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QVATVOR EVANGELIA , AD VET VSTISSIMOR VM

EXEMPLARIVM LATINOR VM FIDEM, ET AD

GRAE CAM VERITATEM AB ERASMO ROTE

RODAMO SACRAE THEOLOGIAE PROFES

SORE DILIGENTER RECOGNITA .

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ν ΚΑΤΑ EVANGELIVM SECVNDVM

MATTHAEUM .

lo

Ε

Υ

ΜΑΤΘΑΙΟΝ ,

1 ΒΛΟΣ γενές

σεως ΙΗΣ8 ΧΡΙ

ΣΤΟΥ,5ου Δα/

βίδ', του αβρα/

άμ,Αβραάμει

χώνυκσμά σα

άκισαάκό έγγρύνκσεμ του Ιακώβ,ιακώς

δε,έγγόνκσίμ του ιούσαμ,και τυς αδελ/

φους αυτο,ιούδαςδε,έγκύνκσεν τον φα/

ρες,Cloν ζαρα,έκθ θάμαρ.φαρες δε ,

εγόνκσεμπέσρ
ώμ.έστωμ

δε,εύνκσεν

το μαράμ,άραμ δε εξύνκσίμ τομ αμϊν

ναδάβαμϊναδας και,έγύνκσμήναασι

σόμεναασόμ δε,εξόνκσεμή σαλμών.

σαλμώμδεξύνκσεμ του βρόζ εκ φθιξα

χάβ.βοο35,έγιώνκσεμ όμωβίδ', εκ φύ

$$ 6.Exid Žyégfúvxdzp opisovai,'eosal

δε, έγύνησεν ου δαβιδ ' οι βασιλέα .

Δαβίδ και ο βασιλεύς έγένυκσεμ τομ σοι

λομώνα έκθ το ουρίου.σολομών δε ,

ΕΓέννκσεμή ροβοάμ.οβοαμό, Γέννησε μ

τομ αβία ,αβιά δε,έγένυκσεμά ασά. ασα

Ο

διέγέννησεν τομωσαφάτ.ιωσαφάτη,

εγέντκσεμ τομ Ιωράμ, Ιωράμε , εγέν και

σε » τον

Iber generatio .

nis Ieſu Chriſti

filij Dauid, Fili

Abraha , Abrar

hamgenuit Ila

ac.lfaacaut, ger

puit lacob.la

cob aūt genuit Iudā, & fratres eius .

Iudas aŭt, genuit Phares, & Zarā ,

e Thamar .Phares auté , genuit Ef/

rom . Efrom aūt,genuit Aram .Arā

autem ,genuit Aminadab . Amina

dab aút,genuit Naaſſon . Naaſlon

aútgenuit Salmon . Salmon auté,

genuit Boos,eRhachab.Boos aút,

genuit Obed ,e Ruth . Obed auté,

genuit IeſeIeſie aūt,genuit Dauid

regem . Dauid autē rex,genuit So

lomonem ,ex eaſ fuerat uxorVrie.

Solomon autem , genuit Roboam.

Roboain aút,genuit Abiam .Abia

autem, genuit Afa. Afa autem,ge ,

nuit Iofaphat. Iofaphatautem , ge

nuit loram . Ioram autem , genu .

A it Ozia.

EMA

ΕΠυθ000000

IOANNES ,

FROBENI

VS SVIS

TYPIS

EXCV

DE ,

BAT
Π .
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σεν οροζίαμ.δζίας δε έγένυκσεμ Ιωά )

θαμ.Ιωάθαμ δε, έγέννκσεμ τομάχαζ..χαζ

: δε,έγέννησεν τέζεκίαμ.έζεκίαςδέ, έγέννησε

η μαναασά.μαναασίς ,έγέννκστρομ αμώμ.

άμωμ δε,έγκύνκσίμ του Ιωσίαμ. Ιωσίας δε,

έγέννησεν τουΙεχονίαμ,και τους αδελφούς

αυτο,επίφο μείoικεσίας βαβυλώνος, μετα

δετω μετοικεσίαμ βαβυλώνος,εχονίας εν

γέννκσεμ τομ σαλαθιήλ.σαλαθι Ηλ δε,έγέννκ

σεμ τον ζοροβάβελ . ζοροβάβελ δε . εγέννησε

του αβιούδ. αβιούδ δε εύνκσεν του ελιας

κίμ.ελιακίμ δε,εγεννήσεμ μ αζώρ. άζως

δε έγέννησεν τον σαδωκ.σασωκ δε , έγέννκ

σεμάχιώ. άχωδε,έγέννησε τομελιού ,

ελιου δε,έγέννησε τον έλεάζαρ. ελεάζας

δε,έγέννησεν τομματθάμ, μαλθαμ δε έγέν

νκσεν τομεακώβ.Ιακώβδε έγέννησε τον ιω

σήφ, τον άνδρα μαρίας, και δε εγεννήθη 1Η/

ΣΟΥΣ, 8 λευόμενος ΧΡΙΣΤΟΣ.Πάσαι δω αι

γενεαι,άς αβρααμ έως δαβιδγενεαι δεκα)

τέσσαρες , και αν λαβιδ' έως 5 μερικεσία

ας βαβυλώνος, γενεαι δεκατέσσαρες,και ας

Ο μερικεσίας βαβυλώνος έως * ΧΡΙΣΤΟΥ

γενεαιδεκατέσάρες .

του δε ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ & γέννησις δυν

τως ήμ , μνκσβυθίσης και θαμέρος αυτού

μαρίας Ιωσήφ, πριν και σωελθάμ αυτους,

ευρέθη νασας έχασα εκ πνεύματος αγίο .

Ιωσήφ δε ο ανήςαυτής,δίκαιος ώμ,κ) με θες

λωμ αυτίω ραδειγμαφίσα,έβουλήθκ λά

θρα απολύσαι αυτώ. ταύτα δε αυτ ευθυ ,

μκθέντος,ιδουάγγελος κυρίου και όναρ έ/

φάνκ αυ ζω λέγων Ιωσήφ νός δαβιδ μη

φοβηθής παραλαβάν μαριαμ τίω γνάϊ

κα σου. το και αν αυτή γευνκθεμ,εκ πνεύμα )

τός όξιμ αγίου τέξεται δεδομ , καλέσεις

τόνομα αυή ΙΗΣΟΥΝ,αυτός και σώση πλα/

ομ αυήαν η αμαρτιών αυτ.το και όλου

γέρνεμ ,ίνα πληρωθήδεκθέμυ και κυρίεδια

τροφής

it Ozia. Ozias autem ,genuit Ioatham .

loatham aūt genuit Achas.Achasaūt,

genuitEzeciam.Ezecias aūt,genuitMa

naſſe . Manaſſe autem ,genuit Amon .

Amon aút,genuit Iofiam.Ioſias aüt,ge

nuit lechoniam , & fratres eius in demi

gratione in Babylone.Porro poſt demi

grationé in Babylonē,lechonias genuit

Salathiel,Salathiel aūt,genuit Zoroba

bel.Zorobabel aut,genuitAbiud.Abi/

ud auté,genuit Eliacim.Eliacim autě,ge

nuit Azor.Azoraüt,genuit Sadoc. Sa

docautē,genuit Achim.Achim aút, gei

nuit Eliud.Eliud aūt,genuit Eleazar.Ele

azar aất, genuit Matthan, Matthā aút,

genuit Iacob.Iacob aüt, genuit Iofeph ,

maritū Mariæ , exqua genit? fuit Ieſus,

ille qui dicitur Chriſtus. Vniuerfæ ita

generationis,ab Abraham ufq; adDa

uid , generationes quatuordeciin , & a

Dauid uſqz demigrationem in Babylo

nem generationes quatuordecim , & a

demigratióe in Babyloné uſqz ad Chri)

ſtum generationes quatuordecim.Chri

ſtí uero natiuitas ſic fuit. Cũ mater eius

Maria deſponſata eſſet Iofeph ,priuſős.

congreſſifuiffent,dephenſa eſtgrauida

e ſpiritu ſancto. Porro Ioſeph maritus

eius,quoniãerat uir iuſtus, & nolebat il

lam diffamarc,uoluitclanculú ab ea di

uertere.Hæcautem cumis in animo uer

ſaret, ecce angelus dñi in ſónis uiſus eſt

illi dicés.Iofeph fili dauid,ne metuasad

iungere tibi Mariāuxorē tua.Nãqd'in

illa cóceptú eſt, a ſpú ſetó pfectũ, eſt.

Pariet aūt filiü ,& uocabis noméeius Ic

fum , is em ſaluú faciet ppłm ſuú , a pctis

fuis. Porro totü hoc factú eſt,ut iplerer

tur id quod dictum fuerat, a dño per

prophetam

.
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προφίτα, λέγοντα, δου και πρθένος ώ αν

siέξα ( τέξεση σόμ, κή καλέσει το όνομα

ανε εμμανδάλ , 8 αξιμ μεθερμιωθ
υόμοιου

μεθ'ημώμ ο θεός.διεγεθε
ίς
δωσίφατο

ύπνο εποίκσεμ ώς προσέταξεν αυτώ ο άγει

λος κυρίε.ί πρέλαβε τίω Γαμαϊκα αυτον ,

Θουκέγίνωσκ
εν
αυτώ,έως δυ έπκεμ του

νόμιαυτκά, τομ πρωτόγκομ,και εκάλεσεν το

όνομααυή ΙΗΣΟΥΝ, Του δε ΙΗΣΟΥ γεν/

νκθένος ο βαθλεέμ 18δαίας εν ημέραις

δρώδο και βασιλέως..δο
υ
μάγοι α ανατον

λώμ πεγκύουν εις ιδoσόλυμα λέοντος.σ8

35μ πχθείς βασιλεύς της Ιουδαίωμ;Είδο/

μβα γι' αυτ μασέρα εν τηαναπλή, C ήλι

βομαι προσκυνήσαι αυτόμακέσ
ας

δε καιρών

δηςο βασιλεύςέλαράχθν,κό πάσα τεροσόλυ

μαμελάντ,κι σαυαβατ
ώμπάνας τυς αρχι

ερες C γραμματές του λαού, επωθάνει

παο αυτό,που ο ΧΡΙΣΤ
ΟΣ γεννάται.οι δε

επομ αυ ρ ι βαθλεέμ της Ιουδαίας . Δυν

τως γέγρα
πται

δια ή προφίουκαι συ

βαθλεέμγήιούδα, υδαμώς ελαχίσsειν

Ρίςηγ
εμόσιμάδα

,εκσέ μοι ξελε
ύσες

εγόμδυος ,85 % ς ποι
μανά τον λαόν με τον

ισραήλ. τόπ Ηρώδης λάθρα καλέσας τους

μάγους,κκρ
ίβωσεν πας αυτήν του όνομ

ά

Φαιναμός ασέρος, και σέμψας αυτούς εις

prophetā,loquente. Ecce uirgo erit pre ,

gnans,& pariet filiú , & uocabuntnomé

eius Emanuel,qd'fi quis interpreret,ſo

nat,nobiſcú deus. Excitatus aŭt Ioſeph

a ſomno,fecit ut iniunxerat ſibiangelus

domini,& adiunxit ſibi uxoré fuam , &

nó cognouiteam ,donecpeperiffet filiú

fuú primogenitum ,& appellauit nomé

eius Ieſum .Cum autem natus effet le. Il

ſus in Bethleê Iudææ, i diebus Herodis

regis, ceceMagiab oriente acceſſerunt

Hierofolymâ,dicentes.Vbi eſt ille ,qui

natus fuitrex Iudæor uidimus em illi9

ſtellam in oriente,& accellimus, ut ado/

remus eu.Auditis aüt his Herodes rex ,

turbatus eſt, & tota Hieroſolyma cū il

lo, & conuocatis oibus pontificibus, &

fcribis ppli,percontat ? efteos, ubi Chri/

ſtus nafcereť.Atilli dixeruntei,In Beth

leem ludææ . Sicenim ſcriptum eſt per

prophetam.Et tu Bethleem terra Iuda,

nequağ minima es inter principes lui

da . Exte mihi egreſſurus eſtdux,qui

reget populum meum Iſrael. Tum Her

rodes cam accerſitis Magis,accurate

quiſiuit ab illis, quo tépore ſtella appa,

ruiſlet. Ec iuflis ire in Bethleé,dixit,pfer

cti illuc,accurate inqrite de puero . Vbi

uero reperitis , renútiate mihi,ut & ego

ueniam & adorem illum. At illi audito

rege,profetti funt,& ecce ftellaquam αι

derãt in oriéte,pcedebat illos,donec uer

niſlet, acſtaret ſupra locum in quo erat

puer. Cum autem uίdiffent ftellarm , ga

uiſi ſunt gaudio magno ualde . Et in/

greſſi domú , repererunt puerum ,cum

Maria matre eius , & proftrati adora /

uerunt illum, & apertis theſaurisfuis,

obtulerunt illi munera, aurum,& thus,

A 2 & myr

βαθλεε ειπεμ,
σορόυθένπς,ακριβώς ξεπάι

σαπ πεί τον παιδίου, εφάμ δε ευρωπ,άπας

γάλαβέ μοι,όπως καγω έλθων
προσκωλ/

σω αυτόμ.δι δε
ακέσαντες 7

βασιλέως, R/

ρεύθησαυ,κήιθου δάσος μειθον εν τή ανα »

λή προϊδεμαυτους,έως ελθώμ,έσκ επάνω δυ

μήσιθίομ.λθόνης δε
τoμασέρα,εχάς»

σαν χαράμ μεγάλίω σφόδρα , κι
ελθόντες

ειςτίω οικίαμ
ξυρομόπα δίον μείαμαρίας

Φθι μεξός άντ,
πεσόνπς

προσεκωκσαν

αυτόμ, C
ανοίξονες ους

θησαυρούς αυτών ,

προσήνεγκαμαν
του

θώρα.Χρυσομ ε λίβα

νουκαι
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νομ κ) σμύρναμ,C χρηματιθένες κατά & myrrhā, & oraculo admoniti in fomi

σας,μη ανακάμψαι προς πρώδη , δ άλλες nis, ne reflecterér ad Herode,peraliam

οδού ανεχώρΗσαμ, εις τίω χώραν αυτών. uiam reuerſi ſunt in regionem ſuam.Di

Αναχωρκσάντων δε αυτή , ιδου άγγελος greſſis aút illis , ecce angelus domini ap

κυρίου φαίνεται κατ' όναρ ω Ιωσήφ, λέων. paret in ſomnis Iofeph dicens.Surge&

εγερθείς,τάλαβε το παιδίου &τίω μαζέ aſume puerum &matrem illius,& fuge

φα αυξ,κ) φεύγε εις αιγυπήoμ,και ίθι εκβ , in Aegyptum ,& eſto illic, donec dixero

έως αν ειπώσοι, μέλια Ηρώδες ζατρο tibi.Futurum eſt enim, ut Herodesque

παιδίου, τον απολέσαι αυτο .. δε εγερθείς rat puerum adperdendú eum. Ille uero

πρέλαβε το πεδίου Ο τίω μκjέρα αυ * excitat',aſlūpſit puex & matré ei'noctu

νυκές,κ) ανεχώρησεν εις άγυήoμ,ε μ έρ & ſeceſſit in Aegyptū, & fuit illicuſ @ ad

κ,έως 4 πλβυτές πρώδο, ίνα πληρωθή το obitū Herodis,ut implereťqd dictum

εκθεμ, ή του κυρίου δια του προφήτ8,λέον » fuerat ppphetāa dño,dicente.ExAegy

τος.ώς αιγύπο εκάλεσα μου μου τότε pro uocaui filiū meū . Tú Herodes ubi

Ηρώδης δωμ,ότι ενετάχθκ ντε ημάτων, uidit ſibi illuſú fuiſſe aMagis

, idigratº

εθυμώθκ λίαν, αποσείλας,ανάλεμ πάνω eſtuehemēter,ac miſlis ſatellitib9, ſuſtu

Πας ους παίδας μυς ν βαθλεέμ,κι αν πάσι litoés pueros qui erant in Bethleé , & in

οίς ορίοις αυτές,αν δυετους και κατωτέν omnibus confinñs Bethleemiticis , abi/

Ρω,νου χρόνου,8μ Ακρίβωσε παρα των matu,& infra, iuxta tempus, quod exa

μάωμ .Τόπ επληρώθκ ή ένθεν, te Toρεμία cte cognouerat ex magis . Tunc imple

Το προφήτου,λέγουρα.φωνή και δαμα ακό/ tum eſt,quod dictum fuerat ab Hiere/

θα.θρος, C κλαυθμός, κι όλυρμός σον mia propheta,dicente.Vox in rama au

λυο.ξαχήλ κλαίεσα τατέκνα αυτές,κ) ουκ dita eſt, lamentatio ,ploratus , & fletus

άθελεν ηρακληθήναι,ότι ουκεισίμ.Τελοντή multus.Rachelploras filios ſuos,&no

σαντος δε και Ηρώδου,ιδου άγγελος κυρία και luit conſolationem admittere, quod nó

όνας φαίνεται ο Ιωσήφ ο αιγύπίω λέν fint.Cæterú defunctoHerode, ecce an /

γωμέγερθείς,τάλαβε το παιδίον, κ τίω gelus dñi in fónis apparet iofeph in Ac

μητέρα αυτου, C πορεύε εις γάμ Ισραήλ.Τει gypto,dicens. Surge & affumepucrű &

θνήκασιν και οι ζωνώπg,τώ ψυχώκαι παι matré eius,& uadein terra Iſrael.Defúi,

δίου,ο δεεγερθείς. Πρέλαβευή παιδείου και cti ſuntem ,q ſrebátaiam pueri . At ille

μητέρα αυξ ,κ) ήλθεν εις γϊμ ισραηλιακό ſurgés aſſúplit puerū & inarré illi9,& ue

σας δε.ότι αρχέλαος βασιλεύς επισ Ιου/ nititerra Iſrael.Vexcũ audiſſet Arche

σαίας αντίΗρώδου το σαξος αυή, εφοβή laum regnare i ludæa, loco Herodispa

θα έκά απελθέμ.χρκμαίιθείς και κατ' όνας, tris fui,timuit illuc abire, ſed oraculo ad

ανεχώρησεν εις τα μέρα θα γαλιλαίας , κό monitus in fõnis, feceſſit in partes Gal

ελθών ,καθώκησεν εις πόλιν λεγομλύω να lileæ , acprofectushabitauit in ciuitate,

βαρέθ,ίσως πληρωθή το έκθεμ διατα πιο ,

φκ ,ότι ναζωραίος κληθήσεθαι . qddictum fuerat per prophetas, Naza

Εμό ταϊς ημέρας εκείναις,παραγίνεηίω reus uocabit. In diebusillis,accedit Io III

kvuxe annes
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άννκς και βαπτισές κηρύσωμ
εν τη ερήμου φο

'ουδαίας,και λέωμ,μελανοξτ
ε.ήγγικεν και

και βασιλείατου ουρανώμ.δ
ύψος τάς ο δε

θεις και τσαΐου του προφήτε λέγοντος . φω/

νή βοώντος εν τηερήμω,εοιμάσα
τε τίω οι

δομκυρίου,ευθείας ποι & τε τας ξίβους αυή .

αυής 3οιωάννης,έχει το ένδυμα αυή ,ασέ

Ειχώμ καμήλου,κήζώνlω δερματί
νω, σερί

των οσφώ αυξ, και σε ξοφή αυά ήμ ακρίδες,

κ) μέλι άγριομ,τότε ξεπορεύε
ι
προς αυ/

τουτσροσόλυμα C σάσα και Ιουδαία,κι πάν

σαή περίχωρος ποιος δάνου, εβαπίζον
ο
αν

Go 1oςδάνε νααυξ, ξομολογ
ήμνοι

σας

αμαρ7ίας αυτήλθώ
μ

δε σολιου
ς της φαρι

σαίωμ κ) σαδδουκ
αίωμ ερχομλύο

υς
επί το

βάπτισμα αυτον,είπεν αυτοίς. γεννή
ματα

έχιδνών τιςυπέρ ήξερ υμίμ φυγίμ,ανο

μελάσκας οργής,ποιήσ
ατεδω καρπους αξία

ους θα μετανοίας και με δόξατε λέγει

annes baptiſta ,pdicās in deſerto Iudæze

& dicens.Pæniteat uos. Appropinqua

uit eñregnum cæloz. Hic enim eſt ille

de quo dixitppheta,qait.Voxclamátis

in deſerto,parate uiam dñi,rectas facite

ſemitas eius. Ipfeuero Ioánes habebat

indumentum ſuum ex pilis camelorum

&zonam pelliceam circum lumbos ſu.

os . Porro cibus illius erant locuſtæ &

mel fylueftre. Tuncegreſſa eſt ad illum

hieroſolyma,& tota Iudæa,totaqzregio

undiqzfinitimaIordani, & baptizabáť

in Iordane ab illo , confitentes peccata

ſua.Cum uidiffet autemmultos ex pha

rifæis & ſadducæis,uenientes ad baptif

mum ſuum ,dixit illis.Progeniesuipera

rum,quis uobis ſubmonſtrauit,ut fuger

retis auentura ira ? Faciteigiturfructus

quideceant pænitentiâ. Etneuideami,

nidicereintra uoſipfos,patrê habemus

Abraham.Dico enim uobis, quod poft

ſit deus facere ut ex lapidib9 his, filñ ſur

gātipli Abrahæ. Iam uero& ſecuris ad

radicem arború poſita eſt .Omnis igiť

arborſnon facitfructum bonú , excidi

tur,& in ignem mittitur. Ego quidé bal

ptizo uos in aqua,ad pænitentiā.Atille

qui poft meuenturus eſt fortior meeſt,

cuius nó ſú idoneus,ut calciamenta por/

tem. Ipſe uos baptizabitiſpū ſancto &

igni,cuius uentilabrū inmanu ipſius,&

repurgabit area ſua, & congregabat tri

ticum luú in horreú ,paleam aút exuret

igni inextinguibili. Tunc accedit Ieſus

a GalilæaadIordanéad loanne,ut baj

ptizareťabillo.At Ioannesphibebat il

lú dicés.Mihi op'eſt,ut abs te baptizer,

&tu uenis ad me.Reſpodés aüt Iefus di

xit ad illü ,omitte núc.Sicem decet nos,

ut impleamus oēm iuſticiā .Tuncomit,

A 3 tit illum

εαυτής,πατέρα έχουν τον αβραάμ ,λέγω

και υμίμ,ότι δύναται ο θεός εκ της λίθών 18

τωμέγραιτέκνα & αβρααμ.ήδη δε να

και αξίνκ προς τίω ξίζαμ ήδένδρων κάσαι,

παμδω δέντρου και τοιού καράμ καλόν,

εκκόουεταιMg)ειςπύς
βάλεη.Εγώμου

βαπτίζω υμάς ν ύδατι εις μετάνοιαμ,ο δε ο

πίσω μου έρχόμονος,
χυρότερός με3Gp.

δυ ουκ ειμίκανος τα
υποδήματα βασάσαι,

αυτός υμάς βαπτίσς φυ πνεύματι ώίω,κήπος

ρί,δυ το πύον φυή χαρά αυτή,και
διακαθας !

& τίω αλώνααυτή,και σαυάξε τμ σίραυ

του , εις τlώ
αρθήκω, το δάχυρομ,καίακας

σε πυρί ασθέσω. Τότε
σαραγίνετη ο ΙΗ.

ΣΟΥΣα
γαλιλαίας επιου Ιορδάνω

προς τουΙωάννάω,ξ
βαπτισθήναι και αυτον ,

ο δεΙωάννκς,
διεκώλυεμαυήμ , λέων . εγώ

χείαμ έχωνή σου
βαπτισθήναι,και συ έρχε

πρός με;Αποκριθείς ο ΙΗΣΟΥΣ,έισει προς

αυτομ,άφες άρτι,βύθως
έπρέπομ ήμΐν,

πληρώσαι πάσαμ
Δικαιοσωιω.τότε άοίκ

!

σημάνει
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σιμαυήμ βαπτισθείς ο ΙΗΣΟΥΣ , ανέβη

ευθυς αό του ύδατος.να δου ανεώχθησαν

αντώ οι ουρανοί κι ειδεμή πνεύμα του θεού

καταβαίνομώσει περισόραμ, κι έρχόμενον

έω αυτόμ.και ιδου φωνή εκ του ουρανώμ λέ

γουσα , εντός όξιμ οδός μου και αγαπητός,

να ευδοκκσα . Τότε ο ΙΗΣΟΥΣ ανήχθη

εις τω έρημο νη * πνεύματος,παραθών

ναι ντο και διαβόλο, κ) νκσεύσας ημέρας Τεσα

ράκουλα,κή νύκτας Τεσαράκονία,ύσερομ επει

νασεν, κ ) προσελθων αυτώ ο πιράζωμ,ειπεν.

Είδος ει ή θεά,ειπε,ίνα οι λίθοι δυτοι άρτοι

γένωνη.. και αποκριθείς, έιπερ. γέγραπται .

ουκ εφάρτώ μόνω ζήσιο άνθρωπPς,αλλ'επί

πουλίρήμασι εκπορευομλύω, δια σόματος

θε8.τότε φαλαμβάνει αυόμο διάβολα

εις τίω αγίαν πόλιμ, έσκσεμ αυήμ επί

πηρύγιομήιερού, λέγή αυτώει ήδς εί του

θε8,βάλε σεαυτόν κάτω.γέγραπται ,ότι

τοίς αγγέλοις αυτ νπλάτη πρι σου,και επι

χρώμ ας& σίμ σε,μήποτε προσκόψ96 προς

λίθομεμπόδα σο.έφκ αυτό ο ΙΗΣΟΥΣ,πά

λιμ γέγραπται.ουκ εκπειράσης κύριου του

θεόν σου, σάλιμ πραλαμβάνς άυόμο διάλ

βολος εις όρος υψηλόμ λίαρ, και δείκνυσιν

αυτό σάσαςτάς βασιλείας και κόσμο,και τη

δοξαμ αυή , και λέγξ αυτώ . Ταύτά σοι πάνε

Τα δώσω, εαν πεσων προσκωήσης μοι.Τόπ

λέγει αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ ,ύπαγε οσίσω με σα

Ιανά.τέγραπται δικύριομεμ θεόν σου σου

σκωήσεις, C αυτώ μόνω λαξεύσης.Τότεα

φίκσιμ αυτο διάβολος.κ) 14ου άγγελοι προ

σήλθομ,και δίκκόνοω αυτώ . Ακέσας δε

Ο ΙΗΣΟΥΣ ,ότι Ιωάννης Πρεσοθιζανεχώρκσεμ

εις τίω γαλϊλαίαμ, και καβαλίσωμ τώ να

βαρέθ,ελθώμ καθώκκσεμ εις καπουαουμή

Τραθαλάσσιαμ, ορίοις ζαβουλωμ, κ) νεφ

θαλμ,ίνα πληρωθή η έκθεμ διάήσαΐου τον

προφήτου λέγοντος.γ ζαβολώμ και νεφθα

λιμ. δσορ θαλάσης ,πέραν τουιορδάνο, γα

λιλαία

tit;illum .Et baptizatus Ieſus'; aſcendit

protinus ab aqua.Et ecce aperti funt illi

cæli,& uidit ſpiritum dei deſcendentem

tan columbam,& ueniéterm fuper fe .

Et ecce uox de cælis dicens.Hiceft filius

meus dilectus, inquo mihi bene cópla

citum eft.Tunc leſus ſubductus fuit in IIII

deſertum a ſpiritu, ut tentaretur a dia

bolo.Etcumieiunaſſet dies quadragin

ta , acnoctes quadraginta,poſtea elu

riſt. Etcum acceſſiſſet ad eūille qui ten /

tat, dixit. Si filius es dei , iubeut lapides

hi panes fiant. At ille reſpondés, dixit .

Scriptum eſt . Non in pane ſolo uictu

rus eſt homo , ſed in omni uerbo quod

egreditur per os dei. Tunc allumit illü

diabolus in ſanctam ciuitatem , & ftatu /

it eumfuper pinnaculum rempli , & dir

cit illi . Si filius es dei, mitte te deorſum .

Nam fcriptum eſt.Angelis ſuismanda

turus eſt de te,& in manibus tollent te ,

ne quando impingas in lapidemper

dom tuum . Dixit illi Iefus , rurfum

ſcriptum eſt .N
on tentabis dominum

deum tuum. Rurſus aſſumit illum dia,

bolus in montem excelſum ualde, & có

monſtrat ei oia regna mundi, & gloria

illorz, & dicit illi.Hæc oía tibidabo, ſip!

ſtratus adoraueris me.Tunc dicit illi lei

fus.Abipoft me ſatana.Scriptū eſt em .

Dñm deú tuũ adorabis , & illü ſolū col

les. Túcomittit illú diabolus. Et ecce an

geli accedebat,& miniſtrabāt ei . Cú au/

diſfet aút Ieſus, qd'Ioánes traditus eſſet

ſeceflit in Galileã, & relicta Nazareth , p

fectus habitauit in Caparnaú, ſeſt ciui

tas marítima,in finib9 Zabulon &Ne,

ptalim ,ut iplereť qd dictâfueratp Eſai

amppheta dicétē. Terra Zabuló & Ne

ptalimiuxtąuiamariş,ultra lordanē,ga

lilæa

..
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λιλαία η εθνώμ, ο λαός ο καθήμενος

σκότε,ξιδερφώς μέγα,και Ρίς καθκμλίοις

χώρανα σκιά θανάτου,φώς ανέτίλεμ

αυτοίς,και από τότε ήρξατο ο ΙΗΣΟΥΣ κκ /

εύσει και λέγεμ, μελανο &τε,άγγικεν γαρ

καιβασιλεία των ουρανώμ . Περιπατών

ΙΗΣΟΥΣ Φαράτωθάλασσαμοθι γαλιλαί

ας,ειδεμδύοαδελφούς,σίμωνα του λεγός

μονομσέγομ,κα ) άνδρέαμ του αδελφού

αυτού, βάλλοντας αμφίβλιογομ εις τίω θα

λασταμιάσαμ γαό αλιές,και λέγει αυτοϊς.

δευτε οπίσω μου και σοιήσω υμάς αλιες

ανθρώπων,οι δε αφένπο ευθέωςτα δίκτυα ,

Ακολούθησαμ αυτώ, κα) προβας εκάθεο, ειν

δεμάλουςδύο αδελφούς,λάκωβου του το

ζεβεδαίου,και ιωάννκμ τομ αδελφόμ αυτου

εν πλοίο μετά βεβαδαίου του πατρός

αυτήν,καταρτίζοντ
ας τα δίκτυα αυτών,

elεκάλεσεν αυτους,δι δε ευθέως αφέψτεσ

Το πλοίου και του πατέρα αυτών και άκο και

λούθησαμ αυτώ. και στριήγεν όλω τω

γαλιλαίαμο ΙΗΣΟΥΣ, Διδάσκω
μ
ν ταις

συναγωγαίς αυτών,καικηρύσσω
μη ευαγ!

γέλιομθι βασιλείας,και θεραπεύωρ σαν

σαν νόσομ ,και άσαμ, μαλακ
ίαμ

ν ως

λαώ.και απήλθεν και ακού αυτοι ειςόλωή

συρίαμ.και προσώεσκαρ αυτώ,πάντας τους

κακώςέχονίας, Ρικίλαις νόσοις και βασάνο
υς

σωεχομλύος,κό
δαιμονιζομδύος

,κή σελίων

αζομλύους, κι
παραλυτικούς

,και εθεράπευε

" lilæa gentium ,populus quiſedebat in te

nebris &umbra mortis,uidit lucem ma

gnam,& fedétibus in regione & umbra

mortis,lux orta eft eis . Et ex eo tempo,

re cæpit Ieſus prædicare, & dicere, pæni

teat uos . Appropinquauit enim regnű

cælorum .Ambulansautem Ieſus iuxta

mare Galilææ, uidit duos fratres, Simo

nem qui uocatur Petrus , & Andream

fratrem eius , iacientes rete in mare .

Nam erantpiſcatores , & dicitillis . Ver

nite poſt me, & faciam uos piſcatores

hominum . At illi relictis illico retibus

ſecuti ſunt illum . Et progreſſus illincui,

dit alios duos fratres, lacobum filium

Zebedæi, & Ioannem fratrem eius , in

naui, cum Zebedæo patre ſuo , farcien ,

tes reria fua, & uocauit eos .At illi pro

tinus relicta naui & patre ſuo, ſecuti ſūt

eum . Et circuinibat totam Galilæain le

ſus docens in fynagogis illorum ,& præ

dicans euangelium regni,& curans om/

nem morbum , & omnem languorem

in populo , Et dimanauit famailliusin

totam Syriam . Et adduxerunt ad illum

oēs male affectos,uaris morbis & tor

mentis contractos, & dæmoniacos , &

fyderatos, & paralyticos ,& ſanauit illos

Et fecutæ ſunteumturbæ multæ , a Gali

læaacDecapoli ,& Hieroſolyma , &Iu

dæa , & transIordanem .

Cum uidiffet autem turbas ,a

ſcendit in montem , & cum fediſ

ſet acceſſerunt ad illum diſcipuli eius ,

& poftquam aperuiſler os fuum , do

cebat illos, dicens . Beati pauperes ſpi

ritu , quoniam illorum eſt regnum ce

lorum. Beatiqui lugent, quoniam ipfi

confolationem accipient.

A 4 Beati

V

σεμ αυτους. Και
ακολούθησαν αυτώ όχλοι

πολόι απόφοι
γαλιλαίας και

δεκαπόλει

ως,και
δεροσολύμωμ,καιιουδαίας, και

ραν του ιορδάνου,ιδωμ δε τους όχλους ,

ανέβηεις ή όρG , και καθίσαντ ' αυτού,

προσήλθον αυτώ οι μαθκται αυτού ,και αν

νοίξας το σόμα αυτού,
εδίδασκεν αυτούς,

λέωμ, διακάριοι οι πτωχοτω
πνεύματι,ότι

αυτή (Εμ και
βασιλεία +

ουρανώμ,
Μακάριοι

οι
πειθδνπς ,ότι αυτι

σαρακληθήσονται,

Μακάριοι
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μακάριοι άι πραάς,ότι αυτοι κληρονομήσ8

σι τίω γω.μακάριοι οι πανώμες και διψών

πς δικαιοσωω,ότι αυοι χορταθέσου/

ται.μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοι έλεκ/

θήσοντη.μακάριοι οι καθαροί και καρδία , ότι

αυτι του θεομάζονται μακάριοι οι ειρωο

ποιοι,ότι αυτοι πουθε8 κληθήσονται μακά )

ριοι οι δεδιωγμώοιένεκερ δικαιοσωκς,ότι

αυτό ζιμ και βασιλεία του ουρανώμ. μακά)

Stoués , Täpovddiowcipiuãs zij dibzwoiv,

κ) έιπωσίμσάμ πονκρου δήμα καθ ημών

διδόμλνοι,ένεκερ έμδ.χαίρει ο αγαλλ./

άθε,ότι ο μισθός υμώμ πολύς εν τής ουρα!

νολο.δυσως ξεδίωξαν τους προφήτας, τους

πρόυμώμ.υμάς εσέ το άλας Οι γής . εαρή

ο άλας μωρανθή, φυτίνι αλιθήσεις εις ου »

εμχύει έτι,ει μη βλαθώαι έξω, C κατα/

πατάθ ντεΟ ανθρώπωμ. μάς εσέο φώς

τον κόσμο . ουδ ωαη ωόλις κρυβώαι

επάνω όρεωςκαμία,ουδέ καίεσι λύχνον,

αθέασιμ αυτομή του μόδιoμ,αλλεπί της

λυχνίαμ,κ) λάμπί πάσιμείς ν τη οικία.

όυτως λαμψάτω το φώς υμώμ έμπροσθεν

την ανθρώπων,όπως ίδωσιν υμών τα καλά

έργα, δοξάσωσι τμ πατέρα υμώμ,ήμου

Ρίς ουρανοίς,μή νομίσητε,ότι ήλθου κατα

λύσαι ημ νόμομ ή τους προφήτας, ουκ ήλ .

θομ καταλύσαι,αλλά πληρώσαι, άμώ και

λέωυμίμ,έως άμ ανέλθκ οουρανός και Γά ,

ιώταέμ, μία κοραία, ου μη πρέλθη αήΤού

νόμου,έως αν πάνα κύκη.δς εαμ λύσημε

αμ το φυτωλώμ τότωμ ελαχίσομ,κ) δι

δάξω όυλως τους ανθρώπους,ελάχισος κλπ

θέσεη εν τη βασιλεία της ουρανώμες και αν

ποιήση και διδάξη, δυτος μέγας κληθή /

σεται,ήν τη βασιλεία της ουρανώμ.έαμ με

περισεύσει υμώμ και δικαιοσωκ, σλέοντων

γραμματέων και φαρiσαίων, ου μή εισέλθκ

πεις τώ βασιλείαμΟουρανών. Ηκούσα

τεότιεξεέθx 7οίς αρχαίοις,ου φονεύσεις.δε

άμ φονεύσα

Beati mites, quoniam ipfi hæreditatem

accipient terræ . Beati qui eſuriunt & fir

tiunt iuſticiam ,quoniam ipſi ſaturabun

tur.Beati miſericordes, quoniam ipſi mi

ſericordiam conſequentur. Beatimun,

di corde , quoniam ipſi deū uidebunt,

Beati pacifici, quoniam ñ filij dei uocal

buntur. Beati qui perſecutionem patiul

tur propter iuſticiam ,quoniam illorum

eſt regnum celorum.Beati eſtis, cū pro/

bra iecerint in uos homines, & infectati

fuerint,& dixerinr omne malum uerbú

aduerſus uos mentientes, propter me.

Gaudete & exultate,quoniã mercesue

ſtra multa eſt in cælis.Siccnim perfecu/

ti fuerunt prophetas,qui fuerunt ante

uos.Vos eſtis fal terræ .Ozſifal infatua

tus fuerit,in quo ſalietur:Adnihilualet

ultra,niſiut proſciatur foras , &concul

cetur ab hominibus . Vos eſtis lux mun

di.nó poteſt oppidū abſcódi ſupra mó,

tem ſitum ,neqzaccendunt lucernâ&po

nunt illam ſubter inodiū, ſed ſuper can/

delabrum , & lucet omnibus, qui funt in

domo . Sicluceat lux ueſtra coram hoi

bus,ut uideant ueſtra bona opa,& glori

ficét patrễueſtrú,quieſt in cælis.Neexi

ſtimetis ,qduenerim ad deftruéda legé,

ſed ad cóplendā.Amen dico uobis , do

nec ptereat cælī & terra , iota unű ,aut

apex,nó
perit ex lege , quo ad oia facta

fuerint,Quiſqs folueritunűex mádatis

hiſce minimis, & docuerit fic homines,

minimusuocabitur in regno celorum .

Quiſquis autem fecerit & docuerit,hic

regno
celorum .

Nili abundabit ueſtra iuſticia, plusſ

ſcribarum & phariſæorum ,non poſſitis

ingredi'in regnú celorū .Audiſtis quod

dičtum ſit ueteribus,ne occides.Quiſqs

έτος

magnu
s

uocabi
tur

in

autem

Η
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άμφανεύσει,ένοχος έσαι τι κρίσι.εγω δε

λέγωυμίμ,ότι πάς ο οργιζόμθυος ο &

δελφώ αυτοι εικά ,ένοχος έσαι τη κρίσει,θα

άμ είπε αδελφώ αυτον δακα , ένοι

χοςέσαι ζω συεδρίω,ός δ' αυ ειπη μωρέ,

ένοχος έσαι ειςτίω γέεναμ το συρος. εαμ

δεν προσφέρες το δώρομ σου επί το θυσια )

σέριομ, και έκάμνκθώς,ότι ο αδελφός σα

ίχετικατά σου , άφες εκά το δώρου σου

έμπροσθεν το θυσιασχρίου, και ύπαψε πρώ

τμ, διαλάγηθι των αδελφώ σου.και τότε

ελθώμ πρόσφερε το δώρόμ σου. ίθι ευνοώμ

ως αντιδίκω σουταχυ,έως ότου ει εν τη και

θα με αυτον, μήποτέ σε πρασω ο αντίδη

κος @ω κριτή, καλό κριτής σε παθώ

υπηρέτη Ε εις φυλακίμβληθήση.άμωλε

ω σοι,ου μη οξέλθκς εκθεμ.έως αν απο

σθως,ήμ έχαμ κoράντω. Ακούσατε, ότι

εξξέθκ οίς αρχαίοις,ου μοιχευσής.εγω λέ

ωυμίν,ότι πας και βλέπωμ γαμάϊκα προς

το επιθυμήσαι αυτης, ήδη εμοίχθισε
ν
αυτή

ντη καρδία αυξ.ειδε ο οφθαλμ
ός στο δε

ξιός σκανδαλίζασε, δελεαυή κή βάλε αή

σ.συμφέgςγάς σοι,ίνααπόλητα
ιεντωμ

μελών σε, μα όλομ ό σώμά σου βλαθά

είς γέεναμ,ει και δεξιά σου χεις σκανδαλί

34 σε,έκκοψομ αυτίω βάλε αν σού.συμ

φέα γάρ σοι,ίνα απόλυτη εμήμελώμ σε,

aut occiderit, obnoxius erit iudicio . Ac

ego dico uobis , qd'ois qirafcitur fratri

ſuo temere,obnoxius erit iudicio .Qui

cúq uero dixerit fratri ſuo raca ,obnoxi

us erit cöcilio. Quiſqsaūt dixerit fatue,

tenebiť ad gehênā ignis.Itaqz ſiobtule

ris munus tuũ ,ad arā , & illic recordatus

fueris,qd frater tuus habet aliqd aduer/

ſum te,relinque illic munº tuũ coră alta,

ri ,& abi, prius recócilieris fratri tuo , & tū

ueniens offer munus tuu.Habeto bene

uolentiá cũ aduerfario tuo cito, dū es in

uia cũ illo,ne qñ te tradat aduerſarius iu

dici ,& iudex te tradat miniſtro , & in car/

cerem cónciaris.Amen dico tibi , nó exi,

bis illinc, donec pſolucris extremnú qua

drantein . Audiſtis quod dictú fucrit an

tiquis nóadulteraberis. At ego dico uo

bis,quod ois q aſpexerit uxoré alterius,

ad cócupiſcendúeam , iam adulteriú cũ

ca cõmiſit in corde fuo. Quod ſi oculus

tuus dexter obſtaculo tibifuerit,erue il .

lum ,& abńce abste. Expedit enim tibi,

ut pereatunű membroz tuor,& nó to/

tum corpus tuũ cónciatur in gehénā. Et

ſi dextera tua manus obſtiterit tibi,am

puta eam ,& prońce abs te.Expedit eñti

bi,ut pereat unū mēbroz tuor ,& nóto

tum corpus tuũ mittať in geēnā. Dictű

eft aut, Quicũng repudiauerit uxorẽ fuả

det illi libellum diuortij. At ego dico uo

bis.qdqfqs repudiauerituxoré ſua, niſi

ob fornicationé,efficitutilla ſitadultera ,

& quicumqzrepudiată duxerit , adulte

rium cómittit. Rurſū audiſtis,quod di

ctum fuerit antiquis,non peierabis, ſed

pſolues dño ea ğ iuraueris.Atego dico

uobis,ne iuretis omnino,neq3 per cælū,

quia thronus deieſt,neq per terra,quia

ſcabellum

€ μή όλου ή σώμά σε βληθή εις γέεναμ,έξ

έθνή,δς άμαλύσει των γυαίκα αυτού

λότω αυτή αποφάσιoμ. εγώ λέωυμίμ,

ότι δς άμ απολύσει
εγωϊκααυτού , πρε

κτός λοίο πορνείας ποδι αυτώ μοιχάθη .

C' ός εαμ
άθλελυμούλυ γαμήσει,μοιχάη.

πάλιμάκβσαπ,ότιεξξέθκ τοΐς αρχαίοις,

ουκ επιορκίσης αποδώσεις δεο κυρία

τους όρκους σου,έγω δε λέγω υμίμ με ό,

μόσαιόλως, με τεντω
ουρανώ.ότι θρό/

6ος Όζμ του θεού ,μήτε εν τη γή, ότι όσον

πόδιο
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σόδιομάζομ ποδών αυτ , μήπεις τερο »

σόλυμα,ότι πόλις αξίμ του μεγάλου βασι )

λέως,μή που η κεφαλή σουομώσης,ότι ου

δρασαν ποιήσαι μίαμ τρίχα λόυκώ και

μέλαιναμ . έσω δε ο λόγος υμώμ,ναι,ναίου

όυ, το δε ισομύτωμ, εκ ή πονκρά όξιμ.

κκεσαι ότι εξέθx,οφθαλμόν αντιοφθαλ

μου,και οδόντα αντιοδόνες.εγώ δελέω

μίρ, με αντισώαι ο πονκρώ,άλλος τις

σε σαπίσει επίτίω δεξιάμ σου σιαγόνα,σε

4ου αυ ζω κι των άλλωνκαι και οι θέλουτί

σοι κριθώαι και τον χιτώνα σου λαβάμαι

φες αν ο κ το μάτιoμ,κ) ός ας σε αγαν

ρεύσι μίλιομεμ,ύπαγε μετ'αυήδύο. Ο ά,

φώτισε δίδου,καήμ θέλοντα ας σου θα

νείσαθαι με αποσαφής.Ηκέσατεότι είχε

θκ,αγαπήσης του αλκσίομ σε,και μισήσεις

του εχθρόμ σου.Εγω δε λέγωυμίμ αγαπά

τε ους εχθρουςύμώμ,ευλογεί τους καθαι

σωμύες υμάς,καλώς ποιάτη τους μισού/

Πας υμάς,κή προσεύχεσθε υπέρ τηςέωκρεας

ζόντωμ υμάς,κ) διωκόντωμ υμάς,όπως γέ

υχοθε ηοιήσαξός υμώμη αν ουρανοίς, ότι

του ήλιομ αυή ανατέλλά επί σουκρούς και

άγαθους,κ) βρέχα επί δικαίος κι αδίκους.

Εαν και αγαπήσαπ Ρυς αγαπώντας υμάς,

τίνα μιθόμ έχετε ;ουχική δι τελώναι το άυ

η τει8σιμ,κ) εαμ ανάσαθε τους αδελφους

υμώμ μόνoμ,τί πρι ασομ σοιτιουχί και οι

πλώναι όντως σοισιμ ,έσεθε δω υμάς σε

λαοι,ώασερό σατέςυμώμ ο ν Ρίς ουρανούς,

Τέλειός τμ. Προσέχεθε δε τώ ελεημοσωω

υμώμ,μή Ριάμ έμπροσθεν των ανθρώπων,

προς το θεαθήναι αυτής,ειδεμήγε μισθόν ουκ

έχετε παράο σαξίυμώμ ο ν ουρα /

νοϊg.όταμ δω σοιςελεημοσίω, μησαλ

πίσης έμπροσθέν σε,ώς οι υποκριθαιριά

σιμων ταϊς σωαίωγαίς,κ) ενταις δύμαις,

όπως δοξαθώσιν η ανθρώπων. αμώ

2545

ſcabellum eſt pedú illius,ne ~ per Hie

roſolymam ,quoniā ciuitas eſtmagni re

gis, neq3percaput tuũ iurabis, propte

rea quod nó potesunum pilumalbum ,

auc nigrum facere:Sederit ſermoueſter

eſteſt,non non . Porro quod ultra hæc

adiungit ,exmalo proficifcitur.Audiſtis

quod dictú fuerit,oculum pro oculo, &

dentem pro dente. At ego dico uobis ,

ne refiftatis malo ,ſed quiſquisimpege.

rit alapam in dexterātuámaxilla,obuer

te illi & alterā , & ei qui teuelitin ius tra

here ,ac tunicam tuam tollere , dimitte il

li & pallium,& qui te adegerit ad milia

rium unum,abito cum illo duo. Peten

ti abs te dato. & cupientem mutuum ac

cipere,neauerferis.Audiſtis quod dicta

fit.Diligesproximum tuú,&
odio habe

bis inimicü tuum.Atego dico uobis.Be

ne precemini deuouentibus uos , bene

facite ijs,qui uosodio profequunt,ora

te pro iis qui ledunt& infectantur uos,

ut ſitis filn patris ueſtri, qui eſt in ccelis,

qui ſolem ſuum exoriri ſinit,fuper ma

los ac bonos,& pluuiam mittit ſuper iu

ſtos & iniuſtos . Nā ſi dilexeritis eos, q

diligunt uosqd'premiū habetis:Nóne

&publicani idem faciunt: Et ſi comple

xi fueritis fratres ueſtros tátū , quid exi

mium facitis : Nóne& publicani ſicfa

ciunt . Eritis igitur uos perfecti
, quéad

modúpater ueſterq é in cælis,perfectº

eſt. Attédite ne eleemofynā ueſtrā fa- VI

ciatis corā hoibus,ut ſpecteminiab illis.

Alioqui præmniū non habetis apud pa,

trem ueſtrú,qui eſt in cælis. Itaqz cú fa

cis eleemoſynā,netubiscanaťañte,quei

admodú hypocritæ faciút,í cóciliabulis ,

& in uicis, ut glorificēťab hoibus . Amé

dico
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λέωυμίμ,απέχεσινή μίσθόμαυτ.σού δε .

τριφώδοςελεημοσύνη,μα Γνώτω αρισερά

σε]ί σου και δεξιά σα,όπως σε θέλευμοσύ

γκ ξυτω κρυπτώ,κ) ο πατάρ στο βλέπωμεν

apvila,autos andaod.co. sv Cel pave

ρώ.και βγαμ ηοσεύχε,ουκ έση ώρδιυπο

κριται,ότι φιλόσομ ν ταϊς σμυαγωγαίς,

ξυ ταϊς τωνίαις ή πλατώμ εσώτες προεύχες

όπως άμφανώσιμείς ανθρώπις.αμώλέω

υμώμ ότι απέχεσιμη μιθο αυτ . συ

άμ προστύχη,ίσελθε εις τίαμβον σε,κό κλεί

σαςή θύραν σό,προσεύξαι τώ παξί σε 70

Ότώ κρυπτώ και ο πατής σε βλέπωμα

Τα κρυ, πράβδώσσοι εν τώφαιδώ. προσβι.

χόμενοι ,με βαπολογίσατε,ώασ οι εθνι !

κοί.δοκ8σινΑ,ότιου Τα λιλοξία αυτώμ εισα

κιθήσοντη.μεδαυ ομοιωθήπ αυγίς,διδεμα

ο παθος υμώμ,ώμ Χείαμ έχει πιο ή υμάς

αιτήσαι αυτούς δεν προσεύχεσθε τμής.πά

Πες ήμώμ οξύ οίς ουρανοίς,αγίαθήσω το

όνομά σο.ελθέτω και βασιλεία σκαι, γενηθήτω

Οθέλημά σο, ως και ουρανώ,κή επίθ γής.gr

άργoμ ημώμ τομ επιάσιον δος ημίν σήμε /

Ρομ,κ)άφες ημίμ τα οφέλημαίααμώμ, ώς

κ)ημάς αφίεμεν Ρία οφελέταις ημώμ.και

μεεισενέγκας μάς εις πέρασμόμ,αλλά δύ

σαι ημάς αή78 πονκρού.ότι σουαν καιβα

σιλεία καιδραμις, και δόξα,εις Ρυς αιώ

νασαμμώ Εάν δάφιτι. Ρίς ανθρώποις τα

ο

dico uobis habent mercedem fuam.Cz

terũ củ tu facies cleemolyna, ncfciat fi

niſtra tua,quod facit dextera tua , ut ſit

tua eleemofyna i occulto, & pater tuºq

uidet in occulto , ipſe reddet tibiin pro

patulo.Et cum oraueris,non eris quem,

admodum hypocritæ . Nam illi ſolet in

conciliabulis& in angulis plateaz,ſtair

tes orare, ut conſpicui ſinthominibus.

Amen dico uobis, quod habent merce ,

dem ſuam . Tu uero cum oras, introito

in conclaue tuú,& occluſo oſtio tuo ,ora

patré tuú qeſtiocculto, & pater tu 'qui

det in occulto, perfoluet tibi in propa.

tulo.Vex orantes,ne fitismultiloq,ficut

ethnici:Putant eñ fore, ut inmultilogo

ſuo exaudiant". Ne igiť efficiamini li.

miles illis. Nouit enimpater ueſter,qui/

bus rebus opus ſit uobis , priuſő petal

tis ab illo. Ad huncergo modum orate

uos.Pater nofter,quí es in celis , fanctifi

cetur nomen tuu.Veniatregnū tuú, fiat

uoluntas tua,quemadmodú in cælo, ſic.

etiam in terra.Pančnoſtrum quotidia

num da nobis hodie,& remittito nobis

debita noftra,ficut &nos remittimus de .

bitoribus noftris . Et ne inducas nos in .

tentationê . Sed libera nos a malo.quia

tuum eſt regnum , & potentia & gloria,

in fæcula fæculorum . Amen . Proinde,

ſi remiſeritis hoibus errata ſua, remittet

& uobis pater ueſter cæleſtis. Q , ſinó

remiſeritis hominibus errata ſua,necpa

ter uefter remittet errata ueftra .Porro

cũ ieiunaueritis.ne ſitis ueluti hypocritæ

tetrici. Obſcurareñ facies fuas,quo per

fpicuú ſithoibusipſos ieiunare.Åmědi

couobishabēt mercede ſua. Tu uerocũ

ieiunas,ungecaput tuü ,& faciē tùā laua,

ne conſpicuú

πατώμαίααυτώμ, αφίσει κι υμίμ ο παθος

ημών ο ουράνιος, αν και μη αφή ε Ρίς
ανθρώπις

Ταπαπί ώμεθα αυτώμ,ουδέ και παλεςυμών

αφήσειτα
παπλώματα υμώμ. όταν δε νκ)

sεύκτε, μή γίνεθε ώροι
δοκρίται σκυθρων

ποι
αφανίζεσιμ ή τα

πρόσωπα αυτό,

σως φαινώσιμ Ρίς
ανθρώποις

νκσεύοντες ,

Αμίν λέγωυμίμ,ότι
απέχουσιν ου μισή

Dop &um hoc'de'vascúupherto cov. Till

κεφαλιού, και το
πρόσωπό σου νίψαι,

όπως
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όπως μη φανής Ρίς ανθρώποις νκσεύωμ,άλ

λαηπατρί σου, ο νω κρυπτώ, και5

παθής σου και βλέπωμενο κρυπτώ, άσοι

δώσει σοι εν ω φανερώ.ΜΗ θκσαυρίζετε -

μίρ θησαυρούς έωί θ γής, όπου σας και

βρώσις αφανίζει,κ) όσου κλέπjαιδιορίσ8 ,

σιμ,και κλέπτουσιμ.Θκσαυρίζεπ δε υμίμ θα

σαυρους ουρανώ,όσου,υπ σας,όυτε βρώ

σις αφανίζα,κ) όσου κλέπται οι διορύσ8/

σιμ,ου δε κλέπουσιμ.όσο γάς ξιμο θησαυ

ροςυμώμ,έκά έσαι και η καρδία ύμώμ.

ο λύχνος του σώματός Κιμ ο οφθαλμός,

εαν δω ο οφθαλμός σου απλές και, όλο το

σώμα σου φωlεινορ έσαι.έαμβο οφθαλμός

σου σουκρός 8,όλο το σώμα σου σκοτινου

ίσαι.ει δω σ φώς δ' εν σοι σκότος όξιμ, το

σκότος νόσου; ουδεις διαταιδυσί κυρίοις

δουλεύειν.ή γαλήμ ένα μισήσ4,και με

9ουαγαπήσει και ενός ανθέξεται , και τον ετε

ρου καταφρονήσε,ου δαναθε θεώ δελεύφμ

και μαμωνά.δια τούτο λέω υμίμ,μή μει

ριμνάπΤΗ ψυχή υμώμ τί φάγετε , τί σία

τε, είδε και σώματι μου τι ζνδύσκθε.

ουχί και ψυχή σλάου άξομοθι γοφής;και το

σώμα του ενδύματος,έμβλέψατε εις τα σε

Πεινα και ουρανού,ότιου σείρεσιν, ουδε θερί

ζουσιν , ουδε σιωάγουσιμεις αποθήκας, και

ο σαλής υμώμ δ ουράνιος, γέφει αυτά. ουκ

εμάς μάλου διαφέρετε αυτώμ τίς δε

υμών μεριμμώμ, δώσαται προθίώαι επί

τω ηλικίας αυτού ωχω ένα, και ποιοι

δύματαΡτί μερίμνάτε , καλαμάθετε τα κρί

να του αγρού,σώς αυξάνειου κοπιά, ουδε νή

Rea.λέγω δε υμίμ,ότι ουδέ Σολομών ωσά

σε τη Δόξα αυτο σερϊεβάλετο ως έν τούς

τωμ,ειδών χόρτου τον αγρούσήμερομών)

τα,και άυριον εις κλίβανον βαλλόμενου,

θεός όυτως αμφιένυσιμ,ου σολλώ μάλλον

μάς ολιγόπισοι; μη δω μεριμνήσκελέ

γοντες

neconſpicuum ſit hoibus te ieiunare,

ſed patri tuo,qui eſt in occulto ,& pater

tuus quidet in abdito ,reddettibi in pi

patulo.Ne reponatis uobis theſauros i

terra, ubi erugo &tinea corrūpit, & ubi

fures pfodiūt,ac furantur. Sed recódite

uobis theſaurosicælo , ubi neqerugo

neæ tinea corrumpit
, & ubi fures no pl

fodiunt,neq; furnitur.Na ubi fuerit the

ſaurus ueſter,illicerit& corueſtrú.Lucer

na corporis eſt oculus.Si igiťoculus tuº

ſimplex fuerit, totū corpus tuũ lucidū

erit.Q , ſi oculus tuº malus fuerit,totū

corpus tuũ tenebroſű erit . Ergo ſilumé

qd'eſtiuobis ,tenebræ ſûr, iple tenebræ

quátæ erút :Nemo poteſt duob9domi

nis ſeruire . Autem hunc habebit odio,

& alterú illum diliget,aut huic adhære,

bit,& alterú illum negliget. Nó poteſtis

deo ſeruire & mámonæ.Proptere
a
dico

uobis , ne ſitis ſolliciti uitæ ueftræ , quid

cſuri ſitis ,aut bibituri, neq corporiue

ſtro , quibus indumentis uſuri.Nonne

aia pluris eſt ,quá cibº, & corpus quá in)

dumentū . Vertite oculos ad uolatilia

cæli,quia non ſerunt neqz metunt, neqz

conuehűt in horrea, & pater ueſter cæ

leftis alit illa. Nonne uos longe præcel,

litis illa : Quis autem ex uobis follicite

cogitando ,poteſt addere ad ſtaturam

fuam cubitum unum : ac de indumen /

to quid ſolliciti eſtis : Cognofcite lilia

agri, quomodo creſcant. Nó laborant,

neqz nent.Attñ dico uobis,neSolomo,

nē quidē in uniuerfa gloria ſua, ficami,

ctū fuiffe,utunú ex his.qli gramēagri,

qd hodie cú ſit ,cras in dibanű mittitur,

de9 ſicueſtit,an nomlto magis uobis id

faciet, o pulillæ fideiine ſitis igie ſolliciti

dicentes

Ε.
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γοντες.τίφάγωμεμ ή τισίωμεν, τιπι

ειβαλώμεθα , πάντα και ταυτα τα έθνκ ε/

σιζκτεί, διδεμοσατήρ υμώμ δ ουράνι

ος,ότι είζετε τούτωμ ασάμτωμ . 28ττπ

δε πρώτομ τίύ βασιλείας του θεού ,κα )ή

δικαιοσίωκμ αυγού,κή ταυτα πάντα Toose

θήσεται υμίμ . μή οώ μεριμνήση
τε

εις την

άυριομ, άυριομ,μεριμνήσει έαυτής , ας !

κετόμταημέρα και κακία αυτής . Η κρίνει

τε,ίνα μή κριθήτε , ώ κρίματ
ι

κρίνει

τε, κριθήσεθε, και φν ώ μένω μεξάτε, με

ειθήστη υμίμ, τί δε βλέπεις και κάρφος ή

ξύ των οφθαλμώ του αδελφού σου , τίω δε

φν τω σώ οφθαλμώ δοκίμ ου κατανού
ς
;

ή πώς έρεισ των αδελφώ σου , άφες έκβα

λώ ο κάρφοσ απότου οφθαλμο
ύ
σου, να

οδού και δοκός ανο οφθαλμώ σου υσοκει

τά, έκβαλε πρώτομ τίω δοκόμ εκ του οφ/

θαλμού σου , και τόπ διαβλέψε εκβαλάν

το κάρφος εκ του οφθαλμ
ού

του αδελφο
ύ

σου , μηδώπ το άγιον τοϊς κυσίμ . μή δε

βάλλει τους μάρβαρ
ίας

υμώμ έμπροσθε
ν

cētes. Quid edemus aut quid bibemus,

aut qbus operiemur :Nam omnia iſta ,

gentes exqrunt. Nouit empater ueſter

cæleſtis, quod opus habeatis ,his oibus.

Sed quæriteprimumregnú dei, & iuſti

ciam eius, &hæc omnia adijcienturuo.

bis.Ne ſitis igitur ſolliciti in craftinum .

nam craſtinus dies curam habebit fui/

ipfius, ſufficit ſua diei afflictio . Nolite VII

iudicare,ne iudicemini, in quo enim iu/

dicio iudicatis,in eo iudicabimini, & in

qua menſura metimini , in ea metiētur

uobis alij.Curautem uides feſtucam ,

quæ eſt in oculo fratris tui trabem auté

quæ eſt in oculo tuo ,nó animaduertis :

Aut quomo dicis fratri tuo,ſineeximā

feſtucam ex oculo tuo,& ecce trabes eſt

in oculo tuo :Hypocrita , exime prius

trabem ex oculo tuo, & tū perſpicies,ut

eximas feſtucam ex oculo fratris tui .

Ne detis quod ſanctum eſt canibus, ne

pieceritis margaritas ueſtras, antepor

cos, nequandohi conculcent eas pedi/

bus ſuis,& illi uerſi lacerentuos. Petite

& dabitur uobis ,quærite, & inuenietis,

pulfate, & aperieturuobis.Omnis enim

qui petit accipit, & omnis qui quærit in

uenit , & pulſanti aperietur.Anquiſo

eſtueſtrumhomo, quili filius eius per

tierit panem , lapidem daturus ſit illi :

Aut ſi piſcem petierit, num ſerpentem

addet illi:Siuos igitur cum ſitis mali,

noſtis dona bonadare filijs ueftris, qua

to magispater uefter,qui eſt in cælis da

bit bona ,ſipoſtuletis ab illo : Omnia

igitur quæcunq; uolueritis, ut faciant

uobis homines,fic & uosfacite illis.Hæc

em eſt lex , & prophetæ . Introite per ar

ctam portā,qñ lata eſt porta,& ſpacio

B fa uia

Ν

Η
τους εν τοίς, σοσιμαυτών, και σαφέντες

είξωσιμυμάσαιτάπ και δοθήσεται υμίν .

ζητάπ,και ευρέσετε,κρούετεκαιανοιήσετε

μίμ . πάς ο αιτώμ,λαμβάνει,και ο ζα

τωνευρίσκει,C 3ο κρούοντι ανοιγήσεται.

å vis ésivo Wutāv zvočcones,que tap C TÁON

ο ηος αυτού άρτου , με λίθου επιδώσει

αυτώ , και εαμ χθώ αιτήση, με όφιμ έπι

δώση αυτώ,ει οώ υμάς σουκροι όντες, διδα ,

τεδόματααπαθα διδόναι τοϊς Τέκνοις υμά

πόσω μάλλον ο πατήρ υμε", φυτοϊς ουρανοίς

δώση απαθα Τοίς αισιν αυτόν,πάντα οώ όσα

αν θέλετε,ίνα ποιώσιν υμίμ ο
άνθρωποι ,όυ

τως κ) υμάς σοιέπ αυλοίς,δυός σάς έσιμα

νόμος κ) οι
προφήται εισέλθετε δια της σει

νές πύλης , ότι
σλαβεία και πύλη κι

ευρύχω!

ρος και
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ρος και οδος και ανάγουσα εις τίω απώλεια »,

και πολλοί εισιν οι εισερχόμενοι δ'αυτής .

ότι σεμή και πύλη, και τεθλιμμέμκ και δέος,και

απάγουσα εις τίω ζωήμ , και ολίγοι εισιν

οι ευρίσκοντες αυτόμ . προσέχετε δε από

ψευδοπροφκτ ,8ι τινες έρχονται προς

υμάς αν νούμασιν προβάτων , έσωθεν

δέεισιμ , λύκοι άρπαγες , από την κας -

πωμ αυτές επιγνώσεθε αυτους , με τη

συλλέγουσιν από ακανθώμ σαφυλάμ και και

από τριβόλων σύκα και όντως πάμ δέμ »

δρομ αγαθόν, καρσους καλούς σοιά . το

δε σαπιόμ δένδρου , καρσουσ πομκρουσ

σοι & . ου ωαη δένδρομάγαθου καρτΡυς

πονκρους ποιάμ . ουδεδένδρον σαπρομ κας

πους καλούς ποιάμ . πάμδέμδρορμη ποι

ο καρσομ καλομ, εκκόπεται, κ) εις πυς

βάλεται.άραγε από το καρπών αυτο

επιγμώσεθε αυτους . ου πάς ο λέγωμ μοι

κύριε,κύριε,εισελέυσεη εις βασιλείαν του

Η

fauia quæabducit in exitium ,& multi

ſunt qui ingrediuntur per illam . Quo/

niam anguſta eſt porta , & ſtricta uia,

quæ abducit ad uitam , & pauci ſunt,

qui inueniunt illam . Attendite a pſeu,

do prophetis, quiueniunt ad uos , in

ueſtimentis ouium , ſed intrinſecus ſunt

lupi rapaces. A fructibus ipſorum co

gnofcetis eos . Num colliguntdeſpinis

uuam : aut de tribulis ficus : Sicomnis

arbor bona , fructus bonos facit . Pur.

tris autem arbor , fructus malos facit .

Non poteſt arbor bona, fructus malos

facere. neqz arbor putris , fructus boi

nos facere .Omnis arbor,quæ non fa /

cit fructú bonum ,exciditur,& in ignem

conijcitur. Igitur ex fructibusipforu,co

gnoſcetis eos.Non ois is qui dicit mihi

domine, domine, introibit in
regnum

cælorum , ſed quifecerit uoluntatcm pa

tris mei , qui in cælis eſt. Multi dicent

mihi in illo die.Domine,domine.Non ,

nein nomine tuo prophetauimus, & in

nomine tuo dæmonia eiecimus . & in

nomine tuo multas uirtutes fcciinus

Actum confitebor illis , nunquam no

ui uos . Diſcedite a me, qui operamini

iniquitatem . Omnis enim qui audit

ex meſermones hos,& facit eos,adlimi/

labo illum uiro prudenti,qui ædificauit

domum fuam fuper petram , & dcfccn.

dit hymber,& uenerunt fumina , & fla

uerunt uenti , & irruerunt in domum

illarm , & non cft proftrata.Fundata cm

fuerat ſuper petram , & omnis qui audit

a me fermones hos , & non facit eos ,

aſlimilabitur uiro fatuo , qui ædificauit

domum ſuam ſuper harenam ,& deſcen

dit hyınber , & uenerunt flumina , &

flauerunt

* ν ουρανοίς . σολοι εξεσίμ μοι εν εκεί και

Η ΤΗ ημέρα,κύριε κυριε,ουτώ σώονόμαίιπιο

εφήτευσαμεν καικ)τώ σώ ομόμαξι δαιμό μια

ξεβάλομεμ , κ) τω σώ ονόματι δωάμεις

πολλάσσοιήσαμών και και τόπομολογή

σω αυτοϊσ , ότι ουδέποτέγνωμ υμάς .ά .

ποχωράτεανέμου,οι εργαζόμενοι τίω άι

νομίαμ. σάς οώ ός τις ακούς μου Τους λό.

Γους τούτους, ποιά αυτους,ομοιώσω αυ

του ανδρι φρονίμω . ός τις ώκοδόμησεν τη

οικίαν αυή επιτησίτραμ,κ) κατέβx και βρο

χι,κ) ήλθον οι πολαμοι, C έπνευσαν διά

νεμοι κήποσέπεσαμ TH οικίαεκείνg,κ) ουκ

έπεσεμ. Τεθεμελίω » λέπι βσέτεαμ .

σας καιακούω μου τους λόγους τούτους,

κ με σοιών αυτους, ομιωθήστη ανδριμω/

σώ.ός διώκοδόμησεν τοικίαν αυτ

άμμον,κ) καλές καιβροχή. κ) ήλθον οι θαμοι

και έπνευσαν

.

1

Σ
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καιίστευσαν οι άνεμοι κή προσέκοψαν τη

οικία εκείνη,ή έσεστμ, πώσισ αυ)

Της μεγάλη,καιεγένετο, όπετέλεσεμδ IH

ΣΟΥΣ τους λόγους τούτους. ξεσλήσσονο

οι όχλοι επίτη διδαχή αυτού.με διδάς

κωμ αυτους ωσ εξουσίαν έχωμ . και δυο

ως οι γραμματές και καταβάμτι δε αυτώ

απότου όρους, ακολούθησαν αυτω όχλοι

πολλοί, καιιδου λεπροσελθών, προσεκύ

να αυτό λέγωμ . κύριε εαν θέλΗςδώα/

σαι με καθαρίσαι, κι έκτείνας τω χάρα,

άψας αυτούο ΙΗΣΟΥΣ λέγωμ. θέλω , και

Χαρίθετο. εν ευθέως έκαθερίθκ αυτού και λέι

πρα,και λέγει αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ.όρα μηδες

να ένσκα, αλλά ύσαγε σεαυτό σεξoμ (Ge

τερά, προσενεγκεο δώρου , και προσέταξει

μωσής,εις μαρτύριομ αυτοϊσ . Εισελθόντι

δε ζο° ΗΣΟΥ εις κασερναούμ. προσήλθε
ν

αυτώ εκατόνταρχος σαρακαλώμ αυτόν

και λέγωμ . κύριεο παίς μου βέβλεται

εν τη οικία παραλυτικό
ς

, θειμώς βασα /

νιζόμενος,και λέγξ αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ .έσωελ )

θωμ θεραπέυσω αυτόμ,κ) αποκριθείς ο έκα)

τορίαρχος,έφκ,κύριε ουκ ειμίικανό
ς
,ίνα με

flauerunt uenti,& impegerunt in domu

illam , & deiecta eſt, & fuit ruina illius

magna .
.Et factum eſt , ut cum finifler

Ieſus ſermões hos, obſtupuerint turbæ

ſuper doctrina illius . Docebat enim

eos uelut habens autoritatem ,& non ſi

cuti ſcribæ . Cum dcfcendiffet autem VIII

de mõte, ſecutæ ſunt eum turbæmultæ ,

& ecce leproſus accedens, adorauit eum

dicens. Domine, fiuelis, potesmemun

dare .&ptenſa manu, tetigit illum, di/

cens . Volo ,mundus eſto ,& protinus

műdata fuit illi lepra. Et dicit illi Ieſus.

Vide,necui dixeris , fed abi , oftende te

ipſum facerdoti, & offer munus , quod

iuffit offerri Mofes in teſtimonium

ipſis. Porro cum ingreffus fuiſfet Ieſus

Capernaum , adiſt cum Centurio ,obſe.

crans eum & dicés,Domine,filius meus

decumbitdomi paralyticus , & grauiter

diſcruciatur , Et dicit illi Ieſus. Ego cum

uenero medebor illi . Et reſpódens Сen

turio dixit, Domine,non fum idoneus,

ut tectum meum ſubeas, Imo tantum

dic uerbum , & ſanabitur filius meusi

Nam & ego ſum homo , alterius pote ;

ſtati ſubditus, & habeo ſub ine inilites,

& dico huic,uade , & uadit ,& alteri, ue

ni , & uenit , & feruo meo , fac hoc,& fai

cit ,Hæcautem cum audiffet Iefus , ad,

miratus eft, & air . Amen dico uobis .

Ne in Ifrahel quidem , tantum fidei re,

peri. Dico autem uobis , quod multi

ab oriente & occidente uenturi ſunt, &

accumbent, cum Abrahã . & Iſaac, & Ia/

cob , in regno cælorum , filij uero regni

eñcientur in tenebras extremas, Illicerit

ploratus & ſtridor dentium . Et dixit

Jeſus Centurioni . Abi, & quéadmodü

Bị credis

υπότωσέτκμ εισέλθης,αλλά μόνον εισε

λόγου,
αθήσεται ο σαΐς μου.CAεωάνω

βρωδόςειμι
υπόξεσίαν, έχωμ υπέμαυτόν

sρατιώτας,
λέγωτούτω, σορέυθητι, CIσο) -

ρέυεται, άλλο έγχου,C έρχετη,CI 7ώ δού,

λο μ ,ποίκσομ τούτο,
σοι.ακόυσας

ΟΙΗΣΟΣ, θαύμασει,κ) έισεμίοις ακολοθ8

σιν.Αμήν λέγωυμίν, ουδε εντώ Ισραήλ το

σασταν πίσιν έυρομ. λέβωυμίν, ότι θλιοι

αγη
αναβολών θυσμών άξεσιν

ανακλιν

θήσονη μετά αβραάμ Εισαακ Ο'ακώς.

φυτά βασιλεία + ουρανών, δι και ποιο
βασιλεί

ας
εκβληθέσον εις το

σκότοεξώτερομ.έκ

έσαι ο κλαυθα'και ο
βρυγμόςή

οδότων. Ο

ένσενο
ΙΗΣΟΥΣΤώ

έκαρβάρχεύσασε
, όπως

επίsευσας

!



STATTEXION
EVANGELIVM

|

3

σίσευσας ευχθήσω σοι, κή λάθx ο παίς αυξ

εν τη ώρα εκείνη ,καιέλθων ο ΙΗΣριΣ εις ή

οικίαμαέιρο, ιδευπενθείαν αυά βεβλκ

μμένην κο συρέασoσαν.κ) και χάρος αυ

Το αφήκεν αυτό συρετός,κ) Γέρθκ και δικ

κόμει αυτοίς.όψίας δε γενομένκσπροσή

νεγκεμ αυτώ δαιμονιζομλύους ακολους C

ξέβαλε τα σκεύματα λόγω και σάν /

τας τους κακώςέχοντας,εθεράπευσεν. ό .

πως πληρωθή το έκθεμ διαπσαίουτου προ

φίτου του λέγοντος . αυτός τας αθεμίασ

Αμών έλαβε και τας μόσους εσάςασεμ ,

1δωμή ΙΗΣΟΥΣ σολιους όχλους περί αυτών

έκέλευσεν ασελθέν εις ή σέραμενα προ/

σελθωμ εισ γραμματεύς εισερ αυτώ . δι /

θάσκαλε,ακολουθήσω σοι όπου έαμ,ασέρι

χε. λέγξ αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ . αι αλώπεκες

φωλεουςέχουσιμ, C ταπετευα τουρά ,

νού κατασκηνώσης , ο δε δος ή ανθρώπο,ουκ

έχη που τίω κεφαλήν κλίνα . Ετερος και η

μαθκτώμ αυτού έιπεν αυτώ , κύριεεσίτηε .

φόν μοι πρώτον ασελθώμ κ) θάψαι του σα

Τέρα μου, και η ΙΗΣΟΥΣ έισεν αυτώ,ακολούν

θει μοι,κ) άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυ

η νεκρούς και εμβάντι αυτά εις ή σλοί

ομ,κκολούθκσαμ αυτώ οι μαθκται αυτού .

και σου σεισμός μέγας εγένετο εν τή θα/

λάαση ώστε το πλοίου καλύπτεται από

Ο κυμάτωβ . αυτοσ Δε εκάθευδεμ . κη

προσελθόντες οι μαθηται , ήγειραν αυτόν

λέγοντες και κύριε, σώσον ημάς,ασολύμεθα

κι λέγή αυτοίς και τη δειλοί εσε ολιγόπισοι ;

τόπ εγερθείς , επεξίμκσίμ τοΐσανέμοις κη

78 θαλάαση,κι εγένετο γαλήνκ μετάλκιδι δε

άνθρωποι εθάυμασαν λέγοντες, σοδαπός

άξιμ δυτος , ότι κι οι άνεμοι , κ θάλασσα

υσακούκσιμ αυτώ,και ελθόντι αυτώ εις το

πέραν . εις χώραμΡ γεργειακμώμ, ύσάν

Πασαμ αυτώ δύο δαιμονιζόμενοι εκ μνη

μείωμα

credis,ita fier tibi, & fanat' eſt filius ei9,

in hora illa.Et cum ueniſſer lefus in do

mum Petri , uidit focrum illius in lecto

decumbenté, & febrientem , & tetigit ma

num illius, & reliquit illam febris, & fufr

rexit,& miniſtrauit illis.Cum autem ap

petiſſet ueſpera, adduxerunt illi dæmo

níacos multos, & eiecit ſpiritus uerbo ;

& omnes male habentes fanauit,ut im ,

pleretur quod dictum erat per

Efaiam

prophetam , cum ait . Hic infirmitates

noftras ſuſcepit, & morbos portauit .

Cum uidiffet autem Iefus turbas mul

tas, circum ſeſe , iuſſit diſcipulis, ut abir

rent in ulteriorem ripain , & cum adiſlet

unus ſcriba,dixit ei. Præceptor.Sequar

te quocung abieris . Et dicit illi Iefus .

Vulpes foueas habent, & uolucres cæli

nidos , ac filius hominis non habet,ubi

caput reclinet. Alius de numero diſcis,

pulorumſuorum , dixit ei. Domine per

mitte mihi prius , ut abeam , &fepeliam

patrem meū . At leſus dixit illi. Seque,

re me, & ſine, ut mortui ſepeliantmor

tuos ſuos.Er cum eſſet ingreſſus nauim,

ſecuti ſunteum diſcipuli fui, & ecce mos

tus magnus factus eſt in mari, adeout

nauis operiretur afluctibus , ipſe uero

dormiebat,& accedentes diſcipuli,excit,

tauerunt illum dicentes . Domine , ſeri

ua nos,perimus.Et dicit illis . Quid ti,

midi eſtis uos exiguæ fidei . Tuncſuri

gens, increpauituétos & mare, & facta

eſt tranquillitas magna. Homines uel

ro admirabantur dicentes.Quantuseſt

hic, quia uenti quoq; &mare obediunt

illi : Et cum ueniffet ad ulteriorem ri

pamin regionem Gergeſenorum occur

reruntei duo dæmoniaci, e monumen

tis egrer
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μέτωμ ξερχόμενοι χαλεπού λίαν

άσεμε7χύεμ τινα παρελθέν διαδι ,

του έκείμκς και ιδου έκραξαν λέγοντες .

τη ημίμ και σοι ΙΗΣΟΥ δε * θεού, ήλθες &

δεηοκαιρ8 βασαμίσαι ημάς;ήμο μακράν

απαυτώμ αγέλη χοίρων πολιώμ βοσκοι

μέμκ.δι δε δαίμονες πρεκάλο
ω αυτόμ λέι

γοντες.Ει εκβάλλές ημάς , επίξεψομ ήμίμ

απελεν εις τίω αγέλκυ ή χοίρωμ.κ ) ειν

πεν αυτοίς ,τσάγετε. οι δε άξελθόντε
ς ,

απήλθον εις τίω αγέλκα η χοίρων, και

λδου ώρμησεν σάσα και αγέλη ή χοίρων κα

τα ή κριμνά εις θάλαασαμ,κι απέθανομ

ξύ τοίς ύδασιν,δι δε βόσκοντες έφυγομ.

ασελθόντες ειςτσόλιμ,άπόγε
λαμσάν

τακ τα δαιμονιζομύ
ωμ . κ) 16ου πάσα

και πόλις ξύλθεν εις σημάνγκσι
μ 73 ΙΗΣΟΥ

Clidόντες αυτόμ,παρ
εκάλεσαμ.

όπως
με

ταβά από την ορίωμ αυτώμ. και εμβας

8ΙΗΣΟΥΣ εισ το πλοίομ διεπέρ
ασεμ

κ) ήλι

θεμ εις τίω ιδίαν πόλιν . Καλδου προσόν

Φερομ αυτώ παραλυτικό
μ

επί κλίμκς βε

βλκμλύομ. και θωμο ΙΗΣΟΥΣ τίω πίσιν

αυτό,ειπεν ζω σαραλυτικώ
.θάρσει

τέκ

νομ αφέωντ
αί σοι αι αμαρτί

αι σου,κ) ιδου

τινεσ την γραμματέωμ ειπομ ου εαυτοις

δυτος βλασφημά.και ίσως ο ΙΗΣΟΥΣ τασ

ευθυμήσειςαυτ , έιπεμ,ίνα Τί υμάς ξύθυμά

δε πονηρά ξω ταΐς καρδίαις υμών ,τί γάς

εσιν ευκολώτερον, ειπεν αφέωνίαί σοι αι αι

μαρτίαι, ειπαμ,έγειρε κ)
περιπάταξίνα και

ειδατε,ότι εξουσίαμ έχ ος και ανθρώπο

tis egreſſi, erāt autem fæui ſupra modu

adeo ut nemo poſſet tranſire per uiam

illam .Etecce uociferabanturdicentes.

Quίd rei nobis reci eft Iefu fili dei uc..

nilti hucad cruciandum nos ante tem

pus: Erat auté proculab illis grex por

corum multorum paſcensdæmones ue

ro rogabant eum dicentes. Si eñcis nos,

permitte nobis ,ut demigremus in gre.

gem porcorum . Et dixit illis . Abite. Illi

uero egreſſi abierunt in gregem porco/

rum.Et ecce ferebatur totus grex porco/

rum ,perpræceps i mare, & perierunt in

aquis.Porro qui paſcebant,aufugerunt

& digreſſi in ciuitatem , renunciauerunt

omnia,& quid accidiſſet dæmoniacis.Et

ecce tora ciuitas exiuit ,in occurſum leſu.

Et cum uidiffent illum rogabant, ut de

cederet a finibus ſuis. Et ingreſſus na

IX

uem Ieſus,traiecit, & uenit in ſuam ciui

tatem . Et ecce adduxerútilliparalyticũ

in lecto decumbentem . Etcū uidiffer le

ſus,fidêillox ,dixic paralytico. Bono ani

mo eſto fili . Remittuntur tibi peccata

tua.Et ecce quidam e fcribis, dicebat in/

ter ſeſe.Hic blaſphemat.Et cum uidiſler

Ieſus cogitationes illorum ,dixit,ut quid

uos cogitatis mala in cordibus ueſtris :

Vtrū enim eſt facilius dicere,remittunt

tibi peccata,an dicere, ſurge & ambula:

Vtautē ſciatis ,quod poteſtaté habeat

filius hominis interraremittendi pecca

ta ,tunc dicit paralytico. Surge, tolle tu /

um ſtratum , & abi in domum tuam , &

ſurgens abiit in domum fuam . Turbæ

uero , quæ uiderant, admiratæ ſunt, &

glorificauerunt deum ,qui dediſſetpote

ftatem talem hominibus . Et præteri

ens Iefus illinc, uidithominem defiden

Β 3
tem in

επιΓύς αφιέναι αμαρτίας,τόπ λέγετώ

παλυβικώλέγερθείς,άρον σεκλίνκι κιί

σατε εις ημδικον σε.κ έσερθείς,ασήλθεν εις

τον δικοναυθ.ιδούλες και οιόχλοι
εθάυμασεμ

€ εδόξασαν τον θεόν, τον Φόντα εξεσίαν τοι

αυτό τους ανθρώπους και
παράγωμ ο ΙΗ.

ΣΟΙΣ , έκαθεν, ειδεμ
άμθρωπομ

καθημες

Νομ επί
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μου επί το τελώνιομμα
τθαίον

λεπομένου

και λέγή αυ ζω.ακολούθ μοι , κ) άμασάς!

Ακολούθκσιμ αυτο , και εγέμε αυτον άμα )

κεμβίου εν τη οικία , και του πολλοί τον

λώμαι και αμαρτωλοίελθόντες , σωαμέλ

καμώ ΙΗΣΟΥ και τοίς μαθκταίς αυτο ,

δόντες οι φαρισαίοι,έισομτοίς μαθηταίς

αυξ.διαβί μεσα ηΤελωνών κι αμαρτωλών εν

θίζ διδάσκαλ υμώμ.όό ΙΗΣΟΥΣ ακόυ

σας,έισεν αυλοίς,ουρείαν έχεσιν οι ισχύον

τες ιατρού,αλλοι κακώς έχοντες, πορευ

θέντες δε μάρεζε τί εσιμ, έλεοσθέλω,κ) ου

θυσίαν,ου ελλθου καλέσαι δικαίους, αλλ

αμαρτωλού
ς εις μετάνοιαμ.

τόπ
προσέρ,

χομαι αυ% οι μαθκταιωάν
νου

λέγοντες.

διατί εμάς και οι φαρισαίοι μαςέυομα

πολια,δι δε μαθηταί σου ου νησέυουσιν .

έισεν αυτοίς ο ΙΗΣΟΥΣ . με δωαμη οι μοί

το γυμφώνος σενθάμ εφόσον μετ' αυτών

έσιμο γυμφίος και ελέυσονη δε ημέραι όταν

ασαρθά απ αυτών και μυμφίος,ο τόπ μασέυ

σoυσιμουσει
σ
δεεσιβάλλει επίβλημα εάν

ουσ ασνάφε. επί ματίω σαλαιώάιg
e
8

πλήρωμα αυτό από τον ιματίου,αχ

Ρουχίσμα γίνετη . ουδεβάλουσ
ιμ

δινουνε

ομ,εις ασκους παλαιούς.ει δε μάγε ξήγμα

ται δι ασκοί και ο δινοσ εκχάη , κα) δι ά/

σκοιαπολοώη ,αλλα εάλούσιμ δινον μέρ

ομ,εις άσκους καινους, C αμφότερα σωθx

ρούται.ταυτα άυή λαλοώτοςαυτούς, ιδου

άρχων ελθώμ προσεκύμξ αυτώ λέγωμ , ότι

% θυγάτηρ μου άρτι ετελέντησεν
.αλιά

ελ)

θάμεσίθες τίω χερά σου εα αυτίω el ζήσε

ται ο εγερθείς ο ΙΗΣΟΥς,κκολούθκσεν αυ

Τώ κι οιμαθκαι αυή, 2δου των αιμορρο8

σα δώδεκα έτη. προσελθέ
σα όπιθεν ήψαν

το κρασαίου ή ματίου αυτο , έλε ,

γεν γαρ εν εαυτή εαν μόμου άρωμα

το ματίου αυτο ,σωθήσομαι, ο δε ΙΗΣΟΥΣ

Huispapeis

tem in telonioMatthæü nomine, &di:

cit ei.Sequere me. Et ſurgens fecutus eft

eum.Et factú eft;ut accüberetin domor

Etecce multi publicani & peccatores, q

uenerant, ſimul accubuerunt cũ Ieſu, &

diſcipulis illius . Etcum id uidiffentpha

riſæi,dixerunt difcipulis eius,ut quid cu

publicanis &peccatoribus ſumit cibum

præceptor ueſter . ArIefus ubi audiuit,

dixit illis . Nó opus habent ii quiualidi

funt medico,ſed quimale habét.Sed ite

& diſcite, quid ſit illud, miſericordiauo

lo ,& nó facrificiü.Nó enim ueniaduo

candū iuſtos, ſed peccatores ad poenité

tiam.Tuncadeunit eum diſcipuli Iohan

nis dicentes.Quáob cauſam ,nos &pha

riſæi ieiunamus plærumq3, diſcipuli ucı

ro tui nóieiunant.Et dixit illisIefus.Nú

poflunt filij fponfi lugere, õdiu cũ illis

eſt ſponſus:Veniét aūt dies ,cú tolletur

ab eis ſponſus, & tuncieiunabunt.Nul

lus imittit immiſſurā panni rudis,in ue ,

ſte ueteri.Aufert em ſupplementū illius

a ueſtimento , & peiorfaſfura fic . Neqz

mittuntuinum nouum, in utres ueteres .

Alioqui rumpuntur utres, & uinú effun

ditur,& utres pereunt. Sed mittunt ui

numnouum in utres nouos , &
utrat

fimul feruantur . Hæccum illis loque

retur, ecce primas quidam uenit,& ador

rauit eum, dicens , Filia mea modo de

functa eſt,fedaeni,& impone manum

tuam ſuper illam , & uiuet. Et ſurgens le

ſus ſecutus eft eum,ac difcipuliillius, Et

ecce mulier quæ ſanguinisprofluuio la

borauerat duodecim annos,accedensa

tergo,tetigit fimbriam ueſtimenti illius:

Dixerat emintra ſeſe. Si tantū tetigero

ueftimentum illius, ero falua .At leſus

conuerfus

11

Σύ

Α.



KATA MATO AION 100
SECV

NDVM
MATT

HAEU
M

Η

έτισαφείς και σωμ αυτίω, εισερ.θάρ
ση

θύγατερ και στίσις σου σέσωκέρ σε.καλέσω

θκά γαυκάπόφοι ώρας έκείμκς. και ελθών

ΟΙΗΣΟΥΣ εις τίω οικία του άρχοντος,

ιδών τουσανλήτας και τον όχλον του και

βούμευόμ,λέγε αυτούς αναχωρ& π,δυ γι'

απέθανεμ το κοράσιόμ,άλα καθευδει , και

κατέγέλωμ αυτα,όπ δε ξεβλήθη ο όχλος

εισελθώμ, εκράτκσεν δια χειρός άυησι ,και

Αγέρθητή κοράσιομ.και ζήλθεμα φήμκ άυ

τκ,εις όλην τίω για εκείνκμ.καισαράγομ

τι εχάθενω ΗΣΟΥ , Ακολούθησα
ν
αυτά

δύο τυφλοί κράζοντες Ελέγοντες και ελέR/

σουημάς δε λαβίδ,ελθόντι δε εις τίω διν

χία », προσήλθομ αυτώ δί τυφλοί, και λέ/

γα αυτοίς ο ΙΗΣΟΥΣ , πισέυει ότι ωαν

και τους ποιήσαι,λέγουσιν αυτώ, ναι κύ

ριε.τόπ ήψα τη οφθαλμών αυτ " λέων,

κατά τίω είσιμ υμών γενκθέτω υμίν. Ο

ανεώχθκσαμ αυή οιοφθαλμο
ί
& ανεβεί

μήσαι αυτός ο ΙΗΣΟΥΣ λέγων, δράπ μη

δεις γινωσκέ
τω
,οι δεξελθόντες,διεφή

4xcay &นาม ) ษี www.๕v
e
at

εξερχόμβείων,που προσήνεγκεμ αυτα

άνθρωπος κωφόμΔαιμο
νιζόμδυον

,καιεκ

conuerſus,ut uidit illam ,dixit.Confide

filia,fidestuaſaluam te fecit . Et ſaluata

fuitmulier ab temporcillo .Ercúucniſ

ſer Ieſus in ædes primatis, & uidiſſet til

bicines, & turbam tumultuantem , dicit

illis.Secedite, non enim mortua cſtado

lefcentula , fed dormit.Et deridebant

illum , Cum autein fuiſler ciccta turba,

introgreſſus tenuit manum illius, & fur,

rexit adoleſcentula.Etemanauit ruinor

hic in totain terram illam . Et cum di

ſcederet illinc Leſus , fecuti ſunt illum

duo cæci, clamantes & diccntes . Miſe

rere noſtri fili Dauid . At cum uenit

ſet in ædes adierunt illum cæci , & dicit

illis Ieſus. Creditis me hocpoſle facere :

Dicunt illi . Credimus domine.Tunctc

tigit oculos illorum dicens.Iuxta fidein

ueſtram fiat uobis .Et aperti ſunt illo

rum oculi . Et interminatus eſt illis Ici

ſus, dicens. Videtc, nc quis fciat. Atilli

am abńſſent, diuulgarunt famam il

lius in tota terra illa . Illis autem egre .

dientibus , ecce adduxerunt illi homi.

nem mutum dæmoniacum , & eiecta

dæmonio , locutus eft mutus . Et ad .

miratæ ſunt turbæ ,dicentes.Nunquam

apparuit ſic in Ifrahel . At pharifæi dia

cebant, In principe dæmoniorum eija

cit dæmonia . Et circumibat Ieſus ciuii

tates omnes ac uicos docens in fyna.

gogis illorum , & prædicans euangeli

um regni , & ſanans omnem morbumn

& omnem languorem in populo. Cum

uidiffet autemturbas , affectu miſcri,

cordiæ tactus eſterga illas,quod eſſent

deſtituti,ac diſperſiuelut oues,nó haber

tes paſtorem.Tuncdicit diſcipulis ſuis.

Ipſa quidem mellis copioſa, cæterum

B 4 operariſ

βληθέντα του λαιμομίου ελάλκσεμ ο κω

φόσο και έθαυμασαμ οι όχλοι λέγομτεσ

ουδέποτε εφάνκ όντως ν ω1σταλλ . ό:

σε φαρισαιοι έλεγομ, ν ω άρχοντι

λαιμομίωμ εκβάλε τα λαιμό μια . και

σεριήγει ο ΙΗΣΟΥΣ τας
πόλείσπάσασκή

ταςκώμαςδιδάσκων ντάις
σωασωτάις

αυτή , και κηρύσωμ το
ευαγγέλιου και βα

σιλείας , και
θεραπέυων πάσαν νόσου

καιπάσαν μαλακίαμ ν τώ
λαώ.ιδών και

τους όχλους,
σλαγχμήθκσερίαυτ , ότι

λσαμ
εκλελυμένοι Ε

εξειμμένοι ωσεί πρό

βαζα με έχουΐα σοι μένα, τότε λέγ4 τοις

μαθηϊάις αντ. μεν θερισμός , γλύς, οι Δε

εργάτας
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εργάται ολίγοι ,δεήθητι δω του κυρίου του

θερισμού,όπως εκ βάλα έρΓάτας εις ομθει

ρισμου αυτού ,και προσκαλεσάμλνΘ ' ους

δώδεκα μαθκτας αυτού , έδωκερ αυτοίς

δξουσίαμ κατα πνευμάτων ακαθάρτων

ώστε εκ βάλαμ αυτα,να θεραπεύεμ σάι

σαν νόσου ,να σάσαμ μαλακίαμ.τώμ Δε

δώδεκα αποςόλων τα ονοματα αζιμ τα

τα, πρώτος,σήμων και λεγόμενος σερος ,

και άνδρέας ο αδελφός αυτού , Ιάκωβος και

του ζεβεδαίου, ιωάννης ο αδελφός αυτο ,

Φίλιππος και βαρθολομαίος, θωμάς και

ματθαίος, ο τελώνκς λάκωβος και του αλ /

φαίου, ο λεββάϊος δέσικληθείς θαδαίος,

σίμων και κανανίτης,και Ιούδας Ισκαριώτης,

ο και παραδους αυήμ. Τούτους τους δώ »

δεκα απέξαλεμο ΙΗΣΟΥΣ , σαραγγείλας

αυτοίς,λέγωμεις δεδομέθνώμ με απέλθη/

τε, ο εις πόλιν σαμαριτωμ, μή εισέλθατε .

σορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα

άθλωλότα όικο ισραήλ.σορό
υόμενοι

και κη

φύσεθε λέγοντες,ότι ήγγικεν και βασιλεία ή

ουραν",αθενοώνας θραπεύετε,νεκρους εσείρε

Τι λεπρούς καθαρίζετε,δαιμόνια εκβάλθε,

δωρεαμ ελάβετε , δωρεάν δότε,μή κτήσηθε

γευσόμ, μκδε άργυρομ, μκδε χαλκομ εις τας

ζώνας ύμώμ, μή πήραμεις δdoμ.μκδε δύο

χιτώνας, μκδε υποδήματα, μκδε ράβδου,

άξιος γαρο εργάτηςτης τροφής αυή όξιμ .

ΕισBν δάμ πόλιμη κώμίω εισέλθητε,θgs

τάσατε,τίς αν αυτή άξιος αξιμ.κή έκά μεί»

ατε έωςαμοξέλθη εισορχόμβυοι δε εις

τίω οικίαμ,ασάσαθεαυτώνκαι εάν αφή

και η οικία αξία,ελθέτω και ειρών ύμώμεα αυ/

ri ,edp de respirazia, erglúox quãp, após

υμάς επιςραφίτω. κ) δς εαν μησέξιτην

nãoux d'ausoueusnóros quão,ohsxo

όλοι ή οικίας και ο πόλεως εκείνκς ,εκτί

νάξαπ τμ κονιορέμ ποσώμυμε Αμώ

λέγω υμίν

operarii pauci .Rogate igitur dominú

mellis,utextrudat operarios in meſlem

ſuam . Et accerſitis duodecim diſcipu . X

lis ſuis,dedit eis poteftaté aduerſus ſpi

ritus immundos,uteijcerent eos, & ſana

rent quemuis morbum , & quemuis lan

guorem.Porro duodecim apoſtolorú

nomina ſunt hæc.PrimusSimó qui uo

caturPetrus. Et Andreas frater eius. Ia

cobus filius Zebedæi.Et Ioannes fra

ter eius. Philippus , & Bartholomeus ,

Thomas & Matthæus, qui fuerat pub

licanus.Iacobusfiliº Alphæi.Et Lebbæ

us,cognométo Thaddæus,SimóCana

neus,& IudasIſcariotes, qui & tradidit

illum .Hosnumero duodecim , emiſit le

ſus,quibus mandauerat dicens.In uiam

gentium ne abieritis , & in ciuitatem Sa

maritanorum ne ingrediamini , fed ite

potius adoues perditas domus Ifrahel.

Profecti aūt pdicate dicétes. Appropin

quauit regnü celoz ,infirmos ſanatelep

fosmidate, mortuosfufcitatc, demonia

erſcite. gratuito accepiſtis,gratuito date.

Ne poſſideatis aurū,neq; argentú,neqz

æs in crunicnis ucftris, neq; perā ad iter

neq; duas tunicas,neq; calciamēta,neqz

uirgā.Namn dignus eſt operarius cibo

ſuo . Sed in quamcumq ciuitatem ,aut

uicum fueritis ingreſſi,exquiritequis in

ea ſit dignus,atq; illic manete ,doncc ex

eatis . Cum autem intrabitis domum ,

ſalutate illam ,& fiquidem fuerit domus

digna, ueniat pax ueſtra ſuper illā . Sin

minus fueritdigna,pax ueſtra ad uos

reuertatur . Et quicunq; non exceperit

uos , neqz audierit ſermones ueſtros,

exeuntes ex ædibus , aut ciuitate illa ,ex

atite puluerem pedumueſtroz.Amen

dico

"

por

μας

ει

Σ.

1

|

.
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λέγω υμίμ. ανεκτότερ
ου έσαι γή σου,

μωμκαι γομάξωμ ήν ημέρα κρίσεως, τη

πόλειεκείνη.Ιδού εγώ αποσέλ
ω υμάς ως

πρόβατα και μέσω λύκων και γίνετε οώ φρό

νιμοι ως δι όφεισ , 6 ακέραιοι ως αι περισε

εαιπροσέχετε δε από την ανθρώπωμ
ι
πρα

σώσουσιμγύ υμάς εις συνέδρια, κ ν ταΐς

συναγωγαίς αυτών μαςιγώσο
υσιμ

υμάσ ,

€ επί έγιμόμας δε μασίλσά
χθεσε

θεένεκερ εμού , εις μαρτύριου αυτοϊσ ,

τοίς έθνεσιμ.όταν έπαραδίδ
ωσιμ

υμάσ

με μεριμμέση,πώςήτί λαλήσαι. δοθή και

σεται υμίμ ώ εκείνα ΤΗ ώρα τίλαλίσ
επ .

ουχ υμάς εsίδιλαλάντες,αλα η ανεύμα

ή πατρόςυμώμ,ή λαλού φν υμίμπα
ρα

δώσα δεαδελφόςαδελφομ εις θάνατομ,C

σατος τέκνου , και επανασήσο
νται

τέκνα

σιγομές, 1θανατώσ
ουσιν αυτούς , και

έσιθε μισόυμονοι υπό πάμτωμ δια τον

Ρομά μου . ο δευπομείμας εισ τίλG , δυ/

τος σωθήσεται , όταν δε διώκωσι
μ υμάσ

αν τη σόλα ταύτα, φέυ
γετεειστ

ώ
άλικμ.

λμάμ γαρ λέγω υμίμ. ου με τελεσ
ιπ

Τάς

πόλεςτουΙσραήλ,έως άμ έλθκο γός του αν

θρώπου,ουκ έσι μαθκτές υπέρ του διδάση

καλομ, ουδε δούλος υπέρ του κύριου αυτού .

αρκετόμω
ν
μαθητή, ίνα γένσται ως οδη

δάσκαλΘ ' αυτού , και ο δού
λαως ο κύν

dico uobis. Tolerabili? erit terræ Sodo,

moz,& Gomorreoz,in die iudicij, zci/

uitati illi.Ecce egoemittouos,ucluroues

i medio lupoz.Eftote igiť prudétes,uc)

luci ſerpétes, & fimplicesficut colūbæ,ca

uete aūt ab hominibus . Tradent cnim

ucs in concilia, & in fynagogis ſuis fla

gris cædent uos , quin & ad principes ac

reges ducemini,propter me,in teſtimo

nium ipſis ac gentibus. At cum tradent

uos,ne ſitis ſolliciti, quomodo aut quid

loquamini , dabiť eñucbis in illa hora

qd loquamini.Nóem uos eſtis illi qlor

quunt,fed ſpūs patris ucftri,q loquit in

uobis. Traderaûr frater fratré in morte

&pater filiū , & inſurgēt filijaduerſus pa

rétes, &morte afficiêteos, & critis odio

habiti ab oibus, propter nomen meú .

Verú qui ſuſtinuerituſqz ad finem , hic

ſaluus fiet. Cum autem perſecuri uos

fuerint in ciuitate hac, fugite in aliam

Amen dico uobis. Non perambulaueri

tis omnes ciuitates Ifrahel,quin iam uci

nerit filius hominis . Non eſt diſcipulus

fupra præceptorem , neqz ſcruus Supra

dominum ſuum . Sufficit diſcipulo ,ut

ſit, ſicut præceptor ipſius, & ut feruus fit

ficut dominus ipfius.Si ipfum patrem

familias uocauerunt Beelzebul, quan/

to magis domeſticos illius: Ne igitur

metuatis eos , Nihil enim eſtopertum ,

quod non ſit reuelandum,& nihil occull

tum ,quin fururum fit, ut fciatur. Quod

dico uobis in tenebris, dicite in luce . Et

quod in auremn auditis , prædicate in tej.

ctis. & ne metuatis uobis ab his qui oc

cidunt corpus,animam autem non poft

ſunt occidere . Sed metuitemagis il

lum , qui poteſt & animam , & corpus

perdere

7

ει αυτού,ειτόμ
δικοδεσπότκμ βεελζε

βουλεκάλεσαμ, πόσω
μάλλοντουσ οικι /

ακόυς αυτού και μη οώ φοβηθίπ αυτούσιου

δέν γάρ έσιν κεκαλυμμέμου, ουκ απο /

καλυφθάσεται,κό κρυπη ομάδυ
γνωθήσετε

όλέσω υμίν εν τησχολεία,είσαι εν τώ φω

τι.εεις τοδυς ακούει,κηρύξαπ εσι

δομάτωμ. μη φοβηθήτε από το άσο /

Χτενόμτωμ το σώμα,τώ όψνχήμ με δωα

μέμων αποκτάναι και φοβήθκτο δε μάλλον

τομ
δυνάμερομ σύ ψυχέμ, ή σώμα ,

απολέσης
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απολέσαι αν σεέννα.Ουχίδύο spoυθία ασα

ρίου σωλάται;και ευάζ αυτ ου πισάσαι

επι τω γίύ,άνευ τον σαξος υμώμ. μώμο

και αιτρίχες Οι κεφαλής σάσαι ,κριθμη

μίαι εισίμ.μ δω φοβηθήτε, πολλών sys /

θίωμ,διαφέρετε ήμα. Πας δω ός ας ομοι

λογίσει οέμοιέμπροσθεν το ανθρώπων,

ομολογήσω κάγώναυ ο έμπροσθεν του

πατρός με τον ουρανοίς,όσις τάρ αρνή »

σεταιμε έμπροσθεν της ανθρώπων, αενά

σομαι αυτόμ,καγώ έμπροσθεν το πατρός

με ή εν ουρανοίς. ΜΗνομίσησε,ότι ήλθομβα

λμέιρώω,έπισω, ουκ ήλθομ βαλ' ειρή

νιω,άλα μάχαιρανήλθους διχάσαι άν)

θρωποι,καταπατρος αυτο, θυγατέρα

κατάθι Ακρος αυτής, και νύμφω κατά

Ο πενθεράς αυτής,C εχθροί του ανθρώπου,

οι οικιακοι αυτο . ο @ιλώμ πατέρα ή μκ/

τέρα υπερ έμε,ουκ έσι μου άξιG, C & Qu /

λώμ δομή θυγατέρα υπερέμε, ουκ έσι μου

άξιος.να δς ου λαμβάνει τον σταυρου αυτο

και ακολουθά οπίσω μου , ουκ έσιν μου

άξι.ο ευρωμ τίω ψυχών αυτον απολέσα

αυτώ,και δασολέσας τίω ψυχίω αυτο έν

VEXEP ŠMOV,&ugúce čiurlio d'exóulio ir

μάς, εμε δέχεται ,και έμε δεχόμους ,

δέχεται και αποσείλαντά με, ο δεχόμενος

σροφήτκμ εις όνομα σροφήτου, μισθού

στοφήτου λήψεται , και ο δεχόμοιGr

δίκαιου εις όνομα Δικαίου, μιθόρδικαιο

ου λήψεται και να δς εαμ σοτίσω ένα των

μικρών τούτωμ σοτάριου ψυχρού μόνον

εις όνομα μαθκτού ,αμώλέγω υμίν, ου

με απολέσει τον μύθομ αυτου.καιεγχύει

και ότε ετέλεσεν ο ΙΗΣΟΥΣ Διατάωωμ τοίς

δώδεκα μαθηταίς αυτού, μετέβα έκάθε

του διδάσκει κκρίσειμ ε ταϊς πόλεί

σιν αυτώριο δε Ιωάννης ακούσας ,ο δεσ

μωλκείω τα έργα * ΧΡΙΣΤΟΥ ,πέμψας δύο

Ο μαθα

pdere in geenna , Nóne duo paſferculi

minuto alle ueneunt,& unusex illis nó

cadetin terraim , fine patre ueftro . Ver

ſtri uero etiam pili capitis omnes nume

rati ſunt. Ne igiturmetuatis,uospluris

eſtis ,Ğz multi paſſerculi . Ois igiť q con

fitebitur in me, corā hoibus, confitebor

egoinillo,cora patremco.q citin cα

lis.Porro qfquis negauerit mecorā hoi/

bus, negabo eú , & ego corā patre meo ,

qui eſti cælis. Ne arbitremini,qd'uene

rim ad mittendū pacē in terrā.Nóueni

ut mitterem pacē,ſed gladiū .Nam ueni

ut diffidere faciam hominē aduerſus pa

trem ſuú , & filiam aduerſusmatré ſua ,

& fponfam aduerfus focrumfuam ,&

inimici homis crunt ñ qui ſunt domei

ſtici ipſius. Qui amauerit patrem , aut

matrem ultrame,non eft me dignus, &

qui amauerit filiam ſupra me , non eſt

me dignus. Et quinon accipit crucem

ſuam & fequiturme,nó eftme dignus.

Qui inueneric animam fuam , perditu .

ruseſteam , & qui perdiderit animă ſuá

mea cauſa inueniet cam .Quirecipit uos

me recipit, & qui me recipit, recipit euin

qui miſit me. Qui recipit prophetaniin

nomine prophetæ , mercedem prophe,

tæ accipiet. Et quirecipit iuſtum in no/

mine iuſti,mercedem iuſti accipier. Er

quicunqz ad bibendum dederit, uni ex

puſillis his poculum aquæ frigidæ tan /

tum in nomine diſcipuli, Amen dico

uobis,non perditurus eſt mercedê ſua.

Et factú eft cũ finē feciſſet lefus man
XI

dandi duodecim diſcipulis ſuis,progreſ/

ſus eſt illinc ,ut docerct & pdicaret in ci

uitatibus illor .Ioannesaút cú audiſier

in carcere facta Chriſti, miſlis duobus

diſcipulis

..

ON
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Τα μαθκτώμ αυτού,ειπεν αυτώ .σάι και

ερχόμενΘ , ή έτερον προσδοκ
ώμεν και

€ αποκριθεισοΙΗΣΟΥΣ εισερ αυτοίς. Το

ρευθέντες απαγγείλ
απ

ιωάννκ, & ακούει

καιβλέπεπ τυφλοί αναβλέσ
ουσιμ , και

χωλοί περίπατούσ
ιμ, λεπροίκαθαρίζο

υμε

τα , και κωφοίακούουσιμ, μεκροί εγείρονο

ται , και πήωχοί ευαγγελί
ζονται και να

μακάριό έξιμ , δσ εαμ με σκαμδαλ
ιθι

ξύεμοί, τούτωμ δε πορευομλ
ύωμ , ήρξαν

το ΙΗΣΟΥΣ λέγαμτοϊ
σόχλοισ περιιων

άμμου.Τοξέ
λθετε εις τίω έρημου θεάσαι

θαικαι κάλαμομ όσο αμέμου σαλευόμε )

μου, αλλά τι εξέλθετε δέμ και άρθρων

σου και μαλακοίσ ίματίοισ αμφιεσμ
έ ,

νομιδου οι τα μαλακά φοροτε
σ , οι

τοϊσ όικους βασιλέων εισιμ, άλλα τι

ζήλθετε ισάμ, προφήτκμ; μαι λέγων ,

μίμ , C περισσότερο
ν προφήτου.δυτος γάς

Huu nişi ou sérpatilarrid
ov'erwarp

séma
név

άγελόμ μου προ προσώπ
ου σου, δς κατά)

σκβιάσει τοσομ σου έμπ
ροθέρ σου.Αμώ

λέγω υμίμ,ουκεγ
είγερτα αν γεννκΡίς ο

ναικών, μείζωμ ιωάννο
υ του βαπis

ού
. ο δε

μικρότε
ς

εν τη βασιλεία του ουρανών

μείζων αυτού μαςδεν μερώμιωάνν

νου του βαπ σού έως άρτι, και βασι
λεία των

ουρανών βιάζεται,και βιασαι αρσάζουσι
ν

diſcipulis ſuis dixit illi . Tu es ille,qui uē

turus cſt, an alterum expcctamus : Et

reſpondens Iefus,dixit illis. Ite & renun

ciate Ioanni, ca quæ auditis & uide i

tis . Cæci uiſum recipiunt, & claudiain

bulant, leproſi mundantur , & furdi au

diunt,mortui cxcitantur,& pauperes lze

tum accipiunt nuntiuin . Er beatuseſt

quiſquis non fuerit offenſusin ine. Eun

tibusautem illis, cæpit Ieſus diccre turi

bis de Ioanne. Quid exiſtis in defertu

ut uideretis : Nū harundiné ğ agitaťa

uétorage,quid exiſtis ut uideretis . Nú

hoicm mollibus ueftibus amictü . Ecce

qmollia geſtant,in domibusregū ſunt.

At quid exiſtis uidere . Num propher

tam : Certe dico uobis , & cxcellentio ,

rem propheta. Hiccſtenim de quo ſcri

ptum eſt.Ecce ego mitto nuntium meữ

ante faciem tuam , qui præparaturus

eſtuiam tuam ante te , Amen dico uot

bis , non exortus fuit inter eos, qui na

ſcuntur e mulieribus maior Iohâne bar

ptiſta . Attamen is qui minor eſt in re

gno cælorū,maior illo eſt. Porro a die

bus Iohannis baptiſtæ , uſqz ad hunc

diem , regnum cælorum uim patitur ,

& uiolenti rapiunt illud . Nam omnes

prophetæ , & ipſa lex , uſqz ad Iohan /

nem prophetauerunt. Et ſi uultis reci

pere, ipſe eſt Helias ille , qui uenturus

eſt.Qui habet aures ad audiendumau

diat.Sed cui aſſimilabo generationem

hanc : Similis eft pueris ,qui ſedent in

foris , & acclamant ſodalibus fuis , ac

dicunt . Tibia cecinimus uobis , & non

faltaſtis.Lamêtati ſumus uobis , & non

plaxiftis. Venit em Ioanes ,neccdes nec

bibens,& aiüt.Dæmoniü habet.Venit

filius

O

αυτίω, πάνης γαλοι προφήταιο νόμος ,

έως Ιωάννου
προεφήτβισαμ,CIέι θέλεξε δέ

ξαθ, αυτός όξιμ Κλίας και μέλιωμ
έρχεσθαι ,

ο έχωνώτα ακούαμ,άκουέτω.

τίνι δε ομοιώσω τίω γενεαν
ταύτω; ο

μοία KGμ
παιδαρίοις ο

αγοραίς
καθημεί

νοις, κι

προσφωνούσιμίσεταίροις
αυτών,

© λέγουσιμ,
κυλίσαμθυυμίμ, ουκ ώρχή

σασθε
έθρηνήσαμεν υμίμ,κ) ουκ

έκοψαθε.

ήλθεν
γυριωάνκς μή

πεθίμ μ π πίί

νωμ,6 λέγουσιν, ότι
δαιμόνιορ

έχα.ήλθεν

à vog
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8 ηος του ανθρώπου έθίων και πίνω , και filius hois edensac bibens,& dicunt.En

λέγεσιμίδου άνθρωπος φάγος,Coινoπό hominécomedonem , & uini potorem ,

τκα,πλωνών φίλος,κ) αμαρτωλώμ, έδιο publicanis amicũ ,& pctóribus,& iuſtifi,

καιώθκ και σοφία,άη τέκνωμ αυτές cata eſt ſapiêtia a filňs fuis. Túccæpitex

Τότε ήρξαγουδίζαν τας πόλης άιςέι pbrare ciuitatibus,in qbus factæ fuerát

χύον διπλάσαι δωάμεις αυτον, ότι ου plurimæ uirtutes ipfiº,qd'nó pænituil

μετινόκσαμουαί σοι χοραζεϊμ,όυαί σοι βαθ ſent.Væ tibi Chorazin . Væ tibi Beth

σαϊδάμ , ότι εις τύρω C σιδώνι εγγύονται faidā,qmſi in urbe Tyri, aut Sidonis fa

δωάμες αγενόμεναι εν υμίμ, πάλαι άμ ctæ fuiſſent uirtutes,quæ factæ ſunt in

ν σάκκω Ε ' ωοδα μετενόησάμ, αλώ λέ uobis,olim in ſacco & cinere , pæniten ,

γω υμίμ,τύρω C σιδώνι , ανεκτότερου έσαι tiam egiſſent. Atramédico uobis Tyro

Εν Ημέρα κρίσεως, υμίμ. συ καπεναούμ , & Sidoni , tolerabilius erit in die iudici

και έως τον ουρανούυψωθάσα, έως άσου κατα @ uobis. & tu Capernaum , quæ es uſqz

βϊβαθήσω,ότι ει εν σοδόμοις έγνοντο αι) ad cælú exaltata,uſqz ad iferos detrahe

δωάμες &ι δενόμoναι εν σοι,έμεναν αμ με ris ,quoniã ſi in Sodomis factæ fuiſlene

8ι φθη σήμερομ. σλιώ λέω υμίμ,ότι τα σου uirtutes,quæ factæ ſunt in te , māſiſſent

δόμωμανεκδότρομ έσαι αν ημέρα κρίσεως, uſqz ad hodiernum dié. Verú tamen di

και σοί . ν εκείνω και καιρό αποκριθείς ο ΙΗ/ co uobis,qd' Sodomis tolerabilius erit

ΣΟΥΣ, ειπεμ.2ξομολογούμαι σοι σάτερ κυ in die iudici q tibi . In illo tempore re/

ριε ουρανού CITγής,ότι απέκρυψαςΤαύτα ſpondens, Ieſus dixit . Gratias ago tibi

από σοφών,και σωετών, και απεκάλυψας pater domine cæli & ,quod abſcó

αυτα μκσίοις.μαι ο πατίς, ότι όντωσ εγε
& ,

μετο ευδοκία,έμπροθέρ σου και πάντα μοι & reuelaris ea ſtultis.Certe pater,fic fuit

σαρεδόθκ ναό του σατσόσμου, και ουδείς bona uolūtas in oculis tuis. Omnia mi

επιγινώσκει του δέμ,ειε ο πατής,ουδε ήν hi tradita funt a patre meo, & nemo no

πατέρα τηςεπιγιμώσκε,ειμι ο δος,και uit filium ,niſi pater,ncq patrem quiſő

εαν βούληται ο ηος,αποκαλύψαι και δευτε nouit,niſi filius, & cuicûq; uolueritfilius

προς με σάμτεσ οι κοπιώντες,ναι σεφος/
reuelare. Venitead meomnes,qui labo

τισμώύοι, καγω αναπάυσω υμάς. άραι τον ratis & onerati eftis , &
ego

refocillabo

ζυγός μου εφύμας και μάθει ανέμου uos. Tollite iugum meum ſuper uos, &

ότι πράος ειμι , καιτασειος τη καρδία , diſcite a me, quod mitis fim , & humilis

και ευρήσετε ανάπαυσιμταις ψυχάις υμώμ. corde, & inuenietis requiem animabus

ο ζυγός μου 8:σος , κ ) ή φορτίου μου έ. ueſtris.Iugum eñ mcũ cómodum eſt,

λαφρόμ εσιμ. Εμ εκείνων τω καιρώ, έφορέυ & onusmeum leue eſt. In illo tempore XII

θκό ΙΗΣΟΥΣ Ρΐς σάβασιν δια σοφίμων. ibat Iefus fabbatis per ſegetes. Diſcipu,

οι δε μαθηται αυτ,επείνασαν ,κ) ήρξαντο Τίλ li uero illius eſuriebant, &cæperuntuel

λέν σάχυας,κ) εθίζν.οι δε φαρισαιοι ιδόντες lere ſpicas, & comcdere .Atpharifæi cũ

ειπομ αυτώ. ιδού οι μαθηταί σου ποιο uidiflent, dixerunt illi . Ecce diſcipuli tui

ουσιμο ουκ έξοξίμ σοι & ν σαββάτω . faciunt,quod nó licet facere in fabbato .

της

ille uero

ΝΑ



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟ
Υ SE CV NDVM MATT

HAEV
M

25

ο σεξ σεμ αυτοϊσιουκ ανέπνωπ,τί εποίκσεν

σαβίδ,όπεπείνασες και οι μεταυτο ,πώς

ειρϊλθεν εις του δικού του θεά,και τους άρ!

της τηροθέσεως έφαγεμ, δυς ουκ εξόν μ αυ

τοφαγέμ,ουδέ τούς μεταυτο ,ειμα 7οίς ,

ερεύσαν μόνοις.λουκάμέγν
ωπ
ν ο νόμο

ότι τοίς σαββασιμιερείς και ο ερώτο σάς

βατον βεβηλούσιμο και ανάιτιοί εισιμ, λές

γε δεδμίμ,ότι τον τερού μείζων εσιμ ώδε,

διδε έγιώκει, τί εσιμ έλεοσ θέλω, και ου

θυσίαν, ουκάμ κατεδικάσα
τε

τους αναιτι

συγ. κύριος γάρ έσιν το σαββάτου και νοσ

του ανθρώπου, και μεταβασεκ
άθε

έλθεμ

εις τίω σμυαγωγίώ αυτό και ιδου άνθρω

πος ήμ,τίω χέραέχωμ ξεραμικα ) επερών

τκσαμ αυτόμ λέγοντες.ει έξεσιμ τοίς σας

ββαση , θεραπέυερ, ίνα κατκΓορήσω
σιν

αυ

τοβ.δ δε είπεν αυτοίς , τισίσαι εξ υμών

άνθρωπος,δς έξε πρόβατoμ έρ , και εάν εμ

αέση τουτο τοίσ σαββασιμ εις βόθωο

ουχί κρατήσει αυτό καιέγερά , πώσω οώ

διαφέρει άνθρωπος προβάτου , ώςε έξεσιμ

τοίς σαββασιμ καλώς ποιάμτόπ λέγα

ο ανθρώπωλέκτ
εινομ

τω χερά σο , και

δξέτεινει και αποκαλάδεκδγιάς ωσαάλικ

δι σε φαρισαιο
ι εξελθόντες συμβούλιομ έλα

βομ κατάντ , όπως αυτός απολέσωσι μ.

Ille uero dixit eis.Non legiſtis quid fece

rit Dauid ,cum eſuriret ipſe , & ii qui

erant cum illo : Quomodo ingreſſusſic

in domum dei , & panes propoſitionis

ederit, quos illi non licebat edere, neq3

is qui cum illo erant , niſi ſacerdotibus

folis. Autnon legiltis in lege,quod fab

batis ſacerdotes in templo, fabbatum

prophanant , & crimine uacant : Dico

autem uobis,quod téplo maior eft hoc

loco . Qą ſi ſcireris , quid ſit , iniſericor

diam uolo , & non ſacrificimu , ncquacz

condemnafletis infontes.Nádominus

eſt ſabbati,filius hominis .At pgrellus

illinc , uenit in ſynagogam illorum ,& cci

ce homo erat, manum habens aridam,

& interrogabant illum , dicentes. Licet

ne ſabbatis curare ut accuſarent eum.

At ille dixit eis. Quis erit ex uobis ho,

mo , qui habebit ouem unam , & ſi ea

inciderit ſabbatis in foueam , nonne te .

nebit illā & eriget : Quanto igitur præ ,

ftantior eſt homooue : Licet igitur ſab

batis beneficio afficere.Tunt dicit homi

ni . Extendemanum tuam , & extendit,

& reſtituta eſt ſana , ſicut altera . Porro

pharifæi egreſli,cæperunt conſilium ad

uerſus eum , quomodo illum perderent.

At leſus ubi nouiller, ſeceſſit illinc,& le ,

cutæ ſunt eum turbæ multæ , & fanauit

eos omnes,& interminatus eft illis ,ne ſe

facerent manifeſtum , ut compleretur

quod dictum eratper Eſaiam propher

tam ,qui ait. Ecce filiusmeus , quem ele.

gi,dilectus meus, in quo fibi bene com ,

placuit anima mea . Ponam ſpiritum

meum ſuperillum ,& iudicium gêtibus

annuntiabit. Nó cótendet,neqz clama,

bit,neqaudiet qlő in plateis uocêeius,

c arundinc

T

δόΙΗΣΟΥΣ γιους ανεχώρκσιμ εκείθεν,και

Ακολούθησαμ αυτώ όχλοι πολλοί,κι εθερά

πευστμ αυτούς σάντας,κ) επετίμκσεν αυ

τοϊς,ίνα μη φανερόμ αυτόν
ποιήσωσιμό

σως πληρωθή το έκθεμ δια ισαίου

του προφήτου
λίγομτφ.ιδου σαΐα

μου και κρέτισα, ο
αγαπητός μου εισ

δυ ευθόκκσεμ και ψυχή μου . θήσω το

τμεϊμά μου επ αυτόν , κρίσιμ τοις

έθνεσιμάσαγγελά . ουκέρίσει, ου ,

Δε κραυγάσα , ου δε ακούσει τις αν

τάισ πλατείαια σιω φωμήμ αυτού ,

κάλαμου
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καικάλαμου σωτεριμμένου ου κατιάξα,

και λίνου τυφόμενον , ου σβέσει , έως αν

εκβάλα εις νίκοστω κρίσιμ, κ) ν ονός

μα τι αυτου έθνκ έλσιάσιμο τόπ προσκνε

χθκαι αυτό δαιμονιζόμενος,τυφλός και κώ

φος, εθεράπευσεν αυτόμ , ώσε του τυφ /

λον C καφόμ, λαλάι και βλέπεις . C εξί

σαντο πάντεο οι όχλοι , έλεγομ » μα τι

δυτός εσιμο του Δαβίδ και οι δε φαρισαιοι ά .

κούσανθες έισομ.δυτος ουκεκβάλ Τασαι

μόνια,ειμή ν" εεελζεβούλ,άρχοντι το

δαιμονίων . ειδώς δε ο ΙΗΣΟΥΣ τας θυ ,

μήσεις αυτές,ειπεν αυτοίς.πάσα βασιλεία

μεριθάσα καθ'εαυτής,έρημούται . Ο πάσα

πόλις, ή οικίακαι ερις & σα καθ'εαυτής,ου σα

θήσεται . ει ο σατανάσ του σατανά , εκ

βάλλε,εφεαυτό έμερίθκ, σώς οώσαθή/

σεται και βασιλεία αυτο , ει έγων βεελζε

βουλ εκβάλλω τα δαιμόνια , οι γοι υμών

εν τίνι εκβάλλουσιμάδια τοτο αυτοιυμών

έσονται κιταί ειδε εγώ ν πιέσματι θες

ελβάλω τα δαιμόνια,άρα έφθασενέφιμάς

και βασιλεία του θ:8.7 ωςδύναται τις εισελ

θάμεις τίω οικίαν το 'χυρά , τα σκέυη

αυτονδιαρσάσαι,έαν με πρώτουδάση του

χυρομ, 6 τόπ τίω οικίεμαυτούδιαρεάν

Ο μη μ μετ' εμού, κατ' μού εσιμ ,

Clo με σωάγών μετ'εμού,σκος σίζα .

δια τούτο λέγω υμίμ , σάσα αμαρτί /

να βλασφημία αφεθήσεται τοις αν..

θρώποις ,και δε του πνευματΟ βλασφη /

μία, ουκ αφεθήσεται τους ανθρώποις .

και δς εαμ ειπ3 λόγου κατά το που τον

άμθρώπου , αφεθήσεται αυω δσσαι εις

σκαι κατά του σμεύματα του αγίου ,

ου αφεθίστη αυτώ,υπ εντελωτώ αιώνι,όυτε

εντώ μιλούδι. σοιήσατε το δένδρου κα /

λομ,κ) του και σομ αυή καλομ, και ποιήσας

τετο δέμδρον σαωρομ, κό τον καρσομ αυή

σαπρου

arundinem cóminutam , nó confringee,

&linum fumigans non extinguet ;
do

nec eijciat ad uictoriam iudicium , & inz

nomine illius gétes ſperabunt.Tuncad

ductus eſt ad eum , qui dæmonio agita

batur cæcus & mutus , & fanauit illum ,

ita ut cæcus ac mutus, & loquereť& cer

neret. Er obſtupuerunt omnes turbæ ,di

cebantą .Num hiceſt filius Dauid :At

pharifæi cũ audiſſent,dicebant.Hicnon

ercit dæmonia ,niſi in Beelzebul, princi,

pedæmoniorū .Ieſus autem cum ſciret

cogitationes illorum , dixit illis . Omne

regnum diuiſum aduerſus ſeſe, deſola.

tur,& omnis ciuitas aut domus diuiſa

aduerſus ſeipſam ,non ftabit. Et ſi ſata ;

nas ſaranam eñcit , aduerſus ſeipſum

diuiſus eſt . Quomodo igitur ſtabic re

gnum illius : Et ſi ego inBeelzebulen

cio dæmonia filij ucftri in quo eijciunt:

Propterca ipfi iudicabunt de uobis.Qy

ſi ſpiritu dei ego ercio dæmonia, crgo

peruenit ad uos regnum dei . Alioqui

quomodo poteft aliquis intrare domú .

potentis, & uaſa illius diripere, niſi pri

us uinxerit potentem , & tunc domum

illius diripiet . Qui non eſt mccum ,ad

uerſum ine eſt, & qui non congregar

mecum ,fpargit. Propterca dico uobis.

Omne peccatum & conuicium remitte ,

tur hominibus, at conuicium in ſpiri

tum , non remittetur hominibus, & qui

cumą dixerit uerbum aduerſus filium

hominis , remittetur illi . Qui autcın di

xerit aduerſus ſpiritum ſanctum , non

remittetur ei , neqz in præſenti ſæculo ,

ncq; in futuro . Aut facite arborem bo

nam, & fructum eius bonum , aut faci

te arborein uiciofam , & fructum illius

uicioſum

Α .

τα .

Η
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αυτα σαπιόμ . Εκ γαρ του καρπού το δέν ,

δρομ γιμώσκεται Γερμήματα έχισμών .

πώς διαθεαγαθα λαλάμ πονκροι όμο

τες ; Εκ γαρ του περισσευματα και κας

δίας,το σόμα λαλά.ο άγαθος άνθρωπG

εκ πάσαθ8 θκσαυρ8 και καρδίας εκβάλις τα

απαθα,κι ο πονκρός άνθρωποςεκ πονκρά

θκσαυρ8,εκβάλει πονκρα.Λέσω υμίμ,ότι

σαμ έήμα αργομ ο εαμ λαλήσωσιμοι άμα

θρωποι,αποδώσουσιν περί αυτου λόγου ,

ξν ημέρα κρίστως . Εκ λόγων σουδι

καιωθήση, εκ λόγων σου καταδικα /

θέση . τόπ ασεκρίθκσάν τινές 80 γραμ/

ματέων και φαρισαίωμ λέγοντες και διδάσ

καλε,θέλομον άσο σου σημάομιδάμ, ο δε

αποκριθείς,έισεν αυτοίς. Γενεά πουκρα el

μοιχαλίς,σημάομέσιζητά, κ) σημάομου

δοθήσεταιαυτή,ειμί το σημάομ Ιωνά του

προφήτου,ώασερ γαρίριωνάς εν τη κοι »

λία του κήτους ξες ημέρας,κό της νύκτας

uicioſum .Naine fructu arbor cogno,

ſcitur. Progenies uiperarum , quomo

do poteſtis bonaloqui, cum fitis mali:

Siquidem ex abundantia cordis, os lo;

quitur . Bonus homo ebono theſauro

cordis
, expromit bona.& malus homo

ex malo theſauro depromitmala . Sed

dico uobis , quod de quocung uerbo

ociofo,quod locuti fuerinthomines,red

dituri ſunt rationem in die iudicij.Nam

ex dictis tuis iuſtificaberis, & ex dictis

tuis condemnaberis. Tuncinterrogaue

runt eum quidam e ſcribis acpliarifæis;

dicentes .Præceptor , uolumus ex te ſi,

gnum uidere.At ille reſpondens , dixit

illis. Generatio praua & adultera,ſignü

quærit, & lignum non dabitur illi ,niſi

ſignum Ionæ prophètæ . Quemadmo

dumem fuit Ionasin uentre Ceti tribus

diebus,& tribus noctibus. Sicerit filius

hois in corde terræ ,tribus diebus & tri

bus noctibus. Viri Niniuitæ ſurgent in

iudicio,cüm generatione hac, & condem

nabunt eam ,quod ipfi pænitētiam eger

rint ad prædicatione Ionæ.Et ecce pluſ

quam Ionas eſt hocloco.Regina auſtri

ſurget in iudicio cum generatione hac ,

&condemnabit eam , quod uenerit a fi

nibus terræ , ad audiendam ſapientiam

Solomonis, Et ecce pluſquà Solomon

eft in hocloco. Cum autem immundus

ſpiritus exierit ab homine , perambulac

perarentia loca, querensrequiem, & nó

inuenit. Tunc dicit, reuertar in domum

meam unde exiui, & cum uenerit,reper

rit eam uacantem , & fcopis purgatam ;

atą ornatam.Tunc abit , & adiungit

libi ſeptem alios ſpiritus ſceleratiores

C και Ε ,

όντως έσαι ο κος τουανθρώπου και τη και

δία και γίγας ημέρας και γάς νύκτας .

άνδρες μινευΐτα ανασήσομται αν το κρίσι

μετά θα γενιάς τάυτκα , και
κατακρινέσιν

αντίω,ότι μετενόησαν εις τοκήρυγματων

να.δου πλέομιωνα
δώσε.βασίλισσα νό)

τοέγερθήσεται εν τη κρίσει μεταφοι γενεί

ας ταυτκσκαι κατακρινά αυτίω, ότι ήλθεν

εκτ σεράτων ή γής ακούσαιτώ σοφία

άμ σολομώνος,να σου πλέον σολομών

μου δώθε,οτάμδε το
ακάθαρτου πνεύμα και

ελθε από τονάμθρώπου,
διέρχεται σε ανύ

δρων τόπων ζατέρ
αμάααυσίμ, κ) ουχεν

ρίσκα,τότε λέγει ,
επισρέψω για τον δικό

μου όθεν 2ξήλθομ, και ελθών
ευρίσκει χοι

λάζονία,
σεσαρωμένον και

κεκοσμημένου .

τόπ πορεύεται και
παραλαμβάνει μεθ'εαυ

του επτα έτερα
πνεύματα

σoμκρότερα

εαυτού .
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ότι με

Ftis

είχε

4, ( αι

21έα

ίσατε,

εαυτο, εισελθόντα κάτοικά εκθ. γίνε.

τα τα έχατα και ανθρώπου εκείνου, χείρο /

να τη πρώτωμ,όυτως έσαι τη Γενεά Τάυ

ΤΗ TΗ σονκρά ,έτι δε αυτο λαλούτος τοΐς

όχλοις ,ίδου μητές, κι οι αδελφοί αυτο ει

sήκασαν έξω ζκτοώτες αυτώ λαλήσαι, ει ,

σε δέτις αυτώ . ιδου μητής σου , και οι

άδελφοί σου έξω εσήκασιμ, ζητουτέσ ' σοι

λαλήσαι δη αποκριθείς εισεντώ ειπόντι

αυτώ.τίσεσιν και μικτής μου, καί τινες εισίμ

οι αδελφοί μου, και εκτείνας τίω χάρα αυ

τουεσή τους μαθητας αυτο , ειπεμ. 14ου και

μητής μου και οι αδελφοίμο.ός τισ γι ' αν

ποιήση το θέλημα του σαξός μου τον εν

ουρανοίς, αυτός μου αδελφος και αδελφή

και εκτός εσιμ . Εμ δε τη ημέρα εκείνη, εξ

ελθώμο ΙΗΣΟΥΣ ασοσ οικίας , εκάθητο

παρά τωθάλασαμ, σωίχθησαν προς

αυθόμ όχλοι σολοιώσε αυτόν εις το σλοί

ομ εμβάντα καθίθα .κή πάς ο όχλος έσι

του αιγιαλούεσήκει και ελάλησεν αυτοίς

πολα αν παραβολαίς λέγωμ . δουζέλ

θεμο ωείρων το ωείρεμ. και αν ο ωεί ,

φειμ αυτόμ, άμ έπεστμπαρά τωοδομ.

και ήλθεν τα σετεινα,και κατέφαγεμαν -

ταάλλα δε έσεστμ επί τα σειρώδ ,όσο

ουκέιχε για πολλώ,C ευθέως εξανέτα

λεμ δια το με έχει βάθος γής.Ηλίου δεα ,

νατείλανθος,έκαυματίθε, κ) δια τομέ

χαμ ξίζαμ ξκράνθη άλλα δε έπεσεν επί

τας ακάνθας , C ανέβασεμαι άκανθαι , και

ανέπνιξαν αυτα , άλλα δε έπεσαν

επί τω γω τώ καλώ, Cέδίδου κας /

σομο μου εκατόν . 8 δεθήκοντα , και δε

τριάκοντα.ο έχων ώτα ακούειμ, άκουέτω .

και προσελθόντες οι μαθηται ειπον αυν

ρ.δια την παραβολάισ λαλάς αυτoίσ ;

ο δε αποκριθείσ' ειπεν αυτοίς , ότι υμίμ

δέδοται

σ
α
ς.

fe, & imgreffusinhabitatillic ,& fiuntpo

ſtremahominis illius , peiora primis,

Sic erit & generationi huic puerſæ.Cu

autem adhuc loqueretur turbis,ecce ma

ter & fratres eiusftabant foris ,quæren

tes ei loqui . Dixit autem illi quidam ,

Ecce mater tua , & fratres tui foris ſtant,

quærétes tibi loqui.Atille reſpondens

dixit ei,quiſibi renunciauerat.Quæeſt

mater mea , aut qui ſunt fratres mei :Et

yptenta manu fua in diſcipulos ſuos,di,

xit.Ecce mater mea,& fratres mei.Quiſ,

quis enim fecerituoluntatem patrismeį

qui eſt in cælis , ipſe meus frater & ſo

ror & mater eft.

In dicuero illo , egreſſus Ieſus edo XIII

mo,ſedit iuxta mare , & cógregatæ ſunt

ad illum turbæ multæ, adeo ut nauim

ingreſſus federit, & uniuerſa turba in lit,

tore ſtabat. Et dicebat illis multa per ſi

militudines,dicens. Ecce exíít qui ſemi,

nabat ad feminandum, & cum ferminal

ret, alia quidem ceciderunt iuxta uiam,

& uenerunt uolucres, & deuorauerunt

la , alia uero ceciderunt in loca ſaxofa ,

ubi nó habebant multum terræ , & proj

tinus exorta ſunt, propterea quodnon

haberent profunditatem terræ . Cum

autem exortus fol, exulta funt , & quία

non habebant radicem ,exaruerűt. Alia

rurſus ceciderunt in ſpinas, & inſurrexe/

runt ſpinæ , & ſuffocauerüt ea.Alia uero

ceciderunt in terra bonā, & dederüt fru/

ctum ,aliud quidecentū ,aliud uero ſexa

ginta,aliud uero triginta. Qui habet au

res ad audiendú , audiat.Etadeūtes dir ,

ſcipuli dixerút illi.Quare in parabolislo

qucris illis Atillereſpódệs dixit.Vobis

datum
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λάθοϊαι γυώμαιτα μυστήρια οι βασιλείας

Ηόσφατών, έκείμοις δε ου δέδοται.ώς τις

gonixe SOSÁCETd'autoel,etaegrosculés

στα , ές τις δε ουκέχε,C και έχει αρθίσει

ται άο αυτού, Διά τούτο σαραβολαίς

αντοίς λαλώ,ότι βλέποντες ου βλέπου /

σP,και ακούομτες , ουκ ακούουσιμ ουδε

σταυίoυσιμ.και αναπληρούται τα αυτοτσ

και προφητεία ήσαίου και λέγουσα ακού άι

κούσετε και ου μή συήτε , να βλέπουν

τες βλέψετε,και ου μη δατε . επαχω

S» και και καρδία του λαού τούτου Ε τοϊσ

ώσιμ βαρέως άκουσαν, τους οφθαλμούς

αυ εκάμ μυσαμ . μή πoτείδωσιμτοίς

οφθαλμοίς,el τoίσωσιν ακούσωσιμ,και

τη καρδία σουιώσιμ, εσΙσρέψωσιμ C

Ιάσωμαι αυτούς και υμώμ Δε μακάριοι οι

οφθαλμοί, ότι βλέπουσιν , και τα ώτα

υμώμ,ότιακούει. αμάμ γαρλέγω υμίμ -

ότι πολλοί προφίται και δίκαιοι έσεθύ

εικσαν δάμ & βλέπετε,και ουκ εισομ

και ακούσαι & ακούετε,και ουκ ήκουσαν

μέσ οώ ακούσατε το σαραβολία

του σίρομτα , σαμτος ακούοντα

του λόγου Ο βασιλείασ , και μεσωι /

έμτζ , έρχεται ο πομκροσ και αρπάζα

το εσαρμίου φυτη καρδία αυτού

71

:

datum eſt noſſe myſteria regni cælo

rum , illis autem non eſt datum .Quiſ

quis enim habet dabitur illi , & redde

tur abundantior . Quiſquis autem

non haber , etiam illud quod habet,

tolletur ab eo. Propterea in parabolis

loquor illis, quia uidenres non uident,

& audientes non audiunt , ncc intelli,

gunt, & completur in illis prophetia

Ěfaiæ, quæ dicit. Auribus audietis, et

non intelligetis
, & uidentes uidebitis,

&non cernetis. Incraſſatuin eteniin

cor populi huius , & auribus grauiter

audierunt,& oculos fuos occlufcrunt,

nequando uiderentoculis , & auribus

audirent, & corde intelligerent, & con

uertantur,& ſanem illos . Veftri uero

beati ſunt oculi, quia uident , & aures

ueftræ , quia audiunt. Amen dico uo

bis,quod multi prophetæ & iuſti, de

fyderauerunt uidere, quæ uidetis, &

nó uiderunt,& audire quæ auditis, &

non audierunt . Vos igitur auditc pa

rabolam ſeminantis . Cum quiuis

dit,audituerbum regni, &non intelli,

git, uenit malus, & rapit id quod ſemi

natū eft in corde illius. Hiceft qui iu /

xta uiam ſeminiatus fuit. At qui in pel

tricoſa ſemen iactum exceperat,hiceſt

qui uerbum audit, & mox cũ gaudio

accipit illud .Verum non habetradicé

in ſemetipfo,fed téporarius eſt.Porro

cum inciderit afflictio ,aut perſecutio

propter uerbum , continuo offen /

ditur. At qui in fpinas ſemen excepe)

rat,hic eſt ,qui uerbum audit,& cura læ

culi huius,& deceptio diuitiarum , ſuf

focat uerbü,& infrugiferă redditur.

Cz Cæterum

υ

f

διτόσο άξιμο παρά τω οδoμ ωαρείς.ο δε

και τα πετρώδκ παρεισ , ουτόσ ζμ

του λόγου ακούωμ ,καιευθύςμετά χα:

φάσ
λαμβάμωμ αυτόν,ουκ έχει δε ξίζαμ

ον εαυω , άλλα
πρόσκαιρός Kξιμ • γεμο/

μύκσ δε θλίψεως ή διωγμού , διατομ λό

γομ,ευθύς
σκανδαλίζεται . ο δε εις τασαν

κάμλασ σαρεις δυτόσ όξιμ και του λόγου

ακούωμ, και και
μεριμμάτου αιώμG του

του , και η απάτη του
πλούτου συμωμί

γα του λόγου, και
άκαρπG γίρεται .

ο δεέπι .
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Σ

ότεέκπτ

Σ

ερων

και δεεπί τώ για το καλώ σαρεις,δυτές

έσιμο του λόγου ακούωμ και σωιών,δσ

δεκαρποφορά και ποιά , και με εκατόν ,

δ δε εξήκοντα , ο δε τριάκοντα , άλλω

παραβολώ παρέθκκεν αυτοίς ,λέγων .

ομοιώθκ και βασιλεία του ουρανών αμθρών

σω ωείρομτι καλόμ σέρμα ν ω άγρώ

αυτο , καθέυδεν τους ανθρών

πουσ, άλρεν αυτο και εχθρός, κ έσερεν 3i/

ζάνια αναμέσου του σίτου , και απήλ ,

θεμ.ότι δε έβλάσκσιμο χόρτος,κή καρπού

εποίκσεν , τόπ εφάμε και ταζιζάνια, προς

ελθόντες δε οι δούλοι του οικοδευότα

έισομ αυ ο κύριε ου καλομ σέρμα ένα

ρασ ν ω σ αγρώ και πόθεν οώ έχει τα

ζιζάμια και ο δε έφκ αυτοίς , εχθροσ άμθρων

πος τούτο εποίκσεν , οι δε δούλοι έιπον

αυτώ. θέλεις ο απελθόντες συλλέξω /

μαν αυτά και ο δεέφκ.άυ,μήποτε συλλέξουν

τες τα ζιζάνια , εκριζώσετε άμα αυτοίς

του σίτου , άφετε αυξάνεσθαι αμφότερα

μέχρι του θερισμού, και εν καιρώ του θες

ρισμού, έρώ τοΐς θερισάιρ.συλλέξατε πρώ

του τα ζιζάνια , κ δήσατε αυτα εις δεσ

μας προσό κατακάυσαιαυτά,τομή σίτον

σιωάγετε εις τώ αποθήκη μου άλ

λκμααραβολήμ παρέθηκεν αυτοις,λέγων,

ομοία έξιμ και βασιλεία του ουραμώμ κόκ

κω σινάσεωσ , 8μ λαβωμ άνθρωπος έως -

ρεμ νω αγρώ αυτο, 8 μικρότερου μέρ

όξιμ σάμτωμ ωερμάτων . όταν δε

αυξηθά μάζoμ Ρ λαχάμωμ εσίν , και

γίνεται δένδρομ, ώςε έλθει τα σεταμά

του ουρανού,κή κατασκημοώ ν τοισ κλά

δοις αυτού . Αλλκη σαραβολώ ελά ,

λκσεν αυτοις ομοία έσιν και βαση

λεία ουρανών ζύμη, μ λαβούσα για

έκρυψενεισαλέυρου σάτα τρία έως δυ

καιζυμώθη

Cæterum qui in terram bonam exce

pit ſemen ,hiceſt qui uerbum audit &

intelligit,quod deniqz fructumquoq

reddit,aliud quidem centum ,aliudue

ro fexaginta ,aliud uero triginta .

Aliam parabolā propoſuiteis dicens.

Aſimilatum eſt regnum cælorum ,ho

mini ſeminanti bonum ſemen in agro

ſuo ,ſed dormientibushominibus,uer

nit illius inimicus,& ſeminauit zizania

inter triticum , & abiſt. Cú autem ger

minaflet herba,& fructum feciſſet,túc

apparuerunt & zizania i Accedentes

autem ſeruipatriſfamilias ,dixerunt il

li . Domine,nonne bonú ſemen ſemi

nabas in tuo agro ? unde igitur habet

zizania : Ille uero dixit illis, inimicus

homo hoc fecit.Serui autem dixerunt

illi . Vis igitur, abeamus & colliga/

mus ea. At ille dixit.Non,ne quando

dum colligitis zizania ,cradicetis ſimul

cũ illis & triticũ , ſinite creſcere utraq3,

uſqz ad meſſem , & in tempore meſlis,

dicam meſſoribus. Colligiteprimum

zizania , & colligate in faſciculos ad cól

burendum ea .Triticum uero congre

gate in horreum meum .
Aliam

pa/

rabolam propoſuit eis , dicens. Simile

eſt regnum cælorum grano finapis,

quod acceptum homo feminauit in

agro ſuo quod minimum eſt omniú

ſeminum.Cæterum ubi excreueritma

ximü eft inter holera , & fit arbor adeo

utueniantuolucres cæli, & nidulentur

in ramis illius. Aliam parabolam di

xit illis . Simile eſt regnum cælorum

fermento quod acceptam mulier ab /

ſcandidit in farinæ fatis tribus , donec

fermentaret
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1

9 /

έζυμώθωόλον ταύτα πάντα ελάλησεν ο ΙΗ

ΣΟΥΣυ τραβολάις Tδις όχλοις. και χωρίς

σαραβολής , ουκ ελάλα αυτδια , όπως

πληρωθή το δηθεν δια του προφήτου ,λές

γομτφ . άμoίξω σαραβολάς τόσο .

μά μου, ερέυξομαι κεκρυμμένα από κα /

ταβολής κόσμου και τότε αφεις τους όχλους

έλθεν εις οικίαν ο ΙΗΣΟΥΣ.ναι προσήλ

θομ αυτώ οι μαθηται λέγοντες . Φρά ,

σου ημίμ τίύ παραβολή της ζιζανίων

το αγρού. ο δε αποκριθείς , ένσεν αυτοις

ο σείρωμ το καλό σέρμα, ίσιμο του

του άρθρώπου. ο δε αγρός έξιμο κόσμG

το δε καλόμ σέρμα δυτοί εισιμ,οι οοιοσ

βασιλείας, τα δε ζιζάνια εισιμοι οι του

πορηγού. Δε εχθροσ ο σείρωμ αυτά έ .

σιμ ο διάβολΘ . και σε θερισμός, σωτέλια

του αιώμός εσιμ , οι δε θεριsαι , άγγελοι

είσιμ . ώπερ οώ συλλέγεται τα ζιζάμια,ο

πυρί καίακαίετπ.δυτως έσαι φυτά σωτελεία

του αιώμ τούτου , αποσελ& ο ήδς του

ανθρώπου τους αγγέλους αυτού,και συλ !

λέξουσιμέκ ο βασιλείας αυτον σάμτα

τα σκάνδαλα και τους ποιούτασ πιω

αμομίας , και βαλούσιμ αυτούς εις τίω

κάμινον τον πυροσεκ έσαι ο κλαυθμοσ

και ο βρυγμός τ ' οδόντωμ. Τότε οι δή,

καιοι εκλάμψoυσιμως
ο ήλια , τη βα/

σιλεία παγος αυτήν . ο έχων ώτα ακού

Ειμ,ακουέτω . πάλιμ ομοία εsίμ και βα

fermentaretur totum.Hæc omnia lo

cutus eft Ieſus in parabolis ad tur/

bas, & ſine parabola nihil locutus eſt

illis , ut impleretur quod dictum fue

rat per prophetam ,qui ait.Aperiam

in parabolis os meum , eructabo ab

fcondita , a conſtitutione mundi .

Tunc dimiſlis turbis , uenit in do

mum Iefus, & accefferütad illum di

ſcipuli ei9 dicétes.Diſlere nobis para

bolam zizanioz agri . At ille reſpon

dens dixit illis . Qui feminat bonum

ſemen ,eſt filius hominis . Ager auté

eft mundus . Porro bonum ſemen ,

ñ ſunt filn regni, zizania uero ſunt

filn illiusmali,inimicusautem qui ſe

minat ea,eſt diabolus . Meflis uero

colummatio fæculi eſt, mellores au

tem angeli ſunt.Sicutigitur colligun

tur zizania, & igni coburūtur,fic erit

in confummatione fæculi huius.Mit

tet filiº hominis angelos fuos, & coll

ligent e regno illiusomniaſcandala,

&eosqui faciunt iniquitatem,& mit

tent illos in caminum ignis , ibi erit

ploratus & ſtridor dentium.Tunc

iuſti fulgebunt ut ſol, in regno pa,

tris fui. Quihabet aures ad audi

endum ,audiat . Rurſum ſimile eſt

regnum cælorum , theſauro abfcon/

ſo in agro , quem repertum homo ,

abſcondidit , & præ gaudio illius ,

abit, & omnia quæcumqz habet uen

dit, & mercat agriillum.Rarfum fi

mile eſt regnum cælorum , honini

negociatori, quær
enti bonos unio

nes , quicum inuenerit unum bo

num unionem,abiens uendidit om

nia

Ε
ι
ς

2.

σιλεία του ουραμώμ θκσαυρώ
κεκρυμμένω

ν&αγρώ,όμ ευρώ, άμθρώσG ,έκρυ».

ψεν , καιαπό οι
χαράσ'αυτοι υπάγει,

καισάρλα όσα έχο πωλή, και
αγοράζά τον

αγρόμ εκείνον, πάλιμ ομοία αν και βασι ,

λείαοουραμώμ ανθρώπων
εμπόρω ζητούν

τι καλουσ
μαργαρίτας,δς

ευρωμέμα ποι

λυτιμον μαρίαρίζαν,
απελθών πέπρακε πάν

τα
C 4
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( a ,

είναι

π
ι
ο

τα όσα ειχεν , και αγόρασεμ αυτόν .

σάλιμ ομοία αν και βασιλεία Ο ουρα!

νών σαγώα βληθείσα εις τίω θάλασαν,

κα) εκ σαντος νους σωαγαγούσε , ήμ

ότε επληρώθκ αναβϊβάσανπς επι τομαι

γιαλόν,και καθίσαντες σωέλεξαν τα κα)

λα εις άγκ , τα δε σατρα έξω έβαλου

όυτως έσαι αν τη σωτελεία του αιών

νος . εξελεύσονται οι άγγελοι και αφοριού,

σιμους σουκρους εκ μέσου της δικαίωμ, κι

βαλ8σιμ αυτους,εις τίω κάμλνoμτου συν

ρος, εκεί έσαι ο κλαυθμόςκαι ο βρυγμός ή

οδοντωμ. Λέγή αυτής ΙΗΣΟΥΣ.Σωήκατε

ταύτα πάντα;λέγεσιν αυτώ, Ναι κύριε. Ο

δε ειπεν αυτοίς.Δια του πας ραμματεύς

μαθη7ουθείς εις βασιλείαμ ουρανών ,

όμοιός Κιμ ανθρώπων οικοδεσότα, ός τις

εκ βάλλει εκ του θησαυρού αυτού καινα και

σαλαά . Και εξίες όπ ετέλεσεν ο ΙΗ ·

ΣΟΥΣ τάς σαραβολάς ταύτας , μετήρεμ

εκθεμ.και ελθών εις τίω παγίδα αυτού ,

δίδασκεν αυτους εν τη σιωαγωγή αυτώ .

