
υμών άποδανεΐσ&ε. 8Γν. 3. VIII. 24. Κ. VII. 6. I. Κογ. XV. 18. 22.
— Κοί. II. 13. ίζννίδ άβηραηδ Έήδ&ηάαηβ ίη ππΒβαάβάίιη ύμας νε
κρούς όντας ε'ν τοις παραπτώμαοι. — ή. Χ. 5. 83. ίαιαϊαηάδ Ρο πιαπηβ,
Ιίοαίρ ίη ίζ αϊ 6 ποιήσας αυτά άν&ρωπος ξήαεται ε'ν αύτοΐς. — I.
Τίπι. Π. 14. ηδΐιιί,οά» ίη πΐίδδαάβάΒ,ί Λ\3ΐ·ρ άπατη&εΐσα Ιν παραβάσει
γέγονε. — Ε. II. 13. ίη Χτίδίαη ^βυ ,)ηδ ρζβί βίπιΐθ \νβδυρ Γαΐη-α,
\ναπΓρυρ ηθΐυα ί η Ι) 1 ο ρ 3, Χπδί,αηδ ίν Χ. Ί. ύμεΐς οί «οτί δντες μακ
ράν ίγγύς ίγενή&ητε ίν τω αΐματι του Χ. — Π. Κογ. II. 13. ηί Π3\>Ά\ά& §3ΐυβίΐ8ίη βηπιίη πιβίηαπιιηΗ, ίη ρ 8. πι πι β ί ηί οί^αΐ ΤβίΙ&ηη ουκ
ε'σχηκα ανεαιν τω «νεύματί μου τω μή εύρεΐν Τ. 8τν. II. Τη. I. 7.
— ΜΙ. VI. 7. ρυ§1ίβίρ ίπι, βί ίη ίίΙη^ναηΓάβίη δβίηαί &η<1η&α8]&ίηά»η δοκοϋσι γάρ δτι Ιν τή πολυλογία αύτών εΐαακουσ&ήσονται. —
Κοί. II. 12. ηίρς&η&νηβίΓοά&ί ΐπιπι& ίη ά&αρβίη&ί ίη ρ ί ζ & ί β ί ί&η
πιίρυιτίδυρ συνταφέντες αύτω ίν τω βαπτίβματι εν ω και συνηγερ&ητε.
§ 168. δ) οονοά" οί άθδ&η ωίτγ οί ζρύβοοα, ν ηέηιέ δβ άέί
Γοζν^ί (ζηυδίβ, οονοά Ιβηίο ^δί ]&1ίδί ίάβ&ΐηγπι οο&1βπι, ρΓθάιηέΙ οάβνδ&(1 οοΐίίορ^ΐοίπι, & άοί\&άγ Μί δθ 1ς οηέπι, ΐβί νγδβ βυο 1. ά) )\ϊ
3βοα ανβάβη7):
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αά) πιοώΐδ ν ιηίϊβ: ΜΙί. IV. 24. ίη ϊ>ίζαίβί πιίίαΐ) ππΐφ έν
ω μέτρα μετρεΐτε. — I. Κογ. IV. 3. πιίδ ί η πι ϊ η η ϊ 8 ί ί η ίδΐ ίμοϊ είς
ελάχιστον έατιν. — XV. 28. βί Β^αί §υΙ) αϊ Ια ίη αϊ 1 α ϊ ία ίνα γ ο
»εός τά πάντα εν πάοιν. 8ΐΎ. Ε. I. 11. 23. Κοί. III. 11. — Ε. III.
3. δ^τβ ίαυΓ3,§£ΐΐηθ1ίά& ίη 1 θϋίίαπίηία κα&ώς προεγραψα εν όλίγω.
ββ) πιοάυδ ν 1ε ο η & η ί : Κοί. Π. 16. ηί ηιαηηα ηη ίζντΪΒ οίάοητϊαί
ίη πιαία, αϊίψαυ ίη ά γ ΐ § 1ς α αί^φαη ίη άαίΐαί άα§ίδ άυΐ^αϊβ μή
ονν τις υμάς κρινέτω έν βρώσει η έν χάσει η εν μέρει εορτής. —
I. Τη. IV. 16. ίν&\ΐ}& ίη η&ί<;]&ί, ίη δΐίοηαί ανίεα^^ΐΐατιβ
ίη
βηΐηαηΐ'ηα £ΐφ8 άβ,Ι&Ι) αίδίβίβφ ο κύριος ίν κελεύσματι, έν φωνή
αρχαγγέλου χαι εν σάλπιγγι &εού χαταβήαεται. — Ο. V. 14. αΐΐ \νίΙοΙ)
ίη α ί η α ηί πι α \ν & η Γ ά α ηδίίι11)α<Ια ό χάς νόμος έν ενϊ λόγω πληρούται.
8ιύ. Κ. XIII. 9. — I. Κογ. XV. 58. υίαι·ίιι1Γ)αη(1αη3 ίη \ναηΓ8ΐ\να
ίΓαυμηδ περισσεύοντες έν τω εργω τον κυρίου.*) Κοί. I. 10. — II.
Κογ. ΧΠ. 9. πιαηί,δ ί η β ί η 1ι β ί πι ηδΐίυηαάα ή δύναμις εν άσ&ενεία τελειονται. — Ε. I. 17. βί §νφ §Ά>&ι ίζ\νίδ αηηιαη ηαηάιι§βίη8 ίη αίΚηπ^α δβίηίΐπιηΐ£ΐ ίνα ό δεός ύφη νμΐν χνενμα σοφίας έν έπιγνώσει
αντον. 8ι·ν. Κοί. I. 10. — I. Τη. IV. 6. βί Ιυαδ ηί Μίαίηο ίη Ιο^α
Οκφατ δβίηαηα τό μή πλεονεχτεΐν έν τω πράγματι τέν άδελφόν αντον.
— Κοί. ΠΙ. 17. 1>α1βί Ιαη)αφ ίη \ν»υι·ά& α ί Ι> ]> α υ ίη \ναηι·δί\να
ότι &ν ποίητε έν λόγω η εν εργω. - 81ί. I. 0. ί η §αι·αίϋΙβίη8 § & α § §\ν β ί η (ίη ίηδίίΐί» βχΙοΓαηεηιΙα). — Ε. V. 26. §αηΓ&ίη)'αηϋ!8 (αίΐ£]£ΐβδ)οη)
Ρνναηία Λναί,ίηδ ίη α υ Γ (1 α χα&αρίσας τω λουτρά τον ύδατος έν §ήματι. — I. Τίπι. IV. 15. ίη-η])- 1) α ί πι δί]&ίβ έν τούτοις ΐο&ι. —
I. Κογ. VII. 20. ίη 1α{)οηαϊ . . . ίη Ιήζ&ί βί)αί έν τή κλήσει . . . ίν
ταύτη μενέτω. 8Γν. VII. 24. — Ε. II. 10. βί ίη α ί ίη (νναπΓβίνναπι
ξοάαπί) §Ε§§αίπΐα ίνα έν αντοΐς (εργοις άγα&οΐς) περιπατήσωμεν. —
Ε. Π. 3. υβπίθΐηηι ίη ΙυδΙυιη ΙβίΜδ άνεστράφημεν έν ταΐς έπι&υμίαις της σαρκός. — 3^. I. ά. {)ίζβ ίη §υί>8, υβηΐβίθ (άίνίηαβ νίνβηάΊ
Γ&Ιΐοηίδ). — Ι». VI. 12. \ναδ {>αίΐ'η\ναΙεαιΐ(ΐ8 ίη οίάαί ήν διανυκτερενων
έν τι προσευχή. 8γυ. Γίΐίρ. IV. 6. Κοί. IV. 2. Ε. VI. 18. ή. XII. 8.
I. Τίπι. IV. 16. V. 5. — Ε. VI. 19. ί η ϋαΐ^βίη Καηηϊ&η πιη& αί\να§§β1,ΐ'οηδ έν παρρησία γνωρίσαι τό μυβτήριον τον ευαγγελίου. — Ε. VI.
24. ίη ηηιίυιβίη έν άφ&αρσία. — 3. VII. 4. ηί ιηαηηα αηΐί ίη
αηαΙαα^Πθϊ η Ιυα Ιαη)φ ουδείς γαρ έν κρύπτω τι ποιεί. — I. Κογ.
ΧΠΙ. 12. βαίΐναπι ηη ίη ίΓίδαηίαί βλέπομεν άρτι έν αίνίγματι. 8γυ.
I. Τη. II. 17.
§ 169. γγ) πιοά'ηδ νβ δίανη α βπι^δίβηί: Κ IV. 19. ήταΐβίαη
*) Μαίβ 8β ν^ΜίΜΐ&ϋ ,ϊ&Ιεο Ιϊπιϋ&οβ, τ. ιιίίβ § 171.
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§αηιαϊά£ΐη8 ίη β&ρΓΗ,ίδΙβίη άποατεΐλαι τε&ραυομένους εν άφέσει. —
I. Τίπι. II. 2. ίη υίαι-3,8 88, α ίνίδαηάαηι εν υπεροχή όντων. — Ε. IV.
14. ίη ίίΐηόΐθίδθίη «V πανουργία. — IV. 19. ίη ί&ίηηίτίΐίβίη
$ν πλεονεξία. — VI. 15. §8δΐ£θη&ϊ ίοίυπι ίη ηιβ,ηλν ΐ {ι η. ΐ ύποδηαάμενοι
τους πόδας εν ετοιμασία. — Κ. VII. 6. δ\ναβί δ1ίαΜηοπι& ίη ηίπ,)ίρ&ί
αηηιίηβ ωστε δουλεύειν ημάς εν καινότητι πνεύματος. — II. Κογ. XIII.
5. ίΓαίδίρ δίίαίαυ ίη £8,1»ιιΙ)βίηίΐί πειράζετε εΐ εστί ίν τη πίατει.
δΓν. I. Κογ. XVI. 13. Ο. II. 20. I. Τίιη. II. 15. III. 13. Π. Τίπι. I.
13. Τϋ I. 13. — I. Τΐω. I. 13. ηη\νίίαηά8 §&ΙθΛνίά8 ίη πη^αίαπ1)6ίηαί άγνοών έποίησα εν απιστία. — Ε. III. 12. η&1)8.ηι 8ΐ§8§{?
ίη ΐΓβ,υαίηαί εχομεν την προσαγωγήν εν πεποι&ήσει. δΓν. Γίΐίρ.
I. 20. — Ε. IX. 28. Ε. IV. 24. ίη ^αΓβίηίβίη εν δικαιοσύνη. —
1ι. I. 74. 75. β&η,ΙΙίίηοη ίιηιηα. ίη 8ηη]αί ίαΐι ίη §αι·£ΐίη1βίη λατρεύειν αύτώ εν όσιότητι και δικαιοσύνη. — ίη 8Ηη]&ί: <ί. VIII.
44. XVI. 13. (βίον. πιοηη); XVII. 17. 19. II. Κογ. VII. 14. Κοί. I.
0. — Ιι. VIII. 48. §α&§ ίη £&ν&ΪΓρ]α πορεύου είς είρηνην. δΓν.
Π. 29. I. Κογ. VII. 15. XVI. 11. — I. Τίιη. V. 6. 80 τνίζοηΛβί ίη
Άζεί)&ν(ΐ (ν ΙβηΙωδΙβοη) η' σπαταλώσα. — II. Κογ. V. 11. \νβπ(&
]α1ι ίη ιηίρλνίδδβίιη ίζ\ναι·&ίπι δ\νί1ίαηρ3.ηδ \νίδαη πηδ ελπίζω καϊ
εν ταΐς συνειδήσεσιν υμών πεφανερώσ&αι. — Ε. IV. 17. αηραΐ'Οδ ρίπ(1θ8 §α§§8ηά ίη ηβ\νίδ8]8 ηιι§Ϊ8 δβίηίδ τα λοιπά ε&νη περιπατεί εν
ματαιότητι τοϋ νοός αύτών. — Τϋ. I. 6. ίη υ δ ηί δ 881 εν κατηγορία.
— Ε. V. 9. α1α·&η Ιίιιηαιίίδ ίδΐ ίη &11»ί δβίβίη καρπός (τοϋ πνεύ
ματος) ε'ν πάση άγα&ωούνη. 8ιν. Ε. II. 7. Κ. XI. 22. — Κοί. ΙΠ.
22. ίη δΐπίαΐροίη παίΓίίηδ εν άπλότητι καρδίας. — I. Τη. III. 13.
ίη \νβίηίρ8ί εν άγιωσύνη. — ΓΠίρ. II. 3. ίη 8.11α ί ηαυηβίηαί
βαηυ^άαίβ τη ταπεινοφροσύνη. δΐΎ. Κοί. II. 18. — II. Τίηα. I. 3. 8^&1Ιίίηο ίη η γ αί η] 8Ϊ §8ηυ§ά8ί λατρεύω εν κα9αρα συνειδήσει. 8πτ.
1. Τίιη. III. 9. — I. Τίπι. II. 2. βί 08Π8ίπΐ3, ί η 8.1 1 α ΐ §8§υάβίη ίνα
διάγωμεν εν πάση ευσέβεια — I. Τίπι. V. 2. ίη αΐΐ&ί δ\νϋ£ηβίη
εν πάση άγνεία. — I. Τίπι. IV. 2. ίη Ιίηίβίη 1ϊιΐ£ηα\ν8ΠΓ(1β εν ύποκρίσει ψευδολόγων. — II. Κογ. I. 12. ίη αίηίαΐρθίη, ηί ίη η&η(1η§βίη Ιβΐΐΐβϊηαί οΙς ίη αηδίαί £ηρδ πδπιβίιιηι εν άπλότητι, ουκ
ί'ν σοφία σαρκική άλλ' εν χάριτι 9εοΰ άνεστράφημεν. — Κοί. I. 9.
ίη 8.11&Ϊ ηαηάιι^βίη ΐαη ίι·ο(1βίη εν πάση σοφία καϊ σύνεσει. δΓν.
Ε. I. 8. Κοί. III. 10. Κοί. IV. 5. I. Κογ. I. 21. — II. Κογ. XI. 21.
ϊη ηηίΓοάβίη φρβ, ε'ν άφροσννη λέγω. 8ιτ. XI. 17. — Κοί. III.
16. IV. 6. II. Τη. II. 16. ίη αηδίαΐ εν χάριτι. — I. Κογ. I. 17.
ίη δηυΐΓθίη λν&υπίίδ εν σοφία λόγου. — I. Τίπι. II. 11. ίη ηΐίυρ»
εν ησυχία. — II. 12. ννίδαη ίη ραηαίηαί είναι εν ησυχία. — Ιλ
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VIII. 15. αΐεΐ'&η ο&ΪΓ&ηά ίη ρηΐ&ϊη&ί χαρποφορούοιν εν υπομονή.
8ιύ. II. Κογ. XII. 12. — II. Κογ. I. 6. ίη 8ΐΐ^νϋ]α ρίζο δ&ηιοηο
ρυΐαϊηβ εν ύπομονή των αυτών παθημάτων. — Ε. I. 3. ίζβϊ §&ρίυρί·
(1α ιιηβ ίη & 1 1 α ί ρ ί η ρ β ί η α ί ο εύλογήσας ημάς εν πάση ευλογία.
8ιύ. II. Κογ. IX. 6. — Κ. IX, 22. ϊη ιηαηββαί 1&§§&πιοάβϊιι
εν πολλή μαχρο&υμία. — II. Τίπι. IV. 2. ϊη αΐΐαϊ ϋδΟβίδηαί εν
πάση μαχροδυμία. — II. Τιπα. Π. 25. ϊη ς[ Β,ΐ ΓΓβϊη εν πραότητι. —
Ο. VI. 1. ίη α η πι ί η ςαίΓΓβίηβ εν πνεύματι πραότητος. — I. Κογ.
XVI. 14. αΐΐαΐα ίζ\ναΓ ίη ίΉαρ^αί νναΪΓραί πάντα ύμών εν αγάπη
γινεσ&ω. — 8πτ. Ε. I. 4. II. 4. III. 18. IV. 2. 15. 16. V. 2. I. Τη.
V. 13. .Τ. XV. 9. 10. — I. Κογ. XVI. 20. £θ1βίρ ΐζ\νϊ8 πιίδδο ίη ίη] ο η α ί τν θ ϊ 1ι α ΐ άσπάσασ&ε αλλήλους εν φιλήματι άγίω. 8γ\\ II. Κογ.
XIII. 12. I. Τη. V. 26. — II. Κογ. IV. 2. ηί 8α§£αη<1αηδ ίη \ναΓβίη
μή περιπατοϋντες εν πανουργία. — β. XIII. 4. ίη ρ\ναΐΓηβίη
όργήν. — Ο. V. 26. ηιίβδο ίη πείρα λνίδαηάαηδ άλλήλοις φ&ονούντες.
Κοί. III. 21. βί ηί νναίιφβΐηα. ίη αηΙυΒίοη ίνα μή ά&νμώσιν. — I.
Τη. III. 3. βί ηί αίηδηυη αία&ϊαίάαη ίη Ι)ίΐίπι α § § ί ρ ο πι τω μηδενα
ααίνεσ&αι εν ταΐς &λίψεσι τανταις. — II. Κογ. XI. 9. ίη 3. 11 αϊ πι
ηηΙίαηΓβίηοπι ίζΛνϊδ ππΐί βίΐοίη ίαδΙ«ί(1α εν παντϊ άβαρή ύμΐν έμαυτόν ετήρηαα (Γβοΐψ ,μηχ ποζογ). — Π. Κογ. I. 4. ίη αΐΐαίιη α§1οπι
εν πάση Φλίψει. — II. Κογ. VIII. 2. ίη πι&ηα§απιηια ΚηδΙαυ
α§1οηδ εν πολλή δοκιμή &λίψεως. — II. Κογ. II. 1. ίη δαπΓ§αί
εν λύπη. — Ε. V. 21. ηΠιαηδ^ηάαηδ ίζ\νίδ πιίδδο ίη α^ίβα ΧπβΙαηδ
ύποτασαόμενοι άλλήλοις εν φόβω &εοϋ. 8Γν. II. Κογ. VII. 1. — Γίΐίρ.
III. 19. ^νυίρυβ ίη βΚαη<1αί ίζβ ή δόξα εν τή αίσχύνη αυτών.
§ 170. 1)) ίη δ άαΐίνβπι οζηαοα]β οϋνοά ρϊθάπιέία, νβ ΙίΙβΓ^ άέ]
ρύβοοί, α βίοβ : α) ρίίπιο ^ΙωζΙο ρίβίΐιηδΐ οδοϋηί : Ο. Π. 16. ί η Χγ ιδία υ
Ιββυα δ&ΙαηοΜβάηηι ιΐς Χ. Ί. επιστεύααμεν. 8π\ Μΐί. I. 15. Ε. I.
15. — I. Κογ. XV. 23. ραίβί ίη ο,ηηια ίδ \νβη)αη<1. 8ιτ. XV. 19. —
Γϋίρ II. 24. ξ&1τ&\ι& ίη ίΓ α υ ] ί η πεποι&α ίν χυρίψ. &Γν. 6. V. 10.
Π. Κογ. II. 3. VII. 16. Χ. 1. Είΐίρ III. 4. II. Τη. ΙΠ. 4. Κ. XIV. 14.
Ρίΐίρ ΙΠ. 4. Π. Κογ. VIII. 22. - Π. Κογ. XII. 6. Λ&ϊ Ιυαδ ίη ιηίδ
Ιυα πιηηί μή τις είς ίμε λογίσηται. — II. Κογ. II. 8. Μό^α ίζννίδ
Ιηΐβϊ&η ί η ί ΟΙ ΠΙ & ίπαρ\να παρακαλώ ύμάς χυρώσαι είς αυτόν άγόπηνψ
— VIII. 7. ρίζαί πζ ίζ\νίδ ίη υηδ ίπαρλναί τή ίξ ύμών ίν ήμΐν αγάπη.
— XV. 10. βο αηβίδ ίβ ίη ηιϊβ Ιιαίΐία ηί γται·ρ ή χάρις αυτού ή είς
ίμε οι χενή ίγενή&η. 8ιύ. IX. 8. — I. 5. ηίαι-αδδυδ ίδΐ ρυΐαίηβ ΧπδΙ»ϋδ ίη ηηδ περισσεύει τα πα&ηματα τοϋ Χριστού είς ημάς. — Κ
III. 22. ριι ίδ 8υηυδ ωβίηδ 83, 1ίυΙ)α ίη ρυζβί ναίΐα ^αΐβίΐεαϊιΐ &
Σύ εΐ ό υιός μου ό άγαπητός ίν σοί ηύδόχηβα. 8γυ. II. Κογ. XII.
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10. — 6τ. IV. 18. §ορ ϊβΐ ίΐ1]&ηοη ίη §0(ΐ3.ηιπΐ8 δίηΐβίηο καλόν
τό ξηλούσ&αι Ιν χαλω πάντοτε. — Ε. II. 2. αΐιιηίηδ Ι>Ϊ8 ηη \ναηι·]ί] α η ά ί η δ ίη Β η η υ ω πνεύματος τον νυν ενεργούντος εν τοΐς νΐοΐς. 8ιύ. Ε. I. 20. VI. 13. Μΐί. VI. 14. — Γίΐίρ IV. 3. ωίρ&ΓΟίΐίά'βά'ηη
1ΠΪ8 ί η 3, ϊ \ν α § § β 1] ο η εν τω εναγγελίω σννή&λησάν μοι. — Π. Κογ.
VIII. 23. §αηιαη ηΐθϊη ^η §ίΐ\ν&ηΓδίΛνα ϊη ίζ\νίδ κοινωνός εμός και
είς ύμάς συνεργός. — I. Τη. III. 2. ΕηάΟίΐηΙδ ίη &ί\ν&8§β^οη
σννεργον εν τω εναγγελίω. δΓν. II. Κογ. Χ. 14. — VIII. 22. ρ»ηβί
^αΐί&υδκΐβά'πιη ίη ηι»ηα§βίηι δν ίδοκιμάσαμεν εν πολλοίς. — Κοί.
IV. 12. ηβοΙ&ηά/ίαηάδ ίη ΜΛοπΐ αγωνιζόμενος εν ταΐς προσενχαΐς.
8Γν. I. Τίηι. V. 17.
β) ^ΙωζΙο άΐ'υη^ ρίβάιηδί νεοη^ νβάΐβ ρίβάπιβίη Οδοβηίηο:
Κ. XI. 23. ηίΟίΐ §»1η1§]αη(1 δίΐ£ ίη ηηβ&Ι&υοβίηίΐί εάν μή επιμείνωσι τη απιστία. δι·γ. II. Τη. II. 17. — II. Τη. III. 5. ίπιη)8,
ΥΆ\\ύ)Ά\ ηαπΊοη» ίζτν&πι ίη ίι·ίαρ\ναί §υρδ ]α1ι ίη αβραΐ&ίη&ί
Χπδί,ίΐυδ ό κύριος κατενϋύναι ύμών τάς καρδίας είς την άγάπην τον
&εον χαϊ είς ύπομονην τον Χριστού. — Κοί. I. 28. Ι&ίδίαηίΐαηδ »11
ιη&ηηβ ίη αΐΐπ,ί η&Π(1ιι§βίη διδάσκοντες πάντα αν&ρωπον εν πάΰΐ)
σοφία. δι ν. Ο. VI. 6. I. Τίηι. II. 11. Π. Τίηι. III. 14. — I. Τίιη. II.
7. Ι&ίδίΐΓβίδ ρπιάΌ ίη βπ,ίβυοθίηίΐί διδάσκαλος ί&νών εν. πίστει. —
11. Τίηι. III. 16. άυ Ι&ΐζβίηαΐ ίη §αΓ»ίηίβίη προς παιδείαν εν
δικαιοσύνη. — II. Κογ. VI. 4.—7. ίη αΐΐίΐηιιηα υδΙ&ί1ίη]αηάαηδ ηηδ
βννβ §ηρδ αηίΐϋαίιί,οδ, ίη 8ΐί\νίΙ)8. ηι&ηαβ&ηιπίίΐ, ίη ίΐ^ίοπι (& οβί 191ίΓέΙ
ίη δ άβί.) ε'ν παντι σννιστώντες έαντούς ώς ϋ·εού διάκονοι, εν ύπομοντ) πολλϋ, ε'ν ϊλίψεσι . . . δΓν. VII. 11. VIII. 24. XI. 23. δίτ. VII. ο.
— I. Τίηι. V. 10. ίη \ναυΓ8ΐ\νίνηι βοάΈίπι \νθϋ\νο(ϋρ£ΐ η»1)8ηάβί
εν ε'ργοις καλοΐς μαρτνρονμένη.
§ 171. γ) νοίηβμ ]8.ΐ£0 ρίβάπιβΐ;, ϊβηοέ οίηηοδί ^η δβ ίγ&&: I. Τίιη.
IV. 12. ίπβίΐΜδ κϊϊίΐίδ ρ&ίηι ^ίύη,υο^ηΰβ,ηι ίη \ν & π γ (1 α, ίη ηβηιβίίΐ,
ίη £γ ί ει ρ \ν α ί, ίη ^ίΐΐ&υοβίηίΐί, ίη δ \ν ί 1ί η ί ρ α ί τύπος γίνον τοις
πιστοΐς ίν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πίστει, ίν άγνεία. —
I. Τίηι. I. 2. λν&ΐίδίη βατή» ίη ^αίαυοοίπαί γνησίω τέκνα εν πίστει.
δΓν. I. 4. 8Κ. II. ο. — Ε. I. 3. ίζεί §8,ρίηρίάα ηηδ ίη ηίππη&ΐίυη(Ιίΐίηι ο ενλογήσας ημάς ε'ν τοΐς επονρανίοις, — Π. Κογ. XI. 21. ίη
ρΗππηβί Ιυβ Ιυαδ αηαηαηίβϊρ, ςαάίΐΓδ ]ίΐη ίΐί εν ω δ'άν τις τολμά
τολμώ κάγώ. — VII. 16. ίη αΐίαπιιη» ^αίτίΠίΒ. ίη ίζ\νΪ8 εν παντϊ
&αρρώ εν ύμΐν. — Κοί. IV. 12. ίιιΐΐαννίΐαηδ ίη α 1 1 α πι ω» ^ίΐ,μη §υρδ
πεπληρωμίνος εν πάντι &ελή;ιατι τον &εού. — Ε. III. 4. θί πια^βίρ
ίΓΗ,ρΐαη ίι-οΛθίη ωβίηπί ίη Γηηη,ί ΧτίδΙαηδ προς δ δύνασθε νοησαι
την σύνεσ'ιν μον εν τω μνστηρίω τον Χ. — II. Κοί'. VI. 3. ηί &ίη
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ηηη ραηηυ ΐη πβ, ϊ 1ι 1 3, ϊ §ΐοαηάίΐηδ Μδίυςςβ μηδεμίαν ί'ν μηβενϊ δί
δοντες προσχοπήν. — II. Κοι\ III. 10. IX. 3. ϊη {η ζ αϊ ηβ,ΐοαΐ εν
τω μέρει τούτω. — Κοί. II. 23. ϊη ίαδίη1)η]α. . . ηί ϊη δ\νβπρο
Ιυϊζ&ϊ εν ε&ελο&ρησχεία . . . ονκ εν τιμή τινι. — Κοί. I. 11. ϊη
»1Ι»ΐ ΠΙ&ηΙ&ΐ ^αδ^ΐηρΐάβΐ εν πάσ-η δυνάμει δνναμούμενοι. — Π.
Κον. VIII. 10. πι^ΐη ϊη ραηιηια §ΐΙ>& γνώμην εν τούτω δίδωμι. —
Κ. VIII. 37. ϊη ραΐηι 3. 1 1 ει ί ϊη ,μιιίΣΒ,ηι εν τούτοις πάσιν υπερνικώμεν.
— XIII. 6. ίη ϊ> 3, πι 111 3. 8Ϊ11)ίη δΐ£8,11ίΐηοη<ΐ3ηδ ί<5 αντό τοντο προσχαρτερονντες. 8ιύ. XIV. 18. — 81ί. VIII. ο. ί η ρ α ΐη πι β ΐ Ιΐυδαηάαηδ
ΙίβΐίΑηά» (αηα ίη ι·β ηιβηΐΐβηΐβδ ΐηνβηήιηίηι·). — Π. Κογ. XI. 6. ϊη
α 1 1 αια πι α §»1)&ΪΓΐιΙϊά3,ί ί'ν παντι φανερω&εντες. δΐΎ. Ε. V. 24. II.
Κογ. IX. 11. VIII. 7. — II. Κογ. II. 9. β^ειΜα ΐη 8,1 1 απι πια ηίηαυδΐαηάίΐηδ εΐ εις πάντα νπήκοοί εατε. δπτ. Κοί. I. 18. II. Τΐηι. IV. 5.
— Κοί. I. 21. ΐη \ν&αι·8ΐΝ8,ηι ηΙ)ΐ1αΐηι (νϊΐδαηάαηδ ί^αηάδ §»ηυ§(ΐ3,ΐ)
ί'ν τοις εργοις τοΐς πονηροΐς (όντας έχ&ρούς τ*η διάνοια). — Ε. Π. 4
8αΐ)βΐ§δ \?ΐδ£ΐηάδ ΐη απη&η&ΐΓΐβΐη πλούσιος ων εν ελεεί. — II.
Κοι·. Χ1Π. 3. βαβΐ ηΐ δ ΐ υ 1ί ϊ Ι> ΐη ΐζτνΐδ αΐί ηιαη1βΐ§8 ΐδί ΐη ίζ\ν ΐ 8
οί είς νμάς ονκ άσ&ενεΐ άλλα δυνατεΐ εν νμΐν. — XIII. 4. ννθΐδ
δΐιώαπι ΐη ΐ αϊ πι α ημείς άσδενονμεν εν αντω. — Β. VIII. 3. \νΐ(;οάΪ8
ΐη ρ α πι πι β ΐ δΐηΐΐδ \ναδ τον νόμον εν ω ήσ&ένει. — I,. XVI. 10.
δ&βΐ ΐΓΪ§§\ν8 ΐδΐ ΐη 1 βϋΐίαπιπια ίαη ΐη ηιαη&βαηιηια 1π§§\νδ
ΐδί ο πιστός εν ελαχίστω καϊ εν πολλω πιστός εστίν. 8γυ. XVI. 11.
12. XIX. 17. I. Τΐω. III. 11. — Ε. I. 6. (αηδίβ,ΐδ) ΐη ρΐζ&ΐβΐ αηδίβΐβδ \?αδ ιιη8 χάριτος, εν τ] εχαρίτωσεν ήμας. — Κ. ΧΠΙ. 4. §ιιρδ
αηάϋαηίδ ΐβί 2>ιΐ3 ΐη §θά»ηιπι» &εον διάκονος εστί σοι είς τό αγα
θόν. — Κ I. 18. ΐΓαιηαΙάΓΟζβΐ ΐη άα^β,ηι δβΐηαΐηι προβεβηκνϊα εν
ταΐς ■ήμεραις αντης.
Ροζη. Μηοη^ ζ άο&ΐαάή ίτορΐοΙίβΊιο υζίνάηί ρϊβάΐοζίίν ΐη δ ά&Ι.
Οβζ ζηυδία ηάροάοϋί ίβοΐίό ί'ν, ίίβτέ ζαδβ ζ&ΐίΐάάέ 8β ηβζϊίύΐία η& ηίΐζοΓβοη ηβ1)Γβ]8ΐί7οη) άΐβ δΐιΐ^βοίΐνηβ' άναηγ πιοζηο βγ βγΐο ^ΐηαΐί ζάίαάΐΐΐ; }βΙ ηβροοηγοηγ" ροαζθ δροΐβέηγ ζη&Ιί νδβοη, ζβ ΐη β ά&Ί. ζηαόί
νίοβ ηιβηό Β&δίπιοΙηί ο!>ογ έΐ άοδαη ρΰδοοηοδίί, Ιιπιη ρουζβ ΐάβαΐηγ,
ζ ηέηοζ ηββο ν ηβ]ζ ά6^ ββ Γθζνί)ί. Ροοηορΐΐβΐηο ί&ΐίό, ζβ δΙίΟΐΌ
νδβοΐίγ άοΐίΐίκΐγ )δοα ζ βρΐδίοΐ 8ν. Ρανία, ίβ,μοηζίο οοβίΐΐι ]βδί ζοβία α&δίΓαοΙηΙ α ρίβΜ&άαίβΙΐ ράδοοΐΐ ζαμδΐέ. ηβ,ΐνίοβ οΜίζί, Ιαΐί ζβ ηβΐίθϋα
δβ (Ιΐνΐίϊ, ζβ ββζ ίβο. οπ^ΐηαΐη, Μβι·γ δάηι ηβ^αΐηοιι νδβΐΐΐίβ νγ^Μγ
άορουδίί, ΙβοΙίΙβΓόηιη ηιίδίη §οίδ1ίέηιιι ογοίιοηι 8η»ά αηΐ ηβΐΌζυηιέΙΐ.
§ 172. 0. Ιη ]'βδΙ 3βάΐηά ζ νΐα,δίαίοΐι ρίβάΐοζβΐί, ίί&τ& νάζβ 8β Ιαΐίό
δ §βηΐίΐνβηι. Ράά ΙβηΙο ηβίδηέζβ νγίοζί 8β ϊαίω ββηίίΐν οάΐυΐίονγ,
ύ2β]ί ^^.1£0 οβ!1ίονγ οΐΐΐ ροδδβδδΐνη^, ν ]βηοζ άοβαη, οονοά άβ] η&ΐβζί,
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οΐΐί ζ ]β\ιοζ ρύ8θ!)θηί 8β ν^ν^ί (]α1ίο ζηάητ/ ββηΐΐΐν ΐηπηΐίΐνιι ν ίβέΐΐηβ [Χβη. Κ)Τ. I. 3. 9. χκταρροφοϋσι τον δή, εΐ φάρμακα εγχεοιεν,
μη λνσιτελεΐν αύτοΐς. Ίϊαύί. I. 4. Μίνως τό ληστικόν καθήρει τον
τάς προβόδονς μάλλον ϋναι αντω] η. Ι&ί. ναζ&α ββπιηάΐνηέ : 8 8. 11.
Ο&ί. 6. 7. Γβ§ΐηπι πηρβπππι ΐηΐίΐο οοηδβΓναηάβ,β Η1)θΓΐαΙίβ
ίϋβΐ'&ί. — Οαβ8. Β. 63,11. IV. 17. Ν&νββ άβ^οΐβηάΐ ορβτΐδ α
1)»γ1)8,Π8 ιηΐβδ&β. — Τ&ο. Αηη. Π. 59. 1. {τβπη&ηΐοπβ Αβ^γρΙυπι ρι-οηοϊδοϊΙυΓ οο^ηοδοβηάα,θ αηΐΐςηΐΐ&ΐΐδ. 8ιύ. 8α11. ϋβ,ί. 46. 2. <Γυ§.
88. 4. α }.).
Ζηαοί ραΐί £0ΐ8]Σ6 ίη 8 ββηϊΐίνβιη:
1. ροηηαΐΐίη όΐ ρϊίοΐηυ ίβάηαηί 8, δΐοβ: α) οδοοηί (ν ρΐ&ίηοδίΐ „1ί ν&ϋ" Ιίοηιυ): Μ1ϊ. II. 27. βαΙ>1)8.ΐ;ο ίη πι α η δ λνατρ ^αδίΣ&ραιίδ,
ηί πιαηηα ίη Βα1)1)&ίθ (Ια § ί 8 το αάββατον δια τον άν9ρωπον εγενετο
ονχ ό αν&ρωπος δια τό σάββατον. — VI. 17. £9,1)011(1 ΐη» ΐη ΗβΓΟάΐαάΐηδ ο, β η 8. ΐ β εδησιν αυτόν δια Ήρωδιάδα την γυναίκα. — Μΐί.
VIII. 35. 89,61 ίταο,ΐδίβΐρ 3αί\ν8.Ια.ί δβΐη&ΐ ίη ηιβϊηα, 05 αν άπολέσ-η
την φνχήν αύτον ίνεκεν ίμον. 8Γν. 3. VI. 57. ΜΙς. Χ. 29. Ιι. XVII.
33. 3. XII. 30. — Μΐί. ΧΙΠ. 20. ΐη ρΐζβ β&νταΐίά&ηβ . . . ξ&ηΐ8ΐΐΓ§ΐ<ΐ8 ρ&ηδ ά8§8ηδ δια τους εκλεκτούς {κολόβωσε τάς ημέρας. —
Ιι. VI. 22. ηδτν&ΐΓραηά ηαιηϊη ΐζ^8Γ9,πιπι& ... ΐη δίπιαυδ ^αρβ **βάλωσι τό όνομα υμών Ενεκα τον νίον τον ανθρώπου. — «Γ. XII. 9.
α,βηιιιη ηΐ ΐη Ιβδυΐδ &ΐηΐ8 ηλ&ον ου δια τον 'Ι. μόνον. διτ. II. Κογ.
IV. 5. 11. — I. Κογ. IV. 10. ΐη Χτΐδίουβ. 8Γν. Γΐϋρ. III. 7. —
3. XII. 11. πιαηΛ§αΐ ΐη ρΐδ 8&πιηηυη πολλοί δι αύτόν ύπήγον. —
3. VI. 57. ΐΐί
ΐη 8ίΙΐηβ εγώ ζώ διά τον πάτερα. — XI. 42. ΐη
πιαηΗ,βθΐηδ ς»ρ διά τον οχλον ειπεν. — XII. 30. 80 8ί;ΐΙ)η& λνβτρ
ΐη ΐζνν&Γα αύτη ή φωνή γεγονεν δι ύμας. 8Γν. Κ. XI. 28. I. Κογ.
I. 13. IV. 6. XI. 24. II. Κογ. II. 10. IV. 15. VIII. 9. Γϊΐΐρ. I. 24.
— I. Κογ. VIII. 11. ΟΓΟρ&τ ίη ρΐζβ ΧπδΙυδ ^αδ^αΐί ο αδελφός δι
§ν Χριστός άπε&ανεν. — Ο. II. 4. ΐη ρΐζβ υίβΐΐυρ&ηά&ηβ §81ΐα§8.0Γ0ρΓβ διά τούς παρεισάκτονς ψενδαδελφους. — II. Κογ. VII.
12. ηαβίΐάα. ηΐ ΐη ρΐδ αη&ιη&η^&ηάίηθ ηΐ ΐη ρΐδ 8ηαιηαηΙΐάΐηβ έγραψα ονχ εΐνεκεν τοϋ άδικήααντος ονδέ είνεκεν τον άδικηδέντος. — 3. VI. 51. ρβ,Ιβΐ ϋ §ΐΙ>& ΐη ρΐζοβ πι»η9,8θάαΐδ 1ΐ1)&ΐη&ΐδ
ην εγώ δώσω ύπίρ της τον κόσμον ζωής. — II. Κογ. I. 6. ρΓβΐηαηάα
(§αρι·£ΐί8ΐ)&η(1α) ΐηίζ\τ&Γ&ΐζο8£8ρΐ8ΪηΙ&ΐβ Ολιβόμε&α (παρακαλούμε9α) ύπερ της ύμών παρακλήσεως. — VIII. 8. (φρ&) ΐη ρΐ ζ ο 8 ίΐηραταΐζβ ηβάαηάθΐηβ (λ^ω) διά της έτερων σπονδής. — XII. 19. γο^λπι
ΐη ΐζ\ναΐ'3,ΐζ08 §βϋπΐΓβΐη9,ΐ 8 λαλονμεν νπέρ της ύμών οίκοδομής.
— 81ί. IV. (1. ΐη ηι&ηηβ §9,Γβ1ΐ8η3,Ϊ8 α,αηι (ρΓορ!«Γ ηοιηΐηιιπι άΐδρβηβίΐ
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Ιΐοηβηι νβηΐΐ.). — I. Τΐπι. V. 23. \νβίηΐδ Ιβϊίϋ. βπϋφΐΒ ΐη ςΐρβ,υδ
ρβΐηΐβ οΐνω όλίγω χρω διά τον στόμαχόν σου. — «Ι. XV. 21. αΐΐβ,ΐα
(&α]&η<1 ΐζ\νΐδ ία ηαηιΐηβ ηΐθΐηΐδ πάντα ποιήσουσιν διά το δνομά μου.
β) νβοηοη οοηοι-βΐηοιι ΐ ίώδίΓαοΙηί (ζα ρϊίοϊηοα οβίιο :) Μΐί. Χ.
29. 83βί βϋωίοΐΐ £&τά ... ΐη {> ί ζ ο δ αίνν&β§β1]οη8ο5 άφήχεν οίχίαν
ενεχεν τον ευαγγελίου. 8ιν. Ε. XVIII. 29. I. Κοι\ IX. 23. — ΜΙ.
XXVII. 18. \νϊ88» 3,ιιΙί ρ&Ιβΐ ΐη η 6 ϊ {) ί β &ΙςβΙ>ηη ΐηα $δει γάρ 6'τι
διά φ&όνον παρέδωκαν αυτόν. 8ιύ. Μΐί. Χ. 10. Γϊΐϊρ. I. 15. — 3. Χ.
19. ηιίδδαφδδ &ίΙν& \νίΐΓρ ϊη ρΐζβ \ν»ιΐΓάβ σχίσμα πάλιν ίγενετο
διά τους λόγους τούτους. — 8πτ. Μΐί. IV. 17. VII. 29. ^. XV.
3. — 3. Χ. 32. ΐη 1υ&ι·]Ϊ8 ρΐζβ \ναιΐΓδ(;\νθ δίαΐηοΐρ πή!ί? διά
ποΐον αυτών έργον λιϋ·άζετε με; 8ιύ. Χ. 33. XIV. 11. Γΐΐΐρ. II. 30.
I. Τη. V. 13. — I. Κογ. VII. 26. ωαη ηα ρα4α §ορ \νΐδ£ΐη ΐη ρΐζοβ
ήηάνναΐΓροηδ ραιίΓίί&ΐδ νομίζω ουν τοΰτο καλόν ύπάρχειν διά
την ίνεστώβαν ανάγκην. — β. V. 13. ΐη ίΓΪαρ\νθ8 αηηώΐδ δΙίΕΐΙηηορ ΪΖΛΥΪ8 ηιΐδδΟ διά της αγάπης δουλεύετε άλλήλοις. 8γυ. Ε. II. 4.
— 6. XIII. 5. άηρρβ υίηβ,ι^αΐρ ηΐ ρ&Ι&ΐηβΐ ΐη ρ\ν&ΐι·ηβΐηδ αΐτ ΐη,η
ΐη ΜΪρ\νΪ88θΐη8 διό άνάγχη ύποτάσοεσ&αι ου μόνον διά την όργήν
αλλά χαϊ διά την συνείδησιν. 8ι·ν. I. Κογ. Χ. 25. — II. Κογ. III. 10.
ΐη αίαΓ8.88&αδ \νη1ρ&ηδ ενεχεν της νπερβαλλούσης δόξης. 8Γν. Γΐΐΐρ.
III. 8. — Γΐΐΐρ. I. 15. ΐη βοάΐδ λνΐ^ΐηδ ΧηβΙη ωβηαηά δι ενδοχίαν τον Χ. χηρύσσουσιν. — I. Κογ. VII. 5. βΐ ηΐ ίϊ&ΐδαΐ ΐζ\ναηι
8αΙίΐη£ΐ ΐη πηβ&ηοϋίΐΐηαΐδ ΐζχναΓίΐΐζοδ ίνα μή πειράξω ύμάς ό σατανάς
διά την άκρασίαν ύμών. — Ε. IV. 18. ίΪ8ηΐ£ΐρ,)£ΐΐ Ιΐ&ίΐΐη&ΐδ βΐψδ ΐη
η η \ν ΐ Ι] ΐ 8 ρΐβ \νΐ8αηάΐηδ ΐη ΐηι, ΐ η ά 8. ιι Ι) ΐ ρ ο δ ηαΐΓίαηβ 8βΐη»ΐζβ δντες
άπηλλοτριωμένοι της ζωής τοϋ &εοϋ διά την αγνοιαν την ούοαν εν
αντοΐς, διά την πώρωσιν της καρδίας αυτών. — Τΐί I. 11. ΐη ί&ΐηηβΛΪΓηβΐηδ αίσχροϋ κέρδους χάριν. — 81ί. II. &. ηΐ αί\¥8,ηάΐ(Ια δΐΐϊ
ΐη ίαυΓαπιαρ1]β Ιυοίο 8 (ηοη άβίβοΐδδβ ρι·ορΙοι· ρπηοΐρυπι πιΐηαβ) — 81ί.
VIII. ο. ΐη ηηβθΐθΐηδ ββΐηαΐζοδ (ρΐ'ορίβΓ ηβηαΐίΐίΐιιι δίααηι). — II. Τΐπι.
I. 12. ΐη ρΐζοζθΐ ίαΐπηοδ ]»η ραΐα \νΐηη& δι ην αΐτίαν χαι ταύτα
πάσχω. 8γυ. II. Τη. I. 5. ΤΚ. I. 13. — Κοί. IV. 3. (ηιη&) ΐη ρΐζοζβΐ
^αη βαουηάαηδ ΐηι μυστήριον δι δ χαϊ δεδεμαι.
§ 173. 2. ΐη δ §βηΐΙΐνβηι νγδ1ονυ]β άήνοά ροοΐΐιι » ίβΐιο
ρτ ο^ βνη:
α) ρϊΐ δίονβδβοη ροοΐΐυ: 3. XI. 15. ί»§ΐηο ΐη ΐζ\ναΓ& χαίρω
δΐ ύμας. 8ιύ. I. Κογ. XVI. 17. I. Τη. III. 9. — Κ XV. 7. (10.)
ί&ηβάβ \ναΪΓρΐρ ΐη ηΐηιΐηίΐ ΐη αΐηΐδ ίι·α\ν£ΐαι·η1ΐηδ ΐ(Ιι·βΐ§οηάΐη8
χαρά εαται έν τω ούρανώ ίπι ενϊ άμαρτωλώ μετανοονντι. 8γυ. II.
Κογ VII. 4. — ΜΙ. IX. 36. ΐηίβΐηοάα ΐη ΐζβ ίσπλαγχνίσ&η περί
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αύτών. — Κ. XIV. 15. ϊίώ&ί ίη πιαίίβ 1)γο{>8.ι· }>βίη8 £&η^&άα
εΐ διά βρώμα ο αδελφός σου λυπεΐται. — Μ1{. III. 5. β α ιι Γ 8 ϊ η ά" & υI) ϊ ί> ο 8 ηαΜίη8 ΐζβ συλλυπούμενος επϊ τ% πωρώσει της καρδίας αύτών.
8ι·ν. VI. 26. — Μΐί. VI. 6. δΠάαΙβϊΜάα ίη υηβ&Ι&ηοβίηβίδ ΐζβ
ί9ανμαξε δια την άπιστίαν αύτών. 8ι-ν. XI. 18. — Ιι. V. 9. βίΐά&ΐθϋΐ
(Ιϊδίιαίΐαίάα ίηα ίη §αί&ηίδ {>ϊζβ πβΐίβ 9·άμβος περιίαχεν αυτόν επϊ
τή άγρα τών Ιχθύων. — ΜΙι. Χ. 24. ϊ>αϊ δίροηϊοδ αίδίαιιρηοά'βάαη ϊ η
\ναυι·άβ ίδ οί μαδηταϊ ε&αμβοϋντο επϊ τοις λόγοις αύτοϋ. — Μΐί.
Χ. 22. ίρ Ϊ8 βαηίρηαηάδ ίη ρίδ νναητάΐδ ο ίί στυγνάσας επϊ τώ
λόγω.
β) ρίί δίονβοη, ,μηιίζ ροοίΐ 8β ρπ^βναΐβ: Κ II. 20. η&ζϊαηάαηδ
£ΐιρ ίη β,Πβ,ίζβ ρίζββί ββ,ηααβίιΐβάαη αϊνοϋντες τον &εόν επϊ παοιν
οίς ηχούσαν, δι·ν. XIX. 37. — II. Κογ. VIII. 18. ηαζβίηβ ίη αίνα§§β1,)οηβ (ϊβεΐί. ίίηαΐί:) ό έπαινος εν τώ εύαγγελίω. — Εί. I. 16.
υηδννβίοαηάδ ΟΛνίΙίυάο ίη ίζ\ϊ&Γ9, ού παύομαι ευχάριστων ύπερ ύμών.
δΓν. II. Τη. I. 3. — II. Κογ. IX. 15. 8,\νί1ίυά βάρα ίη ρίζοδ υηαδδρίΐΐοάοηδ βίΐιοδ ίβ χάρις δε τώ &εώ ίπϊ τή άνεκδιηγητω αύτοϋ δωρεά.
— II. Τη. I. 4. δ\?8βί \νβίδ Ιυορ&ιη ίη βΙίνϋ^ίΒ ίζνν&τίδ ώστε ημάς
καυχασ&αι ύπερ της υπομονής ύμών. — Κ. XV. 9. ίη α Γ ω Β, η 3, ίιίβίηδ η&ηΐ^&η §αρ νΊιερ ελέους δοξάσαι τον &εόν.
γ) ρΗ δίονβδβοη ρτοδΙ)7 & ζ&ΗΙίέηί: II. Τη. II. 1. Μ^απι
ίζ\νΪ8 ίη ηηΐηίδ ίταημηδ ηηδ&τίδ ίρωτώμεν ύμας ύπερ της παρουσίας
του κυρίου ημών. — I. Κογ. XV. 31. βίΐδϊγίΐΐ&ηά'ίΐηδ ίη ίζνϊ&Γδ,ίζοδ
1ν θίίη1ι)08 αποθνήσκω, νή την υ'μετέραν καύχησιν.
§ 174. 3. ίη δ §βηίίίνβηι ζη&οί ύ 6 β 1 : ^. XI. 4. δο δίυίΣβί ηίδΐ άη
άαυραη &ί ίη ηαυηβίη&ίδ βΐιρβ αϋτη η ασθένεια ούκ εστί προς
θάνατον άλλ' ύπίρ της δόξης τοϋ &εοϋ.
4. ίη 8 ^βηίίίνθηι ζη&οί ρίθΙϋϋίίΐΣΐι: Κ V. 19. ηί Μ^ίΙαηάίΐηδ
Ιναίννα ίηηαΙοβΓβίηβ, ίηα ίη ηιαηα§βίηδ μη εύρόντες διά ποίας
είσενέγχωσιν αυτόν διά τον οχλον. δΓν. Μΐί. III. 9. — I. Κογ. Χ. 28.
ηί ηι&1}3αρ ίη ίαίηίδ ρίδ 1)3,ηά^&ηάίη8 μή εσ&ίετε δι εκείνον τον
μηνύσαντα. — Π. Κογ. III. 7. 8\ναβί ηί πιβΜβά'βίηα ί&ίπνβίφη άη
^Ιίί». Μοδβζίδ ίη \νη1ραυ8 \ν1ίΙΪ8 ίδ ώστε μή δύνασ&αι άτενίσαι είς
τό πρόσωπον Μωσέως διά την δόξαν τοϋ προσώπου αύτον.
5. δ ββηίίίνβηι ζέϊηιβηα ίη βρί^νά δΙίΟΓΟ νβ ζίπιηΐό οάδΐίοβ (οί
8ρο]ΐ£7) : α) 8 Ι&ζαοίηι Ιυα ίβη ΐβάηοα: II. Κογ. XI. 11. ίη 1υί8? διά τί·
ηηΐβ ηί Μ)θ ίζννΪ8? §αρ \ν3,ίί! οτι ούχ αγαπώ ύμας; 6 βΐό^ οΐδεν.
β) 03.81ο β υΐΣ&ζον&οίπι
& β βηΐίΐίΐίοΐί^ηι η η: Μί£. Χ. 7.
ίηηη ρίδ Μβίραί ηι&ηη& αίΐίη δβίη&ηιηια ενεχεν τούτου καταλείψει
άνθρωπος τον πατέρα αύτοϋ. — 8γυ. ή. XIII. 6. II. Κογ. VII. 13.
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I. ΤΙ. III. 7. Π. Τίιη. Π. 10. ΐη υη Ι>Ϊ3 = διά τοϋτο. — Π. Κογ. Ή.
8. IV. 16. V. 9. VI. 17. I. Τη. V. 11. (= διό). — I. Ώι. IV. 8.
(= τοιγαρούν). διτ. ίβδίβ 81(. I. &. ά. II. α. Ρπ>δΙέ ϊη ρΐδ Ε. III. 14.
(= τούτον χάριν) 81ς. IV. (I.
γ) βθ νζΐ&ζη/πι ρϊζβΐ έ&βί,ο: Μΐί. IX. 5. ϊη ρϊζβΐ ηί ηαοαϊάα
άϊηραίζοβ αΪΓροβ διά το μη εχειν βά&ος γης. 8ιύ. Ιι. IV. 18. (= ου
ενεχεν) VII. 47. (= ου χάριν) VIII. 6. XVIII. 5. (= διά το). — I,.
XIX. 44. (= άν»' ων). — δ XV. 7. II. Κογ. IV. 13. XII. 10. Εί.
III. 13. IV. 8. 25. I. ΤΙι. III. 1. (= διό). — I. Κογ. Χ. 30. (=ύπερ
ου). — Γίϋρ. II. 26. (= διότι). — ΤίΙ. I. 5. ΐη ρίζβ βί (= ίνα). 8Γν.
ίβδίβ Νβη. V. 18. 81ί. I. ά. II. 1). III. 1). ά. IV. &. ο. ο. VI. α. ο. ά.
VIII. &.
δ) ]β8ΐδ δίτδΐ ϊη ρϊζοζβΐ \ν αϊΐι 1 β ί δ Ε. III. 1. ΤϊΙ. I. 5.
(= τούτου χάριν). — II. Τίιη. I. 6. (= δι ην αΐτίαν).

