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ON μου πρώτου λόγουεσοι

κσάμίω πίπάντωμ ώ θεόν

Φιλε, ώμ ήρξατο ο ΙΗΣΟΥΣ

ποιάμπκ διδάσκήν, άχαϊ

Fς Ημέρας, φωτειλάμινο τοίς αποσίλοις ,

δια πνεύματααγίου,δυς εξελέξατο άνε και

λήφθκ , δις και σαρέσκσεμ εαυτόν ζωντα

μετά το σαθεμαυτόν, πολλοίς τεκμκ ·

ξίοις , δι ημερών τεσαράκοντα οπιανόμε ,

νος αυτούς, και λέγων τα σερί 5 βασί

λείας του θεού , και σωαλίζόμου ,πα /

ρίγαλεμ αυτοίς,από τσροσολύμων με χω/

σίζεσθαι, αλλά σεεϊμαύξμ τίω εσαγελίας

του σατρός, ήμ ακούσατέ μου , ότι ιωάν »

νκς μου βάπτισερ ύδατί , υμάς δε βα ; »

θήσεθε να πνεύματι αγίω ου μετα σολι

λας ταύτας μέρας. δι μου διυ σωελθόν,

τες έσπρώτων αυτόμ λέγοντες και κύριε, ει ο

@ο Βόνω τούτω αποκαθisάνεις τίω βασι ,

λείαμ ω ισραήλ;ειπε δε προς αυτούς . ουκ

υμώμ εσύ γνώνας χρόνους καιρούς,ούς και πα

της έθετο τη δίαθξουσία,αλλά λάψει

θε δωαμίμ επελθόντα του αγίου σνευ /

ματGP εφύμάς, να) έσεθέ μοι μάρτυρες

έντετορουσαλήμ,και εν σάση τη Ιουδαία ,

και σαμαρεία,να ) έως εσχάτου φθι γής.α)

ταύτα ειπών, βλεσόντων αυτών εσάς

98, και νεφέλω να έλαβεν αυτόμ από τα

οφθαλμών αυτών και και ως ατενίζοντες ή

σαν εις τον ουρανου πορόυομλύου αυτού .

Vperiori quidem uolumi

ne diximus Theophile,

de omnibus, quæ cepit lei.

ſus tű facere tū docere,ad

eū ufą diem ,quo poſtſ impartitus

in hocipfum ſpiritum ſanctum , man

daſſet Åpoſtolis quosdelegerat ,furi,

ſum aſſumptus eſt,quibus etiam feip,

ſum exhibuerat uiuenté, poſteağz lup

plicio fuiffet affectus, idą cópluribus

argumentis, dū per dies quadraginta

conſpicitur ab illis, &loquitur eis dere

gno dei, & congregans illos in idé loci,

pcepit eis,ne diſcederét Hierofolymis,

ſedut expectarentpromiffum patris,

dequo (inquit) audiſtis ex me, quonia

Ioannesbaptizauit quidem aqua,uos

autem baptizabimini in ſpiritu ſancto

poſt dieshoſce no multos. Illi igitur,

ubi conueniffent percontabantur illü

dicentes, Dñe,nű in tépore hoc reſtitu

is regnú ipfi Iſrael : Dixit autad illos.

Noneftueftri noffe répora & artia

los,quos pater in ſuaipfiº cóſticuit po

teſtate,fed accipietis uirtuté, poſteaş

ſpiritus ſanctus aduenerit ſuper uos,

& eritis mihi teftes,nó folú in Hierufa

lem,uey etiã in uniuerſa ludæa, Sama

riap,deniq uſqz ad extrema terræ . Ar

q hæclocutus,uidétibus öſdé ſublatus

é , & nubes ſubduxit illő ab oculiseof,

cũg ellét defixisicælű octís dū iret ille

Et ecce
και ιδου
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και ιδαν
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και ιδού άνδρες δύο παρεισήκε
ισαμ

αυλοίς ώ

έρθώτιλβυκή, και εισομ.άν
δρες γαλιλαίο

ι
,

τί εσκκατε έμβλέπον
τες εις τον ουρανό ;

ομόνγκνομ,όντως ελεύσεται δμ ηοπομέ
ς

θεάσαθε αυήμ πορόυόμε
νον

εις τον ουρα -

όμ.τότε υπέστεψαμ
εις

δερουσαλ
ήμ

α 3

φους του καλουμένο
υ
ελαιώνΘ , 8 33μ εγγύς

έρουσαλήμ σαββάτου έχoμoδό
ν
,κ) όπ εισ

έλθομανέβα
σαν

εις τουπφώομδ
υ

ήσαν και

ταμείονπς,όπσέρος κι Ιάκωβος κ ιωάν »

Ins
της καιάνδρέας, ίλιππος κή θωμάς, βαρθολο

μιαίος και μαθθαίος,Ιάκωβος άλφαία , και σε

μωρο ζαλωτής,και ιδας Ιακώβο , δυνι πάνω

σευχή κ τη δείσει,σαω γωαιξί κή μαρία τη

Tous μικηγί * ΙΗΣΟΥ, σώ τίς αδελφοίς αυτον .

inta
και οι ταϊς ημέραις ταύταις,ανασας πέφος

eere ή μέσω της μαθητ ,έισερ.ϊμ τε όχλος όνο

μάθωρέπίο αυτό ως εκαήμ εικοσι .Ανδρεα

is, άδελφοι, θα πληρωθώαι τωγραφίαταύ,

τω,ήμ ηοάπεδσνεύμα άγιομ διασό.

Πιά ματς δαβίδ σερί λούδα ή γενομως οδηγ8

τίςσυλλαβέστι ήρεΗΣΟΝ,ότι κατκριθμκμές

Co νος ήμ στο ημίμ,6 έλαχεόμ κλήρομοι δη

Etu
ακονίαςΤαύσης.δυος ήοώ εκτίσατο χωρίου

2 .

Et ecce uiri duo aſtiterunt illis amicti

ueftibus albis qui & dixerunt.Viri Ga

lilæi, quid ſtatis intuentes in cælu : Hic

Ieſus quiaſſumptus eſt auobis in cee .

lum fic ueniet,quemadmodum uidi,

ſtis eum cuntem in ccelum.Tunc rei

uerſi ſunt Hieroſolymam a monte qui

uocatur Oliueti, qui abeſt a Hierufa

lem iter fabbati . Et cum introiſſent,

aſcenderút in cænaculum ubi manſita

bant & Petrus& Iacobus, & Ioánes, &

Andreas, Philippus,& Thomas, Bar

tholomæus, & Matthæus.IacobusAll

phæi,& Simon zelotes , & Iudas Iaco

bi filius. Hi oés perſeuerabāt unanimi

ter in oratione ac depcatione,cũ mulie

ribus & Maria matre Ieſu, cūq: fratri

bus illius.In diebus illis exurgés Petrº

in medio diſcipuloz dixit(Erat aút tur

ba nominū ſimul fere centūuiginti) Vi

ri fratres, oportuit ipleri ſcripturā hāc,

qua pdixitſpüs fanctus perosDauid

deluda q fuit dux, ijs qui comphende

runt Iefum ,quia cónumeratus erat no

biſcũ , & fortit? eſt ſorté ininiſterij hui?.

Et hicquidé poffedit agrũ de mercede

iniquitatis,& fufpenfus crepuit medis,

& diffuſa ſút omnia uiſcera eius. Etno

tum factū eſtoibus habitantibus Hie

ruſalem , ita ut appellaretur ager ille lin

gua illis uernacula Acheldemach ,hocē

ager ſanguinis. Scriptúeftem in libro

pſalmor.Fiat cómoratio eius deſerta ,

& nó fitq inhabitetin ea.Er epatū eius

accipiat alter. Oportet ut ex his uirisg

nobiſcū uerſati funt toto tpe, quo Ieſus

ppetua uitæ cófuetudiné egit nobiſcũ

ad eum uſqz diem , quo receptus eſt a

nobis,unus quiſpiam conſtituatur,qui

fit una

30,
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έκή μιθεταδικίας, πρωκς γενόμενος

ελάκισε μέσος,κ)ξεχύθκαι πάντα τα αλάς

χνααυτ, ο γνωσορ έγύετο πάσι τοίς κατοι !

κόσιμδερεσαλήμ,ώς τα κληθήναι η χωρίου

εκίνο και σία διαλέκθω αυτ
άκελδαμά,18τε

51 χωρίσιάμαθος.Γέρραπται εάν βίβλω ψα

μών.Γευχθήτων έπαυλιςαυτούέρημακαι

μεέσω και κατοικώμ αναυτά,και τίω επισκο

πού αυτού λάβοι έπρoς,δα των σωελθόν ,

τωμ ήμίμ ανδρών που εξόνω, ώ ει·

σήλθε, και εξέλθεν εφ υμαςο κύρια 1Η

ΣΟΥΣαξάμενοςαή του
βαπτίσματοιωάν

you tasy), แsex, s ให้ pex ๕ นมผง

μάρτυρα
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μάρτυρα ( 5 ) αναςάσεως αυτον γενέσθαι σαν

Ημίμ ένατούτωμ. α) έσκσαμ δύο ,ίωσήφ

καλούμαιου βαρσαάμ ,ώς επεκλήθκ ιούσος,

να ) μαθίαμ, ια) προσευξάμενοι , ειπομ . Συ

κύριε καρδιογνώσα πάντωμ, ανάδειξoμ ου

εξελέξω έκ τούτωμ δύο,ένα λαβάμ τομ κλή

ρομοθι διακονίας ταύτης και αποσολύς , εξ

καις σαρέβx ιούδας πορόυθώαι εις του το

που του ίδιου και έδωκαν κλήρους αυτών

και έπεσεν ο κλήρGP επίμαθίαμ,και συγ .

κατεψηφίθκ μεταη ένδεκα αποβόλων

και αν ο συμπληρούθαιτώ ήμέραν της

σεντκκους,λσαμ άπαντεςομοθυμαδόμεν

πιο αυτό,και εγγύετο άφνω έκ του ουρανού

ήχα , ώασερ φορομβίκο ανούς βiαίας, και

επλήρωσε όλομου δικομ, δυ λσαμ καθήμες

νοι,και ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμενα

γλώσσαι ώσει συρός, εκάθισετε εφ ένα έ )

κασομ αυτών , και επλήσθησαν άπαντες

πνεύματΘ ' αγίου, και ήρξατο λαλέμετέ

σας γλώσσας,καθώς και πνεύμα εδίδου αυ)

τοϊς άσοφθέγγεσθαι . ήσαμ ε ν τερουσα:

λήμ κάτοικούτες Ιουδαίοι,άνδρες ευλαβές

από παντός έθνουςΟναό του ουρανόμ. Γε/

νομλύκς και φωνής ταύτκς,συλλθεμο πλά

θος,Cσωεχύθκ,ότι ήκουομ εις έκαςος την

δία διαλέκτω λαλούτωμ αυή , ξίσαν » δε

*πανπς εθαύμαζον λέοντες προς αλλήλος.

ουκ 14ου πάνης δυτοί εισιν οι λαλούπς Γα

λιλαίοι και πώς μάς ακούομαι έκασος Τα

δία διαλέκω ημώμ ή εγεννήθκμαν, σάς

θοι C μύθοι κι έλαμίτη, οι καγικούλες

μεσοποταμίαμ, δδαίαμ καππαδοκή,

α ), πόνου και θασίας, Φρυσίαμε κι παμφυ

λιαμ,άιγυπήoμ,κ) Τα μέρα η λιβύης τυρί κυ )

ρώα , κ) οι επιδημξνπςρωμαίοι, αδαίοι σε

η προσήλυρι ,κρύπς και άραβες,ακέομαι λα

λέντωμ αυτή ημέτες τλώσσαμεγαλα και

διδ.εξίσανερό πάντς,κ δίκπόρον άλλοςπρός

άλλουλές

ſituna nobiſcũ teſtis reſurrectióisei".

Et ſtatuerunt duos,Ioſeph quốcatur

Barſabas,qui cognominatus eſt iuſtº,

& Mathia.Et oratione facta dixerunt,

Tu dñe qui corda noſtioium , oftende

utrú elegeris exhisduobus,ut accipiat

ſorté miniſterij hui? & apoſtolatus, de

quo puaricat9 eſt ludas,utabiretin lo

cum luú.Et dedernnt ſortes eoz , & ceci
κήτης

dit fors ſuper Math
iam

, & cooptatu
s

eftin numer
ú undecim apoſto

lorum.
de

Et cũ cópleret
ur

dies pentecoſ
tes, II

ταμείο

erant oés unanimiter
i eodé loco.Etfa

Ctus eſt repente de cælo fonitus tano

impetu uenientis flatus uehementis
, &

repleuit totā domū,ubi erant fedentes ταυτό

Et uifae funtillis diffectæ linguæs gelur

igneæ, feditqz ſuper fingulos eorum ,&

repleti ſunt oés ſpiritu ſancto,& coe

perunt loqui alijs linguis prour ſpiri

tus dabat eloqui illis . Erant autem in

Hieruſalem habitantes Iudæi,uiri relil

gioſi ex omni natione , quæ ſub cælo

eſt . Facta auté hac uoce ,conuenit mul

titudo & cófuſa eſt, quod audiret unul

quiſqz lingua ſua illos loquentes. Stu

pebant autem omnes , & mirabantur,

dicentes inter ſe . Nóne ecce omnes iſti

qui loquuntur Galilæiſunt Et quo

modonos audimus ſua quiſqzlingua

qua nati ſumus:Parthi & Medi& Ela

mitæ ,& habitatores meſopotamix ,lu

dæxqz, & Cappadociæ ,Ponti, & Aliæ,

Phrygiæ ,& Pamphyliæ ,ægypti,& par

tiumLibyx, õeſt finitimaCyrenæ, &

aduenæRomani,Iudæiq;& Profelyti

.

Cretes ,& Arabes, audimus eos loqué

tes noſtris linguis magnalia dei . Stus

pebant automnes , & mirabáturinter

ſe dicentes.
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άλομ λέγοντες,τίαμ θέλοι τ8 ειναι έτει

εοι δεχλιάζοντας έλεομ,ότι γλεύκουσ' με

μερωμένοιεισί.Σταθείς δε πέτρος σω τοίς

ένδεκα επήρε τίω φωνώ αυτον, άπεφθέγ

ξατο& υτοίς. άνδρεςΙουδαίοι και οι καλοι »

κόντες δερουσαλήμ άσαντες,78το υμίμ Γνω

soμέξω,και ξωτίσαθε τα βήματά μου, ου

γυρώς υμάς υπολαμβάνετε δυτοι μεθύουν

σήμ.ίσι γαρ ώρα είτεσε εμέρας.άλα του

το3%ή ειρημένον δια τροφήτου Ιωήλ . και

έπαιξε ταϊς έχάταις ημέραις λέγει ο θεός .

εκχέω ας το συεύματός μου επί πάσαμ

σάρκα,και προφκθεύσουσιν δικαιολμώμ,κ) αι

Θυΐαϊέρεαυμώμ,κ) οινεανίσκοι υμώμ δράσης

όλούζαν, και οι πρεσβύτεροι υμώμ φούσνία

ξουαvϊαθέσοντη,και σε επιτυς σέλας με ,

καιεπιτυςθάλας μου ο ταϊς ημέρ' εκείναις

εκχεώά ή πνεύματός μου και προφηθείσες

σι,κ)σώσω τέραταξύ των ουρανώ άνω,κή σημα

επισής κάτω,&ιμα και σύρ, αμίδα και

π8.8 Kλιος μείαςΡαφήστη εις σκότος,κ) και σε

λύνσεις αιμα,ποιμή ελ9μ βήμέραν κυρία

τώ μεγάλων καιεπιφανή,και έσαι πάς δε

λάμ επικαλέσεται οόνομάκυρίου, σωθήσε /

ται άνδρες Ισραηλίται ακέσαι τυς λόγος

τέτες, ΗΣΟΥΝ του ναζωραίομ, άνδρα από

* θεού αποδεδεγμένον ειςυμάς,δωά με

σι καιτέρασε και σημείοις,δις εσοίκσε δι αυ

τοθεός ή μέσωυμώμ,καθώς οάυπι άιδα

ο,τούτυτά ώρισμένα βελή και προγνώσει

τοθεού εκδοτου λαβόντες
διαχρώμανός

κωμ προσσέξανπς ανείλετε,8μο θεός ανέσι»

σε,λύσαςτάς ώσίνας και θανάτg,καθότι ουκ ήν

Swaip negalidades cut o
d'autodasida aérer

εις.
αυτόμ.προωρώμίω

τμ κύριου φινώπιον

μουδια σαντος,ότι εκ δεξιών μου Κιμ,ίνα

μιασαλβυθώ, δια τούτο ευφράνθκ καρδία

μου,να)ά
γαλιάσας και γλώσσά μου. έτι δε

και σάρξ μου χατασκηνώσει εά ελπίδη,

อั T: uk

ſe,dicentes.Quid nā uult hoceſſe : Ali

aút irridentes dicebant,Muſto expleti

funt ifti. Stans aūt Perrus cú undecim

eleuauit uocem ſuā,& locuteſteis. Vi

ri Iudæi & qui habitatis Hierufalé uni

uerfi,hoc uobis notā ſir, & auribus per

cipitelierba mca.Nó enim ficutuosexi

ſtimatis ni ebrij ſunt, cum ſit hora diei

tertia.Sed hoc eſt quod dictüeſtp.pl

phetam Iohel.Et erit in nouiſſimisdie

bus dicit deus, effunda de ſpiritu ineo

ſuper oéin carnem.Et prophetabunt fi

lijueſtri & filiæ ueftræ , iuuenes ueſtri

uiſionesuidebūt ,& ſeniores ueſtri ſó .

nia ſomniabunt.Etquidéſuper ſeruos

meos & ſuper ancillasmeas in diebus

illis effundă de ſpiritu meo & propher

tabunt, & dabopdigia in cælofurſum ,

& ſigna in terra deorſum ,ſanguiné&

ignem & uaporem fumi. Solconuerte

tur in tenebras & luna in ſanguine,an,

teğzueniardies ille domini magnus &

inanifeſtus, Et erit,omnis quicunqzin

uocauerit nomen dñi,faluuserit . Viri

Ifraelitæ ,audite uerba hæc.Iefum Nai

zarenum uirum exhibitum a deo erga

uos uirtutibus & pdigijs & ſignis quæ

fecit per illum in medio ueſtri, ſicut &

ipfifcitis,hunc definito confilio & pric.

fcientia dei traditum cum accepiſſe

tis , per manus iniquorum , affigentes

intererniſtis. Quem deus ſuſcitauit for

lutis doloribus mortis , quatenus im

pollibile erat teneri illumab ea.Dauid

em dicit de eo . Prouidebam dominū

corammeſemper, quoniam a dextris

eſtmihinecömouear . Propter hocler

tatum eſt cor meū , & exultauit lingua

mca,inſup & caro mea regeſcet in ſpe.

Quoniam

in

ΜΗ

clo

ΤΙ!

Ε

Ξl

ΤΗ
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ότι ουκ έγκαταλείψεις τίω ψυχή μου

εις άσου,ουδε δώσεις του οσίου σου δάμ

διαφθοράς , Εγνώρiσάς μοι δδους ζωής,

πληρώσεις μεευφροσωκα μετα του προ /

σώσου σου. Ανδρες αδελφοί , ξδμ ειπε

μετά παρέκσίας προς υμάς σερίτου πα

ξιάρχουδαβίδ, ότι και ετελεύτησε,και εσά

φκ,και το μνήμααυτού,εσίν εν ημϊμάχρι

Ο Αμέρας ταύτκς. Προφήτης οώ εσάς

χων, και ειδώς , ότι όρκω ώμοσεν αυτώ

ο θεός εκ καραού και οσφύ αυτού ,

καθίσαι εσι τον θρόνου αυτο , προϊσως έ

λάλησε περί μη ανασάσεως του ΧΡΙ ,

Στου, ότι ουκ εγκατελήφθη και ψυχή αυ

του εις άδου , ουδε και σάρξ αυτον ειδε δι )

αφθοράν . τούτου του ΙΗΣΟΥΝ ανέσκαι

σερ ο θεός , δυ πάντες Αμάςέσμοί μάρι

Πυρες.Τη δεξιά οώ του θεού υψώθεις ,τώ π

επαγγελία του αγίου πνεύματος λαβών

πα του σαξος, ξέχεε τon 8 νύμομής βλέ

σεξε ακούετε.ου δαβιδ ανέβx εις τους

ουρανούς.λέγα και αυτός.Είπεν ο κύριος ο

κυρίω μ8,κάθε εκ δεξ ' με,έως άμ θα τους

εχθρός σε υποπόδιού ή ποδώμ σB.Ασφα

λώς οώ Γίνωσκέτω σας δικος ισραήλ,ότι κ)

κύριομ κ) ΧΡΙΣΤΟΝ, αυήυο θεός εποίκσε,

μου ΙΗΣΟΥΝ 8μ ημάς έσαυρώσατι.Ακό ..

σαντες δε καθενύγησαν τηκαρδία,ειπόντε

πρός κυπέρομ γους λοιπους αωοσόν

λ89. τί ποιήσομαι άνδρες αδελφοίξπέξος

έφκ προς αυτός,Μελανοήσατε,κ) βαπτισθήσω

έκασος υμώμ,επιτώ ονόμαίι ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ/

Στον,εις άφεσιν αμαριώμ, λήψεσθε τη

δωρεαν ή αγία πνεύμαλος. μίν σάρ αξιμ και

επαγγελία κ οϊς Τέκνοις υμών, κ) πάσι τοίς

εις μακραμ,όσους άμ προσκαλέσκσι κύριος

ο θεός ημώμ.ΕΤέροις δε λότοις πλείοσι διεν

μαρτύρερ κ πρεκάλς,λέίωμ.Σώθκε αν και

γειεάς TσκολιάςΤαύκς.δι μαζί οώάσμα

αποδεξάμβυοι

Quoniam nó derelinques animâmeâ.

in inferno,nec dabis ſanctü tuú ,utui

deatcorruptionem . Notasmihi feciſti

uias uitæ ,replebis me iocunditare.cú fa

cie tua . Viri fratres , liceat libere dicere

apud uos de patriarcha Dauid, qd &

defunctus eſt & ſepultus eſt, & ſepuli elim

chrum eius eſtapud nosufæ in hodir estra

ernum diem .Propheta igitur cũeffet,

& ſciret quod iureiurando iuraffet ſibi
έγκα.

deus,futurī ,ut aliquis defructu lumbi

ipfius ſederet ſuper fedé eius,præfcius

locutus eſt de reſurrectióe Chriſti, qď

non derelicta ſit in inferno anima ei?,
θέα

neq; caro ei'uiderit corruptionê.Húc

Iefum ſuſcitauit deus,cuius oés nosſu .

mus teſtes. Dextera igiť dei exaltatus,

&promiſliše ſpús fancti accepta apa.

tre,effudit hoc quod nuncuosuidetis

& auditis . Nó enim Dauid afcenditin

cælos,ſed dicit ipſe. Dixic dñsdomino

meo fede a dextris meis,donecponam

inimicos tuos ſcabellű pedú tuoz.Cer

to fciatergo totadomºIfrael quod&

dñm eü&Chriſtű feceritdeus,huncle

fumqué uos crucifixiſtis. His aútaudi

tiscôpuncti ſunt corde, & dixerunt ad

Petrů & reliquos apoſtolos.Quidfaci

emus uiri fratres :Petrus aitad illos,

pænitentia agite, &baptizet unufqlas

ueſtrũ in nomine lefu Chriftii remiſ,

fionem peccatorum , & accipietis donú .

ſpiritus fancti .Vobis enim facta eſt

repromiſſio & filós ueſtris,& omnibus

qui longe funt,quoſcung aduocauerit

dominus deus nofter. Alöjs etiam ueri,

bis plurimis teſtificatus & exhortatus,

eſt eos dicens .
Saluamini

a genera -

tione iſta praua. Quiergo libenter

acceperut

.
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θε σου
αυτοίς εις το

ιερόμ σερίπατώμ
, και

sivo non divan top deono noj
Erden

αποδεξάμενοι τμλόγομ αυτο εβαπίθκ )

σας,να προσετέθησαν τη ημέρα εκείνα ψυ

χαι εσεί ηισχίλιαι. ήσαν δε προσκας /ες & ν

Τεχήδιδαχή τ ' αποτόλων, τα κοινωνία ,

κατά κλάσα τον άρτου, CI ταϊς προστυχαίς.

οδύετο δε πάσα ψυχή φόβος, πολιάτεθέρα/

τακαι σημάα δια την αποδόλωμ εγένετο.

πάντες δε δι πισεύοντες ήσαν επίο αυή, και

έχoμάπαντα κοινά, και τα κτήματα, και

ταςυπάρξ" επίπασκομ κ)δεμέριζομ
αυ

τασάσι,καθότι άντις θείαμ ειχε.καθήμε

αντε προσκαρτερούντ
ες

ομοθυμαδόν ν

καιτερά,κλώντες τε και δικομάρτου μεγε

λάμβανoμ ξοφής ναυαλιάσε
ι
άφελότκα

τι καρδίας, άνούντες ήμ θεομ,και έχοντες

χάριν προς όλομ εμ λαόμ.ο δε κύρια προ

σετίθη τους σωζομένους καθήμέραντ
η
εκ

xaxcięc enimo šuo dê wény rajiwávo

ε

να ανέβοϊνου εις το ίδρόμ, επί τώ ώρα

Οι προσδοχής τω ξυνάτω, καιτις ανης ,

ino χωλός εκ κοιλίας μκτός αυτού υπάς 1

am χωμ,εβασάζετο, 8μ ετίθον καθήμέραν

προς τίω θύραμπ δερού τω λεγομένω ως

φαίαμ τον αιτάμ έλεομοσώθω σαραΟ εις

ποςβυομένωμ εις το ξερόμ, δς ιδωμ σέρου

S

αυτόν πας

Γη

acceperunt fermonéeius baptizati ſút,

&appoſitæ funt in die illo animæ circi

ter ter mille . Erantaútperſeuerātes in

doctrina apoſtolorı, & cómunicatióe,

& fractione panis,& orationibus. Fie

bar auté omni animætimor, multa

pdigia& ſigna per apPos fiebant,Oés

aut qui credebant erant coniūčti, & ha

bebất omnia cómunia . Poffeffionefqz

& ſubſtantias uédebat, & diuidebant

illa omnibus,proutcuiq opus erat. Et

cotidie perdurantesunanimiter in tem

plo,& frangentes per ſingulas domos

panem ,inuicem ſumebant cibū, cú exi

ultatione & ſimplicitate cordis , lau /

dantes deum & habentes gratiã apud

omnem plebem . Dominus autem ad

debat qui falui fiebant cotidie congre.

gationi .

Simul aūt Petrus & Ioannes aſcen III

debant in templú ,ad horam orationis

nonā.Et quidā uir qui erat claudus ex

utero matris ſuæbaiulabať, qué pone

bant cotidie ad portā templi quædicie

ſpecioſaut peteret eleemoſynā ab in

troeuntibus in tēplū. Is cũuidiſſet Per

trum & Ioanné ingreſſuros in templu,

rogabat eleemofyna.Defixis aūtineú

oculis Petrus cũ loanne, dixit . Aſpice

in nos . At ille intendebat in eos,ſperas

fe aliquid accepturã ab eis.Petrus auté

dixit.Argentū & aurū nõeſt mihi , qd

aut habeo hoc tibi do. In nomine Ieſu

ChriſtiNazareniſurge& ambula . Et

apphêſa manu eius dextera erexit eū.

Protinus aút cóſolidatæ ſunt bales ei ?

& plantæ . Erexiliens ſtetit &ambula ,

bat,& intrauit cú illis in téplūui ambu

lans & ſaliens & laudans deū . Et uidit

Y

1

κ ιωάννάω μέλλοντας εισιέναι εις το τες ομ,

κρώτα ελεημοσίου, ατενίσας δε σέτης

εις αυτόν σαν ιωάννα,
εισε.βλέψομεις

Αμάς , δε επέχεν αυτοίς ,
προσδοκώμ τί

σαξαυτών λαβάμ.ιπεδε
σέρβας -

γύριoμ και χρυσίομ,ουκ εσάςχα μοι. Δε

έχω,τούτό σοι δίδωμι. ι ' ονόματιΙΗ

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ του ναζας αίου , έγειρα και

περϊπάται κρατήσας αυτόμφοι δεξιάς

κέρδιήγησεκαι
παραχρήμα δε

έσερεώθκσαμ

αυτού αιβάσεις καιτασφυριά, και διαλ ,

λόμενΘ έσκ και σε
εσάτει, και εισήλ .

1

eum
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3ημας

είμα

tia:

χE

αυήμ σάς και λαός ποίπατώτα C ανοώ

τα του θεόμεπεγίνωσκ
όνπ αυήμ , ότι δυσα

άμ και προς το ελεημοσωω καθε μηνος επί

τη ωραία σύλατου περού και επλήθησαν

θάμβους και εκσάσεως επί του συμβεβηκό

αυτώ,κρατούης δε το ιαθέντος χωλον ην

πέτρου και Ιωάννιω,σωέδραμε προς αυτους

σάς ο λαός επί τη σοά τη καλουμθύη σολο/

μώνος έκθαμβοι.λθωμ δε αέρος,απεκρίναι

νανπρος του λαομ.άνδρες ισραηλίται τί θαν

μάζετεεπί τούτω, ή ημίμ τί ατενίζετε, ώς

1σία ανάμα ευσεβεία σεποικκόσοι επεν

glπατάμ αυτόμ.ο θεος αβρααμ εισαακ

Ιακώς , ο θεός τατέρων ημώμ, εδόξασε

τομσαϊδα αυτον ΙΗΣΟΥΝ,8μ υμάς παρε

δώκατενα κερνήσαθε αυτόν κατά πρόσων

που πιλάτου, κρίνανος εκείνου απολύειμ .

quês de ropáziouraj Sixarop uguhormate,

C και ήσασθε άνδρα φονέα χαρίθαι υμίμ ,

δμ δε αρχηγόρθι ζωής απεκτείνατε,8μ και

θεός άγρεμ εκ νεκρώμ,δυ μες μάρτυρες εσ

κι ,και επί τη σίσει τα ονόματος αυτο78

ημου θεωρ&τε και διδατε εσερέωσε τόνοι

μααυτό ,και επίσης και δι αυτού,έδωκεν αυν .

ο τω ολοκληρίαν ταύτίω απέναντι πάν

τωμ υμώμ.και νώ αδελφοιδιδα , ότι κατα

άγνοιαν επράξατε,ώσοι και οι άρχοντες

μώμ.ο δε θεός & προκατήγγειλε δια σόματα

σάντωμ τώμ προφητών αυτου παθαμ του

ΧΡΙΣΤΟΝ έσλήρωσεμ όντως Μετανοήσατε

οώ ο επιςρέψαλε τις σ ' εξαλειφθιοι υμών

τας αμαρτίας, όπως αν έλθωσι καιροίανα

ψύξεως από προσώπου και κυρίε, κ αΡσείλκά

προκεκκρυγμαίο
μ
υμίμ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

όμαουρανόν μου εξαθς άχρι χρόν άσο

καλαςάσεως σάντωμ ώμ ελάλκσ ο θεός δια

σόμαλος πάνωμ ανίωμ αυή προφιλ απαώ

vos.Μωϋσής μας και προς τους πατέρας εισερ,

ότι προφήτω υμίμ ανασάσα κύριος ο θεός /

μώμ εη

eumtotus populus ambulantē&lau

dantem deủ .Agnouerütq; illú ,qipfe

eſſet qui ad eleemofynāfedebat ad ſpe

cioſam portam templi.Et impleti ſunt

ſtupore& extaſi,in eo quod contigerat

illi. Cum teneret aút qui fanatus fue

rar claudus Petrü & Ioannem ,cucurrit

totus populus ad eos in porticum quæ

appellatur Salomonis ſtupétes .Quo

uiſo Petrus, reſpondit ad populū. Viri

Ifraelitæ quid miramini i hoc, aut nos

quid intuemini, quaſi noſtra uirtute

aut poteftate fecerimushuncambu

lare . Deus Abraham , & Ifaac, & la

cob , deuspatrum noſtrorum glorifica

uit filiū ſuũ leſum ,quem uos quidé tra

didiſtis & negaftisin conſpectu Pilati

cú ille iudicafler efle abſoluendú. Vos

aút ſanctú & iuſtī negaſtis ,& poftula

Itis ut uirú homicidam donaretuobis,

autorem uero uitæ interfeciſtis, quéde

us ſuſcitauit a mortuis,cuius nos teſtes

ſumus, & in fide nominis eius hűcque

uos uideris & noftis, cofirmauit nomé

fuú, & fidesquæ per eú eſt dedit ei inte

gram ſanitaté iſtam in cölpectu oium

ueſtrū.Et nunc fratres ſcio.qd perigno

ratiam fecitis, ficut & principes ueftri .

Deus aüt quipnunciau
erat

pos om /

nium prophetarum ſuorú Chriſtum

paſluz, ipleuit ſic.Pæniteat uos igiť

cóuertamini ur deleanťpecca
ta

ueſtra,

ut cũuenerint tpa refrigerija cóſpectu

dñi, & miſeriteữ qañ pdicatºé uobis

leſum Chriſtú ,que oportet qdé cælu

ſuſcipe,uſqz in tpa reſtitutionis oium ,

qlocutus eſt deusp os fanctox ſuor

aſæculo prophetaz. Moſes qdédixit.

Prophetā fufcitabit uobis dñs deušce

&

.

ſter de
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σραήλ,ειεμάς
σήμδομανακρινόμεθα

επί

μάμ εκ ή αδελφών υμώμ ,ώς εμέ αυξ αι

κούστεθε κατά πάντα όσα αμ λαλίσκαι προς

μάς.έσι δε πάσα ψυχή ήτις άν μή άκου )

σε τασχοφήτου εκείνου , εξολοθρ6ιθή
σεται

έκ ήλαού,και πάντες και οι προφήται αν σα

μουήλ,και η κατεξής όσοι ελάλκό ,κατίσει

λαμβάςημέρας ταύτας . θά εσε θοι ή πιο

φυτών,κ) ή διαθήκκς ής διέθετο ο θεός προς

τύς παίέρας Αμώμ,λέγων προς αβρααμ, C

ώ τώ σέρματί σκαι ευλογηθήσον
η
πάσαι

αιπαπιαι εγώς. μίμ πρώιμο θεός ανασής

σας εμσαϊδααυτο ΥΗΣΟΥΝ απέσελεμάν

τομ ευλογούτα υμάς αν ο απορέφαμ

έχασομάςήπονκριώμ υμών.

Λάλοάστωμ σε αυτό πρός τομλαρμ επέν

Sκσαμ αυτούς οιτσράς,και ο spατηγός του

και ιερού,C5ι σαδδουκαίοι διαπονούμενοι δια

16 το διδάσκξμ αυτούς του λαού, καταγ !

11 ΓέλιμοωΙΗΣΟΥ τίω ανάσασιμτ εκ νε!

5 κρόμ, el επέβαλομ αυήίς τας χώρας, έθεν

de Ρέις Τάφκσιμ εις τίω άυριομ.μ και εσέρα ήδη.

Les πολλοί δετο άκουσάντωμ ήμ λόγομ επίσδυ

τι σαμ,κ) εγενέθκο αριθμός και ανδρών ώσει χϊ

το λιάδες πένπ.Εγγύετοεπί άυριου σωα/

ſter de fratribus ueſtris, tãőz mciplí au

dietis iuxta oia qcúqz locutus fuerit uo

bis.Erit aút, ut ois aia ſ nóaudierit p

phetá illő exterminet de plebe. Quin

& oéspphetæa Samuel & deincepsģt

qt locuti ſūt& annūciauerüt dies iſtos,

Vos eſtis filij prophetar & teftaméti,

quod diſpoſuit de'ad patres noſtros

dicens ad Abrahā.Er in ſemine tuo be

nedicétur oés familix terræ Vobis priſ

mú deus cũ ſuſcitaflet filiū ſuũ Ieſum

miſit eú benedicenté uos, ut conuertac

ſe unuſquiſq a malicijs ucftris,

Loquentibus aút illis adppm ,ſup, IIII

uenerüt ſacerdotes & magiſtratus tépli

& ſadducæi moleſte ferétes, q docerét

ppľm ,&annunciarēt in noie lelu reſur

rectionéex mortuis,& iniecerüt cisma

nus ,&pofuerüteosin cuſtodiâ in po

ſtery dié.Erat aut iam lieſpa,multiaút

eoz q audierant ſermoné crediderunt,

& fact9 eſt numer9 uirore circiter qnq

milia.Factū eſt aūt i poſtero die ut co

gregarentur principes eoz & ſeniores

& fcribæ in Hieruſalen ,& Annas prin

cepsſacerdotū,& Cayphas, & Ioannes

& Alexãder,& quotquot erat de gener

re pótificio.Et că ſtatuiflent cos in ine/

dio interrogabāt. In qua uirtute ,aut in

quo
noie feciſtis hocuos TúcPetr? re

pletus ſpú fctó , dixit ad cos. Principes

ppli & ſeniores Iſrael,ſi nos hodie diiu

dicamur de eo qd' bñ fecerim'homini

infirmo ,in quo iſte ſalu ' fact'eſtino

tum ſit oibus uobis & oñi plebi Iſrael,

qd in noie Ieſu Chriſti nazareni qué

uos crucifixiſtis quem deus fuſcitauit a

mortuis in hociſte aſtar corā uobis fa

nus . Hic eſt lapis, quireprobatus eſta

Y 2 uobis

Dm

1.

ο χθίύαι αυτό τους άρχοντας και πρεσβύτερος κό

γραμμα ” εις Ιερsσαλήμ,κ) άνναμπ αρχιε

οι ξέα,κή καϊάφαμ,κ) ιωάννου και
αλέξανδρον,

όσοι ήσαμέκ μύες
άρχισραζικό.C σήσαντες

αυτους το και μέσωεπωθάνον εν σοία δυ/

νάμα, ηποίο ονόμαζε εποιήσατετο υλ”;

Πότε πέφος πληθείς
ανεύμαρσαγίο,ειπε

προςαυτές,άρχοντα ή λαό κή
πρεσβύτεροι

រ

ευεργεσία
ανθρώποαθενός,φυτίνι δυτς σει

σώσαι,γνωςομ έσω σάσιμ υμίμ,κ)
παιδί (G

λαώΙσραήλ,ότι ξωτώ
ονόμαίι ΙΗΣΟ

ΧΡΙΣΤΟ

ή
ναζαραίε,δμό,

εσαυρώσατε,και ο θεός κτής

εκ νεκρών,
οντότω δυτος

έκκεν
ώπιον

ομώνδειής,δυσό,Κόμο λίθος

δερενηθείςνα

8

€

3

จนผม
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αυξα

PITOI

ουδωάμεθα αργήσαθα,αλλίνα μεεσι

2s6

υμώμ και οικοδομούντωμ , ο γενόμενος εις κε

φαλώ γωνίας. C ουκ έςιμ άλω ουδενί

σωτηρία,όυπ γι' όνομά Kξιμ έπρoμσ δεδο

μουν ανθρώποις ενώ δ&σωθήναι ημάς.

Θεοφάντες δε τίω σίγου σαξοκαία νύω

αινε, κ) καταλαβόμθυοι,όι άνθρωποι αγράμ

ματοι εισι και ιδιώται,εθαύμαζoμ επείνω

σκόνι αυτούς,ότι σαν" ΗΣΟι ήσαμ,

δε άνθρωπομ βλέποντες σω αυλοίς,εσώτα ή

τεθεραπευμλύομ
,ουδέμ έιχου αντιπάμ,κεν

λεύσαντες δε αυτούς έξω ήσωεδρία απελ

θέν, σέβαλου προς αλλήλους, λέγοντες.

τίσοιήσομαι τοίς ανθρώποιςτούτοις,ότι

με γνωςομ σημάομ γέγονεδι αυτό, πά

σι τοίς κατοικούσιμτερουσαλήμ
φανερόμ ,κό

uobisædificantibus, q factuseſt in ca.

put anguli,& nó eftialio quoğa falus, beton

Necenim aliud nomen eftfub cælo da

tū hoibus, in quo oporteatnos ſaluose

fieri. Vidētes aút Petri libertaté& loafers

nis,& coperto q hoies eſſent illiterati & beja

idiotæ ,admirabané, &agnofcebateos porno

quod cú leſu fuiflent,hoiem quoquidem

dentes (tantē cũ eis quiſanatus fuerat,

nihil poterant contradicere. Iuflis aút eine

illis e conſilio diſcedere,cóferebât internation

ſeſe dicētes.Quid faciem'hoibus iſtis. estane

Qm quidé notú ſignú factú eſto eos alle

oibus habitantibusHierufalé.Manife blete

ftum eft, & no pofum9negare,Sedne

amplius diuulget in populum ,cómine

mur eis ne ultra loquant in noie hoc first

ulli hoim.Et accerſitis illis denunciauer

runt ne omnino loquerenť, necdoce

rent in noie leſu . Petrus uero & loan

nes rñdentes,dixerunt ad eos ,an iuſtu

ſit in conſpectu dei uos potiusaudire,

Ĉi deū,judicate.Nó em poſſumus qui

dimus& audiuimºno loqui.At illi ad

ditis minis dimiſerűt eos,nihil inuenić

tes quó punirent eos propterppm, pa

oés glorificabant deum ſupereo quod

acciderat. Annorü enim eratamplius

quadraginta homo,in quo factum fue

rat ſignú iſtud ſanitatis.Dimiſli aútue

nerunt ad ſuos , & annunciauerunt eis

ſaung libi principes ſacerdotü & feni

ores dixerant. Quicú audiſſencunani

miter leuaueruntuocem ad deum , & di

xerunt. Domine tu deus qui feciſti cce

lum & terram mare , &omnia quæ in

eis funt, qui per os patris noftriDa

uid pueri tui dixiſti. Quare fremue !

runt gentes, & populi meditatiſunt

inania

πλέον διανεμηθά εις ήμ λαόμ,απειλή απα

λκσώμεθα αυτοίς,μηκέτι λαλάμ επίοι

νόματί τούτω εκδεν ανθρώπων,και καλέ/

σαντες αυτές,πράσλαμ αυλοίς το καθόλου

μη φθέγεθη μηδε διδάσκειμ επί6 ονόμα

3. * ΙΗΣΟΥ.δ και πέφος Θωάννης αποκριθέν

ίες προς αυάυς,ειπομ.ει δίκαιόμ Κάμ ενώ η

σιομή θε8,υμώμ ακέειν μάλλον το θες,

κρίνατε.ου δωάμεθα ξημες& έιδομεν και

Ακέσαμε με λαλάμ.οι και προσασαλεσάμε

νοι , απέλυσαν αυτές, μκδέμ ευρίσκοντες το

σώς κολάσον2 αυτούς διάσμλαόμ,ότι πάν

τες έδόξαζομου θεάμ επί των γεγονότιε ,

δήμωλειόνωμ Τεσαράκοντα ο άνθρωPg

εφόμεγεγόνει 5 συμβουτ8τοοο ιάσεως .

απολυθέντες δε,ήλθον προς τους δίες,

απήγγέλα όσα προς αυτούς οι αρχιράς C

οι πρεσβύτεροι έισομ.δι και ακέσαντες ομοθυ )

μαδου ήραν φωνώ προς εν θεόν C ξισορ.

Δένοβα ου ο θεος,και ποιήσας ήμουρανού και

σω γάμ κ) τώ θάλασαν, πάντα τα εν αυ

τοίg , 6 δια σόμαλος δασι παιδός σο ειπων

τα τι έφεύαξαν έθνκ,να λαδι έμελέτησαν

κευα

1
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πα

d'estim
almosókmp.Diedidore de Exásu rasa

κειά φαρέσκσαμου βασίλες Φθι γήςκαι δι : inania.Aftiteruntreges terra ,& princi

άρχοντεςσυνήχθησαν επί αυτή , τοκυ
pes

cóueneruntin unű aduerſusdñm ,

ρίου,κ) Τιτο ΧΡΙΣΤΟΥαυτ.Σαμίχθκσαμε & aduerſus Chriſtű eius Cóuenerüt

επαληθείας έσινάγίου παϊδά σου 1Η » enim uere aduerſus ſanctum puerum

tuúIefum quem unxeras, Herodesſi

λάτος, σαν έθνεσι και λαοίς Ισραήλ , σοι mul& potius Pilatus cú gêtibus &po)

σαιόσα και χείς σου,κ) και βουλή σο προώρισε pulis ifrael
, ad faciédū īcũą manºtua

τι γενέθ.κότα νύμ κύριε έπιδε επιτας απα / & conſiliū tuum prius decreuerat ut fie

λάςαυτής, δος Ρίς δούλοις σου μεθα πας rent.Et nuncdñe aſpice in minas eorú

εισίας πάσης λαλάμου λόγου σον τίω & da feruis tuis cũ omni fiducia loqui

χαρά σουεκτείνει σε ειςίασιν, σκμάα C uerbú tuũ, manú tuam porrigendoin

Η τέραλία γινέσθη δια του ονόματός του αγίου hocut fanatio &figna & pdigia fiarp

παιδόςσου ΙΗΣΟΥ.και δεηθέντωμ αυή,έσα · nomé ſancti filñ tui leſu.Étcū oraſlent

λεύθκότόπος & λσαμσωκγμθύοι,και εν illi,mot9 eſt locus i quo erất cógregati,

αλήθκσαμ άσοντες ανεύματος αγίου και & repleti ſunt oēs ſpū ſancto, &loque,

ελάλεμ ήμλόγομ το θες μελάσαρεκσίας. bantur uerbü dei cú fiducia.Multitudi

τούδε πλήθους ή πιρβισάντωμ ήν και καρδία nisaútcredētiữerat cor unű & anima

κο ψυχή μία. ουδέ εις τίη υπαρχόν una,nec quiſqz eoz ſ poſſidebát aliqd

« Τωμαυθ, έλεγεν διoμ ειναι,άλλήμαυτοίς ſuú efle dicebat,ſed erant illis oia coia .

άπαντα κοινά,κύ μεγάλη διωάμει απερί Ec uirtute magna reddebât apoſtolite

Eat δεμ το μαρτύριομοι απόστολοιφή ανασάσε ſtimonium reſurrectionis domini Iel

στως του κυρίουΙΗΣΟΥ, Χάρις τε μεγάλη πμ fu ,&
gratia inagna erat fuper omnes il

επί σάντας αυτούς.ουδε εσείς τις υπης /

los. Neqz enimquiſős egens erat inter

χερώναυτής,όσοι και κτίρρες χωρίωμ ή οι illos.Quotquotem poffefforesagrox

κιώμυπήρχoμ,σαλόντες έφορομίαςτιμάς
aut domonerant, uědences afferebat

&αιηασκομβίωμ,κ) ετίθεμ Πρα ευς πό

precia eor quendita fuerant,& pone/

bất añpedesapPox. Diſtribuebat'aút

ότι άντιοχείαμ έιχεμ.ίωσής δε ο επικληθείς

ſingulis prout cuiq operat. Ioſes aút

βαρνάβαςαή ή απο
σύλωμ,8 %ζιμ 5ος άρα

qcognoiat' eſt Barnabas ab apfis,qd

eft filiº cóſolatióis ,leuites cyprius gene/

χονδος αυτή αγο8 ,σωλήσας ώεγκε η χρή

re ,cü haberetagrūuédiditeü,& attulit

μα κι έθηκε άρα ους πόδας το απογόλων .

preciü & pofuit ad pedes apoſtolorz.

Vir autqda noieAnaniascũ Sapphi

V

gvormi, ra uxore ſua uendideratpoſſeſſione&

ſepoſuerat depcio ,conſcia etiã uxore

ſua, & afferens partem quandā, ad pe

des apoſtolorum poſuit. Dixit autem

Petrus Anania.Cur impleuit Satanas

cor tuum,ut mentirerisſpiritui ſancto ,

wij voooi! Y 3 & fraudare

011

50

1,

Σ

κλίσεωςλίτης, κύπριος ω γύει, σάς /

Ανήρ δέτις αναμίας ονόμαζι σω
σαφείς !

τηγαυαικί αυτ έπώλκσέ κτήμα κι ανοσούν

depande waUuñs ouddúas tij $ yw arròs

αυτ, αν ψέγκας μέρος τίσαρα τους πό

σας την
αποστόλωμ

άθκκεμ.ειπε δε πέτρος .

Ανανία διατίεπλήρωσεμε
σαθανάς ή κας

Φίαμ σοι,
ψεύσασθαι στο πνεύμα σ ' άγιου ,

,
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γας επί πάντ
ας

τους ακού
οντα

ς
ταυτ

α
.

νοσφίσαθαι σε ά σ αμής το χωρίου

ουχί μαίομ σοι έμενε,CI παθει εν τη ση και

οσία υπήρχε;τί ότι έθου και τη καρδία σου

πράγμα τούτουκ εψεύσω ανθρώποις ,άλια

% θεώ.ακούωμ δε άνανίας τους λόγουςκαι

τους, σεσώμαζέψυξε.και εγγύετο φόEG με

τέλεια

ffiά
νη

Μ. 14

ανασάντες δε οι νεώτεροι,σωέσλαμ αυτόν

και ξενάγκαντες έθαψαν. Εγγύετο δε ως

ωρών τριώνδιάσημα,και και γω αυτού μη

ειδιατο γεγονός, εισήλθεμ . απεκρίθκ Δε

αυτή και σένα.ειπέ μοι, ει τοσούτου το

χωρίου άσέδοθεί και δε ειπε.Ναι τοσούτου ,

ο δεσές ειπε προς αυτώ.τί ότισωε

Φωνάθκ υμίμ σειράσαι το πνεύμα κυρίου και

16ου οι σόδες θ ' θαψάντωμ του άνδρα σο ,

επί τη θύρα, 3ξοίσουσισε,έπεσε δε παρα

χρώμα τα γυς σόδας αυτού και ξέψυξεν.

εισελθόντες δε οι νεανίσκοί, ευρoμ αυτω νε )

κραμ,C ξενέγκαντες έθαψαμ προς δυ άν»

δρα αυτές,και εγγύετο φόβΘ ' μέγας εφό

λω τώ εκκλησίαμ, επίσάντας τους αι

κούοντας ταύτα.Δια σετών χειρών τώρα

ποςόλωμ εγίνετο σημεία και τέρατα αν

ο λαό σολλά, και σαν ομοθυμαδομά ,

σαντες εν τή σοά Σολομών.τωρ δε λοι/

σώμουδεις ετόλμα κολλάται κυρίς,αλλ

εμεγάλωεμ αυτούς και λαός . Μάλλον δε

προσετίθοντο σισεύοντες και κυρίω σλι -

θα,ανδρών τεκαι γωκώμ, ώς τε καβαλας

πλατείας εκφέραμ τους ασθενείς, και τιθέ )

να έσι κλινών και κραββάτωμ, ίνα ες /

χομθύου σίγου, κάμ και σκιά επισκιάσκα

ναυτώμ.Σανήρχετο δε καιεσλά9G PRO

πέριξ πόλεων εις ισρουσαλήμ , φέροντες

αθενας και όχλουμένους σε συνδυμάτων

ακαθάρτων, οι ανες θεραπεύοντο άπανθες.

Ανασάς δε ο αρχιερεύς και πάντες οι σω

αυτώ , και δυσα αιρεσίς των σαδδουκαίωμ,

πωλήθησαν

& fraudares de precio agri ? Nonne

manens tibi manebat, & ueniundatum

in tua erat poteſtate : Quare pofüiſti

in corde tuo rem iltā : Non esmenti

tus hominibus ſed deo. Audiens aul

tem Ananias hæc uerba,collapfus ex.

pirauit.Et factus eſt timor magnusſu

per omnes qui audierunthæc. Surgen

tes autem iuuenes amouerunt eum , &

elatum fepelierunt. Factum eſtaút fer

me horar, triū interuallú, & uxoripli?

nefciés quod factū fuerat introiuit.Re

ſpondet aútei Petrus.Dicmihi,Numbetare

tanti agrū uēdidiſtis :At illa dixit.Etia ihan

tanti.Petrus aurad cam. Cur confpira έρες

ſtis inter uos ut tentaretis ſpă dñi Ecletas

ce pedes eore qui ſepelierunt uirütuü place

ad oftiü adfunt& efferêt te . Cófeſtimet

aất cecidit ad pedes ei9, & expirauit.In

greſſi aút iuuenes repereruntilla mor

tuam , & extulerunt acfepelierütiuxta

uirū ſuum.Et factus eſt timor magnus

in uniuerfá cógregationé, & in oés gau

diebāthæc.Permanus aút apoſtolor

fiebant ſigna& prodigia multain ple

be. Et erant unanimiter oês in porticu

Salomonis.Cæterop aútnemo aude

bat ſe cõiungere illis,ſed magnificabat

eos populus.Magis aút accrefcebatare

dentiū dñomultitudo uirorúq acmu,

lierum ,ita ut in plateas exportarentin

firmos , & ponerent in lectulis acgraba

tis, ut ueniétis Petri uel umbraobűbra

rer aliquem illoz.Conueniebatauté&

multitudo uicinar, ciuitatü Hierufalé,

afferétes ægros &uexatos a ſpiritibus

immundisq fanabancuromnes.Exir

gens aút princeps facerdotú&omnes

qui cum illo erant,quæ eſt factioſaddu

aeoru
m
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επλίθισάρ ζάλου,κα) επέβαλο
μτας

χάν

ρας αυτής επίτους αποδόλου
ς
,C έθεντο αυ

τουςφ Τορίσα δημοσία . ΑγελΘ δε κυρίου

δια φθη νυκτός ώοιξε τας θύρας Οι φυλα

κός, ξαγαγών τε αυτους ειπε.σορεύεθ
ε

κό

σαβέτες λαλάτε ν ο ορώ ζω λαώ πάν

Τα ταξίματα και ζωής Ταύτκς .Ακούσαντ
ες

3

εισήλθομύδμόρθρ
ον

εις δ ' ιερόμ και εδίο

Φασκομίσα
ραγενό

φυσP δε ο αρχιερευ
ς

οισω αυτώ σωεκάλε
σανδ

σφέδριο
υ
και

ατάσαμτώ γερουσίαμ θ ' ών ισραήλ, και

απέραλαμ εις το δεσμωτήρ
ιο

, αχθώαι αυ

τούς.δι δε υπερέτα σαραγενό
μενοι

, ουχ

Eυρουαυτός αν τη φυλακή,αναστέψα
ντες

δε

απήγγελαμ λέγονίες,ότι η μη δεσμωτά

φιoμ έυρομεν κεκλεισμέ
νου

εν πάση ασφα και

λεία,και τους φύλακας έξω εσώτας προ

των θυρώμ. ανοίξαντες δε,έσω ουδένα έυ

βομβύ. ώς δε άκουσαν τους λόγους του ,

του , ότε ίσρευς και ο σατηγός του ισρού ,

και οι αρχιερές δίκαόρο
υ

σερί αυτών ,

τίαμ δύοιτοτούτο,σαραγ
ενόμενο

δε

αςαπήγγάλ
εν

αυτοίς , ότι 1ου οι άνδρες

Θυς έδιδε ζω τη φυλακή , εισίμ ν ω τερά

εσώτες και διδάσκον
lες τον λαόν τότεα ,

πελθών σβατηγός σαν τοίς υπερέτα
λα

ήγαγεν αυτούς ου μετά βίας. εφο
βοώ

το ναό του λαού, ίνα μη λίθαλώ
σιμα

γαγόντες δε αυτούς έσκισαν νασω)

εδρίω ,και επηρώτησε
ν
αυτούς και αρχιε

μ .

cæorum repleti ſunt zelo , & iniecerunt

manus in apoſtolos, & pofuerunteos

in cuſtodiapublica.Angelus aút domi

ni per noctem aperuit ianuas carceris,

Ereductis illis dixit.Ite, & ſtátesloqui

mini in templo plebi omnia uerba ui.

tæ huius.Qui cũ audiſſentintrauerunt

diluculo in templum & docebant. Ad,

ueniens autem princeps ſacerdotum &

qui cum eo erant,conuocauerunt conci

lium & uniuerfum ſeniorum ordinéfi,

liorum Ifrael & miſerunt ad carcerem ,

qui adducerent eos . Cum autem ue

nifient miniſtri, & nó inueniflent illos,

reuerſi nunciauerunt dicentes. Carceré

quidem inuenimus clauſum cum omni

diligentia, & cuſtodes foris ftantesante

ianuas. Cum aperuiſſemus autem ,ne

minem intus inuenimus.Vtaūt audie

rút hos fermones & facerdos& magi/

ſtratus tēpli & principes facerdotũ,am

bigebant de illis qd nā hocfutur eller.

Adueniens aüt quidam nunciauit eis .

Ecce uiri quos poſueratis in carceré , ſút

in temploſtantes , & docentes popu

lum. Tuncabítmagiſtratuscum mi

niſtris , & adduxit illos ſineui. Time .

bant enim populum ,ne lapidarentur.

Et cum adduxiffent illos,ſtatuerunt in

concilio . Er interrogauit eos princeps

facerdotum ,dicens.Nonnepræcipien

do præcepimus uobis , ne doceretisir

nomine iſto :Et ecce repleſtis Hieruſa

lem doctrina ueftra , & uultis induce

re ſuper nosſanguinem hominis iſti

us. Reſpondensautem Petrus &apo

ſtoli dixerunt. Obedire oportet deo

magis quam hominibus .Deus pa .

trum noftrorum fuſcitauit Iefum ,

Y 4 quem

Tid"

πα

ρεύς λέγωμ.ου παραγγελία σαρκγείλα

μεν υμίν, με διδάσκαμ επί του ονόματί

τούτω , ναι ιδου
σεπληρώνατε τίω τε :

φουσαλήμ της διδαχής υμώμ ,και βον /

λεθε επαγαγάρ εφ' ημάς το αιμα του

ανθρώπου τούτου,
Αποκριθείς δε και σε

τρος και οι απότολοι, έισον
πειθαρχάς

& θεώ μάλλου, και
ανθρώποις . ο θεός

των πατέρων ημών , ήγειρεμ ΙΗΣΟΥΝ ,

ม บuds
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8μμ Διεχξείσασθε κρεμάσουθες επίξύλο. quéuos interemiſtis ſuſpendentes in li

τούτου ο θεός αρχηγόρκησωτήραύψωσε τη gno.Huncprincipé&faluatorem deus

δεξιά αυτο , δοώαι μετάνοιαν ο ισρα » exaltauit dextera ſua ad dandā pæni

ήλ, κα) άφεσιν αμαρτιώμ. και ήμάς έσμιου tentiamIfrael &remiſlione peccatoru, a

αυτού μάρτυρες την εκμάτωμ τούτωμ,ή & nos ſumus ei teſtes horú uerbox.In

συεύμα δε το άγίομ,8 έδωκεν ο θεός τοίς ſup aut &fpús ſetús,qué dedit de obe

αειθαρχ8σιμ αυτώ.οι δε ακέσαντες διεπει diétibus illi.Hæcaútcũ audiffent diffe

οντο και εβουλεύοντο ανελάμ αυτούς, ανα cabantur, & conſultabanturinterficer

σας δέτις νω σωεδρίφ φαρισαίοςονό rent illos.Surgens autem quida incon

ματι γαμαλίκλ,νομοθidάσκαλος τίμιος cilio pharifæ ?nomineGamaliel legis

σαντι τω λαώ, εκέλευσε έξω βραχύτι τους doctor honorabilis uniuerfæplebi,iuſ

α # sόλους ποιήσαι.ειπε τε προς αυτούς,άν ſitut pauliſper ſecederent foras apoſto

δρες ισραηλίται προσέχετε εαυτοίς επίσης li.Dixito ad illos.
Viri Ifraelitæ attens

ανθρώποις τέτοις,τίμέλλετε πράσιμ.προ dite uobis fuperhominibus iſtis
, quid

γαρ τούτωμ τ Ημερών ανέσκ 9ουδάς λέ / acturi ſitis . Ante hos enim dies extitit

Γωνειναι ανα εαυήμ,ώσροσεκλήθκ αριθμός theudas dicens ſe eſſe aliquem , cuicon

ανδρών ώστίθετακοσίωμ, δς άνκρέθκ κ σάν ſenſit numerus uirorü circiter quadrian

όσοι έπείθοντο αυτό,διελύθκσαμε κι εσε gentorum ,quiocciſuseſt, & omnes qui

νοντο εις ουδέμ.μετα τούτομανέσα Ιουδας credebât ei difſipati ſunt, & redacti ad

και γαλιλαίGP φυταία ημέραις και απογρα! nihilum . Poft hunc extitit Iudas Gali

φύς,και απέσκσε λαού και ομοψίσω αυή . læus in diebus pfeffionis,& auertit po!

κακάν απώλετο, και πάντες όσοι επεί, pulum poft ſe.Etipfeperit , & omnes

θονο αυτώ,διεσκορπίθκσαρία τα νύμ λε quotquot cóſenferantei diſperſi ſunt:

γω υμίμ. απόσετε αν θ ' ανθρώπων τού Et nunc dico uobis,abftinete ab homi

τωμ,και εάσατεαυτούς,ότι εαμ οζ ανθρώ nibus iſtis, & finite illos.Qñ ſi @ ex hoi

πωμ % βουλή,και το έργον τούτο ,καταλυθήσε nibus conſiliū aut opushoc, diſſoluef,

ται;Ε ' δε εκ θε8 3μ,ου σώαθε καταλύ , fi uero ex deo eſt,nô poteſtis diffolue.

σαι αυτό.μήποτε και θεομάχοι ευρεθήτε . re,ne quâdo & deo repugnare reperial

επείσθησαν δε αυτώ και προσκαλεσάμενοι mini. Conſenſerunt autilli, & cú aduo

τουςαποσύλους,δείραντες ωαρήγγειλαν μη caſſent apoſtolos cælis denüciauerunt,

λαλέμ έπια ονόματι του ΙΗΣΟΥ ,και ασέ ne omnino loquerent in nomineIeſu,

λυσεν αυτούς.οι μου οώ επορεύοντο χαίρον &dimiferunteos. Et illi quidem ibant

τες από προσώπου τον σωεδρίου, ότι υπες gaudentes aconfpecta cocilii, quod di

το ονόματα αυτού καταξιώθκσαμ ατιμα gni habiti eſſentut pnomine eius con

θύναι, πάσαν τε ήμέραν και ταρώ ,κ) κατόι tumeliam pateretur. Et cotidie in tem

κομ ουκ επαύοντο διδάσκοντες,και ευαγ/ . plo & circa domosnó ceflabant docere

γελιζόμενοι ΤΑΣΟΥΝ του ΧΡΙΣΤΟΝ. &euangelizare Ieſum Chriſtum .

Εν δε ταϊς ημέραις ταύταις αλκθωόων In diebus autem illis creſcente nume

VI

των των μαθκ ,έγχύετο γογγυσμόςτων ro diſcipulorum , ortum eſt murmu

ελλωισών

τες

græcor
ú
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έωϊσών προς τους εβραίους ,ότι ωαρεθεων

ροώτο ή τη διακονία τη καθημερινή αι χή

καιανδώ,προσκαλεσάμο
υοι
δε οι δώδεκα

το πλήθος των μαθητών,ειπομ,ουκ άρεσόμ

33μ ημάς καταλείψαντα
ς
του λόγου του

θεού,διακονήμηασ
έβαις.επισκ

έψαθε
οώ

άδελφοι άνδρας 3ξ υμών μαρτυρουμέ
νους

επα,πλήρως πνεύματος αγίου,και σοφίας

δυς καβασίσομον επί χBείας ταύτκα. % )

μάς δέ τή προσόνχή,και τη διακονία τον λό

γου προσκαρτεράσομ
δυ
, και ήρεσεν ο λόγος

ενώπιον σαντος του πλήθους,να ξελέξαν

το σέφανoμ, άνδρα πλής και πίσεως να ανε,

ματος αγίου.και Φίλιππου,και πρόχορον

και νικάνορα ,και τίμωνα,και παρμυάμ,κό

οϊκόλαου προσήλυτομ αντίοχέα , δυς έs /

σαμ φώσαϊου τ 'άσοςόλωμ,και προσευξά

είδιοι επέθηκαν αυτοίς τας χώρας,Co λο

γος του θεού Άυξουε,να επλκθώετο ο αρι

θμός του μαθητών και τορουσαλή
μ σφόδρα,

πολύς τε όχλος 90 δερώμθ
σήκουομτί πί

58.ΣτέφανΘ ' δε πλήρκς πίσεως καιδαμάν

μεως, ποία τέρατα και σημάα μεγάλα ον

ωλαώ ανέφκσαμ δέ ίνες της έκθι σωα )

γωγής, θ λεγομλύκς λίβερτίνωμ,και κυρκ

ναίων,κα) αλεξάνδρέω
μ
,καιη αν κϊλίκι,

ας,και άσίας,συζητοώ
τες

ο σεφάνω, ναι

ουκ ίχυομαντισύναι τη σοφία, οο πνευ

ματι & ελάλει,τότε θαέβαλoμ άνδρας λέι

γοντας,ότι ακκκόαμ
άν αυτον λαλού

τα

δήματαβλάσφημα εις μωσήρ και τη θεόν.

græcorum aduerſus hebræos,eo q dei

fpicerentur in miniſterio cotidiano ui.

duæ eor . Aduocataautem duodecim

multitudine diſcipulor dixerunt . Nó

eſt æquú ,ut derelicto ſermone dei mi/

niſtremus mēſis. Cófyder
ate ergo frés

uiros ex uobis boni teſtimonij ſeptē ,

plenos ſpiritu ſancto &fapiétia , quos

conſtituamus in huncuſum . Nos uero

orationi & miniſterio uerbi inſtantes

erimus . Etplacuit fermo coram omni

multitudine.
Erelegerunt

Stephanum

uirum plenum fide & fpiritu ſancto, &

Philippū,& Prochorü , & Nicanoré,8

Timonem , & Parmenam , & Nicolau

aduenam Antiochenű . Hos ſtatuerüt

in conſpectu apoſtolorum ,& cú oral

ſent impoſuerunt eis manus.Ec uerbü

dominicreſcebat,& multipl
icabať nu

merus diſcipulozin Hierufalé ualde .

Multa etiam turba facerdotü obedie,

bat fidei.
Stephanus aūt plenus gratia

& fortitudine faciebat pdigia & ligna

magna in populo . Surrexerüt aütqui

dam de fynagoga quæ appellatur liber

tinorum ,& Cyrenenſiū , & Alexandri,

norum,& eor q eranta Cilicia & Aſia

diſputantes cũ Stephano ,& non pote.

rant reſiſtere fapientiæ & fpūi qui loq

batur. Tunc fummiſeruntu
iros

qui di/

cerent , Audiuimus cum dicentem uer ,

ba blaſphemiæ in Moſen &deum .Có

molieruntq; plebem & ſeniores & fcri,

bas,& inuadentes corripuerunt eum ,

& adduxerunt in concilium , & ſtatue .

runt fallos teſtes qui dicerent. Homo

iſte non ceflat loqui uerba aduerfus lo

cum ſanctü hüc& legem . Audiuimus

enim cuin dicentein , JeſusNazarenus

hic deſtruit

50

ces

nt

ΟΙ

Σαυεκίνησάν τε του λαού και τους πρεσβυτέ

φους,β τους γραμματάς,να
επισάντες,συ

νέσσασαμ αυτόμ,και
ήγαγομεις το σωέ /

δείομ,έφκσάμτεμάρτυρας ψιδάς,λέγον ,

τας,ο άνθρωποςδυος ου παύεται δήματα

βλάσφημαλαλώμ κατά τουτόπου του και

γίου τούτου καιτουνόμου,άκκρόα μου και

αυτον λέγονταςότι ο ΙΗΣΟΥΣ και
ναζαράος,

δυτος καλα
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και

όντος καταλύσει σε τόπουτου,να αλλά

ξα τα έθκ & πρέδωκεν αμίμ μωυσήςκαι

τενίσανες εις άυδν άποψίες οι καθιζόμενοι

αν ο σωεδρίω, ειδoμό πρόσωπον αυτον

ωσε πρόσωπον ασέλου. Είπε δε ο αρχι

ερεύς. Ει άρα ταύτα όντως έχε, ο δε έφη, άν -

δεες αδελφοίC σαλέρες,ακούσατε. ο θεός

Οι δόξες ώφθx Go σαξί ημώμ αβραάμ,

αντη μεσοσοσαμία, πριν και κατοικίσαι

αυτόμα χαδάμ,και είπε προς αυτόμ. έξι

ελθε εκ γής σου , εκδ συσΓενείας σου,

και δεύρο εις γώαμάμ σοι δείξω.τότε ξελ /

θωμ εκ γής χαλδαίων,κατώκησεν ο χαλί

δάμ.κακάθεκ μετα σαποθανάμ τομ σατέν

ξα αυτο ,μεθώκκσεν αυτομ εις τώ γύρσαύ ,

τω,εις μ υμάς νώ καθοικίπ.και ουκ έδω

κεν αυτώ κληρονομίαν εν αυτή, ουδε βύμα

ποδος, επετείλατο αυτώ δοώαι εις κα

τάχεσιν αυτώ, ο Θέρμαι αυξ μετάυ )

τόν, ουκ όντς αυτώ τέκνου.ελάλκστό όυτως

ο θεός, ότι έσαι ή σέρμα αυή σάροικούν

γά αλλoξία,δουλώσουσιν άυή,και κακώ

σουσιν έτη τιβακόσια, το έθνος & εαμ δου )

λεύσωσι,κρινω εγώ, ειπεμο θεός. μελα Ταύ .

τα ξελεύσονίαι,κ) λατρεύσουσί μοι να ζω

τόπω τούτω, και έδωκεν αυτώ διαθήκη

σεριτομής, δυτος εγγύνκσε όμισαάκ , και

σεριέτεμεν αυτόν τη ημέρα τη ογδόν, και

ο Ισαάκ τομεακώς, και ο Ιακώβ,τους δώδεν

κα παξιάρχας, δι παξιάρχαι ζηλώσαντες

όμωσήφ,απέδον7ο εις αιγυπήoμ,κ) ήμοθε

δε μετάυή, 2ξείλετο αυήμ εκ πασών την

θλίψεωμ αυή, έδωκεν αυτώ χάριν κή σοφί

αν εναντίον φαραώ βασιλέως αιγύπου , ο

κατέσκσιμ αυήμ Ηγούμoνoμε άιγυπήoμ ,

και όλομον όικου αυξήλθε σελιμός εφό .

λω ήσήμαιτυπο, χωαάμ,κ) θλίψις με

Γάλκ, ουχ έυρισκομ χορθάσματα δι παρει

ρες υμών,ακό Ιακώβ όντα σησα ν αιτύπω

δαπέςελι

hic deſtruit locũhúc,&mutabit tradi.

tiões quas tradidit nobisMoſes. Etin

tuées eum oés q fedebant in cócilio,ui

derunt faciem eius tanĞ facié angeli
.

Dixit aút princeps ſacerdotü ,num VII

hæcita fe habent. Qui ait.Virifratres

& patres audite.Deus gloriæ apparuit

patri noftro Abrahæcũ eſſet in Mefo

potamia, priuſok moraret in Charrã,

& dixit ad illũ . Exi de terra tua & deco
γιατι

gnatióe tua, & uenii terrā quácũomó

Itrauero tibi. Tuncexiſt de terra Chal

dæorum , & habitauit in Charra. Etin

de poltős mortuus cft pater eius tranf

tulit illum in terram hanc , in qua nunc

uos habitatis . Etnon dedit illi hæredi

taté in ea ,nec ueftigiü pedis, &repmi

ſit illi ea ſe datur in pofleffioné, & ſer

mini eius poſtipſū ,cūno haberetfiliü

Locut'eſtaūt ei de', qd'futup effet ſer

méei? inquilinū in terra aliena, & ſerui

tuti illud ſubiecturi eſſent, & maletra

ctaturi annis quadringétis, & gentē cui

cúqz ſeruierint iudicabo ego dicit dñs.

Et poſt hæc exibunt & ſeruiét mihi in

loco iſto.Et dedit illi teſtamentū circú

ciſionis ,& hic genuit Iſaac, & circūcidit

eum in die octauo. & Iſaac Iacob,& la

cob duodecim patriarchas. Etpatriar?

chx emulantes Ioſeph uendideruntin

ægyptū ,& erat deus cú eo , & eripuit eu

ex oibustribulationibus eius, & dedit

ci gratiâ&fapiétiã in cófpectuPharao

nisregis ægyptior , & cóftituit eú pfer

etū ſupægyptū & ſup totā domú fuã.

Venit autfames in uniuerſã terrāægy

pti& Chanaan, & tribulatio magna,&

nó inueniebārcibos patres noftri. Cú

audiffet at lacob eé fruméta íægypto,

miſit
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των δικατου παγός,έκτεθέντα δε αυ /

ομανείλετο αυτόν και θυγάτηρ φαραώ,και

ανεβρέψατο αυτόμ εαυτη εις δόμ, και έσαι .

20

Ε

Λ

ΟΥ

miſitpatres noſtros primû, & cũ iterű

ueniflét agnit? ē loſeph a fratrib9 fuis,

& manifeſtatúeſt Pharaoni genusloi

feph ,Miſlo aūt nūcio loſephaccerſiuit

iacob patré ſuũ , & oém cognationéſuā

in animabus feptuagintaquing.Et de

ſcendit Iacob in ægyptü , & defunctus

eſt ipfe& patres noſtri. Et trâllati ſunt

in fyche, & pofiti funtin fepulchro qά

emitAbrahāpcio argenti a filiis Emor

fili Sychem . Cuautéappropinquaret

tempus promiſlionis quamiurauerat

deus Abrabæ, creuit populus&multi;

plicatus eſt in ægypto, quoadufqz ſur/

rexit alius rex , quinon nouit Ioſeph .

Hic circumueniens genus noſtrum ,af,

flixit patres noſtros,ut exponerent in,

fátes ſuos ne fætus eflent uitales.Eode

tpe natus eſt Moſes , & fuit gratus deo

qui nutritus eſt tribus menfibus in do

mo patris . Expoſitum aút illum fuftu

lit eum filia Pharaonis,& nutriuiteum

ſibi in filium . Et eruditus eft Moſes

omni ſapientia Aegyptiorum , & erat

potens in factis & in dictis. Cum au,

tem impleretur ei quadraginta anno

rum tempus,aſcendit in cor eius ut in

uiſeret fratres ſuos filios Ifrael. Et cum

uidiſſet quendam iniuria affici, uindi.

cauit illum ,& fecit ultionem , ei qui af

Aigebaturpercuſſo ægyptio. Exiſtima

bat auté intelligere fratres ſuos, quod

deus per manum ipſius daret ſalutem

illis.At illi nointellexerunt .Et ſequéti

die uiſus eſt illis litigantibus , & recon

ciliabat eos in pacem , dicés . Viri, frés

eſtis.Curuos inuicé leditis : Quiaút in

iuriâ faciebat pximo, repulit eü dicés.

Quis

15.

1

δεύθκ μουσής τάση σοφία αγυπτίων

Ημ δε δυατός ο έργοις και οι λόγοις ,

δς δε έσληρούτο αυτώ
τεσαρακονταετής

χρόνθ', ανέβα έσι τίω καρδίαν αυτού ,

επισκέψασθαι τους αδελφούς αυτού, τους

δους ισχαήλ,και ιδώμ τίνα
ασκούμενον ,

μάνατο , και εποίκσεν εκδίκκσιμ Ζου

καταπονουμβίω ,
πατάξας του αιγί

πτομ . ενόμιζε δε σωϊέναι τους αδελ /

φουςαυτού,ότι ο θεός δια χειρός αυτού δί

δωσιμ αυτοίς σωτηρίαμ . οι δεου
σωϊκα»,

αδικάπ
αλλήλους,ο δε

άδικών του πλκ/

τίς σε
κατέσκσεν
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τίς σε κατέσκσιμ άρχοντα και δικασω εφ Quis te conſtituit principem & iudice

υμάς;Μα ανελέρ με συθέλεις,δμ βόσομά ſuper nos: Nunquid interficere metu

νάλες χθες σ'μαιγύπτιομ,έφυγε μωσίς uis,quéadmodúinterfeciſti heri ægyp

ο λόγωτέτω,C έγύετο πάροικος και γι tium : Fugit aūtMoſes i uerbo iſto,&

μαϊάμ,δυ έγών κσερ τουςδύο.και αλκρων
factus eſt aduena in terra Madian ,ubi

θέντων ετών τεσσαράκοντα, ώφθκ αυτώ ο 18 generauit filios duos.Et expletis annis

ερήμω του όρους σία, άγγελος κυρίου ο φλοι quadraginta ,appuit illi in deſerto mór

γιπυρός βάτουκαι δε μωϋσής δωμ εθαύμα ) tis Sina angelusdñi inflāmaignis ru.

ζε σ' όραμα .Ποσερχομένου σε αυτή κατανού bi. Moſes aút uidés admirat'eſtuiſű .

σα έγύει φωνή κυρίου προς αυάμλέγωδ θε Et accedente illo ut confyderaret,facta

ός πατέρων σου,ο θεος αβρααμ,κ) ο θεός eſtadeum uox dñi. Egoſum deus pa

Ισαάκ, ο θεόςλάκωβ.έντρομος δε γενόμε , trum tuor ,deus Abraha,deus Ifaac,&

νος μούσης,ουκ ετόλμα κατανοήσαι.ειπε deus Iacob. Tremefactus aútMoſes ,

αυτώ ο κύριος.λύσομδύσόδημα της σον nó audebat confyderare. Dixit aút illi

δώμ σου.δ γαρτόπος ενώ έσκκας γ ' αγία deus . Solue calciamentú pedű tuor .

εsίμ.ισω ειδoμ τώ κάκωσίμ του λαού με Locus em in quo ftas terra ſancta eſt.

το αιγύπίω,και τον σεναγμού αυτ ήκουν Vidés uidiafflictionépopuli mei qui

σα, κατέβωμόζελέσθαι αυτούς, και να eſt in ægypto, & gemitū eox audiui,&

δεύρο κι αποτελώ σεεις αιγυπήoμ,τούμε deſcendiuteruä eos.Nuncueni, & mit

μωδώ,8μ κενήσαντο ειπόντες, τίς σε κατέ tam te inægyptū.HuncMoſen quêne

Σκσεμάρχοντα και δικασιώ , τούρμο θεός
gauerunt dicentes,qs teconſtituit prin

άρχοντα και λυτρωτίώ απέσειλεν ο χειρι cipem & iudice,húcdeus principé& re

ατσέλου το όφθέντος αυτώντη βάτω, ού , demptoré miſit inmanu angeli quiap

του άξήγαγεν αυτούς , σοιισας τέρατα και paruit illi in rubo. Hiceduxit illos faci

σημάα τι αγύπτω,και ν ερυθρά θαλάση ens prodigia & figna in Aegypto &in

ση,κα) ν τη ερήμω έτκ τεσσαράκοντα δυτος rubro mari, & in deſerto annis qua.

Kξιμο μωϋσής, ο ειπων είς ήoίς ισραήλ.προ draginta. Hiceſt Mofes qui dixit filijs

φύτω υμίμ ανασήσει κύρι ο θεός υμώμ,έκ ή Ifrael. Propheta fufcitabit uobis deus

αδελφώμ υμώμ, ώς εμέαυξακόσεθε,δυός de fratribus ueſtris, tanğz me ipfumau

όξιμ δ'ενό μου εκκλησία αν και ερήμω, dietis.Hiceſt qui fuit in eccleſia in foli

μεία ατέλο λαλούοςαυτών ο όρο tudine cú angelo qui loquebatur eiin

σινά,καιοπατέρων ημώμ,δς εδέξατολό/ monte Sina, & cū patribus noſtris,qui

γομζώντα δούναι ημίμ ώ ουκ αθέλκσαμε , accepit ſermonē uiuum ut daretnobis,

πήκοοι γενέσθαι οι πατέρεςήμών,αλλά Cui noluerunt obedire patres noſtri,

πώσαν » CIέςYάφκσαμτη καρδία αυτή εις fed repulerunt & auerfi ſunt corde ſuo

αιγυπήoμ,εισόνθες ο ααρώμ.σοίκσομ εμϊν inægyptum ,dicétes ad Aaron.Facno,

θεους,δι προπορεύσονταιημώμ.ο γι ' μούσης bis deos qui pcedātnos.Mofiem huic

δυος δς 3ξήγαγεν ημάς εκεϊςαιγύπο,ουκ q eduxit nosde terra ægypti,nefcimus

ιδαμαντίσέγονεν αυτώ,κι έμοχοίκσαν ν quid acciderit ſit ei. Et uitulű fecerütin

ταϊς ήμές diebus
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ταϊςημέραις εκείναις, και ανήγαγομ θυσίας .

και ειδώλων,και ευφραίνοντ
ο
ο τοίς έργοις

την χαρώμανίσεψ
ε δε ο θεός , και σα

ρέδωκεν αυτους λατρεύει τη γατιά του

ουρανού, καθώς γέγραπται εν βίβλω τών

προφιτώμ.μ . σφάγια και θυσίας προσωές

κατέ μοι έτκτεσαρά
κοντα εν τη ερήμωδι

κος ισραήλ,κα ) ανελάβετε το σκωλο του

μολόχική δάσος του θεού υμώμ ξεμφάμ,

τους τύπους δυς εποιήσατε προσκωέι
μ αυ,

τοίς,και μετοικίώ υμάς επέκεινα βαβυλώ

Tος.. σκιά του μαρτυρίου ήμ 7οίς παξάσι :

Αμώμ τιερήμω,καθώς διετάξατο ολα /

λώμ μωσή ποιήσαι αυτίω ί του τύ/

πομόμέωράκε.μ και εισήγαγο
μ διαδεξά ,

μονοι οι πατέρες ημών μετα ικσουν τη

καταχέσασ ' εθνώμ,ώμ έξωστμ ο θεός ας

προσώπου της πατέρωνημώμ,έως το Αμε

σώμ δαβιδ,35 ευρε χάριν ενώπιον του θεού,

και ετήσαν ευρέμ σκύωμαο θεώ ιάκωβ,

Σολομώμ δε ώκοδόμησ
εν αυτώ δικομ , αλλ

Ε

ας

ola

ΤΟ

100

Id

Ωl

diebus illis,& obtulerunt hoftia ſimu/

lacro, & letabātur in operibus manuú

fuar.Conuertic fe air deus,& tradidit

eos ,ut ſeruirent militiæ cæli, ſicut fcrip /

tuin eſt in libro pphetaz. Nãquid uil

ctimas & hoſtias obruliſtis mihi an,

nis quadraginta in deſerto ,domus Ifra

el : Et ſuſcepiſtis tabernaculū Moloch ,

& ſidus deiueſtri Rempham , figuras

quas feciſtis ad adorādū eas, & träfferā

uos in Babylonem. Tabernaculum te ,

ſtimonñ fuit patribus ueſtris in deſer/

to, ficuc diſpoſuit illis,loquens ad Mo.

ſen ,ut faceret illud fecundú forma quã

uiderat.Qd'& induxerunt qui ſucceſfer

runt patres noſtrícũ Ieſu in poflellio

nem gentiū ,quas expulit deus a facie

patrünoftror ufq; ad diesDauid, qui

inuenit gratiã antedeū ,& petiſt ut in,

ueniret tabernaculú deo lacob. Salo

monaūt ædificauit illi domū , ſed non

is eſt excelfillimus qui in manufactis

templis habitet,ficut ppheta dicit. Ce

lū mihi ſedes eſt, terra aútfcabellű pe

dum meoz.Quãdomum ædificabitis

mihi dicit dñs,aut quis locus requietio

nis mcæ eft : Nonne manus mea fecit

hæc omnia .Dura ceruice & incircúciſi

corde & auribus,uos femp ſpiritui ſan ,

cto reſtitiſtis , ſicut patres ueſtri, ita &

uos. Qué prophetap nó ſunt perfecuti

patres ueſtri ?Et occiderunt eos,qui p.

nunciabant de aduentu iufti, cuius uos

nunc pditores & homicidæ fuiſtis,qui

accepiſtis legem p diſpoſitionesange

lorum , & nó cuſtodiſtis.Audientes aút

hæc diflecabantur cordibus fuis,& ftri

debât détibus in cũ.Cú aút eſſet plenº

ſpiritu ſancto,intentis in cælum oculis

Z Z uidit

Ene

En

Il
ουχο ύψισος η χερσσοιίτους ναούς κατοι/

κά,καθώςο προφήτης λέγο. ο ουρανός μοι

θρόνος,και δε γή υποπόδιού την ποδών μου .

σοίου δικομοικοδομήσετέ μοι ,λέγα κύρι -

ος ; τίς τόπος οθι
καταπαύσεώς μου ,ουχί

και χείς με εποίκσε Ταύτα πάντα,
σκλκοξά

Χιλοι κι απρίτμηγοι τη καρδία κώ ωσίμ .

υμάςαει ο πνεύματι ρ αγίω αντισί ,

πετε, ως οι πατέρεςυμώμ,κ) υμάς.τίναΤών

προφκτώμ ουκ
έδιωξαμοι πατέρες υμώμ , C

απέκτεναμ Ρυς

ηχοκαθαγγείλανίας που

ελεύσεως του δικαίου, δυ νώ ιμάς προδο !

ται και φονές
γεύκθε, 8ι ζνες

ελάβετε

τομ νόμομ εις
διαταγέςαγγέλων,και ουκ

αφυλάξατειακούοντες
δε ταύτα,

διεπρίονο

τοταϊς
καρδίαιςάυτώμ,κα)

έξυχου τους

οδόντας εξαυτόμ
.
νσάρχων

δε
πλήρης

πνεύματος αγίου,
ατενίσας τις

αρουρανό
,

Cos'e do?

1

!



" ΠΡΑΞΕΙΣ ACTA Ι.

11

Ε

VID
A

πες

ΤΗ

ειδε δόξαν θεού,0 ΓΗΣΟΥΝεσώτα εκ δε ,

ξιώμ του θεού.και έιπερ.Ιδου θεωρώ ούς ου ,

τους ανεωγμλύους, Coμ τομ και ανθρώπου

εκ δεξιώμ εσώτα τα θεού , κράξαντες δε φωνή

μεγάλη, σωέχομτα ώτα αυ ,και ώρακ /

σαν ομοθυμαδομεθαυτόν, και εκβαλόντες

άξω οι σόλεως ελίθοβόλου, και οι μάρτυ

σες απέθεντο τα μάτια σαρά τους πόδας

νεανίου καλουμένου σαύλου , και ελίθοβό

λου του σέφανου επικαλούμενου και λέι

γον/ α,κύριε ΙΗΣΟΥ, δέξαι το πνεύμα μου.

Θείς δε τα γόνατα,έκραξε φωνή μεγάλη κύ/

Γιε, μη σέσκα αυτοίς τίω αμαρτίανταύτάω .

Και τούτο ειπωμ,εκοιμήθκ.

ΣαύλΘ- δε άμ σωβιδοκώμ τή αναιρέσα

αυτού.έγχύετο δε εν εκείνη τη μέρα διωγ/

μός μέγας επίτων εκκλησίαμτίω εν τερο

σολύμοις , πάντες δε διάρκσαν κατά τας

χώρας οι Ιουδαίας και σαμαρείας , πλώ

Ηαποσάλωμ.Σμύεκόμισαν δε τη σέφαν

νομ άνδρες ευλαβές , και εποιήσαντο κο /

πετον μέγαμελαυτώ.ΣαύλΘ δε έλυμαι

θετο των εκκλησίαν,κατά τους δικους εις »

πορευόμως ,σύρωντε άνδρας και γυαλι

κας παραδίδου εις φυλακώ. οι μου οώ οι

« αρέντες,διϋλθου ευαγγελιζόμενοι του

λόγου. ΦίλιππG δε κατελθών εις το

λιμ φθη σαμαρείας , εκήρυσεν αυτοίς τον

ΧΡΙΣΤΟΝ . προσέχομ τε οι όχλοι τοίς

λεγομλύοις όσο του Φιλίππου ομοθυ

μαδoμ ν @ο ακούεμ αυτους και βλέπω

τα σημάα & επoίει, σολιώμ γαρ των εχόν

των πνεύματα ακάθαρτα βοώντα μεγάν

λή φωνή εξέρχετο, πολλοι δε παραλελυ ,

μλύοι και χωλοί εθεραπεύθκσαμ. και 1

γένετο χαρά μεγάλη εν τη πόλα εκείνη .

Ανές δέτις ονόματι σήμων και προϋπήρχει

εν τη πόλει,μαγεύων και 2ξisώμ το έθνος

Οι σαμαρείας, λέγων . ειναι τίνα αυτόμ .

แ yrgy

uidit gloriã dei, & Ieſum ſtantem ade

xtris dei.Et ait. Ecce uideo cælos aperi

tos &filium hominis ftantem a dex

tris dei . Exclamantes autem uocemai

gnacontinuerunt aures fuas,&impetű

feceruntunanimiter in eü.Et eiectü eú

e ciuitate lapidabant,& teſtes depoſue

runtueſtimenta ſua ſecus pedes adoles

ſcentis,qui uocabat Saulus. Et lapida

bant Stephanum inuocãtem & dicen

tem, Dñe Ieſu fuſcipe ſppiritü meum .

Poſitis autem genibus, clamauit uoce

magna. Dñe,neſtatuas illis peccatum

hoc.Et cum hoc dixiſſet,obdormiuit,

Saulus autem erat confentiens neci

eius.Facta eſt autem in illa die perfecu

tio magnaaduerſus eccleſiam quæerat

Hierofolymis, & omnes diſperſi ſunt

per regiones Iudææ& Samariæ præ

ter apoſtolos. Curauerunt autemSte

phanum uiri timorati,& feceruntplan

ctum magnum fuper eum . Saulus ue.

ro deuaftabat eccleſiam per domos ini

trans & trahens uiros ac mulieres tra

debat in aftodiam . Igiturqui diſperſi

erant pertranſibāt,euangelizantes uer

bum dei.Philippus autem deſcendens

in ciuitatem Samariæ, prædicabat illis

Chriſtum . Intendebant autem turbæ

hisquæaPhilippo dicebantur unani

miter audientes,& uidentes ſigna quæ

faciebat.Spiritus enim e multis quiab

illis tenebantur, clamantes uoce mal

gna exibất.Multi aúc paralytici &dau

di curati ſunt. Etfactum elt gaudium

magnum in illa ciuitate.Viraútquidā

nomine Simon qui ante fuerat in cui

tate,artē exercens magicam , & ſeduces

gentem Samariæ,dicensſe efle quěpiá

magnuon

|
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λόγομ *
κυρία,

υπίςεψαμ
εις

ιερεσαλήμ

,

α

μέγαμ,ώ προσέχομαή μικρού έως μεγά

λου,λέγοντες, δυτός όξιμ και δώαμις το θε »

ού και μεγάλη προσέχομ δε αυτώ, δια η κα

ιώ χρόνων ταϊς μάγείαις ξεσακέναι αυ ,

τές.ότι δε επίσ6ύσαμ ο Φιλίππω,ευαγ/

γελίζομδύω τα σερί ου βασιλείας του θεού ,

και του ονόματος του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,έβαι

πίζοντο άνδρες δεκαι γωαίκες, δε σίμων

και αυτόςεπίσθισε,και βαπτιθεις μπροσ

καρτερώνο φιλίππω.Θεωρώ σε συνάμας

και συμβα γινόμενα 3ξίσατο, Ακούσαντες

δεδιο ισροσολύμοις άπόσολοι , ότι δέδει

κται και σαμάρεα του λόγου το θε8,απές!

λαμ προς αυτούς δεσίου και Ιωάννκμ , 31

άνες καταβάντες,προσαυξαν
το σερί αυτών,

όπως λάβωσι πνεύμα άγιομ. ουπω γαρ μ

επουδενίαυτ επιπεπτωκός, μόνoμ δε βεβα

πισμοι ύσέρχομεις ή όνομα * ΧΡΙΣΤΟ

ΤΗΣότ.τόπ επετίζουν τας χώρας εαυτούς,

και ελάμβανομ πιεύμα άγ
ιομ.Θεασάμενος

δεδ σήμωμ ,ότι δια β επιθέσεως & χα /

σώμ θα αποδόλωμ,δίδοθαι το πνεύμα το

άγιόμ,προσεύεγκεμ αυείς βήματα,λέγων.

Δότεκάμουπω όζουσίαμ ταύτκβ,ίνα ώ εαν

επιθώ Ταςχώρας,λαμβάνκ σνεύμα άγιου

πέγος δε ειπε προς αυτόμ.το αργύριόν σε

σω σοι έιν εις ανώλ
ιαμ

,ότι τώ δωρεάν και

θεό νόμισασ δια χρ
ωμάτωμ κτάθαι.ουκ

δει σοι μεριά ουδέ κλήρG- λόγω τ8ι

τω.Η 8 καρδία σουουκ έςιμ ευεξα ενώπιον

του θεού. Μ
ετανάκσομ

ο άσο Οι κακίας

O

11

Τα

Dite

magnum , cui auſcultabant a minimo

uſqzadmaximū, dicentes . Hic eltuir

tus deiquæ uocacurmagna.Auſculta

bant aút ei, propterea quod multo tér

pore magicis artibus demétaſſet eos .

Cú uero credidiſſent Philippo euange

lizāti deregno dei, &noie leſu Chriſti

baptizabãť uiri ſimul acmulieres.Túc

Simon& ipfe credidit,& cum baptiza.

tus effet adhærebat Philippo.Videnſ,

qzſigna& uirtutes fieri, ſtupens ammi

rabatur.Cúaūt audiflentapoſtoli qui

erant Hierofolymis, quod recepiflec

Samaria uerbú dei,miſerút ad eos Per

trum & Ioanne. Quicũueniffentora.

uerunt pro ipſis,utacciperentſpiritum

fanctú . Nondú eniin in quenőz illorú

illapfus fuerat,ſed baptizati tantú erár

in noie Chriſti Iefu . Túcimponebant

manus fuper illos ,& accipiebant fpiri/

tum ſanctų.Cũuidiflict aút Simon qd

per impoſitioné manus apoſtolore da

retur ſpúsſanctus,obtulit eispecunias

dicens. Date& mihi hanc poteſtatem ,

ut cuicunq impoſuero manus accipiat

ſpi ſanctú . Petrusaấtdixit ad eum.

Pecunia tua tecû ſit in perditioné , qm

donú dei exiſtimaſti per pecunia para

ri.Non eſtem tibi pars neqz ſors in ra

tione hac.Cor enim tuú nó eft rectum

coram deo.Reſipiſce igitur ab hacma

licia tua,& roga deum ſiforte remittat

tibi cogitatio cordis tui . In felle enim

amaritudinis & obligatióe iniquitatis

uideo te effe.Reſpondens aūt Simon,

dixit . Precamini uospro mead dñm,

ne quid ueniat ſuper me horū quæ di

xiſtis. Et illi quidem teſtificantes & lol

cuti uerbum deiredibất Hieroſolymas

Z 2 & multis

ae

11

ΤΗ

Η

T

σου ταύτκα,να)δεήθητι του θε8,8ι άρα αφε.

θήσεταί σοι και
επίνοια ή

καρδίας σου. εις

αρχόλλω αϊκείας και
σωθεσμομαδική

αςδρώσε όντα.
Αποκρϊθείς δε ο σίμωμ,έισε.

Διάβατε υμάς όσεςεμούπρος τον κύριον ,

όπως

μηδεμέσέλθετεμεμειςήκατε
. δε

Ανοι
διαμαρτυρόμενοι και

λαλίσαντες .

και

πολιάς και
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νθης

πολλάς π κώμας Ο σαμαρατώp ευαγγελί

σαντο,Αγελώ δε κυρίου ελάλησεπρός @i

λιππoμ,λέγωμ. Ανάσαθενα πορεύου κατά

μεσημβρίαμ επιδοομ τώ κατάβαίνουν

σαν α τερουσαλήμ εις γάζαμ, άυτα αξιμές

σημος.να ανασάς έσορεύθκ • να ιδου ανής

αιθίου,ευνούχα , δυνάκς κανδάκης0 βα

σιλίσσης αιθιόπωμ,δς μ επίπάσχα φθιγά

ζες αυτες,δς ελκλυθει προσκωήσωμ εις δε /

ρουσαλήμ,ήμ τε τσουρέφων και καθήμενος

επί του άρματα αυτού,και ανέγίνωσκε ή

προφήτίω Ησαίαμ,Είπε δε πνεύμα αε

λίππω, πρόσελθε,κ) κολλήθκισώ άρματισ8

Πω.πρόσδραμώμδο Φίλιππος,ήκουστράυή

αναβινώσκονες και προφήτίωΗσαΐαν, .

αράγε γινώσκεσ & ανασινώσκας, ο δε ειπε.

σώς & αμ δυναίμω,εάν μή τις οδκγίσαμε

πρεκάλεσέ τε φίλιππου αναβάντα καθή

σαι σαν αυτώ,και σε περιοχή και γραφής και άνεσί

Φωσκεμ, ήμ άυτκ . ως πρόβατoμ επισφα .

γάμ ήχθκ , και ως αμνός εναντίον του κεί,

ροντος αυτού άφωνος, όυτως ουκ ανοίγει το

σόμα αυτού, τη τασανώσει αυτού και κρί

στις αυτού ήρθα, τίω δε γενεάμ αυτού τίς

δικγήσεται , ότι άιεεται από τη γη και ζω!

αυτού . Aποκριθείς δε ο ευνούχος ο Φιλίπ

σω ,ειπε.δέομαισό σερί τίνος και προφήτης

λέγη ξη,περίεαυή, περί ετέρου τινός;Ανοί

ξας και ο Φίλιππος ο σόμα αυή , κι αρξάμενος

αν η αφής Ταύτκα,ευκcΓελίσαν αυτώ ή In

ΣΟΥΝ.ώς δέPρεύον » δοσομ.ήλθομεσί

τι ύδωρ, φκσιμο ευνέχιδου ύδωρ.Τί κων

λύ, με βασιθίώαι.έιπεδο φίλιππος.έι πι

σεύς εξ όλης ή καρδίας,έξεσιμ.ά πκριθείς δε

ειπε, πισεύω ή δε ή θεού ειναι του 1ΗΣΟΥΝ

ΧΡΙΣΤΟΝ.κ εκέλευσε σώαι ο άρμα, κα

Σέβησαν αμφόπροι εις το ύδωρ,όπ φίλιππο

κο εννέχος,κ) εβάπτισεναυτόμ.όπ και ανέσκα

εκ % ας,πνεύμα κυρία ήρπασεή Φίλιπι

& multis regionibus Samaritanorum

euangelizabant.Angelusaút dñi locus

tus eſt ad Philippú ,dicens.Surge & ua

de contra meridianűad uiam ğ deſcen

dit ab Hierufalem in Gazā ,hæc eſtde

ſerta.Et ſurgés abñt, & ecce uiræthiops

eunuchºpfectus.Cadaces reginææthi

opum quépfeceratuniuerfæ gazæfuæ

uenerat adoratu rusin Hierufalé, & re

uertebat ſedés ſuper currű ſuũ , legélo

Efaiam pphetam .Dixit aūt ſpūsPhi

lippo. Accede,&adiungetead currum

iſtum .Accurrensaút Philippus, audi

uiteumegenté Eſaia prophetā, & dix

xit.Intelligis ne quæ legis ? Qui ait.Et

quó poflum , niſialiquis dux uiæ mihi

fuerit : Rogauitæ Philippū utaſcéder

ret,& ſederet fecú. Argumentū aūt ſai

pturæ qd'legebat erathoc.Tanğouis

ad occaſione ductuseſt , & ficut agnus

coram tódente fe mutus, ſiçnó aperuit

os ſuum .In humilitate ipſius iudicium

eius ſublatú eft.Generationem aür ei9

quis enarrabit : Qî tollitur de terra

uita ejus . Refpondens aút eunuchus

Philippo,dixit . Obfecro te,de quopl

pheta dicit hoc,de ſean de alio aliquoc

Aperiensaút Philippus os ſuú, & incir

piens aſaiptura iſta euangelizauit illi

Ielum . Er dum irent per uiam ,uenetút

ad quandam aquam . Et ait eunuchus .

Ecceaqua. Quiduetat quominºbapti.

zer : Dixit aút Philippus. Si credis ex

toto corde.licet.Et reſpondens ait. Cre

do filium deiefle Iefum Chriftum : Et

iuflit ſiſti currű.Er deſcéderunt ambo

in aquâ Philipp'fimul & eunuchus,de

baptizauit eữ .Cum aūt aſcendiſſet de

aqua,ſpiritusdomini rapuit Philippu

& amplius

Σ
ΤΙ

S

που, δυο

:
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αυτού,δυσθένα
έβλεπει

χειραγωγούτες δε

καλούμενκ ευθείαμ
, ζήτκσομ ν οικία του

δα,
Σαύλομονόματιταρσέα ιδού γαρπρο

σεύχεται.Ει ειδεμ
ν οράματι άνδρα ονόμα

σομ,6 δικ εδεμ αυήμ ουκέτι ο ευνούχα .

Εσόρεύετο γαρ τίω οσομ αυτοι χαίρων . Οι

λύπτος δε ευρέθα εις άζωτομ,και διερχόμε

Tος,αναγγελίζετο τας πόλεις κάσας,έως και

ελθέρ αντομ εις καισάραμ .

οδε Σαύλος έτι έμσνέωμ ασλάς και

φόνου εις τους μαθητές του κυρίου, προσελ.

θωμ ω άρχισρέ, τήσατο παρ αυτον εαι

Φολάς εις δαμασκόμ σρός τάς συναγω /

γας,όπωςέάμ τινας έυρκ θ οδού όντας αν

δρας τε και γωάϊκας δεδεμλίους αγάγη

δια, τορουσαλήμ.ώ δε ζω σορεύεθα ,έχύει

ν το αυτόμεγγίζει τη δαμασκώ, και εξαι ,

φνης στεριάς/αξεν αυτόμ φώς από τον ουρα )

νού, σεσων επίτω σώμ,άκουσε φωνώλέ

γουσαν αυτώ,σαρμλ σαούλτι με διώκεις έν

σεσίτίς ξι κύριε,ο δε κύριος εισερ.εγώ ει

α μ. ΙΗΣΟΥΣ, όμ συ διώκής.Σκληρόμ σοι προς

κενογαλακτίζειμιρέμωμ τε και θαμβών

ξιπερικύριε, τί με θέλεις ποιϊσαι; και ο κύ )

att
φιος προς αυτόμ.ανάσκθι,και εισελθε εις τίω

πόλιν,και λαλαβήσεταί σοι , τί σε δα που/

Εμ.δι δε άνδρες οι συνοδεύοντες αυτώ.εισή

κέισαν εννεοι,ακούοντες μου τι φωνής, μα -

δένα δεθεωρολύτες, γέρθη δεο σαύλος αν

ο γής, ανεωγμύωμ τε των οφθαλμών

αυτόν,εισήγαγον εις δαμασκόμενα ) ήμ και

μέρας ηγές με βλέπω » , και ουκ έφαγες,

ουδε έπιεμ μ δέ τις μαθητές ν δαμα /

σκώ ,ονόματι ανανίας , και εισε προς αυ /

τον ο κύριος ο δράματι .άνανία,ο δεξι)

περ.ιδού εγώ κύριε. ο δε κύριος προς αυν

τόμ. ανασας,σορεύθκτι επί τίω δύμω τίω

15

& amplius nó uidit eú eunuchus . Ibağ

empuiafuagaudes.Philippus airin/

uétus cſtíAzoto , & ptrāliés cuágeliza

bat ciuitatib9 cũctis donec ueniret Cæ/

fareí. Saulº aút adhuc ſpirās minas IX

& cedé i diſcipulos dñi,acceflit adprin

cipē ſacerdotú , & petřít ab co epfas in

Damaſcú ad fynagogas, ut li ġs inue .

niſlet ei? uiæ feu uirosſeu mulicres,uin

ctos duceret in Hierufalé.Et cũ iter fal

ceret,cótigit ut apppinğret Damaſco.

Et ſubito circúfulgurauit eü lux de cæ

lo, & cadés in terra, audiuit uocé dicété

ſibi.Saul Saul quid me pſequeris : Di

xit aút.Quis es dñe: Dominus aüt di

xit. Ego ſum leſus quem tu perſequer

ris . Durum eſt tibi cótra ſtimuloscal,

citrare. Et tremens acſtupés dixit.Do/

mine,quid me uis facere : Et dominus

ad eum. Surge, &ingredere ciuitatem ,

& ibi dicetur tibiquid te oporteat face

re. Viri autem illi qui erant illi comites

itineris ftabant ſtupefacti, audientes

quidem uocem ,neminem autem uidé,

tes.Surrexit auté Saulus de terra, aper

tiſq; oculis nihiluidebat.Manu autem

ducentes illum , introduxerunt Da .

maſcum . Et erat tribus diebus non ui/

dens , & non manducauit neg
bibit ..

Erat autein quidam diſcipulusDama

ſci,nomine Ananias . Etdixit ad illum

in uiſu dominus. Anania . Et ille ait .

Ecce ego domine.Etdominusad eum

Surge & uadein uicumqui uocatur re.

ctus, & quære in domo Iudæ , Saulum

nomine,Tharſenſem .Ecce enim orat .

Eruidit per uiſum uirum Ananiam no

mine introcuntem , & imponentem ſi,

Z 3 bima

18

1.

τι
ανανίαμιεισελθόντα και

επιτιθέντα αν η

ο χάρα
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έπεε:

ω " χώρα,όπωςαναβλέψε,άπεκρίθxδεα

νανίας,κύριε,ακήκοα από σολιώμ σερίτου

ανδρος τούτο, όσα κακά εποίκσε Φίςαγίοις

σου ν ιερουσαλήμ. ώδ'είχε ξουσίαμ σα

φαΟαρχιερέωμ,σίσαι πάντας τους έπι ,

καλουμλύους το όνομά σου,έισε δε προς αυ

ομο κύριος και πορεύου ότι σκεύGν εκλογής

μοι αξίμ δυτος, βασάσαι το όνομά μs ενώ

πιου εθνών και βασιλέων, δώμ τεισραήλ .

εγώ γαρυποδείξω αυτώ, όσα δ & ανόμο,

πες του ονόματός μου παθαμ.απήλθε και ένα

νίας και εισήλθεν εις τίω οικίαν,και επιθείς

έπαυόντας χώρας,έιπε.Σαουλ αδελφέ. και

κύρια ασέςαλκέ με,ο όφθείς σοι εν τη οι

δώ καιήχου,όπως αναβλέψας, και αλκθύς

ανεύματοςαγίου, ευθέως απέπεσομ από

Ο οφθαλμών αυτο ωσεί λεσίδες.ανέβλεν

ψετε, και ανασάςεξαπίθκ,να λαβών τρο

φω γνίχυσεμ.Εγχύετο δε και σαύλος μετά το

και δαμασκώ μαθκτώμ ημέρας τινάς,και εν

θέως νταϊς σωαγωγαίς.εκήρυσε ή χPI /

Στον,ότι δυτος Κιμο γός του θεού, ξύσαν !

το δε πάντες διακούοντες,και έλεγομ . ουκ

δυτός όξιμο σορθήσας αν τερουσαλήμ, τους

επικαλουμλύους και όνομα τούτο;να) ώδε εις

τούτο ελήλυθεν , ίνα δεδεμλίους αυτούς αν

φάγη επί τους αρχιερές,Σαύλος και μάλλον

νεθαύαμούτο ,και σωέχωε τους Ιουδαίο

ρυς, τους κατοικοώτας ν δαμασκώ,συμβι)

βάζωμότι δυσός Οξιμο ΧΡΙΣΤΟΣ.ώς δεέπλα

ρούτο ήμέρα εκαναι . σωεβουλεύσαντο οι

Ιουδαίοι ανελάμ αυτόμ.έγνώθκ δε φο σαν

λω και επιβουλή αυτό.παρετήροω τείας πύ

λας ημέρας τες νυκτός,όπως αυτός ανέ

λωση , λαβόντες σε αυτόν οι μαθηται νυκάς,

καθή κάρδια του τείχους , χαλάσαντες

νυφίδι.παραγενόμενος δε και σαλάτες

ρουσαλήμ,έσειράτο κολιάσθαι τοίς μαθα

ταΐς

bi manum ,ut uifum recipiat.Reſpódís

aútAnanias.Dne,audiui ex multisde

uiro hoc,quáta mala fecerit lactis tuis

in Hierufalé. Et hic habet poteftatea

principibus facerdotū , uinciédiomnes

qui inuocantnomen tuú.Dixitaútad

eum dñs . Vade, qñ uas electionis eft

mihi iſte,ut portetnomenmeữ corain

gentibus & regibus & filós Ifrael.Ege

enim oſtendā illi, quanta oporteat eu

pnominemeopati. Etabít Ananias,

& introiuit in domü,& imponés eima

nus dixit.Saul frater, dñsmifit,mequi

apparuit tibi in uia qua ueniebas,utui

ſum recipias & implearis ſpū ſancto ..

Et confeftim deciderunt ab oculiseius

tanga fquamæ,& uiſum recepit.Et fury

gens baptizat” eſt, & cũ accepiffercibús

confortatus eft . Fuit aút Saulus cú dir

fcipulis qui erant Damafci per diesali

quot.Et continuo ingreffusin Synago

gam pdicabat leſum quod hicelletfi.

lius deiStupebāt aútoésqui eum au

diebant,& dicebant. Nóne hiceſt gex

pugnabat in Hierufalé eos qui inuoca

bant nomē iſtud : Ethucad hocuenit,

ut uinctos illos duceret ad principesſa

cerdotum.Saulus aüt multo magiscó

ualeſcebat& confundebat ludæosqui

habitabất Damaſci,affirmás qñ hicé

Chriſtus.Cú aút implerenť dies multi

cofiliú feceruncin unú Iudæi ut eú in

terficerent.Notæ aút factæ ſunt Saulo

inſidiæ eorum .
Cuſtodiebátą portas

die&nocte ut eú interficerēt.Accipien

tes aüt eú diſcipuli nocte p muz dimi

ſerút eú,ſümittétes iſporta
.Cúaūtuej

niſlet i hierufalé tétabat ſejūgeredildi

pulis
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póvóMeter

αθενήσασαν
αυτόαποθεμ λούσαν /

κούσαντες
,ότι

σέρος αξίμ εν αυτή ,
αν

πέσειλαν προς αυτό
παρακαλοώτες

και

sex o
xvědcidiensep čas autãpi õvasos

ταϊς και στάντες εφοβούτο αυτόμ, με πιο palis & omnes timebant eum,non cre ,

5εύοντες,ότι οι μαθητές , βαρνάβας δε dentes qeflet diſcipulus. Barnabasau

επιλαβόμβωσ' αυτόν , ήγαγε προς τους tem apprehenſuin illum duxit ad apo

απορόλους, και δίκγίσατο αυτοίς,σώς εν ſtolos, & narrauit illis quomodo i uia

τα δύο είδε τον κύριομ, και ότι ελάλησεν uidiſſet dñon , & qdlocutus effet ei,& ģ

αυτώ, και πώς η δαμασκώ έπαξεκσϊάσαι modo i Damaſco fiducialiter egerit in

του ωςονόματι του ΙΗΣΟΥ . και ήμ μεί nomine Iefu . Er erat cum illis intrās &

αυτώμεισπορόυόμθυον ειςΙερουσαλήμ,και exièns in Hieruſalem , fiducialiter agés

"σαρέκειαζόμουν και ονόματι του κυ και in nomine
domini.Loquebaturq; &di

δρίου ΤΗΣDr. ελάλα τε και σωεζήτει προς ſputabat cu Græcis, illiaūtquærebant

τουςελλισάς.οι δε επεχείρεμ αυτομάνε occidere eum .Quodcum
cognouiſſent

λάμ. έπϊσόντες δε οι αδελφοί,κατήγαγαν fratres,deduxerunteum Cæfaream , &

αυτόμ ειςκαισάρεαμ,και ξαπέσειλαν αυ / emiſerunt Tarſum . Eccleſiæ quidem

τομ εις ταρσόμ. αι μεν οώεκκλκσίαι καθό , per totam Iudæam & Galilæam &Sa

λκα ο βουδαίας και γαλιλαίας,και σαμα/ mariam habebant pacem & ædificaba

ρείας,έχομ ειρήνίω,οικοδομούμαι που tur ambulantes in timore domini,& có

ſolatione ſancti ſpiritus
multiplicaban

φακλίστα του αγίου πνεύματος επλκθύνον/ tur. Factú eſt aūt,ut Petrus dum tran

* . Εδύει δε σέγομ διορχόμενου δια πάν firet
uniuerſos deueniret ad ſanctos ,

τωμ, κατελάμ και προς τους αγίους τους habitabant Lyddæ. Inuenit autem ibi

κατοικούτας λύσαμ. ευρε σε έκά άνθρων hominé quendam nomine Aenxam,

“πον τινά αναίαμ ονόματι,34 ετώμ οκτώ κα ab annis octo iacétem in grabato ,qui

τακείμενομεπικραββάτω
,δς

ήμααραλελυ!

erat paralyticº. Et ait illi Petrº.Aenæa

μεθύος,C
έιπεμαυτώοσέγος

, αναία ιάται fanet te dñs Ieſus Chriſtus. Surge, &

σε 1ΗΣΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ.ανάσκθι

κι spώσον σει

ſterne tibi. Et continuo ſurrexit, Et ui

αυγώ.κ)ευθέως ανέση,κ) ειδoμ αυτόμ σάντες derunt eú omnes qui habitabant Lyd

οι
κατοικούντεςλύσαμ,και η

ασάρωνα
,όι

dæ & Aſſarone, q conuerſi ſunt ad do
ανες εσέρτεψαμ επίδμ

κύριομ.Εμιόππη
δε

minum.In loppeaüt fuit quædam di
τις ημ μαθήτρία ονόματι ταβϊθά. Η διερ/ ſcipula nomine Tabitha,quæ interpta

μνανθυομδύκλέγεται δορκάς. αυτκ ήμελή

ta diciturDorcas, Hæc erat plenaoper

εκς αγαθών έργων και
ελεημοσωών &

ribus bonis &
eleemofynis quas facie.

Ημέρας bat.Factõeſtautê in diebus illis, ut in ,

firmatamoreretur. Quam cú lauiffetit

poſuerúteú in cænaculo . Cum autem

uicina eflet Lydda loppæ , & diſcipuli

audiſſent quod Petrus effet in ea , miſe

runt duos uiros ad eum ,
rogantes, ne

grauaretur uenireuſą ad ſe.Exurgens
δεπέτρος

Z 4 autem

O

επoίε, Εγένετο δε αν ταίς
ημέρας

εκείναις

τεςδε αυτώ ,
έλκκαρ αν

υστρώω. εγγύς

δε όνσκα λύθκς τή
όαση.Οι

μαθητάι άι

)
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μάθε

Κε

επίπε

δης,

λες

δπέξος,σωλθεν αυτοίς.8μ πραγενόμενου

ανήγαγον εις τουπερώου και σαρέσκσαν

αυτώ πάσαι αι χώρα κλαίουσα, κα) επι ,

δεικνύμια χίτωνας και ιμάτια,όσαεποία

μετάυή δυσα και δορκάς,εκβαλω και έξω πάν

τας ο σέγOP ,θείς τα γόνατα προσκύξα »

το.ναι επιςρέψας προς το σώμα, έιπε, τα

βιθα , ανάsus) , και δε ώοιξε τους οφθαλ /

μους αυτές,και ιδούσα τομσέγομ, ανεκάι

θισε.Δους και αυτή χώρα,ανέσκσεν αυτίω ,φω

νέσας δε τους αγίους και τας χήρας,σαμέλ

5κσεν αυτίωζώσαμ, γνωσον δεεύετό και

όλες οι Ιόππης, και πολλοί επίσθισαμε ,

πιεμ κύριομ.Εγγύη και μέρας και ας μά

ναι αυόμαν Ιόππη,σαράτινι σιμωνι βυρσί.

Ανήρ δέτις ήμ αν καικαρεία,ονόματι

κορνήλιών εκατοντάρχες,εκ σείεκς Οι κα

λουμλύκς ιταλικής,ευσεβής,και φοβούμε

νος του θεομ, σαν σαντι ζο όικω αυτού .

ποιώμ τε ελεημοσιας σολιας ζω λαώ, C

δεόμου το θεού διαπαντός.ειδεμένοι

φάματι φουσρώς, ωσεί ώραν φωνάτίω φοι /

μέρας,άγγελου του θεού εισελθόντα προς

αυτόν,και εισόντα αυτώ,κορνήλιο. δεά /

τενίσας αυτό καιέμφο4G γενόμθυος,έιν

πε.τί έσι κύριες εισε δε αυτώ, αι προσβο -

χασου και αι ελεημόσφαι σου , ανέβασαν

εις μνημόσαωομ ενώπιον του θεού και να

σέμψομ εις όππω άνδρας , και μετά ,

πεμψαι σήμωνα τομέωικαλούμoνoμ σέν

του και

δυτος ξενίζεται σαράτινι σήμωνι

βυρσέ , και όξιμ οικία σαρά θάλαασαμ . δυν

τος λαλήσει σοιτή σε σοιάμ. ώς δε

πήλθεν ο άγγελος ο λαλώνο κορνηλία

φωνήσας δύοη οικετών αυτού,και sta /

τιώτω ευσεβή των προσκαρτεροώ
των αυ /

ζω ,και /ξκγκσάμενος αυτοΐς άπαντα, α ,

πέσηλευ αυτούς εις τα όππκμ .

Τι σε επαύ,

autem Petrus,uenit cum illis. Et củad

ueniſſet,duxerunt illum in cænaculum

& circúfteterunt illú omnes uiduæflen

tes & oftendentes ei tunicas & ueſtes,

quas faciebat cũ eſlet ſecúdorcas.Eiec

tis aūt oibus foras,Petrºpoſitis genib?

orauit, & cóuerſus ad corpus dixit.Ta

bita,ſurge.Atilla aperuit oculos , & ui

fo Petro refedit.Data autem illi ma

nu erexit eam , & cum uocaflet ſanctos

& aiduas exhibuit eam uiuam .Notù

autem factum eſt per uniuerſam lop

pen,& crediderüt multi in domino.Faj

ctum eſt autem ut dies multos mora

retur in loppe apud Simonem quen

dam coriarium ,

Vir aut quidam erat in Cæſarea no.

mine Cornelius Cécurio cohortis quæ X

dicitur Italica,religiofus& timens deủ

cú omni domo fua,faciés eleemofynas

multas plebi,& deprecans deum (emi

per,Is uidit in uiſu manifeſtequaſi ho

ra diei nona angelum dei introeuntem

ad fe & dicente libi. Corneli. Arilleit

tués eú,ac timore correptus dixit.Quid

eft domine: Dixit aút illi . Orationes

tuæ& eleemofynætuæ aſcenderuntin

te uiros in Ioppen,& accerſe Simone

qui cognominatur Petrus. Hic hoſpi

tatur apudSimonem quendam coria.

tíum ,cuiuseftdomus iuxta mare . Hic

dicet tibi, quid te oporteat facere .Et

cum diſceffiffet angelus qui loqueba

tur illi , uocauit duos domeſticos ſu

os , & militem religiofum ex hisqui ſi

bi cohærebant. Quibus cum narraf

ſet omnia , miſit illos in loppen .

Poſtero
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του,και
ακούσαι

δήματα
σαρα

σου . εισκα

τη δε επαύριον οδοιπορoύν
των

εκείνων και

τηπόλεέγγιζό
ντωμ

,ανέβη αέροςεπίτο

δώμα προστύξαθα, περί ώραν έκτω. Εγέ

τετο πόσπανος, α ) ήθελε γεύσασθα,αα

φασκόιαζόντω
ν
δε εκείνωμ, επέπεσενεαυ

εμέκβασις.C1 θεωρεί τον ουρανό , ανεωγμε

νομη και καταβαίνον εαυτό σκεύG τη

ως οθόνκp μεγάλίω,τέταρσιμ αρχαϊς δεδει

μίου,και καθιέμθυον επιού γίς,γνώύ ,

πήρχε πάντα τα τετράποδ
α
θα γίς, και

τα θηρία και τα ερπετά,και τα σετενα τον

ουρανού και έγύετο φωνή προς αυτόμ. άνα/

σας σέγεθύσου και φάγειο δε σένος εις

πε,μαθαμώς κύριε,ότι ου δέποτε έφαγoμ

στάμ κoινόμλ ακάθαρτομ.
και

φωνή σάλια

εκ δόυτέρου προς αυτόμ. & ο θεός εκαθάρισε ,

συ με κούνου τούτο δειγύετο επί irgissnous

πάλιβανελίφ
θκ

το σκεύος εις τον ουρανό.

ως δεφο εαυτώ δικπόρει ο σίγος,τί αμ έικ

ήόραμαδέισε 16ου οι άνδρες οι ασεςαλ

μδύοι απότονκορυκλίου,διερωτήσαντο τίω

η οικίαμσίμωνος, πέρασαν εσιτυ πυλώ /

να,και φωνήσαντεςεπωθάνοντο εισίμωμο

Ο)

A

Poftero autem die iter illis facientibus

& appropinquantibusciuitati, aſcédit

Petrus in ſupiora ut oraret circa hora

fextam.Etcū eſuriret uoluit guſtare ,

Parantibus aút illis , cecidit ſupereum

mentis exceflus.Et uidit cælum aper ,

tum , & defcédens uas quoddam uelut

linteum magnum quatuor initřs ſum ,

mitti de cælo in terra,in quo erantom ,

nia quadrupedia & ferpentia terræ, &

uolatilia cæli. Et facta eſtuoxad eum.

Surge Petre,occide & máduca. Aitau

tem Petrus.Abfit domine,quia nun3

manducaui omne comune& immun

dum . Etuox iterum fecundo ad eum ,

Quædepurificauit, tu cómunia ne di

xeris .Hocaútfactú étertio . Et ſtariin

receptum eſtuas in ccelum , Er dum in ,

tra le hæſicaret Petrus , que nam eſſer

uifio quam uidiffet, ecce uiri qui mifli

erant a Cornelio, percontati de domo

Simonis ,aſtiterunt ad ianuá. Et euoca

to quopiam ,interrogabār an Simona

cognominatur Petrus illic haberet ho

fpitium. Petro aút cogitante de uiſion

ne, dixit fpiritus ei . Ecce uiri tres quæ ,

runtte. Surge itaq; & deſcende ,& ua

de cum eis nihil dubitás,quia ego miſi

illos.Defcendens autem Petrus ad uil

ros ,dixit, Ecce ego fum quem quæritisa

Quæ cauſa eſt propter quá ueniſtis :

Qui dixerunt. Cornelius Centurio uir

iuſtus & timensdeum,& teſtimonium

habens ab uniuerfa gente ludæox ,ora

culo admonit9 eſtab angelo ſetó ut ac

cerſeret te in domūſuā & audiret uer

ba abs te .Introducens ergo eos, recei

pit hofpitio . Sequenti autem die ſuri

gens profectus eſt cum illis, & quidam

exfratribus

LED

1

επικαλούμενος σίγος ενθάδε ξενίζεται

τουδε σίγου φιθυμουμένου σερί τού ορά.

ματος.έισεν
αυτώτοανεύμα . Ιδού άνδρες

βατούσί σε,αλλά ανασάς κατάβκθϊ και σο

φείου σαναυτοίς,μκθεμ
διακρινόμενος,διο

ότι εγώ απέβαλκα αυτούς.
Καταβας δε

σίγος προς τους άνδρας,εισερ.σου εγώ

ευμε όμ βιτάτε τία ατία,1
μπάρεσε οι

δε
έντομικοινάλιος

εκατοντάςχκς ,ανέςοι

καιος και
φοβούμενος του θεομ , και μας

τυρούμενός τε γαό όλου του έθνους των

Ιουδαίωμ,
έχρηματίθα ναό

αγγέλου α

γίου
μεταπέμψασθαι σε εις του δικού αυν

λεσάμενοςοώ αυτούς,
δένισε. Τη δε

επαύ

$ ο σίγος θάλθε σαν αυτοίς , και ,

3

άνες της. Ν
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Zνες*αδελφώνΟ ατε ιοππκς σωλ ex fratrib9 ab Ioppe comitatifunt ei..

θομ αυτώ.και τη επαύριου εισήλθον εις τίω Poft uero introierunt cæſaream.Cor,

καισάρααμ.ο δε κορνήλιών και προσδοκών nelius uero expectabat illos, conuoca .

αυτούς,συγκαλεσάμενος τους συγγενώς αυν tis cognatis fuis & neceſſarisamicis .

του και τους αναγκαίουςφίλους .και δε εγε Et factüeſt cũ introiret Petrus, obuius

νετο τον εισελθέν του πέτρου, σωστήσας uenit ei Cornelius, &procidens ad per

αυτώ ο κορνήλιος, πεσων επιτούς σόδας, des eius adorauit eu.Petrusuero eleua

προσεκύκσεμιο δε πέος αυήμ άπειρε,λέων . uίt eum, dices.Surge,& egoίpfehomo

Ανάσηθι,κάγώαυτός άνθρωπος ειμί καισω ſū . Et colloqués cú illo intrauit,& inuen

ομιλών αυτώ,εισήλθε, και ευρίσκα σωλην nit multos quiconuenerant,dixitæ ad

λυθότας πολλούς,έφκ τε προς αυτές.ύμα illos. Vos ſcitis quomodo abominatu

εσίσαθε ως αθέμιτόμ όξιμ ανδρι Ιουδαίω ſit uiro Iudæo cõiungi autaccedere ad

κολιάθαι,ή προσέρχεται αλοφύλω, να ) alienigenā . Sed mihi oftendit deus ne

εμόι ο θεός έδειξε, ικά ένα κοινό ακάθαρ ! quem

cómunem autimundú dicerem

τομλέγξμ άνθρωπομ,διο αναντιδρύτως hoiem , propter& ſine cótraadictióe

ήλθομ,μεταπεμφθείς,πωθάνομαι οώ ,τίνι ueni accerfitus.Interrogo ergo, quãob

λόγω μεθεπέμβασθέ με;ναι ο κορνήλιος έν caufam accerſiſtisme:
Et Cornelis ait .

φN,άε τετάρτηςημέρας μέχει ταύτκα της Ab hinc quarto dieuſqz ad hachorãie

ώρας,ήμω νκςεύων, και των γονάτω ώρα iunās era & hora nona oransin domo

προσευχόμοιος ν ω δικο μου και του mea , & ecce uir ſtetit añme i ueſte ſplét

ανήρ έσκαι γνώσιόν μου αν εθντιλαμωρά κή da, & ait . Corneli , exaudita eftoratio

φκσί.κορνήλιε,εισακούθκ σου και προσευχή,κό tua,& eleemofynæ tuæ inmemoria ha

αι ελεημοσώαι σου εμνήθκσαν ενώπιον bitæ ſuntin conſpectu dei. Mitte ergo

του θεουθ.σέμψον οώ εις όπσω, κ με in Ioppen & accerſi Simonem qui co

τακάλεσαι σίμωνα , δς έσικαλάτα σέ, gnominatur Petrus, hic hoſpitatur in

τρος,δυτος ξενίζεται η οικία σήμωνG Eυς domo Simonis coriarñ iuxta mare .

σέως,παρά θάλασσαμ. 8ς σαραγενόμενος

miſi ad te , & tu bene

λαλήσει σοι , ξαυτής οώ έπεμψα πρός σε , feciſti ueniédo. Nunc ergo omnes nos

συ τε καλώς εποίκσας σαραγενόμενα in conſpectu dei adſumus, ut audia ;

γώο σάντες ημάς ενώπιον του θεού

mus omnia , quæcung
tibi

præcepta

σάρισμου , ακούσαι πάντα τα ώροςτε . ſunt a domino .Aperiens autem De

ταγμψία σοι υπό τον θεό.Ανοίξας και πέτρος trusos ſuum ,dixit. In ueritate cóperio

το σόμαέπεμ,επαληθείας καταλαμβάνο / quod non ſit perſonarum reſpectus

μαι,ότι ουκ έσι προσωπολήπτης θεός.αλλ apud deum , ſed in quauis gente,qui

αν σαν έθνει ο φοβέμνος αυά, εργαζό . :: timer eum & operatur iuſticiam ,acce

μονος δικαιοσωω,δεκής αυτώ ,τμ λό ptus eſt illi:Sermo quem militdeus fie

liis Iſrael ,annuncianspacem per leγομδμ απέσέλετής φοίς ισραήλ,έναςΓελιζόι

με ειρώκμ δια ΥΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,δυτόςο ſum Chriſtú , hiceſt oniniú dominus,

άντ κύριού ιδας ή γενόλιθμομ είμα Ipfi noſtis, quod fama diuulgatūfuiç

καθ όλης in tota

:

και

}

Confeftim ergo
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πιτομής
λέγοντες,ότι

πρός άνδρας
ακροβυ

/

φία ,
έχοντας

εισήλθεςτο σανέφαγες
αυτές

.

καθ όλες οι δδαίας,άρξάμενου ατόε τα

λιλαίας, μεία εβατίσμα εκήρυξεμ Ιωάν)

ΥΗ,1ΗΣΟΥΝ ημάςναζαρεθ,ώςέχρισεν αυ

ήμοθεός πνεύματι αγίω καιδωάμει,δς διη

ήλθεν ευεργετών Cώμενος,σάντας τους

καταδιωάσβιομ
λύους

να του διαβόλου, ότι

ο θεός ήμ μετάυτον . και υμάς έσκι μάρτυ

ρες πάντωμώμεποί
κσεμ

έμτε τη χώρατων

ουδ'αίων, και εν γερουσαλήμ , δυ ανάλου ,

κρεμάσαντοεπίξύλου,τούμε θεός άγρε

τηπίταημέρα,και έδωκεν αυτόν εμφανή σε

νέρθά ου παντω λαώ,αλλά μάρτυσι τοίς

προκεχαροτονκμ
λύοις δε του θεού Εμίρ,81 %

νες σιωεφάγομεν σωεπίομεν αυτώ,μεν

Ja mi avaslñor autom fx vexçãu, akordy

λεμ ημίμ κκρύξαι τω λαώ και διαμαρτύρα/

θαι,ότι αυτός έξιμο ωρισμένος να του θεου

κριτές ζώντωμ κ) νεκρών.Τέτω πάντες οι προ

φήται μαργυρούσιμ,άφεσιν αμαρτιών λαόν

δια τουονόματος αυτ πάντα τμ σισεύοντα

ειξαυτόμ,έτι λαλιώτ
ς και πέτρου ταξημα

τα ταύτα έσέπεσε ο πνεύμα το άγιομ επί

πάντας τους εκλούβας έρλότομ. 2ξέσκα

διεκπριγμήςαισοί όσοι σωλθο
ν
οε πε

ξω,ότι κιεπί τα έθι , ήθωτα ή αγία πνεύη

ματς εκκέχνη.ϊκόου και αυή λαλούντων

Γλώσσαις,κ) μ
εταλωόύθωμά θεομ.τόπ απε

κρίθκ ο πέλος,μία σ' ίσωςκωλύ
σαι δώα

Ταίαςκαι μεβαπ ιοειαα Τέτους,οι ανεςτο

0

alt

Eió

in tota Iudæa rumore primú orto aga

lilæa,poſt baptiſma quod prædicabat

Ioannes,utlefum nazarenum unxerit

deus fpiritu ſancto & uirture a pertrā,

ſíſt benefaciendo & fanâdo omnes op!

preſſos a diabolo ,qñ deus erat cum il

lo.Etnosteſtes fumus omniú , qux fe

cit in regione Iudæorū& in Hieruſalé,

quem occiderunt ſuſpenſum in ligno .

Hunc deus ſuſcitauit tertio die, & exhi/

buit eum,ut manifeſtus fieret no omni

populo,fed teſtibus pordinatis a deo ,

nobis qui manducauimus & bibimus

cum illo poſtīj reſurrexit a mortuis.Et

præcepitnobis prædicarepopulo & te,

ſtificari quod ipſe ſit ille,qui conſtitu

tus erata deo iudex uiuorum & mori

tuorum . Huic oés prophetæ teſtimo

nium perhibent quod remillioné peci

catorum acceptur? (it per nomen cius,

ois qui crediderit in eum.Adhuc loqué

ce Petro uerba hæc,cecidit ſpüs ſanctus

ſuper oés quiaudiebant uerbü.Erob,

ſtupuerunt hi qui erant ex circūciſione

fideles quotquot uenerāt cũ Petro,qda

& in géresdonā ſpús ſãćtieffulű eller.

Audiebant eñ illos loquentes linguis

& magnificantes deū . Tunc reſpondit

Petrus. Nūgs phiberc pót,quominus

aqua baptizenthiquiſpm ſctiñ accepe

runt ficut & nos Etiufliteos baptizari

in noie Ieſu Chriſti. Tunc rogauerunt

eum ,ut maneret aliquot dics.

Audierüt aūt appi & frés g erat in ſu XI

dæa,qd & gétes recepiſſentuerbú dei.

Cũ aút afcendiffet Petrº Hierofolymâ

diſceptabát aduerſus illú gerất ex circũ

ciſióe dicêtes . Quare introiſti aduiros

õputiã habentes, & māducaſti cú illis.

Petrus

*

11

ΤΟ

Φ

15

ΤΟ

15

πνεύμα και άδιoμ έλαβομ, καθώς κι εμάς ;πο

σέταξετε αυτος
βαπτιslώαι εν ενόμι

τουκυρίου τότε ερώτκσαμ αυτόμ επιμένει και

μέρας τινάς .

Ηκουσαμ δε δι άπόσολοι κι οι αδελφοί οι

όντες τίωιουδαίαμ,ότι ταέθνκ έδει

ξore oμλόγομ το θεού, ότι ανέβκ πέξου

εις
ιεροσόλυμαδιεκείνον προς αυτόν διεκ

S

5

1

έρξάμενος,
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ΑρξάμαG δε ο σέγα , ζετίθεν αυτοίς

καθεξής, λέγωμ.έγωήμων σόλα Ιόππη

προσευχόμονος,και ειδομών εκσάσει δρα

μα, καταβαίνομ σκεύG τι ως οθόνlω μεγά

λέω ,τέασαρσιμ αρχαίς καθιεμαίω εκ των ου

ρανού,και ήλθεν άχριςεμού,εις ή ατενίσας.

κατενθου,κα ειδου τα τετράποδαΓss

και ταθηρία και τα ερπετά,
και τα πετεινά

τον ουρανού,άκουσα δε φωνώς λεγούσης μοι.

ανασας σέγε,θύσου και φάγε.ειπομ δέ.μκ

δαμώς κύριε,ότι σάμ κoινoμ κακάθαρτο
υ,

ουδέποπ εισήλθεν εις ή σόμα μου.απεκρί

θα δέ μοι φωνή εκ δευτέρο έκή ουρανού, & ο

θεός εκαθάριση,συ μ κoίνου, τούτο δε εγγύε

τοέστείς,και πάλιμ ανεπάθκ άσαντα

εις 6μ ουρανόμ. και σου ξαυτής της άν

δρες επέσκσαρ επί τω οικίαν ώ ήμω ,

άσεςαλμένο
ι αή καισαρείας πρός με, ειπε

δέ μοι το συεύμα,σωελέμ αυτοίς μκδεν

διακρϊνόμθυ
ομ.ήλθομδεσωέμοι, και οι ε3

αδελφοι δυτοι , και εισήλθομεν εις τον πιο

κομ του ανδρός, απήγγειλέ τε ημίμ σώς

ειδείομ άγγελομ νω 3ικο αυτού,sαθένη

τα να ειπόντα αυτώ.απόσ
ειλομ ειςιός /

πω άνδρας,και μετάπεμψα
ι σίμωνα, τον

επικαλούμθ
υονσέτρου, δς λαλήσει είμα

τα πρός σε , εν δις σωθήση συ,και σας και δι .

κός σου . αν δε ο άρξασθαι μελαλάμ,έπές

πεσεδ πνεύμα άγίομέπαυτους,ώστε ο

έφ Εμάς ν αρχή , εμνήσθω δε του σήμα

τG κυρίου ως έλεγε.ιωάν
νκς μου εβάπι

σεμ ύδατι,υμάς δε βαπτιθήσε
θε ν ανεύ,

ματι αγίω . ειοώ τίω ίσιω δωρεαμ έσω

κεν αυτοίς ο θεός , ώς και μία πισεύ ,

σασιν επί του κύριου 1ΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ.

έγω δε τίς ήμίω δαωατος κωλύσαι ημ

θεόμ , ακούσαντές Δε ταύτα , Ησύχασαν,

και εδόξαζομ τομ θεόμ λέγοντες.ά
ραγε

να τοϊς έθνεσιν ο θεός τιώ μετάνοιαν

έδωκεν

Petras aút rem ab initio repetés expo

ſuicillis ordine,dicens. Ego eram indi

uitareloppeorans,& uidi raptus extra

me uiſione,deſcendere uas quoddāue

lut linteum magnum quattuor initis

emiffum ecælo ,& uenit uſo ad me. In

qdcú intendiſlem oculos , aiaduerti &

uidiqdrupedia terræ & feras & reptilia

& uolatilia cæli. Audiui aüt& uocedi

centē mihi.Surge Petre macta& uefce

re. Dicebãaūt.Neqộ dñe, qa cóe aut

imūdũnihil unqz introiuit in osmeu.

Rñditár mihi uox rurlúe cælo ; ſ de

mudauit,tu ne cóia feceris. Ida accidit

tertio , &rurſum omnia ſubducta ſunt

in cælū. Er ecce ex templo tres uiri pret

ſto aderant in ædibus in quibus eram ,

e Cæſarea miſli ad me. Dixerataütmi

hiſpiritus,utcongrederer cũ illis, nihil

addubitans.Porro comitatimeſunt&

ſex fratres iſti. Et ingreſſi ſumus in do

mum uiri
, iſqz retulit nobis, ut uidiſler

angelūdo
mi ſuæ ,quiaſtitiſſet ac dixil

ſet libi.Emitt
e uiros aliquosIoppen ,&

accerſi Simonem, cognomen
to Petrú.

qui tibi ea dicturus eſt, per quæ faluus

fias, & tu & uniuerfa domus tua . Cum

aút exorſuseſſem ſermoné,illapfus eft

ſpiritus ſanctus in illos,quemadm
odu

&inos fuerat illapfus initio .Veniebat

aút in mentéqu
od dixerat dñs . Ioan

nes quidē baptizaui
t aqua, cætex,uos

baptizabi
mini ſpirituſancto.Pr

oinde

ſi par donūdedi
t illis deus,quéadmo

dũ&nobis, cũ credidiffe
m ' indñm ler

ſum Chriſtã ,ego porro quiseram,qui

poſſem obliſtere deo : His aūt auditis

obticueru
nt, & glorificau

erunt deúdi

centes.Igitur &gétibus,deus pæniteny

tiam con /
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εκκλησίας.ανάλι δε
ιάκωβομου

αδεΝ

/

dukep diepalivovej orrefi octo de estasévi

τηςάρσ θλίψεως οι γενομλύκς επιsεφά

ναδιβλθομ έως φοινίκες και κύπρου, αν)

τιοχείας,μκδενί λαλοώτες ημ λόγου,ει με

pórop ſoudaióis žo'ce po délves of author you

Pρεςκύπριοι και κυρίωαίοι, οι ανες εισελθόν

τες εις αντιόχααμ ελάλομώ προς τους

Είσας,ευαγγελιζόμενοι του κύριου ΙΗΣΟΥΝ .

και έρχείς κυρίου με αυτό, πολύς τε αριθ)

μός πισεύσας,έπέστεψεμ
επιρκύριομ.κκό

θαδε ο λόγος εις Ταώτα σε εκκλισίαςΟ

φι δεροσολύμοις περί αυτή , κ) εξασέσλά
μ

βαρνάβαμ διελθών έως αντιοχείας.δ
ς
παρα

γενόμενα , και ιδίωμ τω χάριν τον θεό, έ.

χάρι,και παρεκάλα πάντας τή προθέσεκαι

καρδίας προσμίουο κυρίω, ότι ήμ ανες

αγαθός, πλήρκα σνεύματος αγίου επί

siwe,Clipödet 60x öxrQuixowòsTã xupius.

άξϊλθε σ€εις ταρσομο'βαρνάβας, αναζητώ

και σαύλομ,CI ευρώ, ανδρήγαγεμ αυήμ εις

1οι αντιόχείαμιέγύετο δε αυτούς δίαυτομ όλου

τα συναχθήναι τίεκκλησία,και σiδάξαι όχι

λου ικανόμ, χρηματίσαι τε πρώτομ ν αντι

m
οχεία τους μαζιίας χριστιανούς . ταύταις

δε λαϊς ημέραις κατάλθομ άσο Ιεροσολύμων

προφίται ειςαντιόχααρ, νασας δεξις και

αυτώμ ονόματι άγαθ , εσήμανε δια του

tiam conceſſit ad uita . Et illi quidé qui

diſperſi fuerant a tribulatione quæfa,

cta fuerat ſub Stephano,perambulaue

runt uſqz Phænicen & Cyprú & Ani

tiochiam ,neminiloquentes uerbü niſi

ſolis Iudæis.Erant aŭt quidã ex eis ui/

ri Cyprij& Cyrenæi,qui cú introiffent

Antiochia loquebantad Græcos euā

gelizantes dñm Ieſum . Et eratmanus

dñicũ eis,multuſą numerus credentiú

conuerſus eſt ad dñm.Peruenit aút fer

mo ad aures eccleſiæ quæ erat Hieroſo

lymis ſuper iſtis , &miferuntBarnaba

uſqz ad Antiochia. Quicu perueniſfec

& uidiflet gratia dei, gauίfus eft & hor/

tabatur oés ut propoſito cordis pſeue

rent adherere dño, qa erat uir bonº &

plenus fpiritu ſetó & fide,&addita eſt

multa turba dño.Profectº eſt aút Bar,

nabas Tharſum ,ut ğreret Saulū, qué

cú inueniſſet perduxit Antiochiam .Ec

annūtotum conuerfatı ſunt cũ eccleſia

& docuerunt turbam multā,ita ut cog.

nominarentur primű Antiochiæ diſci/

puli Chriſtiani.In hisaút diebus ſuper

uenerunt ab Hieroſolymispphetæan

tiochiam , & ſurgens unus ex eis nomi/

ne Agabus fignificabarper fpiritu, fa

mem magna futura in uniuerſo orbe

terrary,quæ facta eſt ſub Claudio Cæ

ſare. Diſcipuli aút prout cuiqz ſuppe.

tebat,propofueruntin miniſteriū miti

tere habitantibus in Iudæa fratribus,

quod& fecerunt mittentes ad ſeniores

per manus Barnabæ&Sauli .

Eodem aút tépore iniecitHerodes XII

rex manus,utaffligeret quofdam de ec

clelia. Occidit aút Iacobū fratrem lo

annis gladio ,uidens aütquod placeret

AA " Iudæis

Σ

πνεύματς λιμόμ μέγαμ μέλλειμ έσεσθαι εφ

όλων των οικουμλύω.ός ας και έγύετο επί

κλαυδίου καίσαροςτης σε μαθητών καθώς

αυσοξάτο τις, ώρισαμ έκάσος αυτώμ εις δε

ακονίαμ πέμψαι τοίς
καθoικoύσιμάντα

δαία αδελφούς,και εποίκσαμ,άσοςείλαν

τες προς τους
πρεσβυτέρους,διά χαρος Εας

νάβα el
σαύλου.

καλεκάνομενκαιρόμ
επέβαλεν ηρώδες

α

O

φομ ιωάνίου μαχαίρα, δωμ ότι άξεσόμ

K3, τιςτου/

Υ
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καιδάγα

με εικόλ .

T

δη.

μιάμαι

τοβλας

N
δείξω, τοαι

3. Toìeiovdajoie goditeto ou aceipmes Iudæis appoſuit cóprehédere & Petrus
ρήτρατού ή

σέγομούσ
αν

δε ημέρα των αζύμωμ,όμ και Erant autê dies azymor . Quécũ etiã μπλέ .

πιάσας ,έθετο εις φυλακί
μ

,παραδο
υς

τέσ » apphe
ndiſl

et
poſuit in carcer

em
,trades

σαρσι τετραδί
οις

spατιω
τώμ

, φυλάσ
ιμ

αυ quatu
or

quate
rnion

ibus

militú ad cu

ακραίωμ

του,βουλόμενος μεταή πάχα αναγαγε. ftodiendū, uolés poftpaſca producere
ξαφικαίας

αυτός ο λαώ.ο με οώ σίγος έτερά eū pplo . EtPetrus qdé ſeruabatur in
αναιγίς,

τη φυλακή.τοσοχή σελμεκτινής γινομέν carcere.oratio aút fiebat ſinie ntermifii

αερολακής

και δε εκκλησίας προς όμ θεομ υπέρ αυτ . one ab eccťa ad deü peo.Cũaútpdu:
εξάδελφο

ότι δε έμελιεμ αυήμ προάγειν ο Άρώδης,τη . Eturius et effetHerodes ,inίpfa notte
με τρειςκαι

νυκτί εκείνα ήμ ό πέος κοιμώμενος μετα erat Petrus dormien
s inter duos mili

ξυ δύο spατιωτώμ,δεδεμλύο
ς αλύσεσι Ουσι, tes uinctus cathenis duab9,& cuſtodes

φύλακές και προσ θύρας ετέρου τιώ φυ / ante oſtium cuſtodieb
ant carcerem.E

t

λακήμα) 38ου άγγελος κυρίου επέσκ, και ecce angelus dñi aſtitit, & lumen reful : Migu

φώς έλαμψεμον ο οικήματι,σατάξας δε fit in habitacul
o,percuffoq

latere Petri

εάτρ άπαχ

τlώ σλόυράμ το σίτου,ήγειρεμαυτόμ,λέρ: excitauit eum dicens.Surge uelociter.

γωp.ανάσα εν τάχει , και εξέπεσομ αυτο αι Et ceciderất cathenæ demanibus eius.

αλύσεις εκ ή χειρώμ.έιπέτεο άτσελος προς Dixitaút angelus ad eum .Præcingere

αυτόμ. σερίζωσαι,κ) υπόθεσαι τασανδάλια &fubliga ſoleas tuas . Et fecit fic. Eidi

σου.εποίκσε δε όντως να λέγξ αυτώ,σες!! cit illi.Circúda tibi ueftimétű tuú , & fel

λουσμάτιόμ σου, κι ακoλάθη μοι.€ έξ. quere me.Etexiens ſequebaťeú, &nel

ελθώμ Ακολόθη αυτώ,κ) ουκ ήδη ότι αληθές ſciebat,quod uex effet, qdfiebat gan

άξι ή Γινόμενον δια ατέλε.εδοκό όραμα gelum ,ſed putabatſe uiſumuidere.ca

βλέπμ.Διελθόντος και πρώτω φυλακή και aútpreriſſent primã & fecunda cuſto!

δευτέραμ,ήλθομ επίτωπύλω τώ σίδη . diam ,ueneruntad portam ferrea q du .

ράμ,τίω φέρsσαν εις τίω πόλιμ, ήτις αυτο cit in ciuitatem ,ĝultro aperta eſteis.Et

μάτκ ανοίχθκ αυτής,κ) άξελθόντες, προσήλ exeuntes proceſſerunt uicũunű,& con

θομδύμω μίαμ,κ) ευθέως απέσκ και άτσελ tinuo diſceſlit angelusab eo. EtPetrus

απαυθ. ο πέος γενόμενος ων εαυτώ,εις ad fe reuerfus,dixit. Nunc ſcio uere,qd'

πε.Nώ διδα αλκθώς ,ότι εξαπέσειλε κύρια miſerit dñs angelum fuú , & eripuerit

ή άτσελομ αυή, εξείλετό με εκχιος καιρών

medemanuHerodis&de omniexpet

, σάσης και προσδοκίας ή λα8 ιουδαι ctatione plebisIudæor ,recuperpenſa

ωμ,Σωϊσώμπήλθεμεί τίωοικίαμ μαρί . uenit ad domumMariæ matris Ioan ,

ας, μαξος Ιωάννο και επικαλέμε μάρκ8, nis qui cognominatus eſt Marcus, cibi

δυ ήσαν ικανοίσωκθροισμαίοι κή προσόυχόν erantmulticongregati & orantes.Cũ

μενοι.κρύσανθος δε του πέου τίω θύρας ή pulfallet autem Petrus ad oftium uer:

συλών, προσήλθε παιδίσκα υπακούσαι, itibuli proceſſit puella ut fubauſculta

ονόματι ρόδα , και επιγνούσα τω φω - ret nomineRhode. Et ut agnouituor

νω του πέτρου,απόφοι χαράς ουκ ώοιξε cem Petri præ gaudionon aperuituen.

του πυλώνα,εισέραμούσα δε,απήγγειλε ſtibulum , ſed introcurrens renunciauit

ſtarc

πία), AC

αλκο

πινλους

Σ

3ατμ

Togo

σανα

εξίμαι
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is&va,i terpop.aspó wurūv@m.si j asoš ſtare Petrū anteueſtibulu.Atilli díxe .

αυτήέισομ,μαίνκ.% σε δiiχυρίζετο δυσως runt ad eam.Inſanis. Illa auté affirma

χεμ,δι σε έλεγομ,δάγγελΘ αυτ έσίμ.83
bat fic fe habere . At illi dicebant. An

σίγος επέμενε κρούωμ,ανοίξαντες και ειδoμ gelus eius eſt. Petrus aut perfeuerabat

αυτομη ξέσκισαμ,καθασείσας και αυτής7 χι pullás. Cū aŭtapuiſſent,uiderút eú &

εισιτάμ,δικήσαναυτοίς,σώς ο κύριος αυήμ obſtupuerüt. Innués aúteis mota mal

εξέτασεμ εκ φυλακή ,έιπε δέ.άπαςΓείλα nu ut tacerent,narrauit illis , quo dñs

σε λακώβο ( τίς αδελφούς Ταύτα.και ξελ eduxiſſer fe de carcere. Dixit autē.Nú,

θωμέσορεύθκ εις έτερον Τόπομ.Γενομύκς και ciate lacobo & fratribus hæc. Et egref

μέρας,λμ Πάραχος ουκ ολίτος γΐς Ραγιώ ſus abijt in alium locum . Facta aút die

Παις άρα ο σέγος εγγύες.Βρώσης και έσίζκ erat turbatio non parua inter milites,

πήσας αυτόν,και με ευρωμ, ανακρίναςτους quid ná accidiffet Petro.Herodes auté

φύλακας,έκέλευσεν απαχθώαι ,και καθελ cũ requiſillet eū &nó inueniffet,inqfici

θωράπό οσ ιουδαίας εις τίω καισάρειαν one facta de cuſtodibuis iuſſiteos duci,

διέγϊβερ.μ δεο πρώδες θυμομαχώμ τυρί deſcendenſqz a Iudæa in Cæſarea, ibi

οιςκήσίθωνίοις.ομοθυμαδομοσαρσ προς coinoratus eſt.Erat aút iratus Tyrijs&

αυτόμ, πείσαντες βλασον τομέα του Sidonijs. Atilli unanimes uenerūc ad

κοιτώνα καιβασιλέως,ήτοών ευρώω,δια ή eum ,& perſuaſo Blaſto qui perat cubi

γέφεσθαι αυτών τω χώραν ασοσ βα / culo regis poftulabant pacē.co galere

σιλικής.Τακτά σε μέρα και Ηρώδης δεδο, tur regio ipſopannona regia. Statuto

μαύGν εσθήτα βασιλικών και καθίσας επί aüt dic Herodes ueſtitus ueſte regia ſe

τουβήματα εδημαγόρα προς αυτούς.ο δε dit pro tribunali, & concionabatur ad

δήμοςέπεφάνει,φωνά θεού, και ουκ αιθρώ 1 - .eos . Populus aūt acclamabatuox dei,

που παραχρήμα δεεπάταξεν αυομάγγει & non hominis.Confeſtim aūt percuſ

λοςκυρίου,ανθ ώμ ουκ έδωκεν δόξαν fit eum angelus dñico g non dediſſet

θεώνα γενόμενος σκωληκόβρωτος,εξέψυ/
gloriam deo,& cófumptusa uermibus

ξεμ.δ δέλόγος του θεά ήυξανε και έπληθώει expirauit. Verbum aut domini creſce

70, Βαρνάβας δε θα σαύλος υπέστεψαν εις
bat& multiplicabatur. Barnabas auté

ιδρουσαλήμ,πληρώσωτες των διακονίαμ , & Paulus reuerſi ſunt Hieroſolymam

συμπαραλαβόντες καιΙωάννω,δμ επικλή
expleto miniſterio,aſlumpto &Ioan.

ne quicognominatuseſt Marcus.

Ησαμ δέ τϊνες ν αντιοχεία κατά τω Erant autem quidam in ecclefia quæ XIII

erat Antiochiæ prophetæ& doctores;

, & Barnabas & Simon qui uocabatur

Niger, & Lucius Cyrenenſis & Mana

hen quierat Herodis tetrarchæ collac

taneus,& Saulus.Miniſtrantibus au .

tem illis domino & ieiunantibus, dixic

fpiritus ſanctus, Segregate mihiBar

και εμ AX 2 aabam

Σ

20

1 ,

θέντά
μάρκoμ.

Σ

δυσαμ έκκλισίαμ προφίτα και διδάσκα /

λοι, ότε βαρνάβας και σίμων
καλούμενος

νίγες , και λούκιος και κυρίωαίος , μαναίμ

Αρώδου τού τεράρχου σωτροφος και

σαύλος.
Λιτουργούτωμ δε αυτές κυ

φίω, και wstιόντωμ εισε το σνεύμα το

άγιομιάφορίσατε δήμοι του
βαρνάβαν ,
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και του σάυλομ εις το έργο και προσκέ

κλκμαι αυτουσ.τόπ νισεύσαντες και προσευ

βάμενοι, επιθέντες τας χώρας αυτοίς ά /

σέλυσαμιδυτοι μα οώεκπεμφθέντεςυπό

πανεύματος του αγίου, κατήλθον εις τίω

Φελεύκαν, κακάθεν δε επέπλευσαν εις τίω

κύπρου,κ) γενόμενοι οι σαλαμίνι , κατicΓε

λομον λόγομ θεδον ταιςσωαγωγάις ή

ουδαίωμ,έιχoμ εκ)ιωάννκμυστηρέτluυ. δι

ελθόντες και τις νύσου άχρι πάφο,έυρουτινα

μάγομ ψευδοπροφήτη) δδ & ιομ & όνομα

βασικσοώ , δε πι σω ως ανθυπάτω σες -

γίω σαύλω ανδρί συνετώ,δυτα προσκαλε

σάμενός βαρνάβα και σάυλον , επεζήτκ/

στμ ακούσαι του λόγου το θεού , ανθίσατο

δε αυτοίς ελύμας και μάγω , όυτως γαρ

μεθερμηνεύεται ή όνομα αυτο.ζκαι διασφέ

ψαι ανθύπατομ ααο πίσεως.σάυλος

δε δ και παύλα πλκθεις πνεύματος αγί

ου, και ατενίσας εις αυήμ,έισεν , ώπλήρης

σαντός δόλου,και πάσης ραδιεςγίας , δε

διαβόλου,έχθρε σάσης δικαιοσωκς,ου σας

σκ διερέφων τας οδούς κυρίου τας ευθείας

Μα να σου χες και κυρία καί σε.Μας έσκ τυ

φλός με βλέπωμεμ ήλιου άχρι καιρού .

σαραχράμα δε επέσεσεμέα αυτόν αχλύς

και σκότων και περιέγων,εζήτει χειραγων

γούς.τόπισωμο ανθύπατοςσγεγονόσει

πίδευσεβέκπλκσόμενος επί τη διδαχή και

κυρίου αναχθέντες δε απόσι σάφου οι πες :

του σάυλορ,ήλθον εις πέργω θα σαμου

λίας- Ιωάννκσ δεασοχωρήσας αν αυ .

υπέσρεψεν εις Ιεροσόλυμα.αυτοι δε διελθόν ,

τες άσοφ, πέργκς παρεγένοντο εις άμ »

τιόχειαν Φθι σισιδίας και εισελθόντες εις

τσαναίωσώτημέρα σαββάτ , εκάθισαν

μετά δε τω ανάγνωσιν του νόμου και τη

προφκ.άπέσλαμ δι άρχισωάώσοι προς

αυθους λίθονες, άνδρες αδελφοι, ει έσι λόδος

ν υμίν

АСТА

nabam & Saulum in opusadquod ac

cerſiui eos.Cúą ieiunallen
t
& orallent

& impofuiff
ent

eis manus, dimiſerun
t

Etipli quidem emiſli a ſpiritu ſancto

abierunt Seleuciam , & indenauigaue

runt in Cyprum . Et cũueniffe
ne

Sala

minam ,annuncia
uerütuer

bü
dei in ſy

nagogis Iudæor.
Habebant autem &

Ioannem miniſtrum . Et cum peram

bulaffent inſulam ufq; ad Paphum in

uenerunt quendam magum pfeudo

propheta
m
ludæū, cuinomé erat Bar

ielu ,qui erat cũ proconful
e
Sergio Pau

louiroprudente. Hic accerſitis Barnal

ba &Paulo,defyderab
at

audire uerbū

dei,Reſi
ſtebaraútillis Elymas magus,

fic enim interpreta
tur

nomen eius, que

rensauert
ere

proconſu
lem a fide.Sau

lus aütqui & Paulus repletus ſpū fan

cto intuens in eú,dixit . O plene omni

dolo &omni fallacia fili diaboli,inimi

ce omnis iufticiæ , nó definís fubuerte

reuias domini rectas.Et nunc eccemay

nus dñi ſuper te , & eris cæcus nó uidens

{ olem uſqzad tempus.Et confeſtim ce

ciditineum caligo&tenebræ , & circum

iens quærebat qui ſe manu ducerent.

Tuncproc
onful

cum uidiffet factú cre

didit,ammirans ſuper doctrinadomi

ai .Cumautem aPapho ſoluiffenti

qui cum Paulo erant,uenerunt Per

gen Pamphyli
ä
. Ioannes aút diſcedés

ab eis,reuerfus eft Hierofol
ymam .Illi

uero pertranfe
untes Pergen, uenerunt

Antiochi
ã

Piſidiæ , & ingreffi fynago

gam
die fabbatorum ſederunt.Poftler

ctionem autem legis & prophetarum ,

miſerunt principes ſynagogæ ad eos,

dicentes. Virifratres, fi quis eſt inuoi

bis fermo
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φι υμίμπαρακλήσ
εως

προς την λαόν ,λέγει

π.Διασας σε καύλα κατασείσ
ας

,τη χε

εί,έιπεριάνδρε
ς
ιστακλίτ

αι
και οι φοβούμε

νοι γι βιομ,ακούσατε,ο θεός του λαού τούτο

εξελέξατο τους πατέρας ημώμ.κα ) του λα

δμείμαστε τη παροικία ,γι αισύπω, και

μετά βραχίονοςυψηλού άξήγαγε
ν

αυτούς

ζάυφύ και ως τεσσαρακ
ονταετή

χρόνου

Αγοποφόρη
σεν

αυτούς εν τηερήμω,και κα

θελωμ έθικ επε εν γή χανααμ,καθεκληρονό

μμισεν αυτοίς σω για αυτό και μετα τα

ταως έτια πρακοσίο
ις

και πεντήκο
ντα

,

έδωκεν κριτας,έως σαμουήλ τα προφήτο
υ
,

κακάθεμιτή
σαντο

βασιλέα,και έδωκεν αυ

τοίςοθεός τομ σαουλιόμ κιο.άνδρ
α
εκ φυ »

λία βενιαμεμ έκ τεσσαράκ
οντα

και μετα /

σίσαι αυήμ ήγορεμαυτ
οίς

δρ λαβίδ' εις βα

σιλέα, ώ και έιπερ μαργυρήσ
ας

,ξυρού Δαβίδ

τομήλεσαι άνδρα κατά τωνκαρδία μου,

ός ποιήσα πάντα τα θελήματ
ά
μου.τού

το

ο θεόςάσοτσέρματ
ος

και επαγγελ
ίας

,

άγαγε άρισγαήλ σωτήρα 1ΗΣΟΥΝ. προκυρή

ξαντος Ιωάννου τοπροσώπο
υ

και εισόδο αυή

βάπτισμα μετανοίας ο ισραήλ . Ωσ δεε .

αλήρου ο ιωάνυκς ή θρόμομέλεσεμ,τίνα με

υπονούπέιναι,ουκ ειμί εγώ,άλλι
δου εγχει!

τα μετέμε, δυ ουκ ειμι άξιος ουπόδ
ημα

την ποσών λύσαι άνδρες αδελφοί,οι γένος

αβρααμ και οι υμίμ φοβούμεν
οι

του θεον

υμίμ ο λόγος ή σωτηρίας ταύτκα απεσάλκ.

bis fermo exhortationis ad plebem ,di/

cite.Surgens autem Paulus& manu ſi

lentio indicto ,ait. Viri Ifraelitæ , & qui

timetis deum audite. Deus populi hu

ius elegic patres noſtros, & populúex

alrauit,cum eflent incolæ in terra ægy'

pti,& inbrachio excelſo eduxit eos ex

ea , & per quadraginta annoy tempus

mores corú ſuſtinuit in deferto.Et dele

tis gentibus ſeptem in terra Chanaan ,

forte diſtribuit eis terram eorũ , & poſt

hæc annis circiter quadringentis quin

quaginta dedit iudices ufq;ad Samuel

pphetam ,Et exinde poſtulauerunt re .

gem,& dedit illis deus Saul filium Cis

uirú de tribu Beniamin annis quadra,

ginta.Er amoto illo ſuſcitauit illis Da

uid in regem ,cui teſtimoniü perhibens

dixit, Inucni Dauid filiū lellæ uirü ſe ,

cundum cor meū,qui faciet omnes uol

luntatesmeas.Huiuseſemine deusiu .

xta priſlum adduxit Iſrael ſaluatoré

Ielū ,cũ añ pdicalſet loannes ante facié

aducntus eius baptiſmum pænitentiz

Iſraeli. Cum aút impleſſet Ioannes cur

ſum ,dixit. Quem me arbitramini eſle ,

non funm ego,fed ecceucnit poft me,cu

ius nõſum dignuscalciamenta pedum

foluere. Viri frés,filij generis Abraha,

&q in uobis timét deū,uobis uerbü ſa

lutis hui9 miſlū eſt. Qui eſ habitabāt

Hierufalé, & principes cop cú ignora.

rētillú ,& uoces,pphetare ſpome fab

batū legūt iudicãtes ipleuerüt,& nulla

camortis inuéta ieo, petierūta Pilato

ut interficeret eu . Cúqz cöſummaſlent

omnia quæde eo fcripta erant, depoſi

tum de ligno poſuerút in monumēto .

Deusautem ſuſcitauit eum a mortuis ,

/

10

Erm

10

Η

O

ο

γυ κατοικούντες εν τεσσσαλήμ, και οι άς

χοντεςαν τούτου αγνοήσαντες - κή τας

φωνάς την προφκτής τασ κατα σάμ σάββα

τομανατινωσκομένας,κρίνανίες έπλήρωσαν ,

καιμηδέ μίαμαιτία θανάτου ευρόντες,ήδη

σαντο πιλάτου αναιρεθήμαι αυτόμ . ως δε

ετέλεσαν άπαντα τα περί αυτον Γεγραμμές

μαι και καθελόντες από το ξύλου, έθκκαμ εις

upra @opad deJeos xzegep aurip in vençãop

ας ώφθα
ΑΑ 3 qui viſu

s
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1

δg ώφθκ έσιήμέρας πλείους 7οίς σαώαναβά

σιμ αυτοί από το γαλιλαίας εις Ιερουσα :

λκμ.3ι τινές εισι μάρτυρες αυτού προς τη

λαόν , και μάς υμάς ευαγγελιζόμεθα

τω προς τους πατέρας επαγγελίαμ ε ε

νομένω,ότι ταύτιμο θεός εκσεσλίρωκε

τοίς τέκνοις αυτο ήμίμανασήσας ΓΗΣΟΥΝ

ώς και ο ω ψαλμώ ως πρώτο γέν

γραπται ο θόσμου ει συ, εγώ σήμερον γε

γέμμικά σε , ότι δε ανέσκσε αυτόν εκ νε »

κρώμ, μκκέτι μέλλοντα υπουρέφειμ εις δια!

φθοραμ,όυτως έιεκκε , ότι δώσω υμίμ τα

όσια δαβιδ τα πισα, διο και ετέρω λέ

γει.ουδώσεις ήμ όσιόμουδάμ διαφθοραμ.

Δαβίδ μου γαρ ιδία γενεάνακρετίσας,

τη του θεού βουλή εκοιμήθν,και προσετέρ

θκ προς τους πατέρας αυτού , και ειδε

Διαφθοράν . 8μ ε ο θεός ήγειρεμ,ουκ ειδε

διαφθοραν , γνωσον οώ έσω υμίμ άνδρες

άδελφοι , ότι δια τούτου υμίμ άφεσισα ,

μαρτιών καταγγέλλεται , και από πάνω

τωμών ουκ άδωλθητε ν ο νόμω μω /

σέως δικαιωθώνα , αν τούτω σας και σι ,

σεύων δικαι&η.Βλέπεσε οώ μη επέλθκαι έφτ/

μάς, το ειρκον εν τοις προφήταις. Έδεσε οι

καταφρονήσαι,και θαυμάσαθε, άφανίθηση,

ότι έρπον έσω εργάζομαι εν ταις μέρας

ώου με σισεύσηJε.εάμ Τις εκδικήτη υμίν.3k :

όντωμέκ τ σωαΓως τώμ ιουδαίωμ , πα ,

ρεκάλου τα έθνκ εις Τομείαξυ σάββατον λα,

λκθύμαι αυτός τα βήματα.λυθείσης και σωα

γωγίσι, ακολούθησαν πολλοί των Ιου

σαίων και των σεβομύωμ προσκλύτωμ

ο πάυλω να ζω βαρνάβα . Οι τινεσ

προσλαλούμτες,έπειθομ αυτους επιμής

τη χάρισε το θεού . τοπ έρχομβίω σαββά

τω χεδόν πάσα ή πόλις σωήχθκ ακούσαν

του λόσομ θεού,7σόντες και οι ιουδαιοι τους

όχλους,έπλήθησαν ξύλου και αντίλεβου 7δις

qui uiſus eſt per dies multos his quiſ

mul aſcenderant cum eo de galilæa in

Hieruſalem ,qui funt teſtes eius ad pler

bem.Etnos uobis annunciamus eam,

quæ
ad patres repromiſl

io
facta eſt,

quodhancdeus adimpleui
t

filijs illo ,

rú nobis reſuſcitato Ielu ,ſicut& in pſal

mo primo fcriptum eſt .Filiusmeuses

tu,ego hodie genuí te. Q2 aút ſuſcitar

uit eum a mortuis,iam non ampliusre

uerſurum in corruptio
né

,ita dixit.Da.

bo uobis fancta Dauid fidelia.Ide
o
&

alias dicit, Non dabis ſanctü tuü uidel

re corruptio
ne

,nã Dauid quidé cú fuæ

generatio
ni

miniſtraſſ
et

, uolütate dei

dormiuit & appoſitus é ad patres fuos

& uidit corruptio
nem

.Quem uero de

us ſuſcitauit, non uidit corruptio
nem

.

Notă igitur ſituobis uiri fratres, quod

per huncuobi
s
remiffio peccatorű any

nunciatur& ab omnibus a quibus nó

potuiſtis in lege moſi iuſtificari, in hoc

omnis quicredit iuſtificatu
r
. Videre er

go ne fuperueni
at

uobis quod dictum

eſt in prophetis. Videte contempt
o

res,& ammiram
ini

, & diſperdimi
ni
,

quia opus operor ego in diebus ue

ſtris , opus quod non credetis ſi quis

enarraueri
t
uobis.Egre

ſſis
autem ecoer

tu Iudæis, rogabant gentes,utfequen!

ti ſabbato loquerent
ur

fibi uerba hæc.

Soluto autem coetu , fecuti ſunt multi

Iudæi & religiofi aduenæ Paulum &

Barnaba
m

, qui alloquent
es

fuade ,

bant eis utperman
erent

in gratia dei.

Sequenti uero ſabbato pene uniuer

fa Ciuitas conuenit audire uerbum

dei. Videntes autem turbasludæi, rey

pleti funt zelo , & contradic
ebant

his

quæa

C

υπό του
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θαι δια τουχαρώμ
αυτή , εχίθκ δε το

πλBRO 0
πόλεως. και οι μου σαν

σω τοις
ιουδαιοις, οι δεσώ τοις άσο!

Sύλοις, ώς δε
έγένετο ορμή του

ειμώντες

Ιουδαίωμ,σωTδιο
άρχονσιμανή υβρίσαι

Ι

Ξ

Ξ

to

Α

ναό του σαύλου λεγομέν
οισ

αντιλές

γοντες και βλασφημ
οιώτες

και παρεκσι

ασάμενοι δε και πάυλGP και ο βαρνάβα
ς

,

ειπομ.μίμ ήμ αναγκαιο
υ
πρώτου λαλαθώ ,

ναι τουλόγου του θεού . εσεδH απωθεαθ
ε

αυτόμ,και ουκ άξίους κρίνετε εαυτούς και

αιωνίου ζωής και ιδου γεφόμεθ
α

εις τά έ .

θνη,δυσως γαρ ντέταλτ
αι

ημίμ ο κύριος ,

τέθηκά στεις φώς εθνών , του ειναι σε εις σω

ταρίαμ,έως εχάτε γρ.ακούοντ
α

δε τα

έθνκ, έχαιρε, να εδέξαζομ
ου

λόγου και κυ »

ρίου,κατέσσευσ
αν

όσοι ήσαμπτα
σμένοι

εις

ζωωναιώνιον. διεφέρετο δε ο λόγος του κυ

ρίου81 8λκα οδι χώρας.δι σε μουσαιοιΟ ιουδαιοι σαρώ

ξυναμ τας σεβομένας ταμάικας και τας ευ /

αίμονασ,και τους πρώτους θι όλεως και

και επίγειραμ διωγμόμ επί τμ πάυ

λου και του μαρμάβα και ξέβαλου

αυτους από το ορίωμ αυτή . οι δε εκτι

ναξάμενοι του κονιορτόμ της σούμαι

η επ' αυτούς , ήλθον εις Ικόνιου . οι δε

μαθκται επλκροώτο χαράς και πνεύ

ΤΟ

and

quæ a Paulo dicebantur contradicen

tes & blafphemantcs.Tuncfupra fidu

cia Paulus& Barnabas dixerunt. Vo

bis oportebatprimum loqui uerbum

dei,ſed quoniam repellitis illud,& in

dignos uos iudicatis æterna uita , ecce

conuertimur ad gentes . Sic em nobis

præcepit dominus . Poſui te in lucem

gentium, ut ſis in ſalutem ufq; ad extre

mum terræ . Audientes autem gentes,

gauiſæ ſunt, & glorificabāt uerbum do/

mini , & crediderunt quotquot erant

ordinati ad uitam æternam , Difſemi

nabatur autem uerbü domini per uni/

uerfam regionem . Iudæi auté concita

uerunt mulieres religioſas & honeſtas,

& primos ciuitatis, & excitauerunt per

fecutionem in Paulum & Barnabam ,

& eiecerunt eos de finibus ſuis . At ille

excuflo puluere pedum in eos uenerüt

in Iconiú.Diſcipuliquog replebantur

gaudio & fpiritu ſancto .

Factuin eſt autem in Iconio ut ſii XIIII

mul introirent fynagogam Iudeoruin

& loquerentur ſic , ut crederet Iudæo

rum ſimul & Græcorum copioſa mul

titudo . Qui uero increduli fuerunt Iu/

dæi,concitauerunt & corruperunt ani.

mos gentium aduerſus fratres. Multo

igiturtempore demorati funt fiduciali,

ter agentes in domino, qui teſtimoniü

perhibebat uerbo gratiæ fuæ , dabat ſi

gna & prodigia fieri per manus eo -

rum.Diuiſa elt aút multitudo ciuitatis

& quidã quidé erat cum ludæis, quida

uero cã apoſtolis.Cú aút factus eſſet

ipetus Gentiliū pariter & Iudæorú cũ

principibus fuis,utcótumelis afficerét

AA 4. &lapida

Ν

10

10

Led
ιατώ αγίου . Εγένετο δε εν ικανίω κα )

τα το αυτό εισελθέρ αυτους εις τίω συν

μαγωγίύ Ιουδαίων και να λαλήσαι

όυτως , ωση πισεύσαι ιουδαιων τε και

ελιάνωμ πολύ
σλήςG.οι δε

απειθούμ/

τες ιουδαιοι ,
επάγειραν και

έκάκωσαν

τας ψυχάς η εθνώμ κατα και αδελ /

φώμ και ικανός μεν οώ χρόνου διέτς

ψαμ
ααρισιαζόμενοι έσι και κυρίω ,

μαργυρούτι ω λόγω φ
χάριτα αυ

του ,
διδόντι σημξα και τέρατα γίνει

Ε
ι

λιθοβολήσας

)
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Οπίν

τείνουμε

δι,ένας

பர்மாய

EMITES
T

πες έμμα

Αερίας

FRLTÉSE

πή πίγγΣ

λαικα»

λιθοβολήσαι αυτούς, σωϊδοντας κατέφυν

γομ εις τας φόλεις τι λυκαονίας, λύσαμ

défflw ,najoliw wegíxwgop. xấxế koup

ευαγγελιζόμενοι.και τις ανήρ εν λύσοις &

σανατος τοΐς ωοσίμ εκάθκτο,χωλός εκ κοι

λίας λήτροςαυτούυπάρχω , δς ουδέποτε

σεριπεπατήκει.δυτος ήκουε Τονσαύλου λα/

λέντος,δεατενίσας αυτώ, και δωμ,ότι οι

διμ έχατού σωθώαι,έισε μεγάλη τη φων

ν .Ανάσηθι επί τους σόδας σου ορθός , να

άλλετο και περιεπάτει, οι δε όχλοι ιδόντες

8εποίκσεν ο σαλό , επήραμ τω φωνώ

αυτώμ λυκάονιsi,λέγοντες,οι θεοι ομοιωθέν

τες ανθρώποις, κατέβκσαμπρός εμάς.έκά ,

λου τε τον μου βαρνάβαμ,δία μεπας

λομ έρμα,επειδή αυτός μογούμενος του

λόγου.ο δε ερευς τον διός του όντος προφή

αόλεως αυτών,ταύρους και σέμματα και

τους πυλώνας νέγκας, σαν τοίς όχλοις ή.

θελουθύμ.ακούσαντες δε οι απόσoλoι βαρ

νάβας και σαϊλOP ,διαγράξαντες τα ιμά ,

τια αυτώμ, εισεπίσκσαμ εις μόχλομ, κρά

ζοντες να λέγοντες.άνδρες,τί ταύτα ποι

ετερια) ημάς ομοιοπαθές εσμεν υμίμ άν,

θρωποι, ευαγγελιζόμιοι υμάς ας τύτωμ

ή ματαίων επισρέφαμ επί του θεομη ζώνη

τα,δς εποίκσε ου ουρανού και τίω για να

τίω θάλασσαν,και πάντα τα εν αυτοίς,δς

εν ταϊς παρωχημλύαις γενεαϊς, έίασε σάνι

τα τα έθνκ σορεύεθαι ταϊς οδοίς αυτών,

καίτοιγε ουκ αμάρτυρομ εαυή αφϊκεμ ασα

θοριών, ουρανόθεν έμίμ νεουςδιδούς, και

ρους καρποφόρες,εμπίπλώμ ξοφής και εν

Φροσωκς Τας καρδίας ημώμ.CΤαύτα λέον

σες,μόλις κατέπαυσαν τους όχλους και με θύ

εμ αυτής.Επίλθομα αντιοχείας κυκρίνι

ου ιουδαίοι, κή σείσαύίες τους όχλους,κό λίθά

σαντες ή παύλου,έσυρομ έξω, 7 % ς σόλεως .

νομίσαντες

Ι

lapidarent eos , intelligentes confuge

runtad ciuitates Lycaoniæ Lyſtram&

Derben&uniuerſam in circuitu regio

nem,& ibi euangelizantes erant.Et qui

damuir Lyſtris debilis pedibus fede

bardaud9ex uteromatrisfux, q núm

ambulauerat.Hic audiuit Paulūloqué

tem . Qui intuitus eum & uidens quod

fidemhaberet ut faluus ficret,dixitma

gna uoce.Surge ſup pedes tuos rectus

Et exiliuit, & ambulabat . Turbæ auté

cum uidiffent quod fecerat Paulus, le

uauerunt uocem ſuam Lycaonice, di.

centes . Di ſimiles facti hominibusde

ſcenderunt ad nos.Et uocabantBarna

bam Iouem , Paulú uero Mercurium ,

quoniãipſe erat dux uerbi. Sacerdos

quoqz louis qui eratante ciuitatem illo

rum ,tauros &coronas ante ianuasaf

ferens cum turbis uolebat ſacrificare.

Quod ubi audierunt apoſtoli Barna

bas & Paulus conciſſis tunicis fuis exi

lierunt in turbas,clamantes & diceres.

Viri ,quid hæc facitis. Et nos mortales

ſumº ſimiles uobis hoies annúciātes ut

ab his uanis côuerta mini ad deüuiuú,

qui fecit cælü & terram &mare , Xoia

quæ in eis ſunt,qui in præteritis genel

rationibus finebat omnes géres ingres

diurs ſuis. Quanõ non expertem te

ſtimonö ſeipſum finebatbene faciêdo.

de cælodans pluuias & tempora fru,

ctifera ,implens cibo & leticia corda

noſtra. Et hæc dicentes uix compeſcue

runt turbasne fibi imolarēt. Superue

nerunt autê quidam ab Antiochia&

Iconio Iudæi,& perſuaſis turbis aclapi

dato Paulo extraxerunt eum e ciuitarę

exiſtimates

γίομείς

α

τους.δ.

δητο10

Υ

Ι .

-
.
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νομίσαντες αυήμ πθνάναι , κυκλωσάν
των

δε αυσμή μαθκ ,ανασας εισήλθεν ειςτίω

σόλμ.και τη επαύριον ζήλθε σώ τώ βας

νάβα εις δέρβκμ . ευαγγελισ
άμενοί π πιω

πόλίμέκείνκι,να μαθητεύσα
ντες ικανούς ,

τέσσεψαν εις τίω λύσσαμ κ) κόνιού και αν

τιόχααμ,έσιοκρίζοντ
ες τας ψυχάςημα.

Οκή, πακάλοώτες εμμένει σαπίσει,κλ.

δια σολώμ θλίψεωμα μάς εισελθών εις

σώβασιλείαν το θε8. χειροτονήσ
αντες και άυ

τοϊς σχεσβυτέρους κατέκκλισ
ίαμ,προσευξά

μενοι μετάνκσειώμ, παρέθεντο αυτους ως

25%

κυρίωεις 6μ πεπισεύκασαν » και διελθόν και

τεσ τlώ πισιδίαν, ήλθεν εις παμφυλίας ,

και λαλήσαντες εν πέργα του λόγου, κα

τέβησαμ εις απάλξαμ.κακάθε απέπλευ

σαμέις αμτιόχειαν,όθεν ήσαμ σαραδεδο ,

sa
μένοι τη χάριτι του θεού εις το έργομ 8

επλήρωσαμ. παραγενόμενοι δε και σωα/

γόντες των εκκλησίαμ , ανήγγαλα όσα

εποίκσεμ ο θεός μετ αυτών » και ότι άνοιξε
exi

τοίς έθνεσι θύραμ σίξεως.διέτριβομ δε εκά
eta

χρόνoμ ουκολίγoμσω τοίς μαθκτάις

καίτινες κατελθόντες από σι ιουδαίας

τέμικοθε ζώο θα μωσέως ,ου δώαθε σωθα

ναι, γενομένκς ο σάσεως και συζκτίσεως

ουκολίγες ώ παύλα και βαρνάβα

και Βαρνάβαμ, καί τινας άλλους και αυτό ,

προς τους άσοςόλους και
πρεσβυτέρους

εις ερουσαλήμ, περί του ζκτήματα του .

του οι μενοώ ηοπεμφθέντες υποθ εκ .

κλησίας,διέρχοντο τίω φοινίκημα και σαμά

σαν εκδιησόμενοι επισροφώ το εθνών.κ)

ξανέσησαμ

can

exiſtimates eú mortuü elle. Circüdan ;

tibus aut eum diſcipulis,furgensintra,

uit ciuitatem , & poſtero die profectus

eſt cũ Barnaba in Derben.Cú euan/

gelizaſſent ciuitati illi, & docuiffét mul,

tos,reuerſi ſunt Lyſtrā & Iconiã & An

tiochiam ,denuo confirmantes animas

diſcipulor ,exhortanteſque permane/

rentin fide,&quod per multas tribula

ciones oporteat nos intrare in regnum

dei. Et cum fuffragiis creafſentillisper

ſingulas ecclefias prbyteros & orallent

cũ ieiunationibus, cómendauerüt eos

dño in quem crediderant.Peragratag

Piſidia uenerunt Pamphylia, & cūlocu

ti effent uerbum Pergæ , deſcenderunt

in Attaliam & inde folucrunt Antio

chiam ,unde erant traditi gratiæ dei in

opus quod cópleuerunt. Cum aút ue

niffent& congregaſſent ecclefiam , retu

lerunt quanta feciffet deus fecú , & qd

aperuiſſetgentibus oſtium fidei.Mo

rati ſunt aūt tempus nó modicũ cum

difcipulis. Et quidã qui deſcenderant XV

a ludæa docebant fratres,niſicircúcida

mini ſecundū morcm Mofi non pote

ſtis faluari, Facta ergo ſeditione & di,

fceptatione nó cxigua cũPaulo & Bar

nabar aduerfusillos,ftatuerit, ut afcen

derent Paulus & Barnabas & quidam

alýjex alijs ad apoſtolos & plbyteros

in Hierufalem ,fuper hac queſtione. Il

liergodeducti ab eccleſiapertranſibat

Phænicen & Samariam narrantes com

uerfionem gentiū, &gignebāt gaudiú

magnum omnibus fratribus. Cú auté

ueniſſent Hierofolymam ,ſuſcepri ſunt

ab eccleſia & ab aplis& ſenioribus ani,

nūciauerütą ſcũq deºfeciſſet cũ illis.