ώσπ εκ πλάήεθαι αυτούς και λέγ4μ.σόι

θεμ ούτω και σοφία άυλα C1 αι δωάμεις,ουκ

δυτός έξιμο του τέκονος 5ος ; ουχί και μητές

αυτού λέγεται Μαριάμ, οι αδελφοιαυ /

του Ιάκωβος,κα) Ιωσής, και σίμωμ, και ιού »

σας, κ) αι αδελφαί αυτού,ουχί πάσαι προς

εμάς εισιμ ,σόθεμ δω τούτω ταύτα σάν

Τα κι εσκανδαλίζονο αυτώ.ο δε ΙΗΣΟΥΣ

ειπεν αυτοίς.ουκ έσιν προφήτης άτιμος ει

μη εν τηπατρίδι αυξ , και εν τη οικία αυ,

τ.κή ουκ εποιήσαν εκά δωάμεις ελιάς δια

δασισίαμ αυή .Εμ εκείνω ο καιρώ, κ8 )

σεν καιρώδης ο πράρχες και ακολώ ΙΗΣΟΥ, Η

ειπεν παισιμ αυή,δυτός Kζιμ ιωάννης και

ba tiesis,avès årépon ade m vexg.cl dia yang

αιδωάμεις νεργούσιμοαυτώ,δεπρώδης

κρατήσας

nia quæ poffidebat, & mercatus eft

illum . Rurfiam . Simile eft regnum

cælorum , uerriculo iacto in mare,

& ex omni genere piſcium contra -

henti . Quod cumimpletumfuif

fet, fubduxerunt in littus, & feden

tes collegerunt quæ bona funt in uaj

quæ uero mala , foras abiecerunt.

Sic futurum eft in conſummatione fæ

culi . Venient angeli,& ſegregabunt

malos de medio iuſtorum , & mittent

eos in caminú ignis,illicerit ploratº,&

ſtridor dentium.Dicit illis Ieſus. In

tellexiftis hæc omnia :Dicunt illi. Eti

am domine.At ille dixit illis.Propter/

ea ois ſcriba doctus ad regnumceloz,

fimilis eſt homini patrifamilias , qui

depmit e theſauro ſuo noua & uete

ra . Et factum eſt, ut cum finillet le ;

ſus ſermones hos , digrederetur illing

Et cum ueniſſet in patriam ſuam , doj

cuit in fynagoga illoz,ita ut ſtuperent

acdicerent.Vndehuic ſapiétia hæc, &

uirtutes.Nonne hiceſt ille fabrifilius

Nonne mater eius uocatur Mariam ,

& fratres eius Iacobus & Loſes , & Si

mo,& ludas, & forores illius,nóneom

nes apud nos ſunt: Vnde igitur huic .

hæc omnia : Et offendebantur in eo .

Ieſus autem dixit illis . Non eſt pro

pheta expers honoris,niſi i patria ſua ,

& domo ſua .Et non fecit illic uirtu -

tes multas, propter incredulitatem ili

lorum . In illo tempore audiuitHe, XIIII

rodes tetrarcha famam Iefu , & dixit

famulis ſuis . Hic eſt loannes bapti,

Ita , Is ſurrexit amortuis ,& ideo uir

tutes agunt in illo . Nam Herodes

ceperat

πεινά
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κρατήσαςτου Ιωάννκυ έδωσεν αυτόν,και

θετο εις φυλακίύ, δια χρωδιάδα τω γν »

άικα φιλίσσου τον αδελφού αυτο.έλει

gepo pupavo iwárvie ', oux ölkesin dos

έχειαντίύ.και θέλων αυτόμ αποκτά

ια ,εφοβάθη του όχλου , ότι ως τροφή και

τηναυτόμ έιχου, γενεσίοισ δε αγεμίοις

του Ηρώδοι,ώρχήσατο και θυγάτηρ Ο πρω »

εάν οω μέσω , και ήρεσεν ζω και

τώδε. όθεμ μεθόρκου ώμολόγισεν αυτή

διαύαι ο εαμ αιτήση αι. και δε προβιβαθά

σα όσο φθι μικτροσ αυστι,δόσ μοι φκ

σιμιώδε επί πίνακ7 τίω κεφαλήμ Ιωάννου

του βαπτισού , κα ) ελυπήθκ ο βασιλεύσ .

δια δε τους όρκους,και τους σωανακειμές

εθα,έκέλευσεν δοθήναι αυτή και πέμψασα

πεκεφάλισεν τον Ιωάννκμ εν τη φυλακήκαι κή

μέχθη και κεφαλή αυτεπίπίμακί,κι εδόθx

τώ κοραγία,κ) ένεκεντή μπίρι αυτ κ) προσελ

Βόλες οι μαθηταιαυτ,έραν το σώμα, κ)

θαψαν αυτό.κ) ακέσας ΟΙΗΣΟΥΣ,ανεχώρκ

σεμ έκθεν αναλοίωεις έρημου τόπου και

διαμ.και ακούσαμτες οι όχλοι,ακολούθκ

σαν αυτώ σεζή από την πόλεων και για

ξελθών οΙΗΣΟΥΣ , ξιδεμ πολυμό
χλομ

και ελαγχμίθκ επ αυτοϊσ , εε|

ράπευσεμ τουσ αρρώσουσ αυτή . οψίας

δέ γεμομύκσ , προσήλθομ αυταρ δι μας

cæperat Ioannem ,& uinxerat ac poſue,

rat in carcere,propter Herodiadem uxo

rem Philippi fratris ſui . Dicebat enim

illi loannes.Non licet tibi habere cam .

Ercum uellet eú occidere,inetucbatmul

titudinem , propterca quod illum ceu

prophetam habebant. Cum autem ce

lebraretur natalis Herodis , faltabat fi

lia Herodiadis inter illos , & placuit Her

rodi . Vnde cum iureiurando pollicitus

eſt, ſe daturum illi quicquid petcrct . At

illa prius inſtructa a matre ſua, Dami

hi inquit , hicin quadra , capue Ioannis

baptiſtæ, & indoluit rex. Attamen pro

pter iufiurandum ,& eos qui ſimul ac

cumbebant iuflit dari , & miſſis carnifi

cibus, amputauit caput Ioannis in car

cere,& allatum eſt caput cius in quadra,

& datū eſt puellæ, & obtulit matri ſux .

Etacceſſeruntdiſcipuli eius , & ſuſtule

runt corpus , & ſepelierunt illud , & cum

audiſler Iefus , feceffit illinc in naui, ad

defertum locumn ſeorſim . Et cum audif

ſent turbæ ſecutæ ſunt illum itinere per

deſtri,relictis urbibus . Et cgreffusIeſus

uidit multam turbam , & tactus eſt af

fectu miſericordiæ erga illos,& fanauit

ex illis qui maleualebant. Porro cum

appetiſlet uefpera, adierunt eum diſci

puli fui, dicentes. Deſertus eftlocus,&

hora iam præteriſt. Dimitte turbas ,

ut abeant in uicos , & emant ſibi ciba

ria . At Iefusdixit illis . Noneft illis nei

celle , ut abeant ,date illis uos ad eden

dum . At illi dicuntei. Non habemus

hic niſi quinq;panes,& duos piſces. Il/

leuero dixit . Afferte mihi illos huc . Et

iuflis turbis diſcumbere ſuper gramina,

&ſumptis

κ
α
ι

μ
ε
τ
ά

π
ο
υ

""""έ.θα".
.
.

θεταιαυτού λέγοντεσ , έρημόσ μοτο

πΘ ,6 και ώρα ήδκ σαρήλθεμ . απόλυ ,

σομτους όχλουσ,ίμα
απελθόμτεσειστας

κώμασ ,αγοράσωσιμ εαυτοίς βρώματα

και Δε ΙΗΣΟΥΣ ειπεν αυτοίς . ου χξείαμ

χουσιν απελθέμ . δότι
αυτοίσυμβάσφα!

γάμ, οι Δελέγουσιμ αυ . ουκέχομαι

ώεε ειμή πέντε άρθουσ,κ) δύο ιχθύασ . ο δε

ειπει.φέρείέ μοι αυτους ώδε,κή κελέυσας τους

όχλους
ανακλιθήναι επι τους

χόρτουσ ,

1

!

και λαβών
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gym, zisal
a

τέξ κακώς έχει

ισχία

ματιου άπι,

και τότε ηιεκ

διαλέμων γ-

τυρεί να

ܬܼܝܐܵܙܼܘܙܐܬܝܒ

των μυτέρα,

- ρε, ανάτα

και λαβών τους σέντε άρτους να τους δύο

ιχθύασ,αναβλέψας εις τον ουρανόμευλών

γισίμ, κλάσας, έδωκεν τοις μαθηταίσ

τους άρτους, οι δε μαθηται,τοΐόχλοισ.κ )

έφαγου πάντεσ κ εχορτάθκσαν «κι ήραμ

το περισευομ η κλασμάτων , δώδεκα

κοφίνους πλήρσ , οι δε εθίοντες έςαμάν

δρες ως πεντακισχιλίοι χωρισ Γωαικών

κήσαιδίωμ, ευθέως ανάσκασε ο ΙΗΣΟΥΣ

τους μαθητας αυτο εμβξναιεις το πλάι.

ομ,και προάγαν αυτόν εις το σέραν έως

δν ασoλύση τους όχλους,και απολύσας

τους όχλους και ανέβκ εις το άρω κατιδί,

αμ προσέυξαθαι.οψίας δε γενομλίκα , μό

να μ εκά , το δε σλδιομ δ's μέσομοσ

θαλάσσκα , βασανιζόμενου υπό το κυ

μάτων . μ γαό ναυτία ο άνεμG.τ /

τάρτη δε φυλακή οι μυκτοσ , απήλ

θεμ προς αυτους ο ΙΗΣΟΥΣ περιπατών

επίτωθάλασαν και και ιδόντες αυτόμοι

μαθκταίεσι τίω θάλασαμ περιπατών

τα εταράχθκσαμ λέγομτες , ότι φάμι

τασμά έσιμο και από του φόβου, έκραξαν

ευθέως και ελάλησεν αυτοίς ο ΙΗΣΟΥΣ λέγων

θαρστε εδώ ειμι,μη φοβϊοθε.ακριθεις και αν

7 οσέτροςειπεν,κύριε έι σύζι, κέλευσόν με

πρός σεέλθξν,επίτα ύδατα,δή έισεν έλι

θε , κή καταβάς από πλοίου ο αέρος πε

ριτσάτκσίμ έπιτα ύδατα , ελθών προς

του ΥΗΣΟΥΝ.βλέπωμ δε του άμεμομαν

ρον,εφοβήθη.Ο αρξάμενος καθαροντίζεθς

έκραξε λέγωμ. κύριε σώσόν με , ευθέωσ Δε

Ο ΙΗΣΟΥΣ εκτείνας τίω χέρα,εσελάβε

αυή ,κ) ειπεν αυτώ.όλιγόπισε, ειστί δίσα

σας. c εμβάντωμαυτώμ ειστο πλοίομ,ει

κόπασεμ ο άνεμος,οι ό ν τώ πλοίων,ελθόν .

τες, προσεκωνσαν αυτό λέγομτεσ ,άλαθώς

θεο ηος έι,1 διαπεράσαντεσ, ήλθον εις ή

γών

&ſumptisquinqz panibus ac duobus

piſcibus,fublatis in cælum oculis,bene ,

dixit, &cum fregiſſet, dedit diſcipulis

panes, diſcipuli uero turbis . Et come,

derunt omnes, & faturati funt. & futu .

lerunt, quod fuperfuerat de fragmentis

duodecim cophinos plenos , Porro qui

comederant fuere uiri ferme quinquies

mille, prætermulieres acpueros. Ecſta,

tim compulit Ieſus diſcípulos ſuos ,ut

conſcenderent nauim, & præcederent ſe

in ripam ulteriore, donecdimiſiſſet tur

bas, acdimillis turbis; aſcendit inmon

tem ſolus ad orandum . Cum autem ad

ueniffet ueſpera , ſolus erat illic. Cæte

rum nauis iam in medio maris erat , &

afflictabatur abundis , nam uétus erat

aduerſus. Quarta autem noctis uigilia

abiſtad illos Ieſus,ambulans ſup mare,

& ubi uidiſſent eu diſcipuli, ſupermare

ambulantē, turbati ſunt, dicentes.Phan

taſma eſt, & pmetu exclamauerunt,ſed

ſtatim locutus eſt illis Iefus dicés.Bono

animo eſte , Ego ſum ,neterreamini.Re

ſpondens autem illi Petrus dixit .Do,

mine, ſi tu es, iubeto mead teuenire ſu

per aquas. At ille dixit, ueni.Etcum der

ſcendiſler enaui Petrus,ambulabat fu ,

per aquas, ut iret ad Ieſum . Cæterum

cum uideret uentum ualidum , terri

tus eſt, &cum cæpiſſet ſidere , clamauit

dicens. Domine ferua me .Continuo au

tem extenta manuappphendit eum,&

dixit illi.Exiguæ fidei,cur dubitabas: Et

cum effent ingrefli nauiin , conquieuit

uentus.Porro qui erant in naui, acceſle

runt & adorauerunteum , dicêtes.Vere

dei filius es.Et cũ traieciſlent,uenerüt in

μετσέτα

Ανοι .

τις
εποπτεία

μαι

αδραν

ΣτιςμουΟ

terram

περίοι .
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γάμ γέννησαρέθ. και επιγνόντες αυθη δε

άνδρες του τόπου εκείνου , απέναλαμ εις

όλατα περίχωρoμ εκείνίω,και προσήνει

γκαμ αυτώ πάντας τους κακώς έχοντας ,

καιπαρεκάλου αυτμ,ίνα μόνον όψιμη

του κρασέδου του ίματίου αυτού,και

σοι έψαντο,διεσώθκσαμ,τότε προσέρχον»

ται τοΙΗΣΟιδι απόισροσολύμω
μ
γραμ.

ματάς el φαεισαίοι,λέγοντες.δ
ια

τίδι μα

θεται σου παραβαίνουσι
μ
τίω παράδοσιν

την πρεσβυθέρωμ,όυ γαρνίπτοντ
αι

τας χά

σαςαυτό,όταν άρτον έσθίωσιν . ο δε άσος

κριθειά ειπεν αυτοίς και δια τι και υμάς

πλαβαίνεξε τώ οντολώ του θεού , δια τω

πράδoσιμ υμώμ,ό και θεός φνετείλατο λε

γώμιτίμα τουπατέρακαι τιώ μικτέρα, κό

κακολογώμ πατέρα ή μέρα,θανάτω τι

λέντάτων ομές σε λίγετε, δς αν ω

πατρί και τη μικτοι, δώρομ εαμ εμού

αφεληθής, C ουμά αμήσι μπατέρα αυν

του του μαζέρα αυτού. κ) κκυρώσατπ τίω

φυτολώ του θεού,διά τω Πράδοσιν υμών.

υποκριβαι καλώς προεφήτευσε τι υμών

Ησαίας λέγωμ.Eγγίζει μοι ο λαός δυτος,

ο

terram Genneſareth. Et cũagnouiſſent

illum uiri loci illius ,nuncios einiſerút in

totam finitimain regionem illam ,& ob ,

tulerunt illi omnes male habétes,& ob

ſecrabant eum , ut tantum tágerent fim

briam ueſtimenti illius, & quotquot tej

tigillent, falui facti ſunt . Tuncacce . XV

dunt ad Ieſum , qui ab Hieroſolymis

uenerant ſcribæ & pharifæi,dicentes .

Quare diſcipuli tui tranſgrediuntur tra

ditionem ſeniorum : Non enim abluūt

manus ſuas ,cú cdunt pañcm . At ille re

ſpondens,dixit cis.Quare& uos tranf,

gredimini mandatú deippter & tradu

tioné hoim . Nă deus mádauit, dicens.

Honora patrem & matrem , & qui mal

ledixerit patri aur matri , morte inoriai

tur . Vos autem dicitis . Quicquid do

ni a me profecturum erat, id in tuum

uertitur commodum , & nó honorabit

patreni ſuum , autmatrem fuain . Et ir

ritum feciſtis mandatum dei,propter

tradicionem ueſtram .Hypocriterecte

de uobis prædixit Eſaias, dicens. Ap

propinquat mihi populus hic ore ſuo,

& labñsmehonorat , crteruin cor eo

rum procul abeſt a me , ſed fruſtra me

colunt, docentes doctrinas , mandata

hominum . Er aduocatis ad ſe turbis ,

dixit eis.Audite& intelligite. Nó quod

ingreditur in os, impurathominem ,ſed

quod egrediturex ore ,hoc impurű red ,

dit hoininem . Tunc accedentes diſcipu

li , dixerunt illi . Noſti phariſxos , au

dito ſermone iſto offenſos fuiſle : Ac

ille reſpondens ait.Omnis plantatio,

quam non plantauit pater meus cæ

leftis, eradicabitur.Omittite illos, du

ces funt, cæci cæcorum , Porrro, ſicxcus

δόματι αυτόκαι τις χείλεσίμ μεαμά, και

καρδία αυτή,αόρδοι απέχιά εμού,μά

Την δε σέβονται με, διδάσκοντες Διδασκα

λίας ,
εντάλματα

ανθρώπωμ.και πρόσκαι

λεσάμδυΘ- ομόχλομ,ειπεν αυτής.ακού,

ετε και σμυίετε,ου το
εισερχόμoνoμ εις το

σόμα κοινοί τον άνθρωπος, αλλά και εκεο

ρβιό μονον εκ του σόμαλος, τολο κοινοί τμ

άνθρωπομ.τότε
προσελθόντες οι

μαθηται

αυτο,ιπομ
αυτω.βιδας ότι οι

φαρισαίοι,

ακούσαντες του λόγομ
εσκανδαλίδη

σαν και ο δε
αποκριθείς ειπεμ. σάσα φυ /

τία, εμ ουκ
έφύτσισερ σατής μου ο ουρά

νιΘ ,
εκριζωθήσεται . άφετε αυτούς , και

Αυγοί εισιμ, τυφλοί
τυφλών .

τυφλός

δετυφλό cæco
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είναι το μέσο

δετέρων :

τήσειστο

Ανοξευτείς

δε τυφλό εαμ οδηγή, αμφότεροι εις βόθυ?

νομπεσούντα.αποκριθείς δε οσέτρος εις

πεν αυτωρ , φράσου Ημίμ τώ παραβολώ

ταύτκμ. ο δε ΙΗΣΟΥΣ ειπεν,ακμώ και

μής ασωεοί εσε, ουπω νοτε,ότι πάνη ειςτο

ρευόμονομειςτοτόμα,εις τίω κοιλίαμ χων

φέ , και εις άφεδρώνα εκβάλλεταικαιτα δε εκ

πορόυόμοια εκ του σώματος.εκθ καρδί

ας εξέρχεται κακ&να κοινοί τον άνθρω μ.

εκ γαροι καρδίας εξέρχον]αι διαλογια )

μοί πονηροί, φθόνο!, μοιχ& αι,πορν & αι, κλο

σαι,ψόυδομαρτυρίαι, βλασφημίαι, ταυτά

όξιμ τα κοινοώτα τον άνθρωπομ. δεανίο

πηοις χερσίμ φαγμ,ου κοινοί όμ άνθρω?μ.

και άξελθωμ εκάθμό ΙΗΣΟΥΣ ,άνεχώςκσεν,

εις τα μέσα τύρου και σιδών και ιδου γυ

να κανωαία ατε Ο ορίων εκείνων Τζελ /

θούσα, έκραζεμ αυτό λέγουσα,ελέησόν με

κύριε δός Δαβιδ', θυγάτες μου κακώςδαι

μονίζεται,ο δε ουκαπεκρίθη αυτή λόγομ.κ)

προσελθόνης οι μαθκαι αυτου,ερώτωραυ

τι λέγοντες.απόλυσομ αυτίω,ότι κράζει και

πιθεμ ημώμ. ο δε αποκριθείς ειπεμ,ουκ αν

πεσάλκμ ει μή εις τα πρόβατα τα απολων

λότα όικουισραήλ. δε έλθούσα προσεκύι

νκσεν αυτώ λέγουσα.κύριε βοήθει μοι. ο δε

απόκριθείς , έισεν . ουκ 'sι καλόμ λαβάν

του άρτου ή τέκνωμ,να βαλάμ τίς κυν

ναρίοις,και δε ειπεμ,ναι κύριε.και γαρ τα κυν

νάρια εθία απο ψυχίωμ Ο σιγόντων

αν φθ ηαπέζας κυρίωμ αυτή ,τότεα

ωοκριθείς ο ΙΗΣΟΥΣ ειπεν αυτ . γώαι

μεγάλα σου και σίσις , γενηθήτω σοι ως θέ

λας.κ) Γάλα θυγάτηρ αυτής απθ ώρας

εκείνκς. και μεταβας εκείθεν ο ΙΗΣΟΥΣ ήλι

θεμααρα τω θάλασαμε γαλιλαίας και

αναβάς εις ή όρος, έκάθκτο εκά, κή προσήλι

θου προς αυτόχλοι σολοι,έχον ες μεθέν

αυτώμ.χωλούς,τυφλούς,κωφούς,κυλλούς,

καιετέρες

cæco dux fuerit,ambo in fouea cadent.

Reſpondêsautem Perrus, dixit ei. Dir,

ſerenobis parabolam iſtam . Iefus auté

dixit. Adhuc &uos intelligétia caretis :

Nondum intelligitis,quod quicquid in

greditur in os,in aluum abit, & in feceſi

ſum eñcitur . Atea quæ proficiſcuntur

ex ore ,ex ipfo corde egrediuntur , & illa

impurum reddunt hominem . Nam ex

corde exeunt cogitationes malæ , cædes,

adulteria,ſtupra,furta,falſa teſtimonia ,

conuicia. Hæc funt quæ impurant ho

minem.Cæterum illotis manibus capel

re cibum ,non inquinat hominem. Et di

greſſus illinc Iefus, fecefTit in partes Tyri

& Sidonis. Et ecce mulier cananea , quæ

a finibus illis uenerat, clamabat ad illú,

dicens. Miſerere mei domine fili Da

uid . Filia mea miſere a dæmonio agi

tatur . Ille uero non reſpondit ei uer ,

bum . Et accedentes diſcipuli eius, ro .

gabant illum ,dicentes . Amitte illam ,

nam clamat poſt nos. At ille reſpon

dens , dixit , Non ſum miſlus, niſi ad

õues perdicas domus Iſrahel . Illa uero

uenit & adorauit eum dicens. Domine

ſuccurre mibi . At ille reſpondens dixit.

Non eft họneſtum ,ſumere panem filio

rum ,& obijcere catellis.Hæcaütreſpon

dit.Certe domine.Etenim catelli edunt

de micis,que cadunt de menſa domino

rum ſuorum.Tunc reſpondens Ieſus di

xit illi.O mulier magna eſt fidestua ,fi,

at tibi , ſicut uis . Et fanata fuit filia eius

ex eo tempore. Et progreſlus illinc ler

ſus, uenit iuxta mare Galileæ , & con

ſcenſo monte, ſedebat illic . Et accelle

runt ad eum turbæ multæ , ducentes fel

cum claudos , cæcos , ſurdos , mutilos

& alios ,

διες δια

A

τεσαι
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και ετέρους πολιους , και έξειψαν αυτούς

παράτους σόδας του ΙΗΣΟΥ ,και εθεράπου

σεμ αυτούς, ώςτε Τους όχλος θαυμάσαι ελέ

ποντας κωφους λαλούτας, κυλους και

γιάς» χωλους σερίπατούτα
ς
, τυφλους

βλέποντας,και εδόξασαμ τομ θεομ ισραήλ ,

ο δε ΙΗΣΟΥΣ προσκαλεσάμε
νGP

τους μα

θκτας αυτα , έιπερισλαγχνί
ζομαι

επί του

όχλομ,ότι ήδηημέρας σάς προσμεύoυσίμ

μοι,και ουκ έχουσιμτίφάγωσιμ,κ) άσολύ

σαι αυους νήσεις,ουέλω, μήποτε έκλυθώ,

τιμ ν τηοδώ, λέγουσιναυτώ οι μαθx

ται αυτου,σόθεμ ημίμ ο ερημίαάρτοι τον

σούτοι,ώςσε χορτάσαιόχλομτοσούτ
ου

,

λέγει αυτοίς ο ΙΗΣΟΥΣ ,πόσους άρτους έχε

π,οι δεέιπομ,επασολίγα χθύδια.κα )

έκέλβυσέμ Ρίς όχλοις αναπεσέμ επί τω

γιά.Ολαβών τους επτά άρτους κή τους και

θύας CIευχαριστήσας,έκλασε C έδωκεμείς

μαθηταίς αυτού.δ : δε μαθκταιο όχλο,

Cέφαγoμσ
άντες

, έχορτάσθκσαμ,C Bν

ραν το πιστεύουν την κλασμάτωμ επηα ωυ

είσας πλήρες,οι δε εθίοντες ήσαντετρα
κης

χίλιοιάνδρες,χωρίς γυαικώμ C παιδί

ωμ, C απολύσας Ρυς όχλους,ανέβκ εις το

πλοίομ.C ήλθεν εις τα όρια μαγδαλά,

και προσελθόντες οι φαρισαίο
ι
( σαδου /

καίοι,αράζο
νες επερώτησαμ αυτόμ,σημά

ομέκ του ουρανού δεξαι αυτοίς , και σε ασο

κρϊθείς ειπεναυτοίς, οψίας γενομλύκς λέι

γετε,ευδία,συγδάζα γο ο ουρανός, πρωί,

Ε

& alios multos, &abiecerunt eos ad per

des Iefu , & fanauit eos , adeo ut turbæ

miratæ ſint,cum uiderent mutos loqui,

mutilos eſle ſanos , claudosambulare ,

cæcosuidere,& glorificabant deum Iſra

el . Ieſus autem uocatis ad ſe diſcipulis

fuis dixit. Miſeret me turbæ , propterea

quod iamtriduum perſeuerant apud

me,& non habent,quod edant, & dimit

tere eos ieiunos nolo ,nequando defi

ciant in uia . Etdicunt ei diſcipuli eius .

Vnde nobis in ſolitudine panes tam

multi,ut faturetur turba tanta : Et dicit

illis Ieſus.Quot panes habetis: At il,

li dicunt . Septem , & paucos piſciculos.

Etiuflit turbas difcumbere in terra . Et

fumpfit feptem panes,ac pίfces,& poft

quam gratias egiſſet, fregit& dedit die

ſcipulis ſuis,diſcipuli uero turbæ , co -

mederuntq; omnes, & ſaturati ſunt ,

& ſuſtulerunt, quod fupererat frag

mentorum , feptem fportulas plenas .

At ñ qui comederant,erant quater mil

leuiri , præter mulieres &

dimillis turbis , confcendit in nauim ,

&uenit in fines Magdala .

Etaggreſſi pharifæi &ſadducæi ten ; XVI

tantes interrogabant eum ut ſignum e

cælo oftenderet ſibi.At ille reſpondens

dixit eis.Cum cæperit elle uefpera, di

citis, ferenitas, nam rubet cælum , &ma

ne, hodie hyems, rubet enim cælum tri

ſte.Hypocritæ ,faciem cæli ſcitis diiudi/

care, ligna uero temporumnó poteſtis

Natio
praua , & adultera , fignum re

quirit, &ſignum non dabitur ei,niſi ſi/

gnum Ionæ prophetæ . Et relictis illis

abijt. Et cum ueniſſent diſcipuli eius,

in ulteriorem ripam , per obliuionem

D no fuum,

puer
os

. Et

σήμερον χαμώμ, συγδάζει γαρ ο ουρανός

Συγιάζωμ,υποκειται,ό πρόσωπο του ουρα

νού, γινώσκετε διακρίνειμ,τα δε σημάα

καιώμουδιαθε.γενεα πονκρά C μοιχα

λις σημείου επιζητά,
σημάομου δοθήστη

αυτή,ειμή τοσημάομ ιωνά του
προφήτου,

el
καταλύσωμαυτούς,

απήλθεν,Cέλθόν

τες οι μαθηται αυτού εις το πέραμ,έπελά

θοντο
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ξεντίου.

εξέτσιστές1

κείέμα

θονο άρτους λαβάμ.ο δε ΙΗΣΟΥΣ ειπεν αυ !

Ρίς,δράτε κή προσέχετε από ζύμκα τα

Φαρισαίων καισαδδουκαίωμ.δι δε δίελο!

γίζονο ν εαυτοίς λέγοντες ,ότι άρσες ουκ

ελάβομεν . γνους δε ο ΙΗΣΟΙΣ είπεν αυ »

τίς.τί διαλογίζεθε εν εαυτοίς ολιγόπι ,

σοι,ότι άρτους ουκ ελάβετε,όυπω νοετε οι

δε μνημονεύετε,Ρυς σένα άρους σεν

τακιχίλίωμ,και σόσους κοφίνους ελάβει

τειου δένυς επτά άρτους 200 τετρακϊxi/

λίωμ, και πόσας συρίδαςέλάβετε,σώς ου

νοπ,ότι ου σερί άρτου ειπομυμίμ προσέ

χει από τι ζύμης ή φαρισαίωμ κ) σασ

δουκαίωμ. Τότεσωλκαμ,ότι ουκ ειπε

προσέχμ από ζύμης του άρτου,άλια α

ποσ λιδαχής Ρύ φαρισαίων και σαδι

Φουκαίωμ ; Ελθώμκαι ο ΙΗΣΟΥΣ εις τα μέρη

καισαρείας, θα φιλίππου,πρώτα τους μα /

θκτας αυτου λέγωμ. τίνα με λέγουσιν οι

άνθρωποι είναι όμου του ανθρώπους οι λε

είπομ.δι μεί, ωάννη του βαθis , άλλοι

δεΗλίαμ,έτοροι δε ισρεμίαμ,ή ένα της προς

φυτώμ, λέγει αυτής,υμάς δε τίνα με λέγει

τε είναι ; Αποκριθείς δε σημωυσέτηGP εί ,

περ.Συ ει ο ΧΡΙΣΤΟΣ οδος του θεού το ζών

τος.C αποκρίθεις και ΙΗΣΟΥΣ είπεν αυτώ.

Μακάρι εί σίμωμ βαςΙωνά, ότι σας3 €

αιμα ουκ απεκάλυψέμ σοι , άλλο πατής

μου , ο εν οίς ουρανοίς.καγώ δέ σοι λέγω,

ότι συ είσέχος,C επιταύτη τη σένα ,

οικοδομήσω με τίω εκκλησίαμ. σύλα

άδου ου κατϊχύσκσιμ αυτής. Και δώσω

σοι τας κλάςΟ βασιλείας του ουρανών.κ )

όσα αμ δάσης επιγώς,έσαι λεδεμία αν

Τίς ουρανοίς , και όσα άμ λύσηςεπί γής,

έσαι λελυμβία εν οίς ουρανοίς. Τότε διε

φείλαν Ρίς μαθκταϊς αυξ,ίνα μκδεν έιπω

σιν ότι αυτός όξιμ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.α

τόπ ήρξαν και ΙΗΣΟΥΣ δεικνύειμ τίς μαθκι

ταις αυτο

EVANGELIVM

non ſumpſerantpanes.Ieſus autem dijd .

xit illis.Videte&cauete a ferméto pha

riſæor & fadducæow . At illi reputabāt

intra ſeſe,dicétes.Panes nó fumpfimus.

Qd'ubi cognouit Iefus,dixit illis. Quid

cogitatis itra uoſipfos puſillæ fidei,qd

panes nó ſumpſeritis. Nondú intelligi

tis, neq memoria tenetis , quinqz illos

panes,cũ hoies eſſentquinquiesmille ,& :

quot cophinos fuftuleritis Neqz ſepté

illos panes, cum hoieseſſent quater mil

le,& quotſportas acceperitis . Qui fit,

ut non intelligatis,menon de pane di

xiſſe uobis illud,ut caueretis a fermento

phariſæorã & fadducæorum : Tuncin/

tellexerunt, quod non iufliffet cauerea

ferméto panis,fed a doctrina pharifæo

rum,& fadducæorum.Cum ueniffet au

tem Iefus in partes Ceſareæ eius,quzco

gnominatur Philippi, interrogauit di

Icipulos fuos dicés. Quéme dicüt hoies.

elle filiú illú hois : illiuero dicebát. Alii

quidé Ioannem baptiſtă, alijuero Eliā,

alý uero Hieremia ,autunü de numero

prophetaz.Dicitillis. Atuos,quéme di

citis efle Reſpódésaút Simon Petrus,

dixit. Tu es Chriſtºille filius dei uiueris .

Et reſpódés Iefus dixit illi. Beatus es Sis

mon Bar Iona,qa caro & fanguis nó rer

uelauit tibi, fed pater meus q eſt in celis.

Atego quoqz tibi dico ,qd'tu esPetrus,

& ſup hâc petrā ædificabo micã eccleſia ,

&portæ inferoy nó ualebunt aduerſus

illä . Et dabo tibi claues regnicæloz ,&

quicqd foluerisin terra,erit ſolutú in cæ

lis, & qdcunqz alligaueris iterra,eritalli

gatú in cælis.Túcmādauit diſcipulis ſu

is,ne cui dicerét ipſe eētIeſus Chriſt9:

Ex eo tépore cæpit Iefus idicare diſcipu

lis

έτο
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ταϊςαυτον,ότι σε αυτόν απελθών εις τορο!

σόλυμα,και σολια παθει ανη πρεσβυ

τέρωμ, και αρχιερέωμ, και γραμματέων,

κ) αποκτανθlώαι, και τα τρίτη ημέρα εγες

θύται να προσλαβόμος αυτός ο σέν

γος ήρξατο επίτϊμάρ αυτώ λέγωμ. 7λεώς

σοι κύριε,ου με έξα σοι τούτο δε σαφείς,

ειπερ σέξω ύσαγε οπίσω μου σαν

τανά,σκάνδαλόμμουέι,ότι ου φρονάς τα

του θεούζαλια τα ανθρώπω
μ.τόπο

1Η/

ΣΤΙΣ Ειπερ τίς μαθηταίς αυτού.έιτις θέ

λά οπίσω μουελβάρ, απαρνησάσ
θω

εαυ/

του,και αράτω του σταυρου αυτού,και ακο,

λεβείτω μοι . δς γουράμ θέλω τίω ψυχώ

αυτού σώσαα,απολέσει αυτίω.ός δάμ αλ

λίση σίω ψυχώαυτού ένεκεν εμού,ευρίσει

αυτίω,τί δώφεληθή
σεται άνθρωπος,εαμή

κόσμου όλομ κερδίσι,τίω δεψυχώ αυτον

ζημίωθή,τί δώσει άνθρωπος αντάλ
λαγμα

της ψυχής αυτού; Μέλλει γαρ ο ηος το αν

θρώπου έρχεται εν τη δόξη του σαξός αυν

το μείατης αγέλωμ αυ
τού.καλτό

παπον

δώσει εκάσω,ν
τιπάξιμαυ

τον
.Αμλώ λέ

γω υμίμ,εισήμα
νες ώδε εσώτωμ,δι ανες ου

με Γεύσοντη θανάτου,έως
αρίδωσιμ

όμου

του ανθρώπ
ου ερχόμοιομ ν τη βασιλεία

lis fuis,quod oporteret ipſum abire Hie

rofolymam ,& multapati a fenioribus

&principibus ſacerdotum ,& fcribis, &

occidi, & tertio die reſuſcitari . Et allu

menseum Petrus cæpit increpare eum,

dicens.Propitius tibiſis domine,nequa

quam erit tibi hoc . At ille conuerſus di

xit Petro,Abipoſt me Satana . Obſtaj

culum meum es,quia non fapis ea quæ

funt dei, fed ea quæ funt hominū. Túc

Iefus dixit diſcipulis ſuis. Si quis uult

poſt me uenire abneget ſemetipſum , &

tollet crucem ſuam & ſequaturme. Qui

eíuoluerit animā ſuā ſeruare,perder

eam . Qui autem perdiderit animam ſu

am mea cauſa, inuenieteam .Quid eñ

proderit homini.ſi totummundumlu

cratus fuerit ,animæuero ſuæ iacturam

fecerit : Autquid dabit homo quo redi

matanimam ſuam : Futurum eft enim

ut filius hominis ueniat in gloria patris

ſui,aum angelis ſuis, & tuncreddetuni

cuiqz iuxta factaipſius. Amen dico uo/

bis ſunt quidam hicſtantes
, qui non gu

Itabūt mortem , donec uiderint filiü ho

minis uenienté in regno ſuo . Etpoſt XVII

dies ſex, aſſumit IefusPetrum &laco

bum & Ioannem fratrem eius,& fubdu

cit illos in montem excellum ſeorſim , &

traſformatus eſt coram illis , & fplen

duit facies eius ſicut fol . Veſtimenta

autem illius facta ſunt alba , ſicut lu

men . Et ecce conſpecti ſunt illis Mo

fes & Elias cum illocolloquentes .Re/

fpondens autem Petrus, dixit Ieſu .

Domine,bonum eſtnoshicefle .Siuis

faciamus hic tria tabernacula , tibi unű,

&Moyſi unum , & Eliæ unum . Adhuc

D 2 eo loquête

αυτού . Και μεθ ημέρας εξ,
σαραλαμα

βάνειοΙΗΣΟΥΣ
μπέργου και λάκωβου και

Ιωάννκμ τομ αδελφομ αυτού ,κ) αναφέρεαυ

τους εις
όρGψιλόμ κάτιδίαμ,κ) μετν

μορφώθωέμποθεμ αυτή , και
έλαμψεν

το πρόσωπομαυτού ωςο.άλιος ,Τα δε ιμάν

τια αυτού έγύετο λόυκα ως το φώς» και

ίδου ώφθασαμ αυτίς μωσία και κλίας, μετ .

αυτύ
συλαλώντες,

αποκριθείς και ο
σέττος,

ειπεμ τώ
ΙΗΣΟΥ.κύριε καλόμ όξμ Αμας &

δε έιναι ζει θέλής
θιάσωμδυ ώδεξfsσκανάς

σοι μίαμ,κή μωσή μπάρ,κ) ελία μίαμ.έτι

αυτου
λαλένθος
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έ

ξέργει).

μεγε

αυτου λαλούτος , ιδου νεφέλκ φωτους

έπεσκίασε αυτούς και σου φωνά εκ

της νεφέλκς λέγουσα,δυτός ο ιός με

ο αγαωκτός αν και ευδόκησα , αυτου αν

κούεικαι ακούσαμπς οι μαθηται , έπεσομ

επί πρόσωπο αυτό,και εφοβήθκσαμ σφό ,

δρα και προσέλθωμ ο ΙΗΣΟΥΣ Κβαν αυτ8,

και ειπε . Εγέρθετε και με φοβθε . εσάς

φαιπς δεκυς οφθαλμούςαυθ ,ουδένα εί

δου,ει μη εμ ΙΗΣΟΥΝ μόνoμ.και καθαβαν

νόντωμ αυτώμ εκ του όρους, νετείλατο αυ/

τίς λέγωμ.Μικδεν είπατε το όραμα , έως

δυ ο δος του ανθρώπο εκ νεκρών ανασύ .

και επηρώτησαν αυτόν οι μαθητάι

αυτου λέγοντας.Τίδω οι γραμματές λέγ8/

σιμ, ότι λίαν δε έλθει πρώιμο δε IH /

ΣΟΥΣ αποκριθείς,ειπεν αυτής. Ηλίας μου

έρχετε πρώτον, και αποκαλακάσα πάντα,

λέγω δε υμίμ , ότι Ηλίας ήδη ήλθεν , και ουκ

επέγνωσαμ αυτομ,άλλεποίκσαν εν αυτώ,

όσα θέλκσαμ.όντως κι ο δος του ανθρώπου

μέλι πάχει τοαυτότε σωκαν οι

μαθx7αι,ότι περιλωάννου του βαθισου ει »

περ αυτής.και ελθόντων αυτών προς του

όχλου, προσήλθενο ΙΗΣΟΥ άνθρωπός

τις γονυπετών αυτώ,καλέγωμ. κύριε ελέκ/

σου με τον νόμ,ότι σελίωιάζεσαι κ κακώς

πάχα,πολλάκις γαρ πίπε εις το πυρ,και

πολλάκις εις δ'ύδως,και προσώεγκα αυ /

ημ το7ς μαθηταίς σου,και ουκ «δωίθασαν

αυτόν θεραπεύσαι ,αποκριθείς δε ο ΙΗΣΟΥΣ

ειπεμ. ώ γενεά άπισος κώδιεspαμμλύκ,έως

σόπ έσομαι μεθ' υμώμ, έως τότε ανέξο,

μαι υμώp φέρετέ μοι'αυόμωσε.κ)επετίμκ

σεν αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ, C 3ξήλθεν άσ αυτου

το δαιμόνιομ, κ) εθεραπέυθκ ό σας,αν και

ώρας εκείνης.Τόπ προσελθόντες οι μαθηται

Ο ΙΗΣΟΥ κατ' ιδίαν,ειπομ.δια τι ημάς,

ουκ κανάθαν

eo loquente, ecce nubes lucida obum

brauit illos.Etecce uoxe nube quæ di

ceret.Hiceſt filiusme dilectus, in quo

mihi benecomplacitum eſt, ipſum au/

dite.Et cum hæcaudiſſent diſcipuli,pro

ciderunt in faciem fuam , & timuerunt

uehementer.Er accedens Ieſus tetigitil

los,& dixit.Surgite & ne timeatis.Vbi

uero ſuſtuliſſent oculosfuos,neminem

uidebant, niſi Ieſum ſolum.Er cum der

fcenderent de monte,mandabatillis di

cens.Necuidixeritis uiſionem ,donec fi

lius hominis a mortuis reſurgat.Et in

terrogauerunt eữ diſcipuliſui, dicétes.

Cur igitur ſcribæ dicunt,quod Heliam

oporteat uenire prius : Ieſus autem rer

fpondens dixit illis.Helias quidem uel

niet prius, & reſtituet omnia. Verum

dicouobis,Heliam iam ueniffe, & non

agnouerunteum ,fed fecerüt in eo quæ

cumq; uoluerunt. Sic& filius hominis

palluruseſt ab illis.Tunc intellexerunt

diſcipuli,quod de Ioanne baptiſta ,di

xiſlet ipſis. Et cum ueniſſent ad turbā,

acceſſit ad Ieſum homo quidam fle

ctens genua illi , dicens . Domine, miſ

ferere filň mei,quoniam lunaticus eſt ,

& miſere affligitur , Nam fæpe cadit

in ignem , & fæpe in aquam , & obtu ,

li eum diſcipulis tuis, & non potue -

runt eum ſanare . Reſpondens au ,

tem Ieſus dixit . Qnatio incredula &

diſtorta , quouſą tandem ero uobiſ,

amiuſ& quo patiar uos, adducite illü

huc.Et increpauiteum Ieſus , & exñt ab

eo dæmoniü , & fanatus eſt puer a tem /

pore illo . Tuncaccedentes diſcipuli ad

Ieſum ſeorſim , dixerunt. Quare nos

non potuimus

π
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:

ουκ κβασίθκμαν εκ βαλάμ αυτό , οδε IH /

ΣΟΥΣ ειπεν αυτοίς, δια τίώ απισίαμ ύμών .

Αμώλέγω υμίμ,εαν έχετε σίσιν ως κόκ)

κομ σινάπεως,έρ &τε ως όρε τούτωμετά ,

βαθι φυτεύθεν εκβια ) μεταβέσθαι , ου

δεμάδωναζήσει υμίμ.τούν δε το βίος ουκ

εκπορεύεθαι,εί με εν προσευχή κ) νησεία.ά .

ναγεφομβίωμ δε αυτή τη γαλιλαία ,

ειπεν αυτοίςο ΙΗΣΟΥΣ, μέλλει οδος του ανη

θρώπου παραδίδοθα
ι

εις χάρας ανθρώ»

πωμ.και αποκτενούσ
ιμαυτόμ, τη τρίτη

ημέρα εγερθήσεται και ελυπήθησαν σφόν

δρα , Ελθόνίωμ δε αυτώμ εις καπερναούμ ,

προσήλθομαι τα δίδραχμα λαμβάνοντ
ες

ο σέττω,C έιποριο διδάσκαλο
ςυμώμ,

ουτελάταδίδραχμα,λέγει.Ναι,ότιει

σήλθεν εις τίωοικίαμ, προέφθασεν αυτόν

8 ΙΗΣΟΥΣ λέγωματί σοι δοκά σίμων, οι βά

σιλάς ή γής από τίνωμ λαμβ
άνουσιμ Τατέ

λη ή κάυσομ,από το δωμ αυτό , από των

αλλοτρίωμ,λέγξαυτώ ο πέη, αν και

αλιόξίωμ έφκ αυτώ ο ΙΗΤΟΥΣ,άραγεελεν

θοροί εισιν οι ιοι,ίνα ή μη
σκανδαλίσωθ

ι
:

αυτους,σορ
βυθείς εις τίω θάλ

ασσαν βάλε

non potuimus encere illud . Ieſus aute

dixit illis ,propter incredulitatem ue

Itrā.Amendico uobis, ſi habeatis fidē

ficut granú ſinapis, dicetismonti huic,

demigra hinc illuc, &demigrabit, & ni

hil ipoſſibile erit uobis.Sed hoc genus

: no egreditur,niſi in oratióe & ieiunio .

Cú aútuerſarentur in Galilæa,dixit il

i lis Iefus.Futurum eſt ut filius hominis

tradatur in manus hominum , & occi

dent eum , & tertio die reſurget.Et con /

triſtati ſunt uehementer . Cum autem

ueniſſent in oppidum Capernaum ,ac

ceſſerunt qui didrachma folent acciper

read Petrum , & dixerüt,præceptor uel

ſternum foluit didrachma : Dicit,etiā.

& cũ ingreſſus fuiſſet in domü præue.

nic illum Iefus,dicens.Quid tibi uidet

Simon :Reges terræa quibus accipiút

tributa aut célúža filís ſuis an ab aliej

nis: Dicit illi Petrus. Ab alienis. Ait il

li Ieſus. Ergo liberi ſunt filň . Verum

ne ſimus illis offendiculo ,profectus ad

mare mitte hamū,& eum piſcem qui

pdierit primus,tolle. Et aperto ore illi9

inuenies ſtaterem.Da illis p me &te.

In illo tempore acceſſerunt diſcipu. XVIII

li Ieſu dicétes. Quis maximus eſt in re

gno cælorum : Et accerfitum ad ſe pu

erum , Ielus ſtatuit in medio illorum ,

& dixit. Amen dico uobis , niſi conuer

ſi fueritis , & efficiamini ſicut pueri,non

ingrediemini in regnum cæloz. Quiſi

quis igitur humiliauerit ſemetipſum ,

ficut eſt puellus iſte, hic eſt ille maior

in
regno

cæloruin . Et qui receperit

unum puellum talem in nominemeo,

me receperit . Qui autem offenderit

D 3 μπά

άγκιςομ, και του αναβάντα πρώτουχθώ

άρoμ,και ανοίξας το σώμα αυτού , ευρίσεις

σατιρα ,6ος αυτής αντίεμού ο σου, εκεί

νατη ώρα
προσήλθον οι μαθκαι οΙΗΣΟΥ .

λέγονπς.τίς άρα μείζων όξι τη βασί

λεία του ουρανώμ,και

προσκαλεσάμωβ

ΟΙΗΣΟΥΣ ασιθίομ,έσκσεν αυτό εν μέσω

αυτ, ειπεμ.Αμάμ λέω υμίμ,εαν μη σά

φίτι C κύκλθε ως Τα παιδία,ου μη εισέλ )

θαψε εις ή
βασιλείαμ +

ουρανώμ.ός Τις δω

ταπξνώση εαυτομ ως
παιδίομτη, δυος

KGμ ο μέλωμ,και τα
βασιλείαΟουρανών,

και δς εαμ δεξισαι παιδίoμ τιού έπια

ονόματί μου, με δέχεθα ,ός δάμ
σκανδα /

λίσα ένα
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λίσκ ένατη μικρών τούτωμτο πίσθιόν )

των εις εμέ,συμφέρξ αυτώ,ίνα κρεμαθα με

λαόνικος επί του πάχαλου αυτού, και

καταποντιθ σελάγεσ θαλάσ !

σκς , ουαιο κόσμω από0 σκανδά

λωμ. ανάγκ» γαρ ελθέν τα σκάνδαλα .

αλω ουαι ο ανθρώπω διδυ το σκάνδαι

λου έρχεται . ει δε και χείς σου ή οπούς

σε σκανδαλί34 σε,έκκοψομ αυήμ βάλε

ασό σου , καλόμ σοι ξμ εισελθάμεις τίω

ζωω χωλόμ ή κυλιόμ , και δύο χάρας και δύο

σόδαςέχοντα, βληθlώαι εις ή σύς σ αιώ/

νϊομ. και έι οφθαλμός σε σκανδαλίζεισε ,

εξελε αυτόν,και βάλε άσο σού.καλόμ σοι

μονόφθαλμομει
ς τίω ζωήν εισελθμ.

και δύο οφθαλμούς έχονταβληθlώ
αι εις τίω

γέενναν του συρος, Οράτε με καταφρο /

υίσκι ενός 10 μικρών τούτωμ.Λέγωγαρ

υμίμ,ότι οι άγγελοι αυτή η ουρανοίς δια

σαντος βλέπουσαμε πρόσωπος του σα/

τρός μου, τονουρανοίς. Πλθεν γαρο Μος

του ανθρώπου σώσαι το απολωλό,τι μία

δοκά,εαν γύφτα άνι ανθρώπω εκαή πρός

βατα,κ) σλανηθά εμάς αυτών, ουχίαφείς

τα φονενήκοντα εννέα επίτα όρκ σορβι -

θείς ζκτά το σλανώμονομ
α εαμ γγύηΤα

ευράμ αυτό.Αμμλέγ
ωυμίμ,ότι χαρά έω

αυτά μάλλου επί τίς εννενήκοντα εννέα

τοϊς μη σεπλανκμλίοις,όυτως ουκ έςιμ θέ

λκμα έμπροσθεν του πατρός ημώμ του εν

ουρανοίς,ίνααπόληται εμ μικρών τει

τωμ.εαν δε αμαρλήσει εις σε ο αδελφός σε ,

ύσαγε και έλεγξομ αυτόμ μεταξύ σου να

αυτού μόνου έάν σου ακούσει , εκέρδκσας

ομάδελφόν σου.εαν δε μη ακούσω , σα.

τάλαβε μετά σε έτι ένα ή δύο,ίνα επί σόι

ματς δύο μαρτύρωμα τριών σαθά σάν

ξώμα , εάν δε σαβακούση αυτών εισέ

Ηεκκλησία

unum de puſillis iſtis, qui inmecre

dunt, expedit ei , ut fufpendatur mor

la aſinaria in collo eius, & demerga /

tur in profundum matis . Væ mun

do ab offendiculis .Neceſſe eſt enim

ut ueniant offendicula . Verūtamen

uæhomini , per quemn ſcandalum ue

nit . Quod ſi manus tua, uel pes tuus

obſtaculo eft tibi,abſcide eū , &proce

abs te . Bonūeſt tibi ad uitam ingre

di debilem uel claudum ,potius őzdu

as manus uel duos pedes habentem ,

mitti in ignem æternum . Et fi oculus

tuus offendit te , erue eum , & prońce

abs te . Bonum eft tibi, ut unoculus

intres in uitā ,potiusut duos oculos

habens,mittaris in gehenná ignis. Vi

dete ne contemnatis unum exhisspur

lillis. Dico enim uobis , quod'ange

li eorum in cælis ſemper uident faci/

em patris mei , qui in cælis eſt. Venit

enim filius hominis ſaluare quod pe

rierat . Quid uobis uidetur : fi fuer

rint alicuihominicentum oues , & er/

rauerit una ex eis ', nonne relictisno

nagincanouế in mótib9 , uadit & quæ

rit eâğerrauera
t.Etfi contigerit ut in

neniateam ,amen dico uobis,gaudet

ſuper ea , magis őz ſuper nonaginta,

noué quænó errauerunt.S
ic nó eſtuo

lūtas ante patrễueſtrú
quiin cæliseſt,

utpereatunus depuſillis iſtis.Porro fi

peccauerit in te frater tuus, uade&ar /

gue eú interte& ipſū ſolū. Si te audie

rit,lucratus es fratrétuũ , ſin uero tenó

audierit,adhibe tecấadhuc unum aut

duos, utiore duop aut triū teſtiú ſtet

omne uerbü.Qfi nó audierit eos,dic

eccleſia

! '

ANN
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το εκκλησία.έαμ δε και τηςεκκλησίας πα

ρακούση,ίσω σοι ώσσες και εθνικός ναό το

λώνκς, Αμμώ λέγω υμίμ, όσα εαν δήσατε

επί της γης, έσαι λεδεμία νο ουρα »

τώ.και όσα εαμ λύσητε επί της γης, έσαι

λελυμβία ν ω ουρανώ, πάλιν λέγων

μίν, ότι εάν δύο υμώμ συμφωνήσω

σιμέπί τής γής περίσαντος πράγματο
ς

δυ εαμ αιτήσωνται γενήσεται αυτοίς πα »

ρατού σαγός μου,του ουρανοίς. δυσάς

είσιμ δύο ή γάς συκγμένοι εις το εμόμ

όνομα,έκά είμαι εν μέσω αυτών .

Τότε ηχοσελθών αυτώ και σέησε »

πιμ. κύριε σοσάκις αμαρτίσει εις εμε και αν

δελφός με , και αφίσω αυτώ,έωςεπτάκις;

Λέγήαυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ.Ου λέω σοι έως επτά

κις,άλλέωςεβδομηκοντάκις επά.δια το

το ώμοιώθω και βασιλεία της ουρανώμ αν)

θρώπωβασιλά,35 %θέλκσεν σωάραι λό

γομ μετά τη δούλωμ αυτού , αρξαμλύου

Θεαυτούσωμαϊρέμ,προσκνέχθη αυτώ εις οι

φιλέτης μυξίωμταλάντωμ,μή έχοντος δε

αυτού αποδομώαι,έκέλβισεμ'α
υτόν ο κύρι

οςαυτούη αθώαι, και τίω γνάϊκα αυ »

του καιτα τέκνα, και πάνταόσα ειχεμ,

και αποδοθάλα ,σεσων δυο ο Φούλα ,

ητοσεχώς αυτό λέγωμ . κύριε μακροθύ ,

μικσον έα έμοίκαι σάντα σοι απώλoσω.

πλαγχνιώθεις δε ο κύριος του δούλου έ

eccleſiæ .Q , ſi eccleſiânó audierit,ſit

tibi uelut ethnicus & publicanus.

Amen dico uobis,quæcúqz alligaue

ritis ſuper terra,eruntligata in cælo.

& ğcúğ ſolueritis ſup terra, erút fo

ta in cælo .Rurſū dico uobis,quod ſi

duo exuobis cóſenſerint fuper terra,

deomni requācúq; petierint fict illis

a patre meo qui in cælis eſt. Vbieín

ſunt duo uel tres congregati in noie

meo ibi fum inmedio eorú.Tuncac

cedens Petrus adeum , dixit.Domi

ne , quotiens peccabit in me frater

meus,& remittam ei Num uſqz fe,

pties : Dicit illi Ieſus . Non dico ti

biuſqz fepties , fed uſq3 ſeptuagieſ

ſepties. Ideo aſlimilatum eft reg !

num cælorum homini regi, qui uol

luit coferre ratione
m
cum ſeruis fuis.

Et cum cæpiffet cóferre,oblatuseſtei

unus qui debebat ci decem inillia ta

lentoru
m

. Cæteru
m
cuin is non ef

fet foluend
o

, iullit eum dominu
s

uenunda
ri
&uxoré eius,& liberos, &

omnia que habebat, & folutio
nem

fieri. Procid
ens

auté feruus ille adol

rabat eum , dicens. Eſto long
animis

erga me , & omnia tibi reddam .Mil.

fertus autem dominu
s

ſerui illius ,

abfoluit eum , & æs alienum remifit

ei . Egreffus autemferuus ille,inue

nit unum de conſerui
s
ſuis , qui dej

bebat ſibi centum denario
s
, & inie.

cta in eum manu , obtorto collo tra ,

hebat, dicens. Solue quod debes .

Et procide
ns

conferuu
s

eius,roga

bat eum ,dice
ns.Eſto longani

mis
er

game,& omnia reddā tibi.At ille no

D 4 lebat

!

κείνου,ασέλυσεν αυτόν , και το δάνειου

αφήκεν αυτω . άξελθών δε και δούλΘε»

κάνα ,ξυρεμ ένα τώμ
σωθούλων αυ /

του , δς ώφελεν αυτώ εκατόν δωά

εια και να κρατήσας αυτόμ έανίγες λύ

γων . ασόδος μου , ότι οφείλεις και σε

σώμ δω ο
σωβουλος αυτού

παρεκάλα

αυτόμ λέγωμ .
Μακροθύμκσομ ε εμοί,

και πάντααποδώσω σοι , ο δε ουκ

Κλελεν ,

!

ΙΑ



38 ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙ
ΟΝ

EVANGELIVM

ύμη :

κάτι

Ηθελευ , αλλά απελθών , έβαλεμ αυτού

εις φυλακή ,έως δυ άνοδο το οφειλόμε »

νομ,ιδόντες δε δι σώσουλοι αυτου τα γει

νόμονα,ελυπήθησαν σφόδρα, C ελθόντες

δίεσάφισαν ο κυρίω αυτώμ σάντα τα

γενόμυα,τόπ
προσκαλεσάμους αυήμ

ο κύρια αυτού λέγα αυτώ.Δούλε κονκρε ,

σάσαμ τω οφειλήμ εκείνω αφϊκά σοι, εί

πει παρεκάλεσάς με.ουκ έδει κ σε ελεήσαι

του σώδουλόμ σου,ως C εγώ σε κλέκσα ;

και οργίσεις και κύρια αυτού , σαρέδωκεν

αυτομ τοίς βασανίσαϊς , έως δυ αποδώ

σαν το όφελόμλνoμαυτώ,όυτως και ο πα

3ής μου και επουράνια σοιήσει υμίμ εαν μη

αφύτε έκασΘ- ο αδελφώ αυτού άσο

των καρδιωμ υμώμ τα παραπτώμαία αυ /

σώμ. και εγένε όπ ετέλεσεν ο ΙΗΣΟΥΣ

Τους λόγους τούτους , μεταρεμ από τις γα /

λιλαίας, ήλθεν εις τα όρια του Ιουδαίας

σέραμ τουιορδάνου,και ακολούθκσαμ αυ/

Go όχλοι σολιδι,και εθεράπευσεν αυτούς

Exê . και προσήλθον αυτώ οι φαρισαϊ .

οι σαράζοντεςαυτού,και λέγοντες αυτώ.

ει έξεσιν ανθρώπων απολύσαι τώ γαμάϊ ,

κα αυτου κατάσάσαν αιτίαμ, ο δε απον

κριθείς ειπεμ αυτίς ,ουκ ανέγνωσεότι οι

ήσας απαρχής, άρδεμ και θήλυ έποιήσει

αυτους;και εισεμένεκεν τούτο καταλεί

ψει άνθρωπG του πατέρα,καιτο ματέν

ρα,και κολληθήσεται τη γωαικί αυτου .

και έσονη οι δύο εις σάρκα μίαμ, ώς σε ουκ

έτι εισιν δύο , αλλά σάρξ μία.8 δω και δεν

δςσωέζευξεμ,άνθρωπG με χωριζέτω, Λέ

γουσι μ αυτώ,τι δω μωσής ενετείλα 18/

ναι βίβλίομαsασία και απολύσαι αυτώ ;

Λέγει αυτής ,ότι μωσης προς τίω σκληροί

καρδίαν υμώμ επέτρεψεν υμίμ απολύ

σαι τας γιωάικας υμώμ. αρχής δε ,

ου χύονεί

lebat, ſed abñt & coniecit eum in car,

cerem,
donecredderet debitum. Porn

ro cum uidiſſent conſerui eius , quæ

fiebant,
indoluerunt ualde, & uener

runt & aperuerunt domino ſuo om/

nia quæ facta fuerant.Tunc accerſi.

uit illum dñs ſuus, & ait illi.Serue ſce

leſte , totum debitum illud remiſi til

bi, cum obſecraſlesme.Nonneopor

tuit& te miſereri conferui tui, ficut &

ego
tui mifertus eram Et iratus doi

minus eius, tradiditeum tortoribus,

quoaduſą redderet totum quod de

bebatur fibi. Sic & patermeuscæle

ſtis faciet uobis,finon remiſeritis fuo
Α

quiſqz fratri de cordibus ueſtris deli

cta illorum . Et factum eſt cum con XIX »

ſummaſlet Iefus ſermones hos der

migrauit a Galilæa,& venit in fines

iudææ trans iordanem , & fecutæ ſunt

eum turbæ multæ , & fanauit eos ibi.

Et acceſſerunt ad eum pharifæi ten

tantes eum ,& dicentes ei.Licet ne ho

mini diuortiü facere cum uxore fua

qualibet ex caufa Qui refpondens,

ait eis .Annon legiltis
, quod is qui

fecit ab initiomafculum & feminam

fecit eos : Et dixit . Propterea , de

ſeret homo patrem & matrem , &

adhærebit uxori ſuæ , & erunt duo

in carnem unam . Itaqz iam non ſunt

duo, feduna caro . Quod ergo deus

copulauit, homo non ſeparet. Di,

cunt illi . Cur ergo Moyſes iuſſit da

relibellum repudij,& amittere eam :

Ait illis . Mofes ad duritiam cor

dis ueſtri permiſit uobis repudiare

uoxres ueſtras , cæterum ab initio

1

ν

non fuit
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ΙΗΣΟΥΣ εισε τοίς μαθηταίς
αυτού .

δυ γέfoνευόυτως.λέγω δε υμίμ, ότι δς άμ

απολύσει γαμάϊκα αυτου ,ειμί επίπος!

νεία,και Γαμήσιάλλω,μοιχάται και ο άι

πολελυμβόλω γαμήσας, μοιχάται, λέγου

σιμ αυτώ οι μαθηται αυτού . Ει όντως έςιμ και

αιτία του ανθρώπου μετά τις γωαικός,όυ

συμφέρε γαμήσαι,δέειπεναυτής,ου πάν

Τις χωρoύσιν τον λόγομ τύμ,άλλοις δε

σοταιεισίμ γαρ ευνούχοι, οι ανες εκ κοι )

λίας μικρόςεγενήθκσαμ όντως. Τεισίμευ

νούχι,8ι ανες ευνουχίθησαν υπότο αν

θρώπων,και εισίν ευνούχοι,οι ανες ευνούχο

σαμεαυτυς,λιά σου βασιλείας και ουρα ,

τώρ.δ δωμάμαθος χωράν χωρείτω, τότε

προσμέχθκ αυτώ παιδία,ίνα τας χάρας

επίσης αυτής,καιπροσεύξαθαι. δι δε μαθx

ται έσετίμησαν αυτοίς,ο Δε ΙΗΣΟΥΣ έι

πεμβάφετε τα παιδία , μή κωλύεjε αυτά

ελέξυ πρός με, χαρτοιούτωμ όξιμ και βα

σιλεία του ουρανώμικα ) επιθείς αυτής τάς

χθρας επορεύθη έκαθεν.καιτουεις προσελ

θωμ,έιπερ
αυτώ.Δϊδάσκαλεάγα

θέ
,τί άρα

θου ποιήσω, ίναέχω ζωάμ αιώνιομ, ο δε έιν

περ αυτώ.τί κελέγειςαγαθομ ,ουδείςα

γαθός,ειμή ειςο θεός ει δεθέλειςεισελθσ

εις τίωζωδώ,τήρ
κσομτας φυτολές .λέγει

Αμαλέω

non fuit ſic . Dico autem uobis , quod

quicunqz diuerterit ab uxoreſua,niſi ob

fornicationem ,& aliam duxerit, is com

mittit adulterium . Et qui repudiată du/

xerit , adulterium committit. Dicunt ei

diſcipuli eius . Si ad iſtum modum ha,

bet cauſa hominis cum uxore;non expe

dit contrahere matrimonium.Qui dixit

illis. Non omnes capaces ſunt huius di

cti,fed ö quibus datum eſt. Sunt enim

eunuchi qui de matris utero ſicnati ſūt.

Et ſunt eunuchi qui facti ſút eunuchiab

hominibus,& ſunt eunuchi qui ſcipſos

caftraueruntpropter regnum cæloru .

Qui poteſt capere capiat. Tuncoblati

ſunt ei puelli,ut manus eis imponeret&

oraret.Diſcipuliautem increpabár eos.

Ieſus uero ait eis.Sinite puellos, ne pro

hibeatis eos ad meuenire,taliü eft enim

regnum cælorū.Et cum impoſuiſſeteis

manus,abńſt illinc.Et ecce unus accedens

aitilli. Ma
giſter bone , quid boni faciā,

ut habeã uitā æternā: Quidixit ei.Cur

meuocasbonâ : Nullus eft bonus, niſi

unus,nempe deus. Qą ſi uis aduitā in,

gredi,ferua mandata.Dicit illi.Quæ Ie

ſus aất dixit.No homicidiu facies.Non

cómittes adulteriũ. No facies furtű.No

falſum teſtimoniū dices. Honora patré

tuũ & matré, & diligesproximū tuū,ut

teipſum.Dicit illiadoleſcês.Omnia hæc

ſeruaui a iuuentute mea ,quid adhuc mi

hi deeft : Ait illi Ieſus. Si uis perfectus

elle, uadeuende quæhabes, & da pau/

peribus,& habebis theſaurum in cælo ,

& ueni ſequere me . Cum audiſſet au .

tem adoleſcens ſermonem ,abñt triſtis .

Erat enim habens poffeffiones mul

tas . Iefus autem dixit diſcipulis ſuis .

Amnen

αυτώ.σοίας,δ δέ ΙΗΣΟΥΣέιπερ.το ου φον

νεύσεις,δυ μοιχεύσεις, ου κλέψεις,ου ψευδο

μαρτυρήσεις, τίμα τομ σαλέρα και το μπλ

τέρα,να αγαπήσεις τον πλησίονσου ως

σεαυτόμ. Λέγει αυτώ ονεανίσκG . σάν»

τα ταύτα εφύλαξα εκ
νεότητός μου και τι

έτι υσορώ,έφκ αυτώ και
1ΗΣΟΥΣ.έι θέλεις το

λεGP έιναι,ύπαγε πώλκσόμ σου ταυπάς

χοντα,και σος πήωχοίς,κ) έξας
θκσαυροι

ξυ ουρανώ, δεύρο ακολούθει μοι .
ακούσας

δες νεανίσκος του λόγου,
απήλθεν λυπού,

μθμ . μ
γαρέχων κτήματά σολιά. Ο
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Αλλώ λέγω υμίμ,ότι πλούσιος δυσκόλως

εισελεύσεται εις τίω βασιλείαν Ο ουρα/

νών. Οι σάλιν λέγω υμίν , ευκοπώτερόν

όξιμ κάμηλου δια τρυπήμαξος ξαφίσος εν

σελθέμ, σλούσιομ εις τώ βασιλείαν του

θεού εισελθάμ.ακούσανθες δε οι μαθκται αυ

Τού, ξεπλήσσονο σφόδρα,λέγοντας.Τίς άρα

δαναταισωθώαιξέμβλέψας δε ο ΙΗΣΟΥΣ,

είπεν αυτοίς.σαρα ανθρώποις τούτο αδύν

νατόμ όξιμ, παρα δε θεώ πάντα δώματά

όξιμ. τοπ αποκριθείς και πέτρος,έιπεν αυ

8.ιδούημάς αφήκαμισάντα και κκο/

λουθήσαμαί σοι.τί άρα έσαι ήμίμ, ο δεIH/

ΣΟΥΣ ειπεν αυτοίς.Αμώ λέγω υμίν, ότι

υμείς οι ακολουθήσαντές μοι εν τη παλις

γενεσία,όταν καθίση δ ηος του ανθρώπου

επιθρόνο δόξης αυτο,καθεσθήσεσθε, και

μας επιδώδεκα θρόνος,κρίνοντας τας δώ

δεκα φυλάς του Ισραήλ ,και σας δς αφήκεμ

οικίας,ή αδελφούς,αδελφάς, πατέρα,

δικτέρα, γυάϊκα, τέκνα, ή αγρούς,ένε)

κερ του ονόματός μου, έκαρνταπλασίονα

λήψεται,και ζωιω αιώνιου κληρονομήσει .

σολλοί δε έσονται πρώτοι έχαι, κ έσχα

του πρώτι. Ομοΐα γάρ όξιμ και βασιλεία

των ουρανών ανθρώσω οικοδευότκ ός τις

εξήλθει άμα πρωί μίθώσαθαι εργάτας

εις του αμπελώνα αυτού , συμφωνήσας με

μετα το εργατώμ εκ δωαρίου τώ αμέ

ραμ,άπέσειλεν αυτούς εις τον αμπελώνα

αυτούκαι εξελθώμ σερίτω τρίτίω ώραν,

ειδεμ άλλους εσώτας εν τη αγορά άργους

και εκείνοις εισερ .Όσάγετε και εμάς

εις του αμπελώνα , και ο εαν και δίκαιου

δώσωυμίμ.δι δε απώλθομ, πάλιμήξελ .

θώμ σεξι έκτκυ και νάτω ώραν εποί

κσεν δώσαύτως, σερί δε τω ενδεκάτκμ ώρα !

Αξελθών ,ευρεμάλους εσώτας άργους, και

λέγει αυτούς , τι ώδε εσήκατε όλων των

μέραμαργοι

Amen dico uobis , diues difficile intral

bitin regnum cælorum . Etiterum dico

uobis .Faciliuseſt camelú per foramen

acu factú ingredi,ő diuitem in regnú

dei ingredi. Auditisautem his diſcipu,

liexpauerunt ualde, dicentes. Quis er/

go poteft faluusfieri : Intuitus autem il

los Ieſus,dixit illis.Apud homineshoc

impoſſibile eſt, apud deum autem om

nia poſſibilia funt. Túcreſpondens Per

trus , dixit ei .Ecce nos reliquimus om

nia , & fecuti ſumus te . Quid ergo erit

nobis : leſus autem dixit illis . Amen

dico uobis , quos qui ſecuti eſtis mein

regeneratione, cum federit filius homi

nis in fede maieſtatis ſuæ , fedebitis &

uos ſup ſedes duodecim iudicantes duo

decim tribusIſrael. Et ois qui reliquerit

domos aut fratres, aut forores,aucpa

trem , aut matrem , aut uxorem , autfili

os, aur agros,propter nomen meū ,cen

tuplaaccipiet, & uitæ æternæ fortietur

hæreditatem . Multi auté erunt primi

nouiffimi, & nouiſſimi primi .

Náfimile eſt regnú cælorum homini

patrifamilias, quiexñtprimo ſtatim dir

luculo ad conducendosoperarios in ui/

neam ſuam . Conuentione autem fa

cta cum operarijs ex denario in fingu .

los dies , miſit eos in uineam ſuam .

Et egreſſus circiter horam tertiam , ui

dit alios ( tantes in foro ociofos , & illis

dixit . Ite & uos in uineam meam , &

quodcunqz iuſtum fuerit , dabo uobis.

TÌli autem abierunt. Rurſum autem ex

jt circiter fextarm & nonarm horam, & fe

cit ſimiliter . Circa undec
imam uero ex

iſt , & inuenit alios ſtantes, & dicit il

lis . Curhic ſtatis cota die ociofi : Di.

cuntei

XX
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γδυσηκαι αυτό, ότι ουδείς εμάς έμίσθών ,

σατο , λέγα αυτούς και ύσάγετε καλυμάς

εις τόμ αμπελώνα, και ο άνε δίκαιομ,λή

ψεθε . οψίας δε γενομλύκς, λέγει ο κύ

γιατον αμπελώνα ο επιβόσω αυτο .

κάλεσομ γυς εργάτας , κ)από G ' αυτής

τον μύθομ,αρξάμενος αςήεχάτωμ έι

ως την πρώτωμ,καιελθόνπς,οι ητώ ν

δεκάτίω ώραν,έλαβομ ανα δυάριομέλι

θόνης δε οι πρώτοι, νόμισαν ότι πλέον

λέψούλα κι έλαβομ κι αυτι ανα ωάριομ.

Λαβόνης δε εγόγγυζομ κατά οικοδεσός

ταλέγοντες, ότι δυσι οιέχαηι μίαν ώρα

εποίκσαμ, και ίσους έμίμ αυτους εποίκσας

Ρίς βασάσασιμ βάρG0 Αμέρας,και

εμ καύσωνα,ο δε αποκρίθεις έιπερ εν αυ

την εταιρε,ουκ αδικώσε,ουχί δηναρίθ σωε :

φώνκτάς μου,άρομήσου και ύσαγε,θέλω

Ατούτω ω εχάτω οώαι ως και σοι .

λουκ έξεσίμμοι σοιήσαι 8 θέλω τοίς

έμοΐς,ει ο οφθαλμός σου σουκρός όξιμ,ότι

εγώ αγαθός ειμί.όυτως έσονται οι έχαν

τοι πρώτοικαι οιπρώτοι έχατοι , σολιού

γάρ εισιν κλκτοι,ολίγοιδε εκλεκτοί .

και αναβαίνωμοΙΗΣΟΥΣ εις Ιεροσόλ
υμα

,

σαρέλαβε τους δώδεκα μαθηταςκαϊ

αν ο τί δδώ,καιεισεν αυτοίς..δου αναβαι:

νόμοι εις Ιεροσόλ
υμα

,κα ) ο δος του ανθρώ

•

cunt ei , quia nemo nos conduxit . Di

cit illis. Abite & uos in uineam , &quic

quid fuerit iuſtum accipietis . Cum au

tem uefpera facta eſſet ,dicit dominus

uine,procuratori ſuo. Voca operarios

& redde illis mercedem , incipicns a no

uiſlimis uſqz ad primos.Et cũucniſſent

qui circa undecimam horam uenerant,

acceperunt ſinguli denarium . Venien

tes autem & primi,arbitrati ſunr, y plus

ellent accepturi, & acceperunt ipfiquoq3

ſinguli denarium . Etcum accepiſſent,

murmurabát aduerſus patremfamilias,

dicentes. Hi nouiſſimi una hora fecer

runt,& illos pares nobis feciſti,qui por

tauimus pondus diei & eftum : Atil

le reſpondens uni corum , dixit . Ami

cenon facio tibi iniuriam . Nonne de

nario conueniſti mecum : Tolle quod

tuum eft , & abi.Volo autem huicnouil,

ſimo dare ſicut & tibi , Annon licetmi

hi quod uolo facere in rebus meis , ſi

oculus tuus malus eſt,quodego bonus

ſim : Sic eruntnouiſſimiprimi , & pri/

mi nouiflimi. Multi enim funt uocati,

pauci uero electi . Et afcendens Ielus

Hierofolymam , aſſumpſit duodecim

diſcipulos ſuos ſolos in uia , & ait il,

lis.Ecce aſcendimusHieroſolymam , &

filius hoininis tradetur principibus ſal

cerdotum & fcribis , & condemnabūteữ

morte,& tradent cum gentibus ad illu

dendum, & ftagellandum , & crucifigen

dum , & tertia die reſurget.Tuncacceſlit

ad eum mater filiorum Zebedei , cum

filijs fuis, adorans&petens aliquid ab

eo .Atille dicitei,Quid uis Aitilli.Dic

ut ſedeant hi duo filn mei, unus ad de

xteram tuam ,& unus adfiniftram inrel

gno

σου
παραδοθήσεται είς

αρχιερεύσιμα

γραμματεύσιμ,και
κατακρίνουσιν αυτόν

θανάτω,και παραδώσουσι αυτοι τοίς έθ

νεσιμ,εις το εμπαίξαι και μαςϊγώσαι ,και

5αυρώσαι , και τη ρίτη, ημέρα ανασήσε /

Tα,τότε
προσήλθεμαυτώή μκτες του γάμ.

ζεβεδαίου μετά της ώμ αυτής,
προσκαλούν

σα C αιτούσατί σαςαυτου.ο δε εισεραυ.

τη,τί θέλειο,Λέγει
αυτώλειπείνα καθίσω ; ,

σιμ δυτοι διδύο φοί μου , είς εκ δεξί

ώμ σου , και εις ,
ευωμύμων ή τη βαν

σιλεία
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σιλεία σου,αποκριθείς δε ο ΙΗΣΟΥΣ έιν

πεμ,ουκ διδατε τί αιτίθε. Δώαθε πιάν

οσοτήρϊομό εγώ μέλλω σινεμ,και ο βά

πείσμα και εγώ βαπτίζομαι βαπηθήμαι;

λέγουσιν αυτώ.δωάμεθα, λέτε αυτοίς ,

το μί σοτήριόμ μου σίεσθε,κ) το βάπτιση

μα και εγώ βαπτίζομαι βαπτίθίσεσθε . το

και καθίσαι εκ δεξιών με κ θξόνωνύμων μό,

ουκ έσιν εμόμδοθαι,αλλ δις ετοίμασαι

υγρ ήπαγός με . ακέσαντες οι δέκα και

γανάκτησαν περί τα δύο αδελφώμ . ο δε

ΙΗΣΟΥΣ προσκαλεσάμως αυτους, έιπεν.

οίδατε ότι οι άρχονπς εθνών,κατακυ/

ριεύεσϊμ αυή, 6 οι μεγάλοι κατεβασιάν
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δς εαμ θέλω αν υμίμ μέγας γενέθς,έσω και

μώμδιάκονος,κό εάν θέλω υμίμ ειναι

πρώτGP ,ίσωυμώμ δελGP.ώπορ οδος ή

ανθρώπ8.ουκ ήλθεν διακονκθώαι,αλλά δια!

xovſod wij dôvou tliùs afuxlw auto aúrpop

αντί πολλώμ . και εκπορόυομλύωμ αυτών

απότσεϊχώ,κκολόθκσ μ αυτώ όχλΘ πο/

λύς.και σου δύο τυφλοί καθίμυοι σαρα

τω οδομακέσανπς,ότι ΙΗΣΟΥΣ σαράγο,

έκραξαν λέγοντας. Ελέησον ημάς κύριε υος

σας . δε όχλΘ επετίμησεν αυγους,ένα

• σιωπήσωσιν, οι δε μάζoμ έκραζομλέγον /

πς. λέκσον ημάς κύριε δος δαβιδ',και σας και

ΙΗΣΟΥΣ έφώνκσεμ αυτους,κ) εισεμ.τί θέλε

τε σοιήσω τμήμ;Λέγεσιν αυτώ, κύριε ίνα

ανοιχθώσιν υμώμ οι οφθαλμοι.ωλαγχνι

θείς και ο ΙΗΤΟΥΣ,άψανο οφθαλμώμ αυ

, κι ευθέως ανέβλεψαν αυτό οι οφθαν

μοι, κ) κκολέθκσαμ αυτώ.και ότεέγισε

εις τεροσόλυμα , και ήλθεν εις βκθφαγή

προς το όρGP της ελαιώμ ,τόπ ΙΗΣΟΥΣ α/

πέσειλεμ δύο μαθκτας λέγωμ αυτία . σο.

ρεύθητε εις ή κώμίω τώ απέναντι υμών,

καιευθέως ευρήσετε όνομ λεδεμλύω,κ σώ

gno tuo.Reſpondens autem Ieſus, di

xit .Neſcitis quidpetitis. Poteſtis bibe/

re calicem quem ego bibiturus fum ,&

baptiſmate quoego baptizor, baptizal

ri? Dicunt ei.Poflumus.Ait illis . Calice

quidem meú bibetis,& baptiſmate quo

egobaptizor,baptizabimini,ſedere aút

ad dexteram meam & ſiniſtram , nó eſt

meum dare,fed quibus paratú eſta pa,

tre meo . Et cũ audiſſent decé indigna,

ti ſunt de duobus fratribus.Ieſus autem

uocauit eos ad ſe,& ait.Scitis ,quod prin

cipes gentium dominentur illis, & qui

magni ſunt,poteſtatem exerceat in eos.

Non ita erit inter uos. Sed quicunguo

luerit inter uos magnus fieri , ſit ueſter

miniſter , & quiuoluerit inter uos pri,

mus efle,fitueſter ſeruus. Sicut filiusho

minis nó uenit ,ut ſibi miniſtraretur, fed

ut ipſe miniſtraret, & ur daret animam

ſuam redemptioné pro multis .Eregre.

dientibus illis ab hiericho, fecuta eſt eu

turba multa.Et ecceduo cæci fedentes ſe

cus uiam, cú audiſſent, quod Ieſus tran /

ſirer,clainauerunt dicentes. Domine mi

ſerere noſtri fili Dauid . Turba autem in

crepabat eos,ut tacerét.Atilli magisca

mabant, dicentes . Miſerere noftri dñe

fili Dauid. Et ftetit Ieſus &uocauit eos,

& ait.Quid uultis ut faciam uobis: Di

cunt illi, Domine, ut aperiatur oculi no/

ſtri.Miſertus autem eorum Ieſus,tetigit

oculos eorum. Er confeftim uiſum rece

perunt oculiilloz,& ſecuti ſuntcum .

ErcūapppinquaſſetHieroſolymis, XXI

&ueniſſet Betphage ad montéoliuar

túcleſus miſit duos diſcípulos,dicés eis.

Ice in caſtellú quod contra uos eft,& ſta

tim inuenietis aſinam alligatam , & pul

lum cum

!

ν

λου μετ
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λου μετάν . λύσαντες αγάγετέ μου , και

κάρτεςύμϊp είπε τί , έρπ,ότι ο κύριος,αν

τώμ χρείαν έχειευθέως δε,άσουέλ αυτους .

τούτο δε θλομ γέγονεμ ,ίνα πληρωθα το ξη

θεμ δια ή προφήτου λέγοντος.έισαι τη θυ

γαισιώμ,ιδου οβασιλέυσ σε έρχεται σοι

πάος,και επιβεβκκωσ εσί όνου και σώ .

λου δόρ νσοζυγίου, πορευθέντες δε οι μα

θεται ποιήσαντεσ καθώς προσέταξεν αυν

τοίςο ΙΗΣΟΥΣ.ήγαγομ τίωόμου , και του

πώλoμ , κι εσέθκκαμεσάνω αυτο τα Τμά

τια αυτώ,κι ελάθισει επάνω αυοο.ο δε πλά

soσόχλος έσωσαν εαυτό τα μάτια και τα

δδώ.άλλοι δε έκoπoμ κλάδους από τη

λίνδρωμ,κ)εσρώνυομ εν τη οδώ , οι δε όχλοι

οι προάγοντες και οι ακολουθοώτεσ ,έκρα)

3ου λέγοντεσ, ωσάννα ως τώ Δαβίδ . ευ /

λοκμαίΘ- οερχόμενος ν ονόματι κυρί8

ωσάνα και τοίς υψίσοις. και εισελθόντο
ς
άυ

του ειστεροσόλυμα εσέιθ πάσα και πόλις

λέγουσα.τίσεςϊμδυτος και οι δε όχλοι έλει

γομ,δυτός εσιμ ΙΗΣΟΥΣ ο προφήτης και από

ναζαρεθ οθι γαλιλαίασ. και εισήλθεν ο ΙΗ/

ΣΟΥΣ εις το ιερόμ του θεού . και δξέβαλε

πάμαςΤους πωλούθας κο α
γοράζοντας αν

Τώ δερώ, κ) τ
ασιγασέζας

ή κολυβιsώμ κασέ

SPεψεν,κ) τας καθέδρα
ς
ή
πωλοαντίας περί

?

sepas, aérd &
uloīgsérpantaló vixódus õi

κουπροσευχήςκληθήστη, μες και αυτον εθιέσα

ι

lum cum ea , foluite & adducite mihi.

Et fi quis uobis aliquid dixerit, dicite.

Dominus his opus habet,& confeſtim

emittet eos . Hocaūttotum factü eft,

ut adimpleretur quod dictum eſt per

prophetam ,dicétem . Dicite filiæ Sion,

ecce rex tuus uenit tibi manſuetus, ſe

dens fuper afinam & pullű filiū ſubiu .

galis . Euntes aūt diſcipuli,fecerunt ſi

cut præcepit illis Ieſus. Et adduxerunt

afina & pullum, & impofuerunt fuper

eos neſtimenta ſua, & cum deſuper ſe/

dere fecerunt. Plurima aūt turba ſtra ,

uerunt ueftimenta ſua in uia .Alőauté

cedebátramos de arboribus & ſterne

bantinuia . Turbæ aút quxpcedebát

&quæ fequebantur clamabant, dicen

tes. Hosanna filio Dauid,bñdictus q

uenit in nomine dñi , hosanna in ex/

celſis.Et cum intraſſet Hieroſolymam ,

cómota eſt uniuerſa ciuitas,dicés.Quis

eſthic : Populi aūt dicebant.Hic eſt le

ſus propheta a Nazareth Galilææ . Et

intrauit Ieſus in templūdei,& eńciebat

omncs uendentes & ementes in téplo,

& menſas nummularioz, & cathedras

uendentiü colūbas euertit. Et dixit eis.

Scriptū eſt,domusmea,domusoratio

nis uocabit ,uos aất feciſtis illá ſpelun ,

cam latronū . Etaccefferüt ad cum cæci

& daudí in téplo, & ſanauit cos . Cum

aūt uidiſſent principes ſacerdotum , &

ſcribæ ,mirabilia quæ fecerat, & pueros

clamātes in téplo, & dicétes. Hos anna

filio Dauid,indignati ſunt, & dixerunt

ei.Audisquid iſti dicunt: Ieſusaūt di /

cit eis . Quid ni?Nunqz legiſtis,ex ore

infantiū & lactentiú perfeciſti laudem :

Et relictis illis, exñte ciuitate in Betha/

Ε . niam

Πενήλαιου λιβ.κή προσήλθον αυτώτυφλοί κή

χωλούενώδερώ,κ)εθεράπευσεν
αυτους.ιδόντες

οι αρχιερείς κ) οι γραμματείς τα
θαυμάσια &

εποίκσεν, κ) Τους σαϊδασ
κράζοντας εν τώ δε

gỗ,tj résoułas,wo avvaluno sabio,is a ván

Ικσαν κι έισον
αυγώ.ακούς τη δυθοι λέσsσιν,

5
ΙΗΣΟΥΣλές αυξοϊς.ναι,ουδέτΡΙε ανέβνωθε

ότι έκ σόματος νκσίων και
θαλαζόντων

καταρτίσω αίνου και και
καταλήσων αυ )

τους
εξήλθεν έξω φθί

πόλεως εις βιδα

viap
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αέρα .

όροιμία,

Ι .,εις το

Ουάσις

πρέισι

• , Αέρα

φτείται

μίαμ και κυλίθκ εκθ. πρωΐας σε επανά

γων ειςτσόλιμ, εσείνασες » και δωμ

συκώμ μίαμ έσι σ οδου ήλθεμέα αυτώ..

και ουδεμ ευσεν εν αυτή, ειμή φύλλα μόμου

και λέγει αυτή και μηκέτι εκ σου καρποσ γέν

μκται εισ του αιώνα, και κράμθχ παρα

χρήμα και συκά,κι ιδόντες οι μαθκίαι θάυμα

σαμ λέγοντες , σας παραχρήμα καικράμη

θα και συκή » αποκριθείς δε ο ΙΗΣΟΥΣ ειπε

αυτοίς . Αμήν λέγω υμίμ,εαμ έχετε πίσιμ

κ) μη διακριθπου μόνο το συκώς ποιήσε

τε,άλλα κι εαν ο όφει τούτω έρπητα, άρθκ

Τι και βλήθxτί εις τίω θάλασαν, γενήσεση.

και πάντα όσα άμ αιτήσητε εν τη εοσευ

χά πισέυομτες , λήψεσθε . και ελθόντι αν και

ως εις το τερoμ, προσήλθον αυΖάρ διδάσο

κουτι οι αρχιερείς και οι σρεσβύτεροι τον

λαού λέγοντες και εν σοία εξουσία ταυτα

ποιείς και και τιςσοι έδωκεμ τίω 2ξουσίαμ

τάυτκμ και αποκριθείσ δε ο ΙΗΣΟΥΣ εισε!

αυτοίς . ερωτήσω υμάς καγω λόγου έμα ,

ομ εάν εισητέ μοι,καγω υμίμ ερώ ν ποία

ζεσία ταυτα ποιώ.το βάπτισμα Ιωάννου

πόθεν ήμ ουρανού και η ανθρώπων , δι και ο

ελογίζοντο παλ εαυβοϊς λέγουσες.εαμ είπω

μεν εξ ουραν8, έρα Ημίμ.διατί οώ ουκ έσι,

σέυσαθε αυγώ,εάν και ενσωμεν εξανθρώπ,φο

βούμεθα τον όχλομ.πάντες και είχον του

Ιωάννκι ως προφήτκμ και και αποκριθέντεσ

Ο ΙΗΣΟΥ εισομ ουκ οίδαμεν. έφκ αυτοίς

κι αυτόσ, ουδε εγώλέγω υμίμ, ποία εξε

σίαΤαυτα σοιώ.τί και ημίμ δοκά,άνθρωποσ

ειχεδέκυαδύο, προσελθώντώ πώλεω εισεν

τέκνομύσαμε σήμερου εργάζοντα αμαει

λάμι μου, και δε αποκριθείσειπεμου θέλω.ύση

Περον και μεταμέλκθείς,ασήλθεμ. κ) προσελ /

θωμ το δευτερω ειπεν ωσάντωσ , ο και αποκρι /

θείσ , εισερέγω κύριε,και ουκ άοκλθεμ.

τής έκ δύο εποίκσεν το θέλημα του πα !

ηδσ';

niam, & diuerſatus eſt illic . Manealít

reuertens in ciuitaté,eſurit.Eccũuidiſ

ſet fici arboréunā ſecus uiam ,uenit ad

eam , & nihil inuenit in ea , niſi folia tñ.

Et ait illi.Nepoſt hacex te fructus nas

ſcatur inæternú ,& arefacta eft cótinuo

ficus . Et eo uiſo diſcipuli mirati ſunt,

dicentes.Quomodocötinuo aruit Re

fpondensaūt Ieſus,ait eis. Amen dico

uobis,ſi habueritis fidem , & nó hæſita

ueritis , non folum hoc de ficu facietis,

uerum etiá fi monti huic dixeritis,col

lere & proijce te in mare, fiet. Et omnia

quæcúq petieritis in oratione creden ,

tes,accipietis. Et cum ueniflet in tem

plum ,acceſſerunt ad cum docentē prin

cipes facerdotum &ſeniores populi,di

centes. In qua poteſtate hæcfacis : Et

quis tibi dedithanc poteftaté : Reſpó

dens auté leſus, dixit eis. Interrogabo

uos &ego unű ſermoné, qué ſi dixeri

tis mihi,& ego uobis dică in qua pote

ſtate hæcfacio. Baptiſmus Ioannis un

de erat ecelo an exhominibus Acilli

cogitabāt apud fe,dicétes. Sidixerim

ecælo ,dicetnobis. Quareergo nó cre

didiſtis illi: Sin aut dixerim ex hoib9,

timemus turbá. Oés enim habebatlo

annem ut pphetam.Etrefpódentes le

fu ,dixerunt.Neſcimus.Ait illis & ipſe.

Necego dico uobis in qua poteſtate

hæc facia.Quidaūtuobis uidet :Ho

mo habebatduos filios, & accedens ad

primū, dixit . Fili, uade hodie operare

in uinea mea. Ille auté reſpondens,ait.

Nolo.Poftea uero pænitentia motus,

abijt.Accedés aấtad alterű , dixit ſimi

liter. Atille refpödés ait.Ego dne.Et nó

abñt.Vter e duobus fecituoluntaté pa

trist

ενές
Σ
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τοξιλέξουσιν αυτώ.ο πω ,λέγή αυτούς και

ΙΗΣΟΥΣ.αμήν λέγω υμίμ,ότι οι τελώναι και

σοεναι προάσεσιν υμάς εις τη βασιλείας και

θε8 . λθεμε προς υμάς Ιωάννης ο δσω δικαι

οσώκς,κ)ουκέτισέυσαθε αυγώ,διό τελώναι η

αιπόρναισίσευσαν αυτώ,μες και ιδόντες,ου

μεθεμελήθκι ύσερον ή σισέυσαι αυγώ . Αλικυ

παραβολήν ακούσατε , Ανθρωπός τισ μ

οικοδεσπότες ός τις εφύτευσεν αμπελώμα ,

φραγμόμ αυτων περιέθκκεμ , και ώρυξεν

αυ λκυόμ ι ώκοδόμκσίμ πύργου,C εξέ

δοτο αυτόμ Γεωργούσεαπεδήμησεμ.ότ και

άγισεμο καιρός καρσών,ασέςλεμ Τους

δούλουσ αυται προς τους γεωργους , λαβών

τους καρπούς αυτον . και λαβόντεσίδ
ι γεωρ

γοι τουςδούλουςαυτ.μμε έδειραμ.όμ δε

απέκτεναμ,όμδέέλιθοβ
όλκσαμ πάλιμάν

σέβαλει άλλους δούλουσ πλείο μας και πώς

τωμ,και εποίκσαν αυτοίς ωσάυτως . ύσερον

δεασέραλεμ προσαυτους τομδομ αυτο λε

γωμ. φιγαπήσομται τομ δόμ μου,δι δεγε

ωργοί θόρτες του νομ ειπον νεαυτο
ίς

.

δυτός εσιμοκληρονό
μος

, εύπ,άε οκτείνω/

μεμ αυτόμ,κή κατα
χώμεν τω κληρονομίαν

:

tris : Et dicuntei,Prior.Dicit illis lefus.

Amédico uobis, quod publicani & me

retrices præcedunt uos in regnum dei.

Venit enim ad uos Ioannesin uia iu,

ſticiæ , & non credidiſtis ei ,publicani

autem & meretrices crediderüt ei , uos

autem cum uidiſſetis nó habuiſtis pæ /

nitentiam poſtea , ut crederetis ei .

Aliam parabolam audite. Homo qui.

dam erat paterfamilias , qui plantauit

uinea, & ſepem circumdedit ei, & fodit

in ea torcular, & ædificauit turrim , & lo

cauit eam agricolis, & peregre profe;

ctus eſt. Cum autem tempus fructuú

appropinquaſſet, miſit feruos ſuos ad

agricolas,ut acciperent fructus eius. Et

agricolæ appræhenſis ſeruis eius , aliú

ceciderunt, aliú occiderunt,aliū uero la

pidauerüt. Iterű miſit alios ſeruos plu

res prioribus, & fecerunt illis ſimiliter.

Nouillime aūt mifit ad eos filiü ſuũ ,di

cés ,reuerebüt filiū meū . Agricolæ aút

uidêtes filiū , dixeruntintra ſe .Hic eft

hæres ,uenite occidamus eú, & occupé.

mus hæreditaté elus . Et apphenſum

eum ,eiecerunt ex uinea , & occiderunt.

Cū ergo uenerit dñs uineæ,quid faciet

agricolis illis Aiūtilli . Mali cũ ſint ma

le perder illos, & uinea ſua locabit alijs

agricolis, qui reddent ei fructú tpibus

ſuis. Dicit illis Ieſus . Nunqz legiſtis in

ſcripturis.Lapidem quem reprobaue

runt ædificantes,hic factus eſt in caput

anguli. Adñofactum eſt iſtud, & eſt

mirabile in oculis noftris.Ideo dico uo

bis , auferetur a uobis regnum dei , &

dabitur genti facienti fructus eius.Et

qui ceciderit fuper lapidem iſtum ,con

fringetur,ſuper qué uero ceciderit, cóte

αυτ.λαβόντες αυτόν, ξέβαλου έξω Τον

άισελώνος 1
απέκτειναμ. ότανοώ έλθ και

κύριος ή
αμπελώνος,τί ποιήσει τους γεως

δις εκείνοις,λέγεσιν αυτώ,κακουσ κακώς αre

λέσε αυτούς,κjΤον
αμπελώνα εκδόσεάλλους

Γεωρίδες,
Πινελαηδώσειν αυτώ Τους

καρπούς

οι τοις καιρδισαν . λέγει αυτόισο ΙΗ /

ΣΟΥΣ.ουδέποπ ανέγνωσε εν ταις
Γραφάις, λί

θου δεν
απεδοκίμασαν οι

δικοδομούσες.δυτ

Γενέθη εις κεφαλών Γωνίας,θα κυρία : Γένες

αυjs, β έσι θαυμασ
οφθαλμδις

Ημ.δια

* λέωυμίν,ότι
αρθήκη αφύλι €

ασιλεία και

θεϊ,C δοθήστη έρνά
σοιούμτι τουσ καρ!

πους αυφθει πεσων επί του λίπου

στον

σιωθλαοθήσεηίφον δάν πέσε λικμή

να αυτόμ . E 2 ret eum.
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σειαυτόμ .κ) ακούσαντες οι αρχιερές και οι

φαρισαιοι τας πραβολας αυτο ,έγνωσαν,ότι

περί αυτή λέγει . κ) ζκτούτες αυτόν κρατά

σαι εφοβήθησαν τους όχλους , επειδ ως

τροφίτκμ αυτό έχουν να αποκριθείς και

ΙΗΣΟΥΣ . πάλιμ εισεν αυτοίς ο σαραβο •

λάις , λέγωμ.Ομοιώθx και βασιλεία του ουρα

νώμαιθρώσω βασιλά , ός τις εποίκσεμ γά

μους ο ηώ αυή, 6 ασίσίλεμ Τους δούλες

αυξ,καλέσαι τους κεκλημένους εις τους τα

μους.Ο ουκ ήθελον ελθέμ.πάλιμάσεσαλεν

άλλους δούλουσλέγωμ.έιπατι τοίς κεκλκ

μένοις.ιδου το άρισόν μετοίμασα, όταν

φοί μου, C τα σίτισα τεθυμένα,και πάντα

έτοιμα , δευπ εις τους γάμους.οι δε αμελή

σαντες , ασήλθομ , όσ μεμ εισ' του ίδιου

αγρόν, ός δε εις τίω εμπορίαμ αυτο , οι δε

λοι σοι κρατίσαντες τους δούλους αυτον ,

ύβρισαν και απέκτειραμ. ακούσας σε βασι

λευσ , ωργίθκ . και σέμψας τά σατέν

ματα αυτοι , ασώλεσεν τους φονεσ εκεί ,

νους , κα ) τίω πόλιν αυτήν έπιασεμ «το

τε λέγειτιςδούλοις αυτ. με γάμφέ,

τοιμός εσιμ,διό κεκλημένοι ουκ ήσαν άξιοι .

πορένεθε οώεπί τας διεξόδους ή οδώμ, κή

όσoσέαμέυρμπ,καλέσαπ εις τους γάμος.

εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς,συ

μήγαγομ , σάντασ όσουσέυρομ πονκρουσ

τε και αγαθους και επλήθκ ο γάμG

ανακάμένων . Εισελθών δε ο βασι /

λεύς θεάσαθα τους ανακξμέμες, ειδεμ εκά

άνθρωπος ουκ ενδεδυμέμο ένδυμα γά ,

μου , και λέγει αυτώεταιρε , πωσ εισήλ ,

θεσ ώσε μη έχων ένδυμα γάμου και οδείν

φιμώχ . τόπ ειπε ο βασιλευς τρισδι

ακόνοισ , δήσαντες αυ τον πόδαση και χ&

φασ εκβάλλετε έισ το σκότΘ το ζώο

τερον, εκά ίσαι ο κλαυθμός C6 βρυγμός ή

δεόντων και Πολλοί γάρ εισιμο κλα

του , ολίγοι

teret eum. Et cũ audiſſent principes fa

cerdotum & phariſæi parabolas eius ,

cognouerunt, 9 de ſediceret. Etquæ

rentes eum tenere , timuerunt turbas,

quoniam ficut prophetam eum habe,

bant . Et reſpondens Ieſus,iterum di

xit eisin parabolis, & ait .

Simile factum eſt regnum cælo XXII

rum homini regi,qui fecit nuptias filio

ſuo , & miſit feruos fuos,ut uocaret in

uitatos ad nuptias, & nolebant uenire.

Iterum miſic alios ſeruos,dicens. Dici

te inuitatis.Ecce prandium meú para

ui,tauri mci & altilia occiſa ſunt, & om

nia parata,uenite ad nuptias .Illi auté

neglexerunt& abierunt,alius in uillam

ſuam ,alius uero ad negociationé fuá .

Reliqui uero tenuerunt feruos eius , &

contumelijs affectos occiderunt. Rex

autem cum audiſſet iratus eft, & miſſis

exercitibus ſuis, perdidit homicidas il

los , & ciuitatem illorum fuccendit .

Tunc ait ſeruis ſuis. Nuptiæ quidem

paratæ ſunt, ſed qui inuitati erant, nó

fuerunt digni. Ite crgo ad exitus uia

rum , & quotcumqz inueneritis,uocate

ad nuptias.. Etegreffiſerui eius in ui

as , congregauerunt omnes quotquot

inuenerunt, malos pariter ac bonos,&

impletæ ſunt nuptiæ diſcumbentibus.

Ingreſſus autem rex ut uideret diſcum

bentes, ubi uidit illic hominem non

ueſtitum ueſte nuptiali , ait illi.Ami/

ce quomodo huc intraſti,non habens

ueſtem nuptialem Atille obmutuit.

Tunc dixitrex miniſtris . Ligatis pedis

bus & manibus eius,mittite eum in tel

nebras exteriores , ibi erit fetus& ftri

dor dentium.Multiautem ſunt uocal

ti,pauci

Σ
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τοι. ολίγοι δε εκλεκτοι . τότε σρρευ

θέντεςοι φαρισαιοι σωθούλίου έλαβομ, και ,

πως αυτόμ παγιδέυσωσιν εν λόγω » και

ασοσέλλούσιμάυ ω τουσ μαθκτάς αυτής

μετά την Ηρωδιανών λέγοντες , Διδάσκα ,

λε, όιθαμαι ότι αληθής έι , και το οδομ

του θεού οι αλκθεία διδάσκεισ » και ου

μέλα σοι σερί ουδενός , ου γαρ βλέπεις

πρόσωπον αμθρώπων. εισε οώ ήμίμ ,

τί σοι δοκά . έξεσιμ οώαι κύμσομ και η

σαρι ή όυ , γιούς δέο ΙΗΣΟΥΣ τω πονκρί

αμ αυή-,έισερ,τί με σειράζετε υποκριται ;

επιδείξατέ μοι το νόμισμα του κάνσου .

δι δε προσήνεγκαμ αυτο δηνάριομ , καλέ

γι αυτοίς,τίνα και εικώμ άυτκ, Cl % επιγρα

φέ λέγουσιν αυτα .καίσαρος . τόπλες

για αυτούς.απόδοτε οώ τακαίσαροσ και ο

σαρι, και τα του θεού, ω θεώ και να ακού ,

σαντεσ εθαύμασαμ, και αφέντες αυτόμα

σήλθομ. Εμ εκείνη τη μέρα προσήλθον αυ

Τώ σαδδεκάιοι,διλέσουλες, μα ειναι ανάσασιι

κι εσϊρώτκσαμ αυθόμ λέσοντεσ , διδάσκαλε

μωσής είπεν εάν τις αποθάνα μα έχω

τέκνα , εσιγαμβρέισε ο αδελφός αυτού

τω γαυλικα αυτον , ανασήσει τέρμα

ο αδελφώ αυτον . ίσαμ δε σας ημίμε .

τα αδελφοί . και ο πρώτGP γαμήσασ ,

ετελευτκσεμκαι να μη έχωμ σέρμα , αφή

κεμ τίω γυάικα αυτού του αδελφώ αυτον .

ομοίως και ο δεύτερος,και ο τρίτG , έως

την επα , ύσερομ δε πάντωμ ,
ασέθανεμ

και γωή . Οιτηοώ ανασάσει , τίνος Ο επο

ταέσαι και γαυή,πάντες γαρ έχομ αυτίω .

αποκριθείς και ο ΙΗΣΟΥΣ ειπεν αυτοίς , σλα

ναθε με ειδότεσ τας γραφάς , μα δε τώ

δώναμία του θεού. Ο γαλτη αναβάσει , όυ

τε γαμούσι μόνπ
γαμήζονται, άλλ ως άγ

γελοι του θεού ξι ουρανώ εισίν σερί δαμα

εκθεμ

ti,pauci uero electi. Tunc abeuntes

phariſæi confilium cæperunt, ut illa

quearent eum in ſermone. Et ad illum

mittunt diſcipulos ſuos cum Herodia

nis , dicentes. Magiſter, ſcimus quod

uerax ſis , & uiam dei in ueritate do,

ceas, & non cures quemquam . Non

enim reſpicis perſonā hominum . Dic

ergo nobis quid tibi uidetur . Licet cen

fum dari Cæfari,an non: Cognita au

tem Iefus malicia eorum ,ait.Οuid me

tentatis hypocritæ : Oſtendite mihi

numiſma cenſus .At illi obtulerunt ci

denarium.Et ait illis. Cuius eſt imago

hæc, & inſcriptio : Dicunt ei . Cæſaris.

Tunc ait illis . Reddite ergo quæ funt

Cæfaris, Cæfari, & quæ ſunt dei, deo .

Et his auditis,mirati ſunt,& omiflo eo

abierunt.In illo dic acceſſeruntad cum

ſadducæi , qui dicunt non eſſe reſurre

ctionem , & interrogauerunteum ,dicés

tes.Magiſter, Moles dixit, ſi quismor

tuus fuerit,non habens filium, ut ducat

frater eius uxorem illius , & ſuſciter fel

men fratri ſuo.Erant autem apud nos

ſeptem fratres ,& primusuxore ducta

defunctus eſt ,& non habens femen ,re

liquit uxorem ſuam fratri ſuo. Similis,

ter ſecundus & tertius , uſqz ad ſepti

mum . Nouiſſime autem omniuin der

functa eſt & mulier . In reſurrectione

ergo cuius e ſeptem erit uxor. Omnes

enim habuerunteam.Reſpondens au

tem Iefus , aitillis . Erratis , nefcientes

ſcripturas neą uirtutem dei.In reſurre

ctione enim ,neqz matrimoni
um con

trahunt , neq ; elocantur,fed funt ficut

angeli dei in cælo.De reſurrectioneue

ro mortuorum nó legiſtis quod uobis

E z dictum

σάσεως τηςνεκρών,ουκ
ανέγνωτι το έκθεμ

τμή
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υμίμ από του θεού λέγοντος και εγώ έμιο

θεος αβρααμ , ο θεός Ισαάκ,κι ο θεός ια

κωδ.ουκ έσιμο θεός,θεός νεκρών,αλλά ζώντ

και ακούσαμτες οι όχλοι ξεπλήσσοντο

εσιτή διδαχή αυτού , οι δε φαρισαιοι &

κούσαντες ότι έφίμωσεν τους σαδδουκάι

ους , σωήχθκσαμ έσι το αυτό, και έσκρώ

THσεμ εις και αυτό νομικός τις παράζωμ

αυτομ κή λέξώμ. διδάσκαλε σοία εντολή

μεγάλα νόμω και 8 δε ΙΗΣΟΥΣ έιπερ

αυτώ . αγαπήσησ κύριομ τομ θεόν σου αν και

λη καρδίασο, η όλη ψυχή σο , κ) ν όλα

διανοία σε. άυτη εσίμ πρώτα μεγάλα

τολή.δευτέρα και ομοία αυτή,αγαπήσεις του

πλησίον σο ως εαυτόν . ν τάυταις ταϊς

δυσιμ εντολάις, 8 λος ονόμος,κ) οι προφών

ται κρέμαυτη.σωκγμένωμ δε φαρισάιν

ωμ, επηρώτησεν αυτούς και ΙΗΣΟΥΣ λέγων .

τη υμίμ δοκά σερί το ΧΡΙΣΤΟΥ;τίνοσ γός

εσιμ , λέγεσιν αυτώ, λαβίδ λέγή αυτοίς.

πώς οώ λαβίδ α πνεύματι κύριου αυτόμ

καλά λέγωμ ; ειπεν ο κύριος 7, κυρίω μου,

κάθου εκ δεξιών μου,έως αν θα τους έχ /

θρούς σου τσοπόδιού τη σοφών σου .

ει οώ Δαβίδ κύριομ αυτομ καλά,πώς δος αυ

του έσι,κ) ουδείς κάναν αυτό αποκριθ

να λόγου . ουδε ετόλμκσέμ τις αν εκείνκς

θ ) ημέρας επερωτήσαι αυτόμ ουκ έτι .

Τότε ο ΙΗΣΟΥΣ ελάλκσεν 7οίς όχλοις C

τους μαθκτάισ αυτον λέγων ,έπιση μωσέως

καθέδρας εκάθισαν οι γραμματές κι οι φα

εισαιοι.πάντα οώ όσα αν έιωσιμ υμίν

τκράν, κράτη και ποι & π,κατά και τα τρία αυτή

μί σοιπλέγουσιν γαρ και οι ποιέσιμ.δεσ

μέυουσών και φορτία βαρέα κή δυσβάσακτα

και επιτιθέασιν επί τουσ ώμουσθ ανο

θρώσωμ.ο δε δακτύλω αυτ ου θέλουσιν

κινήσαι αυτα , πάντα δε τα έρΓα αυτο σοι

ουσιμ προς το θεαθίώαι τοίς αμθρώποις .

πλατύνουσιν

dictum eſt a deo,qui ait.Ego fum de

us Abraham , & deus Ifaac, & deus Ia

cob . Deus non eſt deus mortuorum ,

ſed uiuentium.Er cum audiflent turbæ

ſtupuerunt de doctrina eius. Pharifæi

aút cum audiſſent, q ſilentium impo,

fuiflet ſadducæis,conuenerunt in unu,

& interrogauit eu unus ex eis legis do,

ctor quiſpiã tentans eú& dicés.Magi

ſterquod eſt mádatū magnü in lege :

Aítilli Ieſus. Diliges dominum deum

tuum ex toto corde tuo , & in tota ani)

ma tua,& in tota mēte tua. Hoceſt pri

mum& magnum mandatum . Secun ,

dum aut ſimile eſt huic.Diliges proxi,

mum tuum ficut teipfum . In his duo

bus mandatis , uniuerſa lex & prophe

tæpendét. Congregatis autem pharif

ſæis interrogauiteosIefus dicés.Quid

uobisuidet de Chriſto , cuius filiuseſt :

Dicunt ei.Dauid. Ait illis . Quomodo

ergo
Dauid in ſpū uocateum dñm ,di

cés : Dixit dñs dñomeo ,ſedea dextris

meis,donecponāinimicos tuos ſcabel

lum pedumtuoz.Si ergo dauid uocat

eumdñm,quomodo filius eius eft : Et

nemo poterat eireſpódere uerbũ ,neqz

auſus fuit qlğa ex eo die eú ampliº in

terrogare. TuncIefus locutus eft ad XXII

turbas,& ad diſcipulosfuos,dicens.Su

per cathedra Moiſi ſederunt ſcribæ &

phariſæi.Omniaergo quæcũo iuſſe.

rintuosferuare,feruate, & fadte,fecun

dum opera uero eoznolite facere. Di.

cunt enim , & nó faciunt. Colliganteſ

onera grauia & difficilia portatu, &im

ponuntin humeros hoim ,cæterű digi

to fuo nolunteamouere.Omnia uero

operaſua faciūt,ut uideantab hoibus.

Dilatam

1
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πλατύνουσι δε τα φυλακτήριαεαυτ , με

Γαλάνoυσιμ τα κράσπεδα των μαλίωμ αυή .

φιλοΐσιμτε τας πρωθοκλίσίασν τοΐσ δει

πνοις , και τας πρωτοκαθεδρίασ ν ταις συ

ναψωγάις,κή τους ασασμούς εν ταις άσο ,

ράςκαι καλέθαι υπό την ανθρώπων σας,

Εει, μες και μια κληθήτε σαββείεις έσιν και ,

μιών και καθηΓκάς, ο ΧΡΙΣΤΟΣ. σάνθες δομάσ

αδελφοί εσε.κι σαλέρα με καλέσει υμίν ε.

πιοfis,ξις Γάρ έσιν ο παζάρ υμώμ ο ν τοίς

ουρανοί,μάκαι κλκθλπ καθηγκίαιζεις ευμε ,

sίν ο καθησκτλς, ο ΧΡΙΣΤΟΣ . και 3 μείζωμό

άσαι υμών διάκονος, όςτις υψώση εαυτόν τα

πάνωθήστη,κ) 85Τις Παπανώδε εαυτόν,υψωθήσε

αι. Ουαί υμών Γραμματς κό φαρισαιοι της

κριθαι, “ΤικλείεΠε τώ βασιλείαν ουραιώς

έμπροσθεν τ'ανθρώα",υμάς ουκ εισέρχθε

δυοτους εισερχομένους αφίείε εισελθμ.ουν

αι υμίμ γραμματέσκ
ι φαρισαιοι υποκριν

ται,ότι καθετίεζε τας οικίας των χωρών, και

ποφάσα μακράπροσευχόμενο
ι
,δια τηλά!

φιθε πρισσότερονκρίμα.Ουαί υμίν Γραμμα

7&ς καιφαρισαιοι νεκρήαι,ότι περιέγετε

Dilatát aất phylacteria ſua, & magnifi

cant fimbrias pallior ſuox . Amantą

primos accubitus icænis, & primas ca /

thedras i ſynagogis, & falutatiões in fo

ro , & uocari ab hoib9rabbi,uosautē no

lite uocari rabbi.Vn'écñmagiſter ue

ſter,nēpe Chriſtus. oés aūt uosfratres

eſtis . Et patré nolite uocare uobis ſup

terra.Vn'eſt empater ueſter qui in cæ

liseſt. Nec uocemini magiſtri,unº en

ueſter eſt magiſter,nēpeChriſtus.Qui

maior eſtueſtrú , erit miniſterueſter .

Qui aūt ſe exaltauerit,humiliabiť,& q

ſehumiliauerit,exaltabitur . Væ auté

uobis fcribæ& pharifæi hypocritæ , qa

clauditis regnü cælop antehoies. Vos

enim non intratis,nec aduenientes ſini

tis intrare.Væuobis ſcribæ & phariſæi

hypocritæ , quia comeditis domos ui

duarum ,dum ſub ptextu orationes lol

gas oratis,propterhocampliusaccipi,

etis iudicium . Væuobis ſcribæ &pha,

riſæi hypocritæ , quia circuitis mare&

aridam ut faciatis unum profelytum ,

& cum fuerit factus, facitis eum filium

gehennæ duplo magis öz uos. Væuo/

bis duces cæci,quia dicitis ,quicumqz iu

rauerit per templum ,nihil eſt, qui auté

iurauerit in auro templi debitor eſt .

Stulti & cæci quid enim maius eſt au /

rum an templum quod ſanctificat, au

rum : Etquicumq; iurauerit in altari,

nihil eſt, quicumą autem iurauerit in

dono quod eſt ſuper illud, debet . Cæ /

ci qd eń maius eſt, donú an altare qd

fanctificat donú : Qui ergo iurauerit

in altari, iurat in eo,& in oibus quæ ſu

per illudfunt.Et qui iurauerit in téplor

iurat in illo,& in eo qui habitat in ipſo.

E 4 Etqui

τιςθάλασσα και το ξεραμ , ποιήσαι έμα

προσήλυτου, και όταν γέμκται, ποιά

τε αυτόν τον γεέμμκσ ,
διπλότερου

μιώμ . ουαί υμίμ δεκγοί τυφλοί οι λέ

γοντες,δς αμομόση ανο μαώ,
ουδεμέσιμ

δςδε αμομόση ώω χρυσώ του μαού οφές

λα ,μωροι νατυφλοί τίς μείζων εσιμ ,

όχρυσός,ή ο ναός,ο
αδιάζωμ τομ

χρυσόμ,και

δς εαμ ομόση ω ω'
θυσιασκείω, ουδέν εσ1)

Ας δάμ ομόσηώ το δώρο ζω επάνω αυ /

του, φίλε, μωρό και τυφλόι. τί γα μεί.

3ομιτό δώρομ,ά το
θυσιασήριον το

αγίαζομ

τοδώρου,οοώ ομόσας και ο
θυσιαςηρίω

ομμύα εν αυτώ , εσάσι τοίς επάνω

αυτού καιοομόσας αν ζω μαώ ,
ομνύα

αυτό, και αν και
κατοικούτι αυτόμ .

1

(၄)
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καιο ομώσας νο ουρανώ, όμνύε

θρόνο του θεού και νακαθαμβύωεπάνω

αυτού.Ουαίυμίμ γραμματές και φαρισαϊ

οι υποκριται, ότι αποδεκατoύτε το δύο

σμου ,κα ) άνηθομ,και ο κύμϊνου, C αφή )

κατε τα βαρύτερα τουνόμου, τίω κρίσιμ κ)

του έλεομ και τω σίσιμ.ταύταέδα ποιά

σας ,κακάνα μή αφιέναι.οδηγοι τυφλοί, οι

διυλίζοντες ήμκώνωπα,τώδε κάμκλομ

κατασίνοντες.Ουαίυμίμ γραμματάς και

φαρισαίοι υποκριται , ότι καθαρίζετε το

έξωθεν του σοτκείου και της παροψί

δος,έσωθεν δε γέμoυσιμ εξ αρσαγής κ)

ακρασίας και φαρισαίε τυφλέ , καθάρισομ

πρώτου το εντός του ποτηρίου , και της

σαροψίδος, ίνα γλύκται και το εκτός αυ

η καθαρόμ. ουαί υμίμ γραμματές και

φαρισαίοι υποκριται , ότι ομοιάζετε

τάφοισ κεκονιαμλίοις , οι τινες έξωθεν

μου,φαίνονται ως αίοι, έσωθεν δε, γέμουν

σιν ορέων νεκρών , και σάσκς ακαθας -

σίας,όντως,και υμάς, έξωθεν μου φα »

νεθε τους ανθρώποις Δίκαιοι,έσωθεν δε,

μεσοί εσε νσοκρίσεως , και ανομίας και

ουαί υμίμ γραμματές και φαρισαίοι τη

ποκειται, ότι οικοδομάτε τους τάφους

τώμ σροφκτώμ, κοσμάτε τα μνκμάα

τωμ δικαίωμ, λέγετε.ει άμεθα νταϊς

μέραις ή πατέρων ημώμ,ουκ αμ ήμεθα κοι

νωνοι αυτώμ,όν τώ άμαξi σοφκή,ώςσε

μαρτυςΦτε εαυτής,ότι οιεσε φονευσάντων

γυς προφήτας,κι εμάς αλκρώσατε και μέσον

ηπατέρων ημώμ.όφος γεννήματα έχιδνών

σώς φύγετεαφθι κρίσεως γεέννες ;διά

Τάισου εγω αποσέλιω προς ημάς προφή

τας και σοφους κή γραμματές ,και 24 αυ

who arxTevfTe zij saupúoite,xj auta uase

yáorte su Tais owarwais üü sij dicĚETE &

σε πόλεως εις πόλιν , όπως έλθη εφυμάς.

παν

EVANG ULIVM

Et qui iurauerit i cælo, iurat in throno

dei,& in eo , qui ſedet ſuper eum .Væ

uobis ſcribæ& pharifæi hypocritæ , qa

decimatis mentham & anethum & cy'

minum ,& reliquiſtis quæ grauiora ſūt

legis, iudicium & mifericordiam & fi

dem .Hæc oportuit facere , & illa non

omittere . Duces cæci , excolantes culi

cem , camelum autem glutientes. Væ

uobis ſcribæ & pharifæihypocritæ ,qa

mūdatis quod deforis eſt calicis &pal

ropſidis, intus autem plena ſunt rapi

na & immundicia.Pharifæe cæcemun

da prius quod intus eſt calicis & paro /

pſidis,ut fiat & id quod deforiseſt mű

dum. Væuobis ſcribæ & pharifæi hy.

pocritæ ,quia fimiles eſtis fepulchris de

albatis,ſ forisquidéparét hominibus

ſpecioſa,intusuero plena ſunt oſſibus

mortuorum &omni ſpurcitia. Sic &

uos a foris quidem paretis hominibus

iuſti,intus autem pleni eſtis hypocriſi

& iniquitate. Væuobisfcribæ& pha

riſæi hypocritæ ,quia ædificatis ſepul

chra prophetarum, & ornatis monu

menta iuftorum , & dicitis . Si fuiſſe

mus in diebus patrum noſtrorum , nó

fuiſſemus ſocñeorum inſanguine pro/

phetarum . Itaq3 teſtimonio eſtis uo/

biſmetipſis, quod fili ſitis eorum qui

prophetasocciderunt,uos quoqz im

plete menſuram patrum ueſtrorum .

Serpentes, progenies uiperarum quo/

modo effugietis iudicium gehennæ :

Ideo , ecce ego mitto ad uos prophe.

tas, & ſapientes & ſcribas,&ex illisocci

detis& crucifigetis, &ex eis flagellabi

tis in ſynagogis ueſtris , & pſeõminide

ciuitate i ciuitate, ut ueniat ſupuos om

nis

-

Σ
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1

πάω αιμα δίκαιου εκχυννόμεν
ο και επισ

γίσ , από τοναιματώ άβελ του δικαίου

έωστού αιματΘ ζαχαρίου του βαραχία

8μ εφονεύσατε μεταξύ του μαού και το

θυσιασηρίου . Αμήν λέγω υμίμ , ξα

ταυτα σάμταέσι τίω γενεάμ τάυτω .

Ιερεσαλήμ τεράσαλήμ κάποκτείν
ουσα

τους

προφήτας, και λιθοβολούσα τους απεσαλε

μβίους προσαυτίω, σοσάκις κθέλκσα επισυ

ναγαγίμτα τέκνα σου, μ όπου επισυνά

γε όρνις τα νόσια εαυτ υποτασ πέρυγας

και ονκ Άθελήσαίε,ίδου αφίείαι τμήμο δικος

มแผ่น Cexu ,ade w์ บนเม 6v แ asI w

τεαπάρτι έωςάμ έιπιτε ευλογημέ
WG

ερχόμωΘ , ξν ομόμαξι κυρίου και και εξελ

θων οΙΗΣΟΥΣ,επορέυετο από τοιερού και

προσήλθον οι μαθκίαι αυτ επιδειξαι αυτό

Πασ οικοδομισή δερού.δξαπο
κριθείς

εισεν

αυξοϊσ . ου βλέπετε σάμτα ταυτα;Αμώ

λέγωυμίν, ου με αφεθή δσελί9
G επι /

λίθου, οσου μη καταλυθήσετ
αι

.

καθημείου δε αυτού επί του όρους

nis ſanguis iuſtus,qui effuſus eſt ſuper

terram ,a ſanguine Abcl iuſti,uſqz ad

fanguinem Zachariæ filn Barachize,

quem occidiſtis inter templum & alta

re. Amen dico uobis ,ucnient hæc om

nia ſuper generationem iſtam . Hieru ,

ſalem hieruſalem ,quæ occidis prophel

tas,& lapidas eos , qui ad te miſli ſunt,

quotiens uolui congregare filios tuos,

quemadmodum gallina cógregarpul

los ſuos ſub alas,& noluiſti : Ecce relin

quitur uobis domus ueſtra deſerta.Di

co enim uobis, non meuidebitis poſt

hac, donec dicatis . Benedictus qui ue

nit in nomine domini .

XXIIII

Er egreſſusIeſus difcedebat a tem,

plo . Et acceſſerunt diſcipuli eius , ut

oftenderent ei ædificationes rempli.Ip

ſe autem reſpondens,dixit illis . Nõne

uidetis hæc oia Amen dico uobis,non

relinquetur hic lapis ſuperlapide , qui

non deftruatur. Sedente autem eo ful

per montē oliueti , acceſſerunt ad eum

diſcipuli ſecreto,dicentes . Dic nobis ,

quando hæc erunt , & quod ſignūad,

uentus tui,& conſummationis Tæculi:

Et refpondens Ieſus,dixit eis. Videte ,

ne quis uos ſeducat. Multi enim uenir

entin nomine mco, dίccntcs . Ego fum

Chriſtus, & multos feducent. Auditu ,

ri auté eſtis bella & rumores bellorű ,

uidete ne turbemini . Oportet enim

hæc fieri , ſed nonduni eſtfinis .Coni,

furgetenim gens contra gentem , & re.

gnumcontra regnum ,& erunt peſtilen

tiæ , & fames, & terremotus per
loca .

Hæc autem omnia initia ſunt dolor,

rum.Tunc tradent uos in tribulatio

nem , & occident uos , & eritis odio

omnibus

η ελαιώμ , προσήλθον αυ 6ου οι μα /

εκταικατιδίαμλέγομτεσ , ειπε ημίμ

πότε ταυτα έσαι, και τί το σημάομή σησ

παρουσίαση και συτελείας του αιώμG ;

και αποκριθείσ ο ΙΗΣΟΥΣ , ειπεν αυτόις .

βλέπετε, με τις υμάς πλαμήση , πολο

λοι γαρ ελέυσομται επί ο ομόματί

μου λέγοντες,εγώ ειμι ο
ΧΡΙΣΤΟΣ , να

πολλους πλανήσουσιμ. μελίσετε δε ακού

εμ
σολέμους και ακοάσ

πολέμων, δρά ,

τε με
θροέθε.δε γαρ τα πάντα γενέθς

άλλόντων έξιν το τέλος.
εγερθήσετη

θνοςέσιέθνος,
βασιλεία

επιβασιλείαν
,

καιέσονται,λίμοι,κύ λοιμοι,κό σασμοίκαία

τόπους και πάντα δε ταυτααρχή
ωδίνων »

τόπ
παραδώσουσιμ υμάς εις θλίψιν,κι αν

ποκτενούσιμ υμάς , ο έσεθε
μισούμενοι

υσοπάντα
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EVANGELIVM

σω

υπό πάντωμΡ εθνών δια το όνομά μου

και τότε σκανδαλιθήσονται πολλοί , και

αλλήλους παραδώσουσιν ,και μισήσουσιν

αλλήλους και πολλοί ψευδοπροφύται εγες

θήσονται ,και πλανήσουσι πολλούς , και

δια το αλκθωθlώαι τίω ανομίαν, ψυγίσε )

ται και αγάωκ σολιώμ.ό και υπομείνας εις

τέλος, δυθος σωθήσει. και κηρυχθήσει και

P8 ευαγγέλιου βασιλείας γιαόλη τη δικά

μαύη, εις μαρτυρίουσάσιμτοίςέθνεσιμ,κ)

τότε άξε το τέλος.Οτ' αν δω δητε το βδέ

λυγμα ηέρημώσεως,το εκθεσιαδανιήλ

προφήτε εσος ντόπωαίω, ανασινώσκων

νοείτω.Τότε οι ν τ ιουδαία φουσέτωσαν

όπλα όρκ, ο έφι δώματ' με καθαβαινέσω

άρα Τι έκτοικίας αυή,και ο εν τώ αγκώ με

επιςρεβάσω οπίσωάραιτα μάτια αυξουαι

δε τάς ο γασρέχουσαις, κ) ταϊς θηλαζού ,

σαις εκείναις ταις ημέραις και προσεύχει

θε δε , ίνα μη γλύκη και φυγήυμών χειμώ,

νος ,μκδε σαββάτω,έσαι γαρ τότε θλί

ψις μεγάλκ,ότα ου γέγονεμάλ αρχής κόση

μου έως τουνω,ουδ' ου μή γύηται , και ει

με έκολοβώθκσαμαι Ημέραι εκάναι ,ουκάμ

εσώθκ σάσα σαρά,δια δε τους εκλεκτους,

κολοβωθήσονη αι ημέραι εκάναι. Τότε εάν

τις υμίμ είπε ,ιδου δεδ ΧΡΙΣΤΟΣ, ή ώδε,

μήσισεύσατε.έγερθήσονται γαρ ψόοδοχει/

σοι, και ψευδοπροφήται, και δώσουσιμ σκ/

μέα μεγάλα και τέρατα, ώς σε αλανάθη

ει δαωατόμ, και τους εκλεκτους,ιδου προεί ,

φκκα υμίμ,εαμ δω ειπωσιμ υμίμ,ιδου

ερήμω όξιμ, μή 3ξέλθετε,ιδου τίς ταμεί

οι3 , πισεύσατε.ώσες γαρ και αγαπη Αξι

ερχεται από ανατολώμ,και φαίνεται έως

λυσμώμ,όυτως έσαι και παρουσία του ιού των

ανθρώπου,όπου και εαμ ή το πώμα,έκά συ/

ναχθήσοντα δι αερί ευθέως δε μετά το θλί,

ψιμή Ημερών εκείνων, και ήλιος σκολιθήσει

0 % σελώς

omnibus gentibusppternomen mcú .

Et tunc fcãdalizabunturmulci, & alius

alium inuicé tradent, &odiohabebūt

inuicē.Et multi pſeudopphetæ ſurger

& feducent multos, & quoniaabunday

bit iniquitas,refrigefcetcharitas mulco

rum. Quiautperſeuerauerit ufqz in fi

nem ,hicfalvuserit . Et pdicabitur hoc

euangelium regni in uniuerfo orbe in

teſtimonium omnibusgétibus,& tunc

ueniet conſummatio. Cum ergo uider

ritis abominationem deſolatióis, quæ

dicta eſt a Daniele propheta ſtantem

in loco fancto,qui legit,intelligat. Tức

qui in iudæa ſunt,fugiant admontes,

& qui in tecto , non defcendat tollere

aliquid de domoſua, & quiin agro,nó

reuertatur tollere tunicam ſua. Væaút

pregnantibus & nutriétibus in illis die

bus.Orateautem ,ut non fiat fugauer

ſtra hyemeuelſabbato.Eriteñtunc tri

bulatio magna,qualis nöfuit ab initio

mundi ufą modo,neqzfiet.Et niſi bre

uiati fuiflent dies illi,no fieret ſalua om

nis caro,ſed ppter electos breuiabun,

cur dies illi.Tunc ſi quis uobis dixerit,

ecce hic Chriſtusautillic,nolite crede

re.Surgērenim pſeudochriſti & pſeu

do prophetæ , &dabunt ſigna magna

&prodigia,ita ut in erroré inducantur

ſi fieri poteſt,etiã electi. Ecceğdixiuor

bis.Siergo dixerint uobis,ecce in deſer

to eſt, nolite exire,ecce in penetralibus

nolite credere . Sicutenim fulgur exit

ab oriente , &apparet ufqz in occiden

tem,ita eritaduentus filij hominis.

Vbicumqz enim fuerit cadauer,illic cór

gregabitur & aquila,Statim alio poft

tribulationé dierú illozſolobſcurabiť

& luna

Σ .

Υ
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και

ή και σελιών ου δώσ ' το φέγγοςαυτής,κ) διάσε

μες σεσούηαπό ουρανού, Θανάμεσά

ουρανώμ σαλευθήσονται , και τόπ φανήσε .

ται το σημάομή και τον ανθρώπου και ο δυ

φανώ,και τόπ κόψονται πάσαι αι φυλαις

δύσκίψενη τον τον ξ ανθρώπου ερχόμενου και

στη νεφελών του ουρανού μετα δυνάμεως

8) δόξες πολλούς.Ο άσοςελά τους αγέλες

αυτα μετα σάλπιγγος φωνής μεγάλες,και

επισυνάξονσιν τους εκλεκτους αυτο εκ

τεσσάρων ανέμωμαδάκρω
ν ουρανών έωςά

κρων αυτών από δε θα συκής μάθετε τσα

φαβολέμ.όταν άδικο κλάδος αυτήσ γένητη

ασφαλός, καιτα φύλλαεκφυϊ,γινώσκετε ό ,

τι εγωςτοθέρος,όντως κιεμάς,όταν

τε πάντα ταυτα, γινώσκετεότι έγύσεσιν

επιθύρας,αμήν λέγω υμίν,ου μή έλθ και

γενεα άντκ έως άμ πάντα ταύτα γένεση και ο

ουρανός C και γή σαρελεύσονται, οι δελόγοι

μου ου μήπαρέλθωσιμ. σερί δε * Ημέρας έι

κείνκς κι η ώρας,ουδείς οίδεμ,ουδέ οι άγγελοι

τηνουρανώμ,ειμήο πατής μου μόνος ,ώσες

ON

& luna non dabitlumen ſuum , & ftel

læ cadent de coclo , & uirtutes cæloy có

mouebuntur , & tuncapparcbir ſignā

filij hominis in calo , & tuncplangent

omnes tribus terræ, & uidebunt filium

hominis ueniétem in nubibus cæli cũ

uirtute & gloria multa. Er mittet ang?

los ſuos cum tubæ uoce magna, & con

gregabunt clectos eius a quattuor ući

tis a ſummiscælorum , uſqz ad termi

nos eorum. Ab arbore autcm fici diſci

te parabolam ,cum iam ramus cius te

ner fuerit, & folia fuerint enata , ſcitis

quod prope ſitæſtas. Ita & uos cū ui

deritis hxcomnia, ſcitote quod prope

ſit in foribus . Amen dico uobis, non

præteribit ætas hæc,doncc omnia iſta

fiant.Cælum & terra tranſibunt , ucr

ba autem mea non præteribunt . Cæj

terum de die illo & hora nemo fcit ,ne

angeli , quidem cælorum , niſi pater

meus folus. Sed ſicut erant dies Noe,

ita erit & aduentus filij hominis . Si

cut enim crant in dicbus ante diluuií

edentes & bibentes, contrahentes ma

trimonium,& nuptum dantes ufq ad

eum diem ,quo intrauit Noe in arcam

& non cognouerunt, donec ueniflet

diluuium ,& fuftuliffct omncis , ita

erit & aduentus filij hominis . Tunc

duo erunt in agro , unus affumitur ,

& unus relinquitur . Duæ molentes

in mola , una aflurnitur , & una re -

linquitur . Vigilate ergo , quia neſci

tis qua hora dominus uefter uenturus

ſit . Illud autem ſcitote , quoniam ſi

ſciſſet paterfamilias qua hora furuen /

turus fuiſſet,uigilaſſet utiq;, & non ſi/

uiſſet perfodi domū ſuam.Ideo&uos

cftote

δε αι ημέραι τουμώε,όντως έσαι και και τα

ρουσία του γιου του αμερώσου. ώσσες γαρ

σαν οι ταις
ημέραισταις προ του κατα .

κλυσμού γώγομτες,και πίμομτες , γαι

κούτες, και
εκγαμίζομτες , άχρι σή

μέρασεισήλθεμ μώς εισ των κιβωτόμ .

και ουκ έγνωσαν,έως ήλθεν ο
κατακλυσ

μόν, και ήρεμ άπαντας , όντως έσαι να

και παρουσίατου τον
αρθρώσου.τόπ δύο

έσομται ο ω αγγώ , εις
παραλαμβά-

μετα, και εις αφίεται ,δυο
αλέθουσαι ο

α ' μόλωνι
,μία

παραλαμβάνεται, κ) μία

αφίεται.σελορποώ,ότι ουκ διδαψε ποια ώ

φαο κύριος μ'
έχεη.εκίνο και

Γινώσκελε, ότι

έ ήδη, ο
οικοδεσπόγNς ποία

φυλακή ο κλέα

345
έρχετύσκόρισει ξαν,6 ουκ

άρειαστω δ:

σευχθύμαι οικίαν
αυθ.θια τους Cμέσ

»

γίμεθες

!
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Ν το

γίνεσθε έτοιμοι , ότι και ώρα ου δοκάτεο ην

ος του ανθρώπ8 έρχεσαι.τίς άρα αξιμο σιν

5ος δελG-' και φρόνιμος,όμ κατέσκσεμ και

κύριος επί σι 8σραπείας αυτού , του διο

δόναι αυτής τίω τροφίμων καιρώ, Μακά

pios ο δούλος εκάνος,όμ έλθωμ ο κύριος αυ/

ή ευρίσ σοιοώτα όυτως.Αμήν λέγω υμίμ,

ότι επίπάσι γίς υπάρχ8σιμ αυτου , καται

Sύσει αυτόμ . Εαν δε έιπη ο κακός δούλος,

εκάνος τη καρδία αυτού ,χρονίζει ο κύριος

μου ελθάμ,κα ) άρξατα τύπι(μτυα σωθούν

λος,έσθίειν δε και σίνην μεία0 μεθυόν»

τωμ, βα ο κύριος τον δούλο εκείνο, εν ημέρα

ου προσδοκά,κ) ν ώρα πουγινώσκει, κ) διο

χορμήσει αυτόμ, κ) ή μέρος αυτο , μετα

νεκρι-θήσει εκθέσαι ο κλαυθμός,και ο βς υ/

γμός η οδόντωμ . τότε ομοιωθήσεται και βα

σιλεία Ο ουρανών δέκα παρθένοις , άι τινες

λαβούσαι τας λαμπάδας αυτής, ζήλθομείς

υπάντκσιμη νυμφίο, σέντι και ίσαμάζ αυ

μωραι,και αι πέντε φρόνιμοι.άι ζνες μωρα

λαβάσαι σας λαμπάδας εαυή, ουκ έλαβον

μεθ εαυτό έλαιομ,αι δε φρόνιμοι έλαβον έ /

λαιομ εν τοίς άγγείοις αυτ ,μεταηλαμπά

δωμ.χάονίζονος και νυμφίο, νύσαξαν πάσαι

Clεκάθδυδομ.μέσως δε νυκές κραυγή γέγοι

νεμ,ίδου ο νυμφίο έρχεία ,δζέρχεθε εις

απάνκσίμ αυτου , τόπ αγέρθκσαμπάσαι αι

σαρθένοι εκάναι ,C έκόσμκΤαμίας λαμπά

δας αυτ.αιδε μωσαιταϊς φρονίμοις ενημ.

δόπη Ημίμ εκ ή ελαίου υμώμ,ότι αι λαμπά

δες άμώμ σβέννωτη,απεκρίθκσαμόαι φρόνι

μοι λέγουσαιμίποπ ουκ αρκέση Ημίμ και

υμίμπορεύεσθε και μάλλον προς τις πωλού

σας,και αγοράσαπ εαυθαίς. ασερχομλύωμ

και αυτο αγοράσαι,ϊλθεν ο νυμφίος, αι έι

τοιμοι, εισήλθον με αυξ εις τους γάμους,

κ) εκλείθκ και θύρα.ύσερον δε έρχοντη κ α: λοι

παι παρθένοι λέγεσαι . κύριε κύριε άνοιξου

μίμ,ο δε

eſtote parati,quia qua horanon puta,

tis,ea filius hominis uéturus eſt. Quiſ

nam eſt fidelis ſeruus & prudens,qué και έχει

præfecit dominus famulitio ſuo , ut

det illis cibum in tempore : Beatus

ſeruus ille , quem cũuenerit dominus

eius inuenerit ſic facientem . Amen di

co uobis, quoniam ſuper omnia bona

ſua conſtituer eum .
Q, ſi dixerit, fer

uus ille malus in corde fuo , cunctatur

dominus meus uenire , & ceperit per/

ερεθλουν

cutere cóſeruos,imo māducare& biber

re cũ ebris,ueniet dñs ſerui illius in die

quo nó expectat, & hora qua ignorat,

& diffecabited ,parteq; cίθponetcu hy

pocritis,illicerit plorat & ſtridor détiú

Tuncſimile fiet regnú cælor decé XXV

uirginibus , ğ ſumptis lāpadibusſuis,

exierunt in occurſum ſponſo . Quinqz

autem ex eis erant fatuæ , & quinq pru

dentes,quæ erat fatuæacceptis lampa,

dibus no ſumpſerunt oleūſecum.Pru

dentes uero acceperunt oleum in uaſis

ſuiscum lampadibus . Moram autem

faciente ſponſo ,dormitauerütomnes,

& dormierút. Medià autem nocte cla

morfactus eſt,ecce ſponſus uenit , exi/

ite obuiam ei. Tūcſurrexeruntomnes

uirgines illæ,& apparauerunt lápades

ſuas. Fatuæ autē ſapientibusdixerunt.

Date nobis de oleo ueſtro , quialāpa

des noſtræ extinguunt. Refpóderunt

aūt prudétes,dicétes.Ne qñnó ſuffici/

at nobis & uobis,ſed ite potius ad eos

quédūt, & emite uobis.Porro dū irent

emptum ,uenit ſponſus, & quæparatæ

erant intrauerunt cum eo ad nuptias,

& claufa eſt ianua . Poftea uero ueniüt

& reliquirgines,dicétes.Dñedñe aperi

nobis

τρέ
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Αμμ.δ αποκριθείς,έιπερ.Α
μώ λέγων

μίρ.ουκ διδα υμάς , γεγοράτ
ε
δω ,

ουκ οίδατε τω μέραν ουδε τώ ώραν,

δρος του ανθρώπου έρχεται . Ωσες *

άνθρωπός τιςαποδημώμ,εκάλεσε τους ιδί

ουςδούλες και παρέδωκε
ν
αυτής,τα υπάς

χούλαουτο,καλώμου έδωκεμ πέντεγά
λαν

τα,ώ δε,δύο, σέ, εν,έκάσω κατά των ιδίαν

Φώαμίρ,και απεδήμκσ
εν ευθέως.σο

ρβηθείς

δε καιτα πένθε τάλαντα λαβών,ειργάσατ
ο

ανείς και εποιήσεμ,άλλα πέντε τάλαντα.

ώσαύτως οτα δύο,έκέρδισεμ κι αυτς, άλ

λαδύο.δ δέ ή έμ λαβωμ,απελθώ
μ ώρυξεμον

τη γή,και απέκρυψεμ το αργύρϊου τον κυρία

αυτο, μεία σε χρόνου πολώ έρχεται ο κύρι

οςο δούλωνεκείνωμ,και σωαίρει με αυ

ολόγον,και προσελθών και τα πέντε τάλαν

τα λαβωμ,προσ
ώεγκεμαλ

α
πέντετάλαν/

ταλέγωμ,κύριε σένα τάλω
τάμόι σαράν

δωκας,ίδεάλα πέντΤάλανία εκέρδισα ν

αυτοίς.έφκ δε αυτώ ο κύριος αυτον.Εϋ δούλε

& yade koiwise',énioniza ñg w15 °C. {wi

πολλών σε καθαsίσω,έισελθεεις τίω χαραμ

του κυρία σε,ηξοσελθών και και ο ταδύο τάι

λανθαλαβωμ,ξιπερ,κύριε ,δύο τάλαντά μου

σαρέδωκας ίλε άλλα δύοτάλαντα,έκές

δκσα εα αυτής. έφκ αυτώ κύριος αυτού . Εύ

δούλεάγαθε να πισε επιβλίγα ής πισός ,

επίπολλώμ σε
καθαρίσω,έισελθε ειςήχα

χαμτου κυρίε
σε.Προσελθών δε κι ο οεμτά

λοντομ λαβωμ,ξιπερ. κύριε, έγνωμ σε , ότι

άυσκρός ειάνθρωπος,

θερίζωμόπουκίαση

σας κή σωμάτων όθεν ου
διεσκόρπισας,κό φο) και

Εκθείςαπελθών έκρυψα ή
τάλαντόμ σαντα

γή,δείχής καισόμ.
Αποκριθείς και ο κύριοςαυ

το ειπειαυτό,πουκρε δούλε και
οκνκρεκδής

ότι ορίζω όπε ουκέσήρα,
σωάσω όθεμ

ουδιεσκόρπισαέξωσε βαλά το αργύ).

ψιόν μοτίς
ταπεζίται .κg)ελθών εγω

κομίσαμω

nobis.At ille reſpondens ait,Amen di

co uobis,neſcio uos,uigilate itaq ,quia

neſcitis diem nechoram , in qua filius

hominis ueniet,Sicut enim homo qui/

damperegre proficiſcens , uocauit fer

uos ſuos, & tradidit illis bona fua. Er

huic quidem dedit quinqz talenta, ali

aut duo,alij uero unú,unicuiq ſecúdú

propria facultaté , & profectus eſt ſta

tim.Abřítautem qui quinqz talenta ac

ceperat, & operatus eft in eis, & cófecit

alia quinq.Similiter&quiduo accepe

ratlucratus eft & ipſe alia duo.Quiau

tem unú acceperat, abiens fodit in ter ,

ram , & abfcondit pecuniã dñi fui.Poſt

multú uero tpisuenit dñsſeruozillox

& ponit rationé cú eis.Er accedensqui

quinq talenta acceperat , obtulit alia

quinq talenta dicés.Dñe,quinqz talen

ta tradidiſti mihi,ecce alia quinlucra

tus ſum in eis. Ait illi dñs eius. Eugeſer

ue bone&fidelis,ſup pauca fuiſti fide

lis.ſup multa te conſtituā,intra in gau

diú dñi tui.Accedens aút&q duotalē

ta acceperat, air. Dne,duo taleta tradi

diſtímihi,ecce alia duo lucrat? lú in eis .

Ait illidñs ei'. Euge ſerue bone& fide

lis,ſup pauca fuiſti fidelis,ſupmulta te

conſtituā,intra in gaudiú dñitui. Acce

dens aút & qunu talétū acceperat,ait.

Dñe,nouerā te quod homodurus ſis ,

merēs ubi no ſeminafti, & cógregās in

de ubi nóſparſiſti, & territusabn & ab

ſcondi talentú tuú in terra , Ecce habes

qd'tuõeſt. Reſpódēs aūt dñs ei ?, dixit

ei.Seruemale& piger,ſciebas qd'meta

ubi no ſeminaui.&congregé illinc ubi

non ſparſi.Oportuitergo te cómittere

pecuniâmeâmēſariis,&ueniésegore

F cepiflem

Ε
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ημερώ
ς

είδες τίτι

κομϊσάμω αν σ ' εμού σώ τόκω,άγαπάω

απαυή ατάλανoμ,κ) όπτω έχοντι τα δει

κατάλαντα.ώςέχον ιπαντιδοθήσεται κό

ποιασδυθήσετη, και μηέχοντος,κι ο έχεαρθή

σεη α αυξ.κ) ή άχρoμ σάλον εκ βάλεσε

εις τ σκότος ή εξώθερoμ, εκ έσαι και κλαυθμα

κι ο βρυμός ή οδοντωμ.οι αν δε έλθη ο δος

του ανθρώπουν τηδόξα αυξ,και πάντες οι

αγίοι άγγελοι μετ' αυή , τόπ καθίσει έτσι

θρόνου δόξης αυτ, σαυαχθήσεη έμπρο

θεμ αυή πάντα τα έθνη, αφορίση αυτους

αο αλλήλωμ. ώς ο σοιμώ αφορίζει τα

πρόβαλα απο την ερίφωμ, και σίσε τα μου

πρόβατα εκ δεξιώμ αυή,τα δε ερίφια και ενω

νύμώμ.τόπ έρει και βασιλεύς τοίς εκδεξιώμ

αυτ.δεύποι ευλογημένοι ή ταβός με,κλα

ρονομήσαι τίω ετοιμασμώω υμίμ βαση

λείαν αι καταβολής κόσμοεπείνασα κι

εδώκατέ μοι φαγε.εδίψησα,κ) εποδίσατε

με.ξένος ήμω,κ) σωκγάγετέ με,Γυμνός ,κ

πριεβάλετέ με, καθένκσα,και έπεσκέψαθε

με.ξυφυλακήήμίω, ήλθει πρόςμε.Τότε

αποκριθήσονη αυτώ οι δίκαιοι,λέγονες.κύ

ξιε, πότε σε έιδομεμπεινώνδα κι εθς έψαμυ,

και διψώνδα C εποίίσαμθω; ωόπδέ σε έιδο»

μου ξένου, κ)σωκΓάτομοι, γυμνός κή ποι

εβάλομεν ;πότι δέ σε έιδομα ασθενή ή -

φυλακή, κ) ήλθομαι πρόσ σε ; C αποκριθείς

ο βασιλεύς εράαυτοίς.Αμώλέω υμίμ. έφ

όσομ εΡιίσαι εντέτων αδελφών με

τηνελαχίσωμοέμοί εποιήσαπ.τότε έρ& C

είςdθυωνύμωμ,σορεύεθε απ εμε δι και

κραμάνοι εις το πώς το αιώνιομ, κοιμασι

μίου ως διαβόλο C τίς αγέλοις αυτον .

επείνασα 8,C ουκ εδώκατέ μοι φαγfυ,έδ :

ψησα, ούκ έποδίσασέ με.ξένος ήμίω,κι ου

σαρκγάγεψέ με,γυμνός, και ου ποιεβάλετε

μειαθενής και φυλακή, ουκ έσεσκέψαν

θέμε. Τότε ακριθήσονηαυτώ κ αυτι λέον

cepiſſéutiq3 qd'meõeſt cũuſura,Tolli

te itaqz ab eotalētū, & date ei q habet

decé taléta . Omnień habenti dabiť,

& abundabit.Quiuerenó habet, etiã

id qd'habet auferet ab eo.Et inutilem

ſeruũ eſcite in tenebras exteriores, illic

erit fletus & ſtridor dentium . Cum

autem uenerit filius hoisin gloria ſua

& omnes ſancti angelicũ eo,tuncfede

bit ſuper ſedem gloriæ ſuæ, &cógrega

buntur ante eum omnes gentes, & ſe

parabit eos ab inuicé,ſicutpaſtorſegre

gat oues ab hædis, &ftatuet ouesqui,

dea dextris ſuis, hædos aút a ſiniſtris.

Tūcdicet rex his q a dextris eius erút.

Venite benedicti patris mei,poſlidete

paratū uobis regnú a coſtitutionemű

di.Eſuriui em , & dediſtis mihimandul

care.Sitiui, & dediftismihibibere.Ho

ſpes era,& collegiſtisme.Nudº,& ope

ruiſtis me.Infirmus,& uiſitaſtis me. În

carcere erā , & ueniſtis adme.Tūcrñde

būt ei iuſtí dicétes,Dñe,qñ teuidimus

eſurienté,& pauimº,aut ſitiété,& dedi .

mus tibi potúčQñaūt te uidimusho,

ſpitē, & collegimus te,autnudū ,& coo

peruimus te,aut qñte uidim'infirmű,

autin carcere, & uenimtus ad te : Errer

fpondés rex,dicet illis. Amen dico uol

bis ,quatinus feciſtis uni de his fratrib9

meisminimis,mihi feciſtis.Tuncdicet

& his quia ſiniſtris erunt. Diſcedite a

me maledicti in ignēæternū, qparatº

eſt diabolo & angelis eius.Efuriuiem

&nó dediſtismihimäducare.Sitiui, &

non dediſtis mihipotū.Hofpes era,&

nó collegiſtisme.Nudº,& no opuiſtis

me.Infirm9& in carcere erã , & nó uiſita

ſtis me.Túc reſpódebūt ei& ipfi dicer,

δ
ε
ί
ξ
ε
ι
ς
,
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:

τεξε κύριε,πότε σε έιδολιβί .σεινών
δα καιοι

βώνα,λξένου, γυμνόμ,καθεν , και αν φυ )

λακά,κου διακονί
σαμε στοιχτότ

ε
αποκρι/

θήσεταιαυτής λέγωμ.
αμώ

λέγω υμίμ,έφ

όσομ ουκ εποιήσατ
ε
εν τούτωμτ ελαχί

σωμ,ουδέ εμοί εποιήσατ
ε
. 1 απελεύσ

ονται

δυτοι,είς κόλασιμ αιώνιομ,δι σε δίκαιοι εις

ζωlώ αιώνιομ.και εγγύετο,8τεετέλ
εσεν ο ΙΗ

ΣΟΙΣ πάντας τους λόγος γύτους , ειπε

Ρίς μαθηταίςαυτ.διδα
τε

ότι μεταδύο ,

μέρας το σάχα γίνεται,« ο δος του ανθρώ

πό παραδίδοτ
αι

εις το σαυρωθήν
αι

. Τότε συν

ήχθησαν οι αρχιερές και οι γραμματ
άς

, και

οι ηγεσβύτερο
ι
του λα8 εις τίω αυλώ τον ας

χιερέως,τον λεγομβία καιάφ
ανα σωεβου

λεύσαντ,ίνα τομ ΙΗΣΟΥΝ κραζήσω
σιν

δό

λα,οαποκλεί
νωση .Ελεγομ

ό
. έoς

τη, ίνα μή θόρυβος γλύπη ανο λαώ.το
υ

Ο ΙΗΣΟΥ γενομθ
ύου φυ βαθανία νοικ

ία σή

μωνος τον λεπ
ροσήλθ

εν
αυτώ γωνι

ά

λάβαστου μύρου έχασα βαρυτίμο
υ
, C κα/

1.

tes.Dñequandote uidimus efurienté,

aut fitiếtē ,aut hoſpité,autnudū,aut in/

firmum ,aut in carcere ,& nó miniſtraui

mus tibi: Tuncreſpondebitillis,dicés.

