Διωγμοί εναντίον των χριστιανών

ΟἛ ἢἣώἦἡἛ ἡἛ ἡἢἡὅἡἛ ἜἓἦἓὅἫἠἓ ἦἡἧἤ ἩἣἛἥἦἛἓἡὒἤ Ἱἦἓ ἡἛ
ΕἔἣἓὅἡἛ. ΔἛἓἢὅἥἦἫἥἓ ὍἦἛ Ἑ ἧἓἛἜἹ ἦἡἧ ἩἣἛἥἦἛἓἛἥἡὒ Ἱἦἓ
ἓἦὅἚἦἙ  ἦἓ ἥἧἨἴἣἡἦἬ ἦἡἧἤ ἜἓἛ Ἑ ἢὅἥἦἙ ἦἡἧἤ ἓἢἡἦἝἡὒἥ
ἢἣὍἔἝἙἓ ἕἛ ἓἧἦἡὒἤ. ΟἛ ἢἣώἦἡἛ Ἤἣἦἧἣἤ ἢἣἡἹἝἚἓ ἓἢὍ ἦἛἤ
ἛώἠἛἤ ἦἫ ΕἔἣἓὅἫ.

ΠἙἕἴἤ: ΒἓἥἛἜἹ ἢἙἕἹ ἡἛ ΠἣἬἠἛἤ ἦἫ ΑἢἡἥἦὍἝἫ
ΠἣἬἠ. 6,1-8.4. Ο ἝἛἚἡἔἡἝἛἥὍἤ ἦἡἧ ΣἦἨἬἡἧ, ἡ ἛώἜἦἙἤ ΣἓἡὒἝ.
Πζαδ. 6,1

Ἐγ δὲ ταῖη ἡβΧζαίη ταξταίη παέήθγνγτλγ τῶγ
βαήέτῶγ ἐΫΧγετε ΫεΫΫθσβὸη τῶγ Ἑααέγίστῶγ
πζὸη τεὺη ἙΪζαΩεθη, ὅτί παζεήελζεῦγτε ἐγ τῇ
δίαΰεγΩᾳ τῇ ΰαήέβεζίγῇ αἱ ιῆζαί αὐτῶγ.

Οεαγ. 6,1

ΚατΥ ταζ άαΦεαζ δε αητΥζ, ίαέοζ άξγαβε δ αεήέανζ
τκβ πήστοβ, δή ΕΩεαΨδή ΤεήστήαβδΨ, δή δπδΨδή
ίατΧΪδβτδ απν γΦβαζ πεεήδθΥζ ίαή καήΰδξσαβ τάβ
εΰΰάβήίΧβ Ϊΰοσσαβ ίαή εΰΦΪδβτδ ΕΰΰάβήσταΨ,
Χεθήσαβ βα ΪδΪΪξΫδηβ ίαή βα παεαπδβδξβταή
εβαβτΨδβ τκβ ΕΩεαΨκβ Τεήστήαβοβ τάζ ΙδηδαΨαζ,
δήντή αή θΧεαή αητοβ παεεαεεΨΫδβτδ ίαή
παεάαεΰδξβτδ εήζ τάβ ίαέάαεεήβΧβ ηπάεεσΨαβ τάζ
δήαβδαΧζ τεδφοβ ίαή ΩδάέάαΥτκβ.

Πζαδ. 6,2

πζεσΰααεσΦβεγεί δὲ εἱ δοδεΰα τὸ παῆήεη τῶγ
βαήέτῶγ εἶπεγ· εὐΰ ἀζεστνγ ἐστίγ ἡβᾶη
ΰατααεΩκαγταη τὸγ ανΫεγ τεῦ Θεεῦ δίαΰεγεῖγ
τζαπΧάαίη.

Οεαγ. 6,2

Ξή δοδεία Απνστδΰδή τντε, αφδξ πεδσείΥΰεσαβ
νΰδβ τδ πΰΧέδζ τκβ πήστοβ, εΨπαβ· “δεβ εΨβαή δεένβ
ίαή αεεστνβ στδβ Θενβ, βα αφΧσκαεβ άαεΨζ τδ
ίΧεηΪαα τδη έεΨδη ΰνΪδη ίαή βα ηπάεετδξαεβ εήζ ταζ
τεαπΦΫαζ τδη φαΪάτδξ.

Πζαδ. 6,3

ἐπίσΰΧκασήε εὖγ, ἀδεαφεΩ, ἄγδζαη ἐδ ὑβῶγ
βαζτθζεθβΧγεθη ἑπτΦ, παΨζείη Πγεξβατεη ἉΫΩεθ
ΰαὶ σεφΩαη, εὓη ΰαταστΨσεβεγ ἐπὶ τῆη ιζεΩαη
ταξτέη·

Οεαγ. 6,3

Δή' αητν, αδεΰφδΨ, εγετΥσατε αε πδΰΰΧβ πεδσδθΧβ
ίαή είΰΦγατε αβΥαεσα σαζ επτΥ Υβδεαζ, δή δπδΨδή βα
Φθδηβ ίαΰΧβ ααετηεΨαβ απν νΰδηζ, βα εΨβαή δε
ΪεαΥτδή απν ΑΪήδβ Οβεξαα ίαή σδφΨαβ ίαή τδηζ
δπδΨδηζ άαεΨζ έα εΪίαταστΧσκαεβ δήα τάβ
ηπάεεσΨαβ αητΧβ.

Πζαδ. 6,4

ἡβεῖη δὲ τῇ πζεσεθιῇ ΰαὶ τῇ δίαΰεγΩᾳ τεῦ ανΫεθ
πζεσΰαζτεζΨσεβεγ.

Οεαγ. 6,4

ΗαεΨζ δε έα επήαεΨβκαεβ αίναά πεεήσσντεεδβ ίαή έα
ασθδΰάέοαεβ αε αεΪαΰξτεεδβ ΫΧΰδβ εήζ τάβ
πεδσεηθΧβ ίαή τάβ ηπάεεσΨαβ τδη ίάεξΪαατδζ”.

Πζαδ. 6,5

ΰαὶ ἤζεσεγ ὁ ανΫεη ἐγοπίεγ παγτὸη τεῦ παΨήεθη·
ΰαὶ ἐδεαΧδαγτε ΣτΧφαγεγ, ἄγδζα παΨζέ πΩστελη
ΰαὶ Πγεξβατεη ἉΫΩεθ, ΰαὶ ΦΩαίππεγ ΰαὶ Πζνιεζεγ
ΰαὶ ΝίΰΦγεζα ΰαὶ ΤΩβλγα ΰαὶ Παζβεγᾶγ ΰαὶ
Νίΰνααεγ πζεσΨαθτεγ ἈγτίειΧα,

Οεαγ. 6,5

Καή Χεεσεβ δ ΰνΪδζ αητνζ εήζ νΰδβ τδ πΰΧέδζ τκβ
πήστοβ. Καή εγΦΰεγαβ τδβ ΡτΦφαβδβ, Υβδεα ΪεαΥτδβ
πΨστήβ ίαή Οβεξαα ΑΪήδβ, ίαή τδβ Φήΰήππδβ ίαή τδβ
Οενθδεδβ ίαή τδβ ΝήίΥβδεα ίαή τδβ ήακβα ίαή τδβ
ΟαεαεβΥβ ίαή τδβ Νήίνΰαδβ, δ δπδΨδζ ηπΧεγεβ
εήδκΰδΰΥτεάζ απν τάβ Αβτήνθεήαβ ίαή πεήβ βα
πήστεξσά στδβ Τεήστνβ εΨθε πεδσάΰητήσέΧ εήζ τάβ
ήδηδαλίΧβ έεάσίεΨαβ.

Πζαδ. 6,6

εὓη ἔστέσαγ ἐγοπίεγ τῶγ ἀπεστναλγ, ΰαὶ
πζεσεθδΦβεγεί ἐπΧήέΰαγ αὐτεῖη τὰη ιεῖζαη.

Οεαγ. 6,6

Αητδξζ, ΰδήπνβ, τδηζ παεδησΨασαβ αετΥ τάβ είΰδΪΧβ
τκβ εαπενζ στδηζ Απδστνΰδηζ. Καή δή Απνστδΰδή,
αφδξ πεδσεηθΧέάίαβ, ΦΩαΰαβ επΥβκ εήζ αητδξζ ταζ
θεΨεαζ τκβ, δήα βα τδηζ αεταδδέΧ ά εήδήίΧ δήα τδ
ΦεΪδβ τκβ έεΨα θΥεήζ.

Πζαδ. 6,7

ΰαὶ ὁ ανΫεη τεῦ Θεεῦ έὔδαγε, ΰαὶ ἐπαέήξγετε ὁ
ἀζίήβὸη τῶγ βαήέτῶγ ἐγ Ἱεζεθσααὴβ σφνδζα,

πεαξη τε ὄιαεη τῶγ ἸεθδαΩλγ ὑπΨΰεθεγ τῇ
πΩστεί.
Οεαγ. 6,7

Καή τδ ίΧεηΪαα τδη έεΨδη ΰνΪδη άπΰοβετδ ίαή
δήεδΨδετδ ίαή δ αεήέανζ τκβ ααέάτοβ εήζ τάβ
ΙεεδησαΰΧα άξγαβε ίαή επΰάέξβετδ παεΥ πδΰξ ίαή
πδΰξ πΰΧέδζ απν τδηζ ΙδηδαΨδηζ εδΦθδβτδ τάβ βΦαβ
πΨστήβ ίαή ηπετΥσσδβτδ εήζ αητΧβ.

Πζαδ. 6,8

ΣτΧφαγεη δὲ παΨζέη πΩστελη ΰαὶ δθγΦβελη ἐπεΩεί
τΧζατα ΰαὶ σέβεῖα βεΫΦαα ἐγ τῷ ααῷ.

Οεαγ. 6,8

Ξ δε ΡτΦφαβδζ, ΪεαΥτδζ πΨστήβ ίαή δξβααήβ Θεδξ,
Φίαβε αεταγξ τδη ΰαδξ ίαταπΰάίτήίΥ έαξαατα ίαή
ηπεεφησήίΥ ΦεΪα, πδη ααετηεδξσαβ τάβ αΰΧέεήαβ
τάζ πΨστεκζ.

Πζαδ. 6,9

ἀγΧστέσαγ δΧ τίγεη τῶγ ἐΰ τῆη σθγαΫλΫῆη τῆη
αεΫεβΧγέη ΛίΪεζτΩγλγ ΰαὶ ΚθζέγαΩλγ ΰαὶ
ἈαεδαγδζΧλγ ΰαὶ τῶγ ἀπὸ ΚίαίΰΩαη ΰαὶ ἈσΩαη
σθάέτεῦγτεη τῷ ΣτεφΦγῳ,

Οεαγ. 6,9

ΜεεήίδΨ δε ΕΩεαΨδή απν τάβ σηβαΪκΪΧβ, πδη εΰΦΪετδ
σηβαΪκΪΧ τκβ ΛήΩεετΨβκβ, τκβ δδξΰκβ δάΰαδΧ πδη
εΨθαβ απεΰεηέεεοσεή δή ΠκααΨδή, ίαή απν τάβ
σηβαΪκΪΧβ τκβ ΚηεάβαΨκβ ίαή ΑΰεγαβδεΦκβ ίαέοζ
ίαή τκβ ΙδηδαΨκβ τάζ ΚήΰήίΨαζ ίαή τάζ ΑσΨαζ,
εσάίοέάίαβ αε φαβατήσανβ ίαή πεΨσαα ίαή
σηΫάτδξσαβ αε τδβ ΡτΦφαβδβ.

Πζαδ. 6,10

ΰαὶ εὐΰ ἴσιθεγ ἀγτίστῆγαί τῇ σεφΩᾳ ΰαὶ τῷ
πγεξβατί ᾧ ἐαΦαεί.

Οεαγ. 6,10

ΑΰΰΥ δεβ άαπδεδξσαβ βα αβτήσταέδξβ εήζ τάβ
σδφΨαβ ίαή στδ πβεξαα, αε τδ δπδΨδβ καήΰδξσε δ
ΡτΦφαβδζ.

Πζαδ. 6,11

τντε ὑπΧΪααεγ ἄγδζαη αΧΫεγταη ὅτί ἀΰέΰναβεγ
αὐτεῦ αααεῦγτεη ῥΨβατα ΪαΦσφέβα εἰη Μλμσῆγ
ΰαὶ τὸγ Θενγ·

Οεαγ. 6,11

δτε εδκεδδνίάσαβ ίαή ΦΩαΰαβ αεεήίδξζ Υβδεαζ, δή
δπδΨδή ίαή Χεθήσαβ βα ΰΦΪδηβ ντή άαεΨζ Φθδαεβ
αίδξσεή τδβ ΡτΦφαβδβ βα ΰΦΪά ΩΰΥσφάαα ΰνΪήα
εβαβτΨδβ τδη ΜκμσΦκζ ίαή τδη Θεδξ.

Πζαδ. 6,12

σθγεΰΩγέσΦγ τε τὸγ ααὸγ ΰαὶ τεὺη πζεσΪθτΧζεθη
ΰαὶ τεὺη Ϋζαββατεῖη, ΰαὶ ἐπίστΦγτεη σθγΨζπασαγ
αὐτὸγ ΰαὶ ἤΫαΫεγ εἰη τὸ σθγΧδζίεγ,

Οεαγ. 6,12

Καή Φφεεαβ αβαταεαθΧβ ίαή εγΦΪεεσήβ στδβ ΰανβ ίαή
τδηζ πεεσΩητΦεδηζ ίαή τδηζ ΪεαααατεΨζ εβαβτΨδβ τδη
ΡτεφΥβδη, ίαή νΰδή ααΫΧ οεαάσαβ Φγαφβα ίαή
Χεπασαβ τδβ ΡτΦφαβδβ ίαή τδβ Φφεεαβ στδ
σηβΦδεήδβ.

Πζαδ. 6,13

ἔστέσΦγ τε βΦζτθζαη κεθδεῖη αΧΫεγταη· ὁ
ἄγήζλπεη εὗτεη εὐ παξεταί ῥΨβατα ΪαΦσφέβα
αααῶγ ΰατὰ τεῦ τνπεθ τεῦ ἁΫΩεθ ΰαὶ τεῦ γνβεθ·

Οεαγ. 6,13

Καή παεδησΨασαβ ιεηδδαΥετηεαζ, δή δπδΨδή ΦΰεΪαβ·
“δ Υβέεκπδζ αητνζ δεβ παξεή βα ΰΦΪά ΩΰΥσφάαα
ΰνΪήα εβαβτΨδβ τδη αΪΨδη τνπδη, δάΰαδΧ τδη βαδξ,
ίαή εβαβτΨδβ τδη Νδαδη.

Πζαδ. 6,14

ἀΰέΰναβεγ Ϋὰζ αὐτεῦ αΧΫεγτεη ὅτί Ἰέσεῦη ὁ
Ναάλζαῖεη εὗτεη ΰατααξσεί τὸγ τνπεγ τεῦτεγ ΰαὶ
ἀααΦδεί τὰ ἔήέ ἃ παζΧδλΰεγ ἡβῖγ Μλμσῆη.

Οεαγ. 6,14

Δήντή άαεΨζ αε τα Ψδήα ααζ τα αητήΥ τδβ Φθδαε
αίδξσεή βα ΰΦΪά ντή δ Ιάσδξζ δ ΝαΫκεαΨδζ έα
ίαταστεΦιά αητνβ τδβ ήεενβ τνπδβ ίαή έα αΰΰΥγά τα
ήεεΥ Φέήαα, πδη ααζ Φθεή παεαδοσεή δ ΜκμσΧζ αε
τδβ βναδβ τδη”.