Surrexerüt

rna

τα

Ξα

πραψενόμενοι και ειςτεράσαλήμ,
απεδέχθησαν

υή δέκκλησίας
κατάρσόλκο

τπρεσβυτέρ

Ν
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ότα

α

εξανέσκσαμ δε ζνεςθασαιρέσεωςne para

φαρισαίωνη σεπισθοκότωμ,λέγονπς, ότι:

σπριτέμνμ αυτούς,τραγγέλλειμ τε τκό του

νόμομ μωσέως.Σωήχθκσαν και οι απότολοι

οι πρεσβύπροι θάμ σερί του λόγου τον

του, σολιώς δε συζκδήσεως γενομλύκς,ανασάς

σέγγος ειπε προς αυτός,Ανδρες αδελφοι,

μες επίςαθε, ότι αφ Ημερώμ αρχαιώμο θε

ος ον ημίμώξελέξαρ δια του σώματός μου,

ακάσα τα έθνκ συ λόγου του ευαγγελίου, C

πισεύσαι , και ο καρδιογνώσκο θεός εμαςτά

εκστρ αυτής,τους αυτούς το πνεύμα το άγϊ»

ομ,καθώς κιήμίμ,και ουδεμ διέκρινε μεταξύ

Ημών που αυτή , πίσσα καθαρίσαςσας και

δίας αυτ.Nώ ο ,τί σαράζει τον θεόμ επι

θάναι ζυγoμ επί του τραχήλουΟ μαθητή ,

8μ ουπ δι σαλέρες μώμ,όυπ εμάς χύσαν

με βασάσαι ,αλλά δια χάριτος η κυρία

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ πισεύομλυ σωθώα καθώς

Το κακάνοι.εσίγησεσε πάμε πληθώ ,

κ) ήκοομ βαρνάβα κ παύλε, ξηγουμαίων

όσα εποίκσεν ο θεός σκμα κι τέρατα οι τίς

θνεσι σ ' αυτό.Μετα δεσ' σιγήσαι αυτούς,

απεκρίθη ιάκωβος ,λέων. άνδρες αδελφοι ,

ακόσαϊέμε.συμεώμ όξηγήσας,καθώς σε

τμ ο θεός έσεσκέψας λαβές εθνών λαό

επί τω ονόματι αυ#, τέτω συμφωνεσιν

οι λόγοι ή οροφή,καθώς γέγραπται . Μετά

Ταύτα αναφέψω κ) ανοικοδομήσω ή σκίως

σαβίδ , πεπωκιαν,κ) Τα καπσκαμμία

αυτ ανοικοδομήσω,κ) ανορθώσω αυτή ,όπως

αν εκζ #Τάσωσιν οι κατάλοιπι και ανθρώπων

η κύριομ ,κή πάντα τα έθνκ εφ δυς επικέκλκη

σ' όνομά μs επάυτές, λέγα κύριος, ο σοιώμ

Ταύτα πάντα,Γνωσα αο αιώνος και ο θεώ ,

πάντα τα έρτα αυθ.Διό έσω κρίνω, με παρενο

χλ' τις ανη εθνώμεπιsrέφεσιμέπιαν θε,

αλα επιπλαι αυτής,ή απέχει απήάλις

σημάτων ειδώλ ,κοσ ηρνει κοπνική,κ) και

αιματος

Surrexerüt aüt qda de factione phari

frore,qcrediderāt dicétes, qd'opterer

circūcidere eos , pcipere quoq ſeruare

legemMofi.Conueneruntą apoſtoli

& ſeniores uidere de uerbo hoc.Cúaút

magna diſceptatio fieret,furgensPetrº

dixit ad eos. Viri fratres,uos fcitis qd

abantiquis dieb9 deus in nobis elegir

per osmeū ,ut audirent gentes uerbú

euágelij & crederét. Et quinouit corda

deus, teſtimoniã phibuit illis, dās illis

ſpm ſetă ſicut & nobis , & nihildiſcre

uit iter nos & illos,cú fide purificauerit

corda illoz .Núcergo quid tétatis deu ,

ut imponatur iugũ ſuper ceruices diſa

pulorum,quodneo patres noſtrineos

nos portarepotuimus :Sed per gra,

tiam dñi Iefu Chriſti credimus nos fal

uos futurosquemadmodum& illi. Ta

cuit autem tota multitudo &audiebat

Barnaba & Paulā narrantes quãta de

us feciſſet ſigna &prodigia inter gēres

pipfos.Ec poſtố cõricuiſſent,rñdit Ia

cobus dicés. Viri frés audite me.Simo

narrauit quéadmodú primūdeus uili,

tauit ut ſumeret ex gêtibus populú in

noie fuo , & huic cõſonant uerba pphe

tarum ſicut ſcriptū eſt. Poft hæcreuer

tar & reædificabo tabernaculú Dauid,

quod collapfum eſt , & diruta eius rexi

dificabo , & erigā illud,ut requirant qui

reliq funt hoies dñm ,& oés gentes ſup

quos inuocatü eſt nomé meú fup eos

dicit dñs,q facit hæc oia.Nota a ſæculo

ſunt deo oia hæc opa ſua : Propterqd

ega iudico nó obturbadú effe illisqex

gētib cóuertütad deū,ſed ſcribédū ad

eosut abſtineant fe ab ingnamentis fi

mulacroz , & fornicatióe & Tuffocaro&

ſanguine

Ι
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N

Η

το

s

Τι

άματος.Μωσής και εκ γενεώναρχαιών και fanguine.Mores enima tiporibus an)/

τασόλιμ τους κκρύνοντας αυτός έχa tiquis in ſingulis ciuitatibus habet,qui

ſeprædicēt in fynagogis,ubi per omneτιςσυναγωγαίς κατά πάμ σάσβασμανα

γίνωσκόμουθ.τότε έδοξε τΡίςαποστόλοις fabbatű legitur. Tucplacuitapoſtolis

καιτοίς

πρεσβυτέροις σω όλη και εκκλησία , & ſenioribus cum tota eccleſia,ut delei

3κλέξαμλύους άνδρας 3ξ αυτών πέμψαι εις ctosex ſeſe uiros mitterét Antiochiam

αντιόχαμ σωπαύλωC βαρνάβαλούσαν
cũ Paulo & Barnaba,Iudã qui cogno .

ημεπικαλούμενου βαρσαβάμ,και σίλαν , minabatur Barſabas & Sylā,uirosprie

άνδραςήγουμένους και τοίς αδελφοίς,εάν marios inter fratres,miſlis litteris i hâc

ψαντες λια χειρός αυτών τάδε, οι άπόσο » ſententiâ,permanus eorum . Apoſtoli

λοικαιοι πρεσβύτεροι και οι αδελφοί,τοΐς & ſeniores & frés, his q ſūt Antiochiæ

κατά των αντιόχααμ και συρίαμ και κιλική & in Syria,& in Ciliciafratribus q funt

αμάδελφούς τοίς όξ εθνώμ, χαραμ. επεδα ex gentibus,falutem . Qñ audiuimus,

ακόύσαμανότι ανες 3 ημώμ ξελθόντες, quod quidam ex nobis egrelliturbaue

ετάραξαν υμάς λόγοις ανασκόυάζοντες τας runt uosuerbiseuertentes animas ues

ψυχάς υμών,λέγοντες σεριτέμνεσθαι, και ſtras,iubétes uos circúcidi & ſeruare le

τκράμ ήμ νόμομ,δις δνδιεsqλάμεθα,ίσο gem ,quibus nó mádaueramus , uiſuin

ξενημίμγενομύοιςομοθυμαδομέκλεβα eſt nobis unanimiter congregatis dele

μενους άνδρας πέμψαι προς υμάς,σώτίς ctos uiros mittere ad uos,cum dilectis

αγαπητοϊς ημώμ βαρνάβα και παύλω,αν » noſtris Barnaba & Paulo, hominibus

βρωπόςσαραθεσωκόσιμ τας ψυχας αυτών , qui tradiderunt animasſuas pro noie

πές του ονόματος του κυρίου ημώμ ΙΗΣΟΥ dñi noftri Ieſu Chriſti. Miſimus ergo

ΧΡΙΣΤΟΥ.Απεξάλκάμανοώ ιούσαμε στη Iudam& Sylam , qui & ipfi uobis ueri

λαμ,και αυτους διαλόγου απαγγέλλουσας bis referér eadem . Viſum eſt cnim fpir

τα αυτά,έδοξε γαλω αγίω πνεύματι C
ritui ſancto & nobis , ne quid amplius

ημίμ, μκδέμ πλέον επιτίθεθςμίμ βάρΘ , imponeremus uobis oneris őz hæcnei,

ceffaria ,ut abſtineatis ab his quæ ſunt

Φωλοθύτωμ,και αιματος, και πνικτού, κά.
imolata ſimulacris, & ſanguine,& fuffo

πορνείας, 24 ώμ διατηροώτες εαυτούς και έυ cato, & fornicatione, a quibus fi confer

πράξετε,έξωθε,οι μεν οώ απολυθέντες , uaueritis uoſipfos,benefacietis.Valete

ήλθον εις αντιόχειαμ,και σωαγαγόντες το

Illi ergo dimiſli uenerunt Antiochia,&

αλήθΘ ,εσέδωκαν τώ επισολώ ανα /

cógregata multitudine reddiderüt epi.

γνόντες δε, εχάρ
ησαν επί τη σαρακλή -

ſtolam .Quá cú legiſſent,gauili funtſu

σε,λούθαςτε και σίλας,καιαυτοί προφϊ

per cófolatione. Iudas aūt & Sylas cũ

ταόντες,δια λόγου πολλού παρεκάλε

effent & ipfi pphetæ ſermone copioſo

adhortati ſuntfratres ,& cófirmauerüt

Cómorati aút illic aliquanrū temporis

ξένες από των αδελφών προς τους απο dimiſſi ſunt cũ pace a fratribus adapo

ſtolos.Viſū eſtąút Sylenianere ibide

παύλος Paulus

ebi

ete

Ich

ΕΙΠ

ΞΟΣ

σαν τους αδελφούς,και
επεσήριξαμ . σο

Ασαντεςδε χρόνoμ,
απελύθησαν με ει

5όλους.Εδοξε θετώ σίλα έσημάναι αυτού
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καιτάχα

Μετής

ίσως

πιαμ.

εν αυτα

Παύλος και κο βαρνάβας διέτριβουν αντίο 1

χεία, διδάσκονπς ευαγγελιζόμυοι μετά

κι ετέρων πολλών εμ λόγομη κυρίου,μετά

σε ανας ημέρας ειπε σαύλος προς βαρνα /

βαμ.επιςρέψαντες δ επισκεψώμεθα τους

άδελφους ημώμ κατά πάσαν πόλιμ, ν &ις

καταγγείλαμβω του λόγου του κυρίου, πώς

έχoυσι.βαρνάβας και εξελεύσας συμφαλα/

σε όμωάννω,του καλούμενου μάρκου.

ιαύλος δε άξίου του αποσάντα απαυτο αε

παμφυλίας,και μη σωελθόντα αυτοίς εις

η έργου, με συμπαραλαβάν τούτομέγχύει

ο οώ παροξυσμός,ώς παποχωριθήναι αυ

τουςαπαλλήλωμ,τόμπ βαρνάβαμ σαράι

λαβόντα ήμάρκου, εκσλεϊσαι εις κύπρου.

Παύλος δε επιλεξάμλνος σίλαμάξήλθε σα

ραδοθείς τή χάριτι του θεού όσοη αδελν

φώμ.διήρχετο δε τίω συρίαμ και κιλικίας

επισκρίζωντας εκκλησίας.

K &T ÚTKOEM Ergid éselw raj aúspaping

ιδου μαθητής τίς ήμ εκά,ονόμαζι αμόθεος,

δος γυαικός άνος Ιουδαίας πισίς πατρός

de fawos,osEuastupêr une noho su aúspois

Εικονίω αδελφώμ.τότομηθέλκσεν ο παύο

λος σιω αυτώ ξελθέμ,και λαβωμ σεριέπ

αυτού δια τους Ιουδαίους,τους όντας ο

τούς τόπους εκείνοις. Έδεσαν γαρ άσαντες

του πατέρα αυτού,ότι έλλω υπήρχεμ, ώς

δε διεπορεύον Τάς πόλειςσαρεδίδοω αυ/

τοίς φυλάσαμ τα δόγματα τα κεκριμμές

θα υ θ απορόλων και την πρεσβυτέρων

Ο& Γερουσαλήμ . αι μεν οώ εκκλησίας

εσερσώτο τη σίσα ,καιέπερί ασόνον ο αριθ

μό καθεμέραμ.διελθόντες δεσώφρυγίαν

και των γαλατικών χώρων,κωλυθέντες υπό

του αγίου πνεύματος λαλίσαι λόγου και

τη άσία.ελθόντες κατάτω μυσίαν, επείρα

3ου κατάτω βιλαωίαν σορεύεθαι, ο ουκ

άασεν αυτούςδσιεύμα, πρελθόνης και των

μυσία »

Paulus aüt & Barnabas demorabant

Antiochiæ ,docétes & euagelizantes cú

பேய்

alijs etiá plurib9ue
rbú

dñi. Poft aliğe.

aüt dies dixit adBarnabā Paulus.Rer

uerſi iam uilitemus fratres noftros per

omnes ciuitates in quibus annunciaui
s

mus uerbü dñi, quomodo fe habeant:

Barnabas aút conſuleba
t
ut aſſumeret μεκύριος

& Ioannem , qui cognomin
abat

Marr

cus. Paul'aūtnolebat,ut qui defeciſſet

ab ipſis ex Pamphyli
a

& nó iſſetcú eis

και η

in opus hícadiūgeretur.Tam
acris aút

fuit intereos diſceptatio,utalter ab ala

tero ſeiungeretur,&Barnabas quidem kan

aſſumptoMarco nauigaret in Cyprus

Paulus uero allecto Syla profectus eſt de

traditus gratiæ dei a fratribus. Peram . Wie many

bulabat aútSyriam & Ciliciam confirulina

mans ecclefias .

Peruenit aútDerben& Lyſtram ,& XV

ecce diſcipulusquidam erat ibi nomine

Timotheus,filius mulieris cuiuſda lu

dææ fidelis, caeterú patre gentili . Huic

teſtimoniü bonüreddebant quiin Ly

ftriserant & Iconio fratres , Huncuo

luit Paulus fecũ proficiſci & aſſumptá

circūcidit eu propterIudæos qui erant

in illis locis.Sciebant enim oés pater

eius erat gentilis. Cú aút pertranfirent.

ciuitates, tradebanteis cuſtodire dog/

mataquæerant decreta ab apoſtolis &

ſenioribus qerant Hieroſolymis.Itaq;

ecclefiæ confirmabantur fide, & abuni

dabant numero cotidie.Cum pertran ,

fiffent aút Phrygiá & Galaticâ regio

nem , uetiti ſunta ſpiritu ſancto loqui

uerbü in Aſia.Cú ueniſſentaūtin My

ſiam tentabant ire in Bithyniam ,& nó

gmilit eos ſpús. Cú aút pertranfiffent

Myliam

EIS

πλα

Είναι

:
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οσαύλος C
επισρέψας το πνεύματι

, εισε

έλσις
διεργασίας αν ,έπιλαβόμενοι

του

επιτυς
άγχονίας,και

προσαγαγόνες

αυγυς

Π.

τα

D4

γαρ
ο
,

καθα
γέλο

υσιμ

ημί
μ

όσο
μ
σωτ

αρί
ας.

τ8τ
ο

μυσλάμ,κατέβκσάμ εις ηωάδα και όραμα

διαφθ, νυκτός ώφθκ ζω σαύλω.Ανή
ς

τις μ

μακεδωμέσως, πρακαλώμ αυάμ λέγων.

διαβαςεις μακεδονίαμ,βοήθησομ πμίμ, ώς δε

το όραμα ξιδεμ,ευθέως εζκτήσαμεμ ξελθέμ

εις τίωμακεδονίαμ.συ
μμβϊβάζοντες,ότι προς

κέκλητα εμάς ο κύριος ευαγγελίσααθ , αυ /

γύς, Αναχθέντες οώαρτηρωάδο
ς
,ευθυδρο/

μήσαμεν εις σάμοθράκω,τη τι επιδση, εις

ΤΙ
θεάσολιμέκθεμ τεεις Φιλίππους,ήτις 3

πρώτη φθη μερίδος σι μακεδονίας πόλις

κολώνία,άμεμ δε φν αυτή τη πόλει διαπίν

da βοντας ημέρας ανάς,τή πημέρα η σαββάλ

φεί
τωμα έλθομεν έξω σόλεως σαρά σου

ταμόμ,δε νομίζετο προσόυχή έιναι, C κα)

θίσαντε,έλαλούμεν ταϊς σωελθούσαις γυ

ναιξί και αςγωή ονόματι λυδία σορφυρό

πωλις πόλεως Θυατείρωμ, σεβομβύκ ήμ θεόμ,

άκουσερ,ς οκύριος διάνοιξε και καρδίαν,προ

min σέχαμεϊς λαλουμλύοις ντε το σαύλο.ως

Ια δεεξαήίθκική ο δικος αυτής, ήρεκάλεσε λέι

Ju γουσα, ει κεκείκαζέ με αισιο αρ κυρίω έι ,

Ξn ναι,εισελθόνπσεις το δικό μου μείνατε , C

πρεβιάσατο ημάς.Εγύετο δε
πορόυομλύωμ και

αιώμειςπροσβιχλώ,παιδίσκω να έχασαν

σχεύμαπύθωνος ,άσ αντίσαι αμίμ, ήτις ές /

τδιομβίκ,άυτη
καθακολουθήσασα παύ

λο€ ημίν,έκραζε λέγουσα , δυτοι οι άνθρω /

ποιηθούλοι το θεό τον υψίσου εισίμ,οι τινες

used

ΕΙΔΙ

combi

Myliam deſcenderunt Troadem ,& ui/

fio pernoctem paulo uiſa eſt. VirMa

cedo quidam erat, ſtans&deprecans

eum &dicés. Tranſies in Macedonia,

adiuua nos,Vtaūtuiſum uidit, ftatim

quæſiuimus pficiſci in Macedonia, cer

ti factiq uocaffetnosdeus ad euange

lizandum eis . Cú ſoluiſſemusigitura

Troade recto curſu uenimus in Samo

thracen , & poftero die Neapolim ,&

inde Philippos,q eſt prima partis Ma

cedoniæ ciuitas colonia . Eramus auté

in eadem urbe dieb9 aliquot diuerſan /

tes , & die ſabbator egrefli ſumus eci

uitate iuxta flumen ubi folebat oratio

elle, & fedétes loquebamur mulieribus

quæconuenerāt, & quædãmulicr noie

Lydia purpuraria ciuitatis Thyathiræ

colens deú audiuit, cuius dominus ape

ruit cor utintenderethisquædicebant

a Paulo.Cũaút baptizata eſſet &do

mus eius,deſcata elt dicens. Si iudica

ſtis mefidelem dño effe,introite in do

mummeam & manete. Et coegit nos .

Factumeſt aüt euntibus nobis ad ora

tionem ut puella quædã habens ſpi

ritum pythonis, occurreret nobis,quze

queſtū magnúpſtabatdominis fuis di

uinando. Hæclubfecuta Paulú& nos

clamabat dicens.Iltihomines ſerui dei

excelliſſimi ſuntqui annunciant nobis

uiam falutis. Hocaut faciebar multos

dies Tedio aút affectus Paulus, &con

uerfus fpirituidixit. Præcipio tibiino/

mine Ieſu Chriſti ut exeas ab ea.Etex

it eadé hora . Videntesautemdomini

eius quod abiſlet ſpesõſtus fui , appre

henſumn Paulū &Sylam traxerunt in

forum ad principes, & offerentes coś

BB magiſtra

καν

πει

El

itat

ΔΩ

%

και

τα δR επoίε επίπολλές
ημέρας

διαπονηθείς δε

πραγέλω σοι φ ω
ονόματι ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ

Στο :3ξελθέρ
άεαυτής,οι εξήλθεν αυτή τη

ώρα.δέντεςδεοικύριοι αυτής,ότι
εξήλθει και

ΝΟ
βN

παύλου( ήσίλαμ,
έλκυσαμ εις αγορά

11

gis spátu



100
ACTAΠΡΑΞΕΙΣ

T

ΜΙ

Pig spατηγοίς, ιπop.δυτοι οι άνθρωποι εκ

ταράσoυσιμ Αμώμ τίω σόλιμ,ιουδαίοι αν

πάρχοντες, καθαΓέλουσιμέθκ, & ουκ έξε

σιμ ήμίμ αραδέχεθα ,δυσε ποιάμ, δωμαίι

οις δυσι,καισωεσέσκ ο όχλος καταυτώμ.

και δίσταταγοι σεριβάξανες αυή τα τμά ,

τια,εκέλβιου δαβδί34μ,σολιάς π επιθένης

αυτοίς πληγας,έβαλομεις φυλαπιώ,παρας

γείλαυτος ο δεσμοφύλακί ,ασφαλώςτκ

ράμ αυτός, ος αγελίαμ τοιαύτίω ειλκ /

φως,έβαλερ αυτους εις τlώ έσωτέραν φυλα/

κίμ,και τους πόδας αυθ ' άσφαλίσατο εις

το ξύλομ.κατα δε το μεσονύκτιομσαϊλG

και σίλας προσευχόμενοι ύμνου του θεομ .

επκκροώντο δε αυτο οι δέσμιοι.άφνω και στα

μός έγύετομέγας, ώς η σαλβυθίώαι τα θες

μέλια του δεσμωτηρίου,ανεώχθκσάμπ σαν

ραχρήμα αι θύρα πάσαι ,να σάντων τα

δεσμά ανέθκ.έξυπνος και γενόμενος και δεσμο

φύλαξ,και ιδωμ ανεωγμίας τας θύρας φοι

φυλακής, σασάμλνος μάχαραμέμελλε

εαυή αναιβ ,νομίζωμ εκσεσβιγλίαι Ρυςδεσ,

μίες.εφώνησε και φωνή μεγάλα και παύλΘ , λε

τωμ.Μκδέμ πράξης σεαυτώ κακόν, άσαντες ,

τάςεσμεν ενθάδε, ιτήσας δε φώτα, ισιπή /

δκστ.και ένξομος Γενόμενος, προσέπεσε σε

σαύλω κ α σίλα. € προαγαγώμ αυτούς

έξω,έφκ.Κύριοι,δί μετα ποιάμ,ίνα σωθώ , οι

και ειπομεσίςευσομ επισυ κύριου 1ΗΣΟΥΝ,

κή σωθύσι συ κι ο δικός σο . Θελάλκή αυτώ

πλόομή κυρίου. σάσι τοίς εν τη οικία αυ

του, και παραλαβώμ αυτους αν εκείνη και ώ

ραφθηνυκός,έλουσε από τη σλαγών,κα )

* έβαλβίθκ αυτός .α ) οιαυτού σάντες,σαρα

χρήμα,αναγαγώντεαυτούς εις ημ δικομαι

Τού,σαρέθηκε χάπεζαρ,κα) άγαλιάςπα

νοικι, σεπισθοχώς ο θεό.Ημέρας δε γενο .

μύκς,απέσειλαν δι spατηγόι τους δαβδού

χους λεγοντες και απόλυσομ τουςανθρώπους

εκείνους

magiſtratibus dixerút. Hi homines có

turbancciuitatem noftrā cũ Gint Iudæi

&annunciant morem quénó licet no

bis ſuſcipereneq; facere,cú ſimºRoma

ni.Et cócurrit plebsaduerſuseos,& ma

giſtratus fcillis tunicis ſuis, iufſerūteos

uirgiscædi.Et cũ multas plagas eis im /

poluiffent, cóiecerüteos in carcere,pci

pientes cuſtodi ut diligenter cuſtodiret

eos. Quicũ talepræceptú accepiſſerca

ieciteosin interiorem carceré, &pedes

eorum ſtrinxit ligno.Media aútnocte

Paulus& Sylas orantes laudabãr deū,

& exaudiebant eos , qui uinctierant

Subito uero terræmotus factus eſt ma

gnus, ita ut concuterentur fundamen

ta carceris.Et ftatim aperta funt omnia

oſtia , & omnium uincula ſoluta ſunt?

Experrectus aút cuſtos carceris ,cú uide

ret ianuas apertas carceris , euaginato

gladio,erat feipfum interfecturus, exi

Itimas aufugiffe uinctos.Clamauitau

tem Paulus uoce magna,dicés. Negd

feceris tibiipfi mali. Vniuerfi em hicfu

mus.Poſtulatoob lumineirrupit, & tre

mefactus accidit Paulo & Sylæ adpe

des , & productis illis foras ait. Dñi,qd

me oportet facere ut faluus fiam : Aril

li dixerunt. Crede in dñm lefum , & fal

uus eris tu & domus tua . Ec locuti funt

ei uerbum dñi, & omnibus qui erát in

domo eius.Er adlūptos illos in illa ho

ra noctis lauit plagas eorum , & bapti

zatus eſtipfe & omnesf amiliares illi?

cótinuo.Cúqz perduxifſet eosidomu

fuã appoſuic eis menſam , & exultauit

amuniuerſa domo ſua qd' credidiffet

deo.Er cũ dies factus eflet miſerüt ma

giſtrat' uiatores dicétes.Dimittehaies

illos



ΤΩΝ ΑΠΟΣΤ
ΟΛΩ

Ν .
APOS

TOLO
RVM

. 19

ΟΙ

B

11t

Ε

Δεν

σαν
ωσαύλωνκαι ο σίλα, ο Tε σεβομε

άσαντες,εθορύβοαω τίω σόλιμ,εσισάντες Τε

ανάσατώδωτες δυτοι,και ενθάδε πάρεισιν

απέναντι
της
δογμάτων

καίσαρος πράσα

κίνουά,Απήγελε δε και δεσμοφύ
λαξ

τους

λόγους τούτους προς τον σαύλομ,ότι απε

σάλκασημοι στατκγοι,ίνα απολυθή
τε

, μώ

οεξελθόντες, πορεύεσθε ν ειρήνη. ο δε

παύλΘ έφκ προς αυτούς, δείραντε
ς
μάς

δημοσία, κατακρίτο
υς

ανθρώπου
ς
,δωμαίο

οιςάπάρχοντας , έξαλομ εις φυλακίω, και

νω λάθρα ήμάς εκβάλλου
σιμ

,όυ γάρ,άλλα

ελθόντες αυτοί εξαγαγέ
τωσαν

, ανήγγα.

λαμ δε τοΐς Ρατηγοΐς δι ραβδούχοι ταξή
to

des

ματαΤαύτα.κι εφοβήθκσαν ,ακούσαντες ότι

lete
δωμαίοι εισί.C έλθόντες,παρεκάλεσαν αυ

τούς,03ξαγαγόντες,Ηρώτων ξελθών οι
les,

πόλεως, ξελθόντες δε εκει φυλακής,εισήλ

βορεις σωλυθίαμ.και ιδόντες τους αδελ)

φούς,παρεκάλεσαν αυτούς,και αξέλθουν

Διοδεύσανθες δετώ αμφίπολιν και αι

πολιωνίάμ,ήλθον εις Θεσαλονίκίω,όσο ήμ
Int

και σαβαγωγή της ιουδαίωμ. Κατα δε το ειω /

θος τωνσαύλω,εισήλθε προς αυτούς ,κ) επί

σάββατα πία ,διελέγετο αυτοϊς από τών

γραφώμ διανοίγών και
παρατιθέριωGP ,

ότι ΧΡΙΣΤον έδει σαθάμ , και ανασή /

και εκνεκρών,καιότι δυτός έξιμο ΧΡΙΣΤΟΣ

ΙΗΣΟΥΣ, μεγω
καταγγέλλω υμίμ. και αι

νεά,αυτή επείθκσαμ,και
προσεκληρώθx

/

σι, βασιλέα

illos.Nunciauit aút cuſtos carceris uer:

bahæc Paulo,miſerunt magiſtratus ut

dimittamini. Nunc igitur exeuntes itè

in pace.Paulus autem dixit eis . Cæſos

nospublice indictacauſa, cũ fimºRo

mani,coniecerunt in carcerem , & nunc

occulte nos enciunt . Non certe, ſed ue

niant ipſi acnoseducant. Núciauerút

autem magiſtratibus uiatores uerbà

hæc.Timuerútq audito quodRoma,

ni ellent, & ueniétes deprecatiſunteos,

& eductos rogabant uregrederenture

ciuitate,Egreſii auté de carcere, introie,

runtad Lydiam ,& uiſis fratribus con

ſolari ſunt eos,& profecti ſunt.

Cum aút iter feciffentper Amphi/

XVII

polim & Apolloniam ,uenerunt Theſi

falonicam ,ubi erat fynagoga Iudæoz.

Secundúconſuetudinem autem Pau,

lus introiuit ad eos, & per ſabbata tria

differebat eis e ſcripturis adaperiens,

& allegans,qd'Chriſtã oportuiffet på,

ti & refurgerea mortuis, &quod hiceſi

ſet Ieſus Chriſtus quéego (inquit) ani;

nūcio uobis. Etquidá ex eiscrediderúč

& adiuncti ſunt Paulo & Sylæ , & reli

gioſ um græcorű multitudo magna,

mu primariæ non paucæ . Zelo

aut tiludæi nó crederes, &allum

ptis (dam circumforaneis uiris

12 coacta concitauerunt ci

uita sentes domum lafonis

qua - **** producere in populun

Ero . iueriiſferit eos trahebant

Iaſo ofdam fratres ad prin

cipes damantes. Hi qui terrà

rum srber concitarunt,hucquoque

nerunt. Quos excepit Iafon , & hion,

nes contra decreta Cæſaris faciunt,

iegem

mato

exi

N :

τα

των ελλήνων πολύ πλύθα
γιωαικώνπ την

πρώτωμ ουκ
ολίγα.ζκλώσαντες δε δι άπα/

Φούντες κουβαλοι,και
προσλαβόμενοι την αγο

φαίων τινάς,άνδρας πονηρους,και
όχλοποι

ma

Ε

Ι
τη

δικίαάσονος,εζήτου
αυτους

αγαγείν

εις
ήμδύμορ,μεευρόντες δε

αυτους,έσυρου

τομάτονα καί τινας
αδελφούς,

επιτυς πό

λιτάρχας βοώντες, ότι οι πιω
οικουμθύω

Μ "

ους
υποδέδεκταλιάσωμ. καιδυτοι.σάντες :

ΒΒ 2

Σ
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:

1 .
ηΠΑΡΑ

σι,βάλλέα λέγοντας έπρoμ έιναά ΙΗΣΟΥΝ.

ετάραξάμ δεομόχλομ κ) γυς σολιτάρχας

ακόσντας ταύτα, λαβόντες δίκανό πα.

ρά τον Ιάσονος κιο λοιπώμ,απέλυσαμάυ,

Πούς. οι δε άδελφοι ευθέως δια νυκές, και

έπεμψαν Τόνη σαύλοχι C ή σίλαμ εις βέρ

ποιαν, οι ανες σάραγενόμενοι εις το σωα .

γωγίώ απήεσαν τώμιουδαίωμ.δυτοι και σαν

ευγενέσεροι Ρν θεσσαλονίκη,ό: ανες εσέι

ξαντο του λόγου μετα σάσκα προθυμίας,

καθ' ημέραν ανακρίνονίες Τας γραφάς,ει έχ4

ταύτα όντως.σολόι μοι δομώξαυτ επί

οδυσαν,και ελλιωίδων γυναικών των

εισχυμόνωμ,και ανδρών ουκ ολίγοι. Ως δε

έγνωσαν οι απο θεσσαλονίκκς Ιουδαίοι ,

ότι κ .Τα βεροία καταγγέλ , υπό του παι

λουο λόγος του θεού, ήλθομ κακά,σαλεύσε

τες τους όχλους . ευθέως δε τότε του σαν

λομ . ξαπέσλαμ οι αδελφοι πορεύεσθαι

επί τίω θάλασαμ.επέμβυομ δεότε σί »

λας και οτιμοθεG έκά. οι δε καθισώντες

τομοαύλομ,ήγαγομαυτομ έωςαθωώμ.

λαβόντες εντολώ προς τον σίλαν και τις

μόθεομ,ίνα ως τάχισα έλθωσι προς αυτόν ,

2ξήεσαμ. Εμ δεταίς αθlώαις εκδεχομένου

αυτους του παύλου, σαρωξώετο το πνεύμα

αυτού του αυτώ, θεωροώτι κατείδωλομ δυν

σαμ τώ πόλιμ.διελέγετο μου ο ν τ συ

ναγωγή τους Ιουδαίοις καιτοίς σεβομύοις

καιον τήαγορά καλα σάσαν εμέραν, προς

τους παρατυγχάνοντας . ανες δε το έπιν

κουρείων και τη σωϊκών φιλοσόφων,σώει

βαλόμ αυτώ , και ανες έλεγομ. τί αν θέ /

λει ο αρμολότος δυος λέγαμοι και ξένων σαι

μονίωμ δοκά καταγγελεύς έινα,ότι η 1Η

ΣΟΥΝ και το ανάσασιμ αυτοίς ευαγγελίζει

τολέσιλαβόμλνοί π αυή,επιτομάρειoμ σά

γομ ήγαγομ,λέγοντες. Δωάμεθα γνώναι ,

Τίς και καινκ άυκ,και τη σούλαλομύκ διδαχής

ξενίζοντα

regem alium dicentes eſſe Iefum .Con

citauerunt aūt turbam & magiſtratus.

ciuitatisaudientes hæc.Et accepta fatiſ,

factione alafone &aceteris,dimifer

runt eos. Fratres uero cófeſtim perno

etem dimiſerút & Paulum & Sylamin

Berceam .Quicũ adueniſſent abierunt

in ſynagogam Iudæorum.Hi aūterāt

fummo generenati inter eos qui. erant

Theſſalonicæ ,qui ſuſceperantuerbum

cumomni animi promptitudine cotie

die ſcrutantes fcripturas an hæc ita ſe

haberent . Etmultiquidem crediderüt

ex eis, & Græcæ mulieres honeſtæ ,& ui.

ri non pauci. Cú autem cognouiffent

Theſſalonicéſes Iudæi quod & Bercek

annunciatum eflet a Paulo uerbüdei

uenerunt & illiccommouentes turbas:

Statimqz tunc Paulum emiferunt fra :

tres,ut iret ufqz ad mare . Sylas autem

&Timotheusremanferüt ibi.Quiaút.

deducebant Paulú deduxerunteü urg

ad Athenas ; & accepto mádato ab eo :

ad Sylam & Timotheü,ut qz celerrima

uenirent ad ſe profecti ſunt,Paulus au

tem cũ Athenis eos expectaret, incãde

fcebat fpiritus eius in ipſo;cum uideret

idololatriæ deditā ciuitaté.Diſputabat

igitur in fynagoga cũ ludæis &religio

fis, & in foro cotidie ad eos qui aderátu

Quidam autem Epicurei &Scoiciph!

loſophiconflictabanturcum eo, &qul

damdicebát. Quid uult uerbiſator hie

dicere : Alijuero, nouorum dæmonia

rum uidetur annunciator effe,quod Ie

ſum & reſurrectionem annüciaret eise

Erapphenſum eum ad Martium uicú

duxerüt dicétes.Poffum neſcire quæ

ſit hæc noua quæa te diciť doctrina.

Noua

*
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Ε του και γής και κύριος υπάρχων, ουκ αν χ /

οποιίτους ναούς κατικά,ουδε τηχρώμα

θρώπων θεραπεύεθαι, προσδεόμοια άνος,

ταεποίκσέτεάζ ενός αιματος σαν έθνος

ανθρώπων κατοικξμ επί πάν το πρόσω »

πομαι γάς,ορίσας προστεταγμένους και

ται
τους,και τας οροθεσίας ) καθοικίας αυτής

21f ζατάρ ήν κύριον, ει άραγε ξαλαφίσζεμ αυή

be και έυροιεμ,καίγεου μακραμ άο ενός εκά -

alt

και ώρισί,αίσια
σαραχών

σάσιμ
, ανασήσας

σου ημώμ
υπάρχουθα

ξν αυτώ
γαρ

Ζώην

και κινούμεθα
και εσμεν , ώς και ανες
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ξυσώ,
αργύρω

,ή λίθω
,
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που,ή θεομ έιναι
όμοιομ

,τους με οώ χρό

τους ή
άγνοίας

υπεριδώμο
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διάλ

έσκουμ
ημέραν

, ξι ή μέλα
κεί

Υαμ τίω
δικομύων

δικαιοσως
, ν ανδρι

(

bs.

ΠΕ

Noua enim qdā infers aurib9noſtris.

Volumusergo fcire quid nā uelint hæc

effe.Athenienſes aütomnes & qui illic

uerſabant hofpites ad nihil aliud uaca

bất, niſi aut dicédú aut audiēdú aliqd

noui.Stans aüt Paulus in medio Mar

trjuici ait.ViriAthenienſes,per omnia

fere ſuperſtitiofiores uos uideo. Præter

riens enim & uidens ſimulacra ueſtra ,

inueni & ará i qua inſcriptū erat.Igno/

to deo .Qué ergo ignorites colitis, hic

ego annūcio uobis.Deus qui fecit mū.

dum & omnia quæ in eo ſunt, hic cæli

& terræ cũ ſit dñs , nõ in inanufactis té

plis habitat,nec manibus humanis co

litur indigens aliquo,cum ipſe det om

nibus uitam & halitum per omnia, fe,

citæ ex uno ſanguine omne genusho

minum, ut inhabitaret ſup uniuerſam

facié terræ , definitis pſtitutis epibus &

pfixis terminishabitationiseorum ,ut

õrerent deū , ſi forte palpentureum aut

inueniant, quis non longe fit ab uno

quoß noſtrū.In ipſo enim uiuimus&

mouemur& ſum ”,ſicut & qdā ueſtra

tiñ poetaz dixerút.Huius eñ&genus

fum9 .Genus ergo & fimodei,no debe

mus exiſtimareauro aut argēto aur la

pidiarte ſculpto & íuéto hois numé eé

fimile.Ettpa quidēhuius ignorātiæ cú

diſſimulaffet deus,núcannüciat hoib ?,

ut oés ubiqz reſipiſcāt,eo q ſtatuit dié

in quo iudicaturºeſtorbe terrap in iu

ſticia,in eo uiro in quo ſtatuerat,fide

Itita oibus,excitato illo a mortuis . Cu

audiſſent aứt reſurrectioné mortuor ,

ali quidé irridebant, alij uero dixerüt.

Audiemus te de hoc iterú . Sic Paulus

exiuit de medio eoz.Quidam uero ui

BB riadhi

--

ΤΙ"

αυτομέκ
νεκρώρ.ακούσαντες δε

ανάσασινε

αξώμ,δι μου
έχλεύαζομαι και είπoμ, άκουσό .

σαύλος 3ξέλθεμέκ μέσου
αυτής.ανες και άνω

δρες 3
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ΠΡΑΞΕΙΣ ACTA
πλά!

ούτες και

ρίγα

πάχία
ς

δρες κολύθέντες αυτώ , επίσδυσαν , ον εις riadhærentes eicrediderunt,in quibus

και διονύσιο αρεοπαγίτης,C γκονό &Dionyſius Ariopagita &mulierno

ματι δάμαρις ,και έπρoι σω αυλοίς .
mine Damaris,& alñ cum eis .

Μετά δε ταύτα χωριθείς και παύλΘ- εκ Pofthæc digreflus Paulº ab Athenis

XVA

ηαθωών,ήλθεν εις κόρϊνθομαι ευρών τί uenit Corinthứ,& nact9qndá ludæu

να ιουδαϊου,ονόματι ακύλαμ ποντικόμ τα nomine Aquilā ponticum genere,qui διετΕ

γχύε, προσφάτως ελκλυθότα απο Ιταλί nup uenerat ab Italia, & Priſcilla uxo

ας,και πρίσκιλλιαμ γωαϊκά αυτο ,διαόι ré eius,eo q præcepiffet Claudius diſce αξίζει

ατεταχέ
ναι

κλαύδιο
υ
χωρίζετ

αι
πάντας dere ones Iudæos

a
Roma, acceſlit

ad

τους Ιουδαίου
ς
εκθιδώλικς, προσήλθε

ν
αυ eos, & quia eiufde

m
erat artificñ manę

τοίς,και διαδ ομότεχν
ου

ειναι ,έμβωε πας batapud eos&operab
at

. Eratautern

αυτούς C ειργάζετ
ο.ίσαμ

γαρ σκίωοπο
ιοί

ars illoru
m
texere aulxa . Diſput

abačal
ing

τίω τέχνω.Δ
ιελέγει

δε εν τη σωαγωγ
ή

aút in ſynago
ga

peromnefabbat
um

, ilergia

κατα σαν σάββα
μ
,έπξθέμπ

ιουδαίο
υς

κή fuadeb
atqz

ludæis & Græcis. Cum ue. λεμφάκι

έλλάωας,Ως δε κατάλθο
μαι
σ μακεδο

νί niſſent aútde Mace
donia

Sylas &Til plezier

ας, ότι σίλας και ο τιμόθεος σωείχετ
ο
τα mothe

us
,coarta

batur
fpiritu Paulus te τεκαϊβλ

σνεύματ
ι
οσαύλο

ς
,διαμαρτ

υρόμενο
ς
τοίς ſtifican

s
Iudæis Chriſt

ū
lefum.

Cótra

Ιουδαίοι
ς
τομ ΧΡΙΣΤΟ

Ν
ΙΗΣΟΥΣ

Ν
.Αιτασ dicent

ibus
autem eis & blaſph

emanti
l

en

σομλίων δεαυτο κ βλασφημ
ονίωμ

,έκ άνα bus,exculli
s
ueſtime

ntis
, dixit ad eos.

ξάμενος τα μάτια,έιπε προς αυτές. αιμα Sangui
s

ueſter ſuper caput ueftrum .

υμώμ επίτώ κεφαλώ υμών,καθαρός εσώ, Mundu
s
ego poſtha

cad
gentesuadã.

άτο το νώ εις τα έθνκ πορεύσομ
αι

, κύ μετα Etmigra
ns

inde,intrauit in domu
m
au

βάς εκθεμ,ήλθεμεις οικίας άνος ,ονόμαζι και iufdam nomin
e
luſti colēmis deum, au,

σου σεβομείο
υ
του θεό , δυ και οικία ήμ σωο / ius domus erat cõtigu

a fynago
gæ.Cri

μούσα τησφαωγ
ή
.κρίσος και ο αρχισω

ά
ſpus auté archif

ynagog
us

credidi
t
do

τωγος επίσβυσε ο κυρίω, σαν όλο και οικω mino cum tota domo fua, &multi Co

αυτό, και σολιοι Ο κορινθίω
ν

ακούοντε
ς
, rinthi

orum
audien

tes
credeb

ant
& bay

επίσδυo
μ
και έβαπίζο

ντο.ειπ
ε
δε ο κύριος ptizab

antur
. Dixit autem dominu

s
in

σε δράματο
ς
εν νυκτί τώ σαύλω.

μη
φοβού , nocte per uifion

em
Paulo. Noli time

άλλα λάλει,και μη σιωπάσκς, διό τί εγώ ει re ,ſed loquere & ne taceas , propterea

μί μετά σου , και ουδείς επιθήσεταί σοι του quod ego ſum tecú, & nemo adorietur

κακώσαι σε , διότι λαός έσι μοι πολύς εν
te ut affligat te,quoniam populuseſt

και το

τη σόλα ταύτα.εκάθισέ τε νiαυτόμα μή mihi multus in hac ciuitate. Seditauté

vας εί, διδάσκωμ αυτούς του λόγου του
ibiannú & fex menfes,docens eos uer

θεον.Γαλλίων , εανθυσατεύοντος και bum dei , Gallione autem proconſule
.

άχαΐας,κατεπέςκσαν ομοθυμαδομ δι Ιουν
Achaiæ infurrexerunt unoanimo Iu

δαίοι ωπαύλω, κα ) ήγαγον αυτόν εσι
· dæi in Paulum , & adduxerunt eumad

το βήμα,λέγοντες.ότι άρα του νόμου δυος
tribunal dicentes ,contra legemhicper

αναπείθει τις ανθρώπος σέβεθςθ θεόμ.μέλ
fuadet hominibus colere deum .Inci

λοντος

piente

/
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νέι
ρο ,

Αδί
δασ

κει

ακρ
ιβώ

ς

θα πει η κυρ
ί8

,επ
ισ
άμ
ε

αυτ
'ακ

ύλα
ς

κή πρί
σκι

λλι
α

, πρ
οσε

λάβ
ον

αυ /

Τομ,κ)
ακρι

βές

ρομ αυτ
ώ εξέ

θεν
τ
ω

το θε8

οδο
μ.Β

ουλ
oμί

ου

δε αυξ δ
ιε
λθ
εν

εις τίω αν

λον
δο

και τον πα
ύλ
α
αν
οί
γα
μ

το σό
μα
.έ
ιπ
ερ

ο γαλ
ίων

προ
ς
του

ς
δα
ίο
ς

. Eί με οώ αν

δίκ
ημά

νι
ήξαδ

ιόρ
γκ

μα πο
νκ
ρό
μ.
18
δα
ίο
ι

κατ
αλό

ουά
ρ

ανε
χόμ

ίω

υμ
ώμ

,ει και ζή
τη
μα

και πολ
λόγ

ο
και ονο

μάτ
ων

,νό
μο
υ

του κα
ς

υμά
ς
,όψεσ

θε
αυτ

ί.κ
ριτ

ές

και εγ
ωτ
ότ
ωμ

ου

βού
λομ

αι
ειν

αι
και απ

έλ
ασ
ιμ

αυ
το
υς

από 3

βήμα
τος
.Επι

λαβ
όμβ

υοι

δε σά
νπ
ς

οι έλ
λη

και

γες σω
θέ
νί
ωο
μα
ρχ
ίσ
ωά
ωγ
ιμ

,έτ
υπ
ου

έμ

ηχο
θεμ

βήμ
ατς

, ου
δέ
μτ
έτ
ων

ως τα
λ

λίω
νΐ

έμελ
εμ

. και όσ
αύ
λο
ς

έσι πρ
οσ
με
ίν
ας

3 )

μέρ
ας

γκα
νάς

, είς αδ
ελ
φο
ίς

απ
οτ
αξ
άμ
ε

!

νος, ξέπ
λε

εις τίω συρ
ίαμ

,C σα
ν
αυ
jώ

πεί
ν

σκι
λα
, ακύ

λας
,κρ

άμ
εν
ος

τί
ω
κε
φα
λι
ά

ξύ κεχε
αϊς

,έιχ
ε
γι'ευχ

ήμ.
καλ

ήν

Τασ
ε

δε εις έν

φεσ
ομ

, ε εκεί
νους

κατ
έλι

πεν

αυ
τ.
αυ
ής

και εις

ελθ
ών

εις τίω σι
ωα
τω
γώ

,δι
ελ
έχ
θκ

τί
ς
18 ,

δαίο
ις
,ερω

τών
τωμ

ή

αυ
τή

επ
ί
πλ
εί
ον
α

χρ
ό
;

του μήνα
ι
πας αυτ

ής
,ουκ επέ

νδυ
σεμ

,αλ
λά

αν

πετ
άξα

ν
αυτο

ίς
, ει

πώμ
.όα

με πά
ντ
ως

τί
ω

εν

ορτ
ίω
τώερ

χομ
βίω

ποι
ήσα

ι

εις ισ
ροσ

όλυ
ν

μια,πάλ
ιμ

και αν
ακ
άμ
ψω

προ
ς
υμ
άς

, ή θε
ού

θέλ
ονε

ς

, ανή
λθκ

ά θ εφέ
σου

, κα
ι κα

τό

ηεκκ
λησ

ία

»,κατ
έβη

εις α
νι
όχ
ει
αμ

.κα
ι πο

υ

Kα
ς χρό

νος
ανα, ζήλ

θε δι
ερ
χό
με
νο
ς

καθ
εν

ξύς τουγα
λατ

ικώ
ν

χώ
ρα
ν

ε φρ
υγ
ία
μ

,έπ
ι

σφρ
ίζω

μ
σάν

τας
τους μα

θαλ
άς

. εδ
αί
ος

δέ ας

ασο
λιώ

ς
ονό

ματ
ι
αλε

ξαν
δρε

ύς

ω ' γύε
ι
,α
ν

νας λόγι
ος
,κα

λών
τκσ

ιμ

εις έφ
εσο

μ

, δ
αω
ατ
ος

ώρ
ω

ταϊς γρα
φαΐ

ς.δ
υος

, ήμ
κα
βη
χκ
μλ
ύο
ς

της

οδο
μή

κυρί
α
,ηζέ

ωμ Τώ πνε
ύμα

ίι

ελ
άλ
α

και

χαΐ
αμ πεο

ηεψ
άμε

νοι

οι α
δε
λφ
οι

,έ
γρ
αψ
αμ

.

τις μαθηταίς

piente autem Paulo aperire os , dixit

Gallio ad Iudæos ſi qua iniuria eſſer

aut facin malú ,o Iudæi merito uos ſu

ſtinere, fi uero quæſtiones ſunt de uer

bo & noib9& lege ueſtrate, uoſipfi ui

deritis.Iudexenim ego horú nolo eſſe.

Ét abegit eos a tribunali. Apõhenſum

autem omnes græci Soſthenem prin

cipem fynagogæ percutiebant ante

tribunal, & nihil eorum Gallioni curæ

erat.Paulus uero deinde commoratus

dies multos , ualedicto fratribus abi

nauigauit in Syriam , comitantibus eu

Priſcilla & Aquila, capite raſo in cen

chreis.Habebat em uotum.Deuenitas

Epheſum , & illos ibi reliquit.Ipfe uero

ingrellus fynagogam diſputabat cum

Iudæis. Rogantibus aūt eis ut tpe am

pliori maneret apud ſeno annuit, ſed

ualedixit illis dicens. Oportet omnino

me feſtû quod inſtar agere Hieroſoly,

mis,iterú aüt reuertar ad uos deo uole

te , &ſoluit Epheſo.Et cum perueniſfet

Cæſaream ,aſcēdiſſetq; & ſalutaſſet ecs

clefiam ,deſcendit Antiochiam . Etcom

moratus illic aliquantū temporis pro /

fectus eſt pambulans ex ordine Gala

ticam regioné & Phrygia , confirmans

oés diſcipulos.Iudæusaütquidā Apol

losnoie,Alexandrinusgenere, uir elo ,

qués deuenit Epheſū,potens in fcriptu

ris.Hic erat inſtitutus in uia dñi, &fer

uensſpū loquebaf & docebatdiligéter

ea q ſunt dñiſciés tantú baptiſmaloãs

nis.Et hiccæpit libereloquiin fynago!

ga .QuécủaudiſlentPriſcilla & Aqui/

la affumpferunt eum ,& diligentius ex

poſuerūtei uiam dei. Cú aŭtuellet ire

Achaiam exhortati fratres fcripferunt

BB 4 diſcipulis

Ξ

1ος μόνον ο βάπτισμα ιωάννα ,δυος σε ήρξαν

παρξκοιάζεις τη
σωαωγή.ακάσανπς και
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ΕγγE

Ρίς μαθηταίς αποδέξαθα αυτόμ. 8ς παι

ραγενόμλιος,σωεβάλετο πολύ τοίς σεσι ,

sδικόσι διαδι χάριτος, εντόμως γαρ τίς

Ιουδαίοις διακατκλέγχε
το,δημοσία,έπιση

κνυς δια τη γκάφώμ,έιναι ομ ΧΡΙΣΤΟΝ 1Η

Εγγύετο δε νοομαπολώ εις

ναι ένα κορίνθω, σαύλομ διελθόντα τα ανωτές

εϊκά μέρκ έλθ&μ εις έφεσομ,κα )ευρώ ανάς

μαθαίας,έιπε προς αυτούς.Ει πνεύμα άγιο

ελάβετε πισεύσαντες, οι δε ειπομ προς αυν

τόμ.αλλ' ουδε εισνεύμα άγιομμακέσα /

μου ,ειπε τεπρος αυτές.Είς τί οώ εβαπτί

θατε,οι δε ειπομέις διωάννου βάπτισμα .

Είπε δε παύλος.Ιωάννκς μου εβάπτισε βά

σμα μετανοίας, ο λαώλέγωμ,εις τον έρ

χόμενου μετάυδν,ίνα πισεύσωσι ,78 /έσιμ ,

εις ομ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ.Ακούσανπς δεν

βαπίθκσαμ εις το όνομα του κυρίου ΙΗΣΟΥ.

και επιθέντες αυτοίς τον σαύλου τας χήρας,

δλθε ο πνεύματο άγιου εφαυλές,ελάλουμ

τετλώσσαις,€ προεφήτβιομ.ίσα
μκαι

οι σάν

πς άνδρες ώσει δεκαδύο.Εισελθ
ώμ

δε εις ή

σωαωγώ,εσαξάκσϊάζετο επίμας ξάς,

διαλεγόμφιος C πείθωμ τα περιου βασί,

λείας και θε8.Ως δε ανες έσκληρώοντο και πει

θοω,κακολογούνπς τω οδoμ ενώπιον το

πλάθος, αποσάς αθαυτ ,αφάρισε γυς μαθκ

τας,καθήμέραν διαλεγόμενος εν τη χολή

Πυράννεανός, τούρ σε έγχύετο επί έτη δύο .

ώς τε πάντας τους κατοικούντας σιω ά ,

σταμ.ακούσαι του λόγου του κυρίου ΙΗΣΟΥ,

Ιουδαίους τε και έλιωας . Δωάμεις τε οι

τας τυχούσας επoίει ο θεός δια των χειρών

παύλου,ώς τε και επίτους αθενούντας επί

Φέρεται από τον χρωτος αυτού σουδάρια ,

και σήμϊκίνθία , και απαλλάσσεσθαι αθάυ

των τας νόσους,τάτε σνεύματα τα σο/

τκρά διέρχεται αθαυτώμ . έσεχείςκ

σας δε τίνες από των περιεχομθύων

iodaiwa

difcipulis ut fufciperent eu .Quicúde

niffet contulit multum his qui credide

runt per gratiam . Vehementer eñ Iw

dæos reuincebat,publice oſtendés per

ſcripturas eſſe Chriſtum Ieſum .

Factum eſtaất cũ Apollo effet Col

rinthi,ut Paulus peragratis ſuperfori

bus partibus ueniretEpheſum ,&inuel

niretquoſdā diſcipulos,dixitqz ad eos.

Numſpí ſanctú accepiſtis cú credere

tis : At illi dixerunt ad eum .Imo ne

ſitne ſpiritus ſanctus audiuimus,& ait

adillos. In quo ergo baptizati eſtis :

Qui dixerunt,InIoannis baptifmate.

Dixit aut Paul'. Ioannes qdébapriza

uit baptiſmo pænitentiæ ,ppfo dicens,

in eum qui uenturus eſſet poſtſeut credity

derent,hoceſtin Chriſtum Ieſum .His ελατες :

auditis baptizati
ſunt in noie dñi leſu.

Et cũ impoſuiſſet
illis manus Paulus,

uenitfpis
fanctus fuper eos, & loque, διαμέρια

bantur linguis,& prophetabant.Erant

autē omnes uiri fere duodecim
. Introligator

greflus aütfynagogam
libere loqueba

tur ad tres menfes,difputans
& fuadés

de regno dei.Cum
aut quidam indura

rentur &nó crederent
male loquentes

de uia dñi corâ multitudine
, digreſſus

ab illis ſegregauit
diſcipulos

,cotidie di

ſputās in ſchola tyrānicuiuſdam .Hoc

autem factum eſtper biennium
, ita ut

omnesqui habitabant
in Aſia audirer

uerbum dniIudæi ſimul & Græci. Vir

tuteſanonuulgares

faciebat deusper

manus Pauli,itaut etiã ſuper infirmos

deferrentur
a corpore eius ſudaria&fe

micinctia
, & recederent

ab eis morbi

& fpiritus mali egrederentur.Tentaue

runtauté quidam de circumeuntibus

Iudæis

Σ

S
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Ιουδαίωμάξο
ρκισώμ

,όνομάζεμ επί τους

χοντας τα πνεύματα ταπονκρα, ή όνομα

το κυρίου ΙΗΣΟΥ,λέγοντες,ορκίζομαι υμάς

ημΓΗΣΟΥΝ,δε οσαύλος κκρύσει. Ησαυ δε

ανες ήoίσκηνά,ουδαίου αρχιερέως επτά, οι

τούτοποιoύτε αποκριθεμ δε δσνεύμα και

πονηρόμ,έμπει ΙΗΣΟΥΝ γινώσκώ, C' του

παύλομεπίςαμαι, μάς δίνες εσέ,κ) έφαλ

λόμβρος έπαυτούς και άνθρωπος ήμ το

πνεύμα πονκρόμ,και καθακυριε
ύσας

αυν

m,έχυσε καταυτίύ ,ώς και γυμνους και τε

θραυματισμένο
υς

εκ φυγάρ εκ το δικό εκεί

8. τδν δε έγύετο γνωσομ πάσιμη ιουδαίοις

τε και έλικσι Ρίς κατοικούσι τίω έφεσον,

επέπεστ φόβος επί πάντας αυτός,και έμε

γαλώνει όνομα του κυρίου ΙΗΣΟΥ, πολλοί

τε πεπισκότω
μ
,έρχονν 3ξομολογ

ώ

μβιοι ( αναγγέλλοντε
ς
τας πράξεις αυτών »

κανοί δε την ταπερί
εργα πραξάντω

μ
σε

έγκαντες τας βίβλους,κατέκαι
ομ ενώπιν

ομσάντωμ,C σωεψήφισα
ν
τας αμας άυ »

%, οι ξυρομάργυρίου μυριάδας πέντε,όυτως

κατακράτςολόγος και κυρίου ήυξανε ο ήχο

εμ.Ως δε επληρώθκ ταύτα έθετο σαύλΘ

wώ πνεύμαίι,διελθώμ τίω μακεδονία »

καιαχαΐαμ, πορεύεσθαι εις ισρο
υσαλήμ

,ει

πωμ.ότι μετάσ'γενέθ μεέκά, & με κό

μίω θάμ.αποσείλ
ας

δε εις τίω μακεδο
νή

,

αμ δύο ή διακονδυλωμ αυτώ,αμόθε
ομ
C

άραςομ,άντα επέχ
εχόνoμ εις τίω ασταμ.

Εγές δενπομ καιρόμ εκάνου, τά
ραχος

ουκολίγα
τρίτοδού.δ

ημήτριος

γάς ας ονό

μαζι αργυρ
οκόπος

,ποιώμ ναούς αρβυρούς ας

τέμιδος, εξείχεν οίς τεχν
ίτας εργασία

ουκ ολίγων,διςσυν
αθροίσας και τους πει τα

διαιτα εργάτας , έ
ιπεράνδρε

ς
επίσατε

ότι έκταύτ
κα

φθη εργασίας και ευπ
ορία

και

μώμ βι θεωρ&τε και ακούετε, ότι ου

μόνον εφέσου,αλλάσχ
εδόν πάσης της

ασίας

Iudæis exorciſtis inuocare ſup eos qui

habebant ſpiritus malos nomen doini

ni leſu ,dicentes.Adiuro uos per leſum

quem Paulusprædicar . Erant autqui

dā fili Sceux Ìudæi principis ſacerdo

tum feptem qui hoc faciebant.Reſpon

dens aūtſpiritusmalus dixit eis.Ieſum

noui, & Paulum fcio. Vosaüt qeſtis .

Et inſiliệs in eos homo in quo erat dæ

monium malum , & dominatum eis in

ualuit contra eos, ita ut nudi & uulner

rati effugerent de domo illa.Hocauté

notü factú eſt omnibus Iudæis fimul

& Græcis qui habitabantEpheſi,& cei

cidit timorſuper omncs illos,& magni

ficabaturnomen domini Icſu.Multiq

credentiū ueniebât confitétes & annū

ciantes facta ſua. Multi aūt ex eis ,qcu

rioſas artes exercuerant comportatos

libros exuſſerút coram oibus,& ſuppu

tatis precís illor repererunt pecuniu

quinquies decem milia. Ita fortiter cre

ſcebat uerbum dei & confirmabatur .

His aüt expletis propoſuit Paulus in

{piritu tranſita Macedonia & Achaia

ire Hierofolymam ,dicens, poſtộz fue

ro ibi,oportetme &Romāuidere.Mif

ſis autem in Macedoniam duobus ex

miniſtrantibus ſibi Timotheo & Era

to ,ipferemanfit ad tempusin Afia ,

Facta eſt autem illo tempore turbatio

non exigua deuia .Demetrius eſ qui

dam noieaurifaber faciens delubra arı

gentea Dianæ ,preſtabat artificibus nó

exiguú quæſtum ,quibus conuocatis &

öjs qui ſimilium rerum erant opifices ,

dixit . Viri ſcitis, quod dehocopificio

quæſtus nobis eſt, & uidetis & auditis,

quodnon folú Epheſi,fed pene totius

Aliæ

α

be

TO

|
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μελε

τέρας

αυκαι

ασίας και σαύλος ούτος πείσας , μετέσσερ

καιόμ όχλομ,λέγωμε ότι ουκ εισί θεοι, οι

δια χερώμ γινόμενοι,ου μόνον δε τούτο κιν

δωεύει Ημίμ το μέρGP εις απελεγμομ έλι

θεμ,άλλα και το φθι μεγάλης θεάς αρτέμι

δος τεςόμ,εις ουδεμ λογιθώαι , μέλιεμ δε

και καθαιρέθαι τίω μεγαλειότητα αυτής,

Εμ όλα και ασία και και οικουμλύκ σέβεται . ακού

σαντες δε κή γενόμενοι πλήρεις θυμού,έκρα )

3ουλέγοντες, μεγάλη και άρτεμιςέφεσίωμ,κό

εσλίθκ και σόλις όλη η συγχύσεως,ώρμα

σάμ τε ομοθυμαδομ εις θέατρου, σωας /

σάσαντες γάϊου και αείσαρχου μακεδο ,

σας, σωεκδήμους το σαύλου,του δεσαν»

λου βουλομαίου εισελθών εις του δήμου ,

ουκ έιων ανόμοι μαθηταί . τίνες δε και τώμ

ασιαρχών , όντες αυτώ φίλοι , σέμψαντες

προς αυήμ,σαρεκάλοω, μη σοώαι εαυτόν

εις & θέατρομ.άλλοι μου οώ άλό τι έκρα /

ζομ . ήμ γαρ η εκκλησία συγκεχυμών,και οι

πλείους ουκ έδασαμ τίνα ένεκεν σωελκ

λυθεσαμ,Εκ δε το όχλου προεβίβασαν α ,

λέξανδρου, προβαλόντων αυτόμ εδα.

ωμ.δ δε αλέξανδρG- κατασείσας τίω χαι

ρα,ήθελεν απολογάθα ζω δήμω , επι ,

γνόντες δε ότι ιουδαϊG KG , φωνή έγύετο

μία εκσάντωμ,ώς επί ώρας δύο , κραζόν ,

τωμ , μεγάλα και άρτεμις έφεσίων , Κατασεις

σας δε ο γραμματεύς τομόχλομ, φκσίμ,άν

δρεςεφέσιοι τίς γάρ μ άνθρωπος,δε ου γή

νώσκει τώέφεσίων σόλιμ,θεωκόρομ δυσαν

και μεγάλης θεάς αρτέμιδος του διοπε/

τους. αναντιοξύτωμ δω όντωμάτων, δέου

Κιμ υμάς κατεσαλμοίους υπάρχεμ,κ) μκ

δέμ σροπετες ασράσεμ.γάγετε γαρ τούς

άνδρας τούτους ,όυτε ισροσύλους, υπβλασ

φκμιώτας τω θεομυμώμ. ει μεν οώ

Δημήγία και οι σω αυτώ τεχνίται προς

τιγα λόγομ έχουσιν , αγοραίοι άγονται

και ανθύπα»

Aliæ Paulus hicpſualit & auertit mula

tam turbam dicens,quod non ſunt di

quimanibus fiunt.Non folú autē hæc

pars nobis periclitatur,ne reprobetur

uerű etiam ne magnæ deæDianætem

plum pronihilo habeatur,futurumą

ſitutetiã deſtruatur maieſtas eiusquá

tota Aſia & orbis colit . His auditis rer

pleti ſunt ira & exclamauerüt dicentes.

Magna Diana Epheſiorū . Et impleta

eft ciuitas tota confuſione, & impetum

feceruntuno animo in theatrú correp )

to Gaio & Ariſtarcho Macedonibus

comitibus Pauli.Paulo aút uolente in

trare ad populú,nó permiſerunt diſci

puli.Quidam aūt & exAſiæ primori

bus qui erant amici eius miſerüt ad eú,

rogantes ne ſe daretin theatrum . Ali

quidé aliud damabant.Eratenim con

cio cófuſa, & plæriqzneſciebant qua ex

cauſa conueniffent. De turba aút ptra

xerunt Alexandrū ,propellentibus eu

Iudæis, Alexander autê manu ſilentio

poftulato,uolebat rationé reddere por

pulo.Quem ut cognouerunt Iudæum

elle,uox facta eſt una omniú fermead

horas duas clamantiū. MagnaDiana

Epheſioz.Cum aút ſedaſſet ſcribatur

bam ,dixit.Viri Epheſń,quis eñeſtho

minum qui neſciat Epheſiorum ciuita

tein cultricem eſſemagnæ Dianæ ,Io

uiſą prolis : Cum ergo his contradici

non poflit,oporter uos ſedatos élle;

& nihil præcipitanter agere. Adduxi

ſtis enim homines iſtos, nec facrile i

gos neq blafphemantes deam ueſtra .

Quod li Demetrius & qui cú eo funt

artifices habent aduerſus aliquem

caufam , conuentus forenſes aguntur,

& pconſules
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& pcόfules fit,accufetiuίce,Sigdaicalκατάνθύπατοι εισίμ, εγκαλείτωσαν αλλά και

λοιφ. ιδέα ποιέτέρωμ.επιζητάτε, εν τη teriº rei õritis ,ilegitima ecctía dirimet .

νόμιαεκκλησία επιλυθήσεθαινα γαρ κιν . Nāpericlitamur,ne feditióis hodiernæ

rei fiamus,cú nullus in culpa ſit,de quoδωρεύομoυ εγκαλάθαισάσεως,πιο σή .

μερομη,μκδενός αιτίουυπάρχονης, που δν δυ poterim % reddere rationécócurſus iſti

εισόμεθα ναι λόγου και συσροφής του, us.Et cũ hæc dixiffet, dimiſit côcioné.

της.Και ταύτα εισώμ,απέλυσε τω έκκλη Poſtm aútceſlauit tumultus, uoca- XX

ήαρ. Μελά δεπαύσαθς τον θόρυβομ, πο! tis ad fePaulus diſcipulis,&falutatis il

σκαλεσάμενος ο σαύλος τους μαθκτας, και lis profectus eſt,ut irer in Macedonia .

διατατάμιξιΘ ,εξήλθε σορόυθίαι εις τήμα Cum aüt perambulaffet partes illas &

χεδονίαμ.διελθών δε τα μέρα εκάνα, πα / exhortatus eos fuiflet multo fermone,

φακαλέσας αυτούς λόγω σολιώ , ήλθεν εις uenit in Græciam , & ibi peractis men/

σκωέλλάδα, ποιήσας τε μαςτης γενομέ
ſibus tribus,cum fierent illi infidiæ a lu

γκς αυτώεπίβουλής υπό των Ιουδαίωμ,μέλ dæis foluturo in Syriā, habebat in ani

λουτι ανάγεται εις τίω συρίαμ.έγχύετο γνώ mo,utreuerterent perMacedonia.Co

μετο υπουρέφειμ δια μακεδονίας.σωείπε mitatus eſt aút eú uſqz ad Aſia Sopal

το δε αυτώ άχρι σ άσίας, σώπαηρος βερ ter Beræenlis,Theſſalonicenfium uero

ξοιάζ.Θεσαλονικέωμ δε , αξίαρχος και Ariſtarchus &Secúdus & Gaius Dery

σεκούνδος,καιγάϊος,δορβαίος,αμόθεος,
bæus& Timotheus,Aſiani ueroTychi

Ασλανδι δέ,τυχικός κή τρόφιμος,δυτι προσ cus & Trophimus.Hicú pcefliſſent ex

ελθόντεσ,έμβύομ ήμάς ν ηωάδι ημάς δε pectarunt nos Troade , nos uero naui

ξεσλείσαμε μέσα τας ημέρας τώμ άζυ , gauimus poſt dies azymorúa Philip

μωμ,άπό φιλίππων,και ήλθομεν προς αυ pis,& uenimus ad eos Troadem intra

τούς εις τίωεγωάδα,άχριαμερώμ σέντι , δυ dies quin®, ubi demorati ſumus dieb9

διεγίψαμε πμέραςεπά. Εμ δε τή μιατο fepté. Vna aútſabbarop cũcóueniflét

σαββάτωμ, αλυσμένωμ το μαθητή κλάσαι difcipuli adfrangendū panē,Paulus di

άρεμ, παύλοςδιελέγει αυίς , μέλλων ſputabat cú eis,pfecturus poſtridie p.

άξιέναι το επαύριομ, φέτεινε πάλόγου με traxitqz ſermonêufqz in media nocte .

χρι μεσονυκλίο,ίσαμέλαμ
πάδεςικανάι αν Erant aut lucernæ multze in cænaculo

ubi eramus cógregati. Sedens aūt qdā

adoleſcésnoie Eutychusin feneſtra,cú

είθος,καταφερόμενος ύανω βαθά,διαλεγο!

mergeret ſõnopfundo,diſputantediu

paulo ,depllus ſono cecidit ex tertia có,

tignariõedeorſú ,& ſublatus é mortuº.

Cú deſcédiflet aút Paul' incubuit ſup

eü,& cóplexº dixit.Nolite turbari,Aia

eñeiusiipſo eſt. Cú afcédiflet aútfre

tufufq ad diluculū ita demúpfect9é.

θεμλίγαγομ Adduxerüt

Φ

CH

ΤΟ

εα

tie

8.

10

ΠΑ.

5.

O

& υπώαδυ ήσαμ σωκγμένοι. Καθήμενος

δέαςνεανίας ονόματιευθυχος επί της /

μένουτουπαύλαεπί πλέον
κατενεχθείς

δια τουύπνου,έπεσεμας το εισέγου κάτω .

€ έρθε
νεκρός.καλαβάς δε και παύλος, έπει

πεσεν αυτώ, και
συμπεριλαβών, έιπε .

(καρόμ τί
όμιλήσας έχει αυτός

,όυτως εξήλN

Σ
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Εκεία
ς

καρα

Ι

τημα

“ τιμάτε

sil.

τα

rim uobis eor, quæ eflent in reueſtra,

θεμ,ήγαγομ και του σαϊδα ζωντα , εκλή Adduxerunraútpuerū uiuenté, &con

θκσαμου μετρίως,Ημές και προσελθόνης εσ
folati ſuntnonmediocricer.Nos aute

δσλοίου, ανίχθημεν εις τίω άσοι, κάθε confcenfa nauifoluimus in Aflon, in

μέλλοντες αναλαμβάνεμ τομ σαύλομόνως de excepturi Paulum. Sic enim diſpo)

γαλήμ διατεταγμλύος, μέλωμ αυτός σει fuerat , ipfe per terram iter facturus.

ζεύαμ.ώς δε σωέβαλε ημίμ εις τίω άσομ, Cum autem conueniffemus in Affon
d

αναλαβόν
πς αυτομ, ήλθομεμε

ις μιθυλώω.
recepto eo uenimus in Mitylene.Erin

κάκάθεμάσλεύσανπς, τηεπιούσα κατω de nauigantes ſequêti dieuenimuscó

τίσαμεμ αντίκρυ χίου.τή ετέρα πριβάλον tra Chiū.Altero aút die appulimº Sai

μεν εις σάμου , C μείναντς ν αγωγυλλίω, mū& cómorati Trogyllio pximo die

τη έχομλύκ ήλθομεν εις μίλNep.Eκρινε και uenim'i Miletū .ppoſueratem Paulownia

και παύλος Ηραπλεύσαι τίω έφεσομ,όπως με prernauigare Epheſū ,ne q mora illifiecare din

γλύκται αυτό βονοτριβήσαι τη ασία.έσει retin Alia.Feſtinabat enim ,fipoflibilna

δε γαρ ει δυνατομ ήμ αυγά,τίω ημέρας και le ſibi eſſet, ut diem pentecoſten age.

πενίκκοσύς,γενέσθαι εις τοροσόλυμα.αν δε rethierofolymis.Amileto autem mif

Οι μιλήτ8σέμψας εις έφεσομ, μετεκαλέι fis Epheſum nuncñs, accerfiuit fenio,

σατο τους πρεσβυτέρους καιεκκλησίας, ώς
res eccleſiæ ,qui cum perueniffent ad fe

, en

πρεγχύοντο προς αυτόν,έιπεν αυτοίς . υμάς dixit eis.Vosſcitis a primodiequoin garapente

εσίσαθε αν πρώτες ημέρας,αφ επέβω greffus ſum in Afiam quouobiſcú per part

εις των άσίαμ,πώς μεθ' υμών μπάντα omne tépus fuerim ſeruiés dñocúoñi

του εγενόμκμ,δουλεύων ως κυρίω μεία πά animi humilitate & multis lacrymis &

σας ταπεινοφροσωκς,και σολιώμ δακρύωμ tentationibus quæ mihi accideruntex

και σειρασμώμ, συμβαινόντωμ μοι τη inſidñs Iudæor ,quó nihil fubtraxe.

επιβουλάϊς"ιουδαίωμ.ώς ουδεμ επεσλά

μίω η συμφερόντων , τον μη αναγγέλου quo minusannunciarē uobis &docer

υμίμ,κή διδάξαι υμάς, δημοσία & καται » remuos publice& domeſtice,teſtificās

κους ,διαμαρτυρόμαος Ιουδαίοις τε καιέν Iudæis ſimul & Græcis eã ğ in deū eſt

λκσι,τεις του θεού μετάνοιαν,Επίσιμη pænitentiam & fidem , quæ eſt, in do.

εις ημ κύριου ημώμ ΓΗΣΟΥΝ.και να δούει
minum noſtrum Iefum . Et nunc ecce

γώ δεδεμαίος ο πνεύματι , πορεύομαι εις ego alligatus ſpiritu, uado in Hierufal

ιδρουσαλήμ,τοναυτή συναντήσοντά μου
lem ,quæ inea obućtura ſūc mihi igno

μα ειδώς.σλω ότι το πνεύμα και άγιομαι rans,niſi qd'ſpús fanctus per ſingulas

πόλιν διαμαρτύρεται ,λέγομ.ότι δεσμά με ciuitates teſtificat, dicés. qd'uincula &

και θλίψεις μύoυσιμ,άλλουθενός λόομ ποι
cribulatióes memanét. Verú nihilme

ούμαι,ουδε έχωνψυχώμου αμίαμ εμαυ mouet,neq; uita mea chara eft mihi

ω , ως πλειώσαι ήμ δρόμομουμετα χα ipfi,ut cóſummē curſum meú cũ gau

σας,και των διακονίαμ μ έλαβον αφαή κύη dio;& miniſteriúquod accepia domi/

είσ ΙΗΣΟΥ,διαμάρτυραςο ευαγγέλιομε no Iefu ad
teſtificandú euangeliú graf

χάριτς τονθεό.και νύμισού εγω διδα, ότι tiæ dei.Et nunc ecce ego fcio, quod

ουκέτι

poſtha
c
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θεί

εις το
αλδιού. Ως εσένετο

αναχθήναι

Αμάς

ουκέτι ζεθε ο πρόσωπό μου,υμάσπαν

τεσ . δις διέλθου κηρύσων τώ βασιλεί ,

αμ του θεού.διότι μαρτύρομαι υμίμ ντά σή

μέρομ ημέρα,ότι καθαρος εγώ από αιμα ,

τους πάντων.Ου γαρ ντεσιλάμω υμίμ τον

με ανατείλει πάσαν τίω βουλώ του θεού .

προσέχετε ον εαυτδις κ σαντίτω ποιμνίω.

ν & υμάς το πνεύμα το άγιον έθετο

επισκόπους σοιμάιναμ τίω εκκλησίας

του θεού ήμ σεριεποιήσατ
ο
δια του ιδίου

αιματθ . εγω γαρ διδα Τούτο ,ότι εισελεύ

σονται μετά τα άφιξίμ μου , λύκοι βαράς

εις υμάς,μή φασόμενοι του ποιμνίου , και

υμώμ αυτή ανασήσούναι άνδρες.λαλού

τεςδεsrαμμένα, τον άσουάν Τους μαθαλάς

οπίσωαυτή.διο γεγοράτε,μνκμονένοντες

ότι φετίαμ νύκτακαι ήμέραν ουκ έπαυ ,

σάμlω μεία δακρύων,νουθετώμ ένα έκασον,

και τανώπαρατίθημι υμάς αδελφοι

θεώνκαι ω " λόγω φθι χάριτα αυτον

σμύαμένα έσοικοδομήσαι ο δομώαι υμίρ

Η κληρονομίαν τιςηγιασμένοις πάσιμο

αργυρίου ήχρυσίου,άτματισμού ουδενός ε .

poſthac non uidebitis faciem mea,uos

omnes per quos tranſiui prædicans.re.

gnum dei . Quapropterconteſtor uo's

hodierno die, quodmundus ego ſum

a ſanguine omnium .Non enimſubter

fugi quo minus annunciaréomne con

filium dei uobis.Attédite uobis & uni

uerfo gregi, in quo uos ſpús fanct9 po

fuit Epiſcopos ad regendñ eccleſia dei,

quam acquiſiuit ſanguine ſuo.Ego em

noui hæc,&ingreſſuri ſunt poſt diſceſ

ſum meumlupi graues in uos, no pari

centes gregi. Et ex uobiſipfis exurgent

uiri loquentes peruerfa,utabducant di

ſcipulos poft ſe,Propter quod uigilate

memores quod per triennium nocte &

die nó ceflauerim cũ lachrymismonés

unumquemq . Et nunc comendo uos

frés deo&uerbo gratiæ ipfius, qui po

tens eſt ſupſtruere & dare uobishærer

ditatéinter ſanctificatos omnes. Argél

tum & aurum aut ueftem nullius con

cupiui , ſed ipſi ſcitis , q neceflitatibus

meis&his qui mecum ſuntſuppedita

uerunt manus hæ . Oia oftendiuobis ,

qd'ſic laborates oportet ſuſcipere infir

mosacmeminiſſeuerbi dñi leſu ,quod

ipſe dixit . Beatum eſt potius dare

accipere.Et cum hæc dixiffet, poſitis ge

nibus fuis orauit cú omnibus illis .Ma,

gnus autem fletus factus eſt omnium,

& ruentes in collum Pauli ofculaban ,

tur eum dolentes, maxime in uerbo ,

quod dixerat,quod amplius faciem el

us non eſſent uiſuri. Etdeducebanteu

ad nauem .

Cum autem factum eſſet ut ſoluifle;
XXII

mus abſtracti ab eis , recto curfu ueni

CC

Η

πεθύμησα, αυτοί δε γινώσκετε,ότι ταις χρει

ας μου καιτιςδυσι μετεμε
υπηρέτησαν

α χέρες αντα, πάντα υπέδειξα υμίμ ,ότι

όντως κοπιώντας,
αντιλαμβάνεθς ή άθε

νούντωμ, μνημονεύεμ τέ τη λόγωγή κυρίου

ΙΗΣΟΥΝ,ότι αυτός
εισε.μακάριόρεσι διδό

και
μάλλομιλλαμβάνεμικα ) ταύτα ειπων

σκύξατο . Ικανός δεεγένετο κλαυθμός πάν

Των,κ)
έπιασεσόντες επί

πάχκλομή σάυ

λου,
κατεφίλουαυτό,

οσμώμενοι μάλισα

επι λόγω,& εισήκει,ότι ουκέτι μέλλου/

η ή πρόσωνεν αυξ
θεωρί.προέσεμέν

και ανά

άτωαθέτει

άναυβ.ευθυδρομήσαντες,

ήλθο

μεμ εις η κα mus Chou
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μεν εις ή κώ. Η δεξίς ειςτο ξόδου,κακά

θεν εις πάσαρα.κ) ευρόντες σλδιον διαπερώμ

εις φοινίκίωέπιβάλλεςανήχθκμεν.αναφάναν

τεσ δε την κύπρου και καταλιπόντες αυτήν ευώ

νυμομ,εαλέρμεμεις,συρίαν, και κατήχθη

μεν εις τύρομιέκάσε γι' μτο πλάιουαπο

φορτιζόμενοι σ'μ γαμομ . και ανευρόντες

μαθκτας,επεμείναμεμαυτον Ημέραςέπα,

όιτινες Go παύλω έλεγομ δια του πνεύμα /

τα, μη αναβαίνει ειςιερουσαλήμ,άτεγένε

το ιμάς διαρτίσαιτας ημέρας, έξελθόντες

έπορευόμεθα προπεμσόντωμ μάς πάντων

σαν γυναιξίκαι τέκνοις,έως έξω ώ πόλει

ως να θέντες τα γόνατα επισυ αιγια ,

λομ προσευξάμεθα,καιανασάμενοι αλλά

λοις,επέβημεν εις πλάιον.έκανοι δε νσέ

sεψαν ειςταίδια,ήμάς δεσμπλούμ δια/

νύσαντες ίσοτύρου καταντήσαμεμεις οι

λεμαίδα,και ανατάμενοι τους αδελφους

εμείναμεμ ημέραν μίαμ σω αυτούς και τη δε

επάιρον εξελθόντες οι ποιά παυλον ήλθομ

εισικαίσαρίαν, κι εισελθόντες εις τον δικον φι

λίσπο ευα /Γελισ8 άνθος εκ ήεπήα,έμεινα

μεν.παράυσώ,τούτως ήσαν θυρατέρες πυθέ

νοι τέασαρες, προφήτευσεσαι.έσιμενόντων και

μών Ημέρας πλείες,κατάλθέ τις άο το

δαίας προφήτες,ονόματι άγαβος , el ελ

θωμ προςημάς,και άρας τω ζώνημά σαύν

λε, ήσαςσε αυή σας χέρας και τους σόδας

εισειτας λέσ4 το πνεύμα και άσιου, τον άνδρα

δυ εσιμ και ζώνη άντκ,όντως δήσουσιν τερ8 )

σαλήμ ισδάιοι, πραδώσεσιν εις χτρας εθ)

νών, ως και ηκέσαμεμαυτα , προκαλέμεν ημfs

δε να δι φυτοπίοι,ή μη αναβαίνεις αυτόν εις

τερεσαλήμ, απεκρίθη Τεο σάυλος. τίνιάτι ,

κλαίονες κή σωθρύπτοντές με το καρδίαν ;

Εγώ τον μόμομ δεθήμαι , αλλά κι άσο /

θανές εισ ιερουσαλήμ ετοίμωσ' έχω υσες

του ονόματοσ

mmus Coum, & fequenti die Rhodami

& inde Pataram . Et nacti nauem quæ

trañceret in Phænicen ,ea conſcenſa ſol

uimus,Cũcæpiſſet nobis apparere Cy

prus, relicta ea ad ſiniſtram ,nauigaui

mus in Syriam, & uenimus Tyrū.Ibi

enim nauis exponebat onus. Inuentis

aút diſcipulis māſimus ibidem diebus

ſeptem . Qui Paulo dicebant per ſpiri

tum,ne afcenderet Hierofolyma.Etex

pletis diebus pfecti ibamus,deducen/

tibusnos oibusuna cumuxoribus & fi

lös donec exifſemus ciuitatem ,& poſi

tis genibus in litore orauimus. Etcon

ſalutatis nobis inuicé,cófcendimus na

uem , illi aüt redierunt ad ſua.Nos uero

nauigatione explicita a Tyro defcendi

mus Ptolemaidam, & aluratis fratrib9

manſimus diem unű cum illis. Poftri

die uero nos qui eramus cũ Paulo uer

nimus Cæfaream . Etingreſſidomum

Philippi euangeliſtæ qui erat unus de

ſeptem ,māſimusapud eum.Huic aút

erất quatuor filiæ uirgines prophetan

tes.Et cum permaneremus dies cóplu

res,aduenit quidam a Iudæa propheta:

nomineAgabus. Is cū ueniſfetadnos

tulit zonam Pauli, & alligans illiusper

des&manus dicit.Hæc dixit ſpiritus

ſanctus. Virum cuius eft zonahæcſic.

alligabunt in Hierufalem Iudæi,& tra

dent in manusgentium . Cum aūtau

diffemus hæc rogabamus& nos & cx

teri q loci illius erāt, ne aſcéderet Hiero

ſolyma.Tunc reſpóditPaulus,& dixit.

Quid facitis fentes& affligentes com

meum : Ego uero no ſolum uinciri,fed

& mori in Hieruſalé paratus ſum pro

nominc

(
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Την

λω και γμώσι πάντες και ότι αν κατέχνη

και αυτός του νόμου φυλάσσών
, περι

του ονόματος
του κυρίου ΙΗΣΟΥ. με πάθομέ

του σε αυτο,κσυχάσαμεμ
, ειπόντες

.Το θέ

λημα του κυρίου γενέθω,
μετά δε τας εμέ ,

ρας ταύτας αποσκευασάμενοι

,ανεβαίνομεν

εις Ιερουσαλήμ.σμυϊλθομή

και το μαθκς

απόκαισαρείας
σαν ημίμ ,άγοντες

σαςξενί

«θώμεν, μνάσω τινί κυπρίω,αρχαίω
μαθα

τη . Γενομένων
δε ημώμ εις ιεροσόλυμα

άσ,

μένως εδέξαντο εμάς
οι αδελφοίτη

δε επι

φύση εισήει ο σάυλG
σαν ημίμ προς τα

κωβομπάντες
τε παρεγένοντο

οι πρεσβύτερ

φου , και ανασάμενΘ
αυτους έξιγάτο

καθεν έκαςομ , ών εποίκσεν
ο θεός ο

τοις έθνεσι ,διαφο διακονίας
αυτο», οι δε

ακούσαντες,
έδόξαζομ

τομ κύριομ , ειπόντες

άυω",θεωρίςαδελφε, σώσαι μυριάδες
εισιν

πουδαίων της σε
15ευκότων

και και σάντες

ζαλωται το νόμου
ναάρχουσι

,κατηχήθη

σαν δε περί σου, ότι αποφασίαν
διδάσκεις

από μωσέως,τους κατά τα έθνη πάντας18Un

od Φάιους,λέγων , μια περιτέμνειν αυτους τα

τέκνα,με δέτούς έθεσε περιπατάμ. τί οοώ

έξι,πάντωσθα πλήθG σωελθάμ, ακού

σοντα γαρότι ελήλυθας, τούτο δω ποι

κσον, σοι λέγομεν, εισίμ αμίμ άνδρες τε

ψαρες ευχώ έχοντες έφεαυτν , τούτους

παραλαβών,αρνίθ,τι σω αυτούς, και δασά

τκσομεααυτοίς, ίμαξυρίσωμται τίω κεφα»

ται στρί σου , ουδέμ εσιμ , αλλά σουχάς

04

την

μα

nomine dñi Ieſu . Cũ uero illi non per:

ſuaderet,quieuimus dicétes.Dñi uolu

tas fiat.Poit dies aūciſtos ſublatis far

cinis aſcedebam9 in Hierufalé. Cóuene

runt aut quidam ex diſcipulis a Cæſa

rea nobiſcum ,adducentes ſecum apud

quem hoſpitaremur Mnaſonē quédā

Cypriū antiquum diſcipulū. Et cũ ue.

niſlemus Hieroſolymā,libēterexceper

runt nos fratres.Poſtero aút die ,introi

bat Paulus nobifcum ad Iacobum ,om

neſqz conuenerunt ſeniores. Quos cú

falutaffet,narrabat per ſingula quæde/

us feciflet in gentibus per miniſterium

ipfius.Ac illi cũ audiſſent magnificabát

dñm dixerütqz ei.Videsfrater quot mi

lia ſunt Iudæorú qui crediderüt, & oés

æmulatores ſunt legis.Audierunt auté

de te, quod defectionem doceas a Mo

fecorum , quiin gêtibus ſunt Iudæos,

dicens nondebere eos circumcidere fi

lios fuos, neæ fecundú conſuetudines

ambulare.Quid eſt ergooinooportet

conuenire multitudinem . Audient em

te ueniſſe.Hocergo fac quod tibi dici

mus. Sunt nobisuiriquatuor uotũ ha

bentes ſuper ſe. His aſſumptis fanctifi

catecumillis & impendein illis , utra

dant capita : & ſcient omnes quod quæ

de te audierunt falla lunt,fed ambulas

&ipfecuftodienslegem.Dehis autem

quicredideruntex gentibus nos ſcripſi

mus , decernentes ne quid huiuſmodi

obſeruent, niſi ut caueat &ab his
quæ

ſunt imolata fimulacris , & aſanguine,

& fuffocato & fornicatione. TuncPau

lus aſſumptis uiris poftero die purifica

tus cum illis intrauit in templum , an

CC 2 nuncias

car

Α.Ο

κτόν , και
πορνεία •

δε την
πεαιδευκότων εμών μάς επε

5ίλαμε κρίναμτεσ , μκδέμ τοιούτον

τκράμ αυτουσ, ει μή
φυλάσεθα αυτούς,

τοπειδωλόθυτου και το αιμα , και αν

τόπο που

λος παραλαβωμ τους άνδρας,7% έχoμένκ ήν

μέσασε αυτές στιθείς,εισάς εις
έτερόν.δι

αγγέλλων

1
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εξότη

ΕΡ

αγγέλλων των έμπλήρωσιν " ημερών

το αγνισμού, έως δυ προσηνέχθκ οπες ενός

έκάσου αυτή και προσφορά και ως δε έμελλου

αι επηα ημέραι σωτελάθαι , όι από 6

ασίας ιουδαιοι θεασάμενοι αυτόμα και εν

ρώ, σωέχεομ σάντα του όχλου και επέν

βαλού τας χ &ρας εαυτόν, κράζοντες, άμ

δρες ισραηλίται , βοκθέτε . δυτών έσιμο

άνθρωπΘ ,και κατά του λαού και του νόμου

και του τόπου τούτου σάνταςπανταχού

διδάσκων . έτι τε κα) έλλκμασ εισήγαγε

εις το ιερόμ,και κεκοίνωκε τεμ άγιου τόπου

τούτομ.ίσαμ γαρ έωρακότες τρόφιμού του

εφέσιου εντη πόλει σαν αυω , όμ ενόμι ,

ζομ, ότι εις το τερου εισήγαγε ο σάυλων

έκινήθκ τε και πόλισ' όλα και εγένετο σαν

δρομή του λαού καιεπιλαβόμενοι του πάω

λου , ξιλκομ αυήμ έξω του ιερού , και ευθέ )

ως έκλείθκσαμ αιθύραι.Ζητοστών δε αυ ,

7ου αποκτάναι ανέβ φάσης ' χιλιάρχω

τ ασείρης,ότι όλα συγκέχυται ιερουσαλήμ

δς αυτή παραλαβών sρατιώτας και

κατοντάρχους , κατέδραμεν εαυτους . Οι

ιδόντες του χιλίαρχου και τους spατιών

τας.επαύσαντο τύποντες του παύλου ,

εγγίσας δε και χιλίαρχGP , επελάβετο αυ.

η κή εκέλευσε δεθήναι αλύσεσι θυσίμ κ) έσω

θάνει τίσαμέικ κ τί εσιμ σεαοικκώς,άλλοι

και άλλο 7ι έβόων εν τώ όχλωμό δωάμενα

και Γνώναι ηάσφαλές για το θόρυβον εκέλευσε !

άσεθς αυτομ εις θάρεμβολώμ,όπ και έγένετο

έτσι τους αναβαθμους,σωέβι βασάζεθ αυτό

νοή σταθιο , δια των βίαμ ή όχλε, κοι

λούθα γαρύπλήθΘ του λαού,κράζομ. άι

σε αυόμ . μέλλωνσέ εισάβεθ εις τίω παρεμ

βολλώoπάυλος,λέγει ο χιλιάρχω.ει έ /

ξεδί μοι εισέμ πρός σε , ο δε έφκ . ελικνισι

γινώσκεις και δια άρα συ ει οαιγύπτιος,και πιο

Τούτων

nuncians expletionem dierum purifi.

cationis donec offerretur punoquo®

eorum oblatio . Dum aút feptem dies

iam pene eſſent expleti, hi qui de Aſia

erāt ludæi cum uidiffent eum in tem ,

ploconfuderuntoém populum,& in

iecerunt ei manus clamâtes. Viri Iſrael

litæ ſuccurrite. Hic eſt ille homo gad,

uerſus populu & legé & locũhuncoés

ubią docet, inſuper & Græcos indu

xit in templī, & pphanauit ſanctú lo!

cumiſtum.Viderant enimTrophimú

Epheſium in ciuitate cũ ipfo, que exiſtible

mauerunt,quod in templum introdu,

xiſſetPaulus. Cómotaq eſt ciuitas to

ta, & factº eſt concurſus populi.Et ap

prehenſum Paulum , protrahebant e

templo , & ſtatim cauſæ ſunt ianua .

Querentibus aút illis eú occidere,nun

ciatum eſt tribuno cohortis, quod tota

cófunderetHieroſolyma.Qui ſtatim

alſūptis militibus & centurionibus de

cucurritad illos. Qui cum uidiſſent tri

bunum & milites ,ceſlauerunt percute

re Paulum.Tunc accedés tribunus api

prehendit eum & iuſſit alligari cate

nis duabus, & interrogabat quis nam

eſſet, & quid feciſſet.Alrautē aliud da

mabantin turba.Et cum non poflet

certum cognoſcere præ tumultu, iullit

duci eum in caftra . Etcum ueniffet ad

gradus, contigit ut portaretur a milítil,

bus propter uiolentiam turbæ. Sequei

batur enimmultitudo populiclamans

tolle eum.Etcumcæpiffet induciinca

Itra Paulus,dicittribuno.Licet ne mihi

loqui ad te : Qui dixit ei .Græce no

Iti:Nonne tu es illeægyptiusquiante

Ο.

Σ

hos dies

.
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ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩ Ν .

τούτωμ την ημερώμ άνασατώσας καιθα

γαγώμ εις τον έρημον τους τετρακιχιλί ,

καις άνδρασ η σικαρίωμ,έισε δε ο φαύλος

Οι κιλικίασ,ουκ ασήμου πόλεως πολίτες ,

δέομαί σου ,επίτρεψόμ μοι λαλήσαι προς

όμλαόμ,εσιτρέψαντος δε αυτου , ο αυλοσ

Επως επί της αναβαθμώμ ,κατέσεισε τη χα

είω λαώ, πολλής δε σίγής γενομένκσ.

στοστρώα τα εβραίοι διαλέκτω.λέγων .

Ανδρεσ αδελφοί και πατέρες, ακούσατε

μου και προς υμάςγώ απoλoσίας ,ακάσανίες

ό, τι εβραίοι διδαλέκτο προσιφών αυτοίς.

μάλον τρέχονήσυχίαν.και φκσιν.έσωμεν ει

με ανώς εδάιος, εσεννημέ' νΤαρσώ κιλική

ας,αναξεβραμμένος και η πόλη Ταύτα σαρα

Τους σόδαςΓαμαλιέλ,σεπαιδευμένος κατά

ακρίβιανή παρώου νόμο.ζαλωδώς υπάρχ

*θεού,καθώςπάντεςμε εσέ σήμερον, δςΙαν

της των δεδομ εδίωξα άχρι θανάτου,δεσ

ή μείωνκαι παραδιδους εις φυλακάς άνδρας

και
έμφοβοι.

εγένοντο
, τώ δε φωνώ

τε και
γυναίκας.ώς

και ο αρχιερευς

μαρτυ

εά μου,και πάν το
πρεσβυτέριου

, παξώμ

και επιβολάς
δεξαμενΘ

προς
τους

αν

δελφούς
εισ' δαμασκορ

έσορευόμίω

, άξωμ

και τους εκάσε
όμτάς

δεδεμλύους

εις δεν

ρουσαλήμ
,ίνα

τιμωρηθώσι
, εγένετο

δε μοι

πορευομλύω
και

εγγίζοντι
τη

δαμασκώ

σερί
μεσημβρίαμ

ξάφμκσ
έκ τον

ουραν

μού
σεριασράψα

φώσ
καμου

περί
εμε ,

έσεσά τα εισ το
έδαφα

, και
άκουσα

σαούλ σαουλ

τη με διώκει , εγώ δε
άπεκρίθη και τις ει

κύριε,ειπέ τε πρός με , εγώ ειμι 1H

ΣΟΥΣ και μαζωραϊ , σε διώκεις.οι δε

σω εμοι όμτεσ το μν φωσ
εθεάσαμτο

hos dies tumultum concitafti, & eduxi

ſti in deſertum quatuor milia uirorum

ſicariorum : Et dixit ad eum Paulus .

Egoſum homo quidē ludæº Tharfen

ſis Ciliciænó obfcuræ ciuitatisciuis.Ro

go autére,permittemihi loqui ad po

pulum . Et cum ille permififfet, Paulus

Itans in gradibus annuit manu ad ple

beim ,& magno filentiofacto,allocutus

eſt lingua hebræa,dicens.

Viri fratres & patres,audite quaad XXII

uosnunc reddo rarionem.Cum audiſ,

ſent autem quodhebræa lingua loque

retur ſibi,magis preſtiterunt ſilentium

Et dicit ,Ego quidem ſum uir ludæus

natus Tharfi Ciliciæ , educatus in ea ci

uitate ſecus pedes Gamaliælis inſtitu

tus accurate in paterna lege, æmulator

dei ſicut & uos omnes eſtis hodie , qui

hancuiam perſecutus ſum uſqz ad mor

tem alligans & tradens in carceres ui/

ros pariter acmulieres;ſicutprinceps ſa

cerdotum mihi teſtimonium reddit,&

totus pſbyterorú ordo , a quibus etiá

epiſtolis ad frés acceptis Damaſcūpge

bam ,adducturiis etiâ illos q illic eflent

uinctos Hieruſalem ut punirentur, Ac

cidit autem mihi iter facienți &appro.

pinquanti Damaſco circiter meridiem ,

ut ſubito de cælo circumfulguraret me

lux multa , cecidiq in ſolum &audiui

uocem dicentem mihi.Saul ſaul,Quid

me perſequeris :Ego autem reſpondi.

Quis es domine :Dixit ad me. Ego

ſum leſus ille Nazarenus.quem tu per

ſequeris.Et q mecă erant,lumen quidé

uiderunt, & exterriti ſunt,uocê aüt nó

audierútei”,qloquebat mecâ.Dicebá

CO

t

φωρήσ
λεγούσκσ μοι ,

ουκ άκουσαν το
λαλοωτός μοι . ειπου

δε , τη CC 3 autem
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1, ATENE

τηλ κες

Γιατισάμι

τσι, ασαν

δε τί σοιήσω κύριες και δε κύριος πρός με.

ανασας σoρεύου εις δαμασκόμ , κακά σοι

λαληθήσετα σερί πάντωμ ώμ τέτακτάι

σοι ποιήσαιωσ δε ουκ ενέβλεπον απο

δόξης του φωτός εκείνου, χαραγωγούμενος

υπό το σωόντωμ μοι,ήλθον εις δαμασκόν

Ανανίας δέτις άνερ ευσεβείς και κατά του να

μου μαρτυρούμενΘ- υπό πάντων της κα.

τοικοώντωμ ιουδαίαμ.έλθωμ πρόσ με και

εσισας, ειπέ μοι ,σαουλ αδελφέ ανάβλες

ψομικάγώ αυτή τη ώρα ανέβλεψα εις αυ /

τομ.δ δε ειπεμ, θεός πατέρων ημώμ.προ

εχερήσατό σε γνώναι το θέλημα αυτό ,

και δάμ το δίκαιον , και ακούσαι φως

νω έκ το σόματα αυτοι ,ότι έση μάρτυς

άνω πρός πάντας ανθρώπους, ώμ εώρα ,

κας και ήκουσας και μώ τί μέλιες, ανα

σας , βάπτισαι και απόλαυσαι τας αμαρι

τίας σου,επικαλεσάμενος το όνομα του κυ

είου . Εγένετο δέ μοι τσουρέψαντι εις τερου

σαλήμ , και προσευχομλύου μου εν ζω τερά

γενέθαι με φνέκφάσει, και δάμ αυτόμ λε

γοντά μοι , σεύσου και έξελθε ο τάχα

ζδερουσαλήμ.διότι ου σαραδέξοντάι σου

τω μαρτυρίαμ σερίεμού, κάγώ ειπομ.κύ

ριε,αυτοιεπίσανται,ότι εγώ ήμιμ φυλακί/

ζων και δέρωμ κατά τας συναγωγές τους

πιςεύοντας επί σε,και όπ ξεχάτο αιμα

σεφάνου του μάρτυρός σου, και αυτός και ο

μίω έφεσως και σωευδοκώμ τη αναιρέσει

αυτοι . φυλάσω τα μάτια ο αναιρούν

αυτόν. κα) έιπε πρός με, πορεύου , ότι

εγω εις έθνκ μακραμ ξαφοσελώ στ . ήκουν

ομ δε αυτον ,άχριτούτου του λόγου και εν

πήραν τίω φωμώ αυτή λέγοντες και αιρε

άσο γής τόμ τοιούτον , ου και καθήκες

αυτόν ζύμ . κραζόντων δε αυτό και διπόν

των τα μάτια και κονιορτο , βαλλόντων

εισέρ αέρα

autéQuid faciam domine :Dominus

aut dixitadme.SurgensuadeDama

fcum , & ibi tibi dicef de omnibus quæ

te oporteat faeere. Etcum nó uiderem

præ gloria luminis illius, ad manû der

ductus a comitibus qui erant mecum,

ueni Damaſcū . Ananias aútquidambaryje

uir pius ſecundum legem teftimoniú γάμο μας

habens ab omnibus habitantibus lu

dæam ,ueniés ad me & aftansdixitmi/ λέγώς

hi.Saul frater , recipe uiſum . Et ego eo

dem hora recepto uiſu uidi illum . At spel song

ille dixit.Deuspatrum noſtror, præor

dinauit te, ut cognoſceres uoluntatem

ſuā, & uideres iuſtú & audires uocem

exore eius, quia eris teſtis illi apud oés
៦

homines,eorum quæuidiſti & audiſti. έχoι γι

Et nūcquid concaris Exurge& baptif

zare & abluepeccata tua inuocato no

mine domini.Factum
eſtaútcũ effem

reuerſus Hierufalem & orarem in tem

plo utraperer extra me & uideré eñ di,

centem mihi.Feſtina
& exi uelociter ex

Hieruſalem ,quoniamnon recipient te

ſtimonium tuú de me.Et ego dixi. Do

mine,ipfi fciunt quod ego eramcondu

dens in carcerem , & cedens per fynago

gas eosqui credebant in ce.Et cumfun

deret fanguis Stephani teſtis tuiego

quoq afliſteba & aſſentiebarmorti ili

lius, & cuftodiebam
ueftimenta interfi

cientium illú . Et dixit ad me.Vade,qñ

ego ad gentes longe mittam te . Audie

bát aúteú ufqzad hocuerbâ,& leuauer

runt uocê ſuam ,dicentes.Tolle de terra

huiuſmodi.Nó enim phas eſteum uir

uere.Vociferantibus
aūt eis & pñcienti

bus ueſtiméta fua,& puluerē iactãtib9

inaerem

Ο
γάτο

*

Σαλό

ερχρεις

τωμ

- 1η

.

*



ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 307APOSTOLO
RVM

7

A

to

ημέραςκαι ο δε αρχιερεύς
ανανίας

έωέταξε

εις τον αέρα εκέλευσεν αυτόνο χιλίαρχων

άγιοθαι εις τίω παρεμβολώ , ειπωμ

μάσιξιμ άνετάξεθαι αυτον , ίνα επιγνώ

Ημ αιτίανόντως έσεφώνοω αυζο .

Ωςδεπροέταμε αυτόν τοις μάσιμ

δισε προς τον εσώτα εκατόνταρχομό σας

λθ.ει άμθρωπος δωμαίου και ακατά

κριτομ έξεσιμ υμίμ μασήξαμ. ακούσας δε

8 εκατόνταρχ @ προσελθών ασίγγα

λε και χιλιάρχω λέγων , όρα , τι μέλ ,

λες ποιάμ, ο γαρ άνθρωπΘ δυτος δω

μαϊόσ εσι . προσελθων δε και χιλίαρχG

ειπεν αυτω . λέγε μοι , ει συ ρωμαϊG

81 , ο δε έφη μαι και απεκρίθκ τε και χιλί ,

αρχ . εγω πολλού κεφαλαίου τίω πο

λιτείαμ ταύτίω έκτισάμω , και δε σας

λθ έφκ . εγω δε και γεγένμκμαι , ευ -

θέως οώ απέσκσαμ απαντού , οι μέλλον

τες αυτόμ ανετάξαμ » και ο χιλίαρχOP

δε φοβήθg, επιγνους και ότι δωμαϊός εσι •

και ότι με αυτόν δεσεώς .

& παύριου βουλόμενος γνώναι το ασφαλές

το τί κατηγοράται παρα ή οδάων, έλυ

σεμ αυτόν αν και δεσμών.C έκέλευσεν ελλf

τους άρχιερές και όλομή σωέδριον αυτής .

και καταγαγώμδνσαύλον,έσκσεν εις αυ -

τους . Ατενίσας δεδσαύλοςο συνέδριο

εισέμιάνδρες αδελφοίέσω πάση σωεδάση

αγαθά πιπολίτευμα ζω θεώ,άχρι τάυτης

0

ΟΙ

20

8

S

10

in aerem ,iuſſit tribunus induci eum in

caſtra & imperauit eú flagris examina/

riut ſciret propter quam caulain ſicacı

damarent ei.Et cú aftrinxiſſet eum lo

ris dixit aſtanti ſibi Centurioni Paulus

Num hominem Rhomanum & inde

natum licet uobis flagellare : Quo au

dito Centurio acceflit ad tribunum , &

nunciauit ei,dicens.Quid facturus es :

Hic enim homo Romanus eſt. Acce

densaūttribunus dixit illi.Dic mihi,

nūtu Rhomanuses. Atille dixit. Etia

Et reſpondit tribunus.Ego multa fum ,

ma ciuilitatem hancconſecutus ſum.Et

Paulus ait . Ego autem & natus ſum .

Protinus ergo diſceſſerunt ab illo qui

eum torturi erant. Tribunusquoqzti

muit poſtą reſciuit, quod Romanus

eſſet , & quod uinxiſſet eū.Poftero aút

die uolens fcire certū qua ex caufa accu

faretur a ludæis,foluiteum a uinculis ,

& iuflit pontifices conuenire & omne

concilium , &deductum Paulum filter

bat coram illis.

Intentis autem oculis in concilium XXIII

Paulus ait . Virifratres, ego omni con

ſcientia bona conuerfatusfum ante de

um ufqz in hodiernum diem.Prince
ps

autem facerdotu
m Ananias præcepit

aſtantibus ſibi , ut percuterent os eius.

Túc Paulus dixit ad eum . Percutiet te

deus paries dealbate. Er cu ſedensiudi

cas me ſecundum legem , & contra le

gem iubes me percuti : Et qui aſta

bant dixerunt. Summum ſacerdotem

dei maledicís Dixit autein Paulus.

Neſciebam fratres , quodpontif
ex

eſſet . Scriptum eſt enim . Principi

populi

lem

21 TĂ DE O

Erd

Π .

τοϊσ παρεσάςιμ αυ , τύπου αυτού το

Sύμα,τότε και παύλΘ προς αυτόν εις

πε , τυπαμ σε μέλλει ο θεός τοίχε κεκοι

τιαμένει και σε κάθε κρίνων με κατά τον

νόμομ,C σαςανομών κελεύξσμε τυπίεθ ,

οι δε σαρεσώτες εισορ.του αρχιερέα ή θες

λοιδορές, έφκ τεό σαύλος.ουκ ήσαν αδελ

φοι,ότι έςιμ
αρχιερεύς,

σίγραπlαι γω.άρχου

τα του λαού



1ος
: ACT

A
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11

ΟΤΙ

τα του λαού σου,ουκ έρείς κακώς, γνούς σε

παύλος ότι δεν μέρος 33 σαδδουκαίωμ, σ'

δε έτερου φαρισαίων,έκραξει αν οι σωε/

δρίω.Ανδρεςαδελφοί,εγώ φαρισαϊόςειμί,

νός φαρισαίου, περί ελπίδοςκαι ανασάσεως

νεκρών εγώ κρίνομάι.τοϋr δε αυτο λαλία

σαντος,εγγύετο.5άσις ή φαρισαίων , και

τοσασουκαίωμ,καιεχίθκοσλάθος.σα
ς

δουκαίοι με γαρ λέγουσι, μαειναι ανάσα

σιρ, Ακδε άγγελομ, μήπ πνεύμα , φαρισαίοι

3ομολογούσι τα αμφότερα.εγγύετο και κραυ

γή μεγάλκ,και ανασάντες γραμματάς τα

μέρους τη φαρισαίωμ,διεμάχοντο, λέγον/

τες.ουδεμ κακομ ευρίσκομαι ν Go ανθρώ

πω τούτο.ει και πνεύμα ελάλησεν αυτώ ή άς

γελος, μήθεομαχώμω;Ρλλής και γενομένης

5άστως,ευλαβαθείς και χιλιάρχος μη διασα

θά και σαύλος νταν ,έκέλευσε συνάτου

μα καταβάλει και άρπάσαι αυτόν εκ μέ .

σου αυτ ,άγμτε εις τίω παρεμβολήμ,τη

δεεπιούσα νυκτίεσισας αυτώο κύρι , ειι

πε.Θάρσει παύλε,ώς γαρ διεμαρτύρω Ταπε

κι έμού εις ισρόσαλήμ,όυτως σε δάκ) εις δώ

μω μαρτυρήσαι,Γενομλύκς δε ημέρας, πονή

σαυτές τινεςή ιουδαίωμ συροφλώ,ανεθει

μάτισαμ εαυτούς ,λέγοντες.μή τεφαγ ,

μή τε σιέρ,έως δυ αποκτείνωση του σαν ,

λομ.ίσαμ δε πλείους τεσσαράκοντα,δι ταν ;

τίω τω συνωμοσίαμ σεποιηκότες, 8ι ανες

προσελθόντες τοίς αρχιερεύσι και τοίς αρεσ

βυτέρους ειπομ.αναθέμαι ανεθεματίσαμάν

εαυτους, μή δενός γεύσαθαι,έως δυ αποκτεί

νωμε του σαλορ.Νώοωυμάς εμφανί ,

σατε ω ° χιλιάρχω σω οσύεσθεύω,όπως

άυριομ αυτόν καταγάγκ σεός εμάς , ως

μέλλοντας diαγϊνώσκειν ακξϊβέςερον ,

τα σερί αυτού . ήμάς δε σρό τού έγγίι

σαι αυτομ,έτοιμοι έσμου το ανελέμ αυτόν .

populi tuinó maledices. Sciensautem

Paulusd'unapars eflet Sadducæor ,

& altera pharifæor,exclamauit in con

cilio. Virifrés,ego pharifæus fum , filiº

pharifæi. Deſpe & reſurrectionemori

tuorú ego iudicor, Et cú hæc dixiffet fa

cta eſt diſſenſio inter phariſæos&fad

duceos,&diſfecta eſt multitudo.Nam

ſadducæi quidem dicunt nó eſſereſuri

rectionem ,neq; angelum ,neq;fpiritu,

phariſæiaút utraq; cófitentur,Factus

eſt aút clamor magnus, &cumfurre

xiffent ſcribæ de factione pharifæorú,

depugnabát dicêtes, Nihilmali inueni

mus in h
omineiſto.Quod

ſi ſpiritº lo

cutus eſtei aut angelű,nūrepugnemus

deo : Et cummagnaſeditio facta eller

ueritus tribunusne diſcerpereturPau

lus ab ipſis, iuflit milites deſcédere& ra

pereeum demedio eorum ,ac deduce

re eum in caſtra. Sequenti autem no

cte alfiſtens ei dominus,ait.Bono ani/

moeſto Paule.Vteſ teſtificatuses de

meinHierufalem,ficate oportet &Ro»

mæ teſtificari.Facto aūt die collegerut

ſe quidam ex Iudæis, & deuoueruntſe

dicentes,neq manducaturos neqzbibi

turos,donec occiderent Paulum ,Erant

autéplusõ quadraginta uiri qui hanc

coniurationem fecerant, qui accefferüt

ad principes facerdotü & feniores & di

xerunt. Deuotione deuouimus nofip.

ſos nihil guſtaturos, donec occidamus

Paulum .Nuncergo uos notum facite

tribuno cum conſilio, ut cras producat

illñ ad nos tanqz aliquid certius cogni.

turos deeo. Nosuero priuſős appropi

et parati ſumus interficere illum .Cum

Ακέσας autem
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τον τύπο
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λυσίας Τα κρατίσω
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ακούσας ο δος τάδελφής σάυλε/δένετρον

παραδειόμενος κι εισελθών εις ήρεμβολώ

ασίσβαλεΤώααύλω, προσκαλεσάμενο
ς και

πάνλος ένα ή έκαβουλάρχ°έφκ.ά νεανίαμ τον

Toν απάσασε προς χιλίαςχον.έχη Γάς για

πατήλαι αυτώ.δ μεν οώ παραλαβων αυτών

σε προς τον χιλίαρχομ. φκσίμ.δ θέση

σετoύτoν ήνεανίαν ασαφείν προς σε έχονται

λαλήσαι σοιισιλαβόμενος και χερος αυξ

και χιλίαρχος. κ) αναχωρήσαςκατιδίαν,επυν

θάνελο,7 εσιν και έχεις απαγfλάι μοι , εισερ

ό, τι διιουδαιοι σανέθενθο και ερωτώσαι σε , και

πράυριομ εις το σασίθριου κατατάσκο του

παύλον,ώς μέλουθες διακρίβέςερον παωθάνε

θα περί αυτοι.συ οώ μή πειθής αυτοίς ,

εδρεύουσι γαρ αυάν και αυτό άνδρες

πλείους τεοσαράκοντα , οι
Ε.

οι τιμες αμεθε,

μάτισαμ εαυτούς μή π φαγ & μήπωιέν

έως δυ ανέλωσιμ αυήμ και μ έτοιμοί ει

σινη οσδεχόμενοι του άσο σου επαγγε ;

λίαμ,οιι ο χιλίαρχU ασέλυσε τμ

υεανίαμ, παραγγείλας, μηδενι εκλαλήσαι ,

πως πορευθώσιμ έως καισα
ρείας

, πας εβ

δομήκονία,κήδ
εξιολάβεςδιακοσίες,αν τεί

Της ώρας και νυκτός, κjήν και σε π
ρασσα

,ίνα επι

0

α

«Οι

autem audiffet filius ſororis Pauli inſi

dias,uenit& intrauit in caſtra, nuncia/

uitqz Paulo , Accerfito autem Pau !

lus ad ſe uno ex centurionibus ait .

Adoleſcentem huncabduc ad tribunű

Habet enim quod renunciet illi . Et ille

quidem aſſumenseum ,duxit ad tribui

num,& ait. Vinctus Paulus accerſitum

merogauit, ut huncadoleſcentem per

ducerem ad te,habétein aliquid quod

loqueretur tibi. Apprehenſaautem tri

bunus manu illius feceflit cum eo feor,

ſum , & percontatus eſt illum .Quid eſt

qd'habes ſignificãdū mihi Ille aūtdi

xit.Iudæi conſpirarūt ut rogarēt re, uti

craſtino die educeres Paulum in conci

lium , quaſi aliquid certius inquiſituri

ſint de illo , tu uero ne moremgeſſeris

illis.Inſidiantur enim ei ex eis uiri plu

res quadraginta, q ſeipſos deuouerüt

ne uel edantuel bibant donec interfi,

ciant eum,&nuncparati ſunt expecta

tespromiſſum tuú. Tribunus igitur di

miſit adoleſcétem ,præcipiens ei, ne cui

effutias quod hæc indicaueris mihi. Et

accerſitis duobus centurionibus, dixit.

Parate milites ducētos,ut eant ufq; ad

Cæſarea, & equitesſeptuaginta ,& lan

cearios ducentos a tertia hora noctis,

& iuméta præbete ut impoſituin Pau

lum ,faluum perducant ad Felicem ſi

ſidem , ſcriptis literis in hancformam ,

Claudius Lyſias,optimo præfidi Felici

falutē. Virū hunccomprehenſum a lu

dæis cũ iā eſſet interficiédus ab eis,ſug

ueniens cũ exercitu ,eripui, cognito qd

Romanus eſſet,uolenſqz fcire cãm quá

obijciebat illi deduxi eúin cóciliū eoz.

Quem

ΟΙ
Σ

54

ότι ταυτα διαφάρισας πρόσ με,και προσ

καλεσάμενος δύο τινάς 20
εκατοντάρχων

και δεμόνα
γράψανεπισολώ τι έχασαν

Αδεμόνι φόλικι χάιρεμ,ή άνδρα την συλικό

γνώναι τι αιτίαν,δεν
ανεκάλοω αυζω

κατήγαγομ αυτομ εις το
σωέδριον αυτών

δι
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Σ
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Σ

ομ ευρop εγκαλέμβιομ περί3κλημάτων του Qué cóperi accuſari de quæſtionibus

νόμου αυτού, μκθεμάξιoμ θανάτου, δεσμών legis ipforú, nullú dignum morteaut

έγκλημα έχουλα.μωυθείσης δέ μοι εσιβή uinculis habentem crimen.Ercum indi

λύς εις ημάνδρα μέλ.4μ έσεθαι δε θRO 18 catum eflet mihide inſidós quaspara

δαίωμ , ξαυτής έπεμψα πρός στ . σαραγγεί uerant illi Iudæi,protinusmiſi eum ad

λας κ) τίς καύκγόροις λέγοντα προς αυτόν tepræcepto datoetiã accufatoribus,ut

εσι σουί.βρωθε.οι μου οώ ορατιώται και quæ habent
aduerfus eum dicât apud

τα το διαπλαγμλύομαυρίg , αναλαβόντες te.Valete.Milites uero iuxta quodlibi

τωσαύλομ,ήγαγομ δια νυκής εις τώ iniúctum erat, receptum Paulū duxe,

αντιπατρίδα,τη δε επαύριον εάσοντες τους runt per noctem in antipatridem ,Por
,

εππάς πορεύεσθαι σαν αυτώ,υπέργεψαν εις ſtero aútdie dimiſſis equitibus utcum

τώ σαρεμβολώ, οι ανες εισελθόντες εις co irent reuerfi ſunt in caſtra.Quicum

τίω καισάρειαν, και αναδόντες τίω εσισο» ueniſſent Cæſaream & tradidiſſent epi

λίω ω καιγεμόνϊ.σαρέσκσαν και ήμ παύ/ ftolam Præſidi,ſtatuerunt ante illú &

λομ αυτώ.αναγνoυς δε οΗγεμών και επερω Paulum.Cum legiſſet aūtpræſes, & in

τήσας εκ ποίας επαρχίας άξι ,και πυθόμε! terrogaffet de qua puincia effet, & coſ

νος ότι από κιλικίας,διακούσομαί σου έφκ, gnouiſſetquodde Cilicia, audiã te in

όταν και οι καβήγοροί σου παραλύωνται , quit cum accuſatoresquoq tuiadue

έκέλβυσέτε αυσμάνο πραιτωρίω Ηρώδου nerint.Iuflitæ in præcorio Herodis au

φυλάσσεσθαι . ſtodiri eum .

Μεία δε πέντε ήμέρας, κατέβκ και άρχισρεύς : Ρoftquinq; autdies
defcendit prin . XXI-

ανανίας μέσα η πρεσβυτέρων, ρήτου ceps ſacerdotum Ananias cum ſeniori

πρτύλιου ενός, δι ανες νεφάνϊσαν ο γεί bus& Tertullo quodam oratore,quiſi

μόνϊ κατά τον σαύλου,κληθέν δε αυτό , gnificauerant
Præſidi de Paulo.Etcita

ήρξαν καθηγoράμο τερτυλλια , λέων πολ to Paulo,cæpit accuſare Tertullus di

λής ειρlώας τυγχάνονίες διά σου, και καος cens. Cum in multa pace agamus per

θωμάτων γίνομλύωμ ορί έθνει τούτο δια te, & multa recte gerantin populo hoc

Οι σής προνοίας σαντίτε και σανταχού : pertuam prouίdentiam
, & femper &

αποδεχόμεθα
κράτϊςε φύλιξ μετα σά . ubiq ſuſcipimus optime

felix cumom

σας ευχαρίστας, ίνα δε μή επί πλέον σε έγ ni gratiarü actione. Sed ne diutiuste

κόπω, σαρακαλώ ακούσαι σε ημώμ σωλό detineam , oro te, ut audias nos paucis

μωςTΗ ση επιεικεία.Ευρόντες
γαρ αν άνδρα pro tuahumanitate. Nacti eńlumus

τούτμ λοιμόμ , και κινούντα σάσιμ σάση uirum hunc peftiferum & cócitantem

τοίς ιουδαίοις τοις κατά την οικουμενίω , feditionē omnibus ludæis in uniuerſo

σρωτοσάτω τει η
ναζωραίων αιγέ , • orbe & autore feditionis fectnazarer

σεως, 8ς και ο τρόμ επείρασε βεβκλώσαι , norum,qui etiã templú uiolare conatº

8μ και εκρατήσαμε» , και κατα τη ημέτει eft,qué &apphenſum uoluimus ſean

Ρομ νόμομ άθελκσαιξί κρίνειν , παρελθόν dum legé noſtra iudicare. Supueniens

δελυσίας
autem

}

'
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ρουσί μου,ομολογώ δε τους σοι, ότι κατά

& λυσίας και χιλίαρχος μεταπολλής βίας

έκ ο'χαρώμάμώμ απήγαγεμ , κελέυων

τους κατηγόρους αυτον έρχεθή επί σε,σαδυ

θαυίσκιαυτός ανακρίμας περισάντων του

των επιγγώναι,ώνημάς κατκΓορούμε
μ

αυή .

συνέθενδεκ) οι Ιουδαίοι,φάσκοντες ταϊν

τα δυτως έχεμ.άπεκρίθ
κ δε και παύλος νεύ ,

συντάιτοι τον γεμόνα λέγαμ.έκ σολ

λώμ ετώμ όντα σε κριτιυ ο εθνξ τούτωε ,

πισάμεμβ . ευθυμότερου τα σερί εμάυν

του απολογούμαι , διαμέμ8 σου γνών

μαι , ότι ου πλείους εισίμ μοι ημέραι και δεν

καδύο , αφ ής ανέβω προσκυνήσω
μεν

Ιερουσαλήμ και άυπ ο τερώ ευρoμ με

πρός τιμα διαλεγόμε μου , και εσισύφασιμ

στοιούτα όχλου , ουκ εν ταίς σωα ,

γωγαίς , όυπ κατα πόλιν , όυτε σαν

φασίσα με δαμαμται , σερί & κατηγο

O

10

autem tribunus Lyſias cum magna ui

eripuit eum de manibus noſtris iubés

accufatores eius ad te uenire,a quopos

teris ipfe inquiſitióe facta de omnibus

iſtis cognoſcere,de quibus nos accufa,

mus eū.Adiecerunt aur & Iudæi,dicé

tes hæc ita ſe habere. Rñdit aút Paul ,

annuence ſibi pſide ut diceret. Ex mul

tis annis te effe iudicé fuiſlegenti huic

cũ của equiori animo pmerefpodco,

qui poſlis cognofcere , quod non plus

lūt mihi diesē; duodecim ex quo aſcer

di, adoraturus in Hieruſalé , & neqz in

templo compererunt me cũ aliquo di

{putantem ,aut concurſum facienté tur

bæ,neqz in fynagogis, neqz in ciuitate ,

neq pbarepoſſuntea de quibus nunc

meaccuſant.Confiteor aút hoc tibi ,

iuxta uiam quã uocant hæreſim , ſic ſer

uio patrio deo,credés omnibus quæ in

lege& prophetis fcripta ſunt,fpem ha,

bens indeuin quam& hi ipfi expectár

reſurrectionem futurā iuſtorú ſimul &

iniuſtozz. In hoc aút & ipſe ſtudeo ſine

offendiculo cóſcientiâhabere erga deú

& erga hoies ſemp.Poftannos aútplu

res accerſi eleemofynas factur'in gété

meam,&oblationesin quibus compet :

rerütmepurificatum in templo , haud

cuin turba,neqz cum tumultu . Quidá

autem ex Aſia Iudæi quos oportebat

apud te preſto efle & accuſare, ſi quid

haberent aduerſum me , aut hi ipſi di.

cant ſi quid deprehenderunt in meini,

quitatis,cum ſtem in cócilio ,niſi de una

hacfolümodo uoce qua clamaui inter

eos ftans, de reſurrectione mortuo i

rum ego iudicor hodie a uobis . Au

diţis aúc

τίωδόμ ήμ λέγουσιν αιρεσιν, όυτως λα -

γεύω ζω σατρώωρ θεώπιςεύων πάση

τόιςκατάτα νόμομ και τις προφήταις Γε

γραμμένοις,έλσίδαέχωμ εις ήν θεόν και

καιαυτοιδυτοι προσδέχονται,ανάσασιν μέλ

λαμέσεθαινεκρώμ,δικαίωμτε και αδίκω -

φωτούτωδε εντόσασκώ,απρόσκοπου συνεί

κημ έχομ προς τμ θτον κή τους ανθρώπ85

διαπαντός.δί ετών και πλεόνων παξεγενό ,

μω,ελεημοσιας ποιήσων εις το έθνος με και

προσφοράς, οι δις ευρoμ με αγνισμένον αν τώ

Τερώου μεταίχλου,ου δε μέτα θορύβου , τι

ψες και από ασίας Ιουδαίοι, δυς δ& επί σου

παράναικαι κατηγορών, ει τι έχοιεν πρός

με ή αυτοι δυτοι
εισάτωσαν ει τι έυρουν

μοί αδίκημα , 5άμτG μου επί του

σαυτό είο. Η ποίμιάς Ταύτας φωνής ής εκέκρα

ξαεσως αυτόις,ότι πριν
ανασάσεως νεκρών

εγώ κρίνομαι σήμερον υφυμώμ •

Ακούσας δε

α.

Σ

!

0
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ακούσας δε ταύτα ο φύλιξ ,ανέβαλε αυτές ,

ακριβέσερον ειδώς τα σερίοι οδού, ενσωρ.

όταν λυσίας και χιλίαρχος κάτα ,διαγνώ ,

σομαι τα καθ υμάς, διαταξάμενός τε ο

εκατοντάρχω τκρέθαι του σαύλου, έχαμ

τε άμεσιν, και μηδένα κωλύειμ τώμ ιουδαί,

ων αυτού.νακρετάμ, ή προσέρχεται αυτώ .

Μετα σε ημέρας τινας παραγενόμενος και φύ

λιξ σιω δρουσίλη τη γωαικιαυτο δυση του

δαία, μεθεπέμβατο ήπαύλομ.κ ήκεσεν αυ

του σερίτης εις ΧΡΙΣΤΟΝ πίσεως.διαλεγο

μίου και αυτου σερί δικαιοσυκς κ) εγκρα ,

τείας,και το κρίματος του μέλλοντοςέστη,

έμφοβος γενόμενος και φύλιξ , απεκρίθκ το

νώ έχου, πορεύου, καιρόν δε μεταλαβωμ,

μείακαλέσομαί σε,άμα δε & ελπίζω , ότι

χρήματα δοθήσεται αυτό θα το παύλου,

όπως λύση αυτόμ.διο πυκνότερον αυτόν

μεταπεμπόμενος ώμίλι αυγώ. Διετίας δε

πλήρωθείσης έλαβε διάδοχομο φύλιξ,σός :

κιου φύσομ,θέλων σε χάργίας καταθέσθαι

τοίς Ιουδαίοις ο φύλιξ, κατέλιπε σε σαύλου

δεδεμλύομ . Φisoς οώ επιβας TΗ ευχία,

μεία της ημέρας,ανέβκαι εις τσροσόλυμα αή

καισαρείας, νεφάνισαμ δε αυτώ ο αρχιερευς

και οι πρώτοι του Ιουδαίωμ,1 του παύλο ,

C πεκάλομ αυήμ,ατόμενοι χάριν καταυ

του,όπως μεταπέμψαται αυτόμ εις ισρουσα ,

λίμ,ένεστραμ σοιεντς ανελάμ αυήμι 18

οδόμ.ο οώ φύσος απεκρίθx TNράθαι ήμ

σαύλομό καισαρεία.εαυτό μέλλειν ντά

χε εκπορεύεθαι.δί οώ διωατοι νομίμ ΦΗ)

σίσυγκαλαβάνης , ειτί νω ανδρiτό

ται , καθαγορείτωσαν αυτον.διατρίψας και αν αυ

Ρίς μέρας αλείας και δέκα,καθαβας εις και

σάρεια),τη επαύριου καθίσας επί το βήμα

Pς,έκέλευσε ημσαϊλοράχθήναι, άραγενός

μίου και αυτ,πιέσησαμ οι αλ τσροσολύμων

καταβεβηκότες

ditisautem his Felix , diftulit illoscer

tiſſimeſciens de uia hac, dicens , Cum

tribunus Lylias deſcenderit audiã uos

Iuffitqz Centurioni cuſtodire Paulum,
γρήμοι

& habere requiem , &ne Iudæis fuis
εκείσεξ

prohibere
t ſubminiſt

rareèi , aut adire

eum ,Poft aliquot aútdies cum aduer

niſlet Felix cũ Druſilla uxore ſua ,

erat ludæa accerfiuit Paulú , & audiuit

ab eo fidem quæ eft in Chriſtū leſun . εμείς έμ

Diſputant
e
autê illo de juſticia& tem δείκισα,

perantia & de iudiciofuturo, tremefar eldia

ctus Felix reſpondi
t
. In præfentia abi, Barga

oportunit
até aūt nactusaccerfam te, li

mul &fperās fore ut pecunia ſibi dare μεοικίας

tur a Paulo,ppterqd& frequéter accer

ſenseum loquebatu
r
cum eo . Biennio

autē expleto, accepit ſuccefforem Felix

Porcium Feftum ,Volens aūt gratiam

preſtare ludæis Felix, reliquit Paulum

uinctum . Feſtus ergo ſuſcepra pro XX.

uincia poft triduum aſcendit Hierofo

lymam a Cæſarea. Audieru
nt cum

principes facerdotum , & primates lu

dæorum aduerſus Paulum , &rogabát

eữ poſtulāre
s fauorem aduerſus eū ,ut

reijcereteum in Hierufalé ,infidias ten

dentes ut interficere
nt
eum in uia . Fe.

ſtus autem reſpondit ut ſeruaretur qui

dem Paulus in Cæfarea, ſe autembrei

ui profectur
um . Qui ergointer uosin

quit potentes ſuncdefcenden
tes

ſimul,

fi quod eft in uiro crimen , accuſent eú .

Demorat
us

autem inter eos dies am/

plius © decem ,deſcendit Cæfaream , &

poftero die fedit pro tribunali , & iuflit

Paulã adduci : Qui cũ perduct
us eſſet,

circüſteterút eum quiab Hieroſolyma

deſcenderat

του:

περιπ
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πριμ :

ν

ΠΗ

ρ

Μίας
δόσιδαιμονίαςδιχου προς αυτόν ,και

Hetialebind neeloudcoi,woManaj Bapide

ιτϊάματα φέροντες κατά το σαύλου, &

ουκίχυόμ αποδέξα, απολογου
μένου αυή ,

ότι υπ έις δυνόμουήιουδαίωμ, υπ εις

το Παρόμβυπ ειςκαίσαρά και ήμαρτόμ.
ο φύ »

5ος δέ τοιςΙουδαίοις θέλων χάριν καταθές

θαι,αποκριθείς άρπαύλω, ειπε.θέλε
ις εις

Ιεροσόλυμααναβάς,εκέ οι τούτων κρίνει

θα επέμου,ειπε δεοσαύλος.
επί

του βά ,

μαίος καίσαρος εσώς ειμί, δυ με f κρίνεθ ,

Ιουδαίους δυδέμ δίκκσα ,ώς και συ κάλιομ

επιγινώσκξ.έ
ι μου αδικώ κ άξιομ θαμά /

του σέπραχάτι,ου παραιτού
μαι το άσον

θανά).ιδέουσέμ όξιμ ώμ δυτοι κατηγορ8 ,

σε μοι,ουδείς με διωαται αυτής χαρίσαθη .

καίσαρα επικάλούμα
ι.τόπο

φύσος συλλα /

λίσας μετά τονσυμβουλίου,απεκρίθκ,και η

σαρα επικέκλκσαι ;,επίκαίσαρα πορεύσκο

an
Ημερών δε διαγενομλύωμ ανώμ, άγρίππας

ο βασιλεύς και βερνίκι κατήντησαν εις και

το σάρεαμ,άσασόμενοι ή φάσόμ.Ως δε σλείο

ol ovg iuipasdiétericep šsēdo Piso Weer Bar

σιλά ανέθετο τα κατά του παύλομ,λέγων .

- δεσμίGP,σει δυ γενομβίου μου εις τοροσόν

/

Εύποι της Ιουδαίωμ,αιτούμενοικαι αυτον

Φθικίω, ηγέςδυς απεκρίθκ,ότι ουκ έσιν έRG

ξωμαίοις χαρίζεται ανα,άνθρωμέις απώ

έχα τουςκατηγόρους, όπου το απολογίας

περί τινΘ

ΠΟ

deſcenderantIudæi,multà & grauià cri

mina , intendentes aduerſus Paulum

quænon poterant probare,Paulopro

ſe reſpondente,quod neæ in legemIu

dæorum ,neqz in templum ,neqzin Cæ

farem quicą peccaffet.Feſtus aútuoi

lensrem gratam facereIudæis, tñdens

Paulo dixit.Vis Hieroſolyma aſcende

re , & ibi de his iudicari apudme:Dixit

auté Paulus. Ad tribunal Cæfaris ſto

ubi meoportet iudicari.Iudæis fiullam

iniuriam feci,ſicut& cu melius noſti.Si

enim nocui aut dignum morte aliquid

feci,no teculo mori. Si uero nihil eſted

rum de quib9 hi accuſát me , nemo pot

me illis donare.Cæſarem appello.Túc

Feſtus cũ conſilio collocutus reſpódit.

Cæfarem appellaſti, ad Cæfarem ibis.

Et cú dies aliąttranſactiefTent,Agrip ,

pa rex & Bernice deſcenderűt Cæſarea

falutaturi Feſtum . Etcũ dies cóplures

ibi morarentur,Feſtus regi retulitcau

ſam Pauli dicens . Vir quidam eſt rè ;

lictus a Felice uinctus,de quo cũ ueniſ,

ſem Hierofolymā adierüt me pricipes

facerdotũ & feniores Iudæoz ,poſtulā,

tes aduerſus illũ cognitionē. Ad quoš

refpondi.Non eſt Romanis confuetuj

do donarealiquê hominé ut pereat,pri

uſõz is qui accuſatur præſentes habeat

accuſatores,locũą defendendi accipiat

de crimine.Cú ergo huc cóueniflent, ſi

neulla dilatione fequenti die fedens P

tribunali iufli adduci uirú . De quo cú

ſtetiſſenc accufatores nullú crimě inten

tabant ſup hiſce reb'deqbus egoſuſpi

cabar , ſed õſtiones quaſda deſua ſu,

perſtitione habebátaduerſus eū, &de

DD quoda

Pull

λυμα, νεφάνισαμ δι άρχισράς και οι πρεσ

Σ

λάβοι

πείθ'σκλήματος.Σωελθόντωμ οι

αυτώμ θάδε, αναβολώ μκδε μίαμ ποδH -

σάμλνος,τα εξής καθίσας επί του βήματος ,

έκέλθισαάχθώα 6μάνδρα,περί δυ σαθένα

πς δι κατέγροι,ουδέ μίαμ αιτίαp επέφερομ

ώμοπειόοω
εγώ.ζητήματα σεενα ποιοτι
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περί ώνος Σός πθυκκότος , 8μ έφασχεμ και

παύλος 38μ .Ασορούμενος δε εγώ τώ περί

τούτου ζήτησιν,έλεγομ,ει βούλοιτο σορεύει

θαι εις τσρούσαλήμ,κακά κρίνεσθαι ποτό

τωμ.το ήπαύλα επικαλεσαμένου τηςκθς )

ναι αυήμ εις τίω και σεβασου διάγνωσιμ ,εκέ

λουσα τκράθαι αυσα,έως δυσέμψω αυτόν

προς καίσαρα ,Αγρίππας και προς την φύσου

έφκ,έβουλόμω αυτές του ανθρώπου ακά

σαι. 3,άυριομ φκσι , ακέσκ αυτοι , τήοώει

παύριον ελθόντος του αγίσπα COι βερνί

κκε μετά πολλής φαντασίας.καιεισελθόνη

τωμ εις και ακροατήριομ,σωπ τοις χιλιάρι

χοις κ ανδράσι τής κατεξοχω δυσι σι πο

λεως,και κελεύσανες και φίσου,ήχθκ ο σας

λος,και φκσιμο φίσος. Αγρίππα βασιλεύς,

€ σάνης οι συμπαρόντες Ημίμ άνδρες ,θε.

ωράτε τούνμ, σερί δυ πάμε πλήθος0 λου

δαίων διέτυχόν μοι, έμπτεροσολύμοις C

Ενθάδε,επιβοώντος μη δεν ζω αυήμ μακέ

τι.ΕΓω δε καταλαβόμενος μηδεμ άξιου θανά

του αυήμ σεπραχέναι,και αυτο δε τούτου

επικαλισαμένου τμ σεβασομ, έκρινα σέμ /

παμ αυτόμ,αερί δυ ασφαλές και γράψαι και

κυρίω ουκέχω,διό σροήγαγον αυήμ εφο

μώμ , και μάλισα επίσ8 βασιλεύ αγρίππα,

όνως και ανακρίσεως γενομένκς,χώ τί γρά

ψαι άλογον γάρ μοι δοκά σέμπονθα δέσο

μίου, με τας κατ'αυτο αϊτίας σκμάναι.

Αγρίσπας και προς τη σαύλου έφκ,επιχει

σεταί σοι οσες σταυξ λέγειν τότεο σαϊ

λος απελογές εκτείνας τη χάρα. πρίσάν.

των ώμεγκαλάμαι ουδαίωμ βασίλει

άγρίππα,ίγκμαι εαυτόν μακάριομ , μέλλιων

απολογάθαι επί σού σήμερoμ,μάλισα Γνώ

sup όντα σε σάνίωμ01ιουδαίους αθών

π και ζκτιμάτωμ.διο δέομαί σου, μακάο

θύμως ακέσαί μου, τίω μου οώβίωσίνμά

τlώ εκ

quodamIeſu defuncto quem affirma:

bat Paulus uiuere.Hæfitans auté ego

de huiufmodi quæſtione dicebam ,nú ,

uelletire Hieroſolymâ , & ibi iudicari 1μερίες

ſupiſtis Paulº aútcú appellaſſet utſet die

uareť Auguſtícognitioni, iuffi feriuari έχω

eû donec mittere eữad Cæſarē.Agrip. tertipria

pa autem dixit ad Feſtum . Voleba&

ipfe hominemaudire . Cras inquitaur

dies eum. Poftero aūt die cum ueniffer

Agrippa & Bernice cu multo appara seling

tu , &introiſſent in auditorium cum tri

bunis& uiris principalibu
s ciuitatis,íur.

0)

bente Feſto adductus eſt Paulus.Erdi

cit Feſtus Agrippa rex & omnesquili.

muladeſtis
nobiſcum uiri, uidetis húc

hominem de quo omnis multitudo Iu

dæorum
interpellauit

me&Hieroſoly

mis&
hicacclamantes, nó

oportere eu

uiuere amplius. Ego uerocomperi ni

hildignum morteeum admififfe. Ipſe

aút hoc appellante
Auguſtum

, iudica)

ui mittere eu.De quo quid certü fcribā

dño nó habeo . Propterqd pduxi ell

ad uos,& maxime apud te rex Agrip

pa,utinterrogatióe
facta habea quod

ſcribā, Iniquú eſ mihi uidetmittere

uinctú ,& caufas eiusnon ſignificare.

Agrippa uero ad Paulū ait.Permitti

tur tibiloquipro temetipſo.Tunc Pau

lus extenta manu cæpitpro fe dicere.

ſuper oibus de quib accufor a Iudæis

rex Agrippa exiſtimo-me beatumqui

caufam dicturus ſim apud tehodie,cú

tumaximeſis gnarus earü quæ apud

Iudæosſunt & cófuetudinú & quæſtio

nú , ppterqd obſecro ,ut patiéterme

audias. Itaqzuitá qdémeå quã egiab

adoleſcentia

εξαφάν

οι
μαζι

ας1

τιςη
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εται σε
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και
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,ώμ τε ειδες
,

του λαού και των
εθνών , εις δυς

των σε

πω επ νεότκτος , τώ αδαρχής γενομές

νπμ ώωέθνα μουο Γεροσολύμοις , ίσασί

πάνπςον ιουδαίοι,πρoγινώσκοντές με άνων

θεμ,εαμ θέλωσι μαρθυράμ ,ότι νΙτίωακρι

Βεσάτω αιρεσιασ μελέρας θεκσκίας,έζη,

σαφαρισαϊκαι να επέλπίδ; Οι προς

τους πατέρας επαγγελίας γενομύκς θα τον

τού έσικα κρινόμενος,ειςμηδωδεκάφυ

λου ημώμ και εκτενεία νύκτα να κμές αν λα

γεύομ,ελπίζει καταντήσαι ,ποια ελπίδος

εγκαλούμαι βασιλεύ αγεΐπσα,να το 1ου

δαίωμ.τί άπισου κρίνεται παρ υμίμ, ιο θα

δς νεκρούς εγείρει;Εγω μεί οώ έδοξα έμαυ ,

ω προς το όνομα ΙΗΣΟΥΤ ναζωραίου δεν

πολιά ναυτία πιάδα, ο εποίκσα αν τερο

σολύμοις,και πολιούς τ ' αγίωμ εγω φυ /

λακάϊςκατέκλασα,τω παρα το αρχιερέι

ωμόξουσίας λαβώμ,αναρ
ουμλύωμ

τε αυτ .

κατάρεγκα ψέφομ,και κατά πάσας τας συ/

με δαγωγάς πολλάκις ώμωρών αυτους,ανάγκα

Τρι 30μ βλασφημάμ,σεριασώς σε
εμμαινόμενος

αυτοίς,εδίωκομέως € εις τας έξω πόλασ .

τ' ξυδις και πουθιόμβυος εις τίω δαμασκό ,

ξαρούμενος σε εκ

.

αποσέλω ,

28

adoleſcentia quæ ab initio fuit in gente

mea in Hieroſolymis nouerüt omnes

Iudæiqui prius nouerant me ab initio

fi uelint teſtimoniú perhibere, quod ſe

cundum certiflimam ſectam noftrære

ligionis uixerim pharifæus. Etnunc in

ſpe repromiſfionis quæ ad patres no

ſtros facta eſta deo , fto iudicio fubiei

ctus, ad quam duodecim trib9 noſtræ

nocte & die ſeruiétes ſperant ſe puen

turas.De qua ſpeaccuſorrex Agrippa

aIudæis.Cur incredibile iudicat apud

uos ſi demortuos ſuſcitat: Et egogde

exiſtimabam meaduerſus nomē Ieſu

nazareni multa contraria agere, quod

& feci Hierofolymis.Et multos fancto

rum ego carceribus incluſi,a principibº

ſacerdotü poteſtate accepta, & cã occi

derentur, retuli ſententiā.Ec per omnes

fynagogas frequenter puniens eos, có ,

pellebamblafphermare , & ampliusin

ſanies in eos,pfequebar & uſos inexte ,

ras ciuitates. In quibus dum irem Da

mafcum cũ poteſtate &permiſſu prin

cipā ſacerdotū ,die medio rex in uia ui

die cælo ſupra ſplendorem ſolis circúi

fulfifle me luméeos &q mecū faciebat

iter,Cú aút oēs nos decidiſſemus in ter

rā,audiui uocé loquentē ad me hebrai

ca lingua.Saul ſaul,qd mepſequeris ?

Durumeft tibicontra ſtimulos calci

trare.Ego aüt dixi.Quises dñe Atille

dixit . EgoΓum leftus quetu perfeque,

ris.Sed exurge &ſta inpedib9 tuis.Ad

hoc enim apparui tibi,utconſtituam te

miniſtrum& teſtem & eor quæ uidi.

fti, & eoz in qbus apparebo tibi,eripi

ens tede populis & gērib9 in quas núc

DD 2 te mitto

και
μπόξουσίας

επιγοπής θα ααρά

χιερέωμ,ημέρας μέσης βασιλεύ κατά τον

Φομ
εισομόννόβερ,υπέρ τω

λαμπρότη

τατον πλέον
σεϊλάμψαμμε φώς, τους

σινέμοι
πορομίδους.Πάντως δε καταπε/

σόντωμ άμώμ είς τήγώ,άκουσα
φωνώ λα

λούσαν πρός με,
λέγουσαν τη εβραίο ιδι

αλέκτα,Σαούλ σαούλ ,τή με διώκεις,σκλα

όμσοι πςόςκέξα λακτίζαμ . εγώ και ειπομ .

τις ει κύριε,δ δεέιπερ.εσώ ειμι ΙΗΣΟΥΣ. 8μ

Ε

ώμ τε
οφθήσομαί σοι,
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αποβελώ,ανοίξαι οφθαλμούς αυ , όπο» , και te mitto ut aperiantur oculi eorum

srέμαι αν σκότους εις φώς,και θα ξουσία ut conuertantur a tenebris adlucem ,

ας ή σατανά ,επί του θεόν, τον λαβών αυν & depoteſtate ſatanæad deum , utác

τους άφεσιν αμαρτιώμ,και κλήρου ή τοίς accipiant remiffionem peccatore & for.

Αγιασμένοις πίσει τι εις εμέ,δεν βασιλεί tem inter eos qui fanctificati ſuntperfi

άγρίππα,ουκ εγενόμω απήθις τη ουρανία demquæ eſt inme.Vnderex Agrippa

οππασία,αλλά τοΐς ν δαμασκώ πρώτου,κή non fui inobediens cæleſti uiſioni,fed

δεροσολύμοις,εις πάσαμ τετω χώρα και his qui ſunt Dainaſci primú &Hiero

πουδαίας,και τοις έθνεσιμάσαγγέλων μέσα folymis& peromnem regioné Iudæx

νοάμ, και εσισέφίμ επί του θεόμ,άξια και & gentibusannunciabam , ut pæniten

μεθανοίας έργα πράασονίας.ένεκατότωμ με tiam agerent, & conuerterenturad deu

οι ι8δαίοισυλλαβόμενοι εντώ ιερώ,έπαιρών digna pænitentiæ opera faciếtes. Hac

το διαχειρίσαθαι.επικουρίας οώ τυχών και ex caufa Iudæi me in templo cóprehen

σαρα του θεού , έχει και ημέρας ταύτας έ58 ſo tentauerunt inñcere manus.Aušili,

κα μαρτυρόμενων μικρώ τε και μεγάλωτου um igitur nactus dei ufqz in hodier

δεν εκάς λέγωμ, ών που προφίται ελάλη! nūdiem ſto teſtificans&paruo & ma

σαμ μελλόντων γίνεθαι , μωυσής,ει σαν gno,nihil preterea dicens, ea quepr για

θκής και ΧΡΙΣΤΟΣ,ει πρώτος και ανασάσεως νε phetæ prædixerant futura elle, &Mo

κρών φώς μέλλει καταγγέλλειμ ωλαώ και ſes,an pallibilis Chriſtus,an primusex

οίς έθνεσι, ταύτα και αυτοι άσολογ& μένου, reſurrectione mortuor lumen annun .

φύσος μεγάλη τη φωνή έφη, μαίνκ. σαύλε, ciaturus ſit populo &gétibus.Hæc au

τα πολλά σε γράμματα εις μανίαμ σεριξε tem cum pro fe diceret, Feſtus magna

πιο δεκδυ μαίνομαι φκσι κράτισε φύσε,αλ | uoce air.Infanis Paule,Maltetelitters

λα αληθείας κό σωφροσυκς είμαία αΡφθές ad inſaniam conuertunt. Et Paulus,nó

γομαι,επίσαθαι γαρ σερί τούτωμο βασι inſanio inquit optime Feſte, fed uerita

λευς, προς δμ σαξόκειαζόμενα λαλώ , cis & fobrietatis uerba eloquor . Seit

λανθάνφμ και αυτομτί τούτωμ,ου πείθομαι enim de his rex ad quem & libere lo

ουδέμ,ου γάρμν γωνία σεπραγμένου quor.Latere enim eum nihil horumar

Το.πιςεύες βασιλεί άγρίππα τίς προφή bitror.Neqz enimin angulo quicosho

ταις; διδα,ότι πισεύεις.δή αγρίππας προς rum geſtum eſt.Credis rex Agrippa

του παύλομ έφκ, εν ολίγω με πείθεις χρισιν prophetis: Scio quod credis.Agrippa

φαινόμ Γενέθαι.δό σαύλος εισεμ ,ευξαίμκμαν autem ad Paulum ait. In modicoluaj

ζω θεώ, cloν ολίγω κι αν σολώ,ου μόνον des me chriſtianú fieri. Et Paulus.Op

arim deo & in modico & inmagno
no

σε,άλλα κό σάντας τους ακούοντάς μου σήμε

ρομ, γενέθαι τοιούτους,οποίος κάγώειμι, tantum te,ſedetiã oés q audiunthodie

σαρεκό ;Οδεσμών τούτωμ.και ταυτα ει fieri tales qualis egoſum , exceptis uin

πόντοςαυτο ,ανές, ο βασιλευς και ηγεμών,
culis his . Et hæc eo locuto ſurrexitrex

άτε βερνίκι, C δι συγκαθήμενοι αυτοίς , και & õſes, &Bernice &q affidebant eis.Er

αναχωρήσαντες

cum

ε :,
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μάθος
υπάρχουθος

προς παραχειμασίαμ δι

αναχωρήσαντες ,ελάλου προς αλλήλους λε

γοντες,ότι ουδεμ θανάτου άξιον ή δεσμών

πράστες άνθρωπος δυο.άείππ
άς

: τώ φή

σω έφκ,αηλέλυθ έδωαίο ο άνθρώPς δυτς.

ειμήεπικέκληθο καίσαρα . Ως δε εκρίθκ *

απόπλώμ εμάς εις βιταλίαμ,ήξεδίδου

έκαντάρχη,ονόματι Ιουλίο, σείρας σεβα )

siς,επιβάτες και πλοίο αδραμυϊνώ μέλλον

τες πλέρ τους και τιώ ασίας τόπους,αμήχ /

δε θαμβω,όντος σω μίμ αρισάρχου μακεδόνος

ΕΙ
θεσσαλονικέως,τή πέτέρα,κατήχθκμον εις

sha σιδώνα,Φιλανθρώπως τεοιούλιος ο σας

λοχρκσάμενος,επέτρεψε προς τους φίλους

σορθνθέντα,επιμελείας τυχάμ, κακάθεμαν

8 : ταχθέντες, πεπλεύσαμάω τίω κύπρου , δια

ογυς ανέμους ειναι εναντίους.τόπ πέλα /

γος κατά των κιλικίας και παμφυλίαμ

διαπλεύσαν7ες,κατήλθομεν εις μύραήλυ

κίας,κάκά ευρωμο εκατόνταρχος πλοίορ

αλεξανδρϊνόμ,πλέομ εις τίωΙταλία ,συν

βίβαστηημάς εις αυτό.Εμ έκαναΐς δε μέν

καιςβραδυπλοούτες,και μόλις γενόμενοι

κατά σουκνίδου,με προστώντος ημάς του

ανέμου, πεπλεύσαμεν τω κρήτίω 1 σαλ

μώνω,μόλις
τέσσαραλεγόμενοι αυτώ,ίλι

θομεν εις τόπον άνά, καλούμενου καλούς

λύμβίας, ώ εγώς ήμ σόλις λασαία, καν8)

ξόνον διαγενομίου,και όντος ήδη επισφα

λούς τον αλοός,δια το
κενκσείαμ ήδη

εληλεθένα σαρώνει οσαύλος λέω αυτής.

Ανδρες θεωρώ ότι μετάύβρεωςκαι πολλής 34

μίας,ου μόνoμ το φόρτου και το πλοίου,αλ .

λά «» ψυχώμ ημώμ μέλ4μ έσεσθαι του

αλού,ο δε
εκατόνταρχος ο κυβερνήτη κό

ναυκλήρω επείθετο μάλλομ,ή τοίς υπό

Το παύλουλεγομένοις.Αντιθέτου δε του λί

για.

cum ſecelliffent,loquebātur inter ſe di

cétes, nihil morte aut uinculis dignum

facithomo iſte. Agrippa auté Feſto di

xit . Dimitti poterathomo hic, fi non

appellaflet Cæſarem

Vraút decretum eſt nobis nauigare XX

in Italiamtradiderüt & Paulã& quoſ VIII

dam alios carcerarios Centurioni noie

Iulio cohortis Augultæ .Cóſcenſa aút

naueadramyttina nauigaturi ad lo

ca Aſiæ ſoluimus, pſeuerante nobiſcú

Ariſtarcho Macedone Theſſalonicen

ſi. Sequenti aūt die appulimus Sido

nē.Et Julius humaniter tractato Paur

lopmiſit utad amicospfectus ab illis

curaret.Et inde cũ ſoluillemus,ſubna

uigauimus Cyprú ,propterea q
eſſent

uenti cótrarí.Et pelagº Ciliciæ & Pam

phyliæ emerſi peruenimus Myram ,

quæ eſt Lyciæ , & ibi inueniens Centu

rio nauem Alexandrinā nauigátem in

Italiā ,tranſpoſuit nos in eâ.Et cúmul,

tis diebus tarde nauigaremus,& uix de

ueniſſemus contra Gnidū,prohiben /

te nos uéto,adnauigauimusCretæ ,iu

xta Salmoné.Et uixpræterlegentes il.

lá puenimus in locũ quendâ,qui uocať

pulchri portº, cui uicina erat ciuitas La

fra. Multo aάttpe patto, &iam no

eſſet tuta nauigatio,etiam q ieiunium

iam præteriſfet,admonebateos Paulº

dicens eis. Viri,uideo quod cum iniu /

ria & multo damno,nó folü oneris &

nauis, fed etiã animar noſtrar, futura

fitnauigatio.Centurio autem guber -

natori & Nauclero magis credebat,ő

his quæ a Paulo dicebantur. Et cum a

ptus portus non eflet ad hyemandum

DD 3 cóplures
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δεκ

άτη

εσ

της με

πλείους έθεντο βουλίων αναχθlώαι κακά

θεμ.έιπως δναλντ καθαυτίσαντες εις φοί

τιχα σαραχαμάσαι,λιμία και κρίσκς, βλέ

ποντα καταλάβα και κατά χώρομ.τσοπνευ

σαντος δε νότου,δόξωπς Οι προθέσεως κε

κρατκκέναι,άραντεςάσου, παρελέγονο

κρίτκμ.μέτου πολύ δε έβαλε και αυτος άνε !

μας τυφωνικός,ο καλούμενος ευρoκλύδων.

σωαςααθέντος δε το πλοίου, μεδαωαν

μθύου αντοφθαλμάμ του ανέμω,επιδόντες

έφερόμεθα.Νασίου δέα υποδραμόνες, κα).

λούμενου κλαύσαμ,μόλις χύσαμαν σερί

κρατάς γενέθαι οι σκάφκς, μάραντες.

βοηθείαις έχρώντο υποζωννώτες τόσλοίου

φοβούμενοί τε μη εις τίω συρτω εκσέσω •

σι , χαλάσαντες ή σκεύO ,όυτως εφέροντο »

Σφοδρώς δε χαμαζομλύωμ ημώμ,7 % εξής εκ

βολίω εσοιούτο, και τη τρίτη αυτόχειρες

τίω σκευω τον πλοίου εξείψαμε.μά τε δε

Αλίου,με τεράσεων επίφαινόντωμ επί πλεί

οναςημέρας, χειμώνα τέουκ ολίγου επί

καμου,λοισομσερϊνράτο πάσα ελπις το

σώζεθαι ημάς. σολιάς δε ασιτίας σας !

χούσης,τότε σαθείς ο φαύλος ο μέσω αυ )

τ ,ειπεν.Εδα μου ώ άνδρες πειθαρχίσαν

τάς μοι ,μή ανάγεται από κράτκς,κες /

Δίσαι τε τιθεςϊμ ταύτίω και τιώ ζυμί

αμ. και τα νώ σαραινώ υμάς ευθυμάμαι

βολα γαρ ψυχής ουδεμία έσαι και υμώμ,

σλώ του πλοίου,παρές» γάρ μοι τη νυκτί

ταύτη άγγελGP του θεού δυ ειμι,ώ και λά

Τρεύω, λέγωμ.μη φοβού παύλε.καίσαρί σε

dã wagaswarovsjid'ou.xexágosaídoia del

ος, σάντας τους πλέοντας μετά σου.διο έα

θυμάτε άνδρες.σισεύω γαρω θεώ,ότι δυ!

πως έσαι,καθ όμηρόπου λελάληταί μοι εις

υϊσομ δε.αυα δε ημάς εκπεσαμ. ώς δε τεσ

σαρεσκαιδεκάτη νυξέγύετο,διαφερομβώωρ

Αμώμων

cóplures ftatuerất cófiliú foluëdi illing

fiquo modo poſlét peruecti phænicí

illichyemare, Iséportº Cretæ fpectas

ad Africũ & ad Chorū. Aſpirante aút

auſtro, rati ſeppoſiti cópotes,cú foluil

fent Affon,præterlegebant Cretā: No

poſt multū aūtmilitfecótra ipfam ué. πάγκ

tustyphonicus, qui uocatur euroaqui. dit

lo.Cung correpta effet nauis , & non

poffet conari in uentum , datanauefia

tibus, ferebamur. In infululā auté quá

dam deuecti quæ uocatur Clauda.uix , tiño

potuimus obtinere ſcapham . Quality

lublata adiutorñsutebatur,ſubcingen

tes nauem ,timentes ne in Syrtim inci:

derent, ſummiſſo uafe,fic ferebantur.

Cúaút uehementi tempeſtateiactare

mur,fequentidie iactú fecerunt, & terr

tia die ſuis manibus armamenta nauis

proiecerunt. Porro neqz fole neæ fydelse

ribus apparétibus ad cóplures dies, &

têpeſtatenó exigua iminéte , iā ablata

erat fpesois ſalutis noftræ.Et cũ multa

iã eflet inedia,túc ſtās Paulº in medio

eox dixit
. oportebat qdéo uiri audito

menő foluere a Creta ,at lucrifacerein

iuria hanc & iacturā.Ernunchortorut

bono aio ſitis. Amiſlio enim aiæ nulla

erit ex nobis , pterqz nauis, Aſtirit eſ

mihi hac nocte angel9 dei,cuilumego

& cui ſeruio dicés.Netimeas Paule,Cæ .

fari te oportet fiſti. Et ecce donauittibi

deus oés q nauigāt tecum.Propterqd.

bono animo eſtore uiri.Credoemdeo

quod ficerit quemadmodum dictum

eft mihi. In inſulam autem quandam

oportetnos enci. Sed poſteach quarta

decimanoxſuperuenit, nauigantibus

nobisin
.
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εκούφιζομ το αλοίου,
εκβαλλόμενοι

του

Αρμώμ ώ ο αδρία,κατά μέσομσ νυκτός

υπερβοών οι ναύται προσάγμέν
α
αυτϊς χώ

ραβ,οιβολήσαντες,έυρου όγγυας εικοσιν,

βραχύ δεδιασήσαντες ,και πάλιμβολίσ
ανε

τες,ευρoμοργιας δεκαπέντε, φοβούμενοι

μήπως εις ταχές τόπους εκπέσωσιμ, εκ

γεύμνκς δίψαντες αγκύρας τέασαρας, ήυχον

τολμέραμ γενέσθαι.τώμ δε ναυτή ζκτοών

των φυγάμ εκ του πλοίου,και χαλασάν

τωμ τίω σκάφίω εις τίω θάλασαν , προ •

φάσαι ως εκ ηρώρας μελλόντωμ αγκύρας εκ

ix τείνερ, είπε οσαύλος και εκατοντάρχω

και τοίς ορατιώταις,εάν μη δυτοι μείνωσιν

ενωπλοίω,υμάςσωθίώαι ου δασθε.γό ,

τεδι spaτιώται ασέκοψαμτα χοινία της

σκάφκα, και έχασαν αυτίω εκπεσαμ.άχς

a δεδυ έμελλευ ημέρα γίνεται ωαρεκάλα και

παύλΘ . άπαντας μεταλαβών τροφώς

Η λέωμιτεσταρεσκαιδεκάτω σήμερον ήμέραν

να αφοσδοκώντας άσιοι διαβελάτε, μκθέμαρος

& λαβόμβυοι, διό σαρακαλώ υμάς προσλα!

βάμηροφήςκαιτούτο γαλσρος σ υμετέ ,

πο :

σαςσωτηρίας υπάρχει ουδενός γαρ υμών

Αριξεκθ κεφαλήςπεσεται .Εισωμ δε τα

τα,και λαβωμ άρτου, ευχαρίσισε ο θεώ

ενώπιον σάντωμ , και κλάσας , ήρξατο ε

θίαμ. εύθυμοι δε γενόμενοι πάντες, να

αυτοί προσελάβοντο τροφής, ήμου δεν

α πλοίω αι σάσαά ψυχα , διακόσιαι

σίτου εις τίμι θάλασαμ . ότε δε ημέρα

εγένετο, τίω γύμ ουκ
επεγίνωσκομ,κόλ ,

του δε τίνα κατευνόου έχοντα αιγία /

λόρ , εις έβουλεύσαντο ει δωατομ » .

δεώσει το πλοίομ , και τας αγκύρας

ατείελόντες, ειωμ εις τίω θάλασαν ,

άμα ανέντεςτας 3βικτωρίας της πηδαλίωμ

και εσάς ,

α

nobis in Hadria circa medium noctis

ſuſpicabantur nautæ apparere ſibi ali/

quam regionem . Qui&ſummifTa bor

lide, reppererunt paflus uiginti , &pu

fillum inde digreſli , & rurfum iacta

bolideinuenerunt paflus quindecima

Timenteſq , ne in afpera loca incide!

rent de puppi iactis ancoris quatuor,

optabant diem fieri. Nautis uero quæ

rentibus fugere de naui , cum fubmi

fillent ſcapham in marc ſub prætextu

uelut e prora ancoras extenſuri,dixit

Paulus Centurioni & militibus.Nili hi

in nauimanferint ,uos falui fieri non

potcſtis. Tunc abſciderunt milites fu

nes ſcaphæ, & palli ſuntcam excidere.

Et cum lux inciperet ficri, hortabatur

Paulus omnes lumere cibum , dicens .

Quartodecimo dichodic expectantes

ieiuni permanetis, nihil accipientes .

Propter quod hortoruos , ut ſumatis

cibum , hoc enim ad falutem noftram

pertinet,quianullius ueſtrum capillus.

de capite cadet.Et cum hæc dixiſſet,

fumpto pane gratias egit deoin con

fpectu omnium , & cum fregiſſet,cæ

pit manducare . Animæquiores au /

tem facti omnes , & ipſi ſumpſerunt

cibum: Eramus uero uniuerſæ animæ

in naui ducentæ feptuagintaſex. Et fa ,

tiati cibo alleuiabant nauem cijcien /

tes triticum in mare. Cum autem di,

es factus eſſet,tcrram nó agnoſcebant,

ſinum uero quendain animaduerte

runt habentem litus in quein cogita ,

bant ſi poffent,ipellere naué. Etcũan

coras ſuſtuliſſent , comittebant fema

ri fiinul laxatis iuncturis gubernaculo

DD 4 rum &

an

εβδομάκοντα έξ.
κορεθέντες δε τροφής και
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ΑΝΔ1

ΠΡΑΞΕΙΣ
ACTA

καιBlerinin

βίβα

ΜΙΧΑ

πιω γάμ
X)

καιεπάραντες τομάρτέμονα,Τα πνεούσηκα rum , & fublato artemone, fecundum

τέχομ εις τον αιγιαλόμ, σερϊπεσόντες και εις auræ flatum tendebat ad litus. Eram

τόπου διθάλασομ,επώκλαρι τώ ναυμ, C incidiffemus in locum Bimarem im

και με πρώρα ερείσασα,έμεινε ασάλευτος . και pegerunt nauem , & prora quidem fixa

δε πρύμνα ελύετο της βίας το κυμάτων. manebat immobilis, puppisuero ſolo

τώμ δε σατιωτών βουλή έγύετο, ίνα τους uebatur aui undaru. Militum aút con

δεσμώτας αποκτείνωσί, μή ας εκκολυμβή ſilium erat ut carcerarios occiderent,ne

σας διαφύσοι . 83 εκατόνταρχος βελόμενος quis cumenatafſet effugeret, Centurio

διασώσαι ομοαύλομ,εκώλυσεν αυήυς του autem uolens ſeruare Paulum ,compe

βουλήματος,εκέλευσε τους δωαμλύους ſcuit eosa cófilio.Iullitqzeos q poffentlige

κολυμβάν, ανοξείψαντας πρώτους επιτώ natare, ut abńcerent ſe primos,& in ter

γϊμάξιέναι, τους λοιπούς,δυς μείοέσισα rā euaderét, ut& cæteri partim in tabu

τίσιμ,δυς επί ανωμτ αά του πλοίου,και lis partim in quibuſdam nauis fragmé

όυτως εγγύετο σάντας διασωθώαι επί tis. Etfic factum eſt , ut omnes incolur

mes euaderent ad terram .

και διασωθένες ,τοπεπέγνωσαν,ότι με Et cum euafiffent , tunc cognoue

λίτη και νήσος καλάται.οι βάρβαροι παρά runt , quod Melite inſula uocaretur.

κομουτώτυχούσαμ Φιλανθρωπίαμ πμΐp , Barbari uero preſtabant non uulgaré

ανάψαντες γαρσυραν,προσελάβοντο σάν humanitatem nobis.Accenſaenim py

τας ημάς,διαδρ υετόν δμ έφεσώτα, και ra recipiebåt nosomnes propterhym

δια το ψύχος.συστέψανες του σαύλου φρυ brem qui imminebat & propter frigus

γάνωμ πλήθGP , επιθέντων επί των Cum congregaſſet autem Paulus far

συράμ,έχϊδναεκθ θέρμκς3ξελθούσα,κα mentorum multitudinem & impoſuiſ.

Θάψε οι χερος αυτού.ώς δε έιδομοι βάρβα! ſet in ignem ,uipera a calore cũ proceſ

φοι κρεμάμενου το θηρίομέκ θι χειρος αυν fiffet,inuaſitmanumeius.Vtuero uide

του ,έλεγομ σρος αλλήλους.αάντ
ως

φονεύς runtBarbari pendentē beſtiam de ma

άξιμο άνθρωπος δυτος,3μ διασωθέντα εκ και nu eius inter ſeſe dicebãt. Omninoho

θαλάσης,και δίκκ ζαμουκ έιασεμ. ο μενο micida eſt homohic,quem ſeruatum

αποτινάξας αθκρίoμ εις το σύς,έπαθεμ ου e mari ultio nó linit uiuere.Et ille qui.

δέν κακόμοι δε, προσεδόκων αυτού μέλ demexcuſa uiperain ignem ,mali ni

λαμ σίσσαθαι , καταπίπεν άφνω νε : hil paffus eſt. At illi exiſtimabantfu

κρόν, εωίπολυ αυτό προσδοκώντωμ, C turum ut incenderetur, aut conciderer

θεωροώτων μηδεμάτοπον εις αυτόν γινόι

repente mortuu
s . Diu autem illis ex/

μενoμ, μεταβαλ
λόμενοι έλεγομ θεου αυτομ pectant

ibus & uidenti
bus ; nihilma :

ειναι εν δε τοίς σερί του τόπου εκάνου, li ineú fieri,conuert
entes ſe dicebáreú

υπήρχε χωρίαη πρώτη δινάσου,ονόμα effe deum.Inlocis aūt illis erár prædia

τι ποπ λίω, δς ανάδεξαμ
ενΘ- ήμάς τράς primati inſulæ noie Publio,quinosex

6μέρας , Φιλοφρόν
ως ξένiσεν.

ceptos,triduo benigne hofpicatus eft:

Σχύετο δε

ΑΝ

Coat
igie
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Sustralia

'cwexóußiop xatarē ),ngosáp dyſenteria- uexatum iacere . Ad quem

ο σαύλος εισελθώς κή προσόυξάμενος,επιθεις
Paulus intrauit. & cum oraſſet & impo

Tas x@g"auto ;iccup avř.7678 OCÊ SEvouli's fuiſfec ei manus,ſanauit eü.Hoc igiťfæ

α
και οι λοιποι οι έχονlες ασθενείας, 7 % νήσω cto & cæteri q habebat infirmitat

es
in

προσήρχοντο κι εθορασεύοντ, 8ι κ πολλαίς και infula accedebãt& ſanabāt, q etiá inul

μιαϊςετίμκσ ,κ) αναγομώύοις έπέθεντο tis honoribus nos honorauerüt, & fol,

The apolsFlee/wp.metà Eāsulwas,& váxox uentibus impoſuerüt neceſſaria erat

13 μερών πλοίαω παρακεχεμακότι φτάνήσω, Poftmeſes aút tres nauigauimº in na

αλεξανδρίνω,πασήμωδιοσκόροις, κή καθα ui Alexandrina , ğin inſula hyemauer

Τα χθείσες εις συρακόσ επεμείναμ ΗμέςΞfe, rat, cui erat inſigne caſtor&Pollux.Er

abu
θεμπριελθόνης καλωδίσαμεν εις πάσιου, cum uenifſemus Syracufas manſimus

μεία μίας ημέρας επιδενομύο νότου ,δευτ/ triduo. Inde circumlegêtes deuenimus

φαίοιήλθομεν εις τίιόλους,δυ ευρόντες αδελ Rhegium , &poftunum diem affiante

φους,τρεκλίθημι εν αυτής επιμξναι ημέρας auſtro altero die uenim? Puteolos ubi

επά,ε'&ύτως εις τθσώμκμ ήλθομ . κακό repertis fratribus rogati ſumº manere

διάδελφοι ακέσαν]ες Τα ποιήμώμ, ξύλθον apud eos dies ſeptē, & ſic uenimºRho

με εις απάνθησίμημίμ,άχεις άππίου φόρου, κή mā.Et inde cũ audiſſent fratres de no

72 ξιών ταβερνώμ,δυς ιδώμοσαύλος ευχαριστής bis pdierunt in occurſū nobis ufq; ad

Αν σας 75θεώ,έλαβε θάρσος. οτε και ήλθομεμ,εις Appí forú & tres tabernas.Quoscũui

ξώμων και εκατόνταρχος πρέδωκε τους δεσμί diſſetPaul', gratisactis deo ſúpfitfi

5 a
ους ω" stατοπεδάρχε.Ο δεσαίλωεπε duca.Cũ autuniffe9Rhomã, Cếtư

or
γάπκ μένεμ καθεαυθόμ,σωω φυλάσον rio tradidit uictos Pricipi exercitº. Per

τι αυτόμσρατιώτη, γύετο δε μεία ημέρας. miſlú eft aüt Paulo ,ut maneret ſolº,cũ

γάςσυγκαλέσαθαι του παύλου τους όνο
cuſtodiéte fe milite. Poft tertiã aút die

τας του 1ουδαίωμ πρώτες . σαωελθόντωμ δε conuocauit Paulus Iudæoz primores.

αυή",έλεγε προς αυτούς.Ανδρες αδελφοί, Cung ueniſſent, dicebat eis , Ego ui

εγω ουδέν εναντίον ποιήσας ο λαώ και ri fratres cû nihil fecerim aduerſus ple.

οίςέθεση Τοίς παβώοις,δέσμιος εξ ιεροσολύ
bē,aut inſtituta maioz, uinctus ab hie

Αμώμ σαρεδόθωεις τας χάρας δωμαί ).
roſolymis traditus ſum inmanusRho

ωμ,δι ζνεςανακρίνανθές με,έβούλουδο απον manorü, qui cũ interrogation
é de me

λύσια,θιά ή μασέμίαμ αιτία θανάτου ,. habuiſſent,uoluerunt me dimittere ,eo

. q nulla éſlet zauſa mortis in me.Cótra

δαίωμ,αναγκάμω επικαλέσαοθαι καίσα - dicétibus aut Iudæis coactusſű appel

εα,ουχως του έθνους μουέχωμ τί κακγορών
lare Cæfarē,nó táąz habés in quo gété

σαι,διαταύτίω οώ τώ άτίανσαρεκάλει
mcã accuſare. Propterhācigiťcām ad

σα υμάς,θάμκό προσλαλήσαι,ένεκεν τέλ uocaui uos,ut uidere & alloğrer, ppter

Toidosk lepasta 7 arudipTattlw siginguela fpéen Irael catena hac circúdatusfú .

οι δε
Atilli

ren

ΤΟΝ

-ΤΟ

08

1



322 ACTAPPASLII

τεγε

αέρλ

στο

οι δε προς αυτομ ειπομ.εμάς όυτε γράμμα /

τα περί σου έδεξάμεθακησ ιουδαίας, όυτη

παραγενόμνός τιςΟ αδελφώμ απήγγει

λεμε ελάλκσέτι σερί σου πονκρόμ.αξιδια

δε σαρά σου ακούσαι & φρονάς,σερίμε

Οι αιρέσεως ταύτκα,γνωσόμ όξιμ πμίμ,ότι

πανταχού αντιλέγεται.ταξάμενοι δε αυ /

ω' ήμέραν,λκομ προς αυήμ εις τίω ξενίας

πλείονες, οίς ξετίθετο διαμαρτυρόμβωO

τώ βασιλεία του θεού, πείθωμ τε αυτούς

Τα πες: ΙΗΣΟΥ,απότε ή νόμου μωσέως κό

την προφητών αν πρωί έωςεσέρας,και οι

μην επείθοντο οίς λεγομλίοις,οι δε κπίσ8),

ασύμφωνοι δε όντες προς αλλήλους , απελύ

οντο, ειπόντος του σαύλου ρήμα έμ,ότι κα -

λώςτσνεύμα ή άγιομ ελάλησε διάλσαίο

το προφήτου προς τους καθέρας Αμώμ,λέ ,

γομισορεύθκτι προς του λαού τομ,κα) ξε

σομ.ακού ακούσει,και ου μη σωήτε, και

βλέποντεςβλέψετε, ου μάθατε,επαχάω

εκ γαρ και καρδία τον λαό τούτου,καιϊς ώσι

βαρέως άκουσε , κα ους οφθαλμούς αυτό

εκάμμισαμ,μήποτείδωσι τοίς οφθαλμοίς ,

και ωσιν ακούσωσι, τη καρδία σωώ,

σι, κι επιςρέψωσι,κ) κάσωμαι αυτούς.Γνωσομ

ο έσω υμίν,ότι είς έθνεσιμ άσεσάλα το

σωτήριον του θεού,αυτι κι ακέσον7αι, τα

τα αυτου ειπόντε,απήλθουδι τουδαίοι πολ

λω έχοντες εν εαυτοίςσυζήτκσιν.έμεινε δε

ο σαύλος διετίαμ όλίω ν ιδίω μϊθώμα ,

τι, C απεδέχετο πάντας τους εισπορευομές

τους προς αυτόμ, κκρύσωμ τίω βασιλεί

αν του θεού, διδάσκωμτα ποι

το κυρίου ΙΗΣΟΥ μεία πά »

« ης σαρξισίας &

κωλύτως.

At illi dixerunt ad eum . Nosneqzlit

teras accepimusdere a ludæa,neq;ad,

ueniens aliquis fratrum nunciauit aut

locutus eſt quid de temalum .Volum

aūta te audire quæ ſentis . Nam defe

cta hacnotum eſt nobis,quodubiqz ei

contradicitur. Cú conftituiffent aútilli

diem ,ueneruntad eum in hoſpitiú cól

plures,quibus exponebat teſtificans re

gnum dei,ſuadenfą eis deIeſuexlege

Mofi &prophetis,a mane uſa ad uel

fperam.Et quidam credebant his,quæ

dicebantur ,quidáuero nó credebant.

Cúqz inter fenó effent concordes,diſce

debant dicente Paulo unum uerbum

Bene fpiritus fanctus locutus eſt per

Eſaiam prophetam ad patres noſtros,

dicens.Vadead populũ iſtű & dic.Au

rc audietis &non intelligetis, &uiden

tes uidebitis &non perſpicietis. Incraf

fatum eft enim cor populi huius & au,

ribus grauiter audierút,& oculos fuos

cóprelferunt,ne quando uideãt oculis,

&auribus audiãt,& corde intelligāt,&

cóuertant & fanem eos.Notú ergo

fit

uobis gêtibu
s
miſſum eſt hoc faluta

re dei, & ipfi audien
t.Etcu

m
hæcdixi

f

ſet ,exierút ab eo ludæi,multâ habétes

inter fe difcep
tation

é.Manſ
it

aútPau

lus bienni
o
toro in ſuo conduc

to
, & fu

fcipieb
āt
omnes qui ingredi

ebátur
ad

eū,prædic
ans

regnum dei,& docés

quæ ſunt de domin
o

lefu , cú

omni fiducia,nemine

prohibente..
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πράξεις του αποδόλωμ ευτυχώς

σωπαλεσμέναι .
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ή και επιποθών αυτους , και πρώτον μεν αποδέχεται πίσιμ αυτήκα

ταγγελλομλύω δρώμ σανταχού , έπατα σημαίνει πολλάκις εαυτου προθέμενου

έλθάμ,δια αμ εις αυτούς σόθομ κ) τέως με δεδωθαι , λοιπόν διδασκαλικώ

σιω επιτόλώ σοιέται,ωες κλίστωςεθνώμ,και ότι η πρϊτομα,έως καιρού μ,να νώ πέπαυται, κ)

ότιδιά το ΧΡΙΣΤΟΥ λέλυται ο πάτωμά του αδάμ,κα) σκιά του νόμου παρήλθε. τίω μου och

κλίση με την εθνώμ, ακολούθως γεγενήθαι κατασκευάζει,όυτως αποδείκνυσι πάσιμ ανθρώποις έμφυ .

ΞΗ

ημείναι άμ νόμομ, και πάντας αδιδάκτοτε τη φύσει, και απαυτης φύσεως δώσασθαι γινώσκάμ

του θεομ.διδ6 ειάτως αδιάται πρώτομ έλιωας , ώς το μου θεού φανορώσαντος αυτούς έκή ποικ

μάτωναυτού τουκόσμου,τίωη/ αυτον γνώσιμ ,και οι αλδίου δωάμεως αυτο , νώ και οι δυ ταda

πάντα σεποίκκεμ.αυτους δε έγνωκέναι μου έκ Ο κτισμάτωμ,ειναι θεόμου τούτωμ δημιουργού ,

τα δέ ποιήματαθεοσοιήσαντας,και τα κτίσει μάλλομ ,ή αυτώλατρεύσωτας.Αιτιάται δε και του /

σαίους, ώς με φυλάξαντας ήμ νόμομ, αλλά μάλλομ διαδι σαραβάσεως του νόμου,δμ θεόμ άλιμά

στώτας. )όντως αμφότερα τα μέγισαγιουδαίους τε C έλιωας συγκλείε,να ελέγχει επισή πα

Ε . ξανομία,έναδείξε,ότι ίσοι γενό μέλιοι τσάντες ,έπίσοις οι πάντες ως υπεύθυνοι , το λυτρουμθύου δεν

ουται δέ χάριτος και λυτρώσεως επίσης τοΐς Ιουδαίοις γενομλύκς C έσι τα έθνκ,εικότως να ) και

κλήσης γέγονε και εθνών και δε κλίσεως ή εθνώμ ξενο μύκς ,και ανάγκες σέσαυται η σες ϊτομή, κ) και ο

ζωνόμωσκιά.δ γαρ άβραάμ φκσιμ,ουκ περιομή,αλλά πρδς φθη σερϊτμής δικαιωθείς,μέθωνοί

μά θαμου άξεαάμ,ότι πατήρ σολλών εθνώς έμελλεν ειναι κατά των τή άκροβυσία σίσιμ. έλα

βε δε μετά το δίκαιωθίώαι ο τω περίτομίμ ο σαρκί,ίνα σκμάομή τοϊς κατά σάρκα γενωμδύοις

εξ αυτού,ααίσασθαι σοβέ τω περιτομή»,37 άμ τα έθνκ γλύκτα τέκνα τον αβραάμ,αρξάμενα σου

λιτεύεται κατά τίύ αισιμ το άβραάμ.ξύ ήεδικαιώθκ,ότε ήμ νακροβυσία.τούτωμ γαόχάριν κή

μεθωνομάσθη αβραάμ.ανάγκη δεέλθόντωμ,σαύσασθαι το σημαινόμoνoμ.Ε μου οώτα έθνκ αναι

κάζουσι περιτέμνεσθαι,σαυέτωσαμε το όνομα ή αβραάμ,C καλείσθω βραάμ.ει δε αβρααμ σα

ξα θεού ωνομάσθη, ουδέ περιτέμνεθαιτα έθνκ,αλλ ουδαυτους έτι τους κατά σάρκα ιουδαίο

σες,τα ήτο όνομα βέβαιομ, και πατής πολλών εθνώμ παλάτα και γας ου χρείαν έχει

τις λοιπόν περϊτέμνεθα , αρκούμυτηπίσει το αβραάμ,ουδε φα άλλης δε'τηςνα

νόμα σκιάς . ουγαρ εκ τούτων, αλλ εκ πίσεως δικαιούται τίς , καθάτσες και ξεβραάμ .

Ταντα
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bens eisa Corintho.

ταύτα δυτως κατασκβιάσας
,αποδεικνύσα πάλι »,ότι άλως ουκ άν γρύοιτο λύσωσις και χάριστα

ισραήλ,και τοις έθνεσιβ,ει μη διαλυθά και αρχαία αμαρτία του αδάμ,λ εις σάντας γενομών,

Τι άλλου δε μήδωαοθαι αυτίω θξαλειφθίώαι
φκσίμ,ή δια ΧΡΙΣΤΟΥ του θεούλου και δεν

ναήμ ήμ,άλομ λύσαι σ σαράπωμα, αυτο γαρ και αρχές και κατάρα γέγο

νερ.Είτα γράφς ότι άλλως τούτο ου μη γλύκται,ει μη σώμα φορέσει ήδς

* θεού,και λύκται άνθρωπος,ίνα Tδη προσενέγκας υπέρπάντων,

τους σάνας ελευθερώσκ α του θανάτου,ναάνερ δι ενός

ανθρώπουκαι αμαρτία εις ή κόσμου εισϊλθεμ,όυτως κό

δή ενός ανθρώπου και χάρις γλύκται,ναι λοιπόν

ως καλός οικονόμος, τυς μου λοδαίους αμυθάται ότι οι

το αβάται γίνεσθε του νόμου,έαν εις ΧΡΙΣΤΟΝ σισεύσατε , τοίς δε

άσοή έθιώμ σαρεγιά μήεπαίρεσθαι κατά το Ισραήλ ,αλλά γινώσκειν

ότι ως κλάδοι επεκείνους,ώς εσιεω ξίζαν εκεχρίθκσαμ
ομετά δε ταύτα παρα

νετικούς λόγους εις τα ήθαδιδάξας,τελαοί τω επισολώ.

Omani ſunt partis Italiæ .Hi præuenti ſunca falſis apoſtolis, & fub

nominedomini noftri Ieſu Chriſtiin legem &prophetas erant in

ducti. Hos reuocat apoſtolus ad ueram & euangelicam fidem , fair
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ΤΟ

ΑΥΛΟΣ08λος τη

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , κλπ)

7οςαπόβολος,αφων

Piσμένος εις ευαγγέλι

ομ θε8,8 προέπηγγείο

α
λα ? Διατώμ προφ

ηαυξ ν ραφαϊς &

τίαις, περήπου αυξ ,

Γενομές εκθέρμαθος Δαβίδ, κατά σάρκα ,

η ορίσθέντος που θεϊ έμδωάμς,καταπνευ

μα αγίωσιώκα, εξ αναςάσεως νεκρών,ΙΗΣΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ Τ κυρία ημώμ,δι ου ελάβομεμ χάν

και αποκολλών εις υπακοίώ σίσεως »

στάσϊ οίς έθνεσιμ, ύσερ το ονόμασαν αυτή

δν οίς εσεκαιτμής, κλιτύ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,

σάσιτήούσιν ν ρώμη,αγασκεϊ, θεά ,κλκ

τις αγίοις . χάρις υμίμ κ) εισών αε θες

λαν πατρός ημών , και κυρία 1ΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Πρώϊομ μου ευχαριστώ θεώ με, διαIH

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,υπέρ πάντωνυμώμ,ότι και πιο

Sις άμώμ καταγγέλλεται εν όλωτω κόσμω .

κάρτυς τάς μου θεός, λατρέυω φυτώ

πνέυμιατί με,ώτώ ευαγγελία το γού αυτ,

ως αδιαλείπτωςμνάαμ υμώμ Ριέμαι πάντα

πεαιη προσευχών με,δεόμβυος

,έιπως ήδη

ποτέ ευοδωθήσομαι εμ τω θελήμαζι τ8 θες

ελθό

AVLVS SERVVS

IefuChriſti;uocatº

aps, fegregatus in

euágeliū dei,quod

ante .promiſerat

per pphetas ſuos,

in ſcripturisſanc
tis

de filio fuo,q genitº fuit ex femine Da

uid ,fecúdú carné,qui declaratº fuit filiº

dei,in potetia,fecidi fpiritu fanξtifica

tióis,ex eo q reſurrexit a mortuis Ieſus

chriſtus dñs noſter, per qué accepim ?

gratia & muneris apPici functione, ut

obediat fidei inter oés gentes,ſup ipfi

us noie, quore de numero eſtis &uos,

uocati Ieſu Chriſti,omnib9quiRomæ

eſtis ,dilectis dei,uocatis factis.Gratia

uobiſ & pax a deo patrenoſtro, & dño

IeſuChriſto. Primú qdégratias ago

deomeo,p IefumChriſtūſuper oibus

uobis, quod fides ueſtra annunciatin

toto mundo.Tefti
s
eni meus eſtdeus,

cui ſeruio in ſpiritu mco , in euágelio fi

In ſui,quod indeſinenter mentioné ue

ftri facio,femp in orationibus meis de

precans, fi quo modo tandem aliqui /

do,proſperuiter cótingat uolente deo,

a ut uenia

έντε,
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μες την παρE

& τις

έλεση προς υμάς.Εσϊποθώ και δείμ υμάς ,

να τι μεταδώ χάρισμα υμίμ ανδυματιο

κομ,εις και σπρώχθlώαι υμάς , τούτο δε

Esi συμπαρακληθήναι εν υμίν , δια της

άλλήλοις πίσεως, υμώστε και εμού .