911]» (ίθάηοη ρδάηο ππά Ι>. VII. 11.)
§ 175. Ράνοάηΐ ρΐ&ΐηοδίί ρϊίβίονίαι (αίο ζ&)\8ίέ ζη&όϋα ροΐοηα πιβζϊ
άνβπια ηΓ8ηϊοβηιϊ (οοοίν ηβ&ο όαν&πιϊ.*) Ραΐί ροΐοηυ πιβζϊ νβΐέίπι ροέΐβπι
(Ιϊάί) & ζ ΙόΙο άπιηό ρΜηοδϋ Ιβριτβ νννϊηυΐ 8β ηάζοΓ βροΐβέηοβίϊ,
1(ΙβΓ7 ρ&ΐί η&ρΐΌδίο ονΙάάΊ. V βοΐδίπιέ ρι-νοίηό ρΐαΐηοδί,ϊ ,,πιβζί άνβπΐίΐ
ηΓ&ηϊοβηη" & ,,πιβζί νέΐέίπι ροδίβπι (1ίάί)α ]βδ16 ηβροοηγοηγπιί άοΜαάγ
]80ϋ ροΐντζβηγ.
1.
ρίίδίονίία ο βοΙ>6 δΙοΐίοί ππρ ν ζαοηον&ηέπι ΙβχΙα βοίδΐίόπι ηβπιά άοΜ&ά&ν; 8νδ&1ί αάνβΓΜ&Ιηά ρΐ&ΐηοδΐ ϊβδίβ ^δί, ρ&ίπια:
α) νβ ίπιβδί: ί. VI. 22. ιπίρ-ηϊ-ςαπι δϊροπ)£ΐπι δβϊηαϊπι ^δυδ ου
ϋυνείΟηλΟ-ε τοις μα&ηταΐς αύτον 6 ΊηοΌνς.
β) ν δβΐη^οη ρίίρ&άβοη (ν ύνοάη }\ί η» βΙγ. 5. & 6. ζβνπώηδ νγρδβη^οη), νβ ΙίΙβΓ^οη ππρ ίβδί άΐ'υηγπι ρΓαβηχβπι δίονβδα ]\ί ρΓαβη§οναηέηο.
γ) νβ δρο)θθ ππρ ρ απ β ϊ, ν ηίζ ϊ ρι·νοΙηά ρΜηοδί ,,υρίΌδΙίβά
πιβζϊ11 ϊβδί ραίπια: ΜΙ. XXVII. 12. ηιίρρ&ηβί χντοηϊρδ \ναδ ίν τω
χατηγορεϊο&αι αννόν. 8πτ. I. Χ. 18. — Μΐί. IV. 4. ππρραηβί δα,ΐδο
εν τω σχείρειν. — Κ I. 8. ηπρραηβϊ 8υ^ΐη0(1α ί8 «ν τω Ιερατενειν
*) ΤιΛέ ρΓΟ βοιιζη&ΰηέ ίβΛέ μιτά ΤγΛο Μοπιπίδβη νβ ΡΓ8η1ιί. ΡιοζΤ. ηβ, γ.
1874. ϊοτοζ^β Ιοαί ρ1»ίηθ8( ράτοάηί ζ Λ. 416. μετά γναμπτήοι γέννυαι, Ν
200 μίτο γαμφηΧήαιν, Ν 579 Τ 110 μιτά ποααΐν 8. ζ )ΐ0)ηί άοΐοζβηέΐιο μιτά
χιοσίν. 8τυ. ϋβ1Ι)Γΰοΐ£ 8νηΙ. ΓογβοΙι. IV. 132.
12
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αυτόν. δΓν. Π. 6. 27. 43. IV. 40. V. 1. 12. VIII. 5. 40. 42. IX. 18.
29. 33. 36. XVII. 11. 14. XVIII. 35. II. Κογ. III. 15. 16.
δ) νβ ρΗδΙονοβ πιΐρρ&η: 81ε. II. α. ηααη πιΐρραη &ηα8ίθ(1]αη<ΐ8
(βΐϊίίπι Ιαω, δϊπηιΐ ϊηοίρίβπδ). 8ι·ν. II. ο. — 8Ιι. II. I). ιηίρραη ίπιπήδί
(ίαηο ρππιαπι).
§ 176. II. .Ιαίω ρι·αβηχ νθΛαΙη^ ιηΐρ άοδίι ζηηδία 8β η&δΐίγΐά,
α ζηαοί : 1. ζθ ίΐβ} νγνί}ί 8β πιβζί νόί,δίια ροόίβπι Ηάί νζ&ϊβπιηβ : 81ί. V.
α. βί ... ηί ππ ρ η ϊ ρ α ϊ η α (ηβνβ ηχ&ΓβηΙαΓ).*) — I. IX. 30. \νώι·θδ ίντ3Ϊ
ωϊρΐ'οάίάβάυη ϊπιπια άνδρες δύο συνελάλουν αντώ. — ΜΙί. VIII.
11. άυβίιηηυη ππρβο^&η ίπιπΐ3, ήρξαντο σνξητεΐν αντώ.
2. ζθ νζάϊβπιηοΒίϊ νγνϊηηΐ δβ ρο]βπι νγδίϊίιίαηί, ρϊβοποάιι
ζ πιίβΐίΐ πα πιίδίο (ν. νγΜ&ά ρη αηάα- αηά): I. Κογ. ΧΠΙ. 2. δ\να8\νβ ί&ΪΓβαη]» ππρδ&ί^αυ ώστε όρη με&ιστάνειν.
3. ζβ νζάϊβπιηοδίϊ νγνίηηΐ 8β ρο^πι δροΐΐίονγ, δίνίων^, ΐβηέ
ηβϊο&δΐέμ ]βδί άοΐοζβη: α) ρπ δίονβδβοη ρνοδίγοη: Γϊϋρ. IV. 3. ροζβί
πιίρ8,Γΐ)£ΐϋϊ<Ιβ(Ιπη πιίδ αΐτινες σννή&λησάν μοι. δΓν. Π. Τϊπι. I. 8.
— Ιι. VII. 11. ππάίάάϊβάυη ίιηπια σννεπορενοντο αύτώ. 8ιύ. Μΐί.
XV. 41. Ιι. XIV. 25. — 3. VI. 22. ιηΐρ -ηϊ-ςαπι δΐροπί&πι δβϊη&ίπι
ον σννεισήλ&ε τοις μα&ηταΐς αντον. — I. Κογ. IV. 8. θί ,ι&η \νβίδ
ϊζντΐβ ιηϊρρϊιιάα,ποπιβ, ίνα χαϊ ήμεΐς νμΐν σνμβασιλεύσωμεν. 8γύ.
Π. Τϊπι. II. 12. — Γϊϋρ. III. 10. πιίρΐίαπί'ϊρδ \ναδ άαιιρ&υ ϊδ (συμ
μορφούμενος τω δανάτω αντον). — 6. II. 13. ππρΠΙίάβάυ η ϊπιπι&
ραϊ αηραΓαϊ συνυπεχρί&ησαν αντώ χαϊ οι λοιποί. — I,. XV. 2. πιϊρπιαί,μρ ΐιη σννεο&ίει αντοΐς. 8ιύ. I. Κογ. V. 11. — Μί. XI. 14.
}&\)ΆΪ \νϊ1άβοΙβϊρ ππρηίπιαη **) εΐ &έλετε δεξασ&αι. — ΓΠίρ. II. 22.
ωΐρβΙί&ΙίΣίηοιΙα πιίδ σνν εμοϊ εδονλευσεν. — Ιι. IX. 32. ββδθΐυηη
ραηδ ππρδί,&ηάαηάαπδ ϊπιπιη, ειδον τους συνεστώτας αντώ. — I.
Κογ. IV. 4. ηϊη νταϊηΐ ααΐί πιϊδ δϊΐοΐη πι ϊ ρ \ν α ί ί ούδΐν γαρ Ιμαυτώ
σύνοιδα. — Ιι. I. 58. ππρία§ϊηοάθάιιη ίζαϊ συνεχαιρον αύτη. δΓν.
I. Κογ. XIII. 6. — II. Τϊιη. IV. 16. ηϊ πιαηηα πιϊί ηιϊρ\ναδ ονδείς
μοι σνμπαρεγενετο. — Κ. IX. 1. ππρ\νβϊΙ\νο<1]8,ηά6Ϊη πιίδ πήρ\νΐδδβϊη σνμμαρτνρούσης μοι της συνειδήσεως. — II. Τϊπι. II. 11.
ϊ&β&ϊ πι ίρ ΠΙ)» πι εΐ σνξήσομεν.
*) ΒβΓηΙι&ΓάΙ 8 ΥοΙ1ιηβι·θπι ζβγίβδηδ ορν&νιιμ δίβηί πΛορίβιι ν πι ϊ 8 8 & ςι ϊρ αϊ η α.
**) Ροηβναάζ ιηϊρ-ιπηι&ιι ζάβ ζη&δί πνέϊίΐΐ, οββΐ Βηαά πι ρ- ρΓ08ίέ ζιηοο
ηδηίπι ρούπια; 8,5 ιηοίηο
1)γ1ο ροπιγβίεΐί Ιβζ ηβ, „ρΗ]6ΐί ηιβζί Ββ&β" ηβ&ο
„ρπ)βίί δροΐπ 5 μη^πιί νέοιηϊ."
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β) 8β βίονββχ
δίοζβη^ππ: Μί. IX. 10. ηιΐραηα1ίΐιιηΙ)ϊάβάαη ^δηα βννανεχειντο τω Ίηβον. 8Γν. Μΐί. II. 15. VI. 22. 26. Ιι.
νπ. 49. XIV. 10. — Κοί. IV. 10. 8α πιϊ ρίΓαηιιηραηα ωίβ ό
βνναιχμάλωτός μον. 8τν. ΡΠβηι. 23. — Ε. II. 5. ία ΐ (?αα,ϊ \νίά& υηδ
ΧπδΙαιι βννεξωοποίηβε (ήμάς) τω Χριστώ. 8Γν. Κοί. II. 13. — II.
Τιω. II. 11. ]&\)&ΐ ππρβ&άαιιρηοιίβάυη εΐ βνναπε&άνομεν. — Κοί.
II. 12. ηπρ^αηατνίδίΓοάαΐ ίπιπια ίη άαυρβίηαϊ βννταφεντες αντω
ίν τω βαπτίσματι. — Ε. II. 6. ιηίρβαδ&ί,ίάα (υηδ) ίη ηίπιΐηαίαιηςίαϊιη
βννεχάδιβεν (ημάς) εν τοΐς επονρανίοις. — II. Κοί". VII. 3. άα πι ΐ
8αδ\νϊ11αη
τό βνναπο&ανεϊν. — Ε. Π. 22. ηιϊρ£αΙΐπΐΓΪάαϊ
δΐ)αρ σννοιχοάομεΐσ&ε. — Ο. II. 13. Βαπιαοαβ ππρ§αΙαυηαη8 ν α γ ρ
βυναπήχ&η. — Ε. XII. 16. {>αΐιχι ηη&ϊνταπι ιηϊρβαλνίδαηάαηδ τοΐς
ταηεινοΐς βνναπαγόμενοι. — II. Κογ. VIII. 18. §αρ-ραη-ηιίρ8αηόΉθάυιη ιωπια ΟΓΟραΐ" βυνεπεμψαμεν δε μετ' αντον τον άδελφόν.
— ΜΙ. XXVII. 44. ραϊ ππρυβηΓαηιϋαηδ ίιηιηα. οΐ βυβτανρω»εντε$ ούτω. 8ητ. Μΐί. XV. 32. Ο. II. 20. — Κ VIII. 7. πιίραδΙίθϊηαηάαηδ ραϊ ραυπΐ)ΐΐ8 συμφνεΐααι αί αχαν&αι. — Κοί. III. 1.
πιϊρΗΓΓίδυρ ΧπβΙαυ βννηγερ&ητε τω Χριβτω. 8ιτ. Κοί. II. 12.
— Ε. II. 6. ππρυιταίδΐάα (υηδ) συνήγειρε (ήμας). — II. Κογ. XII.
18. ίαΐι ηιϊρϊηΒαηάίά'α ΐπιιηα ϋΓοραι- χα) συναπέστειλα τον άδελφόν.
— 3. XVIII. 15. ππρϊηηδαΐαϊρ ηιϊρ ^δΐια βννειβήλ&ε τω Ίηβον.
— Ρίΐίρ. III. 17. ιηϊρ^αΙβίΚοηά'αηδ ιηβϊηαί \ναΪΓραίρ βνμμιμήταί
μον γίνεβ&ε.
§ 177. Ροζη. 1. δάηιζβηίηι 8 πιίρ βίονββα ροάιηβΐηά 8ίάν&)ί 8β
αβρού ροίαά ρΓβάπιεΙηγηη, ζβ νάζοα 8β 8 άαΐϊνβιη δοοϊαΐίνη^πι, ]&ίοί
νίαβϋ ζ άοΜαάυ ν/ββ )νί νγίδβηχοα. —
άαίιν βοοΐαΐϊνηγ ηιίδίο ωά
οδίαίηβ ΐ ρϊί ρΓβοηοάη^οη δίονβδβεα (ηα ρί. II. Κογ. XII. 18. ηιίρΐηδαηϋάα ίπιπια οΐ'οραι· α ]. ο.)
^θη ζΜΙία ν ρΐαίηοβίϊ ρΓΟδίόηο ράάα οραΐωνάηο πι ΐ ρ (ζαδβ 8 άαΙϊνβπι δοοϊαϋνη^ιη) : «Γ. XVIII. 15. ππρίηη£α1αΐρ ηαΐρ Ιβδυα βννειβήλ&ε τω Ίηβον. — Κοί. Π. 13. ϊζ\νϊδ πι ΐ ρ ^αφννϊάα πιϊρ ίπιπια νμας
βυνεζωοποίηβε βνν αντω.
Ροζη. 2. Ζβ
ηι ί ρ πιέηϊΐο δίονββο ϊιυροιίβοΐΐνηθ ν ρβΓίβοΙϊνηό,
δΙίΟΓΟ ηα ϊίδίο Ιζβ ρορίίΐί. ^η ίβάηοα ρι·αβη§οναηγ Ιναΐ' οιΐρονίίΐά ϊβα
ρΐΌβΙόηιιι (Μί. XI. 14. ππρηίπιαη δέξαβ&αι) ]ϊηάβ νέιιάβ ρΓβνάάί
δίονββα δίοζβηά α δϊοβ ^άηοη 8 μετά (I. Κογ. XIII. 2. πιίρδαΐϊαη
με&ιστάνειν) μαάβ 8β βνν α δϊοβ 8ΐε]ηό 1ναΐ7 αοπβΐϊοΐίβ' ί Ιΐ'ναΐέ.
νδιιάο Ιαΐίό ρίΐΐϊδ πιοοηβ νγηίΐίά ρΐαί,ηοδί βοοΐαΐϊνηα, αΐιγ Ιζβ βγΐο ηιγδΐίΐΐ ηα ηιοο ρουζβ ίοΓΠίαΙηοα.
12*
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III. νβ δίοιιέβηί ηοππηαΐηβπι ιη ΐ χ> ζηαόί: 1. ν ράνοάηί ρΜηοδϋ
ρίβάηιβί 1β2ίοί ηιβζϊ άνοιηα ,μη^πιί: Ε£. Π. 14. ωϊρβαι-ά&λναά α
ίαροδ §8,ΐ8,ϊι·£1ΐΐά8 τό μεσότοιχον τον φραγμού λνσας.
2. ρίβάπιβί; νβ δροΐΐηι δ,μη^πι: II. Κογ. VIII. 19. πιίρ§3,8Ϊηρα
ΠΠ8 σννεκδημος ημών.
3. Βί,&ν Ιρίοί ρϊί ρϊθάηιβία: Κ. IX. 1. πιϊργτβίί\νο<Ι)αη<1βίη πιΐδ
πιίρτνϊδδβϊη σνμμαρτνρονσης μοι της συνειδήσεως. Βγυ. Κ. XIII.
5. I. Κογ. VIII. 10. Χ. 25. II. Κογ. I. 12. IV. 2. V. 11. I. Τΐιη. I. 5.
19. IV. 2. ΤΗ. I. 15.
§ 178. IV.
& ζηαοί:

ρίβάΐοζίία, πιΐρ ν&ζβ 8β ροαζβ 8 άίΐΐΐνβω

1. ν ρανοώιί ρΜηοδΙϊ 8 ά&ί. Ιοοαίη^πι *) πιίδίο πιθζϊ άνβωα
ΙΐΓ&ηΐοβιηί : Μΐί. VII. 31. ςαπι &1 πιαι-βΐη ππρίχνβίηηβ,ΐπι πι ει ι·ΐ£ ο ηι
Γ>αίΐ£αραΐΐ1αΪ08 ηλ&ε προς τήν θάλασσαν ανά μέσον των ορίων Λ.
— Ίϊορίοΐίγ ρώ \έΙ πιίβίο ϋρΓΟβΙϊβά ηβΐαΐίόΐιο οοβ,ΐιι: Μΐί. XIV. 62.
§3,8&ί1νίρ δυηα πΐΜΐδ «ρπΐίΐηάαη πι ϊ ρ πιί 1 η πι α πι ηίππηϊδ δψεσ&ε τον
νίόν τον άν&ρώπον ερχόμενου μετά των νεφελών τον ουρανού.
2. ροπιβτ νζίί^βπιηοΒΐί, 'ίβηέ νγνΐηυΐ 8β ζ ηάζοπι ο ροΐοζβ
πιβζϊ νβΐδίπι ροέίβπι Ιϊάί: «Γ. IX. 16. πιίδδίκιίδδ τίναιφ πιϊρ ί ία (πιβζϊ
ηϊπΐί) σχίσμα ην εν αύτοΐς. 8ΐΎ. Χ. 19. 8]ί. III. 1). — VI. 52. δοΐίΐιη
πιΐρ 818 Π1Ϊ880 εμάχοντο προς άλλήλονς (πιβζϊ δββοα νβδροΐβΐί!)
δΓν. XVI. 19. ΜΚ. I. 27. IX. 14. 16. .1. ΠΙ. 25. — VI. 43. ηϊ 1>ϊΓοάβϊρ πιΐρ ΐζ^ΐδ πιϊδδΟ μή γογγνξετε μετ' αλλήλων. — «Γ. XIII.
35.
ίπ&ρνα 1ΐ3,1)£ΐί(Ι πιΐρ ϊζ\νϊδ πιϊδδΟ εάν άγάπην εχητε εν
άλλήλοις. — 81ι. III. α. πι ϊ ρ δ ϊ δ ω ϊ 8 8 ο δϊΐί αηάπιηηυη βιιπι&,ϊ (ίηίβΓ
δβ άϊδριιΐ&οαηΐ ς[υίάαιη ίηνίοβπι.) — ΜΙς. VIII. 16. ραπίθάαη πιϊρ
ΒΪ8 πιϊδδΟ διελογίζοντο προς αλλήλους. 8ΐΎ. Κ XX. 5. 14. — Μίτ.
IX. 33. Ινα, πιίρ ίζ\νϊδ πιϊδδΟ πιΗοάβάΛΐρ ? τί προς εαυτούς διελογιζεσ&ε; —
XV. 31. ΜΙαϊΙίΕπά&ηδ ϊηα πιϊρ δϊδ πιίδβο ίμπαίζοντες προς αλλήλους. — Μΐί. IX. 50. ςαΛναϊΐ'ρβϊξαϊ δ^αϊρ πιϊρ ϊζ\νϊδ
πιϊδδΟ είρηνενετε Ιν άλλήλοις. — Ε. IV. 32. λΥ&,ΪΓραϊάιιη πιίρ ϊ ζ \ν ί 8
πιϊδδΟ δβ^'αϊ γίνεστε δέ εις άλλήλονς χρηστοί. — I. Τη. V. 15. δϊηί,βϊηο ρϊιιρ Ιαϊβϋαϊρ πιίρ ϊζ\νίδΠΐΪ8δθ πάντοτε τό άγαθ-όν διώκετε
είς αλλήλους.
*) ϋβΐΐπ'ϋϋΐι, Α1>1. Εοα Ιπ81γ. 8ίΓ. 69. ρίϊ ρϊβίΐοίοβ ππρ πζϋάνιί ά&ϋν
ζα ϊηδίπιπιβηίαΐη^ (βοοΪΛίίνη^) — »16 δγηί. ΡογβοΙι. IV. 132. ρπ ρι-νοίηόπι
ν^ζηαιηυ ί. μίτά ^^2 ρπροιιέΐί ίβ,ίβ άαΐϊν ΙοοΗ,Ιη^.
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§ 179. 3. ζβ ν ζ θ ιη η 6 ρΐαΐηοδίί νγνίηηΐ 8β άη,ΐδίηι ροδίιιρβπι
ποζογ Βροίθέηοδίί, ηβ]ρι·νβ ζα]ίδΙό ρίι ρΐυταΐβοΐι, Ιίάβ ρανοάηί
ηΠίοζΐ" ϊβδίβ ϊβδί δίοροναΐί, ραΐί αηαίοςίί Ιαΐίέ ρΗ £>ίη§α1αηι :
α) ρίϊ ρΙιίΓαΙβοη: Μΐί. XV. 28. πιίρ ιι η 3 ΐ I^^ ειπι ι·αηηίρ8 νταβ
(πίθζί ηβρι·ανό) μετά ανόμων ελογίσθη. — XV. 7. \ναδυη Βαπιοοαδ
πιίρ ραίπι πιίρ ίπιπια άι·οΙ)]αη(1απι ην Β. μετά τών αυαταβιαστών.
— XIV. 54. \ναδ δίίαηάβ ππρ αηάοαηΙ;απιι?ν συγχαθήμενος μετά
τών υ'πηρετών. — Μΐί. III. 7. ^8118 απαίρ πιίρ δίροπΐαπι ο ϊ.
άνεχώρηαε μετά των μαθητών. 8ι·ν. VIII. 10. 34. Χ. 46. XIV. 14. «I.
XVIII. 1. 2. VI. 3. — Μΐ£. XI. 11. ηδίάφ ππρ ραίπι 1\να1ίΜπι
ίξηλθεν μετά των δώδεκα. δΐΎ. IV. 10. — Ο. IV. 25. βίωΐΐαηορ ηιϊρ
δβίηαίπΐ βατή α πι δουλεύει μετά των τεχνών αυτής. — I. Κογ.
XVI. 11. ιΐδβθίάα αιιΐΣ ίηα ιηϊρ I) Γ ο ρ γ α ηι έχδεχομαι γάρ αυτόν μετά
των αδελφών. δΐΎ. XVI. 12. — ΜΙ. IX. 11. άυΐυβ ιηϊρ ηιο ί&τ] α πι
]βη ίτ αΛνααΐ'Πίαίπι ιηα.ΐ^ίρ ? άιατί μετά των τελωνών και αμαρτω
λών εσθίει. δητ. 6. II. 12. Κ V. 30. Μΐί. Π. 16. — I. XX. 1. αΐδίοριιη ραί §ιΐ(1)ίΐη8 ^ 0θ1ίαΓ]*θ8 χα ϊ ρ ραίπι δίηίδίαπι Ιπέατψαν
οΐ αρχιερείς χαι οΐ γραμματείς βύν τοϊς πρεσβυτε'ροις. 8ΐΎ. Μΐί. XV.
1. — XV. 31. οίΐαίΐίαηιίαηδ ίηα ηιϊρ ρ αϊ ία οο^ατίαπι ίμπαίζοντες
μετά των γραμματέων. — Μΐί. I. 20. ιηϊρ & δ η] α πι μετά των μισθω
τών. — Μ4. XXVII. 66. πιίρ ραίπι \νβΐ(1ίαιη μετά της χουστωδίας.
— Μ1ς. VIII. 38. ππρ α β (Π 1η πι μετά τών άγγέλων. 8ιτν. II. Τη. I.
7. — Μΐί. III. 6. ΓαΓβίδαίβίδ πιίρ ραίπι Ηθΐ-οάίαηαπι. — Κ XIV.
31. ρβ§1ίβϊρ δίαίυ πιαηΐβίρ πιίρ ίαίηυη ρυβιιηάίοπι §απιοΙόαη
ραπιπια ππρ Ιπ&ίπι ί,ί^υπι ριιβηπ^ο ςαςςαηάίη αηα δίΐί βουλεύεται
εί δυνατός Ιστιν Ιν δέκα χιλιάσιν άπαντηβαι τφ μετά είκοσι χιλιάδων
ερχομενω ίπ αυτόν; — Ιι. XV. 29. βί ηιϊρ ίΓΐ]οηά»πι ιηβίηαίπι
1)ί\νβδ]αη ινα μετά τών φίλων μοϋ ευφρανθώ. — XV. 30. δαβί ίτβΐ
ρβϊη 8\νθδ πιίρ 1ια11ί,)Όπι ο χαταφαγών σου τον βίον μετά πόρνων.
— Κ. XII. 15. ία^ίποη πιίρ ία^ίηοηά' αω, βΓβίαη πιίρ ^ΓβΙαηά α πι χαίρειν μετά χαιρόντων χαϊ χλαίειν μετά κλαιόντων. — II. Τΐηι.
Π. 22. 8&\?αίΓρϊ πιίρ ραίπι Μάώ απαπαΐίαπίαπι ίι·αα)αη είρηνην
μετά τών Επικαλουμένων τον χύριον. — Β. XII. 18. πιϊρ αΐΐαίιη
πι απ παπί §α\ναίι·ρί ηαβαηίΐαηδ μετά πάντων ανθρώπων είρηνεύοντες.
— Ε. VI. 24. αηδίδ πιίρ αϊ 1 αϊ πι η χάρις μετά πάντων. — II. Κογ.
I. 1. πιίρ αΐΐαίπι ραίπι \νβίηαπι συν τοΐς άγίοις πάσι. 8πτ. Ε. ΠΙ.
18. I. Τη. III. 13. — II. Κογ. VI. 16. ιηίρ ^αΠα^αω μετά είδώλων. — Μΐί. I. 13. \ναβ πιίρ (Η α ζ α πι ην μετά τών θηρίων. —
(81ονα οοΐΐβοΐίνηα) : Κ. XV. 10. δίίαίρ, {>ίιιάθ8, πιίρ πιαπα^θίπ ίβ
εύφράνθητε, εθνη, μετά τοϋ λαού αυτού. — I. Κθΐ\ XVI. 19. Ρτίδΐία
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ιηί Χ> ϊη§&Γά,)οη δβίηαϊ αϊΐίΐίΐθδ,ϊ οη Πρ. συν
χατ' οίκον αυτών
ίκχλησία. — Μί. IX. 15. ιιΐ ί
ΐ πι ϊβΐ Οηΐρί&ρβ μετ' αυτών εστίν
6 νυμφ'ίος. 8ιν. ΜΙϊ. Π. 19. Β. Π. 51. V. 29. 34. VI. 17. VII. 6. 3.
XVII. 12. ΧνΠΙ. 4. 18. II. Κογ. VIII. 22. — Κ IX. 49. ηΐ Ι&Ϊ8ΐβίΙ>
πιί ϊ> ιιη8Ϊ8 ούχ άχολου&εΐ με&' ημών. 8Γν. II. Τη. I. 7. — ΜΙε.
XIV. 7. δϊηΐβϊηο Ρίΐηδ υηΐβά&ηδ ηαίι&ϊρ πιίρ ϊζ\νΐ8 πάντοτε τους
πτωχούς έχετε με& έαυτών. 8πτ. 3. VII. 33. XII. 8. XIII. 33. XIV.
9. 16. 17. XVI. 4. I. Κογ. XVI. 23. 24. II. Κογ. I. 21. IV. 14. ΧΙΠ.
11. Ρίϋρ IV. 9. Κοί. IV. 19. I. Τη. V. 28. II. Τη. III. 16. 18. —
ΜΙί. II. 19. ηιϊρ 8Ϊ8 ΰαϋααά οπφίίφ με&' εαυτών εχουσι τον νυμφίον.
8Γν. VIII. 14. IX. 8.
§ 180. β) ρίΐ 8ίη§ιι1&Γα (ν ρΐ&ίηοδίί ρΓΟβΙδ 8ρο1ΐ£ονό): Μ1ς.
IX. 4. Ηβΐί&δ ιη ϊ ρ Μ ο 8 θ, ϊαη \νβδαη Γοάΐ&ηιίαηδ πι ϊ ρ ^ β δ υ α Ηλίας
αύν Μωαεΐ χαϊ ηΟαν συλλαλοϋντες τώ Ίησον. — Μί. XXVI. 69. )9θα. ρα
\ναδί πιίρ ^βαα. 8Γν. XXVI. 71. 'μΙς. XIV. 67. 3. XVIII. 15. —
Γίΐίρ I. 23. πιίρ Χι-ίδί,&η νάδαη. 8ιύ. Κοί. II. 20. III. 3. — I.. II.
5. πιίρ Μ&Γϋη. — Μί. VIII. 11. πιίρ ΑοΓαη&πΐίΐ. — Μ1ς. I. 29.
ηιϊρ ,Ι&Ιίοοαιι. — 81ί. II. ά. πιίρ .Ιοδβοα. — Ο. II. 1. ηιϊρ ΒατηαΜη. — Κοί. IV. 9. ηιϊρ Α αηίδϊπι&π. — ΓΠίρ IV. 3. πιϊρ
ΚΙβηιαίηΙαπ. — II. Κογ. VI. 15. Ιυοηη ραη δ&πι&φδδβ ΧγϊβΙ&η ηι ϊ ρ
Β&Πίαπια αΐρραυ Ιυο ά&ϋβ §α1αιιΙ))αηάϊπ πιϊρ ηηββ,Ι&ποϊ&ηάΐηΫ
τις δε βυμφώνηβις Χριστώ προς Βελίαλ; η τις μερις πιβτώ μετά
απίστου; — Ιι. II. 13. αηαΐίδ \ίίΐΓρ πιϊρ ρ α πι πι» 8,§§Παη πιαπα^βϊ
1ΐ3.Γ3 Ϊ8 ηΐπήΠΕϋίυηάίδ ίξαίφνης εγένετο συν τώ άγγίλω πλή&ο$ στρα
τιάς ούρανίου. — II. 36. Ιϊόαηάβϊ πι ϊ ρ & I» ϊ η ]βΤΆ δίοηη ζήσασα ετη
μετά ανδρός επτά. — Β. XVI. 24. ΑηδΙδ ίΪΒ,ιιμηδ πιϊρ α η πι ϊ η ΐζ\«ιΓ&πηαα η χάρις του κυρίου μετά (πάντων υμών). 8ΐΎ. Ο. VI. 18. —
6. IV. 30. ηί ηΐπιϊρ &γΜ δαηυδ ρϊυϊοδ ιη ΐ χ> δυη&ιι ίτ^αϊζοδ ού γαρ
μη χληρονομήστ] 6 υΙός της παιδίσκης μετά τοχ υίοΰ της ελευθέρας.
— Ε. IV. 25. τοφαίρ δΐι^α Ιυ&ηϊζυη πιϊρ ηβΐυυηά,μη δβΐηαπιπια
λαλείτε άλή&ειαν ίχαστος μετά τον πλησίον αύτοϋ. — I. Τη. IV. 17.
£ταπι\νί8ίδ πιίρ ίΓ α η ι ί η νναίΓραπι πάντοτε συν κυρίω εσόμε&α. —
Βϊδί. Νβαρ. πιϊρ ά ϊ αΐε υ η α. ί&η πιϊρ § α η Ια ίο» πι (-πιπί, -ΐπι) ηηδαΓ&ϊπι. — Μίτ. VIII. 2. άα^ίΐηδ ρπηδ πιϊρ πιΐδ \νββαη ημέρας τρεΐς
προσμένουσί μοι. 8πτ. Β. XV. 6. 9. 31. 3. VIII. 29. XIII. 18. XIV.
30. XV. 27. XVI. 32. XVII. 24. I. Κογ. XV. 10. XVI. 4. II. Κογ. IX.
4. Ο. I. 2. II. 3. II. Τίιη. IV. 11. — ΜΙ. V. 40. ηιϊρ ρ π δ. 8ιύ. Β.
I. 28. 3. ΠΙ. 26. (8Ιί. IV. α.) IX. 37. II. Τϊπι. IV. 11. — ΜΙ. V. 25.
ηηά ρ&Ιθί Ϊ8 ιη Ώ'ί§α πι ϊ ρ ί ηι πι η. ίως δτου εΐ ίν τη όδώ μετ αύτον.
8γυ. Μί. V. 41. XXVII. 54. ΜΙς. I. 36. II. 25. 26. IV. 36. V. 18. 24.

183
XIV. 43. 53. XV. 7. 27. XVI. 10. Ε. I. 66. V. 9. VI. 3. 4. VII. 36.
νίΠ. 1. 38. 45. IX. 32. .1. VI. 66. IX. 40. XI. 16. XII. 2. 17. XVIII.
26. I. Κοι\ VII. 12. II. Κοι\ XIII. 4. I. Τη. IV. 14. V. 10. II. ΤΙι.
III. 14. — Ε. I. 56. 8»8<;ορ Μαπίΐηι πιίρ ϊζ&ϊ έμεινε Μαριάμ σύν
αύτη. 8™. VII. 12. «I. XI. 31. 33. I. Κογ. VII. 12. — ΜΙς. ΙΠ. 14.
8&\ν8,ιη-Μ3 Ιντ&ϋί άα \νϊδ3Π ππρ 8Ϊ8 εποίησε δώδεκα ίνα ωσι μετ
αντον. 8Γν. V. 37. 40.
4. ζ ηάζοπι ο βροΐΐίΐι ωβζι οδοβαπη Ζπγταϊ ροάάνά δβ Ι&ΐίό βροΙβοώ6 Ιτνάηί νβοί ηβέίνγοη (ηββο ί αοδίχ&οίηίοη) : Μΐί. XV. 23. ββοαη
ίπαπίίΐ άπ§ΐ£&η \νβίη ηιϊρ δωγηΐίΐ εδίδουν αύτω πιεΐν ίσμυρνισμενον οίνον. — II. Κογ. VI. 14. Ιυο ά&ϋο §&Γαϊ1ιί.βΐη ππρ υ η §3,Γαϊίιίβϊη &ϊρρ»α Ιυο β&ιηαΐηάυρβ Ιίυΐι&ίΐα ιη ΐ Ι> ΐΜίχΐζα τις γαρ με
τοχή δικαιοσύνη χα\ ανομία; τις δε κοινωνία φωτϊ προς σκότος; —
Ε. VI. 23. ίπ&ρνν» ηιϊρ §8.ΐ8.αΙ>βϊη3.ϊ αγάπη μετά πίστεως. — I.
Τιω. I. 14. &η8ΐ8 ιηϊρ ^αίαπί) βϊηαί ίαΐι ίι-ϊαρν&ί ή χάρις μετά
πίστεως χαί αγάπης. — I. Τίιη. VI. 6. βη&ιιάβί ππρ §αη&ιι1ιίη
ευσέβεια μετά αυτάρκειας. — Εί. IV. 31. \ν»)£ΐιηθΓθϊη8 πιϊρ &11&Ϊ
νιηδβίβίη βλασφημία αύν πάση κακία.
§ 181. 5. πιϊρ 8 ά&ϊ. ζηαέί νΐαδίηοδί, δ&αϋίγ α ροά. ]β2, ϊδοαοβ
νβ βροΐΐίϋ 8 ροάπιβίβω ίδοα ^ηο ρΗνΙ&βΙΚθΐη: Κοί. III. 9. αίδΐίίαρί&ηά&ηδ ϊζ\νΪ8 ραηβ, Γ&ϊπιϊ&η πιαηηαη ιτι ϊ {} 1033,111 ίδ άπεχδυσάμεναι
τον παλαιόν άν&ρωπον συν ταΐς πράξεσιν αυτοΰ. — 6. V. 24. Ιβίΐί
δβϊη υδΙίΓαπιϊάβάιιη πιϊρ λνίηηοιη ί»1ι Ιυδίυπι την σάρκα ίστανρωσαν αύν τοΐς παδήμασι και ίπι&υμίαις. — I. Κογ. VII. 18. πιϊρ
ί&ιίΓαίΗ^ α ρ,ίαρορδ \νατρ Ιυαδ εν άκροβυστία τις ίκλή&η.
6. ππρ 8 ά&Ι. ζηβ,οί οίωΐηοδί
(1ορΓονέζβ]ίοί ^Ιίοζίο «ΓΟβηί
ζρύβοΐια : ΜΚ. III. 26. §αδαϊΙυαηά δΐιηυ ιηβ,ηδ φπιαηαΐαη ιηί ρ ωαηί&ϊ πι&ηα8»ί όφονται τον υϊόν τοΰ ανθρώπου ίρχόμενον μετά δυνάμεως
πολλής, δΐ'ν. I. Κογ. V. 4. — Ε. IV. 36. πιίρ \να1άηίη]3, Ϊ3.η ππιπΙαϊ αη&οίιιάϊρ ραϊπι αηηΓ&Η^αιη αΐιπια,πι εν ίξουσία χαί δυνάμει Επι
τάσσει τοΐς άκα9άρτοις πνεϋμασι. 8Γν. ΜΙε. I. 27. — Μί. XXVI. 7.
αΜα,ΐΙί πιϊρ αίρ» ήρνήσατο με&' όρκου. — Μΐί. III. 5. αββ&ίΐυαηοΐβ
ϊηδ πιίρ πι 0(1 α περιβλεψάμενος αυτούς μετ' οργής. — ΜΙς. Χ. 30.
ππρ \ν γ 3. Κ ο πι μετά διωγμών. — Ε. XVII. 20. ηί φαπ ρ ρΐικίαη^αιάί
^ιιρδ πιϊρ 3,1\?ϊί αϊηαϊ ουκ έρχεται ή βασιλεία τοΰ &εοϋ μετά παρα
τηρήσεως. — Μΐί. IV. 16. πιίρ ϊ& 1ι β (1 αϊ μετά χαράς. 8γυ. Ε. VIII.
13. Χ. 17. Εΐϋρ II. 29. Κοί. I. 11. - II. Κογ. VII. 15. πιίρ &§ίδίΐ
απάπεπαυ}) ϊηα μετά φόβου ίδεξασ&ε αυτόν. — VIII. 14. πιίρ π)3,ηα§3.ί
αίΜοΙβ ϊηβ,ϊ 1>ϊο1)3η<1α.η8 μετά πολλής παρακλήσεως δεόμενοι. —
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VIII. 19. ππρ αηβΐ,αΐ συν τγ χάριτι. — Ε. IV. 2. §&§§»η ιχι ΐ β,ΙΙβ,ΐ
ηαυηβίη&ϊ... πι ί Ι> αδίιβϊδηαί πβραΐαηάαηδ ίζννΐδ πιίδδο περιπατήσαι μετά πάσης ταπεινοφροσύνης . . . μετά μαχρο&υμίας ενε
χόμενοι αλλήλων. — Γϊΐίρ IV. 6. ππ ρ α ν ί 1 ϊ α (Ι α πι μετά ευχαριστίας.
8ιτ. I. Τϊπι. IV. 3. 4. — Π. ΤΙ. III. 12. ππρ Γίππδα χνααιΙφηάΕηδ
μετά ησυχίας εργαζόμενοι. — I. Τϊπι. II. 9. ιη ί ^
τ 'ι\ιά]οη μετά
αΐδονς. — II. 15. ιτι ΐ Χ> §8,π·£ΐρ] θϊη μετά σωφροσύνης. — III. 4.
ιη ϊ Ρ αΐΐαί &ηα\νί1] βίη μετά χάσης σεμνότητας. — II. Τίιη. II. 10.
ππρ \ν«1ρ &ιι μετά δόξης. — 81ς. I. 0. ιη ϊ χ> 8 υ η] αϊ (νβΓβ). — VIII.
ο. ππρ I) 8. 1 χ> βί η (οιιιη οοηβάβηϋα). — VIII. 6. ιη ί |> ηαΐϊζα αη(1ηοίιιη (οαιη ϊπι Γβδροηάβΐ'ηηΙ). — VIII. ο. ππρ 1>αϋΐ'θίη ρ\ν3.ΐι·ηβϊηδ
πχϋάβάϋη (ουπι αοβΛϊίίΐΙβ ϊγβθ Ιοοαίί δυηί). — ΙίΓοβηί οοηοΓβΙηέίδί :
Ιι. XIX. 23. ππρ τν ο 1τ ι· 3, ^αίαιιβΐάβ^αιι ρειί» συν τόχω άν έπραξα
αυτό. — ΜΙς. IX. 24. ππρ Ι&ξΥ&να. ηαρ μετά δακρύων έλεγε. —
XIV. 48. υΓΠΐηηυρ πι ΐ ρ η & ϊ Γ α πι ίξήλθ-ετε μετά μαχαιρών. — Ι,. V.
19. §αδ&ίΜθάυη ίηβ. πιϊρ ρ & πι πι α υΆά] Ά χα&ήχαν αύτόν συν τω
χλινιδίω. — IX. 39. ΐ£ΐη]ΐρ ΐη& πιϊρ Ιυαροη σπαράσσει αυτόν μετά
αφρού. — «Γ. XVIII. 3. . . . ϋφαη ίαΐηαναη-ρδ πιϊρ δΚβίπι&ιπϊαη
ηαϊζίΐπΐ ] Β,η \ν β ρ παπί . . . ίρχεται εχεΐ μετά φανών χαι λαμπάδων
χαϊ οπλών.
7. V ίβάϊηβπι ρϊίρ&άβ )\ζ ν §ο!Μηδ πιϊρ 8 ά&ί. ζηαδί βΙιογο
πάδίπν) ]α1ίθζΙο δροΐβοηίΐο, : Ιι. XVII. 5. 15. πιϊρ δΐίβη&ϊ πι ί 1ί ϊ 1 α ί
Π&η1ΐ)&η<ΐ8 §υρ μετά φωνής μεγάλης δοξάξων τον &εόν.