Amen dico uobis ,quatinus nó feciſtis

uni de minoribus his, nec mihi feciſtis .

Et ibunt hi in ſuppliciūæternum , iuſti

XXVI

autéinuitapternã. Etfactu et cũ có

ſummaſſer leſus ſermones hos oés,di

xit diſcipulis fuis.Scitis qd poſt biduú

paſcha fit, & filius hois traditur ut cru.

cifigatur. Tüccógregati ſuntprincipes

ſacerdotū & fcribæ & ſeniores populi i

atriū principis facerdotū qui dicebatur

Caipha, & confiliú fecerunt,ut Iefum

dolo tenerent,& occiderent . Diccbanc

aút. Nó in die fefto , nc tumultus fiat

in populo. Cum aüt Ieſus ellet in Be

thania in domo Simonis leprofi,acceſ,

ſit ad eum mulier habens alabaſtrum

unguēti preciofi, & effudit ſuper caput

ipſius recumbentis. Videntesaút diſci

puli,indignati ſunt,dicétes.Adquid p

ditio hæc : Potuiteñ iſtud unguétum

uenundari magno,& dari pauperibus.

Eo aút cognito Iefusait illis.Quid mo

leſti eſtis mulieri Opus eñ bonū ope

rata eſterga me.Náſemp pauperesha

betis uobiſcum , me aūt no ſemper hal

betis . Mittens em hæcunquêtum hoc

in corpus meū,ad fepeliendúme fecit.

Amen dico uobis,ubicúő pdicatū fue

rit hoceuangeliū in toto mundo,dicet

& qdhochæcfecitimemoriâ ipſi9.Túc

abiſtun'de duodecim ,q dicebať ludas

iſcariotes ad pricipesſacerdotü ,& ait il

lis. Quid uultismihidare,&ego uobis

eú tradā At illi coſtituerút ei triginta

argêteos. Et exinde ğrebat optunitaté

F 2 ut eum

τέχεεμ επίτων κεφαλαρ αυξ ανακειμένου,

Οθόνες δεοι μαθκίαι
αυξήγανάκτησαν λε

γούδες.εις τί απώλήαάυτκ,ιδιας

τη η μύγου πραθώα πολιού,κό δοθήναι

τωχοίς, γιούς δεδ ΙΗΣΟΥΣ ,ειπεν αυeίς .

τί κόπος έχετε σωαικι,έργου καλόν

ειργάται εις
έμεσάντε γο,τους πτωχούς

έχετε μεθεαυτ8,έμε δε ου πάντοτε έχετε.

βαλάσα και άυίκ το μύρου 78ο έπι ή σώμα

τός μου, προς το
ιταφιάσαι εποίκσεμ.

Αμώλέωυμίμ,όπου και καρυχθή και ευαγ

γέλιου το εν όλω τω κόσμω,
λαλαθόσο

Ται ,κ) ο εποιήσει άυκ εις
μνκμόσωομ αυ

ΤΗς.τότε ποδυθείς εις της δώδεκαο λεγός

μοιος ιούδας ο
ίσκαριώτκαπρος Ρυς, αρχι»

εξάς, έιπεριτί θέλεξέ μοιδοαύαι,καγω /

είμ πραδώσω αυoμ,διό
έσκσαμ αυτώ ξιά,

κομία αργύρια,(
Τότερεζέτει ευκαιρίαν.

ใys &บรวม

Υ
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αετ
όπι

μελέ

παρων :

δέσμε

-1 και

πολύ

εάνικού

Στίες:

ένα αυτομ ραδώ,τή σε πρώτη θ ' αζύμωμ

προσήλθον οι μαθηται ω ΙΗΣΟΥ λέγοντες

αυτώ. σού θέλας έριμάσωμαί σοι φαγητό

πάχα ,ο δε είπεμ. υπάγει εις την πόλιν

προς τουδενα, ειπατε αυτώ.και διδάσκα )

λος λέγει ο καιρός μου εγγύς έξιμ, πρός σε

τθιώ το πάχα μεσα η μαθκ μ8,κ) εποίο

χσαν οι μαθηται ως σωέταξεν αυτοίς ο ΙΗ

ΣΟΥΣ να ετοίμασαμε πάχα.οψίας καιγε

vouluns,« VÉHET METã pha d'ál'exc.vaj Edil

όντωμ αυτ ,έισεν αμώ λέωυμίν , ότι

είς θξ υμώμ πραδώσει με,και λυπούμενοι

σφόδρα,ήρξαντο λέγειν αυτώ έκασος αυ !

τ.μή τι εγώ ειμί κύριε, δε αποκριθείς,

ειπεμ.δ εμβάψας μετ εμού και ο τρυβλία

σω χέρα,δυτός με ραδώσει,και μου δος και

ανθρώπουπάγει, καθώς γέγραπται περί αυ

τον . ουαι και τα ανθρώπων εκείνω δι δυο δος και

ανθρώπου πραδίδοη,καλόμ ήμ αυτό εί ουκ

εγεννήθκ και άνθρωπος εκάνος.αποκριθείς με

λάδας και πρασιδους αυτομ ειπεμ.μή τι εγώ

είμι αεβείς λέγει αυτώ, συ ειπας,έθιόντων

δε αυτό, λαβωμό ΙΗΣΟΥΣ μάρτου κ) ευ /

χαρισήσας, έκλασεμ και εδίδου τίς μαθα

τείς,και ειπεν.Λάβετ φάγετε,ήτο ξιμο

σώμά μ8. και λαβωμ το σολάριορκή ευχα

εισίσας,έδωκεν αυτοίς λέωμ. πίεπ 24 αυξ

τάνες . Το γάρ άξιμο &ιμά με και

νής διαθήκης, ποιπολιώμ εκχωμό μενου

εις άφεσιν αμαρτίώμ.Λέω δε υμίμ, ου μη

πίω αθάρτι εκ τούτου του γεννήματος και

αμπέλο έως σ ημέρας εκείνκς,όταν αυ/

το πινώ μεθ'υμώμ καινουν τη βασιλεία

τον παξός μ8.να υμνήσανπ,δζήλθον εις

ο όροςΟ ελαιώμ.τότε λέγει αυτϊς ο 1Η/

ΣυYΣ. Πάντες υμάς σκανδαλίσθάσεθε

έμοι φαν τη νυκτί ταύτη.Γέγραπται πατά

ξω ποιμένα.κ) Διασκορπισθήσεις τα πιο

βασαφή ποίμνκα.μετα δε εγερθήναι με,

προάξω

ut eữ traderet.Prima aút die azymor

acceſſerunt diſcipuli ad Iefum ,dicétes

ei.Vbiuis paremus tibi comedere pa,

fcha : At ille dixit. Ite in ciuitatem ad

quendā,& dicite ei.Magiſter dicit.Té

pusmeú ppeeſt, apud tefacio paſcha

cum diſcipulis meis.Et fecerüt diſcipu

li ficut coſtituit illis Ieſus, & parauerút

pafcha. Vefpere autem facto diſcum /

bebatcum duodecim , & edentibus il

lis,dixit.Amen dico uobis, quod unus

ueftrum me traditurus eft . Et cótriſta,

tiualde,cæperut ſinguli illozdicere ei.

Nunquid ego fum domine Atipfe re

ſpondens,ait. Qui intinxit mecum ma

num in catino ,híc me tradet.Filius qui

dem hominis uadit ficutfcriptü eſtde

illo .Væautem homini illi per quem fi

lius hominis traditur . Bonú erat ei,fi

natus non fuiſſet homo ille .Reſpon

dens autem Iudas qui tradidit eum ,di

xit.Nunquid ego ſum rabbir Ait illi.

Tu dixiſti.Vefcentibus aúteis,accepit

Ieſus pane & cũ egiſſet gratias , fregit

deditą diſcipulis ſuis ,& ait. Accipice

comedite,hoceft corpusmeum.Etac

cepto calice.gratijsactis, dedit illis, die

cens,Bibiteex hoc omnes . Hiceft em

ſanguis meus qui eſt noui teſtamenti,

quipro multis effuditur in remiſſione

peccatop . Dico aútuobis,non bibam

poſthac ex hoc genimineuitis ulaz in

diem illum cumillud bibā uobiſcú no

uum in regno patris mei. Et hymno di

cto ,exierunt in montem oliueti. Tunc

dicit illis Ieſus.Omnes uos fcandalum

patieminiin me in iſta nocte . Scriptű

eſtenim ,Percutiá paſtoré& diſpergen

tur oues gregis.Portēšaūtreſurrexero

præcedam
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πίε ειπεν αυγώνει κι πάντες σκανδαλιθήσου

η έν σοι,ενώ και ουδέ τισκανδαλιθήσομαι ,έι

φκ αυτώ ΙΗΣΟΣ.Αμώ λέω σοι,όσιου ταύτα

Τα νυκτί πειναλέκτρα φωνήσαι ,τις απονήσκ

με.Λέξ αυτώο σέρος.κάν δέν με σωσοι ας

θανάμ,ου μίσεάπονήσομαι.όμος κή πάντες οι

μαθκλάι ενημ.Τότε έρχετη μετ αυτ ο ΙΗΣΟΣ εις

χωρίoμ λεβόμβυομ Γεθσημανή, και λέγετϊς μα

θαλάϊς,καθίσαθε αυθ έως δυ απελθώμ προσεύξω

μα έκθ.κ) πραλαβώμ απέξoμ κ) τους δύο τους

ζεβεδαίο,ήρξανλυπήθη κι αδημονίμ.Τότε λές;

αυτοίςοΙΗΣΟΣ, σερίλυπος ζιμ και ψυχήμα έως

θανάτου, μείνατε σε κή γεωγοράτε μετεμ8.κ)

προελθών μικρόμ έπεσεμ επί πρόσωπον αυ)

τον προσευχόμδυος,και λέωμ, πάτες μό,ειδων

ναϊόμKGμ, θελθέτωαπ έμ8 τοποθήριού του

7,αλώ διχως εγώθέλω,άλλ ως συ. και έρι

χεται προς τους μαθκίας,να ευρίσκει αυτός κα

θεύδοντας, αιλέγω πέτρω,όυτως ουκιση

χύσατε μίαν ώραν εκγοράσαι με εμά;Γρηγο

φάτε και προσεύχεσθε,ίνα μή εισέλθητε εις σα/

βασμόμ.το ξύ πνεύμα,πρόθυμομ,και ή σαρξ

θενής.σάλιμ εκ δόυτέρα απελθών, προσα
υξα

ο λέωμαπάτες μου ει ουδάματη τέτο το σοκ

σιoμ πρελθάμ άνεμά εάν με αυτοσίω, γενXP

θέτω το
θέλημάσο.και ελθών ,ευρίσκει αυτούς

σάλιμ καθεύδονίας , ήσαν και αυτή οι οφθαλ

μου βεβαρκμλύοι,κ) αφείς αυτούς,
άπελθώμπά

λιμ προσκυξαν εκ ξίτοά αυήμ
λόγoρειπωμ .

Τόπ έρχεση προς τους μαθητές αυ καιλέγήαυ

Pig, καθεύσεπ ε λοιπόν και
αναπαύεσθε,ίδου

γαρ ήγγικεμ και ώρα και ο δος και
ανθρώπου τρα /

præcedam uos in Galilæa.Reſpondés

aut Petrus,ait illi.Et ſi oés fcandalizati

fuerint in te ,ego tñ núộz ſcãdalizabor.

Ait illi Ieſus.Amen dico tibi,qa in hac

nocte anteộ gallus câtet,ter me nega/

bis.Ait illi Petrº. Eriā ſioportuerit me

mori tecum ,nó te negabo. Similiter &

oés diſcipuli dixerút.Tuncuenit Ieſus

cũ illis in uilláſ dicitur Gethſemane&

dixit diſcipulis.Sedete hic donecuada

& oré illic.Et aſlúpro Petro &duobus

filós Zebedæi, cæpit cótriſtari & mæl

ſtus eſſe . Tunc ait illis Ieſus,ſupramo

dum triſtis eſt aia mea uſqz ad morté,

manete hic& uigilate mecú.Etpgref

ſus puſillū ,pcidit in faciê ſua oras &di

cens.Pater mi,ſi poſlibile eſt tranſeat a

me calix iſte . Verūtamen nó ſicut ego

uolo , fed ficut tu.Et uenit ad diſcipulos

ſuos, & reperit eos dormientes, &dicit

Petro.Sic nó potuiſtis una hora uigila

remecú Vigilate& orate ut ne itretis

in tentatione.Spūs quidépmptus eſt,

at caro infirma. Iteru ſecundo abiſt&

orauit, dicés. Pater mi, ſinópoteſthic

calix traſire niſi bibā illú , fiat uoluntas

tua.Et uenit iterú , & inuenit eos dormi

entes.Erāteñoculi eoxgrauati.Etreli

ctis illis,itex abñt & orauit tertio cúde

ſermone dicés.Túcuenitad diſcipulos

ſuos &dixit illis. Dormite iã & reqeſci

te, ecce appropinquauit hora , & filius

hois tradit in manºpeccatoz. Surgite

camº, ecce apropinquauit q me tradit.

Adhuc eo loquête, ecce Iudas unus de

duodecim uenit, & củeo turba multa

cum gladýs & fuſtibus,miſli a principi

bus facerdotum & fenioribus populi.

Qui autem tradebat eum , dedit illis fi

F 3 gnum

δίδοση,ειςχώρας

αμαρτωλώμ.έγειρεθε,άγω

μανιδου άγικες και
παθιδούς με.καιέτι αυ/

fλαλάιδος,σουλάβας εις την δώδεκαήλθεν,,

και μετανά όχλος θλις μεθα μαχα σώμα και

ξύλωμά την
αρχιερέωμ και

πρεσβυτέρων το

λαού.και σε
παιδους αυήμ,

έδωκεν αυτοίς ση

μου λέν
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μου λέγωμ,όμ αμ φιλήσω,αυτός ιμ, κρατά

σαπ αυτόμ.και ευθέως προσελθώμ ω ΙΗΣΟΥ

ειπεμ.χαίρε σαββεί, και κατεφίλκσεν αυτόν .

ο δε ΙΗΣΟΥΣ είπεν αυτώ,Εταιρε εφοπάρe;fo

τε προσελθόνης επέβαλομ Ίας χάρας επί του

ΙΗΣΟΥΝ κ) εκράτησαν αυτόμ. και ιδου εις :

μεία ΙΗΣΟΥ , εκτείνας τlώ χάρα, απένασεν

τίω μάχαιραν αυά , πατάξαςτμ 8λου του

άρχισρέως, αφάλεμ αυή το ωτίομ. τόπ λέγα

αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ.Απόστεψόμ σε μάχαιραν

εις ήτόν αυτ.πάνης και οι λαμβάνοντας μάχαι

ραν,, ν μαχαίρα απολαύτη. δοκάς ότι ου

διαμαι άρτι ανακαλέσαμεμ σαλέρα μ8,6

πρασήσει μοι πλείους και δώδεκα λεγεώνας αγ

γέλωμ ; πώς δω σλτρωθώσιμ αιγραφαι,ότι δυ

τως δ& γενέθαι. εκείνη την ώρα ειπεν ΙΗ

ΣΟΥΣ 79 όχλοις ,ώς επίλυslώ εξήλθετε μ/

τα μαχαιρώμ, c ξύλων συλλαβάν με, καθ' %

κέραμ προς υμάς έκαθιζόμκμ, διδάσκω αν

ως ιερώ,κι ουκ εκρατήσατέ με.τ8το και όλομ Γε

γονεμ,ίνα πληρωθώσιν &ιγραφα προφίλ

Ο ,τόπ οι μαθATαι σάνης, αφέντες αυτές

φυγομ.δι σε κρατήσαντος τμΙΗΣΟΥΝ,απήγα

foμ προς καιάφαμε αρχίσρέα,όπου οι γραμ

μαλάς, Cloι πρεσβύτεροι στωήχθκσαμιδήσέ

ξος ακολέθει αυτό αν μακρόθεν,έως τ αυλής *

αρχίσρέως,κ) εισελθών έσω,εκάθκ μετα:

υπηρεσώνλεμοτέλος.ο7 και άρχισρσικό οι πεε

σύπροι,κ) το σωέδρίου όλου εζήτου ψευδο!

μαρτυρίαμ ΙΗΣΟΥ όπως αυά θανατώσε

σήμ,και ουκ έυρου,και πολλών ψευδομαρτύ

ρωμ προσελθόντωμ,ουκ ευρομ.ύσερον δε στον

σελθόντες δύο φβιδομάρτυρες,έιπομ.δυτος έν

φκ.σωαμαικαλαλύσαι ημ ναομήθεά, δια

γιών ημερών οικοδομήσαι αυτόμ . C ανασας και

άρχισρεις ειπεν αυτώ ,ουδέμ αποκρίνκ; τί δυτοι

σου καλαμαρτυφ8σιμ; ο δε ΙΗΣΟΥΣ εστιώπα

αποκριθείς και αρχίσρευς ένσεν αυτώ . ξορκίζω

σεμί ή θες * ζώντος ,ίνα ήμίν εισκα ει συ ει ο

gnūdicés. Quécũg ofculat fuero,ipſe

eft,tenete eū . Et cófeftim accedésad le

ſum dixit.Aue rabbi, & ofculat ' eſt eü.

Dixitæ illi leſus.Amice,ad quid ades :

Túcacceſlerűt& man9iniecerüti lelű ,

& cenuerúteü.Et ecce un'ex his qerát

cũleſu ,extēdés manú exemit gladiü ſu

um,& pcutiés ſeruú pricipis facerdotú,

āputauit auriculā ci9. Túcait illi Ieſus.

Cóuertegladiü tuú i locũ ſuú,Oéseñ

qacceperint gladiū,gladioperibūt.An

putas qd'nó poffum núcrogare patré

meū , & exhibebit mihi plus ſ duode

cim legiões angeloz : Qubergo imple

bunt fcripturæ qa ficoportetfieri.In il

la hora dixit Iefus turbis . Tanöz adla

troné exiſtis cũ gladijs & fuſtib9 comp

hēdere me , quotidie apuduos fedebā

docés in téplo &nó me tenuiſtis. Hoc

aūt totüfactú eft ut cóplerent ſcriptu

ræ,pphetaz.Tuncdifcipulioés relicto

eo fugerūt.At illi tenétes Ielū duxerüt

ad Caiphâ principe ſacerdotü ,ubi ſcri

bæ& ſeniores côuenerát.Petrus aut ſe

quebať eŪa longe uſqz in atriã princi

pis ſacerdotü.Etigreſſus intro,ſedebat

cú miniſtris, ut uideret finé. Principes

autem facerdotü & ſeniores, & totūcó

filium quærebant falfű teſtimoniã có

tra Ieſūut morti eữ traderet, & nó inue

niebãt,etiá cú multi falfi teftes acceffiſ,

ſent,nó inueniebat. Nouillime aūt uel

nerūt duo falfi teftes, & dixerút.Hicdi

xit.Pollü deſtruere téplum dei,& in tri

duo ædificare illud. Erfurgésprinceps

facerdotū ,ait illi.Nihil reſpondes Cur

iſti aduerſű teteſtificant: Ieſus aütrace

bat.Et princeps ſacerdotū ait illi.Adiu

ro te pdeú uíuú,ut dicas nobis ſi tu es

ChriſtusΧΡΙΣΤΟΣ
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# μ.ουκ
έξεσιθαλάμαυτα εις ή κορβανά έπει ,

ΧΡΙΣΤσοδος ήθε &.Λέγή αυτώ 3 ΤΗΣΟΥΣ .

Συ ειπας,πλώλέω υμίμ,Αλ άρτι αφεθεί

δομή ανθρώπ8 καθήμενον εκ δεξιώμτ δυνά

μελλο ερχόλίβυον επίνεφελ " και ουρανό.Το

πδάρχιδευς διέξειξεντα μάτια αυξ λέων.

67έβλασφήμκσερ,τί έτι Βείαν έχομεν μας

τυρωμ.ιδουναώ ηκέσαίεβλασφημίαυξ .

τί υμίμδοκά,διδακκριθέντες, ειΡμ.ένοχος

θανάτοάζμιτόπ (νέπτυσαν εις το πρόσωθμ

αυτ,κ) έκολάφισαμ αυή.δικαι,εξάπίσαμλε

ουζες,Προφήτ8ισομ ημίμ ΧΡΙΣΤΕ,τίς όξιμ και

σαίσας στ,δόπέφοςέξω έκάθx » νΗ αυλή.

el προσήλθεν αυτώ μία παιδίσκα λέγεσα .

€σι λοθα μεία ΙΗΣΟΥ * Γαλιλαίου .3,άρνη

σαςέμπροθεμάν πάντων λέωμ.ουκ διδα

ελέσο.Οξελθόνταςαυήμ εις τ' συλώνα,έι

δεν αντομ άλλα,και λέγή τίς εκά , όυτως

ήμ μετά ΙΗΣΟΥή ναζωραίο.κ) πάλιμ Αρνήσα

μεθ'όρκου, ότι ουκ διδαήμ άνθρωπομ,με

τα μικρόμδε προσελθόντεςδιεσώτες,έίπου

Το σέξω, αληθώς και συ άξ αυτ ει.κ) και λα

λίάσε ,δάλόν σε Prf.Τότεήρξα καλαναθεμα

Τζιμ κ)ομνύμ,ότι ουκδισαν άνθρωπομική

ευθέως αλέκτως εφώνκσίμ,κ) εμνάθκ ο σέι

ξος ήείμαίοςΙΗΣΟ,ειικκάθος αυτώ,ότι πριν

ελέκδορα φωνήσαιξιςαπαρνήσι με,κ) ξελ

θωμ έξω, έκλαυσερ πικρώς. Πρωίας καιΓενομέ

Chriftus filio dei. Dicit illi leſus. Tudi

xiſti.Vextñ dico uobis,amodo uidebi

tis filiü hoisſedětē a dextris ♡ tutis , &

ueniété in nubib9 cceli.Túcprinceps ſa

cerdotü difícidit ueftimétaſua,dicens,

Blaſphemauit,Quid inſupegem ' teſti

busEcce nüc audiſtis blaſphemiâ ei9.

Quid uobis uideť : Atillirñdétes dixe

rūt.Reusé mortis, Tuncexpuerūtifa

ciéei?, & colaphis eú cæciderút.Alij aút

palmas i facié eiº dederüt,dicétes.Pro/

phetiza nobis chriſte,qséqte pcuflit:

Petr9ofedebatforisiatrio,& acceffic

ad eu una ancillula dicés. Et tu cū lelu

galilæoeras. At ille negauit corã oibº,

dicés. Neſcio qd dicas. Cũ aut exiſlet i

ueſtibulū uidit eú alia ácilla,& ait his g

erāt ibi.Et hicerat cũ lefu nazareno.Et

itez negauitcüiuraño,ñnouihoiem.

Et poſt pulillā acceſſerūtq ſtabāt.& di

Xerunt Petro. Vere & tu exillis es, na&

loğla tuate manifeſtű facit.Tüccæpit

deteftari & iurare,nó noui hoiem.Erco

tinuo gallºcãtauit,& recordat9 © Petrº

xbi Iefu,q dixerat ei,pri'o gallº catet,

terme negabis,& egreſſus foras,fleuit

amare. Mane aút facto cóciliũ inierút XX ,

oés prícipes facerdotü & ſeniores ppki VII,

aduerſus Ielūgur eú morti traderét . Et

uictú euadduxerütpório Pilato pridi

Tūc uidés ludas q eū tradiditq dāna

tus eēt,pnia duct ";retulit triginta argé

teos principib9 facerdotū & fenioribus

dicés.Peccaui,tradés ſanguinéinnoxiu

Atillidixerút. Quidad nositu uidebis

Et proiectis argenteis in téplo receſlit,

&abiens laquco ſe ſuſpédit. Principes

aūt ſacerdotūacceptis argēteis,dixerút

Non licet eos mittere in corbona ,quia

precium

VHS,
συμβουλίου

έλαβομσάνθες οι αρχιεςκή

οι πρεσβύπροι ή λα8 και 1 * ΙΗΣΟ, ως δε θανα

Tvorcu čust @ SuotuvTeg & um ,& trásarow us

δωκαμ αυή ηυΐίω πιλάτω
Γεμόνι.τότε

δωρλαδαςο
αραδιδουςαυή,ότι

κατεκρίθη,

μεταμεληθείς απέσρεψει τα
ριάκορταας

γύρια Ρίς
αρχιερεύσιμ, τίς

πρεσβυτέροις

λέγωμ,άμαρεμ παθους &ιμα
αθώομ.οι δε

ειπομετί προς ημάς,σύ όψε.κα) δίψας ταάς

γύρια και τοναώ,
ανεχώρησεμ,κ)

απελθών και

πήίξατ.διδάσχαρία λαβόντεςθααργύρια,ξι

τι με
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άμα αιματός άξμ.συμβούλιου δε λαβόντες και

Γόρασαν και αυτομάχου κραμέωςειςθα

φω είς ξένοις , διο εκλήθκ δαρος έκζ ' άρος

αιματος έως σήμερoμ.Τότε επληρώθη ή ξη

θεμ, δια ισρεμίου του προφήτου λέγοντος.

και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια τώ τί

μιμ του τετιμημένου δμ ετιμίσαν » από και

ώμ ισραήλ, και έδωκαν αυτα εις ήμ αγρόμ

ή κεραμέως, καθώςσωέταξέ μοι κύριος.Ο

δε ΙΗΣΟΥΣ έεκ έμπροσθεν τουΑγεμόνος,και

επηρώτησεν αυτόν γεμώμ λέγων , συ ει ο

βασιλεύς Ιουδαίωμ,ο δε ΙΗΣΟΥΣ έφκ αυ

Ο.Σν λέγεις και ο καθηγοράσθαι αυ /

τομ ν Ο αρχιερέων και της πρεσβυτέρων,,

ουδέμ απεκρίνατο.τόπλεγα αυτό και σιλά

του.ουκ ακούεις πόσα σου καλα μαρτυρου

σιμ, ουκ απεκρίθη αυτώ προς ουδε εν δήμα .

ώς π θαυμάζειν τουΗγεμόναλίαμ.Κατα δε

εσρτώ έιώθει ο Ηγεμων απολύει ενα Go

όχλω δέσμιομ ,όμ άθελομ.έικομ δε τόπ δεσ

μιoμ επίσημιομ λεγόμενου βαραβάμεσωκ

γμλύων δω αυτήν ,έιπεν αυτοίς ο σιλάτος,

τίνα θέλει απολύσωυμίμ,βαραββάμ, ΙΗ '

ΣοΥΝ τομλεγόμλνoμ ΧΡΙΣΤΟΝ;ήσει γι'ότι

δια φθόνου πρέδωκαμαυτομ. καθκμλύου δε

αυά επί του βήματος απέσ λεμ προς αυτού

και γω αυτού λέγεσα. Ακδέμ σοι & φρ δι.

καίω εκείνω,σολια έπαθου σήμερoμ, και

όνας και αυτόμ.οι δε αρχιερές,και οι πρεσβύ

τεροι έσήσω τουςόχλος,να αιτίσωμη ημ

βαραββάμ,όμ δε ΙΗΣΟΥΝ απολέσωσιμα

κριθείς δε οΗγεμώμ,ειπεν αυτοίς.τίνα θέλει

τεαρ Ρ δύο απολύσω υμίμ.δι δε έισομ.

Βαραββάμ. Λέσει αυτοίςοσιλάτος.Τί δω ποι

ήσω THΣOYNOμ λεγόμoνoμ ΧΡΙΣΤΟΝ,Λέω

γουσιν αυτώ πάντες.Σταυρωθήτω,ο δε εγεί

μωμ,άφκ . Τι γαή κακομ εποίκσεν και οι δε

σερί ώς έκραζον , λέγοντες . Σταυρων

θέτω . Ισως δε ο σϊλάτα , ότι ουδεμ

ώφως

preciú fanguinis eſt. Cócilio aūtinito

emerunt ex illis agrű figuli in fepulcu

ram peregrino , qua propteruocatus

eſt ager ille agerfanguinis ufqz in ho

diernum diem . Túcimpletű eſt quod

dictü
eſtper Hieremiá pphetā, dicen

tem.Et acceperüt triginta argenteos

cium appciatiquéappciauerunt a filńs

iſrael,& dederunteos in agrū figuli , fi

cut conſtituit mihi dñs. Iefus aūt ſtetic

ante pfidé, & interrogauit eumples ,di

cens. Tu esrex iudeoz : Dicit illiIefus.

Tu dicis Et cú accuſareťa principibus

facerdotü & ſenioribus, nihil reſpódit.

Tunc dicit illi Pilatus.Nóaudis õzmul

ta aduerſum te dicunt teſtimonia : Et

no reſpondit ei ad ullī uerbú, ita ut mi

raretur pres uehementer.Per diem aút

ſolennē cófueueratpres turbæ dimitte

reunūuinctú queuoluiſſent.Habebat

aúttúcunű uinctü inſigné qui diceba

tur Barabbas. Cógregatis ergo illis, di

xit pilatus.Qué uultis dimittā uobis,

Barabbā an Ieſum q dicit Chriſtus :
9

Sciebatem,, p ppteriuidiâ tradidiſſet

eum.Scdéteaút illop tribunali, miſic

ad eñ uxor eius ,dicens.Nihil tibi cũ iu

ſto illo,multa eiñpaſſa hodie i ſom

nispptereū . Principes aūt ſacerdotú

& ſeniores perſuaſerunt turbis ut peter

rent Barabba,Ieſum uero perderēt,Re

fpondens autpfes ait illis . Qué uultis

uobis e duob9 dimitta : Atilli dixerüt,

Barabbá.Dixit illis Pilatus.Quid igiť

faciam de Ieſu , qui dicitur Chriſtus .

Dicunt omnes . Crucifigatur.Ait illis

præſes .. Quid enim mali fecit : At illi

magis clamabant,dicentes .Crucifiga

tur. Vidensautem Pilatus quod nihil

proficeret
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ωφελέ,αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται λαν

Eώμ ύδωράπενίψατο τας χάρας απέναν

τι τοόχλου λέωμ.αθώος ειμια ή αιμα

τος του δικαίου τότε ,μες όψεθε, κι αή ,

κριθείς,πάς ο λαός έιπερό αιμα αυτο εφ

εμάς&εσι τα τέκνα ήμώμ.τότε απέλυ »

σερ αυτής βαραββάμ, το ΙΗΣΟΝ φραβελ

λώσας,σαρέδωκεμαυτής ίνα σαυρωθώ.Τότε

οι σταγιώη * ήγεμόνος πραλαβόνες, IH

ΣΟΥΝ εις ηραιτώριομ,σμυήγαγομέα αυ/

Τομ όλων των περαμ,κ)εκδύσες αυήμ,

περιέθηκαν αυτώχλαμύδα κοκκίνωμα

πλέξαντες σέφανου 4ζ ακανθώμ ,επέθηκαν

επί τίω κεφαλώ αυτό,κα ) κάλαμου επί

τηνδεξιά μ'αυτ,και γονυπέγήσαντες έμπτο

θεμαυτ ,ξιέπαιζoμ αυτώ λέγονπς, χαίρε

και βασιλεύς του ιουδαίωμ, και εμπλύσαν και

Πες εις αυτόμ,έλαβομ τομ κάλαμου έτυ.

πομείς τώ κεφαλώ αυξ . cότε έπαι

ξαμ αυτώ, ξέδυσαμαυτώ τω χλαμύδα,κό

διέθυσαμ αυτορίατμάδια αυτ ,κα )απήγα

γομ αυήμ εις δ
σαυρώσαι.ξερχόμεν

οι
δε

ξυρομ άνθρωπομ κυρίωαίομ,ονόμαζι σήμων

ψε . Τότομάγγάρδι
σαμ

,ίναι άρα του σαυρός

pficeret, fed magis tumultus fieret, ac

cepra aqua, lauitmanuscorā populo ,

dicens . Innocens ego ſum a ſanguine

huins iuſti,uos uidebitis.Et reſpondés

uniuerſus populus,dixit. Sanguiseius

ſupernos & ſuperfilios noſtros. Tunc

dimiſit illis Barabba,Ieſum aút flagel/

latum tradidit eisut crucifigeretur,túc

milites præſidis ſuſcipientes Ieſum in

prætorio ,congregauerunt ad eum uni

uerfam cohortem , & cú exuiflent euin ,

circûdederunt ei chlamydem coccinea .

Et plectentes coronam defpinis,impo

ſuerunt ſuper caput eius,& harundiné

in dextera eius,& genuflexo anteeum

illudebantei,dicétes .Aue rex iudeoz.

Et cum expuiſſent in eum , acceperunt

harundině,& percutiebant caput eius.

Etpoſtą illuſerunt ei , exuerunt eum

chlamyde, & induerunt cum ueſtimen

tis ſuis, & abduxerunt eum ut crucifige

rent.Exeuntes aūt inuenerunt hominé

cyreneū nomine Simoné . huncanga

riauerunt ut tollcret crucé eius.Et uene

runt in locũ quidiciť golgotha ,quod

eft caluarie locus. Er dederunt ei acetú

bibere cũ felle mixtum . Et cú guſtafſet

noluit bibere.Poſtộaútcrucifixerunt

eū , diuiſerunt ueſtimenta eius,fortem

mittentes, ut impleret quod dictú eſt

per prophetam .Diuiſeruntfibi ueſti

menta mea,& ſuper ueftem meam mi

ſerunt ſortem . Et fedentes ſeruabant

eú ibi,& impofuerüt ſuper caput eius

cauſam ipfius fcriptam . Hic eft Ieſus

rex iudeorum . Tunc crucifixi ſunt cũ

eo duo latrones unus a dextris, & unº

a ſiniſtris . Prætereuntes autem blaſı,

phemabāt eum, mouentes capita ſua,

& dicentes

αυτ, ελθόντες ειςτόπουλεγόμενου γολ

γοθά,ο άξου λεγόμενος κρανίο τόπος,ίσω

και αυτό πιέμ 3ος μεία χολές μεμιγμέ

νομ,C γθισάμονος,ουκ
ήθελεμπιάρισαυρώ

σαντες δε αυτόν,διεμερίσαντο τα μάτια αυν

το βάλοντες κλήρομ,ίνα πληρώθα το έκθεμ

ο ή προφήτ8,
διεμερίσω ταμάτια με

εαυτοίς,και
επίμματισμόρ μεβαλομ.

κλήρου,C καθέμβυοι ετέρου αυήμ εκά ,κή

επέθηκαμ επάνω σεκεφαλής αυξ , τίω αιτί

αμαυτ
γεγραμμβύκη , όυτός όξιμ ΙΗΣΟΥΣ

ο βασιλεύς του "ουδαίωμ,τόπ
σαυρέντη σω

αυτώ δύο λησαι,εις έκ δεξιώμ, κ) εις δζ ευω

νύμωμ. οι δε
παπορσιόμονοι,

έβλασφή και

μεμ
αυτόμικινδνπςτας

κεφαλας αυτών

και λίγοπτες
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λέγονες, οκαταλύωμ ήμ ναόμ, κ) εισιν

ημέραις οικοδομών,σώσον σεαυτόμ.ει δος

έι του θεά,καλάβκθι αγρ του sαυρού . όμοίως

κι οι αρχιερές εμφανίζοντες μετά την γραμ

ματέωμ, και πρεσβυτέρων έλεγομ , άλ :

λους έσωσεν , εαυτού ου δαωαται σώσαι .

Ε' βασιλεύς Ισραήλ, καλαβάθω νώ αν

Τον σαυρού, και πισεύσομοναυτό σέσοι»

θεμ επίθεομ.δυσάθ
ω νώ αυτ ει θέλει αυ

τόμ.έιπε ,ότι θεού ειμι ήδς.τοαυτό και

δι λκσάι οι σωσαυρωθέντες αυτώ ώρείδιζου

αυτόμ.Α ε έκτης ώρας σκότος εγγύετο επί

σάσαμε γιώ,έως ώρας νάτκς. σερί

ενάτκμ ώραμ,ανεβόκσεμο ΙΗΣΟΣ φωνή μετά

λα λέωμ.Ηλεί κλείλαμά σαβαχθανί.Τ '

έσιν θεέ με θεέ με,ίνα Τί με εγκατέλιπες ;

Πίνες και το εκά εσώθωμ ακούσανες έλεγαν,

ότι Ηλίαμ φωνά δυτος.Και ευθέως δραμώμ

£ις 3ξ αυ ,Cλαβών απόγομ πλήσας τε

δους κ πριθείς καλάμω,επότιζει αυτόμ .

οι δε λοιΡι έλεγομ,άφες,δωμωει έρχετη και

λίας σώσωμ αυτόμος ΙΗΣΟΥΣ πάλιμ κρά

βας φωνή μεγάλη,αφήκεμ ό πνεύμα , και

2ου καταπέτασμα τουνα έχίθκ εις

δύο ατε άνωθενέως κάτω, και εσείθκ,κ)

αι πέτραι εχίθκσαν κ) τα μνκμξα ανεώχθκ

σαμ , κ) ελα σώματα ή κεκοιμημείωμα :

ωμογέρθκσ,κ) ζελθόντεςεκ μνημείων

μετάτοέγερσιμ αυτο , εισήλθομεις&

γίανσόλιμ, ενεφανίσθησαν πολλοίς.ο

δε εκατόνταρχος & οι μελαυτού τκροών

του ΙΗΣΟΥΝ,ιδόντες του σεισμού κ τα ενό

μια, εφοβήθησαν σφόδρα,λέγονες,άλN

θώς θεού δός μ δυτος.Ησαμό έκά γυαίκες

πολιαι από μακρόθεν , θεως &σαι, άι ανες

Ακολέθησαν ΙΗΣΟΥ από γαλιλαίο

αςδιακονεσαι αυτώ, ναΐς Μαρίαμ και μα

γδαληνή,και μαρία και τον Ιακώβου , καιτων

ιω/

σή Ακτής,και η μάζας της ζεβεδαίου.

οψίας

& dicentes .Qui deſtruis templã dei
,

& in triduo ædificas.ſaluatemetipſum

fi filius deies,defcende de cruce . Simili

ter&principesſacerdotum
illudentes

cumfcribis & fenioribus, dicebat.Alios

faluos fecit,feipſū nó poteft faluú face

re . Sirex Ifraelé,defcédat núcde cruce

& credem9 ei. Cofidit in deo ,liberer eú

nūcfi uulceú.Dixit eſ ,filiº dei ſū.Idip

ſum aūt& latrõesq crucifixi erất cú eo

iproperabātei. A ſexta aŭthora tenej

bræ factæ ſunt ſup uniuerſā terrā ufa

adhorānonā, & circa horā nonam da

mauit Ieſus uocemagna,dicés .Elieli

láma azabthani.Hocé,Demedeus

me ,ut qd dereliqſti me: Quidā aút il

licſtantiū cũ audiflent,dicebant. Helia

uocat iſte.Et cótinuo currés unusex eis

acceptā ſpongia impleuit aceto, & ipo

ſuit harūdini,& dabar ei bibere. Cæte

ri uero dicebãt. Sine,uideam ' an ueni

athelias liberatur'eú.Ieſus aüt itex cú

clamaffetuoce magna,emific rpm.Εt

ecce uelő tépli ſciſlú eft in duas partes

a ſummo uſq deorſum . Et terramota

eſt, & petræſcillæ ſunt, & monumenta

aperta ſunt, & multa corpora ſanctop,

qui dormierant, ſurrexerunt. & exeun

tes de monumentis poft reſurrectione

eius,uenerunt in ſanctā ciuitaté, & ap

paruerüt multis. Centurio aūt & q cú

eo erant cuſtodiétes leſū uiſo terræmo

tu& his q facta fuerāt,timuerút ualde

dicentes. Vere filius dei erat iſte.Erant

autem ibi mulieres multæ ,a longeſpe

ctantes,õ fecutæ fuerant leſum aGali

læa miniſtrantes ei,inter quaserat Ma

ria magdalene,& Maria Iacobi, & Io>

ſe mater, & mater filiorum Zebedæi.

Cum autem

ι

,

,
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οψίαςή γενομλύκς,ήλθεν άνθρωπος πλέον

ος απάριμαθαίας το όνομα Ιωσήφ,δς αυ

του έμαθήτευστεμ ω ΙΗΣΟΥ.δυτος προστλ /

θωμ ω πιλάτω,ήτίσας και σώμα ή ΙΗΣΟΥ

Τότε ο πιλάτος,εκέλευσεν αποδοθαι το

σώμα.και λαβωμή σώμα και Ιωσήφ ,υετύλινη

δεμ αυτόσινδόνι καθαρά,κ) έθκκεν αυτό το

ω" καινώ αυτον μνημείω, ελαθόμασεν

τησέγα, καιπροσκυλίσας λίθον μέγαμ

τηθύρα μνημείου,απήλθεμ.Η δε έκά μα

εϊάμιήματαλλων και άλλη μαρία,καθήμε

και απέναντί του τάφου . Τη δε εάυρίου.

ότι όGμ μείατων παρασκευώ, σωήχθη -

σαν οι αρχιερές και οι φαρισαίοι προς

αϊλάτομ,λέγοντες,κύριε, εμνήσθκιο ότι

εκάνοςκαι πλάνοςξιπενέτι ώμ,μία τράςκαι

μέραςεγείρομαι,κέλυσομ δω,ασφαλιθ

θαι τοντάφομ, έως και τρίτηςημέρας,μήπο

ελθόντεσ οι μαθηται αυτον κλέψωσιμ αυν

τομ,CIέσωση λαώ,εγέρθε από τη νει

χρώμ,κ) έσαι ή έχάτη πλάνκ χείρωμή πρώ

της,έφκ δε αυτϊς ο πιλάτος.Εχετε κουσων

διαμ.ύσάγεπ, ασφαλίσαθεως διδατε, οι και

πορευθέντες, ασφαλίσαντο τάφου,σφρασί

σαντες του λίθομ,μείακαι κουσωδίας.

οψε δε σαββάτω τη επιφωσκούσα εις μί

« μ σαββάτωμ,ήλθενμαρία και μαγδαλκμή ,

κα) και άλικ μαρία θεωρήσαιτον τάφομ. και

Π

1

Cum aūtueſpera facta eſlet ,uenit ho

mo diues ab Arimathæa, nomine lo

feph ,qui & ipſe diſcipulusfuerat leſu .

Hic acceſſit ad Pilatū ,& petijt corpus

Ieſu.TuncPilatus iullit reddi corpus .

Et acceptocorpore, Iofeph inuoluit il,

lud in lindone munda,& poſuit illud

in monuméto ſuo nouo , qd'exciderat

in perra,& aduoluit faxū magnum ad

oſtiū monuméri,& abijt . Erat autê ibi

Maria magdalene & altera Maria, ſe,

dentes cõrra ſepulchrū.Poſtero aút die

ſeſtpoſtparaſceuen ,cóuenerunt prin

cipes ſacerdotū & pharifæi ad Pilatú ,

dicentes.Dñe recordati ſumus,qd'ſedu

ctor ille dixit adhuc uiués,pofttres di/

es reſurgā.Iube ergo muniri ſepulchrū

uſqz in diem tertiü ,ne quãdo ueniatdi

ſcipuli eius,& furent cũ, & dicant ple

bi,ſurrexitá mortuis,&crit nouiſſimus

error peior priore.Ait illis Pilatus . Ha

betis cuſtodia, Ite cuſtodite ſicut ſcitis.

Illi aút abeuntes,munierunt fepulchrú

obſignato lapide cum cuſtodia.

Veſpere autē ſabbatorú qd lucefcit xxi

inunafabbator, uenit Maria magda VIII

lene, & altera Maria,ut uiderent ſepul

chrum.Et ecce terremot ' factus eſtma

gnus.Angelus em dñi deſcendit de ce

10, & accedens,reuoluit lapidé ab oſtio

& ſedebat fup eum . Erat aūtaſpectus

eius ficut fulgur, & ueſtiméta eius ficut

nix.Prætimore aūt eiusconcuſſi ſunt

cuſtodes, & facti ſuntuelut mortui. Re

fpondens aūtangelus,dixit mulierib9.

Nolite timere uos.Scio enim , quod le.

ſum qui crucifixus eſt, quæritis . Non

eſt hic, furrexitenim ſicut dixit.Veni/

te& uidete locum ubi pofitus erat do

minus

ιδουσεισμόςέγύες μέγας
άγγελος και κυν

είουκαταβάς ζουρανού προσελθώμ,απεκό

λισε τομλίθομα της θύρας ,καιεκάθκτο εν

πάνω αυτοι,ήμ δε ιδέα αυτοι ως ασάπη ,

και το ένδυμα αυτού λευκόμωσ
χιωμ.από

δε το φόβου αυτον
εσείθισταμοι τκροώτες,

και εγύοντο ωσνεκροί,
αποκριθείς δε ο άγ :

γελοςέιπει ταϊς γυναιξίρ . Μη φοβάθε

μάρ.διδα και ότιΙΗΣΟΥΝ του
εσαυρωμλύση

Οκτήτειουκ έσιμώθε, γέρθκ γαρ καθώς έιν

περ, Δεύτεεκ του τόπου όπου έκατο ο κύ

βιος,
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ριος. ταχυπορόυθάσαι,είπατε τίς μαθα

ταϊς αυτου,ότι αγέρθη από τη νεκρών, και

σου προάγει υμάς εις τίω γαλιλαίαν, εκά

αυτόμ όψιθ:, 18ουειπομ υμίμ.και ξελθ8,

σαι ταχύ αήτο μνημείουμετά φόβου και χα

ρας μεγάλης,έδραμομ απαγγέλει τίς μας

θηταίς αυή,ως δε επορεύονη απαγάλαι γής

μαθκίας αυή , Cidoυ ΙΗΣΟΥΣ επώτισερ

αυταίς λέγωμ.Χαίρετπ ,άι δε προσελθέσαι,

εκράτησαν αυή γυς πόδας,και προσεκώκσαν

αυγώ.Τόπ λέγα αυτοίς ο ΙΗΣΟΥΣ, .με φου

θε,υπάσεπ απαγγείλαπ τίς αδελφούς με

ένα απέλθωσιμ εις τίω γαλιλαίαν,κάκια

ötovtal.Tropóvouliwp di dunari,id oú lves9

κ85ωδίας ελθόντες εις ή πόλιμ,απέγγέλαμ

Ρίς άρχισρεύσιν άπαντα τα γενόμενα και

σαχθέντες μετα ή πρεσβυτέρων συμβάλιόν

Tε λαβόνπ.άρτυρια ικανά έδωκαν τίς spαλιν

ώθαις λέοντες.Είπαπ ότι οι μαθηται αυτομου

κόςέλθόνπς,έκλεψαν αυτομμών κοιμων

μένωμ,κ) εαμ ακαθά τους έσι το γεμόνος,

Ημές πείσομον αυτg.g) υμάς άμερίμνες

ποιήσομαι.δι και λαβόνης Τα αργύρια,εποίκο

σαν ως εδιδάχθκσαμ.και διεφκμίθ , ο λό

γος δυτος σαραισδαίοις, μέχ8. Τίς σήμερον.

Οι σε ένδεκα μαθεται επορέυθκσαμ εις ή

γαλιλαίαν,εις όρος δυ ετάξαν αυτούς και

ΙΗΣΟΥΣ.α) δόντς αυτόμ προσεκωκσαμάν

ω,οι δε εδίσασαμ. € προσέλθωμο ΙΗΣΟΥΣ

ελάλησεν αυτοίς λέγωμ . Εδόθx μοι σάσα

ξεσίαν ουρανό κιεπίΓίς, πορευθέντες δω

μαθητεύσαι πάντα τα έθνη. βαπτίζοντας

αυτους εις σ όνομα του σαξός τοδού,κή

το ασίου ανεύματος,διδάσκοντες αυτους Ικ!

&μ σάτα όσα γίνετειλάμω υμίμ.g) Iδου

εγώ μεθ' υμώμείμι,σάσας τας ημέρας έως

Ο σωπλείας του αιώνος .

minus.Et cito eútes dicite diſcipulis e19

quod ſurrexit a mortuis, & ecce pcedit

uos in galilæā, ibi eđuidebitis,ecce pdi

xi uobis.Et exierunt cito demonumen

tocũ timore & gaudiomagnocurrétes

utrenuntiaret diſcipulis eius.Cú auté

iflent ad renútiandú diſcipulis eius, Et

ecce Ieſus occurrit illis,dicés. Auete.Illæ

auté acceſſerunt & tenuerüt pedes eius,

& adorauerunteü.Tuncait illis Ieſus.

Nolite timere . Ite renunciare fratribus

meis ut eat in Galilæa,ibi me uidebút.

Quæcú abiiſſent, ecce quidã de cuſto /

dibus uenerüt in ciuitatem , & renücia

uerüt principibus ſacerdotum omnia

quæ
facta fuerant. Et congregati cum

ſenioribus, conſilio habito pecuniam

copioſam dederunt militibus, dicen /

tes . Dicite ,quod diſcipuli eius nocte

uenerunt & furati ſunt eum nobis dor

mientibus . Et ſi hoc auditum fuerit

a præſide, nos fuadebimus ei, & fel

auros uos faciemus . At illi accepta pe.

cunia fecerunt ficut erant edocti.Etdi

uulgatum eft uerbum iſtud apud iu .

dxos uſqz in hodiernum diem . Vnde

decim autem diſcipuli abierunt in Gar

lilæam in montem ,ubi conſtituerat il

lis Ieſus. Eruidentes eum adorauerüt,

quidā aút dubitauerunt. Et accedés le

fus,locutus efteis dicens.Data eftmihi

ois poteſtas in cælo & in terra .Euntes

ergo docete oés gentes, baptizātes eos

in nominepatris, & filij, & fpüs ſancti,

docētes eosferuare oia ſcūą mādaui

uobis . Etecceego uobiſcü ſuin oibus

diebus,ufq; ad conlūmationé fæculi.

ΤίλGP τοπι Ματθαίου ευαγγελίου.
Euangeli fecundú Marthxú finis.
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βρXH του ευαγγελί8 ΙΗΣΟΥ Nitiū euágelö Ieſu Chri,

ΧΡΙΣΤΟΥ νου του θεού.ώς γέ ſti fili dei,ſicut ſcriptum

γραπται εν τοίς προφήταις , eſt in prophetis.Ecce ego

σουεγώ αποσέλω Τομάς ) niitro nunciūmeum ante

γελάμμουστο προσώπου σου . δς κατασκευ faciem tuam ,quipræparabituiam tua

άσειτω οδόμ σουέμπροθέμ σε.φωνή βο/ ante te , uox clamantis in defertopara

ώντος και τη ερήμω και ετοιμάσατε τω οδού te uiam domini , rectas facite ſemicas

κυρίο,ευθείας στοι π τας τρίβους αυτου. eius.Erat baptizās in deſerto Ioannes,

Εγένετο Ιωάννκαβαπίθωμ ιΤα ερήμω . κ) & prædicans baptiſmū pænitentiæ in

κηρύσωμ βάδισμα μετανοίας , εις άφεσιν reiniſſionem peccator.Et egredieban

αμαρτιών και αξεσοβένοντο προς αυτόν turad eum tota Iudææ regio, & hie

πάσα καιλουβάια χώρα και οι τεροσολυμίτα. rofolyιnite, & baptizabantur omnes

να) εβαπτίζοντο πάντες και ο Ιορδάνα ab illo in Iordane flumine , confiten

ποταμώ υπ αυτού,ξομολογούμενοιτασ tes peccata ſua. Erat aút loannes ueſti

αμαρτίας αυθ . ήμ δε δ ιωάννκς ενδεν

tus piliscameli & zona pellicea circa lū

δυμαίΘ είχασ καμήλου και ζώμκμ δες /
bosſuos,& ueſcebatur locuſtis, acmel,

ματίνκμ σερί τωοσφωαυτού, el έθίων

le fylueſtri , & pdicabat,dicens.Veniet

ακρίδας και μέλι άγριομ, C εκήρυσσεν λέν qui fortioreft me poſt me; cuius non

γωμ . έρχεταιο χυρότερός με οπίσω με ſum idoneus , ut procumbens ſoluam

corrigiam calciamentoz . Ego quidem

ηυποδημάτων αυτού εγω μεν εβάτι

baptizaui uos in aqua , ille uero bapti

σαμάσ ξυύδατιαυτός δε βαπτίσ υμάς

zabit uos in fpiritu ſancto . Et factnm

eſt in dicbus illis , ucnit Iefus a Naza.

reth Galilææ , & baptizatus eſt a loan/

Οι γαλιλαίας και εβαπτίσθη ύσο ιωάν,
ne in Iordane. Et ftatim cum aſcende,

να ξω τώ ιορδάνα.κ) ευθέως αναβάιν' αρύδα

ret ex aqua uidit difcindi cælos,& ſpí

quaſi columbã deſcendenté ſuper illū .

Et uox facta eſt de cælis . Tues filius

meus dilectus, in quo mibi bene com/

placitum eſt.Et continuoſpiritus illum

emittit in deſertum,& erat illicin deſer

μω ήμέρας G

δυ ουκειμίκανός κύψας λύσαι εν τμάμτα

ξυ πνέυμάτιαγίω. Καιεγένετο αν εκείναις

ταις ημέραις, ήλθενΙΗΣΟΥΣ από μαθαρές

Τοσ',ειδεν κιζομένους τους ουρανούς , και το

πνέυμα ωσεί περισεψαν
καλαβάινον εαυτόν .

κι φωκέγένερεκ
ουρανών.συ ει ο ιός με

ααπαλός,αν καιευδόκκα.
κλευθέωςΤο ανεύμα

αυτόν εκβάλλεις
έρημου.κ) άν εκδενΤά ερά

to dies

Ι
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μα ημέρας τεσσαράκοντα πήραζόμενΘ . »

σο του σατανά . μετα το θκρίωμ,και

οι άγγελοι δικκόνοω αυζο . Μετά δε το

σαραδοθήναι ιωάννκμ . ήλθεν ΙΗΣΟΥΣ εις ή

γαλιλαίαμ κηρύσωμ τοευαγγέλιου και βα

σιλείας ή θε8 , λέγων ότι πεπλήρωται και

καιρός και ήγγικεν και βασιλεία του θεού ,

μετανο&τε και πισέυετε εν ω ευαγγελίω.

Περιωατών δε σερί τίω θάλαώσαμτγαλ
ι

λαίας,ειδεμ σίμωνα και άνδρέαν τον αδελ

φου αυτού , βάλλοντας αμφίβλκσρα εν τη

θαλάοση.Ήσαν γαρ αλιείςκαι εισεν αυτοίς

δ ΙΗΣΟΥΣ , εύπ οπίσω με Ριίσω υμάς

Γενέθη αλιές ανθρώπ.0 ευθέως αφένιστα

δίκυα αυτ”,ήκολάθισαν αυτώ , κή προβασεκή

θεμολίτου,ειδεμλάκω
βου Τομ * ζεβεδαίου κό

Ιωάννην τον αδελφόν αυή,κ αυτους ενώ πλοί

και καθαρίζοντας τα δίκτυα . κ) ευθέως εκάλε

σεν αυτους . Ο αφέντες τον πατέρα αν ζεβε

αιομν α πλοίω μετά μιθοτωμ , 8,

πήλθον οπίσω αυή.C ειωορέυονται εις κα

σερναοα C ευθέως 7οίς σαββασιμ εισελθών

εις τίωσωαγωγήν,εδίδασκεμ.cέξεωλή

σοντοέσι τη διδαχή αυτο.ών και διδάσκων

αυτους ως ξεσίαν έχων, ουχωςοι γραμ

μασάς, C ήμ ν τη σωαγωγή αυτ άνθρωα

ν ανεύματι ακαθάρτω.C ανέκραζεμ λέγων

έα , τη μίμ el του ΙΗΣΟΥ ναζαρκνεξήλθες α .

πολέσαι ιμάσ ,διδάσε τίς ει ο άξιος του θεά .

Cl επετίμκσεν αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ λέγων , φι /

μώθκτι C έξελθε αυτ.κ ωαράξαμε αυτόν

τοπνέυμα το ακάθαρτομα) κράξαν φωνή

μεγάλη, εξήλθεν εξ αυή . Ο εθαμβάθκσαμ

πάντες,ώςε σωζητάμ προς αυτούς,λέγον

τεσ . τί έσιν ήε,τίς και διδαχή και καινή άυτη

ότι και εξεσίαν, τους πνεύμασιν τους αν

καθάρτοις επιτάσσα, C σακούουσιν αυτώ .

εξήλθεν και ακολ αυτ ευθυς εις όλκμπρί

χωρον η Γαλιλαίας , κι ευθέως εκ συναδωγής

2ξελθόντες

to dies qdraginta,& tentabatur a ſata

na,eratą cũ beſtijs ,& angeli miniſtra

bant illi.Poſto auté traditus effet lo

annes.uenit Jeſus in Galilæam präedi

cans euangelium regni dei ,& dicés. im

pletum eſttempus,& appropinquauit

regnü deireſipiſcite & credite ineuan /

gelio.Cú ambularet aút fecus mare ga

lilææ ,uidit Simoné& Andrea fratrem

eius,iacientes retia in mare,erantempi

fcatores.Et dixit eis Ieſus. Venite poſt

me,& faciam uos fieri piſcatores hoim.

Etprotinus relictis retibus, ſecuti ſunt

eum.Etprogreſſus illinc puſillum ,uidit

Iacobű filium Zebedæi,& Ioanné fra

trem eius ,qui & ipſi in naui ſartiebant

retia, & ftatim uocauit illos . Et relicto

patre ſuo Zebedæo in naui cú mercen

narris,ſecuti ſunt eum. Et ingrediuntur

Capernaú, & ſtatim ſabbatis ingreſ

ſus in fynagogā docebat.Et ſtupebant

ſup doctrinaeius. Erat eſ docens eos

tanī poteſtatē habens, & nó ficut fcril

bæ . Eterat in fynagoga cox homo in

ſpū imundo ,&exclamauitdicens.Ah,

Quid rei nobis tecū eſt Ieſu nazarene,

ueniſti ad perdendum nos? Nouite

qui ſis,ſanctusdei. Et increpauit illum

lefus dicens . Obmutefce&exi de hor

mine.Etcum diſcerpfiflet eum ſpiritus

imundus , & exclamaſlet uoce magna,

exñt ab eo .Et obftupuerunt omnes,

ita ut conquirerent inter ſe , dicentes.

Quid eſt hoc : Quæ doctrina noua

hæc : Quia in poteſtate etiam ſpiriti

bus immundis imperat, & obediunt

ei. Emanauit autem fama eius ſtatim

in totam undiq regionem Galilææ

finitimam . Et protinus e fynagoga

egrelli

Ε

1 .
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εξελθόντες,έλθομ εις τίω οικίαμ σήμωνος ,

και άνδρες μεταλακώβο
υ και Ιωάννου, και δε

πενθερά σίμωνος κατέκατο πυρέασoυσα.

ευθέως λέγουσόμαυ
ρο

σερί αυθ. προι

σελθων και φρεμ αυή) κρατήσας Οι χήρος αυ

της, και αφήκεμ αυή ο πυρετός ευθέως , €

διακόναυτόις.οψίας δε γενομένκς, όπ έου

ο ήλιος έφερομ προς αυτόμπάντ
ες

τους κα

κώς έχοντας και τους δαιμονιζομ
ένους κή .

και μόλις όλα έτσισωκσμέν
κ προς τη θύραν

κ)εθεράσευσεν πολλους κακώς έχονίας σοι

κίλαις νόσοισ, και δαιμόνια σολια ζέβα

λεμική ουκ ήφιε λαλάμ τα δαιμόνια, ότι ή

δεσαμ αυτόμ. και πρωί έννυχον λίαν, ανα

σας εξήλθεν ο ασήλθεν ο ΙΗΣΟΥΣ εις έρημον

τόπομ,κακή προσήυχια , C κατεδίωξα
ν αυ

του σήμώμ και οι με αυτού. και ευρόντες

αυτόμ λέγουσιν αυτώ . ότι πάντες και

τούσαν σε,και λέγ { αυτόισ
.άγωμεν εις τας

έχoμένας κωμοπόλεις , ίνα κι εκά κκεύξω

εις τούτο γαρεξελήλυθ
α
,κ) ήμ κκρύσω

μεν

ταις σωαγωγ
άις αυτο εισ όλκμ τω γα

λιλαίας καινα τα δαιμόνια εκβάλλων .

καιέρχεται προς αυήμ λεπτός σαρακ
αλών

αυτόμ κ γονυπετώμ αυτίω , και λέγωμ αυτά

egreſli uenerunt in domú Simonis&

Andreæ , cũ lacobo &Ioanne.Socrus

aūc Simonis decumbebat febricitans,

& ſtatim dicunt ei de illa.Et accedens

erexit eam apprehéfa manu eius,& rer

liquit eam febris continuo, & miniſtra

bat eis. Veſpereaūt facto cã occidiſſet

fol,afferebant ad euin ad oés male ha

bentes , & qui a dæmonio agitabant.

Et ciuitas tota congregata crat ad ho.

ſtiū , & fanauit multos quiægrotabanc

uaris morbis,& dæmonia multa eńjcie

bat, & non finebat loqui dæmonia ,

quoniam nouerāt illum & mane mul

ta adhuc nocte cú furrexiſſet egreſſus

eſt, & abñt Ieſus in deſertū locũ ,ibiq

cú orabat & pſccutus eſt cũ Simó,& q

cũ illo erant.Et cú inueniſſent eum , di

cunt ei,Omnes te quærunt . Et ait illis.

Eamus in proximos uicos, ut & ibi pdi

Inhoc eſ egreſſus ſum . Er erat

prædicās in ſynagogis eorum.& in to

ta Galilæa , & dæmonia eńciens. Et ue

nit ad eum leproſus deprecans eum,&

genu illi flectés,ac dicens illi.Si uis por

tes memundare.Iclus autem miſertus

protenſa manu , tetigit illuin , & dicit

ei.Volo,mundare. Etcum dixiſſet,ſta

tim diſceſlit ab eo lepra , & mundatus

eft.Er cóminatus ci, ſtatim eiecit illú .&

dicit ei. Vide ne cui qcq; dicas, fed abi

teipſum oſtende principi ſacerdotum ,

& offer pro emundatione tua quæpræ

cepit Moſes in teſtimonium illis.At if

leegreſſus cæpit prædicare multa & di

uulgare ſermoné,ita ut iam non poffet

manifeſte introire in ciuitatem , fed for

ris in deſertis locis erat , & conuenie,

bant ad eum undiq .

G 2 Eriteri,

cem .

ότι εάν θέλης δαμασαι με
καθαρίσαι.δή 1Η

ΣΟΥΣ λαχνίσθείς εκείνας χτρα,ήψας αυ

του- και λέγή αυ αρ.θέλω,
καθαρίσθκτι,εις

φόβοςαυξ,ευθέως ασήλθεν απαντού και λε

στα.κλεκαθαρίσθη,και
εμβριμκσάμενος αυν

Πω ευθέως εξέβαλεν αυτόν. κ) λέγξαυτώ . όρα

Ακσενι μκδεν έίπια. αλλά ύσαγε σεαυτόν

άξον τώ ιεράική προσένεσκε περί και
καθαρισ

μού σου &
προσέταξεν μωσις, εις

μαρτύρι

ειομ αυτάις. δέ εξελθών , ήρξατο κηρύσσει

πολια και διαφημίζ{ν τον λόfoν , ώςσε εκκέτι

αυτόμ δανασθαι φανερώσ εις πόλιν εισελ

βι, αλλ' έξω οιερήμοις τοις ήμ.C
έρχοντα

προς
αυτόν

πανταχόθεν

και σάλια
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και πάλιν εισήλθεν εισ κασέρνα ,

ουμ διαμερώμ, και ηκούθκ ότι εισ όικου

εσιμ . και ευθέως,σωίχθησαν πολλοί.ώς το

μηκέτι χωράμ, εκδε τα προς τίω θύραμ.και

ελάλξ αυΐα του λόγου. Μας έρχονται προς

αυτομ παραλυτικόμ φέροντες αιρόμενον -

σοτεστάρων μη δωάμενοι προσεγγί

σαν αυγώ ,δια Τον όχλομ,άπεσέτασαν τώ σε

γών όπ8 μ.και ξορύξαντες χαλώσιμ του

κράβατον εφώο πραλυσικός καθέκξο,ιδων

καιο ΙΗΣΟΥΣ Την πίσιν αυή , λέγ 7ώ ποαλυτι

κατέκνομαφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σε .

ήσαν δέ τινες ή γραμματέωμ εκά καθήμε

θοι και διαλογιζόμενοι εν ταις καρδίαις αυ

* , τι δυτος ουτω λαλά βλασφημίας και τις

δωαται αφιέναι αμαρτίας , ειμι εις ο θεός;

και ευθέως έσινους ο ΙΗΣΟΥΣΤα πνευματι

αυτον , ότι όντως διαλογίζονται εν εαυ /

τοίς εισεν αυτδισ.τι ταυτα διαλογίζεσθε

εν ταις καρδίαις υμώμ, τί εσιμ ευκoσώπη

ρου ειπαμ σαραλυτικά , αφέωνταί σοι

& αμαρτίαι, ή ειπαμ έγγρε και άρου σε

κράβαλου, C σερίπάσ4,ίνα και ειίπ ότι θα

σίαμ έχε ο καιρός και ανθρώπ8 αφιέναι εσισ Γίς

αμαρτίασ , λέγη ο σαραλυτικώ.σου λέω

έγισε και άροντομ κράβαλόμ σου και έπαθε

εις τον δικό σου και γέρθκ ευθέωση, και

άρας του κράβαλουζήλθεν εναντίομπάν »

ώσ π εξίσασθαι πάντας να δοξά /

ζιμ τομ θεόμ λέγοντας . ότι ουδέποτε

δύθως είδου και και εξήλθει πάλι

παράτω θάλασαν και πάση όχλΘ

ήρχε προς αυτόμ.και εδίδασκεν αυτους .

και παράγωμοΙΗΣΟΥΣ,ξιδε λευει του τον

άλφαίου καθήμενου επί το τελώνιον να

λέγξ αυτώ ακολούθειμοι,και ανασας ακολο

Jxov autób.xj&Sévero ¿v Tə xahan @ ais autov šv

7% οικία αυξ.κι λοιπλώναι και αμαρτω

λοι σωανέκνο ο ΙΗΣΟΥ και τοίς μα ,

θκταίς

Et iterum intrauit Capernaum II

poſt dies ,& auditum eft quod in do,

mo effet,& protinº cögregati ſunt mul

ti,adeo ut non caperent eos,nec illa lo

ca quæ funt circa ianuā & loquebatur

eis uerbum.Et ueniunt ad eum ferétes

paralyticum ,qui a quattuor portabat,

& cum non poſſentappropinquare illi

præ turba,nudauerüt cectum ubi erat,

& perfoſſo tecto funibus dimittūt gra

batum in quo paralyticus decúbebat.

Cum autem uidiſſet Iefus fidem illox

ait paralytico.Fili,dimittuntur tibi pec

cata tua.Erant autem illic quidã de ſcri

bis fedentes &cogitantesin cordibus

ſuis. Quid hicſic loquiť blaſphemias.

Quis poteſt dimittere petá ,niſi ſolus

deus ſpú fuo : Et prin cú cognouiffet

Iefus,quod
ſiccogitarēt intra feſe,dicit

illis.Quid iſta cogitatis in cordibus ue/

ſtris. Vtrum eſt facilius dicere paralyti

co, dimittuntur tibi peccata, an dicere,

ſurge & tolle grabatum tuum & ambu

la ? Vtautem ſciatis q filius hominis

habet poteſtatem in terra remittendi

peccata,ait paralytico.Tibidico,ſurge

& tolle grabatum tuú, & abi in domů

tuam.Etſtatim ſurrexit, & ſublato gra

bato egreſſus eſt in conſpectu omniū,

adeo utſtupeſcerent omnes&glorifi

carent deum,dicentes. Nunő licuidi

mus . Etegreſſus eſt rurſus ad mare,

omniſqz turba ueniebat ad eum ,& do

cebat eos.Erçú præteriret Ieſus , uidit

Leui Alphei filium ſedentem ad telo

neum , & ait illi . Sequere me.Et ſurgés,

ſecutus eſt eum.Et factü eft cũ accūbe

ret in domo illi?,multi etiá publicani &

poores ſimul diſcūbebant cũ leſu &di

fcipulis

των .

Υ"
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μέ τίς
τερεύσιμ,και

έδωκεν,κή Ρίς σαν
αυτά

θαΤαϊς αντίσαμε πολλοί και ακολούθη
σαν

αυτώ.και οι γραμματέ
ς
, και οι φαρισαίοι

Οθόνες αυή εθίοντα μετα τοπλωνών και

αμαρτωλώμ,έλειομ Ρίς μαθηταίς αυξ.τι 8τι

μεία της πλωνών και αμαρτωλ
ών

εθίξ και

πίνε,καιακέσας ο ΙΗΣΟΥΣ λέγή αυτής, ου

ξείαμέχoυσιμοι χύουσες ιατρέ,άλλοι κα

κώςέχοντες,ουκ ήλθον καλέσαι δικαίους ,

άλλα αμαρτωλού
ς

εις μετάνοια
μ
. και -

σαμοι μαθκται ιωάννουκαι οι φαρισαι,

μνήσεύονπς , κύ έρχονται και λέγουσιμ αυν

ω.διατί οι μαθκαι Ιωάνν8, @ οι ή φαρι !

σαίωμνκσενέσιμ,δι και σοι μαθNTαι ου νησεύει

σημ;καιειπεν αυτοίς ο ΙΗΣΟΥΣ. μη δωανση

οι οι νυμφώνος,νώ νυμφίος μετάυτών

3Gpνησεύμ,όσου χρόνου μεθ' εαυή έχεσινή

νυμφίομ,ουδευανίαι κσεύμ.ελ
εύσονη

και

μέρα,όταν αποθήασάυ νυμφίος , τον

σε υκσεύσασι
μ
ήν εκείναιςΤαϊς ημέραις.Coυ

δεις επίβλημα άκους αγιάφκαι επιφάπα

επιμαίων παλαιώ,ειδεμή,αίρει το πλήρων

μααυτ,δ καινομή παλαι8,καιχώρουχία

μα γίνετη. αι ουδείς βάλει όνομνέομ εις αν

σκους παλαιούς,ειμή, ίσε δινος ο νέος

τυς ασκούς , και ο δινος εκχάη,καιοι ασκοί

απλάνηαλα δινον νέον,εις άσκους καινους

βλιθέομ.και εγχύες,
σαραπορεύεσθ αυτόν

τίς σάββατή διαη σοφίμωμ. και
ήρξαντο

οι μαθκίαι αυτ
οσομποιέμ, ίλιοντες τους σά

χυας,και οι φαρισαίοι έλειομ αυγώδεξί τι

&σιμ και τοίς σάββασιμ, ουκ έξεσιμ;καιαυτός

έλεγεν αυτοίς. ουδέποπ
ανέγνωπ Τί εποίκ/

σεμ δαβιδ,όπ βείαμ έχεμ και
επείνασεμ αυ

τηςκαι οι μεϊ αυτ, πώς
εισήλθεμεις

ή
δικομή

δε
έπιαβιάθαρ

ή
αρχιερέως,C τυς άστες

η
προθέσεωςέφαδες,δυςουκ έξεσιμ φαση ει

ſcipulis eius.Erantenim multi qui ſecu

ti fuerant eum.Et fcribæ & phariſæi cũ

uidiſſent,cum capientē cibũ cū publica

nis & peccatoribus,dicebant diſcipulis

ei9.Quid eſt quodcũ publicanis& pec

catoribus editac bibit: Hocaudito,le

ſus ait illis.Non opus habét quiualent

medico ,fed quimalehabent.Nóueni

ad uocandum iuſtos, fed peccatores ad

pænitentia . Et erant diſcipuli Ioannis

& phariſæor ieiunātes ,& ueniüt,& di/

cunt illi.Quare diſcipuli loānis & pha,

riſxoz ieiunāt, tui aūt diſcipuli no ieiu /

nane? Etait illisIeſus.Num poſlūt filii

thalami nuptialisin quo cũ illis ſpon

ſus eſt ieiunare : Q & diu habentfecum

fponfum ,nó poflunt ieiunare. Veniét

aūt dies cū auferetur ab cis ſponſus, &

tuncieiunabūt in illis diebus.Et nemo

aflumentū panni rudis afluit ueſtime/

to ueteri,alioqn aufert ſupplemétūciº

nouum a ucteri,& peior ſciſſura fit, Et

nemo mittit uinūmuſtú in utres uete -

res,alioqn diſrūpet uinū muſtū utres,

& uinūeffundetur& utres peribūt.fed

uinű muſtüiutres nouos mitti debet.

Eraccidit ut tranſiret ſabbatis per ſege

tes ,& cæperüt diſcipuli eius iter facere,

uellétes fpicas , &pharifæi dicebant ei,

ecce cur faciūt ſabbatis,qd'nó licet : Et

ipfe ait illis.Núquâlegiſtis quid fecerit

Dauid, quãdo neceflehabebat,& elu

riebat,iple & q cú eo erát: Quoinodo

ingreflus ſit in domũ dei ſubAbiathar

principe facerdotū, & panes ppoſitio

nis comederit, quos non licet edere ni

fi facerdotibus,& dedit etiã ñs qui cum

illo erãt & dicebat illis.Sabbarūppter

hoiem factú eft,& nóhomo ppterſab

G 3 batum

δυσιμ,και

κλείεμαυτοίς.το
σάββαμ δια η

άνθρωμέγρόεο,ουχο
άνθρωπος

διαό σάει

βατομ
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βατομ,ώς π κύριός έσιν, ο κος και ανθρώπου ,

κό του σαββάτο . Και εισήλθε πάλιμ εις ή

σωαγωγώ. Είμ έκά άνθρωπος ξεραμ

μένκμ έχωμ τω χάρα. κ) παρελήροω αυτόν,

ει τοίς σάτβασιμ θεραπέυσ αυτομ,ίνα κατα

γορήσωσιν αυτών,κ) λέγαρ ανθρώσω

εκραμμένκμ έχοντι τω χάρα.έγισε εις το

μέσον.κ) λέγξ αυτοίς.έξεσιμ τοίς σάββασιμ

αγαθοσοιήσαι, και κακοποιήσαι ; ψυχώ σω ,

σαι, αποκτείναι; δι και ισιώσοω.κ) περιβλε

ψάμενος αυτους μετ οργής συλλυπούμενοςέ

σισα πωρώση και καρδίας αυτο,λέστω αν

θρώπω. έκτήνονταν χθεάσο.κ)εξέγεινεν.κ) α)

ποκατεσάθα και χεις αυτοι υγικς ,ώς άλλη ,

Καιζελθόντες οι φαρισαιοι ευθέως μετα

Ηρωδιανών συμβούλιομ εωοίου κατ' αυτο

όπως αυτον απολέσωσιμ. ο ΙΗΣΟΥΣ ανα

χώςκσεν μεταφοι μαθκο αυτον προς τα

θάλασσαν . ωολύ πλήθοςας ή Γαλιλαίο

ας ακολέθησαν αυτώ.κ α τ 18δαίας, C αε

ιεροσολύμ, αν σ'δεμαίας,C σέραν ήν

ορδάνο, οι ποτύρον , C σιδώνα,σλάλοσ

πολυακέσανίες όσαέσοίς, ήλθον προς αυτόν

C ειπεν Τοις μαθκσάις αυτ , ίνα πλοιάριον

προσκαρτες αυτώ δια τον όχλον, ίνα μη θλί

βωσιμ αυήν. ολους εθεράπευσεν,ώς π επι

πίπεν αυτώ,ίνα αυξ άφωνίαι, ίσοι έιχον μά

Siγας. ( τα πνεύματα τα ακάθαρτα όταν αυ

εν έθεώς4, προσέσιπεν αυτώ, C έκραζευλέ

Γουσα,ότι συ ει ο νος ή θε8 ελιά έπεσίμα

αυτδις,ίνα με αυτόν φανες ον Ριήσωσιν.C ανα

βαίνεις το όρος.Οι προσκαλψη δυς ήθελεν αν

Tος, απήλθον προς αυτόν.C εποίκσεν δώσε

κα,ίνα ώσιν μεθαυξ ,c ίνα αποσέλκ αυτούς

κκεύασαν έχ ν εξεσίαν θεραπέυν πας νο .

σας, ο εκβάλλεν τα δαιμόνια . Ο επέθηκε !

7% σίμωνα όνομα πεζον.κ Ιάκωβον ον τζέβε

δαίε , κι ιωάννην τον αδελφόν ή λακώβs ,

επέθηκεν αυτοίς ονόματα σοανεςΓές , ό έσι και

μοι

batū .Itaq dñs é fili9 hois etiã fabbati.

Et introiuit iterű infynagogā, &erat III

ibi homo arefactan , habensmanū, &

obſeruabant eū , an fabbatis ſanaturus

eflet eú , ut accuſarét illú . Et ait hoi hai

benti manū arefactā. Surge in mediũ.

Et dicit illis . Licet ne ſabbatis beneface

re,an male facere , aiam falua facere , an

occidere: Arilli tacebant.Et cú circúlpe

xiſſet eos cum iracundia condoleſcens

ſuper cæcitate cordis eoz,dicit homini.

Extende manūtuā,Erextendit. & reſti

tuta eſt man9 illi9 ſana ut altera.Egreſi

ſi uero phariſæi , ſtatim una cũ Herodi

anis conſiliū facicbát aduerſus eñue il

lum perderent. Ieſus aūt cú diſcipulis

ſuis feceſſit ad inare & ingens multitu,

do a Galilæa ſecura efteū , & ab ludæa

& ab Hieroſolymis
, & ab Idumea ,&

trans Iordanē, & q circa Tyrū habita

bant ac fidonein multitudo magna q

cũ audiſſent ſ faciebat,uenerüt ad eu.

Et iuſſit Jeſus diſcipulis fuis, ut nauicu

la ſibi deſeruiret propter turbam. ne ſe

comprimerent.Multos
em fanauerat,

ita ut irruerét in eū, quo illūtangerent,

qtquot habebãt plagas.Etſpūs
imūdi

cú illü uidiſſent pridebant ei, & clama

bant dicétes.Tues filius dei ,&uehemé

ter cominabat
eis,ne femanifeftarent

.

Et aſcendit in monté ac uocauit ad ſe

quosuoluit
ipſe, & uenerunt ad eū. &

fecit duodecim ut ellent ſecû , & ut em it

teretcos ad pdicandū utqzhaberét po

teſtatem ſanandi morbos, & eiciendi

dæmonia . Et impoſuit Simoni no !

men Petrus , & Iacobum filium Zes

bedæi,& loannem fratré Iacobi, & im

poſuit eis nomina Boanerges , qd'eſt

filij
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οι βρονή,C ανδρέαι,C φίλ/σπονικήβαρθο

λομαίον,ή ματθαίον, κ) θωμάν, Cάκωβον

ενά αλφαίο,κι θαδίαιου, τίμωνα τον κανα

ανταν, ει 8σαν σκαγίωσαν δς καιδέδωκεν α

υπνική έρχονηεις δικον.ιό σωέρχεση σάλιν

όχι ως μή δαπαθή αυτους μήπ άρτον φασμ.

C ακούσαν7ες οι παράυή,εξήλθον κρατήσαι

αυτν,έλεβους,67 εξέσκ. και οι Γραμματές οι

απόδεροσώλύμωμ καταβάντες,έλεγον,ότι

βελζεβούλ έχει καιότι αν τώ άρχοντι τω

δαιμονίων εκβάλε τα δαιμόνια, και προσ

καλεσάμε αυτυς, όν τραβολάις έλεγεν αυν

τοις,πώς δεματη σαθανάς σαγανάν εκβάλιόν,

και βασιλεία έφταυτίω μεριθώ, ουδώα

Tαι σαθήναι και βασιλεία εκεί και . και εαν δικία

έφεαυτώ μεριδί,ουδαναη σαθίώαι και οικία

εκείνκ.και ει ο σατανάς ανέσκέφ εαυήν , και

μεμέρισαι, ου δαναη σαθήναι , αλλά τέλο 2.

χιου δαναη ουδείςΤα σκέυκτίσχυε
8
,έισελ

θών εις ή οικίαν αυτ διαρσάσαι

,εαν μήπς ώ

του itxuropShot

,xattone TW blixícu av

ή διαρπάσ.αμώ λέω υμίν, ότι πάντα α/

φεθήσετετααμάρτημαία,Tδις ήoίς και ανθρών

πων,και βλασφημίαι όσας αν βλασφημήσω

σιμ.δς δεμ φλασφημίση εις το σνεύμα το

filij tonitrui, & Andream & Philippũ

& Bartholomæum , & Matthæum , &

Thomā, & lacobúAlphæi filiū , & Tha

dæū,& Simonécananæū , & luda Iſca

riotēq & tradidit illū ,Et ueniūt ad do

mū,& cóuenit itez turba,ficut ñ poſlét

uel panéedere, & cū audiflent q ad illü

attinebát exierút, ut manus inijcerent

in eü . Diccbāt em ,in furore ucrſus eſt.

Et ſcribæ q ab hierofolymis defcéderát

dicebãt,Beelzebul haber,& in principe

dæmonioz encit dæmonia.Etad ſe uo

catis eis.in parabolis dicebat illis.Quó

poteſt ſatanas ſaranam encere: Et ſi re

gnum in ſefe diuiſū fuerit, non poteſt

ſtare regnú illud .Et fi domus cötra ſe

mctipſam diuiſa fuerit, nó poteft ftare

domus illa, & ſi ſatanas inſurrexit in ſc

metipſum ac diuiſus eſt, non pótſtare

fed finé habet. Nópót quiſqzuaſa for

tis igrellus idomú illi diripe, niſi priº

fortē alligarit, & túc domú ei" diripiet.

Amen dico uobis.Oia dimittent filós

hoim peta,& maledicta ſcúqz dixerit.

Arq cöuiciū dixerit in fpă ſanctú, nó

hétremiſſionéin æternū,fed reéæteri

ni iudicij.dicebat eñ ſpiñ imundu ha

bet.Et ueniūt mater ei9 & fratres, & z fo /

ris ſtates miſerüt ad eü uocãtes eū , &

fedebat turba circa eū, & dicũc ei . Ecce

mater tua & frés tui foris õrūt te.Et rñ

dir cis dicés.qē mater mea & frés mei

Et cũ circūſpexiſſct undiq3 cos q iuxta

ſe fedebant ait. Ecce mater mea& frés

mei. Qui eſ fecerit uolütatein dei, hic

frater mcus& loror mea & mater eft .

Et iterum cæpit docere iuxta ma IIII

re , & congregata eſt ad eum turba

multa,ita ut naliin ingreſſus ſederet in

mari

άξιον, ουκ έχφεσιν εις τον αιώνα, άλλένο /

χόςεσιν αιωνία κρίσης..Τι έλεβου ότι πνεύμα

ακάθαρτον έχ. κ) έρχοντα μητερ αυτ καιοι

αδελφοι,κ) έξω εσύκολες,
ασέσλαν προς

του φωνοώτες αυτών,και
εκάθαρόχο ποι αυ

τον.ξινου και αυjώθου και μπής σε και οιαδελ

φοί σο έξω (ατσίν σε . C
απεκρίθη αυτϊς λέ

Γων.Τίς έσιν και μιλάς μεκι οι
αδελφοί μ. και

πιβλεψάμεθ κύκλωβους πο/αυτόν
καθημένες

λός. "δου και
μαϊάρμα κύδι

αδελφοί μ8.8ςαν

OIMORTO BEAxquc Feet.
Luf'atacószer

mij adta

φή με,κόμικλέρέσι,
καισάλιν

ήρξανδιδάσκήν

|

πα)
θάλασαν,κ)

συνήχθη πρ
αυτοχλός τη

λυ ,ώς σε αιή
εμβάντα εις

πλάιου
καθίθενά

os 82

θαλάαση
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θαλάσσή. πάς ο όχλος προς τη θάλασ

σαν επί Γίς ήμ , και εδίδασκεν αυτούς και

σαραβολαις πολλά και έλεσεν αυτδισ

τη διδαχή αυξ.ακούεπ.τδου εξήλθεμο ωεί

ρων του νεραι. εγένετο αν ο σειρέμ , 8

μου έπεσε σαρα δδδμια) ήλθεν τα πει

τηνα του ουρανού και κατέφαγεμαυτό , άλι

λο δε έπεσεν εσι τα σεργώδη , όπε ουκ

ειχες γω σολίω , C ευθέως , ζανέτίλεμ

διαή μη έχω βάθος γής , Αλίου δε ανατεί και

λαντος,εκαυματίθκ, και δια τη μη έχω ξί

ζαμ , κράνθκ.Θάλο έπεσεν εις τας ακάν

θας. ανέβκσαμαι άκανθαι , σωέπνιξαν

αυτο . € καρσόν ουκ έδωκεν . και άλλο έ .

πεσεν εις τίω γίύ καλώ , ναι εδίδου

καρπόμ,αναβαίνοντα , κ) αυξάνοντα,να έι

φερεμ,εμ τριάκοντα, κ) εμ εξήκονlα,κ) εν έκα

Πόν.κ) έλαβεν αυτοίςο έχων ώτα ακούμ,άκα

έτω. Οι δε εγένετο καταμόνας ρώτησαν

αυτομ οι περί αυτόν σαν τοϊς δώδεκαήπα

ραβολώ.C έλεγεν αυτοις , υμίμ δέδοται

Σιώναι η μυσάριου και βασιλείας ή θε8,εκείνοις

δTοΐςέξω, πραβολάις Τα σάιτα γίνετη,ίνα

Eλέσον ] ες βλέπωσιν, μα 'δωσιμ , κι ακού ,

ονες ακούωσιμ.C μησωιώσιμ,μήποτ εσι

spέψωσιν , κ) αφεθή αυτοίς τα αμαρτή

ματα.κ) λέγξ αυτοίς ουκ διδαπ τίω σαν

Γνώσεθε, ο ωείς , τον λόfoν σειρά.δυτοι δε

εισι οι παρα τίω οδον ,όσο σείρετη ο λόγ

κι όταν ακέσωσιν,ευθέως έρχετη ο σατανάσ

άρα τον λόγομ τονεπαρμένομεν ταις καρ !

δίαις αυτ.κ) δυσοί εισιν ομοίως,οι επί α πει

γώδη σερόμενοι , δι όταν ακούσωσιν του

λόγομ,ευθέως μετά χαράς λαμβάνουσιν

αυήμ • και ουκ έχουσιν ξίζαμ ν εαυτοΐσ ,

αλλά πρόσκαιροί εισιν , ειτα γενομύκσ

θλίψεως, διωγμ8 δια του λόγου,ευθέως

σκανδαλίζονται, και δυτοι εισημοι εις τας

ακάνθας

mari,& tota turba iuxta mare in terra

erat , & docebat eos i parabolismulta,

& dicebat illis in doctrina ſua.Audite,

Ecce exibat q ſeminabat ad ſeminádū.

Et accidit inter ſeminādū , aliud quidé

cecidit fecus uiam , & ueneruntuolucres

cæli& comederunt illud.Aliud uero ce

cidit ſuper petroſa,ubi nó habuit terra

multam ,& ſtatim exortū eſt, quod nó

haberet altitudinem terræ , ſole aútex

orto æſtu periſt, & cognó haberet raj

dicem exaruit.Et aliud cecidit in ſpinas

& aſcenderunt ſpinæ , & fuffocauerunt

illud,& fructűnon dedit.Et aliud ceci,

dit in terrabona , & dabat fructú aſcen

denté &creſcentē, & afferebat unű tri;

ginta,& unữ ſexaginta,& unū centū . &

dicebat illis . Quihabet aures audiédi,

audiat.Cũ aútcæpiſſet eſſe ſolus,inter

rogauerunt eum hi qui circú illő erant

cum duodecim de parabola, & dicebat

eis.Vobisdarum eſt noſſe myſterium

regni dei,illis autem qui foris ſunt in

parabolis oia fiunt, utuidentes uideāt

&non cernát, & audientes audiant , &

nó intelligant, nequãdo conuertant&

dimittant eis peccata.Et ait illis . Neſci

tis parabolāhanc, & quomodo oés pa

rabolas cognofcetis:Quiſeminat,uer

bum ſeminat.Hi aūt ſunt qui circa uiá

ubi ſeminaťuerbū,& cú audierint, cól

feſtim uenit ſaranas, & aufert uerbum

quod ſeminatū eſt in cordibus eoz. Et

hi ſūt ſimiliter,q ſup petroſa ſeminát,

qcũ audierit uerbū , Itatim cũ gaudio

accipiūt illud , & nó habent radicē in ſe

fed tpară ſunt,dcinde orta tribulatióe

aut perſecutione propter ucrbum ,con

feftim ſcãdalizātur. Hi aur ſunt qui in

fpinas

7 .
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ακάνθαςαστερό μουσιοδυτοί εισιν δι ου λόfoν

ακούοντες,καιμέριμνας ή αιώνος τούτου,και

και απάτκή πλούτου, και περί τα λοιπά

επιθυμίαι εισπορευόμεν
αι

σύμπνίγου
σι
,

τουλόγου κα άκαρπός γίνεται. αι δυτοί

Ειδήμ, διέσιτω γάμ τώ καλώ σαρέντεά

τινες ακούουσα του λόγου και παραδε

χoνση, και καρποφορούσιμ, εμ τριάκοντα ,

και εμ εξέκοντα.κ) εμ εκατόμ.και έλεγεμάν

τοίς . μάτι και λύχνοσέρχεση, ίνα ύσο του

μόδιου τεθ . υπό των κλίνκμουν να επι

σω λυχνίαμ εσιτεθή,δυ γάρ έσι τί κρυπον

δέαν μη φανερωθε.ουδέ εγένε » απόκρυ -

φομ,άλλ 'ναξις φανερόμ έλθκιέ Τις έχει τα

ακούφμ,άκουέτω.Ο έλεγεν αυτοίς.βλέπε

τετί ακούετε. φνώ μένωμεγάτε,μετριθ .

σεται υμίμ,και προστεθήσεται υμίμ τοίσα /

κούουσιν , ου γαρ άν έχε,δοθήστη αυτώ.κ)

δς ουκ έχε και ο ίχή άρθήστη αααυτον. έλε

δεμ.δυτως εσέρ και βασιλεία του θεού , ως εαν

άνθρωπος βάλκ τομ όρομ έσιή γής , κα )

καθεύδα κι εσέιρκη μύκτα κι ημέραμ.κ) και ως

ρόςβλασάνκ κ μηκύνεται ως ουκ διθεν αυλόσ .

el 3

fpinas feméexcipiunr.Hi ſunequiuer

bu audiut, & follicitudines ftouli hui9

& deceptio diuitiaz. & ğ circa reliqlūt

concupiſcentiæ introeuntes ſuffocant

uerbum , & ſine fructu efficit.Et hi lúc

qui in terram bonā ſemen exceperüt,

quiaudiunt uerbü & ſuſcipiunt, & fru

Utificantunum triginta,unum ſexagin

ta , & unum centū.Et dicebat illis. Nuri

quid uenit lucerna ut ſub modio pona

tur,aut ſub lecto . Nonne ut ſuper can

delabrum ponatur : Non eſt enim ali

quid abſconditū,quod nó manifeſtet,

neqz fuit occultum , ſed ut in ppatulû

ueniat.Si qs habet aures audiendi, au!

diat.Er dicebat illis.Videtequid audií

atis.In qua menſura metimini,alij me!

tientur uobis,& adójcietur uobis, qau

dicis. Quienim habet,dabitur illi,& q

non habet, etiam quod haber auferet

ab eo.Et dicebar. Siceſt regnü dei qué

admodum ſi homo iaciat Tementé in

terra, &dormiat & exurgat nocteac

die & leges germinet , & fiurgat in alti

dum nefcit ille. Vltro ením terra fructi

ficatprimum herba,deinde { pica ,dein

de plenű frumentú in ſpica . Cum aút

pductus fuerit fructus, ſtatim mittet

falcē, qñ adeſt meſſis, Et dicebat. Cui

aſſimilabimº regnú dei,aut in ğ para .

bola cõferemº illud : Sicut granú ſina

pis qd cu ſeminarü fuerit i terra , min

eft oibus feminib9 η funt in terra, & cά .

feminati fuerit,afcedit, & fit maίθ oib9

oleribus, & facitramosmagnos, ita ut

poflint ſub umbra cius aues cæli nidifi

care.Et talib, multis parabolis loĝbať

eis uerbú prout poterat audire,ſine pa

rabola aútnó loĝbať eis. Seorſim aút

diſcipulis

1.

αυτομάτκ γαό Αγί καρποφορά , πρώτου

χόρτομ, ιτασάχω,έλα πλήρη σίτου. Τα

σάχυϊ. Πανοπαδώ ο καρτ ευθέωςαrtsέλι4

ή δρέπανον, ό7ιρέσκκεν ο θερισμός κ) έλεβεν

τίνι
ομοιώσομεν Τεν βασιλείαν ή θεά, ποι

απαραβολή
σαραβαλώμεν αυτως ωσ κόκ,

κόμ σενάσεως , ός οτάμ παρή επιφοι γϊσ'

μικρότερος πάντων και περμάτων έσιν ήί

πιτ γής,και ότι άμ αναρά , αναβαίνει να

γίνεται πάντωμ τύ
λαχάνωμ μείζων

καιποιά
κλάδους

μεγάλους.ώς

θαιυπό των σκίαμ αυτού , τα
πετεινά τον

ουρανού
κατασκημοώ.Cτοιάυταις σαρα

βολάις πολλάις ελάλει αυτούς του λόγου

καθώς έδαμαντο ακούειμ . χωρίς δε παρά

βολήσ ,ουκελάλα
αυτoίσ .

Κατιδίαμ δε

τους μαθηταις

τε δωα ,
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τα

της μαθκταϊς αυή ,επέλυεμ σάντα. λέγα

αυτοίς, εκείνη τη μέρα,οψίας γενομλύκς ,

διέλθωμεν εις το πέραμ, και αφέντες του

όχλομ , παραλαμβάνεσιμαυτόμ ώς

πλοιω, άλλα δε πλοίαρία ήμ μελαυτα ,και

γίνεται λαίλαψ άνεμο μεγάλη,Τα σε κύμα

τα επέβαλεν εις το πλοίομ, ώς παυό ήδη

γεμίζεθαι,και ήμ αυτός επίτη πρύμνη,επί

ο προσκεφάλαιομ καθεύδωμ . και διεγεί ,

σ8σιμ αυήμ, λέγεσιμ αυτώ. Διδάσκαλε,

ου μέλι σοι, ότι απολύμεθα ;και διεγερθείς

επετίμκσιμ ( ο ανέμω,κ) ειπεν τη θαλάση

ση,σιώπα, σεφίμωσο, καλεκόπασεμο άμε

μος και εγγύετο γαλών μεγάλκ, ισε

αυτοίς . τι δειλοί εςε όυτως ; πώς, ουκ έχετε

σίσιμ ;C εφοβήθησαν φόβον μέγαν,και έλε

γου προς αλλήλος.τίς άρα δυτός άξιν , ότι και

ο άνεμος κή και θάλασσα,υπακό σιμ αυτώ,και

ήλθον εις το σέραμε θαλάσκα εις τίω χών

φαμ της γαδαρίωώμ . και άξελθόντι άυν

ο εκ τω πλοίου,ευθέως απώτησεν αυτώ

εκ ν μνημείωμ άνθρωπος να πνεύματι άκα

θάσω.δς τίω καρίκκσιμ ειχεν ντίς μνκ)

μείοις.κ) ουτε αλύσεσιν ουδεις Adωαν αυν

τουδάσαι,δια αυγόμπολλάκις πέδαισ και

αλύσεσιμ δεδέθ ,κή διεωάθη θαυξ τας

αλύσεις,κι ας πέδας σωπξίφθαι,κ) ουδεις

αυήμ χυσιμδαμάσαι,κ) δια σανός, νυκές

και ημέρας εν τίς όρεσιμ,και νείς μνήμαι

σιμ ή κράζωμ,κή καθακόπτωμ εαυτόν λίθοις.

σωμεμΙΗΣΟΥΝαό μακρόθεν,ίδραμου

και προσεκωκσεν αυτώ,και κράξας φωνά με

γάλα έιπερ.τί έμοί και σοι ΙΗΣΟΥ με θες

ή υψίσουξορκίζω σε τομ θεόμ ,μήμε βασανία

κς.έλεγεμ δ αυτώ,ίξελθε σπνεύμα το ακά .

θαρμέκ και ανθρώπ8,και επηρώτα αυτομ,τι

σοι όνομα;ναι απεκρίθη λέωμ.λεγεωμ όνο

μάμου,ότι πολλοί εσμεν,και εκάλη αυή

πολα,ίνα με αυτους αποσείλκ έξω χώρας .

ήμ δε εκ

diſcipulis fuis exponebatomnia.Erait

illis in die illo cum facta eſſet ueſpera,

tranſeamus in ulteriorem ripamEt di

mifla turba ,aſſumunt eum ,ita ut erat

in naui,fed &aliæ nauiculæ erant cum

illo ,& fit procella uenti magna,&flu

ctus irrucbant innauim ,ita ut illa iam

impleretur.Eterat ipſein puppi ſuper

ceruical dormiés,&excitant eum ,&di,

cunt illi. Præceptor nó eft tibi curæ ,qd

perimus . Et exurgens increpauituen

tum,& dixitmari .Tace, obmutefce,&

conquieuit uentus, & facta eſt trãquilli

tas magna,& ait illis.Quid timidi eſtis

adeo, Qui fit ut non habeatis fidem :

Er timuerunt timore magno , & dice

bant inter fe . Quifnam hiceft,quία &

uentus& mare obediunteiro

Et uenerunt transmare in regioné

V

Gadarenorū.Et egreſſo ci denaui, ſta

tim occurritemonumétis homo inſpi

ritu immundo, qui domiciliu habebat

in monumentis.Et neqz cathenis quiſ

ý poterateum ligare,propterea quod

ſæpecópedibus &catenis uinctusfuil

ſet ,& diſcerptæ fuiſſent ab illo catenx ,

&compedes eſſent cóminutæ , &nemo

poterateum domare. Et ſemper die ac

nocte in montibus & in monumentis

erat clamans & concidens feipfum la

pidibus.Cú uidiſſet aūt Ieſū a lóge, cu

currit, & adorauit cũ , & clamans uoce

magna dixit. Quid mihi tecû eft Ieſu

fili dei altiſſimi adiuro te p deū,ne me

torĝas.Dicebat em illi.Exi ſpús imun

de ab hoie, & interrogabat eu.Qdtibi

nomé eſt :Ecrñdit dicêsei.Legio mihi

nomé eſt ,qa multi ſumº. Et de cabať

eŰ multū neſe
emitteretextra regione.

Erarem
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1

ήρξεκάπρος τα όρκ αγέλη χοίρων μεγά )

λιβοσκόμέικ.και παρεκάλεσαν αυτόν σαν

τες δι δαίμονες λέγοντες.πέ
μψομ ημάςεις

τους χοίρους,ίνα εις αυτους εισέλθωμεν .

επέτρεψεν αυτδις ευθέως ο ΙΗΣΟΙΣ. ζελ

οντά τα σνεύμαζα τα ακάθαρθα, εισήλθου

ειςτους χοίρουβικαιώμκ
σεν και αγέλη κατα

το κρεμμoύεις τίωθάλασσα . σαν δε, ωσ

διχίλιοι, εσμίγοντο εν τη θαλάσσα, δι δε

Eόσκόμτες τους χοίρους , έφυγομ. και ανή -

γγάλαμ εις τσόλιμ και εις τους αγρους

και εξήλθομοδέμ τί εσιμ το γεγονός. (1 έρ

χουη προς τον ΙΗΣΟΥΝ.κ) θεώρ8σιμ τον Λάι

μονιζόμενoμ,καθήμενομ, 6 ματισμένου

σωφρονοώτα τομ εχκκότα λεγεώμα C

εφοβήθκσαμ, κ)διαγίσανε αυτοίς οι ιδόνη

τες, πώς έγένε » ο δαιμονιζομένω C περί

Οχοίρωμ. και ήρξαντο παρακαλά
μ
αυήν

areal@u árzóiti opiwop áruiste onaj fusáv/

του αυξ εις πλοίομ ,παρεκάλει αυτόν ο δαι

μονιθεις,ίνα ή μετάυτού . ο ΙΗΣΟΥ
Σ ουκ

αφήκεν αυτόν,αλά λέfe αυγώ. υπασε εις του

δικόν σε προς τους στους κανάτ
σελομ αυτούς ,

όσα σοι ο κύριοςσεσοίκκε
μ
Cκλέκσίμ σε.κ )

απήλθεν Cήρξατο κκρύσσήν εν τή δεκα
πόλα

και

σα επίκσεν αυτώ ο ΙΗΣΟΥ
Σ,κή πάντες εθάυμα

3ον.κή δια πράσαντ'ΙΗΣΟΥ εν τώ πλοίων σά

λιμ εις το πέραν σωήχθκ όχλος πολυςέναν

V

Erat aút ibi iuxta montés grex porco

rum magnus pafcens, & deprecabant

eum oés dæmones, dicétes.Mitte nos

in porcos,ut in eos introeamus.Et peri

miſit eis ſtatim Ieſus. Et egreffi ſpus ir

mūdi ingreſſi ſunt in porcos. Et fereba

tur grexp pcepsimare,erát aút fermé

bis mille, & fuffocati ſūt in mari . Qui

aūtpaſcebãtporcos,fugerūt & renúcia

uerút in ciuitaté,& in agros.Et cgrefli

ſunt ad uidédú qd eſſer qd'acciderat,

& uenerütad leſum , & uident illũ qui

a dæmonio uexabat fedenté & ueftitú

& fanæ mentis qui habuerat legioné &

timuerunt.Et narrauerüt illis qui uidej

rant qualiter factű ellet ei qui dæmo

nium habuerat,& de porcis.Et rogare

cæperunt eum,ut diſcederet de finibus

ipfoz.Etcü ingreſlusé nauim,rogabat

illú qui fuerat a dæmonio correptus,ut

eſſet cú illo , Ieſus aüt nó pmiſiteū,ſed

ait illi. Abi in domü tua ad tuos,& an

nuncia illis quáta tibi dñs fecerit , & mi

ſertus ſit tui. Etabijt, & cæpit pdicaré

in decapoli,quanta ſibi feciſſet Ieſus, &

omnes mirabantur.Et cú traiecillet le

ſus in naui rurſus in ulteriorērípá,cóue

nit turba multa ad eū, & erarcirca mar

re.Et ecce uenit quida principūſynago

gænoie lairus, & cũuidiſſet eū, pcidit

ad pedes, & depcabatureum multű di

cens. Filiola mea in extremis eſt ,ut ue

nias & imponas illi manus,ut falua ſit ,

& uiuet. Etabít cú illo, & ſequebať eu

turba multa,& cóprimebấteữ .Et muli

er õdá ſ fuerat i pfluuio ſáguinisānis

duodecim , & fuerat multa ppeſſaacó

τον, να
θάλασαν,και του έχει εις

ταρχισυνασώσωμιόνόμα), άφρος. 1δων αυ /

τον αίτης προς τους πόδας αυξ . Τρεκάλε

αυτόν ελλα,λέγων,ότι το
θυσάφιόν με εχά

Tws éxd,"va &r Bolv &ar bñs&umo tas xấgas.

πως σωθή και
ζήστη.eαπήλθεν μεταυξ C %

κολούθη αυτώ όχλοςελύς. Οι
σωέθλιβοναυ

εν. Γράτιςδυσα εν δύση αιμα ? Ταδώσει

κα.κ )πλά παθόσα υπό
σολών ιατρών

nece darenitaoa và tavriña wávrahet plurib ?
medicis,&

inlüpſeratoia
ſua, de

ΑΝΘέμ
ωφέλκβάσα,αλλά

μάλλον εις ή χ&

nihil adiuméti ſenſerat,ſedmagis idei

terius ue
τον έλθε
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ρον έλθέσα,ακούσασα σεριηΙΗΣΟΥ.έλθ8. terius uenerat cũaudiſlet de Ieſu ,ucnit

σα αν χλω όπιθεν,ήψατο του ιμαίο αυ in turbaa tergo , & tetigitueftimétum

τον έλεγεν γαρ, και το ματίων αυτου ejus . Dicebatem ,ſiuelueftiméta eius

άψωμαι,σωθήσομαι. και ευθέως ξεβάνθη και ... tetigero,falua ero . Εtcόfeftimficcatus

πηγή του αιματοςαυτής,κα) έγνω οο σώ cft fons ſanguinis eius', & ſenſitcorge,

ματι, ότι "άται ανοι μάσιγος, να ) ευθέν ſanata eſiet aflagello.Et ftatim le,

ως ο ΙΗΣΟΥΣ έωιγνους εν εαυτώ τίω , αυν ſusiſemetipfo cognofcés uirtuté quæ

του δώσαμϊpdξελθούσαμ,επιςραφείς και τα de ſe exierat, cóuerſus in turba aiebar.

όχλωέλεγεμ.τίς μου καιφατο ηιματίων; Quis tetigitueſtimenta mea : Etdice/

C έλεγον αυτώ οι μαθκται αυτου,βλέπας cebanteidiſcipuli ſui. Vides turbācó,

του όχλου σωθλίβοντά σε , και λέγες τις primentem te,& dicis,quis me tetigit.

μου ήψατο;Μα σεριεβλέπετσέμ τίω τ8 Et circumſpiciebat ut uideret eamquæ

η σεποικκλιαμ. Η δε γυί φοβηθάσακαι τρέ hoc fecerat.Mulier uero timens &tre.

μουσα ιδια και γέγονεμ ε αυτή ήλθεν και mens,fciens quod factum eſſet in ſejue

προσέπεσεν αυτώ,και ειπεν αυτώ πάσαν nit& procidit ante eum,& dixit ei oém

τίω αλήθξαμ.ο δε ειπεμ αυή.ούγατες και οι ueritaté .Ille aūt dixit ei. Filia,fides tua

5ις σου σέσωκέμ σε, ύσαγε εις ειρώω, και te ſaluam fecit,uadein pace, & eſto ſa

ίθι υγιής άνθι μάσϊγός σου . Ετι αυτου na a flagello tuo .Adhuc eo loquente

λαλούτα ,έρχονται από τον αρχισωαγών ueniunt aprincipe ſynagogæ qui di

γου λέγοντες,ότι και θυγάτηρ σου απέθανεμ cerent . Filia tuamortua eſt,quid ul

τί έτι σκύλειςήλιδάσκαλομ,ο δε ΙΗΣΟΥΣ tra uexasmagiſtrā : Ieſusautem pro

ευθέως ακούσας του λόγομλαλέμβιομ, λε tinus audito uerbo quoddicebatur,ait

γ ω αρχισωαγώγω,μη φοβά μόνoμ πί principi fynagogæ. Ne metuas,tantū

σβιε. ναι ουκ αφήκεν ουδένα αυτώ σωακo/ modo crede.Etnon permiſit ut quiſ

λουθήσαι ,ει μη πέτρου Ιάκωβου Οιωάν quam ſe ſequeretur præter Petrum &

νω τμ αδελφού τακώβου , να έρχοντο εις ή Iacobum &loannem fratrem Iacobi ..

δικού του αρχίσωαγώγου,και θεωρέ θόρυ / Et ueniunt in domum principis fyna/

βομ κ) κλαίουσας. Και αλαλάζοντας γελα,κό gogæ , & uidit tumultum ac Hentes &

εισελθών λέγει αυτοίς.τί θορυβέρθε κ) κλαίι eiulantes multum ,& ingreflus ait illis.

ε]ε; παιδίομ,ουκ απέθανεν,αλλά καθεύδη. Quid tumultuamini &ploratis? puel

να κατεγέλωμ αυτ8.ο δε έκβαλώμ άσαν lanó eftmortua,ſed dormit. Et irride

τας, πραλαμβάνει έμφαέρα το παιδίου κό bāt eū.Ipfe uero eiectis oibus, allumit.

πω μκτέρα,C τους μεταυτού,και εισος έυ patré &matré puellæ & qui ſecã erat,

εταιόποδρά παιδίου ανακείμθυομ, κρα & ingrediť ubi puella erat iacés, & apu

τήσας θα χερος του παιδίου , λέγει αυτή. phēlamanu puellæ ,ait illi . Tabitha cu

Ταλιθά ,κούμι,άξιν μεθερμωνόμλνoμ,το, mi, qdeft, fi quis interpret . Puellatibi

κοράσιομ σοιλέγω έγειρε . και ευθέως ανέσα dico ſurge .Et confeſtim ſurrexit puel

/

το κοράσιον C περιεπάτε.λμ γαρ ετών δώ la;& ambulabat. Erat eñannoz duo

δεκα,και ξέσκσαμ έκσασιν με γάλω,και
decim ,&

obftupuerüt ſtuporemagno.

διεγείλατο
Et præcepit
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διεσύλας αυτής πολιά,ίνα μκδείς γνώτο

90,ngun arTevDoglide autħ qazãy.kai dz/

άλθεν εκθεμ και ήλθεν εις τίω παξίδα αυ

το,και ακολουθούσιμα
υτώ

οι μαθηται αν

του,και γενομβίου σαββάτου , ήρξατο εν τη

σιωαγωγήδιδάσκεμα και πολλοί ακούον »

τες, ξεπλήσσον» λέγοντες.πό
θεμέτω

θα

τα ,και τις και σοφία και δοξάσα αυτώ,και δυο

νάμεις τοιαύται δια το χερώμ αυτού γίνον

ται,ουχ όυτός άζμ τέκτωμ ο δος μαρίας,

άδελφοςδε λακώβου ναιωσή μαγιάδα, και

σήμωνος,και ουκ εισιρ αιαδελφέι αυτο ώστε

προςημάς, εσκανδαλίζονο ον αυτώ.έλει

γεμ δε αυτοίς ΙΗΣΟΥΣ,ότι ουκ έςιμ προφή

τκαάτιμος,ειμε φυτά σαξidiαυτοι,και ο

είς συγενέσιμηκαι για τη οικία αυτον , ουκ

άδωαέκά ουδέ μίαμδιαμϊν ποιήσαι , ει

μή ολίγοις αξιώσεις,επιθεις τας χώρας έθε

φάπόνσεμ,κα) εθαύμαζεμ διατω απισίαμ

αυτήν.και περιήγερτας κώμας κύκλω δί»

δάσκωμ.και προσκαλάται τους δώλεκα ,κ)

ήρξαν αυτους ασοσέλλειμ δύο δύο. C είν

δου
αυτοϊςθξουσίαμ ή ανθιμάτωμ το αν

καθάρτωμ.και σαράγειλεν αυτοίς ,ίνα μή

δεν αίρωσιμειςοδoμ ει με δάβδομ μόνoμ,με

πήραμ, μια άρτου, μεεις των ζώνω χαλκομ,

αλλυσοδεδεμλύους σανδάλια, και με αν

δυσαθαι δύο χειας. α) έλεγεν αυτοίς

όπου καιεισέλθετε εις οικίαμ,έκά μίύετε,έι

ωράμεξέλθετεεκθεμ,και όσοι εάν μή δεν

ξωνταιυμάς,μηδέ
ακέσωσιμ υμώμ,εκπο/

εδυόμενοι εκθεμ.
εκτινάξαπ τον χνοώ και

υγή κάτωή
ποσώμυμώμ,εις

μαρτύριος αυ

τοϊς,Αμυλέωυμίμ,
ανεκτότερομέσα στο

δόμοις σομόξοις εν ημέρα κρίσεως

,ήτα στο
λει εκείνη

,και
έξελθόντες

εκήρυσσομ, ίνα με

Παμοήσωσ' μ. κ)
δαιμόνια πολλά

ξέβαλιού,

καιάλαφoμ ελοία
πολλούς

αδρώσους κι έθε

ράσόνoμ. και άκουσεν ο
βασιλεύς

Ηρώδες

φανερό

præcepit illis ueheméter,utnemo id ſci

ret,& iuflit ut daretur illi qoud ederet.

Ecegreſſus eſtillinc,& uenitin patria

VI

fuam , & fequuntur eum diſcipuli fui.

Et facto fabbato , cæpit in fynagoga

docere , & multiaudientes obſtupue.

runt,dicentes.Vnde huic hæc: & quæ

eſt ſapientia , quæ data eſt illi , & uir ,

tutes tales quæper manus eius effici

untur : Nonnehic eft faber ille, filius

Mariæ ,frater Iacobi & Iofe, & Iudæ , &

Simonis : Nonne & ſorores eius hic

nobiſcum ſunt : Et fcandalizabantur

in illo.Dicebat autem illis Ieſus . Non

eſt propheta contemptus niſi in patria

ſua. & inter cognatos, & in familia fua .

& non poterat ibiuirtutem ullá facere,

niſi quod paucos infirmos , impoſitis

manibus lanauit . Et mirabaturppter

incredulitatem eorum , & circüibat ca

ſtella in circúitu docens.Et accerſit duo

decim , & cæpit eos emittere binos , &

dabat illis poteftatem fpirituumimun

dorum. Etpcepit illis ne quid tollerent

in uίd , nifi uίrgam tantum ,no perarm,

non
panem ,non in zona æs, ſed calcia ,

tos ſandalijs, & ne induerene duabus

tunicis . Et dicebat eis.Quocûq; intro

ieritis in domū,illic manete donec exe )

atis inde . Et quicumq non receperint

uos ,neqz audierint uos,exeuntes inde,

excutite puluerem qui eſt ſub pedibus

ueftris in teſtimonium illis. Amendi

co uobis , Tolerabilius erit Sodomis

aut Gomorris in die iudicí , ciuitati

illi.Et egreſſiprædicabant,ut pæniten

tiam agerent, &dæmonia multa enciej

bant, & ungebant oleo multos ægros

& fanabant. Et audiuit rex Herodes

H manifeftú
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φανερόν γαρ εγγύετο ό όνομα αυτού , και εν

λεγεμ,ότι Ιωάννης ο βαπτίζων,εκ νεκρών και

γέρθx, και δια του το νεργέσιμαι δωάμεις

εν αυτώ,άλλοι έλεομ,ότιξιλίας αξίμ. άλλοι και

έλεγομ,ότι προφήτες Gμ ή ως εις των προ

φιθ . Ακούσας δε ο Ηρώδες,ειπεμ ,8μ εγώ

απεκεφάλισα ιωάννω, δυτός όξιμ ,αυτος

γέρθη εκ νεκρώμ.Αυτος γαρο Ηρώδκα αποσεί

λας,εκράτησε τον Ιωάννω, και έδεσεμ αυή

ν τη φυλακή,δια Ηρωδιάδα τηγαω

λίππου του αδελφού αυτού,ότι αυτίωεγώ

μκσεμ.έλεγεν γαρ διωάννκς 30 Ηρώδη, ότι

ουκ έξεσίμ σοι έχαμ τω γνάϊκα τον αδελ

φού σου και δε ρωδίας έχει αυτό και θες

λεμ αυτομ αποκτάναι , και ουκ δωατο, ο

και κρώδης,έφοβέρ ημιωάννίω, ειδώς αυτόν

άνδρα δίκαιου,κ) άγίομ κ σωεπάρει αυτόμ.

και ακέσας αυτού,σολια επoίει και έως

αυτούήκουερ, και γενομλύκς ημέρας ευκαι

σου,ότε πρώδες τίς γενεσίοις αυτο δάπνου

επoίει τοΐς μεγισάσιμ, και τοις χιλιάς -

χοις, κή οϊς πρώτοις φθη γαλιλαίας.Και εις

σελθέσκαή θυγαβος αυτές οι Ηρωδιάδος,

και ορχκσαμλύκς, και άρισάσας ο Ηρώδη,

και τοίς σωαωακειμλύοις, ειπε ο βασιλεύς

ο κορασίω.άιτκσόμ με εαν θέλές και δώ

σω σοι, και ώμοσεν αυτή,ότι και εάν με αιτή

σης, δώσω σοι ,έως εμίσος και βασιλείας με .

%82ξελθέσα, είπεμ 78 μαξι'αυτ. τί αιτίσου

μαι, ήδε ειπεμ.τώ κεφαλώ ιωάννα τον βα

πισού.και εισελθόσα ευθέως μεσα απουσία

προς του βασιλέα , κτήσας λέσσα, θέλω να

μοιδώς / αυτ επί πίνακι ή κεφαλς Ιωάνν

ys και βαπτισ8 ,κ) πρίλυπος γενόμενος και βασι

λευς διατυς όρκος , κ. Ρυς σωανακειμίες,

ουκ αθέλκσεν αυτίω αθετήσαι.κ ) ευθέως απο/

sείλας ο βασιλεύς σεκάλάτωρα,εκέλυσε

ενεχθlώαι τώ κεφαλω αυτού, και σε απελ.

δωμ, , απεκεφάλισεν αυτόμα τη φυλακή

xd, Avi xt

(manifeſtuin enim factum eſt nomen

eius) & dicebat Ioannes.Qui baptiza

bat reſurrexit amortuis, & pptereauir

tutes agunt in illo. Ali dicebát, Helias

eſt,alïuero dicebant, propheta eſtuel

ut unus ex prophetis. Cum audiſſet

aút,herodes ait.Cui ego præcidicaput

Ioannes hiceſt,ipſeſurrexit amortuis.

Nam ipſe Herodes, miſſis ſatellitibus

manus iniecerat in Ioanné & uinxerat

eum in carcere, propter Herodiadem

uxorem Philippi fratris ſui,quia duxer

rat eam. Dicebat enim loannes Hero

di . Nó licet tibi habere uxorem fratris

tui . Herodias autem inſidiabatur illi,

& uolebat occidere eū ,nec poterat.Her

rodes enim metuebat Ioannem , ſci

ens eum uirum iuſtum & ſanctum , &

obferuabar eum ,& audito eo multa fa

ciebat , & libéter eum audiebat. Et cum

dies oportunus accidiſſet, cũ Herodes

in natalicijs cæná faceret primatibus&

tribunis, & primoribus Galilææ , cúqz

introiſſet filia ipſius Herodiadis & fal

tallet,& placuiſſet Herodi,ſimulqzrecú

bentibus,rex ait puellæ . Pete a me qd

uis,& dabo tibi.Èt iurauit illi,quicquid

a mepetieris,dabotibi uſqz ad dimidi

um regnimei.At illa egreſſa díxitma,

tri ſux . Quid petam Illa uero dixit.

Caput Ioánisbaptiſtæ .Etingreſſa ſta

timcum feſtinatione adregem petiuit

dicens. Volo, ut protinns desmihiin

diſco caput Ioannis baptiſtæ. Et uehe,

menter dolore affectus rex , proprer

iufiurandum & eos qui ſimul accumbe

bāt noluit eá reñcere. Et confeſtim rex

miſlo fpiculatore iuſſit iferri caput ei'.

At ille abñtas decollauit eú in carcere

& attulit

Ν
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χόρθω,κ)
ανέπεσαμ πασίαιπρασία, ανα έν

*

και εγκερ των κεφαλίω αυτού επιπίνακ
ί,

: novi čl'axep šuoliùs Zelf nogasiw,najjo nogás

σίομέδωκεν αυτώ τη μαγιάυτές . ακό»

σαντες οι μαθκίαι αυτού,ήλθομ κ) ήραμε πω

μααυτού,κ) έθηκαν αυτό ν μνημείωνκαι συ

νάγονται οι απόσoλoιπρος εμ ΙΗΣΟΥΝ, C

απόγελαμ αυτό σάντα, όσα εποίκσαν ,

© όσα εδίδαξαμεκαι είπεν αυτοίς. Δεύτεί»

μάς αυτοί κατϊδίαμ εις έρημου τόπου, και

αναπαύσαθε λίγομ . ήσαμ γαό οι ερχόμε!

νοι και οι υπάγονίες σολόι,κ) ουδέ φαγήν

ευκαίρου, και απήλθεν εις έρημου τόπου

ω σλοίω κατϊδίαμ.και έιδομάυρυς υπά

γου]ας,κή επέγνωσαν αυτόν πολλοί, πιο

από πασώμσόλε
ων σωέδραμον εκά ,

el προϊλθομαυτούς,ή σωϊλθου προς αυτόν ,

€3ξελθών ειδεμο ΙΗΣΟΥΣ πολαυ όχλομ,

Cψέασλάγχνίσθηέπαυλοίς,ότι ίσαμ ως πρό

βατα μη έχοντα ποιμένα ,νακρξατο λί

δάσκαμ αυτούς πολιά, ήδη ώρας σολις

γενομλύκς,προσελθ
όντες αυτώ οιμαθητ

αι

αυτον ,λέγουσιν,ότι έρημοςΚιμο τόσΘ ,

κι άδα ώραπουλιά,άπόλυσο
μ αυτούς, ίνα αν

& attulit caput eius in diſco , & deditil

lud puellæ ,& puella dedit illud matri

fuæ . Quo audito, diſcipuli ei'uenerüt

& ſuſtulerüt cadauer eius, & poſuerút

illud in monumen
to. Et cong

regantur

apoſtoli ad Ieſum , &renunciauerüt ei

omnia,& quæægiſſent& qdocuiſſent,

& ait illis.Venite uos foli ſeorſim in de

ſertū locũ ,& regeſcite puſillu . Erāteſ

quenirent & abirét multi. Et ne edédi

quidé oportunitaté habebant. Et abiſt

in deſertū locũ nauigio ſeorſim .Et ui.

derunt eos abeuntes, & agnoueru
nt eü

multi, & itinere pedeſtri ex oibus ciui,

tatibus cócurrerunt illuc, & puenerunt

eos,& conuenerunt ad illő. Et egreſſus

uidit turbā multā Ieſus, & affectu miſe

ricordiæ tactus eſterga eos, quia erant

uelut oues nó habentes paſtoré.Et ce

pit illos docere multa,& cũ iam multú

tpis pteriſſet,acceſſerunt ad illú diſcipu

li eius,dicentes.Deſertu
s eftlocus, & iã

multú téporis eſt-dimitte illos,ut abe

anti circúiacétes uillas & uicos, & emão

ſibi panes,nam quod edant non ha

bent.Atille reſpondens ait illis.Date

illis uos manducare. Et dixerunt ei.Eű ,

tes emamus ducentis denaris panes,

&demus illis inanducarer At ille dicit

eis.Quotpanes habetis : Ite & uidete.

Et cú cognouiſſent,dicütquinæ, & du

os piſces.Et pcepit illis ut accūbere face

rentoés,diſtributis conuiuns in uiridi

herba.Et diſcubuerunt diuiſi in uirida

ria centeni &quinquageni . Et acceptis

qngpanib9 ac duob9piſcibº fublatisi

celúoculis bñdixit& fregitpanes,de

ditæ diſciplís ſuis utapponerēt illis.Et

duos piſces diuiſit oibus,& māducaue

H 2 runt

σελθόντες εις τους κύκλωαγρους, κώμας,

αγοράσωσινεαυτοίς άρτους,τίγαρφάγω

σιμιουκ έχουσιμ.5 δε αποκριθείςειπεν αυν

τίς,δότε αυτοίς ομίς φαγάμ. ( λέγουσι και

αυτώ.απελθόνlες αγοράσω μου
διακοσίωμ

δεναρίωμ άρτους,κ) σώμεν αυτοίς φαγ&μ;

ο δελέγει αυτούς,σόσουςάρτους έχετε υπά

Τελε κι'δεθε,κή νόνας λέγεσιμ.σέντε κι δυο

ιχθύας.κ)
επέταξεμαυτής

ανακλίθώα πάν

τας και
συμπόσια συμπόσια επι ω χλορώ

καλόν,κ) ανά
πειΤάκουλα,κ)

λαβωμούς πέντε

άρτον κή τουςδύο χθύας,
αναβλέψας εις του

ρανευλόκα ,κή
καθέκλασε τους άρσα,κ) επί

δεείς μαθαίάϊς αυτ8,ίνα
Ηραθώσιν αυτής ,

κή τους δύοιχθύας,
έμέρισμ

πάσιμ.και έφα

ουσάντες
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γόμσάντες και έχοςτάθκσαν,κ) πραμ κλα

σμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις, και αν

πο το ιχθύωμ , να ήσαν οι φαγόντες ώσει

πεντακϊχίλιοι άνδρες. Και ευθέως ανάγκαι

σε τους μαθχτας αυτοέμβίναι εις σαλοί

ομ,και προάγαμπρός ο αέραμ προς βκθσαϊ

δα,έως αυτός απολύσ , ομόχλομ , απο/

ταξάμονος αυτής,απήλθεν εις ο όρος προ

σεύξασθαι,και οψίας γενομλύκς , μό πλοίου

εν μέσω δι θαλάσσης,και αυτός μόνος επί

Ο γής,και ειδε αυτους βασανίζομαίους αν

Get ελαύνεια, ήμ γαρ ο άνεμος εναντίος αυν

τοίς, και οι τετάρτκηφυλακών νυκτός

έρχεται προς αυτος περιπατώμ επίτι θα

λάσκα, C ήθελεμ πρελθείν αυγούς.διδε 14'όν

τες αυστριπατεντα επισ θαλάασης,

έδoξαν φάντασμα ειναι, ανέκραξαμ.πάνι

τις δ αυτ έιδομκή εταράχθκσαμ, καιευθέως

ελάλκσίμ μετάυ , και λέγει αυτΐς.θαρσά

εσώ ειμί,μη φοβθε, και ανέβ προς αυτ

ο πλοίω,κι εκόπασε » ο άνεμος,Ελίαμ

εκ πείσου εν εαυτοϊς άξίσανε,και εθαύμα)

ζομου και σωήκαμ επιτίς άρτια, ήμ και αυτά

και καρδία πεπωρωμλύκ,ο διαπράσωσες,ήλ

θου επι τίω γίμ γεννησαρέθ,και προσωρμή,

θκσαμ.α) ξελθόντωμ αυτ έκ σλοία .

ευθέως επιγνόνες αυήμ, ποιδραμόνες όλω

τω ποίχωρου εκείνω, ήρξαντο επί οίς κρα,

βάτις τους κακώς έχοντας ποϊφέρειν,όσο και

κομ.ότι έκά Gi,και όπου αμ εισεπορεύετο ,εις

κώμας, πόλεις , ή άγρους νταϊς αγοραίς

ετίθεν ούς ασθενενίας, ) πεκάλεμ αυήμ,

ίνα κάμ ή κρασέδο ή ιματίου αυξ άφωνη,

κι όσοι αμ άπονο αυτ ,εσώζον . και συνά .

τονη προς αυά οι φαρισαίοι, και ανες ή γραμ

μαθέων ελθόντος αεΙεροσολύμων,κ) ιδόντες

ανας Ρύ μαθκλώμ αυή , κοιναΐς χερσίμ τούτ

έσιμ , ανίηοις εθίονας άρτους,εμέμψαντο.

δι γαρ φαρισαίοι και πάντες οι ουδαίοι,

εανμη

runt oês , & ſaturati ſunt.Et ſuſtulerunt,

fragmento duodecim cophinos ple

nos, & de piſcibus.Erant aút qui mādu

cauerant,quinqz milia uirop.Et ftatim

coegit diſcipulos ſuos conſcenderena.

uim ,ut præcederent tranſmiſlo mari

Bethfaidā,dū ipfe dimitteret turbam .

Et cũ dimififfet eos,abijtin mótem ad

orandū . Et cũueſpera eſſet facta, erat.

nauis in medio mari, & ipfe folusinter.

ra, & uidit eos laborantes in remigan

do ,erat eſ uentus contrarius eis.Etcir

ca quartam uigilia noctis uenit ad eos

ambulans ſup mare,& uolebat pterire

eos.Atilli ut uiderât eñ ambulāté ſup

mare,putauerütphấtaſma elle,& exda

mauerút.Oés eñuidebát eú ,& cótur,

bati ſút. & ftatim locut9ē cũ eis,& dixit

eis.Confidite, ego ſú ,ne terreamini,Er

aſcédit ad illos inauim , & cóqeuit uér',

&ueheméter fupramodū itra ſe ſtupe.

bat,& admirabat.No emintellexerac

depanib9,eratencoreog obcecaru.Ε .

cu traiecilet, ueuerit in terra Geneza

reth, & applicuerűt.Cũq egrelli eſſent

de naui,cótinuoæ agnouiſſent eū,per/

currêtes uniuerfam undiqregioneilla,

cæperutin grabatiseos q male habe

bātcircüferre,cũ audiffết eú illicefle,&

qcũq introiſſet in uicos autí uillas, aut

in ciuitates in plateis ponebãt ifirmos,

& deprabáťeū, ut uelfimbriã ueftimé

ti eius tāgerét.Et qrquottagebát eũſal

ui fiebat . Etcógregáť ad eu phariſæi, VII :

&qdă de ſcribis quenerātabHieroſo

lymis. Et cã uidiſſent quoſda ex diſci,

pulis eius cómunibus manibus, id eſt

non lotis , manducarepanes ,uitupera

uerunt, nam pharifæi,& omnesIudæi

nili

Ο

Ι

1

*
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Των αυτ οι
μαθηταιανά

πριν παραβολής.

OURεαν μια συγμά νίψωνται τας χάρας , ου

εθίoυσιμ,κρατάνες τίω πιάδοσιν την πρε

σβυθέρωμ,κ) αήαγοράς,έαν με βαπτίσωντη ,

ουκεβίoυσιμ.και άλλα πολλά αξιμά παρέν

λαβομ κρατάμ.βαπισμους ποτηρίωμ κ) ξεν

σώμ,και χαλκίωμ, και κλϊνώμ.ίπατα επε /

ρωτώσϊμ αυήμ οι φαρισαίοι, και οι γραμμα

τάς,διατί οι μαθηταί σου ου πρϊπατουσιν

κατα τίω αράδοσημη πρεσβυτέρων, αλλά

ανίοιςχερσίνεθίoυσιμου άρτου ο δε ας

κριθεις ξιπεν αυτοίς,ότι καλώς προφήτευσεν

σαίας περίύμώμ της υποκριτωμ,ώς Γέρα

παδυτζόλαος τοϊς χείλεσίν με αμά .

και δεκαρδία αυτώμ,σόξωασέχα απέμου .

μάτίω δε σέβονται με,διδάσκοντες δισαν

σκαλίας εντάλματα ανθρώπωμ . αφέντες

γαρ σιω ντολή του θεού κρατάτε σωπα

ράδοσιν των ανθρώπων ,
βαπτισμούς ξεσώμ

κού ποτκείωμγια άλλα παρόμοια τοιαύτα

σολιά σοιάτε,και έλεγεν αυτοίς. καλώς α /

πετάτετα φυτολώ του θεού,ίνα πιω σαρά

δοσϊμυμώμ τεράσετε,μωσήςγαρ έιπερ,τι

μα ήμασαζέρασου,και το μικτέρα σου , και

ο
κακολογώμ σαβέρα, μητέρα,

θανάτωσε

λβυτάτω
. μαδε λέγετε εαμ ειπε άνθρω ? s

ο σαξί και τη μαξι κορεάν, Και δώρομ,δεν

αμάξεμού ώφεληθής. ουκ έτι
αφιετεαυν

ήμουδεμ ποιήσαι ο παξιαυτήτη μικρή

/

niſi crebro lauerint manus,nó mandu/

cant, tenentes traditionē ſenioz.Er a fo

ro uenientes, niſi loti fuerint nó come

dunt.Et alia multa ſunt, ſ ſuſceperunt

ſeruanda
nempe

lotiones calicũ & ur

ceorum & æramentor& lector.De.

inde interrogabant eú pharifæi & ſari

bæ.Quare difcipuli tuinóambulātiu

xta traditionem ſeniorum , ſed illotis

manibus manducant panē : At ille re/

ſpódés ,dixit eis. Bene pphetauitEfai.

as de uobis hypocritis,ficutfcriptú eſt.

Populus hic labńs me honorat, cor aút

eoz longeeft a me,in uanúaūt meco.

lunt,docentes doctrinas præcepta ho.

minū.Nam rclicto mandato dei, tener

tis traditiones hoim ,ablutiones urceo ,

rum & calicum, & alia fimilia his facitis

multa . Et dicebat illis. Bene reñcitis -

ceptum dei, ut traditioné ueſtrá ſerue

tis.Moſesenim dixit. Honora patrem

tuum &matrem tuam , & qui maledi/

xerit patri uel matri,mortemoriatur.

Vos autem dicitis.Si dixerit homo pa

tri uel matri corban, quod eſt,donum

quodcūß ex me in tuum cedar cómo

dum , & prætereanon ſinitis eum quici

quam facere patri ſuo autmatri,& irri

tum facitis uerbum dei
per

traditione

ueſtram quá tradidiſtis. Et fimilia hu

iuſmodi multa facitis.Et cum aduocaſ

fet ad fetotam turba, dicebat illis.Αμ,

dite meomnes & intelligite,nihil eſt ex

tra hominem introiens in eum ,quod

poflit eumcoinquinare,ſed quædeho

mine pcedunt, illa ſunt ã coinquinant

hoiem . Siqs habetaures audiédiaudi

at.Et cúitroiffer idomú a turba interro

gabāc eữ diſcipuli eius de ſimilitudine.

Hz Etait

αυτ,
άκυθούντες του λόγου και θεού τη

παρα

δόσα υμώμ ή
παρεδώκατε, και

πρόμοια οι

αυταπολλά ποιέπ.και

προσκαλεσάμενος

πάντα
ομόχλομ έλεγεν

αυτοίς .
ακούετε

μου
σάντες και

σωίετε. ουδέμ Kζιμ
έξωθεν

του
ανθρώπου

εισορβιό μουoμ, εις αυήμ και

Súverteln autòp
xorvārdu,amaTa

EXTOFÓVÓ

μια
αλαυτοι,εκάμα ζζιμ τα

κοινούσα του

άνθρωπομ.έι έχει ώτα ακούειμ ,
ακουέτω.

και ότε
εισήλθεμέις

δικομαρ
όχλοεπκρώ

και λίγα
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λέγα ανείς.δυτως καιυμάς ασχετί εσες

υπω νοξες ότι σαν το έβωθεμεισορόυόμε

νομ εις τον άνθρωπομου δωαται αυτομ κοι,

νώσαι,ότι ουκ εισορεύετη αυτον εις το κας/

δία ,αλλεις τω κοιλίαμ, και εις του αφε

δεώνα εκπορεύεται καθαρίζω πάντα τα

βρώματα,έλεγε δε ότιτο εκ του ανθρώπου

εκπορόυόμoνoμ,εκάνο κοινού, του άνθρωτήμ.

έσωθεν δεκτ καρδίαςΟ ανθρώπων οι δια

λογισμοι οι κακοι εκπορεύοντη.μοιχίαι,της

νείαι , φόνοι, κλoσαι, πλεονεξίαι,ευκρίαι ,δο

λος,ασέλγία, οφθαλμός πονηρός, βλασφN

μίαι,υποκφανία,αφροσών, σάντα Ταύσασα

πονκρα έσωθεν εκπορεύετη κο κοινοί ή άνθρω

πομ.και εκθεμ ανασας,απήλθεν εις Τα μεν

θόρια τυρο και σϊδώνος. α) εισελθών εις οι

κίαμ, ουδένα ήθελεν γνώναι,και ουκ )

θα λαθάμ. Ακέσασα εγω οι αυξήσει

χεμ το θυγάξιομ αυτ πνεύμα ακάθαρτομ

ελθόσα προσέπεσει προς τους πόδας αυτον .

SP Siswiélwis,augopolvíxias& Wel zlódo

και πρώτα αυή ίνα ή δαιμόνιου εκβάλικ εκ

θυσαξος αυτ.8 ΙΗΣΟΥΣ ειπεν αυγή.άφες

πρώην χορ7αθίώαι τατέκνα. ου και καλός

Κιμ λαβάμμάρου Ο Τέκνωμ,και βαλάν

τίς καναρίοις. και απεκρίθκ και λέγα αυτώ.

Ναι κύριε.και δTα κωάριακαι κάτω τραπέ

ζας έθία αήή ψιχίωμθ παιδίωμ.C έι

πεμ αυτή.Δια την εν λόομ,ύπαγε ζελίλυ

θεμεδαιμόνιον εκτθυγαβός σ8.και απελ

98σα εις ου δικού αυτής,ευρεμ σ' δαιμόνιου

Τζελκλυθος. και τίω θυγατέρα βεβλημύκη

επί της κλίνης και πάλιμώξελθώς εκ θα

ορίων τύρου και σίδωνος , ήλθει προς τα

θάλασαμε γαλιλαίας,άνά μέσομ ορί

ωμδεκαπόλεδ ,κ) φέρσιμαυτώ κωφός μου

γιλάλομ. και πρακαλώσιμαυήμ,ίνα επιθ

αυτώ σχάρα και απολαβόμονος αυήμ ας

* όχλο κατϊδίαν,έβαλεμ ους δακτύλος αν

τον εις τα

Et ait illis,Adeo &uos intelligentia ca

retis :Nódúintelligitis qd'omne extrin

fecus introiens in hominé, non poteſt

eum coinquinare ,quia non intrat in

eius cor,ſed in uentrem , & in ſeceſſum

exit, purgans omnes eſcas ? Dicebat au

tem quod ab homine exit , illud coin,

quinac hominem . Ab intus enim de

corde hominum malæ cogitationes p/

cedunt,adulteria. fornicationes, homi

cidia ,furta ,auariciæ,fraudes ,dolus, im

pudicitia,oculus malus,conuicia,ſuper

bia, ſtulticia . Omnia hæc mala ab in

tus procedunt, & inquinant homi

nem . Et inde furgens, abñt in confi,

nia Tyri & Sidonis , & ingreſſus do

mumneminem uoluit fcire , & non po

tuit latere. Mulier enim ftatim ut au,

diuit de eo,cuius filiola habebat ſpiri

tum imundum ,uenit&procidit ad per

des eius. Eratenim mulier græca ſyro

phæniſſa genere, & rogabareú urdæ/

monium enceret de filia ſua. Ieſusaût

dixit illi.Sine prius faturari filios.Non

eſtenim bonú ſumere panem filiorú ,

& proijcere catellis.At illa reſpondit&

dicit illi.Vtiqz domine , Nam& catelli

comedunt ſub menſa de micis filiorú .

Et ait illi . Propter iſtű ſermonemua

de , exíſt dæmoniuin a filia tua.Et cum

abñffetin domum ſuam ,reperit puella

iacentem ſupra lectum , & dæmoni

um exiſſe. Etrurſum egreſſus de fini

bus Tyri &Sidonis uenit ad mare Ga

lilææ per medios fines decapolis, &adı

ducunt ei ſurdum , & impeditæ lin /

guæ ,& deprecantur eum , ut impo

nat illi manum ,&apprehendenseum

de turba ſeorſim , miſit digitos ſu

os in
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τοεις Τα ώτα ανθ,και πηύσας,ήψαρε γλώσ

σκααυτ,και αναβλέψας εις τον ουρανόμ, εσέρ

ναξεν,και λέγει αυτά εφφαθά.Ο Κιμ διανοί »

χθεί,κι ευθέως διωγοίχθκ
σαμ

αυή &ι ακοάι,

και ελύθκ οδεσμός και γλώσσας αυτ, και ελά.

λαορθώς,και διεσείλαν αυτϊς,ίνα μηδενιές

σωσιμ,όσου και αυτός αυτούς διεsέλλετο, μάλ

λόμποϊσότε
ρου

εκήρυσσομ. και υπεραερ
ιση

σως αξεσλίσσον
το λέγονες,καλώς πάντα

σεποίκκερ,και τους κωφούς σοι ακούειν ,

C για αλάλες λαλάμ. Εμ εκείναις ταις Ην

μέρας σαμπόλα όχλου όντος, μη εχόν

ΤωμΤί φάτωσιμ προσκαλε
σάμδυος ΙΗΣΟΥΣ

γυς μαθητές αυτο ,λέγει αυτϊς, σλαγχν
η

ζομαι επίτου όχλομ,ότι ήδη μέρας της

προσμεύoυσί
μ

μοι, ουκ έχωσιμτ
ί φάγων

σιν.καλ εαμ απολύσω αυτους νήσεις τις δικομ

αυτή,έκλυθήσονηυ τηδδώ τινες γι ' αυτήν

μακρόθεν ήκουσίμακα απεκρίθη
σαμ αυτώ οι

μάθεται αυτο , σόθεμ τότoυςσωήσετ
αι τις

&δεχορτ
άσα άφθωμ ελ ερημίας,και έπκρώ

Τα αυγούς, πόσες έχετε άρτους,δι δε ειπομ.

επία. παρήγ
γειλεν ο όχλω αναπεσέ

ρ

os in auriculas eius , & expuens tetigit .

linguá eius,& ſuſpiciens in cælu ,inge

muit, & ait illi.Effera quod eſt adaper

rire.Et ftatim aperte ſunt cius aurcs,&

ſolutum cítuinculú linguæ eius ,& lo/

quebaturrecte, & præcepit illis , ne cui

dicerent.Sed quo magis ille eis pcepe.

rat, hoc potius amplius prædicabāt, &

ſupra modú ſtupebátdicétes.Bñoiafe

cit, & ſurdos facit audire, & muros log:

In diebus illis cū turba admodú mul VIII

ta eſſet,nec haberét quod manducarét,

accerſitis ad ſe Ieſusdiſcipulis, ait illis.

Miſericordia tágor erga turbā,qaiam

triduo manent apud me , nec habent

quod manducent,& fi dimiſero eos ic

iunos in domūſuam ,deficient in uia .

Quidam eñ ex eis de longinquo uene

runt,Et reſpóderút ei diſcipuli fui.Vn/

de iſtos quis poterit hic fariare panib9

in ſolitudine. Etiterrogauit eos.Quot

panes habetis:Ili uero dixcrūt,Septé.

Et pcepit turbæ diſcumberc fuper ter

rá.Et acceptis ſeptē panibuscũgratias

egiſſet fregit & dedit diſcipulis ſuis, ut

apponerēt.Et appoſucrūtturbæ, & ha

bebâtpiſciculos paucos, & cũ bñdixiſ,

ſet iuſſit apponi & hos. Comederūtāt

& faturati funt,& ſuſtulerüt õ ſupfue

rất fragméra ſepté ſportas. Erāt aūtq

comederāt ferme ğrer mille , & dimiſie

illos. Et mox igreſ'inauim cũ diſcipu

lis ſuis, & uenit iptes Dalmanutha.Et

egreſſi ſútpharifæi,& cæperűt diſputa

recú illo õrétes ab eo ſignú e cælotētā

tes eū, & cũ ingemuiſlet ſpū ſuo dicit.

cur gñatio hæclignú ſritiamédico uo

bis,li dabiťgñatiói huic ſignū,& dimif

ſis illis igrellus rurfºnaui,abíttraiecto

H4 mari

επίθ γής,και λαβωμ ουςεπα άρτους ευν

χαρισήσας έκλασεμ κιεδίδου τίς μαθαίας

αυτ,ίνα παθώσιμ, πρέθηκανο όχλω, κή

έχoμιχθυσίαολίγα, ευλογίσας ξιπεν.

παθήναι καιαυτά,έφαγον και έχορτάσθη

σαμ, C κραμ πισεύματα κλασμάτωμ επα

συρίδας, ίσαμ δε οι φαγόντες, ως πηρακις

χίλιοι, σαπέλυσεν αυτούς και ευθέως έμα

βας εις ή πλοίου μετά το μαθκα αυή , ήλ

θενεις Τα μερκ δαλμανοθά.κ εξήλθομοι φα

εισαίοι,και ήρξαντο συζκλάμ αυτώ ζκτούτες

σας αυτον σημάομαό και ουρανού
πειράζονίες

αυτόμ.C αναφενάξας7% πνεύματι αυτ λέγ4.

Ti k seved Qulx omufopēc 13xtą ;&ulòaérew

μίν,ει δοθήσεητή βενεάΤαύτα σημάομ,κ) άφεις

άνηθέμβαςπάλιμ εις πλοίομ
απήλθεν εις ή

πέραν

Σ
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σέραμ,κ) επελάθονο λαβμάρτες. και ειμα mari,& obliti fuerant fumere panes. &

ένα άρτον ουκ έσχον μεθ' αυή εντώ πλοίω . præterunű panē nó habebant fecú in

και διεξέλλετο αυτοϊς λέγωμ. οράτι ,βλέπει naui. Et mandauit illis dicés.Videte,ca

τε αν θα ζύμκα το φαρισαίων,και οι ζύ» uete a fermento phariſæor ,& a fermé

μας πρώτο, και διελογίζοντο προς αλλήλους to Herodis , & diſputabant inter ſeſe di

λέγουλες,ότι άρτους ουκ έχομαι. και γνους centes.Panes non habemus , &eo cog

Ο ΙΗΣΟΥΣ λέγή αυτοίς.τίδιαλογίζεθε,ότι nito Ieſus dicit illis .Quid diſputatis,

άρτους ουκ έχετεόυπω νοεπ , ουδε σωσει quod panes non habetis, nódum ani

τες έτι σεπωρωμαίω έχετε τίω καρδίαμ maduertitis nec intelligitis : adhucob

υμώμ,όφθαλμούς έχοντας ουβλέπεσε,και αν cæcatum habetis corueſtrū : oculos ha

τα έχοντας ουκ ακέετε , και ου μνημονεύτε, bentes,non cernitis, & aures habentes,

όπ τους σένπ άρτους έκλασα εις τους πεν» nó auditis : & nó meminiſtis,cú quing

Πακιχιλίες,σόσ8ς κοφίνες ωλήρQς κλασ panes fregiffem in hominú quinqz mi

μάξωμ κραπ,λέγουσιν αυτώ.δώδεκα,όπ δε lia,
quotcophinos fragmentis imple

γυςεπηα εις γυς πξακιχιλίας, σόσωμου tos ſuſtuliſtis Dicút ei,duodecim .Cú

είδωμ αλκρώμαθα κλασμάτων κραπ,οι δε aūt ſeptē in quatuor milia.Quotſpor

ειπομετά.α) έλεσεν αυτοίς.αώς ου νο & π ; tas ex reliqisfragmétop tuliſtis : illiaút

C έρχεση εις βκθσαϊδαμ.κ) φέρσιμ αυτών dixerüt ſeptē ,& dixitillis, Qui fit ut nó

φλόν,κ) Ηρακαλούσιμ αυήμ,ίνα αυξ άψκτη , itelligatis.Et uenitBethſaidá, &addu

κ
κι επιλαβό μονος φθ χερος ή τυφλέ,8ζήσα

cut illi cæcũ& obfecráteū, ut illú tange

γεμ αυτ έξω ή κώμης. α) ηύσας εις τα 3μ ret, & apphenſa manu cæci eduxit illú

μαθα αυξ et επιθεις σας χώρας αυτώ,έπκρώ extra uicũ, & cõexpuiſſetin oculos illi9

τα αυτομ,έιτι βλέπει, C αναβλέψας έλεδεμ . ipoſuiſſetqz illi manº, iterrogauit eu ſi

βλέπω τους ανθρώπους,ότι ως δένδρα δρώ ad uideret , & recepto uiſu dicebat.Vi.

περιπατοώτας.ειτα πάλιμ επέθηκεν τας deo hoies, qñuelut arbores cerno am

χέρας εσίευς οφθαλμούςαυτού,και εποίκ bulantes. Deinde rurſū ipoſuit manus

σεμ αυήμ αναβλέψαι,και αποκατεσάθx, C ſup oculos illi',& fecit utuiſu reciperet

ανέβλεψεν τηλαυγώς άσαντας.Μας άσές & reftitut ? eft , & denuo uidebat dilud

λεμ αυτομ εις του δικομ αυτού λέγωμ. μκδε de oés, & dimiſit illú idomūſuā,dicés.

εις τίω κώμίω εισέλθης, εκδε εισης αν Neqz i uicũ igrediaris,neqz dixeris cui

τηκώμ.Η.και 2ξάλθερο ΙΗΣΟΥΣ και οι μα diuίco. Εtegreffuse Iefus & difcipuli

θεται αυτού εις τας κώμας καισαρίας της illius in uicosceſariæ ,quæ cognominat

Φιλίππου,και τηοδώ,έπρώτα τους μα Philippi,& in uia interrogauit difcipu,

θκτας αυτού λέγωμ αυτοίς τίνα μελέγου los fuos dicés. Quemmedicunthoies

σιμ οι άνθρωποι ειναι ;δι δεαπεκρίθκσαμιων eſſe Illiuero rñderunt, Ioanné bapti,

άννω του βαπηisώ,και άλλοι Ηλίαμ, άλλοι ſtam , & alij aliū, alí rurſus unű de nu

δε ένατα προφκτών και και αυτός λέγα άυ » mero pphetar.Etipſe dicit illis. atuos

τοίς υμάς δε τίνα με λέγετε ειναι , αποκεϊ quêmedicitis elle:Reſpódens autem

θεις οπίξος,λίξ αυτώ,συ ει ο ΧΡΙΣΤΣΟΣ . Petrus, dicit illi. Tu es ille Chriſtus .

και επε Et inter

)
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θlώαι, μεθα μας μέρας ανάσαι, πας

και επετίμησεν αυτοίς,ίνα κκενλέγωσιν

πριάντ,κι ήρξατο διδάσκειμ αυτους,ότι θα

ή δομή ανθρώπου πολλά σαθαν καιαπο

δοκίμαθίώαι από την πρεσβυτέ
ρωμ, κ) ας

χιερέωμ,και γραμματέω
ν και να αποκτάν »

εκσία του λόγομ ελάλει. και προσλαβόμε /

νος αυτόμ σίγος,ήρξαν επιτιμάμ αυτώ.55

επίραφείς και ιδωμ τους μαθητές αυξ , έπες

τίμκσεν ω σέστω λέγωμ, ύπαγε οπίσω

μου σατανά,ου φρονάς τα του θεού, αλλά τα

τ 'ανθρώπων ,α ) προσκαλεσάμενος του

όχλομ σαν τίςμαθκταίς αυτο,ειπεμ αυή .

όςας θέλει οπίσωμου ακολεθέρ,αποικσά

θωεαυή,ήαράτω σαυρομ αυή, κι ακολ8 /

είτω μοι,ός εάν θέλω ψυχω αυτ σώσαι

atrafod &utá pode d'ap & ionéry T ) LuxS ciutat

ένεκενεμέ, ήευαγγελίου,δυτος σώσει αυ »

τυ.τίκαι ωφελήσει άνθρωπος εαν κερδίσα

του κόσμου όλου, και ζημιωθή τίω ψυχώ

αυτούς ήτί δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα

Οι ψυχής αυτο ,δε γαρ αμ επαιχωθώμε,

καιτους έμούς λόγους και τη γενιά ταύτα

τη μοιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο νος

του ανθρώπουεπαχωθήσεται αυτόμ, όταν

lao Su Tš d63x marbos & uš Meta relas agué

λωμ αγίωμ. και έλεγε αυγίς.Αμώ

λέω υμίν, ότι εισίμ ανες και ώδε εοκκότων ,

δι ανες ου μή γεύσoντη θανάτε έως αν 'δων

σε
σώβασιλείαμε

θε8,
έλκλυθειαμιδιά

με , κ) μεθ' ημέραςεξ
αραλαμβάνς

ο ΙΗΣΟΣ

Etinterminatus eſt eis , ne cui dicerene

de ſe.Et cæpit docere eos, quod opori

teret filiumhominis multa pati,& repi

baria ſenioribus & lūmis ſacerdotibus

ac fcribis & occidi, & poft tres dies reſur

gere.& liberefermoneloquebat.Erap,

phendit illú Petrus, cæpitq increpare

eum.At ille conuerſus, & intuicus diſci

pulos ſuos increpauit Petrum , dicens.

Abi poſt me ſatana. Non ſapis ſ dei

funt,ſed quæ ſunt hominü.Et cum ad

feuocaſſet turbam una cum diſcipulis

fuis,dixitillis . Quicûq; uult ſequime,

abneget ſemetipſum & tollat crucé ſua

& ſequaturme.Nam quiſquis uoluetit

animā ſuam ſeruare,perdet eam .Quiſ

quis aut perdiderit animã ſuam cauſa

mei & euágelij,hicſeruabit cain . Quid

enim profuerit homini, ſi lucratus fuer

rit mundū totū, & animæ fuæ damna

fecerit Autqd daturus eſt homo, quo

repenſet animam ſuam . Quemcunq;

em puduerit mei ac meox fermonú in

generatione hacadultera & peccatrice,

& filiū hois pudebit illius, ubi uenerit i

gloria patris ſui cum angelis ſanctis.