ου θέλω δε υμάς αγνοεΐμάδελφοι,,

ότι σολιάκϊς προεθέμω έλθ μ προς

υμάς , και εκωλύθίω άγαϊ τον Δεύρο ,ίνα

καρσό τϊνα χώ και εν υμίμ , καθώς

και εν τοϊς λοιπούς έθνεσιμ.έλασία και

βαρβάροις , σοφοίςτε C ανοήτοις , οφείλει

τιςειμί. ουτως η κατ εμέ, πρόθυμόμ,και

υμίμ τοίς εν ρώμη ευαγγελίσαθαι . ού

γαρ επαιχωομαι το ευαγγέλιο του

ΧΡΙΣΤΟΥ . δώσαμϊς γαρ θεού εσιμ εις σω

ταρίαμπαντί τω σισέυοντι, ιουδαίω δε πρώ

τουκαι έλικvi.Δίκαιοσύνη γαρ θεού έμαυ/

τα αποκαλύπτεται , εκ σίσεως εις πίσιν .

καθώς γέγραπται . δδε δίκαιος εκ πίσεως

3ήσεται .

Artκαλύπίεση και οργή θεάά ουρανέ,έπι

πάσαν ασέβαμ,κ ) αδικίανανθρώπων,

αλήθξαμ εμ αδικία κατεχόντωμ,διότι σνο

σου και θεού, φανερόμέσϊμ εμ αυτοίς.δε θεός

αυτοϊςεφανέρωσεμ,τα αόρατα αυτά ,αή κτί

σεως κόσμου,τοίς ποιήμασί νούμενα καθο

ράται , ήτε αίδιος αυτ8 λαμϊς και θό,

της,εις το ειναι αυτους αναπολογίτους,.

διότι γνόντες ήμ θεομ, ουχ ως θεόμεθόξα

σας καιευχαρίσκσαν,άλλ έμαθαιώθκσαμ έμ

Ρίς Διαλογισμούς αυτών , και εσκοτίθκαι

και άσχετος αυτών καρδία, φάσκοντες ειναι

σοφοί,έμωράμθκσαμ, και άλλαξαν τιμωρό ,

ξαν του άφθάρτου θε8 ,έμόμοιώμαάεικό;

νος φθαρή ανθρώπ8, καισεληνών καιτεξαν

πόδων ο ερπετώμ.διό καισαρέδωκεν αυ/

Τουτ8 θεός έμ ταϊς επιθυμίαις ή καρδιώμ αυ

τωμ,εις ακαθαρσίαμ, του ατιμάζεθαιτα

σώματα αυτών εν εαυτοίς, όι τίνες μετά ,

λαξαν

ut ueniã ad uos, Deſydero eſ uidere

uos, ut aliquod impertiardonúuobis pratybos

ſpirituale,ut cófirmemini,hoceftutcól

muné capiá cóſolationé, per mutuafi

dem ,ueftram fimul &meā .Nolo auté

uos ignorare fratres,quod ſepe propo

fuerauenire ad uos, ſed prohibitusfui

ufq; ad hunc diem , quo fructú aliqué

ដែរ ។

haberem in uobis quo ,quéadm
odu

bika
αγκάθισε

&in relias gentibus.Et græcis & barba kabelka

ris, & fapiétibus & ftultis, debitor fum . selepas

itaquantum adme attinet , paratus lū

uobis quoq quiRomæ eſtis euan ''

gelizare: Non em me pudet euanges on the

ή Chrifti.Potentia figde eftdei,ad Τα υφέτες

lutéoñicredéci,Iudæoprimú ſimul & deixo

græco.Juſtícia em dei manifeſtat ex fic etis ,

dei fidē. Sicuti fcriptú eſt. Iuſtºaút ex ule,ku

fide uictur ' eſt. Manifeſtateſ ira dei date, aceasta

de cælo,aduerſus oémipietaté, & iniu elektris

ſticia hominú,queritatéi iniuſticia der

tinét, pptereaqăde deo cognobile eſt,

id manifeftū eſt in illis. Deus em illis

manifeftauit, fiquidé quæ funtinuifibi
είχε

lia illi°,ex creatióe mūdi,dü p operain

telligūtur,puident'ipſaq
æterna eius

diuinitas,in hoc , ut lint inexcuſabiles,

ppterea quod cũ deü cognouerint,nó

ut deữ glorificauerunt,neq gtati fue.

rűt, fed uanifacti ſunt in cogitatióibus

ſuis , & obtenebratū eſt inſcies cor eor .

Cú ſe crederét effe fapiétes,ſtultifacti

ſunt, & mutauerunt gloriã incorrupti/

bilis dei,in aſſimilatione imaginis

ruptibilishominis,& uolatiliū& qua

drupedū& reptiliū . Quapropter tra

diditillos deusin defyderís cordiúfu

orú,in imunditiâ,ut ignominiaafficiát

corpora fua, inter ſeipſos,qui cómuta)

Αςείκων,

τελευς

Σ Σ .
κτες,οι

40 μοί

*Ι

και ξήλω!

cop

Μις
runt
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Ταφρομές καιαγνοών, ότι η gusoμ του θεού

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

λάξαμ τίω αλήθαμ αυτ ευ Go ψεύδει, και rút ucritaté eius in mendació, &colue

εσεβάθισαμ ελάτρόισαν τα κτίσει, πα runtea quæcondita ſunt,ſupra eu qui

ρατμ κτίσαμία,ός όξιμευλογκλος εις τους condidit,qui eſt laudandus in fæcula

Δία ούρ σαρέδωκεν amé.Propterhoc tradidit eos deus, in

αυτος οθεός εις σάθκ ατιμίας . άιπ γαρ cupiditates ignominiofas.Nam &fce

Βίλλαι αυτή μετάλλαξαν τον φυσικών minä illor mutauerüt naturalễuſum

σημ της θηλείας,εις τίμ σαραφύσιμ.ομοίως fæminæ ,in eum qui eſt præter naturā.

τεκμήδι άρσενες,αφέντες τίω φυσικώ 28 Siliterqz & maſci, relicto naturali uſu

σημ της θαλείασ ξεκάυθκσαν έμτη ορές fæminæ ,exarferunt in appeteritia lui,

ξει αυτών εις αλήλους,άρσενες εμ άρσεσι alius in aliuin ,maſculi inmaſculos fæl

σωάξημοσίου κατεργαζόμενοικαι κή τίω ditaté ppetrātes,&pmiüqd oportuit

αντίμϊθίαμ ήμ έδει τις πλάνκς αυτών, erroris fui,inſeipſos recipientes.Etqué

εαυτής απολαμβάνοντές
admodú nonpbauerunt, ut deum ha

θώς ουκ εδοκίμασαν τον θεόμ έχαν ν berēt in cognitione,ita tradidit eos de

επϊιώσα,πρέδωκεν αυτούς ο θεός εις αδόκιο us in reprobam menté,utfacerent quæ

μον νοιώ , ποια τα μα καθήκοντα, πε ) nó cóueniebat, repleti omni iniuſticia,

πληρωμένες στάση αδικία , σορνεία , σο/ fornicatione,auaricia,malicia,pleni in

οκρία,πλεονεξία , κακία , μεσους φθόνου , aidia,cede,cόtentione,dolo, malispray

2: φόνου,έριδος,λόλο, κακοκτέιας ,ψιθυρισάς, diti inoribus, ſuſurrones, oblocutores,

καβαλάλες, θεοσυγθς , υβρiσάς,υποκφάνες, dei ofores,contumeliofi,elati, gloriofi,

κι αλαζόνας,εφευρείας κακώμ , γονεύσιμ από inuentores malorú ,parentibus imori

το θεϊς,ασuυέτους, ασωθένυς , ασόργους , geri, expertes intelligentiæ, incópofiti,

Η απόνδοθς ανελεήμονας, οίτινες ή δικαίω / alieni a charitatis affectu, nefci fædet

μαθεδ επιδνόνες,ότι οι τατιαύτα πράσου ris,imiſericordes.Quicũ dei iuſticiam

Πες, άξιοι θανάτο εισιν,ου μόνoμ αυτα σοι8/ nouerint,népe,quod ñ quitalia faciūt,

σου , αλλά και συνευθοκάσί τίς πράσ8στ.
digni ſint morte,non folúea faciūt,ue

Διο αναπολόγάϊος εί & άνθρωπε,σάς και rumetiam aſſentiunturñs qui faciunt,

κρίνων,ενώ η κρίνεις καιέτερον, σεαυήμ και
Quappter iexcufabiliseso hõglas II

τακρίνεις,ά ά αυτά ηράσεις και κρίνωμ.οίδα! es q iudicas.Náin hocqd iudicas alte

μεμβότι η κρίμα τύ θες και καλά αλήθε rũ, teipm cödénas.Scimus aüt,q iudi

επί τουςτα γιαύτα πράσσούλας » Λογίζκαι δε
ciú dei eſt fecúdú ueritaté, aduerſus el

Ρύν ο άνθρωπες και κρίνωμ Ρυς τα τοιαύτα os q talia agūt. Cogitas aúthocohó,

πράοτονίας,κή σοιώμαυτά,ότι συ εκφέυξη και
quiiudicas

eos qtalia faciút,et facis ea

κρίμα τ8 θεού και του πλούτου και κρότα
τος

dé,quod tu ſuffugies iudiciú deir Aug

αυτού,καλήανοχής, τiς μακροθυμί
ας

κα)
diuitias bonitatisilli?, & tolerantiæ ,&

lóganimitatis contênis: Ignorās,qbo

εις μετάνοιάμ σε άγει ,καλα δε τίω σκληρό,
nitas dei ad poenitétiã teinuitar :Sed

Julátov, kot čusTavóxTop reedtíapybrosusin juxta duriciâ tuam ,& corpæniterene

ξεςσεαυτώοργου, ημέρα όργήσ, Cαπο
ſciú.colligistibipliirāidie iræ&reue

καλύψεωσ A i lationis,

1.
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καλύψεωσ ,κή δικαιοκρισίαστ
ου θες, ός απο

δώσει εκάσω και τα έρμα αυτ ,τίςΑ καθόπο /

μόνκμ έρσο αταθού,δόξαμ κ) Τιμώ,κι άφθας

σίαν ακούσι,ζωίω αιώνιού.ris33ξε
ρίθειας,κό

απειθούσι τη αλκθεία , παθομένοις δε τη

αδικία ,θυμ , κή δρΓΗ,θλίψις,κό σενοχωρία,έπι

πάσαν ψυχώ ανθρώπg ή κασερταζομένου ,

κακόμοδαία σε πρώτμ κ έλλίωος, δόξα και,

κι Τίμι,κό εισών παντίτω έρΓαζομλύωμ
α

θομ, ουδαίωσε πρώιμ κι έλλίωι.ου αξι προ

σωπολαβίαα α θεώ.όσοι γαρ ανόμως

άμαρίομ,ανόμως και απολοώτη , κ) όσοι εν νό

μω ήμαρτομ, λια νόμο κρϊθήσοντη . ου και οι

ακροαίαιη νόμου δίκαιοι δραωθεώ,άλλ

οι σοικίαιη νόμου Δικαιωθήσοντη. οσαυγι'

έθνκΤα μ νόμομ έχονία, φύσητα ή νόμο θι

ή,δυοι νόμομ μη έχονπς,εαυτής εισι νόμος, οι

άνες φλέικνωση έργου ήνόμοραήμ,

Ταϊς καρδίαις αυτών , συμαρτυρούσης αυ,

τωμ τηςσωειδήσεως, μεταξύ άλλήλων

λογισμώμ καίκγορόωίωμ,ή κι απολογουμε

νωμ ,έμ μέρα όπ κρϊν ο θεός τα κρυπτα:

ανθρώπων,κατά η ευαγγέλιόμ μου Δια Η/

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, δε συ Ιουδαίος επονομάζ» , και

έκαναπάυκ ονόμω, C καυχάσαι εν θεώ,

και γϊνώσκεις το θέλημα , καλοκϊμάζες Τα

διαφέρουσα , κακχόυμενος έκή νόμου , πε

ποιθάς Tε σεαυήμ οδηΓομ είναι τυφλώμ, φώς

Η εμ σκότει,παουτίμ αφρόνωμ,Διδάση

καλομνωπίων , έχοντα του μόρφωσϊμ της

γνώσεως, καλτ αληθείας εν ω νόμω . ο

δω σiδάσκων έτερον ,σεαυθόμου διδάσκής.

ο κηρύσωμ μη κλέπειν, κλίπες . Ολίγων

μη μοιχευμ, μοιχευής. βδελυσόμενοςΤαξί

δωλα,ιεροσυλβς. δς έμ νόμω καυχάσαι, Δια

και της παραβάσεως του νόμου τμ θεάματί

μάζεις, το όνομα του θεού Δ' υμάς βλαση

ΦΕμβίαι εμτίσ έθνεσι , καθώς γέγραπται

τριτομήμεν ωφελά ,εαμ νόμομ σράση

σας,εάν

lationis, & iuſti iudici dei, qredditurº

é unicuiqz iuxta facta ſua, his quidég

iuxta tolerātiāboni opis,gloriâ & ho,

noré& imortalitatéğruntuitâæternā.

ös ueroq
fut coterioi, qg nó obtếpất

qdé ueritati,obtéperāt autiniuſticiæ,is

dignatio, & ira, afflictio, & anxietas,ad

uerſus oēmaiam hois ppetrātis malű,

& Iudæi primū & græci.Glia yo & họ

nor & pax,oi operanti bonú ,& Iudæo

primú &græco.Nó emeſt pfonarú re

fpect9 apă deu .Quicúq em ſine lege

peccauerüt,fine lege & pibūt,& qcuqi

lege peccauerüt,plegé iudicabut.Na

eñauditores legis iuſti ſūt apuddeú,

ſedq legé ope ſeruatiuſtificabunt.Na

cũ gếtes legenhặt,natura (legis fút

fecerint,n legénóhabétes,fibijplislūt the

lex,qoñdut op 'legis fcriptúi cordibº

ſuis,lip teſtificare illox cöfciétia, & cogi!

tatióib9int fe,accuſantib9,autetiá excu

ſantib9, i die, cũ iudicabit dñs occulta

hoim ,iuxta euangeliü meum p Ieſum

Chriſtū. Ecce tu ludæº cógnominaris,

& acquieſcisin lege, & gliaris in deo,&

noſti uolütatem ,& pbas eximia,inſti

tut ex lege,cófidifqz teipſum ducé eſſe

cæcorum ,lumé in tenebris uerſantium ,

eruditoré infipiétiū,doctorēſtultor,

habété formācognitionis & ueritatis

in lege.Qui igiť docesaliú,teipfü non

doces.gpredicas non furandi,furaris.

q dicis nó adulterandū ,adulterií com

mittis. q execraris ſimulacra,facrilegiú

admittis.q in lege gloriaris,plegis crās

greſſione, deú dehoneſtas. Nä nomé.

deippter uosmale audit intergentes.

Quemadmodú ſcriptum eft. Namcir

cumcifio quidemprodeft,d legem fer

Ν .

ν

uari
s
.
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στα,εαμ δε σαραβάτκς νόμου ής , Απρίτον

μά σου ακροβυσία γέγονεμ.Εάν δυνα άκρο

βυσία τα δικαιώματα του νόμου φυλάση

ση,ουχί και ακροβυσία αυτον εις περϊομώ

Aoyfusiolac; Mg xgivũ kỀx protog ở

κροβυσία, τόμ νόμομ τελούσα, σε, όμ λια

κάμματα και περϊτομής σαραβάτίω

vódov ; oi gap o su tel pareção soudcią

isip , ou de a su moel pavesã cu capxi' € /

pirouk, dixo w Tees xquãtão loudcG ,

€περίΤομή καρδίας,ανεύμαζ ,ου γράμε

Mario ŠvO óux anggőrwp,

XX TODOV

tíbw tozepiaốp toūloud'acov, itics

N spéadax 907 asepätouřs; WORU'natá závi

τα γόπομ, πρώτον μεν γαρ , ότι επι ,

σεύθκσαμ τα λόγια, του θεού . τί γαρ, ει

xwiskép tüveg ; Men Hawisíc auplus This

hislw To SecûKUTOSJÁod; Lei 7fúsiri gir

exi réacta de 6 J£os & x,ghs, wão de cu gew /

πU ψέυσκα , καθώς γέγραπται.όπως άμ

εΙα δικαιωθής φωνής λόγοις σου, να νικήσης

σάμεθα
βουδαίος

σε κόέλκνας

πάντας
το

'ovx ési
aprūp

28xS6IxTQ
,Oux Esip ŠWs vó so te

& Gel ng readai
de

Eijk &dixíc xuốy Jeg fixolodulew our

vískoi, zí époõulu; ut dixQ8Ogos, ir

pelop theopplev; kaldavgazonasweied

δύοις,έπει πώςκρϊνάο θεός κόσμου εί

αρή αλήθία θεού ήνο εμώ ψεύσματί

espíasávotri,&isoli 26€cep QUTOūJI ETÖ WS

αμαρτωλός εγώ κρίνομαι και να μη καθώς

βλασφημούμεθα, C καθώς φασί ανες Ημάς

λέγμ. ότι σοιήσωμου τα κακά, ίνα έλθx

τααγαθά,ώμο κρίμαένδικόμ 33

τίοώ,
προεχόμεθα,ού πάντως, πρoκτία

.

" Queetiapsivou,xabw'ssárgan ?'oux ësıdinde

os,oudłsisjoux isip owiūp, ouxÉSip Ó '{x'34

ήθε,πάνης
3ξέκλιναμ,άμα

εξώθησαν,

uaris. Quod fi traſgreſſorlegis fueris,

circúciſio tua præputium facta eſt. Er/

go fi præpuciū iuſtificatióes legis ſerua

uerit, nõne præpuciū illiusp circūciſio

ne imputabit :Etiudicabit quod eſtex

natura præpuciū,legé pficiés,te, qpli

terâ & circúciſioné traſgreſſor es legis.

No is qui in manifeſto Iudæusſit, Iu

dæus eſt,nec ea quæ in mãifeſto fit car

nis circúciſio , circūciſio eſt,ſed qui in oc

culto Iudæus, & circüciſio cordis in ſpi

ritu,nó littera. Cuius laus,nó exhomi

nibus,ſedexdeo. Quidigiťhabet III

in ģ præcellat Iudæus,aurquæ utilitas

circúciſionisMultū p oemmodú.Na

primú quidé illud, quod illis cómiſſa

ſunt eloquia dei. Quid eñliqdam fu

erunt increduli:Num incredulitás illo

rű fidem dei facier irritā : Abſit.Situej

ro deus uerax,ois aút hó mēdax. Quē

admodú ſcriptūě.Vtiuſtificeris in fer

monib9cuis,& uincas cūiudicaris. Q

ſi iniuſticia noſtra ,dei iuſticia coſtituit,

qd dicem ":Nú iniuſtº deus, q inducir

irã :Secundú hoiem loquor.Abfit.Ná

quo iudicabit deus mūdūrEteñ ſi ue/

ritas dei, in meo mendacio excelluit, in

gloria ipfius, qd poft hac & ego ueluti

pæóriudicor:Acnó quemadmodúde

nobis maleloquunt,& ficutqda aiunt

nos dicere.Faciam , mala ,ut ueniatbo

na .Quoz dānacio iufta é. Quid igie :

præcellim eos:Nullo modo.Náante

cauſas reddidimº& iudæos & græcos

oés,pctó eé obnoxios,ſicut ſcriptú eſt.

Nóeſt iuſtus,neungdé,nóeftq itelly

gat,nóēqexqrat deū,oés deflexerūc,

fimul inutiles factiſunt,nó eſt q faciat

bonitate,non eſt uſo ad unum . Sepul

chrum
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nat

A
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οτσάδες αυτω,εκχέαι αίμα ,σωπϊμμα,

και ταλαιπωρί
α αν τας ολοΐς αυτή , και

ολόμ ειρώης ουκ έγνωσαμ. ουκ έσι φόβG

θεού απέναντιΟοφθαλμώμαυτα

οιδαμον δε, ότι όσαο νόμΡλέFes,

εν ω νόμω λαλά,ίναπάμ σόμα φραγή,κ)

υσόλικαγλύκταισάς ο κόσμος ο θεώ .

διότι , έρωμ νόμου ου δικαιωθήσεθαι σα

σα σαρά νώσίομ αυτό .Δια γαρνόμου επί

Γνωσιςαμαρτίας.Νωι δεχωρίς νόμs δίκαι

οσωκ θεούσεφανέρωται, μαρτυρουμφώκ ντε

του νόμουτοπροφητώμ. δίκαιόσων δε

θε8,διά σίσεως ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , εις σάνη

τας, και έσι πάντας τους πισεύοντας . ου

γάρ Κι δiασολί.σάνπς γαρ ήμαρτον, και

Τσερονται δόξες τουθεού . δικαιούμε!

νοι δωρεάν,τη αυτον χάρτά, διασ απολυ/

ξώσεως τ ν ΧΡΙΣΤΩΙΗΣΟΥ.8μ προέθετο και

θεοςΓλαστρίομ,διαφο πίσεως ,ο αυτον

αίματι, εις ένδειξιν της δικαιοσωκα αυτου,

διά τίω ωάρεσίμή προγεγονότων άμας,

Tημάτωμ, ανοχή ή θε8,προς ένδειξιμη

Δίκαιοσωκα αυτο , αρνω καιρώ, εις το

είναι αυτόνδίκαιον,και δίκαιούτα, τομ εκ

Φίσεως ΙΗΣΟΥ .

που οώ και καύχκσις , ξεκλείδθι.διάσοίο

νόμο, ή έρίωμ,ουχί,αλλάδια νόμο πίσβ.λο

γιζόμεθα οώ πίσ4 δίκαι8θαι άνθρωPJχώ

σις έρθωμ νόμο ή ολαίων και θεός μόνον , ουν

xide wij £@v ;̂UQ1,XŞ EDV Ensidig sie Jeo's,os

δικαιώση ποίημίω έκ σίσεξ ,κ) ακροβυσίαν

διαφο πίσεως.Νόμομ οώ καθαράμαι δια

Οι σίσεως, μήγίύοιτ.αλιά νόμομ σώμλύ .

τίο έρούμαν , αβρααμ τομ πατέρα ημών

ευρκκέναι κατά σάρκας ει γαρ αβραάμ και

έργων Δίκαιώθκ ,έχα καύχημα , αλλου

προς τον

chrú aptū guttur eoz,liguis ſuisaddo

lú ufi funt,uenenú aſpidúſub labñseo

rũ.Quorũ os execratioe & amaruleia

plenú eſt,uelocespedes illor ad effu,

dendű ſanguiné.Cótritio & calamitasjebane

in uis eoz,& ui. pacis nó cognouerút. sila

Non eft timor dei corã oculis eoz.Sciari

mus aūt,& quæcunqz lex dicit, hisqinition

lege ſuntdicat, ut omneos obturet, & de eo

obnoxius fiat totus mundus deo :Prol helyen

pterea qexopibus legis nó iuſtificabi lorie

tur omnis caro in cófpectu eius.Perle

gēenim
agnitio peccati.Nücueroable

qz lege,iuſticia dei manifeſtaeſt,cópro

bara teſtimoniolegis & pphetar.lu

ſticia uero dei p fidem Iefu Chriſtiin

omnes, & fup oéseos qui credunt.No

eñ eſt diſtinctio .Oés eñ peccauerüt

& deftituunť gloria dei.Iuſtificantaút

gratis,p illius gratiâ,g redéptionē quæ

eft in Chriſto Iefu,qué ppofuitdere

cóciliatorě p fidê in ipſius ſanguine,ad

oſtenſioneiuſticiæ ſuæ, propter remiſ

ſionē præteritorú peccatorü ,in patien

tia dei,ad oſtëſioné iuſticiæ ſuæ,in præ

ſentitempore,in hoc, ut ipfe fit iuſtus,

& iuſtificãseum , geſt ex fideIeſu .Vbi

igiťgliatio : Exclúſa eſt.Perquālegē:

Operű :Non,fed plegé fidei Arbitra

mur igiť fideiuſtificari hominéabſą

opibus legis. An Iudæordeus tantú

An no & gentid :Certe&gentiί.Qιά

doqdēunus deus,q iuſtificabitaircúci

fionéex fide, & præpuciũ p fidé Legé

igiťirritam facimusp fidēAblit.Imo

legécöſtitui
mus

. Quidigiť dicem %; m

Abraham patrénoſtrum inueniſleſe

cũdū carně?Nã ſi Abrahã ex opib iu

ſtificatus fuit;habet gloriationēat nó

-

apud
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" Ψτι ,

στος ήμ θεομ.τί γαρ και γραφή λέγει , επί

συστολάβρα
άμ ω θεώ, και ελογίθκ αυν

ω εις δίκαιοσωω, τώ δε εργαζομές

νία,και μίθος ου λογίζεται κατά χάριν, αλ,

λα καλά οφείλκμα . δε μη εργαζομές

για, πισεύοντϊ δέ έσι του δικαιούτα του

" ασις , λογίζεται και σίσις αυτού εις δi ,

* καλοσώριο , καθώς και δαβιδ λέγει , τον

μακαρισμός τουανθρώπ8, ώ ο θεός λογίζει

Tαι δίκαιοσωω χωρίς έργωμ.μακάριοι,ώμ

αφέθκσαμ αιανομία και ώμ επεκαλύφθx/

σαμ αι αμαρτίαι, μακάρια άνής, ώου με

λογίσηίαι κύριΘαμαρτίαμο μακάρισμός

οιώνδυτG ,έσι τίω ποίημώ,ή και επίτω

ακροβυσίας και λέγομεν γαρ, ότι ελογίθα

ΙΙ ω άβραάμι και σίσϊς εις δικαιοσώλω , σως

3 οώελογίσθε , ν σερϊτομή όντι, ή αν ακρον

βυσία,ουκ ήν πίτομή, αλλά ακροβυσία,

i / και συμβου έλαβε πίτομής σφραγίδα και

δικαιοσύκα,τσίσεως, φν τη ακροβυσία,

εις το είναι πατέρα πάντως την
Wisbőve

τωνδι ακροβυσίας,εις το λογϊθήναι να

αντίςσώ δίκαιοσμίω,και πατέρα σερir

τομής τήςουκεκτούτομής μόνoμ,αλλά

roig soixovai pie" xvęgi@ wisewe;nors su

apud deü.Quid enim fcriptura dicit :

Crediditauté Abraham deo , & impu,

tarú efteiad iuſticiā. Eiuero qui opa

tur,merces no imputatſecundum gras

tiam ,ſed ſecundú debitū . Porro ei qui

non operať, credit autéin eum qui ius

ſtificatimpiū,imputať fides ſuaad iu

ſticiam . Quéadmodú&Dauid dicit,

beatificationem hominis,cui deus im/

putat iuſticiam ,abſqz operibus. Beati

quorü remiſſæ ſunt iniquitates,& quo

rū obtecta funt peccata.Beatus uir, cui

non imputarit dominus peccatum . Be

atificatio igitur hæc, in præpucium , an

in circūciſionem :Dicimusenim quod

imputata fuerit Abrahæ fides,ad iuſti

ficationé.Quomodo ergo imputata ć,

cum eſfer incircúciſione, ancū eſietin

præpucio :Noin circumciſione, ſed in

præpucio.Et ſignú accepit circüciſióis,

oblignaculú iulticiæ fidei , quæ erat in

præpucio,ut eſſetpateroimcredentiü

p præpuciū, ut imputaret& illis iuſti

cia ,pater inős circūciſióis, ñsq nóſolú

effent ex circúciſióe,fed etiã ingredere.

tur ueſtigijs fidei,quæ fuit in præputio

patris noſtri Abrahæ.Nó enig legep

miſlio cótigit Abrahæ ,aut femini eius,

illñ hæredēfore mûdi,ſed p iuſticiã fi

dei.Eteni ſi ñjg ex legeſūt,hæredes ſūt

inanis facta eſt fides, & irrita facta eſt

pmiſlio.Ná lex irá opatur. Siqdé ubi

nó eſt lex,ibi nec traſgreſſio.Idcirco ex

fide,ut fecundu gratia, ut firma effetpr

miſlio uniuerſo lemini,non ſolúei, ad

eſt ex lege,uezetiá ei,qdéex fideAbra

hæ q eſtpateromniūnoſtrũ.Sicut fai

ptū eſt.Patrēmultaygentiũ conſtitui

te. Adexéplú deicuicrediderat, quiui

uificar

ΟΙ

1

1

ακροβυσία του παρός ημώμ αβραάμ

' ού δια νόμο και επαγγελία σε αβραάμ ,

ή α'πέρματι αυτο,δ κληρονόμου αυτον

είναι τουκόσμου,αλλά δια δίκαιοσωκς είν

Γεως.Εί οι εκ νόμου κληρονόμοι,εκκεκένω

καιη πίσις,ήκαλέργκται και επαγγελία..

και νόμοςοργάν κατεργάζε), ούκουκέσινό

κος ουδέ παράβασις. δια τούρες πίσεως,

ένα τί χάριν,εις το είναι βεβαίαμ επαγ

νόμου μόνον,αλλά ερέκ οίσεως άβρα

Εμ,ός όξιπατερ σάντων ημώμ . καθώς γέ

Γραπται,ότι πατέρα πολλών εθνών τέθα

μάσε,κατέταρτί,
όυίσίσδυσε θεού, του ζωο!

OU

ποιον

A iin
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σοιοώτα τους νεκρούς, και καλοντών uificat mortuos, & uocat ea quæ nó lúc

τα μη όντα, ς όντα,θα σας ελπίδα εθελ tão ſint,qpræter ſpem in ſpe credidit;

σίλι επίσδυσεμ,εις ή γενέθαι αυτμπαγές ſe fore patré multar gentium ,iuxta id

φασολιών εθνώμ.καταδειρ
ημλύομ, όντως quod dictü eſt,Sicerit ſemēruú.acn

ó

έσαι δέρμα σου, C με αθενήσας τη πίκ. infirmatus fide,haud cólyderauit fuú

ου καπνόκσε ο εαυτο σώμα νενει ipfius corpus,iã emortuú, cũ centū fere

κρωμίου , εκατονταετκς που υπάρχων , nat' effet ános,necemortuāuuluaSa

και των νέκρωσϊμ της μήτρας σάρρας , εις ræjuer adpmiſſionédei,nó hæfitabat

δε τω εσαγγελίας του θεού ου διεκρίθκ τη incredulitate,ſed robuſtus factus eſt fi

άπισία , αλλνεδωαμώθω τη πίσει, τους de,dans gloriâdeo,certa pluaſione ac

δόξαν ζω θεώ, και πληροφορκθείςκαι ότι και cepta ,quod isg promiſerat,potéseſſet

εσήγελίαι,Δωαλός άξι και σοιήσαι.διδ κι & præſtare. Quaproprer etiá imputa i

έλoγίθκ αυτο εις δικαιοσωλω, ουκ εγρά tú eſt illi ad iuſticiā.Non ſcriptūeſt au

φκ δε διαυτόμ μόνoμ, ότι έλoγίθκ αυ , té,ppter illű tantü,imputatū fuiffe illi,

άλλα c 7ημάς,οίς μέλι λογίζεθαι,τίς ſed etiã ppternos, qbus iinputabiť ,ae

σισένoυσιμ επίμ εσείρανία ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙ/ dentibus in eü,q excitauit leſum dñm

ΣΤΟΝ τον κύριομ ήμών εκ νεκρών , δς σαρε noſtrữa mortuis,q traditus fuit ppter

26 JxDia ta zapantómata duwp, soi krig patã noſtra ,& excitatus eſt ppter iuſti.

θα δια των δικαιοσωω χμών ficationénoftri
. Iuſtificatiigiťex fi.V

Δίκαιωθένηςοώέκπίσεβ ,ειρώωέχο de,pacē habemus erga deum ,pdñm

μου προς τον δε,δια ή κυρίου ημών ΙΗΣΟΥ noſtrú Iefum Chriſtã, o qué& concie

ΧΡΙΣΤΟΥ,Δ δυ κ τιπροσαξωσω εχήκαμία git nobis, ut fidepduceremur i gratia

Τα πίσ ,είς ήχάριμ Ταύτω,έμήεσήκαμαν hāçin quaſtamus & gloriamur,in ſpe

και καυχώμεθα,ε ελπίδι και δεξις ή θες , gloriæ dei.Nec id ſolū ,uerű etiâ gloria

ου μόνου άλλα και καυχώμεθα εν ταις murin affictionibus, fcientes affis

θλίψεσιμ , ειλότες , ότι και θλίψις υπομονώ ctio patientia pariat,patienciauerop

κατεργάζεται, και και υπομονή δοκίμια , δε bationé,pbatioaút ſpem.Spes aútnó

δοκίμα ελπίλας, δεελπίς ου καταιχύνει. pudefacit.q dilectio dei effuſa ſiticori

ότι και αγάπη και θες εκκέχοντας κβσίαις dibus noftris,pfpiritüſctñq datus eſt

Ημώμ,διαπνέυμαίος & ίου,ή δοθέντος Ημίμ . nobis. Chriſtus eñcũ adhüc eſſemus

Ετϊ Α ΧΡΙΣΤΟΣ,όντων εμών ασθενών και infirmi,iuxta temporis rationépro im

καιρου , υπες ασεβών απέθανε . μόλις γαρ přis mortuus ē. Nãuix pro iuſto glő

υπες δικαίου τις αποθανάται,ύπες και του morietur. Siquidem pbono forlitan

αγαθού τάχα τίς και τολμά άσοθανάμ.

aliquis etiammori ſuſtinet. Commeny

Σωίσκσι δε τω έαυτο αγάσωεις ημάς . datautem ſuam charitate
m erga nos

θεός,ότι έτι αμαρώωλώμ όντωμ αμώμ ,ΧΡΙ deus, q cum adhuc eſſemus peccator

ΣΤΟΣ υσες άμώμ απέθανε,πολλώ οώμάλ
res, Chriſtus pro nobis mortuus fuit.

λου δικαιωθέντες να ν ω αιματι αυν Multo igitur magis iuſtificati, nuncin

Τ0 , σωθησόμεθα σε αυτού ,αή και οργάς .
ſanguine eius feruabim

urpeú
abira.

ει
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Θάσον] αι οι
πολλοί. Νόμα δε

σαρασέλθεν
,

ένα
πλεονάσα το

σαράπτωμα
,ού και επλεόι

Ι

Ειγαρ εχθροι όντες , καταλάγκμα
ι
ω

θεώς
και θανάτου του που αυτο ,πολλώ μάλ .

λου καταλλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή

αυτοι,οι μόνον δε,άλια καικαυχώμενοι

ζωθεώ δια του κυρίου ημώμ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣ

Στου,δε δυ να το καταλάγια ελάβον

μου .Διά τούς, ώασόρ δι ενός ανθρώπου και

αμαρτία εις του κόσμου εισήλθε, και δια

τωναμαρτίαμο θάνατΘ ,κ) όυτως εις πάν

Παςανθρώπους και θάνατος διήλθεμ,εφοπάν

τες ήμαρμ.Αχει γαρ νόμου αμαρτία μου

κόσμω, αμαρτία δε ουκ έλλογάται , μα άνω

τονόμου,

Αλλά βασίλευσεν ο θάνατος ανάδαμ

μέλι μωσέως,και επίτους με αμαρτίσαν

τας έσι ωομοιώματα και παραβάσεως

21Δαλάμι,ός άξο τύπο του μέλλοντΘ . Αλλ

ουχως το παράπλωμα,ουτως και το χάρι,

σμά,ΕΙ
Ει γαρ ω του ενός σαραώματϊ οι

πολλοί απέθανον,πολλώ μάλλομ και χάρις και

θεού, κι άδωρέα η χάριτί,τον ενός ανθρώπου

10 ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟτ,εις τους πολλούς επερίσι

σβιοτ. αλουχώς Δ' ενός αμαρτίσαντα ,

δώρημα,το αξύ ά κρίμα και ενος εις καλά ,

κρίμα,το δέχάρισμαεκ σολώμ παραπω

μάτωμ εις δικαίωμα, Ει γαρώ του ενός

παραπλώματϊ,ο θάνατΘ- εβασίλευσε δια*

Nam fi cum inimici eſlemus, reconcilia

ti fuimus deo,permortēfilij eius,multo

magis recóciliatiſeruabimur in uita ip

ſius.Non ſolū aut hoc,uerú etiã gloriā)

tes, in deo,per dominú uoſtrum Ieſum

Chriſtuin ,perquem nunc reconciliatio /

néalſecuti fumus.Propterea, quéadmo

dū ppterunű hoiem ,peccatü inmúdū

introit, & propter peccatū mors, & fic

in omneshominesmorsperuaſit, in eo

quod omnespeccauimus. Vfqad lege

enim peccatum erat in mundo ,porro

peccatum non imputatur,cum non eſt

lex.Imo regnauitmors ab Adamn ', ufq3

adMoyſen ,in eos quoQ,quinó pecca

uerant, in fimilitudine tranſgreſſionis

Adam,qui eſt forma futuri. At non ut

peccatum ,ita & donum . Nam ſi unius

delicto,multimortui ſunt,inulto magis

gratia dei ,& donum in gratia,quæ
fuit

unius hominis Iefu Chriſti, inmultos

exuberauit. Etnon ſicutper unum qui

peccauerat, uenerat mors, ita donum .

Nam iudicium quidem exuno in con

demnationem, donum autem ex mul.

tis delictis in iuſtificationem . Erenim ſi

per unius delictum ,mors regnauit per

unum ,multo magis ń, qui exuperantia

gratiæ& don iuſticiæaccipiunt, in uita

regnant per unum Ieſum Chriſtū.Ita

ſicut punius delictü , in oés hoies,ad côi

demnationem ,ita & per unius iuſtifical

tionem , in omnes hominesad iuſtifica

tionem uitæ .Quemadmodü enim per

inobedientiam unius hominis , pec

catores conſtituti fuimus multi, ita per

obedientiam unius , iuſti conſtituen ,

tur multi. Cæterum lex obiter ſubñt,'

ut abundaret delictü . Vbiueroexube

cauit

και ενός,πολλώμάλιοροι ή πρϊσέιαμ Φι χά

1 φιτσωθιδωρεάς οι
δικαιοσωκα λαμ

Εάνονπςώ ζωή βασίλευουσι , δια του ενός

3 ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.Αρα οώ ως δι ενός παρα /

η ώμαίΘ εις πάντας
ανθρώπους εις καλά ,

κριμα,ύτως δι ενός
δικαιώματα , εις

πάντας ανθρώπες,εις
δικαίωσιρ

ζωής.ώση

γαρ Διάφοι
σαρακοής του ενός

ανθρώπου

αμαρτωλοί
καθεσάθκμλι οι σολιοί,όντως

Οιδια ήυπακούς του ενός
Δίκαιοι

κατασα

κασερ 8
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είπα καρπό

χαθεςτο

=

νάσεμ και αμαρτία, υποεπερίσδυσεν και χάρις,

έναώς έβασίλεισερ και αμαρτίανα θανά

Πω,δυσως κ και χάρις βασιλέυση δια δικαιο,

σως εις ζωω αιώνιομ,δια ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

τί δω έρούμυτεπιμενόμεμ TΗ αμαρτία,

ένα χάρις πλεονάση,ΜΗ λύοιτο.οίτινες &

πεθάνομωσ αμαρτία,πώς έτι ζήσομαι και

1 Β αυτής Η άγνοι, ότι όσοι εβαπτίσθκμεμείς

ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ εις ομ θάνατμ αυή εβα/

ίθκμεμ,Σωελάφκμον δω αυτώ δια και βα

πίσματος,εις ή θάνατμ,ίνα ώς άγέρθη

ΧΡΙΣΤΟΣ εκνεκρών,διατδόξης παξος,

δυσω κι εμάς καινότη] ζωής πρϊπαθήσω

μεμ.ΕΙΣ σύμφυρι Γερόναμαι τώ ομοιώμα

τι του θανάτου αυτού,αλλάβοσ ανασάσει

ως εσόμεθα , Τούτο γινώσκονπς, ότι και σας

λαιός Αμώμ άνθρωπG- σωεσαυρώθπ,ίνα κα

ταργηθά σ σώμα καιαμαρ7ίας,του μκκέτι

δουλέυμ ημάς τη αμαρτία, ο αποθαι

νωμ,δεδικαίωται από τις αμαρτίας.Ει δε

απεθάνομου σαώ ΧΡΙΣΤΩ , πίσένoμoν,ότι

κή συζήσομα αυτώ.ΕΙΔότες ,ότι ΧΡΙΣΤΟΣ

εγερθεις εκ νεκρώμ,ουκ έτι αποθνήσκει, θάνα

τος αυτο ουκ έτι κυριευξι . 8γαραπέθανε,

Η αμαρτία,απέθανεμ εφάπαξ,83 38,3% 7 %

θεώ.ουτως και μάς λογίζεθε εαυτυς, νε

κρους και ειναι τη αμαρτία, ζώντας δε το

θεώ, ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ τώ κυρίω ημώμ.

s Μα δω βασίλευέτω και αμαρτία εν τω

θυκλώ υμώμ σώματι, εις το επακόυν αυτά

εν ταϊς επιθυμίαις αυτο , ΜΗδε παρίσανε)

σε τα μέλη υμώμ, όπλα αλικίας τη αμαρι

τία, αλλά παρασίσαι εαυτους τω θεώ , ως

εκ νεκρώνζώντας,και τα μέλκ υμώμ,όπλα

δικαι οσωκα τω θεώ. Αμαρτία γαρ υμών

ουκυρίευσα.ου και εσε υπονόμομ,άλλυπό

χάριν , τίοώ;Αμαρτίσομεν, ότι ουκ έσμού

τονόμομ,αλλ' χάριμ; Μκ γίύοι ουκ

αλατι, ότι η παρisάνετε εαυτους δουλες

rauit peccatū ,ibi magis exaberauic grå ene

tia,ut quéadmodú regnauerat peccatū things

in morte, fic & gratia regnaret p iuſticia

in uitam æternam ,per leſumChriftun.

Quid igiťdicem :Manebimº in pec

cato,ut gratia abundet :Abfit.Quimor lyrics

tui ſumºpató,quó poſthacuiuemus in

eo:An ignoratis, &quicung baptiza,

ti fumus in Chrifto Iefu ,inmorte eius

τιμώμδο.

baptizati ſumus:Sepulti igiturfumus
εντίωνα

una cú illo p baptiſma,in morte,atque

admodü excitat eſt Chriſt9exmortu

πραγίας

is, p gloriā patris, ita& nos in nouitate

γίας,έλ

uitæ ambulemus.Náfi inſititi facti ſu

mº illi ,p fifitudiné mortis ei?, nimirú&

reſurrectionis erimus,illud fciétes,quod

uetus ille noſter homo cú illo cucifixus

eft,ut aboleretur corpuspeccatisutpoſt

hac nö feruiamus peccato.Eteñam
or

tuus eſt,iuſtificatus eſt a peccato .Qzli

mortui ſumus cum Chriſto, credimus,

9 & uiuemus cú illo Sciętes, Chriſto

excitatus a mortuis,non amplius mori

tur ,mors illi nó ampli dominat.Náqd

mortuº fuit pcto ,mortuº fuit femel, då

aūtuiait,uiuic deo.Ita & uos exiſtimate

uos ipſos,mortuos quidéeffe pctó, uiuc

tes aut deo ,in Chrifto Iefudñonoſtro.

Neregnet igitur peccatú in mortali ue

ſtro corpore,utobediatis illi,in cupidita

tibus eius,neq accómodetismebrauel

ſtra , arma iniuſticiæ peccato,ſed accom

modetis uoſmetipfos deo,uelucexmor

tuis uiuétes , & membra ueſtra armaiu

ſticiædeo.Peccatū eſ uobis no domía

biť.Nó eñeſtis ſub lege, ſed ſub gratia
.

Quid igit: Peccabimus,&non fumus

ſub lege,fed fub gratia :Ablit.Annelde

tis, & cui accommodatis uoliſosferuos

adobedien

ΝΗΣΟΥ

Ε ,Απώς

ΤΟ

Οναό

Αυτιέν

υς υπα

Σ
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δικαιοστώς,τ .
4

δια νόμο νεργία εν οίς μέλεσιν ημώμ,

εις και

καρποφορήσαι
ζω θανάτω.Νωί δε

είφυπακού,δούλοι εσε, ώ υπακόυετε , και

αμαρτίας,εις θάνατομ, ή υπακούς εις δικαι

οστινίω Χάρις δε ζω θεώ, ότι ήτε δούλοι

Οιαμαρ7ίας, σηκόυσατπ δε εκ καρδίας,εις

όμ σαρελάθετε τύπου δίδαχής,Ελευθερω /

θέντες δεασαμαρτίας,έδsλώθατε Τα

δικαιοσύνη.Ανθρώπινομλέγω,διατω α;

θένφαμοθι σαρκος υμώμ. Ωρ γαρπα

ρεσίσαι ταμέλη υμώμ δούλα τη ακαθαρ,

σία,και τα ανομία, εις τίω ανομίαν, όυτως

καινα παρασήσατετα μέλκ υμώμ δού ,

λατη δικαιοσύνη,εις αγίασμόμ. οπ γαρ

δούλοι έτεσθε αμαρτίας, λέυθοροι ήτε τη

έφους ναεπαιχώεθες το ΤέλG εκέι ).

νωμ θάνατος.Νωι δε ελευθερωθέντες αν

Οιαμαρ7ίας,δουλωθέντα δεω θεώ, έχε

τεμκαρπόν υμώμ εις αγίασμόμ ,το δε

1 τέλΘ ,ζωού αιώνϊομ. τα γαρ όψώνια της

αμαρτίαςθάνατος το χάρισμα και θε8,ζωή

Ηαι αιώνιος,φυ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥΤώ κυρίω ημώμ .

n

Η νοάπάλελφοι,
δινώσκέσιονόμου

Π λαλώ,ότι ο νόμΘ κυρίευει τον ανθρώπου ,

εφόσον χόνoμ 8;ή
γαρύσανδρος γωή,

ω ζωντί ανδρί Λίθετα νόμω , εαν δε

αποθάνκό ανής,κατήργκλα από τον νόμο

του ανδρός.Αρα, οιώ ζώντος και άνδρός,μον

χαλίς Βηματίσει, άμβύκται άνδgi ετο

Ρω,εάμ και αποθάνκο ανής,ελευθέρα όξιμα

ΕΙ
ΛΟ

ad obedientiam ,eius ferui eſtis,cui obe

ditis, ſiue peccati in mortem ,ſiueobedi,

entiæ in iuſticiā. Gratia autē deo,quod

fuiſtis ſerui peccati,fed obediſtis excori

de, in eâin quâ traductieſtis formado

Ctrinæ. Cæterù liberati apcto.Serui fa,

cti eſtis iuſticiæ.Humanū qddá dico,p

pter infirmitate carnis ueftræ .Quemad

modum enim præbuiſtismēbra ueſtra,

ſerua immundiciæ& iniquitati, in iniq.

tatem ,fic & nuncpræberemébra ueſtra

iufticiæ ;in ſanctificationem.Cum enim

ſerui eſletis peccati,liberi eratis iuſticiæ .

Quem igitür fructum habebatis tūc in

his,de qbus nūcerubeſcitis : Nam finis

illormors.Núcyoliberi facti a pecca /

to,ſeruiaút facti deo,habetis fructõue

ſtrum , in ſanctificationem ,fructum au

term είtain eterinam . Εtenim autora ,

menta peccati,mors,donum aurem dei,

uita æterna , in Chriito Ieſu domino

noftro . VII

Anignoratis fratres (Sciétibus enim

legem loquor)quod lex dominetur ho

mini, diu uiuit : Nam uiro obnoxia

mulier, uiuenti uiro alligata eſt per le

gem ,quod fi mortuus fuerit uir,liberata

eſta legeuiri.Proinde uiuenteuiro,ad /

ultera iudicabitur,ſi cæperit altero uiro

iungi.Sin autem mortuus fuerit uir,libe

ra elta lege uiri, ut non ſit adultera,ſi iữ

cta fuerit alteri uiro . Itaqz fratres mei,

uos quoqz mortificatieſtis legi,per cor

pus Chriſti,ut iungeremini alteri,eiqui

a mortuis ſurrexit,ut fructificem deo.

Cum enim ellemus in carne , affectus

peccator, q funt plege,operabantur in

membris noftris adfructificadūmorti
.

Nunc autem liberati ſumus a lege mor

tui in

Z

τονόμο, μα ειναι αυτά
μοιχαλίδα,γι'

νομίζω ανδρίετέρω,Ως
παλελφοίμε κό

υμάς
έθανατώθκτ .ο νόμω,δια και σώμα ,

τος του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, εις το
γενέθαι

υμάςετέρω, εκ νεκρώμ
εγερθέντϊ,ίνα

καρποφορήσωμεν τω θεώ,οπ και ήμερ και

τη σαρκί τά
παθήματα της

αμαρτιώμ,τα

Κατηργήθημαιαπό τον νόμο,
ασοθανόν

τις
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πς ενώ κατήχόμεθα, ώς δουλέυειμ υμάς tui inq detinebamur,utferuiam ' in no

αν καινότησίωνέυμαίος, ου παλαιότησε uitate fpiritus, & non uetuſtate litteræ.

γράμματα.τί οώ έρουμάντο νόμος & Quid ergo dicemus.Lex peccatumeſt:

μαρτία; Μα γκύους. Αλλά τίω αμαρτίαμ Abſit.Sedpeccatum noncognoui
, nifi "

ουκ έγνωμ,ει μη δια νόμου,τώ π%επί per legem .Nam &concupifcentiam nó eines

θυμίαμβουκ ήλιν, ει μή ονόμος έλεβεν,ουκ nouiſſem ,niſilex dixiſſet,non concupit

επιθυμήσεις.Αφορμώ δε λαβούσα, αμαρ/ ſces.Sed occaſione accepta, peccatú per

τία δια η εντολής,κατεργάσατο αν έμοί . praeceptum,genuitinmeomne αόαιρία

πάσαν επιθυμίαμ.Χωρις γαρνόμου,άμας ſcentiâ.Siqděabſolege, potñ eratmor

τία , νεκρά.Εγω σε έζων χωρίς νόμου ποτέ tuũ. Ego auté uiuebā ſine lege quondão de

Ελθόυσης δε θα εντολής , και αμαρτία ανέι Porro ueniéte mādato, peccatū reuixit,

ζκσεν,έγω δε ασέθνομ.και ευρέθη μοι και ο egovomortuºfum.Et reptúémádatú

Τολή και εις ζωώ , άυ και εις θάνατομ. Η λάμας! qd inſtitutű erat ad uitā,id mihi effead

Tία αφορμω λαβύσα διατ φυτολής , ξαπά morté. Nápctñ occaſióe accepta g praktisk

τκσέ με, διαυτές ασέκανεμ.Ωςπομο ceptú ,decepit me,& gilld occidit.Itaqz blat

νόμGάγια , και φυτολή,αγία και δεν lex ipſa qdē ſancta, &mandatū ſancta

καία και απαθή.το οώ άγαθομ,έμοίγέγο & iuſtæ & bonü.Ergo quodbonú erat,

σε θάνατG ; Η γλύοιτο.Αλλά και αμαρτία. mihi factüeſt mors : Abſit. Imo pecca

ένα φανά αμαρτία ,Δια του αγαθού μδι ,κα/ tū.Vtappareretpeccatú ,pid,quoderat

τεργαζομλύκ θάνατομ ένα κύκτα και bonu, mihi gigneremorte,ut fieret ma

ύσορβολώ αμαρτωλός και αμαρτία,διαθ. 4. ioremin modi peccaminofum peccati

1 Η ντλής. ολαμβω,ότι ονόμος πνου per præceptú.Scimusenim ,q lex fpirit

ματικός έξυ,Εγώ σαρκικός ειμί, πεπρα tualis eſt.Ego autem carnalis fum ,ueny

μθύοςτοτίω αμαρτίαμ .θα καθοργά ditus ſub peccatū. Quodenim ago, nó

ζομαι,ου γϊνώσκω. ου γαρο θέλω, τούτο probo.Nó enimquod uolo, hoc facio,

πράσω,άλλο μισώ,τουν σοιώ. Ει δε 8ου
fed qdodi,hocago.Si uero qd nonuo

θέλω,78το Ρίώ , σύμφκμι ονόμω, ότι κα lo,hoc facio ,confentio legi
, quod bona

λός.Νωίδε ουκ έτι έγω κατεργάζομαι αυ eſt.Nuncautem nóiam ego facio illud,

ή,άλλ οικόσα ο έμοι αμαρτία , ολα ,
fed inhabitās in mepeccatú.Nouieſ ,

ότι ουκ όικά νεμοί,τουτέσιμη τη σαρκ quod non habitet inme,hoceſtin cari

μου,αγαθόμ. το θέλαμπαράκαταιμοι. ne mea bonum.Nam uelle adeſt mihi,

το κατεργάζεται το καλομ,ουχευρίσκω , at facere bonum non reperio.Nó enim

ου γαλδ θέλω ποιώαγαθομ, άλλου θέρ
quod uolo ,facio bonūſed qğ nonuolo

λω κακόν, τούτο πράσω . Ει δε 8ου θέλω
malum ,hoc ago.Porro ſi quodnon uo

εγώ,τούτο ποιώ ,ουκέτι εγώ κατεργάζον lo ego,hoc facio,noniam ego operor il

μαι αυτό,άλλ % δικούσα εν εμοιαμαρτία.
lud,fed inhabitansin mepeccatum.Re

Ευρίσκω άρα του νόμου το θέλωντι έμοι perio igitur legem uolenti mihi face .

τσανόκαλόν,ότιεμοί 'κακόμπαράκη re bonum ,&mihi malum adiunctum

ταμιενέλομαιγαρονόμο του θεούνα eft. Delectat enim melex dei, fecundú

1

!

του έσω
intern

ú
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ΠΑΛΙ

υποτάσσεται, ου δεs
Δωαται

, οι δε ν

νεκρόμ
διά

αμαρτίαμ
, το δε πνεύμα

ζωή»

δια

Δικαιοσωω.Ει
δε πνεύμα

του εγειν

μέσω
άνθρωποι

.Βλέπω
δε έτοιου

νόμου

φι Ρίς μέλισίμου
, άντϊσρατόυόμενος

ο

νόμω τον νοός μου , και αιχμαλωτίζοντά
με τονόμο και αμαρτίας

,ο αντι εν τοίς

μέλεσήμου
,ταλαίσως

εγω άνθρωπος

,

τίς με ρύσεται
εκ του σώματος

και θανά

το Πόντο,ευχαριστώ
τω θεώ ,δια ΙΗΣΟΥ

ΧΡΙ

Στοχή
κυρίου

ημώμ.άρα

δαυ αυτός
εγω

μεν νοϊ Δουλέυω
νόμω

θεού,τα δε σαρκινος

μω αμαρτίας
. ουδέν

άρα νύν κατάκριμα

Φίς ώ ΧΡΙΣΤΩ
ΙΗΣΟΥ

, ικ καλά
σάρκα

πε

ειπατούσιμ
,άλια

κατά
πνεύμα

,ο γαρνό
,

μος ή πνέυματος
δι ζωής

εν ΧΡΙΣΤΩ
ΙΗ/

ΣΟΥ κλόυθέρωσέ
με ατο του νόμου

της άμας

τίας, και του θανάτου. το γαρ αθανατου

α
το νόμου γνώλθένει δια β ) σαρκός, ο θεί

ός του εαυτον τομσέμψας εν ομοιώματι

σαρκός αμαρτίας,και σερί αμαρτίας και

Τέκρινε τίωαμαρτίαμ, τα σαρκιζίνα το λι

καίωμα του νόμου πληρωθή εν υμίμ, τοίς

με κατά σάρκα σεριπατούσιμ,αλα καλα

πνεύμα,οί και κατά σάρκα όνπς, τα τής

σαρκός φρονούσιμ.οι δέ καία πνεύμα ,α *

1ο πνεύματος . Το γαρ φρόνκμια φθι σας!

κός,θάνατζ.τοφρόνημα ή πνεύμαβος,

ζων καιειριών.Διότι & φρόνημα θι σαρκός

έχθρα εις θεόρ. το γαρνόμω του θεού ουκ

σαρκιόνπς,θεώ αφίσα ουλώνανθαι . Υμάς

δε ουκέσέ σαρκί,άλλον πνέυματί, είπε

πνεύμα θεού δικά αν υμίμ , Εδέτις πνευ

λια ΧΡΙΣΤΟΥ ουκ έχα, δυτα ουκ έςι αυ/

το.Ει δέ ΧΡΙΣΤΟΣ ν υμίμ, το με σώμα

ξαντος ΙΗΣΟΥΝ εκνεκρώμ δικά αν υμίμ, και

od:

rati

internú hominem . Sed uideo aliam le

gem in membris meis,rebellantem legi

métis meæ , & captiuü reddentēme legi

poti,quæ eſt in mébrismeis. Miſer ego

homo,quis me liberabit ex corpe mor/

tis hocGratias ago deo,p Iefium Chri

ſtum dominú noſtrum .Itaqzidem ego

mente quidem ſeruio legidei, carne ue.

rolegi peccati. Nulla igitur nunc con, VIII

derniatio, his qui ſunt inChriſto Ieſu ,

qui non iuxta carnem ambulant,ſed iu/

xta ípiritã . Nam lex ſpūs uitæ in Chri/

ſto lefu ,liberummereddidit a iure peci

cari & mortis.Etenim quod lex præſta/

reno poterat, in quoimbecillis erat per

carnem ,deus proprio filio miffo ,in affi/

mulatione carnis peccati, & de peccato

condemnauit peccatum ,in carne, ur iu/

ſeificatio legisimpleretur in nobis , qui

non fecundum carnem ambulamus,ſed

ſecundum ſpiritum . Nam qui carnales

{untquæ carnis ſunt cogitāt. Atqui ſpil

rituales ,quæ ſpiritusſunt.Nam pruden

tia carnis,mors.prudentia uero ſpiritus,

uita & pax.Propterea prudentia car

nis, inimicitia eſt aduerſus deū . nam le,

gi dei nonſubdit,ſiquidé ne poteſt qui

dem .Quiuero in carne ſunt,deo placer

re non poflunt. Vosautem non eſtis in

carne,ſed in ſpiritu ,ſiquidem ſpiritº dei

habitat in uobis. Qz fiqs ſpiritú Chri

ſti nó habet,hicnó eft eius. Q , ſi Chri/

ſtus in uobis, corpus quidem mortuú

eft,propter pctm ,ſpus aútuita, propter

iuſtificatione. Qz fi ſpus eiusqui excita

uit Iefum a mortuis,habitat in uobis,
9

excitauit Chriſtű ex mortuis ,uiuificabit

& mortalia corpa ueftra, propter inha

bitanté ipſius ſpiritú in uobis. Proinde

b fracres

Cat
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έγειρας του
ΧΡΙΣΤΟΝ εκνεκρών,ζωοποι

κσ κ ταξικία σώμαία υμώμ,δια το ενοι

κού αυτο πνεύμα και υμίμ .

Αρα δεν

άδελφοι
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άδελφοιόφλέη έσμου,ου Τα σαρκι, το ν1 fratres,debitores ſuinus,no carni, ut fer

σάρκα ζω.ει τι σάρκα ζάτε, μέλιεε αΡ cundâ carnē uiuamus. Nāſi fecundum

θνήσκάμει όπνέυμασιτας πράξης ή σώμα / carné uixeritis,moriemini.Qzſi ſpiritu

Ίος θανατυτπ ,ζήσεθε,όσοι πνευματι θες facta corporis mortificatis,uiuetis.Ete/

άσουτη,δυσοί εισιν οι θε8.ουδέλαβεε πνευ nim quicúq ſpiritu dei ducunt,hi ſunt,

μα λαλείας πάλιμ εις φόβου,αλλ ελάβεε filij dei.Nóem accepiſtis ſpiritü ſeruitu

πνεύμα δοθεσίας, ενώ κράζομου, αββά και tis itepad timoré, ſed accepiſtis fpiritu

πατήρ . Αυτό το πνέυμα συμμαρτυροί Go adoptióis, in q damamus, abba pater.

πνέυμάξι μώμ,ότι εσμοι Τέκνα θε8. Ει δε Idē ſpūs teſtimoniú phibet una cū ſpi.

τέκνα,κή κληρονόμοι,κληρονόμοι εν θες , ritu noſtro, ſimus filij dei. Qz ſi filí.

συγκληρονόμοι δε ΧΡΙΣΤΟΥ , ένσες συμ / igiť & hæredes.Hæredes quidédei
, co

πάχομον,ίνα κ) σδοξασθώμεν. Λοσίον hæredes aūt Chriſti.Siqdēfilcú eopal

μαι γαρ,ότι ουκ άξια τα παθήματα του timur,ut & una cũ illo glorificemur.Ná

νω καις , προς το μέλλουσαν Δόξ μας reputo ,nó eſſe pares afflictióes plentis

καλυφθlώαι εις ημάς.Η γαρ αποκαταλο/ tpis,ad gloriâ quæ reuelabiťin nos.Ete

κία ή κτίσεως, τίω αποκάλυψίμ ΡΟ*δωμ nim ſollicita creaturæ expectatio, reue

του Θεού ασεκλέχεται . Τη ματαιότητα
lationé filior dei expectat. Quippeua

& κτίσιςνωεδάκ,ουχ εκούσα,άλλια διαμ nitati creatura ſubiacet,nó uolés, fedp.

σοτάξαντα εθελσίδ;. οτι και αυτή και pter et,q fubiecitillainfpe.Qm &ipfa

κτίσις ελβυθερωθήσεται από τι δουλείας creatura liberabiť a ſeruitute corruptio

Οι φθοράς,εις τίω ελβυθερίαν φθη δόξας το nis,in libertaté gPiæ filiorú dei. Scimus

τέκνων του θεού . Ολαμάω γαρ, ότι πα engois creatura congemiſcit, fimulos

σα και κτίσις συσενάζά και σωωδίνει άει τον nobiſcū parturit,ufq;adhoctépus.No

ναώ.ου μόνον δε, αλλα και αυτοι τίω ασας folú aút illa, fed & ipli, a primitias ſpūs

χώ τον πνέυματα έχοντες , και μάς habét,&nos ipi in nobisipſis gemim ”,

αυτοι φν εαυτοίς σενάζομαι,ήoθεσίαμ απεκ adoptioné expectates, redéptioné cor

δεχόμονοι, τίω ακολύτρωσιμη σώματος poris noftri.Siquidé ſpe ſeruati fumus,

άμώμ , τη γαρ ελσίλι εσώθαμών.Ελπις porrofpes ſi uideat,non eſt ſpes.Eteni

δε βλεπομάκ ουκ έσιν ελπίς . ο γαρ βλέι qduidic aliqs,ut quid etiã ſperat:Siue

πειδις,τί κ) ελπίζε ;Ειδε δου βλέπομαι,έλ ro, qd no uίdem9,fperamus, p patieria

σίζομδυ, Δ' υπομονής απεκδεχόμεθα, expectamº.Cófimiliter aút & ſpus au

Ωσάυτως και το πνεύμασωανσίλαμβά, xiliat infirmitatibus roſtris.Siquidem

νεται ταϊς αθενείαις αμώμ.το τί προι hocipm,qd oraturi ſimº, ut oportet,nó

σξόμεθα καθοδέ, ουκ αιθαμβω, αλλ' αυν
nouiin ?,uex ipſe ſpūs intercedit pro

το 5 ' πνέυμα υποεντυγχάνει όσες κμώμ, bis,gemitib9 inenarrabilib9.At ille qui

5εναγμούς αλαλήτις. δε ερευνώντας και ſcrutat corda,nouit quis ſit ſenſus ſpiri

δίας, διδε τίδ φρόνημα του πνέυματος, ότι tus, quoniã ſecundum deum inrercedit

θεόμενυσχάν υπη αγίωμ. διδαμεμο , pro fanctis.Scimus autem , q his quidi

Stricăsatãos voy Bed Trávta oweged'ers ligunt deum ,oía ſimul adiuméto lūtin

αγαθόν,
bonum
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λύσημοι και
μεγάλκ, ο αλιάλατος

οδύ/

* Οκτη
καρδία μου.

Αυχόμα και αυτος
εδώ

αδελφών μου, των
συγγενών

μου , κατα

O
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Σβ

Πη

Ο .

/

αγαθόμ,τίς καία πρόθεσιμ κληθοίς δυσιμ .

ότι δυς προέγνω,και προώρισε, συμμόρφέ
ς

Οι εικόνα το δού αυτού,εις ή είναι αυτόμ

Πρωτότοκομ ν πολλοίς άλελφοίς.

ους δε προώρισε,τόντους και εκάλεσε.

και δυς εκάλεσε, τόντους και εδικαίωσεμ ,

όμαδε εθϊκαίωσε,τουτές κι εδόξασε. Τίδω

έρούμθυ προς ταύτα; Ει ο θεός υπερ μώμ,

της καθημώμ,άσγε το ιδίου του ουκ έφείο

σας,αλλυσερ ημώμ πάντωμ σαρέδωκεμ

αυτόμ,πώς ουχίναι σω αυζω τα πάντα

Αμίρ χαρίσεται ; τίςεγκαλέσει κατά

εκλεκτώμ θεού ,Θεός και δικαιώμ.τίς και καλα

κρίνωμ,ΧΡΙΣΤΟΣ άσοθανώμ,μάλλον δε

και εγερθείς,ός Cμν δεξιά του θεού,δς

και τυγχάνει υπερ ημών και τίς εμάς χων

είσει απόφοι αγάπης του θεού , Θλίψις,

Sενοχωρία, διωγμός, λιμόςκαι η γυμνό .

τκς,ήκίνδuυ , ή μάχαιρα και καθώς γέ,

γιατί αι.ότιένεκά σου θανατούμεθα όλω

τωναμεραμ,ελογίσθημου ως πρόβατα σφα

γές.Αλλαν τούτοις πάσιμ νσερνικώ
μεν

,

διατάγασίσω7GP εμάς.πέπεσμαι
,

ότι υπθάνατΘ , υπ ζωή, άυτπ άγγελοι,όυ

πάρχει, δωάμας, όυτε νεσώτα,ούτι

210

bonú,his qui iuxta propoſitum uocati

ſunt. Quoniã quos præſciuit,eoſdé &

prædefiniuit, conformes imaginis filň

ſui,utipe ſit primogenitus intermultos

fratres.Porro quosprædefinicrat,eofdé

& uocauit.Et quosuocauit,cos& iuſtifi

cauit.Quosaūt iuſtificauit,hos & glori

ficauit.Quid igiť dicemº ad hæc:Si deg

pro nobis,qs cótra nos: Qui proprio fi

lio nó pepercit,fed pro nobis oibus tra,

didit illú ,q fieri poteſt, ut nó &cú eodé

oia nobis donet:Quis intentabit crimi

na aduerſus electosdei? Deus eftqiu

dicat.Quis ille ,q códénet?Nú Chriſtº,

qmortuus eſtimoq & ſuſcitatus eſt, q

etiã eſt in dextera dei,qui etiã intercedit

pro nobis: Quis nos ſeparabit a dilecti

onedei :Num afflictionum anguſtia .

num pſecutionum fames numnudi/

tas? num periculūžnum gladius: Qué,

admodú ſcriptū eſt. Propter te mortifi

camur tota die, habiti ſumus uelut oues

mactationis. Verū in his oibus ſupuin/

cimus, p eú q dilexitnos.Nāmihi pſua/

ſum habeo ,q neqz mors, neq uita, ne.

Q angeli,neq principatº,neæ poteſta

tes,neqz inſtātia ,neq3 futura,neq; altitu

do,neq; profunditas,nec ulla creatura

alia,poterit nos ſepare a dilectione dei,

quæē in Chriſto Ieſu dño noftro. Ve IX

ritaté dico in Chriſto ,nó métior,atteſtā

te coſcientia mea, in ſpú ſancto,q dolor

mihi eſtmagnº,&afl
iduº cruciatºcordi

meo. Optarim em ego ipſc, anathema

eſſe a Chriſto,p fratribus meis,qlūt col

gnati mei ſcăıncarnē, q lut ifrahelitæ,ģ

rūé adoptio &gria,& teftaméta ,&legis

cóſtitutio ,& cult98 pmiſlióes,ĝz lūtpa

tres,& ή exqb9 % Chrift9,djti artinetad

β 2

N

μέλλοντα,υπύψωμα,όυτε βάθος, ουδέ τις

κτίσιςέτέρα,διμήσεται ημάς χωρίσαι αε

φθι αγάπης και θεού, οι ο ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

κυρίω ημώμ. Αλήθξαμ λέω ο χPI

Στη,ουψευδομαι,σύμμας
Τυρόυσας μοι οι

σαυειδήσεώς μου, ο
πνέυμματι αγίω, ότι

ανάθεμα είναι αρ του
ΧΡΙΣΤΟΥ Οσες

σάρκα,δί τινές εισιμ
ισραηλίτα, ώμ και δοθεί

dia,woyadózu,ngejaideclă secuk ,xeis & vós

μοθεσία και
ελαγέια,Εαι

επαγγελίαι,

ώμ οι πατέρες,και μο
ΧΡΙΣΤΟΣτου

σάρκα, carnem



16
EPISTOLAΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ν

KS

σάρκα, ο ώμ επί πάντωμ θεός ευλογκτός

εις τους αιώνας αμ ! ώ . ουχ οίομ δε,ότι

εκπέπτωκεν ο λόίος θεό.ου επάντες οι

εξισραήλ,δυο ισραήλ,ουδέτι εισί δέρμα

βραάμ,πάντες τέκνα,αλλα ισαακ κλπ)

θήσεΐάι σοι πέρμα ,13Τέσιμ,ουτατέκνα της

σαρκος,ταύτα τέκνα η θεά,αλλά τα τέκνα

οι επαγγελίας, λογίζετο εις πέρμα.Επα

γελίας και ο λόγG- ούτος. καία ημ και /

ρου τούτου ελεύσομαι, έσαι τη σάρρα δός.

ου μόνον δε ,άλια και ρεβέκκα και ενος κοί/

τκυ έχουσα,ισαακ ήσατρός ημώμ. Μήπω

γαρΓεννηθέντωμ,μή δε πραξάντωμτιασα !

δομή κακομίνα και κατ' εκλογώ , του θεού

πρόθεσις μένκ, ουκ και έργωμ,αλλ' εκ ή και

λούτος, έργήθx αυτή.ότι ο μέιζωμ,Αυλέυ,

σε ρε ελάσονι.καθώς γέγραπται,τομ'ιαι

κωςαγάπκσα,τομ δε Ησαυ εμίσησα .

Τί ο ερού μου; ΜΗ αδικία σαρά

θεώ;Μή γλώσι ,ογδ'μωσή λέγή ,Ελεήσω δυ

άμ ελεώ, κ) οικτειρήσω 8μ αμ οικτείρω. Αρα

οω, ου ή θέλουσ , ου και * ξέχοντος,αλλά και

έλεοωτος θεά. Λέγή και γραφή ( φαραώ.

ότι εις αυτό τους ζήγοράσε,όπως φυδέν

ξωμαι εν σοι τώ Δώαμίμ μυ,κι όπως διο

αγελά σ ' όνομά μου εν σάση τη γή .

Αραοώ, και θέλα έλεά,δμ δε θέλα σελκ/

και 3
ρώει. ερες οιώ μοι . τί έτϊ μέμφεται,

γαρ βουλήματι αυτο ,τίς άνθέσκκε ;Μενοών

γε ανθρώσε,συ τις έι , και ανταποκρινό,

μνος ο Θεός και έργαπλάσμα, ζώο πλά

σαντι, Τίμε εσοίκσας δυτως ; Η ουκ έχει

ξουσίαμο κεραμεύς του σκλού , εκ του αυ/

του φυράματα ποιήσαι , και μου εις τιμώ

σκεύος, και εις ατιμίαν; Ει δε θέλω και θει

ος ενδείξαθαι των οργάν, C γνωρίσει το

Δωατόμ αυή, ήνεγκεμ ν σολι μακροθύ/

μία, σκεύκ οργής καθαρισμένα εις απώλή

αμ,και να γνωρίσει τον πλούτομος Δόξας

αυτ εσι

carnem ,qui eſt in omnibus deus laudan

dus in ſecula amen.Non autē tanī ex/

ciderit ſermo dei.Non enim omnes qui

ſunt ex Iſrael, ij ſút Iſrael,neq quod lúc

ſemen Abrahæ, omnes filij, ſed in Ifaac

nominabiť tibi ſemē,hoceft,nó quifilin

carnis,hi fili dei, fed qui funt filipmif πα

ſionis,recenſebunt in ſemē. Promillion

nis enim fermo hiceſt . In tempore hoc

ueniam , & erit Sarai filius.Non ſolum

aất hoc,fed &Rebecca ex uno concepe

rat, Iſaac patre noſtro, nondú emnatis

pueris , cum neqz boni quippiam fecif

fent,ncq ; 1mali, ar fecundum electionem

propofitum dei maneret,nonexopib9,

ſed ex uocante,dictõeſtilli.Maior ferui

et minori.Sicut ſcriptú eſt.Iacob dilexi,

Eſau uero odio habui . Quid igitur di

cemus. Num iniuſticia eſt apud deu?

Abſit.Nam Mofi dicit.Miſerebor, cui

uſcunq; miſereor,&cómiſerabor,quem

cunq; cómiſeror.Itaqz non uolentis eſt,

neqz currentis,ſed miſerentis dei.Dicit

em ſcripturaPharaoni.Inhocipſum te

excitaui , ut oſtendā in te potentiâ meâ,

& ut annüciefnomémeú in tora terra,

Itaqz cui uult miſeretur,quéaúcuultin

durar.Dicesergo mihi. Quid adhuccói

queriť : Nãuolútati illius quisreſtitit:

Arqohomo, tu quises, quiexaduerfo

reſpondes deo:Nú dicet figmentum ,ei

qui ſe finxit, Cur ine finxiſtiad húcmo

du:An nó habet poteſtatē figulus luti
,

ut ex eadé maſſa, fingar aliud qdéuas

in honorem, aliud uero in ignominia:

Quod fi deusuolésoſtendereirá,& no

tam facere potentiam ſuam , tulitin mul

ta lóganimitate,uaſa iræ,apparata inin

teritü , & ut'notas faceret diuicias gloriæ

ſua
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78

καιοσωίω
ζκτοώτεςσήσαι,τη δικαιοσως

&υτο,επίσκεύα
ελέους

, προκτοίμασεμείς

Δόξα ,δυς και εκάλεσεμ
εμάς, ου μόνον

ικαίωμ
,άλα κή ξεθνώμ.Ως

κι ο ώστε

λύ καλέσω
του λαόμμα

,λαόν
με, κό τη

ουκ αγαπημαύλο
, γαπκμδύω

, και έσαι αν

τόσω
,δυ έρράθε

αυγίς
,ου λαός μου ομίς ,

εκεί κληθήσονται οι θεού ζώντG.

και ο Ησαΐας σε κράζαυπέρ του Ισραήλ.Εάν ή και

αρίθμός της χώμισραήλ, ως και άμμΘ ' Ο .

θαλάσσης, και κατάλυμα σωθήσεται.Λόγου

γαρσυντελών και σωτέμνωμι δίκαιος

σακ,ότι λόγομ σωτετμημλύομ ποιήσει κυ

φιος επίθ cig.και καθώς προέρκκεμ Ασα /

ας,ει μή κύριος σαβαώθ έσκαβέλϊπεμ αμίμ

πέρμα ως σόδομα αμ εγενήθκμυ, και ως

Γόμορρα άμ ώμοιώθκμαν . τί οώ έρουμε ;

οτι έθνκ τα μη διώκουβαδίκαιοσωω,και

τέλαβεδίκαιοσωω, δίκαιοσωλώ δε εκ.

με πίσεως,Ισραήλ και διώκωμ νόμομ δίκαιοσύ,

εις,εις τόμομ δίκαιοσωκς ουκ έφθασε, Διά

τί,ότι ουκ έαπίσεως,άλλως και έρρων νοι

st μου,προσέκοψαμε ζω λίθω τον προσκόμι

0
καίG καθώς γέγραπται,ιδου τίθημι αν

1 σιωμ λίθομ προσκόμμαθος,κ) σέξαμ σκαν

δάλου,και πάςο
πίσέυωμές άνω,δυ και

ελ α ταιχμυθήσεται .
Αδελφοι,και με ευδο

κίαθ εμάςκαρδίας,και και δέκσϊς και προς

τομ θεομ, ύστες του Ισραήλ όξιμ,εις σωλκείαν

Μαρίυρώ χαραυγής,ότι ζήλου θεού έχεσιν,

αλλ' ουκ και επίγνωσίμ.
Αγνοοώτες γαρ

τίω τουθεού
δικαιοσμίω, πωιδίαμ δi/

ΤΟ

f,

ſuæ,in uaſa miſericordiæ ,quæ præpara

ueratin gloriam :Quos&uocauit nos,

nó ſolúex Iudæis ,uerú eriam ex genti

bus. Quéadmodü & Oſee dicit .Voca

bo populū quimeº nó erat,ppkm meū ,

& ca quæ dilecta nó erat,dilecta.Et erit

in loco ,ubi dictú fuerat eis. Non popu/

lus meus uos,ibi uocabuntur filn deiui/

uentis. Efaias autem clamat fuper Iſra/

el . Si fuerit numerus filiorum Iſrael, ut

arena maris, reliquiæ ſaluæ erunt. Seri

monem enim perficiens & abbreuians

in iuſticia, quoniam uerbum abbreuia .

tū faciet dominus in terra . Et quemad,

modūpdịxit Efaias. Niſi dñs Sabaoth

reliquiſlet nobisſemē,ut Sodoma facti

fuiſſemus,& Gomorræaſſimilati
fuiſſe,

mus.Quid igiť dicemQdgéres ãnó

ſectabant iuſticiā, apphederüt iuſticiā,

iuſticia aūt ea q eſt ex fide.CótraIſrt, a

fectabat legé iuſtíciæ ,ad legem iuſtíciæ

nó puenit.Propi qd:Quianon ex fide,

ſed ex opib ?legis.Impegerūt eſ in lapi

dé offédiculi. Quéadmodú fcriptú eſt.

Ecce pono in Sion lapidé offendiculi,&

petra offenſióis, et ois q credit in eo,no

pudefiet. Fratres,Propéfa quidēuolũ x

tas cordis mei, & deprecatio quæ fit ad

deū,pro Iſrael,eſt ad ſalutem.Teſtimo/

nium enim illis perhibeo , quod ſtudiū

dei habet,fed no fcdm fciétia. Naigno/

rātes dei iuſticiā, &ppria iuſticia quere/

tes coſtituere, iuſticiæ dei nó fuerüt ſub,

diti. Finis emlegis Chriſtus,ad iuſtifica

tionem omni credenti.Mofes enim fcri/

bit iuſticiam quæ eſt ex lege, 9 qui fece/

riteahomo,uiuet in illis . Ceterum qux

ex fide eſt iuſticia ,ea ſic loquitur.Nedi

xeris in corde tuo.Quis afcédet in celú :

hoceft

του θεούουχ
υπετάγκσαμ. τέλΘ γαρνοι

μου ΧΡΙΣΤΟΣ εις δίκαιοσωίω σαντι
λβ

πισεύοντο . Μωσής εγράφι, το δίκαιο

οσμίω τώεκ τουνόμου,ότι ο ποιήσας αυ

τα άνθρωπος,ζήσεται το αυτοίς.Η δε εκ σί

Sεως Δίκαιοσών, υίως λέγει. ΜΗ εισής

ν

τη καρδίασο,τις
ξαναζήσεθα εις

άουρανό
;

TOUTÉSI 5 3
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T

τουτέσι ΧΡΙΣΤΟΝ καθαγαγάμ , τίς και

Ταβήσεθαι εις τάβυσου; τουτέσι ΧΡΙΣΤΟΝ

εκ νεκρών αναγαγώμ.αλιά τηλέγει,εγγύσ

σου δεημάμ νωσόμαλίσου.Ο εν τη

καρδία σου. Τουτέσι το βήμα πίσεως, 8

κκεύσομεν . ότι εαμ ομολογίσης να

δόματί σου κύριου ΙΗΣΟΥΝ, και πισεύστε

εν τη καρδία σου,ότι ο θεός αυτομ ήγειρεμ

εκ νεκρών, σωθήση, καρδία γασισεύεται .

εις δίκαιοσαυω,σόμασι δε ομολογία εις

σωλκρίαμ.Λέγα και καφέ.πάς και πισεύων

έω αυτώ,όυ καλαιχωθήστη, οι σάς και δια

Soλκ ιουδαίου τεe έλλωος ,ο και αυτος κυ

ριος σάντωμ,πλουεις σάνταςΤους έπι

καλουμλύους αυτόμ. πάς θς αμέσικα

λέσεται και όνομα κυρίου,σωθήσεται ,

Πώς οώεπικαλέσονται,εις ομουκ επί,

σουσαμ; Πώς δε πισεύσουσιμ,δυ ουκ ήκουσαμ ;

πώς δε ακούσουσι χωρίς καφύσον , πώς

κηρύξουσιμ,εαν με άνοσαλλιώσι;καθώς γέ ,

καται.ώς ωραίοι οι πόδεςΟ ευαγγελίο

ζομλύωμ ευρώω, ευαγγελίζομλύω
μ τα

α/αθά, Αλλου πάνες σήκουσαν οι ευαν

γελίω.Ησαίας λέγει,κύριείς επίσδυσε

τη ακού Αμώμ.Αρα και πίσις 3ξ ακοής . Η δε

άκος δια βήματα ' θεού. Αλιά λέω,μα ουκ

άκουσαμ, Μενούγε, εις πάσαι τίω για ζ

ήλθεμο φθόγοςαυτή , εις τα πέρατα και

οικουμλύκςΤαξήματα αυτή . Αλιαλέξω,μη

ουκ έγνω ισραήλ, πρώτος μωσης λέγ. ΕΓω

παραζαλώσω υμάς εν ουκ έθνε , επι έθνει

άσωέτω παροργίώ υμάς.Ησαΐας σε απο,

Τολμά,και λέξ.Ευρέθίω τίς έμε'μή3.78σιμ,

εμφανές έδενόμω τοΐς έμε με έσερωτώσι .

Προς δε του Ισραήλ λέτα . ολίω τίω ήμέραν

ξεπέτασα Τασχ ράς μου προς λαόν απί

λο θολώτανα αντιλέγονία . Λέγω οώμη

ασώσαίο ο θεόςτου λαού αυτο ;Μή γείοι .

και γαρ εγώ Ισραηλίτες ειμί,έκ σέρματος

αβρααμ

Hoc eſt Chriſtú ex alto deducere. Auc

quis deſcēdet in abyſſum.Hoceft Chri

ftum ex mortuis fubducere .Sed quid

dicit : Prope teuerbum eſt,in oretuo,&

in corde tuo.Hoc eſt, uerbü fidei, quod

prædicamus.Nempe ſi confeſſus fueris

in ore tuo ,dominūIeſum , & credideris

in corde tuo,pdeus illú excitauit amor

tuis,faluus eris,Corde enim creditur ad

iuſticiā,ore aüt cöfeflio fit ad faluté.Di ,

cit eñ fcriptura. Omnis q creditin illo,

no pudefiet.Nõeñeſt diſtinctiouel lu

dæi, uel Græci.Nam idé dominus om/

niū ,diues in oés inuocantes fe. Omnis

enim qui inuocaueritnomédomini,fal

uabitur. Quomó igiť inuocabút eū , in

quénó crediderút: Quo aút credét ei,

de ý nõ audierunt. Quo autaudiétabſ

prædicāte?Quóaútprædicabút,nifi

milli fuerint:Sicut fcriptüeſt.Q5 fpeci

oſi, pedes annunciantiū pacem ,annun

tiantiūbona.At no oés obedierúteual

gelio.Efaias eiñ dicit.Dñe,quis credidit

auditis nobis.Ergo fides ex auditu eſt,

auditus aútg uerbum dei. Sed dico, an

nó audierunt.Atquiin omné terrā exi

uit fonus eorũ , & in fines orbis terrarú

uerba illorü.Sed dico.Nunquid nonco

gnouit iſrahel: Prim ?Moſes dicit. Ego

adæmulationem prouocabo uos in nó

gēte ,in gente ſtulta ad iram cómouebo

uos.Eſaias aút poft hunc audet, & dicit.

Inuentus fuí his,qme nõ quærebát,con

ſpicuus factus ſum his, q de me nonin

terrogabāt. Ad Ifrahelaut dicit. Toto

die expandi manº meas ad populú nó

credenté,& cótradicente . Dico igitur.

Num repulit deus populū ſuum ? Ab

ſit. Nam& ego iſraelita fum ,exfemine

XI

Abrah
a
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!

και

αβραάμ,φυλής βενιαμίν, ουκ ασώσαλο και

θεός του λαομ αυή ,8μ προέγνω, ουκ οίδα ,

πι Ηλία τί λέγή και γραφή ; Ως εντυγχά
νς

ω θεώ κατάτουΙσραήλ λέγωμ .κύριε,τους

ηροφίτας σου απέκθενα
μ

, και τα θυσίασή

φιά σουκαλέσκαψ
αν,κάτω νσελέιφ

θιωμό

Tος,και βελούσϊτω ψυχώ μου. αλλα τίλε

γα αυτω ο χαμαλισμ
ός

, κατέλιπ
ομεμαν

γώέπακιςχιλί
ες

άνδρας, οίτινες ουκ έκαμ

ψαν γόνυ τη βάαλ. όυτως οώ τι νω ναι

καιρώ,λέμμα κατ εκλογώ χάριτος γέγοι

γεν.Ει δέχάριτι,δυκ έτι , έστωμ.έσ
ει

και χά

εις ,ουκ έτι γίνεση χάρις . Ει δε έρσωμ,ουκ

και έτι όξί χάρις.Εσεί καιέρτου,ουκ έσι 33μ έρτομ.

Τίοώ, επιζικής ισραήλ,787 ουκεπέσω

χεμ, Η δε εκλογω εσέτυχε», οι δε λοιπον

ε: επωφώθκσαμικαθώς γέγραπται.Εδωκεν αυ

αν Ρίςο θεός πνεύμα κατανύξεως, οφθαλμούς

του με βλέπεμ,και ώτα του με ακούμ,έως

9, σήμερονημέρας. κα ) λαβίδ λέγή. Γενκι

θήτω η γάσεζα αυτή είς σαγίδα, και τις

τα θήραμε εις σκάνδαλομ,και εις ανασόνοι

μααυτής.σκολιθέτωσαμοί οφθαλμοί αυν

του με βλέπεμ,6 του νώτομ αυτο δια ,

λο σαλός σύσκαμψομ. Λέσω οώ.μ. έπαισαμ

ένα σέσωσί;Με ρύου .άλλα ρ αυτοπα!

φαήώμαι και σωλαρία οίς έθνεσιν,εις άπα/

βαζελώσαι αυτούς.ει και σαράπτωμα αυ

την πλούτο κόσμου, στο κτημα αυτό

πλούτος εθνώμ,πόσω μάλλομ το σλήσω

μα αυτών. Τμίμ
γαλλέγωγείς έθνεσιμ ,

εφόσομ μούείμι ενώ εθνώμ απόσoλορ, τιμώ

Abrahx ,tribus Beniamin. Non repulit

deus populū ſuu, qué ante cognouerat.

An neſcitis in Elia,quid dicatfcriptura :

Quo interpellat apud deú ,aducrſus Il

rahel,dicens:Dñe,prophetastuos occi/

derunt, & altaria tua ſubruerunt, & ego

relictus fui ſolus,& quærūtanimámcā .

Sed quid dicit ei diuinū reſpöſumi Rei

liqui mihi ipſi ſeptē milia uirorü ,qnon

inflexerunt genu imagini Baal. Sicigi

tur & in hoctépore,reliquiæ ſecundum

electione gratiæ fuerút. Qąſip gratiā,

nóiācx opibus.Quandoquidé gratia,

iam nó eſt gratia.Sin ex opibus,non iã

eſt gratia. Quãdoqdéopº, iā nó é op'.

Quid igiť :Qd quæritIliahel,hocno af

ſecut'eſt.Sed electio cóſecuta eſt. Reliq

♡o excæcati ſunt. Quéadmodú fcriptū

eft. Dedit eis deus ſpiritü cópunctiois,

oculos ut nó uideāt,& aures ut nó audi

ant,uſqz ad hodiernūdié. Et Dauid di

cit.Fiatméſaillorü in laqueü,& in capti

oné,& in offendiculú , & in retributioně

ipfis.Obtenebrent oculieore, ut nó ui

deant,& tergū illoz ſemp incurua.Dico

igiť.Num fic lapſi ſūt,ut cóciderint Ab

fit . Scdpilion: delifti,fall getib9,ihoc

ut eos ad æmulādūpuocaret.Q , ſi deli

ctú illor ,diuitiæ ſunt mūdi,& diminu,

tio illoz ,diuitiægériū,înto magis pleni

tudo illor.Vobiseñ dico gêtib ?,Ğten ?

ego qdē ſū apls gentiū , miniſteriü meü

għifico,ſi ģmõadæmulandū puocé,car

némeâ, & faluos reddā nónullos ex il ,

lis.Nā ſi reiectio illor,é recóciliatio mū,

di,ğerit aſfūptio, niſi uita ex mortuis.

Quli primitiæ ſáctæ ſotā ē & malla.Et fi

radix ſctā ,ſcti erűe & rami. Qz ſinónul

lí rani defracti fut,tuỳo cũ ces oleafter,

b inſitus

8

Ο

0

διακονίαμμεδοξάζω,είπως
παραζαλώσω,

με τίω σάρκα, C σώσω μιας και αυτό.Εί

κάποβολήαυτής
καλαλαγή κόσμου,τίς και

πρόσληψίς, ει μια ζωή εκ νεκρών,Ε ' και και απο/

χι αγία,και το φύραμα,κ) ει και ξίζα αγία ,

και οι κλάδοι, Είσθέτονες και κλάδων 44

εκλάσθησαν, συ δε άγριέλα- G ώμ ενεκεν

αίθκς 4 .
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ΤΑ

εις

Ι

γίθες ν αυτοίς , και συγκοινωνός φυ είν

ζας και σίότητα και ελαίας έκύου.

Με κατακαυχώ ο κλάδωμ.Ει δέ καίακαι

χάσαι,δυ σύ τίω βίζα βασάζεις,αλλά ρίζα

σέEρείς οώ , ξεκλάθκσαμ κλάδοι,ίνα εσω

έγκενξιοθώ.καλώ
ς.τι

άσisία ξεκλάθκι

σαμ,συ δε σίσει έσκκας, με υψκλοφρόνει,άλ

λα φοβού.Εί ο θεόςΟ κατά φύσιμ κλά

Φωμ ουκ εφείσαι, μήσως ουδέ σου φείσεθαι .

Με οώ εκσότελα και αποτομίαμ θεού,επι

μου τους πεσόντας,ασοτομίαμ, δε σε,

28xσότκα,εαμ επιμέινκς τα 8σότκσιέσει

καισυ εκκοπήση,και εκείνοι δε,εαμ με επιι

μεινωση Τααπισία,έγκενξιθήσοντα
ι
.Δωα

το ζμ ο θεός πάλινεσ κεντρίσαι αυτύς.

Εί και συ έκ ή κατά φύσιν ξεκόπκς, άγειν

λαίου, παρά φύσιμένεκεντρίθ
ας

εις καλ /

λιέλαιομ,πόσω μάλλομ δυτοι κατά φύσιν

Α και εγκεντριθήσοντα
ι τα ιδία έλαια και ουγε

θέλω υμάς αγνοάμ άδελφοι το μυσήριον

τούτο,ίνα με τα παλ εαυτοίς φρόνιμοι,87

πώρωσις από μέρους των ισραήλ σέγονεν ,

άξις δυσλήρωμαΟεθνώμεισέλθκ,να

δυτως σας ισραήλσωθήσεται,καθώς γέγραν

ηα .ήξει εκ σίων και δυόμλνΘ , c ασοσέλ

φει ασεβείας από Ιακώβ, νια ) άυτη αυτοίς και

σας εμού διαθήκη, όταν αφέλωμα τάς

αμαρτίας αυθ.καλα μία ευαγγέλιομέχ/

θροί Δίυμάς,καία σε εκλογώ , αγασκτός

δια Ρυς πατέρας.Αμεταμέλκαγι' τάχα

είσμαθα,να) και κλήσεις του θεού . Ωσες για

και υμάς ποτε, άσειθήσαπ Ge ' θεώ, να σε

κλεήθητε τη τούτωμάσειθεία,όυτως C ού

του να καείθκσαν υμετέρω ελέα ,

ένα και αυτοι ελεχθώσι . Σωέκλεισε γαρο

θεός τους πάντας εις απείθαμ, ίνα τους

Ας πάντας ελεκσκ . Ω βάθος πλούτου

και σοφίας και γνώστως θεού, ώς ανεξερεύν

επτα τα κρίματα αυτού , και ανεξιχνία

inſit9 fuiſti illis , & conſors radicis,& pin

guedinis oleæfactº es , neglieris aduer/

ſus ramos , q ſi gliaris,non turadicépor

tas,ſed radix te.Dices igiť ,defracti ſunt

rami,utego inſererer.Bene dicis,p incte

dulitaté defracti ſút,tu uero fide coſtiti

ſti.Ne efferaris animo, fed timeas, Na

ſi deus naturalib9 ramis non pepcit. Vi

de negfiat,ut nectibi parcat.Ecce igitur

bonitaté & fæueritatédei,ineos qdé,q

ceciderunt,fæueritate in te uero bonita

tem , ſi permāſeris in bonitate.Quonião

& tu excideris , & illi porro, fi nó pmanſe Re

rint in incredulitate,inſerene.Poteſtem

deus denuo inferere illos.Etem fiexnal

turali exect ' es oleaftro , & præter natu,

rā inſitº es in uerā oleam, quâto magis

hi,qui naturales ſunt,inſerenť propriæ

oleæ :Nó eñ uolo uos ignorare fratres

myfteriü hoc, ut non litis apud uoſmet

ipfos prudentes,quod excæcatioexpar

te,İſraheli accidit,donecplenitudo gen

tiü aduenerit, & fic totºIfrahel ſaluabit.

Sicut fcriptū eſt. Adueniet ex Sionisg

liberat,& auertet impietates a Iacob.Er

hocillis a me,pfectú teſtamētā , cú abl

tulero potā illor.Secúdú euágeliúqdé,

inimici propter uos ,fecundú electioné

aút,dilecti ppterpatres, Nãdona qdé

&uocatio dei,eiufmodi fűt,ut eop illú

pænitere nó poſſit. Quéadmodúeñ &

uosgndă increduli fuiſtis deo ,nücauté

miſericordiã eſtis cóſecuti,p illor inae

dulitate,ſic & iſti nūcincreduli facti ſūt,

ueſtri miſericordiā,ut&ipfi miſericor

diã cõſequant.Có
cluſit

eñ deus oés in

icredulitate,utoim miſereret . Opfúdi

tatē diuitiare, & fapiæ, &cognitióis dei.

Qz inſcrutabilia lūt iudicia ei9,& imp

ueftigabil
es

R

5ου αι οσοι

1
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φιλόσοφοι,

Η
προσευχή

προσκαρτερούντες

,Ταϊς
βείαις

ώκοντες.
Ευλοσάτους

Διώκοντας

υμάς
,ευ

μα

σοι αι δέοι αυξ.τίς και έγνω νοώ κυρίου , και

τις συμβουλGP αυτέγένετο τίς προέδω/

κεραυτο , ανταποδοθήσεται αν ζαρ ,ότι

εξαυτον, άυλου, εις αυτόν τα σάν

τα άυτω και δόξα εις τους αιώνας αμιώ.

Παρακαλώ οώ υμάς αδελφοι ,λια τα

δεκτιμώμ τουθεού,σαραϊσαι τα σώμα /

τα υμώμ, θυσίαν ζώσαμ,αγίας, ευάρεσομ

ω θεώ,τώ λογικο λατρέιαμ υμώμ. C

μήσυχηματίζεθε ζω αιώνι τούτω, άλ»

λα μεταμορφούτε τα ανακαινώσει του

νοος υμώμ, ειςολοκϊμάζάμυμάς,Τί θέλκ

μα θε8, απαθόμ,κ) ευάρεσου κι έλξoμ.

λέγω γαρ διαισι χάριτG- τις λοθέιν

σκόμοι,παντί τω όντι εν υμίμ , μη υπερ

φρονέμ,σας θλί φρουτο,αλλά φρουάμ,εις

το σωφρονάμ,εκάσω ως ο θεός έμέρισε μέν

ξου πίσεως . κατάπες αργό ενι σών

ματι μέλκ πολλά έχομεμ,τα Δε μέλη

πάντα ου τίω αυτό έχε τάξιμ, δυτως

οι πολλοί εμ σώμά έσμών ΧΡΙΣΤΩ , ο δε

καθείς,αλιέλωμ μέλκ . Εχοντες δε χαρίσι

ματα κατά τίω χάριμ τω λοθήσαμ ήμίμ

διάφορα,έτε προφητεία »,κατά τιώ ανα )

λογίαμ της πισεως . είτε λιακονίαμ εν τη

Διακονία, θεολϊδάσκωμ, Διδασκα!

ν

σαιο μεταδιδους , ν απλότητι. ο προϊ/

T

μ και

ΤΟ

Επι

ueſtigabiles uix eius.Quis eiñcogno

uit mentē dñi:Aut quis illius cófili par

ticeps fuit . Autos prior deditilli,& re /

tribuet ei? Quoniã ex illo , & p illü , & in

illñ oia .Ipfigloria,in ſæcla fæcťor amé.

Adhortor aūt uos fratres, p miſeri- XII

cordias dei ,ut præbeatis corpa ueſtra,

hoſtiã uiuentē,ſanctā ,acceptādeo,rati/

onalem cultū ueſtrũ.Etne configuremi

ni fæculo huic ſed tranſformemini pre

nouationé métis ueftræ , ut pbetis quæ

fit uolūtas dei ,& accepta,& pfecta . Di/

co aütp gratia ,quæ data eſtmihi,cuili

bet uerſantiinteruos, ne qsarroganter

de fe fentiat,fupra ő oporter de ſe fen

tire,fed ita fentiat,ut modeſtus ſit & ſo

brius,unicuiq; ut deus particus eſt men

furā fidei.Quéadmodú emin uno cor/

poremébramulta habein ,mébra uero

ofa ,nó cũdem habet actu,fic multi ung

corpus ſumº in Chriſto ,ſinguli aút,alij

alior, mébra.Sed habentes dona iuxta

gratiâ datā nobis uaria.Siuepphetiā,

iuxta portioné fidei. Siue miniſteriú ,in

miniſterio. Siue qui docet, in doctrina.

Siue qexhortat,in exhortatióe.Quiim

pertit,in fimplicitate.Qui præeſt,in dili

gēria.Quimiſeretur,in hilaritate.Dile

ctio no ſimulata,odio pfequétes quod

malū eſt,adhærentes ei,quodbonú eſt,

per fraternam charitaté, ad mutuo uos

diligendos propenſi, honore alius aliú

præcedentes,diligétia non pigri, ſpiritu

feruêtes,domino ſeruientes,fpe gaudé

tes,per tribulationem patiences,oratiói

inſtantes,neceſſitatibus fanctorú cómu

nicantes,hoſpitalitate ſectantes.Bñloq

mini de ijs,quos inſectant,bñloğmini

inēz ,& ne male precemini.Gaudete cũ

gaudentibus

01:

λία,είτε και παρακαλώ , τα
παρακλή

σάμδυΘ- ι ουσ ο έλεώμα
λαρότητι .

Καγάπκ ανυπόκριτζ ,
αποφυγοντες και

πονηρόμ,κολιώμενοι σ' αγαθά,τη φιλα

αλήλους
προκτόυμονοι,ή σουδή μή ο κνκ

φόι, πνεύμασι ζέοντες, κυρία
δελεύουτι ,ΤΗ

ελπίδηχαί ρονης,τη θλίψει
υπομεύοντες ,

την αξίωμ
κοινωνοώπς, ώ

φιλοξενίαμ δη

λογέτεκμή με
καταράθε.

Χαίραμ μετα

χαιρόντων
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κολώτες αγαπητοι,αλλά
ότιτοτεμ T8 ος

χαρόντωμ, και κλαίξμ μεία κλαιόνωμ,το gaudenti
bus, & flctecũ fentibus,'code

αυτό εις αλήλες φρονώντες , με τα υψηλά animo alij in alios affecti, nó arrogâter

φρονοώτες,αλλά τοίς ταπίνοις σωαπα de uobis ipis ſentiétes, ſed hüilibusuos

γόμδυοι.μη γίνεθ φρόνιμοι σας εαυτοίς, accómodantes.Neſitis prudétes,apud

μηδενίκακομάντικακόαδίδοντες. προ uofmetipfos,nemini malú p malo red .

νοούμενοι καλα ενώπιομ σάντωμ ανθρώ dentes.Prouide parātes honeſta in có.

πωμ.ει σανατόμος υμώμ,μεία σάντωμ : fpecta omniu homini.fi fieri pot,quan

ανθρώπωμ ειρηνέυοντες , μη εαυτους εκδιο tú in uobis eſt, cã oibushoibus in pal

ceuiuentes,nó uoſmetipfos ulcifcétes di

γ.γέγραπται . έμοί εκδίκκσις , εγώ άν» lecti,fed date locũ iræ . Scriptú eſt em .

Παποδώσω,λέγεικύριος, αν δω σενά δέχ Mihi ultio , ego rependam ,dicit dñs.Si

θρός σου, ψώμιζε αυτόμ.τότο σοιώμ,άν igiť eſurit inmicus tuus,paſce illú.Hoc

θρακας πυρός σωρέυσής επικεφαλήμ αυή . enim ſi feceris ,carbones ignis coacerua/

με νικώ δε το κακό,αλλά νίκα φυτα αγα bis in caput illius. Ne uincaris a malo,

θώ, το κακό Πάσα ψυχή ζεσίαισ imouince in bono malū. Ois anima
ΧΙΙ.

4 Υ υποεχούσαιςυποβασίθ
ω,ου γαρ όξιμάζ! ptãtib9 excellétib ' ſubdita fit. Nóemé

ουσία, ει μη αλ θεού , αι δε δυσαι εξουσίαι, ptás,niſi a deo, quero lūt ptātes ,a deo

οποθεού τεταγμέναι 'ισία.ώςε ο άντϊτα ordinatæ ſút.Itaq qſquis reſiſtitptāti,

σόμενος τη δξουσία,τη τ8 θεούδιαταγή dei ordinatiói reſiſtit.Qui aut reſtiterit,

άνθέσκκεν. οι δε ανθεςκκότες, εαυτοίς κρί fibiipfis iudiciū accipiết.Na principes,

μα λήψονται.διά άρχουσες , ουκ εισιφόβος no terrori ſūt bñ agêtib ?, fed male. Vis

των αγαθών έργων,αλλα των κακώμ.θέ . aūtnon timere poteſtatē:Quodbonú

λεις δε μη φοβάσαι τίωξουσίαν,το άγα eſt facito , & habebislaudem exilla.Dei

θομ σοίει,και εξήςέπαινουάζ αυτής.θες eſ miniſter eſt tibi in bonú.Qd'li fece

iάκονος εσί σοι,εις ή αγαθόμ.έαμ δεη και ris, id quod malū eſt,time.Non em fru

κόμποιής, φοβ8. ου γδ' εικήτώ μάχαιραν ſtra gladiü geſtat. Nă dei miniſterelt,

φορτ . θεά και διάκονος Κιμ,έκδίκος εις ος tibi ultor adirā ,ei q qđ malú eſt fecerit.

τω τώ ή κακόμ πράσσοντϊ.δι
ο
ανάκκ υπο Quapropt

er oportet efle fubditu ,non

τάσεθ, ου μόνoμ δια τώ οργώ,άλλα κό ſolú propter iră, uerű etiã propter con

λιάτων σωέιδεσιμ. διαθέτου και φόρους ſcientiam
.Propter hocem & uectigalia

τελάτε.λήτερ
σοί θεά εισιν,εις αυτοτ8r ſoluitis.S

iquidēmini
ſtri

dei ſūt, in hoc

προσκαρτερο
ιώτες Απόδοτε οώ σαν

ipſum incūbentes
. Reddite igitoibus,

σίτας οφειλάς. Ο του φόρου , του φό quod debetur.cui uectigal,uečtigal. cui

ρομ . Το τέλΘ ,οτέλος.Τα ημ φόβομ, μ triibutű,tributū.cui timorem ,timorem .

φόβου.Ότώ τίμώ,τίω τιμώμκδενίμχ cui honoré,honoré. Neminiqcą debe

δεμόφειλετε, ειμήαγαπάμ αλλήλους. atis,niſi hocut inuicé diligatis.Náqdi

ο αγαπώμ τομ έτερον , νόμου πεπλήρω
ligitalterűlegéexple

uit.Siqdé illa,Nő

κεμ.όδου μοιχευσης , ου φονεύσσου κλέ adulterabe
ris

,nó occides, no furaberis,

ψασ ,ου ψευδομαρτυρήσας, ουκ επιθυμήσης, no fallũ teſtimoniüdi
ces,nó cócupiſces,

και εν

O

& liad
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κρών και
ζώνlωνκυριεύση. Συ δε τίκρίνεις

ω οίων οι
πληροφορείσθω.ο φρονών των

αποθνήσκωμεμ
, 0) κυρίω

αποθνήσκομεμ.

Εάντεονώμεμ,εάνπ
αποθνήσκωμεν, το

ασέθανε,κ)
ανέσs,και

ανέλκσεμ, ίνα και νε

κρήείτις ετέρα φυτολή, ντόυτω ο λό )

γώ ανακεφαλαιούτα
ι
, εν ζω αγαπήσεις

και τον πλησίον σου ως εαυτόμ. και αγάπη αρ

πλησίομ κακόρ ουκ εργάζεση.πλήρωμα οώ

νόμου και ανάπκ.κή τους ειδόπς ήμ καιρό ,

ότι ώρα εμάς ήδη? ξ ύπνου εγερθώαι

Ναώ γαρ έγντομ ημώμ και σωθερία, ή ότε

επϊσεύσαμεν. και νυξ προέκοψεμ, και δε ημέρα

έγϊκερ,Αποθώμεθα οώ τα έργα του σκό ,

τους,και αδυσώμεθα τα όπλα του φωτός.

ως ο ημέρα ευχημόνως πίπατήσωμών.

Με κώμους 6 μέθαις ,μή κοίταις και ασελ /

γείαις, μια έρϊδι κι ζάλη, αλλ φιδνσαθε

του κυρίουΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΝ .

και θα σαρκος πρόνοιας μη σoιάθε

είςεπιθυμίας.τόμ δε ασθενοφώτα τη πίσet ,

20 προσλαμβάνεσθε,μή εις διακρίσεις δiαλοι

γισμώμιος μου πίσεύει φαγαμσάντα, και

3 ασθενώμ,λάχανα εθίει,ο έσθίωμ,του με

εθίοναμε όλουθενείτω, και ο μη εσθίων,

τομιθίουΐα με κρϊνέτω . ο θεός γαρ αυν

ο του προσελάβείο, συτις ει , ο κρίνωμ αλό,

20 γίoμoικέτζυ, τώδίω κυρίω σήκει, και πιο

Εί πε5αθήσεϊαι Δέ,Διαίος γάς Κξιμο θεός

Sήσαι αυτόμ.ός μου κρίνει δημέραν πας και με

σαμ,ός δε κρίνει σάσαμήμέραν.Εκας :

ΧΡΙΣΤΟΣ και

[ .

& ſi quod aliud præceptū, in hocfermo

ne ſúmatim cóprehendit.Nempe dili

ges ,pximü tuü ſicut teipfum.Dilectio,

proximo,malum nó operať.Plenitudo

itaqz legis,dilectio.Ethoccú ſciaris tem

pus,quod tempeſtiuú eſt,nos iă a ſom /

no expergiſci.Nuncemñppiusadeſt no

bis falus,őztum ,cũ credebamus. Nox

Pgreſſa eſt,dies aút appropinquat. Ab

iſciamº igiť opa tenebraz, & induamur

arma lucis,tanö in die cópoſite ambu ,

lem9.nó comeffationib9 & ebrietatib ?,

nó cubilib ac laſciuñsnó cótentione &

æmulationc,ſed induamini dñm Ieſum

Chriſtú , & carnis cura ne agatis ad con

cupifcétias . Porro eúq infirmať fide, XIIII

aſſumite, nó ad dijudicatióes diſceptati

onū.Ali9 qdé credit ueſcendú eſſe qbuſ

liber.Alius autq infirm ? cſt,holerib9 uc

ſcit.Qui ucſciť, no ueſcété ne deſpiciat.

Etqno ueſcit ueſcentē ne iudicet.Deus

em illő aſſumpfit.Tuqses,q iudicas de

alieno famulo :Proprio dño ,ftat aut ca

dit.fulcieť aūt ut ſtet.Potés emé de ef,

ficere ur ſtet.Aliºqdé iudicat dié ad dié,

alius aut iudicat oễm diē. Vnicuiqz ſua

mēs ſatiſfaciat.Quicurat dié dño curat.

Etqno curat diē,dño nó curat. Qui ue

ſcit dñoueſcit ,gratias enim agit deo,&

qnõueſcit dño non ueſcitur,& gratias

agic deo. Nulla em noftrifibi ipfi uίuίt,

& nullusſibi ipſi moriť. Nam & fi uiui,

mus, domiuo uiuimus , & fi morimur,

domino morimur.Siue igitur uiuamus,

ſiue moriamur, domini lumus. In hoc

enim Chriſtus & mortuus eft, & reſurre

xit, & reuixit,ut mortuis & uiuentibus

dominetur . Tu uero cur iudicas fra 1

trem tuum; Aut etiam tu, cur deſpicis

fratrem

ημέραν,κυρίω φροντ.κ) ο με φρονώμη αμε

Sag,κυρίων ευφρονέ,ο εθίων κυρίω εθί,εί

Xapistslosseñorej & un ESBÍW ,xupées oux

εδία , και ευχαρισεη θεώ/. ουδείς γαρ

ημώμ εαυτω 35,κ) ουδεις έαυτώ
άσοθνήσκή.

Εάντε και τώμεν, κυρίω ώμου,εάντι

και

κυρίου σμερ . Εις τούτο γαρ
χρΙΣΤΟΣ 1 )

τμ
αδελφόνσου, και συ,τί

δξουθενάς του

αδελφό
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αδελφόμ σε, σάντες γι ' σαρασκσόμε
θα
τα

βήματϊ του εισού. γέγραπτα . ωεγω

λέγει κύριος,ότιέμοι κάμψει σάμ γόνυ,C

σάσα γλώσσα δξομολογήσ
εται
ο θεώ.

άρα οιώ έκασος ημώμ σορίεαυτ λόγου δώ /

σε τώ θεώ . μ.κκέτϊ ο αλήλες κρίνωμεν,

αλλά το κρίνατε μάλλου, το μη τιθέναι

αρόσκομμαο αδελφό, ή σκάνδαλομ.

οιδαC σέπεςμαι ο κυρίωΓΗΣΟΥ,

ότι ουδεμ κοινού αυτού, ειμαι ο λογίζο

μένω τι κοινου ειναι και εκέινο κοινό

Ει δε στα βρώμα ο αδελφός σο λυπά

Ται ,ουκ έτι κατα αγάπη σερίπατάς.
με

(3ο βρώματί σου εκείνον απόλυε, υπες δυ

ΧΡΙΣΤΟΣ απέθανε. Μή βλασφημει
θω

οω

υμώμη αταθόμου Γάς εσϊμ και βασίλεια τ8

θεοίβρώσις να σόσις , αλλα δίκαιοσωκ

και ειρώννα χαρα , υ πνεύματιαγίων.

γαρέμ τούτοις δουλέυωμτώ ΧΡΙΣΤΩ,ευά

φεσος ζω θεώ, και δόκιμοςΤούς ανθρώποις.

άραοώτα της ειριώκς διώκωμεν, και τα

οικοδομής,τής εις αλλήλους . Με ένεκεν βρώ

ματος κατάλυε το έργον του θεού. Πάντα

λίγο καθαροί,αλλά κακόμος ανθρώπω,Go

δία ωροσκόμματ
ος

,έθίους,Καλόμ το μή

φαγάμ κρέα, Ακδε πιέμ δινου , μκδε έμώο

αδελφός σου προςκόπε, σκανδαλίζετ
αι

Βαθειά. Συ σίσϊμέχεις και κατα σαυτόν έχε

ενώπιον του θεού . Μακάριος ο μή κρίνωμ

εαυήμ,εμώδοκιμά
ζει

και δε διακρινόμαυ
ος

εάν φάγ9,κατακέκεϊτ
αι

, ότι ουκ εκ σίσε

ως.αάμ δεδουκές πίσεως,αμαρτία εsίμ.

Οφείλομεν δε εμείς οιδωατοι,τα αθενή

ματα της αδιωάτων βασάζαμ , και μη εαυ

τοϊς άρέσκαμ . έκασοσ ημώμτώ πλησίον

άρεσκέτω,εις το αγαθόν προς οικοδομώ.

Η γαρο ΧΡΙΣΤΟΣ ουχεαυτώ ήρεσεν. Αλ/

λα καθώς γέγραπται, οι ονειδισμοι ονα

siζόντωμ σε,έπέπεσομ εωεμέ . όσα γαρ

στροεγράφη ,

fratré tuũ : Oñes eñ ſtatuemurapud

tribunal Chriſti. Scriptū eſteſ . Viuo

ego
dicit dñs, Mihi flecteť omnegenu,

& omnis lingua cófitebitur deo.Igitur

unuſquiſq noſtru de feipo rationěred

det deo.Nepoſt hacigiťaliusalium iu

dicemus,uer illud iudicate magis,neof

fendiculū ponatur fratri,aut lapſus occa

fio.Nouiſiquidé,& pſuaſum habeo, in

dño leſu ,nihil eſſe cómunepſe,nifi eig

exiſtimat aliqd eſſe cómune illicomune

eft.Qą fi ppter eſum frater tuus contri

1tat ,nonia fecundu charitateambulas..

Ne eſu tuo illú pdas,pro quo

Chriſtus

mortuº eſt.Neueſtrū igiť bonú homi/

nú maledicêtiæ fit obnoxiữ. Nó emelt

regnum dei,eſus &potus, fed iuſticia,&

pax, & gaudiú,in ſpiritu fancto.Etenim

q in his ſeruit Chriſto,acceptus eſt deo,

& pbatus homibus.Itaqz quæpacislūt

ſectemur,&quæædificatióis,alius erga

alia.Necibi caufa,deftruas opodei.Oia

quidē pura, ſed malú eſt homini,qpof

fendiculū uefcit.Bonüeſtno edere car,

nes,neqzbibere uinū,neqz quicą, in g

frater tuº impingit,autoffendit,autin

firmať . Tu fidé habes:Apåtemetipm

habe corâ deo.Btūs qno iudicat feipm ,

in eo quodpbat.Atqui dijudicat,ſiede

rit,condemnatus eſt,quoniã nóedit ex

fide.Porro quicquid ex fidenon eſt per

catum eft. Debemusautem nosqui XI

potentes ſumus,infirmitates impoteri

tium
portare,acnon placere nobisipis:

Nam unuſq
uiſa

noſtr
ú
proxim

o
pla

ceat,inbon
ú
,adædif

icatio
nem

.Etenim

Chriſ
tus

non placui
t
ſibi ipſiſedquem

admo
dú

fcript
ü
eſt.Op

probri
a
oppro

brātiū tibi,incide
rüt

inme.Náquæcúq

ant
e

O
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f)

Η προεγκάφη, εις τίω ημετέραν Διδασκαλ
ί/

αμπτογράφκ, ίνα Διαφη υπομονής , και

Οι παρακλήσεως των γραφών τω ελπί

θα έχωμεν , δε θεός φθι υπομονής και να

φθη παρακλήσεως, λών υμίμ το αυτό φρο/

νέρ ών άλήλοις καλα ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ,

να ομοθυμαδομενισ
όμασι

λοξάκτι έμ

" ,

θεόμ, και πατέρα του κυρίου ημών ΙΗΣΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ.λιοπ
ροσλαμβάνετε

αλλήλους,

καθώς και ο ΧΡΙΣΤΟΣ προσελάβετο εμάς,

είς Δόξαν Θεξ. λέω δε ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

Διάκονος γεβενίθ περίτομής υπες αλκο

θείας θεού,εις το βεβαιώσα τας επαγγελία

ας την πατέρων, τα δε έθνκ υπες ελέους

Δοξάσαι του θεομ.καθως γέγραπται . Διά

τούτο εξομολογήσομ
αί

σοις έθνεσι, και

ζω διόματί σου ψαλώ, και πάλιμ λέγει .

Ευφράνθετε έθνικ μετα του λαού αυτου , και

πάλι).Ανάτε τον κύριομ πάντα τα έθνκ ,

και επαινέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, να

πάλιν Ησαΐας λέγει. έσαι και ρίζα του εοσαι ,

καιοάνisάμβ
υζάρχεμ

εθνών, εά αυ

έθυκελσίούσιμ
ο
δε θεός ο έλσίδος,πλB

σώσαι υμάς πάσης χαράς εις ώκς, τα

σισεύφμ εις το πίσσεύμ υμάς εν τη ελπί

θi, Δωάμα ανεύματος αγίου πέπιση

μιαι δε αδελφοί μου,και αυτός εγώ σερί

υμώμ,ότι σ αυτοι μεσοι
εσεάγαθοσ

ωκς

,

πεπληρωμένοι σάσης γνώσεως . Μωάμε)

Σ

h

α

elts

10:

ante ſunt ſcripta, in noſtram doctrina

prefcriptafunt,ut per patientia & cόfoν

lationem ſcripturarum fpem habeamº.

Deus autempatientiæ & conſolatióis,

det uobis idem mutuo interuos ſentire,

fecundú Iefum Chriſtum , ut unanimi:

ter, in uno ore, glorificetis deū, & patré

domini noftrileſu Chriſti.Quapropter

allumite uos inuicem , quemadmodum

& Chriſtus aſſumpſitnos,in gloriādei.

Dico autem Ieſum Chriſtum ,miniſtru

fuiſſe circumciſionis,pro ueritate dei,ad

coufirmandas promiſſiones patrum ,

In hocautem ,utgentes pro miſericor,

dia glorificét deum.Sicut fcriptum eſt.

Propter hoc confitebor tibiin genti -

bus, & nomini tuo pſallam . Et rurſum

dicit . Gaudete gentes cum populo

eius. Et rurſum . Laudate dominū om /

nes gentes, & collaudate eum omnes

populi. Et rurſum Eſaias dicit. Eritra )

dix Ieſſe , & qui exurgit ad imperan /

dum gentibus, in eo gentes (perabunt.

Deusaut ſpei, impleat uos omni gau,

dio & pace,in credendo inhoc, ut exu

beretis in ſpe, in potentia ſpiritus fan

cti. Perſuaſum enim habeofratres mei,

&ipfecgo deuobis, & ipfi pleni eftis

bonitate, impleti omni ſcientia, ualen

res & alios admonere . Audacius au

tem fcripfi uobis fratres, ex parte ue /

luti
commonefaciensuos,propter gra/

tiam

quæ
data eſt inihi a deo, in hoc

ut ſim miniſter Chriſti in gentes, ad /

miniſtrans euangelium dei,utfiat ob/

latio gentium acceptabilis, fanctificata

in ſpiritu ſancto. Habeo igitur gloria/

tionem,in Chriſto Ieſu , in his quæ ad

deum pertinent. Nó enim auſim loqui

quicã

350

eil

ία

νοι και άλλους νουθετών .
Τολμκρότερου δε

έγραψα υμϊμάδελφοι από μέρος,ώς επά /

ναϊμνήσκων υμάς,λιά τω χάριν τώ λό

θεσάς και υπό του θεού,εία και είναι με λε/

τουργός ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , εις τα έθνκ,τει

τουργούτα ευαγγελίου του θεού, να λύκο

του
Αηροσφορά της εθνώμ

ευπρόσδεκτα ,

Αγίασμλύκ ζι
πνεύματι αγίω .

Εχω ούν

καύχκσιμα

ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

τιών c
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Τι ώμου κατάργάσατο ΧΡΙΣΤΟΣ Δ' εμού,είς

υπακού εθνών, λόβω κι έρω,γ λυνάμει σε

μείωμ κή πράτωμ, δωάμε σνεύματος

θε8,ώσε με αε θερουσαλήμ κ) κύκλω μέBi

ή λυρικό, σεπληρωκέναι η ευαγγέλιου και

ΧΡΙΣΤΟΥ.δυλως και οιλοτιμόμονομευαγει

λίζεθ , ουχ όπου ονομάθ: ΧΡΙΣΤΟΣ , ίνα

μη εα αλλότριου θεμέλιομοικοδομώ.αλιά

καθώς γέγραπται.δις ουκ αναγγέλη ποιαυτ,

όψοντα,κή δι ουκ ακκκόασί σιωίσουσι,λιο

ένεκοπτόμω τα πολλά θέλθει προς υμάς.

νω σεμικέτϊτόσομ έχωμ, τής κλίμα/

σί τούτοις,έπιπoθίαν δε έχωμ, τον έλθει

προς υμάς από πολλών ε, ως εαμ πο/

ρεύωμαι,εις τίω σανίαν, ελεύσομαι προς

υμάς.Ελπίζω γαρ Δίαποςδυόμιος,θεάσα!

θαι υμάς , και το ομών προπεμφθίώαι

εκέ ,εαμ υμώμ πρώτου αή μέρους εμπλN /

θώ.κωι δε σορεύομαι εις τεράσαλήμ λιαν

κονών τοίς αγίοις . Ευδοκκσαμ γαό μακε)

δονία el αχαϊα,κοινωνίαμανα σοιήσασθαι

εις τους πωχους τ ' αγίωμ 'ν τερους

σαλήμ . Ευδόκησαν γι ' κι οφειλέται αυτο

είσιμ.Ει γαρείς πνδυματικούςαυτή εκοι

νόνκσαμτα έθνκ,οφείλουσι Cν τοίς σας!

κίκοϊς λυτουργήσαι αυτοίς , τουτο οώ εσί,

τελέσας,και σφραγίσάμεν αυτοίς τον

καρπου τούτου,απελεύσομαι Αλ υμών εις

τίω σανίαμ.διδα δε , ότι ερχόμενων προς

υμάς,ο πληρώματι ευλογίας του ευαγγεί

λίου του ΧΡΙΣΤΟΙ ελεύσομαι παρακά )

λώ δε υμάς αδελφοί. Δια του κυρίουημώμ

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ναι λια και αγάπης του

πνεύματος ,σωαγωνίσασθαί μοι ταϊς

προστυχαίς υπερ εμού,προς τον θεόν, να

δυοθώ ανη απίθοντων εν τη Ιουδαία ,

και ίνα και Διακονία μου και Ιερουσαλήμ ευν

πρόσδεκτος ψύκται τοίς αγίοις , ίνα εν

χαρά έλθω προς υμάς, λια θελήματα

θεου

quicqz eorum ,quæ nó effecit Chriſtusp

me,in obediêtiâ gentiū,uerbo &facto,

in potētia ſignor & pdigioz,in potétia

ſpús dei,ut abHierufalé & in circúiacen

tib9 regióib ', ufqz ad Illyricũ ipleuerim

euangeliū Chriſti , ita ānités prædicare

euágeliū,nó ubinoíatus erat Chriſt),ur

ne ſup alienű fűdamentūædificare,fed

quemadmodú ſcriptú eſt.Quibusnon

eſt annunciatum de eo, uidebunt,&qui

nõ audierant, intellig
ent

. Quapropter

& impeditus ſum ſæpe,quominus ueni

rem aduos.Nuncuero cú non amplius

habea locú in regionibus his,defyderiú

aūt habeãueniend
i
ad uos, multis iam

annis, quandocũą fuero pfectus inHi

fpaniam ,ueniã aduos.Spero enim fore,

ut iftac iter faciens,uideāuos,& auobis

pducar illuc, ſi ueſtra cófuetudineprius

ex parte fuero expletus. Nuncaūt pro

ficilcor Hierufalem ,minitrans fanctis.

Viſum eſt erñ Macedoniæ & Achaiæ ,

cómunicationé aliquã facere,in paupe!

res ſanctos,qui funt Hieruſalem .Nam

ita uiſum eſt illis,& debitores illox ſunt.

Erenim ſi ſpiritualia ſua cómunícauerüt

gentibus, debet& hæ in carnalibus mi,

niſtrare illis.Hocigitur ubi perfecero,&

oblignauero illis fructú hunc reuertar

per uos in Hiſpaniam . Scio nãą,quod

ubi uenero aduos,in plenitudine benel

dictionis euangeli; Chriſti uéturus fim .

Obſecro aūt uos fratres, perdominum

noſtrú Iefum Chriſtú ,& p dilectionem

ſpūs,ut me laborantēadiuuetis,in orati

onibusp mead deū ,ut liberer abincre.

dulis in Iudæa,&ut miniſteriü meü ,qd

exhibebo in hierufalé,acceptūſitſctis,ut

in gaudio ueniãaduos, per uolütatem

dei
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σωαυτοίς
αδελφούς

Ανάσαθε

φιλό
,

ξυτού, και
ολυμπάν,

και τους
σαν

αυτοίς

θεού,και σιωανασάυ
σωμαι

υμίρ.δ δε θεός dei unaqz uobiſcum refociller.Deus aút

Οι ειρήνκς,μετα σάντωμ υμών.άμήμ. pacis,ſit cum omnibus uobis . Amen .

Σανίσημί λέ υμίμ φοίβίω, τιώ αδελ / Comendo autem uobis Phæben, ſo, XVI

φίλο τμώμ,δυσαν Αιάκονομοι εκκλκσήν
rorem noſtram ,quæ eſt miniſtra eccle/

ας ο υλεγχθεάϊς ,ίνα αυτό προσέξx) fiæ Cenchreenſis ,ut illam ſuſcipiatis in

θε ζικυρίω,αξίως τ ' αγίωμ, και σαρα Chriſto,ita ut decet ſactos , & adſitis ei,

in
5ήτε αυτή ενώ αμ υμώμ 8ίζα πράγματή.

quocunqz uobis cgueritnegocio.Nã

και άυτη προσάτις σολιών εγενήθη , & hæc multis adfuit, & mihi ipfi .Salu/

και αυτού έμού tate Priſcam & Aquilam ,adiutoresme

Ανάσαθε πρίσκαν και ακύλαμ , τους os in Chriſto Ieſu , qui pro anima mea

σuυργούσμου ο ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ , όιτινες ſuam ipſorum ceruicem ſuppoſuerunt.

υπες και ψυχής μου τον εαυτό ξάχαλομ Quibus non ego folus gratias ago, fed

υπόθκκαμ. δις ουκ εγω μόνο ευχαρισώ, & omneseccleſiæ gentium,item quæ in

αλλά και σάσαι αι εκκλησίαι ταέθνών, domo illorum eſtcongregationem.Sa

τιμώ κατ οικον αυτών εκκλησίαμ, Ασάσα ) lutate Epænetum dilectum meum , qui

θεέπινετου τομ αγαπητό μου, ός eſt primitiæ Achaiæ in Chriſto.Saluta,

απαρχή οι αχαΐας ο ΧΡΙΣΤΩ. ανάσα ! te Mariam, quæmultum laborauit eri

δεΜαρίαμ, τις πολλάεκοπίασεν εις - ga nos.SalutateAndronicum ,& Iunia,

μιάς. αασάσασθε άνδρόνικου και Ιουνίου, cognatos meos,& concaptiuos meos, q

Ε.

τους συγγενές μου, καισωαιχμαλώτους ſūtinſignes interapoſtolos,qui ctiā an

μου,ότϊνές είσιμεπίσημοι εν τοίς αποσό , teme fuerunt in Chriſto. Salutate Am

Παίξε

λοις,τικαι πιο εμού γεγόνασιν ν ΧΡΙ plia dilectum meú in dño. SalutateVr

ΣΤΩ,Ανάσασθεάμπλίαμ ήμ απατόμ banum , adiutorem meum in Chriſto,

μου φι κυρίω.Ανάσαθε ουρβανόμ, του συ/ & Stachyn dilectum meum . Salutate

νεργοι ημώμ 0 XΡΙΣΤΩ, και σάχω τομ Apellem,probatum in Chriſto.Saluta,

αγαπητόμου . Ασάσαθε απειλώ,του
te eos qui ſuntex Ariſtobuli familiari,

Δόκιμομ νΧΡΙΣΤΩ , ασάσαθε τους εκ bus. Salutate Herodionem, cognatum

Ο Αρισοβούλου. ανάσασθε κωδίωνα ήν
meum . Salutate eos qui ſunt ex Nar,

συγγενή μου, ανάσασθε τους εκ Ρ ναρ !

cilli familiaribus, hos qui funtin Chris

κίσσέτους όντας ο κυρίω . ανάσασθε την

ſto. Salutate Tryphænam & Tryphoi

φαιναμ © ξυφώσαμ, τας κοπιώσας αν κυν
fam ,quæ laborantin domino . Saluta,

te Perſidem dilectam ,quæ multum la/

τις πολλά εκοπίασεμίν
κυρίω.αασάσαθε

borauit in domino . Salutate Rufuin ,

electú in domino,& matré illius acmeã .

Salutate AfyncritumPhlegontem , Er/

mam ,Patrobam , Mercurium , & qui

cum his ſunt fratres . Salutate Philoſo

gum , & Iuliam ,Nereum & fororein

eius,& Olympam , & qui cum hisfunt

πά:

200

Ν

SON

φέρω.αασάσαθε περσίδατω
αγαπητίω, ή

ξούφομ τομ
εκλεκόμου κυρίω,κ) ή μικτές α

αυτού κλέμου.
αασάσαθε

ασύγκριτου ,

Φλέγοντα,ερμάρ,παξόβαμ,ερμώ, και τους

.

λογομ,και ουλίαμ,vϊρέα, τώ
αδελφό

πάντας C 2 omnes
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πάντας αγίους , αάσασθε άλλήλους , και

Qιλήματι αγίω,ασσάζονται υμάς αι εκ)

κλησίαι του ΧΡΙΣΤΟΥ

Παρακαλώ δε υμάς αδελφοί,σκοπών τους

τας Δίχοsασίας,και τα σκάνδαλα, παρά

τίω Αϊδαχω,άμυμες εμάθετε, ποιολώτας,

el εκκλίνατε απ αυτώμ.οι γι ' τοιούτου, ο

κυρίω ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΩ ουδουλεύοσιμ,άλα

Τα εαυτή κοιλία,κ) Δια φθι Ακσολογίας,κό

ευλοθίας,ξαπατώσι τας καρδίας τοακάν

κωμ. Η γαρ υμώμυπακοή εις σανίας αοί,

κατω. Χαίρω οώ σεφ υμίμ, θέλω δε υμάς

σοφους και είναι εις το άγαθομ,ακοραίους

δε εις το κακό, ο δε θεός και ειρlώκς σωεί ,

ψει του σατανάς υπό τους πόδας υμώμ, ν

τάχε.Η χάρις ή κυρίου ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ/

ΣΤΟΥ ,μεθ' υμώμ.Ασφάζονται υμάς τιμό ,

θεος ο σωσργός μου,και λούκιΘ ,και εάν

σωμ,C σωσίπαξα ,οι συγγενάς μου,Aωά

ζομαι υμάς εγώ τέρεντια , δ γράψαςτω

εσισολώ ν κυρίων.Ασάζεται υμάς γάιος

και ξένο ' μου, Cloεκκλησίας Πλης , Ασσά ,

ζεται υμάς έρας , οικονόμου πόν

λεως, 1 κούαρτ ο αδελφός.Η χάρις τον

κυρίου ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΙ μετα ωάνν

των υμώμ,αμώ

Tão de awaulio fuãs sagizo xata to

ευαγγέλιόμ μου, και το κήρυσμα1ΗΣΟΥ ΧΡΙ

Στου ,κατα αποκάλυψιμ μυσκρίου, Βόνοις

αιωνίοις σεσογημίου , φανερωθέντα δε

νώ,λιάτεγραφώμ προφκτικών και επι/

ταγώ το αιωνίου θεού,εις υπακούω σί ,

Sεως,εις πάντα τα έθνκ γνωριθέντα , μό

να σοφώ θεώ,λια ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , Η Δό ,

βα εις τους αιώνας αιώ .

omnes ſanctos. Salutate uos inuice,in

ofculo fancto.Salutāt uos ecclefiæ Chri

ſti.Obſecro autem uos fratres, utconfy

deretis eos,qui diſſidia& offenfas,con

tra doctrinam , quamuos didiciſtis gi

gnunt, & declinetis ab illis.Nam qeiul

modi ſunt,domino Ieſu Chriſto no feri

uiunt, ſed ſuo uentri, &p blandiloquen

tiam ,acbenedicentiam ,decipiunt corda

fimplicium . Veſtra enim obedientiaad

omnes permanauit.Gaudeo igitur fa

ne de uobis. Sed uolo uos fapientes al

dem eſſe ad bonú,fynceros aútadma

lum.Deus aūt pacis conteret ſaranam

ſub pedes ueſtros,breui.Gratia domini

noftri Ieſu Chriſti,ſit cum omnibusuo

bis.Salutantuos Timotheus, coopera/

rius meus,& Lucius, & Iafon, & Soſipa

ter ,cognati mei.Saluto uos ego Teren/

cius,qui ſcripſi epiſtolã in domino.S2

lutatuos Gaius hofpes meus,& ecclej

fiæ totius.Salutat uos Eraſtus, queſtor

ærarius ciuitatis,& Quartusfrater. Gra

tia domini noftri ieſu Chriſti,fit cú om

nibus uobis.Amen .,

Ei auté qui potens eſt nos cófirmareſci

cundum Euangelium meum ,& precol,

nium Ieſu Chriſti, iuxta reuelationem

myſteri ,temporibus æternis taciti,ma/

nifeſtati uero nunc, & per ſcripturas p.

pheticas iuxta delegationé æterni dei,

in obedientiam fidei,in omnes notifica

ti,Soli fapienti deo , per Iefim Chrits,

cui gloria in fæcula.Amen .

}

AdRomanos.

προς τους δωμαίος.

Εγκάφκαι ας κορίνθο Δια φοίβκς Ο Αια/ ,

κόνοθ ακεβεαϊς εκκλησίας και

Miffa fuit a Corintho per Phebčmais

niſtram Cechreenſis eccleſiæ .
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ΤΕ

ΑΥΤΗΝ εσισέλα αν εφέσουσ ασίας, έωρακως αυτους ήδη C Διδάξας, υπομν

μνήσκωμ δε όμως λια και επισολής ταύτκ3.Η δε πρόφασις και επίσoλία αυτκ.κο)

Ιρίνθίοι εκ φιλονεικίας σωαγόμενοι,εχίζοντο ταϊς γνώμαις, € λεισέμ ήμ ν ανείς

χίσματα, και όντωμ χισμάτων, σαρεβλέποντο του λαβόνατώμκουάμ, άλλοι

και άθελομ καβαλίμπάνειν τας ιδίας γωαίκας,προφάσα εγκρατείας, τινες ή και η ειδωλείοις

έσβιομ,ως αδιαφόρων όντωμήειδωλοθύτων,άλλοιδους μου άλλες3ξουθένουμ,τους και λαλόν

τας γλώσεις εθαυμαζομ, τέλGP ,ιπάτωτο εις το περί ανασάσεως μυσήριον , λέγοντες και μη

εγείρειτη σάρκα ταύτίω , τούτωμ σάντωμα κορίνθω κινουμθύωμ, γράφoυσιμοι λαοί και

δόλω, λοιπόν προς πάντα αντιγράφει,και πρώτος με μαρτυρά αυτής ν φρονήσει και γνώσε .

ουκ αποδέχεται αυτούς ποιοαύτας τα χίσματα,αλλα C συμβουλεύει με τα λόγω των αρετώ,

άλλωέργω και λιωάμς και γάθ.έπεταεπίτιμήσας (ορ τι μπξναμ λαβόντι,και παραινέσας μη

έχει κρίματα προςεαυτούς.λοια όμ σερίώμέγραψαν ισοκρίνεται.οι μου ή γάμου Δάσκωμ

άξκκτομ έινα το συζυγίαν,και εν καιρώ μόνο χολάζάμ λιάτω ευχώ,Διακαι το ασαπάμ αυτούς

πιω εγκράτειαμ.Γράφα περί παρθενίας,ότι ου καθε ανάγκω, αλλά σταθδι τούτο γϊνέσθω . είτα

περί τοείδωλοθύτωμ,ίνα με καθαγεώνα τη γνώσει,αλλά τη αγάπη πολιτεύων] αι,κωλύς οώτα

ν ειδωλείασυμπόσια,ίνα μη σκανδαλίζωνται οι μικροί. είτα πες το πνευματικών χαρισμά

Τωμ γράφει,ίνα μίλιαφέρονται οι τοίς χαρίσμασι , μα και προκρίνωση του έχονία χάρισμα του

δε, τον έχοντG- τέθε.σάντα και το αυτου πνεύματος είναι λέγει, και λοιπόν περί ανασάσεως Διο

δάσκή,ότι και σαρξέγειρεθαι,αποθνήσκουσα μου φθαρτί, έγρομβύκ και άφθαστα κατά τω του θεού

χάριμ,τώδανάσασιμασο του εγκγέσθαι του ΧΡΙΣΤΟΝ σωΐσκσι.Ει τέλΘ ,σαραινεζικούς λό

γουςεις τα ήθκ γράφς,και σεριλογίας ει εις τους αγίους παραγγέλλει, όντως Τελειδι των επιν

Stor

G

ΤΑ :

Π

E "

5ολώ

ARGVMENTVM.

Orinthi ſunt Ahaici, & hi ſimiliter ab Apoſtolo audierunt uerbü

ueritatis ,& fubuerſi ſunt multifarie a fallis apoſtolis.Quidá a phi/

lofophiæ uerboſa eloquentia, alij ſecta legis Iudaicæ inducti ſunt,

Hosreuocat Apoſtolusad ueram fidem ,& euangelicam fapientia,

ſcribens eisabEpheſoper
Timotheum diſcipulum ſuum ,

6 3
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P
dei

quæ

ΑΥΛΟΣ κλκτός απότολος

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,λια θελά

μαθος θεού,και σωθένκα και

αδελφός, τη εκκλκσία του

θεού και δυσκ ν κορίνθω,ari

ασμώύοις εν ΧΡΙΣΤΩΙΗΣΟΥ, κλκίς αγία

ρις,σαν σάσι τοίς επικαλεμίοις το όνο /

μα η κυρία ημώμ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ν παν

τιτόσο, αν η κό και μώμ.Χάρις υμίμ και

εισώκαθε8 παξοςημών, η κυρία ΙΗΣΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ. Ευχαρisώο θεώ με σάντοτε

που υμώμ ,επιτή χάριτι το θεό , τη λοθή/

ση υμίμ ΧΡΙΣΤΩΙΗΣΟΙ, ότι ο παντι

έσλετίθει αυτό , σαντιλόγω, και

πάση γνώση,καθώς δ' μαρτυρίου του ΧΡΙ

Στονέβεβαιώθκ εν υμίμ, ώση μας με οσε

εάθη ν μκδεν χαρίσμασι, απεκδεχομές

να το αποκάλυψϊμ του κυρίου ημών ΙΗ/

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, δς βεβαιώσηυμάς έως Τέι

λος,άνεσ κλίους,Τα μέρα η κυρία ημών

Πισος ο θεός, δυ

εκλήθκι είς κοινωνίας του που αυτο ΙΗΣΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ, του κυρίου και μών

β Παρακαλώ και υμάς αδελφοί,λιά το όνο

μαίος ή κυρία ημώμ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ίνα και

αυτό λέγετε πάνπς,και μάλν υμίμ χίσω

μαθα , ήπή καταςτισμοι φυτό αυτώ νοί ,

κι αν τα αυγά σνώση . Εδηλώθκ σάς μοι ποι

Υ

υμώμ αδελφοί με,δσο χλόκς,ότι έgi

σες νομίμ εισί.Λέξω και τ8r, ότι έκασΘ

υμώμ λέξη. Εδώ με ειμί Παύλs, ώ Απολ

λώ,έσως Καφά,ενώ 5 ΧΡΙΣΤΟΥ. Μεμέρισαι και

ΧΡΙΣΤΟΣ;MA παύλοςέσαυρώθκ υπερ ημών;

και εις όνομα σαύλα εβαπτίθJε ; Ευχαρ/

σώ Gel θεώ, ότι ουδένα υμώμ εβάπισα,είμα

κρίσπου κ)Γάϊομ,ίνα μή ας είσα , ότι εις το

έμου όνομαεξάπισα.Εβάπισα κι sεφαν

Aulus uocatus apoſtol Ie/

eſu Chriſti,per uolütatē dei,

& Softhenesfrater,ecclefia

quæ eſt Corinthi, facti.

ficatis in Chrifto Ieſu , uocatis ſanctis,

una cū omnibus qui inuocãt nomē do

mini noftri Ieſu Chriſti,in quouisloco,

uel ſuo,uel noſtro.Gratia uobis & pax

a deo patre noſtro, & dño Ieſu Chriſto.

Gratias ago deo meo femp pro uobis,

de gratia dei ,quæ data eſtuobisi Chri

ſto leſu , g in oibus ditati eſtis in illo, in

omni ſermone, & omnicognitione(qui

bus rebus teſtimoniú leſu Chriſticofir

matū fuit in uobis) adeo,ut nó deſtituy

amini in ullo dono, expectantes reuela

tioné dñi noſtri Ieſu Chriſti,qui& coni

firmabit uos uſqz ad finē,inculpatos,in

die dni noftri Ieſu Chriſti.Fidelis deus,

per quếuocati eſtis in cófortiú filij iplig

Ieſu Chriſti domini noftri.

Adhortor aūt uos fratres, pnomé dñí

noftri Ieſu Chriſti,ut idem loquamini

oés,& nó ſint inter uos diſtidia; ſed fitis

integrum corpus,in eadem mente,&in

eaděſentétia .Significatū čemmihi de

uobis fratresmei,a familiarib9 Chlox ,

g cótentiones ſint inter uos. Dico auté

illud, quod unuſquiſq ueſtrú dicit.Ego

quidéſuin Pauli, ego uero Apollo, ego

ueroCephx,ego uero Chriſti,Diuilus

eſt Chriſtus:Num Paulus crucifixus é

pro uobis.Aut in nominePauli bapti/

zati fuiſtis :Gratias ago dco,q neminé

ueſtrūbaptizauerim ,niſi Criſpú & Ga/

ium,ne quis dicat, g in meo nomine bá

ptizaucrim.Baptiz
aui

auté & Stepha

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ .

να δικον

næ fami
lia
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ε

Γεννήθκ Ημίμσοφία
α θε8, Δικαιοσανατε

γου ή
σοφίας ,

καταγγέλλων

υμίμ
το

ταοϊκομ.λοισομ ουκοίδα,είτινα άλομεβάν

πισα. ου γαρ απέσeλέμε ΧΡΙΣΤΟΣ βα /

πίζξη,άλλ ευαγγελίζεθ.ουκ αν σοφία λό

γου, ίνα μη κενωθή ο σαυρός του ΧΡΙΣΤΟΥ .

ο λόγος γαό και τον σαυρου" , τίς με

απολυμλίοις, μωρία άξι, τίς δε σωζομές

, νοις εμίρ, λαμϊς θες εσί . Γέγραπται

γάρ.Απολώ τίω σοφία της σοφών , και

πω σωεσιμ τη σωετων αθετήσω, Που σου

φός και σου γραμματέυς και που συζκτκες

τον αιώνος τέτο;ουχίεμώρανεμοθεός τίω

σοφίαμ τον κόσμο τούτο; Επειδή γαρ

τη σοφία του θεά,ουκ έγνω ο κόσμΘ- λια

Οι σοφίας του θεομ , ευδόκησεν ο θεός , λια

Οι μωρίας του κηρύγματα , σώσα τους

πισεύουσας.Εσήδη C δαίοι σημάομ αιι

τύσι,και έλες σοφίαυ ζατέσιμ.Ημάς και

κηρύσσομον ΧΡΙΣΤΟΝ εσαυρωμίομ,ίεται

δις Αξί σκάνδαλομ,έλκσι δε μωρία». Αυ/

Φίς δέ τίς κλκίς, εδαίοις τενή έλλησι,

ΧΡΙΣΤΟΝ θεου Δώαμιν,c θεά σοφίαν .

Π 3 οτι το μωρόμ ή θεά,σοφώπρομ θ ' αν

θεώστων εσί,και αθενές του θεου , ισχυρό

προς την ανθρώπων εσί .

Βλέπετε γαρ τώ κλύσιμ υμώμ αδελ/

φοί,ότι ου πολλοί σοφοι κατά σάρκα, ου

σολιοί λαμαρί,ουπολόι ευγενάς, αλλά

τα μωρά τον κόσμό 3ξελίξαν ο θεός, ίνα

καλαιοχώςτα ισχυρά,και τααγεννά τον

κόσμο,κ) τα έξοθευκμλύα, ξελέξατο ο θεός

κ) Τα μηόντα,ίνα τα όντα καθαργήση,όπως

μακαυχήστίσαι πάσα σαρξ ενώπιομ αυτον.

εξ αυτ δε υμάς εσέ, ο ΧΡΙΣΤΩΙΗΣΟΥ,35

κ)αγίασμός,κι
απολύτωσις.ίνα καθώς σε

γκαίαι,
καυχώμενα , κυρίω καυ/

και χάσθω . Καγώ έλθωμ σρος υμάς

αδελφοί , ήλθομ ου καθ
υπεροχέμ λοι

καρτύριο και

JOS

næ familia.Præterea haud fcio ,nú qué

alium baptizarim . Non enimmiſit me

Chriſtus utbaptizare,ſed ut cuágeliza

ré.Noin eruditioncfermonis,ne inanis

reddať crux Chriſti.Náſermo crucis,ijs

qdé q peunt, ſtulticia cſt,ar'nobis q falu

té cõſeqmur,potétiadei cſt. Scriptū eſt

em.Perdā ſapientiä ſapicntiū ,& intelli

gentia intelligentiū renciá. Vbi fapiés:

ubi ſcribarubi diſputator ſæculi huius:

Nóne infatuauit deus ſapientiá mundi

hui? :Nāpoſto in ſapientia dei,nó co

gncuitmüdusp ſapiềtiã deū ,uiſum eſt

deo p ſtulticiā prædicationis faluos far

cere credétes.Quandoquidé& Iudæi ſi/

gnú poſtulant, & Græci ſapientia quæ

runt. Nos aūt prædicamº Chriſtú cruj

cifixū ,ludæis quidé offendiculum , Græ

cis uero ſtulticia.Sed öſdcin uocatis,Iu

dæis pariter & Græcis,Chriſtú dci poté

tiâ ,ac dei ſapiêtiâ .Quoniã ſtulticia dei,

fapiétioréhoib9, & imbecillitasdei, ro/

buſtior eft hoibus. Videtis eñ uocati/

oné ueſtrá fratres, q nó multi ſapientes

fccundii carne,no multi potites,no mul

ti claro genere nati,uerú quæ ſtulta erát

fecúdúmundã delegit de9, ut pudeface

ret ea ,quæ funtſapiétia,& quæ erat im

becillia in múdo delegit deº,ut pudefa

ccret ea,quæ ſunt robuſta, & quæ igno

bilia eráti múdo cótépraq ,delegit de?.

& ca que no crit, utca ήfuntoblitteral

ret ,utnegliaret ois caro corā ipo.Exeo

dē aūt uos eſtis ,in Chriſto Ieſu, q fact9

fuit nobis ſapia a deo,iuſticiaq; & fctifi

catio, & redéptio, Vtquemadmodú ſcri

ptūeſt.Quigliat,in dño glict. Erego
II

cú ueniréaduos frēs,nó uenieba in emi

nétia fermonisaut ſapix ;ânúciás uobis

4 teſtimonium

-

*

ΕΣ
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ſpüaliterdiiudicat , Ar ſpiritalisdiiudi

μαρτυρίου του θεού.Ου γαρ έκρίνα του κι

teſtimoniü dei. Nonenim meiudicaui

δέναι τινυμίμ,ειμή ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ
quicô ſcire interuos , niſi Iefum Chri

η)τούτου εσαυρωμένoμ. € έσω εν αθενεία , ſtú ,& húccrucifixú . Et ego in infirmita

καιο φόβω , και ο τρόμο σολιώέγενό te,& in timore, & i tremore multo apud

μω προςημάς,και ο λόγος μου,καική uos uerſatus fum , & fermo meº, & predi

ρυσμά με,ουκ αν πειθούς ανθρωπίνκς σοφί cario mea,nó erat in perſuaſoris huma

ας λόγοις, αλλά αποδειξε ανέυματος και næ fapiétiäuerb
is
, fed in oſtenſióe ſpi

δωάμεως , ίνα και σίρις υμώμ μιάν σου rit9 & potétiæ ,utfides ueſtra nó fit in fa

Φία ανθρώπων, αλλ ν λωάμει θεού . piétia hominū,ſed in potentia dei,Pori

Σοφίαμ δε λαλούμθυ τοίς τελέιν ro ſapiétiam loquimur inter perfectos,

οις , σοφίαν δε ου του αιώνος τούτου ſapientiam auté,non ſeculi huius , neqz

δε η αρχόντων του αιώνος τούτου.Ο principū ſeculi huius,qui abolentur,ſed

καταργουμένωμ , αλα λαλούμθυ σοφίαν loquimur ſapientiam dei in myſterio

δεου η μυσκεία του αποκεκρυμμένκμ , recondita , quam præfinierar deusante

προώρισεν ο θεός τρόΟ αιώνων, εις δόν fecula,ingloriam noftram,quamnemo

ξαμημώμ ,ήμουδείς ώ αρχόντωμ ή ας principumſeculi huius cognouit. Nam

νος τούτου έγνωκεν. ει γαρέγνωσαν, ουκ ſi cognouiſſent,haudquač dominum

αυτον κύριομοσδόξης εσάυρωσαμ.άλλα gloriæ crucifixiſſent.Sed quéadmodú

καθώς γέγραπται . & οφθαλμός ουκ ειδε , ſcriptú eft. Quæ oculus nó uidit,&aw

και δυο ουκ ήκουσε,και επικαρδίαν ανθρώ rís non audiuit , & in cor hominis non

πεουκ ανέβ :, & ετοίμαστη ο θεός τοίς ατα aſcenderunt,quæpræparauitdeusdili,

πώσϊμ αυτό Ημίμ δοθεός απει gentibus ſe . Nobis auté deusreuelauit

κάλυψε,δία τουπνεύματοςαυτού.το per fpiritum ſuü . Spiritus enim omnia

πνευμα σάντα έρευνά,ή τα βάθxΤου θεού. ſcratarur,etiam profunditatesdei.Quis

τίς γαρ όιδευανθρώπων,τα78 ανθρώπε, enim hominūnouitea , quæ funthomi.

ειμί πνευμα του ανθρώπου το έμαυτώ ; nis, niſi ſpiritº hominis quieſt in eo:Sic

Ουτω και τα τού θε8 , ουδείς διδεμ , ειμί το & ea quæ ſunt dei,nemonouit, niſi fpi

σνευμα η θεου Ημες δεου τόπνευ / ritus dei . Nos uero non fpiritum mun

μαξ κόσμου ελάβομεν , αλλά το πνέυ) di accepimus, ſed ſpiritú qui eſt exdeo,

το εκ τ8 θε8, ίνα ειδώμουτα υπόθε8 ut fciamus ,
quæ a

Chrifto donata ſint

χαρίσθέντα ημίμ , & να λαλούμεν,ουκ έμ nobis, quæ & loquimur, non in uerbis

διδακjoίς ανθρωπίνης σοφίας λότοις,αλλ ad docendu
m humanam fapientiam

έμ διδακτοΐς πνέυματοςαγίς,πνευμαίν appoſitis, ſed in appofitis ad docendú

κοίς σνευματικά συγκρίνοντε
ς . ψυχϊκός fpiritu fanξti,fpirituali

b9fpiritual
ia

to

σε άνθρωπος, ου δέχεται τα του πνέυμαι parantes.
Animalis aüt homo, non acci

τος του θεά,μωρία γαρ αυτώ , κι ουδέν pit eaquæ ſunt ſpiritus dei,ftulticia liq!

ναται ενώναι , ότι πνευματι
κώς ανακρίνει dé eft illi,& nó pót cognofce

re,id quod

ται.δ δε πνευματικ
ός

,ανακρίνει μια σάν ,

τα,αυτόσδε δουθενός ανακρίνετ
αι . cat qdéoia , ipſeỹo anemin

ediiudicat

ΠΑ
1

Ε

' ,

1

Mς γαρ

Qu
is

en
im
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ος θεού εσε, και η
πνεύματου θεού δικά

εμ υμίμ και έντις του ναού του θεού φθειρει ,

φθερά
τούτου ο θεός ο ναός του θεού
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τις γαρ έγνω νδου κυρίου , δς συμβιβάσα

αυτόμ,άμεις δε νού χPIΣTor έχομαι .

και εγώ αδέλφοι , ουκ ήδαυήθω λα

λίσαι υμίμ, ώς ανευματικούς άλλως σας

κϊκοίς,ώς νωπίοις εν ΧΡΙΣΤΩ ,γάλαεμάς

επότϊσα, ου βρώμα, ουπω και εσώαθε,

άλλoύτε έξι νώ διαθε.έσιγαρ σαρκϊκοί

εσε , και που γαρέμ υμίν ζάλος και έρiς ,να

δίχοςασίαι,δυ σαρκϊκοί εσε,και κατα άνω

θρωπομ σερίπατπκαι όταν γαρλίγκ τισ

εγω μεν ειμϊσάυλου,έτερος σε ερω απολυ

λά,διχίσαρκϊκοί σε τίς οώ έσισάυλος;

Τίς δεάπολώσ;αλλήδιάκονοι, ιών επί

sευσαβε,και εκάσω ως ο κύριος έδωκεμ . έσω

εφύτευσα,απολλως επότισεν , αλλ θεός

Ε αυξανεμ,άσε δυο φυτέυωμ εσί ,όυτεο σο

mint vízum,&cnxo qu £ớvay geoz. o Qutévesp d #',xj

ο οποτίζωμ,έμεισίμ.έκασος δε τoμoίoμ μί

θόν λήψεται, κατά ημιδιου κόπου

Θεού γάρ έσμιον σιωεργοί , θεού γε /

ώργίομ, θεού οικοδομή εσε, κατασχάρϊμ

του θεού,τώδοθέσάμ μοι, ως σοφός αρχι»

τέκων,θεμέλιου τέθηκα, άλλος δε εποικό»

Αν δομά,έκασος δε βλεπέσω πως έποικοδομή .

Η θεμέλιον γαλάλλομ ουδεις διαται θα

- ναι, σαλήμ κείμoνoμ,άσεσιν ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙ

ΣΤΟΣ. εισέτιςεποικοδομε επιτυ θεμέλ

λιου τούτου, χρυσόμ ,άργυρομ,λίθους τιμή

συς,ξύλα,χόρτομ,καλάμια,εκάσου ήέν

γου φανερόν γενήσεται . Η γαρ Ημέρα δx/

είσα

Quis eñ cognouitmenté dñi, qui coni

filiū daturus fit illi : Nos auté mentem

chriſti tenemº. Et ego fratres,nó potui
III

loqui uobis,utſpiritalibus,fed ut carna,

libus,ut infantib9 in Chriſto.Lactis po

tu uos alui,non cibo . Nódueñ potera

tis, imo ne nunc quidé adhuc poteſtis.

Náadhuccarnales eſtis ,fiqdécũ inuo ,

bis ſit æinulatio & cótentio ,& factióes,

nóne carnales eſtis , & fcdm hominéam

bulatis : Eteñ cũdicat aliquis,ego qdé

ſū Pauli, alter uero ego apollo ,nonne

carnales eſtis : Quis igitur eſt Paulus:

Quis aútApollonili miniſtri, pquos

credidiſtis,& unicuiq; ut dñs dedit.Ego

plantaui,Apollo rigauit,ſed deus dedic

incremětū . Itaqnep qui plátar, eſt ali

quid ,neq3 qui rigat,fed q dat incremétū

de.Cererū is qui plantat,& is qui rigat

unūſūt, ſed unuſqfqz ſuamercedé acci/

piet,iuxta ſuŭ laboré. Etem dei ſumºco

oparij,dei agricolato,dei ædificató eſtis

Iuxta gratiadei,q data eftmihi,utſapi

ens architectº,fūdamétūpoſui, ali' aút

fup illdædificat.Porro qfæ uideat quó

ſupædificet. Nā füdamétū aliud nemo

pót ponere,pter hocqdpoſitü eſt,quod

eſt chriſt9le[9.Q2 fiqs ſupædificatſup

fūdamétú hoc,aurú,argētā,lapides pci
,

oſoſ,ligna,fenú,ſtipulājuni cuiuſqz opº

manifeſtum fiet. Dies enim declarabit,

quod in igne reuelať, & cuiufqz opale

fit,ignispbabit. Si cui9 op' māſerit,ġd

ſuperædificauit ,mercedem accipiet, ſi

cuius opus exuſtū fuerit,damnum pa,

tiet,ipe uero faluabit , fed fictanç pig

nē.An neſcitis,& teplūdei eſtis, & fpús

dei habitat in uobis : Siquis téplú dei

pphanar, hücpder deus.Nātéplú dei

ſanctum eſt,

σε

ην

ΛΑ

Tip

ic

doc

ODAI λώσει,ότι εν πυρί
αποκαλύπτεται ,κ) εκά

σου ο έργομο ποΐόμεσι, πύρ
δοκιμάσει.

έν τινος ή έργου μένει ,
επωκοδόμησε, μι »

οδομλίζεται,είτινος έρτου
καβακαήσεται ,

ζημίωθήσεται ,αυτός δε
σωθήσεται,όντως

ουκ διδατε,ότι να

m2.
και δε,ωςΔιά

συρός

ri
mt

ne
t

άγιός εσιμ,
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ε3 ΤΟΣ δε θεού

ΔΗ

άγϊός αξιμ, όιτίνες έσε μεϊσ

Μασεισ έαυτόμ ξαπατάθω. Είτϊς

δοκά σοφός ειναι ενυμίμ, ο αιώνιού ,

τω,μωρός γενέθω,ίνα γένηται σοφός. Η

σοφία του κόσμου τούτυ,μωρία ωαρα ζω

θεώ έsi Γέγραπται και ο δρασόμβυος γυα

σοφούσαν τη σανουργία αυτή , κ) πάλϊp.

κύριοσ γινώσκή τουςδιαλοτϊσμους ώμ σοι

φώμ, ότι εισίμάταιοι

Ωσε μηδεις καυχάθω ανθρώποις .

σάντα ή υμώμ εσϊμ ,έιπ σάυλος ,έιπ αβλι

λως,έιπ κεφάς , έιπ κόσμος, έιπ βωή, έντο

θάνατος , έιπ ενεσώτα,έιπ μέλοντα, πάν/

τα υμών εσϊμ , υμάς δε ΧΡΙΣΤΟΥ , ΧΡΙΣ /

Ουτως μας λociζέι

θω άνθρωπος , ως υσκρέτας ΧΡΙΣΤΟΥ , κ)

οικονόμου
ς
μυς κρίωμ θεά . λοιπόν και/

τάται ,έμ 7οίς δικονόμοις,ίνα πιsός Τις ευ)

ρερ .Εμοι δε εις ελάχιsόμK
ξιμ

,ίνα υφίμων

ανακρίθώ , ή υπό ανθρωπίνκ
ς
ημέρας , άλλ

ουδέ έμαυτον ανακρίνω. ουδεμγαρ
έμαι

)

το σύνσιδα , αλλουκ εν τούτωδεδικαίως

μαι . ο ανακρίνω) με,κύριός έσιν

Ωστε μή προ καιρού τί κρίνεται,έως αμέλι

θκ ο κύριGP ,δς και φωτίσει τα κρυπα του

σκότους,και φανερώστ
ασβουλας

Ο κας

διών,και τότε ο έπαινος γενήσεται εκάσω

ασο του θεού ταυταράδ
ελφοι

μετεσχημ
άτισα

εις εμαυτόμ,να απολώ,

δυμάς, μαεμ ημίμ μάθετε , το μη υπερ 8

γέγραπται φρονέμ,ίνα με,εις ύπες T8 ενός

με φυσϊούθε κατά τουετέρου . Τίς γάρ σε

διακρίνες της έχας,δουκέλαβες ;έι δε κό

έλαβες,τί καυχάσαι, ώς με λαβώμ κε

κορεσμένο
ι
εσέ , ήδ's έπλουτίσ

ατε
, χωρίς

Αμώμεβασ
ίλευσατε

, και όφελόνγε εβασί

λέυσατε,ίνα κι εμάς υμίμ συμβασίλ
ευσων

uc Δοκώ γαρ ότι ο θεός εμάς

τους ασουόλους,έχάτους,ασέδειξεν , ως

απίθανατίους

ſanctum eſt,quod eſtisuos.Nequisſe

ipſum fallat. Siqs fibi uideť ſapiês eſſe

inter uos in ſæculo hoc,ſtultus fiat,ut ſit

ſapiens.Etenim ſapiétia mundi huius,

ftultitia eſt apud deū.Scriptū eſt enim .

Quicomprehenditſapientes in aſtutia

ſua.Et rurſum . Dominus nouit cogita,

tiones ſapientiú, q ſint uanæ. Ita ne

quis glorieturin hominibus .Oíanăąz

ueſtra ſunt
fiuePaulus,ſiue Apollos,fi

ue Cephas, ſiue mundus, fiue uita,fiue

mors,ſiueprentia , fiue futura ,oia ueſtra

funt,uos aút Chriſti, Chriſtus aútdei.

Sicnos eſtimet homo, ut míſtros Chri, NII

ſti, & difpéfatores myſteriore dei.Quod

ſupeſtaūt,illud reqriť in diſpenfatorib9

utfidusaliqs repiać. Mihi uero'p mini

mo eſt,ut a uobis diiudicer, autab húa

no die,imo nec meiým diiudico. Nullig

enim rei mihi confcius ſum , fed non in

hociuſtificatus ſum . Cæterú quimeiu

dicat ,dominus eſt.Proinde ne ante tem

pus quicīz iudicetis ,donec uenerit dñs,

qui& illuſtraturus eſt, occulta tenebral

rū,& manifeftaturus eſt cofilia cordiū,

ac tunc lauserit unicuiqz a deo.Hocaút

fratres per figură tranſtuli in meipfum,

& in Apollo,propter uos, ut in nobis di

ſceretis,ne quis ſupra id quod ſcriptum

eſt,de ſe ſentiat,utne hicillius,ille huius

nomine inflemini, alius aduerſus aliū.

Quis enim te diiudicat : Quidaútha

bes,quodnó accepiſti: Quod fietiã acce

piſti,quid gloriaris,quali nó acceperis .

İam faturati eſtis,iam ditati eſtis,abfqz

nobis regnum adepti eſtis,atqz utinam

ſitis , ut & nos fimul uobifcum regnet

mus . Arbitror em quod deusnos,qui

ſumus apoſtoli poſtrem
i,oftederit,cağı

Υ
i

mor
ti
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σατρός έχεμ. και
υμάς σεφυσίωμαίοι

E!

επίθανατίους.ότι θέαξου εγενήθημεν άρ

κόσμά,και αγγέλοις, και ανθρώποις.
ήμες

μωροιΔια ΧΡΙΣτον,υμάς δε φρόνιμοι και

ΧΡΙΣΤΩ, εμάς ασθευές, υμάς δε χυροί.

υμείςένδοξοι,ήμάς δε άτιμοι.άει ο άς»

τι άρας,και πεινώμεν ,και Διψώμα , κή γυμ

ητεύομβι, και κολαριζόμεθ
α , και ασαν

τούμε,και κοπιώνιο εργαζόμενοι ταϊς

δίαις χερσί και λοιδορούμενο
ι , ευλογού

ιδί . Διωκόμενοι , ανεχόμεθα . βλασφη /

μούμενοι,παρακαλούμ
υ, ως αδίκαθάρ ,

ματα του κόσμου εγενήθκλιξη , σάντων

σερίφημα έως άρτί . ουκ ντρέπων υμάς

γράφω ταύτα, αλλ ως τέκνα μου αγα /

πχτα νουθετω ,

Εάμ γαό μυρίους παιδαγωγουςέχη

τεν ΧΡΙΣΤΩ,άλλου σολιους πατέρας.

υγαρχΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ Χια τον ευαγγελίου

έγω υμάςεγχύνκσα,παρακαλώ οι υμάς,

Αιμικτα μου γίνεσθε

Διατούτο έπεμψα υμίμ τιμόθεου, ός

ζι τέκνου μου αγαπητού να αισομο

κυρίω , δς υμάς αναμνήσει τας οδούς μου,

τας εν ΧΡΙΣΤΩ, καθώς σανταχου οι σά

σεεκκλησία Διδάσκω . ως μη έρχομαίου

Δε μου προς υμάς, έφυσιώθκσάν τινες •

Ελεύσομαι δε ταχέως προς υμάς , εαν ο

κύριος θελήση , και γνώσομαι ου τομ λό»

γου των σεφυσϊωμένων , αλλά τώ Δύν

ναμιν , ου γαρ ών λόγω και βασιλεία του

ΘΕ

Σ

Ν

morti obnoxios . Quoniam ſpectacu -

lum facti ſumus mundo, & angelis ,&

hominibus .Nos ituiti propter Chri

ſtum , uos autem prudentes in Chriſto.

nos imbecilles,cos autein ualidi,uoscia

ri,nos contempti. Ad hoc ufq; teinpus,

& efurimus,&ſitimus, & nudiſumus,&

colaphis cedimur, & incertis uagannur

ſedibus, & laboramus operantes pprijs

manibus,male audicntes,benedicimus,

perſecutionépatientes,ſuſtinemus,con/

uicijs affecti,obfecramus, ucluri cxcrei

menta mundi facti ſumus, omnium rei

iectamentum uſqz ad hunc diem . Non

quo uos pudore ſuffüda hæcfcribo,

fed ut filios meos dilectos adenonco .

Nam ctiáfi innumeros pædagogos hal

beatis, in Chrifto non multos camapa

tres.Siquidem in Chriſto leſu,per cuan2

gelium ego uos genui.Adhortor itaq;

uos,uc imitatores meiſitis. Hacdecui

ſa miſi uobis Timotheü , qcft filius inc

us dilectus, & fidelis in domino , qui uo!

bis in memoriâ reducct,uias incas, que

ſunt in Chriſto, quemadmodum ubiq;

in omnieccleſia doceo . Perinde quali

non ſim uenturus ad uos, infiati funt

quidam. Sed ueniam breui ad uos, fi do

minus uoluerit, & cognoſcam non ſer

monem corum qui inflati ſunt, ſed po

tentiam . Nó enim in ſermone regnum

eſt dei, ſed in potentia . Quid uulcis i

In uirga uenio ad uos, an in charitate,

& fpiritulinitatis : Omnino auditur in

ter uos fornicatio , & huiuſinodi fornica)

tio ,

nec inter gentes nominatur ,

ut aliquis uxorem patris habeat . Ex

uos inffari eſtis, acnon potius luxiſtis ,

ut tolleretur de medio ueftrü, qui factü

hoc

1.

ΠΟΤ

πάς

τά

:

θεού , αλλ εν
λωράμε.τί θέλετε , ο ξάς,

σω έλλω προς υμάς , και αν αγάπη ανεύη

ματί τε
πραότητος

όλως ακούεται ο υμίμ πορνεία , να

τοιαυτα πορνεία ,, τις ουδε εν τοίς, 29 /

νεσιμ
ονομάζεται , ώςε

γιακά τίνα του

5 ,, quæ

εσε, και ουχί μάλομ
εσενθήσατε, ίνα

ξαρδύ εκ μέσου υμών , και το έργο

τους
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Α )

O

τουο ποιήσας , Εγώ μεν γαρ, ώς

κγ ασω Goσώματι,σαρωμ δε ο ανεύμα ,

τι,ήδκ κέκρiκα ως παγωμ, του ουτως του /

το κατεργασάριθμομ , αν και ονόματι του

κυρίου ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , σωαχθένη

τωμ υμώμ και τον εμου πνεύματος,σαν τη

Δωάμει η κυρίου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, σαρα ,

δολαι του γιουμ ο σατανά , εις όλες

θρομεσ σαρκός,ίνα το πνεύμασωθ ντε

ημέρα του κυρίου ΙΗΣΟΥ •

ου καλόμ το καύχημα ήμώμ , ουκ όι

δατε , ότι μικρα ζύμι και όλο το φύρα /

μια ζυμοί ; Εκκαθάρατε οώ τώ παλαιάμ

ζύμιου , ίνα Πτε νέου φύραμα , καθώς εσε

άζυμοι . κ ) γαρ το σάχα άμώμ υπές

άμώμ έπύθ ΧΡΙΣΤΟΣ . ώσε εορτάζωμδυ ,

μη εν ζύμη παλαιά, μκδε ν ζύμη και

κίας και πονηρίας , αλλ και αζύμοις ειλι ,

κρινείας και αληθείας

Εγραψα υμίρ εν τηεπισολύ,μη σωανα /

μίγνυσθαι πόρνοις, ου σάντως τίς πόρ

νοις του κόσμου τούτου , τοίς πλεονέκι

ταις , και άρπαξιμ , και ειδωλολάτραις . επει

οφείλετε άρα εκ του κόσμου ξελθέμ. νυν

νι σε έγραψα υμίν , μή συναναμίγνυθαι .

εάμας αδελφός ονομαζόμου , πόρνος,

και πλεονέκτης, και ειδωλολάτρες,ή λοίδορG ,

ή μέθυσOP , άρπαξ , Gρ τοιουτω μκο

δε σιωεσθίειν . Τί γάς μοι και τους έξω

κρίνεια και ουχί τους έσω υμείς κρίνετε ;

τους δε έξω ο θεός κρίνει και διαράτε

του πονκρόμ,ώς υμών αυτών .

Τολμά τις υμώμ πράγμα έχωμ προς

του έτορομ , κρίνεται επί των αδίκων ,

και ουχίεπί των αγίωμ; ουκ άιδατε,ότι

οι άγιοι του κόσμου κρινούσι,καλείφνο

μΐν κρίνεται ο κόσμG , ανάξιοί εσε κρί/

τηρίων ελαχίσωμ ; ουκ οίδατε , ότι αγι

γέλους κρινούμυ , μήτιγε, βϊωτικά και

Bϊωακά

hoc perpetraſſet. Nam ego quidem ,

ut abſens corpore,præſensautem fpiri.

tu, iam decreui taną præſens,utisqui

ſichocpatrauit,in nomine domini no

ſtri Iefu Chriſti, congregatis uobis &

meo fpiritu, una cum poteſtate domi

ni noftri Ieſu Chriſti, tradatur fara,

næ,ad interitum carnis,quo ſpiritus fal

uus fit,in die domini noſtri Iefu .Nóelt

bona gliatio ueſtra.An neſcitis,g pat

lulum fermenti,totam conſperſionéfer

mentatExpurgate itaqz uetus fermen

tū ,ut fitis noua cóſperſio,ſicuteſtisin

fermentati.Nam &pafcha noſtrúpnosti

bis immolatus eſt Chriſtus.Itaqz feltű

celebremus,nó in ferméro ueteri,nec in

ferméro malícix , & uerſutiæ,ſed in panik

bus ferméto carentibus,hoceft,fynceris

tate & ueritate. Scripfi uobis in epiſtoj

la ,Ne denuo cómiſceremini cũ fornica)

rijs,acnó utip cũ fornicaris mundi huy

ius ,aut cũ auaris, aut că rapacibus, aut

ſimulachrorú cultoribus. Quãdoquidé

debetis uidelicet e múdo exilfe. Núcau

tēfcripfi uobis,ne cómiſceamini.Si quis

cũ frater appellet",fuerit fornicarius,aut

auarus,aut ſimulachroxcultor,aut cóui

tiator,aut ebriofus,autrapax.cumeiuſ

modi,ne cibűqdé capiatis. Quideñad

meattinet,etiã dehis q foris funtiudica

reNónede his q intº Tūtiudicatis:Eos

uero q foris ſunt,deus iudicat.Et ſuſtol

lite eủqmaluseſtexuobis iplis.SuſtiVI

net aliqs ueſtrū negociú habéscú alte/

ro ,iudicari ſub iniuſtis, &nó ſub fáctis:

An neſcitis, q fácti mūdū iudicabút:Et

ſi int uosiudicaťmúdº,indigni eſtis mi

nimis iudicijs:An neſcitis,&angelosius

dicabimº,nedú eaquæad uictu ptinet.

και ε

και 5

Proind
e
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παμ
αμάρτημα ο εαμ σοιήση

άνθρωπος
,

Βίωτικά με οώ κριτήριαεαμ έχκπ , τους

εξουθεναρθίους και τη εκκλησία , τούτους

καθίζεπ. προς άξοσίωυμίμ λέρω.όυτως

ουκ έσϊν φυ υμίμ σοφός,ουδε εις ;& g σασίσε

τα διακρίναι αναμέσου του αδελφού αυν

78,άλλα αδελφός μεία αδελφού κρίνεται,

23 και τούτο έπιασίσωμ; μου οώ όλως

όπημα υμίμ εσιμ,ότι κρίματα έχετε μεθέας

τώμ,δια τίουχί μάλομ άθικάθε, διατί

ουχιμάλλομ αποξεράθεάλλα μία

τ κάτι,καιαποσεράτε,και ταυτα αδελφούς ;

Η ουκ οίδατε,ότι άδικοι βασίλ

λείαμθεού ουκληρονομήσουσι, μη πλανά ,

θε.ουτε πόρνοι, όυτε ειδωλολάτραι, όυτε

μοιχοί,ουτε μαλακοί,ουτε αρσενοκοίται,

όντε κλέπαι , όυτεπλεονέκται, όυτε μέθο

σοι , ου λοιδοροι , ουχάρπαγες, βασιλείαν

θεού ου κληρονομήσουσία και ταυτά τίνες

ήτε, αλλάαπελούσαθε,αλλά καιγίάθατε,

άλλα δικαιώθετε ν ω ονόματι ή KY /

ΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ, α) και τα πνέυμαι του θεά

ημών πάντα μοι έξεσιμ,άλλουκ

πάντα συμφέρα.πάντα μοιάξεσιμ,άλλουν

λέγω εξουσίαθίσομαι , υπό τινος τα

Ερώματα τη κοιλία, και η κοιλία τοίς βρώ

μασϊμ . οδε θεός να τάυτω κι ταυτα κα

ταρτάσει το δε σώμα,όυ τη πορνέια,αλλα

ζω κυρίω ,και ο κύριος φρ σώματι.και δε

Proinde uictualia quidem iudicia liha,

bueritis , qui contempti ſunt in eccleſia,

eos conſtituite . Ad erubefcentiam uer

ſtram dico . Adeo non eſt inter uos, ſal

piens : Neunus quidem: quipoſſit di.

iudicare, inter fratrem fuum : Sed frater

cum fratre litigat,arqz id ſub infidelibus:

Itaq; iam quidem omnino delictum in

uobis cſt, quod litcs habetis inter uos

ipſos.Curnon potius iniuriam patimi/

nii cur non potius damnum accipitis :

Imo uos iuiuriá facitis, & dáno afficitis,

idqz fratres. An neſcitis, quod iniuſti re

gni dei hæreditaté nó conſequent : Ne

erretis. Neqz fornicatores, neqz cultores

idolorū, neqz adulteri, neqz molles,nep

mafculox concubitores, neq; fures,neq3

auari,negg ebriofi,neq; maledici,neq ra /

paces,regni dei hæreditaté accipiét.Atqz

hoceratis quίda, fed ablati eftis, fed fan /

ctificati eſtis, fed iuſtificati eſtis innomi

ne dñi Ieſu , & in ſpiritu dei noſtri. Oia

mihi licent, at non omniaconducunt.

Omniū mihi poteſtas eſt ,ar ego nó redi

gar ſub ulliuspoteftatē.Eſcæ uétri, & ući

ter eſcis,deus aūt & hunc & illas abole,

bit . Corpus uero, non fornicationi, ſed

domino, & dominus corpori. Deus au,

tem & dominum ſuſcitauit, & nos fuſcita

bit per potentiam ſuā. An neſcitis ,quod

corpora ueſtra membra funt Chriſti :

Num igitur collensmembraChriſti, fai

ciam ſcorti mébra : Abfit . An nefcitis,

quod qui adglutinatur ſcorto,unum cor

pus eſt ? Erunt enim,inquit,duo in cari

nem unam . Atqui adglutinatur dño ,

unus ſpiritus eſt. Fugite fornicationem .

Omnepeccatú ,quodcúqz fecerit homo,

extra corpus eſt . Sed qui fornicatur in

d proprium

5,20

0

λ
Ştós nad Top xúcrop xicdes

,noce Blueãs dizeze

ρά δια της δαυάμεως αυτου
oux

διδατε,ότι τα σώματαυμώμ μέλκ ΧΡΙΣ

ΤΟΥ έsly, άρας οώ τα μέλη του XΡΙΤΟΥ,

ποιήσω σπόρυκς μέλη, μη γένοιο. ουκ όιδα

τε, ότι ο κολλώμωνος τη πόρνη , εμ σώμα

ειμ,έσονται γάς,φκσί , οι δύο εις σάρκα

μίαμ.δδε κολιώμενος
ως κύριω,

εμπνέυ
,

μα εsί

Φευγετε τιώ πορνεία »

λα

εκτός του
σώματός Κιμ,ο

δεπορνέυωμ,εις

το ίδιο
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το 'διου σωμα αμαρτάνει . ουκ άισατε,

ότι το σώμα υμώμ,ναός του εν υμίμ αγίου

πνεύματός Κιμ, δυ έχετε από θεού, και ο

εσε εαυτώμ; Αγοράθατε γαρ τιμής .

Δοξάσατε και τον θεόμ νο σώμαι

υμών , και εν τω πνεύματιυμώμ, άτινα

Αβ ξ του θεού
περι δε ώμ εγράψατε

μοί,καλόν ανθρώπω, ωαικός με άλεθαι.

Φια τας πορνέιας,έκασος του εαυτού γυ

ναίκα εχέτω, κ) εκάς, ομοιομ άνδρα εχές

Πω.ΤΗ Γωαικιο ανής των οφειλούνμ έυνοι

αν αποδιδότω . ομοίως δε και και για 2

άνδρι.Η γωή του σώματος ουκ ζουν

σιάζει, άλλο ανήρ. ομοίως δε και ο άνης του

1δία σώματος ουκ ζεσιάζe, αλλ' και γω .

με αποσεράτε αλλήλ8σ , ει μή τι εαν εκ

συμφώνε προς καιρόμ,ίνα χολάζατε τη να

δεία,και τη προσευχή,και πάλιν επιό αυ

το σωέρχκθε, ίνα μη πειράζω υμάς ο σατα

νάς,διά τίω άκρασίαμ υμώμ. το δελέσω

κατά συγνώμω, δυ κατεπιταγώ.Θέλω

γορσάντας ανθρώπους είναι ,ώς και έμαυ

τμ.άλλέκαςος ίδιον χάρισμα έχει έκθε8 ,

λο δσ' μου ούτως, δς και ούτως Λέγωή

τοϊς ατάμοις,και ταις χήραις, καλόμαυν

τοίς έξιμ,εαμ μείνωσίμως κατώ,ει δουκ εσ/

κρατέυονται,γαμκσάτω
σαμ. κρέσου γάς

κι γαμήσαι, πυρεθαι Τοίς σε γει

γαμηκόσια παραγγέλλ
ω ουκ εγώ, αλλά κυ

ειος, γυναίκα από ανδρός μκ χωριθήναι.

Εαν δε και χωριθώ, μενέτω άγαμος, το

ανδρίκαταλαγή
τω

. κα) άνδρα ,Γωαϊκα

μη αφιέναι.τοί
ς δε λοιπούς εσωλέγω,όυς

ο κύριος

Ετις αδελφός γωαϊκά

έχειάπισομ,και αυτή σωευδοκά δικά με

ταυτ8, με αφϊέτω αυτώ, κ) των ΚΤις έχς άν

δρα άπισου,κι αυτός σμευδοκα δικά με

Ταυτής, με αφιέτω αυτόμ. Ηγίαςαι

γαρο ανής και απίσος , ν τη γαυαικι, κα

Αγίαθαι

ppriū corpus peccat.Anneſcitis, quod

corpora ueſtra, templum eius, qui eſt in

uobis ſpirituſfanctieft,quem habetis a

deo,& no eftis ipfi ueftri iuris Naem

pti eſtis precio.Glorif
icate iam deum in

corporeueſtro, & inſpiritu ueſtro, quæ

ſunt dei . Ceterű de quibus fcripfiftis

mihi ,bonum eft homini,uxorem nõ ati

tingere . Attamen ppter fornicationes,

unuſquiſqz ſuam uxoréhabeat,&una

quæq; uirum ſuú habeat.Vxoriuirde

bitam beniuolenti
am reddat. Similiter

aút & uxor uiro. Vxor propri corporis

poteftatem nonhabet,fed maritus. Si

militer& maritus propri corpis ius nó

habet,fed uxor . Ne fraudetis uos inui

cem , niſi ſi quid ex conſenſu, pro temi

pore,ut uacetis ieiunio & oratiói, & rur

fum ad idipſum conueniatis, ne tentet

uos fatanas,propterintemperantiā uer

ſtram . Hocaūtdico iuxta ignoſcētiam,

non iuxta preceptú. Nam uelim oés ho

mines effe,ut & ipfefun.Sed unufgfg

proprium donuin habet ex deo , alius

quidem ſic,alius autem fic. Dico autem

innuptis & uiduis,bonum eis eft,fi man

ſerint,ut & ego . Quod fi intemperan

tes ſunt,nubant.Nam fatiuseſt nüberë,

īzuri, At coniugatis dico,non ego,imo

dominus, uxor a uiro ne ſeparetur

Quod ſi ſeparata fuerit, maneat innui

pta,aut marito reconcilietur. Etmaritus

uxorem neamittat. Reliquis autego

di

co,non dominus. Si quis frateruxorem

habet infidelem ,& hæcallentiť uthabi

ter cũ illo ,ne amittateam , & mulier,quæ

habet maritü infidelem , & is aſſentiť ut

habitet cũ ea,neamittat illü.Sanctifica,

tus eft eiñmaritus infidelis, in uxore,&

ſanctific
ata

κγ

λε

λs

-
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με:
λ ?

ουτοι.Εγωδε
υμώμ φείδομαι . τούτο

δε

λοιπόνέσιν,ίνα και οι
έχοντεσ γυναικασ,

ωγμή
έχοντες ώσι, οι

κλάιοντες, ως μη κλαι

αγο;
άουλεσ , ωσ'μη

κατέχοντεσ,και οι χών

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
ΡΡΩ Τ Η .