Ρ»ϊγ1ι
§ 1 82. Ρ&νοάηί ρΜηοδίί ρ & ί γ η ζη&πιβηά ρΓ&οηοά ηέί&ΐί^πι (οπιβζβη^πι) ρΓΟδΙΟΓθΐπ ζ Κν^'β άο Ιςτο^'β, ρίβηβδβηέ ραΐί ΙαΚό ρι-ύοΐιοά
άοοοπ οά ροο&Ί&π άο Ιίοηοβ.
I. V ρΐ&ίηοδίί ρϊ-ίδίονθοπό ν ζαοηον&ηόπι ίβχίυ ^οίδΐίέω ηβιηά
άοΜαάιι; τονηέ ηβηί άοΐοζβηο νβ Ιπιβδΐ.
II. 3&ίο ρι·8,ββχ άταίΐ δβ ρουζβ Ιίβ δίονβδάπι, α ζη&οί:
1. ζβ άέ) ΓΟζν^Ί δβ δΐίπίβοηδ ηπιοίηβ ρνοοηάζβΐβ ρΓΟδΙοΓβω
ζ \α&}β άο Κι^'β: Μΐί. II. 23. νταιφ ραϊι·η§8,§§£ΐη ίπιπι» ρ απ η
αίΐΐδίί ίγενετο παραπορεύεσ&αι αύτόν διά τών απορίμων. — Κ Π.
15. ρ&ίι·1ι§8,§§£ΐίπια ΐιι υηά ΒβρΜίίΐίπι διελδωμεν δη εως Βηδλέεμ. 8ιύ. I. Κογ. XVI. 5. — (ΤΓορϊοΙίγ): Ε. II. 35. ρβίηίΐ δαήναΐη,
ρ£ΠΐΊΐ§8,§§ΐρ ηαϊηΐδ σοϋ την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία. — Ε.
XVII. 11. ]αη ίδ ραϊΓηϊάίΙ] & ρ&ΪΓΠ πικί)» δ&πι&πίΐη ]αη Οαΐβϊΐθ,ϊβ,η
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και αυτός διήρχετο διά μέσου Σαμάρειας και Γαλιλαίος. — I. Κογ.
Χ. 1. »11αί ηααΐ'βϊη ρ&ίΓηΐάάίθάυη πάντες δια της ϋ-αλάσσης
διήλ&ον. — Ιί. XVIII. 25. ι-αρίζο ίβί υ1οαη(1&ϋ ραίτη ραϊΛο ηθΙ)1θ8
ϊι&ϊτΐΐΐβϊ {)3.Π ενχοπώτερόν ίατι χάμηλον όιά τρυμαλιάς ραψίδος
είβελ&εϊν. 8νν. Ι. XIX. 1. — ΡοηβΊίΐιά' ,)6ΐι ροζωοηδηγιη δΐηγδίβω ί. ].
8 νβάΐβϊδίιη ροηβΐίιη νγίϊη υαίβΙ& οά ιπίδία : Κ IX. 6. ραΪΓΜάο^β(Ιυη &ηά ηίΐίιηοδ διήρχοντο κατά τάς κώμας. — I. Τίιη. V. 13. 1&Ϊ8δϋ ραϊτΐΐβ&β^&η §απϋη8 μαν&άνουσι περιερχόμεναι τάς
οΙκίας. — ΜΙϊ. XI. 16. ηί ΙαίΙοΙ βϊ Κ'&8 ραίτΙι&βΓΪ Ιε&β ρ&ίι·η ρ ο
α 1 Ιι ονχ ηφιεν ίνα τις διενεγχ% σκεύος δια τον Ιερόν.
2. ζβ (1^ Γοζνί,ίί 8β, ρι·οοηάζβ]β νέΐδίπι ροοίβιη (Ιίάί): Ιι. IV. 30.
ίρ 18 ραίι·η1θίρ&η<Ιδ ραίΐ'ΐι ιηί^αηδ ίηβ ϊάά)Β. αυτός δε διελ&ών
δια μέσου αυτών ίπορεύετο.
3. ζβ (Iβ^ Γθζνί)ί 8θ ρΓΟοηάζβίβ ηβ δίοβ δΐίβάβιη ρΐΌδίοηι, &Ιβ
ιηΐπιο ^ ζ Ιϊγ^θ άο Ισ&ίθ (Ιεοΐβιη) : Ι. XVIII. 37. £&1&ίηιιη ϊιηπίΒ,
ραίβί ^8118 Ν&ζΟΓαίυβ ρ8,ΪΓη£α§§ίρ άπήγγειλαν δε αντώ οτι ο Ίησονς ο Ναξωραΐος παρέρχεται. δΓν. I. XIX. 4. ,1. IX. 1. (V ίέίβ
ρΐ&ΐηοδίί 8β δίΓίάά 8 ί£ΐαΓ&: Ι. XVIII. 36. §&1ιαιΐ8}αη<ΐ8 ιη&η&ββϊη
ί&ιΐΓ&ββ,^ίΐηάβϊη άκουσας όχλου διαπορενομενου.) — ΜΙ. IX. 9. ρ & ί Γ ηΙβίραηάδ ϊαϊηρΓΟ ηαράγων ίχεΐ9εν. — I. Κογ. XVI. 7. ρ&ίιΊιΙβίρ&ηάβ ίν παρόδω (βρο^β η&ζοτγ δαΙ> 1. ί 3. νγίοβηό: Ρανβΐ ροοβ8ΐυ]β βΙίΓζβ πιέδίο, βίβ ί&ίέ η]βη ηήιηο ^ά&α ηβοΐιοβ 86 8 ΟΓ&ΙϊίπΗ
ΚθΓΪηΰΐ8ΐ£^ιηϊ 86ΐ1ΐ£ΐ1.ϊ: ηί \νί1]8,υ ίζ\νίδ ηιι ρ&ίΓηΙβίρ&ηάδ δ&Πυίΐη
ού &έλω υμάς εν παρόδω Ιδεΐν).
4. ίβ Λ&] Γθζνί]ί 86 ιιγοϊΙοκ άο&ου ζ Ιπ^β άο ίτ&]β, οά ροέάΙίΣϋ άο Ιίοηοβ ρνοοη&ζβΐβ, νβ άπιΐιβ" ϊαάό ραΚ δί&Ιβ ΐΓν8,]β:
α) Ϊλ. II. 8. η&ΐν^οδ λνββιιη ϊη ρ&ιηπίΕΐ δαπιϊη Ι&ηάα ρ&ΪΓητν&Ιίαηά&ηδ ποιμένες ησαν ίν τή χώρα τή αυτή άγραυλοΰντες. — Ιι. VI. 12.
\ν»8 η&ηΐ ρ&ΪΓη\ν£ΐΐΣ3,ηά,8 ία οίά&ί ην διανυχτέρευαν ίν τη προσευχή.
— Κ V. 5. Η,ΙΙα ηαηί, ραίΓηαΓΐ)8ί(1]&ηάαη8 λναίηΐ ηί ηβπιιιπι δι
δλης της ννχτός χοπιάααντες ονδίν ίλάβομεν.
β) 3. IX. 41. ίΓΟ,'νί&υΓηΙ,β ίζ\ν&ΐ'8, ρ&ίΓηντίβϊρ η αμαρτία υμών
μένει. 8ιτ. δ. XI. 22. Ο. Π. 5. Κοί. I. 23. I. Τϊιη. IV. 16. V. 5. —
Γϋίρ I. 25. \Π89, ϊαη ρ α ί γ η \ν ί 8 α &1 αΐΐίΐίιη ίζ\νίδ μενώ χαί συμπαραμενώ πάσιν ύμΐν.
5. ΐΓορίοΙίγ, ζβ άβ] ύρΐηέ (ζ Ισφ (Ιο Ιίοηοβ) 1. ]. άοΐωηίΐΐθ 86
ΓθζνΓ)ί : II. Κογ. IV. 6. ρο ραη ραπΊΐξ&ΙβίΙίοάα ίη πιί8 ταϋτα δε
μετε&χημάτισα εϊς ίμαντόν. — II. Κογ. III. 18. λναίριι ίι·αυ]ίη8 ραίτηδίΐίΐυίΐηά&ηβ την δόξαν κυρίου χατοπτριζόμενοι.
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§ 183. Ροζη. 1. δίονβδο ηβρίβοηοώιό ρι·αββχβηι ραίτη ιη§ηί δβ
ν ρίβοηοίΐηό : Ε. VI. 12. \ναδ ηαίιΐ ραίτηλναΐΣαηιΙδίϊν διαννχτερείων
(αΐβ ίέζβ δίονβδο 3,1>8θ1. : Ιι. II. 8. ραΐνίΝνίΐΙϊίΐηάίΐηδ άγρανλονντες !)
— Ιι. 11.35. 8 αϊ \ν αϊ 8, ροϊηα ραΪΓη£α8£Ϊρ ηαίπΐδ σον την ψνχήν
διελενσεται ρομφαία. (8γυ. I. Κον. Χ. 1. XVI. 5. I. Τιω. V, 13.; αΐβ
<ιΙ)80ΐ.: Ι>. XVIII. 37. XIX. 4. 3. IX. 1.; ραίι-η β αοο. οραΐίονάηο
Μίτ. Π. 23. Κ XVII. 11. ΜίδΙο ραίτη ροΐοζβηο αηά: Κ IX. 6.
ραί τηίάΜΐβάυη αηά ηβίπιοδ διήρχοντο κατά τάς χώμας). — Ιι. XIX.
2. ρ αϊ τ Ια 1 η, ΐ ρ ^ίτβΐΐΣοη διήρχετο τήν Ιεριχώ (αΐβ α&βοΐ. : I. Κογ. XVI.
7. ΜΙ. IX. 9. — ραίτη οραΐωναηο: I. IV. 30. XVIII. 25). — I,.
V. 5. 8,11α ηαηΐ ραίτηατοαίάι'αηά'αηδ δι δλης της ννχτός
χοπιάσαντες.
Ροζη. 2. ίβ 1>7 ραίτη πιβηίΐο δάΐ'ηζβηό βίονββο ζ ίηιρβτίβοΐ,ίνηέηο ν ρβτίβοΐίνηό, ϊβδί ηαρτοδίο ροοηγοηο. ^η ίβάηοα ρταβ%ονα.ηγ
Ινατ οάρονίάα ρτοδΙβΊηα αοπδΐίοΐίόηιιι : (δίνοβ.) Κ V. 5. ραίτηατβαίά^αηά'αηδ χοπιάσαντες. Ναρτοίί ίοιηιι (1να1α·αΙ ρναββ^οναη^ ΙναΓ
ρϊβναάί ίβ&γ ϊτν&Ιγ ρτοδί^: Ιι. II. -8. ραίι·1ι\ναΐ£αηάαη8 άγραν
λονντες. — «I. IX. 41. ραΪΓη\νϊ8ίρ μένει. Ζ οδίαίηίοη (ΙοΜαάα (δίοζβηβΊιο δίονββα ζα δίοζβηό) 15 ορΪ8ΰ]β άόι' Ιτναί^, ]βη 11 ρβτίβοΙΙνηγ.
§ 184. III. 3&ίο ρϊβάΐοζίία ραίτη ναζβ 8β ροιιζβ 8 αοοαβαΙίνβιη (βχί,βηδίνη^ηι) α ζηαοί :
1. ρπ)8ΐοι·, ΙίΙβι-^ιη άδ] ρτοοίιαζί ζ Κται'β άο Ιςγ^θ : Μίτ. IX. 30.
ίάφβάιιη ραίτη Οαΐβϋαίαη παρεπορενοντο δια της Γαλιλαίας. — Ιι.
VI. 1. ντατρ §α§§αη ϊηυηα ραίτη αίίδΐί ίγενετο διαπορενεσ&αι αντόν
διά τών σπορίμων. 8τν. Μΐί. II. 23. α ν^δβ ιινβιίβηέ ιΊζ άο^ΐαά^ Ι.
Χ\Π. 11. ραίτη ππήι'α δαπιαπαη. — Μίτ. XI. 16. ραίτη ρο αΐπ.
2. οίνοι·, Μβτ^πι 0&] ρι-οοηάζί ζ ρτοδίοτυ άο ρτοδίοηι: Μΐί. Χ.
25. ρ αϊ τ η ραίτΐίο ηορίοδ ^αΐβίραη διά της τρνμαλιάς ραφίδος διελ&εΐν. 8γυ. Ιι. XVIII. 25. — Μί. VII. 13. ίηηβα^αίρ ραΐτΐι α§8\νιι
άαιίΓ είσελϋ-ετε διά της στενής πύλης. — πιαηα§αί δϊηά ραί ίηη§αΙβίραηάαηδ ραίτη ραΐα πολλοί είσιν οί εισερχόμενοι δι αντης. 8τν.
3. Χ. 1. 2. — Ίέί 3. Χ. 9. ραίτη πιίΐί ι'α&αί Ιυαδ ίηη§α§§ίρ δι
ίμον Ιάν τις εϊαέλ&τι (ροηένα(1ζ οβταζ άΎβτί ίαηβ ηα πιγβΐϊ ταΐηνίοίηο). — II. Κογ. XI. 33. ραίτη αυ§αάαιιτο ίη δηοφη αίηαίιαηδ
\ναδ διά θνρίδος ίν βαργάν^ ίχαλάβ&ην.
3. νέΐβί ροέβί (Ιίάί), ΙίΙοΓγηιί άέ] ρΓοοΙιάζί: I. IV. 30. ραίΛΙβίραηάδ ραίτη ηιϊά]αηδ ϊηδ διελδών διά μέσον αντών. — 3. VIII.
59. υδΜ^α υβ αΐη υδίθίραηάδ ραϊτη πιϊά]αηδ ίηδ ίξήλ&εν ίχ τον
ίερον διελ&ών διά μέσον αντών. — Τιορίοΐίγ: II. Κον. I. 16. \νϋάα
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ρ&ΪΓΐΐ ίζ\νΪ8 βΛίβϊραη εβονλόμην δι' υμών διελ&εΐν. — Ζ&δβ Ιιόρϊοΐίγ 8 νβά^βίω ροπβί,ίω, ζβ
ρί-βάιιιβΐ οιΐ ρίΐάιηέΐιι Ηάοη ρΐΌάι&ζί: II. Κογ. IX. 11. ίη &11»ί αϊηίαΐρβίη 8βί νναυΛβΐρ ρ&ϊγΙι μ η 8
ΐίιί πάσαν απλότητα ήτις κατεργάζεται δι ημών (εύχαριστίαν τω
9εω). — Ε. IV. 16. ρ&ιγΙι αϊ 1 ο δ β&ντΪΒδϊηβ αηά8ΐ»1άΪ8 διά πάσης
αφής της επιχορηγίας *).
4. ρΓΟβΙΟΓ, ροάόΐ η&αοί άέ) 8β ι·οζνί]ί (]ίΐ1ω ρ&ίι·1ΐ££ΐ88&η,
ρίΐϊτΐιΐβΐρ&ιι ζηΒ,έί }1ύ ΐ£ ο 1 8 ιη) : ΜΙ. VIII. 28. ιΐδίβϊρ&η ρ&ίτΐι
ρ α η» \νΪ8 ααρελ&εΐν δια της οίου.
§ 185. 5. ΐΓορίοΙίγ ρ αϊ ν Η 8 αοο. ζηαόί ρΓΟδίΓβάηίοίνί, ΜβΓ^ιιι
άβ| άοοΜζί άοντδβηί, ]1ιη ΙαΙωΓίίΒ, ρπχΛήζβΐβ, & Β,ιοβ :
ά) ρι·08ΐίβάηίΐ£α οδο1)ηί1ιο: I. Ώι. IV. 14 §ιιρ ρ&ηβ ρ&ϊβΐ »ηαδ&ίδίθριιη ραΪΓΐι ^ θ 8 ιι Ιϊαίιϊρ πιίρ ίπΗηα ό δεός τονς κοιμη&έντας
διά τοΰ Ίησοΰ άξει συν αντώ. δΐ'ν. II. Κογ. IV. 14. — 6. I. 1.
ΡΛΪγΙι ^βιι Χι·Ϊ8ΐα. — V. 18. ρ&ΪΓΐι Χι-ίβίιι. 8ι·ν. III. 4. I. 5.
Ε. I. 5. β. IV. 7. — I. Κογ. XV. 57. ϊζβί ρί ιιηδίδ δίβίβ ϊ>8.ϊγ1ι
ίΐ'ίΐη,ι&η ιιηδ»ι·αη» τω διδόντι ήμϊν το νΐχος διά τον χνρίου ημών.
8ιύ. I. ΤΗ. V. 9. — ή. VIII. 37. ΐη ραΐπι αΐΐ&ϊπι .μάταιη ραΐΓΐι
ραηα ίΐ'ϊ.ΐοικί&η ιιηδ εν τούτοις πάβιν νπερνικώμεν διά τον άγαπήσαντος ημάς. — I. Κογ. XV. 21. ρ&ΐΓΐι ωαηη&η άαιιριΐδ ]ίΐ1ι
Ρ&ϊγΙι ωίΐηη&η ιΐδδίωβ άαυραϊζβ δι' ανθρώπου ό θάνατος χαϊ δι'
ανθρώπου άνάσταΰις νεχρών. — ΜΙ. VIII. 17. Ρ&1& §απΐβ1κΙθ ραΪΓΐΐ
Εδ&ϊϊη ρΓ&ϋίβΙ&α τό ρη&εν διά Ήααΐον τον προφήτου. 8ΐ"ν. Μί.
XXVII. 9. Ε. I. 1. II. Τΐω. I. 1. — II. Κον. I. 1. ρ&ίι-ΐι \νϊ^ »η βαρβ
διά θελήματος &εον. — 31ς. III. ». ρ&ΐτΐι ΗβΓοάβδ Μπιη&ίη
(ρΓορΙθΐ· Η. ϊηδίάίαδ). — Ε. III. 10. ραϊΐ'ΐι αίΚΙεΙβδ^η διά της
εκκλησίας. — II. Κοι\ IV. 15. »ηδΐ8 ηΐίΐηα§η&ιΐ(ΐΘΪ ρ&ϊνΐι ω&η&^ϊζ&ηδ η' χάρις πλεονάααβα διά των πλειόνων. — II. Τίπι. I. 6. Ρ&ϊγΙι
αη&ΐαββϊη 1ιη,ηάϊ\νβ ιηβϊηΒ,ίζο διά της έπι&εσεως τών χειρών μον.
— I. Τιω. IV. 5. βίίΛνβίΙι&ιΙα ραίιΊι \ναυι·<1 6 π ρ 8 άγιάξεται διά
λόγον δέον. — 81ί. VI. 6. ρ&ίιΊι ιηβϊηα \ν»ιΐΓδΙ\να (ρβΓ ιηβα
ορβΓίΐ). — I. Τιω. II. 15. (ςίηο) §8,ηίδϊρ ρ&ίιΊι &αι·ηβ β&β&ιιτρ
(γυνή) οωδήσεται διά της τεκνογονίας. — 1ι. I. 70. ιό (ϋ<1β. ραίΐ'ΐι
πια η ρ ρΓΒ,υίθΙβ ίλάληαε διά στόματος τών προφητών. 8ΐΎ. 1ι. XVIII.
31. I. Τιω. IV. 14. 81ί. VI. ο. — ΜΚ. VI. 2. πιαΜβϊδ δνναΐβϋοδ
ρ&ΪΓΐΐ Η 8, η ά υ η 8 18 \ναίι·ρίΐη(1 δυνάμεις τοιανται διά τών χειρών
αύτοϋ γίνονται. — Ε. III. 16. ρ&ίιΊι 3, Πίπα η δβίη&ηα διά τον πνεν*) ΤβηΙο <1ο1ί1α<1 ίι^ΐο 1)7 Ιζβ νχΐιΐάιίαΐί ρΓ08ίέ ηκχΐίίΐηό ν. ηίίβ 8ΐι1) 7.
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ματος αντον. — II. Κοτ I. 19. ^8118 ΧπβΙϋδ, 8αβϊ ϊη ϊζ\νϊδ Χ> β, ΐ γ 1ι
ϋ η 8 \ναϊ!αηιβτ)αάα, ρ α ί γ 1ι πι ϊ Ιί
8 ϊ 1 ο α η υ ϊ»η Τβϊπιαηραϊη
Χρ. 6 ίν ύμΐν δι ημών χηρνχ&εϊς δι εμον χαϊ Σ. χαϊ Τ. — ^.
XIV. 6. ραϊτη ππΐί. — II. Κοι·. I. 20. Π. 14. V. 20. ραϊτη πηβ.
— Κοί. I. 16. αΐΐα ραϊτη ϊηα §αδ1ίαραηα δϊηά τά πάντα δι' αντον
ξχτισται. 8τν. I. 20. Κ. XI. 36. II. Κογ. I. 20. Ε. II. 17. —II. Κογ.
XII. 17. ραϊτη Ιυαηα οϊίαϊηοάα ίζννϊδ δια αντον έπλεονεχτησα ύμάς. —
6. XIV. 14. ηί \ναϊηΙ §ατναπιπι ραϊτη δϊΐί δϊΐοο ονδ&ν χοινόν
δι' έαντον.
1>) ρΓΟδίίβάβΙί νβοη/ & δϊοβ α) ηπιοΐη^: I. Κογ. XIII. 12. βαϊΙυαηι ηυ ραϊτη 8ΐίυ§§\ν3,η βλεπομεν άρτι δι εσόπτρον. — I. Κογ.
XVI. 3. ραηζβϊ ρ,ίπηδϊρ ραϊτη οοΙςοβ ονς εάν δοχιμάσητε δι Επι
στολών. 8τν. II. Κογ. Χ. 9. 11. II. Τη. III. 14. — Π. Κογ. VI. (4.)
7. ραϊτη \νβρη& διά των οπλών. — Ε. I. 7. ηαοαηι Γαητοαυηί
ραΪΓΠΟΐορ ίδ εχομεν άπολντρωοιν διά τον αίματος αντον, — Π.
16. ραϊτη §αΐ£αη διά τον στανρον. 8ΐ'ν. 6. VI. 14. Κοί. I. 20. —
β. VII. 4. ραίτη Ιβΐΐί Χτίβίαυδ διά τον σώματος τον Χριοτον. —
Κοί. II. 19. ραϊτη ςανϊδδϊηδ^η §αθϊηάθδ διά των άψών χαϊ
σννδέσμων.
β) ΆυδΙϊ&αίηγ : Ε. V. 6. νναυτάαηι, Ι> & ΐ ΐ'ΐι ρ ο β ί (μππρ ηαϋδ §υρδ
(λόγοις) διά ταντα (γαρ) έρχεται ή οργή τον &εον. — Γϊΐβπΐ. 22.
ραϊτη ΟΪάοδ ϊζλν&ΓΟδ διά τών προσενχών νμών. — Κ. VII. 11.
ίτα\νααι·ηΐ3 1β\τ ηϊπιαηάθϊ ραϊτη αηαουβη αβίαΐοάα πιϊΙς ]αη ρ αϊ τη
ρ 0 Η8<ΐαπΐ ή άμαρτία άφορμήν λαβονσα διά της εντολής ίξηπάτησέ
με χαϊ δι αντής άπε'χτεινεν. 8Γν. VII. 8. 13. — II. Κογ. III. 11. ραία
§αΙαιιτηαηάο ραϊτη \νιι1ρα το χαταργονμενον διά δόξης. 8ΐΎ. VI. 7.
— Ε. II. 8. 8Ϊ]ΐιρ §αηαδϊάαϊ ραϊτη §α1αιιυβϊη ίστε σεσωσμένοι
διά τής πίστεως/ 8ιύ. III. 10. 17. Ο. II. 16. Κοί. II. 12. Γϊΐϊρ. III.
9. II. Τΐπι. III. 15. — I. Κογ. Χ. 29. άυΚ>β αηΐί ίτ^βί πιο ϊηα δίχ^αάα
ραϊτη ιιη§ αίαηΐ^ αηάϊ Π8 ρυηΐυ ίνατί γάρ ή Ιλεν&ερία μον κρί
νεται νπό άλλης σννειδησεως. — II. Κογ. VI. 8. ραϊτη ^α^απιβΓθΐη διά δνσφημίας. — Ε. III. 6. ραϊτη αϊννα§§θ1ί οη. 8τν. I.
Κογ. XV. 2. II. Τΐπι. I. 10. — Κοί. I. 22. ραϊτη άαηριι διά τον
θανάτου. — Γίΐϊρ. I. 26. ραϊτη ιηεϊηαηα ρΐη διά τής Εμής παρονσίας. ■- II. Τϊω. I. 10. ραϊτη §αΓαϊΜβϊη. — Ο. II. 21. ραϊτη '
νϊίορ διά νόμον. — II. Κοτ. I. 4. ραϊτη ρο §αρ1αϊηΙ διά τής
παραχλήαεως. — I. Κοτ. I. 21. ραϊτη ηαηάυ§6Ϊη . . . ραϊτη ρο
(1\να1ϊρα διά τής σοφίας . . . διά τής μωρίας. — Κ. XV. 4. 61 ρ αϊ Γ η
ραΐαϊη \νβη Ιιαοαϊιηα ίνα διά τής νπομονής την ελπίδα εχωμεν. —
Ιι. I. 78. ραϊτη ϊηίθϊηαηάβϊη ατπιαηαϊτίβϊη διά σπλάγχνα
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ελέους. — II. Κοι·. IX. 12. |)8Ϊγ1ι τη&η&&& α\νϊϋαάα... Ι> α ϊ γ 1ι
βαΐίυβί διά πολλών ευχαριστιών . . . δια τής δοκιμής, — 6. V. 6.
ςαΐ&ιιββϊηβ ί>α ί γ Ιι ίηαρνΒ, Λν8,ιΐΓ8ΐ\νβί§£ΐ πίστις δι αγάπης ίνεργονμένη. — β. VII 13. Ι> «. ΐ γ 1ι }) αΐα ρϊυρθίβο διά τον άγα&ον.
— 3. XI. 4. Ι>αίΓΐι ρ&Ια. 8ι·ν. 8*:. V. ά. VI. ά.
§ 186. 6. 8 ρΓΟΒίϊθάΙίθιη, 1ί1βΐ'7ΐιι (Iβ^ άοοΜζί άονΓδβηί, ύζοβ
βουνϊδί ρ Η ο ί η α, ΜβΓου ρ α ΐ γ 1ι 8 αοο. ζηποί ν ίβοΜο ρίίραάβοΐι : Ε. VII.
25. α\νΐ1ίιιάο §ιιρα ρα,ΪΓΐι Ιβδίι Χτΐδία ευχαριστώ τω &εώ διά
Ί. Χρ. 3γυ. Π. Κογ. I. 11. Κοί. ΙΠ. 17. - Β. VIII. 3. δϊαΐίδ τν&8 ρ&ίι-ΐι
Ιβϊΐί ήο&ένει διά της σαρκός. — II. Κογ. VIII. 5. (δϊΐί δϋοΒ,ηβ &1§6οιιη) υηδ ρ»ίι·1ι \νί1]αη §ιιρδ (Ιαυτούς έδωκαν) ήμΐν διά θελήματος
&εον. — Ο. II. 19. ραϊι·ίι ννίίορ ννϊίοάα βαδνν&Κ διά νόμου νόμω
άπέ&ανον. — IV. 13. ρ&ίιΊι δΐιι&βίη ΙθΠίϊδ &ΐ\να§§8ΐϊ(1α ϊζ\νΐδ δι
άσ&ένειαν της σαρκός ενηγγελισάμην νμΐν. — Γϋΐρ. I. 19. ρ&ίΐΊΐ
ίζν&ΓΑ Μά& διά της υμών δεήσεως. — Κοί. III. 6. ραΪΓΐι ροθί
ςΐηιϊρ Ϊ&ΙΪ8 ^υρβ δι ά έρχεται η οργή τον &εον. — I. Τι. IV. 2.
αηβ,ΙιιίΒηϊηδ αΐ^βοιιπι ϊζ\νίδ ραϊτΐι ίΓ&ι^αη παραγγελίας εδωκαμεν
νμΐν διά τον κυρίου. — II. Τϊπι. I. 14. ρ&Ια %οάο &η&ΆΏι ίαβί&ϊ
ραΪΓΐι ίΐ 1ι ΠΙ 3. η \νβί1ΐ8.η& την καλήν παρακατα&ήκην φύλαξαν διά
πνεύματος άγίον. — 81τ. VII. ». ραΪΓΐι ροβϊ υββαΓ φραηάδ (ςυ&Γβ
βχοΐαηι&νΐί, άΐϋβηδ).
8βπι ρϊΐΓίΐάίΐΒβ \ήϊ άο&ΐαο^, νβ Μβι^οΐι ρ&ίτΐι 8 αοοιίδ. ζηαέί
ρϊβάηιβΐ, δΐίνζβ 1&βτγ Μο Ι<οηο ζ&ίίΐίά: Ε. XII. 1. Μφ» ηα ίζννίδ,
1)Γθρι·]ιΐ8, ρ&ΐτΐι Μβίρβΐη βυρδ παρακαλώ ονν νμάς, αδελφοί, διά
τών οίχτιρμών τον &εοΰ. — Ε. XII. 3. φρα &υ1ί, ρ&ΪΓΐι α η δ Ι βΐιρδ,
λέγω γαρ, διά της χάριτος . . .
7. νβίπιΐ υδία&βηέ ρΐαΐηοδί ϊηβίπιιιιβηΐίΐΐηά ζνΓ&οί δβ ν υι-εβηί
ζ ρ ή δ ο & υ, ίβζ αοουδ&ϋνθπι 8 ρ & ί γ & ^8ί νγβίονβηο ν ΙβοΜο άοΐίΐ&άβοΐι :
Ιι. VIII. 4. φνρ ρ&ΪΓΐι §»]υΙ{οη είπε διά παραβολής. — Ε. Χ. 17.
βαίιαυβθίηδ Ι> α ΐ γ η ναιιτά ΧπδΙαιίδ ή ακοή διά ρήματος &εοϋ. II. —
Κογ. V. 7. υηίθ ρ&ΪΓΐι β&ίαυοβίη §&£§£ΐπι, ηί ραΐΓΐι δϊιιη διά
πίστεως γάρ περιπατοϋμεν, ον διά εΐδονς. — II. Κογ. II. 4. β&πιβίϊάίΐ
ίζ^ϊδ ραίΛ πι άπα β α ί&£Γ9, έγραψα νμΐν διά πολλών δακρύων. —
Εί. VI. 18. Ι> α ΐ γ η αΐΐοβ ίΐϊηίΓοηίηβ ϊαη Ιπάοδ αϊΙιΐΐΌηά&ηδ διά
πάσης προσενχής και δεήσεως προσενχόμενοι. — Γϋΐρ. I. 20. πιΠηΙ]&ά& Χΐ'ίδίιΐδ ,ϊ&ρρβ ρ αϊ γ η Πραΐη ϊαρρβ ραίτη άααρυ μεγαλυν&ήαεται Χ. είτε διά ζωής είτε διά θανάτου. — Κοί. II. 22. ρηΪΓη ραΐβί
ΐδ ΟΓΐι^αΐάαιι τ-η άποχρήσει. — I. Τίηι. II. 10. βΐιρ οίοίαη ρ β, ί ν η
\ναιΐΓ8ΐ\ν& ^οάίΐ (δεοσέβειαν) δι έργων άγα&ών. — II. Τϊπι. II. 2.
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ροβί η&ιΐδΐάβδ Άί Ηΐϊδ Ι> α ΐ ι* 1ι τα&η&&& νβϊΐΨθά\& α ήχουοας παρ
ίμοΰ διά πολλών μαρτύρων. — 81ί. II. 1). βίώααΐ'ρ αηρατα ραίνη
Χ> \ν α 1ι 1 ιΐδριιίαη (^βηϊίαΓαιιι αΚβίΈπι ρβι· 1αν&οι·αιη ρ&Ιί). — 81ι. I. ο.
ραΐτη 1ίιΐ£η (ρου ιηβηιίαοίπηι). Ιάδί. Νβ&ρ. (I. II. III. IV.) ρ&ϊιΊι
1ίίΐ\ίί8ίοη (ρβι· οαυίϊοηβ !).