Et dicebat illis, Amédico uobis. Sút IX

quidã inter eos q hicſtant,q nó guſta,

būtmortē,donecuiderit regnü dei ue/

niſſe i uirtute. Ac poft diesſex aſſumit

Ieſus Petrū& Iacobū ac Ioannē,& ſub

ducit eos in mótéexcelſum ſeorſim ſo

los,& tranſformatus fuit corain illis, &

ueſtimenta illius facta ſunt ſplendida,

& candida ualde , ueluti nix, öz candi

da facere non poteſt fullo ſuper terra ,

& uiſus eſt illis Helias cumMofe , &

erantcolloquentes cũ Ieſu. Et reſpon

dens Petrus,dicit Ieſu .Rabbi.Bonum

eſt nos

Τσέγομ κ ήιάκωβομ κo
διωάννω.καιαν

ναφέρη αυγος εις όρος υψηλόμ
κατϊδίαν μό

νους,κ)μελεμορφώθκ
έμπροθεμάυ , και τα

μάτια αυξ έγύες sίλβοντα,λευκά λίαν ως

χίωμ,δια γιαφεύςέπιγίςου δραη λένη

xãiece,wczejbędu
čvriganías ouw

uwornuis

Bow
cuidadowūregTQ TALOT, Kj &

zougiesis

ο σίγος λέγεη ΙΗΣΟΥ. σαββεί καικαλό

Κιμ υμας

Ε
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Κιμ υμάς ώδε έιναι, ποιήσωμο σκιωας

γές, σοι μίαμ, και μωσε μίαν, και ήλία

μίαμ.ου γαρ δειτί λαλίσκ.ήσαν γαρ έκ/

φοβοι.να ) έγύετο νεφέλκ επίσκϊάζουσα αυν

τοίς.και ήλθεν φωνή έκφθι νεφέλκα, λέγουν

σα,δυτός όξιμο γός μου ο αγαπητός, αυτου

ακούετε, και ξάπϊνα σερίβλεψάμβυοι,ουκ

έτι ουδένα ειδου, αλλά του ΙΗΣΟΥΝ μόνoμ

μεθ'εαυτώμ.καταβαινόντων δε αυτώμα

του όρους δiesείλατο αυτοϊς,ίνα μηδενίδι

ηγήσωνται & ειδoμ,ει μή όταμο δος Του άν)

θρώπο εκ νεκρών ανασύ.και λόγομ εκρά

τκσαμ προς εαυτους συζατοώτες τι ζιμ το

εκ νεκρώμ άνασίώαι;και επηρώτων αυτομλέ

γοντες,ότι λέγουσιν οι γραμματάς ,ότι

λίαμ δε έλθάμ πρώτομ.δ δε αποκρίθεις έν

πεν αυτοίς . Ηλίας μου ελθών πρώτομα ,

ποκαθίσα πάντα και πώς γέγραπται επί

τον ήoμ του ανθρώπου ,ίνα σολλά σάθκ και

εξουθενωθή » αλλά λέγω υμίρ , ότι άλλο

αςελήλυθεν,και εποίκσαν αυτώ όσα ήθεν

λισαμ,καθώς γέγκαία έαυτόμα ελ /

θών προς τους μαθητές, ειδεμόχλομ σο

λαώ σερί αυτούς , και γραμματές συζκ /

τούτας αυτοίς, και ευθέως σας και όχλος

2δωμ αυτόν ξεθαμβήθκ, να προσέχον -

τες,κανάζοντο αυτόμ. και έωκρώτκσεμ Τους

γραμματές . τί συζκτάτε προς αυτούς, και

αποκριθείς εις έκ του όχλου ειπεμ.Διδά

σκαλε Εύεγκα τομ ήόν μου πρός σε έχοντα

ανεύμα άλαλομ.και όσουάρ αυτομκατά

λάβα είσαι αυτόν και αφρίζει , και τρί34

τους οδόντας αυτου ξιφαίνεται. ειπον

Φίς μαθηταίς σο,ίνα αυτ εκ βάλωσιμ κ) ουκ

" χυσαμ.δ δε αποκριθείς αυτό λέγει , ώ γε /)

νεα άπίσος,έως πότ προς υμάς έσομαι ; έ .

ως πότε ανέξομαι υμώμ; φέρει αυήμ πρός

με, C ήνεγκαμ αυήμ προς αυτόμ. και δωμ

αυτόν ευθέως ήπνεύμα, επάραξεν αυτόν

Cl σεσων

eſt nos hicefle, & faciam9 tria taberna

cula,tibi unum ,& Mofi unū , & Helix

unum .Non enim ſciebatquidloquere

tur. Erantenimexpauefacti. Et facta

eſt nubes,quæ obumbrauit illis.Et ue.

nituoxe nube dicens.Hiceft filius me

us dilectus, ipſum audite, & repente,

cũ circúſpexiſſent nó amplius uiderüt

quéčb,fed folú Ieſum eſſe fecú . Porro

cu deſcéderent demóte mádauit illis ,

ne cui dicerét,ea quiderant, niſi cú filiº

hois a mortuis reſurrexiſſet,Ac uerbú

hoc tenueruntapud ſeſe inter fe difpu

tantes, quid effet hocqd dixeratamor

tuis reſurgere, & interrogabant illú di

centes.Quid eſt quod ſcribæ dicút,He

liam oportere uenire prius . Ille uero

reſpondens dixit illis,Helias quidem

ubi uenerit prius reſtituit oia , &quéad

modúſcriptū eſt de filio hois,urmulta

patiaľ,& conténatur. Vezdico uobis,

Heliã ueniffe,& fecerüt illi quæcúquo

luerunt,ficut fcriptū erat de illo.Etcum

ueniſſet ad difcipulos fuos, uidit turbā

multā circú illos, & pharifæos diſputā

tes cũ illis. Etprinus uniuerſa turbacũ

uidiſſet eú obftupuit, &accurétes falu

tauerút eú , & interrogauit pharifæos,

Quid diſputatis cũ illis : Et rñdens un

e turbadixit.Præceptor, adduxifilium

meú ad te habenté ſpūm murű & qñ

σας; et corripuerit, laceratcu , atq; ille

fpumat,acftridit détibus fuis,& arefcit

& dixi diſcipulis tuis'ut eńcerēt,& non

potuerunt. At ille rñdens ei dicit.

natio icredula.quouſq apud uos ero :

quoufą patiar uos: Adduc illum ad

me.Et adduxerunt illü ad eú . At uiſo

illo , cótinuo fpiritus diſcerpebat eum .

Etplaplus



KATA MAPXON .
SECVN

DVM
MACRV

M
.

95

τ

και πεσων επισή Γss εκυλίετο αφρίζωμ.και

επηρώτησεν τον πατέρα αυτού , σόσος Βόν

νος 3Gμ,ως τούτο γέγονεν αυτώ,88 ειπεμ.

παιδιόθεν,και πολλάκις αυτόν, και εις τους

έβαλεν,και εις ύδατα ,ίνα απολέση αυτό ,

αλλ'τιδερασα , βοήθησον ημίμωλαγ /

χιιθεις εφ ημάς.δ δέ ΙΗΣΟΥΣ ειπεν αυτώ.

τό,ειδασα πισεύσαι ,σάντα δαωατα 7 %

πισεύoντι,και ευθέως κράβας ο πατήρ του

παιδίου μεία δακρύωμ έλεγεμ.σισεύω κύ/

ριε,βοήθει μουτι άπισία . Ίδωμ δε ο ΙΗΣΟΥΣ

ότι επισωγέχει όχλος, επετίμασεμ

σνεύματι ο ακαθάρτωλέγ
ων

αυτώ. το

ανεύμα και άλαλου και κωφόμ,εγώ σοι επι!

τάσω,έξελθεάζ αυτού , κα ) μηκέτι εισέλθης

εις αυτόν,και κράξαμ,και σολιά ωαράξαν

αυτόμαξάλθεμ,και έγύετο ωσείνεκρός, ώς

τεπολλούς λέγειν,ότι απέθανεν. ο δε IH/

ΣΟΥΣ κρατήσας αυήμ χερός,άγρεμ αυτου

κι αν έσκ.€ εισελθούσα αυτομ εις δικομ, οι μα

θεται αυτ επερώτωμ αυήμ κατiδίαμ,ότι

μάς ουκέδαυήθη μου εκ βαλάν αυτό; έι,

πεν αυτής. τού το γός εν ουδεμίδ
α,

ταξελθάμει με ο προσδυχή και νησεία .

και εκάθεμά ξελθόντες, πρεπορεύον δια της

Et prolapſus in terra uoluebatur (pu

más,Et interrogauit patrê illius .Quan

tum téporis eſt,qhocaccidit ei ?At ille

dixit a puero.Et freởnter illü & in igné

abiecit,& in aquas ģ perdereteū .Age

fiqd potes ſubueni nobis miſertus no

ſtri.léſus aüt hoc dixit illi. Si potes cre

dere, oia poſſibilia credēti. Et cófeſtim

exclamãspater pueri cũ lachrymis di

xit,Credodomine,ſuccurre incredulita

ti meæ.Cū uidiſſet aút Iefus, qd'urba

fimul accurreret, icrepauit ſpñ imūdū

dicens illi . Spiritus mute,& ſurde,ego

tibi impero,exiab co,& ne pofthacία

grediaris in illum.Er cum camaſſet ſpi

ritus,& multum diſcerpiſſeteum,exiuit

& factus eſt tāőz mortuus,adeo ut mul

ti dicerent,mortuus eft.At Iefus correr

pta manu illius,erexit eum , & ille ſurre,

xit.Et cum eſſet ingreſſus domū, diſci

puli illius interrogabant cum feorfim .

Curnosnó quiuimus eijcere illum : Et

dixitillis . Hocgenus nulla in re poteſt

- exire,niſi per orationé& ieiunium.Et

illinc digreſli,damn iter fecerunt per
Ga

lilæam ,&nolebat,ut quiſqua
m

ſciret.

Docebat enim diſcipulos ſuos, & dice/

bat illis.Filius hois tradiť in manus ho

minū ,& occider eu,& occiſus,tertio die

reſurget.Etuenit Capernaữ. Et cũue,

niſletin domū,interrogau
it

illos,quid

in itinere inter uos diſputabat
is

. At ily

li ſiluerüt. Ná inter ſe diſputa
uerāt

in,

ter uiam,quis eſſet maior. Etcum con

ſediſſet,accerſiuit duodecim , & dicit il,

lis,Si quis uult primus eſſe , is eritom

nium poſtremu
s
,& omnium miniſter,

& arreptú puez ſtatuit in medio illor,

& cū cepiffet illú i ulnas ſuasdixit illis.

Quiſas

γαλιλαίας,και ουκ ήθελε να τις γνώ ,εσίδα

σκεμ γαρους μαθητές αυτού,κ) έλεγεμάυ

είς, ότι ο ιός του ανθρώπο παδίδοται εις

χάρας ανθρώπωμ,κ) αποκπνέσιμ αυτομ,και

αποκλαυθείς Τα ξίτη ημέρα ανασήστη. και

ήλθεμειςκαπμαούμ,κ) οΤά οικία γενόμε

νος, επηρώτα αυήυς ίφν τηοδώ προςεαυτούς

διελογίζεσθε,δι δέεσώπωμ.προς
αλλήλες8

διελέχθκσαμ,όντή δδώτις μείζωμ. C καθί

σας,εφώνκσεν ουςδώδεκα,και λέγα αυτοϊς.

έι τις βέλα ητώτΘ- ένα , έσαι
σάντων

έχατGP,και πάντωμ διάκονΘ ', καλα .

βωμ παιδίου, έσκσίμ εν μέσω αυτών ,

και
αγκαλϊσάμονος αυτό , είπεν αυτοίς,

!

ος εαν
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Ος εαμ εμΟτοιούτων παιδίων δέξεται

επίρ ονόματίμου έμεδέχεται και ος ε.

αν έμε δέξεται ,ουκ εμέδέχεται,αλλά του

αποσείλαμβά μεάπεκρίθη δε ιωάννης λέων.

Διδάσκαλε,έιδομώ να ζω ονόματί σε

εκ βάλουθαδαιμόνια,ος ουκ ακολυθεμίν ,

και εκωλύσαμεν αυτόν, ότι ουκ ακολουθώ

Ημίμ. ο δε ΙΗΣΟΥΣ ειπε μ.μή κωλύετε αυή .

ουδείς γάρ όξιμ ,δς ποιήσ4 δώσαμιμ επί το

ονόματί μου,να δωσεται ταχυ κακολο

γίσαι με. δς γαρ ουκ έσi καθ Αμώμ, υσές

ημώμ όξιμ.ύς γαρ αμ ποτίσκ υμάς σοτήριον

ύδατος εν ονόματί μs, ότι ΧΡΙΣΤΟΥ εσε,

αμάμ λέγω υμίμ, ου μη απολέσει άμισθου

αυξ.και δς εαμ σκανδαλίσα έναΟμικρών

Ο αισθυόντωμ εις εμέ,καλόμ μ αυτώ

μάλιoμει σερίκειται λίθος μυλικός περί αν

ράχηλον αυτόν και βέβληται εις τίω θα

λασ . και εαμ σκανδαλίζκ σε και χείς σε,από

κοψομ αυτίω, καλόμ σοι Κιμ κυλιόμ εις τίω

ζωω εισελθών, τας δύο χέρας έχοντα, αν

πελθεν εις τίω γέενναν,εις ή σύς σ ' άσβε »

soμ,όπου ο σκώληξ αυτ ου τελόυτά,καλή

συς ου σβέννυται . έαμοπούς σε σκανδα.

λίζεισε,άπόκοψομ αυήμ, καλόμεσίμ σε εισελ

θάμεις των ζωώ χωλόμ,ή γυα δύο σόδας

έχoντα, βλκθαι εις τη γέενναμεις ή πύς

το άσβεσoμ, όπου οσκώληξ αυτ ου τελευτα

καιό σύσου σβέννυται. εαμ ο οφθαλμός

σε σκανδαλίζα σε,έκβαλε αυήμ καλόμ σοι

3μ μονόφθαλμομ εισελθών εις τίω βασι

λείαν του θεού, δύο οφθαλμους έχοντα βλα

θαι εις τίω γέεννα του πυρός,όσοδσκών

λεξ ου τελόυτά,κ) το αύρου σβέννυται πάς &

συρι αλιθήσεθαι, και ανάσα θυσία &λιάλι ,

θήσεται .καλόμ το άλας,εαμ και η άλας άνα

λομ γύηται,εν τίνι αυτό αρτύσεται και έχετε

εν εαυτοίςάλας,και ειςκνεύετε αν αλήλοις .

Κακάθε ανασας έρχεται εις τα όρια και

loud días

Quiſquisunú ex talib9 pueris, recepe

rit in noie meo ,merecipit,&quicumą

me recipit ,nóme recipit, ſed eú milit

me. Rñdit aút Ioannes,dicens.Præce,

proruidimusquédâin noie tuo encere

dæmonia,&nó ſegť nos,& phibuim ?

illū , ppterea qd'no ſegťnos.At leſus

ait,nóphibeatis illő.Null' eñ eſt qui

ſi fecerit uirtuté in noie meo & poffit

cito male loq deme.Quieñ nonéad,

uerfus nos,p nobisé.Quifqs eñ potú

dederit uobiſcalicēaquæ frigidæinoic

meo qd'ſitis Chriſti, amé dico uobis,

Nequağ perditur? eſt mercedê ſua.Et

quiſquisoffenderit unã ex puſillis qui

Creditin nos, meliaforetilli,fi circuda

rcťſaxū molare circa ceruicéei°, & abi

ceret in mare.Et fi tibi fuerit obſtaculo

mana tua amputa illa . Bonu étibi mu

tilű aduitā ingredi,potius Ğ duas ma

nushabenté abire in gehennam in ig.

néinextinguibilē, ubiuermisillorno

moriť , & ignis nó extinguet. Et ſi pes

tuus fuerit tibiobſtaculo, amputa illú.

Bonū eſt ut ingrediaris aduitāæterná

daudus,potius@ duos pedes habens

mittaris in gehennáin igné inextingui

bilé,ubi uermis illorú no moritur,& ig

nis nó extingueť. Et ſi oculus tuus tibi

obſtaculo eſt,erue illü.Bonú eft tibi,ut

unoculus introeas in regnü deipotius

ſur duos oculos habés mittaris in ge

ennam ignis , ubi uermis no moritur,

& ignis nonextinguitur. Nam omnis

homo igne falietur,& omnis uictima.

ſale ſalieť. Bonú eſt fal,Cætex ſi ſal in

fullú fuerit,in quo ipſã códieť :habete

in uobiſipſis falé, & pacifice uiuite iter

uos. Et cũ inde ſurrexiflet ueniti fines

Iudæz

Μια

-

.
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εδαίαςδιαπέραν *ιορδάνο, συμπορεί

ονται πάλι μόχλος πλυς προς ανά κι ωςειώ

θα πάλιρεδίδασκεν αυ.και προσελθόντες

φαρισαίοι, πρώτκσαμ αυή.ει έξεσιμανδρί
α

ναίκααπλύσαι,πράζοντες αυτοαπο
κα

θείς,είπεν αυτοίς,τίυμίμ νέταλα μωσής;

οι δε έιμ,μωσής επέτρεψει βιβλίου αυσα

σίγράψα κι απολύσαι.κ) αποκρϊθείς ο ΙΗ

ΣΟΥΣ,έιπεν αυτiς.προς σκληροκα
ρδίαν

υμών έγραψεμ υμίμ τω ενηλίωταύγω.α

3 αρχής κτίσεως,άρσεν ο θύλυ εποίκσεμ αν

Ρυς ο θεός,ένεκερ κύκυκαταλείψ άνθρωπος

ή πατέρα αυτο,κή τιώ μκτέρα,κ προσκολ

λκθέσεία προς τώ γιωαίκα αυτον , έσον ,

ται οι δύο εις σάρκα μίαρ,ώς π ουκ έτι εισι

δύο,αλά μία σαρξ . δω ο θεός σωέζευξεμ,

άνθρωπος μεχωριζέτω,και εν τη οικία σά

λίμ οι μαθκται αυτο σερί το αυτεπκρώτη

σαμαντόμ και λέγει αυτής.3ς,εαμαπολύ

στητω γαυϊκααυτους,και γαμήσι άλλων

μουχάται επάυτώ.καλ εαμ γαυή απολύν

σε τομ άνδρααυτής,καιγαμηθά άλω μοι»

χάται και προσέφερον αυτώ παιδία, ένα

άφεταιαυτόμ . οι δε μαθκται επιτίμωμ τίς

προσφέρουσιν,ιδωμ δε ο ΙΗΣΟΥΣ , αγανά,

κτκστρια) ειπεν αυτοίς. άφετε τα παι »

δία έρχεται προς με , μη κωλύετε αυτά ,

Iudææ per regionéquæ eſt ultra lorda

nem , & conueniunt rurſum turbæ ad

illum,& ficut conſueuerat rurſum doce

bat eos,& adeuntespharifæi interroga

bant illum . Licet ne uiro uxorem repu

diare : tentātes illú .Acille rñdens,dixit

illis . QuiduobismandauitMoſes .

At illidixerunt. Moſes permiſit libel,

lum repudij fcribere,ac dimittere.Et re

fpondens Ieſus dixit illis.Ad duriciam

cordis ueſtri, ſcripſit uobis mandatú

iſtud.Cætez ab initio creacióis maſcu

lum& fæminã fecit illos deus. propter

hoc relinquethomo patréſuü & macré

& adhærebit uxori ſuæ , & erunt duo in

carné unam ,itaq; nó iam ſunt duo, fed

una caro .Quod igiť de copulauit, ho

mo ne ſeparet. & in domo rurſum diſci

puli illi’eadē de re interrogauerútillū.

& dicit illis.Quicúqz repudiauerituxo

rem ſuā, & duxerit alia,adultcriã cómit

tit aduerſus illa.Et fi mulier repudiaue

rituirū ſuü,& nupſerit alteri,adulteriü

cómittit.Et adduxerút illi puellos ur tā

geret illos, Diſcipuli uero increpabant

eos q adducebất. CũuidilletaútJeſus

indignatus eſt,& dixit illis.Sinitepuel,

los uenire ad me, nephibete illos,taliū

em eſt regnum dei. Amen dico uobis.

Quicũq nóacceperit regnüdei tanq

puellus,haudīõzigredieť i illud.Ercú

cæpiſſet illos in ulnas , ipoſitis manib9

ſupillosbñdixit eis.Etcú exiret in uia

accurrit qdã ac genua flexit illi ,& iter

rogabat eu.pceptorbone,qd faciā, ut

uitāæternā poſlideā : Ieſus aūt dixit il,

li.Cur me dicis bonű.Nemobonº,niſi

un'deus. Præcepta noſti.Necómittas

adulteriú ,ne occidas,nefureris,nefallú

I teſtimonium

του τοιούτωμ όξιμ και βασιλεία του θεά .

Αμώ λέγω υμίρ. δς έαν με δεξκίαι τω

βασιλεία του θεού ως παιδίομ, ου μη εισέλι

θκ εις αυτώ,και

γιαγκαλϊσάμλνΘ αυτά ,

αθείς τας χάραςέσαυτα
ευλόγησε αυτά.

και
έκσορβυομβώναυτου εις δόμ

προσδρα

μωμ ξις,και
γονυπετήσας αυτόμ,

επηρώτα

αυτόμ.

Διδάσκαλεάγαλείσοιήσω ίναζω

δυ αιώνΐομ
κληρονομιάσω,ο δε

ΙΗΣΟΥΣιπε

αυτώ.τί με λίγες άγαθόμ ,
ουδεις αγαθός

ειμή Εις
θεός.τας φυτολαςΔιδας, μη μου !

χεύσες, μή
φονεύσεις,μια

κλέψεις,μη
ψ6ύδον

καρτυρήσής
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μαρτυρήσεις, μη αποσες ήσας.τίμα του πα)

7έρα σου και τίω μκτέρα.ο δε αποκριθείς εις

πεν αυτώ. Διδάσκαλε,ταύτα πάντα εφυλα

ξάμίω εκ νεότητός μο.. δε ΙΗΣΟΥΣ εμβλέν

ψας αυτώ, αγάπκσεμ αυτόν,κ) ειπεν αυτώ.

Εμ σοι οσερά.ύσαγε όσα έχες σώλκσομ,

δος τίς πωχοίς , κι έξες θκσαυρουν ουρά

νώ,και δεύρο ακολέθει μοι ,άρας ήμ σαυρόν.

ο δε συγνάσαςεπι 30 λόγω , απήλθεν λυ

πούμθυος.ώς γαρ έχωμ κτήματα σολιά.κ )

σερίβλεψάμενος ο ΙΗΣΟΥΣ,λέγα Ρίς μαθα

ταϊς αυτον.πώς δυσκόλωσοι τα βήματα

χοντες εις τίω βασιλεία του θεού εισελεύ

σούται , οι δε μαθηται εθαμβοών εσί τοίς:

λόγους αυτον , ο δε ΙΗΣΟΥΣ σάλιματοκρir

θείς λέγει αυθοΐς.Τέκνα,πώς δύσκολόμβου

πυς σεποιθότας επιτ 8ήμασιμ,εις τα

σιλείας του θε8εισελθέμ . ευκσπώτεροι αξιμ

κάμηλοι δια ταυμαλιάς οι δαφίδος εί ,

σελθέμ,ή ωλέσιομ εις τίω βασιλεία με θες

εισελθώμ.δι δε,σερίασώς ξεσλίσσοντο, λέον

πς προςεαυτούς, και τις δραθαι σωθlώαι και

Εμβλέψας δε αυτους ο 1ΗΣΟΥΣ.λέγε . παρά

ανθρώποις άδ'ωατόμομ,άλλου ποα θεώ .

και ήρξαν ο σένα λέγειμ αυτώ .1δου και

μας αφήκαμε σάντα,και ακολοθήσαμβύ

σοι. Αρκρίθεις και 3 ΙΗΣΟΥΣ,έιπερ.Αμώ λέω

Τμήμ.ουδείςΚιμ,δς αφήκεμ οικίαν , ή αδελ ,

φούς,ή αδελφάς, σαλέρα,και μητέρα, ωάϊ

κα, τέκνα,ή αγρούς, ένεκεν εμού κ) * ευαγγε

λίου,εαν μη λάβα έκανταπλασίονα νώ,

εν ζω καιρώ τούτω οικίας , και αδελφούς,

και αδελφας,και μητέρας, Ci τέκνα, αν

γρους μείαδιωγμών,και ανο αιώνα ζω

έρχομλύω ζωω ιώνιομ.Πολλοί και έσοντη πρώ

οιέχατοι,να) δι έχατοι πρώτοι.λσαμ δε

εν τη οδώ αναβαίνοντες εις ισροσόλυμα ,

και μπροάγωμ αυτούς ο ΙΗΣΟΥΣ, κ) εθαμ

βούτο,και ακολουθοώτες εφοβούτο .

teſtimonium dicas.ne fraudes,honora

patré tuú & mátré. At ille reſpondens

dixitilli.Præceptor,hec omnia feruaui,

ab adolefcentiamea.Ieſus aüt intuitus

illú ,dilexit eú ,& dixit illi. Vnú tibi der

eſt. Abi,quæcumqzhabes uende, & da

pauperibus, & habebis theſaurū in ce

lo , & ueni ſequere me,ſublata cruce. Ar

ille triſtis redditus,ppter ſermone,di ,

ſcedebat dolens. Erat eñ habens poſ,

ſeſſiones multas.'Etcum circumfpexif

ſet Ieſus, dicit difcipulis ſuis,Qc diffi

culter ñ qui pecunias habent in regnü

dei intrabūt.Diſcipuli uero obſtupuer

runt ſuper uerbis illi?. At Ieſus rurſum

reſpódens dicit illis. Filij öz difficile eſt

eos qui fiduciam habent in pecunijs

regnum dei ingredi. Facilius eft came

lum per foramen acus ingredi , q di

uitem in regnum dei ingredi. Illiuero

fupramodum adinirati ſunt,dicentes

inter ſeſe.Et quis poteftfieri ſaluus: In

tuitus aūt Jeſus illos dicit. Apud hoies

impoflibile,non apuddeũ ,nã oia pof

ſibilia ſunt apuddeū . Et cæpitPetrus

dicere illi.Ecce reliquimus omnia, & fe

cuti ſumus te . Reſpondensautem le,

ſus dixit.Amédicouobis.Nullus eſtq

reliquit domū, aut fratres, autforores,

autpatrē,autmatré,aut uxore,aut libe

ros , aut agros mea cauſa & euangelij,

niſirecipiatcentupla nunc in tempore

hoc,domus, & fratres, & forores,& mai

tres, & liberos, & agros cũ perſecutioni

bus, acin fæculo uenturo uitā æternā .

Multi aút primi erunt poſtremni,& pol .

ſtremi primi. Erātaūtin uia aſcendent:

tes Hierofolymam .& pcedebat illos le

fus, & ſtupebant, &fequentes timebất.

Etaſſumptis

T

)

και σαρά !
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟ
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Και σαραλαβ
ω

ο ΙΗΣΟΥΣ πάλιμ ους δώ

δεκα,ήρξατο αυτοίς λέγξω τα μέλλοντ
α
αυ/

Go συμβαίνεμ
.ότιιδου

αναβαίν
ομαι

εις δει

ροσόλυμα,C και δος του ανθρώπο
υ
ωαραδοθ

ή
,

σεία τiς αρχίσρεύσ
ιμ
,cίς γραμμα

τεϊν

σιμ,και κατακρίνo
ύσιμ

αυήυ θανάτω , και

παραδώσο
υσέρ

ανέμτοί
ς
έθνεσιμ , και έμ »

παίξουσϊμ αυτώ, και μαsϊγώσ
ουσιν

αυτόν,

καιεμπλύσουσ
ιν

αυτώ, κι αποκλεν
βσιμ

αυτόμ

κ τη ρίτη ημέρα ανασήσε
ι
» και προσο

ρεύονται αυτώ Ιάκωβος κι ιωάννκς δι οι ζεβε

δαίου λέβοντες
.Δϊδάσκά

λε.θέλομ
εν

ίνα δε

αμ αιτίσωμου,ποιήσκα υμίμ.δ δε ειπεμ άυ ,

Φίς.τί θέλετε πιέσαι με υμίμ,δι και ειμαι

Τώ .λόςημίμ ένα εις εκ δεξιώμ σου σεις και

ευωνύμων σου καθίσωμε
ν
εν τη δόξα σου.

δέ ΙΗΣΟΥΣ Ειπερ αυτής . ουκ διδαπ Τί αλλαν

θα.θανα
θεσιάμη

σολάριου και εγώ πίνω,

Clo βάπτισμα και εσώ βαπτίζο
μαι

βαπτιθ
R

ναι,δι και είπεν αυτώ.διωάμεθ
α
,δ ; ΙΗΣΟΣ ει

περαυτοϊς.δ'ιδί σοβέριομ
ο
εγώ σίνω πίε/

θε,Co βάπτισμαθεσω βαπτίζο
μαι

βαπι

θέσιοθε. και καθίσα εκδεξιών μου,κ) ζευ

ωνύμωμ με ουκέσιμεμο
μ
δοθαι, αλλ δις

Et aſſumptis Ieſus rurſū duodecim ,cae

pit illis dicere,q ſibi euentura eſſent.Ec

ce aſcendimus Hierofolymam , & filius

hominis tradeťprincipibus ſacerdotū

& fcribis, & condenabunt illi morti , &

tradēt illü gentibus,& illudent illi,& fa

gellabunt eum , & inſpuent in illú, & oc

cident eum& tertia die reſurget. Et ac

cedunt ad eum Iacobus & loannes fi,

li Zebedæi,dicentes.Præceptor,uolu

musutquicquid petierimus,facias no.

bis.Ille uero dixit eis . Quid me uultis

facere uobis.Illi uero dixerunt ei . Da

nobis , ut unus a dextris tuis, & unus a

ſiniſtris tuis ſedeamus in gloria tua,le

fus aüt dixit illis. Neſcitis quid petatis

Poteſtis bibere calicem qué ego bibo ,

& baptiſmate quo ego baptizor bapti

zari. Atilli dixerút ei.Poffumus.Ielus

aut dixit illis . Calicem quidé qué ego

bibo bibetis,& baptiſmate quo ego ba

prizor baptizabimini.Cæteru ſedere a

dextris ac ſiniſtris meis,nó eft meūda

re,ſed qbus paratū eſt.Et cũ audiſſent

decem cæperunt indignari de lacobo

& Ioanne. Jeſusaút cũ uocalſet eos ad

fedicicillis.Scitis,quod qui uίdent im

perare gentibus,dominiū exercent ad.

uerfus illas.Et qui magnates ſunt inter

eos poteſtatē exercentin illos. Verum

non ficerit inter uos, fed quicúqzuolue

rit ex uobis fieri magnus interuos, erit

miniſter ueſter.Et quicúq; uoluerit ex

uobis efle primus,erit omniú feruus .

Nam & filius hominis nó uenit ut ſibi

miniſtraretur,ſed ut miniſtraret, & da.

ret animā ſua redéptionē p multis. Et

uenitHiericho,& cum egredereturab

Hiericho,ac diſcipuli illius & turbacoi

I z pioſa

Η

B

καιρίμασαι . Ο ακέσαντες οι δέκαλεξεων /

γανακτέμ πιλακώβου κ ιωάννου, ο Δε IH/

ΣΟΥΣ προσκαλεσάμενος αυτούς λέξη αυτής .

διδαπ ότι οιδοκώντες άρχαμ' εθνών κα

ακυριεύουσιν αυτών, οι μεγάλοι αυή κα

πξουσιάζουσιμ αυτό, ουχουλως δε έσαι αν και

μϊμάλλος εαμ υμώμ θέλκ γενέθη μέγας

φινυμίμ,έσαι διάκονος ύμώμ, 6 ος αμθέλκ

υμώμ γενέσθαι πρώτG , έσαι πάντων δούν

λος . και γαρο Μοσ του ανθρώπου , ουκ

ήλθεν Διακονκθlώαι ,αλλιά
διακονήσαι,και

δοϋαι των ψυχώ αυτου λύτρου αντί

σολιών .

και έρχεται εις ταρίχω , και

εκπορευομένου αυτού από τσρϊχώ , και

των μαθητών αυτού και όχλου ικα •

νου,
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νού νος τιμαίου Βαρτιμαίος και τυφλός εκάθα

η παρά τω οσομ προσαιτ . και ακούσας

ότιΙΗΣΟΥΣ ο ναζαραϊός όξιμ , ήρξατο κράζειμ

Ελέγαμο γός δαβιδ ΙΗΣΟΥ ελέησόν με.

επετίμωμ αυτο σολόι, ίνα σιωπήσκ, δε

πολλώ μάλλον έκραζεμ. δε δαβιδ ελέησόμ

με, να σας ΙΗΣΟΥΣ,έιπερ αυτομ φωνηθέν

ναι, cίφωνούσιμου τυφλόμ λέγοντες αυ»

Τώ. Θάρσει,έγεραι φωμάσε, ο δε αποβαλωμ

ημάτϊομαυτον ανασας ήλθει προς τη ΓΗ,

ΣΟΥΝ.g) αποκριθείς λέγει αυτώ ο ΙΗΣΟΣ.

τι θέλεις ποιήσω σοι , ο δε τυφλός ξιπεν αυ.

Go.ξαββονι,ίνα αναβλέψω. δε ΙΗΣΟΥΣ

πεν αυτώ.ύπαγε,και πίσις σου σέσωκέμσε,κό

ευθέως αν έβλεψεμ,ναλ κκολούθει ο ΙΗΣΟΥ

ν τη οδώ.. και ότε έγίζουσιν ειςπερουσα

λήμ εις βαθφαγή και βκθανίαν προς το 3

GP ελαιών, αποσέλια δύο τα μαθη

τωμαυτού, και λέγει αυτούς. υπάγετε εις

τω κώμίω τώ κατέναντί υμώμ και ευέλ

ως εισπορόυόμενοι εις αυτίω,ευρήσετε σών

λομ δεδεμλύομ έφομουδεις ανθρώπων κεκά

θϊκεμ,λύσαντες αυή απάεπ.κ ) εάν τις υμίμ

ειπα τί ποιάς τους,έισατε ότι ο κύριος αυ

του Νείαν έχει, κή ευθέως αυτοματοσελιών

δε.Απήλθομ δε κι ευρoμ πωλομ δεδεμαίου

προς τίω θύραν έξω,επίτου άμφόδου, και

λύoυσιμ αυτομ,και ανες της εκά εκκότων,

έλεγομ αυτοίς τί σοιξτε λύοντες του σώ/

λομ,ο δε έισομ αυτοίς καθως ενετείλατο και

ΙΗΣΟΥΣ, αφήκαμ αυτούς.και ήγαγομου

πώλόμ προς ΗΣΟΥΝ,και επέβαλομάυ)

πορτα μάτια αυθ ,και εκάθισερ ελ αυλήμ .

Wonde djà iuétia aushispanoopersthis

οδόμ.άλλοι δε sϊβάδας έκοτομ έκ 07 δεν

δρωμ, έςρώμνυον εις το δδομική δι προ

άγοντες,κ) οι ακολοθούνες,έκραζον λέγον /

πριως άννάευλογκμαίος ο ερχόμονος νονο

ματι κυρίου ευλογημών και ερχόμβυκ βασία

λεία

pioſa filius Timæi Bartimæus cæcus

ſedebat iuxta uiam mendicans.Ercum

audiſſet quod Ieſus nazarenus eller coe

pit clamare, & dicere. Fili Dauid Ieſu,

miſerere mei.Et increpabāt illummul,

ti,uttaceret. At ille multo magis cama

bat. Fili Dauid, miſerere mei.Et ftetit

Iefus,ac iuffit illum uocari , & uocant cæ

cum dicentes illi.Bono animo eſto ,ſur

ge ,uocat te.Ille uero abiecto pallio ſuo

ſurrexit & uenit ad Ieſum . Etreſpõdés

dicit illi Ieſus. Quiduis faciã tibi. Cæi

cusaút dixit ei .Raboni, utuiſum reci,

piam .Ieſusaüt dixit illi . Abi,fides tua

ſaluú te fecit,& protinusrecepit uiſum

& ſequebatur Iefum inuia :

Etcū appropinquant Hieroſolymá

XI

ad Bethfage & Bethaniã iuxta monté

oliuay ,emittit duos e diſcipulis ſuis &

dicit illis . Abite in uicú qui contra uos

eſt, & ftatim ingrediétes in illú inuenie

tis pullú alligatū, ſupra quê nullus ho/

minū ſedit,foluite eữ & adducite. Et ſi

quis uobis dixerit.Cur facitis hocł Dir

cite quod dñs eo opus habet. Et conti/

nuo illű inittet huc.Abierunt aūt &in,

uenerunt pullú alligatum iuxta ianya

foris in biuio,& foluunt illü, & nõnulli

eox qui illicſtabāt dicebant illis. Quid

facitis ſoluentes pullū. At illi dixerunt

eis quéadmodü pceperatIefus,& ſine

bant illos, & adduxerüt pullú ad lelu,

& iniecerüt illi ueftiméta ſua, & [ edit ſu

per illő,Multiuero ueſtimēta ſua ſter

nebant in uia.Alí uero frondes incide

bant exarboribus , & fternebatin uίd,

& apcedebant & qui ſequebantdama

bant,dicétes.Hosanna .Benedictusq

uenit in noie dñi.Bñdictú qduenit rer

gnum

Α .
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λεία καινοτόματι κυρίου τα παξος ημώμ σαν

βι ωςαντά τίςυψίσοις.Και εισήλθεν εις

Τοροσόλυμα ο κύριος και εις το ιερομ. και σε

φιβλεψάμενος πάντα , οψίας ήδη δυσκα θ ώ ,

ρας, ξύλθεμεις βηθανίαν μετα τη δώδεκα .

και τηεάυρισμώξε
λθόντωμ

αυτ " αν βx )

θεμίας επείνασεμια) δωμ συκώ μακρόθεν

έχουσαμ φύλλα ήλθεν ει άρα ευρήσει τί

αυτά,και ελθώμ εβαυτίω,ουδεμ ευρεμ ει μη

φύλια.ου γαρ ήμ καιρός συκώμ .και αποκριν

θείς ο ΙΗΣΟΙΣ, ειπεν αυτή. μηκέτι εκ σου

εις την αιώνα μαθεις καρπού φάγοι,κα ) άκο

ομοι μαθηται αυτο.και έρχονται εις Ιεροσό

λυμα,και εισελθώμ οΙΗΣΟΥΣ εις το ιερόμ, ής

ξαρεκβάλλήμ τυς πωλολώτα
ς
, και αγορά,

ζοντας και των εορώ, και τας τραπέζας της

κολυβϊσώμ, κα ) τας καθέδρας ή πωλών

τωμ τας περιστρας κατέρρεψεμ. και ουκ ή και

Φιεμ,ίνα τις διενέγκα σκεύG δια του δεν

ρού.ναι εδίδασκειλέγων αυτοίς. ου γίν

γραπται,ότι ο δικός μου δικος προσευχής

κληθήσεται σάσιμείς έθνεσιμ υμάς δε έθι)

άσαθε αυτομ
ελαιομ

λησώμ, και άκουσ
αν

οι γραμ
ματές

και οι αρχίσράς,ναι εξίσου

gnum in nominedñi patris noſtri Da

uid,hos anna in altiſlimis, & ingreſſus

eſt Hieroſolymá dñs & in templú, &

cú circúſpexiſſet omnia ,iamą tempus

eſſer ueſpertinūegrellus eft in Bethani

am cum duodecim ,& poftero die cum

exijllet a Bethania eſurűt, & cum uidiſ,

ſet arboré fici procul,habentem folia,

uenit ſi forte inueniret aliquid in illa,&

cum ueniſlet ad illam ,nihil inuenit ni

li tolia. Non enim erat tempus ficorű .

Et reſpódens Ieſus dixit ficui. Ne poſt

hac ex tein æternū quiſqz fructü edat.

Et audiebant diſcipuli illius, & ueniunt

Hieroſolymá. Et ingreflus Ieſus in tē

plú cæpiteńcere eos,qui uendebant&

emebât in téplo , &mēſasargétarior ,

& fedes uendentiū columbas fubuer

tit, & non permiſit ut quiſöz deporta

reruas per templü , & docebat dicens il

lis.Nonne fcriptú eſt,domus mea do

mus orationisuocabituromnibus gen

tibus.Vos aút feciſtis eam fpeluncam

latronú.Et audierunt ſcribæ & princi

pes ſacerdotū , & quærebât quomodo

illñ pderent.Timebantemeữ qd'tota

turba ſtuperer doctrina illius.Et cũue.

ſpera efTetfacta,egreffus eft Iefus e ciui

tate & mane prereūtes uiderüt ficã exa

ruiſle radicit9, & recordat ? Petrus dicit:

Rabbi,ecce ficus illa quã execratº esex

aruit.Etreſpódens Iefus dicit illis. Ha

berefidem dei.Amen dico uobis qui

cũqz dixerit monti huictollere ,& mitte

reimare, & no hafitaueriticorde fuo ,

ſed crediderit,futurum quicquid dixe,

rit,erit illi quicquid dixerit . Propterea

dico uobis ,quæcumą orantes petitis

στώςαυτόν απολέσεσιμ,εφοβούτο γαρ αυ

του,ότι σας και όχλΘξεπλίσσετο επί τη

διδαχή αυτού.και όσεοψε εγγύετο,αξεσο

ρεύετο έξωή πόλεως.και σεων παραπο .

φθιόμβυοι ειδωμ τίω συκώ
οξκραμμίύω

εκξιζώμ,και αναμνκθεις οσέχος,λέγα αυ

ω. ραΐβείήθε% συκήάμ κατεράσω ξήρα!

τα, και
αποκριθείς ο ΙΗΣΟΥΣ , λέγει αυν

τίςέχετε σίσιμ θεού. αμώ λέγω υμίμ,ότι

ας άμ έιπα ω
ρετούτωάρθκτι,και βλήθκι

τι εις τίω θάλασαν,και με
διακριθή εν τη

καρδία αυξου,αλλά πισεύση ότι ελέγη γίν

νεται έσαι αυτό θέαμ ειπΉ,
διάλούτο λέω

ομίλ.πάνταόσα αν
πεσσουχό μονοι απθε,

πισεύει
I ; credite
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σισεύετε , ότι λαμβάνετε και έσαι δμίμ .

και όταν σίκατε προσευχόμενοι αφιεσε ένα

τι έχετε κατά ανΘ ',ίνα και ο πατής υμών

ο ν τοίς ουρανοίς, αφή υμίμ τα παραπώ

ματα υμώμ.και έρχονται σάλιμ εις τερον

σόλυμα ,και ο τερώ σερίπατοώτG

αυτού , έρχονται προς αυτόνοι αρχίσράς,

και οι γραμματές,και οι ωρεσβύτεροι,και

λέγουσιμ αυτώ, σοίαξουσία ταύτα ποι

Ες;Μα τίς σοι τώξουσίαν ταύτίω έδων

κεμ,ίνα ταύτα ποιής , ο δε ΙΗΣΟΥΣ αποκρί

θείς ειπεν αυτοίς.Επερωτήσω υμάς, καιε/

γώ ένα λόγομ.και αποκρίθκτέ μοι, C ερώ

τμήμα ποία θξουσία ταύτα σοιώ, το βάι

πισμα ιωάννα ζουανού ήμ ή εξανθρώπων

αποκρίθκτέ μοι, κα) ελογίζοντο πεός εαυ

τους λέγοντες.εαν ειπωμον ουρανού ,ές ,

διατίδω,ουκεπισεύσατε αυτώ,άλλέαμέι

πωμα καιανθρώπωμ,έφoβoώτο του λαού,

άπανπς γαρ έιχoμ τουΙωάννων,ότι όντως

προφήτης Ημ . και αποκριθέντες λέγουσιν

Go ΤΗΣor.ουκ διδαμάννα ΙΗΣΟΥΣ απο

κριθείς λέγή αυτοίς.ουδε εγώ λέγω υμίμ αν

ποίαζουσία ταύτα ποιώ. και ήρξαν αυ

γνής ωαραβολάϊς λαλάμ.άμπελώνα έφύ

τόυσεμ άνθρωπος,και περιέθηκε φραγιόμ.

και ώρυξεμ υπολώϊου , ώκοδόμκσεμπύς

γομ/και /ξέδοτο αυτον γεωργούς ,κή άπει

Ράμκσεμ,και απέξαλεμ προς τους γεωρ

γους Gρ καιρώ δούλομ, ίνα σαρα τα

ωργών λάβα από του καρπού του αμπεν

λώνΘ.οι δε λαβόντες αυτού έδειραμ,

πίεσλαμ καινομ,C σάλιμ απέσειλεμπρός

αυτους άλλου δούλομ,κ) εκάνου λίθοβολή

σαντες , εκε
φαλαίωσαν.e ασέβαλαμάτι /

μωμλύομ,πάλιν άλομ απέςειλεμ,κά ,

κάνομασ εκτεναμ , και πολλούς άλλους ,

τους μον Γερόντες,τους δεάποκτείνοντες ,

ότι

credite, quod accipitis & erunt uobis,

&cũ ſteteritis orantes,remittite fiquid

habetis aduerſus aliqué,ut & pater uel

ſterqui in cælis eſt remittat uobis delir

cta ueſtra. Et ueniunt rurſum Hieroſo

lymam,& cú ambularet in templo, ue

niunc ad illum principes ſacerdotü &

fcribæ& ſeniores,& dicût illi.In quapo

teſtate hæc facis , & qs tibi poteſtatem

hanc dedit ,ut iſta facias : Iefus aútre.

ſpondés dixit illis . Quæram a uobis &

ipfeunum ſermonem ,& refpódete mi

hi,&dicamuobis in quapoteſtatehæc

faciam . Baptiſmus loannis e cælo erat

anex hominibus,reſpondetemihi . Ec

cogitabant apud ſe dicenites.Si dixeri,

muse cælo,dicet.Cur igiťnon credidi.

Itis illi. Atſi dixerimus ex hominib ',ti

mebantpopulum.Omnes enim habe

bant Ioannem quoduere propheta fu

iſſet,Et reſpondentesdicúc leſu. Neſci

mus.Et lelus reſpódens dicit illis . Nec

ego dicam uobis,in qua poteſtate hæc

faciam . Et cæpit illis in parabolis lo XII

qui.Vineam plantauit homo,& circúi

dederat feperm , & foderat torcular , &

ædificauerat turriin , & elocauerat eam

agricolis, & peregre profectº eſt, & mi/

fit ad agricolas,cum oportunumeſſet
.

ſeruum utab agricolis acciperet de fru

ctu uincæ . At illi arreptum illum ceci

derunt & remiferuntuacuu.Εt rurfum

miſit ad illum alium ſeruum ,& illi con

iectis in eum ſaxis comminuerunt ca.

put, & remiſerunt contumeliis affe

ctum . Et rurſum alium miſit, & il ,

lum occiderunt , & multos alios , hos

quidem cedentes ,illos uero occidentes,

itaq

!

γε :

.
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έτι δω ένα που έχωμ αγαπκτο
μ
αυτού απέ

5ελεν και αυτών προς αυτούς έσχατομ,λέν

γωμ,ότι νηαπήσοντ
αι

έμφόρ μου. εκά/

νοι δε δι γεωργοί ειπον προς εαυτούς, ότι

δυτός 35μ κληρονόμος,δεύτεασ
οκτείνων

μου αυτόν, και υμώμ έσαι και κληρονομ
ία

,

καιλαβόντες αυτόμ,απέκτειν
αν

, και ξέβα

λομ έξω το αμπελώνα
.τί

δω ποιήσει ο κύ

φιος τον αμπελώνος,ελεύσεται να απολέ)

σε τους γεωργούς, C δώσει τον αμπελώμ
α

άλοις, ουδέ σιωγραφίζω ταύτίω ανέγνωτή .

λίθομόμ άσεδοκίμα
σαμ

δι οικοδομ
ούπς

,

δυτος εγενήθκ εις κεφαλώ γωνίας. σαρα κυ

ρίουέγινενάυτη,και έσι θαυμασε νόφθαλ

μοϊς ημώμ.και εζήτουν αυτομ κρατήσαι,C

εφοβήθκσαμ τομ όχλομ. έγνωσαμ γαό ότι

προς αυτους τίω σαραβολώειπεμ.κα
ι
αν

Φεντεσάντομ ασήλθομ . και αποσέλι
ουσία

προςαυτόμάνας τηφαρισαίω
ν
,και την

Φωδιανώμ , ίνα αυτ αγρεύσωσι
μ
λόγω. οι δε

ελθόντες λέγουσιν αυτώ.Διδάσκ
αλε διδα)

μουότι αληθές έι , 6 ου μέλα σοι σερίουδε

itaqz cũunű adhuc haberet filiü dile,

ctú ,miſit etiá illum ad illos poſtremū,

dicens,reuerebuntur filiü meum.illi ue

ro agricolæ dicebant inter ſeſe. Hiceſt

hæres,uenite occidamus eum,& noſtra

erit hæreditas, & arreptū illum occide,

runt & eiecerūteuinea.Quid igitur fa

cturus eſt dñs uineæ ueniet & perder

agricolas , & dabit uinea alíís .Anne

hác qdé fcripturã legiſtis: Lapide qué

reprobauerunt qui ædificabanthic fa

ctus eſt in caputanguli,a domino fa

ctú eft hoc ,& eft admirabile in oculis

noftris,& querebanteum cóprehende

re ,& metuebant turbam.Sciebantem

quod contra ſe parabolam dixiſſet. Et

relicto illo abierunt.& mittunt ad illú

quoſdam e pharifæis & Herodianis ,

ut illum captarent ſermone, illi uero

cum ueniſſent dicunt ei. Præceptor,ſci/

mus quod uerax es, & non curas qué,

quam, nonenim reſpicis perſonam ho

minum,ſed in ueritate uiam dei doces,

Licet cenſum Cæfari dare an non. de

mus an non demus . Ille uero ſciens il,

lorum ſimulationé dixit illis. Quidme

tentatis . Afferte denarium , utuidea :

Illi uero attulerunt. Et dicit' eis . Cuius

eſt imago hæc & inſcriptio : Illi uero di

xeruntei.Cæfaris. Et refpondēs Ieſus

dixit illis . Reddite
quæ

ſunt Cæfaris

Cæſari,&quæ dei ſunt deo.Eradinira,

ti ſunt de eo , & ueniūt ſadducæi ad illü

qui dicunt non eſſe reſurrectionem , &

interrogauerunteum ,dicentes. Præce

ptor,Moſesfcripfit nobis, fi cuius fral

ter moriatur, & relinquat uxoré , & libe

ros no relinquat,utaccipiat frater eius

uxore illius & ſuſcitet femen fratris fui.

I 4 Septem

νός.δυ βλέπας εις πρόσωπον ανθρώπων ,

άλλεάαληθείας τίω οδου του θεού διδά

σκεις,έξεσιμ κλώσομ καίσαρι δοθαι λουσα

μου, ήμισθώμον, και ειδώςαντώυπόκεϊς

σιμ,έιπεν αυτοίς.τί με
σειράζεπιφέρετέμου

δηνάριομ,ίναίδω,δι δε ήνεγκαμ.λέγει αυ/

Pig.τίνος και εικώμ άυτη και η επιγραφήξοι δε

ειμαυτώ,καίσαρος,
Clarκριθείς ο ΙΗΣΟΥΣ

εισεραυτής απόδοθεία καίσαρος καίσαρι,

τα* θεά ωθεώ.C
έθαύμασαμε αυ

Web.Cigxovojoud d'Enciou zpos đutóp,or U

νες λέγεσιμ ανάσασίμ με ειναι, el
επερώτη

σαμ αυτομ λέονπς.
Διδάσκαλε,μωσής έγρα

ψεμ ημίμ,ότι άμ άνος άδεδφος αποθάνα,κό

καταλείπα γαμάϊκα,και τέκνα μεάφB,ίνα

λάς, οαδελφός αυτο τω
γνάϊκα αυτού ,

€ ξανασήση ασέρμα και αδελφώ αυτου .

επα

}
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Επααδελφοι ήσαμ,και ο πρώης έλαβεν γυ

ναίκα , C αποθνήσκωμ,ουκ αφήκεν σέρμα.

και ο δεύτερG- έλαβεν αυτώ,και απέθα :

νεμ,και ου δε αυτές αφήκεν πέρμα , και ο

τρίτα ωσαύτες.ναι έλαβον αυτώ οι επτα

κι ουκαφήκαμ σέρμα.έχάτκό πάντωμα

πέθανεμ και και ξανά.Εμ τη δυμαναςάσει όταν

ανασώσιμ,τίν αυτών ίσαι γωή , οι γαρ

επα έχομ αυτίω γαυαίκα.και αποκριθείς

ο ΙΗΣΟΥΣ,ειπεν αυτοίς.ου δια τούτο σλα

ναθε, μη ειδότες τας γραφάς, μ.κδε δώα

μϊμ του θεού, όταν και εκ μεκρών ανασώσιμ ,

ουτε γαμούσιμ, υτε γαμίσκονζαι,άλλ εισιν

ωςάγγελοι οι ουρανοίς ,περί δετ νει

κρών,ότι εγείρονται , ουκ ανέγνωσε εν τη βί

βλω μωσέως επί το βάτου,ως ειπεν αυτώ

ο θεος λέγω;;εγω ο θεος αβραάμ, ο θεός

Ισαάκ, ο θεό ,Ιακώβ,ουκ έσιμο θεός νεκς,

αλλά θεος ζώντωμ. υμείς δω πολυ ωλαμά

θε.και προσελθών εις το γραμματέωμα

κούσας αυτή συζκτό ωτων, ειδώς ότι και

λώς αυτήςαπεκρίθκ,έπκρώ/κσεν αυτόμ.ποία

έσιμ πρώτκ πάντων εντολής και δε ΙΗΣΟΥΣ

απεκρίθη αυτώ, ότι πρώτη πασών 8-

τολώμ.άκουε Ισραήλ, κύριο θεός ημών

κύριος εις άξι , να αγαπήσεις κύριομή θεομ

σου και όλες οι καρδίας σου,και εξ όλης Τύς

ψυχής σου , κ) και όλες οι διανοίας σου , κ) και

όλκςΟ χύος σου.άυτη πρώτη εντολή.και

Αβυτέρα ομοία άντκ. αγαπήσης εμπλκσί

ομ σου ως σεαυτόν, μείζων τούτωμ άλικ να

γλε ουκ έσιμ.ιιπεμαυτώ ο γαμματεύς.

καλώς διδάσκαλε επάλκθείας έιπας, ότι εις

όξιμ θεός,και ουκ έσιν άλ.Ψωλώ αυτον .

και το αγαπάμε αυτόν και όλες οι καρδί

ας, C34, όλκς θασωέσεως,και , όλες οι

ψυχώς,και 24 όλες οχύΘ, και το αγα /

σαν εμπλκσίομως έαυήμ πλάόμ Κάιμπάν

ο ολοκαυτωμάτων, και των θυσιών

ΙΗΣΟΥΣ

Septē frés fuerüt,ac primºaccepituxo

rem,& moriés nó reliquit ſemē.Etfecú

dus accepit illa ,ac mortuº ē , & nec ipſe

reliquit femē., & tertius ſimiliter. Etac

ceperüt eā ſeptē,nec reliğrút ſemě.Poj

ſtrema uero oium mortua é & uxor. In

reſurrectione igit,cú reſurrexerint, cui?

illox erit uxor. Nam ſeptē habuerunt

eam uxorem.Et reſpondens Ieſus, di

xit eis.An nó propterea erratis , quod

neſciatis fcripturas, nec uirtute dei:

Cu em a mortuis refurrexerint, neqκό

trahunt matrimoniu , neq nuptú dan

tur, fed funt uelut angeli quiincælis

ſunt.Cætex de mortuis q& reſuſcitan

tur,non legiſtis in libro Moli de rubo,

quomodo locutus fit illi deus, dicens.

Ego ille deus Abrabā,& deus Iſaac, &

deus Iacob.Non eſt de mortuoz , ſed

deusuiuentiũ .Vos aút multū erratis.

Et cũ acceſliſſet quidã e ſcribis, & audiſ

ſet eos ſimul diſputantes,uideretq3qd

bene reſpondiſſer eis,interrogauit illú ,

Quod eſt primü omniū mandatozo

Jeſus aūt reſpondit illi . Primü omniü

mandatum eſt.Audi Ifrael. Dominus

deus nofter ,dñs unus eft. Et diliges do

minum deum tuum ex toto corde tuo,

& ex tota anima tua , & ex tota mente

tua,& ex tota uirtute tua.Hocêprimú

mádatū ,Etfecúdú ſimilehocé,diliges

pximü tuü,ut teiplī. Mai9 his aliud

mandatú nó eft.Et dixit illi fcriba. Be

ne pceptor,in ueritate dixiſti, qd'unus

ſit de9,& nó fit aliº pter illú qd'qz dilige

re eñ ex toto corde,& ex tota itelligétia

& ex tota anima , & ex tota uirtute . &

diligere proximi ut feipfu , plus fit , και

uniuerfa holocautomata & uictimæ,

At Icſus

Σ

-

Η.

|
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και ο ΙΗΣΟΥΣίθωμ , ότι νουνεχώς απεκρί At Ieſuscum uideret quod cordate re

θκ, ειπεν αυτώ, ου μακραμ έ από φθι βα
fpondiffet, dixitilli. Haud longeabes

σιλείας του θεού,και ουδεις ουκ έτι ετόλμα a regno dei.Et nemo poſtilla audebat

αυτόμ επερωτήσαι,και ακριθείς και ΙΗΣΟΥΣ. illum interrogare, Et reſpondens Iefus

έλεγεμ διδάσκώμ ν ο τερά. πώς λέγουν dicebat docens in templo. Quomodo

σιν οι γραμματάς,ότι ο ΧΡΙΣΤΣΟΣ 5ος ν : dicût ſcribæ ,Chriſtú efle filiūDauid :

sip δαβίδ ,αυτος γαρδαβιδ ειπεν ον πνεύη Nam ipſe Dauid dixit in ſpiritu ſan

ματι αγίω,έισεν ο κύριΘάω κυρίω με,κά cto . Dixit dominusdomino meo,fer

θου εκ δεξιώμ μου,έως αν θα τους εχθρούς de a dextris mihi.Donec poſuero ini

σουυποπόδιομήποσώμα σου.Αυτός δω δα micos tuos, ſcabellum pedum tuorū .

Είδ λέγα αυτόμ κύριομ.καή πόθεμνος αυτον Ipſe ergo Dauid uocateum dominū

άμ,και ο πολύς όχλος ήκουεμ αυτο δέ, Et unde filiº eius eſt: Et plæraqz turba

ως . Μας έλεγεν αυτοίς εν τη διδαχή αυτού . audiebat illum libenter. Et dicebat illis

βλέπει από τη γραμματέωραθελόντων in doctrina ſua . Cauete a ſcribis,qui

&σολάς περίπατάμ, και ασασμούς και amant in infulis ambulare, & falutatio

ταϊςαγοραίς,και πρωτοκαθεδρίας, εν ταίς nes in foris, & primas ſellas in congre,

συναγωγαίς, και πρωτοκλίσίας εν τοίς gationibus, & primosaccubitus in cæ

Δείπνοls.Οι κατεσθίοντες τας οικίαςΟ χι nis , qui deuorant domos uiduarum . &

ρώμ, και προφάσει μακρά προσευχόμενοι . ſub prætextu longasfaciūt orationes .

δυτοι λήψονται περισότεροι κρίμα , και κα iſti accipient maius iudiciũ. Et cũ ſede

θίσας ΙΗΣΟΥΣ κατέναντι του γαζοφυλα / ret Ieſus exaduerſo gazophylacij, ſpe

κίου έθεώρει πώςο όχλος βάλλει χαλκού ctabat quomodo turba mitteret æsin

εις ή γαζοφυλακίομ. και σολόι πλούσιοι gazophylacio.Et multi diuites mitte

έβαλλομ σολιά,και ελθούσα μίαχήρα πω bantmulta . Et uenit quædam uidua

χε,έβαλεμ λεπταδύο, ξι κοθράντκς. και

pauper, miſitą minuta duo, quodeſt

προσκαλεσάμενος τους μαθητές αυτο λέι

quadrans, & uocatis ad ſe diſcipulis ſu

γε αυτοίς
,Αμώ λέγω υμίν,ότι η χήρα άυ is , dicit illis. Amen dico uobis,quod ui

τηκαι ωχή πλομ σάντώμ βέβλκκευή βαλ

λόντωμέις ή
γαζοφρλάκϊου , σάντες γαρ

dua hæc pauper plus miſit, ſomnes

qui miſerunt in gazophylaciuin.Nam

omnes,eo qd' iplis ſuperat miſerút. At

hæc e penuria fua omnia quæcúqz ha/

bebatmiſit totam ſubſtantiam ſuam .

Ercum exiret etemplo,dicit illi qui! XIII

dam e diſcipulis illius.Præceptor,uide

quales lapides,& quales ſubſtructióes.

Et leſus rñdens ait illi . Vides has mar

λίθοι επί λίθο,ηδυ μεκαταλυβής,κό καθηλ apis fuperlapidem, quin dirtuatur .Ε

gnas ſubſtructionesNon relinquetur

cum ſederet in mõte oliuaru e regionę

go
templi

έκ του
σερίδεύοντα αυτοϊς έβαλoμ,άυτκό

έκθι ύσεράσεως αυτής σάντα όσα έχει έν

βαλεμ όλου του βίομ αυτής. και εκσον

εθυομβίου αυτού εκ του Ιερού λέγει αυτώ εις,

το μαθητή αυτο .
Διδάσκαλε, δε ποτα

ποι λίθοι , και
σοτασαι

οικοδομαι , και ο

ΙΗΣΟΥΣ απόκριθείς ειπεναυτώ.
ΒλέπεπΠαύ

τας τας μεγάλης
οικοδομές,ου με αφεθά

διάψου ανή εις το όρος ή
έλαιών

καθέναντι και
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Ιερούέσκρώτων αυτόμ κατϊδίανσέχος

iáxw6o , noi iwávurg , Ho &vd géas,siwe

υμίμ, πότε Ταύτα έσαι ;Και τί σημάομ ότ

άμ μέλλει πάντα ταύτα σωτελάθαι ; ο δε

ΙΗΣΟΥΣ αποκριθείς αυτοίς ήρξατο λέγαμ .

Βλέπετε, μήας υμάς ολανήση. σολιδι γαρ

ελεύσονται επί του ονόματί μου λέγοντες,

ότι εγώ ειμί,να σολιους πλανήσουσιν .

ότ αμ δε ακούσετε πολεμάς ακοάς πο

λέμωμ, μή θροάθε.δε γαρ γενέθαι, αλλ

όυωω το τέλος.έγερθήσεται γαρ έθνος επί

έθυ , και βασίλία επί βασιλείαμ, CI έσον ,

ται σεισμοι κατά τόπους, και έσονται λι »

μοί κή ταραχα . αρχει ωδίνωμ ταύτα,βλέ

σεβε δε υμάς εαυτούς.σαραδώσουσιν γας

υμάς εις σωέδρια και εις σωαγωγας,λα.

ρεθε, και επί γεμόνων και βασιλέων

αχθήσεθε ένεκεν εμού εις μαρτύριομ αυ

τοίς.και εις πάντα τα έθνκ δάπρώτου και

ρυχθlώαι το ευαγγέλιομ . όταν δε αγάγω /

σιμ υμάς παραδίδοντες μη προμερϊμνάτε

τίλαλήσατε,μκδε μελετάτε,άλλο εαμ δο» .

θη υμίμ αν εκείνη την ώρα,τούτο λαλάτειου

γάρ εσε εμάς οι λαλούτες, αλλά και σνεϊ

μα το άγίομ.παραδώσει σε αδελφος αδελ

Φομ εις θάνατον,και σατης τέκνομ,να) ει

ωανσήσονται τέκνα έπιγονάς,κα )θαναν

τώσουσιν αυτους, να έσεσθε μισούμενοι -

ποσάντωμ δια το όνομά μου,ο δε ντομείς

νας εις τέλΘ , δυτα σωθήσεται , όταν με

Οκτες βγέλυγμα της εκμιώσεως, ή εκ

θεμ υπό δανϊίλ του προφήτου 55ος όσου

ου δε, και αναγϊνώσκωμ, νοείτω . Τότε οι αν

τη Ιουδαία ,φυγέτωσαν εις τα όρκ . και

επί τουσώματος, μη καταβάτω εις τίω οι

κύαμ, μηδε εισελθέτω άραι τι έκ της οικίας

αυξ , κ) οεις τας ώμ,μή έπιςρεψάτω εις τα

οπίσω, άραι το μάτιoμαυτού. ουαι δε ταϊς

ν γαsri εχούσαις , και ταϊς θήλαζούσαις

εκείναις

tépli interrogabátillü ſecreto Petrus &

Jacobus &loãnes &Andreas.Dicno.

bis qñ hæc erunt : & quod fignü eſt,qñ

hæcoia ſint colūmáda :At lefus rñdés

illis cæpit dicere. Videte, ne qsuos fal/

lat.Multi eíuenient in noiemeo dice!

tes.Egoſū , & multos decipiét.Cum au

tem audieritis bella &rumores bellor ,

ne turbemini.Oportet eñ fieri. At nó

dum finis . Infurget enim gens aduer

ſus gentem , & regnú aduerfusregnú.

Eterunt terremotus in ſingulis locis
,&

erunt fames ac turbationes,initia dolo

rum hæc.Sed cauete uobis,tradenreſ

uos in concilia &in fynagogas,cedemi

ní,& ſub præſidibus ac regibusducemi

nippter mei teſtimoniú illis. Et apud

oés gétes oportet prius pdicari euáge,

liū.Cú aút duxerintuos,tradétes,nep

cogitetisquid dicturi ſitis,neqz medite

mini , fed qcgd datū fuerit uobis in illa

hora ,hocloğmini.Nó em eſtis uosq

loqmimini
, fed fpús ſetūs. Traditurus

eſt autem frater fratrem in morté,& pa

ter filium , & inſurgent filij aduerſus pa

rentes , & morte afficient eos . Et eritis

odio habiti ab omnibus , propterno

men meú. Sed qui perſeuerauerit ufqz

ad finem ,hic faluus fiet.Porro cum ui

deritis abominationem defolationis ,

de qua dictum eſt a Daniele propher

ta,tanterm ubi no oportet , quilegerit

intelligat.Túc qui fuerint in ſudæa,fu

giant ad montes.Qui uero fuerit in te

cto ne deſcédati domũ,nec ingrediať,

ut quicquá tollat ex domo ſua. Et qui

fuerit in agro , ne reuertatur ad eaquæ

reliquit atergo ad tollendum pallium

fuú.Væaūt pregnátibus & lactátibus

in illis
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αυτ έξεσίαν,
εκάσω ο έρτου

αυτ . τώ θυ.

ε !

έκτα

1

και εκείνα και ταϊς,ημέρας,προσεύχεσθε και ένα

μη γεύκται και φύγή υμών χαμώνος . έσομται

καιαιημέραι εκάναι θλίψις,δια ου γέγονεμ

ος έως το ναώ,ου μη γλύκται , και ειμή κ

ριος εκολόβωσε » τας ημέρας, ουκ άμ εσώθx

πάσα σαρξ.άλια δια τους εκλεκτους,δυς και

ελέξατο εκολόβωσεμ τας ημέρας.κ) Τότε εάν

ας υμίμ έπη.Ιδου ώστεo ΧΡΙΣΤΟΣ,14ου εκ

με αισεύεπ. Εγερθήσοντη γαό ψευδόχgισοι ,

και ψευδοπροφήται, κ) δώσουσιν σημάα C

τέρατα,προς αποπλανάμει σανατόμ,και

τους εκλεκτούςυμάς δε βλέπει,σου προεί

Εκκα υμίμ πάντα,αλλ φν εκείναις Ταϊςημέ

ραις μείατω θλίψϊμ εκείνω, ο άλι σκοι

τιθήσεται,και σελών ου δώσει το φέγγος

αυτής, κ) οι ασέρες ή ουρανό έσοντη εκ πίπον

π,κ) αι δuυάμες & ξι οίς ουρανούς σαλό

θήσονη,και τόπ όψουση του νου και ανθρώπ8

έρχόμλνoμ φον νεφέλαις μεία δωάμεως τελ

λής καιδόξες.και τόπαποςελ & ούς αγές

λουςαυτού και επισυνάξή τους εκλεκτούς αν

ή έκ το τεστάρωμ ανέμωμ.αά άκρο γύς έ

ως άκρου ουρανού.Ας δεσσι συκής μάθεσε

σαραβολώ.ότα
ν
αυτήςήδη κλάδος απα

λος γλύκται, κ) εκφυή τα φύλλα , γινώσκ
ετε

,

ότι εγγυς το θέρος Κ.μ. ούτως και υμάς

άμ ταύτα δε γϊνό μένα, γινώσκετε ότι

in illis dieb .Sed örate,nefiat fugaue/

ſtra hyeme.Erất enim dies illi afdictio

qualis,nó fuit à primordio rerum códi

tarum ,quas condiditdeus,ufq;adhoc

tempus,nec futura eſt.Et niſi dominus

abbreuiaſſetdies,haud quaõzſalua fu

iſlet uniuerfa caro.Sedpropter electos

quos elegit,abbreuiauir dies.actu ſiqs

uobis dixerit.Ecce hic Chriſtus, ecce il, wiar24

lic , ne credatis . Exoriétur pſeudochri/

ſti, & pſeudoprophetæ, & ædent figna

ac prodigia,ad decipiédú ſi fieri poflit

etiam electos.Vosaūt uidere ,ecce præ

dixi uobis omnia. Cæterum in illis die

bus poſt afflictionem illam fol obtene

brabitur , & luna non dabitſplendoré

fuum , & ftellæ cæli decident, & uirtutes

quæ in cælis ſunt concutientur.Et túc

uidebūt filium hominis uenientem in

nubibus,cũ poteſtare multa & gloria .

Et tunc mittet angelos ſuos, &aggrega

bit electos fuos a quatuoruētis,a ſum

mo terræ ,uſqz ad ſuinmum cæli. A fii

cu uero diſcite ſimilitudinem.Cum ra /

mus eius iam tener fuerit ,& pduxerit

folia,ſcitis qd ppe ſit æſtas . Sic & uos

cũhæc uideritis fieri,ſcitote q, prope ſit

in foribus.Amen dico uobis, quod nó

præteribit generatio hec,donec omnia

hæc facta fuerint.Cælum & terra præ/

teribunt,ſed ucrba mea non tranſibút.

Cæterum de die illo ac tempore ,nemno

nouit,nec angeli qui in cælo ſūt,nec ip,

fe filius, fed folus pater. Cauete,uigila!

te,& orate , neſcitis eiñ quando tépus

fit. Sicut homo q peregre agit relicta

domo ſua,qui dedit ſeruis ſuis ſubſtan

tiã ſua & ſuū unicuiæ opus, & ianitori

mandauit ut uigilaret.Vigilate igitur,

neſcitis

εγύς όξιμ επί θύραις. Αμήν λέγω υμίμ,

ότι ου μή πρέλθκ και Γενεά αυjκ, μέχεις δυ πάν

Τα ταύτα γεύκη.ο ουρανός κή και γή πρελεύ/

σονται ,οι δε λόγοι μου ου με τρέλθωσι μετοί

και ημέραςεκείνεςκι εώς ουδεις διδε ,ου δε

οι άγγελοι οι οι ουρανό.δυ δε δ ηος είμκο σα

Της.βλέπετπ,αγρυπνάτε κ
προσεύχεσθε, ουκ

διδαπσας,πότε ο καιρός όξιμ,ώς
άνθρωές &

πόδημος αφείς και οικίαναυξ κή δους τελ

Γωγώ
διετείλατίνα γειτορά.γεκτος πδαυ ουκ

διαπ
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διδαπέ πότε ο κύριοςτοικίας έρχεση όψε,

ή μεσονυκτίε,ή αλεκδοροφωνίας, πρωί,μέλ

θωμ εξαίφυκς ,έυρκ θα καθεύδονία δευμίν

λέγω, σάσι λέω,γεγοράτε . Αμ δε τοσα

χα,και τα άζυμαμετα δύο εμέρας και εν

3ήταν οι αρχϊσράς,και οι γραμματές σώς

αυτομ δόλω κρατήσαντες,αποκτείνωσιν »

έλεγομ δε ,μή εν τη εορτή,μη ποτε θόρυβος

έσαι του λαού και όντα αυτού ο βηθανία

εν τη οικία σίμων του λεπρου",κατακαν

μίου αυτού, ήλθεν γων έχουσα αλάβα

spoμ μύρου νάρδουσisϊκής πολυτελούς ,κ)

σωτρίψασα το αλάβαστου, κατέχεεν αυ

του καταδι κεφαλής.ήσαμδε ανες αγα ,

Φακτοώτες προςεαυτούς,και λέγοντες.εις

τι και απώλεια αυτο του μύρου γέγονεμ, δύο

νατο γαρ τούτο πραθάσαι επάνω τριακο /

σίων δηναρίωμ,0 δοθαι τίς ωχοίς,

Ενεβεϊμώντο αυτή. ο δε ΙΗΣΟΥΣ έιπεράφει

αυτώ.τί αυτή κόπους παρέχετε,καλομές !

γομ ειργάσατο εις εμέ, σάντοτε γαρ τους .

Πωχους έχετε μεθ'εαυτή ,και όταν θέλκ

τε σώαθε αυλούς έν ποιήσαι,έμες ου σάν)

τοτε έχετε, και έχει αυτκεποίκσεμ, προέλα/

βερ μυείσαι μου το σώμα εις τον ενταφι

αισμόμ.Αμώ λέω υμίμ,όσου εαμ κκευχθες

ο ευαγγέλιον τούτο εις όλου του κόσμου,

και ο εποίκσεν άυτη λαλκθήσεται εις μνκ

μόσου αυτής , και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης

Εις τα δώδεκα απήλθεν προς τους αρχιερς,

ένα παραδώ αυήμ αυτοίς , οι δε ακούσαντες

εχάρκσαμ ,και επαγγείλανο αυτώ αργύριον

δοιώαι εζήτει,σώς ευκαιρως αυήμ σαρα

δώ.και τη πρώτη ημέρα της αζύμωμ , ότε το

πάχα έθνoμ,λέγουσιν αυτώ οι μαθηται αν

τουπου θέλας απελθόντες ,ετοιμάσο μου

ένα φάγης οσάχα;και αποσέλει δύο

μαθκτώμ αυτού,κή λέει αυτοίς.υσάεπ εις

σω πόλιν,και απαντήσει υμίμ άνθρωπG

κεραμίου

neſcitis enim , quando dñs domusuen

turus ſit,feroanmedio noctis,an in gal

licinio , an diluculo,ne ſi uenerit repen /

teoffendat uos dormientes. Cæterum

quædico uobis,omnib9 dico.Vigilate.

Erat aút pafcha, & azymoz dies ful XIIII

turi poſt biduum . Et quærebātſummi

ſacerdotes& fcribæ , quomodo eu per

dolú iniecta manu occiderét. Dicebár

aút. Nó in die fefto,ne qñ tumultº fiat

ppħi. Et cũ eſſet Bethaniæ indomo Si,

monis lepſi,accūbente eo ,uenit mulier

habés alabaſtrũ nardi piſticæ pciofæ,

& cóminuto alabaſtro , effudit illiica

put.Erat autqda, q indignabátapud

ſeſe,acdicerét.Adquid pditio hæcun

guenti : Nam poterat hoc uendi plu

ris õa trecentis denarijs ,ac dari pauper

ribus.Et infremuerunt aduerſus illam .

At leſus dixit.Sinite illam.Cur illi mno

leſti eſtis: Bonumopus operata eſter

game . Samper enim pauperes habe.

tis uobiſcũ ,& quandocũą uolueritis ,

poteſtis illis bñfacere,meuero nó ſem

per habetis. Quod potuit hæcfecit,

uenit,ut ungerer meu corpusad ſepul

turam.Ainen dico uobis. Vbicúqpdi

catū fuerit euangeliū hocin tocũ muy

dum ,etiam hoc qd'fecit hæcdicetur in

memoriáiſtiº.Et ludas Iſcariotes unus

eduodecim ,abñtad lūmos ſacerdotes

ut traderet eú illis . Quo audito illi ga

uiſi ſunt.Et polliciti ſūt ei pecunia ſe da

turos.Et qrebat,quóoportune illú tra

deret.Ac primodie azymoz,cú paſcha

imolarét dicût illi diſcipuli ſui.Vbi uis,

ut abeamus & paremº, ur edas paſcha.

Er emittit duos e diſciplis ſuis &dicit il

lis. Ite iciuitaté,& occurrer uobis homo

hydríam

Η

Σ

Σ
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μάςειςτην
Γαλιλαίαν.ο

σέρος έφκ αυτώ.

κεράμιου ύδατΘ βασάζωμ. ακολουθήσαπ

αυω,και όσου εαμ εισέλθκ , έιπαπω οι

κοδεσότα,ότι ο διδάσκαλος λέγή,πδ έσιν

ή κατάλυμα,όπ8το πάχα μετα0 μαθx

τημου φάγω,και αυτός υμίμ δείξε ανώγε

ομ μέγα,έρωμίου,έτοιμομ.έκα ετοιμάσα

τεκμήρ. 3ζάλθον οι μαθηται αυτο , Cϊλ

θομ εις τίω πόλιμ. και ευρου καθωσ ειπε

αυτοίς,και ετοίμασαν το πάχα.καιοφίας

γενομένκοέχει μετά θ ' δώδεκα , κ) ανα ,

κμλίωμ αν καιέθιόντωμ εισεμο IHA

ΣΟΥΣάμώ λέγωυμίμ,ότι εις εξ υμώμσα

ραδώσε με, έσθίων μετεμού.διδε ήρξαντο

λυπάσθαι.και λέγή αυ60',έις καθ' εις μάτι

εγώ, και άλλος,μήτί εγώ ; δε αποκριθείς

ένσεναυτοίς. εις έκ τ8 δώδεκα , ο έμβαν

Πόμενος μετεμούεις το τρυβλίομ.ό μου δος

του ανθρώπουυπάζ καθώς γέγραπται πν

ρί αυτον.Ουαί δε ζω ανθρώσω εκείνω διδυ και

δος του ανθρώπου παραδίδοη,καλόμ ήμ αυν

Τώ ειουκ εγεννήθκ ο άνθρωπο
ς εκάνος.και εν

θιόντωμ αυτή λαβωμ ο ΙΗΣΟΥΣ άριν ευν

λογίσασδέκλασ
εμ

έδωκεν αυτοίς , και

ειπεριλάβετε
,φάγετε,τούτό εσιμ το σώμα

hydriam aquæ baiulás, ſequimini illü

&quocüqz ingreſſus fuerit,dicitepatri/

familias, magiſter dicit. Vbi eſt diuer,

ſorium , ubipaſca cum diſcipulis meis

edam : Et ille uobis oftendet tricliniú

magnú ſtratum paratum , illic
parate

nobis.Et exierunt diſcipuli eius,& ue .

nerunt in ciuitaté , & repererunt que

admodum dixerat illis ,& paráuerunt

paſca. Er cū ueſpera eſſet facta , uenit

cum duodecim . Et cum accübereint &

ederent,dixit Icſus. Amen dico uobis.

Vnus ex uobis tradetme,quiedit inė

cum . Atilli cæperunt contriſtari, & di,

cere illi ſingillatim ,Núcgo? Et aliº,nữ

ego : Ille uero rñdens dixit illis . Vnus

e duodecim qui intingit mecum incati

num ,Filius quidé hominis uadit ſicut

ſcriptum eſt de illo,Sedux homini illi,

per qué filius hominis traditur, boniū

erat illi,ſinatus nó fuiffct homo ille. Et

edentibus illis , ſumpto Ieſus pane ,

cũ gratias egiſſet, fregit & dedit illis,ac

dixit.Sumite,comedite, hoceſtcorpus

meū ,& accepto poculo, cũ gratias egil

fet dedicillis,& biberuntex eo omnes ,

& dixit illis.Hic eſt fanguis ineusnoui

teſtamenti,qui pro multis effunditur .

Amen dico uobis, poſthac non bibam

de fructu uitis,uſq; ad diem illum cum

illud bibero nouuin in regno dei.Et cú

hymnum ceciniſicnt, exierunt in mon

tem oliuar. Er dicit illis Icfus. Oés ſca

dalű patiemini in me in noctehac,qa

fcriptú eſt . Percutiam paſtoré, & di

ſpergentur oucs . Sed pofteaq reſur/

rexero præcedam uos in Galilæam .

Petrus autem dixit illi. Etiam ſi om -

nes ſcandalizati fuerint ; at non ego ,

K Er dicit

μου.και λαβών το ποτήριον ,
ευχαρισήσας

έδωκεν αυτδισ . και έπιον 3ξ αυτον πάμτες

και ειπεν αυτοίς,τούτόέσιμοαιμά με τη

καινήςδιαθήκκς,το περί πολλών εκχυνόμε

νομ.αμώ λέγω υμίν,ότι ουκ έ . ου με σίω

εκ του γεννήματος Οι αμπέλου,έως 7 ημέι

σας εκείνκα,όταν αυτό πίνω
καινομεν τη βα

σιλεία του θε8.και
υμνήσαντες ξύλθον εις

το όρος & ελαιώμ. και λέγει αυτοίς οΙΗ

ΣΟΥΣ,ότι πάντες
σκανδαλιδίσεθε εν εμοί

τη νυκτί τάυτη , ότι
έγραπται

πατάξω

ήν
ποιμένα, 6

διασκορσιθήστη τα πιο

βατα .άλια μεία το
έδεςθάναι με

προάξω τη

και εί τσάντες

σκανδαλισθήσοντ,
άλλουκέσω

και λέγ4
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και λέγξ αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ . αμώ λέω σοι ,

ότι σήμερουν τηνυκτί τάυτη πριν 3 δις

αλέκτορα φονήσαι,τις αναρνίση με . δε

εκ σερι σου έλεβεν ,μάλλομεάν με δέκ συν

αποθανω σοι , ουμή σε άσαρνήσομαι.ωσάν

Πως 5 κι πάντες έλεγομ.κ) έρχονται εισχω

είoμδυ το όνομα γεθσημανεί,και λέγε τοίς

μαθηταις αυτο.καθίσετε σε έως προσέυξο

μαι.κ) πραλαμβάνει τον πέτρου και το

βομC Ιωάννκμ μεθ'εαυτοι, ήρξαν εκθαμ,

εάθαι να αδημονέρι,τα λέγειναυτοίς. πε

είλυσός εσιν και ψυχή μου έως θανάτο.μεί ,

νατε ώσε C γεγοράτε. γροσελθών με

κρου , έπεσεν επιτ Σύς C προσηύχετο , ίνα

ει δαωατομεσιν σαρέλθκ απ αυτου και ώρα.

και έλεγεμ,αβ€ά ο πατες,πάντα σαλά σου

παρένεγκε το σοτάριου ανέμου τούτο. άλ

λουτί εγώ θέλω.αλιά τί συ.κι έρχεση κι ευ

ρίσκει αυτούς καθένδοντας.Η λέγει το σέ ,

γω, σίμιον καθέυδεις ,ουκαχυσας μίαμώ ,

ραμ γρκγοςήσαι και γρηγοείτε και προσευχετπ ,

ένα μή εισέλθητε εις πέρασμού, το μεν πνευ

μα πρόθυμου,και δε σαρξ ασθευκσ . πάλιν

απελθώμ προσκύβατο του αυτον λόγον εις

πών. κ) υποσρέψας,ευγεν αυθους σάλιν καθέν

δονίας.ήσαν οι οφθαλμοί αυτ βεβαρημένοι

κ) ουκκ ήσαν τί αυjώ αποκριθώσιν. C έρχε

ται το τρίτον καν λέξη αυτοϊς.καθέυδετε λοι

πόν και ανασάνεσθε ασέχ4. ήλθεν η ώρα ,

ιδου πραδίδοη ο δος του ανθρώσειςσας χά

σας ή αμαρτωλών. Γείρεθεάσωμεν . Ιδού ο

ήραδιδούς με ήγγικεν,και ευθέως έτι αυή

λαλούτο πρασίνετη δόδας εις ωμή δώδεκα

και μετανά όχλος σολύς μεθα μαχαιρών

να) ξύλων παρα το αρχιερέων και η Γραμ

ματέων και της πρεσβυτέρων δεδώ :

κει: Δε και παραδιδουσ αυτόν σύνμου

αυτδισ . λέγων , 8μ αμ φιλήσω, αυτός

δάν κρατήσατε αυτός και απαγάγετε

ασφαλώς

Et dicit illi lefus. Amen dico tibi ,

ghodie in nocte hac priufquam bis

gallus cecinerit, ter abnegabisme. At

ille magis dicebat.Imoſi
me oportue,

rit commori tibi,non te abnegabo. Si

militer aurem & omnes dicebant, &

ueniunt in locum cuius nomen Ger

femani, & dicit diſcipulis ſuis. Sedete

hic donecorauero , & affumit Petrum,

& Iacobum , & Ioannem fecú , & cæpit

expauefcere & angi . Et dicit illis,uehe

menter triſtis eſt anima mea uſqz ad

mortē , manete hic & uigilate, Er proj

greſſus paululú proſtratus eft in terra

& orauit,ut fipoflibileeſſet, tranfiret a

ſe hora , & dicebat.Abba pater, omnia

poflibilia ſunt tibi , aufer poculū ame

hoc,fed non qdego uelim ,ſed quid tu .

Eruenit, & offendit eos dormiétes. Et

dicit Petro.Simon dormisłnon potui

ſtiunā horá vigilare: Vigilate , & ora

te,ne ueniatis in tentationem . Spiritus

quidem promptus, caro uero infirma.

Et rurſum digreſſus orabat eiſdem uer

bis dicens.Etreuerfusoffenditillosrur

ſum dormientes, erant cnim oculi eox

grauati,& neſciebant quid illi reſpon

derent.Eruenit tertio ,& dicit illis,Dor

mite poſthac & regeſcite.Sufficit. Vei

nit hora,& tradit filiushominis in ma

nuspeccatoz.Surgite cainus. Ecce qui

traditme,appropinquauit. Et cótinuo

adhuc eo loquente accedit Iudas q erat

unuse duodecim , & cú illo turbamul

ta cum gladijs & lignis a ſummis facer

dotibus & fcribis & ſenioribus. Dede

rat aüt is qui tradebateum cõmune ſi

gnum illis,dicés. Quemcũq ofculatus

fuero is eſt,cóprehédite illū & abducite

Ν

ν

caute .
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ασφαλώς,και έλθωμ,ευθέως προσελθώμ άυ »

ω ,λέγήαυτώ,ραβEsiραββει και κατεφί »

λκσεμαυτόμ.δι δε επέβαλον εα αυτόμτας

χώραςαυτής, έκράτκσαμ αυτόμ. εις δε θα

σαρεσκότωμ πασάμενος τώ μάχαιραν

έπαισε τον δούλου του αρχιερέωσ', και

αφέλερ αυτούτο ωτίομ . και αποκριθείς.

ΟΙΗΣΟΥΣ ειπεν αυτοϊσ . ως επί λησίμ

διέλθετε μετά μαχαιρώμα και ξύλωμ συλ)

λαβάς με, καθκμέραν ήμικυ προς υμάς

ξυ ο ερώ διδάσκώμ, ο ουκ εκρατήσα

τέ με.αλλ να πληρωθώσιν αι γραφα

καιαφέντες αυτόν πάντεσέφυγομ . και εις

τισ μεαμίσκG Ακολούθει αυτο σεριβε

έλκμάθος σινδόνα επί γυμού.και κρατούσιν

αυτόμοι μεανίσκοι,ο δε καβαλιπών τίω σιν

δόνα, γυμνός έφυγε απάυ.και απήσα )

γομ τομ ΙΗΣΟΥΝ προς τον αρχιερέα . και

συνέρχομται αυτο παντεσ οι αρχιερέσ

και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματάς • και

οπέτες από μακρόθεν,κκολούθκσεν αυν

τώ,έως έσω εις τίω αυλήμ του αρχιερέως και

να ήμσωκαϊάμθυ μετά της υπηρετών

να θερμαινόμενα προς το φώς οι δε ας

χιεράς και όλο το σωέδριου εζήτου

κατά τουΙΗΣΟΥ μαρτυρίαν εις το θανα -

τώσαι αυτόμ. και ουχ έυρισκομ και πολλοί γι'

έψευδομαρτύρου
και αυτο , και ίσαι αι

caute ,Et cũ veniſſet,ptinus accedit ad

illū ,dicitqz ei .Rabbi rabbi, & deoſcula

tus eft eu. Illi uero iniecerüt in illü ma.

nus ſuas, & cophenderút eû . Vn'aūt

gſpiã aſtantiū educto gladio pcrcuflit

ſeruũ lūmi ſacerdotis, & amputauit ei9

auriculā . & rñdés leſus dixit illis. Táő

ad latroné exiſtis cum gladijs. & lignis

ad cóphédédū me, quotidie erā apud

uos in téplo docés, & nó cóphendiſtis

me,fed ut ipleátur ſcripturæ. Et relicto

illo oés fugerút, & unuſquiſpiã adole

ſcētul9 feğbať illű circūamictus ſindo

ne ſup nudū,& cophendûr illú adole,

ſcentuli.Ille uero relicta ſindone nud9

effugit ab illis.Et abduxerüt Iefum ad

ſümü ſacerdote,Etconueniüt cum illo

oés ſūmi ſacerdotes & ſeniores & fcri/

bæ.EtPetrus eminus ſequebat illü do

nec ueniſſet in atriūſúmi facerdotis,&

erat ſedens unà cum miniſtris,& calefi

ebat ad lumen . Summi uero facer

dotes & totâ concilium quærebat ad,

uerſus Iefum teftimoniü ,ut morti tra

derent eum,&non inueniebant.Nam

multi falſum teſtimoniü dixerant ad,

ucrſus illum , & non erant ſatis idonea

teſtimonia . Et quidam affurgebant&

falſum teftimonium ferebant aduer

fus illum , dicentes . Nos audiuimus

eum dicentem.Ego diruam templum

hoc quod eſt manibus factum , & tri

bus diebus aliud ſine manibus factum

ædificabo.Et ne fic quidé ſatis idonea

erāt teſtimonia illoz.Et furgés lūmus

facerdos imediú,interrogabatIelūdi

cés.Norñdesqcē Quidifti aduerfű

te teftificant :Atille tacebat, & nihil re

{põdebat.Rurſū lūmus facerdos inter

K 2 rogauit

μαρτυρίαι ουκ ήσαμ . και τιμεσ αμα /

σάντες
έψευδομαρτύρου και αυτούλέ

γομτες . ότιημάς
ακούσαμεμ αυτού λέ

γοντα , ότι εγώ
καταλύσω του μαου

τούτου
χαροπούλου , και δια τριών με

σώμ,
άλλομαχαροπoίκτομ

οικοδομήσω.και

ουδε όντως ίσοι δρή
μαρτυρίαι αυτό και

ανασάσ ο
αρχιερείς εισο μέσον τακτώ .

τκσεν του ΙΗΣΟΥΝ λέγωμ.ουκ
αποκρίμα

ουδέμ;τί δυτοί σου
καλαμαρjυρέσι και δδε έσι

ώπα κι ουδέν

απεκρίνατο.πάλιν
ο
αρχιερεύς ε

πρώτα
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σπρώτα αυτόμ.και λέγει αν ο . συ ει ο ΧΡΙ

ΣΤΟΣ νος του ευλογκ , ο δε ΙΗΣΟΥΣ ίιπεν

εγώ ειμι, και όψεθετου δου του ανθρώπου

καθήμενον εκ δεξιών Οι διωάμεως ο έρ

χόμβυος μετά το νεφελώμ του ουρανού.o

δε αρχιερευς διαρρήξας τους χιτώνας αυτον

λέγα,τί έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων και κ .

κάσατε βλασφημίασ.σ : υμίν φαίνετα δι και

σάντες κατέκριναν αυτόν είναι ένοχου θανάι

Που.κ) ήρξαντοτι:ες εμπούν αυτώ κ ) περικαλύ

πάν το πρόσωπον αυτοκό κολαφί34ν αυτον κό

λέγ {ν αυτώ , προφήτευσον.κ) οι υπηρέτταπίς

μασιμ αυτονέβαλιον.κ) ντο του πέξουν τα

αυλή κάτω,έχεθαι μία τσαιδισμών του

αρχιερέως,καιιδούσα τομσέτρου θερμαι

μόμενoμ,έμβλέψασα αυ Go λέγε.και συ με

τα του ναζαρκνού ΙΗΣΟΥ Ηθα . και σε κενήσα

το λέβωμ.ουκ διδα,ουδε επίςαμαι τίλέγής.

και ζάλθεμ έξω εις το προάυλιομ. € αλέκ

των εφώνησεμ ' ναι και παιδίσκα σούσα άυ /

του πάλιμ ήρξατο λέγ4μ το7ς σαρεσκκό ,

σιμ.ότι δυτος και αυτο εσίμ ,ο δε πάλιμ Ας

νάτο . και μετα μικρό σάλιμοι σαρεσώθες

έλεγομ & πέσω,άλαθώς αυτο ειναι

γαρ γαλιλαίG- ει,και λαλιά σου ομοιά,

ζει.ο δε ήρξατο αναθεματίζ4 και ομνύειν ,

ότι ουκ διδαον άνθρωποι δεν δν λέξετε . €

εκ δευτέρsαλέκθως έφώνκσεν.κ) ανεμνήθη και

σέξος ή δήματ’ ου ειπεν αυτώ οΙΗΣΟΥΣ.ότι

πριν αλέκτορα φωνήσαι δισ,απονήση με ξις.

κι επιβαλων έκλαιευ. Και ευθέως έσίέ πρωι

συμβόλιον ηθιήσανσες οι αρχιερές μεταξπρες

Ευσέρκή Γραμματέων κι όλον το συνέδριον

udú

σαντες εν ΙΗΣΟΥΝ, αφήνεσκαν κληρέδωκαν

7ώ πιλάτω,κ) εσκώθκσεν αυένο σιλάτ.συ

έι οβασιλευς δαίωμδή ακριθείς ειπε

αυτώ, συ λέτης. κ) κατηγόροω αυτ οι αρχι»

ερες πολλά . σε πιλάτG πάλιν έσκ /

ρώτησεν αυτόν λίγων . ουκ αποκρίμκ

ουδεμ

rogauit, & dicit illi . Tu es ille Chriſtus

filius benedicti ? Icfus aute dixit.Ego

fum , & uidebitis filiü hominis ſedenté

a dextris uirtutis , & uenienté in nubi

bus cæli:Sūmus aūt ſacerdos dilacera

tis ueftibus ſuis dixit.Quid pterea opº

habemus teftibus : Audiftisblafpher,

miā , quid uobis uidetur. Illi uero oés

condenaueruntcum efle rcum inortis.

Et cæperunt quidã confpuere in eum,

&obuelare faciem illius ,& colaphis eü

cedere , & dicere illi , diuina,& miniſtri

alapas illi impingebant.Et cãeſſet Per

trus in atrio inferius,uenit una ancilla,

rum ſummi facerdotis, & cum uidillet

Petrū calefaciétem ſe intuita illú dicit.

Et cu cũ Nazareno Icſu fuiſti : Acille

negauit,dicens.Non noui ,neq; fcio qd

dicas.Et exiuit forasin ueftibulū ,& gal

lus cecinit. Erancilla cū uidiffct eu, rur

ſumcæpit dicerc his qui aftabant, hic

ex illis eſt.At ille rurſunegabat, ac pau

lo poſt iterum qui aſtabant dicebant

Petro.Vere cx illis cs,& Galilæus ės, 8C

loquela tua conuenit. At ille cæpit exe

crari & iurare,non noui hominē iſtum

de quo dicitis.Et iterű gallus cecinic.Et

recordatus eſt Petrus uerbi quod dixe;

rat illi Ieſus.Priuſő gallº cecinerit bisa

abnegabis mne ter,& cæpit fiere.

Erconfeftim diluculo concilio inito,

XV

ſummi faccrdotes cũ ſenioribus & fcri

bis,ac totū concilium uinctü Icſum ad

duxerunt, & tradiderunt Pilato . Et ini

terrogauit eú Pilatus.Tu esille rex Iu

dæorü :Atille rcfpondens dixit illi.Tu

dicis. Et accuſabant cuin fummi ſacer

dotesdemultis . Pilatus aūt rurſus in

terrogauit illú ,diccns. Non reſpondes

quicã
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ουδέμ, ίδε πόσα σου καταμαρτ
υρούσιμ.

ο
δε

ΙΗΣΟΥΣ ουκέτι ουδέν απεκρίθκ, ώς π θαυ»

μάζαμ τομ πιλάτμ.Κατά δε εορτίω,απέλυ

εμ αυτής ένα δέσμιομ δνπερ ήτουντ.
μ δε και

λέγομβυος βαραββάς μετά τη συσασια ,

σώμ λεεμίύος,δι ανες εν τή σάσα φόνομπε

ποιήκεσαμ.κ
αι

αναβοήσας ο όχλΘ- ,ήρξαν

αιτείσθαι,καθώς αει επoία αυτοίς , ο επιλα

τουαπεκρίθη αυτοίς λέγωμ.Θ
έλετε απολύ,

σωυμίμ τομ βασιλέα του ιουδαίω
μ,εγίνω

σκει γαρ,ότι δια φθόνου παραδεδώ
κήσαν

αυ

ημοι αρχιερές.δι δε αρχικρές ανέσεισαμ του

όχλομ,ίνα μάλλομ τομ βαραβάν απολύσε

αυτοίς,και σε πιλάτα αποκριθεί
ς
σάλιμ ει

πεν αυτοίς.τί δω θέλετε ποιήσω δμ λέγει

τε βασιλέα 90 ουδαίων;δι δε πάλιν έκρα,

ξαν,σαύρωσομ αυτόμ.δ δε πιλάτο
ς έλεεμ αυ

τοϊς.τί γαρ κακόμ εποίκσεμ, δι δε , περισω

Τέρως έκραξαμ.σαύρωσομ αυτόμ.3 δε πιλά

τος βουλόμοια η όχλω το ικανόμποι/

ίσαι,απέλυσεν αυτοίς του βαραβάμ , και

παρέδωκεμ τομ ΙΗΣΟΥΝ φραγελιώσας,ίνα

Sαυρωθή,οι δε σατιώται απήγαγον αυτού

έσω αυλής και όξιμ η αιτώριομ,C)συ και

λούσιμ όλων τίω σάραμ,ναδιδύoυσιμ αυ

του πορφύραμ,κα ) σερϊτιθέασιμ αυτώ ολέ

ξανθεςακάνθινομ σέφανον, κα) ήρξαντο α '

πάζεσθαι αυτόμ . χαίρε βασιλεύΟ ου/

δαίωμ,και έτυπομ αυτού τώ κεφαλώ κα

λάμω, κα ) ανέλυομ
αυτώ.να τιθέντες τα

γόνατα προσεκάρουμ αυτώ . ναι ότε ενές

παιξαμ αυτώ, ξέδυσαμ αυτώ τω πορφύ.

βαμνή φωνέδυσαν αυτόν τα ιμάτια ταίδια

και
δξάγουσιν αυτόμ,ίμα

σαυρώσωσιν αν

τόμ.καιάγαρεύουσιμ
σαράγοντα ανα στη

μωνα κυρίωιάομ ερχόμενοιαπό αγρού,τον

πατέρα αλεξάνδρουκαιδούφου,ίνα άρ» του

σαυρομαυτού,και
φέρoυσιμ αυτου

επίγολγο

qcõecceõ multa aduerſus te teſtificã

tur.Ieſus aút deinde nihil rñdit , adeo

utadmirared Pilatus . Cæterú in feſto

dimittebat illis unű uinctü.quécumq3

poſtulaflent.Erat aut qui dicebat ba

rabbas,quicu ſeditionis autoribus fue

rat uinctus,qui inſeditione cædem pal

trauerât, &cũ acclamaſſet turba cæpit

poftulare quéadmodü ſemper fecerat

illis, Pilatus autem reſpondit eis dicés.

Vultis dimittā uobisillű regé iudeoz?

Sciebat eñ qd propterinuidiâ tradi,

diſſent illú ſummi ſacerdotes.Summi

uero facerdotes excitauerunt turbā, ut

potius Barabbam dimitteretipſis.Pila

tus aūtreſpondésrurſū ait illis . Quid

igitur uulcis faciā ei, qué dicitis regem

ludxox. At illi rurſum clamauerunt .

Crucifige illū , Pilatus aut dicebat illis

Quid enim mali fecit Atilli uehemen/

tius clamauerunt.Crucifige eū.Pilatus

ucro uolens turbæ facere fatis , dimiſit

illis Barabbā, & tradidit Ieſum flagel

latum, ut crucifigeretur.Milit
es aūtab ,

duxerunt eum intro in atriū quod eſt

prorium , & conuocant totá cohortē, &

induunt illú purpura,&circūponuntci

contextam ſpinea corona, &cæperunt

ſalutare illu .Aue rex Iudeor, & uerbe,

rabant illius caput arundine,& inſpue/

bant in illi , & pofitis genibus adora /

bant illü.Et cum illuſillent ei,exuerunt

cum purpura, & induerunt illú ucſtib9

pprijs,& educuntcum,ut crucifigerent

cuin, & coegerunt ptereuntēquedam

Simoné cyrenenſem , qui ueniebat ex

agro patrē Alexandri&Rufi, ut toller

rer crucem eius. Erducunt eum in Gol

gathaloci,quod eft,fiinterpreris Call

K uariæ

θά
τόπου, ο 33μ

μελεςμιμόνόμονου κρα

μίου

3
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νίου τόπος.κ ) εδίδον αυτώ πισω εσμυρνιά

μένου διμομ,ό δε ουκ έλαβεμ,και σαυρώσαν

Tες αυτου διαμερίζονη τα μάτια αυ βάλ

λοντες κλήρομέω αυτά τίς τί άρκ.ήμ και ώρα

γίτη κλεσάυρωσαν αυτόμ.και ήμ και επιγρα

φή ή αιτίας αυτο επιγεγραμμένκ. ο βαστο

λευς ή ιουδαίωμ.κ) σαν αυτό σαυρσιν δύο

λησάς.ένα εκ δεξιών, και ένα εξ ευωνύμωβ

αυτ.κ) έωληρώθκ και γραφή και λέγουσα.C με

Τα ανόμωμ ελoσίθι , κι οι παρευόμενοι ε

βλασφήμου αυτόμ κινοώτες τας κεφαλές

αυή κή λέσοντεσ.ευαι ο καταλύωμ τομ ναός

Η ν ηγεσιν ημέραις οικοδομώμ ,σώσου στη

αυτόμ C καλάβα από τον σαυρού , ομοίως C

οι αρχιεράς εμσάιζουσες προς αλλήλους με

τα γραμματέων έλεγομ .άλλους έσω

σεμ,εαυτόν ου δωατη σώσαι και ο ΧΡΙΣΤΟΣ

και βασιλεύς του Ισραήλ , καταβάλω μώ από

τον σαυρού ένα δωμάτια και εισένσωμεμ.και

οισωεςαυρωμένοι αυάρ ωνείσιζομαυήγε

ομένκο και ώρας έκκς σκότοσ εσένες εφ όλοκαι

τίω γω, έως ώρας ενάτας . κ) και ώρα 18 ενάτη

Σβόμσεν ο ΙΗΣΟΥΣ φωνή μεγάλη,λέγωμ.έ

λωι ελαίλαμα σαβάχθάνι. εσιμ μεθερμη

μευόμενον, ο θεός , ο θεός μs, εις τί με έσκα -

τέλιπαςνα τινες ή παρεsΗκότων ακού και

σαντες έλεγον . ιδου Αλίαν φωνέδραμώμ

δε εις να γεμίσασ σόγγον όξες και πες :

θείσ καλάμω , επότιζεν αυτομ λέγων ,

άφετε ίδωμεν ει έρχεση κλίασ καθελαν αυ .

του , ο δε ΙΗΣΟΥΣ αφεις φωνές μεγά »

λιν , εξέπνευστυνα το κατασέτασμα το

ραού έχΐθκ εις δύο από άνωθεν έως και

κάτω . 1δών δε κεντυρίων και παρεσκ /

κώς εξεναντίας αυτού, ότι όντως κράξασ

εξέπνευσεν,έιπεν. αλκθώς και άμθρωσαν

δυτ ηοσ ήμ θεού . Ησαν

Δε και γώναϊκεσ από μακρόθεν θε

ωρούσαι . ν αισή μαρία μαγδαλκμή

η μαρία

uariæ locus, & dederunt illi bibere myr

ratum uinū,ille uero nó ſumpfit. Et cũ

crucifixiſſent eum ,partiti ſunt ueſtimé

ta eius,mittentes ſorté ſuper illa, qs qd

tolleret.Erat authora tertia , & crucifi.

xerunt eü.Er erat infcriptio caufæ illius

inſcripta rex Iudæoz . Etcũ eo crucifi

gunt duos latrones.unum a dextris, &

unú a ſiniſtris eius.Et impleta eſt ſcrip/

tura ,quæ dicit.Er cum iniquis deputa

tus eſt, & qui õ ' ribant conuiciabātur

illi.mouentes capita fua,ac dicétes.Væ

qui demoliris templum , & in tribus

diebus ædificas,faluú fac teipfâ, & de.

ſcende decruce.Similiter & ſúmi ſacer,

dotes illudentes inter fefe cũ ſcribis ,di/

cebant.Alios ſaluos fecit, ſeipſum non

poteft faluú facere. Chriſtus rex Iſrael

defcendarnūc de cruce ,ut uideamus&

credamus.Etq crucifixi fuerantcũ illo,

pbra iaciebát ineū.Cú uero facta ellet

horá ſexta,tenebræ factæſunt fup totā

terrā,ufq;ad horā nonā.Ethora nona

clamauit Icſusuoce magna, dicés.Eloi

eloi lamaſabatani qd'eſt, ſi qs interpre

tur,deus deus meus, curmedereliqſti,

& qdáaftantiū cũaudiſſent, dicebant.

Ecce Helia uocat.Accurrit aut quidam ,

& impleta ſpógia aceto,impofitoqz ha

rundini.porrexit illi potū dicés.Sinite.

Videamus an uéturus ſit Helias,ad de

ponédū eū . Icfus autemilla uoce ma,

gna,expirauit. Etuelú tépli ſciflum eſt

in duaspartes, a ſummouſqz ad imū.

Cú uidiffetaūt Ceturio qui aſtabat ex

aduerſo illi , qd'ſicemiſſo damoreexpi

rallet, dixit. Vere homo hicfilius erat

dei.Erant aut & mulierespcul ſpectan

tes,interquaserat Maria magdalene,

& Maria

1

ε



1" KATA MAPKON
SECVND

VM MARCVM 11S

πέτρα,ότι
προάγα υμάς εις την γαλιλαί/

θάσαι
Ταχυ

έφυτον
αρτ μ:κμείο

,ειχεν και αυ/

αλείψωσιμ αυτόμ,Cla
"

και μαρία λακώβου του μικρού,cίωσ' μ;

της C σαλώμη, δι όπ ήμ ν τη γαλιλαί

ακολούθομοαυτό,τα άλλα πολλαι αι

σμυαναβάσαι αυτά εις Ιεροσόλυμα . Καιή .

σκοψίας γενομένκς έπει ήμ σαρασκευή 8

εσιν ηχοσάββαΐομ,ήλθεν Ιωσήφ και από αριμα

θαίας ευχήμων βουλευτές ,δς και αυτος μ .

προσδεχόμενοςτώ βασιλείας του θεού ,γλ

μάσασ εισύλρεμ προς σιλάτου, Coτίσαν

το σώμα του ΙΗΣΟΥ.δ δε πιλάτος εθάυμα »

σημει ήδη τέθηκκεμ .€ προσκαλεσάμενος

ηκεντυρίωμα επκρότκσιμ αυή,έι σάλαι ά .

πέθανεμ.C γιους από τον κεντυρίωνος , εδω

είσατο το σώμα το ωςάφ.κ) αγοράσας σιν

δόνα καθελών αυτό ενέιλκσεν τη σινδόνι »

€ κατέθηκεν αυτόν εν μνκμέιω.δ λελαν

τομημένου εκ ή πέρας.κ) προσεκύλϊσερλί

θομέπιτω θύραν το μνημείο , και δε μαρία και

μαγδαλκιά μαρία ιωσή, εθεώρου ποτέ

θεση . και διαγενομλύου του σας ,

βάθο,μαρία και μαγδαλενη C μαρία Ιακώβ»

κ)σαλώμα,αγοράσει αρώματαίνα έλθέσαι

βάτων έρχονται επίΤο μήκμάομ ανατείλαν

τος του πλίου , και έλεγομ προς εαυτάσ

& Maria Iacobi parui,& Ioſe mater ,&

Salome, ſ ctiam cum eſſet in Galilæa

fecuræ fucrant illú,& aliæ cópluresquæ

fimul aſcenderant cú eoHieroſolymā.

Et cũ iam ueniſſet ueſpera, nãerat par

rafceue; quæ pceditfabbatú , uenit Io .

ſeph ab Arimathæa,honeſt ſenator,q

& ipſecrar expectansregnü dei,& lum

ptaaudacia,ingreffus eſtad Pilatū , &

periſt ab eo corpusIeſu.Pilatus aŭtad

miratus eft,fi iam mortuº eſſet, & accer

ſito ad fe Centurione, interrogauit il

lum,an dudű mortuus fuiſſet.Etrecol

gnita ex Centurione, donauit corpus

ipfi Ioſeph.Etmercacus ſindonem ,de

pofitum eú inuoluit ſindoni,& depo

ſuit in monuméto , quod erat excifum

e petra . Et aduoluit lapidé ad oſtium

monumenti . At Maria magdalene, &

Maria loſe ſpectabant ubi poneret.

Ercū pterniſfet ſabbatú,Maria magt XVI

dalene, & Maria Iacobi, & Salome,

emerunt aromata ,ut ueniret & unge

rent eü .Et ualde maneuno die fabba

torü ueniunt ad monumentū , exorto

ſole, & dicebant inter ſeſe . Quis reuol/

uet nobis lapidé ab oſtio monumētir

Etcũ reſpexiſſent, uident lapidem eſſe

reuolută.Nam erat magnusualde. Et

ingreſlæ in monumentů ,uiderüt ado/

lefcentem ſedenté a dextris,amictūſto

la candida, & expauerunt . At ille dicit

eis. Ne expaueſcatis, Iefum quæritis

Nazarenúq fuit crucifixus,ſurrexit nó

eſt hic,ecce locus,ubi poſuerātillú.Sed

abite,dicite diſcipulis eius & Petro,qď

pcedit uos in Galilæā,illiceũuidebitis

ficut dixit uobis. Et abeuntes cito fuge

runt a monumento . Habebat enim il

K
4

las tremor

τίσ αποκυλίσει ημίμ του λίθου , εκφοι

θύρας του μνημείου,
αναβλέψασαι ,θεω /

ρούσιμ,ότι
αποκεκύλισαι ο λί96,8μ γαρ

μέγας σφόδρα, και
εισελθούσαι εις τον

μνημάομέιδου νεανίσκομ
καθήμενου φυτούς

δεξιοϊσ
περιβεβλημένoμ σολομ λευκώμ , και

εξεθαμβάθκσαμ. και Δε λέγει αυτάις και μη

εκθαμβάθε, ΙΗΣΟΥΝ
ζητάτε του ναζαρR

του τον
έσαυρωμένου,αγέρθε, ουκ έσιν ώδε

δεο τόποςόπου έθηκαν αυτόμ .
άλλυπά

γιπ ιπαπ τοίς
μακτάις αυτού καιο

αν,εκεί αυτόν όψεθε καθώς ειπεν υμίν, κ) εξελ

τας
τρόμα
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The rouê x) { xsaơng. @ buAuguJẹp ,

σου και εφοβούτο γάς και

Ανασας σε πρωί πρώτη σαββάτου , εφάνη

Φηρώτομ μαρία τη μαγδαλκνή αφής εκβε και

βλίκς επηα δαιμόνια , εκείνη πορευθώσα αι

πίγγέλει τις μετ αυτον γενομένoίς σεμ/

θoύσιμ και κλαίουσιν,κακάνοι ακούσαντες,

ότι 33 και εθεάθα υπαυτής , επίσκσαν.μέλα

δε ταυτα δυσίμοζ αυτ περιπατούσιμ, ει

φανερώθκ ν ετέρα μορφή σορευομένοις εις

αγρόμ. κακένοι ασελθόντες άσάγγαλαμ

7οϊς λοιπούς.ουδε εκείνοις έσίσευσαμ.ύσερον

ανακάμένοις αυτοϊς 7οίς ένδεκαεφανερώθκ,

κ) ωμείδισεμ τίω άπισίαμ αυή κή σκληρο

καρδίαμ,ότι τοίς θεασαμένοις αυτου εγκ

γερμέρομ ουκ έσίσευσαμ . έιπεν αυτοϊσ

πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξα

π το ευατσέλιομ σάση τη κτίση.δ σισέυσας

α) βαπτιθείς σωθήσεται , ο δε απισήσασ

κατακριθήσεται.σημεία σε τοίς πισέυσασιν

ταυτα παρακολουθήσει. ν ' ονόματί με

δαιμόνια εκβαλώσιμ γλώσεις λαλήσεσιν

καινάις,όφg αρούσιμ, κάν θανάσιμόντι σε

ωσιμ,ου με αυτουςβλάψει, έσι αρρώσους

χάρας επιθέσουσιν , και καλώς έξουσιν . ο

μου οώκύρια μετά το λαλήσαι αυτοίς ,

άνελήφθη εις τόμουρανού και εκάθισεν εκ

δεξιώμ του θεού . εκάνοι δε ζελθόντες εκή

ρυξαν πανταχού, του κυρίου σωεργούτος

και του λόγου βεβαιούτG- δια τηνεπα

κολουθοώτων σημείων .

las tremor , & ſtupor,& nemini quic,

quam dicebant,timebant enim . Cum

furrexiſſet aüt leſus primo die fabbati

apparuit primú Mariæ magdalenæ,

dequaeiecerat ſeptē dæmonia. Illa p/

fecta, renunciauit ijs qui cũ illo fuerant

lugentibus acflentibus.Etilli cũ audif

ſent, quod uiueret, & uiſus eſſet ab illa,

nó crediderüt.Poft hæc aút duobus ex

ipfis ambulātibus,manifeſtatus eſt in

aliaforma, euntibus rus.Et illi abierút.

& renuciarunt reliquis . Nechis illi cre .

diderunt.Poftea diſcúbétibus illis un

decim ,manifeſtatus eft, & exprobrauit

illis incredulitaté ſua,& cordis duricie ,

quod iis qui ſe uidiſſent reſurrexifle,nó

credidiffent.Et dicebat eis. Ite inmun

dum uniuerſum ,& pdicate euangeliū

omni creaturæ .Qui crediderit, & bapti

zatus fuerit,ſaluabitur . Qui uero non

crediderit,condemnabitur.Signa uero

eos qui crediderint,hæc ſubſequentur.

In nomine meo dæmoniaeſcient.Lin

guis loquenturnouis, Serpentes tollér,

Et ſi quid lecale biberint,nó nocebit eis

Super egrotosmanus imponent,& be

ne habebūt.Itaqz dñs quidé poſtą lo

cutus fuiſſet eis receptus é in cælū & fe

dit a dextris dei . Illiuero egreſli,pdica

uerütubią dño cooperante, & fermo,

nem confirmante,p ligna fubfequéria,

του κατα μάρκου

ευαγγελίου

τέλα

Euangel
i
ſecun,

dum Marcum

finis.
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τερατίαςέλαχεν του θυμιάσαι
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Ν Κ Α Τ Α

πεδάπες θλιοι επεχείρη /

σαν αναλάξαθς διάσκσιν σε

ρίή πεπληροφορημένων εν

μίμ πραγμάτων, καθώς

παρέδωσαν ημίμοι αταρχής αυτόπται και

νακρέται γερόμενοι του λόγου, έδοξευκα -

μοιπαρακολουθικότι,άνωθεν πάσαν ακρι»

βώς καθεξίσοι γράψαι κράτισε θεόφι -

λε, μα εσιγμών περί ώμ καταχίνκσ λο

γωμτώ ασφάλεαμ .

Εγένετο ο τάισ ημέραις Ηρώδου του

βασιλέως 6 Ιουδαίας, τερεύσ τίς, ονόμα

τι ζαχαρίας,και εφημερίας άξια , κα) και γαυή

αυτοιέκ της θυγατέρωμ ααρών στο όνο

μα
αυτέλισάβετ.λσαμό δίκαιοι

αμφότεροι

ενώπιομ ή θεό,πορευόμενοι εν σάσαις ταις

τολάις και δικαιώμασι του κυρίου άμεμ/

ποι.κ) ουκέμαυτοϊς έκνομ,καθότι και ελισα

βετ έμσείρα,κ) αμφότεροι
προβεβηκότες

ταις ημέραις αυ % ήσαμ . εγένετο δε ζω

ω " τερατένεμ αυτόμα τη τάξει και έφκ -

μερίας αυτού έναντι του θεού κατά το

5

Voniã cóplures aggrelli

ſunt cótexere narrationé

caz ,ğin nobis certiſſima

fidé habet, rerű, ficuti tra

diderút nobis ijab initio luis oculis

uiderát , ac pars aliqua fucratcox quæ

narrabát,uiſú eft & inihi,utde integro

cúcta diligéter pſecutus,ex ordine tibi

ſcriberé optimetheophile ,ut agnoſcas

co ; de quibus catachuminus inſtitu

tus fueras certitudinem .

Erar in diebus Herodis regis Iudxx,

facerdos quidá nomine Zacharias de

uice Abia,& uxor illius de filiabus Aa

ron ,& nomé eius Eliſabeth . Erantaut

iuſti ambo ante deū ,incedentes in om

nibus mādatis & iuftificationibus dni

irreprehenſibiles. Et nó erat illis filius,

eo q eſlet Eliſabeth ſterilis,&ambop)

ceffiflent in diebus ſuis.Factum eſt au

tem cum facerdotio fungeretur Zacha

rias in ordinc uicis ſuxante deū, ſecun

dum conſuetudinē ſacerdotij , ſors illi

obuenit . ut incenfú poneret, ingreſſus

in templum domini, & omnis multitur

do populi erat orans foris hora incêſi.

Apparuit aútilliangelus dñi ſtās a de

xtris altaris incēſi.EcZachariasturba

tus eſt uidés,& timor irruitſup eū .Ait

aútad illū angel9. Ne timeas zacharia

quoniam

εισελθώμεις του ναού του κυρίου.κ) πάμ το

πλήθος του λαού ήμ

προσευχόμενου έξω τη

.

λος κυρίου εσώς
έκθεξιώμ και

θυσιαςηρίου του

φόβΘ έπεστμ
αυτόν ,

έισεν δε

προς αυτομο
άγγελος ,μή

φοβού
ζαχαρία .

1ο ότι
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στ .

διότι οι σκκούθκ και δέκσίς σου,και εγωήσε

Ελισάβετ γεννήσει καιόμ σοι, και καλέσεις το

όνομα αυτούΙωάννηΡ,και έσαι χαρά σοι, C

αγαλλίασις,και πολλοί επιτή γεννήσει αυή

χαρήσονται.ίσαι μέγας ενώπιον κυρία,

και δινου και σίκερα ου μη πίκ,και πνεύμα

τος αγία πλκθέσεθαι έτι εκ κοιλίας μαξος

αυξ,και πολλουςή υώμιστακλ επιστέψα

προς κύριος του θεομ αυθO.κι αυτός προελεί

σεται ενώπιον αυτο το πνεύματι, δωά

με Ηλίο,έσιογέψαι καρδίας πατέρων επίτε

κνα, απίθας οι φρονήση δικαιωμ,έτοιμά

σαι κυρίω λαού κατεσκβιασμώύομ. κα ) έιπεν

ζαχαρίας προς άγγελομ. τί γνώσομαι

τ8ο.εγω γάρ ειμί πρεσβύτκς, κ) και γαμή με

προβεβκκύια ν ταϊς ημέραις αυτ.κ) αποκεϊ

θεις δάγγελος,έιπερ αυτώ.εγώ ειμί γαβριήλ

και πεςκκώς ενώπιων το θε &.και απεσάλω

λαλήσαι πρός σε, ευαγγελίσαθαί σοιΤα

τα, c'ιδου έσκ σιωπών και μη δωάμως

λαλήσαι έχει ήςημέρας κύκτηταύτα,ανθ'ώμ

ουκ επίσδυσας τίς λόγοις μου,οι ανες πλκ/

ρωθήσοντο εις τμ καιρου αυτού , και με λα

δς προσδοκώμ ήμ ζαχαρίαμ,και εθαύμαζον

εμ οο 8ονίζειν αυτόν εν ο ναό.ξελθών

δε ουκ ήδναν λαλήσαι αυτοίς,και επέγνω

σαμ ότι οπτασίαμ εώρακεμ νο ναό. άυ

της ήμ διανεύωμαυτής, κή διέμενεμ κωφός, κι

εύει ως επλήσθησαν αι ημέραι φιλήτες !

γίας αυή ,απήλθεν εις όμ δικομαυτον, μετά

δε ταύτας ταςημέρας.σωέλαβεμέλισάβετ

και γω αυτού,και περιέκρυβεν εαυτώ μή

νας πέντε λέγουσα , ότι όντως μοι σεποί,

κκενό κύρια ν ημέραις,&ις επέδεμάφει

λάμ το όνειδός μου ο ανθρώποις . ν δε

ω μανι ρ έκτω, άσεσάλκ ο άγγελο

γαβριήλ ύσό του θεού εις σόλίμ οι γα

λιλαίας και όνομα ναζαρέ9 , προς σαρθένου

Meunasovululu audigiena ovom ce iworio ,

αξ δικον

quoniam exaudita eſt deprecatio tua .

Ér uxor tua Eliſabeth pariet tibi filiū ,

& uocabis noméeius Ioannem , & erit

gaudium tibi , & exultatio , & multi in

eius natiuitate gaudebunt.Erit enim

magnus coram
domino ,& uinum&

ſiceram non bibet. Et ſpiritu ſancto re

plebitur adhucex utero matris ſuæ ,&

multos filiorum Iſrael cõuertet ad do

minum deum ipfoz . Et ipſe præcedet

ante illú in ſpiritu & uirtute Heliæ , ut

conuertat corda patrum in filios, & in

credulos in prudentia iuſtorü ,utparet

dño plebem perfecta.Et dixit Zacha/

rias ad āgelū.In quo hoc ſciā : ego em

ſum ſenex, & uxor mea prouecta in die

bus ſuis.Etreſpódens angelus dixit ei.

Ego fum Gabriel qui aſto ante deum,

& miflusſum ut loquar ad te,& hæcti/

bi euangelizem . Et ecce eris tacens &

impotens loquendi , ufqz in diem quo

hæc fiant proeog nõ credidiſti uerbis

meis,quæ implebūturin tempore ſuo .

Et eratplebsexpectāsZachariá,& mi

rabant q tardaretipfe intéplo. Egreſi

ſus aüt nó poterat loqui illis. Et cogno

uerunt quifioné uidiffet in templo.Et

ipſe erat innuens illis ,& permanſit mu

tus.Etfactú eſtut impleti ſunt dies of

ficij eius,abiſt in domū ſuam.Poft hos

aūt dies concepit eliſabeth uxor eius,

& occultabat le menſibus quingdi/

cens . Si fecit mihi dominusin diebus

quibus reſpexit, ut auferret opprobri

ummeü inter homines . In menſe au

tem ſexto, miſſus eſt angelus Gabriel

a Deo in ciuitatem Galilææ , cui no

men Nazareth, ad uirginem deſpon

fatam uiro , cui nomen erat Ioſeph ,

de domo

ΣΟ

!
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νος ο καρσός Οικοιλίας
σου

με;ίδιου και ως εγένετο και φωνή του ανασιου

Ταράχθκ έσι ωχ

,
, και

3, όικου αξίδινα όνομα και παρθέ
νε
, μα ,

ψιαμ.και εισελθω
ν
ο άτσελο

ς
προς αυτω ειν

σει , χαιρε κεχαρι
τωμένκ

, ο κύριος μεσα σε

ευλογημ
ένκ

συ φι γυαιξ
ίμ

. και σε ιδούσ
α
, διε

το σοτασο
ς

έιν ο ασασ
μός

δυτος. α) ει .

σεο άστελος αυτή. μη φοβούμαρια
μ
. ευρες

γ'χάριν τα ω " θεώ.δ
ου συλλή

ψη
εν γα /

βρί,και τέξκήoν. και καλέσ
ής

το όνομα αυ

το ΙΗΣΟΥΝ.
δύψος

έσαι μέσας , και τον υψίσ8

κλιθήσει
ς
,και δώσει αυτό κύριο

σ ο θεός του

θεότομ λαβίδ το παγος αυτόν, και βασιλ
έα

σε επίτομ δικομ ιακως εις τους αιώνα
ς

, και

Οι βασιλεί
ας αυτον ουκ έσαι τέλος και εισε

δε μαριάμ προς τον άγγελ
ομ

. πώς έσαι

τους,έπειάνδρα ου Γινώσκ
ω
;και αποκρ

ιθείς

ο άrfελος ειπεν αυτί. σνευμ
α

άΓιον εσελ
έυ

στηεπί σε..) δώαμι
ς
υψίst έωισ

κϊάση
σοι

διο και το γευ
νώμενο

μέξ
σε άβιομ, κλι

θήσετ
ε

γοσ θεού.Και ιδού έλι θάβετ και συγ
γενής σου ,

κι αυτή συνφλκφ
ύλα

τουφυΓής« αυτ.κ ) δυσοσ

μήν έκτός έξιμ'αυτή τη καλου
μένη

σείρα, και

και

de domo Dauid,& nomé uirginisMa

ria. Et ingrelli:s angelus ad eain dixit.

Aue gratia plena. dominus tecum ,ber

nedicta tu incer mulicres . Illa uero cũ

uidiſſet, turbata eft in fermone cius, &

cogitabat qualis eífet iſta ſalutatio . Et

ait angelus ei.Ne timeas Maria,inue

niſti em gratiâ apud deu . Ecce cöcipies

in utero , & paries filium , & uocabis no

men eius leſum.Hic erit magnus, & fi

lius altiffimi uocabit . Et dabit illi dñs

deus fedé Dauid patris ei9, &regnabic

ſup domū lacob in æternū,& regni ei ?

nó erit finis.Dixit aut Maria ad ange.

lum.Quomodo critiſtud,quandoqui

dem uirū nó cogucicor Et rñdens an

gelus dixit ei , Spus ſanctus ſupuenice

in te ,& uirtus altiſlimi obūbrabit tibi .

Ideoq; & qd'naſcetur ex te ſanctū , uo

cabitur filius dei. Et ecce Eliſabeth cog

nata tua , & ipſa cócepit filiü in ſenectu

te ſua.Et hicmcnſis eſt ſextus illi ,quo!

catur ſterilis, ga nó eriripollibile apud

deū omne uerbü.Dixit autMaria.Ec

ce ancilla dni, fiat mihi fecundú uerbu

tuú, & diſceſſit ab illa angelus.Exurgés

aūt Maria in diebus illis,aböjt in mon,

taná cũ feſtinatione in ciuitaté luda, &

intrauiti domũ Zachariæ & falutauit

Elizabeth.Et factõeſtut audiuit ſalută

tioné Mariæ Eliſabeth ,exultauit infás

in utero cius. Et repleta eſt ſpū ſancto

Elizabeth , & exclamauit uoce magna

& dixit. Bñdicta tu itermulieres,& bñ

dictus fruct9 uétris tui.Etundehocmi

hi,ut ueniat mater dñi mei adme ecce

emur facta cft uox falutationis tuæ in

auribus meis , exultauit in gaudio in

fans in uteromeo.Et beata quæ credi

dic

τι ουκ αδαματήσειτα τώ θεώ πάμ είμα .

ειπεν και μαριαμ.ιθου και δούλκ κυρίου γένοιτο

μοι κατακ είμάσου.και ασήλθεν απαυτ και

άτίλος, Ανασάσα και μαριαμ εν ταις ημέραις

Ταυται , επορευθκ εις τίω ορεινήν μία σου,

δής εις πόλιμ άθα.και εισήλθεν εις τον πιο

κουΖαχαρία, Ει ισάσαι τίω ελιζάβελ , να

εγένετ ως άκουσει ελιζάβελ
τόνισασμού και

μαρίας, σκίρτισερ το βρέφος εν τη κοιλία

αυφθι . και πλάθη
πνεύματος αγίου και ελι /

σάβετ και ανεφώκεν φωνή
μεγάλη,κ)ειπε

ευλογημένικ συ οι
γυναιξίμ.και ευλογημέν

τούτο,μα έλθει και ματός του κυρίου μου πεός

μοι

σου εις τα ώτα με,έσκίςΤκσεμ,ου
αναλιάση

το βρέφος έν τή κοιλία μ..κή
μακαρία και πιο

σένσασα
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σασα,ότι έσαι πλείωσισΊοίς λελαλκλοίς

αυτή πρα κυρίου.κ ) ειπεν μαριάμ. Μεσαλώς

και ψυχή με κύριομ. και Γαλλίασεμίσνεϊ

μά μου επί τω θεώ τω σωτήρι μου, ότι έ.

πέβλεψεν επίτω ταπείνωσιν ου δούλκα

αυτονιδου και αν και να μακαρισίν με σα

σαι αι Γενεαί.οι εποίκσέρ μοι μεσαλτα δυ

νατός,και άγίομτ' όνομααυξ.και το έλεος

αυξ εις γενεάν οι γενεάμ είς φοβομβίοις αυ

Τόμ.Εποίκσεν κράτος εν βραχίονι αυτον , διε

σκόρπισει υπερκφάνες διανοία καρδίας αυ

*.καθέλερ διωάσας αν θρόνων , κι ύψωσε !

Παπάνους.παινώντας ενέπλκσιμ αγαθώμ.και

αλατοώτας ξανέσειλε κεν .Αντιλάβετσι

ραήλ παιδος αυξ , μνκθήνα ελέες.καθώς εν

λάλκσίμ προς τους πατέρας ήμών,ως άβρα

άμ C ως σέρμαι αυξ εις μ αιώνα,Εμα :

νερ δε μαριάμ σω αυτή ώσει μήνας της,και

υπέργεψεν εις του δικού αυτ. τη και έλισά ,

βετ επλήθκ δεόνος ή πκξ αυτώ, και εγώ

νκσεμνόμ.και έκθσαμoι πoίoικοι οι συγ/

γενάς αυτ, ότι έμεγάλωεμ κύριος το έλεος

αυή μετ' αυτ, σωέχαuρομ αυτή ,και έγύετο

φυτά ογδόη ημέρα ήλθον πρϊπμάμε παιδί

ομ.και εκάλεμ αυή έσι και ονόματι ήσα)

ξος αυή ζαχαρίαμ.και αποκριθάσα και εκτός

αυτ, ειπεμουχιάλια κληθήσεση ωάννκς . κ)

ειπαμ προς αυτίω , ότι ουδείς αξιμ ν φο

συγγενεία σου δς καλέτας ο ονόμαζι ού ,

τω. νενόνoμ δε ζω σατι αυτού το , τίαν

θέλοικαλάθαι αυτόμ,και αιτήσας είναι

κίδιου έγραψεν λέω.ιωάννκσ 33μ το όνο

μα αυτού , και εθαύμασαν σάντες, άνεώ,

χθx Δε το σόμα αυτού σαραεύμα , και και

γλώσσα αυτού, και ελάλι ευλογών του θε

ομικαι εγχύετο επί σάντας φόEGP τους

σορίοικοώτας αυτους , και όλη τη δ .

ραν της Ιουδαίας διελαλάτο σάντα τα

δήματα ταύτα , και έθεντο σαντες οι

ακούσαντες

EVANGELIVM

dit, qñ pficient ea quæ dicta ſuntei a

dño.Etait Maria .Magnificat anima

mea dominū.Et exulcauit fpiritus mer

us in deo ſalutari meo . Quia reſpexit

ad humilitate aucillæ ſuæ ,ecce enim ex

hocbeatamme dicent omnesgenera

tiones. Quia fecit mihi magna quipor

tens eft,& fanctū nomen eius.Et miſel

ricordia eius in progenić & progenić,

timentibus eum .Fecitpotenciā in bra,

chio ſuo, diſperſit ſuperbos mentecori

dis fui. Depoſuit potentes de ſedibus,

& exaltauit humiles-Efurientes imple

uit bonis,& diuites dimiſit inanes . Su

ſcepit iſrael puerú ſuum , ut memoreſ,

ſetmiſericordiæ .Sicut locutus eſt ad

pattes noftros,ipfiAbraham & femini

eiusin æuũ.Manſir aức Maria cú illa

circiter melibus tribus, &reuerfa eft in

domú ſuam.Elizabeth aút impletum

eſt tempus pariendi, & peperit filium .

Et audierútuicini &cognati eiusquod

magnificaſſet dñs miſericordia fuá cũ

illa, & congratulabantur ei.Et factú eſt

in die octauo,uenerunt ad circūciden ,

dum puerű , & uocabant eum nomine

patris ſui Zacharia. Et reſpódens ma

ter eius dixit. Nequaç, ſed uocabitur

Ioannes.Et dixerunt ad illam . Nemo

eft in cognatione tua,qui uocet hocno

mine . Innuebant aūt patrieius, quid

uellet uocari eum. Et poſtulata tabella

ſcripſit, dicens . Ioannes eft nomen

eius.Et mirati ſunt uniuerſi. Apertum

eſt aūt osejus ilico, & lingua eius, & lo

quebatur benedicens deum . Et factus

eſt timor fuper omnes uicinos eorum

& ſuper omnia montana ludææ,diuul

gabãť oiauerbahæc,& poſuerút oés a

audierunt

/
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αυγούσου
απογράφεται πάσαμ τίω

οικου

δίαμ
πόλιμ.ανέβκ δε και

Ιωσήφάσο
για

λιλαίας,έκ
σόλεως

μαζαρεθ,εις τίω ιουδαι

ακούσαντες αν τη καρδία αυτή λέγοντες»

τζάρατοπαιδίου τούτο έσαι; C: χεις κυρία

έρ μετάντο,και ζαχαρίας ο σατης αυτο ε

πλίθα πνεύματος αγίου και προεφήτευσεν

λέγωμ,Σύλoγκτός κύριος ο Θεός του Ισραήλ ,

ότι έπεσκέψατο και εποίκσεν λύγωσιν ο

λαβαντο.6 έγερεμ κέρας σωτκαιρίας μίμ

ή τοόικω Δαβίδ του παιδιος αυτο ,καθώς

ελάλησίμδια σόματος της αγίων της αν

αιώνος ηγοφκτώραυτο,σωτηρίαν εχθρών

ημώμ,καιεκ χερός πάντων μισοώτων

εμάς.ποιήσαι έλεος μετά αατέρων ημών,

και μυκοθήναι διαθέκασ ασίας αυτ.όρκομ
δμ

ώμοσεμ ηεοςαβρααμ μπατέραημώμ, το

δοαύαιΑμίρ, αφόβως εκ χειρός Ο εχθρών

ημώμ ευθέντας,λαβέψειμ αυτώ, νοσιότητή

καιδικαιοσώνφρώπιoμ αυτού πάσας τας

ημέρας οι ζωές Αμώμ.και συ σαιδίου πιο

φήτης υψίσυ κληθήση, προτ
ερεύσες προ πιο

σώσε κυρία έξιμάσαι δάσος αυή,ή δούναι

γιώμ σωτηρίας και λαώαυξ, ο αφέσει&

μαρτιών, δια πλάγχνα ελέες θεού τμών ,

ώοίς έπεσκέψ
ατοημάς ανατολή και ύψους ,

επιφάναι τοίςώ σκότα & σκιά θανάτου και

audierant in corde ſuo dicentes . Quis

nam puer iſteeric ? Er manus dñi erat

cum illo.Et Zacharias pater eius reple

tus eſt ſpiritu fancto ,& prophetauit di

cenis . Benedictus dñs deus Iſrael,quia

uiſitauit & fecit redéptioné plebi ſux .

Er erexit cornu falutis nobis , in domo

Dauid pueri ſui. Sicuc locutus eſtpos

fanctoz qui a ſæculo fuerunt propheta

tú ſuop,faluationéex inimicis noſtris,

& demanu omniú qui oderút nos. Ve

faceret miſericordiam cú patribus no

ſtris , & memor eller teſtamenti ſui

ſancti . Jufiurandum quod iurauit ad

ad Abrahá patrem noſtrum ,daret no/

bis , ut ſine timorc de manu inimicore

noſtroz liberari,feruiamº illi . In fetita

te & iuſticia corã ipſo ,omnibus diebus

uitæ noftræ. Er tu puerppheta altiffi

mi uocaberis,præibiseñante facié dni

ad parandū uias eius . Ad dandá ſcieni

tiam falutis plebi ei9, in remiſſionépes

cator . Per uiſcera miſericordiæ dei nos

ſtri,in qbus uificauit nos oriés ex alto,

Vtillucefceret his qui í tenebris & um,

bra mortis ſedebant,ad dirigendos pe

des noſtros in uiã pacis . Puer aūc cre.

fcebar &cófortabatur fpiritu , & erat in

deſertis uſqz in diem oftéfionis ſuæ ad

Iſraci. Factúeſtaūt in diebus illis . II

Exñt decretű a Cæfare Auguſto, utde

fcriberetur uníucrſus orbis.Hæcdefcri

ptio prima facta eft pride Syriæ Cyre

nio . Etibāt omnes ut deſcriberene ſin

guli in ſua ciuitaté . Aſcendit aút& lot

feph a Galilæa de ciuitate Nazarethi

ludæa in ciuitaté Dauid , quæ uocatur

Bethleé ,eo eller dedomo & familia

Dauid,ut defcriberet cũ Maria defpói

L fa fibi

θαμένοις, και κατευθώαι τους πόδας καιμώμ

ειςβδομέιρήνης.Το σε παιδίον Αύξανεμ και

εκραταιούτο πνεύματι και ήμ αν ταϊσερί

κοις,έως ημέρας αναδείξεωςαυτού προς τον

ισραήλ . Εγένετο δε εν ταίς, μέραις

εκείναις , εξήλθεν δόγμα σαρά
καίσαρος

μλύομ,άντκή
απογραφή πρώτα

έγένετο σε

μοτεύοντος οδι συρίας κυγκίου . Μας
εσοχές

στοπάντες
απογράφεται έκασος εισ πιω

αμ,εις πόλιν λαβίδ, τις
καλάται βαθλε

εμ,διατο ειναι

αυτομάζάικου και σατε !

άσλαβίδ,
απογράφεται συν

μαριαμτη με

Αν85ευμένα

1
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μικευμένκ αυτώ Γωαικι,δυση έγκύω.έγένει ſa ſibi uxore , quæ erat pregnans.erat pregnans.Fa .

το δε νοο ειναι αυτους εκ& επλήσθησα
ν ctum eſtaūtcú eſſentibi,impleti ſunt

αν κμέραι τον τεκέμαυτίω, και έτεκεν τον dies pariendi.
Et peperit filiū ſuum pri

δόν αυτή πρωτότοκομ, καιεπαργάνωσ
ε mogenitü, & faſcís eú inuoluit, & redi

αυή , και ανέκλινεμ αυήν τη φάτνη, διότι nauiteum in prepio,quod nó efleteis

ουκ ήμ αυτοίς τόσος αν τα καταλύματι. locus in diuerforio . Et paſtoreserat in

ποιμένες ήσαμε τη χώρα τη αυτή άγραυν regioneeadem uigilantes, &cuftodien

λούντες και φυλάσσοντεσ φυλακας φθη νυκ tes excubiasnocte fuper gregem ſuú .

τός εσιτώποίμνκμ αυτ . και 14ου άγ Ecce angelus domini ftetitiuxta illos,

γελος κυρίου επέσκ αυτοίς , και δόξα κυρία & claritas dei circumfulf
it illos, & timu

περιέλαμψε
μαυτούς και εφοβήθκσαμ φο erunt timore magno . Et dixit illisan,

βου μέγαμ . και είπεν αυτοίςο άγγελΘ gelus. Ne timeatis. Ecce enim euan

μη φοβάθε.δο
υ γαρ ευαγγελίζομ

αι υμίμ gelizo uobis gaudium magnu
mquod

χαραν μεγάλκμ,ήτις έσαι σαντιο λαό erit omni populo, quia natus eſt uobis

ότι ετέχθκ υμίμ σήμερoμ σωτης, ός εσιμ ΧΡΙ hodie ſaluator,qui eſtChriſtusdomi/

ΣΤΟΣ κύριος ναόλει Δαβίδ . και το υμία nus in ciuitate Dauid . Et hoc uobis ſiy

η σημτομ.ευρί
σετε βρέφος επαργανωμ

ένον gnum . Inuenietis infantem fafciis in

κείμενομεν φάτυχ. κ) εξαίφνκς έγένετο σώ uolutum,& pofitum in præſepio. Et ſu

ων αγγέλω πλήθος σατίας ουρανίου, αι bito factaeſt cum angelo multitudo

μούντων του θεομ και λεγόντων. δόξα και militiæ cæleftis,laudantiu deum &di

υψίσοις θεώ , και επί γής ειρήνη, ανθρώποις centium . Gloria in altiſſimis deo , & in

ευδοκία , και εγένετο ως απήλθον άπαν / terra pax hominibu
s bona uoluntas.

Ρ εις τμ ουρανό , οι άγγελοι ,ναι οι άνθρω Etfactú eſt utdiſceſſe
runt ab eis anger

ποι οι ποιμένες επιμ η ος αλλήλους.διέλ liicælū ,& homines paſtores logbane

θωμεμ δε έως βκθλεέμ,και ίδωμεμίο είμα inter ſeſe . Traſeamu
s iâ uſqzBethleć ,

toữr to seyovde,o ó núgios Equeógroep opeñv, : & uideamus uerbü hocquo
d factú eſt

και άλλου ωεύσαντες/ και ανεύρομ τίμ τει quod dñs oftendit nobis.Et uenerüt fe

μαρίαμ και του Ιωσήφ καιτο βρέφω κεί , ſtinantes, &inueneru
nt Mariam& lol

μενούντη φάτν8.2δόνε
ς δε διεγνώρισαν ſeph & infantē poſitú in præfepio .Cú

περι το ξίματος του λαλκθέντος αυτοίς ,πε uidiffent autemnotum feceruntde uer

gi το σαιδίου τούτου.και πάντες οι ακού - bo,quod dictú erat illis de puero hoc .

σαντες εθάυμασαν σερίΟλαληθέντωμ θα Et oés q audierüt mirati ſunt,& de his

πο το σοιμένων προς αυτούς, και δε μαριαμ ſ dicta erāt apaſtorib
us ad ipſos.Ma

σάντα σωετέρει τασήματα ταυτα , συμβάλ ria aút conferuab
atomnia uerba hæc,

λουσα εν τη καρδία αυτή , και υπέσρεψαν conferens in corde fuo . Et reuerſiſunc

οι ποιμένες δοξάζοντες και αινοώτες του paſtores glorificãte
s & laudantes deü

θεόμ,εαί πάσιμ δις άκουσαμ,και ειδoμ κα . ſuperoibus,quæ audierant& uiderất,

θώς ελαλήθη προς αυτούς και ότε επλή ficut dictū fuerat adipſos.
Et poſtęzcó

θκσαμ ήμέρα οκτώ του περιτεμάμ το ſúmati ſunt dies octo ,ut circücidere
tur

2 ,
παισίου, puer.
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άυλκχάραώς των

ογδοήκοντα

τεσάι

saps it oux ‘
apisato amplia espē vysticis non

παιδορική εκλήθκαι το όνομάάυ ΙΗΣΟΥΣ :

κλιθεμ υπό τοναγγέλου προς τον συλληφ

Sύαι αυτόματη κοιλία, και ότε επλήθM/.

σαμαι ημέραι τον καθαρισμού αυτή καλα και

όμομμοσίως αυήγαγομ αυτόμ, εις Ιεροσό

λυμα παραsiσαι ο κυρίω κάθωσ γέγραν

παι εν τόμο κυρίε,ότι πάμ άρσεν διανοϊσομ

μέγαν,άξιοι τώ κυρίω ,κληθήσετ,C1 #σεναι

θυσίαν κατατα ειρημένον ν νόμω κυρία, ζεϊ

y oporów, Mo veoSou's agesep!, © idov šps

άνθρωπος που περάσαλήμ , και όνομα σιμεωρ.

€ και άνθρω ' όν δίκαιοςκι ευλαβής προσθε

χόμενοςπαράκλησιν διστακλ & σνεύμα &

Srov Âutraum.ng ſv & utmo xepenriceti
quévov

ÚDE

το πύρματος τουαγίου, μεδεμ θάναίου

πουμ'δα τομ ΧΡΙΣΤΟΝ κυρίου , κι ήλθεν εν

Τα πνεύμαλιεις ή γερόνική φτώ είσασασίν τους

γονός το παιδίονΙΗΣΟΥΝ,ή σοιήσαι αυθους

καία το ειθισμέν
ομε νόμο περίαυξ, κι αυ /

Τός εδέξατο αυτό εις ταςαγκάλας αυξ ,κ) ευν

λόγκσίμ τομθεόμοιέιπεμ, ώ απολύς ή

δέλόμσδέσ
οδα

,κατά το ήμά σου αν ει

ρίνα.ότι έιδομοι οφθαλμοί με το σωτήριον

σο,8 τοίμασας καλα πρόσωπoμ
σάντωμή

.

puer,uocatú eſt nomen eius Ieſus.Qď

uocatú erat ab angelo priuſőj in utero

cóciperetur.Etpoſtqz implctiſuntdies

purgationis cor fecundú legé Mofi ad

duxerunt eú in Hierufalem ,ut fifteréć

eum dño ,ficut fcriptum eſt in lege dñi:

Qd omnemaſculinū adaperiensuul

uam ,ſetñ dño uocabit.Etut darét ho

ſtian ſecundūg dictú eſt in lege dñi,

parturturú autduos pullos colūbaz.

Et ecce homo erat in Hieruſale cui noi

men Simeó .Et homoiſte iuſtus & pi9

expectás cóſolationé lſrael,& fpús fan

ctus eratſup eú . Et rñſum acceperat a

ſpú ſetó,nó uiluz ſe morté,niſipriusui

deret Chriſtū dñi.Et uenit in ſpú in téi

plū. Etcũ inducerēt puerū Ieſūparétes

eiº,ut facerét fecúdú cófuetudiné legis

peo, & ipſe accepiteü in ulnas ſuas &

laudauit deu acdixit.Nüc dimittis fer

uum tuú dñe ſecundúuerbū tuú in på

cé,quia uiderunt oculi mei ſalutare tuú,

qd paraſtiante facié omniū populory,

lumen ad reuelationé gentiū, & gloria

plebis tuæ Ifrael. Eceratpater & ma

ter eius mirantes fuper his q dicebant

de illo.Et benedixit illis Simeon. & dii

xit ad Mariá matré eius.Ecce poſit9eft

hicin ruinā, & in reſurrectionemulto

rum in Iſrael, & in ſignū cui contradicis

tur.Et tua aút ipfiusanimá pertráfibit

gladius,ut reuelentex multis cordibus

cogitationes.Et eratanna pphetiſla fi

lia Phanuelde tribuAſer,hecpceſſerať

in diebus multis & uixerat cúuiro fuo

annis ſeptéa uirginitate ſua.Et hæc ui,

dua uſqzad annos octogintaquatuor,

quænó difcedebatdetemploieiunńs

& obfecrationibus feruiés nocte ac die,

L , Et haec

λαώμ,φώς εις
αποκάλυψιμέθνών, κ) δόξαν

λα σουΙσραήλ,και ήν ο παγκς κή και μικτής αυ

και θαυμάζομτες επί]οΐς
λαλεμένοις σερί αυ

5.0 ευλόγκσεμ αυθους σημεώμ,κ)
ειπεμπροσ

μαριάμτων μητέρα αυξ.ιδου δυτος κάη εις

πώσιμ,κιανάσασιν τη εν τώ Ισραήλ,κ) εις

σημάομ αισιλεγόμενον,κσου δε αυτ ψυ

χώμ διελεύστη δομφαία,σωσ άμ αποκα /

λυφθώσιν εκ πλών καρδιών
διαλούισμοί.

αν άννα ηροφΧΤις θυσάδεςφανουήλεκ φυλής

ασηςκαι άυϊκ
ηχοβιβακία εν

ημέραις τελ ,34.

d'acter Tir uztažnogos
infaare singlevíceav .

δεήσεσιν
λαγίστωσα νυκτά και

ημέρα !

Ο άντα
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ο άντκ, αυτή την ώρα εσισάσα,ανθωμόλογο Et hæceadem hora ſuperuenienscon

το δω κυρίω.και ελάλε σερί αυτον πάσιμ fitebatur dño, & loquebatur de illoom

τοίς προσδεχομένοις λύτρωσιμον τεράσα nibus qexpectabancredéptionem in

έμ.κ) ώσετέλεσαν άπαντα κατά του νόμου Hierufalem ,Etut perfecerüt omnia ſer

κυρίου,υπέσρεψαμεις τίω Γαλιλαίαμ εις σό aundumlegem dñi, reuerſi ſunt in Ga

λιμάυ ναζαρετο δε σαιδίομ ήυξανεμ © lilæam in ciuitaté fuá Nazareth . Puer

εκραταιούτο πνεύματι , πληρόμενoμ σοφία aút creſcebar & confortabatur ſpiritu ,

ασ,και χάρις θεού μ εοαυτό . και &implebat fapientia,& gratia dei erat

έσορεύοντο οι γον &σαν τον καφέτος εις Ιερά ſuperillú .Etibant parenteseius quot

σαλήμ τη εορτή ή πάχα, και ότε έγένετο annis in Hieruſalem in die fefto paſcæ

ετών δώδεκα, αμαβάμτωμ αυή εις ιερουσό, Et cum factus eller annox duodecim ,

λυμα κατά το έτοςο εορτής,και τελειω ! aſcendentibus illis in hieroſolymam ſe

σάμτωμ τας ημέρας ο υποσρέφαμ αυν cundum conſuetudinem diei feſti,coni

τους,απέμήμερη ΙΗΣΟΥΣ ο σάις τεράσα ſummatiſ diebus cum redirent,remá

λήμ, ουκ έγνωσαν οι γομεσ αυτοι μοι

μίσαντες και αυτόμα τη σωοσία ειναι,ήλθον uerunt parentes eius.Exiſtimates
auté

ημέρας οδόν.κ) ανεζήτον αυτόν τον τοίς συσ illum effe in comitatu ,uenerunt itinere

γενέσιμ, και εν τοίς Γνωσις , και μη ευρόντες diei,& requirebanteum intercognatos

αυτόν , υσέςρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζκτούνες & inter notos.Et cũnon inuenillenteu

αυτόμ.και εγένετ μεθ' ημέρας γάς,έυρομαυ reuerſiſunt in hieruſalem , queréres eú .

του ν ω τερά καθιζόμεναμ ν μέσω Et factú eſt poſt triduū, inueneruntil

διδασκάλωμ. και ακούοντα αυτά , κι επε / lum in templo fedentem in mediodo .

φώτα αυτους, ξίσαντο δε σάντισοι Ctorum ,audientem illos, & interrogan

κούοντες αυτου επί τησωέσει , και ταις αι tem eos.Stupebåt aŭt oés qui eum au ,

σοκρίσεσιμ αυτον , Ciδόντες αυτού ξεπλά diebant ſuper intelligentia & reſponſis

γκσαμ.και προς αυτόν και μικτής αυή ειπεν . eius . Etuiſo eo admiratiſunt .Et dixit

τέκνομ , τί εποίκσας ημίνόλως; σον οπα mater eius ad illum . Fili, cur feciſti no

της σου καγώ όδασώμενοι έζητουμέν σε.και bis fic : Ecce pater tuus &ego dolentes

εισερ προς αυτούςτί ό,τι έζκτάτέ με, ουκ Grebamº te.Et ait ad illos.Quid eſtΦ

άδειτε,ότι τοΐς του πατέρας μου θα ειναι ğrebatis meAn neſciebatisqd' in his

λει να ) αυτοιου σωϊκαν το ξίμα και ελάλη quæpatris mei ſunt oportet me eſſe : &

σε αυτοίς,και κατέβι μεταν,και ήλθεν illi non intellexerunt uerbü quod locu)

είς ναζαρες και με υποταγόμενος αυτοίς , και tus eft ipfis.Et deſcendit cú eis,& uenit

δε μικτής αυτον διετήρει πάντα τα βήματα Nazareth , & erat ſubditus illis . Mater

ταυτά τη καρδία αυτ και ΙΗΣΟΥΣ προέ
aüt eius cóferuabatomnia uerba hæc

κοπτεμ σοφία και ηλικία και χάριτι σαρα in corde fuo.Et leſus pficiebat fapiétia

θεώ και ανθρώποις Εν έτει δε πεντεκαιδε & ætate,& gratia apud deu& hoies.