Πζαδ. 6,15

ΰαὶ ἀτεγΩσαγτεη εἰη αὐτὸγ ἅπαγτεη εἱ ΰαήεάνβεγεί
ἐγ τῷ σθγεδζΩῳ εἶδεγ τὸ πζνσλπεγ αὐτεῦ ὡσεὶ
πζνσλπεγ ἀΫΫΧαεθ.

Οεαγ. 6,15

Καή νταβ νΰδή δή δήίασταΨ, πδη είΥέάβτδ στδ
σηβΦδεήδβ, εΪξεήσαβ τα ΩΰΦααατα πεδζ τδβ
ΡτΦφαβδβ, εΨδαβ τδ πενσκπνβ τδη β' αίτήβδΩδΰΧ
κσΥβ βα Χτδ πενσκπδβ αΪΪΦΰδη.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7
Πζαδ. 7,1

Εἶπε δὲ ὁ ἀζιίεζεξη· εἰ ἄζα ταῦτα εὕτλη ἔιεί;

Οεαγ. 7,1

ΕΨπε δε δ αεθήεεεξζ· “πεζ ααζ, εΨβαή τΥθα αΰάέήβΥ,
νσα ίαταΪΪΦΰΰδηβ δή αΥετηεεζ;”

Πζαδ. 7,2

ὁ δὲ ἔφέ· ἄγδζεη ἀδεαφεὶ ΰαὶ πατΧζεη, ἀΰεξσατε.
ὁ Θεὸη τῆη δνδέη ὤφήέ τῷ πατζὶ ἡβῶγ ἈΪζαὰβ
ὄγτί ἐγ τῇ ΜεσεπεταβΩᾳ, πζὶγ ἢ ΰατείΰῆσαί αὐτὸγ
ἐγ ΥαῤῥΦγ,

Οεαγ. 7,2

Ξ δε ΡτΦφαβδζ εΨπε· “Υβδεεζ αδεΰφδΨ ίαή πατΦεεζ,
αίδξσατε. Ξ Θενζ τάζ δνγάζ παεδησήΥσέάίε στδβ
πενΪδβδβ ααζ, τδβ ΑΩεαΥα, νταβ Χτδ εήζ τάβ
ΜεσδπδτααΨαβ, πεήβ αίναά ίατδήίΧσά εήζ τάβ
ΤαεεΥβ.

Πζαδ. 7,3

ΰαὶ εἶπε πζὸη αὐτνγ· ἔδεαήε ἐΰ τῆη Ϋῆη σεθ ΰαὶ ἐΰ
τῆη σθΫΫεγεΩαη σεθ, ΰαὶ δεῦζε εἰη Ϋῆγ ἥγ ἄγ σεί
δεΩδλ.

Οεαγ. 7,3

Καή εΨπε εήζ αητνβ· Αβαθοεάσε απν τδβ τνπδβ σδη
ίαή απν τδηζ σηΪΪεβεΨζ σδη ίαή Φΰα εήζ πεεήδθΧβ, τάβ
δπδΨαβ εΪο έα σδη δεΨγκ.

Πζαδ. 7,4

τντε ἐδεαήὼγ ἐΰ Ϋῆη ΥααδαΩλγ ΰατῴΰέσεγ ἐγ
ΥαῤῥΦγ. ΰἀΰεῖήεγ βετὰ τὸ ἀπεήαγεῖγ τὸγ πατΧζα
αὐτεῦ βετῴΰέσεγ αὐτὸγ εἰη τὴγ Ϋῆγ ταξτέγ εἰη
ἣγ ὑβεῖη γῦγ ΰατείΰεῖτε·

Οεαγ. 7,4

δτε δ ΑΩεαΥα αβεθοεάσε απν τάβ θοεαβ τκβ
ΤαΰδαΨκβ ίαή εΪίατεστΥέά εήζ τάβ ΤαεεΥβ. Απν
είεΨ, αετΥ τδβ έΥβατδβ τδη πατενζ τδη, τδβ ΦΩαΰε δ
Θενζ βα ίατδήίΧσά εήζ τάβ Ϊάβ αητΧβ, εήζ τάβ δπδΨαβ
ίαή σεήζ τοεα ίατδήίεΨτε.

Πζαδ. 7,5

ΰαὶ εὐΰ ἔδλΰεγ αὐτῷ ΰαέζεγεβΩαγ ἐγ αὐτῇ εὐδὲ
Ϊῆβα πεδνη, ΰαὶ ἐπέΫΫεΩαατε δεῦγαί αὐτῷ εἰη
ΰατΦσιεσίγ αὐτὴγ ΰαὶ τῷ σπΧζβατί αὐτεῦ βετ᾿
αὐτνγ, εὐΰ ὄγτεη αὐτῷ τΧΰγεθ.

Οεαγ. 7,5

Καή εβ τδξτδήζ δεβ τδη Φδκίε εήζ τάβ πεεήδθΧβ αητΧβ
κζ ίΰάεδβδαΨαβ δξτε εβνζ ΩΧαατδζ τνπδβ. Καή νακζ
εΨθε ηπδσθεέά δ Θενζ βα δοσά κζ ήδήδίτάσΨαβ τάβ
θοεαβ αητΧβ, εήζ αητνβ τδβ Ψδήδβ ίαή ξστεεα απν
αητνβ στδηζ απδΪνβδηζ τδη, ίαΨτδή νταβ ηπΦσθετδ
αητΥ δ Θενζ, δεβ εΨθεβ δ ΑΩεαΥα τΦίβδβ.

Πζαδ. 7,6

ἐαΦαέσε δὲ εὕτλη ὁ Θενη, ὅτί ἔσταί τὸ σπΧζβα
αὐτεῦ πΦζείΰεγ ἐγ Ϋῇ ἀααετζΩᾳ, ΰαὶ δεθαοσεθσίγ
αὐτὸ ΰαὶ ΰαΰοσεθσίγ ἔτέ τετζαΰνσία·

Οεαγ. 7,6

ΕΰΥΰάσε δε δ Θενζ ίατ' αητνβ τδβ τενπδβ, ντή
δάΰαδΧ δή απνΪδβδΨ τδη έα αεΨβδηβ κζ πΥεδήίδή εήζ
γΦβάβ θοεαβ. Καή δή Υβέεκπδή τάζ θοεαζ είεΨβάζ έα
τδηζ ίΥαδηβ δδξΰδηζ τκβ ίαή έα τδηζ
ταΰαήπκεΧσδηβ τετεαίνσήα θενβήα.

Πζαδ. 7,7

ΰαὶ τὸ ἔήγεη ᾧ ἐὰγ δεθαεξσλσί ΰζίγῶ ἐΫο, εἶπεγ
ὁ Θενη· ΰαὶ βετὰ ταῦτα ἐδεαεξσεγταί ΰαὶ
αατζεξσεθσΩ βεί ἐγ τῷ τνπῳ τεξτῳ.

Οεαγ. 7,7

Καή εΨπεβ δ Θενζ· δ Φέβδζ, στδ δπδΨδβ έα
εεΪασέδξβ κζ δδξΰδή, έα τδ δήίΥσκ εΪο. Καή Φπεήτα
απν αητΥ έα φξΪδηβ απν είεΨ ίαή έα αε ΰατεεξσδηβ
στδβ τνπδβ αητνβ.

Πζαδ. 7,8

ΰαὶ ἔδλΰεγ αὐτῷ δίαήΨΰέγ πεζίτεβῆη· ΰαὶ εὕτλη
ἐΫΧγγέσε τὸγ Ἰσαὰΰ ΰαὶ πεζίΧτεβεγ αὐτὸγ τῇ
ἡβΧζᾳ τῇ ὀΫδνῃ, ΰαὶ ὁ Ἰσαὰΰ τὸγ ἸαΰοΪ, ΰαὶ ὁ
ἸαΰὼΪ τεὺη δοδεΰα πατζίΦζιαη.

Οεαγ. 7,8

Καή Φδκίεβ δ Θενζ στδβ ΑΩεαΥα δήαέΧίάβ, πδη τάβ
επείξεκσε αε τάβ πεεήτδαΧβ. Καή Φτσή, σξαφκβα αε
τάβ πΨστήβ ίαή τάβ δήαέΧίάβ αητΧβ, εΪΦββάσε δ
ΑΩεαΥα τδβ ΙσαΥί ίαή τδβ πεεήΦτααε τάβ δΪδνάβ
άαΦεαβ. δ Ψδήδ ίαή δ ΙσαΥί τδβ ΙαίοΩ ίαή δ ΙαίοΩ
τδηζ δοδεία πατεήΥεθαζ.

Πζαδ. 7,9

Καὶ εἱ πατζίΦζιαί άέαοσαγτεη τὸγ Ἰλσὴφ
ἀπΧδεγτε εἰη ΑἴΫθπτεγ.

Οεαγ. 7,9

Καή δή δοδεία πατεήΥεθαή επεήδΧ εφένβάσαβ τδβ
ΙκσΧφ τδβ εποΰάσαβ κζ δδξΰδβ εήζ εαπνεδηζ, δή
δπδΨδή ίαή τδβ αετΦφεεαβ εήζ τάβ ΑΨΪηπτδβ.

Πζαδ. 7,10

ΰαὶ ἦγ ὁ Θεὸη βετ᾿ αὐτεῦ, ΰαὶ ἐδεΩαετε αὐτὸγ ἐΰ
πασῶγ τῶγ ήαΩκελγ αὐτεῦ, ΰαὶ ἔδλΰεγ αὐτῷ
ιΦζίγ ΰαὶ σεφΩαγ ἐγαγτΩεγ Φαζαὼ ΪασίαΧλη
ΑἰΫξπτεθ, ΰαὶ ΰατΧστέσεγ αὐτὸγ ἡΫεξβεγεγ ἐπ᾿
ΑἴΫθπτεγ ΰαὶ ὅαεγ τὸγ εἶΰεγ αὐτεῦ.

Οεαγ. 7,10

Ξ Θενζ νακζ Χτδ ααΫΧ τδη, τδβ ΦΩΪαΰε ίαή τδβ
εΪΰξτκσε απν νΰαζ ταζ έΰΨιστδη ίαή τδη Φδκίε
θΥεήβ ίαή σδφΨαβ, νπκζ αητΧ εφΥβάίε εβοπήδβ
Φαεαο, τδη ΩασήΰΦκζ τάζ ΑήΪξπτδη. Καή
εΪίατΦστάσε αητνβ δ Φαεαο Υεθδβτα εήζ νΰάβ τάβ
ΑΨΪηπτδβ ίαή εήζ νΰδβ τδ αβΥίτδενβ τδη.

Πζαδ. 7,11

ἦαήε δὲ αίβὸη ἐφ᾿ ὅαέγ τὴγ Ϋῆγ ΑἰΫξπτεθ ΰαὶ
Υαγαὰγ ΰαὶ ήαῖκίη βεΫΦαέ, ΰαὶ εὐι εὕζίσΰεγ
ιεζτΦσβατα εἱ πατΧζεη ἡβῶγ.

Οεαγ. 7,11

Ηΰέε δε πεΨβα εήζ νΰάβ τάβ θοεαβ τάζ ΑήΪξπτδη ίαή
τάζ ΤαβαΥβ ίαή έΰΨιήζ αεΪΥΰά, ίαή δεβ εξεήσίαβ
τεδφΥζ δή πενΪδβδΨ ααζ δήα τδβ εαητνβ τδηζ ίαή τα
ΩδσίΧαατΥ τδηζ.

Πζαδ. 7,12

ἀΰεξσαη δὲ ἸαΰὼΪ ὄγτα σῖτα ἐγ ΑἰΫξπτῳ
ἐδαπΧστείαε τεὺη πατΧζαη ἡβῶγ πζῶτεγ·

Οεαγ. 7,12

Ξταβ δε Χίδησεβ δ ΙαίοΩ, ντή εήζ τάβ ΑΨΪηπτδβ
ηπΥεθεή σήτΥεή, Φστεήΰε δήα πεοτάβ φδεΥβ τδηζ
πεδΪνβδηζ ααζ.

Πζαδ. 7,13

ΰαὶ ἐγ τῷ δεθτΧζῳ ἀγεΫγλζΩσήέ Ἰλσὴφ τεῖη
ἀδεαφεῖη αὐτεῦ ΰαὶ φαγεζὸγ ἐΫΧγετε τῷ Φαζαὼ
τὸ ΫΧγεη τεῦ ἸλσΨφ.

Οεαγ. 7,13

Καή ίατΥ τδ δεξτεεδβ ταγΨδήνβ τκβ εφαβΦεκσε τδβ
εαητνβ τδη δ ΙκσΧφ στδηζ αδεΰφδξζ τδη ίαή ΦΪήβε
πΰΦδβ ΪβκστΧ στδβ Φαεαο ά δήίδΪΦβεήα τδη ΙκσΧφ.

Πζαδ. 7,14

ἀπεστεΩααη δὲ Ἰλσὴφ βετεΰααΧσατε τὸγ πατΧζα
αὐτεῦ ἸαΰὼΪ ΰαὶ πᾶσαγ τὴγ σθΫΫΧγείαγ αὐτεῦ ἐγ
κθιαῖη ἑΪδεβΨΰεγτα πΧγτε.

Οεαγ. 7,14

Εστεήΰε δε δ ΙκσΧφ ίαή είΥΰεσεβ εήζ τάβ ΑΨΪηπτδβ
τδβ πατΦεα τδη τδβ ΙαίοΩ ίαή νΰάβ τάβ δήίδΪΦβεήΥβ
τδη, ά δπδΨα απετεΰεΨτδ απν εΩδδαΧίδβτα πΦβτε
ιηθΥζ.

Πζαδ. 7,15

ΰατΧΪέ δὲ ἸαΰὼΪ εἰη ΑἴΫθπτεγ ΰαὶ ἐτεαεξτέσεγ
αὐτὸη ΰαὶ εἱ πατΧζεη ἡβῶγ,

Οεαγ. 7,15

ΚατΦΩάίε πεΥΪαατή δ ΙαίοΩ εήζ τάβ ΑΨΪηπτδβ ίαή
είεΨ απΦέαβε αητνζ ίαή δή δοδεία πενΪδβδΨ ααζ.

Πζαδ. 7,16

ΰαὶ βετετΧήέσαγ εἰη Σθβὲι ΰαὶ ἐτΧήέσαγ ἐγ τῷ
βγΨβατί ᾧ ὠγΨσατε ἈΪζαὰβ τίβῆη ἀζΫθζΩεθ παζὰ
τῶγ θἱῶγ Ἐββνζ τεῦ ΣθιΧβ.

Οεαγ. 7,16

Καή αετεφΦεέάσαβ τα δστΥ τκβ εήζ τάβ ΡηθΦα ίαή
ετΦέάσαβ στδ αβΧαα, τδ δπδΨδβ εΨθε αΪδεΥσεή δ
ΑΩεαΥα αε αεΪηεΥ βδαΨσαατα απν τδηζ ηήδξζ τδη
Εαανε, πδη ίατδήίδξσε εήζ τάβ ΡηθΦα.

Πζαδ. 7,17

Καήὼη δὲ ἤΫΫίάεγ ὁ ιζνγεη τῆη ἐπαΫΫεαΩαη ἣγ
ὤβεσεγ ὁ Θεὸη τῷ ἈΪζαΦβ, έὔδέσεγ ὁ ααὸη ΰαὶ
ἐπαέήξγήέ ἐγ ΑἰΫξπτῳ,

Οεαγ. 7,17

Καέοζ δε επΰάσΨαΫε δ θενβδζ δήα τάβ είπΰΧεκσήβ
τάζ ηπδσθΦσεκζ, τάβ δπδΨαβ αε νείδβ εΨθε δοσεή δ
Θενζ στδβ ΑΩεαΥα, αηγΧέάίε δ ΰανζ ίαή ΦΪήβε
πΰΧέδζ πδΰξ δ αεήέανζ τδη εήζ τάβ ΑΨΪηπτδβ.