υΓ
§ 187. Ρΐ'νηί ρΐβ,ΐηοδίί βοίβΐίθ' ιιί ηβροοηνοηό ζηαόϊΐο ροΐοΐια ρ οά
ηέ]α1ίοιι ωβζΐ, & οάΐαά ρϊϊ δίονβδβοη πιοηα νγνίηιιΐ 8β ηάζοί" ο 8 πι έ πι
άο ηίοποΐίν ηβΙ)θ ζββροά νζηήπι.
I.
ρΓΟβΙίί ρϊΜονΙία πί ν ζαοηοναηόαι ΙβχΙυ ^οίδΐίέιη ηβηαά
(ΙοΜαάιι. Υβ Ιπιβδί δΙο,|ί ΐβάηοα (8θ ζπιδηοιι ν ρίδπιέ): Κ XVIII. 38.
αΐ)-αη-\νορϊά& ίβόησε.
Π. ^Ιςο ρι-αβήχ νβΛ&Ιηγ ηαδίιγί,ίί δβ άοδίϊ ζηιΐδία & ζη&δί:
1. ζβ άδί δίονβδα γοζυ^Ι 8β νβ η 1 ο ιι ο ο β (ροά ροντοηβπι) ηβοο
άο Ιιΐ ο πί» 1ς7 : Ιι. ΠΙ. 21. »1 ^β8υ ιιίάαυρίάβ,ιηιηα Ίησον βαπτισ»εντο5. 8ι·ν. VII. 29. 3. XIII. 26. — I. Κογ. XV. 54. πίδ&ιιηΐρδ
\νατρ ά&υριΐδ ίη 8Ϊ§Ϊ8 χατεπό&η ό Ο-άνατος είς νϊχοξ. — I. Κογ. XV.
8,11ιιη βιιΐ£ υίηηαί\νϊάίΐ ιιί ίοίιιηδ ιωπια πάντα γάρ ύπεταξεν ύπό
τούς πόδας αύτον. 8Γν. XV. 27. 28. Ε. I. 22. Γϊΐϊρ. ΙΠ. 21. — I*
XIX. 36. υίδίι·&\νί(Ιβάυιι \?9.δΙίοιη δβϊηαπη άπα λυϊ^λ ύπεστρώννυον
τά Ιμάτια αυτών ίν τή όδώ. — ΐΛβί. Νβ&ρ. (I. II. III. IV.) ί ΑΓβΙ. νι ίιηβΐϊάα — Εί. VI. 14. ιιί^ααΓάίΐιι&ΐ ηυρίιΐδ ίζνναΓαηβ περιξωσάμενοί τήν όοφνν, — ΤΐΌρϊο^: Μί. VIII. 27. ί&η \γίη<1θ8 ^3,α πιατβΐη
ιι ίη α ιι β
ίπιπίΒ, χαϊ οΐ άνεμοι χα\ ή &άλασσα ϋπαχονονβιν
αντώ. 8νν. VI. 24. ΜΙί. I. 27. IV. 41. Κ II. 51. VIII. 25. Χ. 17. 20.
6. νίΠ. 7. Χ. 3. 16. XIII. 1. 5. I. Κογ. XVI. 16. Π. Κογ. Π. 9. &.
ΙΠ. 1. V. 7. 21. 22. 24. Γίΐΐρ. II. 8. Κοί. ΠΙ. 18. 20. 22. II. Τη. I.
8. III. 14. I. Τίηι. III. 4. 81ί. I. ο. — ΜΚ. VIII. 3. αΠ^ικΙ απ*
\νΐ§α εχλυ&ήσονται ίν τ-β όδώ. 8ΐ'ν. 1ι. XVI. 9. — 8 νβάΐβ,ϊδίπι ροηβΐίπι ία]ηο8ΐί: Ο. II. 4. ϊη ρίζβ υίβΐϊιιραηάαηβ βαϋυρ,ΟΓορΓβ
ραίβΐ ίηηαίδίαραη διά τους παρείσακτους ψευδαδελφονς οί'τινες
παρεισηλ9ον. 8ιύ. (χ. II. 12. — ΜΙ. VI. 19. 20. ρατθΐ ρϊιΛοδ πί8 Γ 8,1) α 11(1 δπον χλεπται διορύσσουσι*)
Ρανοάηί ροά ]βδίβ ρνοΐίΐηϊΐ&ν&' 1&\ί6 νβ δίονβδβοη ιι£οι·ΐΐ£8,η
(ροάίαπιοναΐί, ηίόϊΐί) υίοΐ'ϊη η α η, αέ ν άοΜαάβοη δίονββα Ιαίο ]βνί δβ
') Ζάβ Ιζβ ροπιγέΐβΐϊ ηβ, ρ1:νΙηοδί ρ&νοάηί: (ρ ο (1 Ιί ο ρ ά ν & I ί).
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δΐίοΐ'ο }βη ζωοοηβη»: Μΐί. VI. 6. ηϊ \νϋ(1& ϊζβ,ί αίϋι-ί Ιεαη ουκ ή&έΙησεν αύτήν ά&ετήσαι. 8πτ. 1,. Χ. 16. I. ΊΛ. IV. 8. I. Τιω. I. 13.
— I. Κογ. Χ. 32. ιιη-υί-1)ΐ·ΐ]ίαη(Ιαη8 δϊϊ&ίρ άπρόσχοποι γίνεσ&ε.
— Μΐί. IV. 6. χιί&Γ&ηη (ρ&ί& Ιϊ&ϊνν) εκανματίσ&η το σπέρμα.
2. 2β άβί 8ΐονβ8ίΐ Γθζνί]ί 8β 8ωέι·βπι ζάοΐα νζΜπι: ») οοηΟΓβίηβ: Ιι. IV. 11. »ηα Ιιαηάαηι ρυΐί υ ίΐι 8.1> αηά 1«\ χειρών άροναί
σε. — Μΐί. ΠΙ. 5. (Ιι. VI. 10.) αίΐ'&ΐίβϊ ρο Ιιαηάιι Ιιβίηα ; ίαΐι ιιίΓΒ,Ιε ϊ ά. α εχτεινον την χεΐρά σον ; και ίξετεινε (νζΙάΙιηοιιΙι). 8ΐ'ν. Μί.
VIII. 3. Μΐι. I. 41. Κ 13. — I. Κογ. VII. 18. ηί υίι·&1ί]»ϊ μή ίπιαπάα&ω (άκροβυστίαν).
1>) 8ιηβι· ν ζ Ιι ή γ ιι ]'6δί ίβη ροπι^δίηγ ρΚ δΙονβδβΑ νζνοΐάη 1,
νζάβοΐιηιιίΐ α ροά.: Μί. XXVII. 46. ιιίΙίΓορ ίά& ^βιΐδ άνεβόησεν
ό Ίησον5. 8ιύ. ΜΚ. I. 23. IX. 24. Κ IV. 33. VIII. 28. XVI. 24.
— Ιι. I. 42. υί\νορίά& δίϊοη&ί ιηίΐαΐ&ΐ άνεφώνηαε φωνή μεγάλψ
8Γν. VIII. 8. IX. 38. Κ XVIII. 38. — ΜΚ. VIII. 12. ιιίδ\νο§]&η<ΐ8 αΐιηιϊη άναστενάξα$ τω πνενματι. — Κ VI. 21. αίΊι1ο1ΐ]8η<ΐ£ΐ
γελάσετε (αιιί-Ι&Αθη !).
3. 2β ^Iθ^ Γοζνΐ)! 8β (ζάοΐα νζΜπι) &ϊ ηίκΐ (δΐιιδηοιι) ωίπι: Π.
Τιω. ΙΠ. 4. ηίΊι&υΙίά&ί τετυψώμενοι. — I. Κογ. XIII. 4. (ίπ&ρνα)
ηϊ ιιίΙ)1θ8{ΐά£ΐ (ή αγάπη) οχ φνσιονται. 8ΐΎ. I. Κογ. IV. 6. Κοί. II.
18. — II. Κογ. Χ. 14. ιιίβΓαδδ&υ ιιίρη η,) &πι ιιηδ ύπερεχτείνομεν
εαυτούς. 8ιύ. Γϊΐΐρ. III. 14.
4. 2β (1β] ζβ δροά, οά ζάΜ&άή άο νιΆοΙΙίΐι νγοβΓρίΙη ϊββί, ί.
πί άέ] βίονβδα ζιηοοήι^θ: Ι«. XV. 23. δίϊιΐΓ ρ&ηα &1ίάαη ιιίδηβϊρϊρ
τον μόοχον τον σιτεντόν &νσατε. 8Γν. XV. 30. <Ι. Χ. 10. I. Κογ. V.
7.*) — Μί. VII. 16. 20. οϊ Ηΐη'ίΐηαιιι ϊζβ ιιίΐίΐιηηαϊρ ϊηβ από των καρ
πών αΰτών επιγνώσεσδε αντονς. 8ι-ν. Μί. Χ. 26. Μΐί. Π. 8. V. 29.
30. VI. 54. I. V. 22. VII. 37. 39. VIII. 46. XIX. 44. 3. VI. 69. VII.
26. 51. VIII. 28. 32. 52. Χ. 38. XIV. 9. 20. 31. XVII. 7. 25. Κ. VII.
7. XI. 34. I. Κογ. I. 21. XIII. 12. XVI. 18. II. Κογ. I. 13. II. 9. V.
16. VI. 8. Ο. II. 9. IV. 9. ΓΠϊρ. II. 28. I. Τΐι. ΠΙ. 5. I. Τίιη. IV. 3.
ΝΑ. VI. 16.**)
§ 188. Ροζη. 1. ΙηΑοαίίνηίί ρΐαίηοδϊ ρπιββχβαι ιι ί δβ ράδΟΰί ρϊί
δίονβδβοΐι, ΙίίβΓά ζηαοί ηνμ\ιγ ζνιιΚ (ΗάδΚν): χι ί Η 1 ο Ιι ^ ίΐη Ι,. VI. 21., ιιί*) Ρίί αίβηβϊρ&η Ιζβ οδίαΐηδ Ι&ΐεό ροΜ^ΙθΙί η* ρύνοιίηί ρ1»1η08ί: ροάίβζ&ϋ.
**) Τναι-οβίονηγ Γοζάίΐ πί1<πηη&η-ιιίΊ:ηηρ& α υί1τηηηαη-αίΐ£αηηίνϊ(1»
ηβπΐίί ν^ζηαπηι Β)?ηΐ8ΐίΙί<;1ί*;1ιο ; ριοίβζ (Ιο^ίβι!)" ν^ίΐβη)· ^βοιι ΒΠΐίδβηέ.
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ητορίαπ Μί. XXVII. 46. Μΐί. I. 23. IX. 24. I,. IV. 33. νίΠ. 28.
XVI. 24., αίβνοβίαη Μΐί. VIII. 12., υί\νορ]»η Κ I. 42. VIII. 8.
IX. 38. XVIII. 38.
I ρβΓίθοΙίναϊίοί πιοο ρΓαβπχη ίοηοί,ο έβίηβ,ϊδί ηι& άοΐ^ΐαίΐγ ηβζ-ΐί
ρΓαββχγ }ϊαέ : ρίβδ Ιο νδίΐΐί ρίβοβ ηβηί ηβροοη^οηβ άοΜζ&ηα. δνβάοί }ί :
1. ρι·αβίϊ§ον£ΐιι6 Ιν&νγ ρπιβΒβηί,ηί ζ& ρΓΟδίό ίυΐηπιπι: Ιι. IV. 11.
αί1ι&1)&ηά άροϋσι. (31γΙ)§.) — Ιι. VI. 21. ιιίηίοΐι] αηάα γελάσετε.
— (81Λ§.) .Γ. VIII. 28. 32. XIV. 20. υίΐίυηηίπρ γνοίοεσϊε. —
(δίΛ^.) ΜΙ. Χ. 26. ηί υίΙίυηηαίάΕη ον γνωσ&ήσεται (»1β ΙυΙο δρίδβ
ορίαίί ν ]βδΙ ίαίαι·&1η^).
2. ρΐΈβη^ονΕπά ρΓβ,θίθΐήίΒ, ζ» αοπδΐ: (8ίΛ§.)
IV. 6. υίϋΓ&ηη εχανματίσ&η. — Ιι. XV. 30. υίδηβ,ϊδΐ ε&νσας. — υί^ηηρα
Μΐ£. V. 29. εγνων. 3. XVII. 7. εγναχα. — 3. XVII. 25. 6. XI. 34.
εγνω. — υίΐίυηρββ Ιι. XIX. 44. εγνως. 3. XIV. 9. εγνωχας — υίΐΣυηρβάυιη ίγνώχαμεν 3. VI. 69. VIII. 52. Π. Κογ. V. 16. — α ίΙίΐιηρβΰηη έγνωσαν 3. VII. 26. XVII. 25. — υίΐίυηηαί άα εγνω
I. Κογ. 21.
3. ρΓβ,β^ονβ,ηό ορί&Ιίνγ ζ» εοιϊβΙ^: 3. Χ. 10. βί αί8ηβίρ&ί ίνα
9ύσυ. — 3. VII. 51. ηΠ>αϊ ηίΐίυηη&ίρ Ιάν μή γνω. — 3. XIV. 31.
βί ιιίΐίυηηαΐ ίνα γνω. — Χ. 38. βί υίΐίΐιηη&ίρ ίνα γνώτε. — Κ.
VII. 7. ηί υίΐιυηρβά] &α (ονχ ίγνων). II. Κογ. II. 9. βΐ ηίΐίυηπεη ίνα γνω.
4. ίπιρβΓ&Ιίν ρΓαββ^οναη^ ζ» λογ.: υίβηβίρίρ δύσατε Ιι.
XV. 23.
5. ίηβηίίίν ρΓαβπ^ον&η^ ζα «οι·. : (81γο§.) Μΐ£. VI. 26. υίοτίΐίαη
άδετήσαι (αίθ ^δΐ δίοζβη^ ί ίβοίητ!) — I. Τη. III. 5. ιιίΙίΐιηηΕη
γνώναι.
6. ρβϊΐίοίρ. ρΓ4βδ§. ρΓ&βδβηΙ. ζε ίΐοΓ.: Μΐί. IX. 24. ηΓητορ] Επά β
κράξας. — (8ΐΓΪ>β.) Κ XVI. 24. φωνήσα3. — (δΙΛβ.) Ο. II. 9. IV.
9. ηίΚιιηηαηάΕηδ γνόντες. — (δίι·ο§.) 3. XIII. 26. ηίάαηρί&ηάδ
βάψας.
7. Ραιίίοϊρ. ρΓβ,βίβΓ. ρΓαβη§. ζα Ιν&Γγ εοπβΙιι ηβοο ρβιί : I. Κογ.
V. 7. ηίδηίρ&ηΒ ίβΐ ετνδη. — II. Τίιη. ΠΙ. 4. αίοαηΐίά&ί τετνφωμενοι. — Ιι, III. 21. αϊ ^8ΐι ιιίάαυρίάαιηιηα βαπτισ9έντος.
δΓν. VII. 29.
Αΐβ ηβηΙβάΊο αηί 1ί ίοηιυ, ζβ υίΐίΐιηη&ίρ I. Κογ. XVI. 18. ορίΒΐΐ)β ίΓναΙβ (ονδβηι Βίοζβηό) επιγινώσχετε ; ιιί&υηηΕίάΕί Π. Κογ.
VI. 8. ζ&8β ίι·ναΐ6 επιγινωσχόμενοι, Ιέί,β ρΓ&ββ§οναηό δίονβδο ν ρβποάβ
ραίΓηέ Ιι-ναΐό οάρονίάΕ δίονβδη ηβδ1οζβη<§πιυ : Ιι. VII. 39. βε ίρ \νββί
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ρΓβϋίβΙϋδ, ιιίΐίΐιηρβάί ρ»υ ούτος εΐ ην προφήτης, έγίνωσχεν αν —
υίηαυβίβη ρϊβνάάί ϊτν&\6 πεί&εβ&αι. 6. III. 1. V. 7. — αίβίβδαη
άοΐοζβηο ίβη ν άέ]Ί ΐΓναΙέπι: I. Κογ. XIII. 4. ίπαρνν» ηΐ αίΊ)Ιβδαάα
η αγάπη οϋ φυαιονται. — I. ΚθΓ. IV. 6. βϊ υ ί I) 1 6 δ 3. η 8 ηί δ^&ϊ (ίνα μή
φνβιονσ9ε). — Κοί. Π. 18. υίοΐβδ&ηδ φυσιούμένος. — ϋίοι-ϊΐίίΐ,η
ί&ίέ ορίδυ]β άβ) ΐΓν^Ι^: Ία. Χ. 16. δβ,θΐ υίϋηΐηρ ΐζτνϊδ, πιϊβ υίΙ)ΐ·ίΙίίρ ο άδετων ύμας ίμί ά&ετεΐ. — υίγνορ]αη ροίΐοβηέ: Ία. VIII. 8.
υίνορΐάδ. εφώνει (αο άΐθ οοηίβχία ΙΜΙαδ ωοηΐ ωίϋ ηα ωγδϋ άβ]
ρθΓίβοί,ίνη7, }&1ίθ ίββΐ Ία. I. 42. IX. 38. υίινορίάα άνεφώνηαε). Κοηβέηβ
ρΓθϋ υίηι·ορ,)&ηάδ: ΜΚ. IX. 24. χράξας, Ία. XVI. 24. φωνήοας, Ιαΐίέ
ρΐΌδΙθ ητορ^ηάδ ρϊβνάάί »ογ.: ΜΙ. XXVII. 50. Μϊ. V. 7. XV. 39.
χράξας. Μΐί. I. 26. IX. 26. χράξαν — οοζ }&βΙ ζοβία ρ&ΐχη^πι (Ιάΐίίΐζβπι, ίβ ρβι·ίβοΙϊνηοδ£ ηβζάνϊδί η» ρναβηχυ.
§ 189. III. νβ βρο^ηί ηοηιϊη&ΐηόιη υί ρϊίζρυδοου)β 8ΐβ)ηου
πίθΓΟίι ν^ζηαπι δίονα, ζη&οίο:
1. ροάΐΌ&βηοδϊ ροά" &υοίοπίυ : 6. Π. 5. ηί Ιυβϋοηυη βαίιυηρβίΐιπη
ιιΓηηΕΪτνβίη ούάί προς ωραν εΐξαμεν τή υποταγή. — II. Κοί-. VII.
15. ρο βΐΐίΐϊζθ Ίζψ&ΐΒ. υίηαυββϊη την πάντων υμών ΰπαχοήν. 8ιύ.
IX. 13. Χ. 5. 6. I. Τίνα. II. 11. Γϋβιη. 21. — Νβίι. VI. 18. υίαϊ^αί
νβίβαπι ίιηιηα (ροά ρίίδ&ηου!)
2. ροη^β ζάοΐβ, νζΜπι: II. Κογ. VIII. 4. ωϊρ πι&ηίΐ^αΐ α ίΙ> I ο1 β ί η 3,ί Μή]&ηά&η8 μετά πολλής παραχλήσεως δεόμενοι. (8ΐ'ν. ζ ηΐυ1>οΪ£θδϋ βνό Ι,βζΐιοδίϋ)
3. η&άπιέπιοδί : II. Κον. XII. 20. υίδ\ν&11θϊηοδ φυαιώβεις.
4. άαΜ&ώΐθ νγοβΓρίίηί ρο]πιυ: I. Τίπι. II. 4. ΐη υ ίΚ α η ])) α ςΐπιαιι
ιΐς Ιπίγνωβιν ελϊεΐν. 8τν. Ε. I. 17. IV. 13. Κοί. I. 10. ΙΠ. 10. Π.
Τίπι. Π. 25. ΙΠ. 7. Ίΐί. I. 1.
§ 190. IV. ί&ίο ρΓ»βρο8Ϊοβ υίνίίζθ δβ 8 &οοιΐ8£ΐΙίνθπι ΐ 8 ά&Ιϊνθπι:
Α. 3 αοουδ&ϋνθίη δΐηέΐΌν^πι ζη&οί:
1. ηπιοίηδ ρίβΛωβΙ, ροά" η&)*ζ άβ| ν^ΐ'οΐίπ ββ ηοδβ: ΜΙ. VIII.
8. ηϊ ΐπι \ναΪΓρδ βϊ υί ητοί ιαβϊα ΐηη§8&§9,ΐδ ούχ είμΐ ίχανός ίνα
μου υπό την βτέγην είβελ&^ς. 8πτ. Ία. VII. 6. — Ία. VIII. 16. ηί
ηια,ηηίΐ Ιυΐίαπι Ι&ηά,ίαηιΐδ υί 1ϊ§γ βαδ&Ι,μρ ουδείς λύχνον άψας ύποχάτω χλίνης τΐ&ηοιν. 8ΐΎ. Μΐί. IV. 21.
2. ίχορίοίητ ηιοο, ροά ΙίίβΓου δβ Μο ηβο οο ροάάάνέ, ροάχο\>\ΐ]β. Ν& ρΐβοηοάυ ίβδί: I. Κογ. XV. 25. υηά ραίβϊ βαΐίΐ&ίϊρ §υρ
&11&Ι18 η]αηάβ Ϊ8 υί ίοίυηδ ίηιιηα αχρις ον αν 9ϋ πάντας τους εχ
θρούς ύπό τους πόδας αϋτου. — 26. αΐΐυΐι αυΐι υίηηαϊγπάβ, υί
13
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ιοί α η 3 ΪΠ1Π18. πάντα γάρ ύπεταξεν νπό τονς πόδας αύτοΰ. δΐ'ν. 27.
28. Ε. I. 22. — Ζοβία »1>8ΐΓαοί;ηί ϊβοα: Κ. VII. 14. ϊΙς Ιθίΐιβΐηδ ϊπι
ίΓαβαπηΙδ αί ίι·&.\ν8.αΓηί ίγώ σαρκικός είμι πεπραμενος ναό τήν
άμαρτίαν. — 81ί. I. &. αί Α Ά α 1)3, υ 8 αΐάπιβυη 8ΐαυ» (βϋΐ) ηιοιΐίδ οβοΐάβΓαπί ^άΐοϊαπι).
§ 191. Β. 8 άαίίνβπι Ιοοαίπριη *) ιιί ζη&έί:
1. Ιιπιοΐηδ ηιίβίο, ροάβ ΙίίβΓ^πι 8θ ά&] ΐΌζνί]ί: Μΐί. XII. 1. αδ§Γθί
άαΐ υ ί πι β 8 » ώρυξε ύπολήνιον. — I. XVII. 24. Ι&αηπιοηϊ Ηδ ραπιπια.
αί πίιπίηα. βίεβΐηίχ) ή αστραπή εχ της ύπ' ονρανόν λάμπει. 8ιύ. Κοί.
I. 23. — Μ1{. IV. 32. 8\ν»8\νβ ιηα^υη ιιί βΐ£3(Ιαυ ίδ ία{*1οδ ηΐηιϊηίδ
§&1)α.Η£ΐη ώστε δννασ9·αι υπό τήν σχίαν αντον τα πετεινά τον ονρα
νόν χατασχηνονν. — I. Κογ. Χ. 1. αΙΙ&πδ αηβ&Γ&ί &1Μ αί ππίππιίη
ΑΥβδαη οί πατέρες ημών πάντες υπό τήν νεψέλην η σαν. — Ίϊορϊο]£7
(αέ-ΐί όίβηί ]β βρΓάνηβ) : Ιι. III. 23. ίαπ δΠΙ)α \ναδ Τβ8α3 δ\νβ ^γθ ρή^Ιί^ΐννο αί §£ΐΐ£αηρα.ί χαϊ αυτός ην ο Ίησονς ώσεϊ ετών τριάκοντα
(άρχήμενος). 6. & Ιι. ρϊβΐ£ΐάάίΐ)'ί ,,βαο ιηαπϊίββίίΐϋοηβ".
2. ί,ΓορϊοΙίγ ιηοο (080ΐ)ΐι ηβο ζάναζοίτ) ΙίίβΓβ ροάπιβί ροάΊβΊώ:
Ι«. VII. 8. 3β3ι ϊΐι πιαπη», ιοί αί νταΐάπίη]» §α88ΐϊ(ΐ8 παοαπάδ αί χα ί 8
βϊ11)ίη β&άΓααηΙΐηδ χάϊ ίγώ αν&ρωπός είμι νπό ίξονσίαν τασσόμενος
ε'χων νπ' εμαυτόν στρατιώτας. ΒΐΎ. ΜΙ. VIII. 9. — 6. IV. 2. ιιί τ&%ϊτϊ)&ώι ΐδΐ νπό Ιπιτρόπονς εστί. — IV. 3. αί δΙαΜιη ρίβ ίαηΐυααβ
ντβδαπι ύπό τά στοιχεία τον χόομον ήμεν. — I. Τίπΐ. VI. 1. ΒΨ& Π1&.η»§αϊ δ\νβ δ^&ΐαα αί ^1ίυζ]ίΐϊ ρί\νοδ οσοι είσιν νπό ζνγόν δούλοι.
— β. VII. 2. αί \ν α. ΐ γ » αβηβ §9.1)πηάαπ8, ϊδΐ ντϊίοάα νπανδρος γννή
δεδεται νόμψ. — 6. V. 18. πί δί)ΐφ αί νπί,οάα, ονχ εστί ύπό νόμον.
δι·ν. I. Κογ. IX. 20. 6. IV. 4. 5. 21.
3. ζ&8θ ίΓορΐοΙίγ άοβα υάάηίιη γΐαάαϊβ ηβοο ραπιέίηίΐΣ», ροά
Μβι^πι Ι. ϊ. ζα ΙίΙβΓέηο 8β οο ΒΡβΙιΙο: Μΐί. II. 26. αί Α Μ α ρ αϊ·»
§αά]ϊη επί 'Λβιά&αρ τον αρχιερέας. Ι. IV. 27. πιαη»§8ί ρΓαίβηΙΙαϊ
ννββαη αί Ηαΐΐβϊδαϊη ρΓβ,αίβίαα πολλοί λεπροί ήσαν επϊ Έλισσαίου προφήτου. — I. Τίιη. VI. 13. αί Ρααηίβίΐα Ρθίΐ&ίίΐα επϊ
Ποντίον Πιλάτου.
ΙΓβΓ
§ 192. Κ νγίοζβηί ρανοάηί ρΜηοδϋ ίϊβυ& ηα πιγβΗ πιίΐί, ίβμί ρϊϊ
αί ζ ρΓνοίηβΊιο ηίίζοί'α ο δπιβΓα ζάοΐα νζπήτα, νχν^θΐο δβ ροηβίί „&2
ηαά βοά (Γονίηα, πιίΓα) κοζα^οί" & ν ηβω. »αί δΐίαίθέηβ ζοβΐ» δβ
*) 8γ7. ϋβΙ^ΓΰοίΕ, ΑΜ. Ι,οο. ΙπβίΓ. βίτ. 48.
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νννΐηιιΐο, α ονΐάάΐ ηαζοΓ ηηαά\ η α". Ταΐίό ρϊΐ ιιίαΐ' ΙβηΙο ρο^ιη 8β
υβίαΐΐΐ Οαΐίο ρπ γ. νπέρ & Μ. δ υ ρ β γ) α υ ία γ Ιβάν ρανοάηί ρΐαίηοδίί
ζηαέί 1. 8ΐηβι· (ζάοΐα) νζΜηι ηαά Ιχχΐ η. Γονίηυ πιβζσμοί; 2. ροΐοΐια
ηαά* ρίβίΐιηέί,βιη.
1.
ρΗδΙονΙία ρΐΌΒΐά, αηϊ νβ Ιωβδϊ ν ζαοποναηβω ΙβχΙυ ξοίβΐίβηι υ ί αι· άοΐοζβηο ηβηί.
II. νβ δάΊ-αζβηί δίονββηέιη π£»γ ζηαέί: 1. ζβ άβ| δίονββα γοζνΓ)ί 8β δπιβΓβπι ηαά" ,μδίοιι ιηβζϊ ΒβΙ) αβρού ηα ηϊ: Μΐί. IV. 7. ιιίαι·δί.ϊ§ιιη ραΐ ραυπΐ)ΐΐδ άνέβησαν αί αχαν&αι. — II. Κογ. V. 2. οαααίηβ,ϊ υίαΓηαιηοη 8αΐπΐ)αηάαη8 το οΐχητήριον επενδύαασ&αι επιπο&ονντες. — 81ί. III. ο. \νυ11αϊ Γααάαί ιιί&ιίι,υ8η]αηάίΐη8 \νβδΐιη
(Ιαηα πιΙη·α αάδρβι^βοαηΐ). δ νβά1β]8ίιη ροηβίίαι, ζβ ροΐιγί» ]& άο~
Ιίοηόβη α ηαδίαίο Ιίϋάηό Ιτναηί ηα(1 οίηι: ^. XI. 38. δίαϊηα ιιίαιΊα§ϊάα ναβ ιιίαΐΌ λί&ος επέχειτο. — Μΐί. XV. 26. νναδ υίαπηβΗ ίαϊπη08 Ϊ8 ιιίαπηβΠρ ην ή έπιγραφή της αίτιας αντον επιγεγραμμένη. —
Μΐί. IX. 7. \?&τρ ιηΐΙ1ιΐ£ΐ3, υί3.^δ1£ίιά\^^^^.ηάδ ϊηι έγένετο νεφέλη επισχιάξονσα αύτοΐς. δΓν. Ε. I. 35. IX. 34. — II. Κογ. XII. 9. βί υίατη1βίρΓ]ίΐϊ αηα πιϊδ πι&ηΐδ ίνα επισχηνώση επ εμί ή δύναμις.
2. ζβ άέ} βίονββα άοδρβί ηαά ιηίΓα οονέβ,ϊηοιι ηβ!)ο άονοΐβαοα :
II. Κογ. III. 9. ιιηά βία πιαίδ υ ί α γ ί 9 1 αηάΊιαηΙϊ §αι·αϊηΙθίηδ πολλω
μάλλον περισσεύει ή διαχονία της δικαιοσύνης. — II. Κογ. XII. 7.
βί ηϊ ηίαΓηαίηαιι ίνα μή ύπεραίρωμαι. δΓν. II. Τη. II. 1. — II. Κογ.
XII. 7. βί ηΐ ιιίαΓηιι^αη ίνα μή ύπεραίρωμαι. — II. Κογ. VII. 4.
ηί&τίαΙΗρδ ίπι ίαηβάαΐδ ύπερπεριασεύομαι τη χαρά. δΓν. I. Κογ. XV.
58. — Τα. VI. 38. ιηϋαά'δ ηίαΓβΐιίαηα μέτρον ύχερεχχυνόμενον. —
I. Τϊΐη. III. 6. αίαΓηααηϊρδ τνφωΟείς. — II. Τη. I. 3. υίαι·\ναηδβϊρ βαίαυίιβΐηδ ΐζνναΐ'α νπερανξάνει ή πίστις υμών. — δΐί. III. ά.
ιιί&Γρβίηαηάβΐ \νΐΙθ(Ιί8 ηΓαϊηβϊη (βχβαρβί'αηδ 1β§ϊδ ριιπδοβ,ίϊοηβηι).
§ 193. 3. ίτορίοΐϊγ ηιοο, ά&δ^ηοδί, ννηϊΐΣ^ίοί ηαά μα&: Κ. XIII.
1. αΐΐ δαίπαίο \να1άαίη)αιη ηίαΓ\νΪ8αηάαπι ηίηααδ^ϊ πάσα ψυχή ίξονσίαις ύπερεχονΰαις νποτασοέσ&ω. 8γυ. ΡΠ. IV. 7. §α\ναΪΓρί §ηρδ ραίβϊ
ηίαηδΐ; η.11 αΐιαηβ ή εΙρήνη τον 9εον ή ύπερέχονοα πάντα νονν.
4. νο1ηβ]§ίηι Γοζδίίβηίιη ρ&νοάηί ρΐαίηοδίΐ η ία γ δβ δίονβδν ζηαοί,
ζβ ά§ άοδρίνα ηβ]βη η»ά τονΐηυ ιηβζηϊίοί, ηγίονί 8.2 ζ α ηϊ Ο'αΐίο ρΗ
ρΓαβπχη ηίηάβ,ι·) » δίοβ: α) ηιηοίηέ: ΜΙ. IX. 1. 8Μθί§&η(Ιδ ΐη δΜρ
ηίαιΊαίρ εμβας εις το πλοΐον διεπέρααε.
β) Ιτορίοΐίγ (ο ρίβΙίΓοοβηί ιηβζβ ζάΐτοηβηι δί&ηονβηό): I. XV.
29. ηϊ Ιν&ηηηη απαοηβη ρβίηα υ£&ΓΪ(1ά3α ουδέποτε ίντολήν σον
παρηλ&ον. §Γν. 81ε. I. ζ. ΡοηβίΣίκΙ οοπιβηβη ]βδί, νγζη&πι δίονββα η ία γ
ι»*
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%Λ<ΐ&α.η: I. Τη. IV. 6. βί Ιυαβ ηί ηίατ^α^αί βΐ'οραΓ ββΐηαηρ το
μή ύπερβαίνειν τον άαελφόν αύτον (ζηαοί ηρ ί β (1 δϋΐιηαΐίπι οΜαηιαϋ,
οβϊάίίί).
5. ^θβίδ νο1ηβ)8ΐηι ίχορβω υίαι· ζηαέί ννΐι-ζβηί ρο,ΐπηι ηαά ρο]βπι βαω, ηβ1)0 ρίβΙίΓΟΟβηί πιβζί ιηιι ννπιβΓβηγοη, 4. ,). ζηιββηΐ ίβηο
ηβϋο οβΓαοβηί νβ δίΓαηΙίη ζΐου: Μΐί. VIII. 14. ηίαπηηηοΑβάυη
ηίηιαη ηΐαί&αηδ ίπελά&οντο λαβείν άρτους. 8ιτ. Γίΐίρ. II. 30. III. 14.
— 81τ. III. ο. ηίαπηΐίοη (οΜΐνίδοί). — ΜΙ. V. 33. ηϊ υίαι·8\ναΓ&Ϊ8 ούχ επιορχήαεις.
Ροζη. 1. 8οΊ·υζβηίιη 8 α ία γ 8ίανα]ί 8β δίονβδα ηβρΓβοηοάηά ρίβοΐιοάηγπιϊ: I. Τη. IV. 6. βϊ Ιυαβ ηϊ υίαΓ£α£§αί ϋπ>ραΓ δβίηαηα.
8Γν. δίτ. I. ο. Κ XV. 29. — Γϊϋρ. IV. 7. βα\ναΐι·ρΐ ραΐβί υίατΐδί
αΐΐ αηαηβ ή εΙρήνη ή ύπερεχουσα πάντα νονν. (Αοδοίηί,ηέ 16ζβ δίονββο: Κ. XIII. 1. II. Κογ. III. 9.) — 81ι. III. ά. υίαι-ρβϊηα ηάβϊ
Λνϋοάΐβ ηΓαίηβίη (βχδυρβΓαηβ 1β§ϊδ ρυπίϊοαίϊοηβιη). — Ι* IX. 34.
(ηιίΐηηια) υίαΓδΚαάΎνίάα ΐηβ επεσχ'ιασεν αττοΐς. — Ρίβάπιέΐ; ν άαΙίνη: Ιι. I. 35. ηιαηίδ ηαυηϊδίΐηβ υίατδΐίαάν/θϊρ ρ η δ δύναμις υψί
στου επισκιάσει σοι. δίτ. Μ^. IX. 7. — δηαά \έϊ ΜΙί. IV. 7. υίαν8 1 ί §ιι η ραϊ ρααπΐ)ϋ8 ίαη αΠυαρΐάβάυη ρ&ία άνεβησαν αί αχαν&αι χαι συνεπνιξαν αυτό. (Ζβη^ηια.)
Ροζη. 2. ΡβΓίβοΙίνιι]ίοί ρΙαΙηοΒΪ ρΓαββχα υ ία γ ΐββΐ ροοηγβηα. 3βη
^<1ηου ρΐ'αβίΐ^οναηχ ΙναΓ οάρονίάα ρΓΟβΙόπια ρβΓίβοϋνηέπια : I. Τϊιη.
III. 16. υίαι·ηαυηϊρ8 τυφω&είς; ζα Ιο (Ινα ρΓαββ§οναη6 ορίδυ)ί
ηβδίοζβηό ρίίίοωηό: II. Κογ. III. 9. υίατΐβΐ περισσεύει I. Κογ. XV.
58. ιιίαΓίυΙ^αηάαηδ περισσεύοντες. .Πηάβ νδυάθ ρϊ·6νάάδ,)ί βίοζβηό
Ιναιγ α ζ Ιέοη 17 ^δΐ ίηιρβΓίβοϋνηγοη, ροιιζβ 11 ρβι-ίβοΐίνηγοη.
§ 194. III. I νβ βίοζβηί ηοηιϊηαΐηόηι α Γα γ ν 1)7οηζβ ρΐαΐηοβίβοη
8θ ννδίίνία:
1. ζηαοί ηπιοίηό άίβηί ηαά οίπι ηββ δΐΏβίοναπί ηαά οο : ΜΙί. XII.
16. δο υίαπηθίβΐηδ ή ίπιγραφή. — Κ XX. 24. Ιυίβ ηαοαϊρ ηιαηΙβϋίαη ]'αη ιιίαΓΐηβ1ϊ? τίνος έχει εΙκόνα χαϊ επιγραφήν. — I. ΚθΓ.
XV. 48. Κ'ΠβϊΙίβ δα ιιίαι·ηΐππηαΐ£ υηάα, δ\να1βϊΐ£αϊ ΐαΐα ραΐ ηίατηίιηίηαΙίΗηάαηβ οίος ο επουράνιος τοιούτοι χαι οί ίπουράνιοι.
— 8ΐ£. III. 1). αίαΓΓαηηβΐηϊηι (αδρβΓδϊοηίοιίδ).
2. ηαάιηβπιοδί: Ιι. VI. 38. πιϊΐαάδ υίαΐ'ίηΐΐα μετρον πεπιεσμένον. — VI. 45. υζιιη αΐϋδ υίατίαΠοίη ηαίιΐϊηδ Γοάβΐά πηιηρδ 18
εχ γαρ περισσεύματος της χαρδίας λαλεΐ τό στόμα αυτού.
3. (Ιύδίοΐηοδί (νγηί^ίοί ηαά ^^ηθ): Μΐί. Χ. 33. ραΐηι ηίατ^αάτοις άρχιερεύοι.
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4. ρϊβοηοά ρίβ8 ηιβζο: II. Κογ. Χ. 16. υ £λ γ] 8, ΐ η α ίζ\νίδ β,ΪΜΓ»§§β1)θη πιβΓ)αη είς τά ύπερέχεινα ύμών εύαγγελίσασ&αι. 8ηαά Ιέζ Κ.
XI. 16. ραηάβί αίίΐΓβΙίαίΙδ \νβϊ!ια, ]&\ι άαί^δ ε! δέ η απαρχή άγια,
χαϊ το φύραμα.
5. ζπίδβηί ρο,]πιιι: II. Κογ. Χ. 6. ίΓα^θίί,αη αΐΐ υίαι·ηαιΐ8βίιι
έχδιχήσαι π&σαν παραχοήν. — I. ΤίΜ. I. 10. υίαΓΒΛν&Γαπι έπιόρχοις.
— 81ί. VI. α. υίαπιιαιιάβίη 1)0 όϊ ίηα αΐ^ββιιη (οοΐίνίοηί 6]ΐΐ8
Γββ ΐΓαάίιΙβπιηΙ).
Ροζη. Οά πίατ δΐιίηχβπι -8.8 8 υ- υΐνοϊβηο ^81 ροάβίαίηό ιιίατ&88Π8 α οδΧαΑ βίονβδο ιιίαΓαδδ]αη, ϋβι-ήζ οββ δίονα ζυαοί Ι&ίέ
η&ά\) γίβ\ι, ηαάπιβπιοδί.
§ 195. IV. 3&ίο ρϊβϋοέΙΐΛ υ ία γ ναζβ 8β 8 αοοιιβαΐ,ίνθίη
ί β άαΐίνβιη.
Α. 8 αοοιίδαΐϊνβπι δπιβτυ ζηαοί:
1. πιίδίο, ηαάβ ίίβν6 πιοΐι δΐηβϊαιβ: Ε. IV. 10. δαβί ιΐ8δΙαί§
ιιίατ αϊ I απ δ ηίπιίηαηδ ο άναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών.
— Ιι. IV. 39. αΐδίαηάαηάδ ηίατ ί]α έπιστάς επάνω αυτής.
2. πιίπι ο!)7θ6]ηου ηβ!)θ άονοίβηου, ηαύβ ΙίΙβΓοιι Μο άοδρέΐ :
II. ΤΗ. II. 4. βα αίαι·ηαΓ)αηάδ δίΐί χι ία γ αΐΐ ο ύπεραιρόμενος έπι
πάντα. — Ε. III. 20. ραηιπια ηιαηίβϊ^ϊη υ ία γ αΐΐ Ιαιτ)αη πιαίζο τώ
(δέ) δυναμένω ύπέρ πάντα ποιήσαι ύπέρ έχ περισσού. 8Γν. Ε. IV.
16. — Κοί. III. 14. ιιίατ αϊ Ια Ιπϊ πάσιν. — II. Κογ. XI. 5. ωαη
αιιΐί ηϊ ναίηίαί ιηίΐί πήηηίζο £αΙαα)'αη Ρ*ίιη ιιίατ ππίτίΐ ^νίδαηάατη
αραιίδίαιιΐιιιη λογίζομαι γαρ μηδέν ύοτερηχέναι τών ύπερ λίαν απο
στόλων. 8ι·ν. XII. 11. — II. Κογ. I. 5. α£»Γ ίϋιι ίδί ίαη βαρί'αίδίβίηδ
υηβαΓα περισσεύει χαϊ ή παράχλησις ημών. — II. Κογ. I. 8. Ιίαυπόαΐ
τνβδππι υ ία Γ πι α η Ι έβαρή&ημεν ύπέρ δύναμιν. 8Γν. VIII. 3. — 81ε.
VI. 1). αΐΐα υ ία γ ίη 8 α η 1 (οιηηβπι δαρι·α άβπιοαδίΓαΙ,ϊοηβιη). — I. Κογ.
IV. 6. (§αηίπιαίρ) ηί μ ία γ ρ α Ιοί §απΐθ1ίρ ΐβΐ ίΓαρ]αη (μά9-ητε) το μή
ύπερ δ γέγραπται φρονεΐν. — II. Κογ. XII. 6. ίοαί Ιυαβ ϊη ηιΪ8 Ιυα
ηιυηί υ ία γ ραίβί §αδαϋυίρ μή τις είς έμέ λογίαηται ύπερ δ βλέπει.
— Είΐβιη. 21. υίατ ραίβί ηίρα Ιαυμδ ύπερ δ λέγω ποιήσεις. —
Ζνΐαδίβ ρίί ρο^βοη ρίίπιο οοιηραι·αΙίνη^οη : Ιι. III. 13. ηί \ναί1ιΙ υ ία γ
ραίβί §αΐ'αίά δ^αί ίζ\νίδ 1αιΐ8]αίρ μηδέν πλέον παρά τό διατεταγμένον
ύμΐν πράσσετε. — ΜΙ. Χ. 37. βαοί ίι^ορ αΙΙαη αίρραα αίΙ)βίη ιιίατ
ΤΆΐ)ί ό φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ έμέ. — II. Κογ. XII. 13. Ιυα
αιιΐί ίδΐ, ρίζβ τναηαί ^βδβίρ υ ία γ αηρατοβ αίΚΜβδ,ιοηδ τί γάρ έστιν
δ ήττή&ητε υπέρ τάς λοιπάς έχχλησίας. — 81ί. VII. 1). υίατ ραηδ
ίίηιί 1ι1αίΙ)αηδ (ρΓαβίβΓ ηαίηςυβ ραηββ). — Ν. VII. 2. ο§αηιΐ8 ή·αα]αη
υ ία γ πιαηα^αηβ (οοπαοο^ ηαά ]ίη6 ωηοηέ).
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3. 08(Λιι η. νέο, ηαά Ιίίβΐ'οιι Μο πια πι ο ο η. ρϊβάηοβί: Ε. I. 22.
ίηα αΙ§αί ηαπΜρ ιιίαΓ α 1 1 α αυτόν εδωχε κεφαλήν ύπέρ πάντα. —
Ιι. VI. 40. ηίδΐ δϊροηβίδ υίατ Ι&ίβ&η ούχ εστί μα&ητής ύπερ τον
διδάσχαλον. — ΓΠβπι. 16. υ ία γ 8 1ς α 1 Ιε Ιη-οραν Ιπιϋαηα ύπερ δονλον
άδελφόν άγαπητόν,
4. ηιίδίο, ρϊβδ α ζα ίϊβνέ ροηγο 8ΐηέί·α]β: 3. VI. 1. ^άΐαίρ ^8ΐΐδ
υίαΓ πιαΓβΐη άπήλ&εν ο Τ. πέραν της θαλάσσης. 8ιύ. VI. 17. —
— 3. Χ. 40. §α!αΐρ αίίχα υίαΓ ^ατάαηη άπήλ&ε πάλιν πέραν τον
Ί. — XVIII. 1. ^8Η8 πδϊάάΐ» αί&Γ Ηηηοη ρο ΚαίάΓοη 6 Ί. ίξήλ&ε
πέραν τον χειμάρρου των Κέδρων.
§ 196. Β. 8 άαΐϊνβιη Ιοοαίη^πι ιιίατ ζηαοί:
1. ιηίδίο, ηαάβ ΙίΙβΓγπι ροάηιέΐ άΊί νβ ΗΜα : ΜΙ. VI. 14. 26. 32.
αί,Ια ίζναΓ δα υ ία γ ηϊππηαηι ο' πατήρ υμών ό ουράνιος. — Μί.
XXVII. 45. \?αι·ρ π<μ8 αίατ αΐΐαί αϊι-ραΐ βχότος ίγίνετο επϊ παοαν
την γην.
2. ΐτορκ&ν οβοου (η. νέο), ηαά ^Ιθιόιι Ιίάο πια νΐαάιι ηβοο ρίβάηοδΐ: Ιι. I. 33. ρπιάαηορ υ ία γ §αι·(Ια βασιλεύσει ίπϊ τον οΐχον.
8Γν. XIX. 14. 27. — Ιι. IX. 1. αΐ£βί ΐπι ωαΜ ]αη \να1άαίηΐ αίατ
αΐΐαίπι υηηηΐροηι εδωχεν αύτοΐς δύναμιν χαϊ εξονσίαν έπϊ πάντα τα
δαιμόνια. δΐΎ. XIX. 17. — ΜΙ. Χ. 24. ΝίδΙ δϊροηβΐβ αίατ Ιαΐβατΐα,
ηίη δ&αΐΐΐδ ιιίατ ίΐ'αυ,μη δβϊηαππηα ονχ ϊατι μαθητής ύπερ τον διδάσχαλον, ούδε δούλος ύπερ τον χύριον αντον. — Ε. IV. 6. αΙΙα . . .
δαβί α ία γ αΐΐαϊηι πατήρ ό ίπϊ πάντων, δτν. Β. IX. 5.

ΙΤιφα-, ΙΤηβ
§ 197. ΙΙηρα, υη<1 ΐβοα ^η οοπιέηγ Ιναιτϊ αηάα-, αηά, όβαιιι
δνέάέί Ιαΐτό ίιιηΐίοβ ^ΐοη δνηίαΐίΐΐοΐίέ δ οηέπή ζοβία δοιιββζηό. (V. ν^δβ
βΙγ. 37. § 38.)
I. 3&ίο αάνβπηηπι ρι-οβίό ηβηί άοΜβηο αηΐ ιιηρα- αηϊ υ η ά.
Κονηβ ηβπιαϊί άοΐίΐαάα νβ Ιπιβδί. *)
II. 3&ίο ρταβίίχ ιιηρα- νγδίίγία δβ ροαζβ ρπ δίονβδβ ρΐίιιηαη, α ίβη ηα άνοιι ιηίδίβοη: II. Κογ. XI. 33. ηηραρίαηη ηαηάηηβ
18 ίξεφνγον ζάς χείρας αντον. — I. Τη. V. 3. ηί υηραρίίυηαηά ού
μή Ιχφνγωσιν. Ονΐέάΐα Ιαάγ ν ΙβοηΙο ρϊίραιίβοη ρΐαίηοδί ο<Πη1ιγ.
υηιΐ ^Κο ρταββχ νγδΚγΙα 8β ρουζβ ρπ βίονβδβοη υ η ά§ γ βί
ρα η, ηηάτβάαη, ιιηάΊ'ίηηαη α ζ ίδοη ]βη ρτνηί 1ιο,)ηδ,)ϊ άοΐοζβηο.
*) θα" ρίάιι ούάέίβηο ^βΐ ιιη ά: Π. Κογ. Χ. 13. αηά

ϊζνΐβ αχςι και νμων.
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ϋηιΙ-ρΗηίοη ρ&ίτηδ ρι·οζΓίΐζη)θ γηοπ βΜϊζοναοί (ν. αηά»- 8ηά,
ν^δβ 81γ. 37. § 38.) & δίοβ ροΐιγί» άο!ίοηαηγ &ί ρο ά οί 7 1£ : Μίτ. I. 31.
ηηάξΐ'βίραηά'δ ηαηάιι ϊζοδ χρατήσας της χεφός αυτής. — Μΐ£.
IX. 27. υ η (1 §ι·βϊραη(ΐ8 ϊηα 1)ί Ιιαηάαιι ο Ιησούς χρατήσας αυτόν της
χειρός. 8ιύ. ΜΚ. XII. 8. 12. XIV. 46. XV. 21. .Γ. XVIII. 12. I. Τιω.
VI. 12. — Ι. XV. 12. &Οά βίί πιΪ8, 8βΐ α η άτι η η αϊ ηι& άαϊΐ &ϊ§ΐηϊδ
πάτερ, δός μοι το Επιβάλλον μέρος της ουσίας. — 81ί. III. α. ππρ
8ΐδ ιηϊδδο βϊΙς υηάΓηηηυη δαπίΕΪ (ϊπΙθγ δβ ϊηνϊοβιη άΪ8ριι(,αο3.ηί
ςιιϊάαπι). — 81ί. VI. 1). αΐΐίηβ \ϊθΐί\τοάβϊ ιιη&ηάβοΐί ϊζ\νΪ3 υηάΓβάαη
ηι»8 Ιαιηρί (ρ&Ιπδ ί,ββίίηιοηϊυιη ϊιτβίυΐ&οίΐβιη νοΙ)Ϊ8 ρπιβββί'β ροί,βδί
οοβώΐίοηβπι.)
Ροζη. 1. Ρίί-βοΐιοάηγιηΐ ζ ηβρϊβοηοάη^οη ρπιββχ ιιηρ»-, ιιηά- άδΐ»
ρΐίηηαη α ι-ίηη&η: II. Κογ. XI. 33. υηρ&ρίαιιη η&ηάιιηδ
εξεφνγεν τάς χείρας. (ΑΙ)8θ1. ροΐοζβηο 16ίβ βίονβδο νβ άπιηόπι άοΜαάβ I. Τη. V. 3.) — Κ XV. 12. δβϊ ηηάΉηη&ΐ ιηίΐε ά»Π το Επι
βάλλον μέρος. 8ι·ν. 81ί. III. α.
Ροζη. 2. ΡβΓίβοΙΐνη^οί πιοοϊ ρΓαβήχυ βνέάοίδΐοβ οη(ΐ£Γ6Ϊρίΐη1
ΙίΙβΓό άοΐοζβηο ίβδί Ί\α&0, \ίάγ ζ& <1#^ ρβΓίβοίΐνη^ (ίβη 2^τ&ί οάρονίάά
δίονβδίι δίοζβηέπιπ), »1θ η&μδίο ζ ίοηο ρίβοβ βοηάίΐί ηβίζβ, ρΐΌΐοζβ
Ιι. XV. 12. δβϊ ιι η άτι η η αϊ άαϋ ρίβνάάί Ιιτ&Ι^ άδ] το' Επιβάλλον
μέρος α Ι&Μ ηηάτβάαη ν ϊβάίηέιη άοΜαάβ ν^δβ ν^Ιέβηόπι βρίδβ
ιι1(&ζιΐ)6 η& άδ) Ιτν&Ι/.
ΠΙ. 3&νο ρΓαββχ ηοιηίηαΐη^ αηρβ- αηί ηηά άοΐοζβηα ηβ}δοιι.
§ 1 98. IV. <Τα1ω ρίβά1ο2Ιί£ΐ υ η ά νάέβ δβ β αοοιίδαΐίνβηι ί δ άαϋνβιη.
Α. 8 αοουβαΐίνβπι δπιβπι υηά ζηαέί:
1. ιηίβίο, αζ ρο ίίβτέ ροΐι^ΐ) ηέ]ίΐ1^ ί ηέπιιι 8θ ηββοιιοί άοβρίνά: Ιί. II. 15. ρ&ίι,η§8,§8ίΐίπΐ£ΐ ]α ηηά Ββρίαίιαϊπι διέλ&ωμεν δή
£ως Β. — Ι>. Χ. 15. ΚαΓαπιαιιιιι, ρυ υ η ά ηίηιϊη ηδη&υηϊάο, ηηά
η&^α §αάΓ&ιΐδ]αζα ή ίως τον ούρανοϋ ύψω9εΐσα, εως αδου χαταβιβαο&ήοτι. 8γυ. ΜΙ. XI. 23. — Μ1ς. XIII. 27. £τωη αηφπι »ΐι·ρο8
ιι η ά αηάϊ ηϊπιίηΐδ απ άχρου γης ίως άχρου ούρανοϋ. — II. Κογ.
XII. 2. τταϊΐ ωαηηαη ίΓα\νιι1νΗηαη& . . . ηηά ρτΐά^η ηϊπιίη ο?σ*α
ανδρωπον άρπαγεντα εως τρίτου ουρανού. — Ιι. IV. 29. ΙικιηΙβάϋη
ϊηα Ηηά αηηηηιΐδίο ρΐ8 ί&ϊι·§ηημ8 ήγαγον αύτόν εως της οφρύος
του δρους. — Μί. XXVII. 51. Μΐί. XV. 38. ίαιίΓαηαη »11ΐ8 άΐβδίίπίηοά» ϊη ί.\να ϊυραρΓΟ ιιηά άαΐαρ το χαταπετασμα τον ναού Εοχίσ&η
είς δύο από άνω&εν ίως χάτω. — Π. Κογ. Χ. 13. (14.) Μ πιϊΐίΐρ
{ΌίηΊηη&ηάβίη ιιηά ]&η ϊ ζ π ϊ 8 (κατά το' μετρον) ίφιχεα&αι άχρι χαΐ
ναών. — I. IV. 42. ςβηιυη ηηά ϊηα ηλ&ον ίως αυτού.
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2. ν ΐβάηοπι ρΗραάέ ίόζ πιίβίο , ρ ο ηδηιζ 8β άέ] ρΓ0δίίι·ά:
(αοουβ. βχίβηδίνιΐδ) 8Κ. IV. ο. Ιαίββίηβ υηά αΐΐ α ιηΐά]υη§£ΐΓά § α
ραιή (ίηδίίίυίίο ρβι· οωηβπι οΛβω ίβιταπιπι ΟΓβνίί).
3. άοβυ, αζ ρο ΙίίβΐΌυ άβ| 8β Γθζνί)ί: Μί. XXVII. 6. Ιι&ϊί ηυ
^νίίαη ραπιηια Μαίτνα υηά ρ α η α ρΓΪάί&η άα§ χέλευσον ουν άσφαλισ&ηναι τον τάφον έως της τρίτης ημέρας. — Σ. I. 20. 8Ϊ)'αίδ ραηαηάδ υηά ραη» άα§ εβγ σιωπών άχρι της ημέρας. 8ΐΎ. I. 80.
XVII. 27. — Μί. XI. 23. XXVII. 8. II. Κογ. III. 14. 15. ηηά ηίηα
ά&£ άχρι της σήμερον. — Μί. XXVII. 45. Μΐί. XV. 33. πα,ίδ \ν&Γρ
υηά 1υ 6 Π 3, ηϊυηάοη σκότος έγένετο ίως ώρας έννάτης. — Μί. IX.
15. υηά ρ αί,α Ιυβϋοβ έφ δσον. — I. Κογ. IV. 11. υηά ρο ηυ
ΙυβΠα άχρι της άρτι ώρας. — 3. Χ. 24. υηά Ιυα 8&ϊ\να1α υηδ&Γ»
ηίΐηϊδ? εως πότε την ψυχην ημών αίρεις; 8Γν. Μίτ. IX. 19. Κ IX.
41. — Μί. XI. 11. ίι-απιυη ραη ραϊιη ά8,88,ιη 11 η^ ηΐία από δέ τών
ημερών εως άρτι. 8ιτ. Μΐί. ΧΠΙ. 19. ,Γ. XVI. 24. I. Κογ. XV. 6. 81ί.
IV. 6. — Μί. V. 18. υηά ραίβϊ υβίβΐρίρ ηίππηβ ίως αν παρε'λ&τ]
«-* ουρανός. 8ιύ. V. 25. ΜΚ. II. 19. 6. XI. 25. I. Κογ. XV. 25. Νβη.
VII. 3. — Κ I. 55. υηά αϊ\ν εις τον αΙώνα. — Ε. IV. 13. β,ίβί,ορ
(αιιτα ϊπιιηα υηά πιβΐ άπέατη άπ' αυτόν αχρι χαιροϋ.*) — I. Κογ.
XVI. 8. \νί8υρ-ρ&η ίη Αϊίαίδοη υηά ρο,ΐηίβΐίυδίβη ίπιμενώ δέ έν
Έ. εως της πεντεκοστής. — ΓΠίρ II. 30. υηά άαυρυ Β,ίηβΐυϊά»
μέχρι &ανάτου ηγγισε. 8Γν. ΙΉίρ. II. 8. — II. Κογ. I. 13. νβη]» βϊ
υηά 8,ηάϊ υίίαιηηαϊρ ελπίζω δτι εως τέλους έπιγνώσεσ&ε. 8Γν. Ιι.
XVIII. 5. I. Τη. Π. 16. — ΟδΟϋηί υάαηί: I,. XVI. 16. τνϋορ ί?ιη
ρΓαυίβίβϊβ υηά .Ιοίιαηηβη ά νόμος χαι οί προφήται εως '/. 8πτ.
Μί. XI. 13. — I. Τϊπι. VI. 14. υηά η υ πι ίταυμηδ μέχρι της επι
φανείας τοϋ κυρίου. — Ο. IV. 2. υηά 8&Γβηδη αίίίηβ αχρι της
προθεσμίας τοϋ πατρός.
4. ιπίτυ (δίυρβή), αζ ρο ΙίίβΓου άέ) 8β ι·οζνί]ί: II. Τίπι. II. 9.
αΛαϊά^ υηά β α η ά.) ο δ χαχοπα&ώ μέχρι δεσμών. — ΜΙί. VI. 23.
§ίΙ)8, ρυδ υηά ηαΐοα ρΐυά» η£&ΐ'ά] & πιβϊηα δώσω σοι ίως η μίσους
της βασιλείας μου. — Ο. IV. 1. ηΐ υηά λνίΐϊηί ηΐδίζα ίδί δ1ί&11ί8. ουδέν
διαφέρει δούλου. — Μί. Χ. 25. υηά Ιο α η ίϋυ πι&ϊδ πόσω μάλλον.
— Ία. XVIII. 39. υηά ίϋυ ηιαίδ πολλω μάλλον. 8γυ. II. Κογ. III.
9. 11. ΓΠϊρ I. 23.
Β. 8 άαίίνβηι οίΐβ υηά άοΐοζβηο ]β8ί ρουζβ ν ρΐαίηοδίϊ ν^δίΗάάηΐ άβ]ύ ρι-οίί δοΜ δηΊέϊ^ίοίοη, ί. ί. ζαπιέηγ, οάνβίγ, η&ηΐ'βά^: Μί.
*) V ΙομΙο (ΙοΜβ,άέ νβάΐβ ΙβηιροΓ&Ιηέ ρΐΛίηοβΙϊ ίώέ ραίπίΛ ^81 πιδπιά, ν.
ηίζβ βηΗ 4.
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V. 38. &υ§ο υηά »α£ΐη ϊ&η Ιυηρυ ιιηά Ιιιηρ&ιι όφ&αλμόν άντι
όφ&αλμον καϊ οδόντα άντι όδόντος. — Μί. XXVII. 10. $1§6βυη ίη8
υηά α, 1ε Γ β. Ιίίίδ,μηδ έδωκαν αυτά (αργύρια) είς τον άγρόν τον κερα
μέας.*) — Κ. XII. 17. ηϊ ίΐίηυπιπιβηιιη αΐηΐ ιιηά υΜΙαιηηΐίΐ υδβίβ»η(1αη3 μηδενι χαχόν άντι χαχον άποδιδόντες. Βγυ. I. Τηβ88. V. 12.