κάτω ηλγεμονίας τιβερίου καίσαρος, 85εμο / Anno aut quindecimo imperi Ty III

νεύοντα ποντίον πιλάτου ο Ιουδαίας , berij cæſaris,pſidepõtio Pilato Iudææ

και τεξαγχολώτος tetrarcha

ΔΗ
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χοντι,κοά ο έχων βρώματα ομοίως ποιεί,

μκθέμα
διασχίσετεκαι μή δε συκοφαντή

,

καλή τιταχούτος φθι γαλιλαίας Ηρώδου .

Φιλίσσοξ αδελφ8 αυξ τετραχούν
τος και

περαίας και πραχωνίδετ
ος χώρας,και λυσα

σίου καιαστλκνής τεηαχούντ
ος.επαρχι

ερέων

άνακαίκαϊάφα έγένετο εύμα θε8 επίω ή

άνεμτομέζαχαρίου του αν τη ερήμω.κ) ήλ

θεμεις πάσαμ σίώ σερίχωρου και Ιουδάνου κκ

εύασωμβάπτισμα μετανοίας εις άφεσιμα ,

μαρτιώμ, ώς γέγραπται η βίβλω λόγων και

σαίου το προφίτου λέγοντος φωνήβοών -

του εν τη ερήμω,έτοιμάσαθε τίω οδου κυρίο ,

ευθείας πονάτε τας τρίβους αυτού, πάσα φά

γαγξπληρωθήσε
ται,κή σάμ όρος και βουδσ

Ταπένωθήστη el έσαιθα σχολιά εις ευθείαν,

αγαχίαιξις οδούς λείας,και όψεται πάι

σα σάρξ το σωτήριον τον θε8 , έλεγεν οών

τοϊσι εκτόξευομένοις όχλοις βαπτισθώ
α

πάνταν,γέννήματα έχιδνώμ.τι
ς
υπέσα

ξεμυμώμ φύγάμ απόδι μελλούσας οργάσ

ποιήσαι οώκαι στους αξίους Οι μετανοίας

και με άρξκθε λέγαμου εαυτοίς πατέρα έ

χομεντόμ αβρααμ.λέβω γαρ υμίμ,ότι δύ

ταται ο θεός εκ τύ λίθωμ τούτων εγέραι

τέκια και αβραάμ. ήδη δε και και αξίμκ προς

tetrarcha aūt Galilææ Herode,Philip ;

po aūt fratre eius Tetrarcha Iturææ &

Trachonitidis regióis, & Lyfania Abi

lenes Tetrarcha,fub principib ſacerdo

tum Anna& Caypha, factú eft uerbú

dñi fuper Ioanne Zachariæ filiú in de

ferto.Ėt ucnit in omnem regioné finíti

mam Iordani,pdicans baptiſmú pæni

tentiæ in remiſſione peccatoz, ſicut fcri

ptú eft in libro fermonū Hefaiæ pphe

tæ ,dicétis. Vox damátis in deſerto, pä

rate uiá dñirectas facite ſemitaseius .

Omnis uallis implebiť,& omnis mons

& collis humiliabitur. Et erūt praua in

directa,& aſperæin vias planas,& uide

bit omnis caro ſalutare dei.Dicebat er

go adturbas ğ exibantut baptizarent

ab ipfo.Genimina uiperaz, quis oſten

dit uobis fugere a uétura ira :Facite er ,

go fructus dignos pænitétiæ ,& necæ ,

peritis dicere patrem habemus Abras

ham. Dico enim uobis , potens eſt der

us de lapidibus iſtis fufcitare filios ipfi

Abrahæ .lá uero & fecuris ad radice ar

borum poſita eſt. Omnis ergo arbor

nó facicns fructú bonum exciditur , &

in ignem mittitur.Et interrogabanteú

turbæ, dicentes. Quid ergo faciemus :

Reſpondens aut dicit illis. Quihabeë

duas tunicas impartiat non habenti, &

qui habet eſcas ſimiliter faciat. Vene

runt aút & publicani ut baptizarentur

& dixeruntad illū.Magiſter quid facie

mus At ille dixit ad eos.Nihil ampliº

ộ qd'conſtitutū eſt uobis faciatis . In

terrogabant aut cum & milites dicen/

tes . Et nos quid faciemus . Et ait illis:

Neminécócutiacis neccalumnia facia

tis , & contenti eftore tipedής ueftris :

L3 Expectate

τίω ρίζα του δέμβρω κάται και πάμ

Φεμδροι με ποιονκαι τον καλόμ εκκό

πεται , και εισ πυς βάλλεται και επκ/

φώτων αντ ' οι όχλοι λέγοντεσ , τί ο

ποιήσομεν και αποκριθείς δε λέγα αυτοϊσ' ,

ο έχων δύο χιτώνας μεταδότωρ μ

3 '

τω,ήλθον δεκαι τελώναι
βαπήιθήναι , και

ειπόμπρός
αυτόμ.διδάσκαλετί

ποιήσομεν ;

οδε ξιπεν προς αυτούς. μκδέμ
πλέον σαν

να το

διατεταγμένoμήμίμπιάσετε.
επερώ

τωμδέ αυτός και
ερατευόμενοι

λέγοντες.

άμεστί
ποιήσομερήκαιεισέμ προς

αυτούς

εκτί καιθα αγκάθε τοίς
οφωνίοις υμών ,

προσδοκώμτα
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πής

28 ,

Σ

4,73

α

τη

προσδοκώντος δε του λαού,και διαλογίζον

μένων πάντων εν ταις καρδίαις άνε περί

του Ιωάννου, μήποτε αυτός έι και ο ΧΡΙΣΤΟΣ,

απεκρίνατο και Ιωάννκς άπασιμ λέγωμ.εγω

μου ύδατι βαπτίζω υμάσ .έρχεται δε ο χυ

ρότερός μου,δε ουκ ειμι ικανός λύσαι ημί ,

μάντα τα υποδημάτων αυτοι , αυτός υμάς

βαπτίσει το πνεύματι αγίω και πυρί . δυο

πύον εν τή χειρι αυτό , και διακαθαριά τίω

άλωμα αυτον , και σφάξει έμ σίτου , εισ

τίωάσοθήκκμαυτον,το δε άχυρου καθακάν

σει πυρί ασβέσω . σολλα μου οώ και έτν

τα παρακαλώ , ευαγγελίζετο ο λαώ .

ο δε κώδης και τετράχες ελεγχόμενGP θα

αυτο , περί ερωδιάδος γυναικός του α .

δελφού αυτον , και περί πάντων ώμ εωοία

σουκρών ο ερώθκς, προσέθηκε και τούτο ε/

σί σάσιμ,και κατέκλασιμτόμωάννκυ ν

τη φυλακή και εγένετο δε ο Go βαπτιθήναι

άσαντα του λαού, και ΙΗΣΟΥ βαπτιθέμε

τος κή προσευχομλύο ανεωχθήναι ή ουρανόν,

και καταβίναι ο σνέυμα το άγιομ σωμα -

τικώ έιδει, ωσεί περισεψανεαυτού,κή φωνήν

ουρανού γενέθη λέγουσαμ . συ ει ο γός

μου ο αγαπητός αν σοι κυδόκκσα . αυτός

ήμο ΙΗΣΟΥΣ ωσεί έτσιάκοντα αρχόμεν

ών, ως ένομίζετο ήδςΙωσηφέλει και μαθαμ,

το λευί, το μελχί, τον ιαννά, το

Ιωσήφ, ή ματα]θίου,ή άμου,

του ναούμ ,το έσλιτο

ναγγέ, τα μααθ , τον μαται

θίου, το σεμεί , τον Ιωσήχ , τον

Ιουδα, τον Ιωαννά ,το ξη

σία,ή 3οροβάβελ,του σαλα

διάλ, το νησί του μελχί , τον

άδι, το κοσαμ , το ελ /

μασαμ , τον Ηρ , τον κσω , τα

ελιεσες , το ωράμ , το ματι

τθα , το λευει , το σιμεών ,

720 'lovlar

Expectante autem ,populo & cogitanti

bus omnibus in cordibus ſuis de loan

nenum ipſe eſſet ille Chriſtus.Reſpo

dit loannes dicens omnibus.Ego qui

dem aqua baptizo uos , ueniet aūt for

tiorme,cuiusnon ſum dignus foluere

corrigiam calciamentorü eius, ipfe uos

baptizabit in ſpiritu ſancto & igni,cu

iusuentilabrum in manu eius,&purga

bit aream ſuam , & congregabit triticũ

in horreum ſuú, paleas aút comburet

igni inextinguibili.Multa quidē& alia

exhortans euangelizabat populo.He

rodes aūt tetrarcha cum corriperetab

illo de Herodiade uxore fratris ſui ; &

de omnibus inalisquæ faciebarHero

des ,adiecit & hoc ſuper omnia,& inclu

ſit loannem in carcerein . Factum eſt

autem cum baptizaretur omnis popa,

lus & Ieſu baptifato &orante apertú

eſt cælum ,& deſcendit ſpiritus ſanctus

corporali ſpecie ſicutcolība in ipſum ,

& uox de cælo facta eſt.Tu es filiº me

us dilectus,in te cóplacuit mibi . Etipfe

Iefus erat incipiens quaſi annorum tri/

ginta ut putabatur filius Iofeph ,qui fu

it Heli, qui fuit Mathat, qui fuit Leui,

qui fuit Melchi, qui fuit Ianne,qui fuit

Iofeph ,q fuit Mathathie, q fuit Amos,

qui fuit Naum, qui fuit Helli, qui fuit

Nagge,qui fuit Maath , fuit Matha

thiæ ,quifuit Semei,qui fuit loſech ,qui

fuit Iuda,qui fuit Ioanna,qui fuitRe

ſa,qui fuit Zorobabel,qui fuit Sala

thiel, qui fuit Niri,qui fuit Melchi,qui

fuit Addi,qui fuit Thoſan ,quifuit Hel

madan, qui fuitHer,qui fuit Ieſu ,qui

fuit Heliezer ,qui fuit lorem ,q fuitMa

that , qui fuit Leui , qui fuit Simeon ,

εις

Σ

Σ

quifuit
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Τρέιπεν ο
ΙΗΣΟΥΣ,

ύσασεοσίσω
με σατανά

.

θαμ, τουένας
"

τον Ιούδα, τον Ιωσήφ , τον

Ρωτάμ, του αλιακήμ , το με

λια , το μεναμ, τον μαθα ,

θάρ , τηναθαμ, τον Δαβίδ ,

το γεσαι,τουοβίδ , του

βoώς, του σαλμορ, του νααση

σώμα τουαμειάδαβ, του αράμ ,

του εστωμ , τούφαρεσ , του

ούθα,.του ιακωβ , του ισα /

ακ , του αβραάμ, του θαλά ,

του μαχώς, του σαρουχ, του

ραγάν, του φάλεκ , του

βές,του σαλά , του και ,

νάμ, του άρφαξατ , του σήμ ,

του νώε, του λάμες , του

ιατυσάλα, του γνωχ , του

αρίθ, τού μαλελεήλ του και

άδα, του θεού .

ΤΗΣΟΥΣ και πνεύματ' ασία πλήρες, πέτρεψεν

* Ιορδάνου,κι εσείο φυτό ανεύμαίι,εις18

έρημονημέρας Τεσσαράκοντα,πήραζόμοιος και

σοτ διαβόλα,κ) ουκ έφαξεν ουδέν εν ταις και

qui fuit Iuda , quifuit Ioſeph , quifuit

Iona, qui fuitHeliachim , quifuit Mel

cha , qui fuitMenna,qui fuit Matha ,

cha , qui fuitNathan ,quifuit Dauid ,

qui fuit Iefiæ . qui fuit Obeth ,qui fuit

Booz , qui fuit Salmon ,qui fuit Naa

fon ,, qui fuit Aminadab, quifuit Arā,

qui fuit Efrom , qui fuit Phares , qui

fuit Iudæ ,qui fuit Iacob , qui fuit Iſa

qui fuit Abrahæ , qui fuit Tharæ ,

qui fuit Nachor, quifuitSaruch , qui

fuit Ragau , qui fuit Phalech , qui fuit

Heber , qui fuit Sale,qui fuit Chay

nan, qui fuit Arphaxat, qui fuit Sein ,

qui fuit Noe, qui fuir Lamech , quifu

it Mathuſale , qui fuit Enoch , qui fuit

Iareth,qui fuit Malalehel,q fuitChay,

nan', quifuit Enos , qui fuit Seth , qui

fuit Adam ,qui fuit dei .

Ieſus autem plenusſpiritu ſancto rei IIII

grefluseſt a iordane, &agebatur in ſpí

ritu in deſertū diebus quadraginta , &

tentabatur a diabolo.Et nihilmāduca

uit in diebus illis & cófűmatis illis , dein

de eſurijt . Dixit aūt illi diabolº.Si filio

es dei,dic lapidihuicut panis fiat . Et

rñdit ad illú Ieſus dicés . Scriptum eſt .

Non in
pane

ſólo uiuit homo , fed in

omni uerbo dei . Et ſubduxit illuin dia

bolus in montem excelſum ,& oftendit

illi omnia regna orbis terræ in momen

to temporis , & ait illi.Tibidabo
poter

ſtarem hancuniuerſam & gloriâ illogi,

quia mihitradita ſunt, & cuicüq uolo,

do illam. Tu ergo ſi adoraueris coram

me,erunttua omnia.Et reſpondens le

ſus dixit illi.Abi poſt me ſatana . Scri

ptum eſteſ . Adorabisdñmndeú tuú ,

L4 & illi

Ξ

R

και

μέραις εκείναις . κ) σω ελεσθέσ ' αυτύσερου

επείνασεμ.έιπερήαυτώ ο διάβολ . ει νος έι

ή θελειπε τώ
λίθωτέTρίνα δένετη άπτ και

απεκρίθηΙΗΣΟΥΣ mg ανά λέβωμ. γέγρα /

ται,ότι ουκ επάρτω μόνω ζήσεται άνθρω:

πθ ,αλλ'επί
αντιδήματι θεούς και

αναγαγώμ αυτομο
διάβολα εισόροσ δο

ψαλόν,έδειξει αυτά πάσας τας
βασιλείας του

κόμενος σεισμό χρόνο.κ) εισεν αυτώ ο διά

βολοσ.σου δώσωθέξεσίαν ταύθαν
άπασαν

ήδόξας αυή, δτι έμοί
αδέδοτη,κυών

αν θέλω δίδωμιανθ,συ οώ εάν
προσκυνήσης

ενώπιον εμβ,ίσαι σε πάμία, κ)
ακριθείςαν

Γέχαήαιβ.
Προσκυνήσ{ς

κύριομ εμ θεόμσε

και άνω

1
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MY

ήξεις

A

Ε
.
Ε
.
-
ε
ε

κές-

Ε .

Σ

σ αυγα μόνωνλαξεύσης . Ο άγαγεν αυτόν

ειςιερεσαλήμ. έσκσιμ αυήμ επι πηρύγι

σμή τορ8,cίιπερ αυγώνει ηος έι ή θεϊβάλε

σεαυτ ευθείθεν κάτω,τέραταιά,ότι τής άστε

λοιςαυή ενπληπεί σε διαφυλάξαι σε,κι

επιχορώνάρσίν σε,μή την προσκόψης προς

λίθομ ήμ πόδασε.Cαποκριθείς ειπεν αυ

ο οΙΗΣΟΥΣ,ότι κράται,ουκ εκ πράσης κύ

σίου τομ θεόμ σσ.C σωκλέσας πάντα πει

σασμόμο διάβολος,άσέσκ απ αυτ,άχgr και

g8. Cυπέστεψε ο ΙΗΣΟΙΣ αν και δαμάμ *

πνευμάτος εις τώ Γαλιλαίαν,C1 φήμη 4G/

ήλθεν καθόλκς ή ποιχώρο πρι'αυτ. αυτός

2δίδασκεν ταις σανατωγαίς αυήδοξαζόν

βυοςνησάντωμ, ήλθεν εις τίωναζαρεθ

δυ ήμ πθραμμώος,κ) εισήλθενσ' ειωθός.

αυτ8 Ημέρατοσαββάτωμεις.τώ συ/

varwyli.Ci ocvésx,avayvwvaructedbox cui

Go βιβλίομισαίοή προφήτε,κ)αναπηύξας

βίβλίου,έυρεμ τομ Τόμου ή γεγραμμέν

μου πνεύμα κυρίου επέμε δυ ένεκερ έχεϊσέμ'

μελέυαγγελίσα πτωχοίς απέβαλκέν με.

τάσαθαι τους σωπεϊμμίες τlώ καρδίαν..

ακρύβαν αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς

ανάβλεψιμ,αποσάλαι πθραυσμίους ο αφέ

σει,κηρύξαι γιαυήμ κυρίουδεκτόμ.και πύ

ξας η βίβλίομ,άποδους ο υπαρέτη εκά

δισεμ.Και σάντων ντι σωαγωγή οι οφ.

θαλμοί ήσαμ. ατενίζοντες αυτώήρξατο Δε

λέγαμπρος αυτούς,ότι σήμερoμ σεπλήρως

ταικαι γραφει αυτκι αν τοίς ώσιν υμώμ . και:

σάντες εμαρτύροω αυτών και εθαύμαζομ ,

επιτοίς,λόγοις, ου χάριτς , τοις

αδύομλύοιςεκ του 'sόματα αυτου , και ένα

λεγομους δυτός.35μοδόςΙωσιφ,και ειπε

προσαυτους. σάντως εφέτέ μοι τίω σα

φαβολών ταύτίω οιατρέ Βράπεύσομ σε 1

αμάμ, άσαι.Ηκούσα μου γενόμενα και τη

καπέσνας

& illi foli feruies. Er duxitillam inHier

rufalem ,& ftatuiteum fuper pinnā té

pli, & dixitilli.Sifilius defes,mitteteip

fum hinc deorſū .Scriptü eft eñ gan

gelis fuis mandauitdete ,ucferuentte

& in manibus tollét te,neqñ offendas

ad lapidé pedētuú.Etrefpódés feſus

ait illi. Dictum eſt.Non tentabis dñm

deum tuum.Et confummata omníteni

catione , diabolus receſſie ab illouſe

adtempus. Etreuerſus eft lelasínuir

Euteſpiritus in Galilæam ,& fama exije

perumiuerfamregioné deillo.Etipfe

docebat in fynagogis corú, &glorifica

barurab oibus.Et uenitNazarethubi

erat nutritus,& intrauit fecundum con

fuetudinem fuãdie fabbatox in fyna

gogam ,& furrexitutlegeret Éttraditº

eſt illi fiber Hefaiæ prophetæ . Eratrer

uoluit librû , inuenit focum ubifcriptú

erat . Spiritus domini fuper me, pro1

pterquod anxitme,adeuangelizan ,

dum pauperibus miſit me, uc ſanem

contritos corde,ut prædicem captiuis

remifſionem ,& cæcis uiſum.ut emits

tamconfractosin remiſſione, utprær

dicem annum dominiacceptum . Et có

plicatolibroreddidit miniſtro& fedit .

Er omnium in fynagoga oculi erant

intendentesineum . Cæpit autem dit

cere ad illos,Hodieimpferaeſt hæcferi

ptura irauribus ueſtris.Etomnes teſti

monium illi dabāt , & mirabantur in

uerbis gratiæ ,quæprocedebanr deore

ipfius,& dicebant.Nonne hiceſt filius

Iofeph.Et ait illis .Veią dicetismihi

hanc fimilitudinem , Medice ,cara te,

ipſam .Quæcumq audiuimus facta im

Саретпай ,
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και εκδ
σιωαγωγές,

εισήλθενειςτοικίαμ
άι/

καπερναούμ, ποίησον 6 ώδε,και τη σαπίδη

σου, έμπεμ σε άμώμ λέγω υμίν, ότι ουδείς

προφήτης δεκτόςέξιμά τηπαξίδι αντ . έα

αλλθείαςβλέπωυμίμ,πολλαι χήραι ήσαν

rãig fratégiare Sainte du Tas iogarth,oti exAsíotx

οουρανός έπιέτα για κα) μήνας έξ, ώς εσέ.

νετο λιμός μέγας και πάσαν τίωγύ

προς δυδεμίαμ αυτή επέμφθη Αλίας,ειμή

εις σάρεφθα σιδώνος προς Γωαίκα χή

φαρ , και πολλοί λεπτοιήσαμεσίε
λισαίου

e ngopuits hy to popada, oud'eis cum Exc

βαρίθα, ιμά νεμάμ και σύρος,Θεσλίσθ
ωσαν

πάντες θυμού και τη στράγωγά ακούοντεσ

Ταυΐα κιανασάντες,εξέβαλον αυτ έξω τσόλε

ωσ . κ)ήσασου,ανά έως οφρύος ή ορες εφ δυ

και πόλις αυτών ώκοδόμκο εις το κατακρινή

σαι αυτόν,αυτόςδιελθώμ δια μέσο αυτό ε

ποφέυετό , καικατάλθεν εισ κασεςμα

ουμε σόλυμβι γαλιλάιασ και ήμ διδάσ .

κώμ αυτούς και τοϊς σαββασιμ, και ξν

πλίσσομτο και τη διδαχή αυτον , ότι αν

όξουσία ήμο λόγο αυτον , και τη συ

ναγωγή έμ άνθρωα ,έχωμ πνεύμα και

μοτίε ακαθάρτα,ανέκραξεν φωνή μεσάλι

περιχώρου

Capernaum , fac & hic in patria tua .

Ait aútAmen dico uobis.Nemoproi

pheta acceptus eſt in patria ſua.Inueri

tate dico uobis , multæ uiduæ erant in

diebus Heliæ in Iſrael,quãdo clauſum

eft cælū annis tribus &menſib9 ſex ,cũ

facta eſſet fames magna in omi terra,

&ad nulla illara millus eſt Helias , niſi

in ſarephthaSidõis ad mulieré uiduá

& multi leproſi erant in Iſrael ſub heli

fæo ppheta , & nemo cor mundatus

eſt niſinaamá fyrus.Etrepleti ſunt oés

in fynagoga ira hæc audientes. Et für

rexerunt&ejecerunt illum e ciuitare, &

duxeruntillüurg ad ſuperciliū mótis,

ſuper quéciuitas illoz eratædificata,ut

pcipitarcnt eum . Ipfe aūttranſiens per

medium illorú ibat. Et defcendit in caj

pernaum ciuitatem Galilææ, ibiqz do

cebat illos fabbatis ,Et ſtupebant in do

ctrinaeius,qa in poteſtate erat ſermo.

ipſiº.Et in fynagoga erat homo habés

ſpí dæmonis imundi, & exclamauit

uocemagna dicés.Sine,quid tibi nobi

ſcum eſtlefu Nazarene : Veniſti per

dere nos.Scio te qui ſis,ſanctusdei. Et

increpauit illum Iefus dicens.Obmute

ſce,& exi ab eo.Et cum proieciſfet illum

dæmoniú in medium , exiſtab illo , ni.

hilqz illi nocuit.Et factus eſt pauor ſup

omnes,&colloquebátur inter ſe, dicen,

tes.Quis ſermohiceſt:quia in poteſta

te& uirtute imperat immundis ſpiriti

bus & exeunt: Et diuulgabatur fama

de illo in omnem locumundiqz finiti

mæ regionis,Cum furrexiſſet aút le

ſus de lynagoga,introiuit in domú Si

monis. Socrus autem Simonis tene

batur febri magna, & rogauerunt illü

pro ea

λέν',έα,τίήμίν κή σοί ΤΗΣός ναζαρκνε ,ήλθες

απολέσαι ημάς, διδάσετίς ει ο άγια τον

θεού. και εσετίμησεν αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ λό

γωμιφιμώθκτί και έξελθε εξ αυτών, και εί

ψαμ αυτόμ το δαιμόνιομ εισ μέσου ,ζήλθεν

απ αυτού μικθεμ βλάψαμ αυτόμ . και εγέ

μετοθάμεθ επί πάμτας και
στελάι

λοω
πρόσαλλήλους λέγομτεσ , τισολο

γ δυτΘ ,ότι οι
εξουσία καιδυμά .

μαέσιτάσα τοϊσ
ακαθάρτοισ ανεύματι

€ 3ξέρχονται,
επορέυετ ήχος ποιάυ

το εις πάντα τόσον οι

περιχώρου.ανασάς

πυρετώ μεγάλω, και
πρώτησαν αυτόν μ

ဧဖက်
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ποι αυτ.C επισας επάνω άυοθι,επετίμησε

ζω πυρετώ,και αφήκεν αυτίω, και σαρα

χρήμα ανασάσα διακόν και αυτές . Δώοντος

εξ Αλίου απανθεςόσοι ξιχον αθενοώθας νό

σοις ποικίλαις, ήγαγον αυτους προς αυήμ. και

δε ένεκάσω αυτήτας χάρας επιθεις,εθερά

πισεν αυτυς.Εξάρχες δε κι δαιμόνια από

πολλών κράζοντα και λέγοντας ότι συ ει ο

ΧΡΙΣΤΟΣ ο ήδς ή θε8, el επιβιμώμ ,ουκ έια

αυλα λαλάμ,ότι δέσαμομ ΧΡΙΣτον αυήμ

ειναι.Γενομένης και ημέρας ξελθώμ επορέυθκ

εις έρημου τότε » , και οι όχλοι εζήτημα αυτόμ,

C ήλθομέας αυτ κ κατάχου αυτόμμα πο/

ρεύεθ ά αυτό δε έιπε προς αυτούς. Τι

ταϊς ετέραις πόλεσιν ευαγγελίσαθαι με

&τίω βασιλείαν και θε8,ότι εις τους απέν

σαλμαι και κκρύσωμ εν ταις σαωατων

ηΓαλιλαίας.Εχύει και η ομόχλομ επι

κάθαι αυγώ, ακόμη λόγου θεού , και

αυής μ έσως παρά τιώ λίμνίω γενϊ

σαρέτ . και ειδεμ δύο πλοία εσώτα σαρα

σω λίμνω.όι και αλιες αβάντες απάνω,

απέπλυναν τα δίκλυαρέμβας δε εις εμ των

πλοίων διμή σίμωνος,πρώτκσεν αυή αν και

γύς επαναγαγαν ολίγομ.και καθίσας εδίο

δασκεν εκάσλοίογύς όχλος,ως επαύν

σανλαλώμ,ειπεμπρός τομσίμωνα . επανά

γαγε εις το βάθος,και χαλάσαπθα δίκίνα

υμώνεις άγραμ.καιανκριθείς και σήμων , ειι

πεν αυτώ,έπισάτασεόλκς ή νυκτος κοπιά .

σαντες,ουδεμ ελάβομου.έπι δε σ ' έήμαζί σο

χαλάσω &δίκτυoμ. και την ποιήσαμπς,σωέ

κλήσερσλάθος ιχθύωμ πολύ.διεράτους

δίκτυoμ αυή , και καλένδυσαν τις μετόχους

τίς εντώ ετέρω πλοίω ξελθόντας συλλαβές

αυτής ,κή ήλθου κι έπλκσ αμφόπρα τα πλοί

α,ώςσε βυθίζεσθεαυτά.τδων και σύμπέ
πέξο, πιο

σέπεσεμ τίς γόνασιμτ ΙΗΣΟι λέωμ.έξελθε

απέμ8,8ι ανήρ αμβλωλός είμι κύριε ,θάμβος

pea.Etftansfug illá increpauit febrć

& dimiſit illā ,& ſtatim furgés miniſtra

bat illis. Cú aútfol occidiffet oés qha

bebât infirmos morbis uarijs,ducebat

illos ad eū, at ille ſingulis manusimpo

nés ſanabat eos . Exibantautem & dæ

mopia a multisclamātia & dicétia .Tu

es Chriſtus.Et increpans nó ſinebatea

loqui,qaſciebātipfum effe Chriſtū .Fa

cto aŭr die egreſſus ibat ideſertū locú ,

& turbæ quærebāt eú & uenerüt uſg

adipſum & detinebantillúne difcede

rer ab eis.Quibus ille ait.Et alijs ciuita ,

tibus oportet me euangelizare regnú

dei,qa ideo miſſus fum .Ererat pdicás

in ſynagogis Galilææ. Factū eſtaút V.

cũ curba imineret ei, ut audiret uerbü

dei,& ipfeftabat fecus ſtagný Geneza

reth . Et uidit dukas naues Itantes fecus

ſtagnū,piſcatoresaútdeſcenderant ex

illis & lauabant retia . Ingreſſus autem

in unam nauim quæ erat Simonis ,ro

gauit eum ,ut a terra abduceret puſil,

lum . Et fedens docebatde naui turbas

Vt cellauit aūt loqui,dixitad Simoné

Duc in altum , & laxate reria ueſtra in

capturam . Et reſpondensSimon dixit

illi.Præceptor per totam noctem labo

rantes nihil cæpimus, in uerbo autem

tuo laxabo rete.Etcü hoc feciflent,con

cluſerunt piſcium multitudinem copio

ſam . Rumpebaturautem rete eorum ,

Et annuerunt ſocis , qui erant in alia

naui , ut uenirent & adiuuarent eos:

Et uenerunt, & impleuerunc ambas

nauiculas , ita ut mergerentur. Quod

cum uideret Simon Petrus, procidie

adgenua Ieſu , dicens. Diſcede a me

dñe, quia homo peccator fum . Stupor

enim

έχo

πε

1
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' ειναι αυτόν ν μια την πόλεω
ν
,και του

και περιέχει αυτός και πάντες τους σαν

αυω, πίταάγραο Ιχθύωμ,σωέλαβο
ν

ομοίως δε και Ιάκωβου και ιωάννπμ ηους ζει

βεδαίου,δι ήσαμ κoιμωνοίσε σίμων.Μαι εις

περ προς τον σήμωνα ο ΙΗΣΟΥΣ . μα φοβού,

από τον μαύ ανθρώπους έσκ ζωγρών, και κα

ταβασόντες τάπλοΐα επίτω γω, αφέντες

άπαντα κκολούθκσαμ αυτώ.και εγένετον

ανές πλήρως λέσσας,κ) οδών του ΙΗΣΟΥΝ

πεσών επί πρόσωπομ έδεήθη αυτον λέγωμ .

κύριε εαμ θέλας,δαμασαι με καθαρίσαι και

εκτείνας τω χάρα,έψατο αυτον ειπωμ. θέ .

λω,καθαρίθκτι.και ευθέως και λίστα ασίλ /

θεμάτευτο και αυτός παρήγγειλε αυτο

μηδενίειπώμ,αλλά απελθών δεξoμ σεαυ /

τρώωτερά,κή προσένυσκε περί και καθαρισ !

μέσα, καθώς προσέταξεν μωσής εις μαρτύριο
ν

απλοϊς,διέρχείο και μάλλον ο λόγπεριαυή,κή

συνέρχον όχλοι ήλιοιακόν,κή θεραπεύει

algumautiana nacatevgão aut .auto's Ruin

ποχωβ φυτερήμοις € προσευχόμε
ν
, εσε

νετο η μια την ημερών,και αυτός ήμ διδάς

κωμ ,και ήσαμ καθήμενοιφαρισα
ιοι

και να

μοδιδάσκαλοι,οι σαν ελκλυθότες έκ σάσχα

ε ,
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ν διαή αναβάντες

-

eń circūdederat eum & omnes quicũ

illo erant in captura piſciữ quá ceperát

Similiter aút Iacobũ & loãnemfilios

Zebedæi,qui erant focij Simoni.Et ait

adSimone Iefus.Ne metuas, pofthac

homines eris capiens. Et fubductis

ad terram nauibus.relictis omnibus fei

cuti ſunt eum.Et factú eft cam eſlet in

una ciuitatú, & ecce uirplenus lepra , &

uidiffet Iefum , proſtratus in faciē, ro

gauit eum ,dicens.Domine, ſi uis potes

me mundare.Et protenſa manu tetigit

eum ,dicens. Volo.Mundare.Etconfe

ſtim lepra diſceſlit ab illo . Etipſe pce

pit illi,necuiệz diceret, ſeduade oſten

de teipſum ſacerdoti,& offer pro emű

datione tua quæpræcepit Mofes in te

ſtimonium illis . Perambulabat autem

magis ſermode illo , & conueniebant

turbæ multæ ut audiret & fanarent'ab

infirmitatib ? luis.Ipfe aūt agebat in ſe

ceflu in defertis & orabat . Et factü eft

in uno diez ,& ipfe crat docens, & erat

pharifæi ſedentes & legis doctores qui

uenerāt ex omni caſtello Galilææ & Ju

dææ&Hieruſalé, & uirtus dñi erat ad

ſanandū eos.Et ecce uiri portátes in le ,

cto hominē qui erat paralyticus, &que

rebāt eú inferre & ponereañ eu. Ernó

inueniétes qua parte illâ inferrét ptur

ba,afcenderút lupra tectú ,& ptegulas

ſummiſerút eú cû lecto in mediu ante

leſum ,Quorú fidem ut uidit,dixit.Ho

mo remittunt tibi peccata tua.Et cæpe

rất cogitare ſcribæ &pharifæi, dicétes.

Quis eſt his qui loquitur blafphemi.

as ? Quis poteſt dimittere peccata ,ni,

fi ſolusdeus. Vt cognouit autem Iel

ſus cogitationes eorum , refpondens,

dixit

κή

κλινιδίω εις ή μέσον
έμπροσθεν * ΙΗΣΟΥ. κ.

ίδων ήπίσιν αυθ ειπεν
αυτώ.άνθρωπεαφέ

ωνταί σοιαι αμβίαι σε,κόήρξαντο
διαλοπίτε

και οι
γραμμαϊάς και οι

φαρισαίοι
λέοντες

Αςεσινδυτος,ός λαλή

ελασφκμίας.Τίς δώσατε

αφιέναιαμαρτίας,ειμή μου και θεός,
έπισης

*
ΙΗΣΟΥΣ τους

διαλογισμούς αυτ,& #
κριθεις

ειπε!

.
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ειπε προς αυτούς . τί διαλογίζεθε νταϊς

καρδίαιςυμώμ,τι άξια ευκοπώτερου ειπν:

αφέωνταί σοι αι αμαρ7ίας σου,και ειπέμ,έγα

φαι κ) σερϊπάτει,ίνα και ειδήτε,ότιξουσίας

έχει ο δος τ8 ανθρώπου επίσ Γυς αφιέναι

άμαςτίας,ειπεν παραλυτϊκώσοι λέω .

έγειραι, άρας το κλινίδιόμσο, σορεύουεις

ομάικόμ σου, σαραχρήμα ανασάς ενώπι

ομ αυή, άρας έφθ κατέκει ,απήλθεν εις τον

δικού αυτού,δοξάζωμεμ θεομ. έκβασις έ .

λαβε σάλας,και εδόξαζομ τομ θεόμ, εν

πλήθκσαμ φόβου λέγοντες,ότι είδομεν πα

ράδοξα σήμερομ. C μετα ταύτα ζήλθε,

εθεάσαν τιλώνω ονόματι λύνει καθήμε »

νομ έσιν πλώνιομ, ειπεν αυτώ, ακολού

θει μοι .C καβαλίπωμ άπανία,ανασας, κον

λόθκσιμ αυτώ.και εποίκσεμ δοχώ μεγά

λίω λόυείς αυτό ν τη οικία αυτο και ήμ

χλος πλωνώμΡλυς, κύ άλλων,οι ήσαμ με

αυτήκαίακείμδυοι.και εγότυξoμoι και

μαίας , και οι φαρισαίοι προς τους μαθx-

τας αυτ8 λέγοντες. δια τι μετα πλωνών

και αμαρτωλώμεθίει και σίνετε ,και απο

κριθείς ο ΙΗΣΟΥΣ ειπε προς αυτύς. ου χρεί

αν έχεσιν οιδιαίνοντες ιατρού,άλλο7 κα

κώς έχοντες.ουκ ελήλυθα καλέσαι δίκαιος

άλλα αμαρτωλούς εις μεζάνοιαν . οι δε έιν

σου προς αυτόμ.διατί οι μαθηται ωάννα UH

sεύεσιμπυκνα,και δείσης σoιούται ,όμοί .

ως C οι φαρισαίωμ,δι δέ σοι εθίoυσιμ, κή

πίνοσήμ. ο δε ειπε προς αυγυς, μη διαθε

γυς τους τ8 νυμφώνος έρωο νυμφίG μετ'

αυθεσιμποιήσαι νηςεύειμς ελεύσονται σε

Αμέραι
,και όταν απαρ9 απ αυτο νυμφί

ος,Τόπ ννσεύσεσιν εν εκείναις τ ' ήμέραις.έλει

δεμό και φαβολήμ προς αυτούς, ότι ουδεις

πίβλημα μαζί καιν8 επιβάλ. έσι μάτι

ομ παλαιόμ,ειδεμήσε,κ ή καιν χί34, επί

βλημα, γώ σαλαιώ ου συμφωντανή και

νούκα )

dixit ad illos . Quid cogitatis in cordir
,

bus ueſtris . Vtrú eft facilius diceredi,

mittuntur tibi peccata,an dicere, ſurge

& ambula :Vt autem ſciatis qd' filius

hominis habet poteſtatem in terradi

mittédi peccata,ait paralytico .Tibi di/

co ſurge,tolle lectulú tuum , & uade in

domum tuam . Et confeſtim ſurgens

coram illis , tulit in quo iacebat, & abiit

in domum ſuam , glorificansdeum.Et

ſtupor apprehendit omnes , & glorifi

cabant deū.Et repleti ſunt timore dicé

tes.Vidimºincredibilia hodie. Et poſt

hæc exit, & uidit publicanūnoie Leui

ſedenté ad teloniū . & ait illi.Sequere

me. Et relictis oibus, furgés ſecutus eſt

eú . Et fecit ei conuiuiū magnű Leuiin

domo ſua, & erat turba multa publicas

norum & aliorum, qui cum illis erất di

ſcumbentes . Etmurmurabant phari

fæi,& ſcribæ ,aduerſus diſcipulos eius,

dicentes. Quare cumpublicanis &pec

toribus máducatis & bibitis : Et reſpon

dens Iefus dixit ad illos . Non egent

qui ſani ſunt medico,ſed qui maleha

bent.Non ueni uocare iuſtos ſed pecca

tores ad pænitentiā.At illi dixeruntad

eum .Quarediſcipuli Ioannis ieiunant

frequenter & obfecrationes faciunt, ſi

militer& phariſeox , tui autem edunt,

& bibunt? Quibus ipfe ait . Num po

teſtis filios thalami ,dum cum illis eſt

ſponſus facere ieiunare: Venient au

tem dies , & cum ablatus fuerit ab illis

{pólus,tunc ieiunabunt in illis diebus,

Dicebat át& ſiinilitudiné ad illos . Ne

mo ímillurā noui ueſtiinenti imittit in

ueſtimentú uetus,alioquin & nouú rú

pit, & ueteri no conuenit imiſſura exno

uo.Etnemo

19

درا

58

ένη
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Ι

πολέσα, CI
πριβλεψάμενος

σανίας αυτούς
,

διδάσκαμ.και
ήμ εκει άνθρωπος

, και και χάς

αυτοι και δεξιά ήμ ξηρά.
παρετέρου

δε αυτον

οι γραμμαϊάς
(οι φαρισαίοι

ει οι φο σας

βάται
θεραπεύση

,ίνα ευρωσίμ
κατατορίαμαν

τον άνςσε ήθα τυς
διαλογισμούς

αυτώμ.

και είπεν ων
ανθρώπωγω

ξεραν
έχουσι

τώ

χάταιέγειραι καισήθι εις το μέσομ.δή
άνα

σας
έσκέιπερδων καιΙΗΣΟΥΣ

προς αυτούς .έ.

περωτήσω
υμάς,τί έξεσιμ τής

σάββασιμάτα

θοποιήσαι και
κακοποιήσαι,

ψυχω
σώσαι και

5 καινού,κα)ουδεις βάλει ο νου νέου εις

Payep
,ElmiMóvons

ειτευτώανθρώπωνέκβανόμ
τωχαρά σου, και

εποίκσεμ

,και
αποκατσ

άθα

καιχεις αυτο οι

Ας ως και άλ
λακαιαυτό

έπλήθ
κσαμ

ανοίας

άσκους παλαιούς, ειδε μήγε, έξι ο νέος διο

φος τουςασκούς,και αυτος εκ χυθήσε
ται ,και

διασκοι απολοώτ
αι

,αλλα δινoμ νέομ,εις αν

σκούς καινους βλητέομ,και άμφότε
ροι

σω

τηρούτα και δυσεις πιώμ ωαλαι
ομ, ευθε

ως θέλει νέομ,λέγει γαρ,ο παλαι
ός χκσόι

πρόςάξμ. Εγγύει» δεν σαββάτ
ω
δευτν

γοητώτα,διαπορε
ύεικαι αυτόμ, δια σου

φίμωμ,και έτιλιου οι μαθητα
ι αυτού τους

σάχιας,και άθιου ζώχοντ
ες ταϊς χερσίμ,

ανές δεώφαρισαίω
μ
ειπομ αυτοίς τί ποι

άτεδουκ έξεσιμ ποιάμ ν τοίς σαββασ
ιμ.κ)

αποκριθεί
ς προς αυτούς έιπερδ ΙΗΣΟΥΣ

.δυ

δέτόνανέγνωπ,δεποίκσε, δαβιδ οπότε

επείνασεμ αυτος,καιοι μετά αυτού όντες,

ειςεισήλθενεις ομβίκου του θεού , και τους

άρτους φθι προθέσεω
ς
έλαβεν και έφαγεμ ,

καιέδωκεν, οίς μετάυτο
ύ
,δυο ουκ έξεσιμ

)

αυτοίς,ότι κύριόςμο ιός του ανθρώπου C

τουσαββάτου,Εγγύετο δε να ν ετέρω σαβ /

€άτω εισελθέμαυήμ εις ή σωαγωγώ και

/

ΟΙ

uo. Et nemo mittit uinū nouü in utres

ueteres, alioquin rumpetuinū nouum

utres , & iplum effundetur & utres peri

būt.Sed uinū nouü inutres nouos mit

tendum eft, & utraq; conferuantur. Er

nemo qui biberit uetus ſtatim uult no

uum, dicit enim uetusmelius eſt.

Factū eſt aútin ſabbato fecúdo pri: VI

mocũ tranfiret per fata & uellebant di

ſcipuli eius fpicas, & manducabant con

fricantes manibus. Quidam aút phari

fæorum dicebãt illis .Quid facitis quod

non licet facere in ſabbatis . Et reſpon

dēs Iefus ad eos dixit.Nec hoc legiſtis,

quod fecit Dauid cũ eluriffet ipfe &q

cum illo erāt,quomodo intrauit in do

mum dei & pancs propofitionis fum,

pſit &manducauit, & dedit etiã his qui

ſecum erant, quos non licetmanduca

re niſi tantü facerdotibus. Et dicebat il

lis,dñs eft filius hominis etiã fabbati.

Factú eft aút & in alio fabbato , utin,

traret in fynagogam &doceret. Et erat

ibi homo, & inan'eius dextera erat ari

da. Obferuabant aút eú ſcribæ & pha

rifæi,ani ſabbato fanaturus eſſet,ut in

uenirent unde accuſarent eum .Ipſeuer

ro ſciebat cogitationes eorum , &ait ho

mini qui habebatmanū aridam . Sur

ge & ſta in medium . Et ſurgens ſterit .

Ait autem ad illos Ieſus. Interrogabo

uos quid liceat ſabbatis, benefacerean

malefacere, animā ſaluā facere an peri

dere : Et circumſpectis omnibus dixic

homini.Extendemanum tua . Ille aut '

fecit; & reſtituta eſt manus eius fana fi

cut altera.Ipfiaút repleti ſunt amentia

& colloquebant inuicem quid nã face

rent leſu. Factüeft aút in illis diebusi

M
exhtin

και
διελάλον προς

άλλους και τη &μ σοι

έσβάμ °
ΙΗΣΟΥ.Εγχύετο δε φώ ταϊς

ημέρας

Ταύταις
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εξήλθεν εις τάς προσεύξαθ ,κ) ήν διανυκτερέ

να προσευχή και θε8.κ) ότε έγύετο ημέρα

προσεφώνησεν τους μαθητές αυτού , κι έκλε

Záuevocaa'auž súdenice,aus My & resóars

ονόμασεμ, σίμωνα , 8μ 0 ώνόμασεμ σέρον

και άνδρέαμ ομάδελφομ αυτο.λάκωβομα

Ιωάννω, Φίλιππου και βαρθολομαίοι,μα

τθαίου και θωμάμ,Ιάκωβομ τομ το άλφα

ου, και σίμωνα του καλούμθυον 3κλωτίω ,

Ιούδαμ Ιακώβου και Ιούδαμ σκαριώτω,δς

και εγχύετο προδότες. και καταβάς με

αυτ , έσκαι επί τόπ8 σεδινού κή χλος μαθητής

αυτου,κ) σλήθος σολυ ή λαού αρσάσης φύ

Ιουδαίας και τορουσαλήμ,κ) η πραλία κι τύς8

κ σιδώνος,δι ήλθον ακάσα αυξ, κ) αθώαι

ανη νόσων αυτ , οι όχλούμενοι να

πνευμάτων ακαθάρτων, και θεραπεύον

και σας και όχλος εζήτει άπεθαι αυ »

του ,ότι δωαμία σαράντα ζέσχει και αν

ησανίαςκαι αυτής επάρας τους οφθαλμούς

αυτοι εις τους μαθκτας αυτον έλεγε . Μα

κάριοι οι πτωχοι,ότι υμετέρα Καμ και βασι»

λεία του θεού. Μακάριοι οι πονώντας ναώ , ότι

χορτασθήσεθε, Μακάριοι οι κλαίοντες ναώ ,

ότι γελάσετε. Μακάρϊοι εσε, όταν μισήσω »

σιμ υμάς οι άνθρωποι , ο άφωρίζωσι υμάς,

) oveδίσωσιμ, κι εκβάλωσιμό όνομα υμών

ως σουκρόμ,ένεκα και του και ανθρώπου.Χαίρετε

ψεκείνα Η ημέρα κ) σκιρτήσατε,ιδουρο μί

θος υμώμ, λυς ν οίς ουρανοίς.Κατα τα

αδέποίεμ Ιοΐς προφήταις δι σατέρες αυή .

πλίω ουαί υμίμ τοίς αλουσίοις , ότι αν

σέχετε τίω σαράκλκσιμ υμώμ . οιαι

υμίμ, οι έμπεωλησμίοι , ότι πεινάσετε .

ουαί υμίρ, οι γελώντες νω, ότι σενθή ,

σττε και κλαύσετε . Ουαί υμίμ, όταν και

λώς υμάς έιπωσι ) σάντες οι άνθρωποι,

κατά ταύτα γαρ εσοίοω τοίς προφήταις

οι πατέρες αυτών και Αλλ υμίν λέγω τοίς

ακούσια

exiſt in mótē orare, & erat pernoctasin

oratióe dei: Et cü dies factus effet uoca

uit diſcipulos ſuos, & elegit duodecim

εχίpfis quos & apoftolos nominatic,

Simoné qué & nominauit Petrum , &

Andream fratrem eius,lacobú & loan

nem ,Philippú &Bartholomæū.Mar

theum &Thomam, Iacobú Alphæi fi

lium ,& Simonem qui uocatur zelotes,

&Iudam Iacobi, & Iudam Iſcariotam ,

qui& fuit proditor. Et deſcendés cũ il

lis ſtetit inloco campeſtri& turba difci

pulorum eius,& multitudo copiofa ple

bis ex omni ludæa& hieruſalé & ma.

ritima & Tyro & Sidone,qui uenerant

ut audirenteum , & fanarentur a mor/

bis fuis , & qui uexabantura ſpiritibus

immundis & fanabantur.Eromnis tur

ba quærebat eum tangere, quia uirtus

de illo exibat ,& ſanabat omnes.Et ipſe

eleuatis oculis in diſcipulos ſuos dice

bat. Beati pauperes , quia ueftrum eſt

regnü dei.Beati qui eſuritis nunc, quia

farurabimini.Beati qui fetis nūc quia

ridebitis . Beati eritis cum uos oderint

homines , & ſeparauerint uos,& expro.

brauerint, & eiecerint nomen ueftrü

tanquam malum propter filium ho

minis. Gaudete in illa die & exultate,

ecce en merces ueſtra multa eſt in cæl

lis. Secundum hæc enim faciebant pro

phetis patres eorum . Veruntamen už

uobis diuitibus qui habetis conſolatio

nem ueftram . Væuobis,quiſaturati

eſtis ,quia eſurietis. Væuobis quiride

quia lugebitis & flebitis.Væ

cuin benedixerint uobis omnes homi

nes. Secundum hæc enim faciebát pro

phetis patres eorú. Sed uobis dicoqui

auditis

اعدرا

tis nunc ,
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σας

φω σου,
άδελφέ

,άφεςεκβαλώ κάρφή

ακούουσιμ,αγαπάτε τους εχθρους υμώμ,κα auditis,Diligite inimicos ueſtros,bñfa

λώς σoιάπτοίς είσoύσιμ υμάς , ευλογάτε citehis quosoderüt. Bñdicite maledi

γους καταρωμθύους υμάς,κή προσεύχεσθε υ : certibus uobis,& oratep calumniatibus

πες καιεπηρεαζόντωμ υμάς . ζ τύπουτί uos.Et q te pcutit in maxilla,pbe & al

σε επιπλω σιαγόνα,σάρεχε C των άλλω.
terā , & ab eo q aufert tibi palliū etiá tu

κάηή αίρονθός σου το ιμάτιον,ή χιτών nicā noliphibere.Oñíaútpetéti te tri

1. pull awaúons.warti's WeddirūTI GE Didy. bue,&q aufert ő tua ſunt ne repetas, &

κι αή ή αίροντος τα σα μεαπαίτε. καθως putuultis ut faciāt uobis hoies, & uos

θέλεπ,ίνα σoιώσιμ υμίμ οι άνθρωποι, μ ' facite illis ſimiliter.Et fi diligitis eos qui

πριξη αυτής ομοίως,και ει ααπαπ τους αδα uos diligūt,quobiségratia.Ná & pec

πώνταςυμάς,σοία υμίμ χάρις αξίμ , και
catores diligétes ſediligūt. Etſi bñfece

οι αμαρώωλόι τυς απασώντας αυτούς αασω ritis his q uobis bñfaciüt,quobisé gra

σημ.ΕΙ εαμάγαθοποιίπ τους αγαθοωοιούν » tia:Siquidé & pctóres hocfaciunt.Etfi

ταςυμάς,ποία υμίμχάρις άξμική γυ ' δια mutuú dederitis his aqbus ſperatis reci

μαρτωλοί και αυτό σοισιμ, εαμ δανείζκε perezõ gratia eſt uobis: Nã& pctores

σαςώμ ελπίζειαπολαβάμ,σοία υμίμ χά pctóribus fenerant,ut recipiãt æqualia

εις 36μ.CIA αμαρτωλοίάμαρίωλοΐς δανεί Verūtñ diligite inimicos ueſtros bene

ζεσής ,να ακλάβωσϊμσα ίσα,πλίω αγασά, facite , & mutuū dare, nihil inde ſperan

η γυς εχθρούς υμώμ,κ) αβαθοΡιέπ κ) δανεί tes, & crittmerces ueftra multa , & eritis

ξεπ, μηδέν απελπίζονίες,κ) έσαι ο μισθός θα filij altiſſimi, quia ipfe benignº eft erga

πολυς,κ) έστεθε ηοι και υψίσ8,87, ανής 8 +σός ingratos & malos . Eſtote ergo miſeri

άξιμ επίτους άχαρίσες και σουκρούς.Γίνετε cordes, ſicut & pater ueſter miſericors

του δικτίρμονες,καθώς κι ο πατήρυμώμοι, eft.Nolite iudicare, & non iudicabimi

κτιρμώμζημ. με κρίνει,και ου μη κριθά ni.Nolite condemnare, & non condem

Κ.Με καταδικάζετε, και ου μήκαταδικα- : nabimini . Dimittite , & dimittermini.

οθέτε,Απολύετε,ια) απολυθήσεθε,ΔίδοΪε, Date ,& dabitur uobis. Menſuram bo

α δοθήσεται υμίν.Μέγον καλόμ σεπιεσ nam &confertam & coagitatam & ſu

μεύομ,κή στραλβυμβίομ,και υπερεκχωόμε ! pereffluentem dabūt inlinum ueſtrū.

Φομ δώσασίμ εις ήμ κόλπομυμώμ.(
οδαυ Eadem quippe menſuraqua menſi fue

ritis,remetieturuobis . Dicebat autem

όπραβολώ αυρίg,MR & διωαται τυ/
illis fimilitudinem.Nunquid poteft cæ

cus cæcum ducere . Nonne ambo in fo

ueam cadunt .Non eſt diſcipulus ſur

permagiſtrum ,perfectus autem omis

erit,ſi ſit ficutmagiſter eius. Quid auté

uides feſtucam inoculo fratristui,tra

bem autem quæ in oculo tuo eſt non

conſideras : Aut quomodo potes dice

re fratri tuo, frater,ſineerjciam feſtuca

M 2 quæin

1

των μέτρωνώ μεξάπ,
αντιμεξϊθήστη υμίμ.

καπου

φλός τυφλόμ οδηγάμ,ούχι
αμφότεροι εις

βόθρομ σεσούντα, ουκ έsi μαθητές ύπες

σας και
σiδάσκαλοςαυτ.τί δε βλέσας το

κάρφος το
ιωθοφθαλμώ αδελφού σο ,

τωνδεδοκόρ των τα 10ίων
οφθαλμώ ου

κατανοξε ; π πώς άρασαλέγαρ ω αδελ

ανοοφθαλμώ
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σύκα, ουδε εκ βάτου τρυγώσιμσαφυλίου, ο α

ν ο οφθαλμό σου.αυτός ήν οοφθαλ

μώ σε δοκόμου βλέπωμ ύποκριτά,έκβαλ

λεπρώτομ τίω Δοκόμ εκ του οφθαλμού σή .

και τόπ διαβλέψεις εκβαλάμε κάρφος το

αν ο οφθαλμώ ή αδελφούσου,ου γάρ όξιν

δένδρομ καλομ σοιού.καρπομ σαπιόμ,ου

δε δένδρομ σαπιομ σοιου καρπού καλόμ.

έκαςομ γαρδένδρομ εκ το δίου καρπούγι

τώσκεται,ου γαρ δή ακανθώμ συλλέγουσιν

A

4

γαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θκσαυρού και

καρδίας αυτού, προφέρει σ' αγαθόμ.cs σο

γκρός άνθρωπος έκ του πονκρά θησαυρη

δίας αυτού , προφέρει το πονκρόμ. έκ σε

σισεύματος καρδίας λαλά το σώμα αυ

Τοντίσε με καλάπ κύριε κύριε ,και ου ποιά

παλέγω,σάς ο ερχόμενος πρός με,

κρύωμ μουΟ λόγωμα ποιώμ αυτους,υπον

δείξω υμίμ τίνι ξίμ όμοι ,όμοιός άξιν άν

θρώπω οικοδομοώτι οικίαν , δς έσκαψε »

και εβάθαυεν, ) έθκκεμ θεμέλιου επιτώ

σέχαμ, πλημμύρας δε γενομλύκς,προσέξ

εκξεμο σοταμός τη οικία εκείνα,και ουκ ήν

χυσεμ σαλεύσαι αυτίω,τεθεμελίως γι' επί

πλωσέγαμ.ο δε άκούσας και μη σοιήσας ,

όμοιός Κιμ ανθρώπωνοικοδομήσαντι οικίαν

επι τίω γίύ,χωρίς θεμελίου, και προσέξεκξεμ.

ο ποταμός,ναι ευθέως έπεσεμ, εγγύετο

σ'ευγμα φθη οικίας εκείνης μέγα.

! Επει δε επλήρωσε πάντα τα βήματα αυξ

εις τας ακοάς του λαού,εισήλθεμέις κασες

Ψάουμ,εκατοντάρχου δέτινος δάλος κακώς

έχων,έμελιεμ πλέντάμ,ός μ αυτό έντιμος,

ακούσας δε περί τον ΙΗΣΟΥ, απέσέλευ προς

αυτομ πρεσβυτέρους ήιουδαίωμ,έρω αυήν

όπως ελθών διασώσειτη δούλου αυτού . Οι

δε σαραγενόμενοι προς τον ΓΗΣΟΥΝ,σα

ρεκάλου αυτού σουδαίως,λέγοντες , ότι

αξιός ζημώσαρέξε τούτο,αγασά γαρ τα

έθνΘ ,

qin oculo tuo eſt , ipſe in oculo tuo tra

bem nó uidés : Hypocrita erice primú

trabem de oculo tuo, & túc pfpicies,ut

educas feſtucã ſeſt in oculo fratristui.

Non'eſtenim arborbona,quæ facit fru

ctum malū , neqz arbor mala , faciens

fructum bonum. Vnaquæq enimar

bor de fructu ſuo cognoſcitur. Neo

euim deſpinis colliguntficus , nea de

rubo uindemiant uuam.Bonus homo

debonotheſauro cordis ſui pfert bo

num , & malus homo de malo thefau ,

ro cordis fuipfertmalū.Ex abundātia

em cordis loquiť os eius. Quid autuo

cacis me domine domine, & non facitis

quæ dico : Omnis qui uenit ad me, &

audit ſermones meos,& faciteos,oſten

dam uobis cui ſimilis fit. Similis eftho

miniædificantidomum ,qui fodit in al

cum,& pofuit fundamentum fuper pe

tram . Inundatione autem facta , illi,

fum eſt flumen domui illi , & non por

tuit eam mouere . Fundata enim erat

fuper petram .Qui autem audit&non

facit, ſimilis eft homini ædificanti do

mum ſua ſuper terrā, ſine fundaméto,

in
quam

illifus eft Auuius , & conti

nuocecidit, & facta eſtruina domus il

lius magna .

Cumautem impleſfet omnia uerba VII

ſua in aures plebis, intrauit Caperna

Centurionis autem cuiuſdam ſer/

uus male habens erat moriturus , qui

illi erat precioſus.Cú audiſſet aút de le

ſu ,miſitad eum ſeniores ludæorum ;ro

gans eum ut ueniret & ſaluaret ſeruú

eius. At illi cum ueniflentadIeſum ro

gabant eum ſollicite, dicentes , digi

nus eſt, ut hoc illi preſtes. Diligitem

gentem

1
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Καιεγέν

πόλεωςικανόςσωαυτή,και έδων αυτώ και

γ δυβος αν όλη Τα
ιουδαία

περίαυτού,

80 σάσα και
πριχόρω

,
απάγγειλανΙωάν» .

foGP ήμώμ C τωσωαγωγ
ώ αυτός ώκο

δόμησεν ημίμ.ο δε ΙΗΣΟΥΣ επορεύετο σιω

αυτής,ήδκ δε αυτού ου μακραμ απέχοντ
α

από 50οικίας.έσεμψεμ προς αυτομο έκα

τόνταρχος φίλους λέγων αυτώ, κύριε με

σκύλοι,ου γάρειμί κανος , ίνα όσο τίω

βίγω μου εισέλθκς.δι
δου δε εμάυτομ αξία

ωσα πρός σε έλθάμ,άλλα είπελόγω, και και

θήσετα ο πάϊσμου,και γαρ εγώ άνθρωπός

ειμι οάζουσίαμτασόνος,έχων νοέμ

αυήμstαλιώτας.και λέγω τούτω,σορεύθx/

τι και πορεύεται και άλλα έγχουκαι έχει

Ται,και ο δούλα μου ποίκσον τούτο και

σοιά, ακούσας σε ταύτα ο ΙΗΣΟΥΣ ,έθαύμα

σεμ αυτόμα και σταφείς ζω'ακολουθολ
ύτι αν

ωόχλωειπεμ,λέγω υμίμ,ουδών και σε

ραιλτοσαύτίω αίσϊμ ευρoμ . και υπουρέ

φυτες οι σεμφθείσες εις του δικομ , ευρoμ

αιθενοώταδούλου

γείο και αν αξές επορεύετο εις όλίμ και

λουμβόλωναυμ,καισωεπορεύονη αυτώ οι

μαθεται αυτού τρανοί, και όχλΘ- σολυς ,

ώς δεύγγίσει τη σύλη και σόλεώς,και 14ου

διεκομίζετο τεθνϊκως δος μονογενής τη μκ /

ξι αυτού, και αυτκ ήν χήρα και όχλΘ Οι

gentem noftram , & fynagogaipſeædi

ficauit nobis.Ieſus aút ibatcum illis.Ec

cum iam no longe eſlet a domo , miſit

ad eü centurio amicos dicens ei.Domi

ne,noli uexari.Non enim ſum dignus,

ut ſub tectümeü intres , propter quod

& meipfum nó fum dignū arbitratus,

ut uenirem ad te,ſed dicuerbo ,& fana

bitur puermeus.Ná & ego homo ſum

ſub poteſtate conſtitutus, habens fub

me milites,& dico huicuade & uadit, &

alio ueni & uenit,& feruo meo fachoc,

& facit . Auditis auté his lefus miratus

efteum , & conuerſus ſequenti ſe turbæ

dixit. Dico uobis, nec in Iſrael tantam

fidem inueni.Et reuerli quimilli fuerāt

in domum inuenerunt feruum qui lan

guerat fanum . Et factum eſt deinceps

ibat in ciuitatem ,quæ uocaturNaym ,

& ibant cum eo diſcipuli eius multi ,

& turba copioſa. Cum autem appro!

pinquaretportæ ciuitatis , ecce defun

ctusefferebatur filius unicus matris

ſuæ . Et hæc uidua erat , & turba ciuita

tis multa cum illa .Quam cum uidiſſer

dominus,miſericordia motus ſuper ea

dixit illi. Noli Aere. Et acceſſit& tetigic

loculum. Hi autem qui portabant ſte,

terunt . Et ait.Adoleſcens,tibi dico fur

ge .Etreſedit qui erat mortuus , & cæl

pit loqui,& dedit illum matri fuæ . Ac

cepit autem omnes timor, & glorifica.

bant deum , dicentes . Propheta ma /

gnus ſurrexit in nobis , & deus uiſita,

uit plebem ſuam . Etexñt hic ſermo in

uniuerſam ludæain de eo , & omnem

circa regionem . Et nunciauerunt. Io 1

anni difcipuli eius de his omnibus . Et

M 3 cóuocauit

κύριΘεολαγχνίθκέσαυτή.και ειπεμ αυ

τη. Μα κλαίε,και προσελθώμ, ήψαν οι σο

ρούδι και βασάζοντες έσκσαμ,και ειπε »..

wισκε δοι λέγω,εγέρθκλι

,και
ανεκάθισεν ο νε

κρός,και ήρξατο λαλάμ και έδωκεν αυτόματα

μικηγι αυτού,έλαβεμ δέ φόEG σάντας και

έδόξαζομ τομ θεόμ λέγοντες,ότι
προφήτης

μέγας εγίγερίαι φυ ημίμ,και ότιέπεσκέ /

ψανο θεός ήμλαρμ αυτο.και ξήλθεν ο λό

να οι μαθητά άντ σερί πάντων τούτωμ,και

προσκαλεσά
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προσκαλεσάμος δύο άναςΟ μαθητών

αυήΙωάννκς,έπεμψει προς την ΑΣΟΥΝ λέ .

γωμ.συ ει ο ερχόμου ή άλλου προσδο ,

κωμω;σαραγενόμενοι δε προς αυτόν οι άν

δρες,ειπομ.Ιωάννης ο βαπτισής άπέσαλκε

εμάς πρός σε, λέγωμ. Συ ει ο ερχόμενο ,

και άλλου προσδοκώμου ; Εμ αυτή δε τ8 ώρα

εθεράπευσεν πολλούς από νόσων,κα μασή

γώ»,C σνδυμάτωνσουκρών , και τυφλοΐα

πολλοίς έχαρίσατο το βλέπαμ. και απον

κριθείς ο ΙΗΣΟΥΣ ειπεν αυτής . πορόυθέντες

απαγγείλατπΙωάννα, ένδει ( Ακέσαι,ότι

τυφλόι αναβλέπουσιμ,χωλοι πρϊπατ8σιν,

λεπτόι καθαρίζονται , κωφοί ακέεσιν ,νεκροι

εγείρονται, πωχοι ευαγγελίζονίας,και μακά

ριόςόξιμ,δς εαμ μη σκανδαλισθά νέμοί.

πελθόντων δεη αγέλωμ ιωάννου, ήρξατο

λέγειμ προς τους όχλους σερί ιωάννου. Τι

ξεληλύθατε εις τίω έρημου θεάσαθαι ; Κά

λαμομυ ανέμουσαλόνόμθυομ;Αλλάτι και

εληλύθαπ ΑνθρωΡμ ν μαλακός ιμα

τίοις αμφιεσμεύομ; Ιδού οι ν ιμαλισμών

δόξω ,κα ) ξυφή υπάρχοντες, εν οίς βασιλεί

οις εισιν. Αλλά τί θξελήλυθαπ , προφή

τίω, και λέγω υμίμ ,και περϊσόπρου προς

φύτου δυτός όξιμ σερι δυ γέγραπται. 1δου

εγω άρσέλλω άγγελόμ μή προ προσώπ8

σου, δς κατασκευάσει τίω οδόν σου έμπρο /

θέμα σου. Λέγω υμίμ.Μείζωμεν γεννκτοίς

γώαικώμ προφήτης Ιωάννου του βαπτισου ,

ουδείς όξιμ.ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία

του θεού ,μείζων αυτο αξιμ . και πάς ο λαός

ακούσας και οι τελώναι εδικαίωσαν ένθεν

όμ,βαπτιθέντες το βάπτισμα Ιωάννου.οι και

Φαρισαίοι και οι νομικοί τώ βουλώ τον θε/

ου αθέτησαν εις εαυτους , με βασιθέντες

ναυτου".Είσέμ δε ο κύριΘ.τίνι δω ομοιο

ώσω τους ανθρώπους οι γενεάς ταύτης,

Οι τίνε

conuocauit duos de diſcipulis fuis lor

annes,& mifit ad Ieſum dicens. Tu es

qui uéturus es, an alium expectamus ..

Cum autem ueniffent ad eum uiri, dii

xerunt . Ioannes baptiſta miſitnosad

te dicens. Tues quiuenturus es an ali

um expectamus: In ipfa autem hora

multos curauit a languoribus &plai

gis , & fpiritibusmalis , & cæcis multis

donauituiſum . Et reſpondens dixit il/

: lis, Euntes renuntiate loanniquæuidi

ſtis & audiſtis, quia cæci uident, claudi

ambulant, leproſi mundantur , ſurdi

audiunt, mortui reſurgunt,pauperes.

euangelizantur, & beatus eft quicung

non fuerit fcandalizatus in me. Etcum

diſceſliſſent nuncï Ioannis , cæpit de

Ioanne dicere ad turbas .Quid exiſtis

in defertum uidere : Arundinem uen

to agitaram : Sed quid exiſtis uidere :

Hominem mollibus ueſtimentis in

dutum : Ecce qui in ueſte precioſa ſunt

& delitής, in aulis Regum funt . Sed

quid exiſtis uidere: Prophetam :Vti

o dico uobis , & pluſõz prophetam ..

Hiceſt de quo fcriptum eſt. Ecce mit

to angelum meum ante faciem tuam ,

qui præparabit uiam tuam ante te.Dis

co enim uobis .Maior internatosmu

lierum propheta Ioanne baptiſta nel

mo eſt. Qui autem minor eſt in regno

dei, maior eſt illo . Et omnis populus

audiens& publicani iuſtificauerunt de

um, baptizati baptiſmo Ioannis . Pha

riſæi autem & legiſperiti conſilium dei

ſpreuerunt in ſemetipſos, non baptir

zati ab eo . Ait autem dñs , Cui ergo fi

miles dicam hoies generationis huius ,

& cui

8

Σ
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10έχαρίσατο.Τίς δωα
υτώμ

ειπε σλάου

φείς προς των γιωαίκα
, ο σίμωνϊ έφκ.βλέ

λέγωμ,δυλος ει ήμ προφίτκς,έγίνωσκεν

άμ,ίς κι σοταπε και για άτιςάπεσαμ αυή,

ότι αμαρτωλός όξιμ.και αποκριθείς ο ΙΗ/

ΣΟΥΣ,έισει προς αυτομ.Σίμωμέχω σοι τι

ειπίε,δδέ φκσιν,διδάσκαλε ειπέ.Δύο 8:ω

φελέται ήσαν δανasi άνι, ο εις ώφάλεμ δη

τάρια σειθακόσία, σε έτερG
σεντήκοντα ,

κι εχόντωμδε αυτών αποδοώαι,άμφοτέ

αυτομάγαπίστεςΑποκρϊθείς
δε ο σίμωρέιν

πεμ.ύπολαμβάνω
,ότι το σλάομ έχαρίσα

το.δ δε είπεναυτώ ορθώς έκεϊνας , να σας

και τίνι εισέρόμοιοι όμοιοί εισip παιδίοι
ς

Μία εν αγορά καθημείο
ις

, και προσφων
ούν

σύμβαλιέλου
ς
κή λέγουσιν. κυλήσα

μου
υμίν

καιουκ ώρχήσασθε, έθρ υίσαμλύ υμίμ,και

ουκέκλαύσατε,Ελήλυθεν γαρ ιωάννκς και βα

πίσης,μέ πάρτμ έσθίωμ,μήπ δινου πίνωμ ,

και λέγετε δαιμόνιον έχαελή
λυθεν

ονός

τον ανθρώπου εκδίων και πίνωμ
α
) λέγει .

16ου άνθρωπβ ' φάγος και οινοπότ
ης

τει

λωνών φίλος και αμαρτωλ
ώμ
,και εδικά

άθκ και σοφία,άηήτέκνωμ αυτής.Αρώτα δε

τις αντόμ των φαρισαίω
μ
, ίνα φάγα με

αυτού , και εισελθών εις τίω οικίας του

φαρισαίου ανεκλίθκ, και ιδου γαυή φασό

λή ήτις ήμ αμαρτωλός,επιγνούσ
α
, ότι ανά

κήΤαξύ της οικία ή φαρισαίο, κομίσα
σα

αλά

Easpoμ μύρδ,κ) σάσα πια ους πόδας αυτο

οπίσω κλαίουσα,ήρξαν βρέχει τους πόδας

αυττίς δάκρυσήμ,CI7αϊς θεϊξίμ
οθι κεφαν

λής αυτής οξέμασεμ,C καπρίλ
η
τους στον

δαςαυτον,C κλαφεμ ο μύρω . Ισωμ δε ο .

φαρισαϊα καικαλέσας αυήμ,ειπεν εαυ

& cui ſimiles ſunr: Similes ſunt pueris

fedentibus in foro , & loquentibus ad

inuicem & dicentibus.Cantauimus uo

bis tibns, & nó faltaſtis,lamentauimus

& nó ploraſtis. Venit em Ioannes ba

ptiſta nec māducans panem ,neqz bi

bens uinum ,& dicitis.Dæmoniumha

ber . Venit filius hominis manducans

& bibens,& dicitis. Ecce homo deuora

tor,& bibens uinum,amicus publicano

rum &peccatorum . Et iuſtificata eſt fa

pientia a filňs ſuis . Rogabat autem

illum quidam de pharifæis ,ut mandu,

caret ſécum . Et ingreſſus domumpha

rifæi di ſcubuit, Er ecce mulier quæ erat

in ciuitate peccatrix, ut cognouit q le

ſus accubuit in domo pharifæi , attulit

alabaſtrū unguéti, & ſtans ſecus pedes

ei? a tergo, flēs lachrymis cæpit rigare

pedes eius,& capillis capitisluiexrerge

bat,& deofculabat pedes ei? & ungue

to ungebåt. Videns autem pharifæus

qui uocauerat eum , ait intra fe dicens .

Hic ſi eſſet propheta ſciret utiæ quæ &

qualis eft mulier quæ tagiteü ,quiapec

catrix eft : Et rñdens Iefusdixit ad illű .

Simó,habeo tibi aliquid dicere. Atille

ait.Magiſter,dic.Duo debitores erant

cuίda feneratori, undebebat denarios.

qngētos, & alius qnquaginta.Nóhabé

busillis unde redderet,donauit utriſqz.

Hozigiť ,dicutereú plºdiliget:Rñdės

Simon dixit.Exiſtimo,quodis cui plº

donauit.Atille dixit ei.Recte iudicaſti

Ec cõuerſus ad mulierem, dixit Simoni

Vides hâc mulierem: Intraui in domů

tuā,aquá pedibus meis nó dediſti.hæc

autemlachrymis rigauit pedes meos,

Μ Α & capillis

παις Ταύτίω ήγυναίκα,εισϋλθομ σου εις ή

δικίαμ.ύδωρεπί της πόδας με ουκ έδωκας,

άυτικό τίς δάκρυφμ έβρεξερ με τους πόδας,

Σ .

και ταϊς
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in pace.

και ταϊς θριξίμαι κεφαλής αυτής θέμα

ξεμ, φίλκμά μοι ουκ έδωκας , άυτηδιαφής

εισήλθομ , ου διέλεπεμ καταφιλούσα μου

τους σόδας,έλαίω τίω κεφαλώ μου ουκ ή

λειψας , άυτκ δε, μύρω ήλιψέμα τους σόδας,

δυ χάριν λέγω σοι , αφέωνται αι αμας -

τίαι αυτός αι πολλάι , ότι αγάπησε πολύ.

& δε ολίγομαφίεται, λίγομ αγαπάει

περ δε αυτή.αφέωνταίσου αι αμαρτίαι. και

κρξαντο οισωαωακείμονοι λέγαμ ν εαυ /

τοίς. τίς δυτός όξιμ δς και αμαρτίας αφίκο

σύμ ; ειπε δε προς τίω γωάϊκα . % σίσις

σου σέσωκέμ σε, σορείου εις ειρώω .

και εγγύετο καθεξής , και αυτός

διώσ'6υεμ κατασόλιμο κόμω ακρύσω ,

και ευαγγελιζόμους τίω βασιλείας του

θεου,και οι δώδεκα σαν αυτών και γυάϊν

κες ανες &ι ήσαν τεθεραπευμώαι αν πνου /

μάτων πονκρών και ασθενειών,Μαρία και και

λουμίύκ μαγδαλίων,αφ τα δαιμόνια επτα

Tξελίλύθκ,και Ιωάννα γαυή χουζα,έπιτρόι

που πρώτου, και σουσάννα και έτερα πολ

λάι, άι ανες διακόνοω αυτώ από την

χόντων αυτών. Σωϊόντων σε όχλου πολ

λού, και το κατά πόλϊp επιπορόυομλύωμ

προς αυτόν,εισερ δια παραβολής .

Εξϊλθεν ο σείρωμ του ωάρα του Φόρου

αυτού,και αν ζω σείραμ αυτόμ, μου έπες

σεμ σαρά τω οδδρκαι κατεπατήθη, και

τα σετίνα του ουρανού κατέφαγεν αυτό.

και έτερον έπεσεν επίτί πέτρα και φυ/

εν ζκράνθx δια η μηέχεμικμάδα,και έν

τρομ έπεσήμα μέσω ακανθώμ, συμ,

φυάσαι αι άκανθαι ασέπνιξαν αυτό , και

έτερου έπεσε επί τω γω τω αγαθώ ,,

και φυέμ,εποίκσεμ καρπομ εκατονταπλα /

σίονα . ταύτα λέγων έφώνει , ο έχων ώτα

ακούειν ακουέτω , εσκρώτων με αυτόν

μαθκται

& capillis capitis ſui terſit.Ofculü mihi

nó dediſti,hæc aüt ex quo intrauinon

ceſlauit deoſculari pedesmeos.Oleo

caput meunon unxiſti,hæc autem un

guento unxit pedes meos. Propter qd

dico tibi. Remittütur peccata eius mul

ta, quoniam dilexit multum . Cui auté

minus dimittitur minus diligit .Dixit

autem ad illam.Remittüturtibi pecca

ta. Et cæperunt qui ſimul accumbebat

dicere inter ſe . Quis eſt hic, quietiam

peccata dimittit : Dixitautem admu

lierem . Fides tua te ſaluam fecit. Vade

.

Et factum eſt deinceps & ipfe iter

faciebat per ciuitates& caftella prædi- VI

cans & euangelizans regnum dei, &

duodecim cum illo, & mulieres aliquæ

quæerant ſanatæ a ſpiritibus malignis

& infirmitatibus, Maria quæ uocatur

Magdalene, dequa feptem dæmonia

exierant, & Ioanna uxor Chuzepro

curatoris Herodis, & Suſanna, &aliæ

multæ, quæminiſtrabant ei de faculta

tibus fuis. Cum autem turba plurima

conueniret, & e ſingulis ciuitatibus p!

perarent ad eum , dixit per ſimilitudi.

Exñt q feminat ſeminare ſemen

fuum . Εt dum feminat , aliud cecidic

ſecus uiam , & conculcatum eft, & uolu

cres cæli comederunt illud . Et aliud ce

cidit ſuper petram ,& natum aruit quia

non habebathumorem . Et aliud ceci

dit inter ſpinas, & fimul exortæ fpinæ

ſuffocauerunt illud . Et aliud cecidit in

terra bonā,& ortū fecit fructú cētuplú.

Hæc dicés clamabat. Qui habet aureş

audiédi audiat. Inter
rogabāt aút cum

difcipuli
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αυτού,μα

α
δυτοί εισιν,όι του λόγου

του
θεού

αν

μια την

άμερώμα) αυτός
ανέβx

εις
πλοί

δεμαθηταί
αυτού

λέγοντες

,τις έικ και σαρα

-βολή
αυτκο

δεξιπεριμίμ

λέδοται

γνώναι

τα μυστήρια
φθη βασιλείας

του θεού
, τοίς

σε

λοιπούς σαραβολαίς, να βλέποντες με

βλέπωσήρ, ακούοντες με σωϊώσιμ.έ
σιν

δε άντε καισαραβολή,ο όροςμο λόγG

Τον θεού.δι δε σαρά τω δέομ εισίμ,δι ακού,

ξοντες, τα έρχεται ο διάβολGP , α ) ας ήμ

λόγομά θ καρδίας αυτών,ίνα μη πισεί

σαντες σωθώσιμιδι δε επιφυπέγ
ας

, οι

άμ ακούσωσίμ μετά χαράς δέχονται του

λόγουςκαι δυτοι ξίζαμ ουκ έχουσιμ,δι προς

«καυτόμ σισείoυσιμ, και εν καιρώ σειρασμο
υ

αφίσαντάα.το δε εις τας ακάνθας πεσόμ ,

δυτοί είσιμ δι ακούοντες , και η μοριμνών

και πλούτου,κα) κδονών του βίου σορβιόν

μυθιοι συμανίγονται,και ου τελεσφοςέ
σιμο

το δε οιΤακαλή γή,δυτοί εισίμ οι ανεςφν κό

Μία καλή και αγαθή ακούσαντες του λόγου

"κατέχουσία και καρποφορού
σιμ ν απο

μονή. ουδεις Δελύχιομ
άζας καλντες αυ/

τουσκεύα, υποκάτω κλίνκς τίθκσιμ ,αλλά

επίτωλυχνίαμ επιτίθκσιν , ίνα οι εισπορ6
ύ

.

" όμβυοι βλέπωσίμ το φώς,ου γάρ όξιμ κρυ /

που δου φανερόν γενήσεται,ου δεαπόκρ
υ
?

φου , δ ου γνωθήσετ
αι
,και εις φανερό

μ έλι

θκ.βλέπει όμως πως ακέεπ.δς γα
ρέαμ έχη

δοθήσεται αυτών και δς εαμμε έχ4, και ο

δοκά έχημιάρθάσετα
ι απευτο.σ

αρεύον

)

το Δε προς αυτού και μικτές, καιοι αδε
λφοι

δια πομόχλομ.κg) απκγέλικ αυτώ Η

μικτής σου καιοι αδελφοί σε
εσήκασιν

έξωιδάρ σε θέλοντης ,
δεασοκριθείς εις

πει προς αυτό μικτής μου και αδελφοί

μου

κούοντες και ποιοώτες και και εγχύετο

diſcipuli eius,dicétes, ſellet hæc parai

bola. At ipfe dixit . Vobis datum eſt

noſle myſteria regni dei,cæteris autem

in parabolis,ut uidentes non uideant ,

& audientes no intelligant.Eft autem

hæc parabola. Semen eſtuerbum dei .

Quiautem fecus uiam, hi ſunt quiau,

diunt, deindeuenit diabolus ,& tollit

uerbum de cordeeorum , ne credentes

falui fiant.Nam qui ſupra petram ,qui

cum audierint ,cum gaudio ſuſcipiunt

uerbum . Et hi radices nó habent , qui

adtempus credunt, & in tempore teni

tationis recedunt. Quod autein in ſpi.

nas cecidit ,hi ſunt qui audierunt , & a

ſollicitudinibus & diuitijs & uoluptati

bus uitæeuntes ſuffocantur, & non re

ferunt fructum . Quod autem in bonā

terram , hi ſunt quiin corde honeſto &

bono audiêtesuerbum retinent , & fru

ctum afferunt in patientia.Nemo au

tem lucernam accédens operit eam ual

ſe,aut fubrer lectum ponit , ſed ſuper

candelabrú ponit , ut intrantes uideat

lumen . Non eſt enim occultuin quod

nõ manifeftetur,nec abfcóditum quod

nó cognofcat& inppatulī ueniat. Vi

dete ergo quomodo audiatis.Quiſqs

enim habet dabiturilli ,& quicumqno

habet,etiam quod putat ſe habere au /

feretur ab illo : Venerunt autemad ils

lum mater & fratres eius , & non pote

rant adire eñ præ turba . Et nūciatú eſt

illi.Mater tua& fratres tui ſtant foris ,

uolétes té uidere . Qui rñdens dixit ad

eos. Mater mea& fratres mei hi ſunt ,

uerbú deiaudiunt ,& faciunt . Factum

eſt autem in una dierú,& ipſe aſcendit

in nauiculam , & difcipuli eius, & ait ad

5

ομ, και οι μαθητές αυτού, και ξιπεν προς

αυτούς.

illoso
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αυτους.Διέλθωμεν εις το σέραμοβ λίμνκα .

και ανήχθησαμ.Ρλεόντωμ δεαυτο αφύπνων

σεμνα κατέβ λαίλαψαμέμs εις τώ λίμι

υιω , να σωεπληρούντ8 και εκινδώβιομ .

Προσελθόντες δε διέγεραν αυτομ,λέγουλες.

Εισάτα επισάσα ,άσολύμεθα,ο δε εγερ!

θεις εσετίμκσεμ @ο ανέμων καιο κλύδω

να του ύδατος,να επαύσατο,και έλλετΓα .

λιώκ.άιπεμ δε αυρις . που αξιμά σίρις υμών;

Φοβάθέντες δε εθαύμασαν , λέγοντες προς

αλλήλους.τίς άρα δυτός όξιν ; Οτι και τοίς

ανέμοις επιτάσει και ως ύδατι και σαν

κούουσιν αυτώ , και κατέκλυσαν είς τώ

χώραν το γαλαρίωώμ,ήτις έξιμ αντίπερα

Οι γαλιλαίας.ξελθόντι δε και αυτου επί

πω γω,θωώτησεν αυτώ ανής τις εκ των

σόλεως,δς ειχεμ δαιμόνια εκ δόνων ικα

νώμ.ναι ημάτΐομ ουκ ένεσiδίσκετο. και

οικία ουκέμανεμ,αλλ' εν τοίς μνήμασιν .

1δωμ δε του ΙΗΣΟΥΝ και ανακράξας προσ

έπεσεν αυτώ, και φωνή μεγάλα έιπεν . τι

έμοί καίσοι ΙΗΣΟΥ δε το θεου υψίσου; δέο

μαΐσου μήμε βασανίσκο . σαρήγγειλεν γαρ

Ζω σνεύματι ο ακαθάρτω ζελθ&μάσο

του ανθρώπου , πολλοίς γαρ χρόνοις σωκεν

σάκα αυτομ,και εδεσμάτο αλύσεσιν, και

σίδας φυλασσόμowGP , κήδίαιξή σου τα

δεσμα,άλαύνετο ή τουδαίμον εις σας .

ερήμους,έσπρώτκσυ δε αυτομο ΙΗΣΟΥΣ λε

γωμ.τί σοι αξίμ όνομα;ο δε έισερ λεγεώμ,

ότι δαιμόνια σολα εισήλθεν εις αυτόμ .

μας παρεκάλομ αυτόμ,ίνα μή επϊτάξη αυ/

τοίς εις τίω άβυσομ ασελθέμ . ή δε εκά

αγέλη χοίρων κανώμ βοσκομείων καιο

βρει και σαρεκάλοω αυτών, να επιτρέ

και αυτοίς , εις εκείνους εισελθεμ , και εν

πέτρεψεν αυτοίς εξελθόντα δε τα δαι

μόνια από του ανθρώπου , εισήλθεν εις

τους χοίρους, και ώρμησεν η αγέλα και

illos. Tránffretemus trans ſtagnum

Et aſcenderunt. Etnauigantibus illis,

obdormiuit, & deſcendit procellauen

ti inſtagnum , & complebantur&peri

clitabantur.Aſcendentes autem ſuſcica

uerunt eum dicentes.Præceptorpræcer

ptor,perimus. At ille ſurgens,increpa,

uit uentum & tempeſtatem aqua , &

ceſfauit, & facta eſt tranquillitas. Dixit

autem illis . Vbi eft fides ueſtra . Ti,

mentes aütmirati ſunt inter fe, diceres,

Quis putas hic eſt: Quia & uentis &

mari imperat, & obediunt ei : Et naui.

gauerunt ad regionem gerafenorum ,

quæ eſtcontra Galilæam . Er cum de

naui egreſſus eſſet ad terram , occurrit

illi uir quidã e ciuitate ,qui habebatdæ

monium iam temporibus multis, & ue

ſtimento non induebatur, neqz in do

mo manebat,ſed inmonumentis.Isut

uidit Iefum , & exclamans procidit ante

illum,&uocemagna dixit.Quid mihi

rei tecum eft Ieſu fili dei altiſlimi. Ob

ſecro te , ne me torqueas . Præcipiebar

enim ſpiritui imundo,ut exiret ab ho

mine. Multis enim temporibus arripi/

ebat illum , & uinciebatur cathenis &

compedibus cuſtoditus , & ruptis uin

culisagebatur a dæmonio in deſerta

Interrogauit autem illum Ieſus dicens.

Quod tibi nomen eſt : Atille dixit.Le

gio , Quiaintrauerunt dæmoniamul

ta in eum . Etrogauerunt illum , ne im

peraret illis ut in abyſſum irent. Erar

autem ibi
grex porcorum multorum

paſcentiâ inmonte,& rogabant eū,uc

pmitteret ſibi i illos ingredi ,Ergmiſic

illis.Exierūt
ergo

dæmoniaabhoie,&

intrauerüt in porcos, & ipetu abít grex

per preceps

τα τον

T
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τα του κρημνονεις τώλίμν
ω, και απει "

σα όλομονβίομ,ουκ ίχυσ
ενυπουδε

νός
θελ

πούγκ.ιδό
ντες

δε 8ιβόσκον
τες

το γεγενκ

μθόομέφυγομ,και ασίγγε
ιλαν

εις τίω σόν

λίν και εις τους αγρούς
.Εξήλθο

ν
δε θεμα

γεγονός,C Κλθομ προς τον ΙΗΣΟΥ
Ν
, και ένα

του καθόμβοο
μ
ήμ άνθρωπ

ομ
άφ δυτα σαι

μόνια ξεληλύθη, μαλισμε
ύομ

κ) σωφρον
ών

ταπαρά τις πόδας του ΙΗΣΟΥ,Ια εφοβή,

θισαμ.απόγελα
μ
δε αυγής , και οι ιδόντες

πώς εσώθκοδα
ιμονϊοθε

ίς
,και ερώτκσ

αμ
αυ,

εμάσαμ το πλήθος και ποιχώρ
ου

σαρίωώμ,απελθώ
μ
άααυτή , ότι φόβω με

Γάλωσωείχον .Αυτός δε έμβας εις ή πλοί

ομυπέστεψεμ. Εδέετο γαρ αυτού και ανής ,αφ

ουζεληλύ
θα τα δαιμόνι

α
είναι σω αυτώ .

απέλυσεμή αυήμ οΙΗΣΟΥΣ,λέγωμ
.υπόσ

ε

ψομ εις ή δικό σου, ο δικαιού όσα εποίκσ
εν

σοι ο θεός,και απήλθεν καθ'όλ
ω
τίω πόλιν

κηρύσωμ,όσα εποίκσεν αυτώ ο ΙΗΣΟΥ
Σ.Εγώ

σεν και των υπουρέψα
ι
του ΙΗΣΟΥ

Ν
, από

σεξαν αυόμοόχλος.ήσαμεκαι πάντ
α προς

δοκώντεςαυτόμ.και 18ου ήλθεν ανήρ ώ όνο !

μαλάξεG , αυτός άρχωμ σωατω
γής

υπήρχεμ, πισώμ πρά τους πόδα
ς

του ΙΗ·

ΣΟι παρεκάλ
ααυομεισ

ελθω
εις ου δικού

αυτου, ότι θυγάτη
ρ

μονο ενας μ αυτώ ως

ετώνδώδεκα,καια
υτκάπέθ

νησκευ

. Δε

ω ναάγαμ αυτομ οι όχλοι
σωέπνίγου

αυτομ,και γωή και δυσα ν δύσει αιματος από

ετδώδεκα, τιςειςιατρούς
προσαναλώσα

per preceps in ſtagnū,& ſuffocatº eft .

Quod utuiderütfactú ñ qui pafcebat

fugerunt,& nunciaueruntinciuitatem

& in uillas.Exierüt aütut uiderét qdfa

ctum eft, & uenerunt ad Ieſum , & inue

nerunt hominem ſedentem a quo dæ

monia exierant ueftitum ,ac ſanamen,

te ad pedes Ieſu , & timuerunt.Nuncia

uerütaút illis& qui uiderāt quomodo

fanus facta eſſet is q agitabať a dæmo

nio.Et rogauerüt illú ois multitudo ga

zarenorum ,ut diſcederetab ipfis, quia

magno timore tenebáť. Ipſeaút cõſcé,

ſa naui reuerſus eſt.Rogauerar eni illü

uir a quo dæmonia exierant, ut cú eo

eflet.Diiniſitaūteú Iefus dicens.Redi

in domū tua,& narra quáta tibi fecerit

deus. Et abiſt per uniuerſam ciuitaté,

prædicans quanta ſibi feciller lefus.Fa

ctum eſt autem cum redirct Ieſus,excel

pit illum turba. Erant emomnes expe

ctantes eum.Et ecce uenituir cui nomé

Iairus, & ipfe princeps fynagogæerat,

& cecidit ad pedes Ieſu ,rogans eum ut

intraret in domum ſuain, quia unica

filia erat ei fere annorum duodecim , &

hæcmortua erat. Dum iret autem , & a

turbis comprimebatur.Er mulier quæ

erat in fluxu ſanguinis ab annis duo/

decim , quæ in medicos impende

rat omnem ſubſtantiam , nec ab ul

lo potuit curari , acceſſit retro & teti/

git fimbriam ueſtimenti eius , & con

feſtim ſtetit fluxus ſanguinis eius . Er

ait lefus. Quis eſt qui me tetigit : Nei

gantibus automnibus, dixit Petrus &

qui cum illo erant.Præceptor, turbæ te

premunt & affigunt,& dicis. Quis

me tetigit : Et dixit Iefus. Tétigitme

Diquis

απευθεία. Προσέλθούσα δε όπιθεν , έψαν

το του κρασπέδου του ιματίου αυτού , κα )

παραχρήμα έσι και φύσις του
αιματα αυ,

φθι.και ξιπεν ο ΙΗΣΟΥΣ . τίς 5
αψάμηνός

μου,
άνουμύωμ δεπάντωμ,είπεο

πέτρος

καίδι με αυτού,
έπισάτα,οι όχλοι

σωέχα

σίμ σικ
αποβλήξουσίμ, λέγεις, τίς ο αψά

μοιός μου, δεΙΗΣΟχε ειπεμ .
Hψατό μου

τίς .
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1.

τις.Εγω και έγνωμ δώσαμιμ ξελθέσαμά

εμού.Ιδούσα δε και γωή, ότι ουκ έλαθεν τρέ

μουσα ήλθεμ.και προσπεσούσα αυτώ.Φιξη

αιτίαμ ήψατο αυτο ,ασίγγειλεμαυτώ ενών

σιου σαντος του λαού, και ωςάθκ παχρή

μα,ο δε εισερ αυτή.φάρσα θύγατερ, και σίσις

σου σέσωκέμ σεσορεύουν τις ευρώω, έτι αυ /

του λαλούτ ,έρχεται τις σαρα του αρ/

χισυναγώγου λέγωναυτώ,ότι τέθνκκεμ % .

θυγάτης σου ,μή σκύλλε ου διδάσκαλομ. ο

δε ΙΗΣΟΥΣ ακούσας,απεκρίθη αυτώ λέγωμ.

μη φοβού, μόνoμ σίσδυε και σωθήσεται έλι

θωμ δε εις τίωοικίαμ,ουκ αφήκεν εισέλθει

ουδένα, ειμι πέτρου και Ιωάννlω και ιάκω

βομ,κα ) ήμ ωατέρα φθη παιδος και τιώ μκ

Τέρα,έκλαιομή σάνης C επόπουλο αυτώ.

οή εισερ.μηκλαίτε,ους ανέθανεμη κορά

σιου αλλά καθεύδει,κ) κατεγέλωμαυή, ειδο

τες, ότι ασέθανεμ. αυτός δε εκβαλώμ έξω

σάντας, ο κρατίσας Οι χορος αυτόν, έφώ

νησε , λέγωμε παίςεγείρου και επέσρεψε »

το πνεύμααυτής,και ανέσκ παραχρήμα.

διέταξει αυτή δοθάσαι φαγάμ , και ξέσκι

σαν οι γονείς αυτής.ο δε σαρήγγειλεμαυρίς

μκδεν είπαμε γεγονός.

Συγκαλεσάμονος ΙΗΣΟΥΣΊους δώσε

κα,έδωκεν αυτοίς δαναμϊν καλόξουσίας,

επίσάντα τα δαιμόνιαή νόσους θεραπεύη

εμ. απέσειλεν αυγυς κηρύσεν τω βασί

λείαν το θες και άθαι ους ασθενώνας,και

ειπε προς αυτους.Μαδεμ αίρει εις τίω δδόν

μή το ράβδομ,μήπ σήραν,μή πάρτμ,μήτε

< ssúzlop,MKT &vc Súo xirfoi ces éxap.xj eis

3μ αυ οικίαν εισέλθετε εκεί μαύει, και εκέν

θεμάξέρχεσθε,κ) όσοι εαν μη δέχωνη υμάς

ξερχόμενοι απόφοι σόλεωςεκείνκς,και η

κονιορτόμ από τη σοδομ υμώμασοτί

νάξατε εις μαρτύριου επαυτούς . Εξερχό

μφιοι δε διήρχον κατά τας κώμας ,

ευαγγελιζόμυλίου

aliquis.Nam& ego noui uirtutem de

meexille.Vidensaútmulier quodnó

latuiffet ,tremésuenit&pcidit ante pe

des eius, & ob quá cauſam tetigifler eữ

indicauitei coramomnipopulo , &qué

admodú cófeſtim ſanata fuiſſet. Atip!

ſe dixit ei.Confide filia.Fides tua falua

te fecit.Vade in pace. Adhucillo loqué

te , uenit quida adomo principis ſyna

gogæ dicens ei.Mortua eſtfilia tua ,no

li uexaremagiſtrum . Ieſus aūt audito

hocuerbo,reſpondit patri puelle.Noli

timere. Credetantü, & falua erit. Et cũ

ueniſfet domūnõ permiſitintrare fecú

quenç ,niſi Petrū & Iacobū & Ioanné

&patrem & matrēpuellæ . Flebant aút

oinnes & plangebant illam.At ille di

xit. Nolite flere. Non eſt mortua puel

la ſed dormit.Et deridebant eum ,ſcien

tes qd mortua effet.Ipfe aúteiectis fo

ris omnibus apphenſa manu eius cla

mauit dicens.Puella ſurge. Et reuerfus

eſt ſpirituseius,& ſurrexit continuo. &

iuflit illi dare manducare.Et ſtupuerút

parentes eiusquibus præcepit ne cui di

ccrent quod factum erat.

Conuocatis aút Iefus duodecim ,de
IX

dit illis uirtutem &poteſtatē ſuper oia

dæmonia,& ut morbos ſanarét.Et mi

fitillos pdicare regnūdei, & fanare in,

firmos.Et ait ad illos.Ne qd tuleritis i

uiá ,neq uirgam , neqz peram , neqz pas

nem, neq pecuniâ ,neqz binas cunicas

habeatis.Erin quācúqz domum intrat

ueritis ibimanete, & inde exeatis. Et

cūqznon receperintuos, exeuntes de ci

uitate illa, eciam puluerem de pedibus

ueftris excutite in teſtimoniū ſuper ill

los.Egrelli aūt circüibant per caſtella,

euangelizantes

1
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ευαγγελι
ζόμενοι και θεραπε

ύοντες πανται

χον". Ηκουστμ δε αρώδης πράρχ
ης τα

γενόμεναθαλάντο
υ σάντα, δικτός δια

ηλέγεθαι υπό ανωμ, ότι ιωάννκς εγήγερ
ν

τα εκ νεκρώμoυ
πό
ανωμ δε, ότι ήλίας εφά,

να άλωμ δε,ότι προφήτ
ης εις της αρχαί

ων

ανέσκ.κ ) έιπερ ηρώδης,Ιωάνν
ω εγω απεν

κεφάλισα, ίς δέάιμ δυης ποιόυ εγώα
κέω

τοιαύτα καιέζέτα δάμ αυτόν, και υποστε

ψανπς οι απόστολο
ι δικγίσ

αντο αυτό όσα

,επού

ελάλα αυτούςπερι φθι βασιλείας του θεου,

λέγουσι διόχλοιειναι; οι δε αποκρϊθέντες

euangelizantes& curantes ubiq. Au

diuit aútherodes tetrarchia omia quæ

fiebant ab eo,& hæfitabat eo q dicere,

tur a quibuſdã quod Ioannes Turrexif

ſet a mortuis,a quibuſdā uero quod he

lias apparuiſſet,ab aliis aüt quod pro

pheta unus de antiquis ſurrexiſſet. Et

ait herodes . Ioannem ego dccollauί .

Quis eft auté iſte de quo egotalia au

dio : Et quærebatuidereenm. Et reuer

υπεχώγκ- .

σεμ κατιδίαμ εις τόπου έρκμουπόλεως κα cerūt. Et aſſumptis illis ſeceſſit ſeorſum

λουμθύνε βαθσαϊδά . οι δεόχλοι γνόνες,
in locum deſertū ciuitatis quæ uocatur

κολούθησαν αυτών και δεξάμυς αυτους Bethſaida. Quodcũ cognouiſſent tur

bæ ſecutæ ſunt illü, & excepit eos & lo/

και τις χρείαν έχοντας σραπείας Ιάτο , και quebatur illis de regno dei,& eos qcu .

δε ημέρα ήρξανκλίναμ, προσελθόντες δε οι ra indigebant,fanabat. Dies aất cæpe

δώδεκα έισομαυτώ.απόλυσομενόχλομ, rat declinare . Et accedentes duodecim

να απελθόντες εις τας κύκλω κώμας να
dixerunt illi ,Dimitte turbas,ut euntes

τους άγρους καταλύσωσιμ κ) ευρωσιμεσίσι in caſtella uillafqz quæ circa ſunt diuer

τισμόμ,ότι ώστε η ερήμω τόσω εσμέμ . έιι tant & inueniant eſcas, quia hic in loco

περ δε προς αυτούς.Τότε αυeίς υμάς φα : deferto ſumus . Ait autě ad illos . Vos

γέμ.οιδεειπομ. ουκ εισιν ημίμ αλείω , ή » date illis manducare . Arilli dixerunt .

πέντε άρτοι και δύο χθύες.ειμή απορόυθέν
Non ſunt nobis pluſõz quinq panes

τες ημδςαγοράσωμεν εις πάντα του όχλου

&duo piſces,niſi nos eam & emamus

τούτονβρώμαία,ήσαμ γαλώσειάνδρες πεν
in omnem hanc turbam eſcas . Erant

τακΐχίλιοι,έιπερό προς τους μαθητας αυ)

aút fere uiri quinqz milia.Aitautem ad

diſcipulos ſuos.Facite illos diſcumbere

Τάκονία,και εποίκσαμ όντως,
κατέκλιαμ

per conuiuia quinquagenos, & ita fecer

runt.Et fecerüt oēs diſcũbere. Acceptis

aūt quinqz panibus& duobus piſcib9,

reſpexit in cælū & benedixit illis,& fre/

git & diſtribuit diſcipulis ſuis ut poner

rentante turbas.Er manducauerüt oés

& faturati ſüt.Et ſublatū eſt qd'ſupfuit

illis fragmétoy cophini duodecim ,& fa

ctü eſt cũ folus eſſet orans , erat cũ illo

& diſcipuli, & interrogauit illos dicens.

qué medicût elle turbæ.At illi rñderūt

N & dixerunt

του ,
κατακλίνατε αυτούς κλίσίας ανά σεν)

άπαντας.λαξώμ δε γυς πέντε άρτος , Coυς

δνοιχθύας αναβλέψας εις ήν ουρανό , ευν

λόγκσιμ αυγούς,και
καθέκλασερ , και εδίδου

τις μαθκταϊς πρατιθέναι ο
όχλω.και έ .

φαγομ ©
έχοσλάθκσαμπάνες, και ήρθε το

περισσεύσαμ αυτοίς
κλασμάτωμ κοφίνοιδώ

δεκα,και έγύετο ενω ειναι αυήμ προσευ

χόμενου καλαμόνας σωϋσαμ αυτώ οι μα /

θκία,
επηρώτησεν αυτούς

λέγωμ.τίνα με

ειπου
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κανα

ζα και

εισομ ιωάννκμ τομέαπισήμ . άλλοι δε ήλι ,

αμ,άλλοι δε,ότι προφήτες τις9 αρχαίων

ανέσκέισερ δε αυτοίς.ύμείς δε τίνα με λέι

γετε ειναι και αποκριθείς δε σέτρος έιπερ.τον

ΧΡΙΣΤΟΝ 5 θε8.53 εωιτιμήσας αυτοΐς πα)

σίγγλεμ μκδενίεισάν ξη . ειπωμ, ότιδα

τον δον και ανθρώσε πολλά παθήν,κ) αποδοκι

μαθώαι από6 πρεσβυτέρων και άρχι ?

ερέων και γραμματέων, και αποκτανθή .

ναι , και τη τρίτη ημέρα εγερθήναι , έλε /

γεν δε προς πάντας.έι τις θέλεοπίσω με

ελθέμ, απαρνκσάσθω ταυτομ,και αράτο του

σαυρομ αυή καθ'ημέραν κι ακολουθήσω μοι.δς

εαμ θέλω τώ ψυχω αυτον σώσω , απολέσα

αυτώ . δς δε άμ απολέση των ψυχώ αυτον

ένεκενεμού,δυτGP σώσει αυτίω τίγαρών

φελάται άμθρωπGP κερδήσας του κόσμον

όλομ, έαυτομ δε απολέσας,ή ζημιωθείς και θα

γαρ αμέσαι χωθώμε, και τους έμους λόν

γους,τούτομο δος του ανθρώπου έσαι χυν

θίσει, όταν έλθη φυτά δόξα αυθ,κυ ήπαξος

και της αγίων αγγέλωμ,λέγω δε υμίμα

λαθώς,εισίν τινες ώδε εκκόλωμ.δι ου μη

γεύσονται θανάτου,έως αμέσωσιν τώβα /

σιλεία του θεού . εγένετο δε μετα τους λό

τούτους ώσει ημέραι οκτώ.και σαρα /

λαβών πέτρου και ιωάνυκμ και Ιάκωβομ, ά

νέβκ εις το όρος προσεύξαθαι. και εγένετο

εν το προσεύξαθς αυτόμ το είδος και προν

σώπου αυτού έτερον και ο ιματισμός αυ

τουλευκός άξας ράπίων» και ιδού άνδρες

δύοσωελάλου αυτο , όιτιμες ήσαν μωσής

και κλίας δι όφθέντες ενδοξα,έλεγομ τίω

έξοδομ αυτού Ημ έμελλεμ αλκροώ ιερου

σαλήμ. δε πέτρος και οι σω αυτώ ήσαμε

βαρημένοι ύπνω . διαγρκγορήσαντες ,έιν

δομ τίω δόξαν αυτ.κό τους δύο άνδρας Τους

σωεσώτας αυ ρ . και εγένετοφνο δια

χωρίζεθς αυτουσας αυτού , ειπεμο πέτρος

προς ή ΗΣΟΥΝ

& dixerunt.Ioanné baptiſtam , alij aút

Heliam ,ali uero quod unus prophet

tade antiquis ſurrexit. Dixit aút illis .

Vos aút quem meeſſe dicitis?Refpon

dens Simon Petrus dixit. Chriſtú dei.

At ille increpans illos præcepit, ne qui

dicerent hoc, dicens, quia oportet filiú

hominis multa pati & reprobaría ſeni

oribus & principibus facerdotú & fcri

bis, & occidi,& tertia die reſurgere. Di

cebar autê ad omnes. Si quis uultpoſt

me uenire,abneget ſemetipfum, & col

lat crucem ſuamcottidie ,& ſequatur

me. Qui enim uoluerit animam ſuam

ſaluāfacere,is perder illa . Qui uero p.

diderit animam ſuam propter me, ſal
,

uam faciet illam . Quid eñ proficit ho

mo,ſi lucretur uniuerſum mundum , fe

autem ipſum perdat,& detrimentūſui

faciat . Nam qui me erubuerit, & meos

fermones , hunc filius hominis erube

fcet cum uenerit in maieſtate fua&pal

tris & ſanctorum angelorum . Dicoau

tem uobis uere,ſunt aliqui hic ſtantes ,

qui non guftabunt mortem donec ui

deant regnum dei . Factum eſt autem

poſthæcuerba fere dies octo , & aſſum

pſit Petrum & Ioannem & Iacobum ,

& afcendit in montem ut oraret. Et fal

cta eſt dum oraret ſpecies uultus eius

altera, & ueſtitus eius albus & refulges

Et ecce duo uiri loquebantur cum illo ,

qui erant Moſes &Helias uiſi in maie.

ftate, & dicebant exceſſum eius , quem

cópleturus erat in Hieruſalé. Petrus ue

ro & qui cú illo erát, grauati erant ſom

. Experrecti auté uiderüt maieſtate

eius,& duos uiros qui ſtabất cú illo.Et

factúeftcú diſcederét ab illo,aitPetrus

ad lefum

γους
&,

" .
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πρός του ΗΣΟΥΝ.έπισάτα, καλόμέσιμή : adIefian.Preceptor, bond effnos hic

effe,& faciamus triatabernacula ,unum
μάσθε έιναι και ποιήσωμες σκηνές τρείς

tibi, & unű Moli, & unum Heliæ nefci/μίαν σοι, και μωσή μίαν,κ) μίαν Ηλία, με εις

σωσδλέγ{.αυτα και αυξ λέγοντος,έγένετο νε
ens quid diceret. Hæcaüt illo loquéte,

facta eft nubes & obūbrauit eos,timuφέλική εσεσκίασεν αυτούς.έφοβάθκσαμόν

Ζω εκείνους εισελθέν ειστω νεφέλκυ και να erunt auté intrantibus illis in nubé . Ec

φωνή Γενείο εκδ νεφέλκα λέγεσα , ούτός εσιμ. uox facta eſt de nube dicens. Hiceft fi

jog poué&cQmaTÖ's 'avt & xścte, kj Ev TÕ SE lius meus dilectus,ipſum audite.Et du

νέα φωνήν ευρέθη ΙΗΣΟΥΣ μόν κι αυτοί fieret uox,inuétus eſt Ieſus ſolus, & ipſi

ediskoav, Cloud'eviamicsda av ĉv {xfB TOSMÉ tacuerunt, & nemini dixerút in illis die

fals,ουδέν &νέωράκασιν. Γένετο και τα εξής και bus quicīzex his quæuiderant. Factú

μέσακαβελθόντων αυτ άσο ή όρους σφήντα eſt aūt in fequentidie deſcendentibus

αυτής όχλος πολύς και να δου ανής αν illis de monte , occurrit illis turba mul,

αό όχλου ανεβόκσεμ λέγωμ.διδάσκα / ta.Et ecce uir de turba exclamauit dicés

λε δέομαί σου επιβλέψαι επί του νόμου, Magiſter ,obſecro te , reſpice in filiú me

ότι μοιογενές έρϊν μοι , και ιδου πνεύμα um ,quia unicus eſt mihi , & ecce ſpirit ?

λαμβάνει αυτόμ,κ) εξαίφικσ κράζα, κή σας apphēdit eū,& ſubito damat, & diſceri

βάστεαυτόν μετά αφρού και μόγις αποχω
pit eú cũ ſpuma, & uix diſcedit ab eo di

φάααίάυττοι σωσίβωμ αυτόμ, να ) εδεή lanians eủ, & rogauidiſcipulostuosut

δημστο μαθητής σου,ίνα εκβάλλωσιμαυτό, encerent illum , & non potuerunt. Rer

κι ουκ ήδ αυήθησαν, αποκριθείς δε ο ΙΗΣΟΥΣ ſpordens autem Iefusdixit.O gencra

tio ifidelis & puerſa ,uſązquo eroapud

έως πόπ έσομαι προσ υμάς, καιανέξομαι

εμώμ,προσάγαγε δώσε η δόμ σου . έτι δε

uos &patiar uos. Adduchuc filiūtuú

Cú adhucaūtaccederet, eliſit illum dæ

προσερχομένουαυτού,έρριξεν αυτόν το δαι moniū. Increpauitautem Ieſus ſpiritu

βόντου και συνεπάραξεμ.
επετίμκσιμ δε και

immunduin & fanauit puerum ,& red/

didit illum patri eius. Stupebant auté

omnes in magnificētia dei. Omibuſqz

επίτη
mirantibus in omnibus quæ faciebat,

dixit ad diſcipulos ſuos. Ponite uos in

auribus ueftris fermones iftos . Filius

enim hominis , futurum eſt ut trada ,

tur in manus hominum . At illi ig

norabant uerbum iſtud , & erat uela /

αι

tum ab illis,ut nó intelligerent illud.Et

18ου timebant eum interrogare de hocuer

bo. Intrauit autemcogitatio inter eos

qs eorum maior eflet .AtIeſus uidens

επεν, ώ γενεά άπισος και
διεσραμμένα ,

ΙΗΣΟΥΣ 75 πνεύματι &
ακαθάρτω κι ιάσα »

ο τομ σαΐδα,κ) άσέδωκεν αυτώ παξι'αυ

έλξεαλίσονής σάντοπίτη
μεγαλόσκαιδιά

σει , είστε προς τους μαθητασ αυτο . θεό

δε υμάς ειςταώταμ' Τους
λόf85187ες , και

Εχος ανθρώπό μέλη
παδίδοθεις χά .

σαςανθρώπ,οι δλδιόδι ή ξίμα το.κ) ήνπρα

κεκαλυμμένοι αάαυτ",ναμε
άιθωνίαι αυτό

και άφοβόνε έρωϊσαι αυτ πι και
είμαι έτυ.

εις μείζων αυτού και δε
ΙΗΣΟΥΣ 14ων του δια

παιδιου
N 2

puerú
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παιδίου έσκσιμ αυή παξ εαυ ζω . Εξιπερ puex , & ftatuit illum iuxta fe, & ait illis:

αυτοίσ . δς εαμ σέξετε τη τη σαιδίον έπι Quicũą ſuſceperit puerū iſtú in nomi

ρονόματί μου έμε δέχεση . Coς εάν έμε nemeome recipit.Et quicúqmerece

σέξι ,δέχεσ ημασοσείλαμτάμε . ο γαρ perit,recipit eü qui memiſit.Namqui

μικρότερος εν πάσιμ υμίμ υπάρχωμ,δυτος minor eft inter omnes uos,hiceritmat

ίσαι μέγας.αποκριθείς δε ο Ιωάννης ειπεν. gnus. Reſpondens aút loannes dixit.

εσιsάδα.Ειδομέν Τινα έπιω ονόματί σου, Præceptor,uidimus quédam innomi

εκβάλλοντα ταδαιμόνια,και εκωλύσαμεν ne tuoenciētem dæmoni
a, &prohibui

αυτό ,ότι ουκ ακολουθσ μεθμώμ . έιπερ mus eum , quia nó fequitur nobifcum .

προσαυργό ΙΗΣΟΥΣ.μή κωλύετπ . δς γι ' ουκ Et ait ad illâ Ieſus. Nolite prohibere.

έσιμ καθ' ημώμ,όσες μώμ εσιμ . εγένετο δε Qui enimnon eſt aduerſum uos, pro

και ο συμπλκρούθα τας ημέρας και αναλώ , nobis eſt.Factú eſtaūt dum cópleren

ψεως αυτον , και αυτός το πρόσωπομά στο tur dies allumptionis eius, & ipſe faciē

εξήριξεν τον σορεύεθή εις τες σαλήμ.και αν ſuam firmauitutiret in Hierufalem . &

πέσειλεν αγγέλους προ προσώπου αυτού . miſit nuncios ante conſpectu ſuum , &

και σορευθέντες,εισήλθον εις κώμκμ σαμα , euntes intrauerunt in ciuitatem Sama

ριτώμ.ώς π ετοιμάσαιαυω , ουκ εδέξαν ritanorum ,ut pararent illi. Et non rece

το αυτον,ότι η πρόσωπον αυτ ήμ πορευόμε perunteum ,quia facies eiuserat euntis

νομεις εσ8σαλήμ . 1δόντες δε οι μαθκται Hieruſalem.Cú uidiſſent aút diſcipuli

αυτ Ιάκωβος κ. Ιωάννκς έισον. κύριεθέλής έν eius lacobus & loannes dixerunt.Doi

μεν σύς καλαβήναι αν και ουραν8 C αναλώ mineuis dicimus ut ignis deſcendar de

σαι αυτους ;ώσ C ελίας εποίκσεμ. sραφείς και cælo , & conſumat illos , quemadmo

ο 1ΗΣΟΥΣ έπετίμκσεν αυτοίς ο ειπεμ ουκ dū & Helias fecit . Cöuerſus aüt leſus

διδατε, διου πνεύματος σε εμάς και ο ηος το increpauit illosdicés.Neſcitiscuius ſpi

ανθρώπου ουκ ήλθεμψυχας ανθρώπωμάσο ritus eftis uos. Filius enim hominis nó

λέσαι,άλια σώσαι.και επορεύθησαν εις ετέ . uenit animas pdere ſed ſaluare.Erabie

και κώμ.μ.έγένετο και πορευομένων αυτού runt in aliud caftellum.Factum eſt aút

εν τη οδώ,έισεν τις προς αυτομ,άκολουθή/ ambulantibus illis in uia ,dixitquidam

σω σοι όπο & ν απέρχκ . και είπεν αυτώ και ad illú. Sequar te quocüqzieris. Dixit

ΤΗΣΟΥΣ. αι αλώπεκεσ φωλαιους έχεσιν C illi Ieſus.Vulpes foueas habét, & uolu

Τα σενα και ουρανό κατασκηνώσης , ο κος * ces celi nidos, filius aút hois no habet

ανθς ώσε ουκ έχε πεί κεφαλήν κλίνκ.έι , ubi caput ſuú reclinet.Ait aút ad altez

πεν προς έτερον ακολέθς μου , ο εισ ,κύριε. Sequere me.Ille aut dixit.Dne, permit

επίσρεψόν μοι απελθέν πρώτον θάλασσα te mihi primū adire, & fepelire patrem

Τέραμε,ειπεν και αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ . άφες τους με meum.Dixitą ei leſus.Sineutmortui

κρούς θάψαι τουςεαυτνεκρούς. συδάσελθών ſepeliant mortuos ſuos tu aūt uade &

διάτσελιε βασιλείαν και θε8.ιπεν και τις annuncia regnú dei.Erait alter.Sequar

ακολυθείσω σοι κύριε, τρώγονό επίσρεψόν μοι te dñe , ſed permitte mihi prius utdica

αλάξαοθ τοϊςεις ή δικών με.έιπει προς αυή uale ijsqui ſunt domimeæ. Ait ad illa

Ο 1ΗΣΟΥΣ Ieſus.Nemo

-

Η
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Ieſus. Nemo mittens manű ſua ad ara
ΤΗΣΟΥΣ.ουδείς. επιβαλών τίω χείρα αυ)

τον πάροχον , και βλέπωμ εις το οπίσω
trū ,& aſpiciés retro,apt' eft regno dei.

άνθέτός εσιμ εις τlώ βασιλείαν ή θεδομεία Poft hæcaūtdeſignauit dñs&alios
X

ταύτα ανέδοξεν ο κύριος ετέρους εβδομή ) feptuaginta &miſit illosbinos ante fa

κοιτα,καιαπέσίλεμ αυτους ανα δύο στο προ ciem ſuam in oēm ciuitaté & locũ quo

σώσε αυτοι εις πάσαν πόλιν ουτόπου δυ ! erat ipſe uēturº.Dicebat ergo illis.Mef

μελεμ αυτόςέρχεσθ5.έλεγεν ο ωροσ αυ ) ſis quidem multa, operarij aūt pauci.

τους.ο μιξί θερισμός πολυς, οι δε εργάται ο Rogate ergo dñm meflis ut extrudat

λίγοι,δείθκε οώ του κυρίου του θερισμού , operarios in mellem ſuam .Ite ,ecceego

όπως εκβάλια έργάτας εις του θερισμου αυ mitro uos ſicut agnos inter lupos.No.

το.υπάγετε, ιδού εγω αποσέλω υμάς, ώσ lite portare facculū ,neq3 perā,neq cal,

άρνας και μέσωλύκωμ,μή βασάζετε βαλάνη ciamenta ,& neminé peruiam falutaue

τιoμ, με πήραμ, μή σε υποδήματα,κ) μηδέν ritis. In quamcuq domú intraueritis ,

νακατάτοδέομασάσαθε, εισάμ δαροι primum dicite pax huic domui,& fi ibi

κίαμ εισέρχιθε, πρώτου λέγετε , ειρώνκ fuerit filiuspacis,requieſcet ſuper illum

ωόικω τούτωνια) εαμ ή έκά δος εισώκσ, paxueſtra ſin minus ad uos reuertetur

επαναπαύστηέπαυτόν ειςlώκ υμώμ,ει δε In eadem aūt domo manete , edétes&

μία, εφημάςανακάμψει,αν αυτή δε τη δι . bibentes q dantur ab illis. Dignus eſ

κίαμένετεεθίοντες κή πίνοντες τα παράυ eſt operarius mercede ſua. Nolite tran

,άξιος το εργάτες ή μιθς αυτ εσιν, με fire dedomo in domū . Et in quãcãoz

μεταβαίνετε?ξοικίας εις οικίαν . εις 8μ ciuitaté intraueritis & fufceperintuos ,

αν πόλιν εισέρχκθεδέχονηυμάς,έσθίετε manducate

τα παραϊθέμειαυμίμ, θεραπεύεσε τους εμ

quæapponunt
ur

uobis, &

fanate infirmos quiin illa funt,& dicite

αυτήαθειές, και λέγετε αυτοίς. cfικεν ε/ illis,appropinquauit in uos regnú dei .

φυμάςκαι βασιλεία του θεά,εις Ην δάμπόλιν

In quãcúqz aūt ciuitaté intraueritis ., &

εισέρχεσθε, ήμηδέχoυη υμάς,έξελθόντες εις

non ſuſceperint uos, exeūtes in plateas

τας πλατείας αυφθι,έιπατε, κ) τομ κονιοφή

eius dicite . Etiam puluerem qui adhæ

του κολιηθέντα μία εκ τ πόλεως υμώναθ

ſit nobis de ciuitate ueſtra extergimus

μασόμεθα υμίμ,αλώ τους γινώσκετε,ότι in uos, Tamen hoc ſcitote quod appi

pinquauitin uos regnum dei. Dico uo

8
bis,quod Sodomis in die illo remiſlius

erit ő illi ciuitati . Væ tibi Corozaim ,

uæ tibi Bethſaida, qa ſi in tyro & ſidoe

factæ fuiſſent uirtutes q factæ lūtinuo

bis,olim i cilicio & cinere ſedétes pæni

sau ocoxfickaomatiy nj où xarweveroude ijudicioquobis.Et tu Capernać uraz

tuiffet. Verūtñ tyro & ſidói remiſi9 eric

ad cælū exaltata, uſqz ad infernum dep

άθετών

N 3 uos fpernit

ν

Brfικεν εφυμάς,και βασιλεία και
θεϊ.λέσω υμίν,

ότι «υθόμουςτης ημέρα εκείνη
ανεκτότερον

έσαι, τα πολη
εκείνα.δυαί σοι

χοραζειν . ου

αί σοι βερσαϊδά,ότι ει τύρω κό σιδώνισε

νοντο αι διανάμεσ αι
γευόμεναι εν υμίμ ,

πάλαιάμ,ήνσάκκω κή σοδα
καθήμεναι με

Πειόκαμ,αλλά τύρω κή σιδώνι
ανεκδότερου

και έως τον ουρανού ψαθάσα,έως ότου καλα
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αθετώμ υμάς , εμε αθετα, ο δε έμε αθετών

αθετά το άσοςείλαντά με . νσίστεψαν και

οι εβδομήκοντα μετά χαράς λέγοντες,κύν

εις, και ταδαιμόνια υποτάσσεται ημίμεν

εξονόματί σου,εισερ δεαυτοίς έθεώρου

του σαταναν ως άσρασω εκ του ουρανού πε

σόντα,σου δίδωμι υμίμ τίω Αξεσίαν τον

πατάρ επάνω όφεων και σκορπίων επί

σάσαμ δώαμιν ή εχθρού, ουδέν υμάς

δυμα αδικήσει ,πλήμ εν τούτω με χαίρετε ,

ότι τα πνεύματα υμίμ υποτάσεται. χαίο

ρεπό,ότι τα ονόματα υμώμεγράφκ ντοίς

ουρανοίς.Εμ αυτή τη ώρα αγαλλιάσατο αρ

νεύματι ο ΙΗΣΟΥΣ, και εισεν,εξομολογ8

μαί σοι πάτερ, κύριε ουρανό κιτ Γώς,ότι &

πέκρυψας ταύτα ασο σοφών Cσως κό

απεκάλυψας αυτα νκσίοις.Ναιο πατής,ότι

όνως εγένετο ευδοκία έμπροθέν σε ,σάν

τα πρεδόθκ μοι υπό ή πατρός με,και ουδείς

βινώσκς,τίς εσιν ο δος,ειμα οπαγκρ.κ)τίς εσιν ο

πατήςειμι ο γός, ώ εαμ σέλκη ο ήδς απο

καλύψαι.elsραφεις προς τους μαθητας,κα

τιδίαμ εισεμ.μακάριοι οι οφθαλμοί οι ελε

ποντες & υμάς βλέπετε. λέβωεμίρ, ότι

πολλοί προφήτη C βασιλής θέλησαν τον

& υμάς Ελέπει και ουκ έιδου,κι ακούσαι & α

κούει, ουκ ήκουσαμ. C 18ου νομικός τις α

νέσκ εκπαράζων αυτών κή λέσων.διδάσκαλε

Τί σοιήσας,ζωιω αιώνιου κληρονομήσω;ο και εν

σεν προς αυτόν, εντω νόμω Τί τέραται,πώς

αναγινώσκεις;ο δε αποκριθείς, ξεπεραγαπή

σησ κύριον ή θεόν σε εξ όλης ή καρδίας σε .

κ εξ όλης ψυχής σο,κ ) εξ όλης τ ' χυός σε ,

κι εξ όλης ή διανοίας σε,κ) ή πλησίον σεώς

σεαυτομ.έιπερό αυ αρθ.ορθώς απεκρίθκς ,την

πoίει κι άσκ θέλων δικαιού εαυτομ ει

πεν προς τον ΙΗΣΟΥΝ. κ) τίς εσί με πλκσή

ον , θέλαβών 5ο ΙΗΣΟΥΣ Ειπ . άνθρωπός τις

κατέβαινεν ας ιερόσαλήμ εις περιχώ, C λB/

σαίο

uos fpernit me ſpernit. Qui autemme

fpernit,fpernit eú qui militme. Reuer

ſi ſunt autem ſeptuaginta cum gaudio

dicentes.Domine,etiam dæmonia fub

ñciuntur nobis in nomine tuo.Ait aút

illis.Videbam ſatanam ſicut fulgurde

cælo cadentem.Ecce do uobis poteſta:

tem calcandi ſuper ſerpétes &ſcorpio

nes , & fuper omnem uirtutem inimici

& nihil uobis nocebit. Veruntamen in

hocnolite gaudere, quod ſpiritº uobis

ſubñciuntur.Gaudete autem ,q nomij

na ueſtra fcripta ſunti cælis.In ipſa ho

ra exultauit iſpiritu ſancto & dixit. Có

fiteor tibi pater domine cæli& terræ ,

g abſcondiſti hæc a ſapientibus & pru

dentibus,& rcuelaſti ea paruulis. Etia

pater ,qñ ficplacuit ante te.Omnia mi

hi tradita ſūt a patre meo,& nemo fcit

quisſit filius nili pater, & quis ſit pater

niſi filius, & cui uoluerit filius reuelare .

Et cóuerſus ad diſcipulos fuos ſeorſim

dixit.Beati oculi quidét quos uidetis.

Dico emm uobis,qmulti pphetæ&re

ges uoluerunt uidere quæ uos uidetis,

& nó uiderüt,& audire ſauditis, & nó

audierüt.Et ecce quidā legiſpitus ſurre

xit tentans illú & dicens.Magiſter, gd

faciédo uitáæterná poſlidebo .At ille

dixit ad eū.In lege ad ſcriptü eft:Quó

legis.Ille rñdés dixit.Diliges dñm deú

tuü ex toto corde tuo,& ex tota anima

tua & ex totis uiribus tuis , & ex tota

méte tua,&pximü tuú ſicut teipſū.Di

xitqz illi.Recterñdiſti.Hoc fac & uiues

Ille aút uolens iuſtificare ſeipſum dixit

ad Ieſum.Et quis eſtmeuspximº: Su

ſcipiés aūtJeſus dixit.Homo quidãde

ſcēdebat ab Hierufale in hierico &inci

dit in

A
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ξον ημάς
προσεύχια ,καθώς

ιωάννης
εδίδα

σάς πρέπεισεμιδική αξέδυσαν αυτ,ή πλη ' dirinlatrones,quictia defpoliauerunt

γάς επιθέντες , απήλθον αφέντεσ ημιθανή eum ,& plagis impoſitis abierunt ſemi

τυγχάνοντά, κατά συγκυρίαμ δε τερεύς τισ uiuo relicto . Accidit aūt ut facerdosa

κατέβαινει και τα δδε εκείνα . και έδων αυτών dam deſcéderet cadem uia , & uiſo illo

αντιπαρήλθει,όμοίως δε και λευίτησ βενών præteriſt. Similiter & leuita , cum eſſet

μενοςκατά του τόπου,ελθών καιτων αν ſecus locum & uideret cum ,pertranſít.

τιπαρήλθει,σαμαρίτης δέ τισ οδεύων , λ /
Samaritanus aüt quidā iter faciensue

θεμκα αυτόμ. καιδώμ αυτόν έωλαγχνί nit fecus eum ,& uidés eú , miſericordia

δι, και ητοσελθώμ κατέδωσει τα τραύμα/ motus eſt.Etappropias obligauit uul,

τααυτοι,επιχέωμ έλαιου και δινoμ, επιβι / nera eius, infundens oleum & uinū , &

βάσας σε αυτόν επί το ίδιο κτήνος, Γαγερ imponens illum in ſuú iumentum du

αυτομ εις πανδοχάου. επεμελήθκαι αυτο , xit in diuerſoriú , & cura eius egit.Et po

ήέπί άυριου εκβαλων δύο δηνάρια έδω ſtero die deprópros duos denarios de

κερ των παιδοχά,και εισεν αυτώ ,επιμελή dit hoſpiti,& air.Curam illius habe , &

θκσι αυτ, κι ότιάμαξοσδαπανήσκα,έσώνει quodcũq prerea inſuinpſeris,ego cuin

σαμέρχεται με, αποδώσω σοι ,τίσοώ rediero reddam tibi . Quis horum triú

τωμ γιώμδοκά σοι αλισίου γεγονέναι το uidetur tibi proximusfuiſfe illi qui inci

εμπεσόντος εις τους λησάσ;» και ειπεμ.ο σοι dit in latrones : Atille dixit . Qui fecit

ίσας τοέλεος μεταυτο , εισεν οώ αυτο miſericordiam in illum . Ait igitur illi

ΙΗΣΟΥΣ.πορύου και συ ποίει ομοίως . Εγέ Iefus. Vade&tu facſimiliter. Factum

ετο δε νω πορεύεσθαι αυτούς , και αυ / eſt aút dū irent ut ipfe intraret inquod

τος εισήλθεν εις κώμκμ τινα . γω δέ τις

dā oppidulú, & mulier gdam Martha

ονόματι μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τον

noie excepit illum in domum ſuam , &

δικoμ αμφθι .και τη δε ήμ αδελφή καλουμε huic erat ſoror nomine Maria . Quæ

να μαρία και παρακαθίσασα σαρα τους etiam aſlidens ſecus pedes doininiau ,

πόδας τουΙΗΣΟΥ ήκουεμ τομ λόγον αυτόν και
diebat uerbum illius , Martha autem

και δε μάςθα περιεράτο περί πολλώ δια

diſtrahebatur circa frequens miniſte

riumQuæ ſtetit & ait.Dñe,non eſt tibi

curæ q ſoror mca reliquit me ſolā mi

niſtrare : dic ergo illi ut me adiuuet. Et

reſpondens dixit illi dominus.Martha

Martha ſollicita es,&tumultuaris circa

plura.Porro unum eſt neceſſariū.Ma.

ria bonam partem elegit, quæ non au

; feretur ab ea . Et factum eſt cum XI

cſſet in quodam loco orans , ut ceſla

uit . dixit quidam ex diſcipulis eius ad

eu. Domine ,doce nos orare,ficut & lo

annes docuit diſcipulos fuoſ.Et ait illis

N 4 Cú oratis

καμίαμ,έπισάσα δε ειπεμ . κύριε ου μέλα

σοι, ότι καιαδελφή μου μόνκ» με
καθέλησεν

διακονέρ, εισε οώ αυτή , ίνα μοι
σωαντι

λάβκτα,
ασοκριθείς δε έισεν αυτή ο 1Η

ΣΟΥΣ . μάρθα μάρθα
μεριμμάσκα τυρβά

ζα περί στολια,εός δεεσιν ξεία, μαρία των

αγαθών
μερίδαβελέξατο.και τις ουκ

αφαιρες

Βάσεη αθαυτικήεγένετο ενω ειναι αυτό

εντόπω ιοί
προσθιχόμενον

,ως
εσάυσατέν

πέν τις μαθιά αυτ πρός
αντοκύριε, δίδα ,

ξεμ τους μαθητές αντο , έισερ δε αυτοϊσ .

οτάμ
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δταν προσεύχεσθε, λέγετπ .Πατής ημώμον

τίς ουρανούς,αγιασθήτω το όνομά σου,έλθε

τω και βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου

ας εν ουρανώ, επιδι γύς, τομάρτμ υμών

ημέπϊσιου δίδε ήμίμ καθ' μέραν,κ) άφες

Αμίντας αμαρτίας ημώμ,και γαρ αυρια

φίομου παντί οφείλομτι Αμίμ,να) μή ει )

σενέγκης ημάς εις πέρασμομ,άλλα εύσαι ή

μάς ας του πονηρού.και είπε προς αυτούς .

τις ζυμώμ έξι φίλου,και πορεύσθαι προς

αυήμ μεσονυκλίου , και είπα αυτώ.φίλε, εν

σόν μοι ξς άσσος,έπεσ και φίλος με τρεύε

nd, οδού πρός με,και ουκέχωδωαραθήσω

αυτώ , κακάνος έσωθεν αποκριθείς ειση, με

μοι κόπ8ς σάρεχε,ήδ x & θύρα κέκλεισαι,

τα παιδία μου μετεμού εις τίω κοίτω ει !

σίμ,ουδώαμαι ανασαςδο & αί σοι, λέγω υ/

μίμ ,ει και ου δώσει αυτώ,ανασας δια ξιν

ναι αυτον φίλομ,διάγε τίω αναίο (αν αυτο

εγερθείς δώσα αυτώ,όσων έήζε . κάγω υμίμ

λέγω.αιτέι C δωθήσεθαι υμίμ,ζκτέπ και

ευρέσει, κρούει και ανοιγήσεθαι υμίμ,σάς

γαρ ο αιτών λαμβάνει,C και ζκτών ευρίσκει,

C G κρούουσι ανοιγήσεθαι . τίνα δε υμών

εμπαθέρα αίτηση και δος άρτομ, μή λίθομεπι

δώσει αυτώ; ΕΙ Ο χθώ, μη αντιχθύων

όφιμ επιδώσει αυτώ, και c εαν ατίσει ωομ ,

μη επιδώσεαυτώ σκορπίου;Εί δω υμάς πο

νκροι υπάρχοντες διδατε σόμαία αγαθά οι

δόναι τίς Τέκνοις υμώμ, πόσω μάλλομ,οπα

σής ο ξ ουρανού δώσει πνεύμα άγίου τοίς

& τέσιμαυήμ. Και μ εκ βάλλων δαιμόνι»

ομ, αυτό ήμ κωφόρ.Εγχύετο και τονδαιμονία

εξελθόντος ελάλκσαμο κωφος.C εθαύμα !

σαν οι όχλοι.άνες και εξ αυτ ειπομ, ο βερλι

ζεβούλ άρχουσι τη δαιμονίωμ εκβάλει τα

δαιμόνια,έτσροι δε σειράζοντες , σημάου

σας αυτού εζήτου εξ ουρανού, αυτός δε εις

δως αυτών τα διανοήματαξιωεμ αυτοίς .

σασα

Cú oraris dicite. Pater noſter gesicæ

lis ſctificeť nomê tuũ , adueniat regnú

tuũ ,fiat uolütas tuaquéadmodú ince

lo ſicetiá i terra panēnoſtrú cotidianú

da nobis hodie, & dimittenobis pata

noftra,figde & nos dimitrim ? omi de.

béti nobis,&nenos iducas i tétationé.

ſed libera nosa malo.Et ait adillos. as

ueftrú habebit amicú,&ibit ad illú me

dia nocte & dicet illi,amice comoda mi

hi tres panes, qñ amicus meuenit de

uia ad me, & nó habeo qd'apponā illi,

& ille deintus reſpódés dicat,noli mihi

moleftus efle,iam oſtiữ clauſum eſt, &

puerimei mecü ſunt in cubili,non poſ

fum furgere& dare tibi Erillefi perfe

ueraueritpulſans, dico uobis, & finon

dabit illi furgens, eoq amicus eius fit,

Fpter improbitaté tamen eius ſurget,

& dabitilliquotquot habet neceflari

os.Et ego dico uobis. Petite, & dabitur

uobis, querite,&inuenietis, pulſate, &

aperieturuobis.Omnis eſquipetit ac

cipit,& qõrit inuenit, & pulſanti aperie

tur. Quis aūtex uobispater quę fi fili

petierit panē, nū lapide dabit illi:Aut

piſcem ,nű pro piſce ferpentem dabit il

li:Aut ſi petierit ouú,num porrigetilli

ſcorpionē: Si ergo uos cũ ſitis mali no

ſtis bona data dare filňs ueſtris, quãto

magis pater ueſtercæleſtis dabit fpi

ritum bonű petétibus ſe.Et erat erſci

ens dæmoniü & illud erat mutū , & cú

eieciflet dæmoniü locut? eft mutus, &

amiratæ ſūt turbæ . Quidáaūt exeis di

xerüt.In Beelzebul principe dæmonio

rum eñcit dæmonia.Etali tentantes , fi

gnum decælo quærebárab eo.Jpſeau

tem cũ ſciretcogitationes eor dixit eis

Omne
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κ πονκρά
εσιμισκμάουζήτει, σημάομου
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δυλως έσαιο κοςή
ανθρώποΤΗΓενεά Ταύτα,βα

σίλισατότε
έφερθήσετη

, 18 κρίσημεία
και αν

σε
ΓενιάςΤαύκς,οι

κατακριν
αυθους,ότι ήλ .
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πάσαβασιλείαέφταυτίω διαμεριθάσ
α ερα

μούσεδικος επίδικου είπα . ειδε και ο

«αθανάς έφταυτόμ διεμερίθκ, πώς σαθήσει

και βασιλεία αυτον . ότι λέγετε , ν βεελζει

βούλ εκβάλιαμ με τα δαιμόνια , ειδέ εγω

νεελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια , οι νοι

υμώμντίν εκβάλλεσιν; δια το αυτοι κρι

ται υμώμέσουη.έι δεν δακτύλω θεέ έκ »

βάλω τα δαιμόνια , άραέφθασεν εφ υμάς

Αβασιλεία και θε8.57 αμο'χυροσ καθωπλισ

μένος φυλάωση των έαυξ αυλώ, ειρώς ε .

είταυπάρχοντα αυτον , επαν δε και οχυρό

τερος αν εσελθών νικήση αυή, σανοπλί

αμ αυτο άισ εφ εσεποιθή , τα σκύλα

αυτα διαδίδωσιμ. και με ώμ μετεμού και εν

μου έσιν, και με σιωάγων μετ'εμού,σκος

στίζει όταντο ακάθαρτον σνεύμα 2ξέλθε

από αιθρώσε,διέρχετα
ι διανύδρων τόν

πωμ βατούανάπαυσιμ
.C
μη ευρίσκωρλ

έ

γεύπορείψωεις τον δικό μου , όθεν διάλ/

θομ.καιέλθωμ ευρίσκα σεσαρωμ
ένου

και κε /

7

SE CVNDVM LVCAM

Omne regnü in ſeiplú diuiſu deſolat,

& domusfupra domú cadit . Si aút &

ſatanas in ſeipſum diuiſus eſt,quomo

do ſtabit regnü ei ,quia dicitis in Beel

zebul eńcere dæmonia.Si aút ego i Ber

elzebul erſcio dæmonia,filijueſtri i quo

eñciunt. Ideo ipli iudices ueſtri erunt.

Porro ſi in digito dei eijcio dæmonia ,

profecto peruenit in uos regnum dei.

Cú fortisarmatus cuſtoditatriú fuú ,

in pace funt ea quæ poffidet.Si aút for

tior'eo ſuperueniens uicerit eū, uniuer

ſa arma eius aufert in quibus confide

bat,& fpolia eius diſtribuit . Quinon

eſt mecum ,contra me eſt, & quinó coll

ligitmecum difpergit. Cú immundus

ſpiritus exierit de homine , ambulat
p

locainaquoſa, querensrequiem ,& non

inueniens dicit.Reuertarin domú mel

am unde exiui . Et cum uenerit inuenit

eam ſcopis mundatam & ornatam .

Tuncuadit & aſſumit ſeptem alios ſpi

ritus ſecum nequiores ſe ,& ingreſſi ha

bitant ibi.Et fiunt nouiffima hominis

illius peiora prioribus. Factum eſtau

tem cum hæc diceret , extollens uocem

quædāmulier de turba dixit illi . Brús

uenter qui te portauit,& ubera quæſu,

xiſti.At ille dixit.Quinimo,beati qau ,

diunt uerbü dei,& cuſtodiūt illud. Tur

bis aút cócurrentibus cæpit dicere.Ger

neratio hæc generatio nequã eſt,ſignú

quærit ,& ſignum non dabitur ei niſi

ſignű Ionæ prophetæ .Nam ficut fuit

Ionas ſignum Niniuitis, ita erit & fi

lius hominis generationi iſti. Regina

auſtri ſurger in iudicio cum uiris gener

rationis huius, & condénabit illos,quia

uenit a finibus terræ audire ſapientiam

Salomonis

9

κοσμημένου.Τότε πορεύεται να παραλαμ

βάναεπαίτερα πνεύματα κονκρότερα ει

αυτ. και εισελθόντα κατοικά εκδ.κ) γίνεται

τα έχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα 80

πρώτωμ,εγένετο δεύω λέγομ αυή ται/

τα , επάρατά τις γιων φωνώ έκ του όχλου,

εισεναυτώ,μακαρία και κοιλία και
βασάσασά

σε, και μασοιδυς2θέλασας,αυτός δε ειπεν,

μειοδώσεμακάριοι οι
ακούοντες αλόγου του

θεού, καιφυλάσσοντες αυτόμ. δε όχλων

τσαθροιζομένωμικρξατολέγειμ. γενεά άυ/

δοθήστη αυτή
,ιμά η εκμίου Ιωνά και

προφή ,

1%,xabiosprieveleaves oruforToñs
vivevét ,

θεμέκ τών περάτ ή για
ακάσαι και

σοφία

σολομώνος
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(درا

ΣολομώνΘ'. α)ιδου σλάου σολομώνG

&σε άνδρες νϊνον ανασήσονται εν τη κρίσα

μετασ γενεάς ταύτας, και κατακρινού ,

σϊμ αυτώ, ότι μετενόησαν εις το κήρυγμα

iwvão roj id'ou wrãopiwvããode oudig aúl

χνϊομάψας εις κρυπτου τίθκσιμ,ουδε ή τον

μοδίομ, άλλ έσι τίω λυχνίαμ, ίνα οι εις

πορόυόμωοι, το φώς βλέπωσϊμ . ο λύχι

9ος του σώματός άξιμο οφθαλμός, όταν

δω ο οφθαλμός σουαπλούς ή, καιόλο το

σώμα σου φωτεινόμ έσαι , όταν με πονκρός

ή και το σώμα σου σκοτεινό έσαι . σκόσα

δω, με το φως το ν σοι σκότος όξιμ.Ει δω

σ σώμα σου όλομ φωτεινόμ , μη έχομ τι

μέρος σκοτεινόμ,έσαι φωτάνευ όλου, ως

αν ο λύχνος τη αγαπώ φωτίζει σε, δε

λαλήσαι,πρώτα αυτόμ φαρισαίος τις,όπως

άρισήση παρ αυτώέισελθών δε ανέπεσεν, ο

δε φαρισαίος 1δων εθαύμασεν, ότι ου πρώ /

του εβαπίθα προ του αρίσου . Εισερ δε

ο κύριος προς αυτόμ.Nώ υμάς οι φαρισαϊ .

οι το έξωθεν του ποτηρίου, καιτου είναι

κος καθαρίζετε , το δε έσωθεν υμώμ γέμα

αρπαγής και σουκρίας,άφρονες,ουκοποι,

ήσας το έξωθεν, και σ ' έσωθεν εποίκσέμ ;

πλίω τα φόντα ,τότε ελεημοσίω, και

1δου σάντα καθαρά υμίμ όξιμ. αλλ ουαι

υμίμ τοίς"φαρισαίοις, ότι αποδεκατουπ

το πύοσμου,C το σήγανον,και σάν λά/

χανο ,και παρέρχεθε τίω κρίσιμ,και τίω

αγάπη του θεού , ταύτα έδα ποιήσαι

κάνα μή αφιέναι, ουαί υμίμ τοίς φαρισαι

οις , ότι αγαπάτε την πρωτοκαθεδρίαμ

εν ταίς σιωαγωγαίς ,και τους ασασμούς

ν ταίς αγοραίς , ουαί υμίμ γραμμα ,

τες και φαρισαίοι υποκριται , ότι εσε ως

τα μνκμάα τα άδκλα, και οι άνθρωποι

σερίπατοώτες επάνω ουκ διδασιμ .

Αποκείθεις με τις των νομικώμ λέγα

αυτώ.

Salomonis.Et ecce pluſő Salomó hic

: Viri Niniuitæ ſurgent in iudicio cũ

neratione hac , & condemnabuntillā ,

quia pænitentiam egerunt ad pdicatio

nemIone.Etecce plus καιIona hic. Ner

mo lucernam accendit,&in abſcondi

to ponit,ne @ ſub modio, fed fupra ca/

delabrum, ut qui ingrediuntur, lumen

uideant . Lucerna corporis eſt oculus ,

Cũ igitur oculus tuus fuerit ſimplex,to

tumquoqz corpus tuum lucidum erit ,

ſi aūt nequâ fuerit,etiam corpus tuú te

nebroſum erit . Videergo ne lumēqd

in te eſt,tenebræ ſint.Si ergo corpus tu

um totum lucidū fuerit, nõ habensalie

quam partem tenebrofam , erit lucidū

totum ,ut cum lucerna fulgoris illumi.

nac te.Etcü loqueretur,rogauit illü qui

dam pharifæus,ut pranderet apud ſe.

Ieſusaútingreſſusrecubuit.Pharifæus

aút cũuidilletadmiratuseſt, quod nó

prius lauillet anteprandium.Etait do

minus ad illum .Nuncuos pharifæi qd

deforis eft calicis & catini mundatis,qd

autem intus eſtueſtri,plenum eſt rapi/

na & iniquitate.Stulti, nonne quifecit

quod deforis eſt , etiam id quod dein

tus eft fecit : Verūtamen quod ſuperi

eſt date elemofynā, & ecce omnia mun

da funt uobis.Seduæ uobis pharifæis

.

quia decimatis mentā& rutam &ome

olus,& præteritis iudicium &charitaté

dei.Hæcaūt oportuit facere & illa non

omittere. Væuobis phariſæis, quia di

ligitis primas cathedrasi ſynagogis,&

ſalutatióes in foro . Væuobis ſcribæ &

pharifæi hipocritæ qaeſtis utmonumé

ta qnoappent,& hoies abulátes fupra

neſciūt.Rñdés át qdāex legiſperitisait

illi.

,
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ελαλήσατε,εντοίς
Ταμείοις,καρυχθήσετη

επί

και
δωμάτων,

λέω και
υμίμτοίς φίλοις

μό, μή

ποιήσαι.αποδείξω δε
υμίμ τίνα φοβκθτε

.

αυθ.διδάσκαλε , ταυτα λέγων και και η

μάσυβρίζεις. δ δε είπεν . και υμίμ τοϊς νο/

μικάις , οιαι ,ότι φορτίζετε τους ανθρώσος

φορτία δυσβάσακία, κ) αυτοι ειδή ακύλ "

εμώμου προσβάσετε Τοίς φορτίοις.ουαί υμίν

ότι οικοδομέπ τα μνκμάα προφκά ,

διή παλέρες μασέκταναν αυθους, άρα μας

Τυράτε κ σωευδοκάτεβοΐς έργοις ή σατές

υμώμ, ότι αυτοι μου ασέκριναν αυθους, τμής

οδικοδομήτε αυτά τα μνκμα.δια το κή και

σοφία και θ.8 ειπεν .άσοςελώ εις αυτους προ /

PÁTas xj årpsólos, jeb aurpha & Textevžov a

διώξεσιμ , ίνα εκζκτηθή το αιμα σάντων

την προφκ το εκχωόμενου από καταβο

λύςκόσμου,από τη Γενεάς ταύτας,από τον

αιματος άβελ,έως τα αιματος ζαχαρί ή

ασωλομένου μεταξύ του θυσιασκείου και του

όικού και λέγωυμίμ,εκζητη
θήσει από

γενιάς ταύτης .ουαίυμίμ τοις νομικοίς,ότι

έξατε τω κλάδα οι γνώσεως, αυτοί ουκ ειν

σήλθει, κή τους εισερχομέ
νες εκωλύσατ.λέ

γοντος σε αυτού τάυτα προς αυτούς,ήρξαν/

το οι μομικοί και οι φαρισαιοι δεινώσ

νέχον,καλα
σοσoμίζει αυτόμ περίπλα /

φοβήθητο

illi . Magiſter,hæc dicens etiam nobis

facis contumeliam . Atille ait. Et uobis

legiſperitis ux, quia oneratis homines

oneribus quæ portarenon poſſunt, &

ipſi uno digito ueſtro nó attingitis far

cinas. Væuobis quia ædificatis monu

menta prophetar,patres autem ueſtri

occidcruntillos.Profecto teftificamini

q conſentitis operibus patrum ueſtro

rum , quoniam illi quidem eos occide

runt,uos autem ædificatis eorum ſepul

chra. Propterea & ſapientia dei dixit .

Mittam ad illos prophetas & apoſto.

los,& ex illis occident & perfequentur,

ut requiratur ſanguis omniñ prophe,

tarum , qui effunditur a cóſtitutione

mundi a generatione iſta ,a ſanguine

Abeluſqz ad ſanguinein Zachariæ, q

periſt inter altare & ædem .Profecto di

co uobis, requireturab hac generatio

ne.Væ uobis legiſperitis quituliſtisda

uem fcientiæ ,ipli non introiſtis, & eos

q introibátphibuiſtis. Cú aút hæcad

illos diceret,cæperút pharifæi&legiſpe

riti grauiter inſiſtere & ab ore illius per

dere de multis inſidiātes ei , & ğrentes

aliqd uenari de ore ci' ut accuſarét eú.

Cú aút cóuenifler inumera turbæ mul

titudo adeo utſeinuicécóculcarent,cæ

pit dicere ad diſcipulos ſuos, Primū at

tendite uobis a ferméto phariſxoşqał

eſt hypocriſis. Nihileſ optúēqd nó

reueļabiť, neq abſcóditú qd'nóſcieť .

Qñ q in tenebris dixiſtis, ilumie audi

enť . & qd'iaurēlocuti eſtis i cubiculis,

pdicabiť in tectis. Dico aut uobisaini

cis meis, ne terreamini ab his qoccidūt.

corpº,& pofthæcnó habét gđamplius

faciát. Oſtědā aŭçuobis quétimeatis .

Timnete

όνων,ενεδρεύοντες αυήμ,ζητοώδες θηρεύσαι ,

τι έκ το
σόματΘ'αυτον,ίνα

καταγορήσω

σιν αυτον . Εμ δις,
επισυαχθκσώματης μυριά

δων: του όχλου, ώς τε
καταπατάμαλλί /

λους. ήρξατο λέγειμ προς τους μαθκτας αυξ

πρώτον , προσέχετε εαυτοίς από ζύμκσ

ή φαρισαίων Κτις εσιν
υπόκρισις.ουδέν καισυ

κεκαλυμμένον έσιν, ουκ
αΡκαλυφθήστη C

κρυφή και

ουσιωδίσει.άνθών όσα εν τή σκολία

είπατπ,εντώ φωλι
ακαθήσετη,κ) και προς το όυς

?

φοβαθάπ άρτών
ασθενόσων το

σώμα , και

μετά τάυτα με
εχόντωμ

περισώσερου τι
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φοβάθατε τον μετα το αποκτάναι εξεσίαν

έχοντα εμβαλεν εις τίω γέενναν,Ναιλέ,

γω υμίμ,τούτον φοβήθκθε.ου
χίπέντε καιρου

θία σωλάται άσαρίων δύο . κα) εμβαυ /

Ρ ουκ έσιμέσιλελ
κσμένου ενώπιον του θε

ο8, αλα και αι τρίχες φθη κεφαλίσ υμώμ

πάσαι κρίθμηνται.
μα οώ φοβάθε , σολιών

sysθίων διαφέρετε , λέγω υμίν , πας δς

άμ, ομολοβήσω εμοίέμπροσθεν τ ' ανθρώ

πωμ . και ο σοσ του ανθρώπου ομολογήσε
ι

εν αυτώ έμπροσθεν τ ' αγγέλων του θεού

δ) αρνκσάμενός με ενώπιον τ'ανθρώπαπ
ρικ

θήστη ενώπιον το ατσέλη θε8 ,κ σάς δς εξέι

λόγεις του δον και ανθρώπο αφεθήστη αυτώ

7ώ και εις το άσιον σνεύμα βλασφημήσαν
τι

, ουκ

αφεθήστη,όταν και προσφέρωσιν υμά , έσίτας

σωαβωνας κύβας αρχάς,κ) τας εξεσίας με με

είμνάτε,σώς τίαπολούκσήσ
εθε, τί ειπκ/

τε,τoγι' άγιο πνεύμα διδάξει υμάσαν αυ

τή τη ώρα, && εισάμ . έιπεμ δέ τις αυτο

εκ του όχλου, διδάσκαλε εισεο αδελφό

μου μερίσασθε μετ' εμού τίω κληρονομίας,

και δε έισεραυτο.άνθρ
ωπε,τισ μεκατέσκσε

ν

δικασιμ ή μερισμ εφύμάς εισερ δε προς

αυτους , δράτε και φυλάσσετε από το πλε

ονεξίας, ότι ουκ αν ο σερι σεύφμ τινή ζωή

αυτον εσιμ ,εκ 30 υπαρχόντω
μ
αυτο.Εισε

δε παραβολήμ προς αυτούς λέγωμ .