αγίασαι
γυνή άσισος

,νο ανθεί,έσι

άρατα τέκνα υμών , ακάθαρτά
βά , να

δε άγϊά Κιμ.ει δεδ άπισα
χωρίζεται

,χω

ρίξεθωών
δεδούλωται

ο αδελφοσή
και αδελ

φίντοϊστοιόντους
, και δε ειρών κέκλκι

κεν ημάςο θεόσ. τί γαρ διδασγώαι
, ει

του άνδρα σώσεις και ή τί διδασάνες
, ει τίω

ψωμάκα σώσεις , ει μή,εκάσω ως έμέρiσεμο

θεός, έκαςομ ως κέκληκεν
ο κύριοσ

, ουτως

σερίπατέτω
,καιδυτως εν ταις εκκλησία

αις πάσαισ διατάσσομαι
, περϊτεύμκμλύος

τιςεκλήθη, με επισπάθω
. ακροβυσία

τις εκλήθκ,μή περιτεμνέθω
. και περιτομή

ουδέμέσι,κ) και ακροβυσία
ουδεμέσιν

, αλλά

τήρκσις εντολώμ
θεού Εκαςος ο

τηκλίσα,ήεκλήθη, τάυτη μενέτω . 68/

λοςεκλήθκσ,μή σουμελέτω, άλλει κι δώα

σαιελευθερG γενέθαι μάλλομ χεσαι . και

γαρώ κυρίω κληθείς δουλG, απελευθε
ι

εθ κυρίου εsίρ . ομοίως και ο ελέυθεςG

κληθείσ , δούλόσες: ΧΡΙΣ
ΤΟΥ

. τιμής και

γοράθετε,μή γίνεθεδούλοι ανθρώπων .

Εκασος ι ώ εκλήθκ αδελφοί, εν τούτω με

λ και νέτω παρα θεώ περί δε Gay σας

θένωμεσιταγώ κυρίου ουκ έχω , γνώμίω

δεδίδωμι , ώς ήλεκμία όσο κυρίου σί /

σος είναι,νομίζω ότι τούτο καλόμ υπάρι

χαμδια την ενερώσαμ ανάγκω . ότι και

λομ ανθρώπω,τουτως ειναι . δέδεσαι γυν

ναικι ,ιή ζήτg λύσιμ. λέλυσαι από γυαι

ν

ucvor les

ΤΟ

ΚΕ

:

fanctificata eſtuxor infidelis,in marito ,

Alioqui filň ucftri imundi ſunt,nuncaút

feti ſunt.Quod fi infidelis diſc.dit,diſce ,

dar. Nó cſtfcruituti ſubicctus fratcr aut

foror in huiufmodi , ſed in pace uccauit

nos de9.Qui nãqz ſcis mulier ,an maritú

ſis feruatura ? Autqfcis uir, an uxoré ſis

ſcruaturus: Vtcunqz fucrit, unuſquiſa

ut ille partitus eſt deus, unuſqfqz ut illú

uocauit dominus, ita ambulet. & fic in

ecclefijs omnibusordino . Circumciſus

aliquis uocatus cſt,ne accerſat preputiū.

Inpreputio aliquis uocatus eſt,ne circú

cidatur. Circumciſio nihil eſt, & prepu,

tium nihil eft, fed obferuatio mandato

rum dei. Vnuſquiſq in uocatióe in qua

uocatus fuit ,in hacmancar. Scruus uo/

catus es,ne ſit tibi curæ.Quinctiam ſi po

tesliber fieripotiusutere.Etenim quiin

domino uocatus eſt feruus, libertus do

mini eſt . Similit.r & qui liber uocatus

fuit,feruus eſt Chriſti . Pretio emptifui/

ſtis.Nefiaris ſeruihominū.Vnuſquiſqz

in quo uocatus fuit fratres ,in eo maneat

apud deū. Deuirginibus aut præceptú

dñi non habeo , conſilium tamen do ,

tãő miſericordia coſecutus a dño in hoc

ut(im fidelis, Puto igiť hoc bonüeſſe,p

pter prente neceſſitaté. Nam bonüeſt

hoiſiceſſe . Alligatus es uxori,ne quere

folutioné.Solutèes ab uxore, ne queras

uxoré. Qå ſi duxcris uxoré,nó peccaſti.

Et ſi nuplerit uirgo,nó peccauit,Attñaf,

flictionem in carne habituri ſunt hmói.

Ego uero uobis parco,Hocautdico frés

tépus contractūeſt, fupeſt,utq habent

uxores,ſint táğa nó habeát, & qplorant

táőz nõ plorét,&q gaudēt, tão nó gau

deãt,& gemūt tāğzno teneāt, & qurun

d 2

0,1

κός,με ζάτε γυναίκα . έαν δε και γήμκσ ,

ουχήμαρτεσ.και εαν σήμκ και
σαρθένος, ουκ

ήμαρτεμ,θλίψιμ θετησαρκιέξoυσιμοι οι

φημι , άδελφοί , ο καιροσσωεσ
αλμύος,το

οθεσ ,ήοι
χαίροντεσ,ωσμε

χάιρούβες, οι

tur



40 ,
ΕΠΙΣΤΟΛΗ . EPISTOLA:

..

1

2

Επι
Η

λθ
1

11

μνοι ο κόσμω τούτω, ως μη καταχώ

μνοι, πράγει γαρ το χώμα τουκόσμου

τούτου Θέλω δε υμάς άμερίμνες

ειναι..ο άγαμος , μερίμνα τα τουκυρίου,

σώσ' αρέσει ο κυρίω.ο δε γαμήσας, μερϊμ

νατατου κόσμου, σας αρέσει τη γωαικϊ .

μεμέςϊσαι και γωί και παρθένα . Η άγα

μΘ', μερίμνα τα τουκυρίου,ίνα ή αγία el

σώματι και πνευματι . δε γαμήσασα , με

εμνά τάτου κόσμου, σας αρέσει ο αν

δρή και τούτο δε προς το ομών αυτών συμ

Φέρομ λέγω,ουχίνα βρόχου υμίμ επιβάλ

λω, αλλά προς το έυχκμομ και ευπρόσει

Φρον ο κυρίω, άσειισάσωσ

Εισέτισαχκμονάμ έσι τίω σαρθέν

νομ αυτού νομίζει, εαν ή τσέρακμG , και

όντωσ οφειλή γίνεθαι, και θέλει σοι έιτω,

ουχάμαρτάνει, γαμέτωσαμ. δσ δε έκκεμ

decão XV Tạ xasdiq ,een twp & vásxlw ,

ξουσίαν δε έχει περί του ιδίου θελήμα!

τοσ,και τούτο κέκρικεμ ν τη καρδία αυ/

7ου,ή ταράμ τω εαυτού παρθένου , καλώς

σοιά . ώσε και εκγαμίζωμ, καλώσ σοις' ,

άσε μη εκγαμήλωμ κράσομ σοια ,

τωνδέδεται νόμω, εφόσον 8όνου

33 ο ανήρ αυτής , εαν δε και κοιμηθά και ανες

αυτής,ελευθέραέσιν , ώ θέλα γαμηθήναι ,

μόνoμ κυρίω μακαριωτέραδέεσιμ,εαμ

όυτωσ'μέινα ,κατά των εμώ γνώμίω . Δο,

κώδε καγώ ανέυμα θεου έχαμ

Περί δε των ειδωλοθύτωμ,βιδαμο

ότι σάνεσ γνώσίμ έχομω.και γνώσις φυσι ) .

οί,και δε αγάσα οικοδομ .εισέτισ δοκέει,

δέναι ] ι, ουδέσω ουδεμένωκεν,καθωσ

γνώναι. εισέτις αγαπά τον θεόν, δυτοσ

έγνωσαι ναυτου Mesi ql 6pco's

ωσοώ ειδωλοθύτων , διδαμου ότι οι

δεν έιδωλομ ν κόσμο, και ότι ουδείσθε

ος έτερGP , ειμι εις.και γαρ ένσες εισί ,λες

γόμλνοι θεοί

tur mundo hoc, tand non utantur,pret

terit enim habitushuiusmundi. Velim

aūtuos abfqz ſollicitudine effe. Qui coer

lebs eſt, curat eaquæ funt domini,quò.

modo placiturus ſit dño. At qui duxit

uxorem ,ſollicituseſt de hiszõ ſunt mun ;

di,quomodo placiturº ſituxori.Diuiſa

ſunt hæc duo,mulier&uirgo . Innupta

curat ea, quæ ſunt domini,ut fit fancta &

corpore & fpiritu.cótra ,quænupta eft,

curateaque funt midi , quomodo pla

citura fit uiro . Hocautē ad id qduobis

cõducibile eſt dicó, nó uti laqueumuo?

bis inńciam ,ſed ut quod honeſtūacde

corū eſt ſequamini,& adhæreatisdño,

abſqz ulla diſtractione. Quodfi quis in

decorum uirgini ſuæ putat,fiptereatnu

bendi tempus, & ficoportet fieri, quod

uult faciat,nó peccat,iūgantur matrimo

nio . Ceterü qui ſtatfirmus in corde,noti

habens neceſſitată, ſed poteſtaté habet

pprie uoluntatis, & hocdecreuit in cori

de fuo ,ut feruet ſuã uirginem ,bene facit

Atq nóelocat nuprū meliº facit. Vxor :

aūt alligata eft matrimonio,quâ diuuii

uit maritus eius. Quod fi dormieritmà

ritus illius,libera eſt,ad cui uult nubėdús

modo in dño.Attñ beatior eft,fiſicma/

neat,iuxta mea ſentétia .Videoraútmi/

hi & ipfefpm dei habere. Ceter deής

ſ ſimulacris imolant,ſcim9qd oés ſcien

tiam habem.Sciétia inflat, charitas uei

ro ædificat,Qă fi quis ſibi uidet aliquid

ſcire,nondúquicqz nouit,quéadmodú

oporteat fcire. Atfi quis diligit deú, hic

cognitus eſt ab illo. De eſu igitureorem

ſimulacris imolátur, fcimus quod nullü

eſt ſimulacrúin mundo,& quod nullafit

deus alius niſi unns. Nā etiâfi funto di

VII

cantur
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ο καφάς,και μόνος,
έστω κ)βαρνάβας

ουκ
έχο

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΝΘΟΥΣ

ΠΡΩΤΗ

γόμβωσι
θεοί , έπ ον ουρανό

, έιπ επι

γύσ, όσεςεισίθιοι
πολλοί

,κή κύριοι
πολ /

λοι, αλλ' ήμίμ εις θεός , ο πατήρ
, ζ δυ τα

πάντα,και εμφσεις
αυτόν

,και εις κύρια

ΙΗΣΟΥΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ

, διδυ τα πάντα
, και

με δαυτού
, αλλουκάν

πάσιμ
και γνώ

γινεσ δε τη σαφεδάσει του ειδώλου

έως άρτι,ωσ ειδωλόθυτου εθίoυσι , και και

σαυείδησις αυτώμ,αθενής δυσα, μολύνεται .

βρώμα δε, ήμάς ου ωαρίσκσι ο θεώ,ουπ

και εαμ φάγωμα , περισέυομαι , όυτε εαν

με φάγωμα», σερούμεθα . βλέπετε δεμή

πωσ άζουσία ημώμάυτη, στόσκομμαγε

νκται, ούς ασθενούσιμ. Εάν γάς Πισίδη σε ,

τον έχουλα γνώσιμ, ειδωλέιω κατακείο

μλνoμ ,ουχί και σωείδκσις αυτου αθενούς

όντος οικοδομηθήσεται, εις το τα ειδωλό,

φυταίθίμ, απολάται ο ασθενών αδελ )

φος,επί τη ση γνώση,618μ ΧΡΙΣΤΟΣ αωει

θανεμιόυτως διαμαρτάνοντεσεισ τουσαν

δελφους,και τίποντες αυτών τω σωείδη

ΤΟΥ
σιμαθενούσαμ,εις

ΧΡΙΣΤΟΝαμαρτάνετε.

διόπερει βρώμα σκανδαλίζει τον αδελο

φόμ μου,ου μή φάγω κρέα εις τον αιώνα,

Εις μα ίνα μή ον αδελφόν με
σκανδαλίζω . ουκ

αιμίάπόσολος,ουκειμιελέυθερος,ουχί Η /

ΣΟΥΝΧΡΙΣΤΟΝ ήμ
κύριομημώμ εώρακα;

ου το έργο μου όμως εσε φυ κυρίω , ει άλι

λοιςουκειμιαπότολος,αλιάσε υμίμ ειμί.

Ησφραγία της εμής αποστολής,υμάς εσε

καικυρίω.Εμέ άσολοβίαΤοίς εμέ ανακρίνο

σημ άντκέσιμα ουκ έχομαι όξουσίαν φα/

γέμ και πιάμ και με ουκ έχομθυ 4ξουσίας

αδελφώ γυναίκα
περιάγάμωσ και οι λοι

ποι απόστολοι,και οι αδελφοί του κυρίου ,

Η

101

bet

cantur dij,ſiue in cælo, ſiue in terra, qué,

admodú ſunt dij multi,& dñi multi,no/

bis tamen unus eſt deus, qui eſt pater il

le,ex quo omnia, & nos in illum ,& unus

dñs ieſus Chriſtus, per quéoia,& nos p

illü,ſed nó in omnibus eftfcientia .Non

nulli uero cum conſcientia ſimulacri uſqz

ad hoc tempus , ut ſimulacris immo 7

latum edunt, & confcientia illorum,infix

ma cum fit, polluitur. Atqui eſca,nos nó

Comedat deo,neq; fi comedamus, aliqd

nobis fupereft , ncq; fi non comedamus,

quicớ nobis deeft. Sed uidete ne quo/

modo facultas iſta ueſtra, offédiculo ſit,

ijs qui infirmi ſunt. Etenim fi quiscóſper

xerit te ,q habes ſcientiá , in epulo ſimula

crorum accūbentē,nóne coſcientia cius q

infirmus eft , cdificabit , ad edendi ea

ſunt ſimulacris immolata? Et peribit fra

ter , q infirmuscſt,in tua ſcientia,propter

qué Chriſtus fuit mortuus. Sicaut pec/

cantes in fratres,& uulnerantes illor con

ſcientiâ infirmā, i Chriſtú peccatis. Qua

ppter ſi cſca offendit fratrēmcũ ,non co

medo carnes in æternū ,ne fratri inco ſiin

offendiculo.An nõſum apoſtolus An IX

nó fum liber . Anno Iefu Chriſtú dñm

noſtrū uidi ? An nóopusincū uos eſtis

in dño : Sicæterisnó fum apoſtolus, at

ſane uobis ſum .Siquidé ſigillū apoſtola

tus mei,uos eſtis in domino.Mea reſpó

ſio apud cos qui me interrogāt hæceſt.

An non habemus ptátem edédi ac bibé

disAn no habem prate,forore, muliere

circúducédi? quéadmodũ & cæteri apļi,

& fratres dñi,& Cephas ? An ſolus ego

& Barnabas,nó habemºptātem hoc fa/

ciédi: Quis inilitat ſuis ſtipendijs unğ ..

as plátatuinea, & de fructu ei9nó edit:

d 3 Αιut gs

μουεξουσίαμ ή μη
εργάσισθαι και

τίσσρατέν

εται ιδίοις
όψωνίοις ποτέ,τίς φυλέυει αμ/

πελώνα, εκ του καρπού αυτού ουκ έσθίς;

τίς
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τίς ποιμαίνει ποίμνω,κ) εκ ή γάλακτος

Τύς ποίμνκς ουκ εθίμα καλα ανθρωπιάς

Τα λαλώ; ουχίκιο νόμος αυταλέγο;

τώ μωσέως νόμω Γέραπιαιου φκμώσεις

βοώ άλοώντα,με τη βοώμ μέλειο θεώς

ήδεμάς πάντελέσ4, σμάς και έγιάφκ ,

ότι εθελπίδιοφείλει ο αροτρώματοΤριάν,

και ο αλοώμ,οσι ελπίδοσ αυτ8 μετέχει

εθελπίδι . ει ημάς υμίμ τα πνευματικά

εσέιραμάω, μέγα,ει ιμάσ' έμώμτασαρκι ,

κα θερίσμενξει άλλοι Τύς εξουσίας υμών με

τέχ8σιμο,ου μάλλον ημάς;άλλουκιέκσά

μεθα τη θυσία τάυτη,άλλα σάντα σέγο

μου , να μη σκοπώ τίνα δαμιν ένας

γελία τ8 ΧΡΙΣΤΟΥ . Ουκ οίδατε , ότι οι

τα τερά εργαζόμενοι, εκ τ8 ιερού εθίτσιμ;

οι ω θυσιαςκρίω σροστερέυοντες, Ge θυσί

ασκείω συμμερίζονται, υίως και ο κύριος δι

έταξεν , είς το ευαγγέλιον καθαγγέλι8σιν,

εκ του ευαγγελία 38μ. εγώ δε ουδενί έκσά

μω τούτωμ . ουκέκαψα σετ αυτα,ίνα δυ

τως γένηται εν εμοί,καλό γάρ μοι μάλ

λομ αποθανάμ, το καύχημά μs ίνα Τις κε

νώση, λάμ γαρευαγγελίζωμαι,ουκ έσι μοι

κάυχημα.ανάγκη γάρ μοι επίκειτα.δυαι

δέ μοι εειν, εαμ με ευαγγελίζωμαι , ει και

εκώμ τούτο πράσω, μισθόνέχω,ει δεάκων,

οικονομίαν πεσήσευμαι. τίς ώμοι 33μ

ο μιθος,ίνα ευαγγελιζόμαUP ,αθάπανομ

Αίσω ή ευαγγέλιο του ΧΡΙΣΤΟΥ.εις το , με

καταχρήσαθ
αι

τάζουσία μου και ευα

μό γιλίω . Ελέυθερος ώμ εκ πάντων,πάσιν

έμαυτομέδο
ύλωσα, ίνα τους πλείονας κες

Δέσω, εγενόμην τίς Ιουδαίοις, ως Ιουδαίος

ίνα Ιουδαίους κερδίσω,τοίς υπονόμομ, ώς

υσό νόμον , ίνα τουσυσό νόμομ κερδίσω.

7οΐσανόμοις, ώς άνομος,μή ών άνομος θεώ,

αλλέρνομο
ς ΧΡΙΣΤΟΥ, ίνας κερδίσω ανό /

μου. Εγενόλω τοίς ασθενέσιμ , ώς άθεους

να τους

Autquis pafcit grege, &de lacte gregis

nó edit : Num fecundú hominé hæcdie

co ?An nó &lex eadé dicit: EteñiMoy!

fi lege ſcriptü eſt .Non obligabis os bór

ui trituranti.Numboues curæ ſuntdeos

Anhocpropter nos omnino dicit: Proi

pternos em hocfcriptum eſt,qd ſub fpe,

debeat is qarat arare, & quitriturat lub

ſpe,ſpei ſuæ particeps eſſe debet. Sinos

uobis fpiritalia ſeminauimº, magnúelt,

ſi nos ueſtra carnalia meſfuerimus : Sicæ

teri poteſtatis ueſtræ participes ſunt, aur

nópotius nos : Atqui nó ufi fuimus po

teſtate iſta,fed oia ſufferim ?, neqd offen

diculum demus euágelio Chriſti. Anne

ſcitis quod ii qui in facris operatur,exfa

crificio uiuunt:Qui ſacrario alliſtútuna

am ſacrario parté accipiunt: Sic & dñs

ordinauit, ut qui euangeliúannunciant,

ex euangelio uiuant. Ego tñ nullo horú

uſus fui. Quãõ nó fcripfi hæcutita fiat

in me. Nam bonú eſt mihimori potius,

şutgloriationem meam aliquis inané

reddat.Etem ſi euägelizauero,nó eftqd

glorier. Neceſſitaseñ mibi incūbit. Væ

autmihieſt,niſieuágelizauero.Náliuo

lens hocfaciā ,pmiū habeo, ſin inuitº,di

{péfatio cómiſſa eſt mihi.Quod igiťmi

hietbmiu: Vtcú cuangelize,gratuits

efficiam euágeliū Chriſti, in hoc,neab/

utarpoteſtatemea in euágelio.Etenim

cú liber ſim ab oitus oibusmeipſum fer

uumfeci,quo plureis lucri facere, &fact?

fum iudæis,tãqz iudæus, ut iudæos luci

faciâ,ijs q fub lege lūt,táīzeſéſublege,

ut cosg ſub legeſūt,lucrifaciā ,hisline

lege fut,tapcliẽfinelegecũ nótimfine

lege deo,ſzilege Chriſti,utlucrifaciâ,eos

glútline lege.Fact’ſú ifirm9,tãği ifimº

Σ

ut infi
c
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&α τους ασθενάς κερδίσω.Τοΐg σάσι γέγο

ναΤαπάντα,ίνα πάντως τιναςσώσω,του

το έποιώ διατοευαγγέλιομ,ίνα συγκοι

μγ κωνός αυτού γένωμαι , ουκοίδατε,ότι οι

φι σανία γέχονlες ,πάντες μου ξέχεσιν ,

εις θέλαμβάνει ο βραβάου , όυτως τρέχε

Τε,ίνα καβαλάβ,σε, σας δεο & ωνιζόμενος ,

2D πάντα εγκρατέυεται . εκάνοι μου οώ,ίνα

φθαρτόμ σέφανου λάβωσιμ,αμέσο άφθας

είς με του . ΕγώToίνω όυτό τέχω,ως ουκ άσ

λως, όντως πυκτέυω,ώς ουκ αέρα δέρωμ .

αλλίποπιάζω μεςσώμα, δολαγωγώ ,

μήπως άλλοις κκρύξας, αυθός αδόκιμος σε

νωμαι , ου θέλω δε υμάσ άγνου αδελ

φοι , ότι οι τατέρες ήμώμ σάντες Τσο

σω νεφέλω ίσαμ , και πάντες διαση θα/

ιμ λάσκα διήλθομ , και πάντες εισ' του μω/

« ν έβαπτίσαντο, αν τη νεφέλη , και εν τη

θαλάσσα,κ) σάντες ή αυτή βρώμα ανευμα

ΠΟ
τικόμ έφαγον,και εάντες το αυτο σόμα

tal ανευματικόμ έσιου,έσινο γι' εκ πνευμα

τίας
τικής

ακολουθήσκσπέρας , και δε σεξα ήμ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ . Αλλουκ εν τοίς πλείοσιν

.: αυτώμευδόκησεν ο θεός,
κατεκρώθησαν γο

ειςτο μή ειναι ημάς επιθυμκτας κακών ,

καθωσκακείνοι
επεθύμησαμμή σε ειδωλο

λάτραι γίνεσθε,καθώς τινες αυτώμ, ως γέν

χαήαι εκάθισεμο λαοσφαίμ ,κ) πιξη , κ)

ανέσκαμ παίζ4μ . με
όπορνέυωμεν,καθώς

Πιεσ αυτώμ επόρυβισαμ,κ) έπεσον εν μιάκαι

μέρα,είκοσι τρείς χιλιάδες και με δεκπειρά

ζωμεν ενΧΡΙΣΤΟΝ,καθώς κύλινες αυτν επεί

βασαν,κ)υπότώμ όφεων απώλουθο . μα δε

A3

με

ut infirmos lucrifaciā . Oibus factus ſum

oia,ut omnino aliquos feruarē. Hocaūt

facio propter euangeliū ,ut particeps illi9

fiam .Anneſcitis, quod qui in ſtadio cur/

runt,oés quidem currút;ſed unus accipit

pmium :Siccurrite,ut céprehédatis.Ois

aút qui certat,per omnia temperanseſt.

Illi quidēigitur,ut perituracoronaacci

piāt,nos aút æternā. Egoitaqzſiccurro,

utnon in incertū,ſicpugilé ago,nó uclut

aerem feries , uerú ſubiſcio corpus meū,

& in ſeruituté redigo,nequomodo fiat,

ut cũ alijs predicarim ,ipſereprobus effi/

ciar. Nolim autem uos ignorare fratres, X

quod patres noſtri oés ſub nube erant,

& omnes per mare tranficrüt, &oinnes

in Moſen baptizatiſunt, inube & in ma

ri.Et oés eandé eſcā ſpiritale comedebát,

& oés eundépotū ſpiritalem bibebant.

Bibebant en deſpiritali, quæ illos comi

tabať petra,petrauero fuit Chriſtus, fed

plures illoạnó appbauit de9 .Proſtrati

ſunt emi deſerto.Hæcaütfiguræ noftri

fuerüt,ne nos fimus cócupiſcétes rexma

larum ,quéadmodum & illi cócupierunt.

Neqzſimulachroz fimus cultores,ſicuti

quidã illora,quéadmodü fcriptū eſt.Ser

dit ppſs ut manducaret& biberet ,& ſur/

rexerút ad ludédű . Nem fornicemur,ſii

cuti quidá illore fornicati ſunt, & cócide,

rūt in uno diezuiginti triamilia .Neqztē

temus Chriſtū ,ſicut & quidā eú tentaue

runt,& a ferpentibus extincti ſunt.Neqz

murmuretisſicut& quidam illorú muri

murauerüt, & interempti ſunt ab extin ,

ctore.Hæcaüt omnia figuræ ,cótigerút if

lis.Scripta uero ſūt ppter admonitioné

noſtri,iquosterminiætatū iciderút. Pro

inde qlibiuidetur,ſtare,uideatne cadat,

d 4 Tentatio

μ 5 και

Γογγύζετε,καθώς κή
Πινοσαυγών

εγόγγυσαν,κή

Τύποι
συνέβαινονεκάνοις. Γράφα και προς νοθε

Ικσεν ώσε δοκών εσάναι,
βλεπέσω μη πέσα.

πέρασμοσ
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9
Α ,

πέρασμός υμάς ουκ είλκφεμ,ειμα ανθρώπιν

de 8 vog . Nisos d'è's Jado, os ouxěcod idão

περαθώαι, υπες και σώαθε, αλλά ποιήση

σαν αρσ περασμώ,κό τίωέκβασιμη δώα)

θαι υμάς υπερενεγκέμ.διόσες αγαπηθοί

μs φεύγεσε αν σ ειδωλολατρίας, ως φρο

με νίμοις λέγω,κρίνατε υμάς 3 φημί , το

ποτήριον ευλογίας, και ευλογούμαι , ου

χι κοινωνία και άμαθοσ ΧΡΙΣΤΟΥ Γsi,τον

άρτομου κλώμοι,ουχί κοινωνία του σώμα

τος το ΧΡΙΣΤΟΥ εσίμ οιι εις άρτος , εμ σω

μα οι ωολοί εσμεμοι και πάντες εκ του

και ενός άρτου μετέχομεν , Βλέπετε

του ισραήλ κατά σάρκα, ουχί οι εθίοντες

τας θυσίας, κοινωνοί και θυσιασχίου εισί και τι

οιώ φκμι,ότι ειδωλόμ τιsίμ, ότι είδωλό

θυτόμτι εσιμ,αλλ'ότιαθύς τα έθνη,δαιμο

νίοις θύς,κ) ου θεώ . ου θέλω δε υμάς κοι,

νωνους της δαιμόνων γίνεθ . ου διαθε

σολάριου κυρίο πίνζμ, σοτήριον δαιμοι

νίωμ , ου δαναθε τραπέζveκύριε μελέχην

κι βαπέζκσ δαιμονίων . Η πραζιλάμεν

κύριον; Μα' χυρότεροι αυξ εσμέν πάντα μοι

έξεσιν,άλλου πάντα συμφέρξ.πάντα μοι έξ

ESIV,

και άλλου πάντα οικοδομά. Μιχθεις εαυ*

3.Τείσω, αλλά και εσέρδέκαςος. Παν δεν

μακέλω πωλέμενον εθίετε, μκδεν ανακρί

νοντες ,δια τίωσωείδκσιν. 8γι' κυρία και γή

σπλήρωμα αυτ Εισέβις καλά υμάς

Τωνασίσω κ θέλεξε πορέυεθ,σαν και τα

τιθέμενoμτμής,εθίετε , μκθέμανακρί
νον »

• 6 τες Δια τίω σωείδωσιν . Εαν δέτις υμίν

έιπς, τούτο ειδωλόθυτό
μαξι,μεεθίείε, οι

εκείνου τουμωύσανθά,και τίω σωείδκσιμ.

του και κυρίου και γB ,C το πλήρωμα αυτ.Συ/

νείδκσιν λέγω,ουχί τίω εαυθ,αλλατω και

ετέρε ,ίνα τίδ και ελευθερία με κρίνεσαι όσο

άλλικα σωφδήσεως ,Ει δε εγώ χάριτι μετέο

χω , τί βλασφημούμ
αι , ύσερ δυ εγώ ευ /

χαρισώ

Tentatio uos nó cepit, niſi humana,fed

fidelis eſt deus, quinó ſinetuos tentari,

ſupra id qd' poteſtis,imo faciet una cum

tétatione, exitum , quo poffitis fufferre.

Quapropter dilecti mei,fugiteab ſimu;

lachrozcultu, ut prudentibus loquor,iu

dicate uos quod dico. Poculübñdictio

nis,cui benedicimus , nõne comunicatio

ſanguinis Chriſti eſt : Panis qué frangi

mus,nonne cómunicatio corporis Chris

ſtieſt:Qñunus panis,unū corpºmulti

ſum .Năoés ex eodē pane pticipamus:

Videte iſrael iuxta carné.Nónegedunt

uictimas,pticipes altarñ ſūt? Quid ergo

dico,qd' ſimulacrú aliqd eft:aut quod fi

mulacris imolată aliquid eft :Nõ,uerű

illud dico,quod ſimolant gétes,dæmo,

nñs imolant, &nó deo . Noliaútuoscó

fortes dæmonior eſſe . Nópoteſtis po

culūdñi bibere, & poculü dæmoniorü .

Nó poteſtismēſæ dñi participes effe, &

mēſæ dæmonioz. An puocamusdñm .

Num fortiores illo fumus: Oia mihili

cent,at nó oía cõducunt. Oia mihi licét;

fed nó oia ædificant.Nemo qd ſuum eſt

querat,fed qd'alteriºeſtunufqfq.Oñe

qd in macello uendiť edite, nihilinterro

gantes,ppter cóſcientiā. Dñi ſiquidéeſt

terra, & plenitudo eius.Quod fi quis uor

cat uos ifideliū , & uultis ire,omne qd ap/

ponitur uobis ,edite,nihil interrogấtes p

pter cõſcientiā,Qd ſi quis uobis dixerit,

hoc ſimulacrisimolatū eſt, ne edatis,p/

pter illü q indicauit, & proptercöſciétiā
.

Dñi liqdễeſt terra ,& plenitudo ei?. Por

ro cófcientia dico ,nó tuā,ſed illius alteris

us.Cur eſ libertas mea iudicať ab alia

cóſcientia : Qå ſiego cũ gratia participo,

cur ob id mihi male dicit :p quo ego gra

tias ago

ܐ
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

ΠΡΩΤΗ

χαρίσώ
. Πε οώ εσθίετε

,έιτε πίνετε
,είίετί

ποι& ι,πάντα
εις δόξαν

θεά ποιάτπ.άηρό

σκοποι
γίνεσθε

,και Ιουδαίοισ
,κα) έλλκσή

,

και τη εκκλησία
του θεού.καθώς

κάτω
πάν

τα πάσιμ αρέσκω
, με ζκτών

το έμαυτού

συμφέρον,άλλατό της πολλών, ίνα σω /

το θώσι,μιμκταίμου Γίνεσθε, καθώς καγώ ΧΡΙ

ΣτΟΥ Επαινώ δε υμάσ αδελφοι,

37 πάντα με κή μέμνκθε,καθώς παρέδων

καυμίμ,τάσπαραδώσεσ,κατέχετε. Θέ,

λω δε υμάς ειδέναι,ότι παντός ανδρος και

κεφαλή και ΧΡΙΣΤΟΣ 3ξι, κεφαλή δε γυαι

κόστοανέρ.κεφαλή εΧΡΙΣΤΟΥ, ο θεόσ.

πάς ανήρ προσευχόμενος , και προφκτέυωμ,

κατά κεφάλϊσέχωμ, καταιχως τώ κεφα

λό αυτού, Πάσα δε γνωί,προσευχομλύκ και

Ξ προφκτέυουσα ακατακαλύπτω τη κεφαλή,

1867 καταχώς τίω κεφαλώ εαυτίσ . ευ γάς

και έξι και το αυτό το ξυρκμλύκ.ει γαρ ουκα

ανά τακαλύπτεται γαυή,και καράθω.ει δει

τα άρον γυναικί το κέισασθαι, ξυράθαι και

τα τακαλυτήέθω. Ανές αξίε ουκ οφέλα

Η κατακαλύφεθαι κεφαλώ,έικώμ κ) δο

Ο ξάδες υπάρχωμ.Γυνα σε δόξα ανδρός έσιν .

,

« 3,ανδρόσ . Kαι και ουκ εκτίθκ ανκς

δια τίω γυναίκα , αλλά γυνή δια του αν /

δρα, δια τούτο οφείλει και γυνή 2ξουσίας

έχει
επιτύσκέφαλίδια τουσαγέλες,

γυν

χωρισανδρος και κυρίω.ώσες και γρν και εκ

τουανδρός,όντως καιο ανής δια τησγυ/

ναικός,τα δε πάνταεκ του θεού.ν υμίμ

αυτοίςκρίνατε,
πρέσομέsi γυαίκα ακα

γαυή

μ

tias ago . Siue igitur editis, fiuebibitis,

fiue quid facitis,omniain gloria deifa/

cite. Tales eſtote,ut nullü pbeatis offeri

diculum ,neqz ludæis, neq3Græcis,neqz

eccleſiæ dei , quemadmodü ego per oía

omnibusplaceo,non querens meâ ipſi9

utilitaté, fed multoq,uc falui fiát. Imil XI

tatores mei eſtote,ſicut &

ego

Chrifti ,

Collaudo aūt uos fratres, quod omnia

mea memoria tenetis , & quemadmodú

tradidi uobis, traditióes tenetis.Sed uo

lo uos ſcire,quod omnis uiri caput Chri

ſtus eſt, caput aūt mulieris, uir . Capuc

uero Chriſti deus. Omnis uir orans,aut

pphetās,quicquã habensin capite, pro

bro afficit caputſuum. Omnisuero mu

lier,orans aut prophetans,nó uelato ca

pite, dehoneftat caput fuά.Naimid per

inde eft prorfus, acfi rafa effet . Εtenim

ſinó uelatur mulier, etiá tõdeať .Quod

ſi fædum eft mulieri tõderi,aut radi,ue/

letur.Virquidem nó deberuelarecaput

cumis imago fit & gloria dei.Atmulier

gloria uiri eſt. Non enim eftuirex mu/

liere,ſed mulier ex uiro.Neqz eñ condit

tus eft uir propter mulierē,ſed mulierpl

pter uirū . Propterhoc debet mulier po

teſtaré habere in capite fuo, propter an

gelos, alioq neq; uirabſqzmuliere,neqz

mulier abſquiro in domino.Nam quę;

adınodum mulier ex uiro eſt, ita&uir

per mulierem , omnia uero ex deo.Inter

uoſipfos iudicate , num decorũ eft, mu/

lierem non uelatā ,deū orare : Annena

tura quidem ipfa hoc docet uos, quod

uir quidem ſi comatus fuerit,probro ſit

ipfi : Contra mulierfi comata fuerit ,

gloriæ fit illi , quod coma, prouelamine

data fit.Ceterú ſi quis uidetur cótentio,

ſus elle;

Υπέ

2 )

αυτό και φύσις
διδάσκει υμάς, ότι ανής

ξύ εάν κομά ,
ατιμία αυ ως άξι ,

κος έινα,
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κος ειναιεμάς τοιαύτίω συνήθειαμ ουκ έχο

μου,ουδε αι εκκλησία τ8 θεού . Τέτο δε

σαραγέλλωμ ουκ έπαινώ , ότι ουκ εις το

κράτου,άλλεις ή του συνέρχεθε . Πρών

τον μου και συνερχομλύωμ υμώμ ντ εκκλκ

στα,ακόνω χίσματα ν υμίμ υπάρχήν,κ)

μέρος τίωϋσέυω . σε κι αιρέσεισν υμίμ

ειναι , ίνα οι δόκιμοι,φανεροί γένωνται οι

υμίν . Συνερχομλύωμ οώυμώμεπιτό

αυτό,ουκ έςι κυριακου δένου φαγαν.έκα

5ος γαρ το ίδιο δάπνου προσλαμβάνε ν

%c φαγώμ.και δε μου πίνα, δς δε μεθύει .

μη γαρ οικίας ουκ έχετε εισο εθίεμ και

σίνφμ ,ήφθη εκκλησίας του θεού καταφρο/

ντε, και καταιγώετε τους μη έχοντας ;

τί υμίμ ενσωρεσ αινέσωυμάς, τέτω ουκ

έπαινω . Εγωγι' αρέλαβομ από του

κυρίου,και πρέδωκα υμίμ,8ι ο κύριος ΤΗ

ΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ν τηνυκτί ή παρεδίδοτο ,

έλαβεν άρτον, και ευχαρϊσήσας,έκλασε,κό

ειπε,λάβετε,φάγετε, τούτό μου και το σώ /

μα,τουσες υμώμ κλώμλνoμ.τούτο ποιεί ,

τε εις τίω εμών ανάμνκσιμ. ωσάντως και

το Τήριον μεθα το δειπνήσαι λέων , τέτο

Τοποθήριομ,και καινη διαθήκη 35μ,εμτώ εμά

άιμαι.787ο σοιτε,οσάκις άμπίνκσε, ειςδεν

έμπν ανάμνκσίμ.οσάκις λάμ εθίκεδόν άρι

τον ευγν,κή το ποτήριoμ τύ πίνκε,τον θά

νατον του κυρία καταγγέλετε, άgicδω αν

έλθκν. Ωσε δς άμεσθίκ του άρμίδου,λπ

να το ποτήριον του κυρίου αναξίως , ένο

χός έσαι του σώματος και αιματος

του κυρίου

Δοκιμαζέτω

σε άνθρωπος εαυτόν , και όυτωσες του

άρτου εθίέτω, και εκ του ποτηρίου πή

νέτω . ο γαρ εθίων και πίνωμ αναξίωσ ,

κρίμα εαυ το έσθίει και είναι και με διακρή

το σώμα και κυρίs .Δια το εν υμίμ πολ

λοι αθενής κ άρρωσοι,κή κοιμώνται ικανοί .

ει γαρ εαυτουσ

ſus cffe,nos huiuſmodi conſuctudinem

non habemus,ncqz ccclefiæ dei. Illudta

men precipiens non laudo ,quod non in

melius, fed in deteritus conuenitis.Nam

primiū quidem ,cũ conuenitis in eccleſia,

audio diflidia in uobis eſſe, & aliqua ex

parte credo . Oportet enim & rcctas in

ucbis effe, quo qui probati ſunt,manife!

ſti fiant inter uos. Igiturcum conueni/

tis in cundem locum ,non licet dominica

cænam edere, quod unuſquiſqz propria

cænam occupet in edendo. Et hic qui

dcm cfurit ,illc ucro ebrius eft. Num ſa

nc domos non habetis ad edendum&

bibendum :An eccleſiam dei contemail

tis, & pudefacitis eos qui non habent ?

Quid uobis dicā :Laudabo uos .In hoc

non laudo. Ego enim accepia domino,

quod & tradidi uobis , quod dominus

Icſus in ea nocte qua traditus eſt, accel

pit panem , &poftă gratias egiſſet, fre

git,& dixit . Accipite, Edite,Hocmeum

eft corpus ,quod pro uobisfrágitur, hoc

facite in mci comemorationem . Adeum

dem modum & poculū, peracta cæna,

dicens,hoc poculum nouum teſtamen,

tum cft,in meo lāguine, hoc facite, quo.

tienſcunqz biberitis, in mei cómemoral

tionem.Quotienſcunqzenim comederi

tis panem hunc, & poculü hocbiberitis,

mortcm domini annunciatis, donecuel

nerit.Itaq; quiſquis cderit panem hunc

aut biberitpoculü dominiindigne,

erit corporis &fanguinis domini. Pro

betauthomofeipfã,& ficde paneedat,

& de calice bibat. Nãqui edit aut bibit

idigne iudiciū fibiipfi edit& bibit,nódi

iudicás corpº dñi.Propter hoc inter uos

multi ibccilles & iualidi, & dormiútmlti.

Etenim

S

reus

νων
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ξ Ω "
" ο,

έμεσι,κ) μέλκέχει πολλα
πάντα ετα με

ενει
πνευματι Ημές πάντες, εις εν σώ ,

μα
εβαπίθαμου, έιτε ιουδαιοι,

ειτεελικ) -

νες,έδεδέλοι,έτε
ελέυθεροι,κή πάντες

εις εν

ουκ ειμι χεις,ουκ ειμιέκάσώματος
,ου ηφα . nofum manus

, non fuum deCorpe
, num

ειγαρ έαυτους διεκρίνομαι, ουκ ανέκρινό Erenim ſi nos ipfos diiudicaſſ
em haud

μεθα.κρινόμωοιδε υπό κυρίου παιδευόμεν quaqz iudicati fuillemus
.Atcum iudica

θα, να μεσώ Ge " κόσμω κατακριθώμο
ν . mur,a domino, corripimu

r, ne cũmun

do condemnemur.Itaqz fratres mei , cú

γάμ,αλλήλους εκδέχεθε . Εδέτις πανά, conuenitis ad comedédum , alius aliuin

εν οίκω έθιέτω , ίνα μή εις κρίμα συνέρχN) expectate.Quod fi qseſurit,domi edat,

θετα λοιπα,ως ανέλθω,διατάξομαι, neadiudiciú conueniatis . Cetera uero

ξα περί δε ή πνευματικώμ άδελφοι,ου θές cū uenero diſponá . Porro de ſpiritalib9

λωυμάς αγνοάμ ,άιδατε 87, έθνκ ήδε προς fratres,nolo uos ignorare,fcitisquod gé

τα είδωλα ταάφωνα, ως μέγεθε απαό tes fuiſtis, & ad fimulacra inuta, utcuog.

μονοι.διό γνωρίζωυμίμ,ότι ουδείς εν πνέυ ducebamiabducebamini.Quapropter

ματι θες λαλώμ,λέγει ανάθεμα ΙΗΣΟΥΝ, notū uobis facio ,qd nullus in ſpú dei lo

δυθείαδαμαίαι εισίμ κύριομΙΕΣΟΥΝ, εις qués dicit anathema leſū, & nemo pót

με εν πνευματι αγίω. Διαιρέσης δεχαρισμά dicere domiuú lefum , niſi in ſpiritu ſan /

των εισι,το δε αυγό πνέυμα.κή διαιρέσ{ ς δια cto . Diuiſiones autem donorum ſunt,

κονιών εισι, και ο αυτός κύριος, και διαιρέ » ſed idem fpiritus, & diuiſiones miniſte

στις διεργημάτων εισιν , ο δε αυτός έσ; θει riorum ſunt, & idem dñs , & diuiſiones

τα

ος,δ ενεργώμτα πάντα εν πάσιν , Εκάσω operationú ſunt,ſed idem eſt deus oper

δε δίδοται και φανέρωσις τ8 πνέυματος , rans oia in oibus . Vnicuiqz uero darur

ηχος το συμφέρομιώ μου και δια τα πνέυ manifeſtario ſpiritus, ad idquodexpe:

ματος δίδοται λόγος σοφίας,άλλιο δελό dit. Nam huicquidem per ſpiritu datur

γοςγνώσεως,καταο αυτό συζυμα,ετέρω ſermo ſapiétiæ .Aliuero ſermo ſcientiæ ;

πίσις,ήν δ'αυτώ πνευματι,άλλω δεχα ſecúdú eūdēſpm.Alij uero fidesicodé

είσματαιαμάτων,υ ω αυτά πνεύματι • fpt .Ali uero donafanation in eode

άλλω και ενεργίματα δωάμεων , άλλω δε ſpú. Alij uero efficacia potétiar ,alijue

στοφ*Τεία άλω δε διακρίσας πνευμάτων, ropphetia, aliſuero diſcretiocs ſpūum ,

ετέρωδεγένη γλωσώμ ,άλλω δε ερμηνεία al» uero genera liguan ,alñuero intero

γλωσσών,σάντα δε ταυτα ενεργά το εμ κ)
tatio linguaz,fed oia hæc opatunº ille

και αυτό πνεύμα,διαιρού ιδία εκάσω,καθως & idéſpūs,diuidés peculiariter unicuiqz

Καθάπερ γαρ το σώμα ſicuti uult . Quemadmodū em corpus

unum eft, & membra habet multa , oia

λκτουσώματος του ενός , πολλά,όντα,έμ

άξισώμα,ουτω και ο
ΧΡΙΣΤΟΣ και γαρ

uero mébra corporis unius, multa cum

ſint,unā ſūt corpº, fic & Chriſtus. Etem

in uno ſpiritu nos oés, in unū corpus ba

ptizati fumus, fiue Iudæi,ſiue Græci, ſi

ue ferui,ſiue liberi,& omnes in unu ſpi

ritu poti ſumus.Etenim corpus non eſt

unum membrũ ,ſed multa . Si dicat pes,

,

τουτο
idcirco

Πλα

βουλεται .

πνευμα
επίθκμαν.κ) και το σώμα ουκ έσιν

έρ μέλος,αλλά πολλά, αν πόσ ,37
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του ουκ έσιν εκ τ8 σώμαλοσκήεαμ είσα

η δυς,ότι ουκ ειμιοφθαλμός,ουκ ειμι εκ *

σώματος, ου παρά τούτο ουκ έσϊμ έκτου

σώματος,ειόλομό σώμα οφθαλμός,που και

ακοήςE όλουακολ.σ8 % όσφρκσίς;μωι σε

και θεός έθετο τα μέλκερ έκαςομ αυτών

ένασώμαι,καθώς αθέλκσεμ,ει δε ήμ τα

σάντα έν μέλος,που το σώμα ;Νώ και σολ/

λα λιβί μέλκ ,εμ δε σώμα.ουσώμαται δε

και οφθαλμός ειπαμ τη χειρί, χρείαν σου ουκ

έχω, και πάλιμ ή κεφαλή τοΐς πος , Χείαν

άμώμ ουκέχω, αλλά πολλώ μάλλοντα

δοκρωτα μέλη τουσώματος,αθενέσερα

υπάρχάμ αναγκάιά εσίν.κ) & σοκούμαν ασή

μότερα ειναι του σώματος, τούτοις τιμώ

περισσοτέραν πiτίθεμαι, και τα άχήμοι

να ήμών ευχημοσύνω ποσοτέραν έχ4,τα

και ευχήμονα ημών,ουβέιαμ έχ ,αλλο θεός

συνεκέρασε το σώμαο σερούτι σερίσο

τέρας τους τιμώ , ίνα μή και χίσμα εμπώ

σώματι , αλλά το αυτό όσες άλλήλων

μεριμνώσιλα μέλκ.κ) είσαι πάχει εμ μέλος,

συμπάχσάντα τα μέλκ. είτε δοξάζεται

εμμέλοσ,συγχαίρσάντα τα μέλκ.χμές

δεσε σώμα ΧΡΙΣΤΟΥ, κ) μέλκ εκ μέρες 6

δυς μου έθετο ο θεος εν τη εκκλησία,πρώτον

ασορόλους , δέυτερου προφήτας, τρίτου

διδασκάλους, έπειτα δωάμεις , έιτα χα:

είσματα ιαμάτων,αντιλήψασ, κυβερνήσεις,

γένκ γλωσών . Μή πάντες απόβολοι και μη

σανείς προφύται; μή πάντες διδάσκαλοις

μα πάνδες δωάμds; σάντες χαρίσματα

έχoυσιμ ιαμάτωμ, μκ σάντες Γλώσσαις λα

λούσι; μή πάντες διερμηνέυουσι,ζελουτε δε

ταχαρίσματα τα κρείτονα , και έτι καθεν

περβολώ oδoμυμίν δεικνυμι.Εάν Ταϊς Γλώ

σαις των ανθρώπωμ λαλώ,κ) την απέλων ,

αγάπίω μηέχω, γέγονα χαλκός χώμ,

η κύμβαλου αλαλάζον ,και εαν έχω προι

φχτεία » και

idcirco nó eſt de corpore : Et fi dicat auj

ris,non ſum oculus,nõ fum decorpore,

num ideo nó eſt de corpore: Si totú cor

pus oculus,ubi auditus : Si totum audi

tus ,ubi olfactus ? Nuncaút deus poſuit

mébra,unúquodą ſingillarim ,in corpe,

quéadmodüuoluit. Quod fi effent oia

unú mébrū ,ubicorpus .Nuncaútmul

ta quidémébraunū uero corpus. Atnó

poteſt oculus dicere manui, nó eft mihi

opus te, aut rurſum caputpedibus, non

eſt mihi opus uobis, imo multo potius,

quæuidentmébracorporis imbecilliora

elle,neceſſaria ſunt, & quæ putamusmi.

nus honeſta eſſe corpis, his honoréube

riorem apponimus,& indecora noſtri,co

pioſiorem decorē habent. Ceterú quæ

decora ſunt noſtri,nó indigent,feddeus,

fimul temperauit corpus,eicui deerat,co

pioſiorę addens honoré,neſit dillidium

in corpore,fed inuicé alia proalóseandé

ſollicitudinégerant mébra.Et ſiue patiť

unú membrū ,cópatiunturoiamembra,

ſiue glorificatur unú membrum ,congau

dentomnia membra . Vos auté eſtis

corpus Chriſti,& membra ex parte,&

alios quidem poſuit deus in ecclefia,pris

mum quidé apoſtolos, deinde prophe

tas, tertio doctores,deinde poteſtates,de

inde dona fanationūſubſidia,guberna,

tiones,genera linguarum .Numoésapo

ſtoli : Nãoéspphetæ : Nú oés docto

resē nū oés poteſtatesi nú oés donaha

bét fanationú :nú oéslinguisloquunt?

nú oés interpretant :Sectemini uerodo

napotiora,& adhucexcellété uiâ uobis

ondo.Si liguis hoim loquar & angelos,

charitaté aŭt nõ habea factusſum æsre

ſonās,aut cymbalũ tinniés.Et ſi habeáp

phetiam ,,



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙ
ΝΘΙΟ

ΥΣ
ΠΡΩΤ

Η
.

AD
CORI

NTHI
OS

PRI
MĂ

. 49

οπίμωνναίος, ως νησί ελάλομ,

φιτίαμ,C ειδώ τα μυσήρϊα πάντα , και πάν

σαν τlώ γνώσιν, εαν έχω σάσαμ τω πί

σιμ,ώσεόρκ μεθϊσάνημ,αγάπίω δε μη έχω,

δυθέρ είμι, κή εαν ψωμίσω πάντα τα υπυπάρι

χοντά μου,καιεαμ σαραδώ το σώμα μου,

ίνα καυθήσωμαι ,αγάπίω εε μηέχω, ουδέν

ωφελούμαι . Η αγάπημακροθυμά, 8x

σεύεθαι.και αγάπκου ζηλοΐ . Η αγάπητου πες/

πορεύεται , ου φυσιούται , ουκ άχκμονα ,

α
ου ζητά τα εαυτής, ου ωαροξάνεται , ου

λογίζεται το κακόν, ου χαίρα επιτή άδι,

είς,συγχαίρε δε τη αλκθεία,πάντα σέγα ,

πάντα πισεύει, πάντα ελπίζει, σάνθα υπο/

μία,καιαγάπη,ουδέποζε εκπίπτα

Είπε δε προφRT & αι καταργκθήσονται,

πο:
είτε γλώσσαι σαύσονται,είτε γνώσεις καθαρί

γιδήσεία.Εκ μέρους δε γινώσκομβω , και

εκ μέρους προφκθεύομεν.όταν δε έλθκ Τέι

λεομ, ότι το εκ μέρους καταργηθήσεθαι .

14

:

phetiam,& nouerim myfteria omnia,&

omnein ſcientiam , & fi habeam fidem ;

adeo ut montes loco dimoueâ, charita

tem autem nó habeam , nihil fum . Et ſi

inſumam in alimonia omnes facultates

meas, & ſi tradam corpus meū, ut cóbu /

rar,charitatem aūt nó habeam ,nihiluti

litatis capio. Charitas lóganimiseſt,bel

nigna cſt.charitas non inuidet. charitas

no eſtprocax,nó inflatur,nó cft faſtidio

fa, no querit quα fua funt, non irritatur ,

nócogitatmalū,nõ gauderdeiniuſticia,

ſed cogaudet ueritati, oía ſuffert, oia crè

dit,oia fperat,omnia ſuſtinet. Charitas

núī excidit. Siuepphetiæ abolebunt,

ſiuelinguæ ceſlabunt,fiue ſcientia abole

bitur . Ex parte auté cognoſcimus,& ex

parte pphetamus.Aftubi uenerit quod

perfecta eít,tuncquod ex parte eſtabo/

lebitur. Cum eſlem puer,ut puer loquel

bar,ut puer ſentiebā, utpuer cogitabā,

At ubifactusſum uir, abolcui puerilia.

Cernimus eñ nunc per ſpeculü in ænig

mate,tuncaūt faciē ad facié,nunc cogno

ſco ex parte ,tunc uero cognoſcā ,qučad

modū & cognitus ſum . Núcaūt manet

fides ,fpes, charitas, tria hec , ſed maior

hoz charitas. Sectemi charitaté,æmu XIII

lemini ſpiritalia ,inagis tñ , ut prophete/

tis. Nam qui loquitur lingua,nóhoibus

loquitur,ſed deo.Nullus eñ audit. Spū

uero loquiť myſteria.Ceterű quipphe

tat,hoibus loquitur, edificationem ,& ex

hortationé,& cófolationem .Qui loqui

tur lingua, feipfum edificat,at qui pro/

phetat,ecclefiam edificat . Volo autem

oés uos loqui linguis, magis aūt ut pro,

phetetis. Maior eſquiprophetat,

loquitur linguis, niſi interpretetur,ut

eccleſia

1,05

δε

ας νίπίΡεφρόνoυμ,ώς νήσια ελογίζει

μελω όπδέ γέρονα ανήρ, καϊέργκμ καία

νκαίου,Ελέσο γαρ άρτι Δεσόπηρου εν

αινέσματι,όπ δε,πρόσωπομ προς πρόσων

πομάρτι γινώσκω εκ μέρους, ότι δεεπί,

γνώσομαι,καθώς και επεγνώσθίω.πωι δε

μέναπίσις,έλπίς, αγάπη,τα τρία ταύτα ,

ξη
μείζωμότειωμ και αγάπη . Διώκειθα

πω, ζηλούτο δε τα πνευματικά,μάλλον

ένα προφητεύκη,ο λαλώμ γλώσσα, ουκ

ανθρώποιςλαλά,αλλια θεώ. ουδείς γαρ

ακούε,πνεύματι δε
λαλβμυσήρια.ο

και πιο

φωθεύωμ,ανθρώποις λαλά ,
οικοδομώνα )

παράκλησίμ, και παραμυθίαν . δ λαλώμ

γλώσσα,εαυτόν οικοδομέ,ο δε
προφήτεύο

ωμ,εκκλησίαμ οικοδομώ,Θέλω σαντας

υμάς λαλώμ γλώσεις, μάλλομ και ένα πιο!

φετεύετε. μείζωμα και
προφχτεύωμ, κολα,

λώμ γλώσσαις, εκτός τίμιε
Διερμηνεύκ,ίνα

Η εκκλησία
e
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και εκκλκσήία οικοδομω λάβ: . Νωί δε

αδελφοι,εαν έλθω προς υμάς γλώσσαις

λαλώμ,τί εμάς ωφελήσωέαν με υμίμ λαι

λίσω, και αποκαλύψε , εν γνώσει , και ο

προφητεία , ή εν Διδαχή, όμως τα άψυχα

φωνώ λιδόντα,είτεαυλος,είτε κιθάρα, εαμ

λιασολώ το7ς φθόγοις μη δώ, σως γνω)

θήσεται, το αυλόυμβωομ, το κιθαρiζόμε!

νομ,και γαρ εαμ άδηλομφωνο σάλσιγά

Δώ,τίς παρασκευάσεται εις πόλεμομ,όων

τως και υμάς διαθε γλώσσες έαν μη έυ

σημου λόγου Αώτι , σως γνωθήσεται το

λαλούμθυον,έσιθι γαρ εις αέρα λαλού,

Τις , το αυτα,ει τύχοι , χύν φωνών Κιμ

κόσμω,και ουδέμ αυτή άφωνoμ . Εαν ο

μηεδώτώδώαμιμ φωνής , έσομαι

ο λαλούτι βάρβαρG-, και λαλώμ και

έμοιβάρβαρGP.ούτως Cυμάς,έπει 3κλω

ται εσε πνευμάτων, προς των οικοδομών και

εκκλησίας ζητάπ,ίνα πείσεύκη . Διόπτρο

λαλώμ γλώσσα , προσευχέθω, ίνα διορικο

νεύκ.Εαμε πε σεύχομαι γλώσσα, το πνεύη

μά μου προ τεύχ 1α ,ο δε νους μου άκαρ/

πός όξι.τί οώ άξι, Προσεύξομαι ο πνεύμα

δι, προσεύξομαι δε και ο νοί.tαλώ και πνευ

ματι, ψαλώ και κ) Ge " νοί.Eπει εαμ ευλογία

σας, και αναπληρών του τόπου του διώ .

του , πώς ερά το αμώ , επι τη ση ευχα ,

grσία, Επιδή τίλέγης ουκ οίδε. Σύ μου και

καλώς ευχαρισάς, αλλά και έπρ ουκ οικον

δομτα.Ευχαριστώ ω θεώ μου,πάντων

υμών μάλλομ γλώσσαις λαλώμ. Αλλά

εκκλησία θέλω πέντε λόγους,δια του νοόση

μου λαλήσαι,ίνα άλλους κατηχήσω, ήμυ

φίους λόγους η γλώσσα . Αδελφοί,με

σαιδία γίνεσθε ταϊς φρεσιν,άλια7Η κακία

Έκπϊάζετε, ταϊς δε φρεσι, τέλειοι γίνεσθε.

εμ @ο νόμο έγραπται.ότινέτσρογλώσ .

σους και να χείλεσιν ετέροις,λαλήσω ο λαώ

τούτω.

eccleſia ædificationé accipiat. Nunc aút

fratres, ſi ueniá ad uos linguis loquens,

quid uobis prodero ? nifi uobis loquar,

aut in reuelatione, aut in ſcientia, aut'in

prophetia,aut indoctrina : Quin & in

aniina,uocé reddentia, ſiue tibia, fiuedi

thara, niſi diſtinctione ſonis dederint,

quomodo cognoſceť ,quod tibiacanit,

aut cithara :Etenim ſi incercam uocem

tuba dederit, qs apparabitur ad bellä :

Sic & uos per linguá niſi ſignificantem

ſermonem dederitis, quomodo intelli

getur, quod dicitur: Eritis eiñ in aerem

loquentes.Tam multa, uerbigratia gel

nera uocum ſunt,in mundo,& nihilho

rum mutum.Itaq ſi neſciero uim uocis,

ero ei qui loquitur barbarus, &qui lor

quitur in me barbarus. Itaqz & uos,

quandoquidem ſectatores eſtis ſpiritu,

um , ad ædificationē eccleſiæ querite, ut

excellatis. Quapropter quiloquitur lin/

gua,oret,ut interpretetur.Nam ſi orem

lingua,ſpiritus meus orat, armens mea

fructu uacat. Quid igiteft:Orabo ſpi

ritu , ſed orabo &mente. Canam ſpiritu,

ſed canam & mente . Alioqui ſi benedi

xeris, is quiimplet locum indocti, quor

modo dicturus eſt Amen, ad tuam gra

tiarum actionem : Quandoquidéquid

dicas neſcit . nã tu quidem benegratias

agis,uerum alius nóædificatur.Gratias

ago meo , quod magis õz oés uos,

linguis loquor.Sed in ecclelia uolo quin

Querba, per métémea loqui,ut & alios

inſtituā,potiusſs decé milíauerborin

lingua . Fratres, ne fitis pueri fenfibus,

fed malicia pueri ſitis, ſenſibus uero per

fecti ſitis.Inlege fcriptüeſt.In uarishin

guis & in labijs uarijs loquar populo

huic,

deo meo ,
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γάτωσαμ.ου γαρεσιτέγαπα
αυταίς

ξδ λείτω θεών Προφήται δε Δύο ήκαις

υμάς
μόνους

κατώτκσεμ
;Εί τις δοκά

προ/

φίτκς είναι η

πνευματικός
, επιγινωσκέτω

ΠΡΟΣ
xΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

ΠΡΩΤΗ

,

τούτω
,κ) ουδ ' άυτως

εισακέσουλα

μου
λες

γά κύριος.Ως

παι
γλώσσαι

εις σκμάομείς

σιμ,όυ τίς πισεύσιμ

, αλλά
τίς απίσοις

, και

σε προφητεία

ου τίς απίσοις

, αλλά
οϊς

πιο

σεύεσημ.Εάν

οώ σωέλθη

και εκκλησία

όλ , ει

σιτοαυτό

κή σάνης
γλώσεις

λαλώσιμ

,ει

δέλθωση
σε διώην

άσισοι
,ουκ

έσ8σιμ
, ότι

μαίνεθε
,εάν και πάντες

προφκεύωσιν

, εισέλ

εκθέτις
άπιςος

ή ιδιώτες
,ελέγχει

τη πάν

Πωμ, ανακρίνει

το πάντωμ
,κ όυτως

Τα κρυ

πατ
καρδίας

αυή φανερά
γίνετη

, κι όυτως

σεσώμ
επί πρόσωπoμ

,προσκυήσασα

θεώ ,

απαγγέλλωμ

,ότι ο θεος
όντως

εν υμίμ
εsί.

τίοώ έξιμάδελφοί

,όταν
συνέρχεσθε

, έκα

5ος υμώμ
ψαλμου

έχ , λιδαχώ

έχ ,τλώσ

σαν έχασοκάλυψιμ

έχε,
ερμηνείαμ

έχ

πάντα
προς

οικοδομών

Γινέθω
,είπ

Γλώσσα

Τίς λαλά
, λύο,ή

απλάσομερώς

, C ανά

μέρος
, C είς Διοραμυθνέτω

.Εαν
δε μια και οι

ερμlusiές

σιτάτων

εκκλκσία

,εαυτώ
όλα

!

α

* ζε Αίγωαικεςυμώμ
αυταίς εκκλησίαις

σι)

λαλίτωσαμ,και οι άλλοι Διακρινέτωσαν.

Εαν δεάλια αποκαλυφθή καθαμβω,ο πρώ

τοςσεγάτω,Δαναθε γαρ καθένα πάντες

Προφιτεύμ,ίνα σάνπς μανθάνωσί, κι πάν

τις παρακαλώνται,και πνεύμαία προφN :

Η προφήταις υποτάσεται . ου γάρ όξιμ

ακαταβασίας και θεός, αλλ αρώκς , ως αν

πάσαις ταις εκκλησίαις της αγίων.

L

Im!

Σ .

huic, & ne ſicquide audiétme dicit dñs.

Itaqzlinguæ in fignü ſunt, nó credenti

bus,fed increduli
s.contrapphetia, non

incredulis, fed credentibus.Ergo fi cõue/

nerit eccleſia tota in idem ,& oés linguis

loquantur,ingrediãtur auté indocti,aut

infideles, nóne dicent, quod inſaniatis,

Quod ſi oés propheteris,ingrediaťaút

ifidelis aut indoctº, coarguit ab oibus,

diiudicať ab oibus, & ſicocculta cordis

ei ? manifeſta fiút, atqz ita procidens in

facié ,adorabit deū,annuncians,qddeus

reuera in uobisſit .Quid igitur eſt fral

tres : Quoties cóuenitis,unuſquiſqz uer

ſtrum pſalmú habet,doctrina habet, lin

guam habet, reuelationé habet. omnią

ad ædificationem fiant, ſiue lingua quis

loquit",iuxta duos, aut ut plurimú tres,

idq; uiciſlim , & unus interpretetur.Q :

ſinó ſit interpres ,taceat in eccleſia, cæte

rum ſibiipfi loquať&deo.Prophetæue

ro,duo aut tres loquantur,& cæteri diiu,

dicent. Porro ſi alij fuerit reuelatű, aſli,

déti,prior taceat .Poteſtis enim ſingilla

tim omnes prophetare, ut omnes di.

ſcant, & omnes conſolationem accipiãt,

& ſpiritus prophetarum prophetis ſu

biciuntur.Nóenim eſt confuſionis de

us,fed pacis,ut in omnibus eccleſrs fan ,

ctis. Mulieres ueſtræin eccleſijs ſileant.

Nec enim mandatum eſt illis ut loquan

tur,ſedut ſubditæ ſint, Quemadmodú

& lex dicit.Quod fi quid diſcereuolunt,

domi ſuos uiros interrogent.Nam tur/

pe eſtmulieribus in eccleſia loqui.Ana

uobis fermo deipfectus eſt: An inuos

folos incidit : Siquis uidetur prophe,

ta eſſe ,aut ſpiritalis,agnoſcat que fcribo

uobis , quod domini fint præcepta,cæ

ΑΠΟ

λαλάμ,
αλλύσοτάσεθα. Καθώς ο νό

μος λέγα.Ειδέτι μαθαμ θέλουσιν , αν οι

και τους δίους άνδρας
έστρωτάτωσαν.

Ακρόμ σάς ζξι
σωμαιξίμαι εκκλησία λαλήν .

καφυμώμλόγο και θεού
ήλθε»; Η εις

αγράφω υμίμ,ότι κυρίουείσιμ φυτολαί. Εί

δέτις e 1 terum



ΕΠΙΣΤΟΛ Ή EPISTOLA

Φέτίςάγνοεί,άγνοείτω.ώςε άδελφοι, 38

λούτε το προφητεύειν, κ) το λαλάμ γλώσι

σαις,μεκωλύετε πάντα ευχημόνως, κα

Τα τάξινγϊνέθω .

35 Γνωρίζω δε υμίμ αδελφοι το ευαγέν

λίου , 8 ευαγγελισάμlω υμίμ, και να πα /

βελάβετε , ν ώ και εσήκατε , Α ού και

σώζεθε, τίνι λόγω ευκγελισάμίω υμίμ,

εί κατέχετε,έκτος έμή εικά επιςεύσατε.πα

δέδωκα γαρ υμίμ εν πρώτοις , και παρέ)

λαβομ , ότι ΧΡΙΣΤΟΣ απέθανεμ υπερ το

αμαρτίώμ κμών,κατά τας γραφάς, και

ότι ετάφκ,C ότι εγήγερται τη τρίτη ημέ

ρα κατα τας γραφάς, και ότι ώφθκ κκφά,

ειτα οΐς Δώδεκα,έσατα ώφθη επάνω πεν/

τακοσίοις αδελφοίς εφάπαξ.ξ ώμοι πλεί

ους μένουσι μ έως άρτι, τϊνές δε εκοιμήθκ/

σαν,έστα ώφθκ Ιακώβω, ειτα άσο/

σόλοις πάσιμ.Εχαλομ δε πάντωμ,ωσορεί

το εκτρώματι ώφθη καμοί. Εγω γ ειμι

ελάχισος τ ' αποδόλωμ , δς ουκ ειμίλκα

θος καλάθαμ απόσoλος,διότι εδίωξα σιω

εκκλησίας του θεού . χάρϊτί δε θεού,είμ's

ειμίκας και χάρις αυτο και εις έμε,όυ κενή εγε

νήθι,αλα περϊσότερoμ αυτί πάντωμέκο

πίασα.ουκ εγω δε,άλλ χάρις του Θεού ,

και σαν εμοί.Είπε δυο εγω,είτε εκάνοι , όντως

κκρύσομαι,και όντως έσίσεύσατε .

Ει δε χIΣΤΟΣ κκρύσεία ,ότι εκ νεκρών

εγήγερται, σ ύς λέγουσι ανες νομίμ, ότι

ανάσασις νεκς ώμουκ έσιν ; Ει δε ανάσασις

νεκρώμ ουκ εσιμ,ουδέ ΧΡΙΣΤΟΣ έγίγερία .

ει δέ ΧΡΙΣΤΟΣ ουκ εγήγερται, κενομάρα

το κήρυγμαημών, κενή δε και πίσϊς υμώμ .

ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του θεά ,

ότι εμαρτυρήσαμεν κατα του θεού', ότι έγς

σε τομ ΧΡΙΣΤΟΝ , Θμουκ ήγορεμ, είπερ άρα

νεκροί ουκ εγείρονται . Ει γαρνεκροί ουκ ε /

γείρονται ,ου δεΧΡΙΣΤΟΣ εγήγερται.Ει δε

terum fiqs ignorat,ignoret. Proinde fra

tres,ad id enitamini,utpphetetis,& loq

linguis nephibeatis. Oia decēter,& feci

dū ordinéfiant. Notū aūtuobis facio XV

fratres euangeliū, qă euágelizaui uobis,

qd & accepiftis,in quo & ftatis,per qds

falui eftis ,quo pacto annüciarimuobis,

ſi tenetis,niſi fruſtra credidiſtis, Tradidi

eſ uobis in primis, quod& accepiſtis,

qđ Chriſtus mortuusfuerit propeccatis

noftris,fecundú ſcripturas, &qdſepulcº

ſit, & qd reſurrexerit tertio die,fecúdum

fcripturas, & qd uiſus ſit Cephæ,deinde

duodecim ,poſteauifusépluſõ: quinger

tis fratribus ſemel.Exquibus pluresma

nentuſqz ad hunc diē.Quidãaŭt &dor

mierüt.Deinde uiſuse lacobo,poſtapo

ſtolis omnibus . Poftremo uero omniú,

uelut abortiuo uiſus é & mihi.Ego emſū

minimus apoſtolor, qui nõ idoneus,ut

dicar apoſtolus, propterea quod perfei

cutusſim eccleſia dei, ſed gratia dei,fum

idquod fum , & gratia eius quæ profecta

eſt in me, non fuit inanis,fed copioſius

ő illi omnes laboraui.Non ego tamen,

fed gratia dei,quæ mihi adeſt. Siueigić

ego,ſiue illi, ſicpdicam9,& fic credidiſtis.

Qă fiChriſtus pdicatur,amortuis refur

rexiffe,quomodo dicunt quidã interuos

qd reſurrectio mortuorno eſt : Porro

li reſurrectio mortuoz nó eſt,ne Chrifto

qdē reſurrexit.Qali Chriſt9nõ reſurre)

xit,inanis uidelicet eſtpdicatio noftra,in

anis aúteſt & fides ueſtra. Repimur aút

& falli teſtes dei, qñ teſtificatiſumusde

deo,quod excitauerit Chriſtú ,quénon

excitauit, ſiquidem mortui non refuri

gunt. Etenim fi mortui non refurgunt,

ne Chriſtus quidem reſurrexit. Quod fi

ΧΡΙΣΤΟΣ
Chriſtus
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σα
ομιλίαι

κακαι.έκνήψατο
δικαίως

,και μη

αώς
εγείροιΙαι

οι
νεκροί, σοίω

δε σώματι

EwElTiTeixos

ΠΡΟΣ xΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
ΠΡΩΤΗ

.

ΧΡΙΣΤΟΣ
ουκ εγήγερται

, μαλαία
και πίσις

υμώμ. Ετι εσε εν ταίς αμαρτίαις
υμώμ , άρα

€ οικοιμηθέντες
ο ΧΡΙΣΤΩ

, απώλoντo
, ει

ξε τηζωή τάυτη αλπικότης
έσμου χPI

ΣΤΩ μόνoμ,έλεεινότεροι
πάντων

ανθρώπων

εσμεύ . Ναοί δεΧΡΙΣΤΟΣ
εγήγερη

εκ νε

κρώμαπαρχή
ή κεκοιμημείωμ

εσένε.Επί

Δε γυλι ανθρώπου
και θάνατος

,κόλι ανθρώ

ποανάσασις
νεκρώμ,ώας ρ αδαμ

πάντως αποθνήσκάσιμ
, όυτως C G τώ ΧΡΙ /

ΣΤΩπάντες
ζωοτθικθήσοντη

,έκάσος δεφτα

ΑσίαΤάμαλί,απαρχή
ΧΡΙΣΤΟΣιέπατα

οι

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥ
ν τη παρεσία

αυτή, είτα το

Τέλος,όταν πραώ τώ βασιλείαν
τώ θεό

και σαγγι, όταν καταργήση
πάσαμ ας »

χλώ,C'πάσαμόζουσίαμ
δάσαμίμ.Δά

αυτόμ βασιλεύςμ
άείς δε αμ θα πάντας

Τους

εχθρουςυπό τους πόδας αυτ.έχαθος
εχθρός

καθαργάται
ο θάνατος.Πάντα

γαρ υπέτα!

ζεμ Τους πόδας αυτο.οταν
δε ειπκ,ότι

πάντα νεογέλακται
,δηλονότι

εκτός του

υποτάξαντος
αυτώ τα πάντα.όταμένει

ταγή αυτώ ταπάντα,τότε αυτός ο κος

υποταγήσεται
, η υποτάξαντι

αυτά τα

πάντα,ίνακαι ο θεός τα πάνα
φυσάσιμ.

μ

νεκρώμ,εί όλως νεκροί ουκ εγείρονται;Τι κό

000

Chriſtusnó reſurrexit,ſuperuacanea eſt

fides ueſtra . Adhuceſtís in peccatis uer

Itris.Igiť& qui dormierűt in Chriſto ,pe

rierunt. Si in uita hac fpem in Chriſto

tantū fixa habemus, miſerabiliores om /,

nibus hoibus fumus.Nuncaūt Chriſtus

furrexit a mortuis, primitiæ eorequi dor

mierüt,fuit. Poſtõ eñ perhoiem mors,

etiâ per homine reſurrectio inortuorú .

Quéadmodãeſ in Adãoés moriunt,

ita &in Chrifto oés uiuificabunt. unuſ,

qf & aút in pprio ordine,primitiæ Chri

ſtus,Deinden qui ſunt Chriſtiin aduen

tu illius, deinde finis ,cum tradiderit rel

gnūdeo & « satri, că aboleuerit omnem

principatã Xoáin poteſtatē ,& uirtuté.

Nãoportet eû regnare ,donec poſuerit

oés inimicos ſub pedesſuos . Nouiſlimº

hoftis abolet,mors.Nāoia ſubiecit fub

pedes illius.Atqui cũ dicat,quod omnia

Cubiecta fint,palam eſt,quod præter eú

qui ſubýcit illi omnia . Cum autem ſubie

cta fuerint illi omnia , tunc& ipfe filius

ſubńcietur,ei qui illi ſubiecit omnia ,ut ſit

deus oía in omnibus. Alioqui quid fai,

cientí qui baptizantur p mortuis, fi om

nino mortui nó reſurgunt. Quid & nos

pericitamur omni tempore. Indies mo

rior, pernoſtrā gloriationé,quâ habeo i

Chriſto Ieſu domino noftro.Si fecundu

hominé, cum beſtís depugnaui Epheſi,

quæ mihi utilitas, fi mortui non reſuri

gunt : Edamus& bibamus , cras enim

morimur . Ne decipiami ,moresbonos,

colloquia corrumpunt mala.Expergifci

mini iuſte, & ne peccetis.Nam ignoran

tiam dei nonnulli habent.Ad pudorem

uobis loquor. At dicet aliquis.Quomo

do reſurgét mortui : Quali aut corpore

uenient: Stulte.Tuquod ſeminasnó ui?

€ 3
tificatur

οι

βαπτιζόνια ύσερ τήν νεκρώμ,τί να εμάς

κύνθουεύομα πάσαμ ώραμ,καθ'ημέραν α/

ποθνήσκω,να τίω εμετέραν καύχκσιν,

έχω υ χρΙΣΤΩΙΗΣΟΥ( κυρίω ημώμ.Ε

καία άνθρωπος
έθκρίoμάχισα ν εφέσω ,

τίμοι ' άφελος, ει νεκροί ουκ
εγείροντα :

φάγωμα» και πίωι,άυρίου καιαποθνή

σκομαι,μι
αλαμάθειφθείρουσιν άθκ 88!

0:

αμαρτάνετε,
Αγιωσίαμ γι' θεου ανες έχουν

σι,πες
φιγοσών υμίμ

λέγω.άλλες & Τις .

έχoνται άφρου,ενώαπείρεις ου
ζωοποιά

ται . εάν
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54.
ΕΠΙΣΤΟΛ

Η
,

et ſermoq ſcriptº é.Abſorptaémorsiui

ctoriā .Vbi tuºmors acule % ubítua ifer

Ναι,εαμ με αποθάνκ;) και σειρές,ουτο σώμα
uificat,niſi mortuú fuerit: Et hocad ſe

το σενκσόμθυομ σειράς,άλια Γυμνoμ κόκκου , mias,nó corpº,qd'naſceťſemias, ſznudū

ει τύχοι σίτε, κάνος λοιπώμ.ο ο θεός αυτώ granī ,exépli cauſa tritici,aut alicuilex cæ

δίδωσϊσώμα,καθ θέλησε,κ) εκάσω ή ως teris. Sed de illud dat corpº,ut uoluit &

μάδιoμσώμα,ού πάσα σαρξ,και αυτή σφαξ unicuiqz ſeminū , ſuũcorp . Nó ois caro

άλλα άλλα μου σαρξ ανθρώπωμ,άλια και σαρά eaděcaro , ſzalia qdé caro hoím ,alia yo

κλανώμ,άλικό ιχθύωμ,άλια πικνώμική σω caropecoz,aliavo piſciú ,aliayo uolucz

μαία έσεράνια,κ σώμαία επίδα.άλλετε Et lūt corpa celeſtia, & ſūt corpa treſtria.

ρα και τοέπαρανίωμ δόβα,έτέρας και επι Vezalia quidé cæleſtiūgtía,aliaýo tre

Γείωμ,άλη δόξα και Αλίου,κ) άλικ σόδα σελή ſtriú , alia glia ſol,& alia glialunæ,& alia

νκς,κ) άλλη δόξα ασέρωμ.Ασάς ασέρος δια għia ſtellaz.Stella fiqdé aſtella differt,in

oéed sv S6Zx ,ŐvTWS wij llavesadis pheno verif , glia.Sic & reſurrectio mortuor :Semiať

σείρεη φθορά,εσείρεη ναφθαρσία.σει in corruptione, refurgit in incorruptibi

ξεην ασϊμία,εΓείρεη ν δόξε. σείρεη εν litate, ſeminatur i ignominia,reſurgitin

αθενία, εσείρετη δωάμε.ωείρετη σώμα gła.ſemiať i infirmitate,reſurgit in poté

ψυχϊκομ , εείρεη σώμα σνόηματικόμ, έσι tia. Semiat corp9 aiale, rcſurgitcorp ſpi

σώμαψυχικ ,κ) έξι σώμα πνευματικόν.δυσή ritale.Eft corp9 aiale, & é corp fpiritale.

κ) Γέγραπται . Εγχύετο ο πρώτος άνθρωπος & quéadmodú & fcriptú é.Faci9 eſt primº

δαμ εις ψυχώ ζώσαμ, και έχατος αδάμ εις hó Adă in aiam uiueré, extremº Adáin

πνεύμαζωοποιού,αλλου πρώτου το πνευ ſpñuiuificăté.At nó primú,qd'ſpiritale,

μαγικόμ ,άλια ψυχικόμ,έπειτα ή πνευμα fed qd'aiale, deinde qd'ſpiritale. Primº

Τεκόμ.ο πρώτος άνθρωPς εκ της χοϊκός,οδεύ hó de terra terrenº . Scdshó,ipfedñsde

Τερος άνθρωPς ,ο κύριος 3ξ ουρανό.διος ο χοϊr celo.Qualis terrenº ille ,tales& hi qterre

κός, ριξει κι οιχοϊκοί,κ) ολος οέπαράυος, οι ni ſunt. Etqlis ille cæleſtis , tales & ījqui

8Ρική διεπεράνιοι.κ) καθώς έφορέσαμε τη cæleſtes ſūt.Etquéadmodú geſtauimus

εικόνα ή χοϊκά , φορέσομαι κι η εικόνα και imaginéterreni,geſtabimº& imaginéce

επθρανίο.78ή δέφκμι αδελφοί,ότι σας κή leſtis. Hocát dico frés,qd'caro & láguis

αίμα βασιλέιαν θες κληρονομήσαι ου δωαν regni dei hæreditatécólegnó pñt.News

τη.ους και φθορά τίω αφθαρσίαμ κληρονομά.

corrupti
o

icorrupti
bilitatishæreditaté

ac

ιδου μυσήριoμ υμίμ λέω.πάνης Μου κοιμκ cipit.Ecc
e
myſteri

ú uobis dico. Nó oésq

θυσόμεθα,πάντεςβ
άλακσόμε

θα
, νάτομο dědormiem , oés tñ imutabi

mur,i pun/

αν εισί οφθαλμε
ν

τη εχάτι σάλπιγι. cto ,in moment
o

oculi, in extrema tuba.

σαλπίσης, οι νεκροιέερθ
ήσοντη

άφθαρτοι, Caneteñ tuba,&mortui reſurgétic
ornu

κι αμςάλλακσόμ
εθα

. f ή φθαρτομ του pti ,&nosimutab
imur. Opteteiñ corru

ενδύσεθς αφθαρσία
ν, κ) ή θυκόρ 78 ευθύ ptibile hoc induere incorrupti

bilitaté
,&

σαθς αθανασίαμ.
όταν δε το φθαρμ τον mortale hociduer

e imortalitat
é
.Cúaút

ενδύσχη αφθαρσίαμ, κ) το θνκου τη νδύ corruptibi
le hociduerit icorruptibilit

até

σκη αθανασίαμ,τόπ γενήσει ο λόγος,καιγε & mortale hoc,iduerit mortalitaté,túchi

καμμίύος.
καπσότκ και θάνατος εις νίκος,

σ8 σεθάνατο σκένζομ,πόσο άδικο νίκος:

ο κένξου καιθανάτο, αμαρτία,και η διαν

neuictor
ia

: Aculea
t
mortis peñpoté

'
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pm
a

του
αδελφού,

πολλια σαρεκάλεσα

αυ /

κίαμ
σεφανά,ότι όξιμ απαρχή

οι αχαί
.

τοις , παντί
σωεργέντι

κοπιώντι
,

μίς ή αμαρτίας
ο νόμο .Ge3 θεώ χάριο

,Ge

διδόνι
ημίν δ ' νίκος

, δια η κυρίου
ημώμ

IH

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.ώσε

αδελφοί
μ8 αγαπκι

εδραίοι
γίνεθε

, αμετακίνητοι

, πισεύονπς

να έρθω ή κυρία,πάνοπ ειδόπς, ότι ο κό

1 3 3 πος υμώμ ουκ έσι κενός η κυρίω. περί δε της

λογίας ή εις τουςαγίας,ώσε διέταξα ταϊς

εκκλησίαις θαλαξίας,όυτως κι υμάς ηθι

σαπ. Ιμίαμ σαββάτων. έκασος να πας

εαυτό και θέτω . θκσαυρίζω ότι αν ευοδώτη ,

ένα με σταμ έλθω Τόπλοσίαιδίνωντ.οταμό

παγκύωμαι,ούς εαμ λοκϊμάκι Δι επισο

λώμ,Τάκυς πέμψω απενεσ κξμ ήχάριων

εις Ιερsσαλήμ, και δε άξίου τον κάμε που

ρεύεθ,σανεμοί πορεύσοντη.ελεύσομαι δε

προς υμάς,όταν μακεδονίαμογέλθωμα .

κεδονίας καιδιέρχομαι,προς υμάς και τυχόν

πραμανώλ κι παχμάσω,ίνα υμάς με το

αέμψατε,δυ εαμπορεύωμα.ου θέλω γι' /

μιάς άρτι έμ προδο δεμ,ελπίζω δε όνομ

ανά επίμεναι προς υμάς, εάν ο κύριος επί

ξέπη,Επιμένώ δεέμ εφέσω έως και πεντακο

Sύς, θύρα τάς μοι ανέωσε μεγάλη και ενδιές,

κ ανακείμόνοι πολλοί,εαμ και έλθκαι Τιμόθεος,

βλέπει να αφόβως γλύκη προς υμάς. 8

έρου κυρίοερτάζείαι,ώς εδώ.μήτ
ις οώ αυ

ομάζοθεμάστη.ποπέμψα
ι και αυτόν ενει

κάνε ένα έλθη πρόσ μ
εζέκδέχομαι γαρ αυν

του μετα την αδελφώμ. περί δε άσολιώ

* μ,ίνα έλθκ προς υμάς μετα το αδελφών ,

και πάντως ουκ άν θέλκμα, ίνα να έλθκ.

χαίρω

tia ýo pcti lex.fed deo gratia,q deditno

bis uictoriā,p dñm noſtrū lefu Chriſtú .

Itaqz frēs mei dilecti,ſtabiles ſitis, & imo

biles,abūdantes in opedñi ſemper, cum

fciatis,quod labor ueſter nó eſtinanis in

dño. Cxterū de collecta,erga fanctos, XVI

quéadmodú ordinaui ecclelijs Galatiæ ,

ita& uos facite.in una ſabbatoqunºqrq3

ueſtrū apud feſe ponat,recódés, qcqdcó

modumfuerit,necum uenero ,tunc colle,

ctæ fiant.Vbi uenero auté ad uos,quof.

cunq.pbaueritis,p epiſtolas, hos mitrā,

ut pferant bñficentiam ueſtra in Hierpin.

Quod fi fuerit opepreciū , ut & ipfe pfici

ſcar, mecū pficifcétur. Venia aútad uos

cũ Macedonia traficro.Macedonia em

aditurus fum . Apuduos aut forte

nebo,aut etiáhyemabo,utuosme dedu

catis,quocúq.pficiſcar.Nolo eñuos núc

in traſcurſu uidere, ſed ſpero tempus ali

quantun manſurum meapud uos,fi do

minus permiferit. Cómoror aut Ephefi,

uſqz ad dié quinquageſimü.Ná hoſtiú

mihi aptú eſt magnù, & efficax, & aduer

ſariſ multi.Qd'li uenerit Timotheus ,ui,

dete, ut abfqz metu ſit apud uos . Opus

dñiopatur,quéadmodú & ego.Nequis

igiť eū ſpernat,ſedpfequamini eù in pa

ce,ut ueniat ad me. Expecto eſ illúcum

fratribus. Porro de Apollo fratre, multú

hortat ? Για illά , utiret ad uos , cu fratrib9,

& oino nó erat uoluntas ,nunceúdi. Vé

turus eſt autem ,cum oportunitatem erit

nactus . Vigilate , ſtate in fide , uiriliter

agite, eſtote fortes.Omniauobis in cha

ritare fiant.Obfecro autem uos fratres .

Noſtis familiam Stephanæ , elle primi -

tias Achaiæ, & in miniſterium ſanctisor

dinarunt ſeipſos, ut & uos fubditæ fitis

talibus,& omniadiuuanti & laboranti ,

e 4 Gaudea

2514

ελεύσεται δε,όταμ
ευκαιρίσκ .

Tex yaçãme,sÁvete MV TŘ trise,
čudgi3code,

upok

ταιούσε,
πάντα υμώμ ο

άγάση
Γινέθω .

Παρακαλώ δε υμάς
αδελφοί,

οίδαπ τίω οι

ας, el εις
διακονίαμοίς αγίοις έταξαν

εαυτούς,ίνα κι υμάς
υποτάσσκθεείς ριού,

{
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Χαίρω δέ..τη παρεσία σεφανά,και φερ Gaudeo yo de aduétuſtephan
æ
&For

Ιουνάτυ, αχαϊκού, ότι ο υμώμ τσέρκμα, tunati & Achaici,qñ id qd mihi deerat

ούτοι ανεπλήρωσαμ. ανέσαυσαν γαροι , ueſtri,illi ſuppleuerút.Refocillauerīteſ

μου πνεύμα, το υμώμ.Επιγινώσκεπ δω fpiritum meum & ueftrum . Agnoſcite

τους τοιουτους. Aωάζονται υμάς αι εκκλκ itaq huiuſmodi.Salutant uos ecclefiæ

σίαιοσ ασίας Ασάζονται υμάς αν κυρίω Afiæ.Salurant uos in domino multum ,

πολια, Ακύλας κ) πείσκιλα,σωτη κατ οι Aquila& Priſcilla,cum eaquæ in dome

αυτο εκκλησία. Ασάζονται υμάς οι eft ipforum ecdeſia . Salutātuos fratres

άδελφοι πάντες. ανάσαθε αλλήλους ν omnes.Salutate inuicem in ofculo fan

φιλήματι αγίω.ο ασασμός,τη εμΗ χαρί cto.Salutatio mea manu Pauli. Siquis

Παύλο.Εί ως ου φιλτου κυρίου ΙΗΣΟΝ ΧΡΙ nó diligit dñm Ieſum Chriſtum , ſit ana

ΣΤΟΝ, ίσω ανάθεμα μαραναθά.Η χάρις ή κυ themaMaranatha.Gratia dominiIeſu

εί8 ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ μεθ' υμώμ και ασάπκ με Chriſti,ſit uobifcum . Dilectio meacum

μία πανίωμ εί, ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣ..άμω. omnibusuobis in Chriſto leſu.Amen ,

προς κορινθίους πρώτα,
Finis .

Εγιάφκ από φιλίππων δια σεφανάνα Miffa fuit e Philippis, per Stephana

φουρτονάτου,και αχαϊκού , C1 τιμοθέο . & Fortunatû ,& Achaicú,&Timotheú.

Αύτίω εισέλθει αν μακεδονίας, και πρόφασιςή επισολής άυτκ δεξάμνοι και

ρίνθιοι των προτέραν επισολω,καπνύγκσανεπίτη αμαρτία ή λαβόντοςτμχξη!

άμ,κ) ελυπήθκσαμό, ως πρiσόνης διάτμ αμάρτημα.έπαυφαρπάζοντουπόανωμ,

του νόμου,ο αδιάφορομεγέθ τίω άρα ή ΧΡΙΣΤΟΥχάριν, μάλλον προσεχέμ είς αν προσώπα

καυχωμλύοις.ήσαν δε κ)τριφύλογίας,οιεις τους αγίας Φροντίζονπς καλώς,προςΤαύταδω,αν

άγράφοαπόσoλος,C πρώην μου αποδέχεση τους εκβαλόνίας πανομήσωλα, έπητα ζιών

σασιμ αυτοίς καθικετεύς,κ) μεθα νοήσανταεκάνου,κελεύς δεχθώαι. αυγά σε διδάσκα σερί το νου

με,διαιρώμα γράμμα ή νόμο, κ) δείκνυσιμ,ότιουδ( λαμβάνςμ τα γράμματα μόνoμή νόμ8,αλλ

εν αυτώ ζω γράμμαjiτο διάνοιαν έρευναμιού ή μόνoμ ξημά όξιμο νόμος,αλλάτίς ξηρής αξί

ο νούς του πνεύμαίος.έστα ότι η ΧΡΙΣΤΟΥέλθόνος,καθυά κτίσις γέγονεμ, ου&καθάρπα

λαιου βιώ, άλλ'ως η καινή κτίσει,εν πάσιμ ανανεώθ ,cάργίώ είναι λοιπόν τώ πίτομώ,άσος

δέχεη δε αυτους κή πισιδιακονίας,κύ προξέπεη αυτίω μάλομπλεονάζάμ.ατιώμδυος καιτους και

προσώπω καυχωμύες.καβαλέγα πάντα, από πέπoνθε δια τουκύριου,CI τας οπασίας και δικγάη.

άαρεώρακες,είς π του ηράσσομ,κ)είς ήμξίμουρονόρ αρπαγείς.εΐτα πραγείλας με αμαρτάν

νήμ,άλια μελανούμ τους αμαρτάνοντας τι ευχαρίσία,πλοί τωεπισολώ.335 ταύτα,πάςλό

γος όξιμ Τή επιβολή ποίπ εαυή,κ) οικορινθίωμ, μουδαποδόλωμ ,κ) εκ θαύτκα ή ναοθέσν

ως, πρόκσιμ είς π τα χάριτος θεό,κ) πιαγαθής πολιτείας.Ταευσωείδκομ,κοσ φιαγώνιομ, και

' αριλογήματομ,κό που μεγαλοδικήςαρετής,κ) πιτ της βουδαποδόλωμ αλαζονείας και ποικίας,

Oftactấa Corinthijs pænitentiâ,cóſolatoriâfcribit eis epfam apka

ΥΙΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ.

ARGVMENTVM

3

cos quidem eos,ſed emendatos oſtendens .



7

σωλήσεως
Αμώμ,ότι αν

απλότητα
και ειλικρι

.

P

Ι

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟ
ΥΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ .

ΑΥΛΟΣ αποσολο- ΙΗΣΟΥ

Την ΧΡΙΣΤΟΥ, δια θελήματα

θε8,κ) αμόθεος ο αδελφός,

Η εκκλησία του θεά, δυσκαι

Πά ξυ κορίνθω, σαν τις αάοις πα

Εεε σι,οϊς δυσιμο όλη Τα άχαία χάρις υμίμ κή

και ειρήνκ,άσο θες πατρός ημώμ, C κυρίου ΙΗ/

& ΣΟΥΧSΙΣΤΟΥ.Ευλουκτός ο θεός, κ) παλές και

κυρία ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣτου, παθής

ΟΙ : οικτιρμώμ,κή θεός πάσης Ηρακλήσεως, και τα

D καλώμ εμάς επιπάσκ 7% θλίψ4 πμώμ,είς και

μ: δαυαθ ημάς Ηρακαλω,τους υπάσα θλίψη

δια πρακλήσεξ ,ής ηρακαλέμεθααυοι δε

α
* θεά , οι καθώς πείσεύςτα παθήματα του

ΧΡΙΣΤ8 εις εμάς, όπως δια ΧΡΙΣΤΟΥ πρις

σεύ,κ) και πράκλησις ημώμ.έίπ και θλιβόμεθα

υητυμ” πρακλήσεως,κή σωTκρίας, νερδε

μλύκς ξυ υπημμονή και αυτ παθημάτωμ,ώμ κ) και

μής πάχομβι,κ) και ελπίςΗμ" βεβαία υπες και

μώμ,έιπ
Τρακαλέμεθα υπες και υμών πρα

κλίσεωςκή σωθερίας, ειδόπς,ότιώς κοινω

νοίερεή παθημάτωμ,δύως κι η
πρακλήσει .

ου και θέλούζυυμάς αρνοάμ αδελφοίυπες

ηθλίψεωςΑμώμ,6 δευομλύκς ημίμ αντασία

ότι και υποβολώέβα έθκμυ, υσές δρα)

Mipcase diartopublwal. fãs wij & zwania

αυτι φυ εαυτiς, '
απόκριμα του θανάτου

1 ,

ΜΟΣ

αμά:

s7

AD CORINTHIOS SECVNDA.

Aulus apoſtolus Iefu Chri/

ſti,per uoluntatem dei,&Ti

motheus frater eccleſiæ dei,

ſeſt Corinthi,una cũ láctis

oibus,qui ſūt in tota Achaia.Gratiauo

bis & pax,a deo patre noſtro, & dño le,

ſu
Chriſto.Benedictº deus, &pater dñi

noftri Iefu Chriſti,qeſt pater mifericor/

diap,& deus totius cófolationis,cóſolás

nos in omni tribulatione noitra, in hoc

ut poſſimus cóſolari,eosqui ſunt in omi

tribulatione,ppter cófolatione, quanos

ipſos cóſolat deus.Qñ ficut abundaue

runt afflictióes Chriſti in nos, & p Chri

ſtumn abundat & confolatio noſtra.Siue

aūt tribulamurpueſtra cóſolatione acla

lute;ğ opcrať in tolerantia carundē affli

ctionü,quas & nos patimur, & fpes no.

ſtra firma eſt puobis . Siue cóſolationé

accipitis pro noſtri cõfolatione acfalute,

ſcientes,quod quemadmodú participes

eſtis afflictionú ,fic & cófolatióis.Nõem

uolum'uos ignorare fratres,de afflictio

nenoſtra ,ſnobis accidit in Aſia, qñ ſu

pra modum grauati fuimus ſupra uires,

adeo ut defpauerim etiã deuita.Sed ipſi

in nobis ipfis , fententia mortisacceperi/

mus,ne cófideremus in nobis ipis,ſed in

deo q ad uitã fuſcitat mortuos, q ex tali

morte eripuit nos,& eripit, in quéſpera,

mus,qd& erepturº ē. Simuladiuuátib9

&uobis, per orationep nobis,ut ex mul

tis perſonis, p dono in nos collato gra /

tiæagant deuobis.Nā gloriatio noſtra

hæc eſt, teſtimoniü conſcientiæ noſtrx ,

quod in fimplicitate & fynceritate dei,

non in ſapientia carnali,ſed in gratia dei,

cóucrfati fuerimus inmũdo,abúdantius

κόρη

:

.

χάκαριβι,ίνα μή
πεποιθόπς ώμου έφ εαυ

τίςάλλεπί τω θεώκαι εσείρου . Τους νεκρός,

δς εκ Ταλικάτα
θανάτε

εξεύσαι ημάς,κό ξύ

ε εία,είδμ
Άλπίκαμεμ,ότι κι

επιχύσετη,σων

σοργόντων κή υμώμ υπέρ ημώμ τη δείσει ,

ένα
εκπλώμ

προσώπωμ,ήειςημάς
χάριση

μα,διά πολώμ
ευχάισαθή υσες υμώμ.

ή Ηβ
καύχησις υμώμ άυλα KG , 5' μας

Τύριους

ΠΗ ,

Π

θεία θεξουκ εν σοφία σάκι κά,
αλλαν χάρι

και αθεϊ,
ανεξάρκμεντω

κόσμω, πρι οσολές)

δε προς
autem
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γ δε προς υμάς, ουκάλια γράφο μου θυμίμ,

αλλά& αναγινώσκετε,ή να επιγινώσκετε .

ελσίζω δε,ότι και έως τέλους εσιγνώσει

θε,καθώς επέγνωπ εμάς αν μέρους,

τι καύχημα υμώμ έσμου , καθάσες και

μάς μώμ , εν τη ημέρα του κυρίου 1Η/

ΣΟΥ. και ταύτη τη σεποιθήσει εβουλόμω

ελθών προς υμάς πρότερον, ίνα δευτέραν

χάριν έχοπ,αλυμώμ διελθεμείς μα /

κεδονίαν,και πάλιμ άο μακεδονίας έλ

9 & μ προς υμάς . κ) υμώμ προπεμφθώ ,

ναι εις του ιουδαίαμ.τούν οώ βουλευόμεν

να μάτι άρα τη ελαφρία εγκσάμιω; H&

βουλεύομαι ,κατά σάρκα βουλεύομαι ; Ινα

Η πας έμιοι το ναι,ναι.και το δυ ,όυ . Πισος δε

ο θεός,ότι ο λόγG- μώμο προς υμάς ουκ

έγύετο ναι, κι όυ, οδ του θεού ηος ΙΗΣΟΥΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ,5 ν υμίμ Δι ημώμ κηρυχθείς ,

εμού καισιλουανού, τιμοθέου , ουκ έγει

νετο ναι και όυ, αλλά ναιον αυτώ γέγονεμ.

Οσαι γαρεπαγγελίαι θεού, αυτ ναι,

και αν αυ ο κάμω , ο θεώ προς δόξαν

2 : Αμώμ . ο δε βεβαιώμ Αμάς σαν υμίμ εις

ΧΡΙΣΤΟΝ,κι είσας εμάς,θεός, και σφρα ,

γίσάμβυος ημάς, δους του αρραβώνα του

πνεύματος ανταϊς καρδίαις ημώμ. Εγώ και

μάρτυρα του θεομ έσικαλάμαι εσιτιωές

μίω ψυχιω ,ότι φιδόμενα- μώμ ουκέτι

ήλθον εις κόρινθομουν ότι κυριεύομαι -

μώμτσίσεως,αλλά σωβοί εσμευτχαράς

υμώμ ,7%επίσ εσήκατε . Εκρινα και έμαυτώ

του,το μασάλιμ έλθεν εν λύπη προς τη

Mãs, ' s črwauzsā üvãs, vej Tis šsip o łupsać

νωμ με,ει μή ο λυπάμε ζεμ8;κ) έγραψα

υμίμ το αυο,ίνα μή έλθωμ,λύπίω έχω, άφ

& μ έσήμεχαράμ,πεποιθώς έσι σάνθας ,

μας,ότι πέμή χαρά,σάντων υμώμ εσίμ,Εκ

και σολιάςθλίψεως,και σιωοχής καρδίας,

έγραψα υμίμ, δια πολλών δακρύωμ , ουκ

να λυω8/

autapuduos, noneñalia fcribimusto

bis, ſlegitis, aut etiã agnoſcitis.Spes

ro aút,qd uſqz ad finem&agnoſcetis
,

quéadmodü & agnouiſtisnos ex parte,

qm gloria ueſtra ſumº,quéadmodü &

uos noſtra in die dñi Iefu , & hac fiducia

uolebã aduos uenire prius,ut fecundá

gratiâ haberetis,& puos ptranſireiMa

cedonia , & rurfú a Macedóia uenire ad

uos,& auobis deduciiIudxã .Hocigiť

cú in aio uerfaré, nuncubi leuitate fum

uſus autnumğcogito, ſecúdú carnem

cogito :Vt ſit apudme,qd eſtetiā, etiâ,

& quod eſt non,nó . Fidelis aút deus,q&

ſermo ueſtererga nos,non fuit etiam , &

non . Nam dei filius Ieſus Chriſtus,qui

inter uosper nos pdicatus eſt,per me&

Syluanű,& Timotheū,non fuit etiã &

non ,ſed etiã in ipfo fuit. Quotquot em

ſunt promiſliones dei,in ipfo ſunt etiã,

& in ipſo amen, deo ad gloria per nos ,

Porro qui cófirmat nos una uobiſcú in

Chriſtú ,& qunxit nos,de9eſtq etiã ob

ſignauit nos,& dedit pignus fpús in cor

dibus noſtris. Egouero teſtédeú inuo

co in animâmeâ,qà parcés uobis,nódú

ueni Corinthũnóqà dñemur uobisno

mine fidei,ſed adiutores ſumºgaudījue

ſtri.Nā fide ſtatis. Sed decreuiapud me II

ipſum hoc,nó iterú in dolore aduosue

nire.Nam fi ego cótriſtouos, & quiseft

qui letificet me,nifi is qui contriſtaturex

me.Etfcripfi uobis hocipfum, ne liuel

niſlem aduos, dolorem habere ex his,

ex quibus oportebat'me capere uolup

tatem , fiduciâ hanchabés ergauosoés,

quod meữ gaudiú ,oium ueftrú ſit.Ná

exmulta afflictione, & anxietate cordis

fcripfi uobis.Permultas lacrymas non

Σ

utc
on
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Ημώμ
, υμάς

νωσκομμύκκ
αναβίνωσκομβικυ

πάντων
αι

ΣΤΟΥ,
διακουχθήσα,υοάμώμεσεγραμμβύκ

ου
μέλαψί,αλλά

πνεύματιθες ζώντος και ουκ

( . ν
α λυπηθήτε,αλλά τώ αγάπω,ίνα γνώ

τε,ήμ έχω περισοτέρως εις υμάς . Εισέτις

λελύπκκεμ,ουκ έμε λελύπκκεν, αλλασο

μέρους,ίνα μή επιβαρώ πάντας υμάς .

Ικανoμα τοιόντων και επιτιμία άυτκ, και

της πλεόνωμ.ώσετ
εναντίον

μάλλομ υμάς

χαρίσαθ , παρακαλέσαι ,μήπως τη πε

φισοτέρά λύπη καλαποθR 6 τοιούτGP.Δι
ό

σαρακαλώ υμάς, κυρώσαι εις αυτόν αγάς

alw.Ele TourosCingolf.c , Iva yvã Ilfoxi

Επ
μίω υμώμ,ει εις πάντα υπήκοοίεσε. Ωσέτ :

χαρίζεσθε, κ) ετώ. εί τι κεχάρισμαι

:

& κεχάρισμα, Δί υμάς προσώπων ΧΡΙ

Στοπ,ίνα μη πλεονεκταθώμων νη ή σατα /

νά,ού και αυξ τα νοήματα αγνομαι .

5 Ελθώμ δε εις τήξωάδα,είς και ευαγγέλιόμ

Η ΧΡΙΣΤΟΥ,κή θύρας μοι ανεωγμλύκς ν κυ

είω,ουκ έχκκα άνεσίμου πνεύματι μου,

Ε. ωμάευφάν με77τμ τον αδελφό μου,άλ

Εικα λα απολαξάμβυG αυγίς,3λθομεις μα

1 κεδονίαμ. τω θεώ χάρις, ο πάντοτε

Β2. θρίαμβεύονλι υμάς ν " ΧΡΙΣΤΩ,και τίω

όσμωδι γνώσεως αυτο φαναροτι,

ημώμ ισωλιτόπω. οτί ΧΡΙΣΤΟΥ ευω/

σίαέσμοί τωθεώ, τίς σωζομδύοις, C

ris απολυμβίοις.oίς μου οσμή θανάτο ,είς

θάναημιoίς δε οσμήζωής,εις ζωώ.και προς

14 Ταύτα τιςικανός,ού τάς έσμου ως οι πολιοι

ut contriſtaremini,ſed ut cognoſcerecis

charitatem ,quã habeo abundantius er/

ga uos. Quod ſi quisuos cótriſtauit,nó

me contriſtauit,fed ex parte, ne grauem

omneis uos . Sufficit iſtiuſmodihomi

ni, increpatio hæc, quæ facta eſt a plu,

ribus. Itaqz ediuerſo magis donate,&

cóſolamini, ne quomodo fiat,utimmo

dico dolore abforbeat huiuſmodi.Qua

propter obſecro uos,efficite ut ualeat in

illñ charitas.Nā & ihoc fcripfi,utcogno

ſcāpbationé ueſtri, an ad oia obediêtes

fitis.Cuiuero donatis aliqd ,& ego . Na

& ego ſi qd donaui ,cui donaui, propter

uosdonaui, in cõſpectu Chriſti,neoccu

paremura ſatana.Nóem illius cogita

tiones ignoramº.Cetexcã ueniſfē Troa

déi cuãgeliū Chriſti, & oſtiū mihi eſſer

apertū in dñonó habui remiffione ſpú

meo ,eo q nó inueniſlé Titū fratré meū,

ſed diinillis illis,abij i Macedonia. Deo

aūtgratia,quiſemper triumphat pnos

in Chriſto ,& odorem noticiæ fuæmani

feſtat,per nos in omni loco . Quoniam

Chriſti fragrantia ſumnus deo,in his qui

falui fiunt, & in his qui pereunt , his qdé

odor mortis inmortē, illis ueroodor ui

tæ in uitā,& ad hæc qs idoneus: Nõeſ

ſumus ucplæriq ,cauponātes uerbü dei,

ſed uelutex fynceritate,ſed uelut ex deo

in cófpectu dei,in Chriſto loqmur . Inci III

pimus rurſus nos ipſos cómendare. Nữ

egem ',ut nónulli comedaticijs epřis apo

uos,autex uobis cómendaticijs : Epiſto

la noſtra uos eſtis, infcripta in cordibus

noftris,quæ intelligit & legitur ab oibus

hoibus,di manifeftatis,quod eftis epla

Chriſti,ſubminiſtrata ,a nobis inſcripta,

nó atraméto, fed ſpiritu dei uiuentis, nó

in tabulis

ήσης

robe

Η

.
καστηλεύονης λόομή θεού,άλλως θα εί /

τ. λικρίνειας,άλλως εκ θες , και ενώπιον του

θε8, ΧΡΙΣΤΩ λαλύμαν.
Αρχόμεθα πά)

Η λιμεαυτούς
σωϊσάνμ, ει μή

βίζομαι ώς

ζνες συρατικών
επισολώμ πεός υμάς, ή και

3

IT

εσέ,
έτίεηαμμύκ εν τας καρδίαις ημώμ , Γι

θρώπωμ,
φανδόμυοι,ότιεσέ εσισολκ ΧΡΙ

αν φλαξί,
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ſentantes,ad eandéimaginem tranſfory

πλαξί λιθίναις,άλλον πλαζί καρδίας in tabulis lapideis , ſed in tabulis cordis

σαςείναις . Πεποίθκσιμ δε τοιαύτίω έχο / carneis. Fiduciam autem huiuſmodiha

μη , λια το ΧΡΙΣYτου προς τη θεόμουν bemus, per Chriſtum erga deum, non

ότι ικανοί εσμυ αφ εαυτό λογίζεθαίτι quodidonei ſimus, ex nobis ipſis cogi,

ως εξ εαν , αλλ και κανότης Αμώμ εκ του tare quicqz, tano ex nobis ipſis, fed ois

θεού.8ς και κάνωσεν ημάς Διακόνους και ſufficientia noſtraex deo eſt, qui& ido

νής Διαθήκκς, ου γράμματα , αλλά πνεύ neos fecit nos miniſtros noui teſtameti

ματGP.το γαλάμμα αποκτέινει , το λε ti ,nó litteræ ,fed fpiritus.Nam littera od

πνεύμα ζωοποιάζει και διακονία του θανά , cidit, ſpiritus autem uiuificat .Quod fi

του εν γράμμασιμ , εντετυπομύκ αν λί, miniſteriü mortis in litteris,formulisex

θοις εγενήθη εν λόξα.ώσε με δύναθη ένατη preſſum in ſaxis,fuit in gloria, ade
o ut

νίσαι,Τους ήoυς Ισραήλ εις πρόσωπου μου non poffent oculos intendere,fili iſrael,

σέως,Δια Δόξαμή προσώπου αυξη κα in faciem Moyſi, propter gloriam uul

Ταργόμύω, πως ουχί μάλλιου Διακονία tus eius , quæaboletur, cur nonmagis

του πνεύματα ,έσαι αν Δόξα; Ει γαρ δια/ miniſterium ſpiritus erit in gloria ?

κονία και κατακρίσεως δόξα, πολλώ μάλι Nam ſi adminiſtratio condemnationis

λου περίσεύει και διακονίαση δικαιοσύνης gloria , multo magis excellit adminiſtra

η δόξα . και 8 ουδε δεδόξασαι ή δεδοξασί tio iufticiæ , in gloria. Quandoquidem

μεύουν τούτω ο μέρει,ένεκεν οιυπη nec glorificatū fuit,quod glorificatum

βαλλιούσης δόξης.Ει γαρη καθαρούμενου, eft,in hac parte,ppter erminente gham,

δια δόξες, τελώ μάλλομή μύομ,όν όξη. Eteñ ſiqd'aboletur,in gloria eſt,multo

έχοντες οώ του άυτω ελπίδα πολλά
magis id qd'mane

t.Itaqz
cú habeamus

παγκσία χώμεθα , κα ) ου καθάπα μωυσής huiuſm
odi

ſpem ,mľtaliber
tate

utimur,

ετί94 κάλυμμα επί το πρόσωπον εαυτού, & nó,quêadmo
dú

Moyſesponebatue

προς τη μη ατενίσαι τους τους ισραήλ εις lamenin facie ſua, ne intenderét filin ifra

το τέλG- ' τον καθαργουμέν
ου

.Αλλεπωρών el

,in finem eius quod abolebatur.Sed

θα τα νοήματα αυτΡΟ , Α8ι γαρ και σήμε! obcæcati ſunt fenfus illorum . Namufas

ρομή αυτό κάλυμμα,επί τη αναλνώση και ad diem hodiernū, idem uelameninle

σαλαιάς διαθήκηςμύς,με ανακαλυπτο
ι

ctione ueteris teſtamenti manet,nectol

Αξιομ ,ότι ο ΧΡΙΣΤΩ καλασγάται , αλλ litur uelum, quod in Chriſto aboletur,

έως σήμερoμ ανίκα αναβινώσκ
εία

μωϋσής Sed uſæ ad hunc diem ,cumlegiturMo

κάλυμμα επί τίω καρδίαν αυτό κάτα,, ſes ,uelamen cordibu
s
illorum impofita

ενίλα δεν επιτρέψκ πρδς κύριοι, περι αι/

eft ,at ubi conuerſi fuerint ad dominú,

φάται,το κάλυμμα.
8

και κύρια τόσνεύμα tolletur uelamen . Dominu
s

autem fpl

εσίμου και το πνεύμα κυρίου,έκα ελευθερία .

ritus eft. Porro ubifpiritus domini,ibi

Ημάςόσάντες ανακεκαλ
υμμλύω προ

libertas.Nos autem omnes retecta fa

σώσω τίω δόξαν κυρίου καθοριζόμενοι

cie, gloriam domini in fpeculo repre.

πιω αυτίω εικόνα μεταμορφ
ούμεθα

,από

δόξες εις δόξαν, καθάπες αη κυρίου ενεύη

mamu
r

,a glori
a
in gloriả

ranőpa
dñiſpi

ματ
G

*

ritu.
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μην θάνατος εναμίμ ενεργίται,και δε ζωή αν

λκσα,κ)
εμεπισευομεν,διοπλαλέμεν, ει

SOTECTios
ligos

ματός.Δια τέτο έχοντες του διακονία
μ

πε
ταυπλυ ,καθώς κλείθεμαι,ουκ εκκακάμψει ,

Είναι άλλαπείσάμε
θα

τα κρυπα σ αιχύ ,

THS,μήπερίπατοιώ
τεσ φυσανουρ

ία,με

Δε δολούντες του λόγου του θεού , άλλα τη

φανερώσήφθη αληθειασ,σαωϊσώντες εαυθους

its προς πάσαν σιωέιδκσιν ανθρώπων, ενώ,

α 1 σιoμ του θεού. Ει δεν έsi κεκαλυμμένου

2. Το ευαγγέλιον ημώνεντοίς απολυμένοις έσι

Con: κεκαλλυμένου , ο δις και θεGP του αιώνος

ail τούτου , ετύφλωσε τα νοήματα το απίν

σωμ,εις το με αυγάσαι αυτοίς τομ φωτισ

θα:
μόνη ευαγγελίου Οι δόξκα του ΧΡΙΣΤΟΥ,

(: ός Κημέικών του θεού.ου γαρ εαυτούς κR/

φύσομαν,άλια ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ κύριον ,

εαυτους δεδούλος υμώμ δια 1ΗΣΟΥΝ . ΟΤ .

κάτ ο θεος ο ενσωμ εκ σκότους φως λάμψαι ,

Επίτοι δε έλαμψεν ο τάις καρδίαις ημώμ , προς

φωτισμό και γνώσεως , τίς δόξες τ8 θες

προσώπω ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ . έχομθυ δε

του θησαυρόν τούτου ο ουρακίνοις σκέυελ

σιμ,ίνακαι υπερβολή της δωάμεως και του θε

ού,και μάθε ημών , αν σαντι θλιβόμενοι ,

άλλου σεισχωρούμενοι απορούμενοι,αλλ

ουκ άξαγόμενοι, διωκόμενοι,άλλουκές ,

καθαλπόμενοι, καθαβαλλόμενοι και αλλουκ

απολύμενοι,πάνθοι, νέκρωσική κυρίου

ΙΗΣΟΥ,ενώ σώματι πιφέροντες,ίνα κ) και ζω

**ΙΗΣΟΥ,εν τω σώμασι Ημων φανερωθή .

Δεί δημόσοι ζώντες,εισ θάναλου
σαραδιδόι

μεθα διά ΙΗΣΟΥΝ, ίνα ναι και ζωντ ΙΗΣΟΥ

φανερωθή ο τί θνητή σαρκί όμωμ . ώστε ο

υμίμ.Εχοντες δε το αυγόσυνεύμα της πίσε

ως,κατά την εβραμμένου,επίσευσα διο ελά

10

κατ
ά

mm0

eting

ritu . Propterca cum miniſterium hocha IIII

beamus, ut noſtri miſertus eſt de9, haud

degeneramus,fed reiecimus, occulta pu.

doris,non ambulares in aftutia, ncq; dor

lo tractantcs ucrbum dei,ſed in manife,

ſtatione ueritatis, cómendātes nofipfos

apnd omnem confcientiam hominum,

in conſpectu dei. Quod fi adhuc uela

tum eſteuangelium noſtrum , in his qui

pereunt uelatum eſt,in quibus deus hu/

ius fæculi excæcauit fenfus incrcdulorü,

neilluceſceret illis luméeuangelij,gloriæ

Chriſti,qui cſt imago dei. Nó cnim nofi

ipfos prædicamus, fed Chriſtum Ieſuin

dominum , nos autem ſeruos ueſtros p /

ptcr Icſum . Quoniã deus eſt,quiiuſlice

tenebris lucem ſplendeſcere,quiilluxit in

cordibus ucftris ,ad illuminationé cogni

tionis gloriæ dei,in facie Chriſti Iefu.Ha

bemusaurein thefaurum hunc,in fictili

bus uafculis ,ut eminentia potētiæ fit dei,

& non ex nobis, duin in omnibus affligi

mur, at non anxij reddimur.laboramus,

atnon deſtituimur.perfecutionem pati

mur,at non in ea deferimur. deijcimur,

at nonperimus.femper mortificationem

domini Icſu , in corpore circumferentes,

ut& uita Icfu in corpore noſtro manife,

ſtetur , Semp eiñ nos quiuimº, in morté

tradimur,ppter leſum ,ut &uita Ieſuma

nifeſtetur in mortali carne noſtra . Itaqz

inors qdéinobisagit,uita uero in uobis.

Cæteiū cũ habeamus eúdē ſpm fidei iu

xta illud quod fcriptü eſt.Credidi,ppter

quod locutus ſum . & nos credimus, qua

ppter&loquimur,ſcientes,quod quiſu .

ſcitauit dñm Ieſum , & nos per leſum ſu

fcitabit , & conftituet uobifcum .Nam

omnia propteruos ut beneficiú quodex

f undauit

Takze

ndad

oleve

Hit

μ
α

Διά"

, , ,K) /
peãs d'ià tutor izogã,ci

zapasúce oùy /

μήμ. τα πάντα δι υμάς,ίνα και
χάρισαλε

27

ονάσασα
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one,ueheméter exúdo gaudio, in omni

afflictióe noſtra . Etenim cum ueniffem9

64

δανάμει θ . 8, δια των όπλων η δικαιοσύ , potcntia dci ,per arma iuſticiæ dextra&

wwς, δεξιωμ,κ) αριστρώμ ,διάδόξης,κι άδι liniſtra,pergloriâ & ignominia,per con,

μίας,δια δυσφημίασ, κ) ευφημίας, ως πλά uitia & laudes,tãğu impoſtores
, & tñ uel

νοι και αλκθσ, ώς άγνούμενοι, κι εσιγινω/ races.quaſi ignoti,& tñnoti,quaſi morię

σκόμενοι , ως αποθνήσκομτες , και σου ζω tes ,& ecce uiuimus.quaſi correpti, &non

μεμ, ώς σαιδευόμενοι,και με θανατούμε , occiſi.quaſi dolentes, ſemper tamen gau

νοι ,ώς λυπούμενοι,αειχαίροντες, ως πω dentes.quali pauperes, multos tamendi

χοι , πολλους δε πλουτίζοντες, ως μκδέν tantes,ut nihil habentes, & oía poffiden

έχoν/ες, και πάντα κατέχοντες και το σώμα tes.Osnoſtrū apertū eſterga uos Corin

ημώμ ανέωγε προς υμάς κορίνθιοι και κας: thń . Cor noſtrû dilatatū eſt, ne ſitis an

δία ημώμ πεπλάτυνται , ου 5ενοχωράθε guſti in nobis.Sitis aūt angufti,in uiſce

αν ημίμ, 5ενοχωράθε δεν τοίς αλάγκο ribus ueſtris. Eandé aūt remunerationé,

νοις υμώμ . τω δε αυτίω αντιμισθίαν ως ut filós polliceor.Dilatemini & uos,ne du

τέκνοις λέγω. πλατωθκτε υμάς, με catis iugūcú incredulis. Quod eñ color

γίνεθεέτερο ζυγοαύτες απίσοις.τίς γι' με/ tium iuſticiæ cú iiuſticia : aut quæ cómu

τοχή δικαιοσως και ανομία και τις δε κοι / nio luci cum tenebris ? aut quæ cócordia

νωνία φωλίτρος σκότος ,τίς και συμφώνησις Chriſto cú Belial autõparsfidelicý in

ΧΡΙΣΤΩ προς βελίας, ή τίσμερίς σισσο fideliłaut quid cóuenit téplodei,cú fimu

μετα ασίσου,τίς συγκατάθεσις ναώ θε8 lacris : Náuos templú dei eſtis uiuétis,

μεία ειδώλων και τμάς ναός θες εσέζών quéadmodü dixit deus.Inbabitabo in il

τος, καθώς ειπεν ο Θεός.ότι ενοικήσω ναυ lis,& inambulabo , &ero illor deus,& ipfi

Τοις.κ) εντριπαθήσω,κ) έσομαι αυτώμ θεός. erűt mihi populus.Quapropterexitede

και αυτοι έσονταί μοι λαός . διοξέλθετε medio illorú, & ſeparemini ab illis dicit

εκ μέσου αυτών,και αφοσίθετι, λέγει κύ» dñs,&imundúne tetigeritis,& ego

ſuſci

και ακαθάρτου με άλεσθε, καγώ εις piãuos, & ero uobis in patré,& uos eritis

δέξομαι υμάς,καλέσομαι υμιν εις σατέν mihi in filios & filias,dicit dñs oipotens.

ρα,και υμάς έσεθέ μοι εισδους και θυγα Illas igitur pmiſlionescũ habeamus

16 τέρας,λέγα κύριος παντοκράτωρ -τάυλας chariſſimi,mūdemus nofipfos ab omni

οώ έχοντες τας επαγγελίαςαγασκτοι, inquinaméto carnis & fpús, perficientes

Καθαρίσωμεμ εαυτούς από σαντος μολυσ ſanctimoniãin timore dei. Capaces eſto

με σαρκός και πνεύμαλος,επιβελούλες αγί te noſtri,neminéleſimus,neminé cortul

ωσωκν ν φόβω θε8. χωρίσαπ εμάς.ουδές

pimus,neminé frauda
uimus.Nó hocad

να κδικήσαμε
ν
,ουδένα έφθείραμε

ν,ουδένα ε códemna
tioné

ueſtri dico.Siq
déiaman

πλεονεκδίσαμενου προς κατάκρισιν λέω, tedixi uobis ,qdin cordibus noftris eſtis

προείρκκα 8,37, εν ταίς καρδίαις εμέσε εις ad commoriendum , & conuiuendum .

* συναθανξν κο συζάν . Πολλή μοι παξέκσία
Multa mihi fiducia erga uos,multamihi

προς υμάς,ηλόμοι καύχησις της ομ.σε

gloriati
o
de uobis,impletusſum cóſolati

πλήρωμαι και πρακλής ,υπ ποισέυομ
αιτή

χαρά επί πάση και θλίψ4 Ημες , κυδ ελθόντ"

μωμεισ μακε

V

in Mace
i

Voskefor
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καυχήματος
όσες ήμών , ίνα έχκε προς gloriandi de nobis ,ut aliqd habeatis ad

AR

Τους εν προσώσω καυχωμλύους, κ) ου κας
Soi

uerfus eos,quiin facie gloriantur,& nó in

corde . Nam fiue inſanimus, deo inſani,
Ξin

δία,έίπ εξές μου,θεώ,έτε σωφρονούμεν,

ομίμ, και η αγάπη του ΧΡΙΣΤον σωέχα mus,ſiue ſani ſumus, uobis ſani ſumus .
-1,8

ημάς,κρίναντας πτο, ότι ει εις ύπες σάν, Charitas em Chriſti conſtringit nos, iu/

των απέθαιεμ, άρα οι πάντες απέθανον , dicātes illud , quod fiunus pro omnibus

apoli
mortuus fuit,ergo omncs mortui fuerút,

μηκέτι εαυτοίς ζώσιμ,αλλα Ge : νσες αυ / & pro oibusmortuuseſt, ut qui uiuunt,

melis τώμαποθανόντι και εγερθέντι.Ωσε εμές poſthac nõ ſibi uſuát, fed ciqui pro ipſis

This
απότουνώ ουδένα δίσαμου κατά σάρκα. mortuus eſt, & refurrexit.Itaqznos poſt

ει δε και εγνώκαμαι κατά σάρκα ΧΡΗΣ/ hac nemine nouimus fecundú carnem .

( 13 TON, αλλά να ουκ έτι γινώσκομεν.ώσε έι Quod fi etiã nouimus Chriſtum ſecun

des τις ν ΧΡΙΣΤΩ καινή κτίσις , τα αρχαία dum carnē,nunc tamen non amplius no

παρήλθεμ,ίδου Γέρονε καινά τα πάντα ,τα και uimus.Proinde ſi quis eſt in Chriſto, no
φία

και ή
σάντα εκ του θεού,του

καταλλάξαντα ua creatura eſt. Vetera preterierunt, ecce

εμάς,εαυτώ,δια ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,και δόν noua facta ſunt oía.Oia aüt ex deo, qui

τος ημίμ τίω διακονίαμ καταλιας, ως reconciliauit nos ſibi per Ieſum Chriſtū,

Asante ότι θεός ήμου ΧΡΙΣΤΩ, κόσμου καταλλιά & dedit nobis minifteriü recóciliationis,

όσων εαυτώ, μή λογισόμενος αυτοίς τα πα quandoquidé deus cratin Chriſto ,mun

ξαπλώματα αυτών , και λέμενος μίμτου dum reconcilians ſibi,non imputans eis

λόγου της
καταλλαγήσ.υπες ΧΡΙΣΤΟΥ

peccata fua,& ponés nobis uerbū reconci

τώ αρεσβευομδυ,ως του θεού παρακαλών liatióis. Itaqz noie Chriſti legatione fun

στο
Tος διαμώμ,δεόμεθασερ ΧΡΙΣΤΟΥ, καθα gimur, tanī deo uos obfecráte per nos,

λάγκζε η θεώ.Τομ και με γνόνια αμαρτίαν

rogainus pro Chriſto ,recöciliemini dco.

υπερ ημώμ αμαρτίαν εποίκσιν , ίνα Ημές eum enim quinónouit peccatū , pro no

γινώμεθαδικαιοσωκ θεού εν αυτώ .Σωερ /

bis peccatū fecit,ut nos efficeremur iuſti

Γούτες και κο
σαρακαλέμεν,μι εις κενόν την cia dei in illo. Sed adiuuates eriâ exhor VI

χάριν δέξασθαι υμάς , λέγα και καιρώ δεκ tamur,ne in uacuũ gratiâ receperitis. Di,

Το επίκουράσ8,κ ν Ημέρα σωθερίας εβού

cit enim . In tépore accepto exaudiuite ,

& in die falutis ſuccurri tibi.Eccenũctem

τηνημέρασωθερίας,με δε μίαν εν εκδενίδι

pus acceptú,ecce núc dies falutis.Nequá

νία,άλλεν παντί συνίσών Tες εαυθους ως θες η
ulli demus offenſicně,ne rephendať mi

niſteriūſed in oibus cómendemus noſip

άκονοι, εν υμονή πολλή,εν θλίψεσιν,έν ανά

fos,ut dei miniſtri,i tolerária multa,in af

fiictionib ',i neceſſitatib9,in anxietatib9,

in plagis i carcerib9, in ſeditionib9, in uigi

lijs.i ieiunijs, i puritate, i ſciétia, in lógani

mitarib9,in benignitate,in ſpū ſctó, icha

ritate nõ ſimulata, i ſcrmone ueritatis, in

δωάμα

potentia

ato
r

nisowy

Mos:

O

Πι

μίες

Γκαις έν
σενοχωρίαισ,εν

πλκσαϊ. , εμ
φυλας

καίς,εν
ακαθασαρίαις, ν κόποις εν

αφρυτεί

άις,εν ικσείαις εν
αγνότΑΤι,εν γνώση,έν μα/

lol

11

μασάπη
ανυποκρίτοεν λόβω

αληθειας,O

A

E 22
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δωάμει θε8, δια των όπλων και δικαιοσύν

νκς, δεξιωμ,κ)άριστρώμ,διαδόξκς, ) άδι

μίας, δια δυσφημίασ, κ)ευφημίας, ως πλά

νοι κι αλκθσ, ώς άγνούμενοι , κι εσιγινω/

σκόμενοι,ως αποθνήσκοντες , και ιδου 3G /

μεμ ,ώς σαιδευόμενοι , και μη θανατούμε ,

νοι,ώς λυπούμενοι,άειόχαίροντες,ως πω

χοι , πολλους δε πλουτίζοντες , ως μκδεν

έχοντες,και πάντα κατέχοντες . Το σόμα

ημώμ ανέωγε προς υμάς κορίνθιοι . Η κας

σία μώμ πεπλάτυνται , ου 5ενοχωράθε

εν ήμίμ , 5ενοχωρεθε δε εν τοίς ωλάγχο

νοις υμώμ . τίω δε αυτώ αντιμισθίαμ ως

τέκνοις λέγω. πλατάνθκτε να υμάς, με

γίνεθε ετεροζυγοαύτες απίσοις.τίς γι' με

τοχή δικαιοσως και ανομία και τις δε και η

γωνία φωθι προς σκότος, τίς και συμφώνησις

ΧΡΙΣΤΩ προς βελίας; ήτίσ μερίς πισω

μετα ασίσουχτίς και συγκατάθεσιςνα θες

μεία ειδώλων και εμάς ένας θες εσε ζών

τος,καθώς ειπεν ο θεός.ότι ενοικήσω ναι

οις.κι ευπριπατήσω,κ) έσομαι αυτώμ θεός.

και αυτοι έσονταί μοι λαός. διοξέλθετε

εκ μέσου αυτών,και αφοσίθετι, λέγει κύ »

,και ακαθάρτου με άπτεσθε , κάγώ εις

Φέξομαι υμάς,καλέσομαι υμιν εις σατέν

φα,και μάς έσεθέ μοι εισφους και θυγα

Ο τέρας,λέγα κύριος παντοκράτωρ τάυλας

οώ έχοντες τας εσαγγελίας αγαακτοι ,

καθαρίσωμεν εαυτους απο σαντος μολυσ

με σαρκός κό πνεύματος,επιτελοώτες αγί

ωσαν οι φόβω θε8. χωρήσαπ ήμάς.ουδέν

να κδικήσαμεν,ουδένα έφθείραμεν,ουδένα και

πλεονεκλήσαμεν.oυ πρoς καιάκρισιν λέω,

προείςκκα 8,57ι ενταϊς καρδίαις και εσε εις το

συναπθαυξν κή συζήν . Πολλοί μοι παρέκστα

προςυμάς,ηλιώμοι καύχισης υπο υμ.σε

πλήρωμαι και πρακλής ,υπό πρισευομαι και

χαρά επί πάση Τα θλίψημs, κ δελθόν

άμωμεισ μακε

potentia dei,per arma iuſticiæ dextra &

liniſtra,pergloria & ignominiâ
, percon,

uicia & laudes,tãőz impoſtores,& tñuel

races.quaſi ignoti, & tñ noti,quali morié

tes ,& ecce uiuimus.quaſi correpti, &non

occiſi.quali dolentes, ſemper tamen gau

dentes.quafi pauperes, multos tamendi

tantes,ut nihil habentes, & oia poffiden

tes.Osnoſtrú apertū eſterga uosCorin

thí . Cor noſtrû dilatatū eſt, ne litis arv.

guſti in nobis.Sitis aūt anguſti,in uiſcel

ribus ueftris . Eandé aút remuneratione,

ut filiis polliceor.Dilatemini& uos,nedu

catis iugūcũ incredulis. Quod eñ cófor

tium iuſticiæ cũ iiuſticia : aut quæcómu

nio luci cum tenebris ? aut quæ cócordia

Chriſto cú Belial :aut ſpars fidelicú in ,

fideliłaut quid cóuenit téplo dei,cú fimu

lacris : Nāuos templú dei eſtis uiuétis,

quéadmodü dixit deus.Inhabitabo in i

lis,& inambulabo, & ero illox deus,& ipfi

erútmihi populus.Quapropter exite de

medio illorũ , & ſeparemini ab illis dicit

dñs,& imundú ne tetigeritis,& ego

piā uos, & ero uobis in patré,& uos eritis

mihi in filios & filias,dicit dñs oipotens.

Illas igitur pmillio
nes cú habeamus VI

chariſſi
mi,mūdem

us nofipfos abomni

inquina
méto carnis & ſpūs, perficientes

ſanctim
oniã in timore dei.Capa

ceseſto

te noſtri,neminē
leſimus ,neminé cortu

pimus,neminē frauda
uimus.N

ó
hocad

códemna
tioné ueſtri dico.Siqd

éiatn an

te dixiuobis,qd'in cordibu
s noſtris eftis

ad commor
iendum ,& conuiuen

dum .

Multa mihi fiducia erga uos,multamihi

gloriati
o de uobis,impletu

s ſum cófolad

one,uehemét
er exūdo gaudio, inomni

affictió
e noſtra. Etenim cum ueniflem ?

ſuſci

in Mac
e
!
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λιείαφόβο και βόμα
εδέξαθε

αυλμ.χαίρω

σκομβίουτων
πάντωνυμωμ

υπακοώ
, ως

τημώμ εις μακεδονίαμ,ουδε μίαμ έχκλεμάν

26 . νεσιμη σαρξ ημώμ ,αλλ' αν σαν θλιβόμε!

άρη νοι.έξωθεν μάχαι,έσωθεν φόβοι.άλλο πα

ES, ρακαλώμ τους Ταπάνους ,παρεκάλεσεν ημάς

πιμεί οθεός, λιτή σαρουσία τίτου. ου μόνου και εν

τη παρουσία αυτο ,αλλα κι αν το παρακλή,

Ιστια: σαικαι παρεκλήθη εφ' υμίμ,αναγγέλωμ ήμίμ

BSCR τίω υμώμ επιπόθυσίμ, του ομών οδυρμόμ,

ομ υμώμ βάλομ ύσες εμού.ώσέ με μάλλον

χαρώνα,ότι ει κιέλύπησα υμάς εν τη επι ,

t,nels soλή , ου μεταμέλομαι , εί ο μετεμελό ,

τιι: μου,Βλέπω ,ότι και επισολι εκείνκ και

Euna, προς ώραν έλύπησει υμάς,νώ χαρω, ουκ

&n ότι ελυπήθκε, άλλ ότι ελυπήθTε εις μετά

edit: νοιαμ,ελυπήθκτεςθεομ, ίνα ο μικδεν

ν ζημίωθήτε , υμώμ. Η δεόμ λύ
Και

πη μετάνοιαμ εις σωτηρίαμ άμεθαμέλκου

Με καθργάζετα,και δε του κόσμου λύπη, θάνα :

ο τομ κατεργάζεται. Ιδου γι ' αυτό τους,

ήλθεόν λυπηθίσαιυμάς, πόσωκαθργά/

σατο υμίμ σουδώ,άλια απολογίαμ, άλι

λά ασανάκτκσιμ,αλλα φόβου, αλλά επίπο

θασιμ,αλλα ζάλομ,άλλειδίκκοιμ, εν παντί

σινες σαλεεαυτους ανούς είναι να πρά !

γμάξι.Αρα ει κι έγραφαυμίν,ουχ έινεκεμ *

αδικήστωTος, ου δεένεκεν τον αδικηθέντος,

αλλ' είνεκεν τον φανερωθίύαι τίω σουδώ

υμώμ τίύ υσέρ ημώμ προς υμάς , γνώσίου

Το θεου.διατούς παρακεκλίμεθα επι

παρακλήσειυμών,πρίσοδέρως δε μάλλον

εχάρωμάει,έπι τη χαρά Tίτε,8τιαναπέπαυ

Tαι το πνεύμα αυξ ά πάνωμυμώμ,ότι εί

& αυτά υπέρ υμώμ κεκαύχημαι ,ουκ κα34 /

χανθίω,άλλωςπάντα αληθεία ελαλία

σαμιονυμίμ,όυτω κ) καύχησιςΑμώ τι ει

πίτίτα,αλήθεια 5 εννήθκ,καιτα
πλάχνα

ανή πίσσοδέρως εις υμάς όξιμ.
αναμιμνα

πια,

in Macedonia nullâ habuit relaxationē

caro noſtra, ſed in oibus affligebamur.

Foris pugnæ,intus tcrrores.Verũ qcõſo

latur inumiles, corolar" eſt nos deus,in ad

uentu Titi.Nó folú aüt in aduentu illius,

uerú ctiá in cóſolatióc,quá illc accepit de

uobis , cū annüciarct inihi ueſtrú dclyde

riuin ,ucitrū fietū ,ucftrú crga meſtudiū,

adeo ut magis gauiſus fuerim . Ná etiáfi

contriſtavi uos inepla,nopænitet,quis

pænitebat.Video nanq3 qd epla illa,ta

inetfi ad tépus cótriſtauit uos, nunc gau.

deo,nó qd cótriſtatifucritis,fed qd'córri,

ſtati ſitisadpænitēriā . Nācótriſtati eſtis

fecúdú deū ,ſicutnulla in re detriméto ſi

tis affectip me,nã q ſecundú dcú cſt do

lor, pænitēcià i ſaluté haud pænitēdāpa

rit,córra mundi dolor,morté adfert.Ecce

em iſtuciplú ,qd' fecundú deú cótriſtati

fuiſtis,quanta i uobis genuit ſollicitudi

nē,imoſatiſfactioné, imo indignationé,

imo timoré,imo deſideriū, imouindictā .

Siquidé ubiqz cómendaſtis uoſipfos, qd

puri ſitis in co negocio. Proinde tame

fi fcripfi uobis ,no id fcci,eius caufa, glefe

rat,necci9 caufa q lefus fuerat, ſed ob id ,

ut palain fieret, ſtudium ucftrü deno

bis apud uos, in conſpectu dei.Propter

hoccófolationé accepimus,ex cóſolatióe

ucſtri.quin uberius inſuper gauiſi fuim ?

ob gaudiú Titi,qd refocillatus ſit ſpūs il

liusab oibus uobis.quod ſi qd apudillu

deuobis gloriatus ſū , nó fucrim pudefa

ctus,ſed ut oiaivitate locuti ſumuobis,

ita& glatio noftra,q uſus crā apudTitū,

ueritas facta eſt.Et uiſccra illi9, maioréin

modő erga uos affecta ſút,dú recalit oi

umuc /trữ obedientia, queadmodu cũ tí

more & tremore excepcritis fe. Gaudeo

f ; quod

02.
2
"

έχει

ελεν

célie

Inst

τι δεν

ples τ8

,

It

ΕΛ

Μί
α

and

Juli

r

Tur
e

dos

740 ότι αν



66
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

EPISTOLA

:

.

}

Γ .

Σ

HI

και 6 Ε

κα ότι παντίθαρρώ εν υμίμ . Γνωρί /

ζομεν και υμίμ αδελφοι , αν χάρινή θεά , δεν

δεδομλύκμ εμ ταίς εκκλησίαιστής μακεδο

νίασ , ότι πολλή δοκιμή θλίψεωσ, περί

ασεία οσ χαρασ αυτό , και και κατά βάθουσ

πτωχεία αυτής , έπερίσευσεν εις του ελ8

τομο απλότηθος αυτ.ότι κατα Λωα/

μια μαρτυρώ,κι απο δω αμιν αυθαίρετοι

μεία σολιώς Ηρακλήσεωσ,δεόμενοι και

χάριν, κ) τίω κοινωνία και διακονίαστεια

τους αγίουςδέξαθς ηλ , κ) ου καθώωσήλι

πίσαμου ,άλλέαυλους έδωκαν πρωτομο

κυρίω, και ημίν , δια θελήματος θεού,εις ή

παρακαλέσαι ήμαστίσομ, ίνα καθώς προι

ενήςξαν,όυτως κι εσιτελέσα εις υμάς κή τω

χάριν ταυτίω . Αλλώσπη εν παντίπει

εισέυετε πίσει,κ) λόγω, κύ γνώσει , και πάν

σή σουδή,κ τη ζυμώμ εν εμίρ αγάπ8,

ίνα και οι τάυτη τη χάριτι πεςι σέυμτε.ου

κατέπιταγώμ λέγω,άλλα διαφθι ετέρων

ωουδάς Clo τησυμετέρας αγάπης γνή,

σιου δοκιμάζωμ » γιμώσκετε τίω χά ,

ειν τε κυρίs & μώμ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , ότι

Οι υμάς επώχευσε πλούσιος ώμ,ίνα με

τι εκείνου πτωχεία πλουτίσετε . κ) Γνώμκμ

Εν τούτωδίδωμι του γι' υμίμ συμφέρει,

8ι τινες ου μόνο τόποιήσαι , αλλά να το

θέλαμ προενήρξαθε από πέρυσι . μαωι5 κό

το ποιήσαι επιτελέσατι , όσωσ'καθάπ και

προθυμία του θέλειν , δυσως και το εσιπ /

λέσαι εκ τ8έχεμ. ει γαρ τροθυμία πρόν

κειται , καθόταν έχει τις ευπρόσδεκτών

ου καθο ουκ έχε , ου γαρ ίνα άλλοις άνεσις,

ideño ſerítis,ãaxis 106THJOS¿v Tą veñ rat

ρώ , το υμώμ περίσσευμα,εις Το εκείνων τσέ

φημα , ίνα να το εκείνων περί σευμα γένη και

ται εις το υμώμ υσέρκια , όπως γίνεται

ισότης,καθώς γέγραπται. ο τοσολυ,ουκ

έπλεόνασε κ) οτο ολίσομ,ουκ αλατόνισεμ .

χάρις

quod in oibus fidimus uobis. Certiores VI

aútuosfacio frés,de gratia dei,q data fu

it in ecclefijs Macedoniæ ,qñinmultap

batione afflictionis ,exuberauit gaudiú ago

illoz ,& pfunda paupertas illor, exunda

uit in diuitias,ſimplicitatis ipfox. Náp

uiribus illis perhibeo teſtimoniü,etiá ſu

pra uires,promptifuerunt, multa cúob

teſtatione rogātes nos, ut beneficiü & fo

cietaté miniſterñ ſuſciperem'in fctós, ac

nóõtenusſperabamus,quinetiã ſemetip

ſos tradiderüt primūdeo, deinde &no/

bis,puoluntatê dei,in hocut adhortare

mur Titū ,utquéadmodú ante cæpiſſet,

ita & cóſūmaret,hácergauosbñficentia.

Sed quéadmodú in omi abúdatis fide&

ſermone, & ſciétia , & omni diligétia, & in

ea ſexuobis in nobis eſt charitate, ut in

hacquoqzbeneficentia abundetis.no ſel

cũdū imperiü loquor,ſed paliop officiú

etiã ueſtræ dilectiðisfync
eritatéappbās

Noſtis eſ beneficentia dñi noftri Ieſu

Chriſti
,quodppter nos paup fact ?fit,cú

eſſet diues,ut uosillius pauptate diteſce

retis, & cófiliü inhocdo nahocuobiscó

ducit,q quidé nó ſolū facere,uez etiã uel

le iam cæpiſtis anno ſupiore.Núcaút&

illud qd'facere cæpiſtis,pficite,utquéad

modú uolütas própta fuit,ita & perficia

tis ex eo qd poteſtis.Etem fi prius adfit

animi próptitudo , ca iuxta quicqd illud

eſt,quod poſſidet aliqs,accepta eſt,nó iu

xta id quod nó poſlidet
.Non em ,ut alijs

relaxatio fit,uobis autē anguſtia,fed ut

exæquabilita
te

in hoc tépore ueſtra col

pia illorum fuccurrat inopiæ, & illozco

pia,ueſtræ ſuccurrat inopiæ,utfiatæqua

bilitas,quéadmodūſc
riptú

eſt.Químul

tum habebat,huic nihil fuperfuit,& qui

paulum habebat,is non minus habuit.

Gra
tia
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ΑπόΟΑΙΣΙ

Η μίανημώμ, σελιόμενοι
του , μή τις ημάς

ásoma

φους ίνα ,

ίσωσιτώ
προκ

αθαγ
γελμ

ένκυ

ευλο
γίαν

υ "

από
πλεον

εξίαν

, τη δ.ο σείς φίδο
μένω

ς

χάρις σε αρ θεώ ,7% διδόνι τι τοιάυτίω Gratia aūt dco,qui dedit candē ſollicitu

σεδώ ύσερ εμον τήκαρδία τίτο ,ότι ή né puobis in corde Tiri, quia noſtra ex/

μου παράκλησιν εδέξατο , σουδαιότεροσ horrationê acceperit, p quá ita redditºeſt

Η !ε δε υπάρχωμ,αυθαίρετος άξύλθε προς υμάς. diligétior,ur tñ ſuapre ſponte ad uos ue

σωεσέμψαμεν και μετ'αυτ8 εν αδελφομ,δυ nerit.Miſimusaüt unacũ illo fratré , cui9

ς. δέπαινοσ φν ο ευαγγελίω, δια σασών laus eft in cuágclio , poés ecclefias,nec id

άμετά Τωμεκκλησιώμ,ου μόνoμ ,αλα κή χειρου ſolū ,uerű etiã delectuseſtab ecclefijs, co

ναθείς υπό το εκκλησιών, σωέκδκμος και mes peregrination
is noftræ, cũ hacbñfi

σω τη χάριτιτάυτη, και διακονεμένη υφή / céria ſ adminiſtrat
a nobis,ad ipſiº dõi

μώμ,προς τα αυτ8 ή κυρίε δόξαν,κή προθυ gloria ,& animi noſtri pmptitudin
e, de

clinātes hocne qs nos carpat,in hac exu/

μωμάσκύαι ο Τααθρότητι τάυτ8,7 διακο berātia, ſadminiſtrať anobis,pourātes

at Τομένα υφημώμ, προνοούμενοι καλά,ου μό bona,non oñcorã deo,fed etiã corā hoi

νομ ενώπιον κυρία,αλλα κι ενώπιον ανθρώ bus.Miſiin ?aüt una cũ illis frém noſtrű ,

Ξbite
σωμ . Σωεπέμψαμεν δε αυτούς τομα/ quéprobaucramºimultis ſepenumero,

δελφόν ημώμ , 8μ εδοκιμάσαμε να πολύ qd diligés eílet. Nūcaút multo diligéti,

λοίς πολλάκις σουδαιομ όντα,νωι δέσο or,obmulta fiducia,quâ habeo ergauos

λύ σπουδαιότερου , σεποιθήσα πολλά τη fiue Titi noie,qui ſocius mcus eſt, & erga

τι εις υμάς, έιινσερτίτου,κοινωνός έμος κή uos adiutor,ſiue aliony , g frēs noſtri ſūt,

εις υμάςσυεργός , έιπ αδελφοιημώμα & legatiecdeſiaz,gloria Chriſti.Proinde

πόςολοι εκκλησιών , δόξα ΧΡΙΣΤΟΥ , This documētū charitatis ueſtræ ,& noſtræ de

δυο ένδειξιμοανάπκςυμώμ κ) ημών και
uobis gloriatióis in eos demoſtrctis ctia

χήσεωςυπο υμώμ, εις αυτους ένδειξαθε κ in cófpectu eccleſiap . Nă de ſubmini, IX

εις πρόσωπου το
εκκλησιώμ.περίμενε

ſtratioc quidé ſ fiat in ſcós, ſupuacuúé

διακονίαςκαι εις]ους & ίες πρiσόν μοι

mihi ſcribere uobis, noui eñpmptitudi

η γκάφμυμίμ, διδα και προθυμίαν υμών néanimi ueſtri,quâ deuobis iacto apud

Bν ύσερ υμών καυχώμαι μακεφόσιν,ότι αν Macedones.Qñ Achaia parara é,ab an

χαίαπεσκέψασαι από πέρυσι, κ) ο εξυμων

no furiore, ueftrú cxếplupuocnuit có

άλος,ερέθισε τους πλείονας.έπεμψας τους . plures.Μίfim9th hos fres, ne gia noftra

αδέλφους,ίνα με το καύχημα Αμώμ το υπο

υμών,κενωθή εν τω μέρ {τόλω,ίνα καθώς έλε

qglorior de uobis inanis fiat ihacparte,

ut quéadmodü dicebā , parati ſitis, nc ģ

δου,
πρεσκευασμένοι ίΠε,μήπέαν έλθωσι συν

pacto fiat,ut fi mecū uenerint Macedóes

& offenderint uos iparatos, nos pudore

ſuffüdamur,ut ne dicã uos,i hocargumé

καίονόυν ιδκσάμην ηρακαλέσαι τους αδελ

to glatióis.pindeneceſſariū arbitratºſū ,

adhortari fiés,ut pri'accederét ad uos,&

Ďpararét,iam áñ promiſlam bonă colle,

ctam ucítrā ,ut ca ſitipmptu,ſic táīzbo

nacollecta, & nó tanğz auaritia. Illud au

tem dico . Qui ſemninat parciter, parciter

κ Βερίσι ,
f 4 & mcturus

-

720

και εν

have
s

c.t
r

tem

ΤΟ )

GL
O

έμοι μακεδόνες,κ) ευρωσιν υμάς απασκευ

O

μεν υμάς εν Τα

νεράσηΤάυμάκαυχάσαναπι

ΤΑ

Σ

ε!!

τη
Ταύτην ετοίμκο ειναι,ούθως ως

ευλογίαν,κ) AH

15 "
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aduerſus fcientiâ dei,& captiua ducimus

κ) θερίσει , και ο σείρων έδευλογίαις,ελέυ & meſſurus eſt, & qui ſeminar in benedi

λογίαις και θερείσει,έκασος καθως προαι/ ctionibus,in bñdictionib9 & meffurusé

ρεται και καςδία,μη εκλύπες ζανάκης. unuſqfq; ſecundū propolitū cordis, nó

ιλαρου γαρ δότω αγασά ο θεός , δυνατός ex moleſtia aut ex neceſſitate, Nã hilaré

δε ο θεός σάσαμχάριμ σερι σέυσαι εις datore diligit deus. Potens eſt aútdeus

μάς,ένανπαντί πάσαν αυτάρκειαμ έχον
efficere ,ut totú beneficiú i uosexuberet,

τες περισέυκτε εις πάυ έργου αγαθομικα ut in oibus oém ſufficientiâ habentes,exline

θως έγραπται. εσκόρπισεν,έδωκε τoίσπε uberetis in omne opus bonú, quéadmo

θκσιν , και δικαιοσων» αυ μένει εις του αιών dum ſcriptū eſt.Diſperſit dedit pauperis

να. δδ επιχορκγών σέρμα 7ώ ωείροντι,κ ) bus,iufticia eius manet in fæculů.Porro

άρτον εις βρώσιμ, χορηγήσαι , και πληθύν q fuppeditat femināti,& panéi abúfup

vαι του φόρου ομών και αυξήσαι τα γεν , peditet, & multiplicet ſementéueſtra,&

νήματα ή δικαιοσωκα υμώμ ο πανίπλα
augeat puétú iuſticiæ ueftræ ,utin oibus

τιζόμενοι εις πάσαν απλότκα, και τις κα / locuplete
mini,in oém ſimplicitaté,quæp

τεργάζεται σ' εμών ευχαρισίαμ ( ο θεώ. uos efficit,ut gratiæ agantdeo. Nãfun

οι και διακονία της λειτουργίας ταύτας ου ctio huiusminiſteri
j,nõ ſolū ſupplerea de

μόνoμ εσωροσαναπληρούσα τασερήμα » ſ deſunt ſanctis , uerű etiã exuberat, in :

Πατών αίωμ,άλλα κή σεριασέυεσα δια τελ hocquod per multos agấturgratiædeo,

λών ευχαριστώ θεώ , δια η δοκιμής δια/ qui perprobatione miniſterijhuius,glo

κονίας Ταύτ ,δοξάζουσες Τομ θεόνέσι τσο rificant deü ,in obedientia conſenſus üles

ταγή, ομολογίας υμώμ , εις το ευαγγέι ſtri,in euágeliū Chriſti,& ſimplicitate có

λιομή ΧΡΙΣΤΟΥ, C απλότκι Οι κοινωνί, municationis in illos,& in omneis,& in il

ας έις αυτους και εις πάντας , και αυτών loruin oratione pro uobis,qui defyderat

δεήση υπερ υμεσίσοθοαντιμάς ,δια τίω uidere uos,propter eminentē gratiâ dei

υπερβάλλουσαν χάριμη θες έφτμήμ. χά in uobis.Gratia aút deo ſuperinerrabili

ιγ εις δε ω θεώ,και τα ανεκδιΗγέτω αυτού ſuo munere. Cæterű ipfeegopaul,ob X

δωρεά . Αυθός δε εγώ παύλος σαρακα
ſecro uos, per lenitaté & manſuetudiné

λώ υμάς διά τής σεαότητα κι επϊακεί / Chriſti,qui iuxta facié quidē humilis lú

ας του ΧΡΙΣΤΟΥ, δς καλα πρόσωπο μου inter uos,abſens tamen audaxſum erga

ταπεινός και υμίμ , ασωμηθαρρώ εις υμάς uos,Rogo aút uos,ne præſens audeá ea

δέομαι δετο με παρωμ θαρρής και τη πεσοι fiducia, exiſtimor audax fuiffe in quole

θίσει λογίζομαιτολμήσαι..τίτ
ινας Τους dam,quiputant,nos ueluti fecundú care

λογιζομαίους ημάς , ως κατά σάρκα σερι / nem ambulare, nā in carneambulantes

σαβοώσασ , εν σαρκίΑπεριπατοθε
σ ουκ nó ſecundum carnem militamus. Siquie

καλά σάρκα τραβευόμεθα.Τα όπλα Tis sρα

dem arma militiæ noftræ non carnalia,

Τείας ημών ου σαρκικα,αλλά δωατατω θεώ

fed potentia deo, ad demolition
em
mu

αρός καθαίρεσινοχυρωμάτω
ν,λούισμούς και

nitionum ,quibus munitione
s
demoli

θαιρούντες, κυ πανύψωμα έπαιρόμενον καία
mur, & omnécelſi

tudinem
,quæ fuſtolli

τγνώσεως του θεού , και αιχμαλωτίζ
ονεσ

σαν νόημα

-
-

omn
em

}



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ , AD
CORINTHIOS

SECVNDA 69

Σ
ε
ξ

liates

deo.sk

consi

σάμ νόημαεις την υπακοήν ή ΧΡΙΣΤΟΥ,κή

κατά φετοίμω έχοντες εκδίκίσαι σάσαμ παν

ρακολώ,όταν πληρωθήομών υπακοή, τα

-Πάνε κατά πρόσωπου βλέπετε. Εί τις σέπoιθεν

δεκα εαυτώ ΧΡΙΣΤΟΥ ειναι,τέτο λογϊζέσθω πάι

mabens

λιμαφέαυτά, ότι καθώς αυτός XΡΡΣΤΟΥ ,

ποιά όντως κι υμάς ΧΡΙΣΤΟΥ, Εάμπο κι σερις

ετέρι σότερόμπι καυχήσωμαι σερί 13εσίαςκαι

μιών,το έδωκεν ο κύριΘ ' Εμίμ 'ις οικοδο,

ntic μιαν,κι ουκ εις καθαίρεσιν υμ , ουκ καθαιχύν

ite θήσομαι, ίνα μηδοξω ως άμ εκφοβμ υμάς

ταμε: διά τώμ επισολώμ.ότι αι μου επισολαι φκ

σε βαράκι και κυραί, και δεν παρουσία καισώ

ματος ασθενής,και ο λόγος άξοθενκμλύος.

Θlis το λογιζέσθω και τοιέτα ,ότι όιόι εσμεν

ΗC ω λόσω διεπισολώμαπόντες,τοιοτοι

πεται παρόντες και έργω. ου και τολμώμδυ έγι

επές κρίναι και συγκρίναι εαυτούς τισι το εαυ

τους σαμισανόντωμ ,αλλά αυγολέμ εαυτοις

εαυτούς μεβούτες,και συγκρίνοντες εαυν

com Tougkauſois,ou ouvišorvinēs jóuxièic Tac

Εσει άμεσα καυχησόμεθα , άλλα κατά και με

ατές ξoμ του κανόνΘ ' ου έμέρισεν ο θεός ημίμ

ερετά μέτου έφικέθαιάχρι και υμώμ . ου γαρ

ως με' φικνούμενοι εις υμάς , υπέρ εκ /

τείνομου εαυτούς και άχρι γαό και υμών ,

th εφθάσαμδα φυτώ ευαγγελία του ΧΡΙΣ /

τor , ουκεις τα άμεσα καυχώμενοι

ο άλλοηγίοιςκόσoις,έλσίδα έχοντες αυξα

- νομλύκς της σίςεως υμών εν υμίμ , με /

Η γαλαυθήναι , κατά τον κανόνα ημών , εις

2 στρισείαμ, εις τα υπερέκεινα υμών ευαγ /

Μελίσαθαι,ουκ οι άλλοηίω κανόνι εις 78

έτοιμα καιχίσαθαι, ο δε καυχώμενος εν

κυρίω καυχάθω. ου γαρο εαυτομ σωι -

ο σώμέκανός και δοκιμG , άλλου
ο κύ )

xd PIG OWÍSKOVIN

χεθέ μου μικρομ τη αφρο σώμα και άλλα

ή καια,έχιδί με. Zκλώ ή υμάς θεού ζήλα,

ερμοσάμω

omnécogitationé,in obedientia Chriſti,

&in promptu habemus uindictâ in om /

nem obedientiā,cū impleta fuerit ueſtra

obedientia ,quæ in colpectu ſunt uidete;

Si quis de feipfo cófidit,quod Chriſti ſic

illud rurſum
perpendat ex ſeipſo , quod

quéadmodum ipſe Chriſti eſt, ita & nos

Chriſti ſumus . Nam fi& amplius quip ,

piam glorier de poteſtate noſtra, quã de

dit dñs nobis,in
ædificationem ,&nó in

deſtructionem ueſtri,no
pudefiam ,neui

dear,ceu
perterrefacereuos p epiſtolas.

Nă epiſtolæ quidē inquit , graues ſunt

& robuſtx, at præſentia corporisinfirma

& ſermo
contéptus.Hoc reputet,q iſtiuſ

modieſt,qd'ales fumus ſermóc,peplas

cuabfumus,tales fum9, & cuadfum9,far

Cto ,no cm audemusinferere,autcόferre

noſipfos cūqbuſdá,q feipfoscomendát,

ſed ipfi interſeſe ſeipſos metiếtes , & com

parantes ſemet ſibino intelligūt.At nos

nó in imelú gloriabimur, uerú iuxta mé

furā regulæ ,q partitus eſt nobis de9, mé

ſura pertingendi etiain uſqz uos.nó eſ

quaſi non pertingamus ufq; ad

tendimus nofipfos ſupramodum .Nam

uſqz ad uosquoq peruenimus in euan)

gelio Chriſti,non in immenſum glorian

tes in alienis laboribus,fpcrantesfuturi,,

ut ſuboleſcente fide ,in uobis magnifice

mur,iuxta regulā noſtram , in exuberan ,

tiam , ut ñs quoqz regionibusquæ ultra

uos ſunt euangelizem ,nó in aliena regu /

la ,ut de his õparata ſuntgloriemur , fed

qui gloriať indño glorietur.Nóeñ qui

ſeipſum cómendat,ille pbatus eft, fed is

qué dñs cómendat. Vtinā toleraſſetis XI

me pauliſpin inſipiétiamea,imo & ſuffer

tis me,nā zelotipusſū erga uos,dei zelo.

Adiunxi

Uos , ex

udar

Ta
ng

του "
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Αρμοσάμω γαρ υμάς ενάνδρι παρθένου

αγνά παραείσαι ζωXΡΙΣΤΩ. φοβούμαι

δε μήσως ως ο φις έναμαζκπάγκστμ εν τη

πανουργία αυτού, όυτως φθαρά τα νοήματα

ομών, από τις απλότηθος και εις τμ ΧΡΙ/

ΣΤ' Ν. Ει μου το ερχόμενος όλου IHA

ΣΟΥΝκηρύσει,δμουκουκεκκρύβα μου , και σνεϊ ,

μα έτερου λαμβάνεται, ουκ ελάβεΤε, ευαι

γέλιομέτερον, ουκεδέξαθε,καλώς ανείς

χεθε. Λογίζομαι και μηδέμ τσερκκέναι

θα υπερ λίαραποςόλωμ.Ει δε διώτης

α λόγω,άλλου τη γνώσει,αλλά σαν

φανερωθέντες εν πάσιμ εις υμας.

Η αμαρτίαν εποίκσα έμαυτόν ταπεινών,

ένα υμάς υψωθήτε, ότι δωρεάν το τον θεί

ου ευαγγελίου ευγελισάμω υμίμ, άλN

λας εκκλησίας Ασύλκσα , λαβών όψώνϊομ

προς τιώ υμώμ διακονίαμ, παρών προς

υμάς και υπερκθείς ου καπνάρκωσα ουδε!

νός.το γαρ υσέρκμά μου προσαναπλήρως

σαν οι αδελφοίελθόντες από μακεδονί .

ας,και να παντίάβας υμίμ έμαυτόμ ετή

φκσα και τηρήσω . Εσιμ αλήθεια ΧΡΙΣΤΟΥ

η εμοί, ότι και καύχησις αυτκ, ου φραγήσει

ται εις εμε εντοΐς κλίμασϊτής αχαΐας.

θια τις ότι ουκ αγαπώ υμάς ; ο θεός δεν

«εμ. 8 Δε ποιώ , και σουίσω, ίνα εκκόψω

τίω αφορμήν ,τώμ θελόντων αφορμή» ,

ένα ν ώ καυχώνται ευρεθώσι καθώς και

εμάς . Οι γυ' Τοιούτοι βουλασόςολοι,ές »

γάται δόλιοι μεταχηματιζόμλιοι εις αν

ποσόλους ΧΡΙΣΤΟΥ,κα ) ου θαυμαςόμαυ

τος γαρο σατανάς μεταχηματίζεται εις

άγγελου φωτός.δυ μέγα δω,εί να Διά

κονοι αυτου μεταχηματίζονται , ως Διά ,

κονοι Δικαιοσωκς, μ το τέλος έσαι κατα

τα έργα αυτώμ, σάλιμ λέγω,μή τις με

δόξ» άφρονα είναι , ει δε μήγε,κάμ ως άι

Φρονα δέξασθέ με , ίνα μικρόντι κάγω

καυχήσωμαι

Adiunxi enim uos uni uiro,ut uirginem

caftarm exhiberetis Chrifto , fed metuo,

ne qua fíat ,ut quéadmodú ſerpens Eua

decepit in uerſutia ſua , ita corrumpanť

ſen ſus ueſtri,a caſtitate,q erat ergaChri

ſtú.Ná fi is,quenit aliū lelú pdicat, qué

nó pdicauimus,aut ſi ſpă aliú accipitis,

qué nõ accepiſtis,auteuāgeliū aliud,qd

non accepiſtis ,recte ſuſtinuiſſetis.Arbi

troremme nihiloinferioré fuiſſe eximňs

aplis.Cæterű licetimperit' ſim ſermóe.

nõtñ ſciétia. Veyubiqzmanifeſti fuimº

ioibus erga uos. Nú illud peccaui,quod

meipfum
humiliarim,ut uos exaltaremi

ni? quod gratuito euangeliü dei prædi

cauerim uobis : Cæteras ecclefiasdepda

tus ſum ,accepto ab illis ſtipédio ,quouo

bis inſeruirem . Etcú apud uos effem ,&

egerem ,nó onerofus fuicuiſ . Nam in

digentiam meâ fuppleuerunt fratres,q

ueneráta Macedonia, & in omnibus,ſic

me feruabā, ne cui eſlem oneroſus,ato

ita feruabo,eſt ueritas Chriſti in me,qd'

hæc gloriatio nó interrumpetur inme,in

regionibus Achaiæ . Quapropter:An

quod non diligã uos: Deus nouit.Verú

quod facio , idem & faciam ,utamputé

cafionem ,ijs qui cupiunt occaſionéutin

co de quo gloriantur,reperiantur,quem

admodum
&nos. Siquidem iſtiuſmodi

pfeudo apoftoli,operarή dolofi funt,fi

pta pſona apoſtolor Chriſti, atqz haud

mirū , quandoquidé ipfe ſatanas tranſ

formatur in angelú lucis. Nó mağnú eft

igit ,fi & miniſtri illius, perſonā in ſetrāſ

ferüt,quaſi ſintminiſtriiufticiæ,quorú fi

nis crit iuxta opera eoz.Iterūdico neqs

meputet inlipiété eſſe,alioq &ut infipié

tem accipite me, ut paululú qddá& ego

00

SM

glori
er
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σάμ νόημα της Τήν υπακοήν * ΧΡΙΣΤΟΥ, κό

Ξε νετοίμω έχοντες εκδίκϊσαι σάσαμπαν

το ρακού,όταν πληρωθε υμώ, και υπακοή τα

κατα πρόσωπου βλέπετε . ΕΙ τις σέπoιθεν

εαυτώ ΧΡΙΣΤΟΥ είναι,τόσο λογιζέσθω πάι

λιμαφίαυτά, ότι καθώς αυτός ΧΡΩΣΤΟΥ ,

ουτως κι εμάς ΧΡΙΣΤΟΥ. ΕάμπBκή σερις

ασόθερόμι καυχήσωμαι σερί 13ξεσίας και

μώμ,ής έδωκεν ο κύριΘ- ημίμ, τις οικονο/

μήν, καιουκ εις καθαίρεσιν υμ ,ουκ καθαι χυν

θήσομαι,ίνα μη δόξω ως άν εκφοβυ υμάς

δια των επισολώμ.ότι αι μια επισολαί φη

σε βαράει και κυραί, και δε παρουσία και σώ.

ματοςασθενής,και ο λόγος ζυθενκμλύος.

τη λογιζέσθω ο τοιέτG-,ότι διότι εσμεν

ο λότωσέπισολώμ απόντες,τοιέτοι κό

και παρόντες τω έργω. ου τολμώμίω εγ

DN xgivenκρίναι και συγκριναι εαυτούς τισι Ρ εαυ,

τους σωιsανόντωμ,αλλά αυτοί εμ εαυβοια

εαυτούς μεξοώτες,και συγκρίνοντες εαυ,

αν τους εαυτοις, ου συνι8σιν.μές και ουχλέιςΤα

τον άμερα καυχησόμεθα, αλλά κατά ή μέι

ξoμ του κανόνα δυέμέρισεν ο θεος μίμ

μέρουέφικέθαι άχρι και υμώμ . ου γαρ

ως μή φικνούμενοι εις υμάς , υπερ εκ /

τείνομενεαυτους άχει αν και υμών ,

εφθάσαμθυ ν τώ ευαγγελία του ΧΡΙΣ /

ΤΟΥ , ουκ εις τα άμεσα καυχώμενοι

άλλοηγίοις κόσoις,έλσίδα έχοντες αυξα

νομλύκς της σίςεως υμών εν υμίν , με

γαλαυχέναι , κατάτον κανόνα ημώμ , εις

στειασείαμ, εις τα υπερέκεια υμώμ ευα γ!

Γελίσαθαι,ουκ αι άλλοτίω κανόνι εις 73

έτοιμα καυχήσαθαι , ο δε καυχώμενος αν

κυρίω καυχάθω, ου γαρο εαυτού σωι

σώμέκανός & δόκιμ , αλλ' ου ο κύ /

omnécogitatione,in obedientia Chriſti,

& in promptu habemus uindicta in om /

nem obediencia,cú impleta fucrit vefira

obedientia,quæ in coſpectu funt uidere:

Si quis de ſeipfo cófidit
,quod Chrifti fie

illud rurſum
perpendat ex feipfo , quod

quéadmodum ipfe Chrifti eft, ita & nos

Chriſti ſumnus. Nam (i & amplius quip ,

piamglorier de poteſtate noftra, quâ de

dit dñs nobis,in
ædificationem , & nó in

deſtructionem ucítri, o pudefiam ,neui

dcar, ceu
perterrefacere uos p epiftolas .

Nă epiſtolæ quidé inquit , graues ſunt

&robuſtx, at præſentiacorporis infirma

& ſermo contéptus.Hocreputet,q iſtiuſ,

modi eft,qdiqles ſumus ſermóc,peplas

cu abfumus,talesfum9, & cu adfum9,Fay

cto.nõ eñaudemus inferere,autcóferre

noſipfos cã qbuſdā,q
feipfoscómendát,

fed ipfi interſeſe ſeipſosmetiétes &com

parantes ſemet ſibi,no intelligūt.Atnos

nó in
imelūgloriabimur, uerú iuxta mē

furāregulæğ partitus eſt nobis de', mé

ſura pertingendi etiam uſą uos.nó en

quaſi non pertingamus uſqz ad uos , ex

tendimus nolipſos fupra modum .Nam

uſqz aduos quo & peruenimus in euan /

gelio Chriſti,non in immenſum glorian

tes in alienis laboribus,ſperantesfuturā,

ut ſuboleſcente fide ,in uobis magnifice

mur,iuxta regulā noſtram , in exuberan ,

tiam , ut ijs quoß regionibusquæ ultra

uos ſunt euangelizem ,nó in aliena regiu/

la,ut de his ή parata funt gloriemur , fed

qui gloriať in dnoglorietur.Nóen qui

feipfum cómendat,ille pbatus eſt, ſedis

qué dñs cómendat. Vtinā toleraffetis XI

me pauliſpin inſipiétia mca,imo& ſuffer

tis me,nā zelotipuslú erga uos ,dei zelo.

Adiunxi

ΟΠ.

to gig gawisko
. Οφελομαν

είς
,

χεθε

μου μικρου τη αφρο σωκ . αλλά

καλά. έχιδέ με.Zκλώ κ υμάς θεού ζήλω,

Ηρμοσάμω
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εις οπτασίας και αποκαλύψος κυρία.βιδα αν

θρωσεν εν ΧΡΙΣΤΩ προ ετών δεκαθεσάρων ,

έιπ εν σώμαίι,ουκδιδα,έτε εκτός και σώμα /

Tος,ουκ διδα, ο θεός διθεν, άρσασπένσα τον Τοι

ούτμ έως τρίτ ουρανό, κ) δια του τοιου

άνθρωπος , ένπ ν σώματι, εσεεκτός και σών

μαθοσ,ουκ διδα , ο θεός δισεν , ότι αρπάκ

εις ομπαράδεισομ,κ) ήκουσενάρηκτα σήμα

Tα , & ουκ εξονανθρώσω λαλήσαινσερ ήτοι

ούτου καυχήσομαι , όσες δε εμαυτού ουκ

καυχήσομαι , ει μη εν ταις αθενειαις μου.

Εάν γαρ θελήσω καυχήσαθαι , ουκ έσο/

μαι άφρωμ,αλήθαμ γαρ ερώ.φείδομαι και,

μήτις εις έμελογίσαται, υπερ βλέπει

με,και ακούει τις εμού και την υπερβολή

Των αποκαλύψεων , ίνα μη υπεραίρωμαι εν

δόθκ μοι σκόλοψ τησαρκι,άγγελοςσαλάν ,

ίνα με κολαφίζκ,ίνα μη νοεραίρωμαι.ύπες

18ή ξις , Του κύριου σαρεκάλεσα,ίνα ατσή

άνεμά,κ έις κκέ μοι,αρκά σοι και χάρις μs, και

δωαμίς μου,αν αθενεία τελεούται . δισα

οώ μάλλον καυχήσομαι εν ταίς αθενείαις

μου, ίνα επισκηνώση επέμε και δωαμις το

ΧΡΙΣΤΟΥ . Διο ευδοκώναθενείαις, νύν

βρεσίμ, ήν άνάγκαις, ήνδιωγμοίς, sενο/

χωρίαις υπερ ΧΡΙΣΤΟΥ.όταν γαρ ασθενώ,

τοπ σώατός ειμι, γέγονα άφρων καυχώ

μου .Όμές με αναγκάσατε, εγώ γαρ

ώφειλομ υφιμώμ σωίσαθαι , ουδέμ γαρ

νσέρκσα τηςυπες λίαν άσοςόλων , ει και

ουδέμ ειμί . τα μου σημεία τουασoσόλα

κατειργάσθη εν υμίμ,εμπάσκυπομονή,έμ

σημείοις και τερασι,και δωάμεσι.τί γάς

Κόμο πάθατε υπερ τάς λοισασ εκκλησία

ας και είμα ότι αυτός έγώ, ουκ κατενάρκησα

υμώμ,χαρίσασθέ μοι τίω αδικίαμΤάυτω.

18ουΤρίτον ετοίμωςέχω έλθη πρόσμάς,

Η ου κατανασκήσω υμώνου ζώσα υμών,

αλλύμας,ουκοφείλη Τατέκνα τοΐς Γονέωση

θησαυρίζειν,

ad uiſiones&reuelationes dñi.Sciohoi janda

minem in Chriſto, ante annos quatuor

decim ,an in corpore,neſcio, an extra cor,

pus neſcio, deus nouit,raptū huiufmodi

uſqz in tertiü cælū . & fciohuiuſmodiho

minem ,an in corpore ,an extra corp ?,ne μη

ſcio,deus nouit, qd'raptus fuerit in pa

radiſum , & audierit arcana uerba,qfas

nó ſit homini loq. Super huiuſmodi ho

mine gloriabor,de
meipfo uero non glo

riabor,niſi in infirmitatibus
meis.Ná di

uoluero gloriari,nó ero inſipiens, ueritai

tem eñ dicâ, ſed parco uobis, ne quisin kuin

me cogitet, ſupra id quod uidet eſſe me,

autquod auditex me. Er neexcellétia re

uelationum , ſupra modú efferrer,datus

fuit mihi ſtimulusp carne, nuncus ſata,

næ, utmecolaphiscederet, nefupramo

dum efferrer.Supe
r hoc ter dñm rogaui,

ut diſcedereta me, & dixit mihi. Sufficit

tibi gratia mea.Nam fortitudotua,in in

firmitate pficitur. Libētiſſimeigiť poti9

gloriabor in infirmitatib9 meis,ut inhal

bitet in me fortitudo Chriſti. Quãobré

placeo mihi i ifirmitatib ?,in cótumelijs,

in neceſſitatibº,in pfecutionib ?, i anxieta

tibusp Chriſto.Cú eſ infirmºſum, túc

robuſtus ſum.Factº ſú infipiésgħando:

Vos mecoegiſtis, nã ego debuiauobis

cómédari. Nulla emin re inferior fullu

mis aplis,tametſi nihil fum.Signa quidé

apți pacta fuerút inter uosi omni patiel

tia, & ſignis & pdigris,& potētib9 factis.

Nã in quofuiftis iferiorescæteris ecdis.

niſi qà ipfe ego, nó fuerim uobis onero/

fus:Codonatemihi hāciiuriâ. Ecce ter XI

tio ppéſus aio ſū ,ut ueniã aduos,& nó

ero uobisonerofus
.Nõ

eñ õroğueſtra

ſūt,ſed uos.Nó eſ debét filiiparétibus

rep
one

re

T
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AD CORI
NTHI

OS
SECV

NDA

κιμοί
έst.Ελπίζω δε,ότι γνώσεθε

,ότιτμής

θησαυρίζεμ,άλλοι γονές τοϊς τέκνοις.
εγω

δε άδisa Δαπανήσ
ω
, και εκδαπαν

κθέσος

μαύσες το ψυχών υμώμ, εί και ωορίασοι

Τέρως υμάςαγασών, Τομάταπ
ώμαι

. ίσω

δε,ερώου καλεβάρκσ
α
υμάς, αλλάυπάρχω

πανούργος, όλω υμάς έλαβομ.
μή

αναών

απέβαλκα προς υμάς , Δ ? αυτου έσλεονές

κτησαυμάς;σαρεκάλ
εσα

τίμια συα /

πέσλα τον αδελφόν, μή τιέπλεονέ
κτη

στμ υμάς τίπος;ου τω αυζαρ ωνεύματ
ι
πε/

χιεπατήσα
μw
;ουτοϊς αυτοίς ίχνεσι, σάι

λιμ σοκάτε,ότι υμίμ απολογο
ύμεθα

, και

ξιώαίομ του θεούο ΧΡΙΣΤΩ λαλούμδ
υ
.

τα δε πάντα αγάπκτο
ι
, σερ Ο υμώμοι

κοδομής . Φοβούμαι γαρ,μήσως ελ /

E €ωμδυ,διους θέλω,ευρω υμάς, κάγω ευρεί

Rώ υμίμ,διομου θέλετε,μήπως έρις ,ζάλοι,

δυμοί,έριθ& αι, καβαλαλίαί, ψίθυρισμοί,φυ

σιώσεις,ακατασασθαι.μι πάλιν ελθόντα/

με,ταπαμώσι ο θεός μου προς υμάς , και

σενθήσω πολλούς η προκμαρτηκότων,

και με μετανοκσάντωμ επί τη ακαθαρσία

Με πορνεία,κ) ασελγεία και έπραξαμ. Τρί

του τούτο έρχομα προςυμάς,έπιsόμα/

τους δύο μαρτύρων και Ειώμ,σαθίσετε πάμ

δήμα,αφούφεκα του) προλέγω,ως σαφων

το δεύτερον,και απωμ νύν γράφω τίς προ/

αμαρτακόσι, και τοίς λοιπούς σάσιμ,ότι

εαν έλθω εις το πάλιμ,ου φείσομαι.

Εσεί Δοκίμια ζκτάτε το εν εμοι λαν

λούτος ΧΡΙΣΤΟΥ , δς εις υμάς ουκ ασθενά ,

άλλαδωματίου υμίμικήδει έσαυρώθα δίκαια

«θενείας,αλλά και εκ δωάμεως θε & .κ και με

αδενούμυ νάυ ζω ,αλλα ζησόμεθα σω

αυών ,εκ δαυάμεως θεού ,ειςυμάςεαυτούς

παράζετε,ειεσεί τη σίσει εαυτους δοκίς

μάζετε, ήούκ
έσιγϊνώσκετε εαυτους,ότι

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Ο υμίμ Κάιμ,ειμήλιαδο

reponere,fed filijs parétes.Ego uero libēj

tiſſime impendā,& expédar paiabus ue

ſtris , licetuberius uos diligés,minusdili

gar:ſed eſto,ipſenó grauauiuos,uex cú

elléaſtutº,dolo uos cæpi. Nú per qué

eorum quos miſi ad uos, expilaui uos :

Rogaui Titū ,& una cú illo miſi fratré .

Núquida uobis extorſit Titus ? An nó

eodé ſpū ambulauim9: An nó ijfdé uer

ſtigijsiRurſum arbitramini, qd nos uo/

bis excufemus.In conſpectu dei, in Chri

ſto loquimur, ſed oia chariſlimi p ueſtri

ædificatione. Nā metuo ne qua fiat ,ut ſi

uenero,nó qles uelim repiam uos, & ego

repiar uobis, qualénolicis,ne quomodo

fint cótétióes, æmulatióes iræ ,cócertatio

nes,oblocutiones,ſuſurratióes tumores,

ſeditiones.Ne iterü ubi uenero,humilict

me deus meus apud uos,& lugcāmultos

eozq ante peccauerint, & nó egerint pæ

nitentia, ſuper immüdicia& fornicatióe,

XIII

& ipudicicia quâ patrarút . Hic tertius

erit aduétus meus ad uos . in ore duorū

teſtium , aut triū ,cóſtitueť omne uerbü .

Prædixi uobis &prædico, ut præſens cũ

ellem iterum , ita& abſens nunc fcribo

ijs , qui ante peccauerunt, & reliquis om/

nibus,quod fi uenero denuo, non parca.

Qñquidéexperiinētū quæritis in me lo

quentis Chriſti,qui in uos non eſt infir

mus,ſedpotés cſt in uobis.Nam quam

uis crucifixus fuit ex infirmitate,uiuitta

inen ex uirtute dei.Nam & nos infirmi

fumus in illo , fed uiuemus cum illo, ex

uirtute dei, erga uos. Voſipfos tentate ,

num ſitis in fide,Vofipfosprobate An

nó cognoſcitis uoſmetipſos, quod Ieſus

Chriſt9 in uobis eſt :Nifi ſicubi reprobi

eſtis.at ſpero uos cognituros, quod nos

g

και ?

ουκ έσμιου

g

no fum9
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Υ

Ι

Ν Ο σαρά
ανωμ

,ώσε
σεεϊτέμνεσθαι

,ταύτα

τoίνω

μαθωμό

ασόβολος

,γράφε

προς
αυ/

Alatæ

ſunt

G
r
æ
c
i
.
H
i

uerbâ

ueritatis

p
r
i
m
ú

ab aplo

acceperunt

,ſed

ουκ έσμουαδόκιμοι.Εύχομαι δε προς εν nó ſimus reprobi. Opto aūtapuddeū,

θεόμ , μή σοιήσαι υμάς κακός μκθέμους ut nequid mali faciatis, nó quonospba

ίνα Ημές δοκίμοι φανώμδυ,αλλ' ίνα υμάς ti appareamus,fed ut uos, qd'honeſtūé

το καλόμσοιτε,εμάς δε ως αδόκιμοι ώ , faciatis, nos uero ueluti reprobi ſimus.

μ.ου γαρδιωάμεθάτι καταφέ αλκ/ Nõeſ poſſumusquicộs aduerfus ueri

θείας,άλλ υπερθ αληθείας. Χαίρομαι tatem ,ſed pueritate.Gaudemus eſcú

όταν ημάς αθενώμου, μάς δε δωατοι nos infirmi fuerimus,uos aútualidifuei

τε.Τούτο δε ευχόμεθα,τώ υμώμ καθάρι ritis.Hoc aút inſuperoptamus,népe uer

Τίσιμ.Δια γύρλαύτα ασων γράφω,ίνα με ſtram integritatem . Propterea, hæcab.

παρωμομη αποδόμως ξήσωμαι ,κατάτο ſens fcribo,necú præſens fuero, rigidus

εξουσίας, μέσωκέμoι ο κύριος εις οικοδο/ ſim , iuxta poteſtate, qua dedit mihido,

μώ, κι ουκ εις καθαιρεσιμ.Λοιτεμ αδελφοι, minus,in extructioné, & nóideſtructio/

χαρτε,καθαρτίζεσθε, πρακαλάθι, και αυτό nem .
Quod ſupereſt fratres,ualete, inter

φρουπ,ειρηνεύετε,κι ο θεός τασάπης κι ειρή gricſtote, conſolatione
m
habete,unani

νκς έσαι μεθ' υμών.ασάζαθε αλλήλος έμ mes ſitis,in pace agite , & deus charitatis

αγίω φιλήματϊ.άωά
ζοντα

υμάς οι άσ. ac pacis,erit
uobiſcum.Sal

utate
uosmu

οι πάντες.Η χάρις του κυρίου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ / tuo,in fancto ofculo . Salutant uos fan,

ΣΤΟΥ,ναι και αγάπη το θε8, κα) και κοινων cti oés.Gratia dñi Ieſu Chriſti, & chari)

νία του αγίου πνεύματος , μετά πάντων tas dei ,&cómunicatio ſpiritus ſancti, ſit

υμώμ.αμώ .

cum omnibus uobis. Amen .

Finis.

προς Κορινθίους δευτέρα Epiſtolæ ad Corinthios ſecundæ.Milla

εγκάφα αή φιλίππωμ δια τίτου C Λάκα. fuita Philippis,perTitum & Lucam .

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ.

Arth Němiséma &re fccune tupana's autous,Kdy naj aidážaç.xde neóqadte og

επίβολής άυτπ.Διδαχθένας καλώς οι γαλάται παρά τον ασουόλου,και σίσεών

σαντες γυασίως εις τμ ΧΡΙΣΤΟΝ,αποδημήσαντα του ασoσόλου , υφαρπάθησαν

Τούς και πρώην μου μαρτυρά αυτοϊς περί ής είχον σίσεως και γνκσίας εις ΧΡΙΣΤΟΝ Διαθέσεως.

μέμφεία και ως ανοήτως πράξενίας,κ) μέσαβαλιομλύους αυτύς,έωςτα Διαλαμβάνα σερί το νόμο

Μαλού κατά του αβραάμ σίσεως,να αποδείκνυσιμ έκτε του νόμου , και της γαυαικώμ του αέρα

du,anayopidae&urasMézgi naigorraísoatae rei criāp
, kajmiasegítoulú,maj aprēp aurel

λοιημ τη * ΧΡΙΣΤΟΥ Πρεσία,κή δυσως αποδείξας,πραγέλοι λοιπόν αυτής..κκέτι προσέχαμ τής

απαγάσασιμ,αλλά μάλλον έχεθαι εν ΧΡΙΣΤΩ πίσεως,κ) Γινώσκειμ,ότι και ο ΧΡΙΤΣΩ

γfέισάρκα σερϊτομώ, όύθως σάλιμ ειςτα ήθκ αραινέσας κ) Διδαξας, πλφοί θεσπισολιώ.

ARGVMENTMM.

.