ΐυύβΓ
§ 1 99. Ρ&νοάηί ρΐαΐηοβίί σγΐο δουζη&έηβ" β υ Γ ίΐ ρΐΌΐο ν §οΙέΙίηβ
άοΐοζβηο ρουζβ ίβάηου ν ρΓαβηχυ : Εί. III. 8. ηιϊβ, ραιηπίΛ αηιΙ&Γΐβίϊϊη
αΐΐαϊζβ ρϊζβ \¥βϊη»ηβ, 8,ί§ΐΙ)αηα \ναι·ρ &ηβΐ8 Ιμο\ τω ίλαχιστοτέρω πάν
των των άγιων ίδό&η η χάρις — ; α ]β(1ηου ]&1ίθ ρίβάΊοζΙίίΐ 8 αοουδ&Μνβπι βπιβίΌνγιη: Μΐί. IV. 21. (ΙαΙί&Γη) βϊ υί ωβΐ&η 83ί]8,κΙ&ιι αίρραα υ η ά α γ 1 ϊ β γ (λύχνος) ίνα υπό μόδιον τε&γ η νηό την χλίνην.
Τβριτβ ίάγϊ αί ι·οζνο]'βιη ν^ζη&ωυ ζάοΐα ηαίιοπι α αηί,ίοίρ&οί
Ιωηοβ ΙοηοΙο ροΐι^υ η&β^ΐο ν^ζηαπιη η β, ηαηοτβηα, ν οδ&Ιηίοη
η&τβέϊοη ββπη&ηδίί^οη αηά»ι· ζαυ^ΐο ίβηο πιίβίο α υίίνάηο ^δί
Ιιοίηβμ.
υ» (αϊ·.), υ*β, γ*
§ 200. δγηΙίΐΙεϋοίΣ^ ν^ζηαιη οάδΐίο ΙβοηΙο ϊθ8(; οίβ]η^: ορ»1ί 1τ ίη
(ϊηη», ίηη) ί. }. υβ (ηζ, η γ) & υΐ ζη&έί βπιβΓ ροΙιγΙ>α ζθ νηΐίΓ»
νβη, τι Ια άΊβηί νηέ.
Τναιγ αί», αί οδί&Ιηέ ω»,)! δβ ί δο&β ΐαΐίο αηάα- αηά, αηρβυηό!, ί&υι-Β- &ιιγ, ίηηα- ίηη, ηβΐυα- ηβΐυ.
ϋ 8 ηβηίΐδΐί^ί,ά δβ ν ρΓΟδΙβ" ρΐαίηοδίϊ ρίίδίονβοηό, ΙίΙβίΌυ (ϊ&Ιςο ργο
ϊη αάν. ίηηα, ίηη) Ζ88ΐάνα)'ί ηία, ηί.
Ροζη. 1. ϋδ ρίβά ιι, β, ο ρίβοηάζί ν ηζ; ρίβά Ρ δβ &8δίπιϋα)β
ν η γ & Ιο ηβ]βη Μβ ]β ρΓ&βδχβιη, ηχηΐ'ζ ηέΐίίΐ^ ΐ }&1&ο ρΓβάΙοζΙίΛ (ηβ.
ρί. ΜΓ ΠφΖίΐ).
ΪΙί» άοΐοζβηο ίβδί ροιιζβ ν ρΐαΐηοβϋ ρϊΊδΙονβδηέ α ζηαδί νβηΐίυ,
νηέ (οάρονίά&ίίο 1ς οΐάζοβ Μβ?): Μί. XXVI. 69. ΡαίΙπίδ υί» βαί
Πέτρος εξω έΉά&ητο. — Μίτ. I. 45. υί& &η& αιι^αϊπι βΐ&άίηι ν&8
εξω έν ερήμοις τόηοις ην. 8πτ. Μΐί. III 31. 32. IV. 11. XI. 4. Κ I.
10. νΠΙ. 20. ,Γ. XVIII. 16. I. Κοι\ V. 12. 13. Κοί. IV. 5. I. Τη. IV.
12. I. Τΐιη. III. 7.
*) Ροάΐβ Γθ(άέ1ιο ιΐς 1>;1ο
Ιζβ ν ΙοπΙο ρίίρ&άδ ροηι^βίβΐϊ (αΐιβ ηα ρ1&(ηθ9(
βηιέΓοτοα (α βΓονηβίϊ αη^Ι. Ιο βίνβ πιοηβχ Ιον&Γάβ...) &1β ροάΐβ
οβίβΐηίοΐι άοΐύλάά ^ε3ί Ιβρβ ν^Μ^Ααϋ ν^ηιέηοιι.
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υ* άοΐοζβηο ]»ΐ£0 ρίίβΙονΙίΕ & ί&ΐω ρπιβδχ: I. ιΙηΙςο ρίίβΙονΙεΗ
ζηαέί νβη (οάρονίά^'ίο άά οίύ,ζίη 1<αιη?):
1. 8&πιο ο δο&έ Ά) ρπ βίονβδβ ηβΒίοζβηόπι: 3. XI. 43. Ιιβζ&πι,
ηίπ υί! Λάζαρε, δενρο εξω. &) ρΗ 8ΐονβ8β ζωοοηβηόιη 8 &1: 3. XIX.
4. 8,Ιΐ(1(1Ϊ3, ίΐίί,Γ» ιι Ι Ρβίΐβ.ί.118 Ιξήλ&εν πάλιν εξω ο Πιλάτος. 8ιύ.
XVIII. 29. — 8. ϋ ί α Ιι α Ϊ8\νΪ8 ίηπ «4 άγω ύμΐν αντόν εξω. 81ονβ8θ
ζπιοοηδηο όΜίοί §3,-: 3. XIII. 30. δΐιηδ ξ&Ι&ίρ αί εν&εως εξηλ&εν.
Βιτ. XVIII. 38. <;) ρπ βίονβδβοη 8 ιιβ βάηιζβη^οη : Μί. IX. 32. Ιηρβ
υΐ ηδίάφβάυη βϊδ αυτών δή εξερχόμενων, δνν. XXVI. 75. Ιι. XV. 28.
3. ΧνίΠ. 4. 16. XIX. 5. — Κ VIII. 54. ηδάΓβίοπηάδ πΙΐΗηβ αί
εχβαλών εξω πάντας. — Κ XIV. 35. ηί ιΐδ^ναΪΓρ&ηά ϊπιηι» εξω
βάλλονσιν αντό. 8γυ. 3. VI. 37. IX. 34. 35. (υδνταυΓριιη ίιηΐΏ8. υΐ)
XII. 31. XV. 6.
2. ίβδίβ 8 ρίβάΐοζίίον^ηι ρ&άβπι: ΜΙς. XI. 19. Κ88Ϊάά]α υί Ηδ
ρίζ&ί 1)&ιιγ§ ίξεπορενετο εξω της πόλεως. 8πτ. ΜΙς. I. 25. — 1ι. IV.
29. υδΚυδυη ϊπΐΐηα πί «8 0ΗΠΓ& Ιξέβαλον αντόν εξω της πόλεως.
— XX. 15. ιι δ \ναίι,ρ&ηά&ηδ ίηα η Ι α 8 ραιηιηα \νβίηίΐ§ίΐι-<1α ίχβαλόντες
αντόν εξω τον αμπελώνας. 8ι·ν. Μΐί. XII. 8.
II. 3&\ίθ ρι-αβηχ ζη&οί Ιόζ, ζβ άέ) νννί)ί 8β ζ ηέ]Ηΐεέηο ρκΐδίοπι
νβη: Μΐ€. VII. 15. ρ&Ιπ ηΙ§Η§£ΗηάΌ υδ ιηαηη τά εχπορενόμενα
απ αντον. — 3. Χ. 9. ϊηη§β£§ϊρ )&\ι υΙ§Η§§ίρ είσελενσεται χαϊ
Ιξελενσεται. — Κ VII. 12. ιιΙβ&ιιι·&η8 \ναδ ηαιίδ ίξεχομίξετο τΦνηχώς.