Πζαδ. 7,18

ἄιζίη εὗ ἀγΧστέ Ϊασίαεὺη ἕτεζεη, ὃη εὐΰ ᾔδεί τὸγ
ἸλσΨφ.

Οεαγ. 7,18

Μεθεήζ ντδη παεδησήΥσέάίε Υΰΰδζ Ωασήΰεξζ, δ
δπδΨδζ δεβ εΪβοεήΫε τδβ ΙκσΧφ ίαή ταζ ηπάεεσΨαζ
ταζ δπδΨαζ εΨθε πεδσφΦεεή αητνζ εήζ τάβ ΑΨΪηπτδβ.

Πζαδ. 7,19

εὗτεη ΰατασεφίσΦβεγεη τὸ ΫΧγεη ἡβῶγ ἐΰΦΰλσε
τεὺη πατΧζαη ἡβῶγ τεῦ πείεῖγ ἔΰήετα τὰ ΪζΧφέ
αὐτῶγ, εἰη τὸ βὴ άλεΫεγεῖσήαί·

Οεαγ. 7,19

Αητνζ εσίΦφέάίε πδβάεΥ ίαή δνΰήα εβαβτΨδβ τδη
ΪΦβδηζ άαοβ, εταΰαήποεάσε τδηζ πατΦεαζ άαοβ ίαή
τδηζ εγάβΥΪίασε βα αφΨβδηβ Φίέετα τα ΩεΦφά τκβ,
οστε βα αά δήατάεδξβταή αητΥ εήζ τάβ ΫκΧβ.

Πζαδ. 7,20

ἐγ ᾧ ΰαίζῷ ἐΫεγγΨήέ Μλμσῆη, ΰαὶ ἦγ ἀστεῖεη τῷ
Θεῷ· ὃη ἀγετζΦφέ βῆγαη τζεῖη ἐγ τῷ εἴΰῳ τεῦ
πατζὸη αὐτεῦ.

Οεαγ. 7,20

ΚατΥ τδβ ίαήενβ δε είεΨβδβ εΪεββΧέάίε δ ΜκμσΧζ, δ
δπδΨδζ Χτδ κεαΨδζ ίαή αΪαπάτνζ στδβ Θενβ. Αητνζ
αβατεΥφάίε ίεηφΥ τεεήζ αΧβεζ στδ σπΨτή τδη πατενζ
τδη.

Πζαδ. 7,21

ἐΰτεήΧγτα δὲ αὐτὸγ ἀγεΩαετε αὐτὸ ἡ ήθΫΦτέζ
Φαζαὼ ΰαὶ ἀγεήζΧκατε αὐτὸγ ἑαθτῇ εἰη θἱνγ.

Οεαγ. 7,21

Ξταβ δε τδβ Φεεήιαβ Φίέετδβ εήζ τα βεεΥ τδη
πδτααδξ, τδβ αβΦσηεε απν είεΨ ίαή τδβ επΧεε ά ίνεά
τδη Φαεαο ίαή τδβ αβΦέεειε, δήα βα τδβ Φθά κζ
έετνβ ηήνβ τάζ.

Πζαδ. 7,22

ΰαὶ ἐπαίδεξήέ Μλμσῆη πΦσῃ σεφΩᾳ ΑἰΫθπτΩλγ, ἦγ
δὲ δθγατὸη ἐγ ανΫείη ΰαὶ ἐγ ἔζΫείη.

Οεαγ. 7,22

Καή εαδεφοέάίε δ ΜκμσΧζ αε νΰάβ τάβ σδφΨαβ τκβ
ΑήΪηπτΨκβ. Ητδ δε δηβατνζ ίαή σηβετνζ ίαή στδηζ
ΰνΪδηζ ίαή εήζ τα ίαΰΥ ΦεΪα, πδη Φίαβε.

Πζαδ. 7,23

Ὡη δὲ ἐπαέζεῦτε αὐτῷ τεσσαζαΰεγταετὴη
ιζνγεη, ἀγΧΪέ εἰη τὴγ ΰαζδΩαγ αὐτεῦ
ἐπίσΰΧκασήαί τεὺη ἀδεαφεὺη αὐτεῦ τεὺη θἱεὺη
ἸσζαΨα.

Οεαγ. 7,23

Καέοζ δε αητνζ σηβεπΰΧεκσε τα σαεΥβτα θενβήα
τάζ άΰήίΨαζ τδη, Χεέε εήζ τάβ ίαεδΨαβ τδη ά επήέηαΨα,
βα επήσίεφέΧ τδηζ αδεΰφδξζ τδη, τδηζ απδΪνβδηζ
τδη ΙσεαΧΰ.

Πζαδ. 7,24

ΰαὶ ἰδογ τίγα ἀδίΰεξβεγεγ ἠβξγατε, ΰαὶ
ἐπείΨσατε ἐΰδΩΰέσίγ τῷ ΰαταπεγεθβΧγῳ πατΦδαη
τὸγ ΑἰΫξπτίεγ.

Οεαγ. 7,24

Καή νταβ εΨδε ίΥπδήδβ ΙσεαάΰΨτάβ βα αδήίΧταή, τδβ
ηπεεάσπΨσέά ίαή εγεδήίΧέά τδβ αδήίδξαεβδβ ίαή
ΩασαβήΫναεβδβ αητνβ αδεΰφνβ τδη, φδβεξσαζ τδβ
ΑήΪξπτήδβ.

Πζαδ. 7,25

ἐγνβίάε δὲ σθγίΧγαί τεὺη ἀδεαφεὺη αὐτεῦ ὅτί ὁ
Θεὸη δίὰ ιείζὸη αὐτεῦ δΩδλσίγ αὐτεῖη σλτέζΩαγ·
εἱ δὲ εὐ σθγῆΰαγ.

Οεαγ. 7,25

ΕβναήΫε δε ντή έα είαταΰΥΩαήβαβ δή αδεΰφδΨ τδη,
πκζ δ Θενζ αε τδ θΦεή τδ ήδήίνβ τδη δΨδεή εήζ αητδξζ
σκτάεΨαβ. ΕίεΨβδή νακζ δεβ τδ είατΥΰαΩαβ.

Πζαδ. 7,26

τῇ τε ἐπίεξσῃ ἡβΧζᾳ ὤφήέ αὐτεῖη βαιεβΧγείη,
ΰαὶ σθγΨαασεγ αὐτεὺη εἰη εἰζΨγέγ εἰπογ· ἄγδζεη,
ἀδεαφεΩ ἐστε ὑβεῖη· ἵγα τΩ ἀδίΰεῖτε ἀααΨαεθη;

Οεαγ. 7,26

Καή τάβ Υΰΰάβ άαΦεαβ, εβο δξδ απν αητδξζ
εφήΰδβεήίδξσαβ ίαή εΨθαβ Φΰέεή εήζ τα θΦεήα,
παεδησήΥσέάίε Υγαφβα δ ΜκμσΧζ ίαή τδηζ
παεείΨβάσε βα εήεάβεξσδηβ εήποβ· “Αβέεκπδή, σεήζ
εΨσέε αδεΰφδΨ αεταγξ σαζ. ΔήατΨ αδήίεΨτε δ Φβαζ τδβ
Υΰΰδβ;

Πζαδ. 7,27

ὁ δὲ ἀδίΰῶγ τὸγ παέσΩεγ ἀποσατε αὐτὸγ εἰπογ·
τΩη σε ΰατΧστέσεγ ἄζιεγτα ΰαὶ δίΰαστὴγ ἐφ᾿
ἡβῶγ;

Οεαγ. 7,27

ΑΰΰΥ είεΨβδζ, πδη αδήίδξσε τδβ πΰάσΨδβ τδη,
Φσπεκγε τδβ ΜκμσΦα ίαή τδη εΨπε· Οδήνζ σε ΦΩαΰε
Υεθδβτα ίαή δήίαστΧβ εήζ άαΥζ;

Πζαδ. 7,28

βὴ ἀγεαεῖγ βε σὺ ήΧαείη ὃγ τζνπεγ ἀγεῖαεη ιήὲη
τὸγ ΑἰΫξπτίεγ;

Οεαγ. 7,28

Μάπκζ ση έΦΰεήζ βα αε φδβεξσάζ, νπκζ εφνβεησεζ
θέεζ τδβ ΑήΪξπτήδβ;

Πζαδ. 7,29

ἔφθΫε δὲ Μλμσῆη ἐγ τῷ ανΫῳ τεξτῳ ΰαὶ ἐΫΧγετε
πΦζείΰεη ἐγ Ϋῇ ΜαδίΦβ, εὗ ἐΫΧγγέσεγ θἱεὺη δξε.

Οεαγ. 7,29

Εβεία δε τδη ΰνΪδη αητδξ, πδη εφαβΦεκβεβ ντή δ
θέεσήβνζ φνβδζ ΦΪήβε πΰΦδβ Ϊβκστνζ, ΦφηΪε δ
ΜκμσΧζ απν τάβ ΑΨΪηπτδβ ίαή Χΰέε ίαή Φαεήβε κζ
γΦβδζ εήζ τάβ Ϊάβ ΜαδήΥα, νπδη ίαή επΦίτάσε δξδ
ηήδξζ.

Πζαδ. 7,30

Καὶ παέζλήΧγτλγ ἐτῶγ τεσσαζΦΰεγτα ὤφήέ
αὐτῷ ἐγ τῇ ἐζΨβῳ τεῦ ὄζεθη Σίγᾶ ἄΫΫεαεη
ΚθζΩεθ ἐγ φαεΫὶ πθζὸη ΪΦτεθ.

Οεαγ. 7,30

Ξταβ δε σηβεπΰάεοέάσαβ σαεΥβτα θενβήα απν τάβ
άαΦεαβ τάζ φηΪΧζ τδη, παεδησήΥσέάίε πεδζ αητνβ
εήζ τάβ Φεάαδβ τδη νεδηζ ΡήβΥ δ Σήνζ τδη Θεδξ, δ
ΥΪΪεΰδζ τάζ αεΪΥΰάζ ΩδηΰΧζ τδη ΚηεΨδη, αΦσα εήζ
φΰνΪα πηενζ, πδη ΦΩΪαήβε απν Φβα ΩΥτδ.

Πζαδ. 7,31

ὁ δὲ Μλμσῆη ἰδὼγ ἐήαξβαάε τὸ ὅζαβα·
πζεσεζιεβΧγεθ δὲ αὐτεῦ ΰαταγεῆσαί ἐΫΧγετε
φλγὴ ΚθζΩεθ πζὸη αὐτνγ·

Οεαγ. 7,31

Ξ δε ΜκμσΧζ, νταβ εΨδε αητν τδ πεεΨεΪδβ ΪεΪδβνζ,
εέαξααΫε τδ έΦααα· ίαέοζ δε επεδθκεδξσε δήα βα
τδ αβτήΰάφέΧ ίαΰξτεεα, Χΰέε φκβΧ ΚηεΨδη πεδζ
αητνβ, ά δπδΨα τδη ΦΰεΪε·

Πζαδ. 7,32

ἐΫὼ ὁ Θεὸη τῶγ πατΧζλγ σεθ, ὁ Θεὸη ἈΪζαὰβ ΰαὶ
ὁ Θεὸη Ἰσαὰΰ ΰαὶ ὁ Θεὸη ἸαΰοΪ. ἔγτζεβεη δὲ
Ϋεγνβεγεη Μλμσῆη εὐΰ ἐτναβα ΰαταγεῆσαί.

Οεαγ. 7,32

ΕΪο εΨααή δ Θενζ τκβ πατΦεκβ σδη, δ Θενζ τδη
ΑΩεαΥα ίαή δ Θενζ τδη ΙσαΥί ίαή δ Θενζ τδη ΙαίοΩ.
ΕπεήδΧ δε είηεήεξέάίε απν τεναδβ δ ΜκμσΧζ, δεβ
ετδΰαδξσε βα εεεηβΧσά πεεήσσντεεδβ τδ νεααα.

Πζαδ. 7,33

εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Κξζίεη· αῦσεγ τὸ ὑπνδέβα τῶγ
πεδῶγ σεθ. ὁ Ϋὰζ τνπεη ἐγ ᾧ ἕστέΰαη Ϋῆ ἁΫΩα
ἐστΩγ.

Οεαγ. 7,33

ΕΨπε δε εήζ αητνβ δ Κηεήδζ· Λξσε ίαή ΩΪΥΰε τδ
ηπνδάαα τκβ πδδοβ σδη, δήντή δ τνπδζ, επΥβκ στδβ
δπδΨδβ στΦίεσαή, εΨβαή Ϊά αΪΨα.

Πζαδ. 7,34

ἰδὼγ εἶδεγ τὴγ ΰΦΰλσίγ τεῦ ααεῦ βεθ τεῦ ἐγ
ΑἰΫξπτῳ ΰαὶ τεῦ στεγαΫβεῦ αὐτῶγ ἤΰεθσα, ΰαὶ
ΰατΧΪέγ ἐδεαΧσήαί αὐτεξη· ΰαὶ γῦγ δεῦζε
ἀπεστεαῶ σε εἰη ΑἴΫθπτεγ.

Οεαγ. 7,34

ΕΪο εΨδα πδΰξ ίαΰΥ τάβ ταΰαήπκεΨαβ ίαή ίαταπΨεσήβ
τδη ΰαδξ αδη εήζ τάβ ΑΨΪηπτδβ ίαή Χίδησα τδηζ
στεβαΪαδξζ τκβ ίαή ίατΦΩάία βα τδηζ εΰεηέεεοσκ.
Καή τοεα εαπενζ, έα σε στεΨΰκ εήζ τάβ ΑΨΪηπτδβ.

Πζαδ. 7,35

Τεῦτεγ τὸγ Μλμσῆγ ὃγ ἠζγΨσαγτε εἰπνγτεη· τΩη
σε ΰατΧστέσεγ ἄζιεγτα ΰαὶ δίΰαστΨγ; τεῦτεγ ὁ
Θεὸη ἄζιεγτα ΰαὶ αθτζλτὴγ ἀπΧστείαεγ ἐγ ιείζὶ
ἀΫΫΧαεθ τεῦ ὀφήΧγτεη αὐτῷ ἐγ τῇ ΪΦτῳ.

Οεαγ. 7,35

Αητνβ, ΰδήπνβ, τδβ ΜκμσΧβ, τδβ δπδΨδβ είεΨβδή εΨθδβ
αεβάέΧ ίαή τδη εΨπαβ· Οδήνζ σε ΦΩαΰε Υεθδβτα ίαή
δήίαστΧβ; Αητνβ δ Θενζ Υεθδβτα ίαή εΰεηέεεκτΧβ
Φστεήΰεβ αε τδ θΦεή ίαή τάβ δξβααήβ τδη αΪΪΦΰδη τάζ
αεΪΥΰάζ ΩδηΰΧζ τδη ΚηεΨδη, πδη εΨθε παεδησήασέΧ
πεδζ αητνβ εήζ τάβ ΩΥτδβ.

Πζαδ. 7,36

εὗτεη ἐδΨΫαΫεγ αὐτεὺη πείΨσαη τΧζατα ΰαὶ
σέβεῖα ἐγ Ϋῇ ΑἰΫξπτῳ ΰαὶ ἐγ Ἐζθήζᾷ ήααΦσσῃ ΰαὶ
ἐγ τῇ ἐζΨβῳ ἔτέ τεσσαζΦΰεγτα.

Οεαγ. 7,36

Αητνζ, ΰδήπνβ, δ ΜκμσΧζ τδηζ κδΧΪάσε Φγκ απν τάβ
θοεαβ τάζ δδηΰεΨαζ, αφδξ Φίααε αεΪΥΰα έαξαατα εήζ
τάβ ΑΨΪηπτδβ ίαή τάβ ΕεηέεΥβ έΥΰασσαβ ίαή εήζ τάβ
Φεάαδβ επΨ σαεΥβτα Φτά, ίαή τα δπδΨα έαξαατα
εααετηεδξσαβ τάβ δξβααήβ τδη Θεδξ.