14

ΥΠΟΘΕΣΗ Σ Τ Η Σ

χάρις καται

G

poſt diſcellú eius tétatiſunta fallis aplis,ut in legem &circúcioné

uerterent. Hosapls reuocat ad fideueritatis,fcribéseis abEphelon

T
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ΑΥΛΟΣαπόβολος,ουκ ας

ανθρώπων,ουδε οι ανθρώ

πό,αλλά δια ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ /

Στου , C θεού σαξός, * εσει

partos auron fx versãy,tjós

σω έμοί σάνης αδελφοί,ταϊς εκκλησίαις

της γαλατίας. Χάρις υμίμ και ειριώκ ας

θεό σαξός κή κυρία Αμώμ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,

* δόντος εαυήμ υπερ της αμαρτιών ημών,

ώνος πουκαιρού,καία ' θέλημα του θεού και

παγός ημώμ, ώ και δόξα εις τους αιώνας της

αιώνων,αμώ, Θαυμάζω,ότι δυσως Ταχέως

μελατίθεθε άσο του καλέσαwΤΟΥ υμάς

ν χάρισ. θεου" . εις έπρoμ ευαγγέλιον , και

ουκ έςιμ άλιο,ειμή ανες είσιμο ταράσσον/

τις υμάς,και θέλοντας μεταρέψαι ' έναν

γέλιον Ιού ΧΡΙΣΤΟΥ. Αλλά ο εαμ Ημες, και

άγγελος ουρανού ευαγγελίζεται υμίμ,

παρ ο ευαγγελισάμεθα υμίμ , ανάθεμα έσω.

ως προερίκαριθο, άργή πάλιν λέγω,είτις

υμάς ευαγγελίζεται πας και παρελάβετε,ανά

θεμαέσω,άρτι γαρ ανθρώπους πείθω, ή εν

θεόμ,άζετώ ανθρώπους αρέσκειν, ει γαρέτι

ανθρώποιςήρεσκόμ,ΧΡΙΣΤΟΥ δούλG- ουκ

άμ ήμίω . Γνωρίζω δε υμίμ αδελφοί,το

ευαγγέλιον το ευαγγελισθεν να εμού, ότι

ουκ έσι καία άνθρωποι. ουδε γαρεγωσα

φά ανθρώποπαρέλαβον αυτό,όυκ έσiδάχι

θκμ,αλάλι
αποκαλύψεως ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ /

ΣΤΟΥ. Ακούσατε γαρ τω έμών ανασοφ
ών

ποτένω'ουδαϊ
σμώ

,ότι καθ'
υπερβολώ

ΙΣ

Ε

ΕΙ:

Aulus apoſtolus,nó ab ho

minibus, neqz per homine,

ſed p Ieſum Chriſtű , & deu

patre, qfufcitauirill
i amor

tuis, & quimecūſuriroésfratres, eccleſijs

Galariæ . Gratia uobis & pax a deo pa,

tre, & dño noſtro Ieſu Chriſto,qui dedit

feipſú p peccatis noftris,ut eriperer nos

ex præſenti ſæculo malo, iuxta uolunta

tem dei & patris noſtri,cui gloria in fæcu

la ſæculorum amen . Miror, quod adeo

cito traſferamini, ab eo qui uocauit uos

in gratia dei,in aliud euangelium, quod

nó eſt aliud ,niſi quod quidám funt, qui

turbant uos,& uolút ſubuertere euangel

lium Chriſti.Verum etiam fi nos autan

gelus e cælo,prædicauerit uobis euange

lium ,præter id quod pdicauimus uobis,

anathema ſit. Quéadmodü pdiximus,

& nunc iterum dico ,fiquis uobis prædi

cauerit euangelium præter id quod accei

piſtis,anathema ſit.Nunc enim utrum

homines ſuadeo ,an deurAutquero ho

minibus placere : Nam fi hactenusho

minibus placuiſſem , Chriſti ſeruusnon

fuiſſem .Notūaūtuobis facio fratres,cua

gelium quod pdicatú eſt a me,nó elle ſe

cundú hoiem.Neq; emego ab hole acce

piillud ,neqzdidici, fed preuelation
ē leſu

Chriſti. Audiſtis eñ mea conuerfation
é

quonda in iudaiſmo,quod fupra modu

perſequebar eccleſia dei,& expugnabam

ε

54

OS

5

αυτίω ,ια)
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αυτώ,και προέκοπου ν ω ιουδαϊσμώ,

υπες πολλούςσωκλϊκιώτας να γένει

μό, πείσοδέρως 3κλωσης υπάρχωμ0

ξικών με παραδόσεωμ,ότες ευδόκκσεμ , και

θεος , και αφορίσας με έκ κοιλίας μητρός

μου,και καλέσας διαφθι χάρϊτG ' αυτό ,

αποκαλύψαι του νου αυτού εν εμοί, ίνα

ευαγγελίζωμαι αυήμ αν είς έθνεσιμ,ευθέως,

ου προσανεθέμίω σαρκι και αιματι , ουδε

ανήλθον εις τεροσόλυμα προς τους προ εμ8

αποδόλους,άλια απήλθον εις αραβίαμ,

σάλιμ υπέσρεψα εις δαμασκόμ.έπειτ
α με

τα έτη τρία ανήλθον εις Ιεροσόλυμα ίσος/

σαι σέτρου,κι επέμεινα προς αυτός ήμέρας

δεκαπέντεέτερον δε θα αποκόλών ουκ

ειδoμ,είμή Ιάκωβου τομαδελφόμη κυρίου.

A δεκάφωυμίμ, σου ενώπιον του θεά ,

ότι ου ψεύδομαιέπειτα ήλθον εις τα κλί/

ματα και συρίας,C κϊλικίας. ήμίω δε

αγνοάμου ,ο προσώπω ταϊς εκκλκ /

σίαις φθιουδαίας,ταϊς ΧΡΙΣΤΩ.μόνο !

και ακάουζες λσαμ,ότι ο διώκωμ εμάς πολε ,

νύν ευαγγελίζεσητσίσιμ,ήμ ποπ επόρθή,

ναι εδόξασομ εμοί του θεον . Επέτα δια

δεκατεσσάρων ετώμ πάλιμ ανέβίω εις Ιερο!

σόλυμα μεταβαρνάβα,συμπαραλαβωμ κ)

τίτου,ανέβω δε και αποκάλυψιμ,κ) ανεθεί

μω αυτοίς το ευαγγέλιομ, κκρύσων τοίς

έθνεσϊμ ,κατ ιδίαμ δέ τίς δοκούσι ,μήπως

εις κενου τρέχω,ή έδραμομ. αλλ ου δε τη

τος σαν εμοί , έλλίω ώμ,ένα κάθισερί

τμχθήναι,δια δε τους παρεισάκτους ψ60

δαδέλφους, όιτινες πρασίλθου κατασκό /

είσαι τώ ελευθερίαςκμώμ,ήμ έχομαι αν

ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ,ίνα και μας καλαδουλώσων)

ται,διςουδε προς ώραν έιξα μεταυποτα

γί, ίνα και αλήθεια του ευαγγελίου διαμείνε

προς υμάς. Από και το δοκούτωμ είναι

2δίεί ποζε ήσαμ,όυθέρ μοι διαφές . πρό/

σωποι

illam ,& pficiebā in iudaiſmo,ſupra mul

tos æquales meosin genere meo ,cum ue

hementer eſſem ſtudioſus paternarum

meary traditionű .Aſtubi uiſú fuit deo,

qui ſegregauitmeab utero matris mex,

& uocauit pergratiâ ſuā, ut reuelaret fi

lium ſuú inme,ut prædicarē illő ingenti

bus,continuo ,nó contuli cũ carne & fan ,

guine,neæ redý Hierofolymâ ad eos q

ante me fuerantapoſtoli,fed abíjin Ara

biam &denuo reuerſus ſum Damaſcũ.

Deinde poſt annos tres redñ Hierofoly

mā,ut uideré Petrū, & manfiapudillum

dies quindecim .Aliū aút ex apoſtolisnó

uidiquéğa,niſi Iacobú fratrem dñi.Por/

roſ ſcribo uobis,ecce corã deo,non men

tior.Deinde ueni in regiones Syriæ &Ci

liciæ.Eram aút ignotusiuxta facié,eccles

ſrjs Iudeæ , quæ erant in Chriſto. Sedtā

tum hicrumor apud illos erat,quíperſet

quebatur nos aliquando, nuncpdicatfil

dem ,quáquondã expugnabat,& glorifi

cabant in me deữ. Deindepoſtannos

quatuordecim ,rurſum aſcendiHieroſo

lymam una cũ Barnaba,aſſumpto ſimul

& Tito . Afcédi aüt iuxta reuelationé, &

contuli cú illis euangeliú,quod pdicoin

ter gétes,ſed priuatim ijs qui erant in pre

cio, ne quo modo in uanú currerējautar

curiſſem .Sed neqz Titus,qui mecú erat,

cũ eſſet Græcus,cópulſus fuit arcumcidi,

propter obiter ingreſſos falſos fratres,q

ſubintroie
rât, adexp

lorādū libertaténo

ſtrā ,quâhabemºi Chriſto Ieſu, quonos

in ſeruituté adigerét.Qu
ibus nead tem .

pus quidé ceſſimus, plubiectione, utu
e

ritas euágelñ permane
ret apuduos.Ab

is aút,qui uidebát
ur aliquid eſſe, quales !

aliquando fuerint , nihil mea refert.Per

Π

دارا

fon
am

4
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σωπομανθρώπου θεος ουλαμβάνει έμοιγο

οδοκόώπς,ουδέμ προσανέθε
ντ

,άλα γω

αντίομ, δόνπς, ότισεπίσδ
υμαι

ο ευαγγέλ

λίου σε ακροβυσίας,καθώς σέτος θα πει

φιμής.ό και φιοργήσας αέγω εις απoσον

λίωθ σερϊτμής,ενήργησε κι έμοιείς τα

θνη,και γνόντες τίω χάριμ λοθέσαμ

μοι,ιάκωβος κι εκφάς CIωάννκς,οι δοκάνη

τερεύλοι είναι, δεξιάς έδωκανέμ
oικό

βας

νάβα κοινωνίας,ίνα εμάς εις τα έθνη, αυτοί

δε ειςτο περιτομώ, μόνον το πιωχών,

ένα μνημονεύω μου.3 και εσούδασα αυτό

Πούνποιήσαι . οπ δε ήλθεν πέφος εις αν

τιόχααμ, κατά πρόσωπον αυτώ αντέξω,

ότι κατεγνωσμέ
νος

ήμ.προςελθών τη

νάς αη ιακώβου, μετα 80 εθνώμ σωθιεμ ,

ότε δε ήλθομ,θα έσελε C αφώτισερ εαυήν,

Φοβούμενος γυς εκ περιτομής ,C σωυπει

κρίθησαν αυτώ, κή & λοιποιιουδαίοι, ώς τε

βαρνάβας σωαπέχθκ αυτα τα υποκρί/

σε άλλ'όπείδoμ,ότι ουκ ορθοποδ
σι

προς

θαλήθαμή ευαγγελίο,είπου 6 πέτη »,

έμπροσθεν σάντωμ.EI συ Ιουδαίος υπάς !

χωριάθοϊκώς ζάς,κι ουκλοδαϊκ
ώς

,τί τα έθνκ

αναγκάζεις Ιουδαίζειμ
.ιμές

φύσει ισδαίοι

ε) δυκό,έθνώμ αμαρώωλοί, ειδόπς, ότι ου

θικαιούται άνθρωπος και έργωμ νόμου, έαμ

διάδια πίσεως ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. και ήμάς

εις ΧΡΙΣΤΟΝΙΗΣΟΥΝ επισεύσαμ
εν

,ίνα λι

καιωθώ μξύ εκ πίσεως ΧΡΙΣΤΟΥ , Θουκ και

τωμ νόμου σάσα σάρξ.Ει δε ζ Τεντες δικαιο

ωθεύαι οιXΡΙΣΤΩ,ευρέθα μου και αυτοιαν

καρτωλολάρ
α
ΧΡΙΣΤΟΣ αμαρτίας διάκον

*ος;κή δύore,εί & κατέλυσα,ταυ
ταπάι

ένα θεώζήσω,ΧΡΙ
ΣΤΩ σωεσαύρ

ωμα

,πώς

ουκ έτιέγω,ζάδ
ιεμοί ΧΡΙΣ

ΤΟΣ
,83 νύ

ζώοσαρκί, πίς ζώτα το δου θεού,τον

ασάπήσεωγό
ς
με κό πα

ρόντς εαυήμυπες

δε ,

fonam hoisdeus nó accipit.Námihi qui

uidebant eſſe in precio,nihil contulerüt,

Imo córra ,cū uidiflent,mihicreditú fuil

ſe euangeliū pputń, quéadmodú Petro

circumciſionis (Ná qui efficax fuit in Pe

tro ad aplatum circūciſionis, efficax fuit

& in me,in gētes) cũq cognouiſſent gra

tiam mihi darā, Iacobus & Cephas,&lo

hānes,qui uidebant effe colūnæ ,dextras

dederuut mihi &Barnabæ focietatis , ut

nos in géres,ipfi uero in circúciſionē, tan

tú ut pauperű memores eſſemus.in quo

& diligés fui,uthocipſum facere.Cũaút

ueniflet Petrus Anthiochia,iuxta facié il

li reſtiti,qd'repheſus effet.Ná anteſ uel

niſſent quidãalacobo, unacũ gentibus

ſumebat cibü .Cū aút ueniffér, fubduxit

& feparauitſe ab illis, mctués eos q crất

excircúciſione, ac ſimulabāt una cú illo,

cætcri quoqz ludæi,adeo ut Barnabas ſi

mulabducerct in ſimulationé.Verū ubi

uidiíſem , quod nó recto pede incederét,

aducritatem euangelij,dixiPetro corain

oibus. Si tu,cũ ſis lud:e', gentiliter uiuis

& nó iudaice , cur gētes cogisiudaiſfare:

Nos natura ludæi, & nó cxgétibus pctó

res ,quoniá ſcim ' nó iuſtificari hoiem ex

operibus legis,niſi p fidē Ieſu Chriſti.Et

nos in Chriſtū leſūcredidim,ut iuſtifi.

caremur ex fide Chriíti, & nóex opibus

legis,ppter qd'nó iuſtificabiť ex opibus

legis ois caro , Q , fidú querim'iuſtificari

in Chriſto,repimur& ipfi pctores,nuer

8ο.Chriſt9 pcti miniſter eſt :Abſit.Nāſi

q deſtruxi ea rurſu ædifico ,tranfgreſſore

ineiplú cóftituo.Ego em plegēlegi mor

tuus fui,uc Chriſtouiuerē.una cú Chri

Ito crucifixus fú ,uiuo tñ ,nó iam ego,fed

uiuit in meChriſtus . Vitam aút

núcuiuo in carne,in fidcuiuo filijdei,qui

dilexit me , & tradidit ſemetipſum pro

Η

qua
in
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νόμοδικαιοσίων, άρα ΧΡΙΣΤΟΣ δωρεάμα

πέθανεμ. Ω ανόκαι γαλάται,δίς υμάς έ ,

βάσκιωμ, τη αληθεία με πείθεν , δις και

οφθαλμους ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ προεγκάφα

αν υμίμ έσαυρωμαίος,78μόνoμ θέλω να

θέρ αφ υμών , ξέρωμ νόμου ή σνεύμα

ελάβετε, και ακούς πίσεως, όντως ανόκοί

εσες ναρξάμενοι πνεύμαίι,νώ σαρκί επισε

λάθε Τοσαύτα επάθετε εικά, είγε και εική .

ο δω επιχοραγώμυμίμπνεύμα,κ) οι

ερώμ δωάμες νυμίμ, έριων νόμο,λάξ

ακούς στίσεως καθώς αβρααμ επίσδυσε ο

θεώ,κ) ελογίθκ αυτώ εις δικαιωσωίω.Γι
νώ

σκείε άρα,ότι οι εκ σίσες ,δυσί εισιρλοι αερα

άμ.προϊσ8σα και Γραφή,ότι εκ σίσει δικοί

Τα έθνκ ο θεός, πρoευκτσελίσαντα αβραάμ.

ότι ευλογηθήσονται εν σοι πάντα τα έθνκ ,

σε δι εκτίσεως ευλογένη σαν ο σισώ

αβραάμ.οσοι Αζέρων νόμο εισίμ, η κα

Τάραμ εισίν έβρααι ,επικατάραθος πάς,

ος ουκ έμμύς εν πάσι γίg γεγραμμώύοις

Go βιβλίω ήνόμο,έγιήσαι αυγά . ότι

ν νόμω ουδειςδικαιότητα ορθοεό.δήλομ.

ότι ο δίκα? εκ πίσεως ζήσετη, και νόμος ουκ

έσιμέκ πιsεβ ,άλλο Ριήσας αυτα άνθρωπο ,

ζήσεται εν αυτής. ΧΡΙΣΤΟΣ ημάς εξηγός

φασεν εκ κατάρας ή νόμο,δενόμενος υπερ

Όμων καθάρα. Γέγραπται άρ,επικατάρα

πάς, ο κρεμάμενος επί ξύλο, ένα εις τα έθ/

νκ και ευλοβία ή αβρααμ ξύνται ΧΡΙΣΤΩ

ΙΗΣΟΥ,ίνα των επαγγελία του πνεύματος

λάβωμών Διασπίσεως. Αδελφοίησαν

θρωπου λέω.όμως ανθρώπο κεκυρωμώύω

Διαθήκω,ουδεις άθεΤ1, επιδιαβάσει.Ο

δε αβρααμ εξέθκσαμ αι επαγγελίαι , και ο

Θέρμαι αυτ.ου λέγή και σέρμασιμ ,

ωςεπιπολιών,άλλως έφενός,κ) φρωές

μαζί σε,ός 3, ΧΡΙΣΤΟΣ.τ8 5λέω,Διαθή

κω προκεκυρωμαίω δή και θες εις 8ισομ,

δμεία έτη πξακόσια κ) ξιάκουσα γειτονως να

μος,ουκ

me,nó aſpernor gratiâ dei,nâ fi per lege

eſt iuſticia, igiť Chriſtus fruſtramortu?

eſt. Oftulti Galatæ,qsuosfaſcinayit, Ι

ut no crederetis ueritati? Quib poculis,

Ieſus Chriſt9ante fuit depict ,inter uos

crucifixe :Hoc ſolũ cupiodiſcere auobis,

Exopibus legis ſpă accepiſtis,anexau

ditufidei : Adeo ſtulci eſtis,cú in fpú cee

peritis,nücin carnecófumamini : Tam

multa palli eſtis fruſtra, at ſitñ fruſtra .

Qui igiť ſubminiſtrat uobis fpm ,& opa

tur uirtutes in uobis, utrū ex operibuste

gis,an exauditu fidei, id facit : Quéadı

modū Abrahã crediditdeo , & iputatú

eſt illi ad iuſticia.Scitis igit,quodig. ex

fide ſunt,ñ ſunt filn Abrahæ Præuidens

aut fcriptura,qd'ex fide iuſtificet gentes

deus,prius rem letā nunciauit Abrahæ.

Benedicentinqens,in te oés gentes.itaq

qexfide fut,bndicung cu fideli Abrah .

Nam quotquot exopibus legis ſunt,ma

ledictioi ſunt obnoxij. Scriptú eft enim .

Maledictus eſt ois , qui non manferit in

oibusñ fcripta ſunt in libro legis,utfaci

at ea.Qd'aūtin lege nullºiuſtificaťapud

deū,palã eſt. Siquidéiuſt9 ex fide uiuet,

lex aút nó čex fide,fed q feceritea homo

uiuet in ipfis.Chriſtus nos redemitama

ledictione legis,dū prouobis factuseſt

maledictü.Scriptūeſtenim maledictus

ois,qui pendet in ligno,ut in gétes,bñdi

ctioAbrahæ ueniret in Chriſto Ieſu, ut

pmiſſionéſpūsacciperemº p fidé.Fres,

fecúdú hoiem dico .Hois licet teſtamétú

tñ ſi ſit cóprobatü,nemoreñcit, autaddit

aliqd.Porro Abrahæ dictæ ſuntpmilli

ones & ſemini ei ?,nó dicit& feminib ?, tá

© de multis, fed táğz de uno, & in femi

ne tuo,q eſt Chriſt? Hocautdico,tefta/

métū ante cóprobatū a deo erga

lex ſportānosõdringētos & trigitacce
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άξι κή οικονομοςάει τ προθεσμίας
ή παξος

θεον,
έδελεύσαίε Ρίς μή φύστι δυσι

θεοίς.ναν

μος,ουκ άκυρο7 εις ή καθαρίσ
αι
επαγ

ε

τη λίαμιεί εκ νόμου και κληρονομ
ία

,ουκ έτιάζ

τα επαγγελί
ας
,ζω και αβρααμ Αεπαγγε

λίας

αιχάρισαι ο θεός.τί δωδνόμος, πραβά

Τα 'σωμ χάριν προστέθκ,άγεις δν έλθη ή ωές

φέ μα δεπάγγελτ
α , Διαβασεις ο αγέλω

μα

παι χέρι μεσίτου.δόμεσίτ
ες,ενος ουκ έσιμ, και δε

θεός είς όξιμ.ο δω νόμος και επαγγελιώμη

Η θε8,ΜΗ γεύolr.είς εδόθη νόμος,ο διωάμε!

νοςζωοπιήσα , άμεκ νόμο ήμ και δικαιο

Η σωκ,αλλά συνέκλισει και γραφή τα πάντα

υή αμαρίαμ,ίνα και επαΓελία εκ πίσεως IH

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ δοθή Ρίς σισεύοσι. πρόε

έλαβε τοπίσιμ,ύ νόμου έφερόμεθα,συ

γκεκλίσμώοιεις τεμέλιάσαμπίσιμοπ
ο

τα καλυφθίώαι ,ώςε ο νόμος σαιδατωνος Αμώμ

πας
σίονεμεις ΧΡΙΣΤΟΝ,ίνα εκπίσες δικαιωθα

μονέλθέσης δεη πίσεως,ουκ έτι όσο παι»

δαγωγόμ εσμυ . Πάνπς γαρ οι θεου εσε

και Δια ή πίσεως Ο ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ.όσοι γαρ

3 εβαπίθκι, ΧΡΙΣΤΟΝ ενεδύσασθε, ουκ ένα

δαίος ουδε έλλίων, ουκ ένι δ & λος, ουδε ελεύ

έρος,ουκ ένιάρσεμ κ) θήλυ, πάντες και υμάς είς

εσε εμ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ.ει σε τμής ΧΡΙΣΤΟΥ,

άρα ή αύραάμ ανέρμα εσε ,κή κατεπαστελί

- αν κληρονόμοι. Λέω δέ,εφ όσομ όνομο

κληρονόμος νήπιος Κιμ,ουδεν διαφέρ { 48 ,

λου,κύριος πάντων ώμ,αλλα το επιβόπές

δε γνόν,

γός ει δε νος,και κληρονόμG-

θεου
δια

δυσωςκαι ημ’ ότι ήμδυ
νήπιοι

, με τα σοιχία

ήκόσμου
ήρθε

δελυλωμένοι

. οπ και ήλθε

ηπλήρωμα
τεόνε

, ξαπέσίλεμο

θεός ή

ήoμ αυτ ειό μονομεκ
Γαμαικός

, γενόμενου

υσό νόμομ,ίνα
τους

όσο νόμου
ξαγορά

,

ση,να τη δοθεσίαμ

άσολάβωμών

. ΟΤι δε

σεξοιξασέσλερ

ο θεός ή
πνεύμα

του και

αυτου εις τας
καρδίας

υμώμ, κράζου
αβ/

Εξ ο πατήρ , ώςε ουκ ει έτι
δούλο

, αλλ

pit,nó facit irritú, utabroget pmiſlioné.

ná ſi ex lege eſthæreditas,nó iam éexp

miſlióe,atq Abrahæ p pmiſſione dona

uit de ?.Quid igit lex :propter traſgreſſio

nes addita fuit,donec ueniret ſemen , cui

promiſlú fuerat,ordinata per angelos,in

manu mediatoris.Mediator aút,unilno

eſt,at deus unus eſt.Lex igiť num eſt ad

uerſuspromiſſiones dei: Abſit.Eteſſi

data eſſet lex,õ pollicuiuificare,uere exle

geefſet iuſticia,ſed cócluſit ſcripturaoia

ſub peccatum , ut promiſfio ex fide Ieſu

Chriſti,daretur credentibus. Cæterű any

teſ ueniffet fides, fub lege cuſtodieba,

mur,concluſi in eam fidē,quæ erat reuer

láda.Itaq; lcx pædagogusnoſterfuit ad

Chriſtum ,ur ex fide iuſtificaremur . At

poſtīz uenit fides,nó amplius fub pæda

gogo ſumus .Oés enim filn dei eſtis per

Fidē in Chriſto Ieſu . Nam quicunqz bap

tizati eſtis, Chriſtú induiſtis.Non eft Iu /

dæus,neq; Græcus.Nó eſtſeruus neqz li

ber.Non eft mafculus,aut fæmina. Oés

enim uos unus eſtis in Chriſto Ieſu.Od

ſi uoseſtis Chriſti,igiturAbrahæ femen

eſtis , & iuxta promiſlionem hæredes.

Dico aut ßdiu hærespuer eſt,nihil difi

fert a ſeruo,cú ſit dñs omniú, fed fub tu

toribus & autorib9 eſt, uſg ad tépus, qd

pater pſcripſerit.Sic & nos,cú eſfeinº puer

ri,ſub elemétis mūdi eramus,in feruitute

adacti.Atubi uenit plenitudo téporis,

emiſit deus filiü ſuü,factú ex inuliere,fa ,

ctum ſub lege,ut eos qui ſub legeerát re

dimeret,ut adoptioné i ius filior accipe

remus. Qmaūteſtis filí ,emiſit de? ſpín

filij fui in corda ueſtra ,clamātē Abba pa

ter Iraqz iam nó es feruº,ſed filiº. Quod

ſi filius, & hæres dei per Chriftum, Sed

tum quidem cum ignoraretis deum , ſery

uiebacis ijs, qui natura non funt dñ . At

IIII

i
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Αλλά τότε μου ουκ ειδότες
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& annos.Metuo
deuobis

,nequomöfru

δε γνόνες θεομ, μάλλομή Γνωθένπς ίσο núc cognofcentes deú,qn potiºcognitia

θεό, πώς επιςρέφει πάλιμ επί τα ασθενή deo,quó cóuertimini denuo ad ifirma&

κ) πτωχά σοιχ &α ,δις πάλιμ άνωθεν δsλεύ egena eleméta: Quib9 iter ab itegró ſér

είμ θέλεξημέρας πρατκράθε,κήμας, C uire uultis dies obfuatis,& méſes,& tpa

καιρους,κι αυτές.φοβούμαι υμί ,μήπως

εική κεκοπίακα εις υμάς. γίνεθε ως εδώ,ότι ſtra laborauerim erga uos.Eftote,utego

κάτω ώςυμείς. Αδελφοι,δέομαι υμώμου ſú ,qñqdé& egoſū utuos.Frés rogo uos
,

δέμ μεαδικήσαι,διδασε δε ότι διαθένη nihil me leliſtis.Noſtis,qd'p infirmitaté

αυτσαρκός,ευκγελισάμωυμίμη τρόπο! carnis euagelizauerim uobis priº,& expi

σου,κι όμσίρασμόν με, μανσή σαρκί με mentú meu ,qderat in carne,nó eſtis aſp

ουκ άξουθενήσατε, ουδε ξετύσατε,άλλ ως nati,neæ refpuiſtis, ſedmeuelutangela

άγγελομ θες εσέβασέ με,ώς ΧΡΙΣΤΟΝ ΓΗ dei ſuſcepiſtis,uelut Chriſtú lelő.Quæē

ΣΟΥΝ.τίς δυμ μ ο μακαρισμός υμώμ ,μας igiť beatitudo ueſtra:Teſtimoniüeñg

Τυρωδ υμίμ,ότι είδαμαίμ, τους οφθαλμούς hibeo uobis,qd' fi fieri potuiffet;oculos

υμώμ άξορύξαώδες, άμ εδώκατέ μοι,ώςε εχι ueſtros effoffos dediſſetis mihi. Igit ini

θρος υμώμ γέγονα αληθεύων υμίμ,ζαλίσια mic9 fact ' ſū uobis ,ueraloquédouobis:

υμάς ου καλώς,αλλά εκκλήσαι υμάς θέλ8/ Emulant uos nó bñ, imo excludereuos

σιν,ίνα αυρις ζαλάδε.καλομοσ ζαλάθι αν uolūt,utipfosæmulemini.Bonúkúreft,

καλώ σάντοτε,κύ μή μόνoμ ν ο τρεναι æmulari in re bona ſemp,& nóſolúcúp

με προς υμάς. τεκνία μs,δυς πάλιμ ωδίνω, ſens ſum apud uos.Filiolimei,ğsíterum

άεις ου μορφωθR ΧΡΙΣΤΟΣ ν υμίμ.θελομ parturio ,donecformet Chriſtinuobis.

δε πάναι προς υμάς άρτι, αλλάξαι τίω Vellé átadeſſe apud uos núc, & mutare

φωνώμε,ότι αποδέμαι αν υμίμ. Λέγετε uocê mea,qm inopiá patior inuobis. Di

μοι δι νόμον θέλουθες είναι , του νόμου cite mihi q fub lege uultiseě,legéiplátó

ουκ ακέετε,Γέγραπται ,ότι αβρααμ δύο auditis : Scriptúčem, qd'Abrahã duos

τουςέχει,ένα εκ παιδίσκας,κ) ένα εκ ή filios habebat,unú ex ancilla; & unűexli

ελευθέρας.άλλο μου εκδί σαιδίσκας, bera. Vexisqex ácilla nat9éfcdin carné

σάρκα γεγχύνκη, ο δε εκ φύ ελβυθέρας , δια nat?ēquero ex libera,ppmiſlionéqux

και επαγγελίας.άτινα Kξιμ αλληγορούμενα R allegoriâ dicunt . Ná hæclútduo tefta

Zu Tou sás dior dúo dea Jõudi,uía Migü are o méta ,unú qdéa mõte Sina,i ſerultutége

φους σινά,εις δελείαν γεννώσα,ήτια Ζιμά

nerás,qē
Agar,nāAgar,Sinamóseſtín

sap.zoot asap oivã ogos csip sv Tip apabiq ovl Arabia, cófiniséaút ei,õnúcuocať Hlie

Soιχά δετην τεράσαλήμ,δελεύς δε μετα ruſalé . ſeruit aút cú filiis ſuis.Atõlutſi

ΟΤέκνωμ αυτής, και σε άνω τεράσαλήμ ,ελόνι eſt Hierufalé,libera eſt,ſeſtmateroium

θερα κείμ,ήτις KG μήτηρ πάντων υμώμ.τέ noſtrū.Scrip
tūéeſ.Letare

ſterilisã nó

γραπται γ ,ευφράνθNTι σερα και ου τίκασα, paris,erūpe&dama,ğnon parturis qm

εξομ, C βόκσομ,και ουκ ώδίνεσα,ότι πολλά multiliberi deſertæ,magisõi ei?@habet

Πατέκνα η ερήμο μάλλομ,έχέσης του uirū.Nos aút frés fecúdúIláacpmilós

άνδρα, Ημές δε αδελφο
ίτιισαακ επαγε filij ſumus , fed quéadmodú tuncisqfer

λίας Τέκνα έσμάν,άλ
λωστότε

όσάς cundü carnem natus erat,

κα γεννηθείς εδίωκε ομψί πνεύμα,όυτως eum ,qui natus erat fecundúſpír
itun

,ira

@ νυν
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θiτειλέγω δέ,πνεύματι
σερίπατάτε

και

ένα μήαάν θέλετε, ταύτα σοιιτε
,ειδε

ή νύμ.άλλα
τί λές και γραφή

,έκβαλε
ή παι

δίσκω άδόμ αυτές,ουδμή κληρονομής

θέα στο βός και παιδίσκης,μεία ή του και ελέυθεί

ρας,άρα αδελφοίουκ έσμου παιδίσκας τέν

τα κια,αλλά τελευθέρας,73 ελευθβία δω και 3!

5ος ημάς ελευθέρωσεμ, ΣΤήκεσε, κή μα πάλιν

12 ζυγώ δουλείας ανέχεσθε, Ιδε εγώ παύλος λέ

σω υμίμ,ότι εαμ ποτέμνκθε,ΧΡΙΣΤΟΣ &

μάς ουδέμ ωφελήσ.μαρτύρο
μαι δε πάλιν

πανίανθρώπων, εϊτεμνομλύω,ότι οφφλέρ

Της αξίμ,όλομ νόμομ ποιήσαι,καταργήθκι

& Η ΧΡΙΣΤΟΥ.δισινες ν νόμω δικαι8θε,

πχάριτος ξεπέσει. Ημές και πνεύματι εκ

πίσεως ελπίδα Δικαιοσύνης απεκδεχόμε!

θα,ώ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟ ,άυπ πiρμήσι χύ

ε,να ακροβυσία, αλλά πίσις 27 αγάπης

τα ξοδέμβύ». εξέχει καλώς,τίς υμάς ενέκο

Για ψευή αληθεία μή πείθε , πάσμονή ουκέκ

Εάν η καλδιβοςυμάς,μίκρα ζύμκ,όλομοφύρα

τι μια ζυμοί.εγώ πέπoιθα εις υμάς εν κυείω,

και ότι ουδεμάλα φρονήσει,ο δε ταράσσωμ τη

Mãe,baséofno upruce,osis äuio ÉSC Sé Poul

σελφοιεί πϊομώέτι κηρύσσω ,7ί έτι διώκο

και άρα κατέργκτα σ σκάνδαλομάσαι

φού όφελομ κ)αποκόψονται οι ανασατέν

τες υμάςυμάς και το ελευθερίας εκλήθατε

ή αδελφοί,μόνoμ με τω ελβυθείαν εις άφος

Ε λήμτήσαρκιάλια διαταγάπκς δελεύει

- τεαλιάλοις.δ γαρσάς νόμος ο εν λόγω

και πληρούτα, ηζω , αγαπήσεις του αλκοί,

ομ σου ως εαυήμιεί δε αλλήλους δάκνετε C

αν καλεσθίετε,βλέπεσε μετο αλάλων αναλω

επιθυμίαμ σαρκός ου μήΤελέσετε.Η δ σας ?

επιθυμάή σνεύμαίος,σ' δε πνεύμα

Οι σαρκός, ταύτα δε αυτίκειται αλλήλοις ,

& nunc.Atquid dicit {criptura : Erjce an

cillam & filiú illius,nó cnim hæres erit fi

fius ancillæ,cú filio liberæ .It2.93 frés, non
V

ſumus ancillæ filij,ſed liberæ , In liberta

teigiť qua Chriſtº nos liberauit, ſtate, &

ne rurſus iugo feruitutis implicemnini.Ecı

ccegoPaulus dico uobis,qd' fi circūcida

mini, Chriſtus nihil uobis pderit. Cóte

ſtor aūtoém hominē circūcidentéſe, qd

debitor eſt totius legis feruádæ. Chriſł9

uobis fact9 eſtociofus.qcúqz in legziuſti

ficamini,a gratia excidiſtis. Nosemſpú

ex fide,ſpéiuſticiæ expectam ',nãi Chriſ

ſto Iefu,neq; circūciſio qcõ ualet,neq3 Ď

putiū ,ſed fides p dilectione operās. Cur

rebatis bñ ,qsuosipediuit,ue no credere .

tis ueritati?Néve pſualio, nó ex eo quo

catuos, Paulúfermēti totā maſlá fërinë

tat.Ego cófido deuobis,in dño, qd'nihil

aliud ſenſuriſitis.Cæterq cóturbatuos,

portabit iudiciü ,qfasfuerit.Ego aút frés,

(i circūciſionéadhucpdico , qdadhucpſe

cutionépatior : Abolitū eſtigiť ſcãdalú

crucis.Vtinã&abſcindant,quos labefa

ctất . Vosemin libertateuocati fuiſtis fra

tres,tantú ,ne libertate in occaſioné detis

carni,fed p charitaté,feruite uobis inuicé.

Nátota lex in uno uerbo impleť,nempe

hoc . Diliges proximú tunin ,ut teipfum .

Quod fi alius aliuin uiciffim mordetis,&

deuoratis,uidete ,ne uiciſlim alius ab alio

conſumamini. Dico aŭt, ſpiritu ambula

te, & concupiſcentiâ carnisnó perficietis.

Nam caro concupiſcit aduerfus fpiritú,

{piritus autem aduerſus carnem .Hæcau

tem inter ſe aduerſantur , ut non quæ /

cung uolueritis,eadem faciatis.Quod fi

ſpiritu ducimini,nó eſtis ſub lege.Porro

manifeſta ſūtopera carnis,quæ ſunt hæc

adulteriú

ΤΗ

πνεύματι άγεσθε,ουκ εσε υπό νόμου φαν

νερά δενταέργα της σαρκός , άτινά ξι,

Μοιχεία
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i

domeſticosfidei. Videtis quanta uobis

uos circúcidi,tantü neob crucem Chriſti

EPISTOLA

Μοιχεία , πορνεία,ακαθαρσία,ασέλγία,ε), adulteriú fornicatio,immüdicia,laſcivia,

δωλολατρία ,φαρμακεία ,έχθραι,έρις, 38
ſimulacrox cultus, ueneficiū, inimicitiæ,

λοι,θυμοί,έριθ & αι , δίχosασίαι, αιρέσης,φθό lis ,æmulationes, iræ ,cócertatióes, feditio

νοι,φόνοι,μέθαι , κώμοι

,κότα όμοιαΤένις,& nes, fectæ ,inuidiæ , cedes, ebrietates,col

προλέβωυμίμ,καθώς κή προπομ,ότι οι τα meſlationes ,& his fimilia, de quibusõdi

τοιαύτα πράγονπς βασιλείαν θεού ου κλα couobis,quéadmodü & pdixi,quod qui

ρονομήσουσιν .ο δε καρπός του σνεύματός talia agūt,regni deihæredesnó erűt.Fru

άξιμ ,ασάπκ,χαραι,ειρωκ,μακροθυμία, 8x ctus uero ſpūseſt,Charitas,gaudiú,pax

θότκς ,αγαθοσωκ,πίσις, πραότης, Γκράν longanimitas,benignitas,bonítas, fides,

7α,καλα 10 ιούτωμ ουκέσι νόμUP.οι και māluetudo,téperantia.Aduerfushuiuſ

του ΧΡΙΣΤΟΥ, τlώ σάρκα έσαύρωσαν σαν modi non eſt lex .Quiuero funt Chriſti,

Pς παθήμασι, κή ταϊς ειθυμίαις, έι ζωμα » carnem crucifixerüt,c
úmorbis & conau

πνεύμαίι, πνεύμα , ο5οιχώμα, με γϊνών piſcétiís. Siuiuimº ſpú ,ſpū & incedam %.

μεθα κενόδοξοι,αλλήλους προκαλέμονοι, ne efficiamur inanisgloriæ cupidi,inuicé

αλλήλους φθονούπα.Αδελφοι,εαμ el προ / nos puocantes,inuicé inuidétes. Fratres

ληφθς άνθρωπος έρι αινι πραγώματι,υμες etiã ſi occupatus fuerit homo, in aliquo

οι πνευματικοί,καθαρίζει και τοιούτου αν delicto,uosqui ſpiritales eſtis, inſtaura,

πνεύμαίι πραότητος,σκοπών σεαυτόν, με te huiuſmodi in ſpiritu manſuetudinis,

κού παραθώς,αλάλωμ τα βάρη βασάζετε , confyderans temetipſum, ne & cu tente

κ) ουτως αναπληρώσαπ ή νόμομ ΧΡΙΣΤΟ . ris.Inuicem onera ueſtra portate,& licre

Είδδοκά τις είναι μκδέμ ώμ,εαυτομ φρε! implete lege Chriſti. Ná fi quisſibiuide

ναπαλά, δε τριτομ εαυή δοκίμαζέτω έκα ! tur aliquid eſſe ,cũnihil fit,fuú ipſe fallic

5ος,Μαι Τόπ εις εαυτομή καύχημαέ34, C animú. Opus aūt ſuú pbetuunſquilos.

ουκ εις ημ έπρoμ.έκασος Δαδιου φορτίου & tunc in ſemetipſo gloriationéhabebit,

βασάσα.Κοινωνείσω 5ο κακχάμβίνος ήμ λό & no in alio, unufqfazem ppriá farcina

ου,7% καζιχάντι εν πάσιμαίαθοίς.μη πλα baiulabit.Cómunicet aútqcathechizak

ναθε, θεύς ου μυκηρίζετη.8δ εαμ σείςκαι άνω ſermone,ei q fe cathechizat"
; in oibusbo

θρωPς,78 κή θερίσι,8ιο σείρωμειςτσάς nis.ne erretis,de9 nó irridet.Quicqd
em

κα αυτ,εκτσαρκος θερίσει φθοράς,δόσεις ſeminauerit homo,hoc & metet.Náq ſe

ρωμ εις ή πνεύμα,εκ ή πνεύματος θερίσα ζω minat in carne ſua,decarne metet corup

αιώνιομ.το καλόμηνιαίες μη εκκακώ telam ,ſed qui ſeminat in ſpű, de ſpú met

μον .Καιρώ γαριδίω θερίσουν με εκλυό tetuitāæterna.Bon
ū
aútfaciédo ne celle

μάνοι . άρα δαω ώς καιρόν έχομαι ,εργαζών mus. Temporeeiñ ſuometemus,nóde

μεθα σ ' αγαθόμ προς πάντας, μάλιsα δε fatigati. Itaqz dū tépus habemus opere

προς τους οικείους της πίσεως .
mur bonú erga oés.maxi

me
uero erga

Ιδεε πκλίκοις ημίμ άμμασιμ,έγραψα

τη έμή χειρί.όσοιθέλεσικαι ευπροσωπήσ
αι αν

epla ſcripſerim ,meamanu,Quicúquo

σαρκι, δυσι αναγκάζουσι
ν
υμάς ποτέμνες luntiuxta faciéplace

re
in carne,

Θ , μόνoμ ,ίνα με ορ σαυρώ τον ΧΡΙΣΤΟΥ

διώκοντα .

' '

me ,

ήτο
ρία

perfe
cutio

nem

-
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καθόλου
πάντας παρασκευάσει

κατά του Διαβόλου
,και το λαιμόνωμ

αυτου
,λέγων

προς εκείνος

λϊκής
Ενοργείας,

όντως τελειοϊ
τω

επισολώ
.

Διώκον7α
ουδεή δε περιπμνόμθυοι

αυν pfecutione pariant', na qui circucidunt ,

τι νόμομ φυλάσoυσιμ,αλα θέλασιμ υμάς e ipfi quidé lege ſeruant, ſed uolútuos

circūcidi,ut in ueſtra carne glorient.Egoκαι πεντέμινεσθ5.ίνα εν τη υμετέρασαρκί καυ/

χίσωνται. Εμοιδε καιοι καυχάθη ,, uero ,ablit,ut glorier, niſi in crucedomini

είμι νο sαυρό του κυρίου ημών ΙΗΣΟΥ noftri Ieſu Chriſti,per quem mihi mun,

ΧΡΙΣΤΟΥ, 2 δυ έμοί κόσμέσαύρωται dus crucifixus eſt, &ego mundo. Nam

καγωωκόσμω . ν*ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ, in Chriſto Ieſu,neq; circūciſio ualet,neq

όνπ πεεϊτομή τι χύα, υπ ακροβυσία,άλ preputium ,ſed noua creatura .Et qui/

λά καινή κλίσης, όσοι ο κανόνϊ τότω cunq iuxta regulam hancincedunt, pax

sοιχίσουμ,ειρών εν αυτούς C έλεος,και fuper eos, & mifericordia, &fuper Ifrael

επί του σταλλ 8ε8.του λοιπου κόπους dei.Decætero ne quis mihi labores exhi

μοι μαδεισπαρεχέτω. Εγώ τα σίγμα , beat. Ego enim ſtigmata doininiIefu ,

τα κυρίου ΙΗΣΟΥ ν α σώματι μου βα, in corpore meo porto . Gratia domini

σάζωήχάρις ή κυρία ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤ8 noſtriJeſu Chriſti,cum ſpirituueſtro fra

μεϊατ πνεύμαίος υμώμ αδελφοί,άμlώ .
tres . Amen .

Finis ..

προςΓαλάτας έγιάφκ δώμκς.
Miffa fuit a Roma.

κ.

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ.

ΑΥΤΗ Νεσεσέλει άσο σώμκς, δυσω μου αυτούςέωρακώς,ακούσας δε περί αυ

.Η δε πρόφασίς και επίβολής αυτκ.Εφέσιοι πισεύσαντες εις του κυρίου ημών

ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ.Γνησίαμ έχομ εις αυήμ τίω πίσϊμ, εις σάντας τους αγίες

σωαγάπίω,και εβούλοντο σαρα του σαύλου βεβαιωθlώαι , μαθων τoίνωο α

πόσολος γιάφα προς αυτούς ταύτίω τίω επίσoλώ,ώσσες κατηχητικώ.και πρώτος και δείκνυσι,

μάνεώτερο είναι και καθ' ημάς μυσέςϊομ ,άλλο , ασχίο και πιοκαταβολής κόσμου είναι ταύτίω

ευθοκίας του θεού,ώσε τομ ΧΡΙΣΤΟΝ υπέρ ημώμ σαλάμ,και ημάς σωθlώαι.έσειτα,σερίκλίσεως

εθνώμ Δίκλέτη,ίνα λείδα αξίως αυτους πεπϊσόνκέναι,κ)αποδείκνυσιμ,ότι και κλήσεις αυτής γέfoνεν .

δυλιανθρώπο,άλα διά ΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,δε ζομπόςέθεξίνα( εκΤούτο μάθωσιμ,ότι ουκάνθρω

πλάγα γεγόνασι, πισεύσαντες ω" ΧΡΙΣΤΩ,άλλ'άλκινοιθεοσεβάς. σημαίνειδεκ)εαυτομλια

τουςαπείλθαι κηρύσει το ευαγγέλιομ.καιότιπερίαυτής εφρόντισερ, έπειτα παραινετικούς

λόγους ανδράσι και γυναιξίπατράσικαι τέκνοις,κυρίους καιδούλοις,τίθκουμ φώ τα επιςολή.

10,9

4

ARGVMENTVM

Ε

Pheſiſ ſunt Afiani.Hiacceptouerbo ueritatis perſtiterunt in fide.

Hos collaudat apoſtolus,fcribenseis aRomade carcere per Tychi

cum diaconem ;

1



84

11

S

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

P

ΣΕ,

15 Υ

Τα

Ι

cuius ui fiuntuniuerſa ,iuxta decretum

uoluntatis ipſius,ut ſimusnos inlaude

AD EPHESIOS EPISTOLA.

ΑΥΛΟΣ αποσολ '1Η/

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ,δια θελήμα Aulus apoſtolus Ieſu Chri

Tος θεου,7οίς ασίοις οίς δυν fti,per uoluntatemdei,fan/

σημοεφέσω,και πισοίς ο
ctis qui agitis Epheli,&fide

ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ. χάρις »

libus in Chriſto Iefu . Gra

μίμ κ) ειριών ατε θεά παξος ημώμ,κ ) κυρίου tiauobis &paxa deo patre noftro,&do

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευλογητός ο θεός ,κ πα/
mino Ieſu Chriſto.Bñdictus deus&pal

της του κυρίου ημώνΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ο ευ/ ter domini noſtri Ieſu Chriſti,qui bener

λογίσας ημάς εν σάσι ευλογία πνευμα dixit nos,in omni benedictione fpiritali,

τική , εν τοΐς επουρανίοις ΧΡΙΣΤΟ , κα
in cæleſtibus Chriſto . Quemadmodú

θως θξελέξατο εμάς αυ ", προ κατα elegit nos in ipſo ,anteğ iaceréturfunda

βολής κόσμου,είναι εμάς αγίους C αμών mentamundi,ut eflemus fancti,& irre,

μους και ενώπιον αυτοι οι αγάπη, προο/ præhenfibiles coram illo incharitate,qui

φίσας και μάς,είς ήoθεσίας Δια 1ΗΣΟΥ ΧΡΙ / predeſtinauit nos in adoptionem filio.

ΣΤΟΥ εις αυτομ, κατα τίω ευδοκίαμ το θες rum ,per Ieſum Chriſtū,infeſe, iuxta bel

λήματος αυτού εις έωαινου Δόξης Οι χά neplacitum uoluntatis fuæ, ut laudetur

ριτζ αυτο , και έχαρίτωσεμ εμάς έμ gloria gratiæ ſuæ,in qua gratificauit nos,

αγαπημαύω,ενώέχουντα απολύτρω/ in dilecto. In quo habemusredemptio!

σημαια το αιμαίος αυτού ,τίω άφεσιμ0 nein per ſanguinem ipſius,reinillionem

παραπτωμάτωμ.1 του πλούτου Οι χά
peccator

um
. Iuxtadiuitias gratiæ ſuz,

φιτος αυτού , και έσερίπου σεμ εις εμάς,έμ de qua ubertim nobis impartiui
t
,inom

σάσι σοφία και φρονήσει.Γνωρίσαςημίμου ni ſapienti
a
& prudenti

a
,patefacto no/

μυσήρϊου του θελήματ
α
αυτού , κατά bis arcano uoluntat

is
fuæ, iuxta bener

τίω ευδοκίαν αυτου , προέθετο έμ αυζω
placitum fuum ,quod propofuerat

infel

εις οικονομία του πληρώματ
α και /

ipſo, in diſpenſ
ationem

plenitudin
is

tél

ρών , ανακεφαλ
αιώσασθα

ι
τα πάντα έμ

porum ,ut ſumma
tim

inftaura
ret

omnia

Go XΡΙΣΤΩ ,7αέμ τίς ουρανοίς,και τα επί

in Chriſto,quæ in cælis funt & in terra,

Οι γής εμ αυζο , έμώ να εκληρώθκ
μαι

in ipfo,in quo& forte delecti ſumus,pre!

προορισθέν
τες

κατά πρόθεσιμ του απάνη

deſtinati fecundum propofitu
m illius,

ταενεργοώτG ,κατα τίω βουλώ το θε/

λήμμαίος αυ * ,εις και είναι εμάς εις έπαινομε

δόξας

Ν
ΝΑ

glor
iage
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Τα θε
λή
μα

δόξες αυτού και τους προκλπικότ
ας

και ο

ΧΡΙΣΤΩ, ν ώ κ) Ημες ακούσαντες ευλόγον

της αληθείας, το ευαγγέλιου και σωτηρίαση

Ο ύμώμ,ενώ και πισένσαντες εσφραγίδατε

τώ ανευματι εσαγελίας αγίω,ός

- άζμ ασφαβωμ φθη κληρονομίας ημών , εις

απολύτρωσιν φθη σεριποιήσεως και εισ' έπαι

νομοι δόξες αυτού.διά τούς καγω ακού,

σας τιςκαθήμάς σίσιμ, αν και κυρίω IH /

ΣΟΥ,Μαι την αγάπίω τίω εις πάντας τους

αγίες,ου πάυομαι ευχαρισών υπερ υμών ,

μιείαμ υμών ποιούμνος επίθ προσ'ευ/

η χώρα μου,ίνα ο θεός του κυρίου ημώμ ΙΗΣΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ , ο πατήρ δι δόξης , δώκ υμίμ

ανέυμα σοφίας και αποκαλύψεως , εμ

και εσιγνώσει αυτ, σιφωτισμους τους οφθαλ

με μους 78σ διανοίας υμώμ,εις το ειδέναι υ /

με μάς,Τίς όξιμ και ελπίς ΤΗς κλίσεωςαυτού,

και τιςο πλύθος δόξες και κληρονομίας αυή εν

τοιςαγίοις,ιο τι το υπερβάλλου μέγει

eGP της διάμεως αυτού εις ημάς τους

πισίνονίαςκαι κατα τίω ενέργεια του κράν

Iύ τουςτάς χύGP αυτού,ήμ ενήργκσεν αυτώ

ΧΡΙΣΤΩ,εγείρας αυτόμ εκ των νεκρών,

15 εκάθισεμών δεξιάαυτού,εν τοίς επάρανίοις

' υπεράνω πάσης αρχής,κή εξουσίας κή διά

μεως,και κυριότε7ος, κύ σανθος ονόμαίος ονο

μαζομένο,υ μόνoμέντο αιώνι τόσω,αλλά

κι εν τώ μέλλον]ι, κ πάντα υπέταξε να

υπερπά Τατή εκκλησία,ήτις άξτο σωμα

ΠΙΣΩ

gloriæ illius, qui priores fperauimus in

Chriſto , in quo iperatis & uos , audito

uerbo ueritatis,euangelio ſalutis ueſtræ,

quo ctiam poftcağz credidiſtis, obſi

gnaticſtis , ſpiritu promiſlionis ſancto,

qui cft Arrabo,hæreditatis noftræ, in re /

demptionem acquiſitæ pofleffionis, in

laudem gloriæ fuæ . Quapropter & ego,

cum audiſlem cam quæ in uobis eſt fi

dem, in domino Iefu , & charitatem in

omnes ſanctos,non deſino gratias age,

re pro uobis , mentionem ueftri faciens,

in orationibus meis,ut deusdomini no/

ſtri Iefu Chriſti, pater gloriæ , det uobis

ſpiritum ſapientix , & reuelationis , in co/

gnitione ſui , illuininatos oculos mentis

ucítræ , ut ſciatis, quæ ſit ſpes uocationis

eius,& quam opulenta gloria , hæredita,

tis illius in ſanctis, & quæ fit excellés ma/

gnitudo poteriæ illius in uos qui credi,

tis, ſecundum efficaciam roboris forti /

tudinis eius , quam exercuit in Chriſto ,

cum ſuſcitarer cum a mortuis , & ſedere

fecit in dextra ſua, in cæleſtibus , ſupra

omnem principatum ac poteſtatem , &

uirtutem, & dominium ,& omnenomen

quod nominatur , non ſolum in fæculo

học , uerum etiam in futuro , & omnia

ſubiecit ſub pedes illius , & ipſum de

dit caput ſuperomnia, ecclefiæ , quæcſt

corpus illius , plenitudo eius , qui om

nia in omnibus adimplet . Et uos cum
II

eſſetis mortui delictis & peccatis ,in qui/

bus aliquando ambulaſtis iuxta fæculú

mundi huius,iuxta principem poteſtatis

aeris, qui eſt ſpiritus, nuncagens in filijs

inobcdientiæ ,inter quos&nos omnes

conuerſabamur aliquando, in concupi /

ſcentijs carnis noftræ ,facientes uolunta/

h tes carnis

15 !

5

τ,/

αυτου,το

(αμέν8. κι υμάς όντας νεκρούς τους
παραπώ

μασι,κήΠαίς
αμαργίαις,εν αίς ποτε περιεςα

Tos)&vað évesčutosév Toīs joist & Adésias,ěv

τα της σαρκός
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ EPISTOLA

Π

α,
Ο
ι

ταοσ σαρκος, C τηδιανοιώμ,κι ήμεν Τέκι

να φύσει οργής, ως και οι λοιποί . ο δε θες

oς πλούσια μελέα,δια τώ πολύ

αγάσω αυτού, μεγάπησεν ημάς,και όν

τας ημάς νεκρούς τοίς σαραπτώμασι,συν

νεζωοποίησε ο ΧΡΙΣΤΩ, χάριτι εσε σεσωσ'

μλύοι , και συήγαγε , ναι σωεκάθισεμ ν

τις επερανίοις , ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ,ίνα

δειξηται εν τοίς αιώσι τοΐς επερχομένους

ΙΗΣΟΥ , τη γαρχάριτι εσε σεσωσμύοι δια

Οι πίσεως , και τούτο ουκ 3ζ υμώμ. θεού

το δώρομ,ουκάζέρωμ,ίνα μήτις καυχήση

ται . αυτού γάς εσμυ ποίημα , κτισθέν

τεσ ν ΧΡΙΣΤΩΙΗΣΟΥ επί έργοισ αγα /

θοις,δις προκτοίμασεν ο θεός , ίνα εν αυτοίς

πρισατήσωμών . Διό μνκμονέυετε ότι ,

μάστοτε τα έθνκ ν σαρκι, οι λεγόμενοι

ακροβυσία,υπό φθ λεγομλύκς σεριτομήσ

ν σαρκί χαροποιήτου,ότι ήτε εν τω και

ρώ εκείνω, χωρισ ΧΡΙΣΤΟΥ,απαλλοτριων

μίοι τσ πολιτείας του Ισραήλ, και ξέ .

νοι διαθηκών τάσεωαγγελία
σ
,ελπίς

δα μη έχοντες , κα) άθεοι εν ο κόσμο,

νωί δε ο ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ μέσοι σοτε αν

τες μακραμ,έγγυσέγενήθx]ε εμ ω αιμα

τι του ΧΡΙΣΤΟΥ Αυτοσγάρ έσιν

και ειρlώκ εμώμ ,όσοιήσαστα αμφότερα έμ

και το μεσότοιχου του φραγμού λύσας

τίω έχθραν έμ τη σαρκι αυτού, του νόμου

Ηεντολώμ εμ δόγμασι καταργήσασ, ίνα

Τους δύο κτίση εν εαυτώ,εις ένα καινον άνθρω

πμ, σοιωμ ειρlώκμ, κ) ακαταλάξα Τός αμ

φοβέρους εν ενί σώμαίι,7 % θεώ,δια και σαυρ8,

αποκλείναςή έχθραν εν αυγώ , κό έλθών ευκ5 ,

γελίσατο ειρώκμυμίμ, ίσμακράν,κό τάις

ετfύς , ότι αυξ έχομεν ή προσωωσωμοι

αμφότεροι εν ενίσνεύμαί
ι προς τον πατέρα .

tes carnis, & mentium, & eramus natura

filñ iræ ,quemadmodú&cæteri, Sed de

usqui diues eſt in miſericordia, propter

multam charitatem ſuam , qua dilexit se

nos,etiam cum eſſemus mortui per deli

cta , conuiuificauit nos una cum Chriſto

(per gratiam eſtis faluati) ſimula cum

eo reſuſcitauit,& fimul cum eo federe fer

cit ,inter celeftes,in Chrifto Iefu, ut ofter

deret eminentem opulētiam gratiæ fuæ, s

in benignitate erganosin Chriſto lelu.

Gratia enim eſtis faluati perfidem ,idqz

non ex uobis.deidonum eſt,nonexope

ribus, ne quis glorietur , nam ipfius fur

mus figmentum ,conditi in Chrifto Iefu

ad operabona,quæ præparauit deus ,ut

in eis ambularemus. Quapropter mes

mentore,quoduos quondā gētesin cari

neuocabamini prepucium,ab ea quæuo

catur circumciſio ,in carne,

fit , quod inſ eratis in tempore illo,fi

ne Chriſto ,abalienati a republica Iſra

hel,& extranei a teſtamentis promiſlio

nis , ſpem non habentes , & deo caren

tes in mundo . Nuncautem in Chriſto

Ieſuuos, q quondā cratislóginquipro

pinquifactieſtis, in ſanguine Chrifti.

Ipfe em eſt paxnoſtra, q fecit exutrilo

unum , & interſtitium maceria diruit,

ſimultatem in carne fua, legem manda

torū in decretis fitam ,abrogans,utduos

conderet in femetipſo, in unú nouuin

hominem , faciens pacem , & ut recon

ciliaret ambosin uno corpore,deo, per

crucem perempta inimicitia , in ea ,&

ueniens euangelizauit pacem uobis , is

qui procul aberatis , & ijs qui prope,

Quoniam autem per illum haberius

aditum utriqz in uno ſpiritu, ad patrem ,

Itach

quæ mani
bus

Αρα δω

Σ
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ΤΑΡΙΑΣ

Αρα βαυ ουκέτι εσε ξενοίκο πάροικοι,άλ)

λά συμπολίται τ ' αγίων και οικοι του

θεού,εποικοδομκθέντες επί θεμελίω

την αποστόλων και προφητών , όντΘ ' αν

κρογωνιαίου αυτού ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ,&

πάσα οικοδομή σωαρμολογουμλ
ύκ , άυ ,

ξαέις«αόμ άγιομο κυρίω , ώ και υμάς

τα συοικοδομείσθε εισ κατοικΗΤήριομή θες έν

Οι ανεύματι, ούτε χάριν έγωσαύλο δές

μιος του ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, νπερ υμών της

η εθνών, είγε Κκούσατε τίω οικονομίαμου

Η χάριτος τουθεά, τι δοθείσασμοι εις υμάς,

Σε ότι κατά αποκάλυψ
ιμεγνώρισέν μοι το

1 : μυσής του, καθώς προέγραψα,εν ολίσω προς

( δδώναθε αναγινώσκοντες ,νούσαι τώ συν

και ν
νεσίν μου,και το μυσNρίω του ΧΡΙΣΤΟΥ , 8

ετέραις γενεαίσ ουκ έγνωσίθι τοΐς δοϊσ

η ανθρώπων, ώς να απεκαλύφθκ τοϊσ

αγίοις άσοςόλοισ' αυτού και προφήται σ '

η ανεύματι, είναι τα έθνκ συγκληρονό

μα,και σύσσωμα, και συμμέτοχα τησ

επαγγελίας αυτού ν " ΧΡΙΣΤΩ , δια

του ευαγγελίου , δε εγενόμω διάκονοσ ,

κατά τιώ δωρεάν και χάριτος του θεά, τίω

σοθεσάς μοι κατά τίω ενέργιαμ φθι διά

μεως αυτο

Εμοι και ελαχισοτέρω

σάντων αγίωμ εδόθκεχάρισάυ καιτοίς

ΞΥ έθνεσημ ευαγγελίσαθα τομ ανεξιχνίασομ

πλέτoμ του ΧΡΙΣΤΟΥ. και φωτίσαι πάνη

τασ , τίσα κοινωνία του μυοκαιρίου του απο.

κεκρυμμένααπό αιώνωμ εν τω θεώτώ,Τα

va

Γνωρισθά ναώ Ταϊσαρχαίς κι εξεσίας εν τοίς

επερανίοιςδια
δέκκλησίας ,

απολυποίκι

Itaq; iam nõ eſtis hofpites & incolæ , ſed

conciues ſanctorum , & domeſtici dei, ſu ,

perſtructi ſuper fundamentum apoſto/

lum & prophetarum , fummo angulari

lapideipſo Ieſu Chriſto ,in quo quæcūą

ſtructura coagmétatur,crefcit in templu

ſanctú ,in domino , in quo & uos coædifi

camini in habitaculum dei,in ſpiritu.

Huiusrei gratia, ego Paulus uinctus fű

Chriſti Ielu,pro uobis gentibus, liquidē

audiſtis diſpenſationem gratiæ dei,quæ

data eſt mihi in uos,quod ſecundum re

uelationem ,notum mihi fecit myſteriū,

quemadmodú anteſcripſi paucis,ex qui

bus poteſtis legêtes intelligere,cognitio,

nemmeam in myſterio Chriſti, quod in

alýs ætatibus non fuit notum factum fi

lijs hominum ,quemadmodum nunc rer

uelatum eſt ſanctis apoſtolis eius, & pro

phetis in ſpiritu ,ut ſint gētes cohæredes,

& eiuſdem corporis, & cõſortes promiſ

fionis eius in Chriſto , per euangeliū, cui

ius factus ſum miniſter, fecundúdonum

gratiæ dei,quod datū eſt mihi, ſecûdum

efficaciam potentiæ illius. Mihi minimo

oium ſanctoz data eſt gratia hæc, ut in

gentes euangelizé,imperueſtigabiles

diuitias Chriſti,& in lucem pferã oibus,

quæ ſit cómunio myſteri quod erat abi

fconditum a ſæculis in deo , qui uniuerſa

condidit per leſum Chriſtum ,utnotum

fiat principatibus & poteſtatibus,in cæ

leftibus, per ecclefiam , aehementer μα

ria ſapientia dei,ſecundum præfinitioné

fæculorum , quam fecit in Chriſto Ieſu ,

domino noſtro, in quo habemus au /

daciam & aditum , in fiducia ,
quæ

eſt

per fidem illius . Quapropter poſtu .

lo , ne deficiatis in afflictionibus meis

h z pro

Ο

ΤΙΠΟ

πάντα κτίσαν διά ΙΗΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ ,

Ε λοσ σοφία καιθεξ, καία
πρόθεσιμ ή

αιώνων,

Ανεποίκσεν εν
ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ Τώ κυρίω ηλ ,

ενώέχομεν
ήπαξέκσταν κι

προσαξων

αιτούμαι, μήεκκακά έμβατς
θλίψεσί με

υπες
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uinctus in doi

ſcendit, idem ille eſt,quietiam afcendit,

όσεςυμών,ήτις έσαι δόξα υμώμ . του pro uobis quæ erit gloria ueſtra . Huius

το χάριμ κάμπω τα γόνατά μου προσ rei gratia ,flecto genua mea , adpatrem

του πατέρα του κυρίου ημώμΙΗΣΟΥ ΧΡΙ
domini noftri Iefu Chriſti,exquo oispa

ΣΤΟΥ 34, ου πάσα πατρια ο ουρανούς και

rentela in cælo & in terra nominatur,ut

επιΓσ ονομάζεται , ίνα δώ υμίμ κατα det uobis iuxta diuitiasgloriæ ſuæ,ut for

του πλούτου οι δόξασ' αυτού ,δαμά, titudine coroboreminiper ſpiritum ſuí,

με κραταιωθήναι δια του πνεύματα, in internūhominem , utinhabitet Chri

ή εις τον έσωάνθρωP», κατοικήσαι ΤομΧΡΙ ſtus per fidem , in cordibus ueſtris, fixis

ΣΤΟΝ, δια τήσ πίσεωσ , εμΠαΐσ' καρδίαις in charitate radicibus, & fundamentoia

υμώμ , εμ αγάπη έρρι ζωμαίοι και τεθε / cto,ut ualearis aſſequi cumomnibusſan

μελιωμλύοι , ίνα όξιχύσετε καταλαβές ctis, quæ ſit latitudo,& longitudo,& pro

σαν σάσι τοίσ αγίοις , τί το πλάτG κή funditas, & ſublimitas,& cognofcere præ

μικά και βάθG και ύψοσ . γνώναι τε eminérem cognitioni dilectionem Chri.

τω υπερβάλλουσαμ φθη γνώσεωσ αγά , ſti,ut implcamini in omnem plenitudi/

πιω τού ΧΡΙΣΤΟΥ , ίνα πληρωθήτε εισ nem dei . Ei uero qui poteſt, cumulate far

παμ τόσλήρωμα του θεού . Ο δε δωα cere,ultra omnia ,quæ petimus, autcogi

μένω υπες πάντα ποιήσαι υπες εκπες : / tamus, iuxra potentiam agentem in no

σου, ών αιτούμεθα ή μοουμε κατα τίω bis,ipfi gloriain eccleſia, in Chríſto Iefu,

δαμινή ενερμένκμ εν ημίν,αυτώ και δο in on esætates ſæculi fæculorum .Amé. !

ξα εν τηεκκλησία και ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ , εισ

πάσαςτας Γενεασ αιώνος αιώνων αμήν . mino, ut ambuletis , ita ut dignum eſt ,

Παρακαλώ οώ υμάσ εγω και δέσμιοσ uocatione , qua uocati eſtis,cum omni

αν κυρίω, αξίως σεριπατήσαι φθη κλήσεωσ ſubmiſſionc,& manſuetudine, cum lon/

σ εκλήθατε και μετά πάσασ' ταπεινοφρο / ganimitat
e
, tolerantes uos inuicé in cha

σωκσ' και πραότητος και μετά μακροθυμή ritate , ſtudentes feruare unitatem fpiri

ασ , ανεχόμενοι αλλήλωμ ν αγάπη και tus in uinculo pacis .Vnú corpus & unius

σουδάζοντε
ς ταράμ τω ενότητα του πνευ fpiritus, quemadm

odú
& uocatieſtisin

ματοσ ν σωδέσμω ειρlώκσ. ευ
una ſpe uocationis ueftræ . Vnus do

σώμανα εμπνεύμα , καθώς και εκλήθητο minus , una fides,unum baptiſma,unus

εμ μια λπίσiε κλήσεως υμώμ.έις κύριος, deus , & pater omnium , qui eſt ſuper

μία πίσις , εμ βάπτισμα,εις θεός και πα!
omnia ,

& per omnia , & in omnibus

της πάντωμ,και επί πάντ° C δια πάντων,κή uobis.Verum unicuiq; noſtrum dataeſt

εμπάσιμ υμίμ, Evi και εκάsω ημώμ εδόθη και
gratia iuxta modum doni Chriſti.Qua

χάρις κατα
μέτρον δωρεάς ή ΧΡΙΣΤΟΥ.

propter dicit. Cuin aſcendiſſ
et

in altum ,

Φιολέγα , αναβάσ
εις

υψοσ χμαλώτευ /5 captiuam duxit captiuitat
em

, & dedit

σεν αιχμαλωσία
ν
, έδωκε δόματαΤο

dona hominibus . Cæterum illud alcen

ανθρώποις . το δε ανέβ : , τί εσιμ, ειμή ότι dit, quid eſt, niſi quod etiam deſcende

και κατέβκ πρώτομ εις τα κατώτερα rat prius in infimas partes terræ:Quide

μέρα ή Γυς; ο καλαβάςαυτός έσι κι ο αναβάς

θως

fupr
a

!

r



ΟΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΦΕΣΙΟΥ
Σ AD 89EPHESI

O
S.

ΟΣ

μς

Το
φθειρόμενου

κατάγαςεπιθυμίας
και ασά

σκα,
ανανεξαθαι τα πνεύματι

ή νοόςυμών,κή

τα θεόμ
κτίθέντα εμ Δίκαιοσως

, και οσί /

υπεράνω τσάντωμτουρας",ίνα αλκρώση Τα

πάλα.κι αυτός έδωκε, λους με αποδόλους,

τους σε προφήτας , τους σε ευαγγελισας ,

τους δέ σοιμίας και διδασκάλους , προς

τομ καταρτίσμου τ 'αγίων,εις έργου διο

ακονίας,εις οικοδομήμα του σώματG- τα

- ΧΡΙΣΤΟΥ, μέRϊ καταντήσωμου οι πάντες

εις τίωενότητα και πίσεως,κοσιεπιγνώ

Γεως του που του θεού , εις άνδρα τέλειου ,

εις μίγον ήλικίας του πληρώματος του

ΧΡΙΣΤΟΥ, ίνα μκκέτι ώμου νήπιοι κλυδων

wζόμενοι και περιφερόμενοι σαντιανέμω,

δ ) Διδασκαλίας,εν τη κυβεία της ανθρώ

πωμ, πανθργία προς τώ μεθοδείαμου

πλάνκς ,αλκθεύοντες δεναγάπη, αυξήσω/

λυ εις αυτόν τα πάντα, ός όξιμ και κεφαλή.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ,3ζόυ πάμτο σώμα σωαρμο.

λογούμυομ,και συμβιβαζόμλνoμ Διασάν

σας αφής και επιχοραγίας, και ενέργεια

μέγγω ενός εκάσου μέρους , τω άυξησιμ

τουσώματΘ σοιέται, εις οικοδομήμ εαυ

του εναγάπη. τούτο δω λέγω και μας

τύρομαιξικυρίω,μκκέτι υμάς σερίπατε,

καθώς κοιτάλοιπα θυκ σερίπατά, μα!

ταιότκτι του νοός αυτώ,έσ
κοτισμώοι τη

διανοία,όντεσ ασκλλοτριωμένοι
οι ζωής

του θεού ,διά τω άγνοιαν την δυσαν ν

αυτοίς , Δια τίμ πώρωσιμ της καρδίας

αυτώμ, βάτινες απελγκλότ
ες

, εαυτους πα

φέδωκαν τιάσελγεία, εις εργασίας ακα /

παρσίας πάσης φύ πλεονεξία.υμάς δε ουκ

δυτως μάθετε Τομ
ΧΡΙΣΤΟΝ.Ζιγε

αυτόμ κκό

σαίε , κ) εν αυτώ εδιδάχθκ
ε

,καθώς όξιν αλή

θεια εν τώ ΙΗΣΟΥ,αποθέθα
ι υμάς καλαίμ

τρολέραμ ανασροφαν,τον παλαιον άνθρωτθν

ότκτίσ)

ſupra omnes cælos,ut impleret omnia ,

Eridem dedit, alios quidem apoſtolos,

alios uero prophetas,alios autemeuan,

geliſtas,alios autem paſtores, & docto

res ,ad inſtaurationem ſanctoru ,in opus

adminiſtrationis, in ædificationem cor

poris Chriſti, donec occurrerimº omnes

in unitatem fidei,& agnitionis filij dei, in

uirum perfectum , in menſuram ætatis,

quæeſt plenitudo Chriſti,ut non ampli,

us ſimus pueri, qui fluctuant & circum

feruntur quouisuento doctrinæ, in uer/

ſutia hominum ,in aſtutia , ad aggreſſio

nem impoſturx ,ſed ueritatem ſectantes

in charitate ,adoleſcamus in illú per om/

nia,qui eſt caput.NépeChriſtus in quo

totūcorpus,ſi coagmentetur,& compin

gatur,per omnemcomiſlurain ſubmini

Itrationis ,iuxta actum in menſura , uni

cuiuſq; partis , incrementum corporis fa,

cit,inædificationem ſuiipfius, in charitat

te:Hocitaq; dico ,& teſtificorin domino,

ne poſthac ambuletis,quemadmodú &

reliquæ gentes ambulant in uanitate in

tellectus ſui,dum mentem habent obter

nebratam ,abalienati a uita dei, propter

ignorantiain quæ eſt illis,& excæcationé

cordis eoz,quipoſteağzperueneruntad

indolentiā, ſemetipfosdediderunt laſcii

uiæ ,ad patrãdumimmunditiam omné

in auaritia ,Vosaútnó ſic didiciſtis Chri

ſtum ,fiquidem illum audiſtis ,& in eo do

cti fuiſtis,quemadmodum eſt ueritas in

Chriſto Ieſu , deponere iuxta priorem

conuerfationem ueterem hominem ,qui

corrumpitur, iuxta concupiſcentias erro

ris,renouari autem ſpiritu métis ueftræ ,

& induere nouum hominem , qui iux,

ta deumconditus eſt in iuſticia , & fancti

h tate

ΕΙΣ

τ .

JN

17

ενδύσασθαι του καινομ
άνθρωπο , τον κα

3

1



90

EPISTOLA : ΟΣ

ΑΠΕ

dno,utfilijlucis abulate (na fructusſpus

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ότκι και αληθείας . διδαποθέμιοι
το ψεύ tate ueritatis Quapropter

depoſitó mën

δος,λαλάτε αλήθειαμ, έκαςος μετα του dacio,loquamini
ueritatem , quilos proj

σλκσίου αυτού , ότι έσμου αλλήλων μέν ximo ſuo ,quoniã ſumus inuicemmébräi

λη . οργήσεθε, και μηαμαρτάνετε
, ίλιος Iraſcimini

,& nó peccetis,fol ne occídatſu

μή επιθυέλω πιο παροργισμώ
υμών , per iram ueſtram , neqz detis locú calüm )“

μη δε δίδοτε τόσομ ωδιαβόλω.ο κλέπ niatori.Qui furabatur, non
ampliusfi

τωμ, μηκέτι κλετ έτω, μάλλον δε κοπιά/ retur,magis aūt laboret operando maní

των εργαζόμδυος
το αγαθόμταϊς

χερσίμ , bus,quodbonum eſt,ut poflitimpartiri

να έχH μεταδιδόναι ζω χρείαν έχοντι . ei qui opus habuerit. Omis ſermo ſpurr

πας λόγG σατρός εκ του σόματα , cusexoreueſtrone procedat , fed liquis

μών μή εκπορευέθω, αλλ ' ήτις άγαθος eſt bonus adædificationem utilitatis,ut"

πος οικοδομώσι χρείας και νασχάρι και detgratiâ audientibus, & ne contriſtetis

τις ακόυουσιμ με λυσετε το πνεύμα ſpiritum ſanctum dei , in quo obfignati

Το άσιον ή θεά ενώ εσφρασίθηJε εις ημέρας eſtis ,in diem redemptiois.Omnis amay

απολυτρόσεως .πάσα πικρία, θυμός,και rulentia , & tumor , & ira ,& uociferatio, &

οργκ, κραυση C βλασφημία,αρθήτω αφ maledicentia,tollatur a uobis,cum omni

υμώμ σωσάση κακία . γίνεθε δε εις άλλη malicia. Sitis aūt, inuicein alius in aliuin

λές χρήσoί,έυλαχνοι, χάριζόμενοι εαυ, comes, miſericordes, largiētesuobiſmet

τοις , καθώς και ο θεός έχαρίσατο υμίν ipſis

, quéadmo
dum

& deus in Chrifto

Εν ΧΡΙΣΤΩι .
Γίνεθεδω μιακαι του

largitus eſt uobis. Sitis igiturimitato i

θεού, ως τέκνα αγαπητά, και περιπατάτε res dei,ut filij dilecti, & ambuletis in dile

ναγάπη,καθώς ο ΧΡΙΣΤΟΣ Αγάπησεν Etione,quemadmod
um

& Chriſtus dile

εμάς, έδωκεν εαυθον υπες ήμών προσ ) xit nos , & tradidit ſemetipfum pro no

φοράμ και θυσίαν ο Βεζύ εις, όσμού ευω bis ,oblationem & uictimam deo,in odo

δίας , πορνεία και κή πάσαακαθαρσία,ή λιο rem bonæ fragrantiæ.C
æterum

fornica

νεξία μκδε ονομαζέδωνυμίμ,καθώς πρέι tio, & omnis imundicia , aut auaridane

σ &σίοις,κ) αιχρόσκς,κ) μωρολοία,λευρα
noininetu

r quidem inter uos, fiaitdecet

σελία,τα ουκ ανήκουλα ,αλλά μάλλομ ευχα fanctos, &obfcænit
as,& ftultiloquiut

i
,

gisϊα.το γάρεσεΓινώσκούζες,δι πάς αός & urbanitas,quæ adrem non pertinent,

νος, ακάθαρτος , πλεονέκτης, ός όξιμ ει/
ſed magis gratiar

ūactio.
Nam

hoc fcitis

δωλολάτρ
κο

,ουκέχα κληρονομ
ίαν
τη quod omnis fornicat

or
,aut auarus.q eft

βασιλεία του ΧΡΙΣΤΟΥ και θεού . μηδεις θα fimulac
rorũ

cultor, nó habet hæreditaté

μάς απατάτω κενοίς λόγοις . δια ταυτα
in regno Chriſti& dei.Ne quilą uos de

γι ' έρχεται και οργή του θεού επιτους δους

cipiatinanibu
s
fermóib

us
. Propter hæc

φθη απειλείας. με οώ γίνεθε συμμέτοχ
οι

enim uenire ſolet ira dei,in filios inobedi

αυτώμ.ήτ
ε
γάς ποτε σκότGP ,κώ δε φώς

entiæ.Ne ſitis igifconfor
tes illorú.Etatis

Ως τέκνα φωτόσπερι
enim quondā tenebræ , nunc aút lux in

πατάτε,δε καρσος και πνεύματ
ος

εν πάση

αγαθοσύνη και δικαιοσύν
η

και αληθεία δοκιμά

in omni bonitate&iuſticia & ueritate)pl

οντεσ

αν κυρίω .

ban
tes
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0 καιρόν

κι άσόντεο α ' ,

αγαπάμτας εαυτωμ γαμαϊκας
, ως τα εαν

Πώμ
σώματα και

αγασών τμυ
εαυτού

γυ/

ναίκα,
εαυθονασά, ουδειςΓάρτΡτετ

εαυξ

ZOUTESTíèsiu éváze5op To Hughes,lesus Oussol

Ε νωνίπ Τοΐσ'εΓοι
σίσίσακάρπ

ους
και σκότες,

μάλλον δε κι ελέγχετε, τα κρυφά γινόν

μονα ναυτών, άχρό άζυ να λέγχρ.Τα

δε πάνταελεγχόμενα υποτου φωτόσο φα

τεροώτα , πάντοφανερού
μλνoμ

, φώς

ει εσι.διολές. Πραιο καθέυδων και ανάσα εκ

Τα νεκρώμ,κ) επιφαύσει σοι ο ΧΡΙΣΤΟΣ.βλίο

πετε δει πώς ακριβώς περ/ σατάτε,μή ως

άσοφοι, αλλά ωσ σοφοί , εξαγοραζόμε

νοι του καις ότι αι και μέραι πουκραί εισιν .

κά διετούς μή γίνεθεάφροιες , άλλα σωϊ /

2: έντες, τί το θελήμα ή κυρίου. να μη με

θύσκεσθε δίσω,νώ εsίμασωθεία , αλλά πλα

TIN
ρούσθε φο πνεύμαίι,λαλευτεσεαυ]οΐς, ψαλ

μόϊς €ύμνοις, α) ωδαίο πνευματικαίς

τι ω κυρίω . Ευχαρισοώτες σάντοτε υπες

σάντώμ, φώ ονόματι του κυρίου ημών ΙΙ /

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ο θεώ και σατρι . νσο

τασόμυοι αλέλοισον φόβω θεού . Α1 γυ

δικες Τοίg Ιδίοις ανδράσιμοποτάσσεθε,ως

και κυρίω,ότι ανήρ έσι κεφαλάθι γωα

κός,ωςκαι ο ΧΡΙΣΤΟΣ κεφαλή και εκιλα

σίας, καιαυτός όξι σωτές του σώματος .

αλλάσπες και εκκλησία επίάασείαι G ΧΡΙ

Στοι, όντως να αι γιαάικες τοίς ιδίοις αν

οι άνδρεσ αγα

απάτετας Γυαίκαςεαυτών,καθώς και ΧΡΙ

ΣΤΟΣ
δάσκσεβέκκλησίαν, εαυθον πρίν

δωκεν υπερ αυτ, ίνα αυτή απάσα καθαρίσας

Τα λετρώ ή ύδατοσεν ρήμασι , ίνα αφασίσα

αυτβεαυτώ ένδοξον Τεν εκκλησίαν, μη έχο !

σαν αίλον , ή ξυπίδα,ήσιά Τοιόf , αλλίνα ή

αγία,κ)άμωμος,δυλως οφείλεσιν οι άνδρες

βάρκα εμίσησεν,
άλλέκτρέφη κιθάλπη αυτή

καθώς

ΕΙ

bantes,quid ſit acceptú dño,& ne cómer

cium habucritis cum opcribus infrugife/

ris tenebraru , quin ca potiusetiã argui

te. Nam quæ fecreto fiunt ab iftis, turpe

eft uel dicere.Sedomia poita a lucema

nifeſta fiunt. Nam quicquid manifeftai

tur,lumen eft.Quapropter dicic.Experg
i

ſcere qui dormis,& ſurgea mortuis, & il

luceſcet tibi Chriſtus. Videte igitur,quo

modo circuinſpecte ambulctis,non ut in

ſipientes ,ſed ut ſapientes, redimentes oc

cafionem,quoddies mali finc.Ρropterea

ne ſitis imprudétes, ſed intelligercs,qux

fit uoluntas domini, & ncincbricmini
ui

no, in quo luxuseſt, ſed impleaminii ſpi

ritu , loquentes uobiſmetipſis pfalmis ,

&hyinnis,& cantionibus fpiritalibus, ca

nentes & pfallentes in corde ucítro dño,

gratias agétes femper de omnibusin no

mine domini noftri Iefu Chrifti, dco &

patri. Subditi uiciſſim alius ali ,jo timo

redzi . Vxores pprijsuiris fubditæ ficis,

ucluci domino, quoniã uir eſt caput uxo

ris,quemadmodú & Chriſtus eit caput

ecclefiæ , & idem eſt, qui ſalutem dat cor,

pori. Itaq; quemadmodum ccclefia ſub /

dira eſt Chriſto , ſic & uxores ſuis uiris

ſubditæ fintiomnibus. Viri diligite uxo

res ueſtras,ficut & Chriſtus dilcxit eccle/

fiam , & femetipſum tradidit pro ea,ut ili

lam ſanctificaret mundará lauacro aqux,

in uerbo ,ut adhiberet eam fibiipſi,glo,

rioſam ecclefiam , nó habentemmacula ,

aut rugā,autquicīz eiuſmodi, fed ut eflet

ſancta, & irrepræhélibilis. Sic debétuiri

diligere fiuas uxores, utfiua ipfor corpa.

Quidiligit ſuā uxorem , ſeipſum diligit.

Nullus enim unő ſuam ipſius carnem

odio habuit , imo enutrit, & fouet eam ,

h 4 licuit

...
.

ΠΙΣ"

0 .

θράσιμ σαντί .
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καθώς και ο κύριος των εκκλησίαμ.ότι μέλη

εσμεν τ8 σώματος αυξ , εκθι σαρκώς αυξ ,

κι εκOορέων αυτού,αντί τότε καταλεί

ψα άνθρωπος τομοατέρα αυή κτήμηΤέρα

και προσκολληθήσετ
αι προς τίω γωάϊκα

αυτού,και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαμ.

το μυσήριον τ8το μέγα εsίμ, εγώ δε λέω

εις ΧΡΙΣΤΟΝ , κ)εις τίω εκκλησίαμ.πλυ
μ

και υμάς οι καθ' ένα , έκασος τίω εαυτού

γωαίκα όυτως αγαπάτω,ώς εαυτόν, και δε

γω , να φοβάται τον άνδρα . τα τέκνα ,

υπακούετετους γονυσιμ υμώμ ν κυρίω ,

τούτο γάρ έσι δίκαιου.τίμα του σατέν

φα σου κι τω μκτέρα , ήτις έσιν εντολή πρώ

τκ ν επαγγελία , ίνα εν σοι γένηται,κ) έση

μακροχρόνιος επισι γής . Οι πατέρες μη

παρουσίασε τα τέκνα υμών, αλλ εκτρέφει

7αι αυτα ν παιδεία C νουθεσία κυρίου, οι

δούλοι υπακούετε τοΐς κυρίοις καλα σας

κα, μετά φόβου και τρόμου αν απλότκι

τι τής καρδίας υμώμ, ώςο ΧΡΙΣΤΩ, με

κατ οφθαλμοδουλεί
αμ ως άνθρωπάρεσ /

κοι, άλλ ωσ δούλοι τοϋ ΧΡΙΣΤΟΥ, σοι

ούτες το θέλημα του θεού εκ ψυχώς, με

τευνοίας , δελέυοντες ο κυρίω,κή ουκ αν και

θρώποις.ειδότες,ότιδεάμτι έκασος ποιή /

σε σαθόν ,ΞΤο κομιξίαι γαή κυρία,έιπ ο8

λοσ , έιπελέυθερος. οι κύριοι τα αυτα ει)

άτε σρός αυτουσ αμιέμτεσ τιμ άσε

λήμ , ειδότεσ, ότι και υμών αυτών ο κύρι

ός εσιν εν ουρανοίς,κό προσωθλκψία ουκ έσι

παξαυτώ . το λοιπόν αδελφοί μου, έμ

δωαμούθεέμ κυρίω,κα) εμ @ο κράτει η

1χύος αυτ,ενδύσαθε πανοπλίαν ή θες

προς το σώαθαι υμάς είναι, προς τας με

θοδείας του διαβόλου, ότι ουκ έσιν ημίμ και

πάλκ προς &ιμα C σάρκα,αλλά προς τας

αρχάς, προς τας θξουσίας, προς τους κοσι

μοκράτορας του σκότους του αλώνος του

ficut & dñs ecclefiam .Quoniã membra

fumus corporis eiuſdem ,ex carne eius,

& ex oflibuseius.Huius rei gratia , relin

quet homo patrem& matrem ,& adiun

getur uxori ſuæ,&erunt duo in carnem

unam . Myſterium hoc magnum eſt,ue

rum ego loquor, de Chriſto, &de eceler

ſia . Quanquam & uos ſingillatim ,ſuam

quiſq uxorem diligat, ut ſeipſum . uxor

autem ut reuereatur uirum .

Fili ,obedite parentibus ueſtris,in do, V

mino,nam ideſtiuſtum ,honora patrem

tuum, & matrem, quod eſtpræceptum

primum ,in promiſlione, ut bene tibi fit,

& ſis longeuus in terra . Patres,nepro

uocetis adiram liberos ueſtros, ſed edw

cetis eos in eruditione, & correptionedo

mini.Serui obedite dominis carnalibus,

cum timore , & tremore , in ſimplicitate

cordis ueſtri,tanquam Chriſto ,nonad

oculum feruientes,ueluti hominibus pla

cereſtudentes, ſed tanqz ferui lefu Chri

ſti, facientes uoluntatem dei ex animo,

cum beneuolentia , feruientes domino,

& non hominibus , illud fcientes, quod

unuſquiſqz quod fecerit boni,hocrepor

tabit a deo , ſiue ſeruus fuerit, fiueliber,

Et uos domini eadem facite , erga illos

remittentes minas , ſcientes quod & uer

fter dominus eſt in cælis, & perfonæ re

ſpectus non eſt apud illum . Quod ſu

pereſt fratres, ſitis fortes in domino,&

in potentia roboris illius, Induite totam

armaturam dei, ut poflitis ſtare aduer/

ſus allultus diaboli
, Quoniam noneſt

nobis lucta , aduerſus fanguinem & care

nem ,ſedaduerſusprincipatus, aduet

ſus poteſtates , aduerfus mundi domía

nos , tenebrarum fæculi huius, aduera

1

ſus

προσ τα
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ποςΤα πνευματικά και ευκαιρίας εντοπίσεσο

ρανίοις.δια το αναλάβετε πανοπλίαν

ήθ8,ία δυκθύτε αντισύναι ευ 1Η Ημέρα 78

τενκρξ,κ) άπανία καίεςΓασάμενοι σύναι.si/

τεδω σερίζωσάμενοι της οσφώνμ' εμάλ

κθεία, κι ένδυσάμενοι του θώρακα και δικαιο/

σανκς,κι υποδκσάμενοι τους πόδαςέμει

κασίατ ευαrfελίετ ειρήνκς,επιφάσματα

λαβόνες τονθυρεομτσίσεως,εμώδαωήσε

θε πάντα τα βέλκή ποικσά τα πεπυρωμέ

νασβέσαι,κ) τσερικεφαλαίαμ τον σωτηρία

δέξασθαι,κ) τεμάχαιραμήσιεύματος , και

εσι ξίμα θεού. Διασάσης προσευχής κ) δε

άσεως προσευχόμενοι αν σαντικαιρώ , εν

ανεύματι,και εις αυτό το άγρυσιδυντες

να πάση ηροσκαρτερήσει,κ) δείσι πει σάν ,

των τ ' αγίωμ,κ) όσες έμ8,ίνα μοι δοθεί

λόγοςεν ανοίξει και σόμαλόσμο , υπαρξιο

σία γνωρίσει το μυσήριον ήευαγγελίου και

περ δυ πρεσβευω ν αλυσί,ίνα εν αυτώ πας/

εκσιάστωμαι ως δεμε λαλήσαι, ίνα δε ειδή

Τελ ύμετα κατέβει πράσω,αάντα

μαϊμ γνωρίσει τυχικος ο αγαπητός αδελ ,

φος κή πισος διάκονος εν κυρίω , ου έωεμψα

προς υμάς εις αυτό της , ένα γιωπ τα πικ

μώμ,κ) παρακαλέσησας καρδίας να.Ειςή

εκ γείς αδελφοίς,κ) αάπκ μελάσίσεις ,αν

θεούπαγος ( κυρία ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.Hχά

εις μία σάντωμααπών τον κύριον ημί

ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ εν αφθαρσία, αμιώ,

fus fpiritales aſturias in cæleſtibus :

Quapropter aſſumite uniuerſam arına,

turum dei,ut poflitis reſiſtere in die mal

lo , & omnibus peractis, ſtare. State igi/

tur lumbis circumcinctis balthco in ueri

tate, & induti thoracem iuſticiæ , & calia

ti pedibus,in præparatione euangeli pa

cis . Super omnia aſſumpto falito fidei,

in quo poſſitis omnia iacula mali ignita

extinguere, & galcam ſalutis accipite, &

gladium ſpiritus,qui cſt uerbum dei , inz

omni oratione,& deprecatione orantes,

in omni tempore,in ſpiritu, & ad hoc ip/

ſum uigilantes in omni inſtantia , & der

precatione pro omnibus fanctis, & pro

mc,ut mihi detur fermo in apcrtióe oris

mei,in libertate,ut noruin faciam inyfte

rum euangelij mei,ſuper quo legatione

fungor in catena,ut inillo libere loquar,

ficut oportet me loqui . Vt aūt ſciatis &

uos, qux ad me pertinent , quid agam ,

de omnibus uoscertiores reddet Tychi/

cus,dilectusfrater, & fidus miniſterido

mino , qué miſi ad uos in hocipfum ,ut

cognofceretis,de rebus noftris, & conſo

laretur corda ueſtra.Pax fratribus& cha

ritas,cum fide, a deo patre,& domino le

ſu Chriſto . Gratia fit cum omnibusdili

gentibus dominū noſtrum Ieſum Chri

ſtum , in incorruptione , Amnen,

Σ

15.

Εγχάρακτοξώμα, προς

Εφεσίους λια.

Τυχικού .

Milía fuit e Romaper

Tychicum
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ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

ΑΥΤΗΝ εισέλει απόδώμικς,έωρακως αυτούς άμα και Αϊδάξας. Ηδε πρόφα

και τινων πορϊερχομλύωμ, και δίαφθειρόντων τάς ακοάς το ακραίων ηχοι

δωαθαι δίκαιωθlώαι, μαθωμό ασόσολα γράφει Qιλίππησίοις ,και τρώτου μου,αποδέχεται

αυτή τίω σίσιμ να σημαίνει μνημονεύειν αυτώμ.έσειτα δίκγάτα ως απελογίσατο δώμα,και

ότι ανες αυτό βαρές γεγόνασιν και Τούς δεσμούς φθόνομ αυτώ κϊνώντες.έσεία αυτους προηγεσεία

αλλήλος αγαπάμ,άξηγούμενος τίω το σωτήρος Φιλανθρωπίαν, ότι θεόςώμ,άνθρωπος γέγονελ

μάς . είτα περί τις σερίδομής , και του παλαιού νόμουδιαλαβών,αποδείκνυε λοισομ αργίώ γε

γενήθαι τώ σερίΤομώ, λαμβάνωμ έφεαυτου το παράδειγμα κ λέγων,ότι ταύτα πάντα γκι

μαι λια τν ΧΡΙΣΤΟΝ ζημίαμ.διο κή Τους μας διδάσκουσας επιπερίδομώ,κ) θέλοντας αυτους απαν

τεσαι μεμψάμον ,και ειπωμ εχθρούς αυθους είναι το ΧΡΙΣΤΟΥ.αποδέχεται φιλιππησίουςδιά

τω προς αυτομ φθη κοινωνίας Δόσιμ,και προτρεψάμου σάλιμ ειςτα ήθη αυθους, Τελειοϊ τον έπι

Soλώ .

14

ARGVMENTVM

Hilippenſes ſunt Macedones.Hi accepto uerbo ueritatis perſtil

terunt in fide, nec receperüt falſos apoſtolos. Hos collaudatapo

ſtolus, ſcribens eis aRoma de carcere per epaphroditum .
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ AD PHILIPPENSES

EPISTOLA .

εν
επιγνώση και πάση αιθήση,εις

δοκιμά
,

ΧΡΙΣΤΟΥ,εις
δόξανκι έπαινον

θε8.ινώσκήν

και υμάς
βέλομαι αδελφοί, ότιθα κατέμε

νέα ,εν όλωΤα
πραιτωρίω, cl7δις

λοισδις

πάσι, καιτους
πλείονας των αδελφών

ΑΥΛΟΣ και τιμόθεν

δουλοι 1ΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ,

σάσι τοις αγίοις εν ΧΡΙ

ΣΤΩΙΗΣΟΥ,τοϊς δυσιμο

φίλίπποις, σαν επισκόποις και διακόνοις .

χάρις υμίμ και ειςlώκ άσο θες , σατρος

ήμ , κή κυρί8 ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ευχαριστώ

θεώ με εσσάσα Τα μνεία υμών, σάντοτε αν

Εν πάσα δείσημε υπες σάντ" υμών , μεταχα

ράς δέκσιν ειούμενος,εσιτή κοινωνία και

μωμ εις το ευαγγελίου,αή πρώτης ημέρας

άγει ή ναώ. περιθώσαυτο ττο,ότι ο έναρξά

μενος εν υμίμ έργου αγαθομ, επιτελέσο άι

χξις ημέρας ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, καθώς έσι δί

καιονέμοιπο φρουτο,νσερ σάντωμ υμώμ,

Ο δια τοέχαν με έμ ή καρδίαυμάς,έν σε τοίς

Η δεσμεδια άλοία
μο,κι εν τήαπλοία,κ) βεβαιώση και

ο έναςελία,σύκαινανόημα και χάριθος σανίας

υμάςδίδας,Μάρτυς γάς με εσιν ο θεός,ως ε

σιποώ πάντας υμάς εν
σλάγχνοις IH/

ΣΟΥΧΡΙΣΤΟΥ,κιη
προσευχομαι,ίνα και αν

γάπκ υμών, έτι μάλλον κή μάλλον ποιοσέυκαι

P.

Aulus& Timothel ( cruiſe

ſu Chriſti , oibus fanctis in

Chriſto Iefu qui ſunt Philip

pis ,una cu Epiſcopis & dia

conis. Gratia ucbis & pax adeo patre no

ſtro ,& dño Iefu Chriſto . Gratias ago

deo meo,iomi memoria ucſtra,ſemp in

omni oratióe mea , p oibus uobis,cũ gau

dio deprecationé faciens,qd'ucneritis in

cómunioné euangelij
, a primo die, uſą

ad hoctempus perſuaſum habés hocipi

fum ,quod is qui cæpit in uobis opus bo

num ,perficiet uſqzad dem Ieſu Chriſti,

ſicutiuſtum eſtinihi, ut hoc fentiam de

omnibus uobis , propterea quod habca

yos in corde,& in uinculis mcis , & in der

fenſione, &
confirmatione euangelij,qui

omnes eſtis mihiconfortesgratiæ. Ter

ſtis enim mihi eſt deus,őz defyderé uos

omnes in uiſceribus Ieſu Chriſti, & illud

oro,ut charitas ueſtra , adhuc magis ac

magis cxuberet , in agnitione, & omni in

telligentia,ut probetis quæ ſunt præſtan

tia,ut fitis fynceri,ac tales, ut nemini ſitis

offendiculo ,in diem Chriſti,impleti frų .

ctu iuſticiæ ,qui eſt per Ieſum Chriſtum

in gloriam &laudē dei. Scire autem uos

uolo fratres,quod quæ mihi acciderunt,

magis ad profectum euangelieuene i

runt , ita ut uincula mea manifeſta fa

cta ſint in toto prætorio & cæteris oibus,

&ut plures ex fratrib9freti uinculis meis,

uberius

ζενυμάς τα διαφέρουσα ,ίνα ήτε
ειλικρινής C

απρόσκοποι εις ημέρα ) ΧΡΙΣΤΟΥ , πεπλα

Σωμένοι καρπών
δικαιοσύνκς και δια ΙΗΣΟΥ

μάλιονέις προκοπήν ή
ευατζελίκ ελήλυθεν ,

ώσε τους δεσμός με
φανερους εν

ΧΡΙΣΤΩ Γs

και κυρίω,
πεσοιθότας τούς

δεσμούς μου ,

περισσοτέρωσ
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περισοτέρως τολμάμ αφόβως του λόγου

λαλάμ.ανεςμας C Δια φθόνου έριμ, ω

νες σε Διευδοκίαμ τομ ΧΡΙΣΤΟΝ κηρύση

σουσιν,δι μου ερθείας του ΧΡΙΣΤΟΝ κα

ταγέλουσιμ,ουκ αγνώς,οιόμοιοι θλίψίμ

επιφέρντίςδεσμούς-μου.οι δε εξ αγάπης,

ειδόπς ότι εις απολογίας του ευαγγελίου

κέμαι.τί γ , αλλά παντί τρόπω,έιτι προ

φάσει , είτε αλκθεία,ΧΡΙΣΤΟΣ καταγγέλλε

Ιαι , κ) ο τέτω χαίρα», αλλά και χαρήσομαι.

οίδα γι' , ότι τέτό μοι αποβήσεται εις σω

φία» , διασ υμώμ δεήσεως και επιχορR/

γίας και πνεύματος ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,

αποκαραδοκίας και ελπίδα μου , ότι η

ουδενιαιχωθήσομαι,αλλ' εν πάση παρξη

σία, ως σάντοτε και ιύν μεγαλωθήσεται

ΧΡΙΣΤΟΣ αν το σώμαζί μου,έδε δια ζωής,

είτε δια θανάτου,έμοια το ζώ ΧΡΙΣΤΟΣ,

Cl αποθανών,κέρδος.ει δε σ ' ω ν σας!

κι,τοτό μοι καφές έργου. Ο τί αιρήσομαι

ου γνωρίζω,σωέχομαι γι' εκ τύ , τίω

επιθυμίαμ έχωμ εις το αναλύσαι και να σω

ΧΡΙΣΤΩ ειναι,πολλώ μάλιόμ κράσαμεσ' σε

επϊμίαν εν τή σαρκί ανασκαιότερου Διοι

μας.Και τούτο σεποιθώς διδα,ότι μια C

συμπαραμυώσ
άσιμ

υμίμ,εις τίω υμών

προκοπίων και χαράμ Οι σίσεως,ίνα η καύλ

χημα υμώμ σερίασεύς εν ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

έμ έμοι, λιά της εμάς παρουσίας σάλιμ

προς υμάς, μόνoμ αξίως του ευαγγελίου

του ΧΡΙΣΤΟΥ σολϊτεύεθε,ίνα έιτε ελθών

να δωμ υμάς, έιτε ασωμ,ακούσω τα πει

οι υμώμ,ότι σήκεσε εμένα πνεύματι,μια ψιν

χή, σιωαθλούντες τη σίse του ευαγγελίου,

και μη πυρόμενοι έμμηδενινσοη αντι/

κειμλύωμ , και ας αυτής με όξιμ ένδέξις απω

λείας,υμίμ δε σωθερίας,τούτο από θεό,

ότι υμίμ έχαρίθη ή υπερ ΧΡΙΣΤΟΥ,ου μό

vou te die crep TisEÚlu, amanej to irse?

uberius auderét,impauideuerbü loqui.

Nónulli qdépinuidiã&cótentioněno

nulli uero & ppterbonā uolūtatē, Chri

ftum prædicant, alñ quidem ex cótentio

-ne Chriſtum annuntiant,non pure, exi

ſtimantes ſeſe afflictionem addere win

culis meis.alij rurſus ex charitate, ſaientes

quod in defenſionem euangelij politùs

ſim . Quid enim ? Attamen quouismo)

do ſiue
per occaſionem , fiue per

uerita)

tem Chriſtus annunciatur, & in hocgäu

dco, quinetiam gaudebo. Noui enim ,

quod hoc mihi cedet in ſalutem,per ue;

ſtram orationem , & ſubminiſtrationé

ſpiritus Ieſu Chriſti,ſecundú expectatio

nem & fpem meâ, quod nulla in repude

fiain ,ſed in omni libertate, ut femperita

nunc quoqz magnificabitur Chriſtus in

corpore meo, ſiue per uitā, ſiue përmóri

tem . Nā mihi uita Chriſtus eſt, & mors

lucrū .Quod ſi contingat uiuere incarne,

ca res mihi fructus eſtoperis,& quid elu

gain ignoro. Conftringoreñ edyobus,

defyderans difoliui , & eife cu Chrifto,

multo longeqz melius eſt.Cæterú manei

re in carne,magisneceſſariū ,ppteruos: &

hoc certoſcio ,qd'mancā, & cã oibusüo

bispmanſurus fim , in ueſtrūpfectú,&

gaudium fidei,utgloriatio ueſtra exube

ret in Chriſto leſu, irme, p meúad uos

reditū, tñ ut dignú eſt euágelio Chrifti,

cóuerſemini, utfiue cú uenero,& uidero

uos ,fiue abfens firm,audia derebueftris

qdſtetis in uno ſpū unaaia, collaborani

tęs fidei euangelij,necin ullo terreaminis

ab aduerfarijs, ģillis quidéeſt oftéfiop

ditiois ,uobis aut falutis, & hocadeo, qa

uobis donatú eſt pro Chriſto, nóſolum

ut in eum credatis, uerum etiam ut pro

illo

αυτον
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αυτου σάχαμ, τομ αυτου αγώνα έχουζες,

διορ έδεπ εμέμοίκαι να ακούεπ εμ εμοί .

Είτια δω σαράκλησις εμ ΧΡΙΣΤΩ,έιτι σα

ραμύθιον άγάσης, έντις κοινωνία πνεύμα !

τος,έίτις πλάγχνα και οικτιρμοί, σλκ)

ρώσατέ μου τα χαράμ ίνα το αυτό φρονή/

πε, τίω αυτίω αγάσωέχοντες,σύμψυχοι,

το έμφρονοώτες και δεν κατα ερίθειαν και

κενοδοξίαμ,άλλα τη ταπεινοφροσών αλ/

λήλους ήγούμενοι ύσερέχοντας εαυτο ,

μεταεαυτώμ έκασG- σκοσάτε,αλλά και

Ταετέρων έκασος » τούτο γ ' φρονείθω

εμ υμίρ, και έμ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ,δς έμμος

Φί θεουυπάρχωμ.ουκ άρωαγμομ Ηγής

σατο το είναι ίσα θεώ,αλλ εαυήμ έκένωσε,

μορφώ δούλου λαβωμ, έμόμοιώματι αν

θρώπων γενόμλνΘ",και σχήματι ευρεθείς

ως άνθρωπος ,έταπείνωσεν εαυτομ, γενόμεν

νος Βασίκοφ μέBI θανάτου , θανάτου δε

5αυρού.Διόνια ο θεός αυτόμνωδρύψωσε,κό

έχαρίσατο αυτό όνομα,το νσερ σαμάνοι

μα,ίναέμ Ge ' ονόματι ΙΗΣΟΥ , σαν γόνυ

κάμψη έσθρανίωμ,κ) επιγείωμ,κή καταχθο

είωμ.β αάσα γλώσσαεξομολ
ογήσει,ότι

κύριος ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ , εις δόξαν θες πα

γός. Ωσεαγασκτοί μ..καθώς σάντοθε

υακκέσαίε,μήωςτηsσία με μόνο »

αλλά και πολλώ μάλλομ Τα απουσίαμε ,

μετάφόβου και τρόμου του εαυτώμ σωτκ/

ξίαμ κατεγάζεσθε. ο θεός γάς άξιμο ανες /

γώμ νήμίμ,και το θέλαμ,C σ ' ενοργάν.

εσέρ φθι ευδοκίας , τσάντα ποιξτε χωρίς

γογγυσμών και διαλογι
σμώμ,ίνα γλύκοθε

άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκναθεου αμών

μάθαι μέσω Γενεάς σκολιάς και διεσταμ

βύκς,ήν δια φαίνεσθε ως φωσύρες ο κόση

19,λόγουζωϊς επέχον
τες , τις καύχημα

illo patiamini,idem certamen habentes,

quale uidiſtis in me,& nūcauditis in me.

Si qua igiť cóſolatio in Chriſto, ſi quod II

ſolatium dilectionis,ſi quacómunio ſpi,

ritus,ſi qua uiſcera & miſerationes,imple

te meum gaudiū,ut fimiliter affecti ſitis,

eadem charitatem habentes, unanimes,

idem ſentientes ,ne quid per contentioné

aut per inanęgloriâ, fed per humilitaté

animi,aliū quiſqz fe præftantioré iudicā

tes ne flua quίtop fpectetis, fed unufgfας

quæ ſunt aliop. Hocem ſentiatur in uo /

bis ,quod & in Chriſto Ieſu , qui cũ eſſet

in forma dei,nó rapinam arbitratus eſt,

ut eſſetæqualis deo,fed femetipſumexi,

naniuit,formaferui fumpta, in ſimilitu .

dine hominum factus, & figurarepertus

ut homo,humiliauit ſemetipſum ,factus

obediés ufq; ad mortē,morté aút crucis.

Quapropter& deus illű in ſummã extu

licſublimitate,& donauit illi nomen , gd

eſt ſupra omne nomen,ut in nominele

ſu omne genuflectat,coeleſtium , & terre

ſtrium ,& infernorum ,& ois lingua confi

teatur,quod dominus fit Ieſus Chriſtus

in gloria dei patris. Proinde dilecti mnei,

quemadmodum ſeinper ,obediſtis,non

tanğ in præſentia mea ſolum ,ſed nunc

multo magis in abſentia mea , cū timore

& tremore ueſtrā ipfox falutem opere.

mini.Nam deus eſtis qui agit in uobis,

& ut uelitis ,& ut efficiatis, pbonoanimi

ppoſito.Oia facite fine murmuratióib9,

& diſceptationibus,tales, ut nemo deuo

bis queri poſſit,fynceriqz filij dei, irrephé

fibiles,in medio natiöispraux, ac tortuo

ſæ , iter qs appetis,táğlúinaria i múdo,

uerbū uitæ ſuſtinétes,ut gliari poſſim in

die Chriſti,qdnõiuanú cucurrerim ,neci

i uanum

S

ΠΩΝ

.

C :

Σ

t

LE

έμοι εις ημέρα )
ΧΡΙΣΤΟΥ .

ότι ουκ εις κενόμ έδραμου, ουδε εις κε

μου έκο/
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Τις γνκσίως τα πίυμώμ μεριμνήσειδι πάν

πς γαρτα εαυτο ζκτούσϊν, ου τα του ΧΡΙ

ΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ . τώ δε δοκίμιο αυτου γίν

νώσκετε,ότι ως πατριτέκνομ , σαν εμοίει

δούλευσεν εις το ευαγγέλιομ.τδεν μου δω

ελπίζω πέμψαι , ως αν απίδωτα σερί εμε

ξαυτής . Πέπoιθα δε εν κυρίω,ότι και αυ/

της ταχέως ελεύσομαι , αναγκαίομ δεεγκ

σάμω επαφρόδιτομ τομ αδελφομ, σωθι

γον,και συστατιώτίω μου, υμώμ δε από

σολομ,και λειτουργού Οι βείας μου,ωέμ

ψαι προςυμάς.Επίδη επιποθώμ ήμ σάνας

υμάς,C αδημονών,διότι ακούσατε,ότικι

ένκσε , και γαρ καθένκσε, παραπλήσιου θα

κάτω.άλλο θεος αυήμ ήλέκσιμ, ουκ αυτόμ

δε μόνoμ,άλα καιεμέ, ίνα μη λύπίω επί

λύπη χώ . σουδαιοτέρως δω έπεμψα

αυτμ, ίνα δόντες αυτόν , σάλιμ χαρά

τε , καγώ αλυπότερGά. Προσθέχεθε

άω αυτόν εν κυρίω,μετα σάσης χαράς ,και

τους τοιούτους , ντίμους έχετε,ότι δια το

έρΓομ του ΧΡΙΣΤΟΥ , μέχgi θανάτ8 ήγίσει,

παραβουλευσάμενος τη ψυχή και να πληρών

σN το υμώμ τσέρκμα οι πρός με λατους »

γίας. το λοιπόν αδελφοί μου,χαίρετε

κυρίω,τα αυτά γράφειμ υμίμ , εμοί δεν

ουκ οκνηρόμουμίμ δε το ασφαλές.βλέπει

τουςκωας,βλέπετε τους κακους εργάτας,

βλέπετετώκατατομώ . Ημές γάρ έσι

κινη περιτομή , δι σνεύματι θεώ λαξεύ!

ουζες,και καυχώμενοι εν ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ,

και ουκ ήν σαρκί σεποιθότες , καίπερ εγω

έχωμ

.
.

uanú laborauerim . Quinetiã ſi imolor,

fuper imolatióe,& facrificio fidei ueſtră

gaudeo & cógaudeo oibus uobis.Idéaất

&uos gaudetis,& cógaudetis mihi.ſpero

aūtindño Leſu ,me I imotheu breui mif

ſurú uobis,ut & ego bono ſim aio ,cogni

to ſtatu ueſtro . Neminéeſ habeo pari

mecū aio pditu ,qui germane res ueſtras

curaturus fit. Nam oésquæ ſua ipforum

ſunt qnærunt,non quæ Chriſti Ieſu.Por

ro probationem eius noftis,quod ut fili.

us mecü ueluti cū patre ſeruierit in euan ,

gelium.Huncigitur ſpero me miſſurum ,

mox ubi uideromea negotia. Confido

aút in dño, quod& ipfe breuiuenturus

ſim.Sed opepreciú arbitratus fűAphro/

ditumn fratrem , & cooperariú,& cómilito

nem meū ,ueftrú aūtapoftolú, &mini

ſtrum neceſſitatis meæmittere ad uos .

Qñquidé defyderabat omnes uosanxiº

propterea quod audiffetis fe infirmátú

fuiffe. Et certe fuit infirmus,ita uteffet ui

cinus morti,ſed deus mifertus eſt illi9.At

nó illius tantū ,fed & mei,nedoloremha

berem ſuper dolorem . Studiofius itaq

mili illum ,ut cum uideritis illum , denuo

gaudeatis, & ego magis uacem dolore.

Excipite igitur illú in domino,cum omni

gaudio,& quihuiuſmodi ſūt,eos inprei

cio habere,qñppter op'Chriftieo acceſ

ſit,ut morti pximº fuerit,nó habita róne

uitæ ,ut ſuppleret id din ueſtro ergame

officio fuitdiminutú .Odlupelt frés, III

gaudete i dño ,eadē fcribere uobis,meq

dēhaud piget,uobisaūttutú eft.Videte

canes,uidete malos operarios , uidetecó

ciſione. Nos eñ ſum circūcilio, qui fpú

deŰ colimº, & gloriamur i Chrifto Iefu,

& non confidimus in carne , quanőego

1
*

con
fid

am
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έχωμ πεποίθκσιμ και ο σαρκί, είτις λοκά

άλος πεποιθέναι η σαρκιεγώ μάλλομ, πε

ριτομή οκταήμερGP ,εκ χύους ισραήλ, φυ/

λής βενίαμίμ , εβραϊG 14 εβραίωμ , κατα

τόμομ φαρισαϊα ,καία ζάλου λιώκωμ ή

εκκλησίαν,κατά δίκαιοσωίω τωννόμω

γενόμων ,άμεμπτος, αλλ' άτινά μοι άμ

κέρδη, ταύτα άγημα διά όμι ΧΡΙΣΤΟΝ ζα

μίαμ,άλιαμου δω και ηγούμαι πάντα και

μίας είναι,δια ή υπερέχου γνώσεως

ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ του κυρίου μου . Δι δυ

τα πάντα έζημιώθω και ηγούμαι σκύ /

βαλαείναι ίνα ΧΡΙΣΤΟΝ κορδήσω, και ευη

ρεθώ ν αντώ , μα έχωμ εμώ Δίκαιοσύ ,

νίω εκ νόμου, αλλά τώ διά πίσεως ΧΡΙ/

Στου,τίω εκ θεου δικαιοσωω,επί τη πί

58, τον γνώναι αυτόν,και τω δαναμίμ της

αναςάσεως αυτού , και το κοινωνίαμ τωρ

παθημάτων αυτού,συμμορφούμ
ενα

θανάτωαυτ,ειπως καβαλήσω εις τίωξα .

νάσαήμ νεκρώμ. ουχ ότι ήδη έλαβομ, και

ήδη παλείωμαι , διώκω δε,ει καθαλάβω,

εφώ κι καπλήφθω ν * ΧΡΙΣΤΟΥΙΗΣΟΥ.

Αδελφοί,εγώέμαυήμ όυπω λογίζομαι κα

Πελκφέναι,έμδέ τα με οπίσω επίλανθα

νόμεθύος,Ρίς δε έμπροθεμ επεκδεινόμενος,

καίασκοπόμδιώκω,επιβρα
βάομ και άνω

κλήσεως και θεούς ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ.όσοι δω

Τέλειοι τη φρονόμου,C έισι ετέρως φρουτ

τε,και νύν ο θεός υμίμ αποκαλύψει,πλω

ειςκαιεφθάσαμδυ, ο αυθώ σοιχ&ν κανόνι,

αυτό φρονί
μ.Συμμϊμάθαιμου γίνεθε αδελ

φοί,κή σκοπάπ τους όντως π
ερίπατούλας ,

καθώς έχει τύπoμ εμάς. σολλοίγαρ σει

ειπαθούσιμ,όυς πολλά
κις έλεγομ υμίμ ,νώ

δε και κλαίωμ λέγω, τους εχθρ
ούς του σαν

ρου του ΧΡΙΣΤΟΥ.& μ τοτέλG απώλεια ,

ώμ ο θεός και κοιλία , και * Δόξα εν τηαχύ

ν3 αυγά ,όιταεπίγ
εια φρονούντες

.

แม ม

confidă & in carnefi quiſqz alius uidetur

fiduciâ habuiffc in carne.ego magis ha

bui , circūciſus octauo die, Ifrahel ex

nere,trib9 Beniamin,hebræ9 cx hebræis,

iuxta legę phariſx9,iuxta ſtudiñ pfequés

eccleſia,iuxta iuſticiāõeſtin lege,factºir

rephélibilis,ſed õmihi eratlucra ,ca arbi

tratus ſúppter Chriſtū ,dānū eſſe. Quin

etiã arbitror oia damnú eſſe,ppter excel

lentiâ cognitióis Chriſti Ieſu dñimei,p

pter qué omnium damnü feci,& duco
P

ruderibus,ur Chriſtú lucrifaciam ,& ut re

periar in illo ,non habens mcam iuſticia

ex lege,fed cam ,quæ per fidem eſt Chri/

ſti,qux eſt exdeoiuſticiam ſuper fide,ut

cognoſcam illú ,& potentiam reſurrectio

nisillius ,& cómunioné afflictionū illius,

dum cóformis fio morti eius, ſi quo mo,

do pertingam ad reſurrectioné mortuo.

rum ,nó quod apphenderim, aut iam P

fectus ſim , ſed ſector, fi & apprehendā,

in eo in quo& apprehenſus ſuin a Chri/

1to Iefu .Fratres, egomcipfum nodi ar

bitror aſſecutum eflc.Vnŭ aŭt, ca quidé

quæa tergo ſunt obliuiſcens , ad ea uero

quæa fronte ſuntenitens, iuxta præfixū

ſignūsinſequor ad palmāſupernæ uoca,

tionis dei,in Chriſto Ieſu.Quotquotita,

' q; perfecti ſumus,hoc ſentiamus, & ſiqd

aliter ſentitis, & hoc uobis de reuclabit,

attamen quod aſſecuti ſumus,cadem pi

cedamus regula ,ut idem ſapiamus.coil

mitatores mei eſtote fratres , & confyder

rate eos qui ſicambulant,quemadmodü

habetis formānos.Nãcóplures ábulant,

de qbus fæpe dixi uobis ,nuncaút & flés

dico , inimici crucis Chriſti,quoz finis, RA

ditio eſt,quorum deus uéter, & gloria in

fuffuſione illorum, qui terreſtria curant,

Ε
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ο
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Ημώμ γαρόσολίτευμα ο ουρανοίςυπάς,

χα, δδυ κ σωτάρα απεκδεχόμεθα κύριο

ομ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ,δς μεταχκμαίσα

το σώμα Ταπεινώσεως ημώμ, εις το γε!

νέσθαι αυτό συμμορφoμ ω σώματι και

δόκο αυθού ,κατάτlώ ενέργειατου δώμα)

θαι αυτόμ,κ) υποτάξαι εαυjώ τα σάνα.

Ωσε αδελφοί μου αγασκτοι , κ) επϊπόθκ )

τοι, χαρακή σέφανός μου,δύθως 5ήκεζε ν

κυρίω αγαπκΠοί, Ευοδίαμπρακαλώ, κ) σω

τύχω σαρακαλώ,το αυτό φρον&ν εν κυρίω,

ναιέρωτα και σε σύζυγε γνήσιε, συλλαμβά ,

νου αυταίς , άιτινες ν α ευαγγελία σωή

θλκσάν μοι,μετα και κλήμαυτGP καιτων

λοιπών συνεργών μου,ών τα ονόματα

βίβλω ζωής . Χαίρει η κυρία σάντοτε,

σάλιμ ερώ χαίρετε,το έσ ιακές υμώμ,γνώ

θέτω σάσιμ ανθρώποις.ο κύριο έγυς,

μποέμ μεριμνάτε,άλλον παντί τα προσόν

χ ,και τη δεήσει, μετα ευχαρϊσίας τα α /

τήματα υμώμ γνωρίζεθω προς τον θεόμ ,

κα ) και ειρών του θεού και υπερέχουσα πάντα

νούμ φρουρήσει Τας καρδίας υμώμ,κ) τα νού »

ματα υμώμ, ΧΡΙΣΤΩΙΗΣΟΥ. λοιπόν

άδελφοι,όσα δεν αλκθR,όσα σεμνά , όσα δ:

καία ,όσα & νά ,όσα προσφίλύ, όσα έυφιμα ,

άιτις αρετή, και έτις έπαινGP ,ταύτα λοι

γίζεθε,& να εμάθετε,και παρελάβετε, κ)

ακούσατε,C έισελε ν έμοι,ταύτα πράσει

Tε και ο θεός και ειριώκς έσαι μεθ' υμώμ .

Εχάρω δεν κυρίω μεγάλω
ς
,ότι ήδη

ποψε ανεβάλετ
ε
το υπερ εμού φρονάμ, έφ &

να) έφροντι, κκαιράθ
ε
δέ,ουχ ότι καθ' /

σέρκσίμ
λέγω.εγ

ω
γαρέμαθομ, δις ειμι

αυτάρκη
ς
ειναι.δι

σα
και ταπανο

ύθα
, δε ,

δά και σερϊσεύε
ι
μεν παντίκαι ο σάση

μεμύκμα
ι
,και χορτάζε

σθαι
,και πεινάμ, κ)

περίσσεύε
ιν
, κ) τσεράσθα

ι
, σάντα χύω ν

ο δωαμού
τίμε

ΧΡΙΣΤΩ, σλίω καλώς

εποιήσατε

nanoſtra
cóuerfatio in cælis eſt,ex quo

& faluatorem
expectamus dñm leſum

Chriſtú ,qui tranſfigurabit corpus humi

litatis noftræ,ut cóforme fiat,corporiglo

riæ ſuæ , ſecundú
efficaciam qua poteſt,

etiam ſubńcere ſibi omnia . Proinde

III

fratres meidilecti ac defyderati , gaudiú

& corona mea , fic ſtate indoñodilecti

Euodiâ rogo , & fynthychārogo ,utidé

ſentiant in dño,fane rogo &te compar

germana,adiuua cas,quæ in euágelio cá

uenerunt mecū, una cũClementequoaz
,

& reliquis cooperarijs meis, quoynomi.

na ſút in libro uitæ.Gaudetein domino

ſemper, & iterü dico gaudete. Modeftia

ueſtra nota fit omnibus hcibus. Domi)

nus ppeeſt. Denulla re ſolliciti fitis,fed

in omni oratione & obfecratione,cũ gra

tiarum actionepetitiones ueſtræinnote

{ cant apud deuin, & paxdei quæ ſuperat

omnem intellectum ,cuſtodiet corda uel

{ tra , & ſenſus ueftros, in Chrifto Iefu .

Quod reliquum cſt, fratres , quæcunq;

uera, quæcumqz honeſta, quæcunqiu

ſta ,quæcung pura,quæcung accommo

da,quæcunqz bene ominata, fi qua uir

tus, ſi qualaus,hæc cogitate, quæ & didi

ciſtis, & accepiſtis, & audiſtis, & uidiſtis

in ine,hæc facite,& deus pacis erit uobi

fcum .Gauiſus ſum aūt indño magnope

qd iamn tandéreuiguit ueſtra prome

ſollicitudo i coiquo & follicitieratis.Ve

rum deerat oportunitas, nõ quod iuxta

penuria loquar.Nãego didici,in quibus

Tum in his cótentus elle.Noui& humilia

ri, noui & excellere (ubiq; & in omnibus

inſtitutus ſū ) & ſaturari,& efurire, &abū

dare,& penuria pati.Oía poffumin eo

quimepotenté facit Chriſto.Attñrecte

feailtis

2
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ AD PHILIPPENSES ΤΙΣ

-

φότερα
συνάψε, ζωοποιηση

τα πάντα
.προξέπη

σε αυτους
έμμώμ

τη πίσ ,σημαίνωμ

,ότι αυ/

Τα προςτα ήθα
συμβελεύσας

,πλοί
τώεπισολω

.

εποιήσατε,συγκοινωνήσανθές μου Τ8 θλίψα, feciſtis ,qd'ſimul cómunicaſtis meætribu

διδαζε δε υμάς Φιλισσήσιοι,ότι εμας! lationi.Noſtiseñ & uos Philippeſes qd

χή το ευαγγελίε,ότεθεϊλθομαή μακεδο/ in principio euágelij, cũ pficiſcerer a Ma

υίας,δυσε μία μοι εκκλησία εκοινώνησε μ εις cedóia ,nullamihi eccleſiacomunicauerit,

λόγομ δόσεως C λήψεως,ειμή μες μόνοι , in rationcdandi& accipičdi,niſi uos ſoli,

ότι σέρ θεσσαλονίκη άπαξ,και δις, εις τίω nā & Theſſalonicæ cũ elle ,femel & iterú,

ξείαν μοιεσέμψατε,ουχ ότι επιζω οδο qd'operat mihi miſiſtis,nó qd reqiurā

“ μα,άλλεσιζαλώμκαρυ τομσλεονάζον nun9,fed regro frutti exuberantein ra /

Τα εις λόγομ ύμώμ,ασέχω όσάντα el σει tioné ueſtra.Recepi tñ oia & abūdo, iple

ρισεύω,σεπλήρωμαι δεξάμενος πρα έπα tus ſī,pofteağz accepi ab Epaphrodito,

φροδίτε,Τα σας υμωμ,όσμω ευωδίας, θυ, ſauobis iniſſa fuerãt,odorem bonæ fra

σίαμ δεκτώ ευάρεσού ( ο θεώ . ο δε θεός grantiæ ,hoſtiã acceptā ,& gratã deo.De9

μου πληρώσει σάσαμ χρείαμυμώμ,νι του aūt meus,implebit acquidop fuerit uo

πλέομαυτου εμ δόξα,έμ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ . bis,ſecundum diuiciasſuas in gloria, in

ω σε θεώ ( σαξίημιών, και δόξα εις τους Chriſto Ieſu.Deo uero , & patri noſtro,

αιώνας ή αιώνων αμώ.ασάσαθεσάν, gloria in fæcula ſæculoruin .Amen .

τα άγίομ εμ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ, ανάζονται Salutate oēm ſanctü in Chrifto Ieſu.Sa

υμάς οι σω εμοι αδελφοί, ανάζονται οι lutantuos q mecü ſunt fratres. Salutant

μάς πάντες άσίοι,μάλισα ,δι εκτ καίσα , uos oés ſancti,maxime uero , qui ſunt ex

φος οικίας,Η χάρις του κυρίου ημώνΙΗΣΟΥ Cæfaris familia . Gratia dñi noftri Iefu

ΧΡΙΣΤΟΥ μετα σάνίωμ υμώμ, αμιώ . Chriſti,cû oibus uobis.Amen .

Εγιάφκας δώμκς Διεπαφροδίτο
,

Scripta eſte Roma p Epaphroditū.

AITHNĒTISENDáse scurs oux ' weariosufis& urus,axsous ngiauthoi i ogó

φασις και επισολύς άυκ.τυς κολοσαξς βάλουθο τινες απατάσαι σοφίσμασιν ελλικ

νικοϊς, ειςΙΗΣΟΥΝ σίςεως,κ) ποίτ ν νόμω βρωμάτων, πiτμής.ταύτα

γίνω μαθωμό απόσoλoς,γράφή των επιβολίω ώωβ κακχιλικό αυτής ταυτίω ,

ει ηρώηνμού ευχαρισών Go θεώ,σκιαίνη από ή σκότος αυτους μέλαβεβκκένα εις & φώς η αληθείς

ας, 376

ΧΡΙΣΤΟΣ εις ομεπίσδυσαι,εικών και θε8 Clλότος, Διδυ τα πάνταγέγονε, ότι έπρεπεν

αυήμ δημϊδεγόμόλα, γενέθς αυτόμ πρωίόρκομη κτίσεως κή πρωίόσκομ εκ τηςνεκρώμ,ίνα τα αμε

της παύλος,Διάκονος καιηευαγγελία,φυώκαϊκχήθκσαμ.είται ναπειή νόμο,η φι αυτό βρω

κάτω,αν πειδιμερώμ,6φυϊαυτώμ άξεγέτη,αναδείκνυσι εργκκέναι λοι τέμ ταπαλαιά και του

πείσμών συμβουλεύειτο αυτοίςμε ολανάσθαι ας τηςσοφίζομλύωμ,€ί πλανάμ αυτους θελόντων,

β λουήμ πραινέσας,και ώδε γενεύσι, και τέκνοις, ανδράσι €γωαιξί,θέλους καικυρίοις, και τα άλλα

ΥΠΟΘΕΣΗΣ Τ Η Σ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣ AΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Σ .

Ζ
Ε
Α

,

α

ARGVMENTVM

Oloftéſes, & hi ficut Laodicéſes fűt Aliani,& ipſi puéti erác a pſeu

do aplis,Necad hos acceſlit ipſe apls,fz&hos geplain corrigit.Au

dierāt em ýbúab Archippo,9& miſteriú i cos accepit.Ergo apksia

lligat'ſcribit eisab
EpheſopTychịcúdiaconū,& Oneſimnú acolythú

ι 3



ΤΟΣ

AD COLLOSSENSES

EPISTOLA PAVLI.

ΙΣ

P

Ν

ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ .

ΑΥΛΟΣ απόσoλO IH/

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Δια θελήμα

Tος θεού, και αμόθεος ο ά /

δελφός τοίς αν κολασαϊς

αγίοις, και πισοίς αδελ/

φο7ς ν ΧΡΙΣΤΩ.χάρις υμίμ α εισών από

θε8 παξοςημών,κ) κυρία ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Ευχαρισάμονο θεό C1 παξι του κυρία και

μώνΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ πάντοτε πι υμών

προσευχόμενοι ακέσαντες ή πίσιμ υμών

Οι ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ,και τίωάπω τίω εις

πάντας τυς ίες,δια ελπίδα αρκεί

μθύω τμήμα τίς ουρανοίς, και προκκάσατε

εν τώ λόψω αλκθείας και ευαγγελία και τρόν

ειςυμάς, καθώς κι αν παιδίο κόσμω,

έξι καρπφορέμωομ,καθως οι υμίμ,άφ

Fς ημέρας Ακέσατε , κ) έγνωτε τυχάριμή

θεού αλκθεία.καθως και μάθετε αή Επα

φρά ή αγαπκί8 σιωδέλε Αμώμ,ός όξι πιο

σος υπερ υμώμ διάκονος * ΧΡΙΣΤΟΥ , ο και

δηλώσας ημίμ τίω υμώμ ασάπιω εν πνεύη

μαζι.Διά 78η κ) εμβα αφ Ες μέρας ακέσα

μου ,ουσαυόμεθα υπερ υμώμ προσευχόμε

νοι κ) ατόμβυοι ,ίνα πληρωθήτεπίγνω

τιμή θελήμα αυή εν πάση σοφία κόσωε

ση πνευματική, ποιπατάσαι να αξίως ή κι

είσεις πάσαμαρέσκίαν, σαν έργω ά

γαθά κατηφορένσες, αυξανόμενοι εις τη

επίγνωσιν τον θε8, πάση δωάμεδωα

μέμνοι,σ κράτος τσόβες αυή, εις πά

σαμ υπομονώ κ) μακροθυμίαμ μελα χα /

σας, ευχαρισδνης τώ παξι Get κανώσεων

τι ημάς εις τώ μερίδα του κλήρο το α /

γίων ένα φωτί,δςεξεύσαι ημάς εκτζο

σιας

Aulus ApoſtolusIeſu Chrt

ſti,per uoluntatem dei,& T

motheus frater , iís quiſunt

Coloflis,fanctis & fidelibus

fracribus in Chriſto.Gratia uobis & pax

a deo patre noftro & dño lėłu Chriſtos

Gratias agimº deo& patri dñi noftriIe

ſu Chriſti,ſemperde uobis,cum oram .

Quoniã audiuimus fidê ueſtrã in Chri

ſto leſu, & charitatem erga oés ſanctos.

propterſpemn repoſitã uobis in coelis.de

qua prius audieratis in uerbo ueritatis

euangelij
, quod peruenit ad uos,quéad.

modum & in toto mundo, & fructificat,

ficut & in uobis,ex eo die quo audiftis &

cognouiſtis gratiam dei in ueritate.Qué

admodum & didiciſtis ex Epaphra dilel

cto conſeruo noſtro,qui eſt fidus prouo

bisminiſter Chriſti,q & expofuitnobis

ueſtrā dilectionem in ſpiritu. propterea

& nos, ex quo die audiuimus,non deliui

mus puobis orare ,& pofcere, utimplea

mini agnitione uoluntatis eius, in omni

fapientia & prudétiaſpiritualijutambu

letis digne domino, utper omnia placea

tis, in omni opere bono fructificantes,&

creſcentes in agnitionem dei,in omnipo

tentia facti potentes, iuxta robur gloriæ

illius,in omnem patiétiain& longanimi

tatem cú gaudio, gratias agentes patri,

qui idoneos nos fecit,in parté ſortislan

ctorum ,in lumine,qui eripuit nos depo

teſtat
e
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ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕ1 Σ. AD COLASSENSES
.

Ios

4

τί:

ευαγγελίου,δυακούσατε
,τουκηρυχθέντος

ο

τώ
δοθάσαμμοι εις

υμάς πλκσώσαι
του

λόγου του Θεού, το μυσήριoμ
το
αποκεκρυμ/

οθεός γνωρίσαι,τίς ο πλούτΘ ' Οι δοβας

σας ήσκότος,κή μελέςκσεν εις τη βασιλείς

αμ το βούταγάπης αυτ, έχόμι τω

απολύτωσιμάδια αιμαίος αυή τίω άφει

σημ 'αμαργιώμ,ός όξιμ ελκώμε θεού και αο

φάτε,πρωτόγκος πάσης κτίσεως,ότι το αυ/

Τζέκjίσθη Τα πάντα,ανοϊς ουρανοίς,και τα

επίθι γίς,τα ορατά, και τα αόρατα, είτε

4 : θρόνοι,έιπ κυριότητες,έιπ αρχαι,έιπ ζει

σίαι.Τα πάντα οι αυτου ,κι εις αυτου έκτιο

5αι,και αυτός ο προπάντωμ,κ) τα πάντα

ο αυτό συνέσκκε, και αυτός άξου και κεφαλι

και σώματος και εκκλησίας , ός εσιμ αρχή

5 πρωίόγκος εκ της νεκρών,ίνα γλύπτη οι πα

στη,αυής πρωτεύωμ,ότι εν αυτώ ευδόκησεν

πάν το πλήρωμα κα/οικήσαι , και οι αυτου

αποκαβαλλάξαι τα πάντα εις αυτόμ,είκνο

ποιήσαςδια άιμαίος Τσαυρού αυτο Δ :

αυή,έτε τα πιοσής,έίπία επιτίς ουρανούς

κι υμάς ποτέ όντας
απαλλοτριωμλύους,C

Ο εχθρους τη διανοία νείς έργοις τίς σο/

Εκρούς, δε αποκατάλλιαζεμ ν ω σών

ματί φθι σαρκός αυτου,δια του θανάτου πα

φασίσαι υμάς αγίους κ) άμώμους, κι ανεγ/

κλίτουςκαιενώπιομ αυτου .εί γε επιμέλ

νετε τη σίσει
πθεμελίωμαίοι C εδραίοι ,κή

μή
μετακινούμενοι από το ελσίδος του

πάση τη κτίσει τη γη του ουρανομδυ εγε:

võulwêyarascūzo siérovo.nü xai

φω οι τοίς παθήμασί με υπέρυμώμ,κι αν

ταναπληρώτα τσερήματα &θλίψεωμή

ΧΡΙΣΤΟΥ, τη σαρκί μου υπες τουσώμα

τοςαυτ,δέσιμηεκκλησία,ής εγενόμω εδώ

διάκονΘ',κατα τίω
οικονομία του θεού.

5οις

ή

τημα

teſtate tenebrarū & tranſtulit in regnum

filij charitatis fuæ ,in quo habemusrede/

ptionem ,per ſanguiné ipfius,remiſlioné

peccatorum ,qui eſt imago dei inuiſibilis,

primogenitus uniuerfæ creaturæ ,quodi

illo creata ſint omnia , quæ in cælis ſunt,

& quæ in terra,uiſibilia& inuiſibilia, fiue

throni, fiue
dominationes, fiue principal

tus , fiue poteſtates .Omnia per illum ,

& in illum creata ſunt, & ipfe eft ante om

nia,&omnia in illo conſiſtunt, & ipſe eſt

caput corporis eccleſiæ , qui eſtprincipiū

primogenitus ex mortuis,ut ſit in omni

busipfe primas tenens , quoniam in illo

coplacitum eſt patri, uniuerſam plenitu/

dinem inhabitarc, & pereum reconcilia/

recũcta erga fe, pacificatis per ſanguiné

crucis eiusper eundem ,ſiuequæ in terra

ſunt,fiue quæ in cælis. Etuos qui quon/

dam eratis abalienati,& inimicimente,in

operibus malis,nunctamen reconcilia

uit , in corpore carnis ſuæ per mortem ,

ut adiungeret uos ſanctos, & irrepræhen

ſibiles , & inculpatos in conſpectu ſuo .

Siquidem permanetis in fide fundati ac

ſtabiles,& imobiles a ſpe euágeln , quod

audiſtis, quodprædicatum eſt uniuerfæ

creaturæ , quæ lub cælo eft, cuius factus

ſum ego Paulus miniſter . Núc gaudeo

in
afflictionibus meis pro uobis ,& ſup/

pleo quod deerat afflictionibus Chriſti,

in carnemea ,pro corpore ipſius , quod

eſt eccleſia , cuius factus ſū ego miniſter,

iuxta
diſpenſationem dei, quæ data eſt

mihi in uos implendi uerbum dei,myſte

rium quod reconditum fuit a fæculis & a

generationibus.Nunc autem manifeſta

tum eſt ſanctis illius , quibus uoluit de,

us notum facere,quæ ſint diuitiæ gloriæ

i 4 myſterii

οι

ύ.

7 .

05

μένoμ αςτο αιώνωμ, αν
γενεώμ.νυ

νδ
εφανερώθκ τις αγίοις αυξ ,oίς

αθέλκσεν

1

του μυ /
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τον μυσNρίου τούτου οι οίς έθνεσιν , ός

ΧΡΙΣΤΟΣ νομίμ,* έλσίς σοι δόξκσ,8μ Η/

μάς καταγγέλλοριζι,νουθετούτης σάντα

άνθρωποι, να διδάσκοντες πάντα άνη .

θρωπου η σάση σοφία , ένα παρατήσω

μεμ σάντα άνθρωπον τέλειον ν ΧΡΙΣΤΩ

1ΗΣΟΥ,εις δ κοπιώ αγωνιζόμενα και

τα τω νεργααμ αυτού ,τίω ενεργουμθύω

Οι έμοια λωάμε . Θέλω γαρ υμάς εις

δέναι,Ηλίκομ αγώνα έχω περί υμών, και

Ο λαοδικεία,κ) όσοι ουλέωράκασι το

πρόσωπόμμα ον σαρκιζίνα ωαρακληθώσι και

άι καρδίαι αυτή ,συμβιβαθέντωμ α αγά

ση, και εις πάντα πλούτουσι αλκροφο!

είας σωέσεως,εις εσίγνωσιν το μυ5x

ρίου τουθεού,και σαρός ,και * ΧΡΙΣΤΟΥ ,

αδεισίσάντες οι θησαυροί τη σοφίας

Οι γνώσεως απόκρυφοιτού » δελέγω,ίνα

μήτις υμάς παραλογίζεται για πιθανολο,

γίς,ει γαρ και τη σαρκι άπειμί , αλλά

πνεύματι σω υμίμ ειμί,χαίρων και βλέ /

πωμ υμώμ τώτάξιν,και το σερέωμα της

εις ΧΡΙΣΤΟΝ σίσεως υμώμ.ώς δω σαρε,

λάβετε όμ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ του κύριου ,

εν αυτώ σεξισατάτε,εξίωμώύοι κι εποι

κοδομούμενοι εν αυτώ, να βεβαιούμενοι

εν τη πίse , καθώςεδιδάχθατε,περισεύον»

τις εν αυτή τηνευχαρισία. Βλέπετε μή τις

υμάςέσαι ο συλλαγωγών διαδι φιλοσο/

φίας και κενής απάτης, κατά τιώ παράδοι

σημηανθρώπων,κατατασoιχάα κόση

μου,κ ) ου κατά ΧΡΙΣΤΟΝ. ότι εν αυτώ

κατοικώ σαν τόσλήρωμα φθη θεότητα ,

σωματικώς,και ίσε εν αυτώ σεπληρωμές

νοι , ός όξιμ και κεφαλή πάσης αρχής , και

ξουσίας,ενώ και σερϊετμήθxT
ε
περιτο

Η αχαροποιήτ
ω εν τη απεκδύσει και σών

ματος της αμαρτιών και σαρκός,έμ τη

περιτομή του ΧΡΙΣΤΟΥ , σωταφέντε
ς

v]

myſterijhuius,in gentibus, qui eſt Chri

ſtus in uobis, fpes
gloriæ, quemnos an

nunciamus,admonentes
omnem homi

nem, & docentesomnemhomine,in om

ni ſapientia ,ut
adiungamus

omnem ho

minēperfectú
in Chriſto Iefu, ad quod

laboro , periclitans
ſecundum efficaciam

eius,agentem in me in uirtute. Nãual
II

1ο

uos fcire, quantum certamen habeam

deuobis , & his qui ſūt Laodiciæ,& quot

quot nó uiderunt faciem meam in carne,

ut confolationem accipiant corda illo

rum , cum fuerint compacti in charita

te , & in omnes diuitias certæ perſuaſiot

nis ,intelligentiæ ,in agnitionemmyſterij

dei , & patris & Chriſti,in quo funtom

nes Theſauri fapientiæ , & fcientiæ rel

condici . Hoc autem dico ,ne quisuobisa

imponat,in probabilitate fermonis .

Etenim quamuis carne fim ablens, ta '

men ſpiritu uobiſcum ſum ,gaudens&

uidens ueftrum ordinem,& foliditatem

ueftræ , in Chriſtum fidei . Quemad

modum igitur accepiſtis Chriſtum le

fum dominum , ita in eo ambulate, rar

dicati , & ſuperſtructi in ipfo & confir/

mari in fide,ficutedocti eftis,exuberani

tes in ea , in gratiarum actione. Vider

te, ne quis ſit, qui uos depredetur per

philoſophiam ,& inanem deceptionem,

iuxta traditionem hominum ,iuxta eles

menta mundi, & non iuxta Chriſtum .

Quoniam in illo inhabitat omnis pler

nitudo deitatis corporaliter, & eftis in

illo completi , qui eſt caput omnis prin

cipatus ac poteſtatis , in quo&circumci,

ſieſtis circumciſione, quæ fit ſine mani

bus, dū exuiſtis corpus peccatorum cara

nis , in circumciſioneChriſti, conſepulti

Simul



ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕ
ΙΣ

.
AD

105
COLOSSE

NSES
.

Πα !

τωναυξte,

αυτώενο βαπτίσματα, ενώ και των

198 γέρθκτι , δια φθη πίσεως της ενεργείας

7ts του θεού,του εγείραντGP αυτόν εκ της

και νεκρών και και υμάς νεκρους όντας

τοίς σαραπλώμασι,και τι ακροβυσία της

σαρκός υμώμ, σωεωοποίκσεν ημάς σω

Η αυτώ, χαρισάμιξης Ημίμπάντα τα σα

και σαπ ώματα,όξαλείψας το καθ αμώμ χα

σόγραφομ, τοίς δόγμασιν 8 πμ υπεναν)

με τίoμ ήμΐρ, CI αυτό πρκερ εκ ή μέσου προ/

m σκλώσας αυτό το σαυρώ,απεκδυσάμως

τας αρχάς,και τας θξουσίας εδειγμα ,

11 : τίσειέμπαρέκσία,θρίαμβεύσας αυτους έμ

αυτώ . Μια δω τις υμάς κρϊνέτω έμ

βώσε,ή εμ πόσει , ή εν μέρει εορτής , και

η νουμίωίας , και σαββάτωμ , & KG σκία 0

μελλόντωμ,τοδε σώμα ή ΧΡΙΣΤΟΥ.μηθεις

υμάς καλαβραβδιέθω,θέλωμεν τασεινοφρο !

σανα και θρκσκεία της αγέλωμ, άμα εώς

φάκερ εμβατεύωμ , εική φυσιούμονα

υπό του νοόςτης σαρκός αυτού , και ουν

κρατώ τίω κεφαλώ,δζ δυ πάν το σώμα

Δια την αφών καισωδέσμων επιχο

φιγούμoνoμ, και συμβιβαζόμυον , άυξει

του

τε σαν ΧΡΙΣΤΩ,από τώμ σοιχείων του

κόσμου, ήως ζώντες εν κόσμω δογμα !

τίζεσθε, άψε , μκσε γεύση,μηδε θίγιο,

ΕΙΠΟ

tis

ſimul cum illo in baptiſmo , in quo fimul

etiain cú illo reſurrexiſtis per fidem ope/

rationis dei , qui excitauit illum ex mor/

tuis . Etuos cum efletis mortui
per

de .

licta, & per præputium carnis ueftræ ,

ſimul cum illo uiuificauit , condonans

nobis omnia delicta, deleto , quod ad

uerſus nos erat chirographo,quoderat

contrarium nobis per decreta ,& illud

fuſtulit e medio , affixumn cruci , exutis

principatibus , ac poteſtatibus oſtenta /

uit palam , triumphans illos in ſemet

ipſo . Ne quis igitur uos iudicet in ci /

bo aut potu, aut in partedici feſti,aut

nouilunij , aut fabbatorum , quæ funt

umbra rerum futurarum , corpus autem

Chriſti,ne quis uobis palmā interuer/

tat , uolens in humilitate , & ſuperſtitio

ne angelorum ,in ns quæ non uidit far

ſtuolus incedens,fruſtra inflatus a men/

te carnis ſuæ ,ac non obtinens caput,ex

quo totum corpus per commifluras &

compagines ſubminiſtratum , & com /

pactum augeſcit augmento dei . Itaqz

ſi mortui eftis cum Chriſto , ab elemen

tis mundi , quid quaſi uiuentes in mun

do , decretis tenemini: Ne tetigeris,

ne guſtaris , neq tontrectaris, quæ om/

nia ipſo pereunt abuſu , iuxta
præcep /

ta , & doctrinas hominum , quæ ratio 1

nem quidem habent ſapientiæ , in ſu /

perſtitione, & humilitate animi, & le/

lione corporis ſui, non in honore quo

piam,ad expletionem carnis . Itaqz ſi III

reſurrexiſtis, una cum Chriſto , ſuper/

na quærite , ubi Chriſtus eſt ad dexte .

ram dei fedens . Superna curáte , non

terreſtria . Siquidē emortui eſtis, & uita

is ueſtra

σ

EOS

00'

وما

η.

O

Σ

ά ζει πάνταείς φθοράμ τη
αποκρίσεις και

τα ταειπάλμαίαςκαι
διδασκαλίαςτο αν

θρώσωμ,άτιά si λόγου με έχοντα σοι

Οίας, εμ
εθελοθρησκεία κ)

ταπεινοφροσύνη ,

να) αφειδία σώματΘ , ουκ έν τιμή τί

νόπος
αλκσμονώ της σαρκός.

Ειδαυ
συκγέφθατε ( ΧΡΙΣΤΩ , ταά

νω ζητάτε, δυ και
ΧΡΙΣΤΟΣ :sip

δεξιά

του δεού
καθήμενΘ.τα άνω φρονάτε,μη

τα επίοθ) γής.
απεδάνετε γαρ, ζωή

บน

ν

1:
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υμών κέκρυπται σαντώ ΧΡΙΣΤΩ ευτώ θεώ

οταμό ΧΡΙΣΤΟΣ φανερωθή η ζωή Αμώμ,όι

τε Cυμάς σαν αυτώ φανερωθήσεθε ν δόν

ξε,νεκρώσατε δω τα μέλκ υμώμ τα επί

γές ,σοενείας ακαθαρσίαν, πάθος,επιθυμί/

αμ κακώνκαι την πλεονεξίαμ,και τις αξίμ ε

δωλολαξία, λι & έρχετη και οργή ή θεού,έσι

τους τους καιαπαθείας, δις κ υμάς πει

ξιεπατίσατε σοτι ,όπ εζι γι αυτής.Ναι

δε απόθεθε ο υμάς τα πάντα, οργώ, θυ!

μόμ, κακίαμ,βλασφημίαμ,αιχρολογίαμ,

εκ του σόματ υμώμ.μή ψεύδεθε εις άλι

λήλους, απεκδυσάμενοι εν σαλαου αν

θρωποι σω ταϊς πράξεσιμαυτού,και ο

δυσάμενοι του νέομ,ήμ ανακαινόμθυον εις

επίγνωσιμ'και εικόνα του κτίσανθος αυτόν,

8ποουκ ένι έλωκι εδαίος, πρϊτομή και

ακροβυσία,βάρβαρος,σκύθκς,δόλος,ελεύθει

ρος,άλια τα πάντα κι αν πάσι ΧΡΙΣΤΟΣ,

δύσασθεδω ως εκλεκόι του θεούάγιοι και

Αγαπημένοι , σλάγχνα οικτιρμώμ, άκσόι

τκα,ταπεινοφροσωω,πραότητα, μακρο /

θυμίαμβάνεχόμενοι
αλλήλωμ ,Cχαριζόμε

νοι εαυτοίς ,έάντις πρός ανα χη μομφώ,

καθώς και ο ΧΡΙΣΤΟΣ έχαρίσατο υμίμ, όυ /

τως και εμείς.επίπάσι δε τέτοις, ή αγάι

πω,ήτις 23 σώδεσμος φθη πλεότεθος , κ)

η ειρών και θε8 , βραβόυέτω εν ταις καρδίαις

υμών, εις μ κ εκκλήθκι εν ενίσώμαίι,κρέυ

χάρισοι Γίνεθε.ο λόγος ή ΧΡΙΣΤΟΥ ενοικεί

τω ενυμίμωλουσίως έμφαση σοφία, δι ;

δάσκονίες κή νουθετώπς εαυτούς,ψαλμοίς

κι ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς,εν χάρτιά

δουθες εν τη καρδία υμώμ τώ κυρίω.και πάμ

δάμ ποιήτ εμ λόγω έμέργο, σάντα έμονο

ματι κυρίου ΙΗΣΟΥ , ευχαρισούπς τα θεώ

κή σαξιδι αυτ.αιωαίκες τάσεθείς

λδίοις ανδράσιμ, ως ανήκεμ εμ κυρίω, διάνι

δρες αβασάπες Γωαίκας, μη σικραίνε

θε προς αυτάς

ueſtra
abfcondita eſt cú Chriſto in deo.

Qñcung Chriſtus
manifeſtatus fuerit

,

uita noftra,tunc &uoscũ illo manifeſta

bimini in gloria.
Mortificateigitur mem

bra ueftra ,terreſtria,
fornicationé,imun

diciam ,molliciem ,
concupifcentia malā

&auaritiâquæ eft fimulacrox cultus,ob

quæuenire folet iradei, in filios intracta

biles , inter quos
ambulabatis quodam

cũuiueretis in his. Nuncaút deponite&

uosoia,iram ,indignationé,maliciã,male

dicentiam ,
turpiloquentiam ab oreue

ſtro.Ne mentiamini alius aduerſus aliú,

poſteaca exuiſtis ueteré hoiemcũ factis

ſuis, & induiſtis nouú , quirenouaturin

agnitioné & imaginé eius,qui condidit

illü ,ubi nó eft Græcus&Iudæus, circúci

ſio & pputium ,barbarus ſcytha, feruus,li

ber,fed omnia in omnibus Chriftus.S

tisigitur induti tanğz electi dei, ſanctiac

dilecti uiſcera miferationú ,comitaté,mo

deſtiam ,lenitatem ,longanimitatem.ſuf

ferentes uos inuicem , & cõdonantesuo

bismutuo,fiquis aduerſusaliquéhabue

ritquereli,quemadmodi & Chriftus

donauit uobis ,ita & uos. Super oia auté

hæc,charitaté,quæ eſt uinculú perfection

nis , & pax dei, palmā ferat in cordib9uel

ſtris, in quá& uocatieſtis, i uno corpore,

& grati fitis. Verb Chrifti inhabitetin

uobis opulente in omni ſapiétia,docētes

& admonétes uos inuicé, cantionibus&

laudibus, & cãtilenis fpiritalibusigratia

,

canentes in corde ueſtro dño.Etquicqd

egeritis in fermone aut in facto , omnia

innomine dñi Ieſu facite , gratias agétes

deo & patri per illī.Vxoresſubditæ eſto

te ppris uiris, ficuti conuenit,in dño.Vi

ri diligite uxores , & ne ſitis amarulenti

aduerfus
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εαν έλθη
προς

υμάς ,δέξαθε αυτόν, και

δυοι μόνοισωες οι εις τώβασιλείαμε
θες

προς αυτάς . τα τέκνα,πακέετε τίς γονεί

Π.Ε. σι,πάνα,78το τάς άζμ ευάρεσομ τώ κυν

ρίω,δι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα υμώμ

ταμνάθυμώσιμ. οι δούλοιυπακούετε κα )

τα πάντα τους κατά σάρκα κυρίοις , με

οφθαλμοδουλίαις ως άνθρωπάγεσκοι, αλλ

φν απλότητι καρδίας, φοβούμενοι του θε /

1.5 όμ,και πάμ,ότεεαμ ποιήτε,έκ ψυχής εργά

στ
ζεσθε,ως ο κυρίω, και ουκ ανθρώποις, ει

δότες,ότι από κυρίου απολήψεθε τίω αν

ταπόδοση της κληρονομίας. Ο γαρ κυ/

ρίωXΡΙΣΤΩ δουλεύετε.δ δε αδικών κομη

άται, λδίκκσε , και ουκ έσι προσωπoλκ /

ψία. Οι κύριοι τοδίκαιο και τω ισότη

τα τοϊς δούλοις παρέχεθε, ειδότες ότι

φεί και υμάςέχετε κύριομ ουρανοίς.

τή προσδυχή προσκαρτεράτε, εκγορού

τις υ αυτή, εμευχαρίσία, προσευχόμενοι

άμα και σερί ήμώμ,ίνα ο θεος ανοίξει ημίμ

πίε θύραμ το λόγου,λαλίσα το μυστήριο του

ΧΡΙΣΤΟΥ,διό και δέδεμαι , ίνα φανερώσω

αυτό,ως λά με λαλήσαι,εμ σοφία περil

πατάτε προς τουςέξω,τομ καιρομάξαγο .

ραζόμενο , και λόγω υμώμ σάντοτε έμ

χάριτι άλατί άρτυμαίG ειδέναι πώς

σε υμάς ενι εκάσω αποκρίνεσθαι. τα κατ

έμε πάντα γυρίσει υμίμ τυχϊκός ο ά .

γαστκτός αδελφός, και πισος Διάκονα

και σανδουλG εμ κυρίω , δε ίαεμψα

προς υμάς εις αυτό τύπο,ίνα γνώ τα σερί

κώμ,και παρακαλέσα τας καρδίας και

μών, σαν ουκσίμω, @ο σισώ και αγα

πετώ άλελφώ,ός όξιμ και υμών, πάντα

υμίμ Γνωριούσι τα ώθε.Απάζει υμάς αφί

5αρχος ο
σωαιχμάλωτός μου,κ) μάρκος και

ανεψιός βαρνάβα σερί ου ελάβετε εντολάς ,

8ιτινες

aduerſus illas . Filij , obedite parentibus

in omnibus. Hoc em bene placet domi.

no.Patres, ne prouocetis liberos ueſtros,

ne defpondeantanimum.Scrui,obedite

per omnia carnalibus dominis, nó in ob

fequijs ad oculú exhibitis,tanq; homini

bus placere ſtudentes,ſed in ſimplicitate

cordis,timentes deum , & quicquid feceri

tis,ex anino facitc,tanöz domino & non

hominibus,ſcientes quod a domino rei

cipietis mercedem hæreditatis , nam do

mino Chriſto feruitis . Cætcrum qui

peccarit, reportabit peccatum ſuum , &

non eſt perſonaru reſpectus. Vosdo- IIII

mini, quod iuſtuincft & rquabilitatem,

feruis exhibere, ſcientes quod & uos hai,

beatis dñm in cælis, orationi inſtate, ui

gilantes in ea & gratiarú actione , orâtes

fimul & pro nobis,ut deus aperiat nobis

oſtiū ſerinonis, ut loqua nurmyfterium

Chriſti,propter quod & uinctus ſum , ut

manifeſtem illud , ficut oportet me lor

qui.In ſapientia ambulate , erga extra /

neos oportunitatem redimentes , fer ,

moueſtor ſemper in gratia fit ſale condi,

tus, ut fciatis quomodo oporteat uos uni

cuiqz reſpódere.Deomnibusrcbusmeis

certiores uos redder Tychicus dilectus

frater,& fidº miniſter, &cóferuus in dno,

qué miſi ad uos in hoc ipſū ,ur cognofcat

quid agatis,& conſolefcordaueitra,una

củ Onefimo,fido& dilecto frarre,qui eſt

ex uobis. De oibus uobis exponēt, quæ

hic agant.Salutat uosAriſtarchº,concal

priuus meus,& Marcus cóſobrinus Bar,

nabæ, de quo accepiſtis mandata, ſi ue.

nerit ad uos excipite eum,& Ieſu ,qui uol

catur iuſtus, qui ſunt ex circumciſione .

Hi ſoli cooperarij funt, ad regnum dei ,

qui
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qui
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τέλειοι

nibus,ut ftetis perfecti & completiin om

C πεπληρωμώοι οι παλι θελήμασι και θες. ni uoluntate dei. Teſtimonium enim illi

μας /υρώ και αυτώ,ότι έχε άλομ σολιών , perhibeo ,quod habeat multum ſtudiú ,

περ υμώμ κ) ου λαοδικεία,κ) το έμπει pro uobis, & his quiſūt Laodiceæ, &his

εαπόλει.ανάζει υμάς λουκάς ο Ιαβος , qui Hierapoli. Salutatuos Lucas medi

απκός,και δεμάς.ανάσασθε γυς έρλα cus dilect9.Salutate frés qui ſunt Laodi

οδικεία αδελφούς,κάνυμφάν, κό τίω και ceæ,& Nymphā, & quæin domo illius

δικομ αυή εκκλησίου,και όταν αναγνωθή eſtcongregationem ,& cum lecta fuerita

σας υμώμ καιεπισολή, σοιήσατ,ίνα κ) εμ τη uobis epiſtola,facite ut& in Laodicenfiú

λαοδί έωμ εκκλησία αναγνωθή, και το eccleſia legatur,& eam quæ fcripta eſtex

εκ λαοδικείας,ίνα κ υμάς αναγνώτε, ναι Laodicea , ut& uos legatis, & dicite Ar

είπασε αρχίππω, βλέπε ή διακονίαμαμ chippo , uide miniſterium quod accepi

παρέλαβες εμ κυρίω ,ίνα αυτω πλκρούς . ſti indomino,ut illud impleas.Salutatio

αδασμοςΗ έμή χερισαύλου.μνκμονεύει mea manu Pauli. Memoresſitisuinculo

Πέμο δεσμών.Η χάρις μεθ' υμώμ,αμώ. rum meorum. Gratia uobiſcum . Amen.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ.

ΑΥΤΗΝεπισέλει ας αθωώμ,έωρακως πρόπροναυτυς,κ)διαδίψας σας αυri,

και δε πρόφασις και επιβολής αυjκ. απόσoλος σολας θλίψεις σαθωμ εμ βεροία, και

έμ Φιλίπποις θ μακεδονίας,κή εμ κορίνθω, γινώσκωμ τε όσα πέπoνθεν και έμ θεά

ναις πόλεσι,περαθώσιν υπό τον σφράζονος,κ) σκανδαλισθώσι,μαθωμ δε ότι κι εσι ρϊς αποθιά ,

σκέσι καθώθωοι εγένοντ.ατσέλι , αμόθεομ προς αυτους μεταφο)εσισολήςΤαύτκα,κό πύθωνμου

επισκρί34 αυγούς εν τη σις ,ώσε μη σαλεύεσθαι δια τας θλίψις,κα) εκδέν ξένου αυτούς σεπονθένας

üsie oplo iedaww,phonej wojerúgiopatrouldváriasp.xgisiavớp xs is tops'0916.0TS &p ? Mel Bip 78159

έλεγεν.πολλά παινέσας αυτής όύθως ως πρέλαβομπας αυή ανασρέφεθ. γράφο πουτο τελετός

Των, πραμυθάμνω αυτυς,να διδάσκωμ με βαρέως φέρμ.ους είναι ήμ θάναρμ απώλεια μαλή

οδομ ανασάσεως.έστα, και πριντη χρόνωμ αυτους διδάσκει,ίνα άδηλομ τίω ημέρα γινώσκολίες,

άει έτοιμοι γίνοντη,κα) εκδενπροσέχωσιμαπαγελομλύω πρι αυτής.έσεοθαι 5άς φκσί τω που

σίαμ όντως,ώςε Ρυς ποϊλειπομεύος κή ευρίσκομβώς αν τη μέραεκείνη, μη φθάνει τουςεκ νεκρών

έγαρομλύους.άμα και γίνεθαι τίω πάντων αλλαγώ διδάσκει, προς τέτοις, οξέπεια αυτοϊς βελ

τιούσθαι ώ τίς ήθεσϊ, προτρέπει αυους κό αει χαιραν τη ελπίδι, προσεύχεσθαι,κ)ευχαρισάμ αν

τους αει αρθ κυρίω, νορκίζωμ αυθους αναγνώναι τίω επιβολίω ταύτίω πάσι είς αδελφοίς.

Ι

ΥποΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ
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ARGVMENTVM

Heſſalonicenſesſunt Macedones,qui accepto uerbo ueritatis,per

ſtiterunt in fide,etiam in perſecutione ciuium ſuorum . Præterea

nec receperunt falſos apoſtolos,necea quæ a falſis apoſtolis dice,

bantur.Hoscollaudatapoſtolus,fcribenseis ab Athenis perTy

chicum diaconem ,& Oneſimum acolythum .

Α.

!
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ΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΩΤ Η .

ΑΤΛΟΣ κή σιλουανός C τη Aulus,& Syluanus,& Timo

μόθεος τη εκκλησία θεσα!
theus, ecclcfix Theſſalonice,

λονικέωμ, θεώ παξι και
ſium ,in deo patre, & dño le

κυρίω ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΩ.χά ſu Chriſto . Gratia uobis &

gis uuły @ ciglúx at dež pax,a deo patre noſtro , & dño Ieſu Chri

παβός ημών, και κυρί6 ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. fto. Gratias agimus dco femper,dc om,

ευχαρισάμου και θεώ πάνοπ ποίπάντων nibus uobis,inentioné ueſtri facientes in

υμώμ,μνείαμ υμώμ θιόμυοι επι της προι orationibus noſtris indefinenter,recolen

σουχώμ άμώμ,αδιαλείπτως μνημονεύοντες

tes ueſtri, propter opus fidei, & laborem

υμώμ ή έργοθι πίσεως,κ) ή κόπου η ασά charitatis, & quod permāſiſtis in ſpe do/

πκς,el φθι υπομονής οσι ελπίδος ή κυρίου
mini noftri Ieſu Chriſti,coram deo,& pa

ημώμ ΙΗΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ.έμπροσθεν του δε

tre noſtro,ſciētes fratres dilecti a deo ele,

συμg)σαγόςημών, ειδότεςαδελφοί tionem ueſtram , quoniam euangelium

γαπκμαίοι της θες τίω εκλογωυμώμ,87
meum fuit erga uos ,nó in ſerinone folú ,

uerű etiam in uirtute,& in ſpiritu ſancto

& in certitudine malta,quemadmodum

noftis,quales fuerimus inter uos,ueſtra

cauſa.Etuos imitatores noftri facti fui,

ſtis ,& domini recepiſtis uerbumin affli,

ctione multa, cũ gaudio ſpiritus ſancti,

adeo ut fueritis exemplo omnibus crei

dentibus in Macedonia ,& Achaia.A uo

bis enim pertonuit uerbum domini,non

folum in Macedonia, & Achaia , uerum

etiam in omni loco , fides ueſtra quæ eft

in dcum dimanauit,utnon ſit uobis ncs

έχειν, cefic

Ξ
Α

εε2

P

ε
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Elf λόίω μόνoμ,άλια κή δωάμς,κό πνεύμα !

τη ζαγίω κι αν
πληροφορία πολύ,καθώς οι

ετών

τ

νία κι
άχαία.άφ υμώμ

δείχκτη ο λόγος

κυρί8,ου μόνομε τη
μακεδονία κι αχα

ο ία,αλλά κι αν
παντιτόπω δε πίσις υμώμ και

με ποςή
βιομάξελήλυθεμ,ώςε

είχεείαν υμυ

φοι)
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chari nobis eſle cæperitis. Meminiſtis

tem teſtes eſtis & deus, ſancte & iuſte,

fucrim'affecti,obfecrātesuos& cólolates

έχεμ , λαλάμ τί , αυτοι γαρ περί ύμών celle loqui quicã ,ſiquidem ipfi de uobis

απαγγέλουσιν , οσοίαν εισοδου έχουν annunciant, qualem aditü habuerimus

προς υμάς , κ) πως επεστέψαπ προς τη θεί ad uos,& quomodo conuerſifueritis ad

ομα της ειδώλωμ ,λουλευήμ θεώ ζωντι, deí a ſimulacris,ut ſeruiretis deo uiuen

αληθινώ, αναμιών του που αυτού,εκ0 ti, & ueraci, & expectaretis filium eiusde

ουρανώμ,όμ ήγειρεμ εκν νεκρών, ΙΗΣΟΥΝ cælis, quem excitauit a mortuis, Ieſum,

τον ευόμενου ημάς αν οι οργής φοι έρχο q liberat nos ab ira uétura. Náipfi no II

μλύκς. Αύρι γαριδατεαδελφοί τώ εί Itis fratres , introitum noſtrum aduos,

σοδου Αμώμ τω προς υμάς, ότι ου κενή γέ quod nó fuerit inanis,ſed ante malis af

Μονεμ ,άλια el προπαθόντες και υβριοθέντες ,
Alicti,& contumelijs affecti,quéadmodú

καθώς διδασε ο φιλίπποις έπαιξασίασάι ſcitis,in Philippis, audacter egerimusin

μεθανο θεώ ημώμ,λαλήσαι προς υμάς
dño noſtro ad loquendú apuduoseuan

το ευαγγελίου του θεού εν πολλώ αγώνι. 8 gelium dei,in multo certamine.Siquidé

σαράκλησιςΑμώμ,ουκ εκ πλάνκς,ουδε ξα exhortatio noftra nó fuit ex impoſtura,

καθαρσίας,υπ λόλω, αλλά καθώς Δε/ negeximunditia,neqz in dolo,fed qué

δοκιμάσμεθα υπο του θεού σισδυθώαι το admodú probati fueramus a deo,utno

ευαγγέλιομ,όυτως λαλάμεμ ,ουχ ώς ανθρώ bis cómitteretur euágeliū,ita loquimur,

ποις αρέσκοντες , αλα ζω θεώ ο δοκι nó ut hoibus placentes, ſed deo, qui pro

μάζονται τας καρδίας ημώμ.ούτε γάς ποι bat corda noſtra.Neqzenim unği in fer

τεν λόγω κολακίας εγενήθημεν , καθώς mone adulationis uerſatiſumus,quéad

διδατε, υπέρ προφάσς σλεονεξίας , θεός modú noftis , necin occaſione auaritiæ ,

μάρτυς ,όυτε ξκτούπα και ανθρώπωμ Δό , deus eſt teſtis, neqz querentes exhoibus

ξαμ,άυπ αφομώμ,όυπ άο άλλων , δωάν gloria,necauobis,necab alijs,cum poffe

μενοι εμβάραείναι, ως ΧΡΙΣΤΟΥ απόσον mus in autoritateelle,tančApti.fed fui

λοι ,αλλ' εγενήθημεν οπίοι εμμέσω υμώμ, mus placidi inmedio ueſtri,perindeaci

ως ανζοφος θάλπητα εαυτής τέκνα,όυτως nutrix foueat ſuos filios,ſicaffectuppen

ομερόμενοι υμώμ,ευδοκούμεν μεταδεναι fi,in uos,aio cupimº impertire uobis,nó

υμίμ,ου μόνο ευαγγέλιον του θεου ,άλ folum euangelium dei uerum etiam no

λά και τας εαυτο ψυχάς, διότι αγαπη ſtras ipforum animas, propterea quod

τοι και μία γεγένκοθε . Μυκμονεύετε γαρ

άδελφοι τον κόπουΑμώμ, του μόχθου .

em fratres laboris noftri,ac ſudoris. No

νυκτός γαρ και ημέρας εργαζόμενοι προς
cte enim ac die,opus facientes, obid ne

η μη επιβαρύσαιανα υμώμ,εκκρύξαμον εις

cui ueftrum eſſemus oneri, prædicaui/

υμάς το ευαγγέλιον του θεού , υμάς μάρτυ,
musapuduo

s euangel
ium dei.uos au

ρες και ο θεος ,ώς οσίως,και δικαίως, άι

μέμως υμίμ τοίς σίsεύουσιμεγενήθx/

& inculpa
te

uobiſc
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ψαμαν
αμόθεου

ομαδελφόμΗμών, C δι,

μκσενασαίνεθ εν ταις θλίψεσι
ταύταις.

10 7ος
υμάςημών , προελέγομαι

υμίμ, ότι

ή καιμαρτυρόμβυοι εις το σερίπατάσαι υμάς

αξίως του θεού , του καλοντυμάς εις

πω εαυτου βασιλείαν και δόξαν, Δια7ουι

και ημάς ευχαρίσουν το θεώ αδια)

λείπτως,ότι παραλαβόντες λόγου ακούς

σας ημώμ του θεού,εδέξαθεου λόγου αν,

θρώπων,αλλά καθώς όξιμ αλκθώς, λόγου

εού,ός και ισργάται εν υμίμ τοίς πισεύν

ουσιμ.υμάς αρμϊμακταιεγενήθητε αδελ/

φοι την εκκλησιών του θεού ,". ουσων και τα18

Ιουδαία , αν ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ , ότι ταυτα

επάθετε,ει μάς υπό το 1οίων συμφυλε/

ό,καθώς και αυτοιυπό ιουδαίωμ, who

και του κύριου αποκτενάντωμΙΗΣΟΥΝ, Ο

τους ιδίους προφήτας, μάς εκδιωξάν

τωμ,6 θεώ μ αρεσκόντωμ,και πάσιμ αν»

2. θρώποις φλαντίωμ, κωλυόντωμ τιμάς τίς 29,

νεσί λαλήσαι ,ίνα σωθώσιμ , εις το αναπλx

?
τας αμαρτίας σάντοτε,έφθα

ΠΙ :

σε θεεα αυτους Η οργή,είς τέλο.Αμές δε

το άδελφοι απορφουϊθέντες αφ υμώμ προς

ey

καιρόμ ώρας προσώπω,ου καρδία, περίοδο

«Π: Πέρως επουδάσαμε το πρόσωπον υμών

ο Αδάμ ήν πολλάεπιθυμία, διο θελήσαμε

αξί έλθάμ προς υμάς,έγω μου σαύλα κι ά

παξ, 6δις,και φιέκοψεμ εμάς ο σατανάς .

τις γαραμώμελπίς , χαρα σέφανα

καυχάσεως, και ουχί και υμάς,έμπροσθεν του

κυρίου ημώμΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ν τη αυτού

παρουσία , Υμάς γάρ εσε και δόξα αμώμ
/

και η χαρά.διο μηκέτι σέγοντεςευδοκήσα

μδα κατέληφέναι το αθώας μόνοι, κή επέμ

Η ακoνoμ τουθεού,και σωεργομ εμώμ Go

ευαγγελίω ΧΡΙΣΤΟΥ,εις ή σκρίζα υμάς ,

κι
αρακαλέσαι υμάς που πίσει άμώμ Τώ

μέλιο μεν

ΕΣΕ:

dk

& obteſtātes ut ambularecís, digne deo,

qui uocaſſet uos in ſuum regnum acglo:

riam, quapropter & nos gratias agimus

deo indeſincntcr, quod cum acciperetis

fermonem auditus a nobis , dei ,accepi,

ſtis,non ſermonem hominuin , fed ficut

erat uere, fermonem dei ,qui & agit in uo

bis credentibus. Vos eniin imitatores fa

ctieſtis fratres,eccleſiarum dei,quæ funt

in Iudæa , in Chriſto Iefu, quod eadem

palli ſitis , & uos a proprijs contribuli

bus,quemadmodú & ipfi nos a Iudæis,

qui ur & dominum occiderunt Iefum , &

proprios prophetas, ita & nos perſecuci

ſunt, & dco non placent, & omnibus ho!

minibus aduerfantur , qui obſiſtunt no

bis,ne loquamnr gentibus,utfaluent, ut

explear fua peccara ſemper. Perucnit au

teinin illos ira dci in finem. Cxterú nos

fratres orbati uobis ad ſpacium tempo

ris, aſpectu, non corde, uchementius ſtu

duimus uidere faciem ueftram , in mull

to defyderio. Quapropter uoluimus ue/

nire ad uos , ego quidem paulus, & ſe .

mel , & iterum ,& obſtitit nobis Satanas.

Nam quæ eſt noſtra ſpes, aut gaudium ,

aut corona gloriationis, an non& uos,

in conſpectu domininoftri Ieſu Chriſti,

in eius aduentu : Vos enim eſtis gloria

noſtra & gaudium . Proindecum non III

amplius ferremus, uiſum eſt nobis , ut

Athenis reſideremus foli, ac miſimus

Timotheum fratrem noſtrú , & miniſtru

dei,& adiutore operis noſtri, in euágelio

Chriſti,ut cófirmaret uos,& cófolaretur

uos de fide noſtra, ne quiſqz turbaretur

in preſſuris his . Nam ipſi noſtís , nos in

huncuſum poſitos eſle.Etei cum apud

uos eſſemus pdicebamus uobis fore, ut

preffuramn

Em :
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μέλλομαι θλίβεσθαι , καθώς και έγύετο

C 3ιθατε. Διά τούτο καγω μηκέτι σέγων,

έπεμψα εις το γυώνται τώ πίσιμ υμώμ, μή

πως επείρασεμ υμάς ο παράζωμ,και εις κε

νου χύται ο κόπG Ημώμ.Αρτι δεελθόν,

τG- τιμοθέου προς ημάς αφ υμώμ , να

ευαγγελίσαμλύου ήμίμ τίω πίσιν, και τω

αγάσω υμώμ.και ότι έχει μνείαμ πμών

αγαθών σάντοπ , εσιποθούνες και μας και

δάμ,καθάπερ ο μάς υμάς,λιατούτο πα

ρεκλίθημι αδελφοί αν υμίμ,έπιπάση

θλίψ4, κι ανάσκαημώμ, λιατομών πίσεως

ότι νυν ώμω,εαμ υμάς σήκετε αν κυρίως

τίνα γαρ ευχαριsίαν Δωάμεθα αρ

θεώ ανταποδούναι σερί υμωμ εσί σάση

τη χαρά και χαίρομο 2υμάς έμπροθευή

θεου ημώμ νυκτος και ημέρας υπερεκσε!

είσου δεόμβυοι,εις το δέμ υμώμ το πρόι

σώπου ,και καταρτίσαι τα σορήματα της

σίσεως υμών, αυίς δε ο θεός και σατές

ημώμ,κ) και κύρια Αμώμ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

κατόυθώαα πιω οδού ημώμ προς υμάς ,

υμάς δε και κύρια αλεονάσαι αι περί ασεύ

σαι τη αγάπη εις αλλήλους , και εις σάνη

τας, καθάπερ και ημάς ειςυμας,εις ή sk/

είξαι υμώμ τας καρδίας αμέμπους να

γίωσως έμπροσθεν του θεούς και πατρός

*μώμ,εν τη παρουσία του κυρίου ημώμ TH /

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , μετα σάντων των αγίων

αυτού. Το λοιπόν δω αδελφοι ερωτώμεν

υμάς και παρακαλούμε το κυρίω ΓΗΣΟΥ.

καθώς σαρελάβετε παρ ημώμ, το πώς θα

υμάς σερίπατάμ C αρέσκαμ θεώ , ίνα σε

σισεύει μάλλον. οίδατε γαρντίνας παραγ

γελίας εδώκαμαν υμίμ Δια του κυρίουΙΗ/

ΣΟΥ.τούτο γάς θέλημα του θεού,δ άγι

ασμός υμώμ,ασέχεθή ομιάς από τις πο;

γείας,ειδέναι έκαςομ υμώμ το εαυτο σκεύη

ος κτάθη εν αγίασμόκαι αμή, μηνπά» .

θα επιθυμίας

preſſuram pateremur, quemadmo
dum

& euenit,& noftis . Quapropte
r

& ego i

nó amplius ferens,miſiad hoc ut cogno

ſcerem fidéueſtrā,nequo pacto técaller

ille qui tentat,& inanis factus eſſet labor

nofter. Nup aút cũueniſſetTimotheus

ad nos auobis, & annüciaſſet nobis fidé

ac dilectioné ueſtram , &quodhabeatis

memoriâ noſtri bonāſemp
er

,defyderan

tes nos uidere,quemadmo
dü

&nos uos,

Idcirco cóſolation
é
accepimus fratres no

mine ueſtro ,i omni preſſura & neceflita

te noſtra,perueſtrā fidé.Quoniánunc
ui

uimus,ſi uos ſtatis in dño. Quãemgra

tiarum actionê poſſumus deo repende

re deuobis in omni gaudio,quodgaude

mus propteruos in cõſpectu dei noſtri,

nocte acdie,ſupramodum orantes,ut ui

deamus ueſtram faciem ,& ſuppleamus

quæ deſuntfidei ueftræ . Ipſeuerodeus

& pater nofter,& dñsnofter IefusChri

ſtus,dirigat uiam noftrā aduos,uosaút

dominusabundant
es
& exuberantesfar

ciat ,mutua inter uos charitate, &in oés,

quemadmodum& nos inuos,utconfir

met ueſtra corda,irrepræheſibilia infar

ctimonia, coram deo & patre noftro,in

aduentu domini noftriIeſu Chriſti,cí

oibus fanctis ei?. Quod fupeftigit fra

tres,rogamus uos& adhortamur in do

mino lefu ,quemadmodum accepiſtisa

nobis, quomodo oporteat uos amba

lare, & placeredeo,ut abundetis magis,

Noſtiseñ , quæ præcepta dederim?uo

bis,per dñm noſtrú lefum .Hæcenim

eſtuoluntas dei, ſanctificatio ueſtra;ut

abſtineatis a fornicatione , & fciat unoſ

, & ,

Cucon
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δει επιθυμίας,καθάπη και ταέθνκ ,δε μήεισό

1: Πατόν θεόμ, ή με υπερβαίνε κι ελεονεκτήν

Ελού αν τα πράγματι τον αδελφόν αυτ8,διό

Είχα τι έκθικος ο κύριος περί πάντων τούτων,

Το καθώς κή προείσαμεν υμίμ κ) μαρτυρόμεν

Σε θαών και εκάλεσεν ημάς ο θεός έσι ακαθας !

πιοι εία, άλλον αγιασμό , τοιγύ οώ ο αθετών

Σχ. ουκάνθρωπομ αθετέ,άλατου θεομ τομ δ:

πάλι οντα το πνεύμα το άγίομ αυτ8 εις υμάς.

Τι περί δε Φι φιλαδελφίας , ου χρείαν έχετε

τει γράφμυμίμ,αυτοί γαρ υμάς δεοδίδακ

Duo τοί εσε εις το αγασάν αλλήλες, CAποι

& τε αυτό εις πάντας τους αδελφούς , τους

Διά: ν όλη τη μακεδονία,παρακαλούμεν δε και

ίσα μάς αδελφοι σερ / σένειμ μάλλομ C φιλο

τα τιμές, ησυχάζεμ C πιάσει τα ίδια , C

Επινα εργάζεις ταΐσδίαις χερσίμ υμών, καθώς

,δ: υμίμ προτΓείλαμεν, ίνα περιπατητι ευχα /

.Η μόνωσ'προς τους έξω , C μηδενός χρείαν

ot έχετε . ου θέλω δε υμάς αγνούν αδελ

1 φοί περίτων κεκοιμημένων, ίνα μη λυσή

δε, καθώς οι λοιποί, οι μη έχοντες ελ .

πίδα,και πίσ ευομεν, ότι ΙΗΣΟΥΣ απέθανεν

6ανέσκ,ουτωση και θεόστους κοιμήθένας

σια του

του ΙΗΣΟΥ άξα σω αυτώ. τούτο γαρ

ζώντες οι σεξιλεπόμενοι εις τίω παρεσία

dis
αμ του κυρίου, ου μή φθάσωμεμ τουσ κοι »

διαθέντας, ότι αυτός ο κύριος ο κελέυσμα

τι,η φωνήαρχαγγέλου,να αν σάλπι

γι θεϊ,καταβάσετε απόυρανού, και οι νε !

κροίφ ΧΡΙΣΟΩι ανασήσομται πρώτου και

πατα εμάς οι ζώντες, οι
περιλειφόμενοι ,

άμα σαν αυτοίς
αρπαγκσόμεθα φυ νεφέ /

λαις,εις
απάντκσιμ του κυρίου εις αέρα,κή

2 λόγοις τούτοις , περί δε τών
χρόνωμκ)

Ωσε ωαρακαλάτε
αλλήλους τοίς

μίνγκάφεσθε

ctu cócupiſcentiæ ,quemadmodú &geny

tes, quæ non nouerunt dcum ,ne quis op

primat ac fraudet in negocio fratré ſuú,

propterea quod ultor eſt dñs, de omni

bus his ,quemadmodú &ante diximus

uobis, & teftificatiſumus. Non eniniuo

cauit nos deus immunditiæ cauſa, ſed in

ſanctificatione.Proinde qui reiſcit,nó re

iſcit hominem , fed deum ,qui dedit ſpiri/

tum ſuum ,ſanctum in uos. Cæterum de

fraterna charitate,non neceffe habetis,ut

ſcribam uobis, ipſi namqz diuinitus do

cti eſtis,ut diligatisuos inuicein .Nam &

facitis hocerga cunctos fratres, qui ſunt

in tota Macedonia. Obfecramus autem

uosfratres,ut abundetis magis,& in hoc

incumbatis,ut quieti ſitis,& agatis res p/

prias,& operemini proprijs manibus ue

îtris,ſicutiuobispræcepimus,utambule

tis honeſte,erga extrancos, & nulla reuo

bis ſit opus.Cæterū nolo uos ignorare

fratres , deijs qui dormiunt, ne doleatis,

quemadınodum & cæteri non habentes

fpem . Nam ſi credimus,quod Ieſusmor

tuus cft , & refurrexit,fic & deus cosg dor

miunt,per Icſum adducetcum illo .Hoc

eniin uobis dicimus in uerbodñí , quod

nos qui uiuimus& relinquimur in aduer

tum domini, nequaq; præueniemus eos

qui dormiunt. Quoniã ipſe doininus in

hortatu ,& uoce archangeli, & in tuba dei

deſcender de cælo, & mortui in Chriſto

reſurgent primum , deinde nos qui uiui

mus,qui relinquimur,fimul cum illis, raj

piemnur in nubibus,in occurſum domini

in acra,& ficfemper cũ domino erimus.