υ» (αζ, πγ)
§ 201. I. 3&1ίθ ρϊίβίονίτ» ρΓοβΙά άοΐοζβηο ηβηί. νβ Ιιηββΐ δβ
ηβδίΣνία ν ΙέοΜο ρίίρ&ιΐβοη: Ο. II. ηζ-ιιρ-ρ&η- ίάά]& άνεβψ δε. —
3. XVI. 28. ηζ-υη-ίοΜ]» ίξηλ&ον. - 3. XI. 41. XVII. 1. ηζ-υη-ηοί
&υ§οη& ίπήρε τους όφ&αλμονς. — Ιι. XX. 25. υδ-ηιι-£ΪΙ)ίρ άπόδοτε. *)
II. «ΓηΙςο ρΓαββχ δίονββη^ υ 8- νβΐιηί ^β8I^ οϋΐίοβηο α ίο ν ρΐ&ΐηοδίβοη ΓοζΜΗηϋ^οη, ίβζ νδβοΐίν ζ&ΜΜε]! δβ ηπ ρανοάηίιη „νβη ζ β
ν η ϊί γη" ηϊ ρι-οδίΟΓΠ, πί ί,έΐ» ηβ]αΐ£βΊιο, η£ οοαία, &1 ζ ροέί,α (ωηοηοδί,ΐ),
»£ ζ οβνοίΐα ηέ^έηο Ιτπιΐιη ηα ρίοδβ ηβΐιο ζβ δίανα νβη νβ βΐ&ν μαγ ;
*) Τωβ8Ϊβ ράάοτί ν^βΐιγίά 86 ρίϊ υ 8 ν ΙέΛίο ρηρ&άβοΐι : Γι. XX. 3. ϋ&υρβίηβ
.Γοΐιαηιηβ ιιζιΛ Ιιϊιηίηα ν»8 ραυ αζαΐι πι&ηηαηι? το βάπτιαμα Ιωάννου 1£
ονρανον ήν η έξ ανθρώπων; 8ιύ. Μ^. XI 31. — Χ VI. 66. υζιΛ ρ&ιηιη&
πβία ίκ τούτον. — 6. III. 2. δ. υζυ ναατΒίναηι νϋοάίβ αΐιιη&α ηβηιυρ ραα '
ηζα ξϋΙι&υ3βίη&ΐ @&1αυΙ>βϊηαί3?
ίργων νόμον το πνεύμα ΙΙαμβάνιτι ή
άχοήί πίστεως · — Ιι. VI. 45. υζιΛ »11Ϊ8 ιιίβχίυΐΐβίη 1ι&ΪΓίϊη8 Γοάβίρ ηιιιηρβ
18 ίκ γαρ πιριοαινματος της καρδίας, ΧαΧΐϊ το οτόμα αντον.
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»1β νθίωϊ ζΐιυδία Ια^β" η 8 ζη&οί ]βη ύρΐηβ" ννόθΓρ&ηί άέ}β δίονβδηέηο, Ηβδ&ΐίο ΙίϋίΙο η& ροιιηβ' ζ πι ο ε η επί ρο,}πιυ άέ,}ονέηο. ΡγοΙο
ζ&ββ ρπ ιΐ8- ηαδίίγΐίί 86 ο&δίο ]βδΙδ ρΓΟδίίβάβίΕ ,μηγ (ρΗδΙονΙτ», ρίβάΙοϋονγ ρίά), ΙίΙβΓ^ω ρΜηοδΐ „ζβ νηίΐΓ» νβπ" Γάζηέ ίβδί οζηαοβηα.
§ 202. 1. ΡΓίραάγ ροάοοηό ρΓβάβδ^Ιάπιβ : ,]8ου ΙγΙο:
α) 8 αάνβιΐ). π Ι: Ιι. VIII. 54. υδάι-βΐοαηάδ αΐΐαη» υ Ι εκβαλών
εξω πάντας. 8γτ. XIV. 35. 3. IX. 34. 35. XII. 31. .1. XV. 6. — I,.
XV. 28. αΐία ϊδ ιΐ8§»β§»ηά8 υΐ \>&ά ϊη» ό πατήρ αύτού εξελ&ών
παρεκάλει αυτόν. διν. ΜΙ. XXVI. 75. 3. XVIII. 4. Μ*. IX. 32. 3.
ΧΕΧ. 5. — 8 Εάν. ίηηαρΓΟ: Μίτ. VII. 23. ίσω&εν εκπορεύεται ΐηηαρΓΟ υδ^ίΐ^*11^·
6) δ ρίβάΐοέΐίον^ιη ράάβπι: ΜΙ. XXVII. 53. υβ8»8ε»η(1αηδ
Β δ ηΐ&ίνναδηοπι ίξελ9όντες Ικ των μνημείων. 8Γν. Μΐί. I. 10. ιΐ8 ρ&ιππία
■νναϋη αχό τον νδατος. 29. υβ ρΐζ&ΐ 8γη»β08βη. V. 2. υδ δΐιϊρα
του
πλοίου, διτ. VI. 54. — V. 8. αβ ραπηηα πυιη εκ τον αν&ρώπον. δΓν.
V. 30. νπ. 15. 20. IX. 25. I. IV. 35. — ΜΚ. VII. 21. αβ ηαΐΓΐίη
πΐίΐηηβ Ιχ της καρδίας των άν&ρώπων. — Ι». IV. 22. υ β πιυηρΒ ϊβ
εχ τοϋ στόματος αυτού. δΓν. Ε. IV. 29. ΚοΙ. III. 8. — Ιι. IX. 5. Π8
ρϊζ»ΐ 1>&υΓ£ αχό της πόλεως ίκείνης. — I. Κογ. V. 10. ϋ8 ραπιηΐίΐ
ίαίΗναα Ιχ τον χόσμον. — II. Κογ. VI. 17. υβ πιίάυπι&ί ϊζβ εχ
μέσον αντών. — Μίτ. I. 26. υ 8 1(1(1] 8, υ β ϊ πι πι & εξήλ&εν εξ αντον.
8πτ. νΠ. 29. I. VIII. 2. 3. VIII. 59. υ 8 &1η εχ τον Ιερόν. Ιι. XVII.
29. υδ δαυάΒυιπίπι. ,Γ. Χ. 39. πβ παηάυπι ϊζβ ^x της χειρός αντών.
— Μΐί. XI. 12. υδδίαηάαηάαπι ΐπι υβ Ββρ&ηϋη ίξελ&όντων
αντών από Β. — II. Κογ. XI. 25. ρππι δίπρωη υβί&Γροη ^Λίβννϊά»
πβ δίπρ» τρϊς ένανάγησα. — I. II. 4. υιτ&ηη ϊ&η 3θ8βί υδ 0&1 β ϊ 1 αϊ α πδ 0&ΠΓ8 Ναζβ,Γ&ΐ Ι>. δΓν. 6. XI. 26. (υδ δίοη). — Ο. V. 4.
υδ &Π81&Ϊ πβάΓυβυρ της χάριτος εξεπέσατε. — II. Κογ. V. 8.
υδίβΐραη υδ ρ&ππηα 1βί1ί& έχδημησαι έκ τον σώματος. — I, VI.
45. ρήιρβί§δ ωαηηα υδ ρίυρβί§8,ιπιη& ηπζάα η&ΐιΐίηδ δβϊηϊδ πβο&ίΓΪά ρίυρ,
υοϋδ πΐίΐηηα υ δ υΐπίαπιπια ηπζάα η&ΪΓΐίηβ δβίηίβ
ΠδΰαΪΓΪα Π0Ϊ1 ο άγαμος άνθρωπος έχ τοϋ αγαθού &ηθανροϋ της
καρδίας αντον προφε'ρει τό αγαθόν χαϊ ο πονηρός άνθρωπος ίχ τον
πονηρού δηοαυρον της καρδίας αντον προφέρει τό πονηρόν. — 3.
XVIII. 15. ηί 1>ί4]'& βΐ υδπΐιηαΐβ ίηδ υβ ραηιιηα ίαίιΊΐ'&υ ούχ
έρωτώ ίνα αρ^ς αντονς εκ τον κόσμον. δι-ν. I. Κογ. V. 13. υ δ ϊζ\νΪ8
8 ΠΙ) απι
ύμών αντών. ΚοΙ. II. 14. π 8 πα ί ά α ιηαί εχ τον μέσον.
— Ιι. XVII. 16. υδίαυββΐ ρυ^ υβ \ν&υΓΐίπι εκριζώ&ητι. δΓν. Ο. I.
4. υδ ραιηιηα αηά\ναίΐ'ρίπ αϊ ν» υΜΙίπ ε'κ τον ένεστώτος αΙώνος
πονηρού. — Ι<. VI. 42. υ 8 νν » ϊ γ ρ ί»υι·ρΪ8 ραιηωα αηζα υ δ & υ § ϊ η
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ρβίηαιιιιιια εχβαλε πρώτον τήν άοχόν εχ τον όφ&αλμού σου. 8ΐ"ν. ΜΙί.
VII. 26. α 8 (Ι&αηΙΐ' ίζοδ ίχ της 9υγατρός αυτής. «Γ. XII. 42. 118
β^α&ο^βίη. — ΜΙί. V. 10. β&ρ ίηα, βΐ ηί υ ε ά ν β Μ ίιη τι β 1 & η ά α
παρεχάλει αυτόν ίνα μη αυτούς αποστείλω εξω της χώρας. — II. Τίιη.
11. 26. ιΐδδΙί&Γΐαίηάίΐιι ιιβ υηηαΐρίηδ νηι§§οη άνανήψωσιν ίχ
της τοΰ διαβόλου παγίδος.
ο) 8 ρϊβάΐοζίων^πι ρέάβιη ΐ β ρΗδΙονΙτοα : ΜΙί. I. 25. υδ§8£§
αί ιιβ ραιηιη& εξελΟ-ε εξ αύτοϋ. — ΜΙί. XI. 19. αβίά^Ε ηί α 8
ρίζα! βαιΐΓ§ εξεπορεύετο εξω της πόλεως. — ΜΙί. XII. 8. υβ^αιίΓρυη ίηιιηα ηί π β ραηιηια. ^βίηα^αηία ίξέβαλον εξω τοΰ άμπελώνος.
8πτ. Ιι. XX. 15. — 1τ. IV. 29. υβΐίηδυη ίηιπΐ8, αί αβ 1)&αΓ§ ί£ίβαλον αυτόν εξω της πόλεως.
§ 203. 2. Ρ0Ι13Φ ηζβ νηίΐν» νβη" ζοβία ραίπτρ, »1β ροαζβ ρΓ&ββχβιη ιΐ8 ηαζη&έβη ^δΐ ν ίέοΜο άοΐ^ΐαάββίι : Μί. VIII. 32. ίρ βίδ υδ%&£ξ&ηά&ηΒ §8.1ϊραη ίη η&ίΓάα β^βίηβ οί δε ϊξελ&όντες άπήλ&ον είς
τήν άγέλην των χοίρων. 8ιύ. IX. 31. XXVI. 71. ΜΙί. I. 45. V. 13. VI.
12. 24. XV. 8. Ιλ. I. 22. IV. 22. IX. 5. 6. — Μί. VIII. 34. αΐΐα 80
&Εΐιι·β8 υ 8ΐ 4 8. πάσα η πόλις ίξήλδεν. 8ΐ'ν. ΜΙί. I. 35. II. 12. III.
21. νΠΙ. 27. IX. 26. XI. 11. Κ V. 27. Ο. II. 2. — .Γ. XI. 44. α γ
ι- α η η 8» άα«ρ& εξήλ&εν ό τε»νηχώς. 8ιύ. XII. 13. 20. — ΜΙί. XIII.
28. ραη ιΐδΚβίη&ηά Ι&ιώοβ οταν εχψντι τά φύλλα. — ΜΙί. XV. 37.
39. χιζοη εξέπνεναεν. — I. Τίιη. VI. 7. ηί ντ&ίηΐ &η1ϊ 1)ΓαΙιί,βάϋΐη ίη
ραηιηια ίαίι·1υαιι; Μ δηη]αί ραΐβί ηί υβοαίταη Ινα πιβ^ηπι ούδεν γάρ
είσηνέγχαμεν είς τον χόσμον, δήλον δτι ούδ& εξενεγχεΐν τι δυνάμε&α.
— 6. XI. 19. ιιββπιΐίηοάβίΐιιη αδίοβ εξεχλάσΰησαν οι κλάδοι.
8Γν. XI. 17. 20. — ΜΙ. IX. 17. \νβίη υβςηίηίρ ο οίνος έχχεΐται·
8πτ. ΜΙί. II. 22. I,. V. 37. — Μ*. IX. 34. ηδάι·βΐΙ)ίρ ηηηαΐροηδ εχβάλλει τά δαιμόνια. 8Γν. IX. 25. 33. ΜΙί. VI. 13. IX. 18. 28. 38. Κ
IX. 43. 49. 40. — ΜΙί. II. 4. ιΐδξΓ&ϋαηάαηδ (ηπΛ) εξορνξαντες
(τήν ατεγην). 8τν. ΜΙς. XII. 1. Ο. IV. 15. — Μί. XXVII. 60. (ηΐαίνν)
ραίβί πδηιιίοιία αηα βίαίηα μνημεΐον δ ελατόμησεν εν τ% πέτρα. —
Κ XX. 17. δίαίηβ ραπιπιβί ηβΐίηδίιη ίίωι^αηδ λί&ον ον άπεδοχίμασαν
6ί οίχοδομονντες. — 6. IV. 17. ηβίβΐαη ίζ\νίδ \νί1βίηα εχχλεΐσαι ημάς
δελουσιν. — Μί. VII. 19. &11 βα^πιβ ηί Ιαα)αη(1αηθ αίσαη §ο<1 ηβιηαίΐαίΐα πάν δενδρον μή ποιούν χαρπόν χαλόν ,εχχόπτεται. 8ΐΎ. Ιι.
III. 9. 6. XI. 22. 24. II. Κογ. XI. 12. Ο. V. 12. — ΜΙ. XXVII. 9.
η δη β πια η (ν^Γ&Ιί) ρπηδ ϋ^πηδ δί1ηΙ)Γθίηαίζθ ελαβον τά τριάκοντα
άργύρια. 8Γν. ΜΙί. IV. 15. I. VI. 4. I. XVII. 34. (35.) ΜΙί. VI. 29.
ΜΙί. XV. 46. ΜΙ. VIII. 17. Π. Κογ. XI. 20. ΜΙί. VIII. 8. ΜΙί. VIII. 19. 20. 3.
XV. 2. — ΜΙί. I. 45. άυ§αηη η β α. ί ρ» η ηρξατο κηρύσσων. — I. IX. 10.
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ιΐ88ρί11οάβ(1αη ίπιΐϋβ, διηγήβαντο αύτω. δΓν. VIII. 39. — & XI.
33. Ινβίτνα αηυδδρίΐΐοάα δϊηά. δΐ&ιιοβ ίδ ώ$ ανεξερεύνητα τά χρίματα αυτού. δΓν. II. Κογ. IX. Ιδ. — ΜΙϊ. II. 25. ηϊα αδ8ϋ§§\νυρ
βπν? (ζ Ιίηϊΐιγ!) ουδέποτε άνέγνωτε; δΓν. XII. 10. Κ VI. 3. Χ. 26.
Κοί. IV. 16. I. ΊΊι. V. 27. — Μί. V. 29. ϋδβία^ ι\λ (αιι§ο) εξελε
αντον (οφθαλμό ν). — Μΐί. XV. 20. ιΐ8Ϊ,£ΐΐΐΓΐυη ίη» ίξάγουσιν αυτόν.
δΓν. 3. Χ. 3. 4. — Μί. VII. 22. ρβίη&ιηπια η&ιηίη αηΐιιιΐροηδ αδν»ιΐΓρυηι τω οώ ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν. δΓν. VIII. 16. 31.
Μίτ. I. 34. 39.' III. 15. 22. 23. V. 40. IX. 47. XI. 15. XII. 10. I. VI.
22. 42. XIX. 45. XX. 12. α. IV. 30. — .1. XI. 11. β&88&πι βϊ α δ&ιι ϊηα (πορεύομαι) ίνα ίξυπνίβω αυτόν. — ΜΙί. XI. 15. ί»1ι ηιβδίΐ
ί&Ιι δΐίΐ&ηδ α δ \ν 8. 1 ί ΐ ά Ά (ζ ν ν νΓ&οβΙ ζθ ζ&Μ&άά) χαϊ τάς τράπεζας χαϊ
τάς χα9έδρα$ κατέστρεψε. δΓν. II. Τιω. II. 18. ΤΗ. I. 11. — Ε. IV.
14. βϊ ηϊ δ^&ίπΐίΐ ιΐδ\ν»§ϊά£ΐΐ ]α1ι υβίίαιίβϊάαϊ ίνα μηχετι ωμεν
χλυδωνιζόμενοι χαϊ περιφερόμενοι παντι άνεμοι.
§ 204. 3. Μηοΐκΐν ρϊϊ ροΐινου ηβροπιχβίβίο δβ ]ϊί »ηί ηα ίο, ζβ
ζβ νηϋτα νβη δβ ηβδί, && ΐ Ιοί,ο πιοέηο βίορον&ϋ, ηβζ ]βη ηβ, Ιο, ζβ
οά η έ 1ε α ά. ββ νζάβίοναί, 8, δϊοβ α) ίαΐί, ζθ νγοίιοάϊβΐβ ρϊβοβ
]βδί οζη&οβηο α) ρϊίδίονίίοιι : I. IX. 4. ρ α ρ γ ο 1ι υ β §αβ§αϊρ έχεϊ&εν
έξερχεσ&ε, διτ. 3. ΥΠ. 3. — Μί. V. 26. ηΐ ιΐδβα§8Ϊδ ]&ίηρΓ0 ου
μή Ηελ&τ]δ Ιχεΐ&εν. δπτ. ΜΙί. VI. 10. 11. Χ. 46. IX. 30. Μί. XI. 1.
Μ£. VII. 24. Χ. 1. (ν. ηίζβ βίτ. 208.) β) ]ίηου ρίβάΐοζίίοϋ οάΙιΛγ:
&ί: ΜΙί. XVI. 8. α δ §&§8£ΐηάθίηδ &ϊ ραπιωα 1ι1»ί\ν» §&ρ1&υ1ιιιιι εξελδοϋααι (ταχύ) εφυγον από τού μνημείου. δι·ν. Ιι. VIII. 29. VIII. 33.
46. νίΠ. 35. 38. IV. 41. VI. 19. ΓΗϊρ IV. 15. — I. IV. 35. υιτ&ηη
&ϊ ιπιπι». έξήλΰεν άπ' αύτοϋ. — ΜΙί. XVI. 9. αί ρίζαϊβϊ ϋβννατρ
βϊοιιη ιιηΐΐπίροηδ άφ' η$ εχβεβλήχει επτά δαιμόνια. — Ιι. VIII. 12.
ϋδηΐιηίρ ραί» ντ&ιΐΓά 8,ί ΙιαίιΊία ΐζβ αίρει τον λόγον από της χαρδίας
αυτών. — II. ΤΙι. III. 2. βϊ υ 8 1ατιβ]αϊη(1αυ αί 8&δΙο,)ίΐη8,ϊιη ίνα ρυσ&ώμεν από των άτοπων. — ίταω; (νχοΐιοάϊδίβ ο&γίίβ,Ιιιβ οβοβηί; ροηβίί
„ζβ νηϊίΓα νβη" Ιόπιβί ύρίαέ ροίαοΜο): Ιι. II. 1. ιίΓΓίΐηη §α§Γβίί8
ίταπι 1ς&Ϊ8»Γ£1 εξηλ&ε δόγμα παρά χαίσαρος. δΓν.
VIII. 42. 3.
XV. 26. XVI. 27. 30. XVII. 8. — 3. XVI. 28. ακαΜά^'α (ταω
αΐίίη εξήλ&ον παρά τού πατρός. — ί&ΪΓΓ»: Ι. V. 8. υ8§α§§ ίαϊπ'α
πιϊδ εξελδε αα' εμού.
1)) ν/οΐιοάϊδίβ αηϊ ηβηί οζηαοβηο & ζβγΐ νέΐέίιη άίίβω ]βη ηάζοί'
οάΐαΐίγ: Μί. XI. 8. 9. Ιυβ ιιβϊάά^βάιιρ δαϊΐυαη τί ίξήλ9ετε &εάααα9αι; δΓν. I. VII. 25. 26. — Μ1{. VI. 11. ιΐ8ΐΐΓίβ,)ίΐίρ πναΐά» εχτινάξατε τον χοϋν. — ^. VII. 33. ιίΓΓ&ηη ^ο^1»ηηβ8 ίλήλυ&ε Ί. δΓν. VII.
34. ΜΙί. νίΠ. 11. XIV. 16. .ί. VI. 15. I. VIII. 35. — ΜΙε. I. 43.
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δΐιηδ η 8 8 &η <1 ϊ ά 8, ίηα εύ&εως εξέβαλε αυτόν. — Κ. XIII. 12. α 8 ν &ί Γραηι ηυ \ναιΐΓ8ί\?ίΐπι ήςμζίδ άπο9ώμε9α ου ν τά εργα τον ακάτους.
— Μί. XXVII. 7. ιΐδοαιιηίβάιιη ραηα αία· <1ιι υ δ ίί Πια η αηα βαδίϊιη
ήγόραααν τον άγρόν εις ταφήν τοις ξενοις (νγηόβίϊ & ροηϊΙ)ϊίί). δΓν.
Ιι. IX. 59. 60. δΐι. Π. α. — Ι. Χ. 2. Ιήά,μρ ηυ ίτ&μ]&η »8&η8,Ϊ8 βΐ ιι 88&ί]αΐ νί£ΐηΓδίίν)ίΐηδ δεή&ητε ουν του κυρίου του ΰεριαμοΰ, όπως
ίχβάλλτι ίργάτας. ΥβΙναϊ ζαιίιηανά ρΓΟδία οεΐΐαΐΐβ, ίβδί ρίί δίονβδβ υβ\ν&ηο^αη, οάνΓ&ίϊίΐ (δβ) οά Ιεοΐιο ριγέ: ΜΙ. V. 42. ραπιω» ^αηάϊη
&ί ριΐδ 1βΠυ8ΐι δΐδ ηί υδ\ναη<1ϊ αΐ δ τον &έλοντα από σοΰ δανείααοδαι
μή άποατραφης. 8ιύ. I. Τΐηι. I. 6. δΐιπι&ΐ αίαΪΓζΐιΙ&ϊ ιΐδ\ν»η(ϋάβάαη
άιι Ι3,ιΐ83,ν?α«ι·άβίη άατοχήααντες ίξετράπηααν είς ματαιολογίαν. —
δΐί. I. &. &11&Ϊ αβν&ηάίάθάαη (οιηηβδ άβοΐϊη&νβπιηί.)
ΝβωβΊιέ ζ&]ίια&\$ ϊβδί ηαζοι* ρϊί βίονβδβοη ηβΐυΐιαη ίΐ ιΐδΐυΐίηαη, ίβη2 δρο]σ)β ρΐαίηοβί „ζβ νηϊΙτ& νβη" δ οάΐιιΐωυ ϊαΐϊο η&δβ οΛβηιΐίηοηίί; οάηννίϊα εβ ζ^ϊβΙθ* ζάιηβΐί, ζάνοΓΛ, ρ&ΐε ϊ άνόϊβ & Ιίιη
νηίΐιο ρΓΟδΙοηι ΙαΙϊΟΓίίβ, ννηάδΐ δβ νβη η» οοΐ: Ί* II. 23. ηδΐυΐί&ηάδ
ςϊρα διανοΐγον μψραν. — IV. 17. ιΐδΙηΙίΕηάδ ροδ 1)θ1ίθ8 άναπτύξας
το βιβλίον. — <Γ. IX. 14. ηδίαυίϊ ΐηιαι& αα§οη£ΐ άνεωξεν αυτού τούς
οφθαλμούς. δΓν. IX. 17. 21. 26. 30. 32. Χ. 3. 21. XI. 37. Κοί. IV.
3. Π. Κογ. Π. 12. Ν. VII. 3. — Μί. XXVII. 52. Μ&ην&δηοδ υδΐιιίτηοάβάιιη τά μνημεία άνεώχ&ηοαν. — Μί. IX. 30. ίαπ α δ 1 υ Ιί η οά β άιι η ΐιη ΐΗΐ^οηα χαϊ άνεώχ9ηοαν αυτών οί οφθαλμοί, (δΐ'ν. ΜΙί. I.
10. §&8&Ιυ ιΐδΐυΐίηαηδ ηίππηαηδ είδε σχιξομενους τού$ ουρανούς.) δΓν.
ΜΙί. VII. 34. 35. Κ 1. 64. ΠΙ. 21. ,1. IX. 10. I. Κογ. XVI. 9. II. Κογ. VI.
11. δωοί^ηι Ιι·ορβπι (&ο ρανοάηί „ζβ νηίίΓβ, νβη" ίβδίό ΗΓοΐίέ,μ ραίτηο!)
βίαυ'ί ραίε ί&Ιίέ ΜΙί. XIV. 47. υβΐιιΐί&ηίΐδ Ιιαϊπι απααάμενος την μάχαιραν. δΓν. 3. XVIII. 10.
§ 205. ο) ηβηί-Η οζη&όβηο ν^οηοάϊδίδ, ^δί ζ& ίο οζη&έβη ο ί 1 ροηγ&ιι: ΜΙί. I. 5- υ 8 ίάφβάιιη άα ίηιηια εξεπορεύοντο προς αυτόν. —
διτ. ΜΙί. XIV. 48. — Μί. IV. 3. υ γ α η η βα βαί&ηάδ άιι δαϊαη εξήλθεν
ό απείρων του απείραι. δΓν. Ιι. VIII. 5. — Ιι. I. 9. ηΐ&υίβ ΐιηπια α Γι&ηη άα β&1]8,η (έλαχε του δυμιάααι.) — I. VIII. 27. πδ§&§8&η(Ιίη ρ&η ίπιηΐίΐ &η& β,ΪΓρα ίξελ&όντι δε αύτω έπϊ την γην. δΓν.
Μί. XI. 7. I. Χ. 10. IV. 42. 3. VI. 3. — ΜΙί. XIV. 46. υβΐ&βίά β ά υ η η&ηάυηδ α η α ϊ η α ίπεβαλον επ' αυτόν τάς χείρας. δΓν. Ι.
IX. 62. XX. 19. «I. VII. 14. (δΐί. VIII. &.) 30. 44. I. XV. 5. — Μί.
V. 45. δυηηοη δβϊα& αιτ&ηηβίρ &ηα ιιΜαηβ ί»η §οάαηδ τον ήλιον
αύτοϋ ανατείλει ίπϊ πονηρούς χάϊ άγα&ούς. — Ι. VII. 24. 1υ& υ β»
ϊά(ΐ3β(1αρ ΐη αιιρϊά» δαϊΐυαη τί ίξεληλύ&ατε είς την ίρημον δεάααα&αι; δΓν. ΜΙί. I. 12. Χ. 17. (ΐη \νί§ ί2? όδόν). Ι. XIV. 21. (ίη
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§αίν?οη8 είς τάς πλατείας) Μίτ. VII. 19. (ϊη ιιπϋηδίΐ είς τον άφεδρώνα.)
— Μίτ. Χ. 33. υ3§α££απ] ϊη ^ίπΐδ£ΐυ1)τη& άναβαίνομεν είς Ί. 8γυ.
I* Π. 42. XVIII. 31. XIX. 28. Ο. II. 1. - I,. XVIII. 10. Μ»ηβ ίνναϊ
υδίάάϊβάηηίη αΐη Μ^αη άν&ρωποι δύο άνεβηααν είς τό Ιερόν
προσενξασ&αι. — ^. VI. υββίίβηη ϊη 8ΐπρ εμβάντες είς τό πλοΐον.
— XVII. 6. υ 8 8 »1 βί ρυ& ϊη πΐίΐΓθίη φυτεύ&ητι ίν τ# θαλασσή.
— ΜΙ. VIII. 12. ραί 8ΐιιν)ϋ8 ηβντ&ΪΓρ&ηάα ίη Γϊςίδ οΐ υιοί εκβληδήσονται είς τό σκότος. — ΜΙ. IX. 38. (ΙιΌρίοΙίν :) βϊ υββΗ,ηάίίΐί
\ν&ΜΓδί,\ν)£ΐιΐδ ίη αδαή 8βίη3. οπως εχβάλυ εργάτας είς τον ΰερισμόν
αντον. — «I. XVIII. 1. ^808 υδίάα^α αίατ ι-ίηηοη ρο Καίάϊοη
ό Ίηαοΰς εξηλ&ε πέραν τον χειμάρρου των Κέδρων. — ΜΙ. VIII.
34. ββάιιη βί Ηδΐίρί Μη (Ια Γ ηΐ£ΐι·ΐ£08 ίζβ παρεκάλεσαν οπως μεταβώ
από των όρίων αυτών. 5ιύ. Μΐί. V. 21. VIII. 13. (ηϊηά&Γ ιηαΓθϊη ί«
τό πέραν.) — Μίτ. VIII. 23. ιι 8 1 α ιι η ϊη» υ ί α η α \ν β ί η δ ί δ εξήγαγεν
αυτόν εξω της κώμης. — ^η ρίίβίονθέη^ηΐ ιιιχβηίαι υιΐάη οΐΐ : I. XIV.
10. ιΐ8§αβ§ ηααηίδ προσανάβη&ι άνώτερον. — ΡΐΌδί^ιη ραάβπι:
ΜΚ. IV. 35. αδίβίραιη ]3.ίηί8 βίαάίδ διέλ&ωμεν είς τό πέραν.
§ 206. 4. Ζ ροηέΐί ροηγοα ζβ νηίί,Γ» νβη, κραάίί-ΐί ηΐανηί ν&ηα η»
Ιιοηβο ίβηο, δηαιίηο νγνίηηΐ 8β ηαζοι* ο ροηνοπ άο § 1 ί 1ί γ. Ρϊβοηοάβιη
ίδοα ν&ζογ, νβ ΙίΙβΓγοη έίίβηί ηαΐωηοί ροηγ&α οζη&οβηο ρϊβάΐοζίωιι »ηά
(ίη) :
I. 28. ιι 8 ί ά ά] & πιβπρίΐ ίδ »η ά βΐΐ&ηδ οΐβίΐ&ηάδ εξήλ&ε ή ακοή
αυτού είς δλην την περίχωρον. 8πγ. ΜΙ. IX. 26. IV. 37. I. VII. 17.
— Ι. IV. 14. ιηβηρα υ γ α η η αηά &11 £ίΐνί φήμη εξήλ&ε κα&' δ'λης
της περιχώρου. — I. XIV. 23. ιΐδβ&^β ααά «ίβίΐηδ,ϊ&η ί»ροδ εξελ&ε
είς τάς οδούς καϊ φραγμούς. — ΜΙ. IX. 31. ιΐδίηβΐ'ίάβάαη ϊη»
ίη &11&Ϊ ΛίΓραϊ διεφήμισαν αυτόν εν δλγ τή γ-ή. Ρ&Ιί ηζίν&ΐο δβ δίοτβδ β α 8 δάτοίβη^εη ο δΐϊβηί δβ άβ]β ί υβζ ρϊβάΊοζΙίονθηο υιχβηί
ηιίδία, Ιίάβ 8β δίΗΙ: ΜΚ. I. 45. άιι§αηη ιΐδ(μραη ραΐα τνααι·(1 ήρξατο
διαφήμιζειν τον λόγον. — Ιι. V. 5. ηδηιβΓηοάα ρ&ία ναιιΐ'ά ιηαίδ
διήρχετο μάλλον ο' λόγος. — II. Κογ. VI. 13. ηιτιιπιηαίρ ]αη ]ϋ8
πλατΰνθητε καϊ νμεΐς. — II. Κογ. VI. 11. ηαίιΐο ιιηδ&Γ υδτιιπιηοιία
ή καρδία ημών πεπλάτυνται. — VIII. 2. ηι»ηίΐ§<1ιιρ8 ίαίιβάίΐίδ ίζβ ίαη
Ρ&1& άίυρο υηΐβάί ίζβ ηβιη&η&£ηοά& άυ £&06ΐη αϊηί&ΐρβίηβ ίζβ ή
περιβαεία της χαράς αυτών καϊ ή κατά βά&ονς πτώχεια αύτών επερίαδενσεν είς τον πλοντον της άπλότητος αύτών. — II. Κογ. I. 1. ίη αηδί&ί
βΐιρδ υδπίθίαπι ίη ραιηιηα ΜΓΐυ»υ εν χάριτι &εον άνεστράφημεν
εν τώ κόαμω. 8γυ. Ε. II. 3. Ρίΐίρ. I. 27. I. Τίω. III. 15. II. Τίω. II.
18. — ή. Χ. 21. αΐΐ&ηα ά&ξ ηβοΐ'&ίάίίΐα η&ηάυηβ ηιβίηοβ δλην τήν
ήμέραν εξεπετασα τάς χεΐράς μου. — ΜΙτ. XII. 1. \ν'βίη»§ΕΓά ηδδ&Ιίάα
πίΛηη» αμπελώνα εφύτευαεν άνθρωπος. 8γ¥. I. XX. 9.
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§ 207. 5. V όβίηγοη ρϊίραΛθοΙι α 8- Ββ 8ΐονβ8βπι ζη&δΐ, ζβ άβ] βίονββίΐ νγνί]! 8βζ άοΐα νζηΔτυ. ΚίβΓαΙί ίαί,ο ρΐ&ίηοβί 8β νγνϊηυΐ», νίάέίί
ζ νβζβο, μΐίο Μΐί. VI. 1. υβδίορ ^ΐηρΓΟ έξήί&εν εκεΐ&εν. — Μί.
XI. 1. Τββυδ υβηοί βϊΐί ϊ&ίηρΓΟ Ίηαονς μετέβη εχεΐ9εν. δωβΓ ηζβ
νηίίΐ'β, νβηα ΐββί ρ&ίτηγ, »1β νγοηοάϊδίβ ]βδί οοά" ηα ρίοδβ, ν οβνοάυ
Ιίί οΙιυ, ζ ηβηοζ ροηγο νβη δίονβββπι ηυίηέ ηβββ 8β ηβ^Γνβ νζηΔτυ.
— νβ τδβηί υββί&ηάιιη τι δ άαυραϊιη (ΙίίθΓθζίο υιτβηί »ηϊ ηβωυβί
\)$1ΐ ν^βίονηβ ϊβόβηο) πιίηιο ίο ραίπιο ]β8ί ίβζ νγοηάζβηί ζ νβίέίηο
ροέίυ νβη. Ρ&Ις ονέβω υζίν&ΐο 8β δίονββ δ α δ- Βάπιζβη^οη ο ροηγου νζηόι α
νΔϋβο: 1λ. IV. 16. α 8 8 Ιο ρ δί§§\νίΐη οοΐωβ άνέϋτη άναγνώναι. δΐ'ν. Μί.
IX. 9. Μΐί. I. 35. Π. 14. III. 26. IX. 27. XIV. 57. 60 XVI. 9. Ε. I.
39. IV. 29. 39. V. 25. 28. VIII. 55. IX. 8. 19. Χ. 25. XV. 18. 20.
ΧνΠ. 19. «I. XI. 31. I. Τη. IV. 14. — Μΐι. IX. 9. Μρβ βηηηβ ω&ηβ
υβ άαυραΐιη υδβίορί 8ταν ό υΙός του άν&ρώπου Ιχ νεκρών αναατη}.
8Γν. Χ. 34. IX. 10. 31. VIII. 31. XII. 25. 23. Κ XVIII. 33. 3. XI.
23. 24. Κ. XV. 12. I. Κογ. XV. 52. I. Τη. ΠΙ. 16. — I* IV. 38.
ιΐδδίβ,ηά&ηάδ «8 ρΐζ&ϊ βγη&βΟ^ίΐϊ άναοτάς εχ της συναγωγής. — Ιι.
V. 19. υ88ίθί§&η (1πη8 αηα ηπ)ί άναβάντες ίπ\ τό δώμα. —
IX. 2. η 8 (α η η ΐηδ ε η 8. ίαΐΓ^αυΐ αναφέρει αυτούς είς όρος. δΐΎ.
Κ IV. 5. 6. Χ. 7. XIX. 4. — Μ*. ΙΠ. 13. υββί&ίβ ΐη ί&ίίβηηί
χαϊ αναβαίνει είς τό δρο$. §τν. 3. VII. 14. (ϊη 8,1η είς τό ιερόν). Κ.
Χ. 6. (ϊη ηίηιίη «2$ τόν ονρανόν). Ε. IV. 8. (ϊη ηαυηίρα «1$ νψος).
IV. 10. (υ&Γ »11ωΐ8 Μωίη&ηβ) δΓν. IV. 9. 3. VI. 62. — I. IX. 28.
υδβίάά^α ίη ίαΐ)·§υηί άνέβη είς τό όρος. 8γ?. Ιι. VI. 12. — Κ VII.
15. υββαί δα η&υδ άνεκάΟ-ιαεν ό νεκρός. — Μΐί. IV. δ. βυηβ υη'αηη
(ίΓ»ί\ν) εν&έως ϊξανετειλε. δι·ν. IV. 8. 32. — Μ1ς. IV. 6. αί δυηηΐη ρ&η
υι-ηηηαηάΊη ήλιου δε άνατείλαντος. 8ιύ. XVI. 2. Νβη. VII. 3.
Ροζη. V οοου ρίίραάβοη ρίϊ υιτϊηηαυ Ιζβ ροπιγδίβίΐ ίβζ ηα ροηνί) ζβ νηίίι-α (ζβ ζβπιβ, ζ ηΐιιοίη) νβη. — Μ&. VII. 34. υβδΛΪΐυ&ηάδ
άα ηϊηιϊηα άναβλέψας είς τόν ονρανόν. 8Γν. ΜΙτ. VIII. 24. 25.
νβίπιΐ ζηυβί». ηαβΐ£γί& ββ βίονββο υιτβίδαη, ηβΐίάγ ζαδβ ^δίβ
ραΐΐ'ηβ ζηαόίο ροηγβ ζβ νηίίΓ» (ζ ροέίυ), ,μηάΎ
ο ροηγ&υ νζηύια :
3. VII. 52. ρΓ&ιιίβιηδ υ β 6 αϊ βΠ α ία ηϊ ιίΓΓβϊδϊρ προφήτης εχ της
Γαλ. ούχ εγήγερται. 8πτ. Μί. XI. 11. ΜΙς. XIII. 22. Κ VII. 16. —
ΜΙ. XXVII. 64. υ γ γ α ί 8 υβ ά α υ ρ α ί ηι ήγερ9·η από τών νεκρών, διν.
XI. 5. XXVII. 64. Μΐί. VI. 14. 16. XII. 26. XVI. 6. Κ VII. 22. ΓΧ.
7. 22. XX. 37. II. Κογ. V. 15. I. Κογ. XV. 4. 12. 13. 14. 16. 17. 20.
29. 32. 35. Κοί. Π. 12. III. 1. II. Τίιη. II. 8. — Κ. VII. Κ. ΧΙΠ. 11.
ηΐβΐ ίδί υηβ υβ δίβρα υιτβίβαη ώρα ήμάς ήδη εξ ύπνου έγερ&ήναι.
διν. ΜΙτ. IV. 27. 39. Ε. VIII. 24. — Μί. VIII. 26 υΓΓβίβαηάβ
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8»8θ1ι ννϊηάιίτη έγερ9εϊς επιτίμησε τοϊς άνεμοις. 8ΐΎ. VIII. Ιδ. IX. 5.
6. 7. 19. Μΐί. Π. 9. 11. 12. ΠΙ 3. V. 41. 42. Χ. 49. XIV. 42. Κ V.
23. VII. 14. VIII. 54. 3. XI. 29. XIV. 32. Ι* VI. 8.
Ρι·4νό ΙηΙι Ιί&ό ίαοΐΐί,ίνηό υιτα,ΪΒΪίΐη: .Γ. XII. 1. 9. ρ»ηβί ιιιτ&ϊ8ί(ΐ£ΐ ιιβ άα α α ί ιη §ν ήγειρεν έχ νεκρών. 8ιύ. XII. 17. V. 21. (81ί.
V. β.) VI. 40. 44. 54. 6. Χ. 9. I. Κογ. XV. 16. Π. Κογ. I. 9. IV. 14.
0. I. 1. Ε. II. 6. I. 20. Κοί. II. 12. - ΜΚ. I. 31. υ ιτΛίδί ά» ρο
ήγειρεν αυτήν (ζ Ιοζβ). — ΜΙ. VIII. 25. βίρο^οβ Ϊ8 απΆΪβίάθάαη
ίηα (Ζθ βρ&ηί) οϊ μα&ηταΐ αυτού ήγειραν αυτόν, 8γύ. ΜΙ{. IV. 38. Ιι.
VIII. 24. — <Γ. VI. 18. ΗΐαΓβΐ ηΓΓ&ίβΐά» \ναβ θάλασσα διηγείρετο.
— ΤΓορίοΙίν: 1>. XX. 28. θϊ ιι γ γ αϊ δ,) αϊ ίτ&ΐ\ν βΓορι· δβϊηαηΐΗΐίΐ ίνα
έξαναστήα^ σπέρμα τω άδελφώ αύτοϋ. 8γυ. Ι. III. 8. Ε. IX. 17. —
Γίΐίρ. I. 17. ιηαη&ηάαηβ βϋ£ αςίοηβ ιι γ γ α ΐ 8] α η ϋαη)οηι ιηβϊηαϊυι
οΐόμενοι δλϊψιν έπιφέρειν τοΐς δεσμοΐς μου. — Ιι. I. 69. υ Γ ι* αϊ 8 ϊ (Ια
η&υπι η&δβϊηίΐίδ ήγειρε χέρας σωτηρίας. — Μί. XXVII. 5. βίΐΐβΐρίΐηάδ
υβΐι αΐΐιαίι δϋί άπελ&ών αχήγξατο. — Μΐί. XV. 13. 14. ιι 3 Ιι γ α πι θ ϊ
ία» σταύρωσαν αυτόν. δητ. ΜΙ. XXVI. 2. XXVII. 44. ΜΙε. XV. 15.
20. 24. 25. 27. 32. XVI. 6. ,Γ. XIX. 6. 10. I. Κογ. I. 13. 23. II.
Κογ. XIII. 4. Ο. II. 20. III. 1. V. 24. VI. 14.
Ροζη. υ δ 1ι α η α η ί αΒΠΓ&ιη]&η βηίΐ<1 Ιζθ νγίοζίΐί ίβη ^Κο νγέβΓρ&ηί άβ]β » ζπιοοηδηί ρο]πια ηββαΐϊνηόηο (ν. ηίζβ 10. ο.)
Μϊ. Π. 12. ιιβηβ,^αηάδ οαάϊ ιΐδίάά^α άρας τον χράββατον
έξήλ&εν. διτ. Μί. XI. 1. Μΐί. XI. 23. Ι. V. 24. 25. VI. 20. IX. 17.
XVI. 23. XVII. 13. XVIII. 13. 3. VI. 5. XI. 41. XIII. 18. XVII. 1.
II. Κογ. Χ. 5. Κοί. II. 18. I. Τϊπι. II. 8. — Κ I. 52. υ δ η α υ η ΐάίΐ
§αηηαϊ\νίάαη8 ϋψωσε ταπεινούς. 8γυ. Μί. XI. 23. Κ Χ. 15. .1. VIII.
28. XII. 34. — Ιι. XIV. 11. βαβϊ ηη»ΐ\νβίρ 8Ϊ1ς δϋο&η, υδηαυηί&άα ο
ταπεινών εαυτόν ύψω&ήσεται. 8Γν. XVIII. 14. ,Γ. XII. 32. II. Κογ. XI.
7. — II. Τη. I. 12. θΐ ιΐδΐιαιιηηαί ηαιηο οπως ίνδοξασ^ϋ τό όνομα.
8γυ. Π. Τη. I. 10. — Ιι. XIX. 35. ιιβλν&ΪΓρίΐηά&ηδ \ν»8ΐ]0δ 8βϊηο8
αηα ραη» Γυΐαη ιΐδδαΙίάθάιιη ^811 ίπιρρίψαντες εαυτών τά Ιμάτια
ίπϊ τον πώλον Ιπεβίβασαν τον Ίησονν. — ΜΙτ. XII. 19. βί ΙίΓοραΓ
ιΐδδα^ΛΪ Ο&πία ΟΓΟρΓ δβϊηβ,ωιηα ίνα ό αδελφός ίξαναστήσ-η σπέρμα
τω άδελφώ αύτοϋ.*) — Ζ^ίηΐ&νά 1)Γ&θΙιν1ο§ΐθ ϊβδί: Κοί. 17. αΐΐα ϊη
ίιαιηα ιιβδ&Ιΐάίΐ δίηά τα πάντα ίν αύτώ συνε'στηχε (ό. ΙβχΙ : ίίιη
8ΐο,)ί Ι. ϊ· Ιβάν νζηαπι ΙγοΙ.)
§ 208. 6. υ 8- ρίΐ 8ΐονβ8θ ζη&οί, ζθ ά<^ ]βηο νννί,ίί ββ δβι·ρ8,]θ ζ η 6ζ&δοβγ 1&1ηι (ρΓοβΙϊβάΙίγ) : ,1. XIX. 2. ραΐ β&άτ&ηηΐθϊδ ιΐ8\νιιη*) Ροάΐβ ίβοΐιέΐιο Ιβχίιι α άΐβ ύτωβ ν^ββ ρί ατβάβηέ [αιτ&ϊβ^η ίπιί\ν] ηιιΐηο
αΒβι^λη 1)»γπ» 8βιη ρηίαάϊΐί.
14
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άιιη \νίρ]α Π8 ρ&ΗΓηιιπι οΐβτρατιώται (πλεξαντες) ατεφανον εξ ακαν
θών, δνν. ΜΙς. XV. 17. — 81ί. II. ά. αϊ πι&ηη ππδ8α1βίΐ£8.ίπι νίβΐίπι υ 8
8 α ί ί (I α ιη ηι α . . . ιι 8 β αϊ ν'αΐ αί ] & & 1 β ϊ 1ί 3, (ηοπιίηθ β αΜνβΓβίδ ηαίαπβ
ΓίΛποαίο . . . βχ αηίηιο βΐ οοιροΓβ). — ΜΙ. XXVII. 7. υδο&υηΐβάιιη
118 ρ α ί ιη (δΐίαϋαηι) ρ&η& 8&Γ ι]γόρασαν ίξ αντών τον άγρόν. ΡΗάανβΐί ηυ8 ραίηι [δΐίαΐίαπι]" ηβοιιιγίηβ βνέάοί, ίβ ύ&ίίο & ηβ]ίη&ΐΣ ]β8ΐ
ροηΐίζβΐί ΐ ηα. ρίίραάγ, Μβ ιΐδου^αη δΙο]! ο 8θ1)β: ΜΙί. XV. 46.
ιΐδίηι^αηίΐδ Ιβΐη άγοράσας σινδόνα. δΓν. XVI. 1. Κ XIV. 19.
I. Κογ. VII. 23. Ο. IV. 5. Κοί. IV. 5. Ί&ϊ Ιβζ ρΗ ιΐ8§ίΙ)αη, ]&ΐ£
δνΜέί: Ιι. VII. 42. ηί ηαβαηάαηδ Ιυαρπ) υδ^βοβίηα/ΜΖ Εχόντων αντών
άποδοΰναι (ηθηια)ίοθ ζ οβίιο νγάαΐί). Ραΐί δβ ονδβπι ρΐαί,ηοδί ΙαΙο
δβδίαβίΐα α ιι 8 ]βδί ροιιζβ ζπιοοηδηίιη δίονβδα (νβ δπιγδία ηέΜγ 1α1ί6
νζάίβιιιηόιη) : ΜΙ. VI. (4. 6.) αίία ρβίηβ αδ^ίοΐρ ραδ ϊη οαίι·ηΙβίη
ο πατήρ αου αποδώσει βοι εν τω φανερώ. 8ιύ. V. 32. 26. Μ1{. XII.
17. Κ IV. 20. XVI. 2. XX. 25. Κ. ΧΠ. Ί. XIII. 7. XIV. 12. II. Κογ.
XI. 2. I. Τϊιη. V. 4. Π. Τίιη. IV. 8. Π. 15. Γϊΐβπι. 19. 81ί. V. ά.
νζά]βιηηά ρΐαίηοδΐ ζνΐάδΐβ ηα ]βνο ,ϊάβ: Κ. XII. 17. ιιΜ υπό" ιιΙ>ΐ1απιιτια
ηβ£Ϊΐ)αηα1αηδ κακόν άντϊ κακόν αποδίδοντες. — Ρΐ'&νβ Ιαΐί νγίοζίΐί
]β8ΐ αδ^ϊΙΛαη: Ιι. XIV. 14. ηί ηαβαηά ηδ^ίΐάαη ριΐδ ούκ εχονοιν
άνταποδονναί αοι. 8ιύ. XIV. 12. I. Τη. ΠΙ. 9. V. 15. II. Τη. I. 6.
II. Τίπι. IV. 14.
§ 209. 7. Ροάοβηα ]βδΙ ρΐαΐηοδί ρναβήχυ ιΐ8- ρΗ δίονβδβοη
δίδΐϊίί, ρταΐί, 3. ρο<1. ζηαέίο ηβ^ρι·νβ, ζβζβ ρ ί β ά ηί έ I η ηβόίδίοΐα νβη,
ραΐί ΙαΚό ]βη ο (1 ηβΐιο ρΓγό δβ ν γ ωίΐά : Κ V. 2. ήδίφηδ ιι 8 ρ \ν ο η υ η
ηαΙ|α οί αλιείς άπεπλνναν τα δίχτυα. δΓν. ^. XIII. 12. 14. (αδρ\νοη
ίοί,αηδ ένιψε τους πόδας). — I. Κογ. V. 17. υδΙίΓαίηβίρ ραία Μτώ}0
οβϊδί εκκα&άρατε τήν πάλαιαν ζνμην. Κ XV. 8. ηίιι Ιαηάβίρ Ιυΐίαΐ'η
ιΐδοαιίββίρ Γαζη? ουχί απτει λνχνον και βαροΐ την οΐχίαν;
8. Ρπ δίονβδβοη υδίαίΐ^αη, υδΐίαηηϊαη ρΐ'αβδχ η δ- ζηαοί,
ζβ (Ιέ] ίάΐιηβ δβ Ιαι ρϊβύπιβία ζ νέΐέίηο ροοία ,μηγοίι νγΐ)Γαηόηιυ:
Ε. Χ. 1. υ δ I α ίΐί η ί(1 η. ίταη]*α ]'α1ι αηραναηδ άνέδειξεν 6 κύριος και
έτερους, διν. Κ. IX. 22. I. Κογ. IV. 9. II. Κογ. II. 14. IV. 2. VI. 4.
VII. 11. α. II. 18. II. Τη. II. 4. II. Τιω. IV. 14. 8Κ. I. 1). II. α. V.
ά. VII. ο. VIII. (1. — II. Κογ. V. 12. ηί βί αΛι·α ιιηδ δίΐ&αηδ ιιβίίαηη3αίηια ϊζΛνϊδ οι. γαρ πάλιν εαυτούς σννιατάνομεν νμϊν. ΡοάοΙίηο ^δΐ
6. V. 20. αηδ ηιίδδο ιΐ8ηαίίαη(1αη8 αλλήλους προκαλούμενοι, αΐΐωΐί
(ΐαίω οβδίίό ννζγναΐί, ηβηι. Ιι β γ α η δ ίΌπΙβπι) ηιοΐιΐο 1)γ δβ Ιέζ ννΚΙάιΐϋΐί ^■βη θ(11υΚ'ονβ: ννζγν.ιίί, αογ ρΐΌί,ίνηίΙί 8 ηιίδί,α δνβΐιο (ζ ΙίΙκΙη)
ροδίουρίΐ Ιία ρϊβάαΙ
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9. Ρτί η&Ιβι^Α βΙονβδβΑ υ 8 η» ζ&\ύβΛ6 οάΐυΐωνό ρΐαΐηοδίΐ
δνό ζηαέΐ, ίβ άβ) (οά ν^Αοάΐβί,β ηέ^Αο πιίδίηίΐιο ηβοο έίΐδονβΊιο)
ροοίη&: Μίτ. Χ. 50. ιΐδΜ&υρ&ηάβ ηΗ,ιη 8,1 ^β8υ άναστάς ήλ9ε
προς τον Ίησονν. — Μΐ£. XI. 14. ^^^^ αδΙ)£ΐΪΓ8,ηάδ ηαρ χαϊ αποκρι
θείς έίπεν. — 81ς. VII. α. υβ&β,Γ ςίρ&ηάδ (βχοΐ&ω&νίί άϊοβηδ). — ΜΙ.
XI. 5. Μίηιίαΐ ηδδ&Πυ&ηά τυφλοί άναβλεπουσι. 8ι·ν. Μ&. Χ. 51. 52.
Ι» VII. 22. Ι* XVIII. 41. 42. 43. ,1. IX. 11. 15. 18. ΒβζροΑγογ
Ιειίίίο Ιέζ νγίοζίΐΐ ^δί : 1ι. XIX. 7. άα ίτ&ν&ιΐΓΐιΙϊδ πι&ηδ §α1&ΐρ υ 8 8 & \\ & η
χαρά αμαρτωλά άνδρϊ είσήλ&ε χαταλνβαι.
§ 210. 10. Ναορώ υ 8 νβΐηιϊ ζ1ηΐδΙ& ζηαοί, ζβ άδ] δίονββα ύρΐηβ 8β
νχ'δθΓράνή, α ηβζΓίάΙία ]ββί ρΐ'οβίβ ]βη ζιηοοηβηίπι ρο]πιιι δΙονβδηΑο.
Λ) ΡίβΑοά ρΑηδ οζηαοιΐ)! δίονβδα ιΐδίΊιΙ^αη & υ δ ίυ 11 ηα. η (ρπ
ηίΑζΙο ΐ ΙιιηοΙηό „ζβ νηΐίχα νβη" ηβΐ) αδροή ,,ζάοΐα νζΜπι" ^δΐό Ιζβ
ΒίορονβΙί, ηββο ρΐηί-ΐΐ ββ ηίί,άοΐ)», ν78ί.αριτ)6 ΙάΟι» οάβ άπα νζΜ™
Ιίβ ΙίΓ&μ. Ργο ΙιιηοΙηοιι Μο ρΐαΐηοδί ν §οίδΐ£διιι ΙβχΙιι ον§6ΐη άοΜΕΐάιι
ηβηί, Ά\β ηυΐηο ,)ί ρΓβάροΜ&ά&ίί ρΓΟ ν^ζηαπι ίΓορίοΙί^, α άοδϋ βΐίζΐω
ρύνοάηΐ ρΐ&ΐηοδίϊ δπι^δίηβ' ]δου άοΐϋαάγ ΙγΙο: Ιι. III. 5. αΐΐ άη,ΐβ(ί)
ιιβίαΐ^&άα πάσα φάραγξ πληρωΟ-ήσεται. — II. Κογ. VII. 4. ιΐδίϋΐΐϊρβ ίπι §»ρΜ1ιΐ£ΐίδ πεπλήρωμαι ν$ παραχλήαει. — Ε. I. 23.
ίαΐΐο ρίβ »11α ΐη β,Παϊιη ιΐδίιιΐΐΐ&ηάίηδ το πλήρωμα τον πάντα ίν
πασι πληρονμενον. Τ/ΓορίΑό ραΐί ίβοα: ΜΙ. V. 17. ηϊ ηαηι §&1;&ΐι·£ΐη αΐί
αβίυΐ^&η (\νϊΙορ) ουχ ηλ&ον χαταλνβαι αλλά χληρώσαι {τον νόμον).
— ΜΙ. XI. 1. Μρβ αδίυΐ Ιίάα Ιθβυδ »η»Μϋ(1αηά8 οτε ίτέλεσεν ο Ίψονς
άνατάασων. 8Γν. Κ I. 20. VII. 1. IX. 31. .Γ. VII. 8. ΧΙΠ. 18. XV. 11.
XVI. 24. XVII. 12. 13. Ε. VIII. 4. ΧΠΙ. 8. 9. 1. Κογ. XVI. 17. II. Κογ.
IX. 12. Χ. 6. XI. 9. &. V. 14. VI. 2. Ε. I. 10. IV. 10. Γϋίρ. II. 2. 30.
Κοί. I. 24. 25. IV. 17. I. Τ&. Π. 16. ΝΑ. VI. 16. Π. Τίπι. IV. 5.
— ΜΙ. VIII. 17. 6Ϊ ιΐδίαΐΐηοάθάϊ ρ&Ια §&πιβ1ί(1ο δπως πληρω&ϋ
τό φη»εν. 8γυ. Μι XXVII. 9. Μίτ. I. 15. XIV. 49. Κ I. 23. 57. II.
6. 21. 22. IV. 21. Κ. 51. XIV. 23. 3. III. 29. (81ς. IV. α.) XII. 38.
XV. 25. XVIII. 9. 32. II. Τΐω. I. 4.
&) ϋρΐηό νγοβφέηί ρο,ιηιιι ροζοπφιηθ ν ΙδΛίο ρϊίραάβΑ: I.
Κογ. XV. 10. ποαηαβΐζο ίπι αΐΐαΐιη αΛ&ϊάίάα ϊ&ΐι Π8αί\νίά& περιασότερον αυτών πάντων εχοπίαβα (π8&ί\νίύα δ&ηΐο ηβπιά ν ϊβοΐίόιιι Ιοχία
οάρονίό»]ίοί1ιο δίονα; ρΓβΜ&ύ&Ιβϋ ρ&ίΓηέ &Γΐ)αϊάϊ(1α ζάάΐο δβ δίαοχηι
ρΓΟ εχοπίαβα) — I. Τϊιη. IV. 7. Ι>ο αδ\νβϊ1ιοηα δ\νε υβαΐραηαϊζο βρϊΐΐα.
οϊ^αιίάβϊ τους βέβηλους χα\ γραώδ εις μύ&ονς παραιτον. — Μ6.
VIII. 17. β&υΜίηδ ιΐδΟ&Γ τάς νόσους ίβάβτασεν. — 1,. XVIII. 7.
υδοβίάαηάδ ϊδΐ αηα ΐιη μαχρο&νμών επ' αντοΐς. 8γυ. Κ Π. 38. Κ.
14*
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IX. 22. ΓΠίρ. III. 20. I. Κογ. XVI. 11. — &. IX. 3. αβΜάα ηνχόμην
(ζάβ ο ν^ΐΎθ.16 πιοάΗί,οβ). — Μ1ε. XII. 3. ηϊιτι&ικίαηδ ϊηα, Ηδοΐυββλνηιι
(ννΐ)ίΐΐ) λάβοντε£ αντόν ίδειραν. Βπτ. XII. 5. XV. 15. Κ XVIII. 33.
XX. 10. 3. XIX 1. II. Κογ. XI. 25. — «I. XVIII. 36. αηιΙοαΜοδ ωβΐηΛΪ
ιΐδάίίικίίοΐβίΐβϊηβ, (ν^ίΓναϋ) οΐ νπηρεται αν εμοι ηγωνίξοντο. 8πτ.
Π. Κογ. V. 9. Ο. II. 10. Ε. IV. 3. Κοί. I. 29. IV. 12. 81ε. III. 6. Π.
Τϊιη. II. 15. — Κ. IX. 6. βννβρβ,ιιΐι ηΐ υ 8 ά γ &υ β νναιίΓά §ιιρ8 ονχ οίον
δε 8τι ίκπεπτωκεν 6 λόγος τον &εον. — I. ΤΙι. III. 5. ίοαΐ »ιιΛθ υ βίίΐϊίι·&Ϊ8Ϊ ϊζ\νίδ 83, ίΐ'αίδ&ηάβ μη πως ίπείρασεν νμάς 6 πειράζων. —
II. Τιω. III. 15. οοΐωδ ηυιΐιΐβϊ^οηδ }>ιι1ί ιΐδίΓαΙνν] η,η γράμματα τα
δυνάμενα βε βοψίααι. — Εί. IV. 8. ιΐδΐιαηΐ) Ιιυη|> ^χμαλωτενσεν
αιχμαλωβίαν. — I. ΤΙι. V. 21. 3.11 ιιβίείυβαϊ]) πάντα δοκιμάζετε. —
.1. VII. 15. 1ϋ£ΐί\να 8» βοΐΕΟδ Ιιαηη υηιΐδ1&ϊδϊρδ? πώς οντος γράμ
ματα οϊδε μή μεμα&ηχώς ; 8ΐΎ. Εί. IV. 21. I Τϊ. IV. 9. — ΜΙ. VIII.
31. υ 8 1 α ιι I) 6Ϊ (νγάονοΐϊϋ) υηβ βίΐΐβϊραιι ία ρο Ιι&ϊτάα ίπίτρεψον ■ήμΐν
άπελ9εΐν είς την αγίΚην. 8ΐΎ. VIII. 21. XXVII. 58. Με. V. 13. Χ. 4.
I,. IX. 59. 61. VIII. 32. I. Τϊιη. II. 12. 81ε. VIII. α. — I. Κογ. XVI.
5. ])αη Μ&ΐΕΪάο^α η 8 1 β ί {) α όταν Μακεδονίαν διέλ&ω. Τ&ίΕβ' ύρ1η7
ρΐ'ήοΐιοά νγζη&οβη: «Γ. VIII. 59. αδΐάφα ιΐδ αΐβ ιΐδίβίρβηάβ ραΐΓΐι
ιηί(1]£ΐη8 ϊηδ ίξήλ&εν εκ τον Ιεροΰ διελ&ών δια μέσον αντών. 8Γν.
Μ4. VIII. 28. ύρΐηό ιηϊηιιΐί η&ζηαεβηο: ΜΙ. V. 18. υηά ρ&Ιβϊ υβίβίρίρ
Ιιϊιχιΐηβ 3α1ι &ΪΓρ&, ]ο1λ 3,ϊη8 ηϊ υβίβίρίρ αί \νΐΙοάα ίως αν χαρελϋη]
ό ονρανός και ή γή, Ιώτα ?ι» ον μη παρέλ&Ώ από τον νόμον, δΐ'ν.
II. Κογ. V. 17. — Κοί. II. 20. 1υ& απ·β(Ιϊρ? τί »ογματίζεσ9ε. —
ΜΙε. III. 5. ιΐ888.ί1υίΐη<ΐ8 ΐηβ πιίρ ηιοά» περιβλεχράμενος αύτονς μετ
οργής. 8ιύ. Κ VI. 10. — Ο. II. 2. ιιββοΙε ϊηι 8,ί\ναβ8β1ΐ άνε&έμην
αύτοΐς τί εναγγίλιον. — «Γ. VII. 52. υ δ δ ο 1ε θ ΐ ίρεννηαον. — δπτ. I.
Κογ. IV. 3. 4. 7. IX. 3. XIV. 24. 81ε. VIII. ά. — II. Τϊιη. ' II. 26.
ιΐ8 8ΐΕ8.\ν]ϊρ ίζννϊδ §απιΐ1ιΙα.1)3, ίκνήψατε δικαίως. (Ι,όρβ νβαίΕ οίδΜ υββίΕίΐηαη.) — Κ. XII. 12. &§1οη8 ιΐδριιΐβ,ηά&ηδ τή θλίψει νπομενοντες.
8ι·ν. II. Κογ. XI. 1. 4. 19. 20. Ο. V. 1. Ε. IV. 2. I. ΤΙι. III. 1. 5.
V. 14. II. ΤΙι. I. 4. II. Τϊιη. II. 24. III. 3. 11. 81ε. II. 1). VIII. I). ά.
— Ρίΐίρ. IV. 12. ίη 8,11&ίιη ιΐδρΓορϊρβ ϊνα εν πάσι μεμνημαι. —
ΜΙ. VII. 28. ιΐδίαιιΐι ^Θ3ϋδ ρο \¥3,ιΐΓάα σννετελεσεν ό '/. τονς λόγονς.
8Γν. ΜΙ. Χ. 23. XXVI. 1. Κ II. 39. 43. IV. 2. 13. XIV. 28. 29. 30.
XVIII. 31. Κ. IX. 28. XII. 2. XIII. 6. 3. XVII. 4. 23. I. Κογ. XIII.
10. II. Κογ. VII. 1. 10. VIII. 6. 11. XII. 9. XIII. 11. Ο. III. 3. V.
16. Ε. IV. 12. V. 27. I. ΤΙ. ΙΠ. 10. II Τίω. III. 17. IV. 7. 81ε. I.
6. Ν. VI. 15. — V ροάρΐββοΐι 1ε ΙΐδΙΰω ΡΒ,νΙον^ηι :
Καιηοηίπι ιι 8Ιαηΐι (α Με ^§ίβ I. Κογ. II. Κογ. Θ. Εί. Κοί. Π. ΤΙι.) — 3. XI. 21.
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3Ϊ11>β. υβν&ηβ&ηδ ΐδΐ αυτός ήλιχίαν έχει. 8πτ. IX. 23. — Ε. VI. 13.
ιΐδνν&ιπΊί,ί&ηά&ηδ χατεργαοάμενοι.
§ 21 1. 11. Τ&ΙίΙο ρΓαββχβιη ιΐδ- ζιηοοήα]ί 8β ζβμηέηίΐ Ιαΐ^β δίονββα
ρο]πια ηββ&ϋνηόΐιο : Γίΐίρ. II. 7. βϊΐί βϋβαη ιΐδίαιίδίίΐίΐ εαυτόν έχίνωβε.
— 6. VII. 1 1 . ίι·Λ\νααιΗΐ8 αβίηίοάα ιτιϊΐν ή αμαρτία εξηπάτησέ με. 8ιύ.
Π. Κογ. XI. 3. Ο. VI. 3. (§1οδδα) Εί. V. 6. II. Τη. III. 2. I. Τίηι. II.
14. 81ϋ. I. 1). ά. — ΜΙτ. III. 4. βΚυ1(1α ίδΐ δαίναΐα αβς[ί8(]&η? εξεατιν
ψυχήν άποχτεϊναι; 8ιν. IX. 22. 31. XI. 18. XII. 9. I. VI. 9. XIX.
47. XX. 16. — Μΐί. XIV. 6. (ΙυΙυβ ίζαϊ υβρΓίηΙϊρ? τί αυτή κόπους
παρέχετε; 8ιν. Μί. V. 44. Κ XVIII. δ.
Ροάο&ηέ δίονββα ηβρΓί)βπιηέηο ηηαΐί πιγδίΐ, νβ Ιίΐβι^οΐι οδίαΐηε
Ιζθ βίοροναΐί οιιΛ ζαέάΙβΚ ηονόΐιο δίανη, ηβΙ)θ 162 ροιηγέίθηΐ ηα
ρίβοηοά ζ β βΐ&νη Κΐίά'ηέηο ν β ηηηΐί ηβρϊ^θπιηό: ΜΙε. II. 12. 8\να8\νβ
υδ&βϊδηοίΐβάηη αΐΐ&ί ώστε έξίατασ9αι. πάντας. 8ιτ. V. 42. IX. 15.
Χ. 26. XVI. 5. I. Π. 47. VIII 56. Π. Κογ. V. 13. — ΜΙτ. ΠΙ. 21.
ραΐβί α8§»Ϊ8ίρ8 Ϊ8ΐ δτι εξέοτη. — Μ1{. IX. 6. νββιιη αιιΚ αβ&£Ϊάαί
ησαν γαρ εχφοβοι.— I. XVIII. 5. ϊβαί η δ α β 1.) αϊ 1ΠΪ8 ίνα μι) νπωπιάζυ με.
12. Κοηβόηέ υ 8- βθ δίονβββηι 6αΛ ηα ζαΰ&άδ βνό ρΐ&ΐηοβϋ οάΙυΐωνό (]ίϋίο αί- ηβ!)ο αηά-, ίν&-) ηβυο Ια&έ αη»1ο§ίί ίβ ζωοοηβηγηι
ρο]αι6ιη ηββαΐϊνηγιη, πιδί ρΐαΐηοδί βίονβδα δάπζζβηόηο, οΙ>ι·αοί μ ζ ίαάϋΐϋΓβηΙηί ν ηβρίΊζηϊνου : Μΐ£. VIII. 31. βυηυβ ωαηδ υβΐηυβαη*)
δΐίυΐάθ ίδΐ δει τον νίόν τοϋ άν&ρώπον άποδοχιμασ&ήναι. 8ιν. I. IX.
22. XVII 25. I. Κογ. I 19. IX. 27. II. Τίω. ΙΠ. 8. Τίί. I. 16. —
ΜΙ. Χ. 28. ηί ο^βίρ ίζννϊδ ραηδ ιΐδςΐηιαηάαηδ 1βϊ1ί& Ι^αΙαϊηβί ϊρ
δαίνναΐΐΐϊ ηΐ πι&βαηά&ηβ ιιβη ίΐηαη μή φοβη&ήτε αχό των άποχτεινομένων το σώμα, την δε ψνχήν μή δυναμένων άποχτεΐναι. δΓν. Μϊ.
ΠΙ. 6. VI 19. VIII. 31. IX. 31. Χ. 34. XII. 5. 7. 8. I. IX. 22.
ΧνίΠ. 33. XIX. 27. XX. 15. Ι VII. 1. 9. 20. νίΠ. 22. 37. 40. XII.
10. XVI 2. ΧνΠΙ. 31. 6. VII. 11. II. Κογ. III. 6. I Τη. Π. 15.
Ροζη. Ι&Ιω ρϊΐ βάπιζβηίηίίοη δ ΐη 1»1ί ί ρπ ΙβοηΙο δ α 8- (1οΙοζΐΙϊ ίτβυα, ζβ νβ ιηηοη^οη ρΓίραάβοη Γ&ζηό η&ζοΓγ 8β
ά (11β
8α1)]βοΙΐνη6ηο ύδΐιάΊεη ΙβοΙιΙβΓό ,μηαΐΣ
1>γΙο Ιζβ ζαπκΙΚί.
§ 212. Ροζη. 1. ΡΐΈββχ η δ ωβηί δίονββο ηθρίβΰΐιοιίαό ν ρίβοηοάηό : I. II. 38. αΙΙαΪΓα ραίηι υ8ΐ)θϊ(1ίΐη(1ιιπι 1 α ρ ο η πααι τοις προσδεχομένοις λΰτρωσιν. 8τν. I. Κογ. XVI. 11. Ρίΐίρ. ΠΙ. 20. — I. Κογ.
XVI. 5. Μβ1ίΐάοη]α ηβίβίρ» (διέλ#ω). (Υδικίθ ,μηάβ [9Χ] υδίβΐραη ]β8ΐ
*) ΡΚιιβΙηιιβαη οβίαΐηέ ί ρ1αΙηο3( νγΐπόοτάηί (ζ ροδία άο!>Γ^ο1ι) ^β8*
ραίι-ηα.
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ηβρϊβοΐιοάηό). — (3&8ίο αίοΐοζβηο ηβςμιη&η 8 ρίβοΊηέΙβιη ν άαϋνέ :
ΜΙί. Χ. 34. υ 8 ς ϊ πι» η ά ϊπιπίίΐ άποχτενοϋοιν αυτόν. 8ι·ν. ΜΙ. Χ. 28.
ΜΙί. III. 6. VI. 19. IX. 31. XII. 7. I. ΊΈ. II. 15. 3. VIII. 22. 37.
XII. 10. XVI. 2. XVIII. 31. Κ XVIII. 33.; 8 αοοαβ&Ιίνβπι : ΜΙί. XII.
8. \Ηκ1§τβίρ£ΐη<1&η8 ϊη» ιΐδηβπιιιη λαβόντες αυτόν άπεχτειναν. δΓν.
XII. 5. Κ. VII. 11. .Γ. VII. 1. 19. 20. VIII. 40. Κ XX. 15. (Α1>80ΙαΙαβ ροΐοζβηο Μίτ. VIII. 31. Κ IX. 22. XIX. 27. II. Κογ. III. 6.).
§ 213. Ροζη. 2. ΐοη&ν&άί υ 8 νβ δάπιζβηί δίονβδηβπι έ&βίο ζηαοί
ροαζβ νγοθΓράηί άβ)β (ζιηοοηοηί), ζ&ΐίδΙό νβΐιηϊ άοΜβ Ιιοάϊΐο 1)γ 8β 1ί οζηαόονέηί ίΌπϊΐίΐΙηβΊιο Γοζάΐΐυ άέ]β ρβι-ίβοΐίνηέΐιο οά ϊιηρβΓίβοΙϊνηόΙιο. 8ΐ£ϋίβέηδ Ιαΐίό άοβίϊ 1ιο]η6 ^8οα ρϊίρ&άγ, νβ Μβι-^οΐι ίν&Γ ρΓ»β6§ον&η^ οάρονΜίΙ ρΐΌβΙόιηα ίβοΐίέηιυ ρβΓίβοΙϊνηόπιιι & δϊοβ:
1. ρΓαβίΐ^οναηέ ρΐ'αβδβηδ ζ& ίαίναανα (81γΙ>§.) : Ι*. I. 20. τΐδίαΐΓ]&ηάα
πληρω&ήσονται. — (8ΐτΙ)β.) Κ III. 5. υίϋ11)»(ΐ8, πληρω&ήσεται. (8ιύ.
II. Κογ. Χ. 6.) — (81Λβ.) Κ XIV. 11. XVIII. 14. ιιβίι&ιι^αά» ύψωδήσεται. 8ι ν. «I. XII. 32. — (δίΓ&β.) .1. VIII. 28. ρ»η υδϊααίθίρ οταν
νψώσητε. — Κ. XIV. 2. ιΐδ§ίΜρ*) δώσει. — Π. Κογ. IV. 14. υιτ&ίδβΐρ ίγερει. — ΜΙ. XXVII. 63. ιητβϊδα (ίγείρομαι). — ΜΙί. XII. 26.
XIII. 22. Κ XX. 37. I. Κογ. XV. 16. ιητβϊδ&ηά ίγερ9ήσονται. — 6.
XI. 26. ιητϊηηίρ *) ήξει. — I. Κογ. XV. 52. ιΐδδίΑηοΙβ,ΐΗΐ *) ίγερ&ήσονται.
— 1/. XVIII. 31. υδΐϊυΐιαάίΐ τελεα&ήοεται. — ΜΙ. Χ. 23. ηί υδίιιιΐηρ
ον μη τελεσητε.
2. ρπιβ%ον3.ηό ρΓ&βΙβιϊί,υπι ζα &οπ8ΐ η. ρβΓίβοΙ. : (δίτο^.) ΜΙ.
VIII. 17. «8ΐ)£ΐΓ ίβάστασεν. (8γτ. 81ί. VII. ά.) — I. Κογ. XV. 10. βΓοαίάίάια ΐαΐι υδαϊλνϊάα εχοπίασα. — (81]Ί>£.) *Γ. XIX. 1. αδοΙ^Αν Ιμαστίγωσε. — (81γΙ>§.) ΜΙί. XII. 3. υδΜιι^ννιιη έδειραν. — (δίΛβ.) 1^. XIV. 19.
ιΐ8ΐ)»υ1ι(;3, ήγόραβα. — (81γο§.) ΜΙ. XXVII. 7. ΜΙί. XVI. 1. αδ!)&ϋ1ι1β(1αη
ήγόρασαν. — 6. II. 10. ιΐΒά&ιιαϋάα εβπονδαβα. — (δίΓΐ)^.) ίι. VII. 1.
Ιΐ8ίιι11ί(1α επληρωσε. ΜΙ. XI. 1. ίτελεσε. 6. XIII. 8. πεπλήρωχε. — Ε.
IV. 8. υβΐι&ηρ ήχμαλοίτενσεν. — Κ I. 57. υδίυΐΐηοά» Ιπλήσ&η, ΜΙ.
XXVII. 9. ίπληρω&η, ΜΙί. I. 15. 3. III. 29. (81ε. IV. &.) πεπλήρωται.
— ιΐδΐιιΐΐηούβαυη Κ I. 23. II. 6. 21. 22. ίπλήσ&ησαν. 8ιτ. IV. 24.
IX. 51. — (8ί,ι·1)§.) Ε. I. 52. οδΙιαυΗΜα ύψωσε. — 3. XI. 4. «δΐιοί
ήρε. — Ε. XVII. 13. 3. XI. 41. ιΐδΐιοίυη ήραν (»1β ίίηάβ: 3. VI. 5.
XIII. 18. XVII. 1. Μί. XI. 1. ζ» δίοζβηβ ίν&Γγ). — (δίΛ^.) ΜΙί. XII.
1. ιΐ8βΐ·ο£ ώρνξεν (ρΓοίϊ Ι. VI. 48. βΓοί) Ισκαψί!) — ΜΙ. XXVII. 60.
ιΐ8ΐιιι1θ(1& ίλατόμησεν. — ΜΙί. XV. 25. 27. Ο. V. 24. ηδΙίΓ&ιιιϊάβάυη
*) .ϋπάθ νβαάβ Ι&Ιο βίοτβη οάρονί(ΐ83ί Ιν&Γάπι ύοίβηγια.
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ίατανρωσαν. — Γίΐίρ. II. 7. ιΐδ1ααδϊ(1α ίχενωσε. — ΜΙ. XXVII. 58.
ιΐΒΐ&ηΜάα *) ίχελενσεν. — II. Κογ. VIII. 2. ιΐ8ΐηαηίΐ§ηοάίΐ επερίάαενβιν. — ^. XVIII. 10. ιΐδΙααΚ εΐλχυσεν. — Μί. VIII. 17. Κ VI.
4. ιΐδη&ιη έλαβε, Κοί. II. 14. ήρχεν. — ΜΚ. VI. 29. VIII. 8· ιΐδηβιηπη
ήραν, Μί. XXVII. 9. ελαβον. — ΜΚ. VIII. 19. 20. ιΐδηβπιυρ ήρατε.
— ΜΚ. IX. 27. I. 31. Ε. I. 69. .1. XII. 1. 7. 9. β. Χ. 9. I. Κογ. XV.
15. Κοί. II. 12. Ο. I. ιηταίδίάβ, ήγειρεν. — ΜΙ. VIII. 25. ιιιτ&Ϊ8Ϊ(1θ(1ιηι
ηγειραν. *) — υπταίδ ήγέρϊη. Μί. VIII. 15. XXVII. 64. ΜΚ. II. 12. VI.
14. 16. XVI. 6. Ιγήγερται. ΜΙ. XI. 11. Κ VII. 16. IX. 7. I. Κογ. XV.
4. 12. 13. 14. 16. 17. 20. 8ιύ. 3. XI. 29. (ρΓββδ. ΜβΙ.) — («Γ. VII.
25. ϋΓΓβίδϊρ εγηγερται.) — (8ΐι·1)8.) Κ VII. 33. 34. υιταπη ίλήλν&ε.
— II. Κογ. VI. 11. ιΐ8πιπιηοά& πεπλάτννται. — (81γΙ)§.) Κ XX. 9.
ΜΚ. XII. 1. υδδΐΐϋάα ίφντενσεν. — ΜΚ. II. 25. XII. 10. I,. VI. 3.
(81γο§.) ιΐδδΐΐ8§\νιιρ άνέγνωτε (άναγιγνώΰχειν Ιζβ ν ΙοωΙο νγζηίΐηια
ροΚΙ&Μί ζά ηβδίοζβηό). — «Γ. XVII. 4. υδίΗΐιΙι ίτελείωβα, II. Τίπι IV.
7. τετέλεχα, Μί. XXVI. 1. Ιτέλεβεν (ίγζ Ιν&Γ ν ροάρίδβοΐι ΙίδΙή Κ Κ.,
I. ί Π. Κογ. 0. Ε. Κοί. I. ΊΛ.). — Κ Π. 39. ιΐδΐίΐοίιιιη Τέλεσαν.*) —
(81γ1)8.) 3. XIII. 12. 14. αβρννοΐι ένιψε. — (81γο8.) II. Κογ. IX. 2. ιΐδ\ν&§ΐόίΐ ήρε&ιοε (}&ώ. Οοά. Α. ]ϊηάθ έΐβ 8β §α\ν&8ίάα). — «Γ. XIX. 2.
η&νηιηάαη (πλεξαντες).
3. ρΓ&βββοναηό ορί&Ιίνγ ζ& ί\&τγ ρβΓίβοΙίνηό : Ε. IV. 10. βϊ ιΐδΓυΐΐίάβάί ϊνα πλήρωση. — ίί. VIII. 4. Ζ. XV. 11. βϊ ιιβίΊιΙ^ίΐίάαιι ίνα
πληρω9ϊ). — (81γο£.) 1ι. XIV. 23. βί υδίϊιΐηαί ίνα νεμισ&η}. — II. Τίιη.
1. 4. βί ιΐδίυΐΐηαϋ ίνα πληρωθώ. - Λ. XII. 38. (XV. 25. XVIII. 9.
ΜΙ. VIII. 17.) βί υδίυΐΐηοάβάί ίνα πληρω&^. — ΜΚ. XIV. 49. βϊ ιΐδίιιΐΐηοάβάβίηα ίνα πληρω&ώσιν. — I. ΤΠι. III. 5. ίοαί ηυίΊο υβίίΐϊίν&ίδί
μη πως επείραβεν. — II. Κογ. XI. 7. βί ιΐδίΐ8,ιιΐΓ]'ίΐίη(1&υ ίνα νφω&ήτε.
— ΜΚ. XV. 20. βί υβίικιιιιίάβάθίηα ίνα ατανρώαωΰιν. — II. Τΐι. III.
2. βί υδΐίΐαδϊαίηάαιι ίνα ρνσ&ώμεν. — «ί. XVIII. 5. βί ιΐδηίιιιαϊδ ινα
*0ΤΙ$· — Κοί. IV. 16. υδδί^νναίίΐαυ αναγνώστη. δΓν. I. Τΐι. V. 27.
— Ο. V. 16. βί ηί ΐΐδΙίΐΛίΐίρ μη τελεαητε.
§ 214. 4. ρΓ3,β%οναηβ' ίηιρβπιΐίνγ (» &ά1ιοιΐ. ορίίΐΐίνγ) ζα ΙνηΓγ
αοπδΙίοΚό: II. Τίιη. II. 15. ιΐδάαικίβί βπυϋδασον. — IV. 5. ιΐδίιιΐΐβί πλη
ροφόρησαν. — Γίΐίρ. II. 2. υδίϊιΐΐβίρ πληρώσατε, (β. VI. 2. = αναπληρώ
σατε.) — ΜΚ. XI. 23. υδΐΐίΐίβί ρυΚ αρδητι. — ΜΚ. XV. 13. 14. .Γ.
XIX. 6. ιΐ8ΐΐΓ8,πιβί ατανρωαον. — Μί. IX. 5. ΜΚ. II. 9. 11. III. 3. V.
41. Χ. 49. \ι. V. 23. 24. VI. 8. ιιιτβίδ εγειραι. Κ VII. 14. ίγερ»ητι.
*) Υβικίβ }\ηάβ ζα Ιν&ιγ βίοζβηέ.
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— Ιι. XVII. 6. ιΐδδαίβί ριιΐτ φυτεν&ητι. — II. Κογ. VI. 13. ΜΓΠίπιη&ϊρ
πΙατννϋ*ητε. — ,Τ. VII. 52. ιΐδδοΐίβί ίρεννηαον. — ΚοΙ. IV. 16. 1188Ϊ££\ν8,ϊ(1 άναγνώτε.
5. ρναββ^ονίΐηγ ίηβηίΐίν ζη ρΓΟδΙό Ιναιγ ρβΓίβοΙίνηβ' : ΚοΙ. I. 25.
Μί. V. 17. ηδίιιΐΐϊ&η πληρώααι. (Ε. I. 10. I. ΤΙ». II. 16. ζ& ίνβι-γ δίοζθιι6.) — I,. IX. 59. 60. ιΐδβΜη δάψαι. — II. Τΐιη. III. 15. υδίπιί\ν]αη βοφίσαι. — (81γΙ)§.) ^. XII. 34. ιΐδ1ΐίΐϋ1ι|3τι νφω&ηναι. — Μί.
XXVI. 2. ιΐ8ΐιΐ'3,ιιτ]£ΐη ατανρω&ηναι. ^. XIX. 10. στανρώααι. — Κ. IX.
22. υδΐιαη^αη γνωρίααι. — I. III. 8. ιηταϊδ^η έγεΐραι. — ή. XIII.
11. Ιι. IX. 22. ιητβΐδαη ίγερ&ηναι.
6. ραιϋοϊρΐυπι ρι·α6β£ον8,ηόΙιο Ιναπι ρΐ'&βδβηΐηίΐιο ζα αοπδΐ: 6.
IX. 22. ιΐδοβϊά&ηάδ (ήνεγχεν). — Μΐί. XV. 15. ιΐ8ΐ)%£ναη(ΐ8 φραγελλώαας. — (81γο§.) I. XVIII. 33. ιΐδβΗββνναικΙαηδ μαβτιγώβαντες. XX.
10. άείραντες. — (δΙΛ^.) Μίτ. XV. 46. Ηδίκι&ϊίίικίδ άγοράσα$. — (δίΛβ )
ΜΙ*. II. 12. I. V. 24. 25. υδΐΐίφηάδ άρας. (I. VI. 21. XVI. 23. =
ίπάρας). — (81γ1)§.) ΜΙγ. XV. 24. υδ1ΐΓ&ιη]αη(1αη8 στανρωβαντες. (Βη&ά
162 81ί. I. 6. ρίδ υδΐιιΐοηάίηδ (ς[ΐιϊ άβοβρίδδβί) »ο ϋδίαί,οη ο!>γοβ)ηβ [II.
Κογ. XI. 3. II. ΤΗ. II. 3.] οίΐρονίάά ί. «| απατάω.) — ΌΆ. XIV. 47.
υδίαΐίαηάδ σπασάμενος. — Ε. I. 20. II. Κογ. IV. 14. αιτ&ϊδί&ιιάδ
ίγείραζ. — Μ*. VIII. 26. IX. 6. 7. 19. ιίΓΓβίδωκϊδ εγερ&είς. (ΜΙς. IV.
38. Κ VIII. 24. VI. 8. ζ& ίν&νγ δίοζοηό). — Κ. VII 4. II. Κογ. V.
15. υιτβΐδαηοϋη εγερϋ-εντι. — Ιι. II. 43. υδίΐυΐι&ηάβιη τελειωαάντων.
(I. IV. 13. 5. ζα Ιναι-γ δίοζβηό.) — (81τΙ>β.) ΜΙί. XV. 17. «I. XIX. 2.
ιΐδτπηά&ηιΐ&ηδ πλεξαντες.
7. ρατίϊα ρΓ&ββ^· ίναπι ρΓ&βΙβπϋ ζ» ρβΓίβοΙϊνηγ Ιν&Γ ρΓΟδΙγ:
(84γΙ)§.) «Γ. IX. 21. 23. ιΐδΐίίΛδίΐηδ ϊβί (ι}λιχίαν εχεή. — 3. XVII. 23. α8ί&«Η&η&ϊ τετελειωμενοι. 8Γν. 6. ΧΠ. 2. I. Κογ. XIII. 10. II. Τϊω. III.
17. (ζα δίοζ. I. IV. 2.) — Γΐΐϊρ IV. 12. ιΐδρΓορίρδ ίπι μβμνημαι. —
11. Τϊω. II. 8. υη-ΐδαηαηίΐ εγεγηρμενον. (δηαά Ιέί 81ί. VIII. ά. ιΐδί&ίΐίηϊρδ δβίβοΐυδ). — I. Κογ. I. 23. υδΙίΓίίπηο'ίΐηα εατανραμενον, — ΜΚ.
XV. 15. βί υδΙίΓΕηηρΒ \νθδί ϊνα στανρω&ϋ. — (8ΐι·ο§.) ΜΙ. XI. 23.
υδ1ιαυΜ(ΐ£ΐ νψω&εΐαα. — Ε. IV. 21. υδίαϊδίά&ϊ 8Γ)υρ εβιδάχ&ητε. δΓν.
I. ΤΙι. IV. 9. — «ί. VII. 15. υηαδΜδΐρδ μη μεμα&ηχώς. — II Κογ.
VII. 4. υδίαΙΗρδ ίπι πεπλήρωμαι. — ^. VIII 8. ηβίαΐΐΐρδ ϊδί αεπλήραται. διν. ^. XVI. 24. XVII. 13. — I. Κογ. VII. 23. υβΙ)8,ιώί3ί δϊ]ηρ
ήγοράσ&ητε. — II. Κογ. XI. 25. υδ!)1ιι§8^αηδ Λν&8 έρραβδίσ&ην. —
I. Τϊω. IV. 7. ιΐδαΐρ&ηαϊζο (δβδΙαΓ&Ι^οΙι γραωδεις).
§ 215. Ρϊβ8 ΙιιΙο Ιιο,ϊηοδί άο&ΐαάύ νδαΐί ρίβοβ ηβίζβ δ ύρΐηοα ^δίοΙοιι ιτιοο ρθΓίβοΰνηου Ιίΐαδϋ ροαζβ ηα νΓα!) ρΓΛββχπ, ρΓΟίοζβ Ιαΐίβ άοδίΐ
06ΐΐ)(3 ]δοα ρϊΊρίΐ(Ι)', ΙίΙβΓβ' ί'ί ρίίιηο οάροΓ^ί. Νββίβάΐο Ιίβ ί,ν&Γήιη
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ίνν&φα ίΐΐβ δίοζβη^π], ΙίΙβπ^ηι ρΓ&βίϊ§ον8.η6 8 η 8 ο<1ρονί{1α)ί, ανθΊδΙϊ
]βδΙ ίγίο ρΓΟδΙό ίΐΥΆΐέ & ρί βοβ ρΓ&ββ^ον&η/ηιϊ 8 υ 8 ρϊβνβάβηό: I. XV.
8. υδΙ)αιι§βϊρ ΓΗ,ζη σαροϊ την οΐκίαν. — Κ. IX. 3. αδοίάα ηύχόμην. —
Ιι. XVIII. 7. υδΙ)6Ϊ<1αηα!δ ίδί μαχρο&νμων. — ΜΙί. XII. 5. υ8θϋ§8λναηάίΐηδ δεροντες. — Κοί. IV. 5. ιιβίηι^αηάίΐηδ αγοραζόμενοι. — Π.
Κογ. V. 9. υδίΐ&υά,ΐαιη φιλοτιμονμε&α. — Κοί. I. 29. IV. 12. υδύαιιιΐ,ί&ηίΐδ αγωνιζόμενος. — Ε. IV. 3. ιΐδ(1αικΙ)&η<]ίΐη8 σπουδάζοντες. — 3.
XVIII. 36. ιΐδ(1»ιιάίάβ(1βίηα ηγωνίζοντο αν. 8γυ. 81ί. III. I). — 6. V.
14. ϋ8ίυ11)&<Ια πληρούται. — I. IX. 31. υδίυΐΐ,ί&η πληρούν. — Κοί.
IV. 17. βϊ αδία1Ι]ίΐΐδ ίνα πληροίς. — Ε. I. 23. ιΐδίαΐ^αηάίηβ πληρονμε'νον. — Μί. XXVII. 7. άα ηδηΊηαη αη& §»8Μπΐ είς ταφήν τοΐς ξενοις
(άέ} ορηίωνβη^. 8ι·ν. 8Κ. II. &). — I. ΤΙ. V. 21. &11 ηβίαυδαίρ πάντα
δοκιμάζετε. — Ο. VI. 3. ηδΐυίοηάδ ίδΐ φρεναπάτη. (8γυ. Ε. V. 6. 81ί. I.
. 6.) — ΓίΗρ I. 27. υδωΐΐαίρ πολιτεύεστε. — Νβη. VII. 3. ηΐ υδΐιιΚαϊηοΐαυ (ΙαιίΓοηδ (Βγ. Νβοηΐ ηβογν^ί οίνίτ&ηγ ϋΓάην.) — Π. Κογ. XI.
20. ηβηΐππρ λαμβάνει. I. VIII. 12. Μ1ς. IV. 15. «Τ. XV. 2. αίρει. —
I. 45. άυ§&ηη ιΐδφρίΐη ήρξατο χηρύσσειν. — Π. Κογ. I. 9. μγΓ&ίδϊ&ηάίη εγείροντι. — 3. V. 21. ϋΓΓωββϊρ εγείρει. — ΜΚ. IV. 27.
^βαί δίβρίρ, ]ίΐη ιητβίβϊρ εάν χαΦεύδ-η χαί εγείρηται. — ΜΙ. XI. 5.
I. VII. 22. υιτβΐ8αη<1 εγείρονται. Βτν. I. Κογ. XV. 29. 32. 35. — Κοί.
II. 20. Ινα ιίΓΓβάΐρ τί δογματίζεσ&ε. — I. Χ. 26. υδβί§§\νίδ άναγινώσχεις. — II. Κογ. XII. 9. ιΐδϋυηβάα. τελειοϋται. — Κ. XIII. ιΐδΐϊυηαϊρ τίλίΓτί. — II. Κογ. II. 14. ηδΐ&ϊΐηιϊαηάϊη δριαμβεύοντι. — I. Τΐι.
III. 1. αβρηί&ηά&ηδ στεγοντες. — III. 5. υβραίαικίβ στεγών. — Ι.
XVIII. 5. ηβρπιφίρ ππβ παρέχει μοι χόπον. 8τ\. ΜΙ. V. 44. Μΐί. XIV.
6. — Ιι. XIV. 35. ιιί ιΐ8\ν&ΪΓρ»ηά εξω βάλλουσιν. — Ε. IV. 14. ηΐ βί]αϊπια. ιΐδ\να§ϊάίΐΐ μηχετι ωμεν χλνδωνιζόμενοι. — .1. VI. 15. υ8§α§§αα
ερχεα&αι.
§ 216. III. ^ύο ρΓβ,β&χ ηοηιΐηαΐηγ α 8 ίαΐεέ ΛοδΙί έ»8ΐο δβ
η&βίητί» ν ρΐαΐηοδίβοη 8β 8ΐονβ8ηγπιϊ δβ δΓονηάν»|ίοίοη, α δϊοβ ζη&έί:
1. ζβ άέ) δίοζβηβηο δίονα ηβδβ ββ ζβ νηίίΓβ, νβη (δ ροάροΓοα
ρϊβάΐοζίίν): II. Κογ. XI. 25. ρππι δίηρ&πι υδί&τροη §3.1»^ίάβ ιιβ
δ 1η ρ α τρ)ς ενανάγησα. — (Ββζ ροάροΓγ ρΓβάΙοζΙωυ) : ΜΙς. XIV. 8.
ί&ιΐΓβη&υ δ&ΐβοη πιβίη Ιβϊΐί άη υδίΐΐηα προέλαβε μνρίααι μου τό σώμα είς
τον ίνταφιααμόν. — Μΐί. VII. 19. ίη ιίΓΓυηδα υβ^α^ίρ («& τον άφεδρωνα) εκπορεύεται. 8γυ. Ιι. IX. 31. — Ι. Π. 7. §&\Ά{μά& ίηα ΐη ιιζθΐίη
άνεκλινεν αυτόν εν τή φάτνη. 8ιύ. II. 12. 16. — I. Κογ. XV. 8. υ δ\ν α υ γ ρ β,ΐ τω εχτρώματι. — Ε. VI. 19. ίη αβίαίςα ιηαηρίδ πιβϊηίδ εν
ανοίξει τον στόματος μον. — ΜΙί. I. 10. ρ,δ&ΐυ υβΐυ^ηαηδ ηίιηίη&ηδ
είδε σχιζομενονς τους ουρανούς. — (νγϋ&νβηί ζβ ζάνκζΐίΐι) : I. I. 68.
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@βΛΤ&υΓη(ζι ηδίαιίδβϊη ηαη.α^βίη δβϊη&ϊ εποίησε λύτρωσιν τώ λαώ
αντοϋ. 8ιύ. Ε. IV. 30. — (Ζθ ζέΜβάδ:) I,. VI. 49. \ν»Γρ 80 υδ\ναίί,βϊηδ ρίδ ΓΗζηίδ πιϊΙίΠίΐ εγενετο τό ρήγμα της οΐχίας ε'χείνης μέγα.
8πτ. II. Τΐω. II. 14.
2. ζβ άέ] ρΓΟδΙβ 8β νζά&1ιι]β οάηβίακί: Ε. IV. 14. άα 1ϊβΙβί§8.ϊ
αβ^&ηάθίηαϊ αΪΓΖβΐηδ προς την με&οόείαν της πλάνης.
3. ζβ άδ] βίονβ. ηβδβ 8β άο 8 ί γ 1ε γ : Ε. II. 12. ίτΒ,ηι&ρϊ&ΐ υβΠ1 β ϋ 8 ΙδΓαβϋδ άπηλλοτριωμένοι της πολιτείας τον Ισραήλ. 8Γν. Ε.
IV. 22. I. Τίπι. IV. 12. II. Τικ. ΠΙ. 10. 81ί. I. ά.
4. ζθ
ηβββ 8β ζάοΐα (Ιο ν^δθ: ΜΚ. XII. 23. ίη ρίζ&ί ιΐδ8 18, δ δ αϊ Ιυαηαπιιηα ϊζβ \ν&ϊι·ρΐρ ο,βηδΡ ίν τη άναστάσει τίνος αυτών
ίαται γυνή; 8ιν. XII. 18. Κ Π. 34. XIV. 14. XX. 27. 33. 35. 36.
3. XI. 25. I. Κογ. XV. 12. 13. 21. II. Τίηι. II. 18. — (ιΐδίβΐαδβ υ 8
Λ & « Ι> α ϊ ιη) : Κ XX. 35. ΓΠϊρ ΠΙ. 10. 11. — Μί. XXVII. 53. ι&τ
υπ ΐδί; Ϊ8 μετά την εγερσιν αντον. — VIII. 11. πι&η8.§£ΐί Ιϊβπι ΠΓ·
Γ η η 8 & 3Η.Ιι βαςςα ςίπι&ηά πολλοί από ανατολών χα\ δνσμών ηξουσι.
8ι·ν. I,. I. 78.
5. δίονβδδηι νγΚιιριι οάρονίάο" δυσδί. ιΐδΐιιηβίηδ: 81ί. I. &.
βί ])ϊζο8 ηιαη&δβά&ϊδ §αν&ιιι·Μβ(ϋ ιΐδίαπβίη (ηΐ ηυϊυδ ιηηηάί ορβί'αΓβί,ιΐΓ ΓβάβηιρΙϊοηεπι).
6. δίονβδδηι νγζηαοβηί (ζ ροόΐιι ,μηγοη) οάρονίά^ί : Ε. I. 80.
αηά άα§ ιΐδίΛΪΙτηβΐηαίδ δβΐηαϊζοδ ίως ημέρας αναδείξεως αύτον.
8γυ. II. Κογ. VIII. 24. Γίΐίρ I. 28. 81τ. V. ο. — Μί. IX. 33. ηί &ϊ\ν
δ^α υ δ 1ί υ η ρ \ν3,δ ουδέποτε εψάνη οί'τως. δπτ. Ιι. VI. 44. .1. VII. 4.
Κ. VII. 13. II. Κογ. IV. 10. Ρίΐβπι. 16. αβδίηάο ηιίδ μάλιστα ε'μοί.
§ 217. 7. νγέβΓρέηί ρο]πιιι α δ- δβ ίπιέηγ ζη&οΐ ν Ιέοΐιΐο άοΜ»άβοη: II. XIII. 10. ηβίυΐΐθϊηδ ηυ \νΐΙο<ϋβ ΐδΐ ίπ&ρ\νίΐ πλήρωμα ονν
νόμου ή αγάπη. 8ι·ν. 6. IV. 4. Ε. I. 10. — Ο. V. 22. βίαιη αΐιιχιϊηβ ίβΐ
υδοβϊδίιβί χαρπός τοϋ πνεύματος εατι μαχρο&υμία. 8Γν. Κοί. III.
12. I. Τϊπι. I. 16. — Ε. IV. 2. πήρ υδοβίδη&ϊ ιΐδραΐ8,ηά»ηδ ίζ\νΪ8
ιηίδδο μετά μαχρο&υμίας άνεχόμενοι αλλήλων. 8Γν. Ρϋ. I. 20. Κοί. I.
11. Π. Τίπι. III. 10. IV. 2. — I. Κογ. ΧΙΠ. 4. Γπίίρννίΐ υδ!)6Ϊ8ηβί8»
ίδί, ή αγάπη μαχρο&υμεΐ. 8Γν. I. Τη. V. 14. — Κ. XII. 8. ίη υδ(Ιαυάβϊη εν σπουδή, δπτ. XII. 11. II. Κογ. VII. 11. 12. VIII. 7.8.
16. Εί. VI. 18. — II. Κογ. VIII. 17. ηδά&ηάοζα. ™»ηάδ 8Ϊΐο»
Ιαίρ άυ ϊζ\νίδ σπουδαιότερος υπάρχων αυθαίρετος εξήλ&εν προς
ύμας. διτ. VIII. 22. — Ια VII. 4. 1)θ(1υη ίηα υβάαικίο παρεχάλουν
αυτόν σπουδαίως. δΓν. I. Τϊπι. IV. 16. II. Ίΐνα. I. 17. — I. Τΐω. VI.
8. ηαΙ)αηάΕηδ υ δ ίο ο! θΐ η ίχοντες διατροφάς. — I. Τη. V. 8. υδ8 Ιε β. \νβ. ΐ δ^&ϊηαα νήφωμεν. — Κ I. 45. ραίβϊ νναΪΓρΐρ αβίαιιηί,Β
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οτι ίαται τελείωαις. 8ιν. δ. Χ. 4. Π. Κοι\ XIII. 9. Εί. IV. 12. - I.
Τ™. IV. 8. Ιθΐΐίβϊηβ. ΐϋφπφβϊηβ η' σωματική γυμνάσια. — Κοί. I. 11.
ϊη &11&ί [ιιβρυΐ&ίηαί είς πάβαν ύπομονήν. δνν. II. Πι. 111. 5. —
υδν&ηδΐ Ιβίΐίίβ Ιαιψρ τήν ανξησιν τον σώματος ποιείται. — II. Κοι\
IX. 9. ιι 6\ναιιι·η Ιδ ίδ \νίδίρ άη &πνα ή δικαιοσύνη αντον μένει είς
τον αΙώνα. 8ι*ν. IX. 10. — ΜΙ. IX. 1 3. ηίρρίΐη α&πι Ιαροη α 8 \ν Ά ιι γ 1ιI α η 8 &ί ίΓανν&υΓηί&ηδ ον γαρ ηλ&ον καλέσαι δικαίους αλλ' αμαρτω
λούς. Βτυ. ΜΙ. XI. 19. Μίτ. Π. 17. Ε. Χ. 29. XIV. 14.
8. υ 8- ζιηοοήυ)© ρο,ίπιγ ηθ^αΐίνηέ & πιδί ροδίΐίνηό: I. Τίπι. VI.
5. υβο&ΐρβίηδ ίι·»\ν£ΐΓάϊ(1αϊζβ ιη&ηηβ (ν^δίχβάηό βωβίοδίί) παραδιατριβαϊ διεφθαρμένων ανθρώπων. — 1^. III. 5. παίΐ'ρ&ηά υδίΐπίδίβίδ
άιι ν?ί§αιη 8ΐαίηΙαίηι αϊ τραχεΐαι εϊς όδοίς λείας. — Μίτ. XVI. 8.
(ΙίζυηρίΐηδίΐΙ ί)08 αβίίΐιηβί είχε δε αντάς εκστασις. 8γυ. Κ V. 26.
— Μίτ. I. 22. ιι 8 ίϋ μ & η 8 νταιίΓριιη έξεπλήσσοντο. 8ι*ν. Κ IX. 43.
— Ι* XVIII. 1. ηί \ναΪΓρ»η ϋ8§ΐ"ϋ(1]£ΐη8 μή έκκαχεΐν. 8ι*ν. II. Κοί*.
IV. 1. 16. 6. VI. 9. Ε. ΠΙ. 13. Π. Τΐι. III. 13. — II. Κογ. XI. 8.
ΤΜδ&ηάδ &1 ίζννίδ ]&ϊ υ 8 1ι& ΐ 8ΐ& ηί αίηηοηιιη Καιιήάβ. παρών προς
ύμάς καϊ νστερηθε\ς ον χατενάρκησα ούδενός. — ΤΗ. I. 6. ηϊ ϊη υ δηίβδ&ί υδβΙίυΐ'βίηΒ μή έν κατηγορία ασωτίας. — 6. XI. 15. ,)&1>8.ί
8.υΚ ιΐδν&ιίΓρα ΐζθ §&1)6ί ίαϊιΊυαιίδ εί γαρ ή αποβολή αντών καταλλαγή κόσμον. — διτ. I. Τίπι. IV. 4.
9. Αη&ΐο^ίοΐίγ ραΐί υ 8- Ιωηβέηδ ραδοβί ]&)ίθ ε&βΐίοβ ρϊίιηο ρπνβΐίνηά: Γϊΐϊρ III. 6. Μ β&πιίηίαίη ^ίδ&ηάδ ιΐδίαίι'ίηΒ. κατά δικαιοσύνην γενόμενος αμεμπτος. 8ι*ν. Κοί. I. 22. I. Τη. III. 13. V. 23. —
ΜΙ. VIII. 6. ρίυπΐίΐ£ΐΐ8 ιηβίηδ Ιί^ίρ ϊη β&Γάα ιΐδΐίρα ό παις μον βέβληται έν τή οΐχία παραλυτικός. 8ι*ν. IX. 2. 6. Μΐί. II. 3. 4. 5. 9. 10.
Ία. V. 18. 20. 24. — Εί. V. 18. (\νβίη«.) ϊη ρ&ιηηιβί ϊδ αβδίΐατθί
(οΐνω) έν ω έστιν ασωτία, δΐ'ν. ΤίΙ. I. 6. — Ιι. XV. 13. Ιίο&ηάδ αβδ (ϊ ιιΐ'ίο α ζών άσώτως. — I. Τίπι. IV. 7. ρο ιΐδ\νβίηοηα βρίΐΐα
Ιηΐν&ηάβί τους βέβηλους μνθονς παραιτον. δι*ν. I. 9. II. Τίπι. Π. 16.
— Ιι. VI. 35. Ιβίηνν&ίά ηί \ναίηί£ΐίδ υδλνβηαηδ δανείζετε μηδέν
άελπίζοννες. δΓν. Ε. IV. 19. — II. Τίηι. II. 18. ρ&ίβί Μ Βυπ)8.ί ταβ\νίδδ£ΐί ηδίηβΐυη οϊτινες περί τήν άλήθειαν ήστόχησαν. — Ε. IV. 17.
8Ε§8&η(1 ίη ηβ\νίβδ]ίΐ ηυ§ίδ δθίηίδ περιπατεί εν ματαιότητι τον νοός
αντών.
§ 218. IV. «Τ&ΐίο ρίβάΊοζΙα ιΐδ \ά.ίβ 8β ροιιζβ 8 ά»ϋνοπι (&!)!»Ιίνηγπι)*) ν ρΜηοδΙβοη ΙδοΜο:
*) 8γτ. ϋβ15Γ6οΐ£, ΑΜ. 1.00. ΙηβίΓ. βίΓ. 25.
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1. ζη&ί,Ι ν^οποάίβΐέ, ζ }β\ιοϊ νηίί,Γ» πιοη α&ί&ίΫ νγοηάζί,
η, 8Ϊ0θ:
ίΐ) ρΓΟβΙοΓ δνέΐον/, νϋΙ)βο δΐι·8ί, ζβπιί, ίνα.] : I. XVII. 24. 8\νίΐ8ίνβ
Γ&ϊηΙϊδ Ιααίιπιοηϊ ηδραπίΗΐίΐυΠπππηβ, δίΣβίηίρ ώσπερ γαρ ή αστραπή
εκ της νπ ονρανον λάμπα. — .1. VIII. 23. αδ ρ&πιπια, ί&ΪΓΐυ&π
β^πρ εκ τον κόσμου τούτον εστέ. 8ιύ. 3. XV. 19. XVII. 6. 14. 15.
16. XVIII. 36. I. Κογ. V. 10. — 3. VI. 31. Μήίί υ 8 ηΐιηΐ η λ ξ&ϊ ΐιπ
Λα ηΐ»1]'£ΐη άρτον εκ τον ονρανον εδωκεν αντοΐς φαγεΐν. 8Γν. VI. 32.
II. Κογ. V. 2. — Ρϊί τέβηί «8 ηίηιϊηίΐ ρίΐπιβδ^β δβ π&ζογ ο ρο1ιγΙ>α 8 πογο. άοΐδ: Ι. III. 22. δίΛη» υ 8 Ιιίπιΐηα ννατρ (φωνήν ε'ξ
ονρανον γενεσ&αι). — ΜΙε. I. 11. δΙΛηα α&πι α 8 ηίιπίη&πι φωνή
ίγένετο εκ των ούρανών. 8ΐΎ. I. IX. 54. Χ. 18. 3. III. 31. VI. 33.
38. 41. 42. 50. 51. 58. XII. 28. Μΐί. VIII. 11. I. Κογ. XV. 47. ΒΚ.
IV. ο. ά. VI. ο. — Τ&Ις 162 I. I. 78. πιτυηδ «8 η&ιιηίρ&ί ανατολή
εξ νψονς. — Μΐί. V. 10. 1)8ρ ϊηα βϊ ηϊ ιιβ(1ΐ'6ΐ}ί ΐπι τι 8 Ι&ηάα παρεκάλει αντον ίνα μή αυτούς άποστείλγ εξω της χώρας. — Μΐί. III. 7.
8. ιΐ8 6&1βί1»Ϊ£ΐ, υ 8 <Γπο1αϊα. . . . Π8 Ιιίαηιαϊα. 8Γν. 3. VII. 41.
52. (81ί. VIII. Λ.) Ι,· II. 4.
6) ρϊίογίθΚ Η<Μγ, οδαάυ, άδω, Ιιπάονυ: Ιι. V. 17. ννβδυη §αα,υπίίπι&ί α 8 9. 11 α πι πι α η αϊ πι β ήσαν ε'ληλνδότες εκ πάσης κώμης.
8ιτ. 3. XI. 1. — I. VIII. 27. £&ηκ>ϋά& ϊπυηα νωτ α 8 1>&ιΐΓ£ νπήντησεν αντω άνήρ τις ε'κ της πόλεως. 8ΐΎ. Μΐί. XI. 19. I. II. 4. IV.
29. IX. 5. Χ. 11. — 3. VI. 23. αηρανα δίφα ηβπιαη π δ Χ ΐ 1> 3..ΪΓΪαάαιι αλλα ηλ&ε πλοιάρια έκ Τιβ. — Μΐί. XI. 12. ιΐδ Ββραηϋη
— Μΐί. VII. 1. πδ ^ίΓΠ88,υ1γπιίπι. — Ιι. XVII. 29. ιΐδ δ&αάαππηπι. — Κ. XI. 26. πβ 8ΐοη. — 3. VII. 41. υδ Ββρίαΐηβ,ΐιπ.
— Κοί. IV. 16. ιΐδ Ιβ,Ηάβϋο,ίοη. — V ροάρίββοη Ιϊδία: 6.: άπ
Καιηοηίπι πιβΗρ ϊδ (έγράφη) πβ Καπτίπροη. — I. Κογ. Π8 ΡΠιρρω
(πβ Αδϊίΐϊ). — Οαΐ. πβ Ε ιι ηΐ8Ϊ. — II. Κογ. πδ ΓίΠρρ8Ϊ Μαΐίίάοη&ϊδ. — Ιι. Χ. 7. ηϊ ίαταΐρ πβ §ατ<1& ΐη £&τά μή μεταβαίνετε
εξ οΙκίας είς οΐκίαν. — ΜΙ. VIII. 28. άαϊηιοη&Γ]οδ πβ ηΐαί^αδποιη
ΓΪηη£ΐηά£ΐη8 δαιμονιξόμενοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι. 8γυ. XXVII.
53. — Μΐί. V. 2. πι&ηηα. υ 8 απ ταπί ο πι εκ των μνημείων. — 3. ΧΠ.
17. ραπ Ιαζατα \νορί<ΐ8, π 8 ηΐ&ϊτία δτε τον Α. εφώνησεν εκ τον
μνημείον. — I. V. 3. Ιαΐδίάα πβ ρ α πι πι 8, δϋρ» Ηΐαηαςβίηδ εδίδασχεν εκ τον πλοίου τούς όχλους. 8γυ. ΜΙς. V. 2. VI. 54. Π. Κογ.
XI. 25. — ΜΙ. XII. 8. ηβν&ατραη ΐπιπια πί πβ ρ α πι πι α \νβϊη&8 »τά 3, εξεβαλον εξω τοΰ άμπελώνος.
§ 219. ο) νοάυ, νζίΐαοη, νύοβο νδβ, οο ρίβάπιόΐ Ιπιά* οοηοΓβιπβ, Ιιπί
ασδίι-αοίπέ δβ νδβοη δΙι·απ οΙ)1ί1ορα)6 : Μΐί. I. 10. Π8<5£ΐ§§απο1δ π δ ρ β, πι πι »
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νναΐίη άναβαίνων από τον νδατος. Τ6ζ Ιΐ'ορίοΐίγ: 3. III. 5. πιο»
βαβί β&1)&η·ίΐάα η β \ν& Ιϊ η εάν μή τις γέννηση εξ ύδατος. (81τ. Π. ο.)
— ΜΙτ. IX. 7. ςαηι δΐίοηα υ δ ρ α πι πι α ηιίΐΐιηιίη ηλ&ε φωνή εχ της
νεφέλης. 8ι*ν. Ιι. IX. 35. — II. Κοι\ IV. 6. £ΐιρ δ&βϊ ςαρ υ γ ι-ϊηίζα
Ηυηαρ θΐΐβίηαη ο &εός ό εΙπών εχ σχότονς φως λάμΦαι. — Κ. XIII.
11. πιβΐ ΐβΐ υηβ ,)ΐι υ 8 βίβρ» υιτβίδαη ώρα ημάς ηδη εξ νπνον
εγερ&ηναι. — II. Κογ. II. 4. Π8 πι 8, η α β & ϊ α £ 1 ο η ^αιηβΐίά» ϊζ\ν!δ *)
εχ πολλής ΰλίφεως έγραφα νμΐν. — 6. V. 4. υ 8 »η8ΐ&ί υδάηίδπρ
της χάριτος εξεπέσατε.
ΤΐΌρϊοΙτγ 1»1ς6 πι ο ο, Ιίί,βΓοα Μο πιά, ]βδΙ ]&\ίθ οβαΙβω, ζθ Μβτ6ηο ραδοβί, » υ 8- 8 ά,αΐ. ζβ]ΐηόη£ΐ ρϊί ρο]ιηβο1ι ηβ^αί,ϊνηγοα ιπου)θ
άοδ&η ηιοοϊ, ζβ 1ί1βι·6 Ιεάο βγΐ νγβ&νβη, νγίχζβη : 3. Χ. 28. ηί ίτβΛτϋνίρ Ιυ&βηυη ρουβηαικίίΐιι ιηβίηαί ονχ άρπάσει τις αντά εχ της
χειρός μον. 8ι-ν. Χ. 29. 3. Χ. 39. — Κ I. 71. (§ίοαπ) ηαδβίη υ 8
ίίί & η ά α πι υηδαπιϊπι
υ 8 παπά α υ αΐΐαίζβ ρίζβ η&Ιαηάαηβ πηδίδ
σωτηρίαν εξ ε'χ9ρών ημών και εχ χειρός πάντων των μισονντων
ημάς. 8ιύ. Ι*. I. 73. 74. — Κ. ΥΠ. 24. 1υ&8 πιΐΐί Ιαιίδβίρ π 8 ρ» πιπί»
I β ΐ Ιε 8. ά&ιΐρααδ ρίδ τις με ρναεται εχ τον σώματος τον θάνατον
τούτον; 8ι-ν. II. Κογ. I. 10. 6. I. 4. — Κοί. I. 13. ςαίαιίδϊάίΐ ίζ\πδ πδ
νναΙΑπίπ,)» Πφζϊδ ερρνσατο ημάς εχ της εξοναίας τον σχότονς.
8ιύ. II. Τΐω. III. 11. 81ί. I. 1). — Π. Τϊηι. II. 26. Πδδ1ί8η»ίη(1αα α 8
υηηπίρϊηδ ^ΓΠ^βΟΠ άνανηφωμεν εχ της τον διαβόλον παγίδος. —
Ι(. XVI. 4. Ιπρβ &ίβίΐΙ|ίΐΐ(ΐΛΧΐ α δ ί&\ιτ
8ταν μετασταϋ-ώ της
οίχονομίας.
ά) Ιέΐο Ιίάβΐώ (η. ΓΟδί,ϋηηό) ηβ&ο ^βΐιο όΜΙίγ : ΜΙί. V. 8. ιΐ8§8,§β
πβ ρ α πι πι α πιαηη έξελθε εχ τον άνθρώπον. διν. I. 25. 26. VII. 15.
20. IX. 25. Κ IV. 35. VIII. 2. — ΜΙ. VII. 26. 1>αρ ΐη& βϊ ρο ηηηπίροη ΠδνβΠΓρϊ ηδ ά&υπίΓ ίζοδ ηρώτα αντόν ίνα τό δαιμόνιον
εχβάλλ-$ εχ της θνγατρός αύτής. 8Γν. VII. 29. — ΜΙί. V. '30. υίΙπιπρα υ δ δϊδ πιαηί αδβα^αηάβίη επιγνονς τήν εξ αντον δύναμιν
έξελθούααν. — II. Κογ. V. 8. ιΐδίβϊρ&η υ δ ρ & πι πι» ΙβίΙία έχδημήσαι εχ τον σώματος. — I. Κογ. XII. 12. 1ϊρ]υδ &11&Ϊ α δ ΙβίΙία,
Ρ&Π1Π13, αΐηα,πιπια πάντα τά μέλη τον αώματος τον ενός. 8γυ. XII.
15. 16. — Κοί. II. 19. π&αΐηρ α β ρ α πι πι β ί αΐΐ ΙθϊΙς \ναπ8θϊρ έξ
ον πάν τό σώμα ανξει. — Κ VI. 42. υδ\ν&ΪΓρ ίαιίΓρϊβ ρ&ηιπια
»ηζα υ δ α.π§ΐη ρβίηαπιιηα εχβαλε πρώτον την δοχόν εχ τον οφθαλ
μού σον. — Κ IV. 22. Μ ρο \νααι·ά£ΐ ρο ιΐ88α§§αηάοη£ΐ α δ πιαηρα,
ίπι τοΐς λόγοις τοις εχπορενομένοις εχ τού στόματος. 8γυ. Εί. IV.
♦) Ιιζβ τ;1ι1ί(1αϋ ίέί ρηδίηηέ.
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29. ΚοΙ. III. 8. — <Γ. VII. 38. βΐυοδ π 8 \ναπιΙ)&ϊ ίδ πηηβ,ηά ποτα
μοί έχ της κοιλίας φεύσουσιν. 8Γν. 81ί. II. 6. —
VII. 21. υ δ
ηαΪΓΐϊη Π13ηηβ ΠΐίΙοηβϊδ ποίΐοδ α88»88αηί! ΐΧ τί$ καρδίας τών αν
θρώπων οί διαλογισμοί οί χαχοϊ έχπορεύονται. 8γυ. Κ II. 35. — Μΐί.
XI. 8. 8απι»ϊ αδίαηδ ιηαϊιηώίαη α β 1) α § να α πι άλλοι στοιβάδας εχοπτον
έχ των δένδρων. — XI. 14. ηϊ ραηαδβίρδ ιΐδ ρπβ αί^ πιαηιΐίΐ αΐι-αη
Πΐα1}£ίϊ μηχέτι εχ σον είς τον αΙώνα ονδεϊς χαρπόν ψάγοι. — Ιι. VI.
44. ηί αυΐί υ 3 ρ&πι-ηπ πι Ιϊδαηάα δπΐίΐ^αηδ ηίπ ραπ ιΐδ & ί 1υ & I ιι η άΙΐ'αάαπάα \νβΐηαΙ)£ΐδ,)£ΐ ού γαρ εξ άχαν&ών αυλλέγουσι σύκα, ονδε
εχ βάτου τρυγώαι βταφνλήν. Ίγναί ρΓάνβπΐ Ιόζ : 6. IV. 22. Αϋΐ'αηαπί
(,νναηβ αϊηΐ8, βαηαηδ, αίηαπα π 8 {>ίιΐ]αϊ }&Ιι αίπαπα υ 8 ίΐ'^αί 'Λβραάμ
δύο νιους εσχεν ίνα εχ παιδίσχης χαΐ ίνα εχ της έλευ&έρας. ·Βιύ·
IV. 4. 23.
§ 220. β) πιηοζδίνί (Ιϊάί ηβ1)0 ρΐβάπιβία), ζ ηέαοζ άβ) 8β νβη νγνί)ί :
Κ IV. 38. πδδίαηά&ηάδ ιΐδ {) ί ζ α ϊ 8γηαβο§&.ϊ άναατάςίχτής συνα
γωγής. Βτν. 3. XII. 42. Μΐί. I. 29. — 3. XVI. 2. πβ βαςπιπρΐπι
άΐ'6ΪΙ)&ηά ϊζ\νίδ άποδυναγώγονς ποιήσουσιν υμάς. — II. Κογ. VI. 17.
ιιββίίςβίρ π δ πι ίά π πι αϊ ίζβ
Ιχ μέσον αυτών. 8ητ. ΚοΙ. II.
14. — ΜΙς. VII. 17. βαΐαϊρ ΐη £&τά πδ ρϊζαΐ ιηαη&,ξβίη εϊσήλ&εν
(είς οίχον) από τον όχλου. — 8&. VIII. ά. ΠδΙα&ηίρβ π 8 ρ&ίπι
ίιαα.ίρα.η&πι (δβίβοΐυπι βχ πι&ΐβάϊοΐϊδ). — Μί. XXVII. 64. ατΓ&ϊβ
πβ άαπρ&ίιη ηγέρ&η από τών νεχρών. 8γυ. Μΐί. VI. 14. 16. (ίχ
νεχρών) XII. 25. IX. 9. 10. Κ IX. 7. Κ. VII. 4. Χ. 7. 1. Κογ. XV. 12.
20. Π. Τιω. II. 8. .1. XII. 1. 9. 17. Κ IX. 7. 6. Χ. 7. 9. 6. I. 1.
Ε. Ι 20. ΚοΙ. I. 18. II. 12. — Ε. IX. 24. \φά& υηβ ηί ρ&Ιωηβΐ
ϋδ I π <1 α ί υ πι αΐί ί&η υ δ ρ ϊ π ά ο ω έχάλεαεν η'μάς ον μόνον εχ Ιου
δαίων άλλα χάϊ εξ ί&νών. Κ. IX. 6. &11&Ϊ ρω π δ ΙδΓ&θΙα. — IX
5. «8 ραϊπιβί ΧπβΙπδ Μ Ιβϊΐίβ ίξ ων ο Χρ. τό χατά σάρχα. — I.
Κογ. V. 13. υδηίππρ ραπα υΜ&η αδ ΐζ\νίβ δΐ11)απι εξαρεΐτε τον
πονηρόν έξ ύμών αυτών. — Ιι. II. 36. Αηηβ, ρΐ'&αίβί,βϊδ π δ Ιίυηϊα
(έχ φυλής) ΑδθΠδ. — ΓϊΗρ. ΠΙ. 5. υδ Ιιηοά&ί (έχ γένους) ΙδπιβΗδ
— υδ Η β I) γ αϊ υ πι — 6. II. 12. ίΐίδΙίίΐϊδΙίβΜ δίΐί ο^απάδ ραπδ υ δ
ΜπίΕΐΙα. άφώριζεν εαυτόν φοβούμενος τους έχ περιτομής. 8ιύ. ΚοΙ.
IV. 11. ΤίΙ. I. 10. — Ο. II. 15. ιι δ ρϊιιάοιπ \νϊδωι<Ιωΐδ ί| έ&νών
όντες. 8ιύ. Ν. V. 17. — 3. VII. 41. πβ ίτ&ϊγνα (βχ τον σπέρματος)
ϋα>νθίάϊ8 ... ΧπβΙπδ <μπιίρ. 8πτ. II. ϊΐιη. II. 8. — Ιι. I. 27. «Τοδβί
α 8 §&Γάα (ί| οΐχον) Ό».\γβΐάϊδ. 8γυ. I. Π. 4. — ΕβάΓ. II. 36.—40.
υβ &&ι·άΆ Ιβδίιϊδ, υδ δυηυπι Οάαβϋπδ. — I. I. δ. Ζωίωϊαδ Π8
»£&γ Α1)ίμη8 ^ίΐΐι ο,οϊηδ ΐδ α δ άααηίι·απι Αηβΐ'οηδ Ζ. ί| εφημερίας
Ιάβιά χαϊ ή γυνή αυτού έχ τών 9νγατέρων 'Λαρών.
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ί) ΝέΜγ ί,οΐο υ 8 8 άβΐϊνβιη ρϊίπιο ζαβίιιρ^β §βηίϋν αυαηΐίΐαΙϊνηχ: Μΐί. IX. 17. αϊηδ υβ ρίζαϊ Ηίαπα^οίη "5 ίκ τον όχλον. δνν.
Κ IX. 38. XIX. 39. — ί. XVI 5. αϊηβΐιιιη α 8 ϊζνΐβ ουδείς εξ ύμών.
δΓν. Κοί. IV. 9. 12. .Γ. XVII. 12. Κ. XI. 14. Κ VI. 13. ΜΙ. XXVII.
48. — 3. VIII. 23. ]ιΐ8 ιιβ ρ αϊ πι ά&ΙαρίΌ 8ΐ)ΐιρ, ίρ ΐΐι υ 8 ραίπι
ίαραρί'Ο ΐπΐ ύμεΐς εχ τών χάτω εστε, έγώ εχ τών άνω εΙμί. δι·ν. II.
Τΐιη. III. 6. — «Τ. XII. 42. ^η ιΐδ ρ αϊ πι γ β ϊ 1ί α ιη πιαη&^αϊ χαϊ εχ
τών αρχόντων πολλο). — «Γ. XVI. 17. υ 8 ραΐπι 8Ϊροη]απι (ηέΙίΙβίί ΐΓβΟα άΌιη^δΗίί :) εχ τών μαθητών αντον.
§ 221. 2. υ 8 δ άαΐΐνβπι οζπ3,οα)β ζ&δοοα ηβοο 1 ήΐίειι, ζβ \Λβν6
ίάο οβΓίΐ οο Ιωπα : ») ζάδοοιι: ΜΙ. XXVII. 7. ιΐδοααίιΐβίΐιιηι ιΐ8 ρ αϊ πι
(δ&ίΐΙΙαπι) ραη» θ,Ιςγ ηγόρασαν εξ αυτών τον άγρόν. — 1/. VI. 45. ρίιφβίββ ιη&ηηα ιΐδ ρίυρβϊβίΐπΐΗία ηιιζάα ΙιαΪΓΐίηβ δβΐηϊδ υδβαίπρ
ρίηρ, ,ϊ&ΐι αοΐΐβ ω&ηηα ιιβ υ ΜΙ α πι πι α. ηυζάα Ιιαΐιΐϊηβ δβϊηίδ ιιβ0 & ϊ Γ ί ά ποΐΐ ο αγαθός άνθρωπος εχ τον αγαθόν θησαυρού της χαρδίας
αντοΰ προφέρει το αγαθόν χαϊ ό πονηρός άνθ. εχ τον πονηρον %ησ.
της χαρ. αντ. προφ. το πονηρον. — Ι* VI. 45. ιΐ ζ α η αΐΐίδ α £»Γ ί α 1 1 β ΐ η *
Ιιαΐιΐϊπδ ΓΟάθΐρ ηιιιηρδ Ϊ8 εχ γαρ περισσεύματος της χαρδίας λαλεί το
στόμα αύτον. δνν. «Γ. VIII. 44. δ&. IV. ο. (1. ΤΐΌριΛγ ραΐί Ιβζ: «Γ.
XII. 49. Πί υ 8 πι 18 8 ί Ιοί η πι ΓΟάϊάα εγώ εξ εμαντον ονχ ελάληβα.
— Ιί. VIII. 3. αηάοαΜϊ(1θ(Ιαη ϊπι Π8 8,ί§ίηα.πι δ θ ΐη αϊ πι διηχόνονν
αύτώ άπό τών υπαρχόντων ανταΐς. — 3. XVI. 14. 15. π 8 πι θ ϊ η α πι πι α
ηίοαίρ εχ τον εμον λήψεται. — II. Κον. VIII. 11. πβΐϊηΐιαη «8 ρ 8 πι
πί θ ΐ ηαοαϊρ το επιτελεσαι εχ τον ίχιιν.
β) 1&Ιηι: Ιι. III. 8. πιαβ βΐφ πβ βίαΐηαπι ραϊιη πιταί8]ίΐη ϋαπι&
δύναται ό &εός εχ τών λίθων τούτων εγεΐραι τεχνα. — Μίτ. XV.
46. (ηΐαϊνν) ραίβί βαάναοαη νναβ υ 8 βίαιη», (μνημεΐον) ο ην λελατομημενον εχ πέτρας. — «I. IX. 6. £α\να.υι·Μα ίαηϊ η 8 ρ α πι πι α δραΐ8 1ί υ 1(1 γ α εποίησε πηλόν εχ τοχ πτύσματος. — I. Κογ. XV. 47. 83,
ή αιιια πιαηηα α 8 &ϊ Γ ρ α ί πιυ1(1βϊη8 ό πρώτος άνθρωπος εχ γης χοϊχο'ς.
δΐ'ν. δΐ£. IV. ο. — Κ. IX. 21. π β Ι> α πι πι α δ α πι ϊ η (Ιαίςα Ια.υ]α,η εχ
τον αντον φυράματος ποιησαι. — δΐί. II. ά. αί πιαπη ιιβ πιΐδβαΐβίΙεαίηι \νίδ(.ίπι ιΐδβαίίάαπιπια . . . α 8 β&ίν&ΐαί ]&η ΙθϊΚα (ηοηιϊηβ
β άίνβΓδίβ ηαΐυπδ ίαοποαίο, βχ αηίηιο βί οοι·ρθΓβ).
§ 222. 3. νο1ηέ]8ί ν&ζοοιι ιι β δ (ΙαΙϊνβιη οζηαόιιΐβ ρ&νοΛ (οϊΐϊ Ιιόρίοΐίό νγο1ιοί1Ϊ8ΐβ) άβ]β (πα ζαΐίίαιίβ ρΐαίηοδίΐ νίοβ
οάΐιιΐίονό) α δϊοο :
») ρύνοά οδο οηί: Ε. IV. 16. (ΧπδΙιΐδ) α δ ρα,ιηιηθϊ αΐΐ Ιβΐΐί κα^'ίΐΙϋορ (Χρ.) έξ ον παν τό σώμα σνναρμολογονμενον. — «Τ. Χ. 32. πιαη&§& βοάα \ναιιΐ'8ΐ\να αίαυ^ϊάα ΐζ\νΪ8 υ 8 α 1 1 ί η πιβίηαπιπια πολλά χαλά
ε'ργα έδειξα ύμΐν εχ τον πατρός μον. 8ΐ*ν. VII. 22. 3. VIII. 44. —
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3. VIII. 47. υ 8 8ηρ& ηί δί)υρ ι χ τον &εού ούχ έστέ. δΐΎ. II. Κογ.
III. 5. V. 1. 18. Γΐΐϊρ. III. 9. — Κ. XI. 36. υηΐβ υ δ ί πι ω» ί&η ρ&ίΓη
ίππηα
ίη ϊιηπι& αΐΐα οτι εξ αντον και δι αυτού και είς αυτόν τά
πάντα. — Οβοοηί ρήνοά" ν ροζαάΊ Ιπηβ ίέζ: Μί. XI. 30. άαιιρβϊηβ
Ιοίιαηηϊδ αζπη Ιιίπιίηα \ναδ ρ&η ιιζιιπ ηι&ηηαπι τό βάπτισμα
Ιωάννου έξ ουρανού ην ή έξ ανθρώπων; 8ιύ. XI. 31. 32. Κ XX. 3.
5. 6. I. Κογ. XV. 47. — «Γ. III. 5. ηίο» βαβί ς&ϋ&ίτ&άα α 8 α η κι ί η εάν
μη τις γεννη&ή εξ πνεύματος.
I») ρύνοά οδοΙ)ηί ηβζϊίάΐαί ο^νά βΙϊογο έίηηγπι ρανοάοβηι ά&)β
ρ386ίνηόηο: Μΐί. VII. 11. ρίβΐυ&η ραΐβί υ 8 ιη ί δ βίΛ&ί,ηίβ ο ίάν εξ
εμού ώφελη&ής. — «Γ. III. 25. (81ί. III. υ. ψ&τ]) δοΐίβίηδ Η 8 δίροηΪ3,ιτι έγένετο ζήτησις έχ των μα&ητών. — Κ. XII. 3. ηαο&ίδ Ηίΐζβίη
ϋ8 ραπίπια έξεις επαινον εξ αυτής. — Κ. XII. 18. Ϊα1)£ίΐ πια^ί \ν»ΪΓρ»η ιΐ8 ϊζ\νΪ8 εΐ δυνατόν τό εξ υμών. — II. Κογ. II. 2. δα ξ&αηάα
118 ιη ί β ο λυχούμενος εξ εμοΰ. — III. 1. ρ&ΠΓΟίιπι π δ ίζ\νϊδ ίΐηβ,ήΐΐιϊδ
(οοΐίο) χρήζομεν έξ ύμών συστατικών (επιστολών). — IV. 7. βϊ αίΗΓ&88Η8 δϊ)αί πΐίΐΐιίαίδ βΐιρβ,ϊαΐι ηΐ ιΐδ αηδϊβ ίνα η υπερβολή της δυνά
μεως 77 τοΰ &εον χαΐ μή εξ ημών. — VII. 9. βϊ ίη γν&ίηί,αί ηί §8,δΙθϊρί&ίηάΛΐΐ α δ αηδϊβ ίνα εν μηδενϊ ζημιω&ήτε εξ ημών. — VIII. 7.
ρίζ&ί η β ίζντϊδ ϊη ηηβ ίϊίαρΝναί τή ε'ξ ύμών ίν ήμΐν άγάπη. — IX.
2. ρ&Ια η δ ϊ ζ ν ϊ δ α^αη ό εξ ύμών ζήλος. — XI. 26. 1)ΪΓθϊ1ίβίηι η 8
Κ ιι η ,)&, ΤίΪΓβϊΙίβίπι ιΐδ ρίπάΌπι χινδύνοις έχ γένους, χινδύνοις εξ
έ&νών. — XII. 6. §£ΐηϊΐαδ6ίρ 1ν·8, ιΐδ ιηίδ ακούει τι ε'ξ έμοΰ. — Ο.
V. 8. 80 £%1αιηά8 ηί η δ ρ α πι πι α Ι&ροηάίη ίζπίδ ίδί ή πεισμονή
ούχ εκ τοΰ καλούντος ύμας. 8Γν. Ε. II. 8. — III. 15. η 8 ρ & πι πι β ί »11
ίαίΐΓθίηίβ η&πιη)α(1α ί| ου πάσα πατριά ονομάζεται. — Γίΐίρ. I. 23.
άίδΙίίΛαίρδ ίπι υ δ ρ&ίηι Ιτναίπΐ συνέχομαι εκ τών δύο. — 6. IX.
12. η 8 ρ α πι πι & 1»ροηάίη ςμραη ίδί ίζ&ί εχ τοΰ καλούντος έρ$ή&η
αυτή.
§ 223. ο) ρύνοά νέοηγ : Μ*. V. 37. ρ&Ι» ηιαηα^ϊζο ρ&ίπι πβ ρ&πιπια
ιι ΜΙ ί η ίβΐ*) το δε περιοσόν τούτων έχ τον πονηρού Ιβχιν. — 3.
VI. 13. (81ι. VII. ά.) β&ίιιΐΐίάβάιιη ίο· Ιαίηΐοηδ §»0Γϋ1το υδ ίίπιί ηΐ&ίβαιη έγίμισαν δώδεκα κοφίνονς κλασμάτων έχ τών πέντε άρτων. —
.1. VIII. 41. πβ ηοΓίηαβδ&η ηί δΐ)ΐιπι ρύαυΓαπαί ήμεϊς εκ πορνείας
ου γεγεννήμε&α. — Ε. IX. 10. Καίθ&ί1ώ& υδ αίηαπιπια §»1ίβΐ^α
Ιιαβωκίβί Ιδώίδ Ρ. εξ ενός κοίτην έχουσα Ια. — Κ. IX. 30. 32. £&Γαίΐιΐ&ίη ρο υδ β&Ι&υοβίηβί . . . ηί πδ ξ&ίαποβίη&ί &ί πβ
λνβ,υ γ δΐ^νβ,ιη \νίΙθ(1ίδ δικαιοσύνην την έκ πίστεως . . . ούχ έχ πίστεως
*) ΜοΜο