Ανθρώπου γινός πλουσίου , ευφόρκσεμ και χώ

ρα , κυδιελορίζετ
ο εν εαυτώ λέγων , τί ποιή

σω, ότι ουκ έχω πού σωάξω τουσ καρσούς

μου και κοα εισερ τούτο σοιήσω,καθελώ μου

τασάσοθήκ
ας και μείζονας οικοδομήσω. κ)

σωάξωέκά πάντα γενήματά μου , να τα

αγαθά μου,και ερώ ΤΗ ψυχή μου.ψυχή έχεισ

πολλά αγαθά κείμενα εις έτη πολλά,άνα/

σάνου,φάγε, είε,ευφραίνου.έ
ισεν δε αυ ο

και θεόσλάφρου,ταύτη τη νυκτίτω ψυχίμ σε

απαιτ8σιμ από σέ;& O Nτοίμασας τίνείσαι;

Timete eü qui poſtos occiderit , haber

poteſtatemmittere ingehenna. Ita di.

co uobis ,hic
timete.Nonequing paf

ſeres ueneūt allibduob9, &un ' ex illis

nó eſt in obliuione corā deo : Sed & ca

pilli capitis ueſtri omes numerati ſunt.

Nolite ergo timere, multis paſſeribus

pluris eftis.Dico aútuobis, omnisqui/

cũą cófeſſus fuerit in me corā hoibus.

& filius hois confitebitur in illo corã an

gelis dei. Quiaūt negaueritmecoram

hoibus, negabitur corã angelis dei .Et

omnis qui dicituerbú in filium hoisre

mittetur illi,ei aūt qui in ſpí fanctum

blafphemauerit nó remittetur.Cúaút

inducent uos ad fynagogas,& adma

giftratus & poteſtates,nolite ſolliciti

eſſe,qualiter aut quæ refpondeatis aut

quid dicatis.Spūsenim
ſanctus docel

bit uos in ipfa hora,quid oporteatuos

dicere.Aitaút ei quidã de turba.Magi

ſter, dicfratri meoutdiuidat mecứ hæl

reditaté.Atille dixit ei . Homo, qs me

coſtituit iudicē aut diuiſoré ſuprauos.

Dixitqz ad illos,uidete & cauete ab aua

ritia ,qa nó in abūdātia cuiuſő uita ei ?

eſt ex his õpoflidet.Dixit aut ſimilitu

dinēad illos dicens.Hois cuiuſdamdi

uitisuberes fructus ager attulit,& cogi/

tabat itra ſe dicés. Quid faciā, g nó ha

beo quo congregēfruc
tus

meos:Etdi

xit.Hoc facia . Deſtruã horrea mea , &

maioraædifi
cabo

,& illuc congregab
o

oſa ſ nata ſunt mihi & bona mea , &

dicã animæmeæ . Anima habes multa

bona pofita í annos multos, requieſce,

comede,bibe, gaude. Dixit aútillide

us.Stulte hacnocte animam tua reper

tunt de te. Quæ aút paraſti,cui9 erüt :

Ε

όντως
Sic qui

Σ
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έκα και η
καρδία υμώμ έσαι έσωσαμ

υμών

και
ελθώμο κύριοςευρίσεισχηγορόντας

.Αλλά

λέωυμίν, ότι
πιζώσεταικαι ανακλινά

αυτές,

ΚΑΤΑ

όντωςοθαλαυρίζων εαυτώ,να μη εις θεόν Sic quiſibi thefaurizat,& ņó eſt in deū

σλουτώμ.Είπει και προς τους μαθητές αυή . diues.Dixitqz ad difcipulos ſuos. Ideo

Διάτούτο μήν λέγωιμημεριμνάτε τη ψυ dico uobis . Nolite ſolliciti elle animæ

χιυμώμ τίφάγησε,μηδεο σώμαίι ,τί ν ueſtræ quidmanducetis,neqz corpori

δύσκοθε,καιψυχή σλάομμ οσι βοφg, το qd induamini.Animaplus eſt @ eſca,

σώμα του θύματος.καλανούσαν τους κό ;
& corpus plus queſtimentū. Cõlyde.

φακας,ότι δυσείρουσϊμουδε θερίζουσι μ, δις rate coruos,quia nó feminant neqz me

ουκ έςιμ ταμέομ,ουδε αποθήκη, και ο θεός tunt,quibusnó eſt cellarium neqz hor/

γέφα αυτύς.σόσω μάλλομ υμάς διαφέρει reum, & deus pafcitillos. Quanto ma/

πή πείφνώμ;τίς 3ξ υμώμ μερίμνών δύο gisuos pluris eſtis uolucrib9 : Quis au

να αι προσθάναι επιτίω κλικίαμ αυτού σή tem ueſtrū ſollicitudine poteſtadícere

χω ένα;Ει δω ουπ ελάχισον δώασθε, ίπε ad ſtaturam ſuam cubitū unum : Si er,

ρι τα λοιπών μεριμνάτε , κατανοήσατε τα
goneæ quod minimū eſt poteſtis,qd

κρίνασώς αυξάνει, ού κοπιά,ουενάθει.Λέω de cæteris ſolliciti eſtis ? Confyderate li

και υμίμ, ουδέ σολομώμ εν πάση τη δόξα αυ/ lia quomodo creſcunt. Non laborant

του στρϊεξάλιεβο ως εντότωμ.ειδεχός / neqz nent.Dico aūt uobis.nec Salomó

του οι ζω άχρώ σήμερομόνα κι άυρίου εις in omnigloria ſua ueſtiebat ficut unű

κλίβανου βαλλόμενου ο θεός όυτως άμQ1 / ex iſtis. Si aút fænū quod hodie eſt in

έννυσίμ , πόσω μάλλομ υμάς ολιγόπισοι ; agro & crasicliband mittit , deus ficae

και υμάς με ζκτήτε τί φάγγι, ή τί σίτε , ſtit,ộto magis uospuſillæ fideir & uos

και μια μετεωρίζεσθε,ταύτα Ασάντατα έθνκ nolite ğrereqdmáducetis,aut adbiba

* κόσμόεπιζατά.υμώμοσαίες διθεμ,ότι tis , & nolite i ſublime tolli.Hæceſ oia

Βάζετε τύτωμ,πλώ ζκτάπ τώ βασιλείαν
gētes mūdi ğrunt.Pateraūtueſter ſcit

Νεού,κ)ταύτα πάντα προ 57εθίσετη υμίμ

qm his indigetis. Veritamen grite re

Μή φοβούΟ μικρομ σοίμνιομ,ότι ευδόκησεν gnum dei,& hæcomnia adijciencur uo

και σαγής υμών δομώαι υμίμ τώ βασιλείαν»
bis.Noli timere puſille grex.quia copla

σωλήσατε τα υπάρχονταυμώμ, 0 δότεε

cuit patri ueſtrodare uobis regnú.Vé

λεκμοσμίω,
σοιήσαβεέαυπίς βαλάντια μη

dite õpoſlidetis,& date elemofyna.Fa

παλαιούμερα,θκσαυρομανέκλαπτομεν τοίς

cite uobis ſacculos qui nó ueteraſcunt,

ουρανοίς,όπου κλέπήκα ουκ έστί34, ουδε σις theſaurű non deficientem in cælis,quo

fur non appropiat, neqz tinea corrum ,

αι οσφύες πίεζωσμλύαι οι λύχνοι καιό

pit . Vbieñ theſaurus ueſter eſt,ibi &

,

corueſtrúerit.Sint lumbi ueſtri pcin

και cti, & lucernæ acceſæ , & uos fimileshoi

μλύοιςτον κύριομαυτή, τότε αναλύσει εκ bus expectatib? dhmfui qή reuertat

anuptijs,ur cũ uenerit& pulſauerit cöfe

ſtim apiātei.Beati ſerui illi. quos cứue

neric dñs inuenerit uigilates.Amédico

uobis,opciget fe &facit illos diſcũbere

και τρελ Ο & tranſiens

Σ

διαφθείρα,δσου γάς 3ξιμοθησαυρός υμών,

Ι

Ο γάμωμ,ίνα έλθόνης C
κρύσαντες,ευθεί

ως ανοίξωσιν αυτώ.Μακάρϊοι δι ολοι εκβυοι,
α
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και σαβελθών διακονίσει αυτούς και και εαν

έλθη και τη δευτέρα φυλακή και εν τη τεί

τη φυλακή έλθε , να ευρή δυτως και μακά,

ριοί εισιμοι δούλοι εκάνοι,του δεΓενώσκει

π,ότι ειδα ο οικοδευότκα,ποία ώραο κλέ

Πκς έρχεται εγρηγόρκσεμ άμ, και ουκ αν

αφήκεμ διοσυγώαι του δικού αυτού.και μ '

δω γίνεθεέτοιμοι ,ότι η ώρα ου δοκάτε και

δος του ανθρώπου έρχετ ;Είπεμό αυτώ ο αέ

Tos.κύριε, προς εμάς τίω αραβολώ ταύτίω

λίγες, προς πάνας.Είπε δε ο κύριος .

τίς άρα Gipo σισός Οικονόμος και φρόνιο

μος, καταστήσει ο κύριος επίθ θεραπεία

ας αυξ , τον διδόναι εν καιρώ τη σιτομέτεϊ ,

ομ; Μακάριος ο Βλος εκάνος ,θμ έλθωμό κό

σο , αυξ,ευρέσει σοιοντα άυλως.Αλκθώς λέι

τωυμίμ,ότι επί πάσιμοϊς υπάρχουσιμ άυ

την κατασήσει αυτόμ.Εαν δε έιση οδούλα

εκάνος εν τη καρδία αυτ,8ονίζα μου και κν»

βιος έρχεθ ,και άρδεται τυπήεν γυς παϊδας

η τας παιδίσκας,εθίμ τε πίνεις κ μεν

θύσκεθ ,κξε ο κύριος το δούλου εκείνου εν

ημέρα και οι προσδοκά να ν ώρα που γινών

σκει,και διχομίσειαυτόν,και ή μέρος αυ.

Το μετά τηναπίσω θέσειεκείνος και ο δού

λος ο Γνους και θέλημα και κυρίε εαυή,κ με ει

Ριμάσας,μή και ποιήσας προς το θέλημα αυ*

δαρέσει πολλας.δ δε μη γνους ποιήσας δε

άξια πληγώμ,δαρίσείαι ολίγας,σανιδες

εδοθκ Ρλύ,λύζATαθήσεη σαβάυ#, κι &

θευθο σολυπρισότεροι αιτήσoυσιμ αυτόμ .

σύςήλθον βαλάμ εις τίω γίύ,και τί θέλω

ει ήδη ανέφεκ βάπτισμα δε έχω βαπιθύ)

ναι,και πώς σωέχομαι έως δυ τελειθής δο

κάτε, ότι ειρωίω σαρεγενόμω δοϋαι έμ

τη γήρουχίλέγω υμίμ , αλλ' ή διαμόρι -

σμομ. έσονται γαρ από τον νύμ σέντε εν

όικω εν διαμεμερισμλύοι , γάς επί δυο

ση , και δύο επί πείσιμ διαμεςϊθήσεται,

& tranfiens miniſtrabit illis. Et fiuene

rit in fecunda uigilia , & fi in tertia uigi

lia uenerit , & ita inuenerit,beati ſūt ſer

ui illi.Hocautem ſcitote, quod fi ſciſſet

paterfamilias qua hora fur ueniret, ui

gilaſſet utiq, & nó paſſus fuiſſet pfodi

domūſuam .Etuos eſtote parati,quia

qua hora nó putatis filius hominis uer

niet. Aitaút ei Petrus . Dñe,ad nos di

cis hanc parabolā,an &ad omnes : Di

xitaūt dominus. Quiſputas eſtfidelis

diſpenſator & prudens,quem cóftituet

dñs fuper familiam fuam ut det illis in

tempore tritici menſuram : Beatus ille

feruus , quem cum uenerit dominus

inuenericita facienté. Vere dico uobis,

quoniã ſuperomniaquæpoſſidet'con

ſtituet illum. Qe fi dixerit feruus ille in

corde ſuo,moram facit dominus meus

uenire, &cæperit pcutere feruos & an,

cillas & edere & bibere& inebriari, ue,

niet dñs ferui illius in die quo non ſpe

rat, & hora qua nefcit, & diuidereum,

partemą eius cú infidelibus ponet.IL

le aūt ſeruus qui cognouituoluntatem

dñi ſui, & non fe præparauit,& nó fecit

fecundum uoluntatem eius,uapulabit

multis ,qui aüt noncognouit& fecit di

gna plagis,uapulabit paucis.Oñiau

tem cui multūdatū eſt, multú quære

tur ab eo , & cui cómendaueruntinultű

plus petenrabeo .Ignem ueni mittere

in terrā , & quiduolo ſiiam accéſus eſt :

Baptiſmo autem habeo baptizari, &

quomodo coartor uſą dū perficiatur.

Putatis pacēuenerim mittere in ter/

ram :Non dico uobis ,ſed ſeparationé.

Erút eñ ex hocquinqz i domo una di

uiſi,tres induos,& duo i tres diuident,

Ν

παθής pater in
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μαύλων,και κλθενκαρπό ζκτώμ
εμ αυτή, και

συκήταυτg,κ)ουχ
ευρίσκω,έκκοψομ

αυτώ,

ένα τίκγύμκαθαρΓ3.05ακριθεις
λέγα

πατάς έφυρώ,ενός επί παζί,μαγείς επιθυ) : pater in filium,&filiusinpatrem fau ,

γασί, καθυγάτηρ έσιμκτί,σενθερα επί mater in filiam & filia in matré, focrus

των νυμφίω αυτό,και νύμφκ επί των πενθε in nurum ſuā , & nurus in ſocrum fuả.

ραμ αυτία, έλεγεν δεκαι τοΐς όχλοις , όταν Dicebat aüt&ad turbas.Cum uideri

"δνπ πιω νεφέλω ανατέλουσαμασο δυσν. tis nubem orientem ab occaſu , ſtatimi

μώμ,ευθέως λέγει όμβρος έρχετη, γίνετη dicitisnimbus uenit, & ita fit, & cú au,

όντως,και όταν νόημπνέοντα,λέγετε, ότι ſtrum flantem ,dicitis quia æftus erit &

καύσωμάσαι,και γίνεται υποκριλαί, το προι fit.Hypocritæ ,faciem cæli & terræ no

σώπου Οι γάς κ τον ουρανού διδατε δοκι » ſtisprobare, hoc aúttépusquomodo

μάζαμ,τόμ δε καιρόμ τούτου σώς ου δοκί non probatis : Quid aut& auobis ip!

s μάζετείτί δεκαι αφ εαυτό του κρίνετε το δέ ſis non iudicatis quodiuſtum eſt : Cá

καιομ, ώς γαρυπάγος μετα τον αντιδίκου autem uadis cū aduerfario tuo adprin

O σου επάρχοντα έμτη δδώ,δος εργασίαμα , cipem in uia , da operam liberari ab il

le παλλάχθαι αθάυτο , μη ποτε κατασύς και σε lo ,ne forte ptrahat tead iudicem , & iu

προφίμκεϊτίω,καοκριβής σε παραδο& dex tradat te exactori, & exactor conii

πράκτορικό πράκτως σε βάλει εις φυ/ ciat te i carcere.Dico tibi,nõ exies inde,

λακλύ,λέγω σοι ου μs οξέλθκς εκθεμ,έως donec etiã nouiſſimū minutū reddas.

δυ και το έχαημλεπου αποδώς. Aderāt auté quidã ipſo in tempore XIII

παρίσαμ δεζνες εμαυτώτω καιρώ άπα, nunciantes illi de Galilæis,quorú fan

γέλιούζες αυjώ σει τη γαλιλαίων, ώμ το guinem Pilatus miſcuit cum ſacrificiis

αιμα πϊλάτοςέμιξερ μετά θυσιώς αυ
eoz.Et rñdens Ieſus dixitillis. Putatis

και αποκριθείς ο ΙΗΣΟΥΣ,έιπεν αυτοίς . ghi Galilæi ſ omnibus Galilæis pec

1, Δοκέτε,ότι οι γαλιλαίοι δυτοιαμαρτωλόι

catores fuerint,qatalia palli ſunt:No

ν σαρασάντας τους γαλιλαίους εγκύοντ,ότι

dico uobis , ſed niſi pænitétiam habuer

τοιαύτα πεπόνθασθμ.ουχί λέω υμίμ , αλλ'

ritis omnes ſimiliter peribitis , ſicut illi

εάν μή μεθανούτε πάντες,ώσαύτως απολά

decem & octo ſupra quos cecidit turris
θελεκάνοι οιδέκα οκτώ εφ ους έπει

in fyloe & occidit eos. Putatisquod&
Η

σεμ ο αύργος εμάρ ειλωάμ και απέκτα/

ipſi debitoresfuerint ſupra omnesho.

θεμαυτούς.Δοκάτε,ότι δυοι οφείλεται εγύον

mines habitantes in Hierufalem :Nó

το παράσανίας ανθρώπους τους κατικών

dico uobis,ſed niſi pænitentiâ habueri

τας έμπορουσαλήμ
,ουχιλέγω υμίμ , αλλ'

tis,omnes ſimiliter peribitis .Dicebat

& hanc fimilitudine . Arbore fici habe.

bat quidā plantatam in uinea ſua , & ue

execpris We aredőive euro,triputou nit quærensfructum in illa,& nonin

uenit . Dixit autem ad cultorem ui

neæ.Ecce anni tres ſunt ex quo uenio

; querens fructuin in fiau hac,&non in

uenio . Succide illam , ut quid etiam ter

tam occupat .At ille reſpondens dixiç.

αυτώ Ο και Alli.

ΠΟ

LIS

외

εαμ μεμελανούτε σάντες ομοίως απολά

θει έλεγερ δεταύτίω
παραβολώ ,συκώ

ουχ
ξυρεμέιπερ δε προς του

αμπελθργομ.

οδού τρία έτη
έρχομαι ζεσών

καρόμ εν τη
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αυτώ.κύρϊε άφες αυτlώ, να τους σ ' έτG illi.Domine,dimitte illam & hocanno

έως ότου σκάψω περίαυτώ, και βάλω κοι uſą dum fodiamcirca illam &mittam

Πρίαμ, κάμ και ποιήση καρσομ,έι δε μήγε ſtercora.Et fiquidem fecerit fructú , ſin

εις και μέλιομεκκόψας αυτώ, Ημ δε διδάσ minus in futurum ſuccides ea.Erat aút

κωμ εν μιά της σωαγωγώμ ντίς σας , docens in unafynagogarú in fabbatis.

βασιμ.και δου,γαυή έμπνεύμα έχουσα α/ Et ecce,mulier quæhabebat ſpiritūin

θενείας έτκ δέκα οκτώ,να ήμ συγκύη8 firmitatis annis decem&octo , &erat

σα el με δαμάκανακύψαν εις το σαντι inclinata , necomnino poteratſurfum

λές.δωρ δε αυτώ οΙΗΣΟΥΣ προσεφώνκσεν reſpicere. Quamcum uideret Iefus,uo

κι είπεν αυτή. γώαι απολέλυσαι αρτα cauit eam ad ſe , & ait illi. Mulier,dimif

σθενείας σου και επέθκκεμ αυτή τας χάρας, fa es ab infirmitate tua.Et impoſuit illi

και παραγεώμα ανωρθώθκ και έδόξαζεμ manus, & confeftim erecta eſt,&glori

θεομ.Αποκρϊθείς δε και αρχίσωάγωγος αγα
ficabat

deum.Refpondens autéarchi

τακτών, ότι ο σαββάτω εθοράσδυσεύ,και fynagogusindignans quod fabbatis

ΙΗΣΟΥΣέλεγε ο όχλω . εξ ημέραι εισιν ſanallet leſus ,dicebatturbæ.Sex dies

Οι άις σεεργάζεσθαι , ταύταις δω έρχόν funt in quibus oportet operari. In his

βυοι θεραπεύεθε, και με τα μέρα σαβ / ergo uenite ut ſanenini:& non in die

βάτουλάπεκρίθκ δω αυτώο κύριΘ,και εις fabbati.Reſpondens autem ad illum

πεμ.υποκρίτα,έκασος υμώμ ο σαββάτω , dominº dixit. Hypocrita.
Vnuſquiſa

ου λύσει του βοώ αυτο και το όνομα τι φά ueftrum ſabbato nonnefoluit bouem

τνης και απαγαγών σουίζα ,ταυτίω δε θυ ſuũaut alinūapſepio & ducit adaqua

γατέρα αβρααμ δυσαμάρ έσκσεμο σαθανάς re :Hancaütfiliam Abrahæquam alli

ιδουδέκα οκτώέτη,ουκ έδει λυθώαι αη gauit ſatanas , ecce decé &octo annis,

του δεσμού τούτου τη μέρα του σαββάτου ; no oportuit folui a uinculo iſto die fab

Και ταύτα λέγοντες ανά κατηχώοντο σάν bati. Et cum hæc diceret,erubeſcebant

τες οι αντικείμενοι αυτώ.και σας και όχλος omnes
aduerfariſeius, & omnis popu

έχαιρεμ επί πάσιμ τίς ειδοξοις τίς γίνομα lus gaudebat inuniuerſis quæ glorioſe

νοις υπάυτον .έλεγεμ δε.τίνι ομοία αξία και βα fiebantab eo . Dicebat ergo. Cui ſimi/

σιλεία του θεού,και τίνι ομοιώσω αυτίω, και, le eſt regnum dei; & qui fimile faciam

μοίαGμ κόκκο σινάπεως,8μ λαβών άνθρω illud : Simile eſt grano ſinapis, quod

πρς έβαλεμ εις κήπομ εαυτού, και ήυξισεν, aceptum homo miſic in hortum fuum

και εγγύετο εις δένδρομ μέγα,και τα πετα & creuit , & euaſit in arborem mag.

τα του ουρανού κατεσκώωσίμ
ντοϊς κλά nam& uolucres cceli nidulabantur in

δους αυτού.κ) πάλιμ Γιασεμ.τίοiόμοιώσω τη ramis eius.Et iterum dixit . Cui fimi.

βασιλείας του θεου, ομοία δεν ζύμη , le faciam regnum dei : Simile eſt fer

λαβούσα γων έκρυψεν εις αλεύρου σάτα mento, quod acceptum mulier abſcon

ηρία,έως δυ έζυμώκ όλομ.και έσοδεύετο κα
ditin farinæ ſatatria ,donec fermenta .

τα σόλας και κώμας,λιδάσκων και πορεί tur totü.Et ibatp ciuitates & caſtella do

αν ποιούμενος εις τορουσαλήμ.έισεν
δέας Cens,& icerfadensin Hierufals. Aitair

αυλή.

illi quida

A
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κος υμών
έρημΘ.Λέγωδε υμίν,ότι ου μή

«Go
έρχόμου εμονόματι κυρίου »

αυτώ.κύριε, ειολίγοι οι σωζόμφιοι, δ δε ει .

πεν σας αυτής.αγωνίζε
σθε

εισελθέν δια

σημεισελθών, και ουκχύσουσι
ν
,αφ δυ αν

εγορθάοδικοδεσπότης,και αποκλείση των

θύραμ,και άρξκθε έξω εσάναι και κρούςή

θύραμλέγοντες,κύριε κύριε άνοιξον ημίμ ,

και αποκριθεις ερ & υμίμ,ουκ διδα εμάς πό

θεμεσ ,τότε άρδεθ λέγεμιέφάγ
ο
και ενώ

πιόμ σου,και επίομου , και εν τάς πλαθεί,

αις υμώμ εδίδαξας.και έρθ,λέγω υμίμ ουκ

βιδα εμάς πόθεν έσε, απόss] ε ανέμου πάν

τες ξεργάται φθη αδικίας.έκ έσαι και κλαυ /

ψιθεαβρααμ και ισαακ και Ιακως, πάνω

ταςτους προφήτας εν τη βασιλεία του θες,

ημάς δε έκβαλομβίους έξω,και έξουσινα

ανατολών και δυσμών και βορρά και να

του, κα) άνακλήθήσοντα
ι

και τη βασιλεία

του θεού ιδού εισίν έχατοι δι έσονται

πρώτοί, και εισίμ πρώτοι οι έσονται έχαπι.

φιαυτή τηημέρα προσήλθομ τίνες φαρι /

σάοι λέγοντες αυτώ.έξελθεκαι πορεύο
υν

τεύξεμ,ότι πρώδεκα θέλει σε αποκτ
άναι.και

ειπεν αυτοίς.σορβι
θέντες

εισαβε τη αλώ

πεκί ταύτα, 14ου εκβάλω δαιμόνια , και

τάσης επϊτελώ , σήμερον και άυριού και τη

είτετελούμα ,σλιώΔάμε σάμορου και

αισίου και τί έχομβώς σορεύεσ
θαι

, ότι ουκ

ενδέχεται,προφήτίω απολέ
σθαι

έξω γερουν

σαλήμ.τερουσαλή
μ
.Τερο

υσαλήμ
καιαποκτ

εί

νάσα τους προφίτας, και
λίθοβολούσα τους

άπεςαλμένους προς αυτώ, σο
σάκις θέ/

όρνϊςτίωεαυτήςνοσιαμ υπό τας η έρυγας.

και ουκ
άθελήσατε.ιθο

υαρίεται

υμίμο δι

ευλογημέρ.

illiquidam.Domine,an pauci ſuntqui

faluantur: Ipfe autem dixit ad illos,

Contendite intrare per anguſtam por

tam ,quia multi dico uobis quærentin

trare & non poterunt. Cu autem furrer

xerit paterfamilias & clauferit oſtiū , &

cæperitis foris ftare , & pulfare oſtium

dicentes.Dñe dñe aperinobis,& refpó

dens dicet uobis . Nefcio uos unde ſi

tis. Tunc incipietis dicere. Manducaui

mus coram te & bibimus , & in plateis

noftris docuifti. Et dicet uobis.Neſcio

uosundefitis . Difcedite a me omnes

operarij iniquitatis. Ibi erit fletus &

Itridor dentium ,cum uideritis Abram

ham & Iſaac & Iacob & omnes pro

phetas in regno dei, uos autem expelli

foras, & uenientab oriente & occiden

te & aquilone & auſtro, & accumber in

regno
dei ..Et ecce ſunt nouiſſimi qui

erunt primi, & ſunt primi qui erunt no

uiſlimi. In ipfa die acceſſerunt quidam

phariſeorum dicentes illi . Exi, & uade

hinc , quia Herodes uult te occidere -

Et ait illis.Ite& dicite uulpi illi. Ecce en

cio dæmonia , & ſanitates perficio ho

die &cras, & tercia die cófumor.Verū

tamen oportet me hodie&cras &pro

ximo die ambulare , quia non capit

prophetam perire extra Hieruſalem .

Hieruſalem Hierufalem , quæ occidis

prophetas, & lapidas eos qui mittun

turad te . Quotiens uolui congregare

filios tuosquemadmodum auis nidū

ſuum ſub pennis , & noluiſti . Ecce relin

quitur uobis , domus ueſtra deferta ..

Dico autem uobis , quod nó uidebitis

medonec ueniarcum dicetis . Benedi

ctus quiuenit in nomine domini.

O 3 Et factum

μείδατε έως αράξ, ότε
έσκει

ευλογημί/

Khi Ezgier
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και έγινε έμ Gel ελθε αυθ εις δικομάνος και Et factumeſt cum introiffet in doi Xm

αρχόντωμ φαρισαίων σαββάτο φαγάμ mum cuiufdain principis phariſeoz

άρον, αυτοι ήσαμ σαρακρούμλνοι αυτό και rum ſabbato manducarepanem ,& ip

€ 18ου άνθρωπός τις ημέδρωσικός έμπο fi obſeruabanteum. Et ecce homoqui

θεμ αυτόν,και αποκρϊθείς ο ΙΗΣΟΥΣ εισερ dam hydropicus erat ante illum . Etrej

προς τους νομικούς C φαρισαίους λέγωμ.ει ſpondens Ieſus,dixit ad legiſperitos &

έξεσιμ να σαββάτω θεραπεύειμήδι δε εσύ pharifæos dicens. An licer ſabbato faj

χασαν,και επιλαβόμου , ιάσαν αυτόν κό nare. At illi tacuerunt.Ipfe uero appre
2018

απέλυσεμ.και ακρίθεις προς αυτούς ειπεμ , henſum ſanauiteum ac dimiſit .Errer

τίνος ύμώμ όνος ή βούς εις φρέας εμπεσείται ſpondensad illos dixit.Cuius ueftrum

κι ουκ ευθέως ανακάσα αυτομ εμ τη ημέρα alinus aut bos in puteum cadet, & non

το σαββάτου,και ουκίσχυσαν ανταποκρί cótinuo extraher illum die ſabbati : Et

θliύαι αυτό προςΤαύτα.έλεγε δε προς γυς non poterant ad hæc reſpondere illis

κεκλημένους σαραβολώ,εσέχωμ , σως σας Dicebat aút & ad inuitatos parabolā,

πρωτοκλϊσίας δξελέγοντο,λέγων προςαυ/ intēdens quomodo primosaccubitus

Ρυς,όταν κληθής υσό ανέισγάμους, με eligerét,dicensad illos. Cum inuitatus

καβακλίθώς είς των πρωκλισίαμ, μή ποjε fueris ad nupciasno diſcumbas in pri

ευτιμότερός σου ή κεκλημαίΘ- υφάυτο , κό moloco ,ne forte honoratior te ſit inui
λ.

έλθωμο σε κι αυήμ καλέσας,ερά σοι,δος 78 tatus ab illo , & ueniens is qui te & illú

ωTόπομ,και τότε άρξε μετ ασχώκς του uocauit ,dicat tibi,da huiclocum , & túc

έσχαιμ Τόσομ κατέχει , αλλ όταν κληθές incipias cũ rubore nouiſlimű locum te

σορόυθεις ανάπεσομ εις μέσχαιμΤόσομ, nere. Sed cum uocatus fueris, uadere

ένα όταν έλθκ ο κεκλκκώς στερά σοι, φίλε
cumbe in nouiſſimo loco ,ut cum uene .

προσανάβηθι ανώτερου, τότε έσαι σοι δόξα rit qui teinuitauit dicat cibi.Amice aſce

ενώσϊου Οσωανακειμένων σοι, ότι σας de fuperius. Tūcerit tibigloria coram

ο υψών εαυτόν,απεινωθήσεθαι, και ο Πασαν ſimul
diſcumbentibus, quiaoinnis qui

νών εαυτόν,υψωθήσεται,έλεγεν δε καιο ſe exaltat humiliabitur,& qui ſe humi

κεκλεκότί αυτόμ,όταν σοιείς άρisoμ &
liat exaltabitur . Dicebat autem &ei ,

πνου, μη φώνει γυς φίλους σου,με με τους qui fe inuitauerat. Cum facis prandiú ,

αδελφές σε, μη και ους συγγενές σου ,μή δε aut cænam , noli uocare amicostuos,

γείτονας πλουσίους,μή σoτε κι αυri σε αν neqz fratres tuos, neæ cognatos ,neq

τικαλέσωσϊν, και γενήσεταί σοι αντασόι uicinos, neq; diuites,nequando & ipli

δομα, αλλ όταν σουίςδοχώ,κάλά πω! te reinuitent,& fiat tibi retributio. Sed

χους , αναπήρους , χωλους , τυφλους και να cũ facis cóuiuiū ,uoca pauperes ,debiles

μακάριφέση, ότι ουκ έχουσιμ ανταπο/ claudos ,cæcos, & beatus eris,qa nó pof

δοϋαί σοι , ανταποδοθήσεται
γάρ σοι

ſunt retribuere tibi, Retribuet eñ tibi

τη αναςάσει των δικαίωμ. ακούσας θέας in
reſurrectione iuftorum .Hæccum au

των σωανακαμλύωμ
ταύτα,ειπεν αυτώ . diſſer quidã de ſimul diſcúbentibus,di

Μακάρι δε φάγεται άρτον και τη βαν xit illi. Beatus q
manducat panē in re

σιλεία του

gno dei,
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ηλεία τουθεού. Ο δε είπεν αυτώ.Ανθρωπος

τις εποίκσεμ δάπνον μέγα,και εκάλεσεν

πολιούς και απέρλεμ του δούλου αυτού

τηώρα του δείπνου,ειπαμ τοίς κεκλημένοι
ς
,

άρχιθε,ότι ήδη έτοιμά όξιμ σάντα,και ής .

ξαντοαπό μιάς σαραιτέθ
η
πάντες,πρώ

πος ειπεναυτώάγρου αγόρασα , και έχω

ανάγκωνδιελθών και δεν αυτόμ,ερωτώ σε

έχε με σαφή 7ημένομικό έτερο έιπει,ζεύγη

βοώμ αγόρασα πέντε,και πορεύομαι δοκι)

μάσαι αυτα ερωτώ σεέχε με σαρτημέν

1. Φορ.και έτερο έιπερ.γαυαίκα έγκμα και

δια τούτο ου δραμας έλθάμεκαι σαραγε

όμενοςοδούλος,άπόγελευω κυρίω αι

βαώθα,όπ όεΓιθείς και οικοδεσότκςειπεν τω

σόλιααυθ.έξελθεταχέως εις τας πλατείας

και δύοή πόλεως,C ους πτωχους και αναπή

83 κ) χωλους κ) Τυφλούς εισάσαμε ώδε.κ) έι

περό δούλος,κύριε,γέγονεμωςεπέταξας,

έτι Τόποςββίμ.κ) ειπεν ο κύριος προς ή 8 .

λομ.Εξελθε εις τας οδούς και φραγμούς, C

ανάγκασομέισελθέμ, ίνα γεμιθ ο δικός

μου ,λέγω γαρυμίμ,ότι ουδεις την ανδρών

εκείνων ή κεκλημένων γεύσεταιμου του

δείπνου . Συεπορεύομτο δε αυ ο όχλοι

στολοι,και σαφείςέιπει προς αυτυς.έτις

5 δο
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Η τίς

gnodei.At ipfedixit ei.Homo quida

fecit coenammagnam , & uocauit mul

tos,& miſit feruum ſuũ hora conæut

diceret inuitatis , uenire, quia iam pa,

rata ſunt omnia.Et cæperut ſimul om!

nes recuſare . Primus dixit ei . Villam

emi, & neceffe habeo exire & uidere il

lam.Rogo te,habe me excuſaruin . Et

al cer dixit. Iuga boum emi quinq;, &

eo probatisilla. Rogote,habe meex

cu fatum . Eralius dixit. Vxorem duxi,

&ideo non poflum uenire.Et reuerſus

feruus nunciauit hæc domino fuo .

Tunc iratus paterfamilias,dixit ſeruo

ſuo.Exi cito in plateas & uicos ciui -

tatis , & pauperes , ac debiles , & cæcos

& claudos introduc huc . Et ait feruus

Domine factum eſt ut imperaſti, & ad

huc locus eft.Et ait dominus feruo.Exi

in uias & fepes & compelle intrare, ut

impleatur domus mea . Dico autein

uobis , q nemo uirorum illorum , qui

uocati ſunt guſtabit cænam meam .

Ibant autem turbæ multæ cum eo .

& conuerſus dixit ad illos . Si quisue

nit ad me , & non odit patrem ſuum

&matrem , & uxorem , & filios, & fral,

tres , & forores,præterea autem & ani/

mam ſuam , non poteft meus efle di,

ſcipulus.Et quiſquis non baiulat crucé

ſuam , & uenit poſt me , non poteft

meus eſſe diſcipulus . Quis enim ex

uobis uolens turrim ædificare , nonne

prius ſedens computat ſumptus; an

habeatad perficiendum ,ne poſtquam

pofuerit fundamentum , & nonpo

tuerit perficere,omnesqui uidét,incipi

ant illudere ei dicentes ,hichomocæer

pit ædificare & nó potuitcófummare:

O4 Aut quis

1
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και τις βασιλεύς πορόυόμενος συμβαλάμ ελε

τω βασιλά εις πόλεμον,ουχίκαθίσας πρώην

βουλεύετη,ει δωατός όξιμ ν δέκα χιλιάσιν

αααντίσαι ζω μεία εικοσι χιλιάδων έρ

κομθύω εοαυτόμ; ει δε μήγε, έτι αυτ σόδω

όμτος, πρεσβείαμ αποσείλας έρωτά τα προς

ειρώω,όυτως δω πάς εξ υμώμ,δε ουκ άσον

τάσεται πάσιμείς εαυτού υπάρχουσιμ,ου

δωατα μου ειναι μαθκές.καλομο άλας

εαμ δε άλας μωρανθή,εν τίνι άρΤυθήσει;

ουτε εις γιω,βυπ εις κοπείαμ έυθετόμ όξιμ ,

έξω βάλλουσιν αυτο.ο έχων ώτα ακούμ,αν

κουέτω.Άσαν έγίζοντες αυτώ πάντες οι

πλώμαι και οι αμαρτωλοί ακέοντες αυτ8.

κι διεγόγγυζου οι φαρισαίοι και οι γραμμα

Πας λέγονπς ,ότι δυος αμαρτωλούς προσέ)

χεη, σωεθίς αυτής.έιπεν και προς αυτος

στώ φαβολώαύτω λέωμ.Τίς άνθρωπG

άξ υμώμ έχωμ εκαήμ πρόβατα κ αΡλέσας

εμάς αυή, ου καταλείπειτα νευκκονίαενέα

εν τη ερήμω,και πορεύεση επί το απολωλός

έως έυρκαυτό;C ευρωμεσϊτίθκσιμέσί τους

ώμος εαυήχαίρωμ,και ελθών εις ου δικού

σωκαλά τις φίλες τους γείτονας λέων

αυτίg.συγχάρατέ μοι ότι ευρομυ πρόβα

τόμ μου το απολωλός.Λέω υμίμ,ότι όντως

χαρα έσαι ουρανώ επίενιαμαρτωλώ

μετανοοώτι , και επί ενενηκονταενέα δικαι ,

οις οι ανες ου χρείαν έχουσιν μεθανοίας.Η Τίς

γων δραχμας έχουσα δέκα,έαν απολέση

δραχμώ μίαμ,ουχίάπλύχνoμ, σαρού

πιω οικίαμ,κ 387 επιμελώς έως ότο έυροι,

κ ευρύσα συγκαλάη τας φίλας κ τας γείο

ενας λέγουσα.συγχάρτέ μοι, ότι έυρομή

δραχμώ ήμ απώλεσα ,δυσως λέω υμίμ.χά

φά γίνετη γνώσιoμ της αγγέλων το θες επί

ενιαμαρτωλώ μεθανονι.έιπερό.Ανθρωπός

ας έιχδύο τους, κ) έιπο νεώπρος αυτάτα πα

ξαπάτες δός μοι και επιβάλλον μέρος ουσίας

Ka 21

Aut qs rex iturº cómittere bellűaduer,

ſus aliú regé,nonnefedés priuscogitat

fi poflit cú decēmịlib'occurrere ei,qcú

uiginti milibus uenit ad fe: Alioqnad

huc illo lóge agéte legationémittés ro

gatea ă pacis lūt,Sicergo ois ex uobis

qnó renuciatoibus q polidet nó tốt

meus eſſe diſcipulus. Bonú eft fal,fiue

ro ſal infatuacũ fuerit,in quo condiet :

Neqi terra neqz in ſterqliniú utile eſt,

foras pñciūtillud. Qui habet aures au.

diédiaudiar. Erātaūt apppinquâtes XV

eioés publicani & pctóres,ut audirétil

lú. Etmurmurabantphariſæi&ſcribæ

dicêtes. Hic pctores recipit & máducar

cú illis.Dicebat aútad illos parabolam

iſta dicés.Quisex uobis homo qui ha

bet centū oues , & fi perdiderit unã exil

lis,nóne dimittit nonagintanoué inde

ſerto & uadit ad illa õ perierat donec

inueniat ea : Et că iueneric ea,imponit

in humeros ſuos gaudés & ueniés do,

mú cóuocat amicos &uicinos dicés il

lis.Cógratulamini mihi, qa inueni ouē

mea perierat. Dicouobis, q itagau

diú eriticælo ſupuno peccatore peni

tenciā agente, a ſupernonagintanoué

iuſtis q nó indigetpænitétia.Autquæ

mulierhabes drachmas decé, fi pdide

rit drachmāunā,nóne accēdic lucerna ,

& uerrit domú& ğrit diligenter donec

inueniat :Etcú inuenerit,cóuocat ami

cas & uicinas,dicés.Cógratulaminimi

hi, qa inueni drachmãquá pdideram

Ita dico uobis , gaudiüeritcorã ágelis

dei ſup uno peccatore reſipiſcente.Ait

aūt .Homo qdāhabuit duosfilios, &

dixit adoleſcétior illox patri.Pater, da

mihi portioné fubftátiægmecótingit
.

Et díuiſit

Ν
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λας ημέρας στωαγωγώ
μ
άπαντα ο νεώτε).

ροςβός,απεδήμησεν ειςχώρας μακράμ,και

έκά διεσκόρπισερ τιιω ουσίαμ αυτού ζωμα,

σώτω,λαπανίσαντ
ος

σε αυτού πάντα σε

ετό λιμόςΟχυρός, κατά τιώ χώραμ εκεί -

ναι,και αυτος ήρξατο σοράθαι.
και

πορσι -

δείς εκολίθκενί πολϊτώμ χώρας

εκείνης και έπεμψεμαυτ
όμ

εις τους αγρούς

αυτού βόσκεμχοίρου
ς
, και επεθύμει γεμί

καισυ κοιλίαμ αυτού απότη καρατίωμ
ών

άθιομοιχοίρο
ι
και ουδεις εδίδου αυτώ, εία

εαυτό μ δείλθών ειπεμ, σόσοι μίθιοι επα

γός με στεϊσεύουσιν άρτων,εγώ δε λιμώ

απόλυμα, ανασας αόρεύσομα
ι

προς του

πατέραμου, καιέρωαντώ.σάτ
ερ

μαρου

εις τον ουρανός και γνώπιόν σου,και ουκ έσι

εμάξι κληθήναιγός σου, σοίκσόμ με ως

fra omumatiwp coverj avasás,kader ogós

του πατέρα εαυτού .έτι δε αυτού μακραμ

απέχοντος,ξιδεμαυτό
ν πατής αυτού ,και

καλαγχνίθκ, και δραμώμ έπεσερ επι τον

πάχαλομαυτού, κατεφίλκσι
μ
αυτόμ.έι

σεμήαυτώο γός.σάτες ήμαρομ εις ήμου

σανδραγνώπιόν σου.Coυκ έτι ειμι άξιος

1
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Et diuiſie illis ſubſtantiam . Etpoſtno

multos dies,congregatis omnibusado

lefcétior filiusperegre profectus eſt in

regionem longinquá, & ibi diſſipauit

ſubſtantiam ſuamuiuendo luxurioſe.

Et poftõi omia cõſumpſiffet, facta eſt

fames ualida in regione illa, & ipfecoer

picegere.Er abñt & adhæſit uni ciuium

regionis illius , & miſit illum in uillam

luā ut paſceret porcos.Etcupiebat im

plere uentrem ſuú de ſiliquis quas pori

cimanducabant, & nemoilli dabar. In

fe autem reuerſus dixit.Quanti mercé ,

narñ in domo patris meiabundant pa

nibus,ego autem hic fame pereo . Suri

gam& iboad patrem meum & dicā ei.

Paater peccaui in cælum & corā te , iam

non ſum dignus uocari filius tuus , fac

me ſicut unum de mercennarijs tuis.Et

ſurgensuenitad patrem ſuum . Cum

autem adhuc lóge effet uidit illú pater

ipfius, & miſericordia motus eſt, & acı

currens ruit in collum eius , & ofcula ,

tus eſt eum . Dixit eifilius.Pacer ,

peccaui in cælum & coram te , iam non

ſum dignus uocari filius tuus.Dixitau

tem pater ad feruos ſuos . Proferte ſto

lam primam , & induite illum , & date

annulum in manu eius, & calciamenta

in pedes eiº. Et adducite uitulū ſaginas

tum & imolate, &manducemus & epu

lemur, qa hic filius meusmortuus erat,

& reuixit,perierat& inuétus eſt. Ercal

perunt epulari. Erat auté filius eius ſe

nior in agro. Et cum ueniret & appro

pinğret domui, audiuit ſymphoniã&

choreas , & uocauit unü de ſeruis ſuis&

interrogauit qd effentilla.Ifqzdixitilli.

Frater tuus uenit,& occidit pater tuus

uitulu

It

i

ν

ότι

5

προα '

3
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τομμόχου του σιτευόμ,ότι γιαίνον α αυ uitulum ſaginatū,quod faluú illú recer

ομ απέλαβεμ,ώργίθκ δε να) ουκ ήθελεν εισ :: pit.Indignatus eftautem & nolebatin

ελθέμ.ο δω πατήρ αυτο εξελθώμ πρεκάλει troire. Pater ergo illius egreſſusroga

αυτόμ.και αποκριθείς ειπενο παξιλάου bat illū . At ille reſponden
s dixit patri,

τσαύτα έτη δουλεύω σοι, κα)ουδέποτε
Ecce tot annis ſeruio tibi, & nunquam

γλώ σου παρήλθομ,Μαλεμοι ουδέποτε έδω mandatum tuú præteriui, &nunödel

κας έριφομ ,ίνα μέσαΟ φίλων μου ευφραν : difti mihi hedum ut cum amicis meis

θώ,ότι δε ο ηός σου δυτοςκαι καταφαγών σου epularer, fed poſtos filius tuushic qui

του βίομ μετά σορμώμ ήλθεν, έθυσας αυτών deuorauit ſubſtantia fuam cum mere,

μόχομεμ σιτευήμ. ο δε έιπερ αυτό.Τέκνου tricibus uenit,occidiſti illiuitulum ſagi

συνάντοτε μετ' εμού είναι πάντα τα έμα natum.Ac ipfe dixit illi . Fili, tu ſemper

σα όξιμ,ευφρανθήναι δε , και χαρίναι έδ4,5τε: mecum es,& omnia mea tua ſunt.Epu

ο αδελφός σου δυτος,νεκρός μ C ανέλκσεν, lari aút & gaudere oportebat, quia fras

να απολωλωςήμ και ένα έθν.

ter tuus hic mortuus erat & reuixit , &

Ελεγεν δε προς τους μαθκτας αυτού , perierat &inuentus eſt .

XVI

άνθρωπος της μελάσια ,δς ειχες οικονο Dicebataūt &ad diſcipulos fuos.Ho

μου,να) δυτος διεβλήθκαυτώ,ώςδιασκος mo quidãerat diues qui habebat uilli

πίζωμταυπάρχοντα αυτον.να φωνήσας αυ cum , & hic delatus eſt apud illú , quaſi

του,ειπεν αυτώ,τι τους ακούω σερισου ; diſliparet bona illius. Etuocauit illum ,

απόδος ου λόγους οικονομίας σου,ου γι ' & ait illi.Quid hocaudio de te Redde

δωμσκ έτι οικονομάμ.έ
ιπεμ

δενεαυτώ και rationé uillication
is
tuæ. Non poteris

οικονόμος,τί σοιήσω ότι ο κύριός μου άφα poſthacuil
licare

. Aitaất uillic) itra fe.

ράται τίω οικονομίαμ άνεμά ,σκάη μ ουκ Quid faciā,quia dñsmeus aufert a me

χύω,έπαιτάμ αλχάομαι,έγνωμίποιήλ uillicationē :Fodere nõualeo ,mendica

σω,ίνα όταν μεγαsαθώ και οικονομίας δεν re erubeſco.Scio quid faciâ ,ut cũ amor,

ξων αιμε εις τους δικους αυτό και προσκα tus fuero a uillicatione, recipiant mein

λεσάμλνώ ένα έκαςομ' 8εωφέλετών και domos ſuas. Conuocatis itaqz ſingulis

κυρίου αυτο έλεγεν ο πρώτο πόσομόν debitorib9 dñi ſui,dicebat primo. Quá

φείλας ο κυρίω με..και ειπενέκαμβάνες tum debes dñomeo :Atille dixit,Cen

ελαίου και είπεν αυτώ. έξαι σου το γράμ / tum batos olei.Dixitqz illi.Accipe caur

μακαι καθίσας ταχέως γράψομ πενθήκoν/ tioné tua, & fede cito & fcribe quinqua

Πα ,έπετα ετέρω έιπερ.συ και πόσομ οφείλος , ginta.Deinde alio dixit.Tu uero quan

δε ειπέμ.εκαήμ κόρες σίτ8.c λέγξ αυτώ. tum debes : Quiait centum coros tri

δέξαι σε 7ο γράμμα γράψομόγδοήκον cici. Ait illi .Accipe cautione tua, & fcri,

τα. επίνεσεν ο κύριος τμ οικονόμομτάδι be octoginta. Etlaudauit dominus uil

xías,otiopovijiwe ktoixdep,őtıor joi* dio licum iniquitatis quod prudenter feciſ,

ώνος τότε φρονιμώτροι υπες Ρυς δους του ſet ,quia filij huiusfæculi prudentiores

φωτος εις τίω γενεάμ τίω εαυτώμ εισίμ.και filtis lucis in generatione fua funt. Et

γωυμίμλέγω σοιήσατε εαυίς Φίλες εκ, egouobis dico.Facite uobis amicos de

τον μαμωνα
mammona

یدرا

Ηi

.

((
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τον μαμωνάτης αδικίας,ίνα όταν έκλίπς.

π, έξωνται υμάς εις τας αιωνίου
ς
σκιάς.

οπίσος και ελαχίσι
ο, και ν σολιώ σισός

άμ, και ο ολίγω άδικος , και ο σολν

λώ άδικός 33μ.ει δαω νο αδίκω μαμων

να πισοί ουκ έγύετε,το αλκθιν
όμ

τις υμίν

σιεύσε,καιε νω άλλoξί
ωπίσοι

ουκάν

γεύεσθε,8 μέτερον τις υμίν δώσει ,ουδεις οι

κέτες δαναται δυσιμ κυρίοις δουλε
ύειμής

τομένα μισήσει,και τμ έπρoμ αγαπήσ
ει

, και

ενός άνθέξεται , και τον έτερου καταφ
ρονή

σε . οι δαναθεθεώ δουλεύ
ει

και μαμον
ά

.

άκουομ δε ταύτα πάντα οι φαρισα
ίοι

οι

λάργυροι υπάρχου
σες

ξεμυκτ
ηρίζομ

αυή .

και ειπεμάυρ
ίς
, υμάς εσε οι δικαι

ούτες

εαυτούς βιώπιομ τ ' ανθρώπ
ων

. ο δε θεός

γϊνώσκατας καρδίας υμώμ,ότι τον ανθρώ

πους έψελόμβ
δέλυγμα

ενώπιο
ν

του θεού

εσιμ, νόμος και οι προφήτα
ι

έωςΙωάννο
υ
,άλ

Ε

T

B

Ξ

κόλπου
αβρααμ,Απέθανεμ δε και ο πλούσι

de
τόπ.βασιλεία και θεούευαγγελίζεση, πάς

s εις αυτίω βιάζεση,ευκοπώπρομ δε άξιο του

ουρανός και τίω για σαρελθάμ,ή το νόμο

μίαμα κοραίαμ σεσέμ.σάς και απολύωμ τίω

γυναίκα αυτοι καίγαμωμ ετέραν, μοιχεύει.

€σάςδακλελυμβίω άε άνδρες γαμών,

μοιχεύει.Ανθρωπς δέ τις ήμ πλούσιος κι

εδίο ύσκες πορφύραμ κ) βύσου,ευφραινό

λιβίος καθημέραν λαμπρώς.πωχός δέ τίς

μονόματι λάζαρος,δς εξέβλκο προς του

λώνα αντον
ήλκωμλύος.και επιθυμώμ χος!

Παθlώαι απ 'ψιχίωμ
τσιπτόντωμα

φθ ηαπέζις τοσλουσίου,άλλα και δικά

vες ερχόμενοι ασέλεχομτα έλκη αυτού .

Εγχύετοδεαποθαυάμ τομ πωχου και αν

σενεχυδαι αυτόμνη των αγγέλων εις εμ

mammona iniquitatis, ut cum defeceri

tis , recipiant uos in æternatabernacu ,

la.Quifidelis eſt in minimo, & inmul

to fidelis eſt , & qui in puſillo iniquus

eſt, is & in multoiniquºeſt . Si ergo in

iniquo mammona fideles non fuiſtis,

quoduerumeſt,quis credet uobis : Et

ſi in alieno fideles non fuiſtis, quod ue

ſtrum eſt quis dabituobis : Nemo fer

uus poteft duob9dominis feruire.Aut

enim unum odiet,& alterūdiliget , aut

uniadhærebit,& alterú cótemner. Nó

poteſtis deo feruire& mammonx. Au

diebāt auté hæcomnia & pharifæi qui

erant auari,deridebant illum . Et ait il

lis . Vos eſtis qui iuftificatis uoſipfos

coram hominibus,deus aüt nouitcor/

da ueſtra. Quia quod hoibus excellű

eſt, abominatio eſtante deum . Lex &

prophetæuſo ad Ioannem ,ab eo tem

pore regnumd
eieuangelizatur,& qui/

uis in illud uim facit.Faciliuseftautem

cælum & terram præterire, ğ de lege

unű apicem cadere.Omnis qui dimit,

títuxorem ſuam , & alteram ducit , me

chatur,&qui dimiſſá a uiro ducit, mee

chatur.Homo quidam erat diues , qui

induebatur purpura &byſlo, Kepula,

batur quotidie ſplendide.Erat aūt quis

dam mendicus nomine Lazarus , qui

iacebat ad ianuam eius hulceroſus,

cupiens ſaturari de micis quæ cade-

bant de méfa diuitis.Sed &canes ueni

ebant, & lingebát ulcera eius.Factú eſt

aūtut morereťmédicus, & deportareť

ab angelis in ſinú Abrahæ.Mortuº eft

auté & diues,acſepultus eſt,& in infer

noſublatis oculis fuis,cum eflet in tory

mentis,uider Abrahãa lóge& Lazaru

in fing

C

M

이

Σ
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11

B

"ος,καιετάφη,και η οράδη επάρας τους

οφθαλμούς αυτού,
υπάρχωμ ν

βασάνους και

φά τουαβρααμ ξήμακρόθεν, και
λάζαρου

εν τής
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ν τοίς κόλπους αυτού, αυής φωνήσας έιν

σεμ,πατής αβρααμ,ελέησόν με, και σέμι

μου λάβαρομ, ίνα βάψε το άκρου το δακτύ

λου αυτο ύδατϊ, και καταψύξη τίω γλώσι

σάμμου,ότι όσαυώμαι εν τή φλογίταύτα.

Είπε δε άβραάμ.Τέκνομ, μνήσθητι ότι απέ

λαβες τα αγαθά σου και τη ζωή σου, και λάι

ζαρG- ομοίως τα κακά , ναύ δε ώδε σαρα.

κάλεται, συ δεδσωάσαι,και επί πάσιμτό

τις μεταξύ άμώμ και ύμώμ χάσμα μέγα

εσάρικη,όπως οι θέλοντες διαβίωαι φυτεύ ,

θεμ προς υμάς,μη δώωνταγμα και οι εκάθεμ

προς υμάς διαπιώσιμ. Είπε δε ,ερωτώ δω

σε σαλάς, να σέμψας αυτού εις δικού του

παδός μου,έχω εσέντε αδελφούς , όπως

διαμαρτύρηται αυτοίς,ίνα μή και αυριέλθω

σιμεις του τόπου την βασάνου. Λέγει αυ/

τα αβραάμ έχέσιν μωσία και τους προφίλ

ας,ακουσάτωσαν αυτό δε εισερ.ουχισάι

σες αβραάμ, άλλέαμτις αε νεκρών σορβυθή

προς αυτούς ,μετανοήσεσϊμ.Είπε δε αυτώ.

Είμωσέως και η προφκτώβουκ ακέεσιμ,ου

δε εαν τις εκνεκρώμάνας ,πειθήσονται.

Είπερό προς τους μαθκίας . ανένδεκτό

όξιμ, με έλθει τα σκάνδαλα, ουαι δε δίδυ

έρχετα , λυσϊπλά αυτώέι μύλΘ ονικός

πίκειται σερί ήμξάχιλομ αυτό , και έχει

παι εις τίω θάλασαν , και ένα σκανδαλίση

ένα0μικρών τότωμ. Προσέχιπ εαυτοίς.

εάν και αμάρ7% εις στο αδελφός σου,επιτί

μκσον αυτώ,και εαμ μελανοήση,άφες αυτώ .

και εάν επάκϊς τής ημέραςαμάρ74 εις σε,

el επτάκις η μέρας επιςρέψη,επίσε λέωμ ,

μεγανοώ, αφήσεις αυτώ.κ ) ειπομ οι απόσoλο :

@ω κυρίω.πρόθεσ ημίμ σίσιμ. Είπερ δε και

κύριΘΡ.Ε έχετε σίσιμως κόκκουσϊνάπν

ως,έλέγεπ άυ τη συκαμίνω ταύτη έκρϊζώ

εκτί και φυτεύθκτι ν τη θαλάαση,και υπή

κ8σεμ αμυμίν τίς υμώμαλουέχω

αρωτιών

EVANGELIVM

inſinueius, &ipfe damans dixit.Pater

Abraham miſerere mei,& mitteLaza

rumut intinguat extremú digiti ſui in

aquâ,ut refrigeret lingua meam , quia

crucior in hac fláma.Dixit autéAbra

ham . Fili,recordare , quod recepiſti bo

na tua in uita tua , & Lazarus fimiliter

mala .Nuncaüt hic confolatur,tu uero

cruciaris. Et in his omnibus inter nos

& uoshiatusmagnº firmatº eſt , ut hi

qui uolüt hinc tranfire ad uos nópof

fint,neqz in dehuc tranſmeare . Et ait.

Rogo ergo te pater,ut mittas eüin doi

mum patris mei.Habeo enim quing

fratres,ut teſtetillisne & ipfi ueniantin

hunc locú torinētox.Ait illiAbraham .

Habent Moſen & pphetas,audiant il

los.At ille dixit.NópaterAbraha, fed

fiquis ex mortuis ierit adeos,pæniten

tiam agent.Aitaút illi.SiMoſen&p/

phétas nó audiunt,neq ſiquis exmor

tuis reſurrexerit credent.

Et ait ad diſcipulos. Impoſſibile eſt XV

utnonueniant ſcandala . Væautem il

li per quem ueniunt. Expedit illi ſimo

laalinaria ponatur circa collü eius, &p

iectus fuerit inmare ,s ut ſcandalizet

unum depuſillis ueſtris. Attendite uo

bis . Sipeccauerit in te frater tuus ; in/

crepa illum , & fipænitentiam egerit di

mitte illi . Et fi ſepties in die peccauerit

in te, & ſepties in die conuerſus fuerit

ad te dicēs.Pænitetme,dimittes illi. Er

dixerüt apoſtolidño.Adaugenobis fi

dem . Dixit auté dominus. Si habueri

tis fidem ficut granum ſinapis dixiſſe

tis huic arbori moro ,eradicare&tranſ

plantare in mare , & obediſſer uobis :

Quis autem ueftrum habens feruum ,

Η

arantem
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arantem aut paſcétem qui regreſſo de

παγεον ερά ευθέως παρελθώμ ανάπεσα ,άλ agro dicat illi ſtatim tranſi& recūbe&

λουχί ερά αυτώ ετοίμασομ τιοεσνήσω
no dicit illi , para quod cæné, & precin

να περίζωσάμενος διακόψειμοι έωσφάτω ge te & miniſtra mihi donec mandu

και σίω και μετά ταύταφάγεσ
αι και πίες cem & bibam , & poft hæc māduca &

O σαι σι,με χάριν έχει δούλων εκείνω, ότι
bibe tu : Nunquid gratiâ habet ſeruo

εποίκσεμταδιαταχθέντα αυ%, ου δοκώ . illi,quia fecit õlibi impata fuerát : No

"Ο

puto.Sic & uos cũ feceritisomnia quæ

διαταχθέντα υμίμ,λέγετε,ότι δέλοι αχρ pcepta ſunt uobis dicite , ſerui inutiles

ti
ότ εσμεν,ότι δόφείλομεμ σοιήσαι πεποιή . ſumus.Quod debemus facere ,fecimus.

of
καμερ.και εγένείο ω πορεύεσθαι αυτό Et factūeſt dū iret Hierufalem , & ipfe

ειςτερουσαλήμ,και αυτός διήρχετο δια μέ tranſibat per mediam Samaria & Ġa,

σου σαμαρίας και γαλιλαίας. κ) εισερχομέ lilæam.Et cum ingrederetur quoddam

νου αυτο εις τυα κώμκμ αφήντησαμ αυ60 caſtellum occurrerunt ei decē uiri lepro

Θέκα λιστοι άνδρες,δι έσκσαμ πόρρωθεν.C ſi. Qui ſteterūtalóge,& ipfi leuauerüt

αυτοί δραμ φωνώ λέγοντες . ΙΗΣΟΥ επισάι locēdicétes .Ieſu pceptor,miſerere no

τα ελέησον ημάς.κα)δωμ ειπεν αυτοίς ,

ed

ſtri.Quos ut uidit,dixit illis. Ite oſtendi

αορευθέντες επιδείξατε εαυτους τοίς τερεϊ , te uos ſacerdotibus . Et factum eſt du

σεμιναι εγένετο αν τώ ύσάγαμ αυτους έκα irent,mūdati ſunt. Vnus aut ex illis ut

βαρίθκσαν,εις και 44, αυτή δωμ,ότι κάθε υπέ uidit quodmūdatuseflet,regreſſuseſt

στεψες μετά φωνής μεγάλκα δοξάζων του cũmagna uoce glorificās deū, & pcidit

θεόν,κα)έπεσεμέπί πρόσωπομ σαρά τους in faciem ad pedes eius,gratias agens

πόδας αυτονευχαρισώμαυρ . αυτος ήμ ei . Et hic erat ſamaritanus . Reſpon

σαμαρίλκς.αποκριθείς δεδΙΗΣΟΥΣ έιπεριου dens autem Iefus dixit. Nonne decem

χίδι δέκα εκαθαρίθκσαν,δι και εννέα π8, ου mundati ſunt . Et nouem ubi ſunt :

-2
χιευρέθκσεμ υποσρέψαντες δύναι δόξαν τώ

Non ſunt reperti rediſſe , ut darent

θεώ, ειμή ο άλσενής δυτοσ. και εισεν αυ

gloriam deo , niſihic alienigena.Etait

illi. Surgeuade, quia fides tua te fal

uum fecit. Interrogatus autem a phari

ſæis quando ueniret regnú dei,reſpon

dit eis & dixit. Non ueniet regnum dei

svagatazkowe.ov d£ fpoữorp idov ād's,didou

cum obſeruatione, ncq; dicent ecce hic

6

aut ecce illic . Ecce enim regnum dei itu

tra uos eſt . Et ait ad diſcipulos ſuos .

Veniét dies quado defyderabitis uide

reunūdiera filij hois & nó uidebitis.Et

,
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θανασάςπορεύου,και πίσια σου σέσωκέν σε,

επερωτηθείς δε υπό το
φαρισαίωμ πόπ ές

χεη και βασιλεία του θεού,
άπεκρίθx αυτoίσκω

ειπεμ,ουκέρχεται και βασιλεία του θεού μετά

ΤΙ

εκάζιδου γαρ και βασιλεία του θεού φυτος ,

μώμεειμιξιπει δε προς τους
μαθητας ,ελεύ

σουται ημέραιόπ
επιθυμίσετε

μίαμη και

μερώματα και
ανθρώπου δεί ουκ άψε

1
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λάμπει,όντως έσαι ο δος του ανθρώπου και

τη ημέρα αυξ.πρώτου δε δ& αυτόμσολλά

σαφείμ , και αποδοκιμαθίώαι από γενε

ας ταύτκα.κ) καθώς εγένετο εν ταις ημέραις

ή μώε,όυτως έσαι και εν ταις ημέραις δού

ηανθρώπου.Κάθιου,έσινου,επάμου,κι εγα

μίζοντο,άχρι καις ημέραςεισήλθεν νωε εις ή

κιβωτόν,και ήλθεν ο κατακλυσμός,απώ

λεσεν άπαντας.ομοίως C ωσ εγένετο εν τη

ημέραις λώτ.ίθιου,έσινoμ,άγόραζομ,ίπώ

λου,έφύτευομ,ώκοδόμου,δε μέρα ξύλ

θεμ λώτ από σοδόμωμ έβρεξε πυρ και θάου

άω ουρανού , και απώλεσεν άπαντα ,σκατά

ταυταέσαι,ή μέρα ο δος του ανθρώπου αν

ποκαλύπτεται . Εμ εκείνη τη μέρα , δς έσαι

επί τουσώματος,και τα σκεύη αυτο τη

οικία, με καταβάλω άραι αυτά.και ο εν τω

αγρώ ομοίως , μη εσισρεψάτω ειστα οσί και

σω . μνημονεύετε και γωαικός λώτ. δς ιαμ

3κτηση τώ ψυχίω αυτού σώσαι, απολέσα

αυτώ, κ) 8α εαναπολέση αυτίω, ζωογονάση

αυτίω,λέγω υμίμ εν ταύτη τη νυκτί έσον »

τα δύο επί κλίμκσ μιάς,ο εις παραληφθήστε

ται , και ο έτερος αφεθήσεται . δύο έσονται

αλήθoυσαι εσιο αυά ,και μία παραληφθήσε

ται,κα και ετέρα αφεθήσεται , και αποκρι/

θέντες λέγουσιν αυ ο , σού κύριε, ο δε εις

πεν αυτοίς,όσο και σώμα,εκ σωαχθήσονη

οι αετοί . Ελεγε δε ο αβολώ αυτοσ

προς δ' δάμ πάντοτε προσεύχεθ,κ) με έκ /

κακίμ,λέγων . Κριτής τις μέμ τινι σόλα,

αμ θεομ μηφοβέμεν, άνθρωπομ μ νξει

σόμεν χήρα δέτις ών έν πόλη εκείνς κ) ής

χετο προς αυάμ λέγουσα εκδίκησόν με ά ,

πό τον αντιδίκα μου, και ουκ αθέλκσιμ επί

χρόνoμ.μετα δε ταύτα εισερ ν εαυτώ.ει κό

σε θεόμου φοβάμαι ο άνθρωπομ ουκ εξέτα

μαι,διάθεά έχει μοι κόρν χήραν Ιαν

Ταμ , εκδικήσω αυτίω, ίνα μή εις τέλος σχο

μέμη

fulget,ita erit filius hominis in die fua.

Primú aút oportetillum multa pati,&

reprobari a generatione hac.Et licut fa

ctum eft in dieb ? Noe , ita erit & in die

bus filñ hominis. Edebát,bibebátuxor

res ducebant, & dabat ad nuptias,ufqy

in diéquo intrauit Noein arcam, &ue

nit diluuiū & perdidic oñs.Similiter&

ficut factú eft in diebus Lor . Edebant

bibebant,emebant,uendebant, planta,

bant, ædificabát, quo die aūtexör Lot.

a Sodomis,pluit ignē&ſulphur dece

10,& omnes perdidit .Secûdú hæcerit

quo
die filius hominis reuelať . In il .

lo die qui fuerit in tecto & uaſa eius in:

domo,nedeſcédat tollere illa, & qui in :

agro,fimiliter non redeat retro.Memo

res eſtote uxoris Lot. Quicúqz queſie ,

rit animā ſuam ſaluã facere perdet illā.

Et quicão perdiderit illam , uiuificabit

eam.Dico uobis,in illa nocteerüt duo

in lecto uno,unus allumetur & alter re

linquetur.Duæ erunt molentes in unű

una affiumet & altera relinquet . Εtre »,

ſpondentes dicunt illi . Vbi dñe : Qui

dixit illis .Vbicúq; fueritcadauer, illuc

congregabuntur &aquilæ .

Dicebat aūt & parabolam ad illos,

XV .

quoniam oportet ſemperorare & non

deficere ,dicens , Iudex quidam erat in

quadam ciuitate, qui deū nó timebat,

&hominé nóreuerebatur . Vidua aút

quædam erat in ciuitate illa , & uenie .

bat ad eum dicens. Vindica medead.

uerfario meo.Etnolebatad tempus.

Poft hæc autem dixit intra ſe. Etfi deu

non timeo nec hominem reuereor,tal.

men quia moleſta eſt mihi hæcuidua

uindicabo illam , ne in nouiſſimo uenie

Ν

|
Ι

.

ens
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Γαθομ,
ουδεις αβαθός,ειμή εις ο θεός.Τας ενη )

λας διδ *,μή
μοιχευσης,μήφονεύσ

', μή κλες"

μή

ψευδομαρτυρήσ{ς,τίμα του πατέρα
σου

μένα υποπιάζω με, ειπεν δεδ κύριος.ακό,

σαπ τί ο κριτής ο αδικίας λέγα, δδε θν

εξ ου μη ποιήση τίω εκδίκκσιμ ή έλες

κτώμ αυτού τοβοώντων προς αυτόν ημέρας

κ)νυκές, μακροθυμώμ εααυτοίς;λέγω ν

μίμ,ότι ποιήσει την εκδίκκσιμ αυτώνφυτά.

χα, πλων οδος του ανθρώπου έλθωμ άρα ευν

είσα σιω σπίsϊμ επί γής. ειπε δε πρός

ανας τους πεποιθότας εφ εαυγίς, ότι εισιν

δίκαιοι & εξουθενώντας τους λοιπούς ήπα

ραβολήμ ταύτω.Άνθρωποι δύο ανέβασαν εις

το ιερόν προσεύξαθαι,και εις φαρισαίος και ο

έτερος πλώνκα.ο φαρισαίος σαθεις προς εαυ

ημ ταύτα προσκυχιr.ο θεός ευχαρισώσοι,

ότιουκ ειμί όσες οι λοιποι και ανθρώπων.

n

άρπαγες,άδικοι,μοιχοι,ή και ως δυτος και το

λώνκς, χρεύω εις το σαββάτο ,αποδεκατω

πάντα όσακτώμαι,κα) ο κλώνκς μακρόθεν

έσως,ουκ ήθελεμ ουδέ ους οφθαλμούς εις ή

bit

ουρανό, άραι, αλλ έτυπηεμεις 5θος αυν

* λέωμ.ο θεός ιλάσθητί μοι ο αμαρώωλώ .

ce

Λέω υμίμ,κατέεκ δυτος
δεδικαιωμένος εις

น

φμ δικομ αυτους,και εκείνος. ότι σας ο υψών

εαυήμΤαπεινωθήσεθαι,ο δε
Ταπεινώμεαυτόν

υψωθήσεθαι.Προσέφερομό αυτώ καιτα βρέφκ ,

ένα αυτήαπέκτη. δόνης δε οιμαθκαι επε/

τίμκσαμ αυτής. δ δ ΙΗΣΟΥΣ
προσκαλεσά

S ταυτα

σάντα

1.

ens ſugillet me.Aitautédñs.Audite

qd iudex iniqtatis dicit.De aūt nó faj

ciet uindictā electory ſuorû damantiū

ad ſe die ac nocte , & longanimis ſupil

lis : Dico uobis & faciet uindictá illop

cito.Verumtamé filius hois cmu uene

rit,putas iueniet fidê in terra : Dixit au

tem &ad quoſdá qui in ſe confidebant

tanğz iuſti&aſpernabanť cæteros, pa

rabolam iſtam . Duo homines aſcens

debant in templī utorarent ,unuspha

rifæus & alter publicanus.Pharifæus

ſtans,hæc apud ſeorabat. Deus grati

as ago tibi, quia nöſum ſicut cæteri ho

mines, raptores, iniuſti, adulteri,uelut

etiam hic publicanus.Ieiuno bis in ſab

bato , decimas do oίum quo poffideo .

Et publicanus a lógeſtansnolebat nec

oculos ad cælu leuare , ſed percutiebat

pectus fuūdicés. Deuspropitiuseſto

mihi peccatori . Dico uobis, deſcendit

hic iuſtificatus in domum ſuam magis

ő ille, quia omnis qui ſeexaltathumi

liabitur,& qui ſe humiliatexaltabitur.

Afferebant autem ad eum & infantes,

ut cos tangeret.Quod cum uiderent di

fcipuli increpabāt illos.lefus aüt ad ſe

uocans illos dixit.Sinite pueros uenire

ad me, & nolite uetare eos.Talium eſt

eñ regnü dei. Amé dico uobis,qcunqz

nó accepit regnü dei ſicut puer,nó itra

bit in illud.Eciterrogauit eü quidā pri

ceps dicés.Magiſterbone,qd faciésui

tā æterná poflidebo:Dixitautem ei le

ſus.Quid me dicis bonūž Nemo bon ?

nifi folus deus.Mandata noſti.Nó oc/

cides,nó mæchaberis,non furtű facies,

non falſum teftimonium dices , honor

ra patrécuū & matré tua.Qui ait.Hæc

P2 omnia

0

01 ,

los

100

ΑΙ,

μνος
αυγάέιπεμβάφειτα παιδία

έρχεται

Τεός με,C μίκωλύετε αυτα. γαρτιά

τωμ όξιμ και
βασιλεία του Θεού.Αμήν λέγω

υμίμ,ός εαμ με δέξεται τώ
βασιλεία του

θεδ ως παιδίομ,ου μή εισέλθκ εις αυτών και

επηρώτησέρ ας άρχωμ αυή λέωμ.
Διδάσκα

λεαγαθέ,ί ποιήσαςζωήμ
άώνιου κληρονο!

μίσω,έιπερό αυτόο
ΙΗΣΟΥΣ.7ί μελέτεςα)

15.

ΕΙ

α

μα

και το μητέρασου,και η εισεν . Ταύτα
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Ek

πάντα εφυλαξάμκμέκ νεότητός μου.ακού ,

σας δε ταύτα ο ΙΗΣΟΥΣ εισερ αυ ρ . έτι

εμ σοι λέιπα, σάντα όσα έχεις πώλκσον .

και διάδος ωχοίς , και έξεις θησαυρός

ν ουρανώ , και δεύρο ακολούθει μοι .

ο δε ακούσας ταύτα, περίλυπο έγένετο,

μ γαή πλούσια σφόδρα. δωρ δε αυτόν

ο ΙΗΣΟΥΣ περίλυπου γενόμενον , ειπεν .

πώς δισκόλως οι τα χρήματα έχοντες εισ

ελεύσονται εις τώ βασιλεία του θεού .ευ

κολώτερoμ γάρ εςιμ κάμκλομ δια γυμα

λιάρδαφίδος εισελθέμή πλούσιου εις τίω

βασιλεία του θεού εισελθέμ . έισομ δε διαι

κάσαντες, κ) τίς δωατη σωθήναι ;ό και εισερ ,

Τα αθώατα παρα ανθρώποις δωαλά έσιν

παρατώ θεώ. Είπει και ο πέτρος.ιδου με αν

φήκαμε πάντα και ακολοθήσαμέμ σοι, ο δε

έισεν αυτοίς, άμώ λέωτμήμ , ότι ουδείς

έσιμος αφήκεν οικίαν,ήσους,ή αδελφους. και

Γυναίκα, τέκνα ένεκεν η βασιλείας ή θε8,8ς.

ουμε απλάβα τελαπλασίονα έν τω καιρώτο

Το κ ν τώ αιώνα τώ έρχομένω ζωήν αιώνιον .

σαραλαβών δε τους δώδεκα ειπεν πρός

αυτους , ιδου αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα

κή τελετήστε πάντα τα γεύραμμένα δια

Ο προφκα Go " να του ανθρώπ8.παραδ
ο

θήσεις τοίς έθνεσιν , κ) μπαιχθήσεται .

να) υβριοθήσεται και να εμπίυοθήσεται, και,

μαςιγώσαντες άσoκτενούσιμ αυτομ , 678

ημέρα τη σίτα ανασήσεται ,και αυτοί ουδέν

τούτωμ σωϊκαν, 6 ήμ το ξίμα τούτο κε .

κρυμμένομα αυτής και ονκεγίνωσκοντα

λεγόμενα . Εγένετο δεν το έγγίζει

αυτομεις τεριχώ, τυφλός τις εκάθκλο παρά

τίω οδου προσαιτώμ . ακούσας δε όχλου

διαφορευομένου, επωθάνετο τί έικ τούτο .

απήγγειλαν με αυ % ,ότι ΙΗΣΟΥΣ και να ζω

ραίος παρέρχεταικαι εβόμσε λίωμ.ΙΗΣΟΥ

δε δαβιδ ελέησόν με » και οι προάγοντες

έσετίμων

omnia ſeruaui a iuuentute mea .Quo

audito Iefus,ait ci:Adhucunū tibi de

eſt.Omnia quæcumą habes uende&

diſtribue pauperibus , & habebisthe

ſaurū in cælo,& ueni ſequere me.His il

le auditis contriſtatus eſt , quia diues

erat ualde. Videns aút Ieſus illum tri

ſtem factâ ,dixit.Qä difficile qui pecu

nias habent in regnum dei intrabunt.

Facilius eſtenim camelum per foramé

acus tranſire , ſ diuitem intrare in re,

dei. Et dixerunt quiaudierant.

Et qspoteft falu ' fieri Atille ait.Quæ

impoſſibilia ſunt apud homines.poſli,

bilia ſunt apud deum. Ait aút Petrus.

Ecce nos dimiſimus omnia & fecuti ſu

mus te.Qui dixit eis. Amé dico uobis,

nemo eſt quireliquit domũautparen

tes,aut fratres,aut uxoré,aut liberosp

pter regnum dei,qui no recipiatmulto

plurain hoc tempore,& in fæculo futu

ro uitam æterna.Allumpſit autem le

fus duodecim , & ait illis ,Ecce aſcendi

mus Hieroſolymam , & cóſummabun

tur omnia quæ ſcripta ſunt per pphe

tas de filio hominis. Tradetureſgen,

tibus,& illudetur , & contumelijs afficie

tur, & conſpuetur, & poftő flagellaue.

rint occidét cum , & dietertia refurget.

Eripſi nihil horú intellexerunt.Et erat

uerbum iftud abfconditum ab eis , &

non intelligebant quæ dicebantur. Fai

ctum eſt autem cuin appropinquaret

Hiericho, cæcus quidam ſedebat ſecus

uiam mendicans. Et cum audirettur

bam prætereuntem ,interrogabatquid

· hoc eſſet.Dixerüt aüt ei,q leſusnazá.

renus tranſiret. Er clamauit dicens.Iefu

fili Dauid miſerere mei.Et g præibanc

increpabant

Πλης

ν
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αυτή είναι
τεράσαλήμ,κή δοκν

αυθους, ότι
τα

ως, ειπενο
άμθρωπόςτις έυξενής

επορεύθη
.

Homoquίdam

nobilis
abήr

in
regίον

επιτίμων αυτών ,ίνα σιωπήσω.αυτός δε θλ increpabant cum ut taceret . Ipfeuero

λώ μάλιoμ έκραζεμ . ηε δαβιδ έλέκσόν με . multo magis clamabat
, fili Dauid, mi

ſerere mei .Stans aút Iefus iuſſit illum

και προς αυτόμ . έγγίσαντος και αυτοι έσκαι adduci ad ſe.Etcum appropinquaffct,

ρώτκουράιδμλέγωμ.τί σοι θέλας ποιήσω.
interrogauitillum dicés. Quidtibi uis

ο δεξιστη, κύριε, ίνα αναβλέψω, και ο ΓΗ - faciam Atille dixit.Domineuruifum

ΣΟΙΣ Εισερ αυτω",ανάβλεψομ,ή πίσις σου recipiam.Et Iefus dixit ei.Aſpice.Fides

σέσωκέμσε,και παραχρήμα ανέβλεψει και tua te faluum fecit.Et confeftim uiſum

Ακολούθη άνω δοξάζωμ τομ θεομ.και πάς accepit, & ſequebatur illū,magnificans

όλαδςιδωμέδωκεμ άινουο θεώ ,και εισελ deum .Etomnis plebs ut uidit , dedit

Buju
,druifxeto rtlw iepixão Moj idov avsię ovó laudem deo.

ματι καλούμενος ζακχαίος , και αυτός μ Et ingreſſus perābulabat Hiericho. XIX

αρχιτελώνκς.και δυτος ήμ πλούσιος,καν Et ecce uir nomie Zacchæº, & hic prin

Zita'idép.A 'IHEOIN TIG ÉSip.xxi oux idú .

ceps eratpublicanorum , & ipfe diues.

νατο από τονόχλου, ότι τα κλικία μικροσ Et quærebat uiderc Ieſum quis eſſet, &

άρ, προδραμώμ έμπροθεμ, ανέβ ,επισυ non poteratpræ turba,quiaſtatura pu

κομογαίαμ,ίνα και αυτόν,ότι διεκείνκς ήμελ fillus erat.Etprxcurrens afcenditinar,

λεμ διέρχιθαι. κ) ωσ ήλθεν επί αμ τόσο borem fycomorum ut uideret eú nam

αναβλέψας Ο ΙΗΣΟΥΣ ξιδεμ αυάμ,και ειπε illacerat tranfiturus. Et cũ ueniffet ad

ηγόσαντόμ.ζακχαίε ωείσας κατάβηθι,σή locum ,fufpiciens Iefus uidit illum,&di

μερομ γαό ν ο δικό σου με μέναι , xit ad eum . Zacchæe feſtinans defcen

και φεύσασ κατέβ » καιεσεδέξατο αυτόν de, quia hodiei domo tua oportet me

χαίρων » και ιδόμτεσάσαμτεσ διεσόγγυ manere. Et feſtinans defcendit, &exce

3ου λέγοντες , ότι παρά αμαρτωλώ αν ή

pit illum gaudens.Etcum uiderentom

Φρίξισήλθεν καταλύσαι.sαθείς δε ζακχαίος

nes murmurabantdicétes, qad homi,

εισερ προς τον κύριομ . 1ου τα μίση

nem peccatoré diuertiffet .Stansauté

Ο υπαρχόντων μου κύριε δίδωμι τοϊσ

Zacchæ dixit adlefum.Ecce dimidiu

Πωχοίσ . και έντιμώ τί
έσυκοφάντκ

bonorum meorum do paupibus , & fi

quid aliqué defraudaui,reddo quadru

plum. Ait Iefus ad eum .hodie falus

domui huic facta eſt,eo q & ipfe filius

ſit Abrahæ . Venitenim filius hominis

quærere& ſaluú facere quod perierat.

Hæc illis audientibus adijciés dixitpar

rabolam ,eo q effet prope Hierufalem ,

Et quia exiſtimabant q confeſtim re

gnumdei manifeſtaretur. Dixit ergo

!

σα,
αποδίδωμι

τεηαπλοώ . ειπεν Δε

προς αυτομοΙΗΣΟΥΣ,ότι
σήμερoμ

σωτηρία

ωόικων τούτω εγένετο, καθότι ναιαυ /

τος ήδς άβραάμ. έσιν , ήλθεν γαρ ο υδσ

του αμερώσου ζητήσει και σώσαι το απο

λωλός ,
ακουόντων δε αυτη ταύτα

ποθείςέιπερ
παραβολώ. διά το εγγύς

χρήμα μέλη και
βασιλεία και θεού

αμαφαίμε /

τις χώρας
μακράμ λαβάρ

εαυjώ
βασιλείαμ.

και
υποσρέψας

nem lóginqua ut acciperet ſibi regnū .

P 3 & reuerti
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και υποσρέψαι
,καλέσας και δέκα δούλους εαν

τον έδωκεν αυτοίς δέκα μμάς , και είπεν

προς αυτούς, πραγματε
ύσαθε

έως έρχομαι

οι δε πολίται αυτο εμίσοω αυζμ.και από

sειλαν πρεσβεία
μοσίσω αυτου λέγοντες. ου

θέλομεν τούτου βασιλεύσα
ι
έφεμάς. κ) εσέ

νετο αν ο επανελθέ
μαυτον

λαβόντα τίω

βασιλείαμ, ειπεν φωνηθήναι αυτό τους και

λους τούτους δις έδωκεμτο αργύριον , ίνα

γνώ,τίς, τί διεπραγμ
ατεύσατο , παρεγένε

το δε ο πρώτος λέβωμ , κύριε και μνάς σου πιο

σιργάσατ
ο
δέκα μνάσ.και είπεν αυ" , έυ

αγαθέσου
λε

, ότι εν ελαχίσω πιςός εγένο,

θι όζουσίαμ έχωμ επάνω δέκα πόλεωμ. )

ήλθε και ο δεύτερος λέσων . κύριε και μιάς σε εποι

κσεμπέντ
ε μνας,εισεμοκή τούτω. κ συ σί,

να επάνω πέντε πόλεων. ε) έτερος ήλθεν λέγ

κύριε, σου και μνάς σου μ έιχoμ αποκειμέν
ων

αν σουδαρίω, εφοβούμκ
μ
γάρσε , ότι άνθρω /

ποςαυs wς ος ει άιρες και ουκ έθκκας,κή θερίζεις

ο ουκ έσορας λέγει αυ% . έκ ή σόμαλός

σου κρινώ σε πονκρε δούλε, δεις,ότι εγώ άν

"θρωπος αυsκαιρός ειμι άιωμ δουκ έθκκα και

θερίζωμδο
υκ

έστειρα , δια τί ουκ έδωκας

η αργύριόν μου επιβάσεζ
αν

κιεγώ έλθωμ

σαν τόκω αν έπραξα αυτό, και τοίς παρεσω

σιμ ειπεμ,άρατε αοαυτο το μυαμ,κ) δόσε

Go τάςδέκα μιας έχονσι.κ ) ειπομ αυτώ,κυ

ριείχα δέκα μνας.λέγ
ω

υμίν, ότι παντί

οέχοντι δοθήσεται,από δε το μη έχοντ"

ναθ έχει αρθήσεται ανάυτον ,σλίμ τους έχ

θρούς μου εκείνους τους μη θελήσαντά
ς
με

βασιλεύσα
ι
εαυτουςαγάγετεώδε, καία

σφάξαπ έμπροθέ
ν μο, ειπων ταύτα, έτε

ρεύετο έμπροσθεν αναβαίνων εις τεράσόλυ
μα

και εγένετο ώσ' ήγγισεν εις βκθφαγήμ

και βκθαμίαμ προσ το 3GP το καλού ,

μθυον ελαιών, απέσειλε δύο ή μαθκ -

• Ο αυτον ενσωμ . ύσάγετε εισ τώ κατέν

& reuerti.Vocatis autem decem feruis

fuis,dedit eis decē minas,& aitad illos,

Negociamini dum uenio. Ciues auté

eius oderanteum , & miſerunt legatio

nempoft illú dicentes.Nolumushunc

regnareſuper nos. Et factú eſtutredi

ret accepto regno , & iuflit uocari illos

ſeruosad fe quibus dedit pecuniam ,ut

fciret quantú quiſqz negociatus effet,

Venit aút primº dicés. Domine,mina

tua decemminas acquiſiuit.Et ait illi.

Eugebone ferue,quia in modico fuiſti

fdelis,eris poteftate habens fuper.de/

cem ciuitates.Et alter uenitdicens.Dne

mina tua fecit quiqz minas , & huicait.

Ettu eſto ſuperquinq;ciuitates. Et al/

ter uenit dicés. Dñe,ecce mina tua quá

habui repoſitam in ſudario , timuien

te, quia homo auſterus es , tollis quod

nó pofuifti, & metis qd'non ſeminaſti,

Dixit ei . De ore tuo te iudicabo ferue

nequa.Scieba
s
9 ego homo auſterus

ſum ,tollens quod nó pofui, & metens

quod non ſeminaui .Et quare non de

diſti pecuniam meam ad menfam ; &

egoueniens, cūufurisutiqz exegiſſem

illud : Et altantibus dixit.Auferte ab il

lo minam , & dateilli q decēminash
a

bet.Et dixerunt ei, Domine, haberder

cem ininas . Dico enim uobis,qd om

ni habenti dabitur, ab eo aútqui non

habet,& quod habet auferetur ab eo.

Vertñ inimicos meos illos q noluerüt

me regnare fup feadducite huc, & in »

terficite ante me.Ethis dictis pcedebat

aſcendês Hierofolymã. Et factúeſt cú

apppingffet
ad

Bethphage & Betha

niā, iuxta mótê qui uocat oliueti,mifit

duos diſcipulos ſuos dicés. Ire in caſtel

τη3

Ξ

Σ

Έως

lum quodVOVTI
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μαμτί κώμ.μ. ν ήεισσορευόμεν
οι

ευρή .

σετε σώλομ δεδεμέμου έφομ ουλεις σώ

σστε άμθρώπων εκάθισεν , λύσαμτεσ αυ/

τομ αγάγετε . και εάν τισ υμάσ ερωτά

διατή λύετε, όντως έρ &τε αυ φρ , ότι ο κύ

οι ασεβαλβίοι ευρου καθώς ειωεμ αυ /

τοΐσ . λυόρτωμ λε αυτών του πωλομ, ειι

που οι κύριοι αυτού ωροσ αυτουσ . τι

λύετε τομ σώλου και οι δε ειπον , ο κύ » .

για αυτού χρείαν έχα , και ήγαγομ αν

του προσ του ΙΗΣΟΥΝ • και επιρρίψαμ

τεσ έαυτώμ τα ιμάτια επί του πώλον ,

εσεβίβασαμ τομ 1ΗΣΟΥΝ , Πορευο!

μίου Δε αυτού υπεσρώμμυoμ τα ιμά ,

τια αυτών και τη οδώ , εγγίζοντος Δε

αυτού και προστά καταβάσει του όρου

των ελαιώμ , ήρξαντο άσαμ το σλής

Ηd των μαθητών χαίρομτεσ αιμάμ τομ θε ,

όμ φωμά μεγάλη περί πατώμ ών έιδου

δυνάμεων λέγομτεσ . ευλογκμώο ές

χόμβωφ βασιλεύς ομόματι κυρίου .

ειρήμα ουραμώ,και δόξα εν υψίσοις .

και τιμεσ' τώμ φαρισαίων από τον

Ξ όχλου εισου προσ αυτόμ . διδάσκαλε ,

«

ξοντων

επιτίμκσον τοίσ μαθκταΐσ σου , και αν

τι εαμ δυτοι σιωπήσωσιν οι λίθοι κεκρά

λιμκαι έκλαυσεμέσαυτά λέγων , ότι ει έ .

γλωσε καισύ.καί γε ν τη κμέρα σου ταυ

τα τα προσ ειρέμκμ σου , μώ Δε εκρύβη

από οφθαλμών σου . ότι άξουσιμ μέρα

επί σει και
περιβαλoύσιμ

οι εχθροί σου,

χάρακά σοι . και
περικυκλώσουσι

μ σε ,

5 και
σμίξουσία σε

πάντοθεν ,κα)
εδαφιουσία

σε,και ταβέκνα σου αν σοί ,και ουκ αφίσει

συμώσοιλίθομ επιλίθον,ανθών ουκ ένως και

καιρη επισκοπήςσου,κ)
εισελθών εις το ιερό

ήρξατο

lum quod contra uos eſt. In quod in/

troeuntes, inuenietis pullum aſinæ al.

ligatum , cui nemo unīz hoininum in/

ſedit, ſoluite illú & adducite .Et fi quis

uos interrogauerit , quare foluitis, fic

dicetis ei, quia dominus operam eius

defyderat. Abierunt autem qui inilli

erant, & inuenerunt ficut dixit illis ftan

tem pullum . Soluentibus autem illis

pullum ,dixeruntdomini eius ad illos.

Quid ſoluitis pullumAt illi dixerunt,

Quiadominus eius operam defyde

rat . Er duxerunt illum ad lefum . Et

iniectis ueſtimentis ſuis ſuper pullu ,

impofuerunt lclum . Eante autem illo

fubfternebant ueftimenta fua in uia .

Et cum appropinquaret iam ad de

ſcenſum montis oliueti.cæperunt om

nis multitudo diſcipulorum , gauden/

tes laudare deum uoce magna ſuper

omnibus quas uiderant uirtutibus dir

centes. Benedictusqui uenit rex inno

mine dñi,paxin cælo,&gloria in altif

ſimis. Et quidam pharifæox de turbis

dixerunt ad illū.Magiſter increpa diſci

pulos tuos.Quib ? ipſe ait.Dico uobis.

qd’ſi hi tacuerint, mox lapides clama

bunt.Et ut appropinquauit, uidens ci

uitatem fleuitſuperillam dicens.Quia

fi cognouiffes & tu .Et quidem in hac

dietua quæ ad pacein tibi,nuncautem

abſcódita ſunt ab oculis tuis. Quia uer

nient dies in te, & circumdabunt te ini

mici tui uallo , & cingentre , & coan .

guſtabunt te undiq3., & folo æqua .

bunt te , & filios tuos qui in te ſunt.

Et non relinquent in te lapidem ſuper

lapidem ,eog non cognoueris tempus

uifitationis tuæ.Et ingreffus in téplum

P4 αρίε

S

75
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παλα

ήρξατο εκβάλαμ τους σωλoιώτας αν αν

ω και αγοράζοντας,λέγων αυτοϊς. Γέρα

πα,ότι και δικός μου δικος προσευχής άξιν .

υμάς δε αυτομ εποιήσατε ωήλαιομ λασών.

να ήμ διδάσκωμ ή καθ' ημέραν εν ω τε!

ρώ.οι δε άρχισράς C οι γραμματές εζήτου

αυτομασολέσαι ,και οι πρώτοι του λαον,

και ουκ έυρισκομ το τί ποιήσωσιν . ο λαός

γαρ άπας ξεκρέμα αυτού ακούωμ.

και εγγύετο, μιάήημερών εκείνων,

διδάσκοντος αυή πλαου ν οτερώ,και

ευαγγελιζομεύε , επέσκσαροι αρχιεράς και

Γραμματές σαν τοϊς πρεσβυτέροις, και έισον

προς αυτομλέγοντες.έισε ημίμ εν σοία και

ουσία ταύτα ποιάς; Η Τίς έξιμο δούς σοι τη

ζουσίαν ταύτω; Art κρίθεις, δε ειπεί προς

αυτούς.Ερωτήσω υμάς καγω ένα λόγου

έιπατέ μοι, το βάπτισμα Ιωάννου 3 , ουραν8

ήμ, ανθρώπων,οι δε σωελογίσανε προς

εαυτούς λέγουζες ,ότι εάν έιπωμεν ζουσα

υού,ερά, δια τί δωουκ επισεύσατε αυτώ,έαμ

δε έισωμου και ανθρώπων,σάς ο λαός και

ταλίθάσειεμάς, σεπάσμώ γάρ όμω

άννlω προφίτω ειναι ,και απεκρίθησαν μη

ειδέναι σόθεμ.cs ΙΗΣΟΙΣ ειπεν αυτοίς.

ου δε εγώ λέγω υμίρ εν σοία δξουσία ταύ ,

τα ποιώ, ήρξατο δε προς του λαού , λέγαμ

πώ σαραβολίω ταύτω. Ανθρωπος ας έφν

τουσέρ αμπελώνα καίθξέδοτο αυτόν γε/

ωργοίς,και απεδήμκσέλ Βόνουςικανούς.

εν καιρώ απέβαλεμ προς τους γεωργούς

δούλομ,ίνα από του καρπού του αμπελώ

νοςδώσιμ αυτώ,οι δε γεωργοί δείσαντες αυν

του , εξασέσλαμ κενόν, και προσέθει έτι

σέμψαι έτερον δούλομ.οι δε κακένου δεί

σαντες και ατιμάσαντες, ζαπέσειλαν κε )

νομ. και προσέθετο πέμψαι τούτου , οι λε

και τούτου τραυματίσαντες,εξέβαλομειο

που ο κύριος του αμπελώνος - τί ποιήσω,

πέμβω

cæpit erſcereuendentes in illo &emet

tes, dicens illis. Scriptum eſt, quiado

mus mea domus orationiseft.Vos au

tem feciſtis illam fpeluncam latronú .

Er erardocens cottidie in templo.Prin

cipes autem facerdotum , & fcribæ , &

primores plebis quærebant illum pery

dere , & non inueniebant quid face ,

rent.Omnis enim populusſuſpenſus
χτείται

erat audiens illum . μία

Et factum eſt in unadierumdocen XX

te illo populü in téplo & euangelizan,

te,conuencrunt principes facerdotism,

& fcribæ cum ſenioribus, & aiuntad il

lum dicétes. Dic nobis in qua potefta τα ικμι.

te hæc facis :Autquis eſt qui dedit tibi ακμα

hancpoteſtatē,Rñdés aúc leſus dixit

ad illos.Inter
rogabo

uos
&ego unum

uerbū. Rñdete & mihi, Baptiſmú lo

annis de cælo erat ,an ex hominibus .

At illi cogitabant intra fe dicétes.Quia

fi dixerimus decælo,dicet.Quareergo

nó credidiſtis illi : Si aút dixerimus ex

hominibus, plebs uniuerſa lapidabit

nos.Certi ſunt enim loannem prophe

tam eſſe.Et reſponderunt ſe neſcire un

de eſlet.Et leſús ait illis.Necego dico

uobis in quapoteſtate hæc facio . Coe

pitaūt dicere ad plebé parabolá hanc,

Homo quidãplārauituinea & locauit

eã colonis,& ipſeperegre fuit multisté

poribus.Et in tpe illo miſit ad cultores

ſeruum ,ut de fructu uineæ darent illi.

Qui cælu dimiſerunt eú inanem.Et ad

didit etiã alterú feruü mittere , Illi aút

húcquoqz cædétes,& afficiétes cótume

lia ,dimiſerút inanem.Et addidit mitte

retertiü,qui &illum uulnerantes eiece

runt.Dixit aut dñs uineæ .Quid facia :

Mittam

κρί

.
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προσελθόντες
δέτινες θα

σαδυκαίων
οι

αντιλέγοντες

ανάσασιμμη ειναι
,
έσπρώτη

σαμαυά

λέγοντες.
διδάσκαλε,

μωσης
έδρα

δεν ημίν,
εάν

τινοςαδελφός
αποθάνκ

έχω

και

πέμψω τοντόμ μου τον αγαπκτομ,ίσως 78

του δόντες αγαπήσοντ
αι.λθόντε

ς
δε αυ,

του οιγεωργοίδιελογίζον
το

προς εαυτούς

λέγοντες,όυτός εσιν ο κληρονόμο
ς

, δεύτε

αποκτείνωμεν αυτόν , ίνα ημώμ γένηται και

κληρονομία και εκβαλόντε
ς

αυση έξω

τον αμπελώτος ασέκτειναμ
.τί

οώ σοιήσα

ο κύριοστοάμσ
ελώνος

;ελεύσεται και απο

λίσει τους γεωστούς τούτους , και δώσει τον

αμπελώναάλλοις.ακούσαντεσ ειπομ. με

γένοιτο,οδεέμβλέψας αυσδις,ειπεμ.τί οώ

έσιν όσεξαμμένον 78Ιο.λίθον δν ασεδοκίμ
α

σαν δι οικοδομώντες δυτ' ενενήθκ εις κεφαλήμ

Γωνίας,πάςο πεσων έφεκίνου λίθου συνθλα

θήστη,εφόν δεν πέση λικμήση αυή . κ) εζά

Ικσαν οι αρχιερία κι οι Γραμματ
ς επιβαλάμ

&fautTasxấpag cv @uTxTÃ úszę, Cl épobíóx

σαι μλαόν,ένωσαν 8,87ι προς αυγούς τίω

πραβολήν ταύτκν ειπεμ.κ παίκgήσαν
τες

,αν

πέσαλαν έσκαθέτους ναοκρινομ
έν8ς

εαυτούς

δικαίεςειναι,ίνα εσιλ
άβωμη

αυή λοσον εις

έπαθούαιαυτόματη αρχή και εξεσία και

Ηγεμόνος,6 ακρώθκσαν αυτόν λέδου ες.διο

Mitrā filiū meūdilectű ,forſitä сú húc

uiderint uerebūť. Quécū uidiſſentco

loni ,cogitauerunt intra ſe dicêtes.Hicē

hæres,uenite occidamus illú , ut noſtra

fiathæreditas, & ciectú illú extra uinea

occiderunt.Quid ergo faciet illis dñs ui

neæ. Veniet & perder colonos iſtos &

dabit uinea alijs.Quo audito dixerunt

Ablit . Ille autem intuitus eos ait .

Quid eſt ergo hoc quod ſcriptum eſt,

lapidem quem reprobauerunt ædifica

tes hic factus eſt in caput anguli:Om ,

nis qui ceciderit ſuper illum lapidécon

quaflabitur,fuper qucm air cecidetit ,

cóminuet illum . Et quærebantprinci

pes ſacerdorū & ſcribæ inńcere in illő

manus,illa hora,&timucrunt populū.

Cognouerüt enim quod ad ſe dixerar

ſimilitudinem hanc.Et obferuantesmi

ſerunt inſidiatores qui ſe iuſtos ſimula

rent,ut caperent eum in ſermone, & tra

derent illú principatui & poteſtati pſi

dis.Et interrogauerút eû dicentes. Ma

giſter ,ſcimus,quod recte dicis & doces

&nó refpicis perſonā,ſed uia dei in ue

ritate doces . Licet nobis tributú dare

Cæfari ,an non. Intellecta aūt illorum

uerſutia dixit ad eos. Quid ine tenta.

tis : Oftendite mihi denarium . Cuius

habet imaginem & inſcriptionem :Re

ſpondentesdixerunt.Cæſaris.Et ait il

lis,Redditeergo quæſunt Cæſaris Cæ

ſari, & quæ ſunt dei deo. Et non potue

runt uerbum eius reprehenderecoram

plebe,& mirati in reſponſo eius tacue/

runt.Acceſſerútaūt qdā ſadducæory, 9

negãteſſe reſurrectioné,& interrogaue

rūteúdicétes.Magiſter,Moſes ſcripſit

nobis, ſi fratcr alicui? mortu ?fuerit hñs

δάκαλε,διαμεμ,ότι ορθώς λέσ4ς 6 διδάσο

κής, C ου λαμβάνς πρόσωπον,
άλλεπαλκ

θείας την οδον ήθε8διδάσκής,έξεσιν ημίν και

σαρι φόρον δούναιλόυ,κατανοήσας και αυτή

τιο πανουρσίαν,έιπεν πρός αυτους.τί με πη

βάζετε επιδείξατέ μοι διωάριομ, τίνος έν

χαεικόνα και
επιγραφών και

αποκριθέντες

ειπον,
καίσαρΘ.δ δε ειπεν αυτόιςαπό

δετε το μων τα καίσαρ , καίσας , κα )

τα του θεούω θεώ ,και ουκ
ίχυσαμέπι

λαβέδα αντ ξίματος
εναντίον ή λαό , κα )

αυμάσανθεςεπιτά
αποκρίσηαυή ,

εσίτκσαν .

γιωάικα
uxorem
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/

επτα

ρίφη

«ΗΝ
ΤΟΣΟ

στ .

za

καιρο
ί

πάρτι,

γναίκα,δυο άτεκνος αποθάνκ,ίνα λάι

Εκ ο αδελφός αυξ τω γνάϊκα, Caανα/

sick σέρματώ αδελφώαυτ.έαδω αδελ

φοι ήσαμ,Clo πρώτος λαβών γωϊκα,απέν

θαι εν έτεκνος.€ έλαβεμοδεύτεροςτώγυ

ναϊκο ,δυος απέθανεν άτεκνος , και ο ξί

τος έλαβεν αυτίω, ωσάντως δε και οι επτα κό

ου κατέλιπον τέκνα,και απέθανομ . ύσερον

σάνΙωμαπέθανεν γιωλ.φν τη δω ανα!

δάσει Τίνος αυτός γίνεσαι γωή , οι γαρ επα

έχoμ αυτίω γαυαίκα,και αποκριθείςειπε

αυτίς ο ΙΗΣΟΥΣ.δι νοιτο ιώνος τότε γα

μούσιν κι εκγαμίσκονται οιδε καταξιωθέν

τες του αιώνος εκείνου τυχέμ, ci ανασάν

σεως και εκ νεκρώμ,όυσε γαμάσιμ,ούτε έκα

μίσκονlαι,όυτε γαρ αποθανά έτι δραση,

ισάγελοι γάρ εισιμ κι οι δοί είσιν του θεου,

Οι ανασάσεως, οιάνθες,ότι δε εγείρονη οι

νεκροί και μωσία εμώντεμέσια βάτου, ως

λέγα κύρϊου τμ θεομ αβρααμ και του θεού

Ισαάκ κ) τμ θεομιακώς.Θεός δε ουκ έσϊμ νε!

κρώμ,άλα ζώντωμ, σάντες γαρ αυτώ ζώσιμ.

αποκριθέντεςδεανες ηγραμματέων έι

πομ.Διδάσκαλε καλώς ειπας.ουκ έτι δε ε .

Τόλμων επερωτάμ αυτόμ ουδέμ . έισερ δε

προς αυτούς, σώς λέγουσϊν του ΧΡΙΣΤΟΝ

του δαβιδ ειναι , και αυτός δαβιδ λέγει

οι βίβλω ψαλμώμ.έισέμ ο κύριοςο κυρίω

με κάθoυ εκ δεξίωμμο,έως αν θα τους έχει

θράσσο νωοσόδιoμ τη σοδώμ σου,δαβίδ

έων κύριομ αυή καλά, κό σώς ήoς αυτοι αξιμ,

άκονος και πανές το λα8,ειπεμ τίς μαθα

αυή προσέχετε αν η γραμματέωμή θελόν

των ποιοαι &υν σολαΐς,και φιλάντως αν

ασμούς εν ταίς αγοραίς, σιωΡκαθεδρί

ας φυταίς σωατωγαίς, και πρωτοκλισίας και

τίς δείκνοις,δι καλεσθίoυσιμτας οικίας Ο

χρώμ , και σροφάση μακρά προσευχον -

ται,βυοι λίβονται περισσότερο κρίμα.

αναβλέψας

uxorē , & hic fine liberismortuºfuerit,

ut accipiat frater ejus uxorem , & ſuſci

terſemé fratri ſuo.Septē ergo frês erat,

& primus accepit uxoré & mortuus eſt

fine liberis. Etaccepit ſecüdº illā, & ipfe

mortuº eft fine liberis . Et tertiº accepit

illam ,fimiliter & cæteri ſepté, & no reli

querunt liberos, & mortui funt.Nouifi

ſime omniü mortua eft & mulier.In re

ſurrectione ergocuius eorú erit uxor :

Siquidem ſeprem habuerút eam uxo

rem. Et ait illis Ieſus . Filö huiusfæculi

ducunt uxores &nubunt , illi uero qui

digni habebuntur fæculo illo , & refur

rectione ex mortuis, nec ducuntuxo/

res, nec nubunt , neq ultra moripof

funt.Equales enim angelisfunt,& flή

ſunt dei, cum ſint filn reſurrectionis .

Quod uero reſurgāt mortui, &Moſes

oſtédit fecus rubu,ſicut dicitdñm deu

Abrahã&deum Ifaac &deum lacob .

Deus aüt non eſt mortuoz ,fed uiuor

Oés eñ illi uiuunt . Reſpondétes aút

quidam fcribay dixerút . Magiſter bñ

dixiſti . Et amplius no audebant eum

quicąz interrogare. Dixit aútad illos:

Quomodo dicút Chriſtū filiü efle Da

uid ,& ipfe Dauid diciti libro pſalmox

Dixit dñs dño meoſede a dextris meis

donec ponā inimicos tuos ſcabellű pe.

dum tuor :Dauid ergo dñm illü uo

cat , & quomodo filius ciºeft:Audiéte

automni populo dixit diſcipulis ſuis.

Attendite a ſcribis qui uolunt ambala

rein ſtolis , & amantfalutationes in foi

ro & primascathedras in fynagogis,&

primos diſcubitº in cõuluris,Quideuo

rāt domosuidu
az

, ſimulāces tóga ora

tione.Hiaccipient dānacionē maioré.

Refpiciens

Ι
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τας
καρδίαςυμώμ,μή

προμελεται
από/

αντισώναι
πάντες οι

αντικείμενοι
υμίμπα

,

Αναβλέψας δε ξιδεν τους βάλοντας τα δω

φα αυτή εις άγαζοφυλάκιομ πλεσίες, ει ,

δεν δέτινακ) χήρα » σενιαμ βάλλεσαν έ ,

κά δύο λεία, ή έισεν.αλκθώς λέω υμίμ ,

ότι χήρα και πωχή άυλα πλείουσάντωμέ
ς

βαλεμ,άπαντες και δυτοι εκ ή σερσεύοντος

αυούς έβαλoμ εις ταδώρα και θε8. άυλα και εκ ή

sερίμαίος αυτό,άπανία τον βίομ ,όμ ειχε

έβαλερικαι τινωμ λεγόντων περί τον τερού,

όπηλίθους καλούς κι αναθήμασιν κεκόσμηση,

ειπει,τάυτα & θεωράτε, ελεύσονται ημέ .

και η αισουκ αφεθήσεται λίθος επί λίθω

δς ου καταλυθήσεται.επ
ερώτησαμ δε αυτόν

λέγοντες και διδάσκαλε , ποπ οώ ταυτά έρ

σαικαικατά το σημάον όταν μέλλει ταυτα

γίνεθα, δε ειπεν . βλέπετε με πλα

ναθήτε , πολλοί γαρ ελεύσονται επί των

ονόματί με λέγοντες,ότι εγώ είμι.κ ο και

φος ήγγικεμ,μή οώ πορευθήτε οπίσω αυή .

όταμ δε ακούσετε πολέμους και ακατασα

σίας,με οκθήτε,δγαρ ταυτα γενέθαι

πρώτου , αλλ ουκ ευθέως το τέλΘ.τό ,

τε έλεγεναυτοίς , εγερθήσετ
αι εθνοσ εφή

ένα καιβασιλίαεπίβασιλεί
αν

,σεισμοί

τε μεγάλοι κατά τόπους , και λιμοι , να

λοιμοι έσονται και φ
όβκράτε και σκμάα

απ ουρανού μεγάλα έσαι και προ δε τούτων

Reſpiciens aúc uidit eos quimitter XXI

bát munera ſua in gazophylaciñ diui

tes . Vidit aut & quandā uiduam pau/

perculă mittére illo æra minuta duo.

Et dixit. Vere dico uobis, quod uidua

hæc pauper plulõz omnes miſit . Nam

oés hi exeo qd'ipſis exuberat miſerüt

in munera dei , hæc autem ex penuria

ſua omnem uictum quem habuit mi/

ſit.Et quibuſdá dicentibusde téplo , g

pulchris lapidibus & donis ornatum

effet,dixit.Hæc qux uidetis,uevient di

es in quibus non relinquetur lapis ſu

per lapidem qui nó deſtruatur.Interro

gauerunt aút illum dicétes.Præceptor

qñ hxc erút, & qd'lignữ cũ hæc fieri in

cipiết:Qui dixit.Videte,ne feducamii

ni.Multienim uenicnt in nominemeo

dicétes,ego ſum , & tépus approping!

uit.Nolite ire poſteos.Cú aút audieri

tis bella & ſeditióes,nolite terreri.opor

tet enim primú hæc fieri, ſed nódūſta

tim finis.Tuncdicebat illis. Surget gés

contra gentem & regnum aduerſus rei

gnum , & terremotusmagni erunt per

loca, & fames , & peſtilentiæ, terrorefq

&ſigna de cælo magna erűt. Sed ante

hæcomnia inýtient uobis manus ſuas,

& perſequentur tradétes in fynagogas

& carceres, trahentes ad reges & præ

ſides propter nomen meum . Cótinget

aút uobis i teſtimoniū . Ponite ergo in

cordibus ueſtris non pmeditari quéadı

modū reſpódeatis.Ego enim dabouo

bis os & fapiétiā, cui nó poterút reſiſte

reneq3cótradicere oés q aduerſabútur

uobis. Trademiniaút etiã a parétib9&

fratribus & cognatis & amicis, & morte

afficient ex uobis . Et eritis odio oibus

propter

πάντωμ.Επιβαλι8σιν εφήμάς
Πασχάρας αυ

*, ήδιώξεσιν πρασιδόντες εις σωαίωσας C

φυλακέςαγομένους επί βασιλείς και γει

μόνας,ένεκεν του ονόματός μου . ασοβά

φεται δε υμίμ εις
μαρτύριον , θέρθεο εισ

λογηθώαιεγώγαρ δώσω υμίμ σόμα και

σοφίαμ,και ου
θανάσονται

αμταπάμ , ου δε

ξαδοθήσεθε δε καιυπό
γομέων και αδελ/

φών καισυγγενών και φίλων και
θανατών

τόσην ". ήίσθε
μισήμενοι σάντο

Για & όνομά
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Τ .

αν

δα :

στος

δια το όνομά μου,και θρi3 εκ κεφαλής

υμώμ ου μη απόλλυθαι, υπομονή υμών

κάσαθε τας ψυχάς υμώμ.όταν δε δαπ κυ

κλουμπώνω τη γατοπέδων στο ισρουσα)

λήμ,τόπ γιώπ, ότι ήγγικεμ και ερήμωσις αυ/

της τόποι εν τη ιουδαία φουγέτωσαν εις τα

όρκ,Cοι εν μέσω αυτής εκχωρείτωσαμ, και

οι εν ταϊς χώρας,μή εισερχέρθωσαν εις αν

τώ,ότι ημέραι εκδικήσεως αυτάι εισιν, τ8

αλκθϊναι πάντα τα γεγραμμβία όυαι λε

τάς εν γας εχούσαις ταις θηλαζεσαις

φωεκείναιςταϊς ημέραις.έσαι γι' ανάγκη με

γάλη επιφυγής,ε) οργήφ ω λαώ τον /

τω. σεσολαιεόματι μαχαίρας, ο αι .

χμαλωθήσονται εις πάντα τα έθνκ, C1ει

ρουσαλήμ έσαι σατέμβύκ ναό εθνών άχρι

πληρωθώσι καιροί εθνώμ,και έσαι σημάα αν

ηλίω κ σελώμ κάογοις,και επιδι γής σου

τοχήεθνών, απορία ήχέσκα θαλάσσης και

σάλου,άποψυχόντων ανθρώπωμ,άσό φόβου

και προσδοκίαςη εποχoμλίωμ τη οικου»

μώμ,αι και δωάμεις του ουρανώμ σαλευθή/

σονται,και τόπ όψονίαι τον νου τ8 ανθρώ

που έρχόμλνoμ φ νεφέλη μετα δωάμεως,

€ δόξας πολύς.Βρχομλύωμ δε τότωμ γί

νεθαι , ανακύψαπ κ επάραπ τας κεφαλας

υμώμ. διό αέγίζει και απολύτωσιςυμών, και

ιπεμπραβολίω αυτής."δεπ τω συκήμ και

τσάντα τα δένδρα, όταν προβάλωσιν δ's,

βλέπονίες αφ εαυθ , γϊνώσκετε ότι ήδη έγ

γυς εθέρος εsίμ.όπως κι εμείς,ότανεκτε

ταύτα γίνομα,γϊνώσκετε ότι έγύς όξιμ

και βασιλεία τ8 θεού , αμώ λέγω υμίμ, ότι

ου μη παρέλθκ γενεά άυτη, έως αμσάντα

κύκη.ο ουρανός κ) και Γάσαρελεύσοντη ,δι όλο

ο με ου μή πρέλθωσιμ.Προσέχισε εαυτής,

μα ηJε βασωθώσιμα &ι καρδίαιέμκαι

πάλι και μέθη κ μερίμναις Εϊωδικαίς.C,

φνίδιος έφυ επισύ και ημέρα εκείνκ, ώς σα

γιs

propternomen meū. Et capillus de car

piteueſtro non perit . In patientia uet

îtra poſſidete animas ueſtras. Cú aút

uideritis circúdari ab exercitibus Hier

ruſalem , túcſcitote quod appropin
qua

uit deſolatio eius. Tuncqui in Iudææ

ſunt fugiat ad montes,& qui in medio

eius diſcedant,& qui in regionibus,nó

intrentin ea ,quia dies ultionis hi ſunt:

ut impleantur omnia quæ fcripta ſunt.

Væauté pregnantibus & lactantibus

in illis diebus.Eri
teñ preſſura magna

ſuper terram , & ira in populo hoc.Et ca

dentore gladij, & captiui ducenturin

omnes gentes . Et Hieruſalem calcabi

tur a gentibus donec impleantur tem

pora nationum . Et erút ligna in ſole&

luna&ftellis , & in terris preſſura gétiú

in deſpatione,reſonāte mari & fluctu,

areſcentibus hominibusprimore& ex

pectatione eox qſupueniét orbiterra

rű.Nãuirtutes cæloy mouebūt.Et tūc

uidebunt filiü hominis ueniétem in nu

becum poteſtate & maieſtate magna.

His autem fieri incipientibus , fufpicite

& leuate capitaueſtra,qmapppin
quat

redemptio neſtra .Et dixit illis fimilitu

dinem.Videte ficuum & omnes arbores

cum producunt iam ex ſe fructum , ſci,

tis quod prope eſtæſtas.Ita &uoscum

uideritis hæc fieri, ſcitote quod pro

pe eſt regnum dei. Amen dico vobis,

non præteribit generatio hæc, donec

omnia fiant . Cælum & terra tranſi/

bunt, uerba autem mea non tranfi

bunt . Attendite autem uobis, ne fori

te grauentur corda ueſtra in crapula

& ebrietate & curis huius uitæ , & fu?

bitus uobis ingruar dies illa.Tangela

queus
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για γαρέπελεύσε
ται

επί πάντας τους και

θκμείουςεπί πρόσωμπά
σκς

θα γBe.άγου

πνάπι δεν ν σαντι καιρώδεόμενοι,ίνα κα

ταξιωθήτεέκφυσάν Ταύτα πάντα τα μέλλον

Τα Γενέθαι,ή σαθώαι έμπροθεμ
ά
του και αν

θρώπου,λμ τας ημέρας και ο τερώδιδά

σκώμ,τάςδε νύκτας ξερχόμ
ος κυλίζει

ειςτόσο καλέμονομ
ελανώμ.κα

ι
σας

ο λαός άρθρίλε προς αυτόμ ν ω τσρώ ακό /

αφάντα . Αγιζερ δε και εορτή της αζύμωμ

λεγομένκπάχα, και έζάτοω δι άρχισράς κή

δι γραμματές σώς ανέλωσιμ αυήμ.έφο

ειςιούδα του επικαλέμ
ιου Ισκαριώτί

ω
,

άντα εκ του αριθμούτης δώδεκα.κ
α) απελο

θωμ σωελάλκσεμτ
οίς

αρχιερεύσ
ιμο

σαν

τκιοϊς,δ'ώς αυτόμ σαραώ αυτής,C έχά

εισαμ, CI συνέθεντο αυτό αργύρϊου δέναι ,

κιέξωμολόγκσέμ και εζήτει ευκαιρία
μήσα

ραδοθαιαυτόμ αυτοίς ,άτες όχλου. Ηλθεν

δε και ημέρα της αζύμωμ ν ξ έδα θύεθαι το

πάχα,και απέξαλεμ σέρου και Ιωάννlω

ειπωμίσορβιθ
έντες

έτοιμάσατεαμίμπά

κα,ίναφάγωμδυ. διδε ειπομ αυτώ.π8θέ

λειςέτοιμάσ
ωμον

,ο δε ειπεν αυτοίς . 1δου

Απελθόντες δε ,ξυρου
καθώς ειρκκεν

αυτοίς,

εισελθόντωμ
υμώμ ειςσωσόλιμ

,συντή
/

σε υμίμ άνθρωπος
κεράμιομ

ύδατος
βασά

ζωμιάκολουθήσατε
αυτώ εις τίω οικίαμ , δυ

έσπορεύεται
,και έρ&τεο

οικοδεσπότα
και

οικίας,λέγει οι δ
ΔιδάσκαλΘ

, σού Έξιμ

το κατάλυμα
όπου και σάχα μετά το μα

θκτών μου φάγω,
κακένΘ-

υμίμ δείξει ανώ

γεύμ μέγα
έςρωμένου

,έκέ
ετοιμάσατε

.

queus eniin ſuperueniet in omnes qui

ſedent ſuper faciem omnis terræ .Vigi/

late itaq;omni tempore orantes, ut di

gni habeaminifugere iſtaomnia quæ

futura ſunt, & ſtare ante filiü hominis.

Erat aūt diebus docens in templo, no/

ctibus uero exiens morabatur in mon

te quocafoliueti.Et ois pplus diluculo

ueniebat ad eñ ut in téplo audiret eū.

Appropinquabat auté dies feſtus XXII

azymorú quæ dicitur paſca. Etquære ,

bantprincipes facerdotü & ſcribæ quo

modo leſum interficerent, timebátue/

ro plebem . Intrauit aūtſatanasin Iul

dam q cognominabať Iſcariotes ,qui

erat unus enumero duodecim , & abre

& locutus eſt cũ principibus ſacerdotü

& magiſtratibus,quéadmodū illú tra

deret eis.Er gauili funt, & pacti ſunt pe

cuniâ illi dare.Et fpopondit.Et õrebat

oportunitatem ,uttraderetillú illis fine

turba.Venit aút diesazymoz, inqne

cefſeerat imolari paſca . Etmiſit Petrű

& Ioanné dicens. Euntes parate

paſca,ut manducemus.At illi dixerunt

ei . Vbi uis paremus:Et dixit ad eos,Ec

ce introeuntibus uobis in ciuitatem oc

curret uobis homo quidā amphoram

aquæportans,ſeqminieú in domũ in

qua intrat, & dicetis patrifamilias do

mus.Dicit tibimagiſter. Vbieſt diuer

ſoriū ubi paſca cú diſcipulis meisman

ducē: Et ipfe oñdet uobis cenaculú ma

gnú ſtratum , ibi parate.Euntes aút in

uenerüt ficut dixit illis,& parauerüt pa

ſca.Et cũ facta eethora diſcubuit. & du

odecim apli cũeo . Et ait illis . Defyde

defyderaui paſca

biſcũañő patiar.Dico eñuobis poſt

Q hacnon

para
te

nobi
s

και
ετοιμάσαμή

τάχα.και ότε έγύετο και

ώρα,ανέπεσήμ, κή δι
δώδεκα

απόσoλoι σω

αυτώνκαι
ειπεμπρός

αυτούς.Επιθυμία επε

+ :

έτιου μη
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έτι ου μεφάγω 2ξ αυτού έως ότου σλκρων hacno inanduc
abo

ultra ex illo donec

θ ν τη βασϊλεία του θεού . Και δεξάμφος impleat
ur

in regno dei.Etaccepto ca

σοτήρΐομ ευχαρισίσ
ας

έιπερ.Λαβ
ετε

τους lice gratiasegit& dixit.Accipitehunc

το, διαμερίσα
τε

εις εαυθους,λέγω υμίμ, & diuidite inter uos.Dic
o
enim uobis ,

ότι ου μη σίω άπο ή γεννήματ
GPρσι

άμι & non bibam de fructu uitis, donecre

σέλου,έως ότου και βασιλεία του θεού έλθκ. gnum dei ueniat.E
t
accepto paneaum

και λαβών άρτομ, ευχαρισήσ
ας

,έκλασερ C gratiasegillet fregit & dediteisdicens,

έδωκεν αυτοίς , λέγωμ.τούτο Κιμ το σώμα Hoceſt corpusmeú ,quod pro uobis

μου ξυπέρ υμώμ διδόμoνo
μ
,τούτο ποιά datur.H

oc
facite in meamcomemo

ra
.

εις των εμώ ανάμνκσιμ,ώσάυτωςκαλή tionem.S
imiliter

& calicem poft ces

τηρίου μετά το δειπνήσαι λέγωμ.Το
ύτο

το nauit dicens. Hic calix , nouum teſta

ητήριoμ και καινή Διαθήκκ εν ζω αιματί με mentum in ſanguin
e
meo, qui prouo

Δύπερ υμών εκχωόμιoμ. πλω σου και bis effundit
ur

.Verúta
men

ecce manus

χείο του παραδίδο
υλος

με μετεμού επίθ tradenti
s
me, mecủeſt in menſa.E

t
fili

γασέζες,και ο μου δος του ανθρώπου πορδο us quidem hominis ſecúdū quod defi

εη κατά το ώρισμέομ, πλω ουαι τώ ανθρών nitum eſt ,uadit.V
erütame

n
uæ homi

σω εκείνο δε δυσαραδ
ίδοτα

,και αυτι έρι ni illi per qué traditur. Et ipfi cæperut

ξαν » συζητάμ προς εαυτούς, το,τίς άρα ένα εξ quærere inter ſe, as eſſet ex eis qui hoc

αυτή , και τούτο μέλωμ πράσαμ. Εγγύετο δε

facturus eſſet. Facta eſtaūt & contétio

και φιλονικία εν αυτοίς, το ,τίς αυτών δον inter eos,quis eorum uideretur eflema

καειναι μείζωμ.ο δε ειπεν αυτοίς.οι βασις ior.Dixit autem eis.Reges gentiúdo ..

Ας των εθνώμ, κυριεύουσιν αυτών , και οι minantur eis , & qui poteftaté habent

εξουσιάζοντες αυτών, ευεργέται καλοώ , ſuper eas beneficiuocantur.Vos auté

ται . υμάς δε ουχ όντως,άλλο μείζων ν : non ſic.Sed qui maior eſt in uobis,fiae

υμίμ, γενέσθω ως ο νεώτερGP , και ο καιγού ficut iunior,& qui princeps eſt, ſicur mi

μου , ως διακονώμ. τίς μείζωμό ανά niſtrator.Nam utermaior eſt qui accu

κείμενα και διακονών και ουχίο ανακείμε , bit,an qui miniſtrat :Nonne quiaccu

νος ; Εγώ δέ ειμί εν μέσωνύμώμ, ώς δια , bit ? Ar égo in medio ueſtrú ſum liat

κονών , υμάς δε εσε , δι διαμεμψακότες qui miniſtrat.Vosaút eſtis qui permā

μετεμούν τοΐς περασμoίς μου,καγώ δια liſtis mecü in tếtationibus meis.Et ego

τίθεμαιυμίρ,καθώς διέθετό μοι ο πατέρ diſpono uobis ſicut diſpoſuit mihipas

μεβασιλείαν,ίνα εθίκτε κή σίνκπ επισφα termeus regnū ,ut edatis& bibatis lug

πέζες με βασιλείαμε,κή καθίσκθεεπι menſam mea in regno meo, & fedeatis

θρόνωμ κρίνουσες τας δώδεκα φυλας ή ισρα ſuper thronos ,iudicantes duodecimtri

Ηλ.Είπεδο κύριος.Σίμων σίμωμ, ιδού και σα bus Iſrael.Ait aút dñs. Simon Simon

τωνας ξετίσαρ υμάς,του σωϊάσαι ως ecce ſatanas expetiuit uos , ut cribraret

σίτου.Εγω δε εθεάθω περί σου,ίνα μή έκλεί , , ficut critici . Ego autrogatti pte, utno

πκπαίsϊς σου, και συ ποτε επισρέψας,si deficiat fides tua.Et tu aliqñconuerſus

Bišop rusădeapoús og hilittep gutą . Kúzie i cófirma frés tuos. Atille dixit ei. Dñes

μετα σε

!

|

tecum
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θάνατομ πορεύεσθαι.δ δε ειπεμ.Λέω σοιπε

τις απαρνήσι με ειδέναι με.και ειπε αα

Υ", 28

Μετ
ά
σου έν

ιμ
ος

ειμ
ί

και εις φυ
λα
κώ
ν

και εις

dixerüt.Nihil.Dixit
ergo

eis. Sed núc

εισομ αυτώ, κύριε,ει
πατάξο

μου w μα /

tecum paratus fum & incarcerem &in

mortē ire.At ille dixit. Dico tibi Petre,

ρεουμεφωνήσα σήμερον αλέκτωρ, πριμ και nó cantabit hodie gallus,donecter ab,

neges tenoſſeme.Etdixit eis. Quádo

τίς,όπαπέβαλα υμάς άτερ βαλαντία και mili uos ſine facculo & pera & calcia-

πήρας και υποδημάτων,με ανός υπερίσαν mentis, num quid defuit uobis .Atilli

τεροι δεξιπoμ, ουθενός. Είπεν δω αυτοίς.

Αλανιά ,δίχωμβαλάντιου,αράτω,όμοίως q habetfacculú tollat, ſimiliter& perā,

και πέραμική και μεέχων,πωλκσάθω ιμάτιον Etqnö habet,uédattunicāſua & emat

αντ, αγορασάτωμάχαιραμ.Λέσω υμίμ, gladiü.Dico em uobis , qi adhuchoc

ότιέτι τούτο δγεγραμμώομ δε τελεσθi/ quod fcriptü eft oportet impleri in me

και ηέμοί,σ', μεσα ανόμων ελογίθη. Ο &cũ iniquis deputat eſt. Etenim ca ſ

γαρ τα πιέμε,τέλος έχε.οίο έιπεμ, κν / ſunt de me, finēhabét.At illi dixerunt,

φιες ιδού μάχαιραν ώδε δύο. ο δε ειπεν αυ , Dñe, ecce duo gladi hic . Atille dixit

είς, καιοΚιμ.κα) θξελθώμ επορεύθη και eis.Satis eſt. Et egreſſus ibat
ſeçūdú có

τατοέθοςεις το όρος 20 ελαιώμ.Ηκολον , ſuetudine in monté oliuay.Secuti ſunt

θκσαμ δε αυτώ και οι μαθηται, γενόμενος aūt illũ & diſcipuli. Et cũ pueniffet ad

εεπί τουτόπου,ειπεν αυτής , προσεύχεσθε, locú,dixit illis.Orate,neintrecis in ten,

μπέισελθεεις πέρασμόμ.και αυτός απενά tatione. Et ipſe auulſus eſt ab eis quan

θκά αν ωσεί λίθου βολών και θεις τα tum iactus eſtlapidis,& pofitis genib9

γόνατα ηχοσάνχεν λέωμ.πάπρ,ειβόλι,πα orabat dicens.Pater, fi μίs,tranfler cali,

ξεναγκάν όποτήριον του ανέμ8, πλίω cem iſtú a me.Verūtamenno meauor

μεθέλημά μο,αλά το
σομώνέθω.ώφθη luntas, ſed tua fiat.Apparuit

aút illian

σε αυτοάγελοςαπ ουρανού φυϊχύωμ αυ

gelus de cælo cófortans eữ . Et factº in

ημ.και γενόκιβλιος ήναγωνία,ε
κπνέσεσου

agonia prolixius orabat. Et factus eſt

προσκύχείο, γύετο ο ιδρως αυά ωσεί θρόμ

ſudor ei ? ſicut guttæ fanguinis decurré

βοι αιματος καταβαίνοντες επί τω γω,
tis in terra . Et cú furrexiſſet ab oratióe

& uenillet ad diſcipulos ſuos , reperit

eos dormiéres prætriſticia . Et ait illis,

Quid dormitis : Surgite & orate ,ne in

tretis in tętationé.Adhucaüt eo loque

te ecce turba, & quocabat ludas unus

de duodecim antecedebat eos, & ap

propinquauit Ieſu ,ut ofcularetur eum,

Ieſus autem dixit illi. Iuda, ofculo fili,

um hominis tradis : Videntes auté hi

qui circa ipſumerant quod futurum

erat, dixerút ei. Domine,percutiemus

ne in gladio : Et percuſſit unus ex illis

Q 2

ſeruum

€ανασάς από προσεχώς,Ελθώμ προς τους

μαθκίας αυξ,
ξυρεμαυρους

κοιμωμλύους αν

η λύπες,6 ίνσεν αυτής.Τί
καθεύδετπ,άνα!

σάντες
ποσεύχιτε,ίνα μή

εισέλθκπ εις σα

γασμόμ.έτι και αυτο
λαλοώPς,ιδου

όχλΘ

και
ολεγόμενοςιούδας εις την

δώδεκα προ

έρχιο αυτό,και ήγίσε
ΙΗΣΟΥ Ψιλή

σαι αυτόμιο, ΙΗΣΟΥΣ έιπερ αυτώ . Ιούδα,

Φιλήματατομήoμ του
ανθρώπου παραδί ,

δως; ιδόντες δεδη σερίαυήμ
τοεσόμβυο ,

κάρα και και
επάταξεν εις τίς όξ

αυτώντου

δούλου
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κιές.

Ο

και .

είτε

π

δούλομ το αρχιερέως κι αφάλεμ αυή ή δυο

τοδεξιόμ.Αποκριθείς ΙΗΣΟΥΣ ,ίιπερ,εάν

π έωςτούτου και αψάμνος του ωτίου αυ /

του ,λάσατο αυτόμ.έισεν δε ο ΙΗΣΟΥΣ προς

τους παραγενομλύους εαυτομαρχιερές κό

SPατηγούς του ιερού και πρεσβυτέρους, ώς επί

λησω εξελκλύθα μεία μαχαιρώμ και ξV

λωμ,καθ Αμέραμόνες μου μες υμώμ εν τω

δερώουκ έξετείνατε τάς χάρας επέμε, αλλ

άυτκ υμώμ άξιν και ώρα,και * 3ξουσία του

σκότους.Συλλαβόντες δε αυτόμ ήγαγομ,και

εισήγαγομ ανάμεις του δικού του αρχισρέι

ως.ο δε σέτρος ήκολούθα μακρόθεμ.αφάν

των δε πύς & μέσω φθη αυλής ,και συγκα

θϊσάντων αυτώ,εκάθκτο ο σέρος εν μέν

σω αυτά , δουσα δε αυτόμπαιδίσκκΤίς κα

θύμνου προς το φώς,και ατενίσασα αυτώ

ElTepamaj BUT O ouw auto åp. 8 de xguridal

το αυήμ λέγωμ.για ουκ διδα αυτόμ.και

μετα βραχύ έτεριδων αυτών,έφη. και

συάζ αυτο ει ,ο δε σέτη είπεμάνθρων

ασε,ουκ ειμί , και διασάσας ώσειώρας μιάς,

άλός τίς δέχυρίζετο λέγωμ.ελάλκθείας,

και δυτος μεταυτουΒυ,να γαργαλιλαϊν

ός όξιμ.Eίσει δεό σέτG.άνθρωπε,ουκάι

δαλέγες,και παραχαϊμα έτι λαλούντος

αυτο ,έφώνκσεμ αλέκτωρ.και spαφείς και κύ/

φιος έβλεψεν ο πέτρω.και υπεμνήθκ και

σέρος του λόγου του κυρίου, ως ειπεν αυτώ,

ότι πριν αλέκτορα φωνήσαι,απαρνήση με

τρια.και εξελθών έξωοσέγγος έκλαυσεν πι

κρώς. οι άνδρες οι σωέχοντας ή ΙΗΣΟΥΝ

φνέπαιζoμ αυτώ δέροντες ,κή περικαλύψανπς

αυήμ,έτυπου αυτο σ ' πρόσωπoμ, C έπκρών

των αυτόμ λέγονες.Προφήτάνσομ, τις

οπαίσας σε.και έτερα πολλά βλασφημούν /

τες έλεγομ εις αυτόμ . και ως ελύετο μέν

φα ,σωνήχθκ πρεσβυτέρϊου το λαου αρχις

σας και γραμματές,και ανήγαγον αυτόν

Αις το σωέδειου

feruum principis facerdotú,& amputa

uit auriculam eiusdextrā . Reſpondés

aút Iefus ait.Sinite ufqhuc.Etcum ter

tigiſſet auriculam eius,ſanauiteum.Di

xitautem Ieſus ad eos qui uenerāt ad

fe principes facerdotü & magiſtratus

templi& ſeniores. Quaſiad latronem

exiftis cum gladής & fuftibus, cumco

tidieuobiſcum fuerim in templo, non

extédiſtis manº in me.Sed hæceft ho

ra illa ueſtra, & poteſtas tenebrarũ .Có

phenfum aút eū ,duxerüt& induxerút

in domúprincipis ſacerdotum ,Petrus

uero ſequebat eum a lóge. Accéſoaút

igne in medio atrij, & circumfedétibus

illis,erat Petrus in medio eorum .Qué

cum uidiffet ancilla quædã ſedentem

ad lumen, & fixis in iflum oculis dixit .

Et hic cũ illo erat.At ille abnegauit eu,

dicens.Mulier,non noui illum . Et poſt

pufillum alius uidens eum dixit. Et tu

de illis es .Petras uero air.Homo non

fum.Etinteruallo facto fere horæunis

alius quidã affirmabat dicens. Vere&

hiccú illo erat,nam& Galilæus eſt. Et

ait Petrus,Homo,nefcio quid dicis. Et

continuo adhuc illo loquente cantauit

gallus.Et cóuerfusdñsaſpexit Petrum

Et recordatus eſt Petrus uerbidñi quó

dixerat,qa priuſő gallus cantet, ter me

negabis.Eregreſſus forasPetrus fleuit

amare. Ec uiri qni tenebât illum ,illude

bant ei cædentes, & uelauerunt eum ,&

percutiebant faciem eius,& interrogal

uerunt eúdicētes.Prophetiza.Quiseſt

qui te percuffit : Et alia multa blaſphe

mātes dicebat in eü.Et ut factus eſt di/

es,cóuenerüt ſeniores plebis & princi

pes facerdotü & ſcribæ ,& duxerút illa

in concilia

Ε.,
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βαμματας
εντόνως καθαγορούντες

αυτού ,

ω

πιλάτω.Βγένοντοφίλοι,ότε
σιλάτως

Υ

έκ λεε
ο δι

ωά
με
ως

του θεο
ύ
, ει

πο
μ

Δε

ότιεκ θ
εξο

υσί
ας

πρώ
δου

αξί
μ
,
αν
έπ
εμ
ψε
ν

εις το συνέδριο αυτό, λέγοντε
ς
. Ει συ ει και

ΧΡΙΣΤΟΣ,Ζιπέημίμ έιπερ δε αυτοίς. άρτι

μίμείπω,όυ με πισεύσε
ι
.έαν δε ερωτ

ή

σω,δυμά αποκριθή
τέ
μοιή απολύ

σεπάσ
ο

τον ιό έξαι ο δος του ανθρώπ
ου

καθά ιδίως

σάπες.σύ
βω

έία δός του θεούς και προς αυ/

ούς έφκ, υμάςλέγεσε,ότι εγώ ειμί.δι
ό

έιν

πομ.τίέτι εείαμ έχομεν μαρτυρί
ας

, αυτοί

γαλακούσ
αμβύ αγά το σόματο

ς αυτο .

και ανασάμ άπαμ δ' σλάθος αυτή ,ήγα

γομ αυήμ επί πιλάτομ . ήρξαντο δε κατκ /

γογράμ αυτον λέγουσες.τούτου έυρομυ δια »

στέφονία ή έθνΘ",κή κωλύουσα καίσαρι φό

τους διδόναι,λέγονα εαυήμ ΧΡΙΣΤΟΝ βα

σαλέα ειναι ο δεσιλάτος εσπρώτησεν αυ.

εμ λέγωμ, Συ ει ο βασιλεύς ή ιουδαίωμ ;

δεαποκριθεί αυτό έφη.Συ λέγεις.δ δωϊ/

λάτος ειπεί προς τους αρχιεράς κ τυς όχι

λους.Ουδέμ ευρίσκώ αίτιομ ν ο ανθρώπων

ούτω.δι δεπίχυομ λέγουζες ,ότι ανασεία ή

λαδιδιδάσκωρ καθ όλης Ιουδαίας αρ .

ξάμβλιοςας Φιγαλιλαίας έως ώδεισιλά /

7ος και ακούσας γαλιλαίαμ, επηρώτ
ησεν ει ο

άνθρωπο γαλιλάός Κιμ . και επιγνους,

in conciliū ſuum ,dicétes.Situ es Chri/

ſtus,dic nobis.Et ait illis.Siuobis dixe

ro non credetis , ſi aūt & interrogaue.

ro nó reſpódebitis mihi, neqz dimitte

tis . Ex hoctpeauté erit filiushominis

fedens a dextris uirtutis dei. Dixerunt

automnes. Tu ergo esfilius dei ? Qui

ait.Vosdicitismeefle.At illi dixerunt.

Quid adhucdefyderamº teſtimoniū ,

Ipſi enim audiuimus de ore ipſius.

Etſurgensomnis multitudo eorum XXIII

duxerunt illü ad Pilatú. Cæperunt au

tem illú accuſare dicétes.Hūc dephedi

mus fubuertenté genté, & prohibenté

tributa dare Cafari, dicentem fe Chri

ſtum regem eſſe.Pilatus autem interro

gauiteum dicens. Tu es rex iudeorú :

Atillereſpondens illi ait.Tu dicis. Ait

autē Pilatus ad principes facerdotum

& turbas . Nihil inuenio caufæ in hoc

homine . Arilli inualefcebant dicentes .

Cómouetpopulum docés

ſam Iudæam exorſus a Galilæa uſo

húclocũ.Pilatus aút audiens galilæā,

interrogauitnữhomo galilæ9 eſſet. Et

ut cognouitq deHerodis poteſtateel

ſet remiſit eñ adHerodé,q& ipfe Hie

roſolymis erat illis dieb . Herodes aút

uiſo Ieſu, gauiſuseſtualde.Erateſ cu

piens exmulto tempore uidere eũ , eo

φ audiret naulta de eo , & fperabat fi

gnum aliquod uidere ab co fieri.Inter

rogabat aūteum multis ſermonibus .

Atipfe nihil illi rñdebat . Stabant aút

principes facerdotü & ſcribæ acriter ac

cuſantes eû . Spreuit aút illú Herodes

cũ exercitibus ſuis, & illufit indutú uel

ſte ſplendida, & remiſit ad Pilatum . Et

facti ſunt amici Pilatus & Herodes

P 3 in ipfa

Θ

per uniu
er

Ε

eviép ngós szúd Ww őuta maiavion guisgoool

λύμοις, ταύταις ταϊς μέραις.δ δε Ηρώδες

ιδωμ του ΗΣΟΥΝ, χάρκλίαρ. 5μ γαρδές

λωμ εξίκανού θάμ αυτόμ δια το ακούει

σολια αερίαυτού,και ήλπιζέμ τι σημάου

10άρ ύπάντα γιό
μοιομ.επηρώτησεν δεαν

ημέρ λόγοις ικανότς,αυτές δε ουδέμ απεκρί

varo
xuvõiérskvatop 2. ar.

agxlegãs når or

Efqu&evádas avono figúrks oww reis spa

Τεύμασιν αυτού και
εμφαίξας,

περιβαλών

αυήμεθύτα
λαμπράμ,

ανέπεμψεν αυτόν

και ο Ησών

1
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έζης

και Ηρώδες αν αυτά ήμέρα μετάλλιίλων, ηρ8

υπήρχoμ γαό ν έχθρα όντες προς εαυτούς .

πϊλά , δε συγκαλεσάμανθους αρχιν

ρές, και τους άρχοντας,και τμ λαόμ, εισερ

προς αυτους . Προσωέγκατέ μοι του άνθρω/

που 78τμ, ως αποστέφονία ήμ λαρμ . και

Ιδού εγω ενώπιομ υμώμ ανακρίνα, ουδεμ

ευρoμ εμ ανθρώσω Τούτω αίτιομ,ώμ και

Τηγοράτε καταυλού. Αλλ'ουδε πρώδης,ανέρ

σεμψα γαρ υμάς προςαυτόν,και ιδού ουδέν

αξίου θανάτου αμσεπραγμθίομ αυτώ,παι

δεύσας δω αυτόν, απολύσω . Ανάγκω δε

έχει απολύειν αυτοίς κατα εορτώ ένα ,άνε

κραξαν δε σαμπλκθει λέγοντες,άιρετού

τομ,άπόλυσομε ημίμ βαραββάμ,ός τις 5μ

διασάσιμ τινα γενομύωτη πόλει , και

φόνoμ βεβλημα εις φυλακώ.πάλιμ βαυ

και σϊλάτGP προσεφώνκσευ θέλωμάσολύ ,

σαι τουΙΗΣΟΥΝ.οι δε εφώνοω λέγοντες και

Σταύρωσομ σαύρωσομ αυτόν , ο δε εί,

τουέιπε προς αυτούς και τί γαρ κακομεί

ποίκσεμ δυτος ; ουδεμ αίτιου θανάτου ευ

ρου εν αυτώ,παιδεύσας δω αυτόν απολύ

σω, οιδε επέκειντο φωνάϊς μεγάλαίς αι ,

τούμενοι αυτομ σαυρωθώαι ,και κατίχοι

ομαι φωναι αυτών και του άρχισρέωμ.ό δε

σιλάτος επέκεϊνεμ γενέσθαι το αίτημα

αυτώμ . Απέλυσεν δε του δια σάσϊμ και

φόνου βεβλκμαίομ εις τίω φυλακώ 8μ και

τούτο , τούδε ΙΗΣΟΥΝ παρέδωκεν ο

θελήματι αυτών και και ως απήγαγομ αυ

τόμ , επιλαβόμενοι σίμωνος τίνος κυρx •

γαίουέρχομλύου αναγρού επέθηκαν αυτά

τυσαυρομφέρει , όπίθεμ τού ΙΗΣΟΥ.Ηκος

λούθε λε'αυτο πολύ σλάθος του λαού

ναγωαικών, &ι και εκόπτοντο , και ε ,

θρώουμ αυτόμ.Σαφείς δε προς αυτάς και

ΙΗΣΟΥΣ έιπεμ. Θυγατέρες ερουσαλήμ με

κλαίετε επέμε , πλίω εφ εαυτάς κλαίετε

και έτσι

in ipſa die, nam antea inimici erant ini

ter fé. Pilatus autem conuocatis princi

pibus ſacerdotum& magiſtratibus,&

plebe dixit ad illos ,obtuliſtis mihi

hunc hominem , quaſi auertentē popu

lum ,& ecce ego corā uobis interrogans

nullum crimeninuenio in homineiſto

ex his de quib9 accuſatis eữ . Sed nem

Herodes,nāremiſiuos ad illum, & ec

ce nihil dignü morte actum eſtei.Emē

datumergo illum dimittá. Neceſſeau

tem habebat dimittere eis per diem fe

ſtum unum.Exclamauit aūt ſimul uni

uerfa turba dicens. Tolle hūc, & dimit

te nobis Barabban ,qui erat propter ſe

ditionem quandam factam in ciuitate

& homicidium miſſus in carcerem . Ite/

rum autem Pilatus locutus eſt ad eos,

uolens dimittere Ieſum . At illi clama

bant dicentes. Crucifige crucifigeeum .

Ille autem tertio dixitad illos . Quid

enim mali fecit iſte . Nullam caufam

mortis inuenio in eo .Corripiam ergo

illñ & dimittam.At illi inftabantuoci

bus magnis poſtulantes ut crucifigere

tur , & inualefcebant uoces EORY, &ſum

: morum ſacerdotü . Et pilatus adiudica

uit fieri petitioné eoz.Dimiſit aút illis

eum quipropter homicidiữ & feditio

nem miſſus fuerat in carceré quem per

tebant.Ieſum uero tradidituoluntati

eoz.Et cũ ducerent eū ,apphenderunt

Simonéquendā Cyrenéfem uenientē

deuilla,& ipoſuerütilli crucē utportal

ret poſt Ielū.Sequebať aút illú multa

turba populi& muliez, ğ plangebant

& 'lamentabant eum.Cöuerſus aútad

illas Iefus dixit. Filiæ Hierufalé, nolite

flere ſuper me,fed fuper uoſipfas flete ,

& fuper
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εκτλ,και
σκότΘ εγγύετο εφ όλω τίω για

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ και του θεού εκλεκές.νέπαιζoμ και

αυτώ καιοι ορατιώται τροσόρχόμενοι να

έξος προσφέρονταςαυθώ,και λέγοντες . ει συ

ει ο βασιλεύς τηνΙουδαίωμ σώσομ σεαυτόν .

μ δέκα) επιγραφή γεγραμμβύκ εβαυτώ,

Γράμμασίμέλιωϊκούς και ρωμαϊκοίς,κα )

εβραϊκούς,δυτός όξιμ και βασιλεύς Ιουδαίο

ώμ.έις δε την κρεμαθέντων κακούργων εν

βλασφήμα αυήμ λέγωμ.ει συει ο ΧΡΙΣΤΟΣ

σώσον σταυήμ και εμάς.Aποκριθείς δε ο έπ

φοςέπετίμααυτό
λέγωμ.ουδε φοβή συ του

θεομ,ότινωαυτώ κρίματι έι . και ημάς

Αιξωδικαίως άξια ώμ επράξαμε απολαμ

Εάνομδυ, δυτος δε ουδέμ άτοπον έπραξε •

να) έλεγεν ωΙΗΣΟΥ. Μυήθκτί μου κύριε

όταμ έλθως ξν τη βασιλεία σου, και είπεν

αυτώ ο
ΙΗΣΟΥΣ.Αμυ λέω σοι,

σήμερουμε

εμούέoν εν τωπαραδείσω . ήμ δε ώσειώρα

καιεπί τα τέκνα ύμώμ, ότι σου έρχονται

ημέρα νάις έρoύσιμ.Μακάριαι αι σάρα el

κοιλίαι αι ουκ εγγύνκσαμ, και μασόι οι ουκ

εθέλασαν,τότε άρξονται λέγαμ τοΐς όρε και

σήμ,σέσετε έφ υμάς, και τις βοαωοίς και

λύψατε ημάς, ότι ει εν ζω υγρών ξύλω ταύ ,

τα ποιούσιμ, οι ζω καιρώ τί κύκτα,ήγουν

η δεν έτεροι δύο κακούργο
ι
σαν αυτώ άναι

εθάϊαι.και ότε απήλθομεπί του τόπου

καλέμβοομκρανίου,έκά έσαύρωσ
αμ

αυή e

τους κακούγους,ού μου έκ δεξίωμ ,όμ δε και

άριστρώμιο δεΙΗΣΟΥΣ έλεγεμ.π
άτερ

, άφες

αυeίς,ου γαρ διδασιμ τί ποιούσιμ
.Διαμε

-

ριζόμενοι δεία ιμάτια αυτο,έβαλιομ κλά

50μ.ναι εισίκα ολαός θεωρώμ . ξεμυκτ
ί

/

ριζομ δε και οι άρχουσες σω αυτής λέγοντας ,

άλους έσωσεν,σωσάτω εαυτομ,έι δυός Κιμ

& ſuper filios ueſtros. Qñecceueniét

diesin quibus dicent. Beatæ ſteriles , &

uentres qui non genuerunt, & ubera ģ

nó lactauerunt.Tunc incipient dicere

montibus, cadite ſuper nos, & collibus

operite nos.Quia fiin humido ligno

hæc faciunt in arido quid fier ? Ducei

bantur aūt & alij duo facinorofi cú eo ,

ur interficerentur.Et poſtą uenerüt in

locũ qui uocatur Caluaria, ibi crucifixe

runt eum , & facinorofos unūa dextris

alterű a ſiniſtris.Ieſus aüt dicebat. Pa

ter,remitte illis ,non eñ ſciunt quid fal

ciunt. Diuidentes uero ueftiméta eius

miſerunt ſortes. Et ſtabat populus ſpe

ctans , & deridebant cum principes

củeis dicentes.Alios ſaluos fecit, ſeſal,

uü faciat, ſi hiceſt Chriſtus dei electus.

Illudebât aútei & milites accedétes , &

acetū offereres ei& dicétes.Si tu es rex

iudæorz,ſaluú te fac. Erat aūt & inſcri

ptio ſcripta ſup eữ litteris græcis, & la,

tinis, & hæbraicis, hiceſt rex Iudæorü .

Vnus aútde his qpendebant latroni/

bus blaſphemabat eú dicens . Si tu es

Chriſtus, laluú fac teipſum & nos. Rei

ſpondens aút alter increpabat eum di

cens. Neqz tu times deū ,qui in eadem

damnatione es . Et nos quidem iu -

ſte digna factis recipimus . Hic uero

nihil mali geſſit. Et dicebat ad Ieſum .