Πζαδ. 7,37

εὗτνη ἐστίγ ὁ Μλμσῆη ὁ εἰπὼγ τεῖη θἱεῖη ἸσζαΨα·
πζεφΨτέγ ὑβῖγ ἀγαστΨσεί Κξζίεη ὁ Θεὸη ὑβῶγ ἐΰ
τῶγ ἀδεαφῶγ ὑβῶγ ὡη ἐβΧ· αὐτεῦ ἀΰεξσεσήε.

Οεαγ. 7,37

Αητνζ εΨβαή δ ΜκμσΧζ, πδη εΨπε στδηζ ΙσεαάΰΨταζ·
ΟεδφΧτάβ εήζ σαζ έα αβαδεΨγά Κηεήδζ δ Θενζ σαζ
απν τδηζ αδεΰφδξζ σαζ, κσΥβ εαΦ, βδαδέΦτάβ ίαή
εΰεηέεεκτΧβ. Εήζ αητνβ έα ηπαίδξετε.

Πζαδ. 7,38

εὗτνη ἐστίγ ὁ Ϋεγνβεγεη ἐγ τῇ ἐΰΰαέσΩᾳ ἐγ τῇ
ἐζΨβῳ βετὰ τεῦ ἀΫΫΧαεθ τεῦ αααεῦγτεη αὐτῷ ἐγ
τῷ ὄζεί Σίγᾶ ΰαὶ τῶγ πατΧζλγ ἡβῶγ, ὃη ἐδΧδατε
ανΫία άῶγτα δεῦγαί ἡβῖγ.

Οεαγ. 7,38

Αητνζ δ ΜκμσΧζ εΨβαή πδη Χΰέε εήζ τάβ
σηΪίΦβτεκσήβ τδη ΰαδξ εήζ τάβ Φεάαδβ αετΥ τδη
αΪΪΦΰδη δ δπδΨδζ τδη καήΰδξσε στδ νεδζ ΡήβΥ, ίαή
τκβ πατΦεκβ ααζ· αητνζ ΦΰαΩε τα ΰνΪήα τδη Θεδξ,
πδη δΨδδηβ ΫκΧβ, δήα βα τα παεαδοσά εήζ άαΥζ.

Πζαδ. 7,39

ᾧ εὐΰ ἠήΧαέσαγ ὑπΨΰεεί ΫεγΧσήαί εἱ πατΧζεη
ἡβῶγ, ἀαα᾿ ἀποσαγτε ΰαὶ ἐστζΦφέσαγ τῇ ΰαζδΩᾳ
αὐτῶγ εἰη ΑἴΫθπτεγ

Οεαγ. 7,39

Εήζ αητνβ δεβ άέΦΰάσαβ βα ηπαίδξσδηβ δή πατΦεεζ
ααζ αΰΰΥ τδβ αποέάσαβ ίαή ίατΥ τάβ ίαεδΨαβ ίαή
τάβ δήΥέεσΨβ τκβ εΪξεήσαβ πΨσκ εήζ τάβ ΑΨΪηπτδβ,

Πζαδ. 7,40

εἰπνγτεη τῷ Ἀαζογ· πεΩέσεγ ἡβῖγ ήεεὺη εἳ
πζεπεζεξσεγταί ἡβῶγ· ὁ Ϋὰζ Μλμσῆη εὗτεη ὃη
ἐδΨΫαΫεγ ἡβᾶη ἐΰ Ϋῆη ΑἰΫξπτεθ, εὐΰ εἴδαβεγ τΩ
ΫΧΫεγεγ αὐτῷ.

Οεαγ. 7,40

αφδξ εΨπαβ στδβ Ααεοβ· ΚατασίεξασΦ ααζ έεδξζ, δή
δπδΨδή έα πεδπδεεξκβταή εαπενζ ααζ, δήντή αητνζ δ
ΜκμσΧζ, πδη ααζ ΦΩΪαΰε απν τάβ θοεαβ τάζ
ΑήΪξπτδη, εθΥέάίε ίαή δεβ ΪβκεΨΫδαεβ, τή τδη
σηβΦΩά.

Πζαδ. 7,41

ΰαὶ ἐβεσιεπεΩέσαγ ἐγ ταῖη ἡβΧζαίη ἐΰεΩγαίη ΰαὶ
ἀγΨΫαΫεγ ήθσΩαγ τῷ εἰδοαῳ, ΰαὶ εὐφζαΩγεγτε ἐγ
τεῖη ἔζΫείη τῶγ ιείζῶγ αὐτῶγ.

Οεαγ. 7,41

Καή ίατεσίεξασαβ Φβα εΨδκΰδβ αδσθαεήδξ ίατΥ ταζ
άαΦεαζ είεΨβαζ ίαή πεδσΦφεεαβ έησΨαζ στδ εΨδκΰδβ
ίαή εηφεαΨβδβτδ ίαή εΪΰεβτδξσαβ δήα τα ΦεΪα τκβ
θεήεοβ τκβ. (Καή Φδεήγαβ Φτσή φδΩεεΥβ απήστΨαβ ίαή
αθαεήστΨαβ πεδζ τδβ αΰάέήβνβ Θενβ, δ δπδΨδζ αε
τνσα έαξαατα τδηζ Φθεή ΰητεοσεή απν τάβ δδηΰεΨαβ
τκβ ΑήΪηπτΨκβ).

Πζαδ. 7,42

ἔστζεκε δὲ ὁ Θεὸη ΰαὶ παζΧδλΰεγ αὐτεὺη
αατζεξείγ τῇ στζατίᾷ τεῦ εὐζαγεῦ, ΰαήὼη
ΫΧΫζαπταί ἐγ ΪΩΪαῳ τῶγ πζεφέτῶγ· βὴ σφΦΫία
ΰαὶ ήθσΩαη πζεσέγΧΫΰατΧ βεί ἔτέ τεσσαζΦΰεγτα
ἐγ τῇ ἐζΨβῳ, εἶΰεη ἸσζαΨα;

Οεαγ. 7,42

Εβεία δε τδξτκβ ΦφηΪε απν αητδξζ δ Θενζ ίαή τδηζ
αφΧίε βα ΰατεεξδηβ τα αστΦεήα τδη δηεαβδξ, νπκζ
Φθεή ΪεαφΧ στδ ΩήΩΰΨδβ τκβ πεδφάτοβ· Μάπκζ ίαή

αδη πεδσφΦεατε σεήζ, απνΪδβδή τδη ΙσεαΧΰ, αε
πΨστήβ ίαή εηΰΥΩεήαβ σφΥΪήα ίαή έησΨαζ επΨ σαεΥβτα
Φτά εήζ τάβ Φεάαδβ; Ξθή ΩΦΩαήα.

Πζαδ. 7,43

ΰαὶ ἀγεαΦΪετε τὴγ σΰέγὴγ τεῦ Μεαὸι ΰαὶ τὸ
ἄστζεγ τεῦ ήεεῦ ὑβῶγ ῬεβφΦγ, τεὺη τξπεθη εὕη
ἐπείΨσατε πζεσΰθγεῖγ αὐτεῖη· ΰαὶ βετείΰίῶ ὑβᾶη
ἐπΧΰείγα ΒαΪθαῶγεη.

Οεαγ. 7,43

ΑΰΰΥ εσάίοσατε στδηζ οαδηζ σαζ τάβ
εήδκΰδΰατεήίΧβ σίάβΧβ τδη Μδΰνθ ίαή τδ αστΦεή τδη
έεδξ σαζ ΠεαφΥβ, δάΰαδΧ τδη Κενβδη, εΨδκΰα πδη
είΥαατε δήα βα τα πεδσίηβΧτε. Καή δήα τδξτδ πεδζ
τήακεΨαβ σαζ, έα σαζ δήογκ ίαή έα σαζ ΩΥΰκ βα
ίατδήίΧσετε ααίεξτεεα απν τάβ ΒαΩηΰοβα.

Πζαδ. 7,44

Ἡ σΰέγὴ τεῦ βαζτθζΩεθ ἦγ τεῖη πατζΦσίγ ἡβῶγ
ἐγ τῇ ἐζΨβῳ, ΰαήὼη δίετΦδατε ὁ αααῶγ τῷ
Μλμσῇ πείῆσαί αὐτὴγ ΰατὰ τὸγ τξπεγ ὃγ
ἑλζΦΰεί·

Οεαγ. 7,44

Η ήεεΥ νακζ σίάβΧ τδη ααετηεΨδη ηπΧεθε εήζ τάβ
Φεάαδβ δήα τδηζ πατΦεαζ ααζ, νπκζ εΨθε δήατΥγεή
αητνζ πδη καήΰδξσε πεδζ τδβ ΜκμσΦα, βα
ίατασίεηΥσά αητΧβ σξαφκβα αε τδβ τξπδβ, τδβ
δπδΨδβ εΨθε Ψδεή στδ νεδζ.

Πζαδ. 7,45

ἣγ ΰαὶ εἰσΨΫαΫεγ δίαδεδΦβεγεί εἱ πατΧζεη ἡβῶγ
βετὰ Ἰέσεῦ ἐγ τῇ ΰατασιΧσεί τῶγ ἐήγῶγ ὧγ
ἔδλσεγ ὁ Θεὸη ἀπὸ πζεσοπεθ τῶγ πατΧζλγ
ἡβῶγ, ἕλη τῶγ ἡβεζῶγ Δαθΐδ·

Οεαγ. 7,45

ΑητΧβ, ΰδήπνβ, τάβ σίάβΧβ δή πατΦεεζ ααζ, πδη
δήεδΦθέάσαβ τδβ ΜκμσΦα, τάβ Φφεεαβ ααΫΧ αε τδβ
Ιάσδξβ τδη ΝαηΧ εήζ τάβ ίηεήεηέεΨσαβ θοεαβ τκβ
εέβήίοβ, τδηζ δπδΨδηζ Φδήκγε δ Θενζ εαπενζ απν
τδηζ πατΦεαζ ααζ, ίαή αητΧ ά σίάβΧ Φαεήβε Φκζ εήζ
ταζ άαΦεαζ τδη Δαηΐδ.

Πζαδ. 7,46

ὃη εὗζε ιΦζίγ ἐγοπίεγ τεῦ Θεεῦ ΰαὶ ᾐτΨσατε
εὑζεῖγ σΰΨγλβα τῷ Θεῷ ἸαΰοΪ.

Οεαγ. 7,46

Αητνζ εηεΧίε θΥεήβ εβοπήδβ τδη Θεδξ ίαή εΫΧτάσε
βα εξεά ίατΥΰΰάΰδβ πεεήδθΧβ, δήα βα αβεΪεΨεά
ίατδήίΨαβ στδβ Θενβ τδη ΙαίοΩ.

Πζαδ. 7,47

Σεαεβὼγ δὲ ᾠΰεδνβέσεγ αὐτῷ εἶΰεγ.

Οεαγ. 7,47

ΑΰΰΥ δ Ρδΰδαοβ Φίτήσε βανβ στδβ Θενβ.

Πζαδ. 7,48

ἀαα᾿ εὐι ὁ ὕκίστεη ἐγ ιείζεπείΨτείη γαεῖη
ΰατείΰεῖ, ΰαήὼη ὁ πζεφΨτέη αΧΫεί·

Οεαγ. 7,48

Ξακζ δ Σιήστδζ δεβ ίατδήίεΨ εήζ θεήεδπδήΧτδηζ
βαδξζ, νπκζ Υΰΰκστε ίαή δ πεδφΧτάζ ΰΦΪεή·

Πζαδ. 7,49

ὁ εὐζαγνη βεί ήζνγεη, ἡ δὲ Ϋῆ ὑπεπνδίεγ τῶγ
πεδῶγ βεθ· πεῖεγ εἶΰεγ εἰΰεδεβΨσετΧ βεί, αΧΫεί
Κξζίεη, ἢ τΩη τνπεη τῆη ΰαταπαξσεοη βεθ;

Οεαγ. 7,49

Ξ δηεαβνζ εΨβαή δή' εαΦ έενβδζ ίαή ά Ϊά ηπδπνδήδβ
τκβ πδδοβ αδη. ΟδΨδβ δΨίδβ άαπδεεΨτε βα αδη
δήίδδδαΧσετε, ΰΦΪεή δ Κηεήδζ, ά πδΨδζ έα εΨβαή δ
τνπδζ τάζ αδβΨαδη παεααδβΧζ ίαή αβαπαξσεοζ αδη;

Πζαδ. 7,50

εὐιὶ ἡ ιεΩζ βεθ ἐπεΩέσε ταῦτα πΦγτα;

Οεαγ. 7,50

Ξΰα αητΥ, πδη άαπδεεΨτε σεήζ δή Υβέεκπδή βα αδη τα
πεδσφΦεετε, δεβ τα Φθεή ίΥαεή τδ παβτδδξβααδβ θΦεή
αδη;

Πζαδ. 7,51

ΣΰαέζετζΦιέαεί ΰαὶ ἀπεζΩτβέτεί τῇ ΰαζδΩᾳ ΰαὶ
τεῖη ὠσΩγ, ὑβεῖη ἀεὶ τῷ Πγεξβατί τῷ ἉΫΩῳ
ἀγτίπΩπτετε, ὡη εἱ πατΧζεη ὑβῶγ ΰαὶ ὑβεῖη.

Οεαγ. 7,51

ΡίΰάεδτεΥθάΰδή, πδη δεβ έΦΰετε βα σίξιετε τδ
ίεφΥΰή σαζ εβοπήδβ τδη Θεδξ ίαή πδη Φθετε
πεεήίνιεή απν τάβ ίαεδΨαβ σαζ ταζ ίαίΨαζ, Φθετε
ΩαεεήΥ τ' αητήΥ σαζ, οστε βα αά αίδξετε τδ έΦΰάαα
τδη Θεδξ· σεήζ πΥβτδτε αβτήπεΥττετε ίαή αβέΨστασέε
στδ Οβεξαα τδ ΑΪήδβ, νπκζ ίαή δή πατΦεεζ σαζ.

Πζαδ. 7,52

τΩγα τῶγ πζεφέτῶγ εὐΰ ἐδΩλδαγ εἱ πατΧζεη
ὑβῶγ; ΰαὶ ἀπΧΰτείγαγ τεὺη πζεΰαταΫΫεΩααγταη
πεζὶ τῆη ἐαεξσελη τεῦ δίΰαΩεθ, εὗ γῦγ ὑβεῖη
πζεδνταί ΰαὶ φεγεῖη ΫεΫΧγέσήε·

Οεαγ. 7,52

ΟδΨδβ απν τδηζ πεδφΧταζ δεβ ίατεδΨκγαβ δή
πατΦεεζ σαζ; ΑητδΨ ίαή εφνβεησαβ είεΨβδηζ, πδη
πεδαβΧΪΪεήΰαβ, δήα τάβ Φΰεησήβ τδη δήίαΨδη, τδη
δπδΨδη τοεα σεήζ Φθετε ΪΨβεή πεδδνταή ίαή φδβεΨζ.

Πζαδ. 7,53

εἵτίγεη ἐαΦΪετε τὸγ γνβεγ εἰη δίαταΫὰη ἀΫΫΧαλγ,
ΰαὶ εὐΰ ἐφθαΦδατε.

Οεαγ. 7,53

Ρεήζ δή δπδΨδή εΰΥΩατε τδβ βναδβ αε εβτδΰΥζ, πδη δ
Θενζ σαζ Φδκσε δήα αΦσδη τκβ αΪΪΦΰκβ, ίαή δεβ τδβ
εφηΰΥγατε”.