86 ρηπκΐίΐϊ Ιι ρ&Λίιίνηέπιιι «β β ά&Ιΐτβηι.
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άλλ' ί| έργων νόμου. διν. IX. 12. Χ. 5. 6. 17. II. Κογ. ΠΙ. 9. Γϋίρ.
III. 9 — 6. III. 2. υζπ
α ιι γ 8 ί \ν α ιη \νϋοάΪ8 ίΛιηαη ηβπιυρ ραυ
υζυ ς&ηαυδβϊηαί £ίΐ1αυΙ)βίηαίδ εξ έργων νόμου τό πνεύμα £λαμβάνετε ή ε'ξ ακοής πίστεως. 8π\ III. 5. Ε. II. 9. — I. Τίπι. VI. 4.
υ 8 ρ αϊιη β ί λναίιφ&ηά ηβΐρα. . . ί£ ων γίνεται φ&όνος . . . Κ. XI. 15.
Ινα 80 αηάαηΐϊΐηΐδ ηϊΙ>αϊ Ηοαίηδ υ 8 ά α υ ρ 8. ί πι τις ή πρόσληψις εΐ μή
ζωή εκ νεκρών.
(1) ]\Ζ νβ ρϊίρείΐβοΐι ρι·άνβ νγίοβη^οπ αβρού ηέΙίΙβΓγοΙι (}&ίο 8Λ~
Γ&ΐηΙβίηβ υδ ^αΐίΐυοβίηίΐί, υ 8 λυ ΐ ΐ. ο (1 α α ρ.) νέοηγ ρύνοά" ταά, τ&ζ
ρίίόϊηγ (Ιβίβ (άαϋν ΏΆ\>γν& ροναηγ ίη8ί.πιιηβηίίΐ1υ) ; ίβδίέ ρ&1πΐ6,}ί
Ιηίο ρίίέϊηηίΐ ρΐαί,ηοδί η& ίβνο
ν ί,δοΜο (Ιοίεΐαάθοίι : Γϋίρ. I. 17.
ιΐ8 η αϊ ίδ Ι αϊ Χπδίπ ιηβι^αηά ίξ ίρι&είας τον Χριστόν καταγγελλουοιν.
8τ\. I. 16. «8 ίπαρ\νίΐί ί£ αγάπης. — Πΐβπι. 14. βί ρϊυρ {>βΐη 8Ϊ]αϊ
υ 8 1 α 8 1 υ πι ίνα τό άγαβ-όν σου τ) χατά έχούαιον. — Ο. V. 5. υ 8 § »1 αα I) β ί η α ϊ \νβη&Ϊ8 8&ΓίΐϊηΙβίη8 Ιιβϊάαηι Ιχ πίστεως ελπίδα δικαιοσύνης
άπεχδεχόμε&α. — II. 16. ηί λναϊΐ'ρίρ βαΓαϊΜδ πΐίΐηη» υ 8 λναυι-βίλναιη
λνίίοάϊδ ον δικαιούται άν&ρωπος ίξ έργων νόμου. — II. Κον. IX. 7.
ηϊ υ δ Ι γ ί £ ο η αίρραη υδ η 3, υ ρ & ί μή εχ λύπης ή ίξ ανάγκης. — XIII.
4. υδηπιηπρδ ν»8 υδ δίυΐίβϊη, ηΐίβί Ηοαίρ υβ πΐίΐηΐίΐί §υρδ ίσταυρώ&η εξ άσ&ενείας, άλλα ξή εκ δυνάμεως &εον.
δΐίοιο η ίι 8 1 γ ο ] Ιαΐίίο ν^Μίθη ]βδΙ: Ιι. XVI. 9. ί*αυ]8Ϊρ ϊζννίδ
ίπ]οηάδ υ δ ίίΐΐηπ ρΓαϊηηα ϊη\νϊη(1ϊΙ>08 ποιήσατε εαντοΐς φίλους εκ
του μαμωνά τής άδικίας.
β) άυνοά" ροζηαί,ΐίυ νγδίονβη ίηδΙι·υπι. (Ιίΐϋνβπι 8 υβ: Ιι. VI. 44.
ίΐ'αΓ)ϊζυη Γ&ϊηΙϊδ οα^ιηβ υ δ δ\νβ δίπηιηα αΐίΐ'ίΐηα υδΐίυηρδ ίδΐ ίκαβτον
γαρ δενδρον εχ του ίδιου καρπού γινώσκεται. — Αηαΐοβϊί ραΐΐ Ιί Ιοηιιι
νγΐίΐάά'ίΐίί ]βδ(; νοίιηϊ Ζίΐ]ίιηανου νπζ1)υ, ν ηίέ ηιβηε α"ΰνο(1, δρίδβ ρίβάιηβί ροζη&ίΐίυ οζηαοβη Ιγηιζο ζρίΐ8θΙ)βηι: II. Τιω. II. 7. £Ϊΐ)ίρ ρυδ
ίϊαυ)8, ίΓίΐρί υδ η. 1 1 α ΐ τη δώη σοι ο κύριος σύνεσιν ίν πάσιν (βΐΎ.
έ. ιηίΐΐ ζ οβίιο Γοζυηι!)
Γ) Ιωηβέηβ ρήνο(1 νβοηγ 1)^νά ρΓΟδίβ }βη ιίΓοβηίηι ηιοίΙ&ΙηγΊη:
Μΐ£. XII. 30. Γπ)θδ ίΐ'α^ίΐη ςυρ ρβϊηαηίΐ υ 8 ίΐΐΐαηιιηα 1ι α ϊ γ ϋ η ρβϊηαπιιηα,,
υ 8 ίΐΐΐαί βαΐ^ναΐαί ρβϊηαί, ΐ&η υ 8 &11<αί ^β,ΐιυ^άαί ϊ)βίπλϊ ^αη υ 8 αΐΐαί ηιαίιίαϊ Ι)βϊηαϊ αγαπήσεις κύριον τον &εόν σου ίξ
ό'λης τής καρδίας σου χάί ε'ξ ολης τής ψυχής σον, και ε'ξ ολης τής
διανοίας σου και ε'ξ ολης τής Ισχύος σου. 8ΐΎ. XII. 30. Κ Χ. 27.
— I. Τϊβι. I. 5. II. Τίπι. II. 22. υ 8 ]ιιηϊη]ηιιιιη.ι ΙιηϊγΙϊπ εκ κάμα
ρας καρδίας. — Ιι. XX. 20. υ δ ΠυΙβϊη ίίΐΠγη)ίΐη(1ίΐη8
£ίΐΓαίηί.ίΐΐ)8
\νΐδαη ύποκρινομενους εαυτούς δικαίους είναι. — I. Κον. VII. 5. υ 8
§&ςΪ88αϊ«κ συμφώνου. — II. Κογ. VIII. 13. υ 8 ϊ 1) η α 8 δ α υ ί| Ισότη
16
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τος. — II. 16. (Ιαυηβ η 8 Π 1) α ί η 3,ί οσμή ξοής. — Π. 17. υ 8 ηΐιιΐι-ϊραί
. . . τοφαπι εξ ειλικρίνειας λαλονμεν. — II. Κογ. IX. 6. 8&ΪΘΪ δαϋρ
α8
V.) α, ιΐ8 §3.ρ3.§1ϊ]3, ϊαΐι δηβίρϊρ, ϊ&ΐι 83,ϊβϊ δαϋρ ΐη 2>ΐιιΙ>βϊηαί, 118 ρίυρβίηαί ίαΐι Βηβϊρΐρ ο απείρων φειδομένως φειδομενως
χα\ 9-ερίσει καϊ ο απείρων επ' ευλογίας επ' ευλογίας χαϊ δερίσει. 8ιύ.
Ο. VI. 8. — Κοί. III. 23. 118 βαϊνταΐ&ί λναιιι·1φίρ εκ ψυχής εργά
ζεσθε. — ί,. XIX. 22. α 8 ιηιιηρα. ρβϊη3.πιιη3, 8ίο]3, ριιΐί εκ του ανά
ματος Οου κρινώ σε.
Ηππίαοί ιΐ8 8 ά&ί. ν}'8ΐονιι]β: Κ. XI. 21. |>αη(Ιβϊ §ιιρ ραηδ ιΐ8
£3,1)3111· ρ ηϊ 38ΐ»η8 ηΐ ίτβίίϋάα εΐ ο &εός των κατά φύσιν κλάδων
ουκ ίφείσατο. — XI. 24. ριι υ 8 νίδΐ&ί υδπιβ,ϋαηβ ^>ΐβ ννΗρμηδ &1β\Υ3,1)3,£ΠΠδ βύ ίκ της κατά φύσιν εξεκόπης άγριελαίου. (Τβηίο ροδ1β(1ηί ρΓίΙίΙίΐΛ Ιζβ ονδβιη ρΗϊαάϊΙί ρΓ08ίβ νγ§ δυΐ) 1. ά.)
1) ιη ί ι· α οζηα,οβηίΐ ίγηιζ ζρΰδοΙ)βπι : I. Κογ. XIII. 10. £β.ίαιιπΗΐ>
ρα,Ια 118 ά 3. Π 3.1 τό εκ μέρους κατάργηση σεται. — 12. ηα \Υ3,ϋ 118
ά. α ί 1 α. ί άρτι γινώβκω Ικ μέρους. — 81ί. VII. ά. ηαιιΐι υ 8 ρ&πιηια
ίίΐιι πιαίδ 8Ϊροη]αη8 ΓυΙΜαΜάα (ρΓ&βΙβΓβα ιηιιΐί,ο πια§Ϊ8 άϊδοϊριιΐίδ
δ&ϋδίβώΐ. 8ιύ. ο. ζ ιη ί γ γ άο\)τγ).
§ 224. 3. υ δ δ ά&ί,ίνβπι (ηα. ζίίΐίΐεκίύ ρΐαΐηοδϋ οΛΙϋΙίονέ) ζηαέί
1)0 Λ, οιΐ ΜβιόΊιο άβ] \)6ϊ·β ροοάΐθΐί : α) ιηίδίηβ : Μΐί. XI. 20. ρ&δοΐοαη 1>αηα
8πια1ί1ίαΙ)3.8ΐη ραιιι^αηα ιΐδ \ν α α γ I ϊ ιη είδον την αυκήν εξηραμμένην
ίκ ριζών.
&) 1ιο]ηβ]ϊ έαβονέ: Μΐί. IX. 21. ιΐδ 1)3Γηϊ δΐί ϊ η. παιδιό&εν.
8πτ. Π. Τΐιη. Π. 15. (άπ< βρέφους.) — Μΐί. Χ. 20. ρο αΐΐα §αί»δ1αΐ(1ίΐ
υ δ ΐ ιι η ά 3,1 ηιβϊηαϊ ταύτα πάντα εφυλαξάμην ίκ νεότητός μου. δΐ'ν.
Ιι. XVIII. 21. — ^. VI. 64. ννίδδαΐι ραη ιΐδ ίι-ιπηΐδΐ]». ^8η8 $δει
γάρ ίξ αρχής 6 Ιησούς. — VI. 66. ιι ζ υ π I) 3 ιη ηΐ α ιη β 1 α εκ τούτου.
— IX. 1. βαυπικία. ιηβηη Μϊη(1αιηηΐ3 η 8 §3ΐ)3,ιιι·ρίΐί ειδεν άν&ρωπον
τυφλόν ίκ γενετής. — XII. 27. ίΐΙΙα, ηαδβϊ ηιϊΐί υ 8 ρΐζαϊ 1υ βΠα.ί
πάτερ, σώσόν με ίκ τής ώρας ταύτης. — 81ί. I. 0. η 8 αηαδίοάβΐηαϊ.