Domine,memento mei cum ueneris

in regnum tuum .Et dixit illi Iefus,

Amen dico tibi , hodie mecum eris in

paradiſo. Erat autem fere hora ſexta ,

& tenebræ factæ ſunt, in uniuerſam

terram uſqz in horam nonā.Et obſcu

ratus eſt ſol,& uelum templi ſciflumeſt

mediū,Et clamans uoce magna leſus

aic

έως ώραςφάτκε,κα)
εσκοτίθκ ο άλλος,κα)

έσχίθα το
καταπέτασμα του ναού με.

σου,και φωνήσας φουά
μεγάλα ο

ΙΗΣΟΥΣ ,

ειπεν
& 4
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ειπεν. πάπρ εις χ &ράς σου σαραθήσομαι

το πνεύμα μου. Και ταύταειπωμ, ξέπνευ

στμ.ίσων δε ο εκατόνταρχος και γενόμενον,

εδόξασεμ τομ θεόμ λέγων.όντως ο άνθρω»

πος δυτος δίκαιος ημ.ναι πάντα οι συμπα

φαγενόμενοι όχλοι έωί τίω θεωρία του και

τω,θεωρούπς τα γενόμια τυπηονπς εαυ

τα si9% υπέσρεψομ. εισήκεσαν και πάνω

τις δι γνωςοι αυτο μακρόθεν,και γωαίκες

αι σωακολουθήσασαι αυτό από τη γαλι

λαίας,δρώσαι ταύτα. και 14ου ανήρ ονόμα:

τι Ιωσήφ βουλευτές,υπάρχωμ ανής αγαθός

Cδίκαιος,δυτος ουκ άμσυγκατατεθημθύος

τη βουλή και τη πράξα αυτ ,άε άριμαθαι

ας πόλεως 10 Ιουδαίωμός και προστσε ,

χετο και αυτές τιώ βασιλείας του θεού , δεν

του προσελθώμω σιλάτα, Τήσατο το σώ

ματουΙΗΣΟΥ,και καθελωμαυή ενετύλιξει

αυή σινδουϊ, και έθκκεμ αυή εν μνήμάτιλα

ξευτώ,δυ,ουκ ήν, ουδέπω ουδεις κείμενα .

Η ημέρα ήμ παρασκόυή,κ) σάββαλομ επέφω

σκεμ.κατακολουθήσασαι και γωαίκες άι και

νες ήσαμ σωελκλυθυιαι αυτώ εκ τη γαλί ,

λαίας,εθεάσαντο μνκμάομ,και ως ετέθη

το σώμα αυτού . Οσοστέψασα σε , ήτοίμα .

σαν αρώματα και μύρα και το μου σάββας

τμ Ησύχασαν κατά τωντολώ .

Τη δεμία του σαββάτωμ,άρθρου βαθές

ος ήλθομ επιμνήμαφέρουσαι & ετοίμα

σαμ αρώματα,και τϊνες σαν αυταίς . έυρου

δε του λίθου αποκεκυλίσμλύομ αωο του

μνημείου,και εισελθούσα ουχ ευρόμ το σώ ,

μα του κυρίου ΙΗΣΟΥ.και εγγύετο εν ζω δεν

αποφάσθαι αυτας σερίτούτου, και ιδου δύο

άνδρες επέσκσαμαυταίς, έθήσεσιν αυγα

πούσαις .Εκφόβωμ δε γενομλίων αυτών,

και κλίνουσώμε πρόσωπον εις τίω γω,

ειπομ προς αυτάς , τι ζκτάτε , ου ζώντα

μετά των νεκρών και ουκ Ζsip & Δε , αλλ

ม .

ait. Pater,in manustuas cómendo fpi

ritum meum . Et hæc cum dixiſſet expi

rauit . Videns autem Centurio , quod

factum fuerat,glorificauit deum dicés:

Vere hic homo iuſtus erat . Et omnis

turba eorum qui ſimul aderant ad ſpe

ctaculum iſtud , & uidebantquæ fiebãt

percutientes pectora ſua reuerteban

tur. Stabantautem omnes noti eius a

longe, &mulieres quæ fecutæ eñerant

a Galilæa hæcuidentes. Etecce uir no.

mine Iofeph , decurio qui erat airbor

nus & iuſtus,hic nó cófenferat conſilio

& actib9 eoz , oriūdus ab Arimathæa

ciuitate Iudæorü ,qui expectabat& ip/

ſe regnum dei. Hicacceffitad Pilatum

& petńſt corpusIefu , & depoſitum in

uoluit in ſindone, &pofuit illud in mo

numento exciſo , in quo nondú quilo

poſitus fuerat .Et dies erat parafceue

& fabbatum illuceſcebat . Subſecutæ

autem mulieres, quæcum eo uenerant

de Galilæa uiderunt monumentum ,

& quemadmodum
pofitum erat cor

puseiº, Reuertétes aút parauerút aro

mata & unguenta, & fabbato quidem

quieuerunt fecundum mandatum .

Vna aurem ſabbati profundo crepu XX

[ culo ueneruntad monumentum por

tātes õ parauerat aromata ,& nónullæ

cum illis, & inuenerunt lapidem reuo,

lutum a monumento , & ingrellæ non

inueuerunt corpus domini leſu.Et fa

ctum eſt duin menteconſternatæ ef

ſent de iſto , ecce duo uiri fteterunt fel

cus illas in ueftibusfnlgentibus. Cum

timerent autem & declinarent uultum

in terram , dixerunt ad illas. Quid quæ

ritis ,uiuéré cú mortuis . Nõelthic, fed

ſurrexit

11

16
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σαντορ

γοι δυτοι,δυς άντϊβάλετε τηρος αλλήλος πε

Εισατοδύτες,κα ) σε σκυθρωποι και Αποκεϊ

θείς δεείςώ όνομακλεόσας,εισερ προς αυ /

τομεί μόνα παροικάς Ιερουσαλήμ, και

ουκέγνως ταγενόμια γι αυτή η ταϊς και ο

μέραιςταύταις, και εισεν
αυτοίς.ποίας οι

δε έισομ αυτώ,τα σερί ΙΗΣΟΥ του ναζω

γαίου,δς έγύετο ανής προφήτης , δωατος

ωέργωκαι λόγω,ξεναντίον του θεου , κα)

αυτόμ δι άρχισράς , και οι
άρχοντες και ,

μών εις κρίμα θανάτου , και
οσαύρωσαν

αυτόμ.υμάς Δε
άλαΐζομου

,ότιαυτόςόξιμ

ο μελιων λιστούθαι του γαλλ.

Αλλάγο

αγέρθη,κνήθκε ως ελάλκστ
μ
υμίμ, έτι

μ ν τα γαλιλαία λέγων , ότι θα του

νομή ανθρώπο πραδοθαι εις χάρας αν και

θρώπωμ αμαρωλώμ,C σαυρωθήνα , τη

ξίτη ημέρα ανασύναι.Κα
ι
εμνήθκσα

με
ξη

μάτωμ αυή,1 τσουρέψασ
αι
ας ή μνκμείς

συ,άπόγελαμσά
ντα

Ταύτα Ρίς ένδεκα,κή

πάσημοςλοιπούς. Ημό μανδαλω
ή
μα

ρία, ωάννα, μαρία Ιακώβου,και αι λοι

πάι σαναυταίς,έλεγόμπρό
ς
τυς ασορό,

λους ταύτα,και εφάνησαν ενώπιον αυτών

ώσει λήρος τα βήματα αυτή , και ασίσοω

αυταίς.δ δέ σέγα ανασας έδραμαν επί

το μνημάομ,και σαρακύψας ,βλέπει τα ό .

Βόνια κείμενα μόνα, και απώλεμ προς εαυ

τον θαυμάζωμ ή γεγονός, και ιδου δύο 34

αυτώμήσαμσορβιόμοι ον αυτή τη ημίν

ρα εις κώμίω απέχουσαμ σαδίους εξήκοντα

αν τορουσαλήμ, όνομαεμμαούς, και αυτοι

ομίλου προς αλλήλους σερί πάντων των

συμβεβκκότωμ 187ωμ.και εγχύει να ομι/

λάμ αυτούς και συζητάμ, και αυτός ο ΓΗ»

ΣΟΥΣέγίσας, σωεπορεύετο αυτοϊς . οι δε

οφθαλμοι αυτήν εκρατούτο το μηεπιδνώ

και αυτό»,είπερ δεπρος αυτούς.τίνες οιλό

ſurrexit. Recordamini qualiter locu -

tus eſt uobis,cũ adhucin Galilæa effet

dicens.Quod oportuerit filiü hois tras

di in manus hoininü peccatorü , & cru /

cifigi, & dietertia reſurgere.Etrecorda

tæ funt uerbore eius, & regreffæ a mo

numento nunciauerüt hæcomnia illis

undecim , & cæteris omnibus.Erat auté

Maria magdalene& Ioanna& Maria

Iacobi. & cæteræ quæ cũ eis erant, quæ

dicebát ad apoſtolos hæc . Er uiſa ſunt

ante illos ceu deliramentū uerba illa

rum ,& non crediderüt illis . Petrus aút

furgens aucurrit ad monumentú, &p/

ſpiciens uidit linteamina ſola poſita ,

& abijt apud femetipſum mirās quod

acciderat. Et ecce duo ex illis ibâr eodē

die in caſtellú quod aberat ſpatioſta

diorum ſexaginra ab Hierufalem noie

Emaus,& ipli cófabulabantur inter ſe,

de his oibus quæ acciderât. Et factum

eſt dū confabularent & fecú õrerent,

& ipfe Ieſus appropinquans ibat cum

illis. Cæter , oculi illorum tenebantur ,

ne euin agnoſcerent. Et ait ad illos .

Qui ſunt hi ſermones quos cófertis in

teruos ambulantes, & eftis triſtes : Et

reſpondens unus cui nomen Cleopas,

dixit ei.Tu ſolus peregrinuses inHier

rufalem , & non cognouiſti quxfacta

ſunt in illa his diebus : Quibus ille di

xit.Quz Ec dixerunt. De leſu Nazai

reno, qui fuit uir propheta , potens in

opere & ſermone, coram deo & toto

populo . Ec quomodo eum tradide

runt ſummi Sacerdotes , & Principes

noſtri in damnationem mortis, & cru

cifixerunt eum . Nos aút ſperabamus,

eú eſſe illú qui redépturus eſlet Iſrael .

Etnunc

-



190 ΕΥΑΓΓΕΛΙ
Ο

Ν EVANGE
LIVM

και

αία

έχετι

1

M

η

Αλλάγε σαν σάσιμ τούτοιςείτίω ταύτίω

μέραμάγα σήμερου αφου ταύτα εγκύον»

το.Αλλα και γυαίκες ανες 44 πμώμζέσκ

σαμκμάς, γενό μοναι άρθρϊαι επί το μνκ •

μάομ.ναι μια ευρoύσαι το σώμα αυτού, ήλι

θομλέγουσαι,ναι ολασίαν αγγέλων έωρα

κέναι,δι λέγουσιν αυτομζώ και απήλθον

ανες το σω Αμίμ επί μνημείομ , και έυ ,

σου όντως,καθώςκαι γωϊκες ειπομ , αυή

και ουκ έιδομ.και αυτός ειπε προς αυτός.ώαι

νόκτοι κή βραδάς Τα καρδία του σισεύ μεσί

πάσιμ ,δις ελάλησαν οι προφήτη.ουχί ταύ /

Ταέξ σάθαμεμ ΧΡΙΣΤΟΝ, CI εισελθάμεις

τίω δόξαν αυή και αρξάμενος από μωσέως

€ από πάνω προφκθN, δικρμώδυερ

αυτοίς εν πάσαις ταις γραφάς τα σερίεαυ

του,και ήγγισαμ εις τίω κώμίω δυ επορεύον)

*,και αυτός προσεποιο πολωτέρω πορεί

εοθαι.ναι σαρεβίασαν αυτομλέγονταιμά

νομ μεθ'ημώμ,ότε προς εσέραμμ, κέι

κλϊκεμ καιΗμέρα,και εισήλθεν τον μάναι σω

αυτοίς,και εγχύετο και ο καβακλίθίώαι άυ

του μεταυτη λαβών του άρθμ ευλόγκσεμ

και κλάσας ,επεδίδου αυτοίς.αυτών δε δει

κμoίχθκσαμοι οφθαλμοι επέγνωσαμαν

τόμ.και αυτός άφαντος έγύετο αθάυτώμ.

και ειπομ προς αλλήλους. ούχικαρδία-

μώμ καλομύκ μ ν Ημίμ, ως ελάλει μίμ

εν τη οδό,και ως διήνοιγεν ημίμ τας γκα

φας;να ανασάντες αυτή τη ώρα,ύσέςρεψαν

žis ipprochaine,ClEupop owxbqoidulise pous

ένδεκα,6 ρύς σαν αυτοίς λέγονας,ότι αγές

θκ ο κύριος όντως,κ) ώφθη σίμωνι . ναι αυτοί

Αξκγοώτο τα εν τη οδώ,κ) ως έγνώθκ αν

τοίς,εν τή κλάσει τον άρτου,ταύτα δε αυτήν

λαλούντωμ, αυτός ο ΙΗΣΟΥΣ έσκ εν μέσω αυ

τωμ, και λέγει αυτοΐς Ειρώνυμίμ.πτοχθένη

τες δε και έμφοβοι γενόμενοι έδόκου

σνεύμα θεωρών » και ένσεν αυτοίς .

τι τετας !

Et nấc ſuper hæcomnia tertiº dies eſt

hodie,qhæc facta ſunt. Sed&mulie

res quædam exnoftris terruerunt nos,

quæante lucé fueruntad monumentu

& nó inuento corpore eius,uenerüt dir

centes,fe etiamuiſionem angelorú ui

diſſe,qui dicunt eum uiuere.Et abierút

quidam ex noftris ad monumentū,&

ita inuenerunt ficut mulieres dixerunt,

ipſum ueronon inuenerunt.Etipſe die

xit adeos.O ftulti& tardi cordead cre

dendum in omnibus quæ locuti ſunt

pphetæ.Nóne hæcoportuit pati Chri

ftum, & intrarein gloriamfuam.Εtin

cipiens a Mofe &omnibus prophetis,

interptabatur illis in omnibus laiptu/

ris quæ de ipſo erant.Et appropinqua

uerunt caſtello quoibant,& ipſeprefer

rebat ſelógius ire.Etcoegeruntillūdi

cétes . Mane nobiſcú , qñ adueſgaſcit,

& inclinatº é dies, & itrauit ut maneret

cú illis. Et factú eſt dû recúberet:cú eis,

accepit panem &benedixit ac fregit, &

porrigebat illis.Eraperti ſüt oculi eox,

& cognouerunteum,& ipfe euanuitex

oculis eor.Et dixerunt inter fe . None

cor noftrúardens erat in nobis,dúlog

retur nobis in uia,& aperiret nobisſcri

pturas . Et ſurgentes eadem hora re ,

greffi ſunt in Hieruſalem & inuenerüt

congregatos undecim , & eos quicum

illis erant dicentes. Surrexit dominus

uere , & apparuit Simoni.Eciplinar

rabant quæ geſta erantin uia , & quo

modocognitus fuiſſet ſibi in fractione

panis.Dum autem hæc loquuntur,ſtel

tit Iefus in medio eorum & dixit .Pax

uobis.Cóturbati uero & conterrici,exi/

ſtimabant fe fpiritü uidere.Et dixit eis

Quid
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τί πίαραγμ
ένοι

εσε,κ) δια τί διαλο
πισμό

αναβαίνο
υάμ

νταϊς καρδία
ις

υμώμ, δετε

τας χαράς μου κι τας πόδας μου, ότι αυτός

εγώειμί κλαφήσ
ατέ

με κα) δε, ότι πνευ

μασάρκα ( όσέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεων

& έχoιτα.Και τούτο ειπωμ, επέδε
ιξεμα

ι

τοίς τας χώρας και τους σόδας.έτι δε απι

soντωμ αυτήν απθ χαράς C θαυμα
ζόν

τωμ,έιπεν αυτοίς, έχετε και βρώσι
μου

ενθά

δε,δι δέέπέδ
ωκαμ

αυτόχ
θύ
, όπουμέν

φος , καιαπόμελισσί
ου

κηρίου. και λαβών

φιώπιομ αυτή έφαγερ
έιπεμ

δεαυτοί
ς
, δυνι

οιλόγοιδυςελάλησ
α
προς υμάς έτι ώμ σω

υμίν,ότι δσληρω
θίώαι

πάντα τα γεγρα
μ

μεία και τωννόμω μωσέω
ς

και προφή
ταις

κι

ψαλμοίς σερίεμού.τ
όπ

διάνοι
ξιμάυ

τμ

κολώτού σινιέναι τας γραφά
ς
,και ειπεμ

άν

τοί, ότι όντως γέγραπ
ται

,ναι όντως έδει

παθέμ τομ ΧΡΙΣΤΟ
Ν
,και αναsώ

αι
εκνε

κρώμ τίγίτη ημέρα,C κκρυχθ
lώαι

επί 60

Quid turbati eſtis , & cogitatióes aſcen

dunt in corda ueftra : Videte manus

meas &pedes,qa ego ipſe fum . Palpa

te & uidete, quia fpiritus carnem & of

ſa non habet, ficut me uidetis habere.

Ercum hæc dixiffet, oftendit eisma

nus & pedes. Adhuc autem illis nó cre

dentibus pgaudio & mirātibus dixit .

Habetis hic aliquid,quodmanduceť :

At illi obtulerunt ei partein piſcis aſſi,

& fiuum mellis Et accepit, &in conſpe

ctu illor comedit.Et dixit ad eos.Hæc

ſunt uerba quæ locutus ſum aduos cú

adhuc eſfem uobiſcum , quoniá neceſle

eſt impleri omnia quæ fcripta ſunt in

lege Moli &pphetis & pfalmis de me.

Tur
unc aperuit illorum mentem, ut in

telligerent ſcripturas , & dixit eis .

Sic ſcriptum eſt, & ſicoportebat Chri

: ſtum pati , & reſurgere a mortuis ter/

tio die , & prædicare in nomine eius

pænitentiam & remiffionem peccato

rum inomnes gentes , initio facto ab

Hierufalem . Vos autem eſtis teftes ho

rum. Et ecce ego mitto promiffum pal

tris meiin uos,uos autem ſedete in ciui

tate Hieruſalem , quoadufqz induami

ni uirtute exalto . Éduxit autem eos fo

ras uſqz in Bethaniam , & elcuatisma

nibus fuis benedixit eis . Et factum eft

dum benediceret illis reccllit ab eis , &

ferebatur in cælum.Et ipſi adorato co

regreſſi ſunt in Hieruſalem cum gau ,

dio magno ,& erant ſemper in templo

laudantes &benedicentes deú.Amen .

ονόματι αυτο μετάνοιαμ και άφεσιμάμαι

τιών εις πάντα ταέθνκ,αρξάμονομα τε

ρουσαλήμ,υμάς δεεσε μάρτυρες τούτων .

καιιδούεγώαποσέλω τώ επαγγελίαμε

σαξός μου έφ υμάς,υμάς δε καθίσατε αν

τη σόλείορουσαλήμ, έως δυ ενδύσεθε δωα

μιμόζύψους, ξίγαγεν δε αυτούς έξω έως

εις βυθαινίαμ,6επάρας τας χάρας αυτον ευ

λόγησεναυγύς.και εγχύετο ν 3ο ευλογία

αυτομανεύς,διέσκαι αθ αυτή ,και
ανεφέρετο

εις μουρανομικαί αυτοί
προσκωήσανπς

αυ

τμ,πέργεψαμ εις,
τσρουσαλήμ μετά χαράς

μεγάλκο,και ίσαμ
διαπαψες αν

κορώνα νοώπς C
ευλογούτας

Top
Geor.Aulú .

ΤΕΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙot

ΚΑΤΑ
ΛΟΥΚΑΝ •

Euangelij fecundum

Lucam finis.
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Eόμα

ή&rempo

ειμαστε

ά

உப்போர்

τικαι

ή ή εικά

παράιδα

εκεί στις

rubice

έγω φ

μηνης

καίγομ,

Ναρχή ήμο λόγOP ,C5 λό

Jos åp oppo's op deop,majas

δς ήμολόγος.δεθος μεν ας

χι προς τον θεομ.πάντα δ '

αυτού εγχύετο,και χωρίς αυτο εγύετο ου/

θεέμ, γέγονεί». Εμ αυτώ ζωή ήμ, και και ζωή

ήμο φώς της ανθρώπων,και η φώς και τη

σκοτία φαίνει , και η σκοτία αυτοου κατέ

λαβερ • Εγύετο άνθρωπGάπεςαλμένο

σαρα θεού, όνομα αυτώ ιωάννκς, δυτος άλ

θεμεις μαρτυρίαμ,ίνα μαρτυρήσκ σερί του

Φωτός,ίμα σάντες σισεύσωσιν δ ' αυτού ,

ουκ ήμ εκάνος το φώς , αλλ' ίνα μαρτυρήσκ

σερί του φωτός. Ημ το φως το αληθινόμ,8

φωτίζει πάντα άνθρωπομ έρχόμονον εις

του κόσμου.Εμ κόσμω έμ, και ο κόσ.

μα η αυτου ελύετο, και ο κόσμG αυ /

τομ ουκ έγνω, Εις τα ίδια έλθεν, και οι

διοι αυτόμ δυσαρέλαβον , όσοι δε έλα /

βου αυτού έδωκεν αυτοίς ξουσίαν τε ;

κνα θεού γενέθαι τοίς σίsεύουσιν εις το

όνομα αυτο ,δι ουκ , αιμάτωμ ,ουδε εκ θες

λήματος σας κος,ουδε εκ θελήματος ανδρος,

άλλέκ θεού εγεννήθκσαμ.και ο λόγος σαρξ

εγγύη.Μαι έσκήνωσεν εν αμίμ, και εθεασά

μεθα τίω δόξαν αυτο,δόξαν ως μονογενές

παρασαβος,πλήρκς χάριος και αλκθείας.

Ιωάννκς μαρτυρά σερί αυή C κέκραγεμ λέ)

γωμ ,δυος μου ειπον οπίσω μου ερχόμε »

νος έμπροσθέν με γέγονεν, ότι πρώτος με

ήμ.

Nprincipio erat uerbum ,

& uerbum erat apud deú,

& deus erat uerbum . Hoc

erat in principio apud de

um.Omnia per ipſum facta ſunt, & fi

neipfo factum eſt nihil,quod factum

eſt. In ipſo uita erat,& uita erat lux ho

minum,& lux in tenebris lucet,& tene,

bræ eamnon comphenderunt.Fuitho

mo miſſus a deo ,cui nomen erat loan

nes.Hic uenit in teſtimonium ,ut teſti

monium perhiberet delumine, ut oés

crederent perillū .Non erat ille lux, fed

ut teſtimonium perhiberet de lumine.

Erat lux uera , quæ illuminatoéin ho.

minem uenientem in hunc mundū. In

mundo erat,& mundus per ipſum fal

ctus eſt,& mundus eú nô cognouit
. In

propriauenit;& ſui eum nóreceperút

Quotquotaútreceperunt eū ,dedit eis

poteſtatē filios dei fieri his qui credűt

in nomine eius . Qui non ex fanguinis,

: bus, neqexuoluntate carnis,neqex

uoluntate uiri,ſedex deo nati ſunt. Et

uerbum caro factú eft, & habitauit in

nobis, & uidimus gloriâ eius gloriâue.

lut unigeniti a patre,plenum gratiæ &

ueritatis.Ioannes teſtimonium perhi,

bet de ipfo,& clamauit dices . Hic erat

de quo dicebá, qui poft meuenturus

eſt,priormecæpit eſſe , quia priorme

πάγο

erat,
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ο Ιωάν...

μου ήμ •καγώ ουκ
ήδειναυτον , αλλ

έμα

Εκσίμ
Ιωάννκα λέγων,ότιτεθέαμαιτο πνευ

δρ. και εκ του πληρώματο
ς
αυτο εμάς πάν

τες ελάβομερ,και χάριμ αντιχάριτ
ος , ότι

ο νόμος διάμωσέως εδόθκ. χάρις και και αν

λίθέα διά ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ έγένετο . Θεό

ουδές εώρακεςπώποτε . μονοξενής δος, ών

εις τον κόλπομ ή πατρός εκβυος ξαγή ,

σατο.και άντκ έσιν και μαρτυρία και Ιωάννου, και

τε ασέβαλανδι'ουδαίοι και τεροσολύμ
ων

τεράσκα)λευίτας,ίνα έρωτήσωσι
ν αυτόμ.σύ

τίσει και ομολόγησε και ουκ άρνήσατο.

και ώριoλόγκσεμ, ότι ουκειμιεγώ ο ΧΡΙ :

ΣΤΟΣ, και πρώτκσαμ ανάμ.τί οώ,πλίας ,

συγκολλέγειου
κ
ειμί,ο προφήτης ει συναι

απεκείθειόν,ξιπου οώ ανώρ . τίς έι , ένα ά

πόκρισιμδωμεν τοίς πέμψασιν ημάς,τίλε

γεις σερί σταυτο , έφη, εγώ φωνή βοώντος

ν ερήμω,ευθανατε σαν οδου κυρίου,καθώς έι

πεμάσαΐας ο προφήτκα. Εδι απεςαλμέ
νοι

ήσαμεκτήφαρισαίωμ,να ερώτησαν αυτόν

-1 και ξιπoμαν.τίοώβαπίζεις ει σε ουκ ει

ΟΧΡΙΣΤΟΣ,υπ κλίας,όυπι προφήτες; απε

κρίθη αυτοίς ο Ιωάννης λέγωμ. εγω βαλί ,

Δη

10

20

.

erat. Etde plenitudine eius nosomnes

accepimus, & gratiain pro gratia , quia

lex per Mofen data eft, gratia & ueri

tas per Ieſum Chriſtū facta eſt.Deum

nemo uidit unq. Vnigenit filius qui

eſt in ſinu patris,ipfe enarrauit. Et hoc

eft teftimonium loannis,quando mi

ſerunt Iudæi ab Hieroſolymis fa /

cerdotes & leuitas , ut interrogarent

eum , Tu quis es:Et confeſſus eft ,& nó

negauit.Et confeffus eſt,non ſum ego

Chriſtus.Et interrogauerunt eu .
Quid

ergo . Helias es tu ? Etdixit. Nó lum .

Propheta es tur Et refpondit.No,Di,

xerunt ergo ei. Quis es, ut reſponſum

demus his qui miſerunt nos : Quid di

cis de teipfo : Ait . Ego uox clamantis

in deſerto,dirigite uiam dñí, ſicut dixit

Eſaias propheta. Et qui milli fuerant,

erantexpharifæis. Etinterrogauerunt

eū,& dixerunt ei.Quid ergo baptizas,

ſi tu non es Chriſtus,neq3 Helias,ne

ppheta: Reſpondit eis loannes dicés,

Ego baptizo in aqua , medius autē uer

ſtrum ſtetit qué uos neſcitis , Ipfeeſt q

poſt me uenturus eſt, quiante me far

ctus eſt,cuius ego no fum dignus ut ſol

uam eius cortigiain calciaměti. Hæc in

Bethabara facta ſūt trans Iordanem ,

ubi erat Ioannes baptizās.Poſtero die

μίdet Ioannes Iefum ueniente adfe, &

ait.Ecce agnus dei, qui tollit peccatum

mundi.Hiceſt de quo dicebã.Poſt me

uenit uir qui ante mefactus eſt,qa pri

ormeerat, & ego neſciebam eữ.Sed ut

manifeſtetur Iſracli,ppterea ueni ego

in aqua baptizās. Et teſtimoniú perhi

buit Ioannes dicés. Vidi ſpiritūdeſcen

dětem quafi columbade cælo,&man,

R ſit ſuper

3

In

ζω γιυδατι,μέσος δευμώμ έκκεμ μ υμία

ουκ όιθατε,αυτός έσιμο οπίσω μου έρχο

μενος , δς έμπροθέρ μου γέγονεμ , δυ εγώ

ουκ ειμι άξια , ίνα λύσωαυτού του ιμάμ

τα του

υποδήματΘ.ταύτα ο
βλαβαρά

εγένετο πέραν του ιορδάνου όπου ήμιωάν -

νκα
βαπτίζωμ .

αυτόν, και λέγε.
Δεδάμμος του θεού,ο

άρωμ τίύ
αμαρτίας του

κόσμου.δυτός ει

βι σερίδυεγώ ειπομ .
όπίσω μουέρχεση

ανέςός
έμπροθέρ μου

γέγουερ, ότι
πρώτος

Τή επαύριον βλέπει

φαμερωθή των Ισραήλ , δια τούτο άλλου

εγώ ν ως ύδατι
βαπτίζωμ. και

εμαρτύ

μα
καταβαίνομδώσει

πρισεράμ εξ
ουρανό,κ) ή

μένει έναν
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Τελ,

Σ

πέκ

τω

επάυτομικάγώ ουκ ήδειν αυτόν , αλλά fitfuper ei,& ego nefciebain.eu,fed

πέμψας με βαπτί3εν εν τώύδαίι,εκείνος μοι miſicme utbaptizarem in aqua,ille mi

ειπεμ,εφόμάμ,"dug το σνεύμα καταβαί , : hi dixit. Superqué uideris ſpiritú dei

νου και μένου εαυτομ ,δυτός έσιμο βαπτί ſcendentem & manenté ſupereum , hic

ζων φυ ανεύματιαγίω . κάγω εώρακακαι , eftqbaptizatin fpiritufandto. Erego

μεμαρτύκκα,ότι έυτός έσιμο ήδς του θεού . uidi& teſtimoniú perhibuit quod hic

τη έσαύριου σάλιμ εισήκει ο Ιωάννης, και eft filiusdei .Poftero die iterūſtabat

εκ μαθκ αυτοι δύο,και εμβλέψαςΤα Ioannes & ex diſcipulis eius duo.Et in

ΙΗΣΟΥ περιπατοώτι λέγει. δεδ αμμος και tuitus Ieſum ambuláré dicit.Ecce agn?

θεού.και ήκουσαμ αυτο οι δύο μαθηταίλα dei.Et audierunt eum duo diſcipulilo

λούτΘ ,κα) Ακολούθησαν ο ΙΗΣΟΥ.σρα quentem , & fecuti ſuntIeſum . Conuer

φείς ΙΗΣΟΥΣ και θεασάμενα αυτουσ ſus aút leſus &uidenseos ſequéres fe,

ακολουθοώτας , λέγε αυτοίς , τί ζκτείτε ; dicit eis. Quid quæritis: Qui dixerunt

οι δε έισομ αυτο - βαββει και λέγεται ερμην ei. Rabbi,quod dicitur interpretatum

Ψευόμενου διδάσκαλε, σου μένεις ; λέγει αυτή magiſter,ubihabitas :Dicit eis.Venite

Jois,έρχεθε κ) δετε. ήλθον κ ειδοι πό μένα & uidere .Venerunt & uiderútubimal

και παράυτώ έμειναν τίω ημέρα εκείνκμ . neret, &apud eum manſerunt die il

ώρα δε ήμ ως δεκάτκ.ήμανδρέας ο αδελφός lo. Horaautem erat fere decima. Erac

σίμωνος σέρου,εις έκ τή δύο ακ8σάμ Andreas frater Simonis Petri,unus ex

τωμαραΙωάννου και ακολοθκσάντωμ αυν duobus qui audierát a Ioanne, & fecue

Go . ευρίσκει δυτος πρώτος Ομάδελφου δε ti fueranteum ,Reperit hic prior fratré

διον σίμωνα,και λέγή αυ Go ,ευρίκαμεν τον ſuú Simoné,& dicit ei. Inuenimus meſ

μεσίαμ,δ έσιν μεθερμηνευόμενου ΧΡΙΣΤΟΣ. ſiam ,quodeſt interpratum Chriſtus,

κι ήγαψεν αυή προς ή ΙΗΣΟΥΝ.έμβλέψας αυ Et adduxit eum ad Ieſum . Intuitus

Go οΙΗΣΟΥΣ,έισεν,συ ει σήμωμ ο υος Ιωνά, eum Iefus dixit. Tu esSimon filiuslo

συ κληθήση καφάς, ο ερμηνεύεται σέθεος . anna,tu uocaberis cephas,quod inter

τη έσαύριου αθέλκσεν ο ΙΗΣΟΥΣ εξελ9μ εις pretatur Petrus.Poftero dieuoluit le>

πιωγαλιλαίαν,και ευρίσκά φίλιππoμ, λέ ſus exire in galilæam , & reperit Philip

γει αυ . ακολούθα μοι.μ δε ο φίλισσος pum,& dicit ei.Sequere me . Erat auté

από Εκθσαϊδα εκδ. πόλεωσ ανδρέου και Philipp'a Bethſaidaciuitate Andrez

πέτρου . ευρίσκει φίλιππος του μαθαμα & Petri. Reperit Philippus Nathana.

Ηλ,και λέγει ανζω , 8μ έγραψεμ μωσής hel,& dicit ei. De quo fcripfit Moſes

ονόμω, οι προφήται,ευρίκαμεν ΙΗΣΟΥΝ in lege & prophetæ, inuenimus Ieſum

τομον ή ιωσηφ αμ άσο ναζαφεθ, και είπεν filiūIofeph naçarenum , & dixit ei Na

αυ ζω ναθαναήλ . έκ ναζαρεθ δωαται τι thanahel. A Nazareth poteſt aliquid

αγαθόν ειμαι .λέγει αυ ο φίλιππG.ές bonielle . Dicit ei Philippus. Veni&

χου κ δεξιδεμό ΙΗΣΟΥΣ συναθαναήλ έρ uide . Vidit Ieſus Nathanahel uenien

χόμενον προς αυή ,κή λίστρι αυ ,ίοε αλκθώς temad ſe , & dicit de eo. Ecceuere Ifraer

ισρακλίτκς,ενώ δόλος ουκ έσιν , λέγή αυτώ να lita,in quo dolus noneft. Dicit ei Na

θαναήλ
thanahel.

*
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τι. Ταυτω
εποίκσεμ των αρχών το σημεί

Μας
έφαμέρωσεμ

τώ
δόξαν αυτού , και έ/

αίσευσαν εις αυτόν οι
μαθRTαι αυτομετα

Ι

A

0

Θανακλ . πόθεμ με γινώσκεις.
απεκρίθκ

ΣΟΥΣ,(μή είπεμάν ζωδ. προ του σε φίλιπήμ

φωνήσαι όντα υπό τίω συκλώ ειδόμ σε, άσε

κρίθηναθαναήλ,και λέγει αυτώ.σαββ
εί

,συ ει

ο ιός του θεού, συ ει ο βασιλεύς του Ισραήλ ,

απεκρίθηΙΗΣΟΥΣ και ειπεν αυ Ge ", ότι έι ,

σόμσοιέιδόμ σε υποκάτω τι συκής, πισεύ

Pς,μείζω τούτωμ όψη . λέγξ αυτώ.άμ
α

αμώλέγω υμίμ.αθάρτ
ι όψεθε ημ ουρανών

ανεωγότα,και τους αγγέλους του θεού άνα

βαίνοντας και καταβαίνο
ντασ επιτομ νου

του ανθρώπου και τη ημέρα τη τρίτη , γά

μΘ εγένετο ο κανά φθη γαλιλαίας » και

έμ και μικτές του ΙΗΣΟΥ εκά , εκλήθκ δε και ο

ΙΗΣΟΥΣ και οι μαθηται αυτού εις του γά

μομ.και ισορίσαντGP άνου,λίγα και μαλής

ΤΟ ΙΗΣΟΥ προς αυτόμ. δινορ ουκ έχουσιμ .

λίδααυτήκαιΙΗΣΟΥΣ,Τί εμοί και σοι γράι ,

όυπω ήκει η ώρα μου λέγει και μήτηρ αυτού

τοΐςδιακόνοις,ότιάμλέσειυμίμ σοιήσαπ .

άσαμ δέ έκά ύδρίαι λίθιναι έξ κείμεναι κατά

Tou wasapidu
oju moroudaíwp,xwpoữ

odu avde

μετάκτάς δύο, ήξείσ .λέγει αυτοίς ο ΙΗ

ΣΟΥΣ και γεμίσα
τε τας υδρίασ ύδατα .

al

PX

thanahel.Vndemenoſcis:Reſpondit

Ieſus, & dixit ei . Priuſőz te Philippus

uocaret cum eſles ſub ficu uidi te .Re

ſpondit Nathanahel, & ait . Rabbi ,

tu es filius dei, tu es rex Ifrael. Reſpon

dit lelus & dixit ei. Quia dixi tibiuidi

te ſub ficu credis,maiora his uidebis.Et

dicit ei.Améamen dico uobis,poſthac

uidebitis cælū apertum , &angelos dei

aſcendentes & deſcendentes ſuper fi

lium hominis .

Et die tertia nuptiæ factæ ſunt in II

Chana Galilææ , & eratmater Ieſu ibi .

Vocatus eſt autem Ieſus & diſcipuli

eius ad nuptias. Et deficiente uino , di,

cit mater Iefu ad cum. Vinum non ha

bent. Er dicit ei Ieſus. Quid mihi tecứ

eſt mulier: Nondum uenit hora mea.

Dicit mater eiusminiſtris .Quodcüqz

dixerit uobis facite . Erant autem ibila

pideæhydriæ ſex poſitæ fecundum pu

rificationem iudæorum , capientesſin

gulæ metretas binas uel ternas. Dicit

ei Ieſus. Impletehydriasaqua . Erim,

pleuerunt eas uſqzad fummum.Et di

cit eis Haurite nunc , & ferte architri/

clino . Er tulerunt . Vtautem guftauit

architriclinus aquam uinū factum , &

non fciebar unde eflet, miniſtri autem

ſciebant qui hauſerāt aquā,uocat ſpon

ſum architriclinus, & dicit ei . Omnis

homo primum bonum uinum ponit ,

& cuminebriati fuerint , tunc id quod

deterius eft . Tu ſeruaſti bonum ui .

num uſqz huc . Hoc fecit initium ſi?

gnorum Ieſus in chana galilææ, &ma/

nifeſtauit gloriam fuam , & credide,

runt in eum diſcipuli eius , Poft hæc

deſcendit Capernaum ipfe & mater

R 2 eius

O

και εγέμισαμαυταςέωσάνω,και λέγα αυν

τοΐς- αντλήσατε μών και φέρετε ω άς

κιγικλίνω, καιήνεγκαμ. ώς δε εγεύσατο

δάρχιοίκλινα τούθως βινoμ γεγερκμε

θομ,και ουκ ήδει πόθεν έσιν . οι δε διάκονοι

άδεισαμ οι
άντληκότες τούθως , φωνά του

νυμφίομο
άρχιτείκλιμΘ και λέγή αυτώρι

πάς άμυωπθ πρώτομ τομ καλόμ δινου

τίθεσίμ και όταν μεθυθώσιμ,τόπ ου ελά

στω, σύτε τέρακας του καλομ βινoμ έως άς

ωμ ο ΙΗΣΟΥΣ και καμά ο
γαλιλαίασ'

το κατέβη εις
καπερναούμ αυτός νι μικτές

αυτου
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αυτού , και οι αδελφοί αυτού, και οι μαθη -

ται'αυτού,και εκ έμειναμου πολλές και η

μέρας και και εγγυς με το σάχα το κουν

δαίωμ»και αμέβκ εις τεροσόλυμα ο ΙΗ /

ΣΟΥΣ • ναι ευρεμ ν ω τερά τους πω.

λούταστους βόασ' ναι πρόβατα και σε

εισερας και και τους κερματισασ καθημε ,

μους•και ποιήσας φραγγέλιον εκ χοινί ,

ωμ πάμτας ζέβαλεν εκ του τερού και τα τη

πρόβατα και τουσ βόας • και η κολ ,

λυβισώμ Αξέχεε το κέρμα , και τας τρα :

πέζας ανέσρεψεν, και τοΐς τας περισεράς

πωλούσιν εισεμ , άρατε ταύτα εντεύθεν

€ με ποιάτε τον δικού του πατρός μου οι

κομ εμπορίου . εμνήσθησαν δε οι μαθηται

αυτού , ότι γεγραμμέμομ εσιμ, ο ζάλα

του δικού σου κατέφαγέ με . αωεκρίθησαν

οώ οι Ιουδαίοι και ειπομ αυ ο , τι σημα ,

ομ δεικνύες ημίρ , ότι ταύτα ποιάς και απεκρί

θκ ο ΙΗΣΟΥΣ και είπεν αυτοίς , λύσατε ή να,

ομ τούτου και αν πισίμ πμέραις έγερώ αυήμ

ειπομ οώ οι ιουδαιοι,τεσσαράκοντα C1 εξ έν

τεσιμ ώκοδομήθκαιο ναός δυτος, συν τοι !

σι ημέραις έγειες αυτν, εκείνος δε έλεγεν

σες του ναού του σώματος αυτον . ότε οώ

κγέθx εκ νεκρώμ, έμμήθησαν οι μαθκται

αυτο ,ότι τούτοέλεγεν, έσίσευσαν και για

φή Ο ο λόγω έιπεμ ΙΗΣΟΥΣ . ως δε

8μ ν ξεροσολύμοις ον Ges πάχα εν τη εος

τη σολλοί έσίσευσαν εις τ ' όνομα αυτο, θει

ωρούντες αυτου τα σημεία & επoία.αυτος δε

Ο ΙΗΣΟΥΣ ουκ επίσευσεν εαυάμ αυτοις, δια

ήαυτόμ γινώσκαν σάντας, ότι ου χρείαν

ειχεμ,ίνα τις μαρτυρήση περί του ανθρώπο.

αυτός και εγίνωσκεν τί ήμ εν τώ ανθρώσω.

Ην δε άνθρωπος έκή φαρισαίωμνικό και

μοσόνομα άρχων της Ιουδαίωμ. δυτος ήλ )

θεμ πεός ή ΙΗΣΟΥΝνυκτός,και είπεν αυτώ.δας

βεί, διδαμεμ,ότι από θεού ελήλυθας διδά,

σκαλα

eius &fratres ejus &diſcipulicius,&ibi

manſerunt non multis diebus, Et pro

pe erat paſca iudæorum , & afcendit Ier.

ſus Hierofolymam ,& inuenit in tem

plouendentes oues & boues & colum.

bas,& nummularios fedentes. Et cum

feciſſet flagellum de funiculis, omnes

γιος

eiecit de templo ,oues&boues,& num

mulariorum effuditæs,& menſas ſub ,

uertit.Et his qui columbas uendebant
ό:

dixit . Auferte iſta hinc , & nolite facet

re domum patris mei domum merca

tus. Recor
dati ſunt uero diſcipuli eius

εις

quod fcriptū eſt, zelus domustuæ co

τα

meditme.Reſp
onderunt ergo iudæi,

& dixerunt ci. Quod ſignum oftendis

nobis,quia hæcfacis?Reſpondíc Ieſus

& dixit eis. Soluite templum hoc ,&

in tribus diebus excitabo illud.Dixe

runt ergo iudæi.Quadraginta & fex

annis ædificatum eſt remplum hoc , &

tu in tribus dicbus excitabis illud : Ille

aūt dicebat detemplo corporis fui.Cũ

ergo reſurrexiſſet amortuis , recordati

ſunt diſcipuli eius quod hoc dixiſſet, &

crediderüt ſcripturæ & fermoni quem

dixerat Ieſus. Cum autem eſſetHiero

folymis in paſca in die feſto ,multi cre

diderunt in nomine eius uidentes fi ,

gna eius quæ faciebat.Ipfe autem le.

fus non credebat ſemetipſum eis,eo go

ipſe noſſet omnes, & quod opus non

haberet , ut quiſquã teſtimonium pery

hiberet de hormine. Ipfe enim fciebat ,

quid eſſet in homine.

Eratautem homo ex pharifæis Ni- III

codemus nomine,princeps iudæorum .

Hic uenit adlefum nocte, & dixit ei :

Rabbi,ſcimusquod a deo uenerisma

giſter
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ζωήν

αιώνιονίου
και
απέρλεν ο θεός ή ήoν αυξ

Ε

S

O

ε/

καλός.δυσε
ισε

ταύτα τα σημάαδώατα
ι

ποιάμ,άσε ποιάς,εάν μή και ο θεός μετάυε ,

απεκρίθκόΙΗΣΟΥΣ και ειπεν αυ Ge'.άμlώ
α

μώλέγωσοι ο εαμ με τις γεννηθά άνωθεν

δυδύναται τσάμ τώ βασιλεία
ς

του θεού .

λέγα προς αυτόν ο νικόδημα , σώς δύ,

Ναται άνθρωπθ γεννηθήνα
ι
γέρωμώ

ν
, μη

Φώναταιεις τίω κοιλίας και μετρος αυτο

δεύτερoμ εισελθέν και γεννηθήνα
ι

και απεκρί

θκό ΙΗΣΟΥΣ.άμο
υ
άμώ λέγω σοι . εαν μη

τις γενικήςαξ ύδατος και πνεύματ
ος

, ου

δαναται εισελθάμει
ς τώ βασιλεία

ν ή θεού .

τογεγεννημέ
νου

εκδ σαρκός,σάρξ έσιν.

το γεγενικμένo
μ
εκ του πνεύματο

ς
,πνεύμα

έσιμ.μ.θαυμάσις,ότι εισόμ σοι, ότι δεν

μάς γεννηθήναι άνωθεμ.τ
όσνεύμα

όσου θέ.

λει πμά, και τίω φωνώ αυτον ακούεσ

άλλουκ διθας πόθενέρχεται, και σε υπά

γει όντως έσίμ σάς,ο γεγεννημ
ένος

εκ του

πνεύματος και απεκρί
θκνικόδημο

ς
και ειπε

is

Ε

P /

X

Ε

giſter.Nemoenim poteſt hæcfignafa

cere quæ tu facis, niſi fuerit deuscú eo .

Reſpódit Ieſus,& dixit ei . Amenamé

dico tibi,niſi quis renatus fuerit denuo

non poteſt uidere regnü dei. Dicit ad

eú Nicodemus.Quomodo poteſt ho,

mo naſci cum ſit ſenex : Nūpoteſt ho.

mo in uentre matris ſuæ iterato introi,

re & renafci Refpondic Iefus . Amen

amen dico tibi, niſi quis renatus fuerit

ex aqua & fpiritu , non poteſt introi

re in regnum dei . Quod natum eſt

ex carne,caro eſt, & quod natum eſt ex

fpiritu,fpiritus eft.Nomireris,quod di

xi tibi,oportet uos naſci denuo.Spiri

tus ubiuultſpirat, & uocem eius audis

ſed neſcis unde ueniat, & quo uadat.

Sic eſt omnis qui natuseſt ex ſpiritu .

Reſpódit Nicodemus& dixit ci.Quoi

modo poſſunthæcfieri:Reſpondit le

ſus,& dixit ei.Tu es ille magiſter Iſrael

& hæc ignoras Amen amen dico tibi,

quod fcimus loquimur , & quod uidi,

mus teftamur, & teftimonium noſtru

non accipitis. Siterrena dixi uobis , &

non credidiſtis ,quomodo fi dixero uo

bis cceleſtia credetis:Et nemo aſcendir

in cælūnili qui deſcédit de cælo, filius

hominis quieſt in cælo.Et ſicut Moſes

exaltauit ſerpentem in deſerto, ita exal

tari oportetfiliü hominis, ut omnis q

creditin ipſo non pereat,fed habcat ui

tam æternā. Sic enim deus dilexitmu

dum,ut filium ſuú unigenitum daret,

ut omnis qui credit in eum non pereat,

fed habeat uitam eterna. Non em mi

ſit deus filium fuú in múdú ut iudicet

mundū,ſed ur ſaluetur mundus peripi

ſum .Quicredit in eum ,non iudicatur .

R 3 Qui autem

Ν

αυτώ. πώςδιαται ταύτα γενέθα,ασεκρή

ΘΑ ΙΗΣΟΥΣ κειπεν αυτώ.συ ει ο διδάσκα /

λοςή ισραήλ Ιταύταου γινώσκεις και αμιώ

αμώ λέγω σοι,ότι ο ιδαμεμ λαλάμεμ,κ)

ο
δωράκαμεμμαρτυρόμεμ,κό στίώ μαρτυρίαν

ημώμ,ου λαμβάνετε, ει τα επίγεαειπομε

μίμ,κ) ουκέπισεύσατε,πώς εαμ ειπω ταιν

σουράνια σισεύσετε, ουδεις
αναβέβηκεν

εις μουρανόν ει μή δέκ και ουρανό καλαβάς

ο ιόςκαιανθρώπε,οών εν τώουρανώ.κ καθως

μωσης
ύψωσεωσόφιμωτή ερήμω, υβως ύψω

θάναι δασ δου και ανθρώπε,ίνα σάς ο σισε

ωμ εις αυτόμιαασόλκτη,άλλέχ ζωω άι

ώνιομ. όντωςη
αγάπκσαμ ο θεός ή

κόσμου

ως του ήoμ αυξ εμ μονοξευή έδωκεν,ίνα σας

ο πισεύωμ ειςαυτόν,με
ασόλκας , αλλέχα

tsi κόσμομ,ίνα κρίνα του
κόσμομ άλλ'ίνα

σωθέ ο κόσμο αυτό
πισίσεις

αυτου
κρίνετη

και δε
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6 δε με σισεύων Κόκ κέκριται ότι με πεπίο

sευκεμ εις το όνομα και μονογενούς του τον θα

ού . άυτκδέ εσιμο κρίσις,ότι το φώς ελήλυ

θεμεις του κόσμου, καιαγάπησαν οι άνθρω

σοι μάλλομ το σκότο , το φώς , μ γαρ

σονκρα αυτό τα έργα,πάς γαρ ο φαύλα

πιάτωμ, μισά φώς,και ουκ έρχεται προς

το φώς , μα μη ελεγχθή αυτον τα έργα. ο δε

ποιώμ τίω αλήθειαμ,έρχεται προς το φώς

να φανερωθώ αυτν ταέργα, ότι αν θεώειμ

Ειργασμένα, μετά ταύτα έλθεμο ΙΗΣΟΥΣ

και οι μαθηται αυτοι εις τίω ιουδαίαμ γώ,

και έκάδιέτριβε μετουσία και εβάπτιζεν,

και ιωάννκς βαπτίζων ν ανωμέγγυς

Το σαλείμ. τι ύδατα πολλά μ εκά.κι σα

γεγίνοντο να) εβαπτίζοντοόυπω γαρ έμβει

βλκμένα εις τίω φυλακώ ο Ιωάννκς.έγε

νετο οώ ζήτησις εκO μαθησ ιωάννου με /

τα ιουδαίων περί καθαρισμού.κ) ήλθον προς

του ιωάννκο, κα ) έιπομ αυζω.βαζει, δς ή

μετά σου πέραν το κορδάνου , ώ συ μεμαρτύ

εκκας,δε δυτος βαπτίζει και σάντες έρχον

ται προς αυδρ.άωεκείθκ ιωάννκς και ειπεν,

ουσώαται έμθρωπος λαμβάνει ουδεμ,εαν

μα και δεδομένου αυτού εκ του ουρανού. αυτοι

υμάς μαρτυράτε,ότι ένσον, ουκ ειμι εγω και

ΧΡΙΣΤΟΣ,άλλ ότι απεσαλμένος ειμι έμ

προθειεκείνου, ο έχων τίω νύμφκμ νυμφίος

εsί.δ δέ φίλος του νυμφίου ο ε5 κώς άκου

ώμ αυτο ,χαρά χαίρ{ δια των φωνώ τον νυμ

φίου , άυτη οώ και χαρα και έμή σεσλήρωται. /

κάνον δεαυξάνην,έμε και έλαήθη. o άνωθεν

ερχόμενος,έπάνω πάντωνέσιν, ών έκ τ ης ,

εκτ Γmg έσιν,κ) έκ Γυς λαλά.δ εκ ουρανό

ερχόμενος, επάνω σάντωμες/ν,κ) 8 εώρακεν

κι ήκεσέμ,τδτο μαρτυρά, ήμαρτυρίαναυ

Φον ουδεις λαμβάνε .Ο λαβωμαυτον τίω μας

τυρίαν έσφράγιστμ,ότι ο θεός αλκθές έσιν

Συγα απίσίλεμο θεός ,τα σήματα του θεού

λαλά .

Quiaütnon credit iam iudicatuseft,

qanó credidit in nomine unigeniti fi.

lij dei.Hoceft aút iudiciū ,quod luxue

nit in mundum,& dilexerunthomines πως

magis tenebras ĝa lucem . Erantenim Art3 μ:

eorum mala opera. Omnis enim qui κιδα

mala agit,odit lucé,& non uenit ad lu

cem nearguantur operaeius.Qui aúc,

facit ueritatem uenitad lucem ,utmani

feſtétur opera eius, quod in deo fint fa

cta. Poft hæc uenit lefus & diſcipuli ei ole

us in terram ludæam , & illicmorabat

cum eis & baptizabat.E
rat aút &Ioan

nes baptizansin Aennó iuxta Salim,

quia aquæ multæ erat illic , & ueniebát

&baptizabant
ur.Nondūeñ coiectus

fuerat Ioannes in carcere. Facta eſtaút

queſtio exdiſcipulis Ioanniscũ ludæis

de purificatione. Eruenerun
t ad loan

nem & dixerunt ei. Rabbi,qui eratte

cum trās Iordanem ,cui tu teftimoniu

perhibuifti,ecce hic baptizat, & omnes

ueniunt ad eum . Reſpódit Ioannes &

dixit. Non poteft homoacciperequic.

,, niſi fuerit ei datū de cælo . Ipſiuos

teſtimonium perhibetis , quod dixe

rim, non fum cgo Chriftus,fed miffus

fum anteillum. Qui habet fponfarm,

ſponſus eſt,amicus aūtſponlig ſtat &

audit eum, gaudio gaudetppter uocê

fponfi.Hocergo gaudiü meü impletú

eſt.Illú oporter creſcere,meaút minui.

Qui deſurſū uenit ſupraoés é.Qui de

terra eſt de terra eſt, & de terra loquit,

9 de cælo uenit ſupraoés eſt, &quod

uidit & audiuit hoc teftatur,& teſtimo

nium eius nemo accipit. Qui accepit

is eius teſtimoniú oblignauit,qddeus

uerax fit .Quéeſ milit de uerbadei

loquitur
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λαλά,δυ ,εκ μέρου δίδωσιμ
ο θεός ή πνευ

μα,ο πατέρ & ανά τμ πόν, πάντα εδω

κεμ ιτι χερι αυτ.σισεύω
ν εις ήν δον,έχ4

ζωήν αιώνιομ,ό και ασθών 7ώ ώ,ουκ όψεται

ζωή,αλλά οργή και θε8 μένα έδαυτομ
.Ως δυν

έγιω ο κύριος,ότι άκουσαν οι φαρισαίο
ι , ότι

ΙΗΣΟΥΣ πλείονας μαθητας ποιά και βαπτί

ζα λιωάννης, και τοιγε ΙΗΣΟΥΣ αυτοσυ
κ έ )

βάπιζεν, αλλ' οι μαθηταιαυή,αφίκερ τιμώ

ιριδαίαμ , κ) ασήλθει πάλιμ εις Γαλιλ
αί

αμ. έδα δε αυτόν διέρχετα
ι

δια θα σα

μαρίας και έρχεται οώ εις πόλιμον
ι σαμα

είας λεγομένκμ συχας πλησίον του χωρίου

0,Edwxepiakidt iwong lol lã & umamp de éxã

παγίτιακώε
.ο οώ ΙΗΣΟΥΣ κεκοσια

κώς εκ

τ οδοιπορίας έκαθίζετο ευχωςεπίΤα αιΓΗ. &

ραίμ ώσει έκΙ». έρχεση των εκδ σαμαρία
ς

αντλήσαι ύδωρ. λέγα αυή ο ΙΗΣΟΥΣ, δος

μοι σιέμ, δι και μαθηβαιαυ
τον απελκλύ

θκσαν

εις τίω πόλιμ,ίνα τροφας αγοράσω
σιν » λέ

γε δυμάυω και γω και σαμαρίτι
σ
. πώς συ

πουδαιGP ώμ,σαξίμού σιίμ αιτάσ νσκα

γuυαικόσ σαμαρίτιδ
Θ

ου γαρ συγχ
ών

ταιτον θάιοι σαμαρίται
ς.άπειρίθ

α

ΙΗΣΟΥΣ

και ειπεναυτή,ει δεις των δωρεα
ν τον θεού

1

τα τούτου διψάσα
σάλιμ

δς δε αμ πίς

άμ άτκσας
αυήμ,κ)'

ωκεμάμ
σοι ύδως

ζών,

λέγα
αυτό και γαυή , κύριε,

άυπ
άμτλκμα

έ

κο, το φρέαρ έξι βαθύ,
σόθεμδυμ

έχασ

η ύδως η ζώνκαι με συ μείζωμει
του

παροσ

άμώμ Ιακώβ,ός
έδωκεν

ημίμ ο
φρέας

και

αυτός και αυτοι
έπιεμ , και οι δοι αυτο

και

τα θρέμματα
αυτού.

απεκρίθη
ο ΙΗΣΟΥΣ

και
εισεμαντή

. πάς ο σίμωμ
εκ του ύδα /

loquitur.Nó enim ad menſuram dat

deus fpm.Parer diligit filii , & omnia

dedit in manu eius. Qui credit in filiū ,

habet uitam æternam , qui aūtincredu .

lus eſt filio, non uidebit uitam , ſed ira

dei manct fuper cum..

Vtergo cognouit dominus , audiſſe IIII

pharifæos, q Ieſusplures diſcipulos fa

ceret& baptizarec qz loānes,qö le [ 9.

ipfe nó baptizarer ſed diſcipři eius , re

liquit ludæam & abijt iterum in Gali

læam.Oportebat aūt cuin tranſire per

mediam Samariá .Venit ergo in ciui

tatem Samariæ quæ dicitur Sychar.iu /

xta pdium quod dedit Iacob Joſepla fi

lio ſuo.Erat auté ibi fons Iacob , Ieſus

ergo fatigatus ex itinere, fedebat ſic ſu

per fontem .Hora erat ferme ſexta. Ver

nit mulier Samaria ut hauriret aqua .

Dicit ei Ieſus.Da mihi bibere.Nam di

ſcipuli eius abierant in ciuitatem ut ci

bos emerēt,Dicit ergo ei mulier illa Sa

maritana.Quó tu iudæus cú ſis,bibere

a me poſcisq lū mulier Samaritana :

Nó eſ cómertiâ Iudæi cú ſamaritais,

Rñdit Iefus, & dixit ei . Si ſcires donú

dei ,& quis ſit qui dicit tibi , da mihibi,

bere, tu petiffes ab co , & dediſſet tibi

aquam uiua.Dicit ei mulier. Dñe,neq3

quo haurias habes, & puteus altus eſt.

Vnde ergo habes aquam illam uiua .

Nú tu maior espatrenoſtro Iacob , g

deditnobis pateu,& ipfeexeo bibit,&

filij eius & pecora eius: Rñdit Iefus &

dixit ei.Omnis qui bibit ex aquahacſi

tiet iterű , Quiſqsaūt biberit ex ağ qua

ego dabo ei,nó fitiet in æternú , ſed aſ

quaego dabo ei,fiet in eo fons ağ ſali

entis in uitāæternâ.Dicit adeü mulier

R 4 Dής

του ύδατζP ο εγώ δώσω αυζ , ου με

διψάσα εις τον
αιώνα.άλα το ύδωρ και δώσω

αυτώ ενέστη οι αυγώ παΓ Τατ'
αλλομένου

εσ ζωήν αιώνιομ,λέγε προς αυτόν και γωή.

κύεις
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κύριε,δός μοι τούτο θεως, ίνα μη διψά,

μα δε έρχομαι ενθάδε άντλάμ . λέγξ αυτά

ο ΙΗΣΟΥΣ.ύπαγε φώνκσομόν άνδρα σου C

ελθε ενθάδεαπεκρίθκ και γωνα ειπεν αυ

G.ουκ έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο ΙΗΣΟΥΣ .

καλώς ειπας ότι άνδρα ουκέχω,σέντε

άνδρας έχες , και να δμ έχας ουκ έσιν σου και

ανής,78 αληθες έιεκκας.Λέσει αυτώ και γωή.

κύριε θεωρώ ότι προφήτης ει συ. οι πατέρες

ημώμ ν ω άρα τούτω προσεκύκσαν,και

υμάςλέγετε,ότι τσροσολύμοις άξιμοτό ,

σος όπου θα προσκωάμ.Λέγα αυτή και IH /

ΣΟΥΝ.Γώαι,σίσδυσόν μοι,ότι έρχεται ώρα

ότε όυτε ο όρει τούτω,όυτε αν ισροσων

λύμοις προσκωήσ
ετε
ο σαριθμάς προ

σκω& τεο ουκ οίδατε, μάς προσκυθμου

και διδαχθυ,ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων

Κιμ,άλλ έρχεται ώρα και να αξιμ, ότε οι

άλκινοι προσκωνται προσκωήσουσιν τώ

πατριν ανεύματι και αληθεία ,να γαρ και

σατές, τοιούτους ζκτά τους πρ
οσκωούλας

αυτόμ, ανεύμα ο θεός,και τους προσκων

τας αυτων πνεύματι C αληθεία
προ

σκωάμ.λέγει αυτώ και γω .δίδα ότι μεσίας

έρχεται ο λεγόμενος ΧΡΙΣΤΟΣ,όταν έλθκ

εκείνος,αναγγελέ Ημίμ άσανα.Λέγει αυτή

5 ΙΗΣΟΥΣ.εγώ ειμι ο λαλώμ σοι και επίσ8

η ήλθομοι μαθηται αυή και εθαύμασαμ,ότι

μετα γραικόςελάλι.ουδεις μώλοι εισε »

τι ζωτές και τί λαλάς μετ'αυτές, αφήκεμ δω

τίω υδρiαμ αυτες και γωήκι απήλθεν εις το

πόλιν , κα) λέγα τοϊς ανθρώποις. Δεύτε

ίδετε άνθρωπομ,όςεισέρ μοι πάντα όσα

εποίκσα,μή & δυτός άξο ΧΡΙΣΤΟΣ, ξύλι

του δω εκ διαόλεως και Κρχουν προς αυ

ομ. ν δε ομεταξύ πρώτων αυτόμοι μα.

θxται λέγοντες, αεβεί φάγειο δε ειπεν αυ

τοίς.Εγωβρώσιμέχω φαγάμ μ υμάς ουκ

Διδαίε,έλεον δω οι μαθηται προς άλλήλας .

μή ζα

Dñeda mihi hancaquam utnon ſitiâ,

neq ueniä huc haurire. Dicit ei lelus.

Vadeuoca uirü tuü , & ueni huc . Rñi

dit mulier& dixit ei. Nonhabeo uirūs

Dicit ei lefus.Bene dixiſti,nó habeo ui

rum. Quinq emuiros habuiſti,& núc

quem habes nó eſt tuus uir. Hoc uere

dixiſti. Dicit ei mulier. Dñe uideo qd

propheta es tu.Patres noftri in monte

hoc adorauerunt,& uos dicitis, quod

Hierofolymis eft locus , ubi adorare

oportet.Dicit ei Ieſus.Mulier crede mi

hi,uenit hora quãdo neqz in mõte hoc,

neqiHieroſolymis adorabitis patré.

Vos adoratis quod neſcitis, nos adora

mus quod ſcimus , quia falus ex Iudæ

is eſt.Sed uenit hora& nunceſt,quanu

do ueri adoratores adorabunt patrem

in ſpiritu & ueritate .Nã &pater tales

quæritqui adorent ſe . Spiritus eſt de

us,&eos qui adoranteum inſpiritu &

ueritate oportet adorare . Dicit ei mu

lier. Scio quodMeſſias ueniet qui dici

tur Chriſtus. Cum ergo uenerit, illeno

bis núciabit omnia .Dicitei leſus, ego

ſum qui loquor tibi . Et continuo uene

runt diſcipuli eius, & mirabanturquid

cummuliereloqueretur.Nemo tamé

dixit quid quæris,aut qdloqueris cum

ea :Reliquit ergo hydriam ſuam muli

er,& abijt in ciuitatem , & dicit illis hoi

minibus.Venite uidetehominem qui

dixit mihi omnia quæcúqz feci. Núqd

hiceſt ille Chriftus:Exierüt ergo deci

uitate & ueniebāt ad eu . Interea roga,

bant eum diſcipuli, dicentes . Rabbi,

manduca . Ille autem dixit eis . Ego di

bum habeo máducare quem uosne

ſcitis. Dicebant ergo diſcipuli inter ſe.

Num

S
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Hitio Weynep auter payão ; a &ja žu .

τοις ο ΙΗΣΟΥΣ,έμόμ βρώμα εσύ,ίνα ποιώ

το θέλημα του πέμψαντός με, και τελιώσω

αυτο τοέργομιουχλ
μέσ

λέγετε, ότι έτι σε

βάμβωβμ έξιμ€ και θερισμός έρχετη ;δουλέ

γω υμίμι επάρατε τους οφθαλμού
ς
υμών

και θεάσαθε τας χώρας , ότι λευκαί εισιμ

προς θερισμός άσκ.κ) ο θερίζωμ μιθου λαμ

Εάνε,και σιωάγα καρσομ εις ζωήν αιώνιομ ,

ίνακαι ο σείρωμ ομού χαίρκ και θερίζων ,

ν γαρ τούτωολόγG
-
έσιμο αληθινός ότι

άλλΘεσιμο σείρων και άλλος και θερίζων ,

εγώασέβαλα εμάς θερίζειμ, ουχ υμάς κε/

κοπιάκατε,άλλοι κεκοπιά
κασιμ

, και μάσ

εις ήμ κόπου αυτή εισελκλύθα
τε

. εκ δε

Οι πόλεωσ εκείνκα πολλοί έσίσευσαν εις

αυτόμ ή σαμαρια διαδυ λόγου και

γαυαικός μαρτυρούσησ, ειπέ μοι πάντα

όσα εποίκσα , ως δυμ ήλθον προς αυάν οι σαν

μαρξη ερώτ' αυτί μξναι σαξάυβ
οϊς

κ) μήνες

εκδύο ημέρας και πλώ πλείους επίσευσ
αν

δια τον λόfoν αυτ . Η π Γυναικι έλεγομ , ότι

Ε

1:

1

Num quis attulit ei manducare : Di

cit eis Ieſus, Meus cibus eft,ut faciam

uoluntatē eius qui miſit me ut perficiā

opus eius.Nonne uos dicitis q adhuc

quatuor menfes funt & meflisucnit :

Ecce dico uobis,lcuate oculos ucftros ,

& uidere regiones,quod albæ fint iam

ad meſſem .Etqui mecit,mercedem ac

cipit,& cógregat fructü in uitā æternā,

ut & qui feminat fimul gaudeat & qui

merit.In hoc eſ eſt uerbū uerú, quod

alius eſt qui ſeminar, & alius eſt qme

tit.Ego miſi uos metere quod uos non

laboraſtis. Ali laborauerunt, & uos in

labores eor itroiſtis. Exciuitate aūt il

la multi crediderüt in eú ſamaritanop

ppter uerbü mulieris teſtimoniú per,

hibentis, dixit inihi omnia quæcúqz fe

ci .Cum ueniſſent ergo ad illő Samari

tani rogauerunt eum ut ibi maneret , &

man ſic ibiduos dics . Et multo plures

crediderunt propter ſermonem ipſius.

Etmulieri dicebant,nó propter tuam

loquclam credimus. Ipſi enim audiui/

mus & ſcimus ,qd'hiceftuere ſaluator

mūdi Chriftus. Poft duos aüt dies ex

it inde,& abiſt in Galilæam.Ipfeenim

Ieſus teſtimoniü perhibuit quod pro

phera in ſua patria honoré nö habet .

Cū ergoueniffet in Galilæam €XCepe/

runt cú Galilæi ,cã oia uidiſſent ſ fece

rat Hicrofolymis i dic feſto. Er ipfiem

uenerāt ad dié feſtū.Venitergo Ieſus

itezi Cana Galilær ubi fecit ex aqua

uinū . Et erat quidam regulus cuius fi,

lius infirmabatur Capernaum. Hic cũ

audiſler
qa

Ielus adueniſler a Iudæa

in Galilæam, abit ad eum , & rogabat

eum ut defcéderet &fanaret filiü eius ,

incipiebat

ή

10

ουκ έτι διά τω σώ λαλιαμ πισεύομεν.αυ

τοις άκακόαμεική)διδαμεμ,ότι δυός εσιμ

αληθώςο σωλές ή κόσμο και
ΧΡΙΣΤΟΣ.μετα

και τας δύο ημέρας διήλθεν εκθεμ,κ) ασήλθεν

εις των γαλιλαίαμ,αυτός γδ' ΙΗΣΟΥΣ μας !

τυρκσεμ,ότι προφήτης οι Τα 10ία πατρίδα 11

μήμ ουκ έχει.όπου μάλθεν εις τίω γαλιλαι

ανεδέξατοαυτόμ δι
γαλιλαίοι πάνταέωρα

κότες & εποίκομ ν
τεροσολύμοις εν τη εος

τη και αυτοί γαρ ήλθομεισ τω εορτώ.

άλζεμ δομδΙΗΣΟΥΣ πάλιν εις τίω καμά

φοι γαλιλαίας όπου εποίκσεν το ύδως διο

14)Βλμ τισ βασιλικοσ δυο νος

καθένα ξω
καπερναούμ . δυτΘ ακούσας , και

τι ΙΗΣΟΥΣ Bκαεκ οτ
ιουδαιασ ειστώ

λιλαίαμ,άπήλθει προς αυτού και πρώτα

αυτόμ,ίνα καταβή καιάσκη αυτονέμ ήoμ,

έμελλευ

νομ .
* Ν

γα

.
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άμελλιεμ γαρ αποθνήσκειμ.ειπεν όων και την

ΣΟΥΣ προς αυτμ.εαν μη σκμέα και τέρατα

ίδατε ου μη πισεύετε. Λέγε προς αυτόνο βα /

σιλικός.κύριε,κατάβαθι πριν αποθανέμτο

παιδίον μου.Λέγξ αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ.ωορεύν

συ ο ηός σουζήκαι επίσδυσεν ο άνθρωπος73

λόγω ώ ειπεν αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ και επορεύει ,

το ήδη δε αυτον καταβαίνοντος , οι δούλοι

αυτον απώτκσαμ αυτώ και απήγγειλαν λέ

γοντες,ότι ο πάϊς σου 38 ,επίθετο δω σας

αυτή την ώραμ , κομψόπρου έχεμ,και

ειπον αυτώ,ότι χθες ώρας εβδομίω αφή

auti πυρετος.έγνω δω οσατές,ότι

εκείνη την ώρα αν και ειπεν αυτώ οΙΗΣΟΥΣ,ότι

οδός σου 38,και επίσδυσεν αυτός,κα) και οικία

αυτο έλκ.Τέτο σάλιμ δεύτερου σημάομέ

σοίκσεν ο ΙΗΣΟΥΣ ελθών εκδ ιουδαίας εις

σω γαλιλαίαν . Μετά ταύτα μ εορτή

τώμιουδαίων, και ανέβκ Ο ΙΗΣΟΥΣ εις Ιεροσό

λυμα.έςιμ δεν είς τεροσολύμοις επί τη

προβατική κολυμβήθρα, και λεγομλύκ εβραϊsi

βκθεσσά, σένγε σωαςέχεσα, Ταύταις κα

τέκει πλήθος σολυ ' αθενοώτων, τυ /

φλώμ χωλών, ξηρώμ,εκδεχομλύωμ τίω τα

ύδατος κίνκσιμ.άγελος γαρ κατά καιρου

κατέβαινεν εν τη κολυμβήθρα και εταράσσε

το το ύδωρ, δ δω πρώτα εμβάς μετα των

ταραχήμ του ύδατα υγϊλα εγίνετο,ώ ή/

ποτε κατείχετο σήματιήμ δε ας άνθρω ? g

εκά, γιάκοντα και οκτώ έτη έχων και τη

ασθενία τούρμιδων ο ΙΗΣΟΥΗ κατακείμε

νομικα γνoυς ότι πολυμ ήδη εόνoμ έχαλέ

γι αυτό.Θέλξς υγϊκα γενέθαι; Απεκρίθκ

αυτώ ο αδενώμ.κύριε, άνθρωπομ ουκ έχω,

ένα όταμ ταραχθή το ύδωρ βάλια με εις της

κολυμβήθρα »,ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος

πιο εμούκαθαβαίνει ,λέγή αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ.

έγραινάρου του κράβατόμσο, περιπάς,

και ευθέως εγίνείο υγιής και άνθρωπG , να

Βρε τον

Incipiebat em mori . Dixit ergo Ieſus

ad eum . Niſi ſigna & prodigiauideri,

tisnó creditis . DicitadeumRegulus.

Dñe, deſcende priuſqzmoriatur filius

meus.Dicitei leſus. Vade,filius tu'ui.

uit.Credidit homo ſermoni quê dixit

ei leſus,& ibat. Iam aút eo deſcenden

te ſerui occurrerunt ei, & nunciauerunt

dicētes.Filius tuus uiuit. Interrogabat

ergo horamab eis in quameliushabu

iflet.Et dixerunt ei , heri hora ſeptima

reliquit eum febris.Cognouit ergo pa

ter.qd'illa hora erat inqua dixit ei le ,

ſus filius tuºuiuit, & credidit ipſe &do

musei9 tota. Hocitez fecúdú ſignú fe

cit Iefus cü ueniller a Iudæa i Galilæa.

Poft hæc erat dies feſtus iudæox ,& V

aſcédit Ieſus Hieroſolymā.Eft aütHie

roſolymis adpbatică piſcina quæ no

minathæbraicæ bethſeſda quing por

ticus habens, in his iacebat multitudo

magnalanguentium cæcorú ,caudor ,

aridor ,expectātiū aquæmotu.Ange

lus autem deſcendebat fecundum tem

pus in piſcinā, & turbabaturaqua . Et

qui primus deſcendiffet in piſcinã poſt

turbationem aquæ, ſanus fiebat aquo

cumqz detinebatur morbo . Erat auté

quidam homoibi triginta & octoany

nos habens in infirmitate. Hunc cum

uidiffet Ieſus iacentem , &cognouiffet

,

quod iam multú tempus haberet,dicit

ei.Vis fanusfieri:Reſpondit ei langui

dus. Domine, hominem non habeo ,

ut cum turbata fuerit aqua mittat me

in piſcinam .Dum uenio enim ego,ali/

usante medeſcēdic.Dicit ei lefus.Surt

ge ,tolle grabatum tuum & ambula.

Et ſtatim Ianusfactus eſthomo ille,&

fuftulit

وددا
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παλέραιο μή
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ουζιμάσατέν

φείμ γράξεατομαυτών,και σεριεπάτα ήμ ſuſtulit grabatu ſuum ,& ambulabat.

δε σάββατoμ εκείνg.τη ημέρα και έλεγομ Erataut fabbatumin die illo.Dicebat

οώ ιουδαίοι ω Τεθεραπευμένω.
σαββατόμ ergo ludri illi qui ſanatus fuerat.Sab/

εσιμ,ουκέξεσίμ σοι άραι του γράββατομ,ά , barum eſt,non licet tibi tollere graba :

πεκείθεαυτούς ποιήσας με τι εκείνος μου tum.Refpond
it eis.Quimcfanum fe .

ειπεριδρομ τομ γράββατόμ σου να περισά cit, ille mihi dixit , tolle grabací tuum

τα , ερώτισανοώ αυτόμ . τίς έξιμο άνθρω && ambula.Inte
rrogaueruntergo eumi

ποςδ ειπώμ σοι,άρον του γράββατόμ σου , Quis eſt ille homo quidixit tibi, tolle

και περιπάτες και δε μαθεις ουκ ήδε τίς εσιμ , ο grabatum tuum& ambula: Is aüt qui

γαρ ΙΗΣΟΥΣ 3ξένευσεν όχλου όντος εν ζω ianus fuerat effectus neſciebat quis eft

τόπων,μετά ταύτα ευρίσκι αυτομο ΙΗΣΟΥΣ ſet. Iefus eniin declinauit a turba con

και τωνιερώνκαι ειπεναυτωδε υγϊwς σέγο ſtituta in loco . Poftea inuenit eu leſus

νας μηκέτι αμάρτανε,ίνα μη χ&ρόμ σοι τη in templo & dixit illi Ecce fanus factus

γέννη,απήλθεν ο άνθρωπος καιανήγγλεν es ,ne poſthac pecces ,ne daterius tibi ali

τοίς τoυδαίοισ,ότι ΙΗΣΟΥΣ έσιμο ποιήσας quid contingat. Abýt ille homo, & nú

αυτόμ υγιή και δια τούτο εδίωκοντου1Η ciauit Iudæis,quia Icfus efTet quifecit

ΣΟΥΝ διΙουδαίοι , και εζήτου αυτόματο eum ſanum . Propterea perſequebani

κτάται,ότι ταυτα έσοία αν σαββάτω.ο 3 1Η tur Iudæi leſum , quia hæc faciebat in

ΣΟΥΣάσεκρίνατο αυτοϊσ , ο πατής μου έως ſabbato. Ieſus autem refpondit eis.Pa

άρτι εργάζεται καγω εργάζομα . δια του ter meus uſq; modo operatur , & cgo

το οω μάλλον εζήτου αυτόμοι ιουδαιοι operor . Propterea crgo magis quære

αποκτάναι,ότι ου μόνον
έλυεμοσάββατου

bant eum ludæi interficere, quia nóſo

αλλά και πατέρα Ιδιομ έλεγ
εμτομ θεόμ,

luin foluebat ſabbatum ,fed & patrem

ſuũ dicebar deum æqualem ſefaciens

οώ ο ΙΗΣΟΥΣ ια) εισεν αυτοίς αμώ &

deo. Reſpondit itaqz Ieſus & dixit eis.

Amen amen dico uobis,non poteſt fi

lius a ſe facere quicīznifi quod uiderit

patrem facientein.Quæcumq enim if

le fecerit, hæc & filius fimiliter facit.Pa

ter enim diligit filium , & omniademo

ſtrat ei õ ipſcfacit, & maiora his demó

ſtrabit eiopera,ut uos miremini.Sicuť

.

gravar,övrage)oida,SueSida 3wo toną . fic& filiusquos uult uiuificat.Neqem

em pater ſuſcitat mortuos & uiuificar,

parer iudicat quenſ ,ſedomne iudiciú

*

O

??

11

ισομεαυτό με ποιώμω 8ιώ .
απεκρίνατο

O μάο λέγω υμίμ , ουδαναται ο θός ποιάμ

αφεαυτού ουδέμ,έαν μη τι βλέον τομπα

τέρα ποιοώτα . & γαρ αμεκείνα ποιά,

ταυτα κι ο ήδς ομοίως ποιά.ο γαρ πατάς

φιλά τον του , και πάντα δίκνυσιν αυο,

&αυτός ποιά, και
μείζομα τούτων δείξε

αυ ζω έργα, μα υμάς

θαυμάζκτειώσει

γκρο πατής εγείσα τουσ μεκρούς , και ζωο

και

•

cut honorificant patré. Quinó hono .

rificat filium , non honorificat patrem

quimiſieillú .Amen ainen dico uobis ;

όλου
qui uerbü
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οήμλόγου μου ακούωμ και σισεύων

σέμψαντί με,έχε ζωή αιώνιον, εις κρίν

σήμουκ έρχεται ,άλια μεταβέέικερ εκ του

ξανάτου εις των ζωώ.Αμώ αμ ώ λέγω /

μίμ,ότι έρχεται ώρα 6 ιώ όξιμ , ότε οι νεο

κροι ακούσονται οι φωνές του νου του θε8 ,

κι οι ακούσαντες ζήσονται . έωες γαρόπα

τις έχ « ώ ν εαυτώ, ουτως έδωκεν και

ω να ζω ώ έχεμ εν εαυτώ,C 3ξουσίαν έν

δωκεν αυτώ & κρίσιμποιέμ,ότι ήδς άνθρώ

σου 33μ.μ. θαυμάζετε τούτο,ότι έρχεται

ώρα, και σάιτες οι εν τοις μνημείοις ακού,

σονται οι φανώς αυτ8, κι εκπορεύσονται οι

τα αγαθά ποιήσανlες,έις ανάσασιμ ζωής, οι

δε τα φαύλα πράξαίες,εις ανάσασιμ κρίσει

ως.ου διαμαιεγώποιέμαλέμαυτονου /

Θέμ.καθως ακούω κρίνω,κ) και κρίσης και έμή δη

καία Έξίμ, ότι ου ζωτώ το θέλημα το έμόμ ,

αλιασ θέλημα του σέμβανθός με σαξος.

Εαν εγώ μαρτυρώ σερί έμαυτού , και μαρτυ/

φία μου ουκ έσιν αλκθές.ΑλO 3μόμας

τυφώμ σερίεμού, διδα ότι αληθής όξιμ και

μαρjυρία και μαρτυρά που έμε. ασεπάλ

κατε προς Ιωάννω , και μεμαρτύρκκεν τη

αλκθεία. Εγω δε ου σαρα ανθρώπου τώ

μαρτυρίαν λαμβάνω,αλλά ταύτα λέγω,

ένα υμείς σωθήτε . εκβια ώμο λύχι GP 5 .

καιόμμΘ και φαίνωμ,ύμείς δεκθελήσαι

τεάγαλιαθίώαι προς ώρας εν ζω φωτι

αυτού.Εγώ δε έχω τώ μαρτυρίαν μείζω

του Ιωάννου. Τα γαρ έργα & έδωκέ μοι

σαγής, να τελειώσω αυτά , αυτά τα έργα

αεγώ ποιώ,μαρτυρά περί εμού, ότϊο σαν

Τής με απέςαλκεμ . και ο πέμψας με πας

7ης,αυής μεμαρτύρηκεν πολεμά, υπ φωνώ

αυτού ακκκόατε σώποθε , δυσε ειδG αυ )

Τουέωράκαζε,και τον λόγομ αυγού ουκ έχει

εμμονταν υμίμ, ότι θα απέσειλερ εκά ,

Θ , ούτω υμάς ου πισεύσε . Ερσυνάδε σας

καφας

quiuerbú meú audit& credit ei quimi

ſit me,habetuitam æternam , & in iudi

cium non ueniet , fed tranfiuit a morte

inuitam. Amen amēdico uobisquod

ueniet hora & nunceſt, quádo mortui

audiét uocem filñ dei , & quiaudierint

uiuent.Sicut em pater habet uitā inſe .

metipſo, ſic dedit & filio habere uitam

in ſemetipfo,& poteftaté dedit ei iudi.

cium faciendi,qa filius hominis eſt.No

lite mirarihoc, quiaueniet hora i qua

omnes qui in monumentis ſunt audi,

ent uocé eius,& procedent qui bona fe

cerunt, in reſurrectionē uitæ ,qui uero

mala egerunt,in reſurrectionē iudicñí .

Non poflum ego a meipſo facere quic

© .Sicut audioiudico , & iudiciū meú

iuſū eſt ,quianon quæro uoluntatem

meā,ſed uolútaté eius qui miſit me pa

tris.Si ego teſtimoniâ perhibeo deme

ipſo,teſtimoniü meum nó eſt uerum .

Alius eſt qui teſtimoniū perhibet de

me,& ſcio quod uerú eſt teſtimonium

quod perhibet deme.Vos miſiſtis ad

Ioannem , & teſtimoniã perhibuituer

ritati.Ego aütnon ab homine teſtimo

nium accipio, ſed hæc dico ut uos falui

ſitis . Ille erat lucerna ardens & lucens,

uos auté uoluiſtis ad horā exultare in

luce eius. Ego aut habeo teſtimonium

maius loanne. Opera enim quæ dedit

mihi pater ut perficiam ea , ipfa opera

quæ egofacio teſtimoniü perhibet de

me,quod pater miferitme.Etqui mifit

me pater ipſe teſtimoniü perhibuit de

me.Nequocê eius un audiſtis,neq

ſpeciem eiusuidiſtis , & uerbâ eius non

habetis in uobis manens, quia quémi

fit ille,huic uos no creditis. Sautamini

faripturas
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)εκάνα εισομαι μαρτυ
ρέσα

διέμ8,και δεν θέλετε έλθέρ πρός με,ίνα ζω

ώέχοπ,δόξαμ πρά ανθρώπω
μ
ου λαμβά )

νωάλλέγιωκα υμάς ,ότι τώ αγάπίω το

θεξ ουκ έχει ξν εαυτής.ε
γω

ελήλυθα ξ %

ονόματι τουσαβός μου,κ) ου λαμβάνε
ψέ

με .

εαμ άλλος έλθκ νω ονόματι Go 10ίω εκά

Τομλήψεσθε,σώς σώαθε υμάς πισεύσαι,

δόξαν τα άλλήλων λαμβάνο
νπς

,και σω

δόξαμσω πιατου μόνου θεού ου ζκτάτε

δοκάπ,ότι εγώ καΐκγορή
σω

υμών προς

σαβέρα,έσιμο κατηγορών υμώμ μωσής , εις

ομυμάς Άλπικαπ.ει γαρ επισεύει μωση,

επισεύεϊάμ έμβι .πορί γκρεμού εκάνω

έγραψεμ,ειδε οίςεκείνου γράμμασ
ιμου

σιν

σεύει, ανώς τής έμοίς είμασιμ πισεύσετ
ε

και

Μεία Ταϊτα απήλθεν ο ΙΗΣΟΥΣ πέραν της

θαλάσκα γαλιλα
ίας

καιΤιβορι
άδος

,

1

A

le

ſcripturas,quia uos putatis in ipſis ui

tamæternam habere. Etillæ ſunt,quæ

teſtimoniú perhibérdeme, & nóuul

tis uenire ad meut uitâ habeatis.Gloi

riam ab hoibus nó accipio ,ſed cogno

ui uos,qddilectione dei non habeatis

in uobis.Ego ueni in noie patris mei,&

nó accipitis me.Si alius uenerit in noie

ſuo,illum accipietis . Quo uos poteſtis

crederequi gloria auobis inuicé accipi

tis, &gloriâ quæ a ſolo deo eſt nó quæ

ritis Noliteputarequod ego accuſatu

rus ſim uos apud patre.Eft quiaccufat

uosMoſes in quo uos fperatis .Si eſ

creditis Mofi, creditis & mihi . Deme

enim ille fcripfit.Si autem illius litteris

non creditis,quo uerbis meis credetis :

Poft hæc abijt Iefus transmareGa VI

lilææ qd'eſtTyberiadis,& fequebat'eú

multitudo magna,qauidebat ei"ſigna

q faciebat fup his qui infirmabáť. Su

bij aūt in mõtē Iefus, & ibi fedebat cứ

diſcipulis ſuis.Erat aūt proximūpaſca

dies feftus Iudson. Cu fubleuaffet err

go oculos Iefus,& uidiſſet quodmulta

turba ueniret ad ſe , dicit ad Philippũ.

Vnde ememus panes utmanducēthi:

Hocautem dicebat tentans eum . Ipſe

enim fciebat quid efſer facturus .Re.

fpondit ei Philippus.Ducentorum de

nariorum panes non ſufficiunt eis , ut

unuſquiſqz modicum quid accipiat.Di

cit ei un'ex difcipulis ei Andreas fra

ter Simõis Petri. Eſt puer un'hic qha

bet quing panes ordeaceos& duos pi

ſces.fed hæcqd ſūt iter tatos : Dixit at

Ieſus.Facitehoies diſcúbere. Erat auté

fænú multū in loco .Diſcubuerütergo

uiri nüero fere qngmilia.Accepit ergo

S panes

de

Ακολούθε αυτώ όχλος πολύς,ότι εώρων αυ/

και τα σημα,άεποίθέα αθενόντωμ.Ανάλ

θεμε εις το όροςΟ ΙΗΣΟΥΣ, και εκεί εκάθκτο

μεία της μαθκτώμ αυτον.μέγες το σά.

καιδωρτή της Ιουδαίωμ.Επάρας δεν ο ΙΗ /

ΣΟΙΣ,τουςοφθαλμούς C θεασάμενος , ότι

πολύς όχλοςέρχεται προς αυήμ,λέγη προς

τμ Φίλιππoμ. πόθεμ αγοράσωμον άρτους ,

ίνα φάγωσιμ δυτι,τούτο και έλεγε πειράζωμ

αυτομάνες γ 'δε τι έμελε ποιάμ.Απει

κρίθκ αυτώ φίλιππος. Διακοσίωμ διναρίων

άρτι ουκαρκούσιμ αυτής,ίνα έκασος αυτών

βραχίτίλάβη.λέγει αυτώ εις έκτ μαθx/

* αυτ άνδρέας δάδελφός σίμωνος σέτης.

έσιμπαιδάριoμεμ ώδε δέχς πέντε άρτους

κειθίνους,κ)δύο όψάρια,αλλά
ταύτατί όξιν

ειςτοσούτους.Είπερδε δ

ΙΗΣΟΥΣ.ποιήσαν

τυςανθρώπους
αναπεσάμ.μ

δε χόρτος πο

λυς φώωτόπω άιέπεσομ ο οι
άνδρεςκαι

αριθμόν ωσεί πειθακιχίλιοι

,
έλαβεμ δε τους

άρτες .

P)



206 EVAN
GELI

VM

ErArreA
ION

Λίτι

λίγο

21

ΙΑΝ
ΑΙ

275

νοι οι μαθηται αυτοι απήλθομάλλα δε λ ,

άρθους 3 ΙΗΣΟΥΣ,και ευχαρισήσας διέδων panes Ieſus, & cũgratias egifſetdiſtri

κεμτϊς μαθκταίς,οι δε μαθκαι τις ανακα / buit diſcipulis,diſcipli aūt diſcũbetib %.

μθύοις,όμοίως και εκ της οψαρίωμ όσομ ήθεν Similiter & ex piſcib9 ştū uolebat,Vt

λεμ . ώς και ενεπλήθκσαν, λένη Ρίς μαθκλαις aútipleti lūt, dicit diſcipulisſuis.Colli

αυτ. σαγάγετε τα πισεύσαία κλάσμα gite õlupfuerintfragmenta ne pereát.

τα,ίνα μή & απόλήθαι.σωίγαγον δω και Collegerõt ergo, & impleuerüt duode

έγέμισαν δώδεκά κοφίνους κλασμάτων, cim cophinos fragmétoxex qnæ pani

εκτ σέντε άρωμο κρϊθίνωμ, & εσερίασε bus ordeaceis &duob9 piſcibus,ğlup
No

σεμ Ρίς βεβρωκόσιμ.οι δω άνθρωποι δόνη fuerant his quimāducau
erat

. Illiergo

σες δεποίκσεν σημάομ και ΙΗΣΟΥΣ, έλεγον , homines cum uidiffent quod Iefus fei

ότι δυτός όξιμ αληθώς ο προφήτης ο ερχόμε! cerat ſignum ,dicebant.Quia hiceſtue έπι

νος εις τυ κόσμου . ΙΗΣΟΥΣ δω γνους, ότι re propheta qui uenturus eſt in mun

μέλούσιμ έρχεθαι,και αρσάζαμ αυτόμ ,ίνα dum .Ieſus ergo cum cognouiffetqd

ποιήσωσι μ αυήμ βασιλέα ανεχώςκσεν εις το uenturi eſſentut raperent eum& facer

όρος αυτής μόνος.ώς δε οψία έγκυες κατέβgr rent eû regem , ſeceſſititerü in mótem

σαμ οι μαθκαι αυτούεπίτωθάλασσαν,κή ipſe ſolus. Vtaūtſero factum eſt, de

εμβάντες εις 8 σλοΐου , ήρχοντο σέραν και ſcenderunt diſcipuli eius ad mare . Et

θαλάσσης εις καπερναούμ,κή σκολία ήδη εγε cum afcendiflent nauim,uenerüttrans

γόνει, ουκ ελκλυθή προς αυτους ο ΙΗΣΟΥΣ mare in Capernaum . Et tenebræ iam

ήτε θάλασσα ανέμου μεγάλου σνέους δικο , factæ erant , & non uenerar ad eos le

γείρείο.έλκλακό
τες

οώ ως 5αδίους είκοσι ſus. Mare aút uento magno flante ex

σέντε γιάκοντα θεωρούσι και τον ΙΗΣΟΥΝ urgebat. Cũ remigallent ergo
ferme

σεριπατούτα επί της θαλάσκα,να έγγυα ſtadia uigintiquinq aut triginta,uidēt.

του πλοίου γϊνόμενον , και εφοβήθησαν , ο Iefum ambulantē ſupra mare, & proxi

λέξη αυτής. Ενώ ειμί μη φοβ£ θε,ήθελον οώ mūnaui fieri & timuerút. Ille aūtdicit

λαβέρ αυτομ εις τόσλοίου, και ευθέως το eis.Ego fum ,nolite timere.Voluerúter

πλοίου έγύετο επίδι γάς εις Ημύωήγομ. go accipe eũ in nauim, & ftatim nauis

τη έπαύςϊομο χλος και ευκκώς πέραμο, θα fuit ad terra quá ibant. Poftero die tur

λάσσης , λέω ότι πλοιάριοράλιο ουκ ήμέ . ba õſtabat trās mnare ut uidit, qd'naui

κά ειμα εμ, εκάνο εις δανέβασαν οι μαθκται culaalia nó eſſet ibi niſi una illain quá

αυτον, ότι ου σωισήλθεν τοίς μαθηταίς igreffi fuerat diſcipuli ei? & qờ nó intro

αυτοι, ΙΗΣΟΥΣ εις το αλοιάρϊομ,άλια μόν iſlet cú diſcipulis ſuis leſusinauim ,fed

ſoli diſcipuli eius abiſſent.Aliæuero fu

θεμ πλοιάρια εκ τϊβερϊάδος εγγυς του το
peruenerunt naues a Tyberiade iuxta

που,όπου έφαγομ τομ άρτου,ευχαρισήσαν
locum ubi

manducauerár panem ,gra!

τος του κύριου,όποώ ειδεμο όχλος,ότι τα tias agente dño.Cumergo uidiffettur

ΣΟΥΣ ουκ έσιμ εκά, ουδε οι μαθκται αυά , νέ
ba quod Ieſus non effet ibineqz diſci

Ex d'ap noci čuroi dig tu włoice,wojžmooveis puli eius,aſcéderất& ipliinauiculas&

καπερναούμ,ζκτοιώτες του ΙΗΣΟΥΝ . και uenerunt Capernaã ğrentes Iefum ,&

ευρόντες cum

και

.

*.
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εχάτα
Αμέρα.τετοδε ζιμ εθέλημα

του

σέμψαντόςμε, ίνα σας και θεωρών
του νου

και
πισεύων εις αυήμ, έχκ ζωήν

αιώνιον
,

και
ανασήσω

αυτόμεγώ τι εχάτη
Ημέρα

.

ευρόντες
αυήμ πέραμε

θαλάσσης
,έισομαι

)

.ραξεισόπ

δεγέγονας
;απεκρίθη

αυ

είςο ΙΗΣΟΥΣ
Ειπερ

.Αμάν
αμάω

λέγω

μίμ, ζητάτέ
με,ουχ ότι εισέ7ε

σημάα
,άλλ

ότι εφάγεπ
έκ τ ' άρωμα

εχορτάθκτε

.

Εργάζεθε
μέ τή βρώσιν

ή απολυμαίω

,

ciddi oliv plu'soup
eis zwiù

czáviop
,wipo jos

Σ ανθρώπο
υμίμ δώσε

,τούτυρο

πατής
ε/

σφράσεμ
και θεος.Eims

δω προς
αυήμ.τί

πι

ούμεν,ίνα εργαζώμεθα

τα έργα
και θε8 ,άπε/

κρίθκ ο ΙΗΣΟΥΣ
ιπεν

αυπίς.τοτό

3ξιμο

έργου του θε8 ,ίνα αισεύκτα
εις απέςελευ

εκάνος
,ειπομ δω

αυτώ,τί δω ποιες
συ σκ ,

μίομ,ίνα θωμοι
και πισεύσωμα

σοι;Τί ερΓά

ζε,οι σαλέρες
ημώμη

μάννα
έφαγον

ντε

εήμω,καθώςβργεγραμμλύομ

, άρτμεκ
και

ουρανού
έδωκεν

αυτοίς
φαγ.έισερ

δω αν

είς δ ΙΗΣΟΥΣ
, Δμιλώ αμιν

λέγω
υμίμ,ου μω

σήςδέδωκεμ
υμίμ τομ άρεμ,

εκ τον ουρανό
,

άλλο πατάς
μου δίδωσιμ

υμίμ
τομ άρτου

έκή ουρανό
τμ αληθινόμ.ο

κάρτgτου

θεού

άξιμο
καζαβαίνωμ

εκή ουραν8,0
ζωήμ

δi

Φους τω κόσμο.
Είπον

δω προς
αυτόν

κύ/

φιεσάνετε
δος

υμίμμάρτυ

τομέιπερ

και αντίς ο
ΙΗΣΟΥΣ.Εγώ

ειμί ο άρης
ζωής ,

διερχόμβυος
πρός με ου μη σνάσι

, ο πιο

σεύων εις εμεου
μεδιψάση

σώποψε.άλλει

πομ υμίν, ότι €έωράκαζέ
με κ) ου πισεύει

Tειαάμ δ
δίδωσίμ

μοι ο σαλές
πρός έμε Κ34.

Εισερχόμoνoμπρός

με ,ου με
εκβάλω

έν

ξω,ότι
καζαβέκκα

εκ ή ουρανό ,
ουκ ίνα πιώ

οθέλημα ή έμόμ,αλλά το
θέλημα

του πέμ »

φαντός μετο
δεδομη

θέλημα
του πέμ .

φαντός με
ατατρός,

ίνα σάμ 8 δέδωκές
μου

μιαστολίσω
αυτ,αλλά

ανασήσω
αυτή τη

Eγόγγυζου

18

e

cum inueniſſent eum trans mare,dixer

runt ei.Rabbi,quando hucueniſti Re

ſpódit eis Ieſus& dixit . Amen amēdi

co uobis, quæritisme,nó quia uidiſtis

ſigna,ſed quia máducaſtis expanibns,

& ſaturatieſtis. Operemini nócibum

quiperit,ſed qui permanet in uita æter

nam ,quem filiushominis dabit uobis

Huncenim pater fignauit deus, Dixer

tergo ad eü .Quid facimus ut oper

remur opera dei.Rñ
dit Iefus, & dixit

eis . Hoceft opus dei ut credatis in eu

quem miſit ille.Dixerút ergo ei.Quod

ergo tu facis ſignū,ut uideamus &cre

damus tibi:Quid operaris:Patres no

ſtri-manducaueruntmannain deſerto

ſicut ſcriptum eſt . Panem de cælo de.

dit eis manducare.Dixit ergo
eis Ieſus

Amen amen dico uobis,no Moſesde

dit uobis pané de cælo ſed patermeus

dat uobis panēde cælo uerum . Panis

enim dei eſt qui de cælo deſcendit, &

daruitam inundo.Dixerunt ergo ad

eu . Dne femper da nobis pane hunc.

Dixit aúteis Ieſus. Ego ſú panisuitæ.

Qui uenit ad me,nó eſuriet, & quicre

dit in menon ſitiet unquam .Sed dixi

uobis,quia & uidiſtis me & non credi

ditis . Omne quod dat mihi pater ad

me ueniet, & eú qui uenit ad menó ei

cio foras , quia deſcendi decælo ,non

ut faciā uoluntaté meâ , ſed uoluntate

eius qui miſit me. Hæc eſt aút uolūtas

eius qui miſitmepatris,ut oñeqd der

dit mihinó perdãex eo,fed reſuſcitē il

lud in nouiflimo die .Hæceftaūtuolü

tas eiusq miſit me, ut ois quidet filiū

& credit in eü habeatuitāæternam , &

ego reſuſcitabo eum in nouiſſimo die.

MurmuS 2
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Αγόρυζομδυμ οι ιουδαίοι σερί αυτού , ότι

ειπεν,ότι εγώ είμαι ο άρης και καλαβάς εκ το

ουρανό.και έλεγμ.ούχ δυτός όξιμ ΙΗΣΟΥΣ

και ήδς Ιωσήφ ,ού ημίςοίδαμάω τμ σαλέρα κή

σώμκτέρα,πώς oύν λέγε δυος,ότι εκτου

ρανού καλαβέβκκα, Απεκρίθη ούμό ΙΗΣΟΥΣ ,

και είπεν αυτοίς.ΜΗ γιγύζελε μεταλλήλων,

ουδεις δώαθα έλθω πρός εμέ,έαμ μι ο πα

7ης ο σέμψας με έλκύσκαυήμ και έσω ανα

Sύσω αυήμ έχάτα ημέρα.έςιμ Γεγραμ

βίου εν οίς προφήτας.και έσoνση πάντες

διακοι + θεού.πάς δω και ακούσας παρα και

παξος C μαθών,έρχεση πρός με, ουχ ότι ή

πατέρα τηςεώρακείμ,ειμή και ώμ σαρα και θε8.

δυτς εώρακεν ημπατέρα.Αμιά άμώ λέω

υμίμ, σισεύων εις εμέ έχει ζωιμ αιώνιομ .

Εγώ ειμί ο άρτGPθι ζωύς,δι πατέρες -

μώνέφαγομημάννα τη ερήμω C απέ ,

θανoμ,δυτός όξιμ και άρτος ο εκ του ουρανού

χαλαβαίνωμ,ίνατίς και αυτοι φάγκ μία ,

ποθάνκ.Εγώ ειμί οάρτος ο ζωμ,6 εκ τον ουν

εανού καταβάς,έάμ. ας φάγα έκ τέτου και άρα

του,ζήσεται εις τον αιώνα.και ο άρης δε θα

εγώδώσω,και σάρξ μου Gy, μεγω δώσω δυ

πες θ του κόσμουζωής,έμαχον δω προς

αλλήλους δι Ιουδαίοιλέγοντες, πώς δωαία

δυτος μίμδοώαι τι σάρκα φαγάμ; ει »

πε δαν αυτοίς ο ΙΗΣΟΥΣ.Αμίμ αμάμ λέγω

μίρ,εαν μη φάγατε τίω σάρκα του νου του

ανθρώπου, και πίκτε αυή το αιμα,ουκ έχει

ζωήμ ν εαυτοίς.. ξώωμ μου τίωσάρκα, ο

σίνων μου δ ' αιμα,έχε ζωιμ αιώνιομ, και

εγω ανασήσω αυτόματη εχάτηημέρα.* *

σάρξ μου αλκθώς όξιμ βρώσις, να αιμά

μου αληθώς όξιμ πόσις , ο τρώγωμ μου τιμώ

σάρκα νεαλ σίνων μου το αιμα,εμούμε ,

νακάγών αυτώ . Καθώς απέσελέμ με 3

ζώμ σατής, καγώ ζωδιάτομοατέρα,και

γώγων με , κακάνω ζήσεται δ' εμέ..

βυτός έσιν

Murmurabantergo Iudæi deillo,quia

dixiffet,ego ſum panis uiuº quide cær

lo defcendi.Et dicebant. Nonne hiceſt

filius Ioſeph ,cuius nosnouimuspatré

&matré ?Quomodo ergo dicit hic,de

cælo deſcendi: Reſpondit ergo Ielus,

& dixit eis.Nolite murmurare iter uos

Nemo poteſtuenireadme niſi pater,

qui miſit me,traxerit eum,& ego reſu/

( citabo eum in nouiſſimo die. Eft ſcrip

tum in prophetis,& erunt omnes doci

biles dei.Ois ergo qaudiuita patre &

didicit,uenitad me,nó quodpatremui

derit quiſở , niſi is qeſt a deo,hic uidit

patrē.Amenamen dico uobis, quicrer

dit inme,habetuită æternā . Ego fum

panis uitæ . Patres ueſtrimáducauerút

manna in deſerto , & mortui funt . Hic

eſt panis de cælo deſcédens, ut ex ipfo

máducaret aliquis, & nõmoriat.Ego

ſum panis uiuus qui de cælo deſcendi.

Si quis manducauerit exhocpane,ui

uetiæternū.Et panis qué ego dabo,ca

romea eſt,quá ego dabo p múdiuita.

Litigabāt ergo ludæi inter fe dicenītes.

Quo poteſthic nobis carnem ſuā dar,

readmanducandū .Dixit ergo eis Ie

fus.Amen amen dicouobis,nilimādu

caueritis carnem filñ hominis ,& biberi

tis eius.ſanguiné nó habetis uitâ in uo

bis . Qui manducat meâ carné & bibit

meu ſanguine habetuitã æternam , &

ego reſuſcitabo eum in nouiſſimo die.

Caro em meauere eſt cibus,& fanguis

me9uere eſt potus. Quimáducatmea

carné & bibitmeú ſanguine,inmema

net& ego in illo . Sicutmiſitme uiués

pater,ita & ego uiuopropter patré, &

a máducatme,& ipſe uiuetppterme,

Hiceſt

ξ

}
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ΑΛΛΑσκων

χθύομ αυτώ εκ ή παξός μs,εκ τέτ8
που οι

άβολόςεσιμ,έλεγεμόου
ιούσαν σίμων

ήθελεμάν τηιουδαία
πίπατάμ,ότι

εζή78μ

Bκαι σου
θεωρήσωσι και τα έργα σοά σοιές.

ούτόςάξμ ο άρτος και εκ του ουρανού καταν

βας,δυ καθως έφαγον οι πατέρες υμώμ το

μάνα και απέθανομ.ο ξόων τένμου άρ

τομ,ζέστη είς ήρ αιώνα.Ταύτα εισεμόν σφά

δικούονπς εκ μαθκτώμ αυτο ειπόμ.

σκληρός 3Gp δυος και λόγος τις ώαται αυr

τον ακέσμ Είσως σε 5 ΙΗΣΟΥΣν εαυτώ,ότι

γύζουσίμπηίτούτου οι μαθηται αυτο , έιν

πεμαυτής.τού υμάς σκανδαλίζει; Εαρ οώ

θεωράτετου του ανθρώπου αναβαίνονία

όπου έμ δ' τρόπρου,το πνεύμα εσύ τοζωο

ποιού. σαρξ ουκ όφελά ουδέματα σήματα

εγάλαλώυμίμ, ανεύμα εσιμο ζωή εσιμ,

,

γαλήξαρχής και ΙΗΣΟΥΣ , άνες εισημοι με πι

δεύοντες,και τις έξιμο σαραδώσων αυτών ,

και έλεγεμιδιά τους ειρκκαυμώμ,ότι ου ,

θεις θάναται ελθέν πρός με,εαν μή ή δεδο

απήλθου μαθλώμ αυτο ειςτα οπίσω ,

και ουκ έτι μετάυ πρϊεπάνω. είπε ο

ΟΙΗΣΟΥΣ Ρίς δώδεκα, Μα κι εμείς θέλετε

υπάγερ,Απεκρίθηοώαυjώ σίμωυσέρος»

κύριε,ητόςΤίνα άσέλθυσόμεθα ; ήματα ζωής

αιωνίου έχεις,C'
ημίσεπισεύκαμον

C έπνώ

καμεν, συ ει ο ΧΡΙΣΤυςδυος ή θεά ζών

τος,Απεκρίθκ άυοίς ο
ΙΗΣΟΥΣ.λυκέγω

υμ

κυς δώδεκα θξελεξάμω,κ)ζυμώμ εις δεν

oud'sis

O

O

Hic eſt panis qui de cælo deſcendit.

Non ſicut manducauerunt patres uel

ſtri manna,& mortui ſunt. Qui man /

ducar hunc panem uiuetin æternum .

Hæc dixit in fynagoga docens in Cai

pernaum . Multi ergo audiente
s
ex

diſcipuli
s eius dixerun

t. Durus efthic

ſermo.E
t quis poteft cum audire : Sci

ens aút Iefus apud femetip
ſum

quod

murmura
rent

de hoc diſcipuli eius, di

xit eis.H
ocuos offendit: Siergo uide,

ritis filiü hominis aſcenden
tē
ubierat

prius: Spiritº eſt qui uiuificat, caro nó

pdeſt quicą . Verba quæ ego locutus

ſū uobis fpiritus & uita ſunt. Scd ſunt

quidam ex uobis quino credunt. Scie

bat enim ab initioIeſus qui cſſent cre /

dentes , & quis traditur
us eſſet ſe.Et di

cebat. Propte
rea dixiuobis , quodn

e

mo poteft ueniread me ,niſifucrit ei

datum a patre meo.Ex hocmult
i

diſci

pulorum eiusabierun
t retro , & iam nó

cú illo ambula
bāt. Dixit ergo Iclusad

duodec
im.Nun

qd
& uos uultis abire:

Rñdit ergo ei Simó PetrºD
ñe ad qué

ibim uerba uitæ eternæ habes, & nos

credimº & cognou
im qa tu es Chriſt9

filio dei uiui.Rñdit eis lefus
.Nóne ego

uos duodcc
im elegi,& ex uobis un dia

bolus eſt . Dicebat aūt de Iuda Simo

nis Iſcariot
ha. Hic enim erat traditu ,

rus eữ cũ effet unus ex duodeci
m .

Ambulabat Ieſus poſt hæc in Galilæ VII

am,nó enim uolebat inIudæa ambula

re,quia quærebãt eü ludæi interficere.

Erat aütinpximodies feftus Iudæox

ſcenopegiæ . Dixerüt aütad eü fratres

eius. Trāli hinc,& uade in ludæā, ut&

diſcipuli tui uideant opera tua qfacis.

S
3
Nemo

1

και

Ξ

A

1

Ισκαριώτμω,δυος ήμελεμ αυήμ ραδιδό

να,εις ώμ εκ ή δώδεκα, και ποιεπάτει και

ΤΗΣΟΥΣ μεία ταύτα εν τη
γαλιλαία.ου

αυτόμδιιουδαίοι
αποκτάνα, άρδε εγγυς και

εορτή ήιουδαίωμ
ήσκωοπηγία. έισου δών

προς αυτούοι αδελφοί αυτο ,μετάβηθι εντεϊ

θεμκαλύπαγε εις τίω
εδίαμ,ίνα κ) οι μα



210

EVANGELIVM

STATIBAION

T

ουδείς γαρ εν κρυπτώ τί σοιά και ζκτά αυu?

της ο σαρδκσία έιναι.Εί ταύτα ποιάς,φα.

νέρωσον σεαυτομτώ κόσμο. ουδε διάσελ ,

φοι αυτον επίσθιομ εις αυτόμ.Λέγή δω αυ

τίς δ ΙΗΣΟΥΣ .Ο καιρός και έμός όυπω σάρ

sϊμ.ο δε καιρός και υμέτερος , σάντοτε εσιμ

έτοιμος.ου δωατα ο κόσμος μισάμ υμάς.

έμε δε μισε,ότι εγώ μαργυρώ σερί αυτ,ότι

τα έργα αν πονκρά εσιμ.εμάς ανάβατε εις

πιω εορτίω ταύτω.ΕΓώ άυπω αναβαίνω είς

τιω εορτίω ταύτίω,ότι ο καιρός και έμος δυ

πω πεπλήρωη.ταύ
τα και ειπωμ αυτίς,έμα:

θεμιτή γαλιλαία.ώς και ανέβασαν οι αδελ

φοι αυ#,όπ κι αυτός ανέβκ εις τίω εορτώ,

ου φανερώς,άλλως οι κρυπης.oί ούμ ιουδαϊ

οι,εζήσω αυτόμα τη εορτή,eέλεγομ, σ8

έσιμ εκάνοςκαι αγυσμός πολυς σερί αυξ

ευνοϊς όχλοις,δι μου έλεγομ,ότι άαθός

Κιμ, άλλοι δε έλεγομ,όυ,άλλα πλανά ομό

χλον.ουδεις μύει σαρκσία ελάλι ποΓαυξ

διατυ φόβου ιουδαίωμ, δε τι εοςog

της μεσούσης,ανέβκ ο ΙΗΣΟΥΣ εις ή φερόμ

wiασχεμ, εθαύμαζομοι ιουδαίοι λέγον

τες .σώς δυτος γράμματα δισε με μεμα !

θκκώς , απεκρίθη αυτοίς ο ΙΗΣΟΥΣ να έι .

περ.ή έμήδιδαχή,ουκ έσιν έμε,αλλά του

πέμψαντός με,εάν τις θέλει το θέλημα αυξ

ποιμ γνώσεται σερισ διδαχής,τότε

τον εκ θεού Gμ, εγω αδεμαυτ λαλώ.

και αφ εαυτού λαλώμ,τίω δόξα τω δίαρ

Οκτά.ο δε ζκτώμ τίω δόξαν το σέμψαντος

αυτόμ,δυτος αλβάς Κιμ,και αδικία ο αυν

τώ ουκέσιν.ου μωσής δέδωκεμ υμίμ τομ νό

μομ,και ουδεις δξ υμώμ ποιά του νόμομ,τί

με ζκτάτε αποκτάναι.απεκρίθκ ο όχλΘ ,

και ειπεμ.Δαιμόνιονέχεις,τίς σε ζητά απο

κτάνα; Απεκρίθκ ο ΙΗΣΟΥΣ και ειπεμάν

τοΐς.Ευ έργου εποίκσα και σάντες θαυμά

ζετε.δια τούτο μωσης δέσωκεν υμίμ τω

περιδομα

Nemoqppe in occulto qd facit,& qrie

ipfe palaeffe.Si haec facis, manifeftate

ipſū mūdo .Neqz em frés e19credebat

i eú.Dicitergoeis Ieſus. Tépºmeúná

dú adeft,tépus aūt ueſtrú ſemp eſt pa

ratú.Nópõtmūdus odiſſeuos,meau

tem odit,quiaego teſtimonium perhi

beo de illo ,quodopera eius malaſint.

Vos afcédite addiem feſtū hunc. Ego

nondű aſcendo ad diem feſtumiſtum ,

quiameum tempus nondúimpletum

eſt.Hæcaüt cum dixiſſet illis manfitin

Galilæa. Vtautem aſcenderunt fratres

eius,tunc& ipſe aſcēdit ad diem feftú

non manifeſte,fed uelur in occulto. Tu

dæi ergo quærebát eum in die fefto,&

dicebant.Vbieſt ille . Etmurmurmuf

tuseratin turba deeo . Quidam enim

dicebantbonus eſt,alíaút dicebátnó ,

ſed ſeducit turbam .Nemo tamé palā.

loquebaturde illo pptermetū ludæo.

rum.Cũ autē iam dimidiú feſti pactü

ellet,aſcendit Iefus in templü & doce

bat.Et mirabantIudæi dicentes. Quá

hiclitteras fcit,cũ non didicerit Rñdit

eis Ieſus & dixit. Mea doctrina no eſt

mea,fed eius qui miſitme.Siquis uolu

erit uoluntaté eius facere,cognoſcer de

doctrina, utrū ex deo ſit,an egoame

ipſo loquar.Quia femetipſo loquitur,

gloriâ ppriamquærit.Quiaūt quærit

gloriã ei9 qmiſit eū hic uerax eſt, & in

iuſticia i illo nó eft. NóneMoſes dedic

uobis legē: & nemo ex uobis facit lege

Quid me õritis interficere:Reſpondic

turba & dixit. Dæmoniühabes,Quis

te quærit interficere:Reſpódit Iefus &

dixit eis.Vnum opus feci& omnes mi

ramini.Propterea Moſes dedit uobis

circuciſionen

.
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εχάτη ημέρα τη
μεγάλη και εορτής

, εισή»

ελλώωμ
μέλλια πορεύει

, διδάσκου

Ρυς

και
απέσλαμοι

φαρισαίοι
€ και άρχισρές

&

παρέ , ίνα πιάσωσιμ
αυή.ιπ

δω αυτής
και

ΤΗΣ & Σ.έτι
μικρόν

χόνoμ
μεθυμών

ειμι,κή

υπάω
πρός τμ

πέμψαντά
με. ζήσετε

με

κι ουχ ευρέστι
,και όπε

είμιέρω
,υλου

δωα

δεέλθάμ. ιπομ δω δι δαίοι
προς

εαυτούς
.

πους
μέλια

πορεύεθς
,ότι ημάς

ουχ ένα

pácta ufu ærutop,un kus otev
dramogau

noho

περιτομώ,ουχ ότι έκήμωσέως 3ξιμ, αλλ

έκ τήν παιέρωμ,και σαββά
τω

πριτέμν
εψε

άνθρωπον,ει περιγμ
ώ
λαμβάνε

ι
άνθρωπο

ς

ν σαββάτω,ίνα μη λυθήο νόμος μωσέω
ς, /

μοιχαλάτε,ότι όλοι άνθρωπ
ομυγιή εσούκ

σαήσαββάτω,μή κρίνει κατάψι
μ ,αλλά και

δικαίαμ κρίση , κρίναπ έλεγομ δω ανες εκ

Προσολυμι
τώμ

,όυχ ούτός ζμ ζκτούσι
μ

αποκτάναι,και δε παρέκσί
α
λαλά ,να

δέμαυτώ λέγουσιμ,μήπου αληθώς έγνω ?

σαν δι άρχοντες και ότι ούτός όξιμ άλκθώς και

ΧΡΙΣΤΟΣ,άλια του διαμα
ι
σόθεμ όξιν.

δέ ΧΡΙΣΤΟΣ 8τάμ έξχνη, ουδεις ενώσκξ

θεμ β .έκραξεμ όμω ο ΙΗΣΟΥΣ να ισρά

διδάσκωμ' και λέωμ , και με διδατε κι αν

σαπ σόθεμ ειμί, άσεμάυ
π
ουκ ελήλυθα,

αλλ'sιμαλ
ηθινόςδσέμ

με
,8μ υμάς ουκ

διδαπ.εγω δια αυτόμ,ότι σαγανά ειμί ,κά

κάνος με απέσίλεμ. έζάτομ οώ αυτόμ σιά ,

δα,κ) ουδεις επέβαλεμ έπαυεν σας χάρας,ότι

όνπω έλκλύθα και ώρα αυτ.σολιοί εκ ή όχι

λουεπίσδυσαμ εις αυήμ, και έλεγομ,ότιο χPI

ΣΤΟΣ ότανέλθκ,μή άπλείονα σημξα τού

τώμ ποιάσαώμ οίος εποίκσεμ ,ήκεσ οι φα/

εισαίοι ή όχλε γογγύζονες πουαυξ Ταύτα.

3

circūciſionem ,nó quiaex Moſe eſtſed

ex patribus.Etin ſabbato circúciditis

hoiem . Si circūciſione accipit homo in

fabbato ut nó foluatlex Mofi,mihi in

dignamini, quia totú hoiem ſanű feci

i fabbato :Nolite iudicare fecúdú aſpe

ctum ,ſed iuſtű iudiciüiudicate . Dices

bant ergo quidã ex Hieroſolymitanis.

Nóne hiceſt qué qrunt interficere Ecı

ce palā loquiť,& nihil ei dicunt.Núue

recognoueruntprincipeshunc efleuer

-re Chriſtū.Sed hunc ſcimus unde ſit ,

Chriſtus aüt cú uenerit,nemo ſcit un.

de ſit. Clamabat ergo Ieſus in templa

doces & dicés. Et me fcitis, &unde Tim

fcitis , & a meipfo nó ueni, ſed eſt uerax

qui miſit me,qué uos neſcitis.Ego fcia

eum ,quia ab ipfo ſum , & illememilitz

Quærebant ergo eñapphendere, & ne

mo miſit in illú manus, quia nódū uel

nerat hora eius.De turba aüt multi cre

diderunt in eú,& dicebat . Chriſtus cứ

uenerit, nuuquid ſigna plura faciet ijs

õhic fecit . Audierunt phariſæi turbā

murmurantem de illo hæc,& miferunt

principes & pharifæi miniſtros ut ap.

præhenderent eú.DixitergoeisIeſus.

Adhuc modicum tépus uobiſcü ſum,

&uado ad eü qui memiſit.Quæretis

me& nó inuenietis, & ubi ego fū , uos

non poteſtis uenire. Dixerüt ergo iu

dæi inter ſeſe. Quo hiciturº eſt,quod

nó inueniemus eú : Nũ in diſperſione

græcore iturus eft & docture græcos.

Quis eſt hic ſermo que dixit, quæretis

me& non inuenietis , & ubi ſum ego,

uos non poteſtis uenire : In nouilli!

mo aút die magno feſtiuitatis ſtabac

Ieſus & clamabat, dicens . Siqnis ſiriç

S 4 uenias

.

στην

έλαωας,τίςΚιμ ούτος ο
λόγGP8μ έισεν.

ζητήσετε με κα)ουχευρίσετε, να , όπου είν

κι εγώ,υμάς ου
δαναθε ελθών . Εμδε τη

και 1ΗΣΟΥΣ )έκραξε,
λέγωμ.εάμας διψά

έρχέρθω
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ſtus:
Diſſenſio

itaq; facta eſt in turba

έρχέρθω πρός με και πινέτω, ο πισεύων εις ueniat ad me & bibar. Qui crediti me

εμε καθως ειπες και γραφή, σοταμοι εκ τής ficüt dicit ſcriptura,flumina de uentre

κοιλίας αυτο δεύσουσιν ύδατος ξώντος.τ8 eius fluent'aquæ uiuz . Hoc aútdixit

το δε έιπερ σερί του πνεύματος δυ ήμελιού de ſpiritu quem accepturi erant creden

λαμβάνεικαι οι σισεύοντες εις αυτομ.υπω γι' tes in eum .Nondú enim erat fpúsfan

μπνεύμα άγίου, ότι ο ΙΗΣΟΥΣ ουδέπω έν ctus,quia leſus nódū erat glorificatus

.

δοξάσθη, σολοι δαω εκ τον όχλου ακούσαιν Multi
ergo

ex illa turbacu audiffent

τες του λόγουέλεγομ,δυτόςεσιμ αλκθώς hos ſermones eius dicebat.Hiceftuere

προφήτης , άλλοι έλεγομ,δυτός εσιμό XPf / ppheta. Alii dicebát.Hiceſt Chriſtus?

ΣΤΟΣ.άλλοι δεέλεγομ, με γαρ εκει γαλι Quidam aūt dicebant. NúquidaGa.

λαίας Ο ΧΡΙΣΤΟΣ έρχεταικαιουχί και γραφή ξι lilæa uenit Chriſtus. Nonne ſcriptura

πει, ότιεκ του σέρματGP δαβιδ και από dicit quodex femine Dauid & de Beth

βαθλεέμ Οι κώμας όπου ήμδαει ο ΧΡΙ . lee caſtello ubi erat Dauid uenit Chri

ΣΤΟΣ έρχεται ,Σχίσμα δω αν ο όχλω ε/

γχύετο δ ' αυτόν, ανες δε θελομώξ αυθRO πιο propter eum . Quidã aüt ex ipſis uole

άσαι αυτ,άλλουδεις επέβαλεν επαυήμ σας bant apphendere eum , fed nemo'mi/

χάρας.ήλθον οι σκρέτα προς τους αρχιε ſit ſuper eữ manus. Venerunt ergo mi

φάς και φαρισαίους, να) ειπον αυτοίς εκά , niftri ad pontifices& pharifæos,& di

νοι , διατί ουκ άγάγετε αυτόμ . Ασεκρίθκ / xerunt eis illi.Quarenon adduxiſtis il

σαν οι υπηρέτα . ουδέποτε όντως ελάλκ lum : Reſponderuntminiſtri.Nurios

σεμ άνθρωπG ως δυτος ο άνθρωπος . Απε . fic locutus eſt homo, ficut hicloquitur.

κρίθκσαμ δω αυτοϊς οι φαρισαίοι,Μ και , Reſponderunt ergo eis pharifæi. Nú

μες σιπλάνκθε, Μή ας εκ των αρχόντων &uos ſeducti eſtis? Nunquisex prin

επίσδυσεν εις αυήμ,ή έκτφαρισαίωμ,άλλ cipibus crediditieū ,aut expharifæis :

δόχλος δυτος ο μέγινώσκων του νόμου , Sed turba hæcquænonnouitlege,ina

επικατάρατοί εισιν.Λέγα νικόδημος προς ledicti ſunt . Dixit Nicodemusad eos,

αυτους ο έλθωμ νυκτός προς αυτόν ,είς ών ille quenitad eūnocte, qui un9eratex

2ξ αυτ.μ. ο νόμος ημώμ κρίνα του άνθρω ipfis. Num lex noſtra iudicathoiem ,

πομεαμ μ ακούσα σαράντουπρότερον, C niſi prius audieritab ipfo &cognoue,

γνώ τί ποιά,Απεκρίθησαν και ειπομ αυτώ. rit qd faciat:Rñderunt,& dixerunt ei.

Μί και συ έκοθι γαλιλαίαςέι;Βρεύνκσον Nă& tu Galilæus es:Scrutare ſcriptu

δε ότι προφήτες εκτ γαλιλαίας,ουκ έγή ras & uide,qda galilæa ppheta nó ſur

γεςΤαι,κ) επορεύθη έκαςος εις ου δικον αυξ. rexit. & pfect? ē unufqfqz idomūſua.

ΙΗΣΟΥΣ δε επορεύθη εις ο όρος έλα.ώς Ieſus autperrexit in montem oliue
VII

θρο και σάλιμ εγχύελο εις ο ισρομική σας και ti ,& diluculoiterú uenit in téplū, & ois

λαός ήρχετρος αυή,κ) καθίσας δίδασκε populusue
nit

ad eû,&fedens docebat

αυλές.φέρσ
ιμόδι

σαμματική δι φαρισαίοι eos . A
dducuntautfcribæ & pharifæi

προς αυτόμ.Γαύαί
κα
μοιχεία καταλήφθά / mulieré in adu

lterio deprehenſ
am

,&

σαμ. σήσοντας αυτήνμέσω,λένεσιν αυτώ . ſtatuerun
t
eam in medio,& dixerüt ei.

Διδάσκαλε

Magiſter
4.
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κι έμε
διδατε,όνιήπατέρα μο.ει

εμε ιδκι

Διδάσκαλε, άντεκαι γω κατέληφ
θκ

εδάυ»

τοφώρωμοιχόνομβύ
η
,φν δεο νόμομωσής

έμίμ φθετείλατο τάς τοιαύτας λιθοβολά »

διαιανίδω τίλεργίεςτούτο έλεγον παράν

ζοντες αυτόμ, ίνα έχωσιν κατιγωρ
έμ

αυτο .

δδέΙΗΣΟΥΣ κατακύψα
ς
,ο δακτύλι

ώ
κα

τίγραφερεις τίω γίώ.ώς δε επέμνο
ν
έρω

τώντες αυτόμ να) ανακύψας, έιπερ ,προς αυ

τους.ο αναμάρτκ
τG-

υμώμ πρώτος ουλί

ομάδαντώ βαλέτω.
και

πάλιμ καθακό

μας έγραφεμ εις τίω γύμ . ο δε ακούον »

τις 3ξήρχοντο εις καθείς , αρξάμενοιαπό

της πρεσβυτέρω
ν
, και κατελείφ

θx
μόνος

ΙΗΣΟΥΣ, και γαυή εν μέσω εσωσα . Ανα/

κύψαςδεο ΙΗΣΟΥΣ και μκδένα θεασάμε »

Θ 'αλήμοθι γαυαικός,έιπερ αυτή.Η γυ

νη, που εισήμ εκάνοι οι κατηγοροί σου και ού .

θείς σε κατέκρινεμ και και δε ειπεμ. ουδείς κύ »

φιε. ειπες δε οΙΗΣΟΥΣ . ουδε εγώ σε και

τακρίνω, πορεύου και μηκέτι αμάρτανε ,

σάλιμ δω οΙΗΣυΣ αυτής ελάλησεν λέων .

α

Εγώειμι ο φώς κόσμε, ο ακολοθώμ έμοι

m

ου μή πιπαζήση φυτά σκολία,άλλέξη ή φώς

5 :

και του

δώ,
σέσιμο παξέςσ8απεκρίθη

ΙΗΣΟΣ.όνι

η ζωές.Είπoμδων
αυτώ οι φαρισαίοι.συ

περί

σεαυτ
μαρτυράς,

μαργυρία
σε ουκ έσιμα .

ληθές,Απεκρίθκ
.ΙΗΣΟΥΣκ)

ειπεν αυτής,κάμ

εγώ μαργυρώ
πολέμου ,αληθές

έσιμα μας!

Τυρία με,ότι οίδα πόθεμ
ήλθομική

που ασά

γω.υμάς βουκ βιδαι
πόλεμ

έρχομαι,
και

πούναάγω υμάς κατά τω σάρκα
κρίνει ,

εγώου κρίνωουδένα,και εάν κρίνω δε εγώ

και κρίσις δέμα
αληθής

επιμ.ότι
μόνG ουκ

ειμι,
άλλέγω και ο πέμψας με παλές ,και

ώντων νόμω σεώ ήμεϊέρω
γέγραπται

,ότι

δύο ανθρώπωνκαι
μαρτυρίααληθές εσιμ .ΕΓώ

αιμί και
μαρτυφώμ σερίεμαυξ,

μαρτυρά πε

giεμούκαι αίμας μεπατάς. λεσμό ούμαι

11.

Magiſter, hæc mulier dephenſa eſt in

ipfo adulterio . Inlegeaūt Mofes má/

dauit nobis huiuſmodi lapidare . Tu

ergo quid dicis :Hocaut dicebant ten

tanteseum,ut poſſent accuſareeum.le

fus autem inclinans ſe deorſum ,digito

fcribebat in terra.Cum ergo perſeuera

rent interrogantes,erexit fe , & dixit eis.

Qui ſine peccato eft ueſtrū, primus in

illā lapidễ mittar . Et iterú ſe inclinans

fcribebatíterra. Audiêtes aút hæcung

poſtunű exibant,incipientesa ſeniori

bus,& remāſit folus Iefus, & mulier in

medio ſtans.Erigens aūtſe Ieſus, & ne

minem uidens pter mulicrem dixit ei.

Mulier , ubi ſunt illi tui accuſatores :

Nemo te condénauit.Quæ dixit.Ne

mo dñe.Dixit aút Icfus.Necegote có

demno. Vade & iam amplius noli pec

care.Iterú ergo Iefus locutus eſt eisdi

cens.Ego ſum luxmüdi. Quifequitur

menó ambulabitin tenebris,fedhabe

bit lumen uitæ.Dixerunt ergo eiphari

fæi.Tu de teipſo teſtimoniú perhibes,

teftimoniu tuũ nó cucrũ. Rnditle

fus & dixit eis . Et fiego teſtimonium

phibea de meipfo,uerū eſt teſtimoniü

meū, qa ſcio undeueni , & quo uado,

uos aūt neſcitis unde uenio & quo ua

do. Vos ſecúdú carné iudicatis,ego nó

iudico quéſ , porro & fi iudicem ego,

iudiciū meūuerūé,qa folus nó ſū, led

ego & qmifitme pater. Quin & ilege

ueſtra fcriptūé,qd'duozhoim teſtimo

niū ueạē.Ego ſū q teſtimoniú phibeo

demeipfo, & teſtimoniú phibetdeme

qmiſitmepater.Dicebãtergo ei . Vbi

eſt pater tu ” :Rñdit leſus. Neq; meſci

tis neq; patrem meü.Si menouiffetis,

&patrem

Σ

11

0,

11

*
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el τομ σαλέρα μου ήσατε άμταύτα τα &patrem meumnouiſſetis.Hæcuerba

μαθα ελάλησενο ΙΗΣΟΥΣ & Go Γαζοφυλα : locutus eft Iefusingapophylatio,do

κείω ,διδάσκωμενο δερώ.καιουδεις επία) cens in téplo.Etnemoapphéditeú ,qa

σεν αυτομ,ότι δυσω έλκλύθει και ώρα αυά , ει nó duuenerar hora ei9.Dixit ergo iten

περ οώ πάλιμ αυτοίς ο ΙΗΣΟΥΣ.Εγω υσάι eis Iefus . Ego uado & qretisme, & in

γω ζκτήσετε με, εν τη αμαρτία ύμώμ peccato ueſtro moriemini.quo ego ua

αποθανάθε, που εδώ υπάω,υμάς ου δωα do uosnon poteſtis uenire .Dicebant

θε ελθώμ.έλεγομ οώ δι Ιουδαίοι,μή τι αη ergo Iudæi.Nunquid interficiet ferneti

κτενάεαυτμ, ότι λέγή,ότι όπου εγώ υπά. ipſum ,quia dicit,quo ego uado uos nó

τω υμάςουδιαθεέλθώμ,και ειπεν αυτής. poreſtis uenire. Et dicebat eis . Vosde

υμάς εκ τ κάτωεσέ. σωεκ O άνω ειμι . deorlő eſtis,ego de ſuperne ſum . Vos

υμείς εκ του κόσμου τούτου εσέ , εγώ ουκ demúdohoceſtis,ego no fum de hoc

είμι εκ του κόσμουτότου,έιπον οώ υμίμ, mundo.Dixi ergo uobis,quodmorie

ότι αποθαυάθε φυταίς αμαρδίαιςυμώμ.έαν mini in peccatis ueſtris. Si enim non

γαρ μη σισεύσατε , ότι εγώειμί,άσοθαν , credideritis quod ego ſum ,moriemini

θε ν ταίς αμαρτίαις υμώμ.έλεγον οώ αυν in peccatis ueſtris. Dicebantergo eis

ω ".Συ τις ει ; Και είπεν αυτοίς ο ΙΗΣΟΥΣ. Tu quises Etdicit eis Iefus,Principiú

στώ αρχώ ότι λαλώ υμίμ , σολα έχω qui & loquor uobis.Multa habeo quæ

σερί υμώμ λαλάμο κρίνειμ,αλλοπέμψας de uobisloquar& iudicem ,fed qui
me

μεαληθής όξιμ .κάγω & ήκουσα σας αυτού miſitueraxě, &ego quæ audiui ab eo ,

ταύτα λέω εις τμ κόσμομ,ουκ έγνωσαν ότι hæc loquor in mundo . Non cogno

του σατέρα αυγίςέλευ.ειπε οώ αυτής και uerunt, quid patrem eis diceret .Div

ΙΗΣΟΥΣ ,όταν υψώσηJε μηδυ και ανθρώπου, xit ergo eis Ieſus. Cum exaltaueritis fi

Πότε γνώσεθε, ότι εγώ ειμί, αδέμαυτον lium hois ,tunc cognoſcetis quod ego

ποιώ ουδέμ,άλια καθώς εδίδαξέρ με όσα fim ,& ameipſo facio nihil.fed ficut do

Πίρ με Ταύτα λαλώ,ο πέμήμε μετ' εμά cuit me pater hæc loquor.Etquimemi

όξιμ.ουκ άφϊκέρ με μόνομο παθής,ότι εγω fit mecum eſt . Non reliquitme ſolum

τα αρεσα αυτώ ποιώ πάντοθελαύτα αυξ λα / pater, qa ego quæ placita funt ei facio

λένης σολόι επίσβησαν εις αυτέλεδεμ οώ ſemper. Hæc illo loquente multi credi

Ο ΙΗΣΟΥΣ,προς τους σεπισδυκότας αυτώ 18 derunt in eum . Dicebat ergo Iefusad

Φαίδρέαμ υμάς μείνατε εντώ λόγω των εμώ, eos qui crediderunt ei Iudæos : Siuos

άλκθώς μαθκαι με εσέ, γνώσεθε θαλά maſeritis in fermone meo,ueredifcipu

θέαμ,κ) και αλήθα ελβυθερώσει υμάς.άπεκρίθκ li mei eritis, & cognofcetisueritaté,&

σαν αυτώ.έρμα αβραάμ εσύ ,και ουδενί ueritasliberos reddet uos.Rñderút ei.

δεδουλεύκαιο σώποε, σώς συ λέγής , ότι Semen Abrahæ ſum9, & nemini ſerui

ελεύθεροι ξενήσεσθε,απεκρίθη αυτοίς ο ΙΗΣΟΣ. uimus unſa.Quó tu dicis, liberi redde

Αμιώ άμώ λέγω υμίμ,ότι σας και σοιών mini: Rñdit eis Iefus.Amen amēdico

τίωαμαρ7ίαμ,δούλος όξιμ θ αμαρτίας. uobis, qd oisq facit pctñ , ſeru'épati

.

46' 8λος ου μάς εν τη οικία εις τον αιών Seru , aut nó manet idomo i æternú.

Sijos
Filius

/درا

Ε.

.
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κτιμάσατέ

με,εγώδε ου ζκτώ τιμώ.

οκος μία εις τμ αιώνα.Εαν οώδης υμάς Filius manet in æternū. Si ergo uos fili

usliberos fecerit,uere liberi eritis.Scioελβυθερώση, όντως ελεύθεροι εσέ. οίδα ότι

σπέρμα αβρααμεσε,άλια ζκτάτέμε απον quod filí Abrahæ litis,ſed qritisme in

κτέια,ότι ο λόγος και έμος,ου χωράφω υμίμ . terficere,quia ſermo meus nó habet lo

Εγώδεώρακα σαρα ο παπί μου λαλώ, cũ in uobis.Ego quod uidi apud patré

υμάς οώ ο έωράκαπ πραγώ σαξίύμώμ meü loquor, & uos quidiſtis apud pa

σοιάπ,άπεκρίθησανκαι ειπομ αυτώ,δσαι trem ueſtrű ,facitis.Rñderüt& dixerüt

τις υμώρ αβραάμ όξιμ . Λέγή αυτοίς ο ΙΗ . ei.Pater nofter Abrahã eſt. Dicit ei lei

ΣΟΥΣ.Ε)τέκνα του αβρααμ ίτε,τα έργα το ſus.SifiliAbr
ahæefletis

,opaAbrahæ

αβρααμ έσοιέπ.Nώ δε ζητάτε με αποκτά faceretis, Núc aútõrítis ine interficere

ναι,άνθρωποι,δς τίω αλήθειαμ υμίμ λελά hoiem qui ucritatē uobis locut' fum ,

λκκα,ήμ ήκουσα σασα θεού,του αβρααμ quã audiui a deo . Hoc Abraham non

ουκεποίκσεμ,υμάς σοιάτε τα έργα το σα fecit.Vos facitis opera patris ueſtri.Di

ξός υμώμ.έιπομ ουαυτώ.Αμάς εκ σορνείν xerunt itaqz ei.Nosex fornicatione nó

ας ου γεγεννήμεθα, ένα σατέρα έχουν τον fumus nati . Vnum patrem habemus

θεόμ,ξεπεράυείς και ΙΗΣΟΥΣ.Ει ο θεός παγκς deữ. Dixit eis Ieſus . Si deus pater uer

υμώμ ήμ,ώγαπάπ αμ έμε.Εγω γαρ εκ του ſter ellet,diligeretis utiqz me . Ego em

θεούοξέλθομ ι άκω.ουδε γαρ αδέμαυτού ex deo procelli & ueni.Negem a mer

ipſo ueni,fed illememiſit.Quareloğu

λαλίαμ τίω εμού ου γινώσκεπ,ότι ου δν! lam meã nó cognoſcitis ? quia nó po.

ναθε ακούεμ του λόγου τρέμου,υμάς εκ teſtis audire fermoné meu.Vosexpa

τον σταυρός του διαβόλου εσένκαι τας επι , tre diabolo eſtis , & defyderia patris ue

θυμίας του πατρός υμώμ θέλει ποιάς »
Itri uultis facere. Ille homicida erat ab

ΕκάνΘ ανθρωποκτόνα μ α αςχής.α)

initio & in ueritate non ſtetit,quia non

ντράλωθεία, ουχ έσικεμ,ότι ουκ έςιμ αλή eſtueritas in eo. Cum loquitur mēdal

cium ,ex proprijs loquitur,quia médax

eft & pater eius . Ego autem ſi ueritaté

dico non creditis mihi. Quis ex uobis

είτε μοιπίςθ, ύμώμελέγχει με σερία . arguίt me de peccato: Si ueritatein di

co , quare uos non creditis mihi : Qui

ex deo eſt,uerbadei audit.Propterea

4ος no auditis, ga exdeo no eftis.Rh/

derunt ergo iudæi,& dixerút ei. Nóne

bene dicimus nos , quod ſamaritanus

es tu, & dæmoniumhabes : Reſponi

ditIefus.Ego dæmonium non habeo,

C fed honorifico patrem meum, & uos

inhonoraſtis me. Ego aüt non quæro

gloriâ meam.eft qui quærat& iudicet.

Aulus Amen

B

θεα φι αυτώ,όταμ λαλά το ψευδώ ,εκ των

ιδίωμ λαλά,ότι ψεύσκα 3Gμ και ο πατής αυ

τον.Εγώ δε ότιτο αλέθειαμ λέγω δυσί /

μαρτίας,εί
θεάλήθειαν λέγω,δια τί εμάς

ου πίστεύετέ μοι,ο ώμ έκ του θεού,τα βήμα

οιιουδαίοι και ειπομ
αυτώ.ου καλώς,λέγο

μου υμάς,ότι
σαμαρίτκα ει δυ, και δαμόν

υιομ έχεις;Απεκρίθ
THΣOYΣ.Εγωδαιμό,

νιορ ουκ έχω
αλάτιμώ

τομοατέρα μουC

:

δόξαν μουέσϊν ζατώμ κρά
κρίνωμ.
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Αμίμ αμήν λέγω υμίμ,εάν ας του λόγου

τομέμόμ τέρμσκ,θάνατομου μη θεωρήσει εις

αιώνα,Είπον δω αυjώ οι ιουδαίοι.Nώ ερνώ

καμάυ, ότι δαιμόνιον έχες .Αβραάμ απέθα

νευ , και οι προφήται ,και συ λέγεις,εάν τις

του λόγου μου τηρήσι,ου μή γεύσεται θανά

του εις τον αιώνα, Μή συ μείζωμέι και παζός

ημώμ αβρααμ,ός αςανέθανευ C οι τροφών

τα απέθανομ;τίνα σεαυτόν συ σοι ο.απέ

κρίθκΙΗΣΟΥΣ.εαμ εγώ δοξάζω εμαυήμ , και

δόξα μου ουδέμ όξιμ.έσιμο πατήρ μου και δο!

βάζωμ με,8μ υμάς λέγει, ότι θεός υμών

άξιν,αί ουκ έγνώκατε αυτόμ,εγώ δε διδα

αυήμ εαμ εισώ,ότι ουκ διδα αυτόμ,έσο

μα όμοιος υμώμ ψεύσκα,άλλ διδα αυήμ

ημ λόγομ αυτ τκρώ,άβραάμ ο σατές υμών

άγαλιάσας,ίνα ιδακμέραμ τίω εμάμ,

κυ ειδεμ C έχάρκ.Εϊπορ δω δι Ιουδαίοι προς

αυτόμ,σεντήκοντα έτη όυπω έχεις ο αέρα

αμ εώρακας;Είπεν αυτοίς ο ΙΗΣΟΥΣ. Αμήμ

αμάμ λέω υμίμπριμ αβρααμ ξενέθα εσώ

ειμϊ. Ηραμ δω λίθους,ίνα βάλωσιμ ελαυδη .

ΙΗΣΟΥΣ δε εκρύβη και ξήλθεν εκ του ιερου".

διελθώμδια μέσο αυτόμ,κή σαρδεμόνως.

και πιάτων ΙΑΣΟΥΣ,ειδεμ άνθρωπουτο

φλόμ εκγενετής , C καιρώτισαν αυτόν οι μα

θεται αυτον λέγοντας.δασβεί, τίςήμαρτπμ,δυ

της ή οι γονείς αυτον ,ίνατυφλός γεννκθ ; απε

κρίθχ ο ΙΗΣΟΥΣ..υπ δυνα ήμαρτομ,όυπι οι:

γονες αυτον, άλλ να φανερωθώ τα έργα του

θες ναυτώ.εμε σε εργάζεθς τα έργα το

πέμψαντός με,έως Ημέρα 3μ . έρχεται νυξ

όπ ουδεις δώαται εργάζεθα, όταν ο

κόσμο ώφώς ειμί κόσμου,ταύτα ειπώμ.

έπεσεμ χαμαι και εποίκσεμ πιλόμ εκ του

ύσματος, επέχρισεμ τομ σκλόρ έσι

Ρυς οφθαλμούς του Τυφλά,και ειπεν αυτώ .

ύπαγε νίψαι εις τίω κολυμβήθραμ τον σϊλω!

αμο ερμηνεύεται απεφαλμ . απέλθει

δωνκαι

Amen amen dico uobis,ſiquisfermo)

némeú feruauerit,mortēnó uidebit in

æternú.Dixerút ergo illi iudæi.Núcco

gnouimus qd dæmoniū habes. Abra

ham mortuuseft & prophetæ , & tu di

cis ,ſi quis fermonê meú ſeruauerit,nó

guſtabit morté in æternú.Nunquid tu

maior es patre noftro Abrahãqmor

tuus eſt:Etpphetæmortui funt.Qué

teiplū tu facis. Rñdit Iefus.Si egoglo

rifico meipfum ,gloria meanihil eſt.Ěft

pater meus qui glorificatme , quę uos

dicitis deum ueſtrúeſſe,&noncogno

uiſtis eum ,ego aútnoui eum.Et fidixe

ro,quod nó ſcio eum, ero ſimilis uobis

medax.fed fcio eum,&fermonem eius

feruo.Abraham pater uefter exultauit

ut uideret dié meū ,& uidit & gauilus

eſt.Dixerüt ergo iudæi ad eum .Quin /

quaginta annosnondú habes & Abra

ham uidifti: Dixit eis Ieſus. Améamé

dico uobis , antequam effet ego Tum.

Tulerüt ergo lapides,utiacerent in eü.

Iefus aüt abſcódit fe, & exiuit de téplo

tranſiens per mediú illox & pterit fice

Et pteriens Iefus uidit hominem cz

cũ a natiuitate,& interrogauerúteúdi

fcipuli eius dicêtes. Rabbi,qs peccauit,

hicautparéteseius,ut cæcus naſceret :

RñditIefus.Neqz hic peccauit neą pa

rentes eius,fedutmanifeſtenturopera

dei in illo .Me oportet operari opera

eius qui miſitmedonecdies eſt:Venit

nox quandonemopoteſt operari.Oz

diu fuero inmúdo,luxſum múdi.Hoc

cum dixiſſerexpuit in terram ,& fecitlu

tã ex ſputo , & illeuit lutū ſuperoculos

cæci,& dixit ei. Vadelaua innaratoria

Syloe, quod interpretať miſlus. Abiſt

}

IX

ergo &
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βλέας ουκ
διδαμεμ, τίς άνοιξεν

αυή τους

οφθαλμούς, μάς ουκ
διδαμεμ, αυτός

ήλι /

λίστάυτα
διποροιγονάς αυτ, ότι

εφοβάν

ν

κώ ενίβαλο,και ήλθεν βλέπωμ.δι οώ γεί

τονες και δεν θεωρούτεςαυτόμα πρότερον

ότιΤυφλός ήν,έλεξoμ.όυλ δυός έσιμο καθά

μενος, C ποσαιτ ,άλλοι έλεγομ,ότι δυός

επιμ.άλλοι δε,ότι όμοιος αυτώ εσιμ.εκείνος

έλεσεμ,65 εώ ειμισέλσομδυμ αυτώ.σώς άνε

ώχθησάμ σου οι οφθαλμοί.άπεκρίθκ εκείνος

και εισιν άνθρωπος λεγόμενος ΙΗΣΟΥΣ ση

λόμεποίκσεμ,κ) έωέχρισέμ μου τους οφθαλ/

μούς,και ειπέμ μοι.ύσαγε εις τώ κολυμ /

βήθραμ τον σιλωάμ και νίψαι . απελθών δε

και νιψάμενος ανέβλεψα . ειπομ οώ αυτο .

που έσιν εκείνος και λέγει , ουκ διδα.άγουσιν

αυτό γός τους φαρισαίους τον ποτε τυ

φλόμ .Αμ δε σάββατoμ,όπ του πηλόμ εσοί

κρεμό ΙΗΣΟΥΣ και ανέφξεμ αυή τους οφθαλ

κούς, πάλιμ δυμ ερώτωμ αυτόν κι οι φαρι /

σαιοι, πώς ανέβλεψεμ.ό δε ειπεν αυτοίς.πχ

λόν επέθηκέμ μοι επίτους οφθαλμούς και

ενιζάμη βλέπω έλεγον δυμ εκ τύ φας !

σαίωμ τινές,δυτος ο άνθρωπος ουκ έσιν παν

φαξ θε8,ότι σάββατομουτηρά.άλλοι και έν

λιγορ,πώςθαηάνθρωα αμαρτωλός Τοι

αυτα σημεία ποιήμ,κή χίσμαμε αυτδις . λέ

Γεσιμ ω νφλώ
πάλιμ.συίλές

ποι αυή ,

ότι άνοιξέμ σου τουςοφθαλ
μους

, ειπεμ ,3

τι προφήτες εσιμ.ουκ
έπίσευσαμδυμοι

του και

δαιοι περί αυτο,ότι τυφλός ήμ και ανέβλε

ψεμ,έωςότου έφώ
νησαν τους γονείς αυτού

του αν
αβλέψαντΘ

. και πρώτκσαμ αυτους

ergo ex
a

né

ergo & lauit,& uenit uidens.Itaquicí,

ni & qui uiderant eum prius quod cz

cuseffet,dicebant.Nóne hicelt qui ſe

debat & médicabat : Alñ dicebanthic

eſt, alý a utem ſimilis eft eius.Ille di

cebat,ego ſum .Dicebant ergo ei.Quo/

modo aperti ſunt tibi oculiReſpõdit.

ille & dixit.Ille homo qui dicitur Ieſus

lutū fecit, & inunxit oculos meos, & di

xit mihi.Vade ad natatoria Sylox , &

laua.Et abij & laui, & uilú recepi.Dixe

rút ergo ei. Vbi eſt ille : Ait. neſcio.Ad

ducunt eum ad phariſxos qui dudum

crous fuerat.Erat aút ſabbatú quando

lutum fecit Ieſus, & aperuit oculos eius

Iterum crgo interrogabāt eú & phari

ſæi quomodo uiſum recepiſſet. Ille aút

dixit eis. Lucứ mihi impoſuit ſup ocu /

los, & laui & uideo . Dicebant

phariſæis quidam. Nó eſt hichomo a

deo,quia labbatum non cuſtodit. Aln

aút dicebát. Quomodo poteſt homo

peccator hæc figna facere ? Etdiſſenſio

erat inter eos .Dicuntcæco iterum . Tu

qd dicis de illo qui aperuit tibi oculos

tuos.Illeaut dixit.Propheta cſt. Non

credideruntergo Iudæide illo,quiacæ

cus fuiſlet & uidiffet, donec uocauerüt

parentes eius qui uiſum receperat & in

terrogauerunt eos dicentes.Hiceſt fili ?

ueſter qué uos dicitiscæcum natū eſſe.

Quomodo ergo nuncuidet : Reſpon

derunt eis parentes eius, & dixerüt.Sci

mus quod hic eſt filius noſter, & quod

cæcusnatuseſt, quomodo aūt nuncui

deat,neſcimº,autquis eius aperuit ocu

los nos neſcimus. Ipſeætatē habet,ip!

fum interrogate,de ſe loquct . Hæcdi

Xeruntparentes eius,quoniá timebant

T Iudæos

μ

ole

λέγοντες, ούτόςέσιμο γός υμών ,
δρυμάς

λέγεπ,ότι τυφλός
εγεννήθη και πως δεν άρτι

βλίσει
απεκρίθησαμ αυτδις οι γονάς αυ/

τα και
ειπομ.όιδαμεμ,ότι ούτός έσιμο δος

ημιώμ,και ότι τυφλος
έγεννήθκ, πως δε μας

κία έχειανά
ερωτήσατε,

αυτός πουαυξ λα

τους
Ιουδαίους
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:

τους Ιουδαίουσ.σκαι γαόσωετέθεντο οι 18 :

σαίοι,ίνα εάν τις αυτόνομολογήσK ΧΡΙΣ/

ΤΟΝ,αποσιάγωγος γέννση.δια τοσο οι το

νές αυτ ειπομ,ότι Ηλικίαν έχα ,αυδιερω και

τίσατ . εφώνησαν δυο εκ δευτέρου ή άνθρω

που,θα ήμ τυφλός,κ) έισομ αυτώ. δος δό ,

ξαν ο θεώ, μάς διδαμεμ,ότι ο άνθρωπος

δυτος αμαρτωλός εσιμ.απεκρίθη οώ εκάνος

κι εισεμ.ει αμαρτωλός εσιν ουκ διδα, εμοί

δα ,ότι τυφλός ών άρτι βλέωω. ιπομον

αν ο σάλιμ,τι εποίκσέμ σοι , σως άνοιξέμ

σου τους οφθαλμους,απεκείθκαι αυτοίς, ει »

σομ υμίμ ήδκκαι ουκ ακούσατε, τίπάλιμ

θέλετε ακούει και μή και υμάς θέλει αυτο

μαθηταί γενέσθαι και ελοιδορκσαν οώ αυτόν

και ειπομ, συ ει μαθητήσ' εκείνον. Αμάσ

δε του μωσέως εσμεν μαθκται, μάσ άι .