Proinde conſolemini uosmutuo in uer /

bis his. Porro de temporibus,& articu v

lis temporù fratres,non eft opus,ut uo

k bis fcriba
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μίν γράφεθ . αυτοί γαράκριβώς διδατε,

ότι καιημέρα κυρίε,ως κλέπήκα ννυκτί,όυθως

Έρχετ.όταμ γαλέγωσιν,ειρών και ασφά ,

λέα,Τότε αιφνιδίως αυτοις εφίσαθαι όλεθρος

ώσπερ και ώδιμτηφυγαςριεχούση,και ου μη

εκφύγωσιμ . υμάς δε αδελφοί ουκ έσε

ν σκότει,ίνα και ημέρα υμάς ως κλέπκς και

ταλάβω πάντες υμάς οιφωτόςεσε, και

νοι άμέρας, δυκ έσιν νυκτοσ ουδέ σκότους .

άρα οώ μη καθέυσωμεν ωσ και οι λιωοι,

αλλά γρήγορώμεν και νύφωμεν . οι γαρ και

θέυοντες,νυκτός καθέυθουσι, και οι μεθυ /

σκόμενοι ,νυκτος μεθύουσιν . ημάς δε με

ρας όμτες, νέφωμεν, εμδυσάμενοι θώρακα

σίσεως και αγάπης,C περικεφαλαία » , έλ,

σίδα σωτηρίας , ότι ουκ έθετο μάς ο θεός

εις οργώ άλλ εις περιποίκσιμ σωτηρίας ,

δια του κυρίου ημώμ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,του

αρθανόντος υπες Ημώμ, ένα έιτε γριγορώ

μου,έιτε καθέυδωμών,άμα σαν αυτώ ζήσω

ιι.ιοπαρακαλάτε αλλήλους,να οικο!

δομάτε ειςτου ένα καθώς και ποιάτη, Εξω

τωμβο δε υμάς αδελφοί,ειδέναι τους κοπι

ώντας εν υμίμ, και προϊσαμουσυμών

κυρίω,κή νουθετούτας υμάς,και εγέθη αυ

τους υπες εκσερισού φν αγάπη δια το έρ

γον αυτών,ειρωέυεπ ον εαυτόις.Παρακα)

λούμεν δε υμάς αδελφοί,νουθετετους αν

τάκτους,σαραμυθάθε τους ολιγοψύχους

αντέχεθεί άθενών και μακροθυμάε προσ

πάντας.οράτε , μήτι κακόμ αντίκακού

τινιασωθώ,αλλά σάντοπ το ασαθόμ διώ

κετε εις αλλήλους,και εις σάντας πάνω

τοτε χαίρετε , αδιαλείπτως προσευχεθε ,

αν σαντιευχαριθάπτούτο γαρ θέλημα

θεού , ο ΧΡΙΣΤΩΙΗΣΟΥ ειςυμάς. πνεύη

μα μη σβέννυτ . προφκτίασ μη άξου /

θεμάτε και πάντα δοκιμάζετε , το καλό

κατέχετε , από παντός είδους πονκρού

απέχεθε

bis ſcribat.Ipfienim plane fcitis, quod

dies ille domini,ut furin nocte,ita uentu

rus fit . Cum enim dixerint, pax,& tuta

omnia,tuncrepentinus eis imminet inte

ritus, ſicuti dolor partus, mulieri pregnā

ti,& nbeffugiēt.at uos fratres,nõeſtisite

nebris,ut dies ille uos táğz fur opprimat.

Omnes uos filij lucis eſtis,& filn diei.Nó

ſumus noctis,neqz tenebrarü . Proinde,

ne dormiamus,ſicut & cæteri, fed uigiler

mnus & ſobrý ſimus, nam quidormiunt,

nocte dormiunt , & qui inebriantur,no/

Ctu ſunt ebri.At nos quiſumus diei, ſo

brñ ſimus,induti thoracem fidei, & chari

tatis, & galeam ſpem falutis. Quoniánó

poſuit nos deus in iram, ſed inacquiſitio

nem falutis, per dominum noſtrumle

ſum Chriſtum , qui mortuus eſtprono

bis,ut fiue uigilemus,ſiue dormiamus,fi

mul cum illo uiuamus. Quapropteradı

horremini uos mutuo , & ædificetis ſin

guli fingulos, ficut & facitis . Rogamus

autem uos fratres,ut agnoſcatis eos , qui

laborát in uobis,& quipræſuntuobisin

domino,& admonentuos,ut habeatis il

los in ſummo precio in charitate,propter

opus illorum ,pacem habete cú illis.Obi

ſecramus autem uos fratres,moneteinor

dinatos ,conſolamini pufillanimes,fuble

uate infirmos,lóganimes eſtote ergaom

neis. Videte,ne quismalū pro malo cui

piam reddat,ſedſemper quod bonú eft

ſectamini, &erga uosinuicé, &erga omi.

neis. Semper gaudete, indeſinenterora.

te,in omnibus gratiasagite: Hæceñeſt

uoluntas dei, in Chriſto Ieſu erga uos

Spiritum ne extinguatis. prophetiasne

aſpernamini.Omnia probate,quod bol

num fucrit tenere, Abomni fpeciemala

om

abſtinete
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Ε . απέχεσθε . αυτός δε ο θεός και ειρώης , abſtinere. Ipfeautem deus pacis ſancti,

και αγιάσαι υμάς ολοτελέσ , και ολόκληρου ficet uos totos,& integer uefter ſpiritus ,

Εριά υμώμ τοπνεύμα, ια) και ψυχή και το σωμα &anima & corpus,ita utin nullo poſſitis

αμέμπωσ ν τη παρουσία του κυρίου και culpari, in aduentu domininoftri Ieſu

μών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ τηςχθείς , σισος Chriſti ſerueť. Fidelis eſt qui uocatuos,

tsi o καλών υμάς, όσο και ποιήσει , αδελφοί qui & faciet.Fratres, orate pro nobis.Sar

καιπιο προσεύχεσθε σερί ημών, αωάσαθε τους lutate fratres omncis in ofculo fancto .

st αδεφουσ τσάντας ξυ φιλήματι αγίω, ος / Adiuro uos per dominum , ut legatur

αίζω υμάσ του κύριου αναγνωθήμαι τώ hæc epiſtola omnibus ſanctis fratribus .

eteria εσισολλώ πάσι τοις αγίοις αδελφοίσ . Gratia domini noftri Ieſu Chriſti ſituo

Η Χάρισέ του κυρίου ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ biſcum . Amen .

μεθύμώμ. Αμώ

Scripta fuit ex Athenis.

προς Θεσσαλονικξς πρώτη

εγράφκ από άθκνών

fedina

ΥπΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ.

Αύτίω εσισέλλα άσο σώμας και δε πρόφασις η επισολύς άυτη τινες απο θεσσαλο

θήκκσάργοι κα ) άτακτοι περιερχόμενοι,τουσάδελφους αφήςσαζομ ,ωσήδη φθ πα /

Οα
ρουσίας του κυρίου και σάσισ , κοάτωμ δε τους ακούοντας, ώσ'του άσουόλου του

το δηλοίωτοσ', καιυπό ανεύματοσ ακούσαντεσ , ταυτα τoίνω μαθωμό απόσo /

λος, γράφε τίω επισολώ για πρώτου με αποδέχεται τιώ σίσιν αυτώμ αυξάνουσαν , και ότι

Sύαυτοϊς εκαυχάτο,τας θλίψεις γενναίως υποφέρουσι δια τομ ΧΡΙΣΤΟΝ . και
παραμυθάται

δε αυτους ως έσομλύκς εκδικίας παρά του θεού κατα των αυτους εκδικοώτωμ. έπειτα περί οι

του σωτήροσ
διδάσκει.Ακσενιαυτουσ πείθεσθαι . με έδροάθαι αυτουσ μή τεδια

πνεύματος.μήτεως αυτού γράψαντος. Αυθόλως νομίζειμ ήδη σαράνα αυτήμ , Μή γαρ πρότερον

έσοδα αυτίω,εαμ μα και αποφασία σεώτομ έλθη,κ) μεταυτίω ο αντίχρισος, οδός θα απωλείας ,

εντώπάρουσίαμ, ο σημείοις καιτέασι ψέυθους και ενέργειας του σατανά έσεθς σημαίνει μέσα

παραινέσας αυτοίς σήκειν γενναίως και κρατάμτας παραδόσεις , &ς εδιδάχθησαν παξάυτού πα

ξαγγέλλει Ακόδεμίαν κοινωνίας έχει μετατώμ ατάκτωμ , αλλά αποβάλλειμ αυτούσ . έιναι

με γαρ και περιέργουςκαιπλάνους εσάλωσε τους τοιούτους,και καθόλου δεν παρήγγειλε τον μή

κτούς λόγους αυτού, τούτου
αποσιάγωγου γίνεθαι, και λοιπόν επευξάμενος αυ

τοίς ειρίύω,τελειοί τίω σιγολιώ ,
τόμασασμό , τη δία χεριχράψας. όπερ σημάομ ειναι πάν
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Theſſalonicenſes ſecúdā fcribite płam apoſtolus, & notum facit

eisdetéporibus nouiſſimis ,& de aduerſari
detectione.Scribit hác

epiſtolam ab Athenis per Titum
diaconum &

Onefimú acolytu.
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:

ήν αποκαλύψει ,
«
νεσιμ

ΑΥΛΟΣ κ) σίλουανός και τι

μόθεος, τη εκκλησία θεσα

λονικέωμ αν θεώ πατρι Η

κι κυρίωΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΩ!.

χάρις υμίμ κ) ειρήνκ από θεό πατρός και ,

κυ κυρίου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευχαριστή οφείς

λομεν ο θεώ πάντοτε περίυμώμ άδελφοι

καθως άξιόν εσιμ, ότι υπεραυξάνς και σίsis

μ",κ) πλεονά34 % ασάπη ενός εκάss πάντα

υμών εισαλλήλος,ώςε εμάς αυθους εν υμίν

καυχάθαι εν ταϊς εκκλησίαις θεά υπες

Οι υπομονής υμώμ κ) πίσεως,εν σάσι Τούς

διωγμοίςυμώμ,κή ταΐσθλίψεσιμ άις ανέ .

χεθε, ένδάγμα και δικαίας κρίσεως ή θες ,

εις ή καθαξιωθήναι υμάς η βασιλείας και θες

υσες δς πάσχεπ.έισερ δίκαιομ παρα

θεώ ανταποδομώαι τοΐς θλίβoυσιμ υμάσ

θλίψιμ,κ) υμίμ τοίς θλιβομένοις άνεσιμ

Σου αρουρανού, μεταδέλων δυνάμεως αυ /

* ,εν συρίφλοιό,διδόντος εκδίκκσιν τοίς

με ειδόσι θεόν,κή Το7ς μη υπακούεσι 70 ευ/

αρσελίω ή κυρία ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,8ι τις

νές δίκην Τίσsσιν,όλεθρον αιώνιον,αν προσώ

ποή κυρία, αν και δόξης 1χύος αυθ,όταν

έλθη ένδοξασθήναι εν 7οίς αγίοις αυ*, θαυ

μαθήναι εν πάσι τοίς πισέυεσιμ, ότι επι )

δέυθά το μαρτύριου ημών εφύμάς έφτη και

μέρα εκείνη, εις 8κή προσευχόμεθα πάνε

περί μ', ίνα υμάς αξιώση η κλήσεως ο θεός

άμων

Σ

Aulus, & Syluanus,& Ti

motheus, eccleſiæ Theſſalo

nicenſium , in deo patre nol:

ſtro, & domino Iefu Chri

ſto. Gratia ſit uobis & pax , a deo patre

noftro , & domino Iefu Chrifto. Gratias

agere debemus deo ſemper deuobis fra

tres,ut par eſt, quod uehemëter augeſát

fides ueftra , & exuberat mutua ueftra

omnium charitas,cuiufqz in alterű, adeo

ut nofipfi in uobis gloriemur in ecclefijs

dei,de tolerantia ueſtra, & fide,in omni/

bus perſecutionibus ueſtris, & afflictio/

nibus,quas ſuſtinetis, documentüm iu .

ſti iudici dei, in hocut digni habeamini

regno dei pro quo & patimini . Siquidé

iuſtum eſt apud deum reddere nisquiaf

fligunt uos affictionem ,& uobis quiaf,

Aigimini relaxationem nobiſcũ, cum rej

uelabitur dominus Iefus de cælo , cú any

gelispotentiæ ſuæ ,in incendio famma,

qui dat ultionem ís, qui non nouerunt

deum ,& quinon obediút euangelio do

mini noftri Ieſu Chriſti,quipænālųenit

,

interitum æternum , a facie domini, & a

gloria fortitudinis illius,cum uenerit,ut

glorificetur in ſanctis ſuis , & admirabi

lis fiat in omnibus credentibus, quod fi

des habita ſit teſtimõio noſtro erga uos,

in die illo, ad quod& oramus femperp

uobis, ut uos dignetur uocationedeus

poſter
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υμάς οθεος
αναρχάς

ειςσωληρίαν
εν

αγιασμό

S

ημώμ, πλκρώση πάσαν ευδοκίαμάγα)

θωσώνκα , κή έργου πίσεως δωάμει,

σως φιδοξασθή Το όνομα και κυρίε άμώμ IH)

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ν υμίμ,κ υμάς εν αυτώ κα

Ταχάριν ξ θες ημώμ κ) κυρί8 ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ

ΣΤΟΥ . Ερωτώμεν δε υμάς αδελφοι νσες

παρεσίας τ8 κυρία ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

κι άμώμ επισιωαγωγής εοάυτόν , εισ ' το

μεταχέως σαλευθlώαι υμάς αποτού νοος

μήτεθροάθαι,μία δια πνεύματος και μία

διαλόγου, μήπ δεσίσολύς ως δημών ,

ωςότι ενέςκκεμ και ημέρα του ΧΡΙΣΤΟΥ. μη

τις υμάς ξαπατήση κατα μηδένα ξόρυ,

ότι εάν μή έλθη και ασοςασία πρώτου , και

αποκαλυφθή ο άνθρωπος και αμαρτίας , δεν

δσ απωλείας, και αντικείμενος και υπεραιρό

μφίος επί πάντα λεγόμενου θεομ, ή σέβασ

μα,ωσε αυτόν εις του ναού του θεου,ώστε

ομ καθίσαι, αποδεικνωτα εαυτου ότι έσι

θεός.ου μνκμονέυετεότι έτι ώμ προς υμάς

ταυτα έλεγομ υμίρ,και νώ το κατέχομ,

διδατε, εις το αποκαλυφθάναι, αυτόμα

ω εαυτού καιρώτο γαρ μυς έριου κοκ

Ενεργάται και ανομίας, μόνομο κατέχων

άρτι έως εκ μέσου γέννη , κ) τόπ αποκά

λυφθήστη και άνομος,δν ο κύριος αναλώσσα

πνεύματι ή σόμα ? αυτ, καταρήση ε/

πιφανεία ή πρεσίας αυή ,δυ εσίν και προξία κα

Τενέρξαν σαθανά εν πάει δωάμη σημεί

οις,κ)Τέρασι ψέυδες,και εν σάση ασάτα

δικίας εν οίςάλλουμένοις, ανθών τσάπαν

η αληθείας ουκ εδέξαν, εις σωθήναι αυν

Φάς,κ) διαφο
πέμφαυλοίς ο θεός ενέργκαν

πλάνκς,εις ή σισεισαι αυτούς τώ ψευδή,ίνα

κριβώς πάντες οι μη πισέυς ανθες αληθεία,

nofter , & compleatomne bonumpro ,

pofitum bonitatis ,& opus fidei in poten

tia ,ut illuftretur nomédomini noftri le,

ſu Chriſti in uobis , & uos in illo , iuxta

gratia dei noſtri & domini Ieſu Chriſti.

Rogamus autē uos fratres,per aduen; II

tum domini noftri Ieſu Chriſti, & noftri

aggregationem in illü , ne cito dimouca

mini a méte,neq turbemini,neq per ſpi

ritum ,neqz per ſermonem ,nem per epi/

ſtolam , tanõ per nos miſlam , quaſi in

ſtet dies Chriſti, ne quis uos decipiat ul

lo modo , quoniam niſi uenerit defectio

primū, & reuelatus fuerithomoille peci

cati, filius perditionis, qui eſt aduerfari,

us,& effertur aduerſus omnem , qui dici

tur deus aut numen,adeo ut in téplo dei

fedeat,oftentansfeipfam effe deum.An

non meminiſtis,quod cum adhuc eſlem

apud uos , hæcdixerim uobis: Et nunc

quid decineat ſcitis ,nempe,ut ille reuele

tur in ſuo tempore . Nam myſteriú núc

agit iniquitatis,tantum qui tenet,in præ

fentia tenet,donece medio tollat,& tunc

reuelabitur iniquus ille ,

conficiet ſpirituoris fui,& abolebit appa

ritione aduentus fui , cuius eft aduentus

fecúdum operationem ſatanæ , in omni

potentia ,& fignis,& prodigñs mendacij,

& in omni deceptióe iniuſticiæ , in ñs qui

pereunt, pro eo quod dilectioné uerita,

tis non receperunt,in hocut falui fierent.

& propterea mittet illis deus efficacia illu

fionis,ut credant mendacio ; ut iudicétur

omnes qui non crediderunt ueritati, ſed

approbaueruntiniuſticiam . Nos autem

debem gratias agere deo ſemperde uo/

bis fratres dilecti adño , qd'elegerit uos

deus ab initio in ſalutē,inſanctificatione

k 3 fpiritus

θα quem domin
us

άλλευδοκήσανlες, τη αδικία , καιμε δε ό ,

φείλομεν
ευχαρισεντω θεώ πάντΙε περίύμ

αδελφούλγαπημένοιόσο κυρία , ότι έιλείο

πνεύματος
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Ν.

πνεύματος,και πιοαληθείας, εις δεκάλε

σεμ υμάσ δια η Ευαγγελία ημών , εις τες 1 )

ποίκσιμ δόξης ή κυρίου ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ

ΣΤΟΙ . άραοώ αδελφοί,σήκετε κή κρατά

τας παραδόσεις ας εδιδάχθκτι,έιπ διαλό,

γου,είτε διεσισολίσαμώμ,αυτός δε ο κύ/

ριος ημών ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ κι ο θεός κ πα

της ημώμ ,ο αγαπήσασ ημάς, κ) τους παι

ράκλησιν αιωνίαν , ελπίδα αγαθών

χάριτι.ηρακαλέσαι υμώμ τας καρδίας,κ)

sκρίξαι υμάς εν παντί λόγω έργωάα

€ώ , το λοιπόν, προσευχεσθε αδέλφοι πρι /

μώμ,ίνα ο λόγος ή κυρίου τείχη C δοξάζ :

ται,καθώς C προς υμάς , Cίνα ευθών

ανοή ατόσων el σουκρών αιθρώπωμ. οσ

εσάντωμα πίσις , πιστός σέέσιμο κύριος ,

8g sκρίξξυμάς, φυλάξει από τον πονκρού .

πεποίθαμβω δες κυρίω έφεμάς, ότι άπρα

Γέλιομεν υμίμ , κ) ποιέπ Ριήσετε.ο δε

κύριος κατευθώαι υμών τας καρδίας εις

τίω αγάπη και θε8.κ ) εισ τ νσομονώ και

ΧΡΙΣΤΟf.JIαρατσέλλιομεμ
και υμίν αδελφοι,

Εν ονόματι η κυρία ήμων ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

sέλλεθς υμάς απόφαντος αδελφό αγάκ

Iwe nigrn afv70s,aj Lexi rata ) pádWorv xv

πρέλαβον παλμών.αυτοι
διδαι, πως ο

μιμάθαι ημάς,ότι ουκ Τακjήσαμεν εν υμίν

ουδε δωρεαν άρτον ελάβομεν πιάτινΘ ,άλ

λύ κόπο και μόχθω , μύκτα καιημέρ

ραν εργαζόμενοι ωροσ το μη επιβαρή ,

σαί τινα τμώμ. ουχ ότι ουκ έχομε θξου/

σίαμ αλλ' ίνα εαυτους τύπου δώμων υμίν

εις το μιμάθαι ημάσ και γαό ότε ήμου

ωροσ υμάς , τούτο σαρκγγέλλομαι
,

μίν , ότι έντις ου θέλα εργάζεσθαι , μα

λε έθιέτω , ακούομεν γάρ τινασ σερι /

σατοφωτασ ν υμίμ ακάκτωση

δεν εργαζομένους , αλλά περιεργαζο ,

μαίους και τοΐς δε τοιούτοις παρατσέλ),

λομο

ſpiritus,& fide ueritatis, ad quod uoča

uituos per euangelium noſtrum , in ad

quiſitionem gloriæ domini noftri Ieſu

Chriſti. Itaqzfratres ſtate, & tenete tra /

ditiones quas didiciſtis, fiuepfermone,

ſiue per epiſtolam noſtram ,ipfeuero

dñs nofter Ieſus Chriſtus, &deus, & pa

ter noſter,qui dilexit nos,&dedit conſo

lationem æternam , & fpem bonam in

gratia, conſoletur ueſtra corda,& ftabi.

liatuos in omni ſermóe & opere bono.

Quod ſupereſt,orate fratres pronobis, III

utſermodomini currat & glorificetur,fi

cut & apuduos, & ut eripiamur abab,

ſurdis & peruerfishominibus.Non en

omnium eſt fides,ſed fidelis eſt dñs,qui

ſtabiliet uos ,& cuftodiet a malo . Confi

dimus autê in domino de uobis ,quod

quæpræcipimus uobis,&facitis,&facie

tis.Porro dominus dirigacueſtra corda

in
dilectioné dei,&

iexpectationeChri

ſti.
Denunciamus autēuobis fratres,in

nomine dñi noftri Iefu Chriſti, utſubi

ducatis uos ab omni fratre , qui inordi

nate ambulat,& nó iuxta traditionem ,

quam accepit a nobis . Nam ipfi fcitis
,

quomodooporteat imitari nos, quoni

am nó
inordinate geſlimºnos inter uos ,

neqgratis paně accepim9a quoqua,fz

in labore&ſudore,nocte dieqz faciétes

opus,adhoc,necui ueſtrūeſfem oneri.

Nó quod id nobis nó liceat , fedutnoſ

metipfos formã exhiberemus uobis ad

imitandum nos.Etem cũ eſſemusapud

uos,
hocöcipiebamus uobis , qd'fiquis

nolletoperari,is nec ederet .Audim?em

quofdã ambulantesinter uos inordina

tenihil operis faciétes,ſed curiofe agen

tes.lis aüt qui ſunt iſtiuſmodi,denücia:

μ.X :-

mus



AD THESSALONICENSES II 119

ΥΠΟΘ Ε Σ Ι Σ Τ Η Σ Π Ρ Ο Σ ΤΥ Μ Ο ΘΕΟ Ν ΠΡΩΤΗΣ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ.

Μ Ο
ουτ.Γράφα

και ήθεσισολήν

,κ πρώτον

μεν
υπομιμνήσκς

Τιμόθεον

, ειδότα

ή εν ΧΡΙΣ

ΠΡΟΣ

Τ
Ο
Υ
Σ

Θ
Ε
Σ
Σ
Α
Λ
Ο
Ν
Ι
Κ
Ε
Ι
Σ
.
Β

.

λομεν

κή σαρακαλάμεν

δια
η κυρία

Αμών

m
u
s

& obfecrain

, p d
ñ
i
n

n
o
f
t
r
ú

I
c
f
u
m

ΙΗΣΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ

,ίνα
μεία

ήσυχίας

εργαζό

Chriſtú ,ut cú quicte operātes,ſuú ipſox

μενοιςτον εαυτ άρον έθίωσιν. υμάς και αδελ pané edant.Vosauté fratres ,ne defatige

φοι, μή εκκακάσατε καλοσoιoύντες , εισέτις mini in bñfaciédo . Q , ſi quis nó obedit

ουχ όσακούς 13 λόγω υμών διατέωισο fermoni noſtro, huncp epiam indicate ,

λής,που σημάθε, 6 μ.μ συνανα μήνυθε αν & ne comerciū habeatis cū illo ,ut pudo

Τώ,ίνα εν Τραπή, μη ωσέχθρών αγαθε,αλ re ſuffüdat, & neuclut inimicũ habcatis

λά «εθείάπ ως αδελφόν, αυτός και ο κύριος και ſed admonete ut fracré.Ipſe aút dñs p.2/

εις ένας δώκ υμίν τω ειρήνην διασανθος έρ cis det uobis pacē , ſemper omnibus mo

παντίτρόπω, ο κύριος μεσα πάντ ' υμ.ο ά . / dis. Dñs ſit cum omnibus uobis. Salu/

σασμός και εμί χριπάυλο. Ο έσι σημάου tatio mea manu Pauli , quod eſt ſignum

Ενπάσηεπιτολή.Πύθως ράφω.Η Χάρις ή κυ in omni eppa. Ita fcribo . Gratia dñi noi

είς ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , μεία πάντωμ / Itri lefu Chriſti,fitcû oibus uobis.Amé.

põp.Auli . Eγράφ» άσο Αθκτώμ.
Milla fuit ex Athcnis.

Αυτη επισέλις απο μακεδονίας.Ηθε πρόφασις τεπισολήςάυτκ.εν τηεφέσω τινες

18δαίζοντες ενεχείρον ετεροδιδασκαλών, ασαλάντουσ ακεραίες προφάσ4 ή νό

Ο μ8.ξη και μαθών και απότολος, προσρέας τν Τιμόθεον εκά προσμέναι προσδιόρθωσιν

τα πίσιν,διδάσκω αυτόμ σερί ή νόμο κωλύει τους παρα τορθώ διδασκαλίαμλαλοδας,

πιτσμάν τε αυτους. ( γι' C αυτός υμέναιομ αλέξανδρου ναυαγίσανίας σερί τίωπίσιν σαρέδω

κεζω σατανά, ίνα σαιδευθώσι μή βλαφκμάμ.ταυτα υπομνήσας, λοιπόν διατάσξ αυτώ κανό ,

να εκκλησιασικούσ,περί προσευχής,πώς να σ8, και περί τινων δε προσευχεσθαι,περίτου σιγά

25 οιεκκλησίατας γυαίκας,και μάλλομ μανθάνεμ ,C με διδάσκειμ αυτας, σερί επισκόπων κ πρεση

βυτέρωμ,"g) διακόνω , σώς και όσοίους ειναι δα τους καθισαμένους.σερί των εν τη εκκλησία χη

σώμ,απότόσων 7ών χρή τάυτας κατιλέγεθαι, και οποίας αυται, έιναι , CI πώς αυταίς δ&

apodixdu mois oopsougu Tous veoTépes nej sálegu mã lovinyden aigesãs 3iv, zişit sigarséagu Toữo TT8

σίους, μιαόψηλοφρουν, μηδέ ελπί340 επισλάβω,ποσότ'διαβαξάμεν προςέπεσαι αυτήλαυσα διδάσ

κήν κήμικκέτι υδροσεγγι. προσέχον και εαυτώ κ) 38διδασκαλία,ειδότα,έσεθ καιρους εν δις απPsήσούλα

δινες ή πίσες,διδάξας καθαρα ειναι κ τα βρώμαλα κ) πρασΓειλαν αυτώ έκθρέσεθς τας εκφιλονεί /

κές34Τήσης ωςβεβίλες,εφάις σινες καυχώμενοι Πρέβασαν πίσ1υ,δυσβελφοί δέπιςολήν

Imotheữ inſtruit & docet de ordinatione epiſcopatus, & diaconij

,&

ois eccleſiaſticæ diſciplinæ fcribens ei a Laodicia p Tychicũ diaconé.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ

ADTIMOTHEVM EPISTOLA.1.

ΑΥΛΟΣαπόσoλO IH/
Aulus apoftol9 Icfu Chri

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ κατέπιδα)
ſti,iuxta delegationem dei

γώ θεού σωτήρος ημώμ ,C
faluatoris noftri, & domi

γυρίου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ni leſu Chriſti ,qui eſt ſpes

ελσίδος μώμ, χιοθέωνα
noſtra, Timotheo germa,

σή

25.

O

μ.

αν

T

ΑΙ

k 4 no
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ

P

Π..

ΤΗ

σιωΤέχνω αν σίσει.Χάρις,έλεος,ειρών,από

θες σαξόςκαι μώμ,κή κυρία ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

και κυρίs Ημώμ.καθως κρεκάλεσα σε προσι

μάναι οεφέσω, σορόυό μήνα εις μακε !

δομίαμ,ίνα παραγγείλας τίσιμη έτερο Δι/

δασκαλάμ, μκδε προσέχαμ μύθους και γι

νεαλογίαις απεράντοις , άιτϊνες ζητήσεις

έχoυσι μάλιση , οικοδομίαμ θεού τον

σίσει .το δε τέλΘ οι σαραγγελίας άξιν,

αγάπκ εκ καθαράς καρδίας, και σωιδή

σεως αγαθώς και και σίσεως ανυποκρίτου .

ώμ τινες ασοχήσαντες , ξετράπησαν εις

ματαιολογία », θέλοντες ειναι νομοθι

δάσκαλοι . μ. νοοιώτες, λέγουσι , μή ,

τε σερί τινων Διαβεβαιούται . διδαμε !

ε ότι καλός ο νόμος , εάν τις αυτώ νο

μίμως καται . ειδως τούτο ,ότι δικαίω νό

μου κάται,ανόμοις δε και ανυσοτάκη

τοις ασεβέσι και αμαρτωλοίς, ανοσίοις κ)

βεβήλοις , σατρολώναις, και μκτρολώ .

αις , ανδροφόνοις , σόρνοις , αρσενοκοί -

ταις , ανδραποδisας και ψεύσαις, εωιός

κοις, και εί τι έτερον τη υγιαινούση Δι /

δασκαλία αντίκειται , κατα το ευαγές

λιομοσ δόξες του μακαρίου θεού,8επιι

σεύω εγώ . και χάρι » έχω ω " ν

δωαμώσαντί με XΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥG κυ

Ριφ άμώμ , ότι πισόν με εγίσατο , έ ,

μωβ εις Διακονίαμ, του πρότερον όνο

τα βλάσφημου να λιώκτίω , και υβρι

slώ, αλλα κ κλείθκυ,ότι αγνοώ εποίκσα,

νάπισία , πεσλεόνασε και χάρις η κυρία

και μώμ μετα σίσεως και αγάπης και της και

πισός ο λόγος , και

πάσας αποδοχής άξι , ότι ΧΡΙΣΤΟΣ

ΙΗΣΟΥΣ ήλθεν εις ή κόσμου αμαρτωλούς

σώσαι,ώμ πρώτGειμιέγω, αλάλια τ8 /

ηλεήθίω,ίνα εν εμοί πρώτω ενδείξεη ΙΗ

ΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ τίω πάσαμ μακροθυμίαμ,

προςυπο

no filio i fide, Gratia ,miſericordia, pax,

adeo patre noſtro , & dño leſu Chriſto ,

dño noftro .Quéadmodúrogaui te,ut

remaneres Ephefi,cū pficiſcerer in Ma

cedoniā,ita facito ,ut denunciesqbufdá,

ne diuerfáſequatur doctriná, nec attén

dant fabulis & genealogiís núős finien

dis , õõſtiones pbentmagisõædifica

tionem deiin fide.Porro finispræcepti,

eſt charitas de puro corde, & confaent

tia bona & fide non ſimulata , aquibus

quod aberrarunt quidam , deflexerunt

aduaniloquium,uolenteseſfe legis do

ctores ,nó intelligentes quæ loquuntur,

neq de quibus affeuerant.Scimusauté

qdbonafitlex, fi quis ea legitimeuta

tur,fciens illud , quod iuſto lexnó fitpo

ſita,fed iniuſtis, & inobſequentibus,im

přs & peccatoribus,irreuerentibus& p

phanis,patricidis, & matricidis,homici

dis, fcortatoribus, mafculorum concubi

toribus,plagiarijs,mendacib9, periuris,

& fi quid aliud eſt,quod fanæ doctrina

aduerſetur,ſecundum euangeliū gloriæ

btidei,qd'concreditū eſtmihi,& gratiá

habeo deo,q me potētē reddiditChri

ſto Ieſu dñonoftro,quia fidelē meiudi

cauit,ponédo in miniſteriú, q priuserā

blaſphemº,& pſecutor, & uiolétus, fed

&miſericordiã adeptºſū ,quod ignorās

fecerim in incredulitate.Exuberauit aūt

ſupra modū gratiadñi noſtri,cú fide&

dilectióe quæ eſtiChriſto leſu. Certus

ſermo & dignus qué modis oibus am,

plectamur, quod Chriſtº Iefus uenit in

mundū,ut pétóres faluos faceret,quoz

primus ſű ego. Verű ideomiſericordia

ſūadepturime primo oftéderetIelus

Chriſt oém löganimitaté ad exprimé

.

ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ,

Σ

dum
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ή προς υποτύπωσιν των μελλόντων

σιδέυεμ επάυ ο εις ζωήν αιώμίου .

δεβασιλάτώμ αιώνωμ άφθάρτω,αοράτω

Η μόνω σοφώ θεώ , τιμή Δόξα εις τους

Ο αιώνας ή αιώνωμ. αμύ .

ταυτίω τίω φαγγελίαμ παρατίθεμαι

σοι τέκνου τιμόθες,κατά τας προασούσας

εσί σε προφητείας, ίνα σρατέυκ εν αυταίς

τίύ καλήμ σρατείαμ,έχων πίσιν κι άγα:

ε

θίω σιωείδκσίμ,ήμ τινες απωσάμενοι σερί

ζα

πω σίσιμ ναυάγισαμ,ώμ εσιμ υμέναιοσ

καιαλέξανδρος,δυς παρέδωκα ο σατα /

να ίνα παιδευθώσι μη βλασφημένο παρα /

καλώ οιώ πρώτου, πάνταν σοιώθαι δει

σες,προσευχάς, ντέυξεις,ευχαρισΐας υπέρ

πάντων ανθρώπων , υπες βασιλέωμ,και

πάντωμ γνυπεροχήόντωμ,ίνα ήρεμομ κ)

Ησύχιου βίομ διάγωμεμοσάση ευσεβεία

C σεμνότητι το καλόν κι αποδεκτυ,ενώ

πιον του σωτήρος ημώμ θεού, δg σάντας

ανθρώπους θέλεισωθήναι, εις επίγνωση

αλκθείασελθμ.έις θ θεός ,έις κή μεσίτης θεί

ου ο αιθρώσωμ,άνθρωπος ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΗ /

ΣΟΥΣ,8δουσεαυτόν αυσίλυβον υπες σάντο

το μαρτύριον καιροίσ ιδίοις , εις 8 ετέθω

εγω κήρυξ και απόκολα, αλήθειαν λέγω

εν ΧΡΙΣΤΩ,ου ψεύδομαι,διδάσκαλος εθνών

φών ανέσα
εναληθεία.Βούλομαι

οώ σε οσευ/

χεται τους άνδρας εν παντίτόπω,εσαίο

ποντάςδίες χ&ρας , χωρισογής και δια

λογισμού.ώσαύτως και τας και αυαίκας και

κατασoλή κοσμίω, μετά αδούς και των

φροσάρκα κοσμάμ εαυτασ, με φυ πλέγμα

σιμ,ή χρυσώ,ή
μαργαρίταις

, ή ιματισμιώ

ΕΙΣ

exemplar ijs, qui credituri eſſent in ſe ,

in uitamæternam .Regi autem fæculoi

rum imortali, inuiſibili,ſoliſapienti deo,

honor, gloria , in fæcula fæculor .Amen.

Hocpræceptum commendo tibi fili Ti.

mothee, iuxta prophetias quæ de te præ

ceſſerunt, ut milites in eis bonaın mili

tiam, habcns fidem & bonam confcien ,

tiam , qua repulſa nonnulli , circa fidem

naufragium fecerunt, quorum de numej

ro eſt Hymeneus,& Alexander,quos tra

didi ſatanæ , ur diſcant nó maledicere .

Adhortor igitur, ut ante omnia fiant II

deprecationes , orationes ,interpellatio

nes , gratiarum actiones, pro omnibus

hominibus, pro regibus, & omnibus in

eminentia conſtitutis, ut placidă acquier

tam uitam deganus, in omni pietate &

honeſtate . Nam hoc bonum eft & acı

ceptum coram ſaluatore noftro Deo ,

qui cunctos homines uult faluos fieri,

& ad agnitionem ueritatis uenire .

Vnus enim deus , unus & mediatordei,

& hominum , homo Chriſtus Ieſus, qui

dedit ſemetipſum precium redemptio /

nis pro omnibus, teſtimonium tempori

busfuis, in quod pofitus fum ego preco

&apoſtolus, doctor gentium in fide &

ueritate. Volo igitur orare uiros in om

ni loco , ſuſtollentes puras manus,abſqz

ira & diſceptatione. Conſimiliter & mu

lieres in amictu modeſto, cum uerecun /

dia & caſtitate ornare ſemetipſas,non in

tortis crinibus aut auro , aut unionibus,

aut ueſtitu ſumptuoſo , ſed quod decet

mulieres,profitentes pietatem per ope/

ra bona . mulier in ſilentio difcat, in om /

ni fubiectionc. mulieri uero docere non

permitto , neq autoritatem uſurpare in

uiros

ΠΟ

*

πολυτελά ,αλλά πρέπει
γαυαιξίμ , έσα

γγελλομβίαις
θεοσέβειαν δε έργων αγα

θών .

Γευή νισυχία μαρθαμέτω

ξε πάσι
υποταγή .

Γωαικί Δε

Διδάσκαμ ουκ
επιτρέσω, ουδέ

αυθετών

ανδροσ
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ανδρος , αλλ είναι φυ εσυχία . Αδάμ γαρ

πρώτοςεπλάθη,είτα ένα , και αδαμουκ

Ηπατίθα,και δε γωή απατηθάσαν παραβά

σει γέγονε, σωθήσεται δε δια Οι τεκνογοι

νίας ,έαμ μείνωσιν εν πίσει και αγάπη και

αγίασμώ,μεία σωφροσωκς . Πισος και

λόγG ,έιτις επίσκοπής ορέγεται , καλού

έργου επιθυμε.Τα δω τον επίσκοπου ανε

πίλκήομ είναι , μιάς γαμαικός άνδρα, νκ

φάλιομ,σώφρονα, κόσμίομ, φιλόξενου ,λίν

δακτικόμ, μή πάρoινoμ, με σλήκτω, με

αχροκερδή,αλλ επιεική, άμαχομ, άφι

λάργυρομ,του ιδίου Οικου καλώς προϊσά )

μονομ,τέκνα έχοντα εν νοοταγή , μετά

πάσης σεμνότητα.εισέτις του ιδίου Οι

κου προσθαι ουκ διδε, σώς εκκλησίας θεά

επιμελήσεται, ΜΗ νεόφυτομ,ίνα με τυφω/

θείς εις κρίμα εμπέση του διαβόλου. Τα δε

αυτόν, και μαρτυρίαμ καλά έχει από

Ο έξωθεν, ίνα μή εις ονειδισμόν εμπέση

και σαγίδα του Διαβόλου.Διακόνους ώση

αύτως,σεμνή, μή Δίλόγους ,μη δινω σωλ/

λώ προσέχοντας, μή αχροκορδές,έχον

τας το μυστήριουσ σίσεως να καθαρά συ

νειδήσει,και δυτοι δε δοκίμαζέσθωσαν πρώ/

του,ειτα διακονείτωσαν ανέγκλητοι άν »

τες. γιωαίκας ωσαύτως σεμνάς,μη διαβός

λους,νυφαλέους , σισας ο σάσι , διάκονοι

έσωσαμ, μίας γυαικός άνδρες,τέκνων κα

λώς προϊσάμιξιοι,και των ιδίωμ όικων.

οι γαρ καλώς Διακονήσαντες , βαθμό

εαυτοίς καλόμ ωορϊποιούται , και σολ/

λιώ σαξέκσίαν ο σίσει τη ν ΧΡΙΣΤΩ

ταύτα σου γράφω ελπίζω

ελθάμ πρός σε τάχιομ. εαμ δε βραδώω ,

ένα ειδης πως δεν οικω θεού αναστέλ

φεθαι , ήτις αξίμ εκκλησία θεού ζών

τα σύλG και εδραίωμα φθη αλκθεί,

ας , καιομολογουμένως, μέγα έsi το τίς

ευσεβείας

uiros,fed effein filentio.Adam enim pri

or formatus eft , deinde Eua, & Adam nó

fuit deceptus, ſed mulierdecepta inpræ

uaricatione fuit . Salua fiet autem perge

nerationem liberorum , ſi manferint in

fide & dilectione, & ſanctificationecum

caſtitate. Indubitatus fermo. Siquis

epiſcopi munus appetit, honeſtű opus

defyderat.Oportetigiturepiſcopú irrep

henſibiléeſſe uniusuxoris maritűnuigilā

tem,ſobriū,modeſtū,hoſpitale, aptúad

docendú , nó uinolentū, nõ pcullorē, nó

turpiter lucri cupidū, ſed æquú, alienúa

pugnis, alienī ab auaricia, q fuædomui

bene plit,q liberos habeatin ſubiectióe,

cú omni reuerétia.Qfi quis propriædo

mui peſſe nõ nouit,quomodo eccleſiam

dei curabit Nónouiciü ,ne inflatus in iu

diciū incidat calúniatoris . Oportet aút

illú & bonú habere teſtimoniú ,ab ex/

traneis, ne in probrum incidat, & laquer

um calumniatoris. Miniſtros itidem cól

poſitos , non bilingues, ſobrios,non

multo uino deditos,non turpiter luci

auidos, habentes myſteriumfidei, in pu

ra conſcientia , atq; hi probentur prius,

deinde miniſtrent ſic ut nemo poflitil

los criminari . Vxores fimiliter mode,

ſtas, non calumniofas, ſobrias, fidas in

omnibus.Diaconi ſint unius uxorisma,

riti , qui liberis recte præſint, &proprijs

familijs
. Nam qui bene miniſtrauerint,

gradum ſibi bonum acquirunt, &multā

libertatem in fide,quæ eft in Chriſto le

fu. Hæctibifcribo,fperans fore,ut uenia

ad te cito. Qz ſi tardius uenero, ut noris

quomodo oporteat idomodei vetfári,

Ģeſt eccleſia dei uiuétis, colúna & bális

ueritatis, & citra cótrouerſiá magnum eſt

«

ΤΗΣΟΥ .

pie
tat

is
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ευσεβείας μυσήριoμ. θεός εφανερώθη αν σας

κι, εδικαιώθη υ πνεύματι, ώφθx αγέλοις ,

εκκρύχθx έθνεσιν , επισέυθκ εν κόσμω ,

ανελήφθη εν δόξα.Το πνεύμα καιτώσλές,

ότι φν υσέρους καιρούς , αποβήσονταί τινες

η πίσεως, προσέχοντες πνεύμασι σλάνοις

el διδασκαλίαις δαιμονίωμ , υποκρίσει

ψευδολόγων, κεκαυτηριασμένων τω 1σίαν

σωείδκσιμ, κωλυόντωμ γαμάμ,ανέχιση

βρωμάτωμ,& ο θεός έκτισεμ ,εις μετάληψη

μετα ευχαρισίας τους πισοίς και επεγνω/

κόσι σίω αλήθεια » , ότι σάμ κτίσμα θιά ,

καλόμ C ουδεμαπόβλητου, μεταευχαρι

sίας λαμβανόμενoμ.αγιάζετε γ' διαλόγο

θες κι εντέυξεως. ταύτα υπολιθέμενος τοΐσ

αδελφούς , καλός έσκαι διάκονος ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ

ΣΤΟΥ, φρεφόμβος τους λόίοις τσίsεως,

el Η καλής διδασκαλίας.Η παρακολούθη

κας, τους δε βεβήλους C γραώδησμύθους

παραιή, γύμναζε δε σεαυτόν προς ευσέβει»

αν.Η σωματική γυμνασία προς ολίσον έσιν

ωφέλιμος , και δε ευσέβία προς πάντα ωφέλι

μός εσιν,έπαρσελίας χάσα ζωής ή ναώ , C

η μελιούσκα. Πισος ο λόγος,κ) πάσης άσο

δοχής άξιος.έις τους γαρ κή κοαιώμεμC

οναδιζόμεθα,ότι ελπίκαμεν επιθεώ ζωντι,

όςέσι σωτές πάντων ανθρώπων και μάλιsα

σισών πράγγελλε ταυγα Ο δίδασκε, μκδείς

σου και νεότκτος καταφρονείτω , αλατύ

ποσ γίνου των πισών φυλόγω, ανασρον

Φή, ναγάπη, η ανεύματι,έμ πίσ4, ευαι

νεία.έως έρχομαι , πρόσεχε τη αναγνώσ4

δε σαρακλήση,τηδιδα
σκαλία

. Με άμέλη

εν σου χαρίσμαλος ,δέσοθκ σοι δια

προφ8 /

'

βυτερίου.Ταυλα μελέτα,ενγέλοις έθι,ίνα σου

και προκοπή Φανεςαί έν τάσιν,έπιχε σεαυτώ

κη τη
διδασκαλία

. επίμενεαυθος,της οι

pietatis myſteriū, De manifeſtatus eft

in carne, iuſtificatus ē in ſpū,uifuséange

lis ,pdicatus é gétib ,fides illi habitaefti

mūdo,receptuseſti gloria. Spusaút cer

toloquit,qd'i poſteriorib9 tpibus,deſci IIII

ſcétquidã a fide attēdētes ſpiritibus ipo

ſtorib9, & doctrinis dæmonioz, in ſimu

latione falliloquor , cauterio notatā ha/

bentiumconſcientia,prohibentiū contra

here matrimoniū, iubériū abſtinere a ci/

bis,qdeus creauit ad ſumédú cũ gratiaz

actione fidelibus, & is qui cognoucrunt

ueritatem , quod quicquid creauit deus,

bonú ſit, & nihil reiciendū , ſi cum gratia

rum actione fumatur.fanctificaturenim

p uerbü dei ,& orationé.De his,fi cómo

nefeceris fratres , bon cris miniſter leſu

Chriſti,enutrit' in fermonib9 fidei, & bo

na doctrina.quã uſqz ſecut'cs.. Cæteru

pphanas &aniles fabulas reijce , ſed exer

ce temetiplūad pictatē. Ná corpalis ex/

ercitatio , paululú habet utilitatis , at piel

tasad oia utilisē,ut ſ pmiſſióes habeta

uitæ plentis & futuræ .Indubitat' ſermo

dignufq;, quioibus modis accipiať . Na

in hoc& laboramus & pbris afficimur,

quod fpem fixã habemus in deo uiuéte,

9 eſt faluator oium hoim, maxime fide .

lium.Præcipe hæc & doce.nemo tuâ iuuê

tuté deſpiciat,ſed eſto forma fideliū,i ſer

mone,in cóuerſatióe,in dilectióe,iſpū,in

fide,in puritate.Donec uenero attēde ler

etiói, exhortatiói,doctrinæ . Neneglexe

ris qd'i te cſt donú,qd'datūētibippphe

tiā,cú ipoſitionemanuú,autoritate facer

dotr.Hæcexcrce in his eſto,ut tuus pfer

ctus,manifeſtatº fit in oibus,attēde tibi,

ipfi, & doctrinæ , Perſiſte ihis. Nāid ſi fe

ceris,teipſū ſeruabis,&eosq te audierint.

Seniorem

1

α

Α1

τείας, μεία
επιθέσεωσ των

χειρώμλού πρεσ

ών,κή σταυτόν σώσης και τους
ακούοντάς σε .

πρεσβυτέρα
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Πρεσβυτέρο μήέπιπλήξες,αλλά σαρακά »

λα ως σαλέρα,νεωτέρες,ώς αδελφούς,πιεσ

βυτέρας ως μητέρας,νεωτέρας ως αδελφάς,

εμπάσααγνεία.χέρας Τίμα,τας όντως χή

σας.ειδέτις χήρα τέκνα ή έκγονα έχε, μαν

θανέτωσαν πρώτομ τομ Ίδίου δικού ευσε!

Εάν,και αμοιβας αποδιδόναι τίς προγόν

νοις.τούτο γάρ τι καλός και αποδεκτό

ενώπιον του θεού. δε όντως χήρα καιμεμο

νωμύκ, κλπικεν επιτομ θεόμ, κ προσμέν

νει ταϊς δεήσεσι ,και σας προσόυχαίς νυκτός

καιημέρας.Η δε απαταλώσα, ζώσα τέθνκ/

κερ.κή ταύτα σαράγγελε,ίνα ανεπίληπτοι

ώσιμ ,εισέτιςΟσίων και μάλιsατο οι

κείωμoυ πρoνοξ, τίω σίσιμάρυκτα, εειμ

απίσου χείρωμ.Χήρα καταλεγέθω, μπέι

λαήoμ ετώμ εξήκοντα , γεγονία ενός ανο

Δρος γωή,έμ έργους καλούς μαρτυρουμε

υ»,είέξεκνοτρόφκσεμ,ειάζεμοδόχκστμ,ει αι

γίωμ πόδαςένιψεν,ει θλιβομθύοις επάρκει

σεμ, εί σαντιέρω αγαθώ επικολούθκσεμ .

νεωτέρας δε χήρας σαραιτού,όταν και

ταςΡκνιάσωση του ΧΡΙΣΤΟΥ, γαμάμ θέ)

λουσιμ ,έχουσαι κρίμα,ότι το πρώτο

σιμ αθέτησαν.άμα δε και αργαλμανθάνεσιν

στριερχόμασαι τάς οικίας.ου μόνον δε ας !

γαι,ελιά και φλύαροι και ασρίσργοι, λα »

λούσαι τα μη δέοντα.βούλομαι δω νεωθέν

ρας γαμέμ,Τεκνογονεμ,οικοδεσοτάμ,μη

δεμίαναφορμω λιδόναι το αντικεμέι

Ψω,λοιδορίας χάριν,ήδηγάρ τινες ξερά

σκσαμ,οπίσω του σατανά . Ιτις σιρος,

& σιςκαι έχει χήρας , επαρκείτω αυτάς,

και με βαρείθω και εκκλησία, ίνα ταϊς άνω

Πως χήραις εσαρκέση. Οι καλώς προεσώτες

πρεσβύπρου, διπλής τιμής αξιoύθωσαν ,

μάλιsα οι κοσίωνπς έμλόγω C Διδασκα

λία.Λέγε γαρ και γραφή,βοώ άλοώντα ου

φιμώσος, και άξια και εργάτες του μι /

θου αυξ

Seniorene increpes ,fed obſecres utpå y

trem ,iuniores utfrés,mulieres natu gran

diores,ut matres . Iunioresutſorores, in

omni caſtitate.Viduashonora,quere ui

duæſūt.Qz fi qua uidua liberos autne

potes habet,diſcant primú ppriadomú

pie tractare,& uicérepédere pgenitorib%

Hoceſ eſt honeſtū & acceptú corã deo.

Porro quere uidua eſt& defolata,ſperat

in deo ,& pfeuerat in orationib°,& preca

tionibus noctu dieq. Porro ğ in delítás

uerfat ,uiués mortua eſt. &hæcpape,ut

irrephenſibiles ſint.Qz ſi qua ſuis&ma

xime familiaribus nó puidet, fidé abne

gauit, & eft infideli deterior. Viduaálle.

,ή

uniº uiri uxor,in operis bonis.hoim teſti

monio cóprobata,li filios educauit, fi fitu

it hoſpitalis,ſi ſanctorum pedes lauít.fi

afflictis ſubminiſtrau
it, fi in omniopei

re bono fuit aſlidua . Porro iuniores ui,

duas reñce . Cú em laſciuire cæperiñitad

ucrſus Chriſtú ,nubereuolút,habétescó

dénationē, qd'primāfidēreñecerint.Si

mulaūt, & ociofæ diſcūtcircuiredomos

Nó ſolú aŭtociofæ , uerü etiá garrulæ &

curiofæ ,loquétes q nó oportet.Volo igi

tur iuniores nuberc,liberos gignere,dor

mum adminiſtrare ,nullá occalioné dare

aduerſario, ut habeat maledicêdicauſa,

iam enim nonnullæ deflexerunt, fecutæ

ſatanam.Q , fi quis fidelis, aut ſiqua fie

delis habet uiduas,fuppeditctillis,& ná

oneretur eccleſia , ut iisquæ uere uiduæ

ſunt,ſuppeditet.Quibenepræſunt preli

bytcri, duplicihonore dignihabeantur,

maxime i,quilaborât in uerbo & doctri

na.Dicit em fcriptur
a
,boui triturantinó

obligabi
s
os,& dign9 eft operarius met

cede lua

.
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σκεπάσματα,
τότοιςαρκεοθησόμεθα

, οι

διβουλόμενοι
πλουμ

εμπίπτουσιν

εις πέ

θ8 αυξ., πρεσβυτέρ8 καθαγορίου με άρα

δέχε,έκλός, ειμή έπίδύο άξιών μαρτύρων.

Τους αμαράνοντας ενώπιομπάντων έλεγ

χε,ίνα και οι λοιποί φόβου έχωσι.Διαμας !

τύρομαι ενώπιον του θεού κή κυρίου ΙΗΣΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ, και την εκλεκτώμ αγέλωμ,ίνα

χαύτα φυλάξας χωρίς προκρίμαίος, μηδέμ

ποιώμκι πρόσκλϊσιμ.χάρα
ς
Ταχέως μκδε

νιεπιτίθς,μκθε κοινών αμαρτίαις άλλαξίαις

σεαυτόν αγνόμ τάξει.μηκέτι υδροπότε,άλλ

όνοολίγωχώ,διατρόμαχόμ σου,κι ας

πυκνάς σε αθενείας.ανών ανθρώπωμ άι άι

μαρτία πρόδηλοί εισι ,προάγεσαι εις κρί

σιμ,άσι επακολοθέσιμ, ώσαύτως κ Τα

καλά έργα ποδηλάζι,cάάλως έχουν

Τα κουβέβαι ου δώθαι . Οσοι εισιν ωο

ζυγομ δούλοι,Τους ιδίους δενότας πάσης

αμής αξίους ηγείσθώσαμ, ίνα με το όνομα

του θεού και διδασκαλία βλασφημίται , οι

δε σισους έχοντες δεόίας , με καταφρο

νείτωσαμ,ότι αδελφοί εισιμ, αλλά μάλλον

δουλειέτωσαμ, ότι σισοί είσι C αγαπκι,

διφθή ευβργεσίας αντιλαμβανόμεν
οι

. Ταύ,

Τα δίδασκε και παρακάλα. έιτις ετεροδι !

δασκαλά,και μη προσέρχεία υγιαίνουσι

λότοις οίς ή κυρίου ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ,

C και ευσέβειαν διδασκαλία, πτύφωτη,

Madèpěcisáll
aGa

vocãy zgi 3xTÁ.

σες ( λογομαχίας,24 &μ γίνεθαι φθόνος,

έξι, βλασφημία ,υπόνοιαι Ρυκραί,διαπα

σαξίξαι διεφθαρμλύω
μ ανθρώπων του νου

C απεσσερκμλύωμ Ο αληθείας, ομιζόντων

πουϊσμό είναι τώ ευσέβειαμ ,αφίσασο ατε

τηντοιέτ
ωμ.ESι

δε πορισμ
ός μέγας και ευσέ

|

50

cede ſua. Aduerſus preſbyterum accufa

tionemneadmiſeris,niſiſub duobusaut

tribus teſtibus. Eos qui peccant corãom

nibus argue,ut & cæteritimorem haber

ant.Teſtificor in coſpectu dei, & domini

Ieſu Chriſti, & electoy angeloz ,uthæc

ferues fine pcipitato iudicio , nihil faciés

iuxta ppenfioné,Manus cito ne cui im

ponas, neq; cómunices peccatis alienis.

Temetipfum purú ſerua ne poſthac bi/

bas aquam ,feduino paululo utere , pro/

pter ſtomachū tuü ,& crebras tuas infiri

mitaces.Quorūdā hoim peccata añina/

nifeſta ſunt,pcedentia ad iudiciú, quoſ

dam uero &ſubſequuntur. Conſimiliter

& bona opera prius manifeſta ſunt, & ea

qur ſecus habent occulrari nó poſſunt :

Quicúqz ſub iugo ſūt ſerui, ſuos dños VI

omni honore dignos ducât,ne nomédei

& doctrina male audiat.Qui uero fide/

les habent dños,nc córénant, qd' fratres

ſint, ſed magis inferuiant,qd' fideles fint,

& dilecti,qui bñficentiæ participes ſunt,

Hæc doce & exhortare.Si quis diuerſam

ſequitur doctrina, & nó accedit fanis ſeri

mõibus dñi noftri Ieſu Chriſti, & eiſ ſe

cundū pieratē eſt doctrinæ , is inflateſt,

nihil ſciens,fed infaniens circa queſtióes

&difputationūpugnas,exquibus naſci,

turinuidia,cótentio,malcdicétia,ſuſpitio

nes malæ, fuperuacaneæ cófictationes,

mēte corruptoz ,& quibusadepta eſtue

ritas,qexiſtimātqueſtüeſſe pietaté.Sejū

gereab iis q eiuſmodi fút.Eft autõſtus

magnus,pietas cū aio fua forte cótento .

Nihil em intulimus in mundū, uidelicet

necefferre quicīz poſſumus, ſed habétes

aliméta& qb9 tegamur,his côtéti erimº,

Cæterû q uolunt diteſcere,incidūtin ten

1 tationem

εκ

κα
ι

βεια μεία
αυλαρκείας ουδέμ γαρ εισιωέγ

καμθυ εις άμ κόσμο », δήλομότι ουδε ζει

εγκέμ τιδαωάμεθα,έχοντας δε
διαξοφάς

:

ΔΗ

βασμός
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και

ΤΑΙ

ρασμόμΕπαγίδα, επιθυμίας πολλάς

ανοήτους και βλαβεράς, άι ανες βυθίζουσα

τους ανθρώπους εις όλεθρομ,κή απώλξαμ.

ξίζα σάντωμ την κακών αξιμ και φιλαργυ/

ρία, ανες δρόμβυοι,άπεπλανήθκσαμά

Οι πίσεως , € εαυτους που έπεσαν οδώνας

πολλάϊα. Συ δε άνθρωπε του θεού , ταύτα

φεύγε.δίωκε δεδικαιοσωω,ευσέβειαμ, πί

5ιμ,αγάπίω, ύσομονώ, πραότητα,αγωνία

ζου καλόμαγώνα θα πίσεως, επίλαν

βου φθι αιωνίου ζωής, εις ήμ εκλήθκς,και

ώμολόγισας τώ καλώ ομολογίαμνών

σίου πολλών μαρτύρων . Παραγγέλω σοι

ενώπιον του θεού το ζωοποιόντGIαπάν

τα,και ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, το μαρjυρήσαντος

επί σουλίου σιλάτου τίω καλώ ομολο!

γίαμ, κρύσαι σε τίω εντολώ άσιλομ ,άνει

πίλκομ , μέγαi και επιφανείας του κυρίου

Αμώμ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , Ηρ καιροίς ιδίοις

Δείξε ο μακάρια Ο μόνος
δωάςκς, βα

σιλευςΟ βασίλβιόντων, κυρίως την κυ »

ρίθυόντωμ,και μόνος έχων αθανασία » , φώς

οικώμ απρόσιτμ, 8μ είδεμ ουδεις ανθρώ »

πωμ,ουδε εισέμ διωαται, άμι C κράτος

αιώνιομ,αμώ. τοίς σλ8σίοις νο νω

αιώνι σαράγγελιε, μη υψκλοφρονεμ,μή δε

κλπικέναι επίπλάτουαδελότητι,αλλ

ο θεό ζωντι, ο πρέχουλι αμίμπλα

σίως πάντα είς απόλαυσιμ , αγαθοεργάμ,

πλετάμ ν έργοις καλοΐς, ευμεταδότες

είναι , κοινωνικούς ,αποθκσαυρίζον
ας εαυ

τίς θεμέλιομ καλόμ εις το μέλλον,ίνα επί

λάβωνται οι αιωνίου ζωής. ώ αμόθεε τι

παρακαταθήκω φύλαξoμ,εκτρεπόμενα

τας βεβήλους κενοφωνίας,κ αντιθέσης του

δωνύμου γνώσεως, ήμ ανες επαγγελόμεν

νοι πρίτίω ωίσιμ κρόχισαμ. Η χάρις μετα

σου,αμώ .

Βράφη αη Λαοδικείας ήτις έξι μνξόπο

λις Φρυγίαςο σακαλιανύς .

tationem , &laqueū, & cupiditates mal

tas, ſtultas& noxias. quædemerguntha

mines in exitium &interitum.Siquidem

radix omnium malorum eſt ſtudium pe

cuniæ,quam quidam dum appetunt, ab

errauerunt a fide,& feipfosimplicuerunt

doloribus multis , Tu uero homo dei,

iſta fuge. ſectare autem iuſticiam , pieta

tem,fidem.charitatem, patientiam, man/

ſuetudinem , certa bonum certamé fidei

appræhende uitam æternam ,in quam&

uocatus es,& confeſſus esbonam confel

fionem coram multis teftibus. præcipio

tibi in cõſpectu dei, qui uiuificatomnia,

& Ieſu Chriſti,qui teſtificatus eſt ſub Pó

tio pilato bonam cófeſſionem , ut ferues

præceptum , immaculatus, irrepræhēlibi

lis,ufqz ad apparitionem domini noftri

leſu Chriſti,quâ temporibusſuisoften

furus eſt,ille beatus &folus princeps,rex

regū, &dñs dñantiū, q ſolus habetimor

talitaté, lucé habitās inacceſlá, que uidit

nemo hominum,neq uidere poteſt, cui

honor,& imperium fempiternú.Amen.

Diuitibus i hoc fæculo præcipe, ne elato

ſint animo , nec fpem ponātin diuitijs.

incertis, ſed in deo uiuente, quipræber

nobis omnia affatim ad fruendú, utbe

ne faciant,ut diuites ſint in operibus bo

nis, ut faciles ſint ad impartiendú liben

ter communicantes,reponentes ſibiipfis

fundamentum bonum in poſterum ,ut

appræhédant æternā uita.O Timothee

depoſitū ſerua, deuitans pphanasuocí

inanitates,& oppoſitiones falſo nomina

tæ ſcientiæ ,quam nõnulli profitentes ciri

ca fidem aberrauerunt.Gratia fit tecum .

Amen.

Milla fuit exLaodicea, quæ eftMe

tropolis PhrygiaPacatianx

r
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στωδίσι, ώς
αδιάλεπτομέχω

τίώ πρι σου

ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ .

ΑΥΤΗ κ επισέλθει σάλιμ α δώμκς.και ο πρόφασις το επισολής άυσκ. σωα ,

ποδημούντων ο σαύλω κατελειψάντων αυτόμ , βουλόμowG αυτός και από

soλoς ελβάμαμόθεομ προς αυτομογράφι επισολώ,και πρώτος μου σημαίν

νει εαυτομ μνημονεύμ αυτον τονευλαβείας,και οσι η προγόνωμ αυτο πίσεως .

έπίτα δηλώμ,ότι οι αρ ασίας & αξι φρύβελος κι έρμογγύκς ,απιςάφκσαμ αυή, δρώνπς αυξ τας αλύ

σής,μόνο ουκσιφόρω μαρτυρίσεδώ κι T87μ ασεδέξαr ,ελθόντα εις ήρώμίω,κό προσμείνανία αυ

Τώ.Ηραστέλια και αυή πυαισθητάς μωράς ζατήσεις,δια τοξαυτΓευνάς μάχας.κολύμβίαιος κή

φιλκίος όντως εξαπένες, σαςέβασαν τιώ αλήθαμ, λέγοντας την ανάσασιμ ήδη γεγονέναι,κα ) ω

νας αναξέπουσί,μάλλομ δω πραινά αυτό προσέχαμεαυτώ,κ) τη διδασκαλία,κ) ειδέναι μεν , ότι

ν έχάτους καιρούς έσοντα οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλήδονοι μάλλομή φιλόθεοι, προβλέπονπς Δε

ταύτα, ασφαλίζεθε τους λαούς,μη ας ζ αυτόαπαχθή, ο εις ταύθα, εις των διδασκαλίας

ακρίβεαμ σολιά προτρεψάμβυος αυτόμ ,και σημάνας του καιρου φθι αναλύσεως αυτον ενσύναι,και

μέλιεμ σένδεθς κή μαρτυράμ,νετείλαη αυτώ ελθείν προς αυτόν ταχέως , κομίζοντα ομφαλό

νκμ και τα βιβλία, παρώεσεδε αυτώ αλεξάνδρομ τομ χαλκέα φυλάτεθαι, ως πολλά κακά δεν

βάμονομ αυτώ,και όντως τελειοϊ τω έπισολώ .

Tem Tiniothco fcribit de exhortatione martyriſ, & omni regula ueri

tatis,& quid futurā ſit temporibus nouiſſimis ,& de ſua paflione, ſcri

bens ei ab urbe Roma.

ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙ
PAVLI APOSTOLI AD TI

ΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ,

MOTHEVM SECVNDA

ΑΥΛΟΣ απότολος ΙΗ Aulus apoſtolus IeſuChri

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,Δια θελή , fti,per uoluntate dei, fecun

μαθος θε8,κατ επαγγελί dum pmiffioné uitæ ,quæ

αμ ζωήςτου ΧΡΙΣΤΩ ΙΗ
eſt in Chrifto Iefu , Timo

ΣΟΥ, άμοθέω αγασκτώ theo dilecto filio . Gratia, miſericordia,

τέκνο.Χάρις,έλεος,ειρών αν θεό παξος,C

ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ κυρία ημώμ.χάριν έχω

pax, a deo patre , & Chriſto Ieſu domino

noftro .Gratiam habeo deo , cui ſeruio a

ζωθεώ, λαξεύω από προσόνωμ αν καθαρά

progenitoribus,in puracoſcientia, quod

citraullam intermillionem faciam de

te mentioné in orationibus meis , noctu

dieqz,defyderans te uidere,memortuaz

Δακρύων, 1 2 lacrymaz

ARGVMENTVM

α

2

σ

μνείαμ φυταίς δεήσεσί με, νυκτόςκαιημέρ

ξας,εσιποθώμ σε ισάρ,
λεμενκμλύος σε

φN

!



128

EPISTOLA

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πe
r

gr

15

τα

ΣΩΣ

ON

Ν .

MI

Τι

δακρύωμ,ίνα χαράς πληρωθώ, ύσόμνκσιν

λαμβάνων και εν σοι ανυποκείτου πίσεως,

τις γνώκησεν πρώτμ εντή μάμμησου λοι

δί, και τη μητέρι σου ευνίκα , πέπεσμαι και,

ότι κι αν σοί , σ ' άμ αξίαμ αναμιμνήσκω σε ,

αναζωπυρέμ το χάρισμα και θεού, 3

σοι ,διασεπιθέσεως ή χειρώμ με.ου και

έδωκεν ημίμοθεός πνεύμα δειλίας , αλλά

δωάμεως, καιαγάπης, και σωφρονίσμου .

Μια δω επαιχωθής το μαρτυρίου και κυρίου

Αμώμ, μκδε έμε, τομ δέσμίομ αυή , αλλά συσ

κακοπάθκσον ο ευαγγελίω , κατα δωα,

μϊν θεού τον σώσαντος ημάς.Μας καλέσου

τoς κλήσει αγία, ου κατά τα έργααμώμ,

αλλά και ιδίαμ πρόθεσιμC χάριν, τίω δο

θάσαμ ημίμ εν ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ προ 8όνων

αιωνίωμ , φανερωθάσα δε νώ διαθ έπιν

φανείας το σωτήρος ημώμ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,

καθαργήσαντος με τον θάνατμ, φωτίσαν,

τος δεζωνώ,και αφθαρσίαν Δια του ευαγ.

γελίου,εις 8 ετέθω εγω κλους και αφόσον

λος ,και διδάσκαλΘ εθνώμ, λ ηματίας

και ταύτα σάχω , αλλ ουκ επαισχύος

μαι.βιδα γαρώ πεπίσβυκα , και σέπιση

μαι , ότι λαματός και τίω σαρακαταθήκω

μου φυλάξαι εις εκείνω τίω ημέραp. τσο

τύπωσίμ έχε υγίαινόντωμ λόγωμ,ώμ πας

έμου ήκουσας αν σίσει,να αγάπ8,τιο

ΧΡΙΣΤΩΙΗΣΟΥ. τίω καλω παρακαταθή/

κίω φύλαξoμ,δια πνεύματG- αγίου, του

νοικοωτώνΗμίμ . διδας τούτο,ότι αν

περνάφκσάμ με πάντες οι ν 8 ασία ,ώμ

φύψελος και ερμoγύης.δώ, έλεος ο κύριος Τώ

ουκσιφόροοικω,ότι πολλάκις με ανέψυξε,κή

τίω αλυσίμ με ουκ έσαισχωθα,αλλά τενό

μονος ο σώμα, ωσδαιότερου εζήτκσέμε,

κ ) ευρε.δών αυτώ ο κύριος ευρώ έλεος πια κυ

ρίς φν εκείνη τη μέρα ,κι όσα ο εφέσωδικο

κόνησε,βέλλιοι συ τινώσΐ', συ δωδέκνου με

Ενδαωαμού

lachrymaz ,ut gaudio replear,ubicómo

nefactus fuero eius,quæ eſt inte nonſi

mulatæ fidei , quæ habitauit primú in

auia tua Loide, & matretuaEunica.Cer:

tum autem fcio , quod in te quoß , quâ

ob caufam commonefacio te ,ut ſuſci

tes donum dei , quod eft in te,perimpo

ſitionem manuum mearum . Nonenim

deditnobis de ſpă timiditatis,fedpor

tentiæ , & dilectióis, & ſobrietatis. Neigi

tur te pudeat teſtimoni dñi noſtri,neoz

mei , glum uinctus illius, fed eſto parti

ceps afflictionú euangelij, iuxta potétiâ

dei ,qui ſaluos fecit nos,& uocauit uoca

tione ſancta , nó ſecundú opera noſtra,

fed fecúdú fuú propofitú & gratia, quæ

dara cítnobis in Chrifto Iefu ante teini

pora æterna, ſed manifeſtata fuit núcp

apparitione faluatoris noftri Iefu Chri

ſti,qui mortē quidē aboleuit, uitã aút in

lucê pduxit,& imortalitatéper euange

lium , inquod poſitus ſum ego præco&

apls ,& doctorgentiū, quãob cauſam &

hæc patior,at non erubefco.Noui enim

qd'is cui credidi,& certus fum,qd potés

ſit depoſitü meü cuſtodirei illūdié. For

mā habero ſanorū ſermonú , quosame

audiſti in fide & charitate, ſelt in Chris

uoIefu.Egregium depoſitū ſeruato,per

ſpm ſanctü ,qui inhabitat in nobis. No

ſi hocquodauerſati fuerint meoés,qui

&

mogenes.Detmiſericordi, dñsOneſi

phori familiæ , qñ fæpe me refocillauit,

& catena meanon erubuit,ſed cum effet

Romæ,ſtudíoſiº queſiuit me,& inuenit,

Detei dñs,ut iueniat miſericordiã apud

dñm in die illo ,Eriğ multis Epheſi mi.

niſtrauerit meli' tu noſti.Tuigiť filimi II

fortis
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1ω,έτυω
κύριος τους όντας αυά, κ) αποσήσω

δαναμού Τ8 χάριτι Η ν ΧΡΙΣΤΩΤΗ/

ΣΟΥ,και άκουσας παρέμού δια πολλών

μαρτύρων Ταύτα πράθε πισούς ανθρώποις,

ότινεςέκανοιέσοντη,κι έτέρους διδάξαι.συ

δω κακοπάθκσομως καλός sαγιώτης IH

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ . ουδείς γατευόμ εμπλέ

κείαιτας του βίου πραγματείαις , ίνα Go

Sparλογήσαντι αρέσκ.Εάν δε κ) αθλή άς, ου

sεφανούση,εαν μη νομίμως αλίσκ.ά κοπι

ωνία, γεωργομ δε πρώμ, καρπών με

ταλαμβάνεμ.νόει λέω.δών γάρ σοι ο κύ

ριοςσωεσιμό σασί . Μνημόνευε 1ΗΣΟΥΝ

ΧΡΙΣΤΟΝ έγκγερμίου εκ νεκρών έκ ωές

μαλος δαβιδ και το ευαγγέλιόμμα, κα

κοσαθώ μέχει δεσμών ως κακ8σος.αλλ

ο λόγος ή θεού ουδέδεσαι , λια του πάνω

τα υπομλύω διά ρύς εκλεκτους, ίνα κι αυ;

οι σωθερίας τύχωση και ο ΧΡΙΣΤΩΙΗΣΟΥ

μεταδόξες αιωνίου . Πισος ο λόγος.ει γαρ

σαναπεθάνομω, κι συζήσομεν . ει υποδύο .

μου,κή συμβασιλεύσομαι.ει αρνέμεθα, και

ο κένος αρνήσεται ημάς.ειάπισούμυ,εκβυος

πισοςμύει,αρνήσαθ εαυτό μου δωαται.

Ταύταυπομίμυκσκε,διαμαρτυρόμενος ενώ

πιομήκυρίου.με λογομαχίμ, εις ουδέμ 8ή/

σημομ,έσι καίαςΡοφή τ ' άκοόντωμ, σάι

δασομ σταυά δόκιμομ παςήσαι ο θεώ,

εργάτίωανεπαχωομ,ορθομδυτα λό

με αλκθείας , τάς δε βεβήλους κενοφω /

νίας πρiisα
σο.έσιωλάου γι ' προκόψεσιν

ασεβείας,ο λόγος αυτό ως γάγγραινα !

νομώέξε,ώμ αξιμ υμίαιος, και οιλκλός ,όι

ανες πί των αλήθξαμ ισόχισαμ, λέγοντας

τίωανάσασιμ ήδη γεγονέναι , αναξέπ8/

σετώ ανωμ οίσιμ.ομων οι σερεός θεμέλιος

του θεού έκκεμ,ίχωμ τω σφραγίδα ταύ

αν αδικίας πάς ο
ονομάζωμο όνομα ΧΡΙ

58. μετάλη και οι κία ουκ έσι μόνoμ σκεύκο

Jeucã nous

fortis eſto in gratia , quæ eſt in Chriſto

Ieſu , & in his quæ audiſti a me,per mul

tos teftes. Hæc cómenda fidelibus ho

minibus,qui erüt idonei,ut alios quoqz

doceant . Tu igitur feras afflictioné, ut

bonus miles Ieſu Chriſti.Nemoq mili

tar implicat uitænegocijs, urci qui ſe in

militiâ delegitplaceat. Qą ſi certet etiã

aliqs,nó coronatur,nifi legitime certaue

rit.Laborấtē agricolá oportet primúde

fructibus percipere.cogita quædico.Da

bitem tibi dñs in oibus intellectu . Mei

méto Iefum Chriſtūreſurrexiflea mor/

tuis,ex ſemine Dauid,ſecundú euangel

lium meū in quotolero uſqz ad uincula

tanqz maleficus.At fermo dei,nócítalli

gatus,propterea oía ſuffero , ppter ele/

ctos,ut & ipfi faluté cöſequant,ſeſt in

Chriſto Ieſu ,cú gloria æterna.certus ſer

mo. Naficonmortui fuin9 , & couίdem9.

ſi ſufferimus, & conregnabimus. ſinega

mus,& ille negabit nos.fi icreduli ſumº,

ille fidelis manet,negareſeipſum nópor

teft.Hæcadmone, coteſtans corā dño .

ne uerboz pugnas fequare (adnihilem

conducit) ad fubuerſioné audientium,

Stude teipſū pbatū exhibere deo, opel

rariū nó erubefcété, recte ſecanté uerbū

ueritatis,cætezpphanas uocũ ianitates

ptermittito . Ad maioréeñ pficiết ipie

tatē, & ſermo illoz, ut cancer morbº fer,

pet.Quoz de numero eft Hymenxº, &

Philet?, q circa ueritaté aberrauerüt, di,

cétes reſurrectione iam efle facta , & ſub

uertụt quoruda fide.Solidu to fudame

tum deiſtat,habésfignaculú hoc,nouit

dñs, qui ſint fui,& difcedat ab iniquita.

te,ois q nominat nomē Chriſti. Cætere

in magna domo,non tantum ſuntuala

1 3 aurea
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dipuoã voi esqução&Dãnj Fúrevce, vej spá

κινα,καλά μου εις άμω,& δε εις ατιμίαμ .

εαμ δαω ας εκαθάρκ εαυή αν τούτωμ,έσαι

σκεύος εις άμώ ήγίασμεύομ , έυχρRso »

οδενότη,εις πάμ έργομ αγαθόν ήτοι

μασμλύομ,σας και νεωπρικας επιθυμίας φεύ

γε. Δίωκε δε δίκαιοσωω, πίσιμ ,αγάπίω,ει

glών,μετά την επικαλέμύωμ του κυρίου

εκκαθαράς καρδίας.Τας και μωράς κι απαι /

δεύτες ζAJίσηςπατού,ειδωςότι γεννώση

μάχας,δούλομ δε κυρίου,ου δε μάχεθα ,

αλλ' ήπιου ειναι προς πάντας, Διδακτικόμ,

ανεξίκακομον πραότκι, παιδεύοια γυς αν

ιδιατιθεμλίες, μή ποπ δώ αυτοίς ο θεός

μετάνοιαμ εις επίγνωσιμάλκθείας,και ανανή

ψωσιμ εκθ ή διαβόλα παγίδος, έζωγρR/

μθύοι να αυή εις εκείνο θέλημα του δε

γίνωσκε,ότι ξεχάταις ημέρας φυσήσοντα

καιροίχαλεποί.έσοντη και οι άνθρωποι οι

λαυτι, φυλάργυροι, αλαζόνες , υποήφανοι,

βλάσφημοι,γονεύσιμ απέθεις,αχάρisοι ,αν

νόδιοι,άσoργοι,άσπονδοι, Διάβολοι,ακρατς,

ανήμεροι,άφιλάγαθοι, προδότη,προπείς,

Τελυφωμαίοι, φιλήδονοι,μάλλον και φιλόθεοι ,

έχοντας μόρφωσιν ευσεβείας, τίω δε δωα

μίμ αυτ άρνκμλύοι, κή πύους αποξέπου.εκ

787ωργάς εισιν οι φυδάωονίες εις τας οικίς

ας, κ) άχμαλωτίζονπς Τα γωαικάρια ,σει

σωρόμία αμαρτίαις,ατόμοια επιθυμίαις

ποικίλαις,σάντοτεμανθάνοντα, και μΧ)

δέ ποτε εις επίγνωσιμ αλκθείας έλθαμ

δωάμονα , ου τόπου δε ιαννης και

ιαμβς ής αντέσκσαν μούση, όυτως και δυ/

του αντίσανται τα αλκθεία , άνθρωποι και

τεφθαρμένοι του νου, αδόκιμοι σερί τίω

σίσιμ,αλλ' ου προκόψουσιν επί πλέον .

Η γαρ άνοια αυτή έκδηλος έσαι πάσιμ, ώς

και και εκείνων έγύετο,Συ δε παρκκολούθκ/

κάς μου τη διδασκαλία , τη αγαπή , τη

προθέσα

aurea & argentea, uex etiã lignea,& rez

ſtacea , & alia quidé in honorē, aliauero

in cótumelia. Siquis igiť expurgarit ſe,

ipſum ab his,erituas in honorē ſanctifi

catum ,utile dño,adomne opusbonum

pparatum . Iuueniles aút cócupifcentias

fuge, ſed fectare iuſticiā, fidé,charitaté,

pacē, cum his qui inuocát dñmex puro

corde. Stultas aút &ineruditas queſtio

nes reſpue,ſciéseas parerepugnas. Por

ro feruum domini,nó oportet pugnare

ſed placidum eſſe erga omnes, propen

ſum ad docédum ,tolerantem malos in

máſuetudine, erudiété eos qui obfiſtűt,

ſi qñ det illis deus pænitentia ad agno

ſcendú ueritaté , & reſipiſcanta diaboli

laqueo, capti ab eo ad ipſiusuolútaté.

Illud aūt ſcito ,quod in extremis diebus III

inſtabunt tépora periculofa. Eruntem

homines fuiamantes,auari,fattuofi,far,

perbi,maledici,parentibus immorigeri,

ingrati,impij,carentes affectu,neſcijfæer

deris,calumniatores,intemperantes,im

mites , negligentes bonorum ,proditoj

res,præcipites,inflati , uoluptatumamá

tes ,potius 5 amantes dei,habentes for

mam pietatis , ſed qui uim eius abnega

rint, & iftos auerfare . Ex his enim ſunt

qui ſubeunt in familias, & captiuas dur,

cunt mulierculas,oneratas peccatis,quæ

ducuntur concupiſcentñs uarijs, ſemper

diſcentes, & nunqz ad cognitionemueri

tatis uenire ualetes.Quéadmodum aúc

lánes & lõbres,reſiſtebátMoyfi,ica&

hi reſiſtīt ueritati, hoies métecorrupti
,

reprobi circafidé,ſed nõpficiếtampliº
,

Siquidé amétia illor euidés erit oibus,

quéadmodũ &illox fuit. Tu uero affer

cutus es doctrinâ meam ,inſtitutionem ,

propolicum,
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προθέσε,τή αίσα,τημακροθυμία , τη αγά/

ση,τα υπομονή,τίς διωγμούς ,τοΐς παθή ,

μασιμ,δια μοι εγχύετο φν αντίοχεία,ενικο

νίω,ιλύροις,διους διωγμους υπώεγκα.

και εκ πάντωμ μεέδρύσαι ο κύριος,κή σάνι

τες δεδι θέλονπς ευσεβώς ζω αν ΧΡΙΣΤΩ

ΤΗΣΟΥ,διωχθήσοντη.σουκρούσε άνθρωποι,

κι γόκπις προκόψουσιν επί χέρoμ, πλα /

νώντες,κή πλανώμενοι.Συ και μένε οι δις έμα

θες κιεπίσώθκς,ειδως πρασίνοςέμαθες,και

ότια βρέφοςΤα τερα γράμματα Διδας,τα

δανάμνά σε σοφίσαι εις σωτηρίαμ διαπι

5εωςτώΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ, Πάσα αφηθεί

όπυθυεος κι ωφέλιμος προς Διδασκαλίαν ,

προς έλεχoμ, προς επανόρθωσιν, προς τα

δείαμ τώ ο δίκαιοσως, ίνα άρτιος ή και τον

θε8άνθρωπος, πρός πάμ έργου αγαθού

κρίσμένος.διαμαρτύρομαι δω εγω ενώπι

* θεό,κ κυρί8 ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, μέλ

λου κρίναμ ζώντας κινεκρούς, επιφά

ναμ αυή ,κό τίω βασιλείαμ αυή,κήρυξομή

λόγου,επίσκθί ευκαίρως,άκαίρως,ίλεσβου,

επιτίμκσομ, άρακάλεσον,δν πάση μακρο

θυμία κή διδαχή.έσαι και καιρός ότε υγϊ/

αι νόσης διδασκαλίας ουκ ανέξονη, αλλα

βιτας επιθυμίαςσας18ίας, αυτής έπίσω ,

ρεύσουσι δίδασκάλος,κυκθύμνοι τίω ακο!

δώ,και ας μην το αλκθείας,τίω ακολώ ας

γέψουσιμ,έσι δε γυς μύθος εκξαπήσοντας

Συ δενήφε εμ σασί κακοπάθκσον , έργου

ποίκσομ ευαγγελισου , τώ λιακονίαμ σου

πληροφόρκσομ.εγω και ήδη ένδομαι, κ)

καιρός6 έμής αναλύσεωςεφέςκκε, τον

αγώνα,του καλομαγώνισμαι , του δρόμου

Τετέλεκα,σωσίβιμ πτήρεκκα.λοιπόν από

κεται μοι ο δίκαιοσυκς σέφανος,8μ ατο

δώσει μοι ο κύριος εν εκείνη την ημέρα ,ο δί

καιος κρϊτής,ου μόνου δε έμοι ,αλλα ειπα

σή τοίς άγαπηκόσϊ τω επιφάνδαμ αυτου .

σόδασος
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propoſitum ,fidem ,longanimitaté, cha

ritatē, patientia,perſecutioncs,afflictio

nes, ſ mihi acciderunt in Antiochia, in

Iconio,Lyſtris,quaspſccutióes ſuſtinue

rim . & exonibus eripuit me dñs, fed &

oés,qui uolunt pie uiuere in Chriſto lei

ſum pſecutionépatiétur.Porro mali ho

mines,&impoſtores proficier in peius,

dum & ſeducunt & feducunt.Attu ma

neto in his quæ didiciſti,& quæ tibi con

credita funt,ſciens a quo didiceris, & qd

a puero facras litteras noueris, ſtepoſi

funt crudicum reddere,ad faluté, per fi/

denn deftin Chrifto Icfu.Oisfcriptura

diuinitus,inſpirata & utilis ad doctrina

ad redargutioné, ad correctioné, ad in ,

ſtitutionem , quæcſt in iuſticia, ut inte

ger ſit dci homo , ad omne opus bonú

apparatus. Tcſtificor igitur ego corā

IIII

deo & domino Icfu Chriſto ,quiiudica /

turus eſt uiuos & mortuos,in apparitio

nefua , & in regno ſuo, pdica ſermonē,

inſta tépeftiue intépeftiuc,argue increr

pa.exhortare in omni longanimitate&

doctrina. ná erit tempus, cum fanã do

ctrinā nó ſuſtinebunt, ſed iuxta cócupi

ſcentias ſuas,coaceruabunt fibi doctor

res , i quibus pruriunt aures, & auerita

te quidem aures auertent,ad fabulas ue

ro conuertentur . At tu fobrius efto in

omnibus , obdura,opus peragecuange

liſtæ ,miniſterium tuum cxpleto . Nam

ipſeiam immolor,& tempus meæ diſſo

lutionis inftat . Certainen bonum der

certauί,curfum confumaui,fide feruaui .

Qd ſupeſt,repoſita eſt mihi iuſticiæ co

rona,quâ reddet mihi dñs in illo die , g

eft iuftus iudex,nó folum autê mihiſed

&oibus qui diligüt aduentum domini.

. Da opera

14

.

τη
ς

12

st

τη "

Ο
Σ



132 ΕΠΙΣΤΟΛΗ

EPISTOLA

εί

-

σούδασομ ελλάμ πεός μεταχέως. δεμάς Daoperam ,ut ueniasadnos cito.Nam

γάς μεεγκατέλιπεν αγαπήσας τομ νύμ Demasmereliquit,amplexushocfæai

αιώνα,κ) επορεύθη εις θεσσαλονίκω, κρίσκας lum,&profectus eſt in Theſſalonicam:

εις γαλατίαμΤίτος εις δαλματίαμ,λυκάς Creſcens in Galatiam.TitusinDalma

βι μόνος μετ
εμού.μάρκομαναλαβωμά , tiam, Lucas mecum eft folus, Marcum

γε μετά σεαυτο ,έσι τάς μοιέυχρασος εις δι aſſumptum adducito una tecú , eſt en

ακονίαμ.τυχικό και απέσλα εις έφεσομ, ή mihi perutilisad miniſteriū, PorroTy

φααλόνίω δραπέλιπομοξωάδ: ποα κάς chicum miſi Epheſum .Penulam quam

πω,ερχόμενος φέρε τα βιβλία, μάλισα reliqui Troade apud Carpu, cū uenies

τας μεμβράνας . Αλέξανδρος και χαλκευς, apporta & libros , maxime aútmébra)

σολλά μοι κακα ανεδείξαν, αποδών αυτώ nas,Alexander faberærarius, multami

ο κύριος σι τα έργα αυτο ,8μ κ) συ φυλάση himala oſtédit.Reddat illi dominus iu

σο,λίαμβάνθέσκκε τοϊς μετέροις λόσοις xta facta ſua ,quem & tu caue uehemen

Τα πρώτα με απολοία,ουδείς μοι συμπα ter enim reſtitit ſermonibus noſtris in

ρεύει,αλλά πάντες με έγκαζέλιπομ, μή primamea defenſione, nemo mihi adı

αυτοίς λογιθείς,και δε κύριός μοι παρέσκ, C fuit,fed omnes me deſeruerunt, ne illis

ενεδωάμωσέ με, ίνα Δ ' εμού το κήρυγμα imputetur, ſed dñs mihi adfuit, & con,

πληροφορηθR,C ακούση πάντα τα έθνκ, και fortauit me,ut per me preconiüexplere

εξούθω εκ σόμαίος λέοντος, και ξύσεται
tur, & audirét omnes gentes, & ereptus

με ο κύριος ας παντός έργου πονηρού, και fui ex ore leonis , & eripiet me dñsab

σώσει τις βασιλείας αυά τω επθρανίου, omni facto malo,& ſeruabit in regnum

& δόξα εις τους αιώνας ή αιώνων . αμώ. ſuũ cæleſte ,cui gloria in ſæcula ſæculof.

Aωασαι πρίσκομ να ακύλαμκαι μόνκο
Amen.Saluta Priſcũ&Aquilã,&Onei

σιφόρου δικομ.έρασος έμενεμ φ κορίνθω , ſiphori familia . Eraſtus manfit Corin/

ξόφιμομόαπέλιμμίλίτω αθενοφών thi,Trophimum aūt reliqui in Mileto

τα.ωόδασομ πρόχεμώνος ελθέμασάζε
languété.Da

operāut uenias ante hyel

Tαι σε έυβουλος κή σούδης, Clλίνος,κ) κλαυ mem . Salutat te Eubulus, & Pudens, &

δία , κ) οι αδελφοί πάντες,ο κύριος ΙΗΣΟΥΣ Linus,& Claudia,& frēs oés. Dñs Ieſus

ΧΡΙΣΤΟΣ , μετα πνεύματός σου . Η χάρις Chriſtº, cú ſpū tuo.gratia uobiſcú.Añ .

μεθ ύμώμ.αμώ,

ΥΠΟΘΕΣΗΣ Τ Η Σ Π Ρ Ο Σ Τ ΙΤΟ Ν

ΑΥΤΗ Νεπισέλις αρ νικοπόλεως.έκ & γαρ σαρεχείμαζεμ.δε πρόφασις Οι επη

Soλύς άυκ.εις μνή κράτω,απέλιπε τεμ, ίνα καθαρίσω πόλεις κληρικούς

τηλιώμ δε όντωμ εκάο επιχροώθωμ προφάσει ή νόμου απαλάμους λαούς,μεθ'8

μαθωμοσαύλος γράφα,κ) πρώτου μου ευχαρiσώμο θεώ δια ταυτ ευλάβαμ,

σημαίνωτίω ΧΡΙΣΤΩ πίςιμ μήνεωτέραν ειναι ,αλλάξ αιώμος ετοιμάσθη κ) έσκγέλθαι παρά ή

θεού ταύτίω, έπίτα το φθιισάσεως τήν κληρικών και τούτων διδάσκή,πώς καιοποίους αν

τους είναι Δά,και επιτιμάμ δε εντέλεται αυ Ge", τίς αντιλεγόσκ τι υγίανούσα σίσει, μάλιsαδε

τυςεκ περιτομής.ειδέναι σε τυς κρήτας,ότι αργοίεισι,χ&ίζοσιμ επιτιμίας, διδάξας δε πάντα τα

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ .

βρώματα
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Ι

Ι.

λόξενου,
Φιλάγαθομ

,σώφρονα
,δίκαιον

, όν

βρώματα καθαρά είναι τίς καθαροίς,κ) οποίας είναι δ& τις πρεσβύτιδας Τας οφφλέσας σωφρονίο

ζαμταςνέας, ανά πώς δε Cloυς δέλες τίς δίοις δεασότας υπηρεσμιας τέλος.Τσομνήσας

ότι και σωτήρος χάρις ουκ ή έστωμ εμάς εδικαίωσεμ,εαλιασ ιδία Φιλανθρωπία , κή πραγέλας Τας

νομϊκές μάχας εκξέπεται ως αναιχωτούσας,δηλοί άυ ο μετα σέμψαι προς αυτόν αρτες

μάμ,ίνα έλθς προς αυτόν,ενετείλατόπ αυτα ώσε διδάσκήμ, κή τους αυτο καλών έργων προϊσαθς

el όντως τελειοϊτω επισολιώ.

Itum cómonefacit & inſtruit de conſtitutione preſbyterij
, & de ſpiri/

cuali cóuerſatione, & hæreticis uitandis , qui traditionibus iudaicis cre

Junt,fcribens ei a Nicopoli.

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟ Ν ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ. EPISTOLA PAVLI AD TITVM

,
ΑΥΛΟΣ 8λος θε8 , πόσον

Aulus ſeru ' dei apſs aüt le.

α
λος δε ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, fuChriſti,iuxta fidéelector

πίσιμ εκλεκτών θε8,κ) επί
dei, & agnitionem ueritatis

Χα
γνώσιν αληθείας, και κατευ

ſeſt ſecundū pictaté in ſpe

10
εξξξξξξξ σέβξαμεα ελπίδι ζωRς αι uitæ eternæ ,quâ piniſitisqmétiri neſcit

ωνίου, μ έκγείλατο ο άψευδής θεός , το de ante tpa æterna,manifeftauitaútté

βόνωμ
αιωνίων.έφανέρωσεν και καιροίς 15θίοις

porib9 ſuis fermonę ſuũ in pdicatióe,

ή λόφμαυή, κηρύσμαξι ώ επιςεύθίω εγώ,
cómiſſaémihi,

fecúdūdelegationēſalua

κατεπιβαγωή σωτήρος ημώμ θεοίτω Γυκ
toriſ noſtridei,Tito germanofilio, iuxta

σιω Τέκνων κοινώ είσιμ.Χάρις,έλεος,είν cómuné fidé . Gratia , miſericordia,pax

ελών, θε & παβός κή κυρία ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤ8
adco patre & dio Iefu Chrifto,faluato

ησωτήρος ημώμ.τότε χάιμ κατέλιπόν σε renoſtro.Huiº rei gratia reliq te in Crei

δ: ν κρήτη,ίναταλείπενθα
επιδιορθώσε,κ) κα/

ta,urſ deſūt corrigas,& cõſtituas oppi

Η Παρίσης πόλιμ πρεσβυτέρες,ως εγώ σοι datimpſbyteros,ſicut ego tibi ordinará.

διείαξάμω, έιλις αξίμ ανέγκλιθος ,μιας γυ

Siqseſt inculpatus,uni'uxoris uir,libc,

ναικός ανός,τέκνα έχωμ πισα, μη αν κατκ/
ros habés fideles,non obnoxios crimini

γορία ασωδίας,
ανυπότακία, δ& γαρου

luxº,aut q nó ſint itractabiles. Oportet

επίσκοπου ανέγκλκτομ ειναι,ως θεου οι eñepin inculpatū eſſe,táğzdei diſpéfa

κονόμομ,μήαυθάδη,μιοσίλομ,μήπάροι tore,nopfratti,no iracuda, no ruinoti,

Ε: νομ, μή πλήκτων,με
αχροκερδή,αλλά οι

nõ pcullorē,nó turpiter lucro deditū,ſed

hoſpitalē,bonazrexſtudioſū ,fobriū,ju

σιoμ,έγκρατή,ανεχόμενομε κατα τίω δι ſtum ,piū ,téperantē, tenacé eius, q ſecun

δαχύ πιού λόγου,ίνα δωματος και κό παι

dum doctrinaeſt fidelis ſermonis utpo

Καλέμ ν τη
Διδασκαλία τη

υγίαινούση,
tens ſit, etiã exhortari in doctrina ſana,

και τους & .con

P

Π

α

03
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και τους αντιλέγουλας ελέγχου.έισι γαρ

πολλοι ανυπότακτοι, ματαιολόγοι ,και

Φρεναπάτη, μάλιsα οι εκ περιγμής , δυς δα

επιςομίζey,όιτινες όλους όικους ανατρέ!

πoυσι,διδάσκοντες & μή δα ωχρού κέφι

δους χάριν.έιπεας και αυτό δ'iG αυτής

προφήτες, κρύτες αειψεύσαι, κακά θηρία ,τα

φέρες ασθαι. μαρθυρία άυτη αξίμ αληθές.

μ αιτίαν έλεγχε αυτους αποτόμως , ίνα

υγιαίνωσίμ φυτά σίset, με προσέχοντας τους

δαϊκούς μύθοις, κή φυλάϊς ανθρώπων,α!

SPεφομύωμ αλήθεια ,πάντα μου καθα

τα Ρίς καθαροίς, ής μεμίασμλύοις , Cl απί

5οις ουδέμ καθαρό, αλά μεμίανση αυτή και

και ν8ς κή και σαυείδκσις.θεδρομολογεσιν
,εισέ

ναι ,τοΐς δε έργοις αρνούται, βδελυκτοι

όντες και απειθάς,και προς παν έργομαι

γαθόν αδόκιμοι.Συ δελάλα, & πρέπα τη

υγίαινούσα διδασκαλία . Pρεσβύτας,νκ/

φαλέους ειναι , σεμνούς , σώφρονας, υγίαν

νοντας τη πίσει , τη αγάπη, την υπομονή .

πρεσβύτιδας ώσαύτως , η κατασέματί

δοπρεσε,μη διαβόλους,μή δινω σολιά

Δεδουλωμλύας, καλοδιδασκάλους,ίνα σω

φρονίζωσι,τας νέας, Φιλάνδρους είναι, οι

λοτέκνους ,σώφρονας,άγνάς,όικουρούς, αν

γαθάς.ύσοτασομβίας Τοίς ιδίοις ανδρά ,

σιμ,ίνα μή και λόγω τουθεου βλασφημή

ται. τους νεωτέρους ώσαύτως σαρακάλα

σωφρουμ,σερί σάντα σεαυτόν σαρεχό

μανα ' τύπου καλών έργων , εν τη δι

δασκαλία και αδιαφθορίας σεμνότητα ,

λόγομ υγιή ακατάγνωσον , ίνα και δεν

ναντίας γιγαπά και μκθέμ έχωμ σερί ή και

μώμ λέγαμ φαύλου . Δούλους ιδίοις δει

όταις υποβάσεθαι , εν πάσι ευαρέι

σους είναι, μη αντϊλέγοντας , μη νοση

ζομλύους , αλλά πίσιμ πάσα ενδεικνυ /

μλύους αγαθώ , ίνατώ διδασκαλίαμ

τον σωτά

&contradicentes conuincere.Sunt enim

multi intractabiles , &uaniloqui, &men.

tium ſeductores , maxime rj qui ſunt ex

circumciſione, quibus oporter obturare

os , qui totas domosfubuertunt,doceny

tes quæ non oportet, turpis lucri gratia.

Dixit quidam ex iſtis,proprius ipforum

propheta. Cretenſes ſempermendaces,

malæ beſtiæ ,uentres pigri, Teſtimonių

hoc eſt uerum.quam ob cauſam redari

guit illos feueriter ,ut ſani ſint in fide, nó

attendentes ludaicis fabulis, & præceptis

hominum ,auerſantium ueritatem.Om/

nía quidem pura puris. Porro pollutis

& infidelibus, nihil eſt purum ,fed pollu

ta eſt illorum & mens& conſcientia.Der

um profitentur ſe ſcire, cæterű factisne

gant, cum ſint abominabiles,& immori

geri, & ad omneopusbonum reprobi.

Tu uero loquere, quæ decent ſanam II

doctrinam.Senes ut fobrή fint, mode

ſti, ſani fide, charitate , patientia.Anus •

itidem ut in habitu ſint, qui religionem

deceat, non calumniatrices,nó uinomul

to feruiétes,ut honeſtadoceant,quo poſ

ſint modeſtas reddere adoleſcentulas,ut

maritos fuos diligant, utliberosament,

ut ſobriæ fint,puræ ,domus cuſtodes, bo

næ,fubditæ ſuis uiris. ne fermo deimale

audiat,Adoleſcentes conſimiliter adhor

tare ,ut ſobrñſint,ſup oia temetiplű prx

bens formābonoz operú,in doctrina,in

tegritatem ,grauitatem ,fermonéfanum ,

irrepræhenſibilem ,ut isqui repugnatru

bore fuffundatur,nihil habens,quodd

uobisdicatmali. Seruos hortare,ut ſuis

dñis pareant,in oibus illis placeãt,nó rel

ſponſatores ,non ſuffurantes, fed fidem

oēm oftendentes bonam , utdoctrinam

faluatoris
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ΕΝΑ

λοβίας,κι έρες,και
μάχας

νομίκας
,πiίσασο

.

και σωρος
ημώμ

θεού , κοσμώσιν

ενσάσιμ

,

Επεφάνκ

και χάρις
θεού

και σωτήριος

πάσιμ

ανθρώποις

,παιδεύουσα

εμάς
,ίνα άρνησάι

μενοι
ή ασέβεαμ

κ) τάς
κοσμικές

επιθυν

μίας
,σωφρόνως

, κή δικαίως

, και ευσεβώς

και

σωμον
ν ω ν αιώνι

, προσδεχόμενοι
πω μακαρίαμ

ελπίδα

,και επιφάνειαμοι
δόξας

του μεγάλου

θεού
,και σωτήρος

ημώμ

ΙΗΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ

, δς έδωκεν

εαυτου
υσες

ημώμ
,ίνα λυγώσεται

ημάς
από

σάσκα

ανομίας
,και καθαρίσα

εαυτό
λαόν

περϊού
!

βιομ,3αλωτίων

καλών
έργων

. ταύταλάν

λεικαι παρακάλε

, και έλεγχε
, μετα

σάι

σαςεπιταγής

,μηδείς
σου σερίφρονείτω

.

Υπομίμνκσκε

αυτους
αρχαίς

και ξουσίαις

τσοτάασεοθαι

, πειθαρχές

, προς
σάμ

έρ

γομάγαθομ

,έτοιμος

είναι
, μηδένα

βλαση

φημάμ,αμάχουςείναι,έσιεικώς,σάσαμεν

η δεικνυμβίους πραότητα προς πάντας αμο

θρώπους. Έμα γάς ποτε και εμάς ανό και

τοι απειλές, πλανώμενοι, αλεύοντες επί

θυμίαις ,€1 %δοναίς ποικίλαις, ήν κακία 6

φθόνω διάγοντες, συγκτοί , μίσοδύτες αλ /

λήλες.οίε δε και κότας,κ ) και φιλανθρωπία

επεφάνκ τον σωτήρος ημώμ θεού,ουκ ές:

γώμ ' ν δίκαιοσως,& μ εποιήσαμε και /

μάς,άλλα κατα του αυτού έλεου έσωσε

* ημάς,διαλουρου παλίγενεσίας,και αναν

καινώσεως πνεύματος αγίου, δυ αξέχεε .

εφημάς πλουσίως , διάΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Το σωτήροςημώμ,ίνα δικαιωθέντες τα εκεί

νου χάριτι,κλκρονόμοι γενώμεθα , κατέλη

πίδα ζωής αιωνίου,Πισος ο λόγος περί του

εισί γαρ άνωφελές και μάταιαι αιρετικό

άνθρωποι

faluatoris noftridei,ornent in oibus.Ap

paruit enim gratia dei , falutifera omni,

bus hominibus,erudiens nos, ut abnega

ta impietate & mundanis cócupiſcentñs,

fobrie, & iuſte , & pie uiuamus in hoc fær

culo, expectantes beatam illam ſpem ,&

apparitionem gloriæ magni dei, & falux

toris noftri Iefu Chriſti,qui dcdit femet

ipfum p nobis, ut redimeret nos ab om

ni iniquitate,& purificaret ſibiipfipopu,

lum eximium ſectatorem bonorum ope

rum.Hæc loquere, & hortare,& arque.ca

omni mandandi ſtudio , nemo te deſpi,

ciat. Admonero illos, ut principatibus, III

ac poteſtatibus fubditi ſint, ut magiſtra

tibus pareant,utad omne opusbonum

fine parati,nie de quoquam maledicãt,ne

fiat pugnaces,fedhuman
i,oem exhiben

res manſuetudinem erga omnes homi/

nes . Nam eramus quondã& nos ſtulti,

inobedientes,errantes, ſeruicntes defyde

ris , & uoluptatibus uarijs, inmalitia &

inuidia degentes, odioſi,inuicé odio pſe

quentes.At poftqz bonitas, & erga hoies

amor apparuit,faluatoris noſtridei,non

ex operibus quæſunt in iuſtitia , quæ fa/

ciebamus nos,fed fecundūſuam miſeri

cordiã faluos nos fecit, per lauacrú rege

nerationis, & renouationis ſpiritus fan,

eti,qué effudit in nos abūde,perleſum

Chriſtű faluatore noftrü ,ut iuſtificati il,

lius gratia,hæredes efficeremur iuxtaſpé

uitæ æternæ .Indubitatus ſermo . De his

uolo ut confirmes quo ſolliciti fint,ut bo

nis operibus præſintqui crediderüt deo .

Hæcenim ſunt honefta &utilia homini

bus.Stultas auté queſtiones, & genealo

gias, & cótétióes, & pugnas legales omiti,

te. Suntem inutiles & uanz.Factiofuin

homine

ΠΕ.

πίζω

ΤΟ

1

των βέλομαι σε
διαβεβαιώθαι ,ίνα φρον !

Τζωσι καλώς ήρωμ πραΐσανοι σεπισόν,

κότες (α ' θεώ. Ταυτά τα καλά κι ωφέλι

μανϊς ανθρώπις .μωρας και 3% ίσ { ς,κή γενεα
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άνθρωποιμεταμίαμ C βυτέραμ νουθεσί ,

αμ παραιτού, ειδώςότι ξέρραπται,τοιού/

τG , και αμαρτάνει ώμ αυοκαλάκριτG .

οταν σέμψω αρτιμαμ πρός σε τυχϊκόμ

ωούδασομέλλ
ά
πρόσμε εις νικόπολιν,

εκά γαρ κέκρiκα σαραχαμάσαι .Ζωάμ

του νομικόμ C απολώ σουδέως πρόπεμ

Δομ,ίνα μαδέμ αυτοϊς λείσημανθανέτ
ωσαν

δε el δι ημέτεροι,καλών έργων προϊσαθ

εις τας αναγκαίας βείας, ίνα μή ώσιμα

καρποι . ανάζονται σε δι μετ' εμού σάνη

τες ,άσασαι τους φιλοντας μάς ν πίν

Set. Η χάρις μεσα πάνωμ ομών , αμώ .

hominem poftunam& alteramadmo

nitionem fugæ, fciens euerſum eſſe, qui

eiuſinodi eſt, & peccat per ſe damnatus,

Cum autem miſero Arteman ad te, aut

Tychicum , da operam, ut uenias ad me

Nicopolim ,nam illicdecreui hybernare,

Zenam legiſperitü , & Apollo,ftudiofe

deducito,ne quid illis deſit. Diſcant aút

& noftri,bonis operibus praeffe, adner

ceſſarios uſus ,utnon ſint infrugiferi.Say

lucant te ,qui mecum funt omnes. Salu

ta eos , qui diligunt nos in fide. Gratia

cum omnibus uobis. Amen .

Υ Π Ο Θ Ε Σ Ι Σ Τ Η Σ ΠΡΟΣ ΦΙΛ Η Μ Ο Ν Α ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΑΥΤΗ Ν επισέλη απόδώμκς,ή δε πρόφασις και επιστολής άυτη. Ονήσιμοδιαξ,

της Qιλήμονα έφυγε, και απελθών προς τον απόσoλoμ,κατηχήθα σας αυτού, και

γέθουεμ αυτώ χεήσιμα εις διακονίαμ, σερί τούτου τoίνω γράφο Φιλήμονα,παρα,

τιθέμα» GP αυτώ τομονήσιμομ,ίνα προσέχα αυτά γνκσίως, ο μηκέτι έχω αυτό ως

Δούλομ,άλλωςαδελφόμ, προετέφαλο σε αυτόν και ξενίαμ αυ ο εγιμάσαι , ίνα εαμ έλθκ έυρα σου

μείνω . και δυσως τελειοί τίω επισολώ.

ARGVMENTVM

P.

Hilemoni familiares litteras facit pro Oneſimo ſeruo eius,fcribens

ei ab urbeRomadecarcere per ſuprafcriptum Oneſimum .

δν

55

ΠΡΟΣ. ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ .

AD PHILEMON
EM

EPI

STOLA PAVLI.

Η ?

ΑΥΛΟΣ Δέσμιος ΧΡΙΣΤΟΥ

ΙΗΣΟΥ,κ) αμόθεος ο αδελ/

φος, Φιλήμονι ο αγαπκ,

Go C σωσργώ ημώμ, και

αποία τη αγαπκή,1 αρ.

χίππω @ συσταθίώτη ημών, και τη και

δικoμ σε

Aulus uinctus Chriſti leſu

& Timothe
us

frater,Phile

moni dilecto & collegæno

ſtro, &Apphiædilectæ,&

Archipp
o
commili

toni
noftro ,&quæ

domi
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AD PHILEMONEM

ότι και
σεαυτόν μοι προσοφείλια

, ναι

1 .

A

δικον σου εκκλησία . Χάρις υμίμ ο ειρήνη

από θεού πατρός ημών και κυρίου ΙΗΣΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ.Ευχαριστώ ζω θεώ μου σάντοπ

μνείαμ σου ποιούμενοσ επιΗ προσευχών

με, ακούων σε τώ άσάσω κ τοπίσιμ πμ

έχοσ προς τον κύριο ΓΗΣΟΥΝ,κ) εις σάν

τας τους αγίους , όπως και κοινωνία και σίσει

ώςσθενεργές γέννη ο επιγνώσει πανθος

αγαθά τον νομίμ εις ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ.

χάριν γαρ έχομεν πολέμ να σαράκλκ/

σιμεπίτηαγάπη σε,ότι τα ωλάγχνα

αγίων αμασεπάνη δια σε αδελφέδιο

σολιών ΧΡΙΣΤΩ παξέκσία έχω εσέ

τάσσειμ σοι , το ανάκου, δια τίω αγάπω

μάλον παρακαλώ,τοιούτος ώμ , ώς πάυ,

λος πρερβότκα ,νωιδε και δέσμιος ΙΗΣΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ.παρακαλώ σε περί* εμού Τέκν8

όμ έγέννκσα εν τοίς δεσμούς με, ονήσιμον

Τόν ποτέ σοιάχρssoμ,νωί σοι κι εμοί έυ

Χρκσον,δμ ανέπέμψα, συ δε αυτόντ8τέρι

ταεμα σλάγχνα προσλαβ8, 8μ εγώ έ .

βουλόμκμ σρός έμαυτόμ κατέχν,ίνα το

πέρσε διακονήμοι τούς δεσμούς και ευα

γελίου, χωρίς δε και σας γνώμης , ουδέμαθε

λκσα ποιήσαι , ίνα μη ως καλά ανάγκω το

α/ αθόν σου, αλλά κατά εκούσιομ ,τάχα γι'

δια τοίχωρίθκ προς ώραμ,ίνα αιώνιομά

πέχεια,ουκέτι ως δούλομ, αλλ υπες δού,

λομ,αδελφόν αγαπηθόμ,μάλιsα έμοι, πό

σωδε μάλλομ σοι και αν σαρκι, ο ν κυρίω

ει οώ εμε ίχές κοινωνόν προσλαβάαυ ,

Τομ
ωσέμε.Εισέτι αδίκκσέσε, οφείλη,Τού :

ήμα

Ε

domi tuæ cſt,congregationi.Gratiauo

bis & pax, a deo patre noftro & dño lei

ſu Chriſto. Gratias ago deo mco ſemp

mērionē tui facies in orationibus meis,

audienstuam charitaté&fidem , quam

habes erga dñm leſum , & erga oés ſan/

ctos, ut comunicatio fidei tuæ ,efficax fi

at,in agnitione omnis boni ,quod eſt in

uobis,erga Chriſtú leſum .Gaudiú eſ

habemus multū , & confolationé in di

lectione tua,quod uiſcera ſanctor refo

cillata ſunt in te frater. Quapropter @

uis multā in Chriſto fiduciâ habea in

iungendi tibi, id quod ad rem pertinet,

tamen propter charitaté potius rogo ,

cum talis fim.nepe Paulusſenex,nunc

auté etiã uinctus Iefu Chriſti. Rogo au

tem pro filio meo,qué genui in uinculis

meisOneſimo, quondā tibiinutili , núc

uero tibi & mihi perutili , qué remiſi,tu

autem eum ,hoceft uifceramca ſuſcipe,

qué ego cupiebāapud me retinere,ut p

te miniſtrarermihi inuinculis euágelij
,

fed abſqz tua fententia nihil uolui facei

re, ne uelur ex neceſſitate bonum tuum

effet,fedfporaneum.Namppterea for:

ſitan feceflitad tempus , ut æternum rel

ciperes,nõ iam ut ſeruum ,ſed pluſça ſer

uum ,népe fratré dilectum , maximemi

hiquanto aūt magis tibi, & in carne,&

in dño.Si igitur me habes conſortē, ſu

ſcipe illum ad te,tanő me.Qą fi quid le

ſitte,aut debet,hocmihi imputato.Ego

Paulus fcripfi mea manu.Ego perſoluā

utnedicã quod etiã teipſum mihi inſul

per debes.etiam frater . Ego te fruar in

dño . Refocillamea uiſcera in domino.

Confiſus de obedientia tua ſcripfi tibi.

ſciens, quod etiã ultra őz dico facturus

ſis

P

το εμοίελόγο, έγώ
σάυλος έγραψα τη

εμ κρί.εγώ
αποτίσω, ίνα μη λέγω σοι ,

αδελφέ . εγώ

κυρίω

σου ομαίμω αν κυρίως

αμάναυσόν μου τα
σλάγχμα αν

και
πεποιθωσ τη

σακοή σου έγρα !

ψά σοι ειδωσ , ότι κι υπες 8 λέγω ποιά

σες και
m
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σας . άμα δ κ ετοίμαζέ μοι ξενίαμ.ελπίζω

8, ότι και δια της προσευχών υμών χαρι

θήσομαι υμίμ . Aωάζεται σεεπαφράς και

σφαιχμάλωλό
ς μου ο ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ .

μάρκος , αρίσαρχος,δεμάς λουκάς, οι συ /

νερΓοίμου. Η χάρις του κυρίου ημώμ ΙΗΣΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ μετα πνεύματος υμώμ.Αμώ

ſis.Simul autem etiam prepara mihiho

fpitium , ſpero eſ , quod perorationes

ueſtras,donabor uobis . Salutat re Epa

phras concaptiuus meus in Chriſto le

lu , Marcus,Ariſtarchus, Demas,Lucas,

adiutores mei. Gratia domini noftri le

ſu Chriſti,ſit cum ſpiritu ueſtro.Amen.

και στο

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ
Σ :

ΑΥΤΗΝεωισέλ
ις άσοιταλίας, δεσρόφασίσ θ έπιςολής αυτκ.έπαθλ8

Ιουδαίοι εμίσαντο ο νόμο και ταϊς σκιαϊς ,διατούτοδασόςολος παύλος δε

δάσκαλος εθνών γειόμενΘ",και εις τα έθνκ αποκαλείς, κηρύσσει το ευαγγέλιου,

γράψας τε πάσι τοίς έθνεσιμ, γράφει λοιπόν κι τοίς εκ περιτομής πισέυσασίμ

εβραίοις,αποδεικτικότάυτω εσιςολίω περι το XΡΤΣΟΥ παρουσίας , και τα σεπαύθαιτο

σκιαμ του νόμου , και πρώτου με αποδείκνυσι τους προφήταςασεπάλλα,ίνα σερί τον σωτήρος

άσεγείλωσι , και μεταυτους και αυτόςέλθε ,δούλος τεέιναι τους προφήτας,και μκνυτας αυτο

σας8σίας,αυτόμ δε του ΧΡΙΣΤον τομ ειναι θεά, δυ τασάντα γέγονεμ, και ότι τον νόμο του θεά

λει άνθρωπομ Γενέθη,ίνα δια τη σώματος αυή θυσίας καθαρίσει τον θάνατον,ου ή διαμαίοςμε

χου ήξάγου,αλλα λάιματος ΧΡΙΣΤΟΥ έσεθς τεμ σωτηρίαν τούς ανθρώποις,αποδείκνυσι 3,87

ο νόμG ουδένα ετελείωσεμ ,αλλα σκιάν είχεν θμελλόντων αγαθώμ.κ) ου κατέκαυσενολαός,

αλα κοινή σάσιμ αμίμ υπολείπεται η ημέρα κατασάυσεως.
πάλιμπασοδείκ

νυσιμ
,ότι και τερας

χική λατουργία, μετετέθ, άσο Ααρωμ εις τομ ΧΡΙΤΟΝ,δυ τύπος ήμο μελχισεδέκ,οώόμ εκ το

λευή, πίσατε δεδικαιώθα τους πατέρας σημαίνει,και ουκέξ έργωμ νόμου,έιτα πάλιμ ειςταίθι

προξεψάμνος αυτους,και αποδεξάμυ
ναυτώ δια ΧΡΙΣΤΟΝ υπομονώ, ε πείσας τιμάς

τυος πρεσβυτέρους, τελαοί τίω επισολλώ .

ARGVMENTVM

N primis dicendú eſt,cur apoſtolus Paulus in hacepiſtola ſcribery

da non ſeruauerit moremfuum,utueluocabulum nominis ſui,uel

ordinis deſcriberet dignitatem.
Hæc caufa eft,q ad eos faibens qui

ex circumciſionecrediderant,quafigentiú apoftolus,&nó hebreol

rum ,ſciens quoq;eorum ſuperbiam ,ſuamq humilitatem ,ipfe demóftransme

ritum officñ lui,noluit anteferre .Nam ſimilimodo etiam Johannes apoftolus

propter humilitate,in epiſtola ſua nomen ſuũ eadem rationenó prætulit. Hác

ergo epiſtolam fertur apoſtolus adHebreosconſcriptá hæbraica linguamiliſe

cuiusfenſum & ordinem retinens Lucas euangelifta poft excellum beatiapor

ſtoli Pauli Græco ſermone compoſuit
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ράτους
μετόχοςσο, κ συ καταρχάς

κύριε

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΠΙ/

Ο ΛΥ ΜΕΡΩ Σ και σολυ

γόπως σάλαι ο θεός λα

λίσας τοίς σατράσιμ αν

στα Ο τοίς προφήταις, επεσχά

ών την ημερών τούτων, ελάλκσερ τμήμα

γώ , θα έθηκε κληρονόμομ πάντων , δι δυ

και τους αιώνας εποίκσεν , δς ώμ άπάυ /

γασμα οι δόξες και χαρακτής σι ύποι

φάσεως αυτού . Φέρωμ τε τα πάντα ζω

βήματι η δωάμεωσ αυτού . δ εαυτού

καθαρισμό σοικσάμενος της αμαρτιών

ημώμ.εκάθισεμόν δεξιά και μεγαλοσωκσ

ξύυψηλούς και τοσούτω κρείτων γενόμενοσ

την αγγέλωμ.όσω διαφορώπρου πας αν /

τους κεκληρονόμκκεμ όνομα . τίνι για

ειπεν ποτε θα αγγέλων , νόσ μουέι συ

εγώ σήμερον γεγέρμκκά σε 5 και σάλιμ.

εγώ έσομαι αυτώ εισ πατέρα, και αυτός

έσαι μοι εις δόμ. όταν δε πάλιν εισαγάγκ

τομπρωτότοκου εισ' τίω οικουμλύκς, λές

γι. και προσκωτσάτωσαν αυτώ πάμτεσ

άγγελοι θεού και προσ μαι τουσ αγ !

γέλουσ' λέγει,ο ποιών τους αγγέλουσαν

του ανέυματα,και τους λειτουργούσαν

η πυρόςφλόξα, προσήτομήoμ,ο θρόμος σε

οθεός ειςτον αιώνα ή αιώνος,δάβδος ευθύτη

τος δάβδος και βασιλείας σε,%σάσκσας δι /

καιοσύνημ,κ) εμίσησας ανομίαν,διατρέχει

σένστο θεόςο θεός σε έλαιον αλλιάσεω
ς
πα

..

Eus olim multiphariā mula

tiſqz modis , locutus patri

bus in prophetis , extremis

diebus hiſce, locutus eſt noi

bis in filio , quem conſtituit hæredem

omnium , per quem etiam fæcula con /

didit, qui cum ſit ſplendor gloriæ ,& ex /

preſſa imago ſubſtantiæ illius, portetqz

omnia ucrbo potentiæ ſuæ, per ſemet

ipſum purgatione facta peccatorú no

ſtrorum , conſedit in dextramaieſtatis,

in excelſis , tanto præftantior factus an

gelis, quanto excellentius
præ

illis for

titus eft nomen . Nam cui dixit un/

quam angelorum . Filius ineus es tu ,

ego hodie genui te : Acrurſum . Ego

ero ei loco patris, & ille erit mihi loco

filij. Rurſum autem cum inducit pri /

mogenitum in orbem terrarum ,
dicit:

Et adorabunt
eum omnes angeli dei.

Et ad angelos quidé dicit. Quicreatan

gelos ſuos ſpūs,&miniſtros
ſuos ignis

Hammam. Ad filium aút,thronus tuus

ipſe deus in fæculum fæculi, uirga recti

tudinis, uirga regni tui , dilexiſti iuſti

ciam & odiſti iniquitaté,ppterea unxit

te deus deus tuus oleo exultatióis,ultra

conſortes tuos , & tu in initio domine

τα

Απ
ό

B

--

This is m 2 terra
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τιωγώ έθεμελίωσας » α) έργα χειρών

σου εισιν οι ουρανοί, αυθοιάσολοώται ,συ

και διαμένεισ,και πάρτεσ ως ιμάτιον ωα

λαιωθήσονται,κα) ωσεί περιβόλαιον ελίξής

αυτους και αλλαγήσονται, συ δε αυτός

ει , και τα έτκαι σου ουκ εκλείψουσι .

προς τίνα δε τ αγγέλων έιςκκέν

σοτέ κάθου εκ δεξιών μου,έως αν θα

τους εχθρούς σου υποσόδιου0 ποδών

σου , ουχί σάντες εισι λετουργικά πνεύη

μαθα τις διακονίαμασελιό μονα,διατους

μέλλοντας κλικς ομομάν σωτηρίαν και δια

τούτο δα περισοτέρως εμάς προσέχαμ

τοίς ακουσθέσιμ, μή ποτε παραγγυώμαι .

ει γορο δ' αγγέλών λαλκθείς λό .

10 εγένετο βέβαια , και σάσα

παράφασις να πας ακοή έλαβεν έμε

δικου μιθαποδοσία » , σώς ήμάς εκ

φευξώμεθα, ταλκκάυτης αμελήσαντες

σωθερίας και τις άρχήν λαβούσα λα/

λάθαι δια τουκυρίου,υπό την ακουσάντων

εις ημάς έβεβαιώθη - Σωεπιμαρτυρ
οδος

* θεού σημείοις τε και τέσασι, Ο ποικίλαις

διωάμεση , και σμεύματG αγίου μεριση

μοίς, κατά των αυτού θέλκσιν . ου γαρ

αγγέλοις υπέταξε τίω οικουμαω τίω

μέλλουσαμ σερί τις λαλούμ » , διεμαρτί ,

ρατο δε σουτισλέγωμ,τί έσιν άνθρωπος

ότι μιμνήσκς αυτού , και δος ανθρώπου

ότι επισκέπη και αυτόμ . κλάήωσασ αυ /

του βραχύτι πας αγγέλουσ' , δόξα , και

τιμή έσεφάνωσας αυτόν και κάτέςκσας

αυτόμ εσιτα έργα 70 χαρών σου, πάν

τα υπέταξασ υποκάτω το ποδών αυ/

Ου γαρ ο σποράξαι ανο

τα σάμτα , ουδεν αφήκεν αυως

ανυπότακτομ. Νώ δε ουπω δρώμων αυτώ

τα σάμτα υποτεταγμένα , τον και βραχύβι

παβατσέλοςκλαήωμένονβλέπεμεν ΙΗΣΟΥΝ

δια το

terræ fundamenta ieciſti, & operama/

nuum tuarum ſunt cæli, ipſi peribunt,

tu autem permanes , & omnesut ueſti,

mentum ueteraſcent ,& uelut amictu

circumuolues eos , & mutabuntur,tu

autem idem es ,& anni tui non defici

ent . Ad quem autem angelorum dixit

unquam Sede a dextris meis, donec

poſuero inimicos tuos , fcabellum per

dum tuorum . Nonne omnes funt ad

miniſtratori ſpiritus, quiin miniſteri

um emittuntur, propter eos , quihære,

des erunt falutis . Propterea opor- II

tet nos uehementius attendere , ijs quæ

dicta ſunt nobis , ne quando perflua

mus . Etenim ſi is, quiper angelos dir.

ctus fuerat ſermo , fuit firmus,& omnis

tranſgreſſio, & inobedientia,iuſtam pre

mij retributionem accepit, quomodo

nos cffugiemus , fi tantam neglexeți,

mus falutem , quæ cum primumenar

rari cæperit per ipſum dominū, ab ijs,

qui audierant, in nos confirmata fuit,

atteſtante deo , & ſignis , & prodigiis,

& uaris uirtutibus, & ſpiritus fanctidi

ſtributionibus, iuxta luam ipfius uo!

luntatem . Non enim angelis ſubiecitof

bem terræ futurum , de quo loquimur.

Teſtatus eſt autem alicubiquidam di

cens . Quid eſt homo , quodmemores

eius , aut filius hominis , quod inuilis

illum : Feciſti eum paululo inferiorem

angelis,gloria & honorecoronaſtieum

Omnia fubieciſtiſub pedibus eius.In

hocenim quod ei fubiecit omnia, nihil

omiſit,illi non ſubiectum . Atnondum

uidemus illi omnia effe fubiecta. Eum

uero qui puſillum quiddam diminutus

fuerat infra angelos, cernimus Iefum,

του .

Ι

pro
pte

r



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥ
Σ

T35
AD HEBRAE

OS

ΠΙ

άσασίθεος .. μούσια και σισος ν όλω @ο

δια το πάθημα του θανάτου , δόξα και

τιμά'έσεφανωμίου , όπως χάριτι θεού

υσες πάντα γέυσηται θανάτου .έπρεπε

αυτώ δ ομταπάμτα , κ) διδυτα πάντα

πολλούς τους εις δόξαν αγόρα,τον αρχη

γομη σωτηρίας αυτών,δια παθημάτου

Τελειώσαι.Οσες ασιάζων κι οι δίαζόμενοι εξ

ενός σάντες δ' άμ αιτίαμ ουκ επαιχως

του αδελφους αυτούς καλέμ , λέγωμ .

απαγγελώ η όμομά σου τοίς αδελφούς

μου , ο μέσω εκκλησίας εμμέσωσεκαι

πάλιμ. εγώ έσομαι πεποιθώς έθαυτώ .

και πάλιν. Ιδού εγώ και τα παιδία άμοι

έδωκεν ο θεός .έσει οώ τα παιδία κεν.

κοιμώμκκε σαρκός και αιματα, και αυ /

τός ωαρασλκσίως μετέχετων αυτών,ίνα

fr δια του θανάτου καταργηση του το κράτο

έχομτα του θανάτου , τουτέσι του διά »

πεία βολου , να απαλλάξω τούτους όσοι φοι

βω θανάτου διαπαντός του 38μ έμο -

χοι ήσαν δουλείασ . ου γαρ δήπου αγο

γέλων επιλαμβάνετη, αλλά ασέρματος

αξραίμ επιλαμβάνετη . όθεν ώφελεν και

τα πάντα τοίς άδελφοίς ομοιωθύμαι , ίνα

ελεήμων γέμεται και πισος αρχιερευς

τα προς τον θεόμ,εις το λάσκεθαι τασ

αμαρτίας του λαού. & γαρ πέπομθεμ

αυτός πέρασθείς, ωαται τους σειραζομές

τοις βοκθύσαι . όθεμαδελφοι άγιοι , κλ ./

Γεως επουρανίου μέτοχοι και κατανοήσατε

τον απόστολου και αρχιερέαή ομολογία

ασήμών ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ , πισδμου

ταω σοιισαμτι αυτόμ , ώς και μούσης

ι όλα τα όικωαυτού . ωλείoμος γαρ

δόξες δυτG σαρά μούσμ εξίωται και καθ'

όσον αλείομα τιμώ έχα του δικου ο καθαι

σκευάσασ αυτομ . σάς γαρ δικG κατα/

σκευάζεται υπότινος, και τα πάνθα κατασκευ

propter cruciatus mortis , gloria & ho

nore coronatum,ut per gratiam deipro

omnibus guſtaret mortem . Decebat

enim eumpropter quem ſunt omnia,&

per quem funtomnia ,ut multis filós in

gloriam adductis , principem falutis

illorum per afflictiones perfectum red /

deret.quandoquidé& qui ſanctificat, &

qui ſanctificantur, ex uno ſunt omnes.

Quamob cauſam non erubeſcit fratres

illos uocare,dicens . Annunciabo no,

men tuum fratribus meis , in medio ect

deſiæ laudabo te . Et rurſum .Egoerd

fidens in illo . Er iterumn .Ecce ego & pue

ri quos mihi dedit deus . Pofteaſz igiť

pueri comercium habent cũ carne & fan

guine, & ipfe fimiliter particeps factus

eſt eorundemn , ut per mortem abolerer

eum qui morris haberet imperium , hoc

eſt diabolū ,& liberos redderet cos, qui /

cumqz metumortisper oém uitam ob;

noxij erant feruituti.Non em fane uſqz

angclos aſſumit, ſed ſemé Abrahæ allu

mit.Vnde debuit per oia fratribus ſimi III

lis reddi,ut miſericors effet & fidelis pol

tifex ,in his quæ apud deu forent agen ,

da,ad expiādum peccata populi . Nam

ex hoc quod ipſi contigit tentatum eſſe,

poteſt & iis qui tentantur ſuccurrere .

Vnde fratres ſancti uocationis cæleſtis

participes,cόfyderateaplin & potificeco

feffionis ueſtræ Ieſu Chriſtú , qd'fidelis

ſit ei qui ſe coſtituit,quéadmodú &Mo

ſes intota domo ſua. Táto nãq; maiore

glaſ Mofes hic dignus eſt habit9qzto

maioré habethonoré,q.cóftruxit domu

ģipſa domº.Ois eñ domº coſtruiť ab

aliquo.Porro q códit oia ,de eſt. Et Mo

ſes quidé fidelis fuit in tota domo illius

ueluti
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δικω αυτού , ως θεράσων , εις μαρτύριον ueluti miniſter,in teſtimonium eorum

τη λαλκθκσομλίωμ . ΧΡΙΣΤΟΣ δε ως δοσ quæ poft dicenda erant. At Chriſtus

επί του δικού αυτού , δυ ο δικος , έσμού και tanquam filius adminiſtrauit domum

μάς, εάνσεςτο σαξεισίαμ,και το κάυ / fuam ,cuius domus ſumus nos,ſi fiduci

χημαο ελσίδος , μέι τέλους βεβαίαν am , & gloriationem ſpei, ad finem uſq

διαταχώμεν . διο καθώς λέγει το πνευμα firmam tenuerimus. Quapropter ficut

το άγιον , σήμερου εαυτού φωμής αυτού dicit ſpiritus ille fanctus, hodie fi uo

ακούσιπ, μη σκληριώκτετασ καρδίας και cem eius audieritis, ne obduretis corda

μώμ,ωσνω σαραπικρασμώ , κατάτο ueſtra, ſicut in exacerbatione, in dieten

ημέρατου σειρασμού εν τη ερήμω,δυάσει tationis in deſerto , ubi tentaueruntme

βασάν με οι πατέρες υμώμ , εδόκιμασάν patres ueſtri, probauerunt me ,& uide

μς,και ειδον τα έργα μου , τεσσαράκοντα runt opera mea, quadraginta annis.

τκ . διο προσώχθισα τη γενεάεκεί με,να Quapropter infenfus eram generationi

ισομ,αεί ολανώμται τη καρδία , αυτοι δε illi,& dicebam ,ſemper errant corde,ipfi

ουκ έγνωσαι τας οδούσ' μου , ώς ώμοσα uero non cognoueruntuiasmeas, ficut

εν τη ο μου, ει εισελέυσονται εις τίω κα) iuraui in ira mea, ſiingreſſuri ſunt in rei

τάσαυσίμ μου . βλέπετε αδελφοί , μή quiem meam . Videte fratres,ne quan,

σοι έσαι έντιυι υμώμ καρδία σονκρα αν do ſit in ullo ueftrum cor prauum in

οισίας ,ο αποσϊναι άσο θεό ζώντος , credulitatis, ut defciſcat a deo uiuente,

αλια ηρακαλfπ εαυτούς καθεκάσκν μέραν ſed exhortemini uos inuicem quoti

άξις δυο σήμερον καλfται , ίνα μη σκλα / die,quo adappellatur dies hodiernus :

φωθά εξ υμώμ απά, η αμαρτίας.με. ne quis exuobis induretur feductioné

τοχοι γι' ΓεΓόναμεν ή ΧΡΙΣΤΟΥ , εάνπο τη peccati Chriſti participes facti fumus;

αρχώ τ οΡσάσεως, μέχει τέλους βεβαία ſi ſane initium ſubſtátiæ , uſqz ad finem

καταχώμεν, εν τώ λέγεθ ,σήμερομέα
μη firmum tenuerimu

s, in hoc quod dici.

φωνής μου ακούσει , μη σκληρωκπ ταα tur,hodie ſi uocem meāaudieritis,neob

καρδίας υμώμ,ώς νο παπικρασμώ . duretis corda ueftra , ficut in exacerba»

Πινεσ ακούσαντες Πρεσίκραναν, άλλου tione. Nam quidam cum audiffent; ex

σάντες διζελθόντες και αιγύπα δια μω/ acerbauerunt, at non omnesqui profer

σέως τίσι δε σροσώχθισε τεσαι
Ai fuerant ex Aegypto per Moyſen .

ράκομτα έτη και ουχί τοίσ αμαρτίσασιν Quibus autem infenſus fuit quadragint

&ν τα κάλα έσεσεν εν τη ερήμη και τι ta annis :Nonne iis qui peccauerant

σι δε ώμοσεν με εισελέυσεθαι εισ πιω

quoru
m
membr

a
concide

runt
in deſer /

κατάναυ
σιν

αυτού , ειμή τοίς ασθή to : Quibu
s
autem iurauit,non ingref

και βλέπομα
ι ότι ουκ εδαφίο ſos in requiem ſuāčnili ijs, qui non obe

θκσαμ εισελθαν οι απισία
dierant.Et uidemus,quod nó potuerint

Φοβsθώμεν οώ μήποτε καταλα ,

ingred
i
propt

er incred
ulitat

ē
. Metal 110

σομώκ
σ
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σερ κκέναι . και γαρ έσμού ευκοβελισμέ ,

μοικαθάπερ κακάμοι και άλλουκ ωφέλκσεμ

ο λόγος φακούς εκείνους και με συγκεκρα

μύος τη πίες τοίς ακούσασιν , εισερχόμε

θα γαρ εις τίω κατάπαυσιμοι σισέυσαν /

τες.καθως ένεκκεν , ώς ώμοσα εν τη οργή

μου , ει εισελένσονται εις τίω κατάπαυ /

σίμ μου , και τοι των έργων από κατα /

βολής κόσμου γενηθέντων , ειρηκε γάς του

σερισ εβδόμης όυτως . και κατέπαυ /

σεν ο θεός ο τη μέρα τη εβδόμη από

πάντων έργων αυτού . και εν τούτω

πάλιν , εισελεύσονται εισ τω κατάσαυ/

σημ μου ίσει οιώ απολείπεται τις

μασ εισελθέμεια αυτώ , και οι πρότερον

ένας Γελιθέμτες ουκ εισήλθομδαπείθαμ ,

πάλιμ τιμα ορίζε μέρα και σήμερου

η λαβίδ λέγων, μετα τοσούτον εόνου

καθωσ' έτεκται και σήμερον έαν . φω /

σ αυτού ακούσετε και μια σκληρωκτε

τασ καρδίας υμώμ . ει γαρ αυτους 1H

ΣΟΥΣ κατέπαυσεν,ουκ αν σερί άλικο ελά

λε μετα ταυτα Ημέρας , άρα αωολείσε /

ται σαββατισμός τω λαώ ή θεά. και εισελ

θών εις ήπατάπαυσιν αυή , κ αυτός κατέ ,

σταυσεναη έργων αυή . ώσπη ατρησί ,

ωμο θεός . ωουδάσω μου όυμ εισελθών εις

εκείρίω τω κατάσαυσιμ , ίνα μή εν ζω

αυτώ Τισόποδείσμα , σέσκαι η ασφθείας.ζών

δολότος και θεά ,κ) μερσες κή Τομώτερος ύσες

πάσαμ μάχαιραν δίσoμομ, κ) δίκμούμε !

μοσάχριμερισμά ψυχϊσ Τεκή σιεύμα ,

αρμώνΤέκι μυελών κή κρίζικος αν θυμίσεων

και ομοιώμ καρδίας, ουκ έσι κτίσις αν

φανής ενώπιον αυτ.σάντα Γυμμα κ) Τετρά

χαλισμένα , τοίς οφθαλμοίς αυξπρός δν

καιμιγμολό ? έχουθες οώ αρχιερέα μέσαν δι /

εληλυθότατους ουρανούς ΙΗΣΟΥΝτ' όν τον

θεέ,κραγώμεν και ομολοθίασιου και έχομεν

αρχιερέα

fuiffe fruſtratus.Etenim nobis annūcia

tum cft , quemadmodi & illis . Arnon

profuit illis audiſle ſerinoncin, quod is

non eſſet cum fide coniunctus, ijs qui

audierant . Introimus enim in requi

em , nos quiaedidimus . quemadino,

dum dixit.Sicut iuraui in ira mca , ſi in

grefuri ſint in rcquié meâ,quanī oper

ribus a iactis mūdi fūdamétispfectis .

Dixit eñ quodã in loco de ſeptimodie

ſic.Et requicuit deus die feptimo ab oi,

bus opib9 ſuis.Et in hoc rurſū.Si intro/

ibúti requié meâ.Poſteač igit illud re

liquum eſt, aliquos introirc in ea ,& qui

bus prius annunciatú fuit,nó introierút

propterincredulitaté,rurſum quendam

öfinit diem hodie, in Dauid dicés, poſt

tantum temporis,quéadmodum dictú

eft.Hodie fiuocê eius audieritis , ne ob

duretis corda ueftra . Na licis Iefus re,

quié pſtitiſſet, nequaőz de alio poſthac

die locutus fuiſſet.Itaq; relinquitur ſab,

batiſmus ppło dei. Nã qui ingreſſus eſt

in requié illius,& ipſe requicuit ab opi

bus ſuis ,quéadmodum a ſuis deus. Sru

deamus igiť ingredi in illam requié, ne

quis eodēcócidar incredulitatis exéplo.

Viuus eft em ſermo dei ,& efficax, & pe

netrantior quouis gladio utrinqz incidé

tc ,acpertinges uſqzad diuiſionéanimæ

fimul ac ſpiritus,copagumq; &medulla

rum & diſcretor cogitationú & intentio

num cordis,& nó eſt ulla creatura , quæ

non manifeſta ſit in conſpectu illius .

Sed omnia nuda , & refupinatá oculis

eius,ad queim nobis eft fermo.Haben ,

tes igiturpontificem magnum qui pei

netrauit cælos, leſum filium dei,tenea,

mus cöfeffionem . Non enim habemus

m 4 pontifice
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αρχιερέα μη δωάμονον συμπαθήσα

ταϊς αθενείαις ημών, σεπέσαμεύομή και

τα πάντα,καθ ομοιότκα χωρις αμαρτία

ας.προσερχώμεθα δαω μετά παρέκσίας Τα

θρόνωθι χάριτος,ίνα λάβωλου έλεομ και

χάριν έυρωμεν εις έυκαιρου βοήθειαν .

Πάς γαρ αρχιερευς εξ ανθρώπων λαμβα /

νόμενος υπες ανθρώπων κατίσατα τα

προς εμ θεομ , ίνα προσφέρ» δωράτε C θυ/

σίας όσες αμαρτιώμ. μεϊοπαθέμδωάμε

νος τοίς άγνούσι και αλανωμλύοις,έπει ο

αυής περίκειται αθένααμ,και Δια ταύτην

οφείλει , καθώς σεξί του λαού , όυτως και

περι εαυτού προσφέρει υπες αμαρτιώμ.C

ουκ εαυω τις λαμβάνει το τίμώ, αλ/

λα κ καλούμαν νσότου θεού, καθάπερ

και ααρώμ . ούτως καιο ΧΡΙΣΤΟΣ ουκ

εαυτόν εδοξασε γενεθώαι αρχίδρέα, αλλ

ο λαλήσας προς αυτόμ.μός μου Οι συ,εγω

σήμερου γεύνκκά σε, καθώς και η ετέρω

λέγει.συ τερευς εις τον αιώνα, κατά τιώ τα

ζιμ μελχισεδέκ,ός εν ταις ημέραις τάς σας

κός αυτού, δεήσας τε να ικετηρίας στο τμ

ανάμνου σώζειν αυτομ εκ θανάτου με

τα κραυγής 12χυράς να δακρύωμ σροσει

νέγκας,και εισακουσθείς από της ευλαβεί ,

ας, καίσαρ ών δος, έμαθευ αφ ώμ έπαθε

τίω υπακού, και τελειωσεις εγένετο τοίς

όσακούουσιν αυ (Ge" σάσιμ,άιτια σωτκ /

φίας αιωνίου,σροσαγοράθεις υπό του θεού

αρχιερευς, κατά το τάιμ μελχισεδέκ .

Περί δυ σολυς Αμίν ο λόγώ και δυσες /

μήνδυτα λέγαμ , έπει νωθροί γεγόνατε

ταϊς ακούς.κ) γαρ οφείλοντες ειναι δi/

δάσκαλοι δια του Βόνoμ, σάλιμ χρείαν

έχετε τουλιδάσκήμαμάς τίνα τα σοιχα,

της αρχής το λογίων του θεού,και γεγον

νατε χρείαν έχοντες γάλακτος Cloυ σερεάς

τροφής, πάς γαρ μετέχων γάλακτGP ,

άσεις

pontificem ,qui non poſſit compati, in

firmitatibus noſtris, ſed tentatum per

omnia , pro fimilitudine abſqz peccato,

Accedamus igitur cuin fiducia ad thro/

num gratiæ ,utconſequamur miſericor

diam , & gratiaminueniamus, ad opor,

tunú auxiliữ . Nãois facerdos,qex hoi V

bus aſſumiť phoibus conſtituit,in his

qapud deu agunt ,ut offerat munera,

& uictimas,qui cópati poſſit ignoranti,

bus,& errantibus,quandoquidem&ip

ſe circuindatus eſtinfirmitate. Etpro

prer hanc dcbet, quemadmodum pro

populo , ita & pro ſeipſo immolare pro

peccatis. Nemo fibiipſi uſurpat hono

rem ,ſed qui ctiam uocatur a deo,quem

adınodum & Aaron. Ita & Chriſtus,

non ſemetipſum glorificauit,ut fieret

pótifex, ſed is qui dixerat illi. Filius me!

us es tu,ego hodie genuite. Sicut & ali

bi dicit. Tucs ſacerdos in æternū, ſecun

dum ordinem Melchiſedec, qui in diel

bus carnis ſuæ, cũ & pcationes& fuppli,

catióes apud illú quipotcrac iplú faluú

a morte eripere, cũ damoreualido & la.

chrymis obtuliffet, & exauditus eſſet p

reuerétia, tametſi filius erat,tñ didicit ex

his ſpaſſus eſt obedientiâ, ac perfectus,

redditus,oibus qui ſibicbediūt,fuitcau

ſa falutis æternæ , cognominatus a deo

pótifex ſecundū ordinationéMelchiſe,

dec, dequo nobis multa forêt dicenda,

eaq; difficilia explicatur,quandoquidem

ſegnes facti eſtis auribus.Etenim am

debeatis pro téporis ratione doctores .

eſle, rurſūopus habetis,ut doceam'uos

ſ ſint cleméta initiſ eloquioz dei,factiqz

eſtis ij,quibuslacte fit opus&nóſolido

cibo . Nam quiſquis lactis eſt particeps

دا

is rudi
s
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άπειρος λόγου δικαιοσωκς,νήπια γάς

έσι τελείωμ δε εσιμ και σερεά τροφή ,

τη δια των έξιμ τα αθετήρια γεγυμνας

μένα εχόντωμ, προς διάκρισιμ καλουτε

και κακού . Διο αφέντες τομτ αρχής του

ΧΡΙΣΤΟΥ λόγου, επί τώ τελειότητα φε

σώμεθα, με σάλιμ θεμέλιου καταβαλλόν

μοιοι μετανοίας άσο μεκρών έργωμ, και

σίςεως επί θεομ.βασισμώμ,διδαχής,επι

θεστώς Τεχερώμ.άυασασε
ώς
π νεκρώνκή κρί

ματαιωνίου.κ) ήτο σοιήσωμεν ,έάμπες εν

πιβίπίο θεός.αθώαθον και τους άπαξφωλι

θέμτας. Γευσαμλίους Τετδωρεάς Οι επο

ρανίου , και μετόχους γενκλέρτας ανεύο

ματος αγίου και καλό γευσαμλύους θε

ο δήμα,δωάμεις το μέλλοντοσ αιώνα ,

και παραπεσόμτασ πάλμ, ανακαινί34μ

εις μετάνοιαν , ανασαυροώτας εαυτοίς

του νου του θεού, και σαρασ γματίζουν

τας * ΓΗ8 και πιούσα τομ έπαυτής σολ /

λάκισέρχόμβυομ υετόν και τίκτουσαβο

τανκμ ένθετου εκείνοις δ'δυσκο γεωργέτη ,

μεταλαμβάνει ευλογίας από του θεού.έκ

φέρουσα και ακάνθασ,κ) τριβόλες,αδόκιμοσ

και κατάρας έτσός το τέλος εις κάυσιμ .

πεσείσμεθα δε περί υμώμ αγασκτοι τα

κρείτύομα κι έχόμιασωτηρίας, ει κ όντως

λαλούμδυ.ου γαράδικα θεοσ εσιλα )

Νέθα του έργου ύμώμ, και του κόπου και

αγάπησης φτεδείξαθε εισ το όνομααυ /

του ,διακομί
σαμτες

τοϊς αγίοις,και δια!

κονοώτεσ.έσιθυμά
μεν

δε έκαςομ ύμών τη

αυτά φυδείκμυθα σουδεμ προς τιμώ

πληροφορίαμου ελσίδα άχρι τέλους,

ένα μή μωθροί γένκοθε , μιμαται δε

δια αίσεως και
μακροθυμίαση κληρονο

μοώτων τασ
επαγγελίας

Τώρ αβρααμ επαγ
γελάμενοσο

θεός ,έπει

κατ ουδενός ειχε μείζονοςομόσαι . ώμοσε

καθ' εαυτον

is rudis eſt fermonis iuſticiæ , infans eſ

eſt. Porro pfectop eſt ſolid9 cibus,nem

pe hox,qui propter habitum , ſenſus ha

bent exercitatos, ad diſcretioné boni ac

mali. Quapropter omiſſo ,qui in Chri/
VI

ſto rudes inchoat ſermonc,ad perfectio

nein feramur, nó rurfum fundamétű ia

cientes pænitentiæ, ab operibus mortu

is,& fidei in deum ,baptiſmatū ,doctri

næ,ac manuú impoſicióis,& reſurrectio

nis mortuoz , & iudicij æterni, atq; id fa

ciamus, fiquidé permiſerit deus . Nã fie

ri nó poteſt, ut qui ſemel fuerint illumi/

nati,guftauerintą donā cælefte,& par

ticipes facti fuerint ſpiritus ſancti, gu /

ſtauerintqz bonum dei uerbum , acuiri

tutes futuri fæculi, ſi prolabātur, denuo

renouentur ad pænitentiā,ab integro

crucifigentes ſibimetipfis filium dei, &

ludibrio exponentes. fiquidé terra,quæ

hymbrem ſæpius in ſe uenienté combi

berit , & progenuerit herbã accómoda

eis ,operaquor& colitur, recipit benedi

ctionéa deo.At quæ pduxeritfpinas &

tribula reproba eſt,& maledictioni con

finis,cuius exitus huc tēdit, ut exuratur.

Cæteru perſuaſimus nobis de uobis di

lecti, quæ his ſint meliora,& cũ ſalute có

iuncta,tametſi ſicloquamur.Nonenim

iniuſtus eſt deus,ut obliuiſcatur opisue

ſtri, & laboris ex charitate ſuſcepti
, quá

exhibuiſtis erga nomēilli , qmiſtraſtis

ſanctis , & miniſtratis. Cupimus aất, ut

unufqfqz ueſtrū idé pſtet ſtudiú ,ad ple

nā ſpeicertitudine,ulqz ad pfectione,ne

ſitis imbecilles,fed imitatores eoz,qper

fidé& lóganimiratē,hæreditaté accipiūt

pmiſſióis, De' empollicit9 Abrahæ,cũ

nó poflet p quéſz maioréiurare,iurauit

per fciplü
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και εαυτού λέγωμ,ή μίω ευλογώμ ευλοι

γήσω σε, και αλκθώων αλκθαμώ σε,και

όυτως μακροθυμήσας, εσέτυχε και επαγ

γελίας . άνθρωποι μεγαρ κατά του μεί,

ζoν ομνύουσι, και πάσης αυτοίς αντί ,

λογίας σέρας και εις βεβαίωσϊν ο όρκGP ,

ενώ ορισότερου βουλόμα ο θεός

σϊδείξαι τοίς κληρονόμοις της επαγγελία

ας το αμετάθετουτς βουλής αυτου ,εμεσή

τόυσεν όρκω, ίνα διαλύο πραγμάτων α /

μεταθέτουν δις αθώατου ψεύσαθα θε

ομ, χυραμ σαράκλκσιμ έχομεν οι καται

φύγοντες κρατήσαι της σχοκειμλύκς ελ/

πίο G , 8μ ώς άγκυραμ έχομεν ουν φυ /

χής , ασφαλήτε,να βεβαίαν, και εισερχοι

μαύω εις το εσώτερον του καταστάση

μαλος, όπου πρόδρομος όσες υμώμ εισήλ /

θεμ ΙΗΣΟΥΣ,κατατώτάξιμ μελχισεδέκ,

άρχισρευς γενόμοι G-' εις τον αιώνα .

ούτος γαρ ο μελχισεδέκ βασιλεύς

σαλήμ, ερευς του θεού του υψίσου,ο συ/

ναντήσας αβρααμ,ύσοςγέφοντϊ από τα

κοπής "βαλϊλέωμ , και ευλογήσας αυ •

του, ώ και δεκάτω από σάντων εμέ ,

giσεμ αβρααμ, πρώτον μεν ερμηνευόμενος

βασιλευς δίκαιοσωκς , έπειτα δε και βα/

σίλευε σαλήμ, 3 βασίλευς εισώης , α/

πάτωρ , αμήτως , αγενεαλόγατ G , μή

τε αρχήν ημερών , μήτε ως τε ,

λά έχωμ . αφομοιωμένα με αρ

του θεού', μένει πορεύς εις το δiωεκές »

Θεως& τελε, πηλίκος δυτος, ώ και δεκά)

τίω αβρααμ έδωκεν εκ των ακροθϊνίων

ο πατριάρχης,και ει μου έκ τών άν λουί

τώ σρατείαν λαμβάνοντες και εντολώ

έχoυσιν αποδεκατοώ τον λαόν κατά

του νόμου , τουτέσι, τους αδελφούς αυ)

Του,και περ ξεληλυθότας εκδ οσφύος

«βραάμ.ο ή με γενεαλογούμενος και αν

w ,λεβεκάθηκε

per feipfum dicens , nifi benedicensbe ,

nedixero tibi, & multiplicans, multipli

cauerote,atqz ita cumlonganimiterex

pectaſſet,cófecutus eſt promiſſum ,Ná

homines quidem pereum iurãt, qui fit

maior,atqz ñſdem omnis controuerfia

finis,ad cófirmandum eſt iufiurandú.

Qua in redeus cum eximie uellet hæres

dibus promillionis oſtendere firmitaté

conſilä ſui,interpoſuit iufiurandum, uti

per duas res immutabiles, in quibus fie

ri non poflet,ut mentiretur deus,ualida

conſolationem haberemus, quihuc có.

fugimus, ut potiamur ppoſitaſpe;quá

uelut ancoram tenemus animæ, tum tu

tam , tum firmam , & introeuntem ufqz

ad ea , quæ ſunt intra uelum , ubi præ

curfor

pro nobis ingrefus eft,iuxta

ordinem Melchiſedec , pontifex factus

in æternữ . Nam hicerat Melchifedec, VI

rex Salem ,pontifex dei altiſſimi,qui oci

curritAbrahæ ,reuertenti a cæde regum ,

& benedixit illi,cui & decimasex omni

bus impertitus eſt Abrahā, quiprimú

quidemex interpretatione dicitur rex

iufticiæ , deinde uero etiam rex Salem

quod eſt rex pacis,ignoti patris, ignotæ

matris,ignoti generis, necinitium diez,

neq; uitæ finem habens,fed aſſimilatus

filio dei,manet facerdos in perpetuum .

Confyderate uero , quantus hic fuerit,

cui etiam decimas dederit Abraham

patriarcha, deſpolijs. Atqz ijquidem ,

qui quod fint de numero filiorum Leui,

ſacerdotń functionem fumunt, præce.

ptum habent,ut decimas accipiantapo

pulo, iuxta legem ;hoceſt, a fratribus

Luis

, licet egrellis ex lumbis Abraha

At is cuius genusnonrecenſetur ex ili

lis,deci
mas

ε
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σκλου γι',ότι ο Ιούδα
ανατέταλκενό

κύ

διαθήκκς τέΓονευετΓυοσ
ΙΗΣΟΥΣ,κ) οι μου

Η διδεκάτωκεμ τομ αβραάμ , και του

έχoντα τας εσαςΓελίας ευλόγωκεν,Χωρίς

In
σεπάσκα αντιλογίας , η έλαήoμ υπό το

κρείτονος ευλογάται, και ώδε με δεκάτας

ασόθνήσκοντες άνθρωποι λαμβάνουσιν

ικα εκείδε μαρτυρούμG, ότι 38 , και ως έν

detble
πος ειπέμ, δια αβραάμ και λευι,δδεκάλας

λαμβάνων δεδεκάτωται , έτι γαρ εν τη

πάτη
οσφύγ του παξος ήμ , ότεσωήμτκσεν αυτό

ομελχισεδέκ . ει μη δω τελέωσης διαφή

λευτικής ιερωσωκς ήμ,ο λαός γαρ έπαυλή

νενομοθέτκτο,τίς έτι βεία κατα τώτά

ξιμ μελχισεδέκ,έτσουανίσαθ ιερέα, και

αρία

ου κατά το τάξιμάαρωμ λέγεθα; μετα

τιθεμψύκς και τι δερωσωκς, ζ, αμάγκας κι

νόμου μετάθεσισ γίνεται εφόμ γαρ λέγει

ται τάνταφυλής ετέρας μετέχκκεμ , αφ

Rς ουδείς προσέσκκε ο θυσιας κρίω . πρός

gioς ήμώμ, εις μ φιλώ ουδεμ περιερωσύ

Σκς μοϋσής ελάλησε .κ) περισότερον έτι κα

τάσκλόμεσημ, ει κατατή ομοιότητα μελ /

χισεδέκ ανίσαται ξερεις έτεροσ,δς ου καία

νόμομ εμτολής σαρκικήσγέγονεν , αλλά

κατά θωαμια ζωής ακαταλύτου και μας

τυρά γαόότισυ τερευς εις τον αιώνα κατά

σω τάξιμ μελχισεδέκ . Αθέτησις

μου γαό γίνεται προαγούσης εντολής

διατο αυτήςασθενες και ανοφελές. ουδέν

γαρ ετελείωσεμε νόμG , επισαγωγή σε

κρείτονοσ ελπίδος , δ αεστίζουσα θεά

και καθ όσομ ου χωρίς ορκωμοσίας •

δί μου γαρ χωρίς ορκωμοσίας εισίν τε

σάςΓεγονότες , ο δεμετα ορκωμοσίας δια

το λέγοντG- ορος αυτόν . ώμοσεν

κύριΘ,και ου μεταμεληθήσεται συ

τερευσεις του αιώνα κατά των τάξιν

μελχισεδέκ , κατα τοσούτομ κρείπονοσ

des

Gelb

lis decimas accepit ab Abraha, & habe.

ti pmiſlióes bñdixit ,porronemo negat

qnid qdininºeft,ab eo qd'mail eſt bñi

dictionêaccipiat.Atq; hic qdé hoies , g

moriunt,decimas accipiūt.Illicaúcis de

quo teftatūé,qd'uiuat,& ut ita loquarp

Abrahã decimatº é etiá ipe Leui, q deci

mas folet acciperc.nã is adhucilubispå

tris erat,cũ occurreret Abrahā Melchife

dec. Proide ſi coſúmatio pleuiticũ ſacer

dotiü erat (nâ in eo popul9lege accepe

rat) Quid pterca fuit opus,aliū ſurgere

facerdotē,q fecúdúordinéMelchiſedec,

& no fcdim ordine Aaron diccrct . Qη.

quidé tráflato ſacerdotio, neceffe eft,ut

legis quoq;trallatio fiat. Náis dequo

dicune hæc,ad aliá tribū ptinet , de qua

nullus altario aſtitit. Palácſt cm. quod

etribu Iuda exortus ſit dominus noſter.

Atnihil locutus eſt de facerdotio Mo,

ſes , quod ad hanc tribum pertineat.

Idazmagis etiá liquet,ſiqdēad fimilitu

dinē Melchiſedec exoriť lacerdos aliº,q

nó iuxta legé mandati carnalis factº ſit,

fed iuxta potétiã uitæ indiſſolubilis. Te

ſtificat cin ad hunc modū.Tu ſacerdos

in æternū ,fcdm ordine Melchiſedec.Re

ñícitur em qd'pceffit mandatu, propter

imbecillitaté,& iutilitaté. Ná nihil ad g

fectioné adduxit lex , ucx crat introdu,

Ctio ad fpēmelioré,p quáappropinqua

mus deo,arq;hocmelioré,qd nõ abſq;

iureiurando res acta fit. Nā illi quidē ci

tra iuſiurandu ſacerdotes facti ſunt, hic

uero cũ iureiurando per eum q dixit ad

illum .Iurauit dñs & nó pænitebit eum,

tu ſacerdos in æternum ,ſecundū ordina

tioně Melchiſedec.Tanto potioris teſta

méti ſpoſor factus eſt Iefus, & illi quidé

Ξά:
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Ecce dies uenient, dicit dñs, & conſumi

σλείονές εισήγιονόπς ιεράς,δια τη θανάτω plures facti fuerunt ſacerdotes, propte)

καλύεθαι παραμένμ,ο δε διασ μεν rea,quod per morté non ſinerenturperi

τομείς του αιώνα , απαράβατου έχα τώ manere.at hic quod idé maneat in æter

θερωσωω, θεμ και σώζεμ εις το σαυτελές num ,perpetuú habetſacerdotiū , unde

λαματα,τις προσερχομέν
ους

δι αυτο 7% & faluareadplenum poteſt,q p ipſum

θεώ, σάντοπ ζωμ εις το εντυγχάνεινυπες adeūt deū ,femp uiués; ad hoout interi

αυτ . Τοούτω γαρ Ημίμέπεσεμας! pellet pro illis.Talis eñ decebat utellet

χισρεύς ,όσιΘ ,άκα.Θ ,αμίαντα , κεχω nobispótifex,pius,innocés, ipollut), fe.

ορισμένα απ την αμαρτωλώμ,και ουκλό gregatus a peccatorib
9
, & fublimior ceej

προς την ουρανών γενόμοιΘ ,δε ουκ έχα lisfactus ,cui nó fit quotidie neceſſe;quê

καθ' ήμέραν ανάγκω,άσερ οι αρχϊεράς, admodú illis pontificib
us
, priuspro p

πρότερον όσες το δίων αμαρτιώμ θυσίας priis peccatis uictimas offerre,deindep

αναφέρει,ίσαταP του λαού.τούτογαρ patis populi ,na id fecitfemel,cúfemetip

εποίκσιμ εφάπαξ,εαυτόν ανενέγκας. ο νό ſumobtuli
t.Siqdé

lex hoies coſtituit po

μος γαρ ανθρώπους καθίσκσιμ αρχίσρές , tifices, habentes infirmitaté. Porro fer

έχοντας άθένειαμ, ο λόγος δενορκωμο/ mo iurifiurād
i
,q fupra legéfuitfilií con

σίας Οι μετά του νόμομ,ήoμεις τον αιώνα ſtituitiæt
ernú

cófumatu .Cætezcoxã VII.

Τετελγομένο
υ
Κεφάλαιομ δε έσι τοίς λείο » dicuntillud eft caput,qd talē habemus

μένοις , γιούτυ έχουν αρχίσρέα,δς εκά pontificē,qui confedit ad dexrrá throni

θϊσεμ εμδεξιά του θρόνου και μεγαλωσωκ
ς

maieftatis in cælis, fancton miniſter,ac

εμείς ουρανοίς, αγίων λατουργός, ueri tabernacu
li

, qd fixit deus, &nóho

Ο σκίωής, αλκθϊνάς, μ έπηξεμο κύριο mo.Ois enim põtifex ad offerendű do

ος, ουκ άνθρωποσ.πά
ς
γαρ αρχίσρεύς έως naria, & uictimas coſtituit, unde neceſ

το προσφέρει δώρα ο θυσίας καθίσατα , ſe eſt,ut hic etiã habeataliquid,qd'offel

θεμ αναγκαίου έχaμ τι καιτούτου, πριν rat. nã ſi eſſet in terra ,ne facerdosquide

σενέγκκ.λ μαι γαρήμ επιγής, ουδάμ έρ eſſet,ubi ſunt ſacerdotes qui offeruntiu

ιερεύς,όντωμ ο τερέωμ την προσφορόντω
ρ

xta legédonar
ia

, quæ quidéexemplari

καταήμ νόμομ τα δώρα.δίτινες υποδείγ/ & umbrædeferuiun
t
cæleſtiữ. quemad,

ματι C σαϊ & λαγεύουσα της επουρανίωμ , modú oraculo reſponſű eſt Mofy,cum

καθως κεχριμάτισαι μωυσής, μέλιων επι eſſer abſoluturus tabernaculú , nā uide

τελάμ τίω σκωθώ.όσα γάς φκσί, ποιήσεις inquit,ut facias oia , fecundú exemplar

πάντα κατά του τόσομ τομ δεχθέντα σοι qdoſtenſū eſt tibi in monte, nuncuero

έμως δεε.νωι δε δίαφορατέρας τέτοιχε hoc excellétius fortitusē ſacerdotiú,quo

λατουργίας ,όσω και κρείτονος και διαθή pſtantioris eſt teſtaméti mediator, qdi

κκα μεσίτκς,ήτιςεπι κεείΠοσιμ επαγγελί,

pſtātior
ibuspmiſ

lis

fancitúef
t
,ná fipri

αιςνενομοθέτ
αται.Ει

γαρ και πρώτη εκείνη, mum illud tale fuiflet,ut nihil in co pole

μάμεμπτο
ς
,ουκ άν σουτέρας έζκτά Τόι

ſetrephend
i
,haud quağs fuiſfet fecúdo

πος. μεμφόμει
ώ

γαρ αυτής λέγει. Του

õlitus locus. Nă inculáseos loquitilise

Ημέραι έρχονται λίγα κύριG ,και σωι ε/

λέσω ότι

mab
o
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λέγω ,

λέσωεπι δικομίσραήλ κ επίθ δικομμού ,

δα,διαθήκω καινώ, ου κατά τη διαθήκω

πρέπίκσα τις παξάσιμ αυτό, ημέραεπι

λαβομβώς μετχήρος αυτής ,όξασαμάν,

& τυφέκ τής αιγύπτο,ότι αυτοί ουκ νέμεναν

ναδιαθήκη μου,κάσω Αμέλκσα αυγολέ

τοκύριος.ότι αυτκ .διαθήκε, μ διαθήσομαι

ή 7ώόικωΙσραήλ, μεία τας ημέρας εκείνας λέ

γεικύριΘ ,διδους νόμους μου εις τίω δι/

άνοιας αυτής,C έπι καρδίας αυτή επικά

ψω αυτούς,C έσομαι αυτοίς εις θεόμ, και

αυτοι έσονlαι μοι εις λαόμ.α ) ου μή διδα
Ξ )

ξωσιμ έκασος του πλησίον αυά , έκασος

alt
τημάδελφομ αυτον,λέγωμεγνώθι του κύρι

- ομ,ότι πάντες ειδήσεσι με αε μικρά αυτών

έως μεγάλου αυθO,ότι "λεως έσομαι ταϊς

αδικίαις αυτής της αμαρτιών αυτών ,

την ανομίων αυτών ,ου μη μνκθω έτι.εντω

λέγαμ καινώ, σεπαλαίωκε τώ πρώτω,

το σε σαλαούμθυον C γκράσκομ,έγγυς ά /

φαϊσμού. Είχε μεί δωκαι και πρώτη

δικαιώμαία λατρείας , τότε άγιου κοσι

λίκόμισκων γαρ κατεσκευάσθκ και πρώτα,

γνήέτε λυχνία,C και τάπεζα, ) πρόθεο

εις τηνάρτωμ,ήτις λέγεται άγία.μεία

το δεύπρου καταπέτασμα,σκίωή και λεγοι

μακ άγια αγίωμ,Αυσον έχουσα θυμία ,

τήριομ,καιτων κιβωτομον διαθήκης , περι

κεκαλυμβύωπάντοθεν χξυσίω,όν σάμνος

χυσι έχουσα τομάννα, € και άβδος ααρών

και βλασίσασα,el αι πλάκες και διαθήκης,

υπεράνω σε αυτές χερουβίμ δόξας και καται

σκιάζονία το λασήριου,πιώμ ουκ έσιν νω

σκβιασμλύωμ,εις ματώπρώτίω σκίωώ

δια παντός εισίασημοι τεράς ,τας λατρείας

επιτελοϊώπς
,εις δε τίω δευτέραν άπαξ

wι αυτό μόνος
αρχιερεύς.ου χωρίς αιμα

τος, προσφέρει υπέρεαυτου, CI 7 λαό

αγνοημάτωμ

TP:

ΡΙΣ

mabo ſuper domū Ifrahel,& fuper do!

mum Iuda,teſtamentū nouũ , nó iuxta

teſtamčtũ qd' feci patrib9 illoxin die cũ

apphéderëmanū illoz.utcduccré cos

cx Acgypto,qñipfi nó pſticerūti teſtą

méto mco,& ego ncglcctuicoshabui,di

cit dñs.Nā hoceſt teſtamétú, qd'diſpo!

nam domui Ifrahel poſt dies illos, dicit

dñs,dans leges meas,in mētē illoç, & in

corda illox infcripfi illas ,& cro illisi deű

& ipſi crunt mihi in populā.Et nó doce

bunt quiſq; proximum ſuum , & unuſ

quiſqz fratrem ſuum dicens. Cognoſce

dñm ,qd'oés cognituri ſint me,abco q

pufillusfuerit inter eos,uſqz ad eü q ma

gnuseſt inter illos,qñ placatus ero, ſup

iniuſticijs illoz,& pctiseor,& iniquitaté

illoạ nórecordabor amplius,in hoc qd'

dicitnouum ,antiquauit primū . Porro

quod antiquatur,ac ſencfcit, in propin /

quo eft,utcuancſcat. Igitur habebat IX

quidem etiã prius illud , iuſtificationem

cultus,ac ſanctimoniam mundanam.Si

quidé tabernaculú factú fuit primū , in

quo erant lucernæ,& menſa, &propofi,

tio panum,quæuocatur ſancta.Poft ſel

cundum aūt uelú,erat tabernaculū ,qd

uocat ſanctűſanctor ,aureā,habésacer

ram , & arcâ teſtamēti, undiq; circútecta

auro ,in qua urna aurea habês māna, &

uirga Aaron,ſ germinauerat, & tabulæ

teſtamēti,ſup hâc aút cherubim gloriæ

obūbrantiappiciatoriū, de qbusnócſt

nucdicedữ fingillatin. His autadhúc

ordinatis modú,in prius qdé taberna

culú ſemp ingredinuť facerdotes,qui ſa

crorū ritus peragant, in ſecundú autéſe

mel quotānis folus pontifex,nó fine ſan

guine/qué offertpro fcipfo, & p populi

ignorantijs

flere

undes

luiden
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ΕΠΙΣΤΟ
ΛΗ

αγνοημάτ
ωμ, τούτο δκλοώτο

ς τον σνευ

ματος τουαγίου,μήπωπεφ
ανερώθα

ι
τίω

Ο αγίων δδου , έτι οι πρώτες σκωής

εχούσης σάσιμ, ήτις σαραβολή,εις του και

ρομδυ φνεςκκότα,καθ δώρα τε και θυ/

σίαι προσφέροντα
ι
, με δαμάμαι κατά

σωείδασιν τελειώσαι του λατρεύοντα, μό.

ομ επιβρώμασι C σόμασι,και διαφόρους

βαπτισμούς,και δικαιώμασι σαρκός , μέν

χρϊ καιρου διορθώσεως επικείμενα ,

ΧΡΙΣΤΟΣ δε παραξενόμεν
ος

άρχισρεύς της

μελλόντωμ αγαθώμ ,διαφή μείζονα ,και

τελεoτέρας σκίωής ,ου χαροποιήτου, του

τέσιμου ταύτκα και κτίσεως, ου δει άι

ματGP τράγων και μόχωμ , δια δε του

λσίου αιματως,εισήλθεν εφάπαξ εις ταά ,

για,άωνίαν λύτρωσιμ έυρόμowΘ.Ε
ι
γαρ

το &ιμα ταύρων , και τράγωμ ,και σοδος

δαμάλεως ραντίζουσα τους κεκοινωνία
ς
,

αγίαζα προς σαρκός καθαρότητα,

πόσω μάλογο αιμα το ΧΡΙΣΤΟΥ,δς δια

πνεύματος αιωνίου εαυήμ προσήνεγκεμ άι

μωμομω θεώ, καθαριά τίω σωείδησιμ -

μώμαννεκρών έρτωμ,εις έλαβερύ " θεώ ζών/

τι.και δια τούτο διαθήκκς καινής μεσίτης

Gμ,όπως θανάτου γενομένου,εις απολύ,

Οεπίτη πρώτη διαθήκη σαραβά

σεωμ, τίω επαγγελίαμ λάβωσιν οι κεκλx/

μλύοι, αιωνίου κληρονομίας, όπουή δια

θήκη, θάνατμ ανάγκη φέρεσθαι τον διαθε /

μλύου,διαθήκη επι νεκροίς βεβαία , επει

μήποτε χύα , ότε ζά και διαθένα . όθεμ

ουδ πρώτη , χωρίς αιματG εγκεκαίνι ,

Sαι,λαληθείσες γαρ πάσης εντολής κατά

νόμομόπο μωσέως σαντι λαώ,λαβών

το αιματώμμόχωμ Ει γάγωμ,μεία ύδα

τοςe ερίου κοκκίνου τσώπου, αυτό τεο

βιβλίου,και πάντα λαόν έδράντισε,λές

γωμ.τούτο αιμα και διαθήκκς, και ενετεί

λατο προς

ignorantijs,illud ſignificante ſpiritu fani

čto, nondū manifeſtaram eſſe fanctor

uiam ,adhucpriore tabernaculo cóliſté

te quæ erat ſimilitudo,pro tépore illop

fente, in quo dona ſacrificiaq;offerunt,

ſnó poſſint iuxta coſcientiâ pfectūred

dere cultoré,in cibis dútaxat,& potioni

bus,& diuerſis ablutionibus ac iuſtifica

tionibus carnis,uſą ad tépus correction

nis impoſita:At Chriſtus accedenspó.

tifex futuroxbonoz,per maius & perfe

ctius tabernaculú, nomanufactú, hoc

eſt nõ huius ſtructuræ , neą perſangui

nem hircorum &uitulorú , ſed per pro

prium ſanguinem ingreſſus eſt femel in

ſancta , æterna redemptione repertà.

Nam ſi fanguis taurorum & hircorum,

& cinis iuuécæ, aſpergés inquinatosfan

ctificat ad carnis purificationé,quanto

magis fanguis Chriſti,qui per fpiritum

æternum ſeipſum obtulit immaculatú

deo, purgabit conſcientiam ueſtram a

mortuis operibus , ad feruiendum deo

uiuenti : Et ob id noui teftamenti mei

diator eſt, ut morte intercedente, adre,

dempti
onemearum præuarica

tionum,

quæfuerant ſub priori teſtamét
o, 7jqui

uocati ſunt promiſ
fionem accipiát, æter

næ hæreditati
s.Siquidé

ubi teſtamentú

eſt,

mors iterced
at

necefle eftteſtat
oris.

nā teſtam
entū

inmortui
s

ratüeſt.Qñ

quidé
nódū

ualet,cũ uiuit teſtator. Voy

de ne prius quidê illud , ablqz fanguine

dedica
tú

fuit.Cú enim Moyſesomnep

ceptum iuxta legé expoſui
ſſetpopulo,

lumpr
o
ſangu

ine uitul
orum & hircop.

cũ aqua& lana coccin
ea
& hyſopo;fim

& iplú librú,& totū popul
ú

áſperlit; dis

cens.H
iceft

fangui
s
teftamé

ti
,qdman

Ρώ
σι
μα

daui
t

O
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λατο προς υμάς ο θεός.και τώ σκίωίω δε
dauit uobis deus .Inſuper auté & taber,

κή σάντα τα σκεύηΟ λατουργίας Go &
naculú ,& omia uaſa ſacraminiſteröſan

ματι ομοίως εξάντιζεμ,και χεδόν οι άιι guine confimiliter aſperſit. Et omnia fe

ματί πάντα καθαρίζεται κατα του νου re ſecundú legem fanguine purificant,

μου,και χωρις αιματεκχυσίας ου γίνεται & abfq; fanguinis effufiõe, nó fit remif

άφεσις.ανάγκη δω τα μου υποδείγμα , fio.Itaq neceſſe eſt, utexéplaria quidé

τα ν τοίς ουρανοίς,τούτοις καθαρίζει eozğſunt in cælis, hiſce rebus purificé!

ται.αυτα δε τα επουράνια, κρείσσι θυσί ! tur . Cæterű ipfa cæleſtia potioribus p

αιςσαρά ταύτας . ου γαρ εις χειροποίο
his uictimismundene.Nóemin manu

*τα άγία εισήλθεμο ΧΡΙΣΤΟΣ, αντίτυσα facta ſancta ingreſſuseſt Chriſtus,exel

'αληθινώμ,αλλ'εις αυτόν τον ουραιομ. plaria ueroz,ſed in ipſum cælū ,ut appa

να εμφανίσθαι προσώπων του θεού reatnuncin cõſpectu dei pro nobis, nó

υπερημώμ,ουδ' ίνα σολιάκις προσφέρχ εαυ ut fæpiº offerat ſemetipſum ,quéadmo/

τομ, ώασες και αρχίσρεύς εισέρχεται εις τα dum põrifex ingrediť in ſancta ſingulis

αγία και ενιαυτόμ ν αιματι αλλιοτρίω, annis,in ſanguine alieno. Alioqui opor

εσειέδει αυτόμπολάκις παθεμαι καλα tuifſec illumfæpiuspaſium fuiſſe a codi

βολής κόσμου,νώ σε άπαξ επί σωτελεία to mundo.Nunc aút femel,ſub coſúma

ή αιώνωμ εις αθέτκσιμαμαρτίας,διάφοι tioné fæculoz ,ad profligatione peccati
,

θυσίας αυτον σεφανέρωται.Ο καθ όσομαι per imolationé fui apparuit.Et quaten ?

πόκεται Ρίς ανθρώποις άπαξ αποθανάμ. illud manet omneshomines, ut femel

και μετάδε τούτο κρίσις ,όντως και ο ΧΡΙΣΤΟΣ moriantur, poft hoc autem iudicium ,

άπαξ ποσενεχθείς εις ή πολλών ανενεςκι ita& Chriſtus ſemel oblatus,ut multop

αμαρίας,εκ τουτέρου χωρίς αμαρτίας οφ! peccata tolleret,rurſus abſq; peccato co /

θήσεται είς αυτομ απεκδεχομλύοις εις σω / ſpicietur,ijs qui illő expectantin ſaluté.

τηρίαν. Σκιαμ γαρ έχωμ ο νόμGP τώμ Nam lex umbrāhabensfuturoz bo, X

μελλόντωμ άαθώμ,ουκ αυτίω εικόνα ή norum ,nó ipſam imaginem rerum ,his

σασμάτων,και ενιαυτομταϊς αυταίς θυ) hoſtís,quas quotannis cafdem cótinen

σίας ας προσφέρουσιν εις το δiωεκές, ου ter offerunt,nunő poteſt accedétes per

δέσοπδωατα ούς προσερχομένους τει fectos reddere , alioqui nónedefiflent

λειώσαι,έπει ουκ άν έπαύσαντο προσφερό offerri : Propterea quod nullā iam ha

κιβλια ,διά και με δεμίαν έχμέτι σιωείδα/ buiſſentconſcientiâ peccatoz ,quiſemel

σύμαμαρτιών,τους λατρεύοντας,άπαξ κε ' ſacrificaſſét,ac purgati eflét.Atq in iſtis

καθαρμένους.άλλον αυταίς ανάμνκσις & cómemoratio fit peccator quotānis.No

μαρτιώμ κατ ξυϊαυτόμ. αδρασμα αιμα cm poteft fanguis taurog & hircort,au

Ταύτωμ κι γάωμ άφεράρ αμαρτίας, διδεν ferre peccata. Quapropter cum ingreflu

σερχόμενος εις ή κόσμομλέγε , Θυσίαμα rus eſt mundum dicit,facrificiü & obla ,

προσφοράμ ουκ αθέλκσας.σώμα και κατκς Τί
tionem noluiſti.Corpus autem apraſti

σω μοι,
ολοκαυτώμαθα κι οιαμαρτίας ουκ

mihi,holocautomata & pro peccato nó

ευλόκκσας,τότε ειπομ.ίθού ήκω, ο κεφα; comprobafti,είic dixi.Ece adfit, in capi

λίδι β :
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146 ΕΙΣ ΙΣΤΟΛ
Η

λίο ; βιβλίου γέγραπτ
αι

πες έμού,του την

ήσαι ο θεός το θέλημά σου . ανώτερου λέω

γωμ,ότι θυσίας Cπροσφορ
άμ

,ολοκα
υ
/

τώματα,κή ποιαμαρτία
ς
ουκ αθέλκσας ,ου

δε ευδόκκσα
ς
,άιτινες κατα του νόμον τροσ

φέροντα , όπ έιεκκεμ,ίδου ίκω τον ποιήσαι

και θεός το θέλημά σου,αναιράκ πρώτον,ίνα

το δεύτερου σήση, θελήματ
ι

για μέν

νοι έσμου,οι διασ προσφορ
άς

του σώμα ,

τος του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ
Υ
εφάπαξ.και πάς

μου ερευς έσκκε καθ' μέραν λατουργ
ών

,

Οτας αυτας πολλάκι
ς
προσφέρ

ωμ
θυσία

ας, άιτιμες ουδέποτ
ε
δαντ

α
πριελά

μ

αμαρτίας, αυτός δε μίαμ νσες αμαρτιώ
ν

προσενέ
γκας

θυσίαν,εις ή filωεκές εκάθι,

σεν ωδεξιά του θεού , λοιημ έκδεχόμ
ε

!

νος,έως τεθώσιμο
ι
εχθροί αυή υποσόδ

ιομ

Οσοσώμ αυτο..μ
ία

γαρ προσφορ
ά
πι/

λείωκεμ εις δ δiωεκές τους αγiαζομ
ένος

.

μαρτυρά δε ήμίμι το πνεύμα και άγίομ. με

τα γαρύ προειρηκέ
ναι

, αυτή διαθήκκ 8μ

διαθήσο
μαι

προς αυτους , μετά τας ημέρας

εκείνας λέγει κύριος,σiδους νόμους μεεπι

καρδίας αυτ8 , και επί 10 διανοιών αυ

και την επιγράψω αυτούς , καιη αμαρτιών,

και το ανομιώμ αυτ . ου μή μνκθώ έτι ,

όπερ άφεσης ούτωμ, ουκ έσι προσφορά σει

οι αμαρτίας. Εχονπς
Εχοντας δω αδελφοίσας

εκσίαμ εις τίω εισοδου το αγίων (30 άι

ματϊ ΙΗΣΟΥ 89 νεκαίνισε
μ

ήμίμ οδου

πρόσφαρ
μα

ζώσαν δια τον καθαπελά
σι

ματος,τουτέσι θι σαρκός αυτο , και ιερέα

μέγαμ,έπί τμ δικού του θεού.σροσ
ερχώμε

θα μετα αληθινής καρδίας αν πληροφορ
ία

σίσεως,εδραυλισμ
ένοι

τας καρδίας αή συν

υδήσεως σουκράς, 0 λελουμένο
ι
και σω

μα,ύδατι καθαρώ , κατέχωμε
ν
τώ ομο/

λογίαμοσ ελπίδος, άκλιν . Πισος γαρ και

επαγγελ
άμωβ

, κατανοώ
θω

αλλήλες

celibriſcr
iptumeſt deme,ut faciam de

us uoluntat
em tuam.Supe

rius cum dia

cit,facrificiu
m , & oblationem , & holor

cautomat
a. & pro peccato noluiſti,nes long

comproba
fti,quæ iuxta legem offerun

tur,tunc dixi.ecce adſum ,ut faciam de

us uoluntat
em tuam, tollitprius, ut por

ſterius ſtatuat, in qua uoluntateſancti

ficati ſumus per oblatione
m corporis le

ſu Chriſti ſemel peractam . Et omnis

quidem ſacerdos aſliſtit quotidie, ſada

peragés , & cafdē ſæpius offerēs hoftias

quænunquam poflint auferre peccata:

Hicuero una pro peccatis oblata uictis

ina petpetuo ſedetad dexteram dei,id

quod fuperefte
xpectans,donecredda

n

tur inimici ſui, ſcabellum pedum fuor

rum . Vnica enim oblatione perfectos

effecit inperpetu
um , eos qui ſanctific

cantur.Teſ
tificatur autem nobis & ipfe

ſpiritus ſanctus , cum prædixiſſet enim ,

hoceſt teſtamen
tú ,quod condam erga

illos,poſt dies illos , dicit dñs,dansleges

measin corda illorum , & in mentibusili

loruminſcribáeas,& peccatozatq ini

quitatum illorum , non recordabora
m,

plius . Porro ubi harū eſt remiſlio ,iam

nó eft oblatio pro peccato.Cú igiturfra

tres habeamu
s libertaté adeundiin ſan

cta in ſanguine Iefu , ea uia quam dedi

cauit nobis recentem acuíuente, per uel

lamentum ,hoc eſt

cumq; habeamus facerdotem magnum

præfectú domui dei, accedamus cú ue,

ro corde,in certitudin
e fidei

, aſperſicori

dibus; a coſcien
tia

mala,& abluti corpo,

re, aquapurą , teneam
us

confeffi
onem

fpei, nó uacilla
ntem

. Fidelis enim deus,

qui pmifit,& confyd
eremus

nosinuic
é
,

per car
nem

ſuam ,

in hoc

εις προξυ
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,

εις οξυσμου αγάπης,CI καλών έρτωμ,με

είκαταλιπόντες επισωαωγώ εαυή ,κα

θως έθος ασίμ,άλλα πρακαλάντες, και οι

σούτω μάλλιομ,όσωβλέπετε εγγίζουσαμ

ημέραμ.εκουσίως γαρ αμαρθανόντωμ ημών

μεία το λαδάμτώ επίγνωσίμσ αληθείς

ας,ουκ έτι πιαμαρτιών απολείπεται θυ)

εία,φοβεράδεις εκδοχή κρίσεως, κ) πυρος

28λΘ ,εθίεμ μέλους τους σεναντίους .

άθελάσας ως νόμου μωσέως, χωρίς δικτές

μώμ επίδυσιμ ή τρισι μάρτυσιμ αποθνή

σκα, πόσο δοκάτε χείρον αξιωθήσεται

άμωρίας,και τον ήoμ του θεού καταπατήσας ,

κ το αιμα και διαθάκκο κοινό, Αγκσάμλνος,

γνώγϊάθη, το σνεύμα και χάριτος έ /

θυβρίσας.βιδαμαν ήμείωόντα,εμοιεκ

δίκκσις,εγω ανταποδώσω,λέγει κύριος,και

σάλιμ,κύρια κρινα του λαού αυτο , φοβε /

σου τοέμπεσαμ εις χάρας θεού ζώντG .