Πζαδ. 7,54

Ἀΰεξεγτεη δὲ ταῦτα δίεπζΩεγτε ταῖη ΰαζδΩαίη
αὐτῶγ ΰαὶ ἔΪζθιεγ τεὺη ὀδνγταη ἐπ᾿ αὐτνγ.

Οεαγ. 7,54

Εβο δε Χίδηαβ αητΥ άσέΥβδβτδ ταζ ίαεδΨαζ τκβ βα
σθΨΫκβταή απν ΥΪεήδβ έηανβ ίαή ΦτεήΫαβ τα δνβτήα
τκβ εβαβτΨκβ τδη ΡτεφΥβδη.

Πζαδ. 7,55

ὑπΦζιλγ δὲ παΨζέη Πγεξβατεη ἉΫΩεθ, ἀτεγΩσαη
εἰη τὸγ εὐζαγὸγ εἶδε δνδαγ Θεεῦ ΰαὶ Ἰέσεῦγ
ἑστῶτα ἐΰ δεδίῶγ τεῦ Θεεῦ,

Οεαγ. 7,55

Αητνζ δε, ΪεαΥτδζ Οβεξαα ΑΪήδβ, Φστεειε ίαή
πεδσΧΰκσε τδ ΩΰΦααα τδη στδβ δηεαβνβ, εΨδε τάβ
δνγαβ ίαή ΰααπεντάτα τδη δηεαβδξ ίαή τδβ Ιάσδξβ
βα στΦίεταή εήζ τα δεγήΥ τδη Θεδξ

Πζαδ. 7,56

ΰαὶ εἶπεγ· ἰδεὺ ήελζῶ τεὺη εὐζαγεὺη
ἀγεῳΫβΧγεθη ΰαὶ τὸγ θἱὸγ τεῦ ἀγήζοπεθ ἐΰ
δεδίῶγ τεῦ Θεεῦ ἑστῶτα.

Οεαγ. 7,56

ίαή εΨπε· “ήδδξ, ΩΰΦπκ αβδήΪαΦβδηζ τδηζ δηεαβδξζ
ίαή τδβ ηήνβ τδη αβέεοπδη βα στΦίεταή εί δεγήοβ τδη
Θεδξ”.

Πζαδ. 7,57

ΰζΦδαγτεη δὲ φλγῇ βεΫΦαῃ σθγΧσιεγ τὰ ὦτα
αὐτῶγ ΰαὶ ὥζβέσαγ ὁβεήθβαδὸγ ἐπ᾿ αὐτνγ,

Οεαγ. 7,57

Ξή σξβεδεδή ίαή δή Υΰΰδή ΙδηδαΨδή, αφδξ είεαξΪασαβ
αε αεΪΥΰάβ φκβΧβ, εΩδξΰΰκσαβ τ' αητήΥ τκβ, δήα βα
αά αίδξδηβ τα ΩΰΥσφάαα τΥθα αητΥ ΰνΪήα τδη
ΡτεφΥβδη ίαή οεαάσαβ αε αήα Ϊβοαά νΰδή ααΫΧ
εβαβτΨδβ τδη.

Πζαδ. 7,58

ΰαὶ ἐΰΪαανγτεη ἔδλ τῆη πναελη ἐαίήεΪναεθγ. ΰαὶ
εἱ βΦζτθζεη ἀπΧήεγτε τὰ ἱβΦτία αὐτῶγ παζὰ τεὺη
πνδαη γεαγΩεθ ΰααεθβΧγεθ Σαξαεθ,

Οεαγ. 7,58

Καή αφδξ τδβ ΦΩΪαΰαβ Φγκ απν τάβ πνΰήβ, τδβ
ΰήέδΩδΰδξσαβ. Καή αΥετηεεζ τάζ ίατάΪδεΨαζ, δή
δπδΨδή, σξαφκβα αε τδβ βναδβ, πεοτδή Φπεεπε βα
εΨιδηβ ΰΨέδβ εβαβτΨδβ τδη ίαταδΨίδη, ΦΩΪαΰαβ ίαή
αφΧίαβ πεδζ φξΰαγήβ τα εδξθα τκβ ίδβτΥ εήζ τα
πνδήα εβνζ βΦδη, πδη εΰΦΪετδ Ραξΰδζ,

Πζαδ. 7,59

ΰαὶ ἐαίήεΪναεθγ τὸγ ΣτΧφαγεγ, ἐπίΰααεξβεγεγ
ΰαὶ αΧΫεγτα· Κξζίε Ἰέσεῦ, δΧδαί τὸ πγεῦβΦ βεθ.

Οεαγ. 7,59

ίαή εΰήέδΩδΰδξσαβ τδβ ΡτΦφαβδβ, ίαέ' δβ θενβδβ
είεΨβδζ επείαΰεΨτδ τδβ Κηεήδβ ίαή ΦΰεΪε· “Κηεήε
Ιάσδξ, δΦγδη τδ πβεξαα αδη”.

Πζαδ. 7,60

ήεὶη δὲ τὰ Ϋνγατα ἔΰζαδε φλγῇ βεΫΦαῃ· Κξζίε, βὴ
στΨσῃη αὐτεῖη τὴγ ἁβαζτΩαγ ταξτέγ. ΰαὶ τεῦτε
εἰπὼγ ἐΰείβΨήέ. Σαῦαεη δὲ ἦγ σθγεθδεΰῶγ τῇ
ἀγαίζΧσεί αὐτεῦ.

Οεαγ. 7,60

Αφδξ δε εΪδβΥτήσε, εφοβαγε αε αεΪΥΰάβ φκβΧβ·
“Κηεήε, αά ίαταΰδΪΨσάζ εήζ αητδξζ αητΧβ τάβ
αααετΨαβ”. Καή αφδξ εΨπε τάβ πεδσεηθΧβ αητΧβ τάζ
σηΪΪβοαάζ, είδήαΧέάίε εβ ΚηεΨκ. Ξ δε Ραξΰδζ
επεδδίΨααΫε τάβ έαβατήίΧβ είτΦΰεσήβ τδη ΡτεφΥβδη.

ΠΡΑΞΕΙΣ 8
Πζαδ. 8,1

ἘΫΧγετε δὲ ἐγ ἐΰεΩγῃ τῇ ἡβΧζᾳ δίλΫβὸη βΧΫαη ἐπὶ
τὴγ ἐΰΰαέσΩαγ τὴγ ἐγ Ἱεζεσεαξβείη· πΦγτεη δὲ
δίεσπΦζέσαγ ΰατὰ τὰη ιοζαη τῆη ἸεθδαΩαη ΰαὶ
ΣαβαζεΩαη, παὴγ τῶγ ἀπεστναλγ.

Οεαγ. 8,1

ΕΪήβε δε ίατΥ τάβ άαΦεαβ είεΨβάβ αεΪΥΰδζ δήκΪανζ
εβαβτΨδβ τάζ ΕίίΰάσΨαζ τκβ Ιεεδσδΰξακβ ίαή σθεδνβ
νΰδή δή ΤεήστήαβδΨ δήεσίδεπΨσέάσαβ εήζ τα δήΥφδεα
αΦεά τάζ ΙδηδαΨαζ ίαή τάζ ΡαααεεΨαζ, πΰάβ τκβ
Απδστνΰκβ.

Πζαδ. 8,2

σθγεΰνβίσαγ δὲ τὸγ ΣτΧφαγεγ ἄγδζεη εὐααΪεῖη
ΰαὶ ἐπεΩέσαγ ΰεπετὸγ βΧΫαγ ἐπ᾿ αὐτῷ.

Οεαγ. 8,2

Αβδεεζ δε εηΰαΩεΨζ επΧεαβ ίαή Φέαιαβ τδ βείεν
σοαα τδη ΡτεφΥβδη ίαή Φίαααβ αεΪΥΰδβ έεΧβδβ δή'
αητνβ.

Πζαδ. 8,3

Σαῦαεη δὲ ἐαθβαΩγετε τὴγ ἐΰΰαέσΩαγ ΰατὰ τεὺη
εἴΰεθη εἰσπεζεθνβεγεη, σξζλγ τε ἄγδζαη ΰαὶ
Ϋθγαῖΰαη παζεδΩδεθ εἰη φθααΰΨγ.

Οεαγ. 8,3

Ξ δε Ραξΰδζ ίατεδΨκίε τάβ ΕίίΰάσΨαβ τκβ
Ιεεδσδΰξακβ, εήσεεθναεβδζ απν σπΨτή σε σπΨτή· ίαή
αφδξ Φσηεε απν είεΨ Υβδεαζ ίαή ΪηβαΨίαζ, τδηζ
παεΦδήδε εήζ τάβ φηΰαίΧβ.

Πζαδ. 8,4

Οἱ βὲγ εὖγ δίασπαζΧγτεη δίῆαήεγ εὐαΫΫεαίάνβεγεί
τὸγ ανΫεγ.

Οεαγ. 8,4

Ξσδή αεβ, ΰδήπνβ, ΦφηΪαβ ίαή δήεσίδεπΨσέάσαβ απν
τάβ ΙεεδησαΰΧα, επΦεασαβ απν δήΥφδεα αΦεά
ίάεξττδβτεζ τδ θαεδξαεβδ αΧβηαα τδη ΕηαΪΪεΰΨδη.

ΟἛ ἔἓἥἛἜἡὅ, ὍἫἤ ἛώἜἦἤ ἦἫ ἩἣἛἥἦἛἓώ ἧἢἹἣἠἓ ἡἛ ΡἫἓὅἡἛ
ἛἫἝἡἝἬἦἣἤ.
ΓἛἓ ἦἡἧἤ ΡἫἓὅἡἧἤ ἡἛ ἩἣἛἥἦἛἓἡὅ  ἓἹἜἓ ἥ Ἓἓ ὍἛἙ
ἚἣἙἥἜὅἓ, ἓἨἡὒ  Ἱἦἓ ΕἔἣἓὅἡἛ, ἜἓἛ Ἱἥἓ ἴἝἙ ἢἓἣἓὍἫ
ἦἓἛἣἛώ ἜἓἛ ἛώἜἡἦἓ ἕἛ’ἓἧἦὍ. ΟἛ ἩἣἛἥἦἛἓἡὅ  ἢὅἥἦἧἓ
ἥἦἓ ὅἫἝἓ, ἓἣἡὒἦἓ ἓ ἦἝἴἥἡἧ Ἒἧἥὅἤ ἥἦἡἧἤ Ἒἡὒἤ ἜἓἛ ἓ
ἓἓἕἫἣὅἥἡἧ ἦἙ ἚὍἦἙἦἓ ἦἡἧ ἓἧἦἡἜἣἬἦἡἣἓ.

ΜἓἣἦὒἣἛἡ

ἓἕὅἡἧ

ΑἢἡἝἝἫὅἡἧ

ἥἧἕἜἝἙἦἛἜἡὒ,

ΕἧἥἴἔἛἡἤ,

ΕἜἜἝἙἥἛἓἥἦἛἜἹ Ιἥἦἡἣὅἓ, 5,21
ΟἛ ἛἫἕἡὅ ἥἦἓἬἦἙἥἓ  ἦἡ ἛἬἦἓἕἓ ἦἫ ΜἛἡἝἬἫ 313
.Χ. ΠἣἡἙἕἹἚἙἜ ἦἡ ἛἬἦἓἕἓ ἦἡἧ ΓἓἝἣὅἡἧ ἦἡ 311 .Χ.
ΔἛἬἦἓἕἓ ΓἓἝἣὅἡἧ, ΕἧἥἴἔἛἡἤ, ΕἜἜἝἙἥἛἓἥἦἛἜἹ Ιἥἦἡἣὅἓ, 4,26,18,17,11.
ΑἧἦἡἜἣἬἦἫἣ ΚἓἛἥἓἣ ΓἓἝἴἣἛἡἤ ΟἧἓἝἴἣἛἡἤ ΜἓἠἛἛἓὍἤ ἓὅἜἙἦἡἤ
ΣἔἓἥἦὍἤ,
ΑἛἕἧἢἦἛἓἜὍἤ

ἓἣἩἛἣὒἤ
ἴἕἛἥἦἡἤ,

ἴἕἛἥἦἡἤ,
ΘἙἔἓὄἜὍἤ

ΓἣἓἛἜὍἤ
ἴἕἛἥἦἡἤ,

ἴἕἛἥἦἡἤ,
ΣἓἣἓἦἛἜὍἤ

ἴἕἛἥἦἡἤ ἢἦἬἜἛἤ, Πἣἥώ ἴἕἛἥἦἡἤ Ἓἤ, ΚἬἣἢἫ ἴἕἛἥἦἡἤ
ἠἬἜἛἤ, ΑἣὅἫ ἴἕἛἥἦἡἤ, ΜἹἫ ἴἕἛἥἦἡἤ, ΑἛἓἔἙώ
ἴἕἛἥἦἡἤ, ἙἓἣἩἛἓἜἹἤ ἠἡἧἥὅἓἤ ἦἡ ἛἜἡἥἦὍ, ἓἧἦἡἜἣἬἦἫἣ ἦἡ

ἓἜἓἛἴἜἓἦἡ,

ὒἢἓἦἡἤ

ἦἡ

Ὅἕἡἡ,

ἢἓἦἹἣ

ἢἓἦἣὅἡἤ,

ἓἚὒἢἓἦἡἤ ἜἓἛ ΑἧἦἡἜἣἬἦἫἣ Κἓὅἥἓἣ ΦἝἓὒἛἡἤ ΟἧἓἝἴἣἛἡἤ
ΚἫἥἦἓἦὅἡἤ ἧἥἔἹἤ ἧἦἧἩἹἤ ἓὅἜἙἦἡἤ ΣἔἓἥἦὍἤ, ἓἣἩἛἣὒἤ
ἴἕἛἥἦἡἤ, ἙἓἣἩἛἓἜἹἤ ἠἡἧἥὅἓἤ ἓἧἦἡἜἣἬἦἫἣ ἦἡ ἢἴἢἦἡ,
ὒἢἓἦἡἤ, ἢἓἦἹἣ ἢἓἦἣὅἡἤ, ἓἚὒἢἓἦἡἤ.
Μἦἓἠὒ ἦἫ ἝἡἛἢώ, Ἤἢἣ ἦἡἧ ἩἣἙἥὅἡἧ ἜἓἛ ἝἧἥἛἦἝἡὒἤ ἦἡἛἤ
ἙἡἥὅἡἛἤ ἛἓἦἧἢἡὒἚἓ, Ἑὅἤ  ἔἔἡἧἝἹἚἓ ἢἣὍἦἣἡ
ἜἓἦἬ ἦἡἧἤ ἓἣἩἓὅἡἧἤ Ὅἡἧἤ ἜἓἛ ἦἙ Ἑἡἥὅἓ ἢἛἥἦἹἙ ἦἙ
ἦἫ ΡἫἓὅἫ Ἤἢἓἦἓ ἢἓἡἣἚώἥἓἥἚἓἛ ἜἓἛ ἦἡὒἦἡἧ ἢἣὍἡἛἓ
ἢἡἛἹἥἓἥἚἓἛ ὅἓ ἜἓἛ ἡἛ ΧἣἛἥἦἛἓἡὅ, ἡὅἦἛἤ ἦἫ ἕἡἴἫ ἦἫ
ἓἧἦώ ἜἓἦἓἝἝἡὅἢἓἥἛ ἦἙ ἓὅἣἥἛ, Ἓἤ ἓἕἓἚἹ ἢἣὍἚἥἛ
ἢἓἴἝἚἡἛ ἢὅἢἣ ἦἛὅ ἝἡἕἛἥώ ἦἡἥἓὒἦἙ ἓἧἦἡὒἤ ἢἝἡἠὅἓ
ἜἓἦἛἝἹἨἛ Ἣἤ Ἑ ἴἢἥἚἓἛ ἦἡἛἤ ἧἢὍ ἦἫ ἢἬἝἓἛ ἜἓἦἓἛἩἚὅἥἛ,
Ἤἢἣ ὅἥἫἤ ἢἣὍἦἣἡ ἜἓἛ ἡἛ ἕἡὅἤ ἓἧἦώ Ἱἥἓ ἜἓἦἓἥἦἹἥἓἦἤ,
ἓἝἝἬ ἜἓἦἬ ἦἙ ἓἧἦώ ἢἣὍἚἥἛ ἜἓἛ Ἣἤ ἴἜἓἥἦἡἤ ἔἡὒἝἦἡ,
ἡὒἦἫἤ ἓἧἦἡὅἤ ἜἓἛ ὍἡἛἤ ἢἡἛἹἥἓἛ ἜἓἛ ἦἡὒἦἡἧἤ ἢἓἣἓἨἧἝἬἥἛ
ἜἓἛ  ἛἓἨὍἣἡἛἤ ἛἬἨἡἣἓ ἢἝἹἚἙ ἥἧἬἕἛ. ἦἡἛἕἓἣἡὒ ἦἡἛἡὒἦἡἧ
ἧἨ’ Ἑώ ἢἣἡἥἦἬἕἓἦἡἤ ἢἓἣἓἜἡἝἡἧἚἹἥἓἦἡἤ ώἥἦ ἢὅ ἦἫ
ἧἢὍ ἦἫ ἓἣἩἓὅἫ ἜἓἦἓἥἦἓἚἴἦἓ ἓἧἦἡὒἤ ἦἓἥἦἹἥἓἛ,
ἢἝὅἥἦἡἛ  ἜἛὒἫ ἧἢἡἔἝἙἚἴἦἤ, ἢἝὅἥἦἡἛ  ἦἓἣἓἩἚἴἦἤ
ἢἓἦἡὅἡἧἤ ἚἓἬἦἡἧἤ ἧἢἴἨἣἡ. ἜἓἛ ἢἛἹ ἦἫ ἢἡἝἝώ ἦἙ ἓἧἦἹ
ἓἢἡἡὅἓ