§ 225. Ρανοοίηί ρΐαίηοδίί \ν ί {ι γ ά ζηαέΐΐο ροδίίΐνβηί οοάη οάάείβηό
οά ,μηόηο, ραΐί ροβίανβηί νήέϊ, ρ γ ο ϋ ηέηιιι (8ΐ·ν. πηάα- &ηά).*)
*) Ρπ'1)υζηέ »η§1. τιπίΐι ρύνοίΐηί ρΐαίηοβί Γοζάνο,ίονίΚ'ί 4.^ οάΐιιΐίοτονι ^βδίέ
δαβίο ιι&αζιι,ίο. — Ο ρδνοΐιοίοροΐίέ νζά)βιηηο8ΐί ρο,ίπιΰν Οίΐΐαΐίν & 8ρο1βοηο9ΐϊ,
ΙίΙβΓ» ρίί \νίί1ι ηί^βνο ,|(1β, βγυ. Ιβζ ϋ βΐΐη-ίΐοΐτ ΑΜ. Ιιοο. ΙηδίΓ. 81γ. 70., 71.
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1.
αάνβΓΟΪηπι ντΐρΓ» ν ^οί,δΐί&η ΙβχΙα αβηιά άοΐίΐαάη;
ί,οΐίΐίέζ ηβνγδίίγΐά δβ νβ Ιαιβδί.
II. ^Ιίο ρναβήχ νβΛαΙηγ λνΐρτα άπιζί δβ ροαζβ
§α£§αη,
ΐβζ ηιβηί ν ρ γ β ο 1ι ο ά" η 6, α & α αϊ ο Ι] α η, ΙίΙβιάζ οοβ ηΐ3,]ί ^η ρο ^άηοηι
άΌΜαάη. Ψίρτα ρϊί ηίοη ζηαοί ηαρτοΐί νβ δηιγδίη ρΓάίβΙβΙίόηι : 3.
XI. 20. ΜαΓρα λνϊρΓαίιΙά^α ίηα Μάρ&α υπηντησεν αντω. — 3. XII.
13. ηιταηιιηη \νϊρι·3,^αιηοΙίαη ίπιηια εξήλ&ον εϊς ύπάντησιν αντω.
III. 3&ίο ρΐ'αββχ ηοηιϊηαΐηγ δρο^β δβ \νϊρτα ροαζβ δ α^βοίϊνθίη (\νί ρ γ α) \ν αϊ γ ρ δ, ρπ ηβιηζ ζηαοί 1. ροΐοίπι ναοί, ηαρΓοίϊ:
ΜΙς. XI. 2. ^α^αίδ ·η 1ι»ΐ™ ρο
ί ^ ι· α \ν α ϊ γ |> ο η ί^φβ υπάγετε είς
την χώμην την χατεναντι υμών. 8ιύ. Ιι. XIX. 30. — Ιι. VIII. 26.
ίη %&νή, ραΐβί ϊδΐ \ν ί Ι> γ α. \ν α ί γ Ι> Οαϋΐαία
χώραν ήτις ίστϊν άντιπε'ραν της Γαλ.
2. ΤΐΌρϊοΙίγ οραΐί νβ δΐηγδία ροΐβαιϊοΐίέηι : Ο. Π. ραία ϊνΐρτα\ν 3,ί γ ρ ο αλλά τουναντίον.
§ 226. IV. 3&ίο ρίβάΐοζίία \νϊρι·8, νάζβ 8β ροαζβ δ αοοαβαϋνβηι βηιβηι α ζηαοί: 1. ρανοάαί ρΐαΐηοδίί ηιίδίο, ρτοίΐ ηβιηαζ άβ|
ν Μίάα, ναοί, ίναίί ν Ιναί·, ΙΓνα: I. Κογ. XIII. 12. (δαί1ι\ναπι) αηά\ναΐΓρΐ
\νΐρι·α αηά\ναΪΓ ρί — (βλέπομεν) πρόσωπον προ5 πρόσωπον. —
IV. 1. αΐΐα δο πιαηα&βί τνίρτα πιαι·βίη αηα δίαρα \ναδ πάς ό όχλος
προς την θάλασσαν επί της γης ην. —
IV. 15. ραί \νίρι·α
δίηά ούτοι δε είαιν οί παρά την όόόν. — 8Γν. Ιι. VIII. 12.*) — Ιι. I.
73. αίρίδ ραηβί δννοι· λυ ϊ Ι> γ α Αοταπαπι αΐί&η αηδαΓαηα δρχον όν
ώμοσε προς 'Λβραάμ τον πατέρα ημών (οοΐ'αηι!) — II. Κογ. XII. 19.
βί δαη]οηια αηδ \νϊρι·α ϊζ^νίδ οτι νμΐν άπολογονμε&α.
2. ρίβάηιέί;, 1ί ηόηιαζ δπΐ6πΐ)6 οίηηοδί (ηβΙ)ο δίαν πιγδίί) ροάηιβία
ρΐτάΐβίδΐίγ: ΜΙ. VIII. 34. »11α 80 οααΐ'^δ ηδΐάφα \νίρι·α ^δα πάσα
ή πόλις ίξήλ&εν είς σννάντησιν τω Ί. — Ο. VI. 10. ΛνααΓ^αιη ρίαρ
\νίρι·α αΐΐαηδ, ρίδηυη λνΐρτα δννβδαηβ &α1αηοβίηαϊ ίργαζώμεδα
το άγαΰόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οίχείους της πίστεως.
8Γν. I. Τη. V. 15. — Ε. VI. 9. ραία δαιηο Ια^αϊΙ) \νίρι·α ίηδ τά
αυτά ποιείτε προς αυτούς. —I. Τη. V. 14. αδοβίδηβί^αί 8Γ)αϊρ \νίρΓα
αΐΐαηδ μαχρο&νμεΐτε προς πάντας. — II. Τίιη. Π. 24. ο,αΐιταδ ^νίβαη
\νίρνα αΐΐαηδ ηπιον είναι προς πάντας.
3. ριβάοιβί, ρΓΟίΐ ηβπιαζ οϊηαοδί δΐηβίαίβ ροΐβαιϊοΐίν: II. Κογ.
VII. 12. (αδάααοΐοϊη) ροβί ί&χα ίζ\νϊδ Ιιαραπι \νϊρι·α ί ζ λυΪ8 σπονδήν
*) Ιι. VIII. δ. ίγιηί βπιγδίβιη ^β8ι ία υ γ ψϊ%\
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την ύπερ υμών προς ύμάς. — I. Κογ. IX. 3. πιβίηα αηάαηαίΐδ \νίρι·α
ραηδ ιηΐΐί υδ8θΙί]αιιι1αηδ ραΜδί ή εμή απολογία τοις εμε άνακρίνουσιν
αντη εστίν. — Ιι. VI. 3. 8.ηάΙιαί)αιΐ(1δ Λν ΐ {) γ α ϊιΐδ β[ειΙ> αποκριθείς
προς αυτούς είπεν. 8Γν. IV. 4. Μί XXVII. 14. 8Ις. ΥΠΙ. 1>.
§ 227. 4. ρίβάιηέί, ρπ)ϋ ηβηιυέ (1έ| ηαιηίϊβη ^δΐ ηβρίαΐβίδΐίγ : ΜΙ.
Χ. 3δ. ίΐ&ηι αιιΐι δ&αϊάαη ιηαηηαιι λνϊρτα αϋαη ίδ, ίαη άαιιηίαι· νίρτα
αϊρβίη ϊζοδ, ]3,1ι βπιρ τνϊρΓα δλναϊηΐΌη ϊζοδ ηλθον γαρ διχάσαι άνθρωπον
κατά τον πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής, και νύμφην
κατά της πενθε- ρας αυτής. — Μΐί. III. 24. 25. ^βαϊ ρϊιιάαιιςαπϋ (&απ1δ)
ί ρ Γ α δίΐί ςαίΐαίΐίαάα εάν βασιλεία (οΙκία) Ιφ' εαυτήν μερισθή. — ΜΙτ.
IX. 40. δ8.βϊ ηϊδί \ν ί ρ γ α ϊ ζ \ν ΐ 3, ίαιη- ίζννίδ ΐδΐ ί$ ουκ εατι καθ' (ημών)
νπερ (ημών) εστίν. 8ιύ. Ιι. IX. 50. — ΜΚ. Χ. 5. τνϊρι·α ηαπίαΙΐ3.ΪΓίβϊη ϊζτναΐ'α §αηΐ6ΐϊ<1α ίζννίδ ρο αηαβιΐδη προς την σκληροκαρδίαν
υμών έγραψε ύμΐν την εντολήν.*) — Μ\ί. XI. 25. }ΆυΆΪ Ινα ηίώαΐρ \ν ϊ ρ γ α
Ιναηα ει τι έχετε κατά χινος. 8ιν. II. Κογ. V. 12. Κοί. III. 13. — Ιι.
XIV. 31. δϋ^α,αη \νίρι·α αηραταηα ρϊαά&η σνμβαλεΐν ετερω βασιλεΐ. — I. Κογ. VI. 1. λνϊρτα αηραταηα δίααα Ιια&αηάδ πράγμα
έχων προς τον έτερον. — VIII. 12. ίϊα\ναιη·1ί]'αιΐ(1αη8 ννίρτα ογορπιηδ ύμαρτάνοντες εις τους άδελφούς. — II. Κογ. Χ. 5. αΐΐ ΙιαιιΙιίροδ ιΐδηαίαηαΐζοδ \ν ί ρ ι- α Ιίοηρΐ βΐιρδ πάν νφωμα επαιρόμενον
κατά τής γνώσεως τοΰ θεού. — XIII. 8. ηί αυΐί ιηα^11111 1*>* λνίρΐ'ίΐ
δ π η '} α ού γάρ δυνάμεθά τι κατά τής αληθείας. — 6. V. 17. Ιβίΐί
§αίι·ηβϊρ Λνίρνα αηηιαη, ί]) αηωα ^νίρτα Ιθίΐί η σάρξ ε'πιθυμεΐ
κατά τον πνεύματος, τό δε πνεύμα κατά τής σαρκός. — V. 23. \ν ΐ ρ Γ α
ρ Ο 8\να1θίΐ£8, ηίδΐ τνίΐορ κατά των τοιούτων ουκ εστί νόμος. — Ε.
VI. 11. βί ηιαβθίρ δίαηάαη «ίρτα ΠδΙΐηδ άίαουίαιίδ προς τό δύνασθαι υμάς ατήναι πρις τάς μεθοδείας τοΰ διαβόλου. — VI. 12.
ηίδΐ ίζ\νίδ ϊ>Γ3.^ει >ν ΐ ρ γ η. Ιβίΐί ΐ α Ιι ο 1 ο ρ . . . ουκ εστίν ήμΐν πάλη
προς αίμα χαΐ σάρκα. — Κοί. III. 19. ηί δίίίΐίρ ϋαίί,Γαί λνίρτα ροβ μή
πικραίνεσθε προς αντάς. — δΐί. I. α ννίρτα ρ α Ια βαάοο (οοηίχα
80 άθοεραί,).

§ 228. ΟδίαΙηί δίονα, ΙίΙβΓά ροΓύζηιι ν ρΐαΐηοδίί ρί-βάΐοζίίονό δβ ηαδ^γία]!, νέβοΐία \α&)[ ιαζ ηιηοηβπι ραίΓηβμ ρί·1δ1ονοόηγ, ηοζίϊ όάδί,ϊοο άοκυά
ρΐΌΡίαπέ, α δροΐβέηγ ζηαΐί Ιβη, ζθ ηΠί(1γ ηβνγδίίγΐ^ί δβ ]α1ω ριαβπχγ.
*) V ΙοηιΙο ρϊίρ»<1β βηαά ρίβΐ£ΐα(1»1(Ί πιγΒΐίΙ ,)οη ηα Ιιικίοιιοί ροΜνάηί ίαίιονόΐιο
ρπρ&άυ, ^Ιιο 1>γ 1>χ1ο \ν ϊ ρ γ »βαπι ο ί) &η. (8Γν. »υ§1. Ιο πιβεί η [ίυΙαΓβ]
οτβηί).
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ί&ίο ιιι·οον&ϋ1 όάδ£ δίοζβη^οη δίον ννδίίνΐά 8β βϊϋβ ν α1]α1ίΐιη8
(I. XVII. 18. Ε. II. 19. Κ. XI. 24.) α^αίθΐΐίο (I. Τίω. VI. 3.)
α1]»1βϊ1ί08 (I. Τίω. VI. 3. οοά. Α. — V. 2δ. οοά. Β. ΚΙ. III. 15.)
α1ία1βϊΐ£θΙ)8 (Ο. IV. 24.); βίβ Ιπ 8 ρΓίϋδ ρ&Ιι-ηοπ δίίπιοδίαίιιοδίί
ν^ζηαιηα (]&\ίθ ]βοη οάδΐί .μυγοη δίοζοηγοη δίον), αβν }β ονίο Ιζβ ροΙίΐαάαϋ ζά ροπηγ ρΓ&βϋχ. — 3&ίο δρο)1ία α\]& ννβΐίνία 86 ζηιΐδΐ» (ρο
ζάροΓβοη ηθ]θ8,δίβϊϊ) νβ δπινδία η β ζ, νδ&ΐι.
3&^ο ρϊβάΐοζίία άοΐοζβηο ]8δΙ ρουζβ ]β(1ηοϋ ρΗ άηΐϊνό ρΐαΐηοβίί
ροίΐοοηοιι: ΜΚ. XII. 32. ηίδΐ αηρει· ά\)& ί πι πι α ουκ εστίν άλλος πλην
αχ}τον.
Λιι<1»ηΙγ[>Ι&
Τβηίο ρϊίδίονβόπ^ οοηιρ&ΓίΐΙίν Ιίθ δίονπ αη<1\να.ίι·ρδ ναββο ]βη
)&ίο ρϊβάΐοζίία ηαδ^Ιά δβ ϊβιΐηοιι : ΜΙ. XXVII. 61. νναδαη ραη ρΐπαν
Μαφ Μίΐ^ίΐ&ίβηβ ,)ίΐη 80 αηρατα Μαφ ίϊΙ&η(1θϊηδ αηά\νίΐπρϊδ
ρίίπιπίίΐ 1ιΐΕΪ\να ην δε εκεί Μαρία ή Μαγδαληνή και ή αλλη Μαρία
χα&ήμεναι απέναντι τον τάφου, ν^ζηαπι „ν&οϊ, ηαρΓΟί,ϊ" ]βδΙ )ϊζ αά}βοϋνυ απά^ναίι-ρβ νΐαδίηί.
Β1«αιι|«ηβ
3&&0 ρΐίδίονίο, ύοΐοζβηο ^ββί: Μίτ. I. 38. Μί,. III. 34. VI. 6. I..
IV. 37. IX. 12. — δ ά&Ηνβιη ηα ζρ&δοί) ρίβάΊοζΙίν δρο]βηο ]βδΙ: Ν.
V. 17. πδ ρπιάοπι ραίιη Μδηη]αηβ πηδίδ — VI. 16. οΜβάιιη
αΐΐοδ ρϊϋάοδ ροδ οΪΒυηϊ&ηβ αηδίκ.

^Ιίο ρ ϊ-ίδίο νΐί» άοΐοζβηο ΐββΐ: Ε. XIV. 32. XV. 13. 20. Ε. II
13. 17.
8 άαΐϊνβιη (ραίΓπέ αΜαίϊνηγηι) νβ βπινδία άαΐβΐιο οά ρο]ί δβ:
ΜΙ. VII. 6. παΪΓΐο ίζβ ί η. ϊ γ γ α ΙιαΟαίρ δίΐί ιηίδ ή δε καρδία αυτών
πόρρω άπέχει απ έμοϋ. — VII. 23. αίΐβϊρίρ ία ΐ Για ιηϊδ αποχωρείτε
απ εμον. διν. Κ IV. 42. VIII. 37. — ΜΙ. VIII. 30. νν*ίΐδυή ραη ίαίιτίΐ
ί ΐη η&ϊτάα Β\ν'βϊπβ ην δε μακράν άπ' αντών αγέλη χοίρων. δη7. Ιι
VII. 6. — ΜΙ. XXV. 41. 8Λ88'ρ ίίΠΐτ» πι ϊ δ πορενεβ&ε άπ' έμον. 8η .
Ιι. V. 8. — Μΐί. XII. 34. ηί ί&ϊττ& ΐί \η\ιάα,η£Άνά']3Λ ξ\ι])5 ον μακράν
εϊ άπό της βασιλείας τοϋ &εοϋ. — 1ί. I. 38. δαίαϊρ ί 8,1 ί να ϊζίΐί
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8ίΐ α^βίΐιΐδ άπήλ&εν απ αυτής ο άγγελος. δΐΎ. II. 15. — Κ II. 37.
δοη ηί αίϊά<ί|α ία ϊ ι* γ 3. αΐΐι ή ούχ άφίατατο από τον Ιεροΰ. — I,. IV.
13. αίδίορ ία ί γ γ» ίιηιηα άπε'ατη άπ αυτού. — V. 3. ΙιαίηαίΙ ίηα
αίΐίιιΐιαη ίαίιτα δίαρα Ιθίΐίΐ ήρώτησεν αντον από τής γης επαναγαγεΐν ολίγον.
ΗΙαΑβηβ
ϋοΐοζβηο ροαζβ 8 §βηΐ1ίνθω (ραίτηέ οάΊιιΙίον^πι) : Μΐί ΠΙ. (7.)
8. (βΐιι ιηαηαςβίηδ Ιαίδί,ίίΐθίΐιιη αίαι· ίηιιηα) «8 Ιάαπιαία ]ίΐ1ι Ιππία η α
Ιαυΐ'άαηαιΐ8 (πολύ πλή&ος ήχολού&ησαν αύτω) από της Ίδουμαίας
και πέραν του Ιορδανού.
Ιηηβηα
ρΓΟβΙό 3,άνβΓΪ>ϊιιιιι άοΐοζβηο : II. Κογ. ΥΠ. 5. (= εσω&εν).
Ζ&\ίθ ρίθάΐοζίία 8 §βηίΙίν<ίΗΐ οβίΐίονγιη: Μίτ. XV. 16. βαίαυηυη ίηα
ίηηαηα ςαπίίδ άπήγαγον αυτόν εσω της αυλής.

Ιιιιι(Ιι)
§ 229. ^&]^ο ρίβάΐοζίία ηαβί^ΐα 8β (1081 ζΐιιΐδία, νίάγ δ αοοιίδαΐίνβιη (ρίβάπιύΐηχιη) η, νθ βπιγδίιι Ι) ο ζ, πιίηιο: ΜΙ. V. 32. Βαβί αήβΐίρ ηβη
δβίηα ίηυΐι ί η. ϊ γ ί η α Ιίαΐΐαηαδδααδ, Ιαυμρ ρο Ιιοπηοη 05 αν άπολύση
την γυναίκα αυτού παρεχτός λόγου πορνείας, ποιεΐ αυτήν μοιχάβ&αι.
— ΜΙ. Χ. 29. αϊηδ ίζβ ηί βαάπυδίρ αηα αίι·ρα ί η η η αΜίηδ ίζ\ναι·Ϊ8
ννΓ ί 1 3 8, η εν εξ αντών ού πεσεΐται επι την γήν ανευ τού πατρός υμών.
— Μΐί. IV. 34. ίηυ η βα,ΐυΐίοη ηΐ ΐ'οάίάα ίηι χωρίς παραβολής ούχ
'λάλει αύτοΐς. — Ε. VI. 49. ^αΐβϊΐίδ Ϊ8ΐ ιηαηη 1ίηΐΓ)αη<Ιίη ταζη αηα
αίιραί ΐηηη §ι·υη(1ιΐ\να(1(1,)υ ομοιός εστίν άν&ρώπω οιχοδομήσαντι
οΐχίαν ε'πϊ τήν γήν χωρίς θεμελίου. — «I. XV. 5. ίηυ η ιηίΐί ηΐ ηια§υρ
Ιαη]αη ηί νναίηΐ χωρίς εμού ού δύνασ&ε ποιεΐν οι'δέν. — Κ. VII. 8. 9.
ίηυ ΛνίΙορ χωρίς νόμου. — Χ. 14. Ιυαπνα ηηπδ]αη(1 ίηυ ηιβΐ']αηάαη
πώς άχούσονΰι χωρϊς κηρύσσοντος. — XI. 29. ϊηυ ίάΐ'θίξα βίηά
£ΐΙ)08 βυρ άμεταμέλητα τά χαρίσματα τού &εον. — I. Κογ. IV. 8.
ίηη υ η δ ρίυάαηοάβάυρ χωρίς ημών ε βασιλεύσατε. — XV. 27. ίηυ
ρ αηα ίζβ υΓηηαίννί(1α ιιί ίηα ρο αΐΐα εκτός τον ύποτάξαντος αύτω τά
πάντα. — II. Κογ. Χ. 13. ννβίδ ηί ίηυ ιηίίαρ Ινοραιη ήμεΐς ονχι
εις τά άμετρα κανχησόμε&α. 8ιν. Χ. 15. — XI. 28. ίηα η ρ Ο βίβΐ"
ραΐα χωρίς τών παρεχτός. — XII. 2. 3. ίηυΐι Ιβίΐί εχτός τον αώ
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ματος. 8ι·ν. 81ί. I. 6. — Εί. II. 12. ΐηυΐι Χιϊδίβ,υ. — I. Τίιη. II. 8.
ϊηυη 1\ναϊι·ηβίη χωρίς οργής- — V. 21. ϊηυ ία ανά οιηβίη χωρίς
προκρίματος. — Γίίβω. 14. ίηα ρβίη Γ&£ίη ηί νν&ΐΐιί; \νϋ(1α Ιβιιϊαη χωρϊ;
*ήδ 6η5 γνώμης ουδέν ή&ε'λησα ποιήβαι — δΐί. VII. 1). ίΐπιί ρηβυικί]θ8 \ναΐΓβ ϊηαη ηΐαοηδ ]αΙι σάπια ((ριίηο,ιιβ ιηίΐϊα νίΓοπιπι ρι-αβίβι·
ππιΗθγθβ οΐ ρυβίΌδ).
ΛοΙνΗ, ηβΚ»
ΤναΓγ 1)Ίο ηβροοηγβηβ ηια]ί 8β Κ 8θΙ)δ )Ά^.ο αη(1α: αηά; ίαυνα:
Γ&ογ; ίηηίΐ: ΐηη; ηί»: υ(. Ν β Ιο α οάρονίάά 1ί οίαζοβ 1ϋ (1 β ? η θ Ιο
1ί οίαζοβ Ιίαπι'Ρ 01)β ζηαέί 1>1ί ζ 1ε ο (ηβπι. ηαίιβ).
Ν β Ιο α ν ρΜηοδΙί ρουζβ ρΗβΙονβόηβ (Ιοίοζβηο ΐβδί: Μΐί. XIII.
28. 29. ,Γ. VI. 4. VII. 2. Εί. Π. 13. 17. Γίΐΐρ. IV. 5. — Τ<5ζ ρπ
η β Ιο α ^νϊδαη, η β Ιο α α, ί πι α η, Μγ ,μζ ηοίνά ρπ δοββ οίαί,ϊν οίΐ© :
Μΐί. II. 4. ηϊ ιηα§3,η(1αη8 η β Ιο α α,ίιηαη ΐιηηια μή δυνάμενοι προσεγγίσαι αύτω. — XI. 1. 1)ί{)β η 6 Ιο α \νβ8ΐιη ^β^ιI8ίι1β111 οτε εγγίζοναιν είς 'Ί. 8ιύ. Ι, VII. 12. XVIII. 35. 40. XIX. 29. 41. I, XIX.
37. Αίο ιοζίιοάηό ν ρΐΗ,ί,ηοβΙϊ ρίβάΐοζίωνό ρπ (Ι&ί,ΐνα οίΐβ ]θ8ΐ ν ΐέοΐιΐο
ρίίραάβοΐι : Ε. XIX. 11. Μ ραίβΐ η β Ιο α ^αΪΓΠδαΙβιη \να8 δια τό
εγγύς αυτόν είναι Ί. — «Γ. VI. 19. ^αβαΠοαπά ^811 η β Ιο α δΐίΐρα
φΐηαηάαη &εωροϋβι τον 7. εγγύς του πλοίου γινόμενον. — VI. 23.
α,βηηιη η θ Ιο α ρ α πι πι α 8 1 α Λα ήλθ-ε εγγύς τού τόπου. — <Ι. XI.
18. \ν&8π!ι ραη Ββραηία η β Ιο α Ιαίι-ηβαπίγπιαπι. — Κ. Χ. 8.
η β Ιο α ρυδ ραΐα \ναυι·ά Ϊ8ΐ εγγύς βου τό ρήμά εστίν. — 81(. III. α.
80 £ίΐι·β1ΐ8η8 ηί ίηα η β Ιο α απαξία \ναδ ((ΠδρβηδαΙίοηβπι Αβ οο ρι ορβ
ίίηβπι ίαΪ88β). — ΓΠίρ. II. 27. 8ΪυΙ<8 \?ω η β Ιο α (Ιαιιραί ήσ&ίνηβι
παραπλησίον Κανάτα. — Ε. V. 1. ΒΪίβα \\α8 βίαηώιηίΐδ ηβίοα 8αί\να
αυτός ήν εβτώς παρά την λίμνην.
Ν β Ιο άοΐοζβηο )β8ί νδοβο ]βη ,}βάηου α Ιο )Ά\ίο ρϊ-βάΐοζίία ρπ
αοοιίδαϋνα δΐηβΐΌνόιη : Ε. XV. 25. βιιηιΐδ αΙίαΜ|α η β Ιο ταζη ο υιός
ηγγιΰε τ·η οΐχία.
ΙτΓαι*|η1ιιη
§ 230. ϋ ία γ] αϊ η α ]β<1ηοιι νβ ζρΰδοΐιβ ρκιβροδίοβ νάζάηο ίβδί
8 ϊζ\νί8, }βζ πιαζβ 1))?1ϊ (Ιαί,ϊνθίη ηβοο αοουδαίίνβιη : II. Κογ. Χ. 16.
(\νβη ηαΙ>&ιη) υίαπ'αίηα ϊζ\νΪ8 αϊνν'&^^β^ οη πιβήοη (ελπίδα έχοντες είς τά
ύπερεκεινα υμών εύαγγελίβαβ&αι.
ΡοιΙοΜ 8β, ζβ ^β8^ ίο άαΐίν ιηίβΐηί, οΰρονίάα|1οί ί οίαζοβ 1{<1β?
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ΙΤΓλγο
1. .Ιαΐίο ρι-οδίά ρϊίδίονίία οΌΙοζβηο ^β8ί : «Γ. XI. 38. δίαίηα υίαι1α§ϊ(1<α \ναδ υ ία γ ο λίθος επεχειτο επ' αντω,
II. ^αΐίο ρι·αβρο8Ϊοβ νάζβ 8β: 1. 8 (Μίνβπι Ιοοαίηγηι α βϊοβ νβ
δΐηγδίυ ΙΐΌρϊοΙίέηι: Κ II. 8. \νίΙαηάαιΐδ τναηίγνοπι ηαηίδ ιιίαΐΌ ηαΐΐ'άαί
δβίηαΐ φυλάασοντες φυλαχάς της νυκτός επί την ποίμνην αυτών. —
XIX. 19. 8Ϊ]αΪ8 υίανο ηπιί 1)αιιι·§ϊπι γίνου επάνω πέντε πόλεων. —
3. III. 31. (81ί. IV. 1).) 8α ίαραρνο (χίιηαη(1δ η ία γ ο αΐΐαίιη ίδΐ ο
άνωθεν ερχόμενος επάνω πάντων εβτιν.
2. 8 ββηίίίνβηι (οάΐυΐίον^ιη, αό Ιζβ ]β] νγίοζίΐϊ Ιαΐίό )&\ίθ εβ\\ίθγγ
έϊΐϊ οβνοάονγ) ν ρΐαί,ηοδίϊ οοηοΐ'βίηό: Ιι. Χ. 19. αΙ§αί ϊζννϊδ \να1άΊιίηϊ
Ιΐ'αάαη υ ία Γ ο ν α αϊ* πι β δίδωμι ύμΐν την ε'ξονβίαν τον πατεΐν επάνω
όψεων. — V ρΐίΐΐηοβίϊ ΙΐΌρϊοΙίό: Εί. I. 21. (^αδαίίιία ίηα) υ ία γ ο
αϊ 1 αϊ ζ β γ β ί ΐ£ ^ θ (εχάθισεν αυτόν) υπεράνω πάσης άρχης.
Ι7η4ητο
υ η (Ια γ ο αΌΙοζβηο ,]βδΙ ροιιζβ άναΙίΓαί, α Ιο ν ρΐαίηοδίί ρίβ(1Ιοζίί*/ 8 άαΐϊνβπι Ιοοαίηγιη: Μΐί. VI. 11. αβηηδί'αίρ πιυΐάα ρο α η α! α ι* ο
ίο Ι α πι ίζνναΓαίηΐ εκτινάξατε τον χουν τον νποχάτω των ποδών ίμών.
— Μΐί. VII. 28. ηιιηάοδ αηάατο Μ η (Ια ιηαΙ]αιΐ(Ι τά χυνάρια νπο
χάτω της τραπέζης έσ&Ιει.
ΙΤΙαιιη
ϋΐαηα ν^δΐίγίι^β δβ 8 §βηϊΙίνβπι οάΊιιΙίονγιη : ΜΙί. VIII. 23. υδΐαυίΐ ίηα ιιίαηα ϊνβΠίδϊδ εξήγαγεν αυτόν εξω της χώμης. — 3. IX.
22. αί,αηα δγηα£0£αΪ8 λναίΐ'ραϊ άποβννάγωγος γενηται. — 31ί. III.
ο. Ιίαΐ οοηδ ^αβΓαπηκΙαΐζοδ υίαιια 1)ϊοαηΐ'§βΐηαίδ (ναοοαβ οοωουδί,αβ
βχΐΐ'α ηιοβηϊα).
ΡγοβΙ^ηι αανβΐ'οϊβπι ϊβδί: II. Κογ. IV. 16. VII. 5.
υΐιφίΌ
υίαρί'ο ν ρτίδίονθέηό ρΐαΐηοδί,ϊ ^νί κβ: ΜΙί. VII. 18. αΐΐ ραία
υ Ια ρ ι* ο ϊηη^α^αηάο ϊη ηιαηηαη πάς το έξωθεν είσπορενόμενον είς
τον άνθρωπον.
^α1ίο ρίτάΐοζίία 8 ^βηίί,ϊνβηι οάΐυΐίον^ηι δΙο]ί: ΜΙί. VII. 15. ηί
λναϋιΐδ ϊδΐ πίαρτο πι α η 8 ούδε'ν εβτιν έξωθεν του άνθρωπου.
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ΤΙ5ΚΗΜ ΟΚΛ Εΐ)Υ. ΟΚΗΟΚΑ V ΡκΛΖΒ.

ΤΗΕ 0Ο5Τ ορ ονΕκουε ΝΟΤΙΡΙΟΑΤΙΟΝ
ΑΥΙΙΧ ΒΕ ΟΗΑΚΟΕϋ ΙΡ ΤΗΙ5 ΒΟΟΚ 15
ΝΟΤ ΚΕΤυΚΝΕϋ ΤΟ ΤΗΕ ΕΙΒΚΑΚΥ ΟΝ
ΟΚ ΒΕΡΟΚΕ ΤΗΕ 1.Α5Τ ϋΑΤΕ δΤΑΜΡΕϋ
ΒΕίΟν^.