Αναμιμνήσκεθε δε τας πρότερου και με

Η ταςφυ & ις φωλιθέντες, πολλών άθλκσιμ υπε

μείναξε σαθημάτωμετ8ο μήλο,ονειδισμούς

τε cl oλίψεσι θεαηιζόμδυοι,τόν δε κοινω

οι ή όντως ανασΡεφομένων γευχθέντες.

και γαή Ρίς δεσμούς με συνεπαθήσαίε,κ)

σωαρπαγή τηςυποχόντωμ υμώμ μετα

χαράς προσεδέξαθε , γινώσκοντες έχει

εαυτής κρείτονα υποξιμο ουρανοίς C μέλ

νόσων.Μή άρβάλκε δω τίπαξοισίαν υμ,

Κτιςέχα μίσθαποδοσίαμ μεγάλω, θεο

μονής και έχετε βείαμ, ίνα αθέλημα ή θες

αοιήσουλες,κομίσκοθε τω εσαγγελίαμ. /

τι γαρ μίκρόμ όσομ όσομ,6 ερχόμενος ήξει

€ ου βουίg, δεδίκαιεκ πίσεως ζέστο

χι μεν αυτώ.Ημές δουκ έσμό υποsor

σου ψυχής.Esi πίσις,
ελπίζομένωμύωόσα

εις,πασμάτωμέλεγχοςου βλεγμένων,

ταύτα

10

in hoc,ut puocemus ad charitaté& bo

na opa,nodeferétes aggregationé nol

ſtrimutua,ſicutimosenónullis, ſed adı

hortãres inuicé.idqz hoc magis, qd'uide

tis apppinquátédié.Ná ſiuolétes pecca

uerimus poft accepta cognitioné ucrita

tis,nó ultra p pctis reliqua é hoſtia, ſed

formidabilis õdã expectatio iudici , &

ignis uchemétia,q deuoraturº éaduerfa

rios.q afpnatus fueritMoyſi legé,abſqz

mifericordia,fub duob9 auttribyteftib9

moriť.Quanto putatis peiorib9 afficiel

fupplicñs,q filiü deicõculcarit,& ſangui

né teftaméti,ceu répphanáhabuerit,in

ġ fuerat fctificatº,& ſpă grátiæ, cótume

lia affecerit.Nouim'em eú q dixit.Meu

eſt ulciſci.Ego repedá dicit dñs.Etrurſū .

Dñs iudicabit populű ſuũ.Horrédū eſt

iciderei manº deiuiuétis,Redeāt āt uo

bis in memoria ſupiores dies, in qbus il

luminatiingéscertameſuſtinuiſtis affi

ctionū, partim qdé , dū & pbris & pllu

ris affecti,ſpectaculo fuiſtis oibus , par/

tim dū cofortes ita cóuerſatiū facti eſtis

Siqdē & uinculis meis cópalli fuiſtis, &

direptioné facultatū ueſtrax cũ gaudio

accepiſtis, ſciétes uos haberepotioré ſub

ſtantiã in uobis metipſis acmanétě.Ne

abieceritis igiťfiducia ueftrā, magna

habet õmijretributioné.Nāpatiétia uo

biséop ', utubi uolütate deipegeritis

reporteris pmiſſionē.Adhucemppu

fillü tpis, & quétur9eſt ueniet, & nótar

dabit. Iuftus aut ex fide uicturus eft.Et

ſi ſe ſubduxerit, non probabitur animo

meo . Atnos no ſumus ſubductionis in

pditione,fed fidei in acqlitioně animæ.

Eft aüt fides ,eaprer quæſperanť ſub- Xi

ſtātia ,argumentū eoz ,quænó uidétut.
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ταύτα εμαρτυρήθησαν οι πρεσβύτεροι, πί

σα νούμαν καταρτίσθαι τυς αιώναςΓήματι

θεού, εις το μη εκ φαινομλύωμ τα βλεπόμε

να γειτονέναι . σίσα πλείονα θυσίαμ άβελ πα

τα κάϊμ προσώεγκεωθεώ,λι Rς εμαρτυ/

είθαναι ειναιδίκαιος, μαρτυρένθος επιτίς

δώροις αυτου του θεού, και οι αυτος αποθα

νωρ,έτι λαλά . σίσει Ενώχ μετετέθη του

μηδέν θάνατμ, και ουκ ευρίσκετ , διότι

μετέθηκε αυτμο θεός. προγαριμετα /

θέσεως αυτον, μεμαρτύκται ευκρεκκέναι

ω θεώ.χωρίς δέ πίσεως αθώαμ ευαρει

σύσαι.σισεύσαι γαργά ήμ προσερχόμε !

νομοσ θεώ ,ότι εσί,και τίς εκ ζκτούσιμ αυ

του μίθαποδότες γίνετα , σίσα χρημα)

Τιθείς νωε σερί μαδέπω βλεπομλύωμ ,

ευλαβαθείς κατεσκεύασε κίβων, εις σωτκ/

φίαμ το δικου αυή , λι Rς κατέκρινε όμ κόση

μου, και οι καλα σίσιμ δίκαιοσωκς έγέν

νεο κληρονόμος.σίσε
ι καλάμβυος αβρααμ

υπάκισεμόζελθ
άμεις του τόπομ,8μέμελ

λε λαμβάνειν εις κληρονομίαν,και ξήλθε,

μα εσισάμονος σου έρχεται, Πίσα πα

φώκκσεν εις για το επαγγελίας, ως άλλον

Τρίαν, σκωας καικάσας μεταισαακ

και Ιακώβ το συγκληρονό μωμοιεπαγ

γελίας σε αυτές . Οξεδέχει γαρ τώ τους

θεμελίες έχασαν πόλιν , δς τεχνίτες και

δημϊβργός , ο θεός . Πίσει και αυτή σάρρα

δώαμίμ εις καταβολίω ασέρματος έλα

βε,και σαρά καιρου ήλικίας έτεκεμ . επει

σισου καιγίσατο του επαγγελάμβυομ, Διο

C αφενόςεγεννήθκσαμ,κ ταύτα νενεκρω /

μου,καθώς τα άκρα του ουρανό και πλή

θει,Cώσει άμμος και παρά το χάλος ή θα

λάσης και αναρίθμκ]ος.καία πίςιμ απέθανον

δυφι πάντες,με λαβόντες τας επαγγελίας,

αλιάσόξωθεν αυτας ιδόντες και πιθέντες

κ ανασάμενοι &ομολογήσανlες,ότι δεν

νοι κ σα

In hac enim teſtimoniü meruerunt ſei

niores.Per fidem intelligimus perfecta

fuiſſe fæcula uerbo dei,ut ex his quæ nó

apparebant,ea quæ

uidétur fieret. Per

fidem ,plus hoſtiarú Abel obtulit deo,

ſ Cain . Per quas teſtimoniú meruit,

qd'eſſetiuſtus,teſtimoniú phibente de

donarís illius deo ,& p hācmortuusad

hucloquitur. Per fidêEnoch fuit trálla

tus ne uideret morté, & nó fuit inuétus

ppterea quod traſtulerat illü deus:Pri

uſő enimtranſferretur teſtimoniúme

ruerat,quod placuiſſet deo . Atqui ſine

fide, fieri nonpoteſt,ut quis illi placeat.

Nam qui accedit addeum ,hunccredere

oportet elle deū ,& eſſe remuneratorem

quærentibus fe.Per fidé admonitusora

culo Noe, de his quæ nondúuidebátur

ueritus apparauit arcā ,ad faluté dom ?

ſuæ ,p quá arcā códénauit mundú , & eig

ſ ſecundú fidéeft iuſticiæ ,fact9éhæres.

Per fide, Abrahá cū uocaret,obedňt,ut

exiret in locũ qué accepturº erat in hære

ditatē ,& exiuit,neſciés,quo eſſet uétur%.

Per fidécómigrauit in terrâpmiſſióis,

ueluti peregrināscú in tabernaculishabi

tafſet ,cũ Ifaac& Iacob ,cohæredib ?eiuſ

dem pmiſſióis, expectauerat eñ habé

tem fundaméta ciuitaté, cuius opifex,&

códitor ē deº.Per fidé& ipſa Sarrauim

ad cócipiédū ſemē accepit,ac pter äratis

rationépeperit,qdfidelé iudicareteú q

pmiſerat

. Quappter& exuiro prognati

funt,eoqz iam annis effoeto,tấto nume

ro , to ſūt ſtellæ cæli,& uelutarena,ſe

iuxta marginém
aris

innūerabili
s.Iuxta

fidé mortui lūt hi oés,cũ nó accepiffétp.

miſliões, ſed pculeas uidiſlét,& credidif

ſét,& falutallet,& cófellifuiffetſe hoſpi,

tes&ad
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νοικαι παρεπίδημοί εισιν επί της γής .

δι γαρ τοιαύτα λέγοντες , εμφανίζουσι
ν

ότι πατρίδα επιζατούσι, και ειμαι εκεί .

νκς έμεκμόνδυoμ αφής εξάλλου, έχουν άμ

καιρόμ ανακάμψαι .νώ δε κρείτονGPoρ
έι

γονται,τουτέσιμ επουρανίου.λ
ιο

ουκ έπαι

χώεται αυτούς και θεός,θεός έσικαλάθα
ι

αυτώμ,ετοίμασε γαρ αυτοίς σόλιμ . Πίσα

eitti στοσευώοχεμ αβρααμ τομ Ισαάκ πειραζόν

μου ,και του μονογενή προσέφερεν , και

τας επαγγελίας αναδεξάμιξυ , σεός 8μ

ελαλήθη,ότι εν ισαακ κλχθήσεταίσοι σέρ

μα,λογίσάμowGP ,ότι και εκ νεκρών εγεί

felpeδωματος ο θεός, όθεν αυτόν και ο πα

φαβολή εκομίσατο . Πίσα σερί μελλόντων

ευλόγκσεμίσαάκ του Ιακώβ να του κσαν .

πίσελακώς αποθνήσκωμ,έκαςομ των ώμ

με ιωσήφ ευλόγησε , κ) προσεκώκσεν επίτο

με άκρομ θ ράβδου αυλου.πίσει Ιωσήφ τελβιν

1,περί εξόδου των ώμ ισραήλ έμνκ

tin μόνισε,να σοριτώμ ορέωμ αυτου ονείείς

αν λατο,πίσει μούσα γεννηθείς,έκρύβκ τρίμκ!

νομναό της πατέρων αυτού.Διότι έιδου

Μια αξου το παιδίομ,και ουκ εφοβήθησαν το

Δρο διάταγμα του βασιλέως.πίσει μούσης με

"γας γενόμΘ- , Ηρνήσατο λέγεθαι δος

του Συγαςος φαραώ, μάλλομέλόμως συγ

κακουχάθα 30 λαώ του θεού, πρόσκαι

Pop έχεμ αμαρτίας απόλαυσιμ, μείζονα

αλουτομηγκσάμενος το αιγύπω θα.

σαυρών,τόμοναδισμόν του ΧΡΙΣΤΟΥ, απέ

βλεπελ εις τίω μίσθαιδοσίαμ.πίs καθέν

λιπεν αίγυπήoμ, μη φοβηθείς και θυμόμ ή βα

σιλέως. δ αόρατου ως δρώμεκαρτέρκσε.πί

σε περίκκε η σάχα κή τιώ πρόσχυσιν τον

άιμα'ίνα μή ο ολοθρεύων Τα πρωτότοκα θίλ

και αυτοπίσ ( 3 διέβησαν ερυθραν θάλασαν

ως διαξερά, ώς πέραν λαβόντες οι αγύπιοι

κατεπόθκσαν

tes & aduenaseſle in terra . Nam hæc g

dicunt declarant ſe patriã inquirere. Et

ſi illius quidem memores fuiſſent, unde

fuerantprofecti,habebant oportunita

tem reuertendi. Nuncaūt melioré ex

petūt,hoceft cæleftem .Quapropter nó

erubeſcit ipfe deus uocarideus illorum ,

parauerat eiñ illis ciuitaté. Per fidē, ob/

culit Abrahā Ifaac,cũ tentiretur,& uni,

genitum obtulit,in quopmiſliones acce

perat,ad quédictū fuerat. In Iſaacuoca

bitur tibi ſemen ,cum illud ſecum ppen/

diffet, deū uel amortuis,excitare poffe

ſemen ,unde illú etiam in ſimilitudinere

duxit.Per fide,de futuris bñdixit Iſaac

filio Iacob ,&. Efau.Per fidem ,lacob mo

riens, ſingulis filiis Ioſeph benedixit, &

adorauit faſtigiū uirgæ illi .Per fide,lo

ſeph moriés de egreflione filiox Ifrahel

meminit,deq; oſlib'ſuis mādauit.Per fi

de cu nat9effet Moyfes occultat? eft me

ſes treis , a progenitoribusſuis, propter

rea quod uiderent elegantem puellum ,

& nonueriti ſunt edictum regis. Per fi

dem ,Mofes iam grandis, renuituoca/

ri filius filiæ Pharaonis , potius eligens

ſimul malis affici cū populo dei, ſ tein /

poraris peccati commodis frui, maio,

res arbitratus diuitias ,probrum Chri /

fti , ſ Aegyptiorum theſauros.Reſpe.

ctum enim habebat retributionis . Per

fidem reliquit Aegyptum ,haudueritus

ferociā regis.Perinde eñ quaſi uidiffet

eú qeſtiuifibilis,ita obdurauit.Per fidé

fecitpaſca, & effuſione ſanguinis, neisq

perimebatprimogenita, tangeret illos.

Per fidétrālierút rubrú mare,ueluti per

ficcā terram ,qd'cũ tentaffent Aegypti,

n 4 abſorpti

undi
τωμ,
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καθεσό
θκσαμ

,σίσειΤα πίχα ιεριχώ καλέπε

σε, κυκλωθ
έντα

έπιέσ
τα

ημέρας, σίσα τα

ας & σορν , ου σαωαπ
ώλει εϊς αθήσασι,

δεξαμέ
νη

τους κατασκ
όσους

μετ ειρώης.

και τί έτι λέγω,έσιλεί
ψε

γάς με δικαιγού
ν

μονομ
αχώνG

P
σερί γεδεώμ,βαράκ τε, C

σαμψω
μ
,κ ) εφθάε,δαβίστ

ε
και σαμουή

λ

και το προφκτ
ώμ

,δι δια πίσεως καταγ
ω

νίσαντο βασιλεί
ας

, ειργάσ
αντο

δίκαιοσ
ύ

νίω, εσέτυχ
ον

εσαγγε
λιών

, έφραξα
μ

σόι

μαθα λεόντω
μ,έσθεσαν δώσαμί

μ
συρός,

φυγου σόματα μαχαίρ
ας

,ενεδαω
αμώθx

/

σαν αν αθενεία ,έγενέθ
κσαμιχ

υροί

οι πο

λέμω , σαρεμβ
ολάς

έκκλιν
αν

αλλοτρί
ωμ

,

έλαβομ γαλαίκ
ες

ανασάσ
εως

τους νε »

κρους αυτών και άλλοι δε ετυμπα
νίθκσα

μ
,

ου σοσδεξ
άμενοι

τίώ απολύτ
ρωσιμ

,

κρείτο
να

ανασάσ
εως

τύχωσι
μέτερο

ι
δε

εμπαι
γμών

και μασίγ
ωμ

αέραμ έλα

βου,έτι και δεσμών και φυλακή
ς
,ελιθάθ

κσαν
,

επίθκ
σαμ

,επιράθ
ησαν

,φόνω μαχαί

σας ασέθαν
oμ

, σοριήλ
θομεν

μιλωτα
ις
,

Γείοις δέρμασ
ιμ

,έσβούμε
νοι

, θλιβόμε
νοι

,

κακοχο
ύμενοι

, & μ ουκ αμάξιο
ς ο κόσμος,

ν ερημίαι
ς
σλανώμ

ενοι
, και όρεσι και

σκλαίο
ις

, και ταϊς όσαϊς τής γής , και

δυτοι πάντες μαρτυρ
κθέντε

ς
Δια της σί

sεως, ουκ εκομίσ
αντο

τίω επαγγε
λίας

,

του θεου σερί πμώμ κρεϊλον τι προβλ
ε

ψαμένο
υ
, ίνα μή χωρίς άμώμ τελιωθ

ώ
,

. Τοιγαρδω και εμάς τοσούτου

έχοντες σερiκείμενου ήμίμ νέφος μαρτυ

ρωμ,όγκου αποθέμενοι σάντα και την

ευπερίσατoμ αμαρτίαμ, υπομονής τρέι

χωμδυ ήμ προκείμενου ήμΐρ αγώνα,αφο

ρώντες εις τομσ σίσεώς άρχισομ,και τον

λειωτώ ΙΗΣΟΥΝ . ως αντίθ προκει)

λύκα αυτά χαράς, υπέμεινε σαυρου ,

άχνης

abforpti ſunt. Per fidem mænia Hie:

richo conciderunt , cincta ad dies fer

ptem . per fidem , Raab meritrix,nope

ríſtuna cum ijs qui non obedierant,ex

ceptis hofpitio exploratoribu
s

pacifice.

Etquid præterea loquor Deficietenim

mecómemorāté tépus deGedeone, de

Barac, & Sampſone, & Hiephthae,nec

non Dauid & Samuele,ac prophetis;

qui per fidem expugnaueru
nt

regna,

operati funt iuſticiam ,aſſecuti funtpro

miſſiones,occluferút ora leonum, extiny

xerunt uim ignis ,effugerunt acies gla

dijualidi facti funt ex imbecillitate,effe

cti ſüt robuſti in bello, incurſiones auer

terunt exterorum , Mulieres acceperunt

ex reſurrectione mortuos fuos. Alñuel

ro diſtenti ſunt, aſpernati redemptio

nem, utpotioremfortirentur refurter

ctionem . Alij rurſus in ludibrís & Hal

gris explorati ſút, inſup & in uinculis,&

carcere, lapidati ſunt, diſſecti ſunt;tétati

ſút in occiſione gladijoccubue
rút

,ober

rarút in ouillis uelleribus,&caprinispel

libus,deſtituti
, preſli,afflicti

, quibus ini

dignus eratmundus, in defertis erran

tes, & montibus, ac fpeluncis, & cauek

nis terræ ,atq; omnes hi teſtimoniấp
ro

meriti per fidem , non acceperantpro,

iniſlionem , quod deus de nobismelius

quiddam prouidera
t

, ne ſine nobis

conſumma
rentur

. Proindenosquox, xl

cum tanta ſepti fimus nube teſtium ,

depofito σnere omni , & renaciter in

hærente peccato , per tolerantiâ cura

mus,inppoſito nobis certamine,reſpid

entes ad fidei ducé , & cólumatoré lelu,

quipro ppoſit
o
ſibigàudio,ptulitaucé

σιν

ign
omi

niz

και
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Τα

ΗΛΗ )

εσε παιδείας,ής μέχoι γεγόνασι πάντες,

". αιχώκς καταφρονήσας , ν δεξιά τε το

51 έρόνου του θεου κάθικες και αναλογίσαν

δε γαρέμ γιαύτίω υπομεμψύ
κκόταν ,

πο ' αμαρτωλώμ εις αυτομάντ
ιλογίαν,

να μη κάμπι Ταϊς ψυχάς υμώμ εκ λυόμεν

νοι, υπω μέχειςάμαθος αντικατέσχ
κε

προς

COZ σω αμαρτίαμ αναωνιζόμ
δυοι

, κ) εκλέλι )

πή :

θεσ πρακλήσεως,ήτις υμίμως ήoίς δια!

λέγεται.λέ μουμε ολιγώρα παιδείας κι ,

ρίου,μα δε εκλύε να αυξ ελεγχόμενος . 8μ

τα δαγαπά κύριος,παιδεύξ.μασίγοί δε πάν

τα που θα πραδέχετη , ει παιδείας υπομές

θεπ, ώς ήoίς υμίμ προσφέρετη ο θεός. τίς σάς

άξιμος, μουσαιδεύς παθής. ει δε χωρίς

ΕΠΩΣ:

άρα νόθοι εσε και ουχ ηοί, είτα τυς μου

σαρκός ημώμ πατέρας έχω παθόντας

red- Ενεργεπόμεθα ,ου πολώ μάλλομ οποία

γκσόμεθα ζάρ σαξι πνευμάτωμ,κό ζή

σομεν ; οι μει προς ολίγας ημέρας,και

τα δοκοώ αυπίς ,έπαίδευoμ, δε ,επι το

συμφέρον εις το μεταλαβ & αγιότκος

αντ.πάσα δε σαιδεία προς μου το πρόμου

&ων

Δοκά χαράς είναι αλλιά λύπης,ύσβου και μας

που ειρωϊκομείς και αυτός γεγυμνασμέν

μόςαποδίδωσι δικαιοσύνης,διοτας παρά

μιαςχώρας, τα αλελυμένα γόνατα

ανορθώσατε,κ) ξοχιάς ορθας ποιήσατε τοίς

ποσιμ υμώμ,ίνα μή έ χωλόμ εκτραπή,και

θη δε μάλομ.Ειρήνίω διώκεται μετά πάνε

τωμ,6 τμαγιασμόμ,δυ χωρίς,ουδείς

ψετά τμ κύριου, επισκοπούνπς μήτις

εσoρώμα φθ χάριτος και θεού,μήτις ξίζα )

πικρίας,άνω φύσσα ανοχλή,κ) δια ταύτκα

μίανθώσι πολλοί, μήτις σόρνος και βέβηλος

ως ήσαν, δς αντιβρώσεως μιάς απέδοίο θα

πρω Τόκια αυτ.σε ότική μελέτησα θέλων

κληρονομήσαι ευλοβίας,απεδοκιμάθη.

Μετανοίας γούτόπου ουχ ευρε, καίπς με

Τα δακρύωμ

.

dibres

ignominia cótempra,& ad dexterāthro

ni dei ſedet.Reputateeñ quod istalem

ſuſtinuerit a peccatorib9 aduerfus fecó

tradictionén
e
defatigemini,animis de

fecti. Nódú uſqz ſanguiné reſtitiſtis ad

uerſus peccatum , repugnantes,&obliti

eſtis exhortatióis, quobis tanqz filijs lo

quitur.Fili mi,ne neglexeriscor
reptioné

dñi,neq; deficias cūab eo argueris.Qué

em diligitdñs corripit, Hagellataūt oém

filiū que recipit. Sicorreptioneſuſtine,

tis,ueluti filijs uobis offert ſe dem . Quis

em eſt filius,qué nó corripit pater :QZ

ſi alieni eſtis a correptione , cuius parti/

cipes ſunt oés,igiturfpurijeſtis,non fili

Itaqz cum carnis noſtræ patres habueri,

mus caſtigatores, & reueriti ſimus illos,

an non multo magis fubijciemur patri

ſpirituum &uiuemus.At
o

illi quidem,

ad paucos dies p arbitratu ſuo nos eru

diebant, hic autem ad comodú noſtrű

ihocutipartiat nobis ſanctimoniā ſua.

Ois aüt correptioin prens qdē,nó uide

tur efle gaudíj, ſed moleſtiæ .At poftea

fructú tranqllú iuſticiæ reddit,is qr ill

lam fuerint exercitati.Quappterman

remiſſas & genua foluta furrigite,& faci

te,utrectiſint greſſus pedib'ueſtris, ne

claudicatio aberret a uia , imo ſaneť po

tius . Pacé ſectemini cû oibus,& ſctimo;

niã,ſine õnemo uidebit dñm ,curā agen

tes,ne qs ſit q deficiat a gratia dei , neq

radixamarulētiæ ,fuppullulásobturbet,

& per hanc impienturmulti,ne quisfor

nicator aut prophanus, uelut Eſau, qui,

unico edulio,permutauitius primogeni

ti.Scitis enim quod&poſtea ,cum uellec

ſorciri benedictionem ,reprobat ſit.nó

enim repperitpænitentiælocũ, tametſi

cum la

ίαμε
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ι
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Honorabile è iter oéscóiugiü,& abile

τα δακρύωμ εκζητήσας αυτίώουγαρ προ cum lachrymis õliuiſſet eam.Nó eñac

σεληλύθαπ ψηλαφωμθύω βρει,και κεκαυμέ celliftis ad contactú mötem , & incenſú

να συρι να γνόφω,και σκότω, c θυέλη , igné ac turbiné,& caliginé,& procellam

C σάλπίγοςήχω,και φωνή ξημάτων , tubæqz fonitū, & uocē uerbox, quáqui

διάκούσανπς , σαρκτήσαντο με προσεθύ audierāt,deſcatiſunt,nehisadiügeret

να αυτοίς λόγομ,ουκ έφορου γαρ το δια! oratio.Non eſ ferebant,qddiſtingue,

σελιόμθυομ,κάμ θηρίου θίγη του όρους, λί/ batur, fi beſtia tetigeritmõté,lapidabil,

θοβοληθήσετα, βολίδι κατατοξουθήσει, aut iaculo cófigeť , & adeoterribile erat

και δυτως φοβερόμ ήμ το φανταζόμάνομ uiſumqd'apparebat.Moyfesdixit.Exi

Μωσίαέιπεμ,έκφοβός ειμί και έντρομΘ , pauefactº lū ,ac tremebūdus, ſed accel

άλλια προσέλκλύθαι σιωμόσει , πόλα ſiltis ad motē Sion, &ad ciuitaté deiui

θεού ζώντα , τσρουσαλήμ επουρανίω, και uétisHierPm cælefté, & ad inumerabili

μυριάσιμ αγέλωμ συκγύρει, και εκκλη um angelox cætū , & ad cócionéprimo

σία πρωτοτόκων ο ουρανοίς απογεγραμ genitoz ,q cófcripti ſuntin cælis,& adiu

μλύωμ,και κεϊτή θεώ πάντωμ, πνεύμασι dicéuniuerſoz deū , & ad ſpús iuſtorg

δικαίωμ τεπλήωμλύωμ , και διαθήκκς νέο fector, & ad noui teftamêti mediatoré

ας μεσίτη ΙΗΣΟΥ , κ) άιμαι σαντισμού,κρείς Iefi ,& ad fanguineafpfionis, meliusto

να λαλούνται παρά το άβελ .

quétē fanguis Abel. Videte neaſpet

Βλέπετε μη σαραιτήσε
θε τμ λαλούν neminieú qui loquitur,nam ſi illinó efi

τα.έι γαρ εκείνοι ουκέφυγου,του επίγής fugerüt q auerſaban
t eú qloğbatiter/

παραίϊχσάμλ
νοι 8xματίζοντα,σολώ μάλ ra ,multo magis nos , ſi eúq decælis eft

λομ ήμάς,δι ημάς ουρανώμαπo
s εφόμεν auerfemu

r, cui9uoxtū cócullitterrā, ar

νοι,ου και φωνά τίω για εσάλισε τότε , να núcdenüciaui
t dicés. Adhuc ſemelego

δε εσάςσελται λέγωμ.Eτι άπαξ εγώ σείω, cócutio ,nó mó frā,uer , etiá cælu,Porro

ου μόνoμ τίω γιω,άλλια και τον ουρανόματο illd qd'dicit adhucſem
el ſignificat eozğ

δε έτι άπαξ,δηλοί το σαλόνομύω
μ τίω cócutiūť trāſlation

é,utpoteõ factafint,

μετάθεσιμ, ώς σεποικμλύωμ, ίνα μείνκαι τα ut maneat ea nó cócutiúť. Quappter

μη σαλόυόμλνα.Διό βασιλείαν ασάλβιομ regnú allumétes qdcócuti nópoflicha

Ηραλαμβάνονπς,έχωμεν χάριν,δε λα λα bem ° gratiá,p quâ ita colam deü,utilli

Eeuw or euapésweWer esão leta oidows a placeamº,cũreuerétia & religiõe: Ereñ XII

ευλαβείας . κ) ο θεός ημών πυρ καταναλίν de9noſter igniscófumésé.Fraternacha

σκομ, φιλαδελφία μονέτω.τ φιλοξενίας ritas maneatHoſpitalitatis neſitis ime

με επιλανθάνεσθε , δια ταύτκς και έλαθόμ
mores, per hanceñqu

idã
inſcientes ex/

τινες ξενίσανπς αγγέλους και μιμνήσκεθ
ε ceperü

t
ágelos hoſpit

io
.Mēorese

ſtote

το δεσμίωμ , ως σώδεδε
σμοι

,Ο κα/ uincto
z
,táſ una cú illis uincti,eorqaf

κουχεμλ
ύωμ

, ώς και αυτοι όντες και σω fligūt,uelut ipfiquoque
rſátes

incorpe

ματι , τίμι
ο
γάμω

ν
σασί , και οι

κοίτη αμίαντ
G

. σόρνους λε να μοι

īpollutū,fornicat
oresaút& adulterosit

χούς κρινά ο θεός.άφιλ
άργυρος

και τόπος .. dicabitde9.fint mores alieniab auaritia

αρκούμενοι

con
ten

ti
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almedi

σμυείδησινέχόμβω
, ν πάσι

καλώς
θέλουν

Ρύτο
ποιήσαι ,ίνα τάχιου

αποκαsαθώ

ν

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ .

αρκούμενοι τίς παρούσιμ.αυτος γαρ έπιακό

κερου μή σε ανώ,ουδ' ου μή σε εγκαταλε

πω,ώςε θαρρούντας ημάς λέγειμ , κύριος έ ,

μοι βοήθoς,καιου φοβηθήσομαι τι πούσει

liliony μοι άνθρωπος. Μνημονεύει τώμ γεμές

Ρωμυμώμ,άιτινες έλαλκσαμθμίμ τομ λό)

γομ τον θεού ,& μ αναθεωρούντες τίω έκβα

σιμοιαναρροφής, μϊμάθε τίωπίσιμ.1Η /

5,0. ΣΟΥΣΧΡΙΣΤΟΣ χθες και σήμερον,ο αυν

οςκαι εις τους αιώνας .
Titan

Διδαχαίς σοι

κίλας και ξέναις μη σερίφέρεσθε, καλόΕΠΙΣ

γαρχάρϊτι βεβαιούσαι τίω καρδίαμ, ου

βρώμασιμ,ου δις ουκ ωφελήθησαν οι περi/

πατίσαντες. Εχομον θυσίασήριον , και δυ

φαγάμ.ουκ έχουσιν εξουσίας, οι τη σκηνή

mis meid
λατρεύοντες και ώμ γαρεισφέρεται ζώων το

άμα σοριαμαρτίας ,εις τα άγία δια του

αρχίσρέως,τούτωμ τα σώματα κατακαίι

εται έξω θα παρεμβολής.διο και τΗΣΟΥΣ

ένααγιάσι δια του ιδίου άιματG ευλα !

ομ,έξω σύλκς έπαθε. τoίνω ξερχώμε!

θαπρος αυτόν έξω και παρεμβολής,τομονή

διαμόμ αυτο φέρονπς.ου γαρ έχομαι ώ /

δεμουσαμσόλιμ, αλλά το μέλλουσαμ

επιβαθούμυ,δι αυτο δω αναφέρομαι θυ

σίαν ανέσεως διασανθοςοθεώ, τουτέν

51 καρτήμ χάλέωμ,ομολογούντωμο ονός

και αυτοι.οτι και ευποιίας ( 1 κοινωνίας μη

επιλανθάνεσθε.οιαύταις
γύ' θυσίαιςευαζει

σάταιο θεός. πείθεσθε δείς ήγουμλύοις

υμώμ,κ) υπείκετε,αυει άγευσνούσιμ, /

πες ή ψυχώμ ύμώμ,ώς λόγομ αποδώσον

ες,ίνα μεία χαράς ούτο ποιώσι,να μη σει

νάζοντες,αλυσιπλές και υμίμ τύ ».Προσευ

χεσθε πιήμώμ,πεποίθαμου , ότι καλών

πς
αναρρέφεδώ.σερισοδέρως δε αρακαλώ

Electras

邮
帥

的

contenti ijs quæ adſunt. Siquidem ipfe

dixit. Non te deſero , neqz
derelinquo,

ut fidentes dicamus, dominus mihiau

xiliator, & nó timebo, qd faciat mihi ho

.Memores eſtote eorú qui præſunt

uobis,q locuti ſút uobis uerbü dei,
quo

rum imitemini fidé, confyderantes qui

fuerit exitus conuerfationis illoz , leſus

Chriftus heri & hodie,ide eftetia in fαι

cula . Doctrinis uarijs acpegrinis ne cir

cũferamini.Bonū eſt enim gratia cóſta ,

biliri cor,nó eſcis, quæ nó profuerunt is

qui ambulauerunt in illis.Habemus al

tare,de quo nõeſt fas edere , ijs q taber/

naculo deſeruiunt. Animaliū em quoz

fanguis inferturpro peccato ,in ſancta p

pontificē horum corpora cremanturex

tra caſtra.Quapropter & Ieſus ut ſancti

ficaret per propriu ſanguiné populú,ex

traportāpaſſus eſt.Exeamus igiťad eü

extra caſtra, obpbriū eius portātes.Nó

enim habemus hic manente ciuitatem ,

fed futurā inquirimus. Per ipſum igitur

offerim'hoſtiā laudis femper deo ,hoc

eſtfructum labioru,confitentium nomi

ni eius. Cæterum beneficentiæ , & cómu

nicationis ne obliuiſcamini . Talibus

enim uictimis placetur deo . Parere is

qui præſunt uobis, & concedite ; ſiquia

dem illi uigilant pro animabus uel.

ſtris, tanquam rationem reddituri, uc

cum gaudio hoc faciant , & non ge

mentes , nam id eſt inutile uobis, Oral

te pro nobis, confidimus enim , quod

bonam habemus conſcientiam , inter

omnes cupientes honeſte conuerſari .

Magis autem obſecro uos , ut id faciar

tis , quo celerius reſtituar uobis . Deus

autem pacis, qui fubduxit a mortuis

paftorem

fits

κακία

κατά

πιθα:

Plot

Fran
ce
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μ.ήμιδή θεός ειρήνης,και αναδασωμ εκ νεκρών

ομ ποιμένα
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του ποιμνία των προβάτων του μέγαμ,

οι άιμαι διαθήκης αιωνίου, όμ κύριομημών

1ΗΣΟΥΝ , καταρτίσαι υμάς εν παντί έργα

αγαθώ,εις το ποιήσαι σ' θέλημααυή, ποι )

ώμ υμίμ το ευάρεσομ ενώσιoμ αυτού,διά

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ώ % δόξα εις τύς αιώνας

Ρ αιώνωμ.αμώ παρακαλώ δε υμάς

άδελφοι, ανέχεσθε του λόγουδι σαρακλή

σεως ,και Δια βραχέων έπεσίλαθμίμ.

γινώσκετε τον αδελφόν αμόθεον απολεί

λυμλύομ, μεθ δυεάμτάχϊου έρχεται,άψο/

μάμ υμάς.ασάσαθε πάντας τους γου )

μένους υμώμ,κ) πάντας τους αγίους.ανά

ζονται υμάς οι αθιταλίας. Η χάρις με

τα σάντωμ υμώμ.άμlώ .

paſtorem ouium illum magnum ; in fan

guine teſtamentiæterni, dominum no.

ftrum Ieſum , abſolutos uos reddat in

omni opere bono, ad faciendum uolun

tatem ipſius,efficiens utquod agitis,ac

ceptumſit,in conſpectu ſuo per Iefum

Chriſtum ,cui gloria in fæculain fæculo!

rum.Amé. Obſecro uos fratres,fufferte

ſermonem exhortationis. Etenimpau

cis ſcripſi uobis. Scitis fratrem noftrum

Timotheü ſolutű eſſe . Qui cum ſiceler

rius uenerit,uiſam uos.Salutateomnes

qui præſunt uobis, & omnesſanctos.Sa

lutant uos Itali . Gratia cum omnibus

uobis.Amen.

ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

ΑΥΤΗΝ επισέλια τίς δώδεκα φυλώμ διαταράσι, CI πισεύσασιμεις τον

κύριου Αμώμ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ. γράφς δε Διδασκαλικιωτεσισολώ,διδάσκωμ

περί διαφοράς παρασμώμ, ποίος μέν αξιμ αή του θεού , ποίος δε αή σιδίας κας!

δίας των ανθρώπων εsί.C ' ότι ου λόγω μόνoμ,αλιά C έργο σήκνσαισωπίσιμ,

ει ουχ οι ακροαται το νόμου, άλλοι ποικται δικαιούτα ,σερίτε πλουσίων παραγγέλα, ένα με

προκρίνονται τώμ πωχώμ οι πλούσιοι εν ταϊς εκκλκσίαις ,αλλά μάλλον και επιπλίθωνται ως

υπερήφανοι. τέλος παραμυθκσάμενος τους άδικουμένους ,και προγεψάμενος αυτούς μακροθη

μίμ,έως θι σαρουσίας του κριτoύ.C1 διδάξας περί υπομονής εκ τον Ιακως σ' εκσόμσι υπομονής,

σαραγγέλλει προσκαλάθαι ους πρεσβυτέρους επιτυς ασθενούτας,κό σουδάζεμ επιστέφεμούς

σλανκθέντας επί τίω άλήθειαμ.ένα γαρ τούτεμιθόμ παρά τοκυρίου,άφεσιν αμαρτιών, και δυν

τως τελειοίτωεπlsoλώ.

ARGVMENTVM.

Acobus Apoſtolus fanctum inſtruit clerum de cultura coeleſtium

præceptorum ,&regula catholicæ obferuátiæ ,&de inuictæpatien

tiæmaieſtate, &de reuelatióe plurimox,& demédacio magiftrom.



155

4

Pς

u
s

EPISTOLA BEATI APO

Ν!

STOLI IACOBI

ΙΑ

K

ός
υμένα

πέρασμόν, ότι
δόκιμο

Γενόμενος
,

νος
λεσείω,ότι ανθες σφράζομαι

. ο θεοσ

ΕΠΣΤ Ο Λ Η ΤΟΥ ΑΓΙΟΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΑΚΩΒΟΣ θες και κυρία

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ δουλO

ταις δώδεκα φυλαις ταις

αν τη διαφορά, χαίρεμ »

πιάσαν χαράμ σάσαθε αδελφοί με,όταν

πέρασμούς σεριπέσητε ποικίλοις. γινώσ )

κοντεσ,ότι το δοκίμιομ υμώμου πίσεως

κατεργάζεη υπομνοώ, και δε υπομονή ές -

γου τέλειομ εχέτω ,ίνα άτε τέλειοι κι όλο

κληροι, μηδενί λασόμενοι και εισέτις θα

λέιπετα σοφίας,άιτείτω παρά το διδόν

του θεού σάσιμ απλώς,κ) με ονειδίζονθος .

κι δοθήσεται
αυτώ.άιτείτω και αν είσα, μκ

δέμ
διακρινόμενος.δ γαρ

διαδρινόμενος,

κλυδωνι θαλάσNς
ανεμιζομένων και ξύ

πιβομένω. με γαρ διέθω άνθρωπος εκά

νος, Τι λήψεται Τι παρα ή κυρία.Ανές δίψα

χος,
ακατάςαίος πάσαις Ταϊς οδοίς αυ

τ.καυχάθω
δαδελφος οΠασχνός,εν τώ

ύψα αυτό και ολόσιος (78Ταπένώση αυή .

ότι ως άνθος
χόρετρελέυσετη.

ανέφλες και

κλιοςσωΤώ
κάυσωμι,κ) εξέρανε ή χόρτον ,

κ τοάνθανε
εξέπεσε,κ) και

ευπρέσια ή πιο

σώσε αυξ
απώλερ.80] ως κι ο

πλάσιος αν

Tδις θρείαις αυτ
μαρανθήσει.μακάς ? αν ής

λήψεηή σέφανον και ζούς , δν
εωκοδείλατο

κύρι τοϊς
ασαπώσιν

αυτ.ΜΗδεις σήραζόμε !

ασύρασόςisι καλ, πράζ και αυθ' ουδένα.

έκαςος δε

σας

μα

OIXE

Η .

Α

είχ
ε

Acobus dei ac domini Ieſu

Chriſti ſeru ', duodccim tri

bubus, ğ ſunt i diſperſióe,

ſaluté.
Proſummogaudio

ducite tratresmei , quoties intētaciones

incideritis uarias ,illud fcientes,qd'explo

ratio fideiueftræ,parit
patiētik.cætez pa

tiētia opus pfectú habeat,ut ſitis pfecti,

& integri, & nulla in parte diminuti.Qd

ſi cui ueſtrūdeeſt fapientia , poſtuler ab

eoq dat,népe deo,q dat inſa oibus fimi

pliciter,& nó improperat,acdabit ei,ſed

poſtulet fide nihilhæfitans.Náqui hæſi

tat,is ſimilis eſt Auctui maris, qui uentis

agiť'& impetu rapiť: Neuero cxiſtimet

homo ille ,feqc accepturiadno. Vir

animo duplici, incóſtás eſt in oibus uijs

ſuis . Glorietur auté frater qui eſt humi/

lisin ſublimitate ſua . Contra qui diues

eſt,in humiliatióe ſui,quoniã ueluti flos

herbæ pteribit . Exortus eſt enim ſolcũ

æſtu & exaruit herba, & flos illi' decidit,

& decor aſpectus illius períſt.Sic & diues

in abüdantia fua marceſcet.Beatus uirg

ſuffert tentationem , quoniã cú ,pbatus

erit,accipiet coronā uiræquam promiſit

dñs is aquibus fuerit dilectus.Ne quis

cũ tentatur dicat fe a deo tentari.Nă de

us ut a malis tentari non poteſt, ita nec

ipſe quéīz tentar, Imo unuſquiſqz tenta

o tur,dum

α
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έκασος δε πιράζεται υπό σας επιθυμί .

ας , ξελκόμενος C δελεαζόμενος, έιτα και εν

πιθυμία συλλαβούσα τίκτηαμαρτίαμ,**

αμαρτία αποτελεθείσα ,αποκύει θάνατον.

μη σλανάθε αδελφοί με αγαπητοί σάι

σα δόσις αγαθα, και σαν δώρημα τέλειου

άνωθέν έσι καταβαίνουν από τον πάγος

και φώτων,σαρώουκ ένι παραλλαγή, τον

πής αποσκίασμα.βουληθείς ασεκύκσεμ και

μάς λόγω αλκθείασ,εις το ειναι εμάς άσας

χήν τινα ή αυξ κτισμάτων.Ως τε αδελφοί

μου αγασητοι, έσω πας άνθρωπος ταχυς

εις ή ακούσαι, βραδύς εις το λαλήσαι. βρα,

δυς εις οστώ.όργια ανδρος, δικαιοσωίω

θεού ου κατεργάζεται.διο αποθέμενοι πά /

σαν δυσαρίαν κι περισείαν κακίας,άντρας

τκσι δέξαθεί έμφυτον λόfoν,τομ δανάμε /

νομ σώσαι τας ψυχάς υμώμ. γίνετε και ποια

ταιλόσο, κό με ακροαται παραλογιζόμε »

μοι εαυτους.ότι , ει τις ακροατές λόγος

κι ου ποικτές ,δυτος έoικερ ανδρι,κατανο

οώτι το πρόσωπομή γενέσεως αυτο νέο

σόπης,κατενόησε εαυτομ κ) απελήλυθε

κι ευθέως εσελάθετο και ποίος μ.ο δε παρα

κύψας εις νόμοντέλου, με ελευθερίας

και παραμείνας,δυτος ουκ άκροατέςεπιλκ

σμονής γενόμενος,αλα σοικτής έργα,δυ και

τος μακάριος εν τη ποιήση αυτ έσαι.Ειτις

δοκά θρήσκος ειμαι εν υμίν ,μή χαλιναίω

γώμ γλώσαμαυτο , αλλά ανατώμ κας /

δίαμ αυτο ,τούτου μάταιος και θρησκεία.θρR

σκεία καθαρα ο αμίαντος σαρά τω θεώ κι

παγιάυτκ έσιν , επισκέπτες ορφανουσ

κυ χήρας τη θλίψη αυτ.άωιλομέαυγών

τκράν από τουκόσμού, Αδελφοί μου με

προσωθλκβίαις έχει την πίσιν ή κυρία

% ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 8δόξες.Εάν εισέλθε

εις συναξω εν υμών ανώς χρυσοδακτύλιος

ώ εθϊτι λαμπρά , εισέλθκ δε και πως

κός και

turdum a propria cócupifcentiaabſtra

hitur & ineſcatur. Deinde concupifcétia

poftea aconcepit,parit peccatü ,peccatú

uero perfectú progignitmortē.Neerren

tis fratres mei dilecti. Omisdonatiobo

na, & omnedonú perfectú , deſurſum

eſt deſcendés,a patreluminū, apud que

non eſt tranſmutatio aut conuerſionis

obūbratio. Cú uoluiſſet progenuit nos

uerbo ueritatis,ur eſſemº primitiæ quæ

dam ſuarũ creaturarū . Itaqz fratres mei

dilecti,ſit omnis homo uelox ad audien

dum,tardus ad loquédū , tardus ad irão ,

Nā ira uiri iuſticia dei non efficit. Qua”,

propter depoſita omni imundicia & ſu

perfluitate maliciæ, in manſuetudine
re

.

cipite,inſitū uerbú ,qd poteſt faluas red,

dere animas ueftras, Sitis auté effector

res uerbi,& nó auditores fallétes uoſmet.

ipfos,quoniã ſi quis audiat uerbú,& nó

factis exprimat, hic ſimilis eſt uiro confi.

deranti facié natiuitatis fuæ in fpeculo.

Conſiderauit eſ ſeipfum , & abñt, & con

tinuo oblitus eſt qualis eſſet. Atquipro

ſpexerit in legem perfectaquæ eſt liber

tatis & permanferit hicnó auditorobli

uioſus cú fit, fed effector operis is bear

tus in facto ſuo erit. Si quis uideturreli

giofus efle interuos, qui non frenatlin

guam ſuā,ſed aberrare ſinit cor ſuü,bu

ius uana eſt religio.Religi
o
pura & imas

culata apud deum &patrem hæceſt,ini

uiſere orphanos& uiduasin afflictione

ſua,immaculatú ſeipſum ſeruare aſæcy

lo.Fratres meine in reſpectu perſonaru i

habeatis fide dñinoftri IefuChriſtiex

opinione,nam ſi ingrediatin cærumue

ſtrum uir aureu geſtans anulú ueſteini

dutus ſplendida,ingrediaturaut&pau

per
in
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χά νευπαρά εθύσι , και επιβλέψετε έσι

του φορούτατώ έθήτα τίω λαμπραν .

€ είπατε αυτώ,συ κάθου ώδε καλώς , να

ω πτωχό ένσκι.συ siθι εκβ,ή κάθου δε

υπωτο υποπόδιόμ μου.κ ) ου διεκρίθκπ ν

εαυτοίς , εγένεσθε κειται διαλογισμών

σονκρών.ακούσατ αδελφοί μs αγαπκοί,

ουχ ο θεός ξελεξαν τους πωχους ή κόσ

μετούτο,αλουσίους υπήσει,κή κληρονό »

μους και βασιλείας και Να έσκcΓείλαν τοίς α

γασώσιμ αυτόμμές δεκτιμάσει άπων

χον,ουχ οι πλούσιοι καβαλαωασεύσσινο ,

μώμ, αυτοι έλκουσιν υμάς εις κριτήρια ;

ουκ αυτοί βλασφκμάσι το καλόν όνομα το

καικληθεί εφ υμάς ,ειμένοι νόμου πλήτη

βασιλικών κατάτων γραφήμ , αγαπήσεσ

και τον πλησίον σου ως σεαυτόν,καλώς ποιπι .

ει δε προσωπολοπάπ , αμαρτίαν εργάζει

θεελεγχόμε! Οι υπό το νόμs, ως παραβά

ται.ός τις %όλον τοννόμομ τηρήσε , ηαι

σα δε ανένι,γέγονε σάντωμένοχος.ο γαρ

ειπων μη μοιχεύσες , έισε κ) μη φονέυσης.έι

Ο δεδου μοιχευσής,φονεύσηςκαι έσονας παραβά

Twς νόμο.όυίως λαλάπ, όυθως ποι & π , ως

δια νόμο ελευθερίας μέλοντες κρίνασθαι

και η κρίσης ανίλεως, και μη ποιήσαντι έλιο

ος. και κατακαυχάται έλεος κρίσεως.τίο

όφελος αδελφοί μου , εαν πίσιμ λέγατίσ

έχω,έργα δε μη έχω και με διωαται και σί ,

Sις σώσαι αυτόν ; Εάν δε αδελφός και αν

δελφή γυμνοίυπάρχωσι , και
λασόμενοι

ώση οθι εφημέρου τροφής , έιπη δέτις αν

τοϊς δξ υμών,νσάγετε εν ειρlώα, θες /

μαίνεσθε και χορτάζεθε, μη δώτε δε αυ !

τοϊσ τα επιτήδεια του σώματG , τί το

όφελΘ',έντως να ) και πίσις , έαν μια έργα

ν έχε ,νεκράέσι
καθεαυτίω. αλλερά τίσσυ

σίσι» έχεις . καγω έργα έχω και δαξόν μοι:

του πίσιν σου εκ τηςέργων σου , καγω δεί

per in ſordida ueſte, & reſpexeritis ad ill.

lum queſté geſtar ſplendidā,& dixeritis

illi,tuſede hic bene,&pauperi dicatis, tu

Ita illic, aut ſede hic ſubter (cabellü meü ,

& nó diiudicati eſtis in uobiſipfis , & fa

cticſtis iudices cogitationú mala. Au.

dite fratres mei dilectí nóne deus elegit

pauperes inundi huius,diuites in fide,&

hæredes regni quod pmiſitäs à quibus

dilectus fuerit . Vosaút cóceptuihabui

ſtis pauperé.Nóne diuites tyrannidéex

ercent in uos,& idem trahunt uos ad tri

bunalia: Et rjde male loquunt de bono

nomine quod inuocatū eſt ſupuos Si

legē quidé pficitis regia iuxtafcripturā,

diliges proximūtuú ſicut teipfum , bene

facitis,lin uero plonā reſpicitis , peccatú

cómittitis, & redarguimini a lege ueluti

tranſgreſſores. Quiſqs ei totă legé ſer

uauerit, offenderit aūtin uno, factus eſt

oium reus.Nā qui dixit,ne mæcheris,di

xit etiá ,ne occidas, quod li nofueris mce

chatus , occideris tamen ,factus es trant

greſſor legis.Ita loquamini,& ita faciatis

ueluti p legé libertatis iudicádi.Siquidé

iudiciū abſą miſericordia erit eiquinó

fecerit miſericordia. Er gloriať miſericor

dia aduerfusiudiciū .Que utilitas fratres

mei ſi fidé dicat aliqs habere fe, facta uè

ro non habeat :Num poteſt fides ſaluú

facere illūžQ_ſifrater aut ſoror nudi fue

rint, & egentes cotidiano uictu ,dicat aút

aliquis ueſtrū illis , abite in pace , calefci

te &faturamini,nó tamen dederitis illis,

quæſunt neceſſaria corpori, quæ erit utir

litas . Sic& fides ſi facta non habuerit ,

mortua eſt per ſe . Sed dicet aliquis,tu fi

dem habes, & ego factahabeo .Oftéde

mihi fidē tuã ex factis tuis, & ego oſten

dam tibi
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hominum domare poteft incoercibile

ξω σοι εκθ έργων μου τιώ σίσιμ μου , συ . dam tibi ex factis meis fidem mea .Tu

σιδεύεις,ότι ο θεόσεις εσι , καλώς ποιάς. credis quod deus unus eſt : Recte facis.

καιτα δαιμόνια σισεύουσιν , φρίσουσι, Et dæmonia credunt, & cótremiſcút.At

θέλας και Γνώναι ο άνθρωπε κενε,ότι επίσεις ‘ uis ne ſcire o homo inanis, quod fides

χωρίς τη έργων νεκρά εσιμ,άβραάμόσα abſqz factis mortua ſit? Abrahá pater

της ημών ουκ εξ έρπων εδικαιώθx ανενέκας nofternóne ex factis iuſtificat?eft,cú ob

Ισαάκ του νόμ αυτον επί το θυσιασήριον ; tuliffet Iſaac filiü ſuü ſupaltare : Vides

βλέπεις,ότι και σίσις σωλργεί τοίς έργοις qd'fides , adiumétofuerit factis illius,&

αυτοι και εκ τ έργων και αίσις ετελειών; exfacto fides pfecta fuerit Etipleta eft

και έσληρώθκ & Γραφή και λέγεσα ,επίδευση ſcriptura ſ dicit.Credidit Abrahádeo,

δε αβρααμ (αρ θεώ, και ελογίθκ άυ Go" εις & imputatū eſt illi ad iuſticiâ & amicus

δικαιοσώκνοια ) φίλG θεού εκλήθκ. δράτι dei uocatus eft.Videtis igiť quodexfar

Toίνω ότι και έργων δικαιούται άνθρωπο ctis iuftificee homo,& noex fidetantūr

και ουκ εκ πίσεως μόνoμ και ομοίως δε και Similiter aút & Raab meretrix ,nó ex fa

ξαέβ και σόρνκ,ουκ έργων εδικαιώρα, υe ctis iuſtificara eſt cú excepiſſet nundos,

δεξαμλύκ τους αγγέλους , και ετέρα εδώ & alia uia emiſiſſet : Nam quéadmodú

έκβαλούσα και όσες & το σώμα χωρίς πνευ
corpus abſø ſpiritu mortuú eft, ita&&m

ματος νεκρόμ εσιμ, όντως και η πίσις χω / des abfo: fattis mortua cft . Nolite

εις το έργων νεκράέσι. ΜΗ σολλοί διδάση plures magiſtri fieri fratres mei, fcientes

καλοι γίνεθε αδελφοί μου , ειδότες , ότι quod maius iudicium , ſumpturi fi.

μάζομ κρίμα ληψόμεθα ,πολλά γαρ πηαίο mus.In multis enim offendimus oés. Si

μεν άκανθες.έι τις εν λόσω ου παίς , δυτος quis in uerbo no offendit, hic perfectus

τέλος ανήρ,δωαίος χαλιναγωγήσαι κι ό , eſt uir , a poſlic frenomoderaritotú etiã

λου τοσώμα σου ή ίωπων τους χαλινους corpus.Ecceequis frena in ora mittimus

εις ταςόματα βάλομεμ , προς το πείρε » ur obediātnobis,& totú corpus circúferi

θαι αυτους ημίν,κ) όλον το σώμα μετάγο mus.ecce nauesqqz cú tātæ ſint, & auen

μεν σου κόλα πλοία τελικάυλα όντα, ή tis fæuis agant, circúferunturaminimo

σκληρών ανέμων έλαυνόμενα,μεγάσειτη gubernaculo, quocúqz ipetus dirigentis

ελαχίσ8 σκαλία.όσο άμ και ορμή και ευθύ uoluerit.ita &lingua pufillű mébrúeſt,

νοντ’ βούλκη.δυσως κ) και γλώσσα μικρόν με & magna iactat.Ecce exiguºignisőtá

λος έσικό μεταλαυχάιδου ολίγον πύς κλί materiā incédit. Etlingua ignis eft mun

κω ύλην ανάπτει. κ) και Γλώσσα το πυρο κός dus iniquitatis, ſic lingua conſtituiturin

μας ή αδικίας,δυσως και Γλώσσα καθίσαην membris noſtris quæ maculat totú cor,

Ιοΐς μέλεσιν ημών. & σιλδσα όλον ή σώμα ,
pus,& inflámat rotā natiuitatis noftræ,

κ φλοίσσα ή τροχών και Γενέσεως, κ φλοτε &inflamma
tura gehenna. Omnisem

ζομένκ υφή σεέννης.πάσα φύσις θκείων εκ natura & ferarú & uolucrű ſerpentiú ,&

πείν,ερσεφτεκι εναλίων,δομάζει και διδά marinori domantu
r , & domita funta

μασαι 38 φύση και ανθρωπίνα. Γλώσαν. natura huma a . Lingua autem nullus

ουδείς δύναηανθρώπ
'δαμάσαι άκαϊάχες
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κακόμομεσή του θανατοφόρου.εμ αυτή ευν

λογούμαν του θεομ κ πατέρα,κ) εμ αυτή

καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθ

ομοίωσιν θεου γεγονότας.Εκ το αυτου σό

ματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα.

ου χρή αδελφοί μου ταύτα όντως γίνεθ .

Μήτϊ και πηγή έκφαι αυτές οπής βρύει η Γλυ

κυκή πικρόμ;Μή διώαται αδελφοί μου

συκ έλαίας ποιήσαι και η άμπελος συ ,

κα ,όντως ουδέ μία παγο αλικός και γλυ,

κυ σοιήσαι ύδωρ.τίς σοφός και επισήμων

εμμίμ,οξάτω εκσ καλής αναρροφής

τα έργα αυτού ,έμπραύτκτι σοφίας. ειδε

ζάλου πικρόμ έχετε,κα) ερίθααμέμ τη καρ

δία υμώμ ,μή κατακαυχάθε, CI ψεύδεθε

καταδι αληθείας. Ουκ έσιν άυτη και σοφία

άνωθεν καθορχομυκ,άλλ επίσφος,ψυχική,

δαιμονιώδης. όπου γαρ ζάλος και είθεια ,

εκτάκαβασασία, πάμφαύλομ πράμα ,

και δε άνωθεν σοφία πρώτόμ μου ,άγν άξιν .

έπεταειρωϊκή,επιεικής, ευπαθής,μες και εν

λέους και καρπών αγαθώμ, αδιάκριθος C

ανυπόκριτG-,καρπόςδεν δικαιοσωκς

εμ ειρώα σείρεται τις ποιούσιμ ειρήνων.πό

θεμ πόλεμοι και μάχαι εμμίμ,ουκ εμ Τευ

θεμ,εκ δονών υμώμ, ή spατόνομένωμεν

Ρίς μέλεσιμυμώμ,επιθυμάτε, ουκ έχει

71,φονεύει & κλουτε, ουδωαθεεωί

τυχάμ.μάχεσθε σολεμάτε.ουκέχετε ,

δια και μεατίθαι υμάς. αιτξτεκ) ου λαμ

βάνετε,διακακώς αιτεθε , ίνα ενταϊς

ήδοναίς υμώμδαπανίσηJε μοιχοι κ μοι /

χαλίδες.ουκ διδατε ότι και φιλία του κόσ

μου.έχθρα το θες εsίμ , δς αν βουλκθ @i

λος ειναι του κόσμου,εχθρός του θεού καθί

Sάται ήδοκάτε,ότι κενώς και γραφή λέγα.

στοςφθόνομ έπιπoθα σ ' ανεύμα , ο κατώ

ΧΗσεμ
ερημίμεμείζονα

δε δίδωσι χάσιμο

Υποτάγκβεδωω θεώ ,αν
τίστεο δι

αβόλω

malum ,plena ueneno mortifero.In ipſa

benedicimus deū &patré, & in ipſama

ledicimus hoies, quiad ſimilitudine dei

facti ſunt . Exeodē ore procedit benedi

etio & maledictio . Non oportet fratres

mei hæcita fieri.Nunquid fonsex eodé

foramine emanat dulcē & amarā aquá !

Nunquid preſt fratres mei ficus olcas

facere,aut uitis ficus : Sic nullus fons ſal

ſam ac dulcē pót facere aquá.Quis ſapi.

ens & ſciétia pditus inter uos,oſtédat ex

bona cóuerſatione opera ſua in manſue

tudine ſapientiæ. Qe ſi zelú amarű hai

betis,& contentione in cordibus ueftris

nolite gloriari & médaces eſſe aduerſus

ueritatě. Nó cſtem iſta fapientia defur,

fum defcedens,fed terrena ,animalis,dia /

bolica .Vbień zelus & cótentio ,ibi incó

ſtantia & oñc opus prauú.Quæ aútde

ſurſum eſt fapientia. Primú quidé caſta

eſt ,deinde modeſta,pacifica,tractabilis,

plena miſericordia & fructibºbonis,abf

q diiudicatione ſine ſimulatióe.Fruct9

aūt iuſticiæin pace ſeminat,facientibus IIII

pacé. Vnde bella & lites iuobis.Nóne

hincinépe ex uoluptatib9 ueftris,ſmili

tanc in mébris ueſtris.Cócupiſcitis & nó

habetis,occiditis & zelatis , & nó poteſtis

adipiſci, pugnatis & bellatis ,nó habetis,

ppter ea qd'nó poftulatis, petitis & nó

accipitis,eo q male petatis,ut in uolupta

tibus ueſtris inſuinatis.Adulteri & adul

teræneſcitis qa amicitia mūdi inimica é

dei Quicũą ergouolueritamic9 eſſe fæ

culi,inimicus deicoſtituitur. Anputatis

quod inaniter ſcriptura dicar', adinuidi

am concupifcit fpiritus qui habitauitin

uobis : Maioreim autem det gratiam,

Subditi ergo eſtote deo ,reſiſtíteaŭr dit :
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αβόλω C φέυξεται αφ υμώμ . εγγίζατε

ωθεώ , κι έτσι υμίν . καθαρίσατε χάρας

αμαρτωλοίκι αγνίσατε καρδίας δίψυχοι,

ταλαιπωρήσατε,καπενθήσατε ,και κλάυ)

σατε, ό γέλως υμώμ εις πένθος μεταφρα

φήτω,και χαρα εις κατήφεια και τα νώ

θητε ενώπιον του κυρίου © υψώσει υμάς,με

κάταλαλάτι αλλήλων αδελφοί.ο καταλα

λώμ αδελφού,και κρίνωμ τον αδελφόν αυ ?

καταλαλά νόμο και κρίνει νόμομ . ει δε νου

μου κρίνεις , ουκ ει ποικτός νόμου , αλλά

κριτής,εις εσιν ο νομοθέτως ,οδωάμενος σώ

σαι κι απολέσαι,συ τις έι θα κρίνεις τον έτε

ρομιξάγε νώ οι λέγουσες σήμερον κι άυριου

πορευσώμεθα εις τημδε σωσόλιμ κ σοι

ίσωμεμ εκά έναυάένα, εμπορευσώμεθα

και κερδίσωμεμ. 8ιτινες ουκ επίσαθε το και

άυριομ, σοία και ζωα υμώμ , ατμία δέσαι.

και προς ολίτου φαινομένκ.έαατα και αφανι

ζομένκ,άντϊ και λέγειμ υμάς,έαν ο κύριος θε

λίσκ κ ζήσωμεμ κ) ποιήσωμεν τούτο εκ

νο ,μωβ καυχάθε εν ταις αλαζονείαις ,

μώμ,σάσα καυχησις τοιάυτκ πονκρά έσιν.

ειδότι οι καλομ σοιέμ κ) μη ποιοτι

αμαρτία αυτώεσιμ . άγενώ οι σλέσιοι ,

κλάυσαπ ολολύζοντες επιτάιςΤαλαιπω

βίαις υμώμ τάις έσερχομέναις . ο πλάτος

υμώμ σέσκπε ,τα μάτια υμώμ σκτόβρωτα

γέγονεμ,ο χρυσός ύμκ άργυρος καβίωση

κ 1ος αυή εις μαρτύριομ υμίμ έσαι κ φά

Γεη τας σάρκας υμώμ, ως σύς . Εθκσαυρίσα

τε αν έχάταις ημέραις.ιδου ο μισθός ή ές

γατών και άμεσάντωμ τας χώρας υμών , και

απεβερκμένος αφ υμώμ κρά34 . και αι βοαι

η θερισάντωμ ειςτα ώτα κυρίου σαβαώς

εισεληλύθασιν . ερυφήσατε επίτ γϊσ .

καιεωαταλήσατε, θρέψατε τας καρδίας

υμών , ώς εν ημέρα σφαγώσ . κατεδι

κάσατε, εφομεύσατε τον δίκαιομ ουκάντι

τάσσεται υμίν

abolo ,& fugieta uobis'. Apppiate deo,

& appropinquabit uobis. Emúdate ma

nus peccatores,& purificate cordadupli

ces animo.Affligimini,&lugete& plora

te ; riſusueſter in luctú conuertať, &
gau/

dium in mærorē. Humiliamini in con

fpectu dñi, & exaltabit uos.Nolitedetra

here uobis inuicem fratres.Qui detrahit

fratri, qui iudicat fratrem ſuu ,detrahit le

gi & iudicat legem.Si aút iudicas legem ,

non es factorlegis
, fed iudex. Vnuseft

em legiſlator,quipoteſt fanare& perde

re.Tu autquis es,qui iudicas aliū ?Age

nunc qui dicitis ,hodie& cras eamusin

hanc ciuitaté, & faciamus ibi quidem an

num,&mercemur,& lucrű faciamus,qui

ignoratis quid futurum fit poſtero die.

Quæ eſt eíuita ueſtra: Vaporerit,qui

ad exiguũ tépus apparet,&deinde cua

nefcit peo9 dicere debueritis,li dñsuo

luerit , & fi uixerimus,faciamus hocaut il

lud .Nunc aút exultatis in ſuperbijs ue

ſtris.Omnisexultatio talis malaeſt. Sa

enti igiturbonü facere , & nó facienti, pec

catum eſt illi . Agite núc diuites,plora)

te ululantes in miſerijs ueſtris, quxad.

ueniét uobis.Diuitiæueftræputrefactæ

funt, ueftimenta ueſtra a tineis comeſa

ſunt,Aurű & argentūueſtrũeruginauit

& erugo eoz in teſtimoniú uobis erit,&

máducabit carnes ueſtras ficut ignis.the

ſaurizaſtis in nouiſſimis dieb9.Ecce mer.

ces operariop qui meſluerunt regiones

ueſtras,quæfraudeno reddita eſta uo

bis,clamat, & clamores eox quimeſfuel

rāt in aures dñi ſabaoth introierút:Der

liciati eſtis ſuper terra , & laſcíuiſtis, enu,

triſtis corda ueftra,utin die occifionis.co

demnaſtis, &occidiſtis iultū , & non reli

V ΝΟ

{tit uobis
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τάσεηυμίν.Μακροθυμήσαπ οώ αδελφοι

1 έως και παρεσίας ή κυρίε.ιο°ου δεωργός εκ

η δέχεηήν τίμιον καρσον ή γής, μακροθυ ,

και μώμ έπαυjώ. έως λάβ, δεν πρωϊμόμ και

3 όψιμον, μακροθυμήσαπ C τμής , σκρίξατε

« ταςκαρδίαςυμώμ,ότι και παρουσία και κυρία

* άτικειμή 5ειάζετε κατάλλήλων αδελφοι,

2 ίνα μή κριθήτε.ιδου ο κριτής προή θυρών

Σ έκκεμ. ύσόδαγμα λάβετες κακοπαθείας

ή αδελφοί με,κι η μακροθυμίας τους προφή

3 Πας,διελάλησαν τα ονόμαίι κυρίε,ιδου μα

2 καρίζομεν τους υπομένοντας.τω υπομοι

νυν ως ακούσατε. € το τέλος κυρίs ειδετι ,

Ε ότι πολύπλαχνός εσιμο κύριος κή οικτίς

Ε μωμ, προ πάντων και αδελφοί μου, με ομνύε

Τ.: Τε,μήπ τον ουρανόν ,μήτε τίω γω,μήπ άλ

και λον τινα όρκον.ήτων και υμών ή ναι ,ναι,Co

Tαι ουζού,ίνα μή εις υπόκρισιν πέσηΤε, κακοσα

τα & τίς νυμίμ,προσευχέσθω.ευθυμάτις ,

και ψαλιέθωνάθενά τις εν υμίμ , προσκαλεσά ,

ht: δω Τουςπρεσβυτέρους ή εκκλησίας,κ) προσευ

τον ξάδωσαμεσαυτόν, λείψαντες αυτών ελαίω

Ελά τώ ονόματι η κυρίε. κ) και ευχή και σίσεωσ

σώσε την κάμινοντα, Γερά αυήμ ο κύριος ,

κάν αμαρτίαση σεσοικκως,αφεθήσεση αυ -

Τώ.Εξομολοβάθε αλλήλους τα παραπτώμα

Tα,C' ευχεθε ύσερ αλλήλων , όπως αθήτε .

πολύ χύς δέχεις δικαίου ενεργουμένη. Η

λίας άνθρωπος ήν
ομοιοπαθες και μίν , C προ

/

σευχή προσήυξαr ή μη βρέξαι,και ουκ έβρεξεν

επί15ής,ένιαύλους μας.Ο μήνας έξ . Όσά

λιν προσκύξας, ο ουρανός υετον έδωκε, C

45% εξάσκουή καρπ' αυτ αδελφοίεάντις

νυμίν πλανηθή άρδαληθειας,
επισρέν

ψα ανά γινωσκέλω, ότι και
επισρέψας άμας :

Πωλόν εκ πλάνκςδε αυτον,σώση ψυχήν εκ

ανάτου,να καλύψ4 πλήθος αμαρτιών
•

τές του αγίου ασουόλου Ιακώβ

επιςολής τέλΘ

ftituobis.Lóganimes igiteſtote fratres

ufqz adaduentū dñi. Ecce agricola expe

ctat pcioſum fructú terræ loganimis in

eo,donec accipiat pluujátéporanea& ſe

rotinam . Patiếtes igitur eftote & uos,&

confirmare corda ueſtra , qñ aduentus

dñiappropinquauit.Nolite ingemifce/

realius in aliū fratres, ut ne iudicemini,

Ecce iudex ante ianuã aſſiſtit. Exéplú ac

cipite frés mei afflictionis & longanimi

tatis & patientiæprophetas , qui locuti

ſunt in nominedñi.Ecce beatificam eos

qui ſuſtinent. Sufferentia Iob audiſtis,

& finem dñi uidiſtis , qñ miſericors eſt

dñs & miſerator. Ante oia aút frés mei,

nolite iurare,neq3 per ccelu, neq per ter /

ram ,neqz aliud quodcüqz iuramentum .

Sitaútueſtrūeſt eſt,nó nó, ut nei limu,

lationem incidatis . Affigiť autaliquis

interuos,oret.æquo animo eſt aliquis,

pfallat .infirmat quis interuos, accerfat

preſbyteros eccleſiæ , & orent ſupeū ,un/

gentes eum olco in nomine dñi. Etora

tio fidei ſaluabit laborantē , & eriget eú

dñs,& fi in peccatis ſit,remittent ei.Con

fitemini inuicé alius ali delicta , & orate

pro uobis inuicé,ut ſaluemini.Mulűem

ualet deprecatio iuſti efficax. Helias hoi

mo erat ſimiliter affectus ut nos ,& oral

tione orauit ne plueret,& nó pluit ſuper

terra annos tres & meſes ſex . Et rurfum

orauit,&cælūdedit pluuia, & terra pro

duxit fructú ſuum . Fratres, ſi quis inter

uos errauerit a ueritate, & conuerterit qs

eum,ſciat qdqui conuertifecerit peccato

rem ab errore ujæ ſuæ , ſaluabit animaa

morte, & operiet multitudine peccatof .

Beari Iacobi apoſtoli

epiſtolæ finis.

20 "
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ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣΕΠΙΣΤΟ ΛΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ημά
ς

Αυτίωεσισέλλει και μακάρι πίτα τοίς εν τη διαφορά δυσιν, ουδαία με

οις και γενομλύοις χρισιανούς . Γράφει δε τω εσιβολώδιδασκαλικώνεπι,

Sκρίζων αυτους.διότι από ιουδαίωνεσίσευσανκαι πρώτοι μου ξεγάτα

και αποδείκνυσιμ.ότι και εις τομ ΧΡΙΣΤΟΝ πίσις , απότηνόφκ κατέγη

γέλθκ , και δη αυτή έμκμύθα , και δια του άλματα αυτοι λύτρωσις . ναι ότι αυτός και τους έν

Ημεσιμ ευκγγελίθκ Τα σάμτα, εις & επιθυμούσιμάτσελοι σαρακύψαι . ειτα σύμβουλέυσασ αξίως με

του καλέσαμτα ανασρέφεσθαι , προτρέπεικαι βασιλέας τιμάμ,γυαξίτε γαρ ανδράσιμόμο α

φροσώκμ καταγγέλλει, και εις τα θκ παραινέσας ολίγα, σημαίμε,ότι και εις ημάθω γί

γονε σαρα του κυρίου το κήρυγμα φθη σωτηρίας και ανασάσεωσ . ίνα καιοι προθανόντες ανασών

σι,και κριθώσι μου ζωσώματι,τι δε χάριτι Οι ανασάσεως διαμείψωσι.και ότι το τέλGπάνη και

των λοιπόν ήγγικε κι οφείλουσι πάντες έτοιμοι γίνεθαι ως λόγομ αποδώσοντες ω κριτή. Ο

Ουτως τελειοίτώεπισολω .

ARGVMENTVM

Μην

ΕΠΙ

ΠΑ

M

Θ

Ifcipulos ſaluatoris inuicti toto orbe diffuſos & peregrinos in fæcu.

lo monſtrat, & præteritæuitæ pænitere ſuadet, & in nouam uitam

proficere tota cum ſollicitudine exhortatur Simon Petrus filius lo

annis ,prouinciæ Galilææ ,uico Bethſaida frater Andrex apoſtoli.

5i

ΕΠΙΣΤΟΛΗΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟ

ΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΡ Ω Τ Η .

EPISTOLA BEATI PETRI

APOSTOLI PRIMA

ΕΠΙ

ΕΤΡΟΣ ασόσολOP IHA

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΙ εκλεκτούς

παρεπϊδήμοις διαφοράς

σόντου,γαλατίας,καπ

παδοκίασ,ασίας , και βιθυμίας κατά πρόγ

νωσιν θες πατρος εν αιασμώ ανεύματ ,εις

υπακούν και δαντισμό , αιματοσ ΙΗΣΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ . χάρις υμίμ και ειρών πληθαω

θείκ . Ευλογητός ο θεός κή σαλές και κυρία και

μών ΥΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,και καλά ή πλι αυτο

λεωσ

Etrus apoſtolus Ieſu Chri

ſti,aduenis ſparſim incolé

tibus Pontum , Galatiam ,

Cappad
ociā

,Afiam , & Bi

thynia
m
,delecti

s
iuxta præordin

ationé

dei patris,per ſanctifi
cationéf

piritus

,in

obedie
ntiam

, &aſperſi
one

ſanguini
s
le

fu Chriſti. Gratiauobis & paxmultiple

tor.La
udandu

s
eſt deus, & pater dñino

ſtri Iefu Chriſti,qui iuxta copiola
m
fuá

Ι

miſe
rico

rdia
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ΟΙΣ.

Πι:

λε αναγεμίσασ μασ εισ ελπί ,

Τα ζώσαν οι ανασάσεως, ΙΗΣΟΥ ΧΙΣΤΟΥ

εκ νεκρών , εις κληρονομίαν άφθαρτου

5 και αμίαντος , και αμάραντον , τε

5 τκρκμλίω ουρανοϊσ , εις υμάς τους

ξύ δωάμαθεού φρουρουμλύους διαπίσε

ωσεις σωτκρίαμ, ετοίμων αποκαλυφθάν

και ο καιρώεχάτω, ω , αγαλλιά .

θε , ολίγομάρτι, ει δέομ έσι λυπηθέν

τες και ποικίλους περασμoίς,ίνα το δο

: κίμιομ υμώμαι πίσεως , πολυ τιμι /

ή ώτερου χρυσίου του απολλυμαίου, Δια

συροσ Δε δοκιμαζομλίου , ευρεθή , εις

έσαι μου και δόξαν και τιμώ, ν &

σοκαλύβα ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , δε ουκ

ειδότες και αγαπάτε , εις 8μ άρτϊ με

δρώντες , εισένoτες λε , αγαλλιά και

θε χαρά άμεκλαλήτων και δεδοξασμέ

18 , κόμιζόμενοι το τέλος ο ωί ,

ας σεωσ υμών , σωτηρίαν ψυχών ,

περί άσ σωταρίας ξεζήτησαν να ξκαι

ρεύμκσαν προφήται , δι περί εις τι

μάς χάριτα προφητέυσαμτες , ερευ /

μώντες,εις τίμα ποίον καιρόν έδή -

λε , το εν αυτοίς σμευμα ΧΡΙΣΤΟΥ

ηχομαρτυρομου τα εις ΧΡΙΣΤΟΝ

ταθήματα , και τας μετα ταυτα δό

ΡΕ ξασ, δις απεκαλύφθη , ότι ουκ εαυ -

τοίς ,καιμίρ Δε δικκόμοω αυτα, & μάω

5 αμκγγέληυμίν , Δια5 ευαγγελισα ,

μύωμ υμάς ν σμεύματι αγίω απο

5αλέρτί αά ουραμού , εισά ,έπιθυμού

σημ άγγελοι σαρακύψαι . Διό αμαζω !

σάμβυοιτας οσφύας και
διαμοίαση ,

μώμ,μήφομτεσ , τελείωσ ελσίσατεε ,

Φερομύω

σοκαλύψει ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , ως τέκ /

μανα ακούσ,με
συχηματιζόμενοι ταις

το τερου να αγνοίαυμών
επιθυμίαις

αλλά κατά

mifericordiain regénuit nosin ſpem ui.

uā, per hoc quodreſurr
exir Ieſus Chri

Itusex mortuis ,in hæreditaté immortal

lem, & incontaminabilem , atqimmar

cellibilem , conſeruatā in cælis erga uos,

qui in uirtute dei cuſtodiminiper
fidé ,

ad falutem , quæ in hoc parata eſt, ut re ,

ueletur in tempore ſupremo,in quo ex

ulcate ,nunc ad breue tempus afflicti in

uarijs experimétis.ſi opus ſit,quo explo

ratio fidei ucftræ , multo præciofior au

ro,quod perit , & tamen perignem pro

batur.reperiatur in laudem & gloria&

honorem ,tum cũ reuelabitur Ieſus Chri

ſtus,quem cum non uideritis diligitis,in

quem in præfentia,cū non uideritis, crei

dentes tamé, exultatis gaudio ineffabili,

& glorificato, reportantes finem fidei ue

Itræ ,ſalutem animar, de qua ſalute , ex /

quiſierunt & fcrutati ſunt prophetæ, qui

deuentura in uos gratia uaticinati ſunt,

ſcrutantes ad quem ,aut cuiuſmodi tem,

poris articulum ſignificaret , qui in illis

erat fpiritusChriſti, qui priulēz accide

rent, teſtificabatur uenturas in Chriſtű

afflictiones , & ſeſſene cóſecuturæ glori

as, ijs qbus ea palā ſút exhibita,propte

rea ,qd haud libiipſis, imo nobisului fu

erunt,hæc quá nūc annunciata ſunt uor

bis, per eos quiuobis pdicauerunt euan

gelium , per ſpirituin ſanctum emiſſum

ecælo, in quæ defyderant angeli proſpi

cere.Quapropter
ſuccincti lumbis men,

tis ueſtræ, ſobrij,perfecte ſperate in eam

quæ ad uos defertur gratiam , dum uoi

bis reuelatur Ieſus Chriſtus, ut fili obes

dientiæ ,ut nonaccommodetis uos prie

ſtinis concupiſcentis, quibus
dum ad.

huc ignoraretis Chriſtum agebamini,

ſedquéadmodú

ΜΗ

ή και
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ

EPISTOLA

μέχω
1

T

τοέH

M !

|
Εάν
μα

τμ
μια ,

1 .

αλλά κατάτμ καλέσαντα υμάς αγίομ,κ)

αυτοι άγιοι έμφάση αναστοφή γενέθετε .

διότι γέγραπται.άγϊοι γύεθε ,ότι εγώ

άγιος ειμί.και ει πατέρα επικαλάθι του

απροσωπολήπως κρίνονταικατά δεκάσου

έργου, εμ φόβω τομοσ σαροικίας υμών

βόνoμ ανακράφιτι.ειδότες, ότι ου φθαρ /

τ ' αρμυρίω ή ευσίω έλυτρώθησε εκμαθαί

ας ύμών ανατροφής παξσπαραδόθο,αλλά

άμίω άιματι ως αμνού άμώμου και ασί

λου ΧΡΙΣΤΟΥ, πεσείνωσμίου μα πιο κα

ταβολής κόσμου, φανερωθέντος δε εο εχά

Τωμ"Βόνων οιυμάς,τους οι αυτου πιο

sεύοντας εις θεομ, μεγείρανία αυτμ έκανε

αρώμ,και δόξαν αυτώ δόντα, ώς π τω πί

5ιμ υμώμ,και ελπίδα έινα εις θεόν, ας ψυ

χάς υμώμ άγνϊκόπς έμ τη υπακοήκαι αν

λκθείας δια πνεύμαβός , εις Φιλαδελφίαμ

ανυπόκρϊομ,έκ καθαράς καρδίας αλλήλες

άγασίσαπ εκτενώς,αναγεΓεννκμαίοι,ουκ

έκ σοβάς φθαρτής,άλλα άφθάρτου,δια λό

γου ζώντος θεού ,και μείον εις αιώ/

να διδάσάσα σας3, ώς χόρτα και σά

σα δόξα ανθρώπου, ως άνθος χόρτο, ξx

ράνκ και χόρτος,και ο άνθος ξέπεσε, και

εύμα κυρίου,μύει εις τον αιώνα , τουτο δε

άξι ή ξήμα το ευαγγελιοθεν εις υμάς. Ασο)

θέμβυοι δω πάσανκακίαν,και πάντα δο

λομ ,και νοσοκρίσεις
,και φθόνους,και σάν

σας καταλαλίας, ώς αρτί γύνατα βρέφκ,

το λογικό , άδολομ γάλα επίπoθήσατε,

να εμαυτώ αυξηθάτε, ένσες εγεύσαθε ό ,

τι 8xsός ο κύριΘ , πρός 8μ προσόρχόμεν

νοι λίθομώνταυπόανθρώπωνμου απον

δεδοκιμασμέομ, σαρα δε θεώ εκλεκτου

έντιμωμ , και αυτοι ως λίθοι ζώντες οικο !

δομήθε,δικος πνευμαγικός,δοράτευμα άσι

ομ,άνενέσκαι πνευμαδικάς θυσίας , ευπροσ

δέκτες Ο θεώ δια ΙΗΣ" ΧΡΙΣΤσ.διό και

ποϊέχα

ſed quéadmodú is quos uocauit ſetūs

eſt, ita ipſi quoqz ſeti in oñi cóuerſatióe

reddamini,pptereaqd' fcriptū eſt. Seti

eſtote,nã egoſctus ſū. Et ſipatrē uocatis

citra pronaz reſpectüiudicantē iuxta cu

iuſą opus, uidete ut itimore cóuerſan

tes,incolatusueſtri tépus trāligatis.Cú

ſciatis uos,nó caducisrebus uelutargēto

& auro fuiſſeredéptos,a uana ueſtra có

uerſatione,qua ex patrú accepatis tradit

tione,ſed pcioſo ſāguine uelutagniima

culati,& incótaminati Chriſti,qpordina

tus qdē fuerat, añőz códit9 elletműdus,

ſed manifeſtatº fuit extremis tpib9ppi

uos,q e illú creditis i deū,q illő excitauit

à mortuis,& gloriâ ei dedit,ut uosfidéac

ſpē haberetisergå deú;q aias ueſtras pu

rificaſtis obediêdo pitati, pfpm, ichari

tate fraterna,ab omi fimulationealiena,

ex puro corde uos inuicê diligite ipenſe,

renati nó ex ſeie mortali,ſed ex imortali

R

uerbū uiuétis dei, & manétisi æternú.

Propterea qd'ois caro gramen fit,& ois

glia hois qliflosgraminis. Exaruitgras

men,& flos decidit.Atuerbü dñimanet

in æternū.Hocaūteſtuerbú ,qd'g euan

geliū delatū eſtaduos. Proinde depoli

ta oſi malicia ,& oñi dolo , & ſimulatói

bus, & inuidētíjs, &oibus oblocatióib ?,

ut modo nati infantes,lacillud nó corpis

ſed animiqd dolú neſcit, appetite,utin

eo ſuboleſcatis
,ligdéguſtalti

s,qdbeni

gnus ſitdñs.Ad que accedétes q lapisé

uiuus, ab hoibus quidé reprobate apud

deū uero elect9& pciofus,ipliġq ueluti

uiui lapidesædific
emini,dom ſpiritalis,

facerdotiú ſamadofferédúſpíri
talesho

ſtias,acceptabiles deopielu chriſtú,qua

Ppter is lapis cóplectif&cótinet ædifi

ciu
m
in
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al

1

τες και

ΒΥΡΟ
Υ

ΓΥΡΩ ΤΟ

πριέχε
ι
τη γραφή.λ

έον
τθκει η σιων

λίθον ακρογων
ιαίομ

, εκλεκτ
ομ

,έντιμου .

κ) και πιστέυωμ επάυτώ, ου μή καλαιχ
ωθή

.

μίροώ τιμή τοίς πισέυεσ
ιν

απθέσ
ιο

λίθομδρ απεδοκί
μασαν

οι οικοδο
μούσες

δυτος εγενήθη εις κεφαλι
ά
γωνίας. και λί

θος προσκόμ
ματος

, C πέτρα σκανδά
λο

,

οι προσκόπ
ηση

Τα λόσω απίθοιώ
τες

εις 8 κι

Ετέθεσαν , υμάς δε γένοςεκλεκτ
ου

, βασί ,

λαομτεράτευμ
α
,έθνος άγιου,λαός εις στρι

ποίκσιμ , όπως τας αρετάς 3ξαγγε
ίλετε

τον έπ σκότους υμάς καλέσαν
θος

εις το θαν

μασομ αυτο φώς οι ποτε ου λαος , μώδε

λαος θεούδι ουκΗλεκμίύ
οι
,μα δε ελεχθέν

αγαπητοι παρακαλώ ώσσα

φοίκους και σαρεσiδήμους , ασέχετε

η σαρκικών επιθυμιώμ , άιτινες sρατέυ

ονται κάτα σι ψυχίσ , τώ ανατροφή

υμών έχονίες καλώ εν τοις έθνεσιν, ίνα

και καταλάλούσιμ υμώμωσ κακοποιών,εκ

Το καλώμ έργωμεσολέυοντ
εσ δοξάσων

σι τον θεόν η ημέρα επισκοπήσ . οσα

τάγκτε οώ πάσα άνθρωπος κτίσει διατι

κύριομ,έιτε βασιλά ως υπερέχoντι,είτε και

γεμόσιμ, ώς διαυτο πεμσομλύοις, εις εκ

με δίκκσιμ μου κακοποιών,έπαινον δε αγα /

θοποιώμ, ότι όντως επί το θέλημα το θε8.

αγαθοποιούτας φίμοώ τίωοαφρόνων

ανθρώπωνάγνωσίαν,δοσίλευθεροι, μα ως

επικάλυμμα έχοντες θα κακίας θέλει

θερίαμ,άλλως διάλοι θες , πάντας τιμήσατε,

τώ αδελφότκτααγασάτε,τομ θεόμ φο

Εάθε,του βασιλέα τιμάτπ . οι δικέται και

σότασόμενοι ν παντί φόβω Τούς Φεσως

trom

Πιο

cium in fcriptura.Ecc
e
pono in Sion la

pidem,in ſummo ponendű angulo, ele

ctum ,pciofum.Et q crediderit in illo, no

pudcfiat. Vobis igitur pcioſuseft, q cré

ditis.Cærerű is qui no credűt, lapis qué

reprobauerāt
ædificantes

, hic coepiteſſe

in capite anguli,& lapis i qué impingit',

&petra ad quéoffendent,nēpe ijs q im .

pingunt in uerbū , neq; credunt inidad

qdãinſtituti fuerāc. Vos aütgenus ele

ctum ,regale facerdotiü , gens ſancta,poi

pulus qui in lucrã acceflit,ut uires annữ

cietis illius,qui e tenebris uos uocauit iti

admirabilé fuá lucé. Quiquondã eratis

nó populus,nuncpopulu
s
dei,quiquon

dam no coſecuci miſericordia, nunceſtis

miſericordia
m
cóſecuti. Dilecti obfecro

táīz aduenas acperegrinos, abſtinete a

carnalibus concupiſcencñ
s
õmilitancad

uerſus animā, &conuerfation
é
ueſtram

habete bonā , inter gentes , ut in hocqd

obloquunt uobis quafi maleficis, ex bo

nis operibus eſtimantes uos,glorificent

deu in die uiſitationis . Proinde fubditi

eſtote , cuiuis humanæ creaturæ propter

dñm ,ſiue regi táõ precellenti,ſiue præ .

ſidibus,ut qui per eum mittant in uindi

ctam quidé nocentiū, laudé uero recte

agentiú ,qñſiceſt uoluntas dei,utbener

faciédo obcuretis os hoibus ignorâtib9,

tanộz liberi ,& nó ueluti ptextú habéres

maliciæ libertaté,fed tanſz ferui dei,oés.

honorate,fraternitaté diligite,deū time.

te . Famuli ſubditi ſint in timore dñis,nó

ſolú bonis ac humanis, uegetiá prauis.

Ná hæc eſt gratia ,fiqs ppter cóſcientia

dei, ſuffert moleſtias pter meritū affect9

malis.Queeñélaus,fi cũ peccatis &ala

piscedimini, ſuffertisſat ſicúbñfacitis,&

on malis

dext

Θsia

nek

Eur

μα
ς

Ριπ

Δι"

Παις , ου μόνον Τοίς άγαθοίς κλέσιηκέσιν,αλ

λα κ τοϊσ σκολιοίσ.τούτος χάρις , ει διά

συνείδησιν θεά υπφέρ{τις λύπας σάχων α

δίκως.Ρίον και κλέος ει
αμαρτάνοντες και κολα

Dizájuevos,Uremer fre;daalta as
aborpižutes.xy

πάχοντεσ
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σάχοντες υπομψι & τιτούτο ή χάρις πα tñmalis afficimini fuffertis . Hæcemelt

τα θεώ,εις τους γαρεκλίθκτι ,ότι κ) ΧΡΙ / gratia apud deū.Siqdēihoc uocatieſtis

ΣΤΟΣ έπαθεν υπες και μώμ, ημίμ υπολϊμ / qñ & Chriſt9 afflictus eſtp nobis,relín

πάνωμ υπογραμμομ,ίνα επακολουθήσετε qués nobis exéplū utinſeõreminiueftir

τίςίχνεσήμαυτο,δς αμαρτίαμ ουκ εποίκι

σεμ.ου δε ευρέθκ δόλος 0 σόμαίι αυή , eſt dolus in ore illius, q cū maledictis in

δς λοιδορούνος ουκ αντελοιδόρει,πάχων cellereťnó remaledixit,cú malisafficere

ουκ απείλει, σαρεδίδου δε το κρίνονταιοι tur nó minabat . Sed tradidit uindictá

καίως.δς τας αμαρτίας ημώμ αυής ανώει ei giudicat iuſte,q pctā noſtra ipfeptu

γκεμ νω σώματι αυτο επιτ ξύλον,ίνα lit in corpore ſuo fup lignú,quo peccatis

ταίς αμαρτίαις απογενό μίνοι, δικαιο» mortui iuſticiæ uiueremus.Cuius eiuſde

σω ζήσωμεν.δυ ο μώλωπί αυθου ιάθκ) uibice ſanati fuiſtis,Naeratisuelutoues

τ.λπ γαρ ώς πρόβατα σλανώμενα ,άλλέ/ errantes,fedcouerſi eſtis nuncadpaſto

πεςράφκα νώ επί του ποιμαία,και επί rem , & curatoréaniapueſtrap. Simili II.

σκοπον ψυχών υμώμ.ομοίως& Γωαι ter uxores ſubditæ fitis ueftris uiris, ut

κεςτσοθανόμυαι τους ιδίοις ανδράσιμ, ctiã qui nó obtemperātuerbo, per uxo/

ένα ανες απαιθούσι και λόγω, δια rum conuerfationé abſquerbolucrifiát.

γωαικώμ ανατροφής ,άνευ λόγου κορ / dū conſiderant cũ reuerentia cóiunctá

δηθήσωνΤαι,εποεεύσαντες των φόβω & ι caſtá conuerſationéueſtrā,quarú orna

gulù avaspodw.vuãngxp eswoux' o ffw/ tus fit,nóexternus qui ſitus eſt in criſpa

θεμ έκπλοκής πεϊχώμ, πiθέσεως Αυσία tura capillorú , & additione auri, autin

ωμ,ή φυδύσεως Ημαθίωμ κόσμος, άλλο κρυ palliozamictu,uerú occultus;qefticori

πος δ καρδίας άνθρωπος ν ο άφθάρ! de homo,fi is careatomni corruptela,ita

τω ή πραέος ,κ) Ησυχίου πνεύματος,8 KG ut ſpüs placidºſitac quietus,q ſpúsioru

ενώσίου του θεού πολυτελές.δυσω γάς τον lisdei magnificaac luptuoſa reseft

.Na

π αι αγίαισωαίκες,αιελπίζεσαι και ad eümodú olim& fanctæ illæ mulieres

του θεέμ έκόσμουεαυθάς,υποτασσόμεναι
ſperates in deo comebât ſeſe;& ſubdita

τίς ιδίοις ανδράσιμ ,ώς σάρδα μπήκεσε τα erấtſuis uiris, quéadmodú Saraobedi

αβραάμ,κύριομ αυήμ καλέσα, ής εγενήθκπ uit Abrahæ dñmillú appellás,cui°factér

τέκνα,αγαθοποι8σ
αι

, 0 μη φοβούμαι . eſtis filiæ ,dū bñfacitis,&nó terremini ul

μκθε μίαμ πόκσίμ. οι άνδρες ομοίως σωοι lo pauore.Viri ſimiliter cohabitet ſecun

κούπς καταγνώσι
μ
, ώς αθενεσέρω σκεύει dū ſciétia ,uelut infirmior

i uali muliebri

ω γωαικείω,απονέμον
τες αμιώ, ως και

ipartientes honoré , tāöz etiá cohæredes

συσκληρονόμοι χάριτος ζωής,εις ή μηεκκό
gratiæ uitæ ,ne interrūpantora

tiones
ue

ηεθςτας προσευχάς υμώμ. σ' Τέλος, πάν ftræ .In ſunima oés ſitis unanimes,ſimili

τις ομόφρονες , συμπαθε, οιλάδε
λφοιέν

teraffecti,fraterna pdici charitate,miſeri

πλαχνοι, Φιλόφρονες, με αησiδόντες κα cordes,affabiles, non retaliantesmalum

κόρ αντί κακά, λοιδορίαμ, αντί λοιδορίας malo,aut conuicium conuicio , ſed con /

Τενοντίον δέ ευλ
ογέμις.ειδόπς 87, εις τη

tra benedicentes, ſcientes uos in hoc

εκλήθxτε,

φN

ν

voca
tos
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εκλήθκτά,ίνα ευλογίαν κληρονομήσετε.88

θέλων ζωώ αγασάν,κ) ιδαν ημέρας ασα

C
θάς, παυσάτω τίω γλώσαμ αυτον άσο κα

κού,κ χείλκ αυτού του μη λαλίσα δόλου,

εκκλϊνάτω αη κακού ,κή σοικσάτω άγα:

θόμ. κτκσάτω ειρώω κή δίωξάτω αυτώ .

οτι διοφθαλμοί κυρίου επιδίκαιους,κ) &

τα αυτ8 εις δέκσϊμ αυτή , προσωπου με

κυρί8επίθιούτας κακά.κ ) ως ο κακώσων

υμάς,ειμή αγαθού μίμησαι γένκθε ,αλλ

ξι κό σάχοι δια δίκαιοσώλω,μακάριοι .

Τομ δε φοβομ αυτομη φοβχθήτε , μκδε τα/

ραχθϊπ,κύριομ δε ή θεομ αγιάσεπ εν ταις

καρδίαισυμώμ. Ετοιμοι δε άει προς αποι

λογίαμ σαντιο αιτούτι υμάς λόγου

σερί ου ο υμίμ ελπίδος μετα πιαύτκ/

τος C φόβου,σαυείδησιν έχουθες αγαθώ,

ένα ανώ καταλαλώσιμ υμώμ, ώς κακοποι

ώμ,καταχωθώσιν οιεσκρεάζονπς υμών

των αγαθών ΧΡΙΣΤο ανασοφώ.κgs

st":
ημ γαρ άγαθοποιούνας ει θέλοι αθέλκ

μα του θεου, σάχιμ, κακοποιούνταςότι

και ΧΡΙΣΤΟΣ άπαξ εσες αμαρτιώμέσα

ποτηρι θεμ, δίκαιος όσες αδίκωμ,ίνα υμάς προ

σαγάγκ ( ο θεώ, θανατωθείς με σαρκι,

απο ζωστοιχθείς δε ( ο πνεύματι,ενώ και τοίς

ν φυλακή ανεύμασι σορόυθείς εκήρυξεμ ,

ασαθίσασί σοτέ.ότε άπαξ εδέχει και του

θεδ μακροθυμία , εν μέραις νωε κατασκόυ

αζομλύκς κιβωτού, εις μ ολίγαι τουτέσιμ

οκτώ ψυχαι διεσώθησαν δ 'ύδατG- , αν

τίτυσομ νύμ και εμάς σώζει βάπτισμα, ου

σαρκός απόθεσιςτύπου,άλλα σωειδήσεως

αγαθής επερώτημα εις θεόμ,ο αναςάσει

ως ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ός όξιμ αν δεξιά του

θεού, σορόυθείς εις ουρανομ,
τσοταχύτων

αυτό αγέλωμ κ) εξουσιών C δωάμεω

ΧΡΙΣΤΟ , όμω παθόντοςνσερ υμώμ σαρκι ,

και εμείς τίω αυτή έννοιας οπλίσαθε,ότι

οπαθών

uocatos effe ,ut bñdictionem hæreditate

poſfideatis Nãq uulcuita diligere,& ui/

dere dies bonos. Coerceatlinguaſuā a

malo,& lab ia fua ne loquáť dolū. Dedi

net a malo,& faciat bonú,ğrat pacé & g

ſequatea ,qñ oculi dñi ſup iuſtos, & au

res ei'addeộcationé illox. Rurſus aſper

ctus dñi fup eos q faciūt mala . Et qseſt,

9
fic afficturus uos, fi boni æmulatores

fueritis :Imo ſi qd etiã accideret incómo

di ppter iuſticiã,btitñeſtis.Cæterű ter/

rore illox ,ne terreamini,neqz turbemini

ſed dñm deú fetificate in cordib9ueftris.

Sitis aütparatiſempadrñdédú cuiliber

petéti ut loīmini,deeaſiuobiseſt ſpe,

ca mifuetudine & reuerétia , Cofcietiaha

bétes bonā,uti hocqduobis obloquúť,

táßß ſceleroſispudefiáthi q inceſiunt ue

ſtrăbonā'in Chriſto cóuerfationé.Præl

ſtatem ,utbñagéresſi ita uelitdei uolun

tas,malis afficiamini öz male facientes .

Qñqdé& Chriſtus ſemelppctis paſſus

fuit, iuſtus piniuſtis, ut nos adduceret

deo,mortificatºde carne ſed uiuificatº

fpiritu ,in quo etiã abit, & fpiritibusqui

erant in carcere prædicauit,qui inobedié

tes fuerāt quodă . Cú femelexpectabať

dei longanimitas in diebus Noe, cũap

parabaťarca ,inqua paucæhoc eſt octo

animæ, ſeruatæ fuerüt per aquam , cuius

figuræ nunc reſpondens baptiſmus, nos

quoq faluosreddit,non quo carnis for

des abijciunt, ſed quo fitur bona conſci

entia bene reſpódeat apud deū ,preſur/

rectionem Ieſu Chriſti, qeſt ad dextrā

dei,pfectus in cælū,ſubiectis ſibiange.

lis,& poteſtatibus,acuirtutibus . Cum IIII

igitur Chriſtus paffus fit, uos quoqz iu/

xta eandé cogitationem armemini,quæ

P patiebatu
r

I30

504":
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Η
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1
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όσαθώμ ο σαρκί,σέπαυθαι αμαρίας,εις

ή μηκέτι ανθρώπωμ επιθυμίαις ,άλια δεν

λήμασι θεού,τον επίλοιπουνσαρκιβιώ-

σα χόνoμ. αρκετός μίμο σαρελκλυν

θως χόνα του βίου,το θέλημαη εθνών

κατοργάσαθαι,σορβυομλύους ν ασελγεί

αις,επιθυμίαις,δινοφλυγίαις,κώμοις ,πόν

τοις,και αθεμίτοις ειδωλολαβίαις, ενώ :

ξενίζονται ,μη σωτρεχόντωμ ύμών,εις τίω

δευτών ασωτίας ανάχυσίμ βλασφημάν

πς,δι αποδώσουσι λόγομω ετοίμως έ /

χοντι κρίναι ζώντας και νεκρούς,εις τους

γαρ και νεκροΐς ευκγελίθκ, ίνα κρίθώσι

μεί κατά ανθρώπουςσαρκι,ζώσι δε κατά

θεόμ, πνεύμαζι.σάντωμ δεσ'τέλGάγιο

κε,σωφρονήσατε δω κ νήψαπ εις τας προι

σουχάς.προ πάντωμ ό τίω εις εαυους ανά

πίω εκτενήέχοντας ότι αγάπη, καλύψει

πλήθος αμαρτίώμ. @ιλόξενοι εις αλιέλ8ς

άνευ γογισμώμ.έκαςος καθώς έλαβε χά

είσμα εις εαυους αυτό διακονοώτες,ώς

καλοί οικονόμοι ποικίλες χάριτζ θεού .

ειτις λαλά, ώς λόγια θεού,έιτίς δiακονά ,

ως άξιχύG ,ής χορκγά και θεός,ίνα εν πάσι

δοξάζεται ο θεός,διά ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ώ

Κιμ και δόξα,και το κράτος εις τους αιώνας

Ο αιώνωμ,άμώ. Αγαπητοί μή δενί ,

ζεσθε την υμίμ συρώσει προς πειρασμόν

υμίν γίνομύω, ως ξένου υμίμ συμβαίνουν

7ος,αλλά καθο κοινων&π Ρίς ΧΡΙΣΤΟΥ πα

θήμασι,χαίρετπ,ίνα και εν τη αποκαλύψα

0 δόξης αυτον,χαρία αγαλλίώμοι ,ει

ονειδίζεσθε εν ονόματι ΧΡΙΣΤΟΥ , Μακά .

βιοι,ότι οι δόξης καλή του θεού πνεύ

μα εφ' υμάς αναπαύεση.κατά μου αυτούς

βλασφημάται , κατά και υμάς δοξάζεση. Με

σάς ας υμών σαχέθω ως φονευς, κλέπης,

ή κακοποιός , ως άλλoξίδεπίσκοπος ει δε

ως χριστιανός, με αιχμέθω, δοξαζέτω δε

ομ θεού

patiebať in carne,deſtitit a pcto, inhoc;

ut iã nó cócupifcétñshoim fed uolūkati

dei,qd'ſupeſt in carne tépus uiuar.Sat

em eſt nobisqd anteacto uitætpe uolu

taté gétiú patrauerimº, cú ambularemº

in laſciuñs.cócupiſcétřís,uinolétis,cómef

ſationibus, cópotationibus,& nefarijs li

mulacroy cultib'Acqz id abſurdumillis

uidet,qà nó accurratis una cú illis,inea

dě luxºrefufioné,deuobismaleloqntes,

Qui reddituri ſútrónē,ei qparat'eſtad

iudicâdú uiuos &mortuos.Nam in hoc

mortuis ģøpdicatūé euägeliū,utiudi

caréť ſecúdú hoies qdécarne.uiuâtaút

iuxta deú ſpū.Porro rezoium finis.imild

net . Sitis igiť ſobrij,& uigilātesioratói

bus. Anteoiavo charitatéiter uosuehe

mété habétes, nã charitasopietmultitu

dinépctóz. Hoſpitales eſtote erga uos

iuicé,linemurmuratióib ?,ut qfqzaccepit

donū ,ita ali9 i aliū illud miſtrátes,utbo

ni diſpéfatores uariæ gratiæ dei.Sigslo

quiť loquat,ut eloqa dei,fiqs miniſtrar

miſtrettāõexýtute qua fuppeditatde

us,ut i oibºglíficeť deº,per lelú chriſtú
,

cui é gła &iperiõi ſæcula fæculoz.Amé.

Chariſſimi,ne ceu renouapturbemini
,

dúpigné exploraminizīres ad experi

métú ueſtri fit,pinde çli nouú aligdwo

bis obtingat,imoi hocqd cófortes eſtis

afflictionú Chriſti,gaudete,utireuelati

one a q eiuſdé gaudeatis exultātes;Sip

bris afficimini inoie Chriſti, beati eſtiss

qñ gła & fpús deiſupuos reqefcet,iux,

ta ipſos qdē,maledictisafficit iuxta uos

aút għificat.Neqseñueſtrū affligatu

homicida,aut fur,aut facinoroſus,auta

riofus alienagrep.Porro fi ueluc chriſtia

nusaffligitaliqs nepudefiat,imagfificer

deum in
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του θεομ νο μέρει τούτω.Οτ
ι Ε6και

ρος το άρξασθαι το κρίμα αν το δικου το

θεού.ει δε πρώτομ
α άμώμ,τί σ'Τέλος

άπαθούντων Go το θεού ευαγγελία
ς και ει

και δίκαιος μόλις σώζεται , και ασεβής και αν

μαρτωλός σου φανάται, ώς πια δι σά.

χοντες κατά το θέλημα του θεού , ως σιο

σωκτίσ σαρατίθε
θωσαν τας ψυχάς αυ)

τη φασαθοποι
ία

, Πρεσβυτέρο
υς

τους και

υμίμ σαρακαλώ, και συμπρεσέ
ύπρος κή μάς

Πυς ή τον ΧΡΙΣΤΟΥ σαθημάτ
ωμ,ο

μελιούσας αποκαλύπ
τεσθαι δόξης κοινων

νός, σουμάναπ τον υμίμ σοίμνιο του

ΧΡΙΣΤΟΥ ,επισκοπο
ώπς

, μη ανασκαφώς ,

αλλεκουσίως,μήαιχροκερ
δώς,άλια προ

θύμως, μκσέ ως κατακυριε
ύοντες θα κλά

σώμ ,άλλα τύποι γινόμενοι του ποιμνίου, κή

φανερωθέντο
ς του αρχιπόίμε

νος
,κομϊάθε

ομ αμαράντιν
ομού, δόξας σέφανομ.ο

μοί

ως νεώτεροι υποτάγκ
η πρεσβυτέρο

ις , πάν

της αλήλοις υποτασόμ
λνοι, τίω ταπανο)

Φροσώθω έσκομβώσα
σθε ,ότι ο θεός υπερκ

φάνοις αντιτάσσετ
αι

,ταπεινοίς δε δίδωσι

χάριν.Ταπξνώθητ
ι δω όσοτώ κραταια

χάρα του θεού, να υμάς υψώση εν καιρών

σάσαμ τω μέριμναμ υμών επιχείψαν
τες

εξ αυτώμ,ότι αυτό μέλι σερί υμώμ. νήψα

τεχνγορίσα
τε

, ότι ο αντίδικος υμώμ διο

άβολος ώς λέων ωρυόμενος σεριπατ
ά
3a

Ο τίνα καθαπίg, & αντίσατε σβεοι τη πί

Sεί,ειδότες,τα αυτά τα σαθημάτων

Εν κόσμο υμώμ αδελφότητι επιτελάθη .

δήθεός πάσης χάριτος και καλέσας ημάς εις

σίύ αιώνΐομ αυτο δεξαμεν ΧΡΙΣΤΩ ΙΗ /

ΣΟΥ,ολίγον παθόντας,άυής καθαρίσει

μάς κρίξαι , θενώσαι, θεμελιώσαι, αυτώ και

δόξακράτος εις τους αιώνας Ο αιώνων

αμώ.Διά σιλόυδ υμίμ σισ8 αδελφό ως

λογίζομα, Διολίωμέγραψα.Μακαλώ

el επιμαρτυρώ.

deumin parte hac.quandoquidé &tem

pus eſt , ut incipiat iudiciú a domodei .

Qz ſi primum incipit a nobis , quis erit

finis eorum,qui non creduntdeieuange

lio: Et ſi iuſtus uix faluus efficitur,impi.

us &peccator ubi comparebit: Proinde

qui affliguntur iuxta uoluntatem dei ,

tanõ apud fidelem conditorē deponát

animas ſuas,in bene faciendo.

Preſbyteros qui inter uos funt, obſe

cro qui ſum & ipfe preſbyter, ac teſtis V

afflictionumChriſti, atąidem confors

gloriæ ğreuelabiť, paſcite quoad in uo/

bis eſt gregem Chriſti,curā illius agen

tes nó coacte, ſed uolentes,nonturpiter

affectantes lucrum, ſed propëſo animo,

neqz ceu dominium excernentes aduer

ſus cleros,ſed ſicut ſitis exéplaria gregis,

Etcū apparuerit ille paſtorú princeps,re

portabitis imarceſlibilé gloriæ coronā .

Similiter iuniores ſubditi eſtore ſenior

ribus,ſicut oês ali'alí uiciſlim ſubñcia

mini.Humilitaté animi uobis infixaha

bete,ppterea quod deus fupbis reſiſtir,

humilibus aútdatgratiã . Humiliemini

igiť ſub potéti manu dei , ut uos exalter

in tpe,omni cura ueſtra coniecta in illū .

Nam illi cura eſt deuobis.Sobrñ eſtote,

Vigilate,qñaduerfarius ueſter diabolº

tanqz leo rugiésobábulat,ğrens quede

glutiat. Cui reſiſtite,ſolidi fide,ſcientes

eafdé afflictiones eiſ in mundo eſtfra

ternitati ueftræcolūmari,fed de omnis

gratiæ , qui uocauit uos ad æternā ſuam

gloriamin Chriſto Ieſu,parumper affli

ctos, idē inftaurer uos,fulciat,roborer,

ſtabiliar.Ipfi gloria imperiü in fæcula fæ

culorū .Amen.PerSyluanū uobis fidelé

fratrē,ut arbitror,paucisfcripfi,adhortās

p z ac teftificas

trans

ds )

JSZ
E

Telt

Ηε.:

3g

τι:

τ
α

μητ
ή

χρέ
η



170
ΕΠΙΣΤΟΛΗ EPISTOLA

ΤΟ

Λ
ε
ι κ

α
ι
πρώτον

δείκνυσιμ

από
το προφίτωμ

αυτίω
ευαγγελίσθάσαμ

,και
ότι

οι προφή
:

C επιμαρτυφώμταύτίω ειναι αλκθή χάριν ac teftificans hanc effe uerā gratiamdei,

* ,εις άμεσήκατελάωάζεται εμάς και εμ in qua ſtatis . Salutat uos ea,quæ eft in

βαβυλώνϊ σωεκλεκτά, C μάρκος ο δός μ8 . Babylone,ueftræcõſors electionis eccle

ανάσαθεαλλήλους έρι Φιλήματι ασάπης.

ſia ,&i Marcus filius meus.Salutate uos

ειρήνκ υμίμ σάσι τίς εμ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ . mutuo,in oſculo charitatis . Paxuobis

адкр.
omnibus, q eſtis in ChriſtoIefu. Amé.

ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΡΪΣΤΟΛΗΣ

ΑΥΤΗΝ σάλιμο αυτός πέρα επισέλει είς ήδη πισεύσασιμ, έσι δε % επιστολή,

υπόμνκσις5 πρώτωμ.ειδώς γαρ ταχξαμεαυτού έστθαι τίω ανάλυσής τουσών

ματΘ ,εσούδασε σάντας υπομνίσαι σερίώμ κατηχήθησαν,τίω Διδασκαλίας

τία αι σερίή σοτάρGP , ουκ έισιμ ανθρώπιναι, αλλά περιθες ελαλίθκσαμ.έπ
ετα

σαραγέλια με

προσέχει τιςαπατώσι,λέγων έστοθαι αυτή απώλειαμ,ώσπορ και τη σαραβάντωμαγέλαμε

γονε.προμνύει δε εν τη επιςολή Ημέρας έσεσθαι αν δια έμπαικταιπερίσατήσουσι,και θελήσουκαι

αιμ απατάμ ανάς,λέγοντες.Μάτωλέγεθαι σας ημώμ τω παρουσίας το σωτερΘ , θαπάει

λέγεσθαι, μήπωσαραγένεσθα ,αρ τούτωμδω καιμάλισα απέχεσθαι παραγγέλια,Διδά

σκωμ μή ολιγωράμ ν τοΐς χρόνους.πάντα για του χρόνου,μκδέμ έιναι ονώπϊου κυρίου,δια το κοι

σωμίας ημέραν ως χίλια έτη έιναι,και τα χίλιαέτκ,ώς ήμέραν μίαμ.έσεσθαι δε ταχέωςσου

ημέραν κυρίου διαβεβαιούται νααποδείκνυσϊ,κα) τέλεται ετοίμους είναι πάνταςεις αντλώ,

ξυ έργοις αγαθοίς ,καιαγαπάμε ταυπό τον αποστόλου σαύλου καφέντα,και με προσέχει τοϊα

διαβάλλουσιμ αυτά.Διασ' ναι σάσας τας θείας γκάφας , διαβάλλειμ αυτούς . υπόμνήσας δω και

δίδαξας πάντας προαδέναι τα πράγματα σαραίνει, κι έκ είπαμ του σκοπού φθι πίσεως,και όν

ΥΠΟΘΕΣ
ΗΣ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Α Π Ο Σ ΤΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ,

Τως τελει
ο7
τίω επισ

ολώ
.

ARGVMEN
TVM

.

Imon Petrus perfidem huic mundo ſapientes mortuos elle decal

rat, eiſdemæ pietatis quanta ſit magnitud
o

, luce ipſa cariusmani

feſtat.



ιι

ΠΕΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙ/

ΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ .

PETRI APOSTOLI EPI

STOLA SECVNDA.

1
7

λά

Υ ΜΕ Ω Ν πέτροςδούλ

και απότολος ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ

ΣΤΟΥ τοΐς ισότιμου Εμίρ

λαχάσι σίσιμη δικαιοσύ

να του θεού ημών και σοτάρος ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ/

ΣΤΟΥ,χάρις υμίμ και ειρών σλαθωωθείς

φω επιγνώσα του θεού CI1ΗΣΟΥ του κυρίου

αμώμ,ώς σάντα ώμίμού θείας δωάμεως

αυτού,τα προς ζωω C ευσέβειαν δεδωρR/

και λύκς,δια εσιγνώσεως του καλέσαν »

του ημάς δια δόξης και αρετής, διώμ τα

τιμία ημών και μέγisα επαγγέλματα δε

γες δώρκται,ίνα δια τότωμ γλυκάθε θείας κοι

Έωνοί φύσεως , αποφυγόντες οι έμ κόσμο

νεπίθυμία φθοράς,και αυτό το δε,

Φιω πάσαν παρεισενέγκαν τις,επιχος#γή

σαπ και τη πίσει υμώμ τίω αρετώ,αν δετά

4 αετή γνώσιμ, δετά γνώσει τίω έγκρά

τεαμ, ο δε τη έγκραγεία των υπομονήρ,

δε τι νσομονή τω ευσέβειαμ, ν δε τη ευστο

βεία τώ φιλαδελφίαμ,έμ δε τη φιλαδελ /

Φια,τίω αγάπίω.ταύτα γαρ υμίμ υπάς

χονία και πλεονάζουσα, ουκ αργους ουδε

απεάκους καθίσκσιμ εις τίω τ8 κυρίου -

μώμ ΓΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤου επίγνωσιμ ,ώ γι' μη

παρέει αντα,τυφλόςόξι ,μυωπάζωη λή

θωλαβών το καθαρισμό της σάλαι αυ

78αμαρτιών. Διό μάλλον αδελφόι σοδά

σαλε βεβαίαν υμώμ τίω κλήσιμ και έκλόν

γώ ποιάθαι. αύτα γαρποιώντες ου μη

Παίσιτέ ποπ,δυσως
γαλαλουσίως εσί /

χορωγαθήσεθαι υμίμ είσοδος εις τίω αιών

Imeon Petrus,feru9 & apo

ſtolus Ieſu Chriſti, ijs qui

æqueprecioſam nobiſcum

fortiti ſunt fidem in iuſticia

dei noſtri& feruatoris Ieſu Chriſti.Gra

tia uobis & pax multiplicet in agnitione

dei,& Ieſu dñi noſtri,ut ei'uirtus omnia

nobis largita eſt, quæ ad uitam ac pieta

tem pertinét , per agnitione eius qui uo/

cauitnos per gloria & uirtute,perquæp

cioſa nobis acmaximapromiſla donata

ſunt,ut per hæc efficeremini diuinæ con

ſortes naturæ, ſirefugeritis a corruptióe

quæ eft in mundo per cócupiſcentiâ, ſed

& in hocipſum omni adhibito ſtudio ,

ſubminiſtrate in fide ueſtra uirtutem ,in

uirtuteuero ſcicntia, in ſciétia uero tépe

rantiā , in téperantia uero patientia , rur

ſus in patientia pietatē,in pietateaút fra

ternam charitatē , in fraterna uero chari

tate dilectioné . Hæcenim cū uobisad

fint, & exuberent haud ociofos,necin ire

ritum laborantes efficiunt, in dñi noſtri

Ieſu Chriſti cognitione.Nam cui nó ad

ſunt hæc,is cæcus eſt , & manu uiam ten.

tans, oblitus ſeſe a ueterib9 peccatis fuis

fuiſſe purgatũ. Qua propter fratres pol.

tius operam dare ,utuocationem & ele.

ctionem ueftram firmam efficiatis.Hæc

enim ſi feceritis,non labemini unquam.

Siquidem ad hunc modū, abunde ſub

miniſtrabitur uobis introitus in æter

P 3 nū regnú

ΠΕ

δη:

νιου βα



172 ΕΠΙΣΤΟΛΗ EPISTOLA

Ι

Ε

κ .

Ξ

vϊου βασιλεία του κυρίου ημώμκαι σωτά

ρος ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.διο ουκ αμελήσω 5»

μάς αειυπομιμνήσκαμ σερίτούτωμ, και

σες ειδότας, ια) εσκείγμλύους εν τή σας

ρούση αληθεία.δίκαιομ δε γούμαι εφό »

σου ειμι εν τούτω ο σκίωώματι διεγεί

Γαμ υμάς ανυπομνήσει.ειδως,ότι ταχινή

άμε απόθεσις Το σκίωώματός μου, και

θώς και ο κύριG &μών ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

εδήλωσέ μοι . ουδάσω δε
• σουδάσω δε και εκάςοτε

έχει υμάς μετα τίω εμώ έξολομ τίωγό .

των μνήμίω σοιάθαι . ου γαρ σεσοQισμέ

νοις μύθοις ξακολουθήσαντες εγνωρίσαν

μην υμίμ τω του κυρίου ημώμ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ

ΣΤΟΣ δαναμϊμ και παρουσίαμ,άλλεπόι

ηαι γενηθέντες και εκείνου μεγαλειόταν

τος.λαβών γαρ παρά θεού πατρός αμώ

COόξαν,φονής ενεχθείσης αυτώ τοιάστε

υποσ μεγαλοπρεπούςδόξες,δυτός 3μ

ο γός μου ο αγαπκός,εις8μ εγω ευδόκη

σα.Και ταύτίω τίω φωνώ αμές Ηκούσα .

μον ξ ουρανού ανεχθάσαμ,σω αυτών,

τες να άρει το αγίω.και έχομαι βε

βάότερου του προφκτικόμ λόγομ. ώ, κα/

λώς σoιξτε, προσέχοντες, ώς λύχνω φαι

νοντι ναυχικρώ Τόπω,έως δυ ημέρα διαν

γάση,C φωσφόρGP ανατείλω ν ταϊς κας

δίαις υμώμ . τούτο πρώτου γϊνώσκοντες ,

ότι πάσα προφήβείαγραφής,σίας επίλύν

στως ου γίνεται ου γαρ θελήματι ανθρώ

που ανέχθη σοδε προφητεία,αλλάπνευ

ματG αγίου φερόμενοι ελάλκσαμ οι ά

γίοι θεού άνθρωποι.Εγχύοντο δε να ψόυν

δοπροφήται και ο λαώ , ως και αν υμίρ

έσονται ψευδοδιδάσκαλοι,8ι ανες σαρe /

σάξoυσιμ αιρέσεις απωλείας,και του άγο

φάσαμία αυτούς δενότω αρνούμενοι,επά

γοντες ν αυτοίς ταχινιώ απώλεια , και

πολλοί ξακολουθήσουσιν αυταϊς απώ

λείαις ,

num regnum domini noftri & feruáto?

ris Ieſu Chriſti.Quapropter
haud negli

gamuos ſemper cómonere dehis,tamet

fi ſciatis, & confirmati fitis in præſenti

ueritate . Attamen iuſtú arbitror, īs diu

ſum in hoctabernaculo excitareuosper

cömonitionem ,cum ſciam breui futura

ut deponam hoc tabernaculum meum ,

quemadmodū & dñs nofter Ieſus Chri

ſtus ſignificauit mihi .Quin& dabo ſé

per operam , ut uos poſtexitum meum ,

horum mentionemfacere poflitis.Non

enim arte compoſitas fabulas ſecuti,no

tam uobis fecimus,dñi noftri Ieſu Chri

ſti uirtutem ,& aduentum . Sed quioar

lis noſtris afpeximus, illius magnificen

tiam. Acceperat enim a deo patre hono

rem,& gloriam uoce ad illum delata hu

iuſmodi a magnifica gloria. Hic eft ille

filius meus dilectus, in quo mihi com

placitum . & hancuocem nos audiuitus

e cælo delatam , cum eſſemus unacum

illo in monte fancto . Ethabemus firy

miorem fermonem propheticum , Cui

dum attenditis, ceu lucernæ apparenti

in obfcuro loco, recte facitis, donecdies

illucefcat, & lucifer exoriať in cordibus

ueſtris . Si illud prius noueritis, quod

omnis prophetica ſcriptura norilit pri

uatæ interpretationis . Non enim uo

luntate hominis allata eſt olim prophe

tia, ſed a ſpū ſancto impulſi locuti funt

fancti deihoinines. Fuerunt autem & I

pſeudoprophetæ in populo, quemad,

modum & inter uos erunt falfi doctores

qui clam inducentſectas perniciofas,etir

am dominum qui illos mercatuseſt,abi

negantes,accerfentes fibiiplis celerem in

teritum ,& plæriqz fequentur illozpemi

cies.Per

Σ
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λείαις, δυο και οσες δι αληθείας βλασφN »

μηθήσεται και ο πλεονεξία σλαsoίς λό

γοις υμάς εμπορεύσονται ,δις και κρίμα έκ }

παλα ουκ αργά,κα) και απώλεια αυτου

νυσάζα.Ει γαρ ο θεός αγέλωμ αμαρτησάν

τωμ ουκ έφείσατο,αλλα σαραϊς ζόφου τας

ταρώσας παρέδωκεν εις κρίσιμ,τετπρκμε

νους και αρχαίου κόσμου ουκ εφείσατο ,άλ

λαύγδοομνώε δίκαιοσωκα κήρυκα εφύι

λαξε, κατακλυσμόν κόσμω ασεβών επάν

ξας,και πόλεις σοδόμων C γομόδας τον

φρώσας κατατροφή κατέκρινεμ. υπόδα

γμα μελιόντων ασεβέν τεθεικώς.και Δί

καιου λωτ καταπονούμθυομ υ θ των

αθέσμωμ νασελγείαανασγοφής έρευσα

το . βλέμματι γαρ κα) ακού και δίκαια

εγκατoικών εν αυτοίς,ήμέραν και ημέρας

Ο ψυχίω δικαίαν ανόμοις έργοις εβασάνi /

Η ζεμ.οίδε κύριος ευσεβείς εκστρασμού ξύει

θαι, αδίκους δε εις Ημέραμ κρίσεως κολα!

ζομένους τεράν, μάλιsα δε τους οπίσω

σαρκός ο επιθυμία μίασμού σορβυομέ και

νους κή κυριότητα καταφρονούτας,τολ

μικτάι,αυθάδες,δόξας ου τρέμουσι βλασ

Φημολύτες , όπου άγγελοι χύι και δυο

νάμε μείζονες όντες , ου φέρουσε καταυλ

των σαρά κυρίω βλάσφημον κρίσιμ.δυν

του δε ως άλογα ζώα φυσικά γεγενκ :

μία εις άλωσίμ και φθοράν, εν οις ά .

γνοούσί
βλασφημοώτες τη φθορά

αυτώμ καταφθαρήσοντα , κομϊούμενοι

μίσθόμ αδικίας, κδονώ ογούμενοι τίω

έμ ημέρα τρυφώ . Φίλοι και μώμοι, ερη

Τρυφώντες εν ταις απάταις αυτών.συν

βιωχούμονοι υμίμ , οφθαλμούς έχον

τες μέσους μοιχαλίδα , ακατα

σαύσους αμαρτίας,
δελεάζοντες ψυχάς

ασκείκτους,καρδίαμ
γεύυμνασμένο αλερ .

ονεξίας

ties, per quos uia ueritatis,maledictis af

ficietur,& per auariciam facticijs fermo

nibus de uobis negociabuntur, quibus

iudiciú iã olim no tardar & perditio illo,

rum , non dormitat.Namn ſideus angelis

qui peccauerant nó pepercit, ſed catenis

noctis in tartarú præcipitatos tradidit

ſeruatos in iudicium , & priſco mundo

non pepercit,fed octauŭ iuſticiæ preco

nem Noe ſeruauit, diluuio in mundum

impioz inducto, & ciuitates Sodomox

& Gomorræ ,in cinere redactas ſubuer,

fione condemnauit, eoſqz fecit exeinplū

is qui impie forent acturi. & iuſtū Lot,

qui opprimebať a nefaris,per libidino

ſam conuerſationé eripuit. Is enim ocu,

lis &auribus iuftus,cum habitaret inter

illos cotidie animam iuſtam iniquis illo

rum factis excruciabat. Nouit dominus

pios e tentatione eripere,iniuſtos autem

in diem iudiciſ puniendos ſeruare, maxi

me uero illos ,qui carné ſequêtes in con/

cupiſcentia pollutionis ambulant ,acdo/

minationem cótemnūt,audaces pfracti,

qui gloria pcellētesnó uerentur cóuicijs

inceffere.Cú ipli angeli cūſint robore ac

uirtute maiores, no ferant aduerſus fefe

apud deū blaſphemū iudiciū.At iſti uer

luti bruca animātia,natura genita in ex/

cidium &in perniciē ,in his quænó intel

liguntblaſphemantes in perditione ſua

peribút , reportantes mercedễ iniuſticiæ

pro uoluptate ducentes,fiin diem deli

cís fruátur,labes acmaculæ , quinóſolū

fallunt ipſi, uerū etiã in cóuiuis ſuis mu

tuis ,inſultant uobis,oculos habentes ple

nos adulteræ & iceflabiles peccati ineſca

tes aias inſtabiles, cor habentes exercita ,
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ονεξίαις έχοντες και κατάρας τέκνα ,κατα

λίπόντεστω ευθέαμασου ,επλανήθx

σαν ξακολουθήσαμπς τη οδώ του βα

λαάμτου βοσός,δς μισθομαδικίας κγάν

σκσεμ.έλεγξιμ δε έχει ιδίας σαρανομί

ας.ύσοζύγιομ άφωνου ανθρώπου φω

ν? φθεγξάμλυομ,εκώλυσε τίω του προφής

του σαραφρονίαμ.δυτοι εισί σκγαι άνυ!

δροι , νεφέλαι η λαίλαπος ελαυνό μάθαι,

δις και ζόφOP του σκότους κις λωνά τετή »

εκται. υσέρογκα γαρ ματαιότητος φθες

ξάμβυοι,δελεάζoυσιμου επιθυμίαις σας !

πος ασελγείαις,τους όντως αποφυγόντας ,

τους ανωλάνη αναs εφομλύους,ελευθερί

αν αυτοίς εσαγγελλόμβυοι, αυτοι δούλοι

υπάρχοντες οι φθοράς. & γάρ ο ίκται

τούτω καιδεδούλωται.Ει γαραποφυγόν

πς τα μιάσματατου κόσμου, αν επιγνών

σε του κυρίου,και σοτάρος ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ .

τούτοιςδε σάλιμ εμπλακέντες κτώνται,

γέγονεν αυτοίς τα έχατα χείρονα των

πρώτωμ .κρέτου γαρ μ αυτούς με επεν

γνωκέναι τίω οδου φθιδίκαιοσως, επί

γνούσιμ ,επιστέψαι εκ φθι σαραδοθείσας

αυτοίς αγίας εντολάς.συμβέβηκε σε αυτής

του αληθούς σαροιμίας, κύωμ επίsrt

ψαςέτσι το δiομάξέραμα , και τα λουσα,

μκ εις κύλισμα βορβόρου . Ταύτω ήδη

αγαπκτοι δευτέραν ύμϊν γράφω εσισο

λώ, ν &ις διεγείρω υμώμ εν υπομνήσει

τίω ειλικρινά διάνοια μνκαθώαι? προ

ερκμλύωμ ξημάτων όσοτο αγίων προς

φκτώμ, και στ άσοςόλωμ άμώμ »

τολής του κυρίου και σωτήρος , τούτο πρώ

0μ γινώσκοντες,ότι ελεύσονται εο εχά

Που τοημερώμ.έμπαίκται καλα Οι 1δίας

αυτο επιθυμίας σορόυόμενοι ( λέονπς.

σουάξια επαγγελία σε προυσίας αυτού .

αφής

tum rapinis ,execrationis fili qui relicta

rectauia ,aberrauerunt fecuti uiam Bar

laam filñ Boſor,qui mercedem iniquita,

tis dilexit,fed redargutus fuit de lua ini.

quitate . Animal ſubiugale mucum,hu

manauoce loquensprohibuit propher

tæ dementiam.Iſti ſunt fontes aqua cal

rentes,nebulæ quæ a procella feruntur,

quibus caligo tenebrarum in æternum

feruata eſt.Siquidem ubi ueheméter far

ſtuoſa uanitatis uerba ſonuerint,ineſcát

homines per concupiſcentias carnis uor

luptatibus,eosqui uere aufugerant, eos

qui in errore conuerſantur dum illis lie

bertatem pollicentur,cum ipſi ſerui fint

corruptionis.Siquidem a quo quis lupe

ratus eſt,huic etiam in ſeruitutemeſtad

dictus.Nam ſi poſteağz refugeruntab

inquinamentis mundi,peragnitionem

domini , & feruatoris Ieſu Chriſti, ta

menhis rurfuminuoluti ſuperantur,fa.

cta ſunt illis poſtrema peiora primis,Sa

tius enim fuiffet illis,non cognouiffeuiá

iuſticiæ ,ſzubi cognoueruntconuertiab

eo, quod illis traditum fuit ſancto man

dato .Verum accidit illis , id quod uero

prouerbio dici ſolet. Canis reuerſus ad

ſuum ipſius uomitum ,& ſus lotareuerla

ad uolutabrú cæni. Haſce iam alteras

uobis chariſſimi ſcribo litteras,in quibus II

extimulo ueſtrā per cómonitione,lynce

rani mentem ,ut memores ſitis uerború,

quæ prædicta ſunta ſanctis prophetis.

& mádati noſtri,qui fumus apoſtolido

mini & ſeruatoris, illud primú ſaientes

uenturos in extremis diebus illuſores,

iuxta pprias cócupiſcétias ambulant,&

dicunt.Vbi eſt pollicitatio aduétus eius .

Siquidem
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Αφής γαρδι πατέρες εκοιμήθκσαμ,πάν

τα ουτως διαμαία ασαρχής κτίσεως .Λαν

θάνει γαρ αυτους τούτο θέλοντας,ότι ουν

ρανοί ήσαν έκπαλαι να γϊ ύδατος και

Διδατος σωεσώσα και του θεού λόγων,

λι ώμο τόπο κόσμG- αθi κατακλυθ
εις

και απώλετο,οι δε νώ ουρανού και 8 γήαυτά

Ε λόγω τεθησαυεϊσμ
εύοι

εισι,συρiτηρού
με

νοι,εις ημέρας κρίσεως και απωλείας θα

ασεβών ανθρώπων.Ε ) δε Τούτο με λανθαι

νέτω υμάς αγαπητοί, ότι μία ημέρα σαν

κυρίω ως χίλιαέτη,και χίλια έτη ως /

14 μέραμία , ού βραδώει ο κύρια και επαγ

- γελίας,ώς ανες βραδύτητα καιγονται,άλ

Η λαμακροθυμά εις μας με βουλόμυός

ανας απολέσθαι,αλλά σάντας εις μετάν

νοιαμ χωρήσαι
.34 δε και ημέρα κυρί8,ώς κλέ

κς αν κωκτινή οι ουρανοιοι ζκδ ' 6μ παρε

λεύσονται,5οιχ & α δε καυσούμια λυθήσου

ται,C γή κ) τα εν αυτά έργα κατακακσεν

ται.Τούτωμ δω σάντωμ λυομλύωμ, ποία ,

πους στα νοάρχεμ υμάς,εν αγίαις αναν

SPοφάϊς κ) ευσεβείαις προσδοκώνται σε

δονίας ή προυσίας και θες ήμέρας,Δ ' Ημ

ουρανοί συρούμενοι,λυθήσονται,κ) 5οιχα

καυσίμονα Τήκες.καινους δε ουρανους C

γώ καινωκιό επάγγελμα αυή προσδο

κώμα, δις δικαιοσωκ κατικξ.Διοάγα

περίταύτα προσδοκώντες σουδάσατε ά

σίλοι,κ) αμώμητοι αυτώ ευρεθίώαι αν ει

φιών, και τίω ή κυρίου ημώμ μακροθυμί

αμ , σωτηρίαν εγέθε, καθώς και ο αγα

πκτός ημώμ αδελφός σαύλGP κατά

τίω αυτώ δοθάσαμ σοφίαν έγραψε

μίν,ώς και αν πάσαις ταϊς επίκαιολαίς

δυσνόκτά τίνα ,& οι αμαθάς και ασής ! -

ήτοι Ρεβλούσιμ, ως και τάς λοιπας γρα ,

φαςπροςτώδίαμ αυτών απώλεια .

χμάςδω

Siquidé exquodie,patres dormierü
t, fic

oia pmanérab initio códitioni
s,nā illud

uolentes neſciūt,quod cæli iam olim fue

rint ac terra ex aqua& per aquã cõſiſten

tes dei uerbo,per quæisqui cũ erat mun

dus,aqua inundatusperët.At qui nunc

ſunt coeli ac terra,eiuſdem uerbo repoſiti

ſunt, & feruanť igni in dié iudicij & pers

ditionis impiorì hominum .Vnumaút

hocne lateat uos dilecti , qd'unus dies

apud dñm perinde eſt ut mille anni, &

mille anni ut dies unus.Haudtardar do

minus qui promiſit,quemad
modú nói

nulli tarditate
m exiſtiman

t.Verum lon

ganimiseſ
t erga nos , dum non uult ul

losperdere, ſedomnesad pænitent
iam

recipere. Veniet aūt dies dñi ficut fur inz

nocte,quo cæli procellæ ritu tranſibun
t,

elementa uero æftuanti
a foluentur, ter

raq &quæ in ea funt opera exurentur .

Cum igitur hæc omnia foluentur,qua

les oportet efle uosin ſanctis conuerfa,

tionibus ac pietatibusexpectat
es & ac.

celerantes aduentu
m diei dei,perquem

cæli incenfi foluentur,& elementa æftu

antia liquefcun
t. Sed cælos nouos ac ter

ramnouam iuxta pmiſſum illius expen,

ctamus, in quib9 iuſticia inhabitat.Qua

propter dilecti,hæcexpect
ātesdate ope

ram ,ut immacula
ti & incontami

nati, ab

illo reperiami
ni in pace , dominiqzno

ſtri longanim
itatem falutem arbitrem

i/

ni.quem
admodum & dilectus frater no

ſter Paulusiuxta libi dată fapientiá fari

pſit uobis, etiã in omnibus fere epiſtolis

loquens de his inter quæ

funt nonnulla

difficilia intellectu , quæ indocti parūą

firmi detorquent , ficut & cæteras fcri,

pturas ad ſuam ipforum perniciein.

Vos igitus

pr

a
s

a
τα
ι

les
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Υμάς δωαγασητοι
προγϊνώσκοντες ,φυ)

λάσεσθε ,ίνα με τη τώμ αθέσμων σλάνη

σωαπαχθέντες,εκπέσητε του ιδίου SNA

φιγμου ,αυξάνετε δε ν χάριτι, ναι γνώσα

του κυρίου ημών και σωτήρος ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ

ΣΤΟΙ.Αυτώ και δόξα και ν C εις Ημέρας

año Auli .

Vosigiťdilectipofteağamonitieſtis

,

cauete,ne ſimul cum alísnefariorumeti

rore abducti,excidatis a propria ſtabili.

tate , fed creſcite in gratia , & cognitione

domini noftri, & feruatoris Ieſu Chriſti.

Ipſi gloria & núc& in diem æternitatis
.

Amen .

ΣποΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΠfΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ

IO ANNOI TOL

ΘΕΟΛΟΓΟΥ .

S
I
, ΑΥΤΗΝ αυτός ο Ιωάννκα και το ευαγγέλιου γράψας επισέλλα,υπομιμνήσκων τους

ήδη σίσεύσανθας εις τον κύριομ,και πρώτον μεν ώασερ νωευαγγελίω,ούτω και

ν ταύτα τα επιστολή θεολογ & σερί του λόγου, αποδεικνύς αυήμ ειναι αεί να

θεώ,και Διδάσκων του πατέρα φώς έιναι, ίνα και όυτως γνώμον τον λόγοβ, ώς

απαύγασμα και αυτο ειναι.Θεολογώ, δε , ξκγάται με νεώπρομ ειναι σ ' καθ εμάς μυσήeιομ,αλλ

εξαρχής μου και αείτυγχάνει αυτό,νώ όσεφανερώθη υ ω κυρίω, ώς ας ζωή αιώνiΘ

δς αληθινός,και ο ατίου σε φθί τούτου παρουσίας,και επιφανείας αυτατίθκσιλέγω έιναιτούς

η , επί το λύσαι τα έργα τουδιαβόλου,να ,ημάς ελευθερωθιέβαιαντο θανάτου. ) γινώσκεμα

μάς του πατέρα,και αυήμ του νου, του κύριου ημών ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ.Γράφει δω προς πάσαμε

λικίαμ, προς παιδία ,προς νεανίσκους, πρός γέροντας ότι μου θεόςέγνώθκ,και δεδιαβολϊκά λές

γαα λοιπον νενίκκτα καταργηθέντα του θανάτου.Είτα λοιπόν οι έλκς Οι επιςολής σερί άσά

τ ; διδάσκει,θέλωμ υμάς αλλήλους αγαπάμ ,επεδα καιο ΧΡΙΣΤΟΣ αγάπησεεμάς..ξαγάπη δεν

σερί δίαφοράς φόβου και αγάπης και τέκνωμ θεου",και τέκνωμδιαβόλου,και περί αμαρτίαςθα

νατικής,και με θανατικής και σερίδιαφοράς πνδυμάτωμ,και λιώμ διαιρά.σολομ μου πνεύμα

εκ του θεού άξ ,σολομ δε θα σλάνκς.Και πότε μεν γίνωσκόμεθα τέκνα θεού,πότε σε διαβόλου,κά

σερί ποίας αμαρτίας οφείλομον ευχεσθαι υπερ τ 'αμαρτανόντωμ,C σορίσοίας ουδάέιχιών

και ότι ο μή αγαπώμώμ πλησίομ,ουκ έσιν άξιων Οι κλήσεως,ουδε θανατα λέγεώςτου κεν

ΣΤΟΥ.και τώ ενότητα και τον του προς ήμ πατέρα δείκνυσϊ.και ότι ο αρνούμια τομήoμ, διό του

πατέρα έχα.διακρίνει δε εν τη επιβολή ταύτη,λέγων και σ'διου τουαντιχρίσου,είναι θετούν το

λέγαμ.μ. και ειναι δομ αυήμ τομ ΧΡΙΣΤΟΝ,ίνα δήλομ ως μη όντως εκείνου,εαυτ έιπκ έινα και ξύ

SNς.σαρανε και οι όλως επισολής, με αθυμάμ τους πισεύοντας ω ° κυρίω,ει μισούη ιωκόσμο,

αλλά μάλλομ χαίρομ,ότι μίσος ή κόσμου,δείκνυσϊ ους πισεύοντες μελαβεβκκέναι αι αυτή κόσ.

μου,C ειναι λοιήμ και ουρανίου πολιτεία.C έμ αρτέλα δε φθ επισολής, πάλιμ απομιμνήσκίλε

γωμ,ότι και τον τεούδος,ζωή αιώνιός όξινα ) φώς αληθινόμ ,ίνατούτωδουλεύω μεθυ,και φυλάήων
,

ARGVMENTVM .

Arionem uerbi,& quod deus ipfe fit charitas manifeftat, & futurmo

nes fratrum ,nec deū ſcire,nec pios fieri poſſe,eo ufqz differrat,ut ele

comprobet homicidas,eo qödium ſit interfectionis occaſio

picofxurovoare of itsárwp.

.
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προ

ή απασχύς, 8 ακκκόα ,

μου,θεωράκαμψε οίς οφ

θαλμοίς Αμώμ,δεθεασάμε!

θα και ει χάρες Αμώμ έψN /

λάφισαν ποιή λόγο η ζωής, ζωή εφα/

νερώθκ,κ) έωράκαμου, κή μαρτυρόμυ,κή κα

Ταγγέλλομεν υμίμ τίω ζωώ τίω αιώνίου,,

Κτις εμπρός πατέρα,κ) εφανερώθη ημίμ .

6 έωράκαν και ακηκόαμβυ απαγγέλιον

μουυμίμ,ίνα κι έμες κοινωνίαμ έχτι μεθ'

Αμώμ.κ) ή κοινωνία και εμετέρα, μετα ηπα

ξος κή μεία και η αυή ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,και

Ταύτα γράφομενυμίμ,ίνα και χαραυμώμα

σεπληρωμών κ.κ) έςιμ αυτα,καιεπαγγελία,άμ

ακκκόαμα αθάυ ,κι αναγγέλλομαι υμίμ,

ότι ο θεός φώς άξι, κή σκολία εν αυτώ ουκ έσιν

ουδέ μία έαρ εισωμου,ότι κοινωνίαμ έχο

ρ μου με αυτ,κ) εν σκότει πίπατώμεμ .

46ιδόμεθακ) ου σοι& μεν τη αλήθαμ,έαμ

δεέμοφωσ ποίπαλώμεμ.ώς αυτός έξιμ

εν ζω φωτί, κοινωνίαμ έχομεν μετ αλλά

λωμ,κ) ή αιμα ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 3,8 αυξ

καθαρίζεικαι μας αν πάσης αμαρξίας.Εάν έν

πωμεμ αμαρτίαν ουκ έχομεν ,εαυτύςπλα

νώμεμ,κ) αλήθα ουκ έσιμ εμ πμίμ.εαμ ομο

λογώμεν τας αμαρτίαςημώμ, ισός Οζι κό

δίκαιος,ίνα αφήΗμίμ τας
αμαρτίας, κή και

θαρίσηκαι μάς αήσάσης αδικίας,εαμ ειπω/

μεν ότι ουχ ήμαρθήκαμεν,ψεύσω τριμερ

αυτ,κι ο λόγος αυτ ουκ έσιμ εμ Ημίμ,Τεκνία

με ταύτα γράφω υμίμ,ίνα μή αμάρτητο ,

ή εάμ αςαμάς Τα
πράκλκομ έχομεν προς

του σατέν

Voderat ab initio , qd'au

diuimus,quod uidimusocu

lis noſtris,qďperfpeximus,

& manus noſtræ contrecta,

uerunt,de uerbo uitæ , & uita manifeſta

ca eft , & uidimus & teftamur, & annun

ciamus uobis uitā eterna,quæ erat apud

patré, & manifeſtata eſt nobis.Quodui

dimus& audiuimus , annunciamus uo

bis,, ut & uos ſocietaté habearis nobiſcũ ,

& ſocietas noſtra fit cum patre & filio

eius Ieſu Chriſto . Ethæcfcribimus uo

bis ut gaudium ueftrum ſit plenum . Er

hæc eſt annunciatio quam audiuimus

exipſo &annunciamus uobis, quod dea

us lux eſt, &tenebræ in eo nó funt ullæ .

Si dixerimus, ſocietatem habemus cum

eo,& in tenebris ambulamus, mérimur,

& ueritatem non facimus. Q , ſi in luce

ambulamus, ficut & ipſe eſt inluce, ſocie

tatem habemus inter nosmutua , & fan /

guis Ieſu Chriſti filú eius emundat nos

ab omni peccato . Sidixerimus,

tum non habemus , nofipfos fallimus ,

& ueritas in nobis non eft . Siconfitear

mur peccatanoftra,fidelis eft, & ιμftus ,

ut remittat nobis peccata noftra, & emű

det nos ab omni iniquitate .Si dixeris ,

mus, no peccauim ',mendacem facimus

eum,& uerbú eius nó eft innobis. Fili II

oli mei,hæc fcribo uobis ne peccetis, & fi

as peccauerit, aduocatü habemus apud

patrem

εάν

pec
ca
.

ότι:

τα
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α

ήπαλέρα 1ΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ δίκαιομ.και

αυής έλασμός και πριν αμαρτιών Ημών ,

ου σερι η μελέρωμή μόνoμ , αλιά κι πες

όλου του κόσμου και εν τούτω γϊνώσκο

μεμ ,ότι ενώκαμεμ αυήμ,εαμ τας εντολάς

αυτού τκρώμεμ.ο λέγωμ έγνωκα αυτόν

rj Tas SUTOrag avi uusi Tupãp,fallsxs Csi,xj

εντέτω και αλήθεια ουκ έσιμ.δς δάμ τκρύ αυ

ή του λόφμ,άλαθώς τέτω και αγάπη του

θε8 τετελείωτη. τέτω γϊνώσκομβω, ότι

αν αυjώ έσμού.ο λέωμ ν αυτώ μαύειμ ,οφεί

λε κάθως εκάνος πρϊεπάτησες,Cl αυτος δυν

Πως πρίσαμ. Αδελφοί ουκ άντλήν καινω

γράφω υμίμ, αλλά εντολώ σαλαμάμ,

και έχετε αλ αρχής, και εντολή και παλαιά

άξιμο λόγος δμ κκάσαπ απαρχής,πά

λιμ εντολώ καινάμ γράφω υμίμ,8 Κιμ

αληθές εν αυτώ να υμίν,ότι και σκοτία

παράγετα ,κ) το φως και αλκθύνου ήδη φαί

νκ, ο λέγω φωτίέιναι και του α.

δεφόμ αυτου μίσουν τη σκοτία 33μ έως

άρτι.και αγαπάμπάδελφου αυτού, αν τα

φωίμε,κ) σκάνδαλομ εμ αυτώ ουκ έσιν .

και εμϊσώμα του αδελφού αυτου , έμ τη σκο

τία άξι,και εν τη σκοτία σεριπατάκι ουκ

διδεσoυ υπάγει, ότι και σκοτία ετύφλωσε

Ρυς οφθαλμούς αυτού.Γράφω υμίμπκνία

ότι αφέωνται υμίμαι αμαρτίαιδια όνο

μα αυτο.γράφω υμίμ σατέρες ,ότι εγνών

καιτα αρχύς. γράφω υμίμ νεανίσκοι,

ότι νενικήκαι του σουκρόμ » γράφω υμίμ

παιδία ,ότι εγνώκατι του πατέρα. έγρα .

ψα υμίμ σαλέρες,ότι ευνώκατι καταρχής.

2/ραψαθμίρ νεανίσκοι,όσχυροι εσε και

λότοςή θεά έμ υμίμ θει,κ νενικήκαι εν

Ρικρόμ.μ ααπαπά κόσμομ.μκδε τα εν

70 κόσμω, άμ αςανά τον κόσμομ,ουκ

έσιμη ανάπκ ή παξος εν αυτώ,ότι σαν το

εντω κόσμω,και επιθυμία και σαρκός,κ) επί

θυμία

patré,Ieſu Chriſtú iuſtú.Et ipſe eſtppi

ciatiop peccatis noftris.nonpro noſtris

aüt tantum ,ſed etiam pro totius mundi

Et in hoc ſcimus qd cognouimus eu, ſi

mādata eiusobſeruam . Qui dicit,noui

eú , & madata eius nó feruar, médaxelt,

& in eo ueritas nó eſt.Quiaütferuat uer

bum eius, uerein hoc charitas dei perfel

cta eſt.In hocſcimus, qd'inipfo fumus.

Qui dicit ſe in eo manere,debet ficutille

ambulauit & ipſe ambulare.Chariflimi

non mandatum nouum ſcribo uobis,

ſed mandatum uetus , quod habuiſtis

ab initio. Mandatum uetuseſtuerbum

quod audiſtis ab initio.Rurſum máda

tum nouũ ſcribo uobis,qďuerū eſt in ip

ſo ,idé uerűeft & in uobis, quiatenebræ

prætereūt, & uerű lumen iamlucet. Qui

dicit fe in luce eſſe,& fratrem ſuum odit,

i tenebris eſt uſæ adhuc. Qui diligitfra

trem ſuũ ,in lumine manet,& offédialú

ineo nó eſt.Quiaut odit fratré ſuúin te

nebris eft, & in tenebris ambulat, & ner

ſcit quo eat,quia tenebræ obcæcauerunt

oculos eius. Scribo uobis filioli,quodre

mittuntur uobispeccata propter nome

eius. Scribo uobis patres, quomiam cor

gnouiſtiseü qui ab initio eſt. Scribouo/

bis adoleſcentes,quoniam uiciſtismalis

gnum. Scribo uobis infantes, quoniam

cognouiſtis patré .Scripfi uobis patres,

quoniam cognouiſtiseum , qui ab initio

eſt. Scripli uobis adoleſcentes,quoniam

forteseſtis, & uerbü dei manet in uobis,

& uiciſtis illummalum ,nediligatis mup

dum , neqz ea quæ inmundo funt.Sigs

diligit mundum ,non eſt charitas patris

in eo, Quoniam omne quodeſtin mun

do , concupiſcentia carnis eſt, & concy.

!

piſcent
ia



A

IOANNIS PRIMA.
179

ΕΣ

ܠܶܠܳܗ

τα

Dette

ουκ έσι ψευδο "
,

1Ω ΑΝ ΝΟΥ ΠΡΩΤΑ

θυμία οφθαλμών, αλαζονεία * els ,

ουκ έσιν εκ του πατρός , αλλ' εκ του κόσ .

μεέσί.ναι ο κόσμος σαράγεται, και η ε/

Ια:
σιθυμία αυτο και δε ποιώμ το θέλημα του

θεού,μένει εις τον αιώνα,σαϊδία έχάτη ώ,

φα εσί,και καθώς ηκούσαπ, ότι ο αντίχρι ?

5ος έρχεται και να μου αντίχρισοι πολλοί

γεγόνασιμ. όθεν γινώσκομεν , ότι έχάτη

κα ώρα εσίν, ημώμ ξήλθομ ,αλλ' ουκ ήσαν

( ημώμ.ειγ 'ήσαν3 ημώμ μεμενίκησαν

αν μεθ'ημώμ.άλλ να φανερωθώσιν ότι ουκ

Η εισίμ σάντες 3ξ ημώμ.ναι υμείς χρίσμα

έχετε από του αγίου , και διδατε πάντα.

:
ουκ έγραψα υμίμ,ότι ουκ οίδατε τίω αλή

θαμ,άλλαι διδατε αυτίω.κ) ότι πάμψέυ

δος έκ το αλκθείασ' ουκ έσι.τίς έσιμο ψεύ

SNς,έιμι αρνούμενος,ότι ΙΗΣΟΥΣ ουκ έσιν

ΧΡΙΣΤΟΣ; δυτός έσιμο αντίχρισος και αρνού

Η 'μενος ή σαλέρα κι εντομ. αάς και ανέμενος

ευόμ,ουδε ή πατέραέχη. ύμφς οώ ο ηκούσα

Τεααρχής,αν υμίν μενέθω.εαν εν υμίν μεί

ακό άσαρχώς άκούσαι, κι υμάς αν τώ ώ,

και ο αρ σατρί μενετ . κι αυτκ έςιμ και 2

παγγελία,ήμ αυτός επαγγείλατο ήμίμ

τίω ζωή αιώνιομ . τάυτα έγραψα υμίν,πε

ρι την πλανώμτωμ υμάς.και με το χρίσ

μαθελάβετε απαυτού , ο υμίμ μένει,

ου χρείαν έχετε , ίνα τισ διδάσκα υμάσ .

αλλ ωσ το αυτο χρίσμα διδάσκει και

μάσ σερί σάντων και και αλκθές έσι και

μάς,μεντεναυ ρ . κα μώύ τεκνίαμε

νετε αν αυτώ , ίνα όταν φανερωθώ, έχωμεν

πάρεκσίαν , κ) με αιχωθώμενα αυτον ,

φιΤαρεσία αυθ.εαν εισαι ότι δικαιός έσι

Γινώσκεψε, τι σας και των δικαιοσίων εξ

αυτ Γελένικη.Ιδεε σοβασίω & άπην δεδω

κεν ημίνοπάλες,ίνα Τέκνα θες κληθώμεν

δια τη ο κόσμο ου Γινώσκςυμάς,ότι ουκ

μω αυτού

ΠΙΑ

ded

piſcentia oculorum ,faſtus facultatum ,

non cft cx patre , fedex mundo eft , &

mundus tranſit & concupiſcentia ejus .

Qui autem facit uoluntaté dei,manet in

æternū.Filioli,nouiſſimú tépusē, & ficut

audiſtis qd'antichriſtus uéturus ſit , etiâ

nuncantichriſti multi cæpcrūteſſe. Vn/

de ſcimus nouiſſimū tempus eſſe. Eno

bis profecti ſunt,ſed nó erant ex nobis.

Nam ſi fuiſſent ex nobis, permanſiſſent

utiq; nobiſcũ . Sed ut manifeſti fierent,

qd' nö ſunt oés ex nobis.Sed uos uncti,

oncm habetis a ſancto, & noftis omnia

Non fcripfi uobis quafi ignorâtibus uer

ritatem ,fed taną ſcientibus eam.Et qm

omnemendaciü ex ueritate nó eſt.Quis

eſt mēdax, nifi is q negat Ieſū eſſe Chri

ſtum : Hiceſt antichriſtus, quinegat pal

trem & filium . Quiſquis negat filium , is

ne patrem quidēhabet .Vos igiť quod

audiſtis ab initio in uobis permaneat, ſi

in uobis permanſerit quod audiſtis ab

initio,& uos in filio & patre manebitis.

Et hæc eſt repmiſlio, qua ipfe pollicitus

eſt nobis ,uitam æterna . Hæc fcripfi uo

bis de his qui ſeducūruos, & uos unctio

nem quã accepiſtis ab co, inanet in uoi

bis.Etno neceſie habetis, ut quiſqz doce

at uos,fed ficut ipſa unctio docet uos de

omnibus,& uerax eft, & non eſt menda

cium.Et ficutdocuit uos,manete in eo .

Et nunc filioli manete in eo, ut cũ appa)

ruerit,habcamus fiduciam , & nó confun

damur ab eo in aduétu eius.Si ſcitis qñ

iuſtus eſt , ſcitote , quod omnis qui facit

iuſticiam ,ex ipfo natus eſt.

Videte qualem charitaté dedit nobis ΙΣ

pater , ut filij dei nominemur . Propter

hoc inundus nó nouituos,quia non no!

g
uit eum.

beni
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nobis poſuit,& nos debemusprofratri

νωαυτόμ.Αγαπητοιμώτέκνα θεού εσμεν uiteum.Chariſſimi,nunc fili deiſumus,

cόυσωεφανερώθκ,διεσόμεθα,διδαμεμο & nódum apparuit quod futuriſumus.

ότι εαμ φανεροθά,όμοιοι αυτώ εσόμεθα , ότι Sainųs autem quoniam ſi apparuerit,fi

οψόμεθα αυτομ καθώσεσι . κ πάς ο έχων miles ei erimus,quoniã uidebimuseum

πιω ελπίδα τάντκν έπαυτόμ ,άγνί34 εαυ - ſicuti eſt. Et omnisqui habethanc ſpem

του καθώς εκείνος αγνός εσισας ποιμ in eo , purificat ſe ficut &ille purus eft:

τίω αμαρτίαμ,κα) τίω ανομίαν σοι ,και Omnis qui facit peccatū,idem & iniquit

και αμαρτίαεσίμ και ανομία, διδαπ, οτι ει tatem facit, & peccatü eſt iniquitas.Etfci

κάμοςεφανερώθx,ίνα τας αμαρτίας υμών tis quod ille apparuit,ut peccata noftra

άιρκ,κ) αμαρτία ναυτώ ουκ έσι . σας και tolleret, & peccatú in eo nõeſt.Omnisq

αυτώ μένωμ ουχαμαρτάνε, σας και αμαρ in eo manet,non peccat, omnis quipec

τάνωμ,ουκ εώρακες αυτόν . ουδε έννωκεν αυ) cat,non uidit eum.nec cognouiteum.Ft

τομ.τεκνία μαδεισ πλανάτω υμάς. σοι/ lioli ,nemo uos ſeducat.Qui facit iuſticia

ώμ τίω δικαιοσύνω,δίκαιόςεσιμ, καθώς iuſtus eſt,ſicut & ille iuftus eſt. Qui facit

&xãů díxciós įsivo Te Julv &uaptiapéxit peccatū ,ex diabolo eſt,qñ ab initio dia

διαβόλο εσίν ,ότι απ αρχής οδιάβολος αμ boluspeccat. In hoc apparuit filius dei,

Πάνς. εις το εφανερώθκ ο ιός ή θε8 , ίνα λύση ut diffoluat opera diaboli . Omnisqui

Τα έρα ή διαβόλ8 . πάς ο ΓεΓεννημένος εκ ή natus eſt ex deo,peccatū non facit,quo

θε8,αμαρτίαν ου θιά , ότι πέρμα αυή ο αν niam ſemen ipfius in eo manet, & non

τώ μένει,και ου δώματη αμαρτάνει , ότι εκ poteſt peccare , quoniam ex deo natus

του θεά γεγέννητη. εν τούτω φανερά έσι τα eſt.In hoc manifeſti ſunt filñ dei, & fili

τέκνα του θεά,και τα τέκνα το διαβόλου . diaboli, Omnis qui non facit iuſticiam ,

σας και μη σε δικαιοσωκν,ουκ έσιν εκ ή θε8, non eſt ex deo , & qui nondiligit fratrem

κι ο μπαγασών οι αδελφομ αυή, 87, άυκ ſuũ.Quoniam hæc eſt annunciatio quá

tsiν και άσελία,Ην ακούσαπαααρχής,ίνα α audiſtis ab initio , ut diligatis uos inuicé

Ιαπώμεν αλλήλος ου καθώς κάϊν έκτηρικ Non ficut Cain ex maligno erat,& oral

ρού ήν,κ) έσφαξε τον αδελφόμ αυή , και χάριν dit fratrem ſuum . Et propter quid oci

Τί έσφαξεν αυτόν,ότι τα τρία αυτ Ρυκραϊν,

dit eum : Quoniam opera eius malis

Ταδε αδελφέ ανά δίκαια . με θαυμάζείε

gna erant, fratris autem eiusiuſta. Ne

αδελφοί με ει μισα υμάς ο κόσμος , μάς miremi
ni

fratres mei,ſiodit uos mun

διδαμεμ,ότι μεταβεβ
ήκαμεμε

ι
ή θανάτου dus.Nos ſcimus, quod traflati ſumus de

εις τη ζωήμ,ότι αναπώμ
εντους αδελφού

ς
, morte aduita

m
,quoni

am
diligimu

s
fra

ο μπάσασ
ών

τον αδελφόμ,μένει εν τώ θα/

tres . Qui non diligit fratrem manetin

νάτω, πάς ο μϊσών τον αδελφόν αυτ άνθρω

morte.Omni
s qui odit fratrem fuum,

σοκτόν
ος εσί , κι όιδαπ ότι σας άνθρωποι

homici
da eſt . Et ſcitis quod omnis hoi

κόν ουκ έχς ζωήν αιώνιον εν αυτώ μέντσαν

micida non habet uitam æcternam in ſe

ν τούτω εγνώκαμε
ν
τω αγάσαμ , ότι

manent
em

. In hoc cognoui
mus

chari

εκεμG υπερ μώμ τίω ψυχώ αυτου εν

tatem , quoni
am

ille anima
m ſuampro

θηκε,και ιμάσ οφείλομ
εμ υπερο αδελ/

φώμ τας ψυ /

Η

A

busa
ni
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bus animas ponere. Qui uero habue iφώμ τας ψυχάς τιθέναι . Ας δ αν έχ *

rit ſubſtantiamundi,& uiderit fratrem

του βίου του κόσμου , και θεωρή του και

fuum neceffehabere , & clauferituifcera

δερφομ αυτο χρείαν έχονταςνα κλείσε

ſua ab co, quomodo charitas dei manetτα πλάγχνα αυτον απάυτο, σως και αγά.

in eo : Filioli mei, nediligamus uerbo ,
πι χτα θεού μένει επαυτώ και τεκνία μου με

αγασώμεμ λόγω , μα δε γλώσσα , άλλ
neqz lingua,ſed opere & ueritate. In hoc

έργων και αλκθεία, και εν τούτω γϊνώσκο / cognoſcimus quod ex ueritateſumus, &

μεμ,ότι εκ τ αλκθείας εσμεν,έμπροσθεν in conſpectu eius fuadebimus cordibus

αυτο σείσομεν τας καρδίας άμών,ότι εαν noftris.Quonia
m ſicondemue

tnos cor

40 καζαβινώσκα τιμών και καρδία, ότι μείζων εσιν noftrum ,maior eſt deus corde noſtro , &

ο θεός ή καρδίας ημών C Γινώσκεσάντα . nouit omnia . Chariſlimi,licornoftrum

Αγαπητοί εαν και καρδία αμώμ μη καταγι non condemnet nos,fiduciam habemus

τώσκα ημών, σαρςκαι σίαν έχομεμ πεός του erga deum , & quicquid petierimus,acci

14.

θεόμ, 1 ο εαμαιτώμεν,λαμβάνομεμπαρ pimus ab co ,quoniam mandataeius cu

αυτον, ότι τα ντολας αυτου τηρούμεν, C ſtodimus, &ea quæ ſunt placita coram

τα άρεσα ενώπιον αυτο σοιέμεμ. άυτα co facimus . Et hoc eſt mandatum eius,

εsίμ και ντολή αυτο , ίνα σισεύσωμεμ Όρο ut credamus nomini filij eius Ieſu Chri

ονόματι τα του αυτου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ο ſti,& diligamusnos mutuo, ſicut dedit

αγασάμε αλλήλους , καθώς έδωκεν εν mandatum.Etqui ſeruar mandata eius,

τολία, και τκρώνσας αντολας αυτο , in illo manet,& ipfe in co.Et in hocſci

αυτώ μέρα, αυτός εν αυτώ.C \ ν ΤούτωΤι mus, quod manet in nobis eſpiritu qué

νώσκομεν ότι μένα νήμίμ εκ του ανεύμα nobis dedit :

Tος δυ ημίμ έδωκεμ. Αγαπητοί , μη σαντι Chariſſimi, ne cuiuis fpiritui credatis; IIII

πνεύματι πιςεύετε.άλλα δοκιμάζετε τα fed probare ſpiritus an ex deo ſint, quo

πνέυματα ει εκ του θες εσιμ , ότι πολλοί niam multi pſeudoprophetæ exierunt

Ο ψευδοπροφίται ξελκλύθασιν εις τον κόσ in munduin. In hoccognoſcite ſpiritus

Ο μομ, ών τούτω Γινώσκετε το ανεύμα ή θεά . dei . Omnis ſpiritus , qui confitetur le

σαν ανεύμα και ομολογ& ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣ ſum Chriſtum in carne ueniſſe, ex deo

ΤΟΝ εν σαρκί ελκλυθότα εκ του θεά έσι, κ) eſt. Eromnis ſpiritus, qui non confite

παμπνεύμα και με ομολοσά ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙ tur Icfum Chriſtum in carne uenille, ex

ΣΤΟΝ ωσαρκι έλκλυθότα,έκ ή θεού ουκ έ / deo non cft , Er hic cft ille fpiritus anti

51. α) τούτο έσιο του αντιχρίσου 8 ακκκό chriſti, de quo audiſtis, quod uenturus

ατε,ότι έρχετ , και μώ ν τω κόσμω ε,
fit , & nunciam in mundo cft . Vos ex

είμ άοκ.υμάς εκ * θεού εσε τεκνία, νενική

deo eſtis filioli, & uiciſtis cos , quoniam

κατεαυτους, ότι μείζων έσιμο ανυμίμ. και

ενώ κόσμω,άυλοι εκδ κόσμο εισι , διακο

maior eſt qui in uobiseſt,qz qui in mun

εκτ κόσμέ λαλέσι,κ) ο κόσμο αυτ ακούς.

do, ipfi demundo funt, idcoe mundo

μής
έκθεδέσμεμ

,ο
γινώσκωμα θεομ,αν

loquuntur , & mundus cos audit. Nos

ex deo ſumus , Qui nouit deum, audit

Κρφη ,δς ουκ έσιν έκ και θε8ουκ ακός και εκ
nos, qui nó eſt ex dco,non audit nos.In

τότο Σινώ
9 2 hoccogi
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εκτούτου γινώσκομενο πνεύμα και άλλα

θείας, και το πνεύματσλάνης. Α/απητοι,

αγαπώμεν αλλήλους, ότι και αγάπη εκ ξ θε8

εσι.κή σας και απασώμ,εκ ξ θεού γεΓέννηση, κή

γινώσκζεμ θεον.όμααγαπών,ουκ έγνω ή

θεον,ότι ο θεός ασάσα εσίν.τ7ω εφανερών

Θα και αγάπη του θεού,ότι τον πον αυά μονογε

να απέσαλκεν ο θεός εις τον κόσμον, ίνα ζή

σωμεμ διαυτον . έτω έσιν και αγάπη ουκ

ότιμές αγαπήσαμεν τον θεόν,αλλ ότι αυ

τηςαγάπησεκαι εμάς,κ ) απέσειλετμο
μ αυ

το έλασμόμ σερί η αμαρτιών μώμ.άγα

πιτοιει όντως αγάπκσεν ημάς οθεός.και

ημάς οφείλομεν αλλήλος αγασάμ , Θεός

ουδείς πώποτε τεθέαται, εαν αγαπώμεμ

αλλήλος , ο θεός ο ημίμ μένει , κι και αγάπα

αυτον,τετελειωμένκ έσιν εν ημίμ. έτω 51

νώσκομεν,ότι εν αυτώ μένομεμ, αυτός αν

Ημίμ,ότι εκ ή πνεύματος αυή δέδωκεν ,

μίν. και μες τεθεάμεθα και μαρτυρόμεν,ότι

ο πατήρ απέσαλκε τον πον σωτήρα και κόση

με.δς αν ομολοδήση, ότιΙΗΣΟΥΣ εσιν ο γός

η θε8,5 θεός αν αυτό μένει , κι αυτός ανο

θεώ ,C Ημες ενώκαμεν να σεπισεύκαμε

αγάπην Αν έχ ο θεός εν μίν.ο θεός ατά

σκ έσινομένων ενΤασάσα,εν τω θεώ με

νς,κύ ο θεός εν αυτώ, Εν Τάσω ΤεΤελείωση και ανά

πη μεθαμώμ,ίνα πορκσίαμ έχωμεν φτά και

μέρα η κρίσεως,όλι καθώς εκενός έσι ,

μες εσμεν εντω κόσμω τέτω φόβος ουκ έ

σιν εν αάπα αλλ και Τελεία ανάσα έξω βά

λις τον φόβον,ότι ο φόβος κόλασινίχ .ο δε

φοβέμενος ου δείελείωτη εν τήασάση. Αμής

ασαπώμεν αυτ,τι αυτός πρώτος κτάσισε

Αμάς. Εάν τις έιπα,ότι αδαπώ τον θεόν , του

αδελφόν αυή μισήψεύσες εσίν.δ ε μη ατα/

σών τον αδελφόν αυή 8μ εώρακε, τον θεόν δεν

ουκ εώρακε πώς δωαη αγαπάμε και τάν /

τίω τίω εντολών έχομεμαώ αυτού,ίρα

και αγαπώ

hoccognoſcimus ſpiritú ueritatis, & fpy

ritum erroris.Chariſſimi,diligamus nos

inuicem,quia charitas ex deo eft.Etom

nis qui diligit,ex deo natuseſt, & cogno

ſcit deum.Qui non diligit,non nouitde

um ,quoniã deuscharitaseſt. In hocap

paruit charitas dei, quod filiū ſuumuný

genitum miſit deus in mundum ,ut uiua

mus per eum . In hoc eſt charitas,non

quodnos dilexerimus deum ,fedquoni.

am ipſe dilexit nos,& miſit filium fuum

propitiationé propeccatis noſtris.Cha

rillimi,fi ſic deus dilexitnos.&nos debe

musnos mutuo diligere. Deúnemoui

dit uną . Si diligamºnos inuicem ,deus

in nobismanet,& charitas eius eft perfe

eta in nobis. In hoc cognoſcimº,q in eo

manemus, & ipſe in nobis, quoniam de

ſpiritu ſancto ſuo dedit nobis. Etnosui

dimus & teftificamur , quod pater milfie

filium ſuum faluatore mundi. Quiſquis

confeſſus fuerit quod Ieſus eſt filius dei,

deus in eo manet , & ipfe in deo . Etnog

cognouimº, & credidimus charitatéquá

habet deus in nobis . Deus charitas eſt,

& qui manet in charitate in deo manets

& deus in eo . In hocpfecta eſt charitas

nobiſcum ,ut fiduciamhabeamusindie

iudicij,quia ficut ille eft , & nos ſumus in

mundohoc.Timornoneſt in charitate,

ſed perfecta charitas foras erſcit timoré,

quoniam timorcruciatü haber.Qui aút

timet,non eſt perfectus in charitate nos

diligimus eum ,quoniam ipſe prior dile

xit nos. Siquis dixerit,diligo deú & frat

trem ſuum oderit,médaxeſt. Qui enim

non diligitfratrem ſuũ qué uidit, deu
m

quemnõ uidit quomo
do poteſt diliger

re.Et hocma
ndatu

in
habemu

s
ab eo,ut

quidili
git

Ι



1 ΑΣΑΝΝΟΥ ΠΡΩ
ΤΑ

IOA
NNI

S
PRI

MA

183

IUSM

for at

ts:
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2,40

ο άγατώ
μ πμ θεομ,αγασ

άκι του ασελέ

φου αυτον,σάς ο πισεύω
ν
, ότι ΙΗΣΟΥ

Σ
έσιν

ο ΧΡΙΣΤΟ
Σ

, εκ του θεά ΓεΓέννη
ση

και σας και

αγαπώ » τον γεννήσ
αντα

,αγαπ
ά και τον

Γεννημέ
νον

εξ αυτ.
νττω γινώσκ

ομεν
,87,

& απώμεντατέκνα ή θε8, όταν τν θεονά ,

απώμε
μ,κι τας εντολά

ς
αυξ τκρώμε

μ
. άυ

Ικάρ έσια και αγάπη και θε8, ίνα σας εντολά
ς

αυτ τκρώμεν, κ) αι εντολ
αιάυτ

ο
βαρ αι

ουκ έισιμ,ότι πάμ το εσεννη
μένομε

κ
ξ θες,

νικά τον κόσμον, άυτη εsίμ νική, και νική

σασα ή κόσμου, και αίσις και μιαν Τίς εσιμο νι)

κών ή κόσμον, ειμή ο σισεύ
ωμ, ότι ΙΗΣΟΥ

Σ

εσιν ο ος ή θε8;ουτός εσιν ο ελθώνδύο α '

κ αιματο
ς ΙΗΣΟΥ

Σ ΧΡΙΣΤ
ΟΣ.ου

κ
εν τω και

δατι μόνον,άλλ' εν τω ύδατι ο 7ο αιματι,

κι ο ανεύμα εςι το μαρτυ
ροώ,ότι η σνεϋ

3
3
3
338
3

3

(

qui diligitdeum , diligit & fratrem ſuũ.

Omnis qui credit Ieſum eſſe Chri V

ſtum exdeo natuseſt.Eromnisqui dili

git eum genuit, diligit & eum qui na

tus eſt ex eo .In hoccognoſcimus quod

diligamus filios dei , cum deum diligi

mus & mandata eius feruamus.Hæceſt

enim charitas dei ,ut mandata eius fer/

uemus,& mandata eius grauia nó ſunt.

Quoniam omne quod natū eſt ex deo,

uincit mundnm , & hæceſtuictoria quæ

uicit mundum, fides ueſtra . Quiseſt qui

uincit mundum, niſi qui credit quod le.

ſus eſt filius dei ? Hic eſt qui uenir per

aquam &fanguinem Ieſus Chriſtus,nó

in aqua folum , ſed in aqua &ſanguine.

Et ſpūs eſt qui teſtificať, qm ſpús eſtue

ritas . Qí tres funt q teſtimoniú dant

ſpús& aqua & fanguis & hi tres unum

funt.Si teſtimoniú hoim accipimus,te

ſtimonium dei maius eſt,qñ hoc eſt tej

ſtimoniú dei qd'maiº eſt,quo teſtificatº

eſt de filio fuo.Quicredit in filiūdei,ha

bet teſtimoniü in ſeipſo.Qui non credit

deo , mendacem facit eú ,quia non credit

in teſtimoniü qd'teſtificatus eſt deus de

filio ſuo. Ethoceſtteſtimoniú , qñuită

æternam dedit nobis de' , & hæcuita ini

filio eius eſt. Qui habct filiū ,habet uitã,

qui nonhabet filiü dei,uitam nó habet :

Hæc fcripfi uobis qui creditis in nomi

ne filij dei, ut ſciatisquod uitam habe,

tis æternam , & ut credatis in nomine

filij dei . Ethæc eſt fiducia quam habe.

musapudeum , ſi quid petierimusſe:

cundum uoluntatem eius audit nos . Et

ſi ſcimus , quod audit nos quicquid pe

tierimus , ſcimus quod habemuspeti;

tiones quas poſtulauimus abeo. Siquis

κα

ΚΟ

ΜΕ:

dr .

Ant

ta

μά έσιν και αλήθεια ότι ηγές εισιν οι μαργυ

ροώτες.Το πνεύμα, το ύδωρ κ το αιμα

κι οι γάς εις το έμεισιν . ει τίω μαρτυρί ,

«μήανθρώπων λαμβάνομεν,και μαρτυρία ή

θε8 μείζων εσίν , ότι αυτκ έσιν και μαρτυρία και

θε8,8μ μεμαρτύρκκε περί η αυξ . οσι

σεύων εις του δον του θεά, έχει τίω μαρτυν

ρίαν εν εαυτώ.και μη πισεύων τω θεώ,ψεύςκμ

Θεσοίκκεν αυτόν , ότι ου σεσίςευκεμ εισ

τι μαςΤυρίαν εν μεμαρτύρκκεν ο θεός σερί

τουςαυτον. άυκέσιν και μαρτυρία , ότι ζω

αν αιώνιον έδωκεν ημίμ ο θεός. κ) άυ και Η ζωή

εντώ ώαυτ έσιν.ο έχων εν νον,έχι τίω ζω

ον,ο μή έχων τον ήoν του θεού, τι ζωήν ουκ

έχει ταύτα Γραφαυμίν 7οίς πισέυσόσιν εις

* όνομα του δου του θεού ,ίνα εισπ, ότι ζωήν

αιώνιονέχει,κ) ίνα πισέυετε εις το όνομα

58 τουθεού, άυκ έσιν και παρρησία,&ν έχο

μεν προςαυτόν,ότι εάν τι ασώμεθα κατά το

θέλημα αυτο, ακούς Αμών,C εαν διδαμεν

ότι ακό4ημών,και αν
αιτώμεθα,δίσαμεν,ότι

έχομεν Τα αιτήματα &
ετήκαμεν σαράυή .

π

ά

|

Εάν τία
9 3 ſciueri

t
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Εάν τίς και η αδελφόν αντον αμαρδάνου

τα αμαρτίαν μη οσθάνατον, αιτήσει el

δώση αυτώ ζωή τοίς αμαρθάνουσι μη προς

θάνατον. έσιν αμαρτίατρος θάνατον,ου σε

Οι εκείνκς λέγω ένα έρωδίσκ. σάσα αδικία

αμαρτία εσίν,κ) εσιν αμαρτία ου πεθάνατ,

διδαμεμ, ότι πάς ο γεΓεννημένος εκ του θες

ουχ αμαρτάνει άλλο γεννηθείς εκ του θεού

τκρά εαυτόν, και ο πονκρός ουκ άπεη αυ

του . Ιδαμεν ότι έκή θεούεσμεν,ναι ο κόσ

μος όλος και ο πονηρώ κάται.όιδαμεμ και

ότι ο ιός του θεού ήκει, να δέδωκεν ημίμ

διάνοιαν, ίνα γινώσκωμεμ τομ αλαθινόμ .

και εσμεν ν ο αληθινώ. υ ρ ώ αυ)

του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΩ .δυτσέσιμο αληθινοσ

θεός να) και ζωή αιώνιος.Τεκνία φυλάξαπεαυ

τους από το ειδώλωμ . αμιώ .

ſciuerit fratrem ſuum peccare pecca

tum non admortem ,petar, & dabitui

tam peccantibus nó ad mortem .Eft pec

catum ad mortē , non pro illo dico utro

ges.Omnis iniquitas peccatum eſt,& eft

peccatú nó ad mortē.Scimus, qd'omnis

quinatus eſtex deo,non peccat, fed qui

genitus eftexdeo,feruat feipfum, & rma

lus ille non tangit eữ . Scimusq exdeo

ſumus, & mundus totus inmalo pofitus

eſt. Scimus autem quod filius dei uenit

&dedit nobismentem utcognofcamus

illum qui uerus eſt ,& fimusin uero, in

filio eius Iefu Chrifto, Hiceftuerus de

us,& uita æterna.Filioli,caueteuobisa

ſimulacris. Amen .

:

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

SE

Αύτω ο πρεσβύτερα γράφει κυρία και τοίς τέκνοις άυοθι . δε πρόφασις φθι

επισολίσ,άυτκ.δρώμ τα τέκνα αυφθι καλώς ανασρεφόμενα εν τη πίσεικαι πολο

λους σλάνουσ περιερχομένους και λέγοντας ,μα ειναι τίω παρουσίας του ΧΡΙΣ

ΤΟΥ ν σαρκι,γράφει τίω εσισολω.και πρώτον μεν αποδέχεται αυφθι τάτες

κνα. ειτα διδάσκων μη μεώτερου ειναι η καθημάς μυσήριoμ σαραινά πάλιμ περί αγάπησε και

ένα μείνωσι μ ν τη διδαχή τη σαροδοθείση αυτοϊσ . και λοιπόν διδάσκει αντίχεϊσου ειναι του

λέγοντα μη ν σαρκί ελκλυθέναι τομ ΧΡΙΣΤΟΝ.σαραγγέλλει δε,ώστε τους τοιούτους, μια δέχει

θα τινα εις οικίαμ, μή δε λέγειμ τοίς τοιούτοις,χαίρειμ. και δυτώστελειο7 τίω επισολλών

ARGVMENTVM

Α .

Soadeo ad fanctam foeminam fcribit, uteandem dominam non

dubitet litteris appellare,eiuſdemqzfilijs teſtimonium g ambulene

in ueritate perhibet.
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υμάσ , Μα τάυτκμ
διδαχήμ
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δαχή *
ΧΡΙΣΤΟΥ,θεόν ουκέχ , ο μένων

ν .

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ εκλε)

κτή κυρία κ τοΐς Τέκνοις

αυτ, υς εγώαγαπώ και

λυθεία, C ουκ εγω μόνος ,

αλλά κή σάντες οι έγνωκόπς τώ αλήθει και

αμ,δια τίωαλήθξαν τώμένoσαμεν ημίν,

eunde
καιμεθάμώμ έσαι εις τον αιώνα.έσαι καθ %

μιώμ χάρις , έλεος, ειρών, παρα θεού πα ?

γος, σαρα κυρίου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ του

φού τον φαγος,ον αληθεία και αγάπη. Εχά

εκμλίαμ,ότι έυρκκα εκ τ τέκνώμ σου πε

ειπατούσας αν αληθεία.καθως Τολιμές

λάβομεν παρά το παξος . \ν έρωθώσε

κυρία, ουχ ως ντολμ γράφω σοι καιμια

αλια ήμ έχομενάφαρχής,ίνα δασώμεν

αλλήλους. Ο άυτκ έσι και αγάπκ, ίνα σερί

πατώμεν κατα τίω εντολώ αυτ.άυτπ ε /

σιν και φυτολή/καθώς ακούσατε αναρχής, 7

να και αυτή σερίπατπ,ότι πολλοί σλάι

νοι εισήλθον εις τον κόσμομ, δι μα ομολον

εν γούτες ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ερχόμενου

σαρκί,όυτόςέσιμο πλάνος και
αντίχρισος,

βλέπετεεαυτους,με
απολέσωμεν ειςγα

σάμεθα,άλια
μισθόμπλήρη

αθλάβωμεν .

πάς ο
παραβαίνωμα μη μένωμεν τή δι ,

S

Enior electæ dominæ & fi

lijs ei?, quos ego diligo in ue

ritate, & non ego folus , ſed

& omnes qui cognouerunt

ueritatem ,propterueritaté,quæ perma

niet in nobis,& nobiſcum erit in æternū.

Erit nobiſcum gratia,mifericordia, pax ,

a deo patre , & a domino Ieſu Chriſto fi

lio patris in ueritate & charitate . Gaui

ſusſum ualde , quod inueni de filrs tuis

ambulantes in ueritate,ſicut mandatum

accepimus a patre . Et nunc rogo te do

mina ,nontanquam mandatum nouũ

fcribo tibi, ſed quod habuimus ab initio

ut diligamus nos mutuo. Et hæc eſt cha

ritas, ut ambulemus ſecundum manda

tum eius .Hoc eſtmandatum quemad

modum audiſtis ab initio , ut in eo am

buletis , quoniam multi ſeductores in

grelli ſunt in mundum qui non confiten

tur Iefum Chriſtum uenturum in carne.

Hiceſt ſeductor& antichriſtus.Intuemi

ni uoſipfos ne perdam9quæ operati ſu

mus,ſed ut mercedem plenā recipiamus

Ois qui tranſgreditur& non manet in

doctrina Chriſti, deum nó habet . Qui

maneti doctrina Chriſti hic & patré&

filiū habet.Siqsuenitad uos, & hâc do

ctrinā no affert, ne recipiaris eú i domü

nec aue eidixeritis.Qui eñ dicit illi aue,

9 4 communi

Ξε,κε

ενσι

πρέτ:

τιμές

ν " )

τη διδαχή το
XPIΣTor,

δυτοςναι
ένας

τέρα και τον δόμ έχή,έι τις έρχεται προς

Πάμ
ε
!

μάλαμβάνεύεαυτόμ
εισοικίαν, και χαίρει

αυτώ μή λέγετε .
ολίγων χαίρειν, κοινό

μά τοίς
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Υ Π Ο Θ Ε Σ Ι Σ

1 Ω Α Ν Ν ΟΙ Τ ΟΙ
Μ .

ΔΟΥ Κ Α Ι ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ
ΤΟΥ

να τοϊς έργοις αυτού τίς πονκροΐς , πολλά communic
at

operibuseius malis. Cum

έχωμ υμίμ γράφειμ , ουκ έβουλήθω δια multa haberem uobis ſcribenda, nolui

χάρτου και μέλανα άλα ελσίζω έλθω per chartam & atramentu
m

. Sed ſpero

προς υμας,και σόμα πιός σόμα λαλήσαι , me futurű aduos , &pñtem pñtibus lo

ένα και χαρά ημώμ ήπεπληρωμέ
νκ.αάζει

cuturú ,utgaudiūno
ſtrú

ſit cópletű.Sa

ται σε τα τέκνασ αδελφύς σου και εκλε lutant te filij fororis tuæelectæ . Amen.

κτης αμιώ.