ἛἓὍἦἫ

Ἣἣώ

Ἱἦ

ἦἡἛἤ

Ἒἡὅἤ

ἦἡἛἤ

ἢἡἧἣἓὅἡἛἤ ἦἙ ἡἨἛἝἡἴἙ ἚἣἙἥἜὅἓ ἢἣἡἥἬἕἛ ἓἧἦἡὒἤ
Ἱἦ ἦἫ ἦἫ ΧἣἛἥἦἛἓώ ἢἣἡἥἴἩἛ, ἓἨἡἣώἦἤ Ἓἤ ἦἙ
Ἑἦἴἣἓ ἨἛἝἓἚἣἫἢὅἓ ἜἓἛ ἦἙ ἛἙἜἹ ἥἧἹἚἛἓ Ἓ Ἑἤ
ἛώἚἙ

ἬἢἓἥἛ

ἓἚἣώἢἡἛἤ

ἥἧἕἕώἙ

ἓἢἡἴἛ,

ἢἣἡἚἧὍἦἓἦἓ ἜἓἛ  ἦἡὒἦἫ ἦἙ ἥἧἕἩώἣἙἥἛ ἦἙ Ἑἦἴἣἓ
ἢἜἦὅἓἛ Ἓ ἡὅἥἓ, ὅἓ ἓὒἚἛἤ ώἥἛ ΧἣἛἥἦἛἓἡὅ ἜἓἛ ἦἡἧἤ
ἡὅἜἡἧἤ  ἡἛἤ ἥἧἹἕἡἦἡ, ἥἫἚώἥἛ ἡὒἦἫἤ ώἥἦ Ἑἴ
ἧἢἓἦὅἡ ἦἙἤ ἢἛἥἦἹἙἤ ἓἧἦἡὒἤ ἢἣἬἦἦἛ. Ἓ’ ἦἴἣἓἤ 

ἢἛἥἦἡἝἹἤ

ἦἡἛἤ

Ἓἓἥἦἓὅἤ

ἙἝώἥἡ

ἦἛ

ἓἧἦἡὒἤ

ἢἓἣἓἨἧἝἬἠἓἥἚἓἛ ἹἥἛ• ὍἚ ἜἓἦἬ ἦἓὒἦἙ ἦἙ ἥἧἩώἣἙἥἛ
ἦἙ Ἑἦἴἣἓ ἡἨὅἝἡἧἥἛ ἦἡ ἓἧἦὍ ΘὍ ἛἜἦὒἛ ἢἣὅ ἦἙἤ
ἥἫἦἙἣὅἓἤ ἦἙἤ Ἑἦἴἣἓἤ ἜἓἛ ἦἫ ἙἡἥὅἫ ἜἓἛ ἦἙἤ ἓἧἦώ, ὅἓ
ἜἓἦἬ ἢἬἦἓ ἦἣὍἢἡ ἜἓἛ ἦἓ ἙὍἥἛἓ ἢἓἣἓἥἩἚἹ ἧἕἛἹ ἜἓἛ
ἓἴἣἛἡἛ ἘἙ  ἦἙ ἓἧἦώ ἥἦὅἓ ἧἙἚώἥἛ»
ΔἛἬἦἓἕἓ ΚἫἥἦἓἦὅἡἧ - ΛἛἜἛὅἡἧ, ΕἧἥἴἔἛἡἤ, ΕἜἜἝἙἥἛἓἥἦἛἜἹ
Ιἥἦἡἣὅἓ, 10,5.
1. ἐἙ

ἴ

ἢἬἝἓἛ

ἥἜἡἢἡῦἦἤ

ἦἹ

ἶἝἧἚἣὅἓ

ἦὂἤ

ἚἣἙἥἜὅἓἤ ἡὔἜ ἮἣἙἦἴἓ ὋἓἛ, ἮἝἝἬ ἵὍἤ ἵἜἬἥἦἡἧ ἦὃ
Ἓἓἡὅἱ Ἔἓὅ ἦὃ ἔἡἧἝἹἥἛ ἶἠἡἧἥὅἓ ἡἦἴἡ ἦἡῦ ἦἬ ἚὊἓ
ἢἣἬἕἓἦἓ ἦἙἝὊ ἜἓἦἬ ἦἹ ἓὔἦἡῦ ἢἣἡἓὅἣἥἛ ἷἜἓἥἦἡ,
ἜἜἝὒἜἛ, ἦἡὊἤ ἦ ΧἣἛἥἦἛἓἡὊἤ ἦὂἤ ἓἣἴἥἫἤ Ἔἓὅ ἦὂἤ
ἚἣἙἥἜὅἓἤ ἦὂἤ ἵἓἧἦὦ ἦἹ ἢὅἥἦἛ ἨἧἝἬἦἦἛ. 2. ἈἝἝ'
ἶἢἛἹ ἢἡἝἝἓὅ Ἔἓὅ ἛἬἨἡἣἓἛ ἓἣἴἥἛἤ ἶ ἶἜὅὁ ἦὃ
ἮἦἛἕἣἓἨὃ, ἶ ὀ ἦἡὊἤ ἓὔἦἡὊἤ ἥἧἩἫἣἹἚἙ Ἲ ἦἡἛἓὒἦἙ
ἶἠἡἧἥὅἓ, ἶὍἜἡἧ ἢἣἡἥἦἚὊἥἚἓἛ ἥἓἨὦἤ, ἦἧἩὍ ὉἥἫἤ ἦἛἴἤ
ἓὔἦὦ ἦ' Ἕὅἕἡ ἮἢὍ ἦὂἤ ἦἡἛἓὒἦἙἤ ἢἓἣἓἨἧἝἬἠἫἤ
ἮἢἜἣἡὒἡἦἡ. 3. ἒἢἡἦ ὔἦἧἩὦἤ ἶἕώ ΚἫἥἦἓἦὊἡἤ 
Αὔἕἡἧἥἦἡἤ ἜἮἕώ ΛἛἜὅἛἡἤ  Αὔἕἡἧἥἦἡἤ ἶ ἦὃ ΜἛἡἝἬῳ
ἶἝἙἝὒἚἛ Ἔἓὅ ἢἬἦἓ ὐἥἓ ἢἣὍἤ ἦὍ ἝἧἥἛἦἝἴἤ Ἔἓὅ ἦὍ
ἩἣἹἥἛἡ ἦῷ ἜἡἛῷ ἛἴἨἣ, ἶ ἘἙἦἹἥἛ ἸἥἩἡ, ἦἓῦἦἓ
ἦἓἠὒ ἦὦ ἝἡἛἢὦ ἯἦἛἓ ἶὍἜἛ ἶ ἢἡἝἝἡὊἤ ἯἢἓἥἛ
ἶἢἫἨἝὂ

ὋἓἛ,

ἲἝἝἡ

ἴ

ἶ

ἢἣώἦἡἛἤ

ἛἓἦἬἠἓἛ

ἶἡἕἓἦὅἥἓ, ἡὌἤ Ἲ ἢἣὍἤ ἦὍ ἚὊἡ ἓώἤ ἦ Ἔἓὅ ἦὍ ἥἴἔἓἤ
ἶὅἩἦἡ, ἦἡἧἦ' ἸἥἦἛ, ὐἢἫἤ ὦ Ἔἓὅ ἦἡὊἤ ΧἣἛἥἦἛἓἡὊἤ Ἔἓὅ
ἢἲἥἛ ἶἝἧἚἴἣἓ ἓὈἣἥἛ ἦἡῦ ἮἜἡἝἡἧἚὊ ἦὃ ἚἣἙἥἜὅἱ, Ἲ
' ἰ ἔἡἧἝἙἚὦἥἛ, ὐἢἫἤ ὐ ἦὅ ἢἡἦἴ ἶἥἦἛ ἚἛὍἦἙἦἡἤ Ἔἓὅ
ἡὔἣἓὅἡἧ ἢἣἬἕἓἦἡἤ, ἺὊ Ἔἓὅ ἢἲἥἛ ἦἡὊἤ ὓἢὍ ἦἹ
Ἲἦἴἣἓ ἶἠἡἧἥὅἓ ἛἬἕἡἧἥἛ ὔἴἤ ὋἓἛ ἧἙἚὃ. 4.
Τἡὅἧ ἦἓὒἦἙ ἦἹ ἔἡὒἝἙἥἛ ὓἕἛἛῷ Ἔἓὅ ἣἚἡἦἬἦῳ

ἝἡἕἛἥῷ ἶἡἕἓἦὅἥἓ, ὐἢἫἤ Ἑὅ ἢἓἦἝὦἤ ἶἠἡἧἥὅἓ
ἮἣἙἦἴἓ Ἲ ἦἡῦ ἮἜἡἝἡἧἚὊ Ἔἓὅ ἓἣὊἥἚἓἛ ἦἹ ἦὦ
ΧἣἛἥἦἛἓὦ ἢἓἣἓἨὒἝἓἠἛ Ἵ ἚἣἙἥἜὅἓ ἵἜἬἥἦῳ ἦ ἶἠἡἧἥὅἓ
ἡἚὅἙ ἦἡῦ ἛὍἓἛ ἵἓἧἦἡῦ ἦἹ ἛἬἡἛἓ ἶ ἶἜὅὁ ἦὃ
ἚἣἙἥἜὅἱ, Ἴ ἓὔἦὍἤ ἵἓἧἦῷ ἮἣὍἘἛ ἡὅἘὁ, ὐἢἫἤ ἺὊ
ἧἙἚὃ ἦὍ ἚὊἡ ἶ ἢἲἥἛ ἦἹ ἸἚἛἡ ἥἢἡἧἹ Ἔἓὅ
ἜἓἝἡἜἓἕἓἚὅἓ ἢἓἣἴἩἛ. 5. ἍἦἛἓ ἡὕἦἫἤ ἮἣἴἥἜἛ ἺὊ
ἮἦἛἕἣἬἪἓἛ ἮἜὍἝἡἧἚἡ Ἶ, Ὀ' ἮἨἓἛἣἚἛἥὦ ἢἓἦἝὦἤ
ἦὦ ἓἣἴἥἫ, ἓὈἦἛἤ ἦἡὊἤ ἢἣἡἦἴἣἡἛἤ Ἲὦ ἕἣἬἓἥἛ ἦἡὊἤ
ἢἣὍἤ

ἦἹ

ἥἹ

ἜἓἚἡἥὅἫἥἛ

ἮἢἡἥἦἓἝὊἥἛ

ἢἣὅ

ἦὦ

ΧἣἛἥἦἛἓὦ ἶὅἩἡἦἡ Ἔἓὅ ἯἦἛἓ ἢἬἧ ἥἜἓἛἬ Ἔἓὅ ἦὂἤ
Ἲἦἴἣἓἤ

ἢἣἓὍἦἙἦἡἤ

ἮἝἝὍἦἣἛἓ

ὋἓἛ

ἶὍἜἛ,

ἦἓῦἦἓ

ὓἨἓἛἣἚὃ, Ἔἓὅ ῦ ἶἝἧἚἴἣἫἤ ἦ Ἔἓὅ ἭἢἝὦἤ ἷἜἓἥἦἡἤ
ἓὔἦὦ ἦὦ ἦἹ ἓὔἦἹ ἢἣἡἓὅἣἥἛ ἶἥἩἙἜὍἦἫ ἦἡῦ
ἨἧἝἬἦἦἛ ἦἹ ἦὦ ἩἣἛἥἦἛἓὦ ἚἣἙἥἜὅἓ, ἰἧ ἦἛὍἤ
ἩἝἹἥἫἤ ἦἡῦἦἡ ἓὔἦὍ ἢἓἣἓἨἧἝἬἦἦἡἛ. 6. ἌἦἛἓ ἦὃ ἥὃ
ἶἢἛἝὅἱ ἢἝἙἣἴἥἦἓἦἓ ἙἝὦἥἓἛ ἶἡἕἓἦὅἥἓ, ὐἢἫἤ
ὅἙἤ Ἲἲἤ ἶἝἧἚἴἣἓ Ἔἓὅ ἮἢἡἝἝἧἴἙ ἶἠἡἧἥὅἓ ἦἡῦ
ἦἙἝὊ ἦἹ ἵἓἧἦὦ ἚἣἙἥἜὅἓ ἦἡὊἤ ἓὔἦἡὊἤ ΧἣἛἥἦἛἓἡὊἤ
ἫἜἴἓἛ. 7. ἒἢἣ ἶἢἛἹ ἮἢἡἝἝἧἴἫἤ ἓὔἦἡὊἤ ὓἨ’
Ἲὦ ἫἣὂἥἚἓἛ, ἚἫἣὊ Ἲ ἥἹ ἜἓἚἡἥὅἫἥἛἤ, Ἔἓὅ ἶἦἴἣἡἛἤ
ὍἥἚἓἛ ἶἠἡἧἥὅἓ ἦἡὊἤ ἔἡἧἝἡἴἡἛἤ ἦἡῦ ἦἴἣἩἥἚἓἛ ἦἹ
ἢἓἣἓἦἹἣἙἥἛ Ἔἓὅ ἚἣἙἥἜὅἓ ἵἓἧἦὦ· ὐἢἣ ἮἜἡἝἡὒἚἫἤ ἦὃ
ἺἥἧἩὅἱ ἦὦ ἺἦἴἣἫ ἜἓἛἣὦ ἕὅἥἚἓἛ ἨἓἣὍ ἶἥἦἛ,
ὐἢἫἤ ἶἠἡἧἥὅἓ ἷἜἓἥἦἡἤ ἸἩὁ ἦἡῦ ἓἣὊἥἚἓἛ Ἔἓὅ ἦἙἝὊ
ἢἡὅἓ ’ ἰ ἔἡὒἝἙἦἓἛ. Τἡῦἦἡ ἴ ὓἨ’ Ἲὦ ἕἴἕἡ, ὐἢἫἤ
ἙἛἳ ἦἛὃ Ἑἴ ἚἣἙἥἜὅἱ ἦἛὅ ἛὦἥἚἓὅ ἦἛ ὓἨ’ Ἲὦ
ἡἜἡὅἙ. 8. Κἓὅ ἦἡῦἦἡ ἴ ἢἣὍἤ ἦἡὊἤ ἝἡἛἢἡὊἤ ἤ ἦὍ ἢἣὍἥἫἢἡ
ἦὦ ΧἣἛἥἦἛἓὦ ἡἕἓἦὅἘἡ, Ὀἓ ἦἡὒἤ ἦὍἢἡἧἤ ἓὔἦὦ, ἤ
ἡὕἤ ἦὍ ἢἣὍἦἣἡ ἥἧἴἣἩἥἚἓἛ ἸἚἡἤ Ἶ ἓὔἦἡὊἤ, ἢἣὅ ὧ Ἔἓὅ
ἦἡὊἤ ἢἣὍἦἣἡ ἡἚὊἥἛ ἢἣὍἤ ἦἹ ἜἓἚἡἥὅἫἥἛ ἕἣἬἓἥἛ
ἦὒἢἡἤ ἷἦἣἡἤ Ἶ ἣἛἥἴἡἤ ἦῷ ἢἣἡἦἴἣῳ ἩἣὍῳ, Ὀ’, Ὁ ἦἛἤ