δαμεν , ότι μωσηελάλησεν ο θεός, τούτου

δε ουκ όιδαμεμπόθεμε
σίν . απεκρίθκο άν -

θρωπος κι έισεν αυτοίς, Τάτω η θαυμα

σόμεσιμ , ότι υμίσουκ οίδατε σόθεμισίμ ,

και ανέφξέμ μου τους οφθαλμούς. ιδαμε

δε , ότι αμαρτωλώμ ο θεός ουκ ακούει . άλ

λέάν τις θεοσεβάς , το θέλημα αυή ποιά

τούτου ακούe.έκ ή αιώνος ουκ κκούθκ,ότι

νοιξέ τισ οφθαλμουστυφλού γεγεννκμέ

νουβέι μή ήμούτος σαρα θεού ,ουκ Αθώατο

ποιάμ ουδέμ.απεκρίθκσαμcέ
ιπομ αυτώ,

αμαρτίαις συ εγεννήθκς όλος, συ διδά ,

σκεις ημάς, εξέβαλον αυάμ έξω. άκουσε

Ο ΙΗΣΟΥΣ ότι εξέβαλον αυν έξω, C ευρώ ,

αυτομ ειπεν αυτώ,συ πισεύεις εις ή δομή θεί

ού;απεκρίθκ εκείνος κι έισεν,κ)τίς εσιν κύριε,

ίνα σισεύω εις αυτόμ.ειπεν και αυτώ δΙΗΣΟΥΣ

C εώρακας αυτόν, και λαλώμ μετά σου εκ

νός εσιμ.ο δε έφη , πισεύω κύριε, προσεκύν

υκσιμ αυοο.και ειπεμο ΙΗΣΟΥΣ. ΕΙg κρίμα

εσω εις κόσμου του ήλθομ,ίνα οι μη βλέ

tviss Eλέσωσιν οι βλέπυτυφλοιΓένων

και ήκουσαμ

Iudæos.Iam enimconſpirauerantIu .

dæi , ut fi quis eü confiteretur efle Chri

ſtum ,extra ſynagogam fieret.Propter..

rea parentes eius dixerunt, ætatem

habet,ipſum interrogate. Vocauerunt

ergo rurſum hominem , qui fuerat cæ ):

cus, & dixerunt ei.Da gloria deo .Nos

ſcimº,quod hichomopeccator eſt. Re.

ſpondit ergoille & dixit. An peccator

ſitneſcio, unű fcio qd'cæcus cũ eſſem

modo uideo . Dixerunt ergo illi iterú .

Quid fecit tibi : Quo aperuit tibi ocu .

los. Reſpódit eis.Dixiuobis,iá & nó .

audiſtis.Quid iterú uultis audire:Nú:

& uos uultis diſcipuli eius fieri : Maler:

dixeruntergo ei .& dixerunt ei. Tudi

ſcipulus illius ſis, nos aútMofi diſcipu

li lumus. Nos fcimus quod Moſi locul

tus eſt deus,huncaất nefcimº unde ſit.

Reſpódit illehomo,& dixit eis.In hoc

enim mirabile eſt, quia uos neſcitis un

de lit,& aperuit meos oculos . Scimus

aút quod peccatores de nó audit,ſed

fi quis dei cultor eſt & uolütatem eius

facit, hunc exaudit. A fæculo nó eft au

ditū , quod quis aperuit oculos cæci na

ti.Niſieſſet hica deo , nó poterat face

requicą , Reſponderunt& dixerüteid

In peccatis natus es totus, & tu doces

nos:Er eiecerunt eữ foras. Audiuitles

ſus quod eieciſſent eú foras, & cum in/

uenifler eum ,dixit ei. Tu credis in filiú

dei: Reſpódit ille & dixit.Quis eſt do

mine ut credam in eum. Et dixit ei le,

ſus.Et uidiſti eum, & qui loquiturcecú

ipfe eft.At ille ait. Credo dñe. Et ado/

rauit eum.Et dixit ei leſus.In iudicium

ego
in huncmundum ueni;ut qui noty

uidene uideant, & qui uidét, cæci fiant :

Et audicrunt
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εισιμ τα πρόβαταίδια,
θεωρE του

λύκουες/

εγώειμί
οποιμήνο καλός, και γϊνώσκω

τα

manet.

3

και άκουσαμεκ φαρισαίωμ ταύτα οι άρ

τες με αυξ, ειπομ αυτώ ,Μ. €μες τυ

φλόν έσμιξε είσεμαυτίς ο ΙΗΣΟΥΣ. Eί τον

φλοιπ,ουκάν έχετεαμαρτίαμ.Νώ και λε

γετε,ότι βλέπομον,και δω αμαρτία υμώμ

μύθ.Αμώ αμώ λέωυμίμ,ο μη εισερχόμε .

νοςδιά φθι, θύρας εις τίω αυλήμ το προβά

τωμ,αλλά αναβαίνωμαλαχόθ
εμ

εκθνος κλέ

πιος εsip λησία. Ο εισερχόμενος διαφο

θύραςποιμάμαιτην προβάτωμ.τότω και θυ .

τωρος ανοίς ,και τα πρόβαλα και φωνής αυθακό

6,6 τα ίδιαπρόβατα καλά καιόνομα,κ) εξά

αυίάική διάμ Ταΐδια πρόβαλα εκβάλικ,έμ

προθεμ αυτί σορεύετη.κ) τα πρόβατα αυτώ

&xoardã,671idadi rhe owvid Qurbanol

ξίω ό,δυ με ακολουθήσουσιμ,αλα φεύξουση

αφανή,ότι ουκ οίδασιμάλλ
οβίωμ

τίω φω

νερ.Ταύτίω τω προιμίαμ ειπεν αυτοίς ο ΙΗ

ΣΟΥΣ.εκίνοι δε ουκένωσαμ ,λίνα ήμ & ελάλα

αυτοϊς είπεμ δω σάλιμ αυτίς ο ΙΗΣΟΥΣ .

Αμάμαμάμ λέγω υμίμ ,ότι ενώ ειμί και θύρα

προβάτωμ,σάντες όσοι πιο έμ8 ϊλθομ,κλέ

Η παισιμ ε λησάι,αλλ' ουκ ήκεσαν αυτή

Ταπρόβαζα.ΕΓώ ειμί και θύρα, λέμε εάν ας έν

σέλθκ σωθήσειη, η εισελεύσεται ,κ) διελεύσει

Ται,και νομίμ ευρήσ4.5 κλέπήκς ουκ έρχεται,

ειμή ίνα κλέψη (1 θύση, απολέσχ.έσω ήλ

θομ,ίνα ζωής έχωσιμ, και σερι σου έχωσϊμ.

Ι

Et audieruntqdã ex pharifæishæcqui

cum ipſo erant, & dixerunt ei . Num &

nos cæci fumus : Dixit cis Ieſus. Si cx /

ci eſſetis,non haberetis peccarũ . Nunc

uero dicitis , uidem' , pctñ ergo ueſtrũ

Amen amen dico uobis. qui X

non intrac per oſtium in ouile ouium ,

fed afcendit aliunde,ille fur eft & latro.

Quiaūtintrat per oſtiú ,paſtor eſtoui/

um.Huic oſtiarius aperit,& oues uocé

eius audiunt . Er proprias oues uocat

nominatim,& educit eas . Et cum pro

prias oues emiſerit, ante eas uadit ; &

oues illum ſequuntur,quia ſciūt uocem

eius. Alicnű aut non ſequentur ſed ef

fugient ab eo , quia non noucruntuo

cem alienorú . Hoc prouerbium dixit

eis Ieſus,Illiaüt nó cognouerút qeſſét

quæ loqueretur eis . Dixit ergo eis ite/

rum Ieſus. Amen amédico uobis, ego

ſú oſtiū ouiú . Oés quotquot anteme

uenerunt fures funt& latroncs,ſed nó

audierunt eos oues . Ego fum oſtium ,

per me ſi quis introierit faluabitur, &

ingredietur & egredietur, & paſcua ini

ueniet . Furnonuenit niſi utfuretur &

mactet & perdat. Ego ueni ut uitam

habeant,& abundantius habeat. Ego

ſum paſtor bonus , bonus paſtor ani,

mam ſuam dat pro ouibus . Mercen -

narius autem , & qui non eſt paſtor,

cuius non ſunt oues propriæ, uidet lu.

pum uenientem & dimittit oues & fu /

git , & lupus rapit & diſpergit oues.

Mercennarius autem fugit, quia mer/

cennarius eſt, & non eft illi curæ de oui

bus. Ego ſum paſtor bonus', & cogno

fco oues meas , & cognofcora meis. Sic

ut nouit me pater , & ego agnoſco pa,

T2 trein

1

S

15

Ξ!

εγώειμίο ποιμιέμ ο καλός ,
σοιμόμο κα

λός,τίω ψυχέμ ανά τίθκσίμ υπες θα προβά

τωμ.ο μιθωτός δε ουκ ώμ ποιμόμ,δυ ουκ

χόμλιομ, αφίκσιν τα πρόβατα © φεύγή,

καιο λύκοςαρπάζα αυτά,και
σκορπίζει τα

πρόβατα.ο δε μίσθωός φεύγή,ότι
μίσθωτός

άξιμοκαλόνμέλειαυτό σερίτης
προβάτωμ.

έμα, και
γινώσκομαιδή της

έμώμ.καθώς

γϊνώσκή μεοπαλός,καγω
γινώσκω

έμπα

τέρα
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1

Σ

Τέρα,κ) τώ ψυχώ μου τίθημι ύσες και πο

βάτωμ.και άλλα πρόβατα έχω, ουκ έσιμ

εκ θ αυλής Ταύτκς.κακάνά με τα αγασάν,

και οθι φωνής μου ακούσωσιμ, και γενήσει

μία ποίμνκ,έις ποιμώ. Διά τούτο ο σατής

μεαγαπά, ότι εγώ τίθημι τίω ψυχώ μου

να πάλιμ λάβω αυτή μ.ουδεις άιρα αυτώ

αδεμού,άλλέγώ τίθημι αυτώ αδεμάυ /

το..ξουσίαν έχω θανα αυτίω,να ζουν

σίαμ έχω σάλιρλαβάμ αυτώ.Ταύτίω τίω

εντολώέλαβομαρα του πατρός μ8.χία

σμα οώ πάλιμ εγγύετο εν τοίς ιουδαίοις

δια τους λόγους τούτους . έλεγομ δε σολ

λοι και αυτή.Δαιμόνιον έχει και μαίνεται

Τί αυτού ακούετε; Αλλοι έλεγομ.ταύτα τα

Σήματα ουκ έσινδαιμονιζομθύου. ΜΗ δα •

μόνιου δωαται τυφλώμ οφθαλμους ανοί

γαμ ; Εγγύετο δετα εγκαίνια αν ισροσολύ ,

μοις , αι χειμωμ μ . και σεριεπάτη ΙΗ /

ΣΟΥΣ ν ω τερώντη σος σολομώνα .

Εκύκλωσαν οώ αυτόμοι Ιουδαίοι, ο έλεγα

αυτώ.έως τότε τίω ψυχήν αμώμ άιράς; Εί

συ ει ο ΧΡΙΣΤΟΣ,ειπε Ημίμπαρασία.Απε

κρίθκ αυτοίς οΙΗΣΟΥΣ.έιπον υμίμ κ) ου πιο

σεύει.τα έργα και εγώ ποιώ ν α ονόματι

Το σαβός μου,ταύτα μαρτυρά περί εμού .

αλλ' υμάς ου πισεύει, ότι ουκ εσε εκ των

προβάτωνή έμώμ ,καθως ειπομ υμίμ, τα

πρόβατα τα έμαθι φωνής μου ακούς, και

γώ γινώσκωαυτά ,και ακολουθύσιμ μοι,κά

γώ ζωήν αιώνιου δίδωμι αυτοίς , και ου μη

απόλωνται εις τον αιώνα,και ουκ αρπάσα

τις αυσαεκδχερόσμου, ο πατήρ μου δς δεν

δωκέν με μείζων πάντων εσιμ,κ ουδεις δυ

να αρσάζαμ εκτυχερός και πατρός μου.ΕΓω

κι ο πατήρ έν έσμω.πβάσασαν οώ πάλιμλί

θος διδαίοι ,ίνα λιθάσωσϊμαυθόμ. Απεκρί

θα αυτοίς ο ΙΗΣΟΥΣ.Ρλλιά καλά έρία έξα

μίαεκήσαξός μ8.διατου αυ έρστων λι

θάζετε απεν

trem , & animammeam pono pro oui

bus . Et alias oues habeo , quæ non

ſunt exhoc ouili,& illas oportetme ad

ducere , & uocem meam audient, & fic

atunum ouile&unus paſtor. Propter

rea me pater diligit, quia ego pono

animam meam ut iterü fumam eam .

Nemo tollit ea ameſedego pono eaa

meipſo.Poteſtaté habeo ponendieā.

& poteftaté habeo denuo ſumendiea.

Hoc mandatum accepi a patre meo.

Diſſenſio iterü facta eſt inter Iudæos,

propter ſermones hos . Dicebant auté

multi ex ipſis.Dæmonium habet & in

ſanit.Quid eum auditis. Alñ dicebant

Hæcuerba non ſuntdæmoniú haben

tis.Núquid dæmonium poteft cæcox

oculos aperire: Facta ſunt aút encænia

in Hierofolymis,& hyems erat.Et am /

bulabat Ieſus in templo in porticu Sa

lomonis. Circūdederunt ergo eum lu

dæi, & dicebantei.Quouſqz animam

noftrā collis : Si tu es Chriſtusdicnoj

bis palam Reſpódit ei Ieſus.Loquor

uobis & non creditis . Opera quæego

facio in nomine patris mei , hæc teſti,

monium perhibent de me.Seduosnó

creditis ,quianon eſtiş ex ouibus meis.

Oues meæ uocēmeā audiút, &
tego co

gnofco eas, & fequuntme , & egouita

æternā do eis,& nó peribūt in æternú,

& nó rapiet eas quiſqz de manu mea .

Pater meus qui deditmihimaiorom

nibus eſt,& nemopoteſt rapere dema

nu patris mei.Ego& paterunű fum %.

Suſtulerunt ergo lapides Iudæi ut lapi

darent eū. Reſpondit eis Ieſus.Multa

bona opera oſtédi uobis ex patremeo

Propter quodeorum opus melapida,

tis.Refpon

Ι
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αυτομ
λέγεσαι «κύριε,

δε θα φιλάς
άθενά

.

ο Ημέρας έστα μετα τουτο λέ ,

Γαίαςπόλ ,

Αμαυτώ
οι μαθηται.

εαεβείναι εζήτουσε λιβάσαιοι
Ιουδαίοι,

Φάζεσέ με,άσεκρίθκσαν αυτώ οι Ιουδαίοι λε

γοντες, σερί καλού έργου ου λιθάζομάν σε,

αλιάπει βλασφημίας,και ότι συ άνθρων

πος ώμ, ειάς σεαυτόν θεόμοαπεκ
ρίθx

αυτής

Ο ΙΗΣΟΥΣ..ουκ έσιν ξεγραμμ
ομονώ

νό

μωυμώμ,έσω ειπα θεοίεσεξει εκείνους ειπε

θεους,προς δυς ο λόγος του θεού εγένετο.
α
)

δυ δαύαταιλυθώαι και γραφή,δυο σατές και

γιασεμ © άπέσελεμείς ήμ κόσμου,υμάς

λέγετε,ότιβλασφημάς,ότι έιπου,δος του

θεούειμίχλου ποιώ τα έργα του σαξός μου

μεπισεύετέ μοι.ει δέ σοιώ,κάμ έμοιμή πι

σεύετε,τοίς έργοις σισεύσατε, ίνα γνώτε,

κι αιδεύσετε,ότι ο έμοιο σατές,κάγών

αυτώ.Ελάτου σάλιμ αυήμ πιάσαι.ναι 1ζ .

άλθεν εκ φ χωρος αυτών, και απήλθεν

πάλιμπέκαμ τον ιορδάνου εις του τόπου

όπουήμιωάννης,το πρώτου βαπτίζων, και

έμφνεμ εκά κι σολιοι ήλθον προς αυή , c /

λεομ, ότι ιωάννκς ιβο σημάομ εποίκσεν ου /

σέμισάντα σε όσα είπεμ ιωάννκς περί τούτ8

αλκRί ημ.
επίσευσαμπολοι εκά εις αυή .

5/
Ημ δέ τις ασθενώμ λάζαρα απο βηθα!

πό

Οπάλιν

T

Ξ

Η

tis :Rñderunteiiudæidicentes.Debo

no opere nó lapidamus te ,fed de blal

phemia,& qa tuhomo cūſis,facis teip ,

lum deum .Rñdit eis Ieſus.Nóne ſcrip

tumeſtilege ueſtra, ego dixidi eſtis .

Si illos dixit deos , ad quosſermo dei

factus eſt, & nó poteſt folui ſcriptura,

qué pater ſanctificauit & militin mun

dum .Vos dicitis,blafphemas, quia di/

xi filius dei ſum : Si nó facio opera pai

tris mei , nolite credere mihi. Si auté

facio , & fi mihi non credetis, operibus

credite,ut cognoſcatis &credatis quod

pater in me eſt, & ego in patre. Quære

bant iterum eú apphendere , & exiuit

de manu eorum ,& abijtiterum trans

Iordanem in eum locú ubi crat Ioan

nes baptizans primum ,& manſit illic .

Et mulci uenerunt ad eum,& dicebant,

Ioannes quidem ſignum fecit nullum.

Oia aūt quæcúqz dixitIoánes de hoc,

uera crāt, & crediderütmulti ibi in eữ .

Erat aüt quidam languens Lazarus XI

a Bethania,de caſtello Marix & Mar,

thæ ſororis ei'.Maria aūt erat quæ un

xit dñm unguēto , & exterfit pedes ei9

capillis ſuis,cuius frater Lazarus infir

mabatur . Miſerunt ergo ſorores eius

ad eü dicentes.Dñe,ecce qué amas in

firmatur, Audiens autem Ieſus dixit.

Infirmitas hæc nó eft ad mortem , fed

pro gloria dei ut glorificetur filius dei

percam.Diligebatait leftus Martha ,,

& fororē cius & Lazarū. Vtergo audi

uit quod infirmaretur ,tunc quidē man

ſit ineodem loco duobus diebus.Dein

depoſthoc dicit diſcipulis. Eamus in

Iudæam iterú . Dicút ei diſcipuli.Rab

bi , nunc quærebant te iudæi lapidare ,

T ; &iterum

Of
νίαςεκ φθι κώμικα μαρίας και μάθας οι

αδελφής αυτής,Εμ δέ μαρία και
αλείψασα ή

κύριου μύρω, και εκμάξασα τους σόδας

αυτ Ιαϊς θριξίμ αυτής,ής ο αδελφός λάζαρος

θένειάπέβαλαν δω αι αδελφοι
αυξπρός

ακούσας δε δ ΙΗΣΟΥΣ
ειπεμ.άυκ και

ασθένα

ουκ έςιμ ηεός θάνατομ,άλλ όσες διδό

ξεστο θεού,ίνα δοξασθή ο γός του θεού διαυ

4).γάπα δε ο ΙΗΣΟΥΣ τω μάθαμ C )

αδελφήμ αυτές οι τομ
λάζαρομ.ώς βαυ άκου

στρότι αθενά,τότε μου έμξνεμ φ ώ ήμ τον

dúo

γ τοις
μαθηταίς

άγωμεν εις τίω ιου
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επ

σβυκα,ότι συ ειδ ΧΡΙΣΤΟΣ ο υος ή θε8, δ εις

και πάλιμ υπάγας εκά;Aεκρίθκ ο ΙΗΣΟΥΣ .

ουχί δώδεκα εισιν ώρα και ημέρας;Εάντϊς

σεριπατά εν τη ημέρα ,ου προσκόπης,ότι η

φώς του κόσμου τούτου βλέπει.Εαμ δέ τίς

σεριπατά έμ τη νυκτί, προσκόπια, ότι το

φώς ουκ έσιμεν αυτώ.ταύτα ειπεν,και με

τα τούτο λέγει αυτοΐς.Λάζαρ και φίλG

ημώμ κεκοίμηται,αλλά σoρεύομαι,ίνα

υπνήσω αυτομ.Επομ οώ οι μαθηται αυτον.

κύριε,εί κεκοίμηται ,σωθήσεται .Ειρήκαι σε ο

ΙΗΣΟΥΣ σερί του θανάτου αυτού, κάνοι δε

έδοξαμ,ότι σερι Οι κοιμήσεως του ύπνου λό

γ . τότε οώ ειπεν αυτοίς ο ΙΗΣΟΥΣ παρέα

σία,Λάζαρος απέθαν , κ) χαίρω δ' υμάς,ίνα

σισεύσατε,ότι ουκ ήμίω έκά, αλλάγω
μεν

προς αυτόμ. Είπεν οώ θωμάς ο λεγόμενο
ς

δίδυμος τους μαθηταίς.άγωμών και εμάς

έναάσοθάνωμα με αυτού . Ελθών οώ και

ΙΗΣΟΥΣ,ξυρεμ αυτου τέασαρας ημέρας δ

έχoντα ν ο μνημείο.Ην δε και βκθαμία εσ

γυς το ισροσολύμωμ ώς αν σαδίων δεκα

πέντε και πολλοί εκO ιουδαίωμ ελκλό »

θκσαμ,προς τας σερίμάθαμ και μαρίαμ,

να σας αμυθήσονη αυτας σερίτον αδελφό

αυτώμ. & οώ μάθα, ώς άκουσίμ, ότι ο ΙΗ

ΣΟΥΣ έρχεταιναήντησεναυτώ.Μαρία και αν

ω όικω έκαθέζετο.έιπερ οώ και μάρθα προς

ημ ΙΗΣΟΥΝ.Κύριε,ει ώδε,ο αδελφός μου

ουκ αμ εΤεθνή κς,αλλα el νιώ διδα,ότι όσα αν

ατήση θεόμ,δώσε σοι ο θεός.λέγει αυτή και

ΙΗΣΟΥΣ.ανασήσ
ει

ο αδελφός σο.Λέγή αυ »

ζω" μάρθα.βιδαότι ανασήσει αν τη ανασάν

σή να έχάτκ ημέρα.Είπεν αυτή ο ΙΗΣΟΥΣ,

ΕΓώ είμι και ανάσασις κυ και ζωή,ο πισεύωμ εις ε

μεκάμ αποθάνκ ζήστη.C σας και ζώα C αι/

σεύων εις έμε,ου μη αποθάνη εις ου αιώνα .

πισεύς κύη; Λέγξ αυτώΝαι κύριε.έσω σεπί

& iterum uadis illuc:RñditIeſus.Non

ne duodecim ſunt horæ diei : Siquis

ambulauerit in dienon offendit, quia

lucé huius mūdi uidet. Si aút qsambu

lauerit in nocte offendit, quialux non

eſtineo. Hæcait, & pofthæcdicit eisie

τ.

Lazarus amicus noſter dormit ,ſedua

do uta ſomno excitem eum.Dixerun
t

ergo diſcipuli eius. Domine,ſi dormit,

ſaluerit. Diseratautem lelus demor

te eius , illi autem putauerunt quoddo

dormitione ſomni diceret. Tunc ergo

Ieſus dixit eis manifeſte . Lazarusmor

cuus eſt, & gaudeo propter uos utcre .

datis, quod non fuerim ibi . Sed ea

mus ad eú.Dixitergo Thomas qui di

citur didymus ad diſcipulos.Eamus

& nos & moriamurcú eo. Venit itao

Ieſus, & inuenit eú quatuor dies iam in

monumento habentē. Erat aüt Bethaj

nia iuxra Hieroſolym
ā

fere ſtadñs qn

decim.Multi aūt ex Iudæis uenerātad

Martha & Mariam ut conſolarentur

eas de fratrefuo.Martha ergo utaudi

uit quod Ieſus uenit occurrit illi ,Maria

aútdomiſedebat. Dixit ergo Martha

ad Ieſum.Dñe fi fuifles hic,fratermeus

nó fuiflet mortuus.Sed & nunc fcio,ga

quæcuno popoſceris a deo , dabit tibi

deus.Dicit illiIeſus. Reſurget frater tu

us . Dicit ei Martha. Scio qd refurget

in reſurrectione in nouifſimo die.Dicit

ei Ieſus.Ego ſū reſurrectio & uita,Qui

credit in me,etiam ſi mortuus fueritui

uer, & omnis qui uiuit & credit in me,

non morietur in æternū. Credis hoc

Ait illi.Vtio domine . Ego credidi,qa

tu es Chriſtus filius dei qui in húcmú

dum ueniſti.Et cum hæcdixiſſet,abñt

& uocauit

ΑΠΟ

,

κόσμου ερχόμενος. Οταύθα ειπ8σα, απήλ

θεμα εφώνησε
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δε

θεμ και εφώνησεν μαρίαμ τώ αδελφήμ άυ )

τις λάθρα ειπούσα. και διδάσκαλος πάγξιν,

και φωνά σε.Εκείνκ ως ήκουσεν εγείρεται τα

χο και έχεται προς αυτόν,όυπω δε έλκλυ

s16 ΙΗΣΟΥΣ εις τίωκώμω,άλλ μου

τόπο,όπου υπήντησεν αυτώ και μάρθα . οι

cw loudcão os ÕUTES METAUTAS SU TŘ osmic

και παραμυθούμενο
ι
αυτώιδόντες ήμα

μίαμ,ότι ταχέως ανέσκ,και ξήλθεμ,άκολο

θκσαμ αυτή λέγοντες,ότι υπάγη εις ή μνκ

μάομ,ίνα κλαύσαέκδ. οώ μασία ώς ήλ ,

θεμ όπου έμ ο ΙΗΣΟΙΣ ,ιδούσααυτόμ,έπεσεν

ανή ηχός τους σόδας λέγουσα αυτώ.Κύριε,

οι άς ώδε, ουκ άμ απέθανέμ
μου

ο αδελφός .

ΙΗΣΟΥΣ οώως ειδεμ αυτίω κλαίουσαν, και

τους στιυελθόντας αυή Ιουδαίους κλαίοντας

φλεβειμήσατοο πνεύματι, και ετάραξε

εαυτόν,καιειπεμ.Πού τεθήκατε αυτόμ;Λέ ,

γουσΐμαυτώ.κύριε,έγχουκαι δε. Εδάκρυ και

σεμ ΙΗΣΟΥΣ,Ελεγομ δω ιουδαϊοι.ίδε πως

εφίλα αυτόμ.τινες δες αυτο ειπομ . ουκ

Αδάματοδυτος και ανοίξας τους οφθ
αλμούς

του τυφλού ποιήσαι,ίνα κ δυτος με αποθά

;ΙΗΣΟΥΣδαι πάλι
μεμβρϊμώμενος εν εν

αυτώ έρχεται εις το μνκβιομ. Ημ δενί

11

& uocauit Mariam fororem fuam ſi

lentio dicens . Magiſter adeft, & uocat

te . Illa utaudiuit ſurrexic cito , & uenit

ad eum. Nondum autē uencrat Icſus

in caftellum ,ſed erat in illo loco ubi oc

currerat ei Martha.Iudxi ergo q erant

cum ea in domo & cófolabantur eain,

cum uidiflent Mariam quod cito ſur,

rexiſſet & exíflet,ſecuti ſunt eam dicen

tes,Vadit ad monumentum ut ploret

ibi .Maria ergo cum ueniſſet,ubi erat

Ieſus,uidens eum cecidit ad pedes eius

& dixit ei .Domine , ſi fuiſles hic, non

eſſet mortuus frater meus . Ieſus ergo

ut uidit eam plorantem,& Iudæos qui

uenerantcum ea plorantes, infremuit

ſpiritu & turbauitſeipſú & dixit . Vbi

poſuiſtis eum : Dicunt ei.Domine,uel

ni & uide. Lachrymatus eſt Ieſus. Di,

xerút ergo ludæi. Ecce quomodo ama

bat eum.Quidam aut ex ipſis dixerút.

Non poterat hic qui aperuit oculos cæ

ci facere ut hicnon moreretur. Ieſus er

go
rurſum fremens in ſemetipfo,uenic

ad monumencum. Erat autem ſpelun/

ca , & lapis ſuppoſitus erat ei.Ait Iefus.

Tollitelapidem . Dicit ei Martha fo

ror eius qui mortuus fuerat. Domine

iam olet,quatriduanus eft enim . Dicit

ei lefus. Nonne dixitibi, quod ſi crei

dideris uiſura eſſes gloria dei. Suſtule,

rút ergo lapidē, ubi is q mortuº fuerat

erat pofitus. Ieſus auté eleuatis furſum

oculis dixit.Pater gratias ago tibi, qñ

: audiſti me,Ego aüt ſciebamquod ſem

per me audis,fed propter turbā g circú

ſtar dixi , ut credant qd'tu me miſeris.

Hæccă dixiſſet, uoce magnadamnauit.

Lazarc

4

ΠΗ

_1

λαιου,και λίθG- επέκειτο έπαυτώ. Λέγκαι

Ο
ΓΗΣΟΥΣ.άρατε τον λίθον . Λέγα αυτό και

αδελφή του τεθνηκότος μάς θα.κύριε,ήδη όι

3ε,τείαςταίος γάρ
όξιμ.Λέγα αυτή ο1ΗΣΟΣ

ουκεισομ σοι,ότιεαμ σιδεύσες όψει τίω δό

ξαν τον θεού,Ηραμ δω τμ λίθον όυ Σμό τεί

θαλμουςάνω,και πιπερ. πάτεςκαι
ευχαρισώ

σοι,ότι ήκουσάς μου . Εγώ δε ήδειν , ότι

πάντοτί μου ακούεις,αλλά δια του οι

Χλομ τομαπορίεsώτα ειπομ, ίνα
πισεύσω !

σίμ, ότι συ μεασίσ λας ,

καιταύτα ειπώμ,φωνή
μεγάλη

έκραύγασεμ
.

Λάζαρε T 4
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πίες

Λάζαρε δεύροέξω, και εξήλθεμο τεθνκκώς

δεδεμλύος τους σόδας και τας χέρας κα

βίαις, ή και όψις αυτο σουδαείω περιεσέδες

το.λέγαντοίσο ΙΗΣΟΥΣ.λύσατε αυήμ ,C

άφετε υπάγειρ.πολλοί οώ εκν Ιουδαίων

οι ελθόντες προς τίω μαρίαμ,και θεασάμε

νοιά εποίκσεμο ΙΗΣΟΥΣ επίσδυσαν εις αυ /

τόμ.τινες δε και αυτής απήλθου προς τους

φαρισαίους,κα) έισομ αυτοϊς & εποίκσεμ και

ΙΗΣΟΥΣ.Σωήγαγον οώ οι αρχιεράς και οι

φαρισαίοισωέδριον, έλεγομ.τίποιειο

ότι δυτος ο άνθρωπος, πολλά σημάα ποιά;

εάν άφώμων ανόμου] ως,σάντες πισεύσουν

σιμ εις αυτόμ.και ελεύσονται οι ρωμαίοι &

αρούσιμημώμ C του τόπου Οι το έθιΘ.Εις

δέ τις εξ αυτών καϊάφας αρχιερεύς ώμ του

ενιαυτου εκείνου , ειπεν αυτοίς.εμεις ουκ άι)

δατε ουδέμ, ουδε διαλογίζεσθε, ότι συμ »

φέρει καιμίρ,ίνα εις άνθρωπG αποθάνκ υσές

του λαού ,και μηλογα έθνΘ ασόλκται .

τούτο δε αφ εαυτού ουκ εισεμάλια αρχιν

σους ώμ τον ενιαυτού εκείνου προεφήτευσεν,

ότι έμελεμο ΙΗΣΟΥΣ αποθνήσκειν υπες

το έθνους,και ουκυσες τουέθνους μόνος ,

αλλίνα και τα τέκνα του θεού τα διεσκος /

σισμένα σωαγάγκ εις έμ . αα εκείνης ο

Οι εμέρας σωεβουλεύσαντο, ίνααποκτεί »

νωσιμ αυήμ ΙΗΣΟΥΣ ο ουκ έτι σαξεκσία

σερϊεσάδα ν τοίς Ιουδαίοις,αλλά απέλθεν.

έκαθεν εις τώ χώραμ έγγυς οι ερήμου εις

εφραιμ λεγομένκμ αόλιν,κακά δίέιβερ

μεία το μαθητή αυτ. Ημό εγγύς στάχα

who loudlaíwp,Clávébroup Sondi èis ispodă

λυμά εκ φθι χώρας πρότ8πάχα,ίνα στη

σωσιν εαυτούς.έζόγω δαυ ήμ ΙΗΣΟΥΝ , και

έλεον μετάλιήλων γντώ τερώ έσκκόπς.Τί δο

και υμίν,37. ουμή έλθκ εις ή εορτή ,έδεσώκει

σαν κιοι αρχιερς κι οι φαρισαίοι ντολής,

να εάν

Lazare ueni foras ,& prodñtqui fuerat

mortuus ligatus manus&pedes inſtv

tis, & facies illiusſudario erat circūliga

ta.Dicit eis lefus.Soluite eum, & finite

abire . Multi ergo ex iudæis qui uene

rant ad Maria& uiderant quæ feciſſet

Iefus, crediderüt in eum . Quidam aút

ex ipſis abierunt ad pharifæos, &dixer

runt eis

quæ feciſſet Ieſus.Congrega.

uerunt ergo pontifices & pharifæicon

cilium ,& dicebant.Quid facimus: quia

hichomomulta ſigna facit.Si dimitti

mus eum ſic,omnes credent in eum .Er

ueniétRomani, & tollent noftrú& lol

cum & gentem.Vnus aut ex ipſis Cay

phas nomine,cum eſſet pontifex anni

illius dixit eis. Vos neſcitis quicộs,nec

cogitatis, quia expedit uobis, ut unus

homomoriať pro populo, & non tota

gens pereat. Hocaūta ſemetipſonon

dixit, fedcum eſſet pontifexanni illius

prophetauitquod Ieſus moritur erat

pro gente.Ernό tantum pro gente , fed

ut filios dei qui erantdiſperſi congre

garet in unum :Ab illo ergo die cogit

tauerunt ur interficerent eum.Iefuser

go iam non palam ambulabat apud

Ludzos , fed abiſt in regionem iuxta

deſertum in ciuitatem quæ dicitur Ek

fræm , & ibi morabaturcum diſcipulis

fuis. In propinquo autem erat paſca

iudæorum & aſcenderunt multi Hie

roſolymam de regione ante paſca ,ut

fanctificarent ſeipſos. Quærebanter,

go Iefum, & colloquebantur interfe

in templo ftantes . Quid uidetur uo/

bis qd'non uenit addiem feſtū .Dede

rantaūt pótifices&pharifæi mādatú,

utfi quis
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Κιμ

γεγραμμλύομ.ΜΗ
φοβου θύγατες

σιών,

ένα εάμας για που αξιμ μίωση,όπως πιά

σωσίμ αυτόν.

ο οώΙΗΣΟΥΣ προέ8 Ημερών του σάχα

και άλθεν ειςβηθανίαμ,όπου μ λάζαρG- ο τει

θνικώς,όμ ήγορεμέκ νεκρών και ΙΗΣΟΥΣ.Εποι

κσάμ οώαυτώ δάπνoμ εκά,C και μάθα δε

κκόνα,ο δε λάζαρος εις ήμ η ανακειμλύωμ

σω αυλων.Η οώ μαρία λαβύσα λίγαυ μύ

του νάρθερδου σιρικάς σολυτίμου , άλειψε . Τους

! πόδας τουΙΗΣΟΥ,και ξέμαθευταίο θεϊ .

ξιν αυτές τους πόδας αυτ8 , δε οικία έπλα

ρώθηεκ οσ οσμής του μύρου, Λέγε ούγεις

εκ τύ μαθκτώμ αυτον Ιούδας Ισκαριώ ,

και της,ο μέλλωμ αυτόμ παδιδόναι . Διά τι

τούτο το μύρομουκ επάθκ γιακοσίων δανα

ρίωμ,κ) εδόθη πωχοίς , Είπε δε τέτο, ουκ

ότι περί την πωχώμ έμελεμ αυτώ,άλλ ότι

κλέτες έμ, το γλωσόκομομ έιχεμ,τα

βαλιόμονα έβάσαζέρ.Είπεν ούμό ΙΗΣΟΥΣ.

Αφις αυτές, εις τίω ημέραν του φνταφιασ.

μού μου τετήρκκεμ αυτό.τους ηχους και

πάντοτεέχετε μεθεαυτή ,έμε δέουσάντε

έχετε.Ενω ούμόχλος πολυς εκ τ ιουδα

ωμ,έξιέκάεsίμ, ήλθομου δια όμ ΙΗΣΟΥΝ

μόνoμ,αλλίνα και του λάζαρου 'δωσιμ ,θα

άγατερεκ
νεκρών.Εβουλεύσαντο

δεοι αρχιε

ράς,ίνα και ήμλάζαρου αποκτείνωσιμ , ότι

πολιοι δι αυτόμ υπήγoμ τ ιουδαίωμ, και

επίσθιομεις του ΙΗΣΟΥΝ . Τή επαύριομά

χλος πολύςοέλθωμ εις τίωεορτίωακού και

σαντες , ότι έρχε28 ΙΗΣΟΥΣ εις Ιεροσόλυ !

*

S

ut ſi quis cognouerit ubi ſit indicet, ut

apprehendant eum.

Ieſus ergo ante ſex dies paſcæ uenit XII

Bethaniam ubi Lazarus fuerat mortu/

us ,quem ſuſcitauit Ieſus. Feceruntaút

ei cænam ibi , & Marcha miniſtrabat.

Lazarus uero unus erat ex diſcumben

tibus cú co. Maria ergo accepit libram

unguéri nardi piſticæ preciofæ ,&un

xit pedesIeſu,& exterſit pedes eius ca,

pillis fuis, & domus impleta cſt exodo

re unguenti. Dixit ergo unus ex diſci/

pulis eius Iudas Iſcariotes, qui erat cũ

traditurus . Quare hoc unguentū non

uenittrecentis denariis & datū eſt ege

nis : Dixit autem hoc, non quod pau.

percsilli curreffent, fed qa furcrat, &

loculos habens ea quæ mittebātur por

tabat . Dixit ergo Ieſus. Sine illam ,in

diē ſepulturæ mex ſeruauit illud. Paul

peres enim ſemper habctis uobiſcum ,

me aut non feimper habetis. Cogno

uit ergo turba mulca ex Iudæis qd il

liceſlet, & uenerunt nó propter Ieſum

tantum ,ſed uc Lazarum uiderent,qué

ſuſcitauerat a mortuis . Conſultabant

autem principes facerdotum, ut & La/

zaruin interficerét, quia multi propter

illum abibant ex Iudæis , & credebant

in Icſum.Poftero die turba multaquæ

ucnerarad diem feftum ,cum audiffent

quod uenit Ieſus Hierofolymam ,acce

perunt ramospalmarú,&proceſſerunt

obuiam ei & clamabant.Hosanna,be

nedictus qui uenit in nomine domini

rex Ifrael.Nactus aút Ieſus aſellű fedit

ſuper eú ſicut ſcriptum eſt .Nolitimere

filia Sion, ecce rex tuus uenit ſedésſup

pullú aſinx. Hæcauté nó cognouerüt

diſcipuli

S

Η

1

μα,έλαβομ τα βαίαη φοινίκων, να εξ

έλθομ ειςτσάντκιν αυτώ και έκραζον, ως

άννά,
ευλογημέOP 5

ερχόμενα αν όνο

ματι κυρία και βασιλευς το
ισραήλ.Ευρών και ο

ΙΗΣΟΥΣ oνάριoμ εκάθισερ εαυτό, καθώς

δούο βασιλεύς σου
έρχεται καλήμύG

επί
πώλομένου,ταύτα δε ουκ

έγνωσαν οι

μαθκται
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μαθκται αυτον το πρώων, αλλ όπ έδοξάθε

ΙΗΣΟΥΣ τότε έμμήθκσαν ότι ταύτα ήμ ε

αυτά γεγραμμία , και ταύτα εποίκσαν

αυτώ.Εμας τύχει και ο όχλΘ- ο ώμ μετάυ)

του, ότε του λάζαρου έφώνκσεν εκ του μνκ

μείου, και ήγορεμαυτόν εκ νεκρών. Διά τούν

το κή υαλώτισεν αυτώ ο όχλος, ότι άκουσαν

τούτο αυτομ σεποικκέναι το σημάομ. οι

ούμ φαρισαίοιεισού προς εαυτους.Θεωρώ ,

τε,ότι ουκ ωφελάτε ουδέμ , "δε ο κόσμο

οπίσω αυτού απήλθεμ . ήσαμ δέ τινες έλι

λωες εκ της αναβαινόντων,ίνα πεσκανήσων

σύμφωτη εορτή, δυτοι ούν προσήλθομ Φι

λίπσο α βαθσαϊδασ γαλιλαίας,

και κρότωμ αυήμ λέγοντες. Κύριε, θέλουν

του 1ΗΣΟΥΝΙδέμ. έρχεται φίλιππGe

λέγειο άνδρέα και σάλϊμάνδρέας και

φίλίπα , λέγουσινο 1ΗΣΟΥ. ο δε τΗ /

ΣΟΥΣ απεκρίνατοαυτοίς λέγωμ.ελήλυθεν

και ώρα, να δοξαθά ο δος του ανθρώπου.Αμώ

άμω λέγω υμίμ,εαν μη κόκκΘ του σή

του αισωμείς τώ γύμασοβάνκ αυτός μό,

γοσμυς, εαν δε αποθάνκ,σολύμ καρσόν

φέρα, ο φιλώμ τίω ψυχήν αυτού,απολέσει

αυτίω ,και ο μισώμ τίω ψυχήν αυτού εν τω

κόσμο τούτω,εις ζωήν αιώνιομφυλάξει αυν

σω.εαμ εμοίδιακονίτις,έμοι ακολουθεί και

τω,κα) όπου ειμι εγω,έκά και ο διάκονα

ο έμος έσα ,να έάν τις εμοί διακονή τιμή,

σει αυτομο σατές. Ναώ και ψυχήμου τετάρα/

κτα .€ τί εισα » σάτες σώσόν με έκ ώ

σας ταύτηςκαι άλλα δια τούτο ήλθον εις

τίωώραμ ταύτω,σάτες δόξασόν σου το

όνομα , ήλθεν ούν φωνή εκ του ουρανού , και

έδοξασα και πάλι δοξάσω. o oύν όχλος

ο εσως, και ακούσας έλεγεν, βροντίω γε

γονέναι,άλλοι έλεγον, άγγελG αυτώ λε /

λάλκκεν. απεκρίθκ ο ΓΗΣΟΥΣ,

ου διέμε αυτα και φωνή γέγονεν , άλια 2

υμάς.

diſcipuli eius primiū ,ſed qñ glorificatus

eſt leſus,tuncrecordatiſunt,qd'hæcef

fent ſcripta de eo,&hæc feciſſent ei. Te

ſtimoniü ergo perhibebat turba,quæ

erat cum eo quãdo Lazarum uocauit

de monuméto ,& ſuſcitauit eum amor

tuis ,Propterea& obuiam ueniteitur σημες

ba, quodaudieranteum fecifle hoc lie

ergo

dixerunt inter

le.Videtis quod nihil proficitis : Ecce

mundus poſteum abre. Erantautem

quidam Græci ex his qui aſcenderant

ut adorarent in die feſto . Hiergo ac

cellerűt ad Philippum qui erataBeth

ſaida galilææ , &rogabant eudicentes.

Dñeuolum leſum uidere.VenitPhi

lippus& dicit Andreæ . Andreas rurlu

& Philippus dixerútIeſu.Ieſus aútre

ſpondit eis dicés. Venit hora ut clarifi

cetur filius hois. Amé amé dico uobis,

niſi granum fruméti cadens in terram

mortuum fuerit ipſum ſolum manet .

Si ueromortuum fuerit,multū fructü

affert. Qui amat anímā ſuā,perdetea.

Et qui odit animā ſuam in hoc mũdo,

in uitá æterná cuſtodietea. Si quis mi

hi miniftrat ,1me fequatur . Er ubi fum

ego,illic& miniſter meus erit. Si quis

mihi miniſtrauerit, honorificabiteum

patermeus.Nuncanima mea turbata

eſt. Et quid dicam : Paterſaluifica me

ex hora hac.Sed propterea ueni in ho

ram hanc . Pater glorifica nomen tuú .

Venit ergo uox de cælo dicens.Et clari

ficaui, & iterú clarificabo. Turba ergo

õſtabat & audierat,dicebat tonitruú

eſle factú.Alij aút dicebant . Angelus

ei locutus eſt. Rñdit lefus &dixit.Nó

propter mehæc uox uenit ſedpropter

1

και είπεν,

UOS,
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ΣΟΥΣ,C απελθώνεκρύβκασαυγών, σαλα

υμάς,μάλ κρίσις εsίμ του κόσμου τούτου ,

γώο άρχων του κόσμου τούτου εκβληθή

σεία έξω,καγω εαμ υψωθώ εκ γύσ

πάντας ελκύσω προς εμαυτόμ.τούτο Φέι

λεγεν σημαίνωμ ποία θανάτω έμελλευ αι

ποβίσκομ . απεκρίθη αυ ( χλος. Εμάς

Ακούσαμεν εκ του νόμου, ότι ο ΧΡΙΣΤΟΣ με

εις ήν αιώνα, κι εώς σου λέτες και υψωθήναι

τόν ή ανθρώπο ; ς εσι ούτος οδος και ανθρώ

πε,ειπεν ουν αυτοίς ο ΙΗΣΟΥΣ. έτι μικρού

χρόνoμ το φώς μεθύμώμ έσιν. σεριπατίπί ,

ως δ.φώς έχετπ,ίνα μη σκολία υμάς καλαλά

Εκ.Clo σεριπαθών φωτά σκοτία ,ουκ διδεν π8

εσάσα,έωσαφώς χείε, πισεύει εις σ' φώς,

ένα τριφογος Γένκθε.Ταύτα ελάλησεν ο ΙΗ/

S

uos.Nunciudiciü eſt mûdi hui?.Núc

princeps mundi huius encietur foras .

Eregoſi exaltatus fucroa terra,oinnes

traham ad meipfum . Hocaūt dicebat

ſignificans quamorte eſſet moriturus.

Rñdit ci turba . Nos audiuimusex lei

ge quod Chriſtus manet in æternū.Et

quomodo tu dicis ,oportet exaltari fili

um hominis : Quis eſt iſte filius hoi

minis:Dixit ergo eis Ieſus. Adhuc exi

guo tépore lumen uobiſcú eſt. Ambu

latedonec lucé habetis,ne uos tenebræ

comphendant. Et qui anbulat in tene

bris,neſcit quo uadit. Dū lucem habe

tis,credite in lucē, ut filij lucis ſitis . Hæc

locutus eſt lefus, & abiit, & abfcódieſe

ab eis.Cum aüt tanta ſigna feciflet co

ram cis,nó credebant in cum ,ut fermo

Eſaiæpphetæ impleret qué dixit.Dñe.

as credidit auditui noſtro , & brachiú

domini cui reuclatū eſt : Proptereanó

poterant credere,quod iterû dixit Eſai

as. Excæcauit oculos eorü & indurauit :

cor eorum ne uideant oculis ,& neintel

ligant corde,& conuertancur& fanem

eos.Hæc dixit Eſaias quádo uidit glor

riam eius,& locutus eſt deeo. Verum ,

tamen & ex principibus mulci credide

runt in cum ,ſed propter phariſæos nó

confitebantur, ne de ſynagoga ence-

rentur . Dilexerunt enim gloriam ho

minuin magis qz gloriam dei.Ieſus au

tem clamauit & dixit. Qui credit in me

nó credit inme,ſed in eü qui miſit me.

Et qui uidet me , uider eum qui mifit

me.Ego lux inmüdū ueni, ut ois q cre

dit imne,in tenebris nó maneat. Et ſi qs

audierit uerba mea, & non crediderit ;

ego.non iudico eú . Non enim ueni ut

iudicem

1

και αυτ σημάα σεσοικκότος έμπροσθεν αυή,

ουκ επίδευoμ εις αυτ,ίνα ο λόγος Ησαίο το

προφήτ8 πληρωθR 8μ έιπερ. κύριε τις επίσει

σεμιά ακού υμών; ο βραχίωμ κρί8 Τίνι

απεκαλύφθη,δια την ουκ έδωαντο πισεύξν ,

ότι πάλιμ ειπεν Άσαΐασ , τετύφλωκεν αυ

& τους οφθαλμούσ , el πεσώρωκεμ αυή

ή καρδίαμ,ίνα μάθωσιν Τοίς οφθαλμοίς

και νοήσωσιν τη καρδία , και επισραφών

σιμ,να) κάσωμα αυτούς . ταύτα ειπε καισα

ίας επίδεμ τίω δόξαν αυτο και ελάλι και

σεμπερι αυτο.όμως μέντοι και εκ τύ ας

χόντωμ πολλοίεπίδευσαν εις αυτόν, αλλά

δια τους φαρισαίουσ ουχ ώμολόγουμ ,

ένα με αποσιωάγωγοι γίνονται . Αγάπη

σαν γαρ τίω δόξαν την ανθρώπων μάλλον

και τθδόξαν και4.8.ΙΗΣΟΥΣ και έκραξεν ο έιν

περιό σισεύων εις εμέ,δυ σιδεύς εις εμέ,αλ

λεις ή πέμψαιτά με.και και θεωρών έμε ,θεωρώ

εν σέμψαντά μελετώ φώς εις τον
κόσμομελή

λυθα,ίνα πάς ο πισεύω ειςεμέ,εν σκολία

με μέικ. κ) εάν τις με ακούσε η εκμάτ'κι

με πισεύκ,έσωουκρίνω αυτόν, ου και ήλθον,ίνα

κρίνω

O
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κρίνω κόσμου, άλλ νασώσω ου κόσμου. iudicēmúdú,ſed ut ſaluificé múdú.qui

ο αθετών έμεκαι με λαμβάνω τα είμαι fpernit me, &nó accipit uerbamea,hal

τα μου έχ4 τομ κρίνονται αυτόμ.ο λόγΘ betq iudicet eŭ. Sermo qué locutuslū

δμ ελάλκσα,έκένος κρινε ανήμα τη εχάτη ille iudicabit eü in nouiſſimo die, quia

ημέρα,ότι εγώέμαυή ουκ ελάλκσα,αλλ
ego exmeipfonóſum locut',fedqmi?

ο σέμψας με σαλής αυθός μοι εντολώ έδω ſitmepater,ipſe mihi mandatü dedit
,

κεμ τί είπω κι τί λαλήσω , κ) οίδα ότι οι qd dica , & qd loquar.Et ſcio qd máda

λι άυ ζωή αιώνιός εσιμ,& οώ λαλώ εδώ και tú eius
uitäæterna eſt.

Quæergo ego autenglote

θως έις#κέρ μοι ο πατήρ όντως λαλώ.προή
loquor ſicut dixit mihi pater ficloğr.

Οι εορτας σάχα. ειδώς οΙΗΣΟΥΣ,ότι εν Ante diem aút feſtűpaſcæ fciens le

XIέρες έγι

λήλυθεν αυή και ώρα,ίνα μελαβή έκά κόσμον ſusquod ueniffet hora eiusut trāliret

τούτου προς τον πατέρα, αγαπήσας τυς ex hocmūdo ad patré cũ dilexiſlet fu

ιδίους τους νεο κόσμω,εις τέλος αγάπη! os g erat in múdo uſqz ad finē dilexit

στα αυτους.και δείπνου γενομένου του δία ) eos.Etcoenafactacũ diabolus iam mis kiného

βόλου ήδη βεβληκότος εις τίω καρδίαμιού, fillet i cor IudæSimõis,ut traderet eú

δα σίμων σκαριώτου,ίνα αυτόμπαρα Iſcariotes, ſciés Ieſus qd'oia dediffet ei κώλέγω

δώ. Είσως ο ΙΗΣΟΥΣ,ότι πάντα δέδωκεμ
pater in manº,&quod a deo exiuiſſet,

αυτώ και σας εις τας χώρας,κ) ότι αν θεού & ad deū iret,ſurgit a cæna, & ponit ue

ζήλθεν, προς τη θεομ υπάγεγείρεται ſtimenta , & cũ accepiffer linteū , præ/

εκ ή δείπνου κ) τίθκσιμ τα μάτια,κή λαβών , άηχίtfe.Deinde mifitaqua inpeluim,

λέντιου, διέζωσεν εαυήμ,έιτα βάλει ύδως & cæpit lauare pedes diſcipuloz,& ex.

εις ομνι Βρα,και ήρξαν μίπτεμ Ρυς πόδας tergere linteo quo erat præcinctus.Ve

μαθχή,κ) εκμάσειμο λευτίω ώ ήμ διε/ nit ergo ad Simoné Petrum.Et dicit ei

ζωσμένος. έρχεση δω προς σίμωνα σέτρου, Petrus.Domine tu mihi lauas pedes :

κλέγα αυτώ εκφνος, κύριε,σύ μου νίττας τους Refpondic Iefus & dixit ei. Quod ego

πόδας;Απεκρίθκ 1ΗΣ8Σ κ ειπεν αυτώ ,ο εγώ facio tu neſcis nunc, ſcies autem poſtea

σοιώ , συ ουκ άισας άρτι,Γνώση και μετά ταύτα. Dicit ei Petr9. Nó lauabismeospedes

Λέτζ αυjώ σέξος.ου μη νίψας τυς σόδας με in æternum. Refpondit ei Ieſus .Sinó

εις ου αιώνα.Απεκρίθκ αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ.Εάν lauero te ,non habebispartem mecum ,

μη νίψω σε ,ουκέχεs μέρος μετεμού.Λέγαν Dicit ei Simon Petrus.Dominenota

7% σίμωυσέρος.κύριε,με τους πόδας μου tum pedes meos,ſed & manº &caput:

μόνoμ,άλλια κ τας χε και τη κεφαλώ.Λέξ Dicit eiIeſus. Qui lotus cſt,non indir,

αυτώ ο ΓΗΣΟΣ,ο λελευθύος , ου χβείας έχει get niſi ut pedes lauat,fed eft mundus

φυς σόδας νίψαθ.άλλ' έσιν καθαρός όλος totus. Et uos mundi eftis,fed nonom,

C υμάς καθαροι εσε,άλλουχίσάντες.ϊδα nes . Sciebat enim , quis nam eſſet qui

δυ παδιδόντα αυτόμ,διά τόν εισερ traderet ſe, propterea dixit , non eſtis

ουχί σάνδες καθαροίισε,όπ δω ένιψεν τους
mundi omnes . Poft ergo lauit

per

σόδας αυτή.και έλαβε τα μάτια αυτον des eorú,& accepit ueſtimenta ſua, &

ανασ:σωρσάλιμ ειπεν αυτοίς .Γινώσκετε cum recubuiflet iterum dixit eis. Scitis

τί σεποίκκα

N
κα

ΟΙ

Αλεξ

quid fecerim
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χεμο
Ιούδας

,ότι λέγξ αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ, ά »

γόρασομ
,ών χείαμ έχομον εις τίω εορτώ,

τοίς πωχοίς ίνα τι δώ, λαβών δω το

τίσεποίκκα υμίμ,υμάς φωνάτε με ο διά

σκαλος και κύριος,C καλώς λέγετε ,ειμιε.

Ε ' δωεγώ ένιζα υμώμ τους πόδας ο κύρι »

ος κ)δδδάσκαλος,κό ομοφείλει αλλήλων

είπ(μούς σόδας,υπόδειγμα γαρ έδωκα

υμίμ,7να καθως εγω εποίκσα υμίμ, ή τμής

σοι π,Αμλώ άμώλέγωυμίμ,ουκ έσιν

λος μείζωμ τον κύριο αυτ ,ου δε απόσoλG

μείζων τον σέμψαντος αυτόμ. ει ταύτα οι

δαπ,μακάριοι εσε εαμ σοιϊπ αυτά.ου σε!

πάντων υμώμ λέγω, εγώ δια δυς ξε

λεξάμω, αλλ' ίνα και γραφή πληρωθή, τρώ

γωμ μετ εμούτου άρτου,έπρεμ επέμε τώ

πέναμαυτοάάάρτι λέγω υμίμ προ του

γενέθα,ίνα όταν γλύκται σισεύσατε , ότι

εγώειμή.Αμώ άμώ λέγω υμίμ, ο λαμβά

θωμ εάν ένα σέμψω,έμε λαμβάνει. ο δε έμε

λαμβάνωμ,λαμβάνει την αποσείλαυτά

Ταύτα ειπώμ δ ΙΗΣΟΥΣ εταράχθηο πνευ

ματί,και εμαρτύρκσεμκαι ειπεμ.Αμήμ
α

μώλέωυμίμ,ότι εις 34υμώμ σαραδώσει

πορούμδυοι σερίτίνα λές;.μ δε ανακείμε
ΕΙ

νος εις μαθητώ αυτον κόλπο τον

ΕΗΣΟΥ, αγάπαοΙΗΣΟΥΣ. Νεύει δω τούν

τα σήμωμ πέτγος πυθέσθαι τίς αν έικ σε

οι ου λέγει, επιπεσώρ δέ εκάνος επί το sB/

θος του ΙΗΣΟΥ λέγή αυτώ , κύριε, τίς εσι ;

Αποκρίνεται οΙΗΣΟΥΣ.έκανός Κιμώ εγώ

ψωμίον

ME .
μ

quid fecerim uobis : Vos uocatis me

magiſter&dñe,& bene dicitis,ſum ete

nim.Siergo ego laui pedes ueſtrosdo

minus& magiſter, &uos debetis alter

alterius lauare pedes.Exemplú eſder

di uobis,ut quéadmodum ego feciuo

bis,ita & uosfaciatis .Améamen dico

uobis , non eſt feruus maior dño fuo,

ne apoſtolus maior eft eo qui miſit

illum.Si hæc fcitis ,beati eſtis ſi feceritis

ea .Non deomnibusuobis dico . Ego

fcio quos elegerim.Sed uradimpleať

ſcriptura. Qui manducat mecū panē.

leuauit contra me calcaneu ſuũ .Àmo.

do dico uobis priuſő fiat , ut cũ factú

fuerit credatis,quia ego ſū. Amen amé

dico uobis,qui accipit ſi qué miſero,me

accipit.Quiaütme accipit,accipit eum

quimemiſit. Cũ hæc dixiffet leſus tur

batus eſt ſpiritu,& pteſtat'eſt& dixit.

Amen amen dico uobis,quia unus ex

uobis tradetme. Aſpiciebāt ergo ſein,

uicem diſcipuli,hæfitantes de quo
dice

ret.Erat ergo recūbēs unus exdiſcipu

lis eius in ſinu leſu , quem diligebatler

ſus.Innuir ergo huicSimóPetrº, ut ſci

fcitaret,qs ellerdequo logret.Iraqcu

recubuiſlet ille ſupra pectus Ieſu , dicit

ei.Dñe,quis eſt: Reſpondit Ieſus. Ille

eſt cui ego intinctā panem porrexero:

Et cũ intinxiflet panem ,dedit IudæSi

monis Iſchariotis. Et poſtbuccella in/

troiuit in eum ſatanas. Et dicit ei Ieſus.

Quod facis faccitius. Hoc auté nemo

fciuit diſcumbentiâ ad quid dixerit ei.

Quidam enim putabant,quia loculos

habebat ludas, dixiſſet ei Ieſus, eme

eaſopus ſunt nobis ad dié feftú ,aut

egenis ut aliquid daret. Cú ergo accer

V
piffet

e

βάψας το
ψωμίομεπιδώσω.και εμβάψας ή

ψωμίο μ,
δίδωσιμιούδα σίμωνος Ισκαριών

75, και μετά το ψωμίομ , τόπ εισήλθεν εις

εκβιομόσαθανάς,λέγή δω αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ,

όποιές
ποίκσομτάχϊομ.τούν δε, ουδεις έ .

για την ανακόμβίωμ,ηφός τί ειπεν αυ όρο

ανέςγαρεδόκουω επειδή γλωσόκομομ ειν

Σ
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5,

ψωμιομεκεν ,ευθέως3ξήλθ.μ και νυξ, εδω

6

ος του ανθρώπου, και ο θεός έδοξάθκ ι άυ

ω,ει ο θεός εδοξάθε ν αυγώ, ο θεός δο

ξάσει αυτόμ εν εαυτώ.και ευθυς δοξάσει αυν

τόμ.τεκνία,ίτι μικρου μεθ' υμώμ ειμί.ζ. /

τίσετέ με,και καθώς έισομ Ρίο Ιουδαίοις

ότι όπου υπάγωεγώ,υμάς ου διαθε ελ

θεμαι υμίν λέγω άρτι , εντολήν καινήμ

δίδωμιυμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους,κα /

θως αγάπησαυμάς,ίνα να υμάς αγαπάτε

αλλήλους. τούτω γνώσοντα σάντες ,ότι

έμοι μαθηταί εσε,εαν αγάπω έχετε αν

αλλήλοις. Λέγα αυτό σίμων σέρGP.κύριε,

που υπάγαςκαι Απεκρίθη αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ.

όπου υπάγω,ου δρασαί μοι να ακολου /

θάσαι,ύσερον δε ακολουθήσεις μοι,λέγει αυ

ω " ο σέττος.κύριε,διατί ουδιαμαί σοι ά·

κόλουθήσαι άρτι,τίω ψυχώ μου υπες σου

θίσω.Απεκρίθη αυ ΙΗΣΟΥΣ. ψυχώ

σου υσες εμού θέσεις;Αμίμ αμάμ λέω σοι ,

ου με άλέκτωρ φωνήσει,έως δυ αναρνέση με

gaisa και ειπευτής μαθηταις αυτο . ΜΗ

ταρασέθω υμώμ ή καρδία, πισεύεπ είς Τομ

θεομ,κ ) εις έμεσιςεύετε.Εμ τη οικία του σα

ξός μου μοναι πολλαί εισιμ.Ει δε μή,έιπον

μ εμίρ,πορεύομαι ετοιμάσαι όπoμ υμίμ .

και εαμ πορευθώ εοιμάσω υμίμ τόπομ,πά

λιμ έρχομαι και πραλήψομαι υμάς πρός έμ

αυτόμ,ίνα όπου ειμιέγω υμάς ίτε. και

όπουυπάγω,διδατε,και τι δεόμ διδασε .

Λέγει αυτώ θωμάς.κύριε,ουκ διδαμου σου

Εσάγεις, σώς δωάμεθα τω οδομέιδέ

ναι ;Λέγή αυτώ οΙΗΣΟΥΣ.ΕΓώ ειμί και οδος και

Η αλήθέα κή καιζωή.ουδεις έρχετη προς έμπα

Τέρα,ειμή διέμε.Ειεγνώκετέ με,κ) όμσαλέ

ρα με εγνώκήτε άμ.C απάρτι σινώσκετε αυ

τμ,καιέωράκατε αυτόμ.Λέγει αυτώ φίλιων

πος.κύριε, εξομ 8μήμ ήμ παλέρα και αρκά

υμίν .

piſfet ille buccellā ,exiuit continuo. Erat

autnox . Cum ergo exiffet,dixit Iefus.

Nunc clarificatus eft filius hominis,&

deus clarificatus eſt in eo.Si deus clari,

ficatus eſtin eo , & deusclarificabiceu

in ſemetipfo,&cótinuo clarificabit eữ.

Filioli , adhuc pauliſper uobiſcú ſum.

Quæretis me,& ſicutdixiIudæis , quo

ego uado uos non poteſtis uenire. Et

uobis dico modo. Mandatú nouũdo

uobis , ut diligatis inuicem ſicut dilexi

uos,ut&uos diligatisinuicem . In hoc

cognoſcent omnesquod diſcipuli mei

Citis, fi dilectione habueritis inter uos .

Dicit ei Simó Petrus.Dñequo uadis :

Rñdit ei Ieſus,quo ego uado,nópotes

me modo ſequi, ſequeris aütpoſtea.

Dicit ei Petrus.Quarenó poffumteſe

qui modo :Anima meam pro te po.

nam.Refponditei Ieſus. Animá tuain

pro mepones :Amen amen dico tibi,

nócantabitgallusdonecter me neges.

Erait diſcipulis fuis . Non turbetur

corueftrum .Creditis in deum,& inme

credite.In domo patris mei manſiones

multæ ſunt,Siquominus,dixiffem uo

bis,uado parare uobis locũ. Et ſi abier

ro & præparauero uobis locum ,iterum

uenio & accipiam uos admeipſum ,ut

ubi ſum ego & uos ſitis,Etquoego ua

do ſcitis & uia ſcitis. Dicit ei Thomas.

Dñe neſcimus quo uadis .Et quomo

do poſſumus uiam ſcire : Dicit eileſus

Ego ſum uia, & ueritas, & uita . Nemo

uenit ad patrem niſi per me.Si cogno

uiſſetis me, & patrem meum utiqzco.

gnouiſſetis. Etamodo cognoſcitis eū,

& uidiſtiseum.Dicit ei Philippus.Do

mine oſtende nobis patrem , & fufficit

nobis

XII
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ΙΗΣΟΥΣ και είπεν αυτώ,έάμΤίς ασα

δμίμ,λέγει αυτό και ΙΗΣΟΥΣ.τοσο
ύτον

8ο

του μεθύμώμ ειμι,και ουκ έγνωκάς με Φί ,

λιππε, έωρακώς εμε εώρακεμ τομ πατέ,

ρα,και πώς συλέγεις , δέξου ημίμ τομ παι

τέρατουπιστεύξε,ότι εγω ν ο σαξίκαι ο

σατήρ έμοί αξιμ; τα βήματα & εγω λα /

λώυμίμ,αθέμαυτοι ου λαλώ.δ δε πατες

λέμοί μύωμ,αυτός σοιά τα έργα.ου πι ,

δεύετέμοι,ότι εγω ν παγίναι ο πα,

τέρ ών έμοί όξιν,Είδε μη δια τα έρία αυγά πί

σεύετέ μοι.Αμίω αμώ λέγω υμίμ, ο πισεύ

ωμ ειςέμε,τα έξΓα &εωσοιώ, κακάνος κι

άσεικαιμείζονα τούτωμ ποιήσει , ότι εγω

πρός μπατέρα μου πορεύομαι . και ο εαμ

αιτίσκι ονόματίμου τούτο σοιή

σω, να δοξαθλο σατές οι ορώ.Εάν ααι

τήσατέ μεν ω ονόματί μου εγω ποιή

σω , εαμ αγαπάτε με τας φυτλας τας εμας

τκρίσαπ.καιεγώερωξήσω τομοατέρα,και

άλλομ σαράκλητου δώσει υμίμ,ίνα μαύει

μεθ' υμώμ εις τον αιώνα,το πνεύμα σι αι

ληθείας,ο κόσμG ου διωαται λαβάμ,ότι

ου θεωρεί αυτό,ου δε γινώσκει αυτό. Εμείς δε

Γινώσκεπ αυτ,87ι σαςυμίμ μένα, κ) εν υμίν

πά με λόομ μου άρήσει,CI παθή
ς με αδα

πήσε αυτόν

φανίζειμ
σεαυτόν,και ουχί ο κόσμο

.Απε

έσω.ουκ
αφήσω υμάς

ορφανούς
, έρχομαι

προς υμάς.έτι
μικρομ ο

κόσμό
με ουκ

έτι θεωρέ, υμάς δε θεωρ&τέ με,ότι εγω ζώ

και υμάςζήσεθε,ξιν
εκείνη τη

μέρα,γνώ

σεσθε υμάς, ότιεγώ ν ω σατρί
μου,και

•υμάςδε εμοί, και εγώ ο υμίν, ο έχων

τας ντολάς μου και τηρώμ
αυτας, έκανός

Zζιμ δαγασώμ
με. ο

θεαγαπώ
» με,αγα/

πιθέσεται
ναότου

παγός μου, και εγώ

αγαπήσω
αυτόμ,κα )

εμφανίσω
αυτώ εμ

αυτόμ.λέγα αυτώ
λούδας,

ουχο
Ισκαριών

τκς.κύριε, τί γέγονεμ,ότι
έμίμ

μέλλεις
εν

O

nobis.Dicit ei Ieſus. Tanto téporeuo

bifcum ſum & nó cognouiſti me: Phi

lippe,qui uidit me,uidit patrem .Quo/

modo tu dicis oftende nobis patrem :

Non credis,qnod ego in patre, & pater

in me eſt : Verba quæ ego loquor uo

bis,a meipſo no loquor.Pateraūti me

manens ipſe facit opera . Non creditis

mihi, quod ego in patre & pater in me

eſt? Alioquin ppter operaipſa credite

mihi . Amenamédico uobis,quicredit

in me,opera quæ ego facio , & ipfe faci/

et,& maiora horum faciet,quia ego ad

patrem uado . Et quodcumg petieri

tis in nomine meo hoc faciam ,ut glo

rificetur pater in filio. Si quid petieritis

in nomine meo,ego faciam.Si diligitis

me,mandatamca feruate.Erego roga

bo patrem & alium paracetū dabit uo

bis, ut maneatuobifciain tterns ,fpm

ueritatis
quein mundus nó poteſt acci

pere, quia nó uidet eū ,necſcit eú . Vos

autem cognoſcitis eum ,quia apud uos

manet,& in uobis erit.Non relinquam

uos orphanos,ueniam ad uos. Adhuc

puſillu, & mundus me iam non uidet.

Vos aút uidetis me, quod ego uiuo,&

uos uiuetis. In illo dieuos cognofcetis

quod ego ſum in patremeo ,& uos in

me,& ego in uobis. Qui habet manda

tamea & ſeruat ea,ille eſtq diligitme.

Qui autem diligit me,diligetur apatre

meo, & ego diligam eum ,& manifer

ſtabo ei meipſum . Dicit ei Iudas , non

ille Iſchariotes. Dominequid factum

eſt quod manifeftaturus es nobis teip

fum ,& non mundo Reſpondit Ie

ſus & dixit ei. Si quis diligitme,ſermo

nem meum feruabit, &pater meus di

V z ligeteú

ΠΥ O

πε
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πίσει αυτόν,και προς αυτομέλευσόμεθα, (C )

μονίμ σας αυτώ ποιήσομοι.δ με αγασών

με τους λόγους μου ου τκρά, και ο λόγG

ου ακούετε,ουκ έσινεμος, αλλά του σέμ

φαντός με σατρός , ταύτα λελάληκα .

μίμπας υμίμ μένωμ.ό δε σαράκλητος το

πνεύμα άγιομ,8σέμψει ο σατερ ν ως

ονόματί μου,έκανα υμάς διδάξει πάντα

καιυμνήσειυμάς πάνταόσα εισομ υμίμ .

Ειρήνκμαφίκι υμίν,ειρωίω τίω εμπμ δί /

δωμι υμίμ,ου καθώς ο κόσμος δίδωσιμ,εδώ

idωμίυμίμ. Μη ταρασέθω υμών και κας /

δεία , Ακδε ειλιάτω. Ακούσατε, ότι εγώ έι ,

που υμίμ,υπάγω και έρχομαι προς υμάς .

εικγαπάτέμε,έχάκτεάμ,ότι ξιπoμ σο

ρεύομαι προς τον πατέρα, ότι ο πατής

μείζων μου αξίμ.και νώ ειςκκα υμίμ πριμ

γενέθαι,ίνα όταν λύκται σισεύσατε , ουκ

έτι σολια λαλήσω μεθ'υμώμ.έρχεται γαρ

ο κόσμου 1878 άρχωμ,κ εμοί ουκ έχα

ουδέμ,αλλ' ίνα γνώ ο κόσμος,ότι αγαπώ

πατέρα, κή καθώς όνετείλατό μοι ο σατές ,

όντως σοιώ,εγείρεθε άγωμα ντεύθεν .

Εγώ ειμι Η άμσελG- και αληθινή , και ο

πατής μου και γεωργός όξιμ, σάμ κλίμα

εμοιμη φέρομ καρσομ άιρα αυτό,και σας

η καρπόμφέρον,καθαίρα αυτό, να αλεί

ομα καρσομ φέρε , ήδκαι υμάς καθαροί εσε,

δια του λόγουδι λελάλκκα υμίμ, μείνατε

ενεμοί,καγώ ανυμίμ,καθώς ο κλίμα ου

διαται καρσου φέραμ αφεαυτού, έαν μη

μείνκ εν τη άμυέλω,όυτως ουδε υμάς εαμ

με εν εμοί μείνατε. Εγώ ειμί και άμπελα ,

υμάς τακλήματα,και μένωμεν εμοί , κάγω

εν αυτώ,δυτος φέρε καρπόνσολαω,ότι χω

ρίς εμβ,ου διαθε ποιάμ ουδέν.εαμ μ ας

μείν ν έμοί,έβλίθκ έξω ώς δ' κλίμα,κ) εξα

σάνθκ,κ) σφάγουσιμ αυτα, και εις πυς βάλι

λουσιν,και καίεται εάν μείνατε εν εμοί, και

τα βήματά

liger eum , & ad eumueniemus, & mani

fionem apudeum faciemus . Quinon

diligitmefermonesmeosnonferuat,

& fermonem quem auditis no eft me)

us,ſed eius quimiſit me patris.Hæclo

cutus ſum uobis apud uosmanēs.Pas

racletus aūt ſpiritus fanctus, quémit

tet pater in nomine meo ,ille uos doce;

bitoia, & ſuggeret uobisomnia quæl

cúqz dixero uobis,Pacem relinquo uo

bis,pacem meam do uobis. Non quoi

modomundusdat,ego do uobis.No

turbetur cor ueſtrū neqz formidet. Au

diſtis quod ego dixi uobis, uado & ue

nio ad uos.Sidiligeretis me gaudere.

tis utiq ,quia uado ad patrem ,quia pa

ter maiorme eſt.Et núc dixi uobis pri

uſőz fiat , ut cum factú fuerit credatis.

Iam non multa loquar uobifcum . Vei

nit enim princeps mundi huius , & in

menó habetquicos .Sed ut cognoſcar

mundus , qddiligo patré, & ficutmā

datum deditmihipater,fic facio . Sur

gite eamus hinc .

Ego fum uitis uera , & pater ine9 agri XV

cola eſt.Oém palmité in me nó feren /

tem fructα tollet eu,& oem q fert fru

ctú purgabit eū,ut fructú plus afferat.

Iam uosmundieſtis propter ſermoné

qué locutusſumuobis.Maneteinme,

Rego in uobis. Sicut palmes non pót

ferre fructă a ſemetipſonifi inaferitin

uite , ficnecuos, niſi in me manſericis .

Ego ſū uitis,uos palmites. Qui manet

inme& egoieo hic fert fructú multū ,

quia ſineme nihil poteſtis facere.Siqs

in menó māſerit,mittee foras ficut pal

mes & areſcet:& colligunt ea,& in igné

mittüt & ardent.Simanſeritis inme&

uerba

&
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ταβήματάμου και υμίμ μείνκ.δ εαν θέλετε

αιτήσεθε, και γενήσεται υμίμ . Εν τούτω

έδοξάσθη οπατήρ μου,ίνα καρπου σολω

Φέρετε, και γειάσετε έμοι μαθηται, καθώς

αγάπησέ με οπατήρ,κάγώ Αγάπησα να .

Μείνατεν τη αγάπητή έμή . εαμ τας φυτο

λάς μου τηρήσετε, ιξιάτε εν τη αγάκη με

καθώς έρωτας εντολάς το σαγός μου και

τάρκκα,C μύω αυτον ι τ αγάπη.τ
αύτα

λελάλκκαήμίμ, ίνα και χαρά και έμκ εν υμίμ

μένα,και χαράυμώμ αληρωθR,άυ , αξίμ και

Τι νηλίκ εμε,ίνα αγαπάτεαλλήλους,καθώς

εγάσισαυμάς. Μείζονα Ταύτης αγάπίωου

δεις έχε,ίνατίς τίω ψυχήν αυτον 95 υπέρ

φίλωμ αυτο,υμί φίλοι μου εσέ,εαν σουίτε

όσα εγώ ξιτέλομαι υμίμ,όυκ έτι μάς λέ

γωδούλους,ότιο δούλος ουκ όιδευτί ποιη'

τό
αυτοι ο κύριος.ύμάς δε ένεκκα φίλος,ότι πάν

Ja τα α ήκουσα παρά του πατρός μου έγνώρι

σα υμίμιουχ υμάς με θξελέξαθε,αλλ' έσω

εξελεξάμλυυμάς, έθηκαυμάς,ίνα υμάς

υπάγετε, C καρπόν φέρντε,και ο καρπός

υμώμμών,ίνα ότι άμ αιτήσατε τον πατέρα

Οι ονόματί μου δώ υμίμ.ταύτα ον

τέλομαιυμίμ,ίνα αγαπάτε αλλήλους . ε

οκόσμος υμάς μισέ,σινώσκει ότι εμε πρώ

μυμώμ μεμίσεκεμβει εκ του κόσμου τε ,

ο κόσμος άμοιομ έφίλα.ότι δε εκ του κό

σμουουκεσε,άλλέγω ξελεξάμω υμάς εκ

ΔΙΟ

ΤΟ

του,ουκ
έχουσιμ

σερί τις αμαρτίας αυ :

του κόσμου,δια τούτο μισε ύμάς ο κόσμος »

Μνήμονεύετε τον λόγουδυ εγω ειπου υμίν .

ουκ έσιν δούλGP μείζων του κυρίου αυτού .

ειξμε εδίωξαμ και υμάς διώξουσίμ. ει τον

λόγομ μουετάρκσ
αμ
,να του μέ

τερον την

είσoυσιμ.αλιά ταύτα σάντα σοιήσουσι
ν

Aipδια ή όνομά μου,ότι ουκ οίδασιν τομ

πέμψοντάμεξιμή άλλου και ε
λάλησα αυ/

τοϊς, α
μαρίαμουκ έιχoμ. Νώ δε πρόφ

α
)

11

uerba mea in uobis manſerint, quod.

cũq uolueritis petetis , & fier uobis . In

hocclarificatuseſt pater me? ut fructú

plurimū afferatis, & efficiamini meidi

(cipuli.Sicut dilexit me pater, &ego di

lexi uos.Manete in dilectione mea. Si

pceptamea ſeruaueritis , manebitis in

dilectione mea, ficut&ego patris mei

pcepta feruaui, &maneo in ei? dilectio

ne.Hæc locurus ſum uobis , ut gaudiu

meüiuobis maneat, & gaudiú ueſtrú

impleat.Hoceft pceptū meū,utdiliga

tis uos inuicem ſicutdilexi uos.Maio

rem hac dilectionem nemohabet,qua

ut animā ſuā ponat quis p amicis ſuis.

Vos amici mei eſtis,fifeceritis qcung

ego pcipio uobis. Nó poſthacuos di

co ſeruos,quiaferuus neſcit quid faciat

dñs ei?.Vosaūc dixi amicos, qa oia ſ

cũqaudiui apatremeo nota feci uobis

Nóuos me elegiſtis, ſed ego elegi uos,

& poſuiuos,ut eatis& fructú afferatis,

& fruct' ueſter maneat,ut qdcúq peti

eritis patré in noiemeo det uobis.Hæc

mãdo uobis ut diligatis inuicé. Simūs

dus uos odit,fcitis quod me prioréuo

bis odiohabuit.Sidemundo fuifletis

müdus quod ſuũ erar diligeret .Quia

uero de mundo non eſtis ,fed ego ele!

giuostos demundo , propterea odit uos

inundus. Meinentore ſermonis mei,

quem ego dixi uobis . Non eſt feruus

maior dño ſuo.Si me perſecuti ſunt, &

uos pfequent. Si ſermoné meu ſerua

uerunt,& ueſtrū ſeruabüt.Sed hæcoía

faciết uobisppter nomê meü,quia nel

ſciunt eữ q iniſit me. Si no uenillem &

locutus fuiſſem eis,peccatú nó haberēt.

Nūcaurexcufationé nó haberde pctó

V z ſuo

at

α
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τείλε

Φ. και έμε μισώμ, και του πατέρα μου μί /

σε.ει τα έργα μας εποίκσα εν αυτοίς & ουδεις

άλος σεποίκκεμ,αμαρτίαμουκ έιχoμ.Νώ

δε και έωράκασιμ κ) μεμισίκασιμ, και εμε

και τη σατέρα μου.αλλ ίνα πληρωθή ο λό

γος,ο γεγραμμένος καιο νόμο αυτή , ότι

εμίσησάμ με δωρεάμ,όταν δε έλθκ ο σαρά .

κλκτος,βρεγώ σέμψωυμίμ πρά και σαξος

πνεύμα και αληθείας. σαρά του πατρός

εκπορεύεται,εκάνος μαρτυρήσει πολεμού.κ)

υμάς δε μαρτυράτε,ότι απαρχής μετ' εμά

εσέ. Ταύτα λελάλκκα υμίμ,ίνα μή σκαν

δαλιθε.αποσωαγώγους ποιήσsσι υ .

Αλλ έρχεται ώρα,ίνα σας και αποκτείνας οι

μάς,δόξα λατρείας προσφέρερο θεώ.C

ταύτα σοιήσουσιν ημίν,ότι ουκ έγνωσαν και

πατέρα ουδε έμελάλιαΤαύτα λελάλκκα υμίν

ένα όταν έλθx και ώρα,μνημονεύετε αυτό , ότι

εγωειπομ υμίμ,ταύτα δε υμίμ εξ αρχής

ουκέισομ,ότι μεθ' υμώμήμω.Nώ δε υσά

γω προς του πέμψαντά με, και ουδεις και

υμώμ έρωτα με σον υπάγεις . αλλ ότι τα

τα λελάλκκαυμίμ, λύπκ πεπλήρωκεμ. -

μώμτωκαρδίαμ . άλλ εγώ τίω αλήθεια ;

λέγω υμίμ.συμφέρει υμίμ,ίνα εγώ απέλ,

θω. Εαν γαρ με απέλθω , και παράκλα /

τος ουκ ελεύσεση προς υμάς.Εάν δε πουβυθώ

πέμψω αυτών προς υμάς, και ελθών εκά »

νος,ελέγξει τμ κόσμου ποι αμαρτίας, ποι

δικαιο σώκς,κ) ποι κρίσεως. περί αμαρτίας

μου,ότι ου πισεύεσιν εις εμέ.περί δικαιοσύ

υκς δε, ότι προς τον πατέρα υπάγω , και

ουκ έτι θεωρ&τέ με. Περί δε κρίσεως, ότι και

άρχων του κόσμου τούτου κέκρϊτα . Ετί

σολιά έχω λέγειμ υμίμ, αλλ' ου δαμαθε

βασάζειμ άρτι . οτάμ δε έλθκ εκάνατο

τσνεύμα και αλκθείας , ο δαγήσει υμάς εις

σάσαμ τίω αλήθειαμ.ου γαρ λαλήσαι αφ

ξαρτού , αλλ όσα αν ακούσει λαλήσει.α)

τα έρχόμι

ſuo.Qui me odit, &patrê meü odit.Si

opa nó feciffem intereos ſ nemo alius

fecit,peccatũ nó haberent.Nuncaút&

uiderunt & oderüt, & me& patrémeu

Sed ut adimpleatur fermo,qui in lege med

eox fcriptuseſt,odio habuerüt megra

tis.Cú aútuenerit paracetus, qué ega

mittā uobis a patre ſpñueritatis quia illis

patre procedit,ille teſtimoniú perhibei

bit deme. Et uos teſtimoniú perhibe

bitis,quiaab initio mecum eſtis.

Hæc locutus ſum uobis ut pon ſcan : V

dalizemini.Alienos a ſynagogis faciét

uos.Sed ueniet hora,utomis qui inter

ficit uos,uideatur cultú exhibere deo .

Et hæc facient uobis , quia nó nouerüt

patrem neq me. Sed hæcloaitus ſum

uobis,ut cũ uenerit tempus,reminiſca,

mini eorü,qd' ego dixerim uobis.Hæc

aút uobis ab initio nondixi,quia uobi

ſcum eram.Et nunc uado ad eü qui mi

fit me,&nemo ex uobis interrogatme

quo uadis . Sed quia hæc locutusſum

uobis, triſticia impleuit cor ueſtrú. Sed

ego ueritaté dicouobis, expedit uobis,

ut ego uadam.Si enim nó abiero,para

cletus nó ueniet ad uos. Sin aút abiero

mittam eum ad uos. Et cum uenerit il

le ,arguet mundum depeccato,& deiu

ſticia ,& de iudicio . De peccato qui

dem ,quia non credunt in me.Deiuſti,

cia uero , quia ad patrem uado , & iam

non uidebitis me.Deiudicio aūt,quia

princeps huius mundi iam iudicatus

eft. Ad hæcmultahabeo uobis dicere,

ſed nó poteſtis portare modo.Cú aút

uenerit ille ſpiritus ueritatis ,ducet uos

in omné ueritaté.Nó em loquetur a ſe

metipfo,fed qcũq audierit loquet. Er

quæ
fut

ura
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Σ

μίμουεκείνη τη μέρα και ο ονόμα/

τι μου αιτήσεθε, και αν λέγω υμίμ ,

τα ερχόμενα αναγγελθέ
μίμ.εκάνο

ς
έμε δο

ξάστε,ότι έκτού εμού λήψεται και αναγγει

λά εμίρ,πάντα όσα έχο και σατές εμά 35μ.

δια τούτοειπομ,ότι έκ το εμού λήψεση να

αναγελάυμίμ,Μικρόμ κ) ου θεωρ&τε με, και

πάλιμ μικρόμ κ όψεσθέ με,ότι υπάγω προς

τον πατέρα,είπoμ οώ έκ μαθητών αυ

τηνηχος αλλήλους, τίαν τούτο δ λέγα /

μήμ,μικρόν κα ) ου θεωρ &τέ με , και σάλιμ

μικρός και διεσθέμε, και ότι εγώ υπάγω

ηγός του πατέρα,έλεγομ οώ τούτοί άζυ

και λίγο, μικρός, ουκ οίδαμον τί λαλά .

έγιωοώ οΙΗΣΟΥΣ ότι ήθελομ αυτου έρωτα

σα,καιείπεν αυτοίς, περί τούτου ζκτάτε

ε&τέ με,και πάλιμ μικρομ και όψεσθέ με;

Αμμώ άμιλώ λέγω υμίμ,ότι κλαύσετε και

Beluήσετευμάς,ο δε κόσμG χαρίσεται./

μάςδε λυπηθήσεθε,άλλα και λύπκυμώμ εις

βί χαράμ γενήσεται.Η γωή όταν τίκτα λυ ,

πιωέχα,ότι ήλθεμ και ώρα αυτές , όταν δε

γενάσκο σαιδίομ,ουκέτι ενημονεύει και

θλίψεως δια των χαρά » , ότι εγεννήθκ και

άνθρωπG- εις του κόσμου . Και υμάς

δωλύπλω και να έχετεπάλιμ δε άψο

μας υμάς,καύχαρίσεται υμώμ και καρδία ,

ocholis zagdp isão oud eis couper amis

μώμικα αν εκείνη τη ημέρα εμε ουκ έρω ?

τάσεται ουδέμ. Αμώ αμιν λέγω υμίν,

ότι όσα άμ ατήσετε τμ σατέρα και

ονόματί μου,δώσει υμίμ. Εως, άρτι ουκ ή

τάσαθε ουδέμ,φν ονόματί μου. ατά

* και λήψεθε,ίνα και χαρα ομών και σε 1

3

πληρωμένκ. ταύτα αν παροιμίας λε/

λάληκα υμίν, έρχεται ώρα , ότε ουκ έ .

τί η παροιμίαις λαλίσω υμίμ , αλλά

ταξικία περίτου πατρός αναγελώ και

ότι εγώ

quæ futura ſunt annūciabituobis.Ille

me glorificabit, quia de meo accipiet ,

& annūciabit uobis . Omnia quæcúqz

habet pater, mea funt . Ρropterca dixi,

quod demeoaccipiet & annūciabit uo

bis.Puſillum , & non uidetis me,& iteru

pufillū, & uidebitisme, quia uado ad

patrem . Dixerunt ergo ex diſcipu

Iis eius inter fe . Quid eſthoc, quod di/

cit nobis,pufillum & non uidetis me,&

rurſus puſillum & uidebitisme,& qa

μado ad patrem Dicebat crgo.Quid

eſthoc quod dicit puſillum .Neſcimus

quid loquatur. Cognouit autem Ie

ſus quod uellent ſe interrogare, & di

xit eis.De hoc quæritisinter uos,quod

dixi,puſillum & nó uidetis me , &itex

pufillum & uidebitis me. Amen amen

dico uobis,qa plorabitis & flebitis uos,

mundusautem gaudebit, Vos autem

contriſtabimini,ſed triſticia ueſtra uer

tetur in gaudium . Mulier cū parit do

lorem habet, quia uenit hora eius , Cū

autē pepereritpuerű, iam nó meminit

preſſuræ propter gaudiumquia natus

eſt homo in mundū.Et uos igitur núc

quidé triſticiā habetis ſe. Sed iterü ui/

debo uos,& gaudebit cor ueftrum , &

gaudiū ueſtrū nemo tollit a uobis . Et

iillo die me nóiterrogabitis qcộz.Amé

amen dico uobis, ſi quid petieritis pal

trem in nomine meo dabit uobis . Ha

ctenusnon periſtis quicõz in nomine

meo . Petite & accipietis, utgaudium

ueſtrum ſit impletu .Hæciprouerbijs

locutus ſumuobis.Venithora cũ iā no

in prouerbis loquar uobis,fed palā de

patremeo annūciabo uobis. In illo die

in noie meo petetis.Et nó dico uobis ,

V 4 quod

ΤΗ

le

1!

ν
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ότι εγώ έρωτήσω του πατέρα περίεμού.άυ

τος γαρο σαλές Φιλάυμάς,ότι υμάς έμε

πεφιλήκατε,και πεπισεύκατε,ότι εγώ πα

ρα του θεού ζήλθομ.Εξήλθομ σαρα του σαν

γος,να ελήλυθα εις ήυ κόσμου,πάλιν α/

φίκμι του κόσμου,C πορεύομαι προς ήσα

Τέρα . Λέσουσιν αυτώ οι μαθκαι αυτοί ενώ

παρξισία λαλάς ,κή προιμία, ουδε μίαμλέ .

γός.νώ διδαριζι,ότι όιδας πάντα,κ) ου χρει,

αμ έχας,ίνα τίς σε ερωτά. τέτω σισεύο

λο,ότι από θεουεξήλθες. Απεκρίθκ αυτής και

ΙΗΣΟΥΣ. άετι πισεύεθελου έρχεση ώρα και

ναελήλυθεν,ίνα σκορπιθύπ έκασος εις τα

δια,κι έμε μόνoμάφι,κ) ουκ ειμί μόνα ,

ότι ο παζάρ μετεμού αξιμιταύτα λελάλκ »

καυμίμ,ίναεν εμοίειρωίω έχκπ.νο κό

σμω θλίψιμ έχεπ,αλλά θαρσάπ, εγω νενίκη

κατά κόσμομ . ταύτα ελάλησεν ο ΙΗΣΟΥΣ ,

κι επήρεμους οφθαλμούς αυή εις τον ουρα /

νομ,κ) ειπε.πάπρ,ελήλυθενά ώρα,δόξασόμ

σου τομ τομ,ίνα κι ο γός σου δοξάσκ σε , Κα -

θως έδωκας αυτώ δξουσίαμ ωάσης σαρκός ,

να σαμο έδωκας αυτώ,δώση αυτής ζωώ

αιώνιομ, αυjκαι δε ζξιμ και αιώνιος 3ων,ίνα γίν

νώσκωσίμ σε ημ μόνoμάλκθϊνόμ θεόμ, 8μ

απέσειλας TΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ.Εγώ σε εσόν

ξασα επί γής, το έργομετελείωσα,δε.

σωκάς μου, να προλάβω να δοξασόν με

πάπ, ςά σεαυτώ τη δόξα και είχαν προ του

κόσμου ειναι σαράσοι . εφανέρωσά σου το

όνομα ανθρώποις,δυς δέδωκάς μοι εκ

ή κόσμο, σοι ήσαν κι εμοί αυτους δεδωκ,

ευ λόγου σου πτερύκασιμ . Νώ έγνωκαν,

ότι πάντα όσα δέδωκάς μοι πράσου εσίμ ,

ότι θα είμασα & δέδωκάς μοι, έδωκα αυ »

τίς,κι αυτοί έλαβομ κ) έγνωσαν αληθώς,ότι

πρα σε ξύλθομ.κ) επίσδυσ , τι συ με απέ

σέλας.εγω πει αυτή ερωτώου περί του κό

σμου έρωτώ, αλλά σερί ώμ δέδωκάς μοι,

ότι σε

quod ego rogabo patrem de uobis:

Ipfe em pateramatuos , quia uosme

amaſtis,& credidiſtis, qda deo exiui.

Exiui a patre & ueni inmundū,iterum

relinquo mundú ,& uado ad patre.Di

cunt ei diſcipuli eius. Eccenuncpalālo/

queris, & puerbiū nullú dicis. Nunc fai

mus, quia ſcis omnia, & nó opus eſtti

bi,ut quiste interroget.In hoccredim ?

quod a deo exiſti.Rñditeis Ieſus.Mo

do creditis. Ecce uenit hora,& iâ uenit,

ut difpergamini unuſqfoin propria,

& meſolŭ relinquatis,& nó lum ſolus,

quia pater mecủeſt. Hæc locutus fum

uobis,ut in me pacé habeatis.In mun

do preffuram habetis,ſed cófidite, ego

uicimundū. Hæc locutus eft Ieſus,
eſt lelus XV .

& fubleuatis oculis in cælu dixit.Pater

uenit hora, clarifica filiú tuú ,ut& filius

tuus clarificet te . Sicut dediſti ei poter

ſtatem omnis carnis ,utomne quod de

diftiei,deteis uitam æternam.Hæc eft

autem uita æterna ut cognofcantte ſo

lum deum uerum , & qué miſiſti Ieſum

Chriſtū . Ego te glorificauiſuper terra,

opus conſummaui,quod dediſti mihi

ut faciam.Et núcglorifica me tu pater

apud temetipfum gloria quam habui,

priuſő hicmūdus eſſetapud te.Mani

feftaui nomentuum hominibus,quos

dediſti mihi de mundo . Tui erant, &

mihi eos dediſti,& ſermonem tuú ſera

uauerút. Nunc cognouerüt quod oia

quecīą dediſti mihi abs te ſunt.Quia

uerba

quæ dediſti mihi,dedi eis,& ipfi

acceperunt &cognouerút uerequoda

te exiui , & credideruntqd tu memili

ſti . Ego pro eis rogo . Non pro mutu,

do, fed pro his , quos dediſti mihi,

με ση

Σ

quia tui
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Sri col dior monosTátra Trávra oé Bane noci

τα σαέμα,και δεδόξασμα
ι και αυτοίς » και

Oux Šri Evi les xãouw ,rj õuTo! Su Ta xó

,ucci

@ yitágxdop.aurous su tã ovou ati of ous de

Φωκάς μοι,ίνα ώσιμ εμ καθώς υμάς. όπ .

Milwustaux ou Coel xóduw,ływ & txiçows įu

mug zu wel ovójati 08,ous d'édwrésHorn

quraza, Cloudersitz aur'awer fiuerojos

ηαπωλείας,ίνα και γραφή πληρωθώ. Νώ δε

mit
πρός σεέρχομαι ,κή ταύταλαλώ εμ Ge ° κό.

σμω, ναέχωσιμ τίω χαράμ τίω εμlώ , σε »

πληρωμαίω εν αυτοίς.Εγώ δέδωκα αυτοίς

εμ λότανσε,κι ο κόσμος έμίσκσιμ αυΡυς,ότι

Oux éidipšx xőou8,xædigfra óuxe ĉiui'txe

τονκόσμε,ουκ έρωτώ,ίνα άρκς αυτούς εκ του

US
söguov,daxilva Tapious aurus x wovxi

εδέκή κόσμου ουκ εισίμ,καθώς εγώ εκ τού

us

p

θεία σου, ο λόγος όσες αλήθεια όξιμ . καθώς

έμε απέσλας εις ου κόσμου, κάτω ασές

7

λααυτούς εις ήμ κόσμου,υπερ αυτο εδω

αγιάζω εμαυτόμ,ίνα κι αυri ώσιμ γιασμέν

vol èp & Mxbeica ou agitórwp j épwtő móvor,

ama ng apat na homTisdvcov wp da gadis cum

εις εμέ,ίνα σάντοςέμ ασιμ,καθώς συσάτες

šp {u0],xəyw eu ooi,hva xj aupi ép kuin epo

ώσιμ,ίνα ο κόσμος πισεύσε,ότι συ με απέ .

sthas.Cliyo riw dózapilu d'éd wrós doi,

δέδωκααυτής,ίνα ώσιμ έμ,καθώς ημάς εμ

scruty,Erò &paupie,aj où ép fuoi,lua ã oip

)

ότισύ μεαπέσίλας,και αγάπησας αυτούς

καθως εμείγάπκσας. Πάπς,δυς δέδωκάς

Molybéna "va čtou žiui'eya',ząuấvor FIP

UE

Leta

ce

quia tui ſunt.Et mea omnia tua ſunt,

& tua mea funt, & glorificatus ſum in

eis.Etiam non ſum in mundo, & hi in

mundo funt,& ego ad te uenio . Pater

fancte,ſeruäeos inominetuo,quos de

diſti mihi,ut fint unü ,ficut & nos . Cũ

eſſem cũ eis,ego ſeruaba eos in nomi/

ne tuo. Quosdediſtimihi,ego cuſtodi

ui,& nemo ex eis periſt niſi filius perdi

tionis,ut fcriptura impicatur.Núcaūt

ad te uenio , & hæc loquor in mundo ,

ut habcant gaudiü meú implerü in ſe

metipfis.Ego dedi eis ſermonem tuú ,

& munduseos odio habuit, quia non

ſunt de mundo , ſicut & egono ſum de

mundo. Nó rogo ut tollas cos de mun

do, ſed ut ſerues eos a malo.Demūdo

nó funt,ficut & cgo nó fum demundo

Sanctifica eos in ueritate.Sermo tuus

ueritas eft.Sicut tu me miſiſti inmun

dum , ita & ego miſi eos in mundū,&p

eis ego fanctifico meipfú ,ut ſint & ipli

ſanctificati in ueritate.Nó pro eis auté

rogo tantú , fed & pro eis quicredituri

ſunt peruerbú eorú inme,ut oés unú

ſint,ficut cu pater in me & ego ite, ut &

ipfi in nobis unā ſint ut credat mūdus

quodtu me miſiſti . & ego gloriã qua

dediſti mihi,dedi eis,ut fint unű ,ficut

& nos unum ſumus. Ego in eis & tu in

me,ut fint conſummati in unű,& ut co

gnofcat mundus, quia tu me miſiſti, &

dilexiſti eos,ficut& me dilcxiſti. Pater

quos dediſti mihi uolo , ut ubi ſum

ego , & illi ſinemecum ,ut uideant glo

riam mea quam dediſti mihi,quiadile

xiſti me ante conſtitutioné mundi.Pa

ter iuſte, & mundus tenon cognouit,

ego aút te cognoui, & hi cognouerunt,

quodtu

de

2

3p έδωκάς μοι,ότι
αγάπκσάς με πιο καθα )

évx özvegéra di at iyuap,él Superfly vworau

TI OÚ
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ότι συ με απέσειλας.C εγνώρισα αυτοίς ή

όνομά σου.κ) γνωρίσω,ίνα και αγάπη καιμετά

πκσάς με εν αυτοίς ,κάγών αυτοίς .

ταύτα ειπωμ ο ΙΗΣΟΥΣ, ξήλθεν σώ Ρίς

μαθκταίς αυή πέραν του χειμάρρου το κέ

δρωμ,όσου ήμ κήπος, εις 8μ εισήλθεν αυτός

και οι μαθηται αυτον . Ησει δε και ιούδας και

σαραδιδους αυτού του τόπομ ,ότι σολιά )

κϊς σωήχθx ο ΙΗΣΟΥΣ εκ μετα των μα

θητών αυτον . ο δω ιούδας λαβών τώ ωεί ,

papunguj ex rito asxlopéwpisuj pagionéw pür

περέτας,έρχεται εκμεταφανών C λαμ/

πάδων και όπλωμ. ΙΗΣΟΥΣ δω ειδως σάν

τα τα ερχόμενα επάυτομ,εξελθών , εισερ

αυτοίς.τίνα Οκτάπ,άωεκρίθκσαμ αυτώ . ΥΗ

ΣΟΥΝ του ναζωραίομ. Λέσει αυγίς ο ΙΗΣΟΥΣ.

&zó ēmuño é: skuddě naj ?oíd as o nadedou's

ανάμ μετάυ.ώς δω ειπεν αυτοίς,ότι εδώ

ειμι ,απήλθον εις τα πίσω,και έπεσον χα

μαι .σάλιμ δω αυτους επερώτκσεμ,τίνα και

τάτε.Οι δε ειπομ.ΙΗΣΟΥΝ του ναζωραίομ.ά .

σεκρίθκο ΙΗΣΟΥΣ,ιπομ υμίμ ότι εγώ ειμι .

ειδων έμε ζκτάτε,άφετε τούτους τσάγει,

ίνα πληρωθή ο λόθος δμ ειπεν , ότι ους δέσω

κάς μοι,ουκ απώλεσα και αυτη ουδένα.Σί

μωμ δω πέηος έχων μάχαις άλκυσεν αυ

16 , έπεσεμένη αρχιερέως δόλομ, απέ

κοψεμ αυή και ώτίoμσ' δεξιόμ.μό όνομα τω

θέλω μάλχος.έιπ δω ο ΙΗΣΟΣΤα σέξω .

βάλε τω μάχαιράμ σου εις τίω θήκω, το

ποΤήριομοδέδωκέμ μοι ο πατήρ,ου με πία

αυτό;Η δω σείρα ο χιλίαρχοςκι οι υπη

ρέη δδαίων στιέλαβομ ήμΙΗΣΟΝ»και

έδωσαν αυήμ,c απήγασομ αυή προς άννα!

πρώμ.μ εσενθερος του καϊάφα ,δς ήμας

χιερεύς του ενιαυτο εκείνου,λμ δε καϊάφας

ο συμβουλεύσας τίςΙουδαίοις,ότι συμφέ .

σ ένα άνθρωποι απολέθαι υπέρ του λαού ,

Ακολούθει και τώ ΙΗΣΟΥ σήμως πέφος,κι άλ ?

μαθx7Nς

quod tu me miſiſti,Et notü feci eisno

men tuũ , & notú faciā ,ut dilectio qua

dilexiſtíme,in ipfis fit,& ego in ipſis. x

Hæc cú dixiſſet Ieſus,egreſſus eſtcũ

diſcipulis ſuis trans torrentem cedrox ,

ubi erat hortus in quem introiuitipfe

& diſcipuli eius.Sciebat aūt &Iudasg

tradebat eum locum ,quia frequéter le

ſus conuenerat illuc cú difcipulis ſuis.

Iudas ergo cũ accepillet cohortem& a

pontificibus & pharifæis miniſtros,

uenit illuc cum laternis & facibus & ar

mis.Ieſus itaq; fciens omniaquæuen

tura erant ſuper ſe, pceſſit& dixit eis .

Quem quæritis:Rñderút ei.Ieſum na

zarenum.Dicit eis Ieſus.Ego fum.Sta;

bar aút & Judas qui tradëbat eum cú

ipſis. Vt ergo dixit eis,egofum , abie,

runt retrorſum &ceciderunt in terram .

Iterú ergo interrogauit eos.Quéſritis

Illi aut dixerunt.Ieſum nazarenū.ñ

dit Ieſus.Dixi uobis,quod ego ſum ,Si

ergo meõritis,linite hos abire,ut iple,

recur fermo qué dixerat, quos dediſti

mihi nó perdidi ex eisquenğSimóer

go Petrushabens gladiű eduxit eũ, &

percuſſit pontificis feruü ,& abfciditau

riculam eius dexterā . Erat aütnomen

feruo Malchus.Dicit ergo Ieſus Petro.

Mitte gladiū tuŭ iuaginā, Calicé qué

dedit mihi pater , annon bibā illum:

Cohors aūt & tribunus& miniſtri iu

dæorũ cóphenderút leſum , & ligauė.

runteú&abduxerunt eñ ad Anná pri

mū.Eracem ſocer Cayphæ qerat póti

fex anni illius.Erat auré Cayphas qui

cófilium dederat Iudæis quod expedi

rer unű
hominēınori pro populo.Seq

batur aut leſum Simo Petrus, & alius

diſcipulus

Η
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• πιλά πρός
αύξουςέξωκι

ειππίνα
κακορίαν

μαθκτίς. ο δε μαθητή
ς
έκανα ήμ γνωσός

ωάρχισρE C σωσήλ
θεν
οΙΗΣΟΥ εις

σωαυλού τουαρχιερέ
ως

. ο δε πέτρος εσάς

ηχος 73 θύρα έξω,θξήλθε
ν
οώ ο μαθκλής και άλ

λος ός ήν γιωρός τώ άρχισρ
ά
, κ) ειπεν τα θυ

χωρώνια) εισήγαγ
εμ

τομ αέγομ
.λέγε

ι
ο

και παιδίσκκ και θυρωρός ο σέγω, μη και συ

εκ μαθκτώμ
ει

του ανθρώπ
ου

τούτου,Λέω

λοι κ) οι υπηρέη άνθρακι
άν

σεποικ
κόπς

, ότι

ψύχοςήμκ) εθερμαί
νοντο.Η

μό
μεταυ

ρό
πέ

ξος εσώς κ) θερμαιν
όμενος.

ο
οώ αρχιερ

εύς

Ερώτκσεμ του 1ΗΣΟΥΝ που μαθητ
ών αυ/

ήκ)πείθ διδαχής αυτ . Απεκρί
θκ

άυζω και

ΙΗΣΟΥΣ.
είωσαξά

κσία
ελάλκσ

α
τω κόσμω .

ενώ σάντϊε εδίδαξα τησωατω
Γά

, κι αν τα

ιδράόσου σάιτες διδαί
οι σωέρ

χον

φιν κρυπτώ ελάσκσα ουδέμ ,τίμε έπρωτ
άς

; έι

σερώτησ
ή τους ακηκοό

τας τι ελάλη
σα αυ.

τοϊς, δεδυτιλι
ασίμα ειπομ εγώ. ταύτα

a

5,

L1

φώνκσερ.
Αγουσιν

ουρήμΙΗΣΟΥΝ
άγρη

,

τις

ν
εαυτ ειπόντς,ξις ύσκρεθώμ πρεσκκώς,

Η έδωκεμβάπτισμαω ΙΗΣΟr ειπωμ. όντως

αποκρίνα των αρχιερά, Απεκρίθη αυτώ ο Η /

ΣΟΥΣ.Ει κακώς ελάλησα,μαρτυρκσομ ποι *

κακουθ , ει δε καλώς,δί με δέρας ; Ασέσειλεμ

αυσμό άννας δεδεμλύομ προς καϊάφαμεν

αρχιερέα.μ και σήμωμ πέτρος εσώς κή θερμαι

κόμβοςειπον δεν αυτώ.Μια κ συ εκή μαθκή

αυτοι έι, ερνήσασεκάνος και ειπεμ.ουκ ει ?

μί,λέγλεις έκ τής έλων και
αρχιερέως συγ

γενής ώμδυ απέκοψεμ σέρος τωTίομ.ουκ

εγώστειδομών και κάπω μεταυτο) πάλιν

διαυ αρνίσατε σίγος,κ)ευθέως αλέκτως έν

Ι

Ε.

1

Π .

diſcipulus,Diſcipulus aüt ille eratnot9

pótifici, & introiuit cú lefui atriū põtiſ

ficis.Petr?aūt ſtabatad oftiú foris.Exi

uit ergo diſcipulus ille alter q erat notº

põtifici,& dixit oſtiariæ , & introduxit

Petrú.Dixit ergoPetro ancilla oſtiaria

Nūqd & tu ex diſcipulis es hois iſtius.

Dicit ille.Nðſū.Stabāt aūt ſerui & mi

niſtri,qprunas cógeſſerātqa frigerat,

& calefaciebant ſe . Erat aut cum eis &

Petrus ftans & calefaciens ſe. Pontifex

ergo interrogauit Ieſum de diſcipulis

ſuis & de doctrina eius.Rñdit ei lefus.

Ego palam locutusſum mundo , Ego

ſemper docui in fynagoga &in templo

quo omnes Iudæi conueniunt, & in oc

culto locutus ſum nihil. Quid me inter

rogas Interroga eos qui audierútqd

locutus ſim ipfis, ecce hi ſciunt quæ di

xerim ego.Hæc aút cũ dixiſſet,unus af

ſiſtens miniſtroz deditalapam Ieſu di

cens.Sic reſpondes pontificiĉRñdit ei

Ieſus.Si male locutus ſum , teſtiinoniū

perhibe de malo, fi aute bene,quίd me

cædis : Et miſit eum Annasligatū ad

Cayphā pótificē. Erat aất Simo Petr?

ſtās & calefaciés ſe ,dixerüt ergo ei.Nu

qd &tu ex diſcipulis eius es ?Negauit

ille & dixit.Nó lú . Dicit ei unus ex fer

uis pótificis cognatus eius cui9 abfcidit

Petrº auricula,Nóneego te uidi in hor

to cú illo .Iterü ergo negauit Petrº, &

ſtatim gallus cãtauit. Adducât ergo Ie

ſum a Caypha in ſtoriū.Erat aūt mai

ne,& ipfi nõ introierüt in ptoriū ut nó

cótaminarentur, ſed utmanducarét pa

ſca.Exiuit ergo Pilatus adcos foras, &

dixit. Qui accufatione affertis aduer/

ſus hoiem húc. Rñderunt& dixerunt

ei.Si

C/

1

κα

ϊάφα εις ή της αιτώριομ,άμ και πρωία, κ) αυτοι

ουκ εισήλθομείς ή η αβώριον,ίνα με μιανθώ

σιν,αλλ'ίναφάωνήσάχα. Εξάλθ δω και

Φέρεπερί

τανθρώπoτέτοάπεκρίθμό κι έιτεν

៤]
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κιτ!

Σ
* Ν ν

αυγώ.Είμαμ δυτg κακοθιος ,ουκ άμ σοι σα

σεδώκαμε αυτόμ.έιπερ δω αυτής και πιλά

τος.Λάβεπ αυή υμίς,elloμ νόμομ υμών

κρίναι αυτόμ . έιπομ οώ αυτοδιουδαϊοι .

μίμουκ έξεσιμ αποκτάναιουδένα,ίνα ολό

γος ή ΙΗΣΟΥ πληρωθώ, ειπεμ, σημαίνων

σοίω θανάτο ήμελιεμ αποθνήσκαμ.έισλι

θεμονεις το πραιτώρϊου πάλιμο σιλάτος

el εφώνκσεμ τομΓΗΣΟΥΝ,Εξιπεν αυτώ.Σύ

ει ο βασιλεύς ο Ιουδαίων;Απεκρίθκ ο ΙΗ /

ΣΟΥΣ, αφ εαυή σεντόνλέγg, άλλος σοι ει

πεμπολέμ8;Απεκρίθη ο σιλάτος.Μ .

koudciós žymi;To & vos dos o ou clarasxiepós

παρέδωκάμ σε εμοί,τίεποίκσας;Απεκρίθκ 8

ΙΗΣΟΥΣ.Η βασιλεία και εμ ουκ έσιν εκ ή κό

σμο τότoυ,ει εκ του κόσμου τότoυ με βα

σιλεία και εμέ,δι υπηρέται αν οι έμοιαγωνί

3ον, ίνα μη σαραδοθώ τίς Ιουδαίοις. Να

δε και βασιλεία και έμή,ουκ έσιμεντεύθεν. Είν

τεμ οώ αυγά και σιλάτος,δυκού βασιλεύς ξε

σύ; Απεκρίθκ ο ΙΗΣΟΥΣ ,Συ λέγεις, ότι βασί

λεύς ειμι εγώ.έσω εις τον σεβώνκμαι κι εις

το ελήλυθαεις ή κόσμομ, ίνα μαρτυρήσω τα

άλκθείασάς ο ών εκθαλκθείας,ακός με η

φωνής λέξ αυτώ ο πιλάτος.Τί εσιμ αλήθεια ;

C το ειπωμ,πάλιμ άξήλθεν προς τους 18/

σαίας κ λέγξ αυτοίς.Εδω ουδεμίαν αισίαμ ευ

ρίσκω εν αυτώ. έσιμη σωήθφαυμίν, ίνα ένα

μίμαΡλύσω το πάχα.βάλεθε οώ ν

μίμ απλύσω ήμ βασιλέα ή 18αίωμ,έκραυ

σαά οώ πάλιμπάνεςλέοντιωμα του, αλ

λαών βαραββάμ.μ και ο βαραββάς λησής.τόπ

δω έλαβεμο πιλάος ομ ΓΗΣΟΥΝ κι έμασί,

τωσενικό οι σταθιώτη πλέξανθες σέφανου εξα

κανθώμ,επέθηκαμ αυή τη κεφαλή,καιιμά

τίου αορφυρού σεριέβαλον αυτόν , και

έλεγομ.χαίρε ο βασιλεύςΟ Ιουδαίωμ.και

έδίδοωω αυτώ ξαπίσματα.δξήλθεν οώσά

λίμ έξω ο πιλάτος και λέγα αυτοϊς , δε

άγω

ei.Si no
effethicmalefactor,nó tibi tra

didiſſemuseum.Dicitergo eis Pilatus;

Accipite eữuos,& fecundum legem ue

ſtram iudicateeum . Dixerunt ergoei

Iudæi.Nobis nó licet interficere quéos

-

Vtfermo Iefu impleretu
r
quédixit,fi

gnificans qua morte eller moriturus.

Introiuitergo iter in ptori
um Pilatus

& uocauit Ielū ,& dixit ei. Tu es rex Iu

dæoz.Rñdit Jeſus.Ate
metipfo

tu hoc

κρέπα

dicis,an ali dixerút tibi de me: Rñdit

Pilatus.Nu
m
ego ludæus ſum : Gens

tua & pontifices tradiderunt te mihi:

Quid feciſti:Rñdit leſus.Regnú meú

non eſt de hocmundo,li ex hoc múdo

eſſet regnum meú , miniſtri mei utiq

decertarét,ut nó traderer Iudæis . Núc

aūt regnú meú nó eſt hinc. Dixit itaqz

ei Pilatus. Ergo rex es tur Rñdit les

ſus.Tudicis,quod rex ſum ego.Ego in

hocnatus fum , & ad hoc ueniin mun ,

dum ,ut teſtimonium perhibeam ueri

tari.Omnisgeftexueritate,audit uo/

cem mea ,Dicit ei Pilatus.Quid eſtue.

ritas : Etcum hoc dixiſleriterum exiuic

ad Iudæos & dicireis. Ego nullá inuer

nio in eo caufam . Eft aut confuetudo

uobis ut unu dimittā uobis in paſca.

Vultis ergo dimittamuob
is

regemIu

dæorú : Clamauer
unt

rurſum omnes

dicentes .Non hunc ſed Barabbá.Erat

autem Barabbas latro .

Tuncergo apphédit Pilatus Ieſum , XO

& flagellauit. Etmilites plectentes co

ronāde fpinis impoſuerunt capiti eius

& ueſte purpurea circúdederunt eum .

Er ueniebaut ad eum & dicebant.Aue

rex Iudæoz.Et dabant ei alapas. Exi

uit iterü Pilatus foras& dicit eis. Ecce

adduco
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ΣΟΥΝ,
C
.

υμ
ώμ
σα
υρ
ώσ
ω

; Α
πε
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αν

οι αρ
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ερ
άς

.

απ
ολ
ύσ
αι

αυτ
όμ.

οι

και ι
ου
δα
ίο
ι

έκ
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έ

)
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ντ
ες

, άμ το
υτ
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απ
ολ
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ες

, ου
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έι φί
λο
ς

Τον κα
ίσ
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ος
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ς

και β
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,
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ά
,όμ δε π

αρ
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ε
σ
ά
χ
α

,ώρ
α

και ώ
σε
ι

έκ
τα
,κ λί

γα
εί
ς Ιε

δα
ίο
ις
.τ
οε

ο β
ασ
ιλ
εύ
ς

και

μώ
μ
,δι και ε

κρ
αύ
τα
σα
μ

, ά
ρο
μά
ρο
υ

σα
ύρ
ωσ
ομ

αυ
τό

μ, λέ
γε
ι
αυ
τή
ς

ο α
ιλ
άρ
ς

, τ
ου βα

σι
λέ
α

άγωυμίμ αυήμέξω,ίνα γνώτε,ότι αυτό

δυδεμίαμ αιτίαμ ευρίσκω.
Εξήλθεν δαω ο ΙΗ

ΣΟΥΣ έξω,φορών τον ακάνθιν
ου σέφανου ,

κησοφυτούντμάτιομ.
και

λέγει αυτούς.

δούο άνθρωπGP.
ότε δω ειδoμ αυτόμ οι άς

χιεράςκαι διδασκρέτ
α
εκραύγα

σαμ λέγονι

τες,Σταύρωσον σαύρωσομ. Λέγα αυτούς και

πιλάτΘ.Λά
βετε αυτόν υμάς και σαυρώ ,

σατε.Εγώ γαρ ουχ ευρίσκω εν αυτώ αυτή ,

ap,Amexpi@ xoap &uto olioudoor.Qu @is vól

μορ έχομβι,ια) κατά του νόμου ημώμ

φείλε αποθανάμ,ότι έαυτόμ
α του θεού ε /

ποίκσεμ,ότε δω ήκουσεν ο σιλάτος τούτον

ημ λόγομ μάλιoμ εφοβήθκ.
και εισήλθεν εις

η ηραιτώριο » σάλιμ,και λές ; Ο ΙΗΣΟΥ.

αόδεμει σύ,ο δεΙΗΣΟΥΣ απόκρίσ
ιμουκει

δωκεναυτώ.Λέγει δω αυτώ ο πιλάτος.
εμοι

ουλαλάς,ούκ Διδας ότιξουσ
ίαν έχο σαυ /

μάσαισε,και εξουσίαν έχω απολύσα
ι

σε;

Απεκρίθη ο ΙΗΣΟΥΣ.ούκ έιχες όζουσία
μου

δεμίαμκατ
εμού

,ειμε έμ σοι δεδο
μλύομαι

νωθεμ.Διά τούτο παραδιδο
ύσμε

σοι μείζο

να αμαρτίαμ έχα.Εκ τέσυ εζήτει ο σιλάτος

adduco uobis eum foras, ut cognofca .

tis qd'nullā inuenio in eo cauſam . Exi/

uit ergo Iefus foras portans ſpinea co

ronam ,& purpureū ueſtimentú , & di

cit eis.Ecce homo.Cum ergo uidiffent

eum pontifices &miniſtri clamabant,

dicentes. Crucifigecrucifige, Diçit eis

Pilatus . Accipite eū uos & crucifigite .

Ego enim noninuenio in eo caufam .

Răderút ei Iudæi. Nos legé habem ”,

& ſecundú legê noſtrādebetmori,qa

filiú dei ſe fecit.Cum ergo audiffet Pir

larus hunc fermonem magis timuit,Et

ingreſſus eſt ptoriū iterum , & dicit ad

Iefum .Vndees tu ,lelus aút rñſum nó

dedit ei.Dicit ergo ei Pilatus. Mihi nó

loğris neſcisqďptātē habeo crucifige

di te & ptātem habeo abſoluédite Rñ

dit Ieſus.Nó haberes poteſtate aduer

ſum me ullam , nifi tibi datú eflet deſu

per.Proptereaqui metradidit tibi, mą

ius peccatü habet. Etexindequærebat

Pilatus dimittere eü.ludæi aut clama/

bant dicentes.Si hunc dimiſeris, nó es

amicus Cæfaris . Omnis qui ſe regem

facit, contradicit cæſari.Pilatus autem

cũ audiſſethosfermones, adduxit for

ras Ieſum , & fedit pro tribunali in lo .

co qui diciť lithoſtrotos, hæbraice aút

gabatha.Erat aūtparafceuepaſcæho,

ra quaſi fexta , & dicit Iudæis . Ecce rex

uefter.Illi aüt clamabất.Tolle ,colle cry

cifige eū.Dicit eis Pilatus, Regem uer

ſtrum crucifigam :Reſponderuntpól

tifices.Non habemus regem nifi Cæſa

rem . Tuncergo tradidit eü illis,ut cru ,

cifigeretur. Suſceperunt autem Ieſum ,

& eduxerunt, & baiulans ſibi crucem

exiuit in eum ( qui dicitur Caluaria )

X locum

ν

ν
O

και

_0 /

10

Ι

ΤΙ

11

ουκέχομουβασιλέα,ειμήκαίσαρα.Τότεδω

πέδων ανά αυρίς,ίνα σαυρωθή.
παρελάβομ

3 ΙΗΣΟΥΝ,κή
απήσαομ, ώ

βασάζωμή σαν

ομ αυή, εξάλθεν ειςτόμ
λεβόμβρου κρανίου

τόπου
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τόπομ. ώς λέγεται εβραϊσί γολγοθά , όπου

αυτόν έσαύρωσαμ.κα) μεταυτον άλλους δύο

εντεύθεν C εντεύθεν, μέσου δε ΙΗΣΟΥΝ.

έγραψεμ δε και τίτλουο πιλάτος, έθνκερ

επί του σαυρούλμ δε εγραμμένου . ΙΗΣΟΥΣ

ο ναζωραίο βασιλεύς τ ιουδαίωμ.του

τμόαν τον τίτλομπολλοι ανέγνωσαν των

Ιουδαίωμ,ότι έσσυς με πόλείο τους,όπ8

έσαυρώθκ ΙΗΣΟΥΣ. και έμ γεγραμμένου

εβραϊsi,έλιωϊσί, ρωμαϊσί. έλεγον οώο

σιλάτω οι αρχιερείς του ιουδαίωμομη γράι

φε ο βασιλεύς ο Ιουδαίωμ, αλλ' ότι εκά

θος ειπεμ βασιλεύς ειμι Ρ ιουδαίωμ.απεν

κρίθκ ο σιλάς. γέγραφα σέγραφα.οι οώ

Sατιώται ότε έσαύρωσαμου ΙΗΣΟΥΝ,έλα

βου τα μάτια αυτου, και εποίκσαν τέσαρα

μέρκ,εκάσω spαλιώτη μέρος,και του χϊτώ/

τα.ήμο χϊλωμάραφος εκ θ άνωθεν υφαν

τός δε όλουέισον οώ

αλλιαλάχωμεν πρί αυτού

τίνος έσαι , ίνα και γραφή πληρωθεί και λέγου

σα , διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς ,

και επί του ιματισμόμ μου έβαλιομ κλή ,

ρομ.οι οώ spαγιώτα ταύταεποίκσαμ.εις

κασαν σε παράω σαυρώ τον ΙΗΣΟΥ και μη

3ης αυξ κ) και αδελφή ή μαξος αυή μαρία και η

κλωπα, μαρία και μασσαλίων, ΙΗΣΟΣ οώ :

ως ημετέρα κλεμμαθετίω παρεσώτα,

Βάσα,λέγξή μαξιαυτο.ταιιδού ο δός

σου.ειταλέγω μαθκ.λδου και μητής σε.

και αφ εκείνκα θ ώρας έλαβεμ και μαθητές

αυτίω εις τα ίδια, Μετα τούτο δωμo IHA

ΣΟΥΣ ότι πάντα και τετέλεσαι,ίνα τελα)

93% γραφε,λέγει. Διψώ.ΣκεύGν οώ έχει

τοβους μεσόμοι δε πλάσαντες ωότσομόν

βους , να τσώπω, περιθέντες, προσθώεγκαμ

αυτοιο σόμαίι,ότε οώ έλαβευσόξα

ΞΗΣΟΥΣ , έιπεμ. Τετέλεσαι.και κλίνας τίω

κεφαλήμ παρέδωκεν το πνεύμα , οι ο

Ιουδαίοι ,

Κίσ
ωμε

ν

αυ
τό
μα

πρ
ος

αλλ
ήλο

υς

.και

locum ,hebraice aút golgatha.ubi crud

fixerunt eum , & cú eo alios duos hinc

& hincmediú aüt Iefum . Scripfit aút

& titulum Pilatus, & poſuit ſuper cru

cem.Erat autem ſcriptum . Iefus naza,

renus rexIudæorum.Huncergo titulu

multi Iudæorum legerunt, quia prope

ciuitatem erat locus ubi crucifixus eft

Ieſus. Et erat ſcriptum hebraice& græn

ce, & latine . Dicebant ergo pilatopon

tifices iudæorum .Noli fcribere rexiu

dæorū,ſed quod illedixerit,rexfum iu

dæorum .Reſpódit Pilatus.Quod fai

pfi,fcripfi.Milites ergo cũ crucifixiſſent

Ieſū ,acceperunt ueſtimenta eius,& fe,

cerunt quatuor partes, unicuiqz militi

partem & tunicam . Erat autern tunica

incófutilis, a fummo cótexta pertotú .

Dixerunt ergo inter fe. No ſcindamus

eam ,ſed ſortiamurde illa cuius fit. Vt

fcriptura impleretur dicēs. Partiti ſunt

ueſtimenta mea ſibi , & in ueftem mea

miſerűt ſortem . Et milites quidem hæc

fecerunt. Stabant aút iuxta crucé leſu

mater eius, &foror matris eius Maria

uxor Cleophæ, & Maria magdalene.

Cū uidiffet ergo Ieſus matrem& difci

pulumaftantem quem diligebatdicit

matri ſux.Mulier,ecce filiustuus.Dein

dedicit diſcipulo. Ecce mater tua.Etex

illa hora accepit eam diſcipulus inſua .

Poſtea ſciens Iefus, quod omnia iam

conſummata eſſent,urcóſummaretur

ſcriptura, dicit. Sitio. Vasigiť erat po

ſitū aceto plenū. Illi uero impleuerunt

fpogia aceto & hyfopo, & iponéces adi

moueruntori eius. Cũ ergo accepiſſet

Ieſus acetū ,dixit.Cófummatū eſt ,& in

clinatocapite tradidit ſpm.Iudæi ergo

quonia

។
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σαββάτων μαρία και μαγδαλων
έρχεται

βλέπει ου λίθου άρμένουεκ του μνημείου
.

λουδαίοι,έπει παρασκόυή ήμ, ίνα μη μείνω έ)

πιτο σαυρού τα σώματα και ο σαββάτω.

Εργαρ μεγάληημέρα εκείνη το σαββάτε ,

πρώτκσαμ μπιλάιμ,ίνα καθεαγώσιμ αυν

τώμτασκέλη,κα) άρθώσιμ.ϊλθο
ν οώ δι spa

τιώται,και τομεί πρώτου κατέαξαν σκέ

λα,και τα άλου του συσαυρωθέντο
ς
αυτώ .

επίδέομ ΓΗΣΟΥΝ έλθόν/ες, ως ειδoμ αυτόμ

ήδη τεθνήκότα , ου κατέαξαν αυτου τα σκέ

λι,άλλέςσ ' srατιωτής λόγχει αυτοτίω

αλδιράμ ένυδεμ και ευθυς, ζήλθει αιμα

δωρικα δ έωρακώς μεμαρτύρκκε
μ, C αλκ/

€ϊνά αυτον 3Gμ και μαρτυρία, κάκενα δισερ

ότι αληθή λέγξ,ίνα κι εμπισεύσατ
ε.Εχύει

γαρταύτα,ίνα και γραφή πληρωθή . Όσον

δυ σωζιβάσετε αυτού, και πάλιμ ετέραγα

φίλέγ,34ονται εις όμ ξεκέντκσαν.

Μετά και ταύτα πρώτκσεμόμπ
ιλάτομο Ιωσήφ

και απόαριμαθαίας ώμ μαθητής του ΙΗΣΟΥ,
15

κεκρυμμένα δε , δια του φόβου τώμ 1ου /

σαίωμ,ίνα άρχ το σώμα του ΙΗΣΟΥ,και εσέν

γεψερο πιλάτω . Ηλθεν δε και Νικόδx

μΘ ,δέλθώμ ηγός του ΙΗΣΟΥΝ νυκής το

σεώτον , φέρω μίγμα μύρνης αλοής,

ωστί λίγας εκατόμ.έλαβον οώο σώμα

ΙΗΣΟΥ , και έδωσαν αυτό οθονίοις μετά το

άρωμάτων,καθώς έθος τοίς Ιουδαίοις

άταφϊάζαμ. ήμ δε φώ οτόπω όσου έσαι,

ρώθκ,κήπος, ο κήπο μνκμάου και ο

νομ, ώουδέπω,ουδείς ετέθκ.έκά ο δια

των παρασκδιών καισαίωμ,ότι εγγυς μ

και

qim parafceue erat;ut nó remanerét in

cruce corpora fabbato .Eratenim maj

gnus dies ille fabbati,rogauerunt Pila

tum , ut frangerentur eo crura , & tolle

rentur.Venerunt ergo milites, & primi

quidem fregerunt crura,& alterius qui

crucifixus eftcū eo.Adleſum aútcũue

niſſent , ut uiderunt eü iam mortuum

non fregerunt eius crura, fed unus mili

tum lancea latus eius fodit , & continuo

exiuit ſanguis&aqua.Et qui uidit teſti

moniú phibuit,& uerű eſt teſtimoniú

eius . Etille ſcit qd'uera dicit, ut & uos

credatis. Facta lūt eſ hæc ut fcriptura

ipleret.Osnó cóminuetis ex eo.Et ite

rũ alia ſcriptura dicit . Videbūt in qué

tranſfixerunt,Poſt hæcaūt rogauit Pi.

latum Ioſeph ab Arimathæa q erat di

ſcipulus Ieſu, fed occultº propter metú

Iudæoz,ut colleretcorpus Ieſu , & pmi

ſit Pilat9.Venit aūt &Nicodemus qui

uenerat ad Ieſum nocte primū, ferens

mixturā myrrhæ& aloes ferme libras

centū .Acceperütergo corpº Iefu , &ob

uinxerunt illud linteis cũ aromatibus,

ſicut mosé ludæis ſepelire. Erat aūt in

loco ubi crucifixus eſt,hortus, &in hor

to monumentum nouum in quo non

dum quiſquam pofitus erat . Ibi ergo

propterparafceuen Iudæorrum ,quod

in propinquo eſſet monumentum ,po

fuerunt leſum .

Vna aūt ſabbatop Mariamagdaler

XX

neuenit mane cũadhuc tenebræ eflet

ad monumētū , & uidet lapidē ſublatū

amonumēto.Cucurritergo & uenitad

Simoné Petrū&ad aliū illü difcipulú ,

qué amabat Ieſus, & dicit illis. Tulerūc

dñm de monuméto, & nefcim'ubi po

X 2 fuerint

α

α

και

δ μνημάομ,έθηκαμ εμΙΗΣΟΥΝ.Τη δε μιά .

πρωί,σκοτείας έτι δυσκς εις
μνκμάop, κ).

τρέχει δαυ και έρχεται προς σήμωνα πίν

Ρομ,και προς τον άλλον μαθκτίω δμ εοί .

λειοΙΗΣΟΥΣ,και
λέγεαυτοίς.

Γραμε κι

φιον εκ του μνημείου, ουκ διδαν
πέθx

:

xxx ku34

Σ
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και αυτόμ.μάλλομ οώ και πέος kaGr

μαθητές,και άρχοντο εις το μνκμάομ.έχει

χομ δε οι δύο ομού, ο άλλος μαθκτές προ

έδραμον τάχιον τον πέτρου,και ήλθεν πρώ

τος εις η μνκμάομαι σαρακύψας βλέ

τα κείμενα τα οθόνια ,ου μαώτοι εισήλθεν .

έρχεται οώ σίμων πέος ακολουθώμ αυν

ω,ναι εισήλθεν εις το μνκμάομ, και θεωρώ

τα οθόιϊα κείμενα , και το συνδάριoμ 8

Άμεσι Ο κεφαλής αυτου , ου μετατσο ,

θονίωμ κείμoνoμ . αλλά χωρίς ντετυλι »

γμλύωμ εις ένα τόσομ . τοπ οώ εισήλ ,

θεμ C και άλλος μαθητές ελθώμ πρώPς εις το

μνκμάομel ειδεμ C έσίσδυσεμ,ουδέπω και

άδεισαν τίω γραφω, ότι δ& αυτ εκ νεκρών

ανασίώα.άσήλθον οώ σάλιμ προς εαυτός

οι μαθηται. Μαρία δε εισήκει προς το μνη -

μάομ κλαίουσα έξω,ώς οιώ έκλαιεμ,σας έκυ

ψεμεις το μνκμάομ,και θεωρά δύο αγέλους

εν λόυκοίς ,καθεζομαίους,ένα προς τη κεφαν

λή,και ένα προς τοίς σοσιμ,όπου έθηκαμε

σώμα τουΙΗΣΟΥ,και λέγουσιν αυτή έκβνοι .

Γώαι,τί κλάιεις;Λέγε αυτοίς,ότι κραμ Τομ

κύριόν μου,και ουκ διδα σού έθκκαρ αυήν.

και ταύτα ειπούσα εργάφκ εις τα οπίσω .

και θεωρά του ΥΗΣΟΥΝ εσώτα , και ουκ ή

δε ότι οΙΗΣΟΥΣ 3μ.λέγήαυτήο ΙΗΣΟΥΣ .

τωαι ,τί κλαίς, ίνα ζκσα εκείνη δοκάσα ότι

ο κηπουρός όξιμ ,λέγή αυτώ.κύριε, ει συ εβά .

Sασας αυτόμ,ειπέμοι που αυήμ έθκκας, κα

γώ αυγμαρώ.Λέγααυτή και ΙΗΣΟΥΣ. Μαρία,

srαφάσα εκείνκ.λέγει αυτώ.ρασβοαωίδλέ

γετα διδάσκαλε,λέγξ αυτά ο ΙΗΣΟΥΣ.ΜΗ

μου άπου..υπω και αναβέβηκα προς τον σα

τέρα με, σορείς και προς τους αδελφές μεC

ειπε αυτοίς. Αναβαίνω προς ήπατέρα με €

σαλέρα υμώμ,κ) θεόμ με κ) θε υμώμ. έρχε

μαρία και μαρσαλωνε,ανατέλλεσαβοΐα μαθα

χαΐς,ότι εώρακες και κύριομ,κ) Ταύταέιπ αυλή

ovone

fuerinr'eu.Exiſtergo Petrus & ille alius

diſcipulus, & uenerüt ad monumentū.

Currebāt aût duo fimul,&ille alius di

ſcipulus præcucurrit citius Petro, & ue

nit priorad monumentum.Et cú ſe iny

clinafſetuidit pofita linteamina , nó tñ

introiuit.Venitergo Simon Petrus ſer

quenseú , & introiuit in monumentū .

Et uidit linteamina poſita, & ſudariū

quod fuerat ſuper caputeius nó cú lin

teaminibus poſitú ,ſed ſeparatim inuo

lutum in unŭ locú . Túcergo introiuit

& ille diſcipulus qui uenerat prior ad

monumentú ,& uidit & credidit.Nódű

eſ nouerüt ſcripturā , qd'oportuiteu

a mortuis refurgere.Abierütergo iter

diſcipuli ad ſemetipſos,Mariaaūtſtay

batad monumentú foris plorans. Dú

ergo fleret inclinauit ſe,& pſpexit i mo

numétü.Et uidet duos ágelos amictos

in albis fedentes ,unú ad caput,& unú

ad pedes,ubi poſuerant corpº leſu . Di

cunt ei illi. Mulier qd ploras:Dicit eis.

Tulerüt dñm meū,&nefcio ubi poſue

runteum.Hæc cũ dixiſſet, conuerſa eſt

retrorſum , & uidit Iefum (tanté , & nó

' fciebat qdIeſus eſſet.Dicit ei leſus.Mu

lier quid ploras:Quem ğris Illa exiſti

mans d'hortulanus eſſet ,dicit ei.Dñe

ſi tu aſportaſti eü dicito mihi ubipoſui

ſti eū ,& ego eútollam . Dicit ei leſūs.

Maria . Cóuerſa illa dicitei.Rabboni,

quod diciť magiſter.Dicit ei Ieſus.No

li ine tangere. Nõdúem aſcendi ad pa

crémeu .Vadeaūtad frês meos,& dic

eis .Aſcédo ad patré meú& patremue

ſtrū ,deü meü & deú ueftrū.VenitMa

ria magdalene, annuncians diſcipulis

quod uidiflet dñm , & ea dixiffet libi ..

Cấergo
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οι οι μή δόνπς κή
πισεύσαμπς.

πολλά
μια

πισεύσκπ ότι ο
ΙΗΣΟΥΣ Χέσιμο

ΧΡΙΣΤΟΣ

ουσκαοώόψίας τη ημέρα εκείνη τη μιά ή

σαββάτωμ,κ) την θυρών κεκλέσμ
ύωμ, όπου

άσαν οι μαθκίαισωκγμύο
ι διατυ φόβου

τηςΙουδαίων,ήλθεν ο ΙΗΣΟΥΣ,C έσκαι εις το

μέσομ,κλέτα αυτής.Ειρ
ών υμίν,και τέτο

ειπωμ,έδοξεν αυτοίς 1ας χτρας κ τίω πλου

ραμ αυξ.εχάγκσα
ν οιώ οι μαθηται, ιδόντες

κύριομ. Είπεν οώ αυτήςο ΙΗΣΟΥΣ πάλιν.

Ευρών υμίμ,καθώς απέβαλκέν με οπαθής,

κάγώ πέμπω υμάς.C τ8 ειπωμ, νεφύ

σκσε , λέγή αυτής.λάβει πνεύμα άγίου,

άντινωμ αφίτι Τας αμαρτίας,αφίεντη αυτής,

άνθινωνκρατάτε,κεκράτκν 2.Θωμάς και εις εκ

ή δώδεκα, λεβόμβυος δίδυμος,ουκ ήμ με

αυτ οι άλλεμο ΙΗΣΟΥΣ.έλεομ οώ αυτώ οι

άλοι μαθαίάι,έωράκα μου ήμ κύριομ, ό και έι

σεμαυτής.αμ με δω φταις χερσίμ αυή ή

τύπου και Κλων, βάλω τμ σάκυλόμ μου

εις ήμ τύπομομήλωμ , e βάλω τώ χερά

μου εις τίω πλέυράμ αυτ,ου με πισεύσω.

μεθημέρας οκτώ πάλιμ ήσαμ έσω οι μαθη

και αυτ, θωμάς μεταυτ . έρχεται ο ΙΗ·

ΣΟΥΣ τοθυρών κεκλεσμλύωμ,κ) έσκαι εις το

μέσομC ειπεν.Ειρήνκ υμίμ. έλα λέγειο

t

Σ

m0

tos

21

O

PIS

Mus

16

Cũ ergouefpa eller die illo q erat un

ſabbatoz. & fores elſét clauſæ ,ubi erát

diſcipuli congregati propter metű Iu,

dæorü,uenit leſus,& ſtetit in medio,&

dicit eis.Pax uobis . Et cú hæc dixiſſet,

oftedit eis manus &latus fut . Gauifi

ſunt ergodiſcipuli,uifo dño.Dixit er/

go
eis iterú.Pax uobis . Sicut miſit me

pater ,& ego mitto uos . Hæccũ dixiſ

ſet, inſufflauit, & dicit eis.Accipite ſpm

ſanctú.Quorum remiſeritispeccata ,re

mittuntur eis, & quorü retinueritisre

tenta ſunt.Thomas aūt unus ex duo.

decim qui dicitur didymus nó erat cú

eis quando uenit Ieſus.Dixerunt ergo

ei alſ diſcipuli.Vidimus dñm.Ille aút

dixit eis.Niſi uidero in manibus eius fi

guram clauore, & mittam digitü meü

in figurâ clauoz, & mittam manū me/

am in latus cius, non credam . Et poft

dies octo itez erant diſcipuli eius intus

& Thomas cum eis.Venit Iefus ianuis

clauſis , & ftetit i medio,& dixit eis.Pax

uobis.Deinde dicit Thomæ.Infer digi

tum tuũ huc,& uide manºmeas,& adı

moue manū tua & mitte ilatus meū ,

& noli eſſe incredulº ſed fidelis.Reſpó.

dit Thomas & dixit. Dñs me?& deus

meus . Dicit ei Ieſus. Quia uidiſti me

Thoma credidiſti, beati quinon uide/,

runt & crediderüt. Multaquidé & alia

ſigna fecit Ieſus in conſpectu diſcipulo

rumſuoxquænó ſunt Icripta in libro

hoc. Hæc auté fcripta funt ut credatis

qd'Ieſus eſt Chriſtus filius dei,& ut cre

détes uitam habeatis in nomine eius.

Poftea manifeftauit ſe iterum le XXI

ſus ad mare tyberiadis. Manifeftauit

autem ſic . Erant ſimul Simon Petrus

X 3 & Tho

θωμάφερε ήμδάκγυλόμ σε ώδε,κ)δε τας

χαράςμε,και φέρε τίω χαρά σο ,κ ) βάλε εις

σιω πλευρά μου,C με γίνου άπισος,αλλά

πισος απεκρίθκό θωμάς , και είπεν αυτώ.

κύριος με ή ο θεός μs.Λέες αυτώ ο ΙΗΣΟΥΣ.

ότι εώρακάς με θωμά ,
πεπίσδυ κας,

μακάρι

οώ και άλλα σημδα εποίκσεν ο ΙΗΣΟΥΣ Ενώ

πιομ ή μαθηή αυτ, ουκ έσιν
γεγραμμές

καιτα
βιβλίωTδίω,ταύτα

τέγραπται ένα

δος θεά,κ) να
πιςεύοντες ζωω ίχνη εν τω

ονόματι αυτ . Μετά ταύτα
εφανέρωσ εαυή

πάλιν οΙΗΣΟΣ έπ
θαλάασης και

βεριάδος»

έφανέρωσεμή δυίως,
σαμομ σίμων πέτρος

Ο θωμάς
.



246
BrarrHAION EVANGELIVM

υ)

τ
ο

"ΙΣ

κ) θωμάς και λεβόμενοςδίδυμος, κ) ναθαναήλ

ο αε κανα γαλιλαίας, οι ή ζεβεδαίο,

άλλοι εκ των μαθητών ανά δύο. Λέγα αυγείς

σίμων πέτρος. σάωαλιεύξμ.λέγουσιν αυ

.έρχόμεθα € καιμες σών σοι..ζήλθον C

αν έβκσιμ εις τόσλοίουευθυς,κα) ν εκείνκ

τη νυκτί,επίασαν ουδέμ. πρωίας δε ήδη γι'

νομένκο,έσκ ο ΙΗΣΟΥΣ εις τον αιγιαλόν ,ου

μέντοι δέσαν οι μαθηται ότι ΙΗΣΟΥΣ Κιμ.

λές αυτοίς ο ΙΗΣΟΥΣ.ααιδίαμή τι προσφά

γιου έχεπ;απεκρίθκσαμ αυτώ.υ.ο δε ειπε

αυτοίς.βάλει εις τα δεξια μέρα και σλοίου ή

δίκτυoμ κ) ευρή τετπ. 'Έαλομο ,κ ουκ έτι αυ

σελκύσαι χυσαμ,αν ησλήθοςη χθύ /

ωμ,λέγφ δω ο μαθATHg εκάνος ,8μηγάπα και

ΙΗΣΟΥΣ 7ώ πέρω,ο κύριος εσιμ.Σίμων δω

πέφοςακέσας,ότι ο κύριός εσιμ,όμ επενδύ

τω διεξώσαν.με γυμνό ,κ 'eαλεμ εαυήν

εις τίω θάλασαμ.διδάλιοι μαθηται ο

πλοιαρίωήλθομ.ου ήσαν μακραμ απ θι

Γής,άλλ ως αν πηχώμ διακοσίωμ,σύρονης

το δίκτυoμ χθύωμ. ως δω » απέβασαν

εις τίω τώ βλέπ8σιμ ανθρακιαμ καμένω,

και ψάριoμ επικείμενου και άρτου . Λέγει

αυτής ο ΙΗΣΟΙΣ. Ονέγκα σε άτ οψαρίων

επιάσατε ναώ . Ανέβα σίμωυσέγγος , και

έλκυσε μετο δίκτυoμ επιδι γίg, μεσόχι

θύων μεγάλων, και υπεύκκουλαριών,

τοσούτων όντων , ουκ εχύθη το δίκτυο μ.

Λέγει αυτοίς οΙΗΣΟΥΣ,δεύτε αρισίσατε.ου,

δεις δε ετόλμα ή μαθητών θξετάσαι αυ )

τόμ συ τις έις.Ειδότες ότι ο κύριός εσιμ,έρ

χεται δω ο ΙΗΣΟΥΣ C λαμβάνει τα άρμ,

C ' δίδωσιν αυτοίς,και τη διάριου ομοίως.

του ήδη τρίτου, εφανερώθη ο ΥΗΣΟΥΣ τοίς

μαθηταίς αυτο ,εγερθεις εκ νεκρών. ότε δω

Αςήσκσαν.Λέσει ο σίμωνι αέγω ο ΙΗΣΟΣ.

Σίμωναάννα αγαπάς με πλέον τούτων;

λέγει αυτώ,και κύριε,σύ δια * ότι φιλώ σε.λέ

γε αυτά

& Thomas qui dicitur didymus &Na

thanahel qui erat a Chana Galilææ,&

filñ Zebedæi , & alñ ex diſcipulis eius

duo.Dicit eis Simon Petrus.Vadopi

fcatum . Dicunt ei. Venimus & nostei

Clim , Exierunt & afcenderunt in na /

uim ftatim , & illa nocte nihil prendide

runt . Mane aút ia facto ftetit Iefusin

litore , non tamen cognouerunt diſci

puli quod Ieſus eſſet . Dicit eis lefus .

Pueri,nunquid opſoniz habetis:Rñde

runt ei.No.Atille dicit eis.Mittiteider

xterā nauign parté rere, & inuenietis.

Miſerüt ergo,& iam nõualebant illud

trahere præmultitudine piſciũ. Dicit

ergo diſcipulus ille qué diligebat Jeſus

Petro. Dñs eſt.Simon ergo Petrusca

audiſſet quod dñs eſſet , tunica ſuccin

xit ſe(erat eñ nudus )& militſein ma

re. Alñ aất diſcipuli nauigiolo uenerüt

nó em lóge aberant a terra, fed circiter

cubitis ducentis trahentes rete piſciú .

Vtergo deſcenderunt in terrā,uiderút

prunas poſitas, & piſcem fuppofitü ,&

panem.Diciteis lelus. Afferte de piſci

bus quos prendidiſtis nunc . Afcendit

Simon Petrus,& traxit rere in terram ,

plenú magnis piſcibus centū quinqua

gintatribus.Et cūtot effent, nó eft fciſ,

lum rete . Dicit eis Ieſus. Venite pran

dete.Et nemo audebat diſcúbentiú int

terrogare eū , tu quis es, ſciétesqd dñs

effet.Ěr uenit leſus & accepit panem &

dat eis,& piſcem fimiliter.Hociam ter

tio manifeſtatus eſt Iefus diſcipulis ſu

is cũ reſurrexiflet amortuis.Čū ergo

prandiſſent dixit Simoni Petro leſus,

Simon loannis diligis me plus his: Di

cit ei.Etiam dñe , tu ſcisqďamēte: Di

citei

C

ων Ν
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γι αυτώ.Ναι κύριε ,συ διδας ότι φιλώ σε, λέν

γεαυτώ,Βόσκε τα αρνία μου.Λέγει αυτώ πά

λίμ δεύπρομ.Σίμ
ωμ

ιωάννα αγαπάς με;
Λά

MUS

to

14

did

_S10

Mid

Mus,

Π

lide

(درا

fetis

iled

D

Iclis

150

Coin

γεαυτώ, πού κιθίνε τα πρόβατά μου . Λέσα αν

ο οξίτου,Σίμωμ ιωάννα φιλές με;Ελυ/

πίθακαι πέτος,ότι έιπεν αυτώ αξίτου,Qι

λές με,και είπεν αυτώ.κύριε,συσάντα άι

δας,συ γινώσκεις ότι φιλώ σε. Λέγει αυτό

ΙΗΣΟΥΣ.Βόσκε τα πρόβαλά μου .Αμααμιώ

λέγωσοι, όπ ήςνεώτερος,έζώνμυες σεαυτόν,

€ πιεπάτεις όπου ήθελες,όταμο γκράσης,

εκτενές της χώρας σου , και άλλος σε ζώση,

€όισηόπου ουθέλξς. τούτο δε ειπεν, ση

λαϊνωμ ποίων θανάτω δοξάσει τον θεόμενα )

τούτοειπωμ,λέγει αυτώ.Ακολούθει μοι.Επι

Sfαφείς δε ο σέτησ ,βλέπη του μαθκτί

δυλγάπα οΙΗΣΟΥΣ ακολουθούτ
α

, δς και

ανέπεσεμ νο δείπνω επί σθώ αυτ

καιειπεμ.κύριε,τίς όξιμο σαραδιδο
υς

; TS

τομίδων ο αέρG",λέγει ο ΙΗΣΟΥ.κύ -

φιε δυτος δε τί,λέγει αυτώ ΙΗΣΟΥΣ . Εαμ

αυτομ θέλω μλύαμ,έως έρχομαι,τί πρός σε;

συ ακολούθα μοι.Εξήλθεν οώ ο λόγG δυο

τος εις τους αδελφούς, ότι ο μαθκτε
ς έκα ,

νος ουκ αποθνήσκει , και ουκ έιπεν αυτώ και

ΙΗΣΟΥΣ,ότι ουκαποθνή
σκει

,άλλ
έαμ αυτήν

cit ei.Paſce agnos meos.Dicit ei rurfus

iterú . Simon loannis diligis iner Air

illi.Eriam dñe tu ſcis quod améte.Di.

cít ei iterum. Pafce oues meas. Dicit ei

tertio.Simon loannis amas me. Con

triſtatus eſt Petrus , quod dixiflet fibi

tertio amas me,& dixit ei.Dñe, tu om

nia noſti , tu fcis qd'amem te. Dicitei

Iefus.Pafce oues meas.Amen amen di

co tibi, cãeſſes iunior cingebas te & am

bulabas ubi uolebas, cum aút ſenueris

extendes manus tuas, & alius te cinget

& ducet quo nó uis.Hoc autem dixit ſi

gnificās quamorteglorificaturus eſſet

deum.Et cũ hoc dixiſſet ,dicit ei. Seque

reme.Conuerſus Petrus uidit illum di

ſcipulum quem diligebat Ieſus ſequen

tem , qui & recubuit in cæna ſuperpe

ctus eius, & dixit . Dñe quis eſt illequi

tradit:Hunc ergo cum uidiffet Petrus

dicit Ieſu.Domine,hicaútquid : Dicit

ei Ieſus. Si eú uelim manere donecue.

niam , quidad te, tu me ſequere .Exiſt

ergo ſermo iſte inter fratres quod diſci

pulus ille no moreret . Etno dixeratei

Ieſus nomoritur,ſed ſi eum uelimma

nere donecueniam ,quid ad te :Hiceſt

diſcipulus ille qui teſtimonium perhi/

bet de his,& fcripfit hæc. Et fcimusqd

uerum eft teftimonium eius.Sunt aut

& alia multa quæ fecit Iefus,quæ ſi ſcri/

banturper ſingula,nec ipſum arbitror

mundum capere pofle eos qui ſcribers

di ſint libros.

24

rút

ter

.

erú

ui

Ε θέλωμαύίμ,έωςέρχομαι, τί πρός σε; ούτος

όζμο μαθκτός ο μαρτυφώμ σερί τότωμ, C

γράψας ταύτα,και διδαμβω,ότι αληθής εσιν

και μαρτυρίααυτο.έσιμ δε και άλλα πολλά

όσαεποίκσεν οΙΗΣΟΥΣ.,άτίνα και

γράφηση και έμ,ους αυήμ διμαι

ομ
κόσμου χωρ !

1 σαι τα
γραφόμενα

βιβλία.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛ101
ΚΑΤΑ

IN
ANNANΝ •

Euangeli ſecundum lo ,

annem finis .

X 4
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