ΤΗΣ Γ. ΚΑΘΟΛΙΚ
ΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛ
ΗΣ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟ ,

ΘΕΟΛΟΓΟΥ .

ΣΤΙΝ επίτολή φιλοξενίας,και πρώην μου αποδέχεται τον γάϊομ, μαρτον

ρούμιoμ σαρα σάντωμ ,εστή φιλοξενία,και προξέπει τη αυτή προθέσα εμμένα ,

και προπέμπεις και δεξιούς τους αδελφούς, σάλιμπ αυτ8μα τώ προσφοράς

αποδέχετα , αιτιάται δε διοξεφύ, ως μήπ αυήμ παρέχοντα τίς πωχοίς, αλλιά

και κωλύοντα τουςάλλους,και πολλα φλυαροώτατου
ς

δε τοιέτους λέβει άλλοξίους ειναι οτι αλη

δείας, κα) μκδε ειδέναι ήν θεόμ,δημήτριομ δε σωίσκσί μαρτυρών αυτώ τα κάλisα.

ARGVMEN
TVM

.

Aium pietatis cauſa extollit atq; ut in ipſa pietate maneat exhorta

cur Diotrepé impietatis & fuperbiæ cauſa obiurgat,Demetrioauté

bonum teftimonium perhibet cum fratribus uniuerſis.

ΤΟΥ
EPIST

OLA
BEATI IOAN

NIS TERTIA.

ΑΓΙΟΥ Τ Ω Α Ν Ν ΟΙ ΤΟΥ

θεολόγο καθολική

επισολκ,Ι .

πρεσβύπρος,γάϊω ρ αγα

πατώ,δν έσω άαπω αν αλκ

θεία.αγαπκί
ε
, ποίπάντων

έυχομαισ
ε ευοδεθ , και

Γιανήμ, καθωςευοδάται σε και ψυχή.εχάρω

βλίαμ έρχομλύωμ αδελφών, μαρτυράνι

Τωμ σάτηαλκθεία,καθώς συναληθεία πε

ρίπατάς,μαζοτέραν τότωμ ουκ έχω χα )

ραμ,ίνα ακέωτα έματέκνα αναληθεία πε

Είπατούτα,αγαπητέπιςομ σοιές θεαν

εργάση εις τους αδελφους κ εις τους ξένος.

διεμαρτύ

Enior Gaio chariflimo,que

ego diligo in ueritate.Cha

riſlime,de oibus optout p

fper
e
agan

t
, & recteu

aleit
,

ſicut proſ
pere

agit ani
ma

tua . Gauil
us

ſum enim uald
e
ueni

enti
bus

fratri
bus

&

teſt
imon

ium

perh
ibēt

ibus

uerit
ati

tuæ,

ficut tu i uerit
ate

ambu
las

. Maiu
sisn

ó

hab
eo

gaud
iú

, ğut audi
â

filios meosi
n

ueri
tate

abul
are.

Char
itim

e

,fidelit
ertar

cis qcqd oper
aris

in frés,&in pereg
rinos

qui
teſ

ti

!
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111 ANN
OT

TPI
TI
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.

Υ

Η

Co
δι εμαρτύ

ρκσάν
σου τη αγάπη , γνώσι

ου

εκκλησί
ας

, δνς, καλώς ποιήση
ς, προσέ

μ
•

μας αξίας του θε8 . Όσες γυ' του ονόματο
ς

abus
ξύλθον μκδέμ λαμβάν

οντες
απότοεθ

άμεσ οώ οφείλομ
εν

απολα
μβάνα

ν
τους

τοιούτες ,ίνα σωεργο
ι
γινώμε

θα
τι άλλο

θεία. βραβα τιεκκλησ
ία.άλλ

ο
φιλοηγ

ων

τεύωμ αυτώ διοριφ
ής

ουκ επιδέχ
εται και

μάς.δια
κή

εαν έλθω υπομνή
σω

αυξ Τα έρ

Γα & σοιά,λότοις σονχροΐς φλυαρώ
ν
ημάς.

και με αρκούμε
νος επί τούτοις, ουπ αυτός

επιδέχετ
αι

τους αδελφο
ύς . κ) τους βουλο

μένους κωλύει κι εκ τ εκκλησίας εκβάλ.4 .

είε αγαακτέ μη μιμού το κακόν, αλλά το

ascomo acaloremex0etésiv. o de xexorem

ουκ εώρακε ή θεόν . Δημητρίω μεμβύκτη -

σάντων, και υπάυφθ θ αλκθείας . Ο

πι: Ημες και μαρυφάλι εν, κή διδασε ότι και μαρτυρία

ημώμ αληθέςέσι, πολλά είχον γράφειν,αλ

λου θέλω δια μέλανος κή καλάμου σοι Γρά

ψαι ελπίζω και ευθέως 10άμ σε κή σόμα προς

κόμα λαλήσομεμ.ειρήνκ σοι,ανάζουσαι σε

οι φίλοι,ασάζ και τους φίλες και όμομα ,

qui teſtimoniü reddiderüt charitati tuæ

in coſpectu eccleſiæ ,quos benefacies fi de

duxerisdigne deo. Pro nomine eñ eius

pfecti ſunt,nihil accipientesa gentibus.

Nos ergo debemus recipere huiuſmodi,

utcoopatores fim'ueritati.Saripſi eccliæ

ſed is q amatprimatú gerere in eis Dio

trephes nó recipit nos,ppter hoc li uene

ro cómonefaciâ illő operúſ facit,uerbis

malicioſis garriésinos, & nechiscõrētº

nó ſolũ nó recipit fratres ,uerű etiã uolen

tes recipere phibet,& e cógregationeeij

cit.Chariſſime,ne imiterisqd'malūé,ſed

qdbonñ eſt.Quibñfacitex deo eft,qui

aūtmalefacit,non uidet deú.Demetrio

teſtimoniú reddiť ab omnibus,& ab ip/

ſa ucritate, ſed & nos teſtimoniú perhi,

bemus , & noftis qd' teſtimoniú noſtru

uerű cſt.Multa habebáquæ fcribere,ſed

nolo peratramétū & calamú ſcribere ti

bi.Spero aútprotinusmeuiſurum te , &

præſentes coram loquemur. Paxtibi.Sa

lutát te amici,ſaluta amicos nominatim .

Η

Υ Π Ο Θ Ε Σ Ι Σ Τ Η Σ ΠΟΥΔΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Ι .

12

στά

τα

Αύτην εσισολώ γράφα τοίς πισένσασιν,και δε πρόφασις,άυτκ,σαρίσελθόν.

των τινών και διδασκόντων αδιάφορου είναι τίω ασίσιμ.C αρνουμένων του κυ

βιομ ,ανάγκω έχε γράψαι κ) ασφαλίσαθς τους αδελφους και πρωτο μου

σαρακαλά αυτουσάδωνίστας και εμμένειμ και παραδοθείσε αυτούς πίσει,έπητα,

αποκορύπα τους τοιούτουσιώςπλάνους.και παραγγέλει, μή δεμίανκοινωνίακαι έχεις προς τους

και τοιούτοις,ειδότας, ότι ουκαρκεί η κληθήναι μόνoμ.Εάν μήκαι αξίως περιπατήσωμενη κλήστως

και γαρ και τονπρότερον λαόν εξαγαγώμααιγυπηγε θεός,κ)με έμμείναμτας τα πίσα,ασπώλε

σεμικό αγγέλων και μετιρκσάντωμτώ τείαν τάξιμ,ουκεφείσατ,θαοώαπό την τοιούτων ανα -

χωράμική και μιχαήλ οαρχάσελο, ουχυπήνες κε βλασφημίανή διαβόλα ίσως γοώθασόλξαν

αυτήν ως σοδόμων διδάσκή,είτα τραινε εις τα ήθκ. κ) επευξάμενος αυτοϊς βεβαιότκα πίσεως πρα

Vdas apoſtolus,fratres de corruptorib9 uiæ ueritatis ita informat,

ut illicitum eſſe diſerter deſubiugo ſemelerutos ſeruitutis denuo ope

ram ſuam officijs nouare feruilibus.

σχ
έ

ΕΙ :

Ε του κυρίου,τελαοί των
επισολιώ .
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T:

ΟΥΔΑΣ ΤΕΪΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

δουλος,αδελφός δειακών

βου, τίς έμθεώ παξι γι !

ασμώοις,και ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ

ΣΤΩ κακμλίοις κλκίς.ΕλεGμίμ 0

ειρήνη και αγάπη αλκθαμωθεία . Αγαπη-

τοίπάσαν σουδω ποιούμανος γράφει

υμίμ σερί ή κοινής σωτηρίας,ανάσκων έχον

γράψαι υμίμ ,παρακαλώμ επαγωνίζεται

τη άπαξ παραδοθείση τις αγίοις σίσει .

παρασέδυσαυγάρ ανες άνθρωποι, οι σά

λαι προγεγραμμώύοι,εις τους και κρίμα αν

σβές, τίω ή θε8 Ημώνχάρι και μεταβιθέντες

εις ασέλγειαμ , τμ μόνοι δενότωθεον

ομ και κύριομ Ημώμ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ας

νούμενοι.υπομνήσαι υμάς βούλομαι ει

δότας υμάς άπαξτ8τ,ότι ο κύριος λαόμ

εκ φθι αγύπτουσώσας,το δεύπρου,τυςμε

πιςεύσαντες απώλεστμ. αγγέλους τε τους

μη Τηρήσωσας τίω εαυτώμ άρχω,άλλαα!

πολιπόντας σ' "διου οικκλήσιον , εις κρίσιμ

μεγάλης μέρας,δεσμοίς αϊδίοις να ζο

φομ πτήξκκεμ.ώς σαδομα C γόμορφα, κ

αι σερί αυθας σόλεις έμοιομ τούτοις

ξόπον εκπορνεύσασαι , να απελθούσαι και

σίσω σαρκός ετέρας, πρόκεινται δάγμα,

πυρος αιωνίο δίκίω υπέχεσαι.ομοίως μέν

Τι κι δυτοι ενυσιϊαζόμενοι,σάρκα μου μίλ

ανουσι,κυριότητα και άθελάσι, δόξας βλασ

φκμάσιμ.δημίχαλοαρχάγγελος,ότετα

διαβόλωδιακρινό μένος διελέγετο σερί* .

μωσέως σώμαλος,ουκ ετόλμκσε κρίσιμε/

πενεγκάνβλασφημίας,άλλ ειπεμ,επίλια

μήσαί σοι κύρι.Οδυοι δε όσα μου ουκ οι

δασ's

IVDAE APOSTOLI EPISTOLA

Vdas leſu Chriſtiſeru",fra

ter Iacobi,ijs qui in deo pa

tre fanctificatiſunt,quiqz le

fu Chriſto feruati ſuntuoca

tis.Gratia uobis,& pax, & charitasmul.

tiplicetur. Dilecti tantúmihi ſtudiú fuit

fcribendi ad uos,de cómuni ſalute,utnó

potuerim nó fcribere uobis, obfecrãs, ut

ueſtris laboribus adiumento ſítis fideią

ſemel data eſt fanctis.Obiter em fubie.

runt quidã hoies impij,qui prius delati

pti fuerant in hoc iudiciü, qui deinoſtri

gratiâ tranſferunt ad lafciuiā, ac deú qui

folus eſt her , ac dñmnoftrú Ieſu Chri

ſtum negant.Volo aút uos cómoneface

re cũ ſciatis ſemel illud,quod dñspoſteà

@ populū ex Aegypto faluú eduxerat;

rurſuseosgnocredebārpdidit,qd'azan

gelos q noſeruauerāt ſua originé,fedre

liquerât ſuú domiciliū ,ad iudíciűmagni

illie diei,uinculisæternis fub caligine ſer

uarit.Sicut Sodoma & Gomorra,& his

finitimæ ciuitates,ğad conſimilémodu

cũ illis in fornicationéplapfæ fuerant,ac

fecutæ fuerát carné aliená , ppolitæ ſunt

exéplo ,ignisæterní pæná ſuſtinentes:Si

militer fane & hi deluſi inſomnís, car ,

nem quidem polluunt,dñationem uero

ſpernūt,inglorias aūt maledicta congei

runt. At Michael archangelus, cum'adi

uerſusdiabolum certans difceptaret de

corporeMoyſi,non auſus eſt illiimpian

gere notam maledicti, fed dixit: Inae

pet tedominus.At iſti qui non noue.

fun
t
ea
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ΙΟΥ
ΔΑ

STO

Γ μος

Ότές:

δαση βλασφ
ημούσι

μ
, όσα δε φυσικώ

ς
στα

άλογα ζώα επίσαν
ται

, εν τούτοι
ς

φθεί και

φονται, ναι αυτοίς,ότι τη οδώ τον κάϊμέ

πορέυθκ
σαν

,και 7η σλάνη το βαλαα
μ
με

οθού άξεχύθκσ
αι, και το αντιλογ

ία του κο

Elena
με απώλoντo, δυοί εισιν εν ταις αγάπαις

1

υμώμ , οιλάδες ,σωευωχούμενοι , αφόβως,

τα εαυτούς ποιμαίνομίες,νεφέλαι άνυδροι,όσο

και ανέμων περιφερόμενα
ι
,δένδρα φθινοπωρϊ ,

να , άκαρπα , δισ αποθανόντα , εκριζωθέν

. τα,κύματα άγριαθαλάασης,έωαφρίζοντα

Σ τας εαυτώμ αιχύνας, ασφέρες πλανάται,

α δις ζόφος του σκότους , εις αιωμα τε

f% τήρηται και προεφήτευσε και C τούτοις ξεδο

μες από αδαμ,ενώχ,λέγωμ..δου ήλθε κύ)

giogΟι ατίαις μυριάσιμ αυή , ποιήσαι κρίσιμ

πιά καταπάντ ", κ) εξελέγξαι πάνlας 7ους ασε

1,23 € αυτο σερι σάντων έργωμασεβεί και

al ας αν ,ώμ κσέβκσαν , και περισάντων ή

άν σκληρών, ών ελάλησαν κατάυή αμαρτω /

λοίασεβάς . Ουτοί εισι Γογγυσαι,μεμψί

μοιροι , κατά τας επιθυμίας αυή ωορευό ,

μενοι, τόσόμα ευθύ λαλά υπέρογκα,

αυμάζοντες πρόσωπα,ώφελείας χάριν ,

υμάς δε αγασκτοι,μμάθκπα ρημάτων

την προάρκμένων υπό την ασοςόλων ή κυ

ρίς υμώμΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.ότι έλεγούν ,

μίμ,δτι αν εχάτω χρόνω έσονται έμπαικτη

κατά τας εαυτο επιθυμίας πορευόμενοι

την ασεβεώμ.ούτοι εισιμοι άσοδιορίζον -

τες ψυχικοί, πνεύμα μη έχοντες.ομές δε

αγασκτοι, τηαγιωτάτκ υμώμ σίst εποι

κοδομούντες εαυτούς, πνεύματι αγίω

προσευχόμενοι , εαυτους ν ατάωκαι θε87xes

ξαπ,ποδεχόμενοι το έλεος ή κυρία Αμών

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.έις ζωήν αιώνιο) δυσ

μουέλεέπ διακρινόμενοι,ους δεν φόβω

σώζεπ , εκ συρος ερπάζοντες , μισού /

τες και του από τη σαρκός εωιλωμένον

χίτωμα και

uerúteamaledictis infectant, õnatura

uero ceu mura animātia ſciūt, in hiscor

rūpuntur:Væ illis ,qñuiá Cain ingreſſi

funt, & deceptióe mercedis, qua deceptº

fuir Baiaā,effuſiſunt , & contradictione

Core perierunt. Hi ſunt inter charitates

ueſtras,maculæ ,inter fe cóuiuâtes,abfqz

ulli9 timore, ſuopte ductu arbitrioq ui

uentes,nubesaquānōhabentes, ĝaué

tis circüfcruntur,arbores autumno mar

ceſcentes ,infrugiferæ ,bis emortuæ , & era

dicatæ . Vndæ efferæ maris,deſpumātes

ſua ipſox dedecora , ſtellæ erraricæ qbus

caligo tenebraz inæternū ſeruata ē.Pri9

aüthisuaticinatus eſt ſeptimus ab Ada

Enoch dicens . Ecce uenit dñs in ſanctis

milibus ſuis,ut faciat iudicium aduerſus

omneis,& redarguat oés ex eis q funtim

pr ,de omnibus opibus impietatis illoz,

quæimpie patrarūt, deq; omnib9 duris

quæ locuti ſunt aduerſus eu ,petóresim/

pń.Hi funt murmuratores queruli,iuxta

cócupiſcétias ſuas ambulātes &os illon

loquiťſuperba,admirantes plonas,utili

tatis gratia. Vos autēdilecti,memores

eſtis uerbor ſ ante hac dicta fuerüt ab

apoſtolis dñi noſtri Ieſu Chriſti,quia di

xerunt uobis in extremo tpe futuros illu

ſores, iuxta pprias impietatú cócupiſce

tias ambulātes.Hi ſunr quiſegregāt,ani

males ſpiritum nó habétes. Vos aút di

lecti ſanctiſſimæ ueftræ fidei ſupſtruen

tes uoſipfos in charitate dei,uos inuicé

ſeruate expectātes miſericordiãdomini

noftri Ieſu Chriſti in uitam æternam .

Ethos quidem cómiſeremini dum diiu ,

dicamini, illos autem in timore ſaluos fa

cite,ex incendio rapientes,odio pſequen

tes, & eam quæ excarne eft maculatam

tunican
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1

χιτώνα. τώ δε διαμάω φυλάξαι αυ !

κυς απαίσους ,και σήσαι καθενώπιον

δοξες αυτου αμώμους εμαγαλλιάσ
α, μόι

νω σοφώ θεώ σωτήριεμώμ, δόξα καιμεσα

λωσωκ,κράτος κόξουσία,νώ και εις πάν

τας τους αιώνας.Αμιώ.

tunicâ,Eiuero qui pót illos ſeruareapee

cato imunes & ftatuerein cófpectu glo.

riæ ſuæ , incótaminatos in exultatióe,fo

li fapienti deo ſeruatorinoſtro,gloria &

magnificētia, &imperiú &poteſtas,núc

& in omnia fæcula. Amen .

Επισολάς 1ουσα τέλΘ .
Epiſtolæ Iudæ finis.

ΕΙΣ

ΕΙ

ν1

1

Α Π ΟΚ ΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΟ APOCALYP
SIS

BEATI IOAN

NIS THEOLOGI.
Α Ν ΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟ ΛΟΓΟ Υ .

Α .

R

Π Ο Κ ΑΛΤΙΣ ΤΗΣόr

ΧΡΙΣΤΟΥ, έδωκεν αυν

ω ο θεός δείξαι τοίς

δούλοις αυτου,αδα γει

νέθαι εν τάχει, και εσήμανεμ αποσείλας

δια του αγέλου αυτού, ο δούλω αυτο ω

άννα,δς εμαρτύρησε του λόγου του θεού και

τη μαρτυρίας ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤg , όσαπ έισε.

μακάριος και αναβινώσκων,κ) οι ακέοντες ους

λότος και προφηβείας,κή κροώτες αέν αυτά

Γεγραμμλύα,δδ καιρόςεγγύς,Ιωάννκς Ταϊς

επα εκκλησίαις Ταϊς έμτη ασία χάρις άν

MłurjErgkvr attop jos tustj8 &qXoMe

νοσκ α τ επηα πνευμάτων, ά όξιμ ενώπιον

ήθρόνο αυή, κι ας ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤου ο μάς

τυς ο σιρος ,και πρωτότοκος εκ του νεκρών ,

και ο άρχων βασιλέων Οι γής (

γαπήσαν] , 8μάς, λέσανε εμάς εκ των

αμαρτιώμενω αιματι αυτ8.και εποίκο

σεν ημάς βασιλάς & τεράς ο θεώ κή πα

ξι αυτο

Euelatio Ieſu Chriſtiquáde

dit illi deus ut palam faceret

feruis fuis, ğ oporteat fieri

cito , & ſignificauit,mittens

per angelum ſuum feruo ſuo Iohanni,

qui teſtimoni
o

perhibuituerbo dei,&

teſtimoni
um

Ieſu Chriſti quæcumqui.

dit . Beatusquilegit& audit uerba pro/

phetiæ & feruat ea ,quæ in ea fcripta

ſunt. Tempus enim prope eſt.Ioannes

ſeptem ecclefris quæ ſuntin Aſia.

Gratia uobis&pax ab eo qui eſt, & qui

erat, & quenturus eſt, & aſeptem fpiri

tibus qui in conſpectu throni eius funt,

&a Ieſu Chriſto qui eſt teſtis fidelis pri

mogenitus mortuorum & princeps res

gum terræ . Qui dilexit nos & lauit nos

a peccatis noſtris in fanguine fuo ,& fe.

cit nos reges & facerd
otes

deo &par

tri ſuo
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γιαυτου.αυτώ και δόξα και το κράτG εις

τους αιώναςή αιώνωμ Αμώ.1σου έρχε)

τα μετα ιεφελώμ . και όψεται σάς

οφθαλμός,κα) άιτινες αυτομώξεκέντισαν.

να κόψονται σάσαι αι φυλάι ή γής, ναι

Αμμ.Εγώ ειμι το.ά.και τώ.αρχή και το

λος λέγε ο κύριο ών και ο ήμ και ο έρ

χόμενος και σανεκράτωρ.Εγώ Ιωάννης ο κή

αδελφός υμών και συγκοινωνος εν τη θλί

ψει και τη βασιλεία και υπομονή ΙΗΣΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ, εγενόμκμ εμ τή νήσω σάτμω

δια του λόγου του θεού Ο τίω μαρτυρίας

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Εγενόμίω εμ πνεύματι

φυτά κυριακή ημέρα,και ήκουσα οπίσω με

φωνήμ μεγάλω ως σάλπίγγος λεγούσης.

Εγώ ειμίδα σ' ώ,ο πρώτος και ο έχαν

τουςκαι ο βλέπεις γράψομ εις βιβλίομ,και

πέμψον ταϊς εκκλκσίαις,ταϊς οι ασία εις

7 Η έφεσομ,και εις σμύρνίω, και εις σέξΓαμον,

I,

και εις θυαβείρας, και εις σάρδας,κ) εις αν

λαδελφίαν, εις λαοδικείαμ.και επίγε

ψαβλέπει τώφωνκμ.έτις ελάλησε με

εμ8.61επιςρέψας ειδομετάλυχνίας έυ

σας. α ν μέσω του λυχνιών όμοιου τα

ανθρώπου, ενδεδυμίομ σοδέρκ,κα ) πίε /

35σμίου προς Ρίς μασοΐς ζώνω χξυσώ.

Η δέ κεφαλή αυτού, αι είχες λβυκαι,

Εν σει έριομ λευκόμως χϊώμ. οι οφθαλμός

εν αυτοι ως φλόξ συρόςκαι οι σόδες αυτου

ht όμοιοι χαλκολϊβάνω ώς εν καμίνω σεπιν

σωμύδι. Και και φωνή αυά ως φωνή υδάτων

σολιώμ.και έχουντη δεξιά αυτον χερι

ασέρας επης,κ) εκ το σόματος αυτο τομ/

φαία δίσoμος όξίαεκπορευομένκ,να) και οι

ψις αυτοι,ώς ο ήλιος φαίνει το δωάμει αυν

το.ια) όπ έιδομ αυήυ έπεσα προς τους

σόδαςαυτοι ωςνεκρός, επέθκκεμ δε!

ξίαμ αυτο χέρα το εμε λέων μοι , Μη φο

βού,εγώ ειμί ο πρώτος και ο έχαθος,

ζωμ,

trifuo. Ipfi gloria &imperiu
m in facid

la fæculorum . Amen . Ecce uenit cum

nubibus,& uidebit eum omnis oculus

& qui eum expunxerunt
.Et plangent

ſe oés tribus terræ ,etiã amen.Egoſum

alpha& 2, principiū & finis ,dicit dñs

deus,q eſt,& qerat,& quéturus eſt om

nipotens. Ego Ioannes frater ueſter &

particeps in tribulatióe, & regno , & på

tiétia in Chriſto leſu, fui in inſula,quæ

appellatur Patmos , propter uerbum

dei& teftimonium Ieſu Chriſti.Fui in

ſpiritu in dominico die, & audiui poſt

me uocem magnam tanquam tubæ ,

dicentis . Ego ſum A & 12primus&no

uiſfimus.Quod uides, fcribe in libro ;

& mitte ſeptem eccleſijs, quæ ſunt in

Alia,Epheſo,& Smyrnæ,& Pergamo,

& Thyacire, & Sardis,& Philadelphia ,

& Laodiciæ .Etconuerſu
s ſum , ut uide

rem uocem quæ loquebatur mecum .

Et conuerſu
s
, uidi feptem candelabra

aurea , & in medio feptem candelab
ro

rum aureorum fimilem filio hominis

ueſtitum podere, & præcinctum ad

mammillas zona aurea. Caput autem

eius & capilli erant candidi ,uelutlana

alba, & tanquam nix. Et oculi eius tan

quam flammaignis ,& pedes eius fi

miles libanichalco ,ficut i camino ardé,

tes. Et uox illius tanqua
m
uox aquarú

multarum, & habebat in dextera fua

ſtellas ſeptem . Et de ore eius gladius

utraq3 parte acutus exibat, & facies ei

us ficut fol lucet in uirtute ſua . Et cum

uidiffem euin , cecidi ad pede
s eius tan

quam mortuus. Et poſuit dexteram

ſuam ſuper me , dicens. Noli time
re ,

ego ſum primus, & nouiſſimus, &

r uiuus , &

μί,
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ζώμ,και εγενόμωνεκρός,να δου χώμειο

μι εις τους αιώνας ή αιώνων, ο έχωσας

κλάς τον άδ's , και του θανάτου.γράψου &

ειδες,κα ) ά εισιμ,κα ) & μέλια γίνεται με

Ταταύτα.το μυσήείου ηεπα άσέρωμους

ειδες επιφ δεξιάς μου,και τας επαλυ/

χνίας τας ξυσάς.δι έπα ασέρες, άγγελοι

η επα εκκλησιών εισί . C επήα λυχνία

& ς ειδες,επήα εκκλησίαι εισίμ. τώ αγέ

λφή έφεσίνκςεκκλησίας, γράψομετάσ
ελέ

δειο κραήγυς επα ασέρας εν και δεξιά αυή ,

ο ποιπα επί μέσω επτά λυχνίώμηχ
ου

σώμ.οϊδατα έρθα σε, C ή κόπον σε,κ) τώ

δημονώ σε.C ότι ου δώκ βασάσαι κακός

επεράσω ους φάσκοντέινα
ι
αησόλες κή

ουκεισί,κ) ευρες αυτους ψευδή,κ) εβάπτισ.κή

μονώέχ κόσθια όνομά μ8 , κεκοπία

κ) ου κέκικά αλλ έχω νισε,ότι η αγάι

πω σε πρώτίω αφίκας.μνη
μόνευεδω

πόσεκπέή
ω

, ή μελανόκσον, τα πρώτα

έρσα ποίκσον.Ειδε με,έρχομαισοι τάχα,

κϊνήσω λυχνίαμ σs εκ ξ Τόπο αυτες,εάν

με μεθανούσης.αλλάτα έχες ,ότι μισάς

τα έργα της νύκολαϊ , & κάγώμισώ , ο έν

χωμόυς άκουσάτω ισπνεύμα λέγεταϊς

εκκλησίαις .Ο νικώντι δώσω αυτώ φαση

εκ και ξύλου ζωής. Οζιμ εν μέσω του πρα

δείσου του θεού.και ο ασέλω Τίς εκκλκ

σίας σμυρναίωμ γράψομ.τάδ
ε
λέγει ο πρώ

τος,και ο ίχατG ,δς έγύετο νεκρός και

έζκσεμ.oiδα σου τα έργα και τίω θλίψιμ

και τιώ πωχίαμ,σλούσιGP δε έι, και η

βλασφημία
μ το λεγόντωρ Ιουδαίους ει

ναι δαυτους,και ουκ έισιμ, αλλά σωαγων

γι του σατανά , μηδέν φοβου & μέλος

σάχιμ.Ιδου μέλλει βαλάμως υμώμ ο δε

άβολα εις φυλακίω , ίνα σαραθύτε, και

έξετε θλίψιν ημερών δέκα . Γίνου σισος

άχρι θανάτου, και δώσω σοι τον σέφα /

uiuus, & fui mortuus, & ecce ſum uiués

in fæcula fæculorum , & habeo claues

mortis & inferni. Scribe ergo quæui

diſti, & quæ ſunt, & quæ oportet fieri

pofthec. Sacramentumfeptemftellar 2

rumquas uidiſti in dexteramea,& le

ptemcandelabra aurea.Septem ſtellz

angeli ſuntfeptem eccleſiaz ,& candel

labra feptem, feptem ecclefie funt .

Et āgelo epheſiæ eccleſiæ ſcribe.Hæc

dicit qui tenet fepté ſtellas in dextera

ſua,qui ambulat in medio feptem can

delabroq aureom. Scio opera tua&la

borem &patientia tua,& quod nó po

tes ſuſtinere malos, & tentaſtí eosqui

fediciitapios effe & no fit,& inueniti

eos médaces,& baptizaſti.Et patientia

habes , & ſuſtinuiſtipropter nomen

meú &non defeciſti.Sed habeoaduer

ſum te & charitatem tua primam reli

quiſti . Memoreſto itaqz undeexcide.

ris, & agepænitenti
â, &primaopa face

Sin minθ uenia tibi cito, & monebo ά

delabrũ tuúdeloco fuo, niſi pænitétia

egeris.Se
d hochabes,quia odiſtifacta

nicolaitax, quæ&ego odi. Qui habet

aurem audiat,quid ſpús dicatecclelisa

Vincenti dabo ederede ligno vitæqd

eſt in medio padiſi dei.Erangeloſmyr

næox eccleſiæ ſcribe.Hæ
c dicit prim9X

nouiſſimu
s
, qui fuit mortuus & uiuit.

Scio tribulatio
nétu

& pauptatētuá,

ſed diues es , & blaſphemia
m

eorúqce

dicút Iudæos elle, &nó funt,fed funtfy

nagoga ſatanæ . Nihil horú timeas ģ

paffurus es.Eccemiſlurédia
bolus

ali

quos ex uobis in carceréut tếtemini,&

habebi
tis

tribul
ationé

dierű

decéElto

fideli
şufqz

admorté,& dabotibicoro/

Σ
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νομοθι γής . ο έχων δυο άκουσάτω τι το

ανεύμα λέγεταϊς εκκλησίαις. Ο νικών,

με αδικηθή εκ του θανάτου του δευτές

ρ8. κ) ο αγέλω ή εν ποΓάμω έκκλισίας

γράψουλάδε λέγα , ο έχων θρομφαίαν

τίω ίσομομ τίω οξξανδισα τα έρθα σο ,

κήπουκατοικείς,όπου ο θρόνος του σαλα .

να.και κρατ' όνομά μο,κ) ουκ κανήσω

Σε αίσια με κι αυτή ημέρ'εμ*,Αντίπας ο μάς

π τυς μσο πισος δς απεκλάνθα σας υμίμ δο

πόκαγικο σατανάς.άλλ'έχω στολί

γα, ότι έχεις εκά κραγοντας τιώ Διδαχώ

βαλαάμ,ός εδίδασκεν ν ο βαλακ βα/

λάμ σκάνδαλο » γνώπιομ ώμ Ισραήλ

φαγώμ ειδωλόθυτα, και πορνεύσαι ,όυτως

Ε:: έχας και συ, κρατώτας τίω διδαχώ το

ΕΕ: νικολαϊτών, μισώ, μετανόκσομ, ειδε μή ,

έρχομαισοι ταχύ,και πολεμήσω μεαυ/

την ντι ξομφαία τ8 σώματός μου.οίο

τα χωμόυςάκουσάτω τί το πνεύμαλέςταΐς

εκκλησίαις.Τό νικώντα δώσω αυτώ φαγ αν

η μάννα ή κεκρυμμένε, κ δώσω αυτώ ψή

φορ λευκών , κ) επιτώ ψήφου όνομα καιν

δε ΣεΓραμμλύομ.δ ουδεις έννω ειμή και λαμβάν

κτώασέλω τις φυ θυαλείβ” εκκλησίας γιά

ψομελάδελέσει και δος ή θε8,8 έχωμ Ρυς οφ

θαλμούς αυτ8 ως φλόγα συρος,και οι πο

δες αυτ8 όμοιοι χαλκολιβάνο. οίδα σου

τα έργα και τώαγάπίω,και το διακο

νίαμ,κ) τίω πίσιμ,κι υπομονώ σε,κ) τα

έφτά σε,κ)Τα έχαία πλείονα Μπρώτωμ .

Αλλ' έχων σου ολίσα ότιέας σβωαίκα

εξαβέλ τω λέγεσαμ εαυτlώ προφύσιμ δε

δάσκήν,κι πλανάθεμους σέλες πορνεϊ

σας,και ειδωλόθυγα φαγμ.κι έδωκα αυγά

χρόνoμ,ίνα μελανούση έκτ σορνείας αυτής .

και ουχ

ου μείονόκσεμ.1δου εγώ βάλω αυτώ

εις κλίνω,και τους μοιχεύονίας με αυτοι

εις θλίψινμεγάλίω,εαμ με μελανοήσωσιν

nam uitæ .Quihabetauréaudiat,quid

{ piritus dicat eccleſiis .Qui uicerit, non

ledet a morte fecúda.Et angelo Perga

mēlis ecclefiæ ſcribe.Hæc dicit,q habet

rhomphæam utraqz parteacutâ. Scio

opa tua& ubi habitas, ubifedes é fata

næ , & tenes nomenmeum, &nó nega.

fti fidem mea . Et in diebus meis Anti

pas teſtis meus fidelis, qui occiſus eſt

apuduos ubi fatanas habitat. Sed hai

beo aduerſus te pauca,quia habes illic

tenentes doctrinam Balaam ,qui docel

bar in Balac mittere ſcandalum corāfi

lijs Iſrael,edere & fornicari,ita habes&

tu tenentes doctrinam Nicolaitarum ,

Quododi.Pænitêt
iam

age,fi quo mi

nus, ueniam tibi cito & pugnabo cum

illis in gladio oris mei . Qui habetau ,

rem audiat,qd ſpūs dicateccleſris. Vin

centi dabo edere ex manna abfcondi.

to , & dabo illi calculú candidū,& in cal

culo nomen nouum ſcriptum , quod

nemo fcit,nifi q accipit.EtangeloThy

atirenſis ecclefiæ ſcribe . Hæcdicit fili,

us dei, qui habet oculos tanquã flam ,

ma ignis , & pedeseius ſimiles libano

chalco. Nouiopera tua, & charitatem

& minifterium, & fidem, & patientiam

tuam , & opera tua , & nouiſſima plu ,

ra prioribus.Sed habeo aduerſus te

pauca, quia permittis mulierem Hie

zabel, quæ ſe dicit prophetam ,docere,

& feducere feruos meos , fornicari &

manducarede idolothytis. Er dedi illi

tempus,ut pænitentiam ageret, a forni

catione fua & non egit pænitétiā. Ecce

ego mitto eam in lectum ,& qui mee

chantur cum ea , in
tribulationem ma

ximam , niſi
pænitentiam egerint ab

is z operibus
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Ε

χει

bet aurē audiat, qdſpūs dicatecclefijs.

έκή έριων αυτ , κή τα τέκνα αυτ αΡκπνώ operib
us

fuis, & filios eius interfici i

εν θανάτω
.Cνώσο

νη
σάσαι αι εκκλησία

ς
am in mortem , & fcient omneseccleſiz

ότι ενώ ειμί ο ερευνών νεφρούς C καρδίας,C quod ego fim ſcrutan
s renes& corda,

δώσω υμίμ εκάσω και τα έρσαυμώμ. μίμ & dabounicui
queftr

üfecuu
dum

opa

βλέω κι λοιείς τίς αν θυαβείς , όσοι ουκέ ſua.Vobis aut dico , & cæteris qui Thy

χ8σιν διδαχ
ταύτί

ω
, κ) οι ζνες ουκ έστω atiræeſt

is
,quicu

mą
nó habent doctri

σαν τα βαθη η σαγανά ώς λέσ8σιμ,ου βαλω
nam hanc,& qui nó cognouerunt pro/

εφθεί άλλο βάρος,αλλά και έχετε ,κρατήσα füditatesſatanæ ,quéadmodúdicútnó

πάχεις δυ αμ έξω.Co vϊκώμ κ) Ταρώμα! mittá ſuperuos aliud pondus , tamen

Τέλος Τα έργα με,δώσω αυτώ ξ8σίαμ επι id quod habetis ,tenete donec uenia.

og hans Ovớp, Cleopardaurous sugárow oïd'y Et qui uicerit& cuftodierit ufqz in finē

τα ως Τα σκεύχτα κοραμικα σωτρίβεση.ώς opera mea ,dabo illi poteſtatéſup.gen

κάσω έιλκφα πρά ή σαξος μ8.α δώσω tes , & reget easin uirga ferrea,& tanők

αυτώ ή ασέρα ή πρωϊνόμιο έχων δυς,ακά uas figuli confringenť, ficut & ego aci

σάτω τισ ανεύμα λέγει η εκκλησίας,

cepi a patremeo , & dabo illi ftellămai

και ο αγέλω θ ν σάρδεσιμ εκκλη tutina
m

. Qui habetauréaudiat,quid

σίας γράψομ. τάδε λέγει ο έχων τα πνεύ . ſpūs dicat ecclefijs. Etangelo
ecclelix

TI

ματα του θεά, κό τους επήα ασέρας.οίδα σε ſeſt fardis ſcribe. Hæc dicitghabetfe

τα έργα, ότι ο όνομα έχας ότι ζωής ,κή νει ptem ſpiritus dei & feptem ſtellas.Scio

κρός έι. Γίνου γκγορών,και σίρκου Τα λοι opera tua, quia nomen habesquiuas

πα,αμέλειαποθαν
άμ.ου

έυρικά σου έρι &mortuus es.Eſto uigilans& cófirma

γα σεπληρωμία γνώπιομή θεϊ.μνημό ,

cætera quæ moritu
ra

erant. Nonenim

νβιε δω πως έιλκφ κ ήκουσ , τερά,C με inueni opera tua plena coram deo.In

Πανόκσο
μ.έαμ

δω μη γοηγορήσ
ας

,ήξω επίσε mente ergohabe, qualite
r
acceperis&

ως κλέπήκα ,και ου μη γνώς ποίαν ώραμή, audieri
s
&ſerua, & pæniten

tiâ
age:Si

ξω ωισε,Εχές όλίγα ονόματ
α

κι ο σάν

ergonó uigila
ueris

,ueniâ ad te tanči

δεσιμο
ι
ουκ έμόλαω

αν
τα μάτια αυτό , fur,& neſcie

s
qua hora ueniâad te, hay

C ποίπατ
ήσουσι

ν
μετ εμέν λευκοίς ,ότι bes pauca nomi

na & in fardis quinon

άξιοί εισιμ.ο νϊκώμ, δυτος πρϊβα
λάτα αν inqui

nauer
unt

ueſtim
enta

fua & am

Αμαξίδι
α
λόυκοϊς. ου μη ξαλεί

ψω το όνο bulab
unt

mecũ in albis, quia digni lút.

αυξ εκ βίβλος ζωής, εξομολογήσο
μαι

Qui uicerit,ficueſ
tietur

ueſtime
ntisal

ο όνομα αυτον γνώπιο
ν
του πατρός μs, C

bis, &non deleb
o
nomen eius delibro

ενώπιο
μ
Ο αγέλω

μ
αυτού. ο έχων δυς , uitæ , & confit

ebor
nomeneius coram

ακουσά
τω

,τί το πνεύμα λέγα ταϊς εκ ,

patre meo, &corā angel
is eius. Quiha

κλησία
ις.και

ο άσΓέλ
ω

φθη ο φιλαδ
ελ

φία εκκλησ
ίας

γράψα
μιτάδ

ε
λέγει ο άγϊ

Etag
elo ſéphi

ladel
phiæ

ecclefiælai

ος ,ο αλκθϊν
ος
, έχωμ τίω κλάδα το δαν be.H

æc
dicit fctús & uerax

q
habetda

Ειδ', ανοίτω
μ
,κ) ουδεις κλείφ, κή κλείς,κ) ου

uē Dauid , q apit & nemo clauditd
au

δεις ανοίγει . οίδα σου τα έργα.ι
δου

δέσω
dit&nem

o

api
t,Scio oga tua. Exede

καφν
ώς

dic
ora

m
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& ego

εμέσα έκ
σόματός

μου,ότι λές ", ότι σλά

κα ενώπιόν σου, θυραμάνεργύω,και ου/

δεις διαται κλέσαι αυτώ,ότι μίκραμέ ,

χαςδώσαμϊμκαι ετέρκσάς μου όμλόγου ,

και ουκ άρνήσω το όνομά μου. Ιδου δίδωμι

εκ φθι σιωαγωγής και σατανάη λεγόνων

αυτούς Ιουδαίους ειναι,κ) ουκ εισιμ,άλλια ψεύ

δονη,ιδου ποιήσωαυτους, να ήβωσιμ κ) προ

σκωήσωσιμ ενώπιον της σοφών σου , και

ht: γνώσιμ ότι εγω αγάπκσάσε,ότι ετέρκσας ή

λόγομ Οι υπομονής μου, καγώ σε τεράσω

έκ οι ώρας του πειρασμού σε μελλούσης έρι

χεθεπί δικομύκς όλκς, περάσαι τις κα

Ποικδνας επί Γίς,ίδου έρχομαι Ταχύ,κρά

τά: Τα 8 έχές,ίνα μκσεις λάβα τουσέφανόμσο .

ovϊκώμ,σοιήσω αυήμ εύλομ νο ναό του

θεδ μέ . και έξω ου μή 3ξ ελθώ έτι.και γρά

τα ψω έα αυήμ το όνομα του θεού μου, Clo άνοι

μα Οι πόλεως ή θες μου τι καινής τερουσα

'λήμ, καταβαίνουσα έκ τον ουρανό από τους

θεά μου ,και τ' όνομά μου το καινόμιο έχων

δυ,άκουσάτω,τι το πνεύμα λέγει ταϊς εκ »

κλισίαις,καιο Γέλωσ εκκλησίας λαο

δικέωμ γράψομ . τάδε λέγή.Αμώ ο μάρτυς

οσισος κι αληθινός,και αρχη κλίσεως ή δεν

ού.oίδα σου ταέργα,ότι όυτε ψυχος έι υπ

ζεσος,όφελον φυγρός είας και ζεσός,όυς όσιχλί

αρός έι,και όυτε ψυχρός ουδε ζεσός, μέλιω σε

itar

σε:

15

di coram te oſtium apertum & nemo

poteſt claudere illud,qa modicã habes

uirtutem . Et ſeruaſti uerbum meum ,

&nonnegaſti nomen meum . Ecce do

de fynagoga fatanæ , qui dicunt ſe lu

dæos elle ,&non funt, fed mentiun

tur . Ecce faciam illos , ur ueniant, &

adorent ante pedes tuos, & ſciât quod

ego dilexi te ,quoniam feruaſti uer

bum patientiæ meæ ,
ſeruabo

te ab hora tentationis quæuentura eſt

in orbem uniuerſum uttentet habitan

tes in terra . Ecce uenio cito, tene quod

habes,ut nemo accipiat coronam tua.

Qui uicerit,faciam illũ colúnam intem

plo dei mei, & foras nó egredieturam

plius.Et fcribam ſupereum nomen dei

mei , & nomen ciuitatis dei mei nouæ

Hieruſalem , quæ deſcendit de cælo a

deo meo,& nomen meú nouum. Qut

habet aurê aadiat, qd ſpūs dicat eccle

frjs. Et angelo laodicenſiū eccleſiæ ſcri/

be.Hæcdicit Amen teſtis fidelis & ue.

rax ,qui eſt principiū creaturæ dei. Scio

opa tua , quia neqz frigidus esneq fer

uidus,utinā frigidus eſſes aut feruidus,

itaq3qm tepidº es & nec frigidº nec fer

uidus incipiam teeuomereex ore meo

quia dicis diues ſum &ditatus ſum &

nullius egeo, & nefcis quod tu es miſer

& miſerabilis, & pauper,& cæcus, & nu !

dus . Suadeo tibi cmere a me aurum

ignitum probatum ,ut locuples fias,8

ueftimétis albis induaris ,utnon appa,

reat cófulio nuditatis tuæ , & collyrio in

unge oculos tuos ut uideas. Ego quos

amo, arguo & caſtigo . Emulare ergo,

& pænitétiã age,ecce ſto ad oſtiū &pul

ſo.Siqs audierit uocé meâ, & aperuerit

r 3 ianua

ΕΛ

Ξεκιο
υ

επώς
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ΠΑ "
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στοςειμί,κή πεπλέτκκα, κ) ουδενός βείαμ ε

χω,και ουκ διδας ότι συ ει οταλαίπωρος και

ελείνοςπήωχός κτυφλός κ) Γυμνός.συμβ8

λεύω σοι αοράσαι σας εμ3 χρυσίον πεπυρω

μένου εκ συς ος,ίνα αλυσή σας,C1 μάτια λευ

κα ένα πριβάλη,κ) μη φανερωθή και αχώκ και

5υμνότητός σου,κ) κελιούριον έgίσον ους οφ

θαλμέςσου,ίνα βλέπης.Εγώ όσους εαυ Qu

λώ,ελέγχωνκαι παιδεύω,ζάλωσομ δω και

μελανό καομ.τσου έσκα επιτίω θύραμ,να

κρόωεάμας ακέση οθ φωνές μου,κ) ανοίξε

σω θύρας

I
r
e

ηβ

Σ
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σω θύραμ,έισελεύσομαι προς αυήμ,και

πνήσω μετ'αυτού,κ αυτος μετεμού.ο νϊκών

δώσω αυτώ καθίσαι,μετεμου ν ο θρόνα

μου,ώς καγώ ανίκκσα,και εκάθισα μεία του

παδός μου και ο θρόνω αυτ8. ο έχων δυς ,

άκουσάτω.τί το πνεύμα λέγει ταϊς εκκλπ )

σίαις . Μετά ταύταξιδoμ, καιιδου Βύ,

φα κυεωγμένη και οουρανώ,και και φωνή, και

πρώτκ,8μ ήκουσα ως σάλσιγος λαλάσκα

μετεμού λέγουσα , ανάβα ώδε, να δείξω

σοι && γενέσθαι μετα ταύτα,και ευθέ

ως εγενόμίω φύσνεύματι, και ιδου θρό .

νος έκειτο νοουρανώ,και επί του θρόνου

καθήμανος , και ο καθέμι μ όμοιος

δράσει λίθω ιασίδι , και σαςδίνω,κα)εις κυ

κλόθεν του θρόνου,όμοιG οράσει σμαρανδί

να»και κυκλόθεν του θρόνου θρόνου, κδ' . και

επιτυς θρόνους,κδ.πρεσβυτέρους καθημε !

νους , ηιβεβλημένους ο Ιματίοις λευκούς ,

και επί τας κεφαλές αυτ σεφάνους χρυσούς,

C έκ του θρόνου εκπορεύονη άσφαπάι,κ) έρον

Ται,κή φωναι ,ο επαλαμπάδες συρος και

όμααι ιώσιου του θρόνου,άι εισι τα επα

σνεύματα του θεού.και ενώπιον του θρόνου

θάλασα ναλίνκόμοία κρυσάλω,και αν με

σω του θρόνου,και κύκλο του θρόνου τέτα

βα ζώα γέμοντα οφθαλμώμ έμπροθεμ, c

όπίθεμ ,και το ζώομσ πρώμ,όμοιομ λέον

Τι ναι ή δεύπρου ζώου,όμοιον μόχω,και ο

ξίου ζώον έχουν το πρόσωμ ως άνθρωπος, κό

το τέταρυ ζώομ όμοιου αετώ πετωλύω.

και τέσαρα ζώα,έμ καθ' εαυτο ειχoμ αναν

η έρυγας 43 κυκλόθεμ,και έσωθεν γέμονία

οφθαλμώμ. ανάσαυσιμ ουκ έχουσιμ άμε

σας και νυκτός λέγονταςάγιος,άγιος,άγιος

κύριος ο Θεός και σαντοκράτως ο ήμ κ) ο ώμ,και

ο ερχόμενος,και όταν δώσουσιτα ζώαδο

ξαμ,και τιμώ, και ευχαρισίαμο καθεμέν

να επί του θρόνου ζώντι εις τους αιώνας και

αιώνων .

ianuam , intrabo ad illum , & cænabo.

cum illo , & ipfe mecum .Quiuicerit,da.

bo ei federe mecum in throno meo , fu

cut &ego uici & fedi cum patre meo in

throno eius.Qui habet aurem audiat,

quid ſpūs dicat eccleſiis..

Poſt hæcuidi,& ecce oſtiumapertú in

in cælo, & uoxprimaquam audiuitan

quam tubæ loquentismecum ,dicens.

Aſcende huc & oftendātibi quæopor/

tet fieri poft hæc . Et ftatim fui inſpiri

tu . Et ecce fedes poſita eratin cælo ,&

fupra fedem ſedens. Et qui fedebat ſi

milis erat aſpectu , lapidi iaſpidi& far

dio , & iris erat in círcumitu fedis fix

milis uiſioni ſmaragdinæ. Et in circum

itu ſedis ſedilia uigintiquatuor, &fu.

per thronos uigintiquatuor ſeniores,

ſedentes,circumami
cti ſtolis albis, & in

capitibus eorum coronas aureas.Etde

throno procedeb
ât fulgura & uoces,&

tonitrua, & fepté lápades ignis ardet

tes ante thronum ,quæ funtſeptem ſpi

ritus dei . Et in conſpectu fedistanquá

mareuitreum ſimile cryſtallo, & in me,

dio fedis & in circumſtu ſedis quatuor

animalia plena oculis ante & retro. Et

animal primú ſimile leoni,& fecundu

animal ſimile uitulo , & tertium animal

habens faciem uelut homo; & quar/

tum animal ſimile aquilæ uolanti.Et

quatuor animalia ſingula eorumhabe

bantalas fenas, in circùmitu, & intus

plenaerất oculis. Et requiem nó habe.

bant die acnoct
e
,dicétia.Sanctus,fan

ctus ſetús dñs deus oipotés,q erat&q

eſt, & qui uentur
us

eſt. Et cum darent.

illa aialia gloriâ& honoré& bñdictio

né ſedenti ſup thronū, uiuēti in fæcula

2
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αιώνωρισεσούτα δι, κδ.πρεσβύπρου ενώ

πιομτα καθημένου επι18 θρόνου,κ) προσκυ

κάσιμ ο 3ώντι εις τους αιώνας & αιών

νωρ. α) βάλουσιμ Τους σεφάνους αυτής ενώ

πιοντου θρόνου λέγοντες.άξιος έι κύριε λα

€ & μ τίω δόξαν κώ τίω αμlώ,και τώ δωα

μίρ,ότι συ έκτισας τα πάντα,και δια ήθε

λκμά σε εισί,κ) εκτίθκ . και έιδου επί

ήδεξιάμε καθημείο επί του θρόνου βιβλί

ομ εγράμμθύομ έσωθεν κ) όπιθεν καλεσφρα

δισμόύομ σφραγίστρεπτα. κ έιδου άγγελομ

κυρόμ κηρύσσονία φωνή μεΓάλα.Τίς όξιμ άξι

ος ανοίξαι σ ' Eιβλίον, κή λύσαι τας σφρασίδας

& u*;xj õudis id'uvar su tão ougavã ,oudetrei

η γ#e,και τακάτω φθι γάς ανοίξαι το βιβλίο

ομ, ουδε βλέπαμ αυτό , και έκλαιομ πολλά

ότι ουδείς άξιος ευρέθκ ανοίξαι, κ) αναγνώναι

το βιβλίομ , όυτε βλέπαμ αυή.κ εις ή πρεσβυ

Πέρωμ λέγξ μοι ,μή κλαίε.ίδου νίκησεν ολέ

ωμο ώμ εκ τ φυλήςΙούδα,και ξίζα δαβιδ ' ανοί

ξαι ο βιβλίομ.κι λύσαι τας επτασφραγίδας

αυτ . κ) ειδoμ κ) 1δου : μέσω ή θρόνο, κ) ή

πασάρων ζώωμ,κ) εν μέσω πρεσβυτέρων,άς

νίομ έσκκός ως εσφατμβίον,έχον κέρατα επα

και οφθαλμους επα,οι εισί Ταξ θεά πνεύμα

Τατα απες αλμία εις πάπ τω.και ήλθε

κι έίλιφε βιβλίου εκ δεξιάς και καθαμώς

επί * θρόνου.κ) όπ έλαβε το βιβλίομ,τα Τέσι

σαρα ζώα, κή διεκδ.πρεσβύπςοι έπεσαν ενών

αιομή αρνίου,έχοντες έκασα κιθάρας, και

Φιάλας, χρυσάς Γεμούσας θυμιαμάτωμ,άι

εισιν αι προσευχαι τ ' αγίωμ, και άδoυσι 25

ώσω καινάω λέγοντας άξιος ει λαβάμε βιν

βλίομ,κ) ανοίξαιτας σφρασία ° αυτ,ότι εσφά

Σκς,κ) ΑΓόρασελέμ 7% αιμαζί σοεκ πάσχα

φυλής και λώσις,και λα8,και έθνος, και εν

ποίκσας εμάς τω θεώ ημώμ βασιλάς και σε;

Fig, και βασιλεύσομεμ επι Γής.και ειδoμ,

και άκουσα φωνώ αγέλωμ ολλών κυκλόθεν

ή θρόνου

fæculorú , procidunt uigintiqua
tuor

ſe

niores ante fedentcmn in throno ,& ado

rant uiuentē in fæcula fæculor , & mic

· cunt coronas fuas ante thronum ,dicen

tes . Dignus es domineacciperegloria

& honorem & uirtutem ,quia tu creaſti

omnia, & ppter uoluntaté tuă ſunt, &

creata ſunt. Etuidi in dextera ſedétisVi

ſuper thronú librú ſcriptū intus & fo

ris,ſignatū ſigillis ſeptem.E
t uidi ange

lum fortem , pdicantei
n uoce magna,

Quis eſt dignus aperire librú & foluer

re fignacula ei9: Et nemo poterat neqz

in cælo neqz in terra neqz ſubter terra

aperire librum ,neqz aſpicere illum , Et

ego ffebam multum ,qd'nemodignus

inuentus effet aperire librū nec uidere

eum.Erun
us de fenioribus dixit mihi.

Ne fleueris,Ecceuicit Ico de tribu iuda

radix Dauid ut aperiat librū , & foluat

ſeptē ſignacula eius. Et uidi , & ecce in

medio throni & quatuor aniinaliú , &

in medio ſeniorum agnus ſtans tanq

occiſus, habenscornua fepte
m & ocul

los ſepté,qui ſunt feptem ſpus dei miſ,

ſi in omnem terram.Et uenit & accepit

de dextera ſedentis in throno librū. Er

cũ aperuiſſet librú,quatuor aialia,& ui

gintiquat
uor ſeniores ceciderunt corā

agno habétes ſinguli citharas et phia,

las aureas plenas odoramé
tox,ğ ſunt

orationcs ſanctoz , et cantabantcanti,

cum nouú ,dicétes. Dignus es dñe acci/

perelibrú et aperirefignac
ula cius,qñ

occiſus es,et redem
iſtinosde ? iſangu

i

ne tuo , ex omni tribu et lingua et pplo

er natóe, & feciſti nos deo noſtro reges

& facerdotes ,et regna
bimº ſup terrain

Et uidi et audiui uocē āgeloz i circúitu

thronj

2 .
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του θρόνου και των ζώωμ. πρεσβυτέρωμ.

και χιλιάδες χιλιάδων λέγοντες φωνή με

γάλα άξιός όξιμ αρνίου το έσφαγμένου λα

βέμ τίω δαναμιμ , και πλούτου και σοφίαν

και 1χω,και τιμώ,και δόξαν,και ευλογία

αμ,κα ) σάμ κτίσμα και αξιμ νο ουρανώ, κή

εν τη γή,και υποκάτω γύς,και επίσθι

θαλάσκα & Αξι,και τα εν αυτοίς σάντα,ήκε

σα λέγοντας ο καθεμένω επί του θρόνο,

ο αρνίω και ευλογία,και και άμε , και και δόξα ,

και το κράτς εις τους αιώνας 20 αιώνων ,

και τα τέσσαρα ζώα έλεομ,αμώ.Coι εικοσι

Τέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσαμ, C προσεκώκα

ζωντι εις τους αιώνας θα αιώναιών.elειδoμότε

fyonze ř'agvíopeu èx moet opgazidwp,hoci Hi

κουσα ενόςεκ του ποσάρων ζώων λέοντος ως

φωνής βροντ,έγχου και βλέπεικαι ειδoμ.και

σου έπης λόυκός,και ο καθήμενος εαυτώ

έχωμ τόξομ.και εδόθη αυτώ σέφανος,και ζ

Βλθε νικώμ, ίνα νικήση.και ότε Ενοιξε τις

σφραγίδα τω δευτέραν ,ήκουσα και δευτέρου

ζώου λέγοντος,έγχου,βλέπε,και ξήλθεν

άλιος ίππος συγξος, 70 καθημένο εάν

7ώ εδόθκ αυτώ λαβω τίω ειρήνω από 1 Γύς,

και ένα άλλήλος σφάξωσι, και εδόθκαι αυτό

μάχαιρα μεσάλκ.και ότε ενοιξε τώ τρίτου

σφρασίδα, άκουσα ήξίγο ζώε λέοντος έρχ8.

© βλεπε, ειδον C 2δου ίππος μέλας,κ) και

xabkiucvos fa &utm exc 3usov so Tğ xagi cu

του ,και άκουσα φωνώ αν μέσω το τεσάι

ρων ζώωμ λέγουσαμχοίνιξ σίτου, δηναρί

ου,και ηγές χοίνικες κρίθώς,δεναρίου ,και η

έλαιου,και του δίνου με αδικήσκα.και ότε

νοιξε τω σφραγίδα τω τετάρτω άκουσα

φωνώ η τετάρτου ζώου λέγουσαν,έρχου. )

βλέπε CIέισον κ) ιδου ίππος χλωρος,και ο κα

θάμνω επάνω,όνομα αυτώ ο θάνατG C

ο άθκς ακουλουθα μετ' αυτού ,και εδόθκ αυ/

7οίς ζουσία αποκτάναι επι τοσέταξαν τη Γms

οι δομφαία

tbroni & animaliū & ſenior , & milia

milium ,dicentiū uoce magna. Dignus

eſt agnus qui occiſus eſt accipere uirtu

tem&diuitias & fapientiam & forti

tudinem &honorem &gloriam &be

nedictionem.Et omnemcreaturã quæ

in cælo eſt, & quæ ſuper terram , & ſub

terra & ímari,&quæ in eis ſunt,omnia

audiui, dicentes,fedenti in thronof&

agno, benedictio & honor& gloria&

poteſtasin ſæcula fæculorum.Etquatu

or animalia dicebant.Amen.Eruigin

tiquatuor ſeniores ceciderunt in facies

ſuas, & adorauerunt uiuenté in fæcula

fæculorú. Et uidi q aperuiſſet agnus VI

unú de ſeptē ſigillis, & audiuiunűde

quatuor animalibus,dicens, tanquam

uocem tonitrui.Veni& uide,& uidi.Et

ecce equus alb9,8g fedebatfup ci ha

bebat arcú ,& data eſtei corona,&exi

uít uinces& utuinceret.Etcmapuilet

ſigillű fecúdú ,audiui fecúdú aialdicés.

Veni& uide.Et exiuit alius equºrufus

& qſedebat lup illü datūē ei út ſumel

ret pacēde terra, & ut inuicê ſe iterficiat

& datus é ei gladiºmagn.Etcũapuiſ

ſet ſigillű tertiú ,audiuitertiã aialdicés.

Veni & uide.Etuidi, & ecce equ9niger,

&q fedebat ſup illü habebatſta
therā

in manu fua.Et audiuitâğı uocé inme

dio quatuoraialium ,dicentiü. Bilibris

tritici denario uno, & tres bilibres hori

dei denario uno , et uinúet oleúnelæ

feris.Et cú apuiſſet ſigillũ quartú audi

uiuocem quarti animali
s,dicété.Veni

et uide.Et uidi, & ecce equ9 pallidº,etq

fedebat ſup eū noméill
i mors, etinfer

nus ſequeba
ť
eum. Etdata eſt illipote

ſtasinterfic
iédi

ſup quartápar
tāterme

ingl
adio
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ν γομφαία,κ) ν λίμώ και δεν θανάτων ή

θκρίωμ Γο.κ ότι άνοιξε η πέμπω

σφρασίδα, ειδον δεκάτω ή θυσίασκείου, ας

ψυχάς τέσφαγμέν
ων διαλόγου ,

κι διαθμαρjυρ
ίαμ μέιχον,κ) έκραζον φω

Η μεγάλη λέοντος, εώς σοι ο δεασόλκς και

άδιος,κ ο αληθινός ου κρίνες και εκδικής και

μα ημώμαφή καρικόνωμεπιτ Γάς, και

εσόθκσαμ εκάσαις σολάι λόυκαι, C εβρέθη

αυτοίς, να αναπαύσων
ο έτί χρόνου μικς και

έως δυο πληρώσουτη , κ) οι σωθολοιαυγών,κό

οι αδελφοί αυή οι μέλλοντος αθκείνεθω
ς

κ) αυτι ,κ) ειδoμ όπ όοιξε τη σφραγδατή

έκω, cidoυ σισμός με εγχύει,co ήλιος

: Γένετο μέλας ως σάκκος είχινος, και σελή

νκ έγύει ως αιμα.και διαφέρες και ουρανό

έπεσαμέις τη γω,ως συκή βάλις τυς όλω

Ν θες αυτές με μεγάλο αν έμε σειομένη , και

επ ουρανοςαπεχωρίθη ως βιβλίου είλισόμε

νομ.και σαν όρος και νήσος εκ των τόπων

πά: αυτώμ εκϊνήθκσαμ, οι βασιλάς ή γής, C

οι μετiσάνες,οι πλάσιοι, C οι χιλίχοι

οι δαυαριο \ πας διάλος, C σας ελεύθε

ρος έκρυ εαυτους ειςτα σίλαια,εις τας

πέξας ορέωμ, λέγεσϊ όρεσι και 3

E
πέτραις, σέσεπ εφ και , και κρύψατε εμάς

άρ προσώποξ καθημέν8επι ή θρόνο, και

άρ Φι οργήςή αρνί ,ότι ήλθεν και ημέρα και

μετάλκη ορσές αυξ,κ τίς δωατη σαθαι;

και μετα ταυτα ειδουλέσσαρας ατέλες

εσώταςεπίτας τέσσαρας τωνίας οι γής,

κρατούντες τυς Τέσσαρας ανέμες Ο γύς

ένα μή ανέκ άνεμος επι γης ,μή π επί και

θαλάσσκα, μήπ επί πάμ δένδρου.και ειδου

άλλομ άγγελομ αναβάντα από αναβολής έλι

ου έχομτα σφραγίδα θε8 ζώνης C έκραξε

φωνή μετάλη τις τέσσιμάσελ δις εδόθκαι

αυΐ αδικιώαι τίω γήρης θάλασλέων

με αδικήσει το γύμ, μή σε τίω θάλασ

μήτε
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in gladio, & fame& morte,a beſtijs ter

ræ . Etcum aperuiſſ
et ſigillum quin /

tum,uidi ſubter altare animas interfe

Ctorum propter uerbú dei &propter

teſtimo
niü quod habeban

t.Et cama,

bāt uoce magna , dicêtes.Vfqzqu
o dñe

ſanctus & uerax, non iudicas acuindi

cas ſanguin
em

noftrum de his qui ha

bitant in terra : Et datæ ſunt illis ſingu

læſtolæ albæ ,& dictú eſt illis ut requie

fcerentadhuc tempus modicũ , donec

compler
etur conſerui eorum, & fratres

eorü ,qui interfici
endi

eſſent ſicut & illi.

Et uidicum aperuiſſ
et ſigillum fextuin

& ecce terremo
tusmagnus factus eſt .

Et fol factus eſt nigertanqzſaccus cili,

cinus, & luna tota facta eſt ſicut ſāguis,

& ftelle de cælo cecideru
nt

ſuper terra ,

ficut ficusemittit groſſos ſuos cũauen

to magno mouetur. Et cælumn receffit

ſicut liber inuolu
tus, & omnis mons &

inſulæ de locis ſuis motæ ſunt, & reges

terræ & principe
s
& diuites, & tribuni,

& fortes& omnis feruus & liber abſco

derunt ſe in ſpelunci
s
& in petrismon

tium.Et dicunt monti
bus

& petris.C
al

dite ſuper nos , & abfcódit
e
nos a facie

fedentis ſup thron
ū
, &ab ira agni,qñ

uenit diesmagnº
iræ illius. Et quis po

terit ſtare . Poſthæc
uidi

quatuoran VII

gelos ſtantes ſuper quattuo
r angulos

terræ,tenente
s quattuo

r
uentos terræ,

ne flaret uétus ſup terrā, neq ſupma

re ,neqz inullam arborem . Etuidi alte

rumangelu
m aſcende

ntem
ab ortu fo /

lis haben
tem ſigillum dei uiui,& damna

uit uoce inagna quattu
or angelis qui

bus datumcft noccre terræ & mari,

dicens. Nol
ite nocere terræ neqz mari ,

nec

ΜΕΣ

celui

ΤΗΣ

δι
α

ra
ha
t
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bulationemagna,& dilatauerütſtolas

μή πτα δένδρα άχαϊ σφραγίζωμου τους nec arboribus, quoadufæ fignemus

δέλες ή θε8 πμώμ επί ή μετώπων αυτ .
feruos dei noſtri in frontibus eorum .

ήκεσαή αριθμ θεσφραγισμλύωμ.εμο . Et audiui numerun ſignatorum ,cen,

χιλιάδες εσφραβισμένοι,εκ σάσης φυλή tumquadragintaquattuormilía ſigna;

ώμ ισραήλ,εκ φυλής 18δα.ϊβ.χιλιάδες εσ ti ex omni tribu filiorum Ifrael. Extri

φραβισμένοι εκ φυλής ρουβίμ.76.χιλιάδες bu Iuda,duodecim inilia ſignati.Extri

εσφρασισμένοι εκ φυλής γαδ.76.χιλιάδες
bu Ruben, duodecim milia fignati.

εσφραβισμένοι εκ φυλής άσέρ.7 6.χίλιάδες Ex tribu Gad,duodecimmiliafignati
.

εσφραγίσμώύοι.έκ φυλής νεφθαλιμ δώδεν Ex tribu Aſer, duodecim milia lignati.

κα χιλιάδες εσφραγίσμλύοι.έκ φυλής μα Ex tribu Neptalim ,duodecim milia fi

νασί δώδεκα χιλιάδες εσφραβισμένοι εκ gnati. Ex tribu Manaſſe,duodecim

φυλ° συμεωμ.76.χιλιάδες εσφραβισμένοι. milia ſignati . Ex tribu Symeon, duo/

εκ φυλής λευή δώδεκα χιλιάδες εσφραγισ decim milia fignati. Ex tribu Leui,duo

βίοι.έκ φυλής ισαχάς δώδεκα χιλιάδες decim milia fignati . Ex tribu Iſachar,

εσφραγισμένοιεκ φυλής ζαβουλωμ δώσει duodecim milia ſignati.Ex tribu Za.

κα χιλιάδες εσφραγισμένοι εκ φυλής των bulon, duodecim milia fignati. Extri

σιφ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι εκ bu loſeph , duodecim milia fignati.Ex

φυλία βενιαμίν δώδεκα χιλιάδες εσφρα tribu Beniainin ,duodecim milia figna

γισμένοι.Μετα ταύτα έιλορ,και 14ου όχι ti . Poft hæc uidi , & ecce turba mul

λος Ρλυς, μαρίθμήσαι αυτόν ουδεις δύο ta , quam dinumerare nemo pote>

νατο εκ σαν του έθνους και λαών,C γλωσ rat , ex omnibus gentibus , & popu .

σώμ,εσώτες γνώπιομή θρόνε,και ενώπιον lis , & linguis, ſtantes ante thronum

ή αρνίου, πρiβεβλημένοι σολάς λόυκας,να & in conſpectu agni amicti ſtolis albis

φοίνικες ταϊς χερσίμ αυή,C κράζοντες & palmæ in manibus eorum , &dama

φωνή μεγάλα λέγοντες,και σωθερίαο καθx bant uocemagna,dicentes. Salus ei

μένω επί * θρόνκαι η θεά ήμώμ,να σ' ας!

qui ſedet fuper thronum dei noſtri &

νία . κ) πάντες οι άγγελοι εσήκεσαν κύκλο
agno . Etomnes angeli ſtabantin dr

* θρόνο,και η πρεσβυτέρ
ων

,και την τεσ cumitu throni & ſeniorum &quattu/

σάρωνζώωμ,και έπεσαν ενώπιομή θρόνο oranimali
um

,& ceciderun
t
in conſpe

επί προσωρυ αυτή ,και προσεκωκ
σαν

τα ctu throni in facies ſuas, & adorauerüt

θεώ λέοντες αμιώ. ευλοσία και και δόξα και

deum , dicentes. Amen . Benedictio &

και σοφία,να και ευχαρισία,ναι και αμη και και caritas & fapientia & gratiarumac
tio

,

διαμες,κα) και χυς ω θεώ ημώμ εις τους honor & uirt9 & fortitudo deo noſtro

αιώνας ή αιώνων αμώκι αρκρίθκ εις εκ ή in fæcula fæculoz.Amen .Et refpondit

πρεσβυτές λέων μοι δυτι οι πριβεβλημένοι

unus de ſeniorib
us

, & dixit mihi. Hig

Πας σολας τας λόυκας Τίνες,κή πόθλθον,κ) έι
amicti ſunt ſtolis albis,qui funt,&un

εκκα αυτώ.κύριε συδιδας, ειπέ μοι, δυό: de uenerunt.
Etdixi illi.Dne,tu fcis. Et

εισιν οι ερχόμενοι εκ θλίψε ως μεσάλ ,κή
dixit mihi . Hi ſunt qui uenerunt deti

επλάγαν τας σολάς αυά ,υ ελεύκανσόλ
ας

αυτας

luas, &
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αυτνο αιματι το αρνίου,διατούτο

εισιμ ενώπιον του θρόνου το θε8, κή λαξεύν

ουσιν αυτώ ημέρας και νυκής φρ ναώ αυ

Το.και ο καθήματοςεπί του θρόνου σκηνών

σει έα αυτούς.ου πινάσουσιν έτι, ουδε διψή

σουσίμ,ουδε μη πέσει το αυτους και λια ,

ουδέ πάμ καύμα, ότι το αρνίου αναμέ

σου του θρόνου ποιμανά αυγούς ,και οδηγή ,

σει αυτους επιζώσας πηγας υδάτωμ, και

ότι άνοιξε τιώ σφρασπίδα τώ εβδόμκμ εσε

νετο σιγά να ουρανώ ως μίώρϊομ,κ) εις

δoμ αγέλους οι ενώπιον του θεού εσήκαν

σε CIέδοθκσαμαυρίg επασάλπιγγες και

άλος άγγελος ήλθε, 6 εσάθκ επιτ θυσια )

sieιομ έχωμ λιβανωόμβυσέμ , και εδόθη

αυτό θυμιάματα σολιά, ίνα δώση ταϊς

προσόνχαϊς της αγίων πάντωμ επί θυ)

σιασήριον το χυσου το ενώπιον του θρόνο ,

κg ) ανέβ, ο καπνός Οθυμίαμάτωμ ταϊς

προσευχάϊς της αγίωμ εκ χάρος του αγές

λου ενώπιον του θεού και ειληφενδάγον

λος ολιβανωμ,και εγέμίσει αυτό έκ ή

πυρος τονθυσιαςκαιρίου,και έβαλεν εις το

γϊλικα έγγονο φωναι , και βρονται, και

άστασαι,κό σεισμός, επα άγγελοι έχον

πς τας επα σάλπιγγας, ποίμασαμ εαυ)

• Ρυς,ίνα σαλπίσωσι.και ο πρώης άσΓελος

εσάλπισε.el εσένες χάλαβα κή πυς μεμί

γμένα αιμαγi.01 εβλήθη εις τίω γω.co

τρίμ δένδρων καλεκάκ, C σας χός/

τοχλωρός κατακάκ. ο δεύπρος άσελος

εσάλπισε,και ως όρος μέγα πυρί καιόμε/

νομ,εβλήθη εις τίω θάλασσας, C εγχύει

ξίτομοσ θαλάσκα αιμα, και απέθανε το

βιτάμ ' κλισμάτωμ, τα έχοντα ψυχας.

C το ηρίου της πλοίων διεφθάρκσεμ.και

ο τρίτος άγγελος εσάλπισε,« έπεσεμεκ

ή ουρανού ασής μέγας καιόμενος δε λαμ

πας, έπεσεν επιτο ξίου ή πολαμώμ,

ſuas, & dealbauerunt eas in ſanguine

agni.Ideo funt ante thronum dei, &

feruiunt ei die ac nocte intemplo eius ,

& qui ſedet in throno,habitabit ſuper

illos. Nó eſurient neqz ſitientamplius,

nec cadet ſup illos ſol,neqz ullus æftus,

quoniam agnus qui in medio throni

eſt, reget illos, & deducet eos ad uiuos

fontesaquaz,& abſterget deus oém la

chrymā ab oculis coz. Et cū apuillet
VIII

figillā ſeptimû, factã eſt filentiuin cæ

loqli media hora.Et uidi ſeptem ange

losſtates in cófpectu dei,&datæ funt

illis ſeptē tubæ . Et alius angelusuenit

& ftetit antealtare, habens thuribulú ,

aureum, & data funt illi incenfa multa ,

ut daret orationibus ſanctorum om

nium ſuper altare aureum quod eſtan

te thronum dei . Et aſcendit fumusin ,

cenforum de orationibus ſanctorum

de manu angeli corã deo.Et accepit an

gelus thuribulum, & ipleuit illudde ig,

ne altaris , & miſit in terrā, & facta funt

tonitrua &uoces & fulgura,& terreino

tusmagnº, & fepté angeli q habebát ſe

pté tubas,pparauerüt ſe,uttuba cane-.

rent.Et primºangel tuba cecinit, & fa

cta eſt grando, &ignis mixta fangui,

ne, & millū eſt in terram.Et tertia pars

terræ cõbuſta eſt, & tertia ps arbox có

cremata eft , & oé fænú uiride cóbuſtú

eſt.Et fecúdus angeltubacecinit, & tã

quâmonsmagnºigneardensmiffusé

in mare,Et facta eſt tertia ps maris ſan

guis, &mortua étertia pars creaturaz

ſhabebát animas & tertia pars nauiū

interíſt. Et tertius angelus tuba cecinit

& cecidit e ccelo ſtellamagnaardés tan

@ facula , &cecidit in tertiã ptéfuminū

& in fontes

5,
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ſtellarú , ita ut obſcuraretur tertiapars

κι επιτας πηγές υδάτων, στο όνομα και & in fontes aquarum , & nomen ſtella

ασέρος λέγεθαι αψινθος.c) γίνεται το ξίου dicitur abſinthiu
m

. Et facta eft tertia

εις άψινθομική πολιοι ανθρώπων απέθανεν pars aquarum in abſinthium ,& multi

εκθυδάτωμ,ότι επικράνθκσ
αμ,και οσε hominum mortui ſunt de aquis ,quia

Παρδος άσελος εσάλπισε,κι επλήγα το τι amaræ factæ ſunt, Et quartus angelus

τμ τοκλίου,κ) ή τρίτμθι σελίδες , κό το tuba cecinit , & percuſſa eſt tertia pars.

τρίμ ασέρωμ,ίνα σκοτίσθη το γείτου ſolis, & tertia pars lunæ ,& tertia pars

αυτή.κ) και Ημέρα μν φαίνκ το ξίου αυτής .

και και νυφομοίως.κ
αι ειδoμ , κ ήκουσα ενός eorum,& diei nõ luceret pars tertia,&

ασέλου σεθωμένου εν μεσορανίσμα
σι ,λέ! noctis ſimiliter . Et uidi & audiuiunú

γονος φωνή μεγάλη,ουαι ουαίΡίςκατοι / angelum uolantem per medium caeli

κούσιμεπι γης εκ των λοιπών φωνών dicentem uoce magna. Væ, uæ,habi,

οι σάλσιτος Ι Εειώματσέλω
μ
0 μιλ tátibus in terra ecæteris uocibustubæ

λόντωμ σαλπίζαμ. και ο σέμπος άγ/ trium angelorum , qui erant tuba cani LX

γελος εσάλπισε ,κ) ειδομασέρα εκ του ουν. turi. Etquintus angelus tuba ceci

ρανού σεπτωκόταεις τίω γω,κ ) εδόθκ άυ nit ,& uidi Itellam de cælo cecidiſſe in

τω και κλεις του φρέας φθη αβύσσου,κ) άνοι terram , & data eſt ei clauis putei abyf

ξε το φρέας ) αβύσσου,κι ανέβη καπνός κα fi.Et aperuit puteum abyſli,& aſcendit

μίνου μεγάλκς,κή εσκοβίθη ο ήλιος,κ) ο α! fumus putei,ficut fumus fornacisma.

δίρ εκ του καπνού και φρέας, κ) εκ ή καπνού gnæ , & obſcuratu
s eſt fol & aer defu

ζήλθομακρίδες εις τίω γίύ,κ) εδόθκ αυν mo putei . Et de fumo putei exierunt

τας όζουσία, ως έχουσιμάζουσία
μ οι σκος

locultæ in terram , & data eſt illis potel

σίοι γής,κ εργέθχ αυταίς, ίνα μη άδi ſtas,ſicut habent poteſtatem fcorpio

κήσωσι,ήν χόρτμβι γής,ουδε πάμ χλω

nes terræ.Etpræceptu
m

eſt illis ne lede

σομ ,ουδε σάν δένδρου , ειμή τους ανθρώ, rent fænum terræ , neqz omne uiride,

πους ,8ι ανες έχουσιμ τίω σφραγίδα και

nego
mnem

arborem ,niſitantumho

P μελώπων.και εδόθη αυτοίς ίνα με αΡ mines, qui non habent ſignum deiin

κλείνωσι
μ

αυτους, αλλ ίνα βασανι
θίσωνη

fronti
bus

ſuis . Et datum eft illis, né

μήνας πέντε ,κ) και βασανισ
μός

αυτ0 ,ως βα occider
ent

eos, ſed ut cruciare
nt

"men/

σανισμό
ς
σκορσίο

υ
όταν σανίση άνθρωτθμ ſibus quing . Et cruciatu

s
eorum , ut

και εν ταις ημέραις εκείναις ζκτήσουν cruciatus fcorpřícum percufſerit homi

οι οι άνθρωποι τον θάνατομ,κ) ουκ ευρήσει nem.Et in diebus illis quæréthomines

σιμ αυτόμ,κ) επιθυμήσουσι αποθανά », και mortem , & non inuenient eam , & defy

φεύγα ο θάνατό αο αυτό και ταομοι derabunt mori,& fugiet mors ab eis.

μαθα η ακρίδων, όμοια ίπποις ήτοιμασ Et ſimilitudines locuſtaz ſimiles equis

μένοις εις πόλεμομ,κ ) επιτας κεφαλας

paratis in prælium ,& fuper capitacar

αυτή ως σέφανοι όμοιοι ξυσώ.και τα πρό

tanquã coronæ,fimiles auro , & facies

σωπα αυή ,ώς πρόσωπ
α
ανθρώπων

.κ
) ειχαν

eap tanğ facies hoim
.Et habeba

ntca

Είχας ως ξίχας γωαικ
ώμ

,κ) οι οδόντες άυ,

pillos ficut capillo
s
mulier,& détes 'ca

ΤΟ
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θR , ως λεόντωμ ήσαν » και έχομ θώρα ruin ficut dentes erant . Et habebant

κας,ώς θώρακας σιδηρους.κ ) και φωνή και πε loricas ficut loricas ferreas , & uox ala

ρύγων αυτώ , ως φων και αρμάτωμ ίσσων rum earum ſicut uox currium equo

σολλώμ τρεχόντωμ εις πόλεμον.να ) έχε rum multorum currentium in bellum .

σιμουρας ομοίαςσκορπίοις.Μα κέντρα ήν αν Et habcbant caudas ſimiles fcorpionű

ταις ουραΐς αυτών,κ) και έξεσία αυή αδικήσαι & aculei erant in caudis earum , & potel

Τους ανθρώωές μάνας πέντε,κ) έχουσιμ επάυ ſtas earum nocere hominibus menſi

Οβασιλέα τον άγγελομ αβύσσου όνο bus quinq.Et habebat ſuper ſeregem

μα εαυτώ εβραϊsiαβ€αδων και αν ταελικό angelú abyſli.cui nomen hebraice ab

κι όνομαέχ4,απολλύων.% οναι και μία απήλ addon,grece autem απολλύωμ, & latine

θεμ,ιδου έρχονται δύο ουαίμετά ταυτα. Ο habensnomen exterminans. Væunű

ο έκζος άγγελοςεσάλσισε, άκουσα φωνώ abijt, & ecce ueniüt adhucduo uæ poft

μία εκτ τεσάρων κεράτων το θυσιας , ο hæc. Et ſextus angelus tuba cecinit, &

ο ρίου ή χρυσά,ενώπιομ + θεό λέβεσαν7ώ έκλα audiui uocem unam ex quatuor corni/

αγέλω ος ειχεμ τίω σάλσίτσα.λύσομτους bus altaris aurei,quodeft ante oculos

1. τεοσαραςαγγέλους τους δεδεμένους επί 7% dei,dicētem ſexto angelo qui habebat

ποταμώσω μεσάλω ευφράτg, κ) ελύθκσαν οι tubam.Solue quatuor angelos qui alli

η τέσσαρες άγγελοι οι ετοιμασμένοι εις τίω gati ſunt in flumine magnoEuphrate.

και ώραν κι εμέραν κ μήνα καιενιαυή,ίνα απο Et foluri ſunt quatuor angeli qui para

κλείνωσί και το τρίτον ανθρώπωμ.κ) ο αριθμός ti erant in horam& diem & menfem &

- Ερατευμάτ τοπικού δύο μυριάδες μυριά annum , ut occiderent tertiam partem

και δωμ.Καιήκουσα αριθμομαθ.και
όυτωσει

hominum.Et numerus equeſtris exer

βα δον τους, ίππους να τη δράσει, να τους καθη citus,uicies millies dena milia. Etaudi

μένους επαυθPS έχοντας θώρακας συρινούς
uinumcrūcop.Et ita uidiequos in ui.

κι δακινθίνες κή θειώδgs.c αι κεφαλαιπ ίπι ſionc, & q fedebant ſup eos habebátlo

των ως κεφαλαιλεόντ", εκ soμάτων αυή ricas igneas & hiacynthinas & ſulphu

εκερέυετή πύς C κανός C θείον.ο τξi / reas,Ercapitaequoy erant tanſ capi

ώμ
τότωμάσεκτάνθκσαν το τρίτον το αν η taleonú, & de ore ipſoz,pcedebat ignis

θρώπων εκ του πυρός εκ του καπν8,6 εκ & fumus & fulphur. Abhis tribusplay

του θείου τον έκσορευομένου έκ soμά . gis occiſa eſt tertia pars hoim , de igne

τωμ αυτο .αι γαή 2ξουσίαι αυτή εν ζω & de fumo & ſulphure, ğ pcedebât ex

Sύματι αυτο εισίμ.αι γαρ ουραι αυτή και η ore ipſoz. Poteftasenimeorum in ore

μοιοι όφεσίμ έχουσαι κεφαλασ και ναυ , eor eft, & in caudis
Co.

Nam caudæ

ταϊς αδικ8σιν. οι λοιποί τύ ανθρώω οι eox fimiles ſerpétibus habētes capita

ουκαπεκτάνθασαν εν ταις πλαϊς Ταύταις & in his nocét. Et cæteri hoies q nolūt

όντι μετενόησαμ εκ των έργων σε χρώμα occiſi in his plagis, neq; pænitētiá ege.

τών,ίνα μη προσκυνήσωσι τα δαιμόνια και rūtdeopib9manuūſuay, ut nó adora

ταείδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα
rét dæmonia& fimulacra aurea & argé

χαλκά οι ταλιθιμα, τα ξυλιμα . αόυπ tea & årea & lapidea & lignea , õneq

βλέπει uidere

του
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βλέπει σώαη, υπ ακούεμ,όυπ περίσα ,

τάμη και ου μετενόησαν εκτφόνωμ αυτό

δυτι έκ το φαρμακειώμ αυτόυτε εκ ή πο

ενείας αυτών , ουτε εκτών κλεμμάτων αυτή ,

κι έισον άλλον άτσελον οχυρόν καταβαίνοντα

έκ ουρανό σεριβεβλημένον νεφέλων.κ) εις

εσισ κεφαλής,και το πρόσων αυή ως ο ήλι

ος, κλοι σόδες αυτο ως σύλοι συρος . και ει

χεμ εν τή χρί αυ 6ιέλαρίδιον κνεωμένον,

και έθηκε τον πόδα αυτο το δεξιονεσι

θάλασαμ, δε ευώνυμου,έστωγύμ ,

και έκραξε φωνή μεγάλη,ώτες λέωμ μυ

καται , και ότε έκραξεν, ελάλησαν επτα βρον

Ταϊτάς εαυή φωνας.κ ) όσε ελάλκσ επα βρον

Tαι τα φωνάςεαυή ,έμελλον Γράφήν.κ) ήκεσα

φωνώ έκ ουρανού, λέσουσάν μοι,σφράγισον

& ελάλησεν αι επτα βρονται , και μη ταύ

τα γράφNς, και ο άγγελος δν ειδoμ εδωσα

επίθ θαλάσσης, και επί οι γύσ,ήρε το

χέρααυτο εις ήν ουρανoμ, κα ώμοσερ

ήμουρανόν κ) Τα ν αυγώ,κι τω θάλασαν κή

Τα ν αυλή , ότι χρόνος ουκ έςαιτι,αλλα εν ταις

* μέραις τη φωνής το έβδομου ατσέλου όταν

μελλει σαλπίζειμ, τελεσθήή μυσήριον ή

θεού,ως ευαγγέλισε τοΐσ εαυτο δούλοι

τοΐς προφήταις,να και φωνή και άκουσα και η

ουρανού πάλινλαλούσα με εμού , και λέ

γουσαύσαγε,λαβε το βιβλαρίδιομτοά

νεωγμένουν τη χεριαγγέλου το εσώτος

εσισ θαλάσσης και επί δι γάσινα) &

σήλθομ πρόστομ άγγελομ λέγων αυτώ

δόσμοι το βιβλαρίδιον » και λέγει μοι ,λά

βε,και κατάφαγε αυτό, και σικρανά σου και

κοιλίαν, αλλ ν σόματί σου έσαι γλυκό

ως μέλι . και έλαβον το βιβλαρίδιο»

εκδ χαροσού ατσέλου,C κατέφαβον αυτό ,

και ήμ sόματί μου, ως μέλι γλυκύ .

el ότε έφαγον αυή έσικράνθη και κοιλία με

uidere poſſunt, neqz audire, neqam

bulare, &nó egerűtpænitentiâ ab ho

micidís ſuis,neqz a ueneficis ſuis, neqz

a fornicatione ſua,neqz a furtis ſuis.

Et uidi alium angelum forté deſcen X

dentem de cælo amictum nube & iris

in capite eius.Et facies eius erat ut ſol,

& pedes eius tanq columnæ ignis. Er

habebat in manuſualibellú apertum,

& pofuit pedem ſuum dextrum ſuper

mare,ſiniſtrum autem ſuper terram ,&

clamauit uocemagna, quéadmodum

cum leo rugit. Et cum camaſſet, logica,

ſunt ſeptem tonitrua uoces fuas . Et cứ -

locutafuiſſent ſeptế tonitrua uoces fu.

as , ego fcripturus eram . Et audiui uc

cem de cælo dicété mihi. Signato quæ

locuta ſunt ſeptem tonitrua,& ne ea

ſcribas . Etangelus quem uidiſtantem

ſuper mare & ſuperterram , leuauitma

num ſuam ad cælum , & iurauit peruir

uente in ſæcula fæculoz, qui creauit cæ

lum& ea quæin illo ſunt ,& terrâ & ea

quæ in ea ſunt, & mare &ea quæ in eo ,

ſunt,quia tépus nóerit amplius,ſed in

diebus uocisſeptimi angeli,cú cæperit

tuba canere conſumabiť myſteriú deis

ficut euangelizauitp ſeruos ſuospphe

tas ,& audiuiuocé decælo item loquété.

mecû , & dicente.Vade&accipe librum

apertū in manu angeli ſtátis fuperma

re &ſup terra.Et abřad angelú,dicens

ei,ut daret mihi librú.Et dixitmibi.Ac

cipe librū & deuora illú,& faciet amari

cari uentrétuü ,ſed in ore tuo eritdulce

tanğz mel.Et accepi librũ de manuan

geli & deuoraui illú ,& erat in oremeo

tanquam mel dulce . Et cum deuoraſ

ſemeum amaricatus eft uenter meus

τ

Et dici
t
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και λίγα μοι , δ& σε σάλιμ προφτεσαι Et dicit mihi. Oportet te iterü prophe,

εσίλαούς και έθνεσι και γλώσεις και βα/ tareigêtibus & populis & linguis & re

σιλεύσι τσολλοίς . και εδόθκ μοι κάλαμος gibusmultis. Et datuseft mihi cala XI

όμοιος ράβδω,λέγων έγειραι και μέτρκσον mus ſimilis uirgæ,& dictum eſt mihi .

του ναού του θεού , και το θυσιασήριον και Surge&metire templú dei & altare,&

τους προσκυοώτας εν αυτω , και τίω αν adorantes in eo . Atriū auté qd intra

λίω τίω έσωθεν του ναού έκβαλε έξωθεμ . templú eſt eńce foras, & ne metiaris il

και με αυτό μετρήσερ.και εδόθx 7ο7ς θυε lud,quoniã datum eſt gentibus,& ciui

σι,και τίω σόλιμ τίω αγίας σατίσουσι tatem fanctá calcabuntmenſibusqua,

μήνας τεσσαράκοντα δύο ,και δώσω τοΐς δυ draginta duobus, &dabo duob9 teſtir

σε μάρτυσί μου , και προφητεύσουσι μ ημέ busmeis,& prophetabút diebus mille

σας χιλίας διακοσίας εξήκοντα περιβεβλη ducétis fexaginta amicti faccis.Hi funt

μένοι σάκκους,δυσοί εισιν αι δύο έλαιαι και duæ oliuæ & duo candelabra in con

δύο λυχνίαι αι ενώπιον του θεά της έσώσαι ſpectu dominiterræ ſtantia . Et ſi quis

Ε € εισις αυλούς θέλω αδικήσαι, σύρεκθρέυετη uoluerit eis nocere , ignis exit de ore

εκ του σώματος αυτό,και κατεθια τους ε / éorú, & deuorat inimicos corum ..Etſi

χθρους αυτ . έιτις θέλη αδικήσαι,όυτως quis uoluerit cos ledere,ſicoportet cú

αυτόμ αποκτανθήναι,ξυτοι έχουσιμέξου occidi.Hi habentpoteſtatem clauden

σαν κλήσαι τον ουρανό, ίνα μη βρέχα να di cælu ne pluat dicbus prophetiæ illo

ε ίος ταίς ήμέραις αυτό θα προφητείας rum,& poteſtatem habếc ſuper aquas

καλόξουσίαν έχουσιμ επίΟυδάτων στές conuertendi eas in ſanguinem ,& per

φup εις αιμα, και πατάξαι τίωγώ φυσά cutiédi terrá omni plaça quotienſcúc

και πλκγ ,δσάκισ εαμ θελήσωσιμ.ναι ότε σε uoluerint. Et cum finierint teftimoniū

λέσουσι σώ μάρτυρίαμ αυτή ,το θηρίομάνα ſuum ,beſtia quæaſcendit de abyſlo fa

βαίνον εκ αβύσσου ποιήσει πόλεμον ciet aducrſus cos bellum,& uincet illos

μετάυ κή νικήση αυτους , κι αποκίαν αυτους & occidet eos . Et corpora corum iace

elΤα πώματα αυτή επιτ πλαιέιας πόλε bunt in plateis ciuitatis magnæquæ uo

ώς μετάλκς ήτις καλξη πνευματικός σοδο catur ſpiritaliter Sodoma & Aegyptus

μα να αιγυπτος όπου ο κύριος ημών έσαι ubi & dominus noſter crucifixus eft .

ρώθκ.και βλέψεσιμέκ 'λαώνκαι φυλώμ Et uidcbunt de tribubus & populis &

και γλωτώμ τα πτώματα αυτής και οι εκ linguis & gentibus corpora corum per

Τηνεθνών Ημέραστηςκ) ήμισυ,κ) τα πτώμα tres dies & dimidium ,& corpora eorú

τααυτουκ άφιούσι τεθήναι εις μνήματα. non ſinent poni in monumentis. Et in

οι κατοικοώτες εσι Ο γύς χαρούσι . έα habitantes terram gaudebunt ſuper il

αυτούς και ευφρανώνται,C δώςαπέμψου los & iocundabunt, & munera mittent

σιν αλλήλοις , ότι δυτοι οι δύο προφήται έβα inuicem ,quoniã hi duo prophetæ cru .

σάνισαν τους κατοικούντας επίθ γλσ. ciaucrunteosqui habitant ſuper terrâ.

μετά ρές ημέρας C ήμισυ ανεύμαζωής Et poft dies tres & dimidium ſpiritus

εκ του θεού εισήλθεν αυτοίς , και έσκσαμ
uitæ a deo intrauit in cos . Et fteterunt

επί
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επίτους σόδας αυτής.και φόEG μέγας

έτσεστμ επί τους θεωρούτασαυτους.κα
λή

κουσαν φωνήν μεγάλκμέκ και ουρανού λέγο

σαν αυτοίς , ανάβατε δε, και ανέβασαν εις

όμουςαν οι εν τη νεφέλη , και εθεώρκσαμάυ

τους οι εχθροί αυτομα) ο εκείνα τι ώραν

γένετο σεισμός μέγας,και το δέκατου θι

πόλεως έπεσε,και απεκάνθκσαμ φω ση

σμώ ονόματα ανθρώπων χιλιάδες επα, κό

οι λοιποι έμφοβοι εγένοντο, και έδωκαν

Φοβαμ θεώ τον ουρανού . ουαι και δευτέρα

ασήλθε,ιδου και ουαι και τρίτκ έρχεται ταχύ .

και ο έβδομος άγγελος εσάλσισε, να ) εγε

νοντο φωναι μεγάλαι αν ο ουρανώ λέγον

σαι, εγένοντο αι βασιλεία του κόσμου το κυ

ρίου ημών, και τον χρ !s8 αυτο ,και βασιλεύ

σει εις τους αιώνας αιώνων , και οι κό

πρεσβύτεροι γνώσιον του θεούκαθήμενοι και

Τους θρόνους αυτής έπεσαμ επιλα πρόσωπα

αυθ ,και προσεκνκσαν ω θεώ λέγοντες

ευχαρισουμέμ σοι κύριε ο Θεός και σαντοκρά

ως ο ώμ κι ο κ) ερχόμεν οι έλκφας δυ

ναμίμ σου τώ μεγάλκμ, εβασίλευσας . Ο

τα έθνκ ωργίθκσαν να ήλθεν και οργή σου κό

ο καιρός 7 νεκρών κριθήναι κ) δολαι ή μια

θου 7ο7ς δούλοις σοΙοΐοπροφήταις,κ) Τοΐς &

σίοις, κτίς φοβουμένοις όνομά σε , Ρίς μι

κρούς κή τοΐς μεγάλοις,κ) διαφθάραι τουσ

φθάροντας τίω γω.και ανοίγκ ο ναός και θες

εν τώ ουρανώ.και ώφθη και κιβωτος σε διαθή ,

яке αυή εν τώ ναώ αυή,και εγένοντο ασφάπαι

κυ φωναι κ βρονται, κ) σφσμός, χάλαζα με

γάλα . και σημάομμέγα ώφθη εν τω ουρανό

γωή περιβεβλημένα τον ίλιομ, κή σελων υπο

κάτω ή σοφών αυτ , κι εσισ κεφαλής αυτ

σέφανος ασέρωμ δώδεκα.κ ω Γασgrέχεσα

κράζει, ωδίνεσα και βαζανιζομένκΤεκάμ κ)

ώφθκ άλλο σημάομ ν ο ουραμά . και

δδου δράκων μέγας συρρος,έχωμ κεί

φαλαςεπτα

ſuper pedesſuos, & timor magtlúsíce

cidit ſuper eos qui uiderunt eos.Et auri

dierunt uocem magnâde cælo, dicen

tem eis. Afcendite huc.Et aſcenderunt

in cælum in nube, & uideruntillos ini.

mici eorü . Et in illahora factus eſt ter

remotus magnus, &decima pars ciuita:

tis cecidit. Et occiſa ſūtinterreinotuno

minahominú ſeptem milia; & reliqui

in timoré ſunt miſli, & dederunt gloria:

deo cæli .Væ fecundú abiſt: & ecce ux.

tertium ueniet cito . Etfeptimus ángen

lus tuba cecinit,& factæ ſunt uocesma:

gnæ in cælo dicêtes . Facta ſunt regna

huius mundi dñi noſtri & Chriſtieius,

& regnabit in ſæcula fæculorú . Amen

Et uigintiquatuor ſeniores qui in con

fpectu dei ſedent in ſedibus ſuis,ceçide

runt in facies ſuas, & adorauerunt deú

dicentes. Gratias agimustibidomine

deus omnipotens, qui es ; & qui eras y

& qui uéturuses , quia accepiſti uirtuté

tuâmagnâ& regnaſti.Et iratæſunt
gé

tes & aduenit ira tua& tépus mortuox

ut iudicēt& reddas mercedé ſeruis tuis

prophetis & fanctis,& timentibusno

mé tuũ pufillis &magnis, &extermi

nes eosqui exterminat terrā.Etapertű

eſt templum dei in cælo, & uiſa eltarca

teſtanienti eius in templo eius,& facta

ſunt fulgura &uoces & tonitrua& tern

remotus, & grando magna.

Etſignum magnum
apparu

it
in cæ XI

lo. Mulier amictaſole , & luna ſub pe

dibus eius, & in capiteeius coronaſt
el

larum duodeci
m

. Etin utero habens,

clamat parturi
ens

, & cruciatu
r
ut pas

riat. Etuiſu
m
eſt aliud ſignum in celo

& ecce draco magnu
s

rufus habensc
a
.

Ι .
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φαλας επήαC κέραταδέκα ,και έτσιτας pita feptein & cornua decem , & in car

κεφαλάς αυτοι διαδήματα,ναι και ουρά σύ pitibus ſuis diademata , &cauda eius

φει το τρίτο ή ασέρωμ.ναι έβαλεμ αυτους trahebat tertiam partem ſtellarum cæ

εις τίωΓύ,κα) ο δράκωμέςηκε ενώπιομή li , & miſit eas in terram , & draco ſtetit

Γυαικός και μελιούσης τεκμ, ίνα όταν τέκη ante mulierem quæ crat paritura ,ut cũ

στέκνομ αυή φάγH.κ) έτεκεν δομάξενα καις pepcriſſet filium eius deuoraret. Et per

μέλλά ποιμένει πάντα τα έθνκ άβδω σιδκαι perit filium maſculũ qui recturus erat

ρα.κ) ερπάθα το έκνομαυή προς την θεομ omnes gentes in uirga ferrea, & raptus

και του θρόνου αυτού , και και γυ Η έφυγε eſt filius eius ad deum & ad thronum

εις τίωέρκμου,όσου έχει τοποματοιμασ/ eius,& mulier fugit in ſolitudinem ubi

μένου από το θεού , ίνα έκά τρέφωσιμ αν habebat locum paratū a deo, ut ibi pa

τω μέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα, ſcât eam diebusmilleducentis ſexagin

εγένετοπόλεμος και οουρανώ. ο μιχαήλ ta.Et factum eſt prelium magnü incee

και οι άγγελοι αυτο εσολέικσαν κατά lo . Michael & angeli eius pliabantur

το δράκοντG- δράκωμεσολέικ - cũ dracone, &draco pugnabat & ange

σε,και οι άγγελοι αυτον,και ουκίχυσαμ,όυν li eius,& non ualuerunt, neqz locus in

Ο τόπG ευρέθη αυτώ έτι αν ο ουρανό , uentus eſt eorú amplius in cælo.Et p;

καιέβλήθκ ο δράκων ο μέγας όφις και άρ ! iectus eſt draco ille magnus ſerpésar

χ & G και καλούμενοςδιάβολος,και ο σατα tiquus qui uocatur diabolus & fata

νας και πλαμών τίω οικουμένκμ όλω,έβλίθ και nas,qui ſeducit uniuerſum orbem ,&p

εις τίω γω και οι άγγελοι αυτο εβλή ) iectus eſt in terrain , & angeli eiuscum

θασαν , κα ) ήκουσα φωνώ μεγάλω λίγο illo piecti ſunt. Et audiuiuocēmagna

σαμου ο ουρανώ άρτι εγένετο και σωτκ dicentem . In cælo nunc facta eſt falus

φία και η δραμις και και βασιλεία του θεού & uirtus & regnum dei noſtri & poter

3 ημών και και άξουσία του ΧΡΙΣΤο αυτο , ότι ſtas Chriſti eius, quia proiectus eſt acı

κατεβλήθκ ο κατηγορών αυτους γνώσιου cufator fratrum noftror qui accuſabat

του θεού Ημέρας και μυκτός και αυτοί illos ante conſpectuin deinoſtri die ac

δια ενίκησαν αυτόν δια το αιμα τον αρίου nocte ,& ipfi uicerunt eú ppter ſangui

it δια του λόγου και μαρτυρίασ' αυτή nē agni , & ppter uerbü teſtimonñ ſui,

naj oux úgó THORN This fuxlis auphino e i &nodilexerút animā ſuā ufq; ad mor

Ο χρι θανάτου . δια τούτοευφραίνεθεοι ουρά tem.Propterea letaminicæli&q habi

τι νοι και οι εν αυτοίς σκκυοώτες, ουαι τοσ tatis i eis. Væ habitatorib9 terræ& ma

κατοικούσι τίω γίω , και τίω θάλασα και ris ,quia deſcendit diabolus ad uos ha

ότι κατέβκαι ο διάβολος προς υμάς , ο έχων bens iram magnam , fciens & modicú

θυμόμ μέγαμ,ειδως,ότι ολίγον καιρομές tempus habet.Etpoſtq; uidit draco ;

Xlony Tellidon & Sean, TIELKAH &is f )stw proiectus eſſetin terram , perſecutus

εδίωξα τω γωαίκα ήτις έτεκε πέρσενα,κή

,xj eſt mulierem quæ peperit maſculum.

ιδόθησαν και Γυναικι δύο πέρυβεσαεί ή με
Et datæ ſūt mulieri alæduæ aquilæma

γάλου
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Πριν

Σάλο, ίνα σέτατη ειςτην έγκμον εις ή τόπον

αυτ,όστρέφεται έκά καιρου C καιρούς C

ήμισυ καιρού από προσώπου τον έφεως . και

έβαλείο όφις οπίσω σ η ωαικός εκ το

δόματος αυτο ύδωρως πόταμου , να σο

ταμοφόρκτομπο
ιήσκ.κ

)εβοήθησεμή γΒ 78

γωαικι, και άνοιξε και γάτο σόμα αυτό

και κατέσίεμ τομ σόταμου, 8μ έβαλεμο

δράκων εκ του sόματG- αυτο . και

ωργίθη ο δράκων επι τη γωαικι και ά

σήλθει ποιήσαι πόλεμον μετά λοι ,

σώμα του σέρματG αυτό , το τκροών

των τας εντολές του θεού , και έχόν »

ττιω μαρτυρίαμή ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , κ) εσά

θκμ έσι άμμομη θαλάσσης . κ) έιδου εκ

και θαλάσκα θερίου αναβαίνον έχον κεφαλας

επία. κέρατα επακλέσιγκερά
σ'αυτ

δέκα

διαδήματα . € εσίας κεφαλας αυή όνομα

βλασφημήκη το θερίου και ειδoμ έμοιον δά

λή, κ) οι πόδες αυή,ώς άρκτο και το σώμα

αυτο ως σόμα λέοντα, και έδωκεν αυ ο

ο δράκων των δεύαμιμ αυτο και τον θρό

νον αυξ κ έξεσίαν μεσάλων,κ) ειδον μίαμή

κεφαλώμ αυή ως εσφαλμύκμ εις θάνατον,

και και πληγή του θανάτου αυτου θεραπεύθη,

και έθαυμάθκ αν όλη τη γή οπίσω το θη /

σίου κή προσεκύνησαν ή δράκοντα δς έδωκεν

εξεσίαν τώ εκρίω,και προσεκύνκσανο θκείον λέ

Γούβες,τίς όμο ? Το θηρίω,τίς δωατη τηλεμήσαι

μετάυτ.κ) εδόθα αυγά σόμα λάλον μεγάλα

Ci βλασφημίας.κ) εδόθη αυτώ έβεσαριάσαι

μήναςΤεσαράκονία δύο κι άνοιξε το σόμα αυ

και εις βλασφημίαμπρό
ς
ή θεόν βλασφημήσαι

go opona auf wj f ) oumpliù'autonj Tous suZero

ουσαμά σκαμούλας, έδόθκ αυτό πόλμου

Ριίσαι μεγάτασίων, el νικήσαι αυθους, κι εδο

θη αυτώ εξεσία επισάσαν φυλώ λα

κ) έθν κοπροσκυνήσεσιν αυτώ. σάνλες οι καλοι

κούντες

gnæ ut uolaret in deſertuin in locũ ſuử

ubi alicur per tempus& tempora& dili

midium temporis a facieſerpentis.Et

miſit ſerpensex ore ſuo poftmulierem

aquam tanquam flumen, ut eam fa'i

ceret trahi a flumine. Et adiuuit terra

mulierem , & aperuit terra os fuum , &

abſorbuit Aumen quod miſit draco

de ore fuo. Et iratus eft draco inmulie

rem,& abýt facere prælium cūreliquis

de ſemine eius, quicuſtodiuntmanda)

ta dei , & habent teſtimoniú lefu Chiri

ſti.Et ſtetit ſuperarenam maris.

Et uidi demaribeſtiamafcenden- XII

tem ,habétem capita ſeptem & cornua

decem ,& ſuper cornuaeius decem dia

demata ; & ſuper capita eius nomeni

blaſphemiæ. Et beſtia quam uidi limi

lis erat pardo , & pedes eius ſicut pedes :

urſi, & os eius ſicut os leonis . Et dedit

illi draco uirtuté ſuam & ſedé ſuáđpo

teftaté magna. Et uidiunú de capitib9

ein quafi occifi in morte, & plagarmor

tis ei? curata eft.Et admiratio fuitiuni

uerſa terra poſt beſtiam , Et adoraue

runtdraconé,q dedit poteſtatē beſtix,

& adorauerütbeſtia dicétes.Quisfimi

lis beſtiæ, & qspoterit pugnarecúea:

Et datum eſt ei os loquens magna &

blafphemias, & data eft ei poteftas far

cere inenfes quadragintaduos.Etape

ruit os ſuum in blafphemiasaddeum

blaſphemare nomen eius & tabernal

culum eius,& eos qui in cælo habitât.

Eteſt datum illi bellum facere cum ſan

ctis , & uincere eos. Et data eſt illi pote

ſtas in oém tribú , & populú & linguá

genté, &adorauerüteãoésq inhabita

bant terram,,

O

-
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κουτες επιστής ώμουσέγραπταιταονόμασα bát terra quoy nó ſunt ſcripta noia ini

εν τη είβλω τ ζωής και αρνιου εσφασισμένα από libro uitæ agni,qocciſuseſt ab origine

καταβολής κόσμο. Είτες έχα όυς, ακουσάτω mūdi.Si gshabet auré audiat. Qui in

έίτις αιχμαλωσίαν σφάξ, εις αιχμαλωσή captiuitatem duxerit, in captiuitaté uà

ανεσάς. Τις μαχαίραακίευξ, αυ / det,quiin gladio occiderit , oporteteâ

τα μαχαίραακανθήναι,ώδε εσiv και τσο gladio occidi. Hic eſt paticntia & fides

μονα και πισιςαίων. ειδον άλλο θηρίου fanctor . Et uidi aliam beſtiam afcen /

αναβαίνομεκτ γσκαι ειχε κέρατα δύο 8 détem de terra,& habebat cornua duo

μοια αρνίου , και ελάλει ως δράκων , και ſimilia agni ,& loquebatur ſicut draco .

τίω εξουσίας του, πρώτου θηρίου πάσαμποι Et poteſtatem prioris beſtiæ omnem

& γνώσιoμ αυτού και ποιά τω για να γυα facit in conſpectu eius , & facit terram

κατοικώτας εν αυτή , μα προσκυνή & inhabitantes in ea,adorare beſtiam

σωσι το θηρίο το πρώτομ , δυ εθεραπεύθκ και primaın , cuius curata eſt plaga mortis

αλκγή του θανάτου αυτού , και ποιά Et facit ſigna magna, ut etiam ignem

- σκμάα μεγάλα, μα και πύς ποία κατα faceret decælo defcendere in terram in

βαί μεν εκ του ουρανού ειστώ για ενών conſpectu hominum . Et ſeducithabi

σιου Ο ανθρώπων , και σλαμά τουσ tantes in terra propter figna quæ dată

κατοικοωτασ επισ γησ δια τα σημεία , ſunt illi facere in conſpectu beſtiæ , di

εξεδόθκ αν το ποιήσαι , ενώπιον το θηρίου , cens habitantibus in terra , ut faciant

15. λέγων τοϊσ κατοικούσιμπισι γίc, ποι imaginem beſtiæ , quæhabetplagam

- έσαι εικόνα θηρίο, και έχει το αλκγύμ gladij, & uixit . Et datum eſt illi utdai

με το μαχαίρας , και έζησε.κ) εδόθκαι αυτό δεναι ret ſpiritū imagini beſtia ,& ut loqua

και πνεύμα τη εικόνα του θείου, ένα el λαλήση tur imago beſtix , & facietut quicum

και εικών του θηρίου , C σοιήσω όσοι άμμο nonadorauerintimaginem beſtix ,oc,

προσκωήσωσι τω εικόνα το θηρίου, ένα αν cidatur . Et facit omnes pufillos , &

Η πόκταυθώσι . ποιά πάντας τους μικρούς magnos , & diuites ,& pauperes , & li/

τους μεγάλους, τους πλεσίες τους beros , & ſeruos accipere characterē in

πτωχους, κή τους ελευθέρους κή Τους σέλες, manu ſua dextera, aut in frótibus ſuis.

μα δώσω αυτοϊς χάραμα επιδ χέρος αυή και Et ne quis poffet emere aut uendere ,

δεξιάς κ έσι η μελώσωμ αυτών για μήτις niſi qui habeat characterem , aut no

δωαται αγοράσαι και πωλήσαι ειμή ο έχων menbeftiz , aut numerum nominis

Το χάραγμα και το όνομα του θηρίου και τον αριθ eius . Hic ſapientia eſt. Qui habet in

μου και ονόματος αυξ,δεν σοφία έσιμο tellectum ,computer numerum beſtix :

τοννοώ ψηφισάτω τον αριθμό του κρίου Numcrus enim hominis eſt , & nuine

αριθμός γαή ανθρώπου εσί , C ο αριθ tus ejus fexcenti
ſexagintaſex .

και ειδoμ και 1 Et uidi , & ecce agnus ſtans ſuper XIIII

8ου αρνιομέσος επίτο όρος σιων κ μεταυξ montem Sion , & că eo centū quadraj

τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες έχουσα gintaquatuor milia habentia nomen

S 4 eius,&

Ε:

O

75
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τον

27
7

μός αυτού . χξς

Το όνομα
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σκι

1

Πα

Σ

«

ΝΑ ,

O

άλic

T

έα

το όνομα του πατρός αυτού καιόμλιομ έσι

Ομελώπωμ αυτή και άκουσα φωνάω εκ του

ουρανού ως φωνώ υδάτων πουλιών , και ως

φωνήμ βροντάς μεγάλες και φωνώ ήκουσα

κιθαρωδών κιθαραζόντω
μ
εν ταις κιθάρας

αυτύ,και άδoυσιμως ώσω καινω ενώπιον

του θρόνου, και ενώπιον το τεσάρων ζώων ,

και την πρεσβυτέρω
μ.C

ουδεις διαδο μα

θα μ τίω ώθω,έιμι αι εκαήμ τεσσαράκον »

τα τέσσαρες χιλιάδες οι αγορασμένοι από

ο γής,δυτοί εισιμοι μετα γαυαικών ουκ

εμολώθκσα
μ
,σαρθένοι γάρ εισιμ, δυτοι οι

ακολουθούν
τες
ο αρνίω όπου αμ υπάγκ,

δυτοι ήγοράθκσα
μ
α της ανθρώπωμα

χιο θεώ κιως αρνίω, κό ντώσόμαίι αυή

ουκ ευρέθκ δόλος,άμωμοι τάρεισιμ ενώπιον

ή θρόνου και θε8.κ) έιδομάγελο
ν
σεβώμιον

αν μεσουρανίσμ
ατι

έχοντα ευαγγέλιου αιώ

νιου ευαγγελίσαι τους καθημείους τους και

τοικούνταςεπίθ γο,και σαμένα,

φυλώ, C γλώσσαμ, λαομλέγον
ταν

φω

νή μεγάλ..φο
βήθκτετμ

θεόμ , και δόπ αυ/

Τώ δόξαν, ότι ήλθεν και ώρα η κρίσεως αυή,και

προσκυνήσετ
ε
ζω σοιήσαντι του ουρανού

και τίω γω και θάλασαν, και εκγας και

δάτωμ. και άλ.Ο ασελάκολ
ούθx

»

σε λέγωμ, έπεσεν έσεσε βαβυλων & πόλις

και μεγάλη , ότι εκ του οινουσι πορνείας αυ /

της σεπότικεμ σάντα έθνκ.καιξίτος άσε

λος ακολούθκσεμ αυτίg,λέγωμεν φωνή με

γάλη,έντις 7 % θυρίω προσκαφέ,και τίω ει!

κόνα αυτού,και λαμβάνει χάραγμα επί του

μετώπου αυτού, επιτώ χ&ρα αυτού, και

αυτός πίεται εκ του δινου, το θυμού τ8 θε8,

του κεκορασμίο
υ

ακράτου και ο σοτκ ,

είων της οργής αυτού , και βασανιθήσε :

τα ο συρί και θείω,ενώπιον αγγέλων

των αγίωμ , και γνώσίρμ του αρνίου.

ο καπνός

eius,& nomen patris eius ſcriptum in

frontibus ſuis, Etaudiui uocem de cæli

lo tauğ uocem aquarum multarum ,&

tanſ uocem tonitrui magni, & uocem

quam audiui ficut citharedorú citha,

rizantium in citharis ſuis.Et cantabant

quaſi canticum nouum ante fedem &

ante quatuor animalia , & feniores ,&

nemo poterat diſcere canticũ , nifi illa

cétum quadragintaquatuor milia qui

empti ſunt de terra. Hi funt qui cūmu

lieribus non ſunt coinquinati, uirgines

enim ſunt. Hi ſequuntur agnum quo/

cúqz ierit.Hiemptiſunt ex hominibus

primitiæ deo&agno,& in ore eorum

non eſt inuentummendaciu.Sinemal

cula enim ſunt ante thronum dei. Et

uidi alterum angelum uolantem per

medium cæli habentem euangelium

æternum , ut euangelizaret habitanti

bus ſuper terram ,& omni genti& tri

bui & lingua & populo, dicentem may

gna uoce.Timetedominum& dateil

lihonorem ,quia uenit hora iudicijeln

us,& adorate eum , qui fecit cælum&

terram ,mare& fontes aquarum .Eralia

usangelus fecutus eſt eum ,dicens. Ces

cidit cecidit Babylon ciuitas illa magna

quia a uino ire foruicationis ſuæ pota/

uitomnesgentes. Et tertius angelus fe

cutus eſt illos , dicens uoce magna.Si

quis adorauerit beſtiam & imaginem

eius, & acceperit characterem in fronte

ſua,aut in manu fua, &hicbibet de uit

no iræ dei , quod mixtumeſt mero

in calice iræ ipfius. Etcruciabiturigne

& ſulphure in conſpectu angelorum

ſanctorum , & ante conſpectum agai,

Εο

Etfum
us
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αλίνκν μεμιγμένων
συρί, τουσ νι

και ο καπνός το βασανισμ8 αυθ ' αναβα:

υι εις αιώνα αιώνων , και ουκ έχουσιν ανά ,

σαυσιλυ ημέρας κή νυκτός διπροσκαιρώτε
ς

ο θρίω τι εικόνα αυτον, έιτις λαμα

βάνει χάραγμα του ονόματος αυτου , ώθει

σομονή τηςαγίωμ εσυ, δε δι τηροιώτες

τας φυτολας τωπίσιμη ΙΗΣΟΥ , κα) άκου

σα φωνής έκ του ουρανού λεγούσκα μοι. γρά

ψομ, μακάριοι οι νεκροί οι κυρίω άσοθνή

σκοντες απάρτι . Ναι,λέγει το πνεύμα, ίνα

αναπάυσονται εκ ν κόσωμ αυτό,τα έρ

γα ακολουθή μετ' αυτή και ειδομ.κα 1δου

νεφέλη λευκή,και έσί τίω νεφέλκα καθήμε !

νος όμοιος ήoς ανθρώπου έχω εσισι κε /

1 φαλής αυτο σέφανου χρυσού, και εν τη χι

οι αυτοι δρέπανομοξύ.κ) άλοσάτσελος εξάλ

θεμ εκξ να κράζωμεν μεγάλη τη φωνήτο

καθεμένω επιφοι μεφέλης, πέμψομοδρές

στανόν σου, και θέρισομ, ότι ήλθε σου και ώρα θεν

είσαι,ότι εξηράνθκ ο θερισμός οι γής. και έ

βαλεμο καρόμενος έσιδεν νεφέλκνάδρέπα

νον αυξ επίσης σημ. εθερίθα και Γη, CI άλλ

εξέλθεν εκ του ναυτ ν τώ ουρανώ άτσελ έ ,

χων C αυτός δρέπανον οξύ.και άλ’ άτσελ

εξήλθεν εκ ή θυσιαςκρίsέχεισαν έσιτο

πυρός. εφώνησε κραυσά μετάλ » και έχονιά

δρέπανορ το οξύ λέFπέμψον στη δρέπαν

Φοξύ,κο ξύσκσον τους βοξυας ήΓής,67, ήκμασ

αι σαφυλαι αυτ. έβαλεν ο άσΓελος ο δρει

σανoμ αυή εις βγήμ. ετηύκσεβ άμσε

λου ηΓs,κ) έλαβεν εις ή λκνον και θυμά * θε8

μεσάλων, κ) έπαθήθκ και λενος έξω πόλεδ , κή

εξήλθεν αιμα έκθλην8άχρι ή χαλιν τ ίπι

πασαδίων χιλίων εξακοσίων.κ) ειδον άλ

λο σημάομ νο ουρανό μέγα και θαυμα.

εον,αγγέλουσ επτα έχουλας πλιγάς έπια

τασ εχάτας , ότι εν αυτοίς ετελέσθη και

θυμδα του θεού, και έιδου ωσ θάλασαν

ΤΕ!

τα

Et fumus tormenti eorum afcendit in

fæcula fæculoz. Nec habent requié die

acnocte, qui adorant beſtiam &ima

ginem eius,& fi quis acceperit characte

ré nominis eius.Hic patientia ſanctox

eſt hic qui cuſtodiunt mandara dei &

fidem Icfu.Et audiui uocem decælo di

centem mihi. Scribc. Beati mortui,qui

in dño moriunt amodo, etiã dicit ſpi

ritus, ut requiefcant a laboribus ſuis ,

ſed opera illoz ſequunfillos.Et uidi ,&

ecce nubé cãdidā & ſup nubé ſedentéſi

milem filio hois,habentē in capite ſuo

coronam auream , & in inanu lua falcé

acutam.Et alius angelus exiuit de tem!

plo clamans uoce magna ad ſedentcm

ſuper nubé . Mitte falcem tuam & me,

te , quia ucnit tibi hora utmeras,qñ

aruit mellis terræ . Et miſit qui ſedebat

ſuper nubem , falcem ſua interrâ,& de

meſſa eſt:cerra.Et alius ágelus exiuit de

templo quod eft in cælo,habés & ipfe

falcem acutam.Er alius angelus exiuit

de altari qui habebat poteſtaté fupra

ignem , &damauit uoce magna ad eu

qui habebat falcem acutam , dicens.

Mitte falcem tuam acutam , & uinde

mia botros uincæ terrx , quoniã matu ,

ræ ſuntuuæ eius.Et miſit angelus fal

ccm fuam acutam in terram& uinde,

miauit uinea terræ, & miſit in lacū iræ

dei magnū,& calcatus eſt lacus extra ci

uitaté, & exiuit fanguis de lacu,uſqz ad

frenos equorü p ſtadia mille fexcenta.
XV

Et uidi aliud fignü in cælo magnü

&mirabile,angelos ſepté habentes pla

gas fepté nouillimas, qñ in illis cóſum

mataē ira dei.Et uidi tāöz mare uitreú

mixtū igni,& eos quictoria reportarāc

de beſtia

υπ

OGLE

의

Ca
s

ας

Σ

/

τ
α

εμπ
ι

υσ νικώντας

εκ του θηρίου



APOCALYPSIS :

212

ΑΠΟκ Α ΛΣΙΣ.

V.

ΑΣ

Ε

Ε

ν

O

π.

Σ

fontes aquarum , & factæ ſunelan

luftus es domine, qui es ,& quieras

ακή θυρίδη),έκδεικόνος αυθ,κή εκ χαρά , debeſtia&de imagineeius, & denume

μαίος αυξ , εκ ή αριθμδή ονόματος αυτήν ro nois eius ſtantesſup mare uitreum

σώαςεπίΑν θάλαασανΤεν Ταλίνκν , έχονίας
habentes citharas dei, & cantant cantil

κιθάρας και θε8.κ) άσουσινεν ωδίω μωσέως cum Mofi feruidei,& cãticú agni dicen

δέλεξ θεά κ θώδεν ή αρνίου λέγοντες, με tes.Magna & mirabilia ſunt operatua

τάλα και θαυμασάλα έρθα σε κύριος ο Θεός και dñe deusomnipotés, iuſtæ&ueræfút

σαντοκράτωρ,δίκαιαι κι αληθιναι αι οδοί σε uiæ tuædñe rex ſanctor .Quis nonti

ο βασιλεύςαδίων ,οίς ου μη φοβηθώ κύριε,C mebit te dñe , & magnificabit nomen

δοξάσκ Το όνομά σε,ότι μόνος όσιος, ότι σάν tuú : Quia folus pius es,qñ omnesgé sous

τατα έθν » *ξουσι κ προσκωήσεσιν,ενώπιον tes uenient & adorabunt in conſpectu

σου ,ότι τα δικαιώματά σου εφανερώθκσαμε tuo ,qm iudicia tua manifeſtata lút.Et
Ας

κ μετα ταυτα ειδoμ.C 18ου ανοίγκ ναός ή poft hæcuidi,& ecce apertū eſt templú lion

σκηνής ή μαργυρίου εντώ ουρανώ C 3ξήλθον tabernaculi teſtimoniin cælo,&exie

οι επα άγγελοι έχοντες τας επα πληγάς runt fepté angeli habétes fepté plagas

εκ του ναού ενδεδυμένοι λίνομ καθαρόν λαμ de templo, ueſtici lino mūdo & candir

πρου , περιζωσμένοι τα σήθκ ζώνασχευν do & pcincticirca pectora zonisaure

σας, κ) εμ τεσσάρων ζώωμ έδωκε τοΐς επα is. Et ună ex quatuor aialibus dedit fer

αγγέλοιςεπα φιάλας χρυσάς Γεμούσας και ptem angelis fepté phialas aureas pler

θυμού του θεού το ζωντG εις τους αιώνας nas iracundiæ dei uiuétis in ſæcula fæcut

Ο αιώνων,και εγεμίθκο ναός καπνού εκ lorum.Et impletū eſt templúdeifumo

Ο δόξας του θεού και έκ τής δωάμεως αυ a maieſtate dei,& deuirtute eius, & ner

το.και ουδεις ιδωαίο εισελθάμ ν ο ναό

mo potera
t
introir

e in templú,donec

άχρϊτελεθώσ
ιμαι

επήα σλκγάι
τεπα

ας conſum
marent

ur
feptem plagæ fep!

Γέλων » και άκουσα φωνής μεγάλη
ς έκ ή ναού temangelo

rum
.

λεγούση
ς
τους επα αγγέλοι

ς
υπάγετε έκα Etaudiui uocēm

agnâ de téplo,dicé.XV.

χέετε τας φιάλας του θυμού εις τίω γω, tem ſeptem angelis
.lce effundit

eſepté

και ασήλθε
ι πρώτα , και ξέχεε τω φιν phiala

s iræ dei in terrâ.Et abitpri
mus

άλκυ αυτον εαί τίω γω, και εγένετο έλ angelu
s
&effudit phíalá fuâ in terra,

κG κακομ και πονκρόμ εις τους ανθρώPu
g

& factú eſtuuln
us

fæuú ac peſſimú in

τους έχοντας το χάραγμ
α
το θηρίου , homin

es qui habeba
nt

characte
rem

και τους πω εικόμα προσκα
ωοώτας αυ - beſtiæ , & in eos q adorab

ant imaginé

του , και ο δεύτερ
G
άγγελ

G
ξέχιε eius.Et fecund

us
angeluseffuditphia

τώ φιάλίω αυτού εις τίω θάλασα
μ

lam ſua in mare,& fact9 eſt ſanguistã
o

εγένετο αιμα ως νεκρού, και σάσα ψυχή ζώ

qua
m
mort

ui
, & omni

s
anim

a uiuens

σα απέθα
νεν

εν τη θαλάα
ση

και και ο τρίτο
ς

mortu
a
eſt in mari. Et tertius angelus

άγγε
λΘ

ξέχεε τω φιάλω αυτού εις

effudi
t
phíal

am
ſuam in Alumina dia

τουσ σοταμ
ουσ

και εισ τασ πκγας

υδάτων και σένετο αιμα. ήκεσα ή άσέλο

guis. Etaudiui angel
um

dicentem.

λέγοντο
ς
,δίκαιο

ς
κύριε έιδ ώμο ή 8

ΠΗ

,

Α .

fanc
tus

στος , ότι
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σιος,37. Ταύτα έκρινας,ότι αιμα των κο προ

φκτεξέχεον. και αιμα αυβοϊς έδωκας πιάμ

άξιοι τάς εισιν.κ ) ήκουσα άλε έκή θυσιας χρή

συ λέβουλος.Ναι , κύριε ο θεός και παντοκράτως α

λαθιναι οδικαίαι αι κρίσης σου, ότε ένας

Ίος άγγελος εξέχεε τίω φιάλω αυτο επί

1 του ήλιομ.ά) εδόθα αναρ καυμα!ίσαι Τους

21 ανθρώπους και πυρί.cl εκαυματίσθησαν οι άν

θρώσοι καυμα μέγα . κ) έβλασφήμησαμε

όνομα και θες και έχονθος εξεσίαν έσιας πλα

σαςΤαυλας,και ου μετενόησαν ναι αυτό το

ξαν,και ο πέμπτο άσΓελος εξέχεε]εν φιάλην αυ

Σε τεπιά θρόνου ή θηρία, εσένες και βασιλεία

άντ εσκοτωμένα κι έμασώντο τας γλώσσας

αυτ έκ ή πόνου, και έβλασφήμησαν ή θεός

και ουρανό εκτών πόνων αυτ,κ εκτώνέλκέων

αυτό , και ου μετενόησαν εκ των έργων αυτ" .

και ο έκτοςεξέχεε τω φιάλην αυ και επί του

Τα σοταμομ τομ μέγαμΤον ευφράτημα και έξω

εάνθκ το ύδως,ίνα ετοιμα θά και οδος Ο βα

σιλέων τ απο ανατολώμαλίου, και έισον

Έκή σόματ και δράκοντο και εκ ή σόμα και

θκείο και έκήσόμα? ή ψευδοπροφήτ8 ανεύ

μαθα ξΐα ακάθαρτα όμοια βατράχοις Εισις

πνεύματα δαιμόνωμ ποιοώτα σημάα εκ

πορεύεσθαι επί τους βασιλάς και Γύς και τον

κρυμένκς όλκς , συναδων αυτούς εις πόλεμον

η ημέρας εκείνης τ μεσάλας και θες και παντοι

κράτορος.Ιδού έρχομαι ως κλέπήκς, Μακάριος

ο ΓρκΓορών και της ών τα ιμάτια αυτ, ίνα μη

Γυμνός, περισοδή, και βλέπωσινλαν αχκμοσύ

νκμαυή,καισυνέβασεν αυθους εις τον τόπο

γκαλέμενζέβραϊsi άμαξεσων.κλο έβδομος

άτσελος εξέχεε ] φιάλην αυή ειςτον αέρα

κι εξήλθε φωνή έκτουρανε απο Φ θρόνου λέ

s80afésovs.C'estvovto pavai xj Epoutaivas

ασφαπαικαι σήμoσέγένετο μέσας,διος ουκ

ένετο αφου οι άνθρωποι μένονθο, και επί

γής,τελικούσος σήσιμος όυτωσ μεγασ .

και εγένετο

ſanctus,quia hociudicafti,quia ſangui

nem fanctorü & prophetaxeffuderút

& fanguinem cis dediſtibibere. Digni

enim funt . Et audiui alterum diceni )

tem . Etiam dñe deus omnipotés uera

& iuſta iudicia tua.Et quartus angelus

effudit phialam ſuainſolem ,& datum

eſt illi æſtu affligere homines in igni.

Et æftuauerunthominesæſtu magno,

&blafphemauerunt nomen dei habe,

tis poteſtatem ſuper has plagas ,neqz

egerunt pænitentiâ ut darétilli gloriã.

Et quintusangelus effudit phiala ſua

ſuper ſedé beſtiæ , & factú eſt regnüei

tenebroſum , & cómanducauerunt lin

guas fuas præ dolore , & blaſphemaue

rüt deum cæli pre doloribus ſuis & ul

ceribus ſuis, & non egerunt pæniten

tiam ex operibus ſuis.Et ſexţus effudit

phialam ſuam in flumen illud magnú

Euphraten , & ſiccata eſt aqua ut præ ,

pararetur uia regum ab ortu ſolis. Et

uidi de ore draconis ,& de ore beſtiæ , &

de ore pſeudoprophetæ exire ſpús tres

imundos in modū ranaz.Sūreſ ſpus

dæmonioz faciétes ſigna,ut pcedātad

regestotiº terræ cógregare illos in pliū

diei illi9magni dei omipotētis.Ecceue

nio ficut fur. Brúsquigilat & cuſtodit

ueftiméta fua ,ne nudus ambulet, & ui/

deant turpitudiné eius.Et congregabit

illos in locũ qui uocať hebraice herma

geddon.Et feptimº angel9effudit phia

lam fuá in acré,& exiuit uox magna
de

tēplo a throno dicens.Factú eft. Et fa

cta ſunt fulgura & uoces & tonitrua, &

terremotus factuseſt magnus, qualis

nunq; fuit,ex quo homines fuerunt ſu

per terrā , talis terremotusſic magnus

Et factx
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και έγύετοΑπόλις και μεγάληεις ξία μέ/

F%,να αι πόλεις της εθνών έπεσον,και βα

βυλων και μεγάλη εμνήσθω ενώπιον του θε8

δοιώαι αυτή το σοτάριου του δινου του θυς

μου Οι οργής αυτ8.σασα νήσος έφυγε

όρκαι ουκ ευρέθκσαμ.και χάλαζα μεγάλα ως

ταλανιαία καθαβαίνει εκ του ουρανού επί

Ρυς ανθρώπου,και έβλασφημήσαν οι άν

θρωποι του θεομέκ και πληγής χαλά

ζας ότι μεγάλκισίμασλαβή αυτ σφόδρα.

και ήλθεν εις εκθεπααγέλων των

εχόντων τας επήα φιάλας,κ) ελάλησε με

εμού λέγων μοι.δεύρο ,δείξω σοι το κρίμα

οι πόρνης,ο μεγάλκο ,της καθημένκς έν

πιάτωμ σολιών, μεθ ς επόρνευσαν οι

βασιλάς της γής, έμεθύθισαν εκ του

οινον της πορνείας αυτές οι κατοικούντες

τίω γω.και απώεγκέ με εις έρκμου εν

σνεύματι.να ειδου γυαίκα καθημένω

επί εκείου κόκκίνου , γέμoν ονομάτων

βλασφημίας,έχoμ κέρατα δέκα. και γυ)

υή και περιβεβλημένα τερφύρα C κοκκίνη C

κεχρυσωμένα βυσώ,κό λίθω Τιμίω , και μας !

Γαρίλαις,έχασα χρυσού σολάριου φυτα χ4

σ'αυτ ,Γέμου βελυσμάτων ή ακαθάρκος

Pρνείας αυτ,κρέπίο μέσωσεν αυτ όνομα σε

γραμμένου μυσήριον,€αβυλων και μεγάλα και

μκΤις τοπορνών e 'Εδελυσμάτων τηγάς

και έιδου γαμαϊκα μεθύουσαμέκ άι:.

ματ’ τ ' αγίων και εκ ξ αιματος 7μ

γύρων ΙΗΣΟΥ.κ ) έθαύμασα δωμαυσων θα

μα μέγα.και ειπέ μοι ο άγγελος δια τί

εθαύμασας,εγώ σοι ερώ δ μυσήριον τής Γυ

ναικός,και το θηρίου του βασάζοντος αυ/

σω ,να τον έχοντος τας επα κεφαλάς ,

και τα δέκα κέρατα.θερίου και ειδες

ουκ έσι,να μέλλει αναβαίνειν εκ της αβύσ

σου ,και εις απώλειαμυπάσει C θαυμάσον

ται οι κατοικούντες επί το γής , ώς

zerganlar

Et facta eſt ciuitas magna in trespara

tes , & ciuitates gentiū
ceciderunt.EtBa

bylon magnauenit in memoriā ante

deú ,ut daret illi calicé uini indignatio,

nis iræfuæ.Oñis inſula fugit,& mótės

nõſunt inuenti. Etgrādo magnaficut

talentú deſcendit de cælo in homines,

& blaſphemauerunt
deú hoies ppter

plagă grădinis,qñ magna factaéplay

ga eius ueheméter.Et
uenit unusdefe

ΧΥες

ptem angelis qui habebant fepré phía

las,& locutus eft mecü dicensmihi,Ve

ni oftendam tibi damnationemeretri

asmagnæ quæ fedet fuper aquasmul

tas , cúqua fornicati ſunt reges terriz, &

inebriati ſunt qui inhabitát terram

uino proſtitutionis eius.Et abſtulit fine

in ſpiritu in deſertuin . Et uidi mulier

rem ſedětem ſuper beſtiam coccineain

plená noibus blaſphemiæ , habenté ca

pita ſeptē, & cornua decem . Etmulier

erat circúdata purpura & coccino, &in

aurata auro etlapidepcioſo &margar

ritis, habéspoculú aureu inmanu fuà,

plenú abominationib9 & imúdícia for

nicationis eius, Et in fronte eiusnomé

fcriptum ,myſterium Babylon magna

mater fornicationum & abominatio

num terræ . Etuidi mulieré ebriam de

fanguine ſanctorum , & de ſanguine

martyrum Ieſu.Et miratus fum cumui

deremillam admiratione magna.Et

dixit mihi angelus . Quare miraris?

Ego dicam tibiſacramentum mulieris,

etbeſtiæ quæ portat ea , quæhabetcam

pita ſeptem &cornua decé. Beſtia quá

uidifti fuit , & non eft, & aſcenſuraeft

de abyffo,& in interitum ibit , & miras

buntur inhabitantes terram , quorum

nomina
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ου γέγραπται ταονόματα εσic βιβλίο

ο ζωής από καταβολής κόσμου, βλέπουν

σες & θηρίομ,ότι ήμ κ) ουκ έσι ,καίπερέσι ώστε

ο νούς ,δίχωμ σοφίαμ. Αί επία κεφαλαι,όρκ

εισιμεσία,όπου και γως κάθκαι επ αυ ,

κη βασιλβα επτά εισιμ,οι πέντε έπεσαν και ο

είς όξι, και άλ.Gυσωήλθε,και όταν έλθε,

το ολίγου αυήμ δε μάναι. και ήθκρίoμ 3 ήμ ,

και ουκ έσι,και αυτός όγδοος άξι , εκ

επτά 33 ,C εις απώλξαμυάγγ. και τα δέν

κα κέρατα, & είδες δέκα βασιλάς είσιμ.όι τι

νες βασιλείαν ουκ έλαβομ ,άλλέξουσίαμ ως

ι βάσιλάς μίαν ώραν λαμβάνουσι μετα του

15i θηρίου,ούτοιμίαμ γνώμίωέχoυσι,και τα

οι δύναμιν, και των εξουσίαμ εαυτό% θα

σταρ ρίιωδιαδιδώσουσιν. ούτοι μετά το αρνίου

Σε λεμήσουσι,κι αρνίον νικήση αυτούς,ότι και

ακι βιζ κυρίωμ όξι,και βασίλευε βασιλέων,

Σαν οι μετά τον κλκτοι, καιεκλεκδι,να σισοί.

τω και λέγε μοϊ,τα ύδατα & είδες δυ και πόρνκ

Ξme κάθεται,λαδι καιόχλοι εισι,και έθνκ , και

3,6 γλώσαι,να τα δέκα κέρατα & είδες επί

em. το κρίoμ δυτοι μίσίσονσίμ τώ σόρνκα, και

(αν ερημωμαϊκμ σοιήσουσιμ αυτίω,να γυμνά

αλιού και τας σάρκαςαυθι φάγονται, και αυτώ

καύσουσιμου συριοδ θεός έδωκεν εις τας

καρδίας αυτί σοιήσαι τίω γνώμκμ αυή,κό

σοιϊσαι μίαμ γνώμκμ, CI 4οώαι τώ βαση

τα λείαμ αυτήο θυρίω άχρι τελεσθή τα ξη/

και μαία και θεού ,C και γαμήμ είδες,έσιμη σόλις

και μεγάλα και έχουσα βασιλεία επί βασι

Εάν λέωμ ή γής. και μετάταύτα είδος άλιομ

άγγελομ καθαβαίνοντα εκ ξ ουρανό έχοντα

εξεσίαν μεγάλκμ,κ) και γώ έφωλίθκ έκδο

ξες αυτ.C έκραξεμάνΙσχύςφώνή μεσάλα λέ

των,έπεσεν έπεσε βαβυλωμ και μεγάλκ. € εσέ

νετο κατοικκλήρϊου δαιμόνωνκαι φυλακή

κανόςπνεύματα ακαθάρτο ,κό φυλακή που

τροφής ακαθάρτε κή μεμίσημβώς,ότι εκ το

1

nomina fcripta non ſunt in libro uitæ , al

conſtitutione mundi,uidentes beſtiam ,

quæ erat & non eſt.Et hiceſt ſenſus,qui

habet fapieriarm.Septem capita,feptem

montesfunt,fuper quos mulier fedet , &

reges ſeptē ſunt.Quinqz ceciderüt,unus

eft & alius nondum uenit. Et cum uener

rit ,oportet illum breue tempus manere .

Et beſtia quæ erat&non eſt, & ipfe octa

uus eſt, & de ſeptem eſt,& in interitūual

dit.Et decem cornua,quæ uidiſti,decem

reges ſunt,qui regnum nondum acceper

rút,fed poteſtatem tanqz regesuna ho

ra accipientcum beſtia. Hi unum conſi

lium habent, & uirtutem, & poteſtatem

ſuam beſtiæ tradent. Hi cum agno pu /

gnabunt,& agnus uincet illos,quoniam

dñs dominorū eſt, & rex regú,& qui cú il

lo ſunt uocati & electi & fideles. Et dicit

mihi,Aquæquas uidiſti,ubi meretrix ſer

det,populiſunt & turbæ & gentes, &,lin/

uæ, & decécornua quæ uidiſti in beſtia

hi odient fornicariā,& defolatam faciét

illam & nudam,& carnes eius manduca

bunt,& ipfam igne concremabūt. Deus

enim dedit in corda eorũ , ut faciât quod

placitum eſt illi, ut unam faciant uolun

tatem ,ut dent regnum fuum beſtiæ ,do ,

nec conſummentur uerbi dei.Et mulier

quam uidiſtieft ciuitas magna,quæ ha)

betregnum ſuper reges terræ. Et poſt XVIII

hæcuidialiumangelum deſcendentem

de cælo ,habentem poteſtatemmagnā,

& terra illuminata eſta gloria eius.Et ex

clamauit in fortitudine uoce magna, di,

cens, Cecidit cecidit Babylon magna, &

facta eſt habitatio dæmoniorú, & cuſto /

dia omnis ſpiritus immúdi, & cuſtodia

omis uolucris immúdæ, etinuiſæ , ga de

uing
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σινου του θυμούΦθι σορνείαςαντάς πίσωλε . uino iræ fornicationis eius biberuntom

πάντα τα έθνκ.και οι βασιλέα της γής μετ nes gentes.Et reges terræ cum illa fornil.

αυτής έπόρνευσαν,οι έμποροι αυτής,εκ ή catiſunt,& mercatores terræ de uirtute

δωάμεως του selώου αυτ έπλούτισαμ,και delitiarum eius diuites facti ſunt. Et au

κάσαάλκμφωνώ εκ και ουρανό λέγεσαν,. diui aliamuocem de cælo dicentem.Exi

ξέλθετεο λαός με,ίνα μη συγκοινωνήσετε te de illapopulusmeus,ne participes ſu

ταίς αμαρδίαις αυτές,ίνα μη λάβατε ,εκ0 tis delictorum eius, &de plagis eius ne

πληγών αυτής,ότι ακολούθκσαμ αυτής & accipiatis.Quoniamperuenerunt pecca

αμαρτίαι έχει τον ουρανού , καιεμνημόνευ ta eius ufq;ad cælú ,& recordatus eſt do

αμο θεόςτα αδικήμαθα αυτάς - Ασόδοτε minus iniquitatum eius . Reddite illift

αυτί,ώς και αυτή απέδωκεμυμίμ, και δi/ cut& ipfa reddidituobis,& duplicate ei

πλώσατε αυτά διπλά, κατά τα έργα αυ / duplicia ſecundum opera eius.In pocul θα

τίς, ν ω σοταρία και εκέρασε,κράσαθε αυ Ιο
quo miſcuit uobis,miſcete illi duplű.

τη διπλού,όσα εδόξασεν εαυτίω,και εσεκ Quantumglorificauit fe & in delitijsfu

νίασε,κοράσατε αυτά βασανισμών και σέν it,tantum date illi tormétum& luctum,

θα ,ότι εν τη καρδία αυτής λέγει κάθx». quia in corde fuo dicit . Sedeo regina & Εισ

μαι βασίλισα, και χήρα ουκ ειμι, και σένι uiduanon fum ,& luctum non uidebo.

0G ,ου μη δω.δια τούς αν μία μέρα άξο. Ideo in una dieueniét plagæeius,mors

σιμαι αλκγαι αυτής θάνατο, σένθος και & luctus & fames, & igne comburetur,

λιμος,κή εν πυρίκαλακαυθήσεθαι,ότι ' χυρός quia fortis eſt deus qui iudicabit illam,

κύριος ο θεός ο κρινώναυτών . Ο κλαύσονται Et flebunt illam & plangent ſe ſuper illa

αυτίω,καικόβονται έπαυλή οι βασιλές της
Η

reges terræ , qui cum illa fornicatiſunt,&

γής, οι μετάυτης σορνεύσαντες,C seκνίάσαι in delitësuixerunt,cum uiderintfumum

τες,όταν βλέπωσι τμ κασνομ τίς συρώ, incendíj eius,longeſtantes propter timo

σεως αυτ,αή μακρόθεν έσκκότες διά φόβου rem tormenti eíus,dicentes.Væuæ ciui

το βάσανισμού αυτ λέγοντες , ναι ουαι και tas illa magnaBabylon, ciuitas illa for

σόλις και μεγάλα βαβυλώμ,και σόλις και ισχύ , tis ,quoniam in unahora uenit iudicium

ρα,ότι μία ώρα ήλθει και κρίσις σου.και οι 1. tuum.Εtnegociatores terre debut aliu

έμποροι εγώς κλαίουσι,και σενθουσιν gebunt ſuper illam ,quoniammerces eo

αυτοίς,ότι του γόμομ αυτο ουδεις αγοράς rumnemo emet amplius,merces auri &

34 ουκέτι,γόμα χρυσου C αργυρου , και
, argenti & lapidis preciofi,& margaritæ,

λίθου τιμίου , όυτε μαργαρίτου και βύσσου, & bylli,& purpuræ,& cocci
, & omneli,

και σοσφυξού,και κοκκίνου,και σάμ ξύλου gnum thyinum , & omne uas eburneum

Αύϊνoμ,και σάμ σκεύων ελεφάντινoμ , και & ome fas de ligno preciofiffimo & æra,

παμ σκεύος εκ ξύλου τιμιωτάτου,και χάλ mento , et ferro etmarmore,et cinnamo

κου,και σιδήρου,και κϊνάμωμομ, και θυμία , mum, et odoramentum , et unguentum,

lice,maidivgop,alaibavou, Cl Õivov,naišaos : et thus,et uinum ,et oleum ,et ſimilam ,et

op,el deuidamıp, CloTron,x)KTÍVN,Xj.Zgoba : triticum ,etiumenta,etoues,et equorum

τα, C. ίππωμ, εδώ , σωμάτωμ ,ψυ). et rhædarum ,etmancipiorun, et ani

χάς ανθρώπων

PY
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χάς ανθρώπων, κα) και όπως και επιθυμίας

φθη ψυχήσου απήλθομα σου , και πάντα

τα λιπαρά, τα λαμπρά απέλθειας σκαι,

και ουκ έτι ου μη ευρέσεις αυτά , οι έμποροι

τούτωμ οι σλουτήσαντες αν αυτ άσο μα.

κρόθεν σήσοντη.διατυ φόβου και βασανισμό

αυτής,κλαίοντες και σενθούπς λέγον

τες , ουαι ουαι και σόλις και μεγάλα και σερις

βιβλκμίύκ βύσσινού και πορφυρού , και

κόκκινου, κ) κεχρυσωμλύκ αν χρυσόκλί

θω τιμίω , και μαργαρίτας, ότι μία ώρα

Αρκμώθ , ο
τοσούτσπλούτος και να πας κυ/

σε βερνήτκα,να σάς επίτοπλοίωμο όμιλος

& κι ναύη θάλαοσ ερτάζοντες αε μακρόθεν

έσκή,κ) έκραζου ορώντες και καπνομη πυρών

σεως αυξ λέοντες,δίς όμοία τη σόλα τη με

Γάλη . Ο έβαλoμ χνάμ επιτας κεφαλας αυ

ή,κ) έκραζομ κλαίοντες κή πενθάνης, λέγονε

πρ . ναι ναι και σολις μεγάλη αν έπλούς

τκσαμ πάντες οι έχοντες σλοΐα τη θαν

λάσση εκ Φι άμιότατος αυτής, ότι μία ώρα

ερημώθκ,ευφραίνου έω αυτίω ουρανέ,να οι

άγϊοι απότολοι,και οι προφήται,ότι έκεϊν

νερ ο θεός ή κρίμα υμώμξ αυτής . και ήρεμ

εις άγγελος χυμός λίθου ως μύλου μέγα,

C έβαλεμ εις τίω
θάλασσανλέγων, όυτως

οσμήματι βληθήσεται βαβυλων και μεγάλη

πόλις,κ) ου μη ευρεθά έτι, κή φωνή κιθαρωδών

και μουσικών, και αυλκό και σαλπικαιώμ,

δυ με ακουσθή έμ σοι έτι και πάς πχνία

τκά σάσης τέχνης ουμα ευρεθή έμσοι έτι, κ)

φωνή μύλου ουμα άκουθη έν σοι έτι.και φω

να νυμφίου και νύμφες ,ουμε ακουσθή έν σοι

έτι.ότι οι έμποροι σε ήσαν οι μεξισάνες και

Γυς,ότι και τη φαρμακεία σου επλανήθησαν

πάντα ταέθνκ,και το αυτί &ιμα προφκα

και αγίων ευρέθη,κή σάντωμήεσφαγμέ

νων επιφοι γύς . Και μετά ταύτα άκουσα

φωνώ όχλου πολιού ήνο ουρανώ λέγον /

τος το άλλη,

mas hoim.Et poma defyderij aiæ tuæ

diſcefferüta te, & oia pinguia & pdara

perierūta te ,& amplius illa iā no inue

nies . Mercatores hoimq diuites facti

ſunt ab ea longe ſtabunt ppter timoré

torméti ei9, flétes ac lugēres,& dicétes,

uæ ue ciuitas illa magna ſamicta erat

byſſo & purpura & cocco , & deaurata

erat auro & lapide pciofo & margaritis

qm unahora deſtitutæ ſunt tantæ diui

tiæ.& ois gubernator, & oís in nauibuš

uerſantiū turba & nautæ& qui in mari

operantur longe ſteterunt,& clamauer

runt uidentes locũ incendíj eius , dicen

tes . Quæ fimilis ciuitati huicmagnæ :

Et miſerunt puluere ſuper capita ſua,&

clamauerunt flentes & lugentes,dicen

tes.Væuæ ciuitas illa magna in qua di

uites facti ſunt oés qui habebāt naues

in mari de pcijs eius, qmunahorade

ſolata eſt. Exulta ſupea cælu & ſancti

apoſtoli &pphetæ ,qñ iudicauit deus

iudiciú ueſtrũ de illa.Et ſuſtulit un an

gelus fortis lapidē quaſimolarem ma

gnum& miſit inmare,dicés.Hocimpe

tu mittef Babyló ciuitas illamagna,&

ultra iā nó iueniet. Etuox citharædor

& muſico & tibia canentiū , & tubanó

audiet inte amplius , & ois artifex,cu ,

iufcúq artisnó inuenieť i te ampliº.Et

uoxmolænõ audieť in te aplius. Et lux

lucernæ nó lucebit in te amplius,& uox

ſpóſi & ſpóſænó audieť adhucin te,qa

mercatores tui crātprincipesterræ , qa

in ueneficijs tuis errauerüt oésgentes,

& in ea ſanguis prophetar & ſancto

inuentus eſt , & omniú quiinterfecti ſūt

in terra . Poft hæcaudiui quaſi uocê

XIX

magnam turbæ multæ in ccelo dicen :
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Α :

τος αλικλούϊα,και σωτηρία καικαι δόξα ,και

και άμε,και και διαμϊς κυρίωω θεώ ημών,

ότι αληθινάι ( δίκαιαα αι κρίσεις αυτοι ,ότι

έκρϊνεμ τίω αόρνω τίω μεγάλίω τις έν

φθειρετω για να τη πορνεία ανδ.κ ξεδίκκ

σε το αιμαΟδούλωμ αυτού,εκεχειρός αυ

δής ,κ)δεύπρομ έιρκάλικλέϊα.κ ) ο καπνός

αναβαινε εις τους αιώνας Ο αιώνωμ.κ) έσε»

σαμ δι πρεσβύτεροι διεκδ.κ) τα τέασαρα ζώα,

και προσεκωνσαν ζω θεώ καθκμλύω επί

Το θρόνου λέγοντας αμών αλκλόϊα.και φω

να έκ του θρόνου ξήλθεν, ανάτε τον θεόμ και/

μώμσάντες οι δούλοι αυτού, και οι φοβούν

μυοι αυτομ, και οι μικροί και οι μεγάλοι ,

και άκουσα φωνημόχλου πολιού.και ως φω

τιμ τάτωμ σολιώμ,και ως φωνήμ βροντών

Οχυρών λέγοντας αλικλεία,ότι εβασίλευε

σεν ο θεός ο σαντοκράτωρ.χαίρωμοι cά,

γαλιώμεθα, δωμι τίω δόξαν αυτώ,ότι

ήλθεμο γάμος του αρνίου, και και γω ετοί

μασενεαυτώ.και εδόθη αυτά να περιβάλκ

τα βύσσινου καθαρομ και λαμπρόμ. το και

βύσσινου ταδικαιώματά μου αγίωμ.κ)

λίγάμοι. Μακάρϊοι οι εις & σπυομή αρνία

κεκλημένοι και λίγα μοι , δυτοι οι λόγοι αν

λκθινοί εισιν ή θεού, και έμπεσα έμπροσθεν

0 ποδώμ αυτο προσκωϋσαι αυτό, και

λέγε μοι,δραμε, σώσουλός σου ειμι,κ) της

αδελφώμα σου,κ) εχόντωμτίω μαρτυρία

αμ του ΙΗΣΟΥ , ο θεώ προσκύκσομ. μας

τυρία ΙΗΣ: 33: το πνεύμα και προφκθείας και

Ειδομέουρανόν ανεωγμλύομ.κ) δου ίππος

λβυκός, κ) ο καθήμονος έπαυσ.σίσος κ) αλκ

θϊνος και η δικαιοσως κρίνει και πολεμά.διό

οφθαλμοι αυτ ως φλόξ πυρός.κο επικεφα

λω αυξ διαδέμαθα πολλα,έχωμ όνομαγε

γραμμλύομ , δ ουδεις βιδεύει με αυτός.κό σερί

βεβλημένος ιμάτιον βεβαμμβίον αιμαλι.κόκα

λξη ή όνομααυή ο λόγος ή θε8. Τασταθεί

tis alleluia . Salus&honor & gloria &

uirtus dño deo noſtro eſt,qa uera &iu

ſta iudicia eius quia iudicauitde mère

trice magna ,quæ corrupit terrâ in pſti

tutione& uindicauitfanguiné feruoz

ſuorú de eiusmanu .Etiterúdixerunt,

alleluia.Et fumus aſcendit in ſæcula ſa

culorum . Etceciderunt uigintiquatuor

ſeniores &quatuor animalia, &adora

uerunt deum ſedentem ſuper thronú ,

dicentes.Amé alleluia.Et uox de thro

no exiuit, dicens. Laudē dicite deo to

ſtro oés ſancti eius , & qui timetis de

um pufilli& magni.Er audiui uocem

curbæ multæ , & ficutuocem aquarum

multare, & ficut uocem tonitruoxma

gnorum ,dicentium ,alleluia ,qñ regna

uit dñs deus nofter omnipotens. Gau

deamus & exultemus & demusgloriâ

ei,quia ueneruntnuptiæ agni,& uxor

eius pparauit ſe. Et datõeſtilli ut coo

periat ſe byſſinopuro & ſplendido.

Byſſinum eñ iuſtificationes funt fan

ctorum.Et dixit mihi.Scribe.Beatiqui

ad cænānuptiazagni uocati fūt.Erdiri

xit mihi.Hæc uerbadei uera ſunt.Etce

cidiante pedeseius,utadoraréeum.Er

dixit mihi.Vide ne feceris.Cóferuustu

us ſum ,& fratrū tuox habétiú teſtimo

nium Iefu . deñadora .Teſtimoniú eń

Ieſu eſt ſpus prophetiæ.Et uidi cælum

apertū, & ecce equus albus,& qui fede

bat ſup eū uocabat fidelis & uerax,&

in iuſticia iudicat & pugnat. Oculiaút

ei ' ficut fláma ignis, & in capite ei?dia

dematamulta,habens nomen fcriptú,

qd'nemo nouit niſiipſe.Et ueſtit9erat

ueſte tincta fanguine,& uocatnomen

eius, uerbum dei, & exercitus quifunt
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ματα ν ο ουρανώ ακολέθεμαυτώ έφπ

ποις λόυκοϊς, δεδυμένοιβύσσινο , λευκόμ

να ) καθαρου και εκ του σώματος αυτού εκ

σορεύεται ρομφαία οξέα ,ίνα αν αυτή σας

τάση ταέθνκ.Και αυτός ποιμανά αυτους

ώ εάβδο σίδερά, κ) αυτός πατώτω λίωομ

του δινου τουθυμού,και οι οργία του θεου

σαντοκράτορος. Ο ίχα επί το ιμάτιον ,και

Εν
επιτου μπρου αυτού , το όνομα γεγραμμές

νομ, βασιλευς βασιλέων, και κύρια
κυρίωμ.

κι έιδομένα άτσελομ εσώτα ο Ηλίω.κ έκρα

ξε φωνή μεσάλα λές σάσϊ Ρίς δενίοις τοϊς πε

Πωμένος ο μεσουρανίσμαλι,δευτ κι σαφάτε

θεέις ' άπνομή μεράλδ θε8, ίνα φάγετε

π:: σάρκας βασιλέωμ,κ) χιλιάρχωρ, σάρκας

πια: Οχυρών,κή σάρκας ίππωμ ,κ )η καθεμένων

λει εσ αυτώ ,και σάρκας πάντων ελευθέρων, και

με δόλωμ,κή μικρών κή μεγάλωμ.και ξιδομα

τ. θερίου, κή τους βασιλώς ή Γώς κι τα spατεύμα

Ταάυ σωκμένα ποιήσαι πόλεμον μέσα και

καθημένου επίτ8ίππου,και μετά το
Syα.

Τεύματος αυτού και επίάθκ σ'θερίου, και

μετάτούτου και ψευδοπροφήτες και σοίκσαςτα

σημεία ενώσίομ αυτ8,00 δις έπλάνκσε τους

Ο λαβόντας δ' χάραγμα του θερίου, και τους

προσκυολώτας τη εικόνα αυτού.ζώντες βλα

θκσονία οι δύο εις τίω λίμνίω του πυρός και

καιoμένωνα θεία,και οι λοισοι απε/

κλάνθασαν εν τη εομφαία καθημέν8 επί *

ίππο εκπορευομένg εκ ή σόμαίοςαυτ8,0

πάνταόρνεαεχορβάθκσεκ ή σαρκώμ αυή .

και ειδομάτσελομ καταβαίνοντα εκ του

ουρανό έχοντα τίω κλάδα και αβύσσου,και

άλυσtp μεγάλων επί τω χέρααυτό.και εν

κράτησε τον δράκοντα τύμβου τμ αρχαϊ

ομος και διάβολοςC σατανάς.C έδασεμ αυ

του χίλια έτκ. έβαλεμ αυτού εις τίω άβυσ

σου , και έδωσεν αυτόν,και εσφράγισήμε.

πάνω

in cælo fequebantur eum in equis al

bis, ueſtiti byſſino albo &mundo , &

de ore eius procedit gladius ex urcal

Q parte acutus,ut in ipfo percutiat gé,

tes.Etipfe reget eas in uirga ferrea, &

ipfe calcat torcularuini furoris & iræ dei

omnipotentis. Et habet in ueſtimento

&in fæmore ſuo nomen ſcriptum.Rex

regum& dominus dominantium . Er

uidi unum angelum ſtantem in ſole , &

clamauit uoce magna , omnibus aui

bus quæ uolabantpermediü cæli. Ve

nite& congregamini ad cænā magni

dei,ut máducetis carnes regū ,& carnes

tribunori , & carnes fortium, & carnes

equorum ,& fedentiü in ipſis, & carnes

omnium liberorum ac feruorum & pu

fillorum ac magnorum . Et uidi beſtia

& reges terræ& exercitus eorum con

gregatos ad faciendú prelium cum illo

quiſedebat in equo & cú exercitu eius.

Et apprehenſa eſt beſtia, & cú illa pſeu

doppheta, & q fecit ſigna corā ipfo ,in

quibus ſeduxit eos quiaccepéruntcha

racterem beſtiæ , & qui adorauerunt

imaginem eius. Viui miſli ſunt hiduo

in ſtagnum ignis ardens in ſulphure,

& cæteri occiſi ſunt in gladio ſedentis

fuper equum qui procedit deore ipfi

us , & omnesaucs ſaturatæ ſunt carni

bus eorum..

Etuidiangelum deſcendentem de

cælo habentem dauem abyſli ,& catei XX

nammagnam in manu ſua . Et apprei

hendit draconem ſerpentem antiquú,

qui eſt diabolus &fatanas,& ligauit

eum per annos mille , & miſit eum in

abyſłu ,& clauſit eü ,& fignauit ſuper il
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1.

α

εκ

Ι

πάνω αυτού ,ίνα με πλανάση τα έθνκ έτι,
lum, ut non

ſeducat’amplius gentes,

άχρι τηλεθή χίλια έτη και μετά ταύτα donec
confummentur mille anni. Et

σε αυτόν λύειναι μίκρόμ ξόνoμ . και εις poſt hoc oportet illü foluimodico tern

σου θρόνους και εκάθισαν εν αυτούς, και pore. Et uidi ſedes , & federunt ſuper

κρίμα εδόθκ αυτούς και να τας ψυχάς τώμ eas, & iudicium datum eft illis. Etani

σεπλεκισμλύωμ διαή
μαρτυρίαμΙΗΣΟΥ mas decollatorum propterteſtimoni

καλιά του λόγου του θεου" . και οι ανες οι Ieſü , & propter uerbum dei, &quinon

προσεχώκσαμ
ω θηρίω,όυπι τω εικόνα αν

adorauerunt beſtiam , neæ imaginem

τού.g) ουκ έλαβομή χάραγμαεπισ' μέ eius, nec acceperunt characteremeius

τωπον αυτώμ καλέπι τω χώρα αυτή ,και in frótibus ſuis, aut in manibus ſuis,&

έβασαν , και εβασίλευσαν μετα ΧΡΙΣΤΟΥ uixerunt, & regnauerunt cum Chriſto

χίλια έτκ. οι 5 λοίσοι του νεκρών ουκ ανέν
mille annis . Cæteriuero mortuorum ,

ζεσαμέως τελεσθή τα χίλια έτη άγει, άυτη και non reuixerunt,donec conſummentur

ανάσασις και πρώτη.Μακάριος ο άγϊοί mille anni.Hæceſt reſurrectio prima

χων μέρα και τα ανασάσει τη πρώτη, εσι Beatus & fanctus quihabet partem ir

τούτων ο θάνατος και δεύτερ ουκ έχ reſurrectione prima. In his fecunda

άξουσίαν,αλλ' έσονται ισράς του θεού, και morsnon habet poteſtatem , fed erút

κ

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥ
, και βασίλεύσουσι

μετάυτου
facerdotes

dei& Chriſti,& regnabunt

χίλια έτη. Και ότε ετελέσθησαν
τα χίλιά cum illo mille annis . Et cum conſumi

έτη,λυθήσεται
ο σατανάς εκδη φυλακής

mati fuerint mille anni, foluet fatanas

αντού , κα) ξελεύσεται
αλανίσαι

τα έθνκ de carcere ſuo, & exibit ut ſeducatgétés

τα ου τέασαρσιμ
γωνίας Φθι γής του γών q ſunt ſup quatuor augulos terrægòg

'κει μιαγώγ σωαγαγών
αυτους εις πόλει & magog, ut congreget

eos in õlium ,

μον, ώμο αριθμός ως και άμμο και θαλάσ quoz numeruseftficut arenamaris.&

* αγ.και ανέβχσαμ επί το πλάτα Οι γής, aſcenderüt ſup latitudiné terræ,& circú

και έκύκλωσαμ τίω σαρεμβολώ τώμ αγία ierüt caſtra fàncton & ciuitaté dilectão

ως έOή τω σόλιμ τίω αγαπημίω.C και Er deſcédit ignis a deodecælo &deuo

Τέβη συρ αλ * θεά εκ ήουρανό,κ) κατέφαδεν rauit eos , & diabolº qui ſeducebat eos,

άντυς,κή διάβολος δσλανώμ αυτουςέβλίθκ miſſuseſtin ſtagnú ignis & ſulphuris

εις ήλίμνίωή συρός,κ) θείο ,όσες θηρίου, ubi& beſtia & pſeudoprophetæ crucia

κι ο ψευδοπροφήTRς,κ) βασανισθήτονη αμες buntur die ac nocte in fæculafæculoz.

κι νυκτος εις τους αιώνας ή αιώνων. Ο ειδου
Et uidi thronūmagnü candidú&fedé

θρόνου λευή μέταμ κ) ή καθήμoνoμ εο άυή. tem ſup eū,a cuius
cófpectu fugit terra

δυ αν προσώπB έφυτεμα γ & κι ο ουρανός, κό & cælum ,& locusnó eft inuétus eis.Et

Τόπος ουκ ευρέθη αυτής.κ) ειδου Ρυς νεκρούς uidi mortuos magnos, & pufillosſtan

μικρούς και μεγάλες εσώας γνώσίομή θεά.
tes in cõfpectu throni,& libri aptifunt,

κ ) 6ιβλία ανοίχθκσ.κ ) βιβλίομ άλλο ανοίχθη,και & alius liberapertus eſt qui eſt uira:&

if Iwis ) EngiONT I VENgôi &xf zergaut iudicati ſunt mortuiexhis quæ fèripta

แ #vsม ง

ή,
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Ima

μενωνν Ps7 βitλίοις, τα έργα αυτώμ.κ )

έδωκεν και θάλασσα τους και αυτής νεκρούς.

ο θάνατος,κ) ο άδης έδωκαμους ναυτής με

κρούς.κ) εκρίθησαν έκασος και τα έρα αυτώμ.

5. κι ο θάνατος και ο άσκς έβλήθκσαμ εις τίω λί,

fbiny μνω ή συρός.δυλός άξι , ο δουδερος θάνατος .

σ κ είτις ουχ ευρέθκ εν τη βίβλωση ζωής γε

γραμμβος έβλήθη ειστώ λίμνίω ή συρός.

tria: Kuldop ousaron navoj naci stonoul

abel νιώ,ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη

mt Βλθεμ, C και θάλασσα ουκ έσιν έτι. εγω

0 Ιωάννκς ειδoμ τω σόλιμ τω αγίαμ ισρου

lar σαλήμ καινώ καταβαίνουσαν από του

et: δε8 εκ του ουρανς λοιμασμοίίω,ώςνύμφω

etN REXOMluxuliw Well äudzi &us. C\\íxovou ou

hist τής μεγάλες εκ του ουρανού λεγούσης . 10ου

Tom, λσκων του θεού μετα την ανθρώπωμ σκη

in: νώσει μετ αυτών,και αυτοι λαοι αυτ έσον,

& αυτός ο θεός έσαι μετ αυτώμ θεός αυθIO.C

ΛΕ 3ξαλείψ4 8 θεός σαν δάκρυου απότη δο

“θαλμώμ αυτώμ.και ο θάνατουκ έσαι ,ου

πσένθος,όυτε κραυγή,ουτε σόνος ουκ έσαι

ότι,ότι τα πρώτα ασήλθομ.καιέιπερό και

θάμβωνος επίτου θρόνου,σου καινα πάντα

ποιώ,και λέγει μοι. γράψου ότι δυτοι οι λό

γοι αληθινοι και σισοί εισι.και ειπέμοι.γει

γονε, εγώ ειμί το α και το ώ και αρχή και το

τέλΘ.Εγώο διψώντι δώσω έκ τής ακό

γύς ύδατος και ζωής δωρεάμ.ο νϊκώμ, κλπ

γονομήσει σάντα, και έσομαι αυτό θεός , ο

αυτός έσαι μοι οδός .δελοίς δε, απισοίς

έβδελυγμένοις κ) φονεύσι,κασόνοις,

φαρμακούς και ειδωλολάτραις, και σάση

τοΐς ψεύδεσι το μέρος αυτήν εν τη λίμνα και

καιομένα πυρί και θείω, και δεύτερος θάνα,

ro.cl αλθεί ηπρός με εις επα άατσέλη )

χόντωμσας επα φιάλας σας σεμούσας ώμ

εΠε πληγών εχάτωμ . και ελάλησε

μετεμου

erant in libris fecundú opa ipfox ,& de

dit mare mortuos q in eo erāt , & inors

& infernus dederüt cos q in ipſis erant

& iudicatū eſt de ſingulis ſecundū opc

raipſom.Et infernus & mors miſſi ſunt

in ſtagnúignis.Hæceſt
mors ſecunda.

Ec quinó inuentus eſt in libro uitæ ſcri

ptus, miſlus eſt in ſtagnum ignis.

Etuidi cælum mouum &terram

XXI

nouam . Primum enim coelum & pri

ma terra abijt, & mare iam non eſt. Er

ego Ioannes uidi ſanctam ciuitatem

Hierufalem nouam defcendentem de

cælo a deo paratam , ſicut ſponſam or

natam uiro fuo . Eraudiui uocem ma

gnan de throno dicentem . Ecce taber

naculum dei cum hominibus, & habi

tabit cum eis.Et ipfi populus eius erūt,

& ipſe deus cum eis erit eorum deus .

Er abſterget deus omnem lachrymam

ab oculis eorum . Et mors ultra non

erit ,neqz luctus, neqz clamor, neqz do

lor erit ultra ,quia prima abierunt. Et

dixit,qui ſedebat in throno .Ecce no

ua facio omnia . Et dixit mihi . Scribe ,

quia hæc uerba fidelia funt & uera . Et

dixitmihi:Factum eſt.Ego ſum AL

pha & Ω initium& finis.Ego ficienti

dabo de fonte aquæ uiuæ gratis . Qui

uicerit, pollidebit hæc, & ero illi deus,

& ipfe erit mihi filius . Timidis autem

& icredulis & execratis, & homicidis,&

fornicatorib9,& ueneficis, & idololatris

& omnibus médacibus pars illoperit

i ſtagno ardēti igne& fulphure, qd'eſt

mors ſecunda . Et uenit ad meunusde

feptemangelis habentibus phialas ple

nasfepté plagis nouiſlimis, & locutus

€ 4 eft mecία
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μετ'εμέ λέω», δεύρο δείξω σοιτς νύμφω* eſt mecum ,dicens. Veni& oftendam

αρνίου τηγαωαίκα. κ απώεκέ με ν ανεύ tibi fponfam uxorem agni. Et ſuſtu

ματι εο όρος μέγα καιυψηλόμνα έδειξε lit me in ſpiritu inmontēmagnű & all

μοι τίω σολίν τίω μεγάλκμ,τώ ασίας δεν tű ,& oſtêditmihiciuitatē magnā, ſank

ρουσαλήμκαταβαίνουσαμ εκ ή ουρανέ α ctá Hierufalé deſcédécé de cæloa deo,

του θεού,έχουσαμ τίω δόξαν τον θεού.να )
habenté claritatê dei.Etlumé ei? ſimile

φωσης αυτής όμοιβλίθω αμιωτάτω Λασί lapidi ſcioſiſſimo táą lapidi iaſpidis

,

σή
κρυσαλίζοντιέχουσά πτώχος μέγα κι ficut cryſtallú ,& habebatmuzmagná

υψηλόμ . έχουσα συλώνας.. β. και επί τοίς &altū , habentéportas duodecim ,& in

συλεώσι αγγέλους δώδεκα , καιονόματα portisangelos duodecim ,& noia inſai ξε

σι ξεγραμμένα , ας το δώδεκα φυλώμη

ptaſ lūtnoia duodecim tribuú filior

τώμισραήλ . Αθανατολής συλώνες της, Ifrael. Ab oriéteportæ tres,abaquilo

αν βορά πυλώνες τηςαν μεσημβρίας πυ ne portæ tres , ab auſtroportæ tres, ab

λώνες ξάς, αν δυσμών πυλώνες της, και τα occaſu portæ tres, & murus ciuitatisha

χος τσόλεως έχομ θεμελίες δώδεκα ,κα ) bensfundamétaduodecim ,&in ipſis

εν αυγής ονόματα ή δώδεκα αrsόλωμδας duodecim noia duodecim apoſtolor

σίου.και ο λαλών μετεμ8 έιχε κάλαμου agni. Etqloğbať mecā,habebatmen her

χρυσού ίνα μεξίση των πόλίμ τους συ ſurā arundineā aureājut métiretur ciui

λώνας αυτής, και το τάχος αυτές,κα) και σόι taté & portas eius,& murű eius. Etciui

λίς τιξάγωνος κάται , ή μήκος αυά σε tas in quadro poſita eſt,& lögitudo ei?

ην έσιμοσόου κόσλάνς.κιεμέτη κσε η : tanta eſt ,quãta & latitudo,& mēſuselt

σόλίμ εν ζω καλάμωεπιsαδίων δώδεν ciuitate dearūdine aureap ſtadia duo

κα χιλιάδων το μήκος,Μήδ πλάτος,και decimmilia . & longitudo & altitudo &

το ύψος αυτής ίσα εσίμ.και εμένκσι το & latitudo ei ? αqualiafunt.Ermenfus eft

χος αυτής εκαήμ τεσσαράκοντα τεστάρω : murű eius centú quadragintaquatuor

πιχώμ.μέτρου ανθρώπου και έξι ατσέλου, cubitoru,menſurahois õeſt angeli.Et

λμ και ενδόμησης του τείχες αυτής ιάσις, € erat ſtructura muri eius ex iaſpide

, ip

σόλις ξυσίου καθαρομ ομοία υάλω και fa uero ciuitas aurummūdum ,fimilis

θαρά και οι θεμέλιοι του τείχους και πόλε uitromūdo , & fundaméra muriduita'

ως σαυτί λίθω αμία κεκοσμημένοι.ο θεμέλ tis omi lapide pcioſo
ornata.Fúdame

λιος ο πρώτος Ιάσις,ο δεύτερος σάπφρος. tãprimúiaſpis,fecúdū ſaphirus,tertiú

δρίτος καλκϊσώμ,και τέταρτος σμάραγε calcedoniº,quartú ſmaragdº

, qntú lari

δος,ο πέμπτος σαρδόνυξ,ο έκτος σάρδίος , donix,ſextū ſardi9,feptimúchryſolit ?,

και δομος χρυσόλιθος,και όσους βρίλιος, και octauüberyllus,nonŭ topaziº,decimú

έννας σπάζioμ, ό δέκανς χρυσόπρασος, και chryſopraſus,undecimű hyacinthus:

ενδέκατος θάκϊνθος,δ δωδέκατς αμέθκσος . duodecimű amethiſtus, Et duodecim

€ οι δώδεκα πυλώνες.δώδεκα μαρΓαρίδα , portæ duodecimmargaritæ ſuntg

αναξις έκαςος πυλώνωμ ήρθή ενός μαρία gulas, & ſingulæ portæ fingulis marga

ρίτου ritis erant

7
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είτε,κ και πλατα ή πόλεως χρυσός καθας ,

ως υαλος διαφανής. ναομ ουκ έιδομεράυ

π.δδ κύριος ο Θεός σαντοκράτωρ ναός αυτ

,και το αρνίομ.και η πόλις ου βείαμ έχα

load Τα κλίου,ουδεσ σελιώκς ίνα φανωσιμ αυ

«θα τη.ή γαρ δόξα του θεου έφώτισερ αυτά.κ

πιερι ολύχνω αυτής αρνίον.ναι τα έθνή των

εται σωζομλύωμ νω φωτί αυτής περιπατίσε

απ) : σι.και οι βασιλάς φθι γής φέρoυσι τίω δόν

Πλά ξαμ αυτά εις αυτίω,και πυλώνες αυτές ουμά

τεί κλειθώσιν ήμέρας,νυξ γαρ ουκ έσαιεκά,

ου μη εισέλθη εις αυτίω σαμ κοινάμε ποι

ούρ βδέλυγμα Cψεύδος, ειμή οι γεγραμ/

μένοι να βιβλίω θ ζωής του αρνίου.

και έδειξέ μοι καθαρόμπολαμομ ύδατος

ζωής λαμπρομως κρύσαλιομ,εκΡρβυόμενου

εκ του θρόνου του θεού,και το άρμίου, μέ

Τσάκε σωθι πλατείας αυτRς, και του ποταμούς,

Ιεπ τεύθεν C φυτευθεμ ξύλουζωής θιού κας!

πίες

πους δώδεκα κατά μία ένα έκασομ αποι

διδόντα καρπου αυτού και τα φύλλα του

ξύλου εις δαπείαμ της εθνώμ,κα ) σάμ κα

τανάθεμα ουκ έσαι έτι.κ) ο θρόνατού θεά

Είτε καιτου αρνίου ο αυτή έσαι , και οι δούλοι

αυτ8 λατρεύσουσιν αυτώ , και όψονται το

is πρόσωπον αυτ8, C το όνομα αυτ8 επί της

μετώπωμ αυτή ,και νυξ ουκ έσαέκά , και

χεία , ουκ έχoυσίμλύχνου,και φωτος Ηλίου

ότι κύριος ο θεός φωτί34 άυΡυς, βασιλεύ

σουσιν εις τους αιώνας Οαιώνωμ. και εις

τί μοι, δυτοι οι λότοι σisοι 6 αλκθίνοι.κ)

κύρι 5 θεός της αγίωμ προφκτώμ απέσα

λεέμ άγγελομ αυτ8 δείξω τής δούλοις άυ

τ8 % σε γενέθαι έμ τάχα σου έρχομαι

ταχυ, μακάριΘ- 5 τκρών τους λόγους οι

προφητείας του βιβλίου τούτου, και εγώ

ωάννες και βλέπω ταύτα , και ακούωμ .

- και ότε άκουσακαι έβλεψα,έπεσα προ /

σκαυίσαι έμπροθεμ των ποδών του

κέλου

rita , & platea ciuitatis aurű mundum,

tanquam uitrum perlucidum.Ettem

plum non uidi in ea . Dominus enim

deus omnipotens templum illius eſt

& agnus . Et ciuitas non eget ſole ne

@ luna, ut luceant in ea . Nam claritas

dei illuminauit eam,& lucerna eius eft

agnus , Et ambulabunt gentes , quæ

ſeruatæ fuerunt in lumine eius , & rer

ges terræ afferent gloriam ſuam in ile

lam . Et portæ eius non claudentur

per
diem .Nox enim non erit illic,Non

intrabit in eam aliquid quod inqui.

nat aut abominationem facit & men

dacium , niſi qui ſcripti ſunt in libro

uitæ agni.

Et oſtendit mihi fluuiú aquæ uiuæ, XXII

ſplendidum tanqz cryſtallum procedé

tem de ſede dei & agni. In medio play

teæ eius, & ex utraq; parte Aluminis li

gnum uitæ afferens fructus duodecim

per menſes ſingulos reddens fructum

ſuuin , & folia ligniad ſanitaté gentiũ .

Eromne maledictâ non erit amplius ,

ſed fedes dei & agni in illa.erunt, & fere

ui eius feruient illi, Et uidebunt faciem

eíus & nomen eius in frontibus ſuis .

Et nox ultra non erit , & nonegebunt

lumine lucernæ,nec lumine ſolis,quos

niam dominus deus illuminat illos ,

&regnabunt in ſæcula fæculorú.Et dit

xit mihi . Hæc uerba fidelia ſunt, &

uera . Er dñs deus ſanctoz prophetar

miſit angelū ſuú oſtendere ſeruis ſuis ,

ſoportet fieri cito , Et ecce uenio uelo

citer,Beatusq'cuſtodituerba pphetiæ

libri huius . Et ego Ioannes quiaudiui

& uidi hæc. Et poſtąz audiſiem & ui

diſlem , cecidi utadorarem ante pedes

angeli
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αγέλου τον δεικνύοντός μοι ταύτα,και λέ». angeli qui mihi htc oftendebat. Erdin

Γει μοι,όρα μή,σωθουλός σε Γάρ ειμί και την citmihi. Videne feceris . Cóferuusem

αδελφών σου προφκτών, των τηρούντων tuus ſú , & fratrūtuo pphetar ;& éor

τους λόγους του βιβλίου τούτου.Ο θεά qui ſeruantuerba pphetiælibri huius.

προσκύκσομ.κ) λέγει μοι,Μή σφρασπίσηςτυς Deum adora. Etdicit mihi. Neſignaa

λόγος Φθι προφιτείας και βιβλία τέτου,ότι ueris uerba prophetiæ libri huius.Té

καιρός εγγύς έξιμο άδικώμ άδικασάτω έτι , pus enim prope eſt. Qui nocet, noceat

κι ο ξυπώμ,ξυπωσάτωέτι.κ) και δίκαιος δικαι adhuc ; & qui in ſordibus eſt, fordeſcat

ωθήτω έτι , και ο άγιος αγιασθήτωέτι.να adhuc,& qui iuſtus eſt, iuſtificetur adi

15ου έρχομαι ταχυ, και ο μισθός μου με hus, & fctūs fctificetur adhuc & ecceue

έμου ,αποσδναι εκάσω ως η έργου αυτού nio cito , & merces meamecü eſt,utred:

έσαι.Εγώ ειμι ε.α.κ) το.ω.αρχή, κό τέλος και dā unicuiq; ut opus illius erit. Ego fumi

πρώτος ,κα έχατGP.Mακάριοι οι ποιούν alpha & 2,primus& nouiflimus, prin

τες τας ολας αυτο,ίνα έσαι και εξουσία αυ cipium & finis. Beati qui ſeruantman

Ο επί το ξύλομ θ ζωής. καλ τίς πυλεών data illius ut ſit poteſtas eorum inli
,

σιν εισέλθωσιν ειςτσόλιμ.Εξω και οι κωες gno uitæ , & per portas intrent in ciuita

και οι φαρμακοι,και πόρνοι, και οι φον& ς, κό tem . Foris autem canes & uenefici &

οι ειδωλολάτραι,και σας και φιλώμ,και που impudici & homicidæ& idolis feruien

ώμ ψεύδος.Εγώ ΙΗΣΟΥΣ έπεμψα τομάγει tes , & omnis qui amat& facit menda

λό μου μαρτυρήσαι υμίμ ταύτα ταϊς εκ/ cium.Ego Iefusmiſiangelú meú teſtif

κλησίαις.εγώ ειμίδίζα,καλή γύGP του δα cari uobis hæc in ecclefijs.Ego ſum ger

Είσ', και ας ες λαμπρός,και ορθρινός . και το πνεύ nus & radix Dauid, ftellafplendida &

μακαι η νύμφκ λέγουσιν έλθεικαι ο ακέων matutina. Et ſpiritus & fponfa dicunt,,

ειπάτω,έλθεικαι ο διψώμ,ελθέτω.και ο θεί ueni.Et qui audit dicat ueni.Et quifiuit

λωμ,λαμβανέτω ' ύδως ζωής δωρεάν, συμ ueniat, & qui uult,accipiataquamuitz

μαρτυρούμαι γαρ παντί ακούοντι τους λόι gratis . Conteſtor enim omniaudienti

γους προφητείας βιβλίου τ.έιβιςέσλιθά uerbapphetiæ libri huius . Siquis ap,

προς Ταύτα επιθέσει ο θεός έπ άυή σας πλη / poſueritad hæc,apponet deus ſuperil

γας τας γεγραμμλύας νέιβλίω τέτω,κ ει lum plagas ſcriptas in libro iſto.Etfiqs

Τις αφαιρώ ανά λόων βίβλο και προφηθείας diminuerit de uerbis libripphetiæ hu/

Παύτκς ,αφαιρέσει ο θεός τη μέρα αυτο αν ius,auferet deus partē eius de libro ul.

βίβλου ζωής, και πόλεως αγίας, καιθα γ / tæ , & de ciuitate fancta, &de his ñ fcri,

γραμμίύωμ ν βιβλίω τούτω.λέγιο μας70 pta ſunt in libro iſto .Dicitqui teſtimo

σώμ ταύτα.ναι έρχομαι Ταχυ ,άμω. ναι,έρι niú phibet iſtoz.Etiā,uenio ciro.Amé

χου κύριεΙΗΣΟΥ. χάρις του κυρίου ημών ΙΗ / Etiam Veni dñe Iefu . Gratia dñino

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ μετα σάντωμ υμώμ. Αμώ. ſtri Ieſu Chriſti cũ oibus uobis.Amen.

Finis Teſtamenti torius adgræcã ueritatě uetuſtiſſimorúqz Čodicum Larinox

fidem & adpbatiſſimor authorũ citationē & interpretationem accu

rate recogniti,opera ſtudioq3 D.Eraſmi Roterodami.