Ἵ ἢἓἣἬ ἦἡῦ ἦἓὅἡἧ ἦἡῦ Ἲἦἴἣἡἧ Ἵ ἢἓἣἬ ἦἛἡἤ ἵἦἴἣἡἧ
ἨἓὅἡἛἦἡ ἻἕἡἣἓἜὍἦἤ, ἦἡὒἦἡἧἤ ἦἡὊἤ ἓὔἦἡὊἤ ΧἣἛἥἦἛἓἡὊἤ
ἰἧ Ἦἣἕἧἣὅἡἧ Ἔἓὅ ἰἧ ἦἛὍἤ ἮἢἓἛἦἹἥἫἤ ἦὂἤ ἦἛὂἤ,
ὓἢἣἦἚὅἥἙἤ

ἢἬἥἙἤ

ἮἝὅἓἤ

Ἔἓὅ

ἮἨἛἔἡἝὅἓἤ,

ἮἢἡἜἓἦἓἥἦἹἥἫἥἛ, Ἔἓὅ Ὁ ἦἛἤ ἜἓἦἬ ὦἣἡ ἦἧἕἩἬἡἧἥἛ
ἝἙἨὍἦἤ, ἦἡὒἤ ἓὔἦἡὒἤ ἦὍἢἡἧἤ, ὐἢἫἤ  ἦἡὊἤ ἓὔἦἡὊἤ
ΧἣἛἥἦἛἓἡὊἤ ἦἹ ἦἓἩὅἥἦἙ ἮἢἡἜἓἦἓἥἦἹἥἫἥἛ ἡὕἦἫἤ.
9. ἐ ἡ ἻἕἡἣἓἜὍἦἤ ἦἡὒἤ ἓὔἦἡὒἤ ἦὍἢἡἧἤ, Ἵ ἡ ἜἓἦἬ ἫἣἬ
ἝἙἨὍἦἤ ἓἦὦἥὅ ἦἛ ἢἓἣἬ ἦὂἤ Ἲἦἴἣἓἤ ἜἓἝἡἜἓἕἓἚὅἓἤ
ἢἣἡἥἴἝἚἫἥἛ ἦῷ ἶἢὅ ἦὍἢἫ ἶἢἬἣἩῳ ἛἜἬἘἡἦἛ, ὐἢἫἤ Ἔἓὅ
ἓὔἦὦ ἛἬ ἦὂἤ Ἲἦἴἣἓἤ ἩἣἙἥἦὍἦἙἦἡἤ ἢἣὍἡἛἓ ἕἴἙἦἓἛ.
ἍἦἛἓ ἢἬἦἓ ἦῷ ἥώἓἦἛ ἦῷ ἦὦ ΧἣἛἥἦἛἓὦ ἢἓἣ’ ἓὔἦἬ ἛἬ
ἦὂἤ ἥὂἤ ἥἢἡἧὂἤ ἰἧ ἦἛὍἤ ἢἓἣἡἝἜὂἤ ἢἓἣἓὅἡἥἚἓἛ ἹἥἛ.
10. Κἓὅ ἶἢἛἹ ἡ ἓὔἦἡὅ ΧἣἛἥἦἛἓἡὅ ἡὔ Ὅἡ ἶἜὅἡἧἤ ἤ ἡὕἤ
ἥἧἴἣἩἥἚἓἛ ἸἚἡἤ ὋἩἡ, ἮἝἝἬ Ἔἓὅ ἵἦἴἣἡἧἤ ἦὍἢἡἧἤ ἶἥἩἙἜἴἓἛ
ἕἛώἥἜἡἦἓἛ ἛἓἨἴἣἡἦἓἤ ἡὔ ἢἣὍἤ ἷἜἓἥἦἡ ἓὔἦὦ, ἮἝἝἬ
ἢἣὍἤ ἦὍ ὅἜἓἛἡ ἦἡῦ ἓὔἦὦ ἥώἓἦἡἤ, ἦἡἧἦ’ ἸἥἦἛ ἦὦ
ΧἣἛἥἦἛἓὦ, ἦἓῦἦἓ ἢἬἦἓ ἶἢὅ ἦῷ Ὅῳ ὐ ἢἣἡἛἣἹἜἓ,
ὅἩἓ

ἢἓἦἝὦἤ

ἦἛὍἤ

ἮἨἛἥἔἙἦἹἥἫἤ

ἦἡὊἤ

ἓὔἦἡὊἤ

ΧἣἛἥἦἛἓἡὊἤ, ἦἡἧἦ’ ἸἥἦἛ ἦῷ ἥώἓἦἛ ἓὔἦὦ Ἔἓὅ ἦὃ ἥἧὍῳ
ἷἜἓἥἦἓ ἓὔἦὦ ἮἢἡἜἓἦἓἥἦὂἓἛ ἜἝὒἥἛἤ· ἦἡῦ ἢἣἡἛἣἙἴἡἧ
ἝἡἕἛἥἡῦ ἙἝἓἹ ἨἧἝἓἩἚἴἦἡἤ, ὐἢἫἤ ἓὔἦἡὅ ἡὈἦἛἤ ἦἡὒἤ
ἓὔἦἡὒἤ ἰἧ ἦἛὂἤ, ἜἓἚώἤ ἢἣἡἛἣἹἜἓ, ἮἢἡἜἓἚἛἥἦὦἥἛ, ἦὍ
ἮἘἹἛἡ ἦὍ ἵἓἧἦὦ ἢἓἣἬ ἦὂἤ Ἲἦἴἣἓἤ ἜἓἝἡἜἓἕἓἚὅἓἤ
ἶἝἢὅἘἡἛ. 11. Ἆ ἡὌἤ ἢἲἥἛ ἦῷ ἢἣἡἛἣἙἴῳ ἥώἓἦἛ ἦὦ
ἩἣἛἥἦἛἓὦ ἦἹ ἥἢἡἧἹ ἧἓἦώἦἓἦἓ ἢἓἣἓἥἩὊ ἨὅἝἛἤ,
ὐἢἫἤ ἦὍ Ἲἴἦἣἡ ἜἴἝἧἥἓ ἦἹ ἦἓἩὅἥἦἙ ἢἓἣἓἢἝἙἣἫἚὃ,
ὐἢἫἤ Ἔἓὅ ἶ ἦἡὒἦῳ ἛἬ ἦὂἤ Ἲἦἴἣἓἤ ἩἣἙἥἦὍἦἙἦἡἤ ἢἣὍἡἛἓ
ἕἴἙἦἓἛ ἦὂἤ ἜἡἛὂἤ Ἔἓὅ Ἑἡἥὅἓἤ ἺἥἧἩὅἓἤ. 12. Τἡὒἦῳ ἕἬἣ ἦῷ
ἝἡἕἛἥῷ, ἜἓἚώἤ Ἔἓὅ ἢἣἡὅἣἙἦἓἛ, Ἲ Ἒὅἓ ἥἢἡἧἹ ἢἣὅ Ἲἲἤ, Ἷἤ
ἶ ἢἡἝἝἡὊἤ ἽἙ ἢἣἬἕἓἥἛ ἮἢἢἛἣἬἚἙ, ἛἬ ἢἓἦὍἤ ἦἡῦ

ἩἣὍἡἧ ἔἔἓὅἫἤ ἛἓὊἓἛ. 13. ἑἓ ἴ ἦἓὒἦἙἤ ἦὂἤ Ἲἦἴἣἓἤ
ἡἡἚἥὅἓἤ Ἔἓὅ ἦὂἤ ἜἓἝἡἜἓἕἓἚὅἓἤ ὐἣἡἤ ἢἣὍἤ ἕὦἥἛ
ἢἬἦἫ

ἶἩἚὂἓἛ

ἧἙἚὃ,

ἢἣἡἦἓἩἚἴἦἓ

ἦἡῦ

ἥἡῦ

ἢἣἡἥἦἬἕἓἦἡἤ ἦἓῦἦἓ ἦἬ ὓἨ’ Ἲὦ ἕἣἓἨἴἦἓ ἢἓἦἓἩἡῦ
ἢἣἡἚὂἓἛ Ἔἓὅ ἤ ἕὦἥἛ ἢἬἦἫ ἮἕἓἕὊ ἮἜὍἝἡἧἚὍ ἶἥἦἛ,
ὐἢἫἤ ἦἓὒἦἙἤ ἦὂἤ Ἲἦἴἣἓἤ ἜἓἝἡἜἓἕἓἚὅἓἤ Ἲ ἡἡἚἥὅἓ
Ἑἴἓ ἝἓἚὊ ἧἙἚὃ.

ΑΠΟΔΟΣΗΣΤΗΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
1. ἎἢἛἹ ἮἢὍ ἢἓἝἛἬ ἜἛὍἝἓἤ ἥἜἨἦὍ-ἓἥἦἓ ὐἦἛ ἴ ἢἣἴἢἛ ’
Ἦἣἡὒἓἥἦ ἦἹ ἶἝἧἚἣὅἓ ἦὂἤ ἚἣἙἥἜὅἓἤ, ἮἝἝἬ ἢἣἴἢἛ Ἤ
ἡἚὊ ἶἠἡἧἥὅἓ ἥἦἹ ἥἜἴἪἙ Ἔἓὅ ἥἦἹ ἔἡὒἝἙἥἙ ἦἡῦ ἜἓἚὍἤ Ἤ
ἶἢἛἝὊἦἓἛ ἦἬ ἚὊἓ ἢἣἬἕἓἦἓ ὐἢἫἤ  ὉἛἡἤ ἚἴἝἛ, ὉἩἓ
ἛἓἦἬἠἛ Ἔἓὅ ἕἛἬ ἦἡὒἤ ΧἣἛἥἦἛἓἡὒἤ Ἤ ἢἡἣἡῦ Ἤ ἦἙἣἡῦ
ἦἹ ἢὅἥἦἙ ἦὂἤ ἶἢἛἝἡἕὂἤ ἦἡἧἤ Ἔἓὅ ἦὂἤ ἚἣἙἥἜὅἓἤ ἦἡἧἤ. 2.
ἎἢἛἹ ὐἫἤ ἥἦὍ Ἔὅἡ ἶἜὊἡ, ἴ ἦὍ ἢἡὊἡ ἦἡὒἤ ὍἚἙἜ Ἲ
ἶἝἧἚἣὅἓ ἓὔἦἹ, ἮἢἡὅἩἦἙἜ ἥἓἨὦἤ ὐἦἛ ὋἩἓ ἢἣἡἥἦἚὊ
ἢἡἝἝἴἤ Ἔἓὅ ἛἓἨἡἣἦἛἜἴἤ ἮἢὍἪἛἤ, ἕἛ’ ἓὔἦὍ ὉἥἫἤ ἦἬ ἮἢὍ
Ἕὅἕἡ ἣἛἜἡὅ ἢἓἣἢἡὅἘἡἦἓ ἮἢὍ ἦὍ ἦἣὍἢἡ ἘἫὂἤ ἶἜὊἡ. 3.
ἒἦἓ ἮἢὍ ἜἓἝἹ ἦὒἩἙ ἶἕώ  Αὔἕἡἧἥἦἡἤ ΚἫἥἦἓἦὊἡἤ ἜἛ ἶἕώ
 Αὔἕἡἧἥἦἡἤ ΛἛἜὅἛἡἤ ἥἧἓἦἙἚἹἜἓ ἥἦὍ ΜἛὍἝἓἡ Ἔἓὅ
ἥἧἘἙἦἹἥἓ ὐἝἓ ὐἥἓ ἮἨἡἣἡῦἥἓ ἥἦἹ ὠἨἴἝἛἓ Ἔἓὅ ἥἦἹ
ἩἣἙἥἛὍἦἙἦἓ ἦἡῦ ἜἡἛἡῦ, ἮἬἥἓ ἥἦἬ ἰἝἝἓ ἢἡὒ ἲἤ
Ἠἓὅἡἦἓ ὐἦἛ ἚἬ ὋἓἛ ἢἡἝὒ ὠἨἴἝἛἓ ἥἴ ὐἝἡἧἤ, Ἔἣὅἓ ὐἦἛ
ἢἣἴἢἛ Ἤ ώἥἡἧ ἢἣἡἦἣἓἛὍἦἙἦἓ ἥ’ ἶἜὊἓ ἥἦἬ ἢἡὊἓ
ἢἣἛἝἓἔἓὍἦἓ Ἲ ὔἝἬἔἛἓ Ἔἓὅ ἦὍ ἥἴἔἓἤ ἢἣὍἤ ἦὍ ἚὊἡ,
ἙἝἓἹ Ἤ ώἥἡἧ Ἔἓὅ ἥἦἡὒἤ ΧἣἛἥἦἛἓἡὒἤ Ἔἓὅ ἥ’ ὐἝἡἧἤ
ἶἝὒἚἣἙ ἶἢἛἝἡἕἹ ἦἡῦ ’ ἮἜἡἝἡἧἚἡῦ ὐἢἡἛἓ ἚἣἙἥἜὅἓ
ἚἝἹἥἡἧ, ὥἥἦ, ὐ,ἦἛ ἚὊἡ Ἔἓὅ ἡὔἣἬἛἡ ἢἣἲἕἓ ὓἢἬἣἩἛ ἦἴἝἡἤ
ἢἬἦἫ, Ἤ ἜἓἦἓἥἦὊ ἧἓἦὍ Ἤ ὋἓἛ ὔἴἤ ἥ’ ἶἲἤ Ἔἓὅ ἥ’

ὐἝἡἧἤ ὐἥἡἛ ἛἓἦἝἡῦ ἜἬἦἫ ἮἢὍ ἦἹ ἶἠἡἧἥὅἓ ἓἤ. 4. Μἴ ὓἕἛἴἤ
ἝἡἛἢὍ Ἔἓὅ ἣἚὍἦἓἦἡ ἥἜἢἦἛἜὍ Ἒἥἢὅἥἓ ἦἹ ἔἡὒἝἙἥἙ ἓὔἦἹ·
ἥἴ Ἔἓἴἓ ἮἢἡἝὒἦἫἤ Ἤ Ἱ Ἦἣἡὒἓἥἦ ἦἹ ἶἠἡἧἥὅἓ Ἤ
ἶἢἛἝἴἕἛ Ἔἓὅ ’ ἮἜἡἝἡἧἚὊ ἦὍ ἦἣὍἢἡ ἘἫὂἤ Ἵ ἦἹ ἚἣἙἥἜὅἓ ἦὦ
ΧἣἛἥἦἛἓὦ, Ἔἓὅ Ἤ ἡἚὊ ἥἦὍ ἜἓἚἴἓ Ἲ ἶἠἡἧἥὅἓ Ἤ ὅἛ ἦἹ
ἛἬἡἛἬ ἦἡἧ ἥἦἹ ἚἣἙἥἜὅἓ ἶἜὅἙ ἦἹ ἢἡὅἓ  ὉἛἡἤ ἡὅἘἛ ὐἦἛ
ἦἡῦ ἦἓἛἣἛἬἘἛ· ἕἛἬ Ἤ ἢἡἣὊ ἦὍ ἚὊἡ Ἤ ἲἤ ἢἣἡἥἨἴἣἛ ἥἴ
ὐἝἓ ἦἹ ἥἧἙἚἛἥἴἙ Ἠἣἡἦὅἓ Ἔἓὅ ἜἓἝἡἜἓἕἓἚὅἓ ἦἡἧ.
5. Κἓὅ Ἶἦἓ ἨἧἥἛἜὍ ’ ἮἢἡἨἓἥὅἥἡἧ Ἤ ἦἬ ἕἣἬἪἡἧ ἓὔἦἬ,
ὥἥἦ,

ἮἨἡῦ

ἮἨἓἛἣἚἡῦ

ἶἦἝὦἤ

ἡ

ἶἢἛἝἡἕἴἤ,

ἢἡὒ

ἢἣἛἴἩἡἦἓἛ ἴἥἓ ἥἦἬ ἜἓἦἬ ἦὍ ἢἓἣἝἚὍ ἥἦἓἝἴἓ ἢἣὍἤ ἦἹ
ἮἨἡἥὅἫἥἹ

ἥἡἧ

ἕἣἬἓἦἬ

ἓἤ

ἦἬ

ἥἩἦἛἜἬ

ἴ

ἦἡὒἤ

ΧἣἛἥἦἛἓἡὒἤ Ἔἓὅ ὐἥἓ Ἠἓὅἡἦἓ ὐἦἛ ὋἓἛ ἢἡἝὒ ἥἜἓἛἬ Ἔἓὅ
ἠἴἓ ἢἣὍἤ ἦἹ ἢἣἓὍἦἙἦἬ ἓἤ, ἓὔἦἬ ’ ἮἨἓἛἣἚἡὒ, ἥἦὍ ἵἠὂἤ
 ἜἓἚἴἓἤ Ἦἢ’ ἓὔἦἡὒἤ ἢἡὒ ἜἬἡἧ ἦἹ ὉἛἓ ἶἢἛἝἡἕἹ, Ἤ
ἸἩἡἧ ἙἝἓἹ ἦἹ ἚἣἙἥἜὅἓ ἦὦ ΧἣἛἥἦἛἓὦ, Ἤ ἜἬἛ ἓὔἦὍ
ἮἜἣἛἔὦἤ ἶἝἧἚἴἣἫἤ Ἔἓὅ ἭἢἝὦἤ, ἩἫἣὅἤ Ἔἓὅἓ ἶὍἩἝἙἥἙ. 6.
Κἣὅἓ ἴ ὐἦἛ ἓὔἦἬ ἢἣἴἢἛ Ἤ ἦἬ ἙἝώἥἡἧ ἢἝἙἣἴἥἦἓἦἓ
ἥἦἹ ἶἢἛἴἝἛἬ ἥἡἧ, ἕἛἬ Ἤ ἠἴἣἛἤ ὐἦἛ ἶὊἤ ώἥἓ ἥἦἡὒἤ
ΧἣἛἥἦἛἓἡὒἤ ἶἝὒἚἣἙ ἜἛ ἮἢὍἝἧἦἙ ἦἹ ἶἠἡἧἥὅἓ Ἤ ἮἥἜἡῦ ἦἹ
ἚἣἙἥἜὅἓ ἦἡἧἤ. 7. ἎἢἛἹ Ἲ ἮἨἡἥὅἫἥὅ ἥἡἧ ἔἝἴἢἛ ὐἦἛ ἓὔἦὍ
ἮἜἣἛἔὦἤ ἦὍ Ἡἓἣὅἥἓ ἥ’ ἓὔἦἡὒἤ ἶἠ ἝἡἜἝἹἣἡἧ, ἜἓἦἓἡὊ ὐἦἛ Ἲ
ἶἠἡἧἥὅἓ Ἤ ἮἥἜἡῦ ἦὍ ἦἣὍἢἡ ἘἫὂἤ Ἔἓὅ ἦἹ ἚἣἙἥἜὅἓ ἢἡὒ
ἚἴἝἡἧ ὍἚἙἜ Ἔἓὅ ἥἴ ἰἝἝἡἧἤ, ἢἣἲἕἓ ἢἡὒ ὋἓἛ ἨἓἣὍ ὐἦἛ
ἕὅἦἓἛ, ἕἛἬ Ἤ ἻἣἹἥἡἧ ἡ ἜἓἛἣἡὅ ἓἤ· ἕἛἬ Ἤ ἸἩἛ 
ἜἓἚἴἓἤ ἦἹ ἶἠἡἧἥὅἓ Ἤ ἶἢἛἝἴἕἛ Ἔἓὅ Ἤ ἮἜἡἝἡἧἚὊ ὐἢἡἛἓ
ἚἣἙἥἜὅἓ ἚἴἝἛ. Κἓὅ ἓὔἦὍ ἦὍ ἜἬἓ, ἕἛἬ Ἤ Ἱ ἡἛἥἚὊ ἮἢὍ
Ἔἓὅἓ ἦἛἹ Ἔἓὅ ἚἣἙἥἜὅἓ ὐἦἛ ἶὊἤ ἦἹ Ἓώἥἓ ἥἴ ἜἬἦἛ. 8.
ΘἥἢὅἘἡἧ ἴ ἛἜἬ ἕἛἬ ἦἡὒἤ ΧἣἛἥἦἛἓἡὒἤ ἶἜἦὍἤ ἮἢὍ ἦἬ
ἰἝἝἓ Ἔἓὅ ἦἡῦἦἡ· ἦἡὒἤ Ἡώἣἡἧἤ ἦἡἧἤ, ὐἢἡἧ ἢἣὦἦἓ ἥἧἹἚἛἘἓ
Ἤ ἥἧἓἚἣἡὅἘἡἦἓἛ, ἕἛἬ ἦἡὒἤ ἢἡὅἡἧἤ Ἔἓὅ ἥἦἬ ἕἣἬἓἦἓ ἢἡὒ

ἸἩἡἧ ἥἦἓἝὊ ἢἣὍἤ ἦἹ ἮἨἡἥὅἫἥἹ ἥἡἧ ὓἢὂἣἠ ἜἓἦἬ ἦὍ
ἢἓἣἝἚὍ ἰἝἝἙ ἛἓἦὒἢἫἥἙ, ἰ ἣἛἜἡὅ ἨἓὅἡἦἓἛ ὐἦἛ ἦἡὒἤ
ἮἕὍἣἓἥἓ Ἵ ἮἢὍ ἦὍ ἛἜὍ ἓἤ ἦἓὊἡ Ἵ ἮἢὍ ἜἬἢἡἛἡ ἰἝἝἡ, Ἤ
ἦἡὒἤ ἶἢἛἥἦἣἴἪἡἧ ἥἦἡὒἤ ὉἛἡἧἤ ΧἣἛἥἦἛἓἡὒἤ ἩἫἣὅἤ ἩἣἹἓἦἓ
Ἔἓὅ ἩἫἣὅἤ Ἔἓὅἓ ἮἢἓὅἦἙἥἙ ἦἡῦ ἮἦἛἦὅἡἧ ἦὦ, ἮἨἡῦ
ἮἢἡἣἣἛἨἚὊ ἜἬἚ ἮἴἝἛἓ Ἔἓὅ ἮἨἛἥἔἹἦἙἥἙ· Ἔἓὅ ἰ ἣἛἜἡὅ
ἸἦἧἩ Ἤ ἢἬἣἡἧ ἦἴἦἡἛἡἧἤ Ἡώἣἡἧἤ ἥἬ ὦἣἡ, ἦὍ ἦἓἩὒἦἣἡ Ἤ
ἦἡὒἤ ἶἢἛἥἦἣἴἪἡἧ ἥἦἡὒἤ ὉἛἡἧἤ ἦἡὒἤ ΧἣἛἥἦἛἓἡὒἤ. 9. ἏἦἥἛ
ὥἥἦ, ἰ ἓὔἦἡὅ ἢἡὒ ἦἡὒἤ ἮἕὍἣἓἥἓ Ἵ ἶἜὊἡἛ ἢἡὒ ἦἡὒἤ ἢὂἣἓ
ἥἬ ἫἣἬ ἘἙἦἡῦ ἜἬἦἛ ἮἢὍ ἦἹ ἜἓἝἡἜἓἕἓἚὅἓ ἓἤ, Ἤ
ἢἣἡἥἴἝἚἡἧ ἥἦὍ ἦἡἢἛἜὍ ἛἜἓἥἦἛἜὍ ἸἢἓἣἩἡ, ἕἛἬ Ἤ ἝἙἨἚὊ
Ἔἓὅ ἕἛ’ ἓὔἦἡὒἤ ἢἣὍἡἛἓ ἮἢὍ ἦἹ ἛἜἹ ἓἤ ἶἢἛὅἜἛἓ. ἒἝἡἛ
ἓὔἦἡὅ ἡ ἩὦἣἡἛ ἢἣἴἢἛ Ἤ ἢἓἣἓἡἚἡῦ ἢἬἣἓἧἦἓ ἥἦὍ ἥὦἓ
ἦὦ

ΧἣἛἥἦἛἓὦ

ἴ

ἦἹ

Ἠἣἡἦὅἓ

ἥἡἧ

ἩἫἣὅἤ

Ἔἓὅἓ

ἩἣἡἡἦἣἛἔἹ. 10. ΚἛ ἶἢἛἹ ἸἕἛ ἕἫἥἦὍ ὐἦἛ ἡ ὉἛἡἛ ΧἣἛἥἦἛἓἡὅ
ὋἩἓ ὑἩἛ Ὅἡ ἦἡὒἤ Ἡώἣἡἧἤ ἶἜὅἡἧἤ, ὐἢἡἧ ἥἧἹἚἛἘἓ Ἤ
ἥἧἓἚἣἡὅἘἡἦἓἛ, ἮἝἝἬ Ἔἓὅ ἰἝἝἡἧἤ ἢἡὒ ἮὂἜἓ ὑἩἛ ἥἦὍ
ἜἓἚἴἓ Ἦἢ’ ἓὔἦἡὒἤ, ἮἝἝἬ ἥἦἹ ἛἡἜἦἙἥὅἓ ἦἡῦ ἥώἓἦὍἤ ἦἡἧἤ,
ἙἝἓἹ ἦὦ ΧἣἛἥἦἛἓὦ, ὐἝἡἧἤ ἓὔἦἡὒἤ ἦἡὒἤ Ἡώἣἡἧἤ
ἥὒἨἫἓ ἴ ἦὍ ἢἣἡἛἣἙἴἡ Ὅἡ, ἩἫἣὅἤ Ἔἓὅἓ ἮἢἡἝὒἦἫἤ
ἮἨἛἥἔἹἦἙἥἙ, ἚἬ ἛἓἦἬἠἛἤ Ἤ ἦἡὒἤ ἶἢἛἥἦἣἴἪἡἧ ἥἦἡὒἤ
ὉἛἡἧἤ ἦἡἧἤ ΧἣἛἥἦἛἓἡὒἤ, ἙἝἓἹ ἥἦὍ ἥὦἓ Ἔἓὅ ἥἦἹ ἥὒἡἡ
ἦἡἧἤ Ἔἓὅ Ἤ ἦἙἣἙἚὊ ἨἧἥἛἜἬ Ἲ ἢἣἡἛἣἙἴἙ ἦἓἜἦἛἜἹ· ἓὔἦἡὅ
ἙἝἓἹ ἢἡὒ ἚἬ ἦἡὒἤ ἶἢἛἥἦἣἴἪἡἧ ἩἫἣὅἤ ἮἦὅἦἛἡ, ὐἢἫἤ
Ὁἢἓ ἢἣἡἙἕἡἧἴἫἤ, Ἤ ἢἡἣἡῦ Ἤ ἶἝἢὅἘἡἧ ἦἹ
ἮἢἡἘἙὅἫἥἹ ἦἡἧἤ ἶἜ ἴἣἡἧἤ ἦὂἤ ἜἓἝἡἜἓἕἓἚὅἓἤ ἓἤ. 11. Σἴ
ὐἝἓ ἓὔἦἬ ἨὅἝἛἤ Ἤ ἢἣἡἥἨἴἣἛἤ ἥἦὍ ἢἣἡἛἣἙἴἡ ἥὦἓ
ἦὦ ΧἣἛἥἦἛἓὦ ἦἹ Ἠἣἡἦὅἓ ἥἡἧ ἴ ἢἡἝἝἹ ὒἓἙ, ἕἛἬ Ἤ
ἶἨἓἣἡἥἚὊ Ἲ ἛἓἦἓἕἹ ἓἤ ἦὍ ἦἓἩὒἦἣἡ, ὥἥἦ Ἔἓὅ ἥἦὍ Ἒἴἓ
ἓὔἦὍ ἩἬἣἙ ἥἦἹ ἶἢἛὅἜἛἬ ἓἤ Ἤ ἝἙἨἚὊ ἢἣὍἡἛἓ ἕἛἬ ἦἹ
ἜἡἛἹ Ἔἓὅ ἙὍἥἛἓ Ἳἣὅἓ. 12. ΔἛὍἦἛ, ὐἢἫἤ ἝἴἩἚἙἜ Ἔἓὅ
ἢἓἣἓἢἬἫ, ἴ ἓὔἦὍ ἦὍ ἥἜἢἦἛἜὍ ἚἴἝἡἧ Ἲ Ἒὅἓ Ἠἣἡἦὅἓ

ἢἡὒ ἲἤ ἢἣἛἔἬἝἝἛ, ἦὂἤ ἢἡὅἓἤ ἢὅἣἓ ἝἬἔἓ ἽἙ ἥἴ
ἢἡἝἝἴἤ ἜἓἦἓἥἦἬἥἛἤ, Ἤ ἲἤ ὅἛ ἔἴἔἓἛἙ ἕἛἬ ἢἬἦἓ. 13. ΓἛἬ
Ἤ ἜἓἦἓἥἦὊ ἴ ἧἓἦὍ Ἲ ἛἓἦὒἢἫἥἙ ἓὔἦὂἤ ἦὂἤ ἡἡἚἥὅἓἤ
ἓἤ Ἔἓὅ ἜἓἝἡἜἓἕἓἚὅἓἤ Ἤ ἸἣἚἛ ἥἴ ἕὦἥἙ ὐἝἫ, ὋἓἛ
ὔὍἙἦἡ ὐἦἛ, ἢἣὅ ἮἢὍ ἦὍ ἛἜὍ ἥἡἧ ἛἬἦἓἕἓ, ἚἬ ἙἡἥἛὒἥἛἤ
ἢἓἦἡῦ Ἔἓὅ ἚἬ ἨἴἣἛἤ ἥἴ ἕὦἥἙ ὐἝἫ ἓὔἦὍ ἦὍ ἕἣἬἓ ἓἤ,
ὥἥἦ Ἤ Ἱ ἜἓἦἓἥἦὊ ἧἓἦὍ Ἤ ὅἛ ἜἣἧἴἙ ἮἢὍ
Ἔἓἴἓ Ἲ ἡἡἚἥὅἓ ἦὂἤ ἜἓἝἡἜἓἕἓἚὅἓἤ ἓἤ ἓὔἦὂἤ.